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  ماجراي محكوميت جمهوري اسالمي

  وتوقيف ساختمان سفارت ايران

  دركانادا

  حقوقدان –اميرفيض 

يکی ازدادگاه ھای ايالتی يران درکشورکانادا دررابطه باحکم حدود ده روزقبل خبرگزاريھا ازتوقيف ساختمان سفارت ا
مليون دالربابت خسارت مورد مطالبه يک خانواده يھودی که مدعی قتل فرزندشان بوسيله سازمان  ١٣مريکا بمبلغ آ

   .خبردادند ،ميباشند حماس

موضوع شکايت مزبور بوسيله جاويد ايران بطورمشروح انتشاريافت ونسخه ای ھم برای اينجانب فکس شد ولی 
 تاسفانه درجريان اقدام قرارنگرفت ومنتظراولين فرصتی بودم ٩١يرات مفصل ونقد شورای ملی وفراخوان بمناسبت تحر

  .که اين موضوع مھم درمعرض بحث ونقد قرارگيرد

  :مسيرزيرشکل ميگيرد اين ، تحريرحاضردربنابر

  ن آاول ادعا وصدورحكم واجراي 

عه ومطالبه حق ادعائی رابنمايد ورويه دادگاه ھای حقوقی ھرکس بھرعنوان چه باطل ويادرست حق دارد به دادگاه مراج
. اگر خوانده دردعوا قررکرده حکم صادرميکندھم چنين است که بعدازاخطاربه طرف ورعايت تشريفاتی که قانون م

   .حضورداشته باشد حکم حضوری است واگرحضورنداشته باشد غيابی است

اعدم صحت ادعای خواھان رسيدگی کند اين تکليف وقتی برای دادگاه دادگاه حقوقی ھيچ وظيفه ای ندارد که به صحت وي
   .يدآايجاد ميشود که خوانده دعوا درمقام دفاع بر

جمھوری اسالمی  به دعوا اعتنائی نکرده وحکم  ،ميليون غرامات ١٣درادعای خواھان ھای يھودی پرونده به خواسته 
   .مده استآرحله اجرادرصادره غيابی است وچون درمدت مقررواخواھی نشده به م

جمھوری اسالمی دردادگاه دردانشگاه شيکاگو بود که  بعلت عدم حضور ،ثارتاريخی امانتی ايرانآتوقيف  ،نمونه مشابه
 ونيز واخوھی جمھوری اسالمی پھلوی  فرح توحکم مزبور مورد اعتراض علياحضر ا صادرشدبنفع خواھان ھ حکم
   .ثارتاريخی ايران رفع بازداشت شدآ ادگاه بدوی باطل وازگرفت ودردادگاه تجديد نظرحکم د قرار

 –سال  ١۴٠٠درسايت  ديوان بلخرتوقيف اثارتاريخی ايران ميتوانند به تحريعالقمندان به توضيح بيشتری درمورد (
  ١ )اميرفيض رجوع فرمايند

اظھاريه وامثال  پاره کردن اخطارو ئ نميکنند وحتیئچندان اعتنا ادعای حقوقی ديگران يابرخی افراد به توجه اتھام و
  .ی شخصی تاثيری درجريان افتادن دعوا نداردعالمت قدرتمندی وبی اعتنائی خودشان ميدانند ولی اين برداشتھا را نھاآ

ومحدود به  حوزه قضائی دادگاه صادرکننده حکم وياحتی منحصرن مختص به آوقی وقتی صادرشد اجرای احکام حق 
 يا ھرکجا که مالی ازمحکوم عليه يافت شود چه درکشورمحل اقامت محکوم عليه و ،شدکشورصادرکننده حکم نميبا
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