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 دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف 51قْت٥  :هننو رعیوگآ مزخغ

 ا١ٝذٜجأدی٥ از ازؼت أظیؼأظػ ظـارت ج :خودعتی

 ل ا غ پزلاو  :دل 

ظ٨ا٦اف ز٧ث ٠ٌاٝت٥ ٠تٞٓ ٥٣ ٠یٞی٨ف آیغ ک٥ اٝػکؼ ةؼ٠یاز ٠٘اد داد٣ا٥٠ آجی

 درآ٠غ از كم دریاٗث قغق ك ٣یؽ ٠ٌاٝت٥ ج٠٨اف ک٥ ٠غّی اؿث ة٤اصٙ ةاةث ٠اٝیات ةؼ

ازؼام صکٟ ةا اصحـاب دیؼکؼد ّٞی٥ ٕٝایث  1/1/91 جاریط ٠ٕازق از ا١ٝذٜ ازؼت

ظ٨ا٣غق ردیٖ  ةا ای٢ اؿحغالؿ ک٥ د٨ّایی ًؼح ٨١٣دق اؿث. دادگاق ةغكان گاف،ظ٨ا٣غ

 ا١ٝذٜ ق٨دجنؼٗی در ٠ٞک ٨٠رد ٣ؽاع ٣غاقح٥ ک٥ ٠ضک٨ـ ة٥ پؼداظث ازؼت ،دكـ

دق اؿث ک٥ از ؿ٨م مادر ٨١٣ ،ٚؼار رد د٨ّم ظ٨ا٦اف ة٥ ًؼٗیث ظ٨ا٣غق ٨٠م٨ؼ

دادگاق درظن٨ص ٠تٕٞی ک٥ ظ٨ا٦اف  ،ّ كقة٥ظ٨ا٦اف ٨٠رد اّحؼاض كاِٚ ٣كغ. 

 صٛیصکٟ ة٥ ةی ،درآ٠غ از كم دریاٗث قغق ٣اصٙ ز٧ث ٠اٝیات ةؼ٥ ؿث ةا٠غّی 

دٝیٞی ةؼام پؼداظث ٠تٞٓ ارائ٥  ،چؼاک٥ از ؿ٨م ظ٨ا٦اف  ١٣ایغ ظ٨ا٦اف مادر ٠ی

ةاقغ. ١٣یظ٨ا٣غق کٜ ٠اؿ ة٥ ةاًٜ از ؿ٨م أدٝیٜ ةؼ  ،٣كغق ك مؼؼ ادّام ظ٨ا٦اف

 گؼٗح٥ اؿث. ییغ ٚؼارأدر دادگاق جسغیغ٣ُؼ ٨٠رد ج ای٢ ٚـ١ث از صکٟ ٠ؽة٨ر

ا١ٝذٜ، دادگاق ةا ای٢ اؿحغالؿ ک٥ پؾ از پایاف ٠غت ازؼت درظن٨ص ظ٨اؿح٥

زاع ا١ٝذٜ ةپؼدازد ٚؼار ارزؼ ةایغ ازؼتأراة٥ٌ ٚؼاردادم ٤٠ٛىی قغق ك ٠ـح ازارق،

دا٣گ از ا١ٝذٜ ؿ٥مادر ٨١٣دق ك کارق٤اس ٤٠حعب ٠یؽاف ازؼت ،ة٥ کارق٤اس
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ة٥ ٠یؽاف  ز١ْان 18/11/91ٕٝایث  ٠1/1/91ػک٨ر را از جاریط  کدا٣گ ٠ٞ قف

ریاؿ ةؼآكرد ك اّ ـ کؼدق اؿث. دادگاق ٣یؽ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٣ُؼ  000/900/174

ٚا٨٣ف ٠غ٣ی  337ة٥ اؿح٤اد ٠ادق کارق٤اس را ٠ٌاةٙ كاِٚ جكعیل دادق، ظ٨ا٣غق را 

ا١ٝذٜ ٨١٣دق ک٥ از ؿ٨م ظ٨ا٦اف ٨٠رد جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی  ٠ضک٨ـ ة٥ پؼداظث ازؼت

ریاؿ  000/000/26 ا١ٝذٜ ایاـ جنؼؼ ٠ا٦ا٥٣كاِٚ قغق اؿث ة٥ ای٢ دٝیٜ ک٥ ازؼت

دادگاق جسغیغ٣ُؼ ٦ٟ ةا ای٢  صکٟ مادر ٨١٣دق اؿث. ،ة٨دق ك دادگاق ة٥ ک١حؼ از آف

ة٥ ٗٛي در ٠ضغكدق صکٟ ةغكم ٠ساز ة٥ رؿیغگی اؿث  ٠ػک٨ر دادگاق اؿحغالؿ ک٥

 اؿث. ، پؼداظح٥ ٚؼار رد جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی در ای٢ ٚـ١ثمغكر 

درظن٨ص ظـارت جأظیؼ جأدی٥ دادگاق ةغكم ةا ای٢ اؿحغالؿ ک٥  ،ّ كقة٥

 522ادق ٠تٞٓ ٠ؽة٨ر ٠ْی٢ ٣ت٨دق ك از ؿ٨م ظ٨ا٦اف ٠ٌاٝت٥ ٣رؼدیغق ك ٠ك٨١ؿ ٠

كٝیک٢ ای٢ صکٟ در ٠ٌِٛ  ١٣ایغصٛی ظ٨ا٦اف مادر ٠یصکٟ ة٥ ةی ،ةاقغ١٣ی

ا١ٝذٜ( از جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی ٣ٛه گؼدیغ ةا ای٢ اؿحغالؿ ک٥ امٜ ظ٨اؿح٥ زازؼت

ّٞی٥ ی٤ْی جسغیغ٣ُؼظ٨ا٣غق ٣یؽ ؿ٨م دادگاق ٨٠رد صکٟ كاِٚ قغق ك از ؿ٨م ٠ضک٨ـه

صٛی در ظـارت ٟ ةیةاقغ ك مغكر صک٨٠رد اّحؼاض ٚؼار ٣رؼٗح٥ ك ظ٨اؿح٥ دی٢ ٠ی

٣ُؼظ٨ا٣غق را ٠ضک٨ـ ة٥ پؼداظث ظـارت جأظیؼ جأدی٥ ةغكم مضیش ٣ت٨دق ك جسغیغ

مادرق از ؿ٨م دادگاق رأم  ،ا١ٝذٜ ٨١٣دق اؿث. در ادا٥٠ جأظیؼ جأدی٥ ازؼت

 ق٨د.ذکؼ ٠ی ّی٤ان  جسغیغ٣ُؼ

 متن رأی
. ةا جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی » ٦ایی داد٣ا٥٠  ٣ـتث ة٥ ةعف ج.ة٥ ًؼٗیث آٚام  ب.كکاٝث اٖٝ

 ،٨٠زب آفدادگاق ٠٨١ّی ص٨ٛٚی ج٧ؼاف ک٥ ة٥ 105قْت٥  ٨٠18/7/92رخ  920498ق١ارق 

٠ٌاٝت٥ ٠تٞٓ ٨٣د ٠یٞی٨ف ریاؿ ةاةث ٠اٝیات ةؼ درآ٠غ ک٥  ػ1 :درظن٨ص د٨ّم جسغیغ٣ُؼظ٨اؿح٥

قغق ة٥ ٝضاظ ّغـ ارائ٥ دٝیٞی ةؼ ادتات پؼداظث  ظػأجسغیغ٣ُؼظ٨اق ٠غّی اؿث ة٤اصٙ از كم 

ا١ٝذٜ ایاـ جنؼؼ از درظن٨ص ٠ٌاٝت٥ ازؼت ػ2ؿ٨م كم صکٟ ة٥ رد د٨ّم ك  ٓ ٠ؽة٨ر از٠تٞ

صکٟ ة٥  ،قغق ة٥ جسغیغ٣ُؼظ٨ا٣غقریاؿ ةا ج٨ز٥ ة٥ ا٧َار٣ا٥٠ اة غ 000/000/26ٚؼار ٠ا٦یا٥٣ 

ة٥ ٠ٌاٝت٥ ظـارت ٣یؽ رازِ ػ3صکٟ مادر ٣كغق ك  ،ة٥ ٠ازاد ةؼ آفمادر ك رازِ ،ک١حؼ از آف

١ذٜ ٠ؽة٨ر ة٥ ٝضاظ ٣ا٠ْی٢ ة٨دف كز٥ ٠ؼة٥ً٨ صکٟ ة٥ ٥ ٠ؼة٨ط ة٥ ٠ٌاٝت٥ ازؼتجأظیؼ جأدی ٝا

ی٧ا مادر قغق اؿث. در ٚـ١ث صٛی ٠كاره  ةی كارد ك صکٟ  الن آ٠اّحؼاض  3ك  1ٝا

ه اؿث ،جسغیغ٣ُؼظ٨اؿح٥ در راة٥ٌ ةا ٠ٌاٝت٥ ٠تٞٓ ٨٣د ٠یٞی٨ف ریاؿ  ،اكالن :چ٥ ای٤ک٥ ،٠ٛحىی ٣ٛ
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چ٤ا٣ه٥ ظ٨د را از صیخ ٚا٣٨٣ی ٠کٖٞ ة٥ پؼداظث ٠اٝیات ٠ٛؼر جسغیغ٣ُؼظ٨اق  ٨٠1و٨ع ة٤غ 

٨٠ر ك ١٠یؽ ٠اٝیاجی ٠ؼة٥ً٨ از ًؼیٙ ٚا٣٨٣ی اٚغاـ الزـ أدیغق ةایـحی ٣ـتث ة٥ جكعیل ١٣٠ی

٨ْٞ٠ـ ٣یـث ٠اٝیات ٨٠رد  آكرد ک٥ ٨ْٞ٠ـ ٣یـث اٚغا٠ی م٨رت گؼٗح٥ یا ٥٣ ك ٠ىاٗان ١ّٜ ٠یة٥

 ،ک٥ دادگاق ٠ضحؼـ مادرک٤٤غق رأمگ٥٣٨ك ٣یؽ ١٦اف ٦ایی اؿثدرظ٨اؿث ٠ؼة٨ط ة٥ چ٥ ؿاؿ

٠ؼاجب اؿحغالؿ کؼدق از ًؼؼ جسغیغ٣ُؼظ٨اق دٝیٞی ةؼ پؼداظث آف ارائ٥ ٣كغق اؿث ٝػا ةا ج٨ز٥ ة٥

ه صکٟ جسغیغ٣ُؼظ٨اؿح٥ در ای٢ راة٥ٌ  ٨٠زتی ةؼام مغكر رأم در ٠ا٦یث ٣ت٨دق اؿث ةا ٣ٛ

 (قز٠غ٣ی ك ٣یؽ ة٤غ  ٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛ ب در ا٨٠رٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی دادگاق 2ة٥ ٠ادق  ج٨ز٧ان 

 ،ٚؼار رد د٨ّم ظ٨ا٦اف ةغكم را در راة٥ٌ ةا ظ٨اؿح٥ ٠ؽة٨ر ،از ١٦اف ٚا٨٣ف 358ك ٠ادق  ٠348ادق 

١ذٜ اّ ٠ی کارق٤اس  ٣عـحی٢ ة٥ ٠تٞٓ ٠ازاد ةؼ ازؼت در راة٥ٌ ةا ای٤ک٥ دادگاق دا٣یان   مادر ٝا

٥ دادگاق جسغیغ٣ُؼ ٗٛي در ٠ضغكدق صکٟ دادگاق ةغكم ٠ساز ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک .امغار صکٟ ٨١٤٣دق

ٚـ١ث  ای٢ ٚؼار رد جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی در ،از ١٦اف ٚا٨٣ف 349ة٥ ٠ادق  ٠ـح٤غان  ،ة٥ رؿیغگی اؿث

ا١ٝذٜ از ك در راة٥ٌ ةا ظـارت جأظیؼ جأدی٥ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ امٜ ظ٨اؿح٥ ی٤ْی پؼداظث ازؼت

ِ قغق ك از ـه  ؿ٨م دادگاق ٨٠رد صکٟ كٚا ّٞی٥ ی٤ْی جسغیغ٣ُؼظ٨ا٣غق ٣یؽ ٨٠رد ؿ٨م ٠ضک٨

صٛی در راة٥ٌ ةاقغ ٝػا مغكر صکٟ ة٥ ةیاّحؼاض ٚؼار ٣رؼٗح٥ ك از ًؼٗی ٨٠رد ٠ٌاٝت٥ دی٢ ٠ی

١ذٜ ٨٠رد صکٟةا ظـارت جأظیؼ جأدی٥ ٠ؼة٨ط ة٥ ازؼت ٠ادق  از (قزة٥ ة٤غ  مضیش ٣ت٨دق ٠ـح٤غان ،ٝا

ه صکٟ جسغیغ٣ُؼظ٨اؿح١٦٥اف ٚا٨٣ 522ٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر ك ٠ادق  348 جسغیغ٣ُؼظ٨ا٣غق را  ،ف ةا ٣ٛ

قغق ٨ٗؽ از جاریط جٛغیٟ ا١ٝذٜ جْیی٢ ة٥ پؼداظث ظـارت جأظیؼ جأدی٥ ٠ؼة٨ط ة٥ ازؼت

دادظ٨اؿث جا ز٠اف ازؼام صکٟ ك ٣یؽ ةا ج٨ز٥ ة٥ درظ٨اؿث جسغیغ٣ُؼظ٨اق ة٥ ٠ضک٠٨یث 

 2ة٥ ة٤غ  صکٟ دادگاق ج٨ز٧ان  ا١ٝذٜ جا ز٠اف مغكر ك ازؼام جسغیغ٣ُؼظ٨ا٣غق ة٥ پؼداظث ازؼت

 ا١ٝذٜ جا ز٠اف ازؼام صکٟ ةؼ١٦اف ٚا٨٣ف در ادا٥٠ ٨٠رد صکٟ ة٥ پؼداظث ازؼت ٠362ادق 

دارد ك در ای٢ راة٥ٌ ادّام مادر ك اّ ـ ٠ی ،ظ٨ذق در ٠ؼص٥ٞ ةغكمأ٠ت٤ام ٣ُؼی٥ کارق٤اس ٠

١ذٜ ةایـحی ةؼ ٠ت٤ام ٠ا٦یا٥٣ جسغیغ٣ُؼظ٨اق ٠ت٤ی ةؼ ای٤ک٥ ازؼت ک٥  ،ریاؿ 000/000/26ٝا

٠ضاؿت٥ ق٨د را ة٥  ،جسغیغ٣ُؼظ٨اق در ا٧َار٣ا٥٠ ارؿاٝی ز٧ث جسغیغ٣ُؼظ٨ا٣غق پیك٧٤اد کؼدق

 ،١٣ایغ. ای٢ رأم ٝضاظ ّغـ كز٨د دٝیٞی ةؼ ٨٠اٗٛث جسغیغ٣ُؼظ٨ا٣غق ةا آف ٨٠ز٥ ٣غیغق ك رد ٠ی

 .صى٨رم ك ٌْٚی اؿث

 یأا و ل تقلیل ر :ال 

صاوؼ مؼٗان ة٥ ٠كؼكّیث أظػ ظـارت جأظیؼ ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٨٠و٨ع ٨٣قح٥ 
ا١ٝذٜ اظحناص دارد، ٝػا از ؿایؼ ٨٠اردم ک٥ ٨٠رد جأدی٥ ٣ـتث ة٥ پؼداظث ازؼت
ک٤یٟ ك ٤٠نؼؼ از آف، ة٥ ٨٠و٨ع ٨٠رد ٣ُؼ ٣ُؼ ٠یصکٟ ٚؼار گؼٗح٥ اؿث مؼؼ

ک٥ ةؼداقث دادگاق جسغیغ٣ُؼ از ظـارت  رؿغ٣ُؼ ٠یپؼدازیٟ. در ای٢ ظن٨ص ة٥ ٠ی



  1397 جاةـحاف ،23 ق١ارق ٚىایی، آرام ٠ٌاْٝات: رأم ٗن٤ٞا٥٠/  108

 

ای٢ ةاقغ. ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ٠ضٜ ٣ٛغ ٠ی 522جأدی٥ ٨٠و٨ع ٠ادق  جأظیؼ
ظ٨ا٦اف ٠ت٤ی ةؼ ٠ضک٠٨یث ظ٨ا٣غق ة٥ پؼداظث ظـارت  در راؿحام ظ٨اؿح٥ دادگاق

صکٟ ة٥ پؼداظث ظـارت ٨٠م٨ؼ ٨١٣دق ا١ٝذٜ، جأظیؼ جأدی٥ ٣ـتث ة٥ ٠تٞٓ ازؼت
ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی  522ق ةا ٠غا٥ٚ ةیكحؼ در اصکاـ ٠ادؿث ک٥ ا ای٢ در صاٝی اؿث.

پؼدازیٟ ک٥  ةؼا٣ریؽ اؿث. در ادا٥٠ ة٥ ةؼرؿی دالیٞی ٠ی٠غ٣ی چ٤ی٢ صک١ی اقکاؿ
 :كٗٙ آف، أظػ ظـارت جأظیؼ جأدی٥ در ٗؼض پیف رك، ٔیؼٚا٣٨٣ی اؿث

 دلاثل تی ازخ رلس توعو هارؽناطمقاعثی دخزت .1
اؿث ز٨ٞگیؼم ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ة٨دق  522آ٣ه٥ ٠ت٤ام كوِ ٠ادق 

ق٨د. صاؿ از زیاف ًٞتکارم اؿث ک٥ ةا گػقث ز٠اف از ارزش دارایی كم کاؿح٥ ٠ی
 گیؼد٨٠رد صکٟ ٚؼار ٠یز٠ا٣ی  ،ا١ٝذٜازؼتک٥ ٨٠رد اذّاف ١٦راف اؿث گ٥٣٨ ١٦اف

ؿاةٙ ةاقغ  زؼأک٥ راة٥ٌ ٚؼاردادم ة٥ پایاف رؿیغق ك ١٦ه٤اف ٠ٞک در جنؼؼ ٠ـح
ؿپؾ کارق٤اس ة٤ا ة٥ ٣ؼخ ر ةغكف ٠س٨ز ة٨دق اؿث، یا ای٤ک٥ ام٨الن جنؼؼ ٠ؽة٨ك 

گػار ٗؼض ٚا٨٣ف ک٤غ.٠ی جْیی٢ا١ٝذٜ را ركز ك قؼایي ٠ٞک ك اٚؼاف آف، ٠یؽاف ازؼت
زتؼاف وؼر ٣اقی از کا٦ف  ةی٤ی ظـارت جأظیؼ جأدی٥،ك پیف .ـ.د.آ.ؽ 522از ٠ادق 

ا١ٝذٜ را ة٥ ازؼت ،ٗی٥ ک٥ کارق٤اس٣ض٢ٗٞػا در ٠ا .٥ٝ اؿثارزش پ٨ؿ ة٥ ٣ِ٘ ٠ح٧ْغه

٨٠رد ظ٨ا٦غ ا١ٝذٜ ةی٣ؼخ ركز ٠ضاؿت٥ کؼدق ؿع٢ از ظـارت جأظیؼ جأدی٥ ازؼت
ا١ٝذٜ، ظـارت ٠ؽة٨ر را ٣یؽ دركاِٚ كم زکارق٤اس( در ز٠اف جْیی٢ ازؼتة٨د. 

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی  522ک٤غ  ة٤اةؼای٢ از ز٧ث ج٘ـیؼ ٤٠ٌٛی ٠ادق  ٠ضاؿت٥ ٠ی
 ١٣ایغ.٠ی ٠غ٣ی، أظػ چ٤ی٢ ظـارجی ة كز٥

  ااون   ین ادارعآ مواآ 522ػو  ميات ت تا ؽزد و مذهور ار ماا   .2
 522اٝػکؼ ک٥ ٠تح٤ی ةؼ ج٘ـیؼ ٤٠ٌٛی كوِ ٠ادق گػقح٥ از اؿحغالؿ ٨ٗؽ

ا١ٝذٜ ةا قؼایي یادقغق در ٠ادق ة٨د، از أظػ ظـارت جأظیؼ جأدی٥ ٣ـتث ة٥ ازؼت
مؼاصحان ٨٤٠ط ة٥ كز٨د قؼایٌی اؿث ٠ػک٨ر ٣یؽ ا٣ٌتاؽ ٣غارد. ا١ّاؿ ٠ادق ٠ؽة٨ر 

ازز٥ٞ١ ای٤ک٥ دی٤ی از ٨٣ع كز٥ رایر ةایغ ٨٠ز٨د ةاقغ ك ًٞتکار، آف را ٠ٌاٝت٥ ١٣ایغ 
ک٥ در ك ٠غی٨ف ٣یؽ ةا كز٨د ج١ک٢ ٠اٝی، از پؼداظث آف ا٠ح٤اع ک٤غ. درم٨رجی

ٗی٥ جا پیف از ارزاع ا٠ؼ ة٥ کارق٤اس ك مغكر صکٟ ج٨ؿي دادگاق ٠تٕٞی ٠ا٣ض٢
ا١ٝذٜ ٨٠رد ج٨اٗٙ ًؼٗی٢ ٣ت٨دق ك ةـا ٠یؽاف ازؼت ك ٠كعل ٣یـث. چ٠٥ْی٢ 
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ٗی٥ ةاقغ. ةؼام ٠ذاؿ، ٠اٝک ٚتٜ از رز٨ع ة٥ دادگاق، ٠تٞٓ گؽاٗی را از ٨٣ّی، ٠ح٤ازعه ة٥
ّٞث ٔیؼ٤٠ٌٛی ة٨دف ای٢ درظ٨اؿث، ک٤غ ك ٠حنؼؼ ٣یؽ ة٥ ٠حنؼؼ ٠ٞک ٠ٌاٝت٥ ٠ی
، ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣ُؼیات ٧ٛٗی درظن٨ص كرزد. از ًؼٗی دیرؼاز پؼداظث آف ا٠ح٤اع ٠ی

گػار در ای٢ ٨٠رد ةؼام ا٣ٌتاؽ ةا دار ة٨دف أظػ ظـارت جأظیؼ جأدی٥، ٚا٨٣فقت٥٧
٠ٛؼرات قؼّی، ٠ٌاٝت٥ دای٢ ك ا٠ح٤اع ٠غی٨ف را ةؼام أظػ چ٤ی٢ ظـارجی، الزـ 
دا٣ـح٥ اؿث جا ةغی٢ ٣ض٨ جٛنیؼ ٠غی٨ف ٠ضؼز گؼدد ك ظـارت ٠ػک٨ر ٠ك٨١ؿ 

ا١ٝذٜ ا٨ٝمٖ، در ٗؼوی ک٥ ٨٤٦ز ٠یؽاف دٚیٙ ازؼت٨د. ٠ِ٠ٛؼرات جـتیب ق
ج٨اف جٛنیؼم را از ای٢ صیخ ٤٠حـب ة٥ ٠غی٨ف دا٣ـث. اٝتح٥ ٗی٥ اؿث ١٣ی٠ح٤ازعه

ة٧ا را ٨٠رد ٠ٌاٝت٥ ازارقظـارت جأظیؼ جأدی٥ ٣ـتث ة٥  ،اگؼ ظ٨ا٦اف در دادظ٨اؿث
پؼداظث ٣كغق، ة٤ا ة٥ ٠ادق ة٧ا ج٨ؿي ظ٨ا٣غق ک٥ ٠تٞٓ ازارقای٢ ادّا داد ك ٚؼار ٠ی
٠ضک٠٨یث  ،٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛ ب در ا٨٠ر ٠غ٣یٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی دادگاق 522

كٝک٢ در ای٢ ٨٠رد ظ٨ا٣غق ة٥ پؼداظث چ٤ی٢ ظـارجی، از ٣ُؼ ٚا٣٨٣ی ٤٠ْی ٣غاقث 
رٟٔ ؿث ک٥ ّٞیاا١ٝذٜ ایا٠ی  آ٣ه٥ ک٥ در دادظ٨اؿث ٠ٌؼح قغق ٠ٌاٝت٥ ازؼت

ظـارت جأظیؼ جأدی٥ ة٥ جْٞٙ  ٗٞػا .اؿث جنؼؼ ظ٨ا٣غق ة٨دق پایاف ٚؼارداد، ٠ٞک در
 ٠ضٜ اقکاؿ اؿث.٠ضؼز ك ٠كعل ٣یـث  ،٨٤٦ز ٠تٞٓ آف دی٤ی ک٥

ـه ١٦ه٤ی٢ اگؼ  رٟٔ ٠ضک٠٨یث ة٥ پؼداظث ّٞی٥ ة٥پؾ از مغكر صکٟ، ٠ضک٨
١ذٜ جْٞٙ کؼد، ظـارت جأظیؼ جأدی٥ ة٥ ازؼتا١ٝذٜ، از ای٢ ا٠ؼ ا٠ح٤اع ٠ی ازؼت  گؼٗث. ٠یٝا

١٦ه٨ف  ٠ضاکٟقْب ٠عحٞ٘ی از  ١٦اف ةؾ ک٥ گ٘ح٠٥ٌاٝب پیفییغ أدر ج
در  9109970223701537دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف در رأم ق١ارق  37قْت٥ 
درؿحی درةارق ٠ٌاٝت٥ ظـارت جأظیؼ جأدی٥ ةا ای٢ اؿحغالؿ ک٥ ة٥ 27/12/91جاریط 

جأظیؼ  ظـارت تول دمز ک٥ ةح٨اف درؽو  ایغت  ک ا ن ثاتتا١ٝذٜ  ازؼت»
صٛی ظ٨ا٦اف مادر ٨١٣دق اؿث ك ٣یؽ در صکٟ ة٥ ةی ،«جأدی٥ ٣یؽ از آف ٠ٌاٝت٥ کؼد

دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف در  18قْت٥  9309970221801469رأم ق١ارق 
٠ٌاٝت٥ ظـارت جأظیؼ » ای٢ ةیاف ک٥درةارق ظـارت جأظیؼ جأدی٥ ةا  14/11/93جاریط 

دی٢ ك از ٨٣ع كز٥ رایر ة٨دق ک٥ ةا  ،٨٠و٨ع آفةاقغ ک٥  م ٠یاجأدی٥ ٣اَؼ ة٥ دّاكم
از پؼداظث دی٢ اؿح٤کاؼ ٨١٣دق ةاقغ ك  ،ٗؼد ٠غی٨ف ،٠ٌاٝت٥ دای٢ ك ج١ک٢ ٠غی٨ف

« ق٨د ، ١٣یگزاا ؽامل مودرای هی میشدن ا ن تا هارؽناعآ مؾخـ مآ
 صکٟ ةٌ ف مادر کؼدق اؿث.
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 اتیدی :عو 

یغ٣ُؼ غاؿحغالؿ دادگاق جس، ٠ؼة٨ط ة٥ ةؼا٣ریؽ رأم ٨٠رد ٣ُؼةضخ٠ى٨١ف 
 ا١ٝذٜ ایاـ جنؼؼ اؿث.٠ت٤ی ةؼ جْٞٙ گؼٗح٢ ظـارت جأظیؼ جأدی٥ ة٥ ازؼت

دی٢ ةایغ  ،دلالً ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی: ٠522ٌاةٙ ٠ادق گ٥٣٨ ک٥ گ٘ح٥ قغ  ١٦اف

٣ـتث ة٥ پؼداظث آف ا٠ح٤اّی م٨رت گیؼد جا ظـارت جأظیؼ  ثاایاً  ٠ضؼز ةاقغ

ا١ٝذٜ در اةحغا یک ة٤اةؼای٢ از آ٣سا ک٥ ازؼت  ٜ ٠ٌاٝت٥ ةاقغجأدی٥ ٠ٌاةٙ ٚا٨٣ف ٚاة
ّٞی٥ از پؼداظث ـه٠كعل ٣یـث ک٥ صحی ا٠ح٤اع ٠ضک٨ ،٠تٞٓ آفك یا دی٢ ٠ضؼز 
. ٠ىاؼ ةؼ جْٞٙ ظـارت جأظیؼ جأدی٥ ة٥ آف، ٠ضٜ اقکاؿ ك ایؼاد اؿث٠ٌؼح ق٨د، 

ک٤غ ركز جْیی٢ ٠ی ا١ٝذٜ را ةؼاؿاس ٣ؼخ٠یؽاف ازؼت ،ای٤ک٥ از آ٣سایی ک٥ کارق٤اس
مغكر صکٟ در ای٢ ظن٨ص از ٝضاظ ّغاٝث ك ٥ٝ ٣یـث ک٥ زیا٣ی ٠ح٨ز٥ ٠ضک٨ـه 

 ا٣ناؼ زایرا٦ی داقح٥ ةاقغ.
ّٞی٥ از ٨٠رد صکٟ دادگاق ٚؼار گیؼد ك ٠ضک٨ـه  ،ا١ٝذٜچ٤ا٣ه٥ ٠یؽاف ازؼت
٠كعل ك ٨٠و٨ع آف كز٥  ،ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ٠یؽاف دی٢ پؼداظث آف ا٠ح٤اع كرزد

ة قک  ،ة٥ قا٥٣ ظاٝی کؼدق٠ضک٨ـهاز پؼداظث  كمرٟٔ ٠ٌاٝت٥، ك ّٞی ٣ٛغ اؿث
 ظـارت جأظیؼ جأدی٥ جْٞٙ ظ٨ا٦غ گؼٗث.


