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 االتجبع ثًدن سأْ لطؼٓ دادسشا وسجت ثٍ دادگبٌ وٕفشْ الص 

 دس سسٕذگٓ ثٍ دػًاْ ضشس ي صٔبن وبضٓ اص جش  

 1ّارؼ اؿغم

 چىٕذٌ

پؾ از ك٨ٚع جنادؼ ةی٢ یک دؿحگاق ٨٠ج٨ر ؿیکٞث ك ّػاةؼ پیػادق ك ٠حػ٨ارم قػغف 

٣سػاـ جضٛیٛػات گػؼدد. ةْػغ از اام ةؼام رؿیغگی ة٥ ٨٠وػ٨ع جكػکیٜ ٠ػیرا٤٣غق، پؼك٣غق

ز٧ث ق٤اظح٥ ٣كغف را٤٣غق ٠ح٨ارم، ٣ـتث ة٥ پؼك٣غق ٚؼار ٤٠ِ جْٛیػب مػادر  ٠ٛغ٠اجی ك ة٥

گؼدد ك ة٥ دؿح٨ر دادؿحاف پؼك٣غق ةؼام مغكر صکٟ ة٥ پؼداظث دی٥ ة٥ دادگػاق کی٘ػؼم ٠ی

ک٥ ظ٨ا٦اف دالیٜ کاٗی ةػؼام ادتػات  ز٧ث ای٢ گؼدد. پؾ از جكکیٜ زٞـ٥ ة٥ دك ارزاع ٠ی

ق٨د. ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ پؼك٣ػغة ئ٥ ٣کؼدق اؿث، صکٟ ة٥ ةٌالف د٨ّا مادر ٠ید٨ّا ارا

آكرم ادٝة کاٗی ك اصؼاز كٚػ٨ع زػؼـ ةػ٥ یادقغق پؾ از ا٣ساـ جضٛیٛات در دادؿؼا ك ز١ِ

دادگاق ارؿاؿ قغق ة٨د ك ّٞث مغكر ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب ٦ٟ ق٤اظح٥ ٣كػغف را٤٣ػغة ٠حػ٨ارم 

رؿغ ک٥ جن١یٟ دادگاق کی٘ؼم ک٥ در . ة٤اةؼای٢ ة٥ ٣ُؼ ٠یة٨دق ك ٥٣ ة٥ ز٧ث ّغـ ارائة دٝیٜ

ای٢ پؼك٣غق ٨٤ّاف دادگاق ص٨ٛٚی را داقح٥ ك ةؼاؿاس مالصیث جک١یٞی ةػ٥ یػک ٨٠وػ٨ع 

ةاقغ. ای٢ ٨٠و٨ع  ص٨ٛٚی رؿیغگی ٨١٣دق، در جْارض ةا ٠٘اد رأم ٌْٚی ٠ؼزِ کی٘ؼم ٠ی

وؼكرت جتْیػث دادگػاق ةؼظالؼ ٚاّغق ج٨٘ؽ رأم ٠ؼزِ کی٘ؼم ةؼ رأم ٠ؼزِ ص٨ٛٚی ك 

 ک٤٤غق ة٥ وؼر ك زیاف از رأم کی٘ؼم اؿث.رؿیغگی

االجتػاع ةػ٨دف، ـدّػ٨ام وػؼر ك زیػاف ٣اقػی از زػؼـ، دادؿػؼا، الز ياطگبن ولٕذْ:

 مالصیث
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 ممذمٍ

٤٦گا٠ی ک٥ قاکی در ظیاةاف در صاؿ جؼدد ةػ٨دق  ،ةؼاؿاس ٠ضح٨یات پؼك٣غق

قاکی ةػ٥ دركف زػ٨م آب  اؿث ةا یک دؿحگاق ٨٠ج٨رؿیکٞث ةؼظ٨رد کؼدق ك

٨٠جػ٨ر ؿػیکٞث  ة٦ام ٠حْغدم ة٥ ایكاف كارد قغق اؿث ك را٤٣غ اٗحادق ك آؿیب

ق٨د. ةا ج١اس ق٧ؼك٣غاف ةا اكرژا٣ؾ ك واةٌاف دادگـػحؼم ٠ؼاجػب  ٠ح٨ارم ٠ی

ایؼاد وػؼب ك زػؼح ٔیػؼ »ام ةا ٨٤ّاف  ق٨د ك پؼك٣غق ٨ٗؽ م٨رت ٠سٞؾ ٠ی

 ١ّػ٠٨ی ك ا٣ٛػالبدر دادؿػؼام « یاصحیاًی در ا٠ؼ را٤٣ػغگ ١ّغم ٣اقی از ةی

گػؼدد کػ٥  جكػکیٜ ٠ی را١٤٦ایی ك را٤٣غگی# زؼایٟ$٠سح١ِ رؿیغگی ة٥  قیؼاز

قْتة دادیػارم وػ٢١ اّػالـ گؼدد.  دادیارم ارزاع ٠ی قْب یکی از پؼك٣غق ة٥

 ک٘ایث ك ظحٟ جضٛیٛات ة٥ قؼح زیؼ ٠تادرت ة٥ مغكر ٚؼار ٨١٣دق اؿث.
 لشاس مىغ تؼمٕت

یات پؼك٣ػغق ازز١ٞػ٥ ٣ُؼیػة پؽقػکی ٚػا٣٨٣ی، ٣ُؼیػة ةا ٤ّایث ة٥ ٠ضح٨»

ةاقػغ ٝکػ٢ ةػ٥ دٝیػٜ ّػغـ کارق٤اس رؿ١ی دادگـحؼم ك٨ٚع ةؽق ٠ضؼز ٠ػی

ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی  265اصؼاز ا٣حـاب ةؽق ة٥ قعل ٠ْی٢ ة٥ اؿح٤اد ٠ادق 

قػ٨د. ٚػؼار مػادرق پػؾ از جأییػغ کی٘ؼم ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب مادر ك اّالـ ٠ی

َؼؼ دق ركز از جاریط اةالغ، از ؿػ٨م قػاکی ٚاةػٜ ٠ْاك٣ث ٠ضحؼـ دادؿحاف 

ةاقغ. و٤١ان ٠نغكـ صاددػ٥ اّحؼاض در دادگاق کی٘ؼم دك ق٧ؼؿحاف قیؼاز ٠ی

ٚا٨٣ف ةی٥١ ازتػارم ظـػارت كاردق ةػ٥ اقػعاص داٝػخ  21در راؿحام ٠ادق 

٨٠رظػ٥  ٣734اقی از كؿایٜ ٣ٛٞیػ٥ ٨٠جػ٨رم ك رأم كصػغت ركیػ٥ قػ١ارق 

 «.گؼددؼم دك قیؼاز ٠ْؼٗی ٠یة٥ دادگاق کی٘ 22/07/1393
 ةػ٥ دادگػاق کی٘ػؼم دك ةػ٥ دؿػح٨ر ٠ْػاكف دادؿػحافقؼح ٨ٗؽ پؼك٣غق   ة٥

از  ،ق٨د ک٥ دادگاق پؾ از جْیػی٢ كٚػث رؿػیغگی قیؼاز ارزاع ٠ی ق٧ؼؿحاف
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دّػ٨ت  ٦ام ةػغ٣ی $از ایػ٢ پػؾ مػ٤غكؽ#جأ٠ی٢ ظـارت قاکی ك م٤غكؽ
. ٧٣ایحان دادگاق پػؾ از دادرؿی صاوؼ ق٣٨غ ةک٤غ جا در كٚث ٠ٛؼر در زٞـ ٠ی

 ١٣ایغ.جكکیٜ زٞـ٥ ك پؾ از اؿح١اع ا٧َارات ًؼٗی٢ رأم مادر ٠ی
 ْ دادگبٌأس

درظن٨ص درظ٨اؿث آٚام $ح#.$ؽ# ٗؼز٣غ $خ# ةا كکاٝػث آٚػام $اَ#.$س#. ةػ٥ ًؼٗیػث »
٦ام ةغ٣ی دایؼ ةؼ پؼداظث دی٥ ةا ٤ّایث ة٥ ٠ضح٨یػات پؼك٣ػغق گػؽارش  ٠ی٢ ظـارتأم٤غكؽ ج

٤اع كزػغاف ]ك[ ٠ضک١ػ٥ ا٣حُا٠ی ك ٣ُؼ ة٥ ای٣٢یؼكم  ةاكٝی پـػ٤غ  ک٥ دٝیٜ ك ٠غرکی ک٥ ٨٠زب ٚا
ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی صکٟ ةػ٥ رد  ٨١٤197دق اؿث ٝػا دادگاق كٗٙ ٠ادق ٣ةاقغ ة٥ دادگاق ارائ٥ 

ركز پػؾ از اةػالغ  20م مادرق صى٨رم ك َػؼؼ أدارد. ردرظ٨اؿث ظ٨ا٦اف مادر اّالـ ٠ی
 .«در ٠ضاکٟ جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ٗارس ٠ی ةاقغٚاةٜ جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی 

ز٧ث ّػغـ  گؼدد ک٥ پؾ از مػغكر ٚػؼار ٤٠ػِ جْٛیػب ك ةػ٠٥الص٥ُ ٠ی
اّحؼاض قاکی، رأم مادرق ٌْٚیث یاٗح٥ اؿث ك قاکی ةػ٥ اؿػح٤اد ایػ٢ رأم 
ک٥ ةْغ از ا٣ساـ جضٛیٛات ٠ٛغ٠اجی مادر قغق ك ك٨ٚع ةؽق یادقغق ك ٠حػ٨ارم 

غق اؿػث؛ درظ٨اؿػث ٠ضک٠٨یػث مػ٤غكؽ ٨٠زب آف اّالـ ق ة٨دف ٠ح٧ٟ ة٥
جأ٠ی٢ ظـارت ةغ٣ی ة٥ پؼداظث دی٥ را در دادگاق کی٘ؼم دك ٨١٣دق اؿث کػ٥ 
٨٠رد پػیؼش دادگاق كاِٚ ٣كغق اؿث. آ٣چ٥ ٠كعل اؿػث کػ٥ رأم ٠ؼازػِ 
ٚىایی دارام اّحتار ةاالیی اؿث ك ّغـ ج٨ز٥ ة٥ ٠٘اد آف ةغكف ؿػتب ٨٠زػ٥ 

ٜ ًؼح اؿث ک٥ آیػا دادگػاق کی٘ػؼم ةؼظالؼ ٚا٨٣ف اؿث. صاؿ ای٢ ؿؤاؿ ٚاة
دك در د٨ّام ص٨ٛٚی ٠ٞؽـ ة٥ جتْیػث از ٠٘ػاد ٚػؼار ٤٠ػِ جْٛیػب مػادرق از 

 دادؿؼا $ک٥ ٌْٚیث یاٗح٥# اؿث  

  مجبوٓ لبوًوٓ سأْ .1

ؽ.ـ.ا.# ا٠ػا  ٦14ا آكردق قػغق اؿػث $٠ػادق  چ٥ در ق١ار ٠سازات دی٥ اگؼ
ای٢ ٠ا٦یث  ؽ.ـ.ا.#. 452اصکاـ ك آدار و١اف ك ٠ـئ٨ٝیث ٠غ٣ی را دارد $٠ادق 
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دّػ٨م  ، ة٥ ا٨٠ر قکٞی ٦ٟ ؿؼایث کػؼدق ك ةػؼام رؿػیغگی ةػ٥ دكگا٣ة دی٥
دی٥ ٦ٟ ٠ؼازِ کی٘ؼم ك ٦ٟ ٠ؼازِ ص٨ٛٚی مالصیث داقح٥ $ةؼظالؼ  ة٠ٌاٝت

٦ا# ك ة٥ ج٤اؿب ٨٠و٨ع ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠ػغ٣ی یػا کی٘ػؼم  ؿایؼ ٠سازات
ام ةغ٣ی ٣اقػی از جنػادٗات ٦ در آؿیباٗؽكف ةؼ ای٢، ةایـحی رّایث گؼدد. 

ةؼاؿاس ٚا٨٣ف ةی١ة ازتارم ظـارت كارد قغق ة٥ قعل داٝخ در  را٤٣غگی،
ةػؼ ٠ٛنػؼ در  ّػالكق 1395ادؼ ص٨ادث ٣اقی از كؿیٞة ٣ٛٞیػ٥ ٠نػ٨ب ؿػاؿ 

« مػ٤غكؽ» 1ك در ٠ػ٨ارد ظامػی« قؼکث ةی١ػ٥»م٨رت ةی٥١ ة٨دف ظ٨درك، 
 دار پؼداظث دی٥ ٦ـح٤غ. ٧ّغق

ٛنؼ ق٤اؿایی ٣كغق اؿث؛ اگؼچ٥ ّغـ ق٤اؿایی یا ٠ ةدر ٨٠اردم ک٥ را٤٣غ

٠ح٨ارم ة٨دف ٠ح٧ٟ ٠ا٣ِ جضٛیٛات ٣تػ٨دق ك دادؿػؼا ةایػغ پؼك٣ػغق را ١٦چ٤ػاف 

٠٘ح٨ح ٣گ٥ داقح٥ ك ةػ٥ د٣تػاؿ ق٤اؿػایی ٠ػح٧ٟ ةاقػغ ٝکػ٢ ةػ٥ دٝیػٜ ایسػاد 

٠كکالت ١ّٞی پؾ از ٠غجی از قػؼكع جْٛیػب ك پػؾ از ا٣سػاـ جضٛیٛػات 

« ٚؼار ٤٠ػِ جْٛیػب»٠ٛنؼ ةا مغكر  ةیی را٤٣غ٨١ْ٠ؿ ك درم٨رت ّغـ ق٤اؿا

٦ا ة٥ دٝیٜ وػؼكرت دادگاقةؼظی از  گكث. در ای٢ صاٝث٠ی٠عح٥٠٨  قپؼك٣غ

مغكر کی٘ؼظ٨اؿث ةؼام رؿیغگی دادگاق کی٘ؼم $ک٥ ة٥ ٝضاظ مػغكر ٚػؼار 

قػاکی را ةػؼام  ٤٠ِ جْٛیب ١٠ک٢ ٣ت٨د# ك ١٦چ٤ی٢ ٝؽكـ جٛغیٟ دادظ٨اؿث،

                                                           
٦ػام ةػغ٣ی  قی از كؿایٜ ٣ٛٞیػ٥، ظـػارتدیغگاف ص٨ادث ٣ا ة٥ ٨ُ٤٠ر ص١ایث از زیاف :٠21ادق» .1

٣ا٥٠، ةٌالف ٚؼارداد ةی٥١، ق٤اظح٥ ٣كػغف  كارد ة٥ اقعاص داٝخ ک٥ ة٥ ّٞث ٗٛغاف یا ا٣ٛىام ةی٥١
٣ا٥٠ ٣اقی از اٗؽایف ٠تٞٓ ریاٝی دی٥ یػا جْٞیػٙ یػا  ٠ـتب صادد٥، کـؼم پ٨قف ةی٥١ ةكؿی٥ٞ ٣ٛٞی

گػؼ ٨٠وػ٨ع ٠ػادق  كرقکـػحگی ةی١ػ٨ٕٝ٥ پؼكا٥٣ ْٗاٝیث قؼکث ةی٥١ یا مغكر صکٟ ج٨ٖٚ یػا 
٦ام ةػغ٣ی کػ٥ ظػارج از ج٧ْػغات ٨ًرکٞی ظـارت ای٢ ٚا٨٣ف، ٚاةٜ پؼداظث ٣تاقغ، یا ة٥# $22

، ج٨ؿػي #17گؼ ٠ٌاةٙ ٠ٛؼرات ای٢ ٚا٨٣ف اؿث ة٥ اؿحذ٤ام ٨٠ارد ٠نػؼح در ٠ػادق $ ٚا٣٨٣ی ةی٥١
 «.دق٨ زتؼاف ٠ی« ٦ام ةغ٣ی م٤غكؽ جأ٠ی٢ ظـارت»م٤غكؽ ٠ـحٛٞی ة٥ ٣اـ 
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٨١٣د٣ػغ ك $ة٥ ز٧ث دریاٗػث دیػ٥# ارقػاد ٠ػی ًؼح د٨ّا در دادگاق ص٨ٛٚی

٦ا ةغكف ٣یاز ة٥ ج٤ُػیٟ کی٘ؼظ٨اؿػث ك جٛػغیٟ دادظ٨اؿػث ةػ٥ ةؼظی دادگاق

٦یئث ٠٨١ّی دی٨اف ّػاٝی کكػ٨ر ةػا کؼد٣غ. ٨٠و٨ع ٠ٌاٝتة دی٥ رؿیغگی ٠ی

٦ا در ای٢ ز٠ی٥٤ ةا مغكر رأم كصغت ركیػ٥ قػ١ارق  اقارق ة٥ اظحالؼ دادگاق

درمػ٨رت ا٠ح٤ػاع مػ٤غكؽ از »ةیاف داقػح٥ کػ٥  22/07/1393در ٨٠رخ  734

دادگاق ٠٨١ّی زؽایی ماٝش ة٥ رؿیغگی ك  ،دیغق پؼداظث ظـارت ةغ٣ی زیاف

٣ُؼ درظن٨ص ٠ػ٨رد ظ٨ا٦ػغ ةػ٨د ك رّایػث جكػؼی٘ات ٠ٛػؼر ةػؼام  ا٧َار

 «.دّاكم ص٨ٛٚی در ای٢ ٨٠رد وؼكرت ٣غارد

الت ةػؼام رٗػِ ٠كػک ٠1392نػ٨ب ؿػاؿ  ؽ.آ.د.ؾ ٠85ادق گػار در  ٚا٨٣ف

در ٨٠اردم ک٥ دیػ٥ ةایػغ از »ک٥:  ة٨د١ّٞی در رؿیغگی ة٥ د٨ّام دی٥ ٠ٛؼر کؼدق 

ا١ٝاؿ پؼداظث ق٨د پؾ از اجعػاذ جنػ١یٟ ٚػا٣٨٣ی رازػِ ةػ٥ ؿػایؼ ز٧ػات  ةیث

«. قػ٨د پؼك٣غق ة٥ دؿح٨ر دادؿحاف ةؼام مغكر صکٟ ٠ٛحىی ة٥ دادگػاق ارؿػاؿ ٠ی

قػث ك ٗٛػي در ٠ػ٨رد قػ٨١ؿ ٠ضػغكدم دا ةک٥ ای٢ ٠ػادق دایػؼ ا٠ا ة٥ ز٧ث ای٢

جػاریط گػػار در  ا١ٝاؿ ًؼؼ د٨ّا ةػ٨د، کػارایی داقػح٥ ٚا٨٣ف ٦ایی ک٥ ةیث پؼك٣غق

٨ٗؽ ٠٨١ّیث ك گـػحؼدگی ةیكػحؼم  ةجتنؼق ة٥ ٠اد ةا اٗؽكدف یک 24/03/1394

صکٟ ای٢ ٠ادق در ٨٠اردم کػ٥ پؼك٣ػغق »ة٥ صکٟ ٠ػک٨ر در ٠ادق داد ك ٠ٛؼر ٨١٣د: 

قػ٨د ا٠ػا  ٦ؼ جن١یٟ دیگؼ در دادؿػؼا ٠عح٠٨ػ٥ ٠یةا ٚؼار ٨ٚ٨٠ٚی جْٛیب ك یا ةا 

   «.ةایغ ٣ـتث ة٥ پؼداظث دی٥ جْیی٢ جکٞیٖ ق٨د]،[ ٣یؽ زارم اؿث
ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿػی کی٘ػؼم اصکػا٠ی را در  16ك  15گػار در ٨٠اد  ٚا٨٣ف

٦ام کی٘ؼم ٠ٛؼر ٨١٣دق اؿث. ةؼ اؿاس ٠ػادق ٨٠رد مالصیث جک١یٞی دادگاق
ج٨ا٣غ ة٥ د٨ّام وػؼر ك زیػاف ٣اقػی از زػؼـ ٠ی ای٢ ٚا٨٣ف دادگاق کی٘ؼم 151

                                                           
ج٨ا٣غ جن٨یؼ یػا رك٨٣قػث  دیغق از زؼـ ٠ی ک٥ ٠ح٧ٟ جضث جْٛیب ٚؼار گؼٗث، زیاف پؾ از آف» .1
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$ک٥ یک د٨ّام ص٨ٛٚی اؿث# رؿیغگی ١٣ایغ ك در ای٢ راؿحا ةایػغ جكػؼی٘ات 
ایػ٢ ٚػا٨٣ف جأکیػغ  161آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی را رّایث ١٣ایغ. ١٦چ٤ی٢ در ٠ادق  

قغق اؿث اقعاص اظحیار دار٣غ د٨ّام وؼر ك زیاف ٣اقی از زػؼـ را از اةحػغا 
 ٠ا٣ِ اؿث.٨ٚی ًؼح ١٣ای٤غ ك ًؼح آف در دادگاق کی٘ؼم ٦ٟ ةالدر دادگاق صٛ

 ومذ ي ثشسسٓ سأْ .2

ام  گا٣ػ٥ ک٥ اصکػاـ دك گؼدد ة٥ دٝیٜ اة٧اـ در ٠ا٦یث دی٥ ك ای٢ ٠الص٥ُ ٠ی
درظن٨ص دی٥ كوِ قغق اؿث در رؿیغگی ة٥ ایػ٢ ا٠ػ٨ر در ةػی٢ ٠ؼازػِ 

ّاٝی کك٨ر ٚىایی اظحالٗاجی كز٨د داقح٥ اؿث ک٥ ٦ٟ ٦یئث ٠٨١ّی دی٨اف 
گػار ةؼام کاؿح٢ از ای٢ اة٧ا٠ات در ٗؼای٤غ رؿػیغگی ٠ستػ٨ر ةػ٥  ك ٦ٟ ٚا٨٣ف

کػ٥ ج١ػا٠ی  ا٣غ ا٠ا ةػ٥ دٝیػٜ ایػ٢ آكرم كوِ ٨١٣دق ٠غاظ٥ٞ قغق ك اصکاـ اٝؽاـ
ز٨ا٣ب ٨٠و٨ع ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار ٣گؼٗح٥ اؿث، ٨٤٦ز اة٧ا٠ػاجی كزػ٨د دارد ك 

 ٨ٗؽ ٨١٣د یاٗح٥ اؿث. ة٦ا در داد٣ا٠ یکی از آف
ةْغ از اصؼاز ك٨ٚع ةؽق ة٥ ز٧ػث   ک٥ در دادؿؼا در ای٢ پؼك٣غق، پؾ از ای٢

پؼك٣غق ز٧ػث پؼداظػث  ؛مادر قغ« ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب» ق٤اظح٥ ٣كغف ةؽ٦کار
                                                                                                                       
٠نغؽ ج١اـ اد٥ٝ ك ٠غارؾ ظ٨د را ز٧ث پی٨ؿث ة٥ پؼك٣غق ة٥ ٠ؼزِ جْٛیػب جـػٞیٟ ک٤ػغ ك 

 ةدادرؿی، دادظ٨اؿث وؼر ك زیاف ظ٨د را جـػٞیٟ دادگػاق ک٤ػغ. ٠ٌاٝتػ  ظحٟ  از اّالـ  جا ٚتٜ
 .«دادرؿی ٠غ٣ی اؿث رؿیغگی ة٥ آف، ٠ـحٞؽـ رّایث جكؼی٘ات آیی٢وؼر ك زیاف ك 

ا٥٠ ق٨د، د٨ّام ٠ػک٨ر ٚاةػٜ ًػؼح در دادگػاق . »1 ٦ؼگاق د٨ّام وؼر ك زیاف اةحغا در دادگاق ص٨ٛٚی ٚا
ا٠ کی٘ؼم ٣یـث، ٠گؼ آف د٨ّم در دادگاق ص٨ٛٚی، ٠ح٨ز٥ قػ٨د کػ٥  ةک٥ ٠غّی ظن٨می پؾ از ٚا
ج٨ا٣غ ةا اؿحؼداد د٨ّم، ةػ٥ دادگػاق  ٨دق اؿث ک٥ در ای٢ م٨رت ٠یکی٘ؼم ٣یؽ ة ة٨٠و٨ع كازغ ز٤ت

چ٥ د٨ّام وؼر ك زیاف اةحغا در دادگاق کی٘ؼم ٠ٌؼح ك مػغكر صکػٟ  کی٘ؼم ٠ؼاز٥ْ ک٤غ. ا٠ا چ٤اف
ج٨ا٣ػغ ةػا اؿػحؼداد  کی٘ؼم ة٥ ز٧حی از ز٧ات ٚا٣٨٣ی ةا جأظیؼ ٨٠ازػ٥ قػ٨د، ٠ػغّی ظن٨مػی ٠ی

دادگاق ص٨ٛٚی ٠ؼاز٥ْ ک٤ػغ. چ٤ا٣چػ٥ ٠ػغّی ظن٨مػی ٚػتالن وؼر ك زیاف ة٥  ةد٨ّم، ةؼام ٠ٌاٝت
 «.٦ؽی٥٤ دادرؿی را پؼداظح٥ ةاقغ ٣یازم ة٥ پؼداظث ٠سغد آف ٣یـث
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ة٥ دادگاق ارؿاؿ قغق اؿث ا٠ا دادگاق کی٘ؼم دك پػؾ « م٤غكؽ»دی٥ از ؿ٨م 
زػغاف ک٥ دٝیٜ ك ٠غرکی کػ٥ ٨٠زػب ا٤ٚػاع ك ٣ُؼ ة٥ ای٢»جكکیٜ زٞـ٥ ك  از

 ١٣ایػغ. ةاقغ، ارائ٥ ٣كغق اؿث، صکٟ ةػ٥ رد درظ٨اؿػث مػادر ٠ػی« ٠ضک٥١
اةػؼاز ١٣ػ٨دق اؿػث ك دٝیػٜ « دٝیػٜ»قاکی ةؼام ادتات د٨ّام ظ٨د ج٧٤ا یک 

م ٌْٚی از یک ٠ؼزِ کی٘ؼم $ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب# ة٨دق اؿث. ایػ٢ أاةؼازقغق، ر
پؽقکی  ةؼی$ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب# ظ٨د ٠كح١ٜ ةؼ دالیٜ ٠حْغد ازز٥ٞ١ ٣ُ« دٝیٜ»

کارق٤اس رؿ١ی دادگـػحؼم، گػؽارش وػاةٌاف دادگـػحؼم،  ةٚا٣٨٣ی، ٣ُؼی
 ة٨دق اؿث.  ؾق٧ادت ق٨٧د ك گؽارش اكرژا٣

ك ١٦چ٤ی٢ ّغـ ج٨ز٥ م ة٥ دٝیٜ اّحتار ٣غادف ة٥ رأم ٌْٚی کی٘ؼم أای٢ ر
 کػ٥ در ادا٠ػ٥ ة٨دق ة٥ مالصیث جک١یٞی ٠ؼازِ کی٘ؼم ك آدار آف، ٔیؼ ٚا٣٨٣ی

 گؼدد: ٠ی ؿیدك ٨٠رد ٨ٗؽ ةؼر

 ي آثبس آن مشثًط ثٍ غالحٕت راتٓممشسات سػبٔت وىشدن  .2.1

جؼی٢  جؼی٢ ك ة٤یادم ٨ٚاّغ ٠ؼة٨ط ة٥ مالصیث ذاجی ٠ؼازِ ٚىایی از ٧٠ٟ
٨ٚاّغ ٠ؼة٨ط ة٥ ٗؼای٤غ دادرؿی اؿث. ای٢ ٨ٚاّغ زؽء ٚػ٨ا٣ی٢ آ٠ػؼق ةػ٨دق ك 

٥ در ج٨ا٣ػغ ةػ٥ ا٠ػ٨رم کػ ٠ؼة٨ط ة٥ ٣ُٟ ٠٨١ّی اؿث ك ٦ػیچ دادگػا٦ی ١٣ی
ةاقغ، رؿیغگی ١٣ایغ ك ١٦چ٤ی٢ ٦یچ دادگا٦ی  مالصیث ذاجی آف ٠ؼزِ ١٣ی

ج٨ا٣غ ة٥ ا٠ؼم ک٥ در مالصیث ذاجػی آف ٠ؼزػِ ٚػؼار گؼٗحػ٥، رؿػیغگی  ١٣ی
٦ػام صٛػ٨ٚی دارام  ١٤٣ایغ. از آدار ٨ٚاّغ مالصیث ذاجی ای٢ اؿث ک٥ دادگاق
٢ امػٜ در ک٤ػار ایػ مالصیث ٠ح١ایؽ ك ٤٠٘ک از ٠ؼازِ کی٘ؼم ةػ٨دق اؿػث.

گػار ةؼام ٠ؼازِ ٚىایی اٗػؽكف ةػؼ  گؼدد ک٥ ٚا٨٣فاكٝی٥، ٨٠اردم ٠كا٦غق ٠ی
مالصیث پیكی٢، ٨٣ع زغیغم از مػالصیث ةؼٚػؼار ١٣ایػغ. در ایػ٢ صاٝػث 
چ٨ف مالصیث زغیغم ة٥ مالصیث ٚتٜ اٗؽكدق قغق اؿث؛ در صٛیٛػث در 
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ای٢ ٨٠ارد دادگػاق دك ٣ػ٨ع مػالصیث دارد کػ٥ ةـػح٥ ةػ٥ ٣ػ٨ع دّػ٨م ةایػغ 
 الصیث ٚا٣٨٣ی ٠ح٤اؿب را گؽی٤ف ك ةؼاؿاس آف رؿیغگی ١٣ایغ.م

یػػک ٣ػػ٨ع مػػالصیث جک١یٞػػی ةػػؼام ؽ.آ.د.ؾ.  16ك  15ك  ٠14ػػادق در 

٦ػام کی٘ػؼم ٠ػی  دادگػاقم آف ک٥ ةؼ پایػ٥ةیاف قغق اؿث ٦ام کی٘ؼم دادگاق

ک٥ یک د٨ّام صٛػ٨ٚی اؿػث، « وؼر ك زیاف ٣اقی از زؼـ»ج٨ا٤٣غ ة٥ د٨ّام 

مالصیث ذاجػی اؿػث  در پی٣٨غ ةا مالصیث جک١یٞی زغیغ رؿیغگی ١٣ای٤غ.

دیغق ك اّادة زیؼا وؼر ك زیاف ٣اقی از زؼـ ک٥ ٦غؼ آف جؼ٠یٟ ظـارت ةؽق»

كوْیث كم ة٥ صاٝث ؿاةٙ اؿث، ٠ا٦یث ص٨ٛٚی داقح٥ ك ام٨الن در دادگػاق 

ا٠ا ةؼ ة٤یاد ٠ٛؼرات ةاال دادگػاق  #169: 1397$ظػاٝٛی، « ص٨ٛٚی ٚاةٜ ٠ٌاٝت٥ اؿث

 ج٨ا٣غ ة٥ ای٢ د٨ّم رؿیغگی ١٣ایغ.ؼم ٦ٟ ٠یکی٘

دادگاق کی٘ؼم در ای٢ دؿػح٥ از دّػاكم ةایـػحی ٨ٚاّػغ مػالصیث ذاجػی 

دؿػح٥  زغیغ ك ج١ا٠ی آدار آف را رّایث ١٣ایغ. ة٥ كاِٚ دادگاق کی٘ؼم در ایػ٢

در صکٟ یک دادگاق ص٨ٛٚی اؿث ك ٠ا٦یث ؿاةٙ ظ٨د ک٥ ٠ؼةػ٨ط از دّاكم 

د٦غ ك ٠ا٦یث زغیغم کػ٥ ٠ؼةػ٨ط  از دؿث ٠یرا اؿث ة٥ یک ٠ؼزِ کی٘ؼم 

چ٨ف دادگاق کی٘ؼم در  در ای٢ ٨٠ارد ک٤غ. ة٥ ٠ؼزِ ص٨ٛٚی اؿث را کـب ٠ی

٠ٛاـ رؿیغگی ة٥ د٨ّام ٠ػغ٣ی $صٛػ٨ٚی# اؿػث ٦ػیچ یػک از مػالصیث ك 

را ٣ػغارد.  ازز٥ٞ١ ٠ؼزِ ّاٝی ة٨دف ٣ـتث ة٥ دادؿؼا کی٘ؼم   اظحیارات دادگاق

٨٠اٗٙ  ةایغق٨د ک٥  یک دادگاق ص٨ٛٚی جن٨ر ٠ی ٤٣غ٠ادادگاق کی٘ؼم ة٤اةؼای٢، 

 ٠ٛؼرات ة٥ ا٨٠ر داظٜ در مالصیث ظ٨د رؿیغگی ١٣ایغ. 

ٝػؽكـ  ،م ظ٨د آدار ٠حْغدم داقح٥ ک٥ یکی از آدػار آف ة٥ ٨٣ة٥ و٨عای٢ ٨٠

ةؼام رؿیغگی ة٥ د٨ّم وػؼر  « ٠ٛؼرات آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی»رّایث ج١ا٠ی 

ؽ.آ.د.ؾ. ةػػؼ رّایػػث  ٠15ػػادق  ك زیػػاف ٣اقػػی از زػػؼـ اؿػػث. اگؼچػػ٥ در
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آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی در ٠ٌاٝت٥ ك رؿیغگی ة٥ د٨ّام وػؼر زیػاف « جكؼی٘ات»

آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ةعكػی از « جكؼی٘ات»ا٠ا  ٣1اقی از زؼـ اقارق قغق اؿث

آیػی٢ « جكػؼی٘ات»آیی٢ دادرؿی ٠ػغ٣ی اؿػث کػ٥ آكردف ّتػارت « ٠ٛؼرات»

ؿػػث زیػػؼا دادگػػاق کی٘ػػؼم گػػػار ا ٚا٨٣ف ةدادرؿػػی ٠ػػغ٣ی ٣اقػػی از ٠ـػػا٠ض

ةؼام رؿیغگی ة٥ ةؼظػی دّػاكم ٠ػغ٣ی $صٛػ٨ٚی# « مالصیث ذاجی اواٗی»

آیی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی کػا٠الن رّایػث « ٠ٛؼرات»از ای٢ ز٧ث ةایـحی  ك داقح٥

 ةایػغ٨٠زب ٚا٨٣ف اؿػحذ٤اء قػغق ةاقػغ. اؿػحذ٤ائات  گؼدد ٠گؼ ٨٠اردم ک٥ ة٥

اـ ٦یئث ١ّػ٠٨ی دیػ٨اف گػار كوِ قغق ةاقغ ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ اٚغ ٚا٨٣ف ج٨ؿي

ز٧ث  ةػ٥ ٨٠22/07/13932رخ  734رأم كصغت ركی٥ ق١ارق  ّاٝی کك٨ر در

 15ةؼظالؼ ٠ادق ، «ّغـ ٝؽكـ رّایث جكؼی٘ات آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی»ةؼ  جأکیغ

 .اؿث 3ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم

 . لضي  تجؼٕت اص ممشسات إٓٔه دادسسٓ مذو3ٓ

ج١ػا٠ی ٠ٛػؼرات آیػی٢  ةایغ دادگاق کی٘ؼم در رؿیغگی ة٥ دّاكم ص٨ٛٚی

                                                           
٦ػام ةػ٥ درؿػحی ٠یػاف كاژق 1394گػار در ٚا٨٣ف ق٨رام صٜ اظػحالؼ ٠نػ٨ب ؿػاؿ  ٚا٨٣ف .1

 اؿث. ٠ٛؼرات ك جكؼی٘ات دادرؿی ٠غ٣ی ك آدار ٠ح١ایؽ آف ة٥ قؼح زیؼ ج٘کیک ٚائٜ قغق

دیػغق، دادگػاق  ة٤اةؼای٢ درم٨رت ا٤٠حاع م٤غكؽ از پؼداظث ظـارت ةغ٣ی زیاف...  ک٥ ٣ُؼ ة٥ ای٢» .2

٠٨١ّی زؽایی مػاٝش ةػ٥ رؿػیغگی ك ا٧َػار٣ُؼ درظنػ٨ص ٠ػ٨رد ظ٨ا٦ػغ ةػ٨د ك رّایػث 

جكؼی٘ات ٠ٛؼر ةؼام دّاكم ص٨ٛٚی در ای٢ ٨٠ارد وؼكرت ٣ػغارد . ةػغی٧ی اؿػث درمػ٨رت 

 ...«.٠ٛنؼ ةایغ ادا٥٠ یاةغ  ةٚغا٠ات ٚىایی ةؼام جْٛیب ك ق٤اؿایی را٤٣غپؼداظث ظـارت ٣یؽ ا

ج٨ا٣غ جن٨یؼ یػا رك٨٣قػث  دیغق از زؼـ ٠ی ک٥ ٠ح٧ٟ جضث جْٛیب ٚؼار گؼٗث، زیاف پؾ از آف» .3

٠نغؽ ج١اـ اد٥ٝ ك ٠غارؾ ظ٨د را ز٧ث پی٨ؿث ة٥ پؼك٣غق ة٥ ٠ؼزِ جْٛیػب جـػٞیٟ ک٤ػغ ك 

 ةی، دادظ٨اؿث وؼر ك زیاف ظ٨د را جـػٞیٟ دادگػاق ک٤ػغ. ٠ٌاٝتػدادرؿ  ظحٟ  از اّالـ  جا ٚتٜ

 .«دادرؿی ٠غ٣ی اؿث وؼر ك زیاف ك رؿیغگی ة٥ آف، ٠ـحٞؽـ رّایث جكؼی٘ات آیی٢
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گػػار ازػازق دادق اؿػث کػ٥ در  دادرؿی ٠غ٣ی را رّایث ١٣ایػغ ٝکػ٢ ٚػا٨٣ف

 ة٠ا٤٣ػغ جٛػغیٟ دادظ٨اؿػث ك پؼداظػث ٦ؽی٤ػ٠ٛؼرات ٨٠اردم ةؼظی از ای٢ 

 ةؽ.آ.د.ؾ.# رّایػث ٣گػؼدد کػ٥ ایػ٢ ٠ػ٨ارد ز٤تػ 436دادرؿی $جتنؼق ٠ادق 

د.ؾ. داقح٥ ٗٞػا ای٢ گ٘ح٥ ک٥ ؽ.آ. ٠15ػک٨ر در ٠ادق  ةاؿحذ٤ایی ٣ـتث ة٥ ٚاّغ

در د٨ّم وؼر ك زیاف ٣اقی از زؼـ در ٨٠اردم ک٥ قػاکی ٠ْػاؼ از جٛػغیٟ 

د٨ّام ص٨ٛٚی ة٥ ٤ْ٠ام اظل ك در٣حیسػ٥ رّایػث آیػی٢ »دادظ٨اؿث اؿث 

از  ٚاةٜ دٗػاع ٣یـػث زیػؼا# 16: 1394$ق١ؾ، « ةاقغ دادرؿی ٠غ٣ی ٠ٌؼح ١٣ی

ا٦یحػان یػک دّػ٨ام صٛػ٨ٚی ؿ٨ د٨ّام ٠ٌاٝتة ظـارت ٣اقی از زػؼـ، ٠ یک

٠س٥ّ٨١ ام٨ؿ ك ٠ٛؼراجی اؿث »آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی  اؿث ك از ؿ٨م دیگؼ،

٦ػام ١ّػ٠٨ی،  ... در دادگاق دّػاكم ٠ػغ٣ی ك ة... ة٥ کٞی ک٥ در ٠ٛاـ رؿیغگی

ؽ.آ.د.ـ.# ك  1$٠ػادق « ركد ٣ُؼ، دی٨اف ّاٝی کك٨ر... ة٥ کار ٠ی ا٣ٛالب، جسغیغ

ای٢ ٠ٛػؼرات دٝیٞػی ةػ٥ ّػغـ وػؼكرت  از« ةؼظی»٠ْاٗیث قاکی از رّایث 

ام٨ؿ ك ٠ٛؼرات یادقػغق ٣یـػث ك ج٨زػ٥ ك رّایػث ؿػایؼ « ج١ا٠ی»رّایث 

 ام٨ؿ ك ٠ٛؼرات اٝؽا٠ی اؿث.

ز٠ػاف ٨ًر ٦ػٟ ج٨اف جأؿیؾ ٠ـػحٛٞی دا٣ـػث کػ٥ ةػ٥دی٥ را ٠ی»١٦چ٤ی٢ 

٦ػایی از ٔؼا٠ػث ك زتػؼاف ٦ایی از ٠سازات ك کی٘ػؼ ك كیژگػیدارام كیژگی

اصکػاـ ك آدػار چ٨ف دیػ٥ ا٠ا  #214: 1393$٠یؼ ٠ض١غ مادٚی، « ةاقغظـارت ٠ی

رؿػغ از ٣ُػؼ ة٥ ٣ُؼ ٠ػی ؽ.ـ.ا.# 452و١اف ك ٠ـئ٨ٝیث ٠غ٣ی را دارد $٠ادق 

دالیػٜ زیػادم  .گػار ز٤تة ص٨ٛٚی آف ةؼ ز٤تة کی٘ؼم ٔٞت٥ داقح٥ ةاقػغ ٚا٨٣ف

 ک٥: ةؼام ادتات ای٢ ٨٠و٨ع كز٨د دارد  ازز٥ٞ١ ای٢

قػ٨د  یکی از ٠نادیٙ زیاف ٠ادم ٠ضـ٨ب ٠ی وؼر ة٥ زـٟ ا٣ـافیکٟ، 

کػ٥ در ةؼاةػؼ ایػ٢ زیػاف پؼداظػث « ٠ػاٝی»ک٥ در ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی ةػ٥ 
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٦ػام ٠ػادم ٨ُ٤٠ر از وؼر ك زیاف» ق٨د، دی٥ گ٘ح٥ قغق اؿث. در صٛیٛث ٠ی

: 1397$ظػاٝٛی، « ق٨دظـاراجی اؿث ک٥ ة٥ دارایی ك زـٟ قعل كارد ٠ی

گؼدد کػ٥ قػعل ةػا ارجکػاب  ـ.ا. ركق٢ ٠یؽ. 17ةا دٚث در ٠ادق  # ك170

زؼـ ایؼاد ز٤ایث ٔیؼ١ّغم ةؼ ا٣ـاف ٨٠زب جضٛٙ زیػاف ٠ػادم $زیػاف ةػ٥ 

زیاف كاردق را زتؼاف ١٣ایغ. زتؼاف ای٢ دؿػح٥  ةایغزـٟ ا٣ـاف# قغق اؿث ك 

٣ا٠یػغق قػغق اؿػث. « دیػ٥»گیؼد ک٥  م٨رت ٠ی« ٠اٝی»٦ا، ةا پؼداظث  از زیاف

اٚب كركد زیاف ٠ػادم ةػ٨دق ك از ایػ٢ ز٧ػث، م٨رت پؼداظث دی٥ ٠حْ ةغی٢

« ٦ام كاردق ةػؼ زـػٟ ك زػاف آؿػیب»٨٤ّاف وؼر ك زیاف ٣اقی از زؼـ ةػؼ 

درظن٨ص وؼر ك زیاف ؽ.آ.د.ؾ.  ٦14ا ٦ٟ ٤٠ٌتٙ ة٨دق ك اًالؽ ٠ادق  ا٣ـاف

ك ٧٣ػاد صٛػ٨ٚی دیػ٥  گیؼد ٦ام زـ١ا٣ی را ٦ٟ در ةؼ ٠ی آؿیب٣اقی از زؼـ 

 ك زیاف ٣اقی از زؼـ اؿث.داظٜ در ٠٨١ّیث ٨٤ّاف وؼر 

کػ٥:  جأکیغ قػغق اؿػث 230در ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ك در ٠ادق دكـ، 

... ة٥ جؼجیػب ذیػٜ اؿػث:  در دّاكم ٠غ٣ی $ص٨ٛٚی# جْغاد ك ز٤ـیث گ٨اق»

... ز٤ایػات  ةاقغ از ٚتیػٜ چ٥ ٠ٛن٨د از آف ٠اؿ ٠ی در دّاكم ٠اٝی یا آف -ب

گػػار در  قػ٨د ٚا٨٣ف . ٠الص٥ُ ٠ی...« ١ّغ ک٥ ٨٠زب دی٥ اؿث ظٌایی ك قت٥

 ةدی٥ را ٠ْؼٗی ك قػی٨ ةای٢ ٠ادق ةؼظی دّاكم ٠غ٣ی $ص٨ٛٚی# ازز٥ٞ١ ٠ٌاٝت

دارد کػ٥  آف٣كػاف از  مؼاصث ٠ادة ٚا٣٨٣ی ةػاالادتات آف را ةیاف کؼدق اؿث. 

 ق٨د.یک د٨ّم ٠غ٣ی ٠ضـ٨ب ٠یدی٥  ة٠ٌاٝت

م ٨ٚاّغم ک٥ ٥ق٨د ا٠ا ةا ٠الصُة٤اةؼای٢، دی٥ اگؼچ٥ ٠سازات ٠ضـ٨ب ٠ی

ظنػ٨ص در  ةؼام رؿیغگی، مغكر صکٟ ك ازؼام صکٟ ٠ٛؼر قغق اؿػث $ة٥

د٦ػغ کػ٥ در ٠ػ٨ارد ةـػیار ١ّغ ك ظٌام ٠ضه# ٣كاف ٠ػی ٨٠رد ز٤ایات قت٥

قػ٨د صحػی اگػؼ زیادم ٠ٛؼرات ٣اَؼ ةؼ دّاكم ص٨ٛٚی در ٨٠رد دی٥ ازؼا ٠ػی
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   دادگاق کی٘ؼم مالصیث رؿیغگی ة٥ د٨ّام دی٥ را داقح٥ ةاقغ.

آیی٢ دادرؿػی « ٠ٛؼرات»ج١ا٠ی  م ص٨ٛٚی دی٥ اٚحىا دارد ک٥م ز٤ت٥ٔٞت٥

ادتػات دّػ٨م ك  ةادٝػ ًؼح دّػ٨ا، ٠غ٣ی ازز٥ٞ١ ج٨ز٥ ة٥ ٠ٛؼرات ٠ؼة٨ط ة٥

 در دادگػاق کی٘ػؼم جتْیث دادگاق ص٨ٛٚی از آراء کی٘ؼم ك ... ةؼام رؿػیغگی

ی٘ػؼم ك ا٠ا در ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی ك ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کرّایث گؼدد. 

دیػ٥  ةدرظن٨ص رؿیغگی ة٥ دّػ٨ام ٠ٌاٝتػ 734ق١ارق  ةرأم كصغت ركی

در  ماؿحذ٤ائاجی ة٥ قؼح زیؼ ٠ٛؼر قغق اؿث: یکػٟ؛ رؿػیغگی ةػ٥ ایػ٢ دّػ٨

 ة٣یاز ةػ٥ جٛػغیٟ دادظ٨اؿػث ك پؼداظػث ٦ؽی٤ػدادگاق کی٘ؼم ٠ساز اؿث ا٠ا 

یػ٥ از د ة٠ٌاٝت« درظ٨اؿث»دادرؿی $دّاكم ص٨ٛٚی# ٣غارد ا٠ا اٝؽا٠ان ةایـحی 

دـ ایكاف ًػؼح گػؼدد. دكـ؛ ٣یػازم ةػ٥ رّایػث ٨ٚاّػغ ءؿ٨م قاکی یا اكٝیا

ك دادگاق ٠ضػٜ كٚػ٨ع  ةاقغ دّاكم ص٨ٛٚی ١٣ی« مالصیث ٠ضٞی»٠ؼة٨ط ة٥ 

آیػی٢ « ٠ٛػؼرات»ة٥ اؿحذ٤اء ٨٠ارد ٗػ٨ؽ ؿػایؼ  زؼـ ماٝش ة٥ رؿیغگی اؿث.

 دادرؿی ٠غ٣ی ةایغ رّایث گؼدد.

ةػ٨دفه « االجتػاع الزـ»درؿی ٠غ٣ی امٜ یکی از ای٢ ام٨ؿ ٧٠ٟ در ٠ٛؼرات دا

ک٤٤ػغ، آراء ٠ؼازِ کی٘ؼم ةؼام دادگػا٦ی کػ٥ ةػ٥ ا٠ػ٨ر صٛػ٨ٚی رؿػیغگی ٠ػی

 آكردق قغق اؿث 1ؽ.آ.د.ؾ 18ةاقغ. ةؼاؿاس ای٢ ٚاّغق ک٥ ٠٘اد آف در ٠ادق  ٠ی

ک٤غ ةایـحی ٠٘اد رأم ٌْٚی کی٘ؼم کػ٥ دادگا٦ی ک٥ ة٥ ا٠ؼ ص٨ٛٚی رؿیغگی ٠ی

کػ٥  ٚاةٜ ًؼح ای٢ اؿثاؿ ؤؿ ث را ج١ا٠ان رّایث ١٣ایغ.٠ؤدؼ در آف ٨٠و٨ع اؿ

ةػؼ  در  ٚػؼار ٤٠ػِ جْٛیػب مػادرق از دادؿػؼا را ٦ػٟ« کی٘ػؼم  رأم»آیا اًالؽ 

جْٛیب زؼـ ك ا٣ساـ جضٛیٙ ٠ٛػغ٠اجی  ةگیؼد  دادؿؼا ٠ؼزْی اؿث ک٥ كَی٘ ٠ی

                                                           
دؼ در ٠ا٦یث ا٠ؼ ص٨ٛٚی ةاقغ، ةؼام دادگا٦ی ک٥ ة٥ ا٠ؼ صٛػ٨ٚی ؤ٦ؼگاق رأم ٌْٚی کی٘ؼم ٠» .1

 .«االجتاع اؿث ک٤غ، الزـ یا وؼر ك زیاف رؿیغگی ٠ی
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پایػاف  ک٤ػغ ك در  ٦ػام کی٘ػؼم ْٗاٝیػث ٠ی را ة٥ ٧ّغق دارد ك در ٠ْیػث دادگاق

یکػی از  ک٤ػغ. جن١یٟ ٚىایی اجعاذ ٠ی« ٚؼار»یٛات ةـح٥ ة٥ ٨٠رد ةا مغكر جضٛ

جن١ی١ات ٠ٛا٠ات دادؿؼا ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب اؿػث کػ٥ درمػ٨رت زػؼـ ٣تػ٨دف 

 ١ّ265ٜ ارجکاةی ك یا ٗٛغاف ادٝة کاٗی ةػؼام ا٣حـػاب زػؼـ ةػ٥ ٠ػح٧ٟ $٠ػادق 

یػک ٠ؼزػِ کی٘ػؼم ٚػؼار ٤٠ػِ جْٛیػب چػ٨ف در گػؼدد. ؽ.آ.د.ؾ.# مادر ٠ی

ك  گػؼدد مػادر ٠ی ًػؼٗی٢ ة٦ا ك ادٝ ة٥ ادّا ٠ا٨٦مك پؾ از رؿیغگی ادؿؼا# $د

-٣ُؼ ٚىایی م٨رت ٠یدر ٨٠رد ّغـ اصؼاز ٠سؼ٠یث ٠ح٧ٟ یا ٗٛغاف اد٥ٝ ا٧َار

 .گؼدد ٠ضـ٨ب ٠یؽ.آ.د.ؾ.  ٠18ػک٨ر در ٠ادق  « م کی٘ؼمأر»ة٥ ٨٣ّی  گیؼد،

  ٚی یا وؼر كدادگا٦ی ک٥ ة٥ ا٠ؼ ص٨ٛ»اؿ دكـ، ای٢ اؿث ک٥ آیا اًالؽ ؤؿ

دادگػاق کی٘ػؼم  ؽ.آ.د.ؾ آكردق قػغق؛ 18ک٥ در ٠ادق  «ک٤غ زیاف رؿیغگی ٠ی

پاؿط ةا ج٨زػ٥   گیؼد را ٦ٟ در ةؼ ٠ی #زیاف  ک٤٤غق ة٥ د٨ّام وؼر ك رؿیغگی$

ة٥ ج٨ویضات ٨ٗؽ، ٠ذتث اؿث ك دادگاق کی٘ػؼم کػ٥ ةػ٥ ا٠ػؼ وػؼر ك زیػاف 

ک٥ ةػ٥ ا٠ػؼ صٛػ٨ٚی یػا دادگا٦ی »ک٤غ، ة٥ ٨٣ّی داظٜ در ٨٤ّاف  رؿیغگی ٠ی

كازػغ  کی٘ػؼم دادگػاقزیؼا از یک ؿػ٨،  اؿث« ک٤غ وؼر ك زیاف رؿیغگی ٠ی

ةؼام رؿیغگی ةػ٥ ا٠ػؼ صٛػ٨ٚی قػغق اؿػث ك « مالصیث اواٗی ذاجی»یک 

در ایػ٢ ج١ا٠ی اظحیارات ك جکاٝیٖ ای٢ ٨٣ع از ٠ؼازِ را پیػغا کػؼدق اؿػث ك 

ةػا مػغكر  دیگؼ،ك از ؿ٨م  ٠ا٦یث ؿاةٙ ظ٨د را از دؿث دادق اؿثدّاكم 

ز٧ث ّغـ اّحؼاض قاکی# قکایث کی٘ػؼم  ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب ك ٌْٚیث آف $ة٥

ك ١٦چ٤ی٢ مالصیث ٠ؼازِ کی٘ؼم $ک٥ ةا ًؼح قکایث قؼكع ك ةا ٌْٚیػث 

ص٨ٛٚی ٨٠و٨ع اؿػث کػ٥  ةیاةغ# پایاف یاٗح٥ اؿث ك ج٧٤ا ز٤ت رأم ظاج٥١ ٠ی

ار مػالصیث رؿیغگی دادگاق کی٘ؼم ة٥ ١٦ػی٢ ز٧ػث ك از آدػ٠٘ح٨ح ة٨دق ك 

 ک٥ ٚؼار ٤٠ػِ جْٛیػبة٥ ای٢ج٨ز٥ ةا  ة٤اةؼای٢ .جک١یٞی زغیغ ای٢ ٠ؼازِ اؿث
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 اؿػث، ٣ـتث ة٥ یک رٗحار ٠سؼ٠ا٥٣ مادر قػغق در ا٣ح٧ام دادرؿی کی٘ؼم ك

 ك ةػؼام اؿػث« دؼؤ٠ػ»در رؿیغگی ة٥ د٨ّام وؼر ك زیاف ٣اقی از آف زؼـ 

گػقحة اك دادگػاق  $٦ؼچ٤غ ٨٤ّاف ک٤غ دادگا٦ی ک٥ ة٥ ا٠ؼ ص٨ٛٚی رؿیغگی ٠ی

 .اؿث« االجتاع الزـ»، کی٘ؼم ةاقغ#

 دلٕل محسًة ضذن سأْ وٕفشْ .4

ک٥ ؿ٤غم اؿث کػ٥  صکٟ دادگاق ٠ا٤٣غ ؿایؼ ا١ّاؿ دادگاق، ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢»

االم٨ؿ ج٨ؿي ٠أ٨٠ر رؿ١ی $ٚاوی#، در صغكد مالصیث اك ك ةا ج٨زػ٥ ّٞی

ٚا٨٣ف ٠غ٣ی  1287ادق قغق ٠ك٨١ؿ واةٌة ٠ٛؼر در ٠ ة٥ ٠ٛؼرات ٚا٣٨٣ی ج٤ُیٟ

ج٧٤ا جضػث ٤ّػ٨اف  در٣حیسػ٥، ٣ػ٥«. ق٨دة٨دق ك ة٤اةؼای٢ ؿ٤غ رؿ١ی ق١ؼدق ٠ی

ج٨ا٣غ در دّاكم ٨٠رد اؿػح٤اد ٚػؼار گیػؼد ةٞکػ٥ ادتػات ظػالؼ آف ٠ؽة٨ر ٠ی

ةاقػغ $قػ١ؾ، پػیؼ ١٣ی االم٨ؿ، زؽ ةا ًؼح ك ادتات ادّام زْٜ ا٠کاف ّٞی

ةػ٥  ٚىػایی کی٘ػؼم٠ؼازِ ٤ِ جْٛیب ٚؼار ٠اؿح٘ادق از  #. ة٤اةؼای214٢: 1393

قػ٨د کػ٥  ٠ضـػ٨ب ٠ی« ؿ٤غ رؿػ١ی»٨٤ّاف دٝیٜ؛ ٦ٟ از ای٢ ز٧ث ک٥ یک 

گیػؼد  ج٨ؿي ٠ٛاـ ٚىایی ج٤ُیٟ قغق اؿث ك ٨٠و٨ع د٨ّام ةٌالف ٚؼار ١٣ی

راصحی ٚاةٜ ًػؼح ٣یـػح٤غ ك ٦ػٟ از ایػ٢  ٥ك دٗاّیات ٨١ْ٠ؿ در ةؼاةؼ اؿ٤اد ة

دیگػؼ اؿػث کػ٥ در  ةم از ادٝػةـػیار« زػا٠ِ»ز٧ث ک٥ رأم ٠ؼازِ ٚىایی 

٨٠رد ارزیاةی ٚؼار گؼٗحػ٥ اؿػث؛ كازػغ یػک اّحتػار   ٗؼای٤غ دادرؿی ًؼح ك

ج٨ؿي یک ٠ؼزِ کی٘ػؼم « رأم»اؿث. اگؼ ای٢ « ا٨ٚم اد٥ٝ»٨٣ّی  ظاص ك ة٥

ةػ٨دف ٠٘ػاد آف در « االجتػاع الزـ»مادر قغق ةاقغ، یک ادؼ دیگػؼ کػ٥ ١٦ػاف 

 دّاكم ص٨ٛٚی اؿث، ٦ٟ ٚاةٜ ةیاف اؿث.

ق٨د ای٢ اؿث ک٥ اكؿ؛ ةػؽق  ةؼداقث ٠ی مادرق از دادؿؼا ٣چ٥ از ٠٘اد رأمآ
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ةغ٣ی ٔیؼ١ّغم ك دكـ؛ كركد زیاف ٠ادم $ةغ٣ی# ة٥ قاکی ك ؿػ٨ـ؛  ةایؼاد مغ٠

ّٞیث ةی٢ ةؽق ك زیاف كاردآ٠غق ك چ٧ػارـ؛ ٠حػ٨ارم ةػ٨دف ٠ػح٧ٟ ك ّػغـ  ةراةٌ

از ًؼٗػی،  ٠ـتب صادد٥، ادتػات ك اّػالـ قػغق اؿػث. ةق٤اؿایی ظ٨درك را٤٣غ

ظ٨ا٣غة د٨ّا $م٤غكؽ# دٗاّیات ظ٨د را در ٠ؼصٞة دادؿؼا ًؼح ك دالیٜ ظػ٨د 

٦ػا را ةؼرؿػی ك ةػا مػغكر رأم را اةؼاز ٨١٣دق اؿث ك ٚاوػی مػاٝش ٦ػٟ آف

٣پػیؼٗح٥ اؿث؛ ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ ای٢ رأم دالٝػث ةػؼ ایػ٢ ٨٠وػ٨ع ٦ػٟ دارد کػ٥ 

أم؛ ًػؼح ٠سػغد دٗاّیات ظ٨ا٣غق $م٤غكؽ# ٣ا٨٠ز٥ ة٨دق اؿث ك ةا ٌْٚیث ر

ا٠ػا  رك اؿػث٦ا ةا ٠ا٣ِ ٚا٣٨٣ی ركة٥ای٢ ٨٠و٨ّات ك ج٨ز٥ دادگاق کی٘ؼم ة٥ آف

ةػ٥ ٤ّػ٨اف دٝیػٜ « رأم ٌْٚی کی٘ػؼم»اّحتار كاْٚی را ةؼام یک  کی٘ؼم دادگاق

 ةؼظالؼ ٚا٨٣ف اؿث.ک٥ جن١ی١ی اجعاذ ٨١٣دق  ك ٚائٜ ٣كغق اؿث
  وتٕجٍ

« دّػاكم»ذاجػی ةػ٥ ةػا ٝضػاظ ٠ٛػؼرات مػالصیث  ةایغ٠ؼازِ ٚىاكجی 

آیػی٢ « ٠ٛػؼرات»رؿیغگی ١٣ای٤غ. در ای٢ راؿحا ةـح٥ ة٥ ٨٣ع مالصیث ظػ٨د 

دادرؿی ٠ػؼجتي را گػؽی٤ف ك ازػؼا ١٣ای٤ػغ. ٚػا٨٣ف ةػؼام ةؼظػی از ٠ؼازػِ 

آف  ةدر ٣ُؼ گؼٗح٥ اؿث ک٥ ةؼ پایػ« مالصیث ذاجی اواٗی»ٚىاكجی ٨٣ّی از 

ةایغ در رؿػیغگی  ٣ٛف ك ٠ا٦یث زغیغم ة٥ ای٢ ٠ؼازِ اٌّاء قغق اؿث ک٥

٨٠رد ج٨ز٥ ةاقغ. ةػؼام ازؼایػی کػؼدف ایػ٢ ٣ػ٨ع از مػالصیث « دّاكم»ة٥ 

٨ًرکا٠ػٜ رّایػث گػؼدد. ةػؼام  ةػ٥ ةایػغآیی٢ دادرؿی ٠ؼجتي ٣یؽ « ٠ٛؼرات»

ةػؼ ٠ؼازػِ صٛػ٨ٚی  اٗػؽكف« وؼر ك زیاف ٣اقی از زػؼـ»رؿیغگی ة٥ دّاكم 

کػ٥ در ایػ٢  ةؼام ٠ؼازِ کی٘ؼم ٦ٟ مالصیث رؿیغگی ٚؼار دادق قغق اؿث

آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی را رّایث ١٣ای٤غ ٠گػؼ آ٣چػ٥ « ٠ٛؼرات»راؿحا ةایغ ج١ا٠ی 

 گػار اؿحذ٤اء قغق ةاقغ.  ج٨ؿي ٚا٨٣ف
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ام ٦ـح٤غ ك قی٨ة ٣ٛه ك آراء مادرق از ٠ؼازِ ٚىایی دارام اّحتار كیژق

ام اؿث. جػا ز٠ػا٣ی کػ٥ رأم  ٦ا ٠ضغكد ك دارام آیی٢ كیژقاّحتار کؼدف آفةی

اّحتار ٣كغق اؿث، ةایغ ٠٘اد آف مضیش ٗػؼض یی از راق ٚا٣٨٣ی ةی٠ؼزِ ٚىا

گیؼم ق٨د صحی اگػؼ در ٣ُػؼ دادگػاق زغیػغ رأم قغق ك ةؼاؿاس آف جن١یٟ

٠ؼزِ ٚىایی $ؿاةٙ# ٣ادرؿث ةاقغ؛ ای٢ اّحٛػاد $صحػی ةػؼ ٗػؼض مػضیش 

اّحتار دا٣ـح٢ رأم ٣یـث ك ة٥ ًؼیٛی ک٥ ٚػا٨٣ف  ة٨دف# دٝیٜ ٨٠ز٧ی ةؼام ةی

 دق ةایغ ٣ـتث ة٥ ةٌالف آف اٚغاـ ٨١٣د.٠ْی٢ ٨١٣
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