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َیأت  4/8/96مًرخٍ  735ريیٍ ضمبرٌ وقذی بر رأی يحذت

 عبلی کطًرعمًمی دیًان
 حؼي سح٘و٘بى

 ٕسأ هـخلبت

 537: ٥یرككصغت مرأ ق١ارق
 1/8/69: مرأ مغكر طیجار

 کك٨ر یّاٝ ٨افید ی٠٨١ّ أتی٦: مغكر ٠ؼزِ
 قػ١ارق ةػ٥ کكػ٨ر یّػاٝ ٨افیػد پػ٤سٟ قْت٥ از مادرق آراء در جْارض: ظ٨اؿح٥

 11/10/64 قػػ١ارق ةػػ٥ کكػػ٨ر یّػػاٝ ٨افیػػد 25 قػػْت٥ ك 216/5 ػػػ 22/3/64
_644/25 

 پشًٍذُ ٍلبٗغ

٦ام دكٝحی، آراء در ٨٠اد ٚا٣٨٣ی ٠حْغدم، جن١ی١ات ادارم ؿاز٠افگػار ٚا٨٣ف
دادگاق »ٚىایی را ٚاةٜ اّحؼاض در ٦ا، ق٨را٦ا یا ٠ؼازِ قت٥، ک١یـی٨ف٦ا ئثی٦

٣ُؼ ة٨د ک٥ آیا ٠ؼاد از دا٣ـح٥ اؿث. ای٢ ٨٠و٨ع ٠ضٜ ٤٠اٚك٥ ك اظحالؼ« ماٝض٥
ارم ك یا ٦ؼ دك؟ ای٢ ةاقغ یا دی٨اف ّغاٝث اددادگاق ماٝض٥، ٠ضاکٟ ٠٨١ّی ٠ی

 ركی٥ ٨ٗؽ گؼدیغ.ةٞیٓ، ٤٠سؼ ة٥ مغكر رأم كصغت اؿحٛنام٤٠اٚكث ك 
 ٦ایی ک٥ ة٥ مغكر ای٢ رأم ا٣سا٠یغ:قؼح ٠اكِٚ پؼك٣غقك
 دی٨اف ّغاٝث ادارم 2قْت٥  64/397پؼك٣غق ق١ارق  .1

دادظ٨اؿحی ة٥  ،ام ج٧ؼافًؼٗیث ؿاز٠اف آب ٥ٌٛ٤٠ ٥ة ...،در ای٢ پؼك٣غق آٚام
 ،٦ا ة٥ دادگاق ٠٨١ّی ج٧ؼافظ٨اؿح٥ ٨ٕٝ اظٌاری٥ ک١یـی٨ف رؿیغگی ة٥ مغكر پؼكا٥٣
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قغق اظٌاری٥ ٠ؼة٨ط ة٥ ا٣ـغاد چاق ةؼ ٠ت٤ام ٣ُؼی٥  جٛغیٟ ك در دادظ٨اؿث جٛاوا
دادگاق ٠٨١ّی  .كم دادق ق٨د٥ ةؼدارم از چاق ١ّیٙ ة٨ٕٝ ك ازازق ة٧ؼق ،کارق٤اس
مادر ك دادگاق  ،یث ة٥ اّحتار قایـحگی دادگاق ٠٨١ّی كرا٠ی٢ّغـ مالص ج٧ؼاف ٚؼارِ

٠تادرت ة٥  ،ام ج٧ؼاف اؿثؿاز٠اف آب ٥ٌٛ٤٠ ،كرا٠ی٢ ة٥ ٝضاظ ای٤ک٥ ظ٨ا٣غق د٨ّم
٠سغدان  .مغكر ٚؼار ّغـ مالصیث ة٥ اّحتار مالصیث دادگاق ٠٨١ّی ج٧ؼاف ٨١٣دق

ّغاٝث ٚؼار ّغـ ٚا٨٣ف دی٨اف  ٠11ادق  1دادگاق ٠٨١ّی ج٧ؼاف ة٥ اؿح٤اد ة٤غ 
مادر ك دی٨اف  ،مالصیث ة٥ قایـحگی دی٨اف ّغاٝث ادارم در رؿیغگی ة٥ ٨٠و٨ع

ٚا٨٣ف جكکیٜ دی٨اف ّغاٝث ٣غا٣ـح٥ ك ٚؼار  11ّغاٝث ٣یؽ ٨٠رد را از ٠نادیٙ ٠ادق 
٦ام ٠٨١ّی ص٨ٛٚی مادر کؼدق اؿث ك پؼك٣غق ّغـ مالصیث ة٥ قایـحگی دادگاق

ارزاع ك ة٥  ،ّاٝی کك٨رة٥ قْت٥ پ٤سٟ دی٨افز٧ث صٜ اظحالؼ رازِ ة٥ مالصیث 
 ة٥ ج٨ز٥ ةارأم  :چ٤ی٢ رأم دادق اؿث 216/5- 22/3/64قؼح داد٣ا٥٠ ق١ارق 

 درظ٨اؿث ٦ا پؼكا٥٣ مغكر ة٥ رؿیغگی ک١یـی٨ف اظٌاری٥ ٨ٕٝ ک٥ د٨ّم ظ٨اؿح٥
 ك گؼدیغق ًؼح ج٧ؼاف ام٥ٌٛ٤٠ آب ؿاز٠اف ًؼٗیث ة٥ د٨ّم ای٤ک٥ ة٥ ٣ُؼ ك قغق

 ٣ُؼ پؼك٣غق، ٠ضح٨یات ة٥ ج٨ز٥ ةا ك ا٣غ٣گؼٗح٥ ٚؼار د٨ّم ًؼؼ دیگؼم اقعاص
گؼدد ك ةا جكعیل مالصیث دی٨اف ّغاٝث ج٧ؼاف جأییغ ٠ی ٠٨١ّی دادگاق 31 قْت٥

 .گؼدد ا٠ؼ ة٥ ٠ؼزِ ٠ػک٨ر ارؿاؿ ٠ی ،ادارم در رؿیغگی ة٥ ٨٠و٨ع پؼك٣غق
 دی٨اف ّغاٝث ادارم 2قْت٥  64/2/620پؼك٣غق ق١ارق  .2

دادظ٨اؿحی  ،ام ج٧ؼافؿاز٠اف آب ٥ٌٛ٤٠ ثیًؼٗ ة٥ : ...،ای٢ پؼك٣غق آٚایافدر 
ة٥ ظ٨اؿح٥ اٝؽاـ ؿاز٠اف ة٥ مغكر پؼكا٥٣ ك ٨ٕٝ اظٌاری٥ ک١یـی٨ف رؿیغگی ة٥ مغكر 

٦ام ة٥ دادگاق ٠٨١ّی كرا٠ی٢ جٛغیٟ دادگاق ٠٨١ّی كرا٠ی٢ ة٥ اؿح٤اد ٠ادق پؼكا٥٣

 ٠٨١ّی دادگاق قایـحگی ة٥ صیثمال ّغـ ٚؼار ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی 21
٤٠ؽ٥ٝ اّحؼاض ة٥ ا١ّاؿ ة٥ را ٦اظ٨ا٦اف درظ٨اؿث ج٧ؼاف دادگاق مادر، ج٧ؼاف،

ام آب ج٧ؼاف جٞٛی ك ة٥ ای٢ ّٞث ٚؼار ّغـ کارک٤اف ك ٠ـئ٨ٝی٢ ؿاز٠اف ٥ٌٛ٤٠
دی٨اف ّغاٝث ٨١٣دق اؿث.  مالصیث ة٥ اّحتار مالصیث دی٨اف ّغاٝث ادارم مادر

دادگاق ماٝض٥ در  ،ٚا٨٣ف ج٨زیِ ّادال٥٣ آب 3جتنؼق ذیٜ ٠ادق ٣یؽ ةا ج٨ز٥ ة٥ 
جكعیل ك ٠تادرت ة٥  ،٦ام ٠٨١ّی ص٨ٛٚیگ٥٣٨ ٨٠ارد را دادگاقرؿیغگی ة٥ ای٢

اظحالؼ رازِ ة٥ مالصیث ة٥ پؼك٣غق ز٧ث صٜ ،مغكر ٚؼار ّغـ مالصیث ٨١٣دق



 93... /  537ی٥ ق١ارق ٣ٛغم ةؼ رأم كصغت رك

 

 644/25- 11/10/64ارزاع ك ة٥ قؼح داد٣ا٥٠ ق١ارق  (25قْت٥ ر )ّاٝی کك٨دی٨اف
ای٢ قْت٥ اّالـ  19/3/63 ٨٠رخ جن١یٟ ٨ًر ک٥ در ١٦اف رأم مادر قغق اؿث.

دادگاق ٠٨١ّی ج٧ؼاف در رؿیغگی ة٥ د٨ّم ٠ٌؼكص٥ ٧٣ایحان ماٝش جكعیل  ،گؼدیغق
 .دادق اؿث ك ٝػا مغكر ٚؼار ّغـ مالصیث ٠سغد ٠ٕایؼ ةا جن١یٟ ٠ػک٨ر ة٨دق اؿث

. پؼك٣غق ة٥ دادگاق ٠٨١ّی ج٧ؼاف ٗؼؿحادق ق٨د٦ػا ةا جأییغ ٣ُؼ ٚتٞی ٠ٛؼر اؿث  ّٞی
ّاٝی کك٨ر، ٠ٌؼح ك ٤٠سؼ ة٥ مغكر ای٢ رأم ٧٣ایحان ٨٠و٨ع در ٦یأت ٠٨١ّی دی٨اف

 ركی٥ گؼدیغ:كصغت

 هتي سإٔ

 مرأ ةؼ اّحؼاض ة٥ یغگیرؿ 1361 ٠ن٨ب آب ّادال٥٣ ِیج٨ز ٚا٨٣ف 3 ٠ادق جتنؼق»

 مدادگـحؼ ی٠٨١ّ م٦ادادگاق ةؼ ٨٧َر ک٥ ٨١٣دق ٠ض٨ؿ ماٝض٥ دادگاق ة٥ را ؼكی٣ كزرات

ك  شیمض قغق، مادر ٣ُؼ ٢یا كٗٙ ةؼ ک٥ کك٨ر یّا٨ٝافید 25 قْت٥ مرأ ٢،یة٤اةؼا؛ دارد

 ییٚىا ٥یرككصغت ٚا٨٣ف كاصغقًتٙ ٠ادق ةؼ مرأ ٢یاؿث. ا یٚا٣٨٣ ٢ی٤٠ٌتٙ ةا ٨٠از

 .«االجتاع اؿث در ٨٠ارد ٠كاة٥ الزـ ٦ادادگاق ك کك٨ر یّا٨ٝافیقْب د مةؼا ٠1328ن٨ب 

٨٠زب ای٢ رأم ٦یأت ٠٨١ّی، دی٨اف، ٠ؼاِد ٢٤ٛ٠ از دادگاق ماٝش در ٨ٚا٣ی٢ ة٥
دا٣ـح٥ ك در صاؿ صاوؼ، ٦ٟ ٠ضاکٟ ٠٨١ّی ك « ٠ضاکٟ ٠٨١ّی دادگـحؼم»٨٠و٥ّ٨ را 

 ١٣1ای٤غ. ركی٥ ١ّٜ ٠ی٦ٟ قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم ة٥ اؿح٤اد ١٦ی٢ رأم كصغت

 
 :مادار ّغاٝث ٨افید ی٠٨١ّ أتی٦ 15/11/85 ٨٠رظ٥ 759 ق١ارق ٥یرككصغت مرأ. 1

 اّىاء ق٧ؼداراف، ا٣حعاب ك کك٨ر اؿال٠ی ق٨را٦ام ا٣حعاةات ك كَایٖ جكکیالت، ٚا٨٣ف 82 ٠ادق ٠ٌاةٙ
 ة٥ ج٨ا٤٣غ ٠ی ٠ؽة٨ر ق٨را٦ام در ظ٨د ّى٨یث ؿٞب م٨رت در ق٧ؼ٦ا ك ق٧ؼؾ ةعف، ركؿحا، ق٨را٦ام

 537 ق١ارق داد٣ا٥٠ در ک٥ ٨ًر ١٦اف «ماٝش دادگاق» كاژگاف ای٤ک٥ ة٥ ٣ُؼ. ک٤٤غ قکایث ماٝش دادگاق
 ٨٠رخ 25-24-23 ٦امداد٣ا٥٠ ١٦چ٤ی٢ ك کك٨ر ّاٝیدی٨اف ٠٨١ّی ٦یأت 1/8/1369 ٨٠رظ٥

 دادگاق ٧٘٠ٟ ك ٠٘یغ قغق، جنؼیش دی٨اف ٠٨١ّی ٦یأت 17/2/1385 ٨٠رخ 72 ق١ارق ك 7/3/1370
 ادارم، ّغاٝث دی٨اف ة٥ ادارم ك ص٨ٛٚی امالح در ٠ػک٨ر اٝ٘اظ اًالؽ ك اؿث دادگـحؼم مالحذم

 27/8/1385 ٨٠رخ 943 ق١ارق داد٣ا٥٠ ة٤اةؼای٢، ٣یـث؛ ٢٤ٛ٠ مؼیش صکٟ ك ٠ٛن٨د ك ٠ؼاد ٨٠اٗٙ
 مالحذم دادگاق مالصیث اّحتار ة٥ دی٨اف مالصیث ّغـ ٚؼار ٠حى٢١ دی٨اف، جسغیغ٣ُؼ د٦ٟ قْت٥

 كم، ّى٨یث ؿٞب ظ٨اؿح٥ ة٥ اؿال٠ی ق٨رام ّى٨ اّحؼاض ك قکایث ة٥ رؿیغگی ٨٠رد در دادگـحؼم
 ّغاٝث دی٨اف ٚا٨٣ف امالصی 20 ٠ادق اظیؼ ٚـ١ث اؿح٤اد ة٥ رأم ای٢. اؿث ٚا٨٣ف ٨٠اٗٙ ك مضیش
 .اؿث االجتاع الزـ ٠كاة٥ ٨٠ارد در رةي ذم ٠ؼازِ ؿاةؼ ك دی٨اف قْب ةؼام ادارم
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٠ؼاد  ٨٠10/9/66رخ  5539/7ص٨ٛٚی ٨ٚق ٚىایی٥ ٣یؽ ًی ٣ُؼی٥ ق١ارق ادارق 
٦ام ٠٨١ّی دادگاق»ٚا٨٣ف ق٨را٦ام اؿال٠ی کار را  5در ٠ادق « دادگاق ماٝش»از 

 ا٣گاقح٥ اؿث.« دادگـحؼم

 ثشسػٖ ٍ ًمذ

 ةاقغ:اٝػکؼ ة٥ چ٤غ دٝیٜ ٚاةٜ ٣ٛغ ك دارام اقکاؿ ٠یركی٥ ٨ٗؽرأم كصغت

 پزٗشفتي« دادگبُ»ٗه  ػٌَاىسا ثِدَٗاى ػذالت اداسٕ  .1

ّاٝی کك٨ر، دی٨اف ّغاٝث را ركی٥ ٠ؽة٨ر، ٦یأت ٠٨١ّی دی٨افًتٙ رأم كصغت
ج٘ـیؼ « ٠ضاکٟ ٠٨١ّی»٣یاكردق ك ٠ؼاِد ٢٤ٛ٠ از دادگاق ماٝش را  ة٥ ق١ار« دادگاق»

٨٤ّاف ٣ُؼ از ٨١٣دق اؿث. در ای٤سا ةایغ اذّاف داقث ک٥: اكالن، دی٨اف ّغاٝث ادارم مؼؼ
دا٣یان، دی٨اف ّغاٝث ادارم ةعكی از 1ق٨د؛آف، در كاْٚیث ا٠ؼ، یک دادگاق ٠ضـ٨ب ٠ی

٨ٚق ٚىایی٥ یا ة٥ جْتیؼم، ةعكی از دادگـحؼم ایؼاف اؿث؛ ٝػا رئیؾ ای٢ ٨ٚق ة٥ اؿح٤اد 
ٚا٨٣ف اؿاؿی ک٥ ایساد جكکیالت الزـ در دادگـحؼم را از كَایٖ  158ة٤غ یک امٜ 

الـ کؼدق اؿث ٣ـ گیؼد. تث ة٥ جْیی٢ جْغاد قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم جن١یٟ ٠یكم ّا
٨ف ػا٣ػؼ ٚػی ةػی ٠ت٤ػغم کٞػة٤ ةا ای٢ ج٨ویش ک٥ دادگـحؼم ایؼاف در یک جٛـیٟ

ـِ رؿیغگی ة٥  ( دادگاق1اؿی، ٠حكکٜ از دك دؿح٥ دادگاق اؿث: ػاؿ ِِ ّا ٦ایی ک٥ ٠ؼز
٨٤ّاف ٠ؼازِ یی ک٥ ة٦٥ا( دادگاق٨١ّ2ـ دّاكم، قکایات ك ج١ُٞات اقعاص ٦ـح٤غ؛ 

( ك دی٨اف 172ا٣غ: ٠ضاکٟ ٣ُا٠ی )امٜ ك از آف ز٥ٞ١ ا٣غ قغق گؼٗح٥ در ٣ُؼاظحنامی 
ك ٦غؼ از جأؿیؾ دی٨اف ّغاٝث ادارم، رؿیغگی ة٥ ٨٠و٨ع  2(.173ّغاٝث ادارم )امٜ 

ك  ٦ا ئثی٦ام از ٦ام دكٝحی ة٨دق ك ظارج ٨١٣دف پارق قکایات ك ج١ُٞات ٠ؼدـ از دؿحگاق
 ة٥ ٣ُؼ٦ا از مالصیث دی٨اف ّغاٝث ادارم ةغكف ٦یچ كز٥ ج١ایؽ ٚا٣٨٣ی، ٨٠ز٥  ک١یـی٨ف

 ٝػا از دیغگاق ٚا٨٣ف اؿاؿی، دی٨اف ّغاٝث ادارم ٣یؽ ٠ا٦یحان یک دادگاق اؿث.3رؿغ١٣ی

 
 .249 ص(، 1386چ ؿ٨ـ،  ؽاف،ی)ج٧ؼاف: ٣كؼ ٠خلذ اٍل  ٖهذً ٖدادسػ يٗ٘آ ،یك ٣ادر ٠ؼدا٣ ی٠ض١غز٨اد ة٧كح. 1
 159 ص(، 1390چ چ٧ارد٦ٟ،  ؽاف،ی)ج٧ؼاف: ٣كؼ ٠خلذ اٍل  ٕاداس حمَق ،یك ٠ض١غ ا٠ا٠ ماؿح٨ارؿ٤گؼک٨رش  .2
(، 1393)ج٧ؼاف: ٣كؼ ز٤گٜ، چ اكؿ،  ٕاداس ػذالت َاىٗد ٖدادسػ يٗ٘آ ٍ ت٘كالح ،یگی٨٠الة ٔال٠ؼوا. 3

 .62 ص
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یاد « دادگاق»٨٤ّاف گػار، دی٨اف ّغاٝث ادارم را مؼاصحان ةا در ٨٠اردم ٚا٨٣ف
ٚا٨٣ف امالح ٨٠ادم از ٚا٨٣ف جكکیالت  ٠92ادق  3د جتنؼق ٨١٣دق ازز٥ٞ١ ای٢ ٨٠ار

 20/4/96كَایٖ ك ا٣حعاةات ق٨را٦ام اؿا٠ی کك٨ر ك ا٣حعاب ق٧ؼداراف ٠ن٨ب 
ة٥ ّتارت دیگؼ، ٠ؼاد ٢٤ٛ٠ از دادگاق ماٝض٥ را ةایـحی ةا ج٨ز٥ ة٥  1ةاقغ.٠ی

ٚا٨٣ف  12مالصیث ذاجی آف ٠ؼزِ ج٘ـیؼ کؼد؛ ٗؼوان ٨ُ٤٠ر اك در ٠ادق 
اؿث، چؼاک٥ جكعیل ٨٣ع « ٠ضاکٟ دادگـحؼم»از دادگاق ماٝض٥،  2ق٧ؼم ٠ی٢ز

آیغ، ا٠ا ٠ٛن٨د كم از دادگاق ماٝض٥ در ٨٠اد صـاب ٠یز٠ی٢، یک ٨٠و٨ع ص٨ٛٚی ة٥
« دی٨اف ّغاٝث ادارم»ٚا٨٣ف جكکیٜ ق٨را٦ام اؿال٠ی کار را ةایـحی  22ك  5، 4

ةؼ مالصیث ذاجی دی٨اف اؿث ک٥ جٞٛی ٨١٣د؛ زیؼا ٨٠و٨ع کا٠الن ادارم ك ٠ؼجتي ةا 
ٚا٨٣ف جكکیالت ك آیی٢ دادرؿی دی٨اف ّغاٝث ادارم، در  ٠10ادق  2ة٤غ  اؿاس

 ةاقغ.مالصیث آف دی٨اف ٠ی

 آٗ٘ي ٍ تـى٘الت لبًَى 10 هبدُ 2 ثٌذ ثب سٍٍِٗحذت سإٔ تؼبسم .2

 اداسٕ ػذالت دَٗاى دادسػٖ

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی، مالصیث ٠ضاکٟ ٠٨١ّی، در  ٠10ادق  ةؼ اؿاس
رؿیغگی ة٥ دّاكم ّاـ اؿث، ٠گؼ در ٨٠اردم ک٥ ٚا٨٣ف، ٠ؼزِ دیگؼم جْیی٢ ٨١٣دق 

٨٠زب ٚا٨٣ف جكکیالت ك آیی٢ دادرؿی دی٨اف ّغاٝث ادارم، گػار ة٥ةاقغ. ٚا٨٣ف
دا٣ـح٥ اؿث. ٚغر ٚىایی را در مالصیث دی٨اف ّغاٝث اّحؼاض ة٥ آراء ٠ؼازِ قت٥

٦ایی  ٠حٛی٢ ای٤ک٥ ةا ٣ُؼ ة٥ مالصیث ك ٗٞـ٥٘ جكکیٜ دی٨اف ّغاٝث آراء ک١یـی٨ف
١٣ای٤غ، در مالصیث دی٨اف ّغاٝث ک٥ ة٥ ٨٠و٨ّات ادارم ك ٥٣ ٠غ٣ی رؿیغگی ٠ی

 
 قػ٧ؼداراف ا٣حعػاب ك کكػ٨ر یاؿػال٠ مقػ٨را٦ا ا٣حعاةػات ك ٖیكَػا التیجكک ٚا٨٣ف 92 ٠ادق 3 جتنؼق. 1

 20/4/96 ٠ن٨ب
 ٠ػک٨ر، دادگاق. ٤غی١٣ا ثیقکا مادار ّغاٝث ٨افید ة٥ ج٨ا٤٣غی٠ گؼد٣غ،ی٠ ثیّى٨ ؿٞب ک٥ ماٗؼاد ای ٗؼد»

 .«ة٨د ظ٨ا٦غ االزؼاالزـ ك یٌْٚ آف، مرأ ك ک٤غی٠ یغگیرؿ ٨٠و٨ع ة٥ ٨٣ةث از ظارج
جكعیل ١ّػؼاف ك اصیػاء ك جأؿیـػات ٠ح٤اؿػب ك »(: 22/6/1366)٠ن٨ب  ق٧ؼمٚا٨٣ف ز٠ی٢ ٠12ادق   -2

جكعیل ٚاةػٜ  جْیی٢ ٨٣ع ز٠ی٢ دایؼ ك ج١یؽ ةایؼ از ٨٠ات ة٥ ٧ّغق كزارت ٠ـک٢ ك ق٧ؼؿازم اؿث. ای٢ 
 .«ةاقغ اّحؼاض در دادگاق ماٝض٥ ٠ی
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ادارم اؿث؛ ا٠ا ٠ٌاةٙ ای٢ رأم ةغكف ج٨ز٥ ة٥ مالصیث ذاجی ٠ضاکٟ ك ٨٠و٨ع 
یا ک١یـی٨ف ٠ؼزِ رؿیغگی ة٥ اّحؼاض ة٥ آراء، ق١ار  ئثی٦قغق در رؿیغگی

ک٥ کا٠الن ٨٠و٨ع د٨ّم ادارم اؿث، ة٥  ٚىایی٦ا ك ٠ؼازِ قت٥زیادم از ک١یـی٨ف
 ةاقغ.٠ضاکٟ ٠٨١ّی كاگػار قغق ک٥ ٠عاٖٝ ٨ٚا٣ی٢ ٨٠و٥ّ٨ ٠ی

 دادسػٖ ًْبد ٗه ػٌَاىثِ دٍ ّش «لوبٖٗ هشخغ» ٍ «دادگبُ»  .3

حؼاض در ٦ا ك ٠ؼازِ قت٥از ک١یـی٨فق١ارم گػار آراء ةیٚا٨٣ف ٚىایی را ٚاةٜ ّا
دا٣ـح٥ ک٥ ركی٥ ٚىایی ةا ج٨ز٥ ة٥ ٨٣ع د٨ّم ک٥ آیا ادارم اؿث یا « ٠ؼزِ ٚىایی»
م، ٠ؼزِ ٚىایی را ٠ضاکٟ ٠٨١ّی یا دی٨اف ّغاٝث ادارم ج٘ـیؼ ٨١٣دق اؿث. ةا ادارؼیٔ

ك ٣یؽ  ركی٢٥ رأم كصغتّاٝی کك٨ر در ای٤ّایث ة٥ ج٘ـیؼ ك جضٞیٜ ٦یأت ٠٨١ّی دی٨اف
حؼاض در ٚىایی از ًؼؼ ٚا٨٣ف٨٠اْٚی ک٥ آراء ٠ؼازِ قت٥ « ٠ؼزِ ٚىایی»گػار، ٨٠رد ّا

١ٞٚغاد ١٣اییٟ؛ چؼاک٥ ة٤ا ة٥ دیغگاق « ٠ضاکٟ ٠٨١ّی»گیؼد، ةایغ ای٢ ٠ؼزِ را ٚؼار ٠ی

حٛاد ؛ق٨دا٣گاقح٥ ١٣ی« دادگاق»ّاٝی در رأم ٠ؽة٨ر، دی٨اف ّغاٝث ادارم، دی٨اف ة٥  ّا
٠ؼزِ »ةؼام یک ٧٣اد دادرؿی ك در ّی٢ صاؿ، ا٣گار ك پ٤غارِ ٨٤ّافِ « دادگاق»ا٣کارِ ٨٤ّافِ 

ةؼام ١٦اف ٧٣اد، ا٠ؼم ٣اپػیؼٗح٤ی اؿث؛ صاؿ آ٣ک٥ ركی٥ ٚىایی ای٢ ج٘ـیؼ را « ٚىایی
حؼاض  ةؼ اؿاسٚىایی یا ٠ؼازِ قت٥ ئثی٣٦پػیؼٗح٥ ك در ٨٠اردم ک٥ رأم  ٚا٨٣ف، ٚاةٜ ّا

یی پ٤غاقح٥ قغق، ة٥ ٨٣ِع د٨ّم ج٨ز٥ داقح٥؛ ةغی٢ ٣ض٨ ک٥ در م٨رت در ٠ؼزِ ٚىا
ج٘ـیؼ ٨١٣دق اؿث. در ٔیؼ « دی٨اف ّغاٝث ادارم»ادارم ة٨دف ٨٠و٨ع، ٠ؼزِ ٚىایی را 

 «دادگاق»ك « ٠ؼزِ ٚىایی»ج٨اف گ٘ث جْتیؼ کؼدق ك ٠ی« ٠ضاکٟ ٠٨١ّی»ای٢ م٨رت، 
 ق٣٨غ.٦ؼ دك یک ٧٣اد دادرؿی ٠ضـ٨ب ٠ی

ةؼدارم  امالصی ٚا٨٣ف ص٘اَث ك ة٧ؼق ٠33ادق  ةؼ اؿاسگػار ٚا٨٣ف ةؼام ٠ذاؿ،

 ٠1س١ِ جكعیل ٠نٞضث ٣ُاـ( 9/4/1386 یامالص٦ا ك ٠ؼاجِ کك٨ر )از ز٤گٜ

 
 ٠س١ػِ 9/4/1386 یامػالص) کكػ٨ر ٠ؼاجِ ك ٦از٤گٜ از مةؼدارة٧ؼق ك ص٘اَث ٚا٨٣ف یامالص 33 ٠ادق .1

 (٣ُاـ ٠نٞضث لیجكع
 مؼکكاكرزیٔ م٦ا ًؼح ؼیؿا ك مپؼكر دـا ك مکاركرز م٦اًؼح ازؼا ةؼ ٣ُارت ٨ُ٤٠رة٥» ٠ادق ٢یا اؿاس ةؼ

( 32) ك( 31) ٨٠اد ٨٠و٨ع م٦ا ًؼح مازؼا مةؼا مكاگػار یاراو ٢ی١٦چ٤ ك ٚا٨٣ف ٢یا( 31) ٠ادق در ٤٠غرج
 صک٠٨ث در یاراو اءیاص ك مكاگػار یٚا٣٨٣ ض٥یال امالح یٚا٣٨٣ ض٥یال امالح ٚا٨٣ف ض٥یال ییازؼا ٣ا٢٥٠ییآ
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م ك جكعیل جْٜٞ یا پؼكر داـ٦ام کاركرزم ك م ٣ُارت ةؼ ازؼام ًؼح٦ا ئثی٦آراء 
مالح دا٣ـح٥ ک٥  ذمجعٖٞ ٠سؼیاف از ٠٘اد ٚؼارداد را ٚاةٜ اّحؼاض در ٠ؼزِ ٚىایی 

مالح ركی٥ ٚىایی ةا ج٨ز٥ ة٥ ٨٣ع د٨ّم ك مالصیث دی٨اف ّغاٝث، ٠ؼزِ ٚىایی ذم
 1ق٨د.اک٨٤ف ة٥ ای٢ قی٨ق ٣یؽ ١ّٜ ٠یآكردق ك ٦ٟ ة٥ ق١ار« دی٨اف ّغاٝث ادارم»را 

ٚا٨٣ف ةی٥١  29مالح در ٠ادق گػار از ٠ؼزِ ٚىایی ذما٠ا ركی٥ ٚىایی، ٠ؼاد ٚا٨٣ف
ازتارم ظـارات كاردق ة٥ قعل داٝخ در ادؼ ص٨ادث ٣اقی از كؿایٜ ٣ٛٞی٥ )٠ن٨ب 

 م ة٨دف ٨٠و٨ع، ٠ضاکٟ ٠٨١ّی دا٣ـح٥ اؿث.ادارؼیٔ( را ةا اؿحغالؿ 20/2/95

 سٍِٗ ٍحذت سإٔ كذٍس اص ثؼذ اكالحٖ لَاً٘ي دس گزاسلبًَى سٍٗىشد .4

رأم، ةا امالح ٨ٚا٣ی٢، ارادق ظ٨د را مؼیضان ةیاف گػار ةْغ از مغكر ای٢ ٚا٨٣ف
ك ای٢  ٨١٣2دق ك آ٣چ٥ ةؼام كم ا١٦یث داقح٥ اؿث ٨٣ع د٨ّایی ة٨دق ک٥ ةؼكز یاٗح٥

 
الب مق٨را 31/2/1359 ٠ن٨ب ؼافیا یاؿال٠  افی٠سؼ ٨٠ز٥ جعٖٞ ای جْٜٞ لیجكع ك یاؿال٠ مز٨٧١ر ا٣ٛ
ؼق ؿ٥ ئثی٦ اؿحاف، ٦ؼ در ٠ؽة٨ر م٦ا ًؼح قغق ا٣ساـ اتی١ّٞ درمغ ٢ییجْ ك ٚؼارداد ٠٘اد از ٦اًؼح  ٣ُارت ٣٘

 کارق٤اس ٣٘ؼ کی ك یْیًت ٤٠اِة ؼّا٠ٜی٠غ ،مکكاكرز ز٧اد ؾیرئ از ٠ؼکب ،مکكاكرز ز٧اد ؼیكز صکٟ ةا
 ای ك ٧٠ٞث ٢ییجْ ك غیج١غ ای ٗـط ة٥ ٣ـتث ٢یة ظالؼ ٨٠ارد در ك گؼدد ی٠ ٜیجكک ًؼح ة٥ ٠ؼة٨ط رقح٥ در

 .قغ ظ٨ا٦غ مؼیگٟ یجن١ ٢یز٠ اؿحؼداد
 ٠ؼازِ در اّحؼاض ٚاةٜ ٠اق ؿ٥ ٠غت َؼؼ صغاکذؼ ئثی٦ ٢یا مادرق آراء ثیاکذؼ ةا ئثی٦ ١اتیجن١
 .«ة٨د ظ٨ا٦غ مالحمذ ییٚىا

 مادار ّغاٝث ٨افید 7 قْت٥ از مادرق 9209970900701639 ق١ارق داد٣ا٥٠ .1
 كاٚػِ ٤ّػ٠٥ْحػؼضه مرأ مػغكر م٠ت٤ا ی٣ُارج ٨ّا٠ٜ ج٨ؿي ک٥ گؼٗح٥م٨رت اٚغا٠ات ٤ک٥یا ة٥ ج٨ز٥ ةا

 ٠ضػٜ از اؿػح٘ادق ٠ٛاـ در مؼٗان ك ٣كغق ٠ضـ٨ب مكاگػار یاراو ییازؼا ك ی١ّٞ کیج٘ک ٤٠ؽ٥ٝة٥ ،قغق
 کػارگؼاف ؿک٣٨ث مراؿحا در ٠ـٟٞ ٚغر ٠ؼةِ ٠حؼ 5/12 ٠ـاصث ة٥ یاجاٚ اصغاث ؼایز ؛ق٨دی٠ ٠ضـ٨ب
 ٠حػؼ 5/1 ارج٘اع ة٥ ی٨ارکكید ةا ؽی٣ کارگاق ك ق٨دی٠ یجٞٛ دٗحؼ ای ك یز٣ة٨ٞؾ کارگاق در کار ة٥ ٠ك٨ٕؿ

 یک٤ػیپػ ٤ک٥یا ٠ىاٗان .ةاقغی٠ کار ة٥ ٠ك٨ٕؿ ؼیٔ اٗؼاد كركد از مؼیز٨ٞگ ای ك ا٨٠اؿ صٍ٘ ٨ُ٤٠رة٥ ؽی٣
 اّحؼاض ٢،یة٤اةؼا ٣ت٨دق؛ یؿاظح١ا٣ اصغاث ٠ذتث ،قغقارؿاؿ م٦اّکؾ در ؽی٣ ٜیدٝ ٢ِیجأ٠ ٚؼار ٨٠و٨ع

 ّػغاٝث ٨افیػد یدادرؿػ ٢یػیآ ك التیجكػک ٚا٨٣ف 63 ك 11 ٨٠اد مازؼا در ك لیجكع كاردق، را یقاک
 اةػالغ، از پػؾ ركز ـػثیة ٠ػغت َؼؼ مرأ ٢یا. غی١٣ای٠ مادر ٠٥٤ّْحؼضه مرأ ٣ٛه ة٥ صکٟ ،مادار

 .ةاقغی٠ ٨افید غ٣ُؼیجسغ قْب در اّحؼاض ٚاةٜ

 یّا٨ٝافید آراء ةؼ ٥یجک ةا مادار ّغاٝث ٨افید ثیمالص ٢ییجْ مار٦ای٠ْ» ظ٨اق،٣ساةث ی٠ؼجى. 2

 ،«ًٖٗجبًجب ٖهؤتوٌ هٌَچْش دوتش ثِ ٖٗاّذا همبالتهدوَػِ ٕاداس حمَق ّٕبـِٗاًذ،«کك٨ر

 .464 ص ،(1393 ٠سغ، ا٣حكارات: ج٧ؼاف)
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گػار امالح قغق ک٥ ذیالن ة٥ ٨٠اردم از آف ّاٝی از ؿ٨م ٚا٨٣فجضٞیٜ ٣امضیش دی٨اف
 ق٨د:اقارق ٠ی

ٚا٨٣ف جكکیالت كَایٖ ك ٚا٨٣ف امالح ٨٠ادم از  ٠92ادق  3جتنؼق . 1.4

 چ٤ا٣چ٥»: »20/4/96ا٣حعاةات ق٨را٦ام اؿا٠ی کك٨ر ك ا٣حعاب ق٧ؼداراف ٠ن٨ب 
 در یا ك دادق دؿث از را ّى٨یث قؼایي ،ٚا٨٣ف ای٢ ٨٠و٨ع ق٨را٦ام اّىا از ٦ؼیک
 یا ج٨ٖٚ ٨٠زب ک٥ اٚغا٠ی یا ق٨د جٛنیؼ یا ٚن٨ر ٠ؼجکب ظ٨د ٚا٣٨٣ی كَایٖ ا٣ساـ

 ،د٦غ ا٣ساـ ق٨را اّىاء قئ٨ف ظالؼ ١ّٞی یا گؼدد ق٨را٦ا كَایٖ ا٣ساـ در اظالؿ
 :گؼدد٠ی ٠ضک٨ـ زیؼ ٨٠ارد ة٥

... 
 ؿاؿ یک جا ٠اق یک از ٨٠ٚث ّى٨یث ؿٞب -5
 ق٨را دكرق ٠ا٣غقةاٚی ةؼام ّى٨یث ؿٞب -6

7- ... 
 دی٨اف ة٥ ج٨ا٤٣غ٠ی ،گؼد٣غ٠ی ّى٨یث ؿٞب ک٥ اٗؼادم یا ٗؼد - 3 جتنؼق

 رؿیغگی ٨٠و٨ع ة٥ ٨٣ةث از ظارج ٠ػک٨ر دادگاق. ١٣ای٤غ قکایث ادارم ّغاٝث
 .«ة٨د ظ٨ا٦غ االزؼاالزـ ك ٌْٚی آف، رأم ك ک٤غ ٠ی

اظحالؼ م ص٦ٜا ئثی٦ٚیغ قغق ة٨د اٗؼادم ک٥ از ًؼؼ  1ٚتٜ از امالح ٚا٨٣ف
ج٨ا٤٣غ ة٥ دادگاق ماٝش قکایث ١٣ای٤غ، ا٠ا در ق٨را٦ا ؿٞب ّى٨یث ق٣٨غ، ٠ی

 ٠ؼزِ اّحؼاض مؼاصحان دی٨اف ّغاٝث ادارم ذکؼ قغق اؿث.امالصی٥ ٚا٨٣ف، 
)٠ن٨ب  1ٚا٨٣ف جكکیٜ ق٨را٦ام اؿال٠ی کار 22ك  5، ٨٠4اد  ةؼ اؿاس

جكعیل ا٣ضؼاؼ  ئثی٦»( اّىاء ق٨را٦ام اؿال٠ی کار ک٥ ة٥ جن١یٟ 30/10/1363

 
 از را ثیّى٨ يیقؼا ٚا٨٣ف، ٢یا ٨٠و٨ع مق٨را٦ا اّىاء از کی٦ؼ چ٤ا٣چ٥ : 6/7/82 یاٝضاٚ 82 ٠ادق .1

 ای ج٨ٖٚ ٨٠زب ک٥ یاٚغا٠ ای ق٨د ؼیجٛن ای ٚن٨ر ٠ؼجکب ظ٨د، یٚا٣٨٣ ٖیكَا ا٣ساـ در ای ك دادق دؿث
 ،ؼیز قؼح ة٥ د٦غ ا٣ساـ ق٨را اّىاء قئ٨ف ظالؼ ی١ّٞ ای گؼدد ق٨را٦ا ٖیكَا ا٣ساـ در اظالؿ

 :گؼددی٠ ثیّى٨ ؿٞب ق٨را، دكرق ٠ا٣غق یةاٚ ٠غت مةؼا ای ٨٠ٚث م٨رت ة٥
 دادگػاق. ١٣ای٤غ قکایث ماٝش دادگاق ة٥ ج٨ا٤٣غ٠ی گؼد٣غ،٠ی ّى٨یث ؿٞب ک٥ اٗؼادم یا ٗؼد - 2 جتنؼق

 .ة٨د ظ٨ا٦غ االزؼاالزـ ك ٌْٚی آف، رأم ك رؿیغگی ٨٠و٨ع، ة٥ ٨٣ةث از ظارج ٠ػک٨ر،
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٠ت٤ی ةؼ ؿٞب ّى٨یث ظ٨د ك یا ا٣ضالؿ ق٨را٦ا اّحؼاض داقح٥ « ك ا٣ضالؿ ق٨را٦ا
١ُ٣ایغ ک٥ ٨٠و٨ع ٦ؼ دك ج٨ا٤٣غ ة٥ دادگاق ماٝش ٠ؼاز٥ْ ک٤٤غ. چ٤ی٢ ٠ی٠ی ةاق٤غ

د٨ّا ٠كاة٥ ٦ٟ ٦ـح٤غ. ةغی٢ جؼجیب ک٥ ٨٠و٨ع یکی، ؿٞب ّى٨یث اّىاء ق٨را٦ام 
اؿال٠ی ق٧ؼ ك ركؿحاؿث ک٥ در ای٢ ٨٠رد، ٚا٨٣ف امالح ك مؼاصحان ٠ؼزِ اّحؼاض 

ّىاء ق٨را٦ام اؿال٠ی کار ك دیگؼم، ؿٞب ّى٨یث ا دی٨اف ّغاٝث ادارم ذکؼ قغق
ةاقغ ک٥ ٨٤٦ز ٚا٨٣ف امالح ٣كغق ا٠ا ٨ُ٤٠ر، ١٦اف دی٨اف ّغاٝث ادارم اؿث زیؼا ٠ی

ج٨اف پػیؼٗث ک٥ یک ٨٠و٨ع ادارم ك کا٠الن ٠كاة٥، در مالصیث دك ٠ؼزِ ١٣ی
گػار را ةا ج٨ز٥ ة٥ مالصیث ذاجی ٦ؼ ٠ؼزِ زغاگا٥٣ ةاقغ ك ةایـحی ٠ؼاد ٚا٨٣ف

 ج٘ـیؼ ٨١٣د.

٦ام آب ٗاٚغ پؼكا٥٣ كاصغق ٚا٨٣ف جْیی٢ جکٞیٖ چاق٠ادق 5جتنؼق  .2.4

 اظحالٗات ة٥ رؿیغگی ز٧ث اؿث ٠کٖٞ ٣یؼك كزارت»: 13/4/89ةؼدارم ٠ن٨ب  ة٧ؼق

 اؿحاف ٦ؼ در 1361 ٠ن٨ب آب ّادال٥٣ ج٨زیِ ٚا٨٣ف ك ٚا٨٣ف ای٢ ازؼام از ٣اقی
 از ٠ؼکب «زیؼز٠ی٤ی ٦امآب ا٨٠ر ة٥ رؿیغگی ک١یـی٨ف» ٨٤ّاف جضث ک١یـی٣٨ی

 ١٣ای٤غق ٣٘ؼ یک ك اؿحاف کكاكرزم ز٧اد ؿاز٠اف ١٣ای٤غق ٣٘ؼ یک ك ٚاوی ٣٘ؼ یک
 اؿحاف ام٥ٌٛ٤٠ آب قؼکث ١٣ای٤غق ٣٘ؼ یک ك اؿحاف کكاكرزم ز٧اد ؿاز٠اف
 اٚغاـ دكٝث ّٞی٥ اقعاص قکایات ٦امپؼك٣غق ةؼرؿی ة٥ ٣ـتث ك د٦غ جكکیٜ

 ٠ػک٨ر مادرق اصکاـ. گؼدد٠ی مادر ک١یـی٨ف ّى٨ ٚاوی ج٨ؿي الزـ رأم. ١٣ایغ
 .«ةاقغ٠ی ادارم ّغاٝث دی٨اف در جسغیغ٣ُؼ ٚاةٜ اةالغ، از پؾ ركز ةیـث َؼؼ

 
 ٚا٣٨٣ی كَایٖ از ا٣ضؼاؼ م٨رت در ق٨را - 4 : ٠ادق 30/10/63 ٠ن٨ب کار اؿال٠ی ق٨رام جكکیٜ ٚا٨٣ف .1

 مػ٨رت در قػغق٤٠ضػٜ قػ٨رام - 5 ٠ػادق  .گػؼدد ٠ی ٤٠ضٜ 22 ٠ادق ٨٠و٨ع ٦یئث جكعیل ة٥ ظ٨د
 ةػؼام ٗؼمث صغاکذؼ ١٣ایغ. قکایث ماٝش دادگاق ة٥ اؿاؿی ٚا٨٣ف 106 امٜ ٠ت٤ام ةؼ ج٨ا٣غ ٠ی اّحؼاض

 – 22 ٠ػادق .١٣ایػغ رؿیغگی ٨٣ةث از ظارج اؿث ٨٠َٖ دادگاق ةاقغ. ٠ی اةالغ جاریط از ركز دق اّحؼاض 
 106 امػٜ ٨٠وػ٨ع ) آ٧٣ػا ا٣ضػالؿ ك ظ٨د ٚا٣٨٣ی كَایٖ از ق٨را٦ا ا٣ضؼاؼ جكعیل ك ةؼرؿی ٨ُ٤٠رة٥

 زیػؼ قػؼح ةػ٥ ٣٘ػؼ 7 از ٠ؼکػب قػ٨را٦ا ا٣ضالؿ ك ا٣ضؼاؼ جكعیل ٦یأجی ٥ٌٛ٤٠ ٦ؼ در( اؿاؿی ٚا٨٣ف
 كاصػغ٦ام قػ٨را٦ام ا٣حعػاب ةػ٥ کػار اؿال٠ی ق٨را٦ام ١٣ای٤غگاف از ٣٘ؼ ؿ٥ - اٖٝ  :گؼدد ٠ی جكکیٜ
 ك کار كزارت از ١٣ای٤غق ٣٘ؼ یک - ج آ٣اف؛ ظ٨د ا٣حعاب ٥ٌٛ٤٠ كاصغ٦ام ٠غیؼاف از ٣٘ؼ ؿ٥ - ب ٤٠ٌٙ؛

 .ازح١اّی ا٨٠ر
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اقعامی  1(1361ٚا٨٣ف ج٨زیِ ّادال٥٣ آب )٠ن٨ب  3جتنؼق ٠ادق  ةؼ اؿاسا٠ا 
٦ام ةغكف پؼكا٥٣ ٠ـغكد ٨١٣دف چاق در ظن٨صاقعامی ک٥ ة٥ جن١یٟ كزارت ٣یؼك 

ّاٝی کك٨ر ًی رأم ةایغ ة٥ دادگاق ماٝض٥ ٠ؼاز٥ْ ١٣ای٤غ ک٥ دی٨اف٠ْحؼض ةاق٤غ، 
٠ؼاد از دادگاق ماٝض٥ را ٠ضاکٟ ٠٨١ّی  ٨٠1/8/69رظ٥  537ركی٥ ق١ارق كصغت

اٝػکؼ، رؿیغگی ة٥ اّحؼاض اقعاص ٣ـتث ة٥ دا٣ـح٥ ة٨د؛ ا٠ا ةا جن٨یب ٚا٨٣ف ٨ٗؽ
ؼز٠ی٤ی ٠ض٨ؿ قغق ٦ام زیجن١یٟ كزارت ٣یؼك، ة٥ ک١یـی٨ف رؿیغگی ة٥ ا٨٠ر آب

اؿث ك جن١یٟ ک١یـی٨ف ٚاةٜ اّحؼاض در دی٨اف ّغاٝث ادارم اؿث. رأم 
ّاٝی کك٨ر در پی مغكر آراء ٠حىاد از قْب ٦یأت ٠٨١ّی دی٨اف 537ركی٥  كصغت

ةؼداقث از دادگاق ماٝش ٤٠غرج در ١٦ی٢ ٠ادق مادر  در ظن٨ص٠ضاکٟ ٠٨١ّی، 
 قغق ة٨د.

٦ػػام ؿیاؿػػی ٠نػػ٨ب  ٚػػا٨٣ف ٣ضػػ٨ق ْٗاٝیػػث اصػػؽاب ك گؼكق 9 ٠ػػادق .3.4

 ٠ؼا٤٠ا٠ػػ٥، ةػػ٥ ٠ؼةػػ٨ط جٕییػػؼات ا٣ػػغ ٨٠َٖ اصػػؽاب کٞیػػ٥ ػػػ9 ٠ػػادق» :4/11/1394

 ٦ػام ک٤گؼق ةؼگؽارم زٞـات م٨رت ك ةازرؿاف ك دةیؼکٜ ٠ؼکؽم، ق٨رام اؿاؿ٤ا٥٠،
 .١٣ای٤غ اّالـ اصؽاب ک١یـی٨ف ة٥ را ظ٨د

 ٠ؼا٤٠ا٥٠ ٠ٕایؼت ٨٠زب ٠ادق، ای٢ در قغقاّالـ جٕییؼات چ٤ا٣چ٥ ػ3 جتنؼق
 ق٨رام اّىام از ةْىی جٕییؼ یا ق٨د( 2) ٠ادق( 5) جتنؼق ةا صؽب اؿاؿ٤ا٥٠ یا

 را ٠ؼاجب کحتی جػکؼ دادف و٢١ ک١یـی٨ف گؼدد،( 5) ٠ادق صکٟ ٠ك٨١ؿ ٠ؼکؽم
 ٠غت َؼؼ اؿث ٨٠َٖ صؽب. ک٤غ ٠ی اّالـ صؽب ة٥ ٠اق ؿ٥ ٠غت َؼؼ صغاکذؼ

 ّغـ م٨رت در. ک٤غ جأ٠ی٢ را ک١یـی٨ف ٣ُؼ ك د٦غ ا٣ساـ را الزـ امالصات ٠اق ؿ٥

 پؼكا٥٣ ج٨ٚیٖ رِٗ ك گؼدد ٠ی ج٨ٚیٖ صؽب ْٗاٝیث پؼكا٥٣ ک١یـی٨ف، ٣ُؼ جأ٠ی٢

 
 کٞی٥ ماصتاف ٚا٨٣ف ای٢ جن٨یب جاریط از:» 16/12/1361 ٠ن٨ب آب ّادال٥٣ ج٨زیِ ٚا٨٣ف 3 ٠ادق جتنؼق .1

 ٚؼار ةؼدارمة٧ؼق ٨٠رد چاق ٤ک٥یا از اّٟ ةاقغ قغق ص٘ؼ ؼكی٣ كزارت ازازق ةغكف گػقح٥ در ک٥ م٦اچاق
 پؼكا٥٣ ك ٠ؼاز٥ْ ٣یؼك، كزارت ة٥ ق٨د٠ی ٤٠حكؼ ک٥ آگ٧ی ًتٙ ٤َ٘٨٠غ ةاقغ، ٣گؼٗح٥ یا گؼٗح٥

 ظ٨د، کارق٤اس دك ٣ُؼ ًتٙ الاٜٚ را م٦اچاق ای٢ از ٦ؼیک ٣یؼك كزارت چ٤ا٣چ٥ ١٣ای٤غ اظػ ةؼدارم ة٧ؼق
 ك ق٨د٠ی ٠ـغكد ظـارجی گ٦٥٣٨یچ پؼداظث ةغكف چاق د٦غ، جكعیل ٠٨١ّی ٠ناٝش ة٥ ٠ىؼ
 ة٥ ٠ْحؼوی٢. قغ ظ٨ا٦غ رٗحار ٚا٨٣ف ای٢ 45 ٠ادق ًتٙ ٠حعٞ٘ی٢ ةا ك ة٨دق ٨٤١٠ع آف از ةؼدارم ة٧ؼق
 «.١٣ای٤غ ٠ؼاز٥ْ ماٝض٥ ٦امدادگاق ة٥ ج٨ا٤٣غ،٠ی ٣یؼك كزارت رأم



 101... /  537ی٥ ق١ارق ٣ٛغم ةؼ رأم كصغت رك

 

 ای٢ ٔیؼ در ،ةاقغ ٠ی صؽب ؿ٨م از ٣یاز ٨٠رد امالصات ا٣ساـ ة٥ ٨٤٠ط ْٗاٝیث
 .ق٨د ٠ی اٚغاـ( 20) ٠ادق( 3) ة٤غ ٠ٌاةٙ م٨رت

 ک١یـی٨ف ج٨ؿي پؼكا٥٣ ج٨ٚیٖ جاریط از ٠اق ؿ٥ صغاکذؼ ٠غت َؼؼ ػ4 جتنؼق
 .«ک٤غ قکایث ادارم ّغاٝث دی٨اف ة٥ ج٨ا٣غ ٠ی صؽب اصؽاب،

 ٦1ام ؿیاؿیٚا٨٣ف ْٗاٝیث اصؽاب ك ا٣س٢١ ٠15ادق  2جتنؼق  ةؼ اؿاس
( چ٤ا٣چ٥ صؽةی ٣ـتث ة٥ ج٨ٚیٖ پؼكا٥٣ از ًؼؼ ک١یـی٨ف 7/6/1360)٠ن٨ب 

اصؽاب اّحؼاوی داقح٥ ةاقغ ةایغ ة٥ دادگاق اّحؼاض ١٣ایغ ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ رأم 
٠ادق  4ّاٝی کك٨ر، ٨ُ٤٠ر ٠ضاکٟ ٠٨١ّی ة٨دق كٝی ًتٙ جتنؼق ركی٥ دی٨افكصغت

دی٨اف ّغاٝث ادارم ٚا٨٣ف زغیغ، ٠ؼزِ اّحؼاض ة٥ جن١یٟ ک١یـی٨ف اصؽاب  9
 ٠كعل قغق اؿث.

 دًِ٘ت

اٝػکؼ  گػار در امالح ٨ٚا٣ی٢ ٨ٗؽ ٠الص٥ُ قغ، ركیکؼد ٚا٨٣ف ٨ًر ک٥ ١٦اف
ج٨ز٥ ة٥ ٨٣ع د٨ّاؿث، ٝػا ةا ٤ّایث ة٥ ادارم ة٨دف ای٢ دّاكم، در مالصیث دی٨اف 

گػار ة٥ مالصیث ة٥ ّتارت دیگؼ، جنؼیش ٚا٨٣ف؛ ّغاٝث ادارم ٚؼار دادق قغق اؿث
م ٠ػک٨ر، صاکی از آف ٦ا ئثی٨٤ّ٦اف ٠ؼزِ اّحؼاض ة٥ آراء ف ّغاٝث ادارم، ة٥دی٨ا

اؿث ک٥ ٨ُ٤٠ر از دادگاق ماٝش در ٨ٚا٣ی٢ ؿاةٙ ٣یؽ دی٨اف ّغاٝث ادارم ة٨دق اؿث؛ 
ٚا٨٣ف اؿاؿی ك  173امٜ  ةؼ اؿاسچؼاک٥ مالصیث دی٨اف ٠ؽة٨ر )ّغاٝث ادارم( 

دّاكم ادارم  در ٨٠ردث دی٨اف ٚا٨٣ف دی٨اف ّغاٝث ادارم ٠كعل قغق ک٥ مالصی
ج٨اف گ٘ث ک٥ مالصیث دی٨اف در ٨ٚا٣ی٢ امالصی اٗؽایف ّٞی٥ دكٝث ة٨دق ك ١٣ی

گػار ةا امالح ٨ٚا٣ی٢ ك ةا جنؼیش ة٥ ای٤ک٥ دی٨اف ركم، ٚا٨٣فیاٗح٥ اؿث. از ای٢

ؿازم ك پایاف دادف ة٥ ، ٚنغ ق٘اؼ٦اؿث ئثی٦ّغاٝث، ٠ؼزِ اّحؼاض ة٥ آراء ای٢ 

 
 ٠ادق ٨٠و٨ع ک١یـی٨ف ة٥ ةایغ ٦اگؼكق اؿاؿ٤ا٥٠ ك ٠ؼا٤٠ا٥٠ ر٦تؼم، ٦یئث در جٕییؼم ٦ؼگ٥٣٨:»15 ٠ادق  .1

 .گیؼد  ٚؼار رؿیغگی ٨٠رد آف ج٨ؿي ك اّالـ( 10)
 کذیؼاال٣حكػار، ٦ام ركز٣ا٠ػ٥ از یکػی در آف اّػالف یػا ك ج٨ٚیػٖ اةالغ، جاریط از ٠اق یک َؼؼػ 2 جتنؼق 

 رؿػیغگی ٠ػاق ؿ٥ َؼؼ دادگاق. ک٤غ قکایث دادگاق ة٥ ج٨ا٣غ ٠ی اؿث، قغق ج٨ٚیٖ اك پؼكا٥٣ ک٥ گؼك٦ی
 «.٨١٣د ظ٨ا٦غ مادر ٌْٚی رأم ٨١٣دق،
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دار ٨٤ّاف ٠ؼزِ مالصیثة٥« دادگاق ماٝش»درةارق ةؼداقث از ّتارت اظحالٗات 
 داقح٥ ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٨٣ع د٨ّم دی٨اف ّغاٝث ادارم ٠كعل کؼدق اؿث.

گػار، ةغكف در ٣ُؼ گؼٗح٢ در جتیی٢ ارادق ٚا٨٣ف االقْار ٨ٗؽركی٥ رأم كصغت
ر گكح٥ ك م، مادادار ؼیٔامٜ مالصیث دی٨اف ك ای٤ک٥ آیا د٨ّم ادارم اؿث یا 

یا ٠ؼازِ  ٦ا ئثی٦گػار، آراء را در ٨٠اردم ک٥ ٚا٨٣ف« دادگاق ماٝش»٨٤ّافِ 
ٚىایی را ٚاةٜ اّحؼاض در دادگاق ماٝش دا٣ـح٥ ٠ضاکٟ ٠٨١ّی ج٘ـیؼ ٨١٣دق ك  قت٥

ق٨د، ة٥ ٚاوی رؿیغگی ة٥ ا٨٠رم را ک٥ کا٠الن ادارم ك د٨ّم ّٞی٥ ادارق ٠ضـ٨ب ٠ی
« دادگاق ماٝش»ک٥ ٠ؼاد كم )٢٤ٛ٠( از درصاٝی ٠ضاکٟ ٠٨١ّی كاگػار کؼدق اؿث.

ج٨اف ةا ج٘ـیؼ ٠ت٧ٟ از ٚا٨٣ف، مالصیث ٠ضاکٟ ةاقغ، زیؼا ١٣یدار ٠ی٠ؼزِ مالصیث

ة٤اةؼای٢ ؛ را جٕییؼ داد ك ج٘ـیؼ ةایغ ةا ج٨ز٥ ة٥ امٜ مالصیث ٦ؼ ٠ؼزِ م٨رت گیؼد

یا  ئثی٦ گػار جن١ی١ات ادارم، رأمگ٘ث ک٥ ٦ؼ زا ٚا٨٣ف ٨ًرٌِٚ ة٥ج٨اف ١٣ی

ٚىایی را ٚاةٜ اّحؼاض در دادگاق ماٝش دا٣ـح٥، ٨ُ٤٠ر ٠ضاکٟ ٠٨١ّی ٠ؼزِ قت٥
ةاقغ ک٥ ة٥  اؿث؛ چؼاک٥ دی٨اف ّغاٝث ادارم ٣یؽ یک ٨٣ع دادگاق ك ٠ؼزِ ٚىایی ٠ی

١٣ایغ. ة٥ جْتیؼم، ٦ام دكٝحی رؿیغگی ٠یقکایات ك ج١ُٞات ٠ؼدـ ّٞی٥ دؿحگاق
٦ام ٨٤ّاف دادگاقج٨ا٣غ ٠ضاکٟ ٠٨١ّی ة٥ماٝش، ٦ٟ ٠یگػار از دادگاق ٨ُ٤٠ر ٚا٨٣ف

٨٤ّاف دادگاق اظحنامی ةاقغ ك آ٣چ٥ ةؼام كم ٠٨١ّی ك ٦ٟ دی٨اف ّغاٝث ادارم ة٥
گػار( ا١٦یث داقح٥، ٨٣ع د٨ّا ة٨دق ک٥ ةؼكز یاٗح٥ ك در صاؿ رؿیغگی اؿث؛ )ٚا٨٣ف

م٨رت ر ٔیؼ ای٢ٝػا اگؼ د٨ّام ادارم ةاقغ در مالصیث دی٨اف ّغاٝث ادارم اؿث د
 ٠ضاکٟ ٠٨١ّی ماٝش ة٥ رؿیغگی ٦ـح٤غ.
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 هٌبثغ فْشػت

 ّب ٍ همبلِ الف. وتبة

)ج٧ػؼاف:  حمـَق اداسٕ خلـذ اٍل  ك ٠ض١غ ا٠ا٠ی،  ک٨رش . اؿح٨ارؿ٤گؼم،1

 (.٣1390كؼ ٠یؽاف، چ چ٧ارد٦ٟ، 

 آٗـ٘ي دادسػـٖ هـذًٖ خلـذ اٍل    ة٧كحی، ٠ض١غز٨اد ك ٣ادر ٠ؼدا٣ػی، . 2

 (.1386)ج٧ؼاف: ٣كؼ ٠یؽاف، چ ؿ٨ـ، 

ٕ . ٨٠الةیگی، ٔال٠ؼوػا، 3 ، كالح٘ت ٍ آٗ٘ي دادسػٖ دَٗاى ػـذالت اداس

 (.1393)ج٧ؼاف: ٣كؼ ز٤گٜ، چ اكؿ، 
٠ْیار٦ام جْیی٢ مالصیث دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ةػا »ظ٨اق، ٠ؼجىی، ٣ساةث .4

ِ   اًذٗـِ،«ّاٝی کك٨رجکی٥ ةؼ آراء دی٨اف  ّـبٕ حمـَق اداسٕ هدوَػـ

)ج٧ؼاف: ا٣حكارات  همبالت اّذاٖٗ ثِ دوتش هٌَچْش هؤتوٌٖ ًجبًجبٖٗ

 (.٠1393سغ، چ دكـ 
 

 الىتشًٍ٘ىٖة. هٌبثغ 
1.http://www.divanـealee.gov.ir/Portals/divan/document/ (last 

visited on 18/06/2018) 
2. http://divan-edalat.ir/aho (last visited on 17/06/2018) 
3. http://www.rrk.ir/Laws (last visited on 15/06/2018) 
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