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 اختیبرات ضببطبن خبظ در تفتیص خًدري

 در پزتً وقذ یک رأی

 ػثاعآ هلیاااآ ػاىفی

 چکیو 

٣یؼك٦ام ٠ٛاك٠ث ةـیر ة٥ ٨٤ّاف واةٌاف ظاص ّ كق ةؼ کـب صکٟ ٚىایی،  
٠کٖٞ ة٥ رّایث و٨اةي ٚا٣٨٣ی الزـ از ز٥ٞ١ دارا ة٨دف کارت واةٌی ك گػرا٣غف 

٦ام آ٨٠زقی ة٨دق ك ج٧٤ا در قؼایٌی صٙ ٠غاظ٥ٞ دار٣غ ک٥ واةٌاف دیرؼ در  دكرق
ٚغاـ ة٥ ٨٠ِٚ ٨١٤٣دق یا از ایكاف اؿح١غاد کؼدق ٠ضٜ صادد٥ صى٨ر ٣غاقح٥ یا ا

اّحتارم گؽارش واةي ك اد٥ٝ  ةاق٤غ. ٦ؼگ٥٣٨ جعٖٞ از ای٢ و٨اةي ّ كق ةؼ ةی
ج٨ا٣غ ة٥ مغكر صکٟ ةؼائث یا ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب ة٥ ٣ِ٘ ٠ح٧ٟ  جضنیٜ قغق ک٥ ٠ی

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ك  7ةیا٣سا٠غ، ٨٠زب ٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼم واةي كٗٙ ٠ادق 

 ة٥ ةْغ ای٢ ٚا٨٣ف ظ٨ا٦غ ة٨د. 256ك  ٠14ـئ٨ٝیث ٠غ٣ی كم ةؼاؿاس ٨٠اد 

 ةازرؿی، واةي دادگـحؼم، ٣یؼكم ٠ٛاك٠ث ةـیر، ظ٨درك. ها: هلیولدص 
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 متن رأی

یک ّغد  ؼ ةؼ قؼکث در ص١ٜ ك ٣ر٧غارمدایـ( ك زح( پؼك٣غق اج٧ا٠ی آٚایاف زع(، ز »
كا٥٣ ٗٞ٘ٞی گاز اقک کٞی ظارزی در قْت٥ آكر ك یک ةٌؼم یک ٝیحؼم  ٗا  ٠633كؼكب ٝا

دادیارم ٠ك٧غ ٠ٌؼح گؼدیغق اؿث. ةؼ اؿاس ٠ضح٨یات پؼك٣غق، واةٌاف ةـیسی در صی٢ 
ز٣ی ة٥ ظ٨درك ٠ح١٧ی٢ ٨٤ُ٠ف قغق ك پؾ از زـحس٨م ظ٨درك از زیؼ م٤غٝی ز٨ٞ ؿ١ث  گكث

کٞی ك از دركف ک٥ٝ٨ كا٥٣ ظاٝی ٜٗٞ٘ قاگؼد یک قیك٥ ٠كؼكب ٝا را پیغا  پكحی یکی از ٠ح١٧ی٢ ٗا
ک٤٤غ. ٝک٢ ٠ٛاـ ٚىایی ةا ج٨ز٥ ة٥ ا٣کار قغیغ ٠ح١٧ی٢، ٣ض٨ق ةازرؿی از ظ٨درك ك ٗٛغاف  ٠ی

٠س٨ز ٚىایی ز٧ث ةازرؿی ظ٨درك ك ّغـ اصؼاز ٠ك٨٧دة٨دف زؼـ، ٣ض٨ق جضنیٜ دٝیٜ واةٌاف 
 را ؿؼاؿؼ كازغ ایؼاد دا٣ـح٥ ك ةا اؿح٤اد ة٥ جضنیٜ ٔیؼٚا٣٨٣ی دٝیٜ از ؿ٨م ایكاف ٣ُؼ ةؼ ّغـ
اّحتار گؽارش واةٌاف داقح٥ ك ة٥ دٝیٜ ٗٛغاف اد٥ٝ دیرؼ در ادتات ةؽ٦کارم ٠ح١٧ی٢ ك در 

ك  36، 7، 2،4زا٣ت٥ ة٥ صؼیٟ ظن٨می ق٧ؼك٣غاف ةا اؿح٤اد ة٥ ٨٠اد  راؿحام میا٣ث ك اصحؼاـ ٥١٦
 36ٚا٨٣ف ٠سازات اؿ ٠ی ك ةؼ ٠ت٤ام امٜ  121ك  120ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ك ٨٠اد  61

 «اؿاؿی ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب ٠ح١٧اف را مادر ٨١٣دق اؿث.ٚا٨٣ف 

 ؽزح ل تقلیل موموع

٦ام ٠عحٖٞ ٠ضٜ ٣ؽاع جْیی٢ صغكد صؼیٟ  یکی از ٨٠و٨ّاجی ک٥ در ؿاؿ
ظن٨می ك ص٨زق اظحیارات واةٌاف دادگـحؼم ة٨دق، ةازرؿی ك ج٘حیف ظ٨درك 
اؿث. ز٧ث ةؼرؿی اةْاد قکٞی ك ٠ا٨٦م ٚؼار ٨ٗؽ وؼكرم اؿث ٨٧٘٠ـ واةي 
دادگـحؼم، زایراق ٣یؼك٦ام ٠ٛاك٠ث ةـیر در ای٢ ٠یاف، كَایٖ ك اظحیارات 

ق در ةازرؿی ظ٨درك جكؼیش ؿ قاکی، ٠ح٧ٟ ك ٠ٛاـ ٚىایی ة٥ كیژواةٌاف در ٚتا
 گؼدد ك ؿپؾ ةؼ اؿاس ٨ٚا٣ی٢ ٨٠ز٨د ٚؼار مادرق ٨٠رد ارزیاةی ك جضٞیٜ ٚؼار گیؼد.

 . ماتو اداگغتزی هیغت؟1
 ،٠1392ن٨ب  آیی٢ دادرؿی کی٘ؼمٚا٨٣ف  28واةٌی٢ دادگـحؼم كٗٙ ٠ادق 

ک٥ جضث ٣ُارت ك جْٞی١ات دادؿحاف در کكٖ زؼـ، صٍ٘ آدار ك ٠أ٨٠را٣ی ٦ـح٤غ 
آكرم اد٥ٝ ك٨ٚع زؼـ، ق٤اؿایی، یاٗح٢ ك ز٨ٞگیؼم از ٗؼار ك ٠ع٘ی  گؼدّ ئٟ ك 

ات ٚىایی، ة٥ ٨٠زب قغف ٠ح٧ٟ، جضٛیٛات ٠ٛغ٠اجی، اة غ اكراؽ ك ازؼام جن١ی١
ةؼ ٧ّغق دادؿحاف ٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر  32ًتٙ ٠ادق ریاؿث ةؼ ایكاف  ک٤٤غ. ٚا٨٣ف اٚغاـ ٠ی
 .٤غ٦ـحجٛـیٟ  ٚاةٜ ة٥ واةٌی٢ ّاـ ك ظاصاؿث ك  ٦ؼ ص٨زق ٚىایی

ق٨د ک٥ صٙ ٠غاظ٥ٞ در ج١ا٠ی زؼایٟ را  واةٌی٢ ّاـ ة٥ ٠أ٨٠را٣ی گ٘ح٥ ٠ی
ةؼ ٧ّغق واةٌی٢  29کٞی٥ اظحیارات ك كَای٘ی ک٥ ًتٙ ٠ادق  ج٨ا٤٣غ داقح٥ ك ٠ی
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داراف آ٨٠زش دیغق  قا٠ٜ ٗؼ٠ا٣غ٦اف، اٗـؼاف ك درز٥ك  گػاقح٥ قغق را ا٣ساـ د٤٦غ
٠ادق  8ا٦ٟ كَایٖ ایكاف در ة٤غ ةاق٤غ.  ٠ی٣یؼكم ا٣حُا٠ی ز٨٧١رم اؿ ٠ی ایؼاف 

ایؼ ةؼ ٠تارزق ةا د 1369ٚا٨٣ف ٣یؼك٦ام ا٣حُا٠ی ز٨٧١رم اؿ ٠ی ایؼاف ٠ن٨ب  4
٨٠اد ٠عغر، ٚاچاؽ کاال ك ٤٠کؼات ك ٗـاد، پیكریؼم از ك٨ٚع زؼـ، کكٖ زؼائٟ، 
ةازرؿی ك جضٛیٙ، صٍ٘ آدار ك دالیٜ زؼـ، دؿحریؼم ٠ح١٧اف ك ز٨ٞگیؼم از ٗؼار ك 

 ٠ع٘ی قغف آ٣اف ك ازؼا ك اة غ اصکاـ ٚىائی جْیی٢ قغق اؿث.
 ٠ٛا٠ات ك ٠أ٨٠را٣ی٨ف قا٠ٜ ١٦ی٢ ٚا٣ 29ًتٙ ة٤غ زب( ٠ادق واةٌی٢ ظاص 

واةي دادگـحؼم ، ک٥ ة٥ ٨٠زب ٨ٚا٣ی٢ ظاص در صغكد كَایٖ ٠ض٨ؿ قغق اؿث
 ج٨اف ة٥ اٗؼاد ذیٜ اقارق ٨١٣د: ك از ز٥ٞ١ آ٧٣ا ٠ی ق٣٨غ ٠ضـ٨ب ٠ی

 رؤؿا، ٠ْاك٣اف ك ٠أ٨٠راف ز٣غاف ٣ـتث ة٥ ا٨٠ر ٠ؼة٨ط ة٥ ز٣غا٣یاف  

  ٠أ٨٠راف كزارت اً ّات 

 اؿ ٠ی ا٣ٛ ب   پاؿغاراف  ؿپاق  ةـیر  ك٠ث٠ٛا  ٣یؼكم  ٠أ٨٠راف  

  ؿایؼ ٣یؼك٦ام ٠ـٞش در ٨٠اردم ک٥ ة٥ ٨٠زب ٚا٨٣ف ج١اـ یا ةؼظی از

  ق٨د كَایٖ واةٌاف ة٥ آ٣اف ٠ض٨ؿ 

  ٨٠ری٢ أ٨٠ری٢ ٠ضیي زیـث در ارجتاط ةا زؼائٟ زیـث ٠ضیٌی، ٠أ٠

ةا زؼایٟ ٠ؼة٨ط ة٥ ص٘اَث از ز٤رٜ، کاپیحاف  ارجتاطز٤رٞتا٣ی در 

 ك... ٨٦اپی١ا در ارجتاط ةا زؼای١ی ک٥ در ٨٦اپی١ا رخ ٠ی د٦غ

 30ز٧ث اصؼاز ٨٤ّاف واةي دادگـحؼم، ازح١اع قؼایي ذیٜ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ادق 

 ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم وؼكرم اؿث:

 كداٚث ك ٨٠رد اّح١اد ة٨دف  .1

 ٘ام كَایٖ ٚا٣٨٣ی ٦ام الزـ ز٧ث ای ٗؼاگیؼم ٧٠ارت .2

 ٚىایی ٠ؼة٨ط  ٦ام آ٨٠زقی زیؼ ٣ُؼ ٠ؼزِ گػرا٣غف دكرق .3

 جضنیٜ کارت كیژق واةٌاف دادگـحؼم. .4

ٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر ٨٤٠ط ة٥ آف اؿث ک٥ آف  36اّحتار گؽارش واةي كٗٙ ٠ادق 

گؽارش ظ ؼ اكواع ك اص٨اؿ ٠ـٟٞ ٚىی٥ ٣ت٨دق ك ةؼ اؿاس و٨اةي ك ٠ٛؼرات ٚا٣٨٣ی 

گؼدد، ج٧ی٥ قغق ةاقغ  ٝػا  ک٥ در ادا٥٠، ذیٜ اظحیارات ك كَایٖ واةٌاف ذکؼ ٠ی

م ٠ٛاـ ٚىایی ٣یـث ك امٜ ةؼ ٨٠رد جأییغ ك پػیؼش ة٨دف گؽارش واةي از ؿ٨
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قؼایي ٤٠غرج در ای٢ ٠ادق ةایغ ز٧ث ٚاةٜ ٚت٨ؿ ة٨دف ك ٠ْحتؼ دا٣ـح٢ گؽارش 

اّحتار جٞٛی قغق ك ٠ت٤ام مغكر  ٠ؽة٨ر اصؼاز ق٨د. در ٔیؼ ای٢ م٨رت گؽارش، ةی

ٚا٨٣ف ٠سازات اؿ ٠ی،  211گیؼد. گ٘ح٤ی اؿث ةؼ اؿاس جتنؼق ٠ادق  صکٟ ٚؼار ١٣ی

 ج٨ا٣غ ٠ـح٤غ ّٟٞ ٚاوی ةاقغ. ادق ٨ٗؽ ج٤ُیٟ یاٗح٥ ٠یگؽارش واةي ک٥ ةؼاؿاس ٠

 . ا ؼ ل خا گا  ایزلهای م المت تغیح ار فز  نو ادارعآ منقفاای2

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم  29گ٥٣٨ ک٥ پیكحؼ ٣یؽ در ة٤غ زب( ٠ادق  ١٦اف

٨٠رد اقارق ٚؼار گؼٗث ٣یؼك٦ام ٠ٛاك٠ث ةـیر ة٥ ٨٤ّاف واةي ظاص دادگـحؼم 

 ٣غ.ا جْیی٢ قغق

، ٣یؼك٦ام ٠ٛاك٠ث ةـیر 1371ٚا٨٣ف ص١ایث ٚىایی از ةـیر ٠ن٨ب  1كٗٙ ٠ادق 

 ٠ساز ٦ـح٤غ ١٦ا٤٣غ واةي دادگـحؼم در م٨رت ازح١اع قؼایي ذیٜ اٚغاـ ک٤٤غ:

٣عـث  زؼـ ٠ك٨٧د ةاقغ ك دكـ  واةٌی٢ دیرؼ صى٨ر ٣غاقح٥ یا اٚغاـ ة٥ 

 ١٦کارم ٣یؼك٦ام ٠ؽة٨ر ١٣ای٤غ.٨٠ْٚی از ؿ٨م آ٧٣ا م٨رت ٣پػیؼد یا اّ ـ ٣یاز ة٥ 

م٨رت ٣یؼك٦ام ٠ٛاك٠ث ةـیر ة٥ ٨ُ٤٠ر ز٨ٞگیؼم از ا٠ضام آدار زؼـ  در ای٢

 ك ٗؼار ٠ح٧ٟ ك ج٧ی٥ ك ارؿاؿ گؽارش ة٥ ٠ٛاـ ٚىایی كارد ١ّٜ ظ٨ا٤٦غ قغ.

ای٢ ٚا٨٣ف، واةي ةـیسی  ٠1ادق  3ةؼ اؿاس جتنؼق  1394جا پیف از ؿاؿ 

قغ ك ٠کٖٞ ة٨د  ٦ام الزـ ة٥ كم دادق ٠ی ٨زشدارام ٠س٨زم ة٨د ک٥ در ازام آ٠

 ٠س٨ز ٠عن٨ص ظ٨د را در م٨رت ٠ٌاٝت٥ ارائ٥ ک٤غ.

ك ةا جن٨یب ٚا٨٣ف ص١ایث از آ٠ؼاف ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٣ا٦یاف از  1394در ؿاؿ 

ٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر،  ٠17ادق  ٤٠2کؼ، جٕییؼاجی در صکٟ اظیؼ ایساد قغ. ةؼ اؿاس جتنؼق 

ةا ١٦کارم ٣یؼكم ٠ٛاك٠ث ةـیر ةؼام ازؼام ؿحاد ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ 

ای٢ ٚا٨٣ف، دكرق آ٨٠زش  ٠4ؼجت٥ ١ّٞی ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ ٨٠و٨ع ٠ادق 

 ک٤غ. جؼةیحی واةي ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ ةؼگؽار ٠ی

ٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر ٠ؼاجب ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك  4الزـ ة٥ ج٨ویش اؿث ک٥ ةؼ اؿاس ٠ادق 

٥ ة٨دق ك ٠ك٨١ؿ ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ ٚٞتی، زةا٣ی، ٧٣ی از ٤٠کؼ چ٧ار ٠ؼجت

٨٣قحارم ك ١ّٞی اؿث. ؿ٥ ٨٠رد ٣عـث از كَایٖ آصاد ٠ؼدـ ك دكٝث ة٨دق ٝیک٢ 

 ةاقغ. ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ ١ّٞی ج٧٤ا كَی٥٘ دكٝث ٠ی
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ای٢ ٚا٨٣ف، ؿاز٠اف ةـیر ٨٠َٖ اؿث ةا  17از ًؼؼ دیرؼ كٗٙ ٠ادق 

کی٘ؼم  یی٢ دادرؿیآدر چارچ٨ب ٨ٚا٣ی٢ از ز٥ٞ١ ٚا٨٣ف ةـیسیاف کارگیؼم آصاد  ة٥

ؿازم ك ازؼام ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك  ك ٚا٨٣ف ص١ایث ٚىایی از ةـیر، در راؿحام ٗؼ٤٦گ

٧٣ی از ٤٠کؼ در ٚاٝب زةا٣ی اٚغاـ ک٤غ ك اٝتح٥ ای٢ صکٟ ٣اٗی واةي ٚىایی ة٨دف 

 ةـیسیاف ٣یـث.

ج٨ا٣غ  ٨ٗؽ، ٣یؼكم ٠ٛاك٠ث ةـیر ٠یدر٣حیس٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ز١یِ اصکاـ ٚا٣٨٣ی 

در ٚاٝب واةي دادگـحؼم ك واةي ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ ةا رّایث قؼایي 

 ٚا٣٨٣ی اٚغاـ ١٣ایغ.

٦ام  ای٢ اٗؼاد ز٧ث اصؼاز ٨٤ّاف واةي دادگـحؼم ٣یاز٤٠غ گػرا٣غف دكرق

آف ٦ٟ  آ٨٠زش الزـ، کـب کارت كیژق واةٌاف ك كداٚث ة٨دق ك ج٧٤ا در زؼایٟ ٠ك٨٧د،

ة٥ قؼط ّغـ صى٨ر ؿایؼ واةٌاف، ّغـ كركد ة٥ ٨٠ِٚ ایكاف یا اؿح١غاد، صٙ ٠غاظ٥ٞ 

٠ـحٛیٟ دار٣غ. ١٦ه٤ی٢ در ٠ٛاـ واةي ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ ٣یؽ پؾ از 

٦ام آ٨٠زقی الزـ ةؼام ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ، ٠ك٨ٕؿ ْٗاٝیث  گػرا٣غف دكرق

 ةاقغ. ٨دف ایكاف در ص٨زق دادرؿی کی٘ؼم ١٣یقغق ك ای٢ ا٠ؼ ة٥ ٤ْ٠ام واةي ة

 . لظا ف ل دختیاردت ماتيان اداگغتزی3
ج٨اف در ؿ٥ ص٨زق  كَایٖ ك اظحیارات واةٌاف را ة٤اةؼ ٠عاًب ك ٨٠و٨ع ٠ی

 ة٤غم ٨١٣د. كَایٖ ایكاف در ٚتاؿ ٠ٛاـ ٚىایی، قاکی ك ٠ح٧ٟ جٛـیٟ

دادرؿی کی٘ؼم، ا٣ساـ دؿح٨ر٦ام کحتی ك مؼیش  آیی٢ٚا٨٣ف  ٠34ادق كٗٙ 

٠ٛاـ ٚىایی در اؿؼع كٚث ك در ةازق ز٠ا٣ی ک٥ ةؼام آف جْیی٢ قغق، ٣عـحی٢ كَی٥٘ 

واةي در ٚتاؿ ٠ٛاـ ٚىایی اؿث. در ٨٠ارد ٨ٗرم ک٥ مغكر دؿح٨ر کحتی ٠ٛغكر ٣یـث 

 و٢١ ا٣ساـ دؿح٨ر٦ا ك درجق٨د واةي ةایغ  ك دؿح٨ر ة٥ م٨رت ق٘ا٦ی مادر ٠ی

ؿاّث  ٠24سٞؾ، در اؿؼع كٚث ك صغاکذؼ َؼؼ  در م٨رت ٠ؼة٨ط٠ؼاجب ك اٚغا٠ات 

ك در م٨رت ّغـ ازؼام دؿح٨ر یا ٣یاز ة٥ جک١یٜ  ی ةؼؿا٣غیآف را ة٥ ا٠ىام ٠ٛاـ ٚىا

 پؼك٣غق، ةایغ گؽارش ٨٠و٨ع را ة٥ ١٦ؼاق ذکؼ ّٞث ة٥ ٠ٛاـ ٚىایی ارؿاؿ ک٤غ.

م ا٦ٟ كَایٖ ك اظحیارات دادرؿی کی٘ؼ آیی٢ٚا٨٣ف  40جا  37كٗٙ ٨٠اد 

 واةي در ٚتاؿ قاکی ة٥ قؼح ذیٜ اؿث:
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  ركز  در ج١اـ ؿاّات قتا٥٣ قکایث کحتی یا ق٘ا٦یٚت٨ؿ 
  ك ٣یؽ ا٣ْکاس  ا٠ىام قاکیةا اظػ  ٠سٞؾ قکایث ق٘ا٦ی در م٨رتدرج

 ؿ٨ادم كم  ّغـ ا٠کاف ا٠ىا ة٥ ّٞث ةی
  پؾ از دریاٗث قکایثجض٨یٜ رؿیغ ة٥ قاکی  
  دادؿحافارؿاؿ ٨ٗرم قکایث ٣ؽد  
 ٤٠غم از  صٙ درظ٨اؿث زتؼاف ظـارت ك ة٧ؼقؿازم قاکی از  آگاق

  ٦ام ص٨ٛٚی ام ٨٠ز٨د ك ؿایؼ ٠ْاوغت ظغ٠ات ٠كاكرق
 وؼر ك زیاف كاردق دتث ا٧َارات قاکی در ظن٨ص  
  زؽ در  دیغق اٗكام اً ّات ٠ؼة٨ط ة٥ ٨٦یث ك ٠ضٜ اٚا٠ث ةؽقّغـ

   ك٠ی ک٤غ٨٠اردم ک٥ ٚا٨٣ف ٠ْی٢ 

  ٦ام ٣اقی از ا٣ساـ كَایٖ واةٌاف ٣ـتث ة٥ کكٖ  جض١یٜ ٦ؽی٥٤ّغـ
آكرم اد٥ٝ ك٨ٚع زؼـ، ق٤اؿایی ك یاٗح٢ ك  زؼـ، صٍ٘ آدار ك ّ ئٟ ك ز١ِ

دیغق  قغف ٠ح٧ٟ، دؿحریؼم كم، ص١ایث از ةؽق ز٨ٞگیؼم از ٗؼار ك ٠ع٘ی
ی یٚىا ك ظا٨٣ادق اك در ةؼاةؼ ج٧غیغات، اة غ اكراؽ ك ازؼام جن١ی١ات

 .دیغق جضث ٦ؼ ٨٤ّاف ةؼ ةؽق

 62جا  41در ٧٣ایث ا٦ٟ كَایٖ ك اظحیارات واةي در ٚتاؿ ٠ح٧ٟ ک٥ در ٨٠اد 
 ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم درج قغق ة٥ قؼح ذیٜ اؿث:

  ٓٝ٠کاف ج٨ؿي واةٌاف اال صحیةازز٨یی ك جضٛیٙ از ز٣اف ك اٗؼاد ٣اةا
 زف ك ةا رّایث ٨٠ازی٢ قؼّی  ةدیغ آ٨٠زش

  ٚؼائ٢ ك ا٠ارات ٠ؼة٨ط ة٥ ك٨ٚع ا٣ساـ جضٛیٛات الزـ در ٨٠ارد جؼدیغ در
  پیف از اً ع ة٥ دادؿحاف ایكافاً ّات یا ّغـ كد٨ؽ ٤٠تِ  زؼـ

  صٍ٘ آالت، ادكات، آدار، ّ ئٟ ك اد٥ٝ ك٨ٚع ا٣ساـ کٞی٥ اٚغا٠ات الزـ ةؼام
ك٨٧د در زؼایٟ ٠ زؼـ ك ز٨ٞگیؼم از ٗؼار یا ٠ع٘ی قغف ٠ح٧ٟ ك یا جتا٣ی

  ٣حایر ة٥ دؿث آ٠غق ة٥ دادؿحافٚا٨٣ف ك ا٣ْکاس  ٤٠45غرج در ٠ادق 
  ا٣ْکاس ٨ٗرم ٣حیس٥ اٚغا٠ات ة٥ دادؿحاف در زؼایٟ ٠ك٨٧د 
 ةؼ ارجکاب زؼـ ٠ك٨٧د ٠ح١٧ی ک٥ ٚؼای٢ ك ا٠ارات ٨ٚم داؿ  ةازداقث

ؿاّث اٝتح٥ ةا ج٧٘یٟ ك  24رد در ٚاٝب جضث ٣ُؼ جا ج٨ؿي كم كز٨د دا
 ٨٠و٨ع اج٧اـ ك اد٥ٝ ٠ؼة٨ط ة٥ كم اة غ ٨ٗرم 
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  ٠كعنات ؿسٞی، قٕٜ، ٣كا٣ی ك ّٞث جضث ٣ُؼ ٚؼار گؼٗح٢ اّ ـ کٞی٥

 از ًؼؽ ٚا٣٨٣ی  ة٥ دادؿؼام ٠ض٠ٜح٧ٟ 

  ارائ٥ ٣حیس٥ جضٛیٛات ة٥ دادؿحاف یا ةازپؼس پؾ از صى٨ر كم در مض٥٤

 زؼـ ك ّغـ ٠غاظ٥ٞ ٠سغد زؽ ةا دؿح٨ر ٚىایی 

 ٠ضه اً ع از ك٨ٚع زؼـ ٔیؼ٠ك٨٧د ة٥  اّ ـ گؽارش ة٥ دادؿحاف ة٥

  کـب جکٞیٖ ك اظػ دؿح٨ر٦ام الزـدادؿحاف ز٧ث 

  كركد ة٥ ٤٠ازؿ، ا٠اک٢ جٌْیٜ ك ةـح٥ ك ج٘حیف آ٧٣ا، ١٦ه٤ی٢ ةازرؿی
  ییٟ ٔیؼ ٠ك٨٧د ةا ازازق ٨٠ردم ٠ٛاـ ٚىائاقعاص ك اقیاء در زؼا

  نؼؼ ی ة٥ ٠حیامٜ دؿح٨ر ٚىا ك واةي ة٨دف ظ٨دك اكراؽ ٨٦یث ارائ٥

 ٠سٞؾ  ٨٠رد ج٘حیف ك درج ای٢ اٚغاـ در م٨رت ٠ضٜ

  ٦ام ٔیؼ ٠ؼجتي ةا ٨٠و٨ع ةازرؿی اقعاص، اقیاء ك ٠کافظ٨ددارم از  

  اد٥ٝ، اؿتاب ك آدار زؼـ دیرؼم ک٥ ج٧غیغک٤٤غق ا٤٠یث ك آؿایف اّ ـ

ة٨دق ك در صی٢ ا٣ساـ جضٛیٛات ة٥ دؿث آ٠غق ة٥ ٠ٛاـ  ٠٨١ّی زا٥ْ٠
 ٚىایی ك اٚغاـ كٗٙ دؿح٨ر كم 

 ٣كا٣ی، ق١ارق ج٢٘ٞ ك ؿایؼ ٠كعنات قا٦غ یا ٠ٌْٞی در مض٥٤ اظػ ٣اـ ،

 رد ك٨ٚع زؼـ صى٨ر دا

  ازؼام دؿح٨رات دادؿحاف دایؼ ةؼ جک١یٜ جضٛیٛات ٣اٚل 

 اك  ظا٨٣ادق یا آق٤ایافاٗؼاد ؿازم  ز٧ث آگاق ٣ُؼ ٠ـاّغت ةا قعل جضث

 زؽ در ٨٠ارد ٠نؼح در صکٟ ٚىایی  كؿی٥ٞ ج٢٘ٞ یا ٦ؼ كؿی٥ٞ ١٠ک٢ ة٥

  ج٧٘یٟ ٠کح٨ب ص٨ٛؽ ٠ح٧ٟ ٤٠غرج در ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ة٥
 ١٦ؼاق دریاٗث رؿیغ از كم 

  قعل جضث ٣ُؼ، ّٞث جضث ٣ُؼ ة٨دف، جاریط ك ؿاّث آٔاز ٚیغ ا٧َارات

ةی٢ دك ةازز٨یی ك جاریط ك ؿاّحی ک٥  آف، ٠غت ةازز٨یی، ٠غت اؿحؼاصث
ة٥ ١٦ؼاق ا٠ىام آف  ٠سٞؾ قعل ٣ؽد ٚاوی ٠ْؼٗی قغق در م٨رت

 ج٨ؿي ٠ح٧ٟ 

  ازتار یا اکؼاق ٠ح٧ٟ، اؿح٘ادق از ک١ٞات ٢٦٨٠، ًؼح ؿؤاالت جٞٛی٤ی ّغـ

 .ک٤٤غق ك ؿؤاالت ظارج از ٨٠و٨ع اج٧اـ یا أ٘اؿ
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 ةاقغ. واةي ١٣یگ٘ح٤ی اؿث اظػ جأ٠ی٢ از ٠ح٧ٟ در ص٨زق اظحیارات 

 . دفو  ااظز تز گزا لری دالی دس عوی ماتيان اداگغتزی4
ک٥ پیكحؼ آ٠غ یکی از ٨٠ارد ٧٠ٟ ٠غاظ٥ٞ واةٌی٢ دادگـحؼم، اٚغاـ  گ٥٣٨ ١٦اف

ة٥ کكٖ ك گؼدآكرم اد٥ٝ ٥ٝ ك ّٞی٥ ٠ح٧ٟ اؿث ک٥ دا٥٤٠ ای٢ ٠غاظ٥ٞ صـب ٨٠رد 

ةاقغ. ادا٥٠ ای٢ ٨٣قحار ة٥ ةؼرؿی ای٢  در زؼایٟ ٠ك٨٧د ك ٔیؼ٠ك٨٧د ٠ح٘اكت ٠ی

 پؼدازد. ام٨ؿ صاکٟ ةؼ آف ٠ی٨٠و٨ع ك 

ةی٤ی جضٛٙ كٚایِ ٠سؼ٠ا٥٣  پیف ام اؿث ک٥ اصح١اؿ ا٨٠ر کی٘ؼم ة٥ گ٠٥٣٨ا٦یث 

از ٚتٜ كز٨د ٣غاقح٥ ك ةؼظ ؼ ا٨٠ر ص٨ٛٚی، ا٠کاف گؼدآكرم اد٥ٝ ادتاجی پیف از اٚا٥٠ 

از ؿ٨م دیرؼ در دّاكم کی٘ؼم گؼدآكرم اد٥ٝ ةؼ ٧ّغق  1د٨ّم کی٘ؼم ٣ا١٠ک٢ اؿث.

ركش ی٤ْی ٤٠ِ جضنیٜ دٝیٜ در ّغـ پػیؼش ای٢ »دؿحراق ٚىایی اؿث. ة٥ كاِٚ 

ک٤غ چ٤ی٢ اؿث ک٥ در  ا٨٠ر کی٘ؼم، ٠تارزق ٠ؤدؼ ّٞی٥ ةؽ٦کارم را ةا ٠كکٜ ٨٠از٥ ٠ی

 2«دّاكم کی٘ؼم امٜ جضنیٜ آزادا٥٣ دٝیٜ پػیؼٗح٥ قغق اؿث.

ةؼ ای٢ اؿاس در ا٨٠ر کی٘ؼم، اد٥ٝ ادتات اصنا ٣كغق ك دادرس ٦ؼ دٝیٞی را ک٥ 

گ٤ا٦ی ٠ح٧ٟ ق٨د، گؼدآكرم ٨١٣دق ك  ٤٠ح٧ی ة٥ ا٤ٚاع كزغا٣ی كم ةؼ ك٨ٚع زؼـ یا ةی

در ای٢ ا٠ؼ ج٘اكجی ٠یاف قؼایي ة٥ ٣ِ٘ یا وؼر ٠ح٧ٟ كز٨د ٣غارد. ةعك٤ا٥٠ ق١ارق 

اؿث ک٥ ٦ؼچ٤غ در ةؼظی زؼائٟ ًتٙ ٣یؽ ٠ؤیغ ای٢ ا٠ؼ  ٨٠6/12/62رخ  56313

ٚا٨٣ف، اد٥ٝ ادتات د٨ّم ذکؼ قغق ٝک٢ ٚاوی ةؼام صن٨ؿ یٛی٢ ك ٌِٚ از ٦یچ ٨٣ع 

جضٛیٛی ک٥ ٨٠زب جضنیٜ ّٟٞ گؼدد ٤٠ِ ٣كغق اؿث. ٦ٟ ای٤ک ةؼ اؿاس ٠ادق 

ّ كق ةؼ رؿیغگی ج٨ا٣غ  ٠یدادگاق ، ٠1392ن٨ب  آیی٢ دادرؿی کی٘ؼمٚا٨٣ف  362

کی٘ؼظ٨اؿث یا اد٥ٝ ٨٠رد اؿح٤اد ًؼٗی٢، ٦ؼگ٥٣٨ جضٛیٙ یا ة٥ اد٥ٝ ٤٠غرج در 

 3.د٦غاٚغا٠ی ک٥ ةؼام کكٖ صٛیٛث الزـ اؿث را ةا ٚیغ ز٧ث وؼكرت آف ا٣ساـ 

ک٤٤غق دٝیٜ در اؿح٘ادق  آزادم جضنیٜ دٝیٜ ٠كح١ٜ ةؼ آزادم قعل جضنیٜ
از ٦ؼگ٥٣٨ كؿایٜ ك ركش ٚا٣٨٣ی در کـب دٝیٜ ك آزادم در پػیؼش اد٥ٝ از ؿ٨م 

                                                           
 .404، چاپ چ٧ارـ، ص ق٧ؼ دا٣ف، ا٣حكارات   ین ادارعآ هیفزیظاٝٛی، ّٞی،  .1

 .256، ص 1375، چاپ اكؿ، ا٣حكارات ؿ١ث، 1، زٞغ   ین ادارعآ هیفزی، ٠ض١غآق٨رم،  .2

 .46ص ،1394، ا٣حكارات ٠سغچاپ اكؿ، ، تار دثثات اػودی هیفزیّتاؿی، ّا٥ً٘،  .3
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ق٨د  ٝکی٢  ٨٣ع دٝیٜ ك ركش جضنیٜ آف ةؼ اٗؼاد جض١یٜ ١٣ی ٝػاةاقغ.  دادرس ٠ی

٦ام ٚا٣٨٣ی جضنیٜ دٝیٜ ةایغ ٨٠اٗٙ ٚا٨٣ف ةاقغ ک٥ ای٢ ا٠ؼ ةا امٜ ٚا٣٨٣ی  چارچ٨ب
  1ق٨د. یا ٠كؼكع ة٨دف ركش جضنیٜ دٝیٜ جک١یٜ ٠ی

آ٧٣ا از در راؿحام ای٢ ا٠ؼ از یک ؿ٨ ٠ْیار٦ام اّحتار دالیٜ ك ارزش ادتاجی 
٣ِ٘ از جضنیٜ ك ارائ٥ دالیٞی ک٥ ٗاٚغ  ؿ٨م ٚا٣٨٣رػار ٠كعل ق٨د جا اٗؼاد ذم

٦ام ٠ػ٨٠ـ ك ٣اپـ٤غ  ارزش ٚىایی اؿث ازح٤اب ک٤٤غ ك از ؿ٨م دیرؼ قی٨ق
کارگیؼم قک٤س٥ یا ٠غاظ٥ٞ ظ٨دؿؼا٥٣ در صؼیٟ ظن٨می  جضنیٜ دٝیٜ ١٦ه٨ف ة٥

ٔیؼٚا٣٨٣ی در جضنیٜ ك ارائ٥ دٝیٜ ٦ام  ق٨د جا از ج٨ؿٜ ة٥ ركش اٗؼاد ٠ْؼٗی ٠ی
اّحتارم دٝیٜ  ٦ام ٔیؼٚا٣٨٣ی ٥٣ ج٧٤ا ةایغ ة٥ ةی ظ٨ددارم ق٨د. اؿح٘ادق از ركش

 ا٣غازد. ج٨ا٣غ کٜ ٗؼآی٤غ دادرؿی را ٣یؽ ة٥ ٠عاًؼق ٠ی ةیا٣سا٠غ صحی ةْىان ٠ی
در٣حیس٥ رّایث کؼا٠ث ا٣ـا٣ی، ص٨ٛؽ ةكؼ ك ة٥ كیژق قعنیث ًؼٗی٢ 

دادظ٨ا٦ی ك دٗاع ایكاف ةایغ ة٥ ٨ُ٤٠ر جى١ی٢ دادرؿی دادرؿی ك رّایث صٙ 
٤٠ن٘ا٥٣ ٠غ٣ُؼ ٚؼار گیؼد. ةا ج٨ز٥ ة٥ ام٨ؿ ةؼائث ك آزادم دٝیٜ، رّایث مضث، 
ا٠ا٣ث ك ٠كؼكّیث، گاـ ةْغم در جضنیٜ دٝیٜ اؿث ک٥ ٨٠زب جْادؿ ٠یاف جکاٝیٖ 

 گؼدد. زا٥ْ٠ ك ص٨ٛؽ ٠ح٧ٟ ٠ی
٦ام ا٣ـا٣ی ك ٚا٣٨٣ی  ٣یؽ ةایغ ركشّ كق ةؼ ٠ٛاـ ٚىایی، واةٌی٢ دادگـحؼم 

 کار گیؼ٣غ. را در جضنیٜ دٝیٜ ة٥
٦ام اظ ٚی ك  ٦ام مضیش ك ١٦ا٤٦گ ةا ارزش اد٥ٝ ةؼ اؿاس ركشگؼدآكرم 

ّغـ ا١ّاؿ رٗحار٦ام ٔیؼا٣ـا٣ی ك جضٛیؼک٤٤غق، وؼكرجی ا٣کار٣اپػیؼ اؿث. ةؼ ای٢ 
اظػ اٚؼار ك... ك ٦ؼ ٦ایی ٠ا٤٣غ آز٠ایف اكرداٝی، دكئٜ ك قک٤س٥ ةؼام  اؿاس ركش

ركش دیرؼم ک٥ ٠ٕایؼ ةا قؼاٗث ا٣ـا٣ی ةاقغ ٠ا٤٣غ جضؼیک پٞیؾ، ق٨٤د ٔیؼٚا٣٨٣ی 
 ٠کا١ٝات ج٤٘ٞی ك...، ٔیؼ ٚاةٜ ٚت٨ؿ اؿث.

ا١ّاؿ ظك٣٨ث در ٚاٝب ج١ا٠ی اقکاؿ آف اّٟ از زـ١ی یا ركا٣ی در ٠ؼاصٜ 
 كق ةؼ ای٤ک٥ جضٛیٙ ك گؼدآكرم اد٥ٝ ة٥ ٨ًر ٠ٌٞٙ ٨٤١٠ع ة٨دق ك ای٢ ٨٤١٠ّیث ّ

گؼدد ك آ٧٣ا را  ق٨د قا٠ٜ امضاب د٨ّم ٣یؽ ٠ی ٠ك٨١ؿ ٠سؼیاف دؿحراق ّغاٝث ٠ی

                                                           
ارات ٗؼ٤٦ػگ ك ارقػاد اؿػ ٠ی، ، زٞغ اكؿ، چاپ ؿػ٨ـ، ا٣حكػادارعآ هیفزی   ینآظ٣٨غم، ٠ض٨١د،  .1
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١٣ایغ در ز٠اف جضنیٜ اد٥ٝ ة٥ ٣ِ٘ ظ٨د ك ّٞی٥ دیرؼم از ج٨ؿٜ ة٥  ٣یؽ ٨٠َٖ ٠ی
 زكر ك ظك٣٨ث پؼ٦یؽ ١٣ای٤غ.

ج٨اف جضث  اّ ٠ی٥ ز٧ا٣ی ةكؼ ك ق٧ؼك٣غ، ٦یچ کؾ را ١٣ی 5ة٥ ٨٠زب ٠ادق 
ا ٠سازات ك یا رٗحارم ٚؼار داد ک٥ َا١ٝا٥٣ ك یا ةؼظ ؼ ا٣ـا٣یث ك قئ٨ف قک٤س٥ ی

ةكؼم یا ٢٦٨٠ ةاقغ. دی٨اف اركپایی ص٨ٛؽ ةكؼ ٣یؽ، ٠ٛا٠ات ٚىایی ك ٠سؼیاف 
دؿحراق ّغاٝث را از ج٨ؿٜ ة٥ ازتار ك ظك٣٨ث ة٥ ٨ُ٤٠ر جضنیٜ ٤ّامؼ ادتاجی زؼـ 

 ٨٤١٠ع ٨١٣دق اؿث.
١اؿ ٦ؼگ٥٣٨ قک٤س٥ ك اذیث ك آزار ةؼام در ٚا٨٣ف اؿاؿی کك٨ر٠اف ٣یؽ اّ

کـب ظتؼ ك اً ع یا صحی اٚؼار ٠ح٧ٟ ٨٤١٠ع قغق ك ازتار قعل ة٥ ق٧ادت، اٚؼار 
 یا ؿ٨گ٤غ ٚا٣٨٣ان ٠ساز ٣ت٨دق ك اّحتارم ٣غارد. 

٦ؼگ٥٣٨ قک٤س٥ ةؼام »دارد:  ٚا٨٣ف اؿاؿی در ای٢ ظن٨ص ٠ٛؼر ٠ی 38امٜ 
تار قعل ة٥ ق٧ادت، اٚؼار یا ؿ٨گ٤غ گؼٗح٢ اٚؼار یا کـب اً ع ٨٤١٠ع اؿث، از

٠ساز ٣یـث ك چ٤ی٢ ق٧ادت ك اٚؼار ك ؿ٨گ٤غم ٗاٚغ ارزش ك اّحتار اؿث. ٠حعٖٞ از 
 «ق٨د. ای٢ امٜ، ًتٙ ٚا٨٣ف ٠سازات ٠ی

٦ؼیک از ٠ـحعغ٠ی٢  ،1375ٚا٨٣ف ٠سازات اؿ ٠ی ٠ن٨ب  578ةؼ اؿاس ٠ادق 
ؼار ک٤غ اك را  ٨٠ری٢ ٚىایی یا ٔیؼٚىایی دكٝحی ةؼام ای٤ک٥ ٠ح١٧یأك ٠ را ٠ست٨ر ة٥ ٚا

ٚناص یا پؼداظث دی٥ صـب ٨٠رد ة٥ صتؾ از قف  ّ كق ةؼ ،اذیث ك آزار ةغ٣ی ١٣ایغ
ٗٛي  ،گؼدد ك چ٤ا٣ه٥ کـی در ای٢ ظن٨ص دؿح٨ر دادق ةاقغ ٠اق جا ؿ٥ ؿاؿ ٠ضک٨ـ ٠ی

قغ ك اگؼ ٠ح٧ٟ ة٥ كاؿ٥ٌ اذیث ك  ٠ػک٨ر ٠ضک٨ـ ظ٨ا٦غ دؿح٨رد٤٦غق ة٥ ٠سازات صتؾ
 .داقث ٠سازات آ٠ؼ ٚحٜ را ظ٨ا٦غ ،٠سازات ٚاجٜ ك آ٠ؼ ،٠تاقؼ ٨ت ک٤غآزار ٗ

ّ كق ةؼ ای٢ اصحؼاـ ة٥ صؼیٟ ظن٨می ز٣غگی اٗؼاد ة٥ كیژق در ّنؼ 
٦ام ٠غرف، ٠حى٢١ رّایث صؼیٟ ٠ـک٢ ك ظ٨درك ك ٠ضؼ٠ا٥٣ ٣راق داقح٢  ٤ٗاكرم

رؿی آف، ةاقغ ک٥ در ادا٥٠ ٠ضغكدق ك ٣ض٨ق ةاز ٠کاجتات ك ؿایؼ ازؽام ز٣غگی ٠ی
 ةؼرؿی ظ٨ا٦غ قغ.

 . قز م خقوفآ ل تاسرعآ  ن5
 ظ٨ٞت، ز٣غگی ظن٨می، زا٥ْ٠، دیغ از دكر ٠ا٣غف ٤ْ٠ی ة٥ 1صؼیٟ ظن٨می

                                                           
1. Privacy 
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٨٠رد  ٦ام ةی ةؼام ر٦ایی از دظاٝث ٦ؼ ا٣ـاف٣اَؼ ةؼ صٙ ك  آؿایف ة٨دق ك آرا٠ف
 قح٥در ا٨٠رم اؿث ک٥ ٠غاظ٥ٞ ایكاف وؼكرجی ٣غا (اّٟ از دكٝحی ك ٔیؼ آفزؿایؼی٢ 

  اؿث یك جساكز ة٥ ای٢ صؼیٟ ة٥ ٨٧٘٠ـ ج ش ةؼام ة٥ دؿث آكردف اً ّات قعن
٨١ّـ ٠ؼدـ  ة٥ ک٥ دا٣ـث اٗؼاد ز٣غگی ازام  ق ج٨اف ٠ضغكد ٝػا صؼیٟ ظن٨می را ٠ی

٠كح١ٜ ةؼ  ٨٧٘٠ـ، ای٢ 1.اؿث قغق جْیی٢ ّؼؼ ك ٚا٨٣ف كؿی٥ٞ ة٥ ك ٣غارد ارجتاًی
 2.ةاقغ ٠ی اً ّاجیركا٣ی، ازح١اّی ك  اةْاد ٗیؽیکی،

 ا٣ـاف ةغف ک٥ اؿث دیغم ٚاةٜ ٗیؽیکی صؼیٟ ظن٨می، ٠کاف ٨ُ٤٠ر از ةْغ

ك  گؼدد ٠ی جٞٛی ٗؼد ةؼام ص٘اَث قغق ام ٥ٌٛ٤٠م ٠ؽة٨ر ٗىا ك کؼدق را اصا٥ً
 اؿث.ةغف ١ٝؾ  ك قعنی، پ٨قیغگی ٗام٥ٞ صٍ٘ ١٦ه٨ف ٨٠اردم ٠كح١ٜ ةؼ

 ك ٦ا ارزش ة٥ قکٜ دادف ةؼام ا٣ـاف ركا٣ی، ة٥ ج٨ا٣ایی ػ صؼیٟ ظن٨می ركصی
کار ةا دیرؼاف ك جٛـیٟ كم٣یؽ ركاةي   3.ظن٨می ظ٨د ةا ؿایؼی٢ اقارق دارد اً ّات ك ٗا
 ٦ام ج١اس ک٤حؼؿ اٗؼاد ةؼام ج ش قا٠ٜ ازح١اّی صؼیٟ ظن٨می ةْغ

ةا ٦غؼ  زا٥ْ٠ گیؼم در گ٨ق٥ ك ظ٨ٞت ج ش ةؼام گ٤١ا٠ی، اؿث.آ٧٣ ازح١اّی
 .پػیؼد ٠ؽة٨ر ا٣ساـ ٠ی صؼیٟ صٍ٘

4
 

 اً ّات ٠ا٣غف ٠ضؼ٠ا٥٣ زیادم ةا ارجتاط ک٥ظن٨می صؼیٟ  اً ّاجی كز٥

 اً ّات ارائ٥ ٠کاف ك ز٠اف ،چر٣٨ریاٗؼاد در جْیی٢  دارد ٠كح١ٜ ةؼ صٙ قعنی
 ص٣ٍ٘اَؼ ةؼ  ی٢ ةْغا اؿث. جكکی ت ك ٦ا ؿاز٠اف دیرؼاف اّٟ از اقعاص، ة٥ ظ٨د

 5ةاقغ. ایكاف ٠ی ظن٨می اً ّات ّغـ ا٣حكار ة٥ اٗؼاد صٙ
ةایغ ک٥ ٠كح١ٜ ةؼ ج١ا٠ی اةْاد ٨ٗؽ اؿث، ٠ن٣٨یث ز٣غگی ظن٨می ٠ح٧ٟ 

چؼاک٥ ٦ؼگ٥٣٨   ٠ٛا٠ات ٚىایی ك واةٌاف دادگـحؼم ٚؼار گیؼد زغم ج٨ز٥ ٨٠رد
جىییِ ص٨ٛؽ ٠ح٧ٟ را ٗؼا٦ٟ  ز٠ی٥٤ ،آكرم اد٥ٝ ك کكٖ زؼـگؼددر دٚحی  ةی
، ق٤اؿی ز٤ایی ق٤اؿی، صكؼق ٣رارم، اؿٞض٥ ا٣ركثاؿح٘ادق از ٨ّٞـ  ک٤غ. ٠ی
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ةا  كرم اد٥ٝ ةایغ ١٦ؼاقگؼدآاؿح٘ادق از کا٠پی٨جؼ ز٧ث جكعیل ٨٦یث ژ٣حیکی ك 

اؿح٘ادق از  ٠ا٤٣غ ٦ام ٔیؼاظ ٚی ة٨دق ك اؿح٘ادق از ركش رّایث ص٨ٛؽ دٗاّی ٠ح٧ٟ
ص٨ٛؽ  .. ظ ؼک٤٤غق جن٨یؼ ك. ة٥ کارگیؼم كؿایٜ ةنؼم ٤٠حٜٛ ،وتي م٨ت ٠ع٘ی

 ةكؼ ك ّغاٝث کی٘ؼم اؿث.
اّ ٠ی٥ ز٧ا٣ی ص٨ٛؽ ةكؼ ك ق٧ؼك٣غ، در ز٣غگی ظن٨می  12ة٥ ٨٠زب ٠ادق 

ج٨اف ٠غاظ٥ٞ  کؾ ةغكف ٠س٨ز ٚا٣٨٣ی ١٣ی ك ظا٨٣ادگی ك اٚا٠حراق ك یا ٠کاجتات ٦یچ
کؼد یا اٚغا٠ی ٠عاٖٝ قؼاٗث ك ق٧ؼت اك ٨١٣د. ٦ؼکؾ در ٠ٛاةٜ ای٢ گ٥٣٨ 

ؼ ٚا٨٣ف ص١ایث ظ٨ا٦غ قغ. در ٠ادق ٦كحٟ ٚؼارداد ٠غاظ ت ك اٚغا٠ات از ًؼ
اركپایی ص٨ٛؽ ةكؼ ٣یؽ آ٠غق ک٥ در ز٣غگی ظن٨می ك اٚا٠حراق ك یا ٠کاجتات 

ج٨اف ٠غاظ٥ٞ کؼد یا اٚغا٠ی ٠عاٖٝ قؼاٗث ك  کؾ ةغكف ٠س٨ز ٚا٣٨٣ی ١٣ی ٦یچ
 ق٧ؼت اك ٨١٣د. 

كدكـ،  یـثدر ٚا٨٣ف اؿاؿی ایؼاف ة٥ ای٢ ا٠ؼ ج٨ز٥ قغق ة٥ ٣ض٨م ک٥ در امٜ ة
صیذیث، زاف، ٠اؿ، ص٨ٛؽ، ٠ـک٢ ك قٕٜ اقعاص از جْؼض ٠ن٨ف اؿث ٠رؼ در 

ٚا٨٣ف ٠سازات اؿ ٠ی ٠ن٨ب  ٨٠694اردم ک٥ ٚا٨٣ف جس٨یؽ ک٤غ. در ٚاٝب ٠ادق 
ة٥ ٤ّٖ یا ج٧غیغ كارد ق٨د ة٥ ٠سازات  در ٤٠ؽؿ یا ٠ـک٢ دیرؼم ٦ؼکؾ٣یؽ  1375
ر م٨رجی ک٥ ٠ؼجکتی٢ دك ٣٘ؼ یا قغ ك د ٨ا٦غظؿاؿ صتؾ ٠ضک٨ـ  ٠اق جا ؿ٥ از قف

از یک جا قف ؿاؿ  ةیكحؼ ة٨دق ك الاٜٚ یکی از آ٧٣ا صا٠ٜ ؿ ح ةاقغ ة٥ صتؾ
 ق٣٨غ. ٠ضک٨ـ ٠ی

ّ كق ةؼ ص١ایث از ٠ضؼ٠ا٣ری ٠کاجتات ك ٠ؼاؿ ت، در راؿحام صٍ٘ صؼیٟ 
ظن٨می ٠ح٧ٟ، قاکی ك ؿایؼ اٗؼاد ٠ؼجتي ةا پؼك٣غق، ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم 

ةؼرؿی مض٤  ة٥ ٤ْ٠ام  ک٥ ج٘حیف ك ةازرؿیو٨اةٌی را در ظن٨ص  ٠1392ن٨ب 
 قغق ةؼام جضٛٙ زؼـ، کكٖ کی٘یث ك٨ٚع زؼـ، آالت ك اةؽار اؿح٘ادق ةا ٦غؼزؼـ 

، ةاقغ ٠ی ٠ضٜ ك اصیا٣ان دؿحریؼم ٠ح٧ٟ دالئٜ ٨٠ز٨د در ،آدار ك ةٛایام زؼـ
ی ا٠اک٢ ك اقیا ٦ـح٤غ ةی٤ی ٨١٣دق ک٥ ة٥ ةؼظی از آ٧٣ا ک٥ ةیكحؼ ٣اَؼ ةؼ ةازرؿ پیف

 گؼدد. اقارق ٠ی
، 1392ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ٠نػ٨ب  ٣137عـث آ٣ک٥ ةؼ اؿاس ٠ادق 

ج٘حیف ك ةازرؿی ٤٠ازؿ، ا٠اک٢ ةـح٥ ك جٌْیٜ ك ١٦ه٤ی٢ ج٘حیف ك ةازرؿی اقػیاء 
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٢َ ٨ٚم ةػ٥ صىػ٨ر ٠ػح٧ٟ یػا  ٨٤٠ط ة٥ كز٨د در ٨٠اردم ک٥ صـب ٚؼائ٢ ك ا٠ارات
کكٖ اؿتاب، آالت ك اد٥ٝ ك٨ٚع زؼـ در آف كز٨د دارد، ةا دؿح٨ر ةازپؼس ك ةػا ٚیػغ 

 ق٨د. ز٧ات ٢َ ٨ٚم در پؼك٣غق، ا٣ساـ ٠ی
آیػغ  ١ّٜ ٠ی در ركز ة٥ ١٦اف ٚا٨٣ف، ٠140ٌاةٙ ٠ادق  ج٘حیف ك ةازرؿی ٤٠ؽؿ

در ایػ٢ مػ٨رت  ق٨د کػ٥ وػؼكرت اٚحىػاء ک٤ػغ. ك در م٨رجی ٤٦راـ قب ا٣ساـ ٠ی
ک٤غ ك در مػ٨رت ا٠کػاف،  زٞـ٥ ٚیغ ٠ی ةازپؼس دالیٜ وؼكرت را اصؼاز ك در م٨رت

 یاةغ. ظ٨د در ٠ضٜ صى٨ر ٠ی
، ا٠اک٢ مغراٝػکؼدؿح٨ر ٠ٛاـ ٚىایی ةؼام كركد ة٥ ٚا٨٣ف ٨ٗؽ،  141كٗٙ ٠ادق 

ج٘حیف، ز٠اف، ٨٠رد  ةاقغ ك ٨٠و٨ع ك ةا ذکؼ زؽئیات جضث ٦ؼ ٨٤ّاف ةایغ ٨٠ردم
٣غ ا آ٧٣ا ة٥ مؼاصث ٠كعل ق٨د. واةٌاف ٠کٖٞ  كركد، ا٨٠اؿ، ا٠اک٢ ك ٣كا٣یدْٗات 

و٢١ رّایث دؿح٨ر٦ام ٠ٛاـ ٚىایی، کی٘یث ج٘حیف ك ةازرؿی ك ٣حیس٥ را در 
زٞـ٥ ج٤ُیٟ کؼدق، آف را ة٥ ا٠ىاء یا ادؼ ا٣ركث ٠حنؼؼ ةؼؿا٤٣غ ك ٠ؼاجب را  م٨رت

 .ک٤٤غكچ٧ار ؿاّث ة٥ ٠ٛاـ ٚىایی اّ ـ  صغاکذؼ َؼؼ ةیـث
ج٘حیف ك ةازرؿی ٤٠ؽؿ یا دارد ک٥  ٠ٛؼر ٠ی 142اٝػکؼ در ٠ادق  ٚا٨٣ف ٨ٗؽ

٠ضٜ ؿک٤ام اٗؼاد در صى٨ر ٠حنؼؼ یا ارقغ صاوؼاف ك در م٨رت وؼكرت ةا 
صى٨ر ق٨٧د جضٛیٙ، و٢١ رّایث ٨٠ازی٢ قؼّی ك ٚا٣٨٣ی، صٍ٘ ٣ُٟ ٠ضٜ ٨٠رد 

 در آیغ. ١ّٜ ٠ی ة٥ةازرؿی ك ٠ؼاّات صؼ٠ث ٠حنؼٗاف ك ؿاک٤اف ك ٠ساكراف آف 
در ٔیاب ٨ٗرم ٣یاز ةاقغ، ةازرؿی ظاٝی از ؿک٥٤ ة٨دق ك ة٥ ٨٠رد ةازرؿی ک٥  م٨رجی

ك  آ٠غق١ّٜ  ة٥ةازرؿی ٠حنؼٗاف ك ؿاک٤اف ٠ضٜ، ةا صى٨ر دك ٣٘ؼ از ا٦ٜ ٠ضٜ 
 .ق٨د زٞـ٥ ٚیغ ٠ی ٠ؼاجب ٨ٗریث در م٨رت

٨ف ٚػا٣ ٠143ٌػاةٙ ٠ػادق  صى٨ر اقعامی ک٥ در ا٠ؼ کی٘ؼم دظیػٜ ٦ـػح٤غ
در ٤٦راـ ةازرؿی ٨٤٠ط ة٥ ازازق ٠حنؼؼ اؿث  ا٠ػا چ٤ا٣هػ٥  آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم،

ةازپؼس صى٨ر اقعامی را ةؼام جضٛیػٙ وػؼكرم ةغا٣ػغ، ةػ٥ دؿػح٨ر كم در ٠ضػٜ 
 ق٣٨غ. صاوؼ ٠ی

در م٨رجی ک٥ ٠حنؼؼ ٤٠ؽؿ ك ٠کاف ك یا اقػیام ٠ػ٨رد ةازرؿػی، از ةػازکؼدف 
ج٨ا٣ػغ دؿػح٨ر ةازگكػایی آ٧٣ػا را  س ٠ی٦ا ك اقیام ةـح٥ ظ٨ددارم ک٤غ، ةػازپؼ ٠ضٜ
گؼدد، ظػ٨ددارم  ا٠ا جا صغ ا٠کاف ةایغ از اٚغا٠اجی ک٥ ٨٠زب كركد ظـارت ٠ی  ةغ٦غ
ٚؼار ٤٠ِ یا ٨٠ٚػ٨ٗی در ای٢ ٨٠رد در م٨رت كركد ٦ؼ ٨٣ع ظـارت ك ٣یؽ مغكر  ق٨د.
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 ٣تاقػغ، ٠ػح٧ٟقػعل  ،ک٤٤ػغق ١٦ه٤ی٢ ٨٠اردم ک٥ ا٠ح٤اع، جْٛیب ك یا صکٟ ةؼائث
ظ٨ا٤٦غ ة٨د. ای٢ ا٠ؼ در ٠ادق ٨ؿ زتؼاف ظـارت ئ٠ـةازپؼس ك...  دكٝث، ٨ردصـب ٠
 ٚا٨٣ف ك جتنؼق ذیٜ آف جنؼیش گؼدیغق اؿث. 145

 . تاسرعآ دس خوارلی ؽخقآ6
٦ام ٠عحٖٞ ٠ضٜ  ٨ًرک٥ پیكحؼ گ٘ح٥ قغ یکی از ٨٠و٨ّاجی ک٥ در ؿاؿ ١٦اف

دادگـػحؼم ةػ٨دق، ٣ؽاع جْیی٢ صغكد صؼیٟ ظن٨مػی ك صػ٨زق اظحیػارات وػاةٌاف 

ةازرؿی ك ج٘حیف ظ٨درك اؿث. در ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی کی٘ػؼم ؿػع٤ی از ٣ضػ٨ق 

 55ةازرؿی ظ٨درك ذکؼ ٣كغق، ٝیک٢ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٨١ّـ ك اًػ ؽ ٠ػ٨ادم چػ٨ف ٠ػادق 

٨٠رخ  177رأم ق١ارق  ج٨اف ای٢ ا٠ؼ را جاةِ صکٟ ٚىایی دا٣ـث. پیف از ای٢ ٣یؽ ٠ی

٦ػام صػؼیٟ  و٢١ ةؼق١ؼدف كیژگی ٝث ادارم٦یأت ٠٨١ّی دی٨اف ّغا 28/5/1380

ة٤غم زػؼایٟ ةػ٥  ظن٨می، كركد ة٥ ظػ٨درك قعنػی ك ج٘حػیف آف را جػاةِ جٛـػیٟ

٠ك٨٧د ك ٔیؼ آف دا٣ـح٥ ك ةازرؿی ةغكف صکٟ ٚىایی در زؼائٟ ٔیؼ٠ك٨٧د ة٥ ة٧ا٣ػ٥ 

قػ١ارق  ةعكػ٤ا٥٠  صؼیٟ ظن٨می ٣ت٨دف ظ٨درك را رد کؼدق اؿث ك ةؼ ایػ٢ اؿػاس

ادارق کٜ ٨ٚا٣ی٢ ك ا٨٠ر ص٨ٛٚی ٣یؼكم ا٣حُا٠ی  11/4/1379 رخ٨٠ 402/01/179/1

 را اةٌاؿ ٨١٣دق اؿث. اؿ ٠ی ایؼافز٨٧١رم 
ای٢  ٠1394ؼاف ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٣ا٦یاف از ٤٠کؼ در ؿاؿ آةا جن٨یب ٚا٨٣ف ص١ایث از 

 ٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر: 5. ةؼ اؿاس ٠ادق ٨٠و٨ع ةیف از پیف ٨٠رد ةضخ ك جؼدیغ ٚؼار گؼٗث

ج٨اف ٠حْؼض صیذیث، زاف، ٠اؿ،  ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ ١٣ی در ازؼام ا٠ؼ ة٥

٠ـک٢، قٕٜ ك صؼیٟ ظن٨می ك ص٨ٛؽ اقعاص گؼدیغ، ٠رؼ در ٨٠اردم ک٥ ٚا٨٣ف 

 .جس٨یؽ ک٤غ

ٝیک٢ در جتنؼق ٠ادق ٠ؽة٨ر در جْؼیٖ ا٠اک٢ ٔیؼظن٨می، ظ٨درك ٣یؽ ٠ك٨١ؿ 

ٗؼاد صحی صؼیٟ ظن٨می ١ٞٚغاد ٣كغق اؿث ك ای٢ ا٠ؼ ٠ـح١ـکی گؼدیغ جا ةؼظی ا

واةٌاف ظاص ٠ا٤٣غ ٣یؼكم ٠ٛاك٠ث ةـیر ةغكف ٠س٨ز ٚىایی ٣ـتث ة٥ ةازرؿی 

 ظ٨درك اقعاص اٚغاـ ک٤٤غ.

ة٥ ٠ْؼكؼ ك  آ٠ؼافٝیک٢ ةایغ ج٨ز٥ ٨١٣د ک٥ ٨٠و٨ع دك ٚا٨٣ف ص١ایث از 

٣ا٦یاف از ٤٠کؼ ك آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ٠ح٘اكت اؿث. ٨٠و٨ع ٚا٨٣ف ٣عـث، جْؼیٖ 
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اؿ ٠ی ك ازح١اّی در راؿحام امٜ ٦كحٟ ٚا٨٣ف اؿاؿی ك  ك ٣ض٨ق ازؼام ای٢ پغیغق

صغكد اٚغا٠ات ك واةٌاف آف ك ٨٠و٨ع ٚا٨٣ف دكـ، دادرؿی ٤٠ن٘ا٥٣ ك ٣یؽ كَایٖ 

 واةي دادگـحؼم در ای٢ راؿحاؿث.

ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٣ا٦یاف از ٤٠کؼ، اٗؼاد ّادم ج٧٤ا در  آ٠ؼافدر ٚا٨٣ف ص١ایث از 

ٚاٝب ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ ٚٞتی، زةا٣ی ك ٨٣قحارم صٙ ٠غاظ٥ٞ داقح٥ ك 

 ةؼام كمٖ ١ّٞی ای٢ ا٨٠ر ٣یاز٤٠غ گػرا٣غف دكرق آ٨٠زقی ٦ـح٤غ.

ةؼای٢، ٨ُ٤٠ر از ٤٠کؼ در ٧٣ی از ٤٠کؼ، اٝؽا٠ان ا٨٠ر كازغ كمٖ کی٘ؼم  ّ كق

گیؼد ك ز٤ت٥ ١ّٞی  ٦ؼگ٥٣٨ قْائؼ اؿ ٠ی ك ٣ض٨ق رّایث آف را در ةؼ ٠ی ٣یـح٤غ ك

ٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر ة٥ ٧ّغق واةٌاف ٠ؼة٥ً٨ ة٨دق ك در  3ای٢ ا٠ؼ در ٨٠ارد ظاص كٗٙ ٠ادق 

ای٢ ا٠ؼ ج٧٤ا ٤ّٞی ة٨دف رٗحار ة٥ ٣ض٨م ک٥ ةغكف جسـؾ ٣یؽ ة٥ ٨ًر ٤ّٞی ٠كعل 

 ک٤غ. ةاقغ، ک٘ایث ٠ی

ظاص ز٣یؼكم ٠ٛاك٠ث ةـیر( ج٧٤ا در زؼایٟ  ک٥ واةي دادگـحؼم درصاٝی

٠ك٨٧د، رأؿان ك ةغكف صکٟ ٚىایی صٙ ٠غاظ٥ٞ دارد ک٥ ٠نادیٙ زؼایٟ ٠ؽة٨ر ة٥ 

ةی٤ی قغق ك در ای٢ ا٠ؼ ج٘اكجی ٠یاف صؼیٟ ظن٨می  پیف ٨ً45ر صنؼم در ٠ادق 

 ٣غارد. كز٨د فك ٔیؼآ

٨ًر در ّی٢ صاؿ ٠غاظ٥ٞ ٣یؼكم ٠ٛاك٠ث ةـیر در زؼایٟ ٠ك٨٧د ٣یؽ ة٥ 

٠ٌٞٙ ٣ت٨دق ك ةـیسیاف ةا ج٨ز٥ ة٥ ٚا٨٣ف ص١ایث ٚىایی از ةـیر، ج٧٤ا در ٨٠اردم 

ک٥ واةي دادگـحؼم صى٨ر ٣غاقح٥ یا اٚغاـ ة٥ ٨٠ِٚ ٣ک٤غ یا ٣یاز٤٠غ ک١ک ةاقغ، 

دیغة دارام کارت  صٙ ٠غاظ٥ٞ داقح٥ ك ای٢ اظحیار ٣یؽ ج٧٤ا ة٥ ةـیسیاف آ٨٠زش

 واةي ظاص دادگـحؼم اظحناص دارد.

٣ُؼ  ٣ُؼ از آ٣ک٥ ٨٠و٨ع در صؼیٟ ظن٨می كاِٚ ق٨د یا ظیؼ ك مؼؼ مؼؼٝػا 

گؼدد یا ٥٣، ج٧٤ا ةا جٌتیٙ كوْیث ةا یکی  از ای٤ک٥ ظ٨درك صؼیٟ ظن٨می جٞٛی ٠ی

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم، واةي دادگـحؼم صٙ ٠غاظ٥ٞ  45از ٠نادیٙ ٠ادق 

 اؿث.دارد ك درظن٨ص واةٌی٢ ظاص، رّایث ؿایؼ قؼایي ٣یؽ اٝؽا٠ی 

 دخزدی ػو  رػا ت مودتو  ااواآ ار د ودمات ماتيین . مااات7
الز٥٠ جضٛٙ دادرؿی ٤٠ن٘ا٥٣ رّایث ج٨أ٠اف ص٨ٛؽ قاکی ك ٠ح٧ٟ ة٥ جؼجیب ةؼ 
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صٙ دادظ٨ا٦ی ك دٗاع اؿث ك ز٧ث ازؼام ای٢ ٧٠ٟ ك جى١ی٢ دادرؿی ٤٠ن٘ا٥٣، ازؼام 
درؿی کی٘ؼم جنؼیش ٚا٨٣ف آیی٢ دا 2ٚا٨٣ف وؼكرم اؿث. ای٢ ا٠ؼ در ازؼام ٠ادق 

ٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر و٢١ جأکیغ ةؼ امٜ ةؼائث ٦ؼگ٥٣٨ اٚغاـ ٠ضغكدک٤٤غق،  4گؼدیغق ك ٠ادق 
ؿاٝب آزادم، كركد ة٥ صؼیٟ قعنی اقعاص ك.. را زؽ ة٥ صکٟ ٚا٨٣ف ك ةا رّایث ٨ٚا٣ی٢ 
ك ٠ٛؼرات ٠ؼة٨ط ٔیؼ ٠ساز دا٣ـح٥ ك صحی ازؼام اٚغا٠ات ٚا٣٨٣ی را ٦ٟ ٠ـحٞؽـ رّایث 

 یذیث اقعاص دا٣ـح٥ اؿث.کؼا٠ث ك ص

ةی٤ی و١ا٣ث ازؼام ٤٠اؿب ص٨ٛؽ ق٧ؼك٣غم اٗؼاد در  ةؼظ ؼ ّغـ پیف

ٗؼآی٤غ دادرؿی ٤٠ن٘ا٥٣ در ٨ٚا٣ی٢ پیكی٢، در ٚا٨٣ف زغیغ ة٥ کٌؼات ةؼ ای٢ ٧٠ٟ 

در ج١اـ ٠ؼاصٜ دادرؿی کی٘ؼم رّایث ٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر،  7جأکیغ قغق اؿث. كٗٙ ٠ادق 

٦ام ٠كؼكع ك صٍ٘ ص٨ٛؽ ق٧ؼك٣غم  ٚا٨٣ف اصحؼاـ ة٥ آزادم»در  ٤٠غرجص٨ٛؽ 

 کٞی٥ اقعاص درگیؼ ٗؼآی٤غ دادرؿی از ز٥ٞ١از ؿ٨م  «٠15/2/1383ن٨ب 

٦ام ٠كؼكع  اصحؼاـ ة٥ آزادماؿث. در ة٤غ ٣عـث ٚا٨٣ف واةٌاف دادگـحؼم اٝؽا٠ی 

كٖ ٝؽكـ أظػ صکٟ ٚىایی الزـ در کة٥ رّایث ٨ٚا٣ی٢ ك  ك صٍ٘ ص٨ٛؽ ق٧ؼك٣غم،

اؿح٘ادق از ءك جضٛیٙ زؼائٟ جاکیغ گؼدیغق ك ٦ؼگ٥٣٨ ا١ّاؿ ؿٞی٥ٛ قعنی ك ؿ٨

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم، ّ كق  7ٚغرت ٤٠ِ قغق اؿث. ٠حعٞ٘اف ةؼ اؿاس ٠ادق 

ٚا٨٣ف ٠سازات اؿ ٠ی ( ٠570ادق زةؼ زتؼاف ظـارت كاردق ة٥ ٠سازات ٤٠غرج در 

گؼد٣غ ك اگؼ در  ٠ضک٨ـ ٠ی٦2/3/1375ام ةازدار٣غق( ٠ن٨ب  زجْؽیؼات ك ٠سازات

ةی٤ی قغق ةاقغ، ٠سازات اقغ  ؿایؼ ٨ٚا٣ی٢، کی٘ؼ قغیغجؼم ةؼام ای٢ ٨٠و٨ع پیف

 ق٨د. ا١ّاؿ ٠ی
 دارد: ٠ٛؼر ٠ی 1375ٚا٨٣ف ٠سازات اؿ ٠ی ٠ن٨ب  ٠570ادق 
ٚا٨٣ف آزادم قعنی اٗؼاد  ٨٠ری٢ دكٝحی ک٥ ةؼظ ؼأ٦ؼیک از ٠ٛا٠ات ك ٠»

٠ٞث را ؿٞب ک٤غ یا آ٣اف را از ص٨ٛؽ ٠ٛؼر در ٚا٨٣ف اؿاؿی ٠ضؼكـ ١٣ایغ ّ كق ةؼ 
ا٣٘ناؿ از ظغ٠ث ك ٠ضؼك٠یث ؿ٥ جا پ٤ر ؿاؿ از ٠كأٜ دكٝحی ة٥ صتؾ از قف 

 «٠اق جا ؿ٥ ؿاؿ ٠ضک٨ـ ظ٨ا٦غقغ.
واةي ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم،  63ّ كق ةؼ ٠سازات کی٘ؼم كٗٙ ٠ادق 

ک٥ ٣اَؼ ةؼ ٝؽكـ أظػ ٠س٨ز  ٠55حعٖٞ از ٨٠اد ٚا٣٨٣ی از ز٥ٞ١ ٠ادق دادگـحؼم 
ا٣٘ناؿ از ظغ٠ات دكٝحی ٚىایی در ج٘حیف ك ةازرؿی در زؼایٟ ٔیؼ٠ك٨٧د اؿث ة٥ 
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 گؼدد. ٠ضک٨ـ ٠یؿ٥ ٠اق جا یک ؿاؿ  از

گ٤اق ک٥ صـب ٨٠رد ةا صکٟ ةؼائث  ای٢ ا٠ؼ ة٥ ١٦ؼاق زتؼاف ظـارت ٠ح٧ٟ ةی

ازؼام ٤٠اؿتی ز٧ث جى١ی٢ ص٨ٛؽ  ٤٠ِ جْٛیب ٨٠از٥ گؼدیغق، و١ا٣ث یا ٚؼار

 ق٧ؼك٣غم آصاد ٠ٞث اؿث.

٠ت٤ام  «جـتیب»ك  «اج ؼ» ك ٨ٚاّغ« الوؼر»ٚاّغق ج٨ویش وؼكرم آ٣ک٥ 

دیغق  ٨ٝیث ٠غ٩٣ ةؼال اقعام٩ اؿث ک٥ ٨٠زب كركد ظـارت ة٥ زیافئ٠ـ ةؼٚؼارم

٦ؼگاق ةؼ ا٠ؼ ٠ـحذ٩٤ ٣یـح٤غ ك  ای٢ ك واةٌی٢ دادگـحؼم ٣یؽ از ٚىات ك ق٣٨غ ٩٠

١ّغ ایكاف، ظـارت ة٥ ج٢، صیذیث، ٠اؿ ك... ٠تح٩٤ ةؼ جٛنیؼ یا ادؼ اٚغا٠ات 

 اقعاص كارد ق٨د، ای٢ اٗؼاد دارام ٠ـئ٨ٝیث ٠غ٣ی ٦ـح٤غ.

زا٣ت٥  ص٨ٛؽ ٥١٦  دكٝث ٨٠َٖ اؿث ٚا٨٣ف اؿاؿ٩دكـ امٜ  14ة٤غ ة٥ ٨٠زب 

دال٥٣ ةؼال ٨١ّـ ٠ؼدـ ك ٠ـاكات در ةؼاةؼ ٠ی٢ ک٤غ ك ا٤٠یث ٚىای٩ ّاأاٗؼاد ٠ٞث را ج

كدكـ، صیذیث،  ةؼ اؿاس امٜ ةیـثك  ٠ی٢ ١٣ایغأٚا٨٣ف را ةؼال ١٦راف صٍ٘ ك ج

زاف، ٠اؿ، ص٨ٛؽ، ٠ـک٢ ك قٕٜ اقعاص از جْؼض ٠ن٨ف اؿث ٠رؼ در ٨٠اردل ک٥ 

ای٢ ٚا٨٣ف ک٥ ٣اَؼ ةؼ ام٨ؿ دادرؿی،  39جا  32. ةا ٤ّایث ة٥ ام٨ؿ ٚا٨٣ف جس٨یؽ ک٤غ

ج٨اف ة٥  ةاق٤غ ٠ی ظ٨ا٦ی، ةؼائث، ٤٠ِ دؿحریؼم ظ٨دؿؼا٥٣، ٤٠ِ قک٤س٥ ك... ٠یداد

  در ٣ُاـ ص٨ٛٚی ایؼاف پی ةؼد. اقعاصك آزادم ج٢ صیذیث  ،زاف، ٠اؿ، آةؼكا١٦یث 

ص٨ٛؽ ٠غ٣ی ك ٠یذاؽ  ٠14ادق  6ة٤غ ا١ٝٞٞی ٠ا٤٣غ  ای٢ ا٠ؼ در اؿ٤اد ةی٢

 ص٨ٛؽ ةكؼ ٣یؽ جنؼیش گؼدیغق اؿث. ٠ؼیکاییآک٨٤ا٣ـی٨ف  ٠10ادق ؿیاؿی ك 

 ٦ام كاردق ٠كؼكط ة٥ جضٛٙ ا٨٠ر ذیٜ اؿث: ةا ج٨ز٥ ة٥ اصکاـ ٨ٗؽ، زتؼاف زیاف

٦ام ّادم  ةایغ رأم، ٌْٚی قغق ك ا٠کاف ةؼرؿی ٠سغد آف از ركش دلالً

ٛن٨د از صکٟ ٌْٚی، مغكر ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب ة٥ ٠ اّحؼاض ة٥ آراء، ٤٠ح٘ی ةاقغ.

 آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ك یا مغكر صکٟ ةؼائث اؿث. ٦ؼچ٤غٚا٨٣ف  ٠265ادق ٨٠زب 

 كز٨د داقح٥ ةاقغ. اْٝادق ١٦ه٤اف ا٠کاف اّحؼاض ة٥ رأم از ًؼؽ ٨ٗؽ

قایاف ذکؼ اؿث مغكر ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب ة٥ دٝیٜ زؼـ ٣ت٨دف ١ّٜ ارجکاةی 
كازغ اّحتار ا٠ؼ ٠عح٨ـ کی٘ؼم ة٨دق ٝک٢ مغكر ای٢ ٚؼار ة٥ ّٞث ّغـ ا٣حـاب زؼـ 

ٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر، ا٠کاف ًؼح ٠سغد  278ةار كٗٙ ٠ادق  ة٥ ٠ح٧ٟ یا ّغـ ک٘ایث اد٥ٝ جا یک
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صکٟ ةؼائث ك ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب در ٨٠و٨ع را در پی دارد. ٦ؼچ٤غ ةؼظی ٠یاف مغكر 
ا٣غ ك ةؼ اؿاس آف،  گ٤اق ٚائٜ ة٥ ج٘کیک قغق ٝؽكـ زتؼاف ظـارات كاردق ةؼ ٠ح٧ٟ ةی

ا٣غ ك  ٦ام ص٨ٛٚی، مغكر ٚؼار ٠ؽة٨ر را از ٨٠ارد زتؼاف ظـارت دا٣ـح٥ ةؼظی از ٣ُاـ
ةا  رؿغ ٝک٢ ة٥ ٣ُؼ ٠ی 1ا٣غ  ةؼظی، مغكر آف را ةؼاةؼ ةا ادتات ةؼائث ٗؼد ٣غا٣ـح٥

ج٨ز٥ ة٥ اّحتار ا٠ؼ ٠عح٨ـ یاٗح٢ ٚؼار٦ام ٤٠ِ جْٛیب زؽ در ٨٠ارد مغكر آف ة٥ 
اّحتار ٗٛغاف اد٥ٝ، ج٘اكجی ٠یاف ای٢ ٚؼار ك صکٟ ةؼائث ٌْٚی كز٨د ٣غاقح٥ ةاقغ ك 

 ٦ؼ دك جاةِ اصکاـ كاصغم در ص٨زق زتؼاف ظـارات ٣اقی از اٚغاـ ٚىایی ةاق٤غ.

٠حض١ٜ  یا در ٗؼآی٤غ دادرؿی، کٟ ٠ؽة٨ر٠ضک٨ـ ّٞی٥ از ًؼیٙ ازؼام ص ثاایاً

ٗی٥ ةایغ داةث گؼدد ک٥ ةؼادؼ  . ةؼام ٠ذاؿ در ٠ا٣ض٢قغق ةاقغ زیاف ٠ادم یا ٨٤ْ٠م
ا٨ٝکا٥ٝ كکیٜ، ٦حک  اٚغاـ واةٌاف، زیاف ٠ادم یا ٨٤ْ٠م از ٚتیٜ پؼداظث صٙ

صیذیث ك ... ة٥ ٠ح٧ٟ یا ٠ح١٧اف جض١یٜ گؼدیغق ك راة٥ٌ ؿتتیث ٠یاف ظـارات 
 ةا اٚغا٠ات واةٌاف ةؼٚؼار اؿث.٠ؽة٨ر 

در راؿحام ازؼام ج٧ْغات ایؼاف در اٝضاؽ ة٥ ٠یذاؽ ص٨ٛؽ ٠غ٣ی ك ؿیاؿی، 
ة٥ كوِ ٨ٚاّغ زتؼاف  ،٠1392ن٨ب  آیی٢ دادرؿی کی٘ؼمٚا٨٣ف  261جا  ٨٠255اد 

ة٥ ٦ؼ ّٞث  ظـارت از ٠ح١٧ی پؼداظح٥ ک٥ در زؼیاف جضٛیٛات ٠ٛغ٠اجی ك دادرؿی
٣ـتث ة٥ اج٧اـ كم از ؿ٨م ٠ؼازِ  ٠ٛاـ ٚىایی ةازداقث قغقاةٌی٢ یا از ؿ٨م و

ةا ج٨ا٣غ  ق٨د. ةؼ ای٢ اؿاس كم ٠ی ٚىایی، صکٟ ةؼائث یا ٤٠ِ جْٛیب مادر ٠ی
 ظـارت ایاـ ةازداقث را از دكٝث ٠ٌاٝت٥ ک٤٤غ. ،( ای٢ ٚا٨٣ف14رّایث ٠ادق ز
ك ادٝػ٥ ةازداقث قػعل، ٣اقػی از ظػ٨ددارم در ارائػ٥ اؿػ٤اد، ٠ػغارؾ اٝتح٥ ٦ؼگاق 

ة٥ ٨ُ٤٠ر ٗؼارم دادف ٠ؼجکب زػؼـ، ظػ٨د را در ٠ُػاف   یا كم گ٤ا٦ی ظ٨د ةاقغ ةی
٦ؼ ز٧حی ة٥ ٣اصٙ ٨٠زتات ةازداقػث ظػ٨د را    یا ة٥اج٧اـ ك ةازداقث ٚؼار دادق ةاقغ

، ةػؼ ز٠اف ة٥ ّٞث ٚػا٣٨٣ی دیرػؼ ةازداقػث ةاقػغ ٦ٟ  ك ٣یؽ ٦ؼگاق ةاقغ ٨١٣دقٗؼا٦ٟ 
 كز٨د ٣غارد.زتؼاف ظـارت  ، ا٠کاف256اؿاس ٠ادق 
٠اق از جاریط اة غ رأم ٌْٚػی صػاکی  ةایغ َؼؼ قف٤٠غم از ای٢ صٙ، ٠ح٧ٟ  ز٧ث ة٧ؼق

گ٤ا٦ی ظ٨د، درظ٨اؿث زتؼاف ظـارت را ة٥ ک١یـی٨ف اؿحا٣ی، ٠حكکٜ از ؿ٥ ٣٘ػؼ  از ةی

                                                           
، مدلدی ق دو آ اداگغدتزی   ، «گ٤اق زتؼاف ظـارت ٣اقی از ةازداقث ٠ح٧ٟ ةی»٣امؼزادق، ٨٦ق٤گ،  .1

 .6، ص1372، 9ق١ارق 
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یؾ ٨ٚق ٚىایی٥ جٛػغیٟ ک٤ػغ. ک١یـػی٨ف ئاز ٚىات دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ة٥ ا٣حعاب ر

ک٤ػغ.  ت اصؼاز قؼایي ٠ٛؼر در ای٢ ٚا٨٣ف، صکٟ ةػ٥ پؼداظػث ظـػارت مػادر ٠یدر م٨ر
ج٨ا٣ػغ َػؼؼ ةیـػث ركز از جػاریط اةػ غ،  در م٨رت رد درظ٨اؿث، ای٢ قػعل ٠یاٝتح٥ 

حؼاض ظ٨د را ة٥ ک١یـی٨ف ٨٠و٨ع ٠ادق   1ای٢ ٚا٨٣ف ّا ـ ک٤غ. 258ّا
یؾ ئػز راّحؼاض، در ک١یـػی٨ف ٠ٞػی زتػؼاف ظـػارت ٠حكػکٜ اای٢ رؿیغگی ة٥ 

ّػاٝی کكػ٨ر ةػ٥  ّاٝی کك٨ر یا یکی از ٠ْاك٣ػاف كم ك دك ٣٘ػؼ از ٚىػات دی٨اف دی٨اف
 ٌْٚی اؿث. آف،رأم  ک٥ آیغ ١ّٜ ٠ی یؾ ٨ٚق ٚىایی٥ ة٥ئا٣حعاب ر
مػ٤غكٚی در كزارت ةػ٥ ایػ٢ ٤٠ُػ٨ر دكٝػث اؿػث ك  ٠ؽة٨ر،زتؼاف ظـارت ٠ـئ٨ؿ 

ق٨د ک٥ ة٨دز٥ آف ٦ؼؿاؿ از ٠ضٜ ة٨دز٥ کٜ کك٨ر جػأ٠ی٢  دادگـحؼم جأؿیؾ ٠ی
ادؼ اّ ـ ٠ٕؼوػا٥٣ زػؼـ، قػ٧ادت کػػب ك یػا جٛنػیؼ  ةازداقث ةؼ ٦ؼگاقگؼدد.  ٠ی

٨ؿ امػٞی ئج٨ا٣ػغ ةػ٥ ٠ـػ ٠ٛا٠ات ٚىایی ةاقغ، دكٝػث پػؾ از زتػؼاف ظـػارت ٠ی

 ٠2ؼاز٥ْ ک٤غ.
كٗػٙ ج٨ا٣ػغ  ٨زب صکٟ ٌْٚی، ةؼائث صامٜ ک٤ػغ، ٠یقعنی ک٥ ة٥ ٠ّ كق ةؼ ای٢ 

٠اق از جاریط اةػ غ رأم، از دادگػاق مػادر  صغاکذؼ َؼؼ قفٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر،  ٠512ادق 
ک٤٤غق صکٟ ٣عـحی٢ درظ٨اؿث ١٣ایغ ک٥ صکٟ ةؼائث از ٠ضٜ اّحتارات ٠ؼةػ٨ط ةػ٥ 

 ٦ام کذیؼاال٣حكار ٤٠حكؼ ق٨د. ٨ٚق ٚىایی٥ در یکی از ركز٣ا٥٠

 ا و رأی

دادیارم دادؿؼام  633گ٥٣٨ ک٥ پیكحؼ گ٘ح٥ قغ در پؼك٣غق ٠ٌؼكص٥ در قْت٥  ١٦اف
ز٣ی ةػ٥ ظػ٨دركم  ٠ك٧غ، واةٌاف ةـیسی در صی٢ گكػث ٠٨١ّ6ی ك ا٣ٛ ب ٣اصی٥ 

ک٤٤ػغ ك یػک ةٌػؼم  ٠ح١٧ی٢ ٨٤ُ٠ف قغق ك ز٧ث رِٗ ٢َ، ظ٨درك را ةازرؿػی ٠ی
پكحی یکػی از  ٠٥ٝ٨كؼكب از زیؼ م٤غٝی ظ٨درك ك یک اٗكا٥٣ ٜٗٞ٘ ظاٝی از داظٜ ک

قػغق از  ا٣غ  ٝػا در مػ٨رجی اصػؼاز قػؼایي ذیػٜ، كؿػائٜ کكٖ ٠ح١٧ی٢ کكٖ کؼدق
 اج٠٨یتٜ ة٥ ٨٤ّاف دالیٜ زؼـ ّٞی٥ ٠ح١٧ی٢ ٚاةٜ اؿح٘ادق ٦ـح٤غ:

، كوػْیث ةػ٥ ٤ّػ٨اف زػؼـ 45از ًؼیٙ یکی از ٠نادیٙ ٤٠ػغرج در ٠ػادق  دلف.

٠ك٨٧د ق٤اظح٥ ق٨د. ةؼام ٠ذاؿ زؼـ در ٠ؼّی ك ٤٠ُؼ واةٌاف اج٘اؽ اٗحادق 
                                                           

 .1392ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ٠ن٨ب  ٠257ادق  .1
 ١٦اف ٚا٨٣ف. ٠259ادق  .2
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یا ة ٗام٥ٞ پؾ از ك٨ٚع زؼـ، ّ یٟ ك آدار كاوض٥ یا اؿتاب زؼـ ٣ؽد ٠ػح٧ٟ 

غٝی ك ٗی٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ کكػٖ كؿػائٜ از زیػؼ مػ٤ یاٗث ق٨د ك... ک٥ در ٠ا٣ض٢
پكحی، ای٢ كوػْیث ٤٠ح٘ػی اؿػث ك گؽارقػی ٣یػؽ در ظنػ٨ص  داظٜ ک٥ٝ٨

 قؼایي ظاص ٠ح١٧ی٢ ٠ذٜ ٠ـحی یا رٗحار ٣ا٤٦سار در دؿث ٣یـث.

زؼـ ٔیؼ٠ك٨٧د ة٨دق ك ٠س٨ز ٚىایی در ای٢ ظن٨ص مادر قػغق ةاقػغ کػ٥  ب.

 ای٢ ا٠ؼ ٣یؽ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٨ٌ٤٠ؽ ٚؼار، ٤٠ح٘ی اؿث.

واةٌاف ةـیسی ة٥ ز٧ث ّغـ صى٨ر ٠ا٨٠راف ٣یؼكم ا٣حُا٠ی، ّغـ اٚغاـ ة٥  ج.

٨٠ِٚ ایكاف یا اؿح١غاد از ؿ٨م واةٌاف دیرؼ ة٥ ک١ک آ٠غق ةاقػ٤غ کػ٥ در 
 ای٢ ظن٨ص ٣یؽ گؽارقی ارائ٥ ٣كغق اؿث.

٦ػام  در٧٣ایث آ٣ک٥ ةـیسیاف ٠ؽة٨ر ةایغ دارام کارت واةٌی ة٨دق ك آ٨٠زش ت.

رؿغ ةػا ج٨زػ٥ ةػ٥ آ٣کػ٥ ایكػاف در صػاؿ  غ. ة٥ ٣ُؼ ٠یالزـ را گػرا٣غق ةاق٤
دیغق ك ة٥ ٠أ٨٠ریث اّػؽاـ  ا٣غ، ٝػا پیكحؼ ةؼام ای٢ ا٠ؼ آ٨٠زش ز٣ی ة٨دق گكث
 ا٣غ. ٦ؼچ٤غ ای٢ ٨٠و٨ع ٣یؽ ةایغ ادتات گؼدد. قغق

ج٨ا٣ػغ  در م٨رت رّایث کٞی٥ ٣کات ٨ٗؽ، گؽارش وػاةٌاف كازػغ اّحتػار ةػ٨دق ك ٠ی
ٚؼار زٞب ة٥ دادرؿی ك ٠حْاٚب آف، ٠ضک٠٨یث ٠ح١٧ػی٢ ٠ت٤ام ّٟٞ ٚاوی ك امغار 

 ٚؼار گیؼد.
گ٥٣٨ ک٥ در رأم مادرق ٣یؽ ة٥ درؿحی جنؼیش قغق اؿػث ٣ضػ٨ق ةازرؿػی  ٝک٢ ١٦اف

ظ٨درك ك کكٖ كؿائٜ ٥ّ٨٤١٠، ةا ج٨ز٥ ةػ٥ ٔیؼ٠كػ٨٧د ةػ٨دف زػؼـ ةػغكف رّایػث 
ك  ٠36ػ٨اد  م ح م٨رت گؼٗح٥ ك ای٢ ا٠ؼ ةا و٨اةي ٚا٣٨٣ی ك اظػ ٠س٨ز از ٠ؼزِ ذم

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ا٣ٌتاؽ ٣غارد  ٝػا اؿحغالؿ ٤٠غرج در ٚػؼار دائػؼ ةػؼ  55
ة٨دف قی٨ق جضنػیٜ دٝیػٜ، مػضیش ةػ٨دق ك آف ةعػف از ٚػؼار کػ٥ ةػ٥  ٝؽكـ ٚا٣٨٣ی

٣یؽ مغكر ٚؼار ك  ک٤غ اّحتارم گؽارش واةي ك ظؼكج آف از ّغاد دالیٜ جنؼیش ٠ی ةی
ٚػا٨٣ف  61ك  36، 7، 4، 2دیرؼ ةا اؿػح٤اد ةػ٥ ٠ػ٨اد  ٤٠ِ جْٛیب ة٥ دٝیٜ ٗٛغاف اد٥ٝ

آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ك ٣یؽ اصکاـ ٣ػاَؼ ةػؼ ٚاّػغق درأ در ٚػا٨٣ف ٠سػازات اؿػ ٠ی 
 ةاقغ. مضیش ٠ی

ٚا٨٣ف ٨ٗؽ، گؽارش واةٌاف در م٨رجی ٠ْحتؼ اؿث کػ٥ اكالن  36ج٨ویش آ٣ک٥ كٗٙ ٠ادق 
ان ةؼاؿػاس وػ٨اةي ك ٠ٛػؼرات ظ ؼ اكواع ك اص٨اؿ ك ٚؼائ٢ ٠ـٟٞ ٚىی٥ ٣تاقػغ ك دا٣یػ
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ٚا٣٨٣ی، ج٧ی٥ ك ج٤ُیٟ ق٨د. در پؼك٣غق صاوؼ، و٨اةي ٚا٣٨٣ی ٣اَؼ ةػؼ صػغكد اظحیػارات 

واةٌی٢ در ج٘حیف ا٠اک٢ ك اقیاء ٣ـتث ة٥ زؼایٟ ٔیؼ٠ك٨٧د رّایث ٣كغق اؿث  ٝػػا 
 ا٣غ. درؿحی جكعیل دادق ٚاوی ٠ضحؼـ ّغـ اّحتار گؽارش واةٌاف را ة٥

ک٥ پیكحؼ گ٘ح٥ قغ ّغـ رّایث و٨اةي ٣اَؼ ةؼ گؼدآكرم اد٥ٝ،  گ٥٣٨ ا٨ٝمٖ ١٦اف ٠ِ

ةاقغ. در٣حیسػ٥  گ٘ح٥ ٠ی ٠ـح٨زب ٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼم، ا٣حُا٠ی ك ٠غ٣ی ة٥ قؼح پیف

اکح٘ا ة٥ اةٌاؿ گؽارش ك مغكر رأم ةؼائث ةؼام ٠ح١٧ی٢ كاٗػی ةػ٥ ٠ٛنػ٨د ٣تػ٨دق ك 

٨ق زتػؼاف ٦ام ٚػا٣٨٣ی وػاةٌاف ك ٣یػؽ ٣ضػ وؼكرم اؿث در ک٤ار آف ةػ٥ ٠ـػئ٨ٝیث

 گ٤اق جنؼیش گؼدد. ظـارت ٠ح٧ٟ ةی

٦ػام كاردق ةػؼ ٠ح١٧ػاف ةػؼ ادػؼ اٚػغا٠ات  ام ةػ٥ زیاف ٝػا ٦ؼچ٤غ در رأم صاوؼ، اقارق

ٔیؼٚػػا٣٨٣ی وػػاةٌاف ٣كػػغق ٝکػػ٢ زتػػؼاف ظـػػارات ٠ػػادم از ٚتیػػٜ پؼداظػػث ٤٠ػػاِٗ 

ا٨ٝکاٝػ٥ كکیػٜ جْیی٤ػی ك ... ك ٣یػؽ زتػؼاف  ٦ام ٠ؼةػ٨ط ةػ٥ صٙ اٝضن٨ؿ، ٦ؽی٥٤ ١٠ک٢

گ٤ػػاق از ًؼیػػٙ درج صکػػٟ در  رت ٤ْ٠ػػ٨م از ٚتٞػػی اّػػادق صیذیػػث از ٠ػػح٧ٟ ةیظـػػا

 پػیؼ اؿث. ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم ا٠کاف ٦512ام کذیؼاال٣حكار كٗٙ ٠ادق  ركز٣ا٥٠

 اتیدی

جضٛٙ دادرؿی ٤٠ن٘ا٥٣ ٠ـحٞؽـ رّایث صٙ قاکی ةؼ دادظػ٨ا٦ی ك صػٙ ٠ػح٧ٟ ةػؼ 

ا٣حُػا٠ی ك وػاةٌاف ظػاص ٠ا٤٣ػغ دٗاع اؿث. واةٌاف دادگـحؼم ک٥ اّٟ از ٣یؼكم 

جؼی٢ ٨ّا٠ٜ دؿحراق ٚىایی ةػا  ةاق٤غ ة٥ ٨٤ّاف یکی از ٧٠ٟ ٣یؼكم ٠ٛاك٠ث ةـیر ٠ی

٤٠غم از دادرؿی ٤٠نػ٘ا٥٣ در ارجتػاط ٦ـػح٤غ.  ص٨ٛؽ ق٧ؼك٣غم اٗؼاد ٠ت٤ی ةؼ ة٧ؼق

٦ام آ٨٠زقی ك دریاٗث کارت وػاةي ك  ٣یؼكم ٠ٛاك٠ث ةـیر ة٥ قؼط گػرا٣غف دكرق

٨د واةٌاف ّاـ یا ّغـ اٚغاـ ة٥ ٨٠ِٚ ایكػاف ك یػا اؿػح١غاد، دارام ة٥ قؼط ّغـ كز

اظحیار ٠غاظ٥ٞ در کكٖ زؼـ، جْٛیب یا جضٛیػٙ از ٠ػح٧ٟ ةػ٨دق ك صـػب ٠ػ٨رد در 

ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی کی٘ػؼم،  45زؼایٟ ٠ك٨٧د ة٥ قؼح ٠نادیٙ ٤٠غرج در ٠ادق 

قػح٥ ك در زػؼائٟ صٙ ٦ؼگ٥٣٨ ةازرؿی ك جضٛیٙ، جضث ٣ُؼ ٚؼار دادف ٠ح٧ٟ ك... را دا

 ک٤٤غ. ٔیؼ ٠ك٨٧د ٣یؽ ةؼ اؿاس صکٟ ٚىایی اٚغاـ ٠ی

ةاقغ  ٠ؽة٨ر ١٣ی 45یک از قؼایي ٤٠غرج در ٠ادق  ةازرؿی از ظ٨دركیی ک٥ كازغ ٦یچ
٣یاز٤٠غ کـب ٠س٨ز ٚا٣٨٣ی ة٨دق ك ة٥ مؼؼ آ٣ک٥ ٗىام داظٜ آف ٚاةٜ رؤیث ةػ٨دق ك 
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ركم ٠ؽةػ٨ر ةػغكف ٠سػ٨ز ج٨اف ة٥ ةازرؿػی ظػ٨د ةاقغ، ١٣ی زؽء صؼیٟ ظن٨می ١٣ی

 ٚا٣٨٣ی اٚغاـ ٨١٣د.
ةؼ ةی اّحتارم گؽارش  در م٨رت ّغـ رّایث و٨اةي ٚا٣٨٣ی در ةازرؿی ظ٨درك، ّ كق

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿػی کی٘ػؼم ك ٣یػؽ مػغكر ٚػؼار ٤٠ػِ  36واةي ة٥ اؿح٤اد ة٥ ٠ادق 
جْٛیب یا صکٟ ةؼائث ةؼام ٠ح٧ٟ پؼك٣غق، ةایغ واةي ٠حعٖٞ كازغ ٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼم 

ٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر ةػؼام ةازرؿػی ك  ٥55 ّٞث ّغـ رّایث و٨اةي ٚا٣٨٣ی ٤٠غرج در ٠ادق ة
ٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر ك ١٦ه٤ػی٢  7ج٘حیف ك ٣یؽ ٣ٛه ص٨ٛؽ ق٧ؼك٣غم اٗؼاد ة٥ اؿح٤اد ٠ادق 

 گ٤اق ق٤اظح٥ ق٨د. كازغ ٠ـئ٨ٝیث ٠غ٣ی ةؼام زتؼاف ظـارات كاردق ةؼ ٗؼد ةی
ر، گا٠ی زغم ز٧ث ازؼایػی ١٣ػ٨دف جنؼیش آراء ٚىایی مادرق از ٠ضاکٟ ةؼ ای٢ ا٨٠

 دادرؿی ٤٠ن٘ا٥٣ ك اٝؽاـ واةٌاف دادگـحؼم ة٥ رّایث ص٨ٛؽ ق٧ؼك٣غم اؿث.
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