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 مُىذسٓ؛ وظب  اوتظبمٓ ضًساْ آساء اص دادخًآَ

 وطًس ػبلٓ دًٔان ثست ثه تب اداسْ ػذالت دًٔان غالحٕت وفٓ اص

 ٨ٝ2ک٥ٞ، ژا٥ٝ ٤ٔی1صا٠غ ٣یک٧٣٨اد 

 چىٕذٌ

جؼی٢ اٚـاـ ٣ُارت ٚىایی، ٣ُارت ةؼ جن١ی١ات ك آراء ٠ؼازػِ اظحنامػی یکی از ٧٠ٟ
ادارم ادارم اؿث ک٥ دارام مالصیث جؼاْٗی در رؿیغگی ة٥ اظحالٗات، ج١ُٞات ك قکایات 

٦ـح٤غ. ق٨رام ا٣حُا٠ی ٣ُاـ ٤٧٠غؿی یکی از ا٨٣اع ٠ؼازِ اظحنامی ادارم اؿث ک٥ ٣ُؼات 
٦یئث ٠٨١ّی دی٨اف  24/10/1398ػ786ركی٥ ق١ارق  ك جن١ی١ات آف ة٥ ٨٠زب رأم كصغت 

اّحؼاض در ٠ؼازِ ٚىایی اّالـ قغق اؿػث. ایػ٢ در صػاٝی اؿػث کػ٥  ٔیؼٚاةٜ  ّاٝی کك٨ر
٣یػؽ ؿػاةٛان آراء  ٠02/08/1390ػ٨رخ  322ق١ارق ادارم در رأم  ٦یئث ٠٨١ّی دی٨اف ّغاٝث

ای٢ ٦یئث را ٔیؼٚاةٜ اّحؼاض در دی٨اف ّغاٝث ادارم ةؼق١ؼدق اؿث. ای٢ ٨٣قحار ةػا ؿػیؼ در 
گؼدقکار ك ٣ٛغ ك ةؼرؿی رأم كصغت ركی٥ دی٨اف ّاٝی کك٨ر ك ةا ارائة اد٥ٝ ك ج٘ـیؼ ركق٢ 

٣ُارت ٚىایی ةػؼ جنػ١ی١ات ك آراء قػ٨رام  از ٨٠اد ٚا٣٨٣ی ک٨قف ٨١٣دق وؼكرت ا١ّاؿ
ا٣حُا٠ی ٣ُاـ ٤٧٠غؿی را ادتات ١٣ایغ. ةؼ ای٢ اؿاس، ٔیؼٚاةػٜ جسغیػغ٣ُؼ اّػالـ ١٣ػ٨دف آراء 
ق٨را در ٠ٕایؼت آقکار ةا صٙ دادظ٨ا٦ی ق٧ؼك٣غاف، در جْارض ةا ٗٞـ٘ة كزػ٨دم ٠ضػاکٟ 

٣ی از صٛػ٨ؽ اٗػؼاد ك در اصٛاؽ صػٙ ك پكػحیتا ٚىایی٥دادگـحؼم ك ٣یؽ ةؼظالؼ ا٦غاؼ  ٨ٚق 
ک٤٤غة ٠ت٤ام جأؿیؾ دی٨اف ّغاٝث ادارم ة٥ ٨٤ّاف یک ٠ؼزِ اظحنامػی ك  ١٦چ٤ی٢ ٠عغكش

 جعننی ٚىایی در ز٧ث پاؿغارم از ص٨ٛؽ ٠ؼدـ ٣ـتث ة٥ كاصغ٦ام دكٝحی اؿث.

ٚىػایی، قػ٨رام ا٣حُػا٠ی ٣ُػاـ  ادارم، ٠ؼازػِ قت٥ ٠ؼازِ اظحنامی ولٕذياطگبن:

 دی٨اف ّغاٝث ادارم، ٣ُارت ٚىایی، صٙ دادظ٨ا٦ی٤٧٠غؿی، دی٨اف ّاٝی کك٨ر، 
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 ممذمٍ

 داد٣ا٠ػػ٥ قػػ١ارقج٧ػػؼاف ةػػ٥ ٨٠زػػب  25دادگػػاق جسغیػػغ٣ُؼ قػػْت٥ 

ك در پػػی جسغیػػغ٣ُؼظ٨ا٦ی  30/07/1392 ٠ػػ٨رخ 9209970233501019

٣ـػػتث ةػػ٥ داد٣ا٠ػػ٥ ٤٧٠غؿػػی  ١٣ای٤ػػغة قػػ٨رام ا٣حُػػا٠ی ؿػػاز٠اف ٣ُػػاـ 

دادگػاق  86 قػْت٥ ٠30/09/1390ػ٨رخ  00928 جسغیغ٣ُؼظ٨اؿح٥ ة٥ قػ١ارق

 ةػػؼ مػػغكر صکػػٟ ةػػ٥ ٣ٛػػه رأم قػػ١ارق ٠ت٤ػػی ج٧ػػؼاف، صٛػػ٨ٚی ١ّػػ٠٨ی

، ةػا جأییػغ رأم ق٨رام ا٣حُا٠ی ؿاز٠اف ٣ُػاـ ٤٧٠غؿػی کكػ٨ر 89ش//1441

، آراء ق٨رام ا٣حُا٠ی ٣ُاـ ٤٧٠غؿی را ٚاةٜ اّحؼاض اّالـ ١٣ػ٨د. از 86قْت٥ 

دادگػاق  28 قػْت٥ 9309970222801093 ة٥ ٨٠زب رأم ق١ارقؿ٨م دیگؼ، 

گػػار ةػ٥  کػ٥ ٚػا٨٣ف اؿث ک٥ ٣ُؼ ةػ٥ ایػ٢ جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف اّالـ قغق

مػادرق از قػ٨رام ٣ُػاـ  ءٚا٨٣ف ٣ُاـ ٤٧٠غؿی ؿاظح١اف آرا ٨٠24زب ٠ادق 

ة٤ػاةؼای٢ ٚاةػٜ اّحػؼاض  اؿػث، االزؼا اّػالـ کػؼدق ٤٧٠غؿی را ٌْٚی ك الزـ

ث ك ةؼ ایػ٢ اؿػاس اؿازح٧اد در ٠ٛاةٜ ٣ل  دا٣ـح٢ چ٤ی٢ آرائی در ٠ضاکٟ،

اؿث. ةػغی٢ آراء ق٨رام ا٣حُا٠ی ٣ُاـ ٤٧٠غؿی ٔیؼٚاةٜ اّحؼاض ١ٞٚغاد قغق

جؼجیب، در پی صغكثه جْػارض در ٠یػاف آرا ك اظػحالؼ ٣ُػؼ صامػ٥ٞ ٠یػاف 

٦ام ٠حْغد در راة٥ٌ ةا دادظ٦٨ی از آراء ق٨رام ا٣حُػا٠ی ٣ُػاـ ٚىات دادگاق

٤٧٠غؿػی  ٚا٨٣ف ؿاز٠اف ٣ُاـ ٦24ام ٠ح٘اكت از ٣ل ٠ادق ٤٧٠غؿی ك اؿح٤تاط 

کكػ٨ر ٠تػادرت ةػ٥ مػغكر رأم ّػاٝی ٠٨١ّی دی٨اف ، ٦یئث ٠1374ن٨ب 

 كصغت ركی٥ ك جْیی٢ جکٞیٖ در ای٢ ظن٨ص ٨١٣د.

جْاریٖ ٠حْغدم از ؿ٨م ص٨ٛٚغا٣اف در راة٥ٌ ةا ٠ؼازِ اظحنامی ادارم 

ارائػػ٥ قػػغق اؿػػث. ةؼظػػی ٠ْحٛغ٣ػػغ ٠ؼازػػِ اظحنامػػی ادارم یػػا ٠ؼازػػِ 

یی، آف دؿح٥ از ٠ؼازْی ٦ـح٤غ کػ٥ ةػ٥ صػٜ ك ٗنػٜ یػک یػا چ٤ػغ ٚىا قت٥
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پؼداز٣ػغ ٠ا٤٣ػغ ک١یـػی٨ف رؿػیغگی ةػ٥ اظحالؼ ٠یاف ق٧ؼك٣غاف ك دكٝػث ٠ػی

٦ا ك ٠ؼاجِ ك ٔیؼق ٚا٨٣ف ز٤گٜ 56دّاكم اقعاص ّٞی٥ دكٝث، ک١یـی٨ف ٠ادق 

 ٦ػام٦یئػث ك ٦ػا٦ػا، ک١یـػی٨فاز ٣ُؼ ةؼظی دیگؼ، دادگاق#. 385: 1397$٠ك٧غم، 

 ٚىػایی ؿاز٠اف از ظارج در ظامی ٨ٚا٣ی٢ ٨٠زب ة٥ ک٥ ٦ـح٤غ ٠ؼازْی ؽة٨ر٠

 ٦ػاؿػاز٠اف در دكٝػث، ازؼایی ك ادارم ٠عحٖٞ كَایٖ ةا راة٥ٌ در كٝی کك٨ر

 کػ٥ اؿػث قػکایاجی ك اظحالٗػات ةػ٥ رؿػیغگی ٦ا آف كَایٖ ك ا٣غقغق جكکیٜ

 ةػؼ ٠اٝیػات ٚػا٨٣ف کػار، ٚا٨٣ف ٦ا،ق٧ؼدارم ٚا٨٣ف ٠ا٤٣غ ٨ٚا٣ی٤ی ازؼام در ٨١ْ٠الن

 ٦ػا ز٤گٜ قغف ٠ٞی ٚا٨٣ف کك٨ر، کٜ ةازرؿی ٚا٨٣ف ق٧ؼم، اراوی ٚا٨٣ف درآ٠غ،

آیػغ كزػ٨د ٠ػی ةػ٥ اٗػؼاد ك دكٝػث ةی٢ کك٨رم، اؿحعغاـ ٚا٨٣ف ك کك٨ر ٠ؼاجِ ك

 دادرؿػػی دیػػ٨افٚػػا٨٣ف جكػػکیالت ك آیػػی٢ #. 463-464: 1395$ًتاًتػػایی ٠ػػؤج٤١ی، 

ازِ اظحنامی ادارم را ٨٠رد ق٤اؿایی ٚػؼار ، ٠ؼ٠101ادق  2ادارم در ة٤غ  ّغاٝث

ادارم، ة٥ ٨٠اردم ١٦چػ٨ف وػؼكرت  اظحنامیاؿث. ٝؽكـ جأؿیؾ ٠ؼازِ دادق

٤ٗػی ك جعننػی ةػ٨دف رؿیغگی ؿؼیِ، ج٨ز٥ ة٥ ٤٠اِٗ ١ّػ٠٨ی در رؿػیغگی، 

 اؿث. ٚىازدایی ك ج٘کیک ٨ٚا ٠ـح٧ُؼ قغق ٨٠و٨ّات ادارم،

دارم ک٥ آف را از دیگؼ ٠ؼازػِ ااظحنامی  یکی از ٤ّامؼ ؿاز٣غة ٠ؼازِ

ک٤غ مػالصیث جؼاْٗػی ایػ٢ ٠ؼازػِ ٦ام ادارم ٠ح١ایؽ ٠ی٨٠ز٨د در دؿحگاق

٦ام ادارم ٠كػ٨١ؿ ة٤ػغ ک٥ ٠ؼازِ ٨٠ز٨د در دؿحگاق اؿث. ة٤اةؼای٢ ةؼام ای٢

ٚؼار گیؼ٣غ ةایغ چ٤ی٢ مالصیحی داقح٥ ةاق٤غ. ا١٦یث ای٢ ٨٠وػ٨ع  ٠10ادق  2

                                                           
م  ٦اثئرؿیغگی ة٥ اّحؼاوات ك قکایات از آراء ك جن١ی١ات ٌْٚی ٦ی» :٠10ادق  2ة٤غ . 1

ث صٜ اظحالؼ ئ٦ام ٠اٝیاجی، ٦ی ٦ایی ٠ا٤٣غ ک١یـی٨ف رم ك ک١یـی٨فرؿیغگی ة٥ جعٞ٘ات ادا

٦ا ٤٠ضنؼان از صیخ ٣ٛه  # ٚا٨٣ف ق٧ؼدارم100کارگؼ ك کارٗؼ٠ا، ک١یـی٨ف ٨٠و٨ع ٠ادق $

 «٦ا ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات یا ٠عاٝ٘ث ةا آف
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ام ادارم ٠ؼازِ دیگؼم كزػ٨د دارد کػ٥ در ٦از آف ٣ُؼ اؿث ک٥ در دؿحگاق

٦ام ٠عحٖٞ چ٨ف ٠ك٨رت، ارائ٥ پیك٧٤اد، جن٨یب ٠نػ٨ة٥، ٣ُػارت ك ز٠ی٥٤

ق٨د. ٦ا دادق ٠یٔیؼق ْٗاٝیث دار٣غ ك صحی گا٦ی ٨٤ّاف رأم ة٥ جن١ی١ات آف

چػ٥ از ٣ُػؼ ای٢ ٠ؼازِ ٔیؼجؼاْٗی، ١٦چ٤ی٢ جكکیالت ك ؿػاظحارم ٠كػاة٥، 

٦ا ةا ٠ؼازػِ جؼاْٗػی دار٣ػغ. ازز١ٞػ٥ ٠ؼازػِ آفاّىا ك چگ٣٨گی ّؽؿ ك ٣نب 

ق٧ؼؿػازم ك ١ْ٠ػارم، ّاٝی ٚا٨٣ف جأؿیؾ ق٨رام  5ٔیؼجؼاْٗی، ک١یـی٨ف ٠ادق 

ا٣ػغ ٠اٝیاجی ك ق٨رام ٠ْادف ٚا٨٣ف ز٠ی٢ ق٧ؼم، ق٨رام ّاٝی 12ک١یـی٨ف ٠ادق 

ب ٨٠ز ادارم ةػ٥ّػغاٝث ٠٨١ّی دی٨اف  ٦یئث .#645: 1398زادق ك ّٞیػغادزادق، $ٗالح

مػالصیث در راةٌػ٥ ةػا  ٠13/08/1380ػ٨رخ  252رأم كصغت ركی٥ ق١ارق 

ادارم ك اؿػحذ٤اء اظحنامػی ادارم ةؼام رؿیغگی ة٥ آراء ٠ؼازِ ّغاٝث دی٨اف 

 ٠10ػادق  2دارد ک٥ صکٟ ٠ٛػؼر در ة٤ػغ ة٨دف رؿیغگی در ؿایؼ ٠ؼازِ ةیاف ٠ی

#، ٠٘یػغ ٠1360نػ٨ب ٚا٨٣ف دیػ٨اف ّػغٝاث ادارم  11ٚا٨٣ف دی٨اف $٠ح٤اَؼ ةا ٠ادق 

ادارم از  اظحنامػیمالصیث دی٨اف در رؿػیغگی ةػ٥ آراء ٌْٚػی ٠ٌٞػٙ ٠ؼازػِ 

٦ا اؿث ٠گؼ در ٨٠اردم صیخ ٣ٛه ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات ك یا ٠عاٝ٘ث ةا آف

. #207: 1396ظػ٨اق ك دیگػؼاف، $٣ساةػث٨٠زب ٚا٨٣ف ٠ـػحذ٤ی قػغق ةاقػغ  ک٥ ة٥

ٌٞػٙ در رؿػیغگی ةػ٥ ادارم دارام مػالصیث ٠ّػغاٝث ة٤اةؼای٢ دیػ٨اف 

  قکایات از آراء ای٢ ٠ؼازِ اؿث.

ٚتػٜ از ادارم جا اظحنامی  ٠ؼازِ ءآرا ازاّحؼاض  ة٥دی٨اف در رؿیغگی 

راق  1392 در ٚػػا٨٣ف ؿػػاؿ ا٠ػػا کػؼد ٗٛػػي رؿػػیغگی قػػکٞی ٠ی  1392 ؿػاؿ

ةؼام ک٥،  اكؿ آف قغق اؿث:  ةی٤ی رٗث از ای٢ ٠كکٜ در دك ٨٠و٨ع پیف ةؼكف

 ٠110ػادق  ًتٙ جتنػؼق اظحنامی ادارمم دی٨اف در ٠ؼزِ ّغـ جتْیث از رأ

ادارم و١ا٣ث ازؼام ا٣٘نػاؿ  ّغاٝث دادرؿی دی٨افی٢یٚا٨٣ف جكکیالت ك آ
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ةْػغ  اظحنامػی ادارمدر ٨٠اردم ک٥ ٠ؼزِ ک٥،  دكـ آف از ظغ٠ث ٠ٛؼر قغ.

آف ز٧ػث رؿػیغگی ك مػغكر  ةاز ٣ٛه رأم ٠ؼزِ ٠ػک٨ر در دی٨اف ك اّاد

 در دی٨اف کؼد جتْیث ٣کؼد ك قاکی ٠سغدان ة٥ رأم اّحؼاض رأم از ٣ُؼ دی٨اف

 دیگػؼ ك ١٣ایغ ٠ی ٨٠و٨ع ة٥ ٠ا٨٦م رؿیغگی ة٥ ٠تادرت رأم ٣ٛه م٨رت

١٣ایػغ  ١٣ی اّػادق اظحنامػی ادارم ٠ؼزػِ ةػ٥ رؿػیغگی ز٧ػث را ٨٠و٨ع
 1#.77: 1397$٨٠الةیگی، 
کػ٥ ٤٧٠غؿی از ا٨٣اع ٠ؼازِ اظحنامی ادارم اؿث  ا٣حُا٠ی ٣ُاـق٨رام 

قایاف ذکؼ اؿث ک٥، ٠ؼازِ اظحنامی  در ةغ٣ة ٨ٚق ٠سؼی٥ ٚؼار ٣گؼٗح٥ اؿث.

ادارم ٨١ْ٠الن زیؼقاظة ٨ٚق ٠سؼی٥ ة٨دق ا٠ا ةؼظػی از ایػ٢ ٠ؼازػِ در ؿػایؼ 

ٚا٨٣ف جكکیالت ك آیی٢ دادرؿی دی٨اف  ٠10ادق  2ا٣غ. ة٤غ ٧٣اد٦ا اؿحٛؼار یاٗح٥

٨ًر ج١ذیٞی، رؿیغگی  ِ ة٥ّغاٝث ادارم ةا ةؼق١ؼدف ةؼظی از ا٨٣اع ای٢ ٠ؼاز

ادارم ٚػؼار ّغاٝث  ة٥ قکایات از آراء ای٢ ٠ؼازِ را در مالصیث قْب دی٨اف

 ٦امگػار، دادگاق ٚا٨٣ف صکٟ ة٥ اؿث ١٠ک٢ ٨٠اردم اؿث. ةا ای٢ صاؿ، در دادق

 آراء از جسغیػغ٣ُؼظ٨ا٦ی یػا ظػ٨ا٦یٗؼزػاـ مالصیث از دادگـحؼم ٠٨١ّی

 كزػ٨د دیگػؼم ٠ؼازػِ یا ك ةاق٤غ ؼظ٨ردارة ادارماظحنامی  ٠ؼازِ ٌْٚی

 ٠ؼازػِ از مػادرق آراء ک٤حػؼؿ ةػ٥ دیػ٨اف ةا ّؼض ٦ٟ ٨ًر ة٥ ک٥ ةاق٤غ داقح٥

كاوش اؿث ک٥ ایػ٢  #.208: 1396ظ٨اق ك دیگؼاف، $٣ساةثةپؼداز٣غ  ادارم اظحنامی

ادارم در رؿیغگی ة٥ آراء ؿػایؼ ّغاٝث ج٧٤ا ٣اٗی مالصیث ّاـ دی٨اف  ا٠ؼ، ٥٣

ادارم ّػغاٝث  ظحنامی ٣یـث ةٞک٥ در ٨٠اردم ک٥ مالصیث دی٨افا ٠ؼازِ

در ةازةی٤ی آراء ای٢ ٠ؼازِ، ٣ل ٚا٨٣ف ةاقغ، مالصیث ظاص دی٨اف ّػغاٝث 

ادارم مالصیث ّاـ ؿایؼ ٠ضاکٟ را جعنیل زدق ك ةؼ ای٢ اؿاس مالصیث 

                                                           
 /٠https://www.mizanonline.comیؽاف  ظتؼگؽارم 1.

https://www.mizanonline.com/
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گ٥٣٨ قػکایات در چػارچ٨ب ٣ػل ٚػا٨٣ف  دی٨اف ّغاٝث در رؿیغگی ة٥ ای٢

ادارم در چارچ٨ب ٣ل ٚا٨٣ف  ّغاٝثد؛ ك ةغی٢ جؼجیب دی٨اف گؼدج٘ـیؼ ٠ی

االمػ٨ؿ، مػالصیث ّػاـ دارام مالصیث اؿث؛ ا٠ا در ؿایؼ ٗؼكض ك ّٞػی

ادارم از چارچ٨ب ٣ل ٗؼاجؼ رٗح٥ ك ٠ٌاةٙ ةا ٗٞـػ٘ة جأؿػیؾ ّغاٝث دی٨اف 

کك٨ر در راة٥ٌ ّاٝی  ق٨د. آ٣چ٥ در رأم كصغت ركی٥ دی٨افدی٨اف ج٘ـیؼ ٠ی

٤٧٠غؿی ٣یؽ ٠ضٜ ٤٠اٚك٥ اؿث ّػغـ جنػؼیش ٚػا٨٣ف  ٣ُاـا٣حُا٠ی رام ةا ق٨

 ادارم اؿث.ّغاٝث ةؼ ا٠کاف جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی از آراء ای٢ ق٨را در دی٨اف
ادارم در ةؼظی ٨٠ارد ةػا ٣گػا٦ی صػغاٚٞی ك ةػا ارائػة ّغاٝث ک٥ دی٨اف  ةا آف

دایػؼة مػالصیث ج٘ـیؼ ٠ىیٙ از ٚا٨٣ف ك ٣یؽ ةا ایساد ركی٥، در ز٧ث کاؿػح٢ از 
ادارم گػاـ ةؼداقػح٥ ك درمػغد آف اظحنامػی ظ٨د در رؿیغگی ة٥ آراء ٠ؼازػِ 

 173ك  159ا٠ػا امػ٨ؿ  1ة٨دق اؿث جا از ٗؼاگیؼ ة٨دفه ٣ُارت ظػ٨د ّػغكؿ ک٤ػغ
ّػغاٝث دادرؿی دیػ٨اف  ٚا٨٣ف جكکیالت ك آیی٢ ٠10ادق  2 اؿاؿی ك ٣یؽ ة٤غٚا٨٣ف 

در دّػاكم ادارم ك ٗٞـػ٘ة ادارم ّغاٝث  راؿحا ةا مالصیث ّاـ دی٨اف ادارم ٦ٟ
در اصٛػاؽ صػٙ ك ٧٠ػار ؿ٨ءاؿػح٘ادق از ٚػغرت  ادارمكز٨دم دی٨اف ّغاٝث 

ادارم، كوِ قغق ك ٚاةٞیث ج٘ـیؼ دار٣غ. ٦ؼچ٤غ ام٨ؿ ك ٠ادة ٠ػک٨ر ٣یؽ، ةػا 
گ٨یی ز٠ی٥٤ را ةؼام جكػحث ك ارائػة ج٘ـػیؼ٦ام ٠عحٞػٖ ٧٠یػا  اًالؽ ك کٞی

جػؼی٢ دالیػٜ ةػؼكز اظحالٗػات در جْیػی٢ گـػحؼة ٟ ٨١٣دق ك ایػ٢ ظػ٨د از ٧٠
ادارم ٠یاف دکحؼی٢ ك ركی٥ اؿث ک٥ در ٧٣ایث ٤٠ح٧ی ّغاٝث  مالصیث دی٨اف

                                                           
در  ٠02/08/1390ػ٨رخ  ٨ً322ر ٠ذاؿ در ةضخ صاوؼ ك در رأم كصػغت ركیػ٥ قػ١ارق  ة1٥. 

راة٥ٌ ةا رؿیغگی ة٥ آراء ق٨رام ا٣حُا٠ی ٣ُاـ ٤٧٠غؿی ة٥ ج٘ـیؼ ٠ىیٙ از مالصیث ٚػا٣٨٣ی 
دّػاكم  ٠26/04/1391ػ٨رخ  228ظ٨د اجکا ٨١٣دق اؿث؛ یا در رأم كصػغت ركیػ٥ قػ١ارق 

٦ام ارزم ک٥ ٠ـائٜ ص٨ٛٚی ة٨دق ك ز٤تة جؼاْٗػی دار٣ػغ، رداد٦ا ك پی١اف٣اقی از ٨ّٛد ك ٚؼا
 را از مالصیث ظ٨د ظارج دا٣ـح٥ اؿث.
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١ػاؿ ا٦ػغاؼ اةحػغایی ك امػٞی دیػ٨اف  ّػغاٝث ة٥ آق٘حگی ك ٣اةـا٠ا٣ی در اّه
گػؼدد کػ٥ جکٞیػٖ ق٨د؛ ٝػا ٠كػا٦غق ٠ػیٚىایی ٠ی ادارم در ا١ّاؿ ٣ُارت

ٝث ادارم در اصٛاؽ صٙ، پاؿغارم از ص٨ٛؽ ٠ؼدـ ك ٧٠ػار اؿاؿی دی٨اف ّغا
ق٨د پغیغارمه چ٥ صامٜ ٠ی ؿ٨ءاؿح٘ادق از ٚغرت ادارم ة٥ ک٤ارم رٗح٥ ك آف

ادارم اؿث کػ٥ جنػ١ی١ات آف ةػ٥ ظػ٨دم ظػ٨د اظحنامی ٨٣ّی از ٠ؼزِ 
 ٌْٚی ة٨دق ك از ٣ُارت ٚىایی ٠تؼا اؿث. 

اـ ا٣حُا٠ی ٨٠زب رأم ٨٠و٨عه ةضخ، ق٨رام  ة٥   اظحنامی٤٧٠غؿی ٠ؼزِ ٣ُ
 ز١ٞػ٥ دیػ٨اف ک٥ آراء آف در ٦یچ کغاـ از ٠ؼازِ ٚىایی ٢٠ آیغادارم ة٥ ق١ار ٠ی

ادارم ٚاةٜ اّحؼاض ٣یـث. ةػغی٢ جؼجیػب، رأم یادقػغق قػی٨ة ٣ػ٨ی٤ی از ّغاٝث 
اظحنامی ام از ٠ؼازِ ٨٠زب آف گ٥٣٨ گػارم ٨١٣دق ک٥ ة٥ ةازةی٤ی ٚىایی را پای٥

٦ا ٌْٚی ة٨دق ك ٠ك٨١ؿ ٦یچ ٨٣ع ةػازةی٤ی ٚىػایی دار٣غ ک٥ آراء آفادارم كز٨د 
گؼٗح٥  ٦ػام مػ٨رت حار ک٨قف قغق اؿث ةا ٣ٛغ اؿػحغالؿق٣٨غ. در ای٢ ٨٣ق١٣ی

ادارم، ّػغاٝث  در ازؽاء داد٣ا٥٠، ك ةػا ج٨زػ٥ ةػ٥ ٠تػا٣ی ٣ُػارت ٚىػایی دیػ٨اف
ّػغـ ا٠کػاف جؼی٢ ج٘ـیؼ از ٠ح٨ف ٚا٣٨٣ی ارائ٥ ق٨د ك و٢١ آف ا٠کػاف یػا مضیش

٤٧٠غؿی جضٞیٜ ك ٠ؼزػِ مػالصیحغار در ٣ُاـ ا٣حُا٠ی جسغیغ٣ُؼ از آراء ق٨رام 
 رؿیغگی ة٥ اّحؼاض از آراء ای٢ ق٨را ٠ْی٢ ق٨د.

 مته سأْ. 1

٦ػا ك  جكػکیٜ دادگاق»٠ٌاةٙ ٚـ١ث اظیؼ امٜ یکنغ ك پ٤ساق ك ٧٣ٟ ٚػا٨٣ف اؿاؿػی، »
ٚػا٨٣ف ؿػاز٠اف ٣ُػاـ  24 ٠ػادق ك ًتػٙ« ٦ا ٨٤٠ط ة٥ صکٟ ٚا٨٣ف اؿث جْیی٢ مالصیث آف

٣ُػؼات قػ٨رام ا٣حُػا٠ی ٣ُػاـ ٤٧٠غؿػی ةػا »، 1374 ٤٧٠غؿی ك ک٤حؼؿ ؿاظح١اف ٠ن٨ِّب
 ةك ٌْٚیػث ٠ػ٨رد ٣ُػؼ ٠ٛػ٢٤ در ٠ػاد« االزؼا اؿػث اکذؼیث ؿ٥ رأم ٨٠اٗٙ، ٌْٚی ك الزـ

دادگػاق  ٠٨١ّ28ی، رأم قػْت٥  ٦یئث ء٠ػک٨ر، اًالؽ دارد. ة٤اةؼای٢، ة٥ ٣ُؼ اکذؼیث اّىا
یغ ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف ک٥ ٣ُؼ مادرق از ق٨رام ا٣حُا٠ی ٣ُاـ ٤٧٠غؿی را ٚاةػٜ اّحػؼاض جسغ
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 ای٢ رأم ةؼاؿاس ٠ػادق .در ٠ؼزِ ٚىایی ٣غا٣ـح٥، مضیش ك ٠ٌاةٙ ةا ٨٠ازی٢ ٚا٣٨٣ی اؿث
٦ا  ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم، در ٨٠ارد ٠كاة٥ ةؼام قْب دی٨اف ّاٝی کك٨ر، دادگاق  471

 «.ؿثاالجتاع ا ٚىایی ك ٔیؼ آف، الزـك ؿایؼ ٠ؼازِ، اّٟ از 

 ثشسسٓ سأْ. ومذ ي 2

٣ا٥٠ ازؼایی ٚا٨٣ف ٣ُاـ ٤٧٠غؿی ك آیی٢ 1013ك  952، 941ة٥ ٨٠زب ٨٠اد 

٠ؼزػػِ  ،قػػ٨رام ا٣حُػػا٠ی ٣ُػػاـ ٤٧٠غؿػػی 1375ک٤حػػؼؿ ؿػػاظح١اف ٠نػػ٨ب 

جسغیغ٣ُؼ از آرا ك جنػ١ی١ات قػ٨رام ا٣حُػا٠ی ّػاٝی اؿػحاف ك ٣یػؽ ٠ؼزػِ 

ٚػا٨٣ف  ٠24ػادق  ٤٧٠غؿی اؿػث٣ُاـ ٠غیؼة ؿاز٠اف ثقکایث از اّىام ٦یئ

 ؿاز٠اف ٣ُاـ ٤٧٠غؿی ك ک٤حؼؿ ؿػاظح١اف در جتیػی٢ مػالصیث قػ٨رام ا٣حُػا٠ی

از چ٧ػار ٣٘ػؼ ّىػ٨ ٤٧٠غؿػی  ٣ُػاـا٣حُا٠ی ق٨رام » دارد ک٤٧٠:٥غؿی ٠ٛؼر ٠ی

ؼ دیگػؼ ةػا ٠ْؼٗػی ٘ؿاز٠اف ک٥ دك ٣٘ؼ ةا ٠ْؼٗی كزیؼ ٠ـک٢ ك ق٧ؼؿازم ك دك ٣

ٚىػایی٥ جكػکیٜ  م ٠ؼکؽم ؿاز٠اف ك یک ص٨ٛٚغاف ةا ٠ْؼٗی ریاؿػث ٚػ٨قق٨را

ةػا اکذؼیػث ؿػ٥ رأم ٨٠اٗػٙ  "٤٧٠غؿػی ٣ُػاـ ا٣حُا٠ی ق٨رام"ق٨د. ٣ُؼات ٠ی

ک٥ ةػا ج٨زػ٥ ةػ٥  ٣کات ٚاةٜ ج٨ز٥ در ٠ادق، ٣عـث آف«. االزؼا اؿثٌْٚی ك الزـ

                                                           
ا٣حُػا٠ی  ٦ػا، قػ٨رامق٨رام ا٣حُا٠ی اؿحاف ء٠ؼزِ جسغیغ ٣ُؼ از جن١ی١ات ك آرا: »٠94ادق  .1

 «.ث٣ُاـ ٤٧٠غؿی اؿ

ا٣حُػا٠ی  مادرقغق از قػ٨رام ءآرا ٤٧٠غؿی ٠ؼزِ جسغیغ٣ُؼ ٣ُاـ ا٣حُا٠ی ق٨رام: »٠95ادق  .2

 ؿػ٥ ؿػاؿ ةػ٥ قػؼح زیػؼ  ةاقغ ك اّىام آف ةؼام ٠ػغت ٦اؿث ك دارام پ٤ر ّى٨ ٠یاؿحاف

 ...«. ٦ا ةال٠ا٣ِ اؿث ق٣٨غ ك ا٣حعاب ٠سغد آف ٤٠ن٨ب ٠ی

از  اؿػحاف اّػٟا٣حُا٠ی ٠غیؼق ك ق٨رامثئ٦ی ء٠ؼزِ رؿیغگی ة٥ قکایات از اّىا: »٠101ادق  .3

اّحتار ّىػ٨یث  اؿحاف ك یا ة٥  ٠غیؼق یا ق٨رام ا٣حُا٠یثئ٦ا در ٦ی حتار كَایٖ آفک٥ ةا اّ ای٢

ة٨د ك ازػؼام ٠٘ػاد  ٤٧٠غؿی ظ٨ا٦غ ُاـ٣ ا٣حُا٠ی ق٨رام اؿحاف ةاقغ،٤٧٠غؿی ٦ا در ٣ُاـ آف

 «.غةاق ٤٧٠غؿی ٠ی ٣ُاـ ا٣حُا٠ی ق٨رام ةدةیؼظا٣ ٣ُؼ از ٨٣ع ك ٨٠و٨ع آف ةا رأم مؼؼ
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٢ اؿث ٚاوػی ؿایؼ اّىا، یکی از اّىاء ق٨رام یادقغق ص٨ٛٚغاف ة٨دق ک٥ ١٠ک

ٚىات ةػا اکذؼیػث ا٣حُا٠ی ک٥، ٠ٌاةٙ ةا صکٟ ٠ادق ٣ُؼات ق٨رام  ٣تاقغ؛ دكـ آف

ؿ٥ رأم ٨٠اٗٙ ٌْٚی اؿث ٝػا اصح١اؿ ٚؼار ٣غاقح٢ ّى٨ ص٨ٛٚػغاف در اکذؼیػث 

 24/10/1398 ػػ 786 ركی٥ ق١ارق  رأم كصغتارق كز٨د دارد. ةؼاؿاس ػ٨٠رد اق

٤٧٠غؿػی ٔیؼٚاةػٜ ٣ُػاـ ا٣حُا٠ی ق٨رام ٣ُؼات  کك٨ر ّاٝی٠٨١ّی دی٨اف   ثئ٦ی

اٌّاء چ٤ی٢ زایگا٦ی ةػ٥ قػ٨رام  اّحؼاض در ٠ؼازِ ٚىایی ق٤اظح٥ قغق اؿث.

ج٨ا٣ػغ ادارم گػا٦ی ٠ػیاظحنامػی ٤٧٠غؿی ة٥ ٨٤ّاف یک ٠ؼزػِ  ٣ُاـا٣حُا٠ی 

  آكر ةؼام اقعاص ةاقغ.٤٠كأ آدار زیاف

ةػؼ ٔیؼٚاةػٜ  ٠ت٤ی١ّػ٠٨ی ةا در ٣ُػؼ داقػح٢ ٣کػات یادقػغق ك رأم ٦یئػث 

م ٨٠ازػ٥ اّحؼاض ة٨دف ٣ُؼات ای٢ قػ٨را، ةػا ٣ػ٨ّی از ٠ؼزػِ اظحنامػی ادار

ک٥ ٣ُػؼ ّىػ٨ ٚىػایی یػا صٛػ٨ٚی در آف مػائب ػ ق٨یٟ ک٥ ةا اکذؼیث آراء  ٠ی

١٣ایغ ك ةغی٢ جؼجیب آدار ٚىایی را ةؼ اقػعاص ٠حؼجػب صکٟ مادر ٠ی ػ ٣یـث

 ٠ؼزِ ٚىایی ٣یـث.ؿازد ا٠ا جن١ی١ات آف ٚاةٜ جسغیغ٣ُؼ در ٦یچ ٠ی

کكػ٨ر، ٣ُؼیػة ١٣ای٤ػغة ّػاٝی٠٨١ّی دی٨اف ركی٥ ٦یئث كصغت در رأم 

دادؿحاف ٣یؽ ک٥ ٠ت٤ام مغكر رأم كصغت ركی٥ ة٨دق اؿث صػاكم ایؼاد٦ػایی 

 پؼدازیٟ.اؿث  ک٥ در ذیٜ ة٥ اظحنار ةغاف ٠ی

 ركیػ٥ دیػ٨افكصغت  در ة٤غ اٖٝ ٣ُؼیة ١٣ای٤غة دادؿحاف کٜ کك٨ر در رأم

دادرؿػی ٚػا٨٣ف آیػی٢  10کكػ٨ر، دادؿػحاف ٠ضحػؼـ ةػا اؿػح٤اد ةػ٥ ٠ػادق ی ّاٝ

ٚػا٨٣ف اؿاؿػی ك  159ك ٣یؽ امٜ  1ا٣ٛالب در ا٨٠ر ٠غ٣ی ك٠٨١ّی ٦ام  دادگاق 

٠ٌػاةٙ ٠ػ٨اد »دارد ک٥: ٨٠زب ٚا٨٣ف، اقْار ٠ی ٚائٜ قغف ةؼ ایساد مالصیث ة٥

                                                           
٦ػام ١ّػ٠٨ی ك رؿیغگی ٣عـحی٢ ة٥ دّاكم، صـػب ٠ػ٨رد در مػالصیث دادگػاق: »٠10ادق  .1

 «.ا٣ٛالب اؿث، ٠گؼ در ٨٠اردم ک٥ ٚا٨٣ف ٠ؼزِ دیگؼم جْیی٢ کؼدق ةاقغ
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ةػ٥ جعٞ٘ػات اّىػا  ٤٧٠غؿی ك ک٤حؼؿ ؿاظح١اف، رؿیغگی٣ُاـ ٚا٨٣ف  24ك  17

اؿػث ك جْیػی٢  ٤٧٠غؿی اؿحاف ٚؼار گؼٗحػ٣٥ُاـ ا٣حُا٠ی در مالصیث ق٨رام 

٨٠زب ٚػػا٨٣ف مػػالصیث کٞػػی ٠ضػػاکٟ را جعنػػیل  ٚىػػایی ةػػ٥ ٠ؼازػػِ قت٥

ؿع٢ گ٘ح٢ از جعنػیل مػالصیث ٠ؼزػِ ٚىػایی ج٨ؿػي یػک «. اؿث  دادق

ادارم ٗاٚػػغ كزا٦ػػث صٛػػ٨ٚی ك ٤٠ٌٛػػی اؿػػث؛ چؼاکػػ٥،  ٠ؼزػػِ اظحنامػػی

٠ؼازػِ ػ م٤ٖ ظ٨د صیث ذاجی یک ٠ؼزِ ةایـحی ةا مالصیث ٠ؼزِ ٦ٟمال

 ؿ٤سیغق ق٨د. در ة٤غ دیگػؼم از ٣ُؼیػة ١٣ای٤ػغة دادؿػحاف، ػ اظحنامی ادارم

 مالصیث ق٨رام ا٣حُا٠ی در رؿیغگی ةػ٥ جعٞ٘ػات اّىػا در ز٠ػؼة مػالصیث

یػ٥ پػیؼش مالصیث دا٨٣»اؿث ک٥  آف ٨٤ّاف قغق ذاجی ة٥ ق١ار آ٠غق ك در٣حیسة

مػالصیث ذاجػی ٠ضـػ٨ب ةؼام ٠ضاکٟ ٨٣ّی ّغكؿ از ٨ٚاّغ آ٠ػؼق رازػِ ةػ٥ 

گػػار اؿػث. در كوػْیث ک٤ػ٣٨ی  ٨ًر ٌِٚ ٣یاز٤٠غ جن٨یب ٚا٨٣ف گؼدد ک٥ ة٥ ٠ی

کػػ٥ مػػالصیث ذاجػػی  ایػػؼاد ؿػػع٢ آف«. چ٤ػػی٢ ٠ٛػػؼرة ٚػػا٣٨٣ی كزػػ٨د ٣ػػغارد

ادارم در ّػؼض مػالصیث ٠ؼازػِ ٚىػایی ٣یـػث ةٞکػ٥ در اظحنامی   ٠ؼازِ

ادارم ةایغ ةغاف پؼداظػث. جعنػیل مػالصیث ایؼ ٠ؼازِ اظحنامی ّؼض ؿ

کػ٥ ٣٘ػؾ مػالصیث  ٚىایی ٣یاز٤٠غ صکػٟ مػؼیش ٚػا٨٣ف اؿػث. چػ٥ آف٠ؼزِ

 اؿث.ٚا٨٣ف اؿاؿی جذتیث قغق  159ك  34ك  61ٚىایی در ام٨ؿ  ٠ؼازِ

٣ُاـ ا٣حُا٠ی ١٣ای٤غة دادؿحاف، ٤ٗی ك جعننی ة٨دف رؿیغگی در ق٨رام 

ةی٤ی ٠ؼزػِ اظحنامػی ادارم  ٨٤ّاف یک دٝیٜ ٨٠ز٥٧ در پیف٤٧٠غؿی را ة٥ 

ٚىایی ةؼ آراء  آكرد ك رؿیغگی ٠ؼزِك ٗٞـ٥٘ جأؿیؾ ای٢ ق٨را ة٥ ق١ار ٠ی

ک٥ ٤ٗی ك جعننی ة٨دف رؿیغگی  دا٣غ. درصاٝیای٢ ق٨را را ٣ٛه ٔؼض ٠ی

$ظـػؼكم ك آیػغ ادارم ة٥ قػ١ار ٠ػی اظحنامییکی از دالیٜ جأؿیؾ ٠ؼازِ 

گػار ّادم ةا ّٟٞ ةؼ ایػ٢ ٠ـػأ٥ٝ، ةػ٥  . ٝػا ةغی٧ی اؿث ٚا٨٣ف#99: 1392رؿح١ی، 
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١٣ایػغ. در ١ّػغة ٝؽكـ كز٨د ةازةی٤ی ٚىایی از آراء ایػ٢ ٠ؼازػِ اقػارق ٠ػی

قػ٨د اةْػاد ٤ٗػی ك  دّاكم ک٣٨٤ی ک٥ در ٠ؼازِ گ٣٨اگ٨ف ٚىػایی ٠ٌػؼح ٠ی

در ٚػ٨ا٣ی٢ « کارق٤اؿػی»رك اؿث کػ٥ ٧٣ػاد  کارق٤اؿی كز٨د دارد ك از ١٦ی٢

اؿث. اٗؽكف ةؼ ای٢ ق٨رام ٣گ٧تاف ٣یؽ در ٣ُؼیات ةی٤ی قغق دادرؿی پیفآیی٢

٠عحٖٞ ک٥ قؼح آف در ادا٥٠ ة٥ ج٘نیٜ ةیاف ظ٨ا٦غ قغ، ةؼ ٝؽكـ ٣ُػارت ةػؼ 

 ک٤غ.آراء ای٢ ٠ؼازِ جأکیغ ٠ی

٠ا٦یػث جعٞ٘ػات ٠ػ٨رد رؿػیغگی در »اؿث کػ٥:  ١٣ای٤غة دادؿحاف ةیاف کؼدق

ی ك ٠ـئ٨ٝیث ا٣حُا٠ی ٣اقی از آف، ا٠ػؼم ٠ح٘ػاكت از ٤٧٠غؿ٣ُاـ ا٣حُا٠ی ق٨رام 

ازؼا٦ػام آف ةاقغ ک٥ ةؼظی از و١ا٣ث ٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼم یا ٠ـئ٨ٝیث ص٨ٛٚی ٠ی

ا٣غ ك در ٠ضح٨ا ٦یچ ؿ٤عیحی ةا ٨٠و٨ّات ٠ٌؼكصػ٥ را در ١ٞٚؼكم کی٘ؼم دا٣ـح٥

ک٥ ة٥ ٝضاظ ٠ا٨٦م ج٘اكجی ٠یاف ٣ػ٨ع جعٞ٘ػات درصاٝی«. در ٠ضاکٟ ص٨ٛٚی ٣غارد

ج٨ا٣ػغ ١٦ؽ٠ػاف ک٥ گا٦ی یک جعٞػٖ ادارم یػا ا٣حُػا٠ی ٠ػی ز٨د ٣غارد؛ چ٥ آفك

 كمٖ ٠سؼ٠ا٥٣ را ٣یؽ دارا ةاقغ.

٦ام ةغكم ك جسغیغ٣ُؼ ةػ٥ آراء ١٣ای٤غة دادؿحاف، پػیؼش رؿیغگی دادگاق

دا٣غ ك ةؼ ای٢ ّٛیغق اؿث کػ٥ آٗؼی٢ ٠ی ٤٧٠غؿی را اًا٣٥ُٝاـ ا٣حُا٠ی ق٨رام 

ام كز٨د ٣غارد. ةایـػح٥ اؿػث کػ٥ ؿیغگی چ٧اردرز٥در ٦یچ ٣ُاـ ا٣حُا٠ی ر

ٚىایی ةا امػ٨ؿ ٚػا٨٣ف اؿاؿػی در  ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار داد ک٥ ٠تا٣ی ٠ؼازِ قت٥

دارد، کاؿػح٢ از چ٥ ١٣ای٤غة دادؿحاف اّػالـ ٠ػی جْارض اؿث ٝػا ةؼظالؼ آف

در ٝػؽكـ ةػازةی٤ی  ٚىایی٥اًاٝة دادرؿی ٣تایغ ةا ّغكؿ از مالصیث ذاجی ٨ٚق 

آراء ٠ؼازِ اظحنامی ادارم ا٣سػاـ قػ٨د ةٞکػ٥ ةایـػح٥ اؿػث در ٚىایی ةؼ 

٨ًر  ادارم ةاز٣گؼم مػ٨رت گیػؼد. ةػ٥اظحنامی راة٥ٌ ةا مالصیث ٠ؼازِ 
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، 345، 364، 573، 2159، ٠611ذاؿ، كز٨د ٠ؼازِ اظحنامی ادارم ةػا امػ٨ؿ 

ةػؼ  ٠ٕایؼت دارد. ١٦ة ای٢ امػ٨ؿ کػ٥ ٠تح٤ی 8156امٜ  1ك ة٤غ  1737، 1636

ایی اؿال٠ی اؿث، دالٝث ةؼ ای٢ دارد ک٥ ًتٙ ٤٠ٌٙ ٚػا٨٣ف اؿاؿػی، ٣ُاـ ٚى

رؿیغگی ة٥ ٦ؼ ٨٣ع اظحالؼ، جعٖٞ، زؼـ، قکایث، جُٞػٟ ك دادظػ٨ا٦ی در 

 ٚىػایی٥اکٟ ةایـحی در ةغ٣ة ٨ٚق ػاؿث. ةغی٢ ٤ْ٠ا ک٥ ٠ض ٚىایی٥ا٣ضنار ٨ٚق 

                                                           
٦ام دادگـػحؼم اؿػث کػ٥ ةایػغ ًتػٙ ٠ػ٨ازی٢  دادگاق ةا١ّاؿ ٨ٚق ٚىایی٥ ة٥ كؿیٞ: »61امٜ  .1

٠٨١ی ك گـػحؼش ك ازػؼام اؿال٠ی جكکیٜ ق٨د ك ة٥ صٜ ك ٗنٜ دّاكم ك صٍ٘ ص٨ٛؽ ّ

 «.دّغاٝث ك اٚا٥٠ صغكد ا٧ٝی ةپؼداز

٦ػا ك جْیػی٢  ٠ؼزِ رؿ١ی ج١ُٞات ك قکایات، دادگـحؼم اؿث. جكػکیٜ دادگاق: »159امٜ  .2

 «.ؿث٦ا ٨٤٠ط ة٥ صکٟ ٚا٨٣ف ا مالصیث آف

٣غ از: ٨ٚق ٥٤٤ٛ٠، ٨ٚق ٠سؼیػ٥ ك ٚػ٨ق ا اؿال٠ی ایؼاف ّتارت م٨ٚام صاکٟ در ز٨٧١ر: »57امٜ  .3

ایػ٢ ٚػا٨٣ف ا١ّػاؿ  ةا٠ؼ ك ا٠ا٠ث ا٠ث ةؼ ًتٙ ام٨ؿ آی٤ػغ ةٚىایی٥ ک٥ زیؼ ٣ُؼ كالیث ٠ٌٞٛ

 «.گؼد٣غ. ای٢ ٨ٚا ٠ـحٜٛ از یکغیگؼ٣غ ٠ی

 «.٨٠زب ٚا٨٣ف ةاقغ صکٟ ة٥ ٠سازات ك ازؼاء آف ةایغ ج٧٤ا از ًؼیٙ دادگاق ماٝش ك ة٥: »36. امٜ 4

ج٨ا٣ػغ ةػ٥ ٤٠ُػ٨ر دادظػ٨ا٦ی ةػ٥  ٠یدادظ٨ا٦ی صٙ ٠ـٟٞ ٦ػؼ ٗػؼد اؿػث ك ٦ػؼ کػؾ : »34. امٜ 5

ؼاد ٠ٞث صٙ دار٣غ ای٢ ة٦ام ماٝش رز٨ع ١٣ایغ. ١٦ دادگاق ٦ػا را در دؿػحؼس داقػح٥  گ٥٣٨ دادگاق ٗا

 «.٨٠زب ٚا٨٣ف صٙ ٠ؼاز٥ْ ة٥ آف را دارد ٤٠ِ کؼد ج٨اف از دادگا٦ی ک٥ ة٥ کؾ را ١٣ی  ةاق٤غ ك ٦یچ

 «.ق٨د ٚا٨٣ف ٠ْی٢ ٠ی ة٥ كؿیٞم٘ات ك قؼایي ٚاوی ًتٙ ٨٠ازی٢ ٧ٛٗی ة: »163امٜ  .6

ة٥ ٨ُ٤٠ر رؿیغگی ة٥ قکایات، ج١ُٞات ك اّحؼاوات ٠ؼدـ ٣ـتث ة٥ ٠أ٨٠ری٢ یػا : »173امٜ  .7

« دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم»٦ا، دی٨ا٣ی ةػ٥ ٣ػاـ  ٦ام دكٝحی ك اصٛاؽ ص٨ٛؽ آف ٣ا٥٠ كاصغ٦ا ةا آیی٢

ٜ ایػ٢ دیػ٨اف را ١ّػ ةگؼدد. صغكد اظحیػارات ك ٣ضػ٨ زیؼ ٣ُؼ رئیؾ ٨ٚق ٚىایی٥ جأؿیؾ ٠ی

 «.غک٤ ٚا٨٣ف جْیی٢ ٠ی

ام اؿث ٠ـحٜٛ کػ٥ پكػحیتاف صٛػ٨ؽ ٗػؼدم ك ازح١ػاّی ك  ٨ٚق ٚىایی٥ ٨ٚق: »156امٜ  1ة٤غ  .8

رؿیغگی ك مػغكر صکػٟ  ػ1:  دار كَایٖ زیؼ اؿث ة٥ ّغاٝث ك ٧ّغق ق٠ـئ٨ؿ جضٛٙ ةعك٤غ

جن١یٟ ك  در ٨٠رد ج١ُٞات، جْغیات، قکایات، صٜ ك ٗنٜ دّاكم ك رِٗ ظن٠٨ات ك اظػ

 .«...غ ک٤ اٚغاـ الزـ در آف ٚـ١ث از ا٨٠ر صـتی٥، ک٥ ٚا٨٣ف ٠ْی٢ ٠ی
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 ی٠٢حكکٜ از ٚىات جكکیٜ یاةغ ك ةا جكؼی٘ات آی ػ ام ٠ـحٜٛة٥ ٨٤ّاف ٨ٚقـ  

٣ت٨دف، ّغـ رؿیغگی ج٨ؿي  ٚىایی٥دادرؿی رؿیغگی ١٣ایغ. ٝػا در ةغ٣ة ٨ٚق 

ٚاوی ك ّغـ كز٨د جكؼی٘ات دادرؿی از ایػؼادات اؿاؿػی جأؿػیؾ ٠ؼازػِ 

قغق از ؿػ٨م ١٣ای٤ػغة دادؿػحاف  اظحنامی ادارم اؿث. ة٤اةؼای٢ را٦کار ارائ٥

٨ًر ظػاص  ٥آٗؼی٢ ة٨دف ةازةی٤ی ٚىػایی آراء ایػ٢ ٠ؼازػِ ك ةػ ةؼ اًا٥ٝ ٠ت٤ی

ٚىػایی ٤٧٠غؿی ك ٝؽكـ صػؼ ةازةی٤ی ٚىػایی ٠ؼازػِ ٣ُاـ ا٣حُا٠ی ق٨رام 

مضیش ٣ت٨دق ك ایؼاد ٨٠ز٨د در ةؼكز اًاٝة دادرؿی در راة٥ٌ ةا ٠تا٣ی جأؿیؾ 

ةی٤ػی ٠ؼزْػی ٗاٚػغ  ادارم ٚاةٜ ةضخ اؿث. در كاِٚ پیفاظحنامی ٠ؼازِ 

یی آف ٦ػٟ ةػا مالصیث ٚىػایی ةػؼام رؿػیغگی ةػ٥ ا٠ػؼم جؼاْٗػی ك ٚىػا

مالصیث مغكر رأم ٌْٚی، ٨٠زتات اًاٝة دادرؿی ٣اقی از جْغد ٠ؼازِ ك 

 اؿث.٠ؼاصٜ رؿیغگی را ٗؼا٦ٟ آكردق 

ز٨یغ ك رؿیغگی ١٦چ٤ی٢، ١٣ای٤غة دادؿحاف ة٥ ؿیاؿث ٚىازدایی ج١ـک ٠ی

ٚىایی در ٠ؼازِ ٚىایی ة٥ قکایات از آراء ٠ؼازػِ ا٣حُػا٠ی، ادارم ك ا٣ىػتاًی 

دا٣غ. ٚىازدایی را ةایغ در ای٢ ٤ْ٠ػا ٠ػ٨رد ا ؿیاؿث ٚىازدایی ٠یرا در جْارض ة

٨٠زب ای٢ ؿیاؿث، ةؼظی از ا٨٠ر از ٠ا٦یػث ٚىػایی ج٧ػی  ج٨ز٥ ٚؼار داد ک٥ ة٥

قغق ك ةغكف ٗؼآی٤غ٦ام ٚىػایی رؿػیغگی قػ٣٨غ ك ةػ٥ ّتػارت دیگػؼ ٠ا٦یػث 

ةػا ایػ٢ ٚىایی از ای٢ ا٨٠ر زدكدق ق٨د. ٝػا جْتیؼ ١٣ای٤غة دادؿػحاف از ٚىػازدایی 

ةػا ص٘ػٍ ٠ا٦یػث  ٚىػایی٥قؼح ک٥ ٚىازدایی را ة٥ ٤ْ٠ام اظػ مالصیث از ٨ٚق 

 ک٤غ ةا ٨٧٘٠ـ صٛیٛی ای٢ ٧٠ٟ ٠ٌاةٛث ٣غارد.ٚىایی ا٨٠ر جٞٛی ٠ی

آكرد ك ةیاف ة٥ ٠یاف ٠ی« ّى٨ ٚىایی»١٣ای٤غة دادؿحاف در صاٝی ؿع٢ از 

یی ةػا اصػؼاز چ٤ی٤ی، ّى٨ ٚىػا ٚىایی ای٢ ٠٨١ّان در ٠ؼازِ قت٥»دارد ک٥: ٠ی
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کػ٥ ...« ٠ـئ٨ٝیث ا٣حُا٠ی جأکیغ ةؼ ا١ّاؿ ٚػا٨٣ف ك ٠ضک٠٨یػث ٠حعٞػٖ دارد 

کػ٥، در قػ٨رام ا٣حُػا٠ی ٣ُػاـ  ای٢ گػؽارق دك ٣ٛػل ٧٠ػٟ دارد. ٣عـػث آف

٣ا٥٠ ازؼایػی ٚػا٨٣ف ٣ُػاـ ٤٧٠غؿػی ك ک٤حػؼؿ آیی٢ ٨٠5زب ٠ادق  ٤٧٠غؿی ة٥

ةی٤ػی پیف اؿث ک٥ كاوش اؿثةی٤ی قغقؿاظح١اف، یک ّى٨ ص٨ٛٚغاف پیف

ّى٨ ص٨ٛٚغاف ٝؽك٠ان ة٥ ٤ْ٠ام ٚاوی ةػ٨دف قػعل یادقػغق ٣یـػث ك دكـ 

ک٥، در ٨٠اردم ١٠ک٢ اؿث ّى٨ ص٨ٛٚغاف یا ٚاوی در ٠یاف اکذؼیػث آراء  آف

 ٣تاقغ ك اصؼاز جعٖٞ ا٣حُا٠ی ك ٠ـئ٨ٝیث ٣یؽ از زا٣ب كم م٨رت ٣گیؼد.

٠ػح٢ ٠ػادق ّاٝی، ةا اقارق ةؼ جنػؼیش ٠٨١ّی دی٨اف  از ؿ٨م دیگؼ، ٦یئث

ٌْٚػی ك »ٚا٨٣ف ٣ُاـ ٤٧٠غؿی ک٥ ٣ُؼات ق٨رام ّاٝی ا٣حُا٠ی ٚىات را  24

اّحػؼاض ةػ٨دف جنػ١ی١ات ایػ٢ قػ٨را صکٟ ةؼ ٔیؼٚاةٜ  دا٣غ٠ی« االزؼاالزـ

٥٣ ةػ٥ ٤ْ٠ػام ٔیؼٚاةػٜ اّحػؼاض  24. ا٠ا ٌْٚیثه ٨٠رد اقارق در ٠ادق د٦غ ٠ی

ازؼا ة٨دق ك ٗػارغ از ة٨دف رأم، ةٞک٥ ة٥ ٤ْ٠ام آف اؿث ک٥ رأم مادرق ٚاةٜ 

ک٥ ٚاةٜ اّحؼاض در ٠ؼزِ ةاالجؼ ةاقغ یا ٣تاقغ، ة٥ مؼؼ مػغكر، ًػؼٗی٢  آف

قکایث ٠ٞؽـ ة٥ صکٟ مادرق ك ٧٣اد٦ام ٠ـػئ٨ؿ ٣یػؽ ٠کٞػٖ ةػ٥ ازػؼام آف 

ایی یػا ٠ؼزػِ دیگػؼ ٣یـػث ك کـػی ٦ـح٤غ ك ٨٤٠ط ةػ٥ جأییػغ ٠ؼزػِ ٚىػ

٨ر ٨٠ٚػث مػادرق از ج٨ا٣غ ٠ا٣ِ از ازؼام رأم یا جن١یٟ ق٨د ٠گؼ ةا دؿح ١٣ی

٠ؼزِ ٚىایی. ٝػا ٌْٚیث ٨٠رد اقارق ٤٠اٗاجی ةا ٚاةٜ قػکایث ةػ٨دف رأم در 

ک٥ در ٨ٚا٣ی٢ ٠حْغد ٣یؽ ای٢ ا٠ؼ ٨٠رد جنػؼیش  ٠ؼزِ ٚىایی ماٝش ٣غارد چ٤اف

 ةی٤ی قغق اؿث.گػار ة٨دق ا٠ا ٚاةٞیث جسغیغ٣ُؼ آف ٣یؽ پیف ٚا٨٣ف

٦ػام ادارم، آراء ٦یئػث ٚا٨٣ف رؿیغگی ةػ٥ جعٞ٘ػات ٨ً3ر ٠ذاؿ، ٠ادق  ة٥

ک٥ آراء ای٢ ٦یئث ٚاةػٜ اّحػؼاض  ک٤غ صاؿ آفاّالـ ٠ی« ٌْٚی»جسغیغ٣ُؼ را 
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قػغق از ؿػ٨م  در قْب ةغكم دی٨اف ّػغاٝث ادارم اؿػث. ٝػػا ج٘ـػیؼ ارائ٥

٦یئػػث ١ّػػ٠٨ی دیػػ٨اف ّػػاٝی کكػػ٨ر از ایػػ٢ ٧٘٠ػػ٨ـ ٤٠ٌتػػٙ ةػػا كاْٚیػػات 

« ٌْٚیػث»از ّتػارت  گؼٗح٥ گػارم ٣یـث. ةغی٢ جؼجیب اؿح٤تاط م٨رت ٚا٨٣ف

از ؿ٨م ١٣ای٤غق دادؿحاف ك ٦یئث ٠٨١ّی دی٨اف ّاٝی در ٠ٕایؼت آقػکار ةػا 

گػارم ك ٣ُاـ ص٨ٛٚی ك کی٘ؼم ة٨دق ك ٨٠زػب ارائػة جضٞیػٜ  ةغی٧یات ٚا٨٣ف

ةػؼ ایػ٢ ةایػغ  ٣امضیش در مغكر رأم كصغت ركی٥ ٨٠رد ةضخ اؿث. ّالكق

 ٌْٚی را رأم ج٨اف٠ی ٣یز٠ا ٚىایی قت٥ آراء ٠ؼازِ ٨٠رد در ج٨ز٥ داقث ک٥،

 ا٠کػاف دیگػؼ ادارم، ؿػاز٠اف آف چارچ٨ب در ك ادارة ٠ؼة٥ً٨ در ک٥ دا٣ـث

کػ٥، ١٦ػا٨ٌ٣ر  چ٤اف #.98: 1396$قػْتا٣ی، ةاقغ  ٣غاقح٥ كز٨د رأم آف ة٥ اّحؼاض

اؿػث، ٌْٚیػث ادارم جنؼیش قغق ّغاٝث  ٚا٨٣ف دی٨اف ٠10ادق  2ک٥ در ة٤غ 

ِ رؿػیغگی دیػ٨اف ٣یـػث ك اؿاؿػان ٠ت٤ػام ادارم ٠ا٣ آراء ٠ؼازِ اظحنامی

مالصیث دی٨اف ٣ُارت ةؼ چ٤ی٢ آرائی اؿػث؛ ٝػػا ج٧٤ػا از آرا ك جنػ١ی١ات 

ج٨اف ة٥ دی٨اف قکایث ٨١٣د. اظحنامی ادارم ٠ی٦ا ك ٠ؼازِ ٦یئث "ٌْٚی"

ة٤اةؼای٢ دی٨اف ّغاٝث مالصیث رؿیغگی ة٥ آراء ٔیؼٌْٚی را ٣ع٨ا٦غ داقث 
 .#123ك  120: 1395$٠ك٧غم، 

ق٨رام ٣گ٧تاف ٣یؽ در ا٧َار٣ُؼ٦ام ٠حْغد، ٚائٜ ةؼ كز٨د ٣ُارت ٚىایی 

 5162ادارم اؿث. ازز٥ٞ١ ة٥ ٨٠زب ٣ُؼ قػ١ارق اظحنامی ٠ؤدؼ ةؼ ٠ؼازِ 

٠ٛػؼرات ا٣حُػا٠ی ٦یئػث »در ٗؼآی٤غ رؿیغگی ة٥ الیضػ٥  ٨٠12/10/1364رخ 

٠نػ٨ب  «٦ا ك ٨٠ؿـػات آ٠ػ٨زش ّػاٝی ك جضٛیٛػاجی کكػ٨ر١ّٞی دا٣كگاق

ةػغی٢ مػ٨رت کػ٥  الیضػ٥ ٠ؽةػ٨ر را ٠4نؼح در ٠ادق  ٌْٚیث صکٟ ،1364

٠ضک٨ـ را از صٙ جُٟٞ ة٥ ٠ٛا٠ات ٚىایی ٠ضػؼكـ ١٣ایػغ ٠ٕػایؼ ةػا ٠ػ٨ازی٢ 
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٦ام ٠ػػک٨ر در ٠ػادق ، از ؿ٨م دیگؼ، ٌْٚیث ٠سازات1دارداّالـ ٠یقؼّی 

قػ٨د را ٠ػا٣ِ از ٦ام ةغكم ك جسغیػغ٣ُؼ ٠ٛػؼر ٠ػیالیض٥ ک٥ از ؿ٨م ٦یئث 13

دا٣ػغ. ١٦چ٤ػی٢ در ٣ُؼیػ٥ ظ٨ا٦ی ٠ْحؼض در ٠ؼازِ ٚىػایی مػاٝش ١٣ػیجُٟٞ

٣ُػػاـ مػػ٤٘ی »ك در ةؼرؿػػی ًػػؼح  ٠04/11/1382ػػ٨رخ  82/30/6421قػػ١ارق 

االزؼا دا٣ـح٢ ٣ُؼ ٦یئػث  ٌْٚی ك الزـ»دارد: چ٤ی٢ ةیاف ٠ی ٠1382ن٨ب « کك٨ر

# ظػالؼ 28$ # ٠ػادق2$ ّاٝی ٣ُارت ٠ػک٨ر در ٠ػ٨اد ٠عحٞػٖ ازز١ٞػ٥ جتنػؼق

ٚػا٨٣ف اؿاؿػی قػ٤اظح٥ قػغ ك ةػا  159ك  156، ٢34 قؼع ك ٠ٕایؼ امػ٨ؿ ٨٠ازی

 2«.دقػ٨ مالح ٚىائی اقکاؿ رٗػِ ٠ی جنؼیش ة٥ صٍ٘ صٙ ٠ؼاز٥ْ ة٥ ٠ؼازِ ذم

ٝػا از ٣ُؼ ق٨رام ٣گ٧تػاف ٠ضػؼكـ ١٣ػ٨دف ٠ضکػ٨ـ از صػٙ اّحػؼاض ك ٌْٚػی 

ٚىایی ظالؼ ٨٠ازی٢ قػؼع ك ٠ٕػایؼ ةػا ٚػا٨٣ف اؿاؿػی  دا٣ـح٢ آراء ٠ؼازِ قت٥

ج٧٤ا در جْارض ةػا ٚاةػٜ اّحػؼاض ةػ٨دف  ؿث. ةؼ ای٢ اؿاس ّغـ ٌْٚیث آراء ٥٣ا

 گػار ٠کٖٞ ة٥ جنؼیش ة٥ ٚاةٜ اّحؼاض ة٨دف ای٢ آراء اؿث. ٥ ٚا٨٣ف٣یـث ةٞک

٦ػا ك جْیػی٢ ٤٠ػ٨ط ةػ٨دف جكػکیٜ دادگػاق»ٚػا٨٣ف اؿاؿػی ك  159امٜ 

٦ػام ٦یئػث ١ّػ٠٨ی یکی دیگؼ از اؿػحغالؿ« ٦ا ة٥ صکٟ ٚا٨٣فمالصیث آف

دی٨اف ّاٝی در ٔیؼٚاةٜ اّحؼاض اّالـ ١٣ػ٨دف جنػ١ی١ات قػ٨رام ا٣حُػا٠ی 

                                                           
  ؿا٠ا٣ة زا٠ِ ٣ُؼات ق٨رام ٣گ٧تاف. 1

http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmMatn.aspx?id00=3uGjS0AIZOU

=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m5rC3iufWLR1csaqpt/F9Oo=&

MN=csaqpt/F9Oo=&id=urU/l2FzFrk=&tablename02=l7tLyhyOobj

0SooAFUE3m68PnpG7MruN 

  ٠ِ ٣ُؼات ق٨رام ٣گ٧تاف. ؿا٠ا٥٣ زا2
http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmMatn.aspx?id00=3Kl8v5+Xmdg

=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m5rC3iufWLR1csaqpt/F9Oo=&

MN=csaqpt/F9Oo=&id=/2%20364vCCP0=&tablename02=l7tLyhy

Oobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN 

http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmMatn.aspx?id00=3uGjS0AIZOU=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m5rC3iufWLR1csaqpt/F9Oo=&MN=csaqpt/F9Oo=&id=urU/l2FzFrk=&tablename02=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN
http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmMatn.aspx?id00=3uGjS0AIZOU=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m5rC3iufWLR1csaqpt/F9Oo=&MN=csaqpt/F9Oo=&id=urU/l2FzFrk=&tablename02=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN
http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmMatn.aspx?id00=3uGjS0AIZOU=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m5rC3iufWLR1csaqpt/F9Oo=&MN=csaqpt/F9Oo=&id=urU/l2FzFrk=&tablename02=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN
http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmMatn.aspx?id00=3uGjS0AIZOU=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m5rC3iufWLR1csaqpt/F9Oo=&MN=csaqpt/F9Oo=&id=urU/l2FzFrk=&tablename02=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN
http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmMatn.aspx?id00=3Kl8v5+Xmdg=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m5rC3iufWLR1csaqpt/F9Oo=&MN=csaqpt/F9Oo=&id=/2%20364vCCP0=&tablename02=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN
http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmMatn.aspx?id00=3Kl8v5+Xmdg=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m5rC3iufWLR1csaqpt/F9Oo=&MN=csaqpt/F9Oo=&id=/2%20364vCCP0=&tablename02=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN
http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmMatn.aspx?id00=3Kl8v5+Xmdg=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m5rC3iufWLR1csaqpt/F9Oo=&MN=csaqpt/F9Oo=&id=/2%20364vCCP0=&tablename02=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN
http://nazarat.shorarc.ir/Forms/frmMatn.aspx?id00=3Kl8v5+Xmdg=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m5rC3iufWLR1csaqpt/F9Oo=&MN=csaqpt/F9Oo=&id=/2%20364vCCP0=&tablename02=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN
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٠ؼزػِ رؿػ١ی »دارد ٚا٨٣ف اؿاؿی ک٥ ةیاف ٠ی ٣159ُاـ ٤٧٠غؿی اؿث. امٜ 

٦ػا ك جْیػی٢ مػالصیث ج١ُٞات ك قکایات، دادگـحؼم اؿث. جكکیٜ دادگاق

 ٦ا را ٨٤٠ط ة٥ صکٟ، جْیی٢ مالصیث دادگاق«٦ا ٨٤٠ط ة٥ صکٟ ٚا٨٣ف اؿثآف

ک٥ ٦یئث ٠٨١ّی دی٨اف ّاٝی ٨٧٘٠ـ کٞی امٜ را ةػ٥  ٚا٨٣ف ٨١٣دق اؿث. ةا آف

درؿحی درؾ ٨١٣دق ا٠ا ٠ك٨٧د اؿث ک٥ امٜ یادقغق را ة٥ ج٧٤ایی ك ةغكف در 

٦ػا ك ك ؿایؼ ام٨ؿ ٠ؼة٨ط ة٥ مػالصیث ٣159ُؼ داقح٢ ٠ت٤ام جأؿیؾ امٜ 

 ذیػٜ امػٜ درظنػ٨ص اظحیارات ٚىایی دادگـحؼم اؿح١ْاؿ ٨١٣دق اؿػث.

٦ا در ةغ٣ة ٨ٚق ٚىائی٥ ٣ـتث ة٥ یکػغیگؼ مالصیث ذاجی ك ٣ـتی ا٨٣اع دادگاق

٤٠ػ٨ط ةػ٥ »اؿث ٝػا امٜ مالصیث ٠ضاکٟ ٠٘ؼكض اؿػث. ١٦چ٤ػی٢، ٚیػغ 

در كاِٚ صاکٟ ةؼ اظحیػارات ٠ػغیؼاف ٚػ٨ق ٚىػائی٥ اؿػث ك ٣ػ٥ « صکٟ ٚا٨٣ف

د مػالصیث اؿػح٤ا ج٨اف ة٥ امٜ ّغـمالصیث ذاجی ٨ٚق ٚىائی٥. ة٤اةؼای٢ ١٣ی

 .در رؿیغگی ة٥ آراء ای٢ ق٨را ٣٘ی مالصیث ٨١٣د ٚىایی٥کؼد ك از ٨ٚق 

ٚا٨٣ف اؿاؿی در ٠ٛاـ ةیاف ٠ؼزِ ماٝش ك ّاـ در رؿػیغگی ةػ٥  159امٜ 

 چ٥ ک٥ ٠ت٤ػام كوػِ امػٜ ةػ٥ قػ١ار قکایات ك ج١ُٞات اؿث. در كاِٚ آف

گػار اؿاؿػی در جْیػی٢ ٠ؼزْػی ّػاـ ةػؼام ج١ُٞػات ك  ركد؛ ارادة ٚا٨٣ف ٠ی

ق٨د اٌّام جْیی٢ جکٞیػٖ چ٥ در ادا٠ة امٜ ةیاف ٠ی ات ٠ؼدـ ة٨دق ك آفقکای

گػار ّادم  در ٨٠رد ؿاظحار ص٨ٛٚی، كَایٖ ك اظحیارات ای٢ ٠ؼازِ ة٥ ٚا٨٣ف

اؿث. ٝػا ٦یئث ٠٨١ّی دی٨اف ّػاٝی کكػ٨ر وػ٢١ مػغكر رأم ظػ٨د ك ةػا 

ف ةػ٨د اؿحغالؿ ةؼ پایة ای٢ امٜ، از ای٢ ٧٠ٟ ٔاٗػٜ قػغق ك ج٧٤ػا ةػ٥ ٚػا٣٨٣ی 

کػ٥ ةػا  ٦ا اقارق ١٣ػ٨دق اؿػث. درصاٝی٦ا ك جْیی٢ مالصیث آفجكکیٜ دادگاق

چ٥ اؿحغالؿ ٨١٣دق ٤٠ٌتٙ ةؼ ٠ضحػ٨ام امػٜ  ج٨ز٥ مؼؼ ة٥ ای٢ ةضخ ٣یؽ، آف
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٣یـث چؼا کػ٥ امػٜ یادقػغق ج٧٤ػا ةػ٥ وػؼكرت جكػکیٜ دادگػاق ك جْیػی٢ 

ا٣ػغ ج٨ج٧٤ایی ١٣ی دارد ك ای٢ صکٟ ة٥مالصیث ةؼاؿاس صکٟ ٚا٨٣ف اقارق ٠ی

ةیا٣گؼ ّغـ مالصیث ٠ؼازػِ دادگـػحؼم در رؿػیغگی ةػ٥ ٣ُػؼات قػ٨رام 

ا٣حُا٠ی ةاقغ؛ چؼاک٥ مػالصیث ٠ؼازػِ دادگـػحؼم ّػاـ ةػ٨دق ك ٝػػا ج٧٤ػا 

گػػار  ج٨ا٣غ از ظ٨د ٣٘ی مالصیث ک٤غ ک٥ صکػٟ مػؼیش ٚا٨٣فدرم٨رجی ٠ی

ةؼ ّغـ مالصیث آ٣اف كز٨د داقح٥ ةاقػغ ك ةػؼ ایػ٢ اؿػاس، در ٗػؼض  ٠ت٤ی

یغ ٚا٣٨٣ی در مالصیث یا ّغـ مالصیث ٠ؼازِ ٚىایی امػٜ ةػؼ كز٨د جؼد

کػ٥، ٔیؼٚاةػٜ اّحػؼاض دا٣ـػح٢ ٣ُػؼات قػ٨را، مالصیث آ٣اف اؿث. چ٤ػاف

ك صٙ دادظ٨ا٦ی  ٣34ُؼ از ایؼادات ٠ا٨٦م رأم مادرق، ٠ٕایؼ ةا امٜ مؼؼ

اؿث ک٥ ٠ٌاةٙ ةا آف دادظ٨ا٦ی صٙ ٠ـٟٞ ٦ؼ ٗؼد اؿث. ق٨رام ٣گ٧تاف ٣یػؽ 

ًػؼح  ٠13ػادق  3جتنػؼق  ٠06/02/1374ػ٨رخ  ٥150 قػ١ارق ٨٠زب ٣ُؼی ة٥

را از ای٢ ٣ُؼ ک٥  1374گؽی٤ف ١ْٞ٠اف ك کارک٤اف آ٨٠زش ك پؼكرش ٠ن٨ب 

دالٝث ةؼ ؿٞب صٙ دادظ٨ا٦ی ك رؿیغگی ٠ػا٨٦م از آراء ٦یئػث ٠ؼکػؽم ك 

دا٣ػغ. جتنػؼة ٚا٨٣ف اؿاؿػی ٠ػی ٦34ا از ٠ْحؼوی٢ دارد را ٠ٕایؼ امٜ ٦ـح٥

 ٦ا ٦ـػح٥ ك ٠ؼکػؽم ٦یئػث آراء ةػ٥ ٠ْحؼوػی٢»٥ اؿث ک٥: یادقغق ٠ٛؼر داقح

 قػکایث ادارم ّػغاٝث دیػ٨اف ةػ٥ ج٨ا٤٣ػغ ٠ی رأم اةػالغ از ٠اق دك جا صغاکذؼ

ک٥ در ایػ٢  ٝػا ةا ای٢«. ١٣ایغ ٠ی اٚغاـ قکٞی رؿیغگی ة٥ ٣ـتث دی٨اف ك ١٣ای٤غ

ةی٤ی قغق اؿػث جتنؼق رؿیغگی قکٞی دی٨اف ّغاٝث در ةازةی٤ی ٚىایی پیف

ق٨رام ٣گ٧تاف از آف ز٧ث ک٥ صکٟ ٠ادق رؿیغگی قػکٞی ك ٣ػ٥ ٠ػا٨٦م ا٠ا 

 دا٣غ.ك صٙ دادظ٨ا٦ی ٠ی 34اؿث ای٢ ٠ادق را ٠ٕایؼ ةا امٜ 

ٚػا٨٣ف اؿاؿػی  156در مغر امٜ  ٚىایی١٦٥چ٤ی٢، ٦غؼ از جكکیٜ ٨ٚق 
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پكحیتا٣ی از ص٨ٛؽ ٗػؼدم، ازح١ػاّی ك »٨ًرکٞی ةیاف قغق اؿث ک٥ قا٠ٜ  ة٥

در ز٧ػث جضٛػٙ  ٚىػایی٥ٝػا ٚػ٨ق «. ٥ ّغاٝث اؿث٠ـئ٨ؿ جضٛٙ ةعكیغف ة

٦ػام ظػ٨د ركد از َؼٗیػثچ٥ ٗٞـ٘ة جكکیٜ ٨ٚق ة٥ ق١ار ٠ی ةعكیغف ة٥ آف

ز٨یػغ.  ٦ػا ك ٠ؼازػِ ٚىػایی زیؼ٣ُػؼ ظػ٨د ة٧ػؼق ٠یكیژق از ًؼیٙ دادگاق ة٥

٦ػام ةػ٥ كؿػیٞة دادگػاق ٚىایی٥ا١ّاؿ ٨ٚق »ٚا٨٣ف اؿاؿی  ٨٠61زب امٜ  ة٥

٨٠زب امػ٨ؿ ٠حْػغد ٚػا٨٣ف  زـ ة٥ ذکؼ اؿث ک٥، ةػ٥ال...«. دادگـحؼم اؿث 

٦ام ٣ُا٠ی $امػٜ ٦ام دادگـحؼم، دادگاقةا دادگاق ٚىایی٥اؿاؿی، ا١ّاؿ ٨ٚق 

# 173# ك دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم $امػٜ 161#، دی٨اف ّاٝی کك٨ر $امػٜ 172

چػ٥  ةؼ ای٢ اؿاس ٦ؼکغاـ از ٠ؼازِ یادقغق ة٤ا ةػؼ آف #.305: 1397$ّتاؿی، اؿث 

ركد ة٥ قکایات ٠ٌؼكص٥ رؿیغگی الصیث ذاجی آ٣اف ة٥ ق١ار ٠یدر صیٌة م

 دار٣غ. گاـ ةؼ٠ی ٚىایی١٣٥ای٤غ ك در راؿحام جضٛٙ ا٦غاؼ ٨ٚق ٠ی

اظحنامػی ادارم ةػ٥ ٤ّػ٨اف  ٠ؼزػِرؿغ جْیػی٢ ةغی٢ جؼجیب ة٥ ٣ُؼ ٠ی

٠ؼزِ ٧٣ایی جسغیغ٣ُؼ از آراء یک ٠ؼزِ اظحنامی در ةغ٣ة ٚػ٨ق ٠سؼیػ٥ ك 

کػػ٥ اصح١ػػاؿ ّػػغـ صىػػ٨ر ٚاوػػی در ّػػغاد  ، درصاٝیؿػػایؼ ٚػػ٨ا ك ٧٣اد٦ػػا

ك ٗؼاجػؼ از آف، صحػی در ٗػؼض صىػ٨ر ٚاوػی در ػ گیؼ٣غگاف ةؼكد  جن١یٟ

در  ٚىػایی٥ای٢ ا٠ؼ ةا ا٦ػغاؼ ٚػ٨ق  ػ ق١ار اکذؼیث ٨٠رد ٣ُؼ در مغكر رأم

پكحیتا٣ی از ص٨ٛؽ ٗؼدم ك جضٛٙ ةعكیغف ةػ٥ ّػغاٝث در جْػارض اؿػث ك 

ک٥ صٙ دادظػ٨ا٦ی  ای٢  ق٨د. ک١ا ٠ی ٚىایی٥ق در٧٣ایث ٤٠سؼ ة٥ ّغـ ا١ّاؿ ٨ٚ

 اقعاص در ٤ْ٠ام كاْٚی آف جضٛٙ ٣یاٗح٥ اؿث.

ة٤ا ةؼ رأم كصغت ركیة ٠ػک٨ر، آراء ق٨رام ا٣حُا٠ی ٔیؼٚاةٜ اّحؼاض در 

ز٥ٞ١ دی٨اف ّغاٝث ادارم اؿث. ٦یئث ٠٨١ّی دیػ٨اف  کٞیة ٠ؼازِ ٚىایی ٢٠

ةا اؿح٤اد ةؼ صکػٟ  ٨٠02/08/1390رخ  322ّغاٝث ادارم ٣یؽ در رأم ق١ارق 
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ٚا٨٣ف ٣ُاـ ٤٧٠غؿی ك ک٤حؼؿ ؿاظح١اف ک٥ ٠ٛؼر داقػح٥ ؿػاز٠اف ٣ُػاـ  ٠3ادق 

٤٧٠غؿی یک ٧٣اد ٔیؼا٣ح٘اّی ة٨دق ك جاةِ ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات ٠٨١ّی صاکٟ ةػؼ 

٠ؤؿـات ٔیؼا٣ح٘اّی اؿث، رؿیغگی ةػ٥ قػکایات از آراء قػ٨رام ا٣حُػا٠ی 

دا٣غ. ٣کحػة ٚاةػٜ ادارم ظارج ٠ی٣ُاـ ٤٧٠غؿی را از مالصیث دی٨اف ّغاٝث 

ٚا٨٣ف اؿاؿی ك  159ج٨ز٥ در رأم ٨٠رد اقارق، اؿح٤اد ٦یئث ٠٨١ّی ة٥ امٜ 

مالصیث ّاـ دادگـحؼم در رؿیغگی ةػ٥ ج١ُٞػات ك قػکایات اؿػث. ٝػػا 

٦یئث ٠٨١ّی دیػ٨اف ّػغاٝث ةػا ٣٘ػی مػالصیث از دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم، 

در ٤ْ٠ػام « گـػحؼمداد»صیث رؿیغگی ةػ٥ ایػ٢ ٣ػ٨ع قػکایات را در مػال

دا٣غ. ای٢ ٨٠و٨ع ١٦اف ٣ٌٛة اظحالؼ ٠یػاف ج٘ـػیؼ ٦ام دادگـحؼم ٠ی دادگاق

اؿث ک٥ ٨١٦ارق ٠یاف ٚىات  159در امٜ « دادگـحؼم»قغق از امٌالح  ارائ٥

را ٣ػاَؼ ةػؼ  159ام امػٜ ک٥ ّػغق  ك ٣یؽ دکحؼی٢ كز٨د داقح٥ اؿث. درصاٝی

٢ ةاكر٣غ ک٥ دی٨اف ّغاٝث ادارم دا٤٣غ، گؼك٦ی ةؼ ای ٦ام دادگـحؼم ٠یدادگاق

٣ػػاَؼ ةػػؼ کػػٜ ٣ُػػاـ  ٦159ػػام دادگـػػحؼم ك امػٜ ٣یػؽ از ٠نػػادیٙ دادگػػاق

ةغی٢ جؼجیب ٦یئث ١ّػ٠٨ی در رأم مػادرق،  #.8: 1393$ا٠ػا٠ی، دادگـحؼم اؿث

را رد ١٣ػ٨دق ك ٚائػٜ  ٨٠159زب امٜ  مالصیث ّاـ دی٨اف ّغاٝث ادارم ة٥

کػ٥ ٗٞـػ٘ة  اؿث. درصاٝی 173ةؼ مالصیث ظاص دی٨اف در چارچ٨ب امٜ 

كوِ دی٨اف ّغاٝث ادارم ک٥ ١٦ا٣ا اصٛاؽ صٙ ك ٧٠ار ؿ٨ءاؿح٘ادق از ٚػغرت 

ادارم اؿث ةا ظاص جٞٛػی کػؼدف مػالصیث دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ك ارائػة 

ٚػا٨٣ف  173کػ٥ در امػٜ  قػ٨د. ک١اای٢ج٘ـیؼ ٠ىیٙ از ٚا٨٣ف ٠عػغكش ٠ػی

٣یؽ ةایـحی ة٥ اصٛػاؽ اؿاؿی ک٥ ٣اَؼ ةؼ مالصیث دی٨اف ّغاٝث ادارم اؿث 

 صٙ ة٥ ٨٤ّاف جکٞیٖ دی٨اف ج٨ز٥ كیژق داقث. 

٣کحة دیگؼ در رأم ٨٠رد ةضخ، كز٨د ق٨رام ا٣حُا٠ی ٣ُػاـ ٤٧٠غؿػی در 
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یک ٧٣اد ٠٨١ّی ٔیؼدكٝحی اؿث. ٦یئث ٠٨١ّی دی٨اف ّغاٝث ادارم در رأم 

ٚػا٨٣ف  13$٠ػادق  ٠10ػادق  ٠1ٌاةٙ ةا ة٤ػغ  ٨٠02/08/1390رخ   322ق١ارق 

# ٠ٌػػاةٙ ةػػا ركیػػة ظػػ٨د در ٣پػػػیؼٗح٢ 1385ّػػغاٝث ادارم ٠نػػ٨ب  دیػػ٨اف

قػػکایات از جنػػ١ی١ات ك آراء ٠ؼازْػػی کػػ٥ در ٧٣اد٦ػػام ٔیؼدكٝحػػی ایسػػاد 

، در راةٌػ٥ ةػا قػکایث از جنػ١ی١ات ك اٚػغا٠ات ؿػاز٠اف ٣ُػاـ 1قػ٣٨غ ٠ی

٤٧٠غؿی ظ٨د را ماٝش ة٥ رؿیغگی ٣غا٣ـح٥ ك ة٥ جتِ قکایث از آراء قػ٨رام 

٤٧غؿی را ٣یؽ ظارج از مالصیث دی٨اف ّػغاٝث ادارم دا٣ـػح٥ ا٣حُا٠ی ٣ُاـ ٠

چ٥ در اؿحغالؿ ٦یئث ١ّػ٠٨ی دیػ٨اف ّػغاٝث  ک٥ ةؼظالؼ آف اؿث؛ درصاٝی

گؼدد، مالصیث یا ّغـ مػالصیث قػْب دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ٠كا٦غق ٠ی

ادارم در ٣ُارت ةؼ جن١ی١ات ق٨رام ا٣حُا٠ی ٣ُاـ ٤٧٠غؿی، ک٥ یک ٠ؼزػِ 

ؿػ٤سیغق  ٠10ادق  2ركد، ةا ٠٨١ّیث داقح٢ ة٤غ ١ار ٠یاظحنامی ادارم ة٥ ق

 2ٚىایی ذکؼقػغق در ة٤ػغ  دی٨اف ّغاٝث ادارم ٠ؼازِ قت٥ک٥،  ق٨د. چ٤اف٠ی

را صنػؼم ٣غا٣ـػح٥ ك در آراء ةـػیارم ةػ٥ قػکایات ّٞیػ٥ ٠ؼازػِ  ٠10ادق 

ٚىایی ذکؼ٣كغق در ای٢ ٠ٛؼرق رؿیغگی کػؼدق اؿػث. ا٠ػا در ک٤ػار ایػ٢  قت٥

د٦ػغ ركیػة ٚىػایی ٤٦ػ٨ز ةػا ٣یؽ كز٨د دارد ک٥ ٣كاف ٠ػی ٠نادیٙ، ٨٠اردم

آؿ ٗام٥ٞ دارد؛ كوْیحی ک٥ در آف ة٥ جن١ی١ات کٞیة كاصغ٦ام كوْیث ایغق

٠حنغم ا٠ؼ ٠٨١ّی رؿیغگی ک٤غ. ّغـ رؿیغگی دی٨اف ة٥ جنػ١ی١ات ادارم 

٧٣اد٦ایی ٣ُیؼ دا٣كگاق آزاد ك ا١ّاؿ ٠ْیار٦ػام مػؼٗان قػکٞی در جكػعیل 

                                                           
٦ا ك ٠ؼازْی ک٥ ظػارج از قْب دی٨اف ماٝش ة٥ رؿیغگی ة٥ قکایات ّٞی٥ آف دؿح٥ از ٦یئث .1

٦ام ا٣حُا٠ی رؿػیغگی ةػ٥ جعٞ٘ػات گؼدد ٣یـح٤غ ٠ا٤٣غ ... ٦یئثحی جكکیٜ ٠یكاصغ٦ام دكٝ

ادارم، ق٨رام ا٣حُا٠ی رؿػیغگی ةػ٥ جعٞ٘ػات اّىػام ٣ُػاـ ٤٧٠غؿػی ك ک١یحػة ا٣ىػتاًی 

 (124: 1395دا٣كس٨یاف دا٣كگاق آزاد اؿال٠ی...$٠ك٧غم،
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ی صػاکی از آف اؿػث کػ٥ دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم، ٦ؼچ٤ػغ دكٝحی ة٨دف، ١٦گ

دا٣غ؛ ٨٤٦ز ة٥ ٠الؾ كاصػغم ةػؼام مالصیث ظ٨د را از ٨ٚق ٠سؼی٥ ٗؼاجؼ ٠ی

 ركیکػؼد ٠س١ػ٨ع، درجكعیل ٧٣اد٦ام جضث ک٤حؼؿ ظ٨د ٣ؼؿیغق اؿث. ا٠ا 

 ٤٠كػأ پػػیؼش ك داقػح٥ ةیكػحؼم آدػار ك ٨٘٣ذ دی٨اف آراء در ّاـ، مالصیث

 .#24ػ25: 1392$ا٠ا٠ی ك ؿٞی١ا٣ی،  اؿث قغق ٠سؼی٥ ٨ٚق از ارجظ ٧٣اد٦ام ّٞی٥ دّاكم

ٚا٨٣ف جكکیالت ك آیی٢ دادرؿػی دیػ٨اف ّػغاٝث  ٠10ادق  ٠2ٌاةٙ ةا ة٤غ 

 رؿػػیغگی ةػػ٥ اّحؼاوػػات ك قػػکایات از آراء ك جنػػ١ی١ات ٌْٚػػی» ادارم

٦ام  ٦ایی ٠ا٤٣ػغ ک١یـػی٨ف ٦ام رؿیغگی ة٥ جعٞ٘ات ادارم ك ک١یـی٨ف ٦یئث

# 100$ صٜ اظحالؼ کارگؼ ك کارٗؼ٠ا، ک١یـی٨ف ٨٠و٨ع ٠ػادق ثئ٠اٝیاجی، ٦ی

٦ا ٤٠ضنؼان از صیخ ٣ٛه ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛػؼرات یػا ٠عاٝ٘ػث ةػا  ٚا٨٣ف ق٧ؼدارم

در مالصیث قْب دی٨اف ّغاٝث ادارم اؿث. ةؼظی ةؼ ای٢ ةاكر٣غ ک٥ « ٦ا آف

م٨رت ج١ذیٞی ةیاف قػغق  ة٥ ٠10ادق  2ک٥ ٠نادیٙ ٠ػک٨ر در ة٤غ  ةا كز٨د آف

ا٠ا دی٨اف ّغاٝث ادارم ج٧٤ا مالصیث رؿیغگی ة٥ جن١ی١ات آف دؿػح٥ اؿث 

ادارم را ظ٨ا٦غ داقػث کػ٥ در  ٦ا ك ٠ؼازِ اظحنامی٦ا، ک١یـی٨فاز ٦یئث

ةػا ج٨زػ٥ ةػ٥ کػ٥،  صػاؿ آف #.60: 1393$٨٠الةیگی،كاصغ٦ام دكٝحی جكکیٜ ق٣٨غ 

 ک٥ ق٨رام ا٣حُا٠ی ؿاز٠اف ٤٧٠غؿی یک ٠ؼزِ اظحنامی ادارم ة٥ قػ١ار آف

ركد دی٨اف ّغاٝث ادارم، ةایـحی در راؿحام ٗٞـػ٘ة كزػ٨دم ظػ٨د گػاـ ٠ی

کٞیة ٠ؼازِ اظحنامی ادارم ک٥ ة٥ اظػحالؼ ةػی٢ ةؼدارد ك ةؼای٢ اؿاس، ةؼ 

کػ٥ در ركیػ٥ ٚىػایی،  ا٣غ، ٣ُارت ١٣ایػغ. چ٤افٗؼد ك ادارة رؿیغگی ٨١٣دق

ىایی ٚ دی٨اف ّغاٝث ادارم در ز٠ی٤ة جن١ی١ات ٠ؼازِ ادارم ك ٠ؼازِ قت٥

دا٣ػغ. $در داد٣ا٠ػ٥ ذکؼ ٣كغق اؿث ظ٨د را ماٝش ٠ػی ٠10ادق  2ک٥ در ة٤غ 

ظ٨د را ٣ـػتث ةػ٥ قػ٨رام ّػاٝی دتػث  09/02/1374ة٥ جاریط  14ق١ارق 
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 #.37: 1395$كاُّی ك ؿٞی١ا٣ی،اؿث#  ماٝش دا٣ـح٥

 ٠13/08/1380ػ٨رخ  252قایاف ذکؼ اؿث ک٥ رأم كصغت ركی٥ قػ١ارق 

دارم درظنػ٨ص مػالصیث دیػ٨اف ةػؼام ٦یئث ١ّػ٠٨ی دیػ٨اف ّػغاٝث ا

رؿیغگی ة٥ آراء ٠ؼازِ اظحنامی ادارم ك اؿحذ٤اء ة٨دف رؿػیغگی در ؿػایؼ 

٠٘یػغ مػالصیث دیػ٨اف در » ٠10ادق  2دارد ک٥ صکٟ ٠ٛؼر در ة٤غ ٠ؼازِ ةیاف ٠ی

رؿیغگی ة٥ آراء ٌْٚی ٠ٌٞٙ ٠ؼازِ اظحنامی ادارم از صیخ ٣ٛػه ٚػ٨ا٣ی٢ ك 

٨٠زب ٚا٨٣ف ٠ـحذ٤ا قػغق  اؿث ٠گؼ در ٨٠اردم ک٥ ة٦٥ا ٠ٛؼرات یا ٠عاٝ٘ث ةا آف

ٝػا امٜ ةؼ قػ٨١ؿ مػالصیث دیػ٨اف در  #206ػ207: 1396ظ٨اق ك دیگؼاف،$٣ساةث «ةاقغ.

کػ٥ جنػؼیضی  ٣ُارت ةؼ جن١ی١ات ك آراء ٠ؼازِ اظحنامی ادارم اؿث ٠گؼ آف

ةؼ ّغـ مالصیث دی٨اف ق٨د ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ ٚا٨٣ف ؿاز٠اف ٣ُاـ ٤٧٠غؿػی 

ةػؼ ّػغـ مػالصیث دیػ٨اف در ٣ُػارت ةػؼ آراء  ک٤حؼؿ ؿاظح١اف صک١ػی ٠ت٤یك 

 ق٨رام ا٣حُا٠ی ٣ُاـ ٤٧٠غؿی ٠ٛؼر ٣غاقح٥ اؿث.

  وتٕجٍ

مػادرق از ؿػ٨م ٦یئػث  24/10/1398ػػ786در رأم كصغت ركیػ٥ قػ١ارق 

٠٨١ّی دی٨اف ّاٝی کك٨ر، صکٟ قغق اؿث ک٥ جن١ی١ات ق٨رام ا٣حُػا٠ی ٣ُػاـ 

ةاقػغ. ةػا ج٨زػ٥ کغاـ از ٠ضاکٟ دادگـحؼم ١٣ػی ٦یچ٤٧٠غؿی ٚاةٜ جسغیغ٣ُؼ در 

ة٥ دٝیٜ ٔیؼٚاةٜ اّحؼاض اّػالـ کػؼدف آراء یػک ٠ؼزػِ ػ ة٥ ا١٦یث رأم مادرق 

٠ـئٞة صػائؽ ا١٦یػث  ػ اظحنامی ادارم ك ؿٞب صٙ دادظ٨ا٦ی گؼك٦ی از ٠ؼدـ

آف اؿث ک٥ رأم یادقغق چ٥ ةؼ پایة ٨ٚا٣ی٢، ٠ٛؼرات ك ام٨ؿ ص٨ٛٚی مادر قػغق 

 ١٣ایغ.ایة ٠ـح٤غاجی گـحؼق ةؼظی ام٨ؿ ٚا٨٣ف اؿاؿی را ٠ضغكد ٠یك چ٥ ةؼ پ

٦ام ٤٠غرج در آف، ٠تا٣ی ٣ُػارت ٚىػایی در رأم ٨٠رد ةضخ ك اؿحغالؿ
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٨ًر ظػاص دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم در جىػ١ی٢ صاک١یػث  ٠ؼازِ ٚىایی ك ة٥

ك از ؿػ٨م  ٚا٨٣ف ةؼ ٠ؼازِ اظحنامی ادارم ة٥ كرًة ٗؼا٨٠قی ؿپؼدق قػغق

٨٠زب آف  ز اٝحؽاـ ة٥ اصکاـ ٚا٨٣ف اؿاؿی ك ٨ٚا٣ی٢ ّادم کػ٥ ةػ٥ردم ادیگؼ، 

٠ضاکٟ دادگـحؼم دارام مالصیث ّاـ در رؿیغگی ة٥ اظحالٗات، ج١ُٞات ك 

جؼ، در رأم یادقػغق امػ٨ؿ گؼدد. ة٥ ةیاف ركق٢قکایات ٦ـح٤غ ٠كا٦غق ١٣ی

ک٥ ٠حى٢١ صػٙ  173ك  170، 159، 156، ٠34حْغد ٚا٨٣ف اؿاؿی ٠ا٤٣غ امٜ 

در پكحیتا٣ی از ص٨ٛؽ ٗػؼدم ك  ٚىایی٨٥ا٦ی اٗؼاد، ا٦غاؼ كز٨دم ٨ٚق دادظ

ازح١اّی ك جأ٠ی٢ ّغاٝث، امػٜ ك ٚاّػغق ةػ٨دفه رؿػیغگی ةػ٥ قػکایات در 

ةاقػغ ٠ضاکٟ ّاـ دادگـحؼم ك ٣یؽ ٣ُارت ٚىایی دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ٠ػی

ةؼ ٔیؼٚاةػٜ  ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار ٣گؼٗح٥ اؿث. ةؼ ١٦ی٢ اؿاس، صکٟ مادرق ٠ت٤ی

ؼاض ة٨دف ٣ُؼات ق٨رام ا٣حُا٠ی ٣ُاـ ٤٧٠غؿػی در ٠ؼازػِ ٚىػایی ةػؼ اّح

 ٚىػایی٦٥ام ٔٞي ك ةؼظالؼ اصکاـ ٚا٨٣ف اؿاؿی ك ا٦غاؼ ٨ٚق پایة اؿحغالؿ

ك ٣یؽ ٣اٚه ٗٞـ٘ة كوِ ٠ضاکٟ دادگـحؼم در اصٛاؽ صٙ ك جأ٠ی٢ ّغاٝث ك 

 ٗاٚغ كزا٦ث ٚا٣٨٣ی اؿث.

٦یئػػث  ٠02/08/1390ػػ٨رخ  ٨٠322زب رأم قػػ١ارق  از ؿػػ٨م دیگػػؼ ةػػ٥

٠٨١ّی دی٨اف ّغاٝث ادارم ٣یؽ رؿیغگی ةػ٥ قػکایات از جنػ١ی١ات قػ٨رام 

ا٣حُا٠ی ٣ُاـ ٤٧٠غؿی در مالصیث دیػ٨اف ّػغاٝث ادارم ٚػؼار ٣ػغارد. دیػ٨اف 

ّػػغاٝث دارام مػػالصیث ٠ٌٞػػٙ در رؿػػیغگی ةػػ٥ قػػکایث از آراء ٠ؼازػػِ 

ـ ج٨ا٣ػغ ةػؼ ّػغام کػ٥ ج٧٤ػا درمػ٨رجی ٠ػیاظحنامی ادارم اؿث ةػ٥ گ٣٨ػ٥

ةؼ ّغـ مالصیث دیػ٨اف  مالصیث ظ٨د رأم د٦غ ک٥ صکٟ مؼیش ٚا٣٨٣ی ٠ت٤ی

٦ػام ّغاٝث در ةازةی٤ی ٚىایی از آراء ای٢ ٠ؼازِ كز٨د داقح٥ ةاقػغ. اؿػحغالؿ
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٦یئث ٠٨١ّی دی٨اف ّغاٝث ادارم در ٣٘ی مالصیث ظ٨د در رؿیغگی ةػ٥ آراء 

٣ُاـ ٤٧٠غؿػی  ق٨رام ا٣حُا٠ی ٣ُاـ ٤٧٠غؿی ک٥ ةؼ پایة جكکیٜ ق٨رام ا٣حُا٠ی

٨٠زب مػالصیث اظحنامػی ك ٠ٌٞػٙ  در دؿ ٧٣اد ٠٨١ّی ٔیؼدكٝحی اؿث، ة٥

دی٨اف ّغاٝث ادارم در رؿیغگی ة٥ قکایات از آراء ٠ؼازػِ اظحنامػی ادارم 

٠ؼدكد اؿث. ة٤اةؼای٢، دی٨اف ّغاٝث ادارم ةایـحی ة٥ ٨٤ّاف یک ٠ؼزِ ٚىایی، 

ظػ٨د ةػؼ جنػی١ات ك  ك از ًؼیػٙ قػْب ٠10ادق  2ك ة٤غ  ٠173ٌاةٙ ةا امٜ 

 ٣ُؼات ق٨رام ا٣حُا٠ی ٣ُاـ ٤٧٠غؿی ٣ُارت ١٣ایغ.

ک٤غ کػ٥ کٞیػة ٚا٨٣ف اؿاؿی اٚحىاء ٠ی 34صٙ دادظ٨ا٦ی ٠نؼح در امٜ 

٠ؼازِ دادگـحؼم ةا صٍ٘ مالصیث ذاجی ظ٨د، قؼایي ازؼام صػٙه یادقػغق 

را ةؼام ١٦گاف ٧٠یا ١٣ای٤غ. ای٢ ٠ـئٞة ٧٠ػٟ، در ٣ُػؼات قػ٨رام ٣گ٧تػاف در 

ی ٠ٕایؼت یا ّغـ ٠ٕایؼته ٨ٚا٣ی٢ ٠عحٖٞ ةا ٚػا٨٣ف اؿاؿػی ك ٠ػ٨ازی٢ ةؼرؿ

ام ک٥ ق٨رام ٣گ٧تاف در ٨٠ارد ٠حْغد، ٌْٚػی قؼع جسٞی یاٗح٥ اؿث. ة٥ گ٥٣٨

اّالـ ٨١٣دف آراء ٠ؼازِ اظحنامی ادارم ك ؿٞب صٙ جسغیػغ٣ُؼظ٨ا٦ی از 

گػػػار ّػػادم را ةػػ٥ دٝیػػٜ ؿػػٞب صػػٙ  آراء ٠ضػػاکٟ یادقػػغق از ؿػػ٨م ٚا٨٣ف

ظ٨ا٦ی، ٠ٕایؼ ةػا ٚػا٨٣ف اؿاؿػی ك  ا٦ی ك ٠ضؼكـ ٨١٣دف اٗؼاد از جُٟٞدادظ٨

٨٠ازی٢ قؼّی اّالـ ٨١٣دق اؿث. در رأم كصغت ركیة مادرق، دی٨اف ّػاٝی 

جؼی٢ ٠ؼزِ ٚىایی، ة٥ ّغـ ا٠کاف جسغیػغ٣ُؼظ٨ا٦ی از کك٨ر ة٥ ٨٤ّاف ّاٝی

 جن١ی١ات ق٨رام ا٣حُا٠ی ٣ُاـ ٤٧٠غؿی در کٞیة ٠ؼازِ ٚىایی صکٟ ١٣ػ٨دق

گؼٗح٥ در ٠ح٢ رأم ك ٣یؽ ٣ُؼیػة ١٣ای٤ػغة  ٦ام م٨رتک٥ ؿیؼ اؿحغالؿ صاؿ آف

گ٣٨ػ٥ ٣ػل ٚػا٣٨٣ی مػؼیش ك ٦یچ ػ ا٣غک٥ ٠ت٤ام رأم مادرق ة٨دقػ دادؿحاف 

٨ا٦ی از آراء ایػػ٢ قػػ٨را ارائػػ٥ ةػػؼ ّػػغـ ا٠کػػاف جسغیػػغ٣ُؼظ ٠كػػعل ٠ت٤ی

ل ٨٠زػ٨د د٦غ. ة٤اةؼای٢ قایـح٥ اؿث جغاةیؼم اجعاذ گؼدد جا اةحغا ٣ٛػای ١٣ی
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در رأم كصغت ركیة ٨٠رد ةضخ، رِٗ ك ؿپؾ ةا اجکا ةؼ ٚػ٨ا٣ی٢ ك ٠ٛػؼرات 

٠ؼجتي، ٠ؼزِ ماٝش در جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی از جن١ی١ات ق٨رام ا٣حُا٠ی ٣ُػاـ 

٣ْ٘اف ٠ؼةػ٨ط،  ةؼ جى١ی٢ صٙ دادظ٨ا٦ی ذم ٤٧٠غؿی ٠كعل گؼدد جا ّالكق

 ی ق٨د.ة٥ ٠ح٢ٛ ة٨دف رأم مادرق از صیخ جى١ی٢ ام٨ؿ ٚا٨٣ف اؿاؿی ٤٠ح٧
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 مىبثغ

قعنیث ظ٨ا٦اف در دی٨اف ّػغاٝث »#، 1393ا٠ا٠ی، ٠ض١غ ك ٧٠ـحی ؿٞی١ا٣ی $ -

 .1، ق١ارق حمًلٓمطبلؼبت، «ادارم

اٝگ٨م ٤٠اؿػب ةػؼام جػغكی٢ ٚػا٨٣ف »#، 1392ظـؼكم، اص١غ ك كٝی رؿح١ی $ -

، «ادارم در ایؼاف ك وػؼكرت آف؛ ٣ُػاـ ٗؼا٣ـػ٨م یػا ا٣گٞیـػی دادرؿی آیی٢ 

 .2، ق١ارق تطجٕمٓحمًقَبْپظيَص

٠٨١ّی دی٨اف  ٚىایی در آراء ٦یئثچیـحی ٠ؼازِ قت٥»#، 1396قْتا٣ی، یاكر $ -

 .3، ق١ارق ػمًمٓحمًقجستبسَبْ، «ادارمّغاٝث 

 ، چاپ ةیـحٟ، ج٧ؼاف: ؿ١ث.حمًق اداسْ#، 1395ًتاًتایی ٠ؤج٤١ی، ٨٤٠چ٧ؼ $ -

ف: ا٣حكارات ، ج٧ؼاانٔشحمًق اسبسٓ جمًُسْ اسالمٓ ا#، 1397ّتاؿی،ةیژف $ -

 دادگـحؼ.

ٚىػایی ةػؼ آراء ٣ُػارت »#، 1398دادزادق $ اهلل ّٞی ٠ض١غ ك ركحزادق، ّٞیٗالح -

ٓ حمًق  مطبلؼبت،« ادارم در ایؼاف ك ٝت٤ػافدادرؿی اظحنامی  ٠ؼازِ ، تطجٕما

 .2ق١ارق 

اداسْ ػذالت  دادسسٓ دًٔان لبوًن تطىٕالت ي إٓٔه#، ٠1395ك٧غم، ّٞی $ -

 ، ج٧ؼاف: ظؼؿ٤غم.وىًوٓ حمًلٓدس وظم 

- $ ......................1397 ،# ْ ، ج٧ػؼاف: قػؼکث فشَىگ اغطالحبت حماًق اداس

 ؿ٧ا٠ی ا٣حكار.

٠ػػ٨رخ  961جضٞیػػٜ ك ةؼرؿػػی رأم قػػ١ارق »#، ٠1393ػػ٨الةیگی، ٔال٠ؼوػػا $ -

ةؼ ّغـ مالصیث دی٨اف ٣ـتث ة٥ رؿػیغگی ةػ٥ اّحػؼاض از  ٠ت٤ی 27/05/1393

 .1ق١ارق  اداسْ،ػذالت وبمٍ سئٍ لابٔٓ دًٔان  ديفػل، «ةؼگ٥ ٥ٌْٚ ٠اٝیاجی

#، 1396زادق $اٝغی٢ ٨٠ؿ٨م ظ٨اق، ٠ؼجىی ك ٗا٥١ً اٗكارم ك ؿیغ ق٧اب٣ضاةث -

-ادارم در صٛػ٨ؽ ٦ام ٠ؼازػِ اظحنامػی  ق٤اؿی ؿاظحار ك مالصیثآؿیب»

 .78ك  77، ق١ارق لابٔٓحمًق َبْ دٔذگبٌ، «ایؼافادارم 
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، «ظ٨ا٣غق در دی٨اف ّػغاٝث ادارم»#، 1395ی١ا٣ی $كاُّی، ٠سحتی ك ٧٠ـحی ؿٞ -

 13، ق١ارق ػمًمٓداوص حمًق 

 سبٔت

 ؿا٠ا٣ة زا٠ِ ٣ُؼات ق٨رام ٣گ٧تاف -
http://nazarat.shora-rc.ir/ 

 ظتؼگؽارم ٠یؽاف -
https://www.mizanonline.com/ 
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