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 اختالف در مزجغ تجذیذوظز حلوقض قزار ضًرای 

 هیا دمیو توهلآ

 مؾخقات رأی

 9509005189200782 :ادااامی ؽاار 

 17/7/1395 :رأی فولر تار خ

 دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی ق٧ؼؿحاف ٨ٚچاف 2قْت٥  :رعیوگآ مزخغ

 جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی از رأم ق٨را :خودعتی

 ل ا غ پزلاو 

ظ٨درك زظ٨ا٣غق ردیٖ اكؿ( ك ام، ظ٨ا٦اف د٨ّایی ّٞی٥ ٠اٝک رؿ١ی  در پؼك٣غق

آظؼی٢ ٠حنؼؼ آف زظ٨ا٣غق ردیٖ دكـ( ة٥ ظ٨اؿح٥ اٝؽاـ ة٥ ج٤ٌیٟ ؿ٤غ رؿ١ی یػک 
١٣ایغ. ق٨را ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ظ٨ا٦اف، ایادم ٠اٚتػٜ ظ٨ا٣ػغق  دؿحراق پؼایغ ٠ٌؼح ٠ی

ردیٖ دكـ زٗؼكق٤غق ظ٨درك ة٥ ظ٨ا٦اف( را در دادظ٨اؿث ٣یاكردق اؿػث ةػ٥ اؿػح٤اد 
٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛ ب در ا٨٠ر ٠ػغ٣ی، ٚػؼار ّػغـ  ف آیی٢ دادرؿی دادگاقٚا٨٣ ٠2ادق 

اؿح١اع د٨ّا مادر کؼدق اؿث. ای٢ رأم ٨٠رد جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی ٚؼار گؼٗح٥ ك دادگػاق 
ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ظ٨درك در ز٠ؼة ا٨٠اؿ ٨ٛ٤٠ؿ اؿث ك در ّؼؼ ٣یؽ ةػا ؿػ٤غ ّػادم ك 

، ًػؼح دّػ٨ا ةػ٥ ًؼٗیػث ایػادم گیػؼد  ة٤ػاةؼای٢ كاٚتاض ٨٠رد ٠ْا٥ٞ٠ ٚؼار ٠ی ٚته
زغیػغ( ٚػا٨٣ف قػ٨رام  27ؿاةٙ ز٠ادق  31كاؿ٥ٌ وؼكرجی ٣غارد. ةا اؿح٤اد ة٥ ٠ادق 

اظح ؼ، داد٣ا٥٠ جسغیغ٣ُؼظ٨اؿح٥ را ٣ٛه ك ز٧ث رؿیغگی در ٠ا٦یث ة٥ ق٨را  صٜ

اّادق کؼدق اؿث. ٚاوی ق٨را ةا اؿحغالؿ ة٥ ای٤ک٥ دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی ةا ج٨ز٥ ةػ٥ 
چ٤ا٣ه٥ ٠ؼزِ جسغیغ٣ُؼ، آراء مادرق »٨٣ف یادقغق ک٥ ةیاف داقح٥ اؿث: ٚا ٠27ادق 

ك رأم اّٟ از صکٟ ك ٚؼار اؿث، « ١٣ایغ را ٣ٛه ١٣ایغ رأؿان ٠تادرت ة٥ مغكر رأم ٠ی
اؿػث  ٨١٣دق ٨١٣د. پؼك٣غق را ة٥ آف ٠ؼزِ اّادق ةایـث رأؿان اٚغاـ ة٥ رؿیغگی ٠ی ٠ی

                                                           
 ارقغ ص٨ٛؽ ظن٨می دا٣كراق ا٠اـ مادؽزع(، ؿؼپؼؿث ص٨زق ٚىایی دادگاق ٠٨١ّی ةعف ماٝش آةاد    کارق٤اؿی 
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ؼك٣غق را ٠سغد ز٧ػث رؿػیغگی ٠ػا٨٦م ةػ٥ ك دادگاق، اؿحغالؿ ق٨را را ٣پػیؼٗح٥ ك پ

 اؿث. ٨١٣دق ق٨را اّادق
در اةحغا ةایغ گ٘ث در ارجتاط ةا جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی از ٚؼار٦ػام مػادرق از ؿػ٨م 

اظح ؼ ج٨ؿي دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی در ٠ٛاـ ٠ؼزِ جسغیػغ٣ُؼ،  ٚاوی ق٨رام صٜ
د دارد کػ٥ در ةی٢ ٠ضاکٟ دادگـحؼم ق٧ؼؿحاف ٨ٚچاف، دك دیغگاق کا٠ ن ٠ٕایؼ كز٨

در ای٢ ٨٣قحار ة٥ ةؼرؿی ك ٣ٛغ رأم دادگا٦ی ک٥ پؾ از ٣ٛه ٚؼار، پؼك٣غق را ز٧ػث 
رؿیغگی ٠ا٨٦م ة٥ ق٨را ٨ّدت دادق اؿث ك ٣یؽ اؿحغالالت ٠ٛاةٜ ایػ٢ دیػغگاق کػ٥ 

ةایػغ ظػ٨د رأؿػان  ٠ْحٛغ اؿث دادگاق در ٠ٛاـ جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی پؾ از ٣ٛه ٚؼار ٠ی
قػ٨د. گ٘ح٤ػی اؿػث ٣رار٣ػغق، در  ایغ، پؼداظح٥ ٠یاٚغاـ ة٥ رؿیغگی ك مغكر رأم ١٣

٠ٛاـ ةیاف ٣ٛغ اؿحغالالت رأم دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی، ٠تػا٣ی ك اؿػحغالالت دیػغگاق 
اظح ؼ ك ٠ضاکٟ ص٨ٛٚی اؿػث، را  ٠ٛاةٜ آف، ک٥ دیغگاق ةؼظی ٚىات ق٨را٦ام صٜ

 ادارق کػٜ صٛػ٨ٚی ٚػ٨ق ٚىػایی٥ ك ٠ؼکػؽ جضٛیٛػات  جتیی٢ ظ٨ا٦غ ٨١٣د ك ة٥ دیغگاق
ص٨ٛٚی ک٥ در ٠ٛاـ رِٗ ای٢ جْارض ة٨دق ك ٣رار٣غق آف را اؿحْ ـ ٨١٣دق، اقارق ٧ٛٗی
٦ام دادگػاق  ق٨د. ٚاةٜ ذکؼ اؿث ک٥ در ٠تضػخ ٣ٛػغ ك ةؼرؿػی، اةحػغا اؿػحغالؿ ٠ی

گػؼدد ك در ذیػٜ آف ةػ٥ ٣ٛػغ ك ةؼرؿػی ج٘نػیٞی ٦ػؼ  ص٨ٛٚی در ؿ٥ ة٤غ ةیػاف ٠ػی
 ق٨د. پؼداظح٥ ٠یگیؼد،  اؿحغالؿ ک٥ دیغگاق ٠ٛاةٜ را درةؼ٠ی

 ا و ل تزرعآ

اظح ؼ دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی درظن٨ص ٣ٛه ٚؼار مادرق ج٨ؿي ق٨رام صٜ
 ة٥ دالیٜ ذیٜ اؿح٤اد ٨١٣دق اؿث:

اظح ؼ رأؿان ٠تػادرت ةػ٥ مػغكر ک٥ ٠ضاکٟ ةا ٣ٛه ٚؼار ق٨رام صٜ . درم٨رجی1
رؿػیغگی صکٟ ١٣ایغ ای٢ ا٠ؼ ٠ـحٞؽـ ٠ضؼكـ ٨١٣دف ًؼٗی٢ از صػٙ ةؼظػ٨ردارم از 

ام  ةاقغ ك ةؼاةؼ ام٨ؿ دادرؿی رؿیغگی ة٥ دّاكم ص٨ٛٚی دك٠ؼصٞػ٥ام ٠ی دك٠ؼص٥ٞ
اؿث ك از ًؼؼ دیرؼ ای٤ک٥ ٨٠و٨ّی در ٠ؼص٥ٞ جسغیػغ٣ُؼ ٚاةٞیػث ًػؼح دارد کػ٥ 

 ٠ا٦یث آف در ٠ؼص٥ٞ ةغكم ٨٠رد رؿیغگی ٚؼار گؼٗح٥ ةاقغ.

 رؿیغگی»ؿث: اظح ؼ ةیاف داقح٥ اٚا٨٣ف ق٨را٦ام صٜ 18در ٠ادق  ٚا٣٨٣رػار

 ك ٠غ٣ی دادرؿی آیی٢ ٨ٚا٣ی٢ ٠ٛؼرات جاةِ ٨ٚاّغ، ك ام٨ؿ صیخ از ق٨را ٚاوی

 ٠ٛؼرات»گ٨یغ:  ای٢ ٠ادق ک٥ ٠ی ٨٠2زب جتنؼق  ، ا٠ا ای٢ صکٟ ّاـ ة٥«اؿث کی٘ؼم
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 ای٢ در ٠ٛؼر صکٟ از دادرؿی، ٦ؽی٥٤ ك تدو واظز كاظ٨ا٦ی، رأم، مغكر ة٥ ٣اَؼ

جعنیل یاٗح٥ اؿث ك ٠ٛؼراتً ٣اَؼ ة٥ « اؿث ٚا٨٣ف ای٢ جاةِ ك ٠ـحذ٤ی ٠ادق

ٚا٨٣ف  27جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی، اصکاـ ق٨را را جاةِ ٚا٨٣ف ق٨را دا٣ـح٥ ك در ٠ادق 

 27اظیؼاٝػکؼ، صکٟ جسغیغ٣ُؼ از آراء ٚاوی ق٨را را ةیاف کؼدق اؿث. ٠ٌاةٙ ٠ادق 

 از ركز  ةیـث ٠غت َؼؼ ٚا٨٣ف ای٢ 9 ٠ادق ٨٠و٨ع مادرق آراء ج١اـ»ای٢ ٚا٨٣ف، 

 ق٨را، ٚاوی آراء از جسغیغ٣ُؼ ٠ؼزِ. ةاقغ ٠ی جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی ٚاةٜ اة غ، جاریط

. ةاقغ ٠ی ٚىایی ص٨زق ١٦اف دك کی٘ؼم یا ص٨ٛٚی  ٠٨١ّی دادگاق ٨٠رد صـب

 رأم مغكر ة٥ ٠تادرت رأؿان ١٣ایغ ٣ٛه را مادرق آراء جسغیغ٣ُؼ، ٠ؼزِ چ٤ا٣ه٥

اؿح٘ادق قغق اؿث ك صـب ٠ادق « رأم»در ای٢ ٠ادق از امٌ ح ص٨ٛٚی «. ک٤غ ٠ی

٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛ ب در ا٨٠ر ٠غ٣ی ز٠ن٨ب  ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی دادگاق 299

ٚا٨٣ف ق٨را، ج٘کیکی  27ةاقغ ك در ٠ادق  ٠ی« صکٟ ك ٚؼار»قا٠ٜ « رأم»(، 1379

ٚا٨٣ف  ٠18ادق  2ةی٢ صکٟ ك ٚؼار م٨رت ٣رؼٗح٥ اؿث ك از ًؼؼ دیرؼ ًتٙ جتنؼق 

جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی از صکٟ ٠ٛؼر در مغر ای٢ ٠ادق ٠ـحذ٤ی ق٨را ٠ٛؼرات ٣اَؼ ة٥ 

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی اؿث ک٥  353قغق در ٠ادق ةی٤ی اؿث ك جاةِ صکٟ پیف

٨٠ازی٢  ةا ٠ٌاةٙ را قکایث ٨٠رد ٚؼار ک٥ درم٨رجی جسغیغ٣ُؼ دادگاق»دارد  ةیاف ٠ی

 را پؼك٣غق ٛه،٣ از  پؾ م٨رت ای٢ در ٔیؼ. ک٤غ ٠ی جأییغ را آف د٦غ جكعیل ٚا٣٨٣ی

ةؼظی از «. د٦غ ٠ی ٨ّدت ٚؼار مادرک٤٤غق دادگاق ة٥ ٠ا٨٦م ةؼام رؿیغگی

اگؼچ٥ رأم »ا٣غ:  ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی گ٘ح٥ 358ص٨ٛٚغا٣اف در ذیٜ ٠ادق 

ةاقغ، ا٠ا چ٨ف جکٞیٖ  ای٢ ٚا٨٣ف اّٟ از صکٟ ك ٚؼار ٠ی 299دادگاق، ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ادق 

 353قغق ة٥ م٨رت ٚؼار ةاقغ، در ٠ادق ك ٗـط٨٠ردم ک٥ رأم جسغیغ٣ُؼظ٨اؿح٥ 

١٦ی٢ ٚا٨٣ف ج٧٤ا ٣اَؼ ة٥ ٨٠ردم اؿث ک٥ دادگاق  358جْیی٢ قغق اؿث. ٠ادق 

ة٤اةؼای٢  1 «جسغیغ٣ُؼ، رأم جسغیغ٣ُؼظ٨اؿح٥ را صکٟ دا٣ـح٥ ك آف را ٗـط ١٣ایغ

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی را اّٟ از صکٟ ك ٚؼار  358در ٠ادق « رأم»آ٣اف ٣یؽ كاژق 

١٦اف ٚا٨٣ف، ٍٝ٘ ٠ؽة٨ر را ٠حى٢١ صکٟ  353ا٣غ ك ٗٛي ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣ل ٠ادق  دا٣ـح٥

اظح ؼ، ٚا٣٨٣رػار از ٚا٨٣ف ق٨رام صٜ 27دا٤٣غ. از ًؼؼ دیرؼ ای٤ک٥ در ٠ادق  ٠ی

                                                           
 .409، ص 2، ج 1384ج٧ؼاف: دراؾ،    ین ادارعآ مواآ. ق١ؾ،ّتغاهلل، 1
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ام اؿث ةؼ ای٤ک٥ ظ٨دً  کؼدق اؿث ك ای٢ ظ٨د صغاٜٚ ٚؼی٥٤ اؿح٘ادق« رأؿان»ک٥١ٞ 

دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی در ٠ٛاـ جسغیغ٣ُؼ اٚغاـ ة٥ مغكر رأم زاّٟ از صکٟ ك ٚؼار( 

ٚا٨٣ف ق٨را( اؿحغالؿ ة٥  ١٣27ایغ  ٗٞػا ةا ج٨ز٥ ة٥ كز٨د ٣ل مؼیش ٚا٣٨٣ی ز٠ادق 

ب ٧ٛٗی ةیاف قغق ام ة٨دف رؿیغگی( كزا٦حی ٣غارد ك در ةؼظی کح امٜ زدك٠ؼص٥ٞ

 ازح٧اد دارد كز٨د ٣ل ک٥ زایی در 1«:ا٤ٝل ٨٠رد ٗی ٝ زح٧ادال٠ـاغ »اؿث: 

٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛ ب  ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی دادگاق ٣7یـث. دیرؼ ای٤ک٥ در ٠ادق  زایؽ

 ة٥»ام ة٨دفً رؿیغگی اؿث ةیاف قغق:  در ا٨٠ر ٠غ٣ی ک٥ ةیا٣رؼ امٜ دك٠ؼص٥ٞ

 ٠ؼص٥ٞ ک٥ درز٠ا٣ی جا ٨١٣د رؿیغگی ةاالجؼ ٠ؼص٥ٞ در ج٨اف د٨ّایی ١٣ی ٦یچ ٠ا٦یث

 27ك ٠ادق « ٚا٨٣ف ٨٠زب ة٥ ٠رؼ  ةاقغ، ٣كغق مادر صک١ی د٨ّا آف در ٣عـحی٢

 ٚا٨٣ف ق٨را ٣یؽ صک١ی اؿث ٚا٣٨٣ی، ٝػا اؿحذ٤ائی اؿث ةؼ امٜ ٠ػک٨ر.

اظح ؼ آ٠غق اؿػث ٣ػل ٣یـػث، چػ٨ف ٚا٨٣ف ق٨را٦ام صٜ 27. آ٣ه٥ در ٠ادق 2

« رأم»ام٨ؿ، ٣ل، ز٠ا٣ی ٠ضٛٙ اؿث ک٥ اصح١اؿ ظ ؼ در آف ٣تاقغ ك ک١ٞػ٥ ةؼاةؼ 

ج٨اف از آف ة٥ از١اؿ  در ٠ادق یادقغق اً ؽ دارد ك ٠ؼدد ةی٢ صکٟ ك ٚؼار اؿث ك ٠ی

جْتیؼ کؼد ك ةؼ ١٦ی٢ اؿاس، جْتیؼ دادگاق از رأم ة٥ صکٟ جْاروی ةػا ٣ػل ٣غاقػح٥ 

 ق٨د. جؼ ةؼداقث ٠ی أم صکٟ كاوشكیژق ای٤ک٥ ةؼپای٥ جتادر ّؼٗی از كاژق ر ة٥

كز٥ اصح١اؿ ظ ؼ در آف ٦یچ، ک ٠ی اؿث مؼیش در ٨ٌٞ٠ب ک٥ ة٥«٣ل»

ی٤ْی ک ٠ی ک٥ در ٠ٌٞتی ٨٧َر دارد كٝی اصح١اؿ « َا٦ؼ»كز٨د ٣غاقح٥ ةاقغ. 

ق٨د ک٥ گ٨ی٤غق ة٥ ک١ک ٚؼی٥٤، ظ ؼ ای٢ َا٦ؼ را ارادق کؼدق ةاقغ   دادق ٠ی

ث ا٠ا ٨٧َر در صکٟ ك ٚؼار دارد ك اصح١اؿ ارادق ٦ؼ دك ة٤اةؼای٢ ک٥١ٞ رأم، ٣ل ٣یـ

٤ْ٠ا در آف ٦ـث ك در ٨٠اردم ک٥ ٠حکٟٞ، ک ـ یا ّتارجی را ةیاف ٨١٣دق ک٥ ٨٧َر 

ركد، آ٣ک٥ ٣ل ةاقغ ك اصح١اؿ ارادق ظ ؼ َا٦ؼ درةارق آف ٠یدر ٤ْ٠ایی دارد ةی

ّٟٞ ام٨ؿ اؿث ك ک٥ یکی از ام٨ؿ ُٝ٘ی ّٛٞی در  رؿغ ٠ی« ا٨٧ُٝراطالة»٨٣ةث ة٥ 

 َا٦ؼ٦ا ظ ؼ ك اٝک ـ َا٦ؼ ةی٢األ٠ؼ  دارإذا »ة٥ جْتیؼ ةؼظی ١ّٞام ام٨ؿ، 

ق٨د  قا٠ٜ صکٟ ك ٚؼار ٠ی« رأم»ك َا٦ؼ ک٥١ٞ «. َا٦ؼق ّٞی اٝک ـ ص١ٜٗاألمٜ 

ٗؼ٠ایغ:  صسیث دار٣غ  چ٤ا٣ک٥ ّ ٥٠ ٠ُ٘ؼ ٠ی ا٨٧ُٝراطالةم٨ؿ ُٝ٘ی٥ ازز٥ٞ١ ك ا

                                                           
ٌاء، ٠ض١غصـی٢، . کاق1ٖ  .136 ، ص1، ج 1432ٟٚ: ٠س١ِ ز٧ا٣ی جٛؼیب ٠ػا٦ب اؿ ٠ی،  تقز زدلادلیإٝ
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 ٗی اْٝٛ ء جتا٣ی ٨٦ ك كاصغ اُٝٞ٘ی٥ األم٨ؿ ز١یِ ٗی اٝغٝیٜ ك ا١ٝغرؾ اف»

 ارادق ةاصح١اؿ االّح٤اء ّغـ ك اٝک ـ ة٨٧ُراألظػ  ّٞی ةی٧٤ٟ اٝساری٥ اٝعٌاةات

 كاإل١٦اؿ  ارادقأك  ا٧ٝؽؿأك  اٝعٌاءإٝ٘ٞ  أك  ةاصح١اؿالیْح٨٤ف  ک١ا اُٝا٦ؼ ظ ؼ

ج٧٤ا ٠س١ٜ ٣یـث ةٞک٥ ٠تی٢ اؿث ك در ّٟٞ  ة٤اةؼای٢، ٍٝ٘ رأم ٥٣ 1 «اإلز١اؿ

ٚا٨٣ف ق٨را از  27ام٨ؿ، ٠تی٢ یا ٣ل اؿث یا َا٦ؼ. ك كاژق ٠ػک٨ر زرأم( در ٠ادق 

 ةاقغ. ٗٞػا جْتیؼ دادگاق از رأم ة٥ ٠س١ٜ، مضیش ٣یـث. ٠ی« َا٦ؼ»٨٣ع 

دچار قک ك ک٥ ا٣ـاف درةارق ُٝ٘ی از اٝ٘اظ ة٥ اّحتار ٤ْ٠ام آف،  ٤٦را٠ی

 گؼدد: ق٨د، دك گ٥٣٨ قک ةؼام اك ٠ضٛٙ ٠ی جؼدیغ ٠ی

ةؼام صکٟ ك ٚؼار كوِ « رأم»ک٤غ ک٥ ٍٝ٘  گا٦ی در امٜ كوِ قک ٠ی دلف.

 قغق اؿث یا ظیؼ؟

اٗحغ  ی٤ْی  گا٦ی در ٠ؼاد ٠حکٟٞ، پؾ از ٗؼض ّٟٞ ة٥ كوِ، ة٥ قک ٠ی ب.

دا٣غ ٠حکٟٞ کغاـ ٤ْ٠ا را ارادق  یٛی٢ دارد ک٥ كاژق رأم ةؼام صکٟ كوِ قغق، ا٠ا ١٣ی

 کؼدق اؿث.

٦ام صٛیٛث ك ٠ساز اؿث درم٨رجی اؿث ک٥  اؿحغالؿ ة٥ جتادر ک٥ از ٣كا٥٣

٤ْ٠ا كوِ قغق اؿث یا ظیؼ ك ة٥  ا٣ـاف دچار جؼدیغ گؼدد ٗ ف ٍٝ٘ ةؼام ٗ ف

ةاقغ صاؿ آ٣ک٥ ک٥١ٞ  صٛیٛث ٣اَؼ ة٥ ة٤غ زاٖٝ( ػ ی٤ْی قک در امٜ كوِ ػ ٠ی

٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛ ب در ا٨٠ر ٠غ٣ی  آیی٢ دادرؿی دادگاق 299رأم ةؼاؿاس ٠ادق 

صٛیٛحان ةؼام صکٟ ك ٚؼار كوِ گؼدیغق ك جؼدیغم ٣یـث ک٥ ٚا٣٨٣رػار ای٢ ٍٝ٘ را 

ی٤ْی  ػغاؽ یادقغق كوِ ٨١٣دق اؿث ك ای٢ ٨٠رد ٣اَؼ ة٥ ة٤غ زب( ةؼام ٦ؼ دك ٠ن

ةاقغ ك در ای٤سا ةایغ ة٥ ام٨ؿ ُٝ٘ی ّٛ ئی ک٥  قک در ٠ؼاد ٠حکٟٞ ػ ٠ی

 از ز٥ٞ١ آ٣اف اؿث، ٠ؼاز٥ْ کؼد. ا٨٧ُٝراطالة
ک٥ ک١ٞػ٥ رأم، ٠ٌٞػٙ . دادگاق گا٦ی رأم را ٠ٌٞٙ دا٣ـح٥ ك گا٦ی ّاـ  درصاٝی3

 اٗػؼاد، ةػؼ ّػاـ دالٝث: گ٨ی٤غ ٩٠ اً ؽ ك ٨١ّـ ةی٢ ج٘اكت رددر٨٠ اؿث ك ام٨ٝی٨ف
ةاقغ ك ٣ػ٥ ةا٨ٝوػِ  ٠ی ةاْٜٝٛ ٠نادیٙ آف ك اٗؼاد ةؼ ٠ٌٞٙ دالٝث ك٩ٝ اؿث ةا٨ٝوِ
 ٠نادیٙ ك اٗؼاد ة٥ ؿؼایث ك ق٨١ؿ ٍٝ٘، ك ز٥ٞ١ ؿاظح١اف ة٥ ج٨ز٥ ةا ّاـ در ی٩٤ْ

                                                           
 .33، ص 1 ، ج1379ٟٚ: ا٣حكارات اؿ١اّیٞیاف،  دلف ی دفو . ٠ُ٘ؼ، ٠ض١غروا، 1
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 ج٨زػ٥ ةػ٥ ٣یـػث ك ةػا گ٣٨ػ٥ایػ٢ اً ؽ در گؼدد. صاؿ آ٣ک٥ ٩٠ اؿح٤تاط ّاـ جضث
 قػ٨١ؿ اؿػح٘ادق ٠عاًػب قػعل ٠ٌٞػٙ، ٝ٘ػٍ از قػ٨د ٩٠ گ٘ح٥ صک١ث ٠ٛغ٠ات

در ای٤سا ٣یؽ دالٝث ک٥١ٞ رأم ةؼ صکٟ ك ٚؼار ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ٛغ٠ات صک١ػث از  .ک٤غ ٩٠
ک٥ دٝیٜ ازح٧ادم داقح٥ ةاقیٟ، ٨٣ةػث ٨٣ع دالٝث ّٛٞی اؿث. از ًؼؼ دیرؼ ٠ادا٠ی

رؿغ چ٤ا٣کػ٥  ام( ک٥ دٝیٜ ٗٛا٦حی اؿث، ١٣ی دك٠ؼص٥ٞة٥ ج١ـک ة٥ امٜ زرؿیغگی 
 .«الدٝیٜ صیخ دٝیٜألمٜ ا»گ٘ح٥ قغق: 

. ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی زؽء ٨ٚا٣ی٢ ٠ت٤ایی دادرؿی اؿث ك ٨٠ارد ٠ـػک٨ت 4
 ج٨اف ة٥ آف جـؼم داد ک٥ ای٢ ا٠ؼ، پـ٤غیغق اؿث. در ؿایؼ ٨ٚا٣ی٢ را ٠ی
ك در ٨٠ارد ؿک٨ت در ؿایؼ  آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ّاـ اؿث ٦ؼچ٤غ ک٥ ٚا٨٣ف

اظح ؼ ای٢ ٚا٨٣ف ق٨را٦ام صٜ 27ج٨اف ة٥ آف رز٨ع کؼد  ا٠ا در ٠ادق  ٨ٚا٣ی٢ ٠ی
٨٠و٨ع ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار گؼٗح٥ ك ؿک٨جی كز٨د ٣غارد. از ؿ٨یی، ٚا٨٣ف ق٨را ظاص 

 اؿث ك ٠ؤظؼ ةؼ ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی، كوِ ك جن٨یب قغق اؿث.
ص٨ٛٚی ك ادارق کٜ ص٨ٛٚی ٨ٚق  جضٛیٛات ٧ٛٗیدر ذیٜ ة٥ ةیاف دیغگاق ٠ؼکؽ 

 ق٨د. ٚىایی٥ ک٥ در جأییغ دیغگاق ٠ٛاةٜ رأم دادگاق اؿث، اقارق ٠ی

 ص٨ٛٚی ٨ٚق ٚىایی٥ ةیاف داقح٥ اؿث:٠ؼکؽ جضٛیٛات ٧ٛٗی دلف.

 353كز٥ ٠كػ٨١ؿ ٠ػادق ٦یچ اظح ؼ ة٥جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی در ق٨را٦ام صٜ»
ٚػا٨٣ف قػ٨را٦ام  27كػ٨١ؿ ٠٘ػاد ٠ػادق ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٣یـث، ةٞکػ٥ ٠

( اؿث ك ةؼ ای٢ اؿاس، دادگاق در ٠ٛاـ جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی 1394اظح ؼ ز٠ن٨ب  صٜ
ج٨ا٣ػػغ در مػػ٨رت ٚػػؼار ةػػ٨دف رأم  اظح ؼ ١٣ی ٣ـػػتث ةػػ٥ آراء قػػ٨رام صػػٜ

جسغیغ٣ُؼظ٨اؿػػح٥ ك پػػؾ از ٣ٛػػه، آف را ز٧ػػث رؿػػیغگی ٠ػػا٨٦م ةػػ٥ قػػ٨رام 
اظح ؼ  ٚػا٨٣ف قػ٨را٦ام صػٜ 27ٗػٙ ٠ػادق اظح ؼ ٨ّدت ١٣ایغ، ةٞکػ٥ ةایػغ ك صٜ

ک٤غ، رأؿان ٠تادرت ةػ٥ مػغكر  اظح ؼ را ٣ٛه ٠یچ٤ا٣ه٥ آرام مادرق از ق٨رام صٜ
ای٢ ٠ؼکؽ در ادا٥٠ ةیاف داقح٥ اؿث: در م٨رت جعٖٞ ١ّٞی، دادگاق ةا  1«.رأم ١٣ایغ

٥٤ّ را ٣ٛه ك آف را ز٧ث رؿیغگی ٠سػغدان ةػ٥ قػ٨را  های٢ ٗؼض ک٥ داد٣ا٥٠ ٠ْحؼض
رؿاؿ ١٣ایغ، ٚاوی ق٨را جکٞی٘ی در رؿیغگی ٣غارد ك ةایغ ٠ؼاجػب را ز٧ػث جْیػی٢ ا

                                                           
 ٟٚ: ٠ؼکؽ دخت/فؽوردهای قلمزخغ تدو واظز دس  رد  ٚىایی٥،  ٨ٚق ص٨ٛٚی٧ٛٗی جضٛیٛات ٠ؼکؽ. 1

 .2 ، ص1395ٚىایی٥،  ٨ٚق ص٨ٛٚی٧ٛٗی جضٛیٛات
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 جکٞیٖ ٧٣ایی ك گؽارش جعٖٞ ة٥ رئیؾ کٜ دادگـحؼم اّ ـ ١٣ایغ.

در  ٨٠02/03/1396رخ  516/96/7ادارق کٜ ص٨ٛٚی ٨ٚق ٚىایی٥ در ٣ُؼی٥  ب.

ٚا٨٣ف  27ةؼاةؼ ٠ادق »گؼٗح٥ از ؿ٨م ٣رار٣غق اذّاف داقح٥ اؿث: پاؿط اؿحْ ـ م٨رت

، چ٤ا٣ه٥ ٠ؼزِ جسغیغ٣ُؼ، آراء مادرق را ٣ٛه ١٣ایغ 1394اظح ؼ ؿاؿ ق٨را٦ام صٜ

ةاقغ. ای٢  ٠ٛن٨د از آراء، اّٟ از صکٟ ك ٚؼار ٠ی .١٣ایغ راؿان ٠تادرت ة٥ مغكر رأم ٠ی

اظح ؼ ٠ٛؼر کؼدق  صکٟ ظامی اؿث ک٥ ٢٤ٛ٠ ةؼام جسغیغ٣ُؼ از آراء ق٨را٦ام صٜ

یس٥ دادگاق ٠٨١ّی در ٠ٛاـ رؿیغگی جسغیغ٣ُؼ ٣ـتث ة٥ ٚؼار رد د٨ّا یا اؿث. در٣ح

اظح ؼ، در م٨رت ٣ٛه، رأؿان رؿیغگی ٠ا٨٦م ٨١٣دق ّغـ اؿح١اع مادرق از ق٨رام صٜ

٦ام ٠٨١ّی ك  ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی دادگاق ١٣3511ایغ ك ٠ٛؼرات ٠ادق  ك ا٣كاء رأم ٠ی

جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ة٨دق ك ٚاةٜ جـؼم ة٥ ٠ؼزِ ٦ام  ة٥ دادگاقا٣ٛ ب در ا٨٠ر ٠غ٣ی رازِ

 «.ةاقغ ٦ام ٠٨١ّی( ١٣ی اظح ؼ زدادگاقجسغیغ٣ُؼ آراء ق٨را٦ام صٜ

در  ٨٠24/08/1388رخ  5284/7ادارق کٜ ص٨ٛٚی ٨ٚق ٚىایی٥ در ٣ُؼی٥  ج.

ةا ج٨ز٥ ة٥ اً ؽ »داقث:  اظح ؼ ةیاف ٠ی ز٠اف صاک١یث ٚا٨٣ف ؿاةٙ ق٨رام صٜ

ك ای٤ک٥ ج٘کیکی ةی٢ صکٟ ك ٚؼار ٚائٜ ٣كغق ك ای٤ک٥  1387ؽ.ش.ح.ا.  ٠312ادق 

٦ام ةغكم پؾ از ٣ٛه درظن٨ص اّادق پؼك٣غق ة٥ دادگاق ٠1379ٛؼرات ؽ.آ.د.ـ. 

ٚؼار جسغیغ٣ُؼظ٨اؿح٥ ز٧ث رؿیغگی ٠ا٨٦م ٚاةٜ جـؼم ة٥ آراء ق٨را٦ام 

ٚا٨٣ف یادقغق ک٥ دادگاق  31اظح ؼ ٣یـث ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ٚـ١ث اظیؼ ٠ادق  صٜ

٠٨ی را ة٥ ٨٤ّاف ٠ؼزِ جسغیغ٣ُؼ آرام ق٨را٦ام ٠ػک٨ر در م٨رت ٣ٛه رأم ١ّ

ق٨را اّٟ از ای٤ک٥ صکٟ ةاقغ یا ٚؼار، ق٤اظح٥، ٠ؼازِ ٠ػک٨ر رأؿان ةایـحی رؿیغگی 

 3«.٠ا٦یحی ٨١٣دق ك اجعاذ جن١یٟ ٠ٛحىی ة١٤ای٤غ

                                                           
 اؿث. مضیش 353. ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ح٢ ؿ٨اؿ ٨٠رد اؿحْ ـ ٠ادق 1
 ( زایرؽی٢ آف قغق اؿث.1394اظح ؼ ز٠ن٨ب ق٨را٦ام صٜ ٚا٨٣ف 27 . در صاؿ صاوؼ ٠ادق2

 ك( 9ز ٨٠اد ٨٠و٨ع مادرق آراء کٞی٥» (:18/04/1387 اظح ؼ ز٠ن٨بصٜ ق٨را٦ام ٚا٨٣ف 31* ٠ادق 
 جسغیغ٣ُؼ ٠ؼزِ. ةاقغ ٠ی جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی ٚاةٜ اة غ جاریط از ركز ةیـث ٠غت َؼؼ ٚا٨٣ف ای٢( 11ز
 ٚىایی ص٨زق ١٦اف ٠٨١ّی دادگاق ق٨را ٚاوی آراء از جسغیغ٣ُؼ ٠ؼزِ ك ق٨را ٚاوی ق٨را، آراء از
 «.١٣ایغ ٠ی رأم مغكر ة٥ ٠تادرت رأؿان ١٣ایغ ٣ٛه را آراء مادرق جسغیغ٣ُؼ، ٠ؼزِ چ٤ا٣ه٥. ةاقغ ٠ی

ز٨٧١رم،  ج٧ؼاف: ریاؿث دخت/فمداوػی  ااون ؽوردهای قل. ا٨٠ر جغكی٢، ج٤ٛیش ك ا٣حكار ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات، 3

 .59، ص٠1394ْاك٣ث ص٨ٛٚی، ٠ْاك٣ث جغكی٢، ج٤ٛیش ك ا٣حكار ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات، ادارق چاپ ك ا٣حكار، 
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 اتیدی

از ک٥ دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی در ٠ٛاـ جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی، ٚؼار مادرق  درم٨رجی
اظح ؼ را ٣ٛه ١٣ایغ، در ةی٢ ٠ضاکٟ ك ركی٥ ٚىایی دك دیغگاق ؿ٨م ق٨رام صٜ

ٚا٨٣ف  ٠18ٕایؼ كز٨د دارد  ةؼظی ٠ْحٛغ٣غ در م٨رت ٣ٛهً ٚؼار ق٨را، صـب ٠ادق 
اظح ؼ ک٥ ةیاف داقح٥ رؿیغگیً ٚاوی ق٨را از صیخ ام٨ؿ ك ٨ٚاّغ،  ق٨را٦ام صٜ

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی  ٠353ادق  جاةِ ٠ٛؼرات ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی اؿث ك
ٚا٨٣ف  27در ٠ادق « رأم»٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛ ب در ا٨٠ر ٠غ٣ی ك ای٤ک٥ ک٥١ٞ  دادگاق

ق٨را ٨٧َر در صکٟ دارد، پؼك٣غق ةایغ ز٧ث رؿیغگی در ٠ا٦یث د٨ّا ة٥ ق٨را اّادق 
٠ادق  2ق٨د، ا٠ا در ٠ٛاةٜ، ةؼظی دیرؼ ةؼ ای٢ ّٛیغق ٦ـح٤غ ک٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ جتنؼق 

اظح ؼ ک٥ ةیاف داقح٥ ٠ٛؼرات ٣اَؼ ة٥ جسغیغ٣ُؼ از صکٟ ا٨٣ف ق٨را٦ام صٜٚ 18

ای٢ ٚا٨٣ف  27( ٠ـحذ٤ی ك جاةِ ٚا٨٣ف ق٨راؿث ك ٠ادق ٠18ٛؼر در ای٢ ٠ادق ز٠ادق 
 ٠ؼزِ ةاقغ ةیاف داقح٥ اؿث چ٤ا٣ه٥ک٥ ٣اَؼ ة٥ جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی از آراء ق٨را ٠ی

 مغكر ة٥ ٠تادرت رأؿان  ١٣ایغ، ٣ٛه را مادرق از ؿ٨م ٚاوی ق٨را آراء جسغیغ٣ُؼ،
ک٤غ ك رأم اّٟ از صکٟ ك ٚؼار اؿث ك ج٘کیکی در ای٢ ظن٨ص م٨رت  ٠ی رأم

ةایـث پؾ از ٣ٛه ٚؼار، ظ٨د رأؿان ٠تادرت ة٥  ٣رؼٗح٥، دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی ٠ی
 رؿیغگی ك مغكر رأم ١٣ایغ.
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