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ٍاحترامشایستِبِدادگسترییلدادگستریٍک

 حؼي هحؼٌٖ

 چک٘ذُ

صٍ٘ قلف ك زایگاق صؼ٥ٗ كکاٝث اؿث کػ٥ كکالم دادگـحؼم از كَایٖ یکی 
٦ایی چ٨ف ا١ّاؿ ة٤ا ة٥ اٚحىام قٕٞی ك ٠ٛاـ كیژق ظ٨د ٠ٞؽـ ة٥ رّایث ٠ضغكدیث

اصحؼاـ در گ٘حار، ٨٣قحار ك رٗحػار ك ٠سا٠ٞػث در ٚتػاؿ دؿػحگاق ٚىػایی ٦ـػح٤غ. 
ؿ٨ءؿػ٨ٞؾ ك  گ٣٨ػ٦٥ؼز ةػا اةػؼاة٥ اجکام ١٣ای٤غگی از ٨٠کٜ، مؼٗان ٣تایغ ة٤اةؼای٢، 
از کؼا٠ث كیژق پیكػ٥ كکاٝػث دكر در دادگـحؼم ( رٗحار، گ٘حار یا ٨٣قحار٠ْا٠ٞث )

اصحؼا٠ػی ك اؿػحع٘اؼ ك ةػی ءة٥ دیگؼم اٗحؼا@ قٕٞی ٥كَی٘»ك در راؿحام گؼد٣غ 
صحی در ٨٠ْٚیػث كکاٝػث دادگـػحؼم ك ةػا كزػ٨د ةؼظػ٨ردارم از ؛ آ٣اف ركا دار٣غ

از ٨٣ّی آزادم ةیاف، ةاز ٦ٟ  ٤٠غمی٢ زایگاق ك ة٧ؼق٠ن٣٨یث از جْٛیب کی٘ؼم در ا
اٝػؽاـ گؼچػ٥ ٠كػ٨١ؿ ازتار ك ٦ـح٤غ ك ٣ٛه ای٢ ك ٣ؽاکث ٠ٞؽـ ة٥ رّایث اصحؼاـ 

ازػؼام ا٣حُػا٠ی ٣یػؽ وػ١ا٣ثجْؼیػٖ ك  ٣یـػثازؼا٦ام صٛػ٨ؽ کی٘ػؼم و١ا٣ث

 گ١اف ةایغ از ز٧ث اظحیارات دادگاق در ٠تارزقرؿغ، ةی٣ُؼ ٠یٗؼای٤غم ٠ح٘اكت ة٥
٦ا پػیؼٗحػ٥ قػغق، در دادگـػحؼم ظالؼ، ة٥ قؼصی ک٥ در ةؼظی ٣ُاـجعٖٞ ك ةا 

ةالقک ای٢ اصحؼاـ ٠حٛاةٜ ة٨دق ك وػا٢٠ رّایػث اصحػؼاـ از  ٚاةٜ جؼجیب ادؼ ةاقغ.
 ؿ٨م دادگـحؼم ك كکالم دیگؼ ك ٠حغاّیی٢ اؿث. 

 كکاٝث، دادگـحؼم، قلف قٕٞی، كَی٥٘ قٕٞی ٍاطگبى کل٘ذٕ: 

  

                                                           
 ج٧ؼاف، ایؼافدا٣كگاق ج٧ؼاف دا٣كیار دا٣كکغق ص٨ٛؽ ك ٨ّٞـ ؿیاؿی ،                     hmohseny@ut.ac.ir 
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ة٥ كکاٝث از ٨٠کٜ ظػ٨د  ،كکیٜ دادگـحؼمدر ٠ٛاـ یث آٚام ـ.ـ. قعنی ة٥ ٨٦
قػ٨د.  ١٣ایػغ کػ٥ ٤٠سػؼ ةػ٥ ٚػؼار ٤٠ػِ جْٛیػب ٠ػی قکایحی ّٞی٥ دیگؼم ًؼح ٠ػی

ك  ءاٗحػؼا ،ةؼ جػ٦٨ی٢دایؼ ٥٤ّ پؾ از مغكر ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب ٌْٚی، قکایحی  ٠كحکی
ك مػادر  ،. در دادؿػؼا کی٘ؼظ٨اؿػثک٤ػغ٠ؽة٨ر ج٤ُػیٟ ٠ػی٣كؼ اکاذیب ّٞی٥ كکیٜ 

 .گؼدددادگاق ٠٨١ّی کی٘ؼم كٚث ج٧ؼاف ارزاع ٠ی 1036 ٥ؼك٣غق ة٥ قْتپ

٠ػ٨رخ  1024 ٥داد٣ا٠ػ قم ةػ٥ قػ١ارأقْت٥ دادگاق ٠٨١ّی کی٘ؼم در گؽارش ر

صکٟ ةػ٥ ٠ضک٠٨یػث آف كکیػٜ  ؿؼا٣ساـ،ك دارد ٠یجی ةیاف اؿحغالال 03/10/1391

 ک٤غ: زیؼ مادر ٠ی حدادگـحؼم ة٥ قؼ

=...>  ـ. ـ.ػ 1 :ایاف٥ آٚػّٞیث آٚام ح.ـ. ٣ٟ ؼ.گ. ةا كکاٝدرظن٨ص قکایث ظا»

 ٨٠7و٨ع کی٘ؼظ٨اؿث مادرقغق ّٞی٥ ٠ح١٧ی٢ در دادؿؼام ٠٨١ّی ك ا٣ٛالب ٣اصی٥ 

ـ.ش. در جػاریط  08/12/1389 ج٧ؼاف، ةا ای٢ ج٨ویش ک٥ ٠ح٧ٟ ردیٖ اكؿ ة٥ كکاٝث از آٚػام 

ج٧ػؼاف  3ی ك ا٣ٛالب ٣اصیػ٥ ج٤ُیٟ ك جٛغیٟ دادؿؼام ٠٨١ّ ،قکایحی ّٞی٥ ظا٣ٟ ؼ.گ.

آ٠یػؽ را ةػ٥ كم ٣ـػتث ء٠ٌػاٝتی ٠ػ٢٦٨ ك اٗحؼا ،ک٤غ ك ًی آف ك ٨ٝایش ةْغم ظ٨د ٠ی

ی٥ ك ٝػ٨ایش یج٨ز٥ ة٥ قکایث جٛغی١ی ك جناكیؼ ٠نػغؽ ٠ػح٢ قػک٨ا ةا دادگاق .د٦غ ٠ی

٦ؼچ٤غ ٣ا٠تؼدق دٗاّیات ظ٨د در دادؿؼا ك دادگػاق ك کٞیػ٥ ٠ٌاٝػب را کػ٥  ٟةْغم ٠ح٧

ةػ٥  ج٨زػ٥ةػا  ٝیک٢ دا٣غ گ. اةؼاز داقح٥ ٣ٜٛ ٨ٚؿ ا٧َارات ٨٠کٜ ظ٨د ٠یّٞی٥ ظا٣ٟ ؼ.

ادتػػات ٤ّػػاكی٢ ٠سؼ٠ا٣ػػ٥  مػػغكر ٚػػؼار ٤٠ػػِ جْٛیػػب ةػػ٥ ٣٘ػػِ ظػػا٣ٟ ؼ.گ. ك ّػػغـ

ی٥ ك الیضػ٥ ةْػغم آٚػام ص. یقی٨ق ٣گارش قػک٨ا دادگاققغق ة٥ ٠كارهاٝی٥،  دادق ٣ـتث

ك ٣یؽ دكر از ادب ك ا٣نػاؼ ٨٤ّاف كکیٜ دادگـحؼم را ظارج از ٨١ْ٠ؿ ك ّؼؼ ك ركی٥  ة٥

دادف ٤ّاكی٢ ٠سؼ٠ا٣ػ٥  ی٥ ك ٣ـتثیدا٣ـح٥ ك ةؼ ١٦ی٢ ٠ت٤ا ؿ٨ء٣یث اك را در ًؼح قک٨ا

آ٠یؽ ٠ضؼز دا٣ـح٥ ك ةا ج٨ز٥ ة٥ جْغد ٨٤ْ٠م زؼـ ك جٌتیٙ ٨٠و٨ع ةػا  ةا ادةیاجی ج٦٨ی٢

٠سػازات ةػؽق ٣كػؼ اکاذیػب را اقػغ از دیگػؼ دادگػاق ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی،  ٠46ادق 

ٚػا٨٣ف ٠سػازات اؿػال٠ی كم را ةػ٥  698جكعیل ك ٠ـح٤غان ة٥ ٠ػادق  ،٦ام ٨٤ْ٠ف قةؽ

 .@١٣ایغ جض١ٜ ؿ٥ ٠اق ك یک ركز صتؾ جْؽیؼم ٠ضک٨ـ ٠ی
جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی ١٣ػ٨دق ك  ٨ٗؽ ٥)آٚام كکیٜ دادگـحؼم( از داد٣ا٠ ّٞی٠٥ضک٨ـه



 37/  دادگـحؼم ة٥ قایـح٥ اصحؼاـ ك دادگـحؼم كکیٜ

ر ةػ٨ر د٠ؽ ٥قػْت ق٨د.دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف ج٧ؼاف ارزاع ٠ی 27 ٥پؼك٣غق ة٥ قْت
 د٦غ:م ٠یأچ٤ی٢ ر ٨٠23/02/1392رخ  00227ق١ارق  ٥داد٣ا٠
درظن٨ص جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی آٚام ـ.ـ. اماٝحان ك كکاٝحان از ًػؼؼ آٚػام ـ.س. =...> »

اکاذیب امػغار یاٗحػ٥ در ایػ٢  ٣ـتث ة٥ ٠ضک٠٨یث ظ٨د ک٥ از صیخ ا٣حـاب اج٧اـ ٣كؼ
اکاذیػب ٠ػ٨رد  ٨٤ّاف ٣كػؼ ٥چػ٥ ةػ زیؼا آف ،جكعیل ،ةعف ٣یؽ دادگاق اّحؼاض را كارد

گؼٗح٥ ٠ٌاٝتی اؿث ک٥ كم در ٠ٛاـ دٗاع از ٨٠کٜ ظػ٨د ك ةػ٥ ٣ٛػٜ از كم ك  ٚؼار اقارق
در راؿحام كَی٥٘ قٕٞی ةیاف داقح٥ ك اصؼاز کػب ك یا مضیش ة٨دف آف ةؼ ٧ّغق ٠ٛػاـ 

 قػْب٦ام ٠ضاک١اجی ك مػغكر اصکػاـ ٠حْػغد از ًؼیػٙ  ٚىایی اؿث ک٥ ؿیؼ پؼك٣غق
ای٢ دادگاق ک٥  252ضاکٟ ٠٨١ّی زؽایی ج٧ؼاف ك ٣یؽ داد٣ا٥٠ ق١ارق ٠ 1033 ك 1049

 763ك  ٠22/08/1390ػػ٨رخ  ٦805ام قػ١ارق  در ٠ٛػاـ جسغیػغ٣ُؼظ٨ا٦ی از داد٣ا٠ػ٥
ارائ٥ الیض٥ دٗػاّی در  ،از ٣ُؼ ای٢ دادگاق ،در٣حیس٥ .مادر گؼدیغق ٨٠30/07/1390رخ 

جػ٨اف  ؿ از ٨٠کٞی٢ ظػ٨د را ١٣ی٠ٛاةٜ ادّام یکغیگؼ از زا٣ب كکالم ًؼٗی٢ ةا ٣ٜٛ ٨ٚ
دادگػاق  كمػٖ، ای٢ ةا .اکاذیب ة٥ ٚنغ جك٨یف اذ٦اف ٠٨١ّی جٞٛی ٨١٣د ٨٤ّاف ٣كؼ ة٥
مػادر ك  ،ك و٢١ ٣ٛه داد٣ا٥٠، رأم ةؼ ةؼائػث ،ای٢ ةعف اّحؼاض را كارد جكعیل در

ا٠ا در٨٠رد ّغـ ا٧َار٣ُؼ دادگاق ٠ضحؼـ ٣عـػحی٢ پیؼا٠ػ٨ف اج٧ا٠ػات جػ٦٨ی٢ ك اٗحػؼاء 
از ٚا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی  ٨٠241زب ٠ادق  ک٥ ة٥ ج٨ز٥ ة٥ ای٢ اج٧اـ آٚام ـ.ـ. ةا ٨٠و٨ع
چػ٥  ٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛالب در ا٨٠ر کی٘ؼم ٠ؼزِ جسغیغ٣ُؼ ٗٛي ٣ـػتث ةػ٥ آف دادگاق

٨٠رد جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی اؿث ك در ٠ؼص٥ٞ ٣عـحی٢ ٨٠رد صکٟ ٚػؼار گؼٗحػ٥ رؿػیغگی 
ک١ػی مػادر ٣گؼدیػغق ایػ٢ دادگػاق ١٣ایغ ك چ٨ف ٣ـتث ة٥ اج٧ا٠ات مغراالقػارق ص ٠ی

 .@ٌْٚی اؿث ،ةاقغ. ای٢ رأم ٨٠از٥ ةا جکٞی٘ی ١٣ی
ک٥ ا٧َاراجف  دٗاّیات آٚام كکیٜ دادگـحؼم ٠ت٤ی ةؼ ای٢ ،٣عـحی٢ ٥م قْتأر

کػ٥  ك ةا اّالـ ایػ٢دا٣غ ٠یكزا٦ث ٗاٚغ ـ٨١ع ك ، را ٣ا٣٠ٜٛ ٨ٚؿ ا٧َارات ٨٠کٜ ة٨دق
٨٤ّاف كکیػٜ دادگـػحؼم غم آٚام ص. ة٥ی٥ ك الیض٥ ةْیدادگاق قی٨ق ٣گارش قک٨ا»

را ظارج از ٨١ْ٠ؿ ك ّؼؼ ك ركی٥ ك ٣یؽ دكر از ادب ك ا٣ناؼ دا٣ـح٥ ك ةؼ ١٦ی٢ ٠ت٤ػا 
آ٠یؽ  ی٥ ك ٣ـتث دادف ٤ّاكی٢ ٠سؼ٠ا٥٣ ةا ادةیاجی ج٦٨ی٢یؿ٨ء٣یث اك را در ًؼح قک٨ا

صکٟ ة٥ ٠ضک٠٨یث آٚام كکیٜ دادگـحؼم ة٥ جض١ػٜ صػتؾ مػادر ، @٠ضؼز دا٣ـح٥
٠ٌاٝب ٨٠و٨ع ةػؽق ٣كػؼ اکاذیػب را در ٠ٛػاـ  ،١٣ایغ ا٠ا دادگاق جسغیغ٣ُؼ اؿحاف٠ی
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ک٤غ ک٥ اك ای٢ ٠ٌاٝػب دٗاع از ٨٠کٜ آف كکیٜ دادگـحؼم ١ٞٚغاد ٨١٣دق ك اّالـ ٠ی
ة٥ ٣ٜٛ از كم ك در راؿحام كَی٥٘ قٕٞی ةیاف داقح٥ ك اصؼاز کػب ك یػا مػضیش »را 

٦ام ٠ضاک١اجی =...> در٣حیسػ٥ از  پؼك٣غقة٨دف آف ةؼ ٧ّغق ٠ٛاـ ٚىایی اؿث ک٥ ؿیؼ 
٣ُؼ ای٢ دادگاق ارائ٥ الیض٥ دٗاّی در ٠ٛاةٜ ادّام یکغیگؼ از زا٣ب كکػالم ًػؼٗی٢ 

اکاذیب ة٥ ٚنغ جك٨یف اذ٦اف  ٨٤ّاف ٣كؼ ج٨اف ة٥ ةا ٣ٜٛ ٨ٚؿ از ٨٠کٞی٢ ظ٨د را ١٣ی
 .١٣ایغك صکٟ ة٥ ةؼائث مادر ٠ی@ ٠٨١ّی جٞٛی ٨١٣د

 ٕأٗبدداؿت ٍ ثشسػٖ س ـ1

یکػی از ٨٠وػ٨ّات ةـػیار ٧٠ػٟ ك ة٤یػادی٢ صػ٨ؿ ٠ضػ٨ر  ٨٠و٨ع پؼك٣غق صاوؼ

یات وػؼكر ك ٣ٛف كکالم دادگـحؼم ك و٨اةيازز٥ٞ١ دادگـحؼم ك ٠كأٜ ص٨ٛٚی 
ًػ٨رکٞی اصحػؼاـ قایـػح٥ ةػ٥  ام آ٣ػاف ك ةػ٥اظالٚی ك ٚا٣٨٣ی صاکٟ ةؼ رٗحار صؼٗػ٥

ٛػ٨ؽ کی٘ػؼم ك صٛػ٨ؽ از ٤٠ُؼ صج٨اف . پؾ ای٢ ٨٠و٨ع را ٠یگؼدد٠ی دادگـحؼم
 ام قٕٞی جضٞیٜ کؼد.صؼ٥ٗ

از دیغگاق ص٨ٛؽ کی٘ؼم كاْٚیث ای٢ اؿث ک٥ ةیاف ٠ٌػاٝتی ةػؼام ٨٠کػٜ یػا از 
کػ٥ در  ةاقػغ چ٤ػاف ءة٥ ٣ُؼ ٠عاًب ٠ػ٢٦٨ ك اٗحػؼا ، ك٨ٝزا٣ب اك ك یا ة٥ ٣ٜٛ از كم

ا ، در ٠ٛاـ جػ٦٨ی٢ یػةیاف گؼدیغم دادگاق جسغیغ٣ُؼ أكیژق رم ك ة٥أ٨٠و٨ع ر قپؼك٣غ
چ٥ كکیٞی ةؼام ٨٠کٜ یا ة٥ ٣ٜٛ از اك یا ة٥ ١٣ای٤ػغگی از  ا٣حـاب زؼـ ٣یـث ك چ٤اف

چؼاک٥ كم در ٠ٛػاـ  ج٨اف ٠سؼـ دا٣ـثكم چ٤ی٢ ٠ٌاٝتی ةگ٨یغ یا ة٨٤یـغ اك را ١٣ی
ادّا ك دٗاع، از آزادم ةیاف ك جتْان ٠ن٣٨یث ةؼظ٨ردار اؿث ك اگؼ اج٧ا٠ػات ك زؼای١ػی 

. پػؾ، از ز٧ػث ٤٠ٌػٙ ١ٜ كم زػؼـ ٣ع٨ا٦ػغ ةػ٨دة٥ ًؼؼ ٠ٛاةٜ ٤٠حـب ١٣ایغ ّ
ك ٠ػ٨رد پیگػؼد ق١ؼد ج٨اف زؼـ ٦ا را ١٣یص٨ٛؽ کی٘ؼم ای٢ ٚتیٜ ا٧َارات ك ٨٣قح٥

٣یاةث از دیگؼم ٠ؼجکػب قػ٨د ك ١ّٞی ٣یـث ک٥ کـی ةح٨ا٣غ ة٥ ،زؼـزیؼا ٚؼار داد، 
٨٠زػب ك٦ػ٢ دادگـػحؼم  ،اگؼ ادّا٦ا ك دٗاّیات ٨٠کٜ در ٠ٛاـ دادظػ٨ا٦ی ك دٗػاع

٣یاةث از ٨٠کٜ ةػ٥ دادگـػحؼم ٠ؼازْػ٥ ١٣ػ٨دق ك ـث كکیٜ دادگـحؼم ٣یؽ ک٥ ة٣٥ی
در ای٢ ٨٠ْٚیث ادّػا  ٠ٌاٝتی را در ٠ٛاـ ا٣حـاب ة٥ ٠ح٧ٟ ةیاف داقح٥ یا ٨٣قح٥ ٣یاةحان

. ةؼ ای٢ ة٤یاد، صکػٟ ٠ٛػ٢٤ در ١ٞٚغاد کؼداك را ٠سؼـ ج٨اف ١٣یٝػا یا دٗاع ٚؼار دارد 
اصحؼا٠ػی ك ةایػغ ٣ػاَؼ ةػ٥ ٗػؼض ةػی ٦ػٟرا  (٠1315ن٨ب )ٚا٨٣ف كکاٝث  42 ق٠اد
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٣یاةػث یػا كکاٝػث در  ٥قػ٨د ك ٨ٛ٠ٝػ٠ؼجکب ٠ػی ٣ؽاکحی دا٣ـث ک٥ كکیٜ قعنان ةی
ةایػغ در ٠ػػاکؼات قػ٘ا٦ی در ٠ضک١ػ٥ ك ٝػ٨ایش  ءكکال»ارجکاب زؼـ ٠ٌؼح ٣یـث: 

ك  ءکحتی اصحؼاـ ك ٣ؽاکث را ٣ـتث ة٥ ٠ضاکٟ ك ج١اـ ٠ٛا٠ات ادارم ك ٣ـتث ة٥ كکػال
ة٥ ةػاال  4ضاب د٨ّم ٠ؼّی دار٣غ. در م٨رت جعٖٞ ة٥ ٠سازات ا٣حُا٠ی از درز٥ ام 

زؽایی ةاقغ ک٥ در ای٢   ک٥ ١ّٜ ٠ك٨١ؿ یکی از ٤ّاكی٢ ٠ضک٨ـ ظ٨ا٤٦غ قغ ٠گؼای٢
ةػؼ ایػ٢ @. ٚػا٨٣ف ٠ضکػ٨ـ ظ٨ا٤٦ػغ قػغ م٨رت الاٜٚ ة٥ صغاکذؼ ٠سازات ٠ٛؼرق در

٤٣غ ٠ٌاٝتی ةیاف ١٣ای٤غ کػ٥ در ج٨ااؿاس، كکالء درم٨رت رّایث اصحؼاـ ك ٣ؽاکث ٠ی
ةاقغ؛ ٚؼار گؼٗح٢ در ایػ٢ ٨٠ْٚیػث ٠یزؼـ دادگـحؼم، ةیا٣كاف ٨٠ْٚیث ٔیؼكکیٜ 

٢ ایػ٢ آزادم حد٦غ ك داقاؿث ک٥ آ٣اف را در ٠ن٣٨یث جْٛیب ك آزادم ةیاف ٚؼار ٠ی
٠ـح١ـػک جػؼؾ اصحػؼاـ ك ٣ؽاکػث ٣یـػث ك ك ٠ن٣٨یث ة٥ ٦ؼ ركم از ٣گاق ٠ٛػ٢٤ 

آ٠یػؽ ركم آكر٣ػغ، ْٚیث ظارج ق٣٨غ ك ةػ٥ ةیػاف ٠ٌاٝػب جػ٦٨ی٢چ٥ از ای٢ ٨٠ چ٤اف
 ظ٨ا٦غ ة٨د.  ١ّٞكاف قعنان ٚاةٜ پیگؼد

ای٢ ٠ن٣٨یث ٣اقی از ٨٠ْٚیػث كکاٝػث ك آزادم ةیػاف ١٦چ٤ی٢ ظ٨ا٦یٟ دیغ ک٥ 
ج٨ا٣غ ٠سػازات ٚػا٣٨٣ی ق٨د، دادگاق کی٘ؼم ٠ی@ اظالؿ در ٣ُٟ دادگاق»اگؼ ٤٠سؼ ة٥ 

ٚا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی کی٘ػؼم( ك اگػؼ ٨٠زػب  354 ق٠اد١ّاؿ ک٤غ )ٗؼاز پایا٣ی ارا 
ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿػی  101 قدر دادگاق ٠غ٣ی گؼدد، ةؼاةؼ ٠اد@ اظالؿ در ٣ُٟ زٞـ٥»

 ٠غ٣ی دادگاق كکیٜ دادگـحؼم را جا پ٤ر ركز صتؾ ١٣ایغ. 
ةؼ ای٢ ة٤یاد، آزادم ةیاف كکیٜ در ٠ٛاـ ادّا ك دٗاع ك ة٥ جْتیؼم ٠ن٣٨یث كم از 

د٦ػغ م در ٗؼض ا٣حـاب اج٧اـ یا زؼایٟ ة٥ ًؼؼ ٠ٛاةٜ ة٥ اك ازازق ١٣یجْٛیب کی٘ؼ
ركا دارد یا ٣ُٟ زٞـ٥ ك ٣ُػٟ اصحؼا٠ی  ک٥ ة٥ دادگاق یا ًؼؼ ٠ٛاةٜ ك ١٦کار ظ٨د ةی

 د:ق٦٨ایی ٠ٌؼح ٠یدادگاق را ٠عحٜ ک٤غ ك ای٤ساؿث ک٥ پؼؿف
ات ك ام قٕٜ كکاٝػث دادگـػحؼم، ایػ٢ ٚتیػٜ ا٧َػارآیا از دیغگاق ص٨ٛؽ صؼ٥ٗ

گ٥٣٨ ٠ٌاٝػب ای٢، دادگاق جسغیغ٣ُؼة٤ا ة٥ ٠ح٢ رأم ٦ا ٚاةٜ پػیؼش اؿث؟ آیا ٨٣قح٥
اؿػح١ْاؿ ج٨ا٣ػغ ةػا ؟ آیا كکیٜ دادگـػحؼم ٠ػیظ٨ا٦غ ة٨د قٕٞی ٥در راؿحام كَی٘
@ ة٤ا ة٥ ا٧َػارات ٨٠کػٜ»یا @ ٣یاةث از ٨٠کٜة٥»یا @ زّٟ ٨٠کٜة٥»ّتاراجی ١٦چ٨ف 

گ٨ یػا د؟ آیا كکیٜ دادگـحؼم ؿع٢گیؼکار ظ٨د ة٥ار گ٘ح٦ؼ ادةیاجی را در ٨٣قحار یا 
یػاف داقػح٥، ٠ـػحٛی١ان ك اك ةا ٦ؼ ادةیػاجی ةچ٥ ک٥  آفة٤ٞغگ٨م ٨٠کٜ اؿث ك ةایغ ٦ؼ
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را دادگػاق ك  ف ك زایگاق ظ٨د ك دادگـػحؼملقک٥  آف یة ٨ٚؿ كم ةسؼدازد٣ٜٛ ّی٤ان ة٥ 
آ٠یػؽ اقث ج٦٨ی٣٢سف یا ةؼدر ی ک٥ا٧َاراج١ّٞکؼد ك چ٤ی٢ درم٨رت ؟ در٣ُؼ گیؼد

 چ٥ ةایغ کؼد؟ را در پی دارد 
رّایػث »ةػ٥  ،ام٨٠زب ؿػ٨گ٤غ صؼٗػ٥كکالم دادگـحؼم در ٣ُاـ ص٨ٛٚی ٠ا ة٥

امػضاب دّػ٨ا ك ؿػایؼ  ك ١٦کػاراف ك ادارم ك ٛا٠ػات ٚىػایی٣٠ـػتث ةػ٥ @ اصحؼاـ
جػ٨زم ك ١ّػاؿ ٣ُؼیػات ؿیاؿػی ك ظن٨مػی ك کی٤ػ٥ااصحػؼاز از ٣یؽ ةػ٥ اقعاص ك 

جعاذ ركی٥ ٠تح٤ی ةؼ راؿحی ك درؿحی در ا٨٠ر قعنی ك کار٦ایی کػ٥ ز٨یی ك ا ا٣حٛاـ
کیػغ ل٥ در ٨ٚا٣ی٢ ظاص كکاٝػث جک ؛ چ٤اف٠ح٧ْغ٣غ، د٤٦غاز ًؼؼ اقعاص ا٣ساـ ٠ی

كکال ةایغ در ٠ػاکؼات ق٘ا٦ی در ٠ضک٥١ ك ٨ٝایش کحتی اصحؼاـ ك ٣ؽاکث » :قغق اؿث
امضاب دّػ٨م ٠ؼّػی  ك  را ٣ـتث ة٥ ٠ضاکٟ ك ج١اـ ٠ٛا٠ات ادارم ك ٣ـتث ة٥ كکالء

٣ا٠ػ٥ الیضػ٥ آیػی٢ ٠80ػادق  10ك ة٤غ  1315ٚا٨٣ف كکاٝث ٠ن٨ب  42)٠ادق @ دار٣غ
 دادگـحؼم(. ءٚا٣٨٣ی اؿحٛالؿ کا٨٣ف كکال

اٝػؽاـ  كکاٝث، صؼ٥ٗمؼٗان ةا جکی٥ ةؼ ج٨ا٣غ ١٣ی ام٦یچ كکیٜ دادگـحؼم ،ة٤اةؼای٢
نػ٣٨یث از جْٛیػب کی٘ػؼم ة٥ ة٧ا٥٣ آزادم ةیاف ك ٠اصحؼاـ را داقث  صٍ٘ ك پاسة٥ 

، ةیاف ا٧َارات ك ٨٣قح٢ ٠ٌاٝب یا گ٘حار ٔیؼ٠ضحؼ٠ا٥٣ ای٢ پیك٥در زیؼا  ک٤ار ةگػارد
آ٠یػؽ در اصحؼاـادةیاجی گػار ٣یؽ در ةؼظی ٨٠اد ة٥ وؼكرت رّایث ٠ؼدكد اؿث. ٚا٨٣ف

دادگـػحؼم گا٥٣ صؼ٥ٗ كکاٝث )رٗحػار، ٨٣قػحار ك گ٘حػار( در ٠کػا٣ی چػ٨ف ارکاف ؿ٥
 ،ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی 156 ق٠ػاد قدر جتنػؼ ،؛ ةػؼام ٣٨١٣ػ٥كرزد٠ی کیغلج

٦ام ظػالؼ اظػالؽ ك ظػارج از ٣ؽاکػث گػار ازازق دادق اؿث از اةالغ ا٧َار٣ا٥٠ ٚا٨٣ف
 قد٤٦ػغام ٨٣قح٥ اؿث کػ٥ ٣كػافگ٥٣٨را ة٥ 103 قک٥ ٠ح٢ ٠اد ظ٨ددارم ق٨د یا ای٢

٠ـحضىػؼ @. ـحضىػؼ ١٣ای٤ػغدادگػاق را ٠» وؼكرت گ٘حار ك ٨٣قحار ٠ضحؼ٠ا٥٣ اؿث:
 .ةاقغ٠ی @اًالع دادف یا آگاق کؼدف دادگاق» ٥دةا٣ؤ٨١٣دف دادگاق جْتیؼ ٠

گا٣ػ٥ )ٚاوػی، كکیػٜ، ٨٠کػٜ( زا ک٥ كکیٜ یکی از اوالع یا پی٣٨غ٦ام ؿ٥ از آف
وػْٞی ٚػؼار آیغ ٝػا در مض٥٤ ٚىاكت ك كکاٝث رك در ركم ای٢ دٝحام ؿ٥ق١ار ٠ی ة٥

ةػ٥ ٨٣قػح٢  ،زام ادّػام مػضیش یػا دٗػاع ٤٠اؿػبكکیٞی ة٥اگؼ گیؼد. ة٤اةؼای٢ ٠ی
ک٥ ٣ـػتث ةػ٥ دادگػاق ك ًػؼؼ دّػ٨ا ك ٣ض٨مة٥دؿث یازد ٠ٌاٝب ٢٦٨٠ ك اٗحؼاآ٠یؽ 
١ّػٜ اك در راؿػحام  كزػ٦٥ػیچةاقػغ، ةػ٥@ ٔیؼ٠ضحؼ٠ا٣ػ٥»ٚىات ك ١٦کاراف ظػ٨د 
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٨مٖ، ٠ؼز دٚیػٙ كَی٘ػ٥ قػٕٞی کساؿػث؟ اٝ گؼدد. ٠ِی١ٞٚغاد ١٣@ قٕٞی ٥كَی٘»
٦ؼگػاق کـػی ةػ٥ ذیػٜ پؼداظػث؛  ذاؿ٠تیی٢ ج٨اف ة٥ ج ام ركق٢ قغف ٠ٌٞب ٠یةؼ

ك یػا ةػ٥ ٗؼز٣ػغ ٠كػؼكع دیگػؼم @ ج٨ ٗؼز٣غ ٢٠ ٣یـػحی» :ٗؼز٣غ ٠كؼكع ظ٨د ةگ٨یغ
ٚػا٨٣ف ٠سػازات اؿػال٠ی  247 ق، ةؼاةػؼ ٠ػاد@ج٨ ٗؼز٣غ پغرت ٣یـػحی» اذّاف ١٣ایغ:

٨ام ادتػات ك ٣٘ػی ا٠ػا اگػؼ كکیٞػی در دّػ ،ق٨دٚػؼ ٠ادر كم ٠ضـ٨ب ٠ی  ،1392
 ٥را جکؼار ک٤غ ا٧َارات كم در راؿػحام كَی٘ػ ٨٠رد ای٢ ادّام ٨٠کٜ ظ٨د در ،٣ـب

ق٨د. ١٦چ٤ی٢ اگؼ كکیٞی ةؼام دٗاع از ٠ح٧ٟ ةػ٥ ٚحػٜ ك زؼـ جٞٛی ١٣یاؿث قٕٞی 
 درك ج٘ضػل جضٛیػٙ ظ٨اؿػحار اّالـ ١٣ایغ ک٥ ٠ٛح٨ؿ ظ٨دکكی ٨١٣دق ك از دادگػاق 

٨٠زػب ر٣سػف اكٝیػام دـ ك ٤٠سػؼ ةػ٥ ٢ دٗػاع گؼچ٥ ةیػاف ایػةاقغ  ظن٨ص ای٢
کؾ آف را ک٥ ةغاف ٠ٛن٨د ةیػاف ٦یچكٝیک٢ ، گؼدد٠یز٣غگی جٞط ظاًؼات  میادآكر

دیگػؼم را  ،ام یا پیػا٠یام یا ٨٣قح٥دا٣غ. اگؼ قعنی در ٣ا٥٠آ٠یؽ ١٣یقغق، ج٦٨ی٢
 آیػغ كٝػیصـػاب ٠ػیء ةػ٥کال٦تؼدار یا زاؿ٨س یا ٠عحٞؾ ة٤ا٠غ، ١ّػٜ كم اٗحػؼا

كٚایِ ٨٠ز٨د را ة٥ ٦ؼیک از ایػ٢  ،كکیٜ دادگـحؼم ةا ٨٣قح٢ یک قک٨ایی٥چ٥  افچ٤
ْکؾ، اگػؼ اٝاك در راؿحام كَایٖ قٕٞی اؿػث. ةػ ٤ّ٥اكی٢ ٨ٗؽ ٨٠م٨ؼ ١٣ایغ ٨٣قح

٠ا٤٣ػغ  ًؼؼ د٨ّا یا دادگػاق اةؿع٢ ك کالـ ٣یک٨ ك اؿح٨ار زام  كکیٜ دادگـحؼم ة٥
٦ام ق١ا چیؽم ٢٠ در ٤٦گاـ مضتث»، @٠ٜ ة٘ؼ٠اییغ جا ّؼایىٟ پایاف یاةغلج ٌٝ٘ان»

٠غیؼیث زؼیاف دادرؿی ةا ریاؿث ٠ضحؼـ دادگاق اؿػث ك ایكػاف ةػ٥ ٠ػ٢ »، @٣گ٘حٟ
قػ١ا »...، صسٟ ّسیتی از الًائالت ك جؼ٦ػاجی چػ٨ف @ ا٣غازازق مضتث کؼدف دادق

ایػٟ از اكؿ دةـحاف یاد گؼٗح٥»، @ایغکاٗی زر زدق قق١ا ة٥ ا٣غاز»، @ؿاکث ةاقیغ ْٗالن
ةػ٥ جْتیػؼ »، @ج٨ ظ٥٘ ق٨»، @ظ٨ب ةاٗحیغ»، @ة٤كی٢ ؿؼ زایث»، @٥١ زا ة٥ ٨٣ةث٦

٠ػ٨کٟٞ ةػؼایٟ ج٨وػیش دادق کػ٥ چٛػغر آدـ کذی٘ػی »، @ق١ا ةػؽدؿ ٦ـػحیغ ،٨٠کٜ
 چ٤ػی٢جػ٨اف گ١اف ١٣ػیةیدؿث را ةؼ زةاف آكرد ةـیارم از ای٢ك ا٧َارات @ ٦ـحیغ

١٦ػی٢ ةیػاف . گ٤سا٣ػغؼم قٕٞی كکیٜ دادگـػح ٥كَی٘ ك ص٨زق را در صغكد یادةیاج
ام كکیػٜ، ٨٠زػ٥ ك ج٧٤ایی در رد ؿػع٤اف ٔیؼصؼٗػ٥ةازارم، ة٥ؿعیٖ ك ةْىان ک٨چ٥

قػػغیغم را  ام کػػ٥ كاکػػ٤فةـػػا ؿػػع٤اف ٣اؿػػعح٥ ك ٣اؿػػ٤سیغقکػػاٗی اؿػػث. ام
ام ک٥ ةؼ زةاف زارم ؿاظح٢ کػالـ ج٤ػغ ك گؽ٣ػغق كکیػٜ ةیػا٣گؼ گ٥٣٨ا٣گیؽد ة٥ ةؼ٠ی

٠غاِٗ ًؼؼ د٨ّا ظ٨ا٦غ ة٨د اگؼچ٥ ٚاوی ك یا كکیٜ ٨٠اوِ مؼیش ك ٚاًْی در ٚتاؿ
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کػ٥  گا٦ی ای٢ ؿع٤اف ٣اپعح٥، ةؼظاؿح٥ از اصـاؿات ظاـ ك ٣ـػ٤سیغق اؿػث؛ چ٤اف
ٚاوػی یػا ق٨د گ٘حار ك یا ٨٣قػحار كکیػٜ دادگـػحؼم در صىػ٨ر گا٦ی ٠كا٦غق ٠ی

ج٨ا٣ػغ از ک١ٞػات ٤٠اؿػب ك ک٥ ٠ػی ج٨أـ ةا ظٌاب ك ّحاب اؿث صاؿ آف١٦کار ظ٨د 
جؼقػغف ٨٠وػ٨ع ةػ٥  اؿب قلف ظ٨د ك قؼایي صاکٟ اؿح٘ادق ١٣ایغ. ةػؼام ق٘اؼ٠ح٤

 پؼدازیٟ: ٦ایی ذیٜ ٠یةیاف ٠ذاؿ
ایػ٢ را »ج٨ا٣غ زایگؽی٢ ّتػارت ٠ی @رؿغ ٠ٌٞب ركق٤ی ةاقغ٣ُؼ ٠یة٥»ز٥ٞ١ 

@ ْػارؼ اؿػثاٝجسا٦ٜ»ق٨د ك یا امٌالح  @دا٣غ٨٣آ٨٠ز ّٟٞ ص٨ٛؽ ٦ٟ ٠ی ٥یک ًٞت
ّٞػی  ٥ظػ٨د را ةػ٥ ک٨چػ»یا @ ـث ظ٨د را ة٥ آف راق ةؽ٣یغ٣یازم ٣ی» زا٣كی٢ ز٥ٞ١

   .گؼدد @چپ زدیغ
جػ٨اف زػایگؽی٢ ك یػا ٠ْػادؿ را ٠ػی @ک٤ػغای٢ ا٠ؼ را ٨٠کٜ جکػیب ٠ی»ّتارت 

دركٔگ٨ در ةعكی از دٗاّیات ظ٨د چ٤ی٢ گ٘ح٥؛ كکیٜ اك ٦ٟ دركغ را  قظ٨ا٣غ»ز٥ٞ١ 
ك آدـ را ة٥ یاد داؿػحاف آف ركی٥ داةث ظ٨د ٚؼار دادق؛ اك یک دركٔگ٨م ةؽرگ اؿث؛ ا

ةـػا آكرم، ةػ٥ گ٘ح١ػاف ٔیؼٗنػیش ك امفزػام زةػاة٥یا ٚؼار داد.  @ا٣غازدچ٨پاف ٠ی
ق١ا ةؼام پػ٨ؿ  !آٚام كکیٜ» آكر٣غ ٠ا٤٣غ ای٢ ز٥ٞ١ ک٥:ركم ٠ی ام ك ّا٠یا٠٥٣ضاكرق

ظػ٨د  ٥ظ٨ا٦ػاف در الیضػ ٥یا در ٨٠از٥٧ ةا ٨٤ّاف ظ٨اؿح. ك @ک٤یغچ٥ کار٦ا ک٥ ١٣ی
ج٨ا٣ػغ ٠ْػادٝی چػ٨ف کػ٥ ٠ػی. درم٨رجی@٠ىضک ظ٨ا٦اف ٥در رد ظ٨اؿح» :٨یـغة٤
را در الیض٥ دتػث ١٣ایػغ ك ز١الجػی چػ٨ف  @ظ٨ا٦اف كا٦ی یا ٠ؼدكد اؿث ٥ظ٨اؿح»

 ق٨د:ةیاف ٠ی  در زٞـ٥ دادگاقّتارات ذیٜ ک٥ 
كکیٜ ٠ضحؼـ ظ٨ا٦اف ظیٞی ٗـ٘ؼ ؿ٨زا٣غق اؿث ك چ٤ػی٢ ادّػایی ٠ٌػؼح  َا٦ؼان»

آیػا ایػ٢ »، ...@٦ام ٠ػة٨صا٣ػ٥ ظػ٨د ؿػْی دارد كکیٜ ظ٨ا٦اف ةا جالش»، @کؼدق اؿث
جؼدیػغ جػ٦٨ی٢ ةػ٥ ًػؼؼ ای٢ ٨٠ارد ةی ١٦٥ @.ا٨ٝکا٥ٝ ظ٨ردف دارد؟ ٠كؼكع اؿث؟صٙ

قػٕٞی كکیػٜ دادگـػحؼم را ٣تایػغ  ٠٥ٛاةٜ د٨ّا یا ١٦کار آف كکیٜ اؿث. پؾ، كَی٘ػ
ف، اظالؽ ك ٣ؽاکػث لظالؼ ق ،ةح٨ا٣غ در ٠ٛاـ ادّا ك دٗاعم ٣ض٨م در٣ُؼ گؼٗث ک٥ ك ة٥

   .اظالؽ ةاقغ قةایغ ٥٣٨١٣ ك اؿ٨ ةٞک٥ ة٨٤یـغکال٠ی یا ؿع٢ ةگ٨یغ یا ایغ رٗحار ١٣
 ز١ػالت در جٛػغیؼمگ٘ح٢ چ٥ ٠ؼؿ٨ـ قغق كکیٜ دادگـحؼم ٣تایغ ةا  آفرٟٔ ة٥

، ٠ٌاٝػب @ة٤ا ة٥ ا٧َارات ٨٠کػٜ»یا @ ٣یاةث از ٨٠کٜة٥»یا @ زّٟ ٨٠کٜة٥»١٦چ٨ف 
ةٞکػ٥ ةػ٥ ٚنػغ ؿػع٢  اکث ك اظالٚی را در ٠ضىؼ دادگاق ةیاف ١٣ایغف، ٣ؽلظالؼ ق
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ك  کاٗی ٠ضحؼ٠ا٣ػ٥صغ  كاژگاف ك ّتاراجی را ةؼگؽی٤غ ک٥ ة٥ ةایغ ،از زا٣ب ٨٠کٜگ٘ح٢ 
ٟ ّٞی٥ ج١ا٠یث یّی٢ ا٧َارات رکیک یا ؿعیٖ ٨٠کٜ در زؼاة٥ دكر از ةازگ٨ ٨١٣دف 

ؿػعیٖ ا٧َػارات ؿ ٠ـػحٛیٟ ةاقغ ك صحی در ٨٠اِٚ ٣اچارم ٣یؽ از ٣ٜٛ ٚػ٨ ،٨٤ْ٠م
٨٠کػٜ در ٠ضىػؼ اك قػعلِ  ٗؼمث ك رظنحی ز٨یغ جػااز ٚاوی ٣اگؽیؼ ك ةسؼ٦یؽد 

ةؼام ةػازز٨یی ك جضٛیػٙ ةؼؿػغ. كم ای٢ ؿع٤اف ة٥ ّؼض ام گ٥٣٨ك ة٥گكح٥ صاوؼ 
ةؼام ٥٣٨١٣، كکیٞی ک٥ ة٥ كکاٝث از ٨٠کٜ قکایث ٚػؼ ٠ٌؼح ١٣ػ٨دق اؿػث، گؼچػ٥ 

ةیاف قغق در ج٨میٖ ای٢ ةػؽق ادػؼ ٌْٚػی دارد ك اگػؼ ٨٤ّاف ٚػؼ ک٥ ة٨٠٥ردم  جتیی٢
اًػالؽ ایػ٢ ٤ّػ٨اف ١٠ح٤ػِ قػ٨د، ةػاز ٣تایػغ كکیػٜ  گػؼددّی٢ ّتارات ٚاذؼ ةیػاف ٣

صحی ةػا ٣ٛػٜ ٚػ٨ؿ از ٨٠کػٜ  ك ٤٠سؽان دادگـحؼم ّتارات ٠ك٨١ؿ صغ ٚػؼ را مؼیضان
 اك ٨٠کػٜ  ػ ک٥ گ٘ح٥ قغ چ٤اف ػةیاكرد. ةایـح٥ اؿث ٦ام ظ٨د ظ٨د در ةیا٣ات یا ٨٣قح٥

 ظ٨د را ةؼام جضٛیٙ ٣ؽد ٠ٛاـ جْٛیب ك جضٛیٙ صاوؼ ک٤غ.
٣یـػث كکیٜ دادگـحؼم ٠ؼد ام ةغی٧ی اؿث ک٥ درظ٨ر قلف ك قعنیث صؼ٥ٗ

یػا ك ةسػؼدازد  ،یػات جسػاكز ةػ٥ ٨٠کػٜ ظػ٨دئزؽة٥ قؼح ك ةیاف در صى٨ر ةا٨٣اف ک٥ 
٣یـث کػ٥ ، قایـح٥ ة٤ا ة٥ ٗؼاظ٨ر پیك٥ كکاٝث یک ظا٣ٟ كکیٜ دادگـحؼم ،ْکؾاٝة

ظك٣٨ث کال٠ی )جضٛیؼ، دق٤اـ ك ٣اؿػؽاگ٘ح٢، ج٧غیػغ، در قکایث ج٦٨ی٢ ك ٗضاقی، 
٨٠کػٜ قػغق ةػ٥ ٦ام ز٤ـی )اٝ٘اظ رکیک ك ٣ا٨٠ؿی( ركاداقح٥ج١٧ث ك ...( ك ا٦ا٣ث

 .  ةیاف ١٣ایغرا در صى٨ر ٚىات ( ٠ح٧ٟ)از ؿ٨م ظ٨د 
ؿػع٤اف ك کػالـ آكرم ةـیار٠ٕؽ ةاقغ جا ةػا ةایغ زةافکیٜ دادگـحؼم ة٤اةؼای٢، ك

گػ٨ ؿع٢ک٥ چ٨ف  پؼ٣ٕؽ ظ٨د، اؿحٛالؿ پیك٥ ظ٨د ی٤ْی كکاٝث را پایغار ؿازد ٥٣ آف
ج١ییػؽ ك ٣یػؽ ةػی، اك ٥گ٘حچ٥ كم ةغك  یف جا ٦ؼآف٨٠کٜ ظ٨ ی ةاقغ ةؼامیا ة٤ٞغگ٨ی

. ایػ٢ كیژگػی یػغرّایػث اصحػؼاـ، در ٠ضىػؼ دادگػاق ةازگ٨ةضخ ك ٗضل ك ةغكف ةی
ؼم اؿث ك اگؼ زایگاق ظ٨د را ةػ٥ ایػ٢ صػغ ج٤ػؽؿ ةعكی از اؿحٛالؿ كکیٜ دادگـح

 1.جؼدیغ اؿحٛالؿ ظ٨د را از دؿث دادق اؿثد٦غ ةی
ام ک٥ ظ٨د را در ٠ضغكدق ةؼظی ٨٠اِٚ ٠كا٦غق قغق كکالم دادگـحؼمدر صحی 

را ةػ٥ ظػي ٠ٛػغـ  یفةی٤٤غ، ٨٠کٞی٢ ظ٨اٝؽا٠ات اظالٚی رّایث اصحؼاـ ك ٣ؽاکث ٠ی
                                                           

 قػؼکث ٗؼا٠ٞػی )ج٧ػؼاف: ٠ػغ٣ی دادرؿػی آیػی٢ ١ٔا٠ی، ٠سیغ ك ٠ضـ٤ی صـ٢اًالع ةیكحؼ ٣ک:  ةؼام. 1
 .97-94ص(، ص1396 پ٤سٟ،چ  ا٣حكار، ؿ٧ا٠ی
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قا٦غ  ٣گار٣غققعلِ .د٤٦غكکیٜ اك ؿ٨ؽ ٠یةٜ یا اصحؼا٠ی ة٥ ًؼؼ ٠ٛاج٦٨ی٢ ك ةی
ک٥ قعنان از ٨٠کٜ صاوؼ در  زام ای٢ة٨دق اؿث ک٥ در یک زٞـ٥ دادرؿی، كکیٜ ة٥
٨ُ٤٠ر ٚؼائث ة٥ام دٗاّی٥ فک٥ ٨٠کٞ زٞـ٥ ظ٨د دٗاع ک٤غ ةا اذف دادگاق ك اّالـ ای٢

٠ضنػ٨ر ٦ایی چ٨ف اٝػؽاـ اظالٚػی ك ٠سا٠ٞػث ، ظ٨یف را در ٠ضغكدیثج٧ی٥ ٨١٣دق
٠غاِٗ ًؼؼ ٠ٛاةٜ، ظك٣٨ث کال٠ی ك اك ٣ـتث ة٥ كکی٨٠ٜکٜ ای٤ساؿث ک٥ . ک٤غ٠ی

دارد ك آف كکیٜ ةؼام صٍ٘ صؼ٠ث ١٦کار ظ٨د از ٦ؼگ٥٣٨ وغ کؼا٠ث ا٣ـا٣ی ركا ٠ی
كرزد جػا زػایی کػ٥ دادگػاق ٣ػاگؽیؼ جػکؼم ة٥ اك )٨٠کٜ ٠ؽة٨ر( إةاء یا اؿح٤کاؼ ٠ػی

دارد ك یػا از ادا٥٠ ؿػع٢ ةػاز٨٠کٜ كم را  ،٠یاصحؼاق٨د ةؼام ج٨ٖٚ ج٦٨ی٢ ك ةی ٠ی
کػ٥ اقعامػی ٤٠حـػب ةػ٥ ةاٝ٘ؼض، در زٞـ٥ ازؼام ٚػؼار ٠ْای٤ػ٥ ٠ضػٜ، ٤٦گػا٠ی

ک٤٤غ، آف كکیٜ دادگـحؼم ٠ا٣ِ ٣ك٨د اصحؼا٠ی ٠ی٨٠کٞف، ة٥ كکیٜ ًؼؼ ٠ٛاةٜ ةی
٨٠کٜ  یا گ٘حار یا ؿک٨ت ک٤غ، ٠نغاؽ ّغـ ٣ُارت کاٗی كکیٜ دادگـحؼم ةؼ ٨٣قح٥

ک٥ آف ٨٣قحار ك گ٘حار ٗاٚغ كزا٦ث اؿث ك اٚؼار  عاص ٤٠حـب ة٥ اكؿث ک١اای٢یا اق
پػیؼٗح٤ی ٣یـث ك ایػ٢ ا٠ػؼ ٨٠زػب ؿػٞب ٨٠کٜ  ٠٥ضح٨ام الیضكم ة٥ ٣اآگا٦ی از 

 .٠ـئ٨ٝیث كم ٣ع٨ا٦غ قغ
اٝؽا٠ػات  ،اگؼ كکیٜ دادگـحؼم ة٥ ٦ؼ ركمگؼدد ک٥: صاؿ ای٢ ؿؤاالت ٠ٌؼح ٠ی

جػ٨اف ارائػ٥ را٦کػارم ٠ػیحؼاـ را ٠ؼاّی ٣غاقث چ٥ ام در رّایث اصاظالٚی ك صؼ٥ٗ
اٝػکؼ ّٞی٥ كم اّالـ صاوؼ ة٥ یکی از زؼایٟ ٨ٗؽ ق؟ آیا ةایغ ١٦چ٨ف ٗؼض پؼك٣غکؼد

 كم پؼداظث؟جْٛیب ة٥ زؼـ ٨١٣د؟ آیا ةایغ از ٝضاظ ا٣حُا٠ی 
 صاوػؼ ام از آف در پؼك٣ػغقکػ٥ ٣٨١٣ػ٥ چ٤ػاف–ركیکؼد کی٘ؼم ة٥ ایػ٢ ٨٠وػ٨ع 

یضی ٣یـث ك كکالم دادگـػحؼم کػ٥ ظ٨اؿػح٥ یػا ٣اظ٨اؿػح٥ ركیکؼد مض -گػقث
ا٧َػارات كکیػٜ یػا ٤ّػ٨اف ٠سػؼـ ٚاةػٜ جْٛیػب ٣یـػح٤غ. چ٤ی٢ ا٧َاراجی دار٣غ ة٥

 ؿادگی ٨٠رد چ٤ی٢ جْٛیتی ٚؼار داد. ة٥ج٨اف ٦ا یا رٗحار كم را ١٣ی ٨٣قح٥
 صػاؿ،ٚىایی اؿث کػ٥ ةػ٥ ٦ؼركیکؼد ا٣حُا٠ی ٣یؽ در زام ظ٨د یک ٗؼای٤غ قت٥

٠ػ٨کالف ةػا صىػ٨ر در ٠ؼزػِ رؿػیغگی ْىػی ةةـا امةٜ ج٘ـیؼ ك جْتیؼ اؿث ك ٚا
، ٝػػا پػیؼ٣غكکیٜ دادگـحؼم را ٠ی ٥ا٣حُا٠ی، ٠ـئ٨ٝیث کا٠ٜ ا٧َارات ٚاةٜ ٤٠اٚك

ازؼام ا٣حُا٠ی، قػا٦غ ازؼام کی٘ؼم یا ٣اکارآ٠غم و١ا٣ثةا ج٨ز٥ ة٥ ٗٛغاف و١ا٣ث
ج٨ز٧ی را در ٚتاؿ ا٧َػارات ك  ٦ام ص٨ٛٚی ركیکؼد زاٝبآف ٦ـحیٟ ک٥ ةؼظی ٣ُاـ
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 ق٨د.ةغاف اقارق ٠ی ا٣غ ک٥ ذیالن٦ام ٢٦٨٠ كکالم دادگـحؼم اجعاذ ٨١٣دق٨٣قح٥

 ٍضؼ٘ت حقَقٖ کـَس فشاًؼِ ـ2

در ص٨ٛؽ ٗؼا٣ـ٥ ٨٣ّی ٠ن٣٨یث گ٘حارم ةؼام كکالم دادگـحؼم ةؼاؿاس ٠ػادق 
ایػ٢  کػ٥ ( پػیؼٗحػ٥ قػغق ةػ٨د ٠گػؼ آف1881ٚا٨٣ف آزادم ٠ٌت٨ّات )٠نػ٨ب  41

زا ک٥ در جكػعیل ٠نػغاؽ آف جػا  ا٧َارات كکیٜ ظارج از ٨٠و٨ع د٨ّا ةاقغ. از آف
ةؼظػی ّػاٝی کكػ٨ر ٗؼا٣ـػ٥ ؿػؼا٣ساـ ةػ٥ قػؼصی کػ٥ صغم اظحالؼ ةػ٨د دیػ٨اف 

 (،126-125: 1393)زالٝػی، ا٣ػغةؼرؿی ٨١٣دق ام دیگؼدر ٨٣قح٥دا٣اف آف را  ص٨ٛؽ
چ٨ب یػک ةضػخ ٚىػایی اةػؼاز کػ٥ در چػار٠ن٣٨یث ٠ٌٞٙ گ٘حار كکیٜ را جا ز٠ػا٣ی

امػالح گؼدیػغ ك ٠ٛػ٢٤  2008در آراء ٠عحٖٞ پػیؼٗث. ای٢ ٠ادق در ؿػاؿ ق٨د  ٠ی
٣یػث در ٣ـتث ة٥ پیگیؼم ٠تح٤ػی ةػؼ صـػ٢»=...> گ٥٣٨ صکٟ کؼد ک٥: ٗؼا٣ـ٨م ای٢

قػغق در ٦ػام ٠ٌػؼح یا ٨٣قح٥گكح٥ ٥ئ٦ام ارا٠ػاکؼات ٚىایی ك ٣ـتث ة٥ ؿع٤ؼا٣ی
كزػ٨د ایػ٢، صؼ٠ث ٠ٌؼح ١٣ػ٨د. ةػا  ٦حکك  ء٨ام ج٦٨ی٢، اٗحؼاج٨اف د٦ّا ١٣یدادگاق

ج٨ا٤٣غ در ٤٦گاـ رؿیغگی ةػ٥ دّػ٨ا ك در صػی٢ مػغكر صکػٟ در ٠ا٦یػث،  ٚىات ٠ی
قغق، اّالـ ك كم را ةػ٥ زتػؼاف صػؼآ٠یؽ، اٗحؼا٦ا ك ٦اجک صیذیث را ؿع٤اف ج٦٨ی٢

٨٠وػ٨ع پؼك٣ػغق ظػارج از  آ٠یػؽِا٨ٝمٖ، كٚایِِ ا٦ا٣ػثوؼر ك زیاف ٠ضک٨ـ ١٣ای٤غ. ٠ِ
چ٤ا٣چػ٥ ایػ٢ گؼد٣ػغ. ٤غ ٤٠سؼ ة٥ ًؼح د٨ّام ٠٨١ّی یا ظن٨مػی ًػؼٗی٢ ٣ج٨ا ٠ی

 صػاؿ ٦ؼ در داٝخ اقعاص قدرةار ك گؼدددّاكم ةؼام چ٤ی٢ قاکیا٣ی ٠ض٨٘ظ اّالـ 
ةػ٥ ةیػاف دیگػؼ، ٠ٛػ٢٤ ٗؼا٣ـػ٨م @. ک٤٤غ ًؼح ظن٨می د٨ّام ک٥ دار٣غ صٙ آ٣اف

٠یاف ٠ٌاٝػب ٠ػؼجتي  ک٤غ كیٜ اّالـ ٠یة٤غ ة٥ امٜ ٠ن٣٨یث كک ٨١٦ارق ظ٨د را پام
د٦غ ة٥ ٚىات ازازق ٠ی ،ٝیةا ٨٠و٨ع پؼك٣غق ك ظارج از آف ج٘کیک ٚائٜ قغق ك در اك

دك٠ی، ةؽق یػا  م ة٥ زتؼاف ظـارت ةغ٦غ ك درأگ٥٣٨ ا٧َارات را از ٠یاف ةتؼ٣غ ك رای٢
 دا٣غ.دیغق را ة٥ ًؼح د٨ّام ٠٨١ّی یا ظن٨می ٠ُساز ٠یزیاف

در  1976کغ آیی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی ٗؼا٣ـػ٥  24 ق٠اد٢ دادرؿی ٣یؽ از ٤٠ُؼ آیی

٠ٞؽـ ة٥ اصحػؼاـ قایـػح٥  ،ًؼٗی٢ جضث ٦ؼ قؼایي»: ةارق چ٤ی٢ صکٟ کؼدق اؿثای٢

 ؿػانأصحػی ر ٚن٨ر =در اصحػؼاـ>ج٨ا٣غ ة٤ا ةؼ قغت ة٥ دادگـحؼم ٦ـح٤غ. دادرس ٠ی

جٞٛػی ك  ،آ٠یػؽرا جػ٦٨ی٦٢ػا  ٦ایی را از ةی٢ ةؼدق یػا آفاكا٠ؼم را دؿح٨ر دادق، ٨٣قح٥
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٤اةؼای٢، ًتٙ ة (.84: 1395)٠ضـ٤ی، @ظ٨د را مادر ١٣ایغ ءدؿح٨ر چاپ ك اٝناؽ آرا

 ٦ـػح٤غة٥ دادگـحؼم آ٠یؽ ٣ـتث ٠ٞؽـ ة٥ رّایث ادةیات اصحؼاـ، ًؼٗی٢ ٠ادق ٠ؽة٨ر

ظ٨ا٤٦غ گكػث )کػ٥ ١٦ا٣ػا دادرس ک٥ در ٔیؼ ای٢ م٨رت، دچار جتْات آف از ؿ٨م 

  .٠ادق ٠ػک٨ر اؿث(ازؼام ٚـ١ث پایا٣ی 

چیؽ ةػغجؼ  ٦یچ، در دادگـحؼمة٤ا ة٥ جلییغ ةـیارم از کارق٤اؿاف ك ٨ّا٠ٜ داظٜ 

ةغا٣ػغ آ٠یػؽ جػ٦٨ی٢یا كکیٜ اك را جؼ از آف ٣یـث ک٥ ٚاوی ا٧َارات ًؼٗی٢ دق٨ارك 

یػا ةػ٥ دیػ٨ار دادگػاق اٝنػاؽ ك ٤٠حكػؼ  ،مأ٠ح٢ راكؿث ک٥  چؼاک٥ ة٤ا ة٥ دؿح٨ر ٦ٟ 

 .  ةؼ ١٦گاف آقکار ك ركق٢ گؼدد ةا دادگاق١اف كکیٜ ٣ض٨ق گ٘حق٨د جا  ٠ی

ٚػغرت ك ، ای٢ 1983دؿا٠تؼ  8م ٨٠رخ أّاٝی کك٨ر ٗؼا٣ـ٥ در ر دی٨اف 2 ٥قْت

 (pouvoir de police)ج٨ا٣ایی دادگاق را زؽك اظحیارات ٠ؼة٨ط ة٥ ةؼظػ٨رد ةػا ظػالؼ 

ّحػؼاض قعنی در ٠ٛاـ جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی ك در راؿػحام ا ،ةؼام ٥٣٨١٣ دا٣ـح٥ اؿث.

دادگػاق ٠ؼجکػب اقػحتا٦ات »جکؼار ٨١٣دق ة٨د کػ٥  ٠کؼران  م دادگاق مادرک٤٤غق،أة٥ ر

ّاٝی کك٨ر جن١یٟ دادگاق جسغیغ٣ُؼ كٗٙ  ك قْت٥ جسارم دی٨اف@ ةؽرگی قغق اؿث

را کػػ٥ ّتػػارات ٗػػ٨ؽ را دارام كیژگػػی ؿػػ٨ء ك ٦اجػػک صؼ٠ػػث ٣ـػػتث ةػػ٥  24 ق٠ػػاد

 1.اق در ةؼظ٨رد ةا ظالؼ دا٣ـثدادگـحؼم دا٣ـح٥ ة٨د، ٠ك٨١ؿ اظحیارات دادگ

٣گار٣غق قا٦غ ة٨د ک٥ كکیٞی در ٠ٛاـ اّحؼاض ة٥ ٚؼار ٤٠ِ جْٛیب دادؿػؼا، یکػی 

 اّػالـ ة٥ کؼّات ارقغ ق٤اؿیرجضنیٞی ٚاوی در ٠ٌِٛ کا ٥از ز٧ات اّحؼاض را رقح

اٝحضنیٜ رقػح٥ صٛػ٨ؽ ظن٨مػی از دا٣كػگاق ... دادیار ٠ضحؼـ ک٥ ٗارغ»٨١٣دق ة٨د: 

کػ٥  یا ایػ٢@ ام ٣غارد دچار اقحتاق قغق اؿثؽ کی٘ؼم ٦یچ ؿؼرقح٥اؿث ك در ص٨ٛ

م دادگاق ٣عـحی٢ کػ٥ أیک كکیٜ در ٤٦گاـ جسغیغ٣ُؼظ٨ا٦ی از ر ،در زام دیگؼم

دٝیػٜ ١٦ػی٢ ةْیغ ٣یـث ک٥ ة٥» :ف جٕییؼ کؼدق ة٨د، چ٤ی٢ ٨٣قح٥ ة٨دآ ٥ٚاوی قْت

 ةیػاف ام دیگؼ چ٤ی٢یا در الیض٥ك  .@اقحتا٦ات، ٚاوی مادرک٤٤غق جٕییؼ کؼدق ةاقغ

 @. ... دادگاق، جٛاوام جسغیغ٣ُؼ دارـ ٥م ٚاوی ظاـ قْتأاز ر» :ة٨د داقح٥

قػ٨د ك ةؼاةػؼ ة٥ ّغاٝث ٠ضـػ٨ب ٠ػی اصحؼا٠یةی یی٦ا٨قح٥چ٤ی٢ ا٧َارات ك ٣

ك ٠ػادق ٠ؼٚػ٨ـ از ّاٝی کك٨ر ٗؼا٣ـ٥  کغ آیی٢ دادرؿی ٠غ٣ی ك ركی٥ دی٨اف 24 ق٠اد

                                                           
1. Code de procédure civile, (annoté), Paris, Dalloz, 2018, 109e éd., p. 64. 
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ام از ةػی٢ ج٨ا٣غ جن١یٟ ةگیؼد ک٥ چ٤ی٢ ٨٣قح٥وی ٠یٚاٚا٨٣ف ٠ٌت٨ّات آف کك٨ر، 

م ٠تح٤ی ةؼ آف چػاپ ك اٝنػاؽ قػ٨د جػا أک٥ ر یا ای٢ق١ار آیغ ة٥ آ٠یؽةؼكد یا ج٦٨ی٢

جؼدیػغ ایػ٢ ةال؛ ةؼ ١٦گاف ٠ضؼز گػؼددگ٘حار ك ٨٣قحار اك در دادگـحؼم  رٗحار،٣ض٨ق 

٠ؼدـ ة٥ ای٢ ٚتیػٜ رؿا٣ی ٠٨١ّی، در ٠یؽاف ٠ؼاز٥ْ ك رٔتث كاک٤ف دادگاق ك اًالع

  گػاقث.ظ٨ا٦غ ؿؽایی  جلدیؼ ة٥ةؼام کار٦ام ةْغم  ءكکال

ای٢ ركیکؼد ة٥ رٗحار ك گ٘حار ك ٨٣قحار ٠حغاّیی٢ یا كکالیكاف ا٠ؼكزق ًؼٗػغارا٣ی 
ؿـػ٥ ؤام٨ؿ آیی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی ٗؼا٠ٞػی کػ٥ دك ٠ ٥در ٠س٨١ّ ٠ذاؿ،دارد. ةؼام 

ؿـ٥ ص٨ٛؽ آ٠ؼیکا ؤك ٠( Unidroit)ةؽرگ ص٨ٛٚی یک٨٤اظث کؼدف ص٨ٛؽ ظن٨می 
(ALI) ك  11امػٜ  ٦1ام آف اقارق قغق اؿث )ة٤ػغ ا٣غ ة٥ ةؼظی ٥٣٨١٣جغكی٢ ٨١٣دق

   (.176ػ173ك  136ػ131: 1396)٠ضـ٤ی ك ١ٔا٠ی،  ای٢ ام٨ؿ( 17امٜ 

 ًت٘جِ

اصؼاز کػػب )م دادگاق جسغیغ٣ُؼ أاز ر یةعكدر ای٢ پژك٦ف ٠كعل گؼدیغ ک٥ 

پػػیؼش ییػغ ك لاز ای٢ ز٧ث ٚاةٜ ج (ـ ٚىایی اؿثآف ةؼ ٧ّغق ٠ٛا ة٨دف مضیشك یا 

آ٠یؽ ك ٔیؼ٠ضحؼ٠ا٣ػ٥ گ٘حػ٥ یا ج٦٨ی٢ ءزا ٠ٌاٝب اٗحؼا اؿث ک٥ ٠ؼزِ ٚىایی ک٥ در آف
جنػ١ی١ی درظنػ٨ص آف آف را ةـػ٤سغ ك مػضث ك ؿػٟٛ ق٨د ةایغ ةح٨ا٣غ ٥ ٠یئیا ارا

٨٣قػحار٦ا یػا  رٗحار٦ػا، گ٣٨ػ٦٥ام ٠ا در ٚتاؿ ایػ٢ک٥ كاک٤ف دادگاق ا٠ا ای٢ اجعاذ ١٣ایغ

ؿػث ك در ٠ٛػؼرات آیػی٢ ی ٠ػا اٛػ٨ٚصامٜ ٣ٛناف ٣ُػاـ صگ٘حار٦ا چگ٥٣٨ ةایغ ةاقغ 
صـب ٠ػ٨رد @ اظالؿ در ٣ُٟ دادگاق»یا @ اظالؿ در ٣ُٟ زٞـ٥»٥ٞ ئ٠ـ ءدادرؿی زؽ
ٚػا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی  354 قك ٠ػاد 1ٚا٨٣ف آیػی٢ دادرؿػی ٠ػغ٣ی 101 ق٨٠و٨ع ٠اد

٨٠رد ٨٠و٨ع ای٢ ٨٣قح٥ ٣یـث ك اٝؽا٠ات ٣اقػی ؿادگی ٚاةٜ جٌتیٙ ةؼ ک٥ ة٥ 2،کی٘ؼم

                                                           
 در اظػحالؿ ٣ضػ٨ق ذکؼ ةا ق٣٨غ ٞـ٥ز ٣ُٟ اظحالؿ ٨٠زبک٥  را اقعامی اظؼاج دؿح٨ر ج٨ا٣غ ٠ی دادگاق». 1

 ٗػ٨رم صکػٟ ایػ٢. ١٣ایغ مادر را آ٣اف صتؾ صکٟ ؿاّثچ٧ار  ك ةیـث  جا یا ك ک٤غ مادرزٞـ٥  م٨رت

 ٠ضکػ٨ـ ركز پػ٤ر  جػا یػک از صػتؾ ةػ٥ ةاقغ آ٣اف كکالم یا د٨ّا امضاب از ٠ؼجکب اگؼ ك ق٨د ٠ی ازؼا

 @.قغ ظ٨ا٦غ

 ةٞکػ٥ قػ٨د،١٣ػی ٠ضاک٥١ قغف ٔیؼ٤ّٞی ٨٠زب اقعاص، ؿایؼ یا ٠ح٧ٟ ًؼؼ از دادگاق ٣ُٟ در اظالؿ» .2

 در اظػالؿ ةاّخ ک٥ را کـا٣ی اظؼاج دؿح٨ر ج٨ا٣غ٠ی دادگاق رئیؾ. ق٨د ةؼٚؼار ٣ُٟ ٠ٛحىیگ٥٣٨ ة٥ ةایغ
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٠ـائٞی چػ٨ف ٚا٨٣ف كکاٝث ة٥ قؼح ةاال،  42 قاز ؿ٨گ٤غ كکالم دادگـحؼم ك صکٟ ٠اد
 ق٨د. ١٣ی٨٠و٨ع صاوؼ در ای٢ ٠ٛاؿ ٠كا٦غق 

٦ا یػا ؿػع٤ا٣ی داقػح٥ اگؼ ٠حغاّیی٢ ٠ؼجکب چ٤ی٢ رٗحارم ق٣٨غ یا چ٤ی٢ ٨٣قح٥
٣یػؽ  ءگاق ٣یـث جا زایی ک٥ ةؼظػی ٚىػات ك كکػالازؼایی در اظحیار دادةاق٤غ و١ا٣ث

ك ز٤٣ػغ گؼیؽ ٠ػیازؼام ص٨ٛؽ کی٘ؼم رٟٔ ٠یٜ ةا٤ًی، ٣اگؽیؼ ة٥ اؿح٘ادق از و١ا٣ث ة٥

ا١ٔاض ك جساكز را ةػؼ اك ركا  ،٠ح٧ًٟٞب ٨ّ٘ پؾ از جْٛیب، ةا اكٝی٢ پ٨زش ك ةالٗام٥ٞ 
ٛػ٨ؽ ٠ػا كزػ٨د مغراالقػارق در ص 24 قک٥ اگؼ ٨٠ادم ١٦چػ٨ف ٠ػاد صاؿ آف دار٣غ٠ی
ةػؼام كکػال ك @ اٝػؽاـ ةػ٥ رّایػث اصحػؼاـ قایـػح٥ ةػ٥ دادگـػحؼم»داقث، ٨٣ّی  ٠ی

 قغ.٠حغاّیی٢ ٠ضٛٙ ك جى١ی٢ ٠ی
مادر در آف، ای٢ ز٠ی٥٤ را ٗؼا٦ٟ آكرد ک٥ ةػ٥ ٣کػات اظالٚػی ك  ءصاوؼ ك آرا قپؼك٣غ

٣گػا٦ی ةػارق اٝؽاـ رّایث اصحؼاـ قایـح٥ ة٥ دادگـحؼم ك ركیکؼد ص٨ٛؽ ٗؼا٣ـ٥ درایػ٢
ظن٨ص ٨٠رد ٗضل ك  ای٢ در٣یؽ ٣ٛل ص٨ٛؽ ایؼاف از ًؼٗی گػرا ا٣غاظح٥ ق٨د ك ك٨ٝ 

 .   كاکاكم ٚؼار گیؼد
  

                                                                                                                       
 مػ٨رت ایػ٢ در کػ٥ ةاقػغ دّػ٨م امضاب از ک٤٤غق اظالؿک٥  ای٢ ٠گؼ ک٤غ، مادر ق٣٨غ، ٠ی دادگاق ٣ُٟ

 رؿػیغگی، زٞـػ٥ از پػؾ دؿح٨ر ای٢. ک٤غ٠ی مادر ركز پ٤ر جا یک از را اك صتؾ دؿح٨ر دادگاق رئیؾ

 رّایػثدرظنػ٨ص  كم ة٥ دادگاق ةاقغ، د٨ّم امضاب كکالم از ک٤٤غق اظالؿ اگؼ. ق٨د ٠ی ازؼاء ٨ٗرم

 ٠ْؼٗػیكکػال  ا٣حُػا٠ی دادؿػؼام ةػ٥ ك اظؼاج را كم جلدیؼ، ّغـ م٨رت در ك د٦غ٠ی جػکؼ دادگاق ٣ُٟ

 ٠سػازات١ّاؿ ا از ٠ا٣ِ ٠ادق، ای٢ ٠٘اد ازؼام ةاقغ کی٘ؼم كمٖ كازغ ارجکاةی،ؿ ١ّاا چ٤ا٣چ٥. ک٤غ ٠ی

 دادگػاق زٞـػ٥ در کػ٥ اقعامػی ة٥ را ٠ادق ای٢ ٠٘اد رؿیغگی، ة٥ قؼكع از پیف دادگاق. ٣یـث ٚا٣٨٣ی

 @.د٦غ٠ی جػکؼ دار٣غ، صى٨ر
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