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گاه دادسرا رد حمایت از کودکان زبه دیده  موضوع: جای

 ثِ ًبم خذاًٍذ ثخطٌذُ هْشثبى

  هحتشم اػضبی خذهت سالم ثب

 ..وٌن هی آغبص دیذُ ثضُ وَدوبى اص حوبیت دس دادسشا خبیگبُ ػٌَاى ثب سا اهطت ثحث

 ًْبد ثبسصتشیي هْن ثسیبس اختیبسات ٍ ٍظبیف ٍسیغ غالحیت حذٍد ثب خشاین تؼمیت هتَلی ػٌَاى ثِ دادسشا

 وطف داس ػْذُ دادسشا ػجبستی ثِ. ثبضذ هی.....  ٍ خشم ثِ هتْن تؼمیت ٍ خشم وطف ٍ گیشی پیص خْت

 . است دادستبى ثب دادسشا سیبست ٍ است خشم

 ػلیِ خشاین تؼمیت ٍظیفِ ًظیش. است داس ػْذُ سا خغیشی ٍعبیف ًیض وَدوبى ػلیِ خشاین دس دادسشا

 سیبست ػٌَاى ثِ دادستبى ٍ ضَد هی هحسَة ػوَهی خشاین خولِ اص آصاسی وَدن هثبل ثشای وَدوبى،

 ضىبیتی ًیض اٍ هَلت لین یب ٍلی یب ًٌوَدُ خشم اػالم وَدن اگش حتی. است هَضَع پیگیشی ثِ هلضم دادسشا

 .ثبضٌذ ًىشدُ



 حوبیت تحت لشاسی غذٍس ثب سا وَدن وِ است ایي گشفت ًظش دس چیض ّن اص پیص ثبیذ هْن ایي دس چِ آى

 .وشد خبسج پزیشفتِ غَست استفبدُ سَ آى دس وِ هحیغی اص سا اٍ ٍ لشاسداد فَسی

 . پشاصین هی تؼمیت فشآیٌذ دس دیذُ ثضُ وَدن اص حوبیت ثِ اثتذا هجحث ایي دس

 ثش هجتٌی دادسسی آییي هَضَػبت تشیي اسبسی وِ است ویفشی فشایٌذ هشاحل حسبستشیي اص ویفشی تؼمیت

 ًظبم ثِ وَدن ٍسٍد هشحلِ اٍلیي ػٌَاى ثِ خشم وطف هشحلِ اص پس تؼمیت هشحلِ. ضَد هی هحسَة آى

 .ضَد هی هحسَة ضٌبسی خشم ٍ ویفشی حمَق دس اّویت حبیض هجبحث اص یىی ویفشی ػذالت

 دادسشا ثشػْذُ ویفیش هشاحل توبم دس 99 آدن لبًَى 9 هبدُ ثشاسبس ػوَهی دػَای تؼمیت ٍ البهِ ٍظیفِ

 . است ػوَهی دػَای تؼمیت ثشای لذم ًخستیي همذهبتی تحمیمبت ضشٍع ثشای دادسشا دستَس است

 ثشخی تالش 1331 ویفشی اهَس دس اًمالة ٍ ػوَهی ّبی دادگبُ دادسسی آییي لبًَى 3 هبدُ الف ثٌذ هغبثك

 ٍ ًیبصّب ثب هستمین تضبد دس است هوىي ّب پشًٍذُ ضش اص سشیغ ضذى خالظ ثشای تؼمیت ّبی همبم اص

 ضَد تؼمیت لبًَى هغبثك وبهل عَس ثِ آًبى ػلیِ خشم هشتىت خَاٌّذ هی وِ گیشد لشاس وَدوبًی توبیالت

 ّوِ دس سا آًبى ٍ ثبضٌذ داضتِ ًظش دس پشًٍذُ دس سا دیذگبى ثضُ هَخِ هٌفؼت ثبیذ تؼمیت ّبی همبم ٍلی

 ثضُ ی یبفتِ ثْجَد ّوىبسی اص هؼوَال ًیض تؼمیت فشایٌذ خَد اى ثش افضٍى. دٌّذ هطبسوت سسیذگی هشاحل

 سَد اًذ؛ ضذُ آگبُ هٌبست ای گًَِ ثِ ٍ گشفتِ لشاس ووه ٍ حوبیت هَسد وِ وٌٌذ هی احسبس وِ دیذگبًی

 .ثشد هی

  دادستبى ًمص ثشسسی

 ٍ لَاًیي اخشای حسي ثش ًظبست ٍ ػبهِ حمَق حفظ ثشای وِ است هٌػجی غبحت الؼوَم هئؼی یب دادستبى

 .وٌذ هی ٍظیفِ اًدبم لبًًَی همشسات هَافك ثضّىبساى ویفشی تؼمیت

 غذٍس ثب هذػی همبم دس ٍ ثبضذ هی ویفشی دػَای عشفیي اص یىی دادستبى ًیض آصاسی وَدن ّبی پشًٍذُ دس

 ویفشی هحىَهیت دسًْبیت ٍ وطبًذُ هحبووِ ثِ سا اٍ است هػون هتْن ػلیِ دػَا عشح ثب ٍ ویفشخَاست

 .وٌذ دًجبل دادسسی هشحلِ دس ّذف تشیي هْن ػٌَاى ثِ سا هتْن

 . ضَد هی تمسین ثٌذ دٍ ثِ آصاسی وَدن دس وَدن اص حوبیت دس دادستبى ٍظبیف

 خشاین خولِ اص یب ٍ است خػَغی خشاین وَدن ػلیِ خشاین آیب وِ ضَد هی ثشسسی هَضَع ایي اٍل ثٌذ دس

  ؟ است وَدوبى ػلیِ خشاین ولیِ تؼمیت ثِ هىلف دادستبى ٍ ضَد هی تلمی ػوَهی



 ثِ هلضم دادستبى وَدن ثشای ًبپزیش خجشاى غذهبت احتوبل غَست دس وِ هَضَع ایي ثشسسی ثِ دٍم ثٌذ دس

 است؟ ٍظبیفی چِ اًدبم

 ثِ سا وَدوبى ػلیِ خشاین تؼمیت ٍعیفِ ٍ گشفتٌذ ًظش دس دادستبى ثشای سا هٌبسجی خبیگبُ 1399 ادن لبًَى

 تؼمیت وِ هَسادی دس وِ است ضذُ همشس هزوَس لبًَى 11 هبدُ دس. است ًْبدُ دادستبى ػْذُ ثِ غشاحت

 اٍ لبًًَی سشپشست یب لْشی ٍلی ٍ ثبضذ هدٌَى یب عفل دیذُ ثضُ اگش ٍ است ضبوی ضىبیت ثِ هٌَط ویفشی

 غَست ایي دس........... وٌذ هی تؼمیت سا هَضَع دادستبى ًىٌذ ضىبیت ثِ الذام ػلیِ هَلی هػلحت ٍخَد ثب

 .است دادستبى هَافمت ثِ هٌَط ًیض حىن اخشای یب تؼمیت ضذى هَلَف

 توبهی اص دادسسی خشیبى دس ٍ است ضذُ هىلف وَدن خبًت اص دػَی البهِ ثِ دادستبى هبدُ ایي دس

 . ثبضذ هی ثشخَسداس خػَغی ضبن اختیبسات

 ٍ تؼمیت غَست دس یب ًوَدُ  ًظش غشف آصاس وَدن تؼمیت اص ضشایظ ثِ تَخِ ثب تَاًذ هی ّن ساستبى ایي دس

 .آٍسد ػول ثِ هوبًؼت هدشم ثش هدبصات اػوبل اص حىن اخشای هشحلِ دس هدبصات تؼییي ٍ حىن غذٍس اص پس

 هؼضل حل ثِ ووىی هدشم ثش هدبصات اػوبل یب ٍ تؼمیت وِ خبًَادُ دسٍى ّبی آصاسی وَدن دس ٍیژُ ثِ

 .داسد ّوشاُ ثِ سا ٍضؼیت تطذیذ خغش حتی ٍ وٌذ ًوی

 اًحغبط یب هَاظجت ػذم اثش دس ّشگبُ وِ است اهذُ هذًی لبًَى 1113 هبدُ دس هجحث دٍم ثٌذ هَسد دس

 خغش هؼشؼ دس عفل اخاللی تشثیت یب خسوبًی غحت اٍست حضبًت تحت عفل وِ هبدسی ٍ پذس اخاللی

 ّش لضبیی حضُ سیس تمبضبی ثِ یب اٍ لین تمبضبی ثِ یب عفل الشثبی تمبضبی ثِ تَاًذ هی هحىوِ ثبضذ

 .وٌذ اتخبر ثذاًذ همتضی عفل حضبًت ثشای وِ سا تػویوی

  هَاظجت ػذم هػبدیك

  لوبس ٍ هخذس هَاد -الىل ثِ اٍس صیبى اػتیبد

 فحطب ٍ اخاللی فسبد ثِ اضتْبس

  لبًًَی پضضىی تطخیع ثب سٍاًی ّبی ثیوبسی ثِ اثتال

  اخاللی ضذ هطبغل ثِ ٍسٍد ثِ اٍ اخجبس یب عفل اص استفبدُ سَ

 هتؼبسف حذ اص خبسج خشح ٍ ضشة تىشاس



 اٍست ثب حضبًت وِ هبدس ٍ پذس اص یب اثَیي اص تَاى ًوی سا عفل وِ داسد هی اضؼبس 1111 هبدُ ّوچٌیي

 لبًًَی ػلت ٍخَد غَست دس هگش گشفت

 سًٍذ ایي اهب داسد سا هبدس ٍ پذس حضبًت اص لبًًَی ضشایظ دس وَدن اخشاج حك دادستبى هَاسد ایي ثِ تَخِ ثب

 .ضَد ًوی اًدبم لبًًَی ٍلت اص خبسج ٍ سشیغ غَست ثِ

 غذٍس ثب ٍ ضذُ ثیٌی پیص ًمیػِ ایي سفغ خْت دس هثجتی الذام ًَخَاًبى ٍ وَدوبى اص حوبیت الیحِ دس

 الؼبدُ فَق ثب ٍ هغوي ٍ اهي هىبى ثِ اٍ اًتمبل ٍ صا خغش هحیظ اص ًَخَاى ٍ  وَدن خشٍج هَلت دستَس

 .است ضذُ فشاّن لبًًَی غَست ثِ ثحشاًی هَساد دس هذاخلِ اهىبى هبٍسد وًَِ ایي ضٌبحتي

 اتخبر دیگش عشیك ّش اص یب 99 هبدُ هَضَع گضاسش هالحظِ اص پس دادستبى ّشگبُ الیحِ 31 هبدُ هغبثك

 سَاثك ٍ خشم ویفیت خغش ضذت ٍ ًَع ثِ تَخِ ثب دّذ تطخیع ضشٍسی سا لبًَى ایي هَضَع حوبیتی تذاثیش

 الذام اٍ لبًًَی سشپشستبى ٍ  اٍلیب ٍالذیي ٍ ًَخَاى ٍ وَدن اخاللی ٍ اختوبػی ٍ سٍاًی ٍ خسوی ٍضؼیت ٍ

 یب ٍ ثْضیستس اختوبػی هذدوبساى ًظش اخز اص پس ضشٍسی هَاسد دس ٍ دادُ اًدبم خغش سفغ خْت سا الصم

 هغوي هىبى ثِ اًتمبل ٍ صا خغش هحیظ اص سا ًَخَاى ٍ وَدن خشٍج هَلت دستَس دادگستشی حوبیت ٍاحذ

 تػوین اتخبر خْت سٍص 11 ظشف سا هشاتت ٍ غبدس اعویٌبى هَسد ضخع ثِ سپشدى یب ثْذاضتی هشاوض یب

 .وٌذ اػالم دادگبُ ثِ همتضی

 وَدوبى هَسد دس وَدن وبس هحیظ ٍ هذسسِ ٍ خبًِ ضبهب صا خغش هحیظ هَسد دس 31 هبدُ اعالق ثِ تَخِ ثب

 .ضَد هی وبس

 یه فَسی غَست ثِ خبظ ضشایظ دس وِ است ضذُ دادُ اختیبس ایي دادستبى ثِ هبدُ ایي ثِ تَخِ ثب ثٌبثشایي

 .وٌذ غبدس حوبیتی ٍ هشالجتی دستَس

 فشایٌذ دس دیذُ ثضُ وَدن حمَق هَسد دس ضت ضٌجِ سِ. سسیذ پبیبى ثِ ایٌدب تب اهطت هجبحث دٍستبى

 .داد خَاّن اداهِ سا ثحث تؼمیت

 

Alvansaz Lawyer,  

 �.ثبضیذ هَیذ اسصًذُ، هغبلت اسائِ ثبثت دهبًٍذی سشوبسخبًن اص ثبسپبس

 

Samira Damavandi, [ 



  ضوب تَخِ اص سپبس

 , یبسا

   هحتشم دهبًٍذی خبًن خذهت ادة ٍ سالم ػشؼ ثب

  تبى ػبلی ٍ هفیذ  هغبلت ثبثت سپبسگضاسم خیلی

 .  ثبضیذ پیشٍص ٍ هَفك صًذگی هشاحل توبم دس  اهیذٍاسم

Samira Damavandi, [ 

  ضوب تَخِ اص سپبس ٍ سالم

  ثبضیذ هَفك ضوب ّوچٌیي

 , حویذ

 سالم ػشؼ ثب

 روش ثَد دادستبى ٍظبیف ٍ دادسشا ثِ ساخغ وِ هغبلت ایي اص ثخطی ثِ تَخِ ضذُ؛ثب اسایِ هغبلت خػَظ دس

 ًوی اسسبل دادگبُ ثِ ویفشخَاست ثب سا پشًٍذُ ّویطِ دادستبى هَاسد ایي دس وِ هیشسِ ًظش ثِ هْن ًىتِ ایي

 خشیذ هثل3 هبدُ دس هٌذسج ػٌبٍیي ًَخَاًبى ٍ وَدوبى اص حوبیت لبًَى ثِ تَخِ ثب خػَظ ایي دس ثلىِ وٌذ

 ٍ خسوی آسیت ٍسٍد هثل۴ هبدُ دس هٌذسج هَاسد ٍ دادسشا غالحیت دس وَدوبى اص..ٍ.وطی ثْشُ ٍ فشٍش ٍ

 .ضَد هی هغشح دادگبُ دس هستمین عَس ثِ آى هدبصات هیضاى ثِ تَخِ ثب..ٍ سٍحی

 

Samira Damavandi, [ 

  ضوب اص سپبس ٍ سالم

  ثضّىبس ًِ است دیذُ ثضُ وَدوبى ثب استجبط دس ثحث

 .است غحیح وبهال ثضّىبس وَدوبى هَسد دس فشهَدیذ وِ هَاسدی اهب

 

 , حویذ



 ثَد دیذُ ثضُ ثِ ساخغ وشدم ػشؼ ثٌذُ وِ هغلجی ایي

 خٌجِ لبًَى ػٌَاى ثِ تَخِ ثب ٍ لطش ایي ثیطتش پزیشی آسیت اػتجبس ثِ ًَخَاًبى ٍ وَدوبى اص حوبیت لبًَى

 ضذُ تػَیت ٍ ٍضغ دیذُ ثضُ اص حوبیت خْت ٍ داسُ حوبیتی

 ثَد ای اسصًذُ ٍ هفیذ هغبلت

 ..ثبضیذ هَفك

 

Samira Damavandi, [ 

 وشدُ استفبدُ آصاسی وَدن ػٌَاى اص غشفب خشم ًَع ثِ تَخِ ثذٍى 11 هبدُ ٍ حوبیت الیحِ هَسد ایي دس ٍلی

 ًحَُ ثِ ّن ضت ضٌجِ سِ ثحث دس ٍ وٌین هی غحجت دیذُ ثضُ هَسد دس وِ وٌن هی تبویذ هدذدا. است

 .ضَد هی پشداختِ دیذُ ثضُ وَدوبى اص حوبیت

  ضوب تَخِ اص سپبس

 ثحث سِ ضٌجِ ضت

 حمَق وَدن ثضُ دیذُ دسفشآیٌذ تؼمیت 

ّوبى گًَِ وِ ّش ضخػی دس هشحلِ ثبصخَیی اص فشآیٌذ ویفشی حك اػتشاؼ ثِ تػویوبت ٍ لشاسّبی ثبصپشس 

ي حك هسلن ٍ هجشّي سا داسد ثِ عشیك اٍلی ًیبص است تب وَدن ثضُ دیذُ ًیض ثِ ػٌَاى ػضَی اص اختوبع اص ای

 ثشخَسداس ضَد تب اص ثضُ دیذگی ثبًَی دس هشحلِ تحمیمبت همذهبتی دس اهبى ثوبًذ. 

ٍ ثٌذ  1331ثب اغالحبت  1313لبًَى تطىیل دادگبُ ّبی ػوَهی ٍ اًمالة هػَة  3دس ساستبی ثٌذ ى هبدُ 

لشاسّبی هٌغ  ضبوی خػَغی حك اػتشاؼ ثِ 1399لبًَى آییي داسسی ویفشی هػَة  912الف هبدُ 

تؼیمت، هَلَفی تؼمیت ٍ اًبعِ سا داسد وَدن ًیض ثب تَخِ ثِ هغبلت لجلی وِ ػٌَاى ضذ ثِ ػٌَاى یه ضبوی 

 خػَغی حك اػتشاؼ یِ تػویوبت ٍ لشاسّبی غبدسُ اص خبًت ثبصپشس سا داسد. 

 تذاثیش غیشسسوی دس حوبیت اص وَدن

دس فشآیٌذ سسوی دس اوثش هَاسد هَخجبت ثضُ دیذگی  اص ًظش یبفتِ ّبی ثضُ دیذُ ضٌبسی لشاس گشفتي وَدن

ثبًًَی وَدن ضذُ ٍ ثِ خْت لْش آهیض ثَدى ٍ ٍاوٌص ضذیذ ًسجت ثِ ثضُ وبساى ثِ ػٌَاى ًوًَِ، دس خبیی 



وِ هشتىت، ٍالذیي ثَدُ ٍ ثِ خْت اغفبل ٍ سْل اًگبسی هشتىت خشم هی ضًَذ، ثشخَسد ضذیذ دس ًْبیت ثِ 

 گی غیشسسوی تَسظ هشاخغ غیش سسوی هی تَاًذ ثسیبس هفیذ ثبضذ. ضشس وَدن است، لزا سسیذ

یفشی والسیه دس خْت ایدبد ثبصداسًذگی ػوَهی ٍ تحمك اغالح ثضّىبساى تحَالتی سا چِ ػذالت واگش 

پطت سش گزاضتِ است، اهب دس اًدبم سسبلت ّبی خَد دس ػول هَفك ًجَدُ است. ثشای هثبل تشاون وبس دادگبُ 

ی، تضؼیف ضذیذ وبسوشد ثبلیٌی صًذاى ّب، ًبسضبیتی ػوَهی اص عَالًی ثَدى سًٍذ سسیذگی ٍ ّب، تَسم ویفش

سفتبس لضبیی، افضایص ًباهٌی خبًی ٍ هبلی ًبضی اص ػولىشد ًبهغلَة پلیس ٍ هشاخغ لضبیی اص خولِ 

 اًتمبدّبی ًبظش ثِ عشص وبس ػذالت ویفشی است. 

ثِ ّویي هٌَال ػذالت هیفشی حمَق ٍ هٌبفغ ثضُ دیذگبى سا دس فشآیٌذ دادسسی ثِ اًذاصُ وبفی هَسد تَخِ 

لشاس ًوی دّذ. دس ٍالغ ًظبم ویفشی اختالفبت هیبى ثضُ دیذگبى ٍ ثضّىبساى سا تػبحت وشدُ ٍ ثِ اضخبظ 

ی وٌذ. ثذیي سبى ثضُ دیذُ دس دسگیش ٍ ثِ ًَػی ری حك ٍ ری سْن دس خشم ثِ ٍیژُ ثضُ دیذگبى اػتٌبیی ًو

ػذالت ویفشی سٌتی ثِ ثبصیگش یب ثِ تؼجیش ثْتش وٌطگشی فشاهَش ضذُ ٍ هٌفؼل تجزیل ضذُ است عَسی وِ 

حس اًتمبم خَیی ٍ خػَهت ًسجت ثِ ثضّىبس دس اًتْبی فشآیٌذ دادسسی ووبوبى دس ثضُ دیذُ ثبلی هی هبًذ 

 َد سا اص ػولىشد دستگبُ لضبیی هتضشس هی ثیٌذ. ٍ حتی دس ضشایظ غذٍس حىن ثِ ًفغ اٍ ثبص ّن خ

دیگش اى وِ تفبٍت یه فشآیٌذ تشهیوی ثب یه فشآیٌذ سسیذگی ویفشی سٌتی دس ایي است وِ ًتیدِ دس 

فشآیٌذ سسیذگی ویفشی سٌتی، اغَال هحىَهیت یب ثشائت است. دس ایي سسیذگی اغَال یه ًفش ثشًذُ ٍ یه 

یدِ دس یه فشآیٌذ تشهیوی تَافك است. ثذیي غَست وِ دٍ یب چٌذ ًفش ثب ًفش ثبصًذُ هی ضَد. دسحبلی وِ ًت

ّوذیگش ثِ تَافك هی سسٌذ وِ چِ الذاهی ثشا ساست گشداًیذى اهَس تخشیت ضذُ ًبضی اص خشم اًدبم ضَد. 

الٌْبیِ اًتمبدات ٍاسدُ ثِ ػذالت ویفشی سٌتی تبثیش ثسضایی دس گستشش ثشًبهِ ّبی خبیگضیي تشهیوی داضتِ 

 ست. خبیگضیي ّبی تؼمیت دس وَسن اصاسی دس هَاسدی ثْتش ٍ گَیبتش خَاثگَی فشایٌذ سسیذگی خَاّذ ثَد. ا

ّذف ثشًبهِ ّبی خبیگضیي یب لضبصدا هؼوَال اًحشاف اص سسیذگی سسوی ثِ هَضَع دس ثخطی اص فشایٌذ 

ؼمیت دست ثىطٌذ ٍ سسیذگی ویفشی ٍ ایدبد خبیگضیٌی ثشای آى است. دادستبى ّب هوىي است اص اداهِ ت

 ًْبیتب اص اداهِ تؼمیت دس غَستی وِ لضیِ ثِ ًحَ سضبیت ثخطی حل ٍ فػل ضذُ ثبضذ، غشف ًظش وٌٌذ. 

دس ایشاى ثشًبهِ ّبی ػذالت تشهیوی ثب تَخِ ثِ گًَِ ّبی هختلف فشٌّگی وِ ٍخَد داسد، دس ّش لَم ٍ ثَهی 

ِ تب ػفَ ٍ گزضت ٍ غلح  اص خولِ ایي هَاسد است. ثِ ضىلی یبفت هی ضَد. اص ساُ ّبی گفتگَ ٍ هزاوشُ گشفت

« هیبًدی گشی ٍ غلح هیبى عشفیي .... سػبیت حمَق هتْن ٍ ثضُ دیذُ ٍ خبهؼِ»لبًَى ادن ًیض ثِ  1دس هبدُ 

ثِ خبیگضیي ّبی تؼمیت ٍ ضَیِ ّبی سسیذگی  31ٍ  32ٍ  19ثشای اٍلیي ثبس اضبسُ ضذُ است ٍ هَاد 

 پشداختِ است.  سیه هٌػشف اص فشایٌذ ویفشی وال



 تؼلیك تؼمیت 

یىی اص ساّىبسّب ٍ تذاثیشی وِ دس هشحلِ تؼمیت دس خْت حٌبیت اص وَدوبى ثضُ دیذُ هی تَاى ثش آى ارػبى 

ًوَد پیص ثیٌی ًْبد تؼمیت است. تؼلیك تؼمیت اص خولِ ًْبدّبیی است وِ اثتذا دس خشم ضٌبسی ثِ هَخت 

 پیطٌْبد هىتت تحممی هغشح ضذُ ثِ تذسیح ٍاسد حمَق ویفشی گشدیذُ است. 

هتذاٍل ضذُ است دس ٍالِ ًَػی لضبصدایی است وِ اص تَم ویفشی  1312ؼلیك تؼمیت دس ایشاى اص اٍایل دِّ ت

ٍ تدوغ پشًٍذُ ّبی ون اّویت وِ ثب هزاوشُ ٍ تَافك لبثل حل ثَدُ ثب احشاص ضشایغی ًظیش سضبیت ثضُ دیذُ، 

ػذم اًدبم خشم هشثَعِ  ٍ ..... دس  خجشاى وبهل خسبست، تشهین آثبس خشم ٍ احشاص پطیوبًی هتْن ٍ تؼْذ ثِ

 دادستبًی ٍ دادگبُ ّب خلَگیشی هی ًوبیذ. 

تَخِ ثِ ٍفَس هدبصات حجس دس حمَق ویفشی ٍ ایي وِ تحمیمبت خشم ضٌبسی دس خػَظ صًذاى ًطبى هی 

دّذ صًذاى هحل ًطش خشدُ فشٌّگ ثضُ وبسی است ٍ هدشهیي ثی سبثمِ ثب فشٌّگ پزیشی اص هحیظ صًذاى ثِ 

هیي حشفِ ای تجذیل هی ضًَذ، تؼلیك تؼمیت ضیَُ هٌبسجی است وِ ثب استفبدُ اص آى هی تَاى ثِ آثبس هدش

 صیبى ثبس ًبضی اص حجس ّبی وَتبُ هذت خلَگیشی وشد. 

اص الیحِ حوبیت اص وَدوبى ٍ ًَخَاًبى خبیگبُ ایي ًْبد دس حوبیت اص وَدن ثضُ دیذُ ثِ سسویت  33دس هبدُ 

 ضٌبختِ ضذُ است. 

 هبدُ ٍ 12 هبدُ «ّـ» ٍ «د» ثٌذ ٍ 3 ٍ 1 هَاد هَضَع خشاین دس تَاًذ هی دادستبىشاسبس ایي هبدُ ضخع ث

 ٍ وَدن ػلیِ ػوذی خشاین سبثمِ ٍ ثبضذ ًَخَاى ٍ وَدن ٍالذیي اص هشتىت ضخع چٌبًچِ لبًَى ایي 19

 هتٌبست ثب لضٍم غَست دس ٍ ًَخَاى ٍ وَدن غجغِ سػبیت ٍ هشتىت وتجی هَافمت ثب ثبضذ، ًذاضتِ ًَخَاى

 یب ساسبً تَاًذ هی ًیض دادگبُ. وٌذ هؼلك سا تؼمیت هتٌبست، تأهیي لشاس غذٍس یب ضذُ غبدس تأهیي لشاس ًوَدى

 تؼمیت تؼلیك. اًذاصد تؼَیك ثِ سا حىن غذٍس هدشهیت، احشاص ٍ هزوَس ضشایظ سػبیت ثب دادستبى تمبضبی ثِ

 فشاّن سا ًَخَاى ٍ وَدن ثِ ثیطتش آسیت ٍسٍد یب دیذگیثضُ هَخجبت ًجبیذ حىن غذٍس تؼَیك یب دػَی

 هی همشس هشتىت ثشای سا صیش دستَسات اص هَسد چٌذ یب یه اخشای غبدسُ، لشاس ضوي لضبیی هشخغ. سبصد

 :وٌذ

 خبظ؛ سفتبسی یب اهش اًدبم اص خَدداسی یب اًدبم ثِ تىلیف( الف

 ٍ وَدن هشالجت ٍ تشثیت ثِ هشثَط ّبیهْبست فشاگیشی ٍ آهَصضی خبظ ّبیدٍسُ گزساًذى ثِ تىلیف( ة

 آى؛ گَاّی اسائِ ٍ ًَخَاى



 ٍ سٍاًی ٍ سفتبسی اختالالت یب ثیوبسی اػتیبد، دسهبى ثشای تَاًجخطی یب ثبصپشٍسی دسهبًی، هشاوض ثِ هشاخؼِ( ج

 خسوی؛ یب

 هؼیي؛ حشفِ یب وبس ثِ اضتغبل اص خَدداسی( د

 ًَخَاى؛ ٍ وَدن خسوی یب ٍ سٍاًی ٍ سفتبسی اختالالت یب ثیوبسی اػتیبد، دسهبى خْت الذام( ّـ

 ٍ خذهبت اص هٌذی ثْشُ هٌظَس ثِ دٍلتی غیش یب ٍ دٍلتی حوبیتی ًْبدّبی ٍ ّب سبصهبى ثِ هشاخؼِ( ٍ

 آًْب اختوبػی ّبی هسبػذت

 هشخغ سَی اص ضذُ هؼشفی اضخبظ یب ضخع ثِ هطخع هذت ثشای ٍ هؼیي فَاغل دس خَد هؼشفی( ص

 لضبیی؛

 .خشم اص ًبضی صیبًْبی خجشاى تشتیت آٍسدى فشاّن یب خجشاى( ح

ثذیي تشتیت تؼلیك تؼمیت یىی اص اختیبسات هْوی است وِ دس الیحِ ثشای حوبیت اص وَدوبى ثضُ دیذُ ثِ 

دادستبى دادُ ضذُ است ٍ هؼلك سبختي تؼمیت ویفشی هتْن هٌَط ثِ غذٍس ایي لشاس اص سَی دادستبى 

 است. 

ایشاداتی ثِ ایي هبدُ ٍاسد است چشاوِ خشایوی چَى آصاس خسوبًی ٍ هحشٍم وشدى وَدن اص تحػیل اص  الجتِ

ثش سػبیت لبػذُ اخجشی ثَدى تؼمیت آًْب  1339لبًَى حوبیت  1خشاین هْوی هحسَة هی ضًَذ وِ دس هبدُ 

دس ّش  1313اًبى هػَة لبًَى تبهیي ٍسبئل ٍ اهىبًبت تحػیل اعفبل ٍ ًَخَ 9تبویذ ضذُ است. هغبثك هبدُ 

 1312ٍ اغالحی آى  1199هػَة هحل وِ ثشاسبس لبًَى آهَصش ٍ پشٍسش ػوَهی اخجبسی ٍ هدبًی 

هَخجبت تحػیل هشاحل تؼلیوبت اثتذایی ٍ ساٌّوبیی وِ هدبًی ٍ اخجبسی است، فشاّن ٍ اػالم ضذُ ثبضذ، 

دن ثش ػْذُ اٍ هی ثبضذ، هَظف است پذس ٍ هبدس یب سشپشست لبًًَی وَدن وِ ٍظیفِ ًگْذاسی ٍ تشثیت وَ

ًسجت ثِ ثجت ًبم ٍ فشاّن وشدى هَخجبت تحػیل وَدن تحت سشپشستی خَد الذام وٌذ ٍ دس غَستی وِ اص 

اًدبم ایي ٍظیفِ خَدداسی ًوبیذ، ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش ًسجت ثجت اسبهی وَدوبى هٌذسج دس آهبس ....... 

گیشی اص وَدن آصاسی دس استجبط ثب هٌغ اص تحػیل سا ثش ػْذُ الذام خَاّذ ًوَد. وِ ایي هبدُ ٍظیفِ پیط

 ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش لشاس دادُ است. 

ثب ًگبّی ثِ هبدُ هالحظِ هی ضَد وِ ضشایغی ثشای ایي تؼلیك الصم است اص خولِ پذس ٍ هبدس ثَدى هشتىت، 

ًذاضتي خشین ػوذی ٍ سػبیت غجغِ وَدن ٍ ًَخَاى.. اهب اضىبل هبدُ دس ایٌدبست وِ ثِ ًمص سػبیت ثضُ 

است. ثٌبثشایي دادستبى ثبیذ دیذُ چٌذاى تَخِ ًطذُ است ٍ ػوال ایي ٍعیفِ ثِ ػْذُ دادستبى ًْبدُ ضذُ 

 تَخِ داضتِ ثبضذ وِ دس توبم خشاین ػلیِ وَدوبى ًجبیذ اص ایي ًْبد استفبدُ ًوبیذ.  



 هیبًدی گشی )ػذالت تشهیوی(

دس سسیذگی ثِ خشاین ػلیِ وَدوبى ثشًبهِ ّبی تشهیوی ثِ دًجبل ایدبد تَاصى ثیي ًیبصّبی وَدن، ثضّىبس ٍ 

یٌی هٌبست ثشای تؼمیت دػَای ویفشی ثِ ضوبس هی سٍد وِ دس اختیبس ػذالت خبهؼِ است ٍ اخشای آى خبیگض

ویفشی لشاس هی گیشد ٍ همػَد اغلی ٍ اٍلیِ آى سبصش ثیي ثضّىبس ٍ وَدن است تب ضوي تذاسن ًَػی 

سا فشاّن ًوبیذ ٍ اص ثشٍص احسبسبت هجتٌی ثش خطن ٍ غضت خجشاى خسبست، سضبیت ٍ خشسٌذی ّش دٍ عشف 

  سّبیی یبثذ.

الصم است وَدن دس ایي ثشًبهِ ًمص اًفؼبلی ًذاضتِ ٍ ثِ هطبسوت فؼبل ٍ اسائِ ًمغِ ًظشاتص تطَیك گشدد تب 

فشغت ثشلشاسی تؼبدل هدذد دس احسبسبتص سا اص عشیك استجبط ٍ هزاوشُ ثب هتْن ثِ دست آٍسد. چِ ثسب وِ 

احتی ّب، احسبس خطن ٍ یبس ٍ ثِ سٍیبسٍیی ٍ توبس چْشُ ثِ چْشُ وَدن ثب هتْن ٍ ثیبى اػتشاضبت، ًبس

ػجبست سبدُ تش تَضیح ولی ٍضؼیت تَسظ وَدن ٍ هجبحثِ ٍ گفتگَ دسثبسُ هطىالتص ٍ آثبس ٍ ًتبیح ػول 

هدشهبًِ دس حضَس هیبًدی هتجحش ٍ آهَصش دیذُ ٍ تالش ثشای سفغ آى ثِ عَس هؼمَل ٍ هٌػفبًِ ٍ هسبػذت 

ت ثیطتش اص خجشاى خسبست ٍ پشداخت ًمذی داضتِ ثبضذ ٍ ثِ وَدن ثشای فشاهَضی حبدثِ، تبثیشی ثِ هشات

 تؼبسؼ ًبضی اص خشم ثب یه هشتجِ هاللبت ثسی ضبیستِ تش اص هذاخلِ ًظبم ػذالت ویفشی حل گشدد. 

دس ایي هسیش ًیض ًظبست دادستبى ثش چگًَگی تذاٍم الذاهبت هیبًدی دس پیطجشد اّذاف اغالحی ثشحسي 

 ّذ افضٍد. ػولىشد ثشًبهِ ّبی تشهیوی خَا


