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 رأی وبضی از قرار اوبطٍتبعیت دادگبٌ کیفری از وتیجٍ 
 ػضٗض ًَوٌذُ 

 هـخلبت سإٔ

 9609972190900616: داد٣ا٥٠ ق١ارق
 8709982147400986کالؿ٥: 

 16/5/1396: رؿیغگی جاریط
 یؼ: ا٣حٛاؿ ٠اؿ ٔاج٧اـ ٨٠و٨ع
 ج٧ؼاف 2 ی٘ؼمدادگاق ک 1034: قْت٥ رؿیغگی ٠ؼزِ

 پشًٍذُ ٍلبٗغ

. ك ا ،.ا ،ع.ّٞی٥  «ا٣حٛاؿ ٠اؿ ٔیؼارجکاب زؼـ » جضث ٨٤ّافقکایحی  آٚام خ.

 5ة٥ قْت٥  ی٥قک٨ائ ج٧ؼاف ٠ٌؼح کؼدق اؿث؛ 3دادؿؼام ٠٨١ّی ٣اصی٥ در  ؿ.
ع. در دادیارم صى٨ر یاٗح٥ ةا ای٢ ٣اـ ٥ از ٠ح١٧ی٢ ةکی دادیارم ارزاع گؼدیغ. ی

٨٠و٨ع ة٥ کارق٤اس رؿ١ی دادگـحؼم ارزاع  ٠ْا٥ٞ٠ ٣کؼدق اؿث. خ.ةا ا٧َار ک٥ 
ک٤غ. آف را جأییغ ٠ی م ٤٠غرج در٣ا٥٠ ك ا٠ىااماٝث ٠تای٥ْ ،رق٤اسکاگؼدد. ٠ی

دٝیٜ ك ٠غرؾ ٠ح٢ٛ كٝی ، ٠ْا٥ٞ٠ ٠ػک٨ر ٗـط قغق اّالـ داقح٥ةا جٕییؼ دٗاع  ٠ح٧ٟ
.، ، ا.ا)دیگؼ  ی٠٢ح١٧ ةغكف ای٤ک٥ از. دادیار ٣کؼدق اؿثارائ٥ ةاقغ ةؼ ٗـط داؿّ ک٥ 
 .١٣ایغٚؼار ٤٠ِ جْٛیب مادر ٠ی 29/11/1386جاریط  درکؼدق ةاقغ جضٛیٙ ؿ.( 

دادگاق  ٣1034ـتث ة٥ ٚؼار مادرق اّحؼاض قغق، پؼك٣غق ة٥ قْت٥ چ٤غم ةْغ، 
در ٠ٛاـ  9/9/1387 یطجاراٝی٥ در گؼدد. قْت٥ ٠ؼز٨عه ٠٨١ّی زؽایی ارزاع ٠ی

ک٥  ةا ای٢ اؿحغالؿ د٦غ ٠ی ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب ، رأم ة٥ ٣ٛهرؿیغگی ة٥ اّحؼاض
 

 .     دکحؼم ٗٞـ٥٘ ص٨ٛؽ، كکیٜ دادگـحؼم، ٠غرس دا٣كگاق                 nokandehkorush@gmail.co  
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م٨رت ٣گؼٗح٥ ك ّٞث  یٙجضٛ ،. در ٨٠رد اظحالؼا. ك ا: یافآٚا . كؿاز ظا٣ٟ  اكالن»

 یؽ٣ا٠تؼدگاف ٣ ی٤ک٣٥كغق اؿث )ةا ج٨ز٥ ة٥ ا یج٨ؿي ٣ا٠تؼدگاف ةؼرؿ یؼا٣حٛاؿ ة٥ ٔ
ج٨ا٣غ )ةا ج٨ز٥ ة٥ یة٥ ٣ُؼ دادگاق ٨٠و٨ع ٠ ی٤ک٥ا٣غ( و٢١ ا٠ح٧ٟ پؼك٣غق ة٨دق

ةاقغ. در م٨رت اّحٛاد  ی٘ؼمک یٚا٨٣ف دادرؿ ٨ٗ13ؽ( ٤٠ٌتٙ ةا ٠ادق  یضاتج٨و
٠تادرت ة٥ مغكر  یج٨ؿي قاک یثج٨ا٣غ درظن٨ص ادتات ٠اٝکی٠ یارمداد ،ة٥ آف

ٚا٨٣ف  ٠14ادق  1ك جتنؼق  3قٙ ف ٠ادق  1ة٥ ة٤غ  ٝػا ٠ـح٤غان یغ،ٚؼار ا٣ا٥ً ١٣ا
آف ٚؼار مادرق ٣ٛه  مةْغ ی٥ك ا٣ٛالب ك امالص ی٠٨١ّ م٦ادادگاق یٜجكک

 «.ؿثا یمادرق ٌْٚ أمگؼدد. ر ی٠
جضٛیٙ ك ٠ت٤ی ةؼ دؿح٨رات دادگاق ازؼام ةغكف  5دادیار قْت٥  ٠حْاٚتان

در ازؼام ٚؼار  آٚام خ. مادر کؼدق اؿث.را ٚؼار ا٣ا٥ً  ان٨ٗر، ةازز٨یی از ٠ح١٧ی٢
ا٣ا٥ً دادظ٨اؿحی ة٥ ظ٨اؿح٥ اصؼاز ك٨ٚع ةیِ ك اٝؽاـ ظ٨ا٣غگاف ة٥ ج٤ُیٟ ؿ٤غ 

 49238رؿ١ی ا٣حٛاؿ ك جـٞیٟ ٠تیِ ك مغكر صکٟ ةؼ اةٌاؿ ؿ٤غ رؿ١ی ق١ارق 
ق، جٛغیٟ دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی کؼد ،ج٧ؼاف 263دٗحؼظا٥٣  ٨٠25/7/1380رخ 

 جضث کالؿ٥ قغق ك زاعار ،دادگاق ٠٨١ّی 37ؿپؾ پؼك٣غق ة٥ قْت٥ 
 ٨٤ّافِ  ٠ح١٧ی٢ ٨٠م٨ؼ ة٥ در پی آف،جكکیٜ گؼدیغ.  8909982160200275

ٗـط ٚؼارداد ٨٠رخ  یغ ك اّالـِأیج ۀة٥ ظ٨اؿح یدادظ٨اؿح ،ظ٨ا٣غگاف در د٨ّام جٛاةٜ
اٝی٥ ةا جكکیٜ چ٤غی٢ زٞـ٥ قْت٥ ٠ؼز٨عه  جٛغیٟ دادگاق کؼد٣غ. 8/6/1376

 ٗی٥ ت٤ی ةؼ ٠اٝکیث ٠ح١٧ی٢ در آپارج١اف ٠ح٤ازعهاؿحْالـ از ادارق دتث ٠ ،رؿیغگی
ظا٨٣ادق ة٥ دا٣گ دیگؼ ٠حْٞٙ دا٣گ آف ة٨دق ك ؿ٥ک٤غ ٠ح١٧ی٢ ٠اٝک ؿ٥)کكٖ ٠ی

در جاریط  ًؼٗی٢ ٠ْا٥ٞ٠،ظػ ج٨ویش از أ ك ؿح١اع ق٧ادت ق٨٧د، ااؿث( ف.

ك  یات٣ُؼدر ٠س٨١ع ٠ضح٨ةا ا٠ْاف»١٣ایغ:  ٠تادرت ة٥ مغكر رأم ٠ی 11/2/1390

 م٣ا٥٠ ّادی٥ْقغق ٠تا٠نغؽ یازز٥ٞ١ کپ ظ٨ا٦اف ماز ؿ٨ م٠ـح٤غات پؼك٣غق اةؼاز
ک٥ ی٤ز٧ث اة٥ 976/86ك  989 ی٘ؼمک م٦اپؼك٣غق یاتك ٠ضح٨ ٨٠8/6/1376رخ 

.( ةا ارائ٥ دادظ٨اؿث جٛاةٜ ة٥ کالؿ٥ ؿ ،.، ا.، ا.عجا چ٧ار ) یک یٖظ٨ا٣غگاف رد یٜكک
 ی٠غّ ،ك اؿح٤اد ة٥ ق٧ادت ق٨٧د م٣ا٥٠ ّاد٥یْةا اذّاف ة٥ ٠٘اد ٠تا ،88/37/59

 یگؼمد یٜاز ٗـط ٠ْا٥ٞ٠ را ٣غاقح٤غ ك دٝ ی٤یقغق اًالع ٥ّجْؼٗ ٗـط قغق ك ق٨٧دِ



 79/ جتْیث دادگاق کی٘ؼم از ٣حیس٥ رأم ٣اقی از ٚؼار ا٣ا٥ً 

 

جٛاةٜ ٠ٌؼكص٥ را  مٝػا دادگاق د٨ّ ،اةؼاز ٣غاقح٥ ،ک٥ ك٨ٚع ٗـط را ة٥ ادتات ةؼؿا٣غ
. ق ظا٣ٟ 14 یٖظ٨ا٣غق رد .یغ١٣ایكارد ٣غا٣ـح٥ ك صکٟ ة٥ ةٌالف آف مادر ك اّالـ ٠

ک٥ ٠ٛغـ  ٣8/6/1376ا٥٠ ٨٠رخ ی٥ْكمٖ ةا اصؼاز ٠تا ی٢اةؼاز ٣غاقح٥ ةا ا مدؼؤدٗاع ٠
ةاقغ. ة٤ا ة٥ ز٧ات  ی.( ٠ق ظا٣ٟ) 14 یٖة٥ ٣اـ ظ٨ا٣غق رد یة٥ ا٣حٛاؿ ؿ٤غ رؿ١

ك  219ك  10ة٥ ٨٠اد  دادق ك ٠ـح٤غان یلظ٨ا٦اف را كارد جكع مد٨ّ ،٠ؼ٨ٚـ در ٨ٗؽ
صکٟ ة٥  ی،٠غ٣ یدادرؿ یی٢ٚا٨٣ف آ 519ك  515 ،198ك ٨٠اد  یف ٠غ٣ٚا٨٣ 362

ة٥  3جا  1اٝػکؼ ك اٝؽاـ ظ٨ا٣غگاف دؿحگاق آپارج١اف ٨ٗؽ یک یاةٌاؿ ؿ٤غ رؿ١
 یاؿر 639/119/2اٝػکؼ ك پؼداظث ٠تٞٓ آپارج١اف ٨ٗؽ یٜك جض٨ یٟ ؿ٤غ رؿ١یج٤ُ
 «.یغ١٣ایدر صٙ ظ٨ا٦اف مادر ك اّالـ ٠ ی٨٤ّاف ظـارت دادرؿة٥

جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی ؽة٨ر ٣ـتث ة٥ داد٣ا٥٠ ٠ )٠ح١٧ی٢ ٨٠م٨ؼ( ظ٨ا٣غگاف
گؼدد. دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف ارزاع ٠ی 46پؼك٣غق ة٥ قْت٥ ك ک٤٤غ  ٠ی

 10/12/1390م دادگاق ةغكم را در ٨٠رخ أاٝی٥ ةا اؿحغالؿ ٠ح٢ٛ، ردادگاق ٠ؼز٨عه
١٣ایغ. ظ٨ا٣غگاف ار ٠یاؿح٨ ك ییغأج 9009970224605093ًی داد٣ا٥٠ ق١ارق 

م أیث ر٠ْغت ٠غیغم ٠ا٣ِ ٌٚ ،٨ُ٤٠ر اًا٥ٝ دادرؿی ةا اٚا٥٠ دّاكم كا٦ی ة٥
 رؿیغق اؿث. یثم دادگاق ص٨ٛٚی ة٥ ٌْٚأر 28/4/1395ا٣غ جا ای٤ک٥ در جاریط  قغق

 ٦ا، ةا پی٨ؿث کٞی٥ داد٣ا٥٠.آٚام خ كکالمپؾ از ٌْٚیث اصکاـ ص٨ٛٚی 
ؿاؿ ا٠ا دادیار پؾ از گػقث ةیف از یک ٣غ،ادقدرظ٨اؿث ادا٥٠ جْٛیب کی٘ؼم ٨١٣

دادگاق ٠٨١ّی زؽایی ج٧ؼاف در ٠ٛاـ رؿیغگی ة٥  1034چ٨ف قْت٥ »اّالـ داقح٥ 
پؼك٣غق  ٠سغدان «ٚؼار ا٣ا٥ً مادر کؼدق 9/9/1387اّحؼاض ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب در جاریط 

 ک٤غ.را ة٥ قْت٥ ٠ػک٨ر ارؿاؿ ٠ی
جكکیٜ زٞـ٥ رؿیغگی زاع ك پؾ از را دك، کی٘ؼم 1034پؼك٣غق ة٥ قْت٥ 

 9609972190900616 ًی داد٣ا٥٠ ق١ارقدر جاریط...  اٝتح٥ ةغكف صى٨ر ٠ح١٧ی٢

ك مضث  یقاک ما٧َارات كکال یؼشةا ٗؼض پػ ...» ک٥ ١٣ایغ گ٥٣٨ اؿحغالؿ ٠ی ای٢

 یٟج٤ُ 8/6/1376ك ٠ح١٧اف ٚؼارداد ٨٠رخ  یقاک ٠اةی٢ ی٨٠و٨ع آ٣چ٥ ٠ـٟٞ اؿث ٗ
٨٠رخ  ٦930846ا ة٥ ق١ارق ک٨ؿ ة٥ پؼداظث ٠تاٝٓ چکٗـط آف ٨٠ ،قغق
 ،ةؼگكث ٦ؼ دك چک یطگؼدد. جاری٠ ٨٠15/6/1380رخ  930847ك  25/4/1380
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 مةا اؿح٤تاط از ا٧َارات كکال یؽر. ٣ مآٚا یةؼادر قاک مة٨دق اؿث از ؿ٨ 84ؿاؿ 
 ؿ١ث دریة ،دادگاق ی٢پؼك٣غق ة٥ اّحٛاد ا 44،45،52،53،58ك59در م٘ضات  یقاک

 ،.ر م٨ٗؽ ج٨ؿي آٚا م٦اّغـ پؼداظث چک م٦ا٣ا٥٠یگ٨ا٦ ی٣ت٨دق اؿث. صح ی٥ٚى
٣ا٥٠ ةا٣ک یة٨دق ك گ٨ا٦ یؽ٠ػک٨ر ٣ م٦ا٨٤ّاف دار٣غگاف چک٥ة یكافظػ ك اأ

 یؽ٣ یکارق٤اس رؿ١ ی٣٥ُؼ م٠ٌٞب اؿث. از ؿ٨ ی٢ا ؤیغ٠ ٠63ىت٨ط در م٘ض٥ 
ؼك٣غق ك ٧َؼ دك ةؼگ پ 16در م٘ض٥  مّاد یغرؿ یؼدر ز یا٠ىائات ةؼادر قاک

 مآٚا یغ٦ا ٨٠م٨ؼ در ک٥ امٜ چکی٤کؼدق اؿث ك ا أییغج ٣8/6/76ا٥٠ ٨٠رخ ی٠٥ْتا
٣ُؼ از پؼك٣غق مؼؼ یات٠ضح٨ ،ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ؼاجب ٨ٗؽ ،صاؿمایةاقغ. ّٞی. ٠خ

ك  ٨٠27/6/80رخ  750967ة٥ ق١ارق  م٦اچک ی٤ک٥ةؼ ا ی٠ت٤ یگؼد مادّا٦ا
 یةؼادر قاک یٜاالقارق جض٨دك ٗٛؼق چک ٨ٗؽ مزا ٥ة ٨٠25/6/80رخ  759667

 یص٨ٛٚ ءك آرا مد٨ّ یص٨ٛٚ یث٣ُؼ از ٠ا٦مؼؼ قغق اؿث. یؽپاس ٣ یقغق ك صح

٣ا٥٠ ٨٠رخ ی٠٥ْتا ی٤ک٠٥ح١٧اف ة٥ جن٨ر ا ،مادرق در٠س٨١ع ة٥ اّحٛاد دادگاق
 ،ا٣غ٨٠و٨ع ٚؼارداد ٠ػک٨ر اٚغاـ کؼدق یِٗـط قغق ٣ـتث ة٥ ٗؼكش ٠ت 8/6/1376

 «.گؼددی٠ أییغج ی٤انّ یبا٣غ... ٚؼار ٤٠ِ ج٣ْٛغاقح٥ یحیؿ٨ء٣ ی٢ة٤اةؼا

 ثشسػٖ ٍ ًمذ

٠ا٨٦م ك  ٠ٕایؼ ةا ٨٠ازی٢ ٚا٣٨٣ی اّٟ از ،دالیٜ ٠حْغد داد٣ا٥٠ مادرق ة٤ا ة٥
 د٦یٟ:اؿث ٝػا ایؼادات آف را از دك ز٤ت٥ ذیٜ ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ٠یدادرؿی 

 ًىبت ؿىلٖ دادًبهِ .1

ادتات یا ّغـ ادتات  ک٥ ادّام ا٠ؼم ١٣ایغ ،جضٛیٙ ء٦ؼگاق ٠ح٧ٟ در اد٤ا .1.1

٨ُ٤٠ر صٍ٘ ص٨ٛؽ دٗاّی ٠ؼزِ جضٛیٙ ة٥ ،ةاقغ دؼؤدر اصؼاز ٠سؼ٠یث كم ٠ آف
 .ک٤غ ٚؼار ا٣ا٥ً مادر ٠ی ،ٚا٨٣ف دادرؿی کی٘ؼم 21امضاب د٨ّا در ازؼام ٠ادق 

٥ ٦ؼگاق اصؼاز ٠سؼ٠یث ٠ح٧ٟ ٨٤٠ط ة» :ک٥ در ٠ادق ٠ؼ٨ٚـ جنؼیش دارد ٨ًرم ٥ة
ادتات ٠ـائٞی ةاقغ ک٥ رؿیغگی آ٧٣ا در مالصیث ٠ؼزِ کی٘ؼم ٣یـث ك در 

 .«ک٤غرؿیغگی را ٠ح٨ٖٚ ٠ی ،مالصیث دادگاق ص٨ٛٚی اؿث ٠ؼزِ کی٘ؼم



 81/ جتْیث دادگاق کی٘ؼم از ٣حیس٥ رأم ٣اقی از ٚؼار ا٣ا٥ً 

 

 ٠اةی٢ ی٠ْا٥ٞ٠ ٗ ،پؼك٣غق ٠ٌؼكص٥، ٠ح١٧ی٢ ةا دالیٜ كا٦ی ادّا کؼد٣غ در
م ادّاةا ای٤ک٥  اؿث.اٗح٥ ٔیؼ ك٨ٚع ٣ی ٝػا زؼـ ا٣حٛاؿ ٠اؿِ  ؛٨٠کٜ ةا آ٧٣ا ٗـط قغق

دادیار ٚؼار ا٠ا  گكح٥،دادرؿی ةیاف  ۀ٨ُ٤٠ر اًاٝة٥ ٗاٚغ اد٥ٝ ادتاجی ك مؼٗان  ٠ؽة٨ر
ؿاؿ دادگاق ٦٘ث  ٦ام ٠٘نٜ ة٥ ٠غتاؿث. پؾ از ةؼرؿی٨١٣دق ا٣ا٥ً مادر 

ةا اصؼاز ]ك[  مالح، ادّام ٠ح١٧ی٢ را ٠ؼدكد اّالـ داقح٨٤ّ٥اف ٠ؼزِ ذم ص٨ٛٚی ة٥
 رؿ١ی اٝؽاـ ٠ح١٧ی٢ ة٥ ج٤ُیٟ ؿ٤غ ك جـٞیٟ ٠تیِ ك اةٌاؿ ؿ٤غك٨ٚع ةیِ، صکٟ ةؼ 

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم، ٠ؼزِ کی٘ؼم  21مادر کؼدق اؿث. ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ادق 
م دادگاق أر ،دادگاق ص٨ٛٚی جتْیث ک٤غ؛ ة٤اةؼای٢ ء٠کٖٞ اؿث در ای٢ ظن٨ص از آرا

٨٠ازی٢ دادرؿی  ةؼظالؼ ی،دادگاق ص٨ٛٚ ةغكف ج٨ز٥ ة٥ آراء مادرقغق ،کی٘ؼم دك
٨١٤٣دق ای٢ ةغی٧یات ٚىایی یادقغق، ظ٨د را ٠ٞؽـ ة٥ رّایث دادگاق  اؿاؿان. ةاقغ ٠ی

ادتات یا ّغـ ادتات ٨٠رد ادّاؿث ک٥ در ؿؼ٨٣قث  ،ا٣ا٥ً . ٦غؼ از مغكر ٚؼاراؿث

. ةغكف اصؼاز صٛا٣یث ٦ؼیک از امضاب د٨ّم ك اصؼاز ظ٨ا٦غ ة٨ددؼ ؤٚىایی ٠ح٧ٟ ٠
 پػیؼ ٣یـث.صکٟ در پؼك٣غق کی٘ؼم ا٠کافمضث ك ؿٟٛ آف، مغكر 

دادگاق ٠٨١ّی  1034قْت٥  ٨٠13/9/1387رخ  992م أةا اٝح٘ات ة٥ ر. 2.1

و٢١ ای٤ک٥ ة٥ » :اّالـ داقح٥ ،زؽایی در ٠ٛاـ رؿیغگی ة٥ اّحؼاض ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب
ٚا٨٣ف دادرؿی کی٘ؼم در م٨رت  13ج٨ا٣غ ٤٠ٌتٙ ةا ٠ادق ٨٠و٨ع ٠ی ،٣ُؼ دادگاق

ج٨ا٣غ درظن٨ص ادتات ٠اٝکیث ج٨ؿي قاکی ٠تادرت ة٥ ی٠ یارمداد ،آف[ ]ة٥اّحٛاد 
 ٠14ادق  1ك جتنؼق  3قٙ ف ٠ادق  1ة٥ ة٤غ  ٝػا ٠ـح٤غان ؛ا٣ا٥ً ١٣ایغ مغكر ٚؼار

٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛالب ك امالصی٥ ةْغم ٚؼار مادرق ٣ٛه ٚا٨٣ف جكکیٜ دادگاق
درظن٨ص ادتات ٠اٝکیث ج٨ؿي قاکی ٠تادرت ة٥  ج٨ا٣غ٠ی... »ّتارت  از .«گؼدد ٠ی

م دادگاق ةؼام أای٢ ٚـ١ث از رک٥  گؼددچ٤ی٢ ٠ـح٘اد ٠ی ،«ا٣ا٥ً ١٣ایغ مغكر ٚؼار
 ٚؼار ا٣ا٥ً مادر کؼدق اؿث. دادگاقصاؿ  ی٢ةاا دادیار ز٤ت٥ جعییؼم داقح٥، كٝی

مالح، ادّام ٠ح١٧ی٢ را ٨٤ّاف ٠ؼزِ ذم٦ام ٠٘نٜ ة٥ص٨ٛٚی پؾ از ةؼرؿی
ؼدكد اّالـ داقح٥ ةا اصؼاز ك٨ٚع ةیِ، صکٟ ةؼ اٝؽاـ ٠ح١٧ی٢ ة٥ ج٤ُیٟ ؿ٤غ ك جـٞیٟ ٠

اؿث. در ای٢ كوْیث دادیار ٠کٖٞ ة٨دق پؾ  ٨١٣دقرؿ١ی مادر  ٠تیِ ك اةٌاؿ ؿ٤غ
ة٤اةؼای٢، ؛ پیگیؼم ١٣ایغجضٛیٛات پؼك٣غق را  ٠سغدان ،٠الص٥ُ اصکاـ دادگاق ص٨ٛٚی از



 1397، ة٧ار 22ٗن٤ٞا٥٠ رأم: ٠ٌاْٝات آرام ٚىایی، ق١ارق/  82

ةؼظالؼ ٨٠ازی٢ دادرؿی ة٨دق، م دك گاق کی٘ؼداد 1034ارؿاؿ پؼك٣غق ة٥ قْت٥ 
م از ز٤ت٥ ٠ٛؼرات أر ،ة٥ جتِ آفك دادگاق ٠ػک٨ر صٙ رؿیغگی ة٥ پؼك٣غق را ٣غاقح٥ 

 دادرؿی ٣امضیش اؿث.

مادرق از قْت٥  ٨٠13/9/1387رخ  992م ق١ارق أةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حیس٥ ر .3.1
 1ة٥ ة٤غ  ٝػا ٠ـح٤غان »...دادگاق ٠٨١ّی زؽایی ج٧ؼاف ک٥ جنؼیش قغق ة٥ ای٤ک٥  1034

٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛالب ك ٚا٨٣ف جكکیٜ دادگاق ٠14ادق  1 ك جتنؼق 3قٙ ف ٠ادق 
ارؿاؿ ٠سغد  ،«م مادرق ٌْٚی اؿثأر .گؼددٚؼار مادرق ٣ٛه ٠یامالصی٥ ةْغم 

٠ضک٠٨یث ٠ح١٧ی٢ از دادگاق  ءپؼك٣غق ٠ٌؼكص٥ از ؿ٨م دادیار پؾ از ٠الص٥ُ آرا
یی از ٠ح١٧ی٢ ز٧ث جْیی٢ جکٞیٖ ك ادا٥٠ جْٛیب ةغكف جضٛیٙ ك ةازز٨ ،ص٨ٛٚی

ك ام٨ؿ ٠ـٟٞ دادرؿی ك ٗاٚغ ٠س٨ز  یٚا٣٨٣کی٘ؼم ة٥ دادگاق کی٘ؼم، ةؼظالؼ ٨٠ازی٢ 
م، ةغكف أدادگاق کی٘ؼم دك ج٧ؼاف ةا ج٨ز٥ ة٥ ٌْٚیث ر 1034ٚا٣٨٣ی ة٨دق، قْت٥ 

 ای٢ پؼك٣غق را ٣غاقح٥ اؿث.ة٥ كز٨د کی٘ؼظ٨اؿث صٙ رؿیغگی 

٠ٛؼرات  ،ای٢ پؼك٣غق از اةحغام ًؼح قکایث جا مغكر صکٟ ؿ٘ا٥٣ درأ٠ح .4.1
در٨٠رد ٠ح١٧ی٢ ا١ّاؿ ك ازؼا اؿث، آیی٢ دادرؿی ک٥ از ٠ٛؼرات آ٠ؼق ك جکٞی٘ی 

یک از ٠ؼاصٜ در ٦یچ ا.ك ا.  :آٚایافك  ؿ. ٣اـ ظا٥ٟ٣ ز٥ٞ١ ٠ح١٧ی٢ ة٣كغق اؿث. ٢٠
جضٛیٙ ك ةازز٨یی از آ٣اف ا٣ساـ ا٣غ جا صحی دادگاق اصىار ٣كغق دادؿؼا ك جضٛیٛات ك
ع. چگ٥٣٨ ز٥ٞ١ آٚام از ظػ ةازز٨یی ك ةؼرؿی ١ّٞکؼد آ٧٣اأةگیؼد. دادگاق ةغكف 
کٞی٥ پاؿط  ؼ آف،اٗؽكف ة؟ ا٣غای٢ ٠ح١٧ی٢ ؿ٨ء٣یحی ٣غاقح٥اؿح٤تاط ٨١٣دق ک٥ 

ة٤ا ة٥ ک٥ در اؿث درم٨رجی - كکیٜ آ٧٣ا -. ای٢ پؼك٣غق ة٥ ظي آٚام ا ٦ا درةازز٨یی
آیا ای٢ قی٨ق  ة٨٤یـغ. قعنان ٠ح٧ٟ ةایغ ظ٨د ،ٚا٨٣ف دادرؿی کی٘ؼم جنؼیشِ

 ةاقغ؛جضٛیٛات ٠ٌاةٙ ٠ٛؼرات آیی٢ دادرؿی اؿث؟ ٚغر ٠ـٟٞ پاؿط ٤٠٘ی ٠ی
یک از ٠ٛؼرات دادرؿی کی٘ؼم دادگاق کی٘ؼم ةا ٦یچ ١ّٞکؼد دادؿؼا ك ٠حْاٚتان ای٤ک٥ 

 .اؿثا٣ٌتاؽ ٣غارد ٨٠زب قگ٘حی 

 ًىبت هبَّٕ دادًبهِ .2

.، ك ، ا.ا ،ع. اف:از آٚای 8/6/1376دا٣گ آپارج١اف را در جاریط قف آٚام خ.. 1.2
ة٥  ٨٠12/7/1378م٨ؼ را در جاریط  ع. رٚت٥ظؼیغارم کؼدق اؿث. آٚام  ظا٣ٟ ؿ.
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 ٠كحؼم٠سؼد ك٨ٚع ةیِ ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ة٥ ٠362ادق  ةا ج٨ز٥ ة٥ٗؼكق٤غ. ٠ی ق.ظا٣ٟ 
ة٥ ای٤ک٥ ٠ح١٧ی٢ در ٤ّایث ای٢ پؼك٣غق ةا ق٨د. در ٠اٝک ٠تیِ ك ةایِ ٠اٝک د٢١ ٠ی

ا٣غ. از ٣ُؼ ٚا٣٨٣ی در جاریط ٗؼكظح٥آٚام خ. رٚت٥ ٨٠م٨ؼ را ة٥  8/6/1376جاریط 
ة٥ ٠تٞٓ  ق.ا٣غ ک٥ ة٥ ظا٣ٟ ٠اٝکیحی در آپارج١اف ٠ػک٨ر ٣غاقح٥ 12/7/1378

جاریط ج٠٨اف ة٘ؼكق٤غ. ةؽق ا٣حٛاؿ ٠اؿ ٔیؼ در ای٢  ك دكیـث ٦ؽار ٠یٞی٨ف یکك قنث
٠ن٨ب )٠ضؼز ك ٠ـٟٞ اؿث. ًتٙ ٚا٨٣ف ا٣حٛاؿ ٠اؿ ٔیؼ  ،ة٥ ك٨ٚع پی٨ؿح٥ ك ك٨ٚع آف

ا٣غ. اؿحغالؿ دادگاق کی٘ؼم ٠ت٤ی ةؼ ای٤ک٥ ٠ح١٧ی٢ ٚاةٜ جْٛیب ة٨دق (1308
 ،ا٣غدادق ر.(آٚام كم ) ٦ایی ةاةث ٗـط ٠ْا٥ٞ٠ ة٥ ةؼادرچک ٠80ح١٧ی٢ در ؿاؿ 

ٝػا اؿحغالؿ دادگاق کی٘ؼم ٚاةٜ  ؛٣غق اؿثةؼظالؼ ٨٠ازی٢ ٚا٣٨٣ی ك ٠ـح٤غات پؼك
 .ةاقغ٠ی٣ٛه 

 ٨٠رد 1380در ؿاؿ  ا٣غکؼات در دادگاق ص٨ٛٚی ادّا کؼدق٠٥ح١٧ی٢ ة .2.2

ا٣غ. ای٢ ادّا٦ا ةا جكکیٜ زٞـات ٠حْغد ٨١٣دقٗـط  ر.(آٚام خ. )٠ْا٥ٞ٠ را ةا ةؼادر 
دالیٜ ك ةؼا٦ی٢ ٨٠رد رؿیغگی ك ارزیاةی ٚؼار گؼٗح٥، دادگاق ص٨ٛٚی ةا  ،دادرؿی

صاؿ را ٠ؼدكد دا٣ـح٥ اؿث.  ٠ح٢ٛ ادّام كکیٜ ظ٨ا٣غگاف )٠ح١٧ی٢ ای٢ پؼك٣غق(
ظػ أاصىار ك ٦یچ ةیّغـ ؿ٨ء٣یث ٠ح١٧ی٢ را  ،دادگاق کی٘ؼمؿؤاؿ ای٤ساؿث ک٥: 

٦٘ث  پؾ ازای٢ دادگاق، ١٣ایغ!؟ زام قگ٘حی اؿث ک٥ اصؼاز ٠ی چگ٥٣٨ یج٨ویض
ةغكف ةؼرؿی ك جٌتیٙ جاریط  ،دادگاق کی٘ؼمؿاؿ ؿؼگؼدا٣ی در ٠ضاکٟ ص٨ٛٚی 

م أ٦ام ٠ـح٤غ ر)ظؼیغار دكـ( ةا جاریط چکق. ٣ا٥٠ ج٤ُی١ی ةا ظا٣ٟ ٠تای٥ْ
 !٥ ای٢ ادّام كکیٜ ٠ح١٧ی٢ را پػیؼٗح٥ اؿث٤ّ   ٠ْحؼضه

ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ دادگاق ص٨ٛٚی مالصیث ذاجی رؿیغگی ٣ـتث ة٥ ٨٠و٨ع را 
كاال  کؼد،٠ییـث از ٣ُؼ دادگاق ص٨ٛٚی جتْیث ةادادگاق کی٘ؼم ٠ی داقح٥، ٌْٚان

اؿ ٠ٌؼح ؤای٢ ؿؿاؿان مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً از ٣ُؼ ٚىایی چ٥ ارزش ك اّحتارم دارد؟ ا

دادرؿی؟ ة٤اةؼای٢  ة٨ٌء مؼٗان ؟ق٨د ک٥ ٚنغ ٚىات از مغكر ٚؼار ا٣ا٥ً چ٥ ة٨دق٠ی
٤٠ِ  ییغ ٚؼارأٚاوی کی٘ؼم ة٥ ج ،اؿث پؾ از رؿیغگی دادگاق ص٨ٛٚی اگؼ ٚؼار
را  خ.٨ُ٤٠ر ٣یٜ ة٥ ظ٨اؿح٥ ٠ح١٧ی٢ از اةحغا قکایث ة٧حؼ ٣ت٨د ة٥ ،م ةغ٦غأجْٛیب ر

 ؟کؼدرد ٠ی
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، ٨٤٠ط ك ٗـط ة٥ ٦ؼ ٍٝ٘ یا ْٗٞی ، ك٨ٚعٚا٨٣ف ٠غ٣ی ٠248ٌاةٙ ٠ادق  .3.2

یغ ؤدٝیٜ یا ٠غرکی ک٥ ٠ةا ٗٛغ . در پؼك٣غق ٠ٌؼكص٥ اؿث٠ْا٥ٞ٠  زدف٦ٟ ٥ةؼ ةداؿّ 
کاق٘یث ظارزی ٗارغ از ادّا  ٗـط ٨٠ردایٟ، ةؼام ١٦ی٢  ٨٠از٥ٗـط ٠ْا٥ٞ٠ ةاقغ 

از ةؼرؿی  ؾادّام ٠ح١٧ی٢ ٠حکی ة٥ اد٥ٝ ادتاجی ٣ت٨دق ك ٠ضک٥١ ص٨ٛؽ ٣یؽ پ .اؿث
ز٥ٞ١ دریاٗث ك جتْات ای٢ ادّا ٢٠ ادّام ٗـط را رد ٨١٣دق اؿث. )٣حیسحان ،٠٘نٜ

ادّام  ،ةؼای٢دیؼم در صکٟ کی٘ؼم ٣غارد(؛ ة٤اأكم٨ؿ چک ج٨ؿي داٝخ ٣یؽ ج
، ٝػا م دادگاق کی٘ؼم ٠غٜٝ ٣یـثأر. ک٤غ٠ح١٧ی٢ ٦یچ كزغاف ةیغارم را ٚا٣ِ ١٣ی

 از ای٢ صیخ ٚاةٜ ٣ٛه اؿث.

٣ٛه آگا٦ا٥٣ از اكا٠ؼ ك » :دا٣اف کی٘ؼم ّتارت اؿثؿ٨ء٣یث ًتٙ ٣ُؼ ص٨ٛؽ .4.2

 ؿاٝیاف دراز در ا٠ؼرٟٔ ْٗاٝیث ( ّٞیاز ٠ح١٧ی٢ع. )یکی آٚام  ؛«٨٣ا٦ی ٚا٨٣ف

٣اآگاق  ٠سغد آف صٙ ٗؼكش از ّغـ ،ؿ ة٥ دیگؼمصی٢ ٗؼكظح٢ ٠اآیا  ،ؿازم ؿاظح١اف
آف ٦ٟ  ،١٣اةؼ ك ج٢٘ٞ یکؼؼ مِ ام ة٥ک٥ ٠ْا٥ٞ٠پػیؼد ١ی٣ّٜٛ ؿٞی١ی  ة٨دق اؿث؟ ٦یچ

داقح٢ زام ةـی جْسب ك جضیؼ اؿث ک٥ قعنی ةا  د.پؾ از چ٧ار ؿاؿ ٗـط گؼد
ةا یک ج١اس ج٤٘ٞی ك ارؿاؿ ١٣اةؼ ز٧ث  ا، ج٧٤ؿازما٠ؼ ؿاظح١اف ؿ٨اةٙ ٠ْا٠الجی در

٣ا٥٠ ٣غاقح٥، ٠تاٝٓ ٤٦گ٘حی پؼداظح٥ ٗـط ٠ْا٥ٞ٠ ة٥ ٗؼدم ک٥ ٦یچ ؿ١حی در ٠تای٥ْ
 ـث.ٚاةٜ ادتات ج٨ؿي ٠غّی ٣ی ،ادّایی ی٤ک٥ اماٝث ١٣اةؼِ ااؿث. ٠ىاٗان 

 ٣ا٥٠ ّادم ٗؼكش را ة٥ کارق٤اس رؿ١ی ظي كکاٝثع. اٗؽكف ةؼ ای٤ک٥ آٚام 
ای٢ ا٠ؼ ة٥ آیا  .کارق٤اس ٣یؽ زْٞی ة٨دف آف را مؼیضان اّالـ داقح٥ اؿث ارائ٥ دادق ك

 ٣یـث؟آگاق ١ّاؿ ك رٗحار ظ٨د اة٥ ك آیا ؟ قعل ٠ؽة٨ر ٣یـثؿ٨ء٣یث ٤ْ٠ام 

ج٤ُی١ی ةا  ٣ا٨٥٠د ةؼظالؼ ٠تای٥ْقًتٙ اؿحْالـ از ادارق دتث کكٖ ٠یّالكق،  ة٥
صاؿ آ٣ک٥ ةا ٚنغ ك  ،ا٣غ٨دقدا٣گ از آپارج١اف ة٠ح١٧ی٢ ٗٛي ٠اٝک ؿ٥ آٚام خ.،
ة٥ ادّا٦ام  دادگاق کی٘ؼم مؼٗانا٣غ. ٗؼكظح٥ خ.دا٣گ آف را ة٥ قف، ؿ٨ء٣یث

ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ک٤غ. ای٢ پؼك٣غق اؿح٤اد ٠ی 70ٚتٜ از م٘ض٥  م٘ضات ٠ح١٧ی٢ در
 ، چگ٥٣٨ ١٠ک٢ة٨دق آٚام ش. ک٤٤غق ة٥ اّحؼاض ة٥ ٚؼار ٤٠ِ جْٛیبٚاوی رؿیغگی

 ءاک٨٤ف ةا كز٨د آراكٝی ٦ٟ ،ؿ٨ء٣یث داقح٥ ،آفصی٢ ارجکاب در ٠ح١٧ی٢ ک٥  اؿث



 85/ جتْیث دادگاق کی٘ؼم از ٣حیس٥ رأم ٣اقی از ٚؼار ا٣ا٥ً 

 

م ةا ٦یچ ام٨ؿ ك ٨٠ازی٢ ص٨ٛٚی أای٢ ر؟ ا٣غغق٠تؼا قؿ٨ء٣یث  از ٠ح٢ٛ ص٨ٛٚی
 ؿازگارم ٣غارد.

 را دٝیٜ ةؼ ر.٣اـ ٥ ة 1380دادگاق كز٨د دك ٗٛؼق چک ٠ؼة٨ط ة٥ ؿاؿ . 5.2

رؿیغگی ك  ،ادّا٦ا در دادگاق ص٨ٛٚیک٥ ای٢ درم٨رجی .داردٗـط ٠ْا٥ٞ٠ اّالـ ٠ی
كٝیک٢ ةؼام ایىاح ٠ٌٞب  گؼدیغق،از اّحتار ا٠ؼ ٠عح٥٠٨ ةؼظ٨ردار  كاّالـ  ،٠ؼدكد

ك ٨ٝایش  ع.زٞـات ٠ضاک١اجی آٚام  م٨رت ٚاةٜ ذکؼ اؿث. ًتٙ ا٧َارات ٤٠غرج در
دكؿث ة٨دق ك ركاةي ٠اٝی  ع.ةا  ر.، آٚام كم٦ام كکیٜ ظا٨٣ادق ك دادظ٨اؿث

٦ام اؿح٤ادم ج٨اف گ٘ث چکوؼس ٚاًِ ٠ی ٝػا ة٥ ؛ا٣غم ٣یؽ داقح٥اگـحؼدق
٣ا٥٠ درظن٨ص ؿایؼ ركاةي ٠اٝی ك ٠ْا٠الجی ًؼٗی٢ ة٨دق ك ٦یچ ارجتاًی ةا ٠تای٥ْ

ةایـث ٠كاة٥ اًالّات ٤٠غرج در ٧َؼ ٠یگؼ٥٣ ٣غاقح٥ اؿث ك ٨٠8/6/1376رخ 
 خ.٣ا٥٠ ٨٠ز٨د در ٣ؽد ٥ْدر ٧َؼ ٣ـع٥ دكـ ٠تای ،٣ا٥٠ ٨٠ز٨د در یغ ظ٨ا٣غگاف٠تای٥ْ

 ع.٣ا٥٠ ٨٠ز٨د در یغ ٦ا در ٧َؼ ٠تای٥ْمؼؼ ٚیغ چکگؼدیغ. ة٣٥یؽ ٠كا٦غق ٠ی
٦ا ک٥ ٨٠رد ةاقغ ك اؿح٤اد دادگاق کی٘ؼم ة٥ ای٢ چک٣ا٥٠ ١٣یدٝیٜ ةؼ ٗـط ٠تای٥ْ

 .اؿثةؼظالؼ ٨٠ازی٢ ٚىایی  ،رؿیغگی در دادگاق ص٨ٛٚی اؿث

 ٨٠25/6/80رخ  759967ك  ٨٠27/6/80رخ  ٦750967ام ق١ارق چک .6.2

ییغ ك صکٟ كاِٚ أیک از ٠ؼاصٜ دادرؿی ٨٠رد جدر ٦یچاؿاؿان  ،٠ٌؼكص٥ در داد٣ا٥٠
٦ایی ٚاوی ة٥ چک اؿث ک٥ ة٥ ٨٠کٜ ٣غارد. چگ٥٣٨ ارجتاًی٣گؼدیغق اؿث ك ٦یچ 

ییغ ٨٠کٜ أ٨٠رد ج ك از ًؼٗیدریاٗث قغق  کـیک٥ ٨ْٞ٠ـ ٣یـث ج٨ؿي چ٥ 
٦ایی ک٥ ةا آف ا٠ا ة٥ داد٣ا٥٠ ،١٣ایغپـ٤غ اؿح٤اد ٠یاد٥ٝ ٠ضک٨٤ّ٥١اف ٥ة ،ةاقغ ١٣ی

ج٨ؿي ٠ضاکٟ ةغكم ك جسغیغ٣ُؼ  ؿاؿ( ٦٘ث٣ُؼ ٚىایی ك مؼؼ كٚث )٥١٦ دٚث
ك ٣یؽ ٤٠سؼ ة٥ اّحتارم آراء ٠ضاکٟ ؟ آیا ای٢ اٚغاـ ٨٠زب ةیاؿثج٨ز٥ ةی ،مادرقغق

 ع٨ا٦غ ة٨د؟ام ٣کاراف صؼ٥ٗةؽق جك٨یٙ

: قغق اؿث اؿحغالؿ٥٤ّ چ٤ی٢ داد٣ا٥٠ ٠ْحؼضه ؼم ازٚـ١ث دیگدر  .7.2

٣ُؼ از ادّا٦ام دیگؼ مؼؼ ،صاؿ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ؼاجب ٨ٗؽ ك ٠ضح٨یات پؼك٣غقامّٞی»
 ٨٠25/6/80رخ  759967ك  ٨٠27/6/80رخ  ٦750967ام ٦ام ق١ارق٠ت٤ی ةؼ چک

ؿث جض٨یٜ ةؼادر قاکی قغق ك صحی پاس قغق ا ،االقارقٗٛؼق چک ٨ٗؽ زام دك٥ ة
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در ٠س٨١ع ة٥ اّحٛاد  ،ص٨ٛٚی مادرق ء٣ُؼ از ٠ا٦یث ص٨ٛٚی د٨ّم ك آراك مؼؼ
٣ـتث ة٥ ٗؼكش  ،ٗـط قغق ٣8/6/76ا٥٠ ٨٠رخ ة٥ جن٨ر ای٤ک٥ ٠تای٥ْ ٠ح١٧اف ،دادگاق

 ٝػا ٠ـح٤غان ؛ا٣غة٤اةؼای٢ ؿ٨ء٣یحی ٣غاقح٥ ،ا٣غ٠تیِ ٨٠و٨ع ٚؼارداد ٠ػک٨ر اٚغاـ کؼدق
٤٠ِ  ٚؼار ،٢١٥٤ّ رد اّحؼاض ٠ْحؼضهوآیی٢ دادرؿی کی٘ؼم  273ك  270ة٥ ٨٠اد 

 . در ای٢ ظن٨ص ةایغ گ٘ث:«گؼدد...ییغ ٠یأج جْٛیب ٠ػک٨ر ّی٤ان

 8/6/76 ٣ا٥٠ ٨٠رخدر ٨٠و٨ع ٗـط ٠تای٥ْ ةا ر. خ.راة٥ٌ كکاٝث ٗی١اةی٢  :اٍالً

جسغیغ٣ُؼ ٚؼار ٣گؼٗث.  ییغ دادگاق ص٨ٛٚی كأ٨٠رد ج ،یک از ٠ؼاصٜ رؿیغگیدر ٦یچ
٣یؽ  ع.٣ا٥٠ ّادم اةؼازم از ؿ٨م آٚام  در كکاٝث خ.زْٞی ة٨دف ا٠ىاء آٚام  ّالكق،ة٥

 ج٨ؿي کارق٤اس ٠ٌؼح ك ٌْٚیث یاٗح٥ اؿث.
ةا ج٨ز٥ ة٥ ركاةي  ر.ؿ٨م  ةغی٢ كؿی٥ٞ دریاٗث ك صحی كم٨ؿ ٦ؼ جْغاد چک از

ّغـ اصؼاز ك٨ٚع ةؽق ا٣حٛاؿ ٠اؿ گ٥٣٨ ادؼم در ٦یچ ع.(،ة٥ گ٘ح٥ آٚام )جسارم ك رة٨م 

 ؿ٨م دادگاق کی٘ؼم ٣غارد. ٔیؼ از

ؿاؿ ةْغ از ك٨ٚع ةؽق ا٣حٛاؿ  ٦ام ادّایی دكاٗؽكف ةؼ ای٤ک٥ جاریط چک :ثبً٘بً

 امالن  12/7/78در جاریط  كةالادؼ اؿث ٠اؿ ٔیؼ اؿث ک٥ در ّغـ اصؼاز ؿ٨ء٣یث 
٣ا٥٠ ٠تای٥ْ ٗـطِ جن٨رِ زّٟ ٚاویة٥ گ٥٣٨ چکی ةی٢ ًؼٗی٢ رد ك ةغؿ ٣كغق جا٦یچ

 گؼدد.ةؼام ٠ح١٧ی٢ ایساد  ٨٠8/6/76رخ 
دٝیٜ ّغـ ازؼام ٨ٚاّغ آ٠ؼق آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم در ةاب جضٛیٙ ؿ٘ا٥٣ ة٥أ٠ح

٦ام مادرق گیؼم ٚاوی ةغكف ج١ـک ة٥ اد٥ٝ ٠ح٢ٛ ك داد٣ا٥٠ای٢ ٣حیس٥ ،ك ةازز٨یی
ك ةا ارائ٥ ٧َؼ  ع. زیؼا ة٤ا ة٥ ادّام آٚام گكح٥ اؿث؛از ٠ؼازِ ص٨ٛٚی ایساد 

قف ٗٛؼق چک  ،در ٠ضک٥١ ص٨ٛٚی )٨٠ز٨د در ٣ؽد ظ٨د( ٣8/6/76ا٥٠ ٨٠رخ  ٠تای٥ْ
ٗٛؼق از آ٧٣ا اقارق  ک٥ ٚاوی ة٥ دكآ٣صاؿ  اؿث،دادق  ر.٣ا٥٠ ة٥ ةاةث ٗـط ٠تای٥ْ

 ایغ!١٣ ٠ی

ی ج٨ؿػي آٚػام ر. ةػ٥ ٦ػام دریػاٗحچػک، اؿحغالؿ دادگاق کی٘ؼمة٤ا ة٥ . 8.2

ةػػ٥ ٠تٞػػػٓ  905846، یػػاؿر ٠000/340تٞػػٓ  ةػػ٥ ٦930847000ػػام قػػ١ارق
دالٝث  ،گؼدد٠ی ج٠٨اف 000/000/56 ک٥ ز١ْان ٨٠15/4/80رخ  یاؿر 000/000/22

 .ةؼ ٗـط ٠ْا٥ٞ٠ ة٨دق اؿث
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ک٥ قعنی در دارد. ةغی٢ ٣ض٨ ة٥ قگ٘حی كا٠یرا  ی ّٜٛ ؿٞیٟی٤ی٢ ادّاچ
 ةا 1380ؿاؿ  در٨١٣دق،  ٠یٞی٨ف ج٠٨اف ظؼیغارم ٠39اٝی را ة٥ ٠تٞٓ  1376ؿاؿ 

ک٥ ٚی١ث . صاؿ آ٣ک٤غ٠یٞی٨ف ج٠٨اف چک ٠ْا٥ٞ٠ را ٗـط ٠ی 36دریاٗث ٠تٞٓ 
٠ح١٧ی٢ آپارج١اف  ؼ آف،اٗؽكف ةة٨دق، اٗؽایف رك ة٥ ؿؼّث ٦٥ا ة٠ـک٢ در آف ؿاؿ

٣ا٥٠ ة٥ ٠تٞٓ رٚت٥ ٨٠م٨ؼ را ةا ٠تای٥ْ ق.،ة٥ ظا٣ٟ  12/7/1378در جاریط  ٠ػک٨ر را
آٚام خ. ةاةث ٗـط ٠ْا٥ٞ٠ ة٥  1380ا٠ا در ؿاؿ  ،ٗؼكق٤غف ٠یج٠٨ا 000/200/61

 .د٤٦غ٠یٞی٨ف ج٠٨اف چک ٠ی 36

 ًت٘دِ

گػؼدد کػ٥ رأم دادگػاق ةػؼظالؼ گ٘ح٥ چ٤ی٢ ا٣حاج ٠یاز ٠س٨١ع ٠ٌاٝب پیف

سغن كذٍس لشاس اًبًِ اص ػَٕ دادٗـبس دس ػـبل   ػل٨٠ٖازی٢ ٚا٣٨٣ی اؿث؛ زیػؼا 

ةػ٥ ج٤ُػیٟ ؿػ٤غ  )٠ح١٧ػی٢( ظ٨ا٣ػغگاف صکٟ ةؼ ٠ضک٠٨یثدادگاق ص٨ٛٚی  ،1387

 49238ةٌػاؿ ؿػ٤غ رؿػ١ی قػ١ارق إرؿ١ی ا٣حٛاؿ ك جـٞیٟ ٠تیِ ك مغكر صکٟ ةؼ 
مادر کؼدق ك ٌْٚی قغق اؿث. ةا ج٨ز٥ ةػ٥ ٠ػادق ٠ػػک٨ر ٚاوػی  ٨٠25/7/1380رخ 

از ٤٠ٌػ٨ؽ ك  دادگاق کی٘ؼم، ٠ٞؽـ ة٥ جتْیث از رأم دادگاق ص٨ٛٚی ة٨دق اؿث؛ چػ٨ف
٦ؼگػاق رأم  ق٨د کػ٨٥ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم چ٤ی٢ ٠ـح٘اد ٠یٚا٣ ٨٧٘٠21ـ ٠ادق 

ةػؼام  ،در پؼك٣ػغق کی٘ػؼم ةاقػغ٣یؽ دؼ در اصؼاز ٠سؼ٠یث ٠ح٧ٟ ك ؤٌْٚی ص٨ٛٚی ٠
. دادگاق ة٥ ایػ٢ ٨٠وػ٨ع ٧٠ػٟ کػ٥ از ةػغی٧یات جتاع ظ٨ا٦غ ة٨داإلدادگاق کی٘ؼم الزـ

ةؼاؿػاس دادگػاق ٠کٞػٖ اؿػث ج٨زػ٥ ةػ٨دق اؿػث. گػؼدد، ةػیٚىایی ٠ضـ٨ب ٠ػی

کی٘ؼظ٨اؿث، ٠تادرت ة٥ رؿیغگی ک٤غ؛ ٝػا رؿیغگیِ ةغكفِ کی٘ؼظ٨اؿػث، ةػؼظالؼ 
ةاقغ. از آ٣سا ک٥ ةؼظی از ٠ح١٧ػی٢ در پؼك٣ػغق، ٚا٨٣ف دادرؿی کی٘ؼم ٠ی ٠335ادق 
ا٣غ، دادگاق ٨٠َٖ ةػ٨دق ًتػٙ گاق در ٠ؼص٥ٞ جضٛیٛات ك رؿیغگی صى٨ر ٣یاٗح٦٥یچ
ی٘ؼم، رؿیغگی ة٥ پؼك٣ػغق را ٠٘حػ٨ح ٣گػاق ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ک 365ك  ٨٠345اد 

 دارد یا ٠تادرت ة٥ مغكر صکٟ ٔیاةی ١٣ایغ.
ٚػا٨٣ف آیػی٢  8ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ػؼم ك ٠ػادق  381ٚاوی ٠ٌاةٙ ٠ادق 

ةػا  دادرؿی ٠غ٣ی، پؾ از ا٠ىام رأم، صٙ جٕییؼ آف را ٣غارد. در ای٢ پؼك٣غق، دادگاق
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دادگاق ١ّػ٠٨ی  1034ادرق از قْت٥ م 13/9/1387 ٨٠رخ 992م ق١ارق أر ج٨ز٥ ة٥
 1ك جتنػؼق  3قػٙ ف ٠ػادق  1ة٥ ة٤غ  ٝػا ٠ـح٤غان »...زؽایی ج٧ؼاف ک٥ جنؼیش قغق 

ٚػؼار مػادرق  مةْغ ی٥ك ا٣ٛالب ك امالص ی٠٨١ّ مدادگاق ٦ا یٜٚا٨٣ف جكک ٠14ادق 
رٟٔ مغكر رأم ٌْٚی، ةْغ از ٦٘ػث ك ّٞی «اؿث یمادرق ٌْٚ أمگؼدد. ری٣ٛه ٠
ٚػؼارم کػ٥ در جػاریط  -جاریط مغكر، ٣ٛه ٚؼار ٤٠ػِ جْٛیػب اّػالـ داقػح٥ ؿاؿ از 

جٞٛی کؼدق، ٝػػا از ایػ٢ ًؼیػٙ ٠تػادرت ةػ٥ « ٣ٛل» -٣ٛه قغق ة٨د  13/9/1378
رؿیغگی ٨١٣دق اؿث. ةا ج٨ز٥ ة٥ ٚاّغق ٗؼاغ دادرس صٙ چ٤ػی٢ کػارم را ٣غاقػح٥، 

ٟ ٗٛػي در راؿػحام ة٤اةؼای٢، جٕییؼ صکػ؛ ٨٠رد از ٨٠ارد جنضیش رأم ٦ٟ ٣ت٨دق اؿث
 پػیؼ اؿث.ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ا٠کاف ٠474ادق 

ٚػا٨٣ف آیػی٢  360ٚػا٨٣ف ٠سػازات اؿػال٠ی ك ٠ػادق  161ك  160دادگاق، ٨٠اد 
دادرؿی کی٘ؼم را رّایث ٣کؼدق اؿث. ةغی٢ م٨رت ک٥ ة٥ اٚؼار ٠ح٧ٟ )ٗػؼكش ٠ػاؿ 

اٚػغ كزا٦ػث قػؼّی ك ك ة٥ دالیٞی اؿػح٤اد ١٣ػ٨دق کػ٥ ٗ ٤ّایث ة٨دقٔیؼ(، کا٠الن ةی
ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی کی٘ػؼم درظنػ٨ص  13صحی ة٥ ة٤غ )چ( ٠ادق  ؛ٚا٣٨٣ی اؿث

رٟٔ آ٣ک٥ دادگػاق صٛػ٨ٚی، صاک١یث اّحتار ا٠ؼ ٠عح٥٠٨ ج٨ز٥ ٨١٤٣دق اؿث؛ ی٤ْی ة٥
ة٥ ج٤ُیٟ ؿ٤غ رؿ١ی ا٣حٛاؿ ك جـٞیٟ ٠تیِ  )٠ح١٧ی٢( ظ٨ا٣غگاف صکٟ ةؼ ٠ضک٠٨یث

مادر کؼدق ك  ٨٠25/7/1380رخ  49238ق١ارق ةٌاؿ ؿ٤غ رؿ١ی إك مغكر صکٟ ةؼ 
ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ١ّػٜ  199ٌْٚی قغق اؿث، دادگاق ةؼظالؼ ٠٘اد ٠ادق 

ة٤ا ة٥  ک٥درم٨رجی ؛اؿث ٠ح٧ٟ ای٢ پؼك٣غق ة٥ ظي كکیِٜ ٦ا درپاؿط ةازز٨یی ٨١٣دق،
 ة٨٤یـغ.قعنان  ٠ح٧ٟ ةایغ ظ٨د، ٚا٨٣ف دادرؿی کی٘ؼمجنؼیش 

ٚػا٨٣ف آیػی٢  2صاک١یث ٚا٨٣ف در ا٨٠ر دادرؿػی ٨٠وػ٨ع ٠ػادق دادگاق، امٜ 
دادرؿی کی٘ؼم را ک٥ جنؼیش دارد دادرؿی کی٘ؼم ةایػغ ٠ـػح٤غ ةػ٥ ٚػا٨٣ف ةاقػغ، 

ام جضٛیػٙ ك ةػازز٨یی گ٣٨ػ٦٥ػیچ )ا.، ا.، ؿ.( ٠ح١٧ػی٢ رّایث ٣کؼدق اؿث. چػ٨ف از
٨ء٣یث ایػ٢ ؿػجضٛیٙ، ّغـِ دادگاق ةغكف ةازز٨یی ك ١ّٜ ٣یا٠غق، چگ٥٣٨ اؿث ک٥  ة٥

ٚا٨٣ف ٠ػک٨ر ةایػغ از  ٨٠359زب ٠ادق ک٥ ة٥اؿث؛ درم٨رجی دق٨١٣اصؼاز را ٠ح١٧ی٢ 
 ٠ح٧ٟ پؼؿف ق٨د. ٠حأؿ٘ا٥٣ ةایغ گ٘ث رؿیغگی ٚاوی، ٠تح٤ی ةؼ ٚا٨٣ف ٣ت٨دق اؿث.

 ٚاوػی١ِّػٜ کػؼدق، زیػؼا  ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم 3دادگاق ةؼظالؼ ٠ادق 
 1034در قػْت٥  1378در ؿػاؿ ِ جْٛیػب ک٤٤غق ة٥ اّحؼاض ة٥ ٚػؼار ٤٠ػرؿیغگی
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چگ٣٨ػ٥ ١٠کػ٢ اؿػث کػ٥  اٝضػاؿ.ام ة٨دق اؿث کػ٥ ٗػیدادگاق زؽایی ١٦اف ٚاوی
ك  ٠ػح٢ٛ صٛػ٨ٚی ءةا كزػ٨د آراای٤ک ٦ٟ، ا٠ا ا٣غؿ٨ء٣یث داقح٥ز٠اف ٠ح١٧ی٢ در آف 

م أایػ٢ ر؟ ا٣غگكح٥ؿ٨ء٣یث ّارم ك ٗارغ از  ٠ضک٠٨یث ٠ح١٧ی٢ در دادگاق ص٨ٛٚی،
ام٨الن ٚاوی ةایغ و٨اةي ّػاٝی  ام٨ؿ ك ٨٠ازی٢ ص٨ٛٚی ؿازگارم ٣غارد.ز یک اةا ٦یچ

٨ًر ٠حْارؼ ة٥ ١٣ایف ةگػارد گؼدد، ة٥رٗحار ٚىایی را ک٥ ٨٠زب اّح١اد ٠٨١ّی ٠ی
 ًؼٗی ک٥ زؽء ص٨ٛؽ ٠كحؼؾ دادرؿی اؿث، ظؼكج ك ّغكؿ ١٣ایغ.ك ٣تایغ از ةی


