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 قتل عمذ  دیًان عبلی کطًر درببرٌ 14وقذی بر رأی صبدرٌ از ضعبٍ 

 ػ٘ذػل٘شهب ه٘شووبلٖ

 چى٘ذُ

ةاقغ.  ج٧٤ا زؼ٠ی اؿث ک٥ مغ٥٠ ٣اقی از آف ٔیؼٚاةٜ زتؼاف ٠ی« ٚحٜ»
٠غت،  ا١٦یث ای٢ زؼـ از ٠یؽاف ٠سازات آف، اّٟ از ٚناص، اّغاـ ك صتؾ ٨ًال٣ی

٦ام کی٘ؼم رایر ة٨دق ك ٦ـث. ٚناص  ٚاةٜ درؾ اؿث. ٠سازات ٠ؼگ یکی از پاؿط
٨٤ّاف ٠سازات امٞی ٚحٜ ١ّغم ٦ـث ک٥ در ٨٠اد ٠عحٖٞ ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی  ة٥

ک٥ در جتنؼق « ج٨ز٥»ك « آگا٦ی»ةغاف اقارق قغق اؿث. در رأم مادرق ة٥ دك كاژق 
ة٤اةؼای٢،  درظن٨ص ة٤غ٦ام )ب( ك )پ( آ٠غق، ج١ٞیضی ٣كغق اؿث؛ ٠290ادق 

مِؼؼ ادتات آگا٦ی کٞی ٠ؼجکب ٣ـتث ة٥ کك٤غق ة٨دف رٗحارش در ة٤غ )ب( ک٘ایث 
ارجکاب زؼـ ٦ٟ   ک٤غ، ةٞک٥ ادتات ج٨ز٥ داقح٢ كم ة٥ ای٢ ٣کح٥، در ٝض٥ُ ١٣ی

دٝیٞی ٠ذٜ ّنتا٣یث رٟٔ آگا٦ی در ٝض٥ُ ارجکاب ة٥ّٞیوؼكرم اؿث ك ٦ؼگاق كم 
اش ٣غاقح٥ ةاقغ، ٠ضک٨ـ ٠٘ؼط ج٨ز٧ی ة٥ ٠ا٦یث ٨٣ّان کك٤غق ة٨دف ١ّٜ ارجکاةی

 کؼدف كم ة٥ ز٤ایث ١ّغم دق٨ار ظ٨ا٦غ ة٨د.

 .290ٚحٜ ١ّغ، ٚحٜ ٔیؼ١ّغ، ٚناص، ٠ادق  ّب: ول٘ذٍاطُ
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 همذهِ

آ٠یؽ اؿث ک٥ ّٞی٥ زؼایٟ ّٞی٥ ج١ا٠یث زـ١ا٣ی، از ز٠ؼق زؼایٟ ظك٣٨ث
پی٣٨غد، ة٥  ك٨ٚع ٠یجؼی٢ دارایی اك ة٥زـٟ ك زاف ا٣ـاف ی٤ْی ةاالجؼی٢ ك ةاارزش

٦ام  ٦ام ص٨ٛٚی ٠عحٖٞ ز٧اف ٠سازات٦ام گػقح٥ ك در ٣ُاـ١٦ی٢ دٝیٜ از ز٠اف
ظن٨ص ز٠ا٣ی  ةی٤ی قغق اؿث ة٥ای٢ دؿح٥ از زؼایٟ پیفؿ٤گی٤ی ةؼام ٠ؼجکتی٢ 

ک٥ ای٢ مغ٠ات كاردق، ة٥ ٠ؼگ ٚؼةا٣ی ةی٤سا٠غ. ٚحٜ، ا٣ـاف را از ّؽیؽجؼی٢ دارایی 
ؿازد ك ج٧٤ا زؼ٠ی اؿث ک٥ مغ٥٠ ٣اقی از ةاقغ، ٠ضؼكـ ٠یكم ک٥ ١٦ا٣ا صیات ٠ی

سازات آف ٔیؼٚاةٜ جغارؾ ك زتؼاف اؿث. ا١٦یث زؼـ ٚحٜ ١ّغ، از ٠یؽاف ٠
٠غت، ٚاةٜ قغق ةؼام آف، اّٟ از ٚناص، اّغاـ، صتؾ اةغ ك یا ٨ًال٣ی ةی٤ی پیف

 1درؾ اؿث.
ام دارد. ا٣غیكیِ ٠سازات اّغاـ ك ٚناص ةؼام ٚحٜ ٣٘ؾ، پیكی٥٤ دیؼی٠٥٤آؿ

٨٤ّاف ٠سازات امٞی ٚحٜ ١ّغ در٣ُؼ در ٣ُاـ کی٘ؼم ایؼاف اؿال٠ی، ٚناص ة٥

 
 .25 ص ،(1394 ـحٟ،یة چاپ ؽاف،ی٠ ٣كؼ: ج٧ؼاف) اؿخبف ػلِ٘ نٗخشا ،یمادٚ ؼ٠ض١غی٠ ٢یصـ .1
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، ة٥ ای٢ ٨٠و٨ع اقارق دارد. ٨٠اد «حیاة القصاص یف لمک و»گؼٗح٥ قغق اؿث. آی٥ قؼی٥٘ 
٠سازات ٚحٜ »١٣ایغ: جنؼیش ٠ی ٠381عحٖٞ ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی ازز٥ٞ١ ٠ادق 

١ّغم در م٨رت جٛاوام كٝی دـ ك كز٨د ؿایؼ قؼایي ٠ٛؼر در ٚا٨٣ف، ٚناص 
گػار رؿیغگی ة٥ ای٢ دٝیٜ ا١٦یث ای٢ زؼـ ك قغت ٠سازات آف، ٚا٨٣فة٥«. اؿث
را در مالصیث دادگاق کی٘ؼم یک ك جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی از صکٟ ٚناص را در  زؼـ

ّاٝی کك٨ر دا٣ـح٥ جا ةا ة٧ؼق زـح٢ از ٚىات ٠حْغد ٠سؼب ك آگاق مالصیث دی٨اف
ق٨د  ٦ایی ک٥ صیات ك ١٠ات ٠ح١٧ی٢ در آف رٟٚ زدق ٠یدر رؿیغگی ة٥ پؼك٣غق

٨ٚت ك وْٖ آراء  ک١کی ة٥ ازؼام ّغاٝث ق٨د. جضٞیٜ ١ّٞی، ٣ٛغ ك ةیاف ٣ٛاط
ج٨ا٣غ ة٥ ای٢ ا٠ؼ ک١ک ک٤غ ك از ؿ٨م دیگؼ ةاّخ ج٨ز٥  ؿ٨ ٠ی٠ؼة٨ط ة٥ ٚحٜ، از یک

ةیكحؼ ٚىات در مغكر صکٟ ك ٨٠زب ٤ٔام ١ّٞی آراء آ٣اف ظ٨ا٦غ قغ. ة٥ ١٦ی٢ 
 گیؼد. ٨ُ٤٠ر، آرائی درظن٨ص ٚحٜ ٨٠رد ٣ٛغ ك ةؼرؿی ٚؼار ٠ی

٦ا... اكٝیاء دـ ٠ٛح٨ؿ ةا ، ظا9109987447700470ٟ٣ در پؼك٣غق ق١ارق
كکاٝث آٚام...، قکایحی را ّٞی٥ ٠ح١٧ی٢ آٚایاف: اٖٝ. ةا كکاٝث آٚام... ك ب. ةا كکاٝث 

ا٣غ. اج٧اـ ٣ا٠تؼدگاف قؼکث در ٚحٜ ١ّغم ٠ؼص٨ـ ج. ة٥ ١٦ؼاق  آٚام... ًؼح کؼدق
اج٧ا٠ات دیگؼ ٠ا٤٣غ ؿؼٚث ك... اؿث ک٥ در ای٤سا ٗٛي ة٥ اج٧اـ ٚحٜ آ٣اف پؼداظح٥ 

دادگاق کی٘ؼم ق٧ؼ  2ک٤٤غق ةغكم ای٢ پؼك٣غق، قْت٥ ق٨د. ٠ؼزِ رؿیغگی ٠ی
 ّاٝی کك٨ر اؿث.دی٨اف 41ک٤٤غق جسغیغ٣ُؼ آف قْت٥ یاؿ٨ج ك ٠ؼزِ رؿیغگی

 پشًٍذُ خشٗبى خالكِ

٨ُ٤٠ر ؿؼٚث اصكاـ آٚام ج. از در ای٢ پؼك٣غق، ٠ح١٧ی٢ آٚایاف: اٖٝ. ك ب. ة٥
ةی٤٤غ آٚام  ق٣٨غ. پؾ از كركد ة٥ ٨ًی٥ٞ ٠ی ٥ ٠یدی٨ار ٠ٞک كم ةاال رٗح٥ ك كارد ٨ًیٞ

ق٨د. از ای٢ رك  ج. در آ٣سا ظ٨اةیغق اؿث ک٥ كم در ١٦اف ٤٦گاـ از ظ٨اب ةیغار ٠ی
اك در ا٠ؼ ؿؼٚث، ة٥ ةـح٢ د٦اف، دؿث ك  ٨ُ٤٠ر ز٨ٞگیؼم از ٠ؽاص١ث٠ح١٧ی٢ ة٥

اٖٝ. ٠تادرت ة٥ ج. را گؼٗح٥ ك آٚام  ک٥ آٚام ب.، آٚام٨ًرمک٤٤غ ة٥ پام اك اٚغاـ ٠ی
١٣ایغ ك  ٦ا ك پا٦ام كم ةا ٤ًاب ك ةـح٢ د٦اف كم ةا زیؼپیؼا٢٦ ب. ٠یةـح٢ دؿث

د٦غ جا ٠ا٣ِ از  م٨رت د٠ؼ ٚؼار ٠یگ٨ؿ٤٘غ٦ا( ة٥  اك را در آٜٔ )٠ضٜ ٣گ٧غارم ةؼق
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ؿؼ ك مغام كم در زؼیاف ؿؼٚث ق٣٨غ. در ١٦ی٢ صی٢، دظحؼ آٚام ج. ةیغار قغق 
ق٣٨غ. كم ةْغ از ای٤ک٥  ٠ح١٧ی٢ ةا دؿحپاچگی ٠ح٨ارم ٠یآیغ.  ك ة٥ ًؼؼ ٨ًی٥ٞ ٠ی

٦ا ك پا٦ام پغر ک٤غ ٠تادرت ة٥ ةاز کؼدف د٦اف ك دؿث پغرش را در آٜٔ پیغا ٠ی
رؿا٣غ. ٠حأؿ٘ا٥٣ آٚام ج. ٚتٜ از رؿیغف ة٥  اك را ة٥ ةی١ارؿحاف ٠ی ٨١٣دق ك ؿؼیْان 

٠ح١٧ی٢ پؼك٣غق ك ًؼح ک٤غ. پؾ از اٚغاـ ة٥ قکایث اكٝیاء دـ از  ةی١ارؿحاف ٨ٗت ٠ی
د٦غ. پؽقکی  آف در دادگاق، ٚاوی دؿح٨ر ة٥ ٠ْای٥٤ زـغ ةؼام کكٖ ّٞث ٚحٜ ٠ی

ک٤غ. پؾ از ا٣ساـ  ٨ُ٤٠ر جكعیل دٝیٜ ٨ٗت، ٠تادرت ة٥ کاٝتغقکاٗی ٠ی ٚا٣٨٣ی ة٥
ةا ٤ّایث ة٥ »گؼدد:  اٚغا٠ات الزـ، ٣ُؼ ک١یـی٨ف پؽقکی ة٥ ای٢ قؼح اّالـ ٠ی

ق٤اؿی، ٣ا٠تؼدق دارام  ؼرؿی ٣حایر آز٠ایكات آؿیب٠كا٦غات کاٝتغگكایی ك ة
ر٣گ( در ؿٌش ری٥ ة٨دق اؿث ک٥ ةؼ كز٨د ٦ایی از آ٣حؼاک٨زق )٣ٛاط ؿیاق کا٨٣ف

رؿ٨ب کؼة٢ در ٨٦ام ج٤٘ـی ازز٥ٞ١ ؿیگار ك ٨٦ام آ٨ٝدق دالٝث دارد ك ةی١ارم 

 ک٤٤غق ٨ٗت كم ٣اقی از ای٢ ةی١ارم ةاقغ، اصؼازقغیغ ٚٞتی ك ری٨م ک٥ ج٨زی٥
٣گؼدیغق اؿث ك ّٞث جا٥٠ ٠ؼگ كم اظحالؿ در ج٤٘ؾ ًتیْی ٠ح٨ٗی ٣اقی از جس١ِ 

٦ام ٨٦ایی ٨ٗٚا٣ی ٠حْاٚب ةـح٢ د٦اف ك ٣یؽ كوْیث  جؼقضات در ٠ـیؼ راق
م٨رت ٠ـحٜٛ ك ة٥ ٠یؽاف ٦ا ك پا٦ا ة٥د٣تاؿ ةـح٥ قغف دؿث٣ا٤٠اؿب ةغف ة٥

٦ام دیگؼ ی١ارممغدرمغ در ٨ٗت كم ٠ؤدؼ ق٤اظح٥ قغق اؿث ك اظحالالت ك ة
٨٤ّاف ّا٠ٜ زغاگا٥٣ یا ٠كحؼؾ در ك٨ٚع ٨ٗت ازز٥ٞ١ ک٨٧ٝث ؿ٢، آؿٟ ك ٔیؼق ة٥

ا٧َارات دظحؼ ٠ح٨ٗی ٠ت٤ی ةؼ ؿیگارم ة٨دف ك اةحالء  «.كم اصؼاز ٣گؼدیغق اؿث
 پغرش ة٥ ةی١ارم آؿٟ، در پؼك٣غق ٚیغ قغق اؿث.

 دَٗاى ٍ ثذٍٕ دادگبُ آساء .1

ّػاٝی کكػػ٨ر ّػؼض ك دیػػ٨افْت٥ ٦ػٟدر ایػ٢ ٚـػ١ث آراء دادگػػاق ةػغكم، قػػ
 ق٨د. ج٘کیک ةیاف ٠یدرظن٨ص اج٧اـ ٚحٜ ة٥

 دادگبُ و٘فشٕ ٗه ؿْش ٗبػَج( 2دادگبُ ثذٍٕ )ؿؼجِ  . سإٔ كبدس1.1ُ
ٚا٨٣ف ٠سازات  290ة٤غ )پ( ٠ادق  دادگاق، اج٧اـ آٚام اٖٝ. را ٤٠ٌتٙ ةا

 381ك  172 - 171( دا٣ـح٥ ك ةا اؿح٤اد ة٥ ای٢ ٠ادق ك ٨٠اد 1392اؿال٠ی )٠ن٨ب 
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ةار ٚناص ٣٘ؾ ٚا٨٣ف ٠ػک٨ر، كم را ةاةث ٠تاقؼت در ٚحٜ ١ّغم آٚام ج. ة٥ یک
١٣ایغ. درظن٨ص اج٧اـ آٚام ب. ٠ت٤ی ةؼ قؼکث در ٚحٜ ١ّغم آٚام ...،  ٠ضک٨ـ ٠ی

٣ض٨ قؼکث ك ّغـ ٗٛغ اد٥ٝ ٚا٣٨٣ی ك قؼّی ة٥ ا٣حـاب ٠ادم ْٜٗ ة٥ ةا ٤ّایث ة٥
صى٨ر ك ٠غاظ٥ٞ ب. در ا١ّاؿ ٤٠حر ة٥ ؿٞب صیات از ٠ؼص٨ـ ك ّغـ جضٛٙ ارکاف 

 177ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی ك ة٤غ )اٖٝ( ٠ادق  125قؼکث در ٚحٜ ٠ـح٤غ ة٥ ٠ادق 
ؼم صکٟ ة٥ ةؼائث ٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛالب در ا٨٠ر کی٘ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی دادگاق

٦ام  دٝیٜ ّغـ ج٨ز٥ دادگاق ة٥ ١٦کارم١٣ایغ. كکیٜ اكٝیاء دـ ة٥آٚام ب. مادر ٠ی
آٚام ب. ةا ٠ح٧ٟ ردیٖ اكؿ ی٤ْی آٚام اٖٝ. از رأم دادگاق ةغكم ٠ت٤ی ةؼ ةؼائث 

ةؼائث ٣ـتث ة٥ اك  ٠ح٧ٟ ردیٖ دكـ از ةؽق ٠كارکث ٚحٜ ١ّغم ك مغكر صکٟ
٨ًر كکیٜ ٠ح٧ٟ ردیٖ اكؿ ٣ـتث ة٥ صکٟ ٢ک٤غ ك ١٦ی جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی ٠ی

١٣ایغ. پؼك٣غق ز٧ث رؿیغگی ة٥  ٠ضک٠٨یث ة٥ ٚناص ٣٘ؾ ٨٠کٞف اّحؼاض ٠ی

 ق٨د. ّاٝی کك٨ر ارزاع دادق ٠یدی٨اف اّحؼاض ٠ْحؼوی٢ ة٥ قْت٥ چ٧ٜ ك یکٟ

 ػبلٖ وـَسدَٗاى 41. سإٔ ؿؼجِ 2.1
٠ح٧ٟ، آٚام ب.، از دـ را ٣ـتث ة٥ ةؼائث  دی٨اف ةا جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی، اكٝیاء 

قؼکث در ٚحٜ ١ّغم، ةغكف ای٤ک٥ دادگاق ج٨ز٧ی ة٥ ١٦کارم كم ةا ٠ح٧ٟ دیگؼ 
اٖٝ. ة١٤ایغ ك ةغكف ای٤ک٥ اك را ٠تاقؼ در ٚحٜ ك یا صغاٜٚ ١٠ـک در ٚىی٥ ةك٤اؿغ، 

دا٣غ. ةغی٢ ج٨ویش ک٥ ٠ح١٧ی٢ ٦ؼ دك اٚغا٠اجی را ٠كحؼکان در قب صادد٥ ة٥  كارد ٠ی
٦ا ك پا٦ا ك د٦اف ٠ٛح٨ؿ ٨٠زتات ظ٘گی  ا٣غ ك ةا ةـح٢ دؿثقٚنغ ؿؼٚث ا٣ساـ داد

ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی  125اك را ٗؼا٦ٟ ٨١٣د٣غ ك ةا ای٢ اؿحغالؿ ک٥ چ٨ف ٠٘اد ٠ادق 
٦ؼکـی ةا قعل یا اقعاص دیگؼ در ١ّٞیات زؼ٠ی ٠كارکث »دارد:  ک٥ ٠ٛؼر ٠ی

٠ضـ٨ب ك ٠سازات اك ١٣ایغ ك زؼـ ٠ـح٤غ ة٥ رٗحار ٥١٦ آ٧٣ا ةاقغ... قؼیک در زؼـ، 
رك، مغكر صکٟ ةؼائث یکی از دك قؼیک، ٠سازات ٗاّٜ ٠ـحٜٛ آف زؼـ اؿث. از ای٢

٠ٕایؼ ةا ٨٠ازی٢ ٚا٣٨٣ی ة٨دق ك رأم جسغیغ٣ُؼظ٨اؿح٥ را در ای٢ ٚـ١ث ةا ج٨ز٥ ة٥ 
( ٣ٛل ك پؼك٣غق 1378ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی )٠ن٨ب  265ك قٙ )ب( ٠ادق  4ة٤غ 

ّؼض، قْت٥ ؿ٨ـ دادگاق کی٘ؼم یک، ارزاع ٦ٟز٧ث رؿیغگی ٠سغد ة٥ قْت٥ 
 ق٨د.  گؼدد، ا٠ا درظن٨ص ؿایؼ اج٧ا٠ات... داد٣ا٥٠ جأییغ ك اةؼاـ ٠ی ٠ی
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 دادگبُ و٘فشٕ ٗه ؿْش ٗبػَج( 3ػشم )ؿؼجِ سإٔ ؿؼجِ ّن. 3.1
ای٢ قْت٥، پؾ از جْیی٢ كٚث رؿیغگی ك جكکیٜ زٞـ٥ ك أظػ ا٧َارات 

آ٠غق  ١ّٜش ٠أ٨٠ری٢ ا٣حُا٠ی ك جضٛیٛات ة٠٥ح١٧ی٢ ةا ج٨ز٥ ة٥ م٨رجسٞـ٥ ك گؽار
در ٠ؼاصٜ ٠عحٖٞ اّٟ از دادؿؼا ك قْت٥ دكـ دادگاق کی٘ؼم اؿحاف ك ٠ْای٥٤ زـغ ك 
٣ُؼی٥ ک١یـی٨ف پؽقکی ک٥ ّٞث جا٥٠ ٠ؼگ را اظحالؿ در ج٤٘ؾ ًتیْی ٠ح٨ٗی 

٦ام ٨٦ایی ٨ٗٚا٣ی ٠حْاٚب ةـح٢ د٦اف ك ٣یؽ  ٣اقی از جس١ِ جؼقضات در ٠ـیؼ راق
م٨رت ٠ـحٜٛ، ة٥ ٦ا ك پا٦ا ة٥د٣تاؿ ةـح٥ قغف دؿثث ٣ا٤٠اؿب ةغف ة٥كوْی

ّاٝی دی٨اف ٠41یؽاف مغدرمغ اّالـ ٨١٣دق ك ًتٙ ٣ُؼی٥ ٚىات ٠ضحؼـ قْت٥ 
ام ک٥ ٤٠ح٧ی ة٥ ٠ؼگ ج. قغق را ة٥ ٦ؼ دك ٠ح٧ٟ ٤٠حـب  کك٨ر، ١ّٞیات ٠سؼ٠ا٥٣

٥ اؿث ك ةا ٤ّایث ة٥ کؼدق ك اج٧اـ ٠ح١٧ی٢ در ٚحٜ ١ّغم ج. را ٠ضؼز ك ٠ـٟٞ دا٣ـح
ك  290جٛاوام اكٝیاء دـ ٠ت٤ی ةؼ ٚناص ٣٘ؾ ٠ح١٧ی٢ ٠ـح٤غان ة٥ ة٤غ )ب( ٠ادق 

( صکٟ ة٥ ٚناص 1392ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی )٠ن٨ب  381ك  374ك  ٨٠368اد 
٣٘ؾ آٚایاف: اٖٝ. ك ب. ة٥ اج٧اـ ٠كارکث در ٚحٜ ١ّغم آٚام ج. ةا پؼداظث ٗاوٜ 

١ی٢ ة٥ ٠یؽاف یک ٗٛؼق دی٥ کا٥ٞ٠ ٠ؼد ٠ـ١ٞاف دی٥ از ؿ٨م اكٝیاء دـ ة٥ ٠ح٧
 ةا٤١ٝام٥٘ مادر ك اّالـ کؼدق اؿث.

ظ٨ا٦ی کؼدق ك ّؼض ٗؼزاـدر٧٣ایث، كکالم ٠ح١٧ی٢ از ای٢ رأم قْت٥ ٦ٟ
ظ٨ا٦ی ٠ح١٧ی٢ را  گؼدد. ای٢ ٠ؼزِ، ٗؼزاـ پؼك٣غق ة٥ ١٦اف قْت٥ دی٨اف ارزاع ٠ی

ث ٗاوٜ دی٥ از ؿ٨م اكٝیاء ٣ـتث ة٥ ٠ضک٠٨یث آ٣اف ة٥ ٚناص ٣٘ؾ پؾ از پؼداظ
ٚا٨٣ف  469ظ٨ا٦ی ٠ـح٤غ ة٥ ة٤غ )اٖٝ( ٠ادق دـ، كارد ٣غا٣ـح٥ ك و٢١ رد ٗؼزاـ

 ک٤غ. ظ٨اؿح٥ را اةؼاـ ٠ی (، رأم ٗؼزاـ78آیی٢ دادرؿی )٠ن٨ب 

 آساء ًمذ .2

  كیژق در٨٠رد ٚحٜ، اصؼاز راة٥ٌجؼی٢ ٠ـائٜ ص٨ٛؽ کی٘ؼم ة٥یکی از پیچیغق
اؿح٤ادم ةی٢ رٗحار ٠ؼجکب ك ٣حیس٥ زؼـ )٠ؼگ ٚؼةا٣ی(   ؿتتیث ك ادتات راة٥ٌ

اؿث. ادتات مضیش ای٢ راة٥ٌ ك جكعیل دٚیٙ ٚحٜ ١ّغ از ٔیؼ١ّغ ك ١٦چ٤ی٢ 
٠یؽاف ٠غاظ٥ٞ ك ٨٣ع ٠كارکث ز٤ایی در م٨رت جْغد ٠ؼجکتی٢ ةـیار صائؽ ا١٦یث 
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دادگاق کی٘ؼم یک  2ج٨اف رأم قْت٥  ة٥ ای٢ ٨٠و٨ّات ٠یاؿث. ٚتٜ از پؼداظح٢ 
ق٧ؼ یاؿ٨ج را از ٝضاظ قکٞی ٣ٛغ کؼد. ای٢ ٠ؼزِ ٚىایی ٨٤ّاف اج٧ا٠ی یکی از 

٠ح١٧ی٢ را ٠تاقؼت در ٚحٜ ١ّغ ك دیگؼم را قؼکث در ٚحٜ ١ّغ در٣ُؼ گؼٗح٥ 
٣ض٨  ٜ ة٥ٚا٣٨٣ی ك قؼّی ةؼام ا٣حـاب ٠ادم ْٗ  اؿث. ٦ؼچ٤غک٥ ةا اّحٛاد ة٥ ٗٛغ اد٥ٝ

ک٤غ. اجعاذ ای٢ ٤ّاكی٢ دارام ایؼاد اؿث،  قؼکث، صکٟ ة٥ ةؼائث آٚام ب. مادر ٠ی
زیؼا ٨٤ّاف ٠تاقؼت در زؼـ ةا ٠ْاك٣ث یا در زایی ک٥ ؿتتی ٦ٟ كز٨د دارد اؿح٘ادق 

گؼدد. ة٧حؼ ة٨د ةؼام ٦ؼ دك ٠ح٧ٟ، ٨٤ّاف قؼکث در ٚحٜ ١ّغم در٣ُؼ گؼٗح٥  ٠ی
 قکٞی ٣ٛغ٦ام زیؼ ة٥ ای٢ آراء كارد اؿث.٣ُؼ از ای٢ ایؼاد  قغ. مؼؼ ٠ی

 ثشائت ٗب هـبسوت دس استىبة خشم آلبٕ ة. .1.2
، اج٧اـ آٚام اٖٝ. را ٤٠ٌتٙ ةا ة٤غ 2دادگاق کی٘ؼم یک ق٧ؼ یاؿ٨ج، قْت٥ 

( دا٣ـح٥ ك ةاةث ٚحٜ ١ّغم 1392ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی )٠ن٨ب  290)پ( ٠ادق 

١٣ایغ ك درظن٨ص اج٧اـ آٚام ب.  یةار ٚناص ٣٘ؾ ٠ضک٨ـ ٠آٚام ج. كم را ة٥ یک
١٣ایغ. دادگاق کی٘ؼم ٠ػک٨ر ةؼام ج٨زی٥ صکٟ ةؼائث صکٟ ة٥ ةؼائث كم مادر ٠ی

ٚا٣٨٣ی ك قؼّی ةؼام ا٣حـاب ٠ادم ْٜٗ   ک٤غ ک٥ اد٥ٝ ٨ًر اؿحغالؿ ٠یمادرق ای٢
٣ض٨ قؼکث ّٞی٥ آٚام ب. كز٨د ٣غارد؛ زیؼا اك در أ١ّاؿ ٤٠حر ة٥ ؿٞب صیات از ة٥

 ام ٣کؼدق اؿث. ى٨ر ٣غاقح٥ ك ٠غاظ٠٥ٞؼص٨ـ ص
رؿغ رأم ای٢ دادگاق ٠ت٤ی ةؼ ةؼائث آٚام ب.، اقحتاق ك ٚاةٜ ٣ٛغ  ٣ُؼ ٠یة٥

ةاقغ، زیؼا ج٨ز٧ی ة٥ ١٦کارم قعل ب. ةا اٖٝ. در ٚحٜ ٣غاقح٥ اؿث ك ای٢ در ٠ی
صاٝی اؿث ک٥ ٠كارکث ز٤اییِ آٚام ب. در رٗحار٦ام ٤٠حر ة٥ ؿٞب صیاتِ آٚام ج. 

اؿث؛ چؼاک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ اٚاریؼ آٚایاف اٖٝ. ك ب. در جضٛیٛات ٠ٛغ٠اجی ك در صح١ی 

ك ةا ٤ًاب ٣یؽ  صی٢ ٠ضاک٥١، ب.، ٠ٛح٨ؿ را ٣گ٥ داقح٥ ك اٖٝ. ةا پیؼا٢٦ كم د٦اف
دؿث ك پام اك )٠ٛح٨ؿ( را ةـح٥ ك ة٥ آٜٔ ا٣غاظح٥ اؿث. در ٠غاظ٥ٞ ك ٠كارکث آٚام 

٦اؿث،  ك ١ّٜ، ٤٠حـب ة٥ ٦ؼ دكم آف ثگ٥٣٨ جؼدیغم ٣یـ ب. در ٚحٜ آٚام ج. ٦یچ
ا٠ا پؼؿف ای٤ساؿث ک٥ آیا ٠كارکث ز٤ایی كم از ٨٣ع ٠ْاك٣ث در ٚحٜ ة٨دق اؿث یا 

 از گ٥٣٨ قؼکث در آف؟
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 هؼبًٍت فشم .1.1.2
 ک٤غ؛ ٠ْاكف زؼـ، کـی اؿث ک٥ ارجکاب ك ك٨ٚع زؼـ را جـ٧یٜ ك آؿاف ٠ی

از آ٠غف ٠أ٨٠ری٢ یا  ٠ا٤٣غ کكیک دادف در ٠ضٜ ؿؼٚث ةؼام ٠ٌِٞ کؼدف ؿارؽ
داقح٢ ٚؼةا٣ی ز٧ث ک١ک ة٥ ٠سؼـ ةؼام کكح٢ یا ٠سؼكح کؼدف   دیگؼاف ك یا ٣گ٥

كم. ٠ٌاةٙ ا٧َارات ٠ح١٧ی٢ در رك٣غ دادرؿی ك ٠ضاک٥١، ب.، ٠ٛح٨ؿ را ٣گ٥ داقح٥ 
ك اٖٝ. ةا پیؼا٢٦ كم )٠ٛح٨ؿ( د٦اف ك ةا ٤ًاب، دؿث ك پام اك را ةـح٥ ك ة٥ آٜٔ 

٦ا ك پا٦ام  گ٥٣٨ دظاٝحی در ْٜٗ ةـح٢ د٦اف، دؿثب. ٦یچ ا٣غاظح٥ اؿث ك ای٤ک٥
ج٨اف اك را قؼیک در ٚحٜ  ٨٤ّاف ّٞث جا٥٠ ٚحٜ، ٣غاقح٥ اؿث؛ ٝػا ١٣ی٠ٛح٨ؿ ة٥

ب.، ٠ْاك٣ث در   دا٣ـث ك ة٥ ٠سازات ٗاّٜ زؼـ ٚحٜ ٠ضک٨ـ کؼد. رٗحار ٠سؼ٠ا٥٣
ی از زؼـ ٚحٜ اؿث، زیؼا اٚغا٠ات كم ٨٠زب جـ٧یٜ ارجکاب زؼـ قغق ک٥ یک

 ةاقغ.ؽ.ـ.ا. ٠ی ٠126نایٙ ٠ْاك٣ث در زؼـ ًتٙ ٠ادق 
ةا در٣ُؼگؼٗح٢ ای٢ ٗؼض ك صاٝث ک٥ ب.، ٠ٛح٨ؿ را ٣گ٥ داقح٥ اؿث، دادگاق 

ّاٝی کك٨ر در اؿحغالؿ ظ٨د ج٨ا٣ـث اك را ١٠ـک ١ٞٚغاد ک٤غ ک١ا ای٤ک٥ دی٨اف ٠ی
کؼدق اؿث.  ٚتٜ از ای٤ک٥ آٚام ب. را قؼیک در زؼـ ةغا٣غ در زایی، ة٥ آف اقارق

ا٣غ، ا٠ـاؾ یا  ة٥ آف ج١ٞیش داقح٥ 1یکی از ٨٠ارد ظاص ٠ْاك٣ث در ٚحٜ ک٥ ٧ٛٗاء
داقح٢ کـی ةؼام ٚادر ؿاظح٢ دیگؼم ة٥ کكح٢ اكؿث. ٠ؼاد ك ٤ْ٠ام ّؼٗی  ٣گ٥

، قا٠ٜ گؼٗح٢ ةا دؿث، پیچیغف ةا ٤ًاب، ٠ضت٨س ؿاظح٢ در اجاؽ ك «٣گ٥ داقح٢»
ا٣غ.   ٠سازات ٗؼد ١٠ـک را صتؾ اةغ دا٣ـح٣٥ُایؼ آف اؿث. چ٨ف ٧ٛٗام ا٠ا٠ی٥ 

ٚاةٜ ا١ّاؿ ةاقغ. زیؼا  ةْیغ ٣یـث ک٥ ١٦ی٢ ٠سازات در٨٠رد ١٠ـک )آٚام ب.(،
٦ام ٠ػک٨ر در (، ا١ّاؿ ٠سازات1392ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی )٠ن٨ب  ٠127ادق 

٠ادق را ٨٤٠ط ة٥ آف کؼدق اؿث ک٥ در قؼع یا ٚا٨٣ف، ٠سازات دیگؼم ةؼام ٠ْاكف 
ة٤اةؼای٢، آٚام ب. ٠ْاكف در ٚحٜ ١ّغم ٨٠زب ٚناص آٚام  ٣كغق ةاقغ؛جْیی٢ 

( ة٥ صتؾ جْؽیؼم درز٥ دك یا 127اٖٝ. اؿث ك ةایغ ٠ٌاةٙ ة٤غ )اٖٝ( ٠ادق ٠ؽة٨ر )

 
 ؛100 ص ،3 ج ؽ،.ق 1047 ٠غرؿی٢، زا٥ْ٠ ٟٚ، ،الخالف ،(قیط) ٨ًؿی صـ٠٢ض١غة٢ اة٨زْ٘ؼ. 1

: از ٣ٜٛ ة٥ 33 ٠ـئ٥ٞ ،514 ص ،2 ج ،1379 اْٟٝٞ دار ٟٚ، تحشٗشالَػ٘لِ، ظ١ی٤ی، ٨٠ؿ٨م اهلل ركح

 .439 ص ،پ٘ـ٘ي ٠یؼ٠ض١غمادٚی، صـی٢
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كپ٤ر ؿاؿ یا ةیف از دق جا پا٣ؽدق ؿاؿ ٠ضک٨ـ ؿ٥، ی٤ْی ةیف از پا٣ؽدق جا ةیـث
ك ٚاةٜ ظغق٥ ك ٣ٛغ اؿث ك گؼدد. ٗؼض ٠ْاك٣ث آٚام ب. در زؼـ ٚحٜ، ٠ضٜ جؼدیغ 

 رؿغ ةا ٗؼض قؼکث، ا٣ٌتاؽ ةیكحؼم دارد. ٣ُؼ ٠ی  ة٥

 ؿشوت فشم. 2.1.2
( قؼکث در زؼـ، ز٠ا٣ی 1392ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی )٠ن٨ب  125  ةؼاؿاس ٠ادق

ؼاد دظیٜ در آف ةاقغ   د٦غ ک٥ زؼـ ٠ـح٤غ ة٥ رٗحار ٥١٦ رخ ٠ی ظ٨اق رٗحار ٦ؼیک »ٗا
کاٗی ةاقغ ظ٨اق ٣تاقغ ك ظ٨اق ادؼ کار آ٧٣ا ٠ـاكم ك یا ٠ح٘اكت ج٧٤ایی ةؼام ك٨ٚع زؼـ ة٥

ةاقغ. در چ٤ی٢ صاٝحی ٠سازات ٦ؼیک از آ٧٣ا ٠سازات ٗاّٜ ٠ـحٜٛ آف زؼـ ظ٨ا٦غ 
ؼاد در ا٣ساـ ْٜٗ ٠سؼ٠ا٥٣ دظیٜ ةاق٤غ. ؛«ة٨د  ة٤اةؼای٢ الزـ اؿث ج١اـ ٗا

ر ٚحٜ ٣یـث آٚام ب.، ٠ْاك٣ث د  ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ضح٨یات پؼك٣غق رٗحار ٠سؼ٠ا٥٣
ةٞک٥ از ٨٣ع قؼکث اؿث. ٠ٌاةٙ گؽارش ٨٠ز٨د در پؼك٣غق، پؽقکی ٚا٣٨٣ی ّٞث جا٥٠ 

٦ام  ٠ؼگ را اظحالؿ در ج٤٘ؾ ًتیْی ٠ح٨ٗی ٣اقی از جس١ِ جؼقضات در ٠ـیؼ راق
٨٦ایی ٨ٗٚا٣ی ٠حْاٚب ةـح٢ د٦اف ك ٣یؽ كوْیث ٣ا٠ح٤اؿب ٚؼار گؼٗح٢ ٠ح٨ٗی، 

ام كم دا٣ـح٥ اؿث. ة٤ا ة٥ ا٧َارات ٠ح١٧ی٢، ٦ا ك پا٦ د٣تاؿ ةـح٥ قغف دؿث    ة٥
کؼدق؛ ٝػا ٠ؼص٨ـ ةؼام دٗاع از ظ٨د ك ٠ا٣ِ قغف از ؿؼٚث ةـیار جالش ك ٠تارزق ٠ی

ج٧٤ایی ٠یـؼ ٣ت٨دق ك ک١ک ك ١٦کارم ٦ؼ دك الزـ ة٨دق اؿث. دركاِٚ،  ةـح٢ اك ة٥
ک٥ م٨رت قؼاکث ا٣ساـ قغق اؿث، ٨ًرم١ّٜ ةـح٢ ج٨ؿي ٦ؼ دك ٠سؼـ ك ة٥

ج٨اف ١ّٜ ٚحٜ را ة٥ رٗحار ٦ؼ دكم آ٧٣ا  رٗحار ٦ؼ دكم آ٧٣اؿث. ٗٞػا ٠ی   س٣٥حی
ّاٝی کك٨ر صکٟ ةؼائث آٚام ٤٠حـب ك ٠ـح٤غ کؼد. ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ، ٚىات دی٨اف

ک٤٤غ ك ٠ْحٛغ٣غ ْٜٗ ٠سؼ٠ا٥٣ ك دظاٝث آٚام ب. از ٨٣ع قؼکث در  ب. را ٣ٛه ٠ی
دادگاق  3ّؼض، قْت٥ ٟٚحٜ ١ّغ اؿث. پؼك٣غق ز٧ث رؿیغگی ٠سغد ة٥ قْت٥ ٦

ّاٝی کك٨ر  کی٘ؼم یک، ارزاع قغق ك ای٢ قْت٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣ُؼات ٚىات دی٨اف

 ک٤غ. صکٟ ٠سؼ٠یث آٚام ب. را ٠ت٤ی ةؼ قؼکث در ٚحٜ ج. مادر ٠ی

 ق.م.ا؟ 290هحىَه٘ت آلبٕ الف. ثِ اػتٌبد ثٌذ )ح( ٗب )ة( هبدُ  .2.2
ّؼض ك قْت٥ ٦ٟدرظن٨ص اج٧اـ ٚحٜ ١ّغ آٚام اٖٝ. دادگاق ةغكم، 

ا٣غ. دادگاق ةغكم ة٥  اج٘اؽ، ١ّٜ كم را ٚحٜ ١ّغ دا٣ـح٥ّاٝی کك٨ر ٦ؼ ؿ٥ ة٥ دی٨اف
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ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی، ١ّٜ را ٚحٜ ١ّغ دا٣ـح٥  290اؿح٤اد ة٤غ )پ( ٠ادق 
ٚا٨٣ف ٠ػک٨ر اؿح٤اد ٨١٣دق  290ّؼض آف، ة٥ ة٤غ )ب( ٠ادق ک٥ قْت٥ ٦ٟدرصاٝی

ج٤٘ؾ ًتیْی ٠ح٨ٗی ٣اقی از جس١ِ جؼقضات در  اؿث. پؽقکی ٚا٣٨٣ی اظحالؿ در
٦ام ٨٦ایی ٨ٗٚا٣ی ٠حْاٚب ةـح٢ د٦اف ك ٣یؽ كوْیث ٣ا٠ح٤اؿب ٚؼار ٠ـیؼ راق

م٨رت ٠ـحٜٛ ك ة٥ ٦ا ك پا٦ام كم را ة٥د٣تاؿ ةـح٥ قغف دؿثگؼٗح٢ ٠ح٨ٗی ة٥
 دا٣غ؛ را ّٞث جا٥٠ ٠ؼگ ٠ی ٠یؽاف مغدرمغ در ٨ٗت كم ٠ؤدؼ ق٤اظح٥ ك آف 

٦ام دیگؼ ازز٥ٞ١ ک٨٧ٝث ؿ٢، آؿٟ ك ٔیؼق را ٠ؤدؼ در اظحالالت ك ةی١ارمة٤اةؼای٢، 
 290ك٨ٚع ٨ٗت ٣غا٣ـح٥ اؿث. صاؿ، ؿؤاؿ ای٤ساؿث ک٥ آیا اؿح٤اد ة٥ ة٤غ )ب( ٠ادق 

د٣تاؿ ةـح٥ قغف د٦اف، ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی مضیش اؿث؟ ك یا ای٤ک٥ ٠ٛح٨ؿ ة٥
٣ا٠ح٤اؿب ٚؼار گؼٗح٥ اؿث،  ٦ا ك پا٦ا ك گػاقح٥ قغف اك در آٜٔ در كوْیث دؿث

 ٝػا اؿح٤اد ة٥ ة٤غ )پ( ٠ادق ٠ؽة٨ر مضیش اؿث؟

زایگاق پاؿط ة٥ ای٢ پؼؿف در رک٢ ركا٣ی ز٤ایات اؿث ك ة٥ ٨٣ع ٚنغ زا٣ی 
ک٤غ. اگؼ ٚنغ ٠ؼجکب زؼـ، ٚنغ جتْی ٠ٌٞٙ اؿث ةایغ صکایث از  ارجتاط پیغا ٠ی

ق یادقغق اؿث ک٥ ٠ٛؼر کك٤غق ة٨دف رٗحار، ١٣ایغ. ٠ـح٤غ ای٢ ٚنغ ة٤غ )ب( ٠اد
٦ؼگاق ٠ؼجکب ١ّغان کارم ا٣ساـ د٦غ ک٥ ٨٣ّان ٨٠زب ز٤ایث كاِٚ قغق یا »داقح٥: 

گؼدد ٦ؼچ٤غ ٚنغ ارجکاب آف ز٤ایث ك ٣ُیؼ آف را ٣غاقح٥ ةاقغ كٝی ٣ُیؼ آف ٠ی
ة٤غ «. ق٨دآگاق ك ٠ح٨ز٥ ة٨دق ک٥ آف کار ٨٣ّان ٨٠زب آف ز٤ایث یا ٣ُیؼ آف ٠ی

ٚا٨٣ف، در٨٠رد ٚحٜ ك ؿایؼ مغ٠ات زـ١ا٣ی، رٗحار کـی را  ١٦اف ٠290ػک٨ر ٠ادق 
ةاقغ،  د٦غ ک٥ ٨٣ّان کك٤غق یا ٨٠زب ٌِٚ ّى٨ یا زؼح ٠یک٥ ١ّغان کارم ا٣ساـ ٠ی

رٟٔ ّغـ اصؼاز ٚنغ کكح٢ یا ایؼاد زؼح، ١ّغم دا٣ـح٥ اؿث؛ زیؼا کـی  ّٞی
ة٥  1د ةگؼیؽد.ج٨ا٣غ ١ّغان اٚغا٠ات ظٌؼ٣اکی را ا٣ساـ د٦غ ك از ٨ّاٚب کار ظ٨ ١٣ی

گػار ةا ٠ٌؼح ٨١٣دف ّتارت ّتارت دیگؼ، اگؼچ٥ قعل ٚنغ ٚحٜ ٣غاقح٥، ا٠ا ٚا٨٣ف
، امٜ را ةؼ آگا٦ی ك ج٨ز٥ قعل ٣ـتث ة٥ آف کارم ک٥ ا٣ساـ «آگاق ك ٠ح٨ز٥»

ق٨د، گػاقح٥ اؿث ك ای٢ ٧٠ٟ از ای٢ د٦غ ك ٤٠ح٧ی ة٥ ٚحٜ یا ؿایؼ مغ٠ات ٠ی ٠ی
ؿث ک٥ ٠ؼگ مغ٥٠ ٧٣ایی ك ٔیؼٚاةٜ زتؼاف اؿث ز٧ث دٔغ٥ٔ ٧ٛٗاء ك ٢٤ٛ٠ ة٨دق ا

 
 .117ص ١٦اف، .1
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ك ؿایؼ مغ٠ات كاردق ٣یؽ قایغ ٔیؼٚاةٜ زتؼاف ةاق٤غ. ١٦ی٢ ّا٠ٜ ةاّخ قغق ک٥ 
گػار ةا ٠ٌؼح ٨١٣دف آگا٦ی ك ج٨ز٥، ٚنغ جتْی ٠ٌٞٛی را درظن٨ص ٠ؼجکب  ٚا٨٣ف

در »دارد: ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی ٠ٛؼر ٠ی ٠290ادق  1رك جتنؼق ٠٘ؼكض ةغا٣غ. ازای٢
ة٤غ )ب(، ّغـ آگا٦ی ك ج٨ز٥ ٠ؼجکب ةایغ ادتات گؼدد ك در م٨رت ّغـ ادتات، 

 «.ز٤ایث ١ّغم اؿث
 ٨ً1رک٥ در دکحؼی٢ ص٨ٛٚی ٦ٟ ة٥ آف اقاراجی قغقآگا٦ی ك ج٨ز٥ ١٦اف

جْتیؼم، ٢٤ٛ٠ ةا آكردف ٍٝ٘، آگا٦ی یادآكر آف اٝ٘اَی ٠ح٘اكت از ٦ٟ ٦ـح٤غ، ة٥
آف، ّؼؼ، ا٣حُارم از قعل ٠حْارؼ دارد ك ٨٠زب آگا٦ی ّؼٗی ك کٞی اؿث ک٥ ة٥

ک٤٤غق اؿث ك آف ّتارت اؿث از ای٤ک٥ قعل ةغا٣غ ١ّٞف ٨٣ّان کك٤غق یا ٠سؼكح
 ةعكغ.ج٨ز٥ ٣یؽ ة٥ آگا٦ی در ٝض٥ُ ارجکاب ا١٦یث ٠ىاّ٘ی ٠ی

یا  ّٞی٥ ٚنغ جتْی ٣ـتی اؿث ک٥ ٠ـح٤تي از قؼایي ٠س٤یه ا٠ا اگؼ ٚنغ ٠سؼـ،

٦ؼگاق »ذکؼ قغق:  290ا٣ی اؿث ک٥ در ة٤غ )پ( ٠ادق اكواع ك اص٨اؿ ز٠ا٣ی ك ٠ک
٠ؼجکب ٚنغ ارجکاب ز٤ایث كاِٚ قغق یا ٣ُیؼ آف را ٣غاقح٥ ك کارم را ٦ٟ ک٥ ا٣ساـ 

ق٨د.  دادق اؿث ٣ـتث ة٥ اٗؼاد ٠حْارؼ، ٨٣ّان ٨٠زب ز٤ایث كاِٚ قغق یا ٣ُیؼ آف ١٣ی
ث ٠کا٣ی یا ّٞث ةی١ارم، وْٖ، پیؼم یا ٦ؼ كوْیّٞی٥ ة٥ٝک٢ درظن٨ص ٠س٤یه 

ق٨د، ٠كؼكط ةؼ آ٣ک٥ ٠ؼجکب ة٥ كوْیث  ز٠ا٣ی ٨٣ّان ٨٠زب آف ز٤ایث یا ٣ُیؼ آف ٠ی
 «.ّٞی٥ یا كوْیث ظاص ٠کا٣ی یا ز٠ا٣ی، آگاق ك ٠ح٨ز٥ ةاقغ٣ا٠حْارؼ ٠س٤یه 

٨٣ّان کك٤غق ٣یـث، ا٠ا ٣ـتث « ٚحٜ»٨ُ٤٠ر از ٚنغ جتْی ٣ـتی ای٢ اؿث ک٥ 
ا١ٝذٜ،     ق٨د. ٗیز٠ا٣ی ك ٠کا٣ی، کك٤غق ٗؼض ٠یّٞی٥ یا قؼایي ظاص ة٥ ظ٨دِ ٠س٤یه

ق٨د. ا٠ا اگؼ ای٢ یک وؼة٥ )٠كث( آراـ ة٥ ٚٞب یک ز٨اف ٨٣ّان کك٤غق ٠ضـ٨ب ١٣ی
چ٤غاف  رٟٔ ؿ٢ کٟ، ةی١ارم ٚٞتی داقح٥ ةاقغ ك یا در ز٠ا٣ی ٥٣قعل ز٨اف ّٞی

ج٨ا٣غ  دكر، ٠تادرت ة٥ زؼاصی ٚٞب ٨١٣دق اؿث، ١٦ی٢ ١ّٜ ٣ـتث ة٥ كم ٠ی
ک٤غ.  ق١ار آیغ. درظن٨ص قؼایي ز٠ا٣ی ك ٠کا٣ی ٣یؽ ١٦ی٢ ا٠ؼ مغؽ ٠یکك٤غق ة٥

ا٠ا اگؼ قعل در ٝت٥ پؼجگا٦ی ةاقغ،  ٨٦ؿ دادف ةا یک ا٣گكث ٨٣ّان کك٤غق ٣یـث
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جؼی٢ ج٘اكجی ک٥ ة٤غ )ب( ة٥ اك کك٤غق ٠ضـ٨ب ظ٨ا٦غ قغ. ٧٠ٟ ١٦ی٢ ١ّٜ ٣ـتث
)ب(، امٜ ةؼ آگا٦ی ك ج٨ز٥  ةا ٦ٟ دار٣غ ای٢ اؿث ک٥ در ة٤غ 290ك )پ( ٠ادق 

ةاقغ ك ٠ؼجکب ةایغ ظالؼ آف را ادتات ١٣ایغ ا٠ا در ة٤غ )پ(، امٜ ةؼ ّغـ آگا٦ی  ٠ی
اؿث ك ظ٨ا٦اف ةایغ ای٢ ٧٠ٟ را ة٥ ادتات ةؼؿا٣غ. ج٘کیک ّغـ ادتات ٚنغ جتْی 

جؼ اؿث؛  ٠ٌٞٙ از ؿ٨م ظ٨ا٦اف ك ٝؽكـ ادتات ٚنغ جتْی ٣ـتی ة٥ ّغاٝث ٣یؽ ٣ؽدیک
ٚنغ جتْی ٠ٌٞٙ، آف ١ّٜ ٣ـتث ة٥ ٥١٦ کك٤غق اؿث ا٠ا در ٚنغ جتْی چؼاک٥ در 

ّٞی٥ یا در قؼایي ز٠ا٣ی ك ٠کا٣ی ظامی ٣ـتی، آف ١ّٜ ٣ـتث ة٥ قعل ٠س٤یه 
 رك امٜ ةؼ ّغـ آگا٦ی اؿث.کك٤غق اؿث ازای٢

ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی  ٦290ام ٧٠ٟ ة٤غ )ب( ك ة٤غ )پ( ٠ادق یکی از ج٘اكت
)پ(، دظاٝث کارق٤اس الزـ اؿث ا٠ا در ة٤غ )ب( الزـ  در ای٢ اؿث ک٥ در ة٤غ

 دا٣ـح٥ اؿث. ٣یـث، كٝیک٢ در ٨٠وِ صـاس ةایغ ادتات ق٨د ک٥ قعل ٠ی

دادگاق کی٘ؼم یک ق٧ؼ یاؿ٨ج ٦ٟ ١ّٜ ارجکاةی را ٚحٜ ١ّغ دا٣ـح٥  2قْت٥ 
دا٣غ. ی٤ْی درؿث اؿث ک٥ قعل ٚنغ  ٠ی 290ك آف را ٤٠ٌتٙ ةا ة٤غ )ب( ٠ادق 

گؼدد. در گؽارش پؽقکی قح٥ كٝی ١ّٞف ٨٣ّان کك٤غق ٠ضـ٨ب ٠یکكح٢ را ٣غا
گ٥٣٨ جأدیؼم در ّٞی٥ ك ک٨٧ٝث ؿ٢ اك ٦یچٚا٣٨٣ی آ٠غق اؿث ةی١ارم آؿِٟ ٠س٤یه

٠ؼگ كم ٣غاقح٥ ك ّٞث جا٥٠ ٠ؼگ، اظحالؿ ج٤٘ؾ ٣اقی از ةـح٢ د٦اف ك كوْیث ك 
 ٣ض٨ق ٚؼار گؼٗح٢ قعل در آٜٔ اؿث.
٣٨ی اؿح٤اد ة٥ ة٤غ )پ( ٠ادق ٠ػک٨ر مضیش ة٤اةؼای٢، ًتٙ ٣ُؼ پؽقکی ٚا٣

ّٞی٥ در آ٨ٔؿ، ٨٣ّان ْٜٗ کك٤غق اؿث، ٣یـث ك چ٨ف ةـح٢ د٦اف ك ٚؼار دادف ٠س٤یه
 گؼدد.مضث ك درؿحی اؿح٤اد ة٥ ة٤غ )ب( ٠ادق ٠ػک٨ر آقکار ٠ی

 ػوذ؟. هحىَه٘ت هتْو٘ي ثِ لتل ػوذ ٗب ؿج3.2ِ
 290در جتنؼق ٠ادق ک٥ « ج٨ز٥»ك « آگا٦ی»در ای٢ آراء، ة٥ دك كاژق 

ام ٣كغق ک١اای٤ک٥  گ٥٣٨ ج٨ز٥ ك اقارقدرظن٨ص ة٤غ٦ام )ب( ك )پ( آ٠غق، ٦یچ
اٝػکؼ ة٥ آگا٦ی ك ج٨ز٥ ٠ؼجکب ج١ٞیش داقح٥ اؿث. ةغی٢ ٢٤ٛ٠ در ٦ؼ دك ة٤غ ٨ٗؽ

جؼجیب، مِؼؼ ادتات آگا٦ی کٞی ٠ؼجکب ٣ـتث ة٥ کك٤غق ة٨دف رٗحارش در ة٤غ )ب( 
ارجکاب زؼـ   ج٨ز٥ داقح٢ كم ة٥ ای٢ ٣کح٥، در ٝض٥ُک٤غ، ةٞک٥ ادتات  ک٘ایث ١٣ی
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رٟٔ آگا٦ی در ٝض٥ُ ارجکاب ة٥ دالیٞی ة٤اةؼای٢، ٦ؼگاق كم ّٞی ٦ٟ وؼكرم اؿث؛
اش ٣غاقح٥ ٠ذٜ ّنتا٣یث ٠٘ؼط ج٨ز٧ی ة٥ ٠ا٦یث ٨٣ّان کك٤غق ة٨دف ١ّٜ ارجکاةی

از  ای٢ دك كاژق یکی 1ةاقغ، ٠ضک٨ـ کؼدف كم ة٥ ز٤ایث ١ّغم ٠كکٜ ظ٨ا٦غ ة٨د.
( اؿث؛ ةا ا٣غکی دٚث ك جأ٠ٜ ةایغ ٦1392ام ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی )٠ن٨ب ٨٣آكرم

رٟٔ داقح٢ ٤ْ٠ام ةـیار ٣ؽدیک ك ٠ؼجتي، كاژگاف ٠حؼادٗی گ٘ث دك كاژق ٠ؽة٨ر ة٥
گػار ةؼ ای٢ جأکیغ داقح٥ ک٥ ٠ؼجکب ةایغ در ز٠اف ا٣ساـ ةؽق ّالكق ةؼ  ٣یـح٤غ. ٚا٨٣ف

ک٥ ١٦ؼاق ةا  قح٥ ةاقغ ك مؼؼ آگا٦ی ٚتٞی، درم٨رجیآگا٦ی، اٝح٘ات ك ج٨ز٥ ٣یؽ دا
ج٨ز٥ الزـ در ز٠اف ارجکاب زؼـ ٣تاقغ، کاٗی ٣ت٨دق ك ز٤ایث ارجکاةی از ق٨١ؿ 
ة٤غ٦ام )ب( ك )پ( ظارج ظ٨ا٦غ ة٨د. جنؼیش ة٥ وؼكرت آگا٦ی ك ج٨ز٥ ةغی٢ 

ج٨ا٣غ ٨٠زب ١ّغم ة٨دف ز٤ایث  ٤ْ٠اؿث ک٥ ٢َ ك صحی ٢َ ٔاٝب ٣یؽ ١٣ی
ام )ب( ك )پ( ةاقغ؛ ةغی٢ ٤ْ٠ا ک٥ ٠ؼجکب ةایغ آگاق ك ٠ح٨ز٥ ةاقغ ک٥ ٨٠و٨ع ة٤غ٦

کار ارجکاةی ٣ـتث ة٥ یک ا٣ـاف ٠حْارؼ در قؼایي صادد٥، ٨٠زب ز٤ایث صام٥ٞ یا 
در ة٤غ٦ام « آگا٦ی ك ج٨ز٥»گػار از جنؼیش گؼدد. دركاِٚ، ٦غؼ ٚا٨٣ف ٣ُیؼ آف ٠ی

١ّغم را جضغیغ  ق٨١ؿ ز٤ایاتاالقارق ٠ادق یادقغق ای٢ ة٨دق اؿث ک٥ دا٥٤٠  ٨ٗؽ
 2ٚناص را کا٦ف د٦غ. ٨١٣دق ك مغكر اصکاـ

رؿغ اگؼ ٠ؼجکب د٦اف ك ةی٤ی ٠ٛح٨ؿ را ةـح٥ ةاقغ، از آ٣سایی ک٥  ٣ُؼ ٠یة٥
گؼدد  ةـح٢ د٦اف ك ةی٤ی ج٨أ٠اف ١ّٞی کك٤غق اؿث ای٢ ٚحٜ، ١ّغم ٠ضـ٨ب ٠ی

ك پام ٠ٛح٨ؿ ک٥ در ای٢ پؼك٣غق ذکؼ ٣كغق ك ٗٛي ؿع٢ از ةـح٢ د٦اف ك دؿث 
ةار دظحؼ ٠ٛح٨ؿ در ا٧َاراجف ة٥ ةـح٥ ة٨دف د٦اف ك ةی٤ی پغرش اؿث. اٝتح٥ یک

اقارق کؼدق اؿث؛ ا٠ا در کٜ ٠ضح٨یات پؼك٣غق، ج٧٤ا ةـح٥ ة٨دف د٦اف ذکؼ گؼدیغق ك 
دٝیٜ ةـح٥ قغف در گؽارش پؽقکی ٚا٣٨٣ی ٣یؽ ّٞث جا٥٠ ٠ؼگ، اظحالؿ ج٤٘ؾ ة٥

ّٞی٥ ك ٚؼار دادف اك در آٜٔ ةا ح٢ د٦افِ ٠س٤یهة٤اةؼای٢، ةا مؼؼ ةـ د٦اف اؿث؛
گ٘ح٥ درظن٨ص وؼكرت كز٨د آگا٦ی ك ج٨ز٥ در ة٤غ )ب( ج٨ز٥ ة٥ ٠ٌاٝب پیف

 ١ّغ دا٣ـث.، قایغ ةح٨اف ١ّٜ ٠ؼجکب آٚام اٖٝ. را ٚحٜ قت٠290٥ادق 
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ا٣غ ٗٛي ز٧ث ؿؼٚث اصكاـ كارد  ٠ؼجکتی٢ در ٠ؼاصٜ رؿیغگی ا٧َار کؼدق
٨ًر ٣اگ٧ا٣ی ةا ٠ؼص٨ـ ک٥ در آ٣سا ظ٨اةیغق ة٨دق ٣غاقح٤غ. ة٥ ٨ًی٥ٞ قغ٣غ ك ٚنغ ٚحٜ

ق٣٨غ. ٝػا ة٥ ٠ضه ةیغار قغف ٠ٛح٨ؿ، دؿحپاچ٥ قغ٣غ ك دؿث ك پا ك  رك ٠ی ركة٥
دركاِٚ، آ٧٣ا  ا٣غ.  كٚاؿ، ةـح٥ ك ة٥ آٜٔ ا٣غاظح٥دٝیٜ ز٨ٞگیؼم از ٚیٜد٦اف كم را ة٥

را ٣ـتث ة٥ رٗحارقاف ٣غاقح٤غ دٝیٜ اؿحؼس زیاد ك دؿحپاچگی قغیغ، ج٨ز٥ الزـ  ة٥
ک٥ ٠ا٣ِ از ج٨ز٥ ٠ؼجکب ة٥  ج٨اف ای٢ دؿحپاچگی را ٠ا٤٣غ ّنتا٣یث ٠٘ؼط ك ٠ی

٠ا٦یث کك٤غق ة٨دف ١ّٜ ارجکاةی اؿث، دا٣ـث؛ ٝػا ٠ضک٨ـ کؼدف آ٧٣ا ة٥ ز٤ایث 
 ١ّغم ٠كکٜ ظ٨ا٦غ ة٨د.

ف ، از جنؼیش ة٥ كاژگاد٠ا درز٧ث امٜ اصحیاط گػار ة٥ ٠ؼاد ك ٠ٛن٨د ٚا٨٣ف
ةی٤ی  ای٢ ة٨دق اؿث ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ پیف 290در ة٤غ )ب( ٠ادق « آگا٦ی ك ج٨ز٥»

٠سازات ٚناص ةؼام ز٤ایات ١ّغم در ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی، دا٥٤٠ ق٨١ؿ 

ة٤اةؼای٢ ةا  ز٤ایات ١ّغم را ٠ضغكد کؼدق ك مغكر اصکاـ ة٥ ٚناص را کا٦ف د٦غ؛
 گػار را ٣یؽ ٗؼا٦ٟ آكرد.٨فج٨اف ٠ٛن٨د ٚا٣ ٦ا ٠ی ١ّغ دا٣ـح٢ ای٢ ٨٣ع ٚحٜ قت٥
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