
 

 االسالم ي المسلميه جىاب آقاي دكتر حسه ريحاوي حضرت حجت

 رئيس محترم جمهًري اسالمي ايران 

 

ٍ اػَاي اغ١ ى ٦24/10/1387٭ٍم  194173/38649يكّ ثٯ ٪ب٦ٯ ض٧بٍٮ 

آييه دادرسي قاوًن ايَا٨ اسال٦يٖب٪٭٨ اسبسي ػ٧ٱ٭ٍي( 123) س٭٤يٛػي ٬ ثيسز ٬

٧ٚيسي٭٨ ٖؿبئي ٬ كٗ٭ٖي ٦ؼ٣س ض٭ٍاي  ٦4/12/1392ػ٭ة ػ٣سٯ ٦٭ٍم كيفري 

 ٦ؼ٣سثب ي٫٭ا٨ اليلٯ ثٯ ٚٯ ٖب٪٭٨ اسبسي ( 85)اسال٦ي ٦كبثٕ اغ١ ٰطشبى ٬ د٫ؼ٥ 

 دس اُ ٦٭اْٗز ٦ؼ٣س ثب اػَاي آ٦ُبيطي آ٨ ض٭ٍاي اسال٦ي سٗيي٥ َٞىييٮ ث٭ى، 

 ٬ سأييي ض٭ٍاي ٦لش٤َ ٪ٟٱجب٨،  19/11/1390 ٦٭ٍمي٫٣ي  ىٍ ػ٣سٯثٯ ٦ير سٯ سب٠ 

 .َٞىى ٦ي اثالٌثٯ دي٭سز 

 

 علي الريجاوي
 

 

 

 

: رًٍَشت

 ٦ًب٬٪ز ٦لش٤َ ٪هبٍر ػٱز اسشلؿبٍ ٬ اٖيا٤ -

  





 آيين دادرسي كيفري قانون

 

كليات  -اٍل بخش

تعريف آييي دادرسي كيفري ٍ اصَل حاكن بر آى  -فصل اٍل

ٖ٭اييي اسز ٚٯ ثَاي ٚطّ ٚيَٓي ٦ؼ٧٭يٯ ٦ٍَٗار ٬  آيي٩ ىاىٍسي -1 هادُ

ػ٤َ، سًٗيت ٦شٱ٥، سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي، ٦يب٪ؼيَٟي، غ٣ق ٦يب٨ قَْي٩، ٪ل٭ٮ ٍسييٞي، 

غي٬ٍ ٍأي، قَٔ ايشَاؼ ثٯ آٍاء، اػَاي آٍاء، سًيي٩ ٬نبيّ ٬ اهشيبٍار ٦ٗب٦بر 

. ض٭ىىييٮ ٬ ػب٦ًٯ ٬ؾى ٦يٖؿبئي ٬ ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٬ ٍيبيز كٗ٭ٔ ٦شٱ٥، ثِٮ

ٚيَٓي ثبيي ٦سش٫ي ثٯ ٖب٪٭٨ ثبضي، كٗ٭ٔ قَْي٩ ىي٭ي ٍا ىاىٍسي  -2هادُ 

سؿ٧ي٩ ٫ٚي ٬ ٖ٭ايي آ٨ ٪سجز ثٯ اضوبغي ٚٯ ىٍ ضَايف ٦سب٬ي ثٯ سجت اٍسٛبة 

. ٞيَ٪ي، ثٯ غ٭ٍر يٛسب٨ اي٧ب٠ ض٭ىػَائ٥ ٦طبثٯ سلز سًٗيت َٖاٍ ٦ي

اضوبظ ١٦ ثٯ اسٱب٤ ا٪شسبثي ثٯ قَْي ٬ اسشٗال٠ ٚب ٦َاػى ٖؿبئي ثبيي ثب ثي -3هادُ 

سَي٩ ٦ٱ٣ز ٩ٛ٧٦، ٍسييٞي ٬ سػ٧ي٥ ٦ٗشؿي اسوبً ٪٧بي٫ي ٬ اُ َٰ اٖيا٦ي ٚٯ ٚ٭سبٮ ىٍ

 . ض٭ى، ػ٣٭ٞيَي ٫٫ٚيثبيض ايؼبى اهشال٠ يب ق٭ال٪ي ضي٨ َْآي٫ي ىاىٍسي ٚيَٓي ٦ي

ٞ٭٪ٯ اٖيا٤ ٦لي٬ى٫٫ٚيٮ، سب٢ت آُاىي ٬ ٬ٍ٬ى ثٯ َٰ. اغ١، ثَائز اسز -4 هادُ

ا٪٭٨ ٬ ثب ٍيبيز ٦ٍَٗار ٬ سلز ٪هبٍر ٦ٗب٤ كَي٥ هػ٭غي اضوبظ ػِ ثٯ ك٥ٛ ٔ

اي اي٧ب٠ ض٭ى ٚٯ ثٯ ٖؿبئي ٦ؼبُ ٪يسز ٬ ىٍ َٰ غ٭ٍر اي٩ اٖيا٦بر ٪جبيي ثٯ ٞ٭٪ٯ

. َٚا٦ز ٬ كيظيز اضوبظ آسيت ٬اٍى ٫ٚي

٦شٱ٥ ثبيي ىٍ اسَو ٬ٖز، اُ ٦٭ؾ٭و ٬ اى٢ٯ اسٱب٤ ا٪شسبثي آٞبٮ ٬ اُ كٕ  -5 هادُ

.  ٫٦ي ض٭ى٦ٌٚ٭ٍ ىٍ اي٩ ٖب٪٭٨ ثٱَٮىسشَسي ثٯ ٬ٚي١ ٬ سبيَ كٗ٭ٔ ىْبيي 

ٍثف ثبيي اُ كٗ٭ٔ ه٭ى ىٍ َْآي٫ي ىييٮ، ضبٰي ٬ سبيَ اَْاى ًي٦شٱ٥، ثِٮ -6 هادُ

.  ىاىٍسي آٞبٮ ض٭٪ي ٬ سب٬ُٚبٍٰبي ٍيبيز ٬ سؿ٧ي٩ اي٩ كٗ٭ٔ َْا٥ٰ ض٭ى

ىٍ ىٍ س٧ب٤ ٦َاك١ ىاىٍسي ٚيَٓي، ٍيبيز كٗ٭ٔ ضٱ٬َ٪يي ٦ٍَٗ  -7 هادُ





اُ س٭ي  «15/2/1383ٰبي ٦ط٬َو ٬ كٓم كٗ٭ٔ ضٱ٬َ٪يي ٦ػ٭ة  ُاىيٖب٪٭٨ اكشَا٤ ثٯ آ»

س٧ب٤ ٦ٗب٦بر ٖؿبئي، ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٬ سبيَ اضوبغي ٚٯ ىٍ َْآي٫ي ىاىٍسي ٦ياه٣ٯ 

٦شو٣ٓب٨ يال٬ٮ ثَ ػجَا٨ هسبٍار ٬اٍىٮ، ثٯ ٦ؼبُار ٦ٍَٗ ىٍ ٦بىٮ . ىاٍ٪ي، ا٢ِا٦ي اسز

 ٦4/4/1375ػ٭ة  (ٰبي ثبُىاٍ٪يٮ سًِيَار ٬ ٦ؼبُار) ٖب٪٭٨ ٦ؼبُار اسال٦ي( 570)

  .ض٭٪ي، ٦َٟ آ٪ٛٯ ىٍ سبيَ ٖ٭ا٪ي٩ ٦ؼبُار ضيييسَي ٦ٍَٗ ضيٮ ثبضي ٦لٛ٭٤ ٦ي

 

خصَصي  ي اٍدعي عوَهي ٍ اٍدع -فصل دٍم 

ٚٯ ىاٍاي ٦لٛ٭٦يز ثٯ ٚيَٓ ْٗف ٪بضي اُ اٍسٛبة ػ٤َ اسز ٬ ػ٤َ   -8 هادُ

:  ىاضشٯ ثبضيس٭ا٪ي ى٬ كيظيز ٦ي ػ٫جٯ ا٢ٱي اسز،

يب سًيي ثٯ كٗ٭ٔ ػب٦ًٯ ثٯ كي٬ى ٬ ٦ٍَٗار ا٢ٱي كيظيز ي٧٭٦ي اُ ػٱز سؼب٬ُ  -ا٢ّ

٬ اهال٠ ىٍ ٪ه٥ ي٧٭٦ي 

كيظيز هػ٭غي اُ ػٱز سًيي ثٯ كٗ٭ٔ ضوع يب اضوبظ ٦ًي٩  -ة

: س٭ا٪ي ٦٭ػت قَف ى٬ ىي٭ي ض٭ىاٍسٛبة ػ٤َ ٦ي -9 هادُ

كٗ٭ٔ ػب٦ًٯ ٬ ٪ه٥ ي٧٭٦ي كي٬ى ٬ ٦ٍَٗار ا٢ٱي يب ىي٭اي ي٧٭٦ي ثَاي كٓم  -ا٢ّ 

ىي٭اي هػ٭غي ثَاي ٦كب٢جٯ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٪بضي اُ ػ٤َ ٬ يب ٦كب٢جٯ  -ة 

ىييٮ اسز ٦ب٪٫ي كي ٌِٖ ٬ ٖػبظ ٚيَٰٓبيي ٚٯ ثٯ ٦٭ػت ٖب٪٭٨ كٕ هػ٭غي ثِٮ

َٞىى ٬ ىييٮ ضوػي اسز ٚٯ اُ ٬ٖ٭و ػ٤َ ٦شل١٧ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٦يثِٮ -10 هادُ

٬ َٰٞبٮ ػجَا٨ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٬اٍىٮ ٍا « ضبٚي»ة ٦َسٛت ٍا ىٍه٭اسز ٫ٚي، ؿ٫ب٪ـٯ سًٗي

.  ض٭ى٪ب٦ييٮ ٦ي« ٦ييي هػ٭غي»٦كب٢جٯ ٫ٚي، 

سًٗيت ٦شٱ٥ ٬ اٖب٦ٯ ىي٭ي اُ ػٱز كيظيز ي٧٭٦ي ثَ يٱيٮ ىاىسشب٨ ٬  -11 هادُ

اٖب٦ٯ ىي٭ي ٬ ىٍه٭اسز سًٗيت ٦شٱ٥ اُ ػٱز كيظيز هػ٭غي ثب ضبٚي يب ٦ييي 

. هػ٭غي اسز

٬ ىٍ ٌٞضز، ْٗف ثب ضٛبيز ضبٚي ض٬َو ٖبث١ ػَائ٥سًٗيت ٦شٱ٥ ىٍ  -12 هادُ





. ض٭ىغ٭ٍر ٌٞضز ا٬ ٦٭ٖ٭ِ ٦ي

. ٌٞضز ثٯ ٦٭ػت ٖب٪٭٨ اسزٖبث١ ػَائ٥سًيي٩  -سجػَٮ 

سًٗيت ا٦َ ٚيَٓي ٚٯ قجٕ ٖب٪٭٨ ض٬َو ضيٮ اسز ٬ ٧ٰـ٫ي٩ اػَاي  -13 هادُ

:  ض٭ى، ٦َٟ ىٍ ٦٭اٍى ُي٦َؼبُار ٦٭ٖ٭ِ ٪٧ي

ي٣يٯ ٦لٛ٭٤ٌْ٭ر ٦شٱ٥ يب  -ا٢ّ 

ٖبث١ ٌٞضز  ػَائ٥ٌٞضز ضبٚي يب ٦ييي هػ٭غي ىٍ  -ة 

ض٧٭٠ يٓ٭  -ح 

٪سن ٦ؼبُار ٖب٪٭٪ي  -ر 

ثي٫ي ضيٮ ىٍ ٖب٪٭٨ ض٧٭٠ ٬َ٦ٍ ٦ُب٨ ىٍ ٦٭اٍى ديص -ص 

ثي٫ي ضيٮ ىٍ ٖب٪٭٨ س٭ثٯ ٦شٱ٥ ىٍ ٦٭اٍى ديص -ع 

ايشجبٍ ا٦َ ٦وش٭٤  -ؽ 

. َٞىى ػبُار اسال٦ي ي١٧ ٦يىٍثبٍٮ ىيٯ ٦كبثٕ ٖب٪٭٨ ٤ -1سجػَٮ 

ض٭ى، سب ٦ُب٨ اُ غي٬ٍ ك٥ٛ ٖكًي ٦جشال ثٯ ػ٫٭٨ َٰٞبٮ ٦َسٛت ػ٤َ ديص  -2سجػَٮ 

٦َٟ آ٪ٛٯ اى٢ٯ اطجبر ػ٤َ ثٯ ٪ل٭ي ثبضي ٚٯ َْى ىٍ  .ض٭ى٦ش٭ّٖ ٦ي٬ ىاىٍسي اْبٖٯ، سًٗيت 

ىٍ اي٩ غ٭ٍر ثٯ ٢٬ي يب ٖي٥ ٬ي اثالٌ . س٭ا٪سز اُ ه٭ى ٍْى اسٱب٤ ٫ٚي كب٢ز اْبٖٯ ٪يِ ٪٧ي

ىٍغ٭ٍر يي٤ ٦ًَْي، . ض٭ى ٚٯ نَِ ٦ٱ٣ز د٫غ ٬ٍُ ٪سجز ثٯ ٦ًَْي ٬ٚي١ اٖيا٤ ٪٧بيي ٦ي

٦ٍَٗار ثَاي ٬ي ٬ٚي١ سسويَي  غَِ ٪هَ اُ ٪٭و ػ٤َ اٍسٛبثي ٬ ٦يِا٨ ٦ؼبُار آ٨ ٬ْٕ

 .يبثي ض٭ى ٬ سًٗيت ٬ ىاىٍسي اىا٦ٯ ٦ي سًيي٩ ٦ي

س٭ا٪ي ػجَا٨ س٧ب٤ ؾٍَ ٬ ُيب٪ٱبي ٦بىي ٬ ٫ً٦٭ي ٬ ٫٦بْى ضبٚي ٦ي -14 هادُ

. ٪بضي اُ ػ٤َ ٍا ٦كب٢جٯ ٫ٚيا٢لػ٭٠ ٩ٛ٧٦

ُيب٨ ٫ً٦٭ي يجبٍر اُ غي٦بر ٬ٍكي يب ٰشٙ كيظيز ٬ ايشجبٍ  -1 سجػَٮ

س٭ا٪ي يال٬ٮ ثَ غي٬ٍ ك٥ٛ ثٯ ػجَا٨ ىاىٞبٮ ٦ي. ي يب اػش٧بيي اسزضوػي، هب٪٭اىٜ

هسبٍر ٦ب٢ي، ثٯ ٍْى ُيب٨ اُ قَٔ ىيَٟ اُ ٖجي١ ا٢ِا٤ ثٯ يٌٍه٭اٰي ٬ ىٍع ك٥ٛ ىٍ 





. ػَايي ٬ ا٦ظب٠ آ٨ ك٥ٛ ٪٧بيي

. اهشػبظ ىاٍى ٚٯ غئ اسالِ ٪٧بيي٦٭اٍىي ا٢لػ٭٠ س٫ٱب ثٯ ٫٦بْى ٩ٛ٧٦ -2 سجػَٮ

ػَائ٥ ا٢لػ٭٠ ٬ ٪يِ دَىاهز هسبٍر ٫ً٦٭ي ضب١٦  ثٯ ٫٦بْى ٦٩ٛ٧٦َسجف ٧ٰـ٫ي٩ ٦ٍَٗار 

 .ض٭ىسًِيَار ٫٦ػ٭ظ ضَيي ٬ ىيٯ ٪٧ي٦٭ػت 

س٭ا٪ي دس اُ آ٪ٛٯ ٦شٱ٥ سلز سًٗيت َٖاٍ َْٞز، ُيب٨ ىييٮ اُ ػ٤َ ٦ي -15هادُ 

سػ٭يَ يب ٬ٍ٪٭ضز ٦ػئ س٧ب٤ اى٢ٯ ٬ ٦ياٍ٘ ه٭ى ٍا ػٱز دي٭سز ثٯ د٬َ٪يٮ ثٯ ٦َػى 

ىاىٍسي، ىاىه٭اسز ؾٍَ ٬ ُيب٨ ه٭ى ٍا   هش٥  اُ ايال٤  ٢ي٥ ٫ٚي ٬ سب ٖج١سًٗيت سس

٦كب٢جٯ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٬ ٍسييٞي ثٯ آ٨، ٦سش٤ِ٣ ٍيبيز سطَيٓبر آيي٩. سس٣ي٥ ىاىٞبٮ ٫ٚي

. ىاىٍسي ٦ي٪ي اسز

َٰٞبٮ ىي٭اي ؾٍَ ٬ ُيب٨ اثشياء ىٍ ىاىٞبٮ كٗ٭ٖي اٖب٦ٯ ض٭ى، ىي٭اي  -16هادُ 

٦ييي هػ٭غي دس اُ اٖب٦ٯ  آ٪ٛٯٞبٮ ٚيَٓي ٪يسز، ٦َٟ ٦ٌٚ٭ٍ ٖبث١ قَف ىٍ ىاى

ىي٭ي ىٍ ىاىٞبٮ كٗ٭ٖي، ٦ش٭ػٯ ض٭ى ٚٯ ٦٭ؾ٭و ٬اػي ػ٫جٯ ٚيَٓي ٪يِ ث٭ىٮ اسز ٚٯ 

ا٦ب ؿ٫ب٪ـٯ . س٭ا٪ي ثب اسشَىاى ىي٭ي، ثٯ ىاىٞبٮ ٚيَٓي ٦َاػًٯ ٫ٚيىٍ اي٩ غ٭ٍر ٦ي

َْي ثٯ ػٱشي اُ ىي٭اي ؾٍَ ٬ ُيب٨ اثشياء ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي ٦كَف ٬ غي٬ٍ ك٥ٛ ٚي

س٭ا٪ي ثب اسشَىاى ىي٭ي، ثَاي ػٱبر ٖب٪٭٪ي ثب سأهيَ ٦٭اػٯ ض٭ى، ٦ييي هػ٭غي ٦ي

ؿ٫ب٪ـٯ ٦ييي هػ٭غي ٖجالً ِٰي٫ٯ . ٦كب٢جٯ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ثٯ ىاىٞبٮ كٗ٭ٖي ٦َاػًٯ ٫ٚي

. ىاىٍسي ٍا دَىاهشٯ ثبضي ٪يبُي ثٯ دَىاهز ٦ؼيى آ٨ ٪يسز

ٚيَٓي، ىٍ هػ٭ظ ؾٍَ ٬ ىاىٞبٮ ٣ٛ٦ّ اسز ؾ٩٧ غي٬ٍ ٍأي  -17هادُ 

 آ٪ٛٯُيب٨ ٦ييي هػ٭غي ٪يِ قجٕ اى٢ٯ ٬ ٦ياٍ٘ ٦٭ػ٭ى ٍأي ٦ٗشؿي غبىٍ ٫ٚي، ٦َٟ 

ٍسييٞي ثٯ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٦سش٤ِ٣ سلٗيٗبر ثيطشَ ثبضي ٚٯ ىٍ اي٩ غ٭ٍر، ىاىٞبٮ ٍأي 

. ٪٧بييٚيَٓي ٍا غبىٍ ٬ دس اُ آ٨ ثٯ ىي٭اي ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٍسييٞي ٦ي

ٍي ٦إطَ ىٍ ٦بٰيز ا٦َ كٗ٭ٖي ثبضي، ثَاي َٰٞبٮ ٍأي ٖكًي ٚيّ -18هادُ 

. االسجبو اسز ٫ٚي، ال٤ُىاىٞبٰي ٚٯ ثٯ ا٦َ كٗ٭ٖي يب ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٍسييٞي ٦ي





يي٩، ٦ظ١ ٬ يب ٖي٧ز ٦ب٠ غبىٍ  ىاىٞبٮ ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ك٥ٛ ثٯ ٍى -19هادُ 

، ي٣يٯ٦لٛ٭٫ٌٚ٤ي، ٣ٛ٦ّ اسز ٦يِا٨ ٬ ٦طوػبر آ٨ ٍا ٖيي ٬ ىٍ غ٭ٍر سًيى  ٦ي

.  يز َٰ يٙ ٍا ٦كبثٕ ٦ٍَٗار ٦طوع ٫ٚيكي٬ى ٦سإ٠٬

ٚٯ ك٥ٛ ثٯ دَىاهز ٖي٧ز ٦ب٠ غبىٍ ض٭ى، ٖي٧ز ٦ُب٨ ىٍ غ٭ٍسي -سجػَٮ

. اػَاي ك٥ٛ، ٦ال٘ اسز

َٰٞبٮ . سٗ٭ـ ىي٭اي ي٧٭٦ي ٦٭ػت سٗ٭ـ ىي٭اي هػ٭غي ٪يسز -20هادُ 

سًٗيت ا٦َ ٚيَٓي ثٯ ػٱشي اُ ػٱبر ٖب٪٭٪ي ٦٭ٖ٭ِ يب ٫٦شٱي ثٯ غي٬ٍ َٖاٍ ٫٦ى سًٗيت 

ٚٯ ىي٭اي هػ٭غي ىٍ آ٨ ىاىٞبٮ ٚيَٓي ٣ٛ٦ّ اسز، ىٍ غ٭ٍسييب ك٥ٛ ثَائز ض٭ى، 

. ىاىٞبٮ ٦كَف ضيٮ ثبضي، ٦جبىٍر ثٯ ٍسييٞي ٬ غي٬ٍ ٍأي ٪٧بيي

َٰٞبٮ اكَاُ ٦ؼ٦َيز ٦شٱ٥ ٫٦٭ـ ثٯ اطجبر ٦سبئ٣ي ثبضي ٚٯ ٍسييٞي ثٯ  -21هادُ 

آ٪ٱب ىٍ غالكيز ٦َػى ٚيَٓي ٪يسز، ٬ ىٍ غالكيز ىاىٞبٮ كٗ٭ٖي اسز، ثب سًيي٩ 

ف، سًٗيت ٦شٱ٥، ٪ٓى ٬ ثب غي٬ٍ َٖاٍ ا٪بقٯ، سب ٫ٰٟب٤ غي٬ٍ ٍأي ٖكًي اُ ٦َػى غب٠ًي

٪ٓى نَِ غ٭ٍر، َٰٞبٮ ًيىٍ اي٩. ض٭ى٦ي ٬ٍر ٦٭ٖز ثبيٟب٪يظ٣ً٦ٕ ٬ د٬َ٪يٮ ثٯ

٦بٮ اُ سبٍين اثالٌ َٖاٍ ا٪بقٯ ثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ ثٯ ىاىٞبٮ غب٢ق ٍػ٭و ٪٫ٛي ٬ ٞ٭اٰي يٙ

.  ٫ٚيىٰي ٬ سػ٧ي٥ ٦ٗشؿي اسوبً ٦يآ٨ ٍا اٍائٯ ٪يٰي، ٦َػى ٚيَٓي ثٯ ٍسييٞي اىا٦ٯ ٦ي

ض٭ى، ثبيي نَِ سٯ س٭سف ثبُدَس غبىٍ ٦ي ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ َٖاٍ ا٪بقٯ  -1 سجػَٮ

الِ ٚٯ ىاىسشب٨ ثب اي٩ َٖاٍ ٦٭إْ ٪جبضي ك١ اهزىٍ غ٭ٍسي. ُ ثٯ ٪هَ ىاىسشب٨ ثَسي٬ٍ

.  آييي١٧ ٦ي اي٩ ٖب٪٭٨ ثٯ( 271)قجٕ ٦بىٮ 

. ا٦٭ا٠ ٫٦ٗ٭٠ اُ ض٧٭٠ اي٩ ٦بىٮ ٦سشظ٫ي ٰسش٫ي -2 سجػَٮ

 ض٭ى، ػِء ٦٭ايي ٬َ٦ٍغ٭ٍر ٦٭ٖز ثبيٟب٪ي ٦ي٦يسي ٚٯ د٬َ٪يٮ ثٯ -3سجػَٮ 

. ض٭ى٦ُب٨ ٦لس٭ة ٪٧ي

 

 





كشف جرم ٍ تحقيقات هقذهاتي  -دٍم بخش

 دادسرا ٍ حذٍد صالحيت آى -فصل اٍل

ثٯ ٫٦ه٭ٍ ٚطّ ػ٤َ، سًٗيت ٦شٱ٥، ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر، كٓم كٗ٭ٔ ي٧٭٦ي  -22هادُ 

٬ اٖب٦ٯ ىي٭اي ال٤ُ ىٍ اي٩ ٦٭ٍى، اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي، ا٪ؼب٤ ا٦٭ٍ كسجي ٬ سبيَ ٬نبيّ 

ٖب٪٭٪ي، ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي َٰ ضٱَسشب٨ ٬ ىٍ ٦ًيز ىاىٞبٰٱبي آ٨ ك٭ُٮ، ىاىسَاي ي٧٭٦ي ٬ 

. ض٭ىا٦ي اسشب٨، ىاىسَاي ٪هب٦ي سطٛي١ ٦ي٧ٰـ٫ي٩ ىٍ ٦ًيز ىاىٞبٰٱبي ٪ما٪ٗالة ٬ 

٦ًب٨٬، ض٭ى ٬ ثٯ سًياى ال٤ُ ىاىسَا ثٯ ٍيبسز ىاىسشب٨ سطٛي١ ٦ي -23هادُ 

. ىاىيبٍ، ثبُدَس ٬ ٚب٫٦ٍي اىاٍي ىاٍى

ىٍك٭ُٮ ٖؿبئي ثوص، ٬نبيّ ىاىسشب٨ ثَ يٱيٮ ٍئيس ك٭ُٮ ٖؿبئي ٬  -24هادُ 

.  ا٢جي٠ ىاىٞبٮ اسزىٍ َيبة ٬ي ثَ يٱيٮ ىاىٍس ي٣ي

ثٯ سطويع ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ، ىاىسَاٰبي سوػػي اُ ٖجي١ ىاىسَاي  -25هادُ 

اي، ػَائ٥ ٚب٫ٍٚب٨ ى٢٬ز، ػَائ٥ ا٫٦يشي، ػَائ٥ ٦َث٭ـ ثٯ ا٦٭ٍ دِضٛي ٬ ىا٬ٍيي، ٍايب٪ٯ

.  ض٭ىاٖشػبىي ٬ كٗ٭ٔ ضٱ٬َ٪يي ُيَ ٪هَ ىاىسَاي ضٱَسشب٨ سطٛي١ ٦ي

ٚٯ ٍسييٞي ثٯ آ٪ٱب ىٍ ي ػَائ٥ا٪ؼب٤ ٬نبيّ ىاىسَا ىٍ ٦٭ٍى  -26هادُ 

يٱيٮ ىاىسَايي اسز ٚٯ ىٍ اُ ىاىٞبٮ ٦ل١ ٬ٖ٭و ػ٤َ اسز، ثٯ غالكيز ىاىٞبٰي َيَ

. ٖب٪٭٨ ثٯ ٪ل٭ ىيَٟي ٦ٍَٗ ٪٧بيي آ٪ٛٯ٫ٚي ٦َٟ ٦ًيز ىاىٞبٮ غب٢ق ا٪ؼب٤ ٬نيٓٯ ٦ي

ٰب، ٦ٗب٦بر ٖؿبئي ىاىسشب٨ ضٱَسشب٨ ٦َِٚ اسشب٨ ثَ اٖيا٦بر ىاىسشب٨ -27 هادُ

ٰبي آ٨ اسشب٨ ٬ اَْاىي ٚٯ ٬نبيّ ىاىسشب٨ ٍا ىٍ ىاىٞبٮ ثوص  ا٨ىاىسَاي ضٱَسز

٫ٚي ٬ ثَيٱيٮ ىاٍ٪ي، اُ كيض اي٩ ٬نبيّ ٬ ٪يِ كس٩ اػَاي آٍاء ٚيَٓي، ٪هبٍر ٦ي

. ٪٧بييس٣ًي٧بر ال٤ُ ٍا اٍائٯ ٦ي

 

ضابطاى دادگستري ٍ تكاليف آًاى  -فصل دٍم 

 ىاىسشب٨ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٦أ٦٭ٍا٪ي ٰسش٫ي ٚٯ سلز ٪هبٍر ٬ س٣ًي٧بر  -28هادُ 





آ٬ٍي اى٢ٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ، ض٫بسبيي، يبْش٩ ٬ ىٍ ٚطّ ػ٤َ، كٓم آطبٍ ٬ يالئ٥ ٬ ػ٧ى

ػ٣٭ٞيَي اُ َْاٍ ٬ ٦وٓي ضي٨ ٦شٱ٥، سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي، اثالٌ ا٬ٍأ ٬ اػَاي 

. ٫٫ٚيسػ٧ي٧بر ٖؿبئي، ثٯ ٦٭ػت ٖب٪٭٨ اٖيا٤ ٦ي

: ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي يجبٍس٫ي اُ -29 هادُ

٬ي ا٪شهب٦ي ػ٧ٱ٭ٍي ىاٍا٨ ٪يَؾبثكب٨ يب٤ ضب١٦ ٦َْب٪يٰب٨، اْسَا٨ ٬ ىٍػٯ -ا٢ّ 

 .ٍا ىييٮ ثبض٫ي ٚٯ آ٦٭ُش ٦َث٭ـ اسال٦ي ايَا٨

ؾبثكب٨ هبظ ضب١٦ ٦ٗب٦بر ٬ ٦أ٦٭ٍا٪ي ٚٯ ثٯ ٦٭ػت ٖ٭ا٪ي٩ هبظ ىٍ  -ة 

ض٭٪ي؛ اُ ٖجي١ ٍؤسب، ٦ًب٬٪ب٨ ٬ كي٬ى ٬نبيّ ٦ل٭٠ ضيٮ ؾبثف ىاىٞسشَي ٦لس٭ة ٦ي

  ٦أ٦٭ٍا٨ ُ٪يا٨ ٪سجز ثٯ ا٦٭ٍ ٦َث٭ـ ثٯ ُ٪يا٪يب٨، ٦أ٦٭ٍا٨ ٬ُاٍر اقاليبر ٬ ٦أ٦٭ٍا٨

٧ٰـ٫ي٩ سبيَ ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق ىٍ . اسال٦ي ا٪ٗالة   دبسياٍا٨  سذبٮ  ثسيغ  ٦ٗب٦٬ز  ٪ي٬َي

ض٭ى، ؾبثف ٦٭اٍىي ٚٯ ثٯ ٦٭ػت ٖب٪٭٨ س٧ب٤ يب ثَهي اُ ٬نبيّ ؾبثكب٨ ثٯ آ٪ب٨ ٦ل٭٠ 

. ض٭٪ي٦لس٭ة ٦ي

ض٭٪ي، ا٦ب سلز ٪هبٍر ٚب٫ٍٚب٨ ٬نيٓٯ، ؾبثف ىاىٞسشَي ٦لس٭ة ٪٧ي -سجػَٮ 

٫٫ٚي ٬ ٦سإ٢٬يز اٖيا٦بر ا٪ؼب٤ ضيٮ ىٍ ؾبثكب٨ ٦َث٭ـ ىٍ اي٩ ٦٭ٍى ا٪ؼب٤ ٬نيٓٯ ٦ي

. اي٩ ٦سإ٢٬يز ٪بْي ٦سإ٢٬يز ٖب٪٭٪ي ٚب٫ٍٚب٨ ٬نيٓٯ ٪يسز .اي٩ ٍاثكٯ ثب ؾبثكب٨ اسز

 يال٬ٮ ثَ ٬طبٖز ٬ ٦٭ٍى ايش٧بى ث٭ى٨كَاُ ي٫٭ا٨ ؾبثف ىاىٞسشَي، ا -30 هادُ

ٰبي آ٦٭ُضي ُيَ ٪هَ ٦َػى ٖؿبئي ٫٦٭ـ ثٯ َْاٞيَي ٦ٱبٍسٱبي ال٤ُ ثب ٌٍٞا٪ي٨ ى٬ٍٮ

سلٗيٗبر ٬ اٖيا٦بر غ٭ٍر . ٦َث٭ـ ٬ سلػي١ ٚبٍر ٬يژٮ ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي اسز

. ٬٪ي ثي٨٬ ايشجبٍ اسزاُ ٪هَ ٖب٨َْٞشٯ اُ س٭ي اضوبظ ْبٖي اي٩ ٚبٍر، ٫٧٦٭و ٬ 

ٰبي آ٦٭ُضي كي٩ هي٦ز ٍا ق٭ٍ ٦سش٧َ ى٬ٍٮ ىاىسشب٨ ٣ٛ٦ّ اسز ثٯ -1سجػَٮ 

. ػٱز ٚست ٦ٱبٍسٱبي ال٤ُ ٬ ايٓبء ٬نبيّ ٖب٪٭٪ي ثَاي ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ثَِٞاٍ ٪٧بيي

االػَاء ضي٨ اي٩ ٪ب٦ٯ اػَائي اي٩ ٦بىٮ نَِ سٯ ٦بٮ اُ سبٍين ال٤ُآيي٩ -2سجػَٮ 

اقاليبر، ىْبو ٬ دطشيجب٪ي ٪ي٬َٰبي  ي٬ُيَ ىاىٞسشَي ٬ ثب ٧ٰٛبٍي ٬ٍُا ٖب٪٭٨ س٭سف





ثٯ سػ٭يت ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ض٭ى ٬ ٪ي٬َي ا٪شهب٦ي سٱيٯ ٦ي ٦َْب٪يٮ٬ٚط٭ٍ  ،٦س٣ق 

 .ٍسي ٦ي

٫٦ه٭ٍ كس٩ اػَاي ٬نبيّ ؾبثكب٨ ىٍ ٦٭ٍى اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨، د٣يس ثٯ  -31هادُ 

٬نبيّ ٬ . ض٭ىا٦ي ػ٧ٱ٭ٍي اسال٦ي ايَا٨ سطٛي١ ٦ي٬يژٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ىٍ ٪ي٬َي ا٪شم

. ض٭ىس٭سف ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ سٱيٯ ٦ياي اسز ٚٯ كي٬ى اهشيبٍار آ٨ ثٯ ٦٭ػت اليلٯ

ي٫٭ا٨  ا٨ ىاىٞسشَي اُ كيض ٬نبيٓي ٚٯ ثٯٍيبسز ٬ ٪هبٍر ثَ ؾبثف -32 هادُ

ٚٯ ثٯ ؾبثكب٨ سبيَ ٦ٗب٦بر ٖؿبئي ٪يِ ىٍ ا٦٭ٍي . ؾبثف ثٯ يٱيٮ ىاٍ٪ي ثب ىاىسشب٨ اسز

. ى٫ٰي، كٕ ٪هبٍر ىاٍ٪ياٍػبو ٦ي

اٍػبو ا٦َ اُ س٭ي ٦ٗب٤ ٖؿبئي ثٯ ٦أ٦٭ٍا٨ يب ٦ٗب٦بسي ٚٯ كست ٖب٪٭٨،  -سجػَٮ 

. ض٭٪ي، ٦٭ػت ٦لٛ٭٦يز ا٪شهب٦ي سب ىٍػٯ ؿٱبٍ اسزؾبثف س٣ٗي ٪٧ي

ىاىسشب٨ ثٯ ٫٦ه٭ٍ ٪هبٍر ثَ كس٩ اػَاي ٬نبيّ ؾبثكب٨، ٬اكيٰبي  -33هادُ 

ىٰي ٬ ىٍ َٰ ٦٭ٍى، ٦َاست ٍا ىٍ ثبٍ ٦٭ٍى ثبٍُسي َٖاٍ ٦ي٦َث٭ـ ٍا كيا١ٖ َٰ ى٬ ٦بٮ يٙ

.  ٫ٚيض٭ى، ٖيي ٬ ىسش٭ٍٰبي ال٤ُ ٍا غبىٍ ٦يىْشَ ٦وػ٭غي ٚٯ ثٯ اي٩ ٫٦ه٭ٍ سٱيٯ ٦ي

٨ ىاىٞسشَي ثٯ غ٭ٍر ٚشجي، غَيق ٦ٗب٤ ٖؿبئي ثٯ ؾبثكب ىسش٭ٍٰبي -34 هادُ

ىسش٭ٍ ٚشجي ٦ٗي٬ٍ ٪يسز، ىٍ ٦٭اٍى ْ٭ٍي ٚٯ غي٬ٍ . ض٭ى٬ ثب ٖيي ٦ٱ٣ز غبىٍ ٦ي

٬  ىسش٭ٍٰبض٭ى ٬ ؾبثف ىاىٞسشَي ثبيي ؾ٩٧ ا٪ؼب٤ غ٭ٍر ضٓبٰي غبىٍ ٦يىسش٭ٍ ثٯ

ثيسز  ىٍع ٦َاست ٬ اٖيا٦بر ٧ً٦٭٢ٯ ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س، ىٍ اسَو ٬ٖز ٬ كياٚظَ نَِ

.  ٦ٗب٤ ٖؿبئي ثَسب٪ي يآ٨ ٍا ثٯ ا٦ؿب ٬ ؿٱبٍ سبيز

     ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٫ٓ٣ٛ٦ي ىٍ اسَو ٬ٖز ٬ ىٍ ٦يسي ٚٯ ىاىسشب٨  -35 هادُ

           ٬ س٧ٛي١ د٬َ٪يٮ  ٫ٚي، ٪سجز ثٯ ا٪ؼب٤ ىسش٭ٍٰبي٩ ٦ييب ٦ٗب٤ ٖؿبئي ٦َث٭ـ سًي

. اٖيا٤ ٪٧بي٫ي

ؿ٫ب٪ـٯ اػَاي ىسش٭ٍ يب س٧ٛي١ د٬َ٪يٮ ٦يسَ ٪ط٭ى، ؾبثكب٨ ثبيي ىٍ  -سجػَٮ 

دبيب٨ ٦ٱ٣ز سًيي٩ ضيٮ، ِٞاٍش آ٨ ٍا ثب ًَٚ ي٣ز ثَاي ىاىسشب٨ يب ٦ٗب٤ ٖؿبئي ٦َث٭ـ 





. اٍسب٠ ٫٫ٚي

ِٞاٍش ؾبثكب٨ ىٍ غ٭ٍسي ٦ًشجَ اسز ٚٯ ثَ هالِ ا٬ؾبو ٬ اك٭ا٠  -36 هادُ

. ـ ٬ ٦ٍَٗار ٖب٪٭٪ي سٱيٯ ٬ س٫هي٥ ض٭ى٬ َٖائ٩ ٦س٥٣ ٖؿيٯ ٪جبضي ٬ ثَ اسبس ؾ٭اة

٬ٖز ٖج٭٠ ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٦٭ن٫ٓي ضٛبيز ٚشجي يب ضٓبٰي ٍا ٧ٰٯ -37 هادُ

ٍسي، اَٞ ضبٚي ٪ش٭ا٪ي ضبٚي ٦ي يضٓبٰي ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٬ ثٯ ا٦ؿبضٛبيز . ٪٧بي٫ي

 ا٦ؿبء ٫ٚي يب س٭اى ٪ياضشٯ ثبضي، ٦َاست ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٬ ا٪كجبٔ ضٛبيز ضٓبٰي ثب

ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٫ٓ٣ٛ٦ي دس اُ ىٍيبْز . ض٭ى٫٦يٍػبر غ٭ٍس٧ؼ٣س سػييٕ ٦ي

.  ضٛبيز، ثٯ ضبٚي ٍسيي سل٭ي١ ى٫ٰي ٬ ثٯ ْ٭ٍيز د٬َ٪يٮ ٍا ٪ِى ىاىسشب٨ اٍسب٠ ٫٫ٚي

ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٫ٓ٣ٛ٦ي ضبٚي ٍا اُ كٕ ىٍه٭اسز ػجَا٨ هسبٍر  -38 هادُ

. ٰبي كٗ٭ٖي آٞبٮ سبُ٪ي يبؾيراي ٦٭ػ٭ى ٬ سبيَ ٫٦٤يي اُ هي٦بر ٦طب٬ٍٮ٬ ثٱَٮ

ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٫ٓ٣ٛ٦ي انٱبٍار ضبٚي ىٍ ٦٭ٍى ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٬اٍىٮ  -39 هادُ

. ٍا ىٍ ِٞاٍش ه٭ى ثٯ ٦َاػى ٖؿبئي ًَٚ ٫٫ٚي

ىييٮ، ضٱ٭ى ٬ اقاليبر ٦َث٭ـ ثٯ ٰ٭يز ٬ ٦ل١ اٖب٦ز ثِٮ ياْطب -40 هادُ

ىاىٞسشَي، ػِ ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ٦ك٣ًب٨ ٬ سبيَ اضوبظ ٦َسجف ثب د٬َ٪يٮ س٭سف ؾبثكب٨ 

. ٫ٚي، ٫٧٦٭و اسزٖب٪٭٨ ٦ًي٩ ٦ي

ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي اهشيبٍ أهٌ سأ٦ي٩ اُ ٦شٱ٥ ٍا ٪ياٍ٪ي ٬ ٦ٗب٦بر ٖؿبئي  -41 هادُ

ىٍ َٰغ٭ٍر َٰٞبٮ أهٌ سأ٦ي٩ اُ ٦شٱ٥  .س٭ا٪٫ي أهٌ سأ٦ي٩ ٍا ثٯ آ٪ب٨ ٦ل٭٠ ٫٫ٚي٪يِ ٪٧ي

. ض٭ى ٍَٖار اي٩ ٖب٪٭٨ اٖيا٤ ٦يؾ٬ٍَر ىاضشٯ ثبضي، س٫ٱب س٭سف ٦ٗب٤ ٖؿبئي قجٕ ٤

ىٍغ٭ٍر ا٦ٛب٨ ثبيي س٭سف ٪بثب٢ٍ  ثبُػ٭يي ٬ سلٗيٗبر اُ ُ٪ب٨ ٬ اَْاى -42 هادُ

. ا٪ؼب٤ ض٭ى٬ ثب ٍيبيز ٦٭اُي٩ ضَيي ؾبثكب٨ آ٦٭ُش ىييٮ ٨ُ 

َٰٞبٮ َٖائ٩ ٬ ا٦بٍار ٦َث٭ـ ثٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ ٦٭ٍى سَىيي اسز يب  -43 هادُ

٦٭طٕ ٪يسز، آ٪ب٨ ثبيي ديص اُ اقالو ثٯ ىاىسشب٨،  اقاليبر ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي اُ ٫٦بثى

 ثي٨٬ ىاضش٩ كٕ سٓشيص ٬ ثبٍُسي يب اكؿبٍ ٬ ػ٣ت اضوبظ، سلٗيٗبر ال٤ُ ٍا 





ىاىسشب٨ ثب س٭ػٯ ثٯ اي٩ ِٞاٍش، . ي١٧ آ٬ٍ٪ي ٬ ٪شيؼٯ آ٨ ٍا ثٯ ىاىسشب٨ ِٞاٍش ى٫ٰي ٮة

.  ٫ٚييىسش٭ٍ س٧ٛي١ سلٗيٗبر ٍا غبىٍ ٬ يب سػ٧ي٥ ٖؿبئي ٫٦بست ٍا اسوبً ٤

َي٦َطٱ٭ى  ػَائ٥ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ثٯ ٦لؽ اقالو اُ ٬ٖ٭و ػ٤َ، ىٍ  -44 هادُ

٫٫ٚي ٬ ال٤ُ ثٯ ىاىسشب٨ ايال٤ ٦ي ىسش٭ٍٰبي٦َاست ٍا ثَاي ٚست س٣ٛيّ ٬ أهٌ 

ىاىسشب٨ ٪يِ دس اُ ثٍَسي ال٤ُ، ىسش٭ٍ اىا٦ٯ سلٗيٗبر ٍا غبىٍ ٬ يب سػ٧ي٥ ٖؿبئي 

 ٦طٱ٭ى، س٧ب٤ اٖيا٦بر ال٤ُ ٍا  ػَائ٥ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ىٍثبٍٮ . ٫ٚي٫٦بست اسوبً ٦ي

ثٯ ٫٦ه٭ٍ كٓم آالر، اى٬ار، آطبٍ، يالئ٥ ٬ اى٢ٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ ٬ ػ٣٭ٞيَي اُ َْاٍ يب ٦وٓي 

٫ٰي ٬ ثالْبغ٣ٯ ٪شبيغ ىآ٬ٍ٪ي، سلٗيٗبر ال٤ُ ٍا ا٪ؼب٤ ٦يي١٧ ٦يٮضي٨ ٦شٱ٥ ٬ يب سجب٪ي، ة

٧ٰـ٫ي٩ ؿ٫ب٪ـٯ ضبٰي يب ٦ك٣ًي . ٍسب٪٫يالو ىاىسشب٨ ٦يىسز آ٦يٮ ٍا ثٯ اـ ٬ ٦ياٍ٘ ثٯ

، ض٧بٍٮ س٩ٓ٣ ٬ سبيَ ٦طوػبر ٪طب٪يىٍ غل٫ٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ كؿ٭ٍ ىاضشٯ ثبضي؛ اس٥، 

ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ىٍ اػَاي اي٩ ٦بىٮ ٬ ًي١  .٫٫ٚيايطب٨ ٍا أهٌ ٬ ىٍ د٬َ٪يٮ ىٍع ٦ي

ر ٪٧بي٫ي ٚٯ َٖائ٩ ٬ س٭ا٪٫ي ٦شٱ٥ ٍا ثبُىاشاي٩ ٖب٪٭٨ ْٗف ىٍ غ٭ٍسي ٦ي( 46)٦بىٮ

. ا٦بٍار ٖ٭ي ثَ اٍسٛبة ػ٤َ ٦طٱ٭ى س٭سف ٬ي ٬ػ٭ى ىاضشٯ ثبضي

: ػ٤َ ىٍ ٦٭اٍى ُيَ ٦طٱ٭ى اسز -45هادُ 

ىٍ ٦َئي ٬ ٫٦هَ ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٬اٖى ض٭ى يب ٦أ٦٭ٍا٨ يبىضيٮ ثالْبغ٣ٯ  -ا٢ّ

. ٫٫ٚيىٍ ٦ل١ ٬ٖ٭و ػ٤َ كؿ٭ٍ يبث٫ي ٬ يب آطبٍ ػ٤َ ٍا ثالْبغ٣ٯ دس اُ ٬ٖ٭و ٦طبٰيٮ 

ا٪ي، كي٩ ٬ٖ٭و ػ٤َ يب ىييٮ يب ى٬ ٪َٓ يب ثيطشَ ٚٯ ٪بنَ ٬ٖ٭و ػ٤َ ث٭ىٮثِٮ -ة 

. ثالْبغ٣ٯ دس اُ آ٨، ضوع ٦ًي٫ي ٍا ثٯ ي٫٭ا٨ ٦َسٛت ٦ًَْي ٫٫ٚي

ثالْبغ٣ٯ دس اُ ٬ٖ٭و ػ٤َ، يالئ٥ ٬ آطبٍ ٬اؾق يب اسجبة ٬ اى٢ٯ ػ٤َ ىٍ  -ح 

. ىٮ ثٯ ٦شٱ٥ ٦لَُ َٞىىسػَِ ٦شٱ٥ يبْز ض٭ى ٬ يب س٣ًٕ اسجبة ٬ اى٢ٯ يبىش

٦شٱ٥ ثالْبغ٣ٯ دس اُ ٬ٖ٭و ػ٤َ، ٖػي َْاٍ ىاضشٯ يب ىٍ كب٠ َْاٍ ثبضي يب  -ر 

. ثالْبغ٣ٯ دس اُ ٬ٖ٭و ػ٤َ ىسشٟيَ ض٭ى

ػ٤َ ىٍ ٠ِ٫٦ يب ٦ل١ س٫ٛبي اَْاى، اسٓبٔ اْشبىٮ يب ىٍ كب٠ ٬ٖ٭و ثبضي ٬  -ص 





٦أ٦٭ٍا٨ ٍا ثٯ ٠ِ٫٦ يب ضوع سب٩ٚ، ىٍ ٧ٰب٨ كب٠ يب ثالْبغ٣ٯ دس اُ ٬ٖ٭و ػ٤َ، ٬ٍ٬ى 

. ٦ل١ س٫ٛبي ه٭ى ىٍه٭اسز ٫ٚي

. ٦شٱ٥ ثالْبغ٣ٯ دس اُ ٬ٖ٭و ػ٤َ، ه٭ى ٍا ٦ًَْي ٫ٚي ٬ ٬ٖ٭و آ٨ ٍا هجَ ىٰي -ع 

. ٦شٱ٥ ٢٬َٟى ثبضي ٬ ىٍ آ٨ ٦ل١ ٪يِ س٭ء ضٱَر ىاضشٯ ثبضي -ؽ 

( 302)٦بىٮ ( ر)٬ ( ح)، (ة)، (ا٢ّ)٦٭ؾ٭و ث٫يٰبي  ػَائ٥ؿ٫ب٪ـٯ  -١سجػَٮ 

اي٩ ٖب٪٭٨ ثٯ غ٭ٍر ٦طٱ٭ى ٬اٖى ض٭ى، ىٍ غ٭ٍر يي٤ كؿ٭ٍ ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي، 

س٭ا٪٫ي اٖيا٦بر ال٤ُ ٍا ثَاي ػ٣٭ٞيَي اُ َْاٍ ٦َسٛت ػ٤َ ٬ كٓم س٧ب٤ ضٱ٬َ٪يا٨ ٦ي

. غل٫ٯ ػ٤َ ثٯ ي١٧ آ٬ٍ٪ي

هع ٬ ٬سي٣ٯ ٦ًبش ٣ً٦٭٤ ٬ ٢٬َٟى ٚسي اسز ٚٯ ٦س٩ٛ ٬ ٦أ٬اي ٦ص -٢سجػَٮ 

.  ض١ُ يب كَْٯ ٦ًي٫ي ٪ياٍى

ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٫ٓ٣ٛ٦ي ٪شيؼٯ اٖيا٦بر ه٭ى ٍا ْ٭ٍي ثٯ ىاىسشب٨  -46 هادُ

س٭ا٪ي س٧ٛي١ آ٨ ٍا ؿ٫ب٪ـٯ ىاىسشب٨ اٖيا٦بر ا٪ؼب٤ ضيٮ ٍا ٚبْي ٪يا٪ي، ٦ي. اقالو ى٫ٰي

سلٗيٗبر ٬ اٖيا٦بر ٖب٪٭٪ي ىٍ اي٩ غ٭ٍر، ؾبثكب٨ ثبيي قجٕ ىسش٭ٍ ىاىسشب٨ . ثو٭اٰي

٪هَ س٭ا٪٫ي ٦شٱ٥ ٍا سلزٍا ثَاي ٚطّ ػ٤َ ٬ س٧ٛي١ سلٗيٗبر ثٯ ي١٧ آ٬ٍ٪ي، ا٦ب ٪٧ي

٦طٱ٭ى، ٪ٟٱياٍي ٦شٱ٥ ثَاي س٧ٛي١ سلٗيٗبر ؾ٬ٍَي  ػَائ٥ؿ٫ب٪ـٯ ىٍ . ىاٍ٪ي٪ٟٯ

ثبضي، ؾبثكب٨ ثبيي ٦٭ؾ٭و اسٱب٤ ٬ اى٢ٯ آ٨ ٍا ثالْبغ٣ٯ ٬ ثٯ ق٭ٍ ٚشجي ثٯ ٦شٱ٥ اثالٌ ٬ 

ىٍ . سٓٱي٥ ٫٫ٚي ٬ ٦َاست ٍا ْ٭ٍي ثَاي اسوبً سػ٧ي٥ ٖب٪٭٪ي ثٯ اقالو ىاىسشب٨ ثَسب٪٫ي

٪هَ  س٭ا٪٫ي ثيص اُ ثيسز ٬ ؿٱبٍ سبيز ٦شٱ٥ ٍا سلزَٰ كب٠، ؾبثكب٨ ٪٧ي

.  َٖاٍ ى٫ٰي

َٰٞبٮ َْىي هبٍع اُ ٬ٖز اىاٍي ثٯ ي٣ز َٰيٙ اُ ي٫ب٬ي٩ ٦ؼ٦َب٪ٯ  -47 هادُ

طَ نَِ يٙ سبيز ٦َاست ثٯ ىاىسشب٨ يب ٖبؾي ٚطيٙ ٪هَ َٖاٍ ٞيَى، ثبيي كيا٘سلز 

ىاىسشب٨ يب ٖبؾي ٚطيٙ ٪يِ ٣ٛ٦ّ اسز، ٦٭ؾ٭و ٍا ثٍَسي ٪٧بيي ٬ ىٍ . ايال٤ ض٭ى

.  ٪هَ َٖاٍ َْٞش٩ ٦شٱ٥ اٖيا٤ ٖب٪٭٪ي ثٯ ي١٧ آ٬ٍىغ٭ٍر ٪يبُ ثب كؿ٭ٍ ىٍ ٦ل١ سلز





٬ٚي١  س٭ا٪ي سٗبؾبي كؿ٭ٍثب ض٬َو سلز ٪هَ َٖاٍ َْٞش٩، ٦شٱ٥ ٦ي -48 هادُ

٬ٚي١ ثبيي ثب ٍيبيز ٬ س٭ػٯ ثٯ ٦ل٦َب٪ٯ ث٭ى٨ سلٗيٗبر ٬ ٦ٌاَٚار، ثب ضوع . ٪٧بيي

ا ٦شٱ٥ ٚٯ ٪جبيي ثيص اُ يٙس٭ا٪ي ىٍ دبيب٨ ٦الٖبر ةسلز ٪هَ ٦الٖبر ٪٧بيي ٬ ٬ٚي١ ٦ي

. سبيز ثبضي ٦الكهبر ٚشجي ه٭ى ٍا ثَاي ىٍع ىٍ د٬َ٪يٮ اٍائٯ ىٰي

 ػَائ٥يبْشٯ ٬ يب سب٦ُب٨ ػَائ٥يٛي اُ اَٞ ضوع ثٯ ي٣ز اسٱب٤ اٍسٛبة  -سجػَٮ

 ػَائ٥ي٣يٯ ا٫٦يز ىاه٣ي يب هبٍػي ٚط٭ٍ، سَٖز، ٦٭اى ٦ويٍ ٬ ٬ٍا٪َٟىا٨ ٬ يب 

اي٩ ٖب٪٭٨، سلز ٪هَ َٖاٍ ٞيَى، سب يٙ ( 302)٦بىٮ ( ح)٬ ( ة)، (ا٢ّ)٦٭ؾ٭و ث٫يٰبي 

. ٰٓشٯ دس اُ ض٬َو سلز ٪هَ َٖاٍ َْٞش٩ ا٦ٛب٨ ٦الٖبر ثب ٬ٚي١ ٍا ٪ياٍى

٪هَ َٖاٍ َْٞز، كياٚظَ نَِ يٙ سبيز، ٦شٱ٥ سلز آ٪ٛٯثٯ ٦لؽ  -49 هادُ

٪هَ َٖاٍ َْٞش٩ ٬ي، ثٯ َٰ قَيٕ ٩ٛ٧٦، ٬ ي٣ز سلز ٪طب٪ي٦طوػبر سؼ٣ي، ض١ُ، 

ىاىسشب٨ َٰ ضٱَسشب٨ ثب ىٍع ٦طوػبر ٦ِث٭ٍ ىٍ ىْشَ . ض٭ىثٯ ىاىسَاي ٦ل١ ايال٤ ٦ي

ٚش٬َ٪يٛي، ٪هبٍر ال٤ُ ٍا ٦وػ٭ظ ٬ ٍايب٪ٯ، ثب ٍيبيز ٦ٍَٗار ٍاػى ثٯ ىاىٍسي ا٠

٪٧بيي ٬ ْٱَسز ٚب١٦ آ٪ب٨ ٍا ىٍ دبيب٨ َٰ ٬ٍُ ثَاي ٍيبيز كٗ٭ٔ اي٩ اَْاى اي٧ب٠ ٦ي

٬ا٢يي٩، . ٫ٚي سب ثٯ ٧ٰب٨ ٪ل٭ طجز ض٭ى ثٯ ٍئيس ١ٚ ىاىٞسشَي اسشب٨ ٦َث٭ـ ايال٤ ٦ي

 س٭ا٪٫ي اُ قَيٕ ٦َاػى ٦ِث٭ٍ اُ ٧ٰسَ، َُْ٪يا٨، ه٭اَٰ ٬ ثَاىٍ اي٩ اضوبظ ٦ي

٪هَ َٖاٍ دبسوٟ٭يي ثٯ ثسشٟب٨ ْ٭ٔ ىٍثبٍٮ سلز. ٪هَ ث٭ى٨ آ٪ب٨ اقالو يبث٫يسلز

٪هَ ٫٦بْبر ٪ياضشٯ َْٞش٩، سب كيي ٚٯ ثب كيظيز اػش٧بيي ٬ هب٪٭اىٞي اضوبظ سلز

 . ثبضي، ؾ٬ٍَي اسز

٬سي٣ٯ س٩ٓ٣ يب َٰ ٬سي٣ٯ ٩ٛ٧٦، اَْاى  س٭ا٪ي ثٯ٪هَ ٦يضوع سلز -50 هادُ

ى ٦سبيير ٪هَ ث٭ى٨ آٞبٮ ٫ٚي ٬ ؾبثكب٨ ٪يِ ٩ٓ٣ٛ٦ُ سلزهب٪٭اىٮ يب آض٫بيب٨ ه٭ى ٍا ا

ي١٧ آ٬ٍ٪ي، ٦َٟ آ٪ٛٯ ث٫ب ثَ ؾ٬ٍَر سطويع ى٫ٰي ٚٯ ال٤ُ ٍا ىٍ اي٩ هػ٭ظ ثٯ

غ٭ٍر ثبيي ٦َاست ٍا ثَاي ىٍ اي٩. اُ ؿ٫ي٩ كٗي اسشٓبىٮ ٫ٚي٪هَ ٪جبيي ضوع سلز

. أهٌ ىسش٭ٍ ٦ٗشؿي ثٯ اقالو ٦ٗب٤ ٖؿبئي ثَسب٪٫ي





٪هَ يب يٛي اُ ثسشٟب٨ ٪ِىيٙ ٬ي، يٛي ىٍه٭اسز ضوع سلزث٫ب ثٯ  -51 هادُ

ٞ٭اٰي دِضٙ . آ٬ٍىي١٧ ٦ي ٪هَ ٦ًبي٫ٯ ثٯاىسشب٨ اُ ضوع سلزاُ دِضٛب٨ ثٯ سًيي٩ ى

.  ض٭ىىٍ د٬َ٪يٮ طجز ٬ ؾجف ٦ي

َٰٞبٮ ٦شٱ٥ سلز ٪هَ َٖاٍ َْٞز، ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٫ٓ٣ٛ٦ي كٗ٭ٔ ٫٦يٍع  -52 هادُ

غ٭ٍر ٦ٛش٭ة ىٍ اهشيبٍ ٬ي سلز ٪هَ ٍا ثٯ ٦شٱ٥ سٓٱي٥ ٬ ثٯظ ىٍ اي٩ ٖب٪٭٨ ىٍ ٦٭ٍى ضن

.  َٖاٍ ى٫ٰي ٬ ٍسيي ىٍيبْز ٬ ؾ٧ي٧ٯ د٬َ٪يٮ ٫٫ٚي

٪هَ ي٣ز سلز٪هَ، ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٫ٓ٣ٛ٦ي انٱبٍار ضوع سلز -53 هادُ

ث٭ى٨، سبٍين ٬ سبيز آَبُ آ٨، ٦ير ثبُػ٭يي، ٦ير اسشَاكز ثي٩ ى٬ ثبُػ٭يي ٬ 

ضوع ٪ِى ٖبؾي ٦ًَْي ضيٮ اسز ٍا ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٫٫ٚي سبٍين ٬ سبيشي ٍا ٚٯ 

َبُ  ؾبثكب٨ ٧ٰـ٫ي٩ ٫ٓ٣ٛ٦ي سبٍين ٬ سبيز آ. ٬ آ٨ ٍا ثٯ ا٦ؿبء يب اطَ ا٪ٟطز ا٬ ثَسب٪٫ي

. ٪هَ ث٭ى٨ ٍا ىٍ ىْشَ هبغي طجز ٬ ؾجف ٫٫ٚي٬ دبيب٨ سلز

يب  اي٩ ٖب٪٭٨ ٚٯ أهٌ ا٦ؿبء ٬ىٍ اي٩ ٦بىٮ ٬ ٪يِ ىٍ سبيَ ٦٭اى ٦ٍَٗ ىٍ  -سجػَٮ

ثي٫ي ضيٮ اسز، اطَ ا٪ٟطز ىٍ غ٭ٍسي ىاٍاي ايشجبٍ اسز ٚٯ ا٪ٟطز ضوع ديصاطَ

.   ضوع ٖبىٍ ثٯ ا٦ؿبء ٪جبضي

ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي دس اُ كؿ٭ٍ ىاىسشب٨ يب ثبُدَس ىٍ غل٫ٯ ػ٤َ،  -54 هادُ

٫٫ٚي ٬ ىيَٟ كٕ ٦ياه٣ٯ ٪ياٍ٪ي، ٦َٟ ا٪ي ثٯ آ٪ب٨ سس٣ي٥ ٦ي سلٗيٗبسي ٍا ٚٯ ا٪ؼب٤ ىاىٮ

.  ػب٤ ىسش٭ٍ ٬ ٦أ٦٭ٍيز ىيَٟي اُ س٭ي ٦ٗب٤ ٖؿبئي ثٯ آ٪ب٨ اٍػبو ض٭ىا٨ آ٪ٛٯ

ثبٍُسي  ٧ٰـ٫ي٩ ،٬ٍ٬ى ثٯ ٫٦ب٠ُ، ا٦ب٩ٚ سًكي١ ٬ ثسشٯ ٬ سٓشيص آ٪ٱب -55 هادُ

، َٰ ؿ٫ي ٬ي َي٦َطٱ٭ى ثب اػبُٮ ٦٭ٍىي ٦ٗب٤ ٖؿبئي اسز ػَائ٥اضوبظ ٬ اضيبء ىٍ 

. ثبضيق٭ٍ ٣ٚي ثٯ ؾبثف اٍػبو ىاىٮ  اػَاي سلٗيٗبر ٍا ثٯ

ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٫ٓ٣ٛ٦ي قجٕ ٦ؼ٭ُ غبىٍٮ ي١٧ ٪٧بي٫ي ٬ اُ ثبٍُسي  -56 هادُ

. ٪ٱبي َي٦ََسجف ثب ٦٭ؾ٭و ه٭ىىاٍي ٫٫ٚياضوبظ، اضيبء ٬ ٦ٛب

ؿ٫ب٪ـٯ ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ىٍ ٫ٰٟب٤ ثبٍُسي ٦ل١، اى٢ٯ، اسجبة ٬ آطبٍ  -57 هادُ





اسز، ٦طبٰيٮ ٫٫ٚي، ػ٤َ ىيَٟي ٍا ٚٯ سٱييي٫٫ٚيٮ ا٫٦يز ٬ آسبيص ي٧٭٦ي ػب٦ًٯ 

ؾ٩٧ كٓم اى٢ٯ ٬ س٫هي٥ غ٭ٍس٧ؼ٣س، ثالْبغ٣ٯ ٦َاست ٍا ثٯ ٦َػى ٖؿبئي غب٢ق 

. ٫٫ٚيِٞاٍش ٬ ٬ْٕ ىسش٭ٍ ٬ي ي١٧ ٦ي

ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ثبيي ثٯ ٫ٰٟب٤ ٬ٍ٬ى ثٯ ٫٦ب٠ُ، ا٦ب٩ٚ ثسشٯ ٬ سًكي١،  -58 هادُ

ِ ٦ل١ ٪طب٨ ؾ٩٧ اٍائٯ ا٬ٍأ ٰ٭يز ؾبثف ث٭ى٨ ه٭ى، اغ١ ىسش٭ٍ ٖؿبئي ٍا ثٯ ٦شػَ

ى٫ٰي ٬ ٦َاست ٍا ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٪٧بي٫ي ٬ ثٯ ا٦ؿبء ضوع يب اضوبظ كبؾَ 

ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ اي٩ اضوبظ اُ ٍؤيز ا٦ش٫بو ٫٫ٚي، ٦َاست ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي . ثَسب٪٫ي

. ى٫ٰيض٭ى ٬ ؾبثكب٨ ثبٍُسي ٍا ا٪ؼب٤ ٦ي٦ي

ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٫ٓ٣ٛ٦ي ا٬ٍأ ثبُػ٭يي ٬ سبيَ ٦ياٍ٘ د٬َ٪يٮ ٍا  -59 هادُ

٫٫ٚي، سًياى ١ٚ ٌٞاٍي ٪٧بي٫ي، ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣سي ٚٯ ثَاي ٦ٗب٤ ٖؿبئي اٍسب٠ ٦ي ض٧بٍٮ

.  ا٬ٍأ د٬َ٪يٮ ٍا ٦طوع ٫٫ٚي

ٌٞاٍي ا٬ٍأ د٬َ٪يٮ س٭سف  ٍيبيز ٦ٓبى اي٩ ٦بىٮ ىٍ هػ٭ظ ض٧بٍٮ -سجػَٮ

اٮ، ا٢ِا٦ي ٬ سو٣ّ اُ آ٨ ٦٭ػت ٦لٛ٭٦يز ثٯ سٯ ٦بٮ سب يٙ ٦ييَ ىْشَ ىٍ ىاىسَا ٬ ىاىٜ

. سب٠ ا٪ٓػب٠ اُ هي٦بر ى٢٬شي اسز

ٰب اػجبٍ يب اَٚاٮ ٦شٱ٥، اسشٓبىٮ اُ ٧٣ٚبر ٦٭٩ٰ، قَف ىٍ ثبُػ٭يي -60 هادُ

سإاالر س٣ٗي٫ي يب آَب٠ ٫٫ٚيٮ ٬ سإاالر هبٍع اُ ٦٭ؾ٭و اسٱب٤ ٫٧٦٭و اسز ٬ انٱبٍار 

االسي ٬ ٧ٰـ٫ي٩ انٱبٍاسي ٚٯ ٪بضي اُ اػجبٍ يب اَٚاٮ اسز، ٦شٱ٥ ىٍ دبسن ثٯ ؿ٫ي٩ سإ

سبٍين، ٦ُب٨ ٬ ق٭٠ ٦ير ثبُػ٭يي ثبيي ىٍ ا٬ٍأ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ض٭ى ٬ . ٦ًشجَ ٪يسز

. ثٯ ا٦ؿبء يب اطَ ا٪ٟطز ٦شٱ٥ ثَسي

س٧ب٤ اٖيا٦بر ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ىٍ ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر ثبيي ٦كبثٕ  -61 هادُ

. اي سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي ٦ٍَٗ اسزسَسيجبر ٬ ٖ٭اييي ثبضي ٚٯ ثَ

ٰبي ٪بضي اُ ا٪ؼب٤ ٬نبيّ ؾبثكب٨ ٪سجز ثٯ ٚطّ ػ٤َ، سل٧ي١ ِٰي٫ٯ -62هادُ 

آ٬ٍي اى٢ٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ، ض٫بسبيي ٬ يبْش٩ ٬ ػ٣٭ٞيَي اُ َْاٍ ٬ كٓم آطبٍ ٬ يالئ٥ ٬ ػ٧ى





ٌ ىييٮ ٬ هب٪٭اىٮ ا٬ ىٍ ثَاثَ سٱيييار، اثال٦وٓي ضي٨ ٦شٱ٥، ىسشٟيَي ٬ي، ك٧بيز اُ ثِٮ

. ىييٮ ٫٧٦٭و اسزا٬ٍأ ٬ اػَاي سػ٧ي٧بر ٖؿبئي سلز َٰ ي٫٭ا٨ ثَ ثِٮ

، (40)، (39)، (38)، (37)، (35)، (34)، (30)سو٣ّ اُ ٦ٍَٗار ٦٭اى  -63هادُ 

س٭سف ؾبثكب٨،  اي٩ ٖب٪٭٨( 141)٬ ( 59)، (55)، (53)، (52)، (51)، (49)، (42)، (41)

. اُ هي٦بر ى٢٬شي اسز٦٭ػت ٦لٛ٭٦يز ثٯ سٯ ٦بٮ سب يٙ سب٠ ا٪ٓػب٠ 

 

ٍظايف ٍ اختيارات دادستاى  -فصل سَم 

: ػٱبر ٖب٪٭٪ي ض٬َو ثٯ سًٗيت ثٯ ضَف ُيَ اسز -64 هادُ

ضٛبيز ضبٚي يب ٦ييي هػ٭غي  -ا٢ّ 

ايال٤ ٬ اهجبٍ ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي، ٦ٗب٦بر ٍس٧ي يب اضوبظ ٦٭طٕ ٬ ٦ك٧ئ٩  -ة 

٬ٖ٭و ػ٤َ ٦طٱ٭ى، ىٍ ثَاثَ ىاىسشب٨ يب ثبُدَس  –ح 

انٱبٍ ٬ اَٖاٍ ٦شٱ٥  -ر 

اقالو ىاىسشب٨ اُ ٬ٖ٭و ػ٤َ ثٯ قَٔ ٖب٪٭٪ي ىيَٟ   -ص

َٰٞبٮ ٚسي ايال٤ ٫ٚي ٚٯ ه٭ى ٪بنَ ٬ٖ٭و ػ٦َي ث٭ىٮ ٬ ػ٤َ ٦ٌٚ٭ٍ اُ  -65 هادُ

ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ َٖائ٩ ٬ ا٦بٍاسي ٦جش٫ي ثَ ٪بىٍسشي انٱبٍار َيَٖبث١ ٌٞضز ثبضي،  ػَائ٥

٬ٍو ثٯ سًٗيت ٚبْي اسز، َٰ ؿ٫ي َٖائ٩ ٬ اي٩ انٱبٍ ثَاي ش ٬ي ٬ػ٭ى ٪ياضشٯ ثبضي،

ا٦بٍار ىيَٟي ثَاي سًٗيت ٦٭ػ٭ى ٪جبضي؛ ا٦ب اَٞ ايال٤ ٫٫ٚيٮ ضبٰي ٖؿيٯ ٪ج٭ىٮ، ثٯ 

ى٢ي٣ي ثَ غلز اىيب ٬ػ٭ى ىاضشٯ  آ٪ٛٯس٭ا٨ ض٬َو ثٯ سًٗيت َٚى، ٦َٟ غَِ ايال٤ ٪٧ي

. ٤ ي٣يٯ ا٫٦يز ىاه٣ي يب هبٍػي ثبضيئيب ػ٤َ اُ ػَا .ثبضي

٪ٱبىي ٚٯ اسبس٫ب٦ٯ آ٪ٱب ىٍثبٍٮ ك٧بيز اُ اقٓب٠ ٬ ٰبي ٦َى٤ ٦ُب٨سب -66هادُ 

٪٭ػ٭ا٪ب٨، ُ٪ب٨، اضوبظ ثي٧بٍ ٬ ٪بس٭ا٨ ػس٧ي يب ٫ًٰي، ٦ليف ُيسز، ٫٦بثى قجيًي، 

س٭ا٪٫ي ٪سجز ٦يَاص ٫َْٰٟي، ثٱياضز ي٧٭٦ي ٬ ك٧بيز اُ كٗ٭ٔ ضٱ٬َ٪يي اسز، ٦ي

٬ ىٍ س٧ب٤ ٦َاك١ ىاىٍسي ػٱز ٰبي ْ٭ٔ ايال٤ ػ٤َ ٫٫ٚي اٍسٛبثي ىٍ ٦ُي٫ٯ ػَائ٥ثٯ 





. اٖب٦ٯ ى٢ي١ ضَٚز ٬ ٪سجز ثٯ آٍاء ٦َاػى ٖؿبئي ايشَاؼ ٪٧بي٫ي

ىييٮ هبظ ثبضي، ٚست ىٍغ٭ٍسي ٚٯ ػ٤َ ٬اٖى ضيٮ ىاٍاي ثِٮ -1سجػَٮ 

٦ؼ٫٭٨ ٬  ،ىييٮ ق١ٓؿ٫ب٪ـٯ ثِٮ. ٍؾبيز ٬ي ػٱز اٖيا٤ ٦كبثٕ اي٩ ٦بىٮ ؾ٬ٍَي اسز

اَٞ ٢٬ي . ض٭ى٢٬ي يب سَدَسز ٖب٪٭٪ي ا٬ أهٌ ٦يثبضي، ٍؾبيز  ٤ ٦ب٢ي سٓيٯئىٍ ػَايب 

ٰبي ٦ٌٚ٭ٍ ثب أهٌ ٍؾبيز  يب سَدَسز ٖب٪٭٪ي، ه٭ى ٦َسٛت ػ٤َ ضيٮ ثبضي، سب٦ُب٨

 .ى٫ٰيٖي٥ اسٓبٖي يب سأييي ىاىسشب٨، اٖيا٦بر ال٤ُ ٍا ا٪ؼب٤ ٦ي

٦٭ؾ٭و  ػَائ٥ىييٞب٨ ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٬ ٦ٗب٦بر ٖؿبئي ٫ٓ٣ٛ٦ي ثِٮ -2سجػَٮ 

. ٪ٱبى ٦َث٭قٯ، آٞبٮ ٫٫ٚيٰبي ٦َى٤ ا اُ ٧ٚٙ سب٦ُب٨اي٩ ٦بىٮ ٍ

س٭ا٪٫ي ىٍ اػَاي اي٩ ٦بىٮ اٖيا٤  ٦ي٪ٱبى ٚٯ  ٰبي ٦َى٤ اسب٦ي سب٦ُب٨ -3سجػَٮ 

ثب ٧ٰٛبٍي ٬ُيَ ٚط٭ٍ سٱيٯ ٦بٰٯ اثشياي َٰ سب٠ س٭سف ٬ُيَ ىاىٞسشَي  ٫٫ٚي، ىٍ سٯ

. ٍسيٖؿبئيٯ ٦يثٯ سػ٭يت ٍئيس ٖ٭ٮ ض٭ى ٬ ٦ي

ى٫ٰيٞب٨ ٬ ٪٭يس٫يٞب٨ آ٪ٱب ٰبيي ٚٯ ٰ٭يز ِٞاٍش٬ ٪ب٦ٯِٞاٍضٱب  -67 هادُ

ٚٯ ىال٢ز ثَ ٬ٖ٭و ض٬َو ثٯ سًٗيت َٖاٍ ٞيَى، ٦َٟ آ٨ يس٭ا٪ي ٦ج٫ب٦طوع ٪يسز، ٪٧ي

ا٦َ ٦ٱ٧ي ٫ٚي ٚٯ ٦٭ػت اهال٠ ىٍ ٪ه٥ ٬ ا٫٦يز ي٧٭٦ي اسز يب ٧َٰاٮ ثب َٖائ٫ي ثبضي 

. ٫ٚي ٚٯ ثٯ ٪هَ ىاىسشب٨ ثَاي ض٬َو ثٯ سًٗيت ٚٓبيز ٦ي

. س٭ا٪ي ضوػبً يب س٭سف ٬ٚي١ ضٛبيز ٫ٚيضبٚي يب ٦ييي هػ٭غي ٦ي -68 ُهاد

: ىٍ ضٛ٭ائيٯ ٦٭اٍى ُيَ ثبيي ٖيي ض٭ى

٪ب٤ ٬ ٪ب٤ هب٪٭اىٞي، ٪ب٤ ديٍ، س٩، ض١ُ، ٦يِا٨ سلػيالر، ٬ؾًيز سأ١ٰ،  -ا٢ّ 

ىٖيٕ ٬ ىٍغ٭ٍر ا٦ٛب٨ ٪طب٪ي ديب٤  ٪طب٪يض٧بٍٮ ٣٦ي، سبثًيز، ٦ٌٰت، ض٧بٍٮ ض٫بس٫ب٦ٯ، 

 ، ض٧بٍٮ س٩ٓ٣ طبثز ٬ ٧َٰاٮ ٬ ٚيدسشي ضبٚي(اي٧ي١)٪ٟبٍ 

٦٭ؾ٭و ضٛبيز، سبٍين ٬ ٦ل١ ٬ٖ٭و ػ٤َ  -ة 

ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٬اٍىٮ ثٯ ٦ييي ٬ ٦٭ٍى ٦كب٢جٯ ٬ي  -ح 

اى٢ٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ، اسب٦ي، ٦طوػبر ٬ ٪طب٪ي ضٱ٭ى ٬ ٦ك٣ًب٨ ىٍ غ٭ٍر ا٦ٛب٨  -ر 





ي٫ٯ يب ٦ه٫٭٨ ىٍ غ٭ٍر ا٦ٛب٨ ٦طوػبر ٬ ٪طب٪ي ٦طشٛي -ص 

ٖؿبئيٯ ٣ٛ٦ّ اسز ا٬ٍأ ٦شليا٢ط١ٛ ٦طش١٧ ثَ ٦٭اٍى ْ٭ٔ ٍا سٱيٯ  ٖ٭ٮ –ٮ سجػَ

يي٤ . ٫ٚي ٬ ىٍ اهشيبٍ ٦َاػًب٨ َٖاٍ ىٰي سب ىٍ س٫هي٥ ضٛ٭ائيٯ ٦٭ٍى اسشٓبىٮ َٖاٍ ٞيَى

. اسشٓبىٮ اُ ا٬ٍأ ٦ِث٭ٍ ٦ب٪ى اسش٧بو ضٛبيز ٪يسز

. ٫ٚيىاىسشب٨ ٣ٛ٦ّ اسز ضٛبيز ٚشجي ٬ ضٓبٰي ٍا ٧ٰٯ ٬ٖز ٖج٭٠  -69 هادُ

َٰٞبٮ . ٍسيضٛبيز ضٓبٰي ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٬ ثٯ ا٦ؿبء يب اطَ ا٪ٟطز ضبٚي ٦ي

ضبٚي س٭اى ٪ياضشٯ ثبضي، ٦َاست ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٬ ا٪كجبٔ ضٛبيز ثب ٫٦يٍػبر 

. ض٭ى غ٭ٍس٧ؼ٣س سػييٕ ٦ي

ىييٮ،  ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ سًٗيت ٚيَٓي، ٫٦٭ـ ثٯ ضٛبيز ضبٚي اسز ٬ ثِٮ -70 هادُ

٢٬ي يب ٖي٥ ٪ياضشٯ يب ثٯ آ٪ب٨ ىسشَسي ٪ياٍى ٬ ٪ػت ٖي٥ ٪يِ ٦٭ػت ثبضي ٬ ٦لؼ٭ٍ ٦ي

ْ٭ر ٬ٖز يب س٭ػٯ ؾٍَ ثٯ ٦لؼ٭ٍ ض٭ى، سب كؿ٭ٍ ٬ ٦ياه٣ٯ ٢٬ي يب ٖي٥ يب ٪ػت ٖي٥ ٬ 

ىاضشٯ ثبضي،  ٧ٰـ٫ي٩ ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ٢٬ي يب ٖي٥ ه٭ى ٦َسٛت ػ٤َ ضيٮ يب ٦ياه٣ٯ ىٍ آ٨

٫ٚي ٬ ه٭ى ا٦َ ٚيَٓي ٍا سًٗيت ٦ي ي٫٭ا٨ ٖي٥ ٦٭ٖز سًيي٩ ٬ يب ىاىسشب٨ ضوػي ٍا ثٯ

ي١٧  ٮ ػ٤َ ٬ ػ٣٭ٞيَي اُ َْاٍ ٦شٱ٥ ثٯآ٬ٍي اى٠اٖيا٦بر ؾ٬ٍَي ٍا ثَاي كٓم ٬ ػ٧ى

ىييٮ، ٢٬ي ٬ يب ٖي٥ ا٬ ثٯ ي٣٣ي اُ ٖجي١ ثيٱ٭ضي ٖبىٍ  اي٩ ك٥ٛ ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ثِٮ. آ٬ٍى٦ي

. ثٯ ضٛبيز ٪جبضي ٪يِ ػبٍي اسز

ىٍ هػ٭ظ ضوع سٓيٯ ْٗف ىٍ ىيب٬ي ٚيَٓي ٚٯ ػ٫جٯ ٦ب٢ي ىاٍى  -سجػَٮ 

س٭ا٪ي ٍيبيز سَسيت ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ اي٩ ٦بىٮ ا٢ِا٦ي اسز ٬ ىٍ َيَ ٦٭اٍى ٦ب٢ي، سٓيٯ ٦ي

. ضوػبً قَف ضٛبيز ٪٧بيي

ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ سًٗيت ٚيَٓي ٫٦٭ـ ثٯ ضٛبيز ضبٚي اسز، اَٞ  -71 هادُ

سَدَسز ٖب٪٭٪ي ا٬ ثب ٬ػ٭ى ٦ػ٣لز  ىييٮ ق١ٓ يب ٦ؼ٫٭٨ ثبضي ٬ ٢٬ي ٖٱَي يب ثِٮ

٧ٰـ٫ي٩ ىٍ ٦٭ٍى . ٫ٚيي٣يٯ اٖيا٤ ثٯ ضٛبيز ٪٫ٛي، ىاىسشب٨ ٦٭ؾ٭و ٍا سًٗيت ٦يي٦٭٠ّ

ىييٞب٪ي ٚٯ ثٯ ي٣٣ي اُ ٖجي١ ٣ً٦٭٢يز ػس٧ي يب ٫ًٰي يب ٚٱ٭٢ز س٩، ٪بس٭ا٨ اُ اٖب٦ٯ  ثِٮ





غ٭ٍر، اي٩ىٍ . ٫ٚي٬اْٗز آ٪ب٨ سًٗيت ٦يىي٭ي ٰسش٫ي، ىاىسشب٨ ٦٭ؾ٭و ٍا ثب ػ٣ت ٤

٦٭ٖ٭ِ ضي٨ سًٗيت يب اػَاي ك٥ٛ ٪يِ ٫٦٭ـ ثٯ ٦٭اْٗز  ،ىٍ هػ٭ظ اَْاى ٦لؼ٭ٍ

. ىاىسشب٨ اسز

َٰٞبٮ ٦ٗب٦بر ٬ اضوبظ ٍس٧ي اُ ٬ٖ٭و يٛي اُ ػَائ٥ َيَٖبث١ ٌٞضز   -72هادُ 

 .ثٯ ىاىسشب٨ اقالو ى٫ٰي ىٍ ك٭ُٮ ٚبٍي ه٭ى ٦ك٣ى ض٭٪ي، ٫ٓ٣ٛ٦ي ٦٭ؾ٭و ٍا ْ٭ٍي

ض٭ى، كٕ ٪هبٍر ٬ اٍائٯ ٬ٍي ٚٯ ثٯ ثبُدَس اٍػبو ٦يىاىسشب٨ ىٍ ا٤ -73 هادُ

. س٣ًي٧بر ال٤ُ ٍا ىاٍى

س٭ا٪ي ىٍ سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي كؿ٭ٍ يبثي ٬ ثَ ٪ل٭ٮ ا٪ؼب٤ آ٨ ىاىسشب٨ ٦ي -74 هادُ

. س٭ا٪ي ػَيب٨ سلٗيٗبر ٍا ٦ش٭ّٖ سبُى٪هبٍر ٫ٚي؛ ا٦ب ٪٧ي

ىٍ ك٭ُٮ ا٬ ٪ي اسز ٚٯ سلٗيٗبر ٪هبٍر ثَ سلٗيٗبر ثَ يٱيٮ ىاىسشب -75 هادُ

. آيي، َٰ ؿ٫ي ٍاػى ثٯ ا٦َي ثبضي ٚٯ هبٍع اُ آ٨ ك٭ُٮ اسٓبٔ اْشبىٮ اسز ي١٧ ٦يثٯ

س ثو٭اٰي يب ػَيب٨ سلٗيٕ ىٍ ػ٦َي ٍا اُ ثبُدَ آ٪ٛٯىاىسشب٨ ديص اُ  -76 هادُ

س٭ا٪ي اػَاي ثَهي سلٗيٗبر ٬ ق٭ٍ ٣ٚي ثٯ ثبُدَس ٬اٌٞاٍ ٫ٚي، ٦ي سلٗيٗبر ٍا ثٯ

غ٭ٍر، ثبُدَس ٣ٛ٦ّ اسز ْٗف سلٗيٕ ىٍ اي٩. دَس سٗبؾب ٫ٚيٍا اُ ثبُ اٖيا٦بر ال٤ُ

. يب اٖيا٤ ٦٭ٍى سٗبؾبي ىاىسشب٨ ٍا ا٪ؼب٤ ىٰي ٬ ٪شيؼٯ ٍا ٪ِى ٬ي اٍسب٠ ٫ٚي

٬ ( ح)، ( ة)، (ا٢ّ)٦٭ؾ٭و ث٫يٰبي  ػَائ٥ىٍ غ٭ٍر ٦طٱ٭ى ث٭ى٨  -77هادُ

ثَاي كٓم سشب٨ اي٩ ٖب٪٭٨، سب ديص اُ كؿ٭ٍ ٬ ٦ياه٣ٯ ثبُدَس، ىاى( 302)٦بىٮ ( ر)

هٓي ضي٨ ٦شٱ٥ آ٬ٍي اى٢ٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ ٬ ػ٣٭ٞيَي اُ َْاٍ ٬ ٤آطبٍ ٬ يالئ٥، ػ٧ى

. آ٬ٍىي١٧ ٦ياٖيا٦بر ال٤ُ ٍا ثٯ

٦طٱ٭ى ٚٯ ٍسييٞي ثٯ آ٪ٱب اُ غالكيز ىاىٞبٮ ٦ل١  ػَائ٥ىٍ ٦٭ٍى  -78 هادُ

آطبٍ  يار ال٤ُ ٍا ثَاي ػ٣٭ٞيَي اُ ا٦لبهبٍع اسز، ىاىسشب٨ ٣ٛ٦ّ اسز س٧ب٤ اٖيا٤

ٚٯ ثَاي ٚطّ ػ٤َ ال٤ُ  ٤ٍ ٬ َْاٍ ٬ ٦وٓي ضي٨ ٦شٱ٥ ا٪ؼب٤ ىٰي ٬ َٰ سلٗيٗي ٍاع

. ي١٧ آ٬ٍى ٬ ٪شيؼٯ اٖيا٦بر ه٭ى ٍا ْ٭ٍي ثٯ ٦َػى ٖؿبئي غب٢ق اٍسب٠ ٫ٚيثيا٪ي، ثٯ





س٭ا٪ي سب ٖج١ اُ غي٬ٍ ٚيَٓه٭اسز ٖبث١ ٌٞضز، ضبٚي ٦ي ػَائ٥ىٍ  -79 هادُ

. ٫ٚيسشب٨ َٖاٍ سَ٘ سًٗيت غبىٍ ٦يىٍ اي٩ غ٭ٍر، ىاى. ىٍه٭اسز سَ٘ سًٗيت ٫ٚي

سب٠ اُ سبٍين غي٬ٍ َٖاٍ ثبٍ سب يٙس٭ا٪ي سًٗيت ٦ؼيى ٦شٱ٥ ٍا ْٗف ثَاي يٙضبٚي ٦ي

. ه٭اسز ٫ٚيسَ٘ سًٗيت ىٍ

سًِيَي ىٍػٯ ٰٓز ٬ ٰطز، ؿ٫ب٪ـٯ ضبٚي ٬ػ٭ى ٪ياضشٯ  ػَائ٥ىٍ   -80 هادُ

يب ٌٞضز َٚىٮ ثبضي، ىٍ غ٭ٍر ْٗيا٨ سبثٗٯ ٦لٛ٭٦يز ٦إطَ ٚيَٓي، ٦ٗب٤ ٖؿبئي 

س٭ا٪ي دس اُ سٓٱي٥ اسٱب٤ ثب ٦الكهٯ ٬ؾى اػش٧بيي ٬ س٭اثٕ ٦شٱ٥ ٬ ا٬ؾبو ٬ اك٭ا٢ي  ٦ي

ٍاي اُ ٦شٱ٥ ة ٚٯ ٦٭ػت ٬ٖ٭و ػ٤َ ضيٮ اسز ٬ ىٍ غ٭ٍر ؾ٬ٍَر ثب أهٌ ا٢شِا٤ ٚشجي

ثبٍ اُ سًٗيت ٦شٱ٥ ه٭ىىاٍي ٪٧بيي ٬ َٖاٍ ثبيٟب٪ي  ٍيبيز ٦ٍَٗار ٖب٪٭٪ي، ْٗف يٙ

اي٩ َٖاٍ نَِ ىٮ ٬ٍُ اُ سبٍين اثالٌ، ٖبث١ ايشَاؼ ىٍ ىاىٞبٮ . د٬َ٪يٮ ٍا غبىٍ ٫ٚي

. ٚيَٓي ٦َث٭ـ اسز

سًِيَي ىٍػٯ ضص، ٰٓز ٬ ٰطز ٚٯ ٦ؼبُار آ٪ٱب ٖبث١  ػَائ٥ىٍ   -81 هادُ

َٞىييٮ  سز، ؿ٫ب٪ـٯ ضبٚي ٬ػ٭ى ٪ياضشٯ، ٌٞضز َٚىٮ يب هسبٍر ٬اٍىٮ ػجَا٨س٣ًيٕ ا

ىييٮ، سَسيت دَىاهز آ٨ ىٍ ٦ير ٦طوػي ىاىٮ ض٭ى ٬ ٦شٱ٥  ثبضي ٬ يب ثب ٦٭اْٗز ثِٮ

س٭ا٪ي دس اُ أهٌ ٦٭اْٗز ٦شٱ٥ ٦ي ىاىسشب٨٪يِ ْبٖي سبثٗٯ ٦لٛ٭٦يز ٦إطَ ٚيَٓي ثبضي، 

٦بٮ سب ى٬ سب٠ ٣ً٦ٕ  ، سًٗيت ٬ي ٍا اُ ضص٬ ىٍ غ٭ٍر ؾ٬ٍَر ثب أهٌ سأ٦ي٩ ٦ش٫بست

 ىسش٭ٍٰبي٦شٱ٥ ٍا كست ٦٭ٍى، ٣ٛ٦ّ ثٯ اػَاي ثَهي اُ  ىاىسشب٨غ٭ٍر، ىٍ اي٩. ٫ٚي

: ٫ٚيُيَ ٦ي

ثبٍ ٦بىي يب ىييٮ ىٍ ػٱز ٍْى يب ٚبٰص آطبٍ ُيب٨ اٍائٯ هي٦بر ثٯ ثِٮ -ا٢ّ 

ىييٮ  ي ٪بضي اُ ػ٤َ ثب ٍؾبيز ثِٮ٫ً٦٭

َٰ قَيٕ ٍاػًٯ ثٯ دِضٙ، ى٦ٍب٪ٟبٮ، ثي٧بٍسشب٨ ٬ يب ثٯ سَ٘ ايشيبى اُ قَيٕ ٤ -ة

ىيَٟ، كياٚظَ نَِ ضص ٦بٮ 

سب٠  ٍ ثٯ ٦ير يٙه٭ىىاٍي اُ اضشُب٠ ثٯ ٚبٍ يب كَْٯ ٦ًي٩، كياٚض -ح 





سب٠  ٦ٛب٨ ٦ًي٩، كياٚظَ ثٯ ٦ير يٙه٭ىىاٍي اُ ٍْز ٬ آ٦ي ثٯ ٦ل١ يب  -ر 

٨ ىاىسشب٨، كياٚظَ سًيي٦ًَْي ه٭ى ىٍ ٦ُب٪ٱبي ٦ًي٩ ثٯ ضوع يب ٦ٗب٦ي ثٯ  -ص 

سب٠  ثٯ ٦ير يٙ

ا٫٧٢ًٓٯ ثب ا٪ؼب٤ ىاى٨ ٚبٍ ىٍ ايب٤ يب سبيبر ٦ًي٩ ىٍ ٦إسسبر ي٧٭٦ي يب يب٤ -ع 

سب٠  سب٨، كياٚظَ ثٯ ٦ير يٙسًيي٩ ىاىس

ايبر اي ىٍ ايب٤ ٬ سضَٚز ىٍ ٚالسٱب يب ػ٣سبر آ٦٭ُضي، ٫َْٰٟي ٬ كَْٯ -ؽ 

سب٠  ٦ًي٩ كياٚظَ، ثٯ ٦ير يٙ

ٞ٭اٰي٫ب٦ٯ، ثٯ ٍا٪٫يٞي ثب ٬سبي١ ٪٣ٗيٯ ٦٭س٭ٍي ٬ سل٭ي١ ىاى٨  يي٤ اٖيا٤ -ف 

سب٠  كياٚظَ ثٯ ٦ير يٙ

اُ آ٨، كياٚظَ ثٯ ٦ير يٙ سب٠ يي٤ ك١٧ سالف ىاٍاي ٦ؼ٭ُ يب اسشٓبىٮ  -م 

ثٯ سًيي٩ ىاىسشب٨، ثَاي ٦ير ٦ًي٩ ىييٮ  يي٤ اٍسجبـ ٬ ٦الٖبر ثب ضَٚبء ػ٤َ ٬ ثِٮ -ى 

٦َاػى ي١ ىاى٨ ٌٍٞ٪ب٦ٯ ثب ايال٤ ٦َاست ثٯ ٫٧٦٭ييز ه٬َع اُ ٚط٭ٍ ٬ سل٭ -ً 

٦بٮ  ٦َث٭ـ، كياٚظَ ثٯ ٦ير ضص

 ػَائ٥ٚٯ ٦شٱ٥ ىٍ ٦ير س٣ًيٕ ثٯ اسٱب٤ اٍسٛبة يٛي اُ ىٍ غ٭ٍسي -1سجػَٮ 

٦سش٭ػت كي، ٖػبظ يب سًِيَ ىٍػٯ ٰٓز ٬ ثبالسَ ٦٭ٍى سًٗيت َٖاٍ ٞيَى ٬ سًٗيت 

٦ٗب٤ ٖؿبئي ٍا اػَاء ٪٫ٛي، َٖاٍ  ىسش٭ٍٰبيه٭اسز َٞىى ٬ يب ٬ي ٫٦شٱي ثٯ غي٬ٍ ٚيَٓ

آيي ٬ ٦يسي ٚٯ سًٗيت ي١٧ ٦ي٦ٍَٗار ٦َث٭ـ ثٯ سًيى، سًٗيت ثٯ س٣ًيٕ، ٢ُ٭ ٬ ثب ٍيبيز

ؿ٫ب٪ـٯ ٦شٱ٥ اُ اسٱب٤ ى٤٬ . ض٭ى٣ً٦ٕ ث٭ىٮ اسز، ػِء ٦ير ٬َ٦ٍ ٦ُب٨ ٦لس٭ة ٪٧ي

اسز ثٯ ٦ٓبى  ٦َػى غبى٫٫ٍٚيٮ َٖاٍ ٣ٛ٦ّ. ٫ٚيسجَئٯ َٞىى، ىاىٞبٮ َٖاٍ س٣ًيٕ ٍا اثٗبء ٦ي

. اي٩ سجػَٮ ىٍ َٖاٍ غبىٍٮ سػَيق ٫ٚي

َٖاٍ س٣ًيٕ سًٗيت، نَِ ىٮ ٬ٍُ دس اُ اثالٌ، ٖبث١ ايشَاؼ ىٍ ىاىٞبٮ  -2 سجػَٮ

. اسز غب٢ق

َٰٞبٮ ىٍ ٦ير َٖاٍ س٣ًيٕ سًٗيت ٣ً٦٭٤ ض٭ى ٚٯ ٦شٱ٥ ىاٍاي سبثٗٯ  -3 سجػَٮ

و غبى٫٫ٍٚيٮ ٢ُ٭ ٬ ٬سي٣ٯ ٦َع ؤطَ اسز، َٖاٍ ٦ِث٭ٍ ثالْبغ٣ٯ ثٯ٦لٛ٭٦يز ٚيَٓي ٤





٦يسي ٚٯ سًٗيت ٣ً٦ٕ ث٭ىٮ اسز، ػِء ٦ير ٬َ٦ٍ ٦ُب٨ . ض٭ىسًٗيت اُ سََْٞشٯ ٦ي

. ض٭ى٦لس٭ة ٪٧ي

س٭ا٪ي ىٍغ٭ٍر ٬ػ٭ى ضَايف ٖب٪٭٪ي، اي٧ب٠ ٦ٍَٗار اي٩ ثبُدَس ٦ي -4 سجػَٮ

. ٦بىٮ ٍا اُ ىاىسشب٨ ىٍه٭اسز ٫ٚي

ض٭ى، ىاىٞبٮ ٮ ٦كَف ٦يق٭ٍ ٦سشٗي٥ ىٍ ىاىٞب ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ د٬َ٪يٮ ثٯ -5 سجػَٮ

. س٭ا٪ي ٦ٍَٗار اي٩ ٦بىٮ ٍا اي٧ب٠ ٫ٚي٦ي

طجز َٖاٍ س٣ًيٕ سًٗيت ىٍ ىْشَ ٦وػ٭غي ىٍ ٬اكي سؼ١ ٚيَٓي  -6سجػَٮ 

ٚٯ ٦شٱ٥ ىٍ ٦ير ٦ٍَٗ، سَسيجبر ٫٦يٍع ىٍ َٖاٍ ٍا ٍيبيز ٪٧٫بيي، ض٭ى ٬ ىٍ غ٭ٍسي ٦ي

 .َٞىى س٣ًيٕ ٢ُ٭ ٦ي

ٖبث١  ٦ؼبُار آ٪ٱب ىٍ ػَائ٥ سًِيَي ىٍػٯ ضص، ٰٓز ٬ ٰطز ٚٯ -82هادُ 

ىييٮ يب ٦ييي  س٭ا٪ي ثٯ ىٍه٭اسز ٦شٱ٥ ٬ ٦٭اْٗز ثِٮ، ٦ٗب٤ ٖؿبئي ٦ياسزس٣ًيٕ 

هػ٭غي ٬ ثب أهٌ سأ٦ي٩ ٦ش٫بست، كياٚظَ ى٬ ٦بٮ ٦ٱ٣ز ثٯ ٦شٱ٥ ثيٰي سب ثَاي سلػي١ 

س٭ا٪ي ي٩ ٦ٗب٤ ٖؿبئي ٦ي٧ٰـ٩. ٌٞضز ضبٚي يب ػجَا٨ هسبٍر ٪بضي اُ ػ٤َ اٖيا٤ ٫ٚي

ثَاي كػ٭٠ سبُش ثي٩ قَْي٩، ٦٭ؾ٭و ٍا ثب س٭إْ آ٪ب٨ ثٯ ض٭ٍاي ك١ اهشالِ يب 

٦ير ٦يب٪ؼيَٟي ثيص اُ سٯ ٦بٮ . اي ثَاي ٦يب٪ؼيَٟي اٍػبو ىٰي ضوع يب ٦إسسٯ

ثبٍ ٬ ثٯ ٦يِا٨ ٦ٌٚ٭ٍ ٦بىٮ ىٍ غ٭ٍر اٖشؿبء ْٗف ثَاي ي٦ٙٱ٣شٱبي ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ اي٩ . ٪يسز

اَٞ ضبٚي ٌٞضز ٫ٚي ٬ ٦٭ؾ٭و اُ ػَائ٥ ٖبث١ ٌٞضز ثبضي، سًٗيت . سزٖبث١ س٧ييي ا

ىٍ سبيَ ٦٭اٍى، اَٞ ضبٚي ٌٞضز ٫ٚي يب هسبٍر ا٬ ػجَا٨ ض٭ى ٬ يب . ض٭ى٦٭ٖ٭ِ ٦ي

ٍاػى ثٯ دَىاهز آ٨ س٭إْ كبغ١ ض٭ى ٬ ٦شٱ٥ ْبٖي سبثٗٯ ٦لٛ٭٦يز ٦إطَ ٚيَٓي ثبضي، 

٦بٮ سب ى٬ سب٠ ٣ً٦ٕ  ٖيت ٬ي ٍا اُ ضصس٭ا٪ي دس اُ أهٌ ٦٭اْٗز ٦شٱ٥، سى٦ٗب٤ ٖؿبئي ٦ي

اي٩ ٖب٪٭٨ كست ( 81)ٰبي ٦بىٮ غ٭ٍر، ٦ٗب٤ ٖؿبئي ٦شٱ٥ ٍا ثب ٍيبيز سجػَٮىٍ اي٩. ٫ٚي

٧ٰـ٫ي٩ ىٍ غ٭ٍر . ٫ٚي٦٭ٍى، ٣ٛ٦ّ ثٯ اػَاي ثَهي ىسش٭ٍٰبي ٦٭ؾ٭و ٦بىٮ ٦ٌٚ٭ٍ ٦ي

اسز ضبٚي يي٤ اػَاي سًٱيار ٦٭ٍى س٭إْ اُ س٭ي ٦شٱ٥  ثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ، ث٫ب ثٯ ىٍه٭

. ىٰييب ٦ييي هػ٭غي، َٖاٍ س٣ًيٕ سًٗيت ٍا ٢ُ٭ ٬ سًٗيت ٍا اىا٦ٯ ٦ي





ىاىسشب٨ س٭ا٪ي س٣ًيٕ سًٗيت يب اٍػبو ثٯ ٦يب٪ؼيَٟي ٍا اُ ثبُدَس ٦ي -سجػَٮ

 .سٗبؾب ٪٧بيي

اى٢ٯ آ٨ قي ٪شيؼٯ ٦يب٪ؼيَٟي ثٯ غ٭ٍر ٦ط٬َف ٬ ثب ًَٚ  -83 هادُ

ٍسي، ثَاي ثٍَسي ٬ سأييي ٬ اٖيا٦بر ي٦يب٪ؼيَٟ ٬ قَْي٩ ٤ يغ٭ٍس٧ؼ٣سي ٚٯ ثٯ ا٦ؿب

ىٍ غ٭ٍر كػ٭٠ س٭إْ، . ض٭ىثًيي كست ٦٭ٍى ٪ِى ٦ٗب٤ ٖؿبئي ٦َث٭ـ اٍسب٠ ٦ي

. ًَٚ سًٱيار قَْي٩ ٬ ؿٟ٭٪ٟي ا٪ؼب٤ آ٪ٱب ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ا٢ِا٦ي اسز

٦بىٮ ( ع)ا٫٧٢ًٓٯ ٦٭ؾ٭و ث٫ي ٞي ا٪ؼب٤ ىاى٨ ٚبٍ ىٍ ٦إسسبر يب٤ؿٟ٭٨ -84 هادُ

سَسيت ٦يب٪ؼيَٟي ٬ ضوع يب اضوبغي ٚٯ ثَاي ٦يب٪ؼيَٟي ا٪شوبة اي٩ ٖب٪٭٨ ٬ ( 81)

اي اسز ٚٯ نَِ سٯ ٦بٮ اُ ٪ب٦ٯاي٩ ٖب٪٭٨ ثٯ ٦٭ػت آيي٩( 82)ض٭٪ي، ٦٭ؾ٭و ٦بىٮ ٦ي

ض٭ى ٬ دس اُ سأييي االػَاء ضي٨ اي٩ ٖب٪٭٨ س٭سف ٬ُيَ ىاىٞسشَي سٱيٯ ٦يسبٍين ال٤ُ

. ٍسي٬ُيَا٨ ٦يٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ثٯ سػ٭يت ٰيأر

ا٧٢ب٠ دَىاهز ض٭ى، دس اُ اسوبً  ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ىيٯ ثبيي اُ ثيز -85 هادُ

سػ٧ي٥ ٖب٪٭٪ي ٍاػى ثٯ سبيَ ػٱبر، د٬َ٪يٮ ثٯ ىسش٭ٍ ىاىسشب٨ ثَاي غي٬ٍ ك٥ٛ 

. ض٭ى٦ٗشؿي ثٯ ىاىٞبٮ اٍسب٠ ٦ي

اي٩ ٖب٪٭٨، ؿ٫ب٪ـٯ ٦شٱ٥ ٬ ضبٚي ( 302)٦٭ؾ٭و ٦بىٮ  ػَائ٥ىٍ َيَ  -86 هادُ

كبؾَ ٬ ضبٚي ٬ػ٭ى ٪ياضشٯ يب ٌٞضز َٚىٮ ثبضي ٬ سلٗيٗبر  كبؾَ ثبض٫ي يب ٦شٱ٥

س٭ا٪ي ٍأسبً يب ثٯ ىٍه٭اسز ثبُدَس، ثب ايِا٤ ٦شٱ٥ ٦ٗي٦بسي ٥ٰ ٚب١٦ ثبضي، ىاىسشب٨ ٦ي

ثالْبغ٣ٯ ثي٨٬ ثٯ ىاىٞبٮ ٬ ىٍ غ٭ٍر كؿ٭ٍ ضبٚي ثٯ ٧َٰاٮ ا٬، ىي٭اي ٚيَٓي ٍا 

، ىاىٞبٮ ثي٨٬ سأهيَ ىٍ اي٩ ٦٭ٍى. غ٭ٍر ضٓبٰي ٦كَف ٫ٚي غي٬ٍ ٚيَٓه٭اسز ثٯ

٫ٚي ٚٯ كٕ ىاٍى ثَاي سًيي٩ ٬ٚي١ ٬ سياٍ٘ ىٰي ٬ ثٯ ٦شٱ٥ سٓٱي٥ ٦يسطٛي١ ػ٣سٯ ٦ي

ىْبو ٦ٱ٣ز ثو٭اٰي ٚٯ ىٍ غ٭ٍر ىٍه٭اسز ٦شٱ٥، كيا١ٖ سٯ ٬ٍُ ثٯ ا٬ ٦ٱ٣ز ىاىٮ 

َٰٞبٮ . سٓٱي٥ اي٩ ٦٭ؾ٭و ٬ دبسن ٦شٱ٥ ثبيي ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ىاىٞبٮ ٖيي ض٭ى. ض٭ى ٦ي

٫ٚي ٬ اسشٓبىٮ ٪٫ٛي، ىاىٞبٮ ىٍ ٧ٰب٨ ػ٣سٯ، ٍسييٞي ٬ ٍأي غبىٍ ٦ي ٦شٱ٥ اُ اي٩ كٕ





اَٞ ؾ٩٧ ٍسييٞي ا٪ؼب٤ سلٗيٗبسي ٍا ال٤ُ ثيا٪ي، آ٪ٱب ٍا ا٪ؼب٤ ٬ يب ىسش٭ٍ س٧ٛي١ 

أهٌ سأ٦ي٩ ٦ش٫بست اُ ٦شٱ٥ ثب . ىٰيسلٗيٗبر ٍا ثٯ ىاىسشب٨ يب ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٦ي

س٭ا٪ي كياٚظَ نَِ د٫غ ٬ٍُ ا٨ ٦يضبٚي ىٍ غ٭ٍر ٦كب٢جٯ ؾٍَ ٬ ُي. ىاىٞبٮ اسز

س٭ا٪ي ْبٌٍ اُ ا٦َ ٚيَٓي ثٯ ىي٭اي ؾٍَ ٬ ىاىه٭اسز ه٭ى ٍا سٗيي٥ ٫ٚي ٬ ىاىٞبٮ ٦ي

. ُيب٨ ٍسييٞي ٬ ٍأي ٦ٗشؿي غبىٍ ٪٧بيي

َٖائ٩ ٬ ا٦بٍار، اكش٧ب٠ ٖ٭ي ى٫ٰي ٚٯ  يَٰٞبٮ ٦أ٦٭ٍا٨ دسز ثَ ٦ج٫ب -87هادُ 

٫٦ٓؼَٮ، اس٣لٯ ٤َٞ، ثسشٯ دسشي كب٬ي ٦٭اى ٦ويٍ، س٧ي، ٦ي٬َٛثي هكَ٪ب٘ ٬ يب ٦٭اى 

غالف ثٯ دسز ٬ يب سبيَ آالر ٬  اٖال٤ ا٫٦يشي ٦كبثٕ ْٱَسز ايال٦ي اُ س٭ي ٦َاػى ًي

٬ٍي ض٭ى ٬ ٦٭ؾ٭و ِ اى٬ار ػ٤َ اسز، ٦ل٧٭٢ٯ دسشي ثب س٫هي٥ غ٭ٍس٧ؼ٣س س٭ٖيّ ٦ي

غالف ٬ ثٍَسي، ىٍ  ىاىسشب٨ دس اُ أهٌ ٪هَ ٦َاػى ًي. ٍسيثٯ اقالو ىاىسشب٨ ٦ي

. ٫ٚيغ٭ٍر ٫٦شٓي ث٭ى٨ اكش٧ب٠، ثالْبغ٣ٯ ىسش٭ٍ اسشَىاى يب اٍسب٠ ثسشٯ دسشي ٍا غبىٍ ٦ي

ىٍ ا٦٭ٍي ٚٯ اُ قَِ ىاىسشب٨ ثٯ ٦ًب٨٬ ىاىسشب٨ يب ىاىيبٍ اٍػبو  -88 هادُ

٦ب٤ ٬نبيّ ٬ اهشيبٍار ىاىسشب٨ ٍا ىاٍ٪ي ٬ سلز س٣ًي٧بر ض٭ى، آ٪ب٨ ىٍ ا٦٭ٍ ٦ل٭٢ٯ ر ٦ي

ىٍ َيبة ىاىسشب٨ ٬ ٦ًب٨٬ ا٬، ىاىيبٍي ٚٯ سبثٗٯ . ٫٫ٚي٬ ٪هبٍر ا٬ ا٪ؼب٤ ٬نيٓٯ ٦ي

ٖؿبئي ثيطشَي ىاٍى ٬ ىٍ غ٭ٍر سسب٬ي، ىاىيبٍي ٚٯ س٩ ثيطشَي ىاٍى، ػب٪طي٩ 

. ض٭ى ىاىسشب٨ ٦ي

 

بازپرس ٍظايف ٍ اختيارات  -فصل چْارم 

ٍ حذٍد آى  بازپرساختيارات   -اٍل هبحث 

ض٬َو ثٯ سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي اُ س٭ي ثبُدَس ٫٦٭ـ ثٯ اٍػبو ىاىسشب٨  -89هادُ 

٫ٚي، ٦َاست ٍا ْ٭ٍي ؿ٫ب٪ـٯ  ثبُدَس، ٪بنَ ٬ٖ٭و ػ٤َ ثبضي سلٗيٗبر ٍا ض٬َو ٦ي. اسز

. ىٰيٍسب٪ي ٬ ىٍ غ٭ٍر اٍػبو ىاىسشب٨، سلٗيٗبر ٍا اىا٦ٯ ٦يثٯ اقالو ىاىسشب٨ ٦ي

سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي، ٦ؼ٧٭يٯ اٖيا٦بر ٖب٪٭٪ي اسز ٚٯ اُ س٭ي ثبُدَس يب  -90 هادُ





آ٬ٍي اى٢ٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ، ض٫بسبيي، يبْش٩  ىيَٟ ٦ٗب٦بر ٖؿبئي، ثَاي كٓم آطبٍ ٬ يالئ٥ ٬ ػ٧ى

. ض٭ى٬ ػ٣٭ٞيَي اُ َْاٍ يب ٦وٓي ضي٨ ٦شٱ٥ ا٪ؼب٤ ٦ي

٦َٟ ىٍ ٦٭اٍىي  ٞيَىغ٭ٍر ٦ل٦َب٪ٯ غ٭ٍر ٦ي سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي ثٯ -91 هادُ

اضوبغي ٚٯ ىٍ ػَيب٨ سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي  ٮ٣ٚي. ٪٧بيي ٚٯ ٖب٪٭٨ ثٯ ٪ل٭ ىيَٟي ٦ٍَٗ

ٍ غ٭ٍر سو٣ّ، ثٯ ٦ؼبُار ػ٤َ كؿ٭ٍ ىاٍ٪ي ٦٭نّ ثٯ كٓم اي٩ اسَاٍ ٰسش٫ي ٬ ى

. ض٭٪ياي ٦لٛ٭٤ ٦ياسَاٍ ض٣ُي ٬ كَْٯ ياْطب

 ػَائ٥ىٍ َيَ . ثَ يٱيٮ ثبُدَس اسز ػَائ٥سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي س٧ب٤  -92 هادُ

اي٩ ٖب٪٭٨، ىٍ غ٭ٍر ٪ج٭ى٨ ثبُدَس، ىاىسشب٨ ٪يِ ىاٍاي س٧ب٤ ( 302)٦٭ؾ٭و ٦بىٮ 

ىٍ اي٩ كب٢ز، ؿ٫ب٪ـٯ . ٬نبيّ ٬ اهشيبٍاسي اسز ٚٯ ثَاي ثبُدَس سًيي٩ ضيٮ اسز

ىاىسشب٨ ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي ٍا ثٯ ىاىيبٍ اٍػبو ىٰي، َٖاٍٰبي ٪ٱبئي ىاىيبٍ ٬ 

ٰي ثٯ ثبُىاضز ٦شٱ٥، ثبيي ىٍ ٧ٰب٨ ٬ٍُ غي٬ٍ ثٯ ٪هَ ىاىسشب٨ ٧ٰـ٫ي٩ َٖاٍ سأ٦ي٩ ٫٦ز

ثبٍٮ ٍِ ثيسز ٬ ؿٱبٍ سبيز ىٍ اي٩ثَسي ٬ ىاىسشب٨ ٪يِ ٣ٛ٦ّ اسز كياٚظَ ل

. انٱبٍ٪هَ ٫ٚي

٬ ىٍ غ٭ٍر يي٤ كؿ٭ٍ ثبُدَس يب ٬ًٌ٦ٍ ث٭ى٨ ٬ي اُ ا٪ؼب٤ ٬نيٓٯ  -سجػَٮ

اي٩ ٖب٪٭٨، ( 302)٦٭ؾ٭و ٦بىٮ  ػَائ٥ىٍ  يي٤ ىسشَسي ثٯ ثبُدَس ىيَٟ ىٍ آ٨ ىاىسَا

ىاىٍس ىاىٞبٮ ثٯ سٗبؾبي ىاىسشب٨ ٬ سًيي٩ ٍئيس ك٭ُٮ ٖؿبئي، ٬نيٓٯ ثبُدَس ٍا ْٗف 

. ىٰيسب ٦ُب٨ ثبٖي ث٭ى٨ ٬ؾًيز ٦ٌٚ٭ٍ ا٪ؼب٤ ٦ي

قَْي ٬ ىٍ كي٬ى اهشيبٍار ٖب٪٭٪ي، سلٗيٗبر  ثبُدَس ثبيي ىٍ ٧ٚب٠ ثي -93 هادُ

. ي ٚٯ ثٯ ٪ٓى يب ؾٍَ ٦شٱ٥ اسز َْٔ ٪ٌٟاٍىٍا ا٪ؼب٤ ىٰي ٬ ىٍ ٚطّ ا٬ؾبو ٬ اك٭ا٠

سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي ثبيي ثٯ سَيز ٬ ثٯ ٪ل٭ ٦سش٧َ ا٪ؼب٤ ض٭ى ٬ ايب٤  -94 هادُ

. سًكي١ ٦ب٪ى ا٪ؼب٤ آ٨ ٪يسز

٬ يالئ٥ ػ٤َ، آطبٍ  يس ٣ٛ٦ّ اسز ثَاي ػ٣٭ٞيَي اُ ا٦لبثبُدَ -95 هادُ

. ٬ٖ٭و ػ٤َ سأهيَ ٪٫ٛيآ٬ٍي اى٢ٯ  ي١٧ آ٬ٍى ٬ ىٍ سلػي١ ٬ ػ٧ى اٖيا٦بر ْ٭ٍي ٍا ثٯ





ا٪شطبٍ سػ٭يَ ٬ سبيَ ٦طوػبر ٦َث٭ـ ثٯ ٰ٭يز ٦شٱ٥ ىٍ ٣ٚيٯ ٦َاك١  -96هادُ 

ٰب ٬ ٦َاػى ا٪شهب٦ي ٬ ٖؿبئي ٫٧٦٭و اسز ٦َٟ ىٍ ٦٭ٍى سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي س٭سف ٍسب٪ٯ

اضوبظ ُيَ ٚٯ س٫ٱب ثٯ ىٍه٭اسز ثبُدَس ٬ ٦٭اْٗز ىاىسشب٨ ضٱَسشب٨، ا٪شطبٍ سػ٭يَ 

 :ر ٦َث٭ـ ثٯ ٰ٭يز آ٪ب٨ ٦ؼبُ اسز٬ يب سبيَ ٦طوػب

٬ ( ح) ،(ة)، (ا٢ّ)ي٧يي ٦٭ؾ٭و ث٫يٰبي  ػَائ٦٥شٱ٧ب٨ ثٯ اٍسٛبة  -ا٢ّ

اي٩ ٖب٪٭٨ ٚٯ ٦ش٭اٍي ث٭ىٮ ٬ ىالي١ ٚبْي ثَاي س٭ػٯ اسٱب٤ ثٯ آ٪ب٨ ٬ػ٭ى ( 302)٦بىٮ ( ر)

ثٯ ٫٦ه٭ٍ ض٫بسبيي اُ قَيٕ ىيَٟي ا٦ٛب٨ ىسشيبثي ثٯ آ٪ب٨ ٦٭ػ٭ى ٪جبضي، ىاضشٯ ثبضي ٬ 

٪ٟبٍي آ٪ب٨ آ٪ب٨ ٬ يب س٧ٛي١ اى٢ٯ، سػ٭يَ اغ٣ي ٬ يب سػ٭يَ ثٯ ىسز آ٦يٮ اُ قَيٕ ؿٱَٮ

. ض٭ى٫٦شطَ ٦ي

٦شٱ٧ب٨ ىسشٟيَ ضيٮ ٚٯ ثٯ اٍسٛبة ؿ٫ي َْٗٮ ػ٤َ ٪سجز ثٯ اضوبظ ٦شًيى  -ة

ىييٞب٨ ٬ قَف ا٪ي ٬ سػ٭يَ آ٪ب٨ ثَاي آٞبٰي ثِٮ٬ ٪ب٣ً٦٭٦ي ٪ِى ثبُدَس اَٖاٍ َٚىٮ

. ض٭ىىي٭اي هػ٭غي س٭سف آ٪ب٨، ٫٦شطَ ٦يضٛبيز ٬ يب اٖب٦ٯ 

يب  ، ضبٰي، ٦ك٣ى، ايال٤ ٫٫ٚيٮ ػ٤َىييٮ ٫٦ه٭ٍ ك٧بيز اُ ثِٮ ثبُدَس ثٯ -97 هادُ

٬ ٧ٰـ٫ي٩ هب٪٭اىٮ ٦شٱ٥ ىٍ ثَاثَ سٱيييار، ىٍ غ٭ٍر ؾ٬ٍَر، ا٪ؼب٤  آ٪ب٨هب٪٭اىٮ 

ىاىٞسشَي ٨ ؾبثكب. ىٰيثَهي اُ اٖيا٦بر اكشيبقي ٍا ثٯ ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ىسش٭ٍ ٦ي

. ٬ اٍائٯ ِٞاٍش ثٯ ثبُدَس ٰسش٫ي ٣ٛ٦ّ ثٯ ا٪ؼب٤ ىسش٭ٍٰب

آ٬ٍي  ٫٦ه٭ٍ ػ٧ى اً سلٗيٗبر ٬ اٖيا٦بر ال٤ُ ٍا ثٯثبُدَس ثبيي ضوع -98 هادُ

، (ة)، (ا٢ّ)٦٭ؾ٭و ث٫يٰبي  ػَائ٥س٭ا٪ي ىٍ َيَ ي١٧ آ٬ٍى، ٢٬ي ٦ي اى٢ٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ ثٯ

آ٬ٍي  اُ ضٱ٭ى ٬ ٦ك٣ًب٨، ػ٧ىاي٩ ٖب٪٭٨، سٓشيص، سلٗيٕ ( 302)٦بىٮ ( ر)٬ ( ح)

اقاليبر ٬ اى٢ٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ ٬ يب َٰ اٖيا٤ ٖب٪٭٪ي ىيَٟي ٍا ٚٯ ثَاي ٚطّ ػ٤َ ال٤ُ 

غ٭ٍر، ا٨ ىاىٞسشَي اٍػبو ىٰي ٚٯ ىٍ اي٩ثيا٪ي، دس اُ ىاى٨ س٣ًي٧بر ال٤ُ ثٯ ؾبثف

. ٫ٚيؾ٩٧ ٪هبٍر، ؿ٫ب٪ـٯ س٧ٛي١ آ٪ٱب ٍا ال٤ُ ثيا٪ي، سػ٧ي٥ ٦ٗشؿي اسوبً ٦ي

َٰٞبٮ ثبُدَس ؾ٩٧ سلٗيٕ، ػ٤َ ىيَٟي ٍا ٚطّ ٫ٚي ٚٯ ثب ػ٤َ ا٠٬  -99 هادُ





٦َسجف ٪جبضي ٬ ثي٨٬ ضٛبيز ضبٚي ٪يِ ٖبث١ سًٗيت ثبضي، اٖيا٦بر ال٤ُ ٍا قجٕ ٖب٪٭٨ 

ي١٧  يَي اُ َْاٍ يب ٦وٓي ضي٨ ٦شٱ٥ ثٯثَاي كٓم آطبٍ ٬ يالئ٥ ٬ٖ٭و ػ٤َ ٬ ػ٣٭ٜ

ىٰي ٬ ىٍ غ٭ٍر اٍػبو ىاىسشب٨،  آ٬ٍى ٬ ٦ِ٧ٰب٨ ٦َاست ٍا ثٯ ىاىسشب٨ اقالو ٦ي ٦ي

. ىٰي سلٗيٗبر ٍا اىا٦ٯ ٦ي

ؿ٫ب٪ـٯ ػ٤َ ٚطّ ضيٮ اُ ػَائ٧ي ثبضي ٚٯ ثب ضٛبيز ضبٚي ٖبث١ سًٗيت  -سجػَٮ

. ٍسيىييٮ ٦ي اسز، ٦َاست ىٍ غ٭ٍر ا٦ٛب٨، س٭سف ىاىسشب٨ ثٯ ٪ل٭ ٦ٗشؿي ثٯ اقالو ثِٮ

اش ٍا  يَْي ٬ اى٢ٯس٭ا٪ي ىٍ ٫ٰٟب٤ سلٗيٗبر، ضٱ٭ى ه٭ى ٍا ٤ضبٚي ٦ي -100 هادُ

انٱبٍ ٫ٚي ٬ ىٍ سلٗيٗبر كؿ٭ٍ يبثي، غ٭ٍس٧ؼ٣س سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي يب سبيَ ا٬ٍأ 

د٬َ٪يٮ ٍا ٚٯ ثب  ؾ٬ٍَر ٚطّ كٗيٗز ٫٦بْبر ٪ياٍى، ٦كب٢ًٯ ٫ٚي ٬ يب ثٯ ِٰي٫ٯ ه٭ى اُ 

. آ٪ٱب سػ٭يَ يب ٬ٍ٪٭ضز ثٟيَى

ٍسي ثٯ ىٍ غ٭ٍر ىٍه٭اسز ضبٚي، ؿ٫ب٪ـٯ ثبُدَس ٦كب٢ًٯ يب ىسز -1سجػَٮ 

يٗز ثيا٪ي، ثب ًَٚ ى٢ي١، س٧ب٤ يب ثَهي اُ ا٬ٍأ د٬َ٪يٮ ٍا ٫٦بْي ثب ؾ٬ٍَر ٚطّ كٕ

ض٭ى ٬ نَِ اي٩ َٖاٍ، كؿ٭ٍي ثٯ ضبٚي اثالٌ ٦ي. ٫ٚيىٍه٭اسز ٍا غبىٍ ٦ي َٖاٍ ٍى

ا٢ًبىٮ ثٯ ىاىٞبٮ ٣ٛ٦ّ اسز ىٍ ٬ٖز ْ٭ٔ. سٯ ٬ٍُ ٖبث١ ايشَاؼ ىٍ ىاىٞبٮ غب٢ق اسز

. سػ٧ي٥ ىاىٞبٮ ٖكًي اسز. سػ٧ي٥ ٫ٚي ايشَاؼ ٍسييٞي ٬ اسوبً

٬ اس٫بى كب٬ي ٦كب٢ت ٦َث٭ـ ثٯ ث٫يي ضيٮ اٍائٯ اس٫بى ٬ ٦ياٍ٘ قجٗٯ -2سجػَٮ 

. ثٯ ضبٚي ٫٧٦٭و اسز هبٍػي٬ ٤ ي٣يٯ ا٫٦يز ىاه٣يئ٤ ٫٦بْي يٓز ٬ ػَائسلٗيٗبر ػَا

ضبٚي ثبيي اُ ا٪شطبٍ ٦كب٢ت ٬ ٦ياٍٚي ٚٯ ا٪شطبٍ آ٪ٱب ثٯ ٦٭ػت ضَو يب  -3سجػَٮ 

 ا٪٭٨ ٫٧٦٭و اسز ا٦ش٫بو ٫ٚي، ٦َٟ ىٍ ٦ٗب٤ اكٗبٔ كٕ ه٭ى ىٍ ٦َاػى غب٢قٔ

ثبُدَس ٣ٛ٦ّ اسز ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ىسشَسي ثٯ اقاليبر َْىي  -101 هادُ

ىييٮ، اُ ٖجي١ ٪ب٤ ٬ ٪ب٤ هب٪٭اىٞي، ٪طب٪ي ٬ ض٧بٍٮ س٩ٓ٣، اكش٧ب٠ هكَ ٬ سٱييي ػيي  ثِٮ

ىاضشٯ ثبضي، سياثيَ ٦ٗشؿي ٍا ثَاي  ىييٮ ٍا ثٯ ٧َٰاٮ ي٣يٯ س٧ب٦يز ػس٧ب٪ي ٬ كيظيز ثِٮ

اي٩ ا٦َ ىٍ ٦َك٣ٯ ٍسييٞي ىٍ ىاىٞبٮ . ػ٣٭ٞيَي اُ ىسشَسي ثٯ اي٩ اقاليبر اسوبً ٫ٚي





. ض٭ى ىييٮ اي٧ب٠ ٦ي ٪يِ ثٯ سطويع ٍئيس ىاىٞبٮ ٬ ثب ٍيبيز ٦ػب٢ق ثِٮ

 ػَائ٥ا٪ؼب٤ َٰٞ٭٪ٯ سًٗيت ٬ سلٗيٕ ىٍ ػ٤َ ُ٪ب ٬ ٢٭اـ ٬ سبيَ  -102 هادُ

٫٦٭و اسز ٬ دَسص اُ ٰيؾ َْىي ىٍ اي٩ هػ٭ظ ٦ؼبُ ٪يسز، ٦َٟ ىٍ ٫٦بْي يٓز ٤

٬ يب ىاٍاي ضبٚي ثبضي ٚٯ ىٍ اي٩ ٦٭اٍىي ٚٯ ػ٤َ ىٍ ٦َئي ٬ ٫٦هَ يب٤ ٬اٖى ض٭ى

غ٭ٍر، سًٗيت ٬ سلٗيٕ ْٗف ىٍ ٦لي٬ىٮ ضٛبيز ٬ يب ا٬ؾبو ٬ اك٭ا٠ ٦طٱ٭ى س٭سف 

. ض٭ىٖبؾي ىاىٞبٮ ا٪ؼب٤ ٦ي

ٚي ٬ػ٭ى ٫٦بْي يٓز َٰٞبٮ ضب ػَائ٥سبيَ ىٍ ػ٤َ ُ٪ب ٬ ٢٭اـ ٬  -1سجػَٮ 

ٖػي اَٖاٍ ىاضشٯ ثبضي، ٖبؾي ٬ي ٍا س٭غيٯ ثٯ د٭ضب٪ي٨ ػ٤َ ٬  اًٮ ثبضي ٬ ٦شٱ٥ ثي٬٪ياضز

.  ٫ٚييي٤ اَٖاٍ ٦ي

ٖبؾي ٣ٛ٦ّ اسز ي٭اٖت ضٱبىر ْبٖي ضَايف ٖب٪٭٪ي ٍا ثٯ ضبٰيا٨  -2سجػَٮ 

. سٌَٚ ىٰي

ىييٮ ٦لؼ٭ٍ ثبضي، ٢٬ي يب ٮ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ اي٩ ٦بىٮ، اَٞ ثِ ػَائ٥ىٍ  -3سجػَٮ 

ىييٮ ثب٢ُي ٚٯ س٩ ا٬ ُيَ ٰؼيٮ ىٍ ٦٭ٍى ثِٮ. سَدَسز ٖب٪٭٪ي ا٬ كٕ قَف ضٛبيز ىاٍى

. سب٠ اسز، ٢٬ي يب سَدَسز ٖب٪٭٪ي ا٬ ٪يِ كٕ قَف ضٛبيز ىاٍى

َٰٞبٮ ىٍ ثَاثَ ٦ٗب٤ ٖؿبئي ثٯ ٫ٰٟب٤ ا٪ؼب٤ ٬نيٓٯ ٦ٗب٦٬شي ض٭ى، ا٬  -103 هادُ

اي٩ ٖ٭ا . س٭ا٪ي اُ ٖ٭اي ا٪شهب٦ي ٬ ىٍ غ٭ٍر ؾ٬ٍَر اُ ٪ي٬َٰبي ٪هب٦ي اسشٓبىٮ ٫ٚي٦ي

ىٍ غ٭ٍر يي٤ اػَاي ىسش٭ٍ، ٦سش٫ّٛ ثٯ . ٰسش٫ي٣ٛ٦ّ ثٯ ا٪ؼب٤ ىسش٭ٍ ٦ٗب٤ ٖؿبئي 

. ض٭ى٦ؼبُار ٦ٍَٗ ٖب٪٭٪ي ٦لٛ٭٤ ٦ي

٦شٱ٥ ٦ًي٩ ٪يسز، ٦وٓي ضيٮ ٬ يب  آ٪ٛٯس٭ا٪ي ثٯ يٌٍ ثبُدَس ٪٧ي -104 هادُ

سًِيَي ىٍػٯ  ػَائ٥ىٍ . ي ثٯ ا٬ ٦ط١ٛ اسز، سلٗيٗبر ه٭ى ٍا ٦ش٭ّٖ ٫ٚيىسشَس

ؿٱبٍ، د٫غ، ضص، ٰٓز ٬ ٰطز، َٰٞبٮ ثب ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر ال٤ُ، ٦َسٛت ػ٤َ ٣ً٦٭٤ 

ٍ س٭ّٖ سلٗيٗبر ٪ط٭ى ٬ ى٬ سب٠ س٧ب٤ اُ ٬ٖ٭و ػ٤َ ثٌٍٟى، ثب ٦٭اْٗز ىاىسشب٨، َٖا

٦٭اٍىي ٚٯ د٬َ٪يٮ ضبٚي ىاٍى، ثٯ ق٭ٍ ٦٭ٖز ثبيٟب٪ي ٬ ٦َاست ىٍ  غبىٍ ٬ د٬َ٪يٮ ثٯ





س٭ا٪ي نَِ ٦ٱ٣ز ايشَاؼ ثٯ َٖاٍٰب، ثٯ اي٩ َٖاٍ ايشَاؼ ضبٚي ٦ي. ض٭ىضبٚي اثالٌ ٦ي

َٰٞبٮ ضبٚي، ٰ٭يز ٦َسٛت ٍا ثٯ ىاىسشب٨ ايال٤ ٫ٚي يب ٦َسٛت ثٯ ٪ل٭ ىيَٟي . ٫ٚي

٪يٮ ٦٭اٍىي ٚٯ د٬َىٍ . ض٭ىسًٗيت ٦ي اًى، ثٯ ىسش٭ٍ ىاىسشب٨ ٦٭ؾ٭و ٦ؼيىض٫بهشٯ ض٭

، ٦كبثٕ ٦ٍَٗار اي٩ ٦بىٮ أسبًق٭ٍ ٦سشٗي٥ ىٍ ىاىٞبٮ ٦كَف ض٭ى، ىاىٞبٮ ٦ٍكبثٕ ٖب٪٭٨ ثٯ

. ٫ٚياٖيا٤ ٦ي

ثبُدَس ىٍ ػَيب٨ سلٗيٗبر، سٗبؾبي ٖب٪٭٪ي ىاىسشب٨ ٍا اػَاء ٬  -105هادُ 

٫ٚي ٬ َٰٞبٮ ىٍ ٫ٰٟب٤ اػَاء ثب اضٛب٠ ٦٭اػٯ ض٭ى، ثٯ  ٦َاست ٍا ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦ي

. ٪٧بييػب٤ سٗبؾب ٦ٗي٬ٍ ٪جبضي ٦َاست ٍا ثٯ ىاىسشب٨ ايال٤ ٦ي٪ل٭ي ٚٯ ا٨

ثبُدَس ٣ٛ٦ّ اسز ديص اُ أهٌ ٦َهػي، يِي٧ز ثٯ ٦أ٦٭ٍيز،  -106 هادُ

ثبض٫ي، اٖيا٤ ٖب٪٭٪ي  ٰبيي ٚٯ ٦شٱ٧ب٨ آ٪ٱب ثبُىاضز ٦ي ا٪شٗب٠ ٬ ٦ب٪٫ي آ٨، ٪سجز ثٯ د٬َ٪يٮ

َٰ ي٣ز َْا٥ٰ ٪ط٭ى، ٦َاست  ثٯال٤ُ ٍا ا٪ؼب٤ ىٰي ٬ ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ا٦ٛب٨ آُاىي ُ٪يا٪ي 

. ق٭ٍ ٚشجي ثٯ ىاىسشب٨ ايال٤ ٫ٚي ٍا ثٯ

( 102)٦بىٮ ( 1)٬ سجػَٮ ( 104)، (102)، (95)سو٣ّ اُ اي٩ ٦بىٮ ٬ ٦٭اى  -سجػَٮ

 .اي٩ ٖب٪٭٨ ٦٭ػت ٦لٛ٭٦يز ا٪شهب٦ي سب ىٍػٯ ؿٱبٍ اسز

َٰٞبٮ . س٭ا٪ي سأ٦ي٩ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ه٭ى ٍا اُ ثبُدَس ثو٭اٰيضبٚي ٦ي -107 هادُ

. ٫ٚياي٩ سٗبؾب ٦جش٫ي ثَ اى٢ٯ ٖبث١ ٖج٭٠ ثبضي، ثبُدَس َٖاٍ سأ٦ي٩ ه٭اسشٯ غبىٍ ٦ي

ؿ٫ب٪ـٯ ثب غي٬ٍ َٖاٍ سأ٦ي٩ ه٭اسشٯ، ا٦٭ا٠ ٦شٱ٥ س٭ٖيّ ض٭ى، ثبُدَس  -سجػَٮ 

. ٣ٛ٦ّ اسز ٫ٰٟب٤ غي٬ٍ َٖاٍ سأ٦ي٩ ٚيَٓي اي٩ ٦٭ؾ٭و ٍا ٦ي٪هَ َٖاٍ ىٰي

يي٩ ٦ًي٩ ٪ج٭ىٮ يب يي٩ ٦ًي٩ ث٭ىٮ، ا٦ب ٚٯ ه٭اسشٯ ضبٚي،  ىٍ غ٭ٍسي -108 هادُ

س٭ٖيّ آ٨ ٩ٛ٧٦ ٪جبضي، ثبُدَس ٦ًبى٠ ٦ج٣ٍ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ضبٚي اُ سبيَ ا٦٭ا٠ ٬ 

. ٫ٚي ٰبي ٦شٱ٥ س٭ٖيّ ٦ي ىاٍايي

ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ . ض٭ىَٖاٍ سأ٦ي٩ ه٭اسشٯ ثٯ ٦لؽ اثالٌ، اػَاء ٦ي -109 هادُ

ض٭ى، اثشياء َٖاٍ ه٭اسشٯ ٦ياثالٌ ْ٭ٍي ٩ٛ٧٦ ٪يسز ٬ سأهيَ ىٍ اػَاء ٦٭ػت سؿييى 





َٖاٍ . ٍسي ثٯ اقالو ىاىسشب٨ ٦ي اي٩ ٦٭اٍى، ْ٭ٍاً. ض٭ى س اثالٌ ٦يسأ٦ي٩، اػَاء ٬ سخ

سأ٦ي٩ ه٭اسشٯ ٦كبثٕ ٦ٍَٗار اػَاي اكٛب٤ ٦ي٪ي ىٍ اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ىاىسَاي 

. ض٭ى٦َث٭ـ اػَاء ٦ي

ثبُدَس اسز ٬ ٍْى اثٱب٤ ٬ اػ٧ب٠ اُ َٖاٍ سأ٦ي٩ ه٭اسشٯ ثٯ يٱيٮ  -110 هادُ

. آييي١٧ ٦ي ىاىسشب٨ يب ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ثٯ ٍْى اضٛبالر ٪بضي اُ اػَاي آ٨ س٭سف

ىاىٞبٮ كٗ٭ٖي ثٯ ايشَاؼ اضوبظ طب٢ض ٪سجز ثٯ س٭ٖيّ ا٦٭ا٠ ٪بضي  -111 هادُ

. ٫ٚي اُ اػَاي َٖاٍ سأ٦ي٩ ه٭اسشٯ، ٦كبثٕ ٦ٍَٗار اػَاي اكٛب٤ ٦ي٪ي ٍسييٞي ٦ي

ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ٦كب٢جٯ ه٭اسشٯ ثٯ سٗيي٥ ىاىه٭اسز ٪يبُ ىاٍى، ؿ٫ب٪ـٯ  -112 هادُ

ضبٚي سب ٖج١ اُ هش٥ ىاىٍسي، ىاىه٭اسز ؾٍَ ٬ ُيب٨ ه٭ى ٍا ثٯ ىاىٞبٮ ٚيَٓي سٗيي٥ 

. ض٭ى٪٫ٛي، ثٯ ىٍه٭اسز ٦شٱ٥، اُ َٖاٍ سأ٦ي٩ ه٭اسشٯ ٍْى اطَ ٦ي

٦٭ٖ٭ِ يب َٖاٍ  ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ثٯ ػٱشي اُ ػٱبر ٖب٪٭٪ي، سًٗيت ٦شٱ٥ -113 هادُ

٫٦ى سًٗيت غبىٍ ٬ يب د٬َ٪يٮ ثٯ َٰ ٚيٓيز ٦وش٭٦ٯ ض٭ى، دس اُ ٖكًيز ٍأي ٬ اػَاي 

. ض٭ىآ٨، اُ َٖاٍ سأ٦ي٩ ه٭اسشٯ ٍْى اطَ ٦ي

ػ٣٭ٞيَي اُ ًْب٢يز س٧ب٤ يب ثوطي اُ ا٦٭ٍهي٦بسي يب س٭٢ييي اُ ٖجي١  -114 هادُ

ٰب ٬ ضَٚشٱبي سؼبٍسي ٬ سًب٬٪يٰب ٬ ا٦٭ٍسؼبٍسي، ٚطب٬ٍُي، ًْب٢يز ٚبٍٞبٰٱب، ٚبٍهب٪ٯ

٦َٟ ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ كست َٖائ٩ ٦ًٗ٭٠ ٬ اى٢ٯ ٦ظجشٯ، اىا٦ٯ اي٩ ٫٧٦٭و اسز  ٦ب٪٫ي آ٨

اي ثبضي ٚٯ ٦ؿَ ثٯ سال٦ز، ٦و١ ا٫٦يز ػب٦ًٯ  ًْب٢يز ٦شؿ٩٧ اٍسٛبة اي٧ب٠ ٦ؼ٦َب٪ٯ

٬ يب ٪ه٥ ي٧٭٦ي ثبضي ٚٯ ىٍ اي٩ غ٭ٍر، ثبُدَس ٣ٛ٦ّ اسز ثب اقالو ىاىسشب٨، 

ٍى اُ آ٨ ثوص اُ ًْب٢يز ٦ٌٚ٭ٍ ػ٣٭ٞيَي ٬ اى٢ٯ يبىضيٮ ٍا ىٍ سػ٧ي٥ ه٭ى كست ٦٭

. اي٩ سػ٧ي٥ نَِ د٫غ ٬ٍُ دس اُ اثالٌ ٖبث١ ايشَاؼ ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي اسز. ٖيي ٫ٚي

ه٭ٍىٞي ٬ سَاضيي٨ ٧٣ٚبر ىٍ ا٬ٍأ ثبُػ٭يي ٪٭ضش٩ ثي٩ سك٭ٍ، ٥٣ٖ -115 هادُ

اْٯ َٞىى ثبيي ثَ ٬ٍي آ٨ هف ٪بُٚي اَٞ يٙ يب ؿ٫ي ٧٣ٚٯ اؼ. ٬ سلٗيٗبر، ٫٧٦٭و اسز

آيي، آ٨ ٍا ٚطييٮ ٬ اي٩ ٦٭ؾ٭و ٖيي ض٭ى ٬ ثبُدَس ٬ ضوػي ٚٯ سلٗيٕ اُ ا٬ ثٯ ي١٧ ٦ي





٧ٰـ٫ي٩ اَٞ يٙ يب ؿ٫ي ٧٣ٚٯ اُ ٥٣ٖ اْشبىٮ ٬ ىٍ كبضيٯ ٪٭ضشٯ ض٭ى، اضوبظ . ا٦ؿبء ٫٫ٚي

ار ٬ هك٭ـ َٰٞبٮ اي٩ سَسيت ٍيبيز ٪ط٭ى، ٥٣ٚ. يبىضيٮ ثبيي ُيَ آ٨ ٍا ا٦ؿبء ٫٫ٚي

ٍيبيز ٦ٍَٗار اي٩ ٦بىٮ ىٍ س٧ب٤ ٦َاك١ ىاىٍسي اُ س٭ي ٦ٗب٦بر . ٦ِث٭ٍ ْبٖي ايشجبٍ اسز

ه٭ٍىٞي ػِئي ٦٭ؾ٭و ثبيي ىٍ ىٍ غ٭ٍر ٥٣ٖ. ٖؿبئي ٬ ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ا٢ِا٦ي اسز

 .ًي١ ثَٞٯ س٭ؾيق ىاىٮ ضيٮ ٬ ثٯ ا٦ؿبء اضوبظ ْ٭ٔ ثَسي

 

صالحيت بازپرس  -هبحث دٍم

ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي ٦ل١ ٦أ٦٭ٍيز ه٭ى ثب ٍيبيز ٦ٓبى اي٩  ثبُدَس -116 هادُ

٫ٚي ٬ ىٍ غ٭ٍر ٬ػ٭ى ػٱبر ٖب٪٭٪ي ىٍ ٦٭اٍى ُيَ ض٬َو ثٯ ٬نيٓٯ ٦ي يٖب٪٭٨ ايٓب

: ٪٧بييسلٗيٕ ٦ي

. ٮ ٖؿبئي ٦ل١ ٦أ٦٭ٍيز ا٬ ٬اٖى ض٭ىػ٤َ ىٍ ك٭ُ -ا٢ّ

ػ٤َ ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي ىيَٟي ٬اٖى َٞىى ٬ ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي ٦ل١ ٦أ٦٭ٍيز  -ة 

. ِ يب ٦شٱ٥ ىٍ آ٨ ك٭ُٮ ىسشٟيَ ض٭ىشا٬ ٘

ػ٤َ ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي ىيَٟي ٬اٖى ض٭ى، ا٦ب ٦شٱ٥ يب ٦ه٫٭٨ ثٯ اٍسٛبة ػ٤َ  -ح 

. ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي ٦ل١ ٦أ٦٭ٍيز ا٬ ٦ٗي٥ ثبضي

ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ػ٤َ هبٍع اُ ك٭ُٮ ٖؿبئي ٦ل١ ٦أ٦٭ٍيز ثبُدَس  -117 هادُ

ٮ ىسشٟيَ ض٭ى، ثبُدَس ٬اٖى ضيٮ، ا٦ب ىٍ ك٭ُٮ ا٬ ٚطّ يب ٦َسٛت ىٍ آ٨ ك٭ُ

آ٬ٍى ٬ ىٍ غ٭ٍر ٤٬ِ٢، َٖاٍ سأ٦ي٩ ٪يِ غبىٍ سلٗيٗبر ٬ اٖيا٦بر ٦ٗشؿي ٍا ثٯ ي١٧ ٦ي

٫ٚي ٬ ؿ٫ب٪ـٯ َٖاٍ غبىٍٮ ٫٦شٱي ثٯ ثبُىاضز ٦شٱ٥ ض٭ى، دس اُ ٍسييٞي ثٯ ايشَاؼ ٦ي

٪٧بيي، ثب غي٬ٍ َٖاٍ يي٤  آ٨ ا٪ؼب٤ ٬نيٓٯ ٦ي ٬ي ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي ٚٯ ثبُدَس ىٍ ٦ًيز

غالكيز، د٬َ٪يٮ ٍا ثٯ ٧َٰاٮ ٦شٱ٥، كياٚظَ نَِ ؿٱ١ ٬ ٰطز سبيز، ثٯ ىاىسَاي 

. َْسشي ٦ل١ ٬ٖ٭و ػ٤َ ٦ي

َٰٞبٮ آطبٍ ٬ اى٢ٯ ٬ٖ٭و ػ٦َي ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي ٦ل١ ٦أ٦٭ٍيز ثبُدَس  -118 هادُ





ٚطّ ض٭ى، ا٦ب ٦ل١ ٬ٖ٭و آ٨ ٣ً٦٭٤ ٪جبضي، ثبُدَس ؾ٩٧ ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر، سًي ىٍ ٚطّ 

٫ٚي ٬ اَٞ ٦ل١ ٬ٖ٭و ػ٤َ سب هش٥ سلٗيٗبر ٦طوع ٪ط٭ى، ثبُدَس ىٍ ٦ل١ ٬ٖ٭و ػ٤َ ٦ي

. ٫ٚيهػ٭ظ ٦٭ؾ٭و، انٱبٍ يٗييٮ ٦ي

َٰٞبٮ سلٗيٕ اُ ٦شٱ٥، اسش٧بو ضٱبىر ضٱ٭ى ٬ ٦ك٣ى، ٦ًبي٫ٯ ٦ل١،  -119 هادُ

آ٬ٍي آالر ػ٤َ ٬ ثٯ ق٭ٍ ٣ٚي َٰ اٖيا٤ ىيَٟي  ثبٍُسي اُ ٫٦ب٠ُ ٬ ا٦ب٩ٚ ٬ اضيبء، ػ٧ى

ي ٦ل١ ٦أ٦٭ٍيز ثبُدَس ال٤ُ ض٭ى، ٬ي ثب غي٬ٍ َٖاٍ ٪يبثز هبٍع اُ ك٭ُٮ ٖؿبئ

٪يبُ د٬َ٪يٮ ٬ سػَيق  ٦كبثٕ ٦ٍَٗار ٖب٪٭٪ي ٬ اٍسب٠ اغ١ يب سػ٭يَ ا٬ٍأ ٦٭ٍى ٖؿبئي

اي٩ ثبُدَس ىٍ كي٬ى ٦ٓبى ٪يبثز . ٫ٚيسٗبؾب ٦ي ٦٭اٍى، ا٪ؼب٤ آ٪ٱب ٍا اُ ثبُدَس ٦ل١،

٪هي٧ي ٍا دس اُ ا٦ؿبء ثٯ ٧َٰاٮ سبيَ ىٰي ٬ ا٬ٍأ رايكبئي، ٦٭ؾ٭و ٪يبثز ٍا ا٪ؼب٤ ٦ي

َْسشي ٬ ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ اػَاي س٧ب٤ يب  ى٫ٰيٮ ٦ي٦ياٍ٘ ثٯ ىسز آ٦يٮ ٪ِى ٦َػى ٪يبثز

ثوطي اُ ٦ٓبى ٪يبثز، ٦َث٭ـ ثٯ ك٭ُٮ ٖؿبئي ىيَٟي ثبضي، ا٬ٍأ ٍا  ثَاي اػَاي ٪يبثز 

. ىاٍىى٫ٰيٮ ايال٤ ٦يثٯ ٦َػى ٦ِث٭ٍ اٍسب٠ ٬ ٦َاست ٍا ثٯ ثبُدَس ٪يبثز

يٱيٮ ٍئيس يب ىاىٍس يبثز ٖؿبئي ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي ثوص ثٯا٪ؼب٤ ٨ -1 سجػَٮ

. ا٢جي٠ ىاىٞبٮ آ٨ ٦ل١ اسز ي٣ي

ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ اَٖاٍ ٦شٱ٥ ٬ يب ضٱبىر ضبٰي ٬ يب ضٱبىر ثَ ضٱبىر  -2 سجػَٮ

. ثبضي، اسش٧بو آ٨ س٭سف ٖبؾي غبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي ا٢ِا٦ي اسزضبٰي، ٦سش٫ي ٍأي ىاىٞبٮ 

س٭ا٪ي ٪٭و سأ٦ي٩ ٍا ثبُدَس ىٍ ٫ٰٟب٤ غي٬ٍ َٖاٍ ٪يبثز ٖؿبئي ٦ي -120 هادُ

٦ًي٩ يب اهشيبٍ أهٌ سأ٦ي٩ ٬ ٪٭و آ٨ ٍا ثٯ ٪هَ ثبُدَسي ٚٯ سلٗيٕ اُ ا٬ ه٭اسشٯ ضيٮ، 

ؿ٫ب٪ـٯ ثبُدَسي ٚٯ سلٗيٕ اُ ا٬ ىٍه٭اسز ضيٮ ثب س٭ػٯ ثٯ ىْبو ٦شٱ٥ ٬ . ٬اٌٞاٍ ٫ٚي

ٮ ضيٮ ٪ب٦ش٫بست اسز ثٯ ٪هَ ه٭ى، سأ٦ي٩ اى٢ٯ اثَاُي ٬ي اكَاُ ٫ٚي ٚٯ سأ٦ي٩ ه٭اسز

٧ٰـ٫ي٩ ىٍ ٦٭ٍىي ٚٯ سٗبؾبي أهٌ سأ٦ي٩ ٪طيٮ ثبضي، ٬ي . ٫ٚي٦ش٫بسجي أهٌ ٦ي

. س٭ا٪ي ىٍ غ٭ٍر س٭ػٯ اسٱب٤ ثب ٪هَ ه٭ى سأ٦ي٩ ٫٦بست أهٌ ٫ٚي ٦ي

َٰٞبٮ ىٍ اػَاي ٪يبثز ٖؿبئي، َٖاٍ سأ٦ي٩ غبىٍٮ ٫٦شٱي ثٯ ثبُىاضز  -121 هادُ





ثٯ . ض٭ىػٱز انٱبٍ٪هَ ٪ِى ىاىسشب٨ ٦ل١ اػَاي ٪يبثز اٍسب٠ ٦ي٦شٱ٥ ض٭ى، د٬َ٪يٮ 

ايشَاؼ ٦شٱ٥ ٪سجز ثٯ َٖاٍ ثبُىاضز، ٦كبثٕ ٦ٍَٗار ىٍ ىاىٞبٮ غب٢ق ٦ل١ اػَاي 

. ض٭ى٪يبثز، ٍسييٞي ٦ي

َٰٞبٮ ثٯ سطويع ثبُدَس، ٦جبضَر ٬ي ىٍ ا٪ؼب٤ سلٗيٗي ىٍ هبٍع اُ  -122 هادُ

، ٦٭ؾ٭و ٍا ثٯ ٪ل٭ ٦سشي٠ ثٯ ىاىسشب٨ ايال٤ ٬ ك٭ُٮ ٖؿبئي ٦ل١ ٦أ٦٭ٍيشص ؾ٬ٍَي ثبضي

دس اُ ٚست ٪هَ ٦٭إْ ٬ي، ؾ٩٧ ٧ٰب٫ٰٟي ثب ىاىسشب٨ ٦ل١ ٬ سلز ٪هبٍر ا٬، ٪سجز ثٯ 

غ٭ٍر، ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٬ ٦َاػى ٍس٧ي ٣ٛ٦ّ ىٍ اي٩. ٫ٚياي ٦أ٦٭ٍيز اٖيا٤ ٦ياػَ

. اُدَس ٰسش٫ية ىسش٭ٍٰبيثٯ اػَاي 

 

حلي، بازرسي ٍ كارشٌاسي  هعايٌِ هحل، تحقيق م -فصل پٌجن 

َٰٞبٮ ثَاي ٚطّ ٬اٖى ٬ ٬ٍض٩ ضي٨ ٦٭ؾ٭و، سلٗيٕ ٦ل٣ي يب  -123 هادُ

اٖيا٤ ثٯ ٦ًبي٫ٯ ٦ل١ ؾ٬ٍَر يبثي ٬ يب ٦شٱ٥ يب ضبٚي ىٍه٭اسز ٪٧بي٫ي، ثبُدَس

.  ٫ٚيسلٗيٗبر ٦ل٣ي يب ٦ًبي٫ٯ ٦ل١ ٦ي

٦ًبي٫ٯ ٦ل١ ٬ سلٗيٕ ٦ل٣ي ػِ ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ؾ٬ٍَر ىاٍى ثبيي ىٍ  -124 هادُ

. ض٭ى٦َاست ؾ٬ٍَر ىٍ ىسش٭ٍ ٖيي ٦ي. ٬ٍُ ا٪ؼب٤ ض٭ى

٦ًبي٫ٯ ٦ل١ ٬ سلٗيٕ ٦ل٣ي س٭سف ثبُدَس ٬ يب ثٯ ىسش٭ٍ ا٬ س٭سف  -125 هادُ

٫ٰٟب٤ ٦ًبي٫ٯ ٦ل١، اضوبغي ٚٯ ىٍ ا٦َ ٚيَٓي ضَٚز . ض٭ىؾبثف ىاىٞسشَي ا٪ؼب٤ ٦ي

.  س٭ا٪٫ي كبؾَ ض٭٪ي، ا٦ب يي٤ كؿ٭ٍ آ٪ب٨، ٦ب٪ى اُ ا٪ؼب٤ ٦ًبي٫ٯ ٪يسز٦يىاٍ٪ي 

َٰٞبٮ كؿ٭ٍ ٦شٱ٥ يب سبيَ اضوبغي ٚٯ ىٍ ا٦َ ٚيَٓي ضَٚز ىاٍ٪ي ىٍ  -سجػَٮ 

.  ٫ٰٟب٤ ٦ًبي٫ٯ ٦ل١ ؾ٬ٍَي ثبضي، ٫ٓ٣ٛ٦ي ثٯ ىسش٭ٍ ثبُدَس ىٍ ٦ل١ كبؾَ ض٭٪ي

ثبُدَس ال٤ُ ثيا٪ي، ٫ٰٟب٤ سلٗيٕ ٦ل٣ي ٬ ٦ًبي٫ٯ ٦ل١، ؿ٫ب٪ـٯ  -126 هادُ

اي٩ ٖب٪٭٨ ٬ ( 302)٦بىٮ ( ا٢ّ)٦٭ؾ٭و ث٫ي  ػَائ٥ض٭ى؛ ا٦ب ىٍ ضوػبً كبؾَ ٦ي

.  ٧ٰـ٫ي٩ ٫ٰٟب٤ ٦ًبي٫ٯ اػسبى، ٣ٛ٦ّ اسز ضوػبً ٬ ىٍ اسَو ٬ٖز كؿ٭ٍ يبثي





. ض٭٪ي٫ٰٟب٤ سلٗيٕ ٦ل٣ي ٬ ٦ًبي٫ٯ ٦ل١، ضٱ٭ى ٬ ٦ك٣ًب٨ ٪يِ ىي٭ر ٦ي -127هادُ 

س٭ا٪ي ىيَٟ اضوبغي ٍا ٚٯ كؿ٭ٍ آ٪ب٨ ال٤ُ اسز ثٯ ٦ل١ ىٍ ٦٭اٍى ؾ٬ٍَي، ثبُدَس ٦ي

ؿ٫ب٪ـٯ اطجبر كٕ ثٯ انٱبٍار اضوبظ ٦٭ؾ٭و اي٩ ٦بىٮ ٫٦لػَ ثبضي ٬ آ٪ب٨ . ىي٭ر ٫ٚي

، ٦ط٬َـ ثٯ اي٫ٛٯ ٫ٚي ىسش٭ٍ ػ٣ت آ٪ب٨ ٍا غبىٍ ٦ي ثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ كبؾَ ٪ط٭٪ي، ثبُدَس

. ثٯ سطويع ثبُدَس كؿ٭ٍ آ٪ب٨ ؾ٬ٍَر ىاضشٯ ثبضي

ٚبٍض٫بس ٍس٧ي يب هجَٮ، اُ ٖجي١ دِضٙ، ىا٬ٍسبُ، ٦ٱ٫يس ٬  -128 هادُ

٫ْي يب ٣ً٦٭٦بر ض٭٪ي ٚٯ انٱبٍ٪هَ آ٪ب٨ اُ ػٱز ي٧٣ي يب اٍُيبة ٫ٰٟب٦ي ىي٭ر ٦ي

. ٦وػ٭ظ ال٤ُ ثبضي

. ي١٧ آ٬ٍىُضٙ ٦ًب٢غ ٪يِ ىي٭ر ثٯس٭ا٪ي ىٍ غ٭ٍر ٤٬ِ٢ اُ حثبُدَس ٦ي -سجػَٮ 

ٰبي ٦طٱ٭ى ٬ ٦ل١، س٧ب٤ آطبٍ ٬ ٪طب٪ٯ ٫ٰٟب٤ سلٗيٕ ٦ل٣ي ٬ ٦ًبي٫ٯ -129 هادُ

آ٬ٍي  ٦ٛط٭ِ ٚٯ ثٯ ٪ل٭ي ىٍ ٖؿيٯ ٦إطَ اسز، ثٯ ىسش٭ٍ ثبُدَس س٭سف ٚبٍض٫بسب٨ ػ٧ى

 .ٍسي اضوبظ ىهي١ ىٍ ٦٭ؾ٭و ٦ي يض٭ى ٬ ثٯ ا٦ؿبغ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦ي ٬ ىٍ

غل٫ٯ ػ٤َ ثبيي س٭سف ٬َٞٮ ثٍَسي غل٫ٯ ػ٤َ ٚٯ كست ٦٭ٍى،  -130 هادُ

ي، ٚبٍض٫بسب٨ ثٍَسي غل٫ٯ ػ٤َ ٬ سطويع ٰ٭يز، ٚبٍآٞبٰب٨ ٦شط١ٛ اُ دِضٙ ٖب٪٭٨

٪ي٬َي ا٪شهب٦ي ٬ ي٫يا٤٬ِ٣٢ سبيَ ٚبٍض٫بسب٨ اسز، سلز ٪هبٍر ثبُدَس ٬ ىٍ غ٭ٍر 

. ؾ٬ٍَر ثٯ سَدَسشي ٬ي ثٍَسي ض٭ى

كي٬ى اهشيبٍار، ضَف ٬نبيّ ٬ ؿٟ٭٪ٟي ثٍَسي غل٫ٯ ػ٤َ س٭سف  -سجػَٮ

االػَاء ضي٨ ٦بٮ اُ سبٍين ال٤ُاسز ٚٯ نَِ ضص ٪ب٦ٯ اػَائيآيي٩اي٩ ٬َٞٮ ثٯ ٦٭ػت 

اي٩ ٖب٪٭٨ س٭سف ٬ُيَ ىاىٞسشَي ٬ ٬ُيَ ٚط٭ٍ ثب ٧ٰٛبٍي ٪ي٬َي ا٪شهب٦ي ٬ سب٦ُب٨ 

. ٍسيٖؿبئيٯ ٦يثٯ سػ٭يت ٍئيس ٖ٭ٮض٭ى ٬ دِضٛي ٖب٪٭٪ي ٚط٭ٍ سٱيٯ ٦ي

ثبُدَس ثَاي كٓم ػسي، ٚطّ ٰ٭يز ٦ش٭ْي ٬ ؿٟ٭٪ٟي ْ٭ر  -131 هادُ

ٍسي٥ ٬َٚٚي، يٛسجَىاٍي ٬ ىٍ غ٭ٍر ا٦ٛب٨، ْي٧٣جَىاٍي اُ ػسي ٬ ٬ي، ٪سجز ثٯ ر

. ٫ٚيال٤ُ ٍا غبىٍ ٦ي ىسش٭ٍٰبيَيَٮ اٖيا٤ ٬ 





ٍ ثبُدَس، يالئ٥ ٬ َٰٞبٮ ٰ٭يز ٦ش٭ْي ٣ً٦٭٤ ٪جبضي ثٯ ىسش٭ -132 هادُ

َٞىى ٬ اطَ ا٪ٟطشب٨ ىسز ٦ش٭ْي ق٭ٍ ىٖيٕ ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦ي٦طوػبر ػسي ثٯ

. ض٭ى٦ٗشؿي ثيا٪ي، اٖيا٤ ٦يي سطويع ٰ٭يز ٬ي ثٯ َٰ ٪ل٭ ٚٯ ىٍ د٬َ٪يٮ طجز ٬ ثَا

س٭ا٪ي ىسش٭ٍ ا٪شطبٍ سػ٭يَ ٦ش٭ْي ٍا ىٍ غ٭ٍر ؾ٬ٍَر، ثبُدَس ٦ي -1سجػَٮ 

٪ل٭ ٫٦بست ىيَٟ ٍسب٪ي ٪ي٬َي ا٪شهب٦ي يب دِضٛي ٖب٪٭٪ي ٬ يب ثٯ َٰىٍ دبيٟبٰٱبي اقالو

.  غبىٍ ٫ٚي

. ٫٦٭ـ ثٯ ٍيبيز ٦٭اُي٩ ضَيي اسز( 131) اػَاي ٦ٍَٗار اي٩ ٦بىٮ ٬ ٦بىٮ -2سجػَٮ 

٫٦ؼَ ثٯ س٣ت كيبر، غل٫ٯ  ػَائ٥ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٫ٓ٣ٛ٦ي ىٍ  -133 هادُ

ػ٤َ ٬ ٦ل١ ٚطّ ػسي ٍا ثب ٬سبي١ ٫٦بست ٦لػ٭ٍ ٫٫ٚي ٬ سب كؿ٭ٍ ثبُدَس يب 

اُ ٬ٍ٬ى اَْاى ٬ ه٬َع آ٪ب٨ اُ ىٍغ٭ٍر ؾ٬ٍَر غي٬ٍ ىسش٭ٍ ال٤ُ ثَاي ٦ًبي٫ٯ ٦ل١، 

.  ٫٫ٚي٦ل١ ػ٣٭ٞيَي 

اُ س٧ب٤ آطبٍ ٖبث١ ا٪شٗب٠ ٦٭ػ٭ى ىٍ غل٫ٯ ػ٤َ ٚٯ ىٍ ٚطّ ػ٤َ ٦إطَ  -134 هادُ

.  اسز ثبيي ثٯ ٦يِا٨ ال٤ُ ثَىاضز ٬ ثٯ ٪ل٭ي ٦ٱَ ٬ ٦٭٤ ٪٧٭ى ٚٯ ىٍ ٦ًَؼ س٣ّ ٪جبضي

٦٭اٍىي اُ ٖجي١ ٦بيًبر ٍيوشٯ ضيٮ ٬ َيَٖبث١  َٰٞبٮ اى٢ٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ، -135هادُ 

٫ٚي ٬ اَٞ ثبُدَس ثَاي كٓم اى٢ٯ يبىضيٮ اٖيا٤ ٦ي آ٬ٍي آ٪ٱب،وا٪شٗب٠ اُ ٦ل١ ثبضي، سب ػ٥

.  سذبٍى٫ٚي ٬ كٓبنز آ٪ٱب ٍا ثٯ ؾبثف ىاىٞسشَي ٦يال٤ُ ثيا٪ي ٦ل١ ٍا ١ٖٓ يب ٦ٱَ ٬ ٦٭٤ ٦ي

ثبُدَس ثَاي ٦ًبي٫ٯ ػَاكبر، آطبٍ ٬ يالئ٥ ؾَة، غي٦بر ػس٧ي،  -136 هادُ

دِضٛي، ٪هَ دِضٙ ٖب٪٭٪ي ٍا أهٌ يب ٰبي  آسيجٱبي ٬ٍا٪ي ٬ سبيَ ٦ًبي٫بر ٬ آ٦ُبيص

اَٞ دِضٙ ٖب٪٭٪ي ٪ش٭ا٪ي كؿ٭ٍ يبثي ٬ يب ىٍ ػبيي . ٫ٚيكست ٦٭ٍى، اُ ٬ي ىي٭ر ٦ي

.  ض٭ىدِضٙ ٖب٪٭٪ي ٪جبضي، دِضٙ ٦شوػع ٦ًش٧ي ىي٭ر ٦ي

سٓشيص ٬ ثبٍُسي ٫٦ب٠ُ، ا٦ب٩ٚ ثسشٯ ٬ سًكي١ ٬ ٧ٰـ٫ي٩ سٓشيص ٬  -137 هادُ

َٖائ٩ ٬ ا٦بٍار، ن٩ ٖ٭ي ثٯ كؿ٭ٍ ٦شٱ٥ يب ٚطّ ثبٍُسي اضيبء ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ كست 

اسجبة، آالر ٬ اى٢ٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ ىٍ آ٨ ٬ػ٭ى ىاٍى، ثب ىسش٭ٍ ثبُدَس ٬ ثب ٖيي ػٱبر ن٩ 





.  ض٭ىٖ٭ي ىٍ د٬َ٪يٮ، ا٪ؼب٤ ٦ي

٦ؼ٭ُ سٓشيص ٬ ثبٍُسي ٠ِ٫٦ ٬ ٦ل١ ٚبٍ اضوبظ ٬ ٦ٗب٦بر ٦٭ؾ٭و  -138 هادُ

اي٩ ٖب٪٭٨، ثبيي ( 302)٦بىٮ (ص)٬ؾ٭و ث٫ي ٤ ػَائ٬٥ ٪يِ ٦شٱ٧ب٨ ( 308)٬ ( 307)٦٭اى 

 .ثٯ سأييي ٍئيس ١ٚ ىاىٞسشَي اسشب٨ ثَسي ٬ ثب كؿ٭ٍ ٦ٗب٤ ٖؿبئي اػَاء ض٭ى

ؿ٫ب٪ـٯ سٓشيص ٬ ثبٍُسي ثب كٗ٭ٔ اضوبظ ىٍ سِاك٥ ثبضي، ىٍ  -139 هادُ

. سَ ثبضيغ٭ٍسي ٦ؼبُ اسز ٚٯ اُ كٗ٭ٔ آ٪ب٨ ٦ٱ٥

آيي ٬ ىٍ غ٭ٍسي ٫ٰٟب٤ ي١٧ ٦يسٓشيص ٬ ثبٍُسي ٠ِ٫٦ ىٍ ٬ٍُ ثٯ -140 هادُ

ثبُدَس ىالي١ ؾ٬ٍَر ٍا اكَاُ ٬ ىٍ . ض٭ى ٚٯ ؾ٬ٍَر اٖشؿبء ٫ٚيضت ا٪ؼب٤ ٦ي

. يبثي٫ٚي ٬ ىٍ غ٭ٍر ا٦ٛب٨، ه٭ى ىٍ ٦ل١ كؿ٭ٍ ٦يغ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦ي

. ٬ٍُ اُ ق٣٭و آْشبة سب ٬ََة آ٨ اسز -سجػَٮ 

ثسشٯ ٬ سًكي١، سلز ىسش٭ٍ ٦ٗب٤ ٖؿبئي ثَاي ٬ٍ٬ى ثٯ ٫٦ب٠ُ، ا٦ب٩ٚ  -141 هادُ

ٞيَى، ٦ُب٨، َٰ ي٫٭ا٨ ثبيي ٦٭ٍىي ثبضي ٬ ٦٭ؾ٭يي ٚٯ سٓشيص ثَاي آ٨ غ٭ٍر ٦ي

ؾبثكب٨ ٫ٓ٣ٛ٦ي . آ٪ٱب ثٯ غَاكز ٦طوع ض٭ىىًْبر ٬ٍ٬ى، ا٦٭ا٠، ا٦ب٩ٚ ٬ ٪طب٪ي

٦ٗب٤ ٖؿبئي، ٚيٓيز سٓشيص ٬ ثبٍُسي ٬ ٪شيؼٯ ٍا ىٍ  ىسش٭ٍٰبيؾ٩٧ ٍيبيز 

ا٦ؿبء يب اطَ ا٪ٟطز ٦شػَِ ثَسب٪٫ي ٬ ٦َاست ٍا غ٭ٍس٧ؼ٣س س٫هي٥ َٚىٮ، آ٨ ٍا ثٯ 

. كياٚظَ نَِ ثيسز ٬ ؿٱبٍ سبيز ثٯ ٦ٗب٤ ٖؿبئي ايال٤ ٫٫ٚي

سٓشيص ٬ ثبٍُسي ٠ِ٫٦ يب ٦ل١ س٫ٛبي اَْاى ىٍ كؿ٭ٍ ٦شػَِ يب  -142 هادُ

اٍضي كبؾَا٨ ٬ ىٍ غ٭ٍر ؾ٬ٍَر ثب كؿ٭ٍ ضٱ٭ى سلٗيٕ، ؾ٩٧ ٍيبيز ٦٭اُي٩ 

٦٭ٍى ثبٍُسي ٬ ٦َايبر ك٦َز ٦شػَْب٨ ٬ سب٫ٚب٨ ٬ ضَيي ٬ ٖب٪٭٪ي، كٓم ٪ه٥ ٦ل١ 

. آييي١٧ ٦ي٦ؼب٬ٍا٨ آ٨ ثٯ

َٰٞبٮ ىٍ ٦ل١ ٦٭ٍى ثبٍُسي ٚسي ٪جبضي، ىٍ غ٭ٍر ْ٭ٍيز، ثبٍُسي  -سجػَٮ

آيي ٬ ٦َاست ي١٧ ٦يىٍ َيبة ٦شػَْب٨ ٬ سب٫ٚب٨ ٦ل١، ثب كؿ٭ٍ ى٬ ٪َٓ اُ ا١ٰ ٦ل١ ثٯ

 .ض٭ىْ٭ٍيز ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦ي





كؿ٭ٍ اضوبغي ٚٯ ىٍ ا٦َ ٚيَٓي ىهي١ ٰسش٫ي ىٍ ٫ٰٟب٤ ثبٍُسي  -143 هادُ

٫٦٭ـ ثٯ اػبُٮ ٦شػَِ اسز؛ ا٦ب ؿ٫ب٪ـٯ ثبُدَس كؿ٭ٍ اضوبغي ٍا ثَاي سلٗيٕ 

. ض٭٪يؾ٬ٍَي ثيا٪ي، ثٯ ىسش٭ٍ ٬ي ىٍ ٦ل١ كبؾَ ٦ي

س٭ا٪ي ٬ٍ٬ى ٬ ه٬َع ثٯ ٦ل١ ىٍ غ٭ٍر ؾ٬ٍَر، ثبُدَس ٦ي -144 هادُ

٫٧٦٭و ٫ٚي ٬ ثَاي اػَاي اي٩ ىسش٭ٍ اُ ٪ي٬َي ا٪شهب٦ي ٬  ثبٍُسي ٍا سب دبيب٨ ثبٍُسي

كست ؾ٬ٍَر اُ ٪ي٬َي ٪هب٦ي ثب ٧ٰب٫ٰٟي ٦ٗب٦بر ٦َث٭ـ اسشٓبىٮ ٫ٚي ٚٯ ىٍ اي٩

.  غ٭ٍر، ٪ي٬َي ٪هب٦ي ُيَ ٪هَ ٦ٗب٤ ٖؿبئي ٬ ىٍ ك٥ٛ ؾبثف ىاىٞسشَي اسز

٦٭ٍى ثبٍُسي، اُ  ي٠ِ٫٦ ٬ ٦ٛب٨ ٬ يب اضيب ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ٦شػَِ -145هادُ 

س٭ا٪ي ىسش٭ٍ ثبُٞطبيي آ٪ٱب ٍا ثسشٯ ه٭ىىاٍي ٫ٚي، ثبُدَس ٦ي يثبَُٚى٨ ٦ل٣ٱب ٬ اضيب

 .َٞىى، ه٭ىىاٍي ض٭ىثيٰي، ا٦ب سب كي ا٦ٛب٨ ثبيي اُ اٖيا٦بسي ٚٯ ٦٭ػت ٬ٍ٬ى هسبٍر ٦ي

ٚٯ ىٍ اػَاي اي٩ ٦بىٮ، هسبٍر ٦بىي ٬اٍى ض٭ى ٬ ثٯ ٦٭ػت  ىٍ غ٭ٍسي -سجػَٮ

٧ٰـ٫ي٩ ٦٭اٍىي ٚٯ َٖاٍ ٫٦ى يب ٦٭ٖ٭ْي سًٗيت ٬ يب ك٥ٛ ثَائز غبىٍ ض٭ى، سػ٧ي٥ ٖكًي، 

٫٫ٚيٮ ضوع ٦ؼ٤َ ٪جبضي كشي اَٞ ٦٭ؾ٭و ثٯ غي٬ٍ َٖاٍ ٦ؼ٦َيز يب ٦لٛ٭٦يز ٦شٱ٥ ا٦ش٫بو

ى٢٬ز ٦سإ٠٬ ػجَا٨ هسبٍر اسز، ٦َٟ آ٪ٛٯ سٗػيَ ثبُدَس يب سبيَ ٦أ٦٭ٍا٨  ٫٦ؼَ ض٭ى،

٫ٚي ٬ ثٯ ثبُدَس ٬ يب ٦أ٦٭ٍا٨ ٦ٗػَ هسبٍر ٦ي غ٭ٍر، ى٢٬ز ػجَا٦٨لَُ ض٭ى ٚٯ ىٍ اي٩

. ٪٧بيي٦َاػًٯ ٦ي

ْٗف آ٪ـٯ ٍاػى ثٯ ػ٤َ  ٦ش٣ًٕ ثٯ ٦شٱ٥، ي٬ سبيَ اضيب ٰب اُ ا٬ٍأ، ٪٭ضشٯ -146هادُ 

ثبُدَس ٣ٛ٦ّ اسز ىٍ ٦٭ٍى . ض٭ىاسز سلػي١ ٬ ىٍ غ٭ٍر ٤٬ِ٢ ثٯ ضٱ٭ى سلٗيٕ اٍائٯ ٦ي

٦ؿ٧٭٨ ٬ ٦لش٭اي  يثب اكشيبـ ٍْشبٍ ٫ٚي، ٦٭ػت اْطب ٦ش٣ًٕ ثٯ ٦شٱ٥ ياضيب ٰب ٬سبيَ ٪٭ضشٯ

. ض٭ىاسَاٍ ٦لٛ٭٤ ٦ي ي٤ اْطبغ٭ٍر ٬ي ثٯ ػََي٦ََسجف آ٪ٱب ثب ػ٤َ ٪ط٭ى، ىٍ َيَ اي٩

آالر ٬ اى٬ار ػ٤َ، اُ ٖجي١ اس٣لٯ، اس٫بى ٬ ٦ياٍ٘ سبهشٟي، سٛٯ  -147 هادُ

ٚطّ ػ٤َ يب اَٖاٍ ٦َسجف ثب آيي ٬ س٣ٗجي ٬ س٧ب٦ي اضيبئي ٚٯ كي٩ ثبٍُسي ثٯ ىسز ٦ي

. َٞىىٌٞاٍي ٦يض٭ى ٬ َٰ يٙ ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س س٭غيّ ٬ ض٧بٍٮس٭ٖيّ ٦ي ٦شٱ٥ ثبضي





اضيبء  آ٪ٟبٮ ىٍ ٢ٓبِ يب ٦ٛب٨ ٫٦بست ٪ٟٱياٍي ٬ ٍسييي ٦طش١٧ ثَ ًَٚ ٦طوػبر آ٨

٦ب٠ س٭ٖيّ ضيٮ ثب س٭ػٯ ثٯ ٬ؾًيز آ٨ ىٍ . ض٭ىثٯ غبكت يب ٦شػَِ آ٪ٱب ىاىٮ ٦ي

.  َٞىىض٭ى، ٪ٟٱياٍي ٦يىاىٞسشَي ثَاي اي٩ ٫٦ه٭ٍ سًيي٩ ٦ي٦ل١ ٫٦بسجي ٚٯ اُ قَِ 

ٰبي ٦َث٭ـ ٚٯ اُ ٦ل١ ايشجبٍار ضي٭ٮ ٪ٟٱياٍي ا٦٭ا٠ ٬ دَىاهز ِٰي٫ٯ -سجػَٮ

االػَاء ضي٨ اي اسز ٚٯ نَِ سٯ ٦بٮ اُ سبٍين ال٤ُ٪ب٦ٯٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ اسز، ثٯ ٦٭ػت آيي٩

 .ٍسي ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٦ي ثٯ سػ٭يتض٭ى اي٩ ٖب٪٭٨ س٭سف ٬ُيَ ىاىٞسشَي سٱيٯ ٦ي

يب سَ٘ سًٗيت ثبيي  ثبُدَس ىٍ غ٭ٍر غي٬ٍ َٖاٍ ٫٦ى، ٦٭ٖ٭ْي -148 هادُ

ىٍثبٍٮ اسشَىاى ٬ يب ٦ًي٤٬ َٚى٨ اضيبء ٬ ا٦٭ا٠ ٦ٛط٭ْٯ ٚٯ ى٢ي١ يب ٬سي٣ٯ اٍسٛبة ػ٤َ 

ث٭ىٮ، اُ ػ٤َ سلػي١ ضيٮ، كي٩ اٍسٛبة اسش٧ًب٠ ضيٮ ٬ يب ثَاي اسش٧ًب٠ اهشػبظ 

ىٍ ٦٭ٍى ؾجف اي٩ ا٦٭ا٠ يب اضيبء ىاىٞبٮ س٣ٛيّ آ٪ٱب . سًيي٩ س٣ٛيّ ٫ٚيىاىٮ ضيٮ اسز، 

. ٫ٚيٍا سًيي٩ ٦ي

٪ٓى ٬ ثب ثبُدَس ٣ٛ٦ّ اسز ٦بىا٤ ٚٯ د٬َ٪يٮ ٪ِى ا٬ ػَيب٨ ىاٍى ثٯ سٗبؾبي ًي

:  ٦ٌٚ٭ٍ ٍا غبىٍ ٫ٚي يٍايف ُيَ، ىسش٭ٍ ٍى ا٦٭ا٠ ٬ اضيبٍيبيز ش

. ىٍ ثبُدَسي يب ىاىٍسي ال٤ُ ٪جبضي٬ا٠ ٬ػ٭ى س٧ب٤ يب ٖس٧شي اُ آ٨ اضيبء ٬ ا٤ -ا٢ّ 

. اضيبء ٬ ا٦٭ا٠ ثال٦ًبٍؼ ثبضي -ة 

. اُ اضيبء ٬ ا٦٭ا٢ي ٪جبضي ٚٯ ثبيي ؾجف يب ٦ًي٤٬ ض٭ى –ح 

ىٍ س٧ب٤ ا٦٭ٍ ٚيَٓي، ىاىٞبٮ ٪يِ ثبيي ؾ٩٧ غي٬ٍ ٍأي، ٪سجز ثٯ  -1 سجػَٮ

. ٣ٚيّ ٫ٚياسشَىاى، ؾجف ٬ يب ٦ًي٤٬ َٚى٨ اضيبء ٬ ا٦٭ا٠ ٦٭ؾ٭و اي٩ ٦بىٮ سًيي٩ ر

٦شؿٍَ اُ سػ٧ي٥ ثبُدَس يب ىاىٞبٮ ىٍ ٦٭ٍى اضيبء ٬ ا٦٭ا٠ ٦٭ؾ٭و اي٩  -2 سجػَٮ

س٭ا٪ي قجٕ ٦ٍَٗار ايشَاؼ ٫ٚي، َٰ ؿ٫ي َٖاٍ ثبُدَس يب ك٥ٛ ىاىٞبٮ ٪سجز ثٯ ٦بىٮ، ٦ي

ىٍ اي٩ ٦٭ٍى، ٦َػى ٍسييٞي ثٯ ايشَاؼ ٪سجز ثٯ سػ٧ي٥ . ا٦َ ٚيَٓي ٖبث١ ايشَاؼ ٪جبضي

 .٪سجز ثٯ سػ٧ي٥ ىاىٞبٮ، ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ اسز ثبُدَس، ىاىٞبٮ ٬

٦ب٢ي ٚٯ ٪ٟٱياٍي آ٨ ٦سش٤ِ٣ ِٰي٫ٯ ٪ب٦ش٫بست اسز ٬ يب ٦٭ػت  -149هادُ 





هَاثي يب ٚسَ ْبكص ٖي٧ز آ٨ ض٭ى ٬ كٓم ٦ب٠ ٥ٰ ثَاي ىاىٍسي ال٤ُ ٪جبضي ٬ 

كست  ىٍ غ٭ٍر يي٤ ىسشَسي ثٯ ٦ب٢ٙا٢ٓسبى،  ٧ٰـ٫ي٩ ا٦٭ا٠ ؾبيى ضي٪ي ٬ سَيى

، ثٯ سٗبؾبي ثبُدَس ٬ ٦٭اْٗز ىاىسشب٨ ٬ يب ىسش٭ٍ ىاىٞبٮ ثٯ ٖي٧ز ٬ٍُ ٬َْهشٯ ٦٭ٍى

ىٍ غ٫ي٬ٔ ىاىٞسشَي ثٯ ي٫٭ا٨ ا٦ب٪ز  ٪ٱبئي٬ػٯ كبغ١ سب سًيي٩ س٣ٛيّ . ض٭ى٦ي

. ض٭ى٪ٟٱياٍي ٦ي

. اسز َٰٞ٭٪ٯ ىهب٢ز ٬ سػَِ َي٦َؼبُ ٬ اسشٓبىٮ اُ ا٦٭ا٠ س٭ٖيٓي ٫٧٦٭و -1 سجػَٮ

ا٢ٛيز، ٧ٰب٨ ٖي٧ز ٍا دَىاهز ٫ٚي ىٍ ا٢٬٭يز هَيي ؿ٫ب٪ـٯ ٦ييي ٤ -2سجػَٮ 

 .َٖاٍ ىاٍى

٫ٚش٠َ اٍسجبقبر ٦وبثَاسي اَْاى ٫٧٦٭و اسز، ٦َٟ ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ثٯ  -150هادُ 

ا٫٦يز ىاه٣ي ٬ هبٍػي ٚط٭ٍ ٦َث٭ـ ثبضي يب ثَاي ٚطّ ػَائ٥ ٦٭ؾ٭و ث٫يٰبي 

ىٍ اي٩. ى٪٭٨ ال٤ُ سطويع ىاىٮ ض٭اي٩ ٖب( 302)٦بىٮ ( ر)٬ ( ح)، (ة)، (ا٢ّ)

غ٭ٍر ثب ٦٭اْٗز ٍئيس ١ٚ ىاىٞسشَي اسشب٨ ٬ ثب سًيي٩ ٦ير ٬ ىًْبر ٫ٚش٠َ، اٖيا٤ 

اي٩ ٖب٪٭٨ ٫٦٭ـ ( 307)٫ٚش٠َ ٦ٛب٧٢بر س٫ٓ٣ي اضوبظ ٬ ٦ٗب٦بر ٦٭ؾ٭و ٦بىٮ . ض٭ى٦ي

. ثبضيثٯ سأييي ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ اسز ٬ اي٩ اهشيبٍ ٖبث١ سٓ٭يؽ ثٯ سبيَي٩ ٪٧ي

٫ٚش٠َ اٍسجبقبر ٦وبثَاسي ثٯ ٦٭ػت ٦ػ٭ثٯ ض٭ٍاي يب٢ي ضَايف ٬ ٚيٓيبر  -1سجػَٮ 

. ض٭ىا٫٦يز ٣٦ي سًيي٩ ٦ي

٪وسشي٩ ٫ٚش٠َ اٍسجبقبر ٦وبثَاسي ٦لٛ٭٦ب٨ ػِ ثٯ سطويع ىاىٞبٮ  -2سجػَٮ 

. يب ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٫٧٦٭و اسز ض٭ى ٚٯ ٍأي ُيَ ٪هَ آ٨ اػَاء ٦ي

ػ٤َ ٬ يب ىسشيبثي ثٯ ثَاي ٚطّ  س٭ا٪ي ىٍ ٦٭اٍى ؾ٬ٍَي،ثبُدَس ٦ي -151هادُ 

. اى٢ٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ، كسبثٱبي ثب٪ٛي اضوبظ ٍا ثب سأييي ٍئيس ١ٚ ىاىٞسشَي اسشب٨ ٫ٚش٠َ ٫ٚي

ي١٧ سٓشيص ٬ ثبٍُسي ٦َاسالر دسشي ٦َث٭ـ ثٯ ٦شٱ٥ ىٍ ٦٭اٍىي ثٯ -152 هادُ

آيي ٚٯ ن٩ ٖ٭ي ثٯ ٚطّ ػ٤َ، ىسشيبثي ثٯ اى٢ٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ ٬ يب ض٫بسبيي ٦شٱ٥ ٬ػ٭ى ٦ي

ه٭اٰي، اي٩ ٦َاسالر ٍا  ىٍ اي٩ غ٭ٍر، ثبُدَس اُ ٦َػى ٦َث٭ـ ٦ي. ىىاضشٯ ثبش





ىٍ غ٭ٍر يي٤ ا٦ٛب٨ س٭ٖيّ، ٦َػى ٦َث٭ـ، اي٩ ا٦َ ٍا ثٯ . س٭ٖيّ ٫ٚي ٬ ٪ِى ا٬ ثَٓسشي

دس اُ ٬غ٭٠، ثبُدَس آ٪ٱب ٍا . ٫ٚيٍسب٪ي ٬ اُ ٬ي ٚست س٣ٛيّ ٦ياقالو ثبُدَس ٦ي

٫ٚي ٬ دس اُ ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦يىٍ كؿ٭ٍ ٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ا٬ ثٍَسي ٬ ٦َاست ٍا 

. ٫ٚي٪٧بيي يب ىٍ ٦ل١ ٫٦بست ٪ٟٱياٍي ٦ي٦شٱ٥، آ٨ ٍا دي٭سز د٬َ٪يٮ ٦ي يا٦ؿب

. ض٭ىاسش٫ٛبِ ٦شٱ٥ اُ ا٦ؿبء يب يي٤ كؿ٭ٍ ٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ا٬ ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦ي

 ٦ِث٭ٍ كبئِ ا٧ٰيز ٪جبضي ٬ ٪ٟٱياٍي آ٪ٱب ؾ٬ٍَر ٪ياضشٯ ثبضي، ثب أهٌ يؿ٫ب٪ـٯ اضيب

. ض٭ى٫٫ٚيٮ يب ثٯ غبكجص ٦سشَى ٦ييي ثٯ ٦َػى اٍسب٠ٍس

٦٭اٍى ؾ٬ٍَر ثبٍُسي ٦ٛبسجبر ٬ ٦َاسالر ٦لٛ٭٦ب٨، ثٯ سطويع  -سجػَٮ 

َٞىى ٬ دس اُ سأييي، كست ٦٭ٍى ىاىٞبٮ ثٯ ٬سي٣ٯ ٦أ٦٭ٍا٨ ٦٭ٍى ايش٧بى ُ٪يا٨ اي٧ب٠ ٦ي

٦َاسالر ؾجف ٬ ىٍ غ٭ٍر يي٤ سأييي، ٦ٛبسجبر ٬ . ض٭ىاٍسب٠ يب ثٯ ٦لٛ٭٤ سس٣ي٥ ٦ي

 .ٍسي٦َاست ثٯ اقالو ىاىٞبٮ ٦ي

ٰب، ٦إسسبر ى٢٬شي،  ٰب، سب٦ُب٨ ٦ٗب٦بر ٬ ٦أ٦٭ٍا٨ ٬ُاٍسوب٪ٯ -153 هادُ

ضَٚشٱبي ى٢٬شي، ٦إسسبر يب ٪ٱبىٰبي ي٧٭٦ي َيَى٢٬شي ٬ ٪ٱبىٰب ٬ ضَٚشٱبي ٬اثسشٯ ثٯ 

سَ اس٫بى ا ٬ ٦إسسبر ٦ب٢ي ٬ ايشجبٍي، ىْبٚٯا٨ٰبي ٪هب٦ي ٬ ا٪شهب٦ي، ة آ٪ٱب، سب٦ُب٨

ٍس٧ي ٬ ىسشٟبٰٱبيي ٚٯ ض٧٭٠ ٖب٪٭٨ ثَ آ٪ٱب ٦سش٤ِ٣ ًَٚ ٪ب٤ اسز ٫ٓ٣ٛ٦ي اسجبة، اى٢ٯ 

٬ اقاليبر ٍاػى ثٯ ػ٤َ ٬ آ٨ ٖس٧ز اُ ا٬ٍأ ٬ اس٫بى ٬ ىْبسَي ٍا ٚٯ ٦َاػًٯ ثٯ آ٪ٱب 

ثَاي سلٗيٕ ا٦َ ٚيَٓي ال٤ُ اسز، ثٯ ىٍه٭اسز ٦َػى ٖؿبئي ىٍ ىسشَس آ٪ب٨ َٖاٍ 

ٚٯ اي٩ ىٍه٭اسز ثبيي ثب ٦٭اْٗز ٍئيس ٣ٚي سَي ٮاس٫بى سَي ٬ ةى٫ٰي، ٦َٟ ىٍ ٦٭ٍى 

ٚٯ ي١٧ ٬ي ثَاي هالغي ٦شٱ٥ اُ اي٩ ٦بىٮ، ىٍ غ٭ٍسي٦شو٣ّ اُ . ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ثبضي

ر اُ هي٦بر ى٢٬شي يب ي٧٭٦ي ٦لب٧ٚٯ ٬ ٦لٛ٭٦يز ٪جبضي، كست ٦٭ٍى ثٯ ا٪ٓػب٠ ٦٭ٔ

. ض٭ىسب٠ ٦لٛ٭٤ ٦ي٦بٮ سب يٙاُ سٯ

ي ٦َث٭ـ ثٯ ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق ٍئيس ٣ٚي سَٮاى سَي ٬ ةىٍ هػ٭ظ اس٩ -سجػَٮ

. ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق سٓ٭يؽ ٫ٚي س٭ا٪ي اهشيبٍ ه٭ى ٍا ثٯ ٍئيس سب٦ُب٨ ٖؿبئيٖؿبئيٯ ٦ي ٮٖ٭





َٰٞبٮ ٦شٱ٥، ٪٭ضشٯ، اس٫بى، ٦ياٍ٘، اسجبة ٬ اى٢ٯ ٦إطَ ىٍ ٚطّ ػ٤َ  -154 هادُ

آ٪ٱب ٍا كست ٦٭ٍى، س٭ا٪ي ٦َث٭ـ ٍا ثٯ ٬ٚي١ ه٭ى يب ضوع ىيَٟي ثسذبٍى، ثبُدَس ٦ي

ىٍغ٭ٍر اسش٫ٛبِ اضوبظ ٦ٌٚ٭ٍ اُ اٍائٯ . ىٍ كؿ٭ٍ ٬ٚي١ يب آ٨ ضوع ثٍَسي ٫ٚي

ض٭ى، ا٦ب ىٍ آ٪ٱب، ٦سش٫ّٛ ثٯ ٦ؼبُار ٦ٍَٗ ثَاي هالغي ٦شٱ٥ اُ ٦لب٧ٚٯ ٦لٛ٭٤ ٦ي

ٚٯ اي٩ اضوبظ يٌٍ ٦٭ػٯ ىاضشٯ ثبض٫ي، اى٢ٯ ه٭ى ٍا ثٯ ٦ٗب٤ ٖؿبئي غ٭ٍسي

٦َسجف ثب ػ٤َ ٪جبيي ٦كب٢جٯ ٬ ٪٭ضشٯ، اس٫بى ٬ ٦ياٍ٘ َيَ. ى٫ٰي٫٫ٚيٮ اٍائٯ ٦ي ٍسييٞي

. ٦٭ٍى ثٍَسي َٖاٍ ٞيَى

يب ثٯ سٗبؾبي يٛي اُ قَْي٩ ا٪ؼب٤ ٚبٍض٫بسي ٍا  َٰٞبٮ ثبُدَس ٍأسب -155هادُ 

ثبُدَس ثبيي ٦٭ؾ٭يي ٍا . ؾ٬ٍَي ثيا٪ي، َٖاٍ اٍػبو ا٦َ ثٯ ٚبٍض٫بسي ٍا غبىٍ ٦ي ٫ٚي

. ق٭ٍ ىٖيٕ سًيي٩ ٫ٚي ال٤ُ اسز ثٯسجز ثٯ آ٨ ٚٯ ػ٣ت ٪هَ ٚبٍض٫بس ٨

ثبُدَس، ٚبٍض٫بس ٍا ثٯ ٖيي َٖيٯ اُ ثي٩ ٚبٍض٫بسب٨ ٍس٧ي  -156 هادُ

ىٍ غ٭ٍر سًيى . ٫ٚيىاىٞسشَي ىاٍاي غالكيز ىٍ ٍضشٯ ٦َث٭ـ ا٪شوبة ٦ي

٪هَ، ٪هَ اٚظَيز ٦ال٘ ي١٧  ٚبٍض٫بسب٨، ييٮ ٫٦شوجب٨ ثبيي َْى ثبضي سب ثٯ ٫ٰٟب٤ اهشالِ

. َٖاٍ ٞيَى

ايشجبٍ ٪هَ اٚظَيز ىٍ غ٭ٍسي اسز ٚٯ ٚبٍض٫بسب٨ اُ ٪هَ سوػع ثب  -1 سجػَٮ

. ٥ٰ ٦سب٬ي ثبض٫ي

اي ْبٖي ٚبٍض٫بس ٍس٧ي ىاىٞسشَي اسز يب ثٯ سًياى ٚبْي  اَٞ ك٭ُٮ -2ٮ سجػَ

س٭ا٪ي اُ ٦يب٨ ٚبٍض٫بس ٍس٧ي ىاىٞسشَي ٪ياٍى ٬ يب ىٍ ىسشَس ٪يسز، ثبُدَس ٦ي

. ٦ؼب٬ٍ يب ا١ٰ هجَٮ ا٪شوبة ٫ٚي ٚبٍض٫بسب٨ ٍس٧ي آ٨ ٍضشٯ ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي

ثبُدَس ىسش٧ِى ٚبٍض٫بس ٍا ثب ٍيبيز ٧ٚيز، ٚيٓيز ٬ اٍُش ٚبٍ،  -157هادُ 

َٰٞبٮ دس اُ انٱبٍ ٪هَ ٚبٍض٫بس ٣ً٦٭٤ ض٭ى ٚٯ . ٫ٚيديص اُ اٍػبو ا٦َ، سًيي٩ ٦ي

ىسش٧ِى سًيي٩ ضيٮ ٦ش٫بست ٪ج٭ىٮ اسز، ثبُدَس ٦يِا٨ آ٨ ٍا ثٯ ق٭ٍ ٖكًي سًيي٩ ٬ ىسش٭ٍ 

. ىٍ َٰ كب٠ ىسش٧ِى ٦ِث٭ٍ ٪جبيي اُ سًَْٯ سؼب٬ُ ٪٧بيي. ىٰي٠٬ آ٨ ٍا ٦ي٬ظ





ٚبٍض٫بس ٫٦شوت اُ س٭ي ثبُدَس ٣ٛ٦ّ ثٯ ا٪ؼب٤ ٦٭ؾ٭و  -158 هادُ

ثٯ سطويع ثبُدَس يٌٍ ٦٭ػٯ ىاضشٯ ثبضي يب ٦٭ؾ٭و اُ  آ٪ٛٯٚبٍض٫بسي اسز، ٦َٟ 

اٖيا٤ ثٯ  اُ غ٭ٍر، ٚبٍض٫بس ثبيي ديصٍى ٚبٍض٫بس ٦لس٭ة ض٭ى ٚٯ ىٍ اي٩ ٦٭اٍى

. ق٭ٍ ٚشجي ثٯ ثبُدَس ايال٤ ىاٍىٚبٍض٫بسي، ٦َاست ٍا ثٯ

. ػٱبر ٍى ٚبٍض٫بس ٧ٰب٨ ػٱبر ٍى ىاىٍس اسز -سجػَٮ 

ثبُدَس ٫ٰٟب٤ اٍػبو ٦٭ؾ٭و ثٯ ٚبٍض٫بس، ٦ٱ٣ز ٦ًي٩ ٍا ثَاي  -159هادُ 

اس ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ انٱبٍ٪هَ ٦سش٤ِ٣ ٦ُب٨ ثيطشَ ثبضي، ٚبٍض٩. ٫ٚي ٪هَ ٬ي ٦طوع ٦ي ايال٤

ثبيي ؾ٩٧ سٱيٯ ٬ اٍسب٠ ِٞاٍضي اُ اٖيا٦بر ا٪ؼب٤ ضيٮ، ثب ًَٚ ى٢ي١، سٗبؾبي س٧ييي ٦ٱ٣ز 

س٧ييي ٦ٱ٣ز ثٯ . ثبٍ ٦ٱ٣ز ٍا س٧ييي ٫ٚيس٭ا٪ي ثَاي ي٫ٚٙي ٚٯ ىٍ اي٩ غ٭ٍر، ثبُدَس ٦ي

ق٭ٍ َٰٞبٮ ٚبٍض٫بس نَِ ٦ير ٦ًي٩ ٪هَ ه٭ى ٍا ثٯ .َٞىى ٚبٍض٫بس ٬ قَْي٩ اثالٌ ٦ي

ؿ٫ب٪ـٯ ٖج١ اُ ا٪شوبة يب اهكبٍ . ض٭ىىاىٞبٮ ٪٧٫بيي، ٚبٍض٫بس ىيَٟي سًيي٩ ٦يٚشجي سٗيي٥ 

ىٍ َٰ . ىٰيىاىٞبٮ ٬اغ١ ض٭ى، ىاىٞبٮ ثٯ آ٨ سَسيت اطَ ٦يىيَٟ ٪هَ ٚبٍض٫بس ثٯثٯ ٚبٍض٫بس

. ىاٍىكب٠ ىاىٞبٮ سو٣ّ ٚبٍض٫بس ٍا ثٯ ٦َػى غالكيشياٍ ايال٤ ٦ي

غ٭ٍر ٚشجي يب ضٓبٰي  ٍض٫بس ثٯال٤ُ ٍا اُ ٚبثبُدَس دَسطٱبي  -160 هادُ

ٚٯ ثًؿي ٦٭اٍى اُ ٬ٍسيىٍ ظ. ٫ٚيآ٬ٍى ٬ ٪شيؼٯ ٍا ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦يي١٧ ٦ي ثٯ

٪هَ ثبُدَس ىٍ ٚطّ كٗيٗز ا٧ٰيز ىاضشٯ ثبضي، ٚبٍض٫بس ٣ٛ٦ّ اسز ثٯ ىٍه٭اسز 

. ىٍ ٦٭ٍى آ٪ٱب انٱبٍ٪هَ ٫ٚي ثبُدَس

ثٯ ٚبٍض٫بس اهكبٍ  ػِ ىٍ ٦٭اٍى ْ٭ٍي، دس اُ دَىاهز ىسش٧ِى، -161 هادُ

٦َاست . ض٭ى ٚٯ نَِ ٦ٱ٣ز سًيي٩ ضيٮ ىٍ َٖاٍ ٚبٍض٫بسي، ٪هَ ه٭ى ٍا سٗيي٥ ٫ٚي ٦ي

ٰٓشٯ اُ سبٍين س٭ا٪٫ي نَِ يٙقَْي٩ ٦ي. ض٭ى٦ي ٬غ٭٠ ٪هَ ٚبٍض٫بس ثٯ قَْي٩ اثالٌ

ثي ق٭ٍ ٚزاثالٌ، ػٱز ٦الكهٯ ٪هَ ٚبٍض٫بس ثٯ ىْشَ ثبُدَسي ٦َاػًٯ ٬ ٪هَ ه٭ى ٍا ثٯ

. ٪يايال٤ ٩ٚ

ضٱ٭ى سلٗيٕ ٬ سبيَ اضوبغي ٚٯ ٫ٰٟب٤ اػَاي َٖاٍ ٚبٍض٫بسي كٕ  -162 هادُ





اي٩ . س٭ا٪٫ي ٦وب٢ٓز ه٭ى ثب ٪هَيٯ ٚبٍض٫بس ٍا ثب ًَٚ ى٢ي١ ايال٤ ٫٫ٚيكؿ٭ٍ ىاٍ٪ي، ٦ي

. ض٭ىا٦َ ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦ي

ىٍ غ٭ٍر ٪ٗع ٪هَيٯ ٚبٍض٫بسي يب ؾ٬ٍَر أهٌ س٭ؾيق اُ  -163 هادُ

٫ٚي ٬ ا٬ ٦٭اٍى ال٤ُ ٍا ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ىٍع ٬ ثٯ ٚبٍض٫بس ايال٤ ٦يٚبٍض٫بس، ثبُدَس 

ٚٯ ٚبٍض٫بس ثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ ىٍ ىٍ غ٭ٍسي. ٪٧بيير ٦يس٭ؾيق ىي٭ يٍا ثَاي اىا

. ض٭ىثبُدَسي كبؾَ ٪ط٭ى، ػ٣ت ٦ي

َٰٞبٮ دس اُ أهٌ س٭ؾيلبر، ثبُدَس ٪هَيٯ ٚبٍض٫بسي ٍا ٪بٖع  -سجػَٮ

ٍ ٬ اػَاي َٖاٍ ٍا ثٯ ٧ٰب٨ ٚبٍض٫بس يب ٚبٍض٫بس سطويع ىٰي، َٖاٍ س٧ٛي١ آ٨ ٍا غبى

. ٫ٚيىيَٟ ٦ل٭٠ ٦ي

اَٞ يٛي اُ ٚبٍض٫بسب٨ ىٍ ٦٭ٖى ٍسييٞي ٬ ٦طب٬ٍٮ كبؾَ ثبضي، ا٦ب  -164هادُ 

٪هَيٯ ٚبٍض٫بسي ا٦ش٫بو ٫ٚي،  ينٱبٍ٪هَ يب كؿ٭ٍ ىٍ ػ٣سٯ يب ا٦ؿبثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ اُ ا

ا٦ش٫بو ٬ي اُ انٱبٍ٪هَ يب ا٦ؿبء يي٤ كؿ٭ٍ ٚبٍض٫بس يب . ٪هَ اٚظَيز ٦ال٘ ي١٧ اسز

. ثبيي اُ قَِ ٚبٍض٫بسب٨ ىيَٟ غ٭ٍس٧ؼ٣س ض٭ى

َٰٞبٮ ٪هَيٯ ٚبٍض٫بس ثٯ ٪هَ ثبُدَس، ٦ل١ سَىيي ثبضي يب ىٍ  -165 هادُ

س٭ا٪ي سب ى٬ ثبٍ ىيَٟ اُ غ٭ٍر سًيى ٚبٍض٫بسب٨، ثي٩ ٪هَ آ٪ب٨ اهشالِ ثبضي، ثبُدَس ٦ي

نَيٯ ٚبٍض٫بس يب ٚبٍض٫بسب٨ ٦ٌٚ٭ٍ ٍا ٪ِى ي١٧ آ٬ٍى، يب ٨سبيَ ٚبٍض٫بسب٨ ىي٭ر ثٯ

. ٦شوػع ي٥٣ يب ٩ْ ٦َث٭ـ اٍسب٠ ٬ ٪هَ ا٬ ٍا اسشًال٤ ٫ٚي

ٚٯ ٪هَ ٚبٍض٫بس ثب ا٬ؾبو ٬ اك٭ا٠ ٦لٕٗ ٬ ٣ً٦٭٤ ٦٭ٍى ىٍ غ٭ٍسي -166 هادُ

٫ٚي ٬ ٚبٍض٫بسي ٦كبثٗز ٪ياضشٯ ثبضي، ثبُدَس ٪هَ ٚبٍض٫بس ٍا ثٯ ٪ل٭ ٦سشي٠ ٍى ٦ي

.  ىٰيىيَٟ اٍػبو ٦ي ٦٭ؾ٭و ٍا ثٯ ٚبٍض٫بس

َٰٞبٮ يٛي اُ قَْي٩ ىي٭ي اُ سو٣ّ ٚبٍض٫بس ٦شؿٍَ َٞىى،  -167 هادُ

. س٭ا٪ي ٦كبثٕ ٖ٭ا٪ي٩ ٬ ٦ٍَٗار ٦َث٭ـ اُ ٚبٍض٫بس ٦كب٢جٯ ػجَا٨ هسبٍر ٫ٚي ٦ي

 





 

احضار ٍ تحقيق از هتْن، شَْد ٍ هطلعاى   -ششن فصل 

احضار، جلب ٍ تحقيق از هتْن   -هبحث اٍل 

ثبُدَس ٪جبيي ثي٨٬ ى٢ي١ ٚبْي ثَاي س٭ػٯ اسٱب٤، ٚسي ٍا ثٯ ي٫٭ا٨  -168 هادُ

 .٦شٱ٥ اكؿبٍ ٬ يب ػ٣ت ٫ٚي

. سو٣ّ اُ ٦ٍَٗار اي٩ ٦بىٮ ٦٭ػت ٦لٛ٭٦يز ا٪شهب٦ي سب ىٍػٯ ؿٱبٍ اسز -سجػَٮ

اكؿبٍيٯ ىٍ ى٬ ٪سوٯ . آييي١٧ ٦ياكؿبٍ ٦شٱ٥ ثٯ ٬سي٣ٯ اكؿبٍيٯ ثٯ -169 هادُ

َٞىى ٬ ٪سوٯ ىيَٟ دس اُ ا٦ؿبء ثٯ آ٨ ثٯ ٦شٱ٥ اثالٌ ٦يض٭ى ٚٯ يٙ ٪سوٯ اُ  س٫هي٥ ٦ي

. ض٭ى ٦أ٦٭ٍ اثالٌ ٦سشَى ٦ي

ىٍ اكؿبٍيٯ، ٪ب٤ ٬ ٪ب٤ هب٪٭اىٞي اكؿبٍ ض٭٪يٮ، سبٍين، سبيز، ٦ل١  -170 هادُ

. ٍسيض٭ى ٬ ثٯ ا٦ؿبء ٦ٗب٤ ٖؿبئي ٦يكؿ٭ٍ، ي٣ز اكؿبٍ ٬ ٪شيؼٯ يي٤ كؿ٭ٍ ٖيي ٦ي

ٖؿبئي، كيظيز اػش٧بيي ٦شٱ٥، يٓز  ي ٚٯ ثٯ سطويع ٦َػىػَائ٥ىٍ  -سجػَٮ

س٭ا٪ي ثَاي اقالو اُ ض٭ى، ا٦ب ٦شٱ٥ ٦ييب ا٫٦يز ي٧٭٦ي اٖشؿبء ٫ٚي، ي٣ز اكؿبٍ ًَٚ ٪٧ي

 .ي٣ز اكؿبٍ ثٯ ىْشَ ٦َػى ٖؿبئي ٦َاػًٯ ٫ٚي

ْبغ٣ٯ ٦يب٨ اثالٌ ا٬ٍأ اكؿبٍيٯ ٬ ٦ُب٨ كؿ٭ٍ ٪ِى ثبُدَس ٪جبيي  -171 هادُ

. ٧ٚشَ اُ د٫غ ٬ٍُ ثبضي

اثالٌ اكؿبٍيٯ س٭سف ٦أ٦٭ٍا٨ اثالٌ ثي٨٬ اسشٓبىٮ اُ ٢جبس ٍس٧ي ٬ ثب  -172 هادُ

. ض٭ىاٍائٯ ٚبٍر ض٫بسبيي ا٪ؼب٤ ٦ي

س٭اى ثبضي، ٦أ٦٭ٍ اثالٌ، ٦ٓبى اكؿبٍيٯ َٰٞبٮ ضوع اكؿبٍ ضيٮ ثي -173 هادُ

. ٫ٚيٍا ثٯ ٬ي سٓٱي٥ ٦ي

َٰٞبٮ اثالٌ اكؿبٍيٯ ثٯ ٢لبل ٣ً٦٭٤ ٪ج٭ى٨ ٦ل١ اٖب٦ز ٦شٱ٥ ٩ٛ٧٦  -174هادُ 

٪جبضي ٬ اٖيا٦بر ثَاي ىسشيبثي ثٯ ٦شٱ٥ ثٯ ٪شيؼٯ ٪َسي ٬ اثالٌ ٪يِ ثٯ قَيٕ ىيَٟ ٦يسَ 

ٰبي ٚظيَاال٪شطبٍ ٣٦ي يب  ٪َٟىى، ٦شٱ٥ اُ قَيٕ ا٪شطبٍ يٙ ٪٭ثز آٞٱي ىٍ يٛي اُ ٬ٍُ٪ب٦ٯ





ىٍ اي٩. ض٭ى ٦بٮ اُ سبٍين ٪طَ آٞٱي، اكؿبٍ ٦ييٙ ٦ل٣ي ٬ ثب ًَٚ ي٫٭ا٨ اسٱب٤ ٬ ٦ٱ٣ز

. ٫ٚيغ٭ٍر، ثبُدَس دس اُ ا٪ٗؿبء ٦ٱ٣ز ٦ٍَٗ ثٯ ٦٭ؾ٭و ٍسييٞي ٬ انٱبٍ يٗييٮ ٦ي

ي ٚٯ ثٯ سطويع ثبُدَس، كيظيز اػش٧بيي ٦شٱ٥، يٓز يب ػَائ٥ىٍ  -سجػَٮ

 .ض٭ىا٫٦يز ي٧٭٦ي اٖشؿبء ٫ٚي، ي٫٭ا٨ اسٱب٤ ىٍ آٞٱي ٦٭ؾ٭و اي٩ ٦بىٮ ًَٚ ٪٧ي

اي ٬ ٦وبثَاسي، اُ ٖجي١ ديب٤ ا٪ٯٍاي( ٰبيسيسش٥)ٰبي  اسشٓبىٮ اُ سب٦ب٪ٯ -175 هادُ

، اٍسجبـ سػ٭يَي اُ ٍاٮ ى٬ٍ، ٪٧بثَ ٬ س٩ٓ٣، ثَاي قَف ضٛبيز يب ىي٭ي، (اي٧ي١)٪ٟبٍ 

اٍػبو د٬َ٪يٮ، اكؿبٍ ٦شٱ٥، اثالٌ ا٬ٍأ ٖؿبئي ٬ ٧ٰـ٫ي٩ ٪يبثز ٖؿبئي ثب ٍيبيز 

. ٢ٛش٬َ٪يٛي ثال٦ب٪ى اسز٦ٍَٗار ٍاػى ثٯ ىاىٍسي ا

اي ٬ ٦وبثَاسي ٦٭ؾ٭و  ٰبي ٍايب٪ٯ ضَايف ٬ ؿٟ٭٪ٟي اسشٓبىٮ اُ سب٦ب٪ٯ -ٍٮسجع

االػَاء ضي٨ اي٩ ٦بٮ اُ سبٍين ال٤ُاي اسز ٚٯ نَِ ضص ٪ب٦ٯ يي٩اي٩ ٦بىٮ ثَ اسبس آ

. ٍسي ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٦ي ثٯ سػ٭يتض٭ى ٬ ٖب٪٭٨ س٭سف ٬ُيَ ىاىٞسشَي سٱيٯ ٦ي

س٭ا٪ي اثالٌ ا٬ٍأ ٖؿبئي ٍا ثٯ ثوص هػ٭غي ٬اٌٞاٍ ٮ ٖؿبئيٯ ٦يٖ٭ -176 هادُ

٦بٮ اُ سبٍين اي اسز ٚٯ نَِ ضص ٪ب٦ٯ ؿٟ٭٪ٟي اػَاي اي٩ ٦بىٮ ثٯ ٦٭ػت آيي٩. ٫ٚي

ىاىٞسشَي ٬ اٍسجبقبر ٬ ٫ْب٬ٍي اقاليبر  ياالػَاء ضي٨ اي٩ ٖب٪٭٨ س٭سف ٬ٍُا ال٤ُ

. ٍسي ٦ي ٖؿبئيٯثٯ سػ٭يت ٍئيس ٖ٭ٮض٭ى ٬ سٱيٯ ٦ي

سبيَ سَسيجبر ٬ ٖ٭ايي اثالٌ اكؿبٍيٯ ٬ ىيَٟ ا٬ٍأ ٖؿبئي ثَ اسبس  -177 هادُ

. ٞيَىٖب٪٭٨ آيي٩ ىاىٍسي ٦ي٪ي غ٭ٍر ٦ي

٦شٱ٥ ٣ٛ٦ّ اسز ىٍ ٦٭يي ٦ٍَٗ كبؾَ ض٭ى ٬ اَٞ ٪ش٭ا٪ي ثبيي يٌٍ  -178 هادُ

: ض٭ىػٱبر ُيَ يٌٍ ٦٭ػٯ ٦لس٭ة ٦ي. ٦٭ػٯ ه٭ى ٍا ايال٤ ٫ٚي

. اي ٚٯ ٦ب٪ى اُ كؿ٭ٍ ض٭ى ٞ٭٪ٯاكؿبٍيٯ ثٯ ٪َسيي٨ يب ىيَ ٍسيي٨ -ا٢ّ

. ثي٧بٍي ٦شٱ٥ ٬ ثي٧بٍي سوز ٬ا٢يي٩، ٧ٰسَ يب ا٬الى ٬ي ٚٯ ٦ب٪ى اُ كؿ٭ٍ ض٭ى  -ة

. سب ىٍػٯ س٭٤ اُ قجٗٯ ى٤٬ ْ٭ر ض٭ى٧ٰسَ يب يٛي اُ اَٖثب  -ح

اثشالء ثٯ ك٭اىص ٦ٱ٥ اُ ٖجي١ ثي٧بٍيٱبي ٬اٞيَىاٍ ٬ ث٬َُ ك٭اىص ٖٱَي ٦ب٪٫ي  -ر





. ٢ٯ ٚٯ ٦٭ػت يي٤ ا٦ٛب٨ سَىى َٞىىُسي١ ٬ ٠ُ

. ى٦شٱ٥ ىٍ س٭ٖيّ يب كجس ثبش -ص

. ض٭ىسبيَ ٦٭اٍىي ٚٯ يَْبً ثٯ سطويع ثبُدَس ي٦ٌٍ٭ػٯ ٦لس٭ة ٦ي –ع 

ثبٍ ديص اُ ٦٭يي سًيي٩ ضيٮ، ثبُدَس س٭ا٪ي ثَاي يٙ ىٍ سبيَ ٦٭اٍى، ٦شٱ٥ ٦ي-سجػَٮ 

٪٧بيي ٚٯ ىٍ اي٩ ٦٭ٍى، ٍا اُ ي٣ز يي٤ كؿ٭ٍ ه٭ى ٦ك٣ى سبُى ٬ ٦٭اْٗز ٬ي ٍا أهٌ 

. س٭ا٪ي ىٍ غ٭ٍر يي٤ سأهيَ ىٍ سلٗيٗبر، سب سٯ ٬ٍُ ٦ٱ٣ز ٍا س٧ييي ٫ٚيثبُدَس ٦ي

٦شٱ٧ي ٚٯ ثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ كؿ٭ٍ ٪يبثي يب يٌٍ ٦٭ػٯ ه٭ى ٍا ايال٤  -179 هادُ

. ض٭ى٪٫ٛي، ثٯ ىسش٭ٍ ثبُدَس ػ٣ت ٦ي

دَس اكش٧ب٠ ىٰي ٚٯ اكؿبٍيٯ، اثالٌ ٖب٪٭٪ي ضيٮ ثبضي ٬ ثبُىٍ غ٭ٍسي -سجػَٮ

. ٪٧بييثبٍ ىيَٟ اكؿبٍ ٦يق٣ى ٪طيٮ اسز، ٬ي ٍا ْٗف ثَاي يٙٚٯ ٦شٱ٥ اُ اكؿبٍيٯ ٤

اكؿبٍيٯ َْسشبىٮ  ءاثشيا ٚٯآ٨س٭ا٪ي ثي٨٬ ىٍ ٦٭اٍى ُيَ ثبُدَس ٦ي -180 هادُ

: ثبضي، ىسش٭ٍ ػ٣ت ٦شٱ٥ ٍا غبىٍ ٫ٚي

يؿ٭ ٬ يب كيبر، ٖكى  ي ٚٯ ٦ؼبُار ٖب٪٭٪ي آ٪ٱب س٣تػَائ٥ىٍ ٦٭ٍى  -ا٢ّ 

. كجس اثي اسز

َٰٞبٮ ٦ل١ اٖب٦ز، ٦ل١ ٚست ٬ يب ض١ُ ٦شٱ٥ ٦ًي٩ ٪جبضي ٬ اٖيا٦بر  -ة 

. ثبُدَس ثَاي ض٫بسبيي ٪طب٪ي ٬ي ثٯ ٪شيؼٯ ٪َسي

ٚٯ اُ ا٬ؾبو ٬ اك٭ا٠ ُيَي ىٍػٯ د٫غ ٬ ثبالسَ ىٍ غ٭ٍسيسى ػَائ٥ىٍ ٦٭ٍى  -ح 

. ث٬َىي يب َْاٍ يب ٦وٓي ضي٨ ٦شٱ٥ ٬ َٖائ٩ ٦٭ػ٭ى، ثي٥ سجب٨

ا٫٦يز ىاه٣ي ٬  ي٣يٯ ػَائ٥سب٦ُب٨ يبْشٯ ٬  ػَائ٥ىٍ ٦٭ٍى اضوبغي ٚٯ ثٯ  -ر 

. هبٍػي ٦شٱ٥ ثبض٫ي

٦ؿ٧٭٨ ثَٞٯ ػ٣ت . آييي١٧ ٦يػ٣ت ٦شٱ٥ ثٯ ٦٭ػت ثَٞٯ ػ٣ت ثٯ -181 هادُ

ٚٯ كب٬ي ٦طوػبر ٦شٱ٥ ٬ ي٣ز ػ٣ت اسز ثبيي س٭سف ثبُدَس ا٦ؿبء ٬ ثٯ ٦شٱ٥ 

. اثالٌ ض٭ى





٫ٚي ٚٯ ثب ا٬ ٦أ٦٭ٍ ػ٣ت دس اُ اثالٌ ثَٞٯ ػ٣ت، ٦شٱ٥ ٍا ىي٭ر ٦ي -182 هادُ

ا٢لٓم ٪ِى  ؿ٫ب٪ـٯ ٦شٱ٥ ا٦ش٫بو ٫ٚي، ٦أ٦٭ٍ ا٬ ٍا ػ٣ت ٬ سلز. ٪ِى ثبُدَس كبؾَ ض٭ى

. س٭ا٪ي اُ سبيَ ٦أ٦٭ٍا٨ ٧ٚٙ ثو٭اٰي٪٧بيي ٬ ىٍ غ٭ٍر ٪يبُ ٦يثبُدَس كبؾَ ٦ي

ي١٧ آيي ٬ ىٍ ٬ٍُ ثٯيي ىٍ ٦٭اٍى ؾ٬ٍَي ثب يسشظ٫بػ٣ت ٦شٱ٥ ثٯ ا -183 هادُ

. ٬سي٣ٯ ثبُدَس ٬ يب ٖبؾي ٚطيٙ سًيي٩ س٣ٛيّ ض٭ى٧ٰب٨ ٬ٍُ ثٯ

سطويع ٦٭اٍى ؾ٬ٍَر ثب س٭ػٯ ثٯ ا٧ٰيز ػ٤َ، ٬ؾًيز ٦شٱ٥، ٚيٓيز  -سجػَٮ

ثبُدَس ٦٭اٍى ؾ٬ٍَر ٍا ىٍ . اٍسٛبة ػ٤َ ٬ اكش٧ب٠ َْاٍ ٦شٱ٥ ثب ٪هَ ثبُدَس اسز

 .٫ٚيد٬َ٪يٮ ىٍع ٦ي

ٚٯ ٦ش٭اٍي ث٭ى٨ ٦شٱ٥ ثٯ ٪هَ ثبُدَس ٦لَُ ثبضي، ثَٞٯ ٍسيىٍ غ٭ -184 هادُ

ٞيَى سب َٰ ػب ٦شٱ٥ ٍا ػ٣ت ثب سًيي٩ ٦ير ايشجبٍ ىٍ اهشيبٍ ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي َٖاٍ ٦ي

. يبْش٫ي، ػ٣ت ٬ ٪ِى ثبُدَس كبؾَ ٫٫ٚي

ضيٮ ٦يسَ ٪ط٭ى،  ؿ٫ب٪ـٯ ػ٣ت ٦شٱ٥ ثٯ َٰ ي٣ز ىٍ ٦ير سًيي٩ -1 سجػَٮ

.  ٢ت ٦شٱ٥ ٍا ِٞاٍش ٫٫ٚيؾبثكب٨ ٫ٓ٣ٛ٦ي ي٣ز يي٤ ع

س٭ا٪ي ثَٞٯ ػ٣ت ٍا ثَاي ٦ير ٦ًي٩ ىٍ غ٭ٍر ؾ٬ٍَر، ثبُدَس ٦ي -2 سجػَٮ

ىٍ اهشيبٍ ضبٚي َٖاٍ ىٰي سب ثب ٦ًَْي ا٬، ؾبثكب٨ ك٭ُٮ ٖؿبئي ٦َث٭ـ، ٦شٱ٥ ٍا ػ٣ت 

. ٫٫ٚي ٬ سل٭ي١ ى٫ٰي

ٚٯ ٦شٱ٥ ىٍ ٠ِ٫٦ يب ٦ل١ ٚبٍ ه٭ى يب ىيَٟي ٦وٓي ضيٮ ىٍ غ٭ٍسي -3سجػَٮ 

. ثبضي، ؾبثكب٨ ثبيي ك٥ٛ ٬ٍ٬ى ثٯ آ٨ ٦ل١ ٍا اُ ٦ٗب٤ ٖؿبئي أهٌ ٫٫ٚي

ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٫ٓ٣ٛ٦ي ٦شٱ٥ ػ٣ت ضيٮ ٍا ثالْبغ٣ٯ ٪ِى ثبُدَس  -185 هادُ

ثيب٬ٍ٪ي ٬ ىٍ غ٭ٍر يي٤ ىسشَسي ثٯ ثبُدَس يب ٦ٗب٤ ٖؿبئي ػب٪طي٩، ىٍ ا٢٬ي٩ ٬ٖز 

سل٭ي١ ْ٭ٍي ٦شٱ٥، ثبيي ي٣ز آ٨  ىٍ غ٭ٍر سأهيَ اُ. اىاٍي، ٦شٱ٥ ٍا ٪ِى ا٬ كبؾَ ٫٫ٚي

ثٯ َٰ كب٠ ٦ير ٪ٟٱياٍي ٦شٱ٥ سب سل٭ي١ . ٬ ٦ير ٦ُب٨ ٪ٟٱياٍي ىٍ د٬َ٪يٮ ىٍع ض٭ى

.  ٬ي ثٯ ثبُدَس يب ٖبؾي ٚطيٙ ٪جبيي ثيص اُ ثيسز ٬ ؿٱبٍ سبيز ثبضي





اي٩ ٖب٪٭٨ ىٍهػ٭ظ ٦شٱ٧ب٨ ٦٭ؾ٭و ( 53)سب ( 49)ٍيبيز ٦ٍَٗار ٦٭اى  -سجػَٮ

 .اي٩ ٦بىٮ ا٢ِا٦ي اسز

ىٍ ايب٤ سًكي١ ٦ش٭ا٢ي، ٖبؾي ٚطيٙ، د٬َ٪يٮ ٦شٱ٥ ػ٣ت ضيٮ ٍا ثب  -186 هادُ

٪٧بيي ٬ ىٍ س٫هي٥ غ٭ٍس٧ؼ٣س اُ ضًجٯ ثبُدَسي هبٍع ٬ سػ٧ي٥ ٦ٗشؿي اسوبً ٦ي

. ٫ٚي٪وسشي٩ ٬ٍُ دس اُ سًكي٣ي، د٬َ٪يٮ ٍا ثب ضَف اٖيا٦بر ثٯ ضًجٯ ٦ِث٭ٍ ايبىٮ ٦ي

ػ٣ت ا٬ ىاىٮ ضيٮ ثٯ ي٣ز َٰٞبٮ ضوػي ٚٯ ىسش٭ٍ اكؿبٍ يب  -187 هادُ

ىٰي، ٪ش٭ا٪ي ٪ِى ثبُدَس ثي٧بٍي، ٚٱ٭٢ز س٩ يب ٦ًبًيَي ٚٯ ثبُدَس ٦٭ػٯ سطويع ٦ي

كبؾَ ض٭ى، ىٍ غ٭ٍر ا٧ٰيز ٬ ْ٭ٍيز ا٦َ ٚيَٓي ٬ ا٦ٛب٨ ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر، ثبُدَس 

. آ٬ٍىي١٧ ٦ي٬ٍى ٬ سلٗيٗبر ال٤ُ ٍا ثٯ٪ِى ا٬ ٦ي

س٭ا٪ي ثب كبغ١ ٪طيٮ، ثبُدَس ٦يسب ٫ٰٟب٦ي ٚٯ ثٯ ٦شٱ٥ ىسشَسي  -188 هادُ

٦ير . ٍ ٫ٚيس٭ػٯ ثٯ ا٧ٰيز ٬ اى٢ٯ ٬ٖ٭و ػ٤َ، ىسش٭ٍ ٫٦ى ه٬َع ا٬ ٍا اُ ٚط٭ٍ غبى

ىٍ غ٭ٍر كؿ٭ٍ ٦شٱ٥ ىٍ ثبُدَسي ٬ يب . ٦بٮ ٬ ٖبث١ س٧ييي اسزايشجبٍ اي٩ ىسش٭ٍ، ضص

ٮ غي٬ٍ َٖاٍ ٦٭ٖ٭ْي، سَ٘ ٬ يب ٫٦ى سًٗيت، ٫٧٦٭ييز ه٬َع ٫٦شٓي ٬ ٦َاست ثالْبغ٣ٯ ة

ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ٦ير ٫٦يٍع ىٍ ىسش٭ٍ ٫٦ى ه٬َع . ض٭ى٦َاػى ٦َث٭ـ اقالو ىاىٮ ٦ي

س٭ا٪٫ي ٦ب٪ى اُ  ه٭ى ٫٦شٓي اسز ٬ ٦َاػى ٦َث٭ـ ٪٧ي٫٦ٗؿي ض٭ى اي٩ ىسش٭ٍ ه٭ىثٯ

. ه٬َع ض٭٪ي

ثبُدَس ٣ٛ٦ّ اسز ثالْبغ٣ٯ دس اُ كؿ٭ٍ يب ػ٣ت ٦شٱ٥، سلٗيٗبر  -189هادُ 

كياٚظَ نَِ ثيسز ٬ ؿٱبٍ سبيز اُ ٦ُب٨  ٍا ض٬َو ٫ٚي ٬ ىٍ غ٭ٍر يي٤ ا٦ٛب٨،

اي٩ ٖب٪٭٨ ٦جبىٍر ( 98)٪هَ َٖاٍ َْٞش٩ ا٬ س٭سف ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي، ثب ٍيبيز ٦بىٮ سلز

ىٍ غ٭ٍر َيجز يب يٌٍ ٦٭ػٯ ثبُدَس يب ا٦ش٫بو ٬ي اُ ض٬َو سلٗيٗبر . ثٯ سلٗيٕ ٪٧بيي

غ٭ٍر اٖشؿبء ثٯ  ثٯ ىالي١ ٖب٪٭٪ي، ىاىسشب٨ ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر ٍا ثٯ ثبُدَس ىيَٟ يب ىٍ

. ٫ٚيىاىٍس ىاىٞبٮ ٦ل٭٠ ٦ي

 آ٪ٛٯ٪هَ َٖاٍ ىاى٨ ٦شٱ٥ ثيص اُ ثيسز ٬ ؿٱبٍ سبيز، ثي٨٬ سلز -سجػَٮ





سلٗيٕ اُ ا٬ ض٬َو يب سًيي٩ س٣ٛيّ ض٭ى، ثبُىاضز َيَٖب٪٭٪ي ٦لس٭ة ٬ ٦َسٛت ثٯ 

. ض٭ى٦ؼبُار ٖب٪٭٪ي ٦لٛ٭٤ ٦ي

يٙ ٪َٓ ٬ٚي١ ىاىٞسشَي  س٭ا٪ي ىٍ ٦َك٣ٯ سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي،٦شٱ٥ ٦ي -190 هادُ

اي٩ كٕ ثبيي ديص اُ ض٬َو سلٗيٕ س٭سف ثبُدَس ثٯ ٦شٱ٥ اثالٌ ٬ . ٧َٰاٮ ه٭ى ىاضشٯ ثبضي

ؿ٫ب٪ـٯ ٦شٱ٥ اكؿبٍ ض٭ى اي٩ كٕ ىٍ ثَٞٯ اكؿبٍيٯ ٖيي ٬ ثٯ ا٬ اثالٌ . سٓٱي٥ ض٭ى

ضّ س٭ا٪ي ثب ٚست اقالو اُ اسٱب٤ ٬ ىالي١ آ٨، ٦كب٢جي ٍا ٚٯ ثَاي ٬٘ٚي١ ٦شٱ٥ ٦ي. ض٭ى ٦ي

انٱبٍار ٬ٚي١ ىٍ . كٗيٗز ٬ ىْبو اُ ٦شٱ٥ يب اػَاي ٖب٪٭٨ ال٤ُ ثيا٪ي، انٱبٍ ٫ٚي

. ض٭ىغ٭ٍس٧ؼ٣س ٪٭ضشٯ ٦ي

س٣ت كٕ ٧َٰاٮ ىاضش٩ ٬ٚي١ يب يي٤ سٓٱي٥ اي٩ كٕ ثٯ ٦شٱ٥ ٦٭ػت  -1 سجػَٮ

. ض٭ىايشجبٍي سلٗيٗبر ٦يثي

ٮ ي ٚٯ ٦ؼبُار آ٨ س٣ت كيبر يب كجس اثي اسز، ؿ٫ب٪ؾػَائ٥ىٍ  -2سجػَٮ 

٦شٱ٥ اٖيا٤ ثٯ ٦ًَْي ٬ٚي١ ىٍ ٦َك٣ٯ سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي ٪٧٫بيي، ثبُدَس ثَاي ٬ي ٬ٚي١ 

. ٫ٚيسسويَي ا٪شوبة ٦ي

ى٦ٍ٭ٍى اي٩ ٦بىٮ ٬ ٪يِ ؿ٫ب٪ـٯ اسٱب٤ ٦كَف ٦َث٭ـ ثٯ ٫٦بْي يٓز ثبضي،  -3سجػَٮ 

 .ػبٍي اسز( 191)٦ٓبى ٦بىٮ 

ؿ٫ب٪ـٯ ثبُدَس، ٦كب٢ًٯ يب ىسشَسي ثٯ س٧ب٤ يب ثَهي اُ ا٬ٍأ، اس٫بى يب  -191هادُ 

٦ياٍ٘ د٬َ٪يٮ ٍا ثب ؾ٬ٍَر ٚطّ كٗيٗز ٫٦بْي ثيا٪ي، يب ٦٭ؾ٭و اُ ػَائ٥ ي٣يٯ ا٫٦يز 

اي٩ . ٫ٚيىاه٣ي يب هبٍػي ٚط٭ٍ ثبضي ثب ًَٚ ى٢ي١، َٖاٍ يي٤ ىسشَسي ثٯ آ٪ٱب ٍا غبىٍ ٦ي

ض٭ى ٬ نَِ سٯ ٬ٍُ ٖبث١ ايشَاؼ ىٍ ىاىٞبٮ ي اثالٌ ٦يَٖاٍ، كؿ٭ٍي ثٯ ٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ٬

. ٞيَي ٫ٚيا٢ًبىٮ ثٯ ايشَاؼ ٍسييٞي ٬ سػ٧ي٥ ىاىٞبٮ ٣ٛ٦ّ اسز ىٍ ٬ٖز ْ٭ٔ. اسزغب٢ق 

ٖبث١  ػَائ٥سلٗيٕ اُ ضبٚي ٬ ٦شٱ٥ َيَي٫٣ي ٬ ا٪َٓاىي اسز ٦َٟ ىٍ  -192 هادُ

ض٭ى ٬ ثبُدَس ىٞي ٦يغ٭ٍر سَاًْي ٍسي اال٦ٛب٨ ثٯٌٞضز ٚٯ ثٯ آ٪ٱب ىٍ ىاىسَا كشي

٣ٛ٦ّ اسز ىٍ غ٭ٍر ا٦ٛب٨، سًي ىٍ ايؼبى غ٣ق ٬ سبُش ٬ يب اٍػبو ا٦َ ثٯ 





 .٦يب٪ؼيَٟي ٪٧بيي

٪٧بيي ٬ سذس ا٬ٍأ ٰ٭يز ٦شٱ٥ ٍا ٦الكهٯ ٦ي ءثبُدَس اثشيا -193 هادُ

٦طوػبر ٦شٱ٥، ضب١٦ ٪ب٤، ٪ب٤ هب٪٭اىٞي، ٪ب٤ ديٍ، ضٱَر، س٩، ض١ُ، ٦يِا٨ 

ىٍ ٦٭اٍى سبثٗٯ ٚيَٓي ٦ٌٰت، سًياى َُْ٪ي، سبثًيز، سلػيالر، ٬ؾًيز سأ١ٰ، 

٧ٰـ٫ي٩ ٪طب٪ي ٦ل١ سٛ٭٪ز ٬ ٦ل١ ٚبٍ ا٬، اي٥ اُ ضٱَ، ثوص، ؾ٬ٍَي ٬ ٦َسجف، 

٬ ( اي٧ي١)٪ٟبٍ  ٬ ٚيدسشي ٠ِ٫٦، ض٧بٍٮ ٣٦ي، ديب٤ ىٰسشب٨، ٬ٍسشب، هيبثب٨، ٚ٭ؿٯ، ض٧بٍٮ

٪ل٭ي ٚٯ اثالٌ اكؿبٍيٯ ٫ٚي، ثٯ ق٭ٍ ىٖيٕ دَسص ٦ي اثز ٬ ٧َٰاٮ ا٬ ٍا ثٯض٧بٍٮ س٩ٓ٣ ص

. ٬ سبيَ ا٬ٍأ ٖؿبئي ثٯ ٦شٱ٥ ثٯ آسب٪ي ٦ٗي٬ٍ ثبضي

٫ٚي ٦ل٣ي ٍا ٚٯ ثَاي سلٗيٕ ثٯ ٦شٱ٥ سٓٱي٥ ٦ي يىٍ اثشيا ثبُدَس -194 هادُ

٪٧بيي، ٦ل١ اٖب٦ز ٖب٪٭٪ي ا٬ اسز ٬ ؿ٫ب٪ـٯ ٦ل١ اٖب٦ز ه٭ى ٍا اٖب٦ز ه٭ى ايال٤ ٦ي

 ٚٯ اثالٌ ٩ٛ٧٦ ثبضي ايال٤ ٫ٚي ٬ ىٍ َيَ اي٩اي  سُييَ ىٰي، ثبيي ٦ل١ ػييي ٍا ثٯ ٞ٭٪ٯ

. ض٭ىٰب ٬ سبيَ ا٬ٍأ ٖؿبئي ثٯ ٦ل١ اٖب٦ز ايال٤ ضيٮ ٖج٣ي َْسشبىٮ ٦يغ٭ٍر، اكؿبٍيٯ

اي ٚٯ اثالٌ ا٬ٍأ ىض٭اٍ ثبضي، دٌيَْشٯ  ٞ٭٪ٯ ٫٦ه٭ٍ سأهيَ ٬ س١٣ً ثٯ سُييَ ٦ل١ اٖب٦ز ثٯ

سطويع سُييَ ٦ل١ ثٯ . ض٭ىٌ ٦ي٪يسز ٬ س٧ب٤ ا٬ٍأ ىٍ ٧ٰب٨ ٦ل١ ايال٤ ضيٮ ٖج٣ي اثال

ٍيبيز ٦ٍَٗار اي٩ ٦بىٮ . ٫ٚي٫٦ه٭ٍ سأهيَ ٬ س١٣ً، ثب ٦ٗب٦ي اسز ٚٯ ثٯ اسٱب٤ ٍسييٞي ٦ي

. اُ ٪هَ سًيي٩ ٦ل١ اٖب٦ز ضبٚي يب ٦ييي هػ٭غي ٪يِ ال٤ُ اسز

ثبُدَس ديص اُ ض٬َو ثٯ سلٗيٕ ثبس٭ػٯ ثٯ كٗ٭ٔ ٦شٱ٥ ثٯ ٬ي ايال٤  -195 هادُ

سذس ٦٭ؾ٭و اسٱب٤ ٬ اى٢ٯ آ٨ ٍا ثٯ ض١ٛ غَيق ثٯ . ر ه٭ى ثبضي٫ٚي ٦َاٖت انٱبٍا٦ي

س٭ا٪ي ٦٭ػجبر  ى ٚٯ اَٖاٍ يب ٧ٰٛبٍي ٦إطَ ٬ي ٦ي٪٧بي٫ٚي ٬ ثٯ ا٬ ايال٤ ٦يا٬ سٓٱي٥ ٦ي

دَسطٱب . ٫ٚيسوٓيّ ٦ؼبُار ٬ي ٍا ىٍ ىاىٞبٮ َْا٥ٰ سبُى ٬ آ٪ٟبٮ ض٬َو ثٯ دَسص ٦ي

س٣ٗي٫ي يب ٧َٰاٮ ثب آَب٠، دَسص. ٮ آ٨ ثبضيثبيي ٦ٓيي، ٬ٍض٩، ٦َسجف ثب اسٱب٤ ٬ ىٍ ٦لي٬ى

.  اَٚاٮ ٬ اػجبٍ ٦شٱ٥ ٫٧٦٭و اسز

س٭ا٪ي ىٍ غ٭ٍر قَف سإاالر س٣ٗي٫ي يب سبيَ ٦٭اٍى هالِ ٬ٚي١ ٦شٱ٥ ٦ي -سجػَٮ





. ٖب٪٭٨ ثٯ ثبُدَس سٌَٚ ىٰي

اي٩ ٖب٪٭٨ ٦٭ػت ٦لٛ٭٦يز ( 195)سب ( 193)سو٣ّ اُ ٦ٍَٗار ٦٭اى  -196 هادُ

. ا٪شهب٦ي سب ىٍػٯ ؿٱبٍ اسز

ا٦ش٫بو ٬ي اُ  ىٍ اي٩ غ٭ٍر ٦َاست. س٭ا٪ي سٛ٭ر اهشيبٍ ٫ٚي٦شٱ٥ ٦ي -197 هادُ

. ض٭ىانٱبٍار، ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦ي يىاى٨ دبسن يب ا٦ؿب

سٱ٧ب٨ ثٯ ٪ل٭ ا٪َٓاىي ثبُدَس ػِ ىٍ ٦٭اٍى ٦٭اػٱٯ كؿ٭ٍي، اُ ٤ -198 هادُ

.  ٦شٱ٧ب٨ ٪جبيي ثب يٛييَٟ ىاه١ ىٍ ٦ٌاَٚٮ ٬ ٦٭اؾًٯ ض٭٪ي. ٫ٚيسلٗيٕ ٦ي

دبسن دَسطٱب ثبيي ثي٨٬ سُييَ، سجيي١ ٬ يب سلَيّ ٪٭ضشٯ ض٭ى ٬ دس  -199 هادُ

٦شٱ٥ ثبس٭اى ه٭ىش دبسن ٍا . اُ َٖائز ثَاي ٦شٱ٥ ثٯ ا٦ؿبء يب اطَ ا٪ٟطز ا٬ ثَسي

. ٬اٰي اُ اي٩ كٕ اسشٓبىٮ ٫ٚي٪ن آ٪ٛٯ٪٭يسي، ٦َٟ  ٦ي

ثبُدَس ثَاي ضبٚي، ٦ييي هػ٭غي، ٦شٱ٥، ضبٰي ٬ ٦ك٣ًي ٚٯ ٖبىٍ  -200 هادُ

ٍس٧ي ٬ ٦٭ٍى ٬ط٭ٔ اُ ثي٩ ٦شَػ٧ب٨ ثٯ سو٩ ٞٓش٩ ثٯ ُثب٨ ْبٍسي ٪يسز، ٦شَػ٥ 

. ٫ٚي٦يىيَٟي سًيي٩ ىٍغ٭ٍر يي٤ ىسشَسي ثٯ ٦شَػ٥ ٍس٧ي، ٦شَػ٥ ٦٭ٍى ٬ط٭ٔ 

يي٤ اسيب٨ س٭٫ٞي  .٪ي ٚٯ ٍاسشٟ٭يي ٬ ا٦ب٪شياٍي ٍا ٍيبيز ٫ٚي٦شَػ٥ ثبيي س٭٫ٞي يبى ٘

. سجت يي٤ دٌيَش سَػ٧ٯ ٦شَػ٥ ٦٭ٍى ٬ط٭ٔ ٪يسز

ثبُدَس ثَاي ضبٚي، ٦ييي هػ٭غي، ٦شٱ٥، ضبٰي ٬ ٦ك٣ًي ٚٯ  -201 هادُ

٪بض٫٭ا اسز يب ٖيٍر س٥٣ٛ ٪ياٍى، َْى ٦٭ٍى ٬ط٭ٖي ٚٯ س٭ا٪بيي ثيب٨ ٦ٗػ٭ى ٍا اُ قَيٕ 

٦شَػ٥ ثبيي س٭٫ٞي يبى . ٫ٚياضبٍٮ يب ٬سبي١ ٫ْي ىيَٟ ىاٍى، ثٯ ي٫٭ا٨ ٦شَػ٥ ا٪شوبة ٦ي

٪ب٪ـٯ اَْاى ٦ٌٚ٭ٍ ٖبىٍ ثٯ ٪٭ضش٩ ثبض٫ي، ؽ. ٫ٚي ٚٯ ٍاسشٟ٭يي ٬ ا٦ب٪شياٍي ٍا ٍيبيز ٫ٚي

 .ق٭ٍ ٚشجي دبسن ى٫ٰي٪٭يسي سب ثٯ ٫٦طي ضًجٯ سإا٠ ٍا ثَاي آ٪ب٨ ٦ي

َٰٞبٮ ثبُدَس ىٍ ػَيب٨ سلٗيٗبر اكش٧ب٠ ىٰي ٦شٱ٥ ٫ٰٟب٤ اٍسٛبة  -202 هادُ

آ٬ٍى، ي١٧ ٦يػ٤َ ٦ؼ٫٭٨ ث٭ىٮ اسز، سلٗيٗبر ال٤ُ ٍا اُ ٪ِىيٛب٨ ا٬ ٬ سبيَ ٦ك٣ًب٨ ثٯ

٫ٚي ٬ ثب اكَاُ ػ٫٭٨، د٬َ٪يٮ ٍا ثب غي٬ٍ َٖاٍ دِضٛي ٖب٪٭٪ي ٍا سلػي١ ٦ي ٪هَيٯ





ىٍ غ٭ٍر ٦٭اْٗز ىاىسشب٨ ثب ٪هَ ثبُدَس، . َْسشي٦٭ٖ٭ْي سًٗيت ٪ِى ىاىسشب٨ ٦ي

ؿ٫ب٪ـٯ ػ٫٭٨ اسش٧َاٍ ىاضشٯ ثبضي ضوع ٦ؼ٫٭٨ ث٫بثَ ؾ٬ٍَر، كست ىسش٭ٍ ىاىسشب٨ 

يسشي ٬ ٬ُاٍر ثٱياضز، ى٦ٍب٨ ٬ ثٯ ٦َاِٚ ٦وػ٭ظ ٪ٟٱياٍي ٬ ى٦ٍب٨ سب٦ُب٨ ثٱِ

ثبض٫ي ٬ ىٍ غ٭ٍر ٦َاِٚ ٦ٌٚ٭ٍ ٣ٛ٦ّ ثٯ دٌيَش ٦ي. ض٭ىآ٦٭ُش دِضٛي ٫٦ش١ٗ ٦ي

ا٦ش٫بو اُ اػَاي ىسش٭ٍ ىاىسشب٨، ثٯ ٦ؼبُار ا٦ش٫بو اُ ىسش٭ٍ ٦ٗب٤ ٖؿبئي ٦كبثٕ ٖب٪٭٨ 

. ض٭٪ي٦ؼبُار اسال٦ي ٦لٛ٭٤ ٦ي

 يىٞسشَي ثب ٧ٰٛبٍي ٬ٍُا٪ب٦ٯ اػَائي اي٩ ٦بىٮ س٭سف ٬ُيَ ىاآيي٩ -1سجػَٮ 

ض٭ى ٬ ثٯ ٦يثٱياضز، ى٦ٍب٨ ٬ آ٦٭ُش دِضٛي ٬ سًب٨٬، ٚبٍ ٬ ٍْبٮ اػش٧بيي سٱيٯ 

. ٍسيٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٦يسػ٭يت 

٤ ٦ط٧٭٠ اي٩ ٦بىٮ ٦سش٤ِ٣ دَىاهز ىيٯ ثبضي، قجٕ ئؿ٫ب٪ـٯ ػَا -2سجػَٮ 

. ض٭ى٦ٍَٗار ٦َث٭ـ اٖيا٤ ٦ي

٪ٱب س٣ت كيبر، ٖكى يؿ٭، كجس ي ٚٯ ٦ؼبُار ٖب٪٭٪ي آػَائ٥ىٍ  -203 هادُ

اثي ٬ يب سًِيَ ىٍػٯ ؿٱبٍ ٬ ثبالسَ اسز ٬ ٧ٰـ٫ي٩ ىٍ ػ٫بيبر ي٧يي ي٣يٯ س٧ب٦يز 

ي٣يٯ يب ثيص اُ آ٨ اسز، ثبُدَس ٣ٛ٦ّ ػس٧ب٪ي ٚٯ ٦يِا٨ ىيٯ آ٪ٱب ط٣ض ىيٯ ٚب١٦ ٦ؼ٫يٌ

اسز ىٍ كي٩ ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر، ىسش٭ٍ سطٛي١ د٬َ٪يٮ ضوػيز ٦شٱ٥ ٍا ثٯ ٬اكي 

اي٩ د٬َ٪يٮ ٚٯ ثٯ غ٭ٍر ٦ؼِا اُ د٬َ٪يٮ ي١٧ ٦ؼ٦َب٪ٯ . ػش٧بيي غبىٍ ٪٧بيي٦يىٚبٍي ا

:  َٞىى، كب٬ي ٦كب٢ت ُيَ اسزسطٛي١ ٦ي

ِٞاٍش ٦يىٚبٍ اػش٧بيي ىٍ هػ٭ظ ٬ؾى ٦بىي، هب٪٭اىٞي ٬ اػش٧بيي ٦شٱ٥  -ا٢ّ

ِٞاٍش دِضٛي ٬ ٬ٍا٨ دِضٛي  -ة
 

احضار ٍ تحقيق از شَْد ٍ هطلعاى  -هبحث دٍم 

ثبُدَس ثٯ سطويع ه٭ى يب ثب ٦ًَْي ضبٚي يب ثٯ سٗبؾبي ٦شٱ٥ ٬ يب  -204 هادُ

ٍثف، ضوػي ٚٯ كؿ٭ٍ يب سلٗيٕ اُ ٬ي ٍا ثَاي ٬ٍض٩ ضي٨ كست ايال٤ ٦ٗب٦بر ًي

. ٫ٚي، ثَاثَ ٦ٍَٗار اكؿبٍ ٦يؾ٬ٍَي سطويع ىٰي٦٭ؾ٭و 





ٮ ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ضبٰي يب ٦ك٣ى ثَاي يي٤ كؿ٭ٍ ه٭ى يٌٍ ٦٭ػٱي ٪ياضز -1سجػَٮ 

ٚٯ يٌٍ ٦٭ػٱي ىاضشٯ ثبضي ٬ ثبُدَس آ٨ يٌٍ ٍا ثذٌيَى، ا٦ب ىٍ غ٭ٍسي. ض٭ى٢ت ٦يثبضي ع

.  ض٭ى٦ؼيىاً اكؿبٍ ٬ ىٍ غ٭ٍر يي٤ كؿ٭ٍ ػ٣ت ٦ي

ٚٯ ى٢ي١ د٬َ٪يٮ ٫٦لػَ ثٯ ضٱبىر ضٱ٭ى ٬ ٦ك٣ًب٨ ٪جبضي، ىٍ غ٭ٍسي -2 سجػَٮ

ىاىٍسي س٭ا٪ي ثٯ غ٭ٍر ا٢ٛش٬َ٪يٛي ٬ ثب ٍيبيز ٦ٍَٗار ٍاػى ثٯ سلٗيٕ اُ آ٪ب٨ ٦ي

. آييي١٧ا٢ٛش٬َ٪يٛي ثٯ

ٚٯ ضبٰي يب ٦ك٣ى اُ ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق ثبضي، ثبيي كيا١ٖ ىٍ غ٭ٍسي -205 هادُ

ثيسز ٬ ؿٱبٍ سبيز ديص اُ سلٗيٕ يب ػ٣سٯ ٦لب٧ٚٯ اُ قَيٕ ٦َْب٪يٮ يب ٍئيس ا٬ 

ِ اسز دس اُ ٬غ٭٠ ىسش٭ٍ ٦ٗب٤ ٖؿبئي، ٦َْب٪يٮ يب ٍئيس ٦َث٭ـ ١ٛ٦. ىي٭ر ض٭ى

. ضوع اكؿبٍ ضيٮ ٍا ىٍ ٦٭ٖى ٦ٍَٗ ثَٓسشي

سلٗيٕ ٬ ثبُػ٭يي اُ ضٱ٭ى ٬ ٦ك٣ًب٨ ٖج١ اُ ٍسييٞي ىٍ ىاىٞبٮ،  -206 هادُ

 .َيَي٫٣ي اسز

ثبُدَس اُ َٰ يٙ اُ ضٱ٭ى ٬ ٦ك٣ًب٨ ػياٞب٪ٯ ٬ ثي٨٬ كؿ٭ٍ ٦شٱ٥  -207 هادُ

٫ٚي ٬ ثٯ ا٦ؿبء يب اطَ ا٪ٟطز آ٪ب٨ ٍا طجز ٦ي٫ٚي ٬ ٫٦طي اقاليبر ايطب٨ سلٗيٕ ٦ي

سلٗيٕ ٦ؼيى اُ ضٱ٭ى ٬ ٦ك٣ًب٨ ىٍ ٦٭اٍى ؾ٬ٍَر يب ٦٭اػٱٯ آ٪ب٨ ثال٦ب٪ى . ٍسب٪ي ٦ي

. ى٢ي١ ؾ٬ٍَر ثبيي ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ض٭ى. اسز

دس اُ كؿ٭ٍ ضٱ٭ى ٬ ٦ك٣ًب٨، ثبُدَس اثشياء اسب٦ي كبؾَا٨ ٍا ىٍ  -208 هادُ

اُ آ٪ب٨ ثٯ سَسيجي ٚٯ اُ ػٱز سٗي٤ ٬ سأهَ غالف ٫ٚي ٬ سذس غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦ي

. ٪٧بييثيا٪ي سلٗيٕ ٦ي

ثبُدَس ديص اُ ض٬َو ثٯ سلٗيٕ، ك٦َز ٬ ٦ؼبُار ضٱبىر ى٬ٌٍ ٬  -209 هادُ

 ٫ٚي ٬ ٪ب٤، ٪ب٤ هب٪٭اىٞي، ٪ب٤ ديٍ، س٩، ض١ُ، ٦يِا٨ٚش٧ب٨ ضٱبىر ٍا ثٯ ضبٰي سٓٱي٥ ٦ي

، ض٧بٍٮ س٩ٓ٣ طبثز ٬ ٧َٰاٮ ٬ سبثٗٯ (اي٧ي١)٪ٟبٍ  سلػيالر، ٦ٌٰت، ٦ل١ اٖب٦ز، ديب٤

٦لٛ٭٦يز ٚيَٓي ٬ ىٍػٯ َٖاثز سججي يب ٪سجي ٬ ٬ػ٭ى يب يي٤ ٍاثكٯ هبى٤ ٬ ٦وي٦٬ي 





. ٫ٚي٪٧بيي ٬ ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦يضبٰي يب ٦ك٣ى ثب قَْي٩ د٬َ٪يٮ ٍا سإا٠ ٦ي

يبى ضبٰي ٬ ٦ك٣ى ديص اُ انٱبٍ اقاليبر ه٭ى ثٯ اي٩ ضَف س٭٫ٞي  -210 هادُ

٥٫ٚ ٚٯ ػِ ثٯ ٍاسشي ؿيِي ٪ٟ٭ي٥ ٬ س٧ب٤ ثٯ هيا٬٪ي ٦شًب٠ س٭٫ٞي يبى ٦ي»: ٫ٚي ٦ي

. «٬اًٖيز ٍا ثيب٨ ٥٫ٚ

س٭ا٪ي ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ضبٰي يب ٦ك٣ى ٬اػي ضَايف ضٱبىر ثبُدَس ٦ي -211 هادُ

. ثي٨٬ يبىَٚى٨ س٭٫ٞي، انٱبٍار ا٬ ٍا ثَاي اقالو ثيطشَ اسش٧بو ٫ٚي ،٪جبضي

ض٭ى، سذس ٦ش٩ آ٨ انٱبٍار ضٱ٭ى ٬ ٦ك٣ًب٨ ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦ي -212هادُ 

ٍسي ٬ ؿ٫ب٪ـٯ اُ ا٦ؿبء يب اطَ  َٞىى ٬ ثٯ ا٦ؿبء يب اطَ ا٪ٟطز ضبٰي يب ٦ك٣ى ٦يَٖائز ٦ي

ضٱبىر ه٭ىىاٍي ٬ٍُى يب ٖبىٍ ثٯ ا٪ؼب٤ آ٨ ٪جبضي، ٦َاست ىٍ  يو يب اُ اىاا٪ٟطز ا٦ش٫ب

. ٍسي ثبُدَس ٬ ٫٦طي ٦ي يس٧ؼ٣س ثٯ ا٦ؿبى ٬ س٧ب٤ غٓلبر غ٭ٍض٭غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦ي

٪بو اُ ا٦ؿبء يب اطَا٪ٟطز ثبُدَس ٣ٛ٦ّ اسز اُ ضبٰي يب ٦ك٣ى ي٣ز ا٦ز -سجػَٮ

. ضٱبىر ٍا ثذَسي ٬ دبسن ٍا ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٫ٚي ييب اىا

سٓٱي٥ اسٱب٤ ثٯ ٚسي ٚٯ ثٯ ي٫٭ا٨ ٦شٱ٥ اكؿبٍ ٪طيٮ اُ ٖجي١ ضبٰي يب  -213 هادُ

٦ك٣ى ٫٧٦٭و اسز ٬ ؿ٫ب٪ـٯ اي٩ ضوع دس اُ سلٗيٕ ىٍ ٦هب٨ اسٱب٤ َٖاٍ ٞيَى، ثبيي قجٕ 

. ٦ٍَٗار ٬ ثٯ ي٫٭ا٨ ٦شٱ٥ ثَاي ٬ٖز ىيَٟ اكؿبٍ ض٭ى

٦ك٣ى ٬ َٰٞبٮ ثي٥ هكَ ػب٪ي يب كيظيشي ٬ يب ؾٍَ ٦ب٢ي ثَاي ضبٰي يب  -214 هادُ

اٍار آ٪ب٨ ؾ٬ٍَي ثبضي، ثبُدَس يب هب٪٭اىٮ آ٪ب٨ ٬ػ٭ى ىاضشٯ ثبضي، ا٦ب اسش٧بو انٯ

: ٫ٚي٫٦ه٭ٍ ك٧بيز اُ ضبٰي يب ٦ك٣ى ٬ ثب ًَٚ ي٣ز ىٍ د٬َ٪يٮ، سياثيَ ُيَ ٍا اسوبً ٦ي ثٯ

يي٤ ٦٭اػٱٯ كؿ٭ٍي ثي٩ ضبٰي يب ٦ك٣ى ثب ضبٚي يب ٦شٱ٥  -ا٢ّ

، ٦طوػبر هب٪٭اىٞي ٬ ٦ل١ اقاليبر ٦َث٭ـ ثٯ ٰ٭يز ييي٤ اْطب -ة 

سٛ٭٪ز يب ًْب٢يز ضبٰي يب ٦ك٣ى 

اسش٧بو انٱبٍار ضبٰي يب ٦ك٣ى ىٍ هبٍع اُ ىاىسَا ثب ٬سبي١ اٍسجبـ اُ ٍاٮ ى٬ٍ  -ح 

ىٍ غ٭ٍر ض٫بسبيي ضبٰي يب ٦ك٣ى كست ٦٭ٍى س٭سف ٦شٱ٥ يب ٦شٱ٧ب٨ يب  -1سجػَٮ 





٬ػ٭ى ثي٥ هكَ ثَاي آ٪ب٨، ضبٚي ٬ يب ٬ػ٭ى َٖائ٩ يب ض٭اٰي، ٦ج٫ي ثَ اكش٧ب٠ ض٫بسبيي ٬ 

ثبُدَس ثٯ ىٍه٭اسز ضبٰي يب ٦ك٣ى، سياثيَ ال٤ُ ٍا اُ ٖجي١ آ٦٭ُش ثَاي كٓبنز اُ 

٦٭ػت سَسيجبر اي٩ ا٦َ ثٯ . ٫ٚيسال٦ز ػس٧ي ٬ ٬ٍكي يب سُييَ ٦ٛب٨ آ٪ب٨ اسوبً ٦ي

٪٭٨ س٭سف ٬ُاٍر االػَاء ضي٨ اي٩ ٖب٦بٮ اُ سبٍين ال٤ُاي اسز ٚٯ نَِ ضص٪ب٦ٯ آيي٩

. ٍسيٖؿبئيٯ ٦يثٯ سػ٭يت ٍئيس ٖ٭ٮض٭ى ٬  سشَي سٱيٯ ٦يىاىٜ

. ىْبيي ٦شٱ٥ ٪جبضي كٗ٭ٔ دٌيَى ٚٯ ٫٦بْي ٪ل٭ي غ٭ٍر ْ٭ٔ ثبيي ثٯ سَسيجبر -2سجػَٮ 

آ٨ ىٍ ٦َك٣ٯ ٍسييٞي ىٍ ( 1)٦ٍَٗ ىٍ اي٩ ٦بىٮ ٬ سجػَٮ  سَسيجبر -3سجػَٮ 

. ض٭ىىاىٞبٮ ٪يِ اػَاء ٦ي

ثَاي كؿ٭ٍ ه٭ى ىٍه٭اسز ِٰي٫ٯ  ٚٯ ضبٰي يب ٦ك٣ىىٍ غ٭ٍسي -215 هادُ

ايبة ٬ ًٰبة ٫ٚي يب ٦ييي ؾٍَ ٬ ُيب٪ي اُ كيض سَ٘ ض١ُ ه٭ى ض٭ى، ثبُدَس ِٰي٫ٯ 

٫ٚي ٬ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٪بضي اُ سَ٘ اي ٚٯ ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ايال٤ ٦ي ايبة ٬ ًٰبة ٍا قجٕ سًَْٯ

و ض١ُ ٍا ىٍ غ٭ٍر ٤٬ِ٢ ثب اسشٓبىٮ اُ ٪هَ ٚبٍض٫بس سًيي٩ ٬ ضبٚي ٍا ٣ٛ٦ّ ثٯ س٭ىي

َٰٞبٮ ضبٚي، ثٯ سطويع ثبُدَس س٭ا٪بيي دَىاهز . ٪٧بيي آ٨ ىٍ غ٫ي٬ٔ ىاىٞسشَي ٦ي

ٰبي ٦ٌٚ٭ٍ اُ ٦ل١ ايشجبٍار  ِٰي٫ٯ ٍا ٪ياضشٯ يب اكؿبٍ اُ قَِ ثبُدَس ثبضي، ِٰي٫ٯ

ٖبث١ ٌٞضز، ضبٚي ثب ٬ػ٭ى  ػَائ٥َٰٞبٮ ىٍ . ض٭ى٦ػ٭ة ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ دَىاهز ٦ي

ٍ اي٩ ٦بىٮ ه٭ىىاٍي ٫ٚي، اسش٧بو ضٱبىر يب ٰبي ٦ٌٚ٭ٍ ى٦الئز اُ دَىاهز ِٰي٫ٯ

َيَ ٖبث١  ػَائ٥ا٦ب ىٍ . آييٞ٭اٰي ٦ك٣ًي٩ ٦ًَْي ضيٮ اُ ػب٪ت ٬ي ثٯ ي١٧ ٪٧ي

دَس اُ ٦ل١ ايشجبٍار ٦ػ٭ة ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٰبي ٦ٌٚ٭ٍ ثٯ ىسش٭ٍ ثبٌُٞضز، ِٰي٫ٯ

اُ  ٰبي ٦ٌٚ٭ٍ ِٰي٫ٯ ثبضي، ٦شٗبؾي اكؿبٍ ضبٰي يب ٦ك٣ى َٰٞبٮ ٦شٱ٥. ض٭ىدَىاهز ٦ي

 .ض٭ى٦ل١ ايشجبٍار ٦ػ٭ة ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ دَىاهز ٦ي

ٚٯ ضبٰي يب ٦ك٣ى ثٯ ي٣٣ي اُ ٖجي١ ثي٧بٍي يب ٚٱ٭٢ز س٩ ىٍ غ٭ٍسي -216 هادُ

٪ش٭ا٪ي كبؾَ ض٭ى ٬ يب سًياى ضٱ٭ى يب ٦ك٣ًب٨، ُيبى ٬ ىٍ يٙ يب ؿ٫ي ٦ل١ ثبض٫ي ٬ 

يبثي ٬ ي٧ٰـ٫ي٩ َٰٞبٮ ا٧ٰيز ٬ ْ٭ٍيز ا٦َ اٖشؿبء ٫ٚي، ثبُدَس ىٍ ٦ل١ كؿ٭ٍ ٤





. ٫ٚي٦جبىٍر ثٯ سلٗيٕ ٦ي

قرارّاي تأهيي ٍ ًظارت قضائي  -فصل ّفتن 

٫٦ه٭ٍ ىسشَسي ثٯ ٦شٱ٥ ٬ كؿ٭ٍ ثٯ ٦٭ٖى ٬ي، ػ٣٭ٞيَي اُ َْاٍ ثٯ  -217 هادُ

دس دَس ىييٮ ثَاي ػجَا٨ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٬ي، ثبُيب ٦وٓي ضي٨ ا٬ ٬ سؿ٧ي٩ كٗ٭ٔ ثِٮ

، يٛي اُ َٖاٍٰبي سأ٦ي٩ ُيَ ٬ى ىالي١ ٚبْيغ٭ٍر ٬عىٍ ال٤ُ، سلٗيٕ  ٬اُ سٓٱي٥ اسٱب٤ 

: ٫ٚيٍا غبىٍ ٦ي

ا٢شِا٤ ثٯ كؿ٭ٍ ثب ٖ٭٠ ضَِ  -ا٢ّ 

ا٢شِا٤ ثٯ كؿ٭ٍ ثب سًيي٩ ٬ػٯ ا٢شِا٤  -ة 

ا٢شِا٤ ثٯ يي٤ ه٬َع اُ ك٭ُٮ ٖؿبئي ثب ٖ٭٠ ضَِ  -ح 

ا٢شِا٤ ثٯ يي٤ ه٬َع اُ ك٭ُٮ ٖؿبئي ثب سًيي٩ ٬ػٯ ا٢شِا٤  -ر 

غ٭ٍر ٰٓشٟي يب ٦بٰب٪ٯ ثٯ ٦َػى ٖؿبئي يب اي ه٭ى ثٯ ٪٭ثٯا٢شِا٤ ثٯ ٦ًَْي  -ص

 ا٪شهب٦ي ثب سًيي٩ ٬ػٯ ا٢شِا٤

ي٩ ا٢شِا٤ ٦سشوي٦ب٨ ٍس٧ي ٚط٭ٍي يب ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق ثٯ كؿ٭ٍ ثب سًي -ع 

دس اُ أهٌ سًٱي دَىاهز اُ ٦ل١ كٗ٭ٔ آ٪ب٨ اُ س٭ي ثب ٦٭اْٗز ٦شٱ٥ ٬ ،ا٢شِا٤ ٬ػٯ

سب٦ُب٨ ٦َث٭ـ 

٠ِ٫٦ يب ٦ل١ اٖب٦ز سًيي٩ ضيٮ ثب ٦٭اْٗز ٦شٱ٥ ثب سًيي٩  ا٢شِا٤ ثٯ يي٤ ه٬َع اُ -ؽ

ا٢شِا٤ اُ قَيٕ ٪هبٍر ثب سؼٱيِار ا٢ٛش٬َ٪يٛي يب ثي٨٬ ٪هبٍر ثب اي٩ سؼٱيِار ٬ػٯ

ا٢ٛٓب٢ٯ  أهٌ ٚٓي١ ثب سًيي٩ ٬ػٯ -ف 

٪ب٦ٯ ثب٪ٛي، ٦ب٠ ٫٦ٗ٭٠ يب َي٫٦َٗ٭٠  أهٌ ٬طيٗٯ اي٥ اُ ٬ػٯ ٪ٗي، ؾ٧ب٪ز -م 

يز ضَايف ٦ٍَٗ ٖب٪٭٪ي ثبُىاضز ٦٭ٖز ثب ٍيب -ى 

، َٖاٍ (ا٢ّ)ىٍ غ٭ٍر ا٦ش٫بو ٦شٱ٥ اُ دٌيَش َٖاٍ سأ٦ي٩ ٫٦يٍع ىٍ ث٫ي  -1سجػَٮ

ا٢شِا٤ ثٯ كؿ٭ٍ ثب سًيي٩ ٬ػٯ ا٢شِا٤ غبىٍ ٬ ىٍ غ٭ٍر ا٦ش٫بو اُ دٌيَش َٖاٍٰبي ٫٦يٍع 

. ض٭ىَٖاٍ ٚٓب٢ز غبىٍ ٦ي( ص)٬ ( ر)، (ح)، (ة)ىٍ ث٫يٰبي 





، ه٬َع اُ ك٭ُٮ ٖؿبئي ثب اػبُٮ ٖبؾي (ر)٬ ( ح)ىٍ ٦٭ٍى ث٫يٰبي  -2سجػَٮ

. ٩ٛ٧٦ اسز

َيَي٧يي ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ثٯ سطويع ٦ٗب٤ ٖؿبئي سؿ٧ي٩  ػَائ٥ىٍ  -3سجػَٮ

. دٌيَ ثبضي، غي٬ٍ َٖاٍ ٚٓب٢ز ٬ ٬طيٗٯ ػبيِ ٪يسز ىييٮ ثٯ قَيٕ ىيَٟ ا٦ٛب٨ كٗ٭ٔ ثِٮ

ض٭ى، ٦َٟ آ٪ٛٯ ثَاي اسٱب٦بر ٦شًيى ٦شٱ٥، َٖاٍ سأ٦ي٩ ٬اكي غبىٍ ٦ي -218هادُ 

ٍسييٞي ثٯ ػَائ٥ اٍسٛبثي ىٍ غالكيز ًاسي ىاىٞبٰٱبي ٦وش٣ّ ثبضي ٚٯ ىٍ اي٩ غ٭ٍر 

. ض٭ىثَاي اسٱب٦بر ٦٭ؾ٭و غالكيز َٰ ىاىٞبٮ، َٖاٍ سأ٦ي٩ ٦ش٫بست ٬ ٦سش١ٗ غبىٍ ٦ي

٬طيٗٯ ٪جبيي ىٍ َٰ كب٠ اُ هسبٍر ٬اٍى ا٢ٛٓب٢ٯ ٬  ٦ج٣ٍ ٬ػٯ ا٢شِا٤، ٬ػٯ -219هادُ 

ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ىيٯ يب هسبٍر ُيب٪يييٮ اُ قَيٕ ثي٧ٯ ٖبث١ ػجَا٨ . ىييٮ ٧ٚشَ ثبضي ثٯ ثِٮ

. ٫ٚياسز، ثبُدَس ثب ٢لبل ٦ج٣ٍ ٖبث١ دَىاهز اُ س٭ي ثي٧ٯ َٖاٍ سأ٦ي٩ ٦ش٫بست غبىٍ ٦ي

ثسذبٍى،  ٚٯ ٦شٱ٥ ثو٭اٰي ثٯ ػبي ٦ًَْي ٚٓي١، ٬طيٗٯىٍ غ٭ٍسي -220 هادُ

س٭ا٪ي ىٍ َٰ ىٍ اي٩ غ٭ٍر ٦شٱ٥ ٦ي. ثبُدَس ٣ٛ٦ّ ثٯ ٖج٭٠ آ٨ ٬ سجيي١ َٖاٍ اسز

. ٦ُب٨ ثب ٦ًَْي ٚٓي١، آُاىي ٬طيٗٯ ٍا سٗبؾب ٫ٚي

ض٭ى ٚٯ ٦الئز ا٬ ثٯ سطويع ثبُدَس ٚٓب٢ز ضوػي دٌيَْشٯ ٦ي -221 هادُ

٠ ٍا اكَاُ ؿ٫ب٪ـٯ ثبُدَس ٦الئز ٚٓي. ا٢ٛٓب٢ٯ ٦ل١ سَىيي ٪جبضيثَاي دَىاهز ٬ػٯ

ىاىسشب٨ ٦٭نّ اسز ىٍ ٧ٰب٨ ٬ٍُ، . ٍسب٪ي٪هَ ىاىسشب٨ ٦ي ٪٫ٛي، ٦َاست ٍا ْ٭ٍي ثٯ

ىٍ. سطويع ىاىسشب٨ ثَاي ثبُدَس ا٢ِا٦ي اسز. ٍسييٞي ٬ ىٍ اي٩ ثبٍٮ انٱبٍ٪هَ ٫ٚي

. ض٭ىغ٭ٍر سأييي ٪هَ ثبُدَس س٭سف ىاىسشب٨ ٦َاست ىٍ د٬َ٪يٮ ىٍع ٦ي

 .ثب ٍيبيز ٦ٍَٗار اي٩ ٦بىٮ ثال٦ب٪ى اسز دٌيَش ٚٓب٢ز اضوبظ كٗ٭ٖي -سجػَٮ

ٌٞاٍ س٭سف ثبُدَس، ىٍ غ٭ٍر يي٤ دٌيَش سٗبؾبي ٚشجي ٬طيٗٯ -222 هادُ

سو٣ّ اُ ٦ٍَٗار اي٩ ٦بىٮ ٦٭ػت . ض٭ى٦َاست ثب ًَٚ ي٣ز ىٍ د٬َ٪يٮ ٫٦ًٛس ٦ي

. ٦لٛ٭٦يز ا٪شهب٦ي اُ ىٍػٯ ؿٱبٍ ثٯ ثبال اسز

٪٧بيي ٬ دس اُ ٢ز، َٖاٍ غبىٍ ٦يثبُدَس ى٦ٍ٭ٍى ٖج٭٠ ٬طيٗٯ يب ٚٓب -223 هادُ





٫ٚي ٬ ثب ىٍه٭اسز ٚٓي١ يب ٌٞاٍ، ه٭ى ٪يِ آ٨ ٍا ا٦ؿبء ٦ي ا٦ؿبء ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ

. ىٰيٌٞاٍ، سػ٭يَ َٖاٍ ٍا ثٯ آ٪ب٨ ٦ي ٬طيٗٯ

ثبُدَس ٣ٛ٦ّ اسز ؾ٩٧ غي٬ٍ َٖاٍ ٖج٭٢ي ٚٓب٢ز يب ٬طيٗٯ، ثٯ  -224 هادُ

ٌٞاٍ سٓٱي٥ ٫ٚي ٚٯ ىٍ غ٭ٍر اكؿبٍ ٦شٱ٥ ٬ يي٤ كؿ٭ٍ ا٬ ثي٨٬ يٌٍ  ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ

ا٢ٛٓب٢ٯ ٬غ٭٠ يب ٬طيٗٯ قجٕ  ٌٞاٍ، ٬ػٯ ٦٭ػٯ ٬ يي٤ ٦ًَْي ٬ي اُ ٪بكيٯ ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ

. ض٭ى ٦ٍَٗار اي٩ ٖب٪٭٨ ؾجف ٦ي

. ٌٞاٍ ٪يِ ا٢ِا٦ي اسز اي٩ ٖب٪٭٨ ٪سجز ثٯ ٚٓي١ ٬ ٬طيٗٯ( 194)٦بىٮ  سٓٱي٥ ٦ٓبى -سجػَٮ 

. َٖاٍ سأ٦ي٩ ثبيي ْ٭ٍي ثٯ ٦شٱ٥ اثالٌ ٬ سػ٭يَ آ٨ ثٯ ٬ي سل٭ي١ ض٭ى -225هادُ 

.  ض٭ىىٍ غ٭ٍسي ٚٯ َٖاٍ سأ٦ي٩ ٫٦شٱي ثٯ ثبُىاضز َٞىى، ٦ٓبى َٖاٍ ىٍ ثَٞٯ ايِا٤ ىٍع ٦ي

ض٭ى سب ٦ًَْي ْب٢ز يب ٬طيٗٯ غبىٍ ٦ي٦شٱ٧ي ٚٯ ىٍ ٦٭ٍى ا٬ َٖاٍ ٘ -226 هادُ

َٞىى؛ ا٦ب ىٍ غ٭ٍر ثبُىاضز، ٦شٱ٥ ٚٓي١ يب سذَى٨ ٬طيٗٯ ثٯ ثبُىاضشٟبٮ ٦ًَْي ٦ي

س٭ا٪ي سب ٦ير ىٮ ٬ٍُ اُ سبٍين اثالٌ َٖاٍ ثبُدَس، ٪سجز ثٯ اغ١ َٖاٍ ٫٦شٱي ثٯ  ٦ي

.  ثبُىاضز يب يي٤ دٌيَش ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ ايشَاؼ ٫ٚي

َٖاٍ ٬ ٍئيس يب ٦ًب٨٬ ُ٪يا٨ ٫ٓ٣ٛ٦ي س٧ٱييار ال٤ُ ٍا  ٦َػى غبى٫٫ٍٚيٮ -سجػَٮ

٫ٚي، ٌٞاٍ ٦ًَْي ٦ي٫٦ه٭ٍ ىسشَسي ٦شٱ٥ ثٯ اَْاىي ٚٯ ٬ي ثَاي يبْش٩ ٚٓي١ يب ٬طيٗٯثٯ

َْا٥ٰ ٫٫ٚي ٬ َٰ ٦ُب٨ ٦شٱ٥، ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ ٦ًَْي ٪٧بيي َٰؿ٫ي هبٍع اُ ٬ٖز اىاٍي 

َٖاٍ يب ٖبؾي ٚطيٙ ٣ٛ٦ّ ثٯ ثبضي، ىٍغ٭ٍر ٬ػ٭ى ضَايف ٖب٪٭٪ي، ٦َػى غبى٫٫ٍٚيٮ 

 .دٌيَش آ٨ ٰسش٫ي

٦َاست سل٭ي١ ٦شٱ٥ س٭سف ٦أ٦٭ٍ ٍس٧ي ىٍ س٭اثٕ ثبُىاضشٟبٮ طجز ٬  -227هادُ 

 .٫ٚيى٫ٰيٮ، ٍسييي كب٬ي سبٍين ٬ سبيز سل٭ي١ ٦شٱ٥ أهٌ ٬ ثٯ ثبُدَس سس٣ي٥ ٦يسل٭ي١

ٌٞاٍ ىٍ َٰ ٦َك٣ٯ اُ سلٗيٗبر ٬ ىاىٍسي ثب ٦ًَْي ٬  ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ -228 هادُ

س٭ا٪ي، كست ٦٭ٍى، ٍْى ٦سإ٢٬يز يب آُاىي ٬طيٗٯ ه٭ى ٍا اُ ٦َػًي ٚٯ سل٭ي١ ٦شٱ٥ ٦ي

٦َػى ٦ِث٭ٍ ٣ٛ٦ّ اسز ثالْبغ٣ٯ ٦َاست . د٬َ٪يٮ ىٍ آ٪ؼب ٦كَف اسز ىٍه٭اسز ٫ٚي





. ٍْى ٦سإ٢٬يز يب آُاىي ٬طيٗٯ ٍا َْا٥ٰ ٪٧بيي

ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ٦شٱ٥ ثٯ ي٣ز ىيَٟي اُ س٭ي سبيَ ٦َاػى ثبُىاضز ثبضي  -ثػَٮ ر

ىٍ اي٩ غ٭ٍر دس اُ . س٭ا٪ي ايِا٤ ٬ي ٍا ىٍه٭اسز ٪٧بيي ٌٞاٍ ٦ي ٪يِ، ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ

. ض٭ى كؿ٭ٍ ٦شٱ٥ ٦كبثٕ اي٩ ٦بىٮ اٖيا٤ ٦ي

ٌٞاٍ ػِ ىٍ ٦٭ٍىي ٚٯ كؿ٭ٍ ٦شٱ٥  ه٭اسش٩ ٦شٱ٥ اُ ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ -229 هادُ

. ٍاي سلٗيٗبر، ىاىٍسي ٬ يب اػَاي ك٥ٛ ؾ٬ٍَر ىاٍى، ٫٧٦٭و اسزة

. سو٣ّ اُ ٦ٍَٗار اي٩ ٦بىٮ ٦٭ػت ٦لٛ٭٦يز ا٪شهب٦ي سب ىٍػٯ ؿٱبٍ اسز -سجػَٮ

٦شٱ٧ي ٚٯ ثَاي ا٬ َٖاٍ سأ٦ي٩ غبىٍ ٬ ه٭ى ٣٦ش٤ِ ضيٮ يب ٬طيٗٯ  -230 هادُ

ٮ طبثز ض٭ى ض٭ى ٬ َٰٞبٌٞاضشٯ اسز، ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ كؿ٭ٍش ال٤ُ ثبضي، اكؿبٍ ٦ي

ثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ كبؾَ ٪طيٮ اسز، ىٍ غ٭ٍر اثالٌ ٬اًٖي اهكبٍيٯ، ٬ػٯ ا٢شِا٤ سًيي٩ 

. ض٭ىضيٮ ثٯ ىسش٭ٍ ىاىسشب٨ أهٌ ٬ يب اُ ٬طيٗٯ سذَىٮ ضيٮ ٦ًبى٠ ٬ػٯ َٖاٍ ؾجف ٦ي

ؿ٫ب٪ـٯ ٦شٱ٥، ٚٓي١ ٦ًَْي َٚىٮ يب ضوع ىيَٟي ثَاي ا٬ ٬طيٗٯ سذَىٮ ثبضي ثٯ ٚٓي١ يب 

ىٍ غ٭ٍر اثالٌ ٬اًٖي . ض٭ى ٚٯ نَِ يٙ ٦بٮ ٦شٱ٥ ٍا سل٭ي١ ىٰي٦ي ٌٞاٍ اهكبٍ ٬طيٗٯ

ا٢ٛٓب٢ٯ أهٌ ٬ يب اُ  ثٯ ىسش٭ٍ ىاىسشب٨، كست ٦٭ٍى، ٬ػٯاهكبٍيٯ ٬ يي٤ سل٭ي١ ٦شٱ٥، 

ىسش٭ٍ ىاىسشب٨ دس اُ ٖكًيز، ثي٨٬ غي٬ٍ . ض٭ى٬طيٗٯ، ٦ًبى٠ ٬ػٯ َٖاٍ، ؾجف ٦ي

. ض٭ىػَاي اكٛب٤ ٦ي٪ي اػَاء ٦ياػَائيٯ ىٍ اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ٬ ٦كبثٕ ٦ٍَٗار ا

ٰبي ؾ٬ٍَي ٦َث٭ـ ثٯ  ٦ج٣ٍ ٦بُاى ثَ ٬ػٯ َٖاٍ ٬طيٗٯ، دس اُ ٚسَ ِٰي٫ٯ -سجػَٮ 

. ض٭ىٌٞاٍ ٦سشَى ٦ي اػَاي ىسش٭ٍ، ثٯ ٬طيٗٯ

٫٦ه٭ٍ يي٤ ا٦ٛب٨  ٌٞاٍ ثٯ ٚٯ ٦شٱ٥، ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ َٰٞبٮ طبثز ض٭ى -231 هادُ

٫٫ٚيٮ ٚٓب٢ز  يي يب سُييَ آ٨ ٍا ثٯ ٦َػى ٖج٭٦٠ل١ اٖب٦ز ٬أ ٪طب٪ياثالٌ ٬اًٖي اهكبٍيٯ، 

يب ٬طيٗٯ ايال٤ ٪َٛىٮ يب ثٯ اي٩ ٫٦ه٭ٍ اُ ٦ل١ هبٍع ضيٮ يب ثٯ َٰ ٪ل٭ ىيَٟ ثٯ اي٩ 

٫٦ه٭ٍ ا٦ٛب٨ اثالٌ ٬اًٖي ٍا ىض٭اٍ َٚىٮ اسز ٬ اي٩ ا٦َ اُ ٪هَ ثبُدَس ٦لَُ ض٭ى، 

. ػٯ ا٢شِا٤ ٚبْي اسزا٢ٛٓب٢ٯ ٬ يب ٬ اثالٌ ٖب٪٭٪ي اهكبٍيٯ ثَاي ؾجف ٬طيٗٯ، أهٌ ٬ػٯ





٢ٯ، ىٍ غ٭ٍسي اُ  ىيٯ ثب ٍيبيز ٦ٍَٗار ٦َث٭ـ ٬ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٦لٛ٭٤ٌ -232 هادُ

ض٭ى ٚٯ ا٦ٛب٨ ٬غ٭٠ آ٨ اُ ثي٧ٯ ٦يسَ ٪جبضي ٬  ا٢ٛٓب٢ٯ ٚسَ ٦ي ٦ج٣ٍ ٬طيٗٯ يب ٬ػٯ

ٌٞاٍ يب ٚٓي١ ٥ٰ، ٬ي ٍا قجٕ ٦ٍَٗار كبؾَ ٪٧٫٭ىٮ ٬  ي٣يٯ كبؾَ ٪ط٭ى ٬ ٬طيٗٯ ٦لٛ٭٤ٌ

. ٥ٰ ٪ياضشٯ ثبضييٌٍ ٦٭ػٱي 

ؿ٫ب٪ـٯ َٖاٍ سأ٦ي٩ غبىٍ ضيٮ، ٦شؿ٩٧ سأىيٯ ٬ػٯ ا٢شِا٤ ثبضي يب ٦شٱ٥  -233 هادُ

ي٣يٯ ٬ يي٤ ا٦ٛب٨ ٬غ٭٠  ه٭ى ايياو ٬طيٗٯ َٚىٮ ثبضي، ىٍ غ٭ٍر يي٤ كؿ٭ٍ ٦لٛ٭٤ٌ

٢ٯ اُ ٦ل١ سأ٦ي٩، ػِاي ٪ٗيي ٪يِ  آ٨ اُ ثي٧ٯ، يال٬ٮ ثَ أهٌ ىيٯ ٬ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٦لٛ٭٤ٌ

ض٭ى ٬ ىٍ ٦٭ٍى َٖاٍ ٬طيٗٯ، ىٍ غ٭ٍر كؿ٭ٍ ٬ يؼِ يز ٬غ٭٠ ٦يىٍ غ٭ٍر ٦لٛ٭٤

. ض٭ىٰبي ْ٭ٔ، ثب ٢لبل ٦سشظ٫يبر ىي٩ اُ ٦ل١ سأ٦ي٩ أهٌ ٦ي اُ دَىاهز، ٦لٛ٭٦يز

ٌٞاٍ، َٖاٍ ٖج٭٢ي ٚٓب٢ز يب ٬طيٗٯ ٫٦شٓي  ىٍ غ٭ٍر ْ٭ر ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ -234 هادُ

و ٬طيٗٯ ػييي اٖيا٤ ٫ٚي، اسز ٬ ٦شٱ٥ كست ٦٭ٍى، ثبيي ٪سجز ثٯ ٦ًَْي ٚٓي١ يب اييا

. ا٢ٛٓب٢ٯ يب ؾجف ٬طيٗٯ غبىٍ ضيٮ ثبضي ىسش٭ٍ أهٌ ٬ػٯ آ٪ٛٯ٦َٟ 

س٭ا٪٫ي ىٍ ٦٭اٍى ُيَ نَِ ىٮ ٬ٍُ اُ سبٍين ٌٞاٍ ٦ي ٦شٱ٥، ٚٓي١ ٬ ٬طيٗٯ -235هادُ 

. ا٢ٛٓب٢ٯ ٬ يب ؾجف ٬طيٗٯ ايشَاؼ ٫٫ٚي اثالٌ ىسش٭ٍ ىاىسشب٨، ىٍثبٍٮ أهٌ ٬ػٯ ا٢شِا٤، ٬ػٯ

: ثٯ اي٩ ايشَاؼ، ىاىٞبٮ ٚيَٓي ى٬ اسز٦َػى ٍسييٞي 

يٗٯ ٦ٍَٗار ا٢ٛٓب٢ٯ ٬ يب ؾجف ٬ص َٰٞبٮ ٦ييي ض٭٪ي ىٍ أهٌ ٬ػٯ ا٢شِا٤ ٬ ٬ػٯ -ا٢ّ

. ٦َث٭ـ ٍيبيز ٪طيٮ اسز

ا٪ي  َٰٞبٮ ٦ييي ض٭٪ي ٦شٱ٥ ىٍ ٦٭يي ٦ٍَٗ كبؾَ ضيٮ يب ا٬ ٍا كبؾَ َٚىٮ -ة 

. ٍ َٚىٮ اسزيب ضوع طب٢ظي ٦شٱ٥ ٍا كبؼ

اي٩ ٖب٪٭٨، ٦شٱ٥ ( 178)ض٭٪ي ثٯ ػٱبر ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ ٦بىٮ َٰٞبٮ ٦ييي  -ح 

ا٪ي ٦شٱ٥ ٍا ٪ش٭ا٪سشٯ ٌٞاٍ ثٯ يٛي اُ آ٨ ػٱبر ٪ش٭ا٪سشٯ كبؾَ ض٭ى يب ٚٓي١ ٬ ٬طيٗٯ

. كبؾَ ٫٫ٚي

. ا٪ي ي ٚٓب٢ز يب ا٢شِا٤ ٦ًسَ ضيٮَٰٞبٮ ٦ييي ض٭٪ي دس اُ غي٬ٍ َٖاٍ ٖج٭٠ -ر 





ا٬ ىٍ  سٱ٥، ثٯ ي٣ز ْ٭رٌٞاٍ ٦ييي ض٭٪ي سس٣ي٥ ٤ َٰٞبٮ ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ -ص 

. ٦ٱ٣ز ٦ٍَٗ ٩ٛ٧٦ ٪ج٭ىٮ اسز

ىاىٞبٮ ىٍ س٧ب٤ ٦٭اٍى ْ٭ٔ، هبٍع اُ ٪٭ثز ٬ ثي٨٬ ٍيبيز سطَيٓبر  -1سجػَٮ

 .ٍأي ىاىٞبٮ ٖكًي اسز. ٫ٚيىاىٍسي ثٯ ضٛبيز ٍسييٞي ٦ي

٦َػى ٍسييٞي ثٯ ايشَاؼ ٪سجز ثٯ ىسش٭ٍ ٍئيس يب ىاىٍس ىاىٞبٮ  -2سجػَٮ

. ى٬ ٪ِىيٛشَي٩ ضٱَسشب٨ آ٨ اسشب٨ اسز ي٧٭٦ي ثوص، ىاىٞبٮ ٚيَٓي

، ىاىٞبٮ ثٯ اىيبي ايسبٍ ٦شٱ٥ يب ٚٓي١ ٍسييٞي ٬ ىٍ (ر)ىٍ هػ٭ظ ث٫ي -3سجػَٮ 

 .٫ٚيا٢ٛٓب٢ٯ ك٥ٛ ٦يا٢شِا٤ يب ٬ػٯغ٭ٍر اكَاُ ايسبٍ آ٪ب٨، ثٯ ٦ًبْيز آ٪ب٨ اُ دَىاهز ٬ػٯ 

ا٢شِا٤ أهٌ ٬ػٯٚٯ ٦شٱ٥ دس اُ غي٬ٍ ىسش٭ٍ ىاىسشب٨ ٦ج٫ي ثَ ىٍ غ٭ٍسي -236هادُ 

ا٢ٛٓب٢ٯ ٬ يب ؾجف ٬طيٗٯ ٬ ديص اُ اس٧ب٤ ي٣٧يبر اػَائي، ىٍ ٦َػى ٖؿبئي كبؾَ ض٭ى يب ٬ػٯ

ٌٞاٍ ا٬ ٍا كبؾَ ٫ٚي، ىاىسشب٨ ثب ٍْى اطَ اُ ىسش٭ٍ غبىٍٮ، ىسش٭ٍ أهٌ يب  يب ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ

ٍاٍ سأ٦ي٩ غ٭ٍر، ايشجبٍ ٔىٍ اي٩. ٫ٚيؾجف كياٚظَ سب يٙ ؿٱب٤ٍ اُ ٬ػٯ َٖاٍ ٍا غبىٍ ٦ي

َٰٞبٮ ٦شٱ٥ ه٭ى ايياو ٬طيٗٯ َٚىٮ ثبضي، ٣ٛ٦ّ اسز، . غبىٍٮ ثٯ ٖ٭ر ه٭ى ثبٖي اسز

٪سجز ثٯ س٧ٛي١ ٬ػٯ َٖاٍ اٖيا٤ ٫ٚي ٬ ؿ٫ب٪ـٯ ضوع طب٢ض اُ ٦شٱ٥ ٚٓب٢ز ٪٧٭ىٮ ٬ يب ايياو 

ي١ ٬طيٗٯ َٚىٮ ثبضي ٬ ٍْى ٦سإ٢٬يز ه٭ى ٍا ىٍه٭اسز ٪٫ٛي، ٣ٛ٦ّ اسز ٪سجز ثٯ س٥ٛ

ٚٯ ضوع طب٢ض، ٍْى ٦سإ٢٬يز ه٭ى ٍا ىٍه٭اسز ٫ٚي،  ىٍ غ٭ٍسي. ٫ٚي٬ػٯ َٖاٍ اٖيا٤ 

. ٫ٚيٌٞاٍ ػييي اٖيا٤ ٦ي ٦شٱ٥ كست ٦٭ٍى، ٪سجز ثٯ ٦ًَْي ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ

ٌٞاٍ يب ٚٓي١، نَِ ىٮ ٬ٍُ اُ سبٍين اثالٌ ىسش٭ٍ  َٰٞبٮ ٦شٱ٥ يب ٬طيٗٯ -سجػَٮ 

ؾجف ثوطي اُ ٬ػٯ َٖاٍ، ٦ًبى٠ ٬ػٯ ٦ٍَٗ ٍا ثٯ غ٫ي٬ٔ ى٢٬ز ٬اٍيِ ٫ٚي، ؾجف ا٪ؼب٤ 

 . غ٭ٍر ٚب١٦ ثٯ ٖ٭ر ه٭ى ثبٖي اسز ٬ى ٬ ايشجبٍ َٖاٍ سأ٦ي٩ غبىٍٮ ثٯش٪٧ي

ُيَ، ٚٯ  ػَائ٥ٍ ىٍ ٦٭ٍى غي٬ٍ َٖاٍ ثبُىاضز ٦٭ٖز ػبيِ ٪يسز، ٦ٝ -237هادُ

: ىالي١، َٖائ٩ ٬ ا٦بٍار ٚبْي ثَ س٭ػٯ اسٱب٤ ثٯ ٦شٱ٥ ىال٢ز ٫ٚي

ي ٚٯ ٦ؼبُار ٖب٪٭٪ي آ٪ٱب س٣ت كيبر يب ٖكى يؿ٭ ٬ ىٍ ػ٫بيبر ػَائ٥ -ا٢ّ





ي٣يٯ يب ي٧يي ي٣يٯ س٧ب٦يز ػس٧ب٪ي، ػ٫بيبسي ٚٯ ٦يِا٨ ىيٯ آ٪ٱب ط٣ض ىيٯ ٚب١٦ ٦ؼ٫يٌ

. ثيص اُ آ٨ اسز

. ٍي ٚٯ ىٍػٯ ؿٱبٍ ٬ ثبالسَ اسزيِير ػَائ٥ -ة

ي٣يٯ ا٫٦يز ىاه٣ي ٬ هبٍػي ٚط٭ٍ ٚٯ ٦ؼبُار ٖب٪٭٪ي آ٪ٱب ىٍػٯ  ػَائ٥ -ح 

. د٫غ ٬ ثبالسَ اسز

٪٧بيي ٬ ايؼبى ٦ِاك٧ز ٬ آُاٍ ٬ اًيز ثب٪٭ا٨ ٬ اقٓب٠ ٬ سهبَٰ، ٖيٍر –ر 

. ؿبٖ٭ يب َٰ ٪٭و اس٣لٯ ا٪ؼب٤ ض٭ى ٬سي٣ٯايؼبى ٦ِاك٧ز ثَاي اضوبظ ٚٯ ثٯ

ٍٖز، ٚالٰجَىاٍي، اٍسطبء، اهشالس، هيب٪ز ىٍ ا٦ب٪ز، ػ١ً يب اسشٓبىٮ اُ س -ص 

اي٩ ٦بىٮ ٪جبضي ٬ ٦شٱ٥ ىاٍاي يٙ َْٗٮ ( ة)ٚٯ ٦ط٧٭٠ ث٫ي س٫ي ٦ؼً٭٠ ىٍ غ٭ٍسي

. ٦ٌٚ٭ٍ ثبضي ػَائ٥ي٣ز اٍسٛبة َٰ يٙ اُ سبثٗٯ ٦لٛ٭٦يز ٖكًي ثٯ 

ػِ ٖ٭ا٪ي٩ ٪بنَ ٦٭اٍى ثبُىاضز ٦٭ٖز ا٢ِا٦ي، ٦٭ؾ٭و ٖ٭ا٪ي٩ هبظ، ثٯ  -سجػَٮ 

 .االػَاء ضي٨ اي٩ ٖب٪٭٨ ٣٦ُي اسز ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق اُ سبٍين ال٤ُ ػَائ٥ثَ 

غي٬ٍ َٖاٍ ثبُىاضز ٦٭ٖز ى٦ٍ٭اٍى ٦ٌٚ٭ٍ ى٦ٍبىٮ ٖج١، ٫٦٭ـ ثٯ  -238 هادُ

: اُ ضَايف ُيَ اسز٬ػ٭ى يٛي

ُاى ث٭ى٨ ٦شٱ٥ ٦٭ػت اُ ثي٩ ٍْش٩ آطبٍ ٬ اى٢ٯ ػ٤َ يب ثبيض سجب٪ي ثب ٦شٱ٧ب٨  آ -ا٢ّ 

. ضٱ٭ى اُ اىاء ضٱبىر ا٦ش٫بو ٫٫ٚي ىيَٟ يب ضٱ٭ى ٬ ٦ك٣ًب٨ ٬اًٖٯ َٞىى ٬ يب سجت ض٭ى

. يٕ ىيَٟ ٪ش٭ا٨ اُ آ٨ ػ٣٭ٞيَي َٚىثي٥ َْاٍ يب ٦وٓي ضي٨ ٦شٱ٥ ثبضي ٬ ثٯ قَ -ة 

آُاى ث٭ى٨ ٦شٱ٥ ٦و١ ٪ه٥ ي٧٭٦ي، ٦٭ػت ثٯ هكَ اْشبى٨ ػب٨ ضبٚي، ضٱ٭ى يب  -ح 

 .هب٪٭اىٮ آ٪ب٨ ٬ ه٭ى ٦شٱ٥ ثبضي

َٖاٍ ثبُىاضز ٦٭ٖز ثبيي ٦سشي٠ ٬ ٦٭ػٯ ثبضي ٬ ٦سش٫ي ٖب٪٭٪ي ٬ اى٢ٯ  -239 دُها

ثب غي٬ٍ َٖاٍ ثبُىاضز ٦٭ٖز، ٦شٱ٥ ثٯ . آ٨ ٬ كٕ ايشَاؼ ٦شٱ٥ ىٍ ٦ش٩ َٖاٍ ًَٚ ض٭ى

ؿ٫ب٪ـٯ ٦شٱ٥ ثٯ ٫٦ه٭ٍ ػ٣٭ٞيَي اُ سجب٪ي، ثبُىاضز ض٭ى، . ض٭ىثبُىاضشٟبٮ ٦ًَْي ٦ي

. ض٭ىى٢ي١ آ٨ ىٍ ثَٞٯ ايِا٤ ٖيي ٦ي





ىاىسشب٨ . َٖاٍ ثبُىاضز ٦شٱ٥ ثبيي ْ٭ٍي ٪ِى ىاىسشب٨ اٍسب٠ ض٭ى -240 هادُ

ق٭ٍ ٚشجي ثٯ ثبُدَس ٣ٛ٦ّ اسز كياٚظَ نَِ ثيسز ٬ ؿٱبٍ سبيز ٪هَ ه٭ى ٍا ثٯ

َٰٞبٮ ىاىسشب٨ ثب َٖاٍ ثبُىاضز ٦شٱ٥ ٦٭إْ ٪جبضي، ك١ اهشالِ ثب ىاىٞبٮ . ايال٤ ٫ٚي

٬ٍُ سؼب٬ُ ٍ اي٩ ٦٭ٍى ٚٯ كياٚظَ اُ ىٮ غب٢ق اسز ٬ ٦شٱ٥ سب غي٬ٍ ٍأي ىاىٞبٮ ى

. ض٭ى٫ٚي، ثبُىاضز ٦ي ٪٧ي

َٰٞبٮ ي٣ز ثبُىاضز ٦َسٓى ض٭ى ٬ ٦٭ػت ىيَٟي ثَاي اىا٦ٯ آ٨  -241 هادُ

ىٍ غ٭ٍر . ٫ٚي٪جبضي، ثبُدَس ثب ٦٭اْٗز ىاىسشب٨ ْ٭ٍي اُ ٦شٱ٥ ٍْى ثبُىاضز ٦ي

اَٞ ٦شٱ٥ ٪يِ . غب٢ق اسز٦وب٢ٓز ىاىسشب٨ ثب سػ٧ي٥ ثبُدَس، ك١ اهشالِ ثب ىاىٞبٮ 

س٭ا٪ي ْٙ َٖاٍ ثبُىاضز يب سجيي١ آ٨ ٍا اُ ثبُدَس ٦٭ػجبر ثبُىاضز ٍا ٦َسٓى ثيا٪ي، ٦ي

ق٭ٍ ٦سشي٠ ٍاػى ثٯ نَِ د٫غ ٬ٍُ ثٯ ق٭ٍْ٭ٍي ٬ كياٚظَثٯثبُدَس . سٗبؾب ٫ٚي

ىٍ غ٭ٍر ٍى ىٍه٭اسز، ٦َاست ىٍ د٬َ٪يٮ طجز ٬ . ٫ٚيىٍه٭اسز ٦شٱ٥ انٱبٍ٪هَ ٦ي

٦شٱ٥ ىٍ . سَاؼ ٫ٚيس٭ا٪ي نَِ ىٮ ٬ٍُ ثٯ آ٨ اوض٭ى ٬ ٦شٱ٥ ٦يٮ ٦شٱ٥ اثالٌ ٦يَٖاٍ ٍى ة

 .س٭ا٪ي اي٩ ىٍه٭اسز ٍا ٦كَف ٫ٚيثبٍ ٦يَٰ ٦بٮ ْٗف يٙ

٦بىٮ ( ر)٬ ( ح)، (ة)، (ا٢ّ)َٰٞبٮ ىٍ ػَائ٥ ٦٭ؾ٭و ث٫يٰبي  -242هادُ 

اٍ سأ٦ي٩، ٦شٱ٥ اي٩ ٖب٪٭٨ سب ى٬ ٦بٮ ٬ ىٍ سبيَ ػَائ٥ سب يٙ ٦بٮ ثٯ ي٣ز غي٬ٍ َٖ( 302)

ىٍ ثبُىاضز ث٧ب٪ي ٬ د٬َ٪يٮ اسٱب٦ي ا٬ ٫٦شٱي ثٯ سػ٧ي٥ ٪ٱبئي ىٍ ىاىسَا ٪ط٭ى، ثبُدَس 

َٖاٍ ٬ػ٭ى  ياَٞ ي١٣ ٦٭ػٱي ثَاي ثٗب. ٦ي٩ اسز٣ٛ٦ّ ثٯ ْٙ يب سوٓيّ َٖاٍ سأ

س٭ا٪ي ٦شٱ٥ ٦ي. ض٭ىىاضشٯ ثبضي، ثب ًَٚ ي١٣ ٦ِث٭ٍ، َٖاٍ، اثٗبء ٬ ٦َاست ثٯ ٦شٱ٥ اثالٌ ٦ي

ْٙ يب سوٓيّ . ٨ سػ٧ي٥ نَِ ىٮ ٬ٍُ اُ سبٍين اثالٌ ثٯ ىاىٞبٮ غب٢ق ايشَاؼ ٫ٚياُ اي

سأ٦ي٩ ثبيي ثٯ سأييي ىاىسشب٨  يض٭ى ٬ اثٗبَٖاٍ ثي٨٬ ٪يبُ ثٯ ٦٭اْٗز ىاىسشب٨ ا٪ؼب٤ ٦ي

ْٙ، سوٓيّ، . اٮ غب٢ق اسزثَسي ٬ ىٍ غ٭ٍر ٦وب٢ٓز ىاىسشب٨، ك١ اهشالِ ثب ىاىٜ

ٮ سأييي ىاىسشب٨ ثَسي ٬ ىٍ غ٭ٍر ٦وب٢ٓز ىاىسشب٨، ثبُىاضز ٦٭ٖز، ثبيي ة ييب اثٗب

اىا٦ٯ يبثي ٦ٍَٗار اي٩ ٦بىٮ، َٰٞبٮ ثبُىاضز ٦شٱ٥ . ك١ اهشالِ ثب ىاىٞبٮ غب٢ق اسز





كب٠، ٦ير ثبُىاضز ٦شٱ٥ ٪جبيي ثٯ َٰ. ض٭ى٦بٮ اي٧ب٠ ٦ي ٦٭ٍى، َٰ ى٦٬بٮ يب َٰ يٙ كست

غ٭ٍر ىٍ ٫ٚي ٬ ىٍ َٰ اُ كيا١ٖ ٦ؼبُار كجس ٦ٍَٗ ىٍ ٖب٪٭٨ ثَاي آ٨ ػ٤َ سؼب٬ُ

اُ ى٬ سب٠ ٬ ىٍ سبيَ ػَائ٥ ػَائ٥ ٦٭ػت ٦ؼبُار س٣ت كيبر ٦ير ثبُىاضز ٦٭ٖز 

. ٫ٚي سب٠ سؼب٬ُ ٪٧ياُ يٙ

٪ػبة كياٚظَ ٦ير ثبُىاضز، ضب١٦ ٦ؼ٧٭و َٖاٍٰبي غبىٍٮ ىٍ  -١سجػَٮ 

. ض٭ىىاىسَا ٬ ىاىٞبٮ اسز ٬ سبيَ َٖاٍٰبي ٫٦شٱي ثٯ ثبُىاضز ٦شٱ٥ ٍا ٪يِ ضب١٦ ٦ي

س٣ٛيّ ثبُدَس ثٯ انٱبٍ٪هَ ىٍثبٍٮ ىٍه٭اسز ٦شٱ٥، ٦٭ؾ٭و ٦بىٮ  -٢غَٮ ست

. اي٩ ٖب٪٭٨، ىٍ غ٭ٍسي اسز ٚٯ ٬ْٕ اي٩ ٦بىٮ، ٪سجز ثٯ َٖاٍ انٱبٍ٪هَ ٪طيٮ ثبضي( 241)

س٭ا٪ي ىٍ س٧ب٤ ٦َاك١ سلٗيٗبر ثب ٍيبيز ٦ٍَٗار اي٩ ثبُدَس ٦ي -243 هادُ

. ِ ىٰيٖب٪٭٨، َٖاٍ سأ٦ي٩ غبىٍٮ ٍا سطييي ٫ٚي يب سوٓي

. سطييي يب سوٓيّ َٖاٍ سأ٦ي٩، اي٥ اُ سجيي١ ٪٭و َٖاٍ يب سُييَ ٦ج٣ٍ آ٨ اسز -سجػَٮ

ىاىسشب٨ ىٍ ػَيب٨ سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي سب ديص اُ س٫هي٥ ٚيَٓه٭اسز  -244هادُ 

َٰٞبٮ ثي٩ ثبُدَس ٬ . س٭ا٪ي سطييي يب سوٓيّ سأ٦ي٩ ٍا اُ ثبُدَس ىٍه٭اسز ٫ٚي٦ي

ض٭ى ٬  د٬َ٪يٮ ثَاي ٍْى اهشالِ ثٯ ىاىٞبٮ اٍسب٠ ٦يىاىسشب٨ ٦٭اْٗز كبغ١ ٪ط٭ى، 

س٭ا٪ي دس اُ س٫هي٥ ٚيَٓه٭اسز ٪يِ ىاىسشب٨ ٦ي. ٫ٚيثبُدَس قجٕ ٪هَ ىاىٞبٮ اٖيا٤ ٦ي

كست ٦٭ٍى، اُ ىاىٞبٰي ٚٯ د٬َ٪يٮ ىٍ آ٨ ٦كَف اسز، ىٍه٭اسز سطييي يب سوٓيّ 

ه٭اٰي اؾبي َْػب٤سٕ. س٭ا٪ي سوٓيّ سأ٦ي٩ ٍا ىٍه٭اسز ٫ٚي٦شٱ٥ ٪يِ ٦ي. سأ٦ي٩ ٫ٚي

٪سجز ثٯ ك٥ٛ، ٦ب٪ى اُ آ٨ ٪يسز ٚٯ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ك٥ٛ، ثٯ اي٩ ىٍه٭اسز 

سػ٧ي٥ . ض٭ىىٍ غ٭ٍر ٍى ىٍه٭اسز، ٦َاست ٍى ىٍ د٬َ٪يٮ طجز ٦ي. ٍسييٞي ٫ٚي

. ىاىٞبٮ ىٍ اي٩ ٦٭اٍى ٖكًي اسز

ا سٗبؾبي ىاىسشب٨ يب ٦شٱ٥ ثٯ ضَف ٦ٍَٗ ىٍ اي٩ ٦بىٮ، ىٍ ٦٭ٍى سطييي ي -1سجػَٮ

. ثبٍ ٦كَف ض٭ىس٭ا٪ي ثيص اُ يٙسوٓيّ ٪٧ي

ؿ٫ب٪ـٯ ثٯ ٪هَ ىاىٞبٮ، َٖاٍ سأ٦ي٩ غبىٍٮ ٦ش٫بست ٪جبضي، ٪سجز ثٯ  -2سجػَٮ 





 .٪٧بيي سوٓيّ يب سطييي آ٨ اسوبً سػ٧ي٥ ٦ي

اي٩ ٖب٪٭٨ ٣ٛ٦ّ ( 244)٬ ( 242)، (240)غب٢ق ٦٭ؾ٭و ٦٭اى ىاىٞبٮ  -245 هادُ

. ىاىسشب٨ ٬ ثبُدَس يب ايشَاؼ ٦شٱ٥ ٍسييٞي ٪٧بييا٢ًبىٮ ثٯ اهشالِ  اسز ىٍ ٬ٖز ْ٭ٔ

. سػ٧ي٥ ىاىٞبٮ ٖكًي اسز

ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ د٬َ٪يٮ ٦شٱ٥ ىٍ ىاىٞبٮ ٦كَف ضيٮ ٬ اُ ٦شٱ٥ ٖجالً  -246 هادُ

سأ٦ي٩ أهٌ ٪طيٮ يب سأ٦ي٩ ٖج٣ي ٫٦شٓي ضيٮ ثبضي، ىاىٞبٮ، ه٭ى يب ثٯ سٗبؾبي ىاىسشب٨ ٬ ثب 

ؿ٫ب٪ـٯ سػ٧ي٥ . ٫ٚييب ٪هبٍر ٖؿبئي غبىٍ ٦ي ٍيبيز ٦ٍَٗار اي٩ ٖب٪٭٨، َٖاٍ سأ٦ي٩

ىاىٞبٮ ٫٦شٱي ثٯ غي٬ٍ َٖاٍ ثبُىاضز ٦٭ٖز ض٭ى، اي٩ َٖاٍ، قجٕ ٦ٍَٗار اي٩ ٖب٪٭٨، 

. ٖبث١ ايشَاؼ ىٍ ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ اسز

س٭ا٪ي ٦ش٫بست ثب ػ٤َ اٍسٛبثي، يال٬ٮ ثَ غي٬ٍ َٖاٍ ثبُدَس ٦ي -247 هادُ

ٮ ضب١٦ يٙ يب ؿ٫ي ٦٭ٍى اُ ىسش٭ٍٰبي ُيَ اسز، ثَاي سأ٦ي٩، َٖاٍ ٪هبٍر ٖؿبئي ٍا ٘

: ٦ير ٦ًي٩ غبىٍ ٫ٚي

اي ه٭ى ثٯ ٦َاِٚ يب ٪ٱبىٰبي سًيي٩ ضيٮ س٭سف ثبُدَس  ٦ًَْي ٪٭ثٯ -ا٢ّ

٫٦ى ٍا٪٫يٞي ثب ٬سبي١ ٪٣ٗيٯ ٦٭س٭ٍي  -ة 

ٰبي ٦َسجف ثب ػ٤َ اٍسٛبثي  ٫٦ى اضشُب٠ ثٯ ًْب٢يز -ح

ُ ٫٧٦٭ييز اُ ٪ٟٱياٍي سالف ىاٍاي ٦ؼ٭ -ر 

٫٧٦٭ييز ه٬َع اُ ٚط٭ٍ  -ص 

سًِيَي ىٍػٯ ٰٓز ٬ ٰطز، ىٍ غ٭ٍر اٍائٯ سؿ٧ي٩ ال٤ُ  ػَائ٥ىٍ  -1 سجػَٮ

س٭ا٪ي ْٗف ثٯ غي٬ٍ َٖاٍ ٪هبٍر ٖؿبئي ثَاي ػجَا٨ هسبٍار ٬اٍىٮ، ٦ٗب٤ ٖؿبئي ٦ي

. اٚشٓبء ٫ٚي

َٖاٍٰبي ٦٭ؾ٭و اي٩ ٦بىٮ نَِ ىٮ ٬ٍُ ٖبث١ ايشَاؼ ىٍ ىاىٞبٮ غب٢ق  -2سجػَٮ 

ا٪ـٯ اي٩ َٖاٍ س٭سف ىاىٞبٮ غبىٍ ض٭ى، نَِ ىٮ ٬ٍُ، ٖبث١ ايشَاؼ ىٍ ىاىٞبٮ ؿ٩. اسز

. ثبضيسؼييي٪هَ اسشب٨ ٦ي





.  ٦بٮ ٬ ٖبث١ س٧ييي اسزاُ ٚط٭ٍ ضص ٦ير ايشجبٍ َٖاٍ ٫٦ى ه٬َع -248 هادُ

ٚٯ ٦ير ٫٦يٍع ىٍ ىسش٭ٍ ٫٦ى ه٬َع ٫٦ٗؿي ض٭ى، اي٩ ىسش٭ٍ ه٭ى ثٯ ه٭ى ىٍ غ٭ٍسي

. س٭ا٪٫ي ٦ب٪ى اُ ه٬َع ض٭٪ي ٦َث٭ـ ٪٧ي٫٦شٓي اسز ٬ ٦َاػى 

ىٍ غ٭ٍر غي٬ٍ َٖاٍ ٫٧٦٭ييز اُ ٪ٟٱياٍي سالف ىاٍاي ٦ؼ٭ُ،  -249هادُ 

ض٭ى ٬ سالف ٬ د٬َا٪ٯ ٦َث٭ـ أهٌ ٬ ثٯ يٛي اُ ٦ل٣ٱبي ٦ؼبُ ٪ٟٱياٍي سالف سل٭ي١ ٦ي

. ٫ٚيثبُدَس ٦َاست ٍا ثٯ ٦َػى غبى٫٫ٍٚيٮ د٬َا٪ٯ ايال٤ ٦ي

اٍر ٖؿبئي ثبيي ٦سشي٠ ٬ ٦٭ػٯ ٬ ثب ٪٭و ٬ ا٧ٰيز َٖاٍ سأ٦ي٩ ٬ ٪م -250 هادُ

ػ٤َ، ضير ٦ؼبُار، اى٢ٯ ٬ اسجبة اسٱب٤، اكش٧ب٠ َْاٍ يب ٦وٓي ضي٨ ٦شٱ٥ ٬ اُ ثي٩ 

ٍْش٩ آطبٍ ػ٤َ، سبثٗٯ ٦شٱ٥، ٬ؾًيز ٬ٍكي ٬ ػس٧ي، س٩، ػ٫س، ضوػيز ٬ كيظيز 

. ا٬ ٦ش٫بست ثبضي

. ٍػٯ ؿٱبٍ ثٯ ثبال اسزأهٌ سأ٦ي٩ ٪ب٦ش٫بست ٦٭ػت ٦لٛ٭٦يز ا٪شهب٦ي اُ ى -سجػَٮ

ي٣يٯ ىٍ ٦٭ايي ٦ٍَٗ كبؾَ ض٭ى، يب دس اُ آ٨  َٰٞبٮ ٦شٱ٥ يب ٦لٛ٭٤ٌ -251 هادُ

كبؾَ ٬ يٌٍ ٦٭ػٯ ه٭ى ٍا اطجبر ٫ٚي، ثب ض٬َو ثٯ اػَاي كجس ٬ سجًيي يب اٖب٦ز 

ٰب ٬ يب غي٬ٍ َٖاٍٰبي ٫٦ى ٬ ٦٭ٖ٭ْي ٬ س٣ًيٕ  اػجبٍي ٬ ثب اػَاي ٚب١٦ سبيَ ٦ؼبُار

اػَاي ٦ؼبُار ٬ ٦وش٭٦ٯ ضي٨ د٬َ٪يٮ ثٯ َٰ ٚيٓيز، َٖاٍ سأ٦ي٩ ٬ سًٗيت، س٣ًيٕ 

. ض٭ى٪هبٍر ٖؿبئي ٢ُ٭ ٦ي

ىٍ غ٭ٍر ا٢ُبء َٖاٍ سأ٦ي٩ يب ٪هبٍر ٖؿبئي، اي٩ ا٦َ ثالْبغ٣ٯ ثٯ ٦َاػى  -سجػَٮ 

. ض٭ى٦َث٭ـ ايال٤ ٦ي

اي٩ ( 217)٦بىٮ ( ؽ)٬ ( ع)ضي٭ٮ اػَاي َٖاٍٰبي ٪هبٍر ٬ ث٫يٰبي  -252 هادُ

االػَاء ضي٨ اي٩ ٖب٪٭٨ اي اسز ٚٯ نَِ ضص ٦بٮ اُ سبٍين ال٤ُ ٪ب٦ٯ ٦٭ػت آيي٩ ٖب٪٭٨، ثٯ

 .ٍسي ٖؿبئيٯ ٦يٖ٭ٮ ثٯ سػ٭يت ٍئيسض٭ى ٬ ىاىٞسشَي ٬ ٚط٭ٍ سٱيٯ ٦ي يس٭سف ٬ٍُا

ٚٯ ٦شٱ٥ ىسش٭ٍٰبي ٫٦يٍع ىٍ َٖاٍ ٪هبٍر ٖؿبئي ٍا ىٍ غ٭ٍسي -253 هادُ

ييي ىاىسشب٨ ثَسي ٬ يب ديط٫ٱبى ىاىسشب٨، ٍيبيز ٪٧بيي، ث٫ب ثٯ ىٍه٭اسز ٬ي ٚٯ ثبيي ثٯ سأ





. س٭ا٪ي ثب ٍيبيز ٦ٍَٗار ٖب٪٭٪ي ىٍ ٦ؼبُار ٬ي سوٓيّ ىٰيىاىٞبٮ ٦ي

َٰٞبٮ ٦شٱ٥ اُ اػَاي َٖاٍ ٪هبٍر ٖؿبئي ٚٯ س٭أ٤ ثب َٖاٍ سأ٦ي٩ غبىٍ  -254 هادُ

ض٭ى ٬ ىٍ غ٭ٍر ضيٮ اسز، سو٣ّ ٫ٚي، َٖاٍ ٪هبٍر ٢ُ٭ ٬ َٖاٍ سأ٦ي٩، سطييي ٦ي

اُ اػَاي َٖاٍ ٪هبٍر ٦سش١ٗ، َٖاٍ غبىٍٮ ثٯ َٖاٍ سأ٦ي٩ ٦ش٫بست سجيي١  سو٣ّ ٦شٱ٥

. ض٭ى٦ٓبى اي٩ ٦بىٮ ىٍ كي٩ غي٬ٍ َٖاٍ ٪هبٍر ٖؿبئي ثٯ ٦شٱ٥، سٓٱي٥ ٦ي. َٞىى ٦ي

. س٭ا٨ َٖاٍ غبىٍٮ ٍا ثٯ َٖاٍ ثبُىاضز ٦٭ٖز سجيي١ َٚىىٍ اػَاي اي٩ ٦بىٮ ٪٧ي -سجػَٮ

اضوبغي ٚٯ ىٍ ػَيب٨ سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي ٬ ىاىٍسي ثٯ َٰ ي٣ز  -255 هادُ

ض٭٪ي ٬ اُ س٭ي ٦َاػى ٖؿبئي، ك٥ٛ ثَائز يب َٖاٍ ٫٦ى سًٗيت ىٍ ٦٭ٍى ثبُىاضز ٦ي

هسبٍر ايب٤ ثبُىاضز ٍا اُ اي٩ ٖب٪٭٨ ( 14)ثب ٍيبيز ٦بىٮ س٭ا٪٫ي آ٪ب٨ غبىٍ ض٭ى، ٦ي

. ى٢٬ز ٦كب٢جٯ ٫٫ٚي

: ىاضز ضيٮ ٦سشلٕ ػجَا٨ هسبٍر ٪يسزىٍ ٦٭اٍى ُيَ ضوع ثبُ -256 هادُ

ثبُىاضز ضوع، ٪بضي اُ ه٭ىىاٍي ىٍ اٍائٯ اس٫بى، ٦ياٍ٘ ٬ اى٢ٯ  -ا٢ّ

. ٫ٞبٰي ه٭ى ثبضي ثي

ثٯ ٫٦ه٭ٍ َْاٍي ىاى٨ ٦َسٛت ػ٤َ، ه٭ى ٍا ىٍ ٦هب٨ اسٱب٤ ٬ ثبُىاضز َٖاٍ  -ة

. ىاىٮ ثبضي

. ثٯ َٰ ػٱشي ثٯ ٪بكٕ ٦٭ػجبر ثبُىاضز ه٭ى ٍا َْا٥ٰ آ٬ٍىٮ ثبضي -ح

. ٦ِ٧ٰب٨ ثٯ ي٣ز ٖب٪٭٪ي ىيَٟ ثبُىاضز ثبضي -ر

٦بٮ اُ سبٍين اثالٌ ٍأي ٖكًي ضوع ثبُىاضز ضيٮ ثبيي نَِ ضص -257 هادُ

٫ٞبٰي ه٭ى، ىٍه٭اسز ػجَا٨ هسبٍر ٍا ثٯ ٧ٚيسي٭٨ اسشب٪ي، ٦شط١ٛ اُ  كبٚي اُ ثي

. سٯ ٪َٓ اُ ٖؿبر ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ ثٯ ا٪شوبة ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ سٗيي٥ ٫ٚي

٧ٚيسي٭٨ ىٍ غ٭ٍر اكَاُ ضَايف ٦ٍَٗ ىٍ اي٩ ٖب٪٭٨، ك٥ٛ ثٯ دَىاهز هسبٍر غبىٍ 

س٭ا٪ي نَِ ثيسز ٬ٍُ اُ سبٍين اثالٌ، ىٍ غ٭ٍر ٍى ىٍه٭اسز، اي٩ ضوع ٦ي. ٫ٚي٦ي

. اي٩ ٖب٪٭٨ ايال٤ ٫ٚي( 258)ايشَاؼ ه٭ى ٍا ثٯ ٧ٚيسي٭٨ ٦٭ؾ٭و ٦بىٮ 





ٍ ٧ٚيسي٭٨ ٣٦ي ػجَا٨ ٍسييٞي ثٯ ايشَاؼ ضوع ثبُىاضز ضيٮ، ى -258هادُ 

ا٬٪ب٨ ٬ي ٬ ى٬ ٪َٓ اُ ٖؿبر هسبٍر ٦شط١ٛ اُ ٍئيس ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ يب يٛي اُ ٦ى

. ٍأي ٧ٚيسي٭٨ ٖكًي اسز. آييي١٧ ٦ي ٬ٍ ثٯ ا٪شوبة ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ثٯيب٢ي ٚصىي٭ا٨

٪٭٨ ثَ يٱيٮ ى٢٬ز اسز ٬ اي٩ ٖب( 255)ػجَا٨ هسبٍر ٦٭ؾ٭و ٦بىٮ  -259 هادُ

ثبُىاضز ثَاطَ ايال٤ ٦َُؾب٪ٯ ػ٤َ، ضٱبىر ٌٚة ٬ يب سٗػيَ ٦ٗب٦بر ٚٯ ىٍ غ٭ٍسي

. س٭ا٪ي ثٯ ٦سإ٠٬ اغ٣ي ٦َاػًٯ ٫ٚيٖؿبئي ثبضي، ى٢٬ز دس اُ ػجَا٨ هسبٍر ٦ي

اي٩ ٖب٪٭٨، غ٫ي٬ٖي ( 255)٫٦ه٭ٍ دَىاهز هسبٍر ٦٭ؾ٭و ٦بىٮ  ثٯ -260 هادُ

٬ىػٯ ١ٚ ٚط٭ٍ ض٭ى ٚٯ ث٭ىػٯ آ٨ َٰ سب٠ اُ ٦ل١ ةىٍ ٬ُاٍر ىاىٞسشَي سأسيس ٦ي

ض٭ى ٬ اػَاي آٍاء غبىٍٮ اي٩ غ٫ي٬ٔ ُيَ ٪هَ ٬ُيَ ىاىٞسشَي اىاٍٮ ٦ي. َٞىىسأ٦ي٩ ٦ي

 .اُ ٧ٚيسي٭٨ ثَ يٱيٮ ٬ي اسز

٬ ( 257)ٰبي ٦٭ؾ٭و ٦٭اى  ضي٭ٮ ٍسييٞي ٬ اػَاي آٍاء ٧ٚيسي٭٨ -261 هادُ

الػَاء ضي٨ ا٦بٮ اُ سبٍين ال٤ُاي اسز ٚٯ نَِ سٯ ٪ب٦ٯ ٦٭ػت آيي٩اي٩ ٖب٪٭٨، ثٯ ( 258)

 .ٍسيٖؿبئيٯ ٦يٖ٭ٮثٯ سػ٭يت ٍئيسض٭ى ٬ اي٩ ٖب٪٭٨ س٭سف ٬ُيَ ىاىٞسشَي سٱيٯ ٦ي

 

 اقذاهات بازپرس ٍ دادستاى پس از ختن تحقيقات -فصل ّشتن

ثبُدَس دس اُ دبيب٨ سلٗيٗبر ٬ ىٍ غ٭ٍر ٬ػ٭ى ىالي١ ٚبْي ثَ  -262 هادُ

٫ٚي ٚٯ ثَاي ثَائز يب ٚطّ كٗيٗز َٰ ٬ٖ٭و ػ٤َ، ثٯ ٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ٬ي ايال٤ ٦ي

َٰٞبٮ ٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ٬ي ىٍ آهَي٩ ىْبو، . انٱبٍي ىاٍى ثٯ ي٫٭ا٨ آهَي٩ ىْبو ثيب٨ ٫ٚي

٦ك٣جي انٱبٍ ٫ٚي يب ٦يٍٚي اثَاُ ٪٧بيي ٚٯ ىٍ ٚطّ كٗيٗز يب ثَائز ٦إطَ ثبضي، 

.  ثبُدَس ٣ٛ٦ّ ثٯ ٍسييٞي اسز

أهٌ آهَي٩ ىْبو اكؿبٍ ض٭ى  ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ٬ي ثَاي -263 هادُ

٬ ٰيؾ يٙ اُ آ٪ب٨ ثي٨٬ ايال٤ يٌٍ ٦٭ػٯ، كؿ٭ٍ ٪يبثي، ثي٨٬ أهٌ آهَي٩ ىْبو، اسوبً 

. ض٭ىسػ٧ي٥ ٦ي





دس اُ ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر ال٤ُ ٬ ايال٤ ٚٓبيز ٬ هش٥ سلٗيٗبر،   -264 هادُ

ثبُدَس ٣ٛ٦ّ اسز ثٯ غ٭ٍر ٦سشي٠ ٬ ٦سش٫ي، يٗييٮ ه٭ى ٍا كياٚظَ نَِ د٫غ ٬ٍُ 

. ٖب٢ت َٖاٍ ٫٦بست، ايال٤ ٫ٚيىٍ 

ثبُدَس ىٍ غ٭ٍر ػ٤َ ث٭ى٨ ي١٧ اٍسٛبثي ٬ ٬ػ٭ى اى٢ٯ ٚبْي ثَاي  -265هادُ 

ٍسي ٬ ىٍ غ٭ٍر ػ٤َ ٪ج٭ى٨ ي١٧ اٍسٛبثي ٬ يب ْٗيا٨ ىاىا٪شسبة ػ٤َ ثٯ ٦شٱ٥، َٖاٍ ػ٣ت ثٯ 

ىسشب٨ اى٢ٯ ٚبْي ثَاي ا٪شسبة ػ٤َ ثٯ ٦شٱ٥، َٖاٍ ٫٦ى سًٗيت غبىٍ ٬ د٬َ٪يٮ ٍا ْ٭ٍي ٪ِى ىا

٬ٍُ اُ سبٍين ٬غ٭٠، د٬َ٪يٮ سلٗيٗبر ٍا ٦الكهٯ ٬ ٪هَ ىاىسشب٨ ثبيي نَِ سٯ. ٫ٚياٍسب٠ ٦ي

ؿ٫ب٪ـٯ ٦٭ٍى اُ ٦٭اٍى . ه٭ى ٍا ثٯ ق٭ٍ ٚشجي ايال٤ ٫ٚي ٬ د٬َ٪يٮ ٍا ٪ِى ثبُدَس ثََٞىا٪ي

. ض٭ى٦ي٬ ٬ْٕ ٦ٍَٗار ْ٭ٔ اٖيا٤ ٦٭ٖ٭ْي سًٗيت ثبضي، َٖاٍ ٦٭ٖ٭ْي سًٗيت غبىٍ 

ؿ٫ب٪ـٯ ىاىسشب٨ سلٗيٗبر ثبُدَس ٍا ٚب١٦ ٪يا٪ي، غَْبً ٦٭اٍىي ٍا ٚٯ  -266 هادُ

٫ٚي ٬ ثَاي ٚطّ كٗيٗز ال٤ُ اسز ثٯ سٓػي١ ٬ ثي٨٬ َٰٞ٭٪ٯ اثٱب٤ ىٍ د٬َ٪يٮ ىٍع ٦ي

.  ىٍ اي٩ غ٭ٍر، ثبُدَس ٣ٛ٦ّ ثٯ ا٪ؼب٤ اي٩ سلٗيٗبر اسز. ه٭اٰيس٧ٛي١ آ٨ ٍا ٦ي

اي ٚطّ كٗيٗز ال٤ُ ٪جبضي، َٰٞ٭٪ٯ ىٍه٭اسز س٧ٛي١ سلٗيٗبر ٚٯ ثَ -سجػَٮ 

. ٦٭ػت ٦لٛ٭٦يز ا٪شهب٦ي سب ىٍػٯ سٯ اسز

ىٍ غ٭ٍر ٦٭اْٗز ىاىسشب٨ ثب َٖاٍ ثبُدَس، ىٍ هػ٭ظ يي٤  -267 هادُ

ض٭ى ٬ ىٍ ٦٭اٍى ٦٭ٖ٭ْي يب ٫٦ى سًٗيت، غالكيز، د٬َ٪يٮ ثٯ ٦َػى غب٢ق اٍسب٠ ٦ي

سأ٦ي٩ ٬ َٖاٍ ٪هبٍر غ٭ٍر، َٖاٍ ىٍ اي٩. ٫ٚيا ثٯ قَْي٩ اثالٌ ٦يثبُدَس ٦َاست ٍ

ٖبؾي . ض٭ىَٞىى ٬ ؿ٫ب٪ـٯ ٦شٱ٥ ثبُىاضز ثبضي، ثالْبغ٣ٯ آُاى ٦يٖؿبئي ٣٦ُي ٦ي

. ٦َث٭ـ ٣ٛ٦ّ اسز اُ َٖاٍ سأ٦ي٩ ٦أه٭ًٮ ٍْى اطَ ٪٧بيي

ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ يٗييٮ ىاىسشب٨ ٬ ثبُدَس ثَ ػ٣ت ٦شٱ٥ ثٯ ىاىٍسي  -268 هادُ

ُ قَيٕ ضًجٯ ثبُدَسي ثالْبغ٣ٯ ثبضي، ىاىسشب٨ نَِ ى٬ ٬ٍُ ثب غي٬ٍ ٚيَٓه٭اسز، ا

. ٫ٚيد٬َ٪يٮ ٍا ثٯ ىاىٞبٮ غب٢ق اٍسب٠ ٦ي

ىٍ َٰ ٦٭ٍى ٚٯ ىاىسشب٨ ثب يٗييٮ ثبُدَس ٦وب٢ّ ثبضي ٬ ثبُدَس ثَ  -269 هادُ





يٗييٮ ه٭ى اغَاٍ ٫ٚي، د٬َ٪يٮ ثَاي ك١ اهشالِ، ثٯ ىاىٞبٮ غب٢ق اٍسب٠ ٬ قجٕ سػ٧ي٥ 

. ض٭ىىاىٞبٮ ي١٧ ٦ي

اٍى ٦ٍَٗ ىٍ اي٩ ٖب٪٭٨، َٖاٍٰبي ثبُدَس ىٍ ٦٭اٍى ُيَ يال٬ٮ ثَ ٦٭ -270 هادُ

: ٖبث١ ايشَاؼ اسز

َٖاٍ ٫٦ى ٬ ٦٭ٖ٭ْي سًٗيت ٬ ا٪بقٯ ثٯ سٗبؾبي ضبٚي  -ا٢ّ

َٖاٍ ثبُىاضز ٦٭ٖز، اثٗبء ٬ سطييي سأ٦ي٩ ثٯ سٗبؾبي ٦شٱ٥  -ة 

َٖاٍ سأ٦ي٩ ه٭اسشٯ ثٯ سٗبؾبي ٦شٱ٥   -ح 

ثَاي اضوبظ ٦ٗي٥ ايَا٨ ىٮ  اؼٖبث١ ايش٦َٱ٣ز ايشَاؼ ثٯ َٖاٍٰبي  -سجػَٮ 

. ٦بٮ اُ سبٍين اثالٌ اسزثَاي اَْاى ٦ٗي٥ هبٍع اُ ٚط٭ٍ ي٬ٍُٙ ٬ 

٦َػى ك١ اهشالِ ثي٩ ىاىسشب٨ ٬ ثبُدَس ٬ ٍسييٞي ثٯ ايشَاؼ  -271 هادُ

اسز ٚٯ غالكيز ٍسييٞي ٍاٍٰبي ٖبث١ ايشَاؼ، ثب ىاىٞبٰي ضبٚي يب ٦شٱ٥ ٪سجز ثٯ ٔ

ٚيَٓي يٙ ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي ىاىسَا ا٪ٗالة يب ىاىٞبٮ ىاىٞبٮ  ؿ٫ب٪ـٯ. ثٯ آ٨ اسٱب٤ ٍا ىاٍى

. سطٛي١ ٪طيٮ ثبضي، ىاىٞبٮ ٚيَٓي ى٬ ٦ل١، غب٢ق ثٯ ٍسييٞي اسز

ىٍ غ٭ٍر اهشالِ ىاىسشب٨ ٬ ثبُدَس ىٍ غالكيز، ٪٭و ػ٤َ يب  -272 هادُ

٦ػبىيٕ ٖب٪٭٪ي آ٨، ك١ اهشالِ ثب ىاىٞبٮ ٚيَٓي ى٬يي اسز ٚٯ ىاىسَا ىٍ ٦ًيز آ٨ 

. ٫ٚيا٪ؼب٤ ٬نيٓٯ ٦ي

ك١ اهشالِ ثي٩ ثبُدَس ٬ ىاىسشب٨ ٬ ٍسييٞي ثٯ ايشَاؼ ضبٚي يب  -273 هادُ

. ٞيَى ا٢ًبىٮ ىاىٞبٮ غ٭ٍر ٦ي ٦شٱ٥ ٪سجز ثٯ َٖاٍٰبي ٖبث١ ايشَاؼ، ىٍ ػ٣سٯ ْ٭ٔ

سػ٧ي٥ ىاىٞبٮ ىٍ اي٩ هػ٭ظ ٖكًي اسز، ٦َٟ ىٍ ٦٭ٍى َٖاٍٰبي ٫٦ى يب ٦٭ٖ٭ْي 

اي٩ ٖب٪٭٨ ٚٯ ىٍ ( 302)٦بىٮ ( ر)٬ ( ح)، (ة)، (ا٢ّ)٦٭ؾ٭و ث٫يٰبي ػَائ٥سًٗيت ىٍ 

 .غ٭ٍر سأييي، اي٩ َٖاٍٰب ٦كبثٕ ٦ٍَٗار ٖبث١ سؼييي٪هَ اسز

ىاىٞبٮ ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ايشَاؼ ضبٚي ثٯ َٖاٍ ٫٦ى يب ٦٭ٖ٭ْي سًٗيت ٍا  -274 هادُ

ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ثٯ ٪هَ . ٫ٚي٦٭ػٯ ثيا٪ي، آ٨ ٍا ٪ٗؽ ٬ َٖاٍ ػ٣ت ثٯ ىاىٍسي غبىٍ ٦ي





س٭ا٪ي س٧ٛي١ سلٗيٗبر ٍا اُ ضي، ثي٨٬ ٪ٗؽ َٖاٍ ٦يىاىٞبٮ، سلٗيٗبر ىاىسَا ٚب١٦ ٪جب

٦٭اٍى ٪ٗع سلٗيٕ ثبيي ثٯ سٓػي١ . ىاىسَا ثو٭اٰي يب ه٭ى اٖيا٤ ثٯ س٧ٛي١ سلٗيٗبر ٫ٚي

ىٍ غ٭ٍر ٪ٗؽ َٖاٍ ا٪بقٯ س٭سف . ٬ ثي٨٬ َٰٞ٭٪ٯ اثٱب٤ ىٍ سػ٧ي٥ ىاىٞبٮ ٖيي ض٭ى

. ىٰيىاىٞبٮ، ثبُدَس سلٗيٗبر ه٭ى ٍا اىا٦ٯ ٦ي

اٮ د٬َ٪يٮ ثَاي س٧ٛي١ سلٗيٗبر ثٯ ىاىسَا ايبىٮ ض٭ى، ىاىسَاي َٰٜ -275هادُ 

٦َث٭ـ ثب ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر ٦٭ٍى٪هَ ىاىٞبٮ، ثي٨٬ غي٬ٍ َٖاٍ، ٦ؼيىاً د٬َ٪يٮ ٍا ثٯ ىاىٞبٮ 

٫ٚي ٬ اَٞ ىٍ سلٗيٗبر ٦٭ٍى٪هَ ىاىٞبٮ اثٱب٦ي ثيبثي، ٦َاست ٍا ثَاي ٍْى اثٱب٤ اٍسب٠ ٦ي

. ٫ٚياُ ىاىٞبٮ اسشًال٤ ٦ي

ىٍ غ٭ٍر ٪ٗؽ َٖاٍ ٫٦ى سًٗيت ٬ غي٬ٍ َٖاٍ ػ٣ت ثٯ ىاىٍسي  -276 هادُ

س٭سف ىاىٞبٮ، ثبُدَس ٣ٛ٦ّ اسز ٦شٱ٥ ٍا اكؿبٍ ٬ ٦٭ؾ٭و اسٱب٤ ٍا ثٯ ا٬ سٓٱي٥ ٫ٚي ٬ 

 .ثب أهٌ آهَي٩ ىْبو ٬ سأ٦ي٩ ٫٦بست اُ ٬ي، د٬َ٪يٮ ٍا ثٯ ىاىٞبٮ اٍسب٠ ٪٧بيي

اثٕ ٦ٍَٗار ٬ ، ثبُدَس ٦فىٍ غ٭ٍر ٪ٗؽ َٖاٍ ٦٭ٖ٭ْي سًٗيت -277 هادُ

٪هَ اُ ػٱشي ٚٯ ي٣ز ٪ٗؽ َٖاٍ ٦٭ٖ٭ْي سًٗيت اسز، ثٯ د٬َ٪يٮ ٍسييٞي ٬ ثب  غَِ

. ٫ٚيا٪ؼب٤ سلٗيٗبر ال٤ُ، سػ٧ي٥ ٦ٗشؿي اسوبً ٦ي

َٰٞبٮ ثٯ ي٣ز ػ٤َ ٪ج٭ى٨ ي١٧ اٍسٛبثي، َٖاٍ ٫٦ى سًٗيت غبىٍ ٬ ثٯ  -278 هادُ

 َٰٞبٮ . ٰب٤ سًٗيت َٚىس٭ا٨ ثبٍ ىيَٟ ٦شٱ٥ ٍا ثٯ ٧ٰب٨ ارَٰ ى٢ي١ ٖكًي ض٭ى، ٪٧ي

ثٯ ي٣ز ْٗيا٨ يب يي٤ ٚٓبيز ى٢ي١، َٖاٍ ٫٦ى سًٗيت غبىٍ ٬ ىٍ ىاىسَا ٖكًي ض٭ى، 

س٭ا٨ ثبٍ ىيَٟ ٦شٱ٥ ٍا ثٯ ٧ٰب٨ اسٱب٤ سًٗيت َٚى، ٦َٟ دس اُ ٚطّ ى٢ي١ ػييي ٚٯ  ٪٧ي

ثبٍ ٖبث١ سًٗيت اسز ٬ اَٞ اي٩ َٖاٍ ىٍ ىاىٞبٮ ىٍ اي٩ غ٭ٍر، ثب ٪هَ ىاىسشب٨ ثَاي يٙ

ثبٍ س٭ا٨ ا٬ ٍا ثَاي يٙ يي ض٭ى، دس اُ ٚطّ ى٢ي١ ػييي ثٯ ىٍه٭اسز ىاىسشب٨ ٦يٖف

ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ىاىٞبٮ، سًٗيت . ثب اػبُٮ ىاىٞبٮ غب٢ق ثَاي ٍسييٞي ثٯ اسٱب٤، سًٗيت َٚى

. ٫ٚي٦ؼيى ٍا سؼ٭يِ ٫ٚي، ثبُدَس ٦كبثٕ ٦ٍَٗار ٍسييٞي ٦ي

: ض٭ىىٍ ٚيَٓه٭اسز ٦٭اٍى ُيَ ٖيي ٦ي -279 هادُ





٦طوػبر ٦شٱ٥، ضب١٦ ٪ب٤، ٪ب٤ هب٪٭اىٞي، ٪ب٤ ديٍ، ضٱَر، س٩، ض١ُ،  -ا٢ّ 

ض٧بٍٮ ٣٦ي، ض٧بٍٮ ض٫بس٫ب٦ٯ، سبثًيز، ٦ٌٰت، ٦ل١ اٖب٦ز ٬ ٬ؾًيز سأ١ٰ ا٬ 

آُاى، سلز َٖاٍ سأ٦ي٩ يب ٪هبٍر ٖؿبئي ث٭ى٨ ٦شٱ٥ ٬ ٪٭و آ٨ ٬ يب ثبُىاضز  -ة 

ث٭ى٨ ٬ي ثب ٖيي ي٣ز ٬ سبٍين ض٬َو ثبُىاضز 

سبٍين ٬ ٦ل١ ٬ٖ٭و ػ٤َ اي٥ اُ ثوص، ىٰسشب٨، ٬ٍسشب، ضٱَ،  ٪٭و اسٱب٤، -ح 

٪بكيٯ، ٫٦كٗٯ، هيبثب٨ ٬ ٚ٭ؿٯ 

اى٢ٯ ا٪شسبة اسٱب٤  -ر 

٦سش٫ي ٖب٪٭٪ي اسٱب٤  -ص 

سبثٗٯ ٦لٛ٭٦يز ٦إطَ ٚيَٓي ٦شٱ٥  -ع 

هالغٯ د٬َ٪يٮ ضوػيز يب ٬ؾًيز ٬ٍا٪ي ٦شٱ٥  -ؽ 

ي٩ّ غ٭ٍر ٞيَى، سب َٰٞبٮ ىٍ غي٬ٍ ٚيَٓه٭اسز، سٱ٭ ٥٣ٖ يب اضشجبٮ ة -سجػَٮ 

ٍا اغالف ٬ دس اُ اٍسب٠ ٚيَٓه٭اسز ثٯ ىاىٞبٮ،  اُ اٍسب٠ ثٯ ىاىٞبٮ، ىاىسشب٨ آ٨ ديص

. ٫ٚي٦٭اٍى اغالكي آ٨ ٍا ثٯ ىاىٞبٮ ايال٤ ٦ي

ض٭ى، ٦ب٪ى اُ سًيي٩ ي٫٭ا٨ ي٫٭ا٨ اسٱب٦ي ٚٯ ىٍ ٚيَٓه٭اسز ًَٚ ٦ي -280 هادُ

٬و اي٧ب٠ اٍسٛبثي ٦شٱ٥ ىٍ ٪شيؼٯ ٚٯ ٦ؼ٥ىٍ غ٭ٍسي. ٪٭٪ي س٭سف ىاىٞبٮ ٪يسزغليق ٖب

سلٗيٗبر ىاىسَا ٬ٍض٩ ثبضي ٬ ىاىٞبٮ ْٗف ي٫٭ا٨ اسٱب٤ ٍا ٪بىٍسز سطويع ىٰي، 

٣ٛ٦ّ اسز اسٱب٤ ػييي ٍا ثٯ ٦شٱ٥ سٓٱي٥، سب اُ اسٱب٤ ا٪شسبثي ٦كبثٕ ٦ٍَٗار ىْبو ٫ٚي ٬ 

. سذس ٦جبىٍر ثٯ غي٬ٍ ٍأي ٪٧بيي

ىٞبٮ، ٦٭ػجي ثَاي آُاىي ٦شٱ٥ يب َٰ ٞبٮ ٖج١ اُ اٍسب٠ د٬َ٪يٮ ثٯ ىا -281 هادُ

. ٫ٚيسجيي١ َٖاٍ سأ٦ي٩ ثٯ ٬ػ٭ى آيي، ىاىسَا ثب ٍيبيز ٦ٍَٗار ٖب٪٭٪ي اٖيا٤ ٦ي

س٭ا٪ي دس اُ اٍسب٠ د٬َ٪يٮ ثٯ ىاىٞبٮ اُ اغ١ اسٱب٤ يب اى٢ٯ ىاىسشب٨ ٪٧ي -282 هادُ

٠ س٭ا٪ي ىاليآ٨ يي٠٬ ٬ ثَ اي٩ اسبس ٚيَٓه٭اسز ٍا ٦سشَى يب اغالف ٫ٚي ٬ ْٗف ٦ي

. ض٭ى ثٯ ىاىٞبٮ ايال٤ ٫ٚيػييي ٢ٯ يب ي٣يٯ ٦شٱ٥ ٍا ٚٯ  ٚطّ يب كبىص ٦ي





دس اُ غي٬ٍ ٚيَٓه٭اسز ٬ ٖج١ اُ اٍسب٠ ثٯ ىاىٞبٮ، َٰٞبٮ ضبٚي ىٍ  -283 هادُ

ٖبث١ ٌٞضز، ٍؾبيز ٖكًي ه٭ى ٍا ثٯ ىاىسشب٨ ايال٤ ٫ٚي، ىٍ غ٭ٍر ٬ػ٭ى  ػَائ٥

ىٍ اي٩ غ٭ٍر، َٖاٍ ٦٭ٖ٭ْي . ٫ٚييد٬َ٪يٮ ىٍ ىاىسَا، ىاىسشب٨ اُ ٚيَٓه٭اسز يي٠٬ ٤

َيَٖبث١ ٌٞضز، َٰٞبٮ ضبٚي ٍؾبيز  ػَائ٥ىٍ . ض٭ىسًٗيت س٭سف ثبُدَس غبىٍ ٦ي

ٖكًي ه٭ى ٍا ايال٤ ٫ٚي، ىاىسشب٨ ىٍ غ٭ٍر َْا٥ٰ ث٭ى٨ ضَايف غي٬ٍ َٖاٍ س٣ًيٕ 

ٚٯ ىٍ ٪شيؼٯ ٬ سًٗيت ٍا ٣ً٦ٕ ٫ٚي ٬ ىٍ غ٭ٍسي س٭ا٪ي اُ ٚيَٓه٭اسز يي٠٬سًٗيت، ٦ي

ٍؾبيز ضبٚي ٪٭و ٦ؼبُار سُييَ ٫ٚي، ىاىسشب٨ اُ ٚيَٓه٭اسز ٖج٣ي يي٠٬ ٬ ثَ اي٩ 

. ٫ٚياسبس ٚيَٓه٭اسز ػييي غبىٍ ٦ي

ىٍ غ٭ٍر ا٪شسبة اسٱب٦بر ٦شًيى ثٯ ٦شٱ٥ ٚٯ ٍسييٞي ثٯ آ٪ٱب ىٍ  -284 هادُ

غالكيز ًاسي ىاىٞبٰٱبي ٦وش٣ّ اسز، ٚيَٓه٭اسز ػياٞب٪ٯ هكبة ثٯ َٰ يٙ اُ 

. ض٭ىغبىٍ ٦ي ىاىٞبٰٱبي غب٢ق

 

اطفال ٍ ًَجَاًاى   جرائنتحقيقات هقذهاتي  -فصل ًْن

اي اُ ىٍ ٦ًيز ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٬ ىٍ ٦ل١ آ٨، ضًجٯ -285هادُ 

ثب ي٫٭ا٨ ىاىسَاي ٬يژٮ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ثٯ سَدَسشي يٛي اُ  ٬ ا٪ٗالة ىاىسَاي ي٧٭٦ي

سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي . ٬ىش٦ًب٬٪ب٨ ىاىسشب٨ ٬ ثب كؿ٭ٍ يٙ يب ؿ٫ي ثبُدَس، سطٛي١ ٦ي

اي٩ ٖب٪٭٨ ( 340)٬ ( 306)٦٭ؾ٭و ٦٭اى  ػَائ٥اَْاى دب٪ِىٮ سب ٰؼيٮ سب٠ ثٯ ػِ  ػَائ٥

 .آييٞيَى، ىٍ اي٩ ىاىسَا ثٯ ي١٧ ٦يق٭ٍ ٦سشٗي٥ اُ س٭ي ىاىٞبٮ غ٭ٍر ٦يٚٯ ثٯ

ق٭ٍ ٦سشٗي٥ ىٍ اَْاى ُيَ دب٪ِىٮ سب٠ ثٯ ػَائ٥سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي س٧ب٦ي  -1سجػَٮ 

آيي ٬ ىاىٞبٮ ٦ٌٚ٭ٍ ٣ٚيٯ ٬نبيٓي ٍا ٚٯ قجٕ ٖب٪٭٨ ثَ ْب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ثٯ ي١٧ ٦يىاىٞبٮ اـ

. ىٰييٱيٮ ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي ٬ ىاىسَا اسز ا٪ؼب٤ ٦ي

ىٍ ػَائ٥ ٦طٱ٭ى، َٰٞبٮ ٦َسٛت، ق١ٓ يب ٪٭ػ٭ا٨ ثبضي، ؾبثكب٨  -2سجػَٮ 

ىاىٞسشَي ٫ٓ٣ٛ٦ي ٪سجز ثٯ كٓم آالر، اى٬ار، آطبٍ، يالئ٥ ٬ ىالي١ ػ٤َ اٖيا٤ ٪٧بي٫ي، ٩ٛ٢ 





اػبُٮ سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي اُ ق١ٓ يب ٪٭ػ٭ا٨ ٍا ٪ياٍ٪ي ٬ ىٍ غ٭ٍر ىسشٟيَي ٬ي، ٦٭ن٫ٓي 

ا٪ٗؿبء ٬ٖز . ٍا يب ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ سل٭ي١ ى٫ٰي٦شٱ٥ ٍا كست ٦٭ٍى، ْ٭ٍي ثٯ ىاىس

. اىاٍي ٬ ٪يِ ايب٤ سًكي١ ٦ب٪ى اُ ٍػ٭و ثٯ ىاىسَا يب ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٪يسز

سًِيَي  ػَائ٥اي٩ ٖب٪٭٨، ىٍ ( 302)يال٬ٮ ثَ ٦٭اٍى ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ ٦بىٮ  -286هادُ 

ىٍػٯ د٫غ ٬ ضص ٪يِ، سطٛي١ د٬َ٪يٮ ضوػيز ىٍ ٦٭ٍى اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ س٭سف 

. ىاىسَا يب ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ا٢ِا٦ي اسز

ىٍ ػَيب٨ سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي، ٦َػى ٖؿبئي كست ٦٭ٍى، اقٓب٠ ٬  -287هادُ 

غ٭ٍر ْٗيا٨  ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٦٭ؾ٭و اي٩ ٖب٪٭٨ ٍا ثٯ ٬ا٢يي٩، ا٢٬يبء، يب سَدَسز ٖب٪٭٪ي يب ىٍ

يب يي٤ ىسشَسي ٬ يب ا٦ش٫بو اُ دٌيَش آ٪ب٨، ثٯ َٰ ضوع كٗيٗي يب كٗ٭ٖي ٚٯ ٦ػ٣لز 

اضوبظ ٦ٌٚ٭ٍ ٣٦ش٫٦ِي َٰٞبٮ كؿ٭ٍ ق١ٓ يب ٪٭ػ٭ا٨ ال٤ُ ثبضي ا٬ ٍا ثٯ . سذبٍىثيا٪ي، ٦ي

اَْاى دب٪ِىٮ سب ٰؼيٮ سب٠ ٪يِ ضوػبً ٤ِ٣٦ ثٯ ٦ًَْي ه٭ى ثٯ . ٦َػى ٖؿبئي ٦ًَْي ٪٧بي٫ي

. ثبض٫ي٦يىاىٞبٮ 

ىٍغ٭ٍر ؾ٬ٍَر، أهٌ ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ س٫ٱب اُ ٦شٱ٧ب٨ ثبالي دب٪ِىٮ سب٠ 

 ػَائ٥ىٍغ٭ٍر يؼِ اُ ٦ًَْي ٚٓي١ يب ايياو ٬طيٗٯ ٬ يب ىٍ ٦٭ٍى . دٌيَ اسز ا٦ٛب٨

( 238)س٭ا٪ي ثب ٍيبيز ٦بىٮ اي٩ ٖب٪٭٨، ىاىسَا يب ىاىٞبٮ ٦ي( 237)ثي٫ي ضيٮ ىٍ ٦بىٮ  ديص

.  ٦٭ٖز آ٪ب٨ ٍا ىٍ ٚب٪٭٨ اغالف ٬ سَثيز غبىٍ ٫ٚي اي٩ ٖب٪٭٨، َٖاٍ ٪ٟٱياٍي

. َٖاٍ ٪ٟٱياٍي ٦٭ٖز، سبثى ٣ٚيٯ آطبٍ ٬ اكٛب٤ َٖاٍ ثبُىاضز ٦٭ٖز اسز -سجػَٮ 

 

ٍظايف ٍ اختيارات دادستاى كل كشَر  -فصل دّن

٬ ٪هب٦ي  ا٪ٗالة ٬ ىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ ثَ ٣ٚيٯ ىاىسَاٰبي ي٧٭٦ي -288هادُ 

س٭ا٪ي ٨ اػَاي ٖ٭ا٪ي٩ ٬ ايؼبى ٧ٰب٫ٰٟي ثي٩ ىاىسَاٰب ٦ي٫٦ه٭ٍ كس٪هبٍر ىاٍى ٬ ثٯ 

اٖيا٤ ثٯ ثبٍُسي ٫ٚي ٬ سٌَٚار ٬ ىسش٭ٍٰبي ال٤ُ ٍا هكبة ثٯ ٦َاػى ٖؿبئي ٦ٌٚ٭ٍ 

٧ٰـ٫ي٩ ٬ي ديط٫ٱبىٰبي ال٤ُ ٍا ثٯ ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٬ سبيَ ٦َاػى . غبىٍ ٪٧بيي





. ٫ٚيٍثف اٍائٯ ٦يٖؿبئي ٬ اػَائي ًي

ىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ ىٍ اػَاي ٬نبيّ ٦ٍَٗ ىٍ اي٩ ْػ١ ٬ سبيَ ؿ٫ب٪ـٯ  -1سجػَٮ 

٬نبيّ ٖب٪٭٪ي ه٭ى، ثٯ ٦٭اٍى سو٣ّ يب ػ٤َ ثَه٭ٍى ٪٧بيي كست ٦٭ٍى ٦َاست ٍا ثَاي 

. ٫ٚيسًٗيت ٖب٪٭٪ي ثٯ ىاىسَاي ا٪شهب٦ي ٖؿبر، ٦َاػى ٖؿبئي يب اىاٍي غب٢ق ايال٤ ٦ي

ي ال٤ُ ٍا ىٍ اي٧ب٠ ٪هبٍر ٰب ٣ٚيٯ ٦َاػى ٖؿبئي ٬ ٖؿبر ٫ٓ٣ٛ٦ي ٧ٰٛبٍي -2سجػَٮ 

. ىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ ا٪ؼب٤ ى٫ٰي

ػبيي ٬ سُييَ ض١ُ ٬ ٦ل١ س٭ا٪ي ا٪شػبة، ػبثٯىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ ٦ي -289هادُ 

.  هي٦ز ٦ٗب٦بر ٖؿبئي ىاىسَاٰب ٍا ثٯ ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ديط٫ٱبى ىٰي

ػبيي ٬ سُييَ ض١ُ ٬ ٦ل١ هي٦ز ىاىسشب٪ٱبي ديط٫ٱبى ا٪شػبة، ػبثٯ -١سجػَٮ 

ٍثف ثب ي٧٭٦ي سَاسَ ٚط٭ٍ دس اُ ٚست ٪هَ ٦٭إْ اُ ٍئيس ١ٚ ىاىٞسشَي اسشب٨ ًي

.  ىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ اسز

ػبيي ٬ سُييَ ض١ُ ٬ ٦ل١ هي٦ز ىاىسشب٪ٱبي ديط٫ٱبى ا٪شػبة، ػبثٯ -٢سجػَٮ 

٪هب٦ي دس اُ ٚست ٪هَ ٦٭إْ اُ ٍئيس سب٦ُب٨ ٖؿبئي ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق ثب ىاىسشب٨ ١ٚ 

.  ٚط٭ٍ اسز

ٍاػى ثٯ ا٦٭ا٠، ٫٦بْى ٬  ػَائ٥ىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ ٣ٛ٦ّ اسز ىٍ  -290هادُ 

٦ػب٢ق ٣٦ي ٬ هسبٍر ٬اٍىٮ ثٯ كٗ٭ٔ ي٧٭٦ي ٚٯ ٪يبُ ثٯ قَف ىي٭ي ىاٍى اُ قَيٕ 

. ا٣٣٧٢ي ديٟيَي ٬ ٪هبٍر ٪٧بييغالف ىاه٣ي، هبٍػي ٬ يب ثي٦٩َاػى ًي

٦ٗب٦بر ٬  ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ٦كبثٕ ٖب٪٭٨، سًٗيت ٬ ٍسييٞي ثٯ سو٣ٓبر -291هادُ 

يب٢ي ٚط٭ٍ اسز، اٖيا٦بر ٦ٗي٦بسي ٬ ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر يٱيٮ ىي٭ا٦٨سإ٬ال٨ ٚط٭ٍي ثٯ

. ٞيَىيب٢ي ٚط٭ٍ غ٭ٍر ٦يال٤ُ س٭سف ىاىسَاي ىي٭ا٨

٣ٚيٯ ٦َاػى ٖؿبئي ٫ٓ٣ٛ٦ي ىٍ ٦٭اٍى ٖب٪٭٪ي دس اُ اسوبً سػ٧ي٥ ثَ  -292هادُ 

٫٧٦٭ييز ه٬َع اضوبظ اُ ٚط٭ٍ، ٦َاست ٍا ثٯ ىاىسشب٪ي ١ٚ ٚط٭ٍ اٍسب٠ ىاٍ٪ي سب اُ 

. ٍثف ايال٤ َٞىى٦َاػى ًيآ٨ قَيٕ ثٯ





ىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ ىٍ ٦٭اٍى ا٪ٗؿبء ٦ير ٖب٪٭٪ي ٫٧٦٭ييز ه٬َع اُ  -سجػَٮ 

س٧ييي آ٨ س٭سف ٦َاػى ٦َث٭قٯ، ٪سجز ثٯ ٍْى ٫٧٦٭ييز ه٬َع  ٚط٭ٍ اضوبظ ٬ يي٤

.  ٫ٚياٖيا٤ ٦ي

َٰٞبٮ ىٍ ٦٭اٍى كٗ٭ٔ يب٦ٯ ٬ ىيب٬ي ٍاػى ثٯ ى٢٬ز، ا٦٭ٍ هيَيٯ ٬  -293هادُ 

سَدَسز ك٥ٛ ٖكًي غبىٍ ض٭ى ٬ ٦ٓٗ٭ىاالطَ ثيا٬ٖبِ يب٦ٯ ٬ ا٦٭ٍ ٦لؼ٭ٍي٩ ٬ َبيت

ي٩ ضَيي ٬ يب ٖب٪٭٪ي سطويع ىٰي ىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ ك٥ٛ ٦ٌٚ٭ٍ ٍا هالِ ثي٩ّ ٦٭اُ

ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ . ٪٧بيييب٢ي ٚط٭ٍ ىٍه٭اسز ٪ٗؽ ك٥ٛ ٍا ٦يق٭ٍ ٦سشي٠ اُ ىي٭ا٨ثٯ

ػٱز ٍسييٞي ٦ؼيى ثٯ ىٍ غ٭ٍر دٌيَش سٗبؾب، ٍأي غبىٍٮ ٍا ٪ٗؽ ٬ د٬َ٪يٮ ٍا 

.  ٪٧بيييَؼ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ك٥ٛ ٖكًي اٍػبو ٦يضًجٯ ٥ٰ

 

رسيذگي ٍ صذٍر رأي ، دادگاّْاي كيفري -سَم بخش

تشكيالت ٍ صالحيت دادگاّْاي كيفري  -فصل اٍل

ىاىٞبٰٱبي ٚيَٓي ثٯ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ، ىاىٞبٮ ٚيَٓي ى٬، ىاىٞبٮ  -294 هادُ

. ض٭ى٪هب٦ي سٗسي٥ ٦ي ٰبيا٪ٗالة، ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٬ ىاىٞبٮ

ا٢جي٠ ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي  ىاىٞبٮ ٚيَٓي ى٬ ثب كؿ٭ٍ ٍئيس يب ىاىٍس ي٣ي -295 هادُ

.  ض٭ىَٰ ضٱَسشب٨ سطٛي١ ٦ي

ثب كؿ٭ٍ ٍئيس ٬ ى٬ ٦سشطبٍ ٬ ىٍ َيبة ٍئيس ثب ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ  -296 هادُ

ىٍ اي٩ ٬ؾًيز ٍيبسز ىاىٞبٮ ثٯ يٱيٮ يؿ٭ . ض٭ى كؿ٭ٍ سٯ ٦سشطبٍ سطٛي١ ٦ي

 .ٍي ىاٍى٦سشطبٍي اسز ٚٯ سبثٗٯ ٖؿبئي ثيطز

ىٍ ٦َِٚ اسشب٨ ٬ ثٯ سطويع ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ  -1سجػَٮ 

ٰبيي ٚٯ اي٩ ىاىٞبٮ سطٛي١ ٪طيٮ  ىٍ ك٭ُٮ. ض٭ى ٰب سطٛي١ ٦ي ك٭ُٮ ٖؿبئي ضٱَسشب٨

اسز، ثٯ ػَائ٥ ٦٭ؾ٭و غالكيز آ٨ ىٍ ٪ِىيٛشَي٩ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي 

 .ض٭ى آ٨ اسشب٨ ٍسييٞي ٦ي





س٭ا٪ي ثٯ ػبي ٍئيس يب ٦سشطبٍ ا٪ؼب٤  ا٢جي٠ كست ٦٭ٍى ٦ي ىاىٍس ي٣ي -2سجػَٮ 

١ٚ ىاىٞسشَي اسشب٨، يؿ٭يز ٦سشطبٍا٨  ٧ٰـ٫ي٩ ثب ا٪شوبة ٍئيس. ٬نيٓٯ ٫ٚي

ىاىٞبٰٱبي سؼييي٪هَ ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ٬ ىاىٞبٮ ا٪ٗالة ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ثب سًيى 

 .٫ٚي ثال٦ب٪ى اسز ٖبؾي ٍسييٞي ٦ي

ي ٚيَٓي اسشب٨ ٬ ي٧٭٦ي ػِائي ٦٭ػ٭ى ثٯ سَسيت ثٯ ىاىٞبٰٱب -3سجػَٮ 

االػَاء ضي٨ اي٩  ػَائ٧ي ٚٯ سب سبٍين ال٤ُ. ض٭٪ي ىاىٞبٰٱبي ٚيَٓي يٙ ٬ ى٬ سجيي١ ٦ي

ٖب٪٭٨ ىٍ ىاىٞبٮ طجز ضيٮ اسز، اُ ٪هَ غالكيز ٍسييٞي سبثى ٦ٍَٗار ٦ُب٨ طجز اسز 

اي٩ . ض٭ى ا٤ ٦ي٬ سبيَ ٦ٍَٗار ٍسييٞي قجٕ اي٩ ٖب٪٭٨ ىٍ ٧ٰب٨ ضًت ٦َسجف ا٪غ

 .سجػَٮ ى٦ٍ٭ٍى ىاىٞبٮ ا٪ٗالة ٬ ىاىٞبٰٱبي ٪هب٦ي ٪يِ ػبٍي اسز

ػَائ٥ ٦٭ػت ٦ؼبُار ٫٦يٍع ىٍ ثَاي ٍسييٞي ثٯ ىاىٞبٮ ا٪ٗالة  -297هادُ 

٦سشطبٍ ٬ ى٬ اي٩ ٖب٪٭٨ ثب كؿ٭ٍ ٍئيس ( 302)٦بىٮ  (ر)٬  (ح)، (ة)، (ا٢ّ)ث٫يٰبي 

ىاىٞبٮ ثَاي ٍسييٞي ثٯ سبيَ ٦٭ؾ٭يبر ثب كؿ٭ٍ ٍئيس يب ىاىٍس . ض٭ىسطٛي١ ٦ي

 .ض٭ى ٦يسطٛي١ ا٢جي٠ يب س٭سف يٙ ٦سشطبٍ  ي٣ي

٦ٍَٗار ىاىٍسي ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ثٯ ضَف ٫٦يٍع ىٍ اي٩ ٖب٪٭٨ ىٍ  -سجػَٮ

. ٫ٚي ػبٍي اسزىاىٞبٮ ا٪ٗالة، ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ثب سًيى ٖبؾي ٍسييٞي ٦ي

. ض٭ى٪٭ػ٭ا٪ب٨ ثب كؿ٭ٍ يٙ ٖبؾي ٬ ى٬ ٦طب٬ٍ سطٛي١ ٦ي ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ -298هادُ 

. ٪هَ ٦طب٬ٍا٨، ٦ط٭ٍسي اسز

ىٍ َٰ ك٭ُٮ ٖؿبئي ضٱَسشب٨ يٙ يب ؿ٫ي ضًجٯ ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨  -سجػَٮ

سب ٦ُب٪ي ٚٯ ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ىٍ ٦ل٣ي سطٛي١ ٪طيٮ . ض٭ىثَكست ٪يبُ سطٛي١ ٦ي

اي٩ ٖب٪٭٨، ىٍ ( 315)ػ٭ا٪ب٨ ثٯ ػِ ػَائ٥ ٦ط٧٭٠ ٦بىٮ اسز، ثٯ ٣ٚيٯ ػَائ٥ اقٓب٠ ٬ ٪٭

. ض٭ىىٰي ٍسييٞي ٦يضًجٯ ىاىٞبٮ ٚيَٓي ى٬ يب ىاىٞبٰي ٚٯ ٬نبيّ آ٨ ٍا ا٪ؼب٤ ٦ي

ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ىٍ ك٭ُٮ ثوص،  سطويعىٍ غ٭ٍر ؾ٬ٍَر ثٯ  -299دُ ها

ىٞبٮ ىٍ غالكيز ىا ػَائ٥اي٩ ىاىٞبٮ ثٯ س٧ب٦ي . ض٭ىىاىٞبٮ ي٧٭٦ي ثوص سطٛي١ ٦ي





. ٫ٚيٍسييٞي ٦ي ٚيَٓي ى٬

ٍ ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ، سطٛي١ ىاىٞبٮ ي٧٭٦ي ثوص ى سطويعثٯ  -1سجػَٮ 

ر ٦يِا٨ ىيب٬ي كٗ٭ٖي ٬ ٚيَٓي، ؾ٬ٍَسي ثٯ سطٛي١ ٰبي ػييي ٚٯ ثٯ ٢لبل ١ّٖ ضٱَسشب٨

.  ىاىٞسشَي ٪جبضي ثال٦ب٪ى اسز

ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ، ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي ثوطٱبيي ٚٯ ثٯ ٢لبل  سطويعثٯ  -2سجػَٮ 

٫ٚي، سطٛي١ ىاىٞسشَي ثب ٚظَر ٦يِا٨ ىيب٬ي كٗ٭ٖي ٬ ٚيَٓي، ؾ٬ٍَر ايؼبة ٦ي

. ٧ٰب٨ غالكيز ٬ سطٛيالر ىاىٞسشَي ضٱَسشب٨ ثال٦ب٪ى اسز

ىٍ س٧ب٦ي ػ٣سبر ىاىٞبٰٱبي ٚيَٓي ى٬، ىاىسشب٨ يب ٦ًب٨٬ ا٬ يب يٛي اُ  -300هادُ 

س٭ا٪٫ي ثَاي ىْبو اُ ٚيَٓه٭اسز كؿ٭ٍ يبث٫ي، ٦َٟ اي٫ٛٯ ثٯ سًيي٩ ىاىسشب٨ ٦ي ىاىيبٍا٨

ىاىٞبٮ كؿ٭ٍ اي٩ اضوبظ ٍا ؾ٬ٍَي سطويع ىٰي ٚٯ ىٍ اي٩ ٦٭ٍى ٬ ىٍ س٧ب٦ي ػ٣سبر 

ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ، كؿ٭ٍ ىاىسشب٨ يب ٪٧بي٫يٮ ا٬ ا٢ِا٦ي اسز، ٩ٛ٢ يي٤ كؿ٭ٍ اي٩ 

  .ٚٯ ىاىٞبٮ كؿ٭ٍ آ٪ب٨ ٍا ا٢ِا٦ي ثيا٪يض٭ى ٦َٟ آ٨اضوبظ ٦٭ػت س٭ّٖ ٍسييٞي ٪٧ي

ٍا ىاٍى، ٦َٟ  ػَائ٥ىاىٞبٮ ٚيَٓي ى٬ غالكيز ٍسييٞي ثٯ س٧ب٤  -301 هادُ

. آ٪ـٯ ثٯ ٦٭ػت ٖب٪٭٨ ىٍ غالكيز ٦َػى ىيَٟي ثبضي

: ض٭ىُيَ ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ٍسييٞي ٦ي ػَائ٥ثٯ  -302 هادُ

٦٭ػت ٦ؼبُار س٣ت كيبر  ػَائ٥ -ا٢ّ

٦٭ػت كجس اثي  ػَائ٥ -ة

ػَائ٥ ٦٭ػت ٦ؼبُار ٖكى يؿ٭ ٬ ػ٫بيبر ي٧يي ي٣يٯ س٧ب٦يز ػس٧ب٪ي   -ح 

ثب ٦يِا٨ ط٣ض ىيٯ ٚب١٦ يب ثيص اُ آ٨ 

٬ ثبالسَ ؿٱبٍ ٦٭ػت ٦ؼبُار سًِيَي ىٍػٯ  ػَائ٥ -ر 

 سيبسي ٬ ٦كج٭يبسي ػَائ٥ -ص

: ض٭ىُيَ ىٍ ىاىٞبٮ ا٪ٗالة ٍسييٞي ٦ي ػَائ٥ثٯ  -303 هادُ

ثُي، يٯ ا٫٦يز ىاه٣ي ٬ هبٍػي، ٦لبٍثٯ ٬ اْسبى ْي االٍؼ، ي١ ػَائ٥ -ا٢ّ 





سجب٪ي ٬ اػش٧بو ي٣يٯ ػ٧ٱ٭ٍي اسال٦ي ايَا٨ يب اٖيا٤ ٦س٣لب٪ٯ يب اكَأ، سوَيت ٬ 

اسالِ ا٦٭ا٠ ثٯ ٫٦ه٭ٍ ٦ٗبث٣ٯ ثب ٪هب٤ 

س٭ٰي٩ ثٯ ٦ٗب٤ ث٫يب٪ٌٟاٍ ػ٧ٱ٭ٍي اسال٦ي ايَا٨ ٬ ٦ٗب٤ ٍٰجَي  -ة 

ٖبؿبٔ سبُٰبي آ٨ ٬ َٞىا٨ ٬ ديصىٍ، ٬ٍا٨س٧ب٤ ػَائ٥ ٦َث٭ـ ثٯ ٦٭اى ٦ن -ح

 سلز ٫ٚش٦٠َ٭اى اٖال٤ ٬ اس٣لٯ، ٦ٱ٧بر ٬ 

 .سبيَ ٦٭اٍىي ٚٯ ثٯ ٦٭ػت ٖ٭ا٪ي٩ هبظ ىٍ غالكيز اي٩ ىاىٞبٮ اسز -ر

ثٯ ٣ٚيٯ ػَائ٥ اقٓب٠ ٬ اَْاى ٧ٚشَ اُ ٰؼيٮ سب٠ س٧ب٤ ض٧سي ىٍ  -304هادُ 

ىٍ َٰ غ٭ٍر ٦لٛ٭٦ب٨ ثبالي س٩ ٰؼيٮ  .ض٭ىىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٍسييٞي ٦ي

، ىٍ ثوص ٪ٟٱياٍي ػ٭ا٪ب٨ ٚٯ ىٍ ٚب٪٭٨ اغالف ٬ سَثيز سب٠ س٧ب٤ ٦٭ؾ٭و اي٩ ٦بىٮ

 .ض٭٪ي ض٭ى، ٪ٟٱياٍي ٦ي ايؼبى ٦ي

. ق١ٓ، ٚسي اسز ٚٯ ثٯ كي ث٣٭ٌ ضَيي ٪َسييٮ اسز -1سجػَٮ 

، َٰٞبٮ ىٍ كي٩ ٍسييٞي س٩ ٦شٱ٥ اُ ٰؼيٮ سب٠ س٧ب٤ سؼب٬ُ ٪٧بيي -2سجػَٮ 

ؿ٫ب٪ـٯ . يبثيٍسييٞي ثٯ اسٱب٤ ٬ي ٦كبثٕ اي٩ ٖب٪٭٨ ىٍ ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ اىا٦ٯ ٦ي

ٖج١ اُ ض٬َو ثٯ ٍسييٞي س٩ ٦شٱ٥ اُ ٰؼيٮ سب٠ س٧ب٤ سؼب٬ُ ٫ٚي، ٍسييٞي ثٯ اسٱب٤ ٬ي 

ىٍ اي٩ غ٭ٍر ٦شٱ٥ اُ ٣ٚيٯ . ٞيَىٚيَٓي غب٢ق غ٭ٍر ٦يكست ٦٭ٍى ىٍ ىاىٞبٮ

. َٞىى٫٦ي ٦يقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ اي٧ب٠ ٦ي ض٭ى، ثٱَٮا٦شيبُاسي ٚٯ ىٍ ىاىٞبٮ ا

ثٯ ق٭ٍ اي٩ ٖب٪٭٨ ( 352)ثب ٍيبيز ٦بىٮ سيبسي ٬ ٦كج٭يبسي  ػَائ٥ثٯ  -305 هادُ

ي٫٣ي ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ٦َِٚ اسشب٨ ٦ل١ ٬ٖ٭و ػ٤َ ثب كؿ٭ٍ ٰيأر ٫٦ػٓٯ 

.  ض٭ىٍسييٞي ٦ي

٪ب٦ٯ  يبر ٬ آيي٩اكٛب٤ ٬ سَسيجبر ٰيأر ٫٦ػٓٯ، ٦كبثٕ ٖب٪٭٨ ٦كج٭ -سجػَٮ 

. ئي آ٨ اسزاػَا

ق٭ٍ ٦سشٗي٥، ىٍ ػَائ٥ ٫٦بْي يٓز ثٯُ٪ب ٬ ٢٭اـ ٬ سبيَ  ػَائ٥ثٯ  -306هادُ 

 .ض٭ىىاىٞبٮ غب٢ق ٍسييٞي ٦ي





ٞب٪ٯ ٬ ٦ًب٬٪ب٨ ٬ ٦طب٬ٍا٨ آ٪ب٨،  ٍسييٞي ثٯ اسٱب٦بر ٍؤسبي ٖ٭اي سٯ -307 هادُ

٦ؼ٧ى سطويع ٦ػ٣لز ٪هب٤، ايؿبي ض٭ٍاي ٪ٟٱجب٨، ٪٧بي٫يٞب٨  يٍئيس ٬ ايؿب

٦ؼ٣س ض٭ٍاي اسال٦ي ٬ هجَٞب٨ ٍٰجَي، ٬ُيَا٨ ٬ ٦ًب٬٪ب٨ ٬ُيَا٨، ىاٍ٪يٞب٨ دبيٯ 

ٖؿبئي، ٍئيس ٬ ىاىسشب٨ ىي٭ا٨ ٦لبسجبر، سٓيَا٨، اسشب٪ياٍا٨، ٦َْب٪ياٍا٨ ٦َاِٚ اسشب٨ ٬ 

ح ٬ ثبالسَ ٬ يب ىاٍاي ىٍػٯ ي٧٭٦ي اْسَا٨ ٪هب٦ي ٬ ا٪شهب٦ي اُ ىٍػٯ سَسي ػَائ٥

سَسيخ ى٦٬ي ضب١َ ىٍ ٦ل٣ٱبي س٢َطَٛي ٬ يب ٦َْب٪يٰي سيخ ٦سش١ٗ، كست ٦٭ٍى، 

ثٯ ٦٭ػت  ػَائ٥اسز، ٦َٟ آ٪ٛٯ ٍسييٞي ثٯ اي٩ ىاىٞبٰٱبي ٚيَٓي سٱَا٨ ىٍ غالكيز 

. ٖ٭ا٪ي٩ هبظ ىٍ غالكيز ٦َاػى ىيَٟي ثبضي

اْسَا٨ ٪هب٦ي ٬ ا٪شهب٦ي ىٍ  ض٧٭٠ اي٩ ٦بىٮ ثَ ىاٍ٪يٞب٨ دبيٯ ٖؿبئي ٬ -1سجػَٮ 

.  غ٭ٍسي اسز ٚٯ كست ٦٭ٍى، ىٍ ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ يب ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق ا٪ؼب٤ ٬نيٓٯ ٫٫ٚي

ٍسييٞي ثٯ اسٱب٦بر اْسَا٨ ٪هب٦ي ٬ ا٪شهب٦ي ٦٭ؾ٭و اي٩ ٦بىٮ ٚٯ ىٍ  -2سجػَٮ 

ثبضي، كست ٦٭ٍى ىٍ غالكيز ىاىٞبٮ غالكيز سب٦ُب٨ ٖؿبئي ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق ٦ي

. ا٨ اسز٪هب٦ي يٙ يب ى٬ سٱَ

ٰب،  ٍسييٞي ثٯ اسٱب٦بر ٦طب٬ٍا٨ ٬ُيَا٨، ثبالسَي٩ ٦ٗب٤ سب٦ُب٨ -308 هادُ

ٰبي ي٧٭٦ي َيَى٢٬شي، ٦ييَا٨ ١ٚ،  ٰبي ى٢٬شي ٬ ٪ٱبىٰب ٬ ٦إسسٯضَٚشٱب ٬ ٦إسسٯ

ٰبي ي٧٭٦ي  ٰب، اىاٍار ى٢٬شي ٬ ٪ٱبىٰب ٬ ٦إسسٯ ٰب، سب٦ُب٦َْ٨ب٪ياٍا٨، ٦ييَا٨ ٦إسسٯ

ٰب، ٍؤسبي ىا٪طٟبٰٱب ٬ ٦َاِٚ آ٦٭ُش يب٢ي، ضٱَىاٍا٨  ٨ٰب ٬ ضٱَسشب َيَى٢٬شي اسشب٨

ٚيَٓي ٦َِٚ  ٰبيٰب ٬ ثوطياٍا٨، كست ٦٭ٍى، ىٍ غالكيز ىاىٞبٮ ٦َاِٚ ضٱَسشب٨

ٍسييٞي ثٯ اي٩ اسٱب٦بر ثٯ ٦٭ػت ٖ٭ا٪ي٩ هبظ  آ٪ٛٯاسشب٨ ٦ل١ ٬ٖ٭و ػ٤َ اسز، ٦َٟ 

. ىٍ غالكيز ٦َاػى ىيَٟي ثبضي

اضوبظ ٦٭ؾ٭و ٦٭اى  ػَائ٥ٞي ثٯ غالكيز ىاىٞبٮ ثَاي ٍسيي -309 هادُ

اي٩ ٖب٪٭٨، اي٥ اُ آ٨ اسز ٚٯ ىٍ ٦ُب٨ سػيي س٧شٱبي ٦ٌٚ٭ٍ يب ٖج١ اُ ( 308)٬ ( 307)

. آ٨ ٦َسٛت ػ٤َ ضيٮ ثبض٫ي





. ض٭ى ٚٯ ػ٤َ ىٍ ك٭ُٮ آ٨ ٬اٖى ض٭ى٦شٱ٥ ىٍ ىاىٞبٰي ٦لب٧ٚٯ ٦ي -310 هادُ

ٍسييٞي ىٍ ٰبي ٖؿبئي ٦وش٣ّ َٞىى،  اَٞ ضوػي ٦َسٛت ؿ٫ي ػ٤َ ىٍ ك٭ُٮ

 ػَائ٥ؿ٫ب٪ـٯ . ٞيَى ٚٯ ٦ٱ٧شَي٩ ػ٤َ ىٍ ك٭ُٮ آ٨ ٬اٖى ضيٮ ثبضيىاىٞبٰي غ٭ٍر ٦ي

اٍسٛبثي اُ كيض ٦ؼبُار ٦سب٬ي ثبضي، ىاىٞبٰي ٚٯ ٦َسٛت ىٍ ك٭ُٮ آ٨ ىسشٟيَ ض٭ى، 

 ءىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ٦شٱ٥ ىسشٟيَ ٪طيٮ ثبضي، ىاىٞبٰي ٚٯ اثشيا. ٫ٚيثٯ ٧ٰٯ آ٪ٱب ٍسييٞي ٦ي

. ٍا ىاٍى ػَائ٥ض٬َو ضيٮ اسز، غالكيز ٍسييٞي ثٯ س٧ب٤ سًٗيت ىٍ ك٭ُٮ آ٨ 

ض٭٪ي ٚٯ غالكيز  ٬ ٦ًب٬٪ب٨ ػ٤َ ىٍ ىاىٞبٰي ٦لب٧ٚٯ ٦ي ضَٚب -311 هادُ

ٚٯ ىٍ ٖ٭ا٪ي٩ هبظ سَسيت ىيَٟي ٦ٍَٗ سٱب٤ ٦شٱ٥ اغ٣ي ٍا ىاٍى، ٦َٟ اي٩ٍسييٞي ثٯ ا

. ضيٮ ثبضي

ٍ اٍسٛبة ػ٤َ ثبض٫ي َٰٞبٮ ى٬ يب ؿ٫ي ٪َٓ ٦شٱ٥ ثٯ ٦طبٍٚز يب ٦ًب٬٪ز ى -سجػَٮ 

اي٩ ٖب٪٭٨ ثبضي، ثٯ اسٱب٤ ( 308)٬ ( 307)٬ يٛي اُ آ٪ب٨ ػِء ٦ٗب٦بر ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ ٦٭اى 

ض٭ى ٬ ٚيَٓي سٱَا٨ ٬ يب ٦َاِٚ اسشب٨ ٍسييٞي ٦ي ٰبي٧ٰٯ آ٪ب٨، كست ٦٭ٍى، ىٍ ىاىٞبٮ

اي٩ ٖب٪٭٨ ىٍ اٍسٛبة يٙ ػ٤َ ٦طبٍٚز  (308)٬  (307)ؿ٫ب٪ـٯ اَْاى ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ ٦٭اى 

ٚيَٓي ٪يِ كست ٦٭ٍى ىٍ ىاىٞبٮ ( 308)٬٪ز ٪٧بي٫ي ثٯ اسٱب٤ اَْاى ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ ٦بىٮ يب ٦ًب

.  ض٭ىسٱَا٨ ٍسييٞي ٦ي

َٰٞبٮ يٙ يب ؿ٫ي ق١ٓ يب ٪٭ػ٭ا٨ ثب ٦طبٍٚز يب ٦ًب٬٪ز اضوبظ  -312 هادُ

ثٍِٞسب٠ ٦َسٛت ػ٤َ ض٭٪ي ٬ يب ىٍ اٍسٛبة ػ٤َ ثب اضوبظ ثٍِٞسب٠ ٦ًب٬٪ز ٪٧بي٫ي، 

. ض٭ى٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ىٍ ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٍسييٞي ٦ياقٓب٠  ػَائ٥ْٗف ثٯ 

ٚٯ سلٕٗ آ٨ ٫٦٭ـ ثٯ ١ًْ ى٬ يب ؿ٫ي ٪َٓ اسز، ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ي ػَائ٥ىٍ  -سجػَٮ

ثبضي، ٍسييٞي ثٯ ٍسييٞي ثٯ اسٱب٤ يٛي اُ ٦شٱ٧ب٨ ىٍ غالكيز ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ 

ىٍ اي٩ غ٭ٍر اغ٭٠ كب٥ٚ . آيي١٦ ٦يوثٯاسٱب٤ ٣ٚيٯ ٦شٱ٧ب٨ ىٍ ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ 

 .اضوبظ ثبالسَ اُ ٰؼيٮ سب٠ سبثى ٖ٭ايي ي٧٭٦ي اسز ػَائ٥ثَ ٍسييٞي ثٯ 

ثٯ اسٱب٦بر ٦شًيى ٦شٱ٥ ثبيي ثب ٍيبيز غالكيز ًاسي، س٭أ٦ب٨ ٬ يٛؼب  -313 هادُ





. ىٍ ىاىٞبٰي ٍسييٞي ض٭ى ٚٯ غالكيز ٍسييٞي ثٯ ػ٤َ ٦ٱ٧شَ ٍا ىاٍى

٦شًيى ثبضي ٚٯ ٍسييٞي ثٯ ثًؿي اُ  ػَائ٥َٰ ٚس ٦شٱ٥ ثٯ اٍسٛبة  -314 هادُ

ا٪ٗالة يب آ٪ٱب ىٍ غالكيز ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ٬ ى٬ ٬ ثًؿي ىيَٟ ىٍ غالكيز ىاىٞبٮ 

ىٍ ىاىٞبٰي ٚٯ غالكيز ٍسييٞي ثٯ ٦ٱ٧شَي٩ اسٱب٤ ٍا ىاٍى،  ء٪هب٦ي ثبضي، ٦شٱ٥ اثشيا

اٮ ٦َث٭ـ ايِا٤ ا٤ ىيَٟ ثٯ ىاىٜض٭ى ٬ دس اُ آ٨ ثَاي ٍسييٞي ثٯ اسٯ٦لب٧ٚٯ ٦ي

ٚٯ اسٱب٦بر اُ كيض ٦ؼبُار ٦سب٬ي ثبضي، ٦شٱ٥ كست ٦٭ٍى، ثٯ ىٍ غ٭ٍسي. ض٭ى ٦ي

. ض٭ى٪هب٦ي، ٚيَٓي يٙ يب ٚيَٓي ى٬ ٦لب٧ٚٯ ٦ي ا٪ٗالة،سَسيت ىٍ ىاىٞبٮ 

٦شًيىي ثبضي ٚٯ ٍسييٞي ثٯ  ػَائ٥َٰٞبٮ ضوػي ٦شٱ٥ ثٯ اٍسٛبة  -1سجػَٮ 

يز ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ٬ ٍسييٞي ثٯ ثًؿي ىيَٟ ىٍ غالكيز ثًؿي اُ آ٪ٱب ىٍ غالف

ا٬ ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ  ػَائ٥ىاىٞبٮ ٚيَٓي ى٬ ٬ يب اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ اسز، ثٯ س٧ب٤ 

.  ض٭ىٍسييٞي ٦ي

اي٩ ٖب٪٭٨ ىٍ ( 302)ؿ٫ب٪ـٯ ػ٦َي ثٯ ايشجبٍ يٛي اُ ث٫يٰبي ٦بىٮ  -2سجػَٮ 

ٍسييٞي ٬ سلٗيٗبر ٚبْي ٬ هش٥ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ٦كَف َٞىى ٬ ىاىٞبٮ دس اُ 

ىاىٍسي سطويع ىٰي ي١٧ اٍسٛبثي ي٫٭ا٨ ٦ؼ٦َب٪ٯ ىيَٟي ىاٍى ٚٯ ٍسييٞي ثٯ آ٨ ىٍ 

غالكيز ىاىٞبٮ ٚيَٓي ى٬ اسز، ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ثٯ اي٩ ػ٤َ ٍسييٞي ٬ ك٥ٛ 

. ٪٧بيي٦ٗشؿي غبىٍ ٦ي

٦ط٧٭٠  ػَائ٥ٚٯ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٦َسٛت يٛي اُ ىٍ غ٭ٍسي -315هادُ 

آ٪ب٨ ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ٬يژٮ  ػَائ٥كيز ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ يب ا٪ٗالة ض٭٪ي، ثٯ غال

ض٭ى ٬ ٦شٱ٥ اُ ٣ٚيٯ ا٦شيبُاسي ٚٯ ىٍ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٍسييٞي ٦ي ػَائ٥ٍسييٞي ثٯ 

.  َٞىى٫٦ي ٦يض٭ى، ثٱَٮىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ اي٧ب٠ ٦ي

ٮ يب ضًجي اُ ىاىٞبٮ ٚيَٓي ىٍ َٰ ضٱَسشب٨ ثٯ سًياى ٦٭ٍى ٪يبُ، ضًت -1سجػَٮ 

ثَاي « اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ػَائ٥ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ٬يژٮ ٍسييٞي ثٯ »ي٫٭ا٨ يٙ ثٯ

سوػػي ث٭ى٨ اي٩ ضًت، ٦ب٪ى . يبثي ٦٭ؾ٭و اي٩ ٦بىٮ اهشػبظ ٦ي ػَائ٥ٍسييٞي ثٯ 





. ٰب ثٯ آ٪ٱب ٪يسزاُ اٍػبو سبيَ د٬َ٪يٮ

كؿ٭ٍ ٦طب٬ٍا٨ ثب ٍيبيز ضَايف ٦ٍَٗ ىٍ اي٩ ٖب٪٭٨، ثَاي ٍسييٞي ثٯ  -2سجػَٮ 

. آ٪ب٨ ا٢ِا٦ي اسز ػَائ٥اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ٬يژٮ ٍسييٞي ثٯ  ػَائ٥

ثٯ اسٱب٦بر اضوبغي ٚٯ ىٍ هبٍع اُ ٬َ٧٣ٖ كب٧ٚيز ػ٧ٱ٭ٍي  -316 هادُ

ٰٱبي ايَا٨ غالكيز ٍسييٞي ض٭٪ي ٬ ٦كبثٕ ٖب٪٭٨، ىاىٞباسال٦ي ايَا٨ ٦َسٛت ػ٤َ ٦ي

ثٯ آ٪ٱب ٍا ىاٍ٪ي، ؿ٫ب٪ـٯ اُ اسجبو ايَا٨ ثبض٫ي، كست ٦٭ٍى ىٍ ىاىٞبٮ ٦ل١ ىسشٟيَي ٬ 

. ض٭ىسٱَا٨ ٍسييٞي ٦ي ؿ٫ب٪ـٯ اُ اسجبو ثيٟب٪ٯ ثبض٫ي كست ٦٭ٍى، ىٍ ىاىٞبٮ

ٍ ا٦٭ٍ ٚيَٓي، ٦كبثٕ ٦ٍَٗار آيي٩ك١ اهشالِ ىٍ غالكيز ى -317هادُ 

اهشالِ ثي٩ ىاىسَاٰب ٦كبثٕ ٖ٭ايي ك١ اهشالِ ىاىٞبٰٱبيي ك١ ىاىٍسي ٦ي٪ي اسز ٬

 .اسز ٚٯ ىاىسَا ىٍ ٦ًيز آ٨ َٖاٍ ىاٍى

 

رسيذگي بِ ادلِ اثبات  -فصل دٍم

 ٦ؼبُار ٖب٪٭٨ ىٍ ٚٯ ض٭ى٦ي ٦٭اٍىي ضب١٦ ٚيَٓي ا٦٭ٍ ىٍ اطجبر اى٢ٯ -318 هادُ

. اسز ْػ١ اي٩ ٦٭اى ضَف ثٯ اى٢ٯ ثٯ ٍسييٞي سطَيٓبر. اسز َٞىييٮ ٦ٍَٗ اسال٦ي

ض٭ى ٬ ٦ش٩ آ٨ يي٩ انٱبٍار ٦ٓيي اَٖاٍ ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ىٍع ٦ي -319هادُ 

ٍسي ٬ َٰٞبٮ اَٖا٫٫ٍٚيٮ اُ ا٦ؿبء يب  ض٭ى، ثٯ ا٦ؿبء يب اطَ ا٪ٟطز اَٖا٫٫ٍٚيٮ ٦يَٖائز ٦ي

ة ا٦ش٫بو يب يؼِ اُ ا٦ؿبء يب اطَ ا٪ٟطز ا٦ش٫بو ٬ٍُى، سأطيَي ىٍ ايشجبٍ اَٖاٍ ٪ياٍى، ٦َار

 .ا٪ٟطز، ثبيي ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ض٭ى ٬ ثٯ ا٦ؿبء ٬ ٦ٱَ ٖبؾي ٬ ٫٦طي ثَسياطَ

ؿ٫ب٪ـٯ ضبٰي . ض٭ىضبٰي يب ٦ك٣ى ثَاي كؿ٭ٍ ىٍ ىاىٞبٮ اكؿبٍ ٦ي -320 هادُ

يب ٦ك٣ى ثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ ىٍ ػ٣سٯ ىاىٞبٮ كبؾَ ٪ط٭ى ٬ ٚطّ كٗيٗز ٬ اكٗبٔ كٕ، 

ا ػ٤َ ثب ا٫٦يز ٬ ٪ه٥ ي٧٭٦ي ٦ش٭ّٖ ثَ ضٱبىر ضبٰي يب ٚست اقالو اُ ٦ك٣ى ثبضي ٬ ي

. ض٭ىػ٣ت ٦ي ىٍ غ٭ٍر ٬ػ٭ى ؾ٬ٍَر كؿ٭٦ٍَسجف ثبضي، ثٯ ىسش٭ٍ ىاىٞبٮ 

ىٍ اكؿبٍيٯ ضبٰي يب ٦ك٣ى ثبيي ٦٭ؾ٭و ضٱبىر يب ٚست اقالو ٬ ٪شيؼٯ  -سجػَٮ





. يي٤ كؿ٭ٍ ًَٚ ض٭ى

َٰٞبٮ ثٯ ي٣ز ثي٧بٍي ٚٯ ثَاي ٦ير ق٭ال٪ي يب ٪ب٣ً٦٭٤، َيَ ٖبث١ ٍْى  -321هادُ 

اسز، كؿ٭ٍ ضبٰي ٬ يب ٦ك٣ى ىٍ ػ٣سٯ ىاىٞبٮ ٦ٗي٬ٍ ٪جبضي، ٍئيس ىاىٞبٮ يب يٛي ىيَٟ 

. ٫ٚياُ ٖؿبر يؿ٭ ضًجٯ، ثب كؿ٭ٍ ٪ِى ضبٰي ٬ يب ٦ك٣ى، انٱبٍار ٬ي ٍا اسش٧بو ٦ي

ُ ضبٰي، ك٦َز ٬ ٦ؼبُار ضٱبىر ىاىٞبٮ ديص اُ ض٬َو ثٯ سلٗيٕ ا -322 هادُ

٪٧بيي ٬ سذس ٪ب٤، ٪ب٤ هب٪٭اىٞي، ٪ب٤ ديٍ، س٩، ض١ُ، ض٧بٍٮ ى٬ٌٍ ٍا ثٯ ا٬ سٓٱي٥ ٦ي

ض٫بس٫ب٦ٯ ٬ ض٧بٍٮ ٣٦ي، ٦يِا٨ سلػيالر، ٦ٌٰت، ٦ل١ اٖب٦ز، ض٧بٍٮ س٩ٓ٣ طبثز ٬ 

٧َٰاٮ ٬ سبثٗٯ ٦لٛ٭٦يز ٚيَٓي ضبٰي ٬ ىٍػٯ َٖاثز سججي يب ٪سجي ٬ ٬ػ٭ى يب يي٤ 

. ٫ٚيهبى٤ ٬ ٦وي٦٬ي ا٬ ثب قَْي٩ ٍا سإا٠ ٬ ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦ي ٍاثكٯ

ٍاثكٯ هبى٤ ٬ ٦وي٦٬ي ٬ َٖاثز ٪سجي يب سججي ٦ب٪ى اُ دٌيَش ضٱبىر  -سجػَٮ 

. ضَيي ٪يسز

: ثبيي ثٯ ضَف ُيَ س٭٫ٞي يبى ٫ٚي ضٱبىر يضبٰي ديص اُ اىا -323 هادُ

ؿيِي ٪ٟ٭ي٥ ٬ س٧ب٤ ٥٫ٚ ٚٯ ػِ ثٯ ٍاسشي ثٯ هيا٬٪ي ٦شًب٠ س٭٫ٞي يبى ٦ي»

. «٬اًٖيز ٍا ثيب٨ ٥٫ٚ

ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ اكٗبٔ كٕ ٦ش٭ّٖ ثَ ضٱبىر ثبضي ٬ ضبٰي اُ اسيب٨  -سجػَٮ 

ض٭ى ٬ ىٍ ٦٭ٍى ٦ك٣ى، س٭٫ٞي ه٭ىىاٍي ٫ٚي، ثي٨٬ س٭٫ٞي، ضٱبىر ٬ي اسش٧بو ٦ي

. ض٭ىانٱبٍار ٬ي ثَاي اقالو ثيطشَ اسش٧بو ٦ي

نبَٰي ػس٧ي ٬ ٬ٍا٪ي ضبٰي ٍا ٚٯ ٰبي  ىاىٞبٮ آ٨ ىسشٯ اُ ٬يژٞي -324 هادُ

. ٫ٚي٩ٛ٧٦ اسز ىٍ اٍُيبثي ضٱبىر ٦إطَ ثبضي، ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦ي

ىاىٞبٮ دَسطٱبيي ٍا ٚٯ ثَاي ٬ٍض٩ ضي٨ ٦٭ؾ٭و ٬ ٍْى اهشالِ يب  -325 هادُ

. ٫ٚياثٱب٤ ال٤ُ اسز، اُ ضٱ٭ى ٬ ٦ك٣ًب٨ ٦كَف ٦ي

ٍا اسش٧بو ٪٧٭ى، ٫ٰٟب٦ي ٚٯ ىاىٞبٮ، ضٱبىر ضبٰي يٙ قَِ ىي٭ي  -326 هادُ

.  س٭ا٪ي ٦كَف ٫ٚي٫ٚي ؿ٫ب٪ـٯ دَسطٱبيي اُ ضبٰي ىاٍى، ٦يثٯ قَِ ىيَٟ ايال٤ ٦ي





ق٭ٍ ا٪َٓاىي سلٗيٕ ٪٧بيي ٬ ثَاي يي٤ س٭ا٪ي اُ ضٱ٭ى ثٯىاىٞبٮ ٦ي -327 هادُ

اُ سلٗيٗبر ا٪َٓاىي اٍسجبـ ضٱ٭ى ثب يٛييَٟ ٬ يب ثب ٦شٱ٥ اٖيا٤ ال٤ُ ٍا ا٪ؼب٤ ىٰي ٬ ثًي 

ه٭اسز ٦شٱ٥ يب ٦ييي هػ٭غي يب ثب ٪هَ ه٭ى ٦ؼيىاً ثٯ غ٭ٍر ا٪َٓاىي يب ثَكست ىٍ

. ػ٧ًي اُ ضٱ٭ى سلٗيٕ ٪٧بيي

َٰ يٙ اُ . ضٱبىر ٫٧٦٭و اسز يٖكى ٚال٤ ضٱ٭ى ىٍ ٫ٰٟب٤ اىا -328 هادُ

. س٭ا٪٫ي سإاالر ه٭ى ٍا ثب ا٨ً ىاىٞبٮ ٦كَف ٫٫ٚياغلبة ىي٭ي ٬ ىاىسشب٨ ٦ي

. ضٱبىر ثي٨٬ ا٨ً ىاىٞبٮ ٦شَٓٔ ض٭٪ي يضٱ٭ى ٪جبيي دس اُ اىا -329 هادُ

ٮ ض٭ى، ثبيي اُ ٖج١ ةاي ٚٯ ثَاي اسش٧بو ضٱبىر سًيي٩ ٦ي ٬ٖز ػ٣سٯ -330 هادُ

كؿ٭ٍ اي٩ اضوبظ ىٍ ٫ٰٟب٤ اسش٧بو . آ٪ب٨ ثَسي ياقالو ىاىسشب٨ ٬ قَْي٩ يب ٬ٚال

 .ضٱبىر ٍا ٦الكهٯ ٫٫ٚي يٍس٧ؼ٣س اىاس٭ا٪٫ي غ٭ضٱبىر ؾ٬ٍَي ٪يسز، ٢٬ي ٦ي

س٭ا٪ي ىٍ غ٭ٍسي سٗبؾبي س٭٫ٞي ٖبث١ س٭ٚي١ اسز ٬ ٬ٚي١ ىٍ ىي٭ي ٦ي -331 هادُ

ٚٯ ىٍ ٬ٚب٢ش٫ب٦ٯ سػَيق ضيٮ ثبضي، قَِ ٍا س٭٫ٞي ىٰي، ا٦ب س٭٫ٞي يبىَٚى٨ ٖبث١ س٭ٚي١ 

. س٭ا٪ي ثٯ ػبي ٦٭١ٚ س٭٫ٞي يبى ٫ٚي٪يسز ٬ ٬ٚي١ ٪٧ي

٪ي ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ٦كبثٕ ٖب٪٭٨ ْػ١ هػ٭٦ز يب اطجبر ىي٭ي ثب س٭ٜ -332 هادُ

ىٍ . كٕ س٭٫ٞي ه٭ى اسشٓبىٮ ٫ٚيس٭ا٪ي اُ ض٭ى، َٰ يٙ اُ اغلبة ىي٭ي ٦ي٦لٕٗ ٦ي

ا٫٢بس، س٭٫ٞي ٦شٱ٥ ٫٦٭ـ ثٯ ٦كب٢جٯ غبكت كٕ اسز ٬ ىاىٞبٮ ثي٨٬ ٦كب٢جٯ غبكت كٕ

.  س٭ا٪ي ٦شٱ٥ ٍا س٭٫ٞي ىٰيكٕ ٪٧ي

س٭٫ٞي ثٯ ىٍه٭اسز اغلبة ىي٭ي، ٦كبثٕ َٖاٍ ىاىٞبٮ ٬ ٪ِى ٖبؾي  -333 هادُ

ىٍ َٖاٍ ىاىٞبٮ، ٦٭ؾ٭و س٭٫ٞي ٬ ضوػي ٚٯ ثبيي س٭٫ٞي يبى ٫ٚي، سًيي٩ . آيي١٦ ٦يوثٯ

. ٍسيٖبؾي ٬ قَْي٩ ىي٭ي ٦ي يس٭٫ٞي ثٯ ا٦ؿب يغ٭ٍس٧ؼ٣س اىا. ض٭ى٦ي

َٰٞبٮ ضوػي ٚٯ ثبيي س٭٫ٞي يبى ٫ٚي، ثٯ ى٢ي١ يٌٍ ٦٭ػٯ، ٪ش٭ا٪ي ىٍ  -334 هادُ

س٭ا٪ي ٬ٖز ىيَٟي ثَاي س٭٫ٞي ٦ًي٩ ٫ٚي يب ه٭ى ٪ِى ٬ي ىاىٞبٮ كبؾَ ض٭ى، ٖبؾي ٦ي

كبؾَ ض٭ى ٬ ىٍ آ٨ ٦ل١، س٭٫ٞي ٍا اسش٧بو ٫ٚي ٬ يب اسش٧بو آ٨ ٍا ثٯ ٖبؾي ىيَٟي 





. ٪يبثز ىٰي

 

 

رسيذگي در دادگاّْاي كيفري   -فصل سَم

كيفيت شرٍع بِ رسيذگي  -هبحث اٍل

: ٫٫ٚيي ٦يىاىٞبٰٱبي ٚيَٓي ىٍ ٦٭اٍى ُيَ ض٬َو ثٯ ٍسييٜ -335 هادُ

ٚيَٓه٭اسز ىاىسشب٨  -ا٢ّ 

َٖاٍ ػ٣ت ثٯ ىاىٍسي س٭سف ىاىٞبٮ  -ة 

اىيبي ضٓبٰي ىاىسشب٨ ىٍ ىاىٞبٮ  -ح 

ػَائ٥ ٦٭ؾ٭و ا٢جي٠ ىٍ  ىٍ ىاىٞبٮ ثوص، ٍئيس يب ىاىٍس ي٣ي -336 هادُ

ىٍ اي٩ ىاىٞبٮ ٬نيٓٯ ىاىسشب٨ . ٫ٚيٍسييٞي ٬ ٍأي غبىٍ ٦ي غالكيز اي٩ ىاىٞبٮ ٍأسبً

ه٭اٰي اُ آٍاء ثَ يٱيٮ ٍئيس ىاىٞبٮ اسز ٬ ىٍ ٦٭ٍى آٍائي ٚٯ  سؼييي٪هَاُ كيض 

. ا٢جي٠ اسزض٭ى ثَ يٱيٮ ىاىٍس ي٣يس٭سف ٬ي غبىٍ ٦ي

اي٩ ٖب٪٭٨، ٍئيس ىاىٞبٮ ثوص ثٯ ( 302)ىٍ ػَائ٥ ٦٭ؾ٭و ٦بىٮ  -337هادُ 

ػب٪طي٫ي اُ ثبُدَس ٬ سلز ٪هبٍر ٬ س٣ًي٧بر ىاىسشب٨ ضٱَسشب٨ ٦َث٭ـ، ا٪ؼب٤ ٬نيٓٯ 

ىاٍ  ىٍ غ٭ٍر سًيى ضًت ثب اٍػبو ٍئيس ك٭ُٮ ٖؿبئي، ٍؤسبي ضًت يٱيٮ. ٪٧بيي ٦ي

ي٫٭ا٨ ا٢جي٠ ثٯ َٰٞبٮ ىاىٞبٮ ثوص ْبٖي ٍئيس ثبضي، ىاىٍس ي٣ي. اي٩ ٬نيٓٯ ٰسش٫ي

. ٫ٚي ٬ ىٍ َٰ كب٠، غي٬ٍ ٚيَٓه٭اسز ثَ يٱيٮ ىاىسشب٨ اسزػب٪طي٩ ثبُدَس اٖيا٤ ٦ي

ض٭ى، اٍػبو د٬َ٪يٮ ٰبيي ٚٯ ضًت ٦شًيى ىاىٞبٮ سطٛي١ ٦ي ىٍ ك٭ُٮ -338 هادُ

س٭ا٪ي اي٩ ٬نيٓٯ ٍا ثٯ يٛي اُ ٍئيس ك٭ُٮ ٖؿبئي ٦ي. ثب ٍئيس ك٭ُٮ ٖؿبئي اسز

اي اسز  ٦ًب٬٪ب٨ ه٭ى سٓ٭يؽ ٫ٚي ٬ ىٍ غ٭ٍر يي٤ كؿ٭ٍ آ٪ب٨، اٍػبو ثب ٍئيس ضًجٯ

.  ٚٯ ىاٍاي سبثٗٯ ٖؿبئي ثيطشَ اسز

ا٢يٯ، أهٌ ٬ ثٯ  س٭ا٨ آ٨ ٍا اُ ضًجٯ ٦َػ٭وٌٍػبو د٬َ٪يٮ ٪٧يدس اُ ا -339 هادُ

. ضًجٯ ىيَٟ ٦َٟ ثٯ سؼ٭يِ ٖب٪٭٨ اٍػبو ىاى





ٍيبيز ٦ٓبى اي٩ ٦بىٮ ىٍ ٦٭ٍى ضًت ثبُدَسي، ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨  -1سجػَٮ 

.  ٬ ضًت ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ٪يِ ا٢ِا٦ي اسز

. ٪شهب٦ي سب ىٍػٯ ؿٱبٍ اسزسو٣ّ اُ ٦ٍَٗار اي٩ ٦بىٮ، ٦٭ػت ٦لٛ٭٦يز ا -2سجػَٮ 

ق٭ٍ ٦سشٗي٥ ىٍ ىاىٞبٮ ٦كَف سًِيَي ىٍػٯ ٰٓز ٬ ٰطز، ثٯ ػَائ٥ -340 هادُ

ض٭ى، ق٭ٍ ٦سشٗي٥ ىٍ ىاىٞبٮ ٦كَف ٦يىٍ اي٩ ٦٭ٍى ٬ سبيَ ٦٭اٍىي ٚٯ د٬َ٪يٮ ثٯ. ض٭ى٦ي

:  ٫ٚيىاىٞبٮ دس اُ ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر ثٯ سَسيت ُيَ اٖيا٤ ٦ي

ا٢ق ثٯ ٍسييٞي ٪يا٪ي، َٖاٍ يي٤ غالكيز غبىٍ ؿ٫ب٪ـٯ ىاىٞبٮ ه٭ى ٍا ظ -ا٢ّ

. ٫ٚي، كست ٦٭ٍى، اسوبً سػ٧ي٥ ٦ي٫ٚي ٬ اَٞ ٦٭ٍى ٍا اُ ٦٭اٍى ٫٦ى يب ٦٭ٖ٭ْي سًٗيت ثيا٪ي ٦ي

، ؿ٫ب٪ـٯ اغلبة ىي٭ي كبؾَ ثبض٫ي ٬ (ا٢ّ)ىٍ َيَ ٦٭اٍى ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ ث٫ي  -ة 

ىٍ . ٫ٚيٍسييٞي ٦ياىٍر ثٯ ىٍه٭اسز ٦ٱ٣ز ٪٫٫ٛي، ىاىٞبٮ ثب سطٛي١ ػ٣سٯ ٍس٧ي، ٦ت

ٚٯ اغلبة ىي٭ي كبؾَ ٪جبض٫ي يب ثَاي سياٍ٘ ىْبو يب سٗيي٥ ىاىه٭اسز ؾٍَ غ٭ٍسي

٬ ُيب٨، ىٍه٭اسز ٦ٱ٣ز ٫٫ٚي، ىاىٞبٮ ثب أهٌ سأ٦ي٩ ٦ش٫بست اُ ٦شٱ٥، ٬ٖز ٍسييٞي ٍا 

سًيي٩ ٬ ٦َاست ٍا ثٯ اغلبة ىي٭ي ٬ سبيَ اضوبغي ٚٯ ثبيي ىٍ ىاىٞبٮ كبؾَ ض٭٪ي، 

. ٫ٚياثالٌ ٦ي

َٰٞبٮ د٬َ٪يٮ ثب ٚيَٓه٭اسز ثٯ ىاىٞبٮ اٍػبو ض٭ى، ىاىٞبٮ ٣ٛ٦ّ  -341 هادُ

٦بٮ، د٬َ٪يٮ ٍا ثٍَسي ٬ ؿ٫ب٪ـٯ ه٭ى سًيي٩ ٬ٖز ٍسييٞي كياٚظَ نَِ يٙ اسز ثي٨٬

ٍا غب٢ق ثٯ ٍسييٞي ٪يا٪ي يب ٦٭ٍى ٍا اُ ٦٭اٍى ٫٦ى يب ٦٭ٖ٭ْي سًٗيت سطويع ىٰي، 

ٚٯ ىاىٞبٮ سلٗيٗبر ٍا ٪بٖع ثيا٪ي ٬ٍسي٧ٰـ٫ي٩ ىٍ ظ. كست ٦٭ٍى، اسوبً سػ٧ي٥ ٫ٚي

يب ٦٭اٍى ػيييي دس اُ دبيب٨ سلٗيٗبر ٚطّ ض٭ى ٚٯ ٦سش٤ِ٣ ا٪ؼب٤ سلٗيٕ ثبضي، 

ىاىٞبٮ ثب ًَٚ ىٖيٕ ٦٭اٍى، س٧ٛي١ سلٗيٗبر ٍا اُ ىاىسَاي ٦َث٭ـ ىٍه٭اسز يب ه٭ى 

ق٭ٍ ثٯىٍ ٦٭ٍى اهيَ ٬ ٧ٰـ٫ي٩ ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ د٬َ٪يٮ . ٫ٚياٖيا٤ ثٯ س٧ٛي١ سلٗيٗبر ٦ي

ض٭ى، ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي س٭سف ىاىٞبٮ ثبيي قجٕ ٦سشٗي٥ ىٍ ىاىٞبٮ ٦كَف ٦ي

. ٦ٍَٗار ٦َث٭ـ غ٭ٍر ٞيَى

اي٩ ٖب٪٭٨، ىاىٞبٮ ثب ( 341)٬ ( 340)ىٍ َيَ ٦٭اٍى ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ ٦٭اى  -342 هادُ





 يٚالسًيي٩ ٬ٖز ٍسييٞي ٬ اثالٌ آ٨ ثٯ ضبٚي يب ٦ييي هػ٭غي، ٦شٱ٥، ٬ٚي١ يب ٬

سشب٨ ٬ سبيَ اضوبغي ٚٯ ثبيي ىٍ ىاىٞبٮ كبؾَ ض٭٪ي، آ٪ب٨ ٍا ثَاي ضَٚز ىٍ آ٪ب٨، ىاى

. ض٭ىسػ٭يَ ٚيَٓه٭اسز ثَاي ٦شٱ٥ َْسشبىٮ ٦ي. ٫ٚيػ٣سٯ ٍسييٞي اكؿبٍ ٦ي

. ٪جبيي ٧ٚشَ اُ يٙ ٰٓشٯ ثبضي ْبغ٣ٯ ثي٩ اثالٌ اكؿبٍيٯ سب ػ٣سٯ ٍسييٞي -343هادُ 

. ض٭ىٞي ثٯ ٬ٖز ٫٦بسجي ٦٭ٚ٭٠ ٦يٞبٮ ٦شٱ٥ يٌٍ ٦٭ػٱي ىاضشٯ ثبضي، ػ٣سٯ ٍسييَٰ

ي٣ز ٣ً٦٭٤ ٪ج٭ى٨ ٦ل١ اٖب٦ز ٦شٱ٥ ٩ٛ٧٦ ٮ َٰٞبٮ اثالٌ اكؿبٍيٯ ة -344 هادُ

٪جبضي ٬ ثٯ قَيٕ ىيَٟ ٪يِ اثالٌ اكؿبٍيٯ ٦ٗي٬ٍ ٪ط٭ى، ٬ٖز ٍسييٞي سًيي٩ ٬ ٦ٓبى 

. ض٭ىٰبي ٚظيَاال٪شطبٍ ٣٦ي يب ٦ل٣ي آٞٱي ٦ياكؿبٍيٯ يٙ ٪٭ثز ىٍ يٛي اُ ٬ٍُ٪ب٦ٯ

ؿ٫ب٪ـٯ ٪٭و اسٱب٤ ثب . ٦بٮ ثبضيسب ٬ٍُ ٍسييٞي ٪جبيي ٧ٚشَ اُ يٙ ا٪شطبٍ آٞٱي سبٍين

.  ض٭ىكيظيز اػش٧بيي ٦شٱ٥ يب يٓز ي٧٭٦ي ٫٦بْي ثبضي ىٍ آٞٱي ٖيي ٪٧ي

َٰٞبٮ ٦شٱ٥ ثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ كبؾَ ٪ط٭ى ٬ ىاىٞبٮ كؿ٭ٍ ٬ي ٍا  -345 هادُ

ثب ٖيي اي٫ٛٯ ٪شيؼٯ يي٤ َٞىى ٬ ال٤ُ ثيا٪ي، ي٣ز ؾ٬ٍَر كؿ٭ٍ ىٍ اكؿبٍيٯ ًَٚ ٦ي

ٞبٮ ٦شٱ٥ ثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ كبؾَ ٪ط٭ى ٬ ىاىٞبٮ َٰ. ض٭ىكؿ٭ٍ ػ٣ت اسز، اكؿبٍ ٦ي

ؿ٫ب٪ـٯ . ض٭ى٧ٰـ٫ب٨ كؿ٭ٍ ٬ي ٍا ؾ٬ٍَي ثيا٪ي، ثَاي ٬ٍُ ٬ سبيز ٦ًي٩ ػ٣ت ٦ي

كؿ٭ٍ ٦شٱ٥ ىٍ ىاىٞبٮ ال٤ُ ٪جبضي ٬ ٦٭ؾ٭و، ػ٫جٯ كٕ ا٣٢ٱي ٪ياضشٯ ثبضي، ثي٨٬ كؿ٭ٍ 

. ض٭ىأي ٦ٗشؿي غبىٍ ٦ي٬ي ٍسييٞي ٬ ٍ

ٌٞاٍ  ٌٞاٍ ث٭ىٮ ٬ يب ه٭ى ٦شٱ٥ ٬طيٗٯ ؿ٫ب٪ـٯ ٦شٱ٥ ىاٍاي ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ -سجػَٮ 

. ض٭ىاي٩ ٖب٪٭٨، اٖيا٤ ٦ي( 230)ثبضي، ٦كبثٕ ٦بىٮ 

٦ياْى ه٭ى ٍا  يس٭ا٪٫ي ٬ٚي١ يب ٬ٚالىٍ س٧ب٤ ا٦٭ٍ ٚيَٓي، قَْي٩ ٦ي -346 هادُ

ي اُ آ٪ب٨ ثَاي سطٛي١ ىاىٞبٮ ٬ ٍسييٞي ىٍ غ٭ٍر سًيى ٬ٚي١، كؿ٭ٍ يٙ. ٦ًَْي ٫٫ٚي

. ٚبْي اسز

٦٭ؾ٭و غالكيز ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ، َٰ يٙ اُ قَْي٩  ػَائ٥ىٍ َيَ  -سجػَٮ 

. س٭ا٪٫ي كياٚظَ ى٬ ٬ٚي١ ثٯ ىاىٞبٮ ٦ًَْي ٫٫ٚي٦ي

س٭ا٪ي سب دبيب٨ ا٢٬ي٩ ػ٣سٯ ٍسييٞي اُ ىاىٞبٮ سٗبؾب ٫ٚي ٦شٱ٥ ٦ي -347 هادُ





 يىاىٞبٮ ىٍ غ٭ٍر اكَاُ يي٤ س٩ٛ٧ ٦شٗبؾي، اُ ثي٩ ٬ٚال. ٬ٚي٣ي ثَاي ا٬ سًيي٩ ض٭ى

، ٬ٚي١ ك٭ُٮ ٖؿبئي ٬ ىٍ غ٭ٍر يي٤ ا٦ٛب٨ اُ ٪ِىيٛشَي٩ ك٭ُٮ ٖؿبئي، ثَاي ٦شٱ٥

ا٢٭ٚب٢ٯ ا٬ ٍا  ا٢٭ٚب٢ٯ ٫ٚي، ىاىٞبٮ كٕ ٚٯ ٬ٚي١ ىٍه٭اسز كٕىٍ غ٭ٍسي. ٪٧بييسًيي٩ ٦ي

ا٢٭ٚب٢ٯ ٪جبيي اُ  ا٠ ٦يِا٨ ك٫ٕٚي ٚٯ ىٍ َٰ ف٦ش٫بست ثب اٖيا٦بر ا٪ؼب٤ ضيٮ، سًيي٩ ٦ي

. ض٭ىا٢٭ٚب٢ٯ اُ ٦ل١ ايشجبٍار ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ دَىاهز ٦ي كٕ. سًَْٯ ٖب٪٭٪ي سؼب٬ُ ٫ٚي

ىييٮ ْبٖي س٩ٛ٧  َٰٞبٮ ىاىٞبٮ كؿ٭ٍ ٬ ىْبو ٬ٚي١ ٍا ثَاي ضوع ثِٮ -سجػَٮ 

. ٫ٚي٦ب٢ي ؾ٬ٍَي ثيا٪ي، قجٕ ٦ٓبى اي٩ ٦بىٮ اٖيا٤ ٦ي

( 302)٦بىٮ ( ر)٬ (  ح)، (ة)، (ا٢ّ)٦٭ؾ٭و ث٫يٰبي  ػَائ٥ىٍ  -348 هادُ

ؿ٫ب٪ـٯ ٦شٱ٥، . ض٭ىاي٩ ٖب٪٭٨، ػ٣سٯ ٍسييٞي ثي٨٬ كؿ٭ٍ ٬ٚي١ ٦شٱ٥ سطٛي١ ٪٧ي

ه٭ى ٬ٚي١ ٦ًَْي ٪٫ٛي يب ٬ٚي١ ا٬ ثي٨٬ ايال٤ يٌٍ ٦٭ػٯ ىٍ ىاىٞبٮ كبؾَ ٪ط٭ى، سًيي٩ 

٦٭ػٯ ىٍ ػ٣سٯ ٬ٚي١ سسويَي ا٢ِا٦ي اسز ٬ ؿ٫ب٪ـٯ ٬ٚي١ سسويَي ثي٨٬ ايال٤ يٌٍ 

. ٫ٚيٍسييٞي كبؾَ ٪ط٭ى، ىاىٞبٮ ؾ٩٧ ي٠ِ ا٬، ٬ٚي١ سسويَي ىيَٟي سًيي٩ ٦ي

. ض٭ىا٢٭ٚب٢ٯ ٬ٚي١ سسويَي اُ ٦ل١ ايشجبٍار ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ دَىاهز ٦ي كٕ

َٰٞبٮ ٬ٚي١ ثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ اُ كؿ٭ٍ ىٍ ىاىٍسي ا٦ش٫بو ٫ٚي، ىاىٞبٮ  -1سجػَٮ

. ىاٍىي١ ٦شو٣ّ ايال٤ ٦ي٦َاست ٍا ثٯ ٦َػى غب٢ق ثٯ ٫٦ه٭ٍ سًٗيت ٬٘

َٰٞبٮ دس اُ سًيي٩ ٬ٚي١ سسويَي، ٦شٱ٥، ٬ٚي١ سًيي٫ي ثٯ ىاىٞبٮ  -2سجػَٮ

.  ض٭ى٦ًَْي ٫ٚي، ٬ٚب٢ز سسويَي ٫٦شٓي ٦ي

ثبٍ ٖبث١ سٗبؾبي سُييَ ٬ٚي١ سسويَي اُ س٭ي ٦شٱ٥ ْٗف ثَاي يٙ -3سجػَٮ

. دٌيَش اسز

ٍي ثب قَِ ٦ٗبث١، ٬ػ٭ى يٛي اُ ػٱبر ٍى ىاىٍس ثي٩ ٬ٚي١ سسوي -349هادُ 

. آ٪ب٨ ٦٭ػت ٫٧٦٭ييز اُ ا٪ؼب٤ ٬ٚب٢ز ىٍ آ٨ د٬َ٪يٮ اسز ي٬ ٦ًب٬٪ب٨ ػ٤َ يب ٬ٚال ضَٚب

٦٭ؾ٭و ث٫يٰبي  ػَائ٥ٚٯ ٦شٱ٥ ىاٍاي ٬ٚي١ ثبضي، ػِ ىٍ غ٭ٍسيىٍ -350 هادُ

اي٩ ٖب٪٭٨ ٬ ٪يِ ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ىاىٞبٮ كؿ٭ٍ ( 302)٦بىٮ ( ر)٬ ( ح)، (ة)، (ا٢ّ)

 .٦شٱ٥ ٍا ال٤ُ سطويع ىٰي، يي٤ كؿ٭ٍ ٦شٱ٥ ىٍ ػ٣سٯ ىاىٞبٮ ٦ب٪ى اُ ٍسييٞي ٪يسز





س٭ا٪٫ي ثب ٦َاػًٯ آ٪ب٨ ٦ي يٚي يب ٦ييي هػ٭غي ٬ ٦شٱ٥ يب ٬ٚالضب -351 هادُ

د٬َ٪يٮ، اقاليبر ال٤ُ ٍا سلػي١ ٪٧بي٫ي ٬ ثب اقالو ٍئيس ىاىٞبٮ ثٯ ثٯ ىاىٞبٮ ٬ ٦كب٢ًٯ 

. ِٰي٫ٯ ه٭ى اُ ا٬ٍأ ٦٭ٍى ٪يبُ، سػ٭يَ سٱيٯ ٫٫ٚي

ث٫يي ضيٮ ٬ اس٫بى كب٬ي ٦كب٢ت ٦َث٭ـ ثٯ  ىاى٨ سػ٭يَ اُ اس٫بى قجٗٯ -سجػَٮ

. ي٣يٯ ا٫٦يز ىاه٣ي يب هبٍػي ٫٧٦٭و اسز ػَائ٫٦٥بْي يٓز ٬  ػَائ٥سلٗيٗبر 

ٖبث١ ٌٞضز ٚٯ قَْي٩  ػَائ٦٥لب٧ٚبر ىاىٞبٮ ي٫٣ي اسز، ٦َٟ ىٍ  -352 هادُ

٧ٰـ٫ي٩ ىاىٞبٮ دس اُ انٱبٍ يٗييٮ . يب ضبٚي، َيَي٫٣ي ث٭ى٨ ٦لب٧ٚٯ ٍا ىٍه٭اسز ٫٫ٚي

:  ٫ٚيىاىسشب٨، َٖاٍ َيَي٫٣ي ث٭ى٨ ٦لب٥ٚ ٍا ىٍ ٦٭اٍى ُيَ غبىٍ ٦ي

. كس٫ٯ اسز ٪بْي يٓز يب هالِ اهالٔي ٚٯ ٤ػَائ٥ا٦٭ٍ هب٪٭اىٞي ٬  -ا٢ّ 

. ي٫٣ي ث٭ى٨، ٦و١ ا٫٦يز ي٧٭٦ي يب اكسبسبر ٦ٌٰجي يب ٖ٭٦ي ثبضي -ة 

٫٦ه٭ٍ اُ ي٫٣ي ث٭ى٨ ٦لب٧ٚٯ، يي٤ ايؼبى ٦ب٪ى ثَاي كؿ٭ٍ اَْاى ىٍ  -سجػَٮ 

.  ػ٣سبر ٍسييٞي اسز

ا٪شطبٍ ػَيب٨ ٍسييٞي ٬ ِٞاٍش د٬َ٪يٮ ٚٯ ٦شؿ٩٧ ثيب٨ ٦طوػبر  -353 هادُ

ٰب ٦ؼبُ ًٖيز اىاٍي ٬ اػش٧بيي آ٪ب٨ ٪جبضي، ىٍ ٍسب٪ٯضبٚي ٬ ٦شٱ٥ ٬ ٰ٭يز َْىي يب ٦٭

ي٣يٯ ْٗف ىٍ ٦٭اٍى ٦ٍَٗ ىٍ ٖب٪٭٨ ثيب٨ ٦ٓبى ك٥ٛ ٖكًي ٬ ٦طوػبر ٦لٛ٭٤ٌ. اسز

.  سو٣ّ اُ ٦ٓبى اي٩ ٦بىٮ ىٍ ك٥ٛ اْشَاء اسز. دٌيَ اسزا٦ٛب٨

َٰٞ٭٪ٯ يٛسجَىاٍي يب سػ٭يَثَىاٍي يب ؾجف غيا اُ ػ٣سٯ ىاىٞبٮ  -1سجػَٮ 

س٭ا٪ي ىسش٭ٍ ىٰي س٧ب٤ يب ثوطي اُ ٦لب٧ٚبر سلز ا٦ب ٍئيس ىاىٞبٮ ٦ي. ٫٧٦٭و اسز

. غ٭ٍر غ٭سي يب سػ٭يَي ؾجف ض٭ى٪هبٍر ا٬ ثٯ

ا٪شطبٍ ػَيب٨ ٍسييٞي ٬ ِٞاٍش د٬َ٪يٮ ىٍ ٦لب٧ٚبر ي٫٣ي ٚٯ  -2سجػَٮ 

 ٚٯ ثٯ ي٣٣ي اُ ٖجي١ ٦شؿ٩٧ ثيب٨ ٦طوػبر ضبٚي ٬ ٦شٱ٥ اسز، ىٍ غ٭ٍسي

٬ يب كٓم ٪ه٥ ي٧٭٦ي ػب٦ًٯ، ؾ٬ٍَر يبثي، ثٯ ىاٍضي٨ ٬ػيا٨ ػ٧ًي هيضٯ

.  دٌيَ اسزىٍه٭اسز ىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ ٬ ٦٭اْٗز ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ا٦ٛب٨

 اهال٠ ىٍ ٪ه٥ ىاىٞبٮ اُ قَِ ٦شٱ٥ يب سبيَ اضوبظ، ٦٭ػت  -354هادُ 





ٍئيس ىاىٞبٮ . ٞ٭٪ٯ ٦ٗشؿي ٪ه٥ ثََٖاٍ ض٭ىض٭ى، ث٣ٛٯ ثبيي ثٯَيَي٫٣ي ضي٨ ٦لب٧ٚٯ ٪٧ي

ض٭٪ي، غبىٍ ٫ٚي، ٦َٟ  س٭ا٪ي ىسش٭ٍ اهَاع ٚسب٪ي ٍا ٚٯ ثبيض اهال٠ ىٍ ٪ه٥ ىاىٞبٮ ٦ي٦ي

غ٭ٍر ٍئيس ىاىٞبٮ ىسش٭ٍ كجس ا٬ ٫٫ٚيٮ اُ اغلبة ىي٭ي ثبضي ٚٯ ىٍ اي٩ اي٫ٛٯ اهال٠

اي٩ ىسش٭ٍ دس اُ ػ٣سٯ ٍسييٞي، ْ٭ٍي اػَاء . ٫ٚيٍا اُ يٙ سب د٫غ ٬ٍُ غبىٍ ٦ي

اغلبة ىي٭ي ثبضي، ىاىٞبٮ ثٯ ٬ي ىٍ هػ٭ظ  يٚال٫٫ٚيٮ اُ ٬ اَٞ اهال٠. ض٭ى ٦ي

ىٰي ٬ ىٍ غ٭ٍر يي٤ سأطيَ، ٬ي ٍا اهَاع ٬ ثٯ ىاىسَاي ٍيبيز ٪ه٥ ىاىٞبٮ سٌَٚ ٦ي

ؿ٫ب٪ـٯ اي٧ب٠ اٍسٛبثي، ٬اػي ٬غّ ٚيَٓي ثبضي، اػَاي . ٫ٚيا٪شهب٦ي ٬ٚال ٦ًَْي ٦ي

ض٬َو ثٯ ٍسييٞي،  ىاىٞبٮ ديص اُ. ٦ٓبى اي٩ ٦بىٮ، ٦ب٪ى اُ اي٧ب٠ ٦ؼبُار ٖب٪٭٪ي ٪يسز

. ىٰي٦ٓبى اي٩ ٦بىٮ ٍا ثٯ اضوبغي ٚٯ ىٍ ػ٣سٯ ىاىٞبٮ كؿ٭ٍ ىاٍ٪ي، سٌَٚ ٦ي

ي٫٭ا٨ س٧بضبَٞ ىٍ كؿ٭ٍ اَْاى ٧ٚشَ اُ ٰؼيٮ سب٠ س٧ب٤ ض٧سي ثٯ -355 هادُ

. ٦لب٧ٚبر ٚيَٓي ػِ ثٯ سطويع ىاىٞبٮ ٫٧٦٭و اسز

ثز ال٤ُ ىٍ ٚٯ ٦شٱ٥ ثبُىاضز ثبضي آُاىا٪ٯ ٬ سلز ٦َأىٍغ٭ٍسي -356 هادُ

. يبثيػ٣سٯ ىاىٞبٮ كؿ٭ٍ ٦ي

ىٍ غ٭ٍر ض٭٪ي، ىٍ ٧ٰٯ ىاىٞبٰٱبيي ٚٯ ثب سًيى ٖؿبر سطٛي١ ٦ي -357هادُ 

ىاىٞبٮ، يؿ٭ اٍضي ىاىٞبٮ اُ كيض سبثٗٯ هي٦ز ٖؿبئي ٬ َيجز يب ٬ًٌ٦ٍ ث٭ى٨ ٍئيس

ىٍ غ٭ٍر يٛسب٨ ث٭ى٨ سبثٗٯ هي٦ز ٖؿبئي، يؿ٭ي ٚٯ س٩ ا٬ ثيطشَ اسز، ٬نيٓٯ 

. ٞيَىٮ ٍا ثَيٱيٮ ٦يٍئيس ىاىٞب

 

ي ترتيب رسيذگ -هبحث دٍم

ى٦ٍ٭ٍى  ءىاىٞبٮ دس اُ سطٛي١ ػ٣سٯ ٬ ايال٤ ٍس٧يز آ٨، اثشيا -358 هادُ

اي٩ ٖب٪٭٨ اٖيا٤ ٬ سذس ثٯ ىيَٟ اضوبغي ٚٯ ( 194)٬ ( 193)ضَف ٦٭اى ضوع ٦شٱ٥ ثٯ

٬ػيا٨، ٪٧بيي ىٍ ٦٭ٖى ٦لب٧ٚٯ ثَهالِ كٗيٗز، ىٍ ىاىٍسي ضَٚز ىاٍ٪ي، اهكبٍ ٦ي

. ٫ٚيٖ٭ا٪ي٩، اىة ٬ ٪ِاٚز سو٩ ٪ٟ٭ي٫ي، آ٪ٟبٮ ٍسييٞي ٍا ض٬َو ٦ي

: ض٭ىغ٭ٍر سَاًْي ٬ ثٯ سَسيت ُيَ ا٪ؼب٤ ٦يٍسييٞي ىٍ ىاىٞبٮ ثٯ -359 هادُ





َٖائز ٚيَٓه٭اسز س٭سف ٫٦طي ىاىٞبٮ يب اسش٧بو يٗييٮ ىاىسشب٨ يب ٪٧بي٫يٮ  -ا٢ّ

. يبي ضٓبٰي ىٍ ىاىٞبٮ ٦كَف ضيٮ اسز٬ي ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ قجٕ ٖب٪٭٨، د٬َ٪يٮ ثب ثيب٨ اى

اسش٧بو انٱبٍار ٬ ىالي١ ىاىسشب٨ يب ٪٧بي٫يٮ ٬ي ٚٯ ثَاي اطجبر اسٱب٤  -ة 

. ض٭ىا٪شسبثي اٍائٯ ٦ي

 يي هػ٭غي ٚٯ ضوػبً يب اُ س٭ي ٬ٚالاسش٧بو انٱبٍار ضبٚي يب ٦يو -ح 

. ض٭ىآ٪ب٨ ثيب٨ ٦ي

٬ اسش٧بو ىْبييبر ٦شٱ٥ ٬ دَسص اُ ٦شٱ٥ ٍاػى ثٯ ٖج٭٠ يب ٍى اسٱب٤ ا٪شسبثي  -ر 

. ض٭ىسف ٫٦طي ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ٖيي ٦يس٭ ، ٚٯ يي٫ب٬ًٚي١ ا٬

ىٍ غ٭ٍر ا٪ٛبٍ يب سٛ٭ر ٦شٱ٥ يب ٬ػ٭ى سَىيي ىٍ غلز اَٖاٍ، ىاىٞبٮ  -ص 

اي ٚٯ ىاىسشب٨  ٫ٚي ٬ انٱبٍار ضٱ٭ى، ٚبٍض٫بس ٬ ا١ٰ هجَٮض٬َو ثٯ سلٗيٗبر اُ ٦شٱ٥ ٦ي

. ٪٧بيي٫٫ٚي، اسش٧بو ٦ي ٦ًَْي ٦ي٠ آ٪ب٨ يب ضبٚي، ٦ييي هػ٭غي، ٦شٱ٥ ٬ يب ٬ٚي

ثٍَسي ٬سبي١ اٍسٛبة ػ٤َ ٬ ٍسييٞي ثٯ سبيَ اى٢ٯ اثَاُي اُ س٭ي قَْي٩  -ع 

. ىٰي٬ ا٪ؼب٤ َٰ ٪٭و سلٗيٕ ٬ اٖيا٦ي ٚٯ ىاىٞبٮ ثَاي ٚطّ ٬اٖى، ؾ٬ٍَي سطويع ٦ي

ق٭ٍي ٚٯ ق٭ٍ غَيق اَٖاٍ ثٯ اٍسٛبة ػ٤َ ٫ٚي، ثٯَٰٞبٮ ٦شٱ٥ ثٯ -360 هادُ

ث٭ى٨ آ٨ ٪جبضي، اي ىٍ اَٖاٍ ٬ ٪يِ سَىييي ىٍ غلز ٬ اهشيبٍي  ٞ٭٪ٯ ضٙ ٬ ضجٱٯ ٰيؾ

 .٫ٚيىاىٞبٮ ثٯ اسش٫بى اَٖاٍ، ٍأي غبىٍ ٦ي

ىاىٞبٮ ثبيي هالغٯ انٱبٍار ىاىسشب٨ يب ٪٧بي٫يٮ ٬ي ٬ يي٩ انٱبٍار  -361 هادُ

.  هجَٮ ٍا ىٍ غ٭ٍس٧ؼ٣س ىٍع ٫ٚيقَْي٩، ضٱ٭ى، ٚبٍض٫بس ٬ ا١ٰ

ىاىٞبٮ يال٬ٮ ثَ ٍسييٞي ثٯ اى٢ٯ ٫٦يٍع ىٍ ٚيَٓه٭اسز يب اى٢ٯ ٦٭ٍى  -362 هادُ

اسش٫بى قَْي٩، َٰٞ٭٪ٯ سلٗيٕ يب اٖيا٦ي ٚٯ ثَاي ٚطّ كٗيٗز ال٤ُ اسز ٍا ثب ٖيي 

.  ىٰيػٱز ؾ٬ٍَر آ٨ ا٪ؼب٤ ٦ي

َٰٞبٮ ىٍ كي٩ ٍسييٞي، ػ٤َ ىيَٟي ٚطّ ض٭ى ٚٯ ثي٨٬ ضٛبيز  -363 هادُ

ٮ ثي٨٬ ايؼبى ٬ٖٓٯ ىٍ ػَيب٨ ٍسييٞي، كست ٦٭ٍى، ٦٭ؾ٭و ضبٚي ٖبث١ سًٗيت ثبضي، ىاىٞب

.  ٫ٚيٍا ثٯ ىاىسشب٨ يب ٍئيس ك٭ُٮ ٖؿبئي ٦َث٭ـ ايال٤ ٦ي





اي ٚٯ ىاٍاي ٦شٱ٥ اغ٣ي، ضَيٙ ٬ ٦ًب٨٬ اسز ٬ ٧ٰٯ ىٍ ىٍ د٬َ٪يٮ -364هادُ 

. ض٭ىىاىٞبٮ كبؾَ٪ي، سلٗيٗبر اُ ٦شٱ٥ اغ٣ي ض٬َو ٦ي

اي، ٦شٱ٧ب٨ ٦شًيى ثبض٫ي ٬ يب ٦شٱ٥ اغ٣ي، ضَيٙ ٬  َٰٞبٮ ىٍ د٬َ٪يٮ -365 هادُ

٦ًب٨٬ ىاضشٯ ثبضي، كشي اَٞ ثٯ يٙ يب ؿ٫ي ٪َٓ اُ آ٪ب٨ ىسشَسي ٪جبضي، ىاىٞبٮ ٣ٛ٦ّ ثٯ 

ٍسييٞي َيبثي ػبيِ ٪جبضي ٬ يب ٪سجز ثٯ ثَهي  اي٫ٛٯٍسييٞي ٬ غي٬ٍ ٍأي اسز، ٦َٟ 

غ٭ٍر، ىاىٞبٮ د٬َ٪يٮ ٍا ٪سجز ثٯ ىٍ اي٩. ىاُ ٦شٱ٧ب٨ ثٯ َٰ ى٢ي١ ٪ش٭ا٨ ٍأي غبىٍ َٚ

. ىاٍى اي٩ ٦شٱ٧ب٨ ٦ٓش٭ف ٪ٟٯ ٦ي

َٰٞبٮ ٍسييٞي ثٯ اسٱب٦بر ٦شًيى ٦شٱ٥ ٦٭ػت ق٭ال٪ي ضي٨ ػَيب٨  -366 هادُ

ىاىٍسي ض٭ى، ىاىٞبٮ ىٍ ٦٭ٍى اسٱب٦بسي ٚٯ سلٗيٗبر آ٪ٱب ٚب١٦ اسز ٦جبىٍر ثٯ غي٬ٍ 

. ٪٧بيي ٍأي ٦ي

٦ييي هػ٭غي، ٦شٱ٥ ٬ ضبٰيي ٚٯ ٖبىٍ ثٯ ىاىٞبٮ ثَاي ضبٚي،  -367 هادُ

سو٩ ٞٓش٩ ثٯ ُثب٨ ْبٍسي ٪يسز، ٦شَػ٥ ٦٭ٍى ٬ط٭ٔ اُ ثي٩ ٦شَػ٧ب٨ ٍس٧ي ٬ ىٍ 

٦شَػ٥ ثبيي . ٫ٚيغ٭ٍر يي٤ ىسشَسي ثٯ ا٬، ٦شَػ٥ ٦٭ٍى ٬ط٭ٔ ىيَٟي سًيي٩ ٦ي

يي٤ اسيب٨ س٭٫ٞي سجت يي٤ . س٭٫ٞي يبى ٫ٚي ٚٯ ٍاسشٟ٭يي ٬ ا٦ب٪شياٍي ٍا ٍيبيز ٫ٚي

. ٦شَػ٥ ٦٭ٍى ٬ط٭ٔ ٪يسزسَػ٧ٯ ش دٌيَ

ىاىٞبٮ ثَاي ضبٚي، ٦ييي هػ٭غي، ٦شٱ٥ ٬ ضبٰيي ٚٯ ٪بض٫٭ا اسز  -368 هادُ

يب ٖيٍر س٥٣ٛ ٪ياٍى، َْى ٦٭ٍى ٬ط٭ٖي ٚٯ س٭ا٪بيي ثيب٨ ٦ٗػ٭ى ا٬ ٍا اُ قَيٕ اضبٍٮ يب 

٦شَػ٥ ثبيي س٭٫ٞي يبى ٫ٚي ٚٯ . ٫ٚيي٫٭ا٨ ٦شَػ٥ ا٪شوبة ٦ي٬سبي١ ٫ْي ىيَٟ ىاٍى، ثٯ

ؿ٫ب٪ـٯ اَْاى ٦ٌٚ٭ٍ ٖبىٍ ثٯ ٪٭ضش٩ ثبض٫ي، ٫٦طي . ٍاسشٟ٭يي ٬ ا٦ب٪شياٍي ٍا ٍيبيز ٫ٚي

. ق٭ٍ ٚشجي دبسن ى٫ٰي٪٭يسي سب ثٯىاىٞبٮ سإا٠ ٍا ثَاي آ٪ب٨ ٦ي

دس اُ ض٬َو ٦لب٧ٚٯ س٭سف ىاىٞبٮ، ٦لب٧ٚٯ سب غي٬ٍ ك٥ٛ اسش٧َاٍ  -369 هادُ

. ض٭ىس٫ٓس ىاىٮ ٦يٖيٍ ٤٬ِ٢ ق٭٠ ا٪ؼب٦ي، ثٯىاٍى ٬ ؿ٫ب٪ـٯ ٦لب٧ٚٯ ثٯ

ؿ٫ب٪ـٯ ىاىٞبٮ ىٍ ػَيب٨ ٍسييٞي، اكش٧ب٠ ىٰي ٦شٱ٥ كي٩ اٍسٛبة ػ٤َ  -370هادُ 

آ٬ٍى، ٪هَيٯ ي١٧ ٦ي٦ؼ٫٭٨ ث٭ىٮ اسز، سلٗيٗبر ال٤ُ ٍا اُ ٪ِىيٛب٨ ا٬ ٬ سبيَ ٦ك٣ًب٨ ثٯ





اسٱب٤ ثٯ غي٬ٍ َٖاٍ ٫ٚي ٬ ثب اكَاُ ػ٫٭٨، ٪سجز ثٯ اغ١دِضٛي ٖب٪٭٪ي ٍا سلػي١ ٦ي

. ٞيَى٫ٚي ٬ ثب ٍيبيز اٖيا٦بر سأ٦ي٫ي ثَاي ٦شٱ٥ سػ٧ي٥ ٦يسًٗيت ٦جبىٍر ٦ي٦٭ٖ٭ْي 

ؿ٫ب٪ـٯ ػَاي٥ ٦ط٧٭٠ اي٩ ٦بىٮ ٦سش٤ِ٣ دَىاهز ىيٯ ثبضي، قجٕ ٦ٍَٗار  -سجػَٮ

 .ض٭ى٦َث٭ـ اٖيا٤ ٦ي

ٖج١ اُ هش٥ ىاىٍسي، ؿ٫ب٪ـٯ ضبٚي يب ٦ييي هػ٭غي ٍاػى ثٯ  -371 هادُ

ض٭ى ٬ ىاىسشب٨ يب ٪٧بي٫يٮ ٬ي ضي، اسش٧بو ٦ي٦٭ؾ٭و ضٛبيز، ٦ك٣ت ػيييي ىاضشٯ ثب

ىاىٞبٮ ٣ٛ٦ّ اسز ديص اُ ايال٤ هش٥ ىاىٍسي، ثٯ . س٭ا٪ي يٗييٮ ه٭ى ٍا انٱبٍ ٫ٚي٪يِ ٦ي

َٰٞبٮ ٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ٬ي . ٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ا٬ اػبُٮ ىٰي ٚٯ آهَي٩ ىْبو ه٭ى ٍا ثيب٨ ٫ٚي

ى، ىاىٞبٮ ٣ٛ٦ّ ثٯ ىٍ آهَي٩ ىْبو ٦ك٣جي انٱبٍ ٫ٚي ٚٯ ىٍ ٚطّ كٗيٗز ٦إطَ ثبش

. ٍسييٞي اسز

ٖبؾي ىاىٞبٮ ٪جبيي ديص اُ اس٧ب٤ ٍسييٞي ٬ ايال٤ ٍأي، ىٍ هػ٭ظ  -372 هادُ

. ثَائز يب ٦ؼ٦َيز ٦شٱ٥ انٱبٍ يٗييٮ ٫ٚي

س٭ا٪ي ٢٭ايق، اس٫بى ٬ ٦ياٍ٘ ىاىٞبٮ دس اُ ايال٤ هش٥ ٍسييٞي، ٪٧ي -373 هادُ

. ػييي ٍا ىٍيبْز ٫ٚي

 

صذٍر رأي  -هبحث سَم

ىاىٞبٮ دس اُ ايال٤ هش٥ ىاىٍسي ثب اسشًب٪ز اُ هيا٬٪ي ٦شًب٠، ثب سٛيٯ  -374 هادُ

ثَ ضَِ ٬ ٬ػيا٨ ٬ ثب س٭ػٯ ثٯ ٦لش٭يبر د٬َ٪يٮ ٬ اى٢ٯ ٦٭ػ٭ى، ىٍ ٧ٰب٨ ػ٣سٯ ٬ ىٍ 

ٍأي ٦جبىٍر  يٰٓشٯ ثٯ ا٪طبغ٭ٍر يي٤ ا٦ٛب٨ ىٍ ا٢٬ي٩ َْغز ٬ كياٚظَ نَِ يٙ

ٍأي ىاىٞبٮ ثبيي ٦سشي٠، ٦٭ػٯ ٬ ٦سش٫ي ثٯ ٦٭اى ٖب٪٭٨ ٬ اغ٭٢ي ثبضي ٚٯ ثَاسبس . ٫ٚي ٦ي

سو٣ّ اُ غي٬ٍ ٍأي ىٍ ٦ٱ٣ز ٦ٍَٗ ٦٭ػت ٦لٛ٭٦يز ا٪شهب٦ي سب . آ٨ غبىٍ ضيٮ اسز

.  ىٍػٯ ؿٱبٍ اسز

ىاىٞبٮ ثبيي ىٍ ٍأي، كؿ٭ٍي يب َيبثي ث٭ى٨ ٬ ٖبث٣يز ٬اه٭اٰي،  -375 هادُ

اَٞ ٍأي ٖبث١ ٬اه٭اٰي، . ٣ٰز ٬ ٦َػى آ٨ ٍا ٖيي ٫ٚيسؼييي٪هَ ٬ يب َْػب٤ ٬ ٤





سؼييي٪هَ يب َْػب٤ ثبضي ٬ ىاىٞبٮ آ٨ ٍا َيَٖبث١ ٬اه٭اٰي، سؼييي٪هَ يب َْػب٤ ايال٤ 

.  ه٭اٰي ٪يسز٫ٚي اي٩ ا٦َ، ٦ب٪ى ٬اه٭اٰي، سؼييي٪هَ يب َْػب٤

َٰٞبٮ ٍأي ثَ ثَائز، ٫٦ى يب ٦٭ٖ٭ْي سًٗيت ٬ يب س٣ًيٕ اػَاي  -376 هادُ

.  ض٭ىار غبىٍ ض٭ى ٬ ٦شٱ٥ ىٍ ثبُىاضز ثبضي، ثالْبغ٣ٯ ثٯ ىسش٭ٍ ىاىٞبٮ آُاى ٦ي٦ؼبُ

٦٭ػت ك٥ٛ َٰٞبٮ ٦شٱ٥ ثب غي٬ٍ َٖاٍ سأ٦ي٩ ىٍ ثبُىاضز ثبضي ٬ ثٯ -377 هادُ

يب ػِاي ٪ٗيي ٦لٛ٭٤ ض٭ى، ٦ٗب٤ ٖؿبئي ٚٯ ٬ َيَٖكًي ثٯ كجس، ضالٔ سًِيَي 

اُىاضز ٖج٣ي، ٦َاست ٍا ثٯ ُ٪يا٨ ايال٤ ٪هَ ا٬ اسز ثبيي ثب اكشسبة ايب٤ ةد٬َ٪يٮ سلز

.  ٫ٚي سب ٬ي ثيص اُ ٦يِا٨ ٦لٛ٭٦يز ىٍ ُ٪يا٨ ٪٧ب٪ي

٪٭يس يب ٍأي ىاىٞبٮ ثبيي كياٚظَ نَِ سٯ ٬ٍُ اُ سبٍين ا٪طبء، دب٘ -378هادُ 

ض٭ى ثب ٪ب٤ هيا٬٪ي ٦شًب٠ ض٬َو ٬ ٦٭اٍى ُيَ ه٭ا٪يٮ ٦ي« ىاى٪ب٦ٯ»اي٩ ٍأي ٚٯ . سبيخ ض٭ى

: ض٭ى ٍسي ٬ ثٯ ٦ٱَ ضًجٯ ٧٦ٱ٭ٍ ٦يىاىٍس يب ىاىٍسب٨ ٦ي ي٬ ثٯ ا٦ؿبض٭ى ىٍ آ٨ ىٍع ٦ي

ض٧بٍٮ د٬َ٪يٮ، ض٧بٍٮ ٬ سبٍين ىاى٪ب٦ٯ ٬ سبٍين غي٬ٍ ٍأي  -ا٢ّ

٦طوػبر ىاىٞبٮ ٬ ٖبؾي يب ٖؿبر غبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي ٬ س٧ز ايطب٨  -ة 

آ٪ب٨  ي٦طوػبر قَْي٩ ىي٭ي ٬ ٬ٚال -ح 

ٚبٍ ٬ ٦ش٩ ٚب١٦ ٍأي َٞىش –ر 

ىاى٪ب٦ٯ، ايال٤ ٦ٓبى ٬ سس٣ي٥ ٬ٍ٪٭ضز يب سػ٭يَ آ٨ ٫٧٦٭و  يديص اُ ا٦ؿب -379هادُ 

٦شو٣ّ اُ اي٩ ا٦َ، كست ٦٭ٍى، ثٯ ٦٭ػت ك٥ٛ ىاىٞبٮ ا٪شهب٦ي ٖؿبر يب ٰيأر . اسز

.  ض٭ىسب٠ ا٪ٓػب٠ اُ هي٦بر ى٢٬شي ٦لٛ٭٤ ٦ي٦بٮ سب يٙار اىاٍي ثٯ سٯٍسييٞي ثٯ سو٣ّ

ض٭ى ٬ ىٍ غ٭ٍسيىاىسشب٨ اثالٌ ٦ي٪ب٨ ٬ ٬ٚي١ آيب  ىاى٪ب٦ٯ ثٯ قَْي٩ -380 هادُ

اي اُ ٍأي يب سػ٭يَ ٦ػئ آ٨ ٚٯ ٍأي ىاىٞبٮ كؿ٭ٍي ثٯ قَْي٩ اثالٌ ض٭ى، ىاى٨ ٪سوٯ

. غ٭ٍر، اثالٌ ٦ؼيى ؾ٬ٍَر ٪ياٍىىٍ اي٩. ثٯ قَْي٩ ا٢ِا٦ي اسز

، ىاى٪ب٦ٯ يسز كياٚظَ نَِ سٯ ٬ٍُ دس اُ ا٦ؿبىاىٞبٮ ٣ٛ٦ّ ا ىْش٦َييَ  -1 سجػَٮ

. ثَاي اثالٌ اٍسب٠ ٪٧بييآ٨ ٍا 

ىٍ ػَائ٥ ٫٦بْي يٓز، ؿ٫ب٪ـٯ ىاى٪ب٦ٯ كب٬ي ٦كب٢جي ثبضي ٚٯ اقالو ضبٚي  -2سجػَٮ 





اُ آ٨ كَا٤ اسز ٬ ٧ٰـ٫ي٩ ىٍ ػَائ٥ ي٣يٯ ا٫٦يز ىاه٣ي ٬ هبٍػي ٚط٭ٍ، اثالٌ ىاى٪ب٦ٯ 

 .س٭ا٪ي اُ ٦ٓبى ٚب١٦ ٍأي اقالو يبْشٯ ٬ اُ آ٨ اسش٫سبم ٪٧بيي ٪ٓى ٦ي كؿ٭ٍي ث٭ىٮ ٬ ًي

َٰٞبٮ ىٍ س٫هي٥ ٬ ٪٭ضش٩ ٍأي ىاىٞبٮ، سٱ٭ ٧٣ٖي ٦ب٪٫ي ٥ٚ يب ُيبى  -381 هادُ

اي ٍم ىٰي ٬ يب اضشجبٰي ىٍ ٦لبسجٯ غ٭ٍر ٞيَى، ؿ٫ب٪ـٯ ٍأي ٖكًي ثبضي ضي٨ ٧٣ٚٯ

٦٭ايي ٖب٪٭٪ي، ٖكًي ض٭ى يب ٫ٰ٭ُ اُ آ٨  يه٭اٰي ٬ ا٪ٗؿبي٣ز يي٤ سؼييي٪هَيب ثٯ

٪ٓى يب ىاىسشب٨، ٍأي ٬ى يب ثٯ ىٍه٭اسز ًيه٭اٰي ٪طيٮ ثبضي، ىاىٞبٮ مسؼييي٪هَ

سس٣ي٥ ٬ٍ٪٭ضز يب سػ٭يَ . ض٭ىٍأي سػليلي ٪يِ اثالٌ ٦ي. ٫ٚيسػليلي غبىٍ ٦ي

ٍ ٖس٧شي ٚٯ ٦٭ٍى اضشجبٮ ٪يسز، ٍأي ىاىٞبٮ ى. َٰيٙ اُ آٍاء، ػياٞب٪ٯ ٫٧٦٭و اسز

. ض٭ىغ٭ٍر ٖكًيز اػَاء ٦يىٍ

ه٭اٰي، سؼييي٪هَ يب َْػب٤ ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ اغ١ ٍأي ىاىٞبٮ ٖبث١ ٬ا -1سجػَٮ 

. ثبضياسز، سػليق آ٨ ٪يِ ىٍ ٦ير ٖب٪٭٪ي، ٖبث١ ٬اه٭اٰي، سؼييي٪هَ يب َْػب٤ ٦ي

سؼييي٪هَ يب َْػب٤ ٪ٗؽ ض٭ى، ٍأي اغ٣ي ثٯ ٬اسكٯ ٬اه٭اٰي،َٰٞبٮ ٍأي  -2سجػَٮ 

. ض٭ىايشجبٍ ٦يثي٪يِ سػليلي 

 

رسيذگي در دادگاُ كيفري يک   -فصل چْارم

هقذهات رسيذگي   -هبحث اٍل

ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ْٗف ىٍغ٭ٍر غي٬ٍ ٚيَٓه٭اسز ٬ ىٍ كي٬ى آ٨  -382 هادُ

ق٭ٍ ي ٚٯ ٦كبثٕ ٖب٪٭٨ ٦٬ِ٢بً ثٯػَائ٫ٚ٥ي، ٦َٟ ىٍ ٦جبىٍر ثٯ ٍسييٞي ٬ غي٬ٍ ٍأي ٦ي

غ٭ٍر، ا٪ؼب٤ ىٍ اي٩. ض٭ى٦سشٗي٥ ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ٦٭ٍى ٍسييٞي ٬اٖى ٦ي

.  قبثٕ ٦ٍَٗار ثَيٱيٮ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ اسزسلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي ٤

ق٭ٍ ٦سشٗي٥ ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ٍسييٞي ٚٯ د٬َ٪يٮ ثٯىٍ ٦٭اٍىي -383 هادُ

ض٭ى، دس اُ دبيب٨ سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي، ؿ٫ب٪ـٯ ي١٧ ا٪شسبثي ػ٤َ ٦لس٭ة ٪ط٭ى يب ٦ي

ىيَٟ اى٢ٯ ٚبْي ثَاي ا٪شسبة ػ٤َ ثٯ ٦شٱ٥ ٬ػ٭ى ٪ياضشٯ ثبضي ٬ يب ثٯ ػٱبر ٖب٪٭٪ي 

٦شٱ٥ ٖبث١ سًٗيت ٪جبضي، ىاىٞبٮ كست ٦٭ٍى، َٖاٍ ٫٦ى يب ٦٭ٖ٭ْي سًٗيت ٬ ىٍ َيَ اي٩





. ٫ٚيغ٭ٍر َٖاٍ ٍسييٞي غبىٍ ٦ي

٦٭ؾ٭و ث٫يٰبي  ػَائ٥دس اُ اٍػبو د٬َ٪يٮ ثٯ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ، ىٍ  -384 هادُ

ٍ اي٩ ٖب٪٭٨ ٬ يب دس اُ غي٬ٍ َٖاٍ ٍسييٞي ى( 302)٦بىٮ ( ر)٬ ( ح)، (ة)، (ا٢ّ)

ض٭ى، َٰٞبٮ ٦شٱ٥ ق٭ٍ ٦سشٗي٥ ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ٍسييٞي ٦ي٦٭اٍىي ٚٯ د٬َ٪يٮ ثٯ

٫ٚي ٚٯ ٬ٚي١ ٬ٚي١ ٦ًَْي ٪َٛىٮ ثبضي، ٦ييَ ىْشَ ىاىٞبٮ نَِ د٫غ ٬ٍُ ثٯ ا٬ اهكبٍ ٦ي

ؿ٫ب٪ـٯ ٦شٱ٥ ٬ٚي١ ه٭ى ٍا . ه٭ى ٍا كياٚظَ سب ىٮ ٬ٍُ دس اُ اثالٌ ثٯ ىاىٞبٮ ٦ًَْي ٫ٚي

٫ٚي سب قجٕ ٦ٍَٗار ثَاي ْشَ، د٬َ٪يٮ ٍا ٪ِى ٍئيس ىاىٞبٮ اٍسب٠ ٦ي٦ًَْي ٪٫ٛي، ٦ييَ ى

.  ٦شٱ٥ ٬ٚي١ سسويَي سًيي٩ ض٭ى

. س٭ا٪ي كياٚظَ سٯ ٬ٚي١ ثٯ ىاىٞبٮ ٦ًَْي ٫ٚيَٰ يٙ اُ قَْي٩ ٦ي -385 هادُ

. ض٭ى٬ٚي١ سًيي٫ي يب ي٠ِ ٬ٚي١ دس اُ سطٛي١ ػ٣سٯ ٍسييٞي دٌيَْشٯ ٪٧ي ياسشًٓب

٦شًيى ىاضشٯ ثبضي،  يَٰيٙ اُ اغلبة ىي٭ي ٬ٚال ٚٯىٍ غ٭ٍسي -386 هادُ

. كؿ٭ٍ يٛي اُ آ٪ب٨ ثَاي سطٛي١ ػ٣سٯ ىاىٞبٮ ٚبْي اسز

دس اُ سًيي٩ ٬ٚي١، ٦ييَ ىْشَ ثالْبغ٣ٯ ثٯ ٦شٱ٥ ٬ ٬ٚي١ ا٬ ٬ كست  -387 هادُ

٫ٚي سب س٧ب٤ ايَاىٰب ٬ ٦٭ٍى، ثٯ ضبٚي يب ٦ييي هػ٭غي يب ٬ٚي١ آ٪ب٨ اهكبٍ ٦ي

سؼييي ٦ٱ٣ز ثٯ سٗبؾبي . ٍِ ىٮ ٬ٍُ اُ سبٍين اثالٌ سس٣ي٥ ٫٫ٚيٰبي ه٭ى ٍا ل ايشَاؼ

٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ا٬ ثَاي يٙ ٪٭ثز ٬ ثٯ ٦ير ىٮ ٬ٍُ اُ سبٍين اس٧ب٤ ٦ٱ٣ز ٖج٣ي، ثٯ 

.  سطويع ىاىٞبٮ ثال٦ب٪ى اسز

آ٪ب٨ ثبيي س٧ب٤ ايَاىٰب ٬  ي٥ٰ ٬ ضبٚي يب ٦ييي هػ٭غي يب ٬ٚال٦ز -388 هادُ

٦ُب٨، يي٤ غالكيز، ٍى ىاىٍس يب ٖبث١ سًٗيت ٪ج٭ى٨  ٰبي ه٭ى اُ ٖجي١ ٬َ٦ٍايشَاؼ

ي١٧ ا٪شسبثي، ٪ٗع سلٗيٗبر ٬ ٤٬ِ٢ ٍسييٞي ثٯ اى٢ٯ ىيَٟ يب اى٢ٯ ػييي ٬ ٚبْي ٪ج٭ى٨ 

دس اُ اس٧ب٤ ٦ير ٦ٌٚ٭ٍ، ٰيؾ . اى٢ٯ ٍا نَِ ٦ٱ٣ز ٦ٍَٗ ثٯ ىْشَ ىاىٞبٮ سس٣ي٥ ٫٫ٚي

ر ايَاى دس اُ ٦ٱ٣ز، ض٭ى، ٦َٟ آ٪ٛٯ ػٯايَاىي اُ قَِ اضوبظ ٦ِث٭ٍ دٌيَْشٯ ٪٧ي

ىٍ َٰ كب٠، قَف د٬َ٪يٮ ىٍ ػ٣سٯ ٦ٗي٦بسي ىاىٞبٮ، ديص اُ . ٚطّ ٬ يب كبىص ض٭ى

.  اس٧ب٤ ٦ٱ٣ز ٫٧٦٭و اسز





دس اُ اس٧ب٤ ٦ٱ٣ز اي٥ اُ آ٪ٛٯ ايَاى ٬ ايشَاؾي ٬اغ١ ضيٮ يب ٪طيٮ  -389 هادُ

ٮ ٍا ضوػبً ٍئيس ىاىٞبٮ، د٬َ٪ي. ٫ٚيثبضي، ٦ييَ ىْشَ، د٬َ٪يٮ ٍا ثٯ ىاىٞبٮ اٍسب٠ ٦ي

ىاىٞبٮ اٍػبو  يني٥ ٬ يب ثٯ ٪٭ثز ثٯ يٛي اُ ايؿبٍا س٩ثٍَسي ٬ ِٞاٍش ػب٦ى آ٨

يؿ٭ ٦ٌٚ٭ٍ كياٚظَ نَِ ىٮ ٬ٍُ، ِٞاٍش ٦جس٭ـ ٍاػى ثٯ اسٱب٤ ٬ اى٢ٯ ٬ . ٫ٚي ٦ي

٦لؽ ٬غ٭٠ ِٞاٍش، ػ٣سٯ ىاىٞبٮ ثٯ. ٫ٚيػَيب٨ د٬َ٪يٮ ٍا سٱيٯ ٬ سٗيي٥ ٍئيس ٦ي

ٰي ٬ ثب س٭ػٯ ثٯ ٦ٓبى ِٞاٍش ٬ ا٬ٍأ د٬َ٪يٮ ٬ ايَاىٰب ٬ ى٦ٗي٦بسي اىاٍي ٍا سطٛي١ ٦ي

: ٫ٚيضَف ُيَ اٖيا٤ ٦يٰبي اغلبة ىي٭ي ثٯ ايشَاؼ

٫ٚي ٬ د٬َ٪يٮ ٚٯ سلٗيٗبر ٪بٖع ثبضي، َٖاٍ ٍْى ٪ٗع غبىٍ ٦يىٍ غ٭ٍسي -ا٢ّ

آ٨ ٍا َْسشي سب دس اُ ا٪ؼب٤ ىسش٭ٍ ىاىٞبٮ،ٍا ٪ِى ىاىسَاي غبى٫٫ٍٚيٮ ٚيَٓه٭اسز ٦ي

. انٱبٍ ٪هَ ايبىٮ ٫ٚيثي٨٬ 

. ٫ٚيى، َٖاٍ يي٤ غالكيز غبىٍ ٦يَٰٞبٮ ٦٭ؾ٭و، هبٍع اُ غالكيز ىاىٞبٮ ثبش -ة

ى٢ي١ ض٧٭٠ ٬َ٦ٍ ٦ُب٨، ٌٞضز ضبٚي يب ٦ييي هػ٭غي ٬ ٚٯ ثٯىٍ غ٭ٍسي -ح

ىٍ . ٫ٚييب ػٱبر ٖب٪٭٪ي ىيَٟ، ٦شٱ٥ ٖبث١ سًٗيت ٪جبضي، َٖاٍ ٦٭ٖ٭ْي سًٗيت غبىٍ ٦ي

. ض٭ىىسش٭ٍ ىاىٞبٮ، ْ٭ٍي آُاى ٦ي٤ ُ٪يا٪ي ثبضي ثٯ غ٭ٍر ؿ٫ب٪ـٯ ٦شٯاي٩

يب س٭ا٪ي ىٍ غ٭ٍر ؾ٬ٍَر، ىاىسشب٨ يب ٪٧بي٫يٮ ا٬، ضبٚي ىاىٞبٮ ٦ي -سجػَٮ

.  آ٪ب٨ ٍا ثَاي كؿ٭ٍ ىٍ ػ٣سٯ ٦ٗي٦بسي ىي٭ر ٫ٚي ي٦ييي هػ٭غي يب ٦شٱ٥ ٬ يب ٬ٚال

( ح) َٖاٍ يي٤ غالكيز اُ قَِ ىاىسشب٨ ٬ َٖاٍٰبي ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ ث٫ي -390 هادُ

ىٍغ٭ٍر . ٦بىٮ ٖج١ اُ قَِ ىاىسشب٨ ٬ ضبٚي يب ٦ييي هػ٭غي ٖبث١ سؼييي٪هَ اسز

٪ٗؽ اي٩ َٖاٍ، د٬َ٪يٮ ثَاي قَف ٦ؼيى ىٍ ػ٣سٯ ٦ٗي٦بسي ٬ ا٪ؼب٤ سبيَ ٬نبيّ ثٯ 

.  ض٭ىىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ايبىٮ ٦ي

َٰٞبٮ ىاىٞبٮ ىٍ ػ٣سٯ ٦ٗي٦بسي، د٬َ٪يٮ ٍا ٚب١٦ ٬ ٖبث١ قَف ثَاي  -391 هادُ

ي سطويع ىٰي، ثالْبغ٣ٯ ىسش٭ٍ سًيي٩ ٬ٖز ٍسييٞي ٬ اكؿبٍ س٧ب٤ اضوبغي ىاىٍس

.  ٫ٚيٍا ٚٯ كؿ٭ٍضب٨ ؾ٬ٍَي اسز، غبىٍ ٦ي

٦بىٮ ( ر)٬ ( ح)، (ة)، (ا٢ّ)٦٭ؾ٭و ث٫يٰبي  ػَائ٥ؿ٫ب٪ـٯ ىٍ  -سجػَٮ 





اي٩ ٖب٪٭٨، ىاىٞبٮ ػ٣ت ثي٨٬ اكؿبٍ ٦شٱ٥ ٍا ثَاي ٦لب٧ٚٯ ال٤ُ ثيا٪ي، ىسش٭ٍ ( 302)

.  ٫ٚيٍاي ٬ٍُ ٦لب٧ٚٯ غبىٍ ٦يػ٣ت ٬ي ٍا ة

٦ييَ ىْشَ ىاىٞبٮ ٣ٛ٦ّ اسز دس اُ ٬غ٭٠ د٬َ٪يٮ ثٯ ىْشَ، كياٚظَ  -392 هادُ

.  نَِ ى٬ ٬ٍُ، ٬ٖز ٍسييٞي سًيي٩ ٬ ٦كبثٕ ىسش٭ٍ ىاىٞبٮ اٖيا٤ ٫ٚي

ىٍ َٰ ٦٭ٍى ٚٯ ىاىٞبٮ ثبيي ثب كؿ٭ٍ ٰيأر ٫٦ػٓٯ سطٛي١ ض٭ى،  -393 هادُ

. ض٭٪يىي٭ر ٦يٰيأر ٫٦ػٓٯ ٪يِ قجٕ ٦ٍَٗار  يايؿب

َٰٞبٮ ٦شٱ٥ ٦ش٭اٍي ثبضي يب ىسشَسي ثٯ ٬ي ا٦ٛب٨ ٪ياضشٯ ثبضي ٬  -394 هادُ

اكؿبٍ ٬ ػ٣ت ا٬ ثَاي سًيي٩ ٬ٚي١ يب ا٪ؼب٤ سطَيٓبر ٍاػى ثٯ سطٛي١ ػ٣سٯ ٦ٗي٦بسي 

 ى،يب ىاىٍسي ٦ٗي٬ٍ ٪جبضي ٬ ىاىٞبٮ كؿ٭ٍ ٦شٱ٥ ٍا ثَاي ىاىٍسي ؾ٬ٍَي سطويع ٪يٮ

 ٫ٚي،٬ٍُى ٬ ىٍ َيبة ٦شٱ٥، اٖيا٤ ثٯ ٍسييٞي ٦يثٯ سطٛي١ ػ٣سٯ ٦ٗي٦بسي ٦جبىٍر ٦ي

غ٭ٍر ىاىٞبٮ دس اُ سٗبؾبي ىاىسشب٨ اكؿبٍ ٦شٱ٥ ٍا ٩ٛ٧٦ ثيا٪ي ٚٯ ىٍ اي٩ آ٪ٛٯ٦َٟ 

٦ٱ٣ز ٦ٌٚ٭ٍ ٪جبيي . ىٰيىاىسشب٨، ٦ٱ٣ز ٫٦بسجي ثَاي اكؿبٍ يب ػ٣ت ٦شٱ٥ ثٯ ٬ي ٦ي

. ضيثيطشَ اُ دب٪ِىٮ ٬ٍُ ثب

ىٍ َٰ ٦٭ٍى ٚٯ ىاىٞبٮ ثو٭اٰي ٍسييٞي َيبثي ٫ٚي، ثبيي اُ ٖج١ َٖاٍ  -1 سجػَٮ

ىٍ اي٩ َٖاٍ، ٦٭ؾ٭و اسٱب٤ ٬ ٬ٖز ىاىٍسي ٬ ٪شيؼٯ يي٤ . ٍسييٞي َيبثي غبىٍ ٫ٚي

ٰبي ٚظيَاال٪شطبٍ ٣٦ي كؿ٭ٍ ٖيي ٬ ٦َاست ى٬ ٪٭ثز ثٯ ْبغ٣ٯ ىٮ ٬ٍُ ىٍ يٛي اُ ٬ٍُ٪ب٦ٯ

ي ٬ ٬ٖز ىاىٍسي ٪جبيي ٧ٚشَ اُ ثي٩ سبٍين آهَي٩ آٞٯْبغ٣ٯ . ض٭ىيب ٦ل٣ي آٞٱي ٦ي

.  ٦بٮ ثبضييٙ

َٰٞبٮ ٦شٱ٧ب٨ ٦شًيى ٬ ثًؿي اُ آ٪ب٨ ٦ش٭اٍي ثبض٫ي، ىاىٞبٮ ٪سجز ثٯ  -2سجػَٮ 

. ٫ٚيسَسيت ْ٭ٔ ٍسييٞي ٦ي٪٧بيي ٬ ىٍ ٦٭ٍى َبيجب٨ ثٯ٦شٱ٧ب٨ كبؾَ ض٬َو ثٯ ٍسييٞي ٦ي

 

ترتيب رسيذگي   -هبحث دٍم

ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ٬ ٪يِ ىٍ س٧ب٤ ٦٭اٍىي ٚٯ ٍسييٞي ٦َػى  -395 هادُ

٪هَ . ٍأي اٚظَيز س٧ب٤ ايؿبء ٦ال٘ اسزضيٮ ثبضي، ثي٫يٖؿبئي ثب ٖؿبر ٦شًيى ديص





٪هَ اٚظَيز ثٯ ضَف ْ٭ٔ كبغ١ اَٞ  .ق٭ٍ ٦سشي٠ ىٍ د٬َ٪يٮ ىٍع ض٭ىا٣ٖيز ثبيي ثٯ

 .ض٭ى ٪ط٭ى، يٙ يؿ٭ ٦سشطبٍ ىيَٟ س٭سف ٦ٗب٤ اٍػبو اؾبْٯ ٦ي

ىٍ  ءٍئيس ىاىٞبٮ دس اُ سطٛي١ ػ٣سٯ ٬ ايال٤ ٍس٧يز آ٨، اثشيا -396 هادُ

٫ٚي اي٩ ٖب٪٭٨ اٖيا٤ ٬ سذس ثٯ ٬ي اهكبٍ ٦ي( 194)٬ ( 193)ضَف ٦٭اى ٦٭ٍى ٦شٱ٥ ثٯ

ىٍ ٦٭ٖى ٦لب٧ٚٯ ٦٭انت ٞٓشبٍ ه٭ى ثبضي ٬ دس اُ آ٨ ثٯ ىيَٟ اضوبغي ٚٯ ىٍ ٦لب٧ٚٯ 

ي ثَهالِ كٗيٗز، ٬ػيا٨، ٖ٭ا٪ي٩، اىة ٬ ٪ِاٚز ٫ٚي ٦ك٣تضَٚز ىاٍ٪ي ٪يِ اهكبٍ ٦ي

دس اُ آ٨ ىاىسشب٨ يب ٪٧بي٫يٮ ا٬ ٚيَٓه٭اسز ٬ ٫٦طي ىاىٞبٮ، ىاىه٭اسز . انٱبٍ ٪٫٫ٛي

سذس ٍئيس ىاىٞبٮ ٦٭ؾ٭و اسٱب٤ ٬ س٧ب٤ اى٢ٯ آ٨ ٍا . ٫ٚي٦ييي هػ٭غي ٍا َٖائز ٦ي

. ٪٧بييثٯ ٦شٱ٥ سٓٱي٥ ٬ ض٬َو ثٯ ٍسييٞي ٦ي

اُٮ ٍئيس ىاىٞبٮ اُ قَْي٩ ٬ س٭ا٪٫ي ثب اعٮ ٚيَٓي يٙ ٦يٖؿبر ىاىٞب -397 هادُ

.  آ٪ب٨، ضٱ٭ى، ا١ٰ هجَٮ ٬ ىاىسشب٨ دَسص ٫٫ٚي ي٬ٚال

آ٪ب٨ سلٗيٕ  ي٦شٱ٥، ضبٚي، ٦ييي هػ٭غي يب ٬ٚال َٰٞبٮ ىاىسشب٨، -398 هادُ

اُ اضوبظ كبؾَ ىٍ ىاىٞبٮ ٍا ىٍه٭اسز ٫٫ٚي، ىاىٞبٮ ىٍ غ٭ٍر ؾ٬ٍَر اُ آ٪ب٨ 

.  ؿ٫ي اُ ٖج١ اكؿبٍ ٪طيٮ ثبض٫ي٫ٚي، َٰسلٗيٕ ٦ي

اي٩ ٖب٪٭٨، َٰٞبٮ ىاىسشب٨ ( 359)دس اُ ٍيبيز سَسيت ٦ٍَٗ ىٍ ٦بىٮ  -399 هادُ

آ٪ب٨ ٪يِ  ي٦شٱ٥، ضبٚي، ٦ييي هػ٭غي يب ٬ٚال ثبٍ ىيَٟ اػبُٮ غلجز ثو٭اٰي، ثٯ

ثبٍ ىيَٟ ثٯ ديص اُ ايال٤ هش٥ ٍسييٞي، ٍئيس ىاىٞبٮ يٙ. ض٭ىاػبُٮ غلجز ىاىٮ ٦ي

ىٰي، آهَي٩ ىْبو ٍا اُ ٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ٬ي أهٌ ٬ ا ٬ٚي١ ا٬ اػبُٮ غلجز ٦ي٦شٱ٥ ي

َٰٞبٮ ٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ٬ي ىٍ آهَي٩ ىْبو، ٦ك٣جي انٱبٍ . ٫ٚيسذس ٍسييٞي ٍا هش٥ ٦ي

. اضي، ىاىٞبٮ ٣ٛ٦ّ ثٯ ٍسييٞي اسز٫ٚي ٚٯ ىٍ ٚطّ كٗيٗز ٦إطَ ة

٦لب٧ٚبر ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ، ؾجف غ٭سي ٬ ىٍ غ٭ٍر سطويع  -400 هادُ

ا٪شطبٍ آ٪ٱب ٫٧٦٭و ٬ اسشٓبىٮ اُ آ٪ٱب ٪يِ ٫٦٭ـ ثٯ اػبُٮ . ض٭ىىاىٞبٮ، ؾجف سػ٭يَي ٪يِ ٦ي

. ىاىٞبٮ اسز

٦٭ؾ٭و غالكيز ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ىٍ  ػَائ٥ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ثٯ  -401 هادُ





ى، س٧ب٤ ٬نبيّ ٬ اهشيبٍار ض٭هبٍع اُ ك٭ُٮ ٖؿبئي ٦ل١ ٬ٖ٭و ػ٤َ ٍسييٞي ٦ي

ىاىسَا، اُ ػ٣٧ٯ ضَٚز ىٍ ػ٣سٯ ٦لب٧ٚٯ ٬ ىْبو اُ ٚيَٓه٭اسز ثَيٱيٮ ىاىسَاي 

.  ٦ل١ ٬ٖ٭و ػ٤َ اسز

ٚٯ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ كست ٦ٍَٗار اي٩ ٖب٪٭٨ غالكيز  ٦٭اٍىيىٍ  -402 هادُ

٦٭ؾ٭و غالكيز ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٍا ىاٍى ٍيبيز ٦ٍَٗار  ػَائ٥ٍسييٞي ثٯ 

. اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ا٢ِا٦ي اسز ػَائ٦٥َث٭ـ ثٯ ٍسييٞي ثٯ 

 

صذٍر رأي  -هبحث سَم

ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ثب ٍيبيز غالكيز ًاسي، دس اُ ض٬َو ثٯ  -403 هادُ

س٭ا٪ي َٖاٍ يي٤ غالكيز غبىٍ ٫ٚي ٬ ثٯ َٰ كب٠ ثبيي ٍأي ٦ٗشؿي ٍا ٍسييٞي ٪٧ي

. غبىٍ ٪٧بيي

س٥ ٍسييٞي ثب اسشًب٪ز اُ هيا٬٪ي ىاىٞبٮ دس اُ ايال٤ م يايؿب -404 هادُ

٪٧بي٫ي ٬ ىٍ ٦شًب٠، سٛيٯ ثَ ضَِ ٬ ٬ػيا٨ ٬ ثبس٭ػٯ ثٯ ٦لش٭يبر د٬َ٪يٮ، ٦طب٬ٍٮ ٦ي

ىاىٞبٮ اسٓبٔ ٪هَ  يٚٯ ثي٩ ايؿبىٍغ٭ٍسي. ٫٫ٚي ٧ٰب٨ ػ٣سٯ ٦جبىٍر ثٯ غي٬ٍ ٍأي ٦ي

 آ٪ٛٯيٱيٮ ٍئيس ىاىٞبٮ اسز، ٦َٟ ٍأي ثٯ يا٪طب. اٚظَيز ٦ًشجَ اسز كبغ١ ٪ط٭ى ٍأي

غ٭ٍر، يؿ٭ي ٚٯ ػِء اٚظَيز اسز ٬ سبثٗٯ ٖؿبئي ٬ي ػِء اٚظَيز ٪جبضي ٚٯ ىٍ اي٩

دس اُ غي٬ٍ ٍأي، ثالْبغ٣ٯ ػ٣سٯ ي٫٣ي ىاىٞبٮ ثب . ٫ٚيثيطشَ ىاٍى، ٍأي ٍا ا٪طبء ٦ي

كؿ٭ٍ ٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ا٬ ٬ ىاىسشب٨ يب ٪٧بي٫يٮ ا٬ ٬ ضبٚي سطٛي١ ٬ ٍأي س٭سف ٫٦طي 

َٰٞبٮ . ض٭ى٦ٓبى آ٨ س٭سف ٍئيس ىاىٞبٮ ثٯ ٦شٱ٥ سٓٱي٥ ٦ي ىاىٞبٮ ثب غياي ٍسب َٖائز ٬

. ض٭ىٍأي ثَ ثَائز يب س٣ًيٕ اػَاي ٦ؼبُار ثبضي، ٦شٱ٥ ثٯ ىسش٭ٍ ىاىٞبٮ ْ٭ٍي آُاى ٦ي

ىاىٞبٮ سب غي٬ٍ ٍأي ٬ ايال٤ آ٨ ىٍ ػ٣سٯ  يدس اُ هش٥ ٍسييٞي، ايؿب -ٍٮسجع

. ْٯ ٪يِ ػبٍي اسزٰيأر ٫٦ع ياي٩ ك٥ٛ ىٍ ٦٭ٍى ايؿب. سَٓٔ ض٭٪يي٫٣ي ٪جبيي ٤

سبيَ سَسيجبر ٍسييٞي ىٍ ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ ٧ٰب٨ اسز ٚٯ ثَاي  -405 هادُ

. سبيَ ىاىٞبٰٱبي ٚيَٓي ٦ٍَٗ َٞىييٮ اسز





 

رأي غيابي ٍ ٍاخَاّي  -فصل پٌجن

ا٣٢ٱي ىاٍ٪ي، ػَائ٧ي ٚٯ ْٗف ػ٫جٯ كٕ ي، ثٯ اسشظ٫بػَائ٥ىٍ س٧ب٤  -406 هادُ

ُ ػ٣سبر ىاىٞبٮ كبؾَ ٪ط٭ى يب اليلٯ ىْبييٯ يٙ اَٰٞبٮ ٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ا٬ ىٍ ٰيؾ

غ٭ٍر، ؿ٫ب٪ـٯ ىٍ اي٩. ٫ٚي٪َٓسشبىٮ ثبضي، ىاىٞبٮ دس اُ ٍسييٞي، ٍأي َيبثي غبىٍ ٦ي

ٍأي ىاىٞبٮ ٦ج٫ي ثَ ٦لٛ٭٦يز ٦شٱ٥ ثبضي، نَِ ثيسز ٬ٍُ اُ سبٍين اثالٌ ٬اًٖي، ٖبث١ 

ثَ ٦ٍَٗار كست ٦ٱ٣ز ٬اه٭اٰي ثَا يٍ ٧ٰب٨ ىاىٞبٮ اسز ٬ دس اُ ا٪ٗؿب٬اه٭اٰي ى

٦ٱ٣ز ٬اه٭اٰي ثَاي اضوبظ ٦ٗي٥ هبٍع اُ . ٦٭ٍى ٖبث١ سؼييي٪هَ يب َْػب٤ اسز

. ٚط٭ٍ، ى٬ ٦بٮ اسز

َٰٞبٮ ٦شٱ٥ ىٍ ػ٣سٯ ٍسييٞي كبؾَ ٬ ىٍ ْبغ٣ٯ س٫ٓس يب ٫ٰٟب٤  -1 سجػَٮ

غ٭ٍر ىٍ اي٩. ىٰية ض٭ى، ىاىٞبٮ ٍسييٞي ٍا اىا٦ٯ ٦يئىاىٍسي ثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ َب

.  ض٭ى، كؿ٭ٍي اسزك٧ٛي ٚٯ غبىٍ ٦ي

ك٥ٛ َيبثي ٚٯ نَِ ٦ٱ٣ز ٦ٍَٗ اُ آ٨ ٬اه٭اٰي ٪ط٭ى، دس اُ  -2 سجػَٮ

َٰٞبٮ ك٥ٛ . ض٭ى٦ٱ٣شٱبي ٬اه٭اٰي ٬ سؼييي٪هَ يب َْػب٤ ثٯ اػَاء ٌٞاضشٯ ٦ي يا٪ٗؿب

س٭ا٪ي نَِ ثيسز ٬ٍُ اُ سبٍين اقالو، ي٣يٯ ٦يىاىٞبٮ اثالٌ ٬اًٖي ٪طيٮ ثبضي، ٦لٛ٭٤ٌ

ا٢لٓم ثٯ ٧َٰاٮ اي٩ غ٭ٍر، اػَاي ٍأي، ٦ش٭ّٖ ٬ ٦شٱ٥ سلز٬اه٭اٰي ٫ٚي ٚٯ ىٍ 

اي٩ ىاىٞبٮ ىٍ غ٭ٍر اٖشؿبء ٪سجز ثٯ . ض٭ىد٬َ٪يٮ ثٯ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ك٥ٛ ايِا٤ ٦ي

. ٫ٚيأهٌ سأ٦ي٩ يب سؼييي٪هَ ىٍ سأ٦ي٩ ٖج٣ي اٖيا٤ ٦ي

ي ٚٯ ْٗف ػ٫جٯ كٕ ا٣٢ٱي ىاٍ٪ي، َٰٞبٮ ٦لش٭يبر د٬َ٪يٮ، ػَائ٥ىٍ  -3 سجػَٮ

س٭ا٪ي ثي٨٬ ر ٦شٱ٥ ٍا اطجبر ٪٫ٛي ٬ سلٗيٕ اُ ٦شٱ٥ ؾ٬ٍَي ٪جبضي، ىاىٞبٮ ٦ي٦ؼ٦َي

. كؿ٭ٍ ٦شٱ٥، ٍأي ثَ ثَائز ا٬ غبىٍ ٫ٚي

ىاىٞبٮ دس اُ ٬اه٭اٰي، ثب سًيي٩ ٬ٖز ٍسييٞي قَْي٩ ٍا ىي٭ر  -407 هادُ

يي٤ . ٪٧بيي٫ٚي ٬ دس اُ ثٍَسي اى٢ٯ ٬ ىْبييبر ٬اه٭اٮ، سػ٧ي٥ ٦ٗشؿي اسوبً ٦ي٦ي

. ٍْي٩ يب َٰ يٙ اُ آ٪ب٨ ٦ب٪ى ٍسييٞي ٪يسزكؿ٭ٍ ـ





 

 

 

رسيذگي در دادگاُ اطفال ٍ ًَجَاًاى  -فصل ششن

 تشكيالت  -هبحث اٍل

ٍئيس ىاىٞسشَي يب ٍئيس ١ٚ ىاىٞبٰٱبي ضٱَسشب٨ ٦َِٚ اسشب٨ َٰ  -408هادُ 

. ك٭ُٮ كست ٦٭ٍى ٍيبسز ىاىٞبٰٱبي اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٍا ٪يِ ثَيٱيٮ ىاٍى

ىٞبٮ ٬ ىاىسَاي اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٍا ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ اُ ٖؿبر ىا -409هادُ 

ثي٩ ٖؿبسي ٚٯ كيا١ٖ د٫غ سب٠ سبثٗٯ هي٦ز ٖؿبئي ىاٍ٪ي ٬ ضبيسشٟي آ٪ب٨ ٍا ثَاي اي٩ 

ا٦َ ثب ٍيبيز س٩ ٬ ػٱبر ىيَٟ اُ ٖجي١ سأ١ٰ، ٌٍٞا٪ي٨ ى٬ٍٮ آ٦٭ُضي ٬ سَػيلبً ىاضش٩ 

. ٫ٚيَُْ٪ي ٦لَُ ثيا٪ي، ا٪شوبة ٦ي

اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ اُ ثي٩ ٦شوػػب٨ ي٣٭٤ سَثيشي، ٦طب٬ٍا٨ ىاىٞبٮ -410هادُ 

٠ ٪طٟبٰيب٨ ٬ ٫َْٰٟيب٨ آض٫ب ثٯ ٦سبئض٫بسي، ٦يىٚبٍي اػش٧بيي، ىا٬ٍا٪ط٫بسي، ػ٤َ

. ض٭٪ي٬ٍا٪ط٫بهشي ٬ سَثيشي ٚ٭ىٚب٨ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ اي٥ اُ ضب١َ ٬ ثبُ٪طسشٯ ا٪شوبة ٦ي

ئي َٰ ٦ل١ ثَاي َٰ ضًجٯ ثَاي ا٪شوبة ٦طب٬ٍا٨، ٍئيس ك٭ُٮ ٖؿب -1سجػَٮ 

كيا١ٖ ٰطز ٪َٓ ٦َى ٬ ٨ُ ٍا ٚٯ ٬اػي ضَايف ٫٦يٍع ىٍ اي٩ ٦بىٮ ثيا٪ي ثٯ ٍئيس ١ٚ 

ٍئيس ١ٚ ىاىٞسشَي اسشب٨ اُ ثي٩ آ٪ب٨ كيا١ٖ ؿٱبٍ ٪َٓ . ٫ٚيىاىٞسشَي اسشب٨ ديط٫ٱبى ٦ي

. ا٪شوبة ٦ؼيى آ٪ب٨ ثال٦ب٪ى اسز. ٪٧بييٍا ثَاي ٦ير ى٬ سب٠ ثٯ اي٩ س٧ز ٫٦ػ٭ة ٦ي

. ىٍغ٭ٍر ٦إ٪ض ث٭ى٨ ٦شٱ٥، كيا١ٖ يٛي اُ ٦طب٬ٍا٨ ثبيي ٨ُ ثبضي  -2ثػَٮ ر

َٰٞبٮ ٖبؾي ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ثٯ ػٱشي اُ ػٱبر ٖب٪٭٪ي اُ  -411هادُ 

ػبي ا٬ ا٪ؼب٤ ٬نيٓٯ ٫ٚي يب ثٯ س٭ا٪ي ضوػبً٪ي، ٍئيس ىاىٞسشَي ٦يا٪ؼب٤ ٬نيٓٯ ثبُ ث٧ب

ق٭ٍ ٦٭ٖز ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ثٯ يٛي اُ ٖؿبر ٬اػي ضَايف ٍا ثٯ ػبي ٖبؾي

. ٦أ٦٭ٍ ٍسييٞي ٪٧بيي

 





ترتيب رسيذگي  -هبحث دٍم

ثٯ ٬ا٢يي٩،  ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٬ٖز ػ٣سٯ ٍسييٞي ٍا سًيي٩ ٬ -412هادُ 

. ٫ٚييب سَدَسز ٖب٪٭٪ي ق١ٓ يب ٪٭ػ٭ا٨، ٬ٚي١ ٬ي ٬ ىاىسشب٨ ٬ ضبٚي اثالٌ ٦يا٢٬يبء 

ييٞي س٩ ٦شٱ٥ ٰؼيٮ سب٠ ٬ يب ثيطشَ ثبضي، ٬ٖز َٰٞبٮ ىٍ ٦٭ٖى ٍس -1سجػَٮ 

. ض٭ىىاىٍسي ثٯ ٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ا٬ اثالٌ ٦ي

 ػَائ٥سًِيَي ىٍػٯ ضص، ٰٓز ٬ ٰطز ٬ ٧ٰـ٫ي٩ ىٍ  ػَائ٥ىٍ  -2سجػَٮ 

سًِيَي ٚٯ ٦ؼبُار ٖب٪٭٪ي آ٪ٱب َيَ اُ كجس اسز، َٰٞبٮ ٦شٱ٥ ٬ ٬ا٢يي٩ يب سَدَسز 

، ٬ٚي١ ا٬ كبؾَ ثبض٫ي ٬ ىٍه٭اسز ٖب٪٭٪ي ا٬ ٬ ٧ٰـ٫ي٩ ىٍغ٭ٍر ىاضش٩ ٬ٚي١

س٭ا٪ي ثي٨٬ سًيي٩ ٬ٖز، ٍسييٞي ٪٧بي٫ي ٬ ٦٭ػجبر ٍسييٞي ٪يِ َْا٥ٰ ثبضي، ىاىٞبٮ ٦ي

. ٍسييٞي ٬ اسوبً سػ٧ي٥ ٪٧بيي

ىٍ ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨، ٬ا٢يي٩، ا٢٬يبء يب سَدَسز ق١ٓ ٬  -413 هادُ

٪٭ػ٭ا٨، ٬ٚي١ ٦ياْى، ضبٚي، اضوبغي ٚٯ ٪هَ آ٪ب٨ ىٍ سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي ػ٣ت ضيٮ، 

كؿ٭ٍ اضوبظ . ض٭٪يضٱ٭ى، ٦ك٣ًب٨ ٬ ٦يىٚبٍ اػش٧بيي سب٦ُب٨ ثٱِيسشي كبؾَ ٦ي

. ىيَٟ ىٍ ػ٣سٯ ٍسييٞي ثب ٦٭اْٗز ىاىٞبٮ ثال٦ب٪ى اسز

اٖشؿبء  اي٩ ٖب٪٭٨،( 304)٦بىٮ( 1)٦٭ؾ٭و سجػَٮَٰٞبٮ ٦ػ٣لز ق١ٓ  -414ُ هاد

ٍأي ىاىٞبٮ . ي١٧ آيي٫ٚي، ٩ٛ٧٦ اسز س٧ب٤ يب ٖس٧شي اُ ىاىٍسي ىٍ َيبة ا٬ ثٯ

. ض٭ىَٰغ٭ٍر كؿ٭ٍي ٦لس٭ة ٦يىٍ

ي ٚٯ ٍسييٞي ثٯ آ٪ٱب ىٍ غالكيز ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ اسز ػَائ٥ىٍ  -415هادُ 

 ػَائ٥ٍىاهز ىيٯ يب اٍش ثيص اُ ه٧س ىيٯ ٚب١٦ اسز ٬ ىٍ ي ٚٯ ٦سش٤ِ٣ حػَائ٥يب 

سًِيَي ىٍػٯ ضص ٬ ثبالسَ، ىاىسَا ٬ يب ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ثٯ ٢٬ي يب سَدَسز 

ىٍ غ٭ٍر يي٤ سًيي٩ ٬ٚي١ يب . ٪٧بيي ٚٯ ثَاي ا٬ ٬ٚي١ سًيي٩ ٫ٚيٖب٪٭٪ي ٦شٱ٥ اثالٌ ٦ي

ئي ثَاي ٦شٱ٥ ٬ٚي١ سًيي٩ يي٤ كؿ٭ٍ ٬ٚي١ ثي٨٬ ايال٤ يٌٍ ٦٭ػٯ، ىٍ ٦َػى ٖؿب

سًِيَي ىٍػٯ ٰٓز ٬ ٰطز، ٢٬ي يب سَدَسز ٖب٪٭٪ي ق١ٓ يب  ػَائ٥ىٍ . ض٭ى ٦ي

س٭ا٪ي اُ ه٭ى ٪٭ػ٭ا٨ ٪يِ ٦ي. س٭ا٪ي ه٭ى اُ ٬ي ىْبو ٬ يب ٬ٚي١ سًيي٩ ٪٧بيي٪٭ػ٭ا٨ ٦ي





. ىْبو ٫ٚي

ثٯ ىاىه٭اسز ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٪بضي اُ ػ٤َ ٚٯ ىٍ ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬  -416هادُ 

. ض٭ىَٞىى، قجٕ ٦ٍَٗار ٖب٪٭٪ي ٍسييٞي ٬ ك٥ٛ ٦ٗشؿي غبىٍ ٦ي٨ ٦كَف ٦ي٪٭ػ٭ا٪ب

ٚٯ ؾ٭ٍ ق١ٓ ال٤ُ ٪يسز، ٦َٟ ىٍ غ٭ٍسيىٍ ٫ٰٟب٤ ٍسييٞي ثٯ ىي٭اي ؾٍَ ٬ ُيب٨، ف

. س٭ؾيلبر ٬ي ثَاي غي٬ٍ ٍأي ؾ٬ٍَي ثبضي

آٍاء ٬ سػ٧ي٧بر ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ يال٬ٮ ثَ ضبٚي، ٦شٱ٥ ٬  -417هادُ 

٬ ىٍغ٭ٍر ىاضش٩ ٬ٚي١ ثٯ  ي٣يٯ٦لٛ٭٤ٌثٯ ٢٬ي يب سَدَسز ٖب٪٭٪ي ٦شٱ٥ ٬  ،يٯي٦١لٛ٭٤ٌ

.  ض٭ى٬ٚي١ ايطب٨ ٪يِ اثالٌ ٦ي

 

احالِ  -فصل ّفتن

ىٍ َٰ ٦َك٣ٯ اُ ٍسييٞي ٚيَٓي، اكب٢ٯ د٬َ٪يٮ اُ يٙ ك٭ُٮ ٖؿبئي ثٯ  -418هادُ 

ك٭ُٮ ٖؿبئي ىيَٟ يٙ اسشب٨، كست ٦٭ٍى، ثٯ ىٍه٭اسز ىاىسشب٨ يب ٍئيس ك٭ُٮ ٖؿبئي 

٦جيأ ٬ ٦٭اْٗز ضًجٯ ا٠٬ ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ ٬ اُ ك٭ُٮ ٖؿبئي يٙ اسشب٨ ثٯ اسشب٨ 

. ٞيَىيب٢ي ٚط٭ٍ غ٭ٍر ٦ي ىيَٟ ثٯ سٗبؾبي ٧ٰب٨ اضوبظ ٬ ٦٭اْٗز ىي٭ا٨

ىٍ غالكيز سب٦ُب٨ ٖؿبئي ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق، اكب٢ٯ  ػَائ٥ىٍ ٦٭ٍى  -سجػَٮ

كست ٦٭ٍى ثٯ ىٍه٭اسز ىاىسشب٨ ٪هب٦ي يب ٍئيس سب٦ُب٨ ٖؿبئي اسشب٨ ثب ٦٭اْٗز 

. ض٭ىٍئيس سب٦ُب٨ ٖؿبئي ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق ا٪ؼب٤ ٦ي

: ٞيَى اكب٢ٯ ىٍ ٦٭اٍى ُيَ غ٭ٍر ٦ي -419 هادُ

 .٤ يب ثيطشَ ٦شٱ٧ب٨ ىٍ ك٭ُٮ ىاىٞبٮ ىيَٟي اٖب٦ز ىاضشٯ ثبض٫ي٦شٯ -ا٢ّ

ي٣ز ٪ل٭ي ٚٯ ىاىٞبٮ ىيَٟ ثٯ٦ل١ ٬ٖ٭و ػ٤َ اُ ىاىٞبٮ غب٢ق ى٬ٍ ثبضي، ثٯ -ة 

. ٦٭ؾ٭و ٍسييٞي ٫ٚيسَ ثش٭ا٪ي ثٯ ٪ِىيٙ ث٭ى٨ ثٯ ٦ل١ ٬ٖ٭و آ٨، آسب٨

٬ يب  اكب٢ٯ د٬َ٪يٮ ٪جبيي ثٯ ٚيٓيشي ثبضي ٚٯ ٦٭ػت يسَ ٬ كَع ضبٚي -سجػَٮ

. ٦ييي هػ٭غي ض٭ى

٫٦ه٭ٍ كٓم ٪ه٥ ٬ ا٫٦يز يال٬ٮ ثَ ٦٭اٍى ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ ٦بىٮ ٖج١، ثٯ -420 هادُ





يب٢ي ي٧٭٦ي، ث٫ب ثٯ ديط٫ٱبى ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ يب ىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ ٬ سؼ٭يِ ىي٭ا٨

. ض٭ىٚط٭ٍ، ٍسييٞي ثٯ ك٭ُٮ ٖؿبئي ىيَٟ اكب٢ٯ ٦ي

ىٍ غالكيز سب٦ُب٨ ٖؿبئي ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق، ٍئيس اي٩  ػَائ٥ىٍ  -سجػَٮ

٬ ٍيبيز ٦ػب٢ق ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق، ٫٦ه٭ٍ كٓم ٪ه٥ ٬ ا٫٦يز ي٧٭٦ي س٭ا٪ي ثٯسب٦ُب٨ ٦ي

. ا ثٯ ك٭ُٮ ٖؿبئي ىيَٟ اكب٢ٯ ٫ٚيد٬َ٪يٮ ٍ

 

رد دادرس  -فصل ّشتن

ىاىٍس ىٍ ٦٭اٍى ُيَ ثبيي اُ ٍسييٞي ا٦ش٫بو ٫ٚي ٬ قَْي٩ ىي٭ي ٪يِ  -421 هادُ

: س٭ا٪٫ي ىٍ اي٩ ٦٭اٍى ايَاى ٍى ىاىٍس ٫٫ٚيي٤

َٖاثز ٪سجي يب سججي سب ىٍػٯ س٭٤ اُ َٰ قجٗٯ ثي٩ ىاىٍس ٬ يٛي اُ  -ا٢ّ

. ٘ يب ٦ًب٨٬ ػ٤َ؛ ٬ػ٭ى ىاضشٯ ثبضيقَْي٩ ىي٭ي يب ضَي

ىاىٍس، ٖي٥ يب ٦وي٤٬ يٛي اُ قَْي٩ ىي٭ي ثبضي يب يٛي اُ قَْي٩، ٦جبضَ  -ة 

. ثبضيا٦٭ٍ ىاىٍس يب ا٦٭ٍ ٧ٰسَ ٬ي 

ضَيٙ يب  ىاىٍس، ٧ٰسَ ٬ يب َُْ٪ي ا٬، ٬اٍص يٛي اُ قَْي٩ ىي٭ي يب -ح 

. ٦ًب٨٬ ػ٤َ ثبض٫ي

ىاىٍس ىٍ ٧ٰب٨ ا٦َ ٚيَٓي ٖجالً سلز َٰ ي٫٭ا٨ يب س٧شي انٱبٍ٪هَ ٦بٰ٭ي  -ر 

. يب ضبٰي يٛي اُ قَْي٩ ث٭ىٮ ثبضي َٚىٮ

ىي٭ي يب ثي٩ ىاىٍس، ديٍ ٬ ٦بىٍ، ٧ٰسَ ٬ يب َُْ٪ي ا٬ ٬ يٛي اُ قَْي٩  -ص 

ديٍ ٬ ٦بىٍ، ٧ٰسَ ٬ يب َُْ٪ي ا٬، ىي٭اي كٗ٭ٖي يب ٚيَٓي ٦كَف ثبضي يب ىٍ سبثٕ 

. ٖكًي، ثيص اُ ى٬ سب٠ ٪ٌٟضشٯ ثبضي٦كَف ث٭ىٮ ٬ اُ سبٍين غي٬ٍ ٍأي 

. ىاىٍس، ٧ٰسَ ٬ يب َُْ٪ي ا٬ ٪ٓى ضوػي ىٍ ٦٭ؾ٭و ٦ك٬َكٯ ىاضشٯ ثبض٫ي -ع 

. ض٭ىة ٪٧يضٛبيز ا٪شهب٦ي اُ ػٱبر ٍى ىاىٍس ٦لس٭ -سجػَٮ 

َٰٞبٮ ىاىٍس آ٨ ٍا . ي١٧ آييايَاى ٍى ثبيي سب ٖج١ اُ غي٬ٍ ٍأي ثٯ -422 هادُ

ا٢جي٠ يب ضًجٯ ىيَٟ اٍػبو ٫ٚي ٬ ٍسييٞي ثٯ ىاىٍس ي٣يثذٌيَى، اُ ٍسييٞي ا٦ش٫بو ٦ي





ا٢جي٠ يب ضًجٯ ىيَٟ، د٬َ٪يٮ ثَاي ٍسييٞي ثٯ ىٍ غ٭ٍر ٪ج٭ى٨ ىاىٍس ي٣ي. ض٭ى٦ي

. ض٭ىيَؼ َْسشبىٮ ٦يي ٥ٰ٪ِىيٛشَي٩ ٦َػى ٖؿبئ

َٰٞبٮ ىاىٍس ايَاى ٍى ٍا ٖج٭٠ ٪٫ٛي، ٣ٛ٦ّ اسز نَِ سٯ ٬ٍُ َٖاٍ  -423 هادُ

َٖاٍ ٦ٌٚ٭ٍ نَِ ىٮ ٬ٍُ اُ سبٍين اثالٌ، . ٍى ايَاى ٍا غبىٍ ٫ٚي ٬ ثٯ ٍسييٞي اىا٦ٯ ىٰي

. ض٭ىثٯ اي٩ ايشَاؼ هبٍع اُ ٪٭ثز ٍسييٞي ٦ي. ٖبث١ ايشَاؼ ىٍ ٦َػى غب٢ق اسز

٦ٗب٦بر ٖؿبئي ىاىسَا ٪يِ ثبيي ىٍ غ٭ٍر ٬ػ٭ى ػٱبر ٍى ىاىٍس،  -424 هادُ

س٭ا٪٫ي ىاىسشب٨ يب ثبُدَس ضبٚي، ٦ييي هػ٭غي يب ٦شٱ٥ ٪يِ ٦ي. اُ ٍسييٞي ا٦ش٫بو ٫٫ٚي

ىٍ غ٭ٍر ٖج٭٠ ايَاى، ىاىسشب٨ يب . ٍا ٍى ٬ ٦َاست ٍا ثٯ غ٭ٍر ٚشجي ثٯ ا٬ ايال٤ ٫٫ٚي

٪٧بيي ٬ ٍسييٞي كست ٦٭ٍى، ثٯ ا٦ش٫بو ٦يثبُدَس اُ ٍسييٞي ٬ ٦ياه٣ٯ ىٍ ٦٭ؾ٭و 

غ٭ٍر، ثبيي َٖاٍ ٍى ايَاى ض٭ى ٬ ىٍ َيَ اي٩ػب٪طي٩ ىاىسشب٨ يب ثبُدَس ىيَٟ ٦ل٭٠ ٦ي

س٭ا٪ي ىٍ ٦ٱ٣شي ٚٯ ثَاي ايشَاؼ ثٯ سبيَ ٦ييي ٍى ٦ي. غبىٍ ٬ ثٯ ٦ييي ٍى، اثالٌ ض٭ى

ٍأي ىاىٞبٮ . اؼ ٫ٚيَٖاٍٰب ٦ٍَٗ ضيٮ اسز، ثٯ ىاىٞبٮ غب٢ق ثَاي ٍسييٞي ثٯ ػ٤َ ايشَ

. ىٍ اي٩ ٦٭ٍى ٖكًي اسز

. غي٬ٍ َٖاٍ ٍى ايَاى، ٦ب٪ى ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر ٦ٗي٦بسي ٪يسز -سجػَٮ 

ض٭ى، َٰٞبٮ ٪سجز ثٯ ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ىاىٞبٮ ثب سًيى ٖبؾي سطٛي١ ٦ي -425 هادُ

يٛي اُ ايؿبء ايَاى ٍى ض٭ى ٬ آ٨ يؿ٭ اُ ٍسييٞي ا٦ش٫بو ٫ٚي، ىاىٞبٮ ثب كؿ٭ٍ يؿ٭ 

ؿ٫ب٪ـٯ ايَاى ٍى ٦٭ٍى دٌيَش َٖاٍ . ٫ٚيض٭ى ٬ ٦جبىٍر ثٯ ٍسييٞي ٦ي٦ي١ ٦يىيَٟ سٙ

٪ٟيَى، ٧ٰب٨ ىاىٞبٮ ثي٨٬ كؿ٭ٍ يؿ٭ ٦٭ٍى ايَاى ىٍ ٬ٖز اىاٍي ثٯ ايشَاؼ ٍسييٞي ٬ 

ىاىٞبٮ ٦٭ٍى ايَاى ٬اٖى  يايؿب َٰٞبٮ ؿ٫ي ٪َٓ اُ. ٫ٚيَٖاٍ ٍى يب ٖج٭٠ ايَاى ٍا غبىٍ ٦ي

ثبٖي٧ب٪يٮ ضًجٯ اٚظَيز ٍا سطٛي١  ي٪٫ي، ؿ٫ب٪ـٯ سًياى ايؿبا ٖج٭٠ ٪ٙض٭٪ي ٬ ايَاى ٍى ٍ

٦٭ٍى ايَاى ٬ ىٍ ٬ٖز اىاٍي ثٯ ايشَاؼ  يى، اٚظَيز ايؿبء، ثي٨٬ كؿ٭ٍ ايؿبى٩ٰ

ضًجٯ  ياَٰٞبٮ سًياى ثبٖي٧ب٪يٮ ايؽ. ٫٫ٚيٍسييٞي ٬ َٖاٍ ٍى يب ٖج٭٠ ايَاى ٍا غبىٍ ٦ي

٪يِ ثَاي ٍسييٞي ثٯ ايَاى ٬ػ٭ى ا٢جي٠ ي٣ي يطَيز ٪جبض٫ي ٬ ا٦ٛب٨ ا٪شوبة ايؿبىٍ ا٘

َٰٞبٮ ضًجٯ . آييي١٧ ٦ي٪ياضشٯ ثبضي، ٍسييٞي ثٯ ايَاى ىٍ ضًجٯ ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ثٯ





يَؼ اٍػبو ٍا ٬اٍى ثيا٪ي، د٬َ٪يٮ ػٱز ٍسييٞي ثٯ ىاىٞبٮ ٥ٰ ىي٭ا٨ ىٍه٭اسز ٍى

. ض٭ى ٦ي

 

اعتراض بِ آراء  -بخش چْارم

كليات  -فصل اٍل

ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ ٦َػى غب٢ق ثَاي ٍسييٞي ثٯ ىٍه٭اسز  -426 هادُ

ٚٯ ىٍ غالكيز ىي٭ا٨ ٦٭اٍىيىٍ  ػِسؼييي٪هَ اُ ٣ٚيٯ آٍاء َيَٖكًي ٚيَٓي اسز 

ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ ىٍ ٦َِٚ َٰ اسشب٨، ثب كؿ٭ٍ ٍئيس يب ىاىٍس . يب٢ي ٚط٭ٍ ثبضي

. ض٭ى٦سشطبٍ سطٛي١ ٦ييز ى٬ يؿ٭ا٢جي٠ ٬  ي٣ي

ض٭ى، آٍاء ىاىٞبٰٱبي ٚيَٓي ػِ ىٍ ٦٭اٍى ُيَ ٚٯ ٖكًي ٦لس٭ة ٦ي -427هادُ 

كست ٦٭ٍى ىٍ ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ ٧ٰب٨ ك٭ُٮ ٖؿبئي ٖبث١ سؼييي٪هَ ٬ يب ىٍ 

:  ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ٖبث١ َْػب٤ اسز

. ػَائ٥ سًِيَي ىٍػٯ ٰطز ثبضي -ا٢ّ

و آ٪ٱب ٧ٚشَ اُ ٚٯ ٦يِا٨ يب ػ٦٥سش٤ِ٣ دَىاهز ىيٯ يب اٍش، ىٍغ٭ٍسي ػَائ٥ -ة

.  يٙ ى٥ٰ ىيٯ ٚب١٦ ثبضي

ٰبي ػبيِٟي٩ كجس، ٦ًيبٍ ٖبث٣يز سؼييي٪هَ، ٧ٰب٨  ىٍ ٦٭ٍى ٦ؼبُار -1سجػَٮ 

. ٦ؼبُار ٖب٪٭٪ي ا٢٬يٯ اسز

٬ٖ٭ْي آٍاء ٖبث١ سؼييي٪هَ، اي٥ اُ ٦لٛ٭٦يز، ثَائز، يب َٖاٍٰبي ٫٦ى ٬ ٤ -2سجػَٮ 

سز ٬اه٭اٰي يب ىٍه٭ا َٖاٍ ٍى .اسز٬ سً٭يٕ غي٬ٍ ك٥ٛ ا٪بقٯ  ،سًٗيت

ه٭اٰي، ىٍغ٭ٍسي ٦ط٧٭٠ اي٩ ك٥ٛ اسز ٚٯ ٍأي ٍاػى ثٯ اغ١ ىي٭ي، ٖبث١ سؼييي٪هَ

. ه٭اٰي ثبضيسؼييي٪هَ

ي ٚٯ ٦ؼبُار ٖب٪٭٪ي آ٪ٱب س٣ت كيبر، ٖكى ػَائ٥آٍاء غبىٍٮ ىٍثبٍٮ  -428هادُ 

يؿ٭، كجس اثي ٬ يب سًِيَ ىٍػٯ ؿٱبٍ ٬ ثبالسَ اسز ٬ ػ٫بيبر ي٧يي ي٣يٯ س٧ب٦يز 

ي٣يٯ يب ثيص اُ آ٨ اسز ٬ آٍاء غبىٍٮ ٚٯ ٦يِا٨ ىيٯ آ٪ٱب ط٣ض ىيٯ ٚب١٦ ٦ؼ٫يٌ ػس٧ب٪ي





. سيبسي ٬ ٦كج٭يبسي، ٖبث١ َْػب٤ ه٭اٰي ىٍ ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ اسز ػَائ٥ىٍثبٍٮ 

ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ٍأي ىاىٞبٮ س٭أ٤ ثب ٦لٛ٭٦يز ثٯ دَىاهز ىيٯ، اٍش يب  -429 هادُ

ث١ سؼييي٪هَ يب َْػب٤ ثبضي، ُث٭ٍ ٖبٰبي ٤ؾٍَ ٬ ُيب٨ اسز، َٰٞبٮ يٛي اُ ػ٫جٯ

. ٰبي ىيَٟ ٍأي ٪يِ ثٯ سجى آ٨، كست ٦٭ٍى ٖبث١ سؼييي٪هَ يب َْػب٤ اسز ػ٫جٯ

 س٭إْ ٚشجي كٕ سؼييي٪هَ يب ٚٯ قَْي٩ ىي٭ي ثب ىٍ غ٭ٍسي -430 هادُ

ه٭اٰي آ٪ب٨ ػِ ىٍ هػ٭ظ ٍا سبٖف ٫٫ٚي، سؼييي٪هَ يب َْػب٤ه٭اٰي ه٭ى َْػب٤

. ؾي غبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي، ٦س٧٭و ٪يسزغالكيز ىاىٞبٮ يب ٖب

٦ٱ٣ز ىٍه٭اسز يب ىاىه٭اسز سؼييي٪هَ ٬ َْػب٤ ثَاي اضوبظ  -431 هادُ

٦بٮ اُ سبٍين اثالٌ ٍأي ٦ٗي٥ ايَا٨ ثيسز ٬ٍُ ٬ ثَاي اضوبظ ٦ٗي٥ هبٍع اُ ٚط٭ٍ ى٬ 

. ٦ٱ٣ز ٬اه٭اٰي اسز ييب ا٪ٗؿب

َٰٞبٮ سٗبؾبي سؼييي٪هَ يب َْػب٤، هبٍع اُ ٦ٱ٣ز ٦ٍَٗ سٗيي٥ ض٭ى  -432 هادُ

٫٫ٚيٮ يٌٍ ٦٭ػٱي ي٫٭ا٨ ٫ٚي، ىاىٞبٮ غبىٍ ٫٫ٚيٮ ٍأي اثشياء ثٯ يٌٍ ا٬  ٬ ىٍه٭اسز

٪٧بيي ٬ ىٍ غ٭ٍر ٦٭ػٯ ض٫بهش٩ آ٨، َٖاٍ ٖج٭٢ي ىٍه٭اسز ٬ ىٍ َيَ اي٩ٍسييٞي ٦ي

( 178)٧ٰب٨ اسز ٚٯ ىٍ ٦بىٮ  ػٱبر يٌٍ ٦٭ػٯ. ٫ٚيغ٭ٍر َٖاٍ ٍى آ٨ ٍا غبىٍ ٦ي

. اي٩ ٖب٪٭٨ ٦ٍَٗ ضيٮ اسز

: اضوبظ ُيَ كٕ ىٍه٭اسز سؼييي٪هَ يب َْػب٤ ىاٍ٪ي -433 هادُ

، ٬ٚي١ يب ٪٧بي٫يٮ ٖب٪٭٪ي ا٬ ي٣يٯ٦لٛ٭٤ٌ -ا٢ّ 

ضبٚي يب ٦ييي هػ٭غي ٬ يب ٬ٚي١ يب ٪٧بي٫يٮ ٖب٪٭٪ي آ٪ب٨  -ة 

ٖب٪٭٨ ٬ يب يي٤ س٫بست ٦ؼبُار ىاىسشب٨ اُ ػٱز ثَائز ٦شٱ٥، يي٤ ا٪كجبٔ ٍأي ثب  -ح

: ػٱبر سؼييي٪هَه٭اٰي ثٯ ضَف ُيَ اسز -434 هادُ

يي٤ ايشجبٍ اى٢ٯ يب ٦ياٍ٘ اسش٫بىي ىاىٞبٮ  ياىيب -ا٢ّ

٦وب٢ّ ث٭ى٨ ٍأي ثب ٖب٪٭٨  ياىيب -ة

ىاىٍس  اُ ػٱبر ٍى ٪٫يٮ ٍأي يب ٬ػ٭ى يٛييي٤ غالكيز ىاىٞبٮ غبىٍ٘ ياىيب -ح

يي٤ س٭ػٯ ىاىٞبٮ ثٯ اى٢ٯ اثَاُي  ياىيب -ر





ي١٧ اَٞ سؼييي٪هَه٭اٰي ثٯ اسش٫بى يٛي اُ ػٱبر ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ اي٩ ٦بىٮ ثٯ -سجػَٮ

. ض٭ىآيي، ىٍ غ٭ٍر ٬ػ٭ى ػٱز ىيَٟ، ثٯ آ٨ ٥ٰ ٍسييٞي ٦ي

ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ ٬ ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ْٗف ٪سجز ثٯ آ٪ـٯ ٦٭ٍى  -435هادُ 

. ٫ٚي٬اٖى ٬ ٪سجز ثٯ آ٨ ٍأي غبىٍ ضيٮ اسز، ٍسييٞي ٦ي سؼييي٪هَه٭اٰي يب َْػب٤ ه٭اٰي

ه٭اٰي يب َْػب٤ ه٭اٰي قَْي٩ ٍاػى ثٯ ػ٫جٯ ٚيَٓي ٍأي  سؼييي٪هَ -436 هادُ

ٞيَى ٬ ٪سجز ثٯ ؾٍَ ٬ ثب ىٍه٭اسز ٚشجي ٬ دَىاهز ِٰي٫ٯ ىاىٍسي ٦ٍَٗ غ٭ٍر ٦ي

قبثٕ ٖب٪٭٨ ُيب٨ ٪بضي اُ ػ٤َ، ٦سش٤ِ٣ سٗيي٥ ىاىه٭اسز ٬ دَىاهز ِٰي٫ٯ ىاىٍسي ٤

. آيي٩ ىاىٍسي ٦ي٪ي اسز

ي٣يٯ ٪سجز ثٯ ٦لٛ٭٦يز ٚيَٓي ه٭اٰي ٦لٛ٭٤ٌ يب َْػب٤ سؼييي٪هَه٭اٰي -سجػَٮ

غ٭ٍر س٭أ٦ب٨، ٦سش٤ِ٣ دَىاهز ِٰي٫ٯ ىاىٍسي ىٍ ا٦َ ٬ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٪بضي اُ ػ٤َ ثٯ

. ىاىٍسي ٦ي٪ي ٪يسزكٗ٭ٖي ٬ ٍيبيز سطَيٓبر آيي٩

ه٭اٮ، ٦ييي ايسبٍ اُ دَىاهز ِٰي٫ٯ  َٰٞبٮ سؼييي٪هَه٭اٮ يب َْػب٤ -437 هادُ

ىاىٍسي ىي٭اي ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٪بضي اُ ػ٤َ ض٭ى، ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي ٪وسشي٩ ثٯ اي٩ 

. ٫ٚيهبٍع اُ ٪٭ثز ٍسييٞي ٦ي ءاىيب

ه٭اٮ ُ٪يا٪ي ثبضي، كست ٦٭ٍى اُ  َٰٞبٮ سؼييي٪هَه٭اٮ يب َْػب٤ -438 هادُ

ٍسي ٦َك٣ٯ سؼييي٪هَ يب َْػب٤ ىٍ ا٦َي ٚٯ ثٯ ٦٭ػت آ٨ ُ٪يا٪ي دَىاهز ِٰي٫ٯ ىاى

. َٞىىاسز، ٦ًبِ ٦ي

ه٭اٮ ثبيي كست ٦٭ٍى، ىٍه٭اسز يب  سؼييي٪هَه٭اٮ يب َْػب٤ -439 هادُ

ىاىه٭اسز ه٭ى ٍا ثٯ ىْشَ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي ٪وسشي٩ يب سؼييي٪هَ ٬ يب ىْشَ ُ٪يا٨ 

١٦ ثَ ٪ب٤ ثالْبغ٣ٯ آ٨ ٍا طجز ٫ٚي ٬ ٍسييي ٦طزىْشَ ىاىٞبٮ يب ُ٪يا٨ ثبيي . سس٣ي٥ ٫ٚي

اٍين سس٣ي٥ ٬ ض٧بٍٮ طجز ثٯ ه٭اٮ ٬ قَِ ىي٭اي ا٬، ر سؼييي٪هَه٭اٮ يب َْػب٤

٫٫ٚيٮ ثيٰي ٬ ٧ٰب٨ ض٧بٍٮ ٬ سبٍين ٍا ىٍ ىاىه٭اسز يب ىٍه٭اسز سؼييي٪هَ ٬  سٗيي٥

ىْشَ . ٬ىشه٭اٰي ٦لس٭ة ٦يسبٍين ٦ِث٭ٍ سبٍين سؼييي٪هَ يب َْػب٤. َْػب٤ ىٍع ٫ٚي

ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ يب ُ٪يا٨ ٣ٛ٦ّ اسز دس اُ طجز سٗبؾبي سؼييي٪هَ يب َْػب٤، 





. ثالْبغ٣ٯ آ٨ ٍا ثٯ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي ٪وسشي٩ اٍسب٠ ٫ٚي

ه٭اٰي ىٍ ٦ٱ٣ز ٦ٍَٗ غ٭ٍر  ه٭اٰي يب َْػب٤ ٚٯ سؼييي٪هَىٍ غ٭ٍسي -سجػَٮ

ٮ يب دس اُ ٍْى ٪ٗع، د٬َ٪يٮ ٍا ٞيَى، ىْشَ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي ٪وسشي٩، ثالْبغ١

. ٫ٚيكست ٦٭ٍى، ثٯ ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ يب ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ اٍسب٠ ٦ي

ه٭اٰي ْبٖي  َٰٞبٮ ىٍه٭اسز يب ىاىه٭اسز سؼييي٪هَه٭اٰي يب َْػب٤ -440هادُ 

ٍا ثٯ يٛي اُ ضَايف ٖب٪٭٪ي ثبضي، ٦ييَ ىْشَ ىاىٞبٮ ٪وسشي٩، نَِ ى٬ ٬ٍُ، ٪ٗبيع آ٨

٫ٚي سب نَِ ىٮ ٬ٍُ اُ سبٍين اثالٌ، ى٫ٰيٮ ايال٤ ٬ اهكبٍ ٦ي ٫٫ٚيٮ يب ىاىه٭اسزىٍه٭اسز

ؿ٫ب٪ـٯ ىٍ ٦ٱ٣ز ٦ٍَٗ، ٍْى ٪ٗع غ٭ٍر ٪ٟيَى ٬ ىٍ غ٭ٍسي . ٪ٗبيع ٦ٌٚ٭ٍ ٍا ٍْى ٫ٚي

ٚٯ ىٍه٭اسز يب ىاىه٭اسز سؼييي٪هَ يب َْػب٤ هبٍع اُ ٦ٱ٣ز ٖب٪٭٪ي سٗيي٥ ض٭ى، ٦ييَ 

اي٩ َٖاٍ كست . ٍسب٪ي سب َٖاٍ ٦ٗشؿي ٍا غبىٍ ٫ٚياىٞبٮ ٦يىْشَ، د٬َ٪يٮ ٍا ثٯ ٪هَ ٍئيس ى

. ٦٭ٍى ٖبث١ ايشَاؼ ىٍ ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ ٬ يب ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ اسز

ه٭اٮ ىٍه٭اسز يب ىاىه٭اسز  َٰٞبٮ سؼييي٪هَه٭اٮ يب َْػب٤ -441 هادُ

ٍه٭اسز سؼييي٪هَ يب َْػب٤ ٍا ٦سشَى ٫ٚي، ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي ٪وسشي٩، َٖاٍ ٍى ى

ؿ٫ب٪ـٯ د٬َ٪يٮ ثٯ ٦َػى . ٫ٚييب اثكب٠ ىاىه٭اسز سؼييي٪هَ يب َْػب٤ ٍا غبىٍ ٦ي

سؼييي٪هَ يب َْػب٤ اٍسب٠ ضيٮ ثبضي، َٖاٍ ٍى ىٍه٭اسز يب اثكب٠ ىاىه٭اسز 

. ض٭ىسؼييي٪هَ يب َْػب٤ س٭سف ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ يب ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ غبىٍ ٦ي

. سؼييي٪هَ يب َْػب٤ ٦ؼيى، دٌيَْشٯ ٪يسز ىٍ َٰ كب٠، ىٍه٭اسز يب ىاىه٭اسز

ٰبي سًِيَي ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ىاىسشب٨ اُ ك٥ٛ ىٍ س٧ب٤ ٦لٛ٭٦يز -442 هادُ

س٭ا٪ي ديص اُ دبيب٨ ٦ٱ٣ز ي٣يٯ ٦يغبىٍٮ ىٍه٭اسز سؼييي٪هَ ٪َٛىٮ ثبضي، ٦لٛ٭٤ٌ

سؼييي٪هَه٭اٰي ثب ٍػ٭و ثٯ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ك٥ٛ، كٕ سؼييي٪هَه٭اٰي ه٭ى ٍا 

ىٍ اي٩. ىٍه٭اسز سؼييي٪هَ ٍا ٦سشَى ٪٧بيي ٬ سٗبؾبي سوٓيّ ٦ؼبُار ٫ٚي اسٗبـ يب

 ا٢ًبىٮ ثب كؿ٭ٍ ىاىسشب٨ ثٯ ٦٭ؾ٭و ٍسييٞي ٬ سب غ٭ٍر، ىاىٞبٮ ىٍ ٬ٖز ْ٭ٔ

. اي٩ ك٥ٛ ىاىٞبٮ ٖكًي اسز. ٫ٚييٙ ؿٱب٤ٍ ٦ؼبُار سًيي٩ ضيٮ ٍا ٚسَ ٦ي

. اسز ض٭ى، ٖكًيآٍائي ٚٯ ىٍ ٦َك٣ٯ سؼييي٪هَ غبىٍ ٦ي -443 هادُ





٦َػى ٍسييٞي ثٯ ىٍه٭اسز سؼييي٪هَ اُ آٍاء ٬ سػ٧ي٧بر ىاىٞبٮ -444هادُ 

اي اُ ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ اسز ٚٯ ٦كبثٕ ثب ضَايف ٦ٍَٗ ىٍ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨، ضًجٯ

ه٭اٰي اُ آٍاء ٬ ٦َػى َْػب٤. َٞىىاي٩ ٖب٪٭٨ ٬ ثب اثالٌ ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ سًيي٩ ٦ي

اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨، ىي٭ا٨ يب٢ي  ػَائ٬٥يژٮ ٍسييٞي ثٯ  سػ٧ي٧بر ىاىٞبٮ ٚيَٓي يٙ

. ٚط٭ٍ اسز

. آٍاء ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ىٍ س٧ب٦ي ٦٭اٍى ٖبث١ سؼييي٪هَه٭اٰي اسز -445هادُ 

ىٍه٭اسز سؼييي٪هَ اُ آٍاء ٬ سػ٧ي٧بر ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨  -446هادُ 

ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ يب ؿ٫ب٪ـٯ س٭ا٨ ثٯ ىْشَ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ك٥ٛ يب ىْشَ ٍا ٦ي

ض٭ى ثٯ ىْشَ ٚب٪٭٨ اغالف ٬ ق١ٓ يب ٪٭ػ٭ا٨ ىٍ ٚب٪٭٨ اغالف ٬ سَثيز ٪ٟٱياٍي ٦ي

. سَثيز سس٣ي٥ ٪٧٭ى

ىٍه٭اسز سؼييي٪هَ اُ آٍاء ٬ سػ٧ي٧بر ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨  -447هادُ 

٬ٚي١ آ٪ب٨ ثٯ س٭ا٪ي س٭سف ٪٭ػ٭ا٨ يب ٢٬ي يب سَدَسز ٖب٪٭٪ي ق١ٓ يب ٪٭ػ٭ا٨ ٬ يب٦ي

س٭ا٪ي ىاىسشب٨ ٪يِ َٰٞبٮ آٍاء ٬ سػ٧ي٧بر ىاىٞبٮ ٍا ٦وب٢ّ ٖب٪٭٨ ثيا٪ي ٦ي. ي١٧ آيي

س٭ا٪ي ْٗف اُ ك٥ٛ ٦َث٭ـ ثٯ ؾٍَ ٬ ٦ييي هػ٭غي ٦ي. ىٍه٭اسز سؼييي٪هَ ٪٧بيي

ُيب٨ يب ثَائز يب َٖاٍ ٫٦ى يب ٦٭ٖ٭ْي يب س٣ًيٕ سًٗيت ٬ يب َٖاٍ ثبيٟب٪ي َٚى٨ د٬َ٪يٮ 

. ٰي ٫ٚيه٭اسؼييي٪هَ

 

كيفيت رسيذگي دادگاُ تجذيذًظر استاى  -فصل دٍم

ٰب دس اُ ٬غ٭٠ ثٯ ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ ثٯ سَسيت ىٍ ىْشَ  د٬َ٪يٮ -448 هادُ

١ٚ يب ىٍ غ٭ٍر سأسيس ٬اكي ٍايب٪ٯ ٬ ٍيبيز ٦ٍَٗار ٍاػى ثٯ ىاىٍسي ا٢ٛش٬َ٪يٛي 

ي٣ٯ ٍئيس ١ٚ ٬سض٭ى ٬ ثب ٍيبيز سَسيت ضًت ىاىٞبٮ، ثٯ ىٍ اي٩ ٬اكي طجز ٦ي

ىاىٞسشَي اسشب٨ يب ٦ًب٨٬ ا٬ ٬ يب يٛي اُ ٍؤسبي ضًت ثٯ ا٪شوبة ٬ي ثب ٍيبيز 

ٰبي ٖؿبئي ٚٯ سب٦ب٪ٯ  اي ىٍ ك٭ُٮسوػع ضًت ٬ سَسيت ٬غ٭٠ اُ قَيٕ سب٦ب٪ٯ ٍايب٪ٯ

. ض٭ىاي ىاٍ٪ي، اٍػبو ٦ي ٍايب٪ٯ





ىٍ  ٫ٚي، ٦َٟ٪٭ثز ٍسييٞي ٦يٰب ثٯىاىٞبٮ ثٯ سَسيت ٬غ٭٠ د٬َ٪يٮ -449 هادُ

. ٚٯ ثٯ ٦٭ػت ٖب٪٭٨، ٍسييٞي هبٍع اُ ٪٭ثز ؾ٬ٍَي ثبضي٦٭اٍىي

ىاٍ ضي٨ اكسبسبر ي٧٭٦ي ض٭ى، ثب ي ٚٯ ٦٭ػت ػَيلٯػَائ٥ثٯ  -سجػَٮ 

ىٍه٭اسز ىاىسشب٨ غبى٫٫ٍٚيٮ ٚيَٓه٭اسز ٬ ٦٭اْٗز ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨، هبٍع 

. ض٭ىاُ ٪٭ثز ٍسييٞي ٦ي

ي ٍا ثٍَسي ٬ ِٞاٍش ػب٦ى آ٨ ٍا سٱيٯ ٰبي اٍػبوٍئيس ضًجٯ، د٬َ٪يٮ -450هادُ 

اي٩ يؿ٭، . ىٰيىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ اٍػبو ٦ي ي٫ٚي ٬ يب ثٯ ٪٭ثز ثٯ يٛي اُ ايؿب٦ي

ِٞاٍش د٬َ٪يٮ ٍا ٚٯ ٦شؿ٩٧ ػَيب٨ آ٨ ٬ ثٍَسي ٚب١٦ ىٍ هػ٭ظ سؼييي٪هَه٭اٰي ٬ 

ِٞاٍش ىٍ هالغٯ اي٩ . ٫ٚيػٱبر ٖب٪٭٪ي آ٨ اسز، سٱيٯ ٬ ىٍ ػ٣سٯ ىاىٞبٮ َٖائز ٦ي

: ٪٧بييض٭ى ٬ سذس ىاىٞبٮ ثٯ ضَف ُيَ اسوبً سػ٧ي٥ ٦يد٬َ٪يٮ ىٍع ٦ي

٫ٚي ٬ د٬َ٪يٮ ٚٯ سلٗيٗبر ٪بٖع ثبضي، َٖاٍ ٍْى ٪ٗع غبىٍ ٦يىٍ غ٭ٍسي -ا٢ّ

َْسشي سب دس اُ ٍا ٪ِى ىاىسَاي غبى٫٫ٍٚيٮ ٚيَٓه٭اسز يب ىاىٞبٮ غبىٍ ٫٫ٚيٮ ٍأي ٦ي

٪هَ ايبىٮ ٫ٚي ٬ يب ىاىٞبٮ آ٨ ٍا ثي٨٬ انٱبٍ ا٪ؼب٤ ىسش٭ٍ ىاىٞبٮ سؼييي ٪هَ اسشب٨،

. ى ٦جبىٍر ثٯ ا٪ؼب٤ سلٗيٗبر ٪٧بييس٭ا٪ي ه٭ ٪هَ ٦يسؼييي

َٰٞبٮ ٍأي غبىٍٮ اُ ٪٭و َٖاٍ ثبضي ٬ سلٗيٗبر يب اٖيا٦بر ىيَٟ ؾ٬ٍَي  -ة

غبىٍ ٫٫ٚيٮ ٪جبضي ٬ َٖاٍ ٦كبثٕ ٦ٍَٗار غبىٍ ضيٮ ثبضي، آ٨ ٍا سأييي ٬ د٬َ٪يٮ ثٯ ىاىٞبٮ 

٪هَ يٗييٮ ثٯ ٪ٗؽ ىاضشٯ ثبضي، ٬ ؿ٫ب٪ـٯ ثٯ َٰ ي٣ز ىاىٞبٮ سؼيييض٭ى  ىٮ ٦يَٖاٍ ايب

اسز ض٭ى ٬ آ٨ ىاىٞبٮ، ٣ٛ٦ّ د٬َ٪يٮ ثَاي ٍسييٞي ثٯ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ َٖاٍ ايبىٮ ٦ي

. هبٍع اُ ٪٭ثز ٍسييٞي ٫ٚي

َٰٞبٮ ٍأي س٭سف ىاىٞبٰي ٚٯ غالكيز ًاسي يب ٦ل٣ي ٪ياٍى غبىٍ ض٭ى،  -ح

سشب٨، ٍأي ٍا ٪ٗؽ ٬ د٬َ٪يٮ ٍا ثٯ ٦َػى غب٢ق اٍسب٠ ٬ ٦َاست ٍا ثٯ ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ ا

. ٫ٚيىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي ايال٤ ٦يىا

ي٣يٯ ثٯ اسٱب٤ اٍسٛبة آ٨ ٦لٛ٭٤ ضيٮ ثٯ َْؼ طج٭ر، اَٞ ي٣٧ي ٚٯ ٦لٛ٭٤ٌ -ر

يت ػ٤َ ٪ج٭ىٮ يب ثٯ ٢لبل ض٧٭٠ يٓ٭ ي٧٭٦ي ٬ يب سبيَ ػٱبر ٖب٪٭٪ي ٦شٱ٥ ٖبث١ سًٕ





. ٫ٚيغبىٍ ٦ي ٪جبضي، ٍأي ٦ٗشؿي

٪هَ ثالْبغ٣ٯ ىسش٭ٍ ث٭ٍ ىٍ ث٫يٰبي ْ٭ٔ، ىاىٞبٮ سؼيييىٍ َيَ اُ ٦٭اٍى ٦ِ -ص

ٚٯ كؿ٭ٍضب٨ ؾ٬ٍَي اسز سًيي٩ ٬ٖز ٍسييٞي ٬ اكؿبٍ قَْي٩ ٬ س٧ب٤ اضوبغي ٍا 

ىٍ َٰ كب٠ . س٭ا٪٫ي ضوػبً كبؾَ ض٭٪ي يب ٬ٚي١ ٦ًَْي ٫٫ٚيقَْي٩ ٦ي. ٫ٚيغبىٍ ٦ي

. ٦ب٪ى اُ ٍسييٞي ٪يسزيي٤ كؿ٭ٍ يب يي٤ ٦ًَْي ٬ٚي١ 

ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ٍسييٞي ىٍ ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨، ٦سش٤ِ٣ سًيي٩  -451هادُ 

٬ٖز ٬ اكؿبٍ قَْي٩ اسز، ٍسييٞي ثب كؿ٭ٍ ىاىسشب٨ ضٱَسشب٨ ٦َِٚ اسشب٨ يب يٛي اُ 

: ض٭ىاي٩ ٖب٪٭٨ ثٯ سَسيت ُيَ ا٪ؼب٤ ٦ي( 300)٦ًب٬٪ب٨ يب ىاىيبٍا٨ ٬ي ٬ ثب ٍيبيز ٦بىٮ 

ا٦بر ا٪ؼب٤ ضيٮ س٭سف يٛي اُ َٖائز ِٞاٍش د٬َ٪يٮ ٬ سلٗيٗبر ٬ اٖي -ا٢ّ

ىاىٞبٮ  يايؿب

قَف سإاالر ال٤ُ ٬ سلٗيٕ اُ قَْي٩ س٭سف ٍئيس يب ٦سشطبٍ ٬ اسش٧بو  -ة

ىْبييبر آ٪ب٨ 

ٚست اقالو اُ ضٱ٭ى ٬ ٦ك٣ًب٨ ىٍ غ٭ٍر ٤٬ِ٢  -ح 

ا ٦ييي انٱبٍ يٗييٮ ىاىسشب٨ يب ٪٧بي٫يٮ ا٬ ٬ اسش٧بو انٱبٍار ضبٚي ي -ر

آ٪ب٨  يغي ٬ آهَي٩ ىْبييبر ٦شٱ٥ يب ٬ٚالهػ٭

َٖاٍ ٦ًبي٫ٯ ٦ل١ ٬ سلٗيٕ ٦ل٣ي س٭سف ٍئيس ىاىٞبٮ يب ثب سًيي٩ ا٬  -452 هادُ

ؿ٫ب٪ـٯ ٦ل١ اػَاي َٖاٍ، هبٍع اُ ك٭ُٮ . ض٭ىس٭سف يٛي اُ ٦سشطبٍا٨ ضًجٯ اػَاء ٦ي

ٍاٍ ٍا اُ ىاىٞبٮ ٦ل١ س٭ا٪ي اػَاي ٖٔؿبئي ٦َِٚ اسشب٨ ثبضي، ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ ٦ي

ٖؿبئي اسشب٨ ىيَٟي ٚٯ ٦ل١ اػَاي َٖاٍ ىٍ ك٭ُٮ ٦َث٭ـ ىٍه٭اسز ٫ٚي ٬ ىٍغ٭ٍسي

. ٪يبثز ٖؿبئي ثٯ ىاىٞبٮ ٪وسشي٩ ٦ل١، ىٍه٭اسز اػَاي َٖاٍ ٪٧بيي يثبضي، ثب ايكب

َٰٞبٮ ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨، كؿ٭ٍ ضوػي ٍا ٚٯ ُ٪يا٪ي اسز  -453 هادُ

ؿ٫ب٪ـٯ ُ٪يا٨ . ٫ٚي٤ ا٬ ٍا ثٯ ٦سإ٠٬ ُ٪يا٨ يب ثبُىاضشٟبٮ غبىٍ ٦يال٤ُ ثيا٪ي، ىسش٭ٍ ايِا

س٭ا٪ي ثب ٚست ٦٭اْٗز ٦َػى ٖؿبئي ٚٯ يب ثبُىاضشٟبٮ ىٍ ٦ل١ ىيَٟي ثبضي، ىاىٞبٮ ٦ي

٪هَ ٬ي ُ٪يا٪ي اسز، ىسش٭ٍ ىٰي ٚٯ ٦شٱ٥ ُ٪يا٪ي ثٯ ق٭ٍ ٦٭ٖز سب دبيب٨ ٦شٱ٥ سلز





. ٬ىٍسييٞي ىٍ ُ٪يا٨ ٪ِىيٙ ٦ل١ ىاىٞبٮ ٪ٟٱياٍي ش

اكؿبٍ، ػ٣ت، ٍسييٞي ثٯ اى٢ٯ، غي٬ٍ ٍأي ٬ سبيَ سَسيجبر ىٍ  -454 هادُ

. ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ ٦كبثٕ ٖ٭ايي ٬ ٦ٍَٗار ٦َك٣ٯ ٪وسشي٩ اسز

ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ دس اُ سطٛي١ ػ٣سٯ ٍسييٞي ٬ ايال٤ هش٥  -455 هادُ

: ٫ٚيىاىٍسي ثٯ ضَف ُيَ اسوبً سػ٧ي٥ ٦ي

ه٭اٰي ٦كبثٕ اى٢ٯ ٦٭ػ٭ى ىٍ د٬َ٪يٮ ٬ قجٕ سؼييي٪هََٰٞبٮ ٍأي ٦٭ٍى  -ا٢ّ

. ٫ٚيىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي ايبىٮ ٦يٍأي ٍا سأييي ٬ د٬َ٪يٮ ٍا ثٯ ىا ىٮ ثبضيٖب٪٭٨ غبىٍ ش

َٰٞبٮ ٦شٱ٥ ثٯ ػٱبر ٖب٪٭٪ي ٖبث١ سًٗيت ٪جبضي يب ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨،  -ة 

ثٯ َٰ ى٢ي١، ثَائز ٦شٱ٥ ٍا اكَاُ ٫ٚي، ٍأي سؼييي٪هَه٭اسشٯ ٍا ٪ٗؽ ٬ ٍأي ٦ٗشؿي 

 يي٪هَ ٪َٛىٮ ثبضي ٬ ؿ٫ب٪ـٯ ي٣يٯ ىٍه٭اسز سؼي٫ٚي، َٰؿ٫ي ٦لٛ٭٤ٌغبىٍ ٦ي

. ض٭ىْ٭ٍي آُاى ٦يٮ ىسش٭ٍ ىاىٞبٮ ي٣يٯ ُ٪يا٪ي ثبضي، ة٦لٛ٭٤ٌ

ؿ٫ب٪ـٯ ٍأي سؼييي٪هَه٭اسشٯ ٍا ٦وب٢ّ ٖب٪٭٨ سطويع ىٰي ثب اسشيال٠ ٬  -ح 

. ٫ٚيٍأي ٦ي يي، آ٨ ٍا ٪ٗؽ ٬ ىٍ ٦بٰيز، ا٪طبًَٚ ٦جب٪ي ٬ ٦سش٫ي ٖب٪٭٨

يي٤ ٍيبيز سطَيٓبر ىاىٍسي، ٦٭ػت ٪ٗؽ ٍأي ٪يسز، ٦َٟ آ٪ٛٯ  -سجػَٮ 

. ايشجبٍي ٍأي ض٭ى٦٭ػت ثياي اُ ا٧ٰيز ثبضي ٚٯ سطَيٓبر ٦ٌٚ٭ٍ ثٯ ىٍػٯ

َٰٞبٮ اُ ٍأي غبىٍٮ ىٍه٭اسز سؼييي٪هَ ض٭ى ٬ اُ ٦شٱ٥ سأ٦ي٩ أهٌ  -456 هادُ

٪طيٮ ثبضي يب َٖاٍ سأ٦ي٩ ثب ػ٤َ ٬ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٦ييي هػ٭غي ٦ش٫بست ٪جبضي، ىاىٞبٮ 

سؼييي٪هَ اسشب٨ ىٍ غ٭ٍر اٖشؿبء ٍأسبً يب ثٯ ىٍه٭اسز ىاىسشب٨، ضبٚي يب ٦ييي 

. ٫ٚي ٬ اي٩ سػ٧ي٥ ٖكًي اسز ٥ٰ، سأ٦ي٩ ٦ش٫بست أهٌ ٦يهػ٭غي ٬ يب ٦ز

اَٞ ٍأي سؼييي٪هَه٭اسشٯ اُ ٪هَ سًيي٩ ٦طوػبر قَْي٩ يب سًيي٩  -457 هادُ

ثٯ يب هسبٍر ٬ يب ٦٭اٍىي ثيٕ ي١٧ ثب ٖب٪٭٨، اكشسبة ٦لٛ٭٤ٌ٪٭و ٬ ٦يِا٨ ٦ؼبُار، سف

ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ  ٪هيَ آ٨، ٦شؿ٩٧ اضشجبٰي ثبضي ٚٯ ثٯ اسبس ٍأي، ٢ك٧ٯ ٬اٍى ٪سبُى،

. ىٰي٫ٚي ٬ سٌَٚ ال٤ُ ٍا ثٯ ىاىٞبٮ ٪وسشي٩ ٦ي اسشب٨، ٍأي ٍا اغالف ٬ آ٨ ٍا سأييي ٦ي

س٭ا٪ي ٦ؼبُار سًِيَي يب اٖيا٦بر سأ٦ي٫ي ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ ٪٧ي -458 هادُ





٬ سَثيشي ٦ٍَٗ ىٍ ك٥ٛ سؼييي٪هَه٭اسشٯ ٍا سطييي ٫ٚي، ٦َٟ ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ٦ؼبُار 

٤ ٪وسشي٩ ثَهالِ ػٱبر ٖب٪٭٪ي، ٧ٚشَ اُ كيا١ٖ ٦يِا٪ي ثبضي ٚٯ ٖب٪٭٨ ٦ٍَٗ ىٍ كٙ

ىٍ . ه٭اٰي ضبٚي ٬ يب ىاىسشب٨ َٖاٍ َْٞشٯ ثبضي٦ٍَٗ ىاضشٯ ٬ اي٩ ا٦َ ٦٭ٍى سؼييي٪هَ

اي٩ ٦٭اٍى، ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ ثب سػليق ك٥ٛ، ٪سجز ثٯ سًيي٩ كيا١ٖ ٦ؼبُاسي ٚٯ 

. ٫ٚيٖب٪٭٨ ٦ٍَٗ ىاضشٯ اسز، اٖيا٤ ٦ي

ي٣يٯ ٍا ٦سشلٕ سوٓيّ َٰٞبٮ ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨، ٦لٛ٭٤ٌ -459 هادُ

س٭ا٪ي ثٯ ٪ل٭ ٦سشي٠ ٦ؼبُار ا٬ ٍا ىٍ كي٬ى ٦ؼبُار ثيا٪ي، ؾ٩٧ سأييي اسبس ك٥ٛ ٦ي

. ي٣يٯ سٗبؾبي سؼييي٪هَ ٪َٛىٮ ثبضيٖب٪٭٨ سوٓيّ ىٰي، َٰؿ٫ي ٦لٛ٭٤ٌ

ٍسييٞي، ىٍ ٧ٰب٨  ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ ٣ٛ٦ّ اسز دس اُ هش٥ -460هادُ 

ٍأي  يَْغز ٬ كياٚظَ نَِ يٙ ٰٓشٯ، ا٪طبػ٣سٯ ٬ ىٍ غ٭ٍر يي٤ ا٦ٛب٨ ىٍ ا٢٬ي٩ 

. سو٣ّ اُ غي٬ٍ ٍأي ىٍ ٦ٱ٣ز ٦ٍَٗ ٦٭ػت ٦لٛ٭٦يز ا٪شهب٦ي سب ىٍػٯ ؿٱبٍ اسز. ٫ٚي

ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ٍأي ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ ثَ ٦لٛ٭٦يز ٦شٱ٥ ثبضي  -461 هادُ

يؾ يٙ اُ ٦َاك١ ىاىٍسي ٪وسشي٩ ٬ سؼييي٪هَ كبؾَ ٪ج٭ىٮ ٬ ٦شٱ٥ ٬ يب ٬ٚي١ ا٬ ىٍ ٮ

 ٬ اليلٯ ىْبييٯ يب ايشَاؾيٯ ٥ٰ ٪ياىٮ ثبضي، ٍأي ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ نَِ 

ثيسز ٬ٍُ دس اُ اثالٌ ٬اًٖي ثٯ ٦شٱ٥ يب ٬ٚي١ ا٬، ٖبث١ ٬اه٭اٰي ٬ ٍسييٞي ىٍ ٧ٰب٨ 

. ض٭ى، ٖكًي اسزٍأيي ٚٯ ىٍ اي٩ ٦َك٣ٯ غبىٍ ٦ي. ىاىٞبٮ اسز

 

كيفيت رسيذگي ديَاى عالي كشَر  -فصل سَم

ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ىٍ سٱَا٨ ٦سشَٗ اسز ٬ ضًت آ٨ اُ ٍئيس ٬ ى٬  -462 هادُ

اي٩ ٖب٪٭٨ ( 428)ه٭اٰي ىٍ ػَائ٥ ٦٭ؾ٭و ٦بىٮ  ض٭ى ٬ ٦َػى َْػب٦٤سشطبٍ سطٛي١ ٦ي

. اسز

٬نبيّ س٭ا٪٫ي ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ثٯ سًياى ال٤ُ يؿ٭ ٦ًب٨٬ ىاٍى ٚٯ ٦ي -463 هادُ

. ٦سشطبٍ ٍا ثَ يٱيٮ ٞيَ٪ي

: ه٭اٰي ثٯ َٖاٍ ُيَ اسزػٱبر َْػب٤ -464 هادُ





ٮ سٗػيَ ٦شٱ٥ ٬ ٦ؼبُار ٖب٪٭٪ي ا٬ اىيبي يي٤ ٍيبيز ٖ٭ا٪ي٩ ٦َث٭ـ ة -ا٢ّ 

ايشجبٍي ر ٫٦ؼَ ثٯ ثياي اُ ا٧ٰياىيبي يي٤ ٍيبيز اغ٭٠ ىاىٍسي ثب ىٍػٯ -ة 

ٍأي ىاىٞبٮ 

يي٤ ا٪كجبٔ ٦سش٫يار ثب ٦ياٍ٘ ٦٭ػ٭ى ىٍ د٬َ٪يٮ  -ح 

ٰب ثٯ سَسيت ٬غ٭٠، ىٍ ىْشَ ١ٚ يب ىٍ غ٭ٍر سأسيس ٬اكي د٬َ٪يٮ -465 هادُ

ض٭ى ٬ ٍايب٪ٯ ىٍ اي٩ ٬اكي ثب ٍيبيز ٦ٍَٗار ٍاػى ثٯ ىاىٍسي ا٢ٛش٬َ٪يٛي طجز ٦ي

ا٨ ثٯ س٭سف ٍئيس ىي٭ا٨ يب ٦ًب٨٬ ا٬ ٬ ىٍ َيبة آ٪ب٨، س٭سف يٛي اُ ٍؤسبي ضًت ىي٭

اي ثب ٍيبيز سوػع ضًت ٬ ا٪شوبة ٍئيس ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ٬ اُ قَيٕ سب٦ب٪ٯ ٍايب٪ٯ

.  ض٭ىسَسيت ٬غ٭٠، ثٯ يٛي اُ ضًت ىي٭ا٨ اٍػبو ٦ي

٫٫ٚي، ٦َٟ ٰب ٍسييٞي ٦يضًت ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ثٯ ٪٭ثز ثٯ د٬َ٪يٮ -466 هادُ

ي ٚٯ ثٯ ػَائ٥ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ثٯ ٦٭ػت ٖب٪٭٨، ٍسييٞي هبٍع اُ ٪٭ثز ٦ٍَٗ ثبضي يب ىٍ 

ىاٍ ضي٨ اكسبسبر ي٧٭٦ي ض٭ى ٬ يب٢ي ٚط٭ٍ ٦٭ػت ػَيلٯ سطويع ٍئيس ىي٭ا٨

. ٍسييٞي هبٍع اُ ٪٭ثز ؾ٬ٍَر ىاضشٯ ثبضي

آ٪ٱب ٍا ٰبي اٍػبيي ٍا ه٭ى ثٍَسي ٬ ِٞاٍش ػب٦ى ضًجٯ، د٬َ٪يٮٍئيس -467 هادُ

. ىٰي ضًجٯ ثٯ ي٫٭ا٨ يؿ٭ ٧٦يِ اٍػبو ٦ي ي٫ٚي ٬ يب ثٯ ٪٭ثز ثٯ يٛي اُ ايؿبس٫هي٥ ٦ي

ه٭اٰي يؿ٭ ٧٦يِ، ِٞاٍش د٬َ٪يٮ ٍا ٚٯ ٦شؿ٩٧ ػَيب٨ آ٨ ٬ ثٍَسي ٚب١٦ ىٍثبٍٮ َْػب٤

 .٫ٚي٬ ػٱبر ٖب٪٭٪ي آ٨ اسز ثٯ غ٭ٍر ٦سشي٠ سٱيٯ ٬ ثٯ ٍئيس ضًجٯ سس٣ي٥ ٦ي

٬ ٧٦يِ ىٍ كي٩ س٫هي٥ ِٞاٍش اُ َٰ يٙ اُ ٖؿبسي َٰٞبٮ ٍئيس يب يؽ -سجػَٮ 

ا٪ي، سو٣ّ اُ ٦٭اى ٖب٪٭٪ي، يب يي٤ ٍيبيز ٦جب٪ي ٖؿبئي ٬ ٚٯ ىٍ آ٨ د٬َ٪يٮ ىهب٢ز ىاضشٯ

يب اي٧ب٠ ََؼ ٦طبٰيٮ ٫ٚي، آ٨ ٍا ثٯ ق٭ٍ ٦ط٬َف ٬ ثب اسشيال٠ ىٍ ِٞاٍش ه٭ى ٦شٌَٚ 

اىسشب٨ ا٪شهب٦ي ٖؿبر ثٯ ىسش٭ٍ ٍئيس ضًجٯ، ٬ٍ٪٭ضشي اُ اي٩ ِٞاٍش ثَاي ى. ض٭ى٦ي

. َٞىىاٍسب٠ ٦ي

ٍ ثي٨٬ اكؿبٍ قَْي٩ ىي٭ي يب ٍسييٞي َْػب٦ي ىٍ ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ -468 هادُ

. ٨ ٍا ال٤ُ ثيا٪يضًجٯ ٍسييٞي ٫٫ٚيٮ كؿ٭ٍ آ٪ب آ٪ٛٯض٭ى، ٦َٟ آ٪ب٨ ا٪ؼب٤ ٦ي ي٬ٚال





. ض٭٪يٞب٨ ٦٭ػت سأهيَ ىٍ ٍسييٞي ٬ اسوبً سػ٧ي٥ ٪يسزيي٤ كؿ٭ٍ اكؿبٍ

٦٭ٖى ٍسييٞي، يؿ٭ ٧٦يِ، ِٞاٍش د٬َ٪يٮ ٬ ٦ٓبى ا٬ٍاٖي ٍا ٚٯ ىٍ  -469 هادُ

س٭ا٪٫ي ثب اػبُٮ آ٪ب٨، ىٍ غ٭ٍر كؿ٭ٍ، ٦ي ي٫ٚي ٬ قَْي٩ يب ٬ٚالال٤ُ اسز َٖائز ٦ي

٧ٰـ٫ي٩ ىاىسشب٨ ١ٚ يب ٪٧بي٫يٮ ٬ي ثب كؿ٭ٍ . ٍئيس ضًجٯ، ٦كب٢ت ه٭ى ٍا انٱبٍ ىاٍ٪ي

ي٫ٯ يب ٖؽ يب اثَا٤ ٍأي ٦ًشَؼٌ٪سجز ثٯ ٨ ىٍ ضًجٯ ثٯ ق٭ٍ ٦سشي٠، ٦سش٫ي ٬ ٦ٛش٭ة

ضًجٯ ثب س٭ػٯ ثٯ ٦لش٭يبر  يسذس ايؿب. ٫ٚي  ه٭ى ٍا ايال٤ ٦ي ه٭اسشٯ، ٪هَ َْػب٤

د٬َ٪يٮ ٬ ٦ٓبى ِٞاٍش ٬ ٦كب٢ت انٱبٍ ضيٮ، ثب ىٍع ٪هَ ىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ يب ٪٧بي٫يٮ 

: ٫٫ٚي ٬ي ىٍ ٦ش٩ ىاى٪ب٦ٯ، ثٯ ضَف ُيَ اسوبً سػ٧ي٥ ٦ي

٬ اى٢ٯ ٦٭ػ٭ى ىٍ د٬َ٪يٮ ثبضي ثب اثَا٤ آ٨، د٬َ٪يٮ ٍا  اَٞ ٍأي ٦كبثٕ ٖب٪٭٨ -ا٢ّ

. ٪٧بي٫يثٯ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي ايبىٮ ٦ي

َٰٞبٮ ٍأي ٦وب٢ّ ٖب٪٭٨، يب ثي٨٬ س٭ػٯ ثٯ اى٢ٯ ٬ ٦ياًْبر قَْي٩ غبىٍ  -ة 

اي اُ ا٧ٰيز ثبضي ٍػٯضيٮ ثبضي يب ٍيبيز سطَيٓبر ٖب٪٭٪ي ٪طيٮ ٬ آ٨ سطَيٓبر ثٯ ى

ٍأي ض٭ى، ضًجٯ ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ، ٍأي ٍا ٪ٗؽ ٬ ثٯ ضَف ُيَ  ايشجبٍي ٚٯ ٦٭ػت ثي

: ٫ٚياٖيا٤ ٦ي

ي٣يٯ ثٯ اسٱب٤ اٍسٛبة آ٨ ٦لٛ٭٤ ضيٮ ثٯ َْؼ طج٭ر، اَٞ ي٣٧ي ٚٯ ٦لٛ٭٤ٌ -1

ػ٤َ ٪ج٭ىٮ يب ثٯ ٢لبل ض٧٭٠ يٓ٭ ي٧٭٦ي ٬ يب سبيَ ػٱبر ٖب٪٭٪ي ٦شٱ٥ ٖبث١ سًٗيت 

. ض٭ى٪جبضي، ٍأي غبىٍٮ ٪ٗؽ ثال اٍػبو ٦ي

َٞ ٍأي غبىٍٮ اُ ٪٭و َٖاٍ ٬ يب ك٧ٛي ثبضي ٚٯ ثٯ ي٣ز ٪بٖع ث٭ى٨ سلٗيٗبر ا -2

 .ض٭ى٪ٗؽ ضيٮ اسز، ثَاي ٍسييٞي ٦ؼيى ثٯ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي اٍػبو ٦ي

اَٞ ٍأي ثٯ ي٣ز يي٤ غالكيز ًاسي ىاىٞبٮ ٪ٗؽ ض٭ى، د٬َ٪يٮ ثٯ ٦َػًي ٚٯ  -3

٦َػى ٦ٌٚ٭ٍ ٣ٛ٦ّ ثٯ ض٭ى ٬ ىٰي، اٍسب٠ ٦يىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ، غب٢ق سطويع ٦ي

. ٍسييٞي اسز

. ض٭ىيَؼ اٍػبو ٦يىٍ سبيَ ٦٭اٍى، دس اُ ٪ٗؽ ٍأي، د٬َ٪يٮ ثٯ ىاىٞبٮ ٥ٰ -4

ٚٯ ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ٍأي ٍا ثٯ ي٣ز ٪ٗع سلٗيٗبر ٪ٗؽ  ٦٭اٍىيىٍ  -سجػَٮ





. ٫ٚي، ٣ٛ٦ّ اسز س٧ب٤ ٦٭اٍى ٪ٗع سلٗيٗبر ٍا ثٯ سٓػي١ ًَٚ ٫ٚي٦ي

٦َػى ٍسييٞي دس اُ ٪ٗؽ ٍأي ىٍ ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ثٯ ضَف ُيَ  -470 هادُ

: ٫ٚياٖيا٤ ٦ي

ىٍ غ٭ٍر ٪ٗؽ ٍأي ثٯ ي٣ز ٪بٖع ث٭ى٨ سلٗيٗبر، ثبيي سلٗيٗبر  -ا٢ّ

. ٰي ٬ سذس ٦جبىٍر ثٯ غي٬ٍ ٍأي ٫ٚي٦٭ٍى٪هَ ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ٍا ا٪ؼب٤ ى

ا٨ يب٢ي ىٍ غ٭ٍر ٪ٗؽ َٖاٍ ٬ ؾ٬ٍَر ٍسييٞي ٦بٰ٭ي، ثبيي اُ ٪هَ ىي٭ -ة 

ك٥ٛ ٫ٚي، ٦َٟ آ٪ٛٯ دس اُ ٪ٗؽ، ي ٦بيي ٬ ىٍ ٦بٰيز، ٍسييٞي ٬ ا٪طبٚط٭ٍ ٦شبثًز ٨

. اي ثَاي غي٬ٍ َٖاٍ كبىص ض٭ىاُٮػٱز ر

س٭ا٪ي ثَ ٦ٓبى ٍأي ىٍ غ٭ٍر ٪ٗؽ ك٥ٛ ىٍ َيَ ٦٭اٍى ٦ٌٚ٭ٍ، ىاىٞبٮ ٦ي -ح 

ٮ ىي٭ا٨ ؿ٫ب٪ـٯ اي٩ ك٥ٛ ٦٭ٍى َْػب٤ ه٭اٰي ٬اٖى ض٭ى ٬ ضًت. ىاىٞبٮ ٖج٣ي اغَاٍ ٫ٚي

ي٫ٚ٩ي ٬ ىٍ َيَ ايب٢ي ٚط٭ٍ دس اُ ثٍَسي، اسشيال٠ ىاىٞبٮ ٍا ثذٌيَى، ك٥ٛ ٍا اثَا٤ ٦ي

َٰٞبٮ ٪هَ ىاىٞبٮ . ض٭ىغ٭ٍر، د٬َ٪يٮ ىٍ ٰيأر ي٧٭٦ي ضًت ٚيَٓي ٦كَف ٦ي

ٚٯ ٪هَ ضًجٯ ض٭ى ٬ ىٍ غ٭ٍسيٍى، ٍأي اثَا٤ ٦يغبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي ٦٭ٍى سأييي َٖاٍ ٞي

ى ٫ٚي، ك٥ٛ غبىٍٮ ٪ٗؽ ٬ د٬َ٪يٮ ثٯ ضًجٯ ىيَٟ ىاىٞبٮ اٍػبو ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ٍا سأيي

ىاىٞبٮ ٦ِث٭ٍ ثَ اسبس اسشيال٠ ٰيأر ي٧٭٦ي ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ، ك٥ٛ غبىٍ . ض٭ى٦ي

. اي٩ ك٥ٛ ٖكًي ٬ َيَٖبث١ َْػب٤ اسز. ٫ٚي ٦ي

َٰٞبٮ اُ ضًت ٦وش٣ّ ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ يب ىاىٞبٰٱب ٪سجز ثٯ ٦٭اٍى  -471 هادُ

كٗ٭ٖي، ٚيَٓي ٬ ا٦٭ٍ كسجي، ثب اسش٫جبـ ٦شٓب٬ر اُ ٖ٭ا٪ي٩، آٍاء ٦وش٣ٓي  ٦طبثٯ، اي٥ اُ

غبىٍ ض٭ى، ٍئيس ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ يب ىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ، ثٯ َٰ قَيٕ ٚٯ آٞبٮ ض٭٪ي، 

٫ٓ٣ٛ٦ي ٪هَ ٰيأر ي٧٭٦ي ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ٍا ثٯ ٫٦ه٭ٍ ايؼبى ٬كير ٬ٍيٯ ىٍه٭اسز 

 يٍ يب ىاىٞبٰٱب يب ىاىسشب٪ٱب يب ٬ٚالَٰ يٙ اُ ٖؿبر ضًت ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭. ٫٫ٚي

س٭ا٪٫ي ثب ًَٚ ى٢ي١ اُ قَيٕ ٍئيس ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ يب ىاىسشب٨ ١ٚ ىاىٞسشَي ٪يِ ٦ي

ٰيأر ي٧٭٦ي ىي٭ا٨ يب٢ي . ٚط٭ٍ، ٪هَ ٰيأر ي٧٭٦ي ٍا ىٍثبٍٮ ٦٭ؾ٭و ىٍه٭اسز ٫٫ٚي

ا ٚط٭ٍ ثٯ ٍيبسز ٍئيس ىي٭ا٨ يب٢ي يب ٦ًب٨٬ ٬ي ٬ ثب كؿ٭ٍ ىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ ي





٦ًب٨٬ س٧ب٤ ضًت سطٛي١  يسٯ ؿٱب٤ٍ ٍؤسب ٬ ٦سشطبٍا٨ ٬ ايؿب٪٧بي٫يٮ ا٬ ٬ كيا١ٖ 

ٍأي . ض٭ى سب ٦٭ؾ٭و ٦٭ٍى اهشالِ ٍا ثٍَسي ٬ ٪سجز ثٯ آ٨ اسوبً سػ٧ي٥ ٫٫ٚي ٦ي

اي٥ اُ  اٚظَيز ىٍ ٦٭اٍى ٦طبثٯ ثَاي ضًت ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ٬ ىاىٞبٰٱب ٬ سبيَ ٦َاػى،

.  اطَ اسز ي ٖكًي ضيٮ ثي؛ ا٦ب ٪سجز ثٯ ٍأاالسجبو اسز ٖؿبئي ٬ َيَآ٨ ال٤ُ

ٚٯ ٍأي، اػَاء ٪طيٮ يب ىٍ كب٠ اػَاء ثبضي ٬ ٦كبثٕ ٍأي ٬كير ٬ٍيٯ ٰيأرىٍ غ٭ٍسي

ي٧٭٦ي ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ، ي١٧ ا٪شسبثي ػ٤َ ض٫بهشٯ ٪ط٭ى يب ٍأي ثٯ ػٱبسي ٦سبيي ثٯ 

ي اسز ٬ ي٣يٯ ثبضي، ٍأي ٰيأر ي٧٭٦ي ٪سجز ثٯ آٍاء ٦ٌٚ٭ٍ ٖبث١ سسَكب٠ ٦لٛ٭٤ٌ

. ض٭ى٦كبثٕ ٦ٍَٗار ٖب٪٭٨ ٦ؼبُار اسال٦ي ي١٧ ٦ي

٫٦ه٭ٍ ايؼبى ٚٯ ٰيأر ي٧٭٦ي ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ثٯىٍ ٣ٚيٯ ٦٭اٍىي  -472هادُ 

٬كير ٬ٍيٯ ٖؿبئي ٬ يب ٍسييٞي ثٯ آٍاء اغَاٍي ٬ يب ا٪ؼب٤ سبيَ ٬نبيّ ٖب٪٭٪ي 

ٖج١ اُ اسوبً سػ٧ي٥، . َٞىى، ثبيي ثب كؿ٭ٍ ىاىسشب٨ ١ٚ يب ٪٧بي٫يٮ ٬ي ثبضيسطٛي١ ٦ي

. ٫ٚيىاىسشب٨ ١ٚ يب ٪٧بي٫يٮ ٬ي انٱبٍ٪هَ ٦ي

آٍاء ٬كير ٬ٍيٯ ٰيأر ي٧٭٦ي ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ، ْٗف ثٯ ٦٭ػت  -473 هادُ

ض٭ى، ٖبث١ غبىٍ ٦ياي٩ ٖب٪٭٨ ( 471)ٖب٪٭٨ يب ٍأي ٬كير ٬ٍيٯ ٦إهَي ٚٯ ٦كبثٕ ٦بىٮ 

. سُييَ اسز

 

اعادُ دادرسي  -فصل چْارم

كٛ٭٦يز ٖكًي ىاىٞبٰٱب ايبىٮ ىاىٍسي ىٍ ٦٭ٍى اكٛب٤ ٤ ىٍه٭اسز -474هادُ

: ض٭ى ٌٞاضشٯ ضيٮ يب ٪طيٮ ثبضي ىٍ ٦٭اٍى ُيَ دٌيَْشٯ ٦يٚٯ ك٥ٛ ٦ٌٚ٭ٍ ثٯ اػَاءاي٥ اُ آ٨

. ٬ى ٬ سذس ُ٪يٮ ث٭ى٨ ٬ي ٦لَُ َٞىىٚسي ثٯ اسٱب٤ ٖش١ ضوػي ٦لٛ٭٤ ش -ا٢ّ

اي  ؿ٫ي ٪َٓ ثٯ اسٱب٤ اٍسٛبة ػ٦َي ٦لٛ٭٤ ض٭٪ي ٬ اٍسٛبة آ٨ ػ٤َ ثٯ ٞ٭٪ٯ -ة

. ثيص اُ يٙ ٦َسٛت ثَاي آ٨ ٖبئ١ ضيثبضي ٚٯ ٪ش٭ا٨ 

ضوػي ثٯ ي٣ز ا٪شسبة ػ٦َي ٦لٛ٭٤ ض٭ى ٬ َْى ىيَٟي ٪يِ ثٯ ٦٭ػت  -ح 

ك٧ٛي اُ ٦َػى ٖؿبئي ثٯ ي٣ز ا٪شسبة ٧ٰب٨ ػ٤َ ٦لٛ٭٤ ضيٮ ثبضي، ثٯ ق٭ٍي ٚٯ اُ 





. يٛي اُ آ٪ب٨ اكَاُ َٞىى٫ٞبٰي ٬ سؿبى ٦ٓبى ى٬ ك٥ٛ، ثي سًبٍؼ

. ا٤ ٬اكي، اكٛب٤ ٦شٓب٬سي غبىٍ ض٭ىىٍثبٍٮ ضوػي ثٯ اسٯ -ر

٬اٖى ٞ٭اٰب٨، ىٍ ىاىٞبٮ غب٢ق طبثز ض٭ى ٚٯ اس٫بى ػ٣ًي يب ضٱبىر هالِ  -ص

. ك٥ٛ ث٭ىٮ اسز ي٦ج٫ب

ػيييي دس اُ غي٬ٍ ك٥ٛ ٖكًي، ٬اًٖٯ ػيييي كبىص ٬ يب نبَٰ يب اى٢ٯ  -ع 

. ثبضي ٬يسٗػيَ يي٤ ي٣يٯ يب ٦لٛ٭٫ٌٞ٤بٰي اٍائٯ ض٭ى ٚٯ ٦٭ػت اطجبر ثي

ٍ ي١٧ اٍسٛبثي ػ٤َ ٪جبضي ٬ يب ٦ؼبُار ٦٭ٍى ك٥ٛ ثيص اُ ٦ؼبُار ٦َٗ -ؽ

. ٖب٪٭٪ي ثبضي

: اضوبظ ُيَ كٕ ىٍه٭اسز ايبىٮ ىاىٍسي ىاٍ٪ي -475هادُ

ْ٭ر يب َيجز  يب ٬ٚي١ يب ٪٧بي٫يٮ ٖب٪٭٪ي ا٬ ٬ ىٍ غ٭ٍر ي٣يٯ٦لٛ٭٤ٌ -ا٢ّ

ي٣يٯ، ٧ٰسَ ٬ ٬ٍاص ٖب٪٭٪ي ٬ ٬غي ا٬ ٦لٛ٭٤ٌ

ىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ  -ة

ىاىسشب٨ ٦ؼَي ك٥ٛ  -ح

اي٩ ٦َػى . ض٭ىىٍه٭اسز ايبىٮ ىاىٍسي ثٯ ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ سس٣ي٥ ٦ي -476 هادُ

اي٩ ٖب٪٭٨، ثب ( 474)دس اُ اكَاُ ا٪كجبٔ ٦٭ؾ٭و ىٍه٭اسز ثب يٛي اُ ٦٭اٍى ٦٭ؾ٭و ٦بىٮ 

يَؼ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ك٥ٛ ٖكًي، ٮ ىاىٍسي، ٍسييٞي ٦ؼيى ٍا ثٯ ىاىٞبٮ ٥ٰسؼ٭يِ ايبى

. ٪٧بييىٰي ٬ ىٍ َيَ اي٩ غ٭ٍر َٖاٍ ٍى ايبىٮ ىاىٍسي غبىٍ ٦ياٍػبو ٦ي

ٚٯ ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٍأي ٖكًي غبىٍٮ اُ َٰيٙ اُ ىٍ غ٭ٍسي -477هادُ 

ثٯ ايبىٮ ىاىٍسي، د٬َ٪يٮ ٍا  سؼ٭يِسطويع ىٰي، ثب ثي٩ّ هالِ ضَو ٍا ٦َاػى ٖؿبئي 

ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ اٍسب٠ سب ىٍ ضًجي هبظ ٚٯ س٭سف ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ثَاي اي٩ ا٦َ 

ضًت هبظ ٦ٌٚ٭ٍ ٦ج٫يّبً ثَ . يبثي ٍسييٞي ٬ ٍأي ٖكًي غبىٍ ٪٧بيي سوػيع ٦ي

ايال٤ ضيٮ، ٍأي ٖكًي ٖج٣ي ٍا ٪ٗؽ ٬ ٍسييٞي ٦ؼيى اي٥ اُ ض٣ٛي ٬  ثي٩ّهالِ ضَو 

 .٪٧بي٫ي آ٬ٍ٪ي ٬ ٍأي ٦ٗشؿي غبىٍ ٦ي ٠ ٦يي٥ ٦بٰ٭ي ثٯ

ضب١٦ اكٛب٤ ٬ ( اي٥ اُ كٗ٭ٖي ٬ ٚيَٓي)آٍاء ٖكًي ٦َاػى ٖؿبئي  -1سجػَٮ 





َٖاٍٰبي ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ، سب٦ُب٨ ٖؿبئي ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق، ىاىٞبٰٱبي سؼييي٪هَ ٬ 

 .ثبض٫ي ىاىسَاٰب ٬ ض٭ٍاٰبي ك١ اهشالِ ٦ي ،ثي٬ي

ٍ ىٍ ثبة سؼ٭يِ ايبىٮ ىاىٍسي ٬ ٪يِ آٍاء ضًت ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ -2سجػَٮ 

سطويع ىاىٮ  ثي٩ّىسش٭ٍٰبي ٦٭ٖز ىاىٞبٰٱب، اَٞ س٭سف ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ هالِ ضَو 

 .ض٭ى، ٦ط٧٭٠ اكٛب٤ اي٩ ٦بىٮ ه٭اٰي ث٭ى

ىٍغ٭ٍسي ٚٯ ٍئيس ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ، ىاىسشب٨ ١ٚ ٚط٭ٍ، ٍئيس  -3سجػَٮ 

اسشب٨ ىٍ ا٪ؼب٤ ٬نبيّ ٖب٪٭٪ي  سب٦ُب٨ ٖؿبئي ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق ٬ يب ٍئيس ١ٚ ىاىٞسشَي

س٭ا٪٫ي  سطويع ى٫ٰي، ٦ي ثي٩ّه٭ى، ٍأي ٖكًي اي٥ اُ كٗ٭ٖي يب ٚيَٓي ٍا هالِ ضَو 

٦ٓبى اي٩ . ثب ًَٚ ٦سش٫يار اُ ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ىٍه٭اسز سؼ٭يِ ايبىٮ ىاىٍسي ٪٧بي٫ي

آ٨ ثٯ ػٱز  ثي٩ّثبٍ ٖبث١ اي٧ب٠ اسز؛ ٦َٟ اي٫ٛٯ هالِ ضَو  سجػَٮ ْٗف ثَاي يٙ

 .َٞي ثبضيىي

يب َٰٞبٮ ٍأي ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ٦ج٫ي ثَ سؼ٭يِ ايبىٮ ىاىٍسي ثبضي  -478 هادُ

اػَاي ك٥ٛ سب غي٬ٍ ك٥ٛ ٦ؼيى ثٯ  ايبىٮ ىاىٍسي دٌيَْشٯ ضيٮ ثبضي( 477)قجٕ ٦بىٮ

اْشي ٬ ؿ٫ب٪ـٯ اُ ٦شٱ٥ سأ٦ي٩ أهٌ ٪طيٮ ٬ يب سأ٦ي٩ ٫٦شٓي ضيٮ ثبضي يب ٦ش٫بست سً٭يٕ ٦ي

٫ٚي، سأ٦ي٩ ال٤ُ س اُ سؼ٭يِ ايبىٮ ىاىٍسي ثٯ ٦٭ؾ٭و ٍسييٞي ٦ي٪جبضي، ىاىٞبٰي ٚٯ ح

. ٪٧بييٍا أهٌ ٦ي

ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ٦ؼبُار ٫٦يٍع ىٍ ك٥ٛ، اُ ٪٭و ٦ؼبُار سب٢ت كيبر يب  -سجػَٮ

ٰبي ثي٪ي ثبضي، ضًجٯ ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ ثب ٬غ٭٠ سٗبؾبي ايبىٮ ىاىٍسي  سبيَ ٦ؼبُار

.  ىٰيٍ س٭ّٖ اػَاي ك٥ٛ ٍا ٦يٖج١ اُ اسوبً سػ٧ي٥ ىٍثبٍٮ سٗبؾب، ىسش٭

اي ٚٯ اٖب٦ٯ ضيٮ ٖ٭ي  دس اُ ض٬َو ثٯ ٦لب٧ٚٯ ػييي، َٰٞبٮ اى٢ٯ -479 هادُ

ض٭ى ٬ ىاىٍسي ٦كبثٕ ٦٭اى ثبضي، َٖاٍ س٭ّٖ آطبٍ ٬ سجًبر ك٥ٛ ا٢٬ي، ْ٭ٍي غبىٍ ٦ي

. ٞيَى اي٩ ٖب٪٭٨ ا٪ؼب٤ ٦ي

اىٍسي ٍا َٰٞبٮ ىاىٞبٮ دس اُ ٍسييٞي ٦بٰ٭ي، ىٍه٭اسز ايبىٮ ى -480 هادُ

ىٍ . ٫ٚي٬اٍى سطويع ىٰي، ك٥ٛ ٦٭ٍى ايبىٮ ىاىٍسي ٍا ٪ٗؽ ٬ ك٥ٛ ٦ٗشؿي غبىٍ ٦ي





غ٭ٍسي ٚٯ ىٍه٭اسز ايبىٮ ىاىٍسي ٍاػى ثٯ ٖس٧شي اُ ك٥ٛ ثبضي، ْٗف ٧ٰب٨ ٖس٧ز 

ه٭اٰي سبثى ٦ٍَٗار ك٥ٛ ىاىٞبٮ اُ كيض سؼييي٪هَ يب َْػب٤. ض٭ى٪ٗؽ يب اغالف ٦ي

.  ٦َث٭ـ اسز

اَٞ ػٱز ايبىٮ ىاىٍسي، ٦ُبيَر ى٬ ك٥ٛ ثبضي، ىاىٞبٮ دس اُ ٖج٭٠ ايبىٮ  -481 هادُ

٬ ؿ٫ب٪ـٯ َٰ  ٫ٚيييي ٬ ٍأي ىيَٟ ٍا ٪ٗؽ ٦يٍا ٚٯ غليق سطويع ىٰي، سأ يٙىاىٍسي، َٰ 

 .٫ٚي ى٬ ٍأي ٍا َيَغليق سطويع ىٰي دس اُ ٪ٗؽ آ٪ٱب ٬ْٕ ٦ٍَٗار ٍسييٞي ٦ي

ض٭ى، ىيَٟ ايبىٮ سي غبىٍ ٦ي٪سجز ثٯ ك٧ٛي ٚٯ دس اُ ايبىٮ ىاىٍ -482 هادُ

( 477)ٚٯ ايبىٮ ىاىٍسي اُ ٦ػبىيٕ ٦بىٮ٦َٟ اي٩ .ض٭ىىاىٍسي اُ ٧ٰب٨ ػٱز دٌيَْشٯ ٪٧ي

٬  ػٱبر ىيَٟي َيَ اُ ػٱز ٖج٣ي ثبضيث٭ىٮ ٬ ٦ُبيَر ٍأي غبىٍٮ ثب ٦س٧٣بر ْٗٱي ثٯ 

 .يب ٍأي ػييي ٦ؼيىاً ٧ٰب٪٫ي ٍأي ٖج٣ي ٦ُبيَ ثب ٦س٧٣بر ْٗٱي غبىٍ ضيٮ ثبضي

َيَٖبث١ ٌٞضز، دس اُ  ػَائ٥َٰٞبٮ ضبٚي يب ٦ييي هػ٭غي ىٍ  -483 دُها

س٭ا٪ي اُ ىاىٞبٮ ي٣يٯ ٦يٖكًي ضي٨ ك٥ٛ اُ ضٛبيز ه٭ى غ٫َْهَ ٫ٚي، ٦لٛ٭٤ٌ

ىٍ اي٩ . غبى٫٫ٍٚيٮ ك٥ٛ ٖكًي، ىٍه٭اسز ٫ٚي ىٍ ٦يِا٨ ٦ؼبُار ا٬ سؼييي٪هَ ض٭ى

٬ ثب كؿ٭ٍ ىاىسشب٨ يب  ا٢ًبىٮي٣يٯ ىٍ ٬ٖز ْ٭ٔغ٭ٍر، ىاىٞبٮ ثٯ ىٍه٭اسز ٦لٛ٭٤ٌ

٫ٚي ٬ ٦ؼبُار ٍا ىٍ اي٩ ٖب٪٭٨، ٍسييٞي ٦ي( 300)٪٧بي٫يٮ ا٬ ثب ٍيبيز ٦ٍَٗار ٦بىٮ 

سَ ثٯ كب٠  ىٰي يب ثٯ ٦ؼبُاسي ٚٯ ٫٦بستغ٭ٍر اٖشؿبء ىٍ كي٬ى ٖب٪٭٨ سوٓيّ ٦ي

. اي٩ ٍأي ٖكًي اسز. ٫ٚيي٣يٯ ثبضي، سجيي١ ٦ي٦لٛ٭٤ٌ

 

اهات تأهيٌي ٍ تربيتي اجراي احكام كيفري ٍ اقذ -پٌجن بخش

 كليات -فصل اٍل

٦ًب٬٪ز اػَاي اكٛب٤ »اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ثَيٱيٮ ىاىسشب٨ اسز ٬ -484هادُ 

ىٰي، سلز ٍيبسز ٬ ٪هبٍر ٬ي ىٍ ٫٦بقٗي ٚٯ ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ سطويع ٦ي« ٚيَٓي

. ىاٍ اي٩ ٬نيٓٯ اسزىٍ ىاىسَاي ي٧٭٦ي يٱيٮ

س٭ا٪ي ىٍ غ٭ٍر ؾ٬ٍَر ىاٍاي ٦ًب٬٪ز اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي، ٦ي -1 سجػَٮ





. ٬اكي يب ٬اكيٰبي سوػػي ثَاي اػَاي اكٛب٤ ثبضي

س٭ا٪ي ثب سػ٭يت ٍئيس ٦ًب٬٪ز اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي يب ٬اكيي اُ آ٨ ٦ي -2سجػَٮ 

ضي٭ٮ اسشَٗاٍ ٬ اػَاي ٬نبيّ . ٰب ٬ يب ٦إسسبر ٚيَٓي ٦سشَٗ ض٭ىٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ىٍ ُ٪يا٨

االػَاء ضي٨ اي٩ ٖب٪٭٨ ٍِ ضص ٦بٮ اُ سبٍين ال٤ُاي اسز ٚٯ ل٪ب٦ٯآ٪ٱب ثٯ ٦٭ػت آيي٩

ٰب ٬ اٖيا٦بر سأ٦ي٫ي ٬ سَثيشي س٭سف ٬ُيَ ىاىٞسشَي ثب ٧ٰٛبٍي ٍئيس سب٦ُب٨ ُ٪يا٨

. ٍسيثٯ سػ٭يت ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٦يض٭ى ٬ ٚط٭ٍ سٱيٯ ٦ي

ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي ثوص، اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ثٯ يٱيٮ ٍئيس ىاىٞبٮ ٬  -3 سجػَٮ

. ا٢جي٠ اسزىاىٍس ي٣يىٍ َيبة ٬ي ثب 

٦ًب٬٪ز اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ثٯ سًياى ال٤ُ ٖبؾي اػَاي اكٛب٤  -485هادُ 

. ٬ ٦أ٦٭ٍ ٦َاٖجشي ىٍ اهشيبٍ ىاٍىٚيَٓي، ٦يىٚبٍ اػش٧بيي، ٦أ٦٭ٍ اػَاء 

ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ثبيي كيا١ٖ سٯ سب٠ سبثٗٯ هي٦ز ٖؿبئي  -سجػَٮ

. ىاضشٯ ثبضي

٫٦ه٭ٍ ا٪ؼب٤ ٬نبيّ ٦يىٚبٍا٨ اػش٧بيي، سطٛيالر ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ثٯ -486هادُ 

. ٪٧بييٍا ىٍ ك٭ُٮ ٖؿبئي َٰ ضٱَسشب٨ ايؼبى ٦ي« ٦يىٚبٍي اػش٧بيي»٫٦بسجي سلز ي٫٭ا٨ 

ٰبي ٦يىٚبٍي ا٢شلػيال٨ ٍضشٯاػش٧بيي اُ ثي٩ ْبٌٍ ٦يىٚبٍا٨ -487هادُ 

. ض٭٪ي ا٤ ٦يكٗ٭ٔ اسشويض٫بسي ٬ض٫بسي، ػ٤َاػش٧بيي، ي٣٭٤ سَثيشي، ٬ٍا٪ط٫بسي، ػب٦ًٯ

. ا٢شلػيال٨ ٍضشٯ ٦يىٚبٍي اػش٧بيي اسزٰبي ٦ٌٚ٭ٍ، ا٢٬٭يز ثب ْبٌٍىٍ ٍضشٯ -سجػَٮ

ىٍ َٰ ٦ًب٬٪ز اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي، ٬اكي سؼ١ ٚيَٓي ٬ يٓ٭ ٬  -488هادُ 

: ض٭ىثوط٭ىٞي ثَاي ا٪ؼب٤ ٬نبيّ ُيَ سطٛي١ ٦ي

٦ش٭اٍي ٬ ايؼبى ثب٪ٙ اقاليبسي ٦ؼ٦َب٨ هكَ٪ب٘، ٦شٱ٧ب٨ سلز سًٗيت ٬  -ا٢ّ

٦لٛ٭٦ب٨ َْاٍي 

ٰبي ٦إطَ ٚيَٓي ثب طجز ي٣يٯ ىٍ ٦لٛ٭٦يزس٫هي٥ ثَٜ سؼ١ ٚيَٓي ٦لٛ٭٤ٌ -ة

٬ ىٍع ٦طوػبر ىٖيٕ ٬ اطَ ا٪ٟطز ٬ سػ٭يَ ٬ي ثٯ غ٭ٍر ا٢ٛش٬َ٪يٛي 

ي٣يٯ ٬ ٪يِ ديط٫ٱبى يٓ٭ يب سوٓيّ طجز ٬ اٍسب٠ ىٍه٭اسز يٓ٭ ٦لٛ٭٤ٌ -ح





٦ؼبُار ٦لٛ٭٦ب٨ قجٕ ٦ٍَٗار 

ة طجز ٬ س٫هي٥ اي٩ ٦طوػبر، ا٦ٛب٨ ىسشَسي ثٯ اي٩ اقاليبر ٬ سَسي -1سجػَٮ 

ا٪ياُي ضجٛٯ ا٢ٛش٬َ٪يٛي سؼ١ ٚيَٓي ثب ٍيبيز ٦ٍَٗار ٍاػى ٠ ٬ ٍاٮؿٟ٭٪ٟي سطٛي

٦بٮ اُ سبٍين ال٤ُاي اسز ٚٯ نَِ ضص٦٭ػت آيي٩ ٪ب٦ٯثٯ ىاىٍسي ا٢ٛش٬َ٪يٛي ٬ ثٯ 

ٰب ٬  ٍئيس سب٦ُب٨ ُ٪يا٨االػَاء ضي٨ اي٩ ٖب٪٭٨ س٭سف ٬ُيَ ىاىٞسشَي ثب ٧ٰٛبٍي 

. ٍسيٖؿبئيٯ ٦يثٯ سػ٭يت ٍئيس ٖ٭ٮض٭ى ٬ اٖيا٦بر سأ٦ي٫ي ٬ سَثيشي ٚط٭ٍ سٱيٯ ٦ي

اي٩ ٦بىٮ ثب ٧ٰٛبٍي ٪ي٬َي ( ة)٬ ( ا٢ّ)اٖيا٦بر ٦٭ؾ٭و ث٫يٰبي  -2سجػَٮ 

. ٞيَىا٪شهب٦ي ٬ ٪ٱبىٰبي اقاليبسي ٬ ا٫٦يشي غ٭ٍر ٦ي

: ثبٍر اسز ا٬ُنبيّ ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي و -489 هادُ

االػَاي ٚيَٓي ٬ ٪هبٍر ثَ ضي٭ٮ اػَاي آ٪ٱب غي٬ٍ ىسش٭ٍ اػَاي اكٛب٤ ال٤ُ -ا٢ّ

ٰب ىٍ ا٦٭ٍ ٍاػى ثٯ ُ٪يا٪يب٨  ٪هبٍر ثَ ُ٪يا٨ -ة

٪هَ ىٍثبٍٮ ُ٪يا٪يب٨ ٬اػي ضَايف يٓ٭ ٬ آُاىي ٦ط٬َـ ٦كبثٕ ٖ٭ا٪ي٩ ٬  ايال٤ -ح

٦ٍَٗار 

٦ٍَٗار ٦َهػي ثٯ ٦لٛ٭٦ب٨ ثَاسبس ٖ٭ا٪ي٩ ٬  يايكب -ر 

ٰبي ٬ٍا٪ي ٬  اسوبً سػ٧ي٥ ىٍثبٍٮ ٦لٛ٭٦ب٨ سب٫٧٢ي، ٦جشاليب٨ ثٯ ثي٧بٍي -ص 

ا٢ًالع ٬ سبيَ اَْاى ٦لٛ٭٤ ٪يب٫٦ُي ثٯ ٦َاٖجز ٬ س٭ػٯ ٬يژٮ، اُ ثي٧بٍيٱبي ػس٧ي غًت

ٖجي١ غي٬ٍ اػبُٮ ثسشَي ثَاي آ٪ٱب ىٍ ٦َاِٚ ى٦ٍب٪ي ثَ اسبس ؾ٭اثف ٬ ٦ٍَٗار 

ٰب  ػت ٖ٭ا٪ي٩ ٬ ٦ٍَٗار ثَاي اػَاي ٦ؼبُاراػَاي سبيَ ٬نبيٓي ٚٯ ثٯ ٦٭ -ع

 .٬ؾى ضيٮ يب ثَ يٱيٮ ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي يب ٪بنَ ُ٪يا٨ َٖاٍ َْٞشٯ اسز

: ض٭ى آٍاء ٚيَٓي ىٍ ٦٭اٍى ُيَ دس اُ اثالٌ ثٯ ٦٭ٖى اػَاء ٌٞاضشٯ ٦ي -490 هادُ

. ٫ٚييي ٚٯ ىاىٞبٮ ٪وسشي٩ غبىٍ ٦يٍأي ٖف -ا٢ّ

ٍأيي ٚٯ ىٍ ٦ٱ٣ز ٖب٪٭٪ي ٪سجز ثٯ آ٨ ٬اه٭اٰي يب ىٍه٭اسز سؼييي٪هَ يب  -ة

. ػييي٪هَ يب َْػب٤ آ٨ ٍى ضيٮ ثبضيه٭اسز رىٍَْػب٤ ٪طيٮ ثبضي يب 

ي٩ غبىٍ ٍأيي ٚٯ ٦َػى سؼييي٪هَ آ٨ ٍا سأييي يب دس اُ ٪ٗؽ ٍأي ٪وسز -ح





. َٚىٮ ثبضي

. ٍأيي ٚٯ ثٯ سأييي ٦َػى َْػب٤ ٍسييٮ ثبضي -ر

َٰٞبٮ ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي، ٍأي غبىٍٮ ٍا اُ ٢لبل ٖب٪٭٪ي  -491 هادُ

ايال٤ ٬ ٖكًي ال٤ُ االػَاء ٪يا٪ي، ٦َاست ٍا ثب اقالو ىاىسشب٨ ثٯ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي 

. ٫ٚي٦كبثٕ سػ٧ي٥ ىاىٞبٮ اٖيا٤ ٦ي

َٰٞبٮ ٍأي، ىٍهػ٭ظ اضوبظ ٦شًيى غبىٍضيٮ ثبضي ٬ ىٍ ٦٭يي  -492 هادُ

٪ب٨ ايشَاؼ ٬ يب ىٍه٭اسز سؼييي٪هَ يب َْػب٤ َٚىٮ ثبض٫ي، دس اُ ٦ٍَٗ ثًؿي اُ آ

. االػَاء اسزٌٞضز ٦ٱ٣ز ايشَاؼ ٬ يب سؼييي٪هَ يب َْػب٤ ى٦ٍ٭ٍى ثٗيٯ ال٤ُ

ايشَاؼ ٬ يب ىٍه٭اسز سؼييي٪هَ يب َْػب٤ ىٍثبٍٮ يٙ ٖس٧ز اُ  -493 هادُ

. ٍأي، ٦ب٪ى اُ اػَاي سبيَ ٖس٧شٱبي ال٤ُ االػَاي آ٨ ٪يسز

ي٣٧يبر اػَاي ٍأي ثب ىسش٭ٍ ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ض٬َو  -494 هادُ

. ض٭ى، ٦َٟ ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ٖب٪٭٨ ٦ٍَٗ ٪٧بييض٭ى ٬ ثٯ ٰيؾ ٬ػٯ ٦ش٭ّٖ ٪٧ي ٦ي

آٍاء ٚيَٓي ثٯ ىسش٭ٍ ٬ سلز ٪هبٍر ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي  -495 هادُ

ٰب،  سوب٪ٯض٭ى ٬ ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ قجٕ ٖب٪٭٨، اػَاي ٍأي ثبيي س٭سف ٬ُاٍاػَاء ٦ي

٦إسسبر ٬ ضَٚشٱبي ى٢٬شي ٬ ٪ٱبىٰبي ي٧٭٦ي َيَى٢٬شي ٬ سب٦ُب٪ٱب ٬ ٪ٱبىٰبيي ٚٯ 

ض٧٭٠ ٖب٪٭٨ ثَ آ٪ب٨ ٦سش٤ِ٣ ًَٚ يب سػَيق ٪ب٤ اسز ثٯ ي١٧ آيي، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ 

ٚيَٓي، ؾ٩٧ غي٬ٍ ىسش٭ٍ اػَاء ٬ اٍائٯ س٣ًي٧بر ال٤ُ، ثَؿٟ٭٪ٟي اػَاء ٬ اٖيا٦بر 

. آ٪ٱب ٪هبٍر ىاٍى

س٧ب٤ ؾبثكب٨ ىاىٞسشَي، ٪ي٬َٰبي ا٪شهب٦ي ٬ ٪هب٦ي، ٦ٗب٦بر ٬  -496 هادُ

ٰب، ٦إسسبر ٬ ضَٚشٱبي ى٢٬شي ٬ ٪ٱبىٰبي ي٧٭٦ي َيَى٢٬شي ٬  ٦سشوي٦ب٨ ٬ُاٍسوب٪ٯ

ٰب ٬ ٪ٱبىٰبيي ٚٯ ض٧٭٠ ٖب٪٭٨ ثَ آ٪ب٨ ٦سش٤ِ٣ ًَٚ يب سػَيق ٪ب٤ اسز، ىٍ كي٬ى  سب٦ُب٨

ٚٯ َْي ٍا ىٍ ٦ٗب٤ اػَاي ٍأي ٬نبيّ ه٭ى ٫ٓ٣ٛ٦ي ىسش٭ٍ ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚي

٦شو٣ّ اُ ٦ٍَٗار اي٩ ٦بىٮ، يال٬ٮ ثَ سًٗيت . ٍيبيز ٫٫ٚي ٦َسجف ثب اػَاي آ٨ اسز

. ض٭ىا٪شهب٦ي ٬ اىاٍي، ثٯ ٦ؼبُار ٦ٍَٗ ٖب٪٭٪ي ٪يِ ٦لٛ٭٤ ٦ي





اسز، ا٦ب ٍأي ٖكًي ٍْى اثٱب٤ ٬ اػ٧ب٠ اُ ٍأي ثب ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ  -497 هادُ

ثب ٖبؾي اػَاي ثب ٍيبيز ٦٭اُي٩ ضَيي ٬ ٖب٪٭٪ي، ٍْى اضٛبالر ٦َث٭ـ ثٯ اػَاي ٍأي 

. ض٭ى اكٛب٤ ٚيَٓي اسز ٚٯ ٍأي ُيَ ٪هَ ا٬ اػَاء ٦ي

َٞىى، ثٯ ٧ٰب٨ سَسيت اػَاء ٍأي ىٍ ىاى٪ب٦ٯ سًيي٩  َٰٞبٮ ضي٭ٮ اػَاي -498 هادُ

اكٛب٤ ٚيَٓي ٦كبثٕ  ض٭ى ٬ ىٍ غ٭ٍر يي٤ سًيي٩ ضي٭ٮ اػَاء، ٖبؾي اػَاي٦ي

. ٫ٚي٦ٍَٗار ٖب٪٭٪ي، ٍأي ٍا اػَاء ٦ي

٦٭اٍى ا٢ِا٤ ٖب٪٭٪ي يب ىٍ  اػَاي ي٫٣ي ٦ؼبُار ٫٧٦٭و اسز، ٦َٟ ىٍ -499 هادُ

ٚٯ ثٯ ٢لبل آطبٍ ٬ سجًبر اػش٧بيي ثِٮ اٍسٛبثي، ٪ل٭ٮ اٍسٛبة ػ٤َ ٬ س٭اثٕ غ٭ٍسي

ىاىسشب٨ اػَاي ي٫٣ي  ٦َسٛت ٬ ثي٥ سؼَي ا٬ يب ىيَٟا٨، ىاىٞبٮ ه٭ى يب ثٯ ديط٫ٱبى

. ٦ؼبُار ٍا ؾ٬ٍَي سطويع ىٰي ٬ اػَاي ي٫٣ي ٦ؼبُار ٍا ىٍ ٍأي سػَيق ٫ٚي

ض٭ى ٬ ىٍ غ٭ٍر يي٤ ي٣يٯ ثَاي اػَاي ٍأي اكؿبٍ ٦ي ٦لٛ٭٤ٌ -500 هادُ

ي٣يٯ ٍا ثَاي اػَاي ٍأي سس٣ي٥  ض٭ى سب ٦لٛ٭٤ٌٌٞاٍ اهكبٍ ٦يكؿ٭ٍ، ثٯ ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ

س٭ا٪ي ثٯ ق٭ٍ ٦ِ٧ٰب٨ ىسش٭ٍ ػ٣ت اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ٦يىٍ اي٩ غ٭ٍر، ٖبؾي . ٫ٚي

. ي٣يٯ ٍا غبىٍ ٫ٚي٦لٛ٭٤ٌ

ي٣يٯ ثبضي، ٖبؾي اػَاي ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ثي٥ َْاٍ يب ٦وٓي ضي٨ ٦لٛ٭٤ٌ -سجػَٮ

ٍا  ي٣يٯ٦لٛ٭٤ٌس٭ا٪ي ثب ًَٚ ى٢ي١ ىٍ د٬َ٪يٮ، اُ اثشياء ىسش٭ٍ ػ٣ت  اكٛب٤ ٚيَٓي ٦ي

. غبىٍ ٫ٚي

ىٍ ٦٭اٍى ُيَ ثٯ سطويع ٬ ىسش٭ٍ ٖبؾي اػَاي  اػَاي ٦ؼبُار -501 هادُ

: اْشي اكٛب٤ ثٯ سً٭يٕ ٦ي

ى٬ٍا٨ ثبٍىاٍي  -ا٢ّ 

دس اُ ُاي٧ب٨ كياٚظَ سب ضص ٦بٮ  -ة 

ى٬ٍا٨ ضيَىٰي كياٚظَ سب ٍسيي٨ ق١ٓ ثٯ س٩ ى٬ سب٢ٟي  -ح 

اػَاي ٦ؼبُار ضالٔ ىٍ ايب٤ كيؽ يب اسشلبؾٯ  -ر 

ي٣يٯ ثٯ ثي٧بٍي ػس٧ي يب ٬ٍا٪ي ٦جشال ثبضي ٬ اػَاي َٰٞبٮ ٦لٛ٭٤ٌ -502 هادُ





٦ؼبُار ٦٭ػت سطييي ثي٧بٍي ٬ يب سأهيَ ىٍ ثٱج٭ىي ٬ي ض٭ى، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ 

ىي، اػَاي ٦ؼبُار ٍا ثٯ سً٭يٕ ٚيَٓي ثب ٚست ٪هَ دِضٛي ٖب٪٭٪ي سب ٦ُب٨ ثٱج٭

ي اػَاي اكٛب٤ سًِيَي ا٦ييي ثٯ ثٱج٭ىي ثي٧بٍ ٪جبضي، ٖبؼ ػَائ٥ؿ٫ب٪ـٯ ىٍ . ا٪ياُى ٦ي

٬ ٦ب٪ى ث٭ى٨ آ٨ ثَاي اي٧ب٠ ٦ؼبُار، ثب ًَٚ  ي٣يٯ٦لٛ٭٤ٌٚيَٓي، دس اُ اكَاُ ثي٧بٍي 

ى٢ي١، د٬َ٪يٮ ٍا ثَاي سجيي١ ثٯ ٦ؼبُار ٫٦بست ىيَٟ ثب ىٍ ٪هَ َْٞش٩ ٪٭و ثي٧بٍي ٬ 

. ٫ٚي٦ؼبُار ثٯ ٦َػى غبى٫٫ٍٚيٮ ٍأي ٖكًي اٍسب٠ ٦ي

كبىص ض٭ى ٬ سً٭يٕ اػَاي  َٰٞبٮ كي٩ اػَاي ٦ؼبُار، ثي٧بٍي -سجػَٮ 

٦ؼبُار ْ٭ٍيز ىاضشٯ ثبضي، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي، ؾ٩٧ غي٬ٍ ىسش٭ٍ س٭ّٖ 

 .٫ٚي اػَاي آ٨، قجٕ ٦ٍَٗار اي٩ ٦بىٮ اٖيا٤ ٦ي

سًِيَي، دس اُ غي٬ٍ ك٥ٛ ٖكًي،  ػَائ٥ي٣يٯ ىٍ  َٰٞبٮ ٦لٛ٭٤ٌ -503 هادُ

اْشي؛ ٦َٟ ىٍ ٦٭ٍى ٦ي ٦جشال ثٯ ػ٫٭٨ ض٭ى، سب ٦ُب٨ اْبٖٯ، اػَاي ك٥ٛ ثٯ سً٭يٕ

. ض٭ىي٣يٯ ٬غ٭٠ ٦يٰبي ٦ب٢ي ٚٯ اُ ا٦٭ا٠ ٦لٛ٭٤ٌ ٦ؼبُار

٦لٛ٭٤ ثٯ كجس يب ٚسي ٚٯ ثٯ ي٣ز يي٤ دَىاهز ػِاي ٪ٗيي ىٍ  -سجػَٮ 

كجس ثٯ سَ ٦ي ثَى، ىٍ غ٭ٍر ػ٫٭٨ سب ثٱج٭ىي ىٍ ثي٧بٍسشب٨ ٬ٍا٪ي يب ٦ٛب٨ ٫٦بست 

. ض٭ىر ٬ي ٦لبسجٯ ٦ياي٩ ايب٤ ػِء ٦ير ٦لٛ٭٦ي. ض٭ىىيَٟي ٪ٟٱياٍي ٦ي

ىٍ َيَ ٦ؼبُار كجس، َٰٞبٮ ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ثب يٓ٭ يب سوٓيّ  -504 هادُ

ثَاي ديط٫ٱبى ثٯ ٦ٗب٤ ٍٰجَي ٦٭اْٗز ٫ٚي ٬ ىسش٭ٍ س٭ّٖ اػَاي  ي٣يٯ٦لٛ٭٦ٌ٤ؼبُار 

. ض٭ى ك٥ٛ ىٰي، اػَاي ك٥ٛ ٦ش٭ّٖ ٦ي

ٖبؾي  ض٭ى،ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ٦كبثٕ ٦ٍَٗار، اػَاي ٍأي ٦٭ٖ٭ِ ٦ي -505 هادُ

. ٫ٚياػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي َٖاٍ ٦٭ٖ٭ْي اػَاء غبىٍ ٦ي

هػ٭غي ٬ ٦٭ٖ٭ِ ضي٨ اػَاي ٦ؼبُار ىٍ كٗ٭ٔ ضبٚي يب ٦ييي  -506 هادُ

اػَاي اكٛب٤ ؾجف اضيبء ٬ ا٦٭ا٢ي ٚٯ ٬سي٣ٯ اٍسٛبة ػ٤َ ث٭ىٮ ٬ يب اُ اٍسٛبة ػ٤َ 

ي٣ز ٦٭ٖ٭ِ ضي٨ اػَاي  اي٫ٛٯسلػي١ ضيٮ اسز، سأطيَي ٪و٭اٰي ىاضز، ٦َٟ 

. ٦ؼبُار، ٪سن ٦ؼبُار ٖب٪٭٪ي ثبضي





ي٣يٯ ثٯ ىًْبر  ؿ٫ب٪ـٯ اػَاي ٦ؼبُار ٦سش٤ِ٣ ىسشَسي ثٯ ٦لٛ٭٤ٌ -507 هادُ

ي٣يٯ ىٍ د٬َ٪يٮ ْبٖي َٖاٍ سأ٦ي٩ ث٭ىٮ ٬ يب َٖاٍ غبىٍٮ ٦ش٫بست ٪جبضي،  ثبضي ٬ ٦لٛ٭٤ٌ

. ٫ٚية غبىٍ ٦يٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ٦كبثٕ ٦ٍَٗار، َٖاٍ سأ٦ي٩ ٦ش٫بس

، ٚٓي١ يب ي٣يٯ٦لٛ٭٤ٌٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ىٍثبٍٮ ىٍه٭اسز  -508 هادُ

ٌٞاٍ ٬ يب ػبيِٟي٫ي ٬طيٗٯ، ٌٞاٍ ٦ج٫ي ثَ سجيي١ َٖاٍ سأ٦ي٩، سُييَ ٚٓي١ يب ٬طيٗٯ٬طيٗٯ

. ٞيَىسػ٧ي٥ ٦ي

َٰٞبٮ اٖيا٦بر ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ٫٦شٱي ثٯ ىسشَسي ثٯ  -509 هادُ

س٭ا٪ي ىسش٭ٍ ٫٦ى ه٬َع ا٬ ٍا اُ ٢يٯ ٪ط٭ى ٬ ثي٥ َْاٍ ٬ي اُ ٚط٭ٍ ثبضي، ٦يو٦لٛ٭٤ٌ

ي٣يٯ ٚط٭ٍ غبىٍ ٬ ثٯ ٦َاػى ٖب٪٭٪ي ايال٤ ٫ٚي؛ ا٦ب ثٯ ٦لؽ كؿ٭ٍ يب ىسشٟيَي ٦لٛ٭٤ٌ

. ٫ٚي٪سجز ثٯ ٢ُ٭ اي٩ ىسش٭ٍ اٖيا٤ ٦ي

ي٣يٯ ىاٍاي َٰٞبٮ دس اُ غي٬ٍ ك٥ٛ ٣ً٦٭٤ ض٭ى ٦لٛ٭٤ٌ -510 هادُ

ٖكًي ىيَٟي اسز ٬ اي٧ب٠ ٦ٍَٗار سًيى، ىٍ ٦يِا٨ ٦ؼبُار ٖبث١ اػَاء ٰبي  ٦لٛ٭٦يز

: ٫ٚي٦إطَ اسز، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ثٯ ضَف ُيَ اٖيا٤ ٦ي

 ٖكًي ه٭اٰي سؼييي٪هَ يي٤ ٢لبل ثٯ يب غبىٍ ٖكًي ق٭ٍ ثٯ اكٛب٤ اَٞ -ا٢ّ

 ك٥ٛ آهَي٩ غبى٫٫ٍٚيٮ ىاىٞبٮ ثٯ ٍا ٰب د٬َ٪يٮىٍ غ٭ٍر سسب٬ي ىاىٞبٰٱب  ثبض٫ي، ضيٮ

 ٪ٗؽ اُ دس سب ،٫ٚي ٦ي اٍسب٠ ثبالسَ غ٭ٍر ثٯ ىاىٞبٮ ىاٍاي غالكيز ٬ ىٍ َيَ اي٩

. ض٭ى غبىٍ ٬اكي ك٥ٛ ػ٤َ، سًيى ثٯ ٦َث٭ـ ٦ٍَٗار ٍيبيز ثب اكٛب٤، س٧ب٤

كيا١ٖ يٛي اُ اكٛب٤ ىٍ ىاىٞبٮ سؼييي٪هَ اسشب٨ غبىٍ ضيٮ ثبضي،  اَٞ -ة

سب دس اُ ٪ٗؽ س٧ب٤ اكٛب٤ ثب ٍيبيز ٦ٍَٗار  ٫ٚيٰب ٍا ثٯ اي٩ ىاىٞبٮ اٍسب٠ ٦يد٬َ٪يٮ

ؿ٫ب٪ـٯ اكٛب٤ اُ ضًت ٦وش٣ّ ىاىٞبٮ . ٦َث٭ـ ثٯ سًيى ػ٤َ، ك٥ٛ ٬اكي غبىٍ ض٭ى

يي٪هَ ه٭اسشٯ سؼييي٪هَ اسشب٨ غبىٍ ضيٮ ثبضي، ضًجٯ غبى٫٫ٍٚيٮ آهَي٩ ك٥ٛ سؼي

. غالكيز ٍسييٞي ىاٍى

ٚب٤ ىٍ ىي٭ا٨ٚٯ كيا١ٖ يٛي اُ اف ىٍ سبيَ ٦٭اٍى ٬ ٧ٰـ٫ي٩ ىٍ غ٭ٍسي -ح

ٰبي  ٰبي ٖؿبئي اسشب٨يب٢ي ٚط٭ٍ ٦٭ٍى سأييي َٖاٍ َْٞشٯ ثبضي يب اكٛب٤ ٦شًيى ىٍ ك٭ُٮ





ٰب ٍا ثٯ غبىٍ ضيٮ ثبضي، د٬َ٪يٮيب ىٍ ىاىٞبٰٱبي ثب غالكيز ًاسي ٦شٓب٬ر ٦وش٣ّ 

٫ٚي سب دس اُ ٪ٗؽ اكٛب٤، كست ٦٭ٍى، ٦كبثٕ ث٫يٰبي ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ اٍسب٠ ٦ي

. ا٤ ض٭ىاٖي( ة)يب ( ا٢ّ)

ا٢ًبىٮ ثي٨٬ كؿ٭ٍ قَْي٩ ثٯ ىٍ ٦٭اٍى ْ٭ٔ، ىاىٞبٮ ىٍ ٬ٖز ْ٭ٔ -سجػَٮ 

ثي٨٬ ٬ٍ٬ى ىٍ ضَايف ٬ ٦بٰيز ٦لٛ٭٦يز ثب ٍيبيز ٦ٍَٗار سًيى ٦٭ؾ٭و، ٍسييٞي ٬ 

. ٫ٚيك٥ٛ ٬اكي غبىٍ ٦يػ٤َ، 

ٰبي  ي٣يٯ ٦لٛ٭٦يز َٰٞبٮ ٫ٰٟب٤ اػَاي ك٥ٛ ٣ً٦٭٤ ض٭ى ٦لٛ٭٤ٌ -511 هادُ

اسز ٚٯ ىٍ اي٧ب٠ ٦ٍَٗار سَٛاٍ ػ٤َ ٦إطَ اسز، ٖبؾي اػَاي  ىيَٟي ىاضشٯٖكًي 

غ٭ٍر، ىٍ اي٩. ٫ٚياٍسب٠ ٦يٖكًي ٫٫ٚيٮ ك٥ٛ  اكٛب٤ ٚيَٓي، د٬َ٪يٮ ٍا ٪ِى ىاىٞبٮ غبىٍ

. ٪٧بييٰبي سبثٕ ٍا ٦لَُ ىا٪سز، ٦كبثٕ ٦ٍَٗار اٖيا٤ ٦ي ؿ٫ب٪ـٯ ىاىٞبٮ، ٦لٛ٭٦يز

ىٮ ثبضي، د٬َ٪يٮ ثٯ آ٨ ٦َػى ك٥ٛ ىٍ ىي٭ا٨ يب٢ي ٚط٭ٍ سأييي ش َٰٞبٮ -سجػَٮ 

ٰبي سبثٕ ٍا ٦لَُ ىا٪سز، ك٥ٛ ٍا ٪ٗؽ ٬ د٬َ٪يٮ  ض٭ى سب ؿ٫ب٪ـٯ ٦لٛ٭٦يزاٍسب٠ ٦ي

. ٍا ػٱز غي٬ٍ ك٥ٛ ثٯ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ آ٨ اٍسب٠ ٫ٚي

س٭ا٪ي اغ١ ٫ٚي، ٦يضوػي ٚٯ ثٯ ٦٭ػت ك٥ٛ ٖكًي، ثَائز ف -512 هادُ

ىٞبٮ غبىٍ ٫٫ٚيٮ ك٥ٛ ٪وسشي٩ ٦بٮ اُ سبٍين اثالٌ ٍأي، اُ ىاكياٚظَ نَِ ضص

ىٍه٭اسز ٪٧بيي ٚٯ ك٥ٛ ثَائز اُ ٦ل١ ايشجبٍار ٦َث٭ـ ثٯ ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ىٍ يٛي اُ 

. ٰبي ٚظيَاال٪شطبٍ ٫٦شطَ ض٭ى٬ٍُ٪ب٦ٯ

 

اجراي هجازات حبس  -فصل دٍم

اضوبظ ٦لٛ٭٤ ثٯ كجس ثب ًَٚ ٦طوػبر ٚب١٦، ٪٭و ػ٤َ، ٦يِا٨  -513 هادُ

٦وػ٭ظ، ثَاي سل١٧ ٦لٛ٭٦يز، ايب٤ ثبُىاضز ٖج٣ي ٬ ٦َػى غبى٫٫ٍٚيٮ ك٥ٛ ىٍ ثَٞٯ 

سَي٩ ك٭ُٮ ٖؿبئي آ٨ اسشب٨، كست ٦٭ٍى، ثٯ  ٧ٰب٨ ك٭ُٮ ٖؿبئي يب ٪ِىيٙٚيَٓ ثٯ ُ٪يا٨ 

. ض٭٪ياٖجشي، ايِا٤ ٬ ٦ًَْي ٦ي٧َٰاٮ ٦أ٦٭ٍ ثيٍٖٯ ٨ُ ٬ يب ٦َى ٬ ثب ٍيبيز ٦٭اُي٩ ٦َ

آ٦٭ُي ٬ اضشُب٠ ٬ ٦َاِٚ ثبُ، ٦َاِٚ كَْٯٰب ثٯ ُ٪يا٨ ثسشٯ، ٪ي٧ٯ ُ٪يا٨ -1 سجػَٮ





اٖيا٦بر سأ٦ي٫ي ٬ سَثيشي اُ ػ٣٧ٯ ٚب٪٭٨ اغالف ٬ سَثيز ثَاي اقٓب٠ ٬٪٭ػ٭ا٪ب٨ سٗسي٥ 

. ض٭ى٦ي

سز، ثٯ ػِ ٦٭اٍىي ٚٯ ىٍ ٖب٪٭٨ يب ىٍ ك٥ٛ ىاىٞبٮ سػَيق ضيٮ ا -2سجػَٮ 

٦لٛ٭٦ب٨ ثب س٭ػٯ ثٯ ٪٭و ٬ ٦ير ٦لٛ٭٦يز، ديطي٫ٯ ٬ ضوػيشطب٨، ثَ اسبس سػ٧ي٥ 

 .ض٭٪يث٫يي ٬ سأييي ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ىٍ يٛي اُ ثوطٱبي ْ٭ٔ ٪ٟٱياٍي ٦يض٭ٍاي قجٗٯ

ٚٯ ٦ل١ اٖب٦ز ٦لٛ٭٤ ثٯ كجس، هبٍع اُ ك٭ُٮ ىاىٞبٮ ىٍ غ٭ٍسي -3سجػَٮ 

اىا٦ٯ كجس ثٯ ُ٪يا٨ ٦ل١ اٖب٦ز ه٭ى ٫٦ش١ٗ  غبى٫٫ٍٚيٮ ك٥ٛ ثبضي، ٪ب٦جَىٮ ثَاي سل١٧

ىٍ اي٩ غ٭ٍر ثب سطويع ٖبؾي  ؛ ٦َٟ اي٫ٛٯ اي٩ ا٦َ ٦٭ػت ٦ٓسيٮ ثبضي ٚٯض٭ى٦ي

ِٰي٫ٯ  .ض٭ى ٦ل١ اٖب٦ز ه٭ى ٫٦ش١ٗ ٦يثٯ سَي٩ ُ٪يا٨  ٫٫ٚيٮ ٍأي ٖكًي ثٯ ٪ِىيٙغبىٍ

. ض٭ىا٪شٗب٠ اُ ٦ل١ ايشجبٍار ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ دَىاهز ٦ي

اٍي ٪ٟٱي. ٪ٟٱياٍي ٦لٛ٭٦ب٨ ٬ ٦شٱ٧ب٨ ىٍ يٙ ٦ٛب٨ ٫٧٦٭و اسز -514 هادُ

ُيَ ٪هَ سب٦ُب٨ ُ٪يا٪ٱب ٬ اٖيا٦بر سأ٦ي٫ي ٬ سَثيشي ٚط٭ٍ  ٬ ٦شٱ٧ب٨ ىٍ ثبُىاضشٟبٰٱب

. ٞيَىغ٭ٍر ٦ي

ي٣يٯ ثٯ ض٭ى ٚٯ ٦لٛ٭٦ٌ٤ير س٧ب٤ ٚيَٰٓبي كجس اُ ٬ٍُي ض٬َو ٦ي -515 هادُ

ديص اُ غي٬ٍ ك٥ٛ  ي٣يٯ٦لٛ٭٤ٌ٪ب٪ـٯ ؽ. االػَاء، كجس ض٭ى٦٭ػت ك٥ٛ ٖكًي ال٤ُ

٪هَ يب ثبُىاضز ضيٮ ثٯ ي٣ز اسٱب٤ يب اسٱب٦بسي ٚٯ ىٍ ٧ٰب٨ د٬َ٪يٮ ٦كَف ث٭ىٮ سلز

. ض٭ى ثبضي، ٦ير ثبُىاضز ٖج٣ي اُ ٦يِا٨ كجس ا٬ ٚسَ ٦ي

٪هَ يب ثبُىاضز ضي٨ ٦شٱ٥ ٧ٚشَ اُ ثيسز ٬ؿٱبٍ اَٞ ٦ير ٦ُب٨ سلز -سجػَٮ 

. ض٭ىاُىاضز، يٙ ٬ٍُ ٦لبسجٯ ٦يسبيز ثبضي، ىٍ اكشسبة ايب٤ ة

ٰبي ػبيِٟي٩ كجس، ضالٔ ٬ ػِاي  ىٍ ٦٭ٍى ٦لٛ٭٦يز ثٯ ٦ؼبُار -516 هادُ

: ض٭ىثٯ ضَف ُيَ ٦لبسجٯ ٦ي (515)٪ٗيي، ايب٤ ثبُىاضز ٖج٣ي ٦٭ؾ٭و ٦بىٮ 

سبيز  َٰ ٬ٍُ ثبُىاضز ٖج٣ي، يٙ ٬ٍُ ػِاي ٪ٗيي ٬ٍُا٪ٯ، ٰطز يثٯ اُا -ا٢ّ

. ض٭ىى٬ٍٮ ٦َاٖجز ٚسَ ٦يع ٬ٍُ اُ هي٦بر ي٧٭٦ي ٬ د٩

َٰ ٬ٍُ  ئ ثٯ ي٫٭ا٨ ٦ؼبُار سًِيَي ثٯ اُاىٍ ٦٭ٍى ٦لٛ٭٦يز ثٯ ضال -ة





. ض٭ىؾَثٯ اُ ضالٔ ٚسَ ٦ي سٯث٣ي، ثبُىاضز ٔ

ىٍ ٦٭ٍى ٦لٛ٭٦يز ثٯ ػِاي ٪ٗيي، ٦كبثٕ ٦ٍَٗار ْػ١ ٦َث٭ـ ثٯ ٪ل٭ٮ  -ح

. ض٭ى ٰبي ٦ب٢ي اٖيا٤ ٦ياػَاي ٦لٛ٭٦يز

ى٫٫ٍٚيٮ ك٥ٛ، ايب٤ ثبُىاضز ٖج٣ي ٍا ٦لبسجٯ ٪َٛىٮ ؿ٫ب٪ـٯ ٖبؾي غب -517 هادُ

ٰبي ٦٭ؾ٭و ٦٭اى ثبضي، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ثٯ اكشسبة اي٩ ايب٤، كست ٦ال٘

. ٫ٚي ْ٭ٔ اٖيا٤ ٦ي

ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ٣ٛ٦ّ اسز ىسش٭ٍ سًيي٩ ٬ٖز د٬َ٪يٮ  -518 هادُ

ديص اُ اس٧ب٤ ٦ير كجس، اي غبىٍ ٫ٚي ٚٯ كيا١ٖ ىٮ ٬ٍُ ٦لٛ٭٤ ثٯ كجس ٍا ثٯ ٞ٭٪ٯ

ي٣يٯ، ىسش٭ٍ د٬َ٪يٮ سلز ٪هَ َٖاٍ ٞيَى سب ثب سًيي٩ سبٍين اس٧ب٤ ٦ير كجس ٦لٛ٭٤ٌ

ٍئيس ُ٪يا٨ ٪يِ ٣ٛ٦ّ . آُاىي ٬ي ٍا ىٍ سبٍين يبىضيٮ غبىٍ ٬ ثٯ ُ٪يا٨ ايال٤ ٫ٚي

ي٣يٯ ثٯ اسٱب٤ ىيَٟي ىٍ ثبُىاضز ٪جبضي، اسز دس اُ اس٧ب٤ ٦ير كجس ؿ٫ب٪ـٯ ٦لٛ٭٤ٌ

اي آُاىي ُ٪يا٪ي اٖيا٤ ٪٧بيي ٬ ٪شيؼٯ اٖيا٦بر ٍا ثالْبغ٣ٯ ثٯ ٖبؾي اػَاي ْ٭ٍي ثَ

. اكٛب٤ ٚيَٓي ايال٤ ٫ٚي

ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ سو٣ّ اُ اي٩ ٦بىٮ ٫٦ؼَ ثٯ كجس ثيص اُ ٦ير ٦ٍَٗ ىٍ ٍأي  -سجػَٮ

٦٭اى َٞىى، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي يال٬ٮ ثَ ٦لٛ٭٦يز ا٪شهب٦ي سب ىٍػٯ ؿٱبٍ، قجٕ 

 .ي٣يٯ اسز٨ ٖب٪٭٨ ٦سإ٠٬ دَىاهز هسبٍر كجس اؾبْي ثٯ ٦لٛ٭٤ٌاي( 255) ٬( 14)

ٍئيس ُ٪يا٨ ٣ٛ٦ّ اسز َٰٞ٭٪ٯ ا٪شٗب٠ يب ايِا٤ ُ٪يا٪ي ثٯ ُ٪يا٨ يب  -519 هادُ

ٰبي ٖؿبئي ىيَٟ ٬ ٪يِ ثبُٞطز ٬ي ٍا ثالْبغ٣ٯ ٬ كست ٦٭ٍى، ثٯ ٖبؾي اػَاي ك٭ُٮ

. اى٢ٯ ٬ س٭اثٕ اقالو ىٰياكٛب٤ ٚيَٓي يب ٦َػى ٖؿبئي ٦َث٭ـ ثٯ ق٭ٍ ٚشجي ٬ ثب ًَٚ 

ىٍ غ٭ٍر ٍيبيز ؾ٭اثف ٬ ٦ٍَٗار ُ٪يا٨ ٬  س٭ا٪٫ي ٦لٛ٭٦ب٨ ٦ي -520 هادُ

دس اُ سذَى٨ سأ٦ي٩  ٰبي اغالكي ٬ سَثيشي ٬ ٚست ا٦شيبُار ال٤ُ  ٦طبٍٚز ىٍ ثَ٪ب٦ٯ

ثي٧بٍي كبى يب ْ٭ر  ىٍ ٦٭اٍى. سٯ ٬ٍُ اُ ٦َهػي ثَه٭ٍىاٍ ض٭٪ي كياٚظَ ٫٦بست، ٦بٰب٪ٯ

٬ سججي ىٍػٯ يٙ اُ قجٗٯ ا٠٬ يب ٧ٰسَ ٬ يب اُى٬اع َُْ٪يا٨، ُ٪يا٪ي ثسشٟب٨ ٪سجي 

سًيي٩ ٦ٍَٗار  .س٭ا٪ي ثٯ سطويع ىاىسشب٨ كياٚظَ سب د٫غ ٬ٍُ اُ ٦َهػي اسشٓبىٮ ٪٧بيي ٦ي





ٰبي اغالكي ٬ سَثيشي، ؿٟ٭٪ٟي ا٪كجبٔ  ٦٭ؾ٭و اي٩ ٦بىٮ ٬ ا٦شيبُ َٰ يٙ اُ ثَ٪ب٦ٯ

٦٭ػت  ك٭ٮ ايكبي ٦َهػي ثٯ آ٪ب٨ ثٯ٬ؾًيز ُ٪يا٪يب٨ ثب ضَايف سًيي٩ ضيٮ ٬ ٨

اي ه٭اٰي ث٭ى ٚٯ نَِ سٯ ٦بٮ اُ سبٍين سػ٭يت اي٩ ٖب٪٭٨ س٭سف سب٦ُب٨  ٪ب٦ٯ آيي٩

 .ٍسي ٰب ٬ اٖيا٦بر سأ٦ي٫ي ٬ سَثيشي ٚط٭ٍ سٱيٯ ٬ ثٯ سػ٭يت ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٦ي ُ٪يا٨

ىٍ ٦٭اٍى ض٧٭٠ ٖس٧ز ى٤٬ اي٩ ٦بىٮ، ىٍ غ٭ٍر يؼِ اُ َْا٥ٰ  -1سجػَٮ 

سأ٦ي٩، ايِا٤ ٦لٛ٭٤ سلز ٦َاٖجز ٦أ٦٭ٍا٨، يٙ ٬ٍُ ىٍ ٦بٮ ٬ ثٯ ٦ير ىٮ سبيز ٪٧٭ى٨ 

. ثال٦ب٪ى اسز

ضيٮ ثٯ ٦َهػي س٫ٱب ثٯ ٦ير ٬ ثٯ ضَف ٦ٍَٗ ايِا٤ ٦شٱ٧ب٨ ثبُىاضز -2سجػَٮ 

. ىٍ سجػَٮ ْ٭ٔ ٬ ثب ٪هَ ٦َػى غي٬ٍ َٖاٍ ػبيِ اسز

ٮ سطويع ىٍ ٦٭اٍىي ٚٯ ُ٪يا٪ي ىاٍاي ضبٚي هػ٭غي اسز ٬ ث٫ب ة -٣سجػَٮ 

س٭ا٪ي ىٍ ػ٣ت ٍؾبيز ضبٚي ٦إطَ ٦َهػي ٦ي يىسشب٨ يب ٖبؾي اػَاي اكٛب٤، ايكبىا

دس اُ سذَى٨ سأ٦ي٩ ٫٦بست، يال٬ٮ ثَ ٦َهػي ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ اي٩ ٦بىٮ س٭ا٪ي ثبضي، ُ٪يا٪ي ٦ي

٬ كياٚظَ ثٯ ٦ير ٰٓز ٬ٍُ اُ ٦َهػي اسشٓبىٮ ىيَٟ ىٍ ق٭٠ ٦ير كجس يٙ ٪٭ثز 

ثش٭ا٪ي ثوطي اُ هسبٍر ضبٚي ٍا دَىاهز يب ٍؾبيز ا٬ ٍا ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ٦لٛ٭٤ . ٪٧بيي

. ض٭ىثبٍ ىيَٟ ثٯ ٦ير ٰٓز ٬ٍُ س٧ييي ٦يػ٣ت ٫ٚي، اي٩ ٦َهػي ْٗف ثَاي يٙ

ٚٯ ثٯ ٦٭ػت ٖب٪٭٨ ٦ط٧٭٠ ٦ٍَٗار س٣ًيٕ اػَاي ٦ؼبُار  ا٪ي٦لٛ٭٤ -4سجػَٮ 

ىٍ ض٭٪ي، دس اُ سل١٧ يٙ س٭٤ اُ ٦يِا٨ ٦ؼبُار ثب ٍيبيز ضَايف ٫٦يٍع ىٍ ظ ٪٧ي

س٭ا٪٫ي ىٍ َٰ ؿٱبٍ ٦بٮ كياٚظَ د٫غ ٬ٍُ اُ ٦َهػي  ٦بىٮ ٬ ثٯ سطويع ىاىسشب٨ ٦ي

 .ثَه٭ٍىاٍ ض٭٪ي

ٰبي ٣٦ي ٬ ٦ٌٰجي يال٬ٮ ثَ  س٭ا٪ي ثٯ ٫٦بسجز ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٦ي -5سجػَٮ 

سّٗ سًيي٩ ضيٮ ىٍ اي٩ ٖب٪٭٨، كياٚظَ ى٬ ثبٍ ىٍ سب٠ ثٯ ُ٪يا٪يب٨ ٬اػي ضَايف، 

 .٫ٚي ء٦َهػي ايكب

ق٭ٍ ىائ٥ ىٍ  ٦٭اٍىي ٚٯ ضوع ثبيي ثٯ ٦٭ػت ٦ٍَٗار ضَيي ثٯ -6سجػَٮ 

 .ٰبي آ٨ هبٍع اسز ُ٪يا٨ ثبضي اُ ض٧٭٠ ٦ٍَٗار اي٩ ٦بىٮ ٬ سجػَٮ





ٚٯ ٦ؼبُار كجس ثب ا٪ٓػب٠ ٦٭ٖز اُ هي٦ز س٭أ٤ ثبضي، ىٍ غ٭ٍسي -521 هادُ

. ض٭ىاػَاي ٦ؼبُار ا٪ٓػب٠ ٦٭ٖز اُ ٦ُب٨ دبيب٨ يبْش٩ ٦ؼبُار كجس ض٬َو ٦ي

ي٣يٯ ديص اُ غي٬ٍ ك٥ٛ ٖكًي ثٯ ٦٭ػت ٦ير ٦ُب٪ي ٚٯ ٦لٛ٭٤ٌ -سجػَٮ 

ا٢ِا٦بر ٖب٪٭٪ي اُ هي٦ز ٣ً٦ٕ ضيٮ اسز، اُ ٦يِا٨ ٦لٛ٭٦يز ٬ي ثٯ ا٪ٓػب٠ ٦٭ٖز 

. ض٭ىٚسَ ٦ي

ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ٦يا٬اي ٦لٛ٭٤ ثٯ كجس ىٍ هبٍع اُ ُ٪يا٨ ؾ٬ٍَي  -522 هادُ

يبُ ثَاي ٦يا٬ا ٍا ثب س٭ػٯ ثٯ ٪هَ ثبضي، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي، ٦ير ٦ُب٨ ٦٭ٍى ٨

س٫بست، اػَاي كجس ٍا ثٯ سً٭يٕ ٫ٚي ٬ ثب أهٌ سأ٦ي٩ ٤دِضٛي ٖب٪٭٪ي سًيي٩ ٦ي

ي٣يٯ سأ٦ي٩ ٦ش٫بست ٪يٰي، ٦ًب٢ؼٯ ٬ي ىٍ ثي٧بٍسشب٨ سلز ٪هَ ا٪ياُى ٬ َٰٞبٮ ٦لٛ٭٤ٌ ٦ي

. ض٭ىٞيَى ٬ ٦ير ٦ًب٢ؼٯ ػِء ٦لٛ٭٦يز ٬ي ٦لس٭ة ٦يؾبثكب٨ غ٭ٍر ٦ي

اى اي٩ ٦بىٮ اُ ػٱز ايِا٤ ثَاي ٦يا٬اي سبيَ اَْاىي ٚٯ ىٍ كجس ثٯ سَ ٦ّ -سجػَٮ 

. ض٭ىثَ٪ي، ٪يِ اػَاء ٦ي ٦ي

اُ ٦بىٍي ٚٯ ٦لٛ٭٤ ثٯ كجس يب ٪جبيي ٍا  اقٓب٠ سب س٩ ى٬ سب٠ س٧ب٤ -523هادُ 

ىٍ اي٩ غ٭ٍر ٚ٭ى٘ ثٯ . سجًيي ضيٮ اسز ػيا َٚى، ٦َٟ آ٪ٛٯ ٦ػ٣لز ق١ٓ اٖشؿبء ٫ٚي

سَسيت ثٯ ػي ديٍي يب ٬غي آ٪ٱب ٬ يب يب يي٤ غالكيز ٬ي ثٯ  ديٍ ٬ ىٍ غ٭ٍر ْٗيا٨

 ٪ِىيٛب٨ ٬ي ثب ٍيبيز ٦َاست اٍص ٬ ىٍغ٭ٍر ْٗيا٨ يب يي٤ غالكيز آ٪ب٨، ثٯ

. ض٭ى ٮ ٦يغالف سذَى ٦إسسبر ًي

ىٍ غ٭ٍر اٍسٛبة سو٣ّ ا٪ؿجبقي س٭سف ُ٪يا٪ي، يٛي اُ س٫جيٱبر  -524 هادُ

ا٪ؿجبقي سًيي٩ ٬ دس اُ سأييي ٖبؾي اػَاي ُيَ ثب ٍيبيز س٫بست اُ س٭ي ض٭ٍاي 

: ض٭ىاكٛب٤ اػَاء ٦ي

ثبُ آ٦٭ُي ٬ اضشُب٠ ثٯ ُ٪يا٨ ثسشٯ يب ٪ي٧ٯا٪شٗب٠ اُ ٦َاِٚ كَْٯ -ا٢ّ

٦ل٦٬َيز اُ ٦الٖبر كياٚظَ سب سٯ ٪٭ثز  -ة

٦بٮ ٦ل٦٬َيز اُ ٦َهػي كياٚظَ سب سٯ -ح

اٮ ٤يٓ٭ ٬ آُاىي ٦ط٬َـ كياٚظَ سب ضصديط٫ٱبى  ٦ل٦٬َيز اُ -ر





ٰبي اغالف ٬ سَثيز، ا٦ب٫ٚي ٰسش٫ي ٚٯ ثَاي ٪ٟٱياٍي ٬ سَثيز ٚب٪٭٨ -525 هادُ

ٰب ٬ اٖيا٦بر سأ٦ي٫ي ٬ سَثيشي  اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٦٭ؾ٭و اي٩ ٖب٪٭٨ س٭سف سب٦ُب٨ ُ٪يا٨

ٰب ٬ ثٯ س٫بست ٪يبُ ٬ ؾ٬ٍَر ثب سطويع ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ىٍ  ٚط٭ٍ، ىٍ ٦َاِٚ اسشب٨

. ض٭٪يا٪ي ٬ يب ايؼبى ٦يسبيَ ٫٦بقٕ ٚط٭ٍ ايؼبى ضيٮ

ٖؿبر ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٫ٓ٣ٛ٦ي ثَاي ثٍَسي ٬ؾًيز ٖؿبئي  -526هادُ 

٦يىػ٭يب٨ ٬ قَُ س٣ًي٥ ٬ سَثيز ٬ ديطَْز اهالٖي آ٪ب٨، كيا١ٖ َٰ ٦بٮ يٙ ثبٍ اُ 

اي٩ ا٦َ ٦ب٪ى . ي١٧ آ٬ٍ٪يٚب٪٭٨ اغالف ٬ سَثيز ك٭ُٮ ٦ل١ هي٦ز ه٭ى ثبُىيي ثٯ

. ٪ي ىاىسشب٨ ٪يسزاػَاي ٬نبيّ ٖب٪٭

َٰٞبٮ كست ِٞاٍش ٦ييَا٨ ٚب٪٭٨، ٍْشبٍ ٬ اهالٔ ق١ٓ يب ٪٭ػ٭ا٪ي،  -527 هادُ

٦٭ػت ْسبى اهالٔ اقٓب٠ ٬ يب ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ىيَٟ َٞىى، ىٍغ٭ٍر اكَاُ ٦٭ؾ٭و س٭سف 

ٖبؾي ىاىٞبٮ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٬ ثٯ ىسش٭ٍ ٬ي، ق١ٓ يب ٪٭ػ٭ا٨ ٦ٌٚ٭ٍ ىٍ ٦ل١ ىيَٟي 

ض٭ى ٬ دس اُ اغالف اهالٔ ٬ ٍْشبٍش ثب ىسش٭ٍ ىاىٞبٮ ثٯ ٦يىٍ ٧ٰب٨ ٖس٧ز ٪ٟٱياٍي 

. ض٭ى٦ل١ ٖج٣ي ثبَُٞىا٪يٮ ٦ي

ث٫يي ٦لٛ٭٦ب٨ ٬  ٪ل٭ٮ ٪ٟٱياٍي ٬ قجٗٯ٪ب٦ٯ اػَائي ٦َث٭ـ ثٯ  آيي٩ -528هادُ 

٪ل٭ٮ ٰبي ثبُد٬ٍَي، ٪ل٭ٮ ٦الٖبر ُ٪يا٪يب٨،  آ٦٭ُي آ٪ب٨، ثَ٪ب٦ٯ ٦شٱ٧ب٨، اضشُب٠ ٬ كَْٯ

اغالف ٬ سَثيز ٬ ٚيٓيز اغالف ٬ سَثيز اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ىٍ آ٪ؼب، ٰبي  ٚب٪٭٨ اىاٍٮ

ٰب  اي٩ ٚب٪٭٨ اػَائيث٫يي اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ اُ كيض ػ٫س، س٩، ٪٭و ػَائ٥ ٬ ا٦٭ٍ  قجٗٯ

االػَاء ضي٨ اي٩ ٖب٪٭٨  ٦بٮ اُ سبٍين ال٤ُ ٬ ٪ل٭ٮ اػَاي ٦ؼبُار كجس نَِ ضص

ٰب ٬ اٖيا٦بر سأ٦ي٫ي ٬ سَثيشي ٚط٭ٍ  س٭سف ٬ُاٍر ىاىٞسشَي ثب ٧ٰٛبٍي سب٦ُب٨ ُ٪يا٨

. ٍسي ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٦ي سػ٭يت ثٯض٭ى ٬  سٱيٯ ٦ي

 

ّاي هالي اجراي هحكَهيت -فصل سَم

َٰٚس ثٯ ٦٭ػت ك٥ٛ ٖكًي ىاىٞبٮ ثٯ دَىاهز ػِاي ٪ٗيي ٦لٛ٭٤  -529هادُ 

٬سي٣ٯ ٦َػى اػَاي ك٥ٛ، ض٫بسبيي، س٭ٖيّ ٬ ثب َٞىى ٬ آ٨ ٍا ٪ذَىاُى، ا٦٭ا٠ ٬ي ثٯ





ثٯ اػَاي ك٥ٛ اٖيا٤ ٪سجز يبيز ٦ٍَٗار ٍاػى ثٯ ٦سشظ٫يبر ىي٩ اُ ٦ل١ ٬َْش آ٪ٱب ٍ

س٭ا٪ي ثب س٭ٖيّ ىٍ غ٭ٍر ْٗيا٨ ٦ب٠ يب يي٤ ض٫بسبيي آ٨، ٦َػى اػَاي ك٥ٛ ٦ي. ض٭ى٦ي

ثوطي اُ كٗ٭ٔ قجٕ ٖب٪٭٨ اػَاي اكٛب٤ ٦ي٪ي ٬ يب س٧ب٤ يب ثوطي اُ سبيَ ىٍآ٦يٰبي 

ىٍ غ٭ٍر سٗبؾبي . ي١٧ آ٬ٍى٪ٗيي اٖيا٤ ٦ٗشؿي ثٯي٣يٯ ثَاي ٬غ٭٠ ػِاي ٦لٛ٭٤ٌ

٪وسشي٩ ٚٯ ي٣يٯ ٬ اكَاُ ٖيٍر ٬ي ثٯ دَىاهز اٖسبـ، ىاىٞبٮ سٗسيف اُ ػب٪ت ٦لٛ٭٤ٌ

. س٭ا٪ي ثب أهٌ سؿ٧ي٩ ٫٦بست ا٦َ ثٯ سٗسيف ٪٧بيي٦يض٭ى  ٍأي ُيَ ٪هَ آ٨ اػَاء ٦ي

٬ـ ثٯ َٰٞبٮ اػَاي ك٥ٛ ثٯ قَٔ ٦ٌٚ٭ٍ ٩ٛ٧٦ ٪َٟىى ثب ٍيبيز ٦ٍَٗار ٦َة

: ض٭ىٰبي ػبيِٟي٩ كجس ثٯ سَسيت ُيَ ي١٧ ٦ي ٦ؼبُار

سبيز ا٪ؼب٤ ِٰاٍ ٍيب٠ ثٯ يٙىٍ ػِاي ٪ٗيي سب دب٪ِىٮ ٦ي٣ي٭٨ ٍيب٠، َٰ سي -ا٢ّ

. ض٭ىهي٦بر ي٧٭٦ي ٍايٟب٨ سجيي١ ٦ي

٧ٰـ٫ي٩ ىٍغ٭ٍر يي٤ ضَايف ىٍ ػِاي ٪ٗيي ثبالي دب٪ِىٮ ٦ي٣ي٭٨ ٍيب٠،  -ة

. ض٭ىغي ِٰاٍ ٍيب٠ ثٯ يٙ ٬ٍُ كجس سجيي١ ٦يسيَٰ اي٩ ٦بىٮ، ( ا٢ّ)اػَاي ث٫ي 

ٖج١ اُ غي٬ٍ ك٥ٛ ٦لٛ٭٦يز ٖكًي ثٯ ػِاي  ي٣يٯ٦لٛ٭٤ٌؿ٫ب٪ـٯ  -1سجػَٮ 

٪ٗيي، ثٯ ى٢ي١ اسٱب٤ يب اسٱب٦بر ٦كَف ىٍ د٬َ٪يٮ ىٍ ثبُىاضز ث٭ىٮ ثبضي، ىاىٞبٮ دس اُ 

اُ ٦ؼبُار  ٬ٍُيٙ غي ِٰاٍ ٍيب٠سيَٰ  يار، ايب٤ ثبُىاضز ٖج٣ي ٍا ىٍ اُاسًيي٩ ٦ؼبُ

. ٫ٚيضيٮ ٚسَ ٦يسًيي٩

ٍيبيز ٦َاست ْ٭ٔ ٍا ثٯ ٫ٰٟب٤ اػَاي ك٥ٛ،  ٪يٖؿبر اػَاي اكٛب٤ ٦٭نّ

. ٦َاٖجز ٪٧بي٫ي ٬ ىٍ غ٭ٍر يي٤ ٍيبيز ه٭ى اٖيا٤ ٫٫ٚي

 يغي٬ٍ ك٥ٛ سٗسيف ػِاي ٪ٗيي يب سجيي١ آ٨ ثٯ ٦ؼبُار ىيَٟ ٦ب٪ى اسشيٓب -2سجػَٮ 

. آيي، ٪يسزي٣يٯ ثٯ ىسز ٦يثوص اػَاء ٪طيٮ آ٨ اُ ا٦٭ا٢ي ٚٯ ثًياً اُ ٦لٛ٭٤ٌ ي٦بثٯ اُا

نَِ ىٮ ٬ٍُ اُ سبٍين اثالٌ اكؿبٍيٯ ٖبؾي اػَاي  ي٣يٯ٦لٛ٭٤ٌَٰٞبٮ  -3سجػَٮ 

س٭ا٪ي ا٬ ٍا اكٛب٤ ٚيَٓي ثَاي دَىاهز ػِاي ٪ٗيي كبؾَ ض٭ى، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٦ي

ىْشَ ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي . ي ٦ًبِ ٫ٚيػِاي ٪ٗي%( 20)ىٍغي اُ دَىاهز ثيسز

. ٦ًبْيز ٦٭ؾ٭و اي٩ سجػَٮ ٍا ٖيي ٫ٚي ي٣يٯ٦لٛ٭٣ٛ٦ٌ٤ّ اسز ىٍ ثَٞٯ اكؿبٍيٯ 





ىٍ غ٭ٍر ٦لٛ٭٦يز اضوبظ ثٯ ػِاي ٪ٗيي ىٍ ٦َك٣ٯ ثي٬ي،  -530هادُ 

. س٭ا٪ي ٖج١ اُ ٖكًيز ك٥ٛ اُ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ سٗبؾبي سٗسيف ٫ٚيي٣يٯ ٦ي٦لٛ٭٤ٌ

.  ه٭اٰي ٪يسزسؼييي٪ه٦ٌَٚ٭ٍ ثٯ ٢ِ٫٦ٯ اسٗبـ كٕىٍه٭اسز 

. ىي٭اي سٗسيف ػِاي ٪ٗيي ىٍ َٰ ٦٭ٍى ثبيي ثٯ غ٭ٍر ٦سش١ٗ ٦كَف ض٭ى -سجػَٮ

ىٍ ٦ُب٨ غي٬ٍ ك٥ٛ ٪وسشي٩ ٦ج٫ي ثَ سٗسيف اُ  ي٣يٯ٦لٛ٭٤ٌَٰٞبٮ  -531 هادُ

غبى٫٫ٍٚيٮ ٬سي٣ٯ ىاىٞبٮ كجس ثبضي ثالْبغ٣ٯ ثٯىٍثبثز ٦ؼبُار ثي٠ اُ ػِاي ٪ٗيي 

ه٭اٰي اُ ٍأي غبىٍٮ ىٍثبٍٮ سٗسيف سؼييي٪هَىٍ َٰ غ٭ٍر، ٖبث٣يز  .ض٭ىٍأي آُاى ٦ي

. ٦ب٪ى اُ اػَاي ٍأي ثي٬ي ىايَ ثَ سٗسيف ٪يسز

ىٍ غ٭ٍر غي٬ٍ ك٥ٛ ٦ج٫ي ثَ سٗسيف ػِاي ٪ٗيي ٬ يي٤ دَىاهز  -532 هادُ

٬سي٣ٯ ٥ٚ سٗسيف ثٯ، ثب ايال٤ ٖبؾي اػَاي اكٛب٤، في٣يٯ٦لٛ٭٦ٌ٤٭ٖى اٖسبـ اُ س٭ي ثٯ

ض٭ى ٬ ثَاي اػَاي ك٥ٛ اٖيا٤ ٖب٪٭٪ي ٦ٗشؿي ٢ُ٭ ٦يك٥ٛ ٖكًي ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ 

. ٞيَىا٪ؼب٤ ٦ي

 دس اُ غي٬ٍ ك٥ٛ سٗسيف، ىٍ غ٭ٍر كػ٭٠ س٩ٛ٧ ٦ب٢ي،  -533 هادُ

٤ ايال٤ ٦بٮ ثٯ ٖبؾي ٦ؼَي ك٣ٛ٦ّٙ اسز ٦َاست ٍا كياٚظَ نَِ سٯ ي٣يٯ٦لٛ٭٤ٌ

ىٍ َيَ اي٩ غ٭ٍر ثب ايال٤ ٖبؾي اػَاي . ثٯ اٖيا٤ ض٭ى٦لٛ٭٤ٌثٯ ٬غ٭٠ ٪سجز ٪٧بيي سب 

. ٪٧بيي٪سجز ثٯ ٢ُ٭ ك٥ٛ سٗسيف اٖيا٤ ٦يٖكًي اكٛب٤، ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ك٥ٛ 

ديص اُ اس٧ب٤ ٦ٱ٣ز ٖب٪٭٪ي دَىاهز ىيٯ، ثٯ  ي٣يٯ٦لٛ٭٤ٌَٰٞبٮ  -534 هادُ

ؾ٩٧ دٌيَش،  دَىاهز س٧ب٤ يب ثوطي اُ آ٨ اٖيا٤ ٫ٚي، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي

. ٫ٚي٢ٯ ايال٤ ٦ي٦َاست ٍا ثٯ ٦لٛ٭٤ٌ

 يػَائ٥ ضجٯ ي٧ي ٬ هكبثي٫ي ضيٮ ثَاي دَىاهز ىيٯ ٦ٱ٣شٱبي ديص -سجػَٮ

. ٦لؽ ٦ب٪ى اُ دٌيَش سٗبؾبي ايسبٍ ٬ يب سٗسيف ٪يسز

َٰٞبٮ ٦لٛ٭٤ ثٯ دَىاهز ىيٯ ْ٭ر ٫ٚي، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ىٍ غ٭ٍر  -535هادُ 

. ٫ٚيي٣يٯ اسشيٓبء ٦ي٦ٍَٗار ٦َث٭ـ، ىيٯ ٍا اُ ٦بسَ٘ ٦لٛ٭٢ٌ٤ٯ ٦كبثٕ سٗبؾبي ٦لٛ٭٤ٌ 

ؿ٫ب٪ـٯ ك٥ٛ غبىٍٮ ٦شؿ٩٧ ثبَُٞىا٪ي٨ ٦ب٠ ثٯ ضوع ثبضي ٬ ٬ي  -536 هادُ





٦بٮ اُ سبٍين اهكبٍيٯ ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي، ثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ ثَاي دس اُ ضص

اكش٧ب٠ يٗاليي ىٍغ٭ٍر ىٍيبْز ٦ب٠ ٫٦ٗ٭٠ ٦َاػًٯ ٪٫ٛي، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي 

ىٍ اي٩ غ٭ٍر ٦ب٠ ثٯ ٬َْش . س٭ا٪ي ىسش٭ٍ ٬َْش ٦ب٠ ٍا غبىٍ ٫ٚي٦يْسبى ٦ب٠، 

. َٞىىىٍ غ٫ي٬ٔ ىاىٞسشَي س٭ىيى ٦ي ،ٰبي ٦َث٭ـ ٍسي ٬ دس اُ ٚسَ ِٰي٫ٯ ٦ي

االػَاي ىاىٞبٰٱبي ٚيَٓي ىٍ اػَاي ىسش٭ٍٰبي ىاىسشب٨ ٬ آٍاء ال٤ُ -537هادُ 

٬غ٭٠ ٬ػٯ ا٢شِا٤، ٬ػٯ ا٢ٛٓب٢ٯ يب ٬طيٗٯ ٬ ٪يِ ػِاي ٪ٗيي،٦٭ٍى ؾجف ٬ ٦ػبىٍٮ ا٦٭ا٠، أهٌ 

. ىيٯ، ٍى ٦ب٠ ٬ يب ؾٍَ ٬ ُيب٨ ٪بضي اُ ػ٤َ ثَيٱيٮ ٦ًب٬٪ز اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي اسز

ؿ٫ب٪ـٯ اػَاي ىسش٭ٍ يب ٍأي ىٍ ٦٭اٍى ْ٭ٔ ٦سش٤ِ٣ س٭ٖيّ ٬ يب ٬َْش  -سجػَٮ

. ٦ي٪ي اسز ا٦٭ا٠ ثبضي، ا٪ؼب٤ ي٣٧يبر ٦ٌٚ٭ٍ ٦كبثٕ ٦ٍَٗار اػَاي اكٛب٤

اي٩ ٖب٪٭٨، ىيٯ ٬ يب ؾٍَ ٬ ُيب٨ ( 233)٬ ( 232)ىٍ اػَاي ٦٭اى  -538 هادُ

اُ ٦ل١ سأ٦ي٩ أهٌ ضيٮ دَىاهز ٬ ٦بُاى ثَ آ٨ ثٯ ٪ٓى ى٢٬ز  ء٪بضي اُ ػ٤َ ىٍ اثشيا

. ض٭ى ؾجف ٦ي

سبػَي ٚٯ . ىض٭ىاىه٭اسز سٗسيف ػِاي ٪ٗيي اُ سبػَ دٌيَْشٯ ٪٧ي -539ُ هاد

ثٯ اسز ثبيي ٦كبثٕ ٦ٍَٗار ٖب٪٭٨ سؼبٍر، ىاىه٭اسز ٦شٗبؾي سٗسيف ٦لٛ٭٤ٌ

. ػِء، ٦ط٧٭٠ اي٩ ٦بىٮ ٪يسش٫ي ٚسجٯ. ٰي٬ٍضٛسشٟي ى

ٰبي ٦ب٢ي سبثى  سبيَ ٦ٍَٗار ٬ سَسيجبر ٍاػى ثٯ اػَاي ٦لٛ٭٦يز -540 هادُ

. ٰبي ٦ب٢ي اسز ٖب٪٭٨ ٪ل٭ٮ اػَاي ٦لٛ٭٦يز

 

 اجراي ساير احكام كيفري -فصل چْارم

اي ٦ؼبُار ٫٦٭ـ ثٯ ىٍه٭اسز ٦لٛ٭٤ٌ ٢ٯ ثبضي ٬ ىٍ سٗبؾبي َٰٞبٮ اػَ -541 هادُ

اػَاي آ٨، ثي٨٬ ىاضش٩ يٌٍ ٦٭ػٯ، سأهيَ ٫ٚي، ثٯ ىسش٭ٍ ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ثٯ ٬ي 

ىٍ غ٭ٍر . ٦بٮ سػ٧ي٥ ه٭ى ٍا ىٍثبٍٮ اػَاي ك٥ٛ ايال٤ ٫ٚي ض٭ى سب نَِ سٯ اثالٌ ٦ي

ى٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ، ٖبؾي سذَي ضي٨ اي٩ ٦ير ٬ يي٤ ٬غ٭٠ ىٍه٭اسز اػَاي ك٥ٛ ة

ي٣يٯ  ىٍ اي٩ غ٭ٍر، ؿ٫ب٪ـٯ ٦لٛ٭٤ٌ. ٫ٚي ٦ي غبىٍٮ ٍا ٢ُ٭ اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي َٖاٍ سأ٦ي٩





. ض٭ى ق٭ٍ ٦٭ٖز ثبيٟب٪ي ٦ي د٬َ٪يٮ ثٯ آُاى ٬ ،ىٍ كجس ٪جبضيي٣ز ىيَٟي  ثٯ

ٚٯ ٖبث١ يٓ٭ ٦سش٭ػت كي  ػَائ٦٥لٛ٭٤ ثٯ س٣ت كيبر، ىٍ َيَ  َٰٞبٮ -542 هادُ

االػَاء ضي٨ ك٥ٛ ٬ ديص اُ اػَاي آ٨ ىٍه٭اسز يٓ٭ ٫ٚي، اُ ال٤ُ ٬ ٖػبظ دس٪يسش٫ي 

ثبٍ سب ايال٤ ٪شيؼٯ اُ س٭ي ٫٫ٚيٮ ك٥ٛ، اػَاي آ٨ ْٗف ثَاي يٙثٯ ىسش٭ٍ ىاىٞبٮ غبىٍ

٨٬ ٦ِث٭ٍ ٣ٛ٦ّ اسز ٧ٚيسي. اْشي٨ ثٯ سأهيَ ٦يا٧ٚيسي٭٨ يٓ٭ ٬ سوٓيّ ٦ؼبُار ٦لٛ٭٤

 .ػٯ ٍا ثٯ ىاىٞبٮ ايال٤ ٫ٚي٦بٮ ثٯ اي٩ سٗبؾب ٍسييٞي ٬ ٪شيكياٚظَ نَِ ى٬

ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ٣ٛ٦ّ اسز، كيا١ٖ يٙ ٰٓشٯ ديص اُ  -سجػَٮ

. ٫ٚيي٣يٯ ايال٤ اػَاي ك٥ٛ س٣ت كيبر ٦٭ؾ٭و اي٩ ٦بىٮ، ٦َاست ٍا ثٯ ٦لٛ٭٤ٌ

ديص اُ اػَاي ك٥ٛ س٣ت كيبر، ٦َاس٥ ٦ٌٰجي س٭سف اضوبظ ٬اػي  -543هادُ 

ك٥ٛ ثبيي ىاىسشب٨ يب ٪٧بي٫يٮ ا٬، ٖبؾي اػَاي  ٫ٰٟب٤ اػَاي. ض٭ىغالكيز اػَاء ٦ي

اكٛب٤ ٚيَٓي، ٦َْب٪يٮ ٪ي٬َي ا٪شهب٦ي ٦ل١ يب ٪٧بي٫يٮ ٬ي، دِضٙ ٖب٪٭٪ي يب دِضٙ ٦ًش٧ي 

َٰٞبٮ اػَاي ك٥ٛ ىٍ ٦ل٭قٯ ُ٪يا٨ غ٭ٍر ٞيَى، . ٬ ٫٦طي ىاىٞبٮ كؿ٭ٍ ىاضشٯ ثبض٫ي

س٭ا٪ي ثَاي اػَاي ٮ ٪يِ ٦يي٣ي٬ٚي١ ٦لٛ٭٤ٌ. يبثيٍئيس ُ٪يا٨ يب ٪٧بي٫يٮ ٬ي ٪يِ كؿ٭ٍ ٦ي

ي٣يٯ ىٍ ٦ل١ اػَاي ك٥ٛ، ٫٦طي ىاىٞبٮ، دس اُ كبؾَ َٚى٨ ٦لٛ٭٤ٌ. ك٥ٛ كبؾَ ض٭ى

سذس ثٯ ىسش٭ٍ ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي، ك٥ٛ . ٫ٚيك٥ٛ ٍا ثب غياي ٍسب َٖائز ٦ي

. ٍسيكبؾَا٨ ٦ي يض٭ى ٬ ثٯ ا٦ؿباػَاء ضيٮ، غ٭ٍس٧ؼ٣س س٫هي٥ ٦ي

اكٛب٤ كي٬ى ٬ سبيَ اكٛب٤ ٍاػى ثٯ ٖػبظ ٬ ىيبر قجٕ ٦ٍَٗار  -544 هادُ

. ض٭ى٦َث٭ـ اػَاء ٦ي

ضوػي ٚٯ ثٯ سجًيي يب اٖب٦ز اػجبٍي ٦لٛ٭٤ ضيٮ اسز، ثٯ ىاىسَاي  -545 هادُ

. ض٭ى٦ل١ اػَاي ك٥ٛ ايِا٤ ٦ي

٪هبٍر ثَ كؿ٭ٍ ٬ ًْب٢يز ٦لٛ٭٦ب٨ ىٍ ٦ل١ سجًيي يب اٖب٦ز اػجبٍي  -546 هادُ

. ػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ٦ل١ اػَاي ك٥ٛ اسزثَيٱيٮ ٖبؾي ا

ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ٦ل١ اػَاي ك٥ٛ سجًيي يب اٖب٦ز اػجبٍي،  -547 هادُ

ىٍ غ٭ٍر ؾ٬ٍَر ٬ ثب أهٌ سأ٦ي٩ ٫٦بست ثٯ ٦لٛ٭٦ب٨ ثٯ سجًيي يب اٖب٦ز اػجبٍي ثب 





. ٫ٚياي٩ ٖب٪٭٨ ٦َهػي ايكبء ٦ي( 520)ٍيبيز ٦ٓبى ٦بىٮ 

ض٭٪ي، اُ اي ٦ًي٩ ٦لٛ٭٤ ٦ياضوبغي ٚٯ ثٯ ٫٦ى اُ اٖب٦ز ىٍ ٪ٗكٯ -548 هادُ

ض٭٪ي ٬ ٦َاست ثٯ ٪ي٬َي ا٪شهب٦ي ٦ل١ ٬ سبيَ ٪ٱبىٰب ٬ ٦ل١ سًيي٩ ضيٮ اهَاع ٦ي

. ض٭ى٦َاػى ٦َسجف اثالٌ ٦ي

يؿ٭، ٰبي س٣ت كيبر، ٖكى ٪ب٦ٯ اػَائي ٪ل٭ٮ اػَاي ٦ؼبُار آيي٩ -549 هادُ

٦ز ىٍ ٦ل١ يب ٦ل٣ٱبي اٖب٦ز اػجبٍي ٬ ٫٦ى اُ اٖب ٖػبظ يؿ٭ ٬ ػَف، ضالٔ، سجًيي،

االػَاء ضي٨ اي٩ ٖب٪٭٨ س٭سف ٬ُيَ ىاىٞسشَي ثب ٦بٮ اُ سبٍين ال٦٤ًُي٩ نَِ ضص

 .ٍسي ثٯ سػ٭يت ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٦يض٭ى ٬ ٧ٰٛبٍي ٬ُيَ ٚط٭ٍ سٱيٯ ٦ي

اػَاي اكٛب٤ ٍْى سػَِ يي٬ا٪ي، ٦ِاك٧ز ٬ ٧٦ب٪ًز اُ كٕ،  -550هادُ 

. ار اػَاي اكٛب٤ ٦ي٪ي اسز٦كبثٕ ٦ٍَٗ

 

اجراي قرار تعليق اجراي هجازات، آزادي هشرٍط، قرار تعَيق صذٍر  -فصل پٌجن

ّاي الكترًٍيكي حكن، ًظام ًيوِ آزادي ٍ آزادي تحت ًظارت ساهاًِ

ىٍ غ٭ٍر س٣ًيٕ اػَاي ٦ؼبُار، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي،  -551 هادُ

٫ٚي ٬ ثب كؿ٭ٍ ثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ، ػ٣ت ٦يي٣يٯ ٍا اكؿبٍ ٬ ىٍ غ٭ٍر يي٤ ٦لٛ٭٤ٌ

ي٣يٯ، ىسش٭ٍ يب ىسش٭ٍٰبي ىاىٞبٮ، ؿٟ٭٪ٟي اػَاء ٬ ؾ٧ب٪ز يي٤ ٍيبيز كؿ٭ٍ ٦لٛ٭٤ٌ

. ٪٧بييآ٪ٱب ٍا  ثٯ ٬ي سٓٱي٥ ٬ اثالٌ ٦ي

ي٣يٯ دس اُ سذَي ضي٨ كيا١ٖ ضص ٦بٮ اُ ٦ير س٣ًيٕ  َٰٞبٮ ٦لٛ٭٤ٌ -552 هادُ

٬ ٍْشبٍ ٪طب٨ ىٰي، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤  اػَاي ٦ؼبُار، ثٯ ق٭ٍ ٦سش٧َ كس٩ اهالٔ

ٚيَٓي، ٦َاست ٍا ثب ديط٫ٱبى ٚبٰص ٦ير س٣ًيٕ يب ٢ُ٭ س٧ب٤ يب ثَهي اُ ىسش٭ٍٰبي سًيي٩ 

ا٢ًبىٮ ىٍ ٦٭ٍى ديط٫ٱبى ىاىٞبٮ ىٍ ٬ٖز ْ٭ٔ. ٫ٚيضيٮ ثٯ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ك٥ٛ ايال٤ ٦ي

. ٞيَىٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي سػ٧ي٥ ٦ي

اؾي اػَاي اكٛب٤ دٌيَش ديط٫ٱبى اُ س٭ي ىاىٞبٮ، ٔىٍ غ٭ٍر يي٤  -سجػَٮ

. ثبٍ س٣ًيٕ اػَاي ٦ؼبُار ٍا ثٯ ىاىٞبٮ ديط٫ٱبى ٪٧بيي٦بٮ يٙس٭ا٪ي َٰ ى٬ٚيَٓي ٦ي





ٰبي  ٦ط٧٭٠ ٪هب٤ ٪ي٧ٯ آُاىي ٬ آُاىي سلز ٪هبٍر سب٦ب٪ٯ ػَائ٥ىٍ  -553 هادُ

٬ٍاي ا٪ي دس اُ ٬غ٭٠ ِٞاٍش شس٭ا٢ٛش٬َ٪يٛي، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ٦ي

ٚٯ اكٛب٤ ٚيَٓي، ٦ج٫ي ثَ آ٨ث٫يي ُ٪يا٨ ٬ ٪هَيٯ ٦يىٚبٍا٨ اػش٧بيي ٦ًب٬٪ز اػَاي  قجٗٯ

آ٦٭ُي، ٦طبٍٚز ىٍ سيا٤٬ ُ٪يٞي اي، آ٦٭ُضي، كَْٯ اػَاي يٙ ًْب٢يز ض٣ُي يب كَْٯ

ي٣يٯ ىٍ هبٍع اُ ٦ليف ُ٪يا٨، ىٍ َْآي٫ي هب٪٭اىٞي ٬ يب ى٦ٍب٨ دِضٛي، اُ س٭ي ٦لٛ٭٤ٌ

ىييٮ ٦إطَ اسز، ثٯ ىاىٞبٮ غبى٫٫ٍٚيٮ ك٥ٛ،  ا٨ ؾٍَ ٬ ُيب٨ ثِٮاغالف ٬ي ٬ يب ػجَ

ٰبي ا٢ٛش٬َ٪يٛي ٍا قجٕ  ديط٫ٱبى اػَاي ٪هب٤ ٪ي٧ٯ آُاىي ٬ آُاىي سلز ٪هبٍر سب٦ب٪ٯ

. ٦ٍَٗار ٍاػى ثٯ ىاىٍسي ا٢ٛش٬َ٪يٛي ىٰي ٬ ٦كبثٕ سػ٧ي٥ اي٩ ىاىٞبٮ اٖيا٤ ٫ٚي

اىٞبٮ ثب ديط٫ٱبى ٦٭ؾ٭و ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي، دس اُ ٦٭اْٗز ى -554 هادُ

ي٣يٯ، ىسش٭ٍ اػَاي سػ٧ي٥ ىاىٞبٮ ٍا غبىٍ ٬  ٦بىٮ ْ٭ٔ، ثب أهٌ سأ٦ي٩ ٦ش٫بست اُ ٦لٛ٭٤ٌ

. ٫ٚي٦َاست ٍا ثٯ ُ٪يا٨ ايال٤ ٦ي

غي٬ٍ َٖاٍ س٣ًيٕ اػَاي ٦ؼبُار، ك٥ٛ آُاىي ٦ط٬َـ، َٖاٍ سً٭يٕ  -555هادُ 

ٰبي ا٢ٛش٬َ٪يٛي قجٕ ٦ٍَٗار  غي٬ٍ ك٥ٛ، ٪هب٤ ٪ي٧ٯ آُاىي ٬ آُاىي سلز ٪هبٍر سب٦ب٪ٯ

ٍاػى ثٯ ىاىٍسي ا٢ٛش٬َ٪يٛي ٬ ىسش٭ٍ يب ىسش٭ٍٰبي ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي، آطبٍ يي٤ 

طبٍ اٍسٛبة ػ٤َ ػييي ثٯ ضبٚي يب ٦ييي ي٣يٯ يب ٦شٱ٥ اُ آ٪ٱب ٬ ٪يِ آسجًيز ٦لٛ٭٤ٌ

ي٣يٯ يب ٦شٱ٥ ىٍ ٦ير ٦ِث٭ٍ ثي٨٬ يٌٍ ٦٭ػٯ اُ ؿ٫ب٪ـٯ ٦لٛ٭٤ٌ. ض٭ىهػ٭غي اثالٌ ٦ي

ىسش٭ٍ يب ىسش٭ٍٰبي ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي سجًيز ٪٫ٛي، يب ٦َسٛت ػ٤َ ي٧يي 

 س٭ا٪ي ٦َاست ٍا ثٯ ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي ثَايض٭ى، ضبٚي يب ٦ييي هػ٭غي ٦ي

. اػَاي ٦ٍَٗار ٦َث٭ـ ايال٤ ٫ٚي

ي٣يٯ يب ٦شٱ٥ ٣ٛ٦ّ اسز كست ٦٭ٍى ىٍ ق٭٠ ى٬ٍٮ س٣ًيٕ  ٦لٛ٭٤ٌ -556 هادُ

اػَاي ٦ؼبُار، آُاىي ٦ط٬َـ، سً٭يٕ غي٬ٍ ك٥ٛ ٬ ٪هب٤ ٪ي٧ٯ آُاىي ٬ آُاىي سلز 

اي ٚٯ ٖبؾي اػَاي ٰبي ا٢ٛش٬َ٪يٛي، ا٦ٛب٨ ٪هبٍر ٦أ٦٭ٍ ٦َاٖجشي ٍا ثٯ ضي٭ٮ ٪هبٍر سب٦ب٪ٯ

٪٧بيي، َْا٥ٰ آ٬ٍى ٬ َٰٞ٭٪ٯ اٖيا٦ي اُ ٖجي١ سُييَ ض١ُ يب ٦ل١ ٤ ٚيَٓي ٦طوع ٦ياكٛب

سبُى اُ ٖج١ ثٯ اقالو ٖبؾي اػَاي ا١٦ ٪هبٍر ٍا ثب ىض٭اٍي ٦٭اػٯ ٦ياٖب٦ز، ٚٯ اػَاي ٘





. اكٛب٤ ٚيَٓي ثَسب٪ي

٪ل٭ٮ اػَاي َٖاٍ س٣ًيٕ اػَاي ٦ؼبُار، آُاىي ٦ط٬َـ، َٖاٍ سً٭يٕ  -557 هادُ

ٰبي ا٢ٛش٬َ٪يٛي ٦كبثٕ  ٪هب٤ ٪ي٧ٯ آُاىي ٬ آُاىي سلز ٪هبٍر سب٦ب٪ٯغي٬ٍ ك٥ٛ، 

ٰبي ػبيِٟي٩ كجس  ٦ٍَٗار ٍاػى ثٯ ىاىٍسي ا٢ٛش٬َ٪يٛي ٬ ٪يِ ٪ل٭ٮ اػَاي ٦ؼبُار

االػَاء ضي٨ اي٩ ٖب٪٭٨ ٦بٮ اُ سبٍين ال٤ُاي اسز ٚٯ نَِ ضص ٪ب٦ٯ ٦٭ػت آيي٩ثٯ 

ٰب ٬ اٖيا٦بر  سب٦ُب٨ ُ٪يا٨س٭سف ٬ُيَ ىاىٞسشَي ثب ٧ٰٛبٍي ٬ُيَ ٚط٭ٍ ٬ ٍئيس 

. ٍسيٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٦يثٯ سػ٭يت ض٭ى ٬ سأ٦ي٫ي ٬ سَثيشي ٚط٭ٍ سٱيٯ ٦ي

٪ب٦ٯ اي٩ ٦بىٮ ىٍ ٦٭ٍى ػَائ٥ ىٍ غالكيز سب٦ُب٨ ٖؿبئي ٪ي٬َٰبي آيي٩ -سجػَٮ

٦س٣ق، س٭سف ٍئيس سشبى ١ٚ ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق ٬ ٍئيس سب٦ُب٨ ٖؿبئي ٪ي٬َٰبي ٦س٣ق ٬ 

ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ  ثٯ سػ٭يتض٭ى ٬ ٬ٍ ىٍ غيٍ اي٩ ٦بىٮ سٱيٯ ٦يثب ٧ٰٛبٍي ٦َاػى ٦ٌ٘

 .ٍسي ٦ي

ؿ٫ب٪ـٯ اٖب٦شٟبٮ اضوبظ ٦ط٧٭٠ س٣ًيٕ اػَاي ٦ؼبُار، آُاىي  -558هادُ 

ٰبي ٦ط٬َـ، سً٭يٕ غي٬ٍ ك٥ٛ، ٪هب٤ ٪ي٧ٯ آُاىي ٬ آُاىي سلز ٪هبٍر سب٦ب٪ٯ

ى٫٫ٍٚيٮ ٍأي ثبضي، ا٢ٛش٬َ٪يٛي، ىٍك٭ُٮ ٖؿبئي ىيَٟي َيَ اُ ك٭ُٮ ٖؿبئي ىاىٞبٮ غب

ىٍ . س٭ا٪٫ي اػَاي سػ٧ي٥ ٦ٌٚ٭ٍ ٍا ىٍ ٦ل١ اٖب٦ز ه٭ى سٗبؾب ٪٧بي٫ياضوبظ ٦ٌٚ٭ٍ ٦ي

٪يبثز ثٯ ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ك٭ُٮ اٖب٦ز آ٪ب٨،  ياي٩ غ٭ٍر ٖبؾي ٦ؼَي ك٥ٛ ثب ايكب

س٧ب٦ي ىسش٭ٍٰبي ىاىٞبٮ ٬ ٬اكي اػَاي اكٛب٤ ٬ ضَايف ٦ٍَٗ ىٍ ٍأي ٍا ثٯ ٖبؾي ٦ؼَي 

. ض٭ىا٢يٯ اػَاء ٦ي٪٧بيي ٬ ٦٭اٍى ٦ٌٚ٭ٍ، سلز ٪هبٍر ٖبؾي ٦َػ٭و٤ٌ ٦ي٪يبثز ايال

 

 ّسيٌِ دادرسي -ششنبخش 

ضبٚي ثبيي ِٰي٫ٯ ضٛبيز ٚيَٓي ٍا ثَاثَ ٖب٪٭٨ ىٍ ٫ٰٟب٤ قَف  -559 هادُ

٫ٚي، ٬ ُيب٨ ٦ي٦ييي هػ٭غي ٥ٰ ٚٯ ثٯ سجى ا٦َ ٚيَٓي ٦كب٢جٯ ؾٍَ. ضٛبيز سأىيٯ ٫ٚي

ؿ٫ب٪ـٯ ضبٚي س٭ا٪بيي . ثبيي ِٰي٫ٯ ىاىٍسي ٍا ٦كبثٕ ٦ٍَٗار ٦َث٭ـ ثٯ ا٦٭ٍ ٦ي٪ي ثذَىاُى

دَىاهز ِٰي٫ٯ ضٛبيز ٍا ٪ياضشٯ ثبضي، ثٯ سطويع ىاىسشب٨ يب ىاىٞبٰي ٚٯ ثٯ ٦٭ؾ٭و 





ٞبٮ ٦ييي هػ٭غي ض٭ى ٬ َٰهز ِٰي٫ٯ ضٛبيز ٦ًبِ ٦ي٫ٚي اُ دَىاٍسييٞي ٦ي

س٭ا٪ي ا٬ ٍا اُ دَىاهز ِٰي٫ٯ ٍا ٪ياضشٯ ثبضي، ىاىٞبٮ ٦ي س٭ا٪بيي دَىاهز ِٰي٫ٯ ىاىٍسي

ٍسييٞي . ىاىٍسي ثَاي ٧ٰب٨ ٦٭ؾ٭يي ٚٯ ٦٭ٍى اىيب اسز، ثٯ ق٭ٍ ٦٭ٖز ٦ًبِ ٪٧بيي

س٭ا٨ ثٯ ي٣ز يي٤ سأىيٯ ِٰي٫ٯ ىاىٍسي اُ س٭ي ٦ييي هػ٭غي ثٯ ثٯ ا٦َ ٚيَٓي ٍا ٪٧ي

٦يِا٪ي ٪جبضي ٚٯ ٦٭ػت  ٮ ٬ يب ثٯثٯ اُ ٦سشظ٫يبر ىي٩ ث٭ى ٦َٟ آ٪ٛٯ ٦لٛ٭٤ٌ .سأهيَ ا٪ياهز

 .٢ٯ اُ ايسبٍ َٞىى ه٬َع ٦لٛ٭٤ٌ

دس اُ غي٬ٍ ك٥ٛ ٬ ٫ٰٟب٤ اػَاي آ٨، ٖبؾي اػَاي اكٛب٤ ٚيَٓي  -سجػَٮ 

. ثٯ اسشيٓبء ٫ٚير ِٰي٫ٯ ىاىٍسي ٍا اُ ٦ل١ ٦لٛ٭٣ٛ٦ٌ٤ّ اس

ضبٚي ٬ ٦شٱ٥ ثبثز ِٰي٫ٯ ا٪شطبٍ آٞٱي، ايبة ٬ ًٰبة ٞ٭اٰب٨،  -560 هادُ

ٚبٍض٫بسب٨، ٦شَػ٧ب٨ ٬ دِضٛب٨ ٬ سبيَ اضوبغي ٚٯ ثٯ سطويع ٦ٗب٤ ا٢ِك٧ٯ  كٕ

ٰبي ٦ٌٚ٭ٍ اُ ايشجبٍار ٦َث٭ـ ثٯ دَىاُ٪ي ٬ ِٰي٫ٯ ض٭٪ي، ٬ػٱي ٪٧يٖؿبئي اكؿبٍ ٦ي

ض٭ى، ا٦ب َٰٞبٮ اٖيا٦بر ٦ٌٚ٭ٍ ث٫ب ثٯ ىٍه٭اسز ضبٚي غ٭ٍر ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ دَىاهز ٦ي

ٰبي ٦َث٭ـ، ىٍ ٦ٱ٣ز ٦ٍَٗار ٬ سًَْٯٞيَى، ضبٚي ثبيي ِٰي٫ٯ ٦ٍَٗ ٍا ٦كبثٕ ٖ٭ا٪ي٩ ٬ 

ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ضبٚي ٤ِ٣٦ ثٯ دَىاهز ِٰي٫ٯ ٦ٌٚ٭ٍ ثبضي ٬ اُ . سًيي٩ ضيٮ، دَىاهز ٫ٚي

ض٭ى دَىاهز آ٨ ا٦ش٫بو ٫ٚي، ِٰي٫ٯ ٦ٌٚ٭ٍ اُ ايشجبٍار ٦َث٭ـ ثٯ ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ دَىاهز ٦ي

ٚب٤ ٦ي٪ي، ثب ٍسي سب ثٯ ىسش٭ٍ ٬ي ٬ اُ قَيٕ اػَاي اف٬ ٦َاست ثٯ اقالو ىاىسشب٨ ٦ي

س٭ٖيّ ٬ ٬َْش ا٦٭ا٠ ضبٚي، ثب ٍيبيز ٦سشظ٫يبر ىي٩، ٦ًبى٠ ِٰي٫ٯ دَىاهز ضيٮ أهٌ 

اي ىٍ َٰ غ٭ٍر اُ ٦شٱ٥ ٰيؾ ِٰي٫ٯ. ىاٍي ١ٚ ٬اٍيِ ض٭ى ٬ ثٯ كسبة ٦َث٭ـ ىٍ هِا٪ٯ

.  ض٭ىأهٌ ٪٧ي

ىٍ غ٭ٍسي ٚٯ ثٯ سطويع ٦ٗب٤ ٖؿبئي، ضبٚي ٖبىٍ ثٯ دَىاهز  -1 سجػَٮ

. ض٭ىاضي، ِٰي٫ٯ اُ ايشجبٍار ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ دَىاهز ٦يٰبي ْ٭ٔ ٪ت ِٰي٫ٯ

ىٍ ٦٭اٍى ْ٭ٍي ثٯ ىسش٭ٍ ٦ٗب٤ ٖؿبئي، اٖيا٦بر ٦٭ؾ٭و اي٩ ٦بىٮ، ديص  -2 سجػَٮ

. ض٭ىاُ دَىاهز ِٰي٫ٯ ٦َث٭ـ ا٪ؼب٤ ٦ي

اي اسز ٚٯ نَِ  ا٨ ٦كبثٕ سًَْٯ٦يِا٨ ِٰي٫ٯ ايبة ٬ ًٰبة ٞ٭اٮ -3 سجػَٮ





ثٯ ض٭ى ٬ اي٩ ٖب٪٭٨ س٭سف ٬ُيَ ىاىٞسشَي سٱيٯ ٦ياالػَاء ضي٨ ٦بٮ اُ سبٍين ال٤ُ ضص

. ٍسي ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٦ي سػ٭يت

ِٰي٫ٯ سكجيٕ ٬ٍ٪٭ضز يب سػ٭يَ اس٫بى ٬ سٱيٯ آ٪ٱب ثَاثَ ٦ٍَٗار  -561 هادُ

. ٖب٪٭٪ي اسز

ٰبيي ٍا ٚٯ ىٍ ىاىٞبٮ ٣ٛ٦ّ اسز ٫ٰٟب٤ غي٬ٍ ك٥ٛ، س٧ب٦ي ِٰي٫ٯ -562 هادُ

سٯ اسز، ثٯ سٓػي١ سًيي٩ ٬ ٦سإ٠٬ دَىاهز آ٨ ػَيب٨ سلٗيٗبر ٬ ٦لب٧ٚٯ غ٭ٍر َِٞ
. ٍا ٦ًي٩ ٫ٚي

س٭ا٪ي ىٍ َٰ ٦َك٣ٯ اُ ىاىٍسي س٧ب٤ ضبٚي يب ٦ييي هػ٭غي ٦ي -563 هادُ

ىاىٞبٮ دس اُ . ي٣يٯ قجٕ ٦ٍَٗار ٦كب٢جٯ ٫ٚيٰبي دَىاهز ضيٮ ىاىٍسي ٍا اُ ٦يييِٰي٫ٯ
دَىاهز  ي٣يٯ ٍا ثٯكٕ ض٫بهش٩ ٬ي، ٣ٛ٦ّ اسز ٫ٰٟب٤ غي٬ٍ ك٥ٛ، ٦يييًي

. ٰبي ٦ِث٭ٍ ٤ِ٣٦ ٫ٚي ِٰي٫ٯ

 .ٰبي ىاىٍسي ثٯ يٱيٮ ا٬ اسزىٍ غ٭ٍر ٦لٛ٭٦يز ٦شٱ٥، دَىاهز ِٰي٫ٯ -564 هادُ

َٰٞبٮ ضوػي ٚٯ ثٯ ٦٭ػت ك٥ٛ ىاىٞبٮ ٦سإ٠٬ دَىاهز ِٰي٫ٯ  -565 هادُ

. ض٭ىىاىٍسي اسز، ْ٭ر ٫ٚي، ِٰي٫ٯ ٦ٌٚ٭ٍ اُ ٦بسَ٘ ٬ي ٬غ٭٠ ٦ي

 

 ساير هقررات -ّفتنبخش 

س٧ب٤ ٦َاػى ٖؿبئي ٦٭ؾ٭و اي٩ ٖب٪٭٨ ٫ٓ٣ٛ٦ي ثب س٭ػٯ ثٯ ٪٭و ىيب٬ي  -566هادُ 

. ثٯ سوػيع ضًجٯ يب ضًجي اُ ٦َاػى ٖؿبئي ثَاي ٍسييٞي سوػػي اٖيا٤ ٫٫ٚي
ضي٭ٮ سطٛي١ ضًت سوػػي ٦َاػى ٖؿبئي اي٥ اُ كٗ٭ٖي ٬ ٚيَٓي  -سجػَٮ

االػَاء ضي٨ ال٤ُ اي اسز ٚٯ نَِ ضص ٦بٮ اُ سبٍين٪ب٦ٯ٦٭ؾ٭و اي٩ ٦بىٮ ثٯ ٦٭ػت آيي٩
. ٍسي ٍئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٦ي ثٯ سػ٭يتض٭ى ٬ اي٩ ٖب٪٭٨ س٭سف ٬ُيَ ىاىٞسشَي سٱيٯ ٦ي

، (147)ٮ ٦بىٮ ، سجػَ(145)ىٍ اػَاي سٛب٢يّ ٦ٍَٗ ىٍ سجػَٮ ٦بىٮ  -567هادُ 

٦٭ػت ٦ٍَٗار اي٩ ٚٯ ثٯاي٩ ٖب٪٭٨ ٬ ىٍ س٧ب٤ ٦٭اٍىي( 348)٬ (347)، (215)٦٭اى 

ار ٬ يب َٰ اٖيا٤ ىيَٟي، ٦سش٤ِ٣ دَىاهز ِٰي٫ٯ اُ س٭ي ى٢٬ز ٖب٪٭٨، ا٪ؼب٤ سلٗيٕ
ثي٫ي ٬ ٫٦ه٭ٍ اسز، ايشجبٍ آ٨ َٰ سب٠ ىٍ ٍىيّ ٦سش٣ٗي ىٍ ث٭ىػٯ ١ٚ ٚط٭ٍ ديص





 .ض٭ى ٦ي
اي ثَاي ىاىٍسي ػَائ٥ اقٓب٠ ٬ ٪٭ػ٭ا٪ب٨ ٬  ٚٯ ٦ٍَٗار ٬يژٮ ٦٭اٍىي -568هادُ 

 .ىاىٍسي ٚيَٓي اسز٪ي٬َٰبي ٦س٣ق ٦ٍَٗ ٪َٟىييٮ سبثى ٦ٍَٗار ي٧٭٦ي آيي٩ 

 .ض٭ى االػَاء ٦ي ٦بٮ دس اُ ا٪شطبٍ ىٍ ٬ٍُ٪ب٦ٯ ٍس٧ي ال٤ُ اي٩ ٖب٪٭٨ ضص -569هادُ 
ضي٨ اي٩ ٖب٪٭٨، ٖ٭ا٪ي٩ ٦٭ٖشي ٦لب٧ٚبر ػِايي  ءاالػَا اُ سبٍين ال٤ُ -570هادُ 

، ٖب٪٭٨ ٍاػى ثٯ ٦لب٧ٚٯ ٬ ٦ؼبُار ٦أ٦٭ٍا٨ ٦30/5/1291ػ٭ة ( آيي٩ ىاىٍسي ٚيَٓي)
، اليلٯ ٦َث٭ـ ثٯ سطٛي١ ىي٭ا٨ ٚيَٓ ٚب٫ٍٚب٨ 6/2/1315ثٯ هي٦بر ي٧٭٦ي ٦ػ٭ة 

، (6)، ٦٭اى19/2/1334ى٢٬ز ٬ قَُ سًٗيت ٦أ٦٭ٍا٨ ى٢٬شي ىٍ ٦ل١ هي٦ز ٦ػ٭ة 
اي اُ ٖ٭ا٪ي٩  اُ ٖب٪٭٨ اغالف دبٍٮ( 25)٬ ( 24)، (23)، (22)، (21)، (18)، (17)، (15)

، اليلٯ ٖب٪٭٪ي سطٛي١ ىاىٞبٰٱبي ي٧٭٦ي ٦ػ٭ة 25/3/1356ىاىٞسشَي ٦ػ٭ة 
٬ ضَٛ ٚٯ  ض٭ٍاي ا٪ٗالة، اليلٯ ٖب٪٭٪ي ٍاػى ثٯ ٦أ٦٭ٍا٨ سب٦ُب٨ ٫ٖي 10/7/1358

٫٫ٚيٞب٨ ىٍ ا٦َ يَؾٯ، س٭ُيى ٬ يب ٬َْش  ٤ ٦َث٭ـ ثٯ اهال٦٠أ٦٭ٍ ٚطّ ٬ سًٗيت ػَائ
ض٭ٍاي ا٪ٗالة، ٖب٪٭٨ سطٛي١ ىاىٞبٰٱبي سيبٍ 21/4/1359ض٭٪ي ٦ػ٭ة  ٫ٖي ٬ ضَٛ ٦ي

اُ ( 1)٬ سجػَٮ( 26)٬ ( 22)، (17)، (16)، (9)، (8)، (7)، (1)، ٦٭اى٦1/6/1366ػ٭ة 
اُ ( 2)٬ ( 1)اي ٮ ٬ سجػَٮ( ع)ث٫ي  ٬ (5)، (3)ىٍ ٍاثكٯ ثب ا٦٭ٍ ٚيَٓي ٬ ٦٭اى ( 28)٦بىٮ 
اُ ٖب٪٭٨ سطٛي١ ىاىٞبٰٱبي ( 20)اُ ٦بىٮ ( 6)سب ( 1)٬ سجػَٮ ( 18) ٦بىٮ ٬( 14)٦بىٮ 

ٰبي  اُ ٖب٪٭٨ ٪ل٭ٮ اػَاي ٦لٛ٭٦يز( 1)، ٦بىٮ 15/4/1373ي٧٭٦ي ٬ ا٪ٗالة ٦ػ٭ة 
٦٭ٍ ىٍ ا)ىاىٍسي ىاىٞبٰٱبي ي٧٭٦ي ٬ ا٪ٗالة  ، ٖب٪٭٨ آيي٦10/8/1377٩ب٢ي ٦ػ٭ة 

ٖب٪٭٨ اغالف ٖب٪٭٨ ثي٧ٯ اػجبٍي ٦سإ٢٬يز ٦ي٪ي ( 21)، ٦بىٮ٦28/6/1378ػ٭ة ( ٚيَٓي
، ٠31/2/1387 ضوع طب٢ض ٦ػ٭ة ىاٍ٪يٞب٨ ٬سبي١ ٪٣ٗيٯ ٦٭س٭ٍي ٦ُي٫ي ىٍ ٦ٗبة

ٖب٪٭٨ اغالف ٖب٪٭٨ ٦جبٍُٮ ثب ٦٭اى ٦ويٍ ٬ ا٢لبٔ ٦٭اىي ثٯ آ٨ ٦ػ٭ة ( 32)٦بىٮ
٨٬ اغالف ٖب٪٭٨ ٖب٨( 18)٪هب٤، ٖب٪٭٨ سٓسيَ ٦بىٮ٦ؼ٧ى سطويع ٦ػ٣لز  17/8/1376

٬ اغالكبر ٬ ا٢لبٖبر ثًيي  10/9/1387 سطٛي١ ىاىٞبٰٱبي ي٧٭٦ي ٬ ا٪ٗالة ٦ػ٭ة
 .ض٭ى ٪سن ٦يآ٪ٱب ٬ سبيَ ٖ٭ا٪ي٩ ىٍ ٦٭اٍى ٦ُبيَ، 

 
ىٍ ػ٣سٯ دب٪ػي ٬ ٰٓشبى ٦بىٮ ٬ ى٬يسز ٬ سي سجػَٮ ْ٭ٔ ٦طش١٧ ثَ ٖب٪٭٨ 

٢س ٦غي ٬ كٗ٭ٖي ٖؿبئ٧ٚيسي٭٨  ٫ْي٦بٮ يٛٱِاٍ ٬ سيػي ٬ ٪٭ى ٬ ى٬ؿٱب٤ٍ اس٦٭ٍم 
ػ٣س ٬٤  َٞىييسػ٭يت ٖب٪٭٨ اسبسي ( 85)قجٕ اغ١ ٰطشبى ٬ د٫ؼ٥ ض٭ٍاي اسال٦ي 





٦بٮ يٛٱِاٍ ٬  ػ٣سٯ ي٫٣ي ٦٭ٍم ٪٭ُى٥ٰ ثٱ٩٧سب٠ ىٍ ثب اػَاي آ٦ُبيطي آ٨ ثٯ ٦ير سٯ 
 .ٍسييثٯ سأييي ض٭ٍاي ٪ٟٱجب٨  26/12/1392سيػي ٬ ٪٭ى ٦٭اْٗز ٪٧٭ى ٬ ىٍ سبٍين 

 
 

علي الريجاوي 


