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 ضمبو  اجزای ػذم تًدیغ تتمٍ دستمشد کبرضىبسی

 پضلهؾگا   و   نا یی

٣كـػحی ةػا ٠ض٨ریػث  9/5/1397در ادا٥٠ ؿٞـ٥ٞ زٞـات ٣ٛغ رأم، در جاریط 

« کارقػ٤اسو١ا٣ث ازؼام ّغـ ج٨دیِ جح٥١ دؿح١ؽد »جضٞیٜ ركی٥ ٚىائی پیؼا٨٠ف 

ی رئػیؾ یج٨ؿي پژك٦كکغق ص٨ٛؽ ظن٨می ةا صى٨ر آٚایاف ا٨٦ارکی ز٠ْػاكف ٚىػا

دیػ٨اف ّػاٝی  19کٜ دادگـحؼم اؿحاف ج٧ؼاف(، دکحػؼ ٠ؼجىػ٨م ز٠ـحكػار قػْت٥ 

دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف(، ٚینػؼم  18کك٨ر(، ا٠ا٣ی ق١ٞؽارم زرئیؾ قْت٥ 

ة٤ػغرم زٚاوػی ؿػاةٙ دادگػاق ز٠ـحكار دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف(، دكةضػؼم 

جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف(، دکحؼ ی٨ْٛةی ز٠ـحكار دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ػؼاف( ك 

دادگػػاق جسغیػػغ٣ُؼ اؿػػحاف ج٧ػػؼاف( ك ز١ْػػی از  33دکحػػؼ ٠ػػؼادم زرئػػیؾ قػػْت٥ 

 ی٥ ةؼگؽار قغ.یپژك٦كرؼاف در ٠ضٜ پژك٦كراق ٨ٚق ٚىا

 ىزح تقث

ؿی جٛاوػام اٗػؽایف دؿػح١ؽد در م٨رجی ک٥ کارق٤اس پؾ از ا٣ساـ کارق٤ا

ظ٨د را داقح٥ ةاقغ ك دادگاق ةا ایػ٢ اٗػؽایف ٨٠اٗٛػث ١٣ایػغ ك ٠تٕٞػی را ٠ػازاد ةػؼ 

دؿح١ؽد اكٝی٥ جْیی٢ ک٤غ ا٠ا ظ٨ا٦اف از پؼداظث جح٥١ دؿح١ؽد ظ٨ددارم ١٣ایػغ، در 

چ٤ی٢ قؼایٌی ةا ج٨ز٥ ة٥ ؿػک٨ت ٚا٣٨٣رػػار در ظنػ٨ص وػ١ا٣ث ازػؼام ا٠ح٤ػاع 

ٚؼار اةٌػاؿ دادظ٨اؿػث مػادر  259آیا ةایغ ةا اؿح٤اد ة٥ ٠ادق  ظ٨ا٦اف چ٥ ةایغ کؼد؟

 ق٨د یا راق صٜ دیرؼم در ای٢ ةارق ٚاةٜ اجعاذ اؿث؟ ٠ی

ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی  259در ظن٨ص ّغـ ج٨دیِ دؿح١ؽد کارقػ٤اس، ٠ػادق 

٠غ٣ی مؼاصحان و١ا٣ث ازؼام ّغـ پؼداظث دؿح١ؽد کارق٤اؿی را ظؼكج کارق٤اؿی از 

ا٣غ ك چ٤ا٣ه٥ مغكر ٚؼار کارق٤اؿػی ةػ٥ ٣ُػؼ دادگػاق ةاقػغ ك دادگػاق د ّغاد دالیٜ ٠ی

٣ح٨ا٣غ ةغكف ٣ُؼ کارق٤اس صحی ةا ؿ٨گ٤غ اٚػغاـ ةػ٥ مػغكر صکػٟ ١٣ایػغ، در ٠ؼصٞػ٥ 

ج٨ٚػٖ دادظ٨اؿػث »ك در ٠ؼصٞػ٥ جسغیػغ٣ُؼ ٚػؼار « اةٌػاؿ دادظ٨اؿػث»ةغكم ٚػؼار 
                                                           

  ج٧ی٥ قغق ج٨ؿي ٧٠غم کارچا٣ی ك ز٦ؼا د٦ٛاف  پژك٦كرؼاف پؤك٦كراق ٨ٚق ٚىایی٥ 
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 ١٣ایغ. مادر ٠ی« جسغیغ٣ُؼ

ی در راة٥ٌ ةا و١ا٣ث ازؼام ّغـ ج٨دیِ ٣ُؼ ة٥ ای٤ک٥ ٚا٨٣ف دارام صکٟ مؼیض

جح٥١ دؿح١ؽد کارق٤اؿی ٣یـث  و١ا٣ث ازؼام ّغـ ج٨دیػِ جح١ػ٥ دؿػح١ؽد ٠ضػٜ 

 گیؼد. پؼؿف ٚؼار ٠ی

ا٣غ: ةؼظی ةؼ ای٢ اّحٛاد٣غ کػ٥ ٦ا دك ركی٥ را اجعاذ ٨١٣دق در ای٢ ر٦رػر، دادگاق

اگؼ کارق٤اؿی ة٥ درظ٨اؿث دادگاق ةاقغ ك جح٥١ ٦ؽی٥٤ کارق٤اؿی پؼداظػث ٣كػ٨د، 

قػ٨د. در  ا١ّاؿ قغق ك ٚؼار اةٌػاؿ دادظ٨اؿػث مػادر ٠ی 259و١ا٣ث ازؼام ٠ادق 

٠ٛاةٜ ّغق دیرؼم ٚائٜ ة٥ ای٢ ٣ُؼ٣غ ک٥ در چ٤ػی٢ ٠ػ٨اردم ٠ػ٨زتی ةػؼام ظػؼكج 

كزػ٨د ٣ػغارد ك دادگػاق  259یٜ ك ا١ّاؿ و١ا٣ث ازؼام ٠ادق کارق٤اؿی از ّغاد دال

ةؼظػی ٠ْحٛغ٣ػغ ةایغ ة٥ رؿیغگی ك مغكر رأم اٚغاـ ١٣ایػغ. در ٠یػاف گػؼكق اظیػؼ 

و١ا٣ث ازؼام ّغـ پؼداظث جح٥١ دؿػح١ؽد کارقػ٤اس، ا٠ح٤ػاع از اةػ غ ٣ُؼیػ٥ جػا 

٢ ٠ْحٛغ٣ػغ دادگػاق پػؾ از جْیػی ج٨دیِ ٠ازاد دؿح١ؽد اؿػث، ٝػیک٢ ةؼظػی دیرػؼ

دؿح١ؽد، دؿح٨ر كم٨ؿ آف را ظ٨ا٦ػغ داد کػ٥ ایػ٢ دؿػح٨ر ٠ا٤٣ػغ ؿػایؼ دؿػح٨رات 

 .دادگاق، ٚاةٞیث ازؼا دارد

 :1پؼك٣غق

 مؾخقات ادااامی تدو واظز
 9309970222500809ق١ارق داد٣ا٥٠: 

 29/6/1393جاریط مغكر: 

 ادااامی تولی

كکاٝػث  ش.ح. ١٦رػی ةػا -4ـ.ح.  -3ؼ.ح.  -2ج.ح.  -٦1ا  درظن٨ص د٨ّم ظا٣ٟ»

ًؼٗیث آٚام ـ.ح. ةا كکاٝث آٚام ـ.ط. ة٥ ظ٨اؿح٥ مغكر صکٟ ةؼ ٠ضک٠٨یػث  آٚام اٖٝ.ف. ة٥

٦ػا از درآ٠ػغ دكؿػا٥ٝ کارظا٣ػ٥ یػط ٠ؼصػ٨ـ ع.ح. ةػ٥  اٝـ٧ٟ ظ٨ا٦اف ظ٨ا٣غق ة٥ پؼداظث صٙ

ریػاؿ ةػ٥ قػؼح  000/545/404/8ا٣ى١اـ پؼداظث ظـارت جأظیؼ جأدی٥ ك دادرؿی ٨ٛ٠ـ ةؼ 

ظ٨ا٣ػغق ٣یػؽ یکػی از كراث  .ا٣غ ٦ا ا٧َار داقح٥ غی٢ ج٨ویش ک٥ ظ٨ا٦افدادظ٨اؿث جٛغی١ی ة

ؿػازم اؿػح٘ادق ك  ؿاؿ اؿث قعنان از درآ٠غ کارظا٣ػ٥ یط 2ةاقغ ک٥ ٠غت  ٠ؼص٨ـ ع.ح. ٠ی

٨ُ٤٠ر اصػؼاز كاٚػِ ٚػؼار ارزػاع ا٠ػؼ ةػ٥  ١٣ایغ ک٥ دادگاق ة٥ ٦ا را پؼداظث ١٣ی ؿ٧ٟ ظ٨ا٦اف

مادر ك کارق٤اس پؾ از ةؼرؿػی ٨٠وػ٨ع ك اّػ ـ کارق٤اؿی ةا دؿح١ؽد ؿ٥ ٠یٞی٨ف ریاؿ 
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ریػاؿ اّػ ـ ك درظ٨اؿػث  000/820/32قػغق  ٣ُؼ ظ٨د دؿح١ؽد را ةؼ اؿاس کار٦ام ا٣ساـ

ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی دؿػح١ؽد  ٨١٣264د ک٥ دادگاق ٦ٟ در ازؼام ٠ٛػؼرات ٠ػادق 

ج٨دیػِ ٦ػا ةػؼام  ریػاؿ جْیػی٢ ك ةػ٥ كکیػٜ ظ٨ا٦اف 000/575/21کارق٤اؿی را ةػ٥ ٠تٞػٓ 

ام وػ٢١ ایػؼاد ةػ٥ ١ّٞکػؼد کارقػ٤اس دادگػاق  ٠ا٣غق اة غ ٨١٣د ک٥ ایكاف ًی الیضػ٥ ةاٚی

٠ؼاجب  ٦ػا ةا ٤ّایث ةػ٥ ّٞی .٠ا٣غق دؿح١ؽد را ٗاٚغ كزا٦ث ٚا٣٨٣ی دا٣ـح٥ اؿث پؼداظث ةاٚی

٨ًر ٌْٚی ةا رّایػث ک١یػث ك کی٘یػث ك ارزش  ی ک٥ دؿح١ؽد کارق٤اس ة٥ی٠ػک٨ر از آ٣سا

ایغاع آف از جکاٝیٖ ظ٨ا٦اف اؿث ك ة٥ ٝضاظ آ٣کػ٥  ٨٠259زب ٠ادق  ق٨د ك ة٥ کار جْیی٢ ٠ی

٦ػا مػادر ك اّػ ـ  ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿػث ظ٨ا٦اف ،ٚؼار کارق٤اؿی ة٥ ٣ُؼ دادگاق ة٨دق اؿث

ٚؼار مػادرق َػؼؼ ةیـػث ركز پػؾ از اةػ غ ٚاةػٜ جسغیػغ٣ُؼظ٨ا٦ی در ٠ضػاکٟ  .ق٨د ٠ی

 «.ةاقغ جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف ٠ی

 دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی ج٧ؼاف 207قْت٥  رئیؾ

 ادااامی تدو واظز
جسغیػػغ٣ُؼظ٨ا٦ی ٠ٌؼكصػػ٥ از ٣اصیػػ٥ آٚػػام اٝػػٖ.ف. ةػػ٥ كکاٝػػث از جسغیػػغ٣ُؼ »

ًؼٗیث جسغیغ٣ُؼظ٨ا٣ػغق  ش. ١٦ری ح. ةػ٥ -4ـ. ك  -3ؼ.  -2ج.  -٦1ا  ٦ا ظا٣ٟ ظ٨ا٦اف

 00233آٚام ـ.ح. ةا كکاٝث آٚام ـ.ط. ك ٣ـتث ة٥ داد٣ا٥٠ جسغیغ٣ُؼظ٨اؿح٥ ةػ٥ قػ١ارق

ص٨ٛٚی ج٧ؼاف کػ٥ ةػؼ مػغكر ٚػؼار  ٠ضحؼـ دادگاق ٠٨١ّی 207قْت٥ ٨٠18/4/1393رخ 

٦ا ة٥ ظ٨اؿػح٥ مػغكر صکػٟ ةػؼ  اةٌاؿ دادظ٨اؿث صاكم د٨ّم ةغكم جسغیغ٣ُؼ ظ٨ا٦اف

اٝـ٧ٟ ٠كاراٝی٧ٟ از درآ٠غ دكؿا٥ٝ کارظا٣ػ٥  ٠ضک٠٨یث جسغیغ٣ُؼظ٨ا٣غق ة٥ پؼداظث صٙ

یط ٨٠رث ٣ا٠تؼدگػاف ٠ؼصػ٨ـ ع.ح. ك ةػ٥ ّٞػث ّػغـ ایػغاع جح١ػ٥ دؿػح١ؽد کارق٤اؿػی 

ٚػا٨٣ف  259ؼص٥ٞ رؿیغگی ٠اوی ك ة٥ اؿح٤اد ٠ٛؼرات ٚا٣٨٣ی ٨٠وػ٨ع ٠ػادق م ٠  ٥ٝ٨١ْ٠

یػک از  ٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛ ب در ا٨٠ر ٠ػغ٣ی اقػْار داقػح٥ ةػا ٦یچ آیی٢ دادرؿی دادگاق

٦ػام ١ّػ٠٨ی ك  ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی دادگاق 348ق٨ٛؽ ٠ٛؼرات ٚا٣٨٣ی ٨٠و٨ع ٠ػادق 

یضػ٥ جسغیػغ٣ُؼظ٨ا٦ی ٣یػؽ ٠حىػ٢١ ا٣ٛ ب در ا٨٠ر ٠غ٣ی ٠ٌاةٛحی ٣غاقح٥ ك ٠كؼكح ال

ز٧ث یا ز٧ات ٚا٣٨٣ی ٣ٛه ٣ت٨دق ك ٠٘اد آ٣ک٥ ٗاٚغ جٛیػغ ةػ٥ ٦ؼگ٣٨ػ٥ ادٝػ٥ قػؼّی٥ یػا 

ةاقغ ١٦ه٤ی٢ ةػؼ ٣ضػ٨ق رؿػیغگی ٠ؼزػِ ٠ضحػؼـ  ٚا٣٨٣ی٥ اؿث ٠ؤدؼ در ٠ٛاـ ٣ٛه ١٣ی

٣عـحی٢ ك اؿحغالؿ ك اؿح٤تاط ٚىایی ٠ؼة٥ً٨ ظغق٥ ك ٤٠ٛنحی كارد ٣یـػث ك داد٣ا٠ػ٥ 

ازی٢ ك ٠ٛؼرات ٚا٣٨٣ی ك ٠ضح٨یات ك ٠ـح٤غات پؼك٣غق امغار یاٗح٥ ك در ٠س٨١ع ٠ٌاةٙ ٨٠

دٝیٞی قؼّی ةا ٚا٣٨٣ی ةؼ ٣ٛه آف جٛػغیٟ ك ارائػ٥ ٣رؼدیػغق زیػؼا اكالن كکیػٜ جسغیػغ٣ُؼ 

گ٘ح٥، د٨ّم ٠ػ٨کٞی٢  ٚا٨٣ف پیف ٦348ا ةا جٕاٜٗ از ٠ٛؼرات ٚا٣٨٣ی ٨٠و٨ع ٠ادق  ظ٨ا٦اف

ج٧٤ا در  ث یػػا ز٧ػػات ٚػػا٣٨٣ی ٣ٛػػه ١٤٣ػػ٨دق ك ٣ػػ٥یػػک از ز٧ػػ ظػػ٨یف را ٠ٛیػػغ ةػػ٥ ٦یچ
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دادظ٨اؿث صاكم د٨ّم ٠اراٝتیػاف، ١٦ه٤ػی٢ در الیضػ٥ اّحؼاوػی٥ ٣یػؽ ٠ؼاجػب دّػ٨م 

٠ٌؼكص٥ را ٠ٛیغ ة٥ ز٧ات ٚا٣٨٣ی اّحؼاض ٣غاقح٥ ك ةػ٥ مػؼؼ اةػؼاز ادّػام ة ز٧ػث ك 

٨دق کػ٥ ة دٝیٜ ك مؼؼ ا٣ح٘اع ك اؿح٘ادق از َؼٗیث جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی ةـ٤غق ك اکح٘اء ١٣

٣ُؼ از آف، دا٣یػان ةػا  ة٥ جؼجیب ٠تی٥٤ د٨ّم ٠ؼ٨ٚـ ٗاٚغ ٨٠ْٚیث ٚا٣٨٣ی گؼدیػغق ك مػؼؼ

جْیی٢ ٌْٚی دؿح١ؽد کارق٤اؿی ك ًی جن١یٟ ٠ؼزِ ٠ضحؼـ رؿیغگی ٣عـػحی٢ ذیػٜ 

٠ػ٨رخ  366الیض٥ جٛػغی١ی از ؿػ٨م آٚػام ز.ذ. زکارقػ٤اس ٤٠حعػب( كاردق ةػ٥ قػ١ارق 

ان ٠ادكف جْؼ٥ٗ اؿح٤ادم کارق٤اس یادقغق ةػ٨دق ك پؼك٣غق( ک٥ اج٘اٚ 119زةؼگ  93/2/22

ةػ٥ كکیػٜ  93/2/30کػ٥ در جػاریط  93/2/22اة غ ٠ؼاجب ٝؽكـ ایػغاع آف ًػی اظٌاریػ٥ 

 474یادقغق زآٚام ف.( ك ة٥ ٣ض٨ ٚا٣٨٣ی ٠كاراٝی٥ ًی الیضػ٥ جٛػغی١ی كاردق ةػ٥ قػ١ارق 

ا ة٥ ّٞػٜ اةػؼازم پؼك٣غق( ایغاع جح٥١ دؿح١ؽد کارق٤اؿی را ة٤ 121زةؼگ  ٨٠93/3/4رخ 

زازؼام کارق٤اؿی ظارج از دؿح٨ر ك ٚؼار کارق٤اؿی دادگاق ك ٗٛغاف مػ صیث از صیػخ 

ظارج ة٨دف ٨٠و٨ع از م صیث کارق٤اؿی كم( را ٨٠رد ٚت٨ؿ ك پػیؼش ٣غا٣ـح٥ ك ١ّ ن 

ةا گػقث ٗؼز٥ ك ٧٠ٞث ٠ٛؼرق ٚا٣٨٣ی ٠تادرجی در آف ظن٨ص ٨١ْ٠ؿ ٣غاقح٥ ك اؿػح٤اد 

٨ُ٤٠ر ٣حیس٥ آف ٠ػاکؼات  ی ةا ٠ضک٥١ ٠ضحؼـ ةغكم ك ادّام ا٣حُار ة٥در ٠ػاکؼات ق٘ا٦

ةاقغ ك راِٗ آدار جعٌػی از  ک٥ ٗاٚغ ٦ؼگ٥٣٨ اد٥ٝ قؼّی٥ یا ٚا٣٨٣ی٥ ة٨دق ٠ؤدؼ در ٠ٛاـ ١٣ی

دار ةػ٨دف ٠ػ٨کٞی٢ كم ك  ٣ع٨ا٦ػغ ةػ٨د ك ظا٣ػ٥ 22/2/93دؿح٨ر ٠ضک٥١ ك ٠٘اد اظٌاری٥ 

یػک راٗػِ جعٌػی  ٜ ٦ؽی٥٤ دادرؿػی ةػغكم ٦یچادّام ةْىان ٠ـحأزؼ ة٨دف آ٧٣ا ك جض١ی

٠ؼاجب ٣٨٤ْ٠ػػ٥ ٠اراٝػػػکؼ، دادگػػاق  ٦ػػػا ك ةػػا ٤ّایػػث ةػػ٥ ّٞی ة٤اء .٠اراٝتیػػاف ٣ع٨ا٦ػػغ ةػػ٨د

جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی اةؼازم ة ز٧ث ك ة دٝیٜ ٠ٌؼكص٥ كارد ك ٨٠ز٥ ٣غا٣ـح٥ ك ٠ـح٤غان ةػ٥ 

غ٣ی وػ٢١ ردٌ ٦ام ١ّػ٠٨ی ك ا٣ٛػ ب در ا٠ػ٨ر ٠ػ ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی دادگاق ٠353ادق 

٥٤ّ جسغیغ٣ُؼ ظ٨اؿػح٥ را جأییػغ ك  جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی ٠ٌؼكص٥، در٣حیس٥ داد٣ا٥٠ ٠ْحؼض

 .رأم دادگاق ٌْٚی اؿث. ١٣ایغ اؿح٨ار ٠ی

 دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف ػ ٠ـحكار دادگاق 25رئیؾ قْت٥ 

 :2پؼك٣غق 

 مؾخقات ادااامی تدو واظز

 9309970221000287ؽاار  ادااامی: 

 5/3/1393تار خ فولر: 

 ادااامی تولی
٣ـتث ة٥ دادظ٨اؿث ظ٨ا٦اف ظا٣ٟ ب.ج. ٗؼز٣غ ع. ةا كکاٝث ظا٣ٟ ز.ؾ. ة٥ ظ٨اؿػح٥ »
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جعٞی٥ ك ٠ٌاٝت٥ ظـارات دادرؿی ك جأظیؼ جأدی٥ ةا ج٨زػ٥ ةػ٥ ای٤کػ٥ دادگػاق ز٧ػث جْیػی٢ 

ا٦ػاف ٠یؽاف ؿؼٚ٘ٞی اٚغاـ ة٥ ارزاع ا٠ؼ ة٥ کارق٤اؿػی ١٣ػ٨دق ك پػؾ از كمػ٨ؿ ٣ُؼیػ٥ ظ٨

اٚغا٠ی در ز٧ث كاریؽ  92-7078ك  92-٦5732ام ق١ارق  رٟٔ مغكر اظٌار رِٗ ٣ٛل ّٞی

اٝح٘اكت ٦ؽی٥٤ کارق٤اؿی اٚغا٠ی ٨١٤٣دق ك و١ا٣ث ازؼام ّغـ اٚػغاـ ٣یػؽ در اظٌاریػ٥  ٠اة٥

ٚیغ گؼدیغق ك کارق٤اؿی از ّػغاد دالیػٜ ظػارج ك ا٠کػاف ا٧َػار٣ُؼ ٚىػایی ةػغكف ٝضػاظ 

ك  197ك  ٠194ـیؼ ٣یـث ٗٞػا دادگػاق ٠ـػح٤غان ةػ٥ ٠ػغ٨ٝؿ ٠ػ٨اد کارق٤اؿی ةؼام دادگاق 

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿث ظ٨ا٦اف مػادر ك اّػ ـ  ٨ٌ٤٠259ؽ ٠ادق 

گؼدد رأم مادرق صى٨رم ك َػؼؼ ةیـػث ركز پػؾ از اةػ غ ٚاةػٜ اّحػؼاض در ٠ؼزػِ  ٠ی

 «.٠ضحؼـ جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف اؿث

 دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی ج٧ؼاف 39رئیؾ قْت٥ 

 ادااامی تدو واظز

جسغیػػغ٣ُؼظ٨ا٦ی ب.ج. ةػػا كکاٝػػث ـ.ز. ك ز.ؾ. ٣ـػػتث ةػػ٥ داد٣ا٠ػػ٥ قػػ١ارق 

٨٠زب  دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی ج٧ؼاف کػ٥ ةػ٥ 39مادرق از قْت٥  1191-30/11/92

آف د٨ّم جسغیغ٣ُؼظ٨اق ةا ظ٨اؿح٥ جعٞی٥ یک ةاب ٠ٕػازق ٨٠وػ٨ع ٚػؼارداد ازػارق 

٨٠ردپػػػیؼش كاٚػػِ ٣كػػغق ك ةػػ٥ ٝضػػاظ ّػػغـ ج٨دیػػِ  27/4/50-25671قػػ١ارق 

اٝؽص٥١ کارق٤اس، کارق٤اؿی از ّغاد دالیػٜ ٣ػا٠تؼدق ظػارج ك در  اٝح٘اكت صٙ ٠اة٥

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی، ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿث مػادر  259ازؼام ٠ٛؼرات ٠ادق 

٢ گؼدیغق، كارد ك ٠ض٨١ؿ ةؼ مضث ة٨دق ك ةؼ اؿحغالؿ ك اؿح٤تاط ٠ضک١ػ٥ ٣عـػحی

٣ُؼ از ای٤ک٥ جسغیغ٣ُؼظ٨اق در ازػؼام  زیؼا ٌِٚ  ظغق٥ ك اقکاؿ ٚا٣٨٣ی كارد اؿث

٨٠زب ٚػته ؿػپؼدق قػ١ارق  اٝح٘اكت دؿح١ؽد کارقػ٤اس را ةػ٥ دؿح٨ر دادگاق، ٠اة٥

 259ج٨دیِ ٨١٣دق، اؿاؿػان وػ١ا٣ث ازػؼام ٠ػػک٨ر در ٠ػادق  023326-27/11/92

ةاقغ ک٥ جسغیغ٣ُؼظ٨اق ةؼاةؼ ٠ٛػؼرات آف را  ٚا٨٣ف ٠ؼ٨ٚـ ٣اَؼ ة٥ دؿح١ؽد اكٝی٥ ٠ی

ج٨دیِ ٨١٣دق اؿث ك ةا ٝضاظ ا٣ساـ کارق٤اؿی، ظػارج ؿػاظح٢ آف از ّػغاد دالیػٜ 

اٝؽص٥١ در ٧٠ٞث ٠ٛؼر، ٗاٚغ ج٨زی٥ ٚػا٣٨٣ی  ٠حٛاوی، ة٥ ٝضاظ ّغـ ج٨دیِ جح٥١ صٙ

از ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی،  353ة٤اةؼای٢ دادگاق ٠ـح٤غان ة٥ ٠ادق   رؿغ ة٥ ٣ُؼ ٠ی

ٛػه داد٣ا٠ػ٥ جسغیػغ٣ُؼ ظ٨اؿػح٥، و٢١ پػیؼش درظ٨اؿث جسغیػغ٣ُؼظ٨ا٦ی ك ٣

د٦ػغ. رأم  پؼك٣غق را ز٧ث رؿیغگی ةؼاةؼ ٠ٛؼرات ة٥ ٠ضک١ػ٥ ٣عـػحی٢ ّػ٨دت ٠ی

 مادرق ٌْٚی اؿث.

 دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف ػ ٠ـحكار دادگاق 10رئیؾ قْت٥ 
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 :3پؼك٣غق 

 مؾخقات ادااامی تدو واظز

 9309970221800887ؽاار  ادااامی: 

 16/7/1393تار خ فولر: 

 ادااامی تولی
. ةػ٥» ًؼٗیث ب. ةع٨اؿػح٥ ج٨ٚیػٖ ١ّٞیػات  درظن٨ص د٨ّام قؼکث ـ. ةا ٠ػغیؼیث عـ.

اؿ٤اد ك اةٌاؿ ازؼائی٥ ك ١ّٞیات ازؼایی ٣ُؼ ة٥ ای٤ک٥  ادارق دتث 4585ازؼایی ازؼائی٥ 

دادگاق ز٧ث ادتات ادّػام ظ٨ا٦ػاف ٠تػادرت ةػ٥ مػغكر ٚػؼار کارق٤اؿػی ك ا٣حعػاب 

اٝح٘اكت ٦ؽی٤ػ٥ کارق٤اؿػی را  ف در ٧٠ٞػث ٠ٛػؼر ٠اةػ٥کارق٤اس ١٣ػ٨د كٝکػ٢ ظ٨ا٦ػا

  ةاقػغ پؼداظث ٨١٤٣د ك ةغكف زٞب ٣ُؼی٥ کارق٤اس ا٠کاف ادا٥٠ رؿیغگی ٗؼا٦ٟ ١٣ی

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿث  259ة٤اةؼای٢ دادگاق ة٥ اؿح٤اد ٠ادق 

اّحؼاض  ركز پػؾ از اةػ غ ٚاةػٜ ١٣20ایغ. ٚؼار مػادرق َػؼؼ ٠ػغت  مادر ك اّ ـ ٠ی

 «ةاقغ. دردادگا٧٦ام جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ٠ی

 دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی ج٧ؼاف 10رئیؾ قْت٥ 

 ادااامی تدو واظز
٨٠رظػػ٥  9309970227000365یػػغ٣ُؼ ظ٨اؿػػح٥ ةػػ٥ قػػ١ارق داد٣ا٠ػػ٥ جسغ»

کػ٥ ةػؼ ٚػؼار اةٌػاؿ  مادرق از قػْت٥ د٦ػٟ دادگػاق ١ّػ٠٨ی صٛػ٨ٚی ج٧ؼآف 31/4/93

دادظ٨اؿث جسغیغ٣ُؼظ٨اق قؼکث ـ. ةا ٠غیؼیث ّا٠ٞی ع.ـ. ةع٨اؿح٥ ج٨ٚػٖ ١ّٞیػات 

حام ك اةٌاؿ ١ّٞیات ازؼایی آف ادارق ک٥ در راؿ 4585ازؼایی ٨٠و٨ع ازؼائی٥ ق١ارق 

درظ٨اؿث ةا٣ک ت. م٨رت گؼٗح٥ اؿث، اقْار دارد ٠عاٖٝ ٚا٨٣ف ك ٠ٛػؼرات ٨٠وػ٥ّ٨ 

زیؼاک٥ اكالن ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿػث ٨٠وػ٨ع ٠ػادق   ةاقغ ة٨دق ك ٠ـح٨زب ٣ٛه آف ٠ی

ةاقغ ک٥ ا٣ساـ کارق٤اؿی ة٤ا ةؼ  از ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٣اَؼ ة٥ ٨٠اردم ٠ی 259

ة٨دق ك ٠حٛاوی در ٨٠ّغ ٠ٛؼر ٚا٣٨٣ی ٣ـػتث ةػ٥  جٛاوام ٠حٛاوی یا جكعیل دادگاق

ج٨دیِ دؿح١ؽد کارق٤اس اٚغاـ ٨١٤٣دق ةاقغ، ای٢ در صاٝی اؿث کػ٥ در ٠ػا٣ض٢ ٗیػ٥ 

پیؼك ٚؼار ارزاع ا٠ؼ ة٥ کارق٤اس ظ٨ا٦اف ٠تادرت ة٥ پؼداظث دؿػح١ؽد ٠ْػی٢ ١٣ػ٨دق 

تی ةػؼام اؿث. دا٣یان ةا كاریؽ ٠تٞٓ ٠ْی٢ از ٣اصی٥ ٠حٛاوی در ٨٠ّغ ٠ْی٢ دیرػؼ ٠ػ٨ز

٦ػٟ  امغار ٚؼار ٣ت٨دق اؿػث. داٝذػان ز٠ػا٣ی کارقػ٤اس اؿػحضٛاؽ دریاٗػث دؿػح١ؽد آف

آ٣کػ٥ در  دؿح١ؽد اٗؽایف یاٗح٥ را داقح٥ ک٥ ٣ُؼیػ٥ ظػ٨د را اةػؼاز ١٣ػ٨دق ةاقػغ، صاؿ

دكؿی٥ ١ٌ٠ش ٣ُؼ ٚتٜ از اّ ـ ٣ُؼی٥ ج٨ؿي کارق٤اس، قػعل اظیؼاٝػػکؼ جٛاوػام 
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یاٗحػ٥ ٠ػ٨زتی ةػؼام  پؼداظث دؿػح١ؽد جؼ٠یٟجؼ٠یٟ دؿح١ؽد را ٨١٣دق اؿث ک٥ ّغـ 

٦ٟ پؾ از ارائ٥ ٣ُؼی٥، دادگػاق  ةاقغ. راةْان ةا ّغـ پؼداظث دؿح١ؽد آف مغكر ٚؼار ١٣ی

رك دادگػاق ةػا  ج٨ا٣غ از اة غ ٣ُؼی٥ جا ج٨دیِ جح٥١ دؿح١ؽد ا٠ح٤اع ١٣ایغ. ازای٢ مؼٗان ٠ی

از ٚا٨٣ف ٠ؼٚػ٨ـ، وػ٢١  353ٚت٨ؿ الیض٥ اّحؼاوی٥ ك ةا اؿح٤اد ة٥ ٚـ١ث آظؼ از ٠ادق 

٥٤ّ پؼك٣غق را ز٧ث ادا٥٠ رؿیغگی ةػ٥ دادگػاق ٣عـػحی٢ اّػادق  ٣ٛه داد٣ا٥٠ ٠ْحؼض

 .١٣ایغ. رأم مادرق صى٨رم ك ٌْٚی اؿث ٠ی

 ٠ـحكار دادگاق -جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف  18رئیؾ قْت٥ 

 :4پؼك٣غق 

 مؾخقات ادااامی تدو واظز

 9209970221200943ؽاار  ادااامی: 

 24/9/1392تار خ فولر: 

 ادااامی تولی
ًؼٗیث ظػا٣ٟ ب.ؼ. ةػ٥  درظن٨ص د٨ّم آٚام ؽ.ع. ةا كکاٝػث آٚػام اٝػٖ.پ. ةػ٥»

ریػاؿ ٨٠وػ٨ع  000/027/80ظ٨اؿح٥ مغكر صکٟ ةؼ ٠ضک٠٨یث ظ٨ا٣غق ة٥ پؼداظػث ٠تٞػٓ 

پؼكژق ًؼاصی ك ازؼام دک٨راؿی٨ف داظٞی ؿػا٢ٝ آرایػف ز٣ا٣ػ٥ ةػ٥ اؿػح٤اد ٚػؼارداد ّػادم 

دی٥ ك دادرؿی ةا زٞب ٣ُػؼ کارقػ٤اس ة٥ ا٣ى١اـ پؼداظث ظـارت جأظیؼ جأ ٨٠1/4/90رظ٥ 

ك دّػ٨م ٠حٛاةػٜ ظػا٣ٟ  900614ة٥ قؼح دادظ٨اؿث جٛغی١ی ٠ىت٨ط در پؼك٣ػغق ک ؿػ٥ 

ًؼٗیث آٚام ؽ.ع. ة٥ ظ٨اؿح٥ مغكر صکٟ ةؼ ٠ضک٠٨یػث  ب.زف.( ؼ. ةا كکاٝث آٚام ش.ـ. ة٥

٠ػ٥ ظ٨ا٣غق ة٥ پؼداظث وؼر ك زیاف كاردق ٣اقػی از ّػغـ ا٣سػاـ ج٧ْػغات ٤٠ػغرج در ج٨ا٤ٛٗا

ریاؿ ةػا اصحـػاب ظـػارات دادرؿػی ةػ٥ قػؼح دادظ٨اؿػث  ٠000/000/51ػک٨ر ة٥ ٠تٞٓ 

٨ُ٤٠ر اصػؼاز كاٚػِ ك ة٤ػا ةػؼ  ٣ُؼ ة٥ ای٤ک٥ دادگػاق ةػ٥ 910044جٛغی١ی ٠ىت٨ط در پؼك٣غق 

درظ٨اؿث ظ٨ا٦اف د٨ّم امٞی، ٨٠و٨ع را ة٥ کارق٤اؿی ارزاع ک٥ ةا زٞب ٣ُػؼ کارقػ٤اس 

٦اف از ج٨دیِ ةاٚی١ا٣غق دؿح١ؽد ا٠ح٤اع ك ةؼ ایػ٢ اؿػاس ك جْیی٢ دؿح١ؽد ٌْٚی ایكاف ظ٨ا

از ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی کارق٤اؿی از ّغاد دالیٜ كم ظارج ك چػ٨ف  259صـب ٠ادق 

٠ٌاٝتات ایكاف ةا ج٨ز٥ ة٥ دٗاّیات ظ٨ا٣غق ةا كمٖ ارائ٥ رؿیغ٦ام پؼداظحی ٠ٛیغ ة٥ دٝیػٜ 

گػؼدد.  امػٞی مػادر ك اّػ ـ ٠ی دیرؼم ٣یـث، ٝػا ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿث ظ٨ا٦ػاف دّػ٨م

پـػ٤غم  کػ٥ دٝیػٜ ٠ضک٥١ درظن٨ص د٨ّم ٠حٛاةٜ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ضح٨یات پؼك٣غق ك ازآ٣سایی

ک٥ دالٝث ةؼ كركد ظـارت ٣اقی از جٛنیؼ ظ٨ا٣غق جٛاةٜ ١٣ایغ، ارائ٥ ٣رؼدیػغق اؿػث دادگػاق 

ك اّػ ـ ٚا٨٣ف ٠غ٣ی صکٟ ةؼ ةی صٛی ظ٨ا٦اف د٨ّم ٠حٛاةٜ مػادر  ٠1257ـح٤غان ة٥ ٠ادق 
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دارد. رأم مػادرق َػؼؼ ةیـػث ركز پػؾ از اةػ غ ٚاةػٜ جسغیػغ٣ُؼظ٨ا٦ی در ٠ضػاکٟ  ٠ی

 «ةاقغ. جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف ٠ی

 دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی ج٧ؼاف 207رئیؾ قْت٥ 

 ادااامی تدو واظز
ًؼٗیث آٚام ؽ.ع. ٣ـتث ة٥  جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی ظا٣ٟ ف.ؼ. ةا كکاٝث آٚام ش.ـ. ة٥»

دادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی ج٧ؼاف در صکٟ ةؼ 207قْت٥  23/12/91 ػ901داد٣ا٥٠ ق١ارق 

صٛی در ٠ٌاٝت٥ ظـارت ٣اقی از ّغـ ای٘ام ج٧ْغ، كارد ٣یـث. در ای٢ ٠ؼص٥ٞ از  ةی

دادرؿی دٝیٞی ک٥ ٨٠زتات ٣ٛه ك جعغیف ای٢ ةعف از داد٣ا٥٠ را ٗؼا٦ٟ ١٣ایغ اةؼاز ٣كغق 

ق٨د. دادگاق ة٥ اؿح٤اد  ٦غق ١٣یاؿث ك اقکاؿ اؿاؿی ٣یؽ در رؿیغگی دادگاق ٣عـحی٢ ٠كا

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی را ردٌ ك داد٣ا٥٠ ٠ػک٨ر را در ای٢  ٠358ادق 

١٣ایغ. در ٨٠رد جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی آٚام ؽ.ع. ةا كکاٝث آٚام اٖٝ.پ. ٣ـتث  ةعف جأییغ ٠ی

ٚا٨٣ف آیی٢ 264 ةاقغ ة٥ دالٝث ٠ادق ة٥ ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿث در داد٣ا٥٠ ٠اراٝػکؼ كارد ٠ی

دادرؿی ٠غ٣ی ّغـ ج٨دیِ جح٥١ دؿح١ؽد کارق٤اس از ٨٠زتات اةٌاؿ دادظ٨اؿث ٣ت٨دق ك 

دادگاق پؾ از جْیی٢ دؿح١ؽد دؿح٨ر كم٨ؿ آف را ظ٨ا٦غ داد. ةغی٧ی اؿث دؿح٨ر ٠ٛؼر در 

ای٢ ٠ادق ٠ا٤٣غ ؿایؼ دؿح٨رات دادگاق ٚاةٞیث ازؼا داقح٥ اؿث ٗٞػا دادگاق ة٥ اؿح٤اد ٠ادق 

ٚا٨٣ف ٠ػک٨ر داد٣ا٥٠ جسغیغ٣ُؼ ظ٨اؿح٥ در ای٢ ٨٠رد ٣ٛه ك پؼك٣غق ز٧ث رؿیغگی  353

 .«ق٨د . ای٢ رأم ٌْٚی اؿث ٠ا٨٦م ة٥ دادگاق ٣عـحی٢ اّادق ٠ی

 دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف ػ ٠ـحكار قْت٥ 12رئیؾ قْت٥ 

 ٠ح٢ ٣كـث:

   ای دهودرهآ )اتیز خلغی(

ازؼام ّغـ ج٨دیِ جح٥١ دؿح١ؽد ةا پؼؿف ٠ٌؼكص٥ پیؼا٨٠ف و١ا٣ث  درراة٥ٌ

یک ركیکؼد اٚغاـ ة٥ ج٨ٖٚ زؼیاف  :رك ٦ـحیٟ کارق٤اس، ةا دك دیغگاق ٠ح٘اكت ركة٥

ک٤غ ك دیرؼم ٚائٜ ة٥ ای٢  دادرؿی ٨١٣دق ك پؼك٣غق را از زؼیاف رؿیغگی ظارج ٠ی

اؿث ک٥ ای٢ ا٠ؼ ٠ا٣ِ ادا٥٠ زؼیاف دادرؿی ٣یـث، گؼچ٥ ١٠ک٢ اؿث ٚائٞی٢ ة٥ 

در ؿازكکار ازؼایی اظح ؼ ٣ُؼ داقح٥ ةاق٤غ  ة٥ ٨٤ّاف ٠ذاؿ ٠ذاؿ ركیکؼد اظیؼ 

ةؼظی از ٚىات ةؼ ای٢ اّحٛاد٣غ ک٥ ةؼام دریاٗث جح٥١ دؿح١ؽد، ٣یاز ة٥ ًؼح د٨ّام 

٠ـحٜٛ كز٨د دارد ك ةؼظی دیرؼ ٚائٜ ة٥ مغكر دؿح٨ر كم٨ؿ جح٥١ دؿح١ؽد ج٨ؿي 

 دادگاق ٦ـح٤غ.
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 اهتز مزتنوی

 نودن  ااون مااررخوع تی  ااون فزداغی تی ػ

ّغـ پؼداظث دؿح١ؽد کارق٤اس در ٗؼوػی  259آ٣ه٥ ٠ـٟٞ اؿث ای٤ک٥ ٠ادق 

ک٤ػغ کػ٥ دؿػح١ؽد كم از  ظ٨ا٦غ ٣ُؼ ظ٨د را اّ ـ ک٤غ ك ةیاف ٠ی ک٥ کارق٤اس ٠ی

قغق ةیكحؼ اؿث را ٠ـک٨ت گػاقح٥ اؿث. در م٨رت ّغـ پؼداظث ای٢  ٠یؽاف جْیی٢

اة٧ا٠ات ٨٠ز٨د در ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی دؿح١ؽد دادگاق ةایغ چ٥ جن١ی١ی ةریؼد؟ 

٠غ٣ی ة٥ دك ٨٣ع اؿث: ةْىی از اقکاالت ١٦ؼاق ةا ؿیاؿث ج٤ٛی٤ی اؿث، ی٤ْی ٢٤ٛ٠ 

١ّغان در ةؼظی ٨٠و٨ّات جٕییؼ ٣رؼش دادق اؿث، ٠ا٤٣غ ٠تضخ دؿػح٨ر ٨٠ٚػث کػ٥ 

صاكم جٕییؼاجی در ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی زغیغ اؿػث. ٚػا٨٣ف زغیػغ از ز١ٞػ٥ ٝػؽكـ 

ص٨زق ٚىایی ك ا٠کاف مغكر ة٥ كؿی٥ٞ قعل ٚاوی ةغكف ازازق رئػیؾ ازازق رئیؾ 

ة٤اةؼای٢ ٦ؼگاق در ةضػخ دؿػح٨ر ٨٠ٚػث دچػار   ةی٤ی کؼدق اؿث ی٥ را پیفی٨ٚق ٚىا

ج٨ا٣یٟ از ٚا٨٣ف گػقح٥ اؿح٘ادق ک٤یٟ. ا٠ا ةؼظی از اقکاالت ٚػا٨٣ف  اقکاؿ ق٨یٟ، ١٣ی

ی از اقػحتاق ٚا٣٨٣رػػار آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٠تح٤ی ةؼ ؿیاؿث ج٤ٛی٤ی ٣یـػث ك ٣اقػ

ا٨ٝمػٖ در ٚػا٨٣ف  اؿث  اگؼچ٥ ٗؼض ای٢ اؿث ک٥ اقحتاق ٚا٣٨٣رػار ٠ضاؿ اؿػث. ٠ِ

جػ٨اف  ی ةـیار مؼیش كز٨د دارد ک٥ ةا ٤ّایث ةػ٥ آ٧٣ػا ١٣یحآیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٚؼائ

اقحتاق را ة٥ ٚا٣٨٣رػار ٣ـتث ٣غاد. یکی از ای٢ ٨٠ارد مػؼیش در ٠ػ٨رد ١٦ػی٢ ةضػخ 

ای٢ ةضخ كز٨د دارد ک٥ آیا ٚا٣٨٣رػار ٚنػغ داقػح٥  259ادق اؿث. پؾ درظن٨ص ٠

٣ـتث ة٥ ٨ٚا٣ی٢ گػقح٥ قی٨ق را جٕییؼ د٦غ؟ ةؼام پاؿط ة٥ پؼؿػف، ةایػغ اةحػغا ةػ٥ 

ة٤اةؼای٢ ة٥ دٝیٜ ای٤ک٥   رز٨ع ١٣اییٟ 259ك ؿپؾ ة٥ ظ٨د ٠ادق  259جاریعه٥ ٠ادق 

ٗح٥ قغق اؿث، اةحغا ة٥ در جغكی٢ ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی از ٚا٨٣ف ٗؼا٣ـ٥ ة٧ؼق گؼ

ک٤یٟ. ای٢ رزػ٨ع در ارجتػاط ةػا ج٘ـػیؼ  ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٗؼا٣ـ٥ رز٨ع ٠ی

 ٨٠اد ٚا٨٣ف ٣یؽ را٦ركاؿث.

، ٠ػغیؼ دٗحػؼ، ًػؼٗی٢ کػ٥ ٠1989نػ٨ب  270در ص٨ٛؽ ٗؼا٣ـ٥ ٠ٌاةٙ ٠ادق 

اٝضـاب در ٧٠ٞث ك ًی قؼایي ٠ٛؼر ٦ـح٤غ را ةؼام پؼداظػث  ٨ؿ پؼداظث ّٞیئ٠ـ

ةػارق جْیػی٢  گ٥٣٨ ٣یـث ک٥ ٦ؽی٥٤ کارق٤اؿػی را یػک ک٤غ. در ٗؼا٣ـ٥ ای٢ د٨ّت ٠ی
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ک٤٤غ ك صحی ١٠کػ٢ اؿػث از ٗػؼد چػک  ک٤٤غ، ة٥ م٨رت اٚـاط ٠تٞٓ را جْیی٢ ٠ی

اٝضـػاب ةعكػی  ٨ًر ّٞی ٦٥ام ٠ْی٢ ای٢ ٠تٞٓ را ةپؼدازد. پؾ ة ةریؼ٣غ ک٥ در كّغق

٠ٛػؼر  271ادا٠ػ٥ ٠ػادق  ٠ا٣ػغ. در از ٦ؽی٥٤ پؼداظث قغق ك ةٛی٥ دؿػح١ؽد ةػاٚی ٠ی

قػ٨د ك کارق٤اؿػی ا٣سػاـ  ک٤غ ک٥ در م٨رت ّغـ ج٨دیِ، کارق٤اؿی ٤٠ح٘ػی ٠ی ٠ی

ق٨د ٠رؼ ای٤ک٥ دادرس ة٥ درظ٨اؿث یکی از ًؼٗی٢ کػ٥ ز٧ػث ٠ػ٨ز٧ی ةیػاف  ١٣ی

قغف کارق٤اؿی ّغكؿ ک٤ػغ، رؿػیغگی ةػا  ک٤غ، ٧٠ٞث ةیكحؼم د٦غ یا از ٤٠ح٘ی ٠ی

ز ای٢ ا٠ح٤اع یا ٣ک٨ؿ در پؼداظػث ادا٠ػ٥ پیػغا ٌّٖ ج٨ز٥ ة٥ کٞی٥ پیا٠غ٦ام ٣اقی ا

ک٤غ. پؾ در ص٨ٛؽ ٗؼا٣ـػ٥ اگػؼ دؿػح١ؽد کارق٤اؿػی پؼداظػث ٣كػ٨د، ٚاوػی  ٠ی

 ٠267ػادق  2006ج٨ا٣غ دادرؿی را ادا٥٠ د٦غ. در ام صات ٚا٨٣ف ٗؼا٣ـ٥ ٠ن٨ب  ٠ی

ک٤غ ک٥ کارق٤اس ةایغ ١ّٞیات کارق٤اؿی را ة٥ ٠ضػه اًػ ع از پؼداظػث  ٠ٛؼر ٠ی

 ٞػػٓتپؼداظػػث ٣عـػػحی٢ ٚـػػي ٠اٝؽص١ػػ٥، ی٤ْػػی ةعػػف اكؿ یػػا  ـػػاب صٙاٝض ّٞی

اٝضـاب ا٣ساـ د٦غ. پؾ در ٗؼا٣ـ٥ ٦ؽی٥٤ کارق٤اؿی ٠٨١ّان چ٤غٚـٌی اؿث ك  ّٞی

ق٨د، کارق٤اس ٠کٖٞ اؿػث کارق٤اؿػی را  ة٥ ٠ضه ای٤ک٥ اكٝی٢ ٚـي پؼداظث ٠ی

ق٨د ک٥ در م٨رت پؼداظث ٣كغف ٚـي دكـ  ا٣ساـ د٦غ. صاؿ ای٢ پؼؿف ٠ٌؼح ٠ی

ج٨ا٣ػغ  ٚاوػی ةایػغ یػا ٠یچ٥ ةایغ کؼد؟ ٠ ص٥ُ قغ ک٥ در ٚا٨٣ف ٗؼا٣ـ٥ آ٠ػغق کػ٥ 

 دادرؿی را ادا٥٠ د٦غ.

رؿػغ ةایػغ در چ٤ػغ ٠ػ٨رد  ٣ُؼ ٠ی ٥در ٨٠رد ٚا٨٣ف آئی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ایؼاف ة

ج٨اف گ٘ػث، ٦ؼگػاق جح١ػ٥ پؼداظػث  ٚائٜ ة٥ ج٘کیک ق٨یٟ. ی٤ْی ة٥ م٨رت کٞی ١٣ی

٣كغ، كوْیث ة٥ چ٥ گ٥٣٨ اؿث. ة٥ ّتارت دیرؼ ای٢ ٨٠و٨ع اؿاؿان ٣تایػغ ةػ٥ ٤ّػ٨اف 

 ؿؤاؿ ٠ٌؼح ق٨د.یک 

: ةایغ در٣ُؼ گؼٗث ک٥ آیا ١٦ػ٥ دؿػح١ؽد پؼداظػث ٣كػغق اخغتین تفکیک

 گیؼد. اؿث یا جح٥١ دؿح١ؽد؟ ٨٠رد ٣عـث در ق٨١ؿ ٨٠و٨ع ةضخ ٠ا ٚؼار ١٣ی

: ةایغ در٣ُؼ گؼٗث ک٥ جح٥١ در دادگاق ةغكم پؼداظحػ٥ ٣كػغق المین تفکیک

٣ُؼ از ٨٠و٨ع ةضخ ظػارج یا در دادگاق جسغیغ٣ُؼ؟ ٗؼض اظیؼ، ی٤ْی دادگاق جسغیغ

اؿث. چ٨ف ٚا٣٨٣رػار ّغـ پؼداظث جح٥١ در دادگاق جسغیغ٣ُؼ را از ٨٠ارد مغكر ٚؼار 

 رد ٣غا٣ـح٥ اؿث.
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: ٗؼدم ک٥ جح٥١ را پؼداظث ٣کؼدق ظ٨ا٦اف اؿث یا ظ٨ا٣ػغق؟ عومین تفکیک

 ٗؼوی ک٥ ظ٨ا٣غق ٣پؼداظح٥ ةاقغ، داظٜ در ٨٠و٨ع ةضخ ٠ا ٣یـث.

داظػث جح١ػ٥ دؿػح١ؽد، ٚتػٜ از ازػؼام ٚػؼار : ّغـ پؼچاارمین تفکیک

کارق٤اؿی اؿث یا پؾ از ازػؼام آف؟ ٠ذػٜ ٗؼوػی کػ٥ کارقػ٤اس اٚػغاـ ةػ٥ 
قػغق کػٟ  ک٤غ کػ٥ دؿػح١ؽد جْیی٢ ٠كا٦غق ٨٠و٨ع ٨١٣دق ك ة٥ ٚاوی اّ ـ ٠ی

ًٞتغ ك از دادگػاق  اؿث ك صسٟ کار ٨٠و٨ع کارق٤اؿی، دؿح١ؽد ةیكحؼم را ٠ی
قػغق را ةپػؼدازد جػا  ّػ ـ ک٤ػغ کػ٥ ٠ػازاد جْیی٢ک٤غ ک٥ ة٥ ظ٨ا٦اف ا جٛاوا ٠ی

رؿػغ کػ٥ ٗػؼض اظیػؼ زٚتػٜ از ازػؼام  کارق٤اؿی ا٣سػاـ قػ٨د. ةػ٥ ٣ُػؼ ٠ػی
کارق٤اؿی( ٦ٟ ٨٠و٨ع پؼؿف ٣یـث ك در چ٤ی٢ ٗؼوی، ٨٠رد از ٨٠ارد مػغكر 

 ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿث ظ٨ا٦غ ة٨د.
اگؼ پؾ از ازػؼام ٚػؼار کارق٤اؿػی در »پؾ پؼؿف امٞی ای٢ اؿث ک٥: 

ة٥ «. ٠ؼص٥ٞ ةغكم، ظ٨ا٦اف جح٥١ دؿح١ؽد کارق٤اؿی را ٣پؼداظث چ٥ ةایغ کؼد؟

ّٛیغق ٢٠، ای٢ ٨٠رد از ٠ػ٨ارد اةٌػاؿ دادظ٨اؿػث ٣یـػث. ٚػا٨٣ف ٚػغیٟ آئػی٢ 
دادرؿی ٠غ٣ی، پاؿط ای٢ پؼؿف را دادق ك در ای٢ گ٥٣٨ ٨٠ارد ة٥ ظ٨ا٦اف اّػ ـ 

دك ةؼاةؼ ای٢ ٠تٞٓ زؼی٥١  پؼداظث، ة٥ کؼد ک٥ ةایغ ٠تٞٓ را ةپؼدازد ك اگؼ ١٣ی ٠ی
قغ  ک٥ ٠تٞٓ اوا٥ٗ ٠حْٞٙ ة٥ دكٝث ة٨د. ١٦ه٤ی٢ رازِ ة٥ ای٢ پؼؿف چ٤غ  ٠ی

( ٣ُؼ ٠ك٨رجی كز٨د دارد ک٥ م٨رت کا٠ٜ ك دٚیٙ ة٥ ای٢ پؼؿف 8ك  7زصغكد 
دارد:  اؿػث کػ٥ ٠ٛػؼر ٠ػی 264ا٣غ. دك٠ی٢ دٝیٜ ٠ؼة٨ط ة٥ ذیٜ ٠ادق  پاؿط دادق

اٝؽص١ػ٥ جْیػی٢ قػغق  صٙ رق٤اس ٨ْٞ٠ـ گػؼدد ک٦٥ؼگاق ةْغ از ا٧َار٣ُؼ کا»...
٨ًر ٌْٚػی جْیػی٢ ك دؿػح٨ر كمػ٨ؿ آف را  ٠ح٤اؿب ٣ت٨دق اؿث، ٠ٛغار آف را ة٥

ج١ا٠ی ص٨ٛٚغا٣اف ة٥ ٔیؼ از دکحؼ ّتغا٥ٝ ق١ؾ ٣یؽ اّحٛاد دار٣ػغ کػ٥ «. د٦غ ٠ی

ای٢ ٗؼض از ٨٠ارد مغكر ٚؼار اةٌػاؿ دادظ٨اؿػث ٣یـػث. دادگػاق ٠ٛػغار جح١ػ٥ 
د٦غ ك ٣یازم  یی٢ کؼدق ك دؿح٨ر كم٨ؿ آف را ة٥ ازؼام اصکاـ ٠یدؿح١ؽد را جْ

اؿػث  « گ٨اق»ة٥ رؿیغگی ك ٦یچ جكؼی٘ات دیرؼم ٣یـث. ٚؼی٥٤ دیرؼ رازِ ة٥ 
ام ٠ذٜ ایاب ك ذ٦اب را ٨١٣د ك ظ٨ا٦اف ازاةث  اگؼ گ٨اق از ظ٨ا٦اف ٠ٌاٝت٥ ٦ؽی٥٤

ط ٤٠٘ی اؿث ك ز٣غ؟ پاؿ ٣کؼد، آیا ٚاوی ای٢ گ٨ا٦ی را از زٞـ٥ دادرؿی ظي ٠ی
 یاةغ. دادرؿی ادا٥٠ ٠ی
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   ای دمااآ ؽلاشدری

 دااون   دین    264ػو  فولر دتيا  اداخودعت؛ دعدتناا تدی مداا     

 ادارعآ مواآ

گیؼد یکػی از ٠ػ٨اردم  ٦ایی ک٥ در ٠ضاکٟ دادگـحؼم م٨رت ٠ی در دادرؿی 

ک٤ػغ، ا٣سػاـ کارق٤اؿػی اؿػث. صػاؿ  ک٥ در ا٨٠ر ٤ٗی ة٥ ادتػات دّػ٨م ک١ػک ٠ی

ة٥ جن١یٟ ظ٨د دادگاق یا ة٤ا ةػؼ درظ٨اؿػث ٠حػغاّیی٢  ؿی ١٠ک٢ اؿث رأؿانکارق٤ا

د٨ّم ةاقغ. در ٨٠اردم ک٥ کارق٤اؿی ة٥ درظ٨اؿث ظ٨ا٦اف ةاقغ ك ظ٨ا٦اف ٦ؽی٤ػ٥ 

گػؼدد. در ةؼظػی ٠ػ٨ارد  را پؼداظث ٣ک٤غ، کارق٤اؿی از ّغاد دالیػٜ كم ظػارج ٠ی

ؼصٞػ٥ ةػغكم ٦ؽی٤ػ٥ ا٣ساـ کارق٤اؿی ة٥ ٣ُػؼ دادگػاق اؿػث  در ایػ٢ مػ٨رت در ٠

کارق٤اؿی ةؼ ٧ّغق ظ٨ا٦اف ك در ٠ؼص٥ٞ جسغیغ٣ُؼ ةؼ ٧ّغق جسغیػغ٣ُؼظ٨اق اؿػث  

ؽ.آ.د.ـ. دادگػاق  260جْیی٢ ٠یؽاف دؿح١ؽد کارق٤اؿی ةا دادگاق اؿث. ةؼاةؼ ةا ٠ػادق 

ک٤غ کػ٥ َػؼؼ  پؾ از جْیی٢ دؿح١ؽد کارق٤اس ك پؼداظث، ة٥ کارق٤اس اظٌار ٠ی

ؼی٥ ظ٨د اٚغاـ ١٣ایػغ. صػاؿ ١٠کػ٢ اؿػث جْیػی٢ ٠غت ٠ٛؼر ٣ـتث ة٥ ارائ٥ ٣ُ

اٝضـاب م٨رت پػیؼد ك ةْغ دادگاق ةػ٥ ظ٨ا٦ػاف اظٌػار  دؿح١ؽد ة٥ م٨رت ّٞی

ق٨د. صػاؿ  ک٤غ ک٥ ای٢ ٠تٞٓ را پؼداظث ١٣ایغ. جا ای٢ ٥ٌٛ٣ پؼؿكی ٠ٌؼح ١٣ی

قغق ةػا  اگؼ کارق٤اس ٣ُؼ ظ٨د را اّ ـ ٨١٣د ك ا٧َار داقث ک٥ دؿح١ؽد جْیی٢

ؽ.آ.د.ـ. ٠كعل کؼدق اؿػث.  264کار کٟ اؿث، جکٞیٖ را ٠ادق  ج٨ز٥ ة٥ صسٟ

اٝؽص٥١ کارق٤اس را ةػا رّایػث ک١یػث ك  در ای٢ ٠ادق آ٠غق اؿث ک٥ دادگاق صٙ

ک٤غ ك ٦ؼگاق ةْغ از ا٧َػار٣ُؼ کارقػ٤اس ٠ْٞػ٨ـ  کی٘یث ك ارزش کار جْیی٢ ٠ی

یی٢ ك ٨ًر ٌْٚی جْ ٥قغق ٠ح٤اؿب ٣ت٨دق، ٠ٛغار آف را ة اٝؽص٥١ جْیی٢ گؼدد صٙ

ٚػا٨٣ف، ٠ػغ٣ُؼ  259ک٤ػغ. ٗؼوػی کػ٥ در ٠ػادق  دؿح٨ر كم٨ؿ آف را مػادر ٠ی

ٚا٣٨٣رػار ة٨دق پؼداظث دؿح١ؽد اكٝی٥ اؿث ك ةؼام ای٤ک٥ کارق٤اؿی ا٣ساـ ق٨د، 

ةایـث ٦ؽی٥٤ کارق٤اس پؼداظث ق٨د  در آف ٠ٌِٛ دادگاق ة٥ ظ٨ا٦اف  ٝؽك٠ان ٠ی

دارد ك ظ٨ا٦اف ٠کٖٞ اؿث ک٤غ ک٥ کارق٤اؿی از ٣ُؼ دادگاق وؼكرت  اظٌار ٠ی

ک٥ َؼؼ یک ٦٘ح٥ دؿح١ؽد ٠ٛؼر را ةؼام کارق٤اس كاریؽ ١٣ایغ. در ایػ٢ ٗػؼض 

دارد  ٚیغ دیرؼم دارد ك ةیاف ٠ػی 259اگؼ ظ٨ا٦اف ٠تٞٓ را پؼداظث ٣کؼد، ٠ادق 
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ک٥ اگؼ ةا ؿ٨گ٤غ ٦ٟ دّػ٨م ةػ٥ ادتػات ٣ؼؿػغ، ٚػؼار اةٌػاؿ دادظ٨اؿػث مػادر 

ردم ٚا٣٨٣رػار، رأؿا ّغـ پؼداظث دؿػح١ؽد ق٨د، ة٥ ّتارت دیرؼ در ٦یچ ٨٠ ٠ی

را از ٨٠ارد مغكر ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿث ٣غا٣ـح٥ اؿث ك ةػ٥ ًؼیػٙ اكٝػی جح١ػ٥ 

دؿح١ؽد ة٥ ٦یچ كز٥ از ٨٠ارد اةٌاؿ دادظ٨اؿث ٣یـث ك دادگاق دؿح٨ر پؼداظث 

 ١٣ایغ. آف را مادر ٠ی

٣ُؼی٥ ّغـ پؼداظث دؿح١ؽد از ٣اصی٥ ظ٨ا٦اف ٠ا٣ِ از اّحتار ةعكیغف ة٥ 
ج٨ا٣غ ةػ٥ اؿػح٤اد ٣ُؼیػ٥ کارقػ٤اس رأم مػادر  کارق٤اؿی ٣یـث، دادگاق ٠ی
٦ػا ٦ػٟ ةػ٥ ١٦ػی٢ گ٣٨ػ٥ اؿػث: كٚحػی کارقػ٤اس  ١٣ایغ  ركی٥ ٨١ْ٠ؿ دادگاق

دارد ک٥ ٠ذ ن ةا ای٢ ٠یؽاف  ک٤غ، دادگاق ٠ؼ٨ٚـ ٠ی درظ٨اؿث جح٥١ دؿح١ؽد ٠ی
اظٌػار ک٤ػغ کػ٥ د٦غ ک٥ ةػ٥ ظ٨ا٦ػاف  ٢٠ ٨٠اٗٙ ٦ـحٟ ك ة٥ دٗحؼ دؿح٨ر ٠ی

 ٦ؽی٥٤ دادرؿی را پؼداظث ١٣ایغ.

ةؼام ّغـ پؼداظػث جح١ػ٥ دؿػح١ؽد کارق٤اؿػی، وػ١ا٣ث ازؼایػی در ٚػا٨٣ف 

ج٨اف ة٥ اؿح٤اد ّغـ پؼداظػث جح١ػ٥ دؿػح١ؽد اٚػغاـ ةػ٥  ٠كعل ٣كغق اؿث ك ١٣ی

اةٌاؿ دادظ٨اؿث ٨١٣د. اةٌاؿ دادظ٨اؿث ٣اَؼ ةػ٥ دؿػح١ؽد اكٝیػ٥ اؿػث چػ٨ف ةػا 

ق٨د. پؼداظػث دؿػح١ؽد اكٝیػ٥ ٚتػٜ از  ک٥ کارق٤اؿی ا٣ساـ ٠یدؿح١ؽد اكٝی٥ اؿث 

ةایـث اكؿ دؿح١ؽد را پؼداظث ک٤ػغ،  گیؼد  ی٤ْی ظ٨ا٦اف ٠ی ازؼام ٚؼار م٨رت ٠ی

ق٨د ک٥ در ٧٠ٞث ٠ٛػؼر  ؽ.آ.د.ـ. ة٥ کارق٤اس اظٌار ٠ی 260ؿپؾ در ازؼام ٠ادق 

 قغق ٣ُؼی٥ ظ٨د را ارائ٥ د٦غ. یا ٗؼز٥ جْیی٢

 اهتز موعوی

 دااون   دین    199داگا  ار هؾف ق ی ت تی دعدتناا مداا    تکلیف ا

 ادارعآ مواآ

ام از ٚػ٨ا٣ی٢  در راة٥ٌ ةا ایػ٢ ٨٠وػ٨ع اةحػغا ةایػغ ةػ٥ ٚػا٨٣ف امػ ح پػارق 

آف ٚا٨٣ف، ک٥ ٚىات ص٨ٛٚی ةا آف اٝ٘ػث  8ك  6دادگـحؼم اقارق کؼد ک٥ در ٨٠اد 

مػغكر ٚػؼار ٦ػا در  ظامی گؼٗحػ٥ ة٨د٣ػغ، ایػ٢ ازػازق دادق قػغق ةػ٨د کػ٥ دادگاق

کارق٤اؿی ٦ٟ پای٥ ای٢ ٚؼار را درظ٨اؿػث ظ٨ا٦ػاف یػا ظ٨ا٣ػغق ك ٦ػٟ جكػعیل 

ظ٨دقاف ٚؼار د٤٦غ جا ةح٨ا٤٣غ از و١ا٣ث ازؼا٦ام ٠عحٖٞ اؿح٘ادق ک٤٤ػغ. گػؼایف 
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ٚا٣٨٣رػار در ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ؿاةٙ ة٥ ؿ١ث ّغـ جضنیٜ دٝیٜ ة٥ ٣ضػ٨ 

غیغ جا صغم ای٢ امٜ جْغیٜ قػغق ٠ٌٞٙ ة٨د ا٠ا در ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ز

زغیػغ ٚا٣٨٣رػػار ازػازق دادق کػ٥  ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی 199اؿث. در ٠ادق 

دادگاق ةؼام كم٨ؿ ة٥ صٛیٛث ٚىی٥، ٠تادرت ة٥ اجعاذ ٦ػؼ ٣ػ٨ع ٚػؼار جضٛیٛػی 

ظػ  ٣اقػی از ٣ـػط ٚػا٨٣ف امػ ح  199ج٨اف گ٘ث ک٥ ٠ادق  ١٣ایغ. ة٥ ٨٣ّی ٠ی

ة٤ػاةؼای٢ دادگػاق کػا٠ ن آزاد   ؼم را زتؼاف کؼدق اؿثام از ٨ٚا٣ی٢ دادگـح پارق

اؿث در مغكر ٚؼار کارق٤اؿی ٦ٟ ة٤ا ة٥ درظ٨اؿػث ًػؼٗی٢ دّػ٨م ك ٦ػٟ ةػ٥ 

 جكعیل ظ٨د ١ّٜ ١٣ای٤غ.

٦ام ٠عحٞ٘ی اؿث ک٥ در صاؿ صاوػؼ  ٠ٌٞب دیرؼ در ای٢ ٨٠و٨ع جكؼیش ركی٥

٦ا جػا پؼداظػث  دادگاق٦ا زارم اؿث  زاٝب ای٤ک٥ ةْىی از  در ٠ضاکٟ ك دٗاجؼ دادگاق

٦ا ةػ٥ ٣ػ٨ّی ةػا  ک٤٤غ ك ةْىی کارق٤اس جح٥١ دؿح١ؽد ٣ُؼی٥ کارق٤اس را اة غ ١٣ی

٠ا٣ػغق  ک٤٤غ جا ةاٚی ٦ا ٣ُؼی٥ ظ٨د را ة٥ دٗحؼ دادگاق جـٞیٟ ١٣ی ؿ٨یی دٗاجؼ دادگاق ٦ٟ

٦ا ٔٞػي ك ٔیؼٚػا٣٨٣ی اؿػث. كٚحػی  دؿح١ؽد پؼداظث ق٨د کػ٥ ٦ػؼ دكم ایػ٢ ركیػ٥

ؿث ةایـحی جـٞیٟ ق٨د ك ّغـ پؼداظث دؿح١ؽد کارق٤اؿی ٨٠زب ام آ٠ادق ا ٣ُؼی٥

 گؼك کكیغف ٣ُؼی٥ کارق٤اؿی ٣یـث.

٠ٌٞب دیرؼ ای٤ک٥ در ٠ٛؼرات ظارزی ای٢ ٨٠و٨ع ةا كاکػ٤ف کی٘ػؼم ٨٠ازػ٥ 

اّح٤ػایی ةػ٥  ، ةی1ا٣رٞیؾ ٠1980ن٨ب « ٚا٨٣ف ا٦ا٣ث ة٥ دادگاق»قغق اؿث. ٠ٌاةٙ 

ا٣رػارم قػغق ك  از ؿػ٨م ٚا٣٨٣رػػار زؼـ ،3ك دؿػح٨ر 2جن١ی١ات دادگاق اّٟ از صکٟ

ةی٤ی قغق اؿث. ١٦ی٢ ركی٥ از ؿ٨م ٚا٣٨٣رػػار  و١ا٣ث ازؼام کی٘ؼم ةؼام آف پیف

آ١ٝاف ٦ٟ اجعاذ قغق اؿث. در ٠ٛؼرات کك٨ر ٠ا اگؼ چ٥ در ٠ػ٨ارد ظامػی ج١ػؼٌد یػا 

ا٣رارم قغق اؿث ا٠ا ای٢ ٨٠وػ٨ع ٣ػ٥ زػؼـ  ٦ا زؼـ ز٨ٞگیؼم از ازؼام اصکاـ دادگاق

 م قغق ك ٥٣ كازغ و١ا٣ث ازؼام ٠غ٣ی اؿث.ا٣رار

 در امٜ ٨٠و٨ع ة٤ا ة٥ چ٤غ دٝیٜ ٚائٜ ة٥ مضث رأم ٦ـحٟ:

: امٜ ةؼ اؿح١اع د٨ّاؿث. كٚحػی دادظ٨اؿػث ةػ٥ ؿػ ٠ث كارد الیل اخغت

                                                           
1. Contempt of Court Act 1981 
2. Judgement 
3. Order 
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گیؼم دادظ٨اؿث ة٥ ٣ضػ٨ مػضیش كارد  زؼیاف قغق ك ظ٨ا٦اف ك ظ٨ا٣غق ةْغ از قکٜ

امػٜ ةػؼ ایػ٢ اؿػث کػ٥ دّػ٨م ةایػغ دادرؿی قغ٣غ ك زؼیاف دادرؿی قؼكع قغ، 

رؿیغگی ق٨د ك اؿح٤کاؼ از رؿیغگی ك مغكر ٚؼار٦ػام ٚػاًِ دّػ٨م ٠ا٤٣ػغ ٚػؼار 

اةٌاؿ دادظ٨اؿث، رد د٨ّم یا ّغـ اؿح١اع د٨ّا ٣یاز ة٥ دٝیػٜ ٚػا٣٨٣ی دار٣ػغ. ٠ػذ ن 

ك ٠ػادق  259ك  96ك  95ٚا٣٨٣رػار ةؼام اةٌاؿ دادظ٨اؿث در ٨٠اد ٠عحٖٞ ٠ذٜ ٠ادق 

ة٥ مؼاصث اّ ـ کؼدق اؿػث کػ٥ در ایػ٢ ٨٠وػ٨ع مػغكر ٚػؼار اةٌػاؿ ٚا٨٣ف،  107

دادظ٨اؿث ٠س٨ز ٚا٣٨٣ی دارد. در ٨٠رد ّغـ پؼداظث جح٥١ دؿػح١ؽد کارق٤اؿػی ةػا 

چ٤ی٢ ٠س٨زم ٨٠از٥ ٣یـحیٟ. ة٥ ٨٣ّی ٚائٜ ة٥ ٚا٣٨٣ی ة٨دف ٚؼار٦ػام ٚػاًِ دّػ٨م 

در ٠ػا٣ض٢ ٗیػ٥  ٦ـحیٟ. اجعاذ ٚؼار٦ام ٚاًِ د٨ّم ة٥ ٨٠زب ٚا٣٨٣ی ٣یاز دار٣غ کػ٥

 چ٤ی٢ ٨٠زتی كز٨د ٣غارد.

ؽ.آ.د.ـ. ك  ٦3ا ةایغ ٠ـح٤غ ة٥ ٚا٨٣ف ةاقغ، ٦ٟ در ٠ػادق  : آراء دادگاقالیل ال 

٦ٟ در ٠ٛؼرات پؼاک٤غق دیرؼ ة٥ ای٢ امٜ اقارق قغق اؿث  در ٚا٨٣ف ٣ُارت ةؼ رٗحار 

 ةی٤ی قغق ك صحی ةؼام مغكر رأیػی کػ٥ پیف 16ك  15ٚىات ٦ٟ ای٢ امٜ در ٨٠اد 

رؿػغ،  ٠ـح٤غ ٚا٣٨٣ی ٣غارد، و١ا٣ث ازؼام ا٣حُا٠ی ةؼٚؼار قػغق اؿػث. ةػ٥ ٣ُػؼ ٠ی

 مغكر ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿث در ای٢ ٨٠وِ ٠ـح٤غ ٚا٣٨٣ی ٣غارد.

٠یؽاف جح٥١ دؿح١ؽد کارق٤اس ٣ا٠كعل اؿػث  ةایػغ ةػ٥ ایػ٢  الیل عو :

دا٣ػغ ةػ٥ چػ٥ ٠ٛػغارم دؿػح١ؽد  ٣کح٥ ك٨ٚؼ داقث ک٥ در اةحغام کار دادگاق ١٣ی

کارق٤اس را جْیی٢ ک٤غ ك جْیی٢ دؿػح١ؽد کارقػ٤اس ٤٠ػ٨ط ةػ٥ كمػ٨ؿ ٣ُؼیػ٥ 

کارق٤اؿی ك كز٨د ك ةؼرؿی ٠حٕیؼ٦ام ٠عحٞ٘ی از ز٥ٞ١ صسٟ کار، ٨٣ع کار ك ٨٣ع 

٨ریحی اؿث ک٥ ة٥ کارق٤اس ٠ض٨ؿ قػغق ك ١٦ػی٢ ٨٠وػ٨ع دٝیػًٜ ٔیػؼ ٚاةػٜ ٠أ٠

ٚیاس ة٨دف ّغـ پؼداظث دؿح١ؽد اكٝی٥ کارق٤اس ةا ّغـ پؼداظث جح٥١ دؿح١ؽد 

کارق٤اؿی اؿث. در ٨٠رد ّغـ پؼداظث دؿح١ؽد اكٝی٥ ةا  ٣ٛنی ٨٠از٥ ٦ـحیٟ: ةا 

کاف رؿیغگی ٗؼض ّغـ كز٨د دالیٜ دیرؼ ك ّغـ پؼداظث دؿح١ؽد کارق٤اؿی، ا٠

١٣ایغ. ا٠ا در ٨٠رد ّغـ  ٗؼا٦ٟ ٣یـث ك ة٥ ای٢ دٝیٜ دادگاق دادظ٨اؿث را اةٌاؿ ٠ی

گؼدد ك ةْػغ از كمػ٨ؿ ٣ُؼیػ٥  پؼداظث جح٥١ دؿح١ؽد ای٢ ظ  ك ٣ٛل ةؼًؼؼ ٠ی

کارق٤اؿی، ّغـ جأدی٥ جح٥١ جأدیؼم در د٨ّم ٣غارد. در ای٤سا ج٧٤ػا وػ١ا٣ث ازػؼا 
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اةؼای٢ مػغكر ٚػؼار اةٌػاؿ دادظ٨اؿػث ٨٠زػب ؽ.آ.د.ـ. اؿث. ة٤ػ ١٦264اف ٠ادق 

ٚا٣٨٣ی ٣غارد ك ة٥ كاؿ٥ٌ ٠كکٜ ك ٣ٛنی ک٥ ةْغ از كم٨ؿ ٣ُؼی٥ کارق٤اس ایسػاد 

 ج٨اف دادظ٨اؿث را اةٌاؿ ٨١٣د. قغق ١٣ی

   ای  یقزی

  ااون   ین ادارعآ مواآ 264دادمی ادارعآ تی دعتناا ماا  
 ٠ٛؼر کؼدق اؿث: ةؼام مغكر ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿث دك قؼط ٠259ادق 

 ای٤ک٥ دؿح١ؽد پؼداظث ٣ك٨د  ؽزه اخغت  

جؼی٢  دادگاق ةغكف اظػ ٣ُؼ کارق٤اس صحی ةػ٥ اؿػح٤اد ادٝػ٥ یػا پػایی٢ ؽزه ال 

 ٣ح٨ا٣غ رأم مادر ک٤غ ك صکٟ ٠ا٨٦م د٦غ. ػی٤ْی ؿ٨گ٤غ  ػدٝیٞی ک٥ ارزش ادتاجی دارد 

در ٨٠ردم ک٥ کارق٤اس ا٧َار٣ُؼ کؼدق اؿث دیرؼ ٠ض١ٞی ةػؼام مػغكر ٚػؼار  

اگؼ جح٥١ ٦ٟ پؼداظث ٣ك٨د، ٣ُؼ کارق٤اس ٨٠زػ٨د اؿػث ك دیرػؼ  اةٌاؿ ٣یـث. ٗؼوان

زیػؼا   زایی ةؼام ّػر ٚاوی ٠ت٤ی ةؼ ٣اج٨ا٣ی ا٧َار٣ُؼ در ٠ا٦یث د٨ّم كزػ٨د ٣ػغارد

ةػ٥ ّػ كق جؼجیػب ١ْ٠ػ٨ؿ در ٣ُؼ کارق٤اس كامٜ قغق ك در پؼك٣ػغق ٨٠زػ٨د اؿػث. 

دادرؿی ةؼام مغكر ٚؼار کارق٤اؿی ة٥ ای٢ کی٘یث اؿث ک٥ دادگاق ةْغ از زٞـػ٥ 

 260ك  259دادرؿی در ز٠اف جن١یٟ ةؼام مغكر ٚػؼار کارق٤اؿػی ٠ٌػاةٙ ٠ػ٨اد 

ک٤غ ك دؿح٨ر ج٨دیِ  ٚا٨٣ف، دؿح١ؽد کارق٤اس را جْیی٢ ك کارق٤اس را ا٣حعاب ٠ی

ك ةا جْیی٢ قعنی ک٥ ةایغ آف را ج٨دیِ ک٤غ ة٥ دٗحؼ  آف را در آف ٧٠ٞث یک ٦٘ح٥

د٦غ. پؾ از ج٨دیِ دؿح١ؽد، کارق٤اس د٨ّت قغق ك پػؾ از ٠ صُػ٥  دادگاق ٠ی

د٦ػغ ك  قغق ة٥ دادگاق ٠ی ٚؼار کارق٤اؿی، کارق٤اس ٣ُؼ ظ٨د را در  ٧٠ٞث جْیی٢

در و٢١ ای٢ ٣ُؼ اؿث ک٥ اگؼ در مػ٨رت ٝػؽكـ اٗػؽایف دؿػح١ؽد را درظ٨اؿػث 

ی٤ْػی ٣ُػؼ   ام دیرػؼ اؿػث  ٣ػاَؼ ةػ٥ ٠ؼصٞػ٥ 264ة٤اةؼای٢ ٠٘ػاد ٠ػادق   ٤غک ٠ی

کارق٤اؿی كامٜ قغق ك کارق٤اس ةا ج٨ز٥ ة٥ صسٟ کارم ک٥ ا٣سػاـ دادق ٠تٕٞػی 

١٣ایػغ.  دادگاق در ٚؼار جْیی٢ کؼدق را ٠ٌاٝت٥ ٠ػی ٠ازاد ةؼ آف دؿح١ؽدم ک٥ اةحغائان

ركد  کار ٠ی ٥ة« اٝضـاب ّٞی» ّتارت ،ق٨د ٨١ْ٠الن در ٚؼار کارق٤اؿی ک٥ مادر ٠ی

٨ؿ ئجا اگؼ ةْغان کارق٤اس اٗػؽایف دؿػح١ؽد را جٛاوػا ١٣ػ٨د ٠ػ٨رد اّحػؼاض ٠ـػ

 پؼداظث ٦ؽی٥٤ ٚؼار ٣ریؼد.
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پؾ از كم٨ؿ ٣ُؼی٥ کارق٤اؿی ك درظ٨اؿث اٗؽایف اؿث ک٥ جکٞی٘ػی ةػؼام  

٠ْی٢ قغق ك دادگاق دؿح١ؽد را ٠ٌاةٙ صسػٟ کػار، ٣ػ٨ع کػار ك  264دادگاق در ٠ادق 

د٦غ.  ک٤غ ك دؿح٨ر كم٨ؿ آف را ٠ی ٠أ٨٠ریحی ک٥ ة٥ کارق٤اس ارزاع قغق جْیی٢ ٠ی

٨ر را ةػ٥ ازػؼام اصکػاـ مغكر دؿح٨ر كم٨ؿ ة٥ ای٢ ٤ْ٠ی ٣یـث ک٥ ة ٗامػ٥ٞ دؿػح

ة٘ؼؿح٤غ، ةٞک٥ در دؿح٨ر كم٨ؿ قعل ٠ـؤكؿ پؼداظث ٚیغ قغق ك ةػ٥ كم اظٌػار 

دؿػح٨ر ةػ٥  ،ق٨د ک٥ ٠تٞٓ را پؼداظث ١٣ایغ ك اگؼ ای٢ ٗؼد ٠تٞٓ را پؼداظث ٣کؼد ٠ی

ق٨د ك ٠ٌاةٙ ٚا٨٣ف ازؼام اصکػاـ از  رؿغ  ی٤ْی ةؼام ازؼا ارؿاؿ ٠ی ٠ؼص٥ٞ ازؼا ٠ی

رؿغ مغكر ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿػث  ٤اةؼای٢ در ٧٣ایث ة٥ ٣ُؼ ٠یة  ق٨د كم كم٨ؿ ٠ی

ٚا٣٨٣ی اؿث ك و١ا٣ث ازؼام ّغـ پؼداظث جح٥١ دؿػح١ؽد، ٚػؼار اةٌػاؿ  پایراق غٗاٚ

 دادظ٨اؿث ٣یـث.

   ای التقزی تنوری

 ػو  دخ/  ار اداعآ

و١ا٣ث ازؼام ّغـ پؼداظث دؿح١ؽد، اةٌاؿ دادظ٨اؿث اؿث ك ج٨زی٥ آف ٦ٟ 

اظ ؿ در رك٣غ دادرؿی اؿث. ٠كعل اؿث ک٥ در ای٢ ٠ػ٨رد ةػ٥ ٦ؼصػاؿ دادرؿػی 

٠عحٜ قغق اؿث. ٚا٣٨٣رػار دادگاق را جکٞیٖ کؼدق ک٥ صـب ٨٠رد اٚغاـ ک٤ػغ ك اگػؼ 

مادر ك در ٔیؼ ایػ٢ ٠ػ٨رد کارق٤اؿی ة٤ا ة٥ ٣ُؼ دادگاق ةاقغ، ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿث 

٥ٞ جح١ػ٥ دؿػح١ؽد، ئق٨د. كٝی در ٠ـ از ّغاد دالیٜ ظ٨ا٦اف ظارج ٠یٚؼار کارق٤اؿی 

ام ن اظ ؿ در رك٣غ دادرؿی ٠ٌؼح ٣یـث ك در كاٚػِ ؿػع٢ از صػٙ کارقػ٤اس ك ٣ػ٥ 

ًؼٗی٢ اؿث  داٝذی در ای٤سا ْٗاٝیحی ا٣ساـ دادق ک٥ دؿح١ؽدش را کا٠ٜ دریاٗث ٣کؼدق 

٣یـث ک٥ دادگاق ةػ٥ ز٧ػث صػٙ داٝػخ دادظ٨اؿػث را اةٌػاؿ ١٣ایػغ. اٝتحػ٥ اؿث  ركا 

ٚا٨٣ف زغیػغ، جکٞیػٖ ایػ٢ ٠ػ٨رد را ركقػ٢  264ٚا٣٨٣رػار ٦ٟ در ؿاةٙ ك ٦ٟ در ٠ادق 

اٝؽص١ػ٥  کؼدق ك ظیٞی كاوش دادگاق را ٠کٖٞ کؼدق ک٥ دؿػح٨ر كمػ٨ؿ ایػ٢ جح١ػ٥ صٙ

٨ر در ٚا٨٣ف ٣یا٠غق، در کارق٤اس را ةغ٦غ. ًتیْی اؿث ک٥ چ٨ف ٣ض٨ق ازؼام ای٢ دؿح

٣ض٨ق رؿا٣غف کارق٤اس ة٥ صٛف ٠تاصذی داقح٥ ةاقػیٟ ا٠ػا در رك٣ػغ دادرؿػی ٦ػیچ 

رؿغ كم٨ؿ ًٞب کارق٤اس ةا ٤ّایث ة٥ ٚـ١ث ا٣ح٧ایی ٠ػادق  جأدیؼم ٣غارد. ة٥ ٣ُؼ ٠ی

 ةا ٦یچ اة٧ا٠ی ٨٠از٥ ٣یـث. 264



  1397 جاةـحاف ،23 ق١ارق ٚىایی، آرام ٠ٌاْٝات: رأم ٗن٤ٞا٥٠/  212

 

 اهتز مزدای

 تکلیف  امآ تی تقایم ار ماهیت

دؿػح١ؽد چػ٥ در ٠ؼصٞػ٥ ةػغكم چػ٥ جسغیػغ ٣ُػؼ  آ٣ک٥ ٚىی٥ جح٥١ اخغت

٨ًر ٣یـث ک٥ اگػؼ ةػؼام ٠ؼصٞػ٥ جسغیػغ٣ُؼ پؼداظػث  كوْیث ٠كاة٧ی دارد ك ای٢

ٚؼار ج٨ٚػٖ جسغیػغ٣ُؼظ٨ا٦ی مػادر  ٣259ك٨د، ةؼ اؿاس ١٦اف امٜ ٠ٛؼر در ٠ادق 

 اٚغاـ ق٨د. م٣ض٨ دیرؼ٥ ق٨د ك ةؼام ٠ؼص٥ٞ ةغكم ة

ٟ ٣تایػغ ایػ٢ زـػارت را داقػح٥ ث کارق٤اؿی ٦ئای٤ک٥ کارق٤اس یا ٦ی ال 

٣ُؼی٥ کارق٤اؿی آ٠ادق اؿث كٝػی ارائػ٥ آف :»ةاق٤غ ک٥ ة٥ دٗحؼ یا دادگاق اّ ـ ک٤٤غ

  اگؼ ٣ُؼی٥ آ٠ادق ةاقػغ ٝؽك٠ػان ةایـػحی ٣ُػؼ «٨٤٠ط ة٥ پؼداظث جح٥١ دؿح١ؽد اؿث

ؽ.آ.د.ـ. ١٦ػی٢ ٠ٌٞػب را ةیػاف  264ظ٨د را اّ ـ ١٣ای٤غ. ک١ا ای٤کػ٥ مػؼیش ٠ػادق 

ث اّػ ـ قػ٨د ك ةْػغ ئػةایغ امٜ ٣ُؼ کارق٤اؿی از ؿ٨م کارق٤اس یا ٦ی ٨١٣دق ک٥

ةی٤ی قغق زک١یث، کی٘یث کار ك...(، دادگاق ةایػغ  ًتٙ قؼایٌی ک٥ در ای٢ ٠ادق پیف

در عدو ش  ٨٠و٨ع را ٨٠رد ؿ٤سف ٚؼار دادق ك ٠یؽاف جح٥١ دؿح١ؽد را جْیی٢ ١٣ایغ. 

ادم یا رؿ١ی ةایغ ج١تػؼ اٝنػاؽ گ٥٣٨ اؿث ک٥ ة٥ اؿ٤اد ّ ةضخ ادتات اد٥ٝ د٨ّم ای٢

قػ٨د  ی٤ْػی ّػغـ  اّحتػارم آف ؿػ٤غ ١٣ی ةاّػخ ةی ،گؼدد ا٠ا اگؼ ج١تؼ اٝناؽ ٣ك٨د

قػ٨د. جح١ػ٥  ةی٤ی کؼدق ٨٠زب اةٌاؿ ١٣ی پؼداظث آف صٙ دكٝحی ک٥ ٚا٣٨٣رػار پیف

دؿح١ؽد ٣یؽ ةْىی ٨٠اِٚ ٠تٞٓ ٣اچیؽم اؿث کػ٥ ّػغـ پؼداظػث آف ٣تایػغ زؼیػاف 

ك ٣تایغ ٤٠سؼ ة٥ مغكر ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿث ق٨د.  ٚا٣٨٣رػار دادرؿی را ٠عحٜ ک٤غ 

ؽ.آ.د.ـ. در در ٣ُؼ داقح٥ ک٥ دادگاق در صغ ١٠ک٢ در ٠ا٦یث ا٠ػؼ اجعػاذ  3در ٠ادق 

جن١یٟ ک٤غ  ی٤ْی در امٜ ٨٠و٨ع صکٟ مادر ک٤غ ك ٚؼار٦ام ٚاًِ دّػ٨م چػ٥ در 

ادر گؼدد. ة٥ ٠ؼص٥ٞ ةغكم ك چ٥ جسغیغ٣ُؼ ةایغ در آف ٨٠ارد ٠عن٨ص ك ٠كعل م

ةی٤ی کؼدق اؿث ک٥ صحػی اگػؼ امػٜ  ٚا٨٣ف، پیف 259ای٢ اّحتار ٚا٣٨٣رػار در ٠ادق 

اٝؽص٥١ ٦ٟ ج٨دیِ ٣كغ، دادگاق ةؼ اؿاس اد٥ٝ ادتاجی دیرؼ ز٠ذٜ اجیاف ؿ٨گ٤غ یػا  صٙ

ا٠ارات ٚىایی ك ٚا٣٨٣ی( ةایغ ة٥ ٦ؼ ٣ض٨ ١٠ک٢ اؿح٘ادق کؼدق ك در ٠ا٦یث رأم مادر 

 ٜ ة٥ مغكر ٚؼار ق٨د.ک٤غ، ٥٣ ای٤ک٥ ٠ح٨ؿ

یک دؿح٨ر ٌْٚی اؿث  دؿح٨ر ٌْٚی ك  264دؿح٨ر كم٨ؿ ٤٠غرج در ٠ادق  
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ق٨د. ٧٠ٞػث پؼداظػث ایػ٢  االزؼاؿث ك ة٥ كؿی٥ٞ ١٦اف دٗحؼ دادگاق ازؼا ٠ی الزـ

١٦ػاف  259ةی٤ی ٣كغق اؿث. ةؼظی ةا كصغت ٠ ؾ از امػٜ ٠ػادق  جح٥١ ٦ٟ پیف

ک٢ یا٣غ ک٥ دق ركز یا ةیكػحؼ، ٝػ ةْىی ٚائٜگیؼ٣غ ك  ٧٠ٞث یک ٦٘ح٥ را در ٣ُؼ ٠ی

ق٨د. ای٢ دؿح٨ر ٌْٚی اؿث، ة٥ ٠ا٤٣غ  ّغـ پؼداظث آف ٠ا٣ِ زؼیاف دادرؿی ١٣ی

٠ذٜ ز٠ا٣ی کػ٥ اٗػؼادم   دؿح٨راجی ک٥ در ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم كز٨د دارد

ةاّخ اظ ؿ در ٣ُٟ زٞـ٥ زاز ًؼٗی٢ ك كک م آ٧٣ا( ق٣٨غ، دادگاق دؿح٨ر اظػؼاج 

ق٨د. ی٤ْػی ٠ا٤٣ػغ آف ٠ػ٨ارد  ک٤غ ك ة ٗام٥ٞ ازؼا ٠ی زداقث آ٧٣ا را مادر ٠ییا ةا

اؿث ك در م٨رت ّغـ پؼداظث جح٥١ دادگاق رؿػیغگی را ادا٠ػ٥ دادق، رأم مػادر 

 ک٤غ. ک٤غ ك زؼیاف كم٨ؿ ٦ٟ ادا٥٠ پیغا ٠ی ٠ی

 اهتز  ؼ وتآ

 ل تقایل هش نی هؾف ق ی ت تز خودهان 259دى/و ل ػاومیت ماا  

 جتاط ةا ج٘ـیؼ ٦ؼ ٠ٛؼرق ٚا٣٨٣ی، چ٤غ ٣کح٥ را ةایغ ٠غ٣ُؼ داقح٥ ةاقیٟ:در ار 

ةایغ ٗٞـ٥٘ آف ٚا٨٣ف را ة٥ دؿث آكریٟ  ٗٞـػ٥٘ آف ٚػا٨٣ف چیـػث ك  اخغت

 چؼا كوِ قغق اؿث 

ام٨ؿ ج٘ـیؼم ك ام٨ؿ کٞػی کػ٥ در ج٘ـػیؼ آف ٚػا٨٣ف صػاکٟ اؿػث را  ال  

 ٠غ٣ُؼ داقح٥ ةاقیٟ.

ج٨ا٣یٟ ةػ٥ ج٘ـػیؼم ٤٠ٌٛػی دؿػث پیػغا  د ٠یةا ٠غ٣ُؼ ٚؼاردادف ای٢ دك ٨٠ر

ج٨اف ةغكف در٣ُؼگؼٗح٢ ٗٞـ٥٘ ك ام٨ؿ کٞی آف ٚا٨٣ف، یک ٠ادق ٚا٣٨٣ی یا  ک٤یٟ. ١٣ی

دك ٠ادق ٚا٣٨٣ی یا صحی یک ٗنٜ ك ةاب ك ةعف از ٚا٨٣ف را ةغكف ج٨ز٥ ة٥ ؿایؼ ٨٠اد 

٥ اؿػح٤اد ٦ام ٠٨١ّی ؿاةٙ ك ة ٚا٨٣ف جكکیٜ دادگاق 8ج٘ـیؼ ٨١٣د. ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠ادق 

٦ا را ٠کٞػٖ ةػ٥ کكػٖ صٛیٛػث کػؼدق اؿػث،  ؽ.آ.د.ـ. ک٥ دادگاق 196یا  ٠199ادق 

اؿػث  ٦ػؼ « کكػٖ صٛیٛػث ك اصٛػاؽ صػٙ»ٗٞـ٥٘ ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٠ػا 

ج٘ـیؼم ک٥ ٠ا٣ِ ةؼ کكٖ صٛیٛث ك اصٛاؽ صٙ ةاقغ، ةایغ آف ج٘ـیؼ را جٛؼیتان ک٤ار 

اقغ ک٥ آف ٚا٨٣ف را در کكٖ صٛیٛث ةرػاریٟ ٠رؼ ای٤ک٥ صکٟ مؼیش ٚا٨٣ف ٨٠ز٨د ة

پػیؼٗح٥ ةاقیٟ. جا ای٤سا قایغ جن٨ر ةؼ ای٢ ةاقغ ک٥ ای٢ ٗٞـ٥٘ ١٦راـ ةا ٣ُؼ اکذؼیث 

اؿث ا٠ا ای٢ ٗٞـ٥٘ ةؼ اؿاس ام٨ؿ ج٘ـیؼم ك ام٨ؿ کٞی، ٠ٛیغ اؿث. یکی از ام٨ؿ 
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جض١ػٜ ٦ؽی٤ػ٥ »کٞی ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٠ا در ک٤ار ؿایؼ ام٨ؿ ای٢ اؿث ک٥ 

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ة٥ زؼیاف  53ةؼاةؼ ٠ادق «. ٖ صٛیٛث ةؼ ظ٨ا٦اف اؿثکك

٦ام الزـ اؿث. ١٦ه٤ػی٢  ٦ؽی٥٤  اٗحادف دادظ٨اؿث ٨٤٠ط ة٥ اٝناؽ ج١تؼ ك پؼداظث

٦ػام ٠ـػحٛیٟ، كکػ م دادگـػحؼم ك کـػا٣ی کػ٥ در  ٚا٨٣ف ٠اٝیات 103كٗٙ ٠ادق 

٦ا  ا٨ٝکاٝػ٥ ٦ام ظ٨د رٟٚ صٙ ٣٥ا٠ ک٤٤غ ٠ک٤٘ٞغ در كکاٝث ٠ضاکٟ اظحنامی كکاٝث ٠ی

٣ا٥٠ ج١تؼ  اٝضـاب ٠اٝیاجی ركم كکاٝث را ٚیغ ١٣ایغ ك ٠ْادؿ پ٤ر درمغ آف ةاةث ّٞی

گیػؼد  اٝناؽ ك اةٌاؿ ١٣ای٤غ. در م٨رت ّغـ ا٣ساـ ای٢ جکٞیٖ دادگػاق جنػ١ی١ی ٠ی

ک٥ در جعاٖٝ ةا ٗٞـ٥٘ کٞی ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی در راؿػحام کكػٖ صٛیٛػث 

ك ةْغ ٚا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی در ةػاب کارق٤اؿػی در ٗػؼض  257اؿث. ٨٠اد 

ؿؤاؿ، جض١یٜ ٦ؽی٥٤ را ةؼ ٧ّغق ظ٨ا٦اف د٨ّا ك یا جسغیػغ٣ُؼظ٨اق ٚػؼار دادق اؿػث. 

صکػٟ کػؼدق اؿػث ك جػا ز٠ػا٣ی کػ٥ ٦ؽی٤ػ٥ را ٤٠ح٧ی در ٨٠رد جسغیغ٣ُؼظ٨اق كوِ 

ة٤ػا ةػ٥ ٣ُػؼ  ٠ؼ٨د. كٝی ةؼام ظ٨ا٦اف َػا٦ؼاالق پؼداظث ١٣ایغ، دادرؿی ٠ح٨ٖٚ ٠ی

ةػ٥ ًػ٨ر  اکذؼیث كوِ صک١ی را در ارجتاط ةا جح٥١ دؿح١ؽد مػ٨رت ٣رؼٗحػ٥ اؿػث.

ک٤٤غ کػ٥ ٠ػا٣ْی  ظ م٥، ٨٠اد اظیؼ در ارجتاط ةا جض١یٜ ٦ؽی٥٤، ج٘ـیؼم را ارائ٥ ٠ی

 در راؿحام ٗٞـ٥٘ کٞی ٚا٨٣ف آئی٢ دادرؿی ٠غ٣ی اؿث. 

ی از اقػحتاق ةؼ ظ ؼ ٣ُؼ ةؼظی ٚىات کػ٥ ٠ْحٛغ٣ػغ ؿػک٨ت ٚا٣٨٣رػػار ٣اقػ

رؿغ ای٢ ٨٠رد ٣اقی از ظٌػام ٚا٣٨٣رػػارم ٣یـػث. یػک  ٚا٣٨٣رػار اؿث، ة٥ ٣ُؼ ٠ی

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی زغیػغ ٠ت٤ػی ةػؼ  529اؿحغالؿ در ای٢ راؿحا، صکٟ ٠ادق 

٣ـط ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ؿاةٙ اؿث. رز٨ع ة٥ ركی٥ ٚىایی ك جاریعه٥ ٚػا٨٣ف 

٠ا٣ی ایػ٢ ا٠ػؼ ٠ٌٞػ٨ب اؿػث کػ٥ ٚػا٨٣ف زغیػغ در ج٘ـیؼ ٚا٨٣ف ٨ٌٞ٠ب اؿث ا٠ا ز

 .م٨رت صٙ ٠ؼاز٥ْ ة٥ ٚا٨٣ف ؿاةٙ كز٨د ٣ػغارد صک١ی كوِ ٣کؼدق ةاقغ، درٔیؼ ای٢

اٝعن٨ص در ٗؼوی ک٥ ٚا٨٣ف زغیغ مؼاصحان ٚا٨٣ف ؿاةٙ را ٣ـط ٨١٣دق ةاقغ. در  ّٞی

ٚا٨٣ف ؿاةٙ، ةؼام ظ٨ا٦اف زؼی٥١ كز٨د داقث ك ٚا٣٨٣رػار در ز٠ػاف جنػ٨یب ٚػا٨٣ف 

غیغ، ٥٣ از ركم اقحتاق ةٞک٥ از ای٢ ةاب زؼی٥١ را صػؼ ٨١٣د ک٥ ة٥ زؼی٥١ ظ٨ا٦اف ز

 ك كز٨د زؼی٥١ در ای٢ ظن٨ص ٣ُؼ ٣غاقث.

٦ا ةػؼ ٧ّػغق  پؾ ج٘ـیؼ ای٢ ٨٠اد ةایـحی در ٨ٝام امٜ کٞی زجض١یػٜ ٦ؽی٤ػ٥
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ظ٨ا٦اف اؿث ك اگؼ ٦ؽی٥٤ پؼداظث ٣ك٨د ٠ا٣ِ کكٖ صٛیٛث اؿث( مػ٨رت پػػیؼد. 

قػ٨د  ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠ػغ٣ی ارائػ٥ ٠ی 264در ةؼداقث از ٠ادق  در ج٘اؿیؼم ک٥

٣یؽ اظح ؼ ٣ُؼ كز٨د دارد. ة٥ ٣غرت در ازؼام اصکاـ قا٦غ ٦ـحیٟ ک٥ دادگػاق ةػ٥ 

دایؼق ازؼام اصکاـ دؿح٨ر د٦غ ک٥ جح٥١ دؿح١ؽد کارقػ٤اس را كمػ٨ؿ ک٤ػغ ز٠ػذ ن 

جح١ػ٥ دؿػح١ؽد از  ةػ٥ از ظ٨ا٣ػغق ك هد٦ػغ کػ٥ ٠ضک٨ـ درزایی ک٥ دادگاق دؿػح٨ر ٠ی

صٛی ظ٨ا٦ػاف  ق٨د ک٥ صکٟ ة٥ ةی٠كکٜ در ٗؼوی ٠ٌؼح ٠ی ظ٨ا٦اف كم٨ؿ ق٨د(.

ركد. اگػؼ صاوػؼی٢ در زٞـػ٥ اج٘ػاؽ ٣ُػؼ  مادر قغق ك پؼك٣غق ة٥ ازؼام اصکاـ ١٣ی

داقح٥ ةاق٤غ ک٥ در ركی٥ ٚىایی ٠ا چ٥ ظ٨ا٦اف ٠ضک٨ـ ك چ٥ صاکٟ قغ، ای٢ پؼك٣غق 

دگاق ةغكم دؿح٨ر ازؼا را ةػ٥ ازػؼام اصکػاـ مػادر ة٥ ازؼام اصکاـ ةؼكد ك قْت٥ دا

 ک٤غ، چ٤ی٢ دیغگا٦ی ة٧حؼی٢ ج٘ـیؼ ظ٨ا٦غ ة٨د.

٠ٌؼح  1318پؼؿف ٠ٌؼكص٥، پؼؿكی زغیغ ٣یـث ك از ركز ٚا٣٨٣رػارم ٚا٨٣ف 

اؿث، صاؿ ةا ای٢ ؿاة٥ٛ آیا ٠ذاٝی را ؿؼاغ داریٟ کػ٥ قػْت٥ دادگػاق یػا ازػؼام اصکػاـ 

اقغ؟ رٟٚ ظ٨ردف چ٤ی٢ اج٘اٚی ٠ٌٞػ٨ب اؿػث ا٠ػا در ا٨٠اؿ ظ٨ا٦اف را ج٨ٚیٖ ٨١٣دق ة

ق٨د. ة٥ ّتارت دیرؼ، ای٢ ٣ُؼ در ٠ٛػاـ  ؿ٨اةٙ ٠٨١ّان چ٤ی٢ دؿح٨رم مادر ك ازؼا ١٣ی

گػؼدد. وػ٢١ ای٤کػ٥  ق٨د ا٠ػا در ٠ٛػاـ ١ّػٜ ازػؼا ١٣ی اؿحغالؿ ك اصحساج ٠ٌؼح ٠ی

ك ارزػاع  دادگاق ا٣حُا٠ی ٚىات ٣ُؼ ةؼ مغكر ازؼایی٥ ّٞی٥ ظ٨ا٦ا٣ی ک٥ ٠ضکػ٨ـ قػغق

ق٨د كٝػی  پؼك٣غق ة٥ ازؼام اصکاـ ٣غارد. ای٢ ةضخ در ٠ٛاـ اؿحغالؿ ك اصحساج ةیاف ٠ی

در ٠ٛاـ ١ّٜ ٣كا٣ی از آف كز٨د ٣غارد. و٢١ ای٤ک٥ ٠ض٨َ٘ات ذ٤٦ی ٢٠ ای٢ اؿث ک٥ 

دادگاق ا٣حُا٠ی ٚىات ٣ُؼ ةؼ ای٢ ٣غارد ک٥ ّٞیػ٥ ظ٨ا٦ػا٣ی کػ٥ ٠ضکػ٨ـ قػغق اؿػث، 

ك٣غق ة٥ ازؼام اصکاـ ةؼكد. ١٦ه٤ی٢ اگؼ ای٢ ج٘ـیؼ ٤٠سػؼ ازؼایی٥ مادر ق٨د ك ای٢ پؼ

رؿػغ کػ٥ ایػ٢ ج٘ـػیؼ دیرػؼ  ٣ُػؼ ٠ی٥ ة٥ ٝؽكـ ًؼح د٨ّم ج٨ؿي کارق٤اس ق٨د، ةػ

 ج٘ـیؼم ٤٠ٌٛی ٣یـث.

ج٘ـػیؼ »، «ج٘ـػیؼ ٤٠ٌٛػی»، «ج٘ـیؼ ادةی»چ٤غی٢ قی٨ق ج٘ـیؼ كز٨د دارد: 

١٣ػاییٟ کػ٥ ةػ٥ دادگػاق اگؼ کارق٤اس را ٠ٞؽـ «. ج٘ـیؼ ٤٠سؼ ة٥ ّغاٝث»ك « ّٛ یی

ؿازگار اؿث ( کا٦ف دّاكمزی کك٨ر ی٠ؼاز٥ْ ك ًؼح د٨ّم ١٣ایغ، ٥٣ ةا ٗٞـ٥٘ ٚىا

 264ج٘ـیؼ ٤٠ٌٛی، ّٛ یی ك ٤٠سؼ ةػ٥ ّػغاٝث. ١٦ه٤ػی٢، ةػا كزػ٨د ٠ػادق  ةا ك ٥٣
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ة٥ ةضخ جح٥١ دؿح١ؽد کارق٤اس ک١ی دق٨ار اؿث.  259ؽ.آ.د.ـ. ٠ٛیغ ٨١٣دف ٠ادق 

ا جعنیل زدف ّاـ ة٥ دٝیٜ ٣یاز اؿث. ٍٝ٘ ٚا٣٨٣رػػار در ةؼام ٠ٛیغ ٨١٣دف اً ؽ ی

اُٝا٦ؼ ٠ٌٞٙ اؿث ك ٣یؽ در صاؿ ٠كعل ٨١٣دف صکػٟ ٚىػی٥ ك در ٠ٛػاـ  ای٤سا ّٞی

ک٤غ کػ٥ در ایػ٢ ٠ػ٨رد ةایػغ  ةیاف ٠ی زیؼا  ةیاف اؿث ك ٠ٛغ٠ات صک١ث ٗؼا٦ٟ اؿث

٥ دؿح١ؽد ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿث مادر ق٨د  در ٣حیس٥ ٠ٛیغ ٨١٣دف ای٢ صکٟ مؼٗان ة

 اكٝی٥ ٣یاز ة٥ دٝیٜ دارد ك در ای٤سا دٝیٜ ٨ٛ٘٠د اؿث.

دیرؼ ای٤ک٥، ةغی٧ی اؿث جا ز٠ا٣ی ک٥ ٣ُؼ کارق٤اس اظػ ٣ك٨د ام٨الن ٠كعل 

ک٤ػغ کػ٥ پػؾ از  ةیاف ٠ی ٨١٣264دف جح٥١ دؿح١ؽد کارق٤اس ١٠ک٢ ٣یـث  ٠ادق 

 جْیی٢ ک١یث ك کی٘یػث کػارم کػ٥ کارقػ٤اس ا٣سػاـ دادق اؿػث دؿػح١ؽد جْیػی٢

قػ٨د، ًتیْػی اؿػث  ق٨د. اگؼ دؿح١ؽد ٌْٚی کارق٤اس در ای٢ ز٠اف جْیی٢ ٠ی ٠ی

ک٤یٟ ك  ک٥ جح٥١ دؿح١ؽد را ة٥ ٨٤ّاف ٚـ١حی از دؿػح١ؽد کارقػ٤اس ٠ضاؿػت٥ ٠ػی

ةیاف قغق اؿث. ٚیغم ک٥ ٚا٣٨٣رػار در ٨٠رد اجیػاف  259و١ا٣ث ازؼام آف در ٠ادق 

٧تاف ة٥ ایػ٢ ٠ػادق ةػؼ اؿػاس ؿ٨گ٤غ آكردق اؿث، ة٥ ز٧ث ایؼاد اصح١اٝی ق٨رام ٣ر

ی ك اٝیى١ی٢ي ّىٞی ٠ى٢ اى٣کىؼ»ٚاّغق  ةػ٨دق اؿػث  ٚا٣٨٣رػػار در ایػ٢ « اٝتىی٤ًى٥ي ّىٞىی ا١ٝيغٌّى

دؿحی کؼد ك ٚتٜ از ایؼاد ق٨رام ٣ر٧تػاف ٠ٛػؼر داقػث در مػ٨رجی کػ٥  ٨٠رد پیف

 ا٧َار٣ُؼ ةا اجیاف ؿ٨گ٤غ ١٠ک٢ ةاقغ، ةایغ ا٧َار٣ُؼ ق٨د.

مغكر ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿػث اؿػح٤کاؼ از اصٛػاؽ صػٙ در ٨٠رد ای٢ ادّا ک٥ 

ا٠ا دادگػاق ةایػغ ةػؼام مػغكر  ،اؿث، ةایغ گ٘ث ک٥ ة٥ٞ اؿح٤کاؼ از اصٛاؽ صٙ اؿث

ایٟ ک٥ ة٥ اؿح٤اد آف امٜ  ٚؼار اةٌاؿ دادظ٨اؿث اؿح٤ادم داقح٥ ةاقغ. ةؼ ای٢ ّٛیغق

ك ٠ـح٤غ آف  ک٤غ کٞی ج٘ـیؼ ؽ.آ.د.ـ. ظ٨د ظ٨ا٦اف ٨٠زب ای٢ اؿح٤کاؼ را ایساد ٠ی

 ٚا٨٣ف اؿث. ٣259یؽ ٠ادق 

   ای دهودرهآ

 264ل  259لشل  تفکیک منيق ق و آ قاهم تز مودا 

کػ٥ ج٨دیػِ  259دك ٤٠ٌٙ ٚاةٜ اؿح٤تاط اؿث. در ٠ػادق  ،264ك  259از ٨٠اد 

« دؿػح٨ر پؼداظػث»اٝؽص٥١ اةحغایی کارق٤اس ٠غ٣ُؼ اؿث، ٚا٣٨٣رػار از ّتػارت  صٙ

دارد ک٥ ای٢ ٦ؽی٥٤ ة٥ ٧ّغق ٠حٛاوی اؿػث ك ةػ٥ كم  ٠یاؿح٘ادق ٣کؼدق اؿث ك ٠ٛؼر 
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را جأدی٥ ١٣ایغ. و١ا٣ث ازؼام در٣ُػؼ گؼٗحػ٥ قػغق در  اٝؽص٥١ ق٨د ک٥ صٙ اة غ ٠ی

جا ز٠ا٣ی ک٥  260ای٢ ٠ؼص٥ٞ ٣یؽ کا٠ ن ٤٠ٌتٙ ةا ١٦ی٢ ٤٠ٌٙ اؿث  ة٥ ٨٠زب ٠ادق 

ک٤ػغ. كٗػٙ  ١٣ی اٝؽص٥١ کارق٤اس ج٨دیِ ٣كغق ةاقغ، دادگاق دؿح٨ر ازؼا را مادر صٙ

اٝضـػاب  اٝؽص٥١ ةػؼام کارقػ٤اس در ایػ٢ ٠ؼصٞػ٥ ّٞی در٣ُؼ گؼٗح٢ صٙ ٠264ادق 

اٝضـاب اؿث ك چ٥ ٠حػػکؼ  چ٥ ای٤ک٥ دادگاق ٠ؼ٨ٚـ دارد ک٥ ای٢ دؿح١ؽد ّٞی  اؿث

ای٢ ٨٠و٨ع ٣ك٨د. و١ا٣ث ازػؼام ٚػؼار اةٌػاؿ دادظ٨اؿػث در ٗػؼض ّػغـ ج٨دیػِ 

جػ٨اف  ٨رت ّغـ ج٨دیِ ایػ٢ دؿػح١ؽد ١٣یزیؼا در م  اٝؽص٥١ کا٠ ن ٤٠ٌٛی اؿث صٙ

 کارق٤اس را ٠ٞؽـ ة٥ ازؼام ٚؼار کارق٤اؿی ٨١٣د.

دیرؼ ةا ٗؼوی ٨٠از٥ ٣یـحیٟ کػ٥ کارق٤اؿػی ٤٦ػ٨ز ا٣سػاـ ٣كػغق  264در ٠ادق 

اؿث. در ای٢ ٗؼض ٣ُؼی٥ کارق٤اؿی مادر ك ةػ٥ دادگػاق ارائػ٥ قػغق ك دادگػاق ٠یػؽاف 

ة٥ ٣ُؼش رؿػیغق اؿػث، جْیػی٢ ١٣ػ٨دق اؿػث. چػ٥  دؿح١ؽد را ةیف از آف ک٥ اةحغائان

جؼ ایػ٢  ک٥ مػضیش ػ ٠ْحٛغ ة٥ جٛغیٟ دادظ٨اؿث ج٨ؿي کارق٤اس ةاقیٟ ك چ٥ ٣تاقیٟ

در ٦ؼ صاؿ ٠س٨زم ةػؼام  د ػاؿث ک٥ ای٢ ٠تٞٓ صحی ةغكف دادظ٨اؿث ةایغ كم٨ؿ ق٨

ك ٚػا٨٣ف اؿػح٘ادق  ٣199ع٨ا٦یٟ داقػث. از ٠ػادق  259اؿح٘ادق از ٠ ؾ ٠ٛؼر در ٠ادق 

اٝؽص١ػ٥ کارق٤اؿػی ٠ح٨ٚػٖ  ک٤یٟ ة٤ا ٣یـث ک٥ دادرؿی ة٥ ٝضاظ ٣غادف صٙاّ ـ ٠ی

ق٨د ک٥ ای٢ ٣ُؼی٥ ةػ٥ اصٛػاؽ صػٙ   ق٨د، ٣ُؼی٥ کارق٤اؿی كم٨ؿ قغق ك ٠ ص٥ُ ٠ی

ک٤غ  پؾ ةایغ ةؼ ٠ت٤ام ٣ُؼی٥ کارق٤اؿی ١ّٜ ک٤ػیٟ. اج٘اٚػان اگػؼ در ٚػا٨٣ف  ک١ک ٠ی

ق٨د. در ٚػا٨٣ف زغیػغ  ز ای٢ ٨٠و٨ع دیغق ٠ی٦ایی ا زغیغ ك ٚا٨٣ف ٚتٜ دٚث ق٨د، رگ٥

قا٦غ اظح ؼ ك جٕییؼاجی ٣ـتث ة٥ ٚا٨٣ف ٚغیٟ در ةضخ کارق٤اؿی ٦ـحیٟ. ٠ٌاةٙ ةػا 

اٝؽص١ػ٥  ٚا٨٣ف ٚػغیٟ دادگػاق پػؾ از ا٣حعػاب کارقػ٤اس، ةػ٥ ًػؼٗی٢ اةػ غ کػ٥ صٙ

کارق٤اؿی ةایغ ج٨دیػِ قػ٨د ك ةْػغ از آف ًػؼٗی٢ را در زٞـػ٥ ازػؼام ٚػؼار دّػ٨ت 

د ک٥ ٚا٣٨٣رػار ای٢ ٠ؼاصٜ را صػؼ کؼد. ة٥ ٠ضػه ای٤کػ٥ دادگػاق کارقػ٤اس را ٨١٣ ٠ی

ک٤ػغ. در  ا٣حعاب کؼد، ة٥ ظ٨ا٦اف یا کـی ک٥ ةایػغ ٦ؽی٤ػ٥ را پؼداظػث ک٤ػغ اةػ غ ٠ی

کػؼد، ٚا٣٨٣رػػار ٤ّػ٨اف  ٚا٨٣ف ٚغیٟ، اگؼ کارق٤اس ٣ُؼی٥ ظ٨د را در ٧٠ٞث جٛغیٟ ١٣ی

ا٠ی کا٨٣ف کارق٤اؿػی ك دادؿػؼام کػا٨٣ف کؼد ک٥ ةایغ ةؼام جعٞ٘ف ة٥ ٠ؼزِ ا٣ح٠ُی

قػغ از درزػ٥ اّحتػار  ٠ْؼٗی ق٨د ك ٣ُؼ کارق٤اؿی ک٥ ةْغ از ز٠ػاف ٠ٛػؼر جـػٞیٟ ٠ی
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ک٤غ ک٥ اگؼ کارقػ٤اس ظ٨اؿػث ظػارج از ٧٠ٞػث ْٗٞی ٠ٛؼر ٠ی 262ؿاٚي ة٨د. ٠ادق 

ق٨د ك چ٤ا٣ه٥ ٚتػٜ از ا٣حعػاب یػا اظٌػار ةػ٥  ٣ُؼ د٦غ، کارق٤اس دیرؼم ا٣حعاب ٠ی

د٦غ ك در ای٢  دیرؼ، ٣ُؼی٥ ة٥ دادگاق كامٜ ق٨د، دادگاق ة٥ آف جؼجیب ادؼ ٠ی کارق٤اس

 ٚـ١ث در ٚا٨٣ف زغیغ جٕییؼ ایساد قغق اؿث.

رؿػیٟ کػ٥  از ک٤ار ٦ٟ ٚؼار دادف ٥١٦ ای٢ ٨٠اد، ة٥ ای٢ ٣حیس٥ ٤٠ٌٛی ٠ی

كٚحی دادرؿی ة٥ زؼیاف اٗحاد، ٣تایغ ٠ح٨ٖٚ ق٨د ٠رؼ ای٤ک٥ صکٟ مؼیش ٚػا٣٨٣ی 

٥ ةاقغ یا یک ٤٠ٌٙ ص٨ٛٚی ةـیار ٨ٚم ة٥ ٠ا ازػازق د٦ػغ کػ٥ ایػ٢ كز٨د داقح

دادرؿی ة٥ زؼیاف اٗحادق را ٠ح٨ٖٚ ک٤یٟ. ای٤ک٥ دادگاق ة٥ ٨٤ّاف و١ا٣ث ازؼام 

ّغـ پؼداظث جح٥١ دؿح١ؽد، ٣ُؼی٥ کارق٤اؿی را اة غ ٣ک٤غ یا ای٤ک٥ کارق٤اس 

٢ ٤٠ٌػٙ كم٨ؿ ٣ُؼش را ة٥ پؼداظث جح٥١ دؿح١ؽد ٨٤٠ط ک٤غ ةا ج٨زػ٥ ةػ٥ ایػ

ظیٞػی از ٨٠اٚػِ اٗػؼاد از  ،ص٨ٛٚی ؿازگار ك ٤٠ٌتٙ ةا ٚا٨٣ف ٣یـح٤غ. ةػ٥ ّػ كق

ارجتاًاجی ک٥ ةا کارقػ٤اس داقػح٤غ، از ٠ضحػ٨ام ٣ُػؼ کارقػ٤اس اًػ ع پیػغا 

 ،٨ؿ پؼداظث جح٥١ اگؼ ٣ُؼی٥ کارق٤اؿی را ة٥ وؼر ظػ٨د ةتی٤ػغئک٤٤غ ك ٠ـ ٠ی

 ١٣ایغ. اٚغاـ ة٥ ج٨دیِ جح٥١ دؿح١ؽد ١٣ی

جػ٨اف ةی٢ دادگاق جسغیغ٣ُؼ ك ةغكم در ای٢ راة٥ٌ ٗاٚغ ٠ت٤اؿث ك ١٣یج٘کیک 

 ،دادگاق ةغكم ةایغ جؼجیب ادؼ ك دؿح٨ر كمػ٨ؿ د٦ػغ اقغ،گ٘ث اگؼ در دادگاق ةغكم ة

٦ػام  ٠ح٨ٖٚ ک٤ػغ. ةػؼ ٦ػؼ دك ٠ؼصٞػ٥، ٤٠ٌٙ كٝی در دادگاق جسغیغ٣ُؼ رؿیغگی را

اٝؽص١ػ٥ کارق٤اؿػی را ةْػغان  ة٤اةؼای٢ اگؼ دادگاق جسغیغ٣ُؼ صٙ  یکـا٣ی صاکٟ اؿث

جْغیٜ ٨١٣د ك ٠ـؤكؿ جح٥١ را پؼداظث ٣کؼد، ٣تایغ ٚائٜ ة٥ ج٨ٖٚ جسغیػغ٣ُؼظ٨ا٦ی 

د٦غ ك دؿح٨ر كم٨ؿ ایػ٢ ٠تٞػٓ  ة٨د ك در ای٤سا ٦ٟ دادگاق رؿیغگی ظ٨د را ادا٥٠ ٠ی

 ک٤غ. را مادر ٠ی

ک٤ػغ ك  ط ٚىػایی ظػ٨د رؿػیغگی ٠ی٦ا ك اؿػح٤تا ٦ؼ ٚاوی ةؼ ٠ت٤ام آ٨٠ظح٥

آكرد. ١٠کػ٢ اؿػث در دادؿػؼام  ک٤غ را ة٥ ازؼا در ٠ی ج٘ـیؼم ک٥ از ٚا٨٣ف ارائ٥ ٠ی

ا٣حُا٠ی ٚىات، یک ٚاوی ٣ُؼ دیرؼم داقح٥ ةاقغ ك ایػ٢ ٨٠وػ٨ع دالٝػث ةػؼ ایػ٢ 

٣غارد ک٥ چ٨ف در دادؿؼام ا٣حُا٠ی ٚىات یا در ادارق صٛػ٨ٚی اصیا٣ػان ٣ُػؼ دیرػؼم 

 ،٣ُػؼ ةػی٢ ٚىػات ٢ ٚاوی ٠ؼجکب جعٖٞ قغق اؿث. در ٗؼض اظح ؼدار٣غ، پؾ ای
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٦ا جعٞػٖ  کػغاـ از دیػغگاق ٤٠ٌٛػی صٛػ٨ٚی صػاکٟ ةاقػغ ٦ػیچ ؼاگؼ پكث ٦ؼ ٣ُؼ

ک٤٤غ زػایی کػ٥ دك ٤٠ٌػٙ  ق٨د. ١٦کاراف ٠ا كٚحی ٠تاصذی ٠ٌؼح ٠ی ٠ضـ٨ب ١٣ی

 ص٨ٛٚی پكث ؿؼش ةاقغ ٦یهکغاـ از آ٧٣ا جعٖٞ ٣یـث. اٝتح٥ اگؼ یک ٚاوی ٣ُؼی٥

قاذ ك ٣ادرم داقح٥ ک٥ ٚاةٜ دٗاع ٣تاقغ، ١٠ک٢ اؿث ٨٠زب جعٖٞ ا٣حُػا٠ی ةاقػغ. 

قاذ ك ٣ادر ةاقغ ا٠ا ج٨ا٣غ  ٠یاگؼچ٥ مغكر دؿح٨ر كم٨ؿ  ٣یؽ در ٠ؼص٥ٞ ازؼام اصکاـ

چ٨ف ظ٨د ٨٠و٨ع جح٥١ دؿح١ؽد کارق٤اس قاذ ك ٣ػادر اؿػث ك زیػاد   ًتیْی اؿث

اٝؽص٥١ را پؼداظث  ٚـ١ث از صٙ چؼا در ٗؼوی ک٥ ظ٨ا٦اف یکپؾ ٠تح ة٥ ٣یـث. 

جػػ٨اف آف را از ًؼیػػٙ مػغكر دؿػػح٨ر یػػا صحػی ةػػا دادظ٨اؿػػث ج٨ؿػػي  ٣کػؼدق ك ٠ی

 ةایغ دادرؿی را ٠ح٨ٖٚ ١٣اییٟ؟! ،کارق٤اس جح٥١ كم٨ؿ ٨١٣د

 اهتز مزتنوی

 یی دعتناا تی اظز ات مؾورتآ دادر  هل ق و آ  و   نا

دارد چ٤ا٣ه٥ پػؾ از  ةیاف ٠ی ٨٠28/4/79رخ  ٣4096/7ُؼی٥ ٠ك٨رجی ق١ارق 

 264اة غ ة٥ ظ٨ا٦اف كم از پؼداظث دؿح١ؽد كاْٚی ا٠ح٤اع ک٤غ ةا ٤ّایػث ةػ٥ ٠ػادق 

اٝؽص٥١ کارق٤اس، ٠ٛیٌػغ ةػ٥  ٚا٨٣ف آئی٢ دادرؿی ٠غ٣ی دادگاق ةؼام كم٨ؿ صٙ

ز١ٞػ٥ مػغكر ازؼائیػ٥ ٣یـػث ك ةػا جْیػی٢ ٠ٛػغار  رّایث جكػؼی٘ات ظػاص ٢٠

ک٤ػغ.  آف را ة٥ ازؼام اصکػاـ مػادر ٠ی٨ًر ٌْٚی، دؿح٨ر كم٨ؿ  ٥اٝؽص٥١ ة صٙ

اٝؽص٥١ کارق٤اؿی را در ای٢ ٠ؼص٥ٞ ة٥ ٧ّػغق دادگػاق  چ٨ف ٚا٣٨٣رػار كم٨ؿ صٙ

جکٞی٘ػی ةػ٥ جٛػغیٟ  ،ٚؼار دادق اؿػث، ا٣سػاـ آف ةػا دادگػاق اؿػث ك کارقػ٤اس

ام صی  458اٝؽص٥١ ٣غارد. ٣ُؼی٥ ٠ك٨رجی ق١ارق  دادظ٨اؿث ةؼام كم٨ؿ صٙ

 ،ة٥ ٨٠زػب آف ٦ؼگػاق پػؾ از ا٧َػار٣ُؼ کارقػ٤اساؿث ك  ٠49ؼة٨ط ة٥ ؿاؿ 

ًػ٨ر  ٥اٝؽص٥١ جْیی٢ قغق ٠ح٤اؿب ٣ت٨دق، دادگاق ٠ٛغار آف را ةػ ٨ْٞ٠ـ ق٨د صٙ

ٝػػا در ایػ٢ ٠ػادق دادگػاق كَی٘ػ٥   د٦غ ٌْٚی جْیی٢ ك دؿح٨ر كم٨ؿ آف را ٠ی

٠ػ٨رخ  7/1355ك از ٠ػ٨ارد رد ٣یـػث. ٣ُؼیػ٥ ٠كػ٨رجی قػ١ارق  قػح٥كم٨ؿ دا

ک٤غ ک٥ كم٨ؿ دؿح١ؽد کارق٤اس ةػا دؿػح٨ر كمػ٨ؿ از  ف ٠ی٣یؽ ةیا 4/3/1384

ازػؼا از  ةدایػؼ ،در م٨رت ّغـ پؼداظث دؿح١ؽد .گیؼد ٣اصی٥ دادگاق م٨رت ٠ی

١٣ایػغ. ةْػغ از ازػؼام ٚػؼار  ًؼیٙ ج٨ٚیٖ ا٨٠اؿ ٣ـتث ة٥ كمػ٨ؿ آف اٚػغاـ ٠ی
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کارق٤اؿی ٠ازاد ةؼ ٠تٞٓ جْیی٢ قغق از ًؼیٙ ازؼام اصکاـ ٚاةٜ كمػ٨ؿ اؿػث 

 ظ٨ا٦غ ة٨د. 259تٜ از ازؼا ٚؼار ٠ك٨١ؿ ٠ادق كٝی ٚ

ج٨ا٣ػغ  دارد کارقػ٤اس ١٣ی ٠ٛػؼر ٠ػی ٠28/4/84ػ٨رخ  ٣7/2845ُؼی٥ ق١ارق 

  اٝح٘اكت ٦ؽی٤ػ٥ کارق٤اؿػی ١٣ایػغ جـٞیٟ ٣ُؼی٥ کارق٤اؿی را ٨٤٠ط ة٥ كم٨ؿ ٠اةػ٥

چ٤ا٣ه٥ ٚؼار کارق٤اؿی ازؼا قغق ةاقغ ك کارق٤اس درظ٨اؿػث ٠ػازاد کػؼدق ةاقػغ، 

ٚا٨٣ف کارق٤اؿػاف رؿػ١ی ٠نػ٨ب  19اـ آف را كم٨ؿ ظ٨ا٦غ کؼد. ٠ادق ازؼام اصک

، کارق٤اس را ٨٠َٖ ٨١٣دق ٣ُؼ ظ٨د را در ٧٠ٞػث ٠ٛػؼر جـػٞیٟ ١٣ایػغ ك در 1381

ج٨ا٣غ جـٞیٟ ٣ُػؼ  ةؼام جعٖٞ ٠سازات جْیی٢ قغق اؿث، ٝػا کارق٤اس ١٣ی ٠26ادق 

٤ا٣هػػ٥ ٚػػؼار چ  اٝح٘اكت ٦ؽی٤ػػ٥ کارق٤اؿػػی ١٣ایػػغ ظػػ٨د را ٤٠ػػ٨ط ةػػ٥ كمػػ٨ؿ ٠اةػػ٥

کارق٤اؿی ازؼا قغق ك کارق٤اس ّ كق ةؼ دؿح١ؽد ج٨دیػِ قػغق درظ٨اؿػث ٠ػازاد 

 اٝح٘اكت را ازؼام اصکاـ ظ٨ا٦غ گؼٗث. کؼدق ةاقغ ٠اة٥

ّػغـ پؼداظػث ٠ػازاد ٦ؽی٤ػ٥  ٠15/7/86ػ٨رخ  7/4650ةؼ ٣ُؼیػ٥ قػ١ارق  ة٤ا

 ،١ایػغکارق٤اؿی ک٥ ٚتٜ ازؼام کارق٤اؿی ٠ٌاٝت٥ ك دادگاق ةػا پؼداظػث ٨٠اٗٛػث ٣

اؿث ا٠ا چ٤ا٣ه٥ ٚؼار ازؼا ك کارق٤اس ّ كق ةؼ پؼداظث دؿح١ؽد  ٠259ك٨١ؿ ٠ادق 

ك از ٠ػ٨ارد  ٠259كػ٨١ؿ ٠ػادق  ،٠ػازاد کػؼدق ةاقػغ کارق٤اؿی درظ٨اؿث دؿح١ؽدً

٦ام ٠ك٨رجی، ٣ُؼم ظ ؼ ایػ٢ یاٗػث  اةٌاؿ دادظ٨اؿث ٣ع٨ا٦غ ة٨د. در ةی٢ ٣ُؼی٥

٤غ ک٥ ّغـ كم٨ؿ دؿح١ؽد کارق٤اؿػاف دٗحؼم ٣یؽ ٠ْحٛغ ٦ـح ق٨د. دکحؼ ٠حی٢ ١٣ی

ٗٞػا ؿ٧ٟ ٠ـح٤کٖ ةایػغ ةػ٥  ،ق٨د ؿؼدم آ٧٣ا در ا٨٠ر ٠ؼز٥ّ٨ ةْغم ٠ی ٨٠زب دؿ

 دؿح٨ر دادگاق كم٨ؿ ق٨د.

   ای  یقزی

 264دخثاری توان اعتور پزادخت تی موخة ماا  

٨ؿ پؼداظث اظحیار كز٨د دارد ئةؼام ٠ـ ٣259کح٥ دیرؼ ای٢ اؿث ک٥ در ٠ادق 

ق٨د  ، دؿح٨ر كم٨ؿ مادر ٠ی264را پؼداظث ک٤غ یا ٣ک٤غ. كٝی در ٠ادق ک٥ دؿح١ؽد 

ك دؿح٨ر دادگاق ٚاةٜ ّػغكؿ ٣یـػث ك اظحیػارم در آف كزػ٨د ٣ػغارد. در ٚػا٨٣ف در 

ة٥ کار رٗح٥ ك دؿػح٨ر دادگػاق ةػغكف « دؿح٨ر»ّتارت  101ك  64ك  ٨٠66ادم ٠ا٤٣غ 

دؿح٨ر ّٞی٥ كم مادر  ق٨د، ی٤ْی ٦یچ اظحیارم ةؼام کـی ک٥کٟ ك کاؿث ازؼا ٠ی
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ّا١ٝا٥٣ از ای٢ ّتارت اؿح٘ادق کؼدق اؿث ك  264قغق كز٨د ٣غارد. ٚا٣٨٣رػار در ٠ادق 

 در ای٤سا اظحیارم كز٨د ٣غارد.

 دػغار دس پزادخت تتای اعتاشا هارؽناط

قػ٨د ایػ٢ ٦ؽی٤ػ٥ را پؼداظػث  ٣کح٥ ةْغ در راة٥ٌ ةا ای٢ پؼؿف اؿث ک٥  آیا ٠ی

د ك ایػ٢ ٦ؽی٤ػ٥ جٛـػیي قػ٨د؟ در ای٤سػا صکػٟ مػادر ٣کؼد ك دادظ٨اؿػث اّـػار دا

زیؼا ٣یاز ة٥ جٛغیٟ دادظ٨اؿث ٣غارد ك قعل ةػ٥ ٨٠زػب صکػٟ دادگػاق ةػ٥   ق٨د ١٣ی

پؼداظث ٠ضک٨ـ ٣كغق اؿث. ةؼام جٛـیي یا ٣ض٨ق كم٨ؿ ای٢ ٦ؽی٥٤، اظحیار ةػا دادگػاق 

ی از جح٥١ ج٨ا٣غ در ٨٠رد ٣ض٨ق كم٨ٝف دؿح٨ر د٦غ  ٠ذ ن ٠ٛؼر دارد ک٥ ةعك اؿث ك ٠ی

٣ٛغان ك ةٛی٥ ة٥ م٨رت اٚـاط پؼداظث ق٨د ك در ای٢ ٨٠رد ٣یازم ة٥ ج٤ُیٟ دادظ٨اؿػث 

 اّـار ٣یـث. 

   ای دهودرهآ

 ػو  توداا آ ار تأا ی اعتاشا هارؽناط

٨ؿ پؼداظػث ئ، ٨٤٦ز ٚؼار کارق٤اؿی ازؼا ٣كغق اؿث ك ٠ـ259در ٗؼض ٠ادق 

ؽص٥١ کارق٤اؿی را ج٨دیِ کػؼد، ٚػؼار اٝ ک٤غ یا ظیؼ. اگؼ صٙیا ٦ؽی٥٤ را پؼداظث ٠ی

، کارق٤اؿی ا٣سػاـ قػغق ك ٣ُؼیػ٥ 264ق٨د. كٝی در ٗؼض ٠ادق  کارق٤اؿی ازؼا ٠ی

ة٧حػؼ  ،264رؿػغ کػ٥ ٠ػادق  ٣ُػؼ ٠ی ٥کارق٤اؿی جٛغیٟ دادگاق قغق اؿث. در كاِٚ ة

ج٨ا٣غ رك٣غ دادرؿی را جى١ی٢ ک٤غ چ٨ف اگؼ و١ا٣ث ازؼام ّغـ جأدیػ٥ دؿػح١ؽد  ٠ی

کػ٥  ق٨د، درصاٝی ةغا٣یٟ، ٧٣ایحان دادظ٨اؿث ای٢ ٗؼد ةاًٜ ٠ی ٠259ادق  را ة٨ٌر کٞی

ج٨ا٣ػغ ةػا  ١٣ی ،٣ُؼی٥ کارق٤اؿی را ة٥ وؼر ظ٨د دیػغ ،٨ؿئاگؼ ٗؼد ٠ـ 264در ٠ادق 

اٝؽص٥١ کارق٤اؿی دادرؿی را ٠عحٜ ١٣ایغ ةٞک٥ دادرؿی ادا٥٠ پیػغا  ّغـ ج٨دیِ صٙ

 ق٨د. اٝؽص٥١ کارق٤اؿی ٦ٟ كم٨ؿ ٠ی کؼدق ك صٙ

٠ٛؼر کؼدق اؿث ک٥ ةػا ج٨زػ٥  79جْؼ٥ٗ دؿح١ؽد کارق٤اؿاف ٠ن٨ب  ٠77ادق 

ة٥ ٠ضؼك٠یث ةْىی از ٤٠اًٙ ١٠ٞکػث ارٚػاـ جْؼٗػ٥ ٠ػ٨رد ١ّػٜ در ٠ػ٨رد ٤٠ػاًٙ 

٠ضؼكـ یا اقعاص صٛیٛی ک٥ اؿحٌاّث کاٗی ٣غار٣غ ة٥ جكعیل ٚاوػی پؼك٣ػغق یػا 

ای٤سػا ةضػخ یاةػغ. در  درمغ کا٦ف ٠ی 30کا٨٣ف کارق٤اؿاف رؿ١ی دادگـحؼم جا 

اٝیغ اؿث. ٤٠ح٧ی اگؼ ٚاوی دؿح٨ر  اّـار ٠ٌؼح ٣یـث ةٞک٥ ٚاوی اؿث ک٥ ٠تـ٨ط
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٨ؿ ةؼام ٣ػاج٨ا٣ی در ئداد ک٥ ٗ ف ٠تٞٓ ةایغ پؼداظث ق٨د ك ٠ْاذیؼ اصح١اٝی ٗؼد ٠ـ

ج٨ا٣غ ةعاًؼ  رؿغ قعل اظیؼ ١٣ی٣ُؼ ٠ی ٥پؼداظث ةعكی از دؿح١ؽد را ٣پػیؼٗث، ة

 ظ٨اؿث اّـار جٛغیٟ ١٣ایغ. اٝؽص٥١ کارق٤اس داد ٣غادف صٙ

 اهتز  ؼ وتآ

 تفالت لمغ  اػو  تا تیان قکم

رؿغ در ای٤سا ةایـحی در ٠ٛاـ كوِ ٚاّغق ةؼآییٟ ك ةػ٥ ایػ٢ ؿػؤاؿ  ة٥ ٣ُؼ ٠ی

ام  پاؿط د٦یٟ ک٥ اگؼ ظ٨ا٦اف جح٥١ دؿح١ؽد را پؼداظث ٣کؼد، چ٥ دؿػح٨ر ك ٚاّػغق

٠ٛاـ ةیاف صک١ی ٦ـػحیٟ  صاکٟ اؿث؟ ةی٢ ٚاّغق ك صکٟ ج٘اكت كز٨د دارد، گاق در

ک٥ ٣اَؼ ةؼ ٨٠و٨ع ظاص اؿث، ا٠ا ٚاّغق کٞػی اؿػث. ای٤کػ٥ گ٘حػ٥ قػ٨د ظ٨ا٦ػاف 

 ّػغقک٤غ، ج٧٤ا ٠ذاؿ ك ٠نغاؽ اؿػث. ا٠ػا ةػؼام كوػِ ٚا ک٤غ یا ١٣ی اؿح٘ادق ٠ی ؿ٨ء

آف ٣یؽ ٨٠ز٨د ظ٨ا٦غ ة٨د. ةؼام ٠ذاؿ،  زیؼا ٠ذاؿ ٣ٛهً  ج٨اف ة٥ ٠ذاؿ ٠ح٨ؿٜ قغ ١٣ی

ک٥ کارق٤اؿی ة٥ وؼر كم اؿث ك دؿػح١ؽد را پؼداظػث ٣کػؼدق، اگؼ ١٦ی٢ ظ٨ا٦ا٣ی 

ک٥ ایػ٢  ١٣ای٤غ درصاٝی ٦ا ٚؼار رد د٨ّم مادر ٠ی د٨ّم را ٠ـحؼد ١٣ایغ، ٥١٦ دادگاق

 ٗؼد ٣یؽ در صاؿ ؿ٨ء اؿح٘ادق از صٙ ظ٨د اؿث. 

   ای دهودرهآ

 دلیو اثوان خودهان مثغوه

پػؾ ظ٨ا٦ػاف در  ای٤ک٥ گ٘ح٥ ق٨د ک٥ چ٨ف د٨ّم از ٣اصی٥ ظ٨ا٦اف اؿث،

اٝیغ اؿث، مضیش ٣یـث. ٣تایغ از ٣ُؼ دكر داقث ک٥ ة٤غ  ی٤غ دادرؿی ٠تـ٨طآٗؼ

ؽ.آ.د.ـ. ٠ٛؼر کؼدق ک٥ ةْغ از ای٤ک٥ زٞـات دادرؿی جكکیٜ قغ ك  107ج ٠ادق 

ًؼٗی٢ ا٧َارات، دٗاّیات ك دالیٜ را ةیاف کؼد٣غ ك ةػ٥ ظػحٟ ٠ػػاکؼات رؿػیغ، 

اؿػػی یػػا ةػػا اٝؽص١ػػ٥ کارق٤ ج٨ا٣ػػغ ةػػا ّػػغـ پؼداظػػث صٙ دیرػػؼ ظ٨ا٦ػػاف ١٣ی

اٝضیٞی ةع٨ا٦غ زؼیاف کارق٤اؿی را ة٥ ٣ِ٘ ظػ٨د ٠نػادرق ک٤ػغ ك ةاّػخ  ٌٝایٖ

مغكر ٚؼار ٠ذ ن رد د٨ّم یا اةٌػاؿ دادظ٨اؿػث قػ٨د. در ٠ؼصٞػ٥ ةػغكم ّػغـ 

پؼداظث از ؿ٨م ظ٨ا٦اف جا زٞـ٥ اكؿ دادرؿی ١٠ک٢ اؿث ا٠ا از زٞـات ةْغم 

ظ٨ردار ٣یـث. در ٠ؼص٥ٞ آكرم قغ، ظ٨ا٦اف از چ٤ی٢ اظحیارم ةؼ ک٥ دالئٜ ز١ِ

اگؼ ظ٨ا٦اف ٚنغ داقح٥ ةاقغ ة٥ ای٢ ًؼیٙ ةاّخ ج٨ٚػٖ زؼیػاف  ٣یؽجسغیغ٣ُؼ 
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 ٠كکٜ اؿث  رأم ةغكم ّٞی٥ ظ٨دش مادر قغق ك مغكر ٚؼار ردً ،دادرؿی ق٨د

دادظ٨اؿث جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی در ٠ؼص٥ٞ جسغیغ٣ُؼ  ةاّػخ ٌْٚیػث رأم ةػغكم 

اؿح٘ادق از صٙ اؿث ک٥ امٜ  ع ؿ٨ءق٨د. ای٢ یک ٨٣ ق٨د ك ة٥ ٣ْ٘ف ج١اـ ٠ی ٠ی

 چ٧ٟٞ ٚا٨٣ف اؿاؿی آف را ٤٠ِ کؼدق اؿث.

اتیدی: دهثز ت قامز ن رأی ادااو تی د نکدی مدااات دخدزدی ػدو      

 توا غ تتای اعتاشا هارؽناطش فولر  زدر دتيا  اداخودعت ایغت.

 


