
 ریاست قضایای دٍلت 1395  گسارش کاری رتع سَم سال هالی

تِ اساس قاًَى قضایای دٍلت، ادارٓ قضایای دٍلت، دعاٍی هرتَط تِ دارایی ّای عاهِ را تیي ادارات دٍلتی ٍ اضخاظ 

حقیقی ٍ حکوی کِ دٍلت در آى تِ حیث هذعی یا هذعی علیِ قرار هی گیرد، در پیطگاُ هحاکن تِ حیث هوثل ادارات 

 دٍلتی تِ پیص هی ترد. 

عثذالثاعث رحواًی یکی از اعضای هسلکی ریاست عوَهی قضایای دٍلت ٍزارت عذلیِ ج.ا.ا در ضص هاُ ترتٌیاد ایي قاًَى؛ 

 ( قضیِ را تِ پیص تردُ کِ در فرخام تِ ًفع دٍلت فیصلِ صَرت گرفتِ است. 15) 1395ًخست سال 

ضَد کِ اکٌَى تِ ًفع  هی زهیي ( هترهرتع1) تسَاسِ ٍ (19تسَُ، ) (8خریة، ) (100)ضاهل  ایي قضایا تِ گًَِ هدوَعی

کِ تسیاری از اعضای هسلکی ریاست عوَهی قضایای دٍلت ایي ٍزارت  دٍلت فیصلِ صَرت گرفتِ است. ایي درحالیست

  ذ.استٌ ترد، دعاٍی هرتَط تِ دارائی ّای عاهِ هصرٍف پیص

 هَرخ  (943قرار قضایی )عی ،ٌگ ٍالیت لغواىطی(خریة ٍاقع ٍلسَالی عل4هساحت )ِ هَازی یک قغعِ زهیي ت

( 508( تسَاسِ زهیي ٍاقع گسرُ سِ درک ضْر ٍالیت کٌذز عی قرار قضایی )16( تسَُ ٍ )9، هَازی )10/6/1395

( تسَُ زهیي ٍاقع قریِ سِ درک ضْر کٌذز پرٍشُ ساختواًی ّلوٌذ عی قرار 16هَازی ) 31/3/1395ٍهَرخ 

 قغعی ٍعَر تِ ًفع دٍلت  ج.ا.ا سترُ هحکوِدیَاى هذًی ٍحقَق عاهِ هقام عالی 30/4/1395( هَرخ 654قضایی )

 .صادرضذُ است ًْایی

 قرارقضاییعی ٍلسَالی تگراهی ٍالیت پرٍاى ( ٍاقع ُ خَی آتیاریپرٍش دٍخریة تحت اعوارقیوت ) دعَی رد 

( هتر هرتع  زهیي ٍاقع گسر پٌح تي هرتَط ًاحیِ دٍم ضْر ّرات عی قرار 68، هَازی )30/4/1395خهَر (647)

( هَرخ 128( خریة زهیي ٍاقع ٍالیت دایکٌذی عی قرار قضایی )2هَازی ) 31/3/1395ٍهَرخ  (508قضایی )

ضذُ  صادر عی ًٍْاییقغعَر تِ ًفع دٍلت ج.ا.ا دیَاى هذًی ٍحقَق عاهِ هقام عالی سترُ هحکوِ 2/5/1395

 است.

 هَازی 10/5/1395هَرخ  (752قرارقضایی )عی فاریاب ٍالیت تاًک هلی هترهرتع زهیي اراضی  (86/3) هَازی ،

( 8، هَازی )31/3/1395( هَرخ 509( خریة زهیي ٍاقع ٍلسَالی قادس ٍالیت تادغیس عی قرار قضایی )50)

( هتر هرتع 1000هَازی ) ٍ 31/3/1395( هَرخ 493( تسَُ  زهیي ٍاقع ٍالیت کٌذز عی قرار قضایی )18خریة ٍ )

دیَاى هذًی ٍحقَق عاهِ هقام   30/4/1395( هَرخ 667زهیي ٍاقع چْارتاغ ٍالیت سوٌگاى عی قرار قضایی )

 . ًٍْایی اصذارحکن گردیذُ استتِ ًفع دٍلت عَرقغعی  .ا.اج عالی سترُ هحکوِ

 ( 4655هَازی)  دیَاى هذًی ٍ حقَق هحکوِ استیٌاف  16/3/13954هَرخ  (3) عی فیصلِ خظهترهرتع زهیي

 .ًذُ اتِ قضاءتاالترک تِ ًفع دٍلت عَرقغعی ًٍْایی حکن ًوَد سوٌگاى



 ضَرای عالی هقام سترُ هحکوِ تِ  4/3/1395هَرخ  (255) غی هصَتِخریة زهیي ٍاقع ٍالیت فاریات (4) هَازی

کِ قثالً حکن هحاکن ثالثِ تر اثثات عذم رٍالیذی ٍلی  ،ًوایٌذُ حکوی دٍلت صادر ذیذًظرخَاّیدالیل تدرد 

هحوذ ًام عرف دعَای ًوایٌذُ حکوی دٍلت صادر ٍ تعذاً ثاتت گردیذ کِ ٍلی هحوذ ًام در هذعی تْا رٍالیذی 

 تَدُ قاتل تعقیة عذلی داًستِ ضذُ است.

 (خریة زهیي ٍاقع ٍلسَالی تاک ٍالیت خَست5/16هَازی) ( 1، هَازی )9/3/1395(هَرخ 356قرارقضایی ) عی

( خریة 6ٍ ّوچٌاى هَازی ) 30/4/1395( هَرخ 689خریة زهیي ٍاقع ًاحیِ پٌدن ضْر کاتل عی قرار قضایی )

دیَاى هذًی ٍحقَق عاهِ هقام سترُ  9/3/1395( هَرخ 362زهیي ٍاقع قریِ تٌذی ٍردک عی قرار قضایی )

 .استصادرضذُ  عَر قغعی ًٍْایی تِ ًفع دٍلتج.ا.ا هحکوِ 

 


