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 رفع ابُام از گسارش اصالحی در ريیٍ لضایی

 فر٤ذ ـحرا٣٤

 جٛاد جٕؽ٥ذ٢

 چى٥ذٜ

٠ٌاةٙ ٠ٛؼرات ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ًؼٗی٢ در ٦ػؼ ٠ؼصٞػ٥ از دادرؿػی 
ظ٨د را ةا ؿازش ظاج٥١ د٤٦ػغ ك پػؾ از صنػ٨ؿ ؿػازش ٠یػاف  ج٨ا٤٣غ د٨ّام ٠ی

ا٣ػغ، اٚػغاـ ةػ٥  ام ک٥ ةؼ ٠٘اد آف ج٨اٗػٙ کؼدق ٣ا٥٠ ًؼٗی٢، دادرس ةؼاؿاس ؿازش
١٣ایغ. چ٤ا٣چ٥ در گؽارش امػالصی کػ٥ دادرس مػادر  مغكر گؽارش امالصی ٠ی

کؼدق اة٧ا٠ی كز٨د داقح٥ ةاقغ، چگػ٣٨گی رٗػِ اة٧ػاـ از آف در ٚػ٨ا٣ی٢ ٨٠وػ٥ّ٨ 

گػار اصکاـ ظامی در ای٢ راة٥ٌ ٠ٛؼر ٨١٤٣دق اؿػث. ا٠ػؼم  ٠ـک٨ت ٠ا٣غق ك ٚا٨٣ف
ک٥ ٨٠زب ایساد ٠ا٣ِ ةؼ ازؼام گؽارش امالصی قغق ك ج١ا٠ی ٠ؽایػام ارزقػ٤١غ 
ای٢ ١ّٜ را ةا ٠كکٜ ٨٠از٥ ظ٨ا٦غ ؿاظث. در راة٥ٌ ةا چگ٣٨گی رِٗ اة٧اـ ٣ُؼات 

ٗػِ اة٧ػاـ ةؼاؿػاس ٠ضح٨یػات ا٣ػغ از: ر ٠ح٘اكجی ١٠ک٢ اؿث ارائ٥ ق٨د کػ٥ ّتارت
٣ا٥٠ ك ّغـ  پؼك٣غق، د٨ّت ًؼٗی٢ در راؿحام رِٗ اة٧اـ، ةؼداقث دادرس از ؿازش

رؿػغ کػ٥ دادرس ةایػغ ٠ؼاصٞػی را در  ٚاةٞیث ازؼام گؽارش امالصی. ة٥ ٣ُؼ ٠ی
راؿحام رِٗ اة٧اـ رّایػث ١٣ایػغ. اةحػغا ةػا ٠غاٚػ٥ در ٠ضح٨یػات پؼك٣ػغق از ز١ٞػ٥ 

اٚغاـ ة٥ رِٗ اة٧اـ ک٤غ ك در م٨رجی ک٥ رِٗ اة٧اـ ١٠ک٢  ٣ا٥٠ ٠یاف ًؼٗی٢، ؿازش
٣ت٨د، ًؼٗی٢ را د٨ّت ك ارادق آ٣اف را کكٖ ١٣ایغ. در ا٣ح٧ػا چ٤ا٣چػ٥ رٗػِ ا٠کػاف 

٠یـؼ ٣كغ، گؽارش امالصی را ٗاٚغ كمٖ ازؼایی اّالـ ک٤غ. ةارم ایػ٢ ٠ٛاٝػ٥ ةػا 
٠ػت٧ٟ در  از گػؽارش امػالصی   ركقی جضٞیٞی ج٨می٘ی و٢١ ذکؼ ارائ٥ دك ٣٨١٣ػ٥
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آف چگػ٣٨گی رٗػِ اة٧ػاـ از گػؽارش  ركی٥ ٚىایی ك جكؼیش ٠ا٦یث ك اكمػاؼ ٧٠ػٟ
 امالصی را ةؼرؿی ظ٨ا٦غ کؼد.

 گؽارش امالصی، ؿازش، اة٧اـ، مٞش، رأم  ٚاشٌبٖ و٥ّذ٢:
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 ٕ٘ٛ٘ٝ ٌسارغ اـمح٣ ٔجٟٓ در ر٤ٚٝ لضب٣٤

 ٚلب٤غ پرٚ٘ذٜ اِف:
ًؼٗیػث آٚػام ؼ.ا ةػ٥ ظ٨اؿػح٥ ةؼاؿاس دادظ٨اؿحی ک٥ آٚام ا.ر ةا كکاٝث ج.ر ة٥ 

آالت ك وایْات ةؼ٣غق قػغق در ٠ؽایػغق  اٝؽاـ ة٥ ای٘ام ج٧ْغ ٠ت٤ی ةؼ جض٨یٜ اٝتاٚی آ٢٦
٦ام ٣٘حی كاٚػِ در ا٣تػار ٣٘ػث اٝتػؼز ٠ٌػؼح کػؼدق اؿػث،  قؼکث ٠ٞی پعف ٗؼآكردق

ظ٨ا٦اف ٠غّی قغق ک٥ ًی ٚؼارداد ّادم ٠یاف ًؼٗی٢ ظ٨ا٣غق ٠ح٧ْغ قغق اؿػث کػ٥ 
٦ام ٣٘حػی اٝتػؼز ةؼ٣ػغق قػغق را در  ٠ؽایغق قؼکث ٠ٞی پعف ٗؼآكردق وایْاجی ک٥ در

 18490ةؼاةؼ ةیـث ٠یٞی٨ف ج٠٨اف ة٥ ظ٨ا٦اف جض٨یٜ ١٣ایغ. ظ٨ا٦اف ٠یؽاف وایْات را 
کی٨ٞگؼـ پالؿحیک اّالـ کؼدق  1721کی٨ٞگؼـ آ٠٨ٝی٤ی٨ـ ك  1080آالت،  کٞی٨گؼـ آ٢٦

ق٨رام صػٜ اظػحالؼ  37قْت٥ اؿث ک٥ در ٧٣ایث پؾ از ًی جكؼی٘ات ٚا٣٨٣ی ٚاوی 
اٝح٘اكت ٠ٛػغار ج٤ػاژ  کؼج ظ٨ا٣غق را ٠ضک٨ـ ة٥ جض٨یٜ اٝتاٚی وػایْات ةػ٥ ٠یػؽاف ٠اةػ٥

 13/191اؿحْالـ قؼکث ٣٘ث ةا ٠ٛغار ج٤ػاژ ص١ػٜ قػغق ج٨ؿػي ظ٨ا٦ػاف ةػ٥ ٠ٛػغار 
٠یٞی٨ف ریػاؿ ك  000/000/37کی٨ٞگؼـ در ٚتاؿ پؼداظث اٝتاٚی د٢١ ٚؼارداد ة٥ ٠یؽاف 

١٣ایغ. ظ٨ا٣غق اٚغاـ ة٥ جسغیػغ٣ُؼظ٨ا٦ی از رأم  ا٨ٝکا٥ٝ كکیٜ ٠ی ك ص٦ٙؽی٥٤ دادرؿی 
٠ػ٨رخ  01469ک٤غ ک٥ قْت٥ چ٧ارـ دادگاق ص٨ٛٚی کؼج ة٥ ٨٠زب داد٣ا٠ػ٥  مادرق ٠ی

٤ّػ٥ مػػادر  وػ٢١ رد جسغیػغ٣ُؼظ٨ا٦ی صکػٟ ةػػ٥ جاییػغ رأم ٠ْحؼض 02/12/1397
ت٥ چ٧ارـ دادگاق صٛػ٨ٚی ک٤غ. ظ٨ا٣غق در اٚغاـ دیگؼ ٣ـتث ة٥ داد٣ا٥٠ ٠ػک٨ر از قْ ٠ی

ک٤غ ک٥ در ای٢ ٠ؼص٥ٞ ًؼٗی٢ ةا یکػغیگؼ ؿػازش  دادظ٨اؿث اّادق دادرؿی ٠ٌؼح ٠ی
اجعػاذ  ٨٠28/02/1398رخ  00210ق١ارق  1کؼدق ك دادگاق ة٥ ٨٠زب گؽارش امالصی

 ١٣ایغ. ٠ح٢ گؽارش امالصی ٠ػک٨ر ة٥ قؼح ذیٜ اؿث: جن١یٟ ٠ی

 ٔؽخفبت ٌسارغ اـمح٣

 9809972610400210ؼٕبرٜ داد٘بٔٝ: 

 28/02/1398تبر٤خ: 

 اّادق دادرؿیخٛاظتٝ: 

 قْت٥ چ٧ارـ دادگاق ص٨ٛٚی کؼجٔرجغ ـبدروٙٙذٜ: 

                                                           
 ق٨د. ٦ام ٚىایی )ؿ١پ( ة٥ گؽارش امالصی ٣یؽ ق١ارق داد٣ا٥٠ دادق ٠ی ر ؿا٠ا٥٣ ٠غیؼیث پؼك٣غقد .1
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 ٔتٗ ٌسارغ اـمح٣

٠ػ٨رخ  01469دادرؿی آٚام ؼ.ا ٗؼز٣غ ح ٣ـتث ة٥ داد٣ا٥٠ قػ١ارق   پیؼا٨٠ف درظ٨اؿث اّادق»

٧َار داقح٤غ کػ٥ ا 26/02/1398ای٢ قْت٥ ًؼٗی٢ ة٥ ٨٠زب م٨رجسٞـ٥ ٨٠رخ  02/12/1397

آالت ك آ٠٨ٝی٤ی٨ـ ٗؼكظحػ٥ قػغق ةػ٥  ةا یکغیگؼ ة٥ ج٨اٗٙ ٨١٣دیٟ ة٥ ای٢ کی٘یث ک٥ ٠س٨١ع آ٢٦

ة٥ ١٦ؼاق ٠ٛادیؼ ٦ؼ یک ةػ٥ ج٘کیػک  10/05/1396جا ٨٠رخ  96ةؼ٣غق ٠ؽایغق آٚام ؼ.ا در ؿاؿ 

الـ ك ٦ام ٣٘حی اؿحاف اٝتؼز اؿحْالـ ك پؾ از كم٨ؿ ٣حیس٥ اؿػحْ از قؼکث ٠ٞی پعف ٗؼآكردق

آالت آٚام ؼ.ا ةؼاؿػاس ٠س١ػ٨ع اّال٠ػی ةػا کـػؼ ٠یػؽاف  ٠ْیار ٠س٨١ع ج٧ْغات جض٨یٜ آ٢٦

دادرؿی ٨٠َػٖ ةػ٥ جض٨یػٜ  ةاقغ ك ظ٨ا٦اف اّادق ا٣حٛاٝی ج٨ؿي آٚام ا.ر ة٥ ظارج از قؼکث ٠ی

دادرؿی ظ٨ا٦غ ة٨د. ًؼٗی٢ جٛاوام مغكر گػؽارش  اٝح٘اكت ٨ٗؽ ة٥ ظ٨ا٣غق درظ٨اؿث اّادق ٠اة٥

قؼح ٨ٗؽ ٨١٣د٣غ ك دادگاق ٠تح٤ی ةػؼ ج٨اٗػٙ ایكػاف وػ٢١ إٝػام ادػؼ از داد٣ا٠ػ٥  امالصی ة٥

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی ٠تػادرت  184ك  182، 178دادرؿی ة٥ اؿح٤اد ٨٠اد   ٨٠و٨ع اّادق

٦ػا  ًػؼٗی٢ ك ٚػائٟ ٠ٛػاـ ٚػا٣٨٣ی آف ١٣ایغ ك ٠٘اد آف ةػؼام ة٥ مغكر گؽارش امالصی ٠ی

 «.االجتاع اؿث الزـ

رؿغ ک٥ ٠٘اد ؿازش ًؼٗی٢ ةػغی٢ مػ٨رت ةػ٨دق کػ٥ ةػا اؿػحْالـ از  ة٥ ٣ُؼ ٠ی

٦ام ٣٘حی ٦ؼ ٠یػؽاف کػ٥ آٚػام ؼ.ا در ٠ؽایػغق وػایْات  ٠ٞی پعف ٗؼآكردق  قؼکث

رٔػٟ اؿػحْال٠ات ةؼ٣غق قغق ةا کـؼ ٠ٛادیؼ دریاٗحی ة٥ آٚام ا.ر جض٨یٜ ق٨د. ا٠ا ّٞی

اؿػحاف اٝتػؼز ٦ػام ٣٘حػی  ٠حْغد در ٠ؼاصٜ رؿیغگی ك ازؼا قؼکث پعػف ٗؼآكردق

ارائ٥ کؼدق اؿث. ةػؼام ٠ذػاؿ در ٣ا٠ػ٥  96-٦1ام ٠حْغدم در ظن٨ص ٠ؽایغق  پاؿط

٠ٛادیؼ ٗؼكظح٥ قغق ةػ٥ آٚػام ؼ.ا را جػا  ٨٠22/03/1398رخ  5690/3/820ق١ارق 

کی٨ٞگؼـ آ٠٨ٝی٤ی٨ـ اّػالـ  260/1آالت ك  کی٨ٞگؼـ آ٢٦ 200/8 10/05/1396جاریط 

وػ٢١ اّػالـ  ٠23/11/1398ػ٨رخ  1646/03/820کػؼدق اؿػث ك در ٣ا٠ػ٥ قػ١ارق 

کی٨ٞگؼـ  ٠770/6ٛادیؼ ٠ػک٨ر در ٣ا٥٠ ٚتٞی اّالـ داقح٥ ک٥ ٠ٛادیؼ دیگؼم از ز٥ٞ١ 

ةػ٥ آٚػام ؼ.ا جض٨یػٜ  96-1آالت ك ٠ٛادیؼم پالؿحیک در ٚاٝب اٝتاٚی ٠ؽایػغق  آ٢٦

ق٨د ک٥ ٠ضٜ اة٧اـ در ؿػازش ك ؿػپؾ در گػؽارش  قغق اؿث. چ٤ی٢ اؿح٤تاط ٠ی

ظن٨ص ةاقغ ک٥ آیا ٚؼارداد اكٝی٥ آ٣اف قا٠ٜ ةاٚی١ا٣غق اٚالـ جض٨یٜ  امالصی در ای٢

قغق اؿث یا ظیؼ. ةػ٥ ّتػارت دیگػؼ  96-1قغق ة٥ آٚام ؼ.ا در ٚاٝب اٝتاٚی ٠ؽایغق 

٠یؽاف اٚال٠ی ک٥ آٚام ؼ.ا ةایغ ة٥ آٚام ا.ر ة٥ ٨٠زب گؽارش امالصی جض٨یػٜ د٦ػغ 
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ی ظالؼ ا٧َارات ًػؼؼ دیگػؼ ٠ت٧ٟ ة٨دق ك ٦ؼیک از ًؼٗی٢ در ازؼام اصکاـ ادّای

٠ٌؼح کؼدق اؿث. در ادا٥٠ كاصغ ازؼام اصکاـ ة٥ ٨ُ٤٠ر ازؼام صکٟ ك رِٗ اة٧اـ از 

آكرد جػا ٠یػؽاف دٚیػٙ  گؽارش امالصی از قْت٥ مادرک٤٤غق اؿحْالـ ةػ٥ ١ّػٜ ٠ػی

وػػایْاجی کػػ٥ آٚػػام ؼ.ا ةایػػغ ةػػ٥ آٚػػام ا.ر جض٨یػػٜ د٦ػػغ، ٠كػػعل گػػؼدد. ٚاوػػی 

١٣ایػغ جػا  ٦ػام ٣٘حػی اؿػحْالـ ٠ی قؼکث ٠ٞی ٗؼآكردقمادرک٤٤غق چ٤غی٢ ٠ؼجت٥ از 

گػؼدد ك در  ٦ام ٠ػػک٨ر ٨٠ازػ٥ ٠ی ٠٘اد ج٨اٗٙ ًؼٗی٢ را ركق٢ ؿازد کػ٥ ةػا پاؿػط

ٚاوی قْت٥ چ٧ارـ دادگاق ص٨ٛٚی ةػ٥  ٨٠18/01/1400رخ   ٧٣ایث و٢١ م٨رجسٞـ٥

 10/05/1396ای٢ ّٞث ک٥ در گؽارش امالصی مادرق اٚالـ جض٨یٜ قػغق جػا جػاریط 

 200/8قغق ؿایؼ اٚالـ را ٠ك٨١ؿ ج٨اٗٙ ًؼٗی٢ ٣غا٣ـح٥ ك ٠یؽاف اٚالـ را ج٧٤ػا  ٚیغ

 کی٨ٞگؼـ آ٠٨ٝی٤ی٨ـ جٞٛی ٨١٣دق اؿث. 260/1آالت ك  کی٨ٞگؼـ آ٢٦

 ٚلب٤غ پرٚ٘ذٜ ة:

ة٥ ٨٠زب دادظ٨اؿحی ک٥ ظا٣ٟ ز.ا ة٥ ًؼٗیث ظا٣ٟ ر.ا ة٥ ظ٨اؿػح٥ ٠ٌاٝتػ٥ یػک 

ت٥ ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ك ظـػارات ریاؿ ك ٠ٌاٝ 160000000ٗٛؼق چک ة٥ ة٥ ٠تٞٓ 

دادرؿی در قْت٥ ... ق٨رام صٜ اظحالؼ ق٧ؼؿحاف کؼج ٠ٌؼح کؼدق اؿث، ظ٨ا٣ػغق 

د٨ّم ة٥ م٨رت ٔیاةی ٠ضک٨ـ ة٥ پؼداظث ٠تٞٓ ٠ػػک٨ر ك ظـػارت جػلظیؼ جلدیػ٥ ك 

ّٞی٥ ٔایب اٚغاـ ة٥ كاظػ٨ا٦ی از رأم مػادر قػغق  ق٨د. ٠ضک٨ـ ظـارات دادرؿی ٠ی

ةؼگؽارم زٞـ٥ رؿیغگی در ٠ؼص٥ٞ كاظ٨ا٦ی ك اؿح١اع ا٧َارات ١٣ایغ ک٥ پؾ از  ٠ی

٤ّػ٥ را ٣ٛػه ك  ک٤٤غق ةعكػی از داد٣ا٠ػ٥ ٠ْحؼضك دٗاّیات كاظ٨اق ٚاوی رؿیغگی

كاظ٨اق را ة٥ پؼداظث ٠تٞٓ ٦٘حاد ٠یٞی٨ف ك ؿینغ ك ؿی ٦ؽار ریاؿ ة٥ ٤ّػ٨اف امػٜ 

ٕٝایػث  26/07/1397ظ٨اؿح٥ ك ظـارت جلظیؼ جلدی٥ از جاریط ؿؼرؿیغ چک ٠ػ٨رخ 

١٣ایػغ. كاظػ٨اق از رأم  ازؼام صکٟ ك ٦ؽی٥٤ دادرؿی در صػٙ كاظ٨ا٣ػغق ٠ضکػ٨ـ ٠ی

٠ػک٨ر جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی کؼدق ک٥ پػؾ از ًػی جكػؼی٘ات ٚػا٣٨٣ی قػْت٥ ... دادگػاق 

ک٤غ. پؾ از ٌْٚیث  ٥٤ّ را جلییغ ٠ی ٠٨١ّی ص٨ٛٚی ق٧ؼؿحاف کؼج داد٣ا٥٠ ٠ْحؼض

١٣ایػغ  ةػ٥ ٠ی ام اّـار از پؼداظث ٠ضک٨ـرأم مادر قغق ظا٣ٟ ر.ا اٚغاـ ة٥ ًؼح د٨ّ

ک٥ در ای٢ ٠ؼص٥ٞ ًؼٗی٢ ةا یکغیگؼ ؿازش کؼدق ك در ٧٣ایث گؽارش امالصی ةػغی٢ 

 ق٨د: قؼح مادر ٠ی
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 ٔؽخفبت ٌسارغ اـمح٣

 9809972679300798ؼٕبرٜ داد٘بٔٝ: 

 30/06/1398تبر٤خ: 

 ٠ٌاٝت٥ كز٥ چکخٛاظتٝ: 

 کؼج ق٨رام صٜ اظحالؼ 26قْت٥ ٔرجغ ـبدروٙٙذٜ: 

 ٔتٗ ٌسارغ اـمح٣

ةا اؿحْا٣ث از ظغاك٣غ ٠حْاؿ در ظن٨ص د٨ّام ظػا٣ٟ ر.ا ةػ٥ ًؼٗیػث ظػا٣ٟ ز.ا ةػ٥ ظ٨اؿػح٥ »
ة٥ ك جٛـیي آف  ٨٠و٨ع داد٣ا٥٠ ق١ارق ... در پؼك٣ػغق کالؿػ٥ ةایگػا٣ی  اّـار از پؼداظث ٠ضک٨ـ

ؿینغ ك ؿ٥ ٦ػؽار  ... مادرق از ای٢ قْت٥ ک٥ ًتٙ آف ظ٨ا٦اف اّـار ةایغ ٠تٞٓ ٦٘حاد ٠یٞی٨ف ك
ریاؿ ة٥ ا٣ى١اـ ظـػارات ٚػا٣٨٣ی ةػ٥ ظ٨ا٣ػغق ةپػؼدازد کػ٥ ةاج٨زػ٥ ةػ٥ ج٨اٗػٙ ًػؼٗی٢ ًتػٙ 

ٚػػا٨٣ف آیػػی٢  198ك  184، 182، 178ك ٠ـػػح٤غ ةػػ٥ ٠ػػ٨اد  25/06/1398م٨رجسٞـػػ٥ ٠ػػ٨رخ 
٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛالب در ا٨٠ر ٠غ٣ی ةغی٢ قؼح گؽارش امالصی مادر ك اّػالـ  دادرؿی دادگاق

ة٥ ة٥ ٠تٞٓ ٦٘حاد ٠یٞی٨ف ك ؿینغ ك ؿ٥ ٦ؽار ریػاؿ  )ظ٨ا٦اف اّـار ( كز٥ ٠ضک٨ـ -1 ١٣ایغ:  ٠ی
ك پػؾ از آف  30/06/1398جا اؿح٧الؾ کا٠ٜ دی٢ ة٥ ظ٨ا٣غق پؼداظث ١٣ایغ. اٚـػاط از جػاریط 

اـ ٦ؼ٠اق ة٥ ق١ارق کارت ظ٨ا٣ػغق کػ٥ در زٞـػ٥ رؿػیغگی ةػ٥ ظ٨ا٦ػاف دادق قػغق كاریػؽ  ؿی
ظ٨ا٦ػاف صػٙ  -3گػؼدد.  پؼداظث ٦ؼ ٚـي کٜ اٚـاط صػاؿ ٠یدر م٨رت ّغـ  -2گؼدد.  ٠ی

ةا اج١اـ )پؼداظث( اٚـاط، امٜ چک ةػ٥  -4اّحؼاض ك صٙ جْغیٜ اّـار را از ظ٨د ؿٞب ٨١٣د. 
گؼدد جا ةؼاةؼ ٠ٛػؼرات ٚػا٣٨٣ی جض٨یػٜ ظ٨ا٦ػاف اّـػار قػ٨د. ٠٘ػاد گػؽارش  قْت٥ جض٨یٜ ٠ی

٦ا ٣اٗػ ك ٠ْحتػؼ ةػ٨دق ك ٠ا٤٣ػغ اصکػاـ  ف٠ٛاـ ٚا٣٨٣ی آ امالصی ٣ـتث ة٥ ًؼٗی٢ ك كراث ك ٚائٟ
 «.ق٨د ٦ا ة٥ ٨٠ِٚ ازؼا گػاقح٥ ٠ی دادگاق

ؿپؾ ظا٣ٟ ر.ا اٚـاط ٠ح٧ْغ قغق در گػؽارش امػالصی را ةػ٥ ٨٠ٚػِ پؼداظػث 
ؿازد. ا٠ا ظ٨ا٣ػغق دّػ٨ام اّـػار  ٨١٣دق ك جٛاوام ٠عح٥٠٨ قغف پؼك٣غق را ٠ٌؼح ٠ی

٨دق ك از قػْت٥ مػادرک٤٤غق ظا٣ٟ ز.ا ٠غّی ّغـ دریاٗػث ظـػارت جػلظیؼ جلدیػ٥ ةػ
ک٤ػغ. قػْت٥  جٛاوام مغكر ازؼایی٥ ٣ـػتث ةػ٥ ظـػارت جػلظیؼ جلدیػ٥ را ارائػ٥ ٠ی

مادرک٤٤غق رأم ةا ازاةث درظ٨اؿث ظا٣ٟ ز.ا اٚػغاـ ةػ٥ مػغكر ازؼاییػ٥ ٣ـػتث ةػ٥ 
ظـارت جلظیؼ جلدی٥ از جاریط ؿؼرؿیغ چک ٕٝایث جٛغیٟ دادظ٨اؿث اّـػار ٠ػ٨رخ 

١٣ایغ. در كاصغ ازؼام اصکاـ ٠غ٣ی ةاج٨ز٥ ةػ٥  ی ٠یك ظـارات دادرؿ 13/06/1398
ة٥ ٠ٌٞتػی  ک٥ در گؽارش امالصی مادر قغق در د٨ّام اّـار از پؼداظث ٠ضک٨ـ ای٢
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رازِ ة٥ ظـارت جلظیؼ جلدی٥ ذکؼ ٣كغق اؿث از ٚاوی قْت٥ ٠ؼة٥ً٨ جٛاوام ارقاد 
قػؼح ام ةػغی٢  ١٣ایغ. در ٧٣ایث ٚاوی مادرک٤٤غق گؽارش امالصی ًی ٠کاجتػ٥ ٠ی

 ک٤غ: اٚغاـ ة٥ ارقاد ك رِٗ اة٧اـ ٠ی
در داد٣ا٥٠ اّـار )گؽارش امػالصی( اّػالـ قػغق  08/03/1400ةازگكث ة٥ ٣ا٥٠ ق١ارق ... ٨٠رخ »

اؿث ک٥ ظ٨ا٦اف )اّـار( ة٥ پؼداظث ٠تٞٓ ٦٘حاد ٠یٞی٨ف ك ؿینغ ك ؿػی ٦ػؽار ریػاؿ ةػ٥ ا٣ىػ١اـ 
٠ٛؼرات ٚا٣٨٣ی جٛـیي در ظنػ٨ص  ظـارات ٚا٣٨٣ی در صٙ ظ٨ا٣غق ٠ضک٨ـ قغق اؿث. ٝػا ٠ٌاٙة

گػؼدد. ة٤ػاةؼای٢ ز١ٞػ٥ جػا  قػ٨د ك قػا٠ٜ ٠ٞضٛػات ظ٨اؿػح٥ )٣یػؽ( ٠ی ة٥ ا٣سػاـ ٠ی امٜ ٠ضک٨ـ
 «.گؼدد اؿح٧الؾ کا٠ٜ دی٢ از ای٢ ز٧ث اؿث ك قا٠ٜ امٜ ظ٨اؿح٥ ك ٠ٞضٛات آف ٠ی

 ٔمذٔٝ

٦ا ك ؿ١٧ی ک٥ ای٢ ا٠ؼكزق جلدیؼات ٨ٌٞ٠ب ؿازش ًؼٗی٢ پؾ از ج٤ازع ٠یاف آف
٠ؼ در جضٛٙ ا٦غاؼ ایساد ؿاظحار ٚىایی در زا٥ْ٠ دارد ةػؼ ک١حػؼ کـػی پ٨قػیغق ا

٦ػام ظػ٨د از ز١ٞػ٥ در گػار ٦ٟ ةؼ ای٢ ا٠ؼ كاٖٚ ة٨دق ك در آظؼی٢ ارادقاؿث. ٚا٨٣ف
الیض٥ قػ٨را٦ام صػٜ  124ك  113، 12ك ٨٠اد  1ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ٠82ادق 

رد. ةػا ایػ٢ صػاؿ ٚػ٨ا٣ی٢ در ایػ٢ اظحالؼ جن١یٟ ةؼ گـحؼش ٧٣اد مٞش ك ؿازش دا
راة٥ٌ ةا ای٢ ٨٠و٨ع ا٣غؾ ك پؼاک٤غق ٦ـح٤غ ك در ةـػیارم ٠ػ٨ارد صک١ػی كزػ٨د 

ک٥ گؽارش امالصی رأم ةػ٥  ٣غارد. ١٠ک٢ اؿث چ٤ی٢ ة٥ ٣ُؼ ةؼؿغ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢
گ٣٨ػ٥ ٨٧٘٠ـ ظاص ظ٨د ٣یـث، ٣ٛغ ك ةؼرؿی آف ٦ٟ ٗاٚغ كزا٦ث اؿث، ا٠ا ١٦اف

                                                           
ج٨ا٣ػغ ةػ٥  ٚىػایی ٠ی ٦ا ٚاةٜ جْٞیٙ اؿث، ٠ٛاـدرز٥ قف، ٦٘ث ك ٦كث ک٥ ٠سازات آف در زؼائٟ جْؽیؼم» .1

دك ٠ػاق ٧٠ٞػث ةػ٥ دیغق یا ٠غّی ظن٨می ك ةا اظػ جا٠ی٢ ٠ح٤اؿب، صغاکذؼ   درظ٨اؿث ٠ح٧ٟ ك ٨٠اٗٛث ةؽق
 ٚىایی ٠ح٧ٟ ةغ٦غ جا ةؼام جضنیٜ گػقث قاکی یا زتؼاف ظـارت ٣اقی از زؼـ اٚغاـ ک٤غ. ١٦چ٤ی٢ ٠ٛاـ

ج٨ا٣غ ةؼام صن٨ؿ ؿازش ةی٢ ًؼٗی٢، ٨٠و٨ع را ةا ج٨اٗٙ آ٣اف ة٥ قػ٨رام صػٜ اظػحالؼ یػا قػعل یػا  ٠ی
 ..«..٣یـثام ةؼام ٠یا٣سیگؼم ارزاع د٦غ. ٠غت ٠یا٣سیگؼم ةیف از ؿ٥ ٠اق   ٨٠ؿـ٥

٨ُ٤٠ر صٜ اظحالؼ ك مٞش ك ؿازش ةػی٢ اقػعاص صٛیٛػی ك صٛػ٨ٚی ٔیؼدكٝحػی، قػ٨را٦ام صػٜ   ة٥» .2
ٚىایی٥ ك ةا قؼایي ٠ٛؼر در ایػ٢   ق٣٨غ، زیؼ ٣ُؼ ٨ٚق اظحنار ق٨را ٣ا٠یغق ٠ی  اظحالؼ ک٥ در ای٢ ٚا٨٣ف ة٥

 «.گؼد٣غ ٚا٨٣ف جكکیٜ ٠ی
٣ناب یک ٠یٞیارد ریاؿ، ز٧ث صن٨ؿ مٞش ك ؿػازش، اةحػغا کٞی٥ دّاكم ٠اٝی رازِ ة٥ ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ جا » .3

 «.ق٨د ة٥ ق٨رام صٜ اظحالؼ ارزاع ٠ی
ق٨را٦ا در ٨٠ارد زیؼ صـب ٨٠رد ةا درظ٨اؿث ظ٨ا٦اف یا ٠غّی ظن٨می یا قاکی ةؼام مٞش ك ؿازش  » .4

 ١٣ای٤غ: اٚغاـ ٠ی
 «.زؼائٟ ٚاٜة گػقث ... کٞی٥ -3 گػقث ز٤ت٥ ظن٨می زؼائٟ ٔیؼٚاٜة -2 کٞی٥ ا٨٠ر ٠غ٣ی ك ص٨ٛٚی -1
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٦غؼ از ٣ٛغ رأم دركاِٚ ٣ٛغ اؿح٤تاط ٠ضاکٟ ك ٠ؼازػِ »٣غ اک٥ ةؼظی اقارق کؼدق
 ٚىایی از ٨ٚا٣ی٢، ٠ٛؼرات، ٨٠و٨ّات ك چگ٣٨گی جٌتیٙ صکػٟ ةػ٥ ٨٠وػ٨ع اؿػث

(. ةغی٢ جؼجیب ٣ٛغ گؽارش امالصی ة٥ ٨٤ّاف یک ١ّػٜ ٚىػایی 2؛ 1391)ا١ُّی، 
ة٥ ٠یؽاف ؿایؼ ا١ّاؿ ك جن١ی١ات ٚىایی درظ٨ر ا١٦یث ك قایـح٥ ج٨زػ٥ اؿػث. در 

١ی٢ راؿحا ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٠ٛؼر داقح٥ اؿث ک٥ پؾ از صن٨ؿ ؿػازش ٦
٠یاف ًؼٗی٢ دادرس اٚغاـ ة٥ مغكر گؽارش امالصی ظ٨ا٦غ کؼد. گػؽارش امػالصی 

گػار اقػارق کػؼدق گ٥٣٨ ک٥ ٚا٨٣فاگؼچ٥ در ٚا٨٣ف دارام ٨٤ّاف ظامی اؿث ا٠ا ١٦اف
ة٤ػاةؼای٢ صػغاٜٚ از ٤٠ُػؼ «. قػ٨د٦ا ة٥ ٨٠ِٚ ازؼا گػاقح٥ ٠ی٠ا٤٣غ اصکاـ دادگاق»

چ٥ در گػؽارش امػالصی اة٧ػا٠ی ازؼایی قتا٦ث ةـیارم ة٥ اصکاـ دارد. صاؿ چ٤اف
ةػاب ٗؼآی٤ػغ،  كز٨د داقح٥ ةاقغ چگ٣٨گی رِٗ اة٧اـ از آف در ٚا٨٣ف ؿاکث اؿث. در

٠ؼاصٜ ك قؼایي رِٗ اة٧اـ ٣یؽ در ٚا٨٣ف صک١ی كز٨د ٣غارد. دکحؼی٢ ٦ػٟ ةػ٥ قػکٜ 
ام ای٢ ا٠ؼ را ةؼرؿی ٣کؼدق ك ركی٥ ٚىایی ٣یؽ پاؿط داةػث ك ٠كعنػی ٣ػغارد ك كیژق

٦ؼ ٠ؼزِ ٚىایی ركی٥ ٠ح٘اكجی اجعاذ کؼدق اؿث. در ای٢ ٨٣قحار جػالش قػغق جػا ةػا 
از گػؽارش  اكماؼ ٧٠ٟ آف و٢١ ارائػ٥ دك ٣٨١٣ػ٥ ج٨میٖ ٠ا٦یث گؽارش امالصی ك

 امالصی ٠ت٧ٟ در ركی٥ ٚىایی چگ٣٨گی ك ٠ؼاصٜ رِٗ اة٧اـ از آف جكؼیش ق٨د.   

 تح٥ُّ ٚ ٘مذ

پػؾ « اٝػٖ»ق٨د ک٥ در پؼك٣غق  ٦ام ٠ػک٨ر ٠كعل ٠ی ةا دٚث در كٚایِ پؼك٣غق
٤غق از آف ک٥ اة٧ا٠ی در گؽارش امالصی ٨٠م٨ؼ ٠كعل قغق اؿث، ٚاوی مادرک٤

رأم ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ـح٤غات ٨٠ز٨د در پؼك٣غق ك اؿحْال٠ات الزـ اٚػغاـ ةػ٥ رٗػِ اة٧ػاـ 

ٚاوی ةا ٠الص٥ُ ٠٘اد گؽارش امالصی ك ةاج٨ز٥ ةػ٥ « ب»٨١٣دق اؿث. ا٠ا در پؼك٣غق 
ؿػازد.  ة٥ اة٧اـ ٨٠زػ٨د را ةؼًػؼؼ ٠ی ام٨ؿ صاکٟ ةؼ د٨ّام اّـار ك جٛـیي ٠ضک٨ـ

ک٥ آیا چ٤ی٢ اٚػغا٠اجی ةػ٥ ٤٠ُػ٨ر رٗػِ اة٧ػاـ از آیغ  ٦ا ة٥ ٠یاف ٠ی صاؿ ای٢ پؼؿف
ج٨ا٣ػغ ج٧٤ػا ةػا اجکػا ةػ٥ ٠ػغارؾ ك  گؽارش امالصی مػضیش اؿػث؟ آیػا دادرس ٠ی

٠ـح٤غات کـب قغق یا ام٨ؿ صاکٟ ةػؼ دادرؿػی اٚػغاـ ةػ٥ رٗػِ اة٧ػاـ از گػؽارش 
امالصی ١٣ایغ؟ آیا ٚنغ ًؼٗی٢ در ؿازش ة٥ ١ّٜ آ٠غق ٣تایػغ ٠ػ٨رد ةؼرؿػی ٚػؼار 

اؿث ک٥ در ز٠اف ؿازش ج٧٤ا ارادق ًؼٗی٢ د٨ّم در ٠ا٦یث ا٠ػؼ ٠ػ٨دؼ  گیؼد؟ كاوش
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ج٨ا٣غ در ج٧ْغاجی ک٥ ًػؼٗی٢ ةػ٥ ٨٠زػب گػؽارش امػالصی  ةاقغ ك دادرس ١٣ی ٠ی
رؿػغ کػ٥ در پؼك٣ػغق  ا٣غ، جٕییؼاجی ایساد ک٤غ، ةا ای٢ صاؿ ة٥ ٣ُػؼ ٠ی ةؼ٧ّغق گؼٗح٥

٥ کػ٥ در ٠ػح٢ ٠ػت٧ٟ کكٖ ارادق ًؼٗی٢ م٨رت ٣گؼٗح٥ ك مؼٗان ةؼاؿاس آ٣چ« اٖٝ»
گؽارش امالصی ك اؿحْال٠ات ة٥ ١ّٜ آ٠غق كز٨د داقح٥، دادرس اٚغاـ ة٥ رِٗ اة٧اـ 

ٚنػغ ك ارادق ًػؼٗی٢ ٠ٕ٘ػ٨ؿ « اٖٝ»٣یؽ ٠كاة٥ پؼك٣غق « ب»٨١٣دق اؿث. در پؼك٣غق 

٠ا٣غق ك دادرس ةؼاؿاس ام٨ؿ صاکٟ ةؼ د٨ّام اّـار ك ٥٣ آ٣چ٥ کػ٥ ًػؼٗی٢ ج٨اٗػٙ 
گ٥٣٨ کػ٥  در گؽارش امالصی را ةؼًؼؼ ؿاظح٥ اؿث. ا٠ا ١٦افا٣غ، اة٧اـ ٨٠ز٨د  کؼدق

در ادا٥٠ ای٢ ٨٣قحار اقارق ظ٨ا٦غ قغ، ؿازش را ةایغ ٨٣ّی ج٨اٗٙ ك ٚػؼارداد دا٣ـػث 
ک٤٤غق ةػ٥ اظػحالؼ  قػ٨د ك ٠ٛػاـ رؿػیغگی ک٥ ٠یاف ًؼٗی٢ یک ٤٠از٥ّ ٤٠ْٛػغ ٠ی

٨د در گػؽارش ج٨ا٣غ ةؼاؿاس ةؼداقث ظ٨د یا ام٨ؿ صاکٟ ةؼ د٨ّم اة٧ا٠ات ٨٠ز ١٣ی
امالصی را رِٗ ١٣ایغ. چؼاک٥ ای٢ اٚغاـ ٨٣ّی دظاٝث در ارادق ًؼٗی٢ پؼك٣غق ةػ٨دق ك 
ةؼاؿاس ٨ٚاّغ ك ٠ٛؼرات ٚا٣٨٣ی ٣یؽ چ٤ی٢ ا٠کا٣ی ة٥ دادرس اٌّا ٣كغق اؿث. ةػؼام 

اگػؼ در وػ٢١ ٠ْا٠ٞػ٥ قػؼط »ٚا٣٨٣ی ٠غ٣ی ٠ٛؼر قغق اؿث ک٥  ٠230ذاؿ در ٠ادق 
٠حعٖٞ ٠تٕٞی ة٥ ٨٤ّاف ظـارت جلدی٥ ١٣ایغ، صاکٟ  قغق ةاقغ ک٥ در م٨رت جعٖٞ،

ةػغی٢ «. ک١حؼ از آف چ٥ ک٥ ٠ٞؽـ قغق اؿث ٠ضک٨ـ ک٤ػغ  ج٨ا٣غ اك را ة٥ ةیكحؼ یا ١٣ی
گػار ارادق ًؼٗی٢ را در ٠ٛاـ ا٣ْٛاد ٚؼارداد ٠ضحؼـ  ق٨د ک٥ ٚا٨٣ف جؼجیب ٠كعل ٠ی

٥ٞ دادرس ٣ػغادق قعنی از ز١  ق١ؼدق ك ا٠کاف جٕییؼ ٠٘اد ج٨اٗٙ ًؼٗی٢ را ة٥ ٦یچ
ةایـث ًؼٗی٢ ٠سػغدان دّػ٨ت قػغق ك  اؿث. در راة٥ٌ ةا ای٢ دك پؼك٣غق از ٣ُؼ ٠ا ٠ی

٨١٣د ك چ٤ا٣چ٥ ا٠کػاف  ا٣غ، کكٖ ٠ی ام ک٥ ج٨اٗٙ کؼدق ٦ا را ة٥ گ٥٣٨ آف  دادرس ارادق
کكٖ ارادق ك ٠ضح٨ام ج٨اٗٙ ًػؼٗی٢ ١٠کػ٢ ٣تػ٨د، گػؽارش امػالصی ٗاٚػغ كمػٖ 

یػ٢ صػاؿ ةػ٥ ٤٠ُػ٨ر جكػؼیش ة٧حػؼ ٨٠وػ٨ع ك ّٞػث ٣ٛػغ قغ. ةػا ا ازؼایی اّالـ ٠ی
ةایـث ٠ا٦یث ك اكماؼ گؽارش را  جن١ی١ات ٠ػک٨ر ك ارائ٥ دیغگاق پیك٧٤اد قغق ٠ی

ةؼرؿی ك ٣ُؼیاجی ک٥ ١٠ک٢ در ظن٨ص چگػ٣٨گی رٗػِ اة٧ػاـ از گػؽارش امػالصی 
 ٠ٌؼح ق٨د، ٨٠رد ٠غا٥ٚ ك ک٤کاش ٚؼار گیؼد ک٥ در ادا٥٠ ةیاف ظ٨ا٦غ قغ.

 ٚ اٚـبف ٌسارغ اـمح٣. ٔب٥ٞت 1

پیف از ةضخ در ةػاب چگػ٣٨گی رٗػِ اة٧ػاـ از گػؽارش امػالصی الزـ ةػ٥ ٣ُػؼ 
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جػؼی٢ اكمػاؼ گػؽارش رؿغ جا ة٥ ٨ًر ٠عحنؼ ٠ٌاٝتی در ظن٨ص ٠ا٦یث ك ٧٠ٟ ٠ی
ق٨د جا ة٥ پؼؿف چگػ٣٨گی رٗػِ اة٧ػاـ ة٧حػؼ  امالصی ةیاف ق٨د. ای٢ ا٠ؼ ٨٠زب ٠ی

 پاؿط دادق ق٨د.

 ح٣. ٔب٥ٞت ٌسارغ اـم1.1
٦ػام ١ّػ٠٨ی ك  گػار ٠تضخ اكؿ از ٗنٜ ٧٣ٟ ٚا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی دادگاق ٚا٨٣ف

ایػ٢ ٚػا٨٣ف  178را ة٥ ؿازش اظحناص دادق اؿث ك در ٠ادق  1ا٣ٛالب در ا٨٠ر ٠غ٣ی
ج٨ا٤٣غ د٨ّام ظػ٨د  در ٦ؼ ٠ؼص٥ٞ از دادرؿی ٠غ٣ی ًؼٗی٢ ٠ی»٠ٛؼر کؼدق اؿث ک٥ 

عػغا ؿػازش ةػ٥ ٤ْ٠ػام ج٨اٗػٙ، در ٗؼ٤٦ػگ د٦ 2«.را ة٥ ًؼیٙ ؿازش ظاج٥١ د٤٦غ
آقحی، صن٨ؿ ج٨اٗٙ ةی٢ دك ًؼؼ، صن٨ؿ مٞش ك آقحی ةکار رٗح٥ اؿػث )د٦عػغا، 

ٗؼ٤٦گ ٠ْی٢ ٣یؽ ؿازش ةػ٥ ٤ْ٠ػام مػٞش، ج٨اٗػٙ ك ٨٠اٗٛػث در  (.13267؛ 1377
٣ا٥٠ ١ّیػغ ٣یػؽ جٛؼیتػان ١٦ػی٢  (. در ٗؼ٤٦گ814؛ 1381دا٣ـح٥ قغق اؿث )٠ْی٢، 

گ٥٣٨  جؼجیب ١٦اف ةغی٢ (.622؛ 1389ؿث )١ّیغ، ٠ْا٣ی ةؼام ؿازش ق٤اظح٥ قغق ا
جػؼی٢ ٤ْ٠ػام آیػغ، ج٨اٗػٙ ًػؼٗی٢ در ا٠ػؼم ٧٠ػٟ ک٥ از ٤ْ٠ام ٨ٕٝم ؿػازش ةؼ٠ی

کارةؼدم ای٢ كاژق اؿث ك ٠ا٦یث آف را جا صغ ةـیارم ة٥ ٚؼارداد ة٥ كیژق ّٛػغ مػٞش 
 ک٤غ. ؿازش ١٠ک٢ اؿث در ٦ؼ ٠ؼص٥ٞ از دادرؿی، در دادگاق یا ظػارج از ٣ؽدیک ٠ی

ًؼٗی٢ »... م٨رت  ٣ا٥٠ رؿ١ی یا ٔیؼرؿ١ی ةاقغ ک٥ در ای٢ دادگاق، ة٥ م٨رت ؿازش

ٚا٨٣ف  184ةؼاؿاس ٠ادق ...«. ةایغ در دادگاق صاوؼ قغق ك ة٥ مضث آف اٚؼار ١٣ای٤غ 
ک٤غ ك دادگاق ةا ج٨ز٥  ٠ػک٨ر ةا صن٨ؿ ؿازش ٠یاف ًؼٗی٢ رؿیغگی ظاج٥١ پیغا ٠ی

ک٤غ. در راة٥ٌ ةػا ٠ا٦یػث گػؽارش  ادر ٠یة٥ ٠٘اد ؿازش ًؼٗی٢ گؽارش امالصی م

                                                           
 ة٥ اظحنار ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی  .1
گػار اٚغاـ اةحغایی ة٥ ؿازش را ةؼام ًؼٗی٢ پػیف از ًػؼح دّػ٨م اٝؽا٠ػی  اگؼچ٥ در ةؼظی ٨٠ارد ٚا٨٣ف  .2

در ٠ػ٨رد »ٚػا٨٣ف ج٨زیػِ ّادال٣ػ٥ آب کػ٥ در آف ٠ٛػؼر داقػح٥ اؿػث کػ٥  ٨١٣42دق اؿث، ٠ا٤٣غ ٠ادق 
٦ام ؿٌضی صٜ اظحالؼ صامٜ در ا٠ؼ جٛغـ یػا اك٨ٝیػث ك ٣ضػ٨ق ٠یػؽاف ةؼداقػث ك ةؼدارم از آب ة٧ؼق

ق٨د اةحغا ةایغ از ًؼیٙ کغظغا  جٛـیٟ ك ٠نؼؼ آب ك ١٦چ٤ی٢ اظحالٗاجی ک٥ ٨٠زب جلظیؼ آةؼؿا٣ی ٠ی
٤٠كی ج٨ؿي ؿؼآةیاراف ك ٠یؼآةاف ةا ١٦کارم ق٨را٦ام ٠ضٞی در م٨رجی ک٥ كز٨د داقح٥ ةاقغ ٗینػ٥ٞ 

در ةؼظی ٨٠ارد ٣یؽ ای٢ ا٠ػؼ ٤٠ػ٨ط «. ١٣ایغ ٨رت ادا٥٠ اظحالؼ ة٥ دادگاق ماٝش ٠ؼاز٥ْ ٠یپػیؼد ك در م
 ة٥ جكعیل دادرس اؿث.



 89/  ییٚىا ٥یدر رك یرِٗ اة٧اـ از گؽارش امالص

٣ُؼ اؿث. اگؼچ٥ ٣ُؼات ٠حْغدم ارائ٥ قغق اؿث  دا٣اف اظحالؼ امالصی ٠یاف ص٨ٛؽ
رؿػغ کػ٥ دك دیػغگاق  ( ا٠ا در ایػ٢ ٠یػاف ةػ٥ ٣ُػؼ ٠ی341: 1393)اة٧ؼم ك کاكیار، 

ًؼٗغار ةیكحؼم دارد؛ گؼكق ٣عـث ک٥ ةایغ آ٣اف را اکذؼیث دا٣ـث، ٠ا٦یث گػؽارش 
گؼكق دكـ ا٠ا ٠ْحٛغ٣ػغ کػ٥ گػؽارش  1دا٤٣غ. ی را ٚؼارداد ك ٨٣ّی ّٛغ مٞش ٠یامالص

٣ا٥٠ ٠یػاف ًػؼٗی٢ د٨ّاؿػث، ا٠ػا در ٧٣ایػث صکػٟ  امالصی اگؼچ٥ ةؼاؿاس ؿازش

 2ق٨د. ٠ضـ٨ب ٠ی
صاؿ از دیغگاق ٠ا اگؼچ٥ گؽارش امالصی در اةحغا ٠تح٤ی ةؼ ج٨اٗٙ ًػؼٗی٢  ةا ای٢

ٗی٢ ك اصؼاز آف از ؿػ٨م دادرس، ةػ٥ ٨٠زػب ك ٨٣ّی ّٛغ اؿث ا٠ا پؾ از ج٨اٗٙ ًؼ
یک ١ّٜ ٚىایی ك در جضث ٨٤ّاف ظامی ة٥ ٤٠ن٥ ٨٧َر ظ٨ا٦غ رؿیغ ك ٠ا٦یػث ك 
ؿاظحار ٨٣ی٤ی پیغا ظ٨ا٦غ کؼد. ة٥ ةیا٣ی دیگؼ گؽارش امالصی در دك ٠ؼصٞػ٥ ایسػاد 

ک٤٤ػغ  ق٨د: ٣عـث ًؼٗی٢ د٨ّم یا ٤٠از٥ّ اٚغاـ ة٥ ا٣ْٛاد ج٨اٗٙ یػا ؿازقػی ٠ی ٠ی
گؼدد ك ؿپؾ دادرس ایػ٢ ؿػازش را در ٚاٝػب  زب ظحٟ رؿیغگی دادگاق ٠یک٥ ٨٠

ؿازد. ٣ضػ٨ق ٣گػارش  ق٨د، ٤٠حكؼ ٠ی ٠عن٨می ک٥ ٠ا٤٣غ اصکاـ ة٥ ازؼا گػاقح٥ ٠ی
گػار دك گؽارق را از ًؼیػٙ صػؼؼ  ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٣یؽ ک٥ ٚا٨٣ف ٠184ادق 

ة٤ػاةؼای٢ ةػؼظالؼ  3ؿث.ة٥ یکغیگؼ ٠حنٜ کؼدق اؿث، ٨٠یغ ای٢ ٠ٌٞب ا« كاك»رةي 

                                                           
. قػ١ؾ، آیػی٢ 128ةؼام ٠ٌا٥ْٝ ةیكحؼ ر.ؾ ة٥ کاج٨زیاف، اّحتار ا٠ؼ ٚىاكت قغق در د٨ّام ٠ػغ٣ی، ص  .1

. ٧٠ػازؼم، 583، ص . ٤ٝگػؼكدم، جؼ٠ی٨٤ٝػ٨ژم صٛػ٨ؽ269، ص 2دادرؿی ٠غ٣ی دكرق پیكؼٗح٥، زٞػغ 
. 28/09/1395، ٠ػ٨رخ  2460/95/7. ادارق صٛػ٨ٚی، ف.ش ٠249تـ٨ط در آیی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی، ص 

٠ػػػ٨رخ  1865/98/7. ادارق صٛػػػ٨ٚی، ف.ش ٠03/04/1396ػػػ٨رخ  765/96/7ادارق صٛػػػ٨ٚی، ف.ش 
 2067/7. ادارق صٛػػ٨ٚی، ف.ش ٠23/12/1395ػػ٨رخ  3338/95/7. ادارق صٛػػ٨ٚی، ف.ش 27/12/1398
. 18/06/1395. ٣ُؼ ٦یئث ّاٝی در ٣كـث ٚىایی اؿحاف اٝتؼز/قػ٧ؼ کػؼج ٠ػ٨رخ 13/08/1382 ٨٠رخ

. ٣ُػؼ ٣22/09/1397ُؼ ٦یئث ّاٝی ك اکذؼیث در ٣كـث ٚىایی اؿػحاف ٠از٣غراف/قػ٧ؼ ؿػارم ٠ػ٨رخ 
 .20/02/1397اکذؼیث در ٣كـث ٚىایی اؿحاف گٞـحاف/ق٧ؼ گؼگاف ٨٠رخ 

کارچػا٣ی ك ة٥ ٣ٜٛ از  17/06/1392جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف ٨٠رخ  دادگاق 00584داد٣ا٥٠ ق١ارق ق١ارق  .2
. )داد٣ا٠ػ٥ قػ١ارق 200 : اّحؼاض داٝخ ٣ـتث ة٥ گؽارش امالصی، ص، گؽارش ٣كـث ٣ٛغ رأمّتغا٧ٝی
. رأم قػ١ارق 320ة٥ ٣ٜٛ از اة٧ؼم ك کا٠یػار، اّحتػار گػؽارش امػالصی، ص  ٨٠10/08/1382رخ  318
 ة٥ ٣ٜٛ از ١٦اف(.  ٨16/11/1316ر ٨٠رخ قْت٥ چ٧ارـ دی٨اف ّاٝی کك 2484

دادگاق پؾ از صن٨ؿ ؿازش ةی٢ ًؼٗی٢ ة٥ قؼح ٨ٗؽ رؿیغگی را ظحٟ ك ٠تػادرت ةػ٥ مػغكر گػؽارش » .3
 «.امالصی ٠ی ١٣ایغ ...
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(، آ٣چػ٥ را کػ٥ ةایػغ 128؛ 1396ا٣ػغ )کاج٨زیػاف،  ٣ُؼاف گ٘ح٥ آ٣چ٥ ک٥ ةؼظی ماصب
ٚؼارداد كاْٚی جٞٛی ٨١٣د ؿازش ًؼٗی٢ اؿث ٥٣ گؽارش امالصی. كاوػش اؿػث کػ٥ 
ا١ّاؿ ك جن١ی١ات ٚىایی ٤٠ضنؼ ة٥ رأم )صکػٟ ك ٚػؼار( ٣یـػث، ةٞکػ٥ دادرس در 

از دؿح٨ر )٠ا٤٣غ دؿح٨ر جعٞی٥(، گ٨ا٦ی )٠ا٤٣ػغ گػ٨ا٦ی ا٣غ  ٦ام دیگؼ ک٥ ّتارت ٚاٝب
ک٤غ. ةا ایػ٢ ج٨وػیش در صٛػ٨ؽ ٨٠وػ٥ّ٨  ا٣ضنار كرد٥( ك گؽارش امالصی ١ّٜ ٠ی

ایؼاف گؽارش امالصی را ةایغ دارام ٠ا٦یحی كیػژق ا٠ػا ٠تح٤ػی ةػؼ ؿػازش ك ج٨اٗػٙ 
 ًؼٗی٢ دا٣ـث.

 . اٚـبف ٌسارغ اـمح2.1٣

 . ؼَٕٛ لبػذٜ فراؽ دادرض1.2.1
٨ُ٤٠ر ةؼرؿی ق٨١ؿ ٚاّغق ٗؼاغ دادرس در راة٥ٌ ةا گػؽارش امػالصی اةحػغا  ة٥
ةایـث ة٥ ای٢ پؼؿف پاؿط دادق قػ٨د کػ٥ آیػا دادرس پػؾ از مػغكر گػؽارش  ٠ی

ج٨ا٣غ د٨ّام اةٌاؿ آف را اؿح١اع ک٤غ یا ظیػؼ؟ چؼاکػ٥ ةؼاؿػاس ٚاّػغق  امالصی ٠ی
٨ط دّػ٨م( مػادر ام صک١ػی )ك ٚػؼار ؿػٛ ٗؼاغ دادرس ز٠ا٣ی ک٥ ٚاوی در پؼك٣ػغق

ج٨ا٣غ صحی ةا روایث امضاب د٨ّم در آف جٕییؼم د٦غ )قػ١ؾ،  ک٤غ دیگؼ ١٣ی ٠ی
(. ة٥ ةیا٣ی دیگػؼ چ٤ا٣چػ٥ ٠ْحٛػغ ةاقػیٟ کػ٥ دّػ٨ام اةٌػاؿ گػؽارش 214؛ 1393

امالصی در ٠ؼزِ مادرک٤٤غق آف ٚاةٜ اؿح١اع اؿث، ة٥ ٨٣ّی قػ٨١ؿ ٚاّػغق ٗػؼاغ 
ؿحاداف ا٠کاف اؿح١اع د٨ّام اةٌاؿ گؽارش ایٟ. ةـیارم از ا دادرس را ٤٠ح٘ی دا٣ـح٥
(، ادارق 269؛ 1393( )قػ١ؾ، 128؛ 1396ا٣غ )کاج٨زیاف،  امالصی را ١٠ک٢ دا٣ـح٥

ص٨ٛٚی ٣یؽ در ٣ُؼیات ٠حْغدم اؿح١اع د٨ّام اةٌاؿ را ة٥ ًػ٨ر مػؼیش یػا وػ٤١ی 
ک٥ گؽارش امػالصی رأم ةػ٥ ٤ْ٠ػام  . از دیغگاق ٠ا ٣یؽ ةاج٨ز٥ ة٥ ای1٢پػیؼٗح٥ اؿث

ةاقػغ ك ٠ت٤ػام  ظ٨د ٣یـث ك اؿح٤تاط ٚاوی از ٨٠و٨ع ًؼح قغق ٣ؽد اك ١٣ی ظاص
آف ج٨اٗٙ ك ؿازش ًؼٗی٢ اؿث، ٝػا اؿح١اع د٨ّام اةٌاؿ ةا ٤٠ْػی ٨٠ازػ٥ ٣ع٨ا٦ػغ 

ةاقغ ك  ة٨د. ةغی٢ جؼجیب ٚاّغق ٗؼاغ دادرس در ظن٨ص گؽارش امالصی زارم ١٣ی

                                                           
٠ػػػػ٨رخ  1722/96/7. ادارق صٛػػػػ٨ٚی، ف.ش ٠07/07/1398ػػػػ٨رخ  326/98/7ادارق صٛػػػػ٨ٚی، ف.ش .1

 2974/97/7. ادارق صٛػ٨ٚی، ف.ش ٨٠09/03/1396رخ  578/96/7.  ادارق ص٨ٛٚی، ف.ش 22/07/1396
 .٨٠14/05/1398رخ 
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ؿػازش، ٣غاقػح٢ ا٦ٞیػث یػا  ج٨ا٣غ ة٥ دالیٞی ازز٥ٞ١ اقحتاق در ٦ؼیک از ًؼٗی٢ ٠ی
 جغٝیؾ در ؿازش د٨ّام اةٌاؿ گؽارش امالصی را ٠ٌؼح ؿازد.

 . ؼَٕٛ لبػذٜ اػتجبر أر لضبٚت ؼذ1.2.2ٜ
در راة٥ٌ ةا ای٢ پؼؿف ک٥ آیا گؽارش امالصی دارام اّحتار ا٠ػؼ ٚىػاكت قػغق 

ک٥ ٣ُؼاف ٠ْحٛغ٣غ ک٥ ةؼظی از ماصب رٟٔ ای٢)اّحتار ا٠ؼ ٠عح٨ـ( اؿث یا ظیؼ، ّٞی
(، ا٠ػا ةػ٥ 128؛ 1396گؽارش امالصی ٗاٚغ اّحتار ا٠ؼ ٚىاكت قغق اؿث )کاج٨زیاف، 

رؿغ ک٥ پؾ از مغكر گؽارش امالصی زػ٨از رؿػیغگی ٠سػغد ةػ٥ ٨٠وػ٨ع  ٣ُؼ ٠ی
کػ٥ ًػؼٗی٢ پؼك٣ػغق  گؽارش امالصی كز٨د ٣غاقح٥ ةاقغ. ة٥ ةیا٣ی دیگػؼ پػؾ از آف

غكر گؽارش امالصی ١٣ػ٨د، ؿازش کؼد٣غ ك دادرس ةؼاؿاس ؿازش آ٣اف اٚغاـ ة٥ م
ج٨ا٣غ ٠٘اد ؿازش ك گؽارش امالصی را ٣ایغق گؼٗح٥ ك دكةػارق در  یکی از ًؼٗی٢ ١٣ی

ظن٨ص ١٦اف ٨٠و٨ع ةا كصغت ؿتب ك امضاب، ًؼح د٨ّم ک٤غ. ا٠ا در ّی٢ صاؿ 
کػ٥ ٠ح٧ْػغ  چ٤ا٣چ٥ ٠٘اد ج٨اٗٙ ك ؿازش ًؼٗی٢ دارام ایؼاد اؿاؿی ةاقغ )٠ا٤٣غ ای٢

ا٦ٞیث ةاقغ( ا٠کاف ًؼح د٨ّام اةٌػاؿ گػؽارش امػالصی ةػ٥ در ز٠اف ؿازش ٗاٚغ 
دٝیٜ آف ایؼاد ٠حن٨ر اؿث. ةغی٢ جؼجیب گؽارش امالصی را ةایغ دارام ٨٣ّی ظػاص 
از اّحتار ا٠ؼ ٚىاكت قغق دا٣ـث. پػیؼش دیغگا٦ی ٔیؼ از ای٢ ة٥ ؿ٥ دٝیٜ ٣ادرؿث 

ر ا٠ػؼ ٚىػاكت ک٥ ةا ٗٞـ٥٘ ك ركح صاکٟ ةؼ كوِ ٚاّػغق اّحتػا ظ٨ا٦غ ة٨د: ٣عـث آف
کػ٥ ةػا َػا٦ؼ  قغق ک٥ ز٨ٞگیؼم از جکؼار ك ٗنٜ دّاكم اؿث، ٠عاٖٝ اؿث. دكـ آف

گػار گؽارش امالصی را ة٥ اصکاـ جكتی٥ کؼدق ك  ٚا٨٣ف در جْارض اؿث، چؼاک٥ ٚا٨٣ف
(. 215؛ 1393كاوش اؿث ک٥ اصکاـ دارام اّحتار ا٠ؼ ٚىاكت قغق ٦ـح٤غ )قػ١ؾ، 

ٜٛ در جْارض ظ٨ا٦غ ة٨د، چؼاک٥ در ای٢ مػ٨رت ؿ٠٨ی٢ دٝیٜ ٣یؽ ای٢ اؿث ک٥ ةا ّ
مغكر گؽارش امالصی ١ّٞی ٨ٕٝ ظ٨ا٦غ ة٨د. چ٤ا٣چ٥ ة٥ ًػ٨ر ٠ٌٞػٙ ةپػػیؼیٟ کػ٥ 
گؽارش امالصی ٗاٚغ اّحتار ا٠ؼ ٚىاكت قغق اؿث، در پاؿػط ةػ٥ ایػ٢ پؼؿػف کػ٥ 

ج٨اف د٨ّایی ک٥ یکی از ًؼٗی٢ ةا ٣ادیػغق ا٣گاقػح٢ گػؽارش امػالصی ةػا  چگ٥٣٨ ٠ی
ع، امضاب ك ؿتب ًؼح کؼدق اؿث، دكةارق ٨٠رد رؿیغگی ٚؼار ٣غاد، ةا كصغت ٨٠و٨

 ٠كکٜ ٨٠از٥ ظ٨ا٦یٟ قغ.

 . حبو٥ٕت أر ٔختْٛ )لبث٥ّت اػتراق(2.3.1
صاک١یث ا٠ؼ ٠عح٨ـ ة٥ ٤ْ٠ام ای٢ اؿث ک٥ جن١یٟ مادر قغق از ؿػ٨م دادرس 
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ْٝػادق ا ٚاةٜ اّحؼاض، پژك٦ف ك ٗؼزاـ ٣تاقغ. ة٥ ّتارت دیگػؼ از ًػؼؽ ّػادم ك ٨ٗؽ
قکایث از آرا ٚاةٜ رؿیغگی ٠سغد ٣ع٨ا٦غ ة٨د. در ظن٨ص گؽارش امالصی ةاج٨ز٥ 

ةاقغ ك اّحؼاض، پژك٦ف ك ٗؼزاـ ج٧٤ا ٣ـتث ةػ٥  ک٥ گؽارش امالصی رأم ١٣ی ة٥ ای٢
ةی٤ی قغق اؿث، ة٤اةؼای٢ گؽارش امالصی دارام صاک١یث ا٠ؼ ٠عح٨ـ اؿػث  آرا پیف

 االزؼا ك ة٥ ٨٣ّی ٌْٚی ظ٨ا٦غ ة٨د. زـك پؾ از مغكر آف ةاج٨ز٥ ة٥ ٠٘اد آف ال

 . چ٣ٍٍ٘ٛ رفغ اثٟبْ  2

ک٤غ اة٧اـ یػا اة٧ا٠ػاجی كزػ٨د  ١٠ک٢ اؿث در جن١ی١اجی ک٥ دادرس اجعاذ ٠ی

 27گػار ة٥ ای٢ ٠ـئ٥ٞ آگا٦ی داقح٥ ك ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ در ٠ػادق  داقح٥ ةاقغ. ٚا٨٣ف

ا ق٤اؿایی ك ة٥ ٚا٨٣ف ازؼام اصکاـ ٠غ٣ی ة٥ مؼاصث ا٠کاف كز٨د اة٧اـ در اصکاـ ر

٨ُ٤٠ر رِٗ اة٧اـ را٦کار ارائ٥ ٨١٣دق اؿث. اگؼچ٥ ٠ٛؼرق ٠ػک٨ر ج٧٤ا ة٥ اصکاـ اقارق 

داقح٥ ا٠ا ةا كصغت ٠الؾ، صکػٟ ّٛػٜ ك ةػا در٣ُؼگػؼٗح٢ ركح صػاکٟ ةػؼ ٚػا٨٣ف 

ج٨اف اٚغاـ ة٥ رِٗ اة٧اـ از گػؽارش امػالصی را ٣یػؽ در ز٠ػؼق جکػاٝیٖ دادگػاق  ٠ی

(. ةا ای٢ كز٨د ٚا٨٣ف در راة٥ٌ ةا 210؛ 1397ؼم، مادرک٤٤غق صکٟ دا٣ـث )٧٠از

چگ٣٨گی رِٗ اة٧اـ ٠ٌٞتی را ٨٤ّاف ٨١٤٣دق اؿث. در ظن٨ص اصکاـ ةا ج٨زػ٥ ةػ٥ 

گیؼ٣غق ٧٣ػایی اكؿػث، ٠كػکٞی  ک٥ صکٟ، از ؿ٨م دادرس مادر قغق ك جن١یٟای٢

چ٤غا٣ی ٠حن٨ر ٣یـث، دادرس ةا ٠الص٥ُ ٠غارؾ ك ٠ـح٤غات ٨٠ز٨د در پؼك٣غق ك 

ک٤غ. ا٠ا در راة٥ٌ ةػا  ایث صک١ی ک٥ مادر کؼدق اؿث، اٚغاـ ة٥ رِٗ اة٧اـ ٠یدر ٧٣

گؽارش امالصی ٨٠و٨ع ٠ح٘اكت اؿث، چؼاک٥ ٠ت٤ام گؽارش امالصی ؿػازش یػا 

ج٨اٗٙ ًؼٗی٢ ة٨دق ك ارادق دادرس در چگ٣٨گی ج٨اٗٙ آ٣اف دظاٝث ٣غاقػح٥ اؿػث. 

رؿػغ کػ٥  د، ة٥ ٣ُػؼ ٠یة٤اةؼای٢ چ٤ا٣چ٥ اة٧اـ ٠ؼة٨ط ة٥ ٠ضغكدق ارادق ًؼٗی٢ ق٨

دادرس ٣ح٨ا٣غ ارادق ظ٨د را در ج٨اٗٙ ًؼٗی٢ ٠یاف ظ٨ا٦ػاف ك ظ٨ا٣ػغق كارد ١٣ایػغ. 

٣ُؼاف در ای٢ قؼایي دادرس را در ٠ٛاـ یک  ا٠ؼم ک٥ ٨٠زب قغق ةؼظی از ماصب

(. ةػارم، ةػ٥ ٤٠ُػ٨ر 126؛ 1399ا٣غ )ق١ؾ،  ٠ل٨٠ر رؿ١ی ك ٥٣ ٚاوی اّالـ کؼدق

٧اـ ٣ُؼات ٠عحٞ٘ی ١٠کػ٢ اؿػث ارائػ٥ قػ٨د کػ٥ در جكؼیش ة٧حؼ چگ٣٨گی رِٗ اة

 گؼدد. ادا٥٠ ای٢ ٣ُؼات را ٣اـ ةؼدق ك ةؼرؿی ٠ی
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 . رفغ اثٟبْ ثراظبض ٔحت٤ٛبت پرٚ٘ذ1.2ٜ
ةؼاؿاس ای٢ دیغگاق چ٤ا٣چ٥ اة٧ا٠ی در گػؽارش امػالصی كزػ٨د داقػح٥ ةاقػغ، 

٠یاف ٣ا٥٠ )رؿ١ی یا ٔیؼرؿ١ی(  دادرس ةا ٠الص٥ُ ٠ضح٨یات پؼك٣غق از ز٥ٞ١ ؿازش
صاؿ ة٥ ٣ُػؼ  ًؼٗی٢، اة٧اـ ٤٠غرج در گؽارش امالصی را ةؼًؼؼ ظ٨ا٦غ ٨١٣د. ةا ای٢

رؿغ ک٥ دیغگاق ٠ػک٨ر اظحناص ة٥ ٨٠اردم دارد ک٥ اة٧ػاـ گػؽارش امػالصی از  ٠ی
ز٥ٞ١ ا٨٠ر زؽئی ك ؿٌضی ة٨دق ک٥ رِٗ اة٧اـ از آف پیچیػغگی ظامػی ٣ػغارد ك ةػ٥ 

٨دق ك یا ةػا ٠كػکٞی ٨٠ازػ٥ ٣یـػث. ةػؼام جؼ کكٖ ارادق ًؼٗی٢ ٣یاز ٣ت ّتارت دٚیٙ

٠ذاؿ در گؽارش امالصی ک٥ ةؼاؿاس آف ظ٨ا٣غق ٠ح٧ْغ قغق جا ٠تٞٓ ٠كعنی را ة٥ 
٦ام ٠كعنی ة٥ ظ٨ا٣غق پؼداظث ١٣ایغ، چ٤ا٣چ٥ جاریط یکػی  م٨رت اٚـاط در ز٠اف

٣ا٥٠  ج٨ا٣غ ةا ٠ؼاز٥ْ ةػ٥ ؿػازش از اٚـاط در گؽارش امالصی درج ٣ك٨د، دادرس ٠ی
٨رد٣ُؼ را ة٥ كاصغ ازؼام اصکاـ اّالـ ١٣ایغ. یا در ٨٠ردم ک٥ ظ٨ا٣غق ٠ح٧ْغ جاریط ٠

قغق جا ا٠ػ٨اٝی را ةػ٥ ظ٨ا٦ػاف ٠ـػحؼد ١٣ایػغ ك ةػؼام ازػؼام اصکػاـ در ظنػ٨ص 
٠كعنات دٚیٙ ا٨٠اؿ اة٧اـ ایساد گؼدیغق اؿث، دادرس ةػا ٠ؼازْػ٥ ةػ٥ ٠ـػح٤غات 

عنات را ةؼًؼؼ ظ٨ا٦ػغ اةؼازم ظ٨ا٦اف در ز٠اف ًؼح د٨ّم اة٧ا٠ات ٠ؼة٨ط ة٥ ٠ك
ک٤ػغ.  ٚا٨٣ف ازؼام اصکاـ ٠غ٣ی ایػ٢ ٣ُػؼ را جلییػغ ٠ی ٨١٣29د. ةعف ٣عـث ٠ادق 

ج٨ا٣غ  در ٨٠رد صغكث اظحالؼ در ٠٘اد صکٟ ٦ؼیک از ًؼٗی٢ ٠ی»ةؼاؿاس ای٢ ٠ادق 

اْٝادق رؿیغگی ك رِٗ اظػحالؼ  رِٗ اظحالؼ را از دادگاق ةع٨ا٦غ. دادگاق در كٚث ٨ٗؽ
اْٝػادق  ا چ٤ا٣چ٥ ٨٠و٨ع اة٧اـ از ٨٠اردم ٣تاقغ ک٥ ةح٨اف در كٚث ٨ٗؽا٠...«.  ک٤غ  ٠ی

ةا ٠ؼاز٥ْ ة٥ ٠ضح٨یات پؼك٣غق ةؼًؼؼ گؼدد، چػ٥ اٚػغا٠ی ةایػغ ا٣سػاـ داد؟ در ایػ٢ 
رؿغ ک٥ دیغگاق ٨ٗؽ ك ةعف ٣عـث ٠ادق ٠ػک٨ر را٦گكػا ٣تاقػغ.  م٨رت ة٥ ٣ُؼ ٠ی

در ؿػازش ٠یػاف ًػؼٗی٢ در ةـیارم ٨٠ارد اة٧اـ ٨٠ز٨د در گؽارش امالصی اةحػغا 
كز٨د داقح٥ ك ؿپؾ ة٥ گؽارش امالصی ٤٠حٜٛ قغق اؿث. در ای٢ ٗؼض ٠ؼاز٥ْ ة٥ 
٠ضح٨یات پؼك٣غق ٨٠دؼ ٣ع٨ا٦غ ة٨د. ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ ةؼظی ٠ْحٛغ ةػ٥ دیػغگاق دیگػؼم 

 ٦ـح٤غ ک٥ در ادا٥٠ ةؼرؿی ظ٨ا٦غ قغ.

 . دػٛت طرف2.2ٗ٥
١٠کػ٢ اؿػث اة٧ػا٠ی در جؼ اقارق قػغ، در ٠ػ٨ارد ةـػیارم  گ٥٣٨ ک٥ پیف ١٦اف
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گؽارش امالصی كز٨د داقح٥ ةاقغ ک٥ مؼؼ ٠ؼاز٥ْ ة٥ ٠ضح٨یات پؼك٣ػغق از ز١ٞػ٥ 
ج٨ا٣غ ک١کی ة٥ رِٗ اة٧اـ ١٣ایغ. ةػغی٢ ٤٠ُػ٨ر در ایػ٢  ٣ا٥٠ ٠یاف ًؼٗی٢ ١٣ی ؿازش

٣ا٥٠ ٤٠ْٛػغ  ةا د٨ّت ٠سغد ًؼٗی٢ ٚنغ ًؼٗی٢ در ؿازش 1ةایـث دادرس ٨٠ارد ٠ی
٨ّت ًؼٗی٢ ك کكٖ ارادق آ٣ػاف ایػ٢ اؿػث کػ٥ ارادق قغق را ٠كعل ١٣ایغ. ّٞث د

گ٥٣٨ ک٥ اقارق قػغ  جلدیؼ اؿث ك ١٦اف دادرس در ایساد ؿازش ك گؽارش امالصی ةی

ا٣ػغ در گػؽارش امػالصی دادرس ١٦چػ٨ف یػک ؿػؼدٗحؼ اٚػغاـ  ك ةؼظی ةیاف کؼدق
(. ةػ٥ ّتػارت دیگػؼ ارادق دادرس ٣ٛكػی در ا٣ْٛػاد 269؛ ١٣1393ایغ )قػ١ؾ،  ٠ی

ج٨ا٣غ ٠ـحٛالن جٕییؼم در ٠٘اد ج٨اٗٙ ًػؼٗی٢ ایسػاد ١٣ایػغ یػا  اقح٥ ك ١٣یؿازش ٣غ
ا٠ؼم ة٥ آف اوا٥ٗ ک٤غ. ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ اؿث ک٥ یکی از قػْب دیػ٨اف ّػاٝی کكػ٨ر 
جن١یٟ دادرؿی در ظن٨ص گؽارش امالصی ک٥ در ٔیاب ةؼظی از امػضاب دّػ٨م 

كزا٦ػث ٚػا٣٨٣ی  اٚغاـ ة٥ جٕییؼ ٠٘اد گؽارش امالصی ٨١٣دق اؿث، ٠عغكش ك ٗاٚػغ
٦ام ٠٨١ّی  ٚا٨٣ف جكکیٜ دادگاق 18از ٠ادق  2دا٣ـح٥ ك در راؿحام ا١ّاؿ ٠٘اد ة٤غ 

ام دیگػؼ ارزػاع دادق اؿػث  وػ٢١ ٣ٛػه، آف را ةػ٥ قػْت٥ 1373ك ا٣ٛالب ٠ن٨ب 
ٚا٨٣ف ازؼام اصکاـ ٠ػغ٣ی  ٠29٘اد ةعف دكـ ٠ادق  2(.131؛ 1378)م١غم ا٦ؼم، 

                                                           
ک٥ دادرس، مادرک٤٤غق گؽارش امالصی ةاقغ یا دادرس ازؼام اصکاـ ٠ػغ٣ی کػ٥ در راؿػحام اّٟ از ای٢ .1

 ١٣ایغ. دؿح٨را١ْٜٝ ؿا٠ا٣غ٦ی ك جـؼیِ در ازؼام اصکاـ ٠غ٣ی ا٣ساـ كَی٥٘ ٠ی 6ا١ّاؿ ٠٘اد ٠ادق 
ج٧ػؼاف در  1کی٘ػؼم  145ج٤ُی١ی ةػ٥ كؿػی٥ٞ آٚػام دادرس قػْت٥  9/10/72الصی ٨٠رخ گؽارش ام» .2

آٚػام  20/7/73آف قػْت٥ ك ١٦چ٤ػی٢ رأم ك جنػ١یٟ ٠ػ٨رخ  172/145/356پؼك٣غق کی٘ػؼم کالؿػ٥ 
دادرس ٠ػک٨ر جضث ٨٤ّاف جنضیش ك امالح گؽارش امالصی ٠ؼ٨ٚـ ةػ٥ ز٧ػات زیػؼ ٠عػغكش ك ٗاٚػغ 

از ای٤ک٥ مغر ك ذیٜ گؽارش امالصی ٠ػک٨ر ةا یکغیگؼ در جىػاد اؿػث  ٣ُؼ٠س٨زٚا٣٨٣ی اؿث زیؼا مؼؼ
٠یٞی٨ف ج٠٨اف كز٥  9ة٥ ای٢ ٤ْ٠ی ک٥ در مغر آف ٚیغ قغق ))چ٤ا٣ک٥ آٚام ... َؼؼ ٠غت ؿ٥ ٠اق ٠تٞٓ 
 685ةػ٥ ٠ـػاصث  477دریاٗحی از آٚام ... را ة٥ كم ٠ـحؼد ١٤٣ایغ قػف دا٣ػگ ٌْٚػ٥ ز٠ػی٢ پػالؾ 

دق ٠ـحٛؼ ك ة٥ كم ٤٠حٜٛ ق٨دكاز ًؼؼ دیگؼ در ظن٨ص قػکایث آٚػام ... ك ٠حؼ٠ؼةِ در ٠اٝکیث ٣ا٠تؼ
ةا٨٣ ... ٣یؽ ٠ٛؼر گؼدیغق پؾ از کـؼ ةؼ امالصی ةا١ٚیا٣غق ١٦اف ز٠ی٢ ٠حـاكیآ ةػی٢ قػاکی ك ٠كػحکی 

ا٣غ ٗاٚػغ ٠ض١ػٜ ك  ٣ِ٘ در ٚىی٥ ة٨دق١٧٤ّا جٛـیٟ گؼدد ك ای٢ جٛـیٟ در  ٔیاب امضاب د٨ّم ک٥ ذم
٣ا٠ػ٥ ج٤ُی١ػی ٣ٛػه ك یػا دق اؿث وؼكرت داقث چ٤ا٣چ٥ در گؽارش امالصی ك ؿازش٠س٨ز ٚا٣٨٣ی ة٨

٦ا ٣ـػتث ةػ٥ رٗػِ ٣ٛػل ك اة٧ا٠ی كز٨د داقح٥ ةاقغ ةا د٨ّت ٠سغد امضاب د٨ّم ك ج٨اٗٙ ٠سغد آف
٦ػا ٣ُؼ ة٥ ّغـ رّایث ٨٠ازی٢ ٚا٣٨٣ی اة٧اـ ك مغكر گؽارش جک١یٞی اٚغاـ ٠ٛحىی ة٥ ١ّٜ ٠ی آ٠غ. ّٞی

٦ام ١ّػ٠٨ی كا٣ٛػالب ٚا٨٣ف جكکیٜ دادگاق 18از ٠ادق  2رش ك رأم ٠سغد ٠ـح٤غآ ة٥ ة٤غدر مغكر گؽا
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... در م٨رجی ک٥ »ای٢ ةعف ٠ٛؼر قغق اؿث ک٥:  ک٤غ. در ٣یؽ ١٦ی٢ ٣ُؼ را جلییغ ٠ی
)رؿیغگی ة٥ اظحالؼ( ٠ضحاج رؿیغگی ةیكػحؼم ةاقػغ رك٨٣قػث درظ٨اؿػث را ةػ٥ 

ةػؼام رؿػیغگی دّػ٨ت   ًؼؼ ٠ٛاةٜ اةالغ ٨١٣دق ًؼٗی٢ را در زٞـ٥ ظارج از ٨٣ةث
ةػغی٢ جؼجیػب «. ٦ا ةاّخ جلظیؼ رؿػیغگی ٣ع٨ا٦ػغ قػغ ک٤غ كٝی ّغـ صى٨ر آف ٠ی

اة٧اـ در صکٟ را ٨٣ّی اظحالؼ در ٠٘اد صکػٟ در٣ُػؼ ةگیػؼیٟ ك ایػ٢  چ٤ا٣چ٥ كز٨د

(، 438؛ ٠1399ٛؼرق را از اصکاـ ة٥ گؽارش امػالصی ٣یػؽ جـػؼم د٦ػیٟ )قػ١ؾ، 
 دیغگاق ک٣٨٤ی را ج٨ٛیث ظ٨ا٦یٟ کؼد.

 . ثرداؼت دادرض 3.2
١٠ک٢ اؿث ةؼظی ٠ْحٛػغ ةاقػ٤غ کػ٥ پػؾ از اصػؼاز كزػ٨د اة٧ػاـ در گػؽارش 

ک٥ مغكر آف از ؿ٨م دادرس ة٨دق ك ة٥ ٨٣ّی دادرس ١٣ای٤غق  ای٢ امالصی ةاج٨ز٥ ة٥
ج٨ا٣غ ةا ٠الص٥ُ ٠س٨١ع ا٧َارات ًػؼٗی٢  ق٨د، ة٤اةؼای٢ كم ٠ی ًؼٗی٢ ٠ضـ٨ب ٠ی

٣ا٥٠ ك ٠ضح٨یات پؼك٣غق، اة٧اـ ٠٘ؼكض را ةؼًؼؼ ؿازد. اگؼچ٥ در ای٢ ٨٠رد  در ؿازش
دادرس ٠ْحٛغ ةاقػغ ةػ٥  ج٨اف دك دیغگاق ٠سؽا ٣یؽ ٚائٜ قغ: ٣عـث در ٗؼوی ک٥ ٠ی

ج٨ا٣ػغ ةػ٥ ١٣ای٤ػغگی از  ٨ًر کٞی ٣یاز ة٥ صى٨ر امضاب پؼك٣غق ٣یـث ك ٠ـػحٛالن ٠ی
آ٣اف رِٗ اة٧اـ ک٤غ ك در ٗؼض دیگؼ ک٥ پؾ از د٨ّت ٠سغد ًؼٗی٢ ةػ٥ دٝیػٜ ّػغـ 

ج٨ا٣غ ةػ٥  صى٨ر آ٣اف ك یا ّغـ ج٨اٗٙ در راة٥ٌ ةا اة٧اـ ٤٠غرج در گؽارش امالصی ٠ی

رؿغ ک٥ ٣ح٨اف ای٢ دیغگاق  ف اة٧اـ ٨٠ز٨د را ةؼًؼؼ ؿازد. ة٥ ٣ُؼ ٠ی١٣ای٤غگی از آ٣ا
٨ًر کػ٥ گ٘حػ٥ را چ٥ در ٗؼض ٣عـث یا ٗؼض دكـ آف مضیش دا٣ـث، چؼاک٥ ١٦اف

قغ، ٠ت٤ام گؽارش امالصی ؿازش ًؼٗی٢ پؼك٣ػغق اؿػث ك ارادق دادرس در ا٣ْٛػاد 
دادرس ةػا ج٨زػ٥  آف ٣ٛكی ٣غارد. جس٨یؽ ٨٣ّی ١٣ای٤غگی از ؿ٨م ًؼٗی٢ پؼك٣غق ة٥

ة٥ ٠ٛؼرات ٠٨١ّی ٣یاز٤٠غ جنؼیش ة٨دق ك ة٥ ٨ًر کٞی در ٨٠ارد قک در ١٣ای٤غگی ك 
جػ٨اف  (. ةػ٥ ١٦ػی٢ دٝیػٜ ١٣ی213؛ ٣1390یاةث امٜ ةؼ ّغـ آف اؿث )کاج٨زیػاف، 
 چ٤ی٢ دیغگا٦ی را ة٥ ٨ًر کٞی پػیؼٗث. 

                                                                                                                       
ج٧ػؼاف ٠ت٤ػی ةػؼ جٕییػؼ ٤٠ػغرزات گػؽارش  1دادگػاق کی٘ػؼم  145قْت٥  20/7/73رأم ك جن١یٟ ٨٠رخ 
آف دادگاق ٣ٛه ك اجعاذ جن١یٟ ٠سغد در ظن٨ص درظ٨اؿث آٚػام  11457/10/72ك458امالصی ق١ارق 
 «.گؼددٛه ك اة٧اـ در گؽارش امالصی ٠ؼ٨ٚـ ة٥ یکی از قْب دادگاق ٠٨١ّی ج٧ؼاف ارزاع ٠ی... ٠ت٤ی ةؼ ٣
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١٦چ٤ی٢ ای٢ دیغگاق ٠ا٦یػث گػؽارش امػالصی را ةػ٥ مػ٨رت جٞػ٨یضی صکػٟ 
گػار رِٗ اة٧اـ از اصکاـ را از ز٥ٞ١ جکاٝیٖ دادگاق مػادرک٤٤غق  دا٣غ، چؼاک٥ ٚا٨٣ف ٠ی

ج٨ا٣ػغ ةػ٥ مػ٨رت ٠ـػحٜٛ اة٧ا٠ػات را  رأم دا٣ـح٥ ك دادرس در راة٥ٌ ةا اصکػاـ ٠ی
 ةؼًؼؼ ؿازد.

 . فمذاٖ لبث٥ّت اجرا4.2٣٤
در قؼایٌی ک٥ دادگاق ة٥ ٨ُ٤٠ر رِٗ اة٧اـ از گؽارش امالصی اٚػغاـ ةػ٥ دّػ٨ت 

رٟٔ د٨ّت ٚتٞی ٦ؼ دك ًؼؼ در زٞـ٥ صاوػؼ ٣كػغق ك یػا در ک٤غ ك ّٞی ٗی٢ ٠یًؼ

م٨رت صى٨ر ج٨اٗٛی در ظن٨ص رٗػِ اة٧ػاـ ٣غار٣ػغ ك ٦ؼیػک ادّػایی ٠ح٘ػاكت از 
ک٤غ، كوْیث ازؼام گؽارش امالصی ٠ت٧ٟ چگ٣٨ػ٥ ظ٨ا٦ػغ ةػ٨د؟  دیگؼم ٠ٌؼح ٠ی

ق ةاقغ کػ٥ ٠ح٧ْغ قغ« اٖٝ»ةؼام ٠ذاؿ چ٤ا٣چ٥ ة٥ ٨٠زب گؽارقی امالصی قعل 
جض٨یػٜ د٦ػغ ك « ب»كق٨ٞار ؿػیاق ر٣ػگ ٠ؼدا٣ػ٥ ةػ٥ قػعل  جْغاد پ٤ساق ّغد کث

كقػ٨ٞار٦ا اظػحالؼ  ًؼٗی٢ در ز٠اف ازؼا در راة٥ٌ ةا ز٤ؾ پارچ٥، ٠غؿ ك ا٣غازق کث
گ٥٣٨ ج٨اٗٛی در ظن٨ص ٠ػ٨ارد اظحالٗػی ا٣سػاـ  ک٤٤غ ك در زٞـ٥ رؿیغگی ٣یؽ ٦یچ

صی را ة٥ ازؼا گػاقث؟ كاوش اؿث ک٥ ا٠ؼ ج٨اف ٠٘اد گؽارش امال ٠ی  ٣غ٤٦غ، چگ٥٣٨
٠ت٧ٟ ٚاةٞیث ازؼا ٣غارد ك در م٨رت ازؼا ٣یؽ ةیٟ جىػییِ صٛػ٨ؽ اقػعاص ظ٨ا٦ػغ 
رٗث. ة٤اةؼای٢ در ای٢ ٗؼض ةایغ ٚائٜ ة٥ ّغـ ٚاةٞیث ازؼام گػؽارش امػالصی قػغ. 

٣یػؽ دیػغگاق ٗػ٨ؽ را ج٨ٛیػث  1ٚا٨٣ف ٠ػغ٣ی ٠233ادق  ٨ٚ2اّغ ٠٨١ّی از ز٥ٞ١ ة٤غ 
ةایـػث اةحػغا اٚػغاـ ةػ٥ ارائػ٥  ٣ِ٘ ٠یرؿغ ک٥ ذم در ای٢ م٨رت ة٥ ٣ُؼ ٠ی ک٤غ. ٠ی

دادظ٨اؿث اةٌاؿ گؽارش امالصی را ٠ٌؼح ک٤غ ك پؾ از اةٌػاؿ گػؽارش امػالصی 
 د٨ّام ظ٨د را ٠ٌؼح ١٣ایغ.

  ٘ت٥جٝ

در ٨٠ارد ةـیارم ١٠ک٢ اؿث در گؽارش امػالصی کػ٥ دادرس ةؼپایػ٥ ؿػازش 

کػ٥ ا٠ػؼ ٠ػت٧ٟ  ی كز٨د داقح٥ ةاقغ. ةا ج٨زػ٥ ةػ٥ ای١٣٢ایغ اة٧ا٠اج ًؼٗی٢ ج٤ُیٟ ٠ی

                                                           
قؼط ٠س٧ػ٨ٝی  -2 .قؼط ظالؼ ٠ٛحىام ّٛغ -1 قؼكط ٠٘ن٥ٞ ذیٜ ةاًٜ ك ٨٠زب ةٌالف ّٛغ اؿث.» .1

 «.  ک٥ ز٧ٜ ة٥ آف ٨٠زب ز٧ٜ ة٥ ٨ّوی٢ ق٨د



 97/  ییٚىا ٥یدر رك یرِٗ اة٧اـ از گؽارش امالص

ٚاةٞیث ازؼا ٣غارد ٝػػا دادرس ٠کٞػٖ اؿػث جػا اٚػغا٠اجی در راؿػحام رٗػِ اة٧ػاـ ك 
اّحتارةعكی ة٥ ؿازش ًؼٗی٢ ا٣ساـ د٦غ. چ٤غی٢ ٣ُؼی٥ در ظن٨ص چگ٣٨گی رٗػِ 

اة٧اـ  ا٣غ از: رِٗج٨اف ٠ٌؼح کؼد ک٥ از ز٥ٞ١ آ٣اف ّتارت اة٧اـ از گؽارش امالصی ٠ی
ةؼاؿاس ٠ضح٨یات پؼك٣غق، جكکیٜ ٠سػغد زٞـػ٥ رؿػیغگی ك رٗػِ اة٧ػاـ ةؼاؿػاس 
ا٧َارات ًؼٗی٢، رِٗ اة٧اـ ة٥ م٨رت ٠ـحٜٛ از ؿ٨م دادرس ك ّغـ ٚاةٞیث ازػؼام 

گؽارش امالصی در ٗؼوی ک٥ ًؼٗی٢ در زٞـ٥ صى٨ر ٣غار٣غ یا ج٨اٗٛی در راؿػحام 
ؿغ ک٥ ةایغ ٠ؼاصٞی در راةٌػ٥ ةػا رٗػِ ر ١٣ای٤غ. ةا ای٢ صاؿ ة٥ ٣ُؼ ٠ی ا٠ؼ ٠ت٧ٟ ١٣ی

اة٧اـ در ٣ُؼ گؼٗث: ٣عـث چ٤ا٣چ٥ اة٧اـ ٨٠زػ٨د ا٠ػؼ زؽئػی ك ٨٠زػ٨د در پؼك٣ػغق 
رؿیغگی ةاقغ، دادرس ةا ٠ؼاز٥ْ ة٥ ٠ضح٨یات پؼك٣غق اة٧اـ را ةؼًؼؼ ؿازد. چ٤ا٣چ٥ 
 29ةا ٠ؼاز٥ْ ة٥ ٠ضح٨یات پؼك٣غق ٣ح٨اف اة٧ا٠ات را ةؼًؼؼ ؿاظث، در راؿحام ٠ػادق 

٨٣ف ازؼام اصکاـ ٠غ٣ی دادرس وػ٢١ جكػکیٜ زٞـػ٥ ارادق ًػؼٗی٢ را ةؼاؿػاس ٚا
٠ضح٨یات پؼك٣غق ك ا٧َارات ًؼٗی٢ کكٖ ١٣ایغ ك ةا رٗػِ اة٧ػاـ از ؿػازش ًػؼٗی٢ 

یک از دك ٠ؼص٥ٞ  ٠ٛغ٠ات ازؼام گؽارش امالصی را ٗؼا٦ٟ ک٤غ. كا٣گ٧ی چ٤ا٣چ٥ ٦یچ
ازؼا گؽارش امالصی ةػ٨د. در ٨ٗؽ ٨٠زب رِٗ اة٧اـ ٣ك٨د، ةایغ ٚائٜ ة٥ ّغـ ٚاةٞیث 

٣٘ػِ گػؽارش ای٢ صاٝث ةاج٨ز٥ ة٥ كمٖ صاک١یث ا٠ؼ ٠عح٨ـ گؽارش امػالصی، ذم
امالصی ةایغ پؾ از اةٌاؿ گؽارش امالصی در ٠ؼزِ ماٝش اٚغاـ ةػ٥ ًػؼح دّػ٨ام 

 ٨٠رد٣ُؼ ظ٨د ١٣ایغ.
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 ٔٙبثغ

ففـّٙبٔٝ  (، اّحتػار گػؽارش امػالصی، 1393اة٧ؼم ص١یغ ك صـػی٢ کاكیػار ) -
 .3، ق١ارق پیاپی 3، ق١ارق 44، دكرق بت حمٛق خفٛـ٣ٔطبِؼ

ؼٙبظـ٣ ٚ ا٘ـٛاع ٘مـذ    درآٔذ٢ ثر رٚغ(، 1391ا١ُّی چ٧ارةؼج، صـی٢ ) -
 .1، ق١ارق 1، ؿاؿ رأ٢، ففّٙبٔٝ ٘مذ رأ٢

، ج٧ؼاف، ا٣حكػارات 2، چا  9، زٞغ ٘بٔٝ دٞخذا ِغت(. 1377اکتؼ ) د٦عغا، ّٞی -
 دا٣كگاق ج٧ؼاف.

 ،33، چػا  2، زٞغ دادرظ٣ ٔذ٣٘ دٚرٜ پ٥ؽرفتٝ آ٥٤ٗ (.1393ق١ؾ، ّتغاهلل ) -
 ج٧ؼاف: ا٣حكارات دراؾ.

، زٞػغ ٣عـػث ٨ٚاّػغ ١ّػ٠٨ی، اجرا٢ احىبْ ٔذ٣٘ (.1399ق١ؾ، ّتػغاهلل ) -
 ج٧ؼاف: ا٣حكارات دراؾ.

٣ دادظـتب٣٘ وـُ   وتبة ٘ظر٤بت لضب٤(. 1378م١غم ا٦ؼم، ٠ض١غ ٦اقٟ ) -
ٜ   31ٚ  18وؽٛر در اجرا٢ ٔٛاد  ٚ ٞـب٢   لبٖ٘ٛ تؽـى٥ُ دادٌـب  ػٕـ٣ٔٛ 
 ، ج٧ؼاف، ا٣حكارات گ٤ر دا٣ف.1، زٞغ 1375ا٘ممة، آراء جسائ٣  

 ، ج٧ؼاف، ا٣حكارات راق رقغ.فرًٞٙ فبرظ٣ ػ٥ٕذ(. ١ّ1389یغ، صـ٢ ) -

، 10چا   اػتجبر أر لضبٚت ؼذٜ در دػٛا٢ ٔذ٣٘، (.1396کاج٨زیاف، ٣امؼ ) -
 ج٧ؼاف: ٣كؼ ٠یؽاف.

ـ   (.1390کاج٨زیاف، ٣امؼ ) - ، 31، چػا  ٛل٣ وٙـ٣٘ٛ لبٖ٘ٛ ٔذ٣٘ در ٘ظـٓ حم
 ج٧ؼاف: ٣كؼ ٠یؽاف.

ٌـسارغ ٘ؽعـت ٘مـذ رأ٢:    ،  (1396)کارچا٣ی ٧٠غم ك ٠نٌ٘ی ّتػغا٧ٝی  -
اػتراق ثبِث ٘عجت ثٝ ٌسارغ اـمح٣ )٘مـذ رأ٢ دادٌـبٜ تجذ٤ـذ٘ظر    

 .21،  ق١ارق پیاپی 6ٗن٤ٞا٥٠ ٣ٛغ رأم دكرق اظتبٖ تٟراٖ(، 
، ج٧ؼاف: 22چا   ،تر٥ِٔٙٛٛش٢ حمٛق (.٤ٝ1388گؼكدم، ٠ض١غزْ٘ؼ زْ٘ؼم ) -

 دا٣ف ا٣حكارات کحاةعا٥٣ گ٤ر
 ، ج٧ؼاف، ا٣حكارات آد٣ا.4، چا  1، زٞغ فرًٞٙ ٔؼ٥ٗ (.٠1381ْی٢، ٠ض١غ ) -

، 3چػا   ،1، زٞػغ دا٘ؽٙبٔٝ اجرا٢ احىـبْ ٔـذ٣٘  (. ٧٠1397ازؼم، ّٞی ) -
 ج٧ؼاف، ا٣حكارات ٗکؼؿازاف.

: ، ج٧ػؼاف2. زٞػغ ٔجعٛط در آ٥٤ٗ دادرظ٣ ٔـذ٣٘  (.٧٠1387ازؼم، ّٞػی ) -
 ا٣حكارات ٗکؼؿازاف.


