
 هذًی هسئَلیت لبًَى

 هذًی هسئَلیت لبًَى 

 (هجلسیي دادگستزی هشتزن وویسیَى ) 9339 اردیجْشت 7 هظَة 

 سالهتی یب جبى ثِ احتیبعی ثی ًتیجِ در یب ػوذاً لبًًَی هجَس ثذٍى وس ّز - 9 هبدُ 

 ثزای لبًَى هَجت ثِ وِ دیگز حك ّز ثِ یب تجبرتی شْزت یب حیثیت یب آسادی یب هبل یب

 هسئَل شَد دیگزی هؼٌَی یب هبدی ضزر هَجت وِ ًوبیذ ٍارد ای لغوِ گزدیذُ ایجبد افزاد

 .ثبشذ هی خَد ػول اس ًبشی خسبرت ججزاى

 شذُ دیذُ سیبى هؼٌَی یب هبدی خسبرت هَجت سیبى ٍاردوٌٌذُ ػول وِ هَردی در - 2 هبدُ 

 ًوبیذ هی هحىَم هشثَر خسبرات ججزاى ثِ را اٍ اهز ثجَت ٍ رسیذگی اس پس دادگبُ ثبشذ

 ثِ را اٍ دادگبُ ثبشذ هشثَر خسبرات اس یىی هَجت فمظ سیبى ٍاردوٌٌذُ ػول چِ چٌبى ٍ

 .ًوَد خَاّذ هحىَم ًوَدُ ٍارد وِ خسبراتی ًَع ّوبى ججزاى

 ٍ اٍضبع ثِ تَجِ ثب را آى ججزاى ویفیت ٍ عزیمِ ٍ سیبى هیشاى دادگبُ - 3 هبدُ 

 هگز وزد تؼییي شَد ًوی هستوزی طَرت ثِ را سیبى ججزاى وزد خَاّذ تؼییي لضیِ احَال

 .ًوبیذ تجَیش را آى لبًَى وِ آى یب ثذّذ آى پزداخت ثزای همتضی تأهیي هذیَى وِ آى

 :دّذ تخفیف سیز هَرد در را خسبرت هیشاى تَاًذ هی دادگبُ - 4 هبدُ 

 ٍ ووه دیذُ سیبى ثِ هؤثزی ًحَ ثِ سیبى ٍاردوٌٌذُ خسبرت ٍلَع اس پس گبُ ّز - 9

 .ثبشذ وزدُ هسبػذت

 ًیش آى ججزاى ٍ ثبشذ اغوبع لبثل ػزفبً وِ ثَد غفلتی اس ًبشی خسبرت ٍلَع گبُ ّز - 2

 .شَد سیبى ٍاردوٌٌذُ تٌگذستی ٍ ػسزت هَجت



 ًوَدُ فزاّن را سیبى ایجبد تسْیل هَججبت اًحبء اس ًحَی ثِ دیذُ سیبى وِ ٍلتی - 3

 .ثبشذ وزدُ تشذیذ را سیبى ٍاردوٌٌذُ ٍضؼیت یب ٍ ووه آى شذى اضبفِ ثِ یب

 پیذا ًمظی اٍ ثذى در شذُ ٍارد وسی سالهتی یب ثذى ثِ وِ آسیجی اثز در اگز - 5 هبدُ 

 هخبرج افشایش هَجت یب ٍ ثزٍد ثیي اس یب ٍ گزدد ون دیذُ سیبى وبر لَُ یب شَد

 .است هشثَر خسبرات ولیِ ججزاى هسئَل سیبى ٍاردوٌٌذُ ثشَد اٍ سًذگبًی

 پزداخت یب ٍ هستوزی عزیك ثِ لضیِ احَال ٍ اٍضبع رػبیت ثب را سیبى ججزاى دادگبُ 

 هستوزی عزیك ثِ ثبیذ سیبى ججزاى وِ هَاردی در ٍ ًوبیذ هی تؼییي ٍاحذُ دفؼتبً هجلغی

 اس تَاى هی هجلغ چِ تب ٍ هیشاى چِ تب ٍ اًذاسُ چِ ثِ وِ ایي تشخیض آیذ ػول ثِ

 .است دادگبُ ثب گزفت تأهیي سیبى ٍاردوٌٌذُ

 اس دادگبُ ًجبشذ هوىي تحمیك عَر ثِ ثذًی طذهبت ػَالت تؼییي حىن طذٍر هَلغ در اگز 

 .داشت خَاّذ حىن ثِ ًسجت ًظز تجذیذ حك سبل دٍ تب حىن طذٍر تبریخ

 دفي ٍ وفي ّشیٌِ هخظَطبً ّب ّشیٌِ ولیِ شبهل سیبى دیذُ آسیت هزي طَرت در - 6 هبدُ 

 هذت در وزدى وبر لذرت سلت اس ًبشی سیبى ٍ هؼبلجِ ّشیٌِ ًجبشذ فَری هزي اگز ثبشذ هی

 .شذ خَاّذ هحسَة سیبى جشء ًیش ًبخَشی

 ثؼذّب است هوىي یب ٍ ثَدُ هىلف لبًًَبً سیبًذیذُ آسیت ٍلَع سهبى در وِ طَرتی در 

 هحزٍم حك آى اس ثبلث شخض اٍ هزي اثز در ٍ ًوبیذ هی ًگبّذاری را ثبلثی شخض شَد هىلف

 حیبت اداهِ وِ هذتی ثب هتٌبست هستوزی ػٌَاى ثِ هجلغی ثبیذ سیبى ٍاردوٌٌذُ گزدد

 در وٌذ پزداخت شخض آى ثِ ثَدُ ثبلث شخض ًگبّذاری ثِ هىلف ٍ هوىي ػبدتبً دیذُ آسیت

 .است دادگبُ ثب شَد گزفتِ ثبیذ وِ تأهیي هیشاى تشخیض طَرت ایي



 دًیب ثِ عفل ٌَّس یب ٍ شذُ ثستِ ثبلث شخض ًغفِ آسیت ٍلَع سهبى در وِ طَرتی در 

 .داشت خَاّذ را هستوزی استحمبق هشثَر شخض ثبشذ ًیبهذُ

 ثِ لزارداد حست ثز یب لبًًَبً طغیز یب هجٌَى هَاظجت یب ًگبّذاری وِ وسی - 7 هبدُ 

 اس ٍاردُ سیبى ججزاى هسئَل هَاظجت یب ًگبّذاری در تمظیز طَرت در ثبشذ هی اٍ ػْذُ

 سیبى اس لسوتی یب توبم ججزاى استغبػت وِ طَرتی در ٍ ثبشذ هی طغیز یب ٍ هجٌَى ًبحیِ

 طَرت ّز در ٍ شذ خَاّذ ججزاى سیبى طغیز یب هجٌَى هبل اس ثبشذ ًذاشتِ را ٍاردُ

 .ًجبشذ وٌٌذُ ججزاى تٌگذستی ٍ ػسزت هَجت وِ گیزد طَرت ًحَی ثِ ثبیذ سیبى ججزاى

 ٍ ٍ اػتجبرات ٍ حیثیت ثِ ٍالغ هخبلف اًتشبرات یب تظذیمبت اثز در وِ وسی - 8 هبدُ 

 .است آى ججزاى هسئَل آٍرد ٍارد سیبى دیگزی هَلؼیت

 یب ٍ ون هشتزیبًش ًیت حسي ثب هخبلف ٍسبیل سبیز یب هشثَر اًتشبرات اثز در وِ شخظی 

 طَرت در ٍ خَاستِ را هشثَر ػولیبت شذى هَلَف تَاًذ هی ثبشذ رفتي ثیي اس هؼزع در

 .ًوبیذ هغبلجِ ٍاردوٌٌذُ اس را ٍاردُ سیبى تمظیز اثجبت

 ثَدى دست سیز اس استفبدُ سَء یب ٍ تْذیذ یب حیلِ اػوبل اثز در وِ دختزی - 9 هبدُ 

 سیبى هغبلجِ هبدی سیبى اس ػالٍُ هزتىت اس تَاًذ هی شذُ ًبهشزٍع ّوخَاثگی ثزای

 .ثٌوبیذ ّن هؼٌَی

 شَد ٍارد لغوِ اٍ خبًَادگی یب شخظی اػتجبرات ٍ حیثیت ثِ وِ وسی - 91 هبدُ 

 ّز ثخَاّذ را خَد هؼٌَی هبدی سیبى ججزاى است آٍردُ ٍارد لغوِ وِ وسی اس تَاًذ هی

 تمظیز اثجبت طَرت در تَاًذ هی دادگبُ ًوبیذ ایجبة تمظیز ًَع ٍ سیبى اّویت گبُ

 ثِ الشام لجیل اس دیگز عزیك اس سیبى رفغ ثِ حىن هبلی خسبرت ثِ حىن طذٍر ثز ػالٍُ



 .ًوبیذ آى اهثبل ٍ جزایذ در حىن درج ٍ ػذرخَاّی

 اًجبم هٌبسجت ثِ وِ آًْب ثِ ٍاثستِ هؤسسبت ٍ شْزداریْب ٍ دٍلت وبرهٌذاى - 99 هبدُ 

 ججزاى هسئَل شخظبً ًوبیٌذ ٍارد اشخبص ثِ خسبراتی احتیبعی ثی ًتیجِ در یب ػوذاً ٍظیفِ

 ثِ هزثَط ٍ ًجَدُ آًبى ػول ثِ هستٌذ ٍاردُ خسبرات گبُ ّز ٍلی ثبشٌذ هی ٍاردُ خسبرت

 ادارُ ػْذُ ثز خسبرت ججزاى طَرت ایي در ثبشذ هشثَر هؤسسبت یب ٍ ادارات ٍسبیل ًمض

 حست ثز وِ الذاهبتی گبُ ّز دٍلت حبوویت اػوبل هَرد در ٍلی است هزثَعِ هؤسسِ یب

 دٍلت شَد دیگزی ضزر هَجت ٍ آیذ ػول ثِ لبًَى عجك اجتوبػی هٌبفغ تأهیي ثزای ضزٍرت

 .ثَد ًخَاّذ خسبرات پزداخت ثِ هججَر

 وِ ثبشٌذ هی خسبراتی ججزاى هسئَل ّستٌذ وبر لبًَى هشوَل وِ وبرفزهبیبًی - 92 هبدُ 

 ٍارد آى هٌبسجت ثِ یب وبر اًجبم حیي در آًبى وبرگزاى یب ٍ اداری وبروٌبى عزف اس

 ایجبة لضیِ احَال ٍ اٍضبع وِ احتیبعْبیی توبم شَد هحزس وِ ایي هگز است شذُ

 ّن ثبس آٍرًذ هی ػول ثِ را هشثَر احتیبعْبی اگز وِ ایي یب ٍ آٍردُ ػول ثِ ًوَدُ هی

 طَرتی در خسبرت ٍاردوٌٌذُ ثِ تَاًذ هی وبرفزهب ثَد ًوی همذٍر سیبى ٍرٍد اس جلَگیزی

 .ًوبیذ هزاجؼِ شَد شٌبختِ هسئَل لبًَى هغبثك وِ

 را خَد اداری وبروٌبى ٍ وبرگزاى توبم هىلفٌذ 92 هبدُ هشوَل وبرفزهبیبى - 93 هبدُ 

 .ًوبیٌذ ثیوِ ثبلث اشخبص ثِ آى ًبحیِ اس ٍاردُ خسبرت همبثل در

 هسئَل هتضبهٌبً آٍرًذ ٍارد سیبًی هجتوؼبً ًفز چٌذ گبُ ّز 92 هبدُ هَرد در - 94 هبدُ 

 .ّستٌذ ٍاردُ خسبرت ججزاى

 عزف اس یه ّز هذاخلِ ًحَُ ثِ تَجِ ثب آًبى اس یه ّز هسئَلیت هیشاى هَرد ایي در 



 .شَد هی تؼییي دادگبُ

 شَد هتؼذدی شخض هبلی یب ثذًی خسبرات هَجت هشزٍع دفبع همبم در وِ وسی - 95 هبدُ 

 .ثبشذ دفبع ثب هتٌبست هتؼبرف حست ثز ٍاردُ خسبرت وِ ایي ثز هشزٍط ًیست خسبرت هسئَل

 .است لبًَى ایي اجزای هأهَر دادگستزی ٍسارت - 96 هبدُ 

 سیظذ ٍ ّشار یه هبُ اردیجْشت ّفتن تبریخ در ٍ هبدُ شبًشدُ ثز هشتول وِ فَق لبًَى 

 اجبسُ لبًَى هَجت ثِ است رسیذُ هجلسیي دادگستزی هشتزن وویسیَى تظَیت ثِ ًِ ٍ سی ٍ

 لَاًیي هشتزن وویسیَى تظَیت اس پس دادگستزی فؼلی ٍسیز پیشٌْبدی لَایح اجزاء

 .ثبشذ هی اجزاء لبثل هجلسیي دادگستزی

 هلی شَرای هجلس رییس سٌب هجلس رییس 

 حىوت رضب طذر هحسي 

 

 

 .ثگیزیذ توبس دادگستزی ٍویل ثْتزیي ثب تَاًیذ هی خَد پزًٍذُ ثب راثغِ در هتخظض ٍویل ثِ ًیبس طَرت در

 ّبی داًشگبُ هغزح اسبتیذ ٍ وشَر حبضز حبل ٍوال تزیي هجزة اس هتشىل پبرس آفزیي طلح حمَلی هَسسِ

 .ثبشٌذ هی شوب وٌبر در وشَر
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