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حدود صالحیت دیوان ػدالت اداری در رسیدگی به دػوای
مطبلبه خسبرت


فطقتِ هحوسحؿٌٖ٘

چى٘سُ
یکی از ٨٠وّ٨اجی ک ٥در ظن٨ص صغكد مالصیث دی٨اف ّػغاٝث ادارم ١٦ػ٨ارق
٨٠رد ٤٠اٚك ٥ةػ٨دق اؿػث ،مػالصیث دیػ٨اف در دّػ٨ام ٌ٠اٝتػ ٥ظـػارت ٣اقػی از
اٚغا٠ات دؿحگاق٦ام ٛ٠ؼر در ٠ػادق ٚ 10ػا٨٣ف جكػکیالت ك آیػی ٢دادرؿػی دیػ٨اف
ّغاٝث ادارم اؿث .آظؼی ٢ارادق ٚا٣٨٣گػار در ای ٢ظن٨ص در ؿاؿ  1392در ٚػا٨٣ف
جكکیالت ك آیی ٢دادرؿی دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ك در ٚاٝػب جتنػؼق یػک ٠ػادق 10
ٚا٨٣ف ٠ػک٨ر ٠حت٨ٞر قغ ك ٚا٣٨٣گػار مالصیث دی٨اف ّػغاٝث ادارم در رؿػیغگی ةػ٥
جنغی ٙظـارت را امالح کؼد ك ٛ٠ؼر ٨١٣د «جْیی٠ ٢یؽاف ظـػارت كاردق از ٣اصیػ٥
٠ؤؿـات ك اقعاص ٠ػک٨ر در ة٤غ٦ام  1ك  2ای٠ ٢ادق پؾ از مغكر رأم در دیػ٨اف
ةؼ ك٨ٚع جع ٖٞةا دادگاق ّ٠٨١ی اؿث»ٌ٠ .اة ٙای٠ ٢ادق ،در دّاكم ٌ٠اٝت ٥ظـػارت
ّٞی ٥قؼکث٦ا٨٠ ،ؿـات ك ادارات دكٝحی ،جْیػی٠ ٢یػؽاف ظـػارت كاردق در دادگػاق
ّ٠٨١ی٨٤٠ ،ط ة ٥جنغی ٙكركد ظـارت ،در دی٨اف ّغاٝث ادارم اؿث.
ٍاغگبى ول٘سٕ :دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ،دادگػاق ّ١ػ٠٨ی ،كركد ظـػارت ،وػؼر،
٠ـئٝ٨یث.

 کارق٤اؿی ارقغ ص٨ٛؽ ّ٠٨١ی دا٣كگاق ٗؼدكؿی ٠ك٧غ٠ ،ك٧غ ،ایؼاف
f.mohammadhosseyni1363@gmail.com
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همسهِ
در راةٌ ٥ةا اصؼاز ك٨ٚع جع ٖٞك ٌ٠اٝت ٥ظـارت ،یکی از ٠نادی ٙك ٨٠وّ٨اجی کػ٥
در دی٨اف ّغاٝث ادارم ٌ٠ؼح ٠یق٨د ٌ٠اٝت ٥ظـارت ٣اقی از جع٘ٞػات دؿػحگاق٦ػام
ازؼایی اؿث ک ٥جتنػؼق  1از ٠ػادق ٚ 13ػا٨٣ف دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ٠نػ٨ب  1385ك
١٦چ٤ی٠ ٢ادق ٚ 11ا٨٣ف دی٨اف ّغاٝث ادارم ؿاؿ ٛ٠ 1360ؼر ٠ػیداقػث چ٤ػافچػ٥
قاکی ٠غّی كركد ظـارت ٣اقی از ْٗ ٜیا جؼؾ ْٗ ٜیا جن١ی ٟدؿحگاق ازؼایػی ةػ٨د،
ةایغ ةغكان ز٧ث جنغی ٙظـارت ةػ ٥دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ٠ؼازْػ٠ ٥ػی١٣ػ٨د ك ًػؼح
قکایث ٠ػیکػؼد ك در مػ٨رجی کػ ٥دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم امػ ٜجنػغی ٙظـػارت را
٠یپػیؼٗث در ای ٢م٨رت ز٧ث جْیی٠ ٢یؽاف آف ةایغ ة ٥دادگاق ٠ؼازْ٠ ٥ػیکػؼد .در
ؿاؿ  1392در ٚا٨٣ف جكکیالت ك آیػی ٢دادرؿػی دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ٚا٣٨٣گػػار در
جتنؼق یک ٠ادق ٚ 10ا٨٣ف ٠ػک٨ر مالصیث دی٨اف ّغاٝث ادارم رؿیغگی ةػ ٥جنػغیٙ
ظـارت را امالح کؼد ك ٛ٠ؼر ٨١٣د« :جْیی٠ ٢یؽاف ظـارت كاردق از ٣اصی٨٠ ٥ؿـات ك
اقعاص ٠ػک٨ر در ة٤غ٦ام  1ك  2ای٠ ٢ادق پؾ از مغكر رأم در دی٨اف ةؼ ك٨ٚع جعٖٞ
ةا دادگاق ّ٠٨١ی اؿث» .صاؿ ای ٢ؿ٨اؿ ٌ٠ؼح ٠یق٨د ک ٥آیا ةا امالح ٚػا٨٣ف ٠ػػک٨ر،
مالصیث دی٨اف ّغاٝث ادارم از جنغی ٙظـارت ةػ ٥اصػؼاز كٚػ٨ع جعٞػٖ از ٚػ٨ا٣ی ٢ك
ٛ٠ؼرات جٕییؼ پیغا کؼدق اؿث یا ١٦چ٤اف در دّاكم ٌ٠اٝت ٥ظـارت ّٞی ٥قػؼکث٦ػا،
٨٠ؿـات ك ادارات دكٝحی ،جْیی٠ ٢یؽاف ظـارت كاردق در دادگػاق ّ١ػ٠٨ی٤٠ ،ػ٨ط ةػ٥
جنغی ٙكركد ظـارت ،در دی٨اف ّغاٝث ادارم اؿث؟
 .1گطزقىبض
دادظ٨اؿحی ةً ٥ؼٗیث كزارت راق ك ق٧ؼؿازم ك قؼکث ٠ادر جعننی ؿاظث ك
ج٨ؿْ ٥زیؼة٤ا ٦ام ص ٜ١ك  ٜٛ٣کك٨ر ةػ ٥ظ٨اؿػحٌ٠ ٥اٝتػ ٥ظـػارت كاردق از ز٧ػث
ازؼام ّٞ١یات ّ١ؼا٣ی ك زادقؿازم جٛػغی ٟدادگػاق ّ١ػ٠٨ی ةعػف کػ ٢٦٨اؿػحاف
ٚؽكی٠ ٢یق٨د ک ٥پؾ از ًؼح در قْت ٥ای ٢دادگاق٧٣ ،ایحان ٣ـتث ةػ ٥آف ٚػؼار ّػغـ
اؿػػح١اع دّػػ٨م مػػادر ٠ػػیقػػ٨د .ظ٨ا٦ػػاف٦ػػام ةػػغكم ٣ـػػتث ةػػ ٥ایػػ ٢داد٣ا٠ػػ٥
جسغیغُ٣ؼظ٨ا٦ی ٨١٣دق ك قػْت٘٦ ٥ػح ٟدادگػاق جسغیػغُ٣ؼ اؿػحاف ٚػؽكی ٢پػؾ از
ةؼرؿی ٨٠و٨ع ،اٚغاـ ة ٥جلییغ رأم ةغكم ة ٥قؼح آجی ٠یک٤غ.
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هتي ضإٔ زازگبُ ثسٍٕ
قوبضُ زازًبهِ9509972848100708 :

تبضٗد1395/04/19 :

در ظن٨ص دادظ٨اؿث آٚایاف  ...ةً ٥ؼٗیث  .1كزارت راق ك ق٧ؼؿػازم  .2قػؼکث
ؿاظث ك ج٨ؿْ ٥زیؼة٤ا٦ام ص ٜ١ك  ٜٛ٣کك٨ر ة ٥ظ٨اؿػح ٥جٛاوػام رؿػیغگی ك مػغكر
صک ٟة ٥پؼداظث ة٧ام اراوی جنؼٗی ج٨ؿي ظ٨ا٣غق در ٞ٠ک ظ٨ا٦اف٦ا در پالؾ دتحػی
ق١ارق  ...كا ِٚدر د٦ـحاف ٚاٚازاف ةعف ٚ 12ؽكی ٢ةا زٞب ُ٣ؼ کارقػ٤اس رؿػ١ی ةػ٥
ا٣ى١اـ ز ِ١ظـارات دادرؿی كٗ ٙرأم كصغت ركی ٥ق١ارق ٨٠ 747رخ 1394/10/29
٦یئث ّ٠٨١ی دی٨اف ّاٝی کك٨ر ةا ای ٢ج٨ویش ک ٥كکی ٜظ٨ا٦ػاف در دادظ٨اؿػث ظػ٨د
اَ٧ار داقح ٥ک ٥ظ٨ا٦اف٦ام ٗ٨ؽ زؽء ٠اٝکیٚ ٢ا٣٨٣ی ك رؿ١ی پالؾ دتحی ٠ػک٨ر ةػ٨دق
ك ًت ٙاؿ٤اد جٛغی١ی پی٨ؿث ٚـ١ث٦ایی از اراوی ٠حْ ٙٞة ٥ظ٨ا٦ػاف٦ػا در ٠ــػیؼ
اصغاث آزادراق ٚؽكی-٢رقث ٚؼار گؼٗح ٥اؿث ك ظ٨ا٣غق جاک٨٤ف ّٞیرٔػ ٟاصػغاث آزادراق،
٦یچگ ٥٣٨كز٧ی ةاةث ة٧ام اراوی ة ٥ظ٨ا٦اف٦ا پؼداظث ٣کؼدق اؿث ٝػا ظ٨اؿػحٗ ٥ػ٨ؽ
٨٠رد اؿحغّاؿث .دادگاق ةا ج٨زػ ٥ةػ٠ ٥ضح٨یػات پؼك٣ػغق ك ٠الصُػ٘٠ ٥ػاد دادظ٨اؿػث
جٛغی١ی ك اَ٧ارات ظ٨ا٦اف ة ٥قؼح ٗ٨ؽ ك ةا ج٨ز ٥ة ٥دٗاّیات ظ٨ا٣غق ك ُ٣ؼ ةػ ٥ای٤کػ٥
ة٨٠ ٥زب ة٤غ٦ام  1ك  2ك جتنؼق  1ة٤غ ٠ 3ادق ٚ 10ا٨٣ف جكػکیالت ك آیػی ٢دادرؿػی
دی٨اف ّغاٝث ادارم رؿیغگی ةػ ٥جُ١ٞػات ك قػکایث اقػعاص از كاصػغ٦ام دكٝحػی را
ز٧ث جكعیل اؿحضٛاؽ ًؼح دّ٨م ك ٌ٠اٝت ٥د ٢١در مالصیث دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم
ٚػػؼار گؼٗحػػ ٥اؿػػث ك رأم كصػػغت ركیػػ ٥قػػ١ارق  747مػػؼٗان ٌٞ٠تػػ ٥ة٧ػػام اراوػػی از
ق٧ؼدارم٦ا را از ق٨١ؿ ٛ٠ؼرات ٠ػک٨ر ٨٠وّ٨ان ظارج دا٣ـػح ٥اؿػث ك از ایػ ٢رك ؿػایؼ
ادارات دكٝحی در اًالؽ ٠ادق ٠ػک٨ر ةاٚی ٠ا٣غقا٣غ ك از رأم كصغت ركی٣ ٥یػؽ ١٣ػیجػ٨اف
كصغت ٠الؾ گؼٗث ك ةا ج٨ز ٥ة ٥ای٤کػ ٥ظ٨ا٦ػاف ةػغكف ای٤کػ ٥رأم اؿػحضٛاؽ ظػ٨د از
دی٨اف دریاٗث ٨١٣دق ةاقغ اٚغاـ ةً ٥ؼح دّ٨م ٗ٨ؽ در دادگاق ّ٠٨١ی ٨١٣دق اؿثٝ ،ػػا
دّ٨م ٌ٠ؼكصٌ٠ ٥اةٛ٠ ٙؼرات ٚا٣٨٣ی ٌ٠ؼح ٣كغق ك ٚاةٞیث اؿح١اع ٣غارد ك ة ٥اؿػح٤اد
٠ادق ٚ 2ا٨٣ف آیی ٢دادرؿی ٠غ٣ی ٚؼار اؿػح١اع دّػ٨م مػادر ك اّػالـ ٠ػیگػؼدد .رأم
مادرق صى٨رم ة٨دق ك َؼؼ ٞ٧٠ث ةیـث ركز پؾ از اةالغ ٚاةػ ٜجسغیػغُ٣ؼظ٨ا٦ی در
٠ضاک ٟجسغیغُ٣ؼ اؿحاف ٚؽكی٠ ٢ی ةاقغ.

هتي ضإٔ زازگبُ تجسٗسًظط
قوبضُ زازًبهِ9509972812200744 :

تبضٗد1395/08/09 :

در ظنػػ٨ص جسغیػػغُ٣ؼظ٨ا٦ی  ...ةػػ ٥قػػؼح دادظ٨اؿػػث ةػػً ٥ؼٗیػػث كزارت راق ك
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ق٧ؼؿازم ك قؼکث ؿاظث ك ج٨ؿْ ٥زیؼة٤ا٦ام ص ٜ١ك  ٜٛ٣کك٨ر ک ٥ة٨٠ ٥زػب آف در
ظن٨ص دّ٨م جسغیغُ٣ؼظ٨ا٦اف٦ا ة ٥ظ٨اؿح ٥مغكر صک ٟةػ ٥پؼداظػث ة٧ػام اراوػی
جنؼٗی جسغیغُ٣ؼظ٨ا٣غق در پالؾ دتحی  ...ةا زٞب ُ٣ؼ کارقػ٤اس ةػ ٥ا٣ىػ١اـ ز١یػِ
ظـارات دادرؿی ،ةا ّ١غق اؿحغالؿ ة ٥ای٤کٌ٠ ٥اة ٙجتنؼق ٠ 1ادق ٚ 10ا٨٣ف جكػکیالت
ك آیی ٢دادرؿی دی٨اف ّغاٝث ادارم جسغیغُ٣ؼظ٨ا٦اف٦ا ةغكان ةایغ ك٨ٚع جع ٖٞك اؿػاس
اؿحضٛاؽ ٗؼد ة ٥دریاٗث ة٧ام اراوػی ٠ػ٨رد جؼاٗػِ را در دیػ٨اف ٠ضحػؼـ ّػغاٝث ادارم
ادتات ١٣ایغ ک ٥جاک٨٤ف ة ٥ای٣ ٢ض٨١٤٣ ٜ١ّ ٨دقا٣غ ٝػا دّػ٨م ٌ٠ؼكصػ ٥را در ْٚ٨٠یػث
ْٗٞی ٚاة ٜپػیؼش ٣غا٣ـح ٥ك ٚؼار ّغـ اؿح١اع دّ٨م مادر ك اّػالـ گؼدیػغق اؿػث .ةػا
ج٨ز ٥ة ٥ز١یِ اكراؽ ك ٠ضح٨یات پؼك٣غق ك جضٛیٛات ك اٚغ٠ات  ٥ٝ٨١ْ٠در آف ٠ؼصٞػ ٥از
رؿیغگی از ٣اصیْ٠ ٥حؼض اّحؼاض ظاص ك ٨٠ز٧ی ک٨٠ ٥زتػات ٗـػط رأم مػادرق را
ایساب ١٣ایغ ة٣ ٜ١ّ ٥یا٠غق ك رأم مادرق از ج٨ز ٥ة ٥ز٧ات ك ٠تػا٣ی ٤٠ػغرج در آف ةػا
٦یچ یک از ز٧ات ك ق٨ٛؽ ٠ادق ٚ 348ا٨٣ف آیی ٢دادرؿی ٠غ٣ی ٚاة ٜاٌ٣تػاؽ ةػُ٣ ٥ػؼ
٣ؼؿیغق ك اّالـ ٠یگؼدد رأم مادرق ٌْٚی اؿث.

ً .2مس ٍ ثطضؾٖ آضاء صبزضُ
در جضٞی ٜك ةؼرؿی آراء مادرق ةایغ ة ٥ای٣ ٢کحػ ٥ج٨زػ ٥داقػث کػ ٥مػالصیث٦ػام
دی٨اف ّغاٝث ادارم در ٚا٨٣ف اصنا قغق اؿث ك ًؼح دّاكم ظارج از ای٠ ٢ػ٨ارد ٨٠زػب
رد دّ٨ام ٠ػک٨ر ظ٨ا٦غ قغ؛ صاؿ ةایغ دیػغ رؿػیغگی ةػ ٥دّػ٨ام ٌ٠اٝتػ ٥ظـػارات از
دؿحگاق٦ام ّ٠٨١ی ك دكٝحی در مالصیث دی٨اف ّغاٝث ادارم اؿث یا ظیؼ؟
 .1.2صالح٘تّبٕ زَٗاى ػسالت ازاضٕ
د ی٨اف ّغاٝث ادارم كَی٘ۀ ظٌیؼ رؿیغگی ة ٥قکایات ك جُ١ٞات ٠ؼدـ در ٨٠رد
جن١ی١ات ك اّ١اؿ ؿاز٠اف٦ام ادارم ك دكٝحی را ة٧ّ ٥غق دارد (٨٠ؿی زادق:1381 ،
ً -280تاًتػػایی ٠ػػؤج٤١ی .)423 :1378 ،ا٦ػػغاؼ جكػػکی ٜدیػػ٨اف ّػػغاٝث ادارم
«اصٛاؽ ص٨ٛؽ ٠ؼدـ» ك «ةؼٚؼارم ّغاٝث ادارم» ة٨دق اؿثٌ٠ .اة٠ ٙادق ٚ 10ػا٨٣ف
جكکیالت ك آیی ٢دادرؿی دی٨اف ّغاٝث ادارم ٠نػ٨ب « 1392مػالصیث ك صػغكد
اظحیارات دی٨اف ةٚ ٥ؼار زیؼ اؿث:
 .1رؿیغگی ة ٥قکایات ك جُ١ٞات ك اّحؼاوات اقعاص صٛیٛی یا صٚ٨ٛی از:
ا -ٖٝجن١ی١ات ك اٚغا٠ات كاصغ٦ام دكٝحی اّ ٟاز كزارجعا٣ػ٦٥ػا ك ؿػاز٠اف٦ػا ك
٨٠ؿـات ك قؼکث٦ام دكٝحی ك ق٧ؼدارم٦ا ك ؿػاز٠اف جػل٠ی ٢ازح١ػاّی ك
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جكکیالت ك ٧٣اد٦ام اٛ٣الةی ك ٨٠ؿـات كاةـح ٥ة ٥آف٦ا.
ب -جن١ی١ات ك اٚغا٠ات ٠ل٨٠راف كاصغ٦ام ٠ػک٨ر در ة٤غ «ا »ٖٝدر ا٨٠ر رازػِ
ة ٥كَایٖ آف٦ا.
 .2رؿػیغگی ةػ ٥اّحؼاوػػات ك قػکایات از آرا ك جنػ١ی١ات ٌْٚػػی ٦یئػث٦ػػام
رؿیغگی ة ٥جع٘ٞات ادارم ك ک١یـی٨ف٦ایی ٠ا٤٣غ ک١یـػی٨ف٦ام ٠اٝیػاجی٦ ،یئػث
ص ٜاظحالؼ کارگؼ ك کارٗؼ٠ا ،ک١یـی٨ف ٨٠وػ٨ع ٠ػادق (ٚ )100ػا٨٣ف قػ٧ؼدارم٦ا
٤٠ضنؼان از صیخ ٛ٣ه ٨ٚا٣ی ٢ك ٛ٠ؼرات یا ٠عا٘ٝث ةا آف٦ا.
 .3رؿیغگی ة ٥قکایات ٚىات ك ٠ك٨١الف ٚا٨٣ف ٠ػغیؼیث ظػغ٠ات کكػ٨رم ك
ؿایؼ ٠ـحعغ٠اف كاصغ٦ا ك ٨٠ؿـات ٠ػک٨ر در ة٤غ ( )1ك ٠ـحعغ٠اف ٨٠ؿـاجی ک٥
ق٨١ؿ ایٚ ٢ا٨٣ف ٣ـتث ة ٥آف٦ا ٠ضحاج ذکؼ ٣اـ اؿث اّ ٟاز ٝكػکؼم ك کكػ٨رم از
صیخ جىییِ ص٨ٛؽ اؿحعغا٠ی.
جتنؼق  .1جْیی٠ ٢یؽاف ظـارات كاردق از ٣اصی٨٠ ٥ؿـات ك اقػعاص ٠ػػک٨ر در
ة٤غ٦ام ( )1ك ( )2ای٠ ٢ادق پؾ از مغكر رأم در دی٨اف ةؼ كٚػ٨ع جعٞػٖ ةػا دادگػاق
ّ٠٨١ی اؿث.
جتنؼق  .2جن١ی١ات ك آراء دادگاق٦ا ك ؿایؼ ٠ؼازِ ٚىائی دادگـحؼم ك ُ٣ا٠ی ك
دادگاق٦ام ا٣حُا٠ی ٚىات دادگـحؼم ك ٣یؼك٦ػام ٠ـػٞش ٚاةػ ٜقػکایث در دیػ٨اف
ّغاٝث ادارم ١٣یةاقغ».
ةا ٛ٠ایـ٠ ٥ادق ٗ٨ؽ ک ٥ة٨٤ّ٥اف مالصیث٦ا ك اظحیػارات دیػ٨اف در ٚػا٨٣ف ذکػؼ
قغق ،ك آ٣چ ٥ک ٥ة٨٤ّ٥اف مالصیث٦ا ك اظحیػارات ٠ضػاک١ّ ٟػ٠٨ی دادگـػحؼم در
٨ٚا٣ی٠ ٢ؼةً٨ػ ٥آ٠ػغق ،ةػ ٥ایػ٣ ٢حیسػ٠ ٥ػیرؿػی ٟکػ ٥مػالصیث دیػ٨اف از صیػخ
«ظ٨ا٦اف»« ،ظ٨ا٣غق» ك «ظ٨اؿح٠ »٥ح٘اكت از مالصیث ٠ضاک٠٨١ّ ٟی اؿث.
از صیخ ظ٨ا٦اف؛ ظ٨ا٦اف یا قاکی در دی٨اف ّغاٝث ادارم« ،اقعاص صٛیٛی یػا
صٚ٨ٛی» ٦ـح٤غ .ای ٢ؿؤاؿ ٚاةً ٜؼح اؿث کٛ٠ ٥نػ٨د ،مػؼٗان «اقػعاص صٛػٚ٨ی
ص٨ٛؽ ظن٨می» اؿث یا اّ ٟاز آف ك «اقعاص صٚ٨ٛی ص٨ٛؽ ّ١ػ٠٨ی»؟ ّػؼؼ در
٨٠رد اقعاص صٚ٨ٛی ص٨ٛؽ ّ١ػ٠٨ی٘ٝ ،ػٍ ٠ػؼدـ را ةػ ٥کػار ١٣ػیةػؼد .ة٤ػاةؼای،٢
رؿػػیغگی ةػ ٥اظحالٗػػات ةػػی ٢دؿػػحگاق٦ػػام ازؼایػػی ك ادارم در مػػالصیث دیػػ٨اف
١٣یةاقغ .ةّ ٥تارت دیگؼ٦ ،ؼگاق دك ًؼؼ دّ٨م ،اقعاص صٛػٚ٨ی صٛػ٨ؽ ّ١ػ٠٨ی
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ةاق٤غ ،رؿیغگی ة ٥ای ٢دّ٨م ظارج از مػالصیث دیػ٨اف اؿػث .رأم كصػغت ركیػ٥
٦یئث ّ٠٨١ی دی٨اف ّغاٝث در ٠ 1368/7/10ؤیغ ١٦ی ٢ةؼداقػث اؿػث .ایػ ٢رأم
ٛ٠ؼر ٠یدارد «ُ٣ؼ ة ٥ای ٢ک ٥در ام ٜیکنغ ك ٘٦حاد ك ؿ٨ـ ٚا٨٣ف اؿاؿی ز٨٧١رم
اؿال٠ی ایؼاف٨ُ٤٠ ،ر از جلؿیؾ دی٨اف ّغاٝث ادارم رؿیغگی ة ٥قکایات ،جُ١ٞػات
ك اّحؼاوات ٠ؼدـ ٣ـتث ة٠ ٥ل٨٠ری ٢یا كاصغ٦ام دكٝحی جنؼیش گؼدیغق ،ك ةا ج٨ز ٥ةػ٥
٤ْ٠ی ٨ٕٝم ك ّؼٗی ک٠ ٥١ٞؼدـ ،كاصغ٦ام دكٝحی از ق٨١ؿ ٠ؼدـ ظارج ك ةػ ٥اقػعاص
صٛیٛی یا صٚ٨ٛی صٛػ٨ؽ ظن٨مػی اًػالؽ ٠ػی قػ٨د ٣( »...نػیؼایی.)114 :1377 ،
ة٤اةؼایٛ٠ ،٢ن٨د از ّتارت «اقعاص صٛیٛی یا صٚ٨ٛی» در ٠ػادق ٚ 10ػا٨٣ف دیػ٨اف
ّغاٝث ادارم ،اقعاص صٛیٛی ك ٣یؽ صٚ٨ٛی ص٨ٛؽ ظن٨می اؿث.
از صیخ ظ٨ا٣غق (دكٝث)؛ از امٚ 173 ٜا٨٣ف اؿاؿی ٗ١٧یغق ٠یق٨د ک ٥ظ٨ا٣ػغق
در دّ٨ایی ک ٥دی٨اف ّغاٝث ادارم مالصیث رؿیغگی آف را دارد٠« ،ل٨٠ر دكٝحی» ك
«كاصغ دكٝحی» اؿث .ؿ٨اؿ ای ٢اؿث کٛ٠ ٥ن٨د ،مػؼٗان ٠ػل٨٠ری ٢ك كاصػغ٦ام ٚػ٨ق
٠سؼی٥ا٣غ یا ٠ل٨٠ری ٢ك كاصغ٦ام ٨ٚق ٚىػائی ٥ك ٤٤ٛ٠ػ ٥را ٣یػؽ قػا٠ ٜ٠ػیقػ٨د؟ در
پاؿط ةایغ گ٘ث کٞٗ ٥ـ٘ ٥كز٨دم جكکی ٜدی٨اف ّغاٝث ،رؿیغگی ة ٥قکایث ٠ؼدـ
از دكٝث اؿث .ةٚ ٥ؼی ٥٤جٛاة٠ ٜؼدـ ك دكٝث٠ ،یجػ٨اف چ٤ػی ٢گ٘ػث کػٛ٠ ٥نػ٨د از
دكٝث ٥١٦ ،کـا٣یا٣غ ک ٥در ٛ٠اة٠ ٜؼدـ ٚؼار دار٣غ ،یْ٤ی ًت ٥ٛصک٠٨ثک٤٤غگاف کػ٥
قا٨ٚ ٜ٠ام ٠سؼیٚ ،٥ىائی ٥ك  ٥٤٤ٛ٠ك ٣یؽ ج١اـ كاصغ٦ا ك ٨٠ؿـات كاةـح ٥ظ٨ا٦غ ةػ٨د.
جا ٚت ٜاز جن٨یب ٚا٨٣ف زغیغ دی٨اف ّغاٝث ادارم در ؿاؿ ٣ 1392یػؽ دیػ٨اف ّػغاٝث
ادارم در ّ ٜ١ة ٥قکایات ٠ؼدـ از جن١ی١ات ادارم ك آیی٣٢ا٠ػ٦٥ػا ك ةعػف٣ا٠ػ٦٥ػام
دؿحگاق ٚىایی رؿیغگی ٠یکؼدق اؿث .در ای ٢راةٌ٠ ٥یج٨اف ةػ ٥آراء قػ١ارق 47 ،46
ك ٠ 48ػػ٨رخ  1367/3/16دیػػ٨اف٣ ،ـػػتث ةػػ ٥اّحػػؼاض ٠ػػؼدـ ةػػ ٥ةعكػػ٤ا ٥٠قػػ١ارق
٨٠ 1/15593رخ  1362/3/29ق٨رام ّاٝی ٚىایی اقارق کػؼد (ٚاوػی.)292 :1393 ،
ة٤اةؼای ،٢ةا ج٨ز ٥ةٚ ٥ا٨٣ف دی٨اف ّغاٝث ادارم ؿاة ،ٙای ٢دی٨اف مالصیث رؿػیغگی
ة ٥اّحؼاوات ك قػکایات ٠ػؼدـ از دؿػحگاق٦ػام ازؼایػیٚ ،ىػایی ك ج٤ٛی٤ػی را دارا
٠یةاقغ .ا٠ا در ٚا٨٣ف زغیغ دی٨اف ّػغاٝث ادارم ،دؿػحگاق٦ػا از قػ٨١ؿ مػالصیث
دی٨اف اؿحذ٤اء قغق اؿػث .ةػ٨٠ ٥زػب ٠ػادق  10ایػٚ ٢ػا٨٣ف یکػی از ٠ػ٨ارد جضػث
مالصیث دی٨اف ،رؿیغگی ة ٥قکایث ٠ؼدـ از « ...جنػ١ی١ات ك اٚػغا٠ات كاصػغ٦ام
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دكٝحػػی اّػػ ٟاز كزارجعا٣ػػ٦٥ػػا ك ؿػػاز٠اف٦ػػا ك ٨٠ؿـػػات ك قػػؼکث٦ػػام دكٝحػػی ك
ق٧ؼداریچ٧ا ك ؿاز٠اف جل٠ی ٢ازح١اّی ك جكکیالت ك ٧٣اد٦ام اٛ٣الةػی ك ٨٠ؿـػات
كاةـح ٥ة ٥آف٦ا ٠ »...یةاقغ.
از صیخ ٨٠و٨ع دّ٨م (ظ٨اؿح)٥؛ ةا دٚث در ٠ح٠ ٢ادق ٚ 10ا٨٣ف دی٨اف ّغاٝث،
ركق٠ ٢یق٨د ک ٥ظ٨اؿح ٥در دّاكم ٗ٨ؽ یکی از ای ٢دك ٨٠و٨ع اؿث .1 :جنػ١ی١ات
ك اٚغا٠ات ٣اٚه ص٨ٛؽ ٠ؼدـ ك ج ٖٚ٨آف  .2آیی٣٢ا٦٥٠ام ٕ٠ایؼ قؼع ك ٚػا٨٣ف ك اةٌػاؿ
آف .قؼح ای٨٠ ٢و٨ع ٣یاز٤٠غ ٨٣قحارم دیگؼ اؿث ك در ای٤سا ةا ج٨ز ٥ة ٥ارجتػاط ةػ٥
ةضخ ٠ؼازِ ماٝش در رؿیغگی ة ٥دّاكم دكٝحػی ،ةػ١٦ ٥ػیٛ٠ ٢ػغار ج٨وػیش اکح٘ػا
٠ی ک٤ی ٟك در ادا ٥٠ة ٥ةؼرؿی مالصیث دیػ٨اف در رؿػیغگی ةػ ٥دّػاكم ظـػارات
٣اقی از جٞ١ک اراوی ك ا٠الؾ ج٨ؿي قؼکث٦ام دكٝحی -در ایػ٨٣ ٢قػحار ،قػؼکث
ؿاظث ك ج٨ؿْ ٥زیؼة٤ا٦ام ص ٜ١ك  ٜٛ٣کك٨ر -ظ٨ا٦ی ٟپؼداظث.
 .2.2حسٍز صالح٘ت زَٗاى ػسالت ازاضٕ زض زػبٍٕ هؽبلجِ ذؿبضت
ا٠ؼكزق ةـیارم از دّاكم ٌ٠ؼكص ٥در دادگاق٦ا ،دّاكم اقعاص صٛیٛی ك صٛػٚ٨ی
ّٞی ٥دكٝث ك ٧٣اد٦ام دكٝحی اؿث .صاؿ ای ٢ؿ٨اؿ ٌ٠ؼح ٠یق٨د ک ٥آیا ةؼام ٌ٠اٝتػ٥
ز٠ی٨ْ٠ ٢ض یا ة٧ام ز٠ی٤ی ک ٥ة ٥م٨رت یکزا٣تػ ٥در ازػؼام ًػؼح٦ػام دكٝحػی ك
ّ٠٨١ی ةؼ اؿاس الیضٚ ٥ا٣٨٣ی ٣ضػ٨ق ظؼیػغ ك جٞ١ػک اراوػی ك ا٠ػالؾ ةػؼام ازػؼام
ةؼ٣ا٦٥٠ام ّ٠٨١ی١ّ ،ؼا٣ی ك ُ٣ا٠ی دكٝث ٠نػ٨ب  1358/11/17جٞ١ػک گؼدیػغق یػا
ؿایؼ دّاكم ٌ٠اٝت ٥ظـارت کّٞ ٥ی ٥دؿػحگاق٦ػام ازؼایػی ٤٠ػغرج در ٚػا٨٣ف آیػی٢
دادرؿی ك جكکیالت دی٨اف ّغاٝث ادارم جنؼیش قػغقا٣ػغ ،دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ةایػغ
اؿحضٛاؽ قعل را در ٌ٠اٝت ٥ظـارت را ق٤اؿایی ک٤غ؟
ةا ةؼرؿی پیكی ٥٤جاریعی ای٨٠ ٢و٨ع ركق٠ ٢یق٨د ک ٥جا جیؼ٠اق  1387قػی٨ق
رؿیغگی ة ٥ایٚ ٢ـ ٟدّاكم ١٦ا٤٣غ دیگؼ دّاكم ة٨د؛ ةا ای ٢ج٨وػیش کػ ٥اقػعاص
صٛیٛی ك صٚ٨ٛی ٠یج٨ا٣ـح٤غ در ایػ٠ ٢ػ٨ارد ةػا جٛػغی ٟدادظ٨اؿػث ّٞیػ٧٣ ٥اد٦ػا،
٨٠ؿـات ،ادارات ك ؿاز٠اف٦ام دكٝحی در دادگاق ّ٠٨١ی اٚا ٥٠دّ٨ا ١٣ای٤غ ك دادگػاق
ّ٠٨١ی ك جسغیغُ٣ؼ ٣یؽ در ای٨٠ ٢ارد ةػ ٥دّػ٨ام ٌ٠ؼكصػ١٦ ٥ا٤٣ػغ دیگػؼ دّػاكم
رؿیغگی ٠یکؼد٣غ .ای ٢قی٨ق رؿیغگی در ٨٠اردم ٠كکالجی را ةػ١٦ ٥ػؼاق داقػث؛
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ة٨٤ّ ٥اف ٠ذاؿ ،در ظن٨ص ادّام ظـارت ،ة٧ام ز٠ی ٢یا ٌ٠اٝت ٥ز٠ػیْ٠ ٢ػ٨ض در
ا٠الؾ ٠كاّی ،اقعامی ک٠ ٥اٝکیث آف٦ا در اراوی ٨٠رد ٣ؽاع ٠ضػؼز ٣تػ٨د ٠ػغّی
ٌ٠اٝت ٥ظـارت ٠یقغ٣غ ك چ٨ف ا٠الؾ ٨٠رد ادّام آف٦ا ةػَ ٥ػا٦ؼ ٣یػؽ ْ٠اروػی
٣غاقث ،ظـارت دریاٗث ٠ی٨١٣د٣غ .در چ٤ی٨٠ ٢اردم ّغقام دیگؼ ٣یؽ ک ٥ظػ٨رد را
٠اٝک ٠یدا٣ـح٤غ ةا ١٦ی ٢ادّا ك ارائ ٥اؿ٤ادّٞ ،ی ٥قؼکث٦ػا ك ادارات دكٝحػی اٚا٠ػ٥
دّ٨ا ٠یکؼد٣غ ك ٌ٠اٝت ٥ظـارت ٠ی٨١٣د٣غ .ایٚ ٢تیػ٠ ٜـػائ ٜؿػتب جكػحث آرا ك
جؼاک ٟپؼك٣غق٦ا در دادگاق٦ام ّ٠٨١ی گؼدیغق ة٨د ك جْغد ادّا٦ام ٌ٠اٝتػ ٥ظـػارت
پیؼا٨٠ف یک ز٠ی ٢در ّ٠ ٜ١ا ِ٣از ازؼام ًؼح ٦ام ّ١ؼا٣ی ٠یقغ.
ؿؼا٣ساـ ٦یئث ّ٠٨١ی دی٨اف ّػغاٝث ادارم در جػاریط  1387/3/26ةػ٨٠ ٥زػب
رأم كصغت ركی ٥ق١ارق ٛ٠ 199ؼر داقث «١٦ ...ا٨ٌ٣ر کػ ٥در داد٣ا٠ػ ٥قػ١ارق 93
٨٠رخ ٦ 1380/3/27یئث ّ٠٨١ی دی٨اف ّغاٝث ادارم 1جنؼیش قغق اؿث ،ة٨٠ ٥زب
٠ادقٚ 13ا٨٣ف دی٨اف ّغاٝث ادارم ٠ن٨ب  1385رؿیغگی ة ٥قکایات ك جُ١ٞػات ك
ا ّحؼاوات اقعاص اّ ٟاز صٛیٛی ك صٚ٨ٛی ص٨ٛؽ ظن٨می از جن١ی١ات ك اٚغا٠ات
 .1ة٨٠ ٥زب ای ٢رأم « ...اكالن :چ٨ف ة٨٠ ٥زب ٠ادق ٚ 11ا٨٣ف دی٨اف ّغاٝث ادارم رؿػیغگی ةػ ٥قػکایات ك
جُ١ٞات از جن١ی١ات ك اٚغا٠ات كاصغ٦ام دكٝحی ك ق٧ؼدارم٦ا ك یا ظ٨ددارم آف٦ػا از ا٣سػاـ كَػایٖ
ٚا٣٨٣ی ٠ؼة ٥ً٨از ز ٥ٞ١ا٠ح٤اع از ای٘اء جْ٧غات ٚا٣٨٣ی در ٚتاؿ اقعاص صٛیٛی ك صٛػٚ٨ی ظن٨مػی در
١ٞٚؼك مالصیث دی٨اف ٚؼار دارد ك رؿیغگی ك مغكر صک ٟدر ظنػ٨ص اؿػاس اؿػحضٛاؽ اقػعاص ةػ٥
دریاٗث ة٧ام ز٠ی٨٠ ٢رد جٞ١ک دكٝث ك قػ٧ؼدارم٦ػا ك اراوػی كاٚػِ درًؼح٦ػام ٠نػ٨ب قػ٧ؼم از
٠نادی٠ ٙادق ٠ػک٨ر اؿث ة٤اةؼای ٢داد٣ا٦٥٠ام مادرق از قْب  1ك  3ك  4ك  10ك  14ك  17ك  19ةغكم
دی٨اف در صغم ک٠ ٥حى ٢١جلییغ مػالصیث دیػ٨اف در رؿػیغگی ك مػغكر صکػ ٟدر ٠ا٦یػث قػکایث
٠یةاقغ ٨٠اٗ ٙام٨ؿ ك ٨٠ازیٚ ٢ا٣٨٣ی اؿث .دا٣یان :ةا ّ٤ایث ة ٥ك٨ٚع ٞ٠ک اّىاء قؼکث جْاك٣ی کارک٤ػاف
ؿاز٠اف آب  ٟٚدر ًؼح ٠ن٨ب ٗىام ؿتؽ ك ٠ض ٜاؿحٛؼار کارگاق٦ػام ٔیؼ٠ػؽاص ٟقػ٧ؼم ك اَ٧ػارات
١٣ای٤غق ق٧ؼدارم  ٟٚة ٥قؼح ْ٤٠کؾ در م٨رج١سٞؾ ٨٠رخ  1376.3.15در پؼك٣غق کالؿ719.74.1 ٥
قْت ٥اكؿ ةغكم دی٨اف ٠ت٤ی ةؼ كاگػارم ز٠ی٨ْ٠ ٢ض ة ٥جْػغادم از اّىػاء قػؼکث جْػاك٣ی ٠ػػک٨ر ك
ٛ٠ؼرات ٚا٨٣ف جْیی ٢كوْیث ا٠الؾ كا ِٚدر ًؼح٦ام دكٝحی ك ق٧ؼدارم٦ا ٠ن٨ب  1367داد٣ا٠ػ٦٥ام
مادرق ٠كْؼ ةؼ كركد قکایث قاکیاف ك اٝؽاـ ق٧ؼدارم  ٟٚةػ ٥پؼداظػث ة٧ػام ز٠ػی ٢ك یػا ْ٠ػ٨ض آف
مضیش ك ٌ٤٠ت ٙةا ٚا٨٣ف جكعیل دادق ٠یق٨د .ای ٢رأم ة ٥اؿح٤اد ٚـػ١ث اظیػؼ ٠ػادق  20امػالصی
ٚا٨٣ف دی٨اف ّغاٝث ادارم ٠ن٨ب  1378.2.1در ٨٠ارد ٠كاة ٥ةؼام قْب دی٨اف ّػغاٝث ك ؿػایؼ ٠ؼازػِ
ذمرةي الزـاالجتاع اؿث».
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كاصغ٦ام دكٝحی ك ٠ل٨٠راف آف٦ا ك یا ظ٨ددارم اقعاص ٠ػػک٨ر از ا٣سػاـ كَػایٖ ك
جکاٝیٖ ٚا٣٨٣ی ،ادارم ك ازؼایی ٠ؼة٨ط در مالصیث قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم ٚػؼار
دارد .ة٤اةؼای٠ ٢ؼزِ رؿیغگی ة ٥قکایات اقعاص ةػً ٥ؼٗیػث كاصػغ٦ام دكٝحػی ك
ق٧ؼدارم٦ا ك ؿایؼ ٠ؤؿـات ٠ػک٨ر در ة٤غ (اٝػٖ) ٠ػادق ٚ 13ػا٨٣ف ٗػ٨ؽاٝػػکؼ در
ز٠ی ٥٤جٞ١ک اراوی ك اة٤ی ٥كا ِٚدر ًػؼح٦ػام دكٝحػی ك قػ٧ؼدارم٦ػا ك ١٦چ٤ػی٢
مغكر رأم در اؿاس اؿحضٛاؽ ك یا ّغـ اؿحضٛاؽ ٠اٝکی ٢اراوی ك ا٠الؾ ٠ػک٨ر ة٥
دریاٗث ٨ْ٠ض ك یا ة٧ام اراوی ك ا٠الؾ كا ِٚدر ًؼح٦ام دكٝحی ك ق٧ؼدارم٦ا ةػ٥
دی٨اف ّغاٝث ادارم اؿث ك داد٣ا ٥٠قػ١ارق ٠ 99ػ٨رخ ٠ 1386/1/25ت٤ػی ةػؼ كركد
قکایث قاکی ک٠ ٥حى ٢١ای٤ْ٠ ٢ی اؿث٨٠ ،اٗ ٙام٨ؿ ك ٨٠ازیٚ ٢ا٣٨٣ی اؿث .ایػ٢
رأم ة ٥اؿح٤اد ة٤غ ٠ 2ادق  19ك ٠ادق ٚ 43ػا٨٣ف دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ةػؼام قػْب
دی٨اف ك ؿایؼ ٠ؼازِ ادارم ذمرةي در ٠ػ٨ارد ٠كػاة ٥الزـاالجتػاع اؿػث» .ة٤ػاةؼای،٢
ٌ٠اة ٙرأم ٠ػک٨ر ،اقعامی ک ٥ادّام جٞ١ک اراوی ك اة٤ی ٥یا ادّام ٌ٠اٝت ٥اراوی
ك ا٠الؾ ٨ْ٠ض ك ة٧ام ایػ ٢ا٠ػالؾ را دار٣ػغ ،اةحػغا ةایػغ اؿػحضٛاؽ ظػ٨د را ةػؼام
دریاٗث ظـارت یا ٨ْ٠ض ،در دی٨اف ّغاٝث ادارم داةث ک٤غ ك پؾ از مغكر رأم در
٨٠رد اؿحضٛاؽ یا ّغـ اؿحضٛاؽ٠ ،ضاک ٟدادگـحؼم ٠یج٨ا٤٣غ ة ٥اَ٧ارُ٣ؼ ةپؼداز٣غ.
ّالكق ةؼ ای ،٢از الیضٚ ٥ا٣٨٣ی ٣ض٨ق ظؼیغ ك جٞ١ک اراوی ك ا٠الؾ ةػؼام ازػؼام
ةؼ٣ا٦٥٠ام ّ٠٨١ی١ّ ،ؼا٣ی ك ُ٣ا٠ی دكٝث ٠ن٨ب  1358چ٤ی ٢ةؼ٠یآیغ کػ ٥ةػؼام
ٌ٠اٝت ٥ة٧ام ز٠ی ٢وؼكرجی ة ٥رز٨ع ة ٥دادگػاق ّ١ػ٠٨ی ٣یـػث؛ چػؼا کػ ٥در ایػ٢
ٚا٣٨٣ی ةؼ اؿاس ٗؼآی٤غم ک ٥پیكیةی٤ی قغق اؿثٚ ،ی١ث ز٠ی ٢ة٠ ٥اٝک پؼداظػث
ظ٨ا٦غ قغ ك دظاٝث دادگاق مؼٗان ٣اَؼ ةٗ ٥ؼوی اؿػث کػ ٥در جْیػی ٢ة٧ػام ّادٝػ٥
اراوی ك ص٨ٛؽ ك ظـارات كاردق ةی ٢دؿحگاق ازؼایی ك ٠اٝک ،اظحالؼ قػ٨د٠ .ىػاٗان
ای٤ک ٥در ٨٠رادم ٠كعل ٣یـث کغاـ ٧٣اد دكٝحی ٠یةایـث ة٧ام ا٠الؾ ك ظـارت
كاردق را ة٠ ٥اٝک پؼداظث ١٣ایغ ك جْیی٠ ٢ـئ٨ؿ زتؼاف ظـػارت ةػؼ ّ٧ػغق دیػ٨اف
ّغاٝث ادارم اؿث .ةا ج٨ز ٥ة ٥جنؼیش ٠ادق ٚ 10ػا٨٣ف جكػکیالت ك آیػی ٢دادرؿػی
دی٨اف ّغاٝث ادارم ك رأم كصغت ركی ٥ق١ارق ٦ 199یئث ّ١ػ٠٨ی ایػ ٢دیػ٨اف ،در
٨٠اردم ک ٥ظ٨ا٦اف ٠غّی جٞ١ک اراوی ج٨ؿي قؼکث ؿاظث ك ج٨ؿػْ ٥زیؼة٤ا٦ػام
ص ٜ١ك  ٜٛ٣کك٨ر ك كركد ظـارت ٠یةاقغ ،ةایغ در دی٨اف ّغاٝث ادارم ة ٥ظ٨اؿػح٥
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جنغی ٙدر كركد ظـارت اٚا ٥٠دّ٨ا ١٣ایغ ك پؾ از آف در دادگاق٦ام ّ٠٨١ی ز٧ػث
جْیی٠ ٢یؽاف ظـارت ك ٌ٠اٝت ٥آف اٚا ٥٠دّ٨ا ١٣ایغ.
 .3.2حسٍز صالح٘ت زَٗاى ػسالت ازاضٕ زض زػبٍٕ هؽبلجِ ذؿـبضت زض
ضٍِٗ لعبٖٗ
ركی ٥دادگاق٦ا در ظن٨ص ٨٠و٨ع ٨٠رد ةضخ١٦ ،چ٤اف ٠ح٘اكت اؿث ك ةؼظی از
دادگاق٦ام ّ٠٨١ی چ٤ی ٢دّ٨ایی را ةغكان ةغكف ایػ٢کػ ٥جنػغیٛی از دیػ٨اف ّػغاٝث
ادارم و١ی ٥١پؼك٣غق ةاقغ ٨٠رد رؿیغگی ٚؼار ٠ید٤٦غ ك پؾ از رؿػیغگی٣ ،ـػتث
ة ٥جنغی ٙكركد ظـارت یا ّغـ جنغی ٙآف صک ٟمادر ٠ی ک٤٤غ 1.اگؼچ ٥جا ٚتػ ٜاز
ؿاؿ  1394ة ٥ایٚ ٢ىات ٠یقغ ای٢گ ٥٣٨ا٣حٛاد کؼد ک ٥ظػالؼ ٣ػل ٚػا٨٣ف صکػٟ
٠یک٤٤غ؛ ا٠ا ةا مغكر رأم كصغت ركی ٥ق١ارق ٨٠ 747رخ  1394/10/29ایٚ ٢ىػات
٠ت٤ایی ةؼام رؿیغگی ة ٥ایٚ ٢ـ ٟپؼك٣غق٦ا در دادگاق ّ٠٨١ی ة ٥دؿث آكرد٣ػغ .ةػ٥
٨٠زب ای ٢رأم «ُ٣ؼ ة ٥ای٢ک ٥یکی از قػؼایي ةؼٚػؼارم ٠ـػئٝ٨یث ٠ػغ٣ی ،كزػ٨د
جٛنیؼ اؿثٝ ،ػا در ای٢گ٨٠ ٥٣٨ارد ة٨٤ّ٥اف ٛ٠غ ٥٠مغكر صک ٟة ٥زتػؼاف ظـػارت،
ةایغ كز٨د جٛنیؼ ك جع ٖٞك كركد ظـػػارت اصػؼاز گػؼدد ك ؿپػػؾ دادگػاق ٠یػؽاف
ظػـارت را جكعیل د٦غ ك صکػ ٟةػ ٥زتػؼاف آف مػادر ١٣ایػغ کػ ٥اصػؼاز جعٞػٖ
٠ؤؿـات ك اقعاص ٠ػک٨ر در ة٤ػغ٦ام  1ك ٠ 2ػادق ٚ 10ػا٨٣ف جكػکیالت ك آیػی٢
دادرؿی دی٨اف ّغاٝث ادارم ،ةؼ اؿاس جتنػؼق ٠ػادق ٠ؼٚػ٨ـ ةؼّ٧ػغق دیػ٨اف اؿػث.
ةغی٧ی اؿث د ر ٨٠اردم ک٠ ٥اٝکاف اراوی جنؼؼ ك جٞ١ک قغق از ؿػ٨م قػ٧ؼدارم،
ة٧ام آف اراوی را ٌ٠اٝت٠ ٥یک٤٤غ ةغكف ای٤ک٠ ٥غّی جع ٖٞك ٛ٣ه ٚا٨٣ف از ؿػ٨م
ق٧ؼدارم در اٚغا٠اجی کػ ٥ا٣سػاـ دادق ،ةاقػ٤غ دّػ٨م ٨٠وػّ٨ان از قػ٨١ؿ ٛ٠ػؼرات
ة٤غ٦ام  1ك  2ك جتنؼق  1ة٤غ ٠ 3ادق ٚ 10ا٨٣ف یاد قغق ظارج اؿث ك دادگػاق ةایػغ
ة ٥دّ٨م رؿیغگی ك صکٛ٠ ٟحىی مادر ١٣ایغ  .»...اگؼچ ٥ای ٢رأم در ٨٠رد ٌ٠اٝتۀ
ة٧ام اراوی جنؼٗی ق٧ؼدارم٦ا مادر قغق ،ا٠ا ةؼظی دادگاق٦ا ١ٞٚؼك ای ٢رأم را ة٥
 .1ة٨٤ّ٥اف  ٥٣٨١٣ر.ؾ :داد٣ا ٥٠ق١ارق ٨٠ 9409970242300495رخ  94/4/30قْت 126 ٥دادگاق ّ٠٨١ی
صٚ٨ٛی ٠سحٚ ِ١ىایی ق٧یغ ةا٤٦ؼ ج٧ؼاف  -داد٣ا ٥٠ق١ارق ٨٠ 9109972929300190رخ 91/4/26
قْت ٥اكؿ دادگاق ّ٠٨١ی صٚ٨ٛی ةعف چ٧ار دا٣گ ٥ج٧ؼاف -داد٣ا ٥٠ق١ارق 9409972613000172
٨٠رخ  94/3/2قْت 30 ٥دادگاق ّ٠٨١ی صٚ٨ٛی کؼج.
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کٞی ٥دّاكم از ایٚ ٢تی ٜجـؼم دادقا٣غ ك در ٨٠اردم کػ٣ ٥یػازم ةػ ٥ادتػات جٛنػیؼ
دؿحگاق جٞ١کک٤٤غق كز٨د ٣غاقػح ٥ةاقػغ ،دادگػاق٦ػام ّ١ػ٠٨ی ظػ٨د را مػاٝش ةػ٥
رؿیغگی ٠یدا٤٣غ .ةػ٤ّ٥ػ٨اف ٣٨١٣ػ ،٥در داد٣ا٠ػ ٥قػ١ارق 9509972848100708
٨٠رخ  1395/4/19دادگاق ّ٠٨١ی ةعف ک٦٨ی ،٢ظ٨ا٦اف٦ا ة ٥اؿػح٤اد رأم كصػغت
ركی ٥ق١ارق ٦ 747یئث ّ٠٨١ی دی٨اف ّغاٝث ادارم ،دّ٨ام ظ٨د ٠ت٤ی ةػؼ ٌ٠اٝتػ٥
ظـارت دادرؿی ك ٌ٠اٝت ٥ة٧ام اراوی جنؼؼ قغق ج٨ؿي قؼکث ؿاظث ك ج٨ؿػْ٥
زیؼة٤ا٦ام ص ٜ١ك  ٜٛ٣کك٨ر را در دادگاق ّ٠٨١ی ٌ٠ؼح ٠یک٤غ ،ا٠ا ای ٢دادگػاق ةػا
اؿح٤اد ة ٥ای٢ک ٥ةا ج٨ز ٥ة٠ ٥ادق ٚ 10ا٨٣ف جكکیالت ك آیی ٢دادرؿی دی٨اف ّػغاٝث
ادارم ،از مالصیث دادگاق ّ١ػ٠٨ی ظػارج اؿػث ك رأم كصػغت ركیػ ٥قػ١ارق 747
دی٨اف ّغاٝث ادارم ٣یؽ مؼٗان ٣اَؼ ة ٥ق٧ؼدارم اؿث ك ٚاة ٜجـؼم ةػ ٥ؿػایؼ ٠ػ٨ارد
٣یـث ،دّ٨ام ٠ػک٨ر را رد ٨١٣د .ای ٢رأم در قْت٘٦ ٥ح ٟدادگاق جسغیغُ٣ؼ اؿػحاف
ٚؽكی٨٠ ٢رد جسغیغُ٣ؼظ٨ا٦ی ٚؼار ٠ػیگیػؼد ك ایػ ٢دادگػاق ٣یػؽ ة٤ػا ةػ ٥اؿػحغالؿ
پیفگ٘ح ،٥ة٨٠ ٥زػب داد٣ا٠ػ ٥قػ١ارق ٠ 9509972812200744ػ٨رخ 1395/8/9
صک ٟدادگاق ةغكم را جلییغ ٠یک٤غ .ة٤اةؼای ،٢جـؼم رأم كصغت ركیػ ٥قػ١ارق 747
٦یئث ّ٠٨١ی دی٨اف ّغاٝث ادارم ةػ ٥ؿػایؼ ٠ػ٨ارد ا٠کػافپػػیؼ ٣تػ٨دق ك ایػ ٢رأم
٠یةایـث مؼٗان در ٨٠رد دّاكم ّٞی ٥ق٧ؼدارم ٨٠رد اؿح٤اد كا ِٚق٨د.
ًت٘جِ
در دّاكم ٌ٠اٝت ٥ظـارت ّٞی ٥دؿحگاق٦ػام ازؼایػی ٤٠ػغرج ٠ػادق ٚ 10ػا٨٣ف
جكکیالت ك آیی ٢دادرؿی دی٨اف ّغاٝث ادارمً ،ػؼح دّػ٨ام ٠ػػک٨ر در مػالصیث
دی٨اف ّغاٝث ادارم ة٨دق ك  ٟ٦دادگاق ةغكم ك  ٟ٦دادگاق جسغیغُ٣ؼ ةػ ٥درؿػحی ةػ٥
ای٨٠ ٢و٨ع ج٨ز ٥داقح ٥ك اٚا ٥٠ای ٢دّػ٨ا در دادگػاق ةػغكم ةػا ٚػؼار ّػغـ اؿػح١اع
ركة٥رك قغق اؿث .جتنؼق ٠ 1ادق ٚ 10ا٨٣ف جكکیالت ك آیی ٢دادرؿی دی٨اف ّػغاٝث
ادارم ٠نػػ٨ب ٣ 1392یػػؽ ٛ٠ػػؼر داقػػح« ٥جْیػػی٠ ٢یػػؽاف ظـػػارات كاردق از ٣اصیػػ٥
٨٠ؿـات ك اقعاص ٠ػک٨ر در ة٤غ٦ام ( )1ك ( )2ای٠ ٢ػادق پػؾ از مػغكر رأم در
دی٨اف ةؼ ك٨ٚع جع ٖٞةا دادگاق ّ٠٨١ی اؿث» .زػغا از ایػ٠ ٢ػادق ،مػالصیث دیػ٨اف
ّغاٝث ادارم ةؼام رؿیغگی ة ٥ایٚ ٢ـ ٟقکایات از ز٧ث ٠ت٤ایی ٣یؽ ٌٛ٤٠ی اؿث؛
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چؼا ک ٥دی٨اف ّغاٝث ادارم ٠ؼزْی جعننی ك آقػ٤ا ةػ ٥چگػ٣٨گی اصػؼاز جع٘ٞػات
دؿحگاق ٦ام ازؼایی اؿث ك ّالكق ةؼ ای ،٢در ٠یاف دؿحگاق٦ام ازؼایی ٠حْغد ة٧حػؼ
٠یج٨ا٣غ ٠ـئ٨ؿ زتؼاف ظـارات را ق٤اؿایی ک٤غ .اقارق ة ٥ایػ٣ ٢کحػ٘٠ ٥یػغ ٗایػغق
ظ٨ا٦غ ة٨د ک ٥ةؼظی ٠ضاک ٟدر چ٤ی٨٠ ٢اردم در م٨رت اٚا ٥٠دّ٨م ةغكف جنغیٙ
كركد ظـارت از دی٨اف در ٠ضاک٠٨١ّ ٟیٚ ،ؼار جٚ٨یٖ دادرؿی مادر ك ٛ٠ؼر داقػح٥
«ظ٨ا٦اف ٞ٠کٖ اؿث َؼؼ یک ٠اق در دی٨اف ّغاٝث ادارم اٚا ٥٠دّ٨ا ک٤غ ك رؿػیغ
آف را ة ٥دادگاق ّ٠٨١ی جـٞی١٣ ٟایغ ،در ٔیؼ ای ٢م٨رت ٚؼار رد دّ٨ا مادر ٠ی ق٨د
ك ظ٨ا٦اف ٠ی ج٨ا٣غ پؾ از ادتات ادّػا در دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ٠سػغدا اٚا٠ػ ٥دّػ٨ا
١٣ایغ» 1.ایٚ ٢ؼار چ ٥از ُ٣ؼ ٠ت٤ػا ك چػ ٥از ُ٣ػؼ ٠ػ٨رد مػغكر ،ج٨زیػٌٛ٤٠ ٥ػی در
ای٢گ٨٠ ٥٣٨ارد ٣غارد ك ة٧حؼی ٢جن١ی١٦ ٟاف رد یا ّغـ اؿح١اع دّ٨م ٠ػی ةاقػغ جػا
ظ٨ا٦اف ةالٗام ٥ٞدر دی٨اف ّغاٝث ادارم ة ٥ظ٨اؿح ٥جنغی ٙكركد ظـارت اٚا ٥٠دّ٨ا
١٣ایغ ك پؾ از آف ة ٥اؿح٤اد ای ٢جنغی ،ٙدر دادگاق ّ١ػ٠٨ی ز٧ػث جْیػی٠ ٢یػؽاف
ظـارت جٛغی ٟدادظ٨اؿث ک٤غ.
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