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 چکيذُ

جضٛیٛات زؼـ ق٤اؿاف ٣كاف ٠ی د٦غ ک٥ از ز٥ٞ١ ١٧٠حؼی٢ ّٜٞ ارجکاب ةؽق از ًؼؼ اً٘اؿ ك 

٨٣ز٨ا٣اف ّٜٞ ركا٣ی ك اظالٚی ك ّاً٘ی ٠ی ةاقغ. ةؼرؿی ركی٥ ٚىایی دادگاق ك ١٦چ٤ی٢ ٣ض٨ق 

دادرؿی ة٥ زؼایٟ اً٘اؿ ك كاک٤ف زؽایی ٣ـتث ة٥ آ٧٣ا از صیخ پیكگیؼم از زؼایٟ اً٘اؿ ة٥ 

یٜ زؼایٟ ٠ؼة٨ط ة٥ ٨٠اد ٠عغر ةا ا١٦یث اؿث.٦غؼ از ای٢ جضٛیٙ ةؼرؿی ركش ٦ام جٛٞكیژق 

١٦چ٤ی٢ ةؼرؿی ركش ٦ایی ز٧ث کا٦ف ز٠اف رؿیغگی در  ةؽ٦کارم اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف 

دادؿؼا٦ا ك دادگاق ٦ام اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف ة٥ زؼای١ی چ٨ف ٨٠اد ٠عغر ٠ی ةاقغ. در ؿاؿ ٦ام 

اؿث ٦ام زغم ٠ٛاة٥ٞ ةازؼایٟ ٨٠اد ٠عغر ركی٥ ٚىایی دادگاق ٦ا پؾ از ا٣ٛالب ةا ج٨ز٥ ة٥ ؿی

صحی دادگاق ٦ام اً٘اؿ ٨٣ز٨ا٣اف ة٥ ٨ًر ٣ـتی ؿؼک٨ةگؼا٥٣ ة٨دق اؿث. ٠ؼكرم از١اٝی ةؼ ركی٥ 

اؿث ک٥ ٚىات ای٢ دادگاق ج١ایٞی ة٥ اجعاذ ركیکؼد٦ام ٠الیٟ از آف ٚىایی دادگاق اً٘اؿ صاکی 

 ٥ زؼایٟ ٨٠اد ٠عغر ٣غار٣غ.در اجعاذ جن١ی١ات ٚىایی ٣ـتث ة

 .زؼایٟ ٨٠اد ٠عغر -دادگاق -ركی٥ ٚىایی -اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف -ةؽق :يذيکل ٍاشگبى
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3يشيَا کشبٍرز ،2هرتضی آرریبى قْفرخی ،1شْال هعظوی
 

ّى٨ ٦یات ١ّٞی  ،ق٤اؿی اؿحادیار ٠ؤؿـ٥ جضٛیٛات ٨ّٞـ زؼایی ك زؼـ ،دکحؼم زؽا ك زؼـ ق٤اؿی 1

 ٣كگاق ج٧ؼافدا٣كکغق ص٨ٛؽ ك ٨ّٞـ ؿیاؿی دا
 کارق٤اس ارقغ ص٨ٛؽ زؽا ك زؼـ ق٤اؿی ، دا٣كگاق آزاد كاصغ ج٧ؼاف ٠ؼکؽم 2
 کارق٤اس ارقغ ص٨ٛؽ زؽا ك زؼـ ق٤اؿی ، دا٣كگاق آزاد كاصغ ج٧ؼاف ٠ؼکؽم 3
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 هقذهِ   
در ةؼرؿی ّٛایغ زؼـ ق٤اؿاف، آدار ؿ٨ء ٗؼاكا٣ی در رك٣غ زؼائٟ اً٘اؿ چ٥ ة٥ م٨رت ا٣٘ؼادم ك چ٥ ة٥ ١٦ؼاق ٠سؼ٠ی٢ ةؽرگـاؿ ك 

ُؼات ك یاٗح٥ ٦ام آ٧٣ا در ٨٠رد  ق٤اظث ّٜٞ ةؽ٦کارم ك ج٨ز٥ ة٥ قعنیث اً٘اؿ ةؽ٦کار ك ٝؽكـ امالح ك ؿاة٥ٛ دار ٠كا٦غق ٠ی گؼدد. ٣

پیكگیؼم از ارجکاب ٠سغد زؼـ، ٦ٟ در اؿ٤اد ةی٢ ا١ٝٞٞی ك ٦ٟ در ص٨ٛؽ ةـیارم از کك٨ر٦ا در ٚاٝب ایساد ٠ضاکٟ اظحنامی ةؼام اً٘اؿ 

دکاراف ازح١اّی ة٥ ٨ُ٤٠ر جْغیٜ ركصی٥ وغ ازح١اّی ك ةازگكث ٠سغد آ٧٣ا ة٥ زا٥ْ٠،  ةؽ٦کار ك اؿح٘ادق از ٚىات ٠سؼب ك ٠حعنل ك  ٠غ

ٚا٨٣ف جكکیٜ دادگاق اً٘اؿ ةؽ٦کار ک٥ مالصیث رؿیغگی ة٥  ٨٧َ1338ر ك ةؼكز ٨١٣دق اؿث. در ص٨ٛؽ کی٘ؼم ایؼاف ٣یؽ اكٝی٢ ةار در ؿاؿ 

ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ک٥ كیژگی ٦ام ظامی را ةؼام ٚاوی ای٢ دادگاق ٚائٜ قغق  ؿاؿ را داقث جأؿیؾ گؼدیغ. ای٢ ٚا٨٣ف 18جا  6زؼائٟ اً٘اؿ ةی٢ 

ة٨د. ة٥ ز٧ث ای٤ک٥ در ای٢ دادگاق آیی٢ دادرؿی ك ٠ٛؼرات ظامی صاکٟ ة٨د ٥٣٨١٣ ٨ٌٞ٠ةی از یک دادگاق اظحنامی اً٘اؿ ة٥ ق١ار ٠ی رٗث.  

جاةِ ٨ٚاّغ ٠٨١ّی ك ة٥ ١٦ؼاق ٠سؼ٠ی٢ ةؽرگـاؿ ٚؼار داد ك ج١ایٞی ة٥  ا٠ا پؾ از پیؼكزم ا٣ٛالب اؿال٠ی ٚا٣٨٣گػار رؿیغگی ة٥ زؼائٟ اً٘اؿ را

 ایساد ٠ضاکٟ اظحنامی از ظ٨د ٣كاف ٣غاد.

ای٢ درصاٝی اؿث ک٥ ازز٥ٞ١ ١٧٠حؼی٢ زؼائ١ی ک٥ ج٨ؿي ک٨دکاف ك٨٣ز٨ا٣اف ٠ضٛٙ ٠ی ق٨د زؼائٟ ٠ؼة٨ط ة٥ ٨٠اد ٠عغر اؿث.     

ّاٝی  ک٥ ٦یأت ٠٨١ّی دی٨اف ؿیغگی ة٥ زؼائٟ ٨٠اد ٠عغر اظحالؼ ٣ُؼ كز٨د داقث. جا ای٢در ٨٠رد مالصیث دادگاق اً٘اؿ از صیخ رپیكحؼ 

 ٠ٛؼر 1378 ٠ن٨ب کی٘ؼم دادرؿی ٚا٨٣ف آیی٢  220جتنؼق ٠ادق » ک٥: داقث ٠ٛؼر 1379.8.3ػ651 ق١ارق م كصغت ركی٥ أکك٨ر ًی ر

 ٗٞـ٥٘ ک٥ ای٢ ة٥ ٣ُؼ ك ق٨د ٠ی رؿیغگی اً٘اؿ  دادگاق در ٠٨ی١ّ ٠ٛؼرات ًتٙ ةؼ ج١اـ ؿاؿ 18 از ک١حؼ اقعاص زؼائٟ کٞی٥ ة٥ ک٥ داقح٥

ّغـ ٠ـئ٨ٝیث اً٘اؿ ةؽ٦کار ایساب کؼدق  ٣ی ك امٜركا ك زـ١ی ظن٨میات ٣یؽ ك اؿث ج٧ػیب ك جؼةیث ةؼ ٠تح٤ی اً٘اؿ دادگاق ٚا٨٣ف كوِ

د٦غ ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ک٥ ة٥ ٨٠زب   آ٧٣ا جكکیٜ ک٥ ٚا٣٨٣گػار ةا رّایث ٚاّغق ص١ایث از ٠سؼـ دادگاق ظامی را در ٨٠رد رؿیغگی ة٥ زؼائٟ

٠ٕایؼ ةا ای٢ ٚا٨٣ف ٣ـتث   ک٤غ ك کٞی٥ ٨ٚا٣ی٢ ك ٠ٛؼرات ٚا٨٣ف ٠ؽة٨ر، دادگاق ٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛالب ٗٛي ةؼ اؿاس ای٢ ٚا٨٣ف ١ّٜ ٠ی ٠308ادق 

 اٗؼاد ك اً٘اؿ زؼائٟ کٞی٥ ة٥» 92 ؿاؿ کی٘ؼم دادرؿی آیی٢ ٚا٨٣ف 304 ًتٙ ٠ادق ١٦چ٤ی٢ة٥ دادگاق ٦ام ٠٨١ّی ك ا٣ٛالب إٝاء قغق اؿث، 

٦ؼگاق در صی٢ رؿیغگی ؿ٢ »٠ػک٨ر  ٠ادة 2ًتٙ جتنؼق  .«ق٨د ج١اـ ق١ـی در دادگاق اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف رؿیغگی ٠ی ؿاؿ ٦سغق از ک١حؼ

یاةغ. چ٤ا٣چ٥ ٚتٜ از قؼكع  ادا٥٠ ٠ی٠ح٧ٟ از ٦سغق ؿاؿ ج١اـ جساكز ١٣ایغ، رؿیغگی ة٥ اج٧اـ كم ٠ٌاةٙ ای٢ ٚا٨٣ف در دادگاق اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف 

گیؼد. در ای٢  ة٥ رؿیغگی ؿ٢ ٠ح٧ٟ از ٦سغق ؿاؿ ج١اـ جساكز ک٤غ، رؿیغگی ة٥ اج٧اـ كم صـب ٨٠رد در دادگاق کی٘ؼم ماٝش م٨رت ٠ی

٠٨ی٢ ةاالم ؿ٢ ٦یسغق گؼدد. در ٦ؼ م٨رت ٠ضک ٤٠غ ٠ی   ق٨د، ة٧ؼ٦ م٨رت ٠ح٧ٟ از کٞی٥ ا٠حیازاجی ک٥ در دادگاق اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف ا١ّاؿ ٠ی

٦غؼ از ةؼرؿی صاوؼ «. ق٣٨غ ٣گ٧غارم ٠ی ق٨د، ؿاؿ ج١اـ ٨٠و٨ع ای٢ ٠ادق، در ةعف ٣گ٧غارم ز٨ا٣اف ک٥ در کا٨٣ف امالح ك جؼةیث ایساد ٠ی

ةا جضٞیٜ ركی٥ ٚىایی دادگاق ٦ام اظحنامی اً٘اؿ ك٨٣ز٨ا٣اف درظن٨ص كاک٤ف زؽایی ك ازؼام ٠سازات اؿث ک٥ در ای٢ راؿحا ةؼآ٣یٟ 

٠ؼكرم ةؼ آرام مادرق در ای٢ ظن٨ص پیف از جن٨یب ٨ٚا٣ی٢ زؽایی زغیغ ك پؾ ازآف ركیکؼد کٞی صاکٟ ةؼ ركی٥ ٚىایی دادرؿی اً٘اؿ را 

 ازصیخ ؿؼک٨ةگؼا٥٣ یا پیكگیؼا٥٣ ة٨دف اصکاـ ةؼرؿی کؼدق كجض٨الت آف را پؾ از جن٨یب ٨ٚا٣ی٢ زؽایی زغیغ جتیی٢ ١٣اییٟ. 

 

 تعبریف-1

 ئن هَاد هخذر  ٍ عٌبصر آىتعریف جرا-1-1
زا ك ؿـحی آكر ة٨دق ك آدار زـ١ی ك ركصی را  ک٥ ٠عغر، ٠ضؼؾ، ج٦٨ٟ ة٥ ٨٠ادم اًالؽ ٠یك٨د٨٠اد ٠عغر،  در جْؼیٖ ص٨ٛٚی،     

٠ا٥٣ دارد زؼائٟ ٨٠اد ٠عغر ٣یؽ اقارق ة٥ دك دؿح٥ ا١ّاؿ ٠سؼ1.گؼدد ٠ی كم ةؼام ٗؼد د٣تاؿ دارد ك پؾ از یک یا چ٤غ ةار ٠نؼؼ ٨٠زب اّحیاد

 اكٝی زؼـ اّحیاد ك٠نؼؼ ٨٠اد ٠عغر ك دیگؼم ٚاچاؽ، ص١ٜ ك ٣ٜٛ، ظؼیغ ك ٗؼكش.

٦ؼ ؿاؿ ك  ة٨دق ث ک٥ ٨١٦ارق از ١٧٠حؼی٢ دٔغ٥ٔ ٦ا٣عـحی٢ دؿح٥ از زؼائٟ ٨٠اد ٠عغر ی٤ْی ٠نؼؼ ك اّحیاد ٥ٝ٨ٛ٠ ام اؿ      

 ٣یؽ ةؼ آ٠ار زؼائٟ آف ك قغت ةضؼاف ٣اقی از آف اٗؽكدق قغق اؿث.

 2گؼدد: ٠ی ٟیدؿح٥ جٛـ 3زؼائٟ ٠ٌؼكص٥ در ٚا٨٣ف ٠تارزق ةا ٨٠اد ٠عغر ة٥  یة٤غم کٞ جٛـیٟ کیدر      

 ٨٠اد ٠عغر. ثیك جؼا٣ؽ ِیج٨ز ،مص١ٜ، ٣گ٧غار ٥،یػ زؼائٟ ظاص ج٧ اٖٝ

 ػ زؼائٟ ٠ؼجتي ةا ٠نؼؼ ٨٠اد ٠عغر ب

 .ك ٠ؼجتي ةا زؼائٟ ٠ٌؼكص٥ در ة٤غ اٖٝ ك ب یج ػ زؼائٟ جتْ 

 

                                                           
1
 651ص ، 1380ة٧ار ، 8ق١ارق  یدا٣ف ا٣حُا٠«  ،٨٠اد ٠عغر یق٤اؿ غقیپغ ؛یّٞ ،یْیق٘. - 

2
 35ص ، 1392م ٨٠اد ٠عغر، ا٣حكارات ز٤گٜ زاكدا٥٣، ج٧ؼاف، . زراّث ّتاس، ص٨ٛؽ کی٘ؼ- 
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 طفلتعریف  -1-2

از ٣ُؼ ٨ٕٝم، ًٜ٘ ة٥ ٤ْ٠ام ظؼد ك ک٨چک ك در ٨٠رد ا٣ـاف ة٥ کٟ ؿاٝی ك ظؼدؿاٝی جْتیؼ قغق اؿث، ة٤اةؼای٢ مٕیؼ ٥ٌٛ٣      

٨٤ّاف ًٜ٘ ق٤اظح٥ ٠ی ق٨د، ة٨ٞغ   . در امٌالح ٥ٛٗ ك ص٨ٛؽ، قعنی ک٥ ة٥ ؿ٢ ة٨ٞغ ٣ؼؿیغق ةاقغ ة٠1٥ٛاةٜ کتیؼ ك ة٥ ٤ْ٠ام ک٨دؾ اؿث

 2گؼدد رؿیغف ة٥ ٠ؼص٥ٞ م ٠ْی٤ی از رقغ زـ١ی ك ركا٣ی اًالؽ ٠ی امٌالصان ة٥ ادراؾ ك

٦ؼ چ٤غ از ٣ُؼ ٨ٕٝم ك امٌالصی ة٥ قعنی ک٥ ة٥ ٠ؼص٥ٞ م ة٨ٞغ ٣ؼؿیغق ةاقغ ًٜ٘ گ٘ح٥ ٠ی ق٨د، ٝک٢ جْیی٢ ای٢ ٠ؼص٥ٞ ك 

 ٣یـث. ٠یؽاف ك صغم از رقغ ک٥ ٠الزـ ةا ة٨ٞغ اؿث ٨٠رد اظحالؼ ة٨دق ك واة٥ٌ م جكعیل آف ا٠ؼم ٠ح٘ٙ ّٞی٥

ة٨ٞغ قؼّی ة٥ زّٟ ةـیارم از ٧ٛٗا ی٤ْی اصؼاز قؼایي زـ١ی ةؼام اٗؼاد ک٥ پؾ از رؿیغف ة٥ آف ةح٨ا٤٣غ ج٨اٝغ ك ج٤اؿٜ         

 ١٣ای٤غ كاز ز٧ث ٧ٛٗی دارام ؿ٥ ٣كاف ك آدار اؿث:

 رؿیغف ة٥ ؿ٢ ٥٣ ؿاؿ ةؼام دظحؼاف ك پا٣ؽدق ؿاؿ ةؼام پـؼاف.-1

 ج٤اؿٞی ركییغف ٦٨٠ام ظك٢ ةؼ پكث آٝث-2

 در پـؼاف ك صیه در دظحؼاف  -اصحالـ-ظؼكج ٤٠ی-3

 ةا ٠كا٦غق ٦ؼیک از ؿ٥ ا٠ؼ ٨ٗؽ ٠ی ج٨اف گ٘ث ک٥ ًٜ٘ ة٥ ؿ٢ ة٨ٞغ رؿیغق اؿث.

ةا كز٨د ای٢ ٠یاف یک ًٜ٘ ظؼدؿاؿ ٔیؼ ١٠یؽ ك یک ٗؼد ةاٝٓ )ك ّاٜٚ( ٠ؼاجب ك درزاجی كز٨د دارد. دكرق ک٨دکی ك ّغـ       

ؿاؿ از ٣ُؼ ّٛٞی در ٠ؼص٥ٞ ام ٣یـح٤غ ک٥ ةح٨اف كز٨د ١ّغ ك ؿ٨ء٣یحی را در رٗحار آ٣اف جكعیل داد. ٗنٜ  6ؼ از ک٨دکاف ک١ح -ج١یؽ ٠ٌٞٙ

ٚا٨٣ف یاد قغق، اٗؼاد ٣اةاٝٓ ٠ـئ٨ٝیث  148ك  147، 146در ٨٠اد « ٨٠ا٣ِ ٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼم»ةا ٨٤ّاف  92دكـ ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی ٠ن٨ب 

ك پـؼاف ة٥ جؼجیب ٥٣ ك پا٣ؽدق ؿاؿ ١ٚؼم اؿث. درةارق اٗؼاد ٣اةاٝٓ، ةؼ پای٥ و٨اةي ٚا٨٣ف زغیغ، اٚغا٠ات  کی٘ؼم ٣غار٣غ ك ؿ٢ ة٨ٞغ در دظحؼاف

 . 3جأ٠ی٤ی ك جؼةیحی ٚاةٞیث ازؼایی دارد

 

 هسئَليت کيفري اطفبل درحقَق ایراى -2
ك ة٨ٞغ ةؼؿغ ک٥ ةح٨اف كم را  ام از رقغة٥ ٤ْ٠ام ؿ٤ی اؿث ک٥ ًٜ٘ ة٥ درز٥ 4ؿ٢ ٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼم در ٤ْ٠ام ظاص یا ٣ـتی    

٠سؼـ جٞٛی کؼدق ك ًتیْحان جاةِ ص٨ٛؽ کی٘ؼم كیژق اً٘اؿ دا٣ـث. در كاِٚ، ّٞث ٣ـتی ة٨دف ة٥ دٝیٜ ای٢ اؿث ک٥ از ٗؼدم ة٥ ٗؼد دیگؼ 

 ق٨د.٠حٕیؼ ة٨دق ك ٣ـتث ة٥ رقغ ك ة٨ٞغ ًٜ٘ ٨٠رد٣ُؼ ؿ٤سیغق ٠ی

اؿ جٞٛی قغق ك ج١ا٠ان ٠ك٨١ؿ کی٘ؼ ٚؼار گـ٤ی اؿث ک٥ ةؽ٦کار ٠ٌٞٛان ةؽریا ؿ٢ ٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼم ٠ٌٞٙ، ؿ 5ؿ٢ ة٨ٞغ کی٘ؼم                 

  گیؼد.٠ی

ةؼام جْیی٢ ؿ٢ ٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼم ة٥ جغریر ٨٣ّی ٠تا٣ی ٠كحؼؾ ك ام٨ؿ ٠كاة٥ ةؼاؿاس ٠ٌاْٝات ك ٠الصُات ١ّٞی ك     

ةـحؼؿاز پػیؼش ٠ـئ٨ٝیث ٦ام  ٗکؼم اً٘اؿ ک٥ ازح١اّی در ز٧اف ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار گؼٗح٥ اؿث. در ای٢ اٚغاـ، ٌْٚان ج٨ا٤١٣غم زـ١ی ك

  ٠ی ق٨د، ٠غ ٣ُؼ ٚؼار گؼٗح٥ اؿث. ازح١اّی ٠ضـ٨ب ك ٗؼدم

٠ٌاةٙ ةا ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی زغیغ، ٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼم ز٠ا٣ی ٠ضٛٙ ٠ی ق٨د ک٥ ٗؼد صی٢ ارجکاب زؼـ ّاٜٚ ك ةاٝٓ ةاقغ ك    

. اًالؽ ای٢ ٠ٛؼرق قا٠ٜ ٣٘ی کا٠ٜ ٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼم اٗؼاد ٣اةاٝٓ در ج١اـ اة٨اب 6ا٣غ اٗؼاد ٣اةاٝٓ مؼاصحان ٗاٚغ ٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼم ق٤اظح٥ قغق

 .صغكد ك ٚناص ك جْؽیؼات اؿث ك ای٢ اًالؽ ازز٥ٞ١ ٨٣آكرم ٦ام ٚا٨٣ف زغیغ اؿث ک٥ اة٧اـ ٚا٨٣ف ؿاةٙ را رِٗ ٨١٣دق اؿث

 

 بسّکبري اطفبل خصَصيبت ٍ علل آى -3
 ةؽق ]ب ز[ گ٤اق ك ظٌا ةاقغ.»كاژق آ٠غق اؿث:  ٢یا ٖیدر ٕٝث ٣ا٥٠ د٦عغا در جْؼ ؽق اؿث.كاژق ة یةؽ٦کار م٘ث ٠ؼکب ك ٗاّٞ     

ةؽ٦کارم در ٤ْ٠ا ك ٨٧٘٠ـ ُٝ٘ی ّتارت  .٤7غیگ٨ ٠سؼـ: گ٤اق ک٤٤غق را ك ةؽق ٤٠غ، گ٧٤کار ،جت٧کار ،ی]ب ز[)م٘ث ٠ؼکب (٠أد٨ـ، ّام ةؽ٦کار

یی ک٥ اٝؽا٠ان ٨٤ّاف زؼـ ٣غارد. ٠ْػٝک ای٢ امٌالح ٔاٝتان ٠ْادؿ زؼـ ك ة٥ كیژق در اؿث از جؼؾ ا٣ساـ كَی٥٘ ٚا٣٨٣ی ك یا ارجکاب ١ّٜ ظٌا

                                                           
1
 2148، ص 1363،ج٧ؼاف ، ٨٠ؿـ٥ ا٣حكارات ا٠یؼکتیؼ، چاپ ٦كحٟ،2. ٠ْی٢، ٠ض١غ، ٗؼ٤٦گ ٗارؿی، ج - 

- 
2
 61، ص 1362زاةؼم ّؼة٨ٞ، ٠ضـ٢، ٗؼ٤٦گ امٌالصات ٥ٛٗ اؿال٠ی، ا٣حكارات ا٠یؼکتیؼ، چاپ اكؿ، ج٧ؼاف،  

3
 434ج، ص٨ٛؽ زؽام ٠٨١ّی ایؼاف، ص گٞغكزیاف، ایؼ - 

4
 Responsibility Penal 

5
 Majority Penal 

 «.٠ـئ٨ٝیث کی٘ؼم ج٧٤ا ز٠ا٣ی ٠ضٛٙ اؿث ک٥ ٗؼد صی٢ ارجکاب زؼـ، ّاٜٚ ةاٝٓ ك ٠عحار ةاقغ» ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی: ٠148ادق  6
7
 1034ص ، 1341.ج٧ؼاف ، ةی جا،اکتؼ...ٕٝث ٣ا٥٠ د٦عغا ید٦عغا، ّٞ - 
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٠٨٧٘٠ی اؿث ک٥ ٔاٝتان ة٥ اٚحىام ؿ٢ ك ٠ا٦یث رٗحار در  "ةؽ٦کارم ". ، 1ارجتاط ةا زؼائٟ ارجکاةی از ؿ٨م اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف ة٥ کار ٠ی ركد

٨ا٣اف ة٥ دٝیٜ جعٞ٘اجی دؿحگیؼ ٠ی ق٣٨غ ک٥ ٠یؽاف ظٌؼ٣اکی آف ١٠ک٢ اؿث از ٨٠رد ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف ة٥ کار ٠ی ركد. ک٨دکاف ك ٨٣ز

 2«كٝگؼدم جا ٚحٜ در ٨٣ؿاف ةاقغ.

ج٨ا٣غ ٠ا٦یث ٦ام ٠عحٞ٘ی داقح٥ ةاقغ، كز٥  ةؽ٦کارم ة٥ ٤ْ٠ام جْغادم ٠حٕیؼ از ا١ّاؿ ارجکاةی ّٞی٥ اصکاـ ٚا٣٨٣ی ک٥ ٠ی        

ق٨د.  ز ٨٠و٨ع اظحالؼ ٠ا٦یث، ای٢ ا١ّاؿ جٛؼیتان ١٦یك٥ ج٨ؿي ٚا٨٣ف جْؼیٖ ك پیف ةی٤ی ٠ی٠كحؼؾ ج١اـ ز٨ا٠ِ ا٣ـا٣ی اؿث. مؼؼ ٣ُؼ ا

در جْؼیٖ رٗحار ةؽ٦کارا٥٣ ة٥ ٨ًر کٞی ٚؼف ٦اؿث ا١ّاٝی ٠ا٤٣غ ٚحٜ، دزدم، ٣ؽاع، جعؼیب، کال٦تؼدارم، جساكز، ٔارت، كصكی گؼم ك آجف 

 3غؼیتان ٥١٦ ز٨ا٠ِ ةؼام آف جْؼیٖ ٠كعنی دار٣اٗؼكزم ة٥ ٨٤ّاف رٗحار ةؽ٦کارا٥٣ پػیؼٗح٥ قغق اؿث ك جٛ

 یز٨ا٣ ٗؼد آف كاژق ٠سؼـ ٨٣ز٨اف ة٥ کاررٗح٥ ک٥ ة٥ ک٨دؾ ك مة٥ زا ٣كغق ك ٖیجْؼ یا١ٝٞٞ ٢یاؿ٤ادة ک٨دؾ ةؽ٦کار در ٍٝ٘       

٠ؼجکب زؼـ ٣كغق  ک٥ ج٧٤ا ق٨د،ی اًالؽ ٠ مة٥ ٗؼد ٨٠ارد یةؼظ در ةؽ٦کار ٠ح٧ٟ ة٥ آف اؿث. ای غقی٠ضؼز گؼد ک٥ زؼـ اك گؼددی اًالؽ ٠

 4.ؿثا یازح١اّ وغ ؿؼکف ك مٗؼد یةٞک٥ ة٥ ٨ًر کٞ

٦ٟ  زؼائٟ ٨٣ز٨ا٣اف ة٥ كز٨د آ٠غ. فیاٗؽا ؼیجضث جأ د ؾیا٣گٞ کك٨ر در 1815ةار درؿاؿ  ٢یک٨دکاف اكٝ مةؽ٦کار ّتارت       

 یظاص ؿ٤ يی٨٣ز٨ا٣اف اؿث، ک٥ درقؼا ک٨دکاف ك یارجکاة زؼائٟ آف از ٨ُ٤٠ر ك ؼدیگ یج١اـ ز٨ا٠ِ ٨٠رداؿح٘ادق ٚؼار ٠ ّتارت در ٢یاک٨٤ف ا

 .5ٚؼاردار٣غ

ةا ای٢ كز٨د ٨٧٘٠ـ ةؽ٦کارم اً٘اؿ ّٞی رٟٔ قتا٦ات در ةـیارم از اةْاد، در ٣ُاـ ٦ام ٠عحٖٞ کی٘ؼم ة٥ كاؿ٥ٌ جأدیؼ        

 .6ؼیٖ ق٨د٨ّا٠ٜ ازح١اّی، ز٤ـی ك... ٥ٝ٨ٛ٠ ام ٣ـتی اؿث ک٥ ةایغ ةا ج٨ز٥ ة٥ ١٦اف ٣ُاـ ص٨ٛٚی جْ

 : ؿادگی گؼك٦ی اؿث ك ی، جنادٗ یةؽ٦کارم ک٨دکاف دارام ؿ٥ كیژگی ٧٠ٟ، اج٘اٚ

 

 اتفبقی بَدى بسّکبري کَدکبى -3-1
. ة٥ ّتارجی ارجکاب زؼـ ة٥ ّٞث ّغـ 7«م٨رت اج٘اٚی ٠ؼجکب ةؽق ٠ی ق٣٨غ  ٨١ْ٠ال ک٨دکاف ة٥: » ة٥ ّٛیغق دکحؼ ٣س٘ی ج٨ا٣ا     

ای٢  پیف ةی٤ی ٚتٞی م٨رت ٠ی گیؼد. ٨ّاًٖ ك ةغكف ؿتٙ جن١یٟ ك اصـاؿات ك ا١ّاؿ، ة٥ جتْیث از م٥ٞ ازآگا٦ی كّغـ ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر صا

  اصـاؿی اج٘اؽ ٠ی اٗح٤غ. قؼایي ٣ا٠ـاّغ ركصی ك ك مٗكار٦ام ازح١اّی، اٚحناد زؼائٟ جضث جأدیؼ

 

 سبدُ بَدى بسّکبري کَدکبى -3-2

زؼائٟ ارجکاةی  ای٢ كیژگی را ة٥ ظ٨ةی در ؿادگی ک١حؼم ةؼظ٨ردار اؿث. ف از٠ٛاـ ٠ٛایـ٥ ةا ةؽرگـاال ةؽ٦کارم ک٨دکاف در     

٦ؼچ٥  وْٖ آف ٗؼؽ ٠ی ک٤غ. قغت ك ٨٣ع ٠ضیي ز٣غگی ٠ح٘اكت ة٨دق ك ج٨اف ٠كا٦غق کؼد. ای٢ ٚاّغق ةؼصـب ؿ٢ ک٨دکاف ك ک٨دکاف ٠ی

ٚغرت  جؼ ق٨د، ة٥ دٝیٜ اٗؽایف جسؼة٥، ٗؼاگیؼم ك چ٥ ک٨دؾ ةؽرگ ٦ؼ ةـیي ة٨دف ةؽق ٠كعل جؼ اؿث ك ك یؿ٢ ک٨دکاف ک١حؼ ةاقغ، ؿادگ

ؿ٨اةٙ  ٠حض٨ؿ ٠ی ق٣٨غ. ةغی٧ی اؿث ای٢ ا٠ؼ ةا ج٨ز٥ ة٥ صاالت ك ة٥ پیچیغگی رٗح٥ ك ج٨ز٥ ظاص ة٥ ٠ضیي پیؼا٨٠ف، زؼائٟ رك جْٜٛ ك

 ٨٠8رد ٠ح٘اكت اؿث در ٦ؼ ک٨دکاف ٣ـتی ة٨دق ك

 

 گرٍّی بَدى بسّکبري کَدکبى -3-3
ج٘ؼیش  ٠ؼة٨ط ة٥ ةازم یا انای٢ ٨٠و٨ع مؼٗ م٨رت دؿح٥ ز١ْی اٚغاـ ١٣ای٤غ.  ة٥ ج١اـ ا٨٠ر ج١ایٜ دار٣غ در ک٨دکاف ٨١ْ٠الن     

 9ةؼظ٨ردارم از ص١ایث دیگؼاف را ةؼام ظ٨د ا٠ؼم وؼكرم ٠ی دا٣غ ز١ِ ك در ک٨دکاف ٣یـث، ةٞک٥ ک٨دؾ صى٨ر

                                                           
1
 ١ُْ67ی، ق٧ال، ةؽ٦کارم ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف، ص٠ - 

2
 7. ١ُْ٠ی، ق٧ال، دادرؿی كیژق ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف، ص  - 

3
 89،ص1380 ، ا٣حكارات ؿ٧ا٠ی ا٣حكار«زا٥ْ٠ ق٤اؿی ا٣ضؼاٗات» ١٠حاز، ٗؼیغق: - 

4
 34ص ، 1389ف، دا٣كگاق ٨ّٞـ ا٣حُا٠ی، ج٧ؼا ک٨دکاف، ا٣حكارات ؾی.پٞؼیزادق، ا٠ ؛٠ٞکی٠ؼجى ،یظا٣ ازی٣.  - 

5
 41ص ١٦اف،  - 

6
غا٠ات جا٠ی٤ی . ٣س٘ی ج٨ا٣ا، ّٞی، ٣اة٤٧سارم ك ةؽ٦کارم اً٘اؿ ك٨٣ز٨ا٣اف از دیغگاق زؼ٠ك٤اؿی، ٠ٛؼرات داظٞی ك اؿ٤اد ةی٢ ا١ٝٞٞی/ؿاز٠اف ز٣غا٧٣ا كاٚ - 

 54، ص1382جؼةیحی کك٨ر، ا٣حكاارت راق جؼةیث، ج٧ؼاف، 
7
 11. ٣س٘ی ج٨ا٣ا، ١٦اف، ص - 

8
 27٘ی ج٨ا٣ا، ١٦اف، ص. ٣س- 

9
 59ص ،  1385ؿٌٞا٣ی ة٨ٞ٧ٝی، ٠ؼیٟ، جأدیؼ ٣ُؼی٥ ّغاٝث جؼ٠ی١ی در دادرؿی اً٘اؿ، پایاف ٣ا٥٠ ارقغ دا٣كگاق ج٧ؼاف،  - 
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 هْوتریي علل بسّکبري اطفبل -4
اؿح٘ادق از ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف ؿؼّث ١ّٜ ك ظٌؼ پػیؼم ك ّغـ ا٠کاف جْٛیب کی٘ؼم ك  از ز٥ٞ١ دالیٜ ٚاچاٚچیاف ةؼام      

٠سازات ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف اؿث. ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف ک٥ ٨٠اد ٠عغر ج٨زیِ ٠ی ک٤٤غ درآ٠غ ةغؿث آ٠غق را ة٥ جأ٠ی٢ ک٤٤غگاف ٨٠اد ةؼ ٠ی 

دؼ اؿث ك ج٧٤ا ١٣ی ج٨اف ّٞث ظاص ك كاصغم را ةؼام ؤدر ةؼكز ةؽ٦کارم ٨ّ٠ا٠ٜ گ٣٨اگ٣٨ی  1گؼدا٤٣غ ك صٙ دالٝی ٠عحنؼم دریاٗث ٠ی ک٤٤غ

ةؼام آف در ٣ُؼ گؼٗث. ٨ّا٠ٜ ٠عحٞ٘ی ٣ُیؼ ٨ّا٠ٜ ازح١اّی، اٚحنادم، ٗیؽی٨ٝ٨ژیکی ك... در ک٤ار ٦ٟ ةاّخ ٠ی ق٣٨غ ک٥ ةؽ٦کارم در 

 .٨٧َر ةؼؿغّؼم٥ اً٘اؿ ة٥  ٨٣ز٨ا٣اف ك

 

 دادرسی ٍ هحبکن  ٍیصُ اطفبل  -5
 ك ٠ٛغ٠اجی جضٛیٛات جْٛیب، کكٖ، ٠حنغم ٚىایی ك ا٣حُا٠ی مالح ذم ٠ؼازِ ٨٣ز٨ا٣اف ك اً٘اؿ اج٧ا٠ات ة٥ یغگیرؿ در      

 اّح١اد ك ٤٠ؽٝث قأف، ةا ک٥ ةؼظ٨ردم گ٥٣٨ ٦ؼ از ك د٤٦غ ٚؼار ظ٨د اْٝی٢ ٣نب را ٨٣ز٨ا٣اف ك اً٘اؿ ّاٝی٥ ٤٠اِٗ ك ٠ناٝش ةایغ ٨١٦ارق ٠ضاک٥١

 ای٢ ةؼ ّالكق ٠ؽة٨ر ٠ٛا٠ات رك ای٢ از. ١٣ای٤غ اصحؼاز ١٣ایغ، آ٣اف ٣ا٨ٌٞ٠ب قؼایي جكغیغ در ک١کی اصیا٣ان یا اقغة داقح٥ ٠ٕایؼت ایكاف ٣٘ؾ ة٥

 ةی٢ اؿ٤اد ٨ٚاّغ صغاٜٚ از دؿح٥ آف ة٥ ک٤٤غ، رّایث ٨٣ز٨ا٣اف ك اً٘اؿ اج٧ا٠ات ةا ةؼظ٨رد در را ٤٠ن٘ا٥٣ ك ّادال٥٣ دادرؿی ام٨ؿ ةایغ ک٥

 ارجٛاء زیؼا ةاق٤غ؛ داقح٥ زغم ٤ّایث ٠ؽة٨ر ام٨ؿ از گؼٗح٥ ٣كأت ٨٠و٥ّ٨ ٨ٚا٣ی٢ ك ٨٣ز٨ا٣اف ك اً٘اؿ عن٨ص٠ دادرؿی ة٥ ٣اَؼ ا١ٝٞٞی

١٦چ٤ی٢ ٠ضاکٟ ٠ؼة٨ط ة٥ رؿیغگی ة٥ زؼائٟ  ق٨د. ٠ی ٠ضـ٨ب کك٨ر٦ا ٠ٞی ج٨ؿ٥ْ رك٣غ از ةعكی ٠حى٢١ اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف دادرؿی

امی داقح٥ ةاق٤غ از ز٥ٞ١ ای٢ ک٥ ٚىات دادگاق ٦ا ١٦چ٤ی٢ دادؿحاف دادؿؼا ةایغ كازغ اً٘اؿ ازز٥ٞ١ دادگاق ٦ا ك دادؿؼا٦ا ةایغ قؼایي ظ

قؼایي ظامی ةاق٤غ ک٥ در ادا٥٠ و٢١ ةؼرؿی ٣ُاـ ٚىایی صاکٟ ةؼ رؿیغگی ة٥ ةؽ٦کارم اً٘اؿ ة٥ ٠ؼكرم ؿاظحار ٠ضاکٟ رؿیغگی ک٤٤غق 

 ة٥ زؼائٟ اً٘اؿ ظ٨ا٦یٟ پؼداظث.

 

 فبل ٍ ٍیصگی ّبي آىدادرسی افتراقی بِ جرائن اط -5-1
ّٞیؼٟٔ ای٢ ک٥ اً٘اؿ، در اکذؼ ٣ُاـ ٦ام ص٨ٛٚی، ٠تؼا از ٠ـؤكٝیث کی٘ؼم ٠ِ ا٨ٝمٖ ة٥ دٝیٜ رّایث ٣ُٟ ك ٚا٨٣ف از یک ؿ٨       

ؿ ك ک٤حؼؿ ةضؼاف ٦ام ٣اقی قغق از ةؽ٦کارم ٨٣ز٨ا٣اف ك اً٘اؿ از ؿ٨م دیگؼ، پیف ةی٤ی ك اؿحٛؼار جكکیالت دادرؿی زؼائٟ ارجکاةی اً٘ا

 ازح٤اب ٣اپػیؼ اؿث.

اٗحؼاٚی کؼدف ؿیاؿث ز٤ایی ٣اَؼ ة٥ ةؽ٦کارم اً٘اؿ ک٥ یاٗح٥ ٦ام زؼـ ق٤اؿی، ة٥ ٨ًر کٞی ك زؼ٠ك٤اؿی ةاٝی٤ی، ة٥ ٨ًر      

كیژق در قکٜ گیؼم آف ٣ٛف ١ّغق ام ای٘اء کؼدق اؿث ك چگ٣٨گی ركیاركیی ةا ةؽ٦کاراف ٨٣ز٨اف، دؿث کٟ از دك ز٧ث كازغ ا١٦یث ة٥ ٣ُؼ 

رؿغ: ٣عـث از ٣ُؼ ٠ح٨٤ع کؼدف پاؿط ٦ام دكٝحی ك زا٥ْ٠ ام ة٥ ةؽ٦کارم اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف ك ٗؼدم کؼدف ای٢ پاؿط ٦ا ةؼصـب  ٠ی

ـ ظن٨میات قعنیحی ك ازح١اّی ٦ؼ ًٜ٘ ك ٨٣ز٨اف، ٨٣ع ك کی٘یث زؼـ ارجکاةی اك، ٣ض٨ق ارجکاب آف، آٝث زؼـ، راة٥ٌ اك ةا ةؽق دیغق ك... ك دك

از ٠ؽ٢٠ قغف ةؽ٦کارم در دكراف ک٨دکی ك ؿ٤ی٢ پایی٢، ک٥ ٤٠سؼ ة٥ پیكگیؼم از جکؼار زؼـ در دكراف ةؽرگـاٝی ٠ی ة٥ ٝضاظ پیكگیؼم 

 ق٨د. 

ةغی٢ جؼجیب ٣ُاـ ّغاٝث کی٘ؼم كیژق اً٘اؿ ةؽ٦کار، از یک ؿ٨ از اً٘اؿ در ٠ْؼض ظٌؼ از ر٦گػر اٚغاـ ٦ام ةیكحؼ ٠غ٣ی ك      

ةؽق دیغق قغف آ٣اف در آی٤غق ص١ایث ٠ی ک٤غ ك از ؿ٨م دیگؼ ةا اٚغاـ ٦ام ٠نٞضا٥٣ در ٠ٛاـ پؼكرقی ة٥ ٨ُ٤٠ر پیكگیؼم از ٠سؼـ ك 

٦ا  پیكگیؼم از جکؼار زؼـ آ٣اف اؿث ك ةاالظؼق ةا ج٨ز٥ ة٥ ؿاة٥ٛ ظا٨٣ادگی، ٠ضیٌی، جضنیٞی ك ازح١اّی آ٣اف، ةا جغاكـ ةعكیغف ة٥ ای٢ اٚغاـ

راف، ٠ؼةیاف، ١٦ـاالف ك... ک٨دؾ، در كاِٚ ة٥ د٣تاؿ پیكگیؼم از ٠ٛاكـ قغف ةؽ٦کارم در در ٨ًؿ ز٠اف ك ج١ْیٟ آ٧٣ا ٣ـتث ة٥ ٠ادراف ك پغ

قعنیث آ٣اف اؿث. ةا ای٢ ركیکؼد ٣ُاـ کی٘ؼم اً٘اؿ دؿث کٟ از دك ز٧ث قکٞی )آیی٢ دادرؿی ك ؿاز٠اف ك جكکیالت ٚىایی( ك ٠ا٨٦م 

 .2كیژق ةؽرگـاالف( ٠ح٘اكت اؿث)ام٨ؿ کٞی ك و١ا٣ث ازؼا٦ام کی٘ؼم( ٣ـتث ة٥ ٣ُاـ کی٘ؼم ٠٨١ّی )

 

 اصَل ٍ ٍیصگی ّبي دادرسی ٍیصُ اطفبل -5-2
از ز٥ٞ١ ام٨ؿ ك ٨ٚاّغم ک٥ در رؿیغگی ة٥ زؼائٟ اً٘اؿ ٨٠رد ج٨ز٥ كاِٚ قغق اؿث ك ة٥ ٨٤ّاف ةعكی از اظحنامات »        

ؿ دادرؿی کی٘ؼم ٠٨١ّی ٤٠ٛٞب ك ام٨ٝی کا٠الن ص٨ٛؽ کی٘ؼم اً٘اؿ از آف یاد ٠ی قغ، ای٢ اؿث ک٥ در ص٨ٛؽ کی٘ؼم اً٘اؿ ةـیارم از ام٨

                                                           
1
 218، ص١ُْ٠1393ی،ق٧ال، ةؽ٦کارم ک٨دکاف ك٨٣ص٨ا٣اف،٣كؼ دادگـحؼ، چاپ د٦ٟ، ج٧ؼاف،  - 

2
 34، ص 1387، ٣كؼ ژكةی٢، چاپ دكـ، ج٧ؼاف، قا٠تیاجی، ٨٦ق٤گ، ةؽ٦کارم اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف - 
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٠ح٘اكت صاک١یث پیغا ٠ی ک٤غ. ١٧٠حؼی٢ آ٧٣ا ّتارج٤غ از: ٠كارکحی ة٨دف دادرؿی، امٜ ؿؼم ة٨دف رؿیغگی، رّایث امٜ ؿؼّث در 

 «دادرؿی، امٜ ز٨از رؿیغگی ٔیاةی ك ٧٣ایحان جى١ی٢ ص٨ٛؽ دٗاّی ٠ح٧ٟ

ك كیژگی ٦ام ظاص ص١ایث از آف ٠ٛحىی آف اؿث ک٥ ازؼام ٚا٨٣ف ك دادرؿی در گ٘ح٤ی اؿث ص١ایث از ٤٠اِٗ ک٨دکاف        

 ؿٌش گـحؼدق ةا ج٨ز٥ ة٥ ٤٠اْٗكاف ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گیؼد. 

ازز٥ٞ١ ١٧٠حؼی٢ وؼكریات دادرؿی كیژق ک٨دکاف در ٠ؼص٥ٞ جضٛیٛات ٠ٛغ٠اجی ٨١٣د پیغا ٠ی ک٤غ ة٤اةؼ ٤٠اِٗ ک٨دکاف ة٥ ٣ُؼ       

٠ٛاـ ماٝش در جْٛیب ك جضٛیٙ ةایغ ركیکؼدم ٤٠ٌْٖ ك ٠ٌاةٙ ةا قؼایي ظاص ٠ح٧ٟ اجعاذ ١٣ایغ در ای٢ ٠ؼص٥ٞ ٠ی رؿغ ک٥ ٚاوی یا 

دار جن١یٟ ةؼ جْٛیب کی٘ؼم ك مغكر ةؼاؿاس ٚا٨٣ف آئی٢ دادرؿی کی٘ؼم، پؾ از اج١اـ جضٛیٛات ٠ٛغ٠اجی ٦ؼگاق ٚاوی یا ٠ٛاـ مالصیث

ام ک٥ در آف ٣اـ ك ٣اـ ظا٨٣ادگی ًٜ٘، ٣اـ ٚاوی ك یا ٠ٛاـ ٦ام امالصی ك جؼةیحی ك یا در٠ا٣ی داقح٥ ةاقغ ةا ارؿاؿ اصىاری٥صکٟ ازؼام ركش

 ١٣ایغ. ٣ی ک٥ در جاریط ك ٠ضٜ جكکیٜ زٞـ٥ ٠ضاک٥١ ذکؼ قغق از ًٜ٘ د٨ّت ة٥ صى٨ر در دادگاق ٠یمالصیحغار، ٨٣ع زؼـ، اؿ٤اد ٚا٨٣

ی در ٠کا٣ی دكر از ٠ضٜ دادرؿی ةؽرگـاالف ك در ٠ضیي ؿادق ك ّادم جكکیٜ ق٨د. ٚاوی اً٘اؿ ك یا زٞـ٥ ٠ضاک٥١ ةایـح     

دار ةایغ ةا متؼ ك ٠حا٣ث، ٠غاْٗات ک٨دؾ ك ٨٣ز٨اف را اؿح١اع ١٣ایغ. اٗؽكف ةؼ ای٢ ٦ا ام٨ؿ دیگؼم ١٦چ٨ف ؿؼم ك ٔیاةی ٠ٛاـ مالصیث

 .. ازز٥ٞ١ ١٧٠حؼی٢ ٠ٛحىیات دادرؿی كیژق اً٘اؿ اؿث.ة٨دف، ٠كارکحی ة٨دف، ؿادق ك ٔیؼ جكؼی٘اجی ة٨دف ك.

 

 سري بَدى رسيذگی -5-2-1

یکی از ام٨ٝی ک٥ در ٚؼف اظیؼ ة٥ ٨٤ّاف جى١ی٢ رؿیغگی ّادال٥٣ كارد ٣ُاـ ٦ام ص٨ٛٚی قغق اؿث. امٜ ٤ّٞی ة٨دف ٠ضاک١ات 

١ّٞکؼد مضیش ٣ُاـ ٚىایی پیف ةی٤ی قغق  دادگـحؼم اؿث. امٜ ٤ّٞی ة٨دف زٞـات دادگاق ة٥ ٨٤ّاف یک و١ا٣ث ازؼا در ٣ُارت ةؼ

ةؼ ١٦ی٢ اؿاس، در ص٨ٛؽ کی٘ؼم اً٘اؿ ةؼظالؼ ای٢ امٜ اؿاؿی در  2. ١٦ی٢ امٜ در ٚا٨٣ف اؿاؿی ٣یؽ ٨٠رد اقارق ٚؼار گؼٗح٥ اؿث1اؿث

 آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم، امٜ ٤ّٞی ة٨دف ة٥ امٜ ؿؼم ة٨دف رؿیغگی دگؼگ٨ف ٠ی ق٨د.

ةاقغ. ک٨٤ا٣ـی٨ف ص٨ٛؽ یک صٙ ٚا٣٨٣ی اؿث ک٥ ًٜ٘ در صی٢ ٠ضاک٥١ از آف ةؼظ٨ردار ٠ی ٔیؼ٤ّٞی ة٨دف ٠ضاک٥١ ًٜ٘      

ک٨دؾ و٢١ جأکیغ ةؼ ؿؼّم ة٨دف زٞـات ٠ضاک٥١ ًٜ٘، ٠ٛؼر ٨١٣دق ک٥ ٠ضؼ٠ا٥٣ ة٨دف کا٠ٜ ٨٠و٨ع در ج١اـ ٨ًؿ ٠ؼاصٜ دادرؿی ا٠ؼم 

ص ز٣غگی ك ١٦چ٤ی٢ اؿؼار قعنیحی ك ٨٦یحی از ًؼیٙ رؿا٥٣ ٦ا وؼكرم اؿث. ة٥ ّتارت دیگؼ ٝؽكـ صٍ٘ رازدارم ك ّغـ ا٣حكار اؿؼار ظن٨

از آف ز٧ث صائؽ ا١٦یث اؿث ک٥ ١٠ک٢ اؿث جعٌی از ة٥ صیذیث ك قعنیث درصاؿ رقغ ک٨دکاف مغ٠ات قغیغ زدق ك یا ایكاف را در 

 . ٨٠3از٥ ةا ٠كکالت ركصی ك ّاً٘ی ٚؼار د٦غ

 

 اصل سرعت در رسيذگی -5-2-2 
کی٘ؼم از ٣ُؼ ص٨ٛؽ ةكؼ ك آ٨٠زق ٦ام زؼـ ق٤اؿی ةـیار در ظ٨ر ج٨ز٥ اؿث. رؿیغگی کی٘ؼم ؿؼّث ةعكیغف ة٥ دادرؿی  

ةغكف جأظیؼ از  یک ؿ٨، ؿتب ٠ی ق٨د جا ٠ح٧ٟ ةی ز٧ث در ٗؼای٤غ کی٘ؼم ةاٚی ١٣ا٣غ ك از ؿ٨م دیگؼ، ة٥ ٠ح٧ٟ ك زا٥ْ٠ ٦كغار ٠ی د٦غ ک٥ 

  آف پاؿط دادق ق٨د؛در م٨رت ارجکاب زؼـ ة٥ ؿؼّث از ؿ٨م ٣ُاـ ّغاٝث کی٘ؼم ة٥ 

 

 رسيذگی هشبرکتی ٍ غيببی بِ جرائن اطفبل -5-2-3

یکی  ة٥ ز٧ث رّایث ٠ناٝش ک٨دؾ ك پیف ةی٤ی ا٣ساـ دادرؿی ّادال٥٣ ك ٤٠ن٘ا٥٣، ةغكف ١٦ؼاق داقح٢ ٨ّارض ؿ٨ء ةؼ ًٜ٘،      

 ًٜ٘ اؿث. ة٥ اج٧اـ (ٔیاةی)ٔیؼ صى٨رم  از ام٨ؿ اظحنامی دادرؿی ک٨دکاف ةؽ٦کار، امٜ ز٨از رؿیغگی

١٦چ٤ی٢ یکی از ٠ض٨ر٦ام ٧٠ٟ پی١اف ٣ا٥٠ ص٨ٛؽ ک٨دؾ، ٠كارکث اؿث. ٠كارکث ًٜ٘، كاٝغی٢ ك اقعاص ظتؼق ة٥ ٚاوی       

 ک١ک ٠ی ک٤غ جا ةا ایساد دادرؿی ٠كارکحی، جن١ی١ی ٦ؼ چ٥ ٣ؽدیک ة٥ ٠نٞضث ًٜ٘ اجعاذ ک٤غ ك ة٥ ا٦غاؼ دادرؿی ّادال٥٣ دؿث یاةغ.

درؿی را در ز٧ث صٍ٘ ٠ناٝش ٨٣ز٨اف ك در ز٨ ١٦ؼاق ةا ج٘ا٦ٟ ك درؾ ک٥ ٠كارکث ك ةیاف آزادا٥٣ ٨ٚاّغ پک٢، ٠ـیؼ دا     

ا٧َارت ٨٣ز٨اف را ٠یـؼ ٠ی ؿازد، ا٠کاف پػیؼ ٠ی دا٣غ. ای٢ ٨ٚاّغ از ٠كارکث كاٝغی٢ ك اقعاص ظتؼق در دادرؿی ةا ٨٤ّاف ٠ْاوغت یاد 

٨١٣دق اؿث از ای٢ رك، در جضٛٙ ا٦غاؼ ّادال٥٣ دارؿی ك ٠نٞضث ک٨دؾ، ٠كارکث کؼدق ك ةؼ اٚناـ ٠ْاوغت ك ص١ایث از ٨٣ز٨ا٣اف جنؼیش 

                                                           
1
 ٣137س٘ی ج٨ا٣ا، ّٞی، پیكی٢، ص - 

2
٠ضاک١ات ٤ّٞی ا٣ساـ ٠ی ق٨د ك ّغـ صى٨ر اٗؼاد ةال٠ا٣ِ اؿث ٠گؼ ة٥ جكعیل دادگاق ». امٜ یکنغ ك قنث ك پ٤ر ٚا٨٣ف اؿاؿی ٠ٛؼر ٠ی دارد:  - 

 دّاكم ظن٨می ًؼٗی٢ د٨ّم جٛاوا ک٤٤غ ک٥ ٠ضاک٥١ ٤ّٞی ٣تاقغ.٤ّٞی ة٨دف آف ٤٠اٗیی ّ٘ث ٠٨١ّی یا ٣ُٟ ٠٨١ّی ةاقغ یا در 
3
 ١ُْ٠24ی، ق٧ال، پیكی٢، ص  - 
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ك ...( یک ٥ٝ٨ٛ٠ ةـیار ٧٠ٟ ة٥  اّٟ از ٠كارکث ًٜ٘، ٠كارکث كاٝغی٢ ك ٠كارکث اقعاص ظتؼق )٠ا٤٣غ ٠حعنناف رقح٥ ٦ام ٠عحٖٞ، كکیٜ

 ق١ار ٠ی ركد.

 

 سبدُ بَدى تشریفبت دادرسی  -5-2-4

ک٥ ١٠ک٢ اؿث جكؼی٘ات ٨ًال٣ی رؿیغگی ة٥ زؼـ ك جْغد ٠ؼازِ ةؼ ركصی٥ ًٜ٘ داقح٥ ةاقغ ،اکذؼ ٨ٚا٣ی٢  ٣ُؼ ة٥ ادؼات ؿ٨ئی     

 زؽایی د٣یا رؿیغگی ة٥ زؼائٟ اً٘اؿ را از ق٨١ؿ ٠ٛؼرات ٠٨١ّی ٠ـحذ٤ی ك جاةِ و٨اةي ظاص ٨١٣دق ا٣غ.

ةی٢ ا١ٝٞٞی از ز٥ٞ١ ٤ٌْٚا٥٠ پک٢ ج٨می٥ قغق  ام٨الن ة٥ دٝیٜ جأدیؼات ٤٠٘ی صى٨ر ًٜ٘ در ٠ؼازِ ا٣حُا٠ی ك ٚىایی ،در ٠ٛؼرات

 ٠ی گؼدد:

 اكالن: صغا١ٝٛغكر از ركش ٦ام ٔیؼ ٚىایی ك ةا پؼ٦یؽ از دادرؿی ة٥ اج٧ا٠ات ًٜ٘ رؿیغگی ق٨د.

 .1دا٣یان: در م٨رت وؼكرت ة٥ ؿؼّث ك ةغكف جأظیؼ رؿیغگی ا٣ساـ گؼدد

 

 طفبل ٍ ًَجَاًبى در ًظبم حقَقی ایراىًحَُ دادرسی دردادسرا ٍ دادگبّبي ٍیصُ رسيذگی بِ جرائن ا -6

٦ا ك ٠ؼازِ كیژق ام ةؼام رؿیغگی ة٥ زؼائٟ اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف در  ٨١ْ٠ال در اکذؼ کك٨ر٦ام پیكؼٗح٥ ك ٠حؼٚی ز٧اف دادگاق     

زؼائٟ اً٘اؿ در  ٣ُؼ ٠ی گیؼ٣غ ك ٠ٛؼرات ٠عن٨می ةؼام دادرؿی ای٢ اٗؼاد جغكی٢ گؼدیغق اؿث در ؿیـحٟ ٚىایی ایؼاف ٚا٨٣ف رؿیغگی ة٥

ة٥ جن٨یب رؿیغق اؿث ك  1378جن٨یب گؼدیغ ك چ٤غ ةار امالح قغ. آظؼی٢ ٠ٛؼرات ٠ؼة٨ط ة٥ دادرؿی کی٘ؼم اً٘اؿ در ؿاؿ  1304ؿاؿ 

اً٘اؿ در م٨رت  1370ٚا٨٣ف ٠سازات اؿال٠ی ٠ن٨ب  49در صاؿ صاوؼ ٨٠رد اؿح٤اد ك اؿح٘ادق دادگاق ٦ا ٚؼار ٠ی گیؼد. ةؼ اؿاس ٠ادق 

زؼـ از ٠ن٣٨یث کی٘ؼم ٠تؼا ٦ـح٤غ ك جؼةیث آ٧٣ا ةا ٣ُؼ دادگاق ة٥ ؿؼپؼؿث آف ًٜ٘ ك ٤ّغاٝٞؽكـ کا٨٣ف امالح ك جؼةیث ٠ض٨ؿ ٠ی ارجکاب 

 15ٚا٨٣ف ٠غ٣ی ؿ٢ ة٨ٞغ در پـؼ  1210ق٨د. ٨ُ٤٠ر از ًٜ٘ کـی اؿث ک٥ ة٥ صغ ة٨ٞغ قؼّی ٣ؼؿیغق ةاقغ ك ةؼ اؿاس جتنؼق یک ٠ادق 

ؿاؿ ج١اـ ١ٚؼم ٠ی ةاقغ ١٦چ٤ی٢ چ٤ا٣چ٥ ٔیؼ ةاٝٓ ٠ؼجکب ٚحٜ ك وؼب ك زؼح گؼدد ّا٥ٞٚ وا٢٠ پؼداظث  9ؿاؿ ج١اـ ١ٚؼم ك در دظحؼ 

دی٥ ٠ی ةاقغ ك ّا٥ٞٚ ّتارت اؿث از ةـحگاف ذک٨ر ٣ـتی پغر ك ٠ادرم یا پغرم ة٥ جؼجیب ًتٛات ارث، ة٥ ٨ًرم ک٥ ٥١٦ کـا٣ی ک٥ صی٢ 

ٚا٨٣ف آیی٢ دادرؿی کی٘ؼم اّالـ  220پؼداظث دی٥ ظ٨ا٤٦غ ة٨د ١٦چ٤ی٢ در ٠ادق  ا٨٘ٝت ٠ی ج٨ا٤٣غ ارث ةتؼ٣غ ة٥ م٨رت ٠ـاكم ٧ّغق دار

ؿاؿ ج١اـ ٣یؽ در دادگاق اً٘اؿ ك ًتٙ ٠ٛؼرات ٠٨١ّی رؿیغگی ٠ی ق٨د. ة٤اةؼای٢  18قغق اؿث ک٥ ة٥ کٞی٥ زؼائٟ اقعاص ةاٝٓ ک١حؼ از 

ؿح٥ کـا٣ی ک٥ ک١حؼ از ؿ٢ ة٨ٞغ دار٣غ ک٥ از ٠ـؤكٝیث کی٘ؼم دادگاق ٦ام اً٘اؿ ة٥ زؼائٟ دك گؼكق از ٠ح١٧اف رؿیغگی ٠ی ١٣ایغ. یک د

 .2ؿاؿ ٠ی ةاق٤غ ك ًتٙ ٠ٛؼرات ٠٨١ّی ٠ضاک٥١ ٠ی ق٣٨غ ٠18تؼا ٦ـح٤غ ك دؿح٥ دكـ کـا٣ی ک٥ ةی٢ ؿ٢ ة٨ٞغ جا 

 

 تعقيب ٍ رسيذگی بِ جرائن اطفبل در حقَق ایراى -7
ؾ ٨ٚق ٚىایی٥، دادؿؼا٦ام جعننی از ٚتیٜ ئجكعیل ریة٥  1392ٚا٨٣ف آئی٢ دادرؿی کی٘ؼم ٠ن٨ب ٠25ٌاةٙ ٠ادق        

آئی٢ دادرؿی  ٠285ادق ةی٩٤ قغق در  ق٨د. ٦ؼچ٤غ دادؿؼا پیف دادؿؼام زؼائٟ اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف زیؼ ٣ُؼ دادؿؼام ق٧ؼؿحاف جكکیٜ ٠ی

٠ٛؼر قغق اؿث   حؼؾ ةا ةؽرگـاالفد٤٦غ.ا٠ا ة٥ ٨ُ٤٠ر ز٨ٞگیؼل از كركد اً٘اؿ در دادؿؼا٦ال ٠ك ٩١٣  یک دادؿؼال ظاص را جكکیٜکی٘ؼم 

ك ةا صى٨ر یک یا چ٤غ دادیار ك ةازپؼس جكکیٜ ٠ی ق٨د  ال از دادؿؼال ٩٠٨١ّ ك ا٣ٛالب ة٥ ؿؼپؼؿح٩ یک٩ از ٠ْاكا٣اف دادؿحاف  قْت٥» ک٥

ا را در زؼائٟ صتؾ ک٤٤غگاف ای٢ الیض٥ ٠غاظ٥ٞ دادؿؼ جغكی٢ ةی٩٤ اظحناص ةؼظ٩ از قْب دادؿؼا ة٥ رؿیغگ٩ زؼائٟ اً٘اؿ، كز٨د پیف ةا

رؿغ ای٢ ٠ضغكدیث ةغاف ظاًؼ در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغق اؿث ک٥ در زؼائٟ  ة٥ ٣ُؼ ٩٠ ا٣غ. ٤٠ا٩ٗ ّ٘ث در ٣ُؼ ٣گؼٗح٥  ک١حؼ از ؿ٥ ؿاؿ ك زؼائٟ

 .3قعن٩ اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف ق٨د  ٤٠ا٩ٗ ّ٘ث ٨٠زب كركد آؿیب ة٥ صؼیٟ

 18جا  15جضٛیٛات ٠ٛغ٠اجی زؼائٟ اٗؼاد  1392دادرؿی کی٘ؼم  در ظن٨ص مالصیث ای٢ ٠ضاکٟ ةایغ گ٘ث: ٠ٌاةٙ ةا آئی٢       

ای٢ ٚا٨٣ف ک٥ ة٥ ٨ًر ٠ـحٛیٟ از ؿ٨م دادگاق م٨رت ٠ی گیؼد در دادؿؼا ة٥ ١ّٜ ٠ی آیغ ة٥ ّتارجی  340ك306ؿاؿ ة٥ زؽ زؼائٟ ٨٠و٨ع ٨٠اد

( ك ؿایؼ زؼائٟ ٤٠اٗی ّ٘ث ة٥ 306ط ة٥ ز٣ا ك ٨ٝط )زؼائٟ ٠ؼة٨ 8ك 7ؿاؿ ك زؼائٟ جْؽیؼم درز٥  15ًتٙ ای٢ ٚا٨٣ف ج١ا٠ی زؼائٟ اٗؼاد زیؼ 

  ٨ًر ٠ـحٛیٟ در دادگاق اً٘اؿ رؿیغگی ٠ی ق٨د.

                                                           
- 

1
 98. ٣س٘ی ج٨ا٣ا، ّٞی، ١٦اف،  

2
 ٠158یؼ ٠ض١غ مادٚی، دکحؼ صـی٢، ص٨ٛؽ زؽام ةی٢ ا١ٜٝٞ ٣كؼ ٠یؽاف، ج٧ؼاف، ص  - 

3
 78، ص1390پ اكؿ، ج٧ؼاف،. ٧٠ؼا ، ٣ـؼی٢، ّغاٝث کی٘ؼم ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف، ٣كؼ ٠یؽاف، چا - 
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ج٨ا٣غ ةؼام ا٠کاف دؿحؼؿی ة٥ ًٜ٘ ك ز٨ٞگیؼم  در زؼیاف جضٛیٛات از ًٜ٘ اگؼ وؼكرجی ة٥ ٣گ٧غارم ًٜ٘ ٣تاقغ دادگاق ٠ی     

 ًؼؽ زیؼ ١ّٜ ١٣ایغ: 2از ٗؼارش ة٥ یکی از 

 ة٥ صى٨ر ة٥ ٨٠ِٚ ًٜ٘ در زٞـات دادگاق ٠ٞؽـ ١٣ایغ.ؿؼپؼؿحف را  -1

 ؿؼپؼؿث ًٜ٘ یا قعل داٝذی را ةؼام آزادم ًٜ٘ كدی٥ٛ ةـپار٣غ. -2

د٦غ جا ًٜ٘ ةؽ٦کار جا ز٠اف  اگؼ ًٜ٘ ٗاٚغ ؿؼپؼؿث ةاقغ یا ؿؼپؼؿث ًٜ٘ ٠ح٧ْغ ٣ك٣٨غ یا كدی٥ٛ ٣ـپار٣غ دادگاق دؿح٨ر ٠ی

م٨رت ٨٠ٚث ٣گ٧غارم ق٨د ك اگؼ در ص٨زق ٚىایی دادگاق کا٨٣ف امالح كز٨د ٣غاقح٥ ٥ ؼةیث ةم ك ازؼام آف در کا٨٣ف امالح ك جأمغكر ر

 ةاقغ ک٨دؾ ة٥ جكعیل دادگاق در ٠ضٜ ٤٠اؿب دیگؼم ٣گ٧غارم ظ٨ا٦غ قغ.

٨٣ف م٨رت ٔیؼ ٤ّٞی اؿث ك در دادگاق ٗٛي كاٝغی٢ ك كکیٜ ٠غاِٗ ك ق٨٧د ك ٠ٌْٞی٢ ك ١٣ای٤غق کا٥ رؿیغگی ة٥ زؼائٟ اً٘اؿ ة     

 ک٤غ ٠ی امالح ك جؼةیث ازازق صى٨ر دار٣غ.در م٨رجی ک٥ دادگاق ًٜ٘ را ٠ٛنؼ ةغا٣غ ةؼاةؼ گؽارش ٦ایی ک٥ از كوِ اك از کا٨٣ف دریاٗث ٠ی

م دادگاق أدر ٦ؼ م٨رت ر ج٨ا٣غ در جن١ی١ات ظ٨د ٣ـتث ة٥ ًٜ٘ جسغیغ ٣ُؼ کؼدق ك ٠غت ٣گ٧غاریف را در کا٨٣ف جا یک چ٧ارـ جع٘یٖ د٦غ.

 1ظ٨ا٦غ ة٨د ظن٨ص اج٧اـ كاردق ة٥ ًٜ٘ ٚاةٜ جسغیغ ٣ُؼ در دادگاق جسغیغ ٣ُؼ اؿحا٣ی ک٥ ًٜ٘ در ص٨زق ٚىایی آف كاِٚ قغق، اً٘اؿ در

٦ؼگاق دادگاق اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف جضٛیٛاجی را در ٨٠رد كوِ زـ١ا٣ی ك ركا٣ی ًٜ٘ یا ٨٣ز٨اف یا كاٝغی٢ اك ك ١٦چ٤ی٢ كوِ      

ةغا٣غ، جضٛیٛات ٠ػک٨ر را ظ٨د یا ةا زٞب ٣ُؼ ٠حعنناف یا ٠غدکاراف ازح١اّی یا اقعاص مالصیث دار  ظا٨٣ادگی ك ٠ضیي ٠ْاقؼت اك الزـ

 ا٣ساـ ظ٨ا٦غ داد. در ای٢ م٨رت دادگاق ةا ج٨ز٥ ة٥ جضٛیٛات ا٣ساـ قغق یا ٣ُؼیات رؿیغق، جن١یٟ ٠ٛحىی اجعاذ ٠ی ک٤غ. در جتنؼق ای٢ ٠ادق

اؿحاف ك ٣یؽ زؼائ١ی ک٥ ٠سازات ٚا٣٨٣ی آ٧٣ا ؿ٥ ؿاؿ صتؾ یا ةیف از آف اؿث، ا٣ساـ ای٢ ٣یؽ در زؼائٟ ٠ك٨١ؿ مالصیث دادگاق کی٘ؼم 

 جضٛیٛات را اٝؽا٠ی دا٣ـح٥ اؿث. 

 

 دادسراي ٍیصُ اطفبل -8
اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف ةؽ٦کار ١٠ک٢ اؿث ٨٠زب   ی٤غ رؿیغگ٩ ة٥ زؼائٟآدرگػقح٥ ای٢ ا٣غیك٥ صاکٟ ة٨د ک٥ ٠غاظ٥ٞ دادؿؼا در ٗؼ     

ك ة٥ جأظیؼ اٗحادف   ٨٠زب ٨ًال٩٣ قغف دادرؿ٩ ی٤غ اٚغا٠ات دادؿؼا از یک ًؼؼ،آب ة٥ آ٣اف ق٨د.زیؼا كارد ؿاظح٢ ًٜ٘ در ٗؼكركد آؿی

پػیؼ ركص٩ ك  ی٤غ اٚغا٠ات دادؿؼا ة٥ ٣ادیغق گؼٗح٢ كوْیث آؿیبآدر ٗؼ  كركد ًٜ٘ دؿحؼؿ٩ ًٜ٘ ة٥ دادگاق ظ٨ا٦غ داقث ك از ًؼؼ دیگؼ،

٠غاظ٥ٞ دادؿؼا در رك٣غ  1338ةؽ٦کار ٠ن٨ب   ة٥ ١٦ی٢ ظاًؼ اؿث ک٥ ٚا٨٣ف ٠ؼة٨ط ة٥ جكکیٜ دادگاق ٦ال اً٘اؿ ق٨د. ٤٠سؼ ٩٠  ص٩ٚ٨ٛ كل

آ٣ک٥ اظحیارات   رٟٔ ٩ّٞ ،١٦1378چ٤ی٢ در ٚا٨٣ف آئی٢ دادرؿ٩ کی٘ؼل ٠ن٨ب ٧٠ؼ٠اق  ٣كغق ة٨د.  ةی٩٤ رؿیغگ٩ ة٥ زؼائٟ اً٘اؿ پیف

  ٠غاظ٥ٞ رؤؿال دادگـحؼل در جْٛیب زؼائٟ اً٘اؿ دادگـحؼل كاگػار قغق ة٨د،  ة٥ رؤؿالدادؿحاف ةؼ ًتٙ ٚا٨٣ف جكکیٜ دادگاق ا٣ٛالب 

 .ةی٩٤ ٣كغق ك ای٢ كَی٥٘ ة٥ دادرؿ٩ ك یا ة٥ درظ٨اؿث اك ة٥ ٚاو٩ جضٛیٙ كاگػار قغق اؿث پیف
 

 دادگبُ ٍیصُ اطفبل -9
در ٦ؼ ص٨زق ٚىائی »ی کی٘ؼم آ٠غق اؿث ک٥ ٚا٨٣ف آئی٢ دادرؿ 298در جتنؼق ٠ادق  اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف  جكکیٜ دادگاق      

ق٧ؼؿحاف یک یا چ٤غ قْت٥ دادگاق اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف ةؼصـب ٣یاز جكکیٜ ٠یك٨د. جا ز٠ا٣ی ک٥ دادگاق اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف در ٠ضٞی جكکیٜ 

 2«ق٨د. ٠یغ٦غ رؿیغگی ٠ی ٣كغق اؿث، ة٥ کٞی٥ زؼائٟ اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف، در قْت٥ دادگاق کی٘ؼم دك یا دادگا٦ی ک٥ كَایٖ آف را ا٣ساـ

ؿاؿ ة٥ ٨ًر ٠ـحٛیٟ در دادگاق ا٣ساـ  15ٚا٨٣ف، جضٛیٙ در ظن٨ص زؼائٟ اٗؼاد زیؼ  ٠285ادق  1اگؼچ٥ ةؼ اؿاس جتنؼق      

ف ةی٤ی جكکیٜ قْب ظامی از دادؿؼا را ةا ٨٤ّا گػار پیف ؿاؿ ٚا٨٣ف 18جا  15ق٨د ا٠ا ةؼام جْٛیب ك جضٛیٙ در ظن٨ص زؼائٟ اٗؼاد ةی٢  ٠ی

ام از  در ٠ْیث دادگاق اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف ك در ٠ضٜ آف، قْت٥»ٚا٨٣ف زغیغ،  285پیف ةی٤ی کؼدق اؿث. ةؼاؿاس ٠ادق « دادؿؼام ٨٣ز٨ا٣اف»

دادؿؼام ٠٨١ّی ك ا٣ٛالب ةا ٨٤ّاف دادؿؼام كیژق ٨٣ز٨ا٣اف ة٥ ؿؼپؼؿحی یکی از ٠ْاك٣اف دادؿحاف ك ةا صى٨ر یک یا چ٤غ ةازپؼس، جكکیٜ 

 ق٨د. ٠ی

 

 

 

 

                                                           
1
 79پیكی٢ ، ص  - 

2
 108، ص45ق١ارق  ،1382ز٠ـحاف  ،« مدادگـحؼ یص٨ٛٚ»  ؼافیاً٘اؿ در ص٨ٛؽ ا م٘ؼیک یدادرؿ ؛ؿادات الیٝ ،ماؿغ - 
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 ًتيجِ گيري
کك٨ر٦ا ة٥ كیژق آف دؿح٥ از  ٨٠و٨ّة در ص٨ٛؽ ازح١اّی اٚكار آؿیب پػیؼ ٨٤ّاف ة٥ ک٨دکاف ّاٝیة ٤٠اِٗ رّایث ٝؽكـ امٜ

کك٨ر٦ایی ک٥ ٠ا٤٣غ کك٨ر ٠ا ة٥ ٠ْا٦غق ص٨ٛؽ ک٨دؾ ٠ٞضٙ قغق ا٣غ ك از ای٢ صیخ ج٧ْغ ةی٢ ا١ٝٞٞی در ز٠ی٥٤ ازؼام ٠٘اد ٠ْا٦غق دار٣غ، 

 ک٥ ٨ٚا٣ی٢ کی٘ؼم اّٟ از قکٞی ك ٠ا٨٦م ٠حى٢١ ام٨ؿ را٦تؼدم ةؼام ص١ایث از ک٨دکاف ةاقغ. ایساب ٠ی ک٤غ

٦یچ کؾ ٤٠کؼ ج٨ؿٜ ة٥ ٠سازات ة٥ ٨٤ّاف آظؼی٢ صؼة٥ ٣یـث ك ٣یؽ ٦یچ کؾ ٤٠کؼ ای٢ ا٠ؼ ٣یـث ک٥ در زا٥ْ٠ ١٦یك٥ اٗؼادم 

ا٣غ اگؼ ٢٤ٛ٠ ز٠ی٥٤ ٦ام ارجکاب زؼائٟ ٨٠اد ٠عغر ك زؼائٟ ٨٠اد  ة٨دق ا٣غ ک٥ ظٌؼ ازح١اّی ةیف از صغ داقح٥ ا٣غ ك ة٥ امٌالح قؼكر ة٨دق

٠عغر اً٘اؿ ك ٨٣ز٨ا٣اف ة٥ ٨ًر اظل را از ةی٢ ةتؼد یا صغاٜٚ ةکا٦غ ةا ای٢ كز٨د اٗؼادم ةؼ ظالؼ ز٧ث ظاص ّٛالیی ٢٤ٛ٠ صؼکث ٠ی 

 ک٤٤غ آف  كٚث ا١ّاؿ ٠سازات ج٨زی٥ ظ٨د را پیغا ٠ی ک٤غ. 

ا ج٨ز٥ ة٥ ؿیاؿث ٦ام زغم ٠ٛاة٥ٞ ةا زؼائٟ ٨٠اد ٠عغر ركی٥ ٚىایی دادگاق ٦ا صحی دادگاق ٦ام در ؿاؿ ٦ام پؾ از ا٣ٛالب ة

 اً٘اؿ ٨٣ز٨ا٣اف ة٥ ٨ًر ٣ـتی ؿؼک٨ةگؼا٥٣ ة٨دق اؿث.

ةْغ از جن٨یب ٠ٛؼرات زؽایی كجغكی٢ ٨ٚا٣ی٢ درز٧ث امالح ك پیكگیؼم از زؼائٟ اً٘اؿ در ٥١٦ ز٠ی٥٤ ٦ا جٕییؼاجی ٣یؽ از صیخ 

 ـ ٠ع٥٘٘ ك اؿح٘ادق از ٠سازات ٦ام زایگؽی٢ صتؾ پغیغ آ٠غ.مغكر اصکا

٠ؼكرم از١اٝی ةؼ ركی٥ ٚىایی دادگاق اً٘اؿ ج٧ؼاف صاکی اؿث ک٥ ٚىات ای٢ دادگاق ج١ایٜ ة٥ اجعاذ ركیکؼد٦ام ٠الیٟ در اجعاذ جن١ی١ات 

 .ٚىایی ٣ـتث ة٥ زؼائٟ ٨٠اد ٠عغر دار٣غ
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ك٨٣ز٨ا٣اف از دیغگاق زؼ٠ك٤اؿی، ٠ٛؼرات داظٞی ك اؿ٤اد ةی٢ ا١ٝٞٞی/ؿاز٠اف  ٣اة٤٧سارم ك ةؽ٦کارم اً٘اؿ ٣س٘ی ج٨ا٣ا، ّٞی. [12]
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