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 تأثیز گذشت شاکی خصَصی در جزاین غیز قابل گذشت

 2، سید ابزاهین قدسی1کوثز شکزیبى کوکنده

 دانشجوی دکتزی حقوق جشا و جزم شنبسی -1

 دانشیبر و عضو هیئت علوی دانشگبه هبسندراى -2
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 خالصِ
 

تأحیطی  ًضَز. اظ رولِ حمَق ٍی، حك گصضت هی ثبضس. ایي گصضت اسبسبثب ٍلَع یه رطم غیطلبثل گصضت، حمَلی ثطای ضبوی زض ًظط گطفتِ هی 

 1392زض هسئَلیت ویفطی هزطهبى ًساضز ثلىِ زض هَاضزی هَرت ترفیف یب هؼبفیت اظ هزبظات هی ضَز. ثب ایي حبل ثب تػَیت لبًَى هزبظات اسالهی 

گصضت تب حس ظیبزی زسترَش تغییط ضسُ است. زض همبلِ حبؾط سؼی  ، ربیگبُ گصضت ضبوی زض رطاین غیطلبثل1392ٍ لبًَى آییي زازضسی ویفطی 

 ضسُ ثِ ایي تغییطات اظ رولِ؛ هفَْم رطم غیط لبثل گصضت ٍ حیكِ ی تأحیط گصضت ضبوی زض هطاحل هرتلف زازضسی پطزاذتِ ضَز.

 کلوبت کلیدی: غیز قببل گذشت، شبکی خصوصی، گذشت، جزم.

 

 

 ِهقذه. 1       
اقالع اظ ٍلَع رطم، ضىبیت ضبوی است. لبًًَگصاض ضىبیت یب اػالم رطم اظ قطف ضبوی ضا اظ رْبت لبًًَی ضطٍع ثِ تؼمیت هی زاًس. یىی اظ ضاُ ّبی 

ظیبى ٍ ذسبضت ًبضی اظ  ربیگبُ ضبوی زض فطآیٌس تؼمیت اظ زٍ رْت لبثل تَرِ است؛ زض رطاین لبثل گصضت ٍ غیط لبثل گصضت. زض رطاین لبثل گصضت

رطم تؼبضؼ هیبى ضبوی ٍ هتْن است ٍ  . زض ایي رب(122: 1384ض هستمین ػلیِ حمَق ٍ هٌبفغ فطز یب افطازی هؼیي رْت هی یبثس )غبزلی، رطم، ثِ قَ

گصضت ثبیس گفت وِ رطم غیط لبثل  نتؼْسی ثِ ًفغ ضبوی ایزبز هی وٌس ٍ پیگیطی رطم ٍ ثطذَضز ثب هزطم ثِ ذبقط ضبوی است. زض همبثل زض رطای

 یبى هزطم ٍ ربهؼِ است ٍ هزطم ضا زض همبثل ربهؼِ هسیَى هی سبظز ٍ ظهبًی وِ اٍ ثِ هزبظات ثطسس زیي اٍ ّن ازا هی ضَز.  ضبوی وِ ضفتبضذتالف ها

ف ثِ ِ هَظهزطهبًِ ثط اٍ ٍالغ ضسُ است ثِ ػٌَاى فطزی اظ ارتوبع، تؼطؼ ٍاضز ضسُ ثط پیىط ارتوبع ضا زض لبلت ضىبیت اػالم هی وٌس ٍ ًوبیٌسُ ربهؼ

ضوبضز ثب هزطم ثطذَضز ضَز ٍ ضبوی حك زاضز  پیگیطی آى است تب اظ ضّگصض اػوبل پبسد ّبی ویفطی ٍ سبیط پبسد ّبیی وِ ًظبم ػسالت ویفطی ثط هی

زض  هزطم است.ؾطض ٍ ظیبى ٍاضزُ ی ًبضی اظ رطم ضا اظ هزطم هكبلجِ وٌس. زض چٌیي رطایوی پیگطز ٍ اػوبل هزبظات ثِ ذبقط حوبیت اظ ربهؼِ زض لجبل 

ٍ  رطاین غیط لبثل گصضت، ّطچٌس وِ ضبوی ثِ ػٌَاى ػٌػطی اظ ارتوبع هی تَاًس پیگیطی ضٍیساز هزطهبًِ ضا اظ زستگبُ ػسالت ویفطی تمبؾب وٌس

ی فطػی زاضز چَى هتْن  زازستبى ًیع هَظف است وِ ثِ ًیبثت اظ ته ته افطاز ربهؼِ ایي ٍظیفِ ضا اًزبم زّس اهب تَرِ ثِ ثعُ زیسُ زض همبم ضبوی رٌجِ

ضٍیىطز حمَق ویفطی ًسجت ثِ ثعُ  اهب اهطٍظُزض اثتسا ثِ ذبقط تؼطؼ ثِ حطین ارتوبع ٍ سپس ثِ ذبقط ضبوی هَضز هحبووِ ٍ ثطذَضز لطاض هی گیطز. 

: 1370حمَق ثعُ زیسگبى است )گسي، تغییط یبفتِ ٍ ثعُ زیسُ زض حمَق ویفطی، هَؾؼی هوتبظ زاضز تب ثساى حس وِ سري اظ سیبست رٌبیی هجتٌی ثط  زیسُ

ثیطتط رطاین غیط لبثل گصضت ثَزًس، اهطٍظُ تحت تأحیط اًسیطِ ّبی ثعُ زیسُ ضٌبسی حوبیتی ًمص ضبوی زض تؼمیت ویفطی ثیطتط  زض گصضتِاگط (. 45

طاین غیط لبثل گصضت اظ هَؾَػبت هْوی تؼمیت ویفطی ثِ ٍیژُ زض ر ٍ تأحیط ضبوی زض اًػطاف اظ(. زض ایي هیبى ًمص 10: 1378ضسُ است )آضَضی، 

ضا یىی « گصضت ضبوی یب هسػی ذػَغی»1392لبًَى هزبظات اسالهی  38ثٌس الف هبزُ است. هَضز تَرِ لطاض زازُ  ًیع آى ضاایطاى  گصاضلبًًَ است وِ 

ًیع گصضت ضبوی یب هسػی ذػَظ ضا زض رطاین غیط لبثل  1392لبًَى آییي زازضسی ویفطی  483اظ ویفیبت هرففِ زض رطاین تؼعیطی زاًستِ است. هبزُ 

ي ٍؾؼیتی ًطبًگط تَرِ ثِ ربیگبُ ضبوی ٍ اّویت لبئل یچٌ اى هزبظات ضوطزُ است.گصضت ٍ پس اظ لكؼی ضسى حىن، اظ هَرجبت تزسیس ًظط زض هیع

 ضسى ثِ ًظطات ٍی ثِ ػٌَاى فطزی است وِ سْوی اظ تؼمیت زػَای ػوَهی زاضز.
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 هعٌای جزاین غیز قابل گذشت. 2
 ل گصضت ثَزى رطاین ًْبزُ ضسُ است اهب ّیچگبُ هالناظ ٍلتی وِ حىَهت ّب زض تؼییي رطاین ٍ اػوبل هزبظات ّب زذبلت وطزُ اًس اغل ثط غیط لبث

هؼیبض تفىیه رطاین لبثل گصضت اظ غیط  1392لبًَى هزبظات اسالهی . ل گصضت ٍ غیطلبثل گصضت اضائِ ًطسُ است،زلیمی ثطای تفىیه هیبى رطاین لبث

گصضت، رطایوی هی ثبضٌس وِ ضطٍع ٍ ازاهِ تؼمیت ٍ ضسیسگی ٍ رطاین لبثل »ایي لبًَى:  100هبزُ  1تجػطُ  لبثل گصضت ضا ثیبى وطزُ است. ثط اسبس

رطاین غیطلبثل گصضت، » ایي لبًَى:  100هبزُ  2تجػطُ اظ سَی زیگط، ثط اسبس « ، هٌَـ ثِ ضىبیت ضبوی ٍ ػسم گصضت ٍی است.ارطای هزبظات

ثطای تطریع ایي وِ  «ّب ٍ ارطای هزبظات تأحیطی ًساضز.رطایوی هی ثبضٌس وِ ضىبیت ضبوی ٍ گصضت ٍی زض ضطٍع ثِ تؼمیت ٍ ضسیسگی ٍ ازاهِ آى 

ق. آ. ز. ن. ثیبى هی  12س ثِ لبًَى هطارؼِ وطز. اظ ایي ضٍ تجػطُ هبزُ بیچِ رطهی ثسٍى ضىبیت ضبوی ذػَغی تَسف زازستبى لبثل تؼمیت است، ث

 «تؼییي رطاین لبثل گصضت ثِ هَرت لبًَى است.» وٌس: 

مَق ویفطی، اغل ثط غیط لبثل گصضت ثَزى رطاین است ٍ لبثل گصضت ثَزى استخٌب ٍ ًیبظهٌس تػطیح لبًًَگصاض ثب ایي حبل، ثط اسبس لَاػس ح

 همطض هی زاضز: 103ًیع ثیبى ضسُ است. چٌبى وِ هبزُ ی  1392است. ایي اغل زض لبًَى هزبظات اسالهی 

لبثل گصضت  ًهحسَة هی ضَز، هگط ایي وِ اظ حك الٌبس ثَزُ ٍ ضطػب چٌبًچِ لبثل گصضت ثَزى رطهی زض لبًَى تػطیح ًطسُ ثبضس، غیط لبثل گصضت»

 «ثبضس.

هی تَاى گفت هٌظَض اظ رطاین غیط لبثل گصضت رطایوی است اظ ایي ضٍ  ثطذی اظ رطاین لبثل گصضت ضا احػب وطزُ است. 104زض ازاهِ، هبزُ 

اغل ثط  است یب غیط لبثل گصضت ّطرب ضه وٌین وِ رطهی لبثل گصضت س ٍ وِ لبًًَگصاض آى ّب ضا ثِ غطاحت رعء رطاین لبثل گصضت لطاض ًسازُ ثبض

 .(39: 1391)ّوبیًَی،  آى است وِ غیط لبثل گصضت هی ثبضس
 

 

 تشزیفات گذشت. 3
تططیفبت ذبغی وِ ثط قجك آى ضبوی هطاتت گصضت ذَیص ضا اػالم ًوبیس، پیص ثیٌی  زض لَاًیي ٍ همطضات ثطای گصضت ٍ اػالم آى اظ سَی ضبوی

ایي اػالم گصضت ٍ اًػطاف ثب ثیبى  ًًطسُ است ٍ ضبوی هی تَاًس ثِ ّط تطتیجی وِ اهىبى زاضتِ ثبضس، اًػطاف ذَز ضا اظ تؼمیت هزطم اثطاظ ًوبیس. هؼوَال

اًػطاف ضبوی اظ تؼمیت ویفطی ٍ حبوی اظ  ًطبى زٌّسًُ غطف ًظط هی وٌن، ثیبى هی ضَز وِ ػطفبروالتی اظ لجیل گصضت هی وٌن یب اظ ضىبیت ذَز 

 ثِ ًظط ًَیسٌسُ ثِ قَض پطاوٌسُ زض لبًَى آهسُ ثیبى هی ضَز.تططیفبتی وِ ً زض ایٌزب غطفب .(62: 1384)ًزفی،  حػَل سبظش ثیي ثعُ زیسُ ٍ ثعّىبض است
 

 

 صاحب حق گذشت. 1. 3
حست هَضز ٍاگصاض وطزُ است ٍ زض « ضبوی یب هسػی ذػَغی»ق. آ. ز. ن  حك گصضت زض رطاین غیط لبثل گصضت ضا ثِ  483ق.م.ا. ٍ هبزُ  38هبزُ 

ثعُ زیسُ ضرػی است وِ اظ ٍلَع رطم هتحول ؾطضٍ ظیبى هی گطزز ٍ چٌبًچِ تؼمیت هطتىت ضا زضذَاست وٌس، »ق. آ. ز. ن. ًیع آهسُ:  10هبزُ 

هكبثك همطضات زازضسی ویفطی ایطاى ّط ثعُ زیسُ  ثٌبثطایي« ًبهیسُ هی ضَز.« هسػی ذػَغی»ُ رجطاى ؾطض ٍ ظیبى ٍاضزُ ضا هكبلجِ وٌس، ٍ ّطگب« ضبوی»

ضبوی ثِ هَرت ایي هبزُ ّوبى هتؿطض اظ رطم  (.rayejian, 2006: 189ای هی تَاًس ثِ تجغ قطح ضىبیت، ؾطض ٍ ظیبى ًبضی اظ رطم ضا هكبلجِ وٌس )

است ٍ ٌّگبهی وِ ؾطض ٍ ظیبى ضا هكبلجِ ًوبیس ضبوی ذػَغی ًبهیسُ هی ضَز. ثٌبثطایي هالن تطریع ثعُ زیسُ، حمی است وِ هَضز تؼطؼ لطاض 

ع ثبیس تَرِ زاضت وِ ّطگبُ تؼمیت رطهی گطفتِ است ٍ ثعُ زیسُ ثِ ضرػی گفتِ هی ضَز وِ ایي حك ثِ اٍ تؼلك زاضز. زض هَضز اضربظ حمَلی ًی

سبظهبى هیطاث فطٌّگی  567لبًًَگصاض زض هبزُ  1392هٌَـ ثِ زضذَاست آًبى ضسُ ثبضس ضبوی ذػَغی هحسَة ًوی ضًَس. زض لبًَى هزبظات اسالهی 

ًسد ضسُ ٍ زض حبل حبؾط ایي سبظهبى ّب فمف ق. آ. ز. ن. ایي هبزُ  66ٍ سبیط زٍایط زٍلتی ضا ضبوی ذػَغی هحسَة ًوَزُ ثَز. اهب ثب تػَیت هبزُ 

 حك اػالم رطم زاضًس ٍ ثؼس اظ آى اگط اػالم گصضت ًوبیٌس تأحیطی زض ضسیسگی ًرَاّس زاضت.
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 اّلیت گذشت کٌٌذُ. 2. 3
اظ حمَق ًجبضس. اّل زض لغت ثِ هؼٌبی ضبیستگی است ٍ اّلیت غفت وسی است وِ زاضای رٌَى، سفِ، غغط، ٍضضىستگی ٍ سبیط هَاًغ هحطٍهیت 

)ًزفی،  ثبیس اّلیت زاضتِ ثبضس وٌسوسی وِ اظ ایي حك استفبزُ هی  ٍ (163: 1367)آذًَسی،  ػالم گصضت ٍ استطزاز ضىبیت، استیفبی حك استا

 ثِ ٍ ثَزُ هحزَض زیسُ ثعُ اگط. اًس ًوَزُ هؼیي ضا تىلیف. ن. ز. آ. ق 71 ٍ 70 هَاز ثبضس هحزَض وِ ذػَغی ضبوی گصضت هَضز زض .(62: 1384

 هساذلِ یب ضسُ رطم هطتىت لین یب ٍلی. 4 ثَزُ، ؾطض تَرِ یب ٍلت فَت هَرت لین ًػت. 3 ًجَزُ، زستطسی آًبى ثِ. 2 ًساضتِ، لین یب ٍلی. 1: ظیط زالیل

 .است هَلت لین یب زازستبى ػْسُ ثِ ًیع رطم اظ گصضت ثبضس، گطفتِ ػْسُ ثِ ضا ویفطی اهط تؼمیت ذَز یب وطزُ تؼییي هَلت لین زازستبى زاضتِ، رطم زض

 ثعُ ًبتَاًی. 2 ًىٌٌس ضىبیت ثِ السام ػلیِ هَلی هػلحت ٍرَز ثب اٍ لبًًَی سطپطست یب لْطی ٍلی. 1ثِ زالیل ظیط:  ٍ ثبضس هزٌَى یب قفل زیسُ ثعُ اگط

 .ثبضس هی زازستبى ی ػْسُ ثِ ًیع ضىبیت اظ گصضت غَضت ایي زض  ًوبیس، تؼمیت ضا هَؾَع زازستبى هؼلَلیت، یب وَْلت زلیل ثِ زػَا قطح اظ زیسُ

 .ثبضس هی. ا. م. ق 101 هبزُ 2 تجػطُ ّن آى هستٌس زض هَاضزی وِ ثطای ثعُ زیسُ لین هَلت تؼییي هی گطزز گصضت ٍی ثبیس ثِ تأییس زازستبى ثطسس.
 

 . اًتقال حق گذشت3. 3
حك گصضت ثِ : »ثِ ٍاضث لبًًَی هٌتمل هی ضَز ق. م. ا.  102ضا زاضز حك گصضت است وِ قجك تجػطُ هبزُ لْطی یىی اظ حمَلی وِ لبثلیت ًمل ٍ اًتمبل 

زض ٍالغ ثب ٍلَع رطم، حك تؼمیت ثِ ٍرَز هی آیس ٍ ثب فَت هزٌی ػلیِ ضه ایزبز هی ضَز وِ آیب حك . ...«ٍضاث لبًًَی هتؿطض اظ رطم هٌتمل هی ضَز 

 هزٌی ػلیِ هبًغ آى ضسُ است. زض ایٌزب استػحبة حك ثِ ٍرَز آهسُ التؿب هی وٌس وِ حىن ثِ ثمبی آى ًوبیین.تؼمیت ووبوبى ثبلی است یب فَت 
 

 تعذد جزم. 4. 3
گبّی رطاین اضتىبثی تَسف هتْن هتؼسز ّستٌس ٍ ثطذی لبثل گصضت ٍ ثطذی غیط لبثل گصضت هی ثبضٌس. زض ایي رب گصضت ضبوی ذػَغی زض زٍ 

حبلت اٍل تؼسز هؼٌَی است ثِ ایي هؼٌب وِ رطم اضتىبثی زاضای زٍ ػٌَاى هزطهبًِ ثبضس ٍ یىی اظ آى ّب لبثل گصضت ٍ زیگطی غیط  حبلت هكطح هیگطز.

لبثل گصضت ثبضس. زض ایٌزب زٍ زیسگبُ هكطح است. یه زیسگبُ ایي است وِ ّط ػٌَاى حىن رساگبًِ ذَز ضا زاضز ٍ گصضت ضبوی ذػَغی زض رطم 

زض تؼمیت رطم غیط لبثل گصضت ًرَاّس زاضت ّوبًگًَِ وِ گصضت ضبوی ذػَغی زض رطم غیطلبثل گصضت تأحیطی زض رطم لبثل  لبثل گصضت تأحیطی

یؼٌی ّوبى گًَِ وِ هزبظات چٌیي  گصضت ًرَاّس زاضت. زیسگبُ زیگط ایي است وِ حىن ایي هَضز ضا ثبیس اظ هالن تؼییي هزبظات ثِ زست آٍضز

تأحیط ٍ ػسم تأحیط ضىبیت ضبوی ّن تبثغ ػٌَاى اضس ثبضس. ثٌبثطایي اگط ػٌَاى لبثل گصضت هزبظات ضسیستط زاضتِ ثبضس ثب  رطهی تبثغ لبًَى اضس است.

گصضت ضبوی لطاض هَلَفی تؼمیت غبزض ضَز ٍ اگط ػٌَاى غیطلبثل گصضت هزبظات ضسیستطی زاضتِ ثبضس گصضت ضبوی ذػَغی تأحیطی زض ازاهِ 

هی ضسس زیسگبُ اٍل هٌكمی تط ٍ ثب لَاػس حمَلی سبظگبضتط است چطا وِ لبثل گصضت ثَزى رطم یه حىن استخٌبئی است ٍ  تؼمیت ًساضتِ ثبضس. ثِ ًظط

حبلت زٍم تؼسز هبزی است وِ زض ایٌزب گصضت ضبوی ذػَغی ًسجت ّطیه اظ رطاین غیط لبثل گصضت ٍ لبثل گصضت ثِ  ًجبیس زاهٌِ آى ضا تَسؼِ زاز.

  ازاهِ تؼمیت رطم زیگط ًرَاّس زاضت. غَضت رساگبًِ تأحیطی زض
 

 گذشت بعذ اس ٍقَع جزم. 5. 3
جل اظ ظهبى گصضت زض رطاین غیط لبثل گصضت هحسٍزیتی ًساضز اهب ایي گصضت ظهبًی لبثل تحمك است وِ رطم ضخ زازُ ثبضس ٍگطًِ چٌبًچِ هزٌی ػلیِ ل

یت گطچِ زض ثسیبضی اظ احىبم هبًٌس گصضت است اهب احىبم ذبغی ًیع زض هَضز ٍلَع رطم، ضؾبیت ذَز ضا اػالم وٌس ضؾبیت ًبهیسُ هی ضَز. ٍ ضؾب

 آى ٍرَز زاضز. ضؾبیت هطثَـ ثِ رطم است ٍ لجل اظ آى تحمك هی یبثس اهب گصضت هطثَـ ثِ هزبظات است ٍ ثؼس اظ ٍلَع رطم ضخ هی زّس.
 

 هٌجش بَدى گذشت. 6. 3

یؼٌی ایي وِ هٌَـ ثِ ٍلَع اهط « هٌزع ثَزى گصضت»هططٍـ ثِ ضطـ ٍ یب همیس ثِ لیس ًجبضس. ثِ ػجبضت زیگط  ًگصضت ثبیس غطیح ٍ ضٍضي ثَزُ ٍ اغَال

ثطای پصیطش ایي گصضت هططٍـ یب هؼلك ضا پصیطفتِ است. ّطچٌس  101ٍ زض هبزُ  تغییطی زض ایي ثبضُ زازُ 1392زیگطی ًجبضس. اهب لبًَى هزبظات اسالهی 

 ، اهب اظ لبػسُ ػسٍل وطزُ است. تطتیت احط زازى ثِ گصضت هططٍـ یب هؼلك ضا هٌَـ ثِ تحمك آى ضطـ یب هؼلك ػلیِ ًوَزُ  ٍ گصضت ضطقی تؼییي وطزُ
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 آثار حقَقی هتزتب بز گذشت شاکی خصَصی. 4
چِ هطحلِ ای اظ زازضسی  حست ایي وِ زضپس اظ آغبظ تؼمیت ویفطی، اگط ضبوی اػالم ضؾبیت ًوبیس. ایي اػالم ضؾبیت زاضای ثبض حمَلی است ٍ 

  اػالم گطزز زاضای احط حمَلی ذبظ ذَزش است.
 

 گذشت شاکی در هزحلِ دادسزا ًقش .1. 4
 گصاض است وِ زض ازاهِ ثِ آى پطزاذتِ هی ضَز.حطاگصضت ضبوی زض هطحلِ تؼمیت اظ چٌس رْت 

 

 گذشت شاکی ٍ بایگاًی شذى پزًٍذُ. 1 .1. 4
)هبزُ  ز. ن.، ضػبیت پطضًگ حمَق هتْن زض هطاحل هرتلف ضسیسگی است. ارتٌبة اظ تؼمیت هتْن ثِ تزَیع لطاض ثبیگبًییىی اظ ضٍیىطز ّبی لبًَى آ. 

ایي لطاض ثب ٍرَز ضطایكی زض  ، یىی اظ ایي ًَآٍضی ّبی ایي لبًَى است وِ رْبت تؼسیل لبػسُ ارجبضی ثَزى تؼمیت هحسَة هی ضَز.ق. آ. ز. ن.( 80

فت ٍ ّطت غبزض هی ضَز. یىی اظ ضطایكی وِ هَؾَع ثحج ًیع ّست، فمساى ضبوی یب گصضت ٍی است. ػالٍُ ثط ایي وِ ثِ رطاین تؼعیطی زضرِ ّ

لطاض  ، همبم لؿبییًظط هی ضسس ایي لطاض اذتػبظ ثِ رطاین غیط لبثل گصضت زاضتِ ثبضس. ظیطا زض رطاین لبثل گصضت ثب اػالم گصضت ضبوی ذػَغی

وِ تحمك ایي اهط ثطای همبم لؿبیی، رٌجِ ی تىلیفی زاضز ٍ ًیبظی ثِ غسٍض لطاض ثبیگبًی پطًٍسُ ًیست. ثٌبثطایي ثب ایي  سوٌهَلَفی تؼمیت غبزض هی 

تَغیف، ایي ًْبز فمف هطوَل رطاین غیط لبثل گصضت است وِ رٌجِ ی ػوَهی غطف زاضتِ یب حیخیتی ثبضس؛ ثط ایي اسبس ضبهل رطاین لبثل گصضت 

 بًًَگصاض زض ًظبم تمٌیٌی هبست وِ ستَزًی است.ًیست وِ ایي ضبّىبض ل

زض رطاین تؼعیطی زضرِ ّفت ٍ ّطت، چٌبًچِ ضبوی ٍرَز ًساضتِ یب گصضت وطزُ ثبضس، زض غَضت فمساى سبثمِ »ق. م. آ. ز. ن.:  80هبزُ 

ٍ اٍؾبع ٍ احَالی وِ هَرت ٍلَع رطم ضسُ  هحىَهیت هَحط ویفطی، همبم لؿبیی هی تَاًس پس اظ تفْین اتْبم ثب هالحظِ ٍؾغ ارتوبػی ٍ سَاثك هتْن

اظ تؼمیت هتْن ذَززاضی ًوبیس ٍ لطاض ثبیگبًی پطًٍسُ است ٍ زض غَضت ؾطٍضت ثب أذص التعام وتجی اظ هتْن ثطای ضػبیت همطضات لبًًَی، فمف یه ثبض 

  «ضا غبزض وٌس. ایي لطاض ظطف زُ ضٍظ اظ تبضید اثالؽ، لبثل اػتطاؼ است.
 

 شاکی ٍ تعلیق تعقیب گذشت. 2 .1. 4
 22یت ٍ استٌبز ثِ هبزُ یك تؼمّط چٌس پس اظ اًمالة اسالهی ثب تغییط تمسین ثٌسی رطاین زض لبًَى هزبظات اسالهی، ًسجت ثِ لبثلیت  ٍ لبًًَی ثَزى تؼل

(، 138: 1383( ٍ ضٍیِ لؿبیی ًیع تؼلیك تؼمیت ضا ثیطتط زض رطاین اقفبل ٍ ًَرَاًبى هی پصیطفت ) هَشى ظازگبى، 38-43: 1392اذتالف ًظط ثَز )ذبلمی، 

ثب  1392هساذلِ ی لبًَى گصاض ٍ تؼییي تىلیف زض ایي هَضز تأویس زاضتٌس. تب ایي لبًًَگصاض زض لبًَى آییي زازضسی ویفطی ثیطتط حمَلساًبى  ثط ؾطٍضت 

ق. آ. ز. ن. چٌبًچِ زض رطاین تؼعیطی زضرِ ضص، ّفت ٍ ّطت وِ هزبظات آى ّب  81ثط اسبس هبزُ ِ ایي اذتالف ًظط ّب پبیبى زاز.  ث 81تػَیت هبزُ 

لبثل تؼلیك است حىن هحىَهیت غبزض ضَز زض غَضت ٍرَز ضطایكی هی تَاى تؼمیت هتْن ضا هؼلك وطز. یىی اظ ضطایف هْن، گصضت ضبوی یب ػسم 

حوبیت غیط هستمین اظ ضبوی ًیع زض ایي  ًٍسُ است. ّطچٌس ایي ًْبز زض ضاستبی تَرِ ّط چِ ثیطتط ثِ حمَق هتْن ثٌب ضسُ است، ضز پبیٍرَز ضبوی زض پط

تؼلیك تؼمیت تٌْب ظهبًی پصیطفتِ ضسُ وِ ثعُ زیسُ زض همبم ضبوی یب هسػی ذػَغی ٍرَز ًساضتِ ثبضس یب زض  ًْبز هطبّسُ هی ضَز. ثط اسبس ایي هبزُ،

 ضطایف لبًًَی ایي لطاض ضا غبزض ًوبیس. سبیط زازستبى ًیع هی تَاًس زض غَضت ٍرَزغَضت حؿَض، گصضت ًوبیس. 

 

 . گذشت شاکی ٍ ارجاع بِ هیاًجیگزی3 .1. 4
ٍؾغ ق. آ. ز. ن.  82زض هبزُ  پیطگیطی لؿبیی ٍ ثِ هٌظَض رلَگیطی اظ ٍضٍز پطًٍسُ ثِ چطذِ ػسالت ویفطی زض ضاستبی  هیبًزیگطی ًْبزی است وِ 

 هبزُ: ضسُ است. قجك ایي 

هسػی زض رطاین تؼعیطی زضرِ ضص، ّفت ٍ ّطت وِ هزبظات آى ّب لبثل تؼلیك است، همبم لؿبیی هی تَاًس ثِ زضذَاست هتْن ٍ هَافمت ثعُ زیسُ  یب »

ى ذسبضت ًبضی اظ رطم السام ًوبیس. ّوچٌیي گصضت ضبوی یب رجطا ذػَغی ٍ ثب اذص تأهیي هٌبست، حساوخط زٍ هبُ هْلت ثِ هتْن ثسّس تب ثطای تحػیل

هیبًزیگطی اضربع  آًبى ثِ ضَضای حل اذتالف یب ضرع یب هَسسِ ای ثطای همبم لؿبیی هی تَاًس ثطای حػَظ سبظش ثیي قطفیي، هَؾَع ضا ثب تَافك

 «زّس...
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ثِ ًظط هی ضسس هَافمت ثعُ زیسُ وِ زض زٍ لسوت هبزُ ثِ وبض ثطزُ « بویثطای تحػیل گصضت ض»ٍ « هَافمت ثعُ زیسُ یب هسػی ذػَغی»اظ ػجبضات 

زض ازاهِ هبزُ ًیع زض غَضت گصضت  ضسُ رسای اظ گصضت ضبوی ثبضس ٍ هٌظَض اظ آى ضؾبیت ظبّطی رْت اًزبم الساهبت رجطاًی تَسف هتْن ثبضس.

اگط ضبوی گصضت وٌس ٍ هَؾَع اظ رطاین لبثل : »... یت هتْن ضا هؼلك ًوبیسضسُ تب تؼمضبوی زض رطاین غیط لبثل گصضت، ثِ همبم لؿبیی اذتیبض زازُ 

یب ذسبضت اٍ رجطاى ضَز ٍ ضارغ ثِ پطزاذت آى تَافك حبغل ضَز ٍ  گصضت ثبضس، تؼمیت هَلَف هی ضَز. زض سبیط هَاضز، اگط ضبوی گصضت وٌس

 «ظ اذص هَافمت هتْن، تؼمیت ٍی ضا اظ ضص هبُ تب زٍ سبل هؼلك وٌس....هتْن فبلس سبثمِ هحىَهیت هَحط ویفطی ثبضس، همبم لؿبیی هی تَاًس پس ا
 

 گذشت شاکی ٍ کیفزخَاست شفاّی. 4. 1. 4
، اهىبى قطح زػَی ویفطی ثسٍى ویفطذَاست وتجی یب ثِ ػجبضتی ویفطذَاست 1392یىی اظ ًَع آٍضی ّبی لبًَى آییي زازضسی ویفطی هػَة 

ط هی ضفبّی است. یىی اظ ضطایف استفبزُ اظ ایي هبزُ حؿَض هتْن ٍ ضبوی یب حؿَض هتْن ٍ غیبة ضبوی یب گصضت ٍی است. ّطچٌس زض ظبّط اهط ثِ ًظ

ایي هبزُ پطضًگ است اهب ثب ثطضسی زلیك هبزُ هی تَاى هتَرِ ضس ثیي حؿَض ٍ ػسم حؿَض ٍ گصضت ٍ ػسم ًمص ضبوی ٍ گصضت ٍی زض ضسس وِ 

 گصضت ضبوی ّیچ تفبٍتی ٍرَز ًساضز ٍ زضٍالغ ضبوی ًمطی زض ایي هبزُ ًساضز ٍ چِ ثبضس ٍ چِ ًجبضس ایي هبزُ لبثل ارطاست.
 

 گذشت شاکی در دادگاُ ًقش. 2. 4
 ثِ ضطح شیل است.زض هطحلِ ضسیسگی زاضای احطاتی گصضت ضبوی 

  
 

 . گذشت شاکی ٍ تخفیف هجاسات1 .2. 4
 یىی اظ آحبض گصضت ضبوی زض رطاین غیط لبثل گصضت، ترفیف هزبظات است. ایي ترفیف ثٌب ثط هطحلِ ی اػالم آى زٍ غَضت زاضز.

 

 صذٍر حکن قطعی. گذشت قبل اس 1. 1. 2. 4
ن ثب ایي وِ زازگبُ ػلی االغَل زض اػكبی ترفیف ثِ هَرت لبًَى هرتبض است، لیىي تٌْب ثِ ضطـ احطاظ رْبت ترفیف ًوی تَاًس زض ّوِ ی رطای

تىلیفی ثطای  ّطگبُ ضبوی ذػَغی لجل اظ غسٍض حىن لكؼی گصضت ًوبیس(. ثٌبثطایي 208: 1385هحىَم ػلیْن ضا اظ آى ثطذَضزاض سبظز )اضزثیلی، 

ضا ثِ « هی تَاًس»ق. م. ا. ػجبضت  37زازگبُ رْت ترفیف هزبظات ثِ ٍرَز ًوی آیس ثلىِ زازگبُ اذتیبض زاضز وِ هزبظات ضا ترفیف ثسّس یب ًسّس. هبزُ 

ًیست ثلىِ اذتیبض هیبى زٍ  وبض ثطزُ است وِ ٍؾَح زض ایي اهط زاضز اهب هوىي است گفتِ ضَز وِ اذتیبضی وِ ثِ زازگبُ زازُ ضسُ ثطای اغل ترفیف

تجسیل ًوبیس ًِ تػوین ثِ تملیل یب  تػوین ثِ تجسیل است. ثٌبثطایي ّطگبُ ضبوی گصضت وطز، زازگبُ ثبیس یب هزبظات ضا تملیل زّس ٍ یب ثِ هزبظات زیگطی 

چٌیي هكلجی ضا ثیبى ًوی وٌس  37وِ ظبّط هبزُ ایي وِ ثِ ولی ثِ گصضت ضبوی ّیچ تطتیت احطی ًسّس. ایي استٌجبـ زضست ًیست ظیطا غطف ًظط اظ ایي 

ض اسبسب ًْبز ترفیف اثعاضی ثطای تفطیس لؿبیی هزبظات است ٍ غطف فطاّن ضسى رْبت هرففِ تىلیفی ثطای زازگبُ ایزبز ًوی وٌس ثلىِ زازگبُ ز

 .(40: 1391)ّوبیًَی،  غَضتی هزبظات ضا ترفیف هی زّس وِ آى ضا هٌبست تطریع زّس
 

 . گذشت بعذ اس صذٍر حکن قطعی2. 1. 2. 4
هی ترفیف هزبظات یىی اظ هسبئل هطثَـ ثِ هزبظات است وِ ثِ ػٌَاى اثعاضی ثطای تفطیس لؿبیی هزبظات ّب زض حمَق رعای ػوَهی هَضز ثحج لطاض 

طی لطاض گطفتِ است ٍ زالیل ایي گیطز اهب ثحج پیطاهَى ترفیف هزبظاتی وِ ثِ غَضت لكؼی هَز حىن ٍالغ ضسُ است، رعء هجبحج آییي زازضسی ویف

ق. آ. ز. ن. ضا زض شیل هجحج اػبزُ زازضسی ربی زازُ  483اهط ضبیس لطاثتی است وِ ثب اػبزُ زازضسی زاضز ٍ ثِ ّویي رْت است وِ لبًًَگصاض هبزُ 

ثط ایي زاضًس وِ گصضت ضبوی ذػَغی زض  (. ثطذی ثب تَرِ ثِ ایي وِ ایي هبزُ زض فػل اػبزُ زازضسی آهسُ ًظط276: 1382است )ظضاػت ٍ هْبرطی، 

ئی اػتطاؼ ثِ رطاین غیط لبثل گصضت هی تَاًس اظ هَاضز اػبزُ زازضسی ثبضس. اهب ایي ًظط اضتجبُ است چطا وِ اػبزُ زازضسی یىی اظ هَاضز ذبظ ٍ استخٌب

تؼییي ًوَزُ است. اظ  1392لبًَى آییي زازضسی ویفطی  474زض هبزُ  ًاحىبم لكؼی است ٍ چَى حبلت استخٌبئی زاضز، لبًًَگصاض هَاضز آى ضا غطیحب

زض ثطذی هَاضز ثطضسی هَاضز هٌؼىس ضسُ زض هبزُ فَق الصوط چٌیي ًتیزِ گطفتِ هی ضَز وِ زازگبُ ثؼسی وِ ثطای ضسیسگی هبَّی تطىیل هی گطزز 

ثبضس ٍ زض ّیچ یه اظ ایي ثٌسّب اضبضُ ای ثِ گصضت ضبوی ذػَغی هىلف ثِ غسٍض ضأی ثطائت ٍ زض ثطذی زیگط هَظف ثِ ًمؽ یب اغالح ضأی هی 

ىن ٍ ٍ ترفیف یب تجسیل هزبظات هحىَم ػلیِ ًطسُ ٍ آى ضا اظ هَاضز اػبزُ زازضسی ًساًستِ است. ثٌبثطایي گصضت ضبوی ذػَغی اگط ثؼس اظ غسٍض ح
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ات هحىَم ػلیِ ضا وبّص زازُ یب ثِ ًَع هٌبست تطی تجسیل ًوبیس. الظم ثِ اظ ػَاهل هرففِ ثبضس ٍ هزبظ ًلكؼی ضسى آى تحػیل ضسُ ثبضس هی تَاًس غطفب

زض »اظ ػجبضات « هی تَاًس»ق. آ. ز. ن. ثِ ربی ػجبضت  483شوط است وِ زازگبُ زض ایي هَضز اذتیبض ًساضز ثلىِ هلعم ثِ ترفیف یب تجسیل است. هبزُ 

وطزُ است ٍ ایي ػجبضات ظَْض زض اذتیبض ًساضز ثلىِ هتؿوي ًَػی هؼٌبی تىلیفی ٍ العاهی استفبزُ « تجسیل هی وٌس»ٍ « ترفیف هی زّس»، «غَضت التؿب

ضا هتطازف ٍ هىول یىسیگط ثساًین ظیطا هؼٌبی هبزُ چٌیي هی « زض حسٍز لبًَى»ٍ « زض غَضت التؿب»است ٍ ایي احتوبل ظهبًی تمَیت هی ضَز وِ ػجبضت 

ؾوي ایي وِ هی تَاى گفت . (40: 1391)ّوبیًَی،  هزبظات ًجبضس زازگبُ هزبظات ضا ترفیف هی زّسضَز وِ اگط اظ ًظط لبًًَی هٌؼی ثطای ترفیف 

وطزُ است. ایي ثِ ایي هؼٌبست وِ هوىي است زض ثطذی رطاین، «  زض حسٍز لبًَى»لبًًَگصاض ترفیف هزبظات ثط اسبس گصضت ضبوی ضا همیس ثِ 

س، زض ایي غَضت زازگبُ ًوی تَاًس ثِ هحىَم ػلیِ ترفیف زّس. ثطای ًوًَِ لبًًَگصاض زض تجػطُ هبزُ هٌغ وطزُ ثبض ًلبًًَگصاض ترفیف هزبظات ضا اسبسب

ی هحىَهیت چْبضم ٍی هٌغ  ق. م. ا. زض هَضز سبضلی وِ یِ فمطُ هحىَهیت لكؼی ثِ اتْبم سطلت زاضتِ ثبضس، اػوبل ترفیف هزبظات ضا زض هطتجِ 666

ًوی تَاًس ثِ ضرع سبضق وِ سِ هطتجِ هحىَهیت لكؼی ثِ رطم سطلت زاضز، زض هطتجِ ی تىطاض چْبضم ترفیف وطزُ است. یؼٌی زازگبُ ثِ ّیچ ٍرِ 

. ایي هبزُ تؼییي حساوخط هزبظات همطض لبًًَی ثطای ًَع سطلت ضا تىلیف وطزُ است. ثٌبثطایي چٌبًچِ ضبوی حتی پیص اظ ضأی (41: 1391)ّوبیًَی،  زّس

ؾوي  ت وٌس، هحىَم ػلیِ ًوی تَاًس اظ ترفیف هزبظات ثطذَضزاض ضَز، ثلىِ ثبیس حساوخط هزبظات ضا تحول وٌس.یب پس اظ ضأی لكؼی اػالم گصض

 ایٌىِ هزبظات ّبی شوط ضسُ زض ایي هبزُ اػن اظ هزبظات ّبی تىویلی ٍ اغلی است، ّطچٌس زض هطحلِ زازضسی ثحج ترفیف هزبظات تىویلی لغَ ٍ

ٍ ػسم اًتربة ایي هزبظات ثِ زست زازگبُ است.  هزبظات ّبی تجؼی ًیع ذَز ثِ ذَز ٍ ثِ حىن لبًَى ثط هحىَهیت  ثیَْزُ هی ًوبیس ظیطا اغل اًتربة

: 1385ضزثیلی، هتطتت هی ضًَس ثٌبثطایي ثحج پیطاهَى اهىبى یب ػسم اهىبى ترفیف ایي هزبظات ّب هٌتفی است ظیطا زازگبُ زض ایي ظهیٌِ اذتیبضی ًساضز )ا

ق. آ. ز. ن. ثیبى ضسُ است همیس ثِ رطایوی ًوَز وِ  483ضا وِ زض هبزُ « رطاین غیط لبثل گصضت»ثِ آًچِ گفتِ ضس ثبیس اقالق ػجبضت (. ثب ػٌبیت 212

 هزبظات ّبی آى ّب هزبظات تؼعیطی ٍ ثبظزاضًسُ ٍ غیط اظ هزبظات ّبی تىویلی ٍ تجؼی ثبضس.
 

 . گذشت شاکی ٍ هعافیت اس کیفز2. 2. 4
ضاستبی سیبست حجس ظزایی ٍ وبّص روؼیت ویفطی ظًساى ّب، زض غَضت ٍرَز رْبت ترفیف ٍ احطاظ ضطایكی هبًٌس گصضت ضبوی، لبًًَگصاض زض 

 ق. م. ا. آٍضزُ: 39هؼبفیت اظ ویفط ضا پیص ثیٌی وطزُ است. اظ ایي ضٍ زض هبزُ 

ُ پس اظ احطاظ هزطهیت، تطریع زّس وِ ثب ػسم زض رطاین تؼعیطی زضرِ ّبی ّفت ٍ ّطت، زض غَضت احطاظ رْبت ترفیف چٌبًچِ زازگب»

ى، ارطای هزبظات ًیع هطتىت، اغالح هی ضَز زض غَضت فمساى سبثمِ ویفطی هَحط ٍ گصضت ضبوی ٍ رجطاى ؾطض ٍ ظیبى یب ثطلطاضی تطتیجبت رجطاى آ

 «هی تَاًس حىن ثِ هؼبفیت اظ ویفط غبزض وٌس.
 

  

 . گذشت شاکی ٍ ًْاد تعَیق صذٍر حکن3 .2. 4
ُ زض قَل رطیبى زازضسی لبؾی اظ اثتسای ضسیسگی تب ظهبى غسٍض حىن لكؼی هوىي است اظ ًْبزّبی هرتلفی ثطای ثبظگطت ثعّىبض ثِ ربهؼِ استفبز

ثگیطز. وِ ثب غسٍض آى زازگبُ هی تَاًس هٌتظط ضفتبضّبی ثؼسی ثعّىبض ثبضس ٍ هتٌبست ثب آى تػوین  وٌس. ًْبز تؼَیك غسٍض حىن یىی اظ ایي ًْبزّبست

ق. م. ا. پیص ثیٌی ضسُ ٍ لبًًَگصاض زض ثٌس الف آى یىی اظ ضطایف تؼَیك غسٍض حىن ضا ٍرَز رْبت ترفیف زاًستِ است. رْبت  40ایي ًْبز زض هبزُ 

ط هی ضسس ق. م. ا. احػب ضسُ ٍ زاضای رٌجِ ی حػطی است. یىی اظ ایي هَاضز گصضت ضبوی یب هسػی ذػَغی است وِ ثِ ًظ 38ترفیف ًیع زض هبزُ 

ق. م. ا. گصضت ضبوی یب هسػی ذػَغی زض رطاین لبثل گصضت هَرت  100هٌظَض اظ آى گصضت زض رطاین غیط لبثل گصضت ثبضس چطا وِ قجك هبزُ 

هَلَفی تؼمیت هی گطزز. ثب ایي ٍغف هی تَاى گفت گصضت ضبوی یب هسػی ذػَغی زض رطاین غیطلبثل گصضت اظ ضطایف غسٍض لطاض تؼَیك غسٍض 

 هی ثبضس.حىن 
 

 . گذشت شاکی ٍ تعلیق اجزای هجاسات4. 2. 4
 

ًس وِ زض ثب تَرِ ثِ یىی اظ اّساف هْن هزبظات ّب وِ اغالح هزطم ٍ پصیطش هزسز اٍ زض ربهؼِ است، هتفىطاى زض هسبئل حمَلی ثِ ایي ًتیزِ ضسیسُ ا

سجت تؼلیك  ضطٍقییىی اظ (. 417: 1384ثطذی اظ هَاضز ٍ ًسجت ثِ ثؼؿی اظ ثعّىبضاى ثْتط آى است وِ ارطای هزبظات ثب ضطایكی هؼلك گطزز )ًَضثْب، 

ق. م. ا. زض رطاین تؼعیطی زضرِ سِ تب ّطت زازگبُ هی تَاًس زض غَضت ٍرَز  46ثِ هَرت هبزُ  ارطای هزبظات هی گطزز گصضت ضبوی است.
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اظ ضطایف  ق. م. ا. ًیع یىی 40ضطایف همطض زض تؼَیك غسٍض حىن، ارطای توبم یب لسوتی اظ هزبظات ضا اظ یه تب پٌذ سبل هؼلك ًوبیس. ثِ هَرت هبزُ 

 تؼَیك غسٍض حىن، ٍرَز رْبت ترفیف هی ثبضس.  

ٍرَز رْبت  -زازگبُ هی تَاًس ... زض غَضت ٍرَز ضطایف ظیط غسٍض حىن ضا ثِ هست ضص هبُ تب زٍ سبل ثِ تؼَیك اًساظز: الف»ق. م. ا.:  40هبزُ 

 ...«ترفیف 

 اظ رْبت ترفیف هحسَة هی ضَز. ق. م. ا. ًیع گصضت ضبوی یب هسػی ذػَغی 38ٍ ثِ هَرت ثٌس الف هبزُ 

 ثب تَرِ ثِ تَؾیحبت ثیبى ضسُ، گصضت ضبوی ذػَغی زض رطاین غیطلبثل گصضت هی تَاًس هَرت تؼلیك ارطای هزبظات هحىَم ػلیِ گطزز.  
 

 . گذشت شاکی ٍ آسادی هشزٍط5. 2. 4
 

 ،58 هبزُ زض ًیع 1392 اسالهی هزبظات لبًَى زض. است زاضتِ تَرِ آى اػكبی زض ضبوی ًمص ثِ هططٍـ آظازی ًْبز تأسیس ثسٍ اظ ایطاى لبًًَگصاض

 پطزاذت ًحَُ ثط اٍ ثب تَافك یب ذسبضت پطزاذت ثِ هٌَـ ضا است ضسُ ذػَغی هسػی ظیبى ٍ ؾطض ثِ هٌزط وِ رطایوی زض هططٍـ آظازی حىن غسٍض

 .است زاًستِ
 

 . گذشت شاکی ٍ ًظام ًیوِ آسادی6. 2. 4
 

ق. م. ا. ثِ آى پطزاذتِ ضسُ است. اظ آى رب  57ٍ  56ًكبم ًیوِ آظازی یىی اظ ًْبز ّبیی است وِ زض آى یب آظازی ًیوِ ٍلت هزطم هَافت ضسُ ٍ زض هبزُ 

فبزُ اظ ایي ًظبم ضا وِ لبًًَگصاض زض لبًَى رسیس ًگبُ ثعُ زیسُ هساضی ذَز ضا زض وٌبض حوبیت اظ ثعّىبض حفظ ًوَزُ، زض ایي رب ًیع یىی اظ ضطٍـ است

 گصضت ضبوی لطاض زازُ است. 
 

 . گذشت شاکی ٍ هجاسات ّای جایگشیي7. 2. 4
زیسُ ... تؼییي ٍ ارطا هی گطزز.  ق. م. ا. هزبظات ّبی ربیگعیي حجس زض غَضت گصضت ضبوی ٍ ٍرَز رْبت ترفیف ... ٍؾؼیت ثعُ 64قجك هبزُ 

ق. م. ا. ثیبى ضسُ وِ یىی اظ آى ّب گصضت ضبوی یب هسػی  38رْبت ترفیف ّن وِ اظ ضطٍـ اػوبل هزبظات ّبی ربیگعیي حجس هی ثبضس زض هبزُ 

ثبیس گفت وِ اظ گصضت ضبوی ًوی تَاى زٍ ثبض زض ضاستبی اػوبل ایي هبزُ استفبزُ وطز. ٍ گصضت ضبوی غطفب زض وٌبض یىی اظ رْبت ذػَغی است. 

 ت اػوبل هزبظات ربیگعیي حجس گطزز.هی تَاًس هَر ،غیط اظ گصضت ضبوی ف،ترفی

توبم ایي لیَز ضا  29/10/1394 – 746اهب آًچِ وِ شوط آى زض ایٌزب ربلت ثِ ًظط هی ضسس ایي است وِ زیَاى ػبلی وطَض زض ضای ٍحست ضٍیِ ضوبضُ 

ق. م. ا. اظ لجیل گصضت  64ّبی ربیگعیي حجس همیس ثِ ضػبیت ضطایف همطض زض هبزُ تؼییي ٍ ارطای هزبظات اػالم وطزُ وِ  ًظیط پب گصاضتِ ٍ غطحتب

 ضبوی یب ٍرَز رْبت ترفیف ًوی ثبضس.

 

 . گذشت شاکی ٍ ًظارت ساهاًِ ّای الکتزًٍیکی8. 2. 4
زض رْت وبّص روؼیت ویفطی هی ثبضس. زض ایي ًظبم  1392ًظبضت تحت سبهبًِ ّبی الىتطًٍیىی یىی اظ ًَآٍضی ّبی رسیس لبًَى هزبظات اسالهی 

ی ؾبیت ٍثِ زازگبُ اربظُ زازُ ضسُ تب زض رطاین تؼعیطی زضرِ پٌذ تب ّطت زض غَضت ٍرَز ضطایف همطض زض تؼَیك هطالجتی، هحىَم ضا ثِ حجس ضا ثب ض

یي زض هحسٍزُ هىبًی هطرع تحت ًظبضت سبهبًِ الىتطًٍیىی لطاض زّس. ّوبًكَض وِ زض ًع هبزُ آهسُ ضطایف همطض زض تؼَیك هطالجتی ضطـ اػوبل ا

زُ، ٍرَز رْبت ق. م. ا. ًیع اظ ضطایف تؼَیك سب 40ق. م. ا. ضطایف تؼَیك هطالجتی ّوبى ضطایف تؼَیك سبزُ هی ثبضس. ٍ قجك هبزُ  41هبزُ است. قجك هبزُ 

تَاى ترفیف است. ٍ ّوبًكَض وِ لجال ثیبى ضس یىی اظ رْبت ترفیف گصضت ضبوی ذػَغی زض رطاین غیط لبثل گصضت هی ثبضس. اظ ایي ضٍ هی 

 گصضت ضبوی ذػَغی ضا زض اػوبل ایي هبزُ هَحط زاًست.
 

 ًتیجِ . 5

ثِ زًجبل تأهیي هٌبفغ ثعّىبض ٍ ربهؼِ ًیستٌس، ثلىِ ػالٍُ ثط آى ثبیس زضغسز تَرِ ثِ هػبلح ضبوی یب هسػی ذػَغی ثِ  ًلَاًیي رعایی اهطٍظُ زیگط غطفب

ط زػَای ػٌَاى اغلی تطیي هتؿطض اظ رطم ًیع ثبضٌس. اظ ایي ضٍ اتربش ٍ ارطای ضوبضی اظ پبسد ّبی ػسالت ویفطی ثِ ًظط ضبوی هٌَـ ضسُ ٍ ایي وٌطگ
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پصیطش ایي اهط وِ لبًًَگصاض اسالهی زض ّوِ ی رطاین ارطای ایي ٍظبیف هْن ضا اضازُ ذَز زض ذػَظ آى ّب ضا تحویل ًوبیس اهب  ویفطی هی تَاًس

گصضت ضبوی ذػَغی تٌْب هی تَاًس اظ ػَاهل هَحط  ،ثٌبثطایي زض رطاین غیطلبثل گصضتغیطلبثل تَریِ ذَاّس ثَز. ً حبون وٌس وبهال هَوَل ثِ ًظط غیط

طم، ترفیف ٍاوٌص ّبی تؼعیطی للوساز ضَز ظیطا اظ رولِ هالن ّب ٍ ؾَاثف تؼییي ٍ اًتربة ایي ٍاوٌص ّب ػالٍُ ثط هػبلح ارتوبػی ٍ هَلؼیت هززض 

ت لبًَى لبًًَگصاض ایطاى تب لجل اظ تػَی ًبظط ثِ ثرطی اظ اّساف هَضز ًظط زض ارطای تؼعیط است. ًتطهین ذسبضات ضبوی است ٍ تأهیي حك الٌبس، غطفب

وطزُ ثَز. ًرست ، ثطای گصضت ضبوی زض رطاین غیط لبثل گصضت زض زٍ هَؾغ تمطیط حىن 1392ٍ لبًَى آییي زازضسی ویفطی  1392هزبظات اسالهی 

ق.  277 وِ ثِ لبؾی ویفطی اذتیبض زازُ ثَز زض غَضت گصضت ضبوی زض هزبظات هتْن ترفیف لبئل ضَز ٍ زیگطی هبزُ 1370ق. م. ا.  23ٍ  22زض هبزُ 

وِ لبؾی غبزض وٌٌسُ ضأی لكؼی ضا هىلف ًوَزُ ثَز زض غَضت اػالم گصضت ضبوی ذػَغی  پس اظ غسٍض حىن لكؼی، زض  1379آ. ز. ن. 

، ایي ضٍیىطز ًسجت ثِ ًحَُ 1392لبًَى آییي زازضسی ویفطی  ّوچٌیي ٍ 1392اهب ثب تػَیت لبًَى هزبظات اسالهی  ضَز. هزبظات هحىَم ترفیف لبئل

ِ ذلِ ضبوی یب هسػی ذػَغی زض فطآیٌس پبسد زّی ثِ رطاین غیطلبثل گصضت تغییط یبفتِ ٍ ثیطتط ثِ سوت تمَیت رٌجِ ی ثعُ زیسُ هساض پیص ضفتهسا

 است.

سُ، ضٍیىطز ایي زٍ لبًَى زض تَرِ ثِ گصضت ضبوی زض هطحلِ ی تؼمیت ٍ تػوین گیطی لؿبیی اظ رولِ ًمص گصضت ضبوی زض غسٍض لطاض ثبیگبًی پطًٍ

تؼَیك غسٍض حىن، تؼلیك ارطای هزبظات، اػكبی آظازی  قطح زػَا زض زازگبُ ثب ویفطذَاست ضفبّی،اضربع ثِ هیبًزیگطی، غسٍض لطاض تؼلیك تؼمیت، 

ىن غَضت ت وِ ثطای افعایص ًمص ثعُ زیسُ زض هطحلِ غسٍض حاظ رولِ پیططفت ّبیی زاًس هی تَاى ٍ ًظبضت الىتطًٍیىی ضا هططٍـ، ًظبم ًیوِ آظازی

 گطفتِ است.
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