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هجشيِ سا جض دس اهَسي كِ هؼتقيوب ثِ سّجشي هشثـَى هـيؿـَد ،ثـش ْٓـذُ داسد" .لـزا
سييغ جوَْس هؼئَل اجشاي قبًَى اػبػي جوَْسي اػالهي ايشاى اػت .اهب پشػؾ ايي
اػت كِ هٌَِس اص هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي چيؼت صيشا قبًًَگزاس اػبػـي اص ٍاطُ
هؼئَليت دس اكَل هختلـ

قـبًَى اػبػـي هٔـبًي هتيـبٍتي سا اسادُ كـشدُ اػـت .يـب

هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي ثِ هٌٔبي ٍُييـِ اجـشاي قـبًَى اػبػـي تَػـي سيـيغ
جوَْس اػت ،ثِ هٌٔبي پبػخگَيي سييغ جوَْس دس قجبل اجشاي قبًَى اػبػي اػـت ٍ
يب هٌٔبي ديگشي هَسد ًِـش قبًًَگـزاس اػبػـي ثـَدُ اػـت ه ثـِ ّـذ

تجيـيي هيْـَم

هؼئَليت سييغ جوَْس دس اكل  113قبًَى اػبػي تٔييي دايشُ هؼئَليت اجشاي قـبًَى
اػبػي هشٍسي اػت .يب سئيغ جوَْس هؼئَليت اجشاي توبم اهـَس هـزكَس دس قـبًَى
اػبػي حتي اهَسي كِ هؼتقيوب ثِ سّجشي هشثَى هيؿَد سا ْٓذُ داس اػت ،يـب اجـشاي
اهَس هشثَى ثِ قَُ هجشيِ ٍ ٍُبي

خبف سيبػـت جوْـَسي ثـش ْٓـذُ اٍػـت ٍ يـب

اجشاي توبم اهَس هزكَس دس قبًَى اػبػي ثِ اػـتنٌبي اهـَسي كـِ هؼـتقيوب ثـِ سّجـشي
هشثَى هيؿَد ثش ْٓذُ سييغ جوَْس اػته پزيشؽ ّش يك اص ًِشيـبت فـَق هيْـَم
هتيبٍتي اص هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سا ًتيجِ هيدّذ.
صهيٌِ اٍليِ ػپشدى هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي ثِ سئيغ جوَْس سا هـيتـَاى دس
اكل  75پيؾ ًَيغ قبًَى اػبػـي (ساٌّوـبي اػـتيبدُ اص كـَست هــشٍا هـزاكشات
هجلغ ثشسػي ًْبيي قبًَى اػبػي جوَْسي اػالهي ايشاى  )13 :1368 ،هــبّذُ ًوـَد
كِ ٍي سا ثبالتشيي هقبم سػوي كـَس هيداًؼت .دس يك ًگبُ تٌجيقي ثِ ًِش هيسػذ كِ
اكل هزكَس هقتجغ اص هبدُ پٌجن قـبًَى اػبػـي ػـبل  1958فشاًؼـِ اػـت كـِ آـالم
هيداسد" :سئيغ جوَْس هشاقت اجـشاي قـبًَى اػبػـي اػـت" (ّبؿـوي-284 :1381 ،
 .)285ثشغن ايٌکِ دس هجلغ ثشسػي ًْبيي قبًَى اػبػـي هقـبم سّجـشي ثـبالتشيي هقـبم
سػوي كـَس تٔييي ؿذ ٍ ثؼيبسي اص كبسٍيظُّبي پيؾ ثيٌي ؿذُ ثشاي سئيغ جوَْس ثِ
هقبم سّجشي ٍاگزاس گشديذ ،هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي ّوچٌبى ثشاي سئيغ جوْـَس
ثبقي هبًذ .1سئيغ جوَْس كِ هِْش حبكويت هلي ٍ ّوِ اختيبساتؾ ًبؿـي اص ساي هـشدم
اػت ثِ ًوبيٌذگي اص هلت هؼـئَليت اجـشاي قـبًَى اػبػـي سا ْٓـذُ داس ؿـذُ اػـت.
هْنتشيي ،ػٌگييتشيي ٍ پشداهٌِتشيي ٍُييِ سيـيغ جوْـَس ،هؼـئَليت اجـشاي قـبًَى
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اػبػي اػت (هذًي .)308 :1384 ،اهب دس ّيچ يك اص اكَل قبًَى اػبػـي كيييـت ايـي
ٍُييِ ٍ هشاحل ى ٍ اقذاهبتي كِ سييغ جوَْس هيتَاًذ ثشاي اًجبم ايـي هؼـئَليت ثـِ
ًْب هتَػل ؿَد تٔييي ًـذُ اػت (هذًي .)183 :1369 ،لزا حيـبت ػيبػـي جوْـَسي
اػالهي ايشاى ثب ثشداؿتّبي هتيبٍت هقبهبت ٓبلي ػيبػي اص هؼـئَليت اجـشاي قـبًَى
اػبػي هَاجِ گشديذُ اػتً .بهِ قبي ثٌي كذس ثِ ؿَساي ٓبلي قوبيي ٍ ًبهِ ؿـَساي
ٓبلي قوبيي ثِ ؿَساي ًگْجبى (هجوَِٓ ًِشيبت ؿَساي ًگْجبى ،تيؼـيشي ٍ هــَستي
دسثبسُ قبًَى اػبػي :1381 ،ف ً ،)305-303بهِ قبي ثٌـي كـذس ثـِ ؿـَساي ًگْجـبى
(ّوبىً ، )22-20 :بهِّبي يت الِ خبهٌِ اي ثِ ؿَساي ًگْجبى (ّوـبىً ، )80-79 :بهـِ
يت الِ ّبؿوي ؿبّشٍدي ثِ قبي ػيذ هحوذ خبتوي (ّوـبىً ،)305-303 :بهـِ قـبي
احوذي ًظاد ثِ ؿَساي ًگْجبى دس هَسد هغبيشت هلَثبت هجلغ ثب قبًَى اػبػيً ،بهـِ
قبي احوذي ًظاد ثِ قبي ٓلي السيجبًي دس هَسد هغبيشت ثشخـي اص هلـَثبت هجلـغ
ّـتن ثب قبًَى اػبػي ٍ پبػخ قبي السيجبًي ثِ ٍي هلبديق هٌبػجي ثشاي ثشداؿتّبي
هتيبٍت هقبهبت ػيبػي اص هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سئيغ جوَْس هـيثبؿـٌذ .لـزا
هيَْم پبػذاسي اجشايي قبًَى اػبػي جوَْسي اػـالهي ايـشاى تَػـي سيـيغ جوْـَس
ّوَاسُ ثب اثْبم ٍ چبلؾ جذي ّوـشاُ ثـَدُ اػـت .هشاجٔـِ ثـِ هـزاكشات قبًًَگـزاساى
اػبػي دس صهبى تذٍيي ٍ ثبصًگشي قبًَى اػبػي جْت كـ

هشاد قبًًَگزاساى اػبػـي

اص پيؾ ثيٌي هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي ثشاي سييغ جوَْس كوك ًويكٌذ (كَست
هـشٍا هزاكشات هجلغ ثشسػي ًْبيي قبًَى اػبػي جوْـَسي اػـالهي ايـشاى:1364 ،
 .2)1210-1209لزا ثِ هٌَِس دػتيبثي ثِ هيَْم دقيق هؼـئَليت اجـشاي قـبًَى اػبػـي
جوَْسي اػالهي ايشاى اثتذا هيَْم هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي دس ًِشيـبت ؿـَساي
ًگْجبى ٍ ػپغ هيَْم هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػـي دس ًِشيـبت حقَقـذاًبى ثشسػـي
هيؿًَذ.
 .2هفَْم هسئَليت اجراي قبًَى اسبسي در ًظريبت شَراي ًگْببى
هيَْم هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي دس ًِشيبت ؿـَساي ًگْجـبى دس هقـبم هيؼـش
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قبًَى اػبػي ٍ دس هقبم دادسع قبًَى اػبػي ٍ دس ػبيش ًِشيبت ؿَساي ًگْجبى ثشسػي
هيگشدد.
 .2 -1در ًظريبت شَراي ًگْببى در هقبم هفسر قبًَى اسبسي
ؿَساي ًگْجبى تبكٌَى ػِ ًِشيِ تيؼيشي اص اكل  113قـبًَى اػبػـي اسايـِ كـشدُ
اػت.
ال ) قبي اثَالحؼي ثٌي كذس ًخؼتيي سئيغ جوَْسي اػالهي ايشاى دس ساػـتبي
اييبي هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػيٍ ،قتـي اص تلـَيت دػـتَسالٔولي تَػـي ؿـَساي
ٓبلي قوبيي هٌلْ هيؿَد كِ دس ى ؿَساي هـزكَس ثـشاي ثٔوـي اص آوـبل هجـبصات
تٔييي كشدُ ثَد دس حبلي كِ تٔييي جشم ٍ هجبصات ثِ هَجـت اكـل  36قـبًَى اػبػـي
هٌحلشا دس كالحيت هجلغ ؿَساي اػـالهي اػـت ثـِ ؿـَساي ٓـبلي قوـبيي تـزكش
هيدّذ .ؿَساي ٓبلي قوبيي ثب اػتٌبد ثِ اكل  156قبًَى اػبػي كِ ًِـبست ثـش حؼـي
اجشاي قَاًيي سا اص ٍُبي

قَُ قوبئيِ هيداًذ ايي تزكش سا ثـش ًوـيتبثـذ ٍ دس ًبهـِ اي

خٌبة ثِ ؿَساي ًگْجبى خَاػتبس آالم ًِش ؿَسا دس خلَف هيبد اكـل  113قـبًَى
اػبػي ٍ هحذٍدُ اختيبسات سيبػت جوَْسي هيگشدد .ؿَساي ًگْجبى دس هقبم پبػخ ثِ
اػتيؼبس ؿَساي ٓبلي قوبيي دس ًِشيِ تيؼـيشي ؿـوبسُ  468هـَس  1359/11/8ثيـبى
هيكٌذ" :سئيغ جوَْس ثب تَجِ ثِ اكل  113حق اخٌبس ٍ تزكش سا داسد ٍ هٌبفبت ثب ثٌذ
 3اكل ً 156ذاسد" (ؿَساي ًگْجبى .)9 -7 :1381 ،ايـي ًِشيـِ تيؼـيشي پـزيشفت كـِ
سييغ جوَْس هيتَاًذ ثِ هجشيبى قـبًَى اػبػـي حتـي ثـِ قـَُ قوـبييِ دس خلـَف
هٌبثقت يب هغبيشت ٓولکشدّبي ًبى ثب قبًَى اػبػي اخٌبس يب تزكش دّذ.
ة) ؿَساي ًگْجبى دس ًِشيِ تيؼـيشي ؿـوبسُ  785هـَس  59/11/7دس پبػـخ ثـِ
تزكش قبي ثٌي كذس سئيغ جوَْس ٍقت ثِ ؿَسا ثِ دليل تبييذ هلَثِ هجلغ دس هـَسد
ًشا قبًَى اداسُ كذا ٍ ػيوبي جوَْسي اػالهي كِ سئيغ جوَْس ثشخي اص هيبد ى سا
هغبيش ثب قبًَى اػبػي هيداًؼت ثيبى هيًوبيذ" :تــخيق هغـبيشت هلـَثبت هجلـغ
ؿَساي اػالهي ثب قبًَى اػبػي ًجق اكَل  96 ٍ 94قـبًَى هضثـَس ثـب ؿـَساي ًگْجـبى
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اػت ٍ سئيغ جوَْس دس ايي خلَف ٍُييِ ٍ هؼئَليتي ًذاسد" (ّوبىً .)22 :جق ايي
ًِشيِ تيؼيشي ًِبست ثش اػبػي ثَدى هلَثبت هجلغ دس كالحيت اًحلبسي ؿَساي
ًگْجبى اػت ٍ سئيغ جوَْس دس ايي صهيٌِ هؼئَل ًيؼت .هؼئَليت ًِبست ثـش اجـشاي
قبًَى اػبػي تَػي هجلغ ؿَساي اػالهي دس هشحلِ ٍهْ قـبًَى ثـب ؿـَساي ًگْجـبى
اػت ٍ ايي ًْبد هيتَاًذ هبًْ ٍهْ قَاًيٌي ؿَد كِ هغبيش ثب قبًَى اػبػي اػت .ثب ايـي
ًِشيِ تيؼيشي ثيي دٍ ًَّ ًِبست ثش اجشاي قبًَى اػبػي تيکيك ايجـبد ؿـذًِ :ـبست
تقٌيٌي يب ًِبست دس هشحلِ ٍهْ قبًَى كِ دس كالحيت ؿَساي ًگْجبى اػت ٍ ًِـبست
اجشايي يب ًِبست دس هشحلِ اجشاي قبًَى كِ دس كالحيت سئيغ جوَْساػتٍ .قتي كـِ
قبًَى ٍهْ ؿذ سئيغ جوَْس هَُ

اػت كِ ًَّ اجشا سا ثب قبًَى اػبػي تٌجيق دّذ،

ٍُييِ سئيغ جوَْس اػت كِ هَاسدي كِ پيؾ هي يذ ثب قبًَى اػبػي هٌبثقت دّـذ تـب
اگش هغبيشت داسد جلَگيشي ًوبيذ (كبتَصيبى.)526 :1387 ،
ج) ؿَساي ًگْجبى دس ًِشيِ تيؼيشي ؿوبسُ  4214هَس  1360/11/1كِ پيشٍ ًبهِ
يت الِ خبهٌِ اي سئيغ جوَْس ٍقت دس خلَف اُْـبسًِش دس هـَسد تــکيل ٍاحـذ
ثبصسػي ٍيظُ دس دفتش سيبػت جوَْسي ثِ هٌِـَس اًجـبم هٌلـَة ٍُـبي

هـزكَس دس

اكَل  121ٍ 113قبًَى اػبػي 3اسائِ ؿذُ اػت ثيبى هيًوبيذً " :چـِ اص اكـل ٍ 113
 121دس ساثٌِ ثب اكَل هتٔذد ٍ هکشس قبًَى اػبػـي اػـتيبدُ هـيؿـَد سئـيغ جوْـَس
پبػذاس هزّت سػوي كـَس ٍ ًِبم جوَْسي اػالهي اػت ٍ هؼـئَليت اجـشاي قـبًَى
اػبػي ٍ تٌِين سٍاثي قَاي ػِ گبًِ ٍ سيبػت قَُ هجشيِ سا جض دس اهَسي كِ هؼـتقيوب
ثِ سّجشي هشثَى هيؿَد ثش ْٓذُ داسد .دس ساثٌِ ثب ايي ٍُبي

ٍ هؼئَليت ّب هيتَاًـذ

اص هقبهبت هؼئَل اجشايي ٍ قوـبيي ٍ ًِـبهي تَهـيحبت سػـوي ثخَاّـذ ٍ هقبهـبت
هزكَس هَُيٌذ تَهيحبت الصم سا دس اختيبس سيبػت جوْـَسي ثگزاسًـذ .ثـذيْي اػـت
سئيغ جوَْسي هَُ

اػت چٌبًچِ جشيبًي سا هخبل

هزّت سػـوي كــَس ٍ ًِـبم

جوَْسي اػالهي ٍ قبًَى اػبػي تـخيق داد اقـذاهبت الصم سا هٔوـَل داسد .ثٌـبثشايي
تـکيل ٍاحذ ثبصسػي دس سيبػت جوَْسي ثب قـبًَى اػبػـي هغـبيشت داسد" (ؿـَساي
ًگْجبى .)80-1381:79 ،دس ايي ًِشيِ ؿَساي ًگْجـبى ثـب كـشاحت ثيــتشي هؼـئَليت
سئيغ جوَْس دس قجبل اجشاي قبًَى اػبػي تَػـي قـَاي هجشيـِ ،قوـبئيِ ٍ ًيشٍّـبي
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ًِبهي تبييذ ؿذُ اػت ٍ پبػخگَيي دػتگبُّبي هزكَس دس ثشاثش سئيغ جوَْس پزيشفتـِ
ؿذُ اػت .ثِ ٓالٍٍُُ ،ييِ پبػذاسي اص هـزّت سػـوي ٍ ًِـبم جوْـَسي اػـالهي ٍ
قبًَى اػبػي هلشا دس اكل  121قبًَى اػبػي تبكيذي ثش ايي هْن اػت كِ هؼـئَليت
اجشاي قبًَى اػبػي سئيغ جوَْس ٓبم اػت ٍ اجشاي قبًَى اػبػي تَػي كل ًْبدّبي
حکَهتي سا ؿبهل هيؿَد .سييغ جوَْس ػَگٌذ يبد هيكٌذ تب اص حقَق هلت دس قـبًَى
اػبػي حوبيت كٌذ كِ اًجبم ايي تْٔذ ًيض جض اص ًشيق كيبًت اص كليت قـبًَى اػبػـي
هوکي ًيؼت .ايي ًِشيِ ّوچٌيي ثِ ٍُييِ سئيغ جوْـَس ثـِ اًجـبم اقـذاهبت الصم دس
كَست هَاجِْ ثب جشيبًبت هخبل

هزّت سػوي ٍ ًِبم جوْـَسي اػـالهي ٍ قـبًَى

اػبػي تلشيح هيكٌذ .ثِ ًِش هيسػـذ كـِ ثـشاي گـبّي اص جشيبًـبت هخـبل

قـبًَى

اػبػي ٍ ثشاي اًجبم اقذاهبت الصمًِ ،بست ٍ ثبصسػي هشٍسي اػت اهب ؿَساي ًگْجـبى
ثشغن پزيشؽ هؼئَليت سئيغ جوَْس دس اجشاي قبًَى اػبػي ،تــکيل ٍاحـذ ثبصسػـي
دس سيبػت جوَْسي سا هغبيش ثب قبًَى اػبػي داًؼت .دس ٍاقًْ" ،تيجِ گيشي ريـل ًِـش
ؿَساي ًگْجبى ثب هقذهِ ى تٌبػجي ًذاسد ئٌي ى هقذهِ ٍ ؿشا ٍُييِ سيـيغ جوْـَس
دس هشاقجت اص اجشاي قـبًَى اػبػـي ٍ لـضٍم اقـذاهبت الصم اص ػـَي اٍ خَدثخـَد ثـِ
خَاًٌذُ ايي تلَس سا هيدّذ كِ قشاس اػت ًتيجِ ى تجَيض تـکيل يك ٍاحذ ثبصسػـي
ثشاي تبهيي ايي هٌَِس ثبؿذٍ .لي ؿَساي ًگْجبى ثش خال

ايي تلَس ًتيجِ گشفت كِ ثب

ّوِ ًچِ دس هَسد ٍُييِ ٍ هؼئَليت سييغ جوَْس گيتِ ؿذ ،سييغ جوَْس ًويتَاًـذ
ثبصسػي ٍيظُ دس دفتش كبس خَد تـکيل دّذ" (هْشپَس .)64 :1380 ،سييغ جوَْس ٍقت
اص ايي پبػخ ؿَساي ًگْجبى كِ اكل ٍُييِ ٍ اختيبس سا تنجيت هـيًوـَد اهـب اثـضاس ى سا
ًيي هيكشد قبًْ ًـذ ٍ ًي ًبهِ اي ثِ ؿَساي ًگْجبى آالم ًِش هؼتٌذ ٍ هؼتذل ؿـَسا
سا خَاػتبس ؿذ كِ پبػخ كتجي دسيبفت ًکشد (دٍلت سفتـبس حقيقـي .)48-47 :1385 ،دس
كَست اكشاس ثش حيَ هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي ثشاي سييغ جوَْس ثبيذ پزيشفت
كِ سييغ جوَْس هجبص ثِ تبػيغ تـکيالت يب ػبصهبى الصم جْت ثبصسػي ٍ ًِبست ثش
چگًَگي اجشاي قبًَى اػبػي اػت (اسؿذي .)166-1382:165 ،اًتِـبس ى ًيؼـت كـِ
سييغ جوَْس ؿخلب ايي ًِبست سا دس ػشاػش كـَس آوبل كٌذ ثلکِ تکلييي كِ قـبًَى
اػبػي ثِ ْٓذُ سييغ جوَْس گزاؿتِ اػت ايجبة هيكٌذ كِ ًْـبد سيبػـت جوْـَسي

هيَْم هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي جوَْسي اػالهي ايشاى
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ػبصهبًي هجْض دس ايي خلَف داؿتِ ثبؿذ تـب دس كـَست اتخـبر تلـويوبت خـال
قبًَى اػبػي تَػي هقبهبت ٓبليـِ كــَس فـَسا سيـيغ جوْـَس سا دس جشيـبى ثگـزاسد
(هذًي.)308 :1384 ،
دس هجوَّ ًِشيبت تيؼيشي ؿَساي ًگْجبى اص اكـل  113قـبًَى اػبػـي هتوـوي
ؿٌبػبيي هؼئَليت ٓبم سئيغ جوَْس ثشاي كـيبًت اص قـبًَى اػبػـي دس ثشاثـش ًقـن،
تخل

ٍ ٓذم اجشاي قبًَى اػبػي اػت .اؿبسُ ثِ ًْبدّبي ًِـبهي قشيٌـِ اي اػـت ثـش

ايٌکِ حتي دػتگبُّبي صيش ًِش هقـبم سّجـشي هــوَل ًِـبست قـبًَى اػبػـي سئـيغ
جوَْس هيثبؿٌذ .اص ًِشيبت تيؼيشي ؿَساي ًگْجبى هؼـتيبد ًوـيؿـَد كـِ هؼـئَليت
اجشاي قبًَى اػبػي ثشاي سئيغ جوَْس فقي دس حـَصُ قـَُ هجشيـِ اػـت ثلکـِ ايـي
هؼئَليت هيتَاًذ دس قبلت ًِبست ثش قَُ قوبئيِ ٍ حتي قَُ هقٌٌِ -جض دس هَسد تٌجيق
هلَثبت هجلغ ثب ؿشّ ٍ قبًَى اػبػـي كـِ اًجـبم ى دس كـالحيت ؿـَساي ًگْجـبى
اػت ٍ -ػبيش هجشيبى قبًَى اػبػي ًِيش ًيشٍّبي ًِبهي آوبل گشدد ٍ سئيغ جوْـَس
هيتَاًذ اص هقبهبت ٍ ًْبدّبي هؼئَل تَهيح ثخَاّذ ،ثـِ ًـبى تـزكش ٍ اخٌـبس دّـذ،
اقذاهبت الصم سا هٔوَل داسد ٍ ًبى هَُ

ثِ پبػخگَيي ثِ سييغ جوْـَس هـيثبؿـٌذ.

هيَْم هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي دس ًِشيبت ؿـَساي ًگْجـبى دس هقـبم ًِـبست ثـش
اػبػي ثَدى هلَثبت هجلغ داساي اثْبهبتي اػت.
 .2-2در ًظريبت شَراي ًگْببى در هقبم دادرس قبًَى اسبسي
دسثبسُ هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي ثشاي سييغ جوَْس تبكٌَى يك ًشا ٍ يـك
اليحِ دس هجلغ ؿَساي اػالهي تلَيت ؿذُ اًذ اهب فقي يك هَسد ًْب ثِ تبييذ ًْـبيي
ؿَساي ًگْجبى سػيذُ اػت .تحليل ًقٌِ ًِشات ؿَساي ًگْجبى دس هقبم ثشسػي اػبػـي
ثَدى ايي هلَثبت ثِ ؿکبس ؿذى ديذگبُ ؿَساي ًگْجبى دس خلَف هؼئَليت سئـيغ
جوَْس دس اكل  113قبًَى اػبػي كوك هيكٌذ.
ال ) ًشا قبًَى تٔيـيي حـذٍد ٍُـبي

ٍ اختيـبسات ٍ هؼـئَليتّـبي سيبػـت

جوَْسي اػالهي ايشاى دس ػبل  1365ئٌي دس دٍسُ حکَهـت قـبًَى اػبػـي هلـَة
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ػبل  1358ثِ تلَيت هجلغ ؿَساي اػالهي سػيذ ٍ هَسد تبييذ ؿَساي ًگْجـبى قـشاس
گشفت .فلل دٍم ايي قبًَى ثِ هؼئَليت سئيغ جوَْس دس اجشاي قبًَى اػبػي هشثـَى
اػت .هبدُ  13ايي قبًَى هقشس هيداسد" :ثِ هٌَِس پبػذاسي اص قبًَى اػبػـي جوْـَسي
ايشاى ٍ دس اجشاي اكل  113قبًَى اػبػـي ،سئـيغ جوْـَس اص ًشيـق ًِـبست ،كؼـت
اًالّ ،ثبصسػي ،پيگيشي ،ثشسػي ٍ اقذاهبت الصم هؼئَل اجشاي قـبًَى اػبػـي اػـت".
ايي هبدُ قبًًَي ثذٍى ّيچ گًَِ ايشادي تَػي ؿـَساي ًگْجـبى تبييـذ گشديـذ .هـبدُ 15
قبًَى هزكَس كِ هٌبثق ى ثِ هٌَِس اجشاي كحيح ٍ دقيق قبًَى اػبػي ،سئيغ جوَْس
داساي حق اخٌبس ٍ تزكش ثِ قَاي ػِگبًِ كـَس اػت ًيض هـَسد تبييـذ ؿـَساي ًگْجـبى
قشاس گشفت .تبييذ ايي هبدُ ثِ هٌٔبي هَافقت ؿَساي ًگْجبى ثب ًِبست سئيغ جوَْس ثـش
قَاي ػِ گبًِ دس هقبم هؼئَل اجشاي قبًَى اػبػي اػت .ايشادات ؿَساي ًگْجبى ثِ ايي
ًشا ًيض حبئض اّويت اػت .دس ايشاد ؿَساي ًگْجبى ثِ هبدُ  17هلـَثِ هجلـغ كـِ دس
هقبم تٔييي ؿيَُ ثشخَسد سئيغ جوَْس ثب تَق

يب ٓذم اجشاي قبًَى اػبػي ثَدُ اػت

هذُ اػت" :هؼتيبد اص قبًَى اػبػي ايي اػت كِ سئيغ جوَْس دس هَسد تَق

يب ٓـذم

اجشاي قبًَى اػبػي ثِ ّش ًحَ هقتوي ثذاًذ ٓول هيًوبيذ ٍ حلش هزكَس دس ايي هبدُ
هغبيش ثب قبًَى اػبػي اػـت" (هْشپـَس .)816 :1387 ،دس ٍاقـْ دادسع اػبػـي آتقـبد
داؿت كِ ًجبيذ سئيغ جوَْس سا دس هقبم هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػـي ثـِ اػـتيبدُ اص
ػبصٍكبسّبي خبف هحذٍد كشد صيشا هحـذٍد كـشدى اختيـبسات سيبػـت جوْـَسي دس
صهيٌِ اجشاي قبًَى اػبػي هخبل

اقتوـبئبت ايـي هؼـئَليت دس قـبًَى اػبػـي اػـت.

ّوچٌيي ؿَساي ًگْجبى هبدُ  20ايي هلَثِ سا كِ سئيغ جوَْس سا ثِ اسائِ هبس يکؼـبلِ
هَاسد تَق ٓ ،ذم اجشاً ،قن ٍ تخل
هجلغ ؿَساي اػالهي هَُ

اص قبًَى اػبػي ثِ ّوشاُ تلويوبت هتخـزُ ثـِ

هيًوَد ثِ دليل الضام سئـيغ جوْـَس ثـش اقـذام هـزكَس

هغبيش ثب قبًَى اػبػي آالم كشد (ّوبى) .ثب ٌٓبيت ثِ تبييذ ايـي قـبًَى تَػـي ؿـَساي
ًگْجبى هيتَاى گيت كِ سئيغ جوَْس هؼئَل اجشاي كليـت قـبًَى اػبػـي اػـت ،ثـش
قَاي ػِ گبًِ ًِبست داسد ٍ دس ايي خلَف داساي اختيبساتي اػت كِ ًويتَاى ًْب سا
هحذٍد كشد .الجتِ آالم ًِش ؿَساي ًگْجبى هجٌي ثش غيشاػبػي ثَدى الضام سييغ جوْـَس
ثِ اسايِ هبس ػبالًِ ٓولکشد خَيؾ ثِ هجلغ قبثل تبهل اػت صيـشا سيـيغ جوْـَس ثـِ
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اػتٌبد اكل  122قبًَى اػبػي دس حـذٍد اختيـبسات ٍ ٍُـبييي كـِ ثـِ هَجـت قـبًَى
اػبػي يب قَاًيي ٓبدي ْٓذُ داس اػت دس ثشاثش هلت ٍ سّجش ٍ هجلس هؼئَل هيثبؿذ.4
ة) اليحــِ اكــالا هــَادي اص قــبًَى تٔيــيي حــذٍد ٍُــبي

ٍ اختيــبسات ٍ

هؼئَليتّبي سيبػت جوْـَسي دس تـبسيخ  1382/1/19ثـِ تلـَيت هجلـغ ؿـَساي
اػالهي سػيذ ٍ ثشاي تٌجيق ثب ؿشّ ٍ قـبًَى اػبػـي ثـِ ؿـَساي ًگْجـبى اسػـبل ؿـذ.
ؿَساي ًگْجبى دس اُْبسًِش خَيؾ دس خلَف ايي اليحِ ًِشيـبت ًؼـجتب هتيـبٍتي سا
دس هقبيؼِ ثب ًِشيبت قجلي خَيؾ دس هقبم دادسع اػبػي اثشاص داؿتِ اػـت .دس قـبًَى
تٔييي حذٍد ٍُبي

ٍ اختيبسات ٍ هؼـئَليتّـبي سيبػـت جوْـَسي اػـالهي ايـشاى

هلَة " 1365حق اخٌبس ٍ تزكش ثِ قَاي ػِ گبًِ" ٍ حـق "ًِـبست ،كؼـت اًـالّ،
ثبصسػي ،پيگيشي ،ثشسػي ٍ اقذاهبت الصم" ثشاي سئيغ جوَْس ؿٌبػبيي ؿذُ ثَدًـذ اهـب
ؿَساي ًگْجبى ثِ اليحِ اخيش ايشاداتي گشفت كِ ًـبفي ثشخـي اص ايـي حقـَق ٍ كيييـت
آوبل ًْب ثَدُ اػت .هبدُ يك اليحِ اكالا هَادي اص قبًَى تٔيـيي حـذٍد ٍُـبي

ٍ

اختيبسات ٍ هؼئَليتّبي سيبػت جوَْسي هقشس هيداؿـت" :هـتي ريـل ثـِ هـبدُ 135
اهبفِ هيؿَد :سئيغ جوَْس هيتَاًذ ٍُبي

هشثَى ثِ ًِبست ،كؼت اًالّ ،ثبصسػي،

پيگيشي ٍ ثشسػي سا اص ًشيق ّيبتي هتـکل اص افـشاد كـبحت ًِـش دس اهـَس حقـَقي ٍ
اجشايي ثِ ًبم "ّيبت پيگيشي ٍ ًِبست ثـش اجـشاي قـبًَى اػبػـي" اًجـبم دّـذ .كليـِ
دػتگبّْبي حکَهتي هَُيٌذ ثب ّيبت هٌلَة اص ػَي سئيغ جوَْس ّوکبسي الصم سا
ًوَدُ ٍ ثِ هکبتجبت ّيبت دس استجبى ثب قبًَى اػبػي ٍ چگًَگي اجـشا يـب ًقـن ى دس
اػشّ ٍقت هٌبػت ،حذاكنش ُش

هذت دٍ هبُ اص تبسيخ ٍكَل ،پبػخ الصم سا ّوشاُ ثـب

تَهيحبت كبفي ،اسائِ ٍ كليِ اًالٓبت ،اػٌبد ٍ هذاسک دسخَاػـت ؿـذُ سا دس اختيـبس
قشاس دٌّذ ٍ اهکبى ثبصسػي سا فشاّن ًوبيٌذ .تجلشُ :هتخلـ
هشاجْ كبلح هٔشفي هيؿَد ٍ دس كَست اثجبت تخل

جْـت پيگـشد قـبًًَي ثـِ

ثِ ػِ هبُ تب يکؼـبل اًيلـبل اص

خذهبت دٍلتي هحکَم خَاّذ ؿذ" .ؿَساي ًگْجبى ايشادات ريل سا ثِ هبدُ يـك اليحـِ
ٍاسد ًوَد" :ال  -دس هَاسدي كِ سّجشي دس دػتگبّْبي صيش ًِش خـَد آوـبل ٍاليـت
ًوَدُ ثبؿٌذ دادى اختيبسات ًِبست ٍ كؼت اًالّ ٍ ...ثِ سئيغ جوْـَس ًؼـجت ثـِ ى
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ؿشّ ؿٌبختِ ؿذ .ةٓ -وَم ٓجبست كليِ دػتگبُّبي حکَهتي ًؼجت ثِ دػتگبُ

ّبيي كِ ثِ ًق قبًَى اػبػي يب ثب آوبل اختيـبسات هَهـَّ اكـل  57قـبًَى اػبػـي
هؼتقيوب صيش ًِش هقبم هِٔن سّجشي هيثبؿٌذ هغبيش اكـَل قـبًَى اػبػـي اص جولـِ ،57
 175 ٍ 113 ،110ؿٌبختِ ؿذ .6ج -ؿوَل دػـتگبُّـبي حکـَهتي ،دس هـَسد خجشگـبى
سّجشي ٍ ؿَساي ًگْجبى ٍ هجوْ تـخيق هللحت ٍ هجلغ ؿَساي اػـالهي ٍ قـَُ
قوبئيِ ٍ ّش هقبم ٍ دػتگبُ ديگشي كِ قبًَى اػبػي ثِ ًْـب اختيـبس يـب ٍُييـِ اي دادُ
اػت ًؼجت ثِ تـخيق ،ثشداؿت ٍ ًَّ ،كيييت آوبل ايي اختيبس ٍ هؼئَليت ،خـال
اكَل هشثَى قبًَى اػبػـي اص جولـِ ،109 ،108 ،107 ،99 ،98 ،96 ،94 ،85 ،73 ، 71
 156ٍ 112ؿٌبختِ ؿذٓ -ُ .وَم ٓجبست كليِ دػتگبُ ّب ؿبهل دػتگبّي هيـَد كـِ دس
قبًَى اػبػي هشجْ تـخيق هغبيشت ثب اكَل قبًَى اػبػي تٔيـيي ؿـذُ اػـت لـزا اص
ايي جْت هغبيش اكَل  98 ،96 ،94قبًَى اػبػي ؿٌبختِ ؿذ" (ؿَساي ًگْجـبى:1386 ،
 .)244هبدُ ً 2شا هزكَس هقشس هيداؿت" :هبدُ  14ثِ ؿشا صيش اكالا ٍ دٍ تجلشُ ثِ
ى الحبق هيؿَد :هبدُ  -14دس كَست تَق ً ،قن يب ٓـذم اجـشاي اكـلي اص اكـَل
قبًَى اػبػي ،سئيغ جوَْس دس اجشاي ٍُبي

خَيؾ ثشاي اجشاي قـبًَى اػبػـي ثـِ

ًحَ هقتوي اقذام هيًوبيذ ٍ ثشاي ايي هٌَِس هيتَاًذ هوي دػتَس تَق
اقذاهبت اًجبم ؿذُ ثشخال

تلويوبت ٍ

قبًَى اػبػي ،هشاتت سا ثـِ اًـالّ ثـبالتشيي هقـبم هؼـئَل

هشثًَِ دس ّشيك اص قَا ٍ ًْبدّبي حکَهتي ثشػبًذ ٍ ٓلت تَق ً ،قن يب ٓـذم اجـشا
سا خَاػتبس گشدد ،هقبم هؼئَل هَُ

اػت دس اػشّ ٍقت هٌبػت ،حذاكنش ُش

هذت

دٍ هبُ پبػخ خَد سا هـشٍحب ٍ ثب ركش دليل ثِ اًالّ سئيغ جوَْس ثشػبًذ ،دس كـَستي
كِ پغ اص ثشسػي ثِ تـخيق سئيغ جوَْس ،تَق

يب ًقن يب ٓذم اجـشا ثبثـت ثبؿـذ،

سئيغ جوَْس ًؼجت ثِ اجشاي اكل يب اكَل هشثًَِ ٍ سفْ ٓـَاسم ًبؿـي اص تخلـ
اقذام الصم سا هٔوَل ٍ اص جولِ دػتَس تَق

تلويوبت ٍ اقذاهبت اًجبم ؿذُ ثـشخال

قبًَى اػبػي سا كبدس هيًوبيذ ٍ پشًٍذُ اهش ثـشاي تٔقيـت هتخلـ
اداسي ٍ قوبيي اسػبل هيداسد .هتخل

ثـِ هشاجـْ كـبلح

ثشاي ثـبس اٍل يـك تـب ػـِ ػـبل ٍ دس كـَست

تکشاس ثِ اًيلبل داين اص خذهبت دٍلتي هحکَم هيـَد" .ؿَساي ًگْجبى دس اُْـبس ًِـش
خَد دس خلَف ايي هبدُ كـِ قَآـذ هـزكَس دس هـبدُ  7 14قـبًَى هلـَة  1365سا

هيَْم هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي جوَْسي اػالهي ايشاى

تکويل هيكشد ثيبى داؿت -3" :هـبدُ دٍ ،الـ  -كـذٍس دػـتَس تَقـ
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دس خلـَف

تلويوبت ٍ اقذاهبتي كِ هٌبثق قبًَى اػبػي هشجـْ تــخيق هــخق داسد خـال
اكَل هتٔذد قبًَى اػبػي هي جولِ اكَل ،159 ،108 ،107 ،99 ،98 ،96 ،94 ،85 ،71
 175 ،112 ،156ؿٌبختِ ؿذ ٍ ًيض ٓجبست "دس ّـش يـك اص قـَا ٍ ًْبدّـبي حکـَهتي"
ّوبى ايشادات ؿشٓي ٍ قبًَى اػبػي جـض ّـبي الـ  ،ة ،د ،ُ ،ثٌـذ  1سا داسد (ّوـبى:
 .)245-244هبدُ ً 3شا هزكَس هقشس هيداؿت" :هبدُ  15ثِ ؿشا صيش اكالا هيؿـَد:
هبدُ  -15ثِ هٌَِس اجشاي كحيح ٍ دقيق قبًَى اػبػـي ،سئـيغ جوْـَس هـيتَاًـذ دس
كَست احشاص تخل

ثِ ّش يك اص قَاي هقٌٌِ ٍ قوبئيِ ٍ هجشيِ ٍ ًْبدّبي حکَهتي ٍ

قَاي ػِ گبًِ تزكش ٍ اخٌبس دّذ .تشتيت اثش ًذادى ثِ تـزكش ٍ اخٌـبس سئـيغ جوْـَس،
هيتَاًذ ثِ اقذاهبت هزكَس دس هبدُ  14ايي قبًَى ٍ تجلشُ  1ى هٌجش ؿـَد" .ؿـَسا دس
ايشاد ثِ ايي هبدُ ثيـبى هـيداسد -7" :هـبدُ ػـِ ،الـ  -ايـي هـبدُ ايـشادات جـض ّـبي
(ال ،ة،د )ُ،ثٌذ  ٍ 1ثٌذّبي  4ٍ 3سا داسدٓ -10 .وَم ٍ اًالق هـبدُ  ٍ 2تجلـشُ  1ى
ٍ هبدُ  3هَجت هٔتجـش داًؼـتي ثشداؿـت سئـيغ جوْـَس اص قـبًَى اػبػـي دس هـَاسد
اختال

اػت لزا اص ايي جْت هغبيش اكل  98قبًَى اػبػي ؿٌبختِ ؿـذ" (ّوـبى) .ثـِ

دليل پبفـبسي ؿَساي ًگْجبى ثش ًِشيبت خَيؾ هجٌي ثش هغبيشت هلـَثبت هجلـغ دس
خلَف اليحِ اكالا هَادي اص قبًَى حذٍد ٍُبي  ،اختيبسات ٍ هؼئَليتّبي سييغ
جوَْس ثب ؿشّ ٍ قبًَى اػبػي ،قبي خبتوي سيـيغ جوْـَس ٍقـت اليحـِ پيــٌْبدي
دٍلت سا اص هجلغ هؼتشد كشد تب احيبًب ثب تغييش قَاًيي پيـيي هلَة هجلغ دس حـَصُ
هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سيـيغ جوْـَس ،هَقٔيـت سيبػـت جوْـَسي توـٔي
ًگشدد (هْشپَس .)332-331 :1384 ،دس ػبيش ًِشيبت ؿَساي ًگْجبى دس خلَف اكـل
 113قبًَى اػبػي ًيض ثشداؿتّبي هتيبٍتي اص هيَْم هؼـئَليت اجـشاي قـبًَى اػبػـي
تَػي سييغ جوَْس اسائِ ؿذُ اػت.
 .2-3در سبير ًظريبت شَراي ًگْببى
ال ) قبي هيشحؼيي هَػَي ًخؼت ٍصيش ٍقت صهبًي كِ اليحـِ اساهـي ؿـْشي

12

هجلِ هٌبلٔبت حقَقي /دٍسُ چْبسم ،ؿوبسُ اٍل ،ثْبس ٍ تبثؼتبى ٍ( 1391يظًُبهِ حقَق ٓوَهي ٍ ثييالولل)

هلَة  1366/2/8هجلغ ؿَساي اػالهي ٌَّص تَػي ؿـَساي ًگْجـبى ثشسػـي ًــذُ
ثَدً ،ي ثخـٌبهِ اي ثِ ٍصاستخبًِ ّب ٍ هَػؼبت دٍلتي ٍ ًْبدّبي اًقالثي آـالم كـشد
كِ تب پبيبى سػيذگي ٍ آالم ًِش ؿَساي ًگْجبى اص ّش گًَِ اقذام هغبيش اليحِ هضثـَس ثـب
جذيت جلَگيشي كٌٌذ .ؿَساي ًگْجبى دس هقبم كيبًت اص قبًَى اػبػي ثـب اسػـبل ًبهـِ
ؿوبسُ  8097هَس  1366/2/9اص يت الِ خبهٌِ اي سئيغ جوَْس ٍقت تقبهب ًوَد كـِ
ثب تَجِ ثِ هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي ٍ سيبػت قَُ هجشيِ اص اجشاي ايـي ثخــٌبهِ
جلَگيشي ًوبيذ (ؿَساي ًگْجبى .)475 :1381 ،ؿَساي ًگْجبى دس ايي ًبهـِ خٌـبة ثـِ
هقبم سيبػت جوَْسي ثِ هؼئَليت اجـشاي قـبًَى اػبػـي سئـيغ جوْـَس ٓـالٍُ ثـش
سيبػت قَُ هجشيِ اػتٌبد كشدُ اػت ٍ ثشاي سئيغ جوَْس دس هقبم هؼئَل اجشاي قبًَى
اػبػي ايي حق سا قبئل ؿذُ اػت كِ ثش تلَيت ثخـٌبهِ ّـب اص ى جْـت كـِ هوکـي
اػت ثب قبًَى اػبػي هغبيشت داؿتِ ثبؿٌذ ًِبست كٌذ .اػتٌبد ؿَسا ثِ هؼئَليت اجـشاي
قبًَى اػبػي تَػي سئيغ جوَْس ثشاي جلَگيشي اص اجشاي ثخـٌبهِ هغـبيش ثـب قـَاًيي
هَيذ قبثليت اجشايي گؼتشدُ ايي هؼئَليت اػت صيشا سئـيغ جوْـَس دس هقـبم سيبػـت
قَُ هجشيِ ثِ اػتٌبد اكل  126قبًَى اػبػي هلَة  1358هيتَاًؼت تلَيت ًبهِ ّـب
ٍ ييي ًبهِّبي ّيبت ٍصيشاى سا كِ ثشخال

قَاًيي هيداًؼت ثب ركـش دليـل ثـِ ّيـبت

ٍصيشاى اسجبّ دّذ.
ة) ؿَساي ًگْجبى دس تبسيخ  1375/11/16دس ٍاكٌؾ ثِ اًتلـبة سئـيغ ػـبصهبى
ثبصسػي كل كـَس ثِ هؼئَليت ثبصسػي اًتخبثبت پٌجويي دٍسُ هجلغ ؿَساي اػـالهي
تَػي قبي اكجش ّبؿوي سفؼٌجبًي سئيغ جوَْس ٍقت ًي ًبهـِ ؿـوبسُ 75/21/1407
خٌبة ثِ هقبم سيبػت جوَْسي ايي اقذام ٍي سا هغبيش قبًَى اػبػـي ٍ قـَاًيي ٓـبدي
هيداًذ ٍ اص سئيغ جوَْس خَاػتبس تجذيذ ًِش هيؿَد .سئيغ جوَْس دس تَجيِ اقـذام
خَيؾ ثِ هؼئَليت خَد دس اكل  113قبًَى اػبػي ٍ هبدُ  15قبًَى حذٍد ٍُـبي

ٍ

اختيبسات ٍ هؼئَليتّبي سيبػت جوَْسي هلـَة ًِ ٍ 1365شيـِ تيؼـيشي ؿـَساي
ًگْجبى اػتٌبد هيكٌذ .ؿَساي ًگْجبى دس هقبم پبػخ ثيبى هيًوبيذ" :هوٌب اكل ً 113يـض
هشثَى ثِ جبيي اػت كِ اكلي اص اكَل قبًَى اػبػي يب ثِ كلـي اجـشا ًــذُ ثبؿـذ يـب
هتَق

ؿذُ ثبؿذ دس ايٌجب ٍُييِ سيبػت جوَْس اػت كِ اص هقبهـبت هؼـئَل ثخَاّـذ

هيَْم هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي جوَْسي اػالهي ايشاى
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ى اكل سا آوبل كٌٌذ ٍ ى ّن ثِ هؼبئلي اص قجيل اًتخبثبت هشثَى ًويثبؿـذ" (ّوـبى:
 .)486-484ؿَساي ًگْجبى دس ايي اُْبس ًِش خـَيؾ دايـشُ هؼـئَليت اجـشاي قـبًَى
اػبػي تَػي سئيغ جوَْس سا كبّؾ دادُ اػت صيشا هؼـئَليت سيـيغ جوْـَس سا ثـِ
اجشاي اكَل ثِ كلي اجشا ًـذُ يب هتَق

ؿذُ هحذٍد هيداًذ.

ج) قبي هحوَد احوذي ًظاد سئيغ جوَْس دس تبسيخ  89/3/17دس ًبهِ اي خٌبة
ثِ دثيش ؿَساي ًگْجبى تٔذادي اص هلَثبت هجلغ سا هغبيش قبًَى اػبػي آالم هيكٌـذ.
دثيش ؿَساي ًگْجبى دس پبػخ ثِ ايي ًبهِ ثيبى هيداسدّ" :وبًگًَِ كِ جٌبثٔبلي ثِ دسػتي
دس ًبهِ خَد هشقَم كشدُايذ هشجْ تـخيق خال

ؿشّ ٍ يب خال

قبًَى اػبػي ثَدى

هلَثبت هجلغ ؿَساي اػالهي ،ؿَساي ًگْجبى اػت كِ ايي ؿَسا ًيض ثش اػبع قـبًَى
اػبػي ٍ ييي ًبهِ داخلي خَد دس اًجبم ايي ٍُييِ قبًًَي دقت الصم ٍ كبفي سا هٔوـَل
داؿتِ اػت اهب يبد ٍس هي ؿَد كِ پغ اص تـخيق ايي ؿَسا ٍ ًي هشاحل ًْبيي ،ػـبيش
هقبهبت ٍ ًْبدّب ٍُييِاي جض اجشاي قبًَى ٍ سٓبيت ى ًذاسًذ .دس خلَف هؼـئَليت
اجشاي قبًَى اػبػي هَهَّ اكل  113قبًَى اػبػـي ،ايـي ؿـَسا دس گزؿـتِ ًِشاتـي
داؿتِ كِ تَجِ حوشتٔبلي سا ثِ ًِشات هزكَس جلت هي ًوبيذ .دس ثخـي اص ايي ًِشات
كِ دس ػبل  1377آالم ؿذُ هذُ اػت دايشُ اكل  113تٌْب هشثَى ثِ هَاسدي اػت كِ
اكلي اص اكَل قبًَى اػبػي ثِ كلي صهيي هبًذُ ثبؿذ ،هنل اكل ّــتن قـبًَى اػبػـي
دسثبسُ اهش ثِ هٔشٍ

ٍ ًْي اص هٌکشٓ .الٍُ ثش ايٌکِ تيؼيش اص اكل  113قـبًَى اػبػـي

ايي ًيؼت كِ سئيغ جوَْس هحتشم ثتَاًذ دس هلبديق ٍ جضئيـبت ٍُـبي
هؼئَالى هختل

ٍ اختيـبسات

ًِبم دخبلت كٌذ" (جٌتي .)1389 ،دثيش ؿـَساي ًگْجـبى دس ايـي ًبهـِ

چکيذُ اي اص ًِشيبت پيـيي ؿَساي ًگْجبى سا ثِ سييغ جوَْس يبد ٍسي كشدُ اػت.
د) تبصُتشيي اُْبس ًِش ؿَساي ًگْجبى دس خلَف هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػـي
سييغ جوَْس دس حبلي كَست گشفت كِ پغ اص ثـشٍص اخـتال

ًِشّـبي هتٔـذد ثـيي

هجلغ ّـتن ٍ دٍلت دّن دس ػبل  1389هقبم هِٔن سّجشي ؿَساي ًگْجـبى سا هـبهَس
ثشسػي هَهَّ ٍ اسائِ ساّکبس هٌبػت جْت حل ًْب كـشد .ؿـَساي ًگْجـبى دس تـبسيخ
 1389/8/29ساّکبسّبيي سا دس هقبم هـبٍسُ ثِ سّجشي اسائِ ًوَد كـِ دس ثخــي اص ًْـب
ثيبى هيداسد" :سئيغ جوَْس حق داسد ساجْ ثِ ًقن اكَل قبًَى اػبػي اص ًش

ػبيش
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قَا ،ػؤال كٌذ ،تزكش دّذ ٍ پيگيشي ًوبيذ" (كذخذايي .)1391 ،ايي ًِشيِ ؿَسا ٓـذٍل
ًؼجي اص ثشخي ايشاداتي اػت كِ تَػي ؿَساي ًگْجبى ثش اليحِ اكـالا قـبًَى حـذٍد
ٍُبي

ٍ اختيبسات ٍ هؼئَليتّبي سيبػت جوَْسي دس ػبل ٍ 1382اسد ؿـذُ ثـَد ٍ

ًَٓي ثبصگـت ثِ ًِشيبت ؿَسا اص اكل  113قبًَى اػبػـي دس هقـبم هيؼـش يـب دادسع
اػبػي دس پيؾ اص ثبصًگشي قبًَى اػبػـي اػـتًِ .شيـِ اخيـش ؿـَساي ًگْجـبى ٓوـَم
هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سئيغ جوَْس سا هيپزيشد ٍ تبييذي اػت ثش ايٌکِ احکبم
هٌذسج دس قبًَى هلَة ّ 1365وچٌبى هٔتجش هيثبؿٌذ .ثب ٌٓبيت ثـِ ًِشيـبت هتيـبٍت
ؿَساي ًگْجبى دسثبسُ هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سئيغ جوْـَسًِ ،شيـبت هتيـبٍتي
تَػي حقَقذاًبى دسثبسُ هيَْم هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي اثشاص ؿذُ اًذ.
 .3هيَْم هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي دس ًِشيبت حقَقذاًبى
ًِشيبت حقَقذاًبى دسثبسُ هيَْم هؼئَليت اجشاي قـبًَى اػبػـي سا هـيتـَاى ثـِ
ًِشيِ هؼئَليت گؼتشدًُِ ،شيِ هؼئَليت هحذٍد ٍ ًْبيتب ًِشيِ هٌتخت تقؼين كشد.
ًِ .3-1شيِ هؼئَليت گؼتشدُ
هٌبثق ًِشيِ هؼئَليت گؼتشدُ ،هؼئَليت سئيغ جوَْس دس اجشاي قـبًَى اػبػـي
ٓبم ٍ ؿبهل هشاقجت ثش اجشاي قبًَى اػبػـي دس توـبم دػـتگبُّـبي حکـَهتي اػـت ٍ
تَػي اهَسي كِ هؼتقيوب ثِ سّجشي هشثَى هيؿـَد ًيـض تخلـيق ًخـَسدُ اػـت .دس
ًِشيِ ّيبت پيگيشي ٍ ًِبست ثش اجشاي قبًَى اػبػـي دس خلـَف ًِشيـبت ؿـَساي
ًگْجبى دسثبسُ هغبيشت هيبد اليحِ اكالا قـبًَى تٔيـيي حـذٍد ٍُـبي

ٍ اختيـبسات ٍ

هؼئَليتّبي سيبػت جوَْسي ثب قبًَى اػبػـي هـيتـَاى دليـل اكـلي ايـي ًِشيـِ سا
دسيبفت .ثِ ًِش ّيبت پيگيشي ٍ ًِبست ثش اجشاي قبًَى اػبػـي هغـبيش داًؼـتي ٓوـَم
ٓجبست "كليِ دػتگبُّبي حکَهتي" ثب اكل  113قبًَى اػبػـي ُـبّشا هجتٌـي ثـش ايـي
ثشداؿت اػت كِ قيذ "جض دس اهَسي كِ هؼتقيوب ثِ سّجشي هشثـَى هـيؿـَد" دس ريـل
اكل ّ 113ن ثِ ٌَٓاى سيبػت قَُ هجشيِ ٍ ّن ثِ هؼئَليت اجشاي قـبًَى اػبػـي ثـش
هي گشدد دس حبلي كِ اص قَآذ پزيشفتِ ؿذُ دس ٓلن اكَل ايي اػت كِ "اػتنٌب هتٔبقـت
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جول ثِ جولِ خش ثبص هيگشدد ًِ ثِ جولِّبي ديگـش هگـش دس كـَست ٍجـَد قشيٌـِ
خال " كِ دس ايٌجب ًِ تٌْب قشيٌِ اي خال

ى ًيؼت ثلکِ تٔجيش اكل  60قبًَى اػبػي

ٍ ثي هٌٔي ثَدى اسجبّ ايي قيذ ثِ جولِ اٍل اكل ئٌي ٓبليتشيي هقـبم سػـوي كــَس
پغ اص سّجشي ،قشيٌِ اي ثش لضٍم اسجبّ قيذ هضثَس ثـِ جولـِ اخيـش ئٌـي سيبػـت قـَُ
هجشيِ اػت (هْشپَس .)327 :1384 ،لزا تلويوبتي كـِ اص ًبحيـِ هقبهـبت ٓبليـِ كــَس
هبًٌذ ًْبد سّجشي ،هجلغ خجشگبى سّجشي ،ؿَساي ًگْجبى ،هشاجـْ ٓـبلي قوـبيي ًِيـش
ديَاى ٓبلي كـَس اتخبر هيؿًَذ ًيض هـوَل هؼـئَليت اجـشاي قـبًَى اػبػـي سئـيغ
جوَْس هيثبؿٌذ (ّوبى .)308 :ايشاد هْن ايي ًِشيِ ايي اػـت كـِ هقـبم سّجـشي ئٌـي
ٓبليتشيي هقبم سػوي كـَس سا تحت ًِبست سييغ جوَْس ئٌي دٍهـيي هقـبم سػـوي
كـَس قشاس هيدّذ .ايي ًِشيِ ثب لحبٍ جبيگبُ سّجشي ٍ جبيگـبُ سيبػـت جوْـَسي دس
قبًَى اػبػي قبثل تَجيِ ًيؼت .ثِ ٓالٍُ ،قبٓذُ اكَلي هزكَس دس داليل قبيليي ؿـوَل
هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سييغ جوَْس ثِ اهَسي كِ هؼتقيوب ثـِ سّجـشي هشثـَى
هيؿَد داساي ايشاد جذي اػت .تيؼيش ليِي اكل  113قبًَى اػبػـي هَيـذ ايـي ًکتـِ
اػت كِ هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سئيغ جوْـَس كليـت قـبًَى اػبػـي سا ؿـبهل
ًويؿَد ثلکِ هخلق اخيش اكل  113قبًَى اػبػي ئٌي ٓجبست "جض دس اهـَسي كـِ
هؼتقيوب ثِ سّجشي هشثَى هيؿَد" هؼئَليت اجـشاي قـبًَى اػبػـي سا ًيـض تخلـيق
هيصًذ .اكل  113قبًَى اػبػي دس ٍاقْ هشكت اص چٌذ جولِ اػت .هٌبثق جولـِ كـذس
اكل "پغ اص هقبم سّجشي سئيغ جوَْس ٓبليتشيي هقبم سػـوي كــَس اػـت" .جولـِ
ريل اكل هقشس هيداسد{ :سئيغ جوَْس} "هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي ٍ سيبػت قَُ
هجشيِ سا جض دس اهَسي كِ هؼتقيوب ثِ سّجشي هشثَى هيؿَد ،ثشْٓذُ داسد" .جولِ ريل
اكل  113قبًَى اػبػي ًيض ثِ ايي دليل كِ ّن هؼئَليت اجـشاي قـبًَى اػبػـي ٍ ّـن
سيبػت قَُ هجشيِ سا ثش ْٓذُ سييغ جوَْس قشاس دادُ اػت دس ٍاقْ هشكت اص دٍ جولِ
ٍ يك هخلق اػت .ثشاػبع يك قبٓذُ اكَلي جبيي كِ هَهَّ دس جوـالت هتٔـذد
ٍ هتٔبقت ،يك چيض ثبؿذ ٍ تکشاس ًـَد ٍ فقي دس كذس كالم ركش گشدد ُْـَس دس ايـي
داسد كِ اػتنٌب ثِ ّوِ جوالت ثش هيگشدد اهب جبيي كِ ركش هَهَّ دس ّش جولِ هتکـشس
اػت َُْس دس ايي داسد كِ اػتنٌب ثِ جولِ اخيـش ثـبص هـيگـشدد (خـَيي-307 :1417 ،
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309؛ هِيش283 :1384 ،؛ ًبييٌي497 -496 :1368 ،؛ ًبييٌي .)555 -1417:554 ،هَهـَّ
دس اكل  113قبًَى اػبػي هتکشس ًيؼت ٍ فقي دس كذس اكل ركش ؿـذُ اػـت .لـزا ثـب
تَ جِ ثِ قبٓذُ اكَلي هزكَس ثبيذ پـزيشفت كـِ ٓـالٍُ ثـش تخلـيق سيبػـت سئـيغ
جوَْس ثش قَُ هجشيِ ثب "جض دس اهـَسي كـِ هؼـتقيوب ثـِ سّجـشي هشثـَى هـيؿـَد"،
هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سئيغ جوَْس ًيـض ثـب "جـض دس اهـَسي كـِ هؼـتقيوب ثـِ
سّجشي هشثَى هيؿَد" تخليق خَسدُ اػت .ايي ؿيَُ ثيبى قَآذ حقـَقي دس ػـبيش
اكَل قبًَى اػبػي ًيض داساي ػبثقِ اػت .هـنال دس اكـل  20قـبًَى اػبػـي 8قيـذ "ثـب
سٓبيت هَاصيي اػالم" ثِ ّوِ جوالت ٍ احکبم هٌذسج دس ى اكل ثش هـيگـشددً .کتـِ
هْن ايي اػت كِ ايي ثحث دس جـبيي هٌـشا هـيؿـَد كـِ ّوـِ جوـالت كـالحيت
تخليق يبفتي سا داؿتِ ثبؿٌذ ٍلي چٌبًچِ ثٔوي اص ًْب كالحيت تخليق يـبفتي سا
ًذاؿتِ ثبؿٌذ دس خلَف ًْب ثحني ًيؼت (هحوذي .)107 :1383 ،لزا ثي هٌٔي ثـَدى
اسجبّ اػتنٌبي ريل اكل  113قبًَى اػبػي ثِ جولِ كـذس ى ئٌـي ٓـبليتـشيي هقـبم
سػوي كـَس پغ اص سّجشي ثَدى ايشادي ًيؼت صيشا جولِ كذس اكـل  113كـالحيت
تخليق يبفتي ًذاسد .ثِ ٓالٍُ ،اگش ٓجبست "هؼئَليت اجشاي قـبًَى اػبػـي" ثـِ كـل
ٓجبست "سيبػت قَُ هجشيِ سا جض دس اهَسي كِ هؼتقيوب ثِ سّجـشي هشثـَى هـيؿـَد"
ؿذُ ثبؿذ ئٌي اػتنٌب سا هخلق ٓجبست هٌَٔ

ٌٓ

قبًَى اػبػي" ًذاًين ،ثب حز

ثـِ ئٌـي "هؼـئَليت اجـشاي

ٓجبست هٌَٔ ٓ ،جبست هٌَٔ

ثِ ،ثذٍى ٍجَد حـش

"سا" فبقذ كحت ادثي اػتً .کتِ اخيش دليل قبيليي ثِ ًِشيِ هؼئَليت هحـذٍد اجـشاي
قبًَى اػبػي تَػي سييغ جوْـَس (ًجيـي ٍ هحؼـٌيً )318 :1388 ،يـض قـشاس گشفتـِ
اػت.
ًِ .3-2شيِ هؼئَليت هحذٍد
هٌبثق ًِشيِ هؼئَليت هحذٍد ،هؼئَليت سئيغ جوَْس دس اجشاي قبًَى اػبػي ثِ
اجشاي قبًَى اػبػي دس قَُ هجشيِ كِ تحـت سيبػـت ٍي قـشاس داسد هٌحلـش اػـت ٍ
اجشاي قبًَى اػبػي تَػي ػبيش قَا ٍ تَػي ثخؾ ّبيي اص قَُ هجشيِ كِ سيبػت ًْـب
ثش ْٓذُ سّجشي اػت سا ؿـبهل ًوـيؿـَد (ّوـبى) .قـبي دكتـش هحؼـي اػـوبٓيلي اص
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حقَقذاًبى ؿَساي ًگْجبى دس ايي خلَف ثيبى هيًوبيذ :ثـي ؿـك هؼـئَليت اجـشاي
قبًَى اػبػي سئيغ جوَْس دس حَصُ سيبػتؾ ثش قَُ هجشيِ پزيشفتٌي اػت ًِ دس ّوـِ
قَا صيشا سئيغ جوَْس اثضاس ٍ هوبًت اجشاّبي الصم ثشاي اجشاي قبًَى اػبػي دس ػبيش
قَا سا دس اختيبس ًذاسد .حذاقل اثضاس الصم دس ايي خلَف ًِبست ثش ٓولکشد قَاػت كِ
دس قبًَى اػبػي ثِ ٍيظُ پغ اص ثبصًگشي ػبل  1368ثشاي ٍي پيؾ ثيٌي ًـذُ اػـت ٍ
دخبلت ٍ اقذام ٓولي ٍي دس حيٌِ ػبيش قَا ًيض چٌبى ثب اػتقالل قَا هٌبفبت داسد كِ ثـب
ّيچ تَجيْي قبثل چـن پَؿي ًيؼت (اػوبٓيلي .)26-25 :1383 ،هٌـبثق ايـي ًِشيـِ،
هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سئيغ جوَْس دس ريل سيبػت ٍي ثـش قـَُ هجشيـِ قـشاس
هي گيشد ٍ سئيغ جوَْس هشاقت ٍ ًبُش ثش آوبل قَُ هجشيِ اػت تـب قـبًَى اػبػـي دس
حَصُ ّبيي كِ ثِ قَُ هجشيِ هشثَى هيؿَد ثـِ دسػـتي اجـشا ؿـَد ٍ اص ى تخٌـي ٍ
تجبٍص ًـَد .ايي ًِشيِ تَػي يت اهلل هحوذ يضدي سييغ قَُ قوبييِ ٍقت دس هشاػـن
سيبػت جوَْسي قبي ػيذ هحوذ خـبتوي ًيـض ثيـبى ؿـذُ اػـت صيـشا ايــبى

تحلي

هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي تَػي سييغ جوَْس كِ پيؾ اص ثيبى سيبػت ٍي ثش قـَُ
هجشيِ ركش ؿذُ اػت سا ثِ هٌٔبي ْٓذُ داس ثَدى اجشاييبت قبًَى اػبػـي هـيداًـذ .ثـِ
ًِش هيسػذ كِ هٌَِس سييغ قَُ قوبييِ ٍقت اص اجشاييبت قبًَى اػبػي ٍُبييي اػـت
كِ دس قبًَى اػبػي ثش ْٓذُ سييغ جوَْس اص ى حيث كِ سييغ قَُ هجشيِ اػت ًْبدُ
ؿذُ اػت (دٍلت سفتبس حقيقي .)50 :1385 ،دس ايي ساػتب ثشخي اص ًَيؼٌذگبى هٔتقذًذ:
"اكل  113قبًَى اػبػي كِ سئيغ جوَْس سا هؼئَل اجشاي قبًَى اػبػي هـيداًـذ ثـِ
ايي هٌٔبػت كِ ٍي ثبيذ اص ٍُبي

قبًًَي خَيؾ تجبٍص ًکٌذ" (كٔجي.)70 :1384 ،

ثِ ًِش هيسػذ كِ ًِشيبت ؿَساي ًگْجبى دس هقـبم ثشسػـي اػبػـي ثـَدى اليحـِ
دٍلت قبي خبتوي اًذيـِ تغييش دس ًِشيبت پيـيي ؿـَساي ًگْجـبى سا ثـشاي ثشخـي اص
كبحت ًِشاى تقَيت كشدُ اًذ كِ ايي تغييش سا ثِ ثبصًگشي ػبل  1368دس قبًَى اػبػـي
ٍ حز

هؼئَليت تٌِين سٍاثي قَاي ػِ گبًِ اص هؼئَليتّبي سئيغ جوْـَس دس اكـل

 113قبًَى اػبػي ٍ ٍاگزاسي ى ثِ سّجشي ًيض هشثَى هيداًٌذ (اػوبٓيلي-13 :1383 ،
 .)17هٌبثق ايي ًِشيِ "ًْبيت ثشداؿت اص اكل  113قبًَى اػبػي ايي اػت كِ سئـيغ
جوَْس هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي دس قَُ هجشيِ ٍ دس هحذٍدُ سيبػت خَد سا داسا
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اػت ٍ ًِ ًؼجت ثِ ػبيش قَا" (ًجيي ٍ هحؼٌي ٍ )316 :1388 ،دس ٍاقْ سئيغ جوَْس
هؼئَل اجشاي ثخؾ ّـبيي اص قـبًَى اػبػـي ًـِ كليـت ى اػـت .ثـِ ٓجـبست ديگـش،
هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي دس اكـل  113قـبًَى اػبػـي كـشفب تـزكشي ثـِ سئـيغ
جوَْس اػت كِ ٍي دس حَصُ سيبػت خَيؾ ثـش قـَُ هجشيـِ هؼـئَل اجـشاي قـبًَى
اػبػي اػت .ثش اػبع ايي ًِشيـِ قَآـذ هـزكَس دس قـبًَى تٔيـيي حـذٍد ٍُـبي

ٍ

اختيبسات ٍ هؼئَليتّبي سييغ جوَْس كِ ثشاي سييغ جوَْس حق تزكش ٍ اخٌـبس ثـِ
ػبيش قَا سا ؿٌبػبيي هيكٌٌذ ًيض ثب ثبصًگشي قبًَى اػبػي دس ػـبل ً 1368ؼـخ هـوٌي
ؿذُاًذ .لزا ًقن اكل اػتقالل قَا دس كَست ؿٌبػبيي هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػـي
دس ػبيش قَا ثشاي سييغ جوَْس ٍ فقذاى اختيبسات الصم ثشاي ٍي جْت اًجبم هؼئَليت
اجشاي قبًَى اػبػي دس ػبيش قَا ثِ دليل ًؼخ هوٌي ثؼيبسي اص قَآذ هزكَس دس قـبًَى
ٓبدي هلَة ػبل  ٍ 1365حز

هؼئَليت تٌِين سٍاثي قَاي ػـِ گبًـِ ثـشاي سيـيغ

جوَْس دس ثبصًگشي قبًَى اػبػي ػبل  1368داليل اكلي ًشفـذاساى ًِشيـِ هؼـئَليت
هحذٍد سييغ جوَْس دس اجشاي قبًَى اػبػي هيثبؿٌذ.
پزيشؽ ًِشيِ هؼئَليت هحذٍد سييغ جوَْس دس اجشاي قبًَى اػبػي ثب ايي ايشاد
هَاجِ اػت كِ ٌَٓاى سئيغ جوَْس دس قبًَى اػبػي سا ٌَٓاًي لغَ ٍ ثي فبيذُ هيكٌـذ
صيشا هٌبثق ايي ًِشيِ هتلذي هقبم سيبػت جوَْسي داساي ؿبًي ثبالتش اص سيبػـت قـَُ
هجشيِ ًيؼت ٍ هقبهي ّن ًشاص ثب سيبػت قَُ هقٌٌِ ٍ سيبػت قَُ قوبئيِ اػت .هٌـبثق
ايي ديذگبُ ؿٌبػبيي ٓبليتشيي هقبم سػوي پغ اص سّجـشي ثـشاي سئـيغ جوْـَس فبقـذ
ًتيجِ ٓولي هي گشدد ٍ ػـَگٌذ ٍي دس پبػـذاسي اص قـبًَى اػبػـي ٍ ًِـبم جوْـَسي
اػالهي ثي هٌٔي هيؿَد .ثِ ٓالٍُ ،ثب تَجِ ثِ ايٌکِ ٍُبي

ٍ اختيبسات سئيغ جوَْس

دس اكَل هتٔذدي اص قبًَى اػبػي ركش ؿذُ اًذ ،تکشاس هؼئَليت اجشاي قـبًَى اػبػـي
ثشاي سييغ جوَْس دس اكل  113قبًَى اػبػي كـبسي ثيْـَدُ هـيثبؿـذ ٍ حـبل ًکـِ
قبًًَگزاس خشدهٌذ كبس ثيَْدُ ًويكٌذ .دس كَست كحت ايي ًِشيِ قبًًَگـزاس اػبػـي
هيثبيؼت ثش هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي تَػـي ػـبيش هقبهـبت ٍ ًْبدّـبي اػبػـي
هبًٌذ هقبم سّجشي ،سئيغ قَُ قوـبئيِ ،سئـيغ قـَُ هقٌٌـِ ،هجلـغ خجشگـبى سّجـشي ٍ
ؿَساي ًگْجبى ًيض تلشيح ًوبيذ صيشا ايي هقبهبت ٍ ًْبدّـب ًيـض هؼـئَل اجـشاي قـبًَى

هيَْم هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي جوَْسي اػالهي ايشاى

اػبػي دس حَصُ ٍُبي
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ٍ اختيبسات خَيؾ هيثبؿٌذ .حتي هـشدم ٓـبدي ًيـض هؼـئَل

اجشاي قبًَى اػبػي هيثبؿٌذ .دليلي ًذاسد كِ قبًًَگزاس اػبػي فقي ثـِ يـك هقـبم كـِ
ٓبليتشيي هقبم سػوي كـَس ًيض ًيؼت هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سا تزكش دّذ.
ٍاقٔيت ايي اػت كِ هٌبثق اكل  113قبًَى اػبػـي سئـيغ جوْـَس داساي ؿـبًي
پبييي تش اص هقبم سّجشي ٍ ثبالتش اص هقبهـبت ديگـش اػـت كـِ ايـي جبيگـبُ پـيؾ ثيٌـي
هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي ثشاي سييغ جوَْس سا تَجيِ هيكٌذ .لزا ٍي هٌبثق اكل
 121قبًَى اػبػي ػَگٌذ يبد هيًوبيذ تب پبػذاس قبًَى اػبػـي ثبؿـذ كـِ ايـي ػـَگٌذ
پبػذاسي اص قبًَى اػبػي ٓبم اػت ٍ ثِ اجشاي قبًَى اػبػي دس قَُ هجشيِ هقيذ ًــذُ
اػت .فقذاى اختيبسات الصم ثشاي سييغ جوَْس جْت اًجـبم هؼـئَليت اجـشاي قـبًَى
اػبػي سا هيتَاى اص كبػتيّبي قَاًيي اػبػي ٍ ٓبدي داًؼت كِ ثبيذ تَػي هقٌي سفْ
گشدد اهب تبثيشي ثش اكل ؿٌبػبيي ٍ ثقبي هؼئَليت اجشاي قـبًَى اػبػـي ًـذاسدً .ؼـخ
هوٌي قَآذ هزكَس دس قبًَى تٔييي حذٍد ٍُبي

ٍ اختيبسات ٍ هؼئَليتّبي سيبػت

جوَْسي هلَة ػبل ً 1365يض ًيبصهٌذ دليل اػت .اختيبسات سييغ جوْـَس دس قـبًَى
هلــَة ػــبل  1365تحــت ٌٓــَاى "هؼــئَليت اجــشاي قــبًَى اػبػــي" ٍ ًــِ ٌٓــَاى
"هؼئَليت تٌِين سٍاثي قَاي ػِ گبًِ" ركش ؿذُ اًذ كِ هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػـي
سييغ جوَْس ّوچٌبى دس هتي كًٌَي قبًَى اػبػي ثبقي اػت .قبًًَگزاس اػبػـي ػـبل
 1368هيتَاًؼت هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سا ّوبًٌذ هؼئَليت تٌِين سٍاثي قَاي
ػِ گبًِ اص هؼئَليتّبي سئيغ جوَْس حز

ًوبيذ يـب حـذاقل ى سا ثـِ قـَُ هجشيـِ

هحذٍد كٌذ دس حبلي كِ ّيچ تغييشي دس ايي هؼئَليت دادُ ًـذُ اػت (هْشپـَس:1377 ،
 .)4ثِ ٓجبست ديگش ،ثب تَجِ ثِ ايٌکِ دس ثبصًگشي ػبل  1368قـبًَى اػبػـي هؼـئَليت
سييغ جوَْس دس اجشاي قبًَى اػبػـي ّوچٌـبى ثـبقي هبًـذُ اػـت اختيـبسات سيـيغ
جوَْس هٌذسج دس قبًَى تٔييي حذٍد ٍُـبي

ٍ اختيـبسات ٍ هؼـئَليتّـبي سيبػـت

جوَْسي كِ قجل اص ثبصًگشي ػبل  1368ثِ تلَيت سػيذُاًذ ّوچٌبى هٔتجش هـيثبؿـٌذ
(دٍلت سفتبس حقيقي .)46 :1385 ،كَست هـشٍا هـزاكشات ؿـَساي ثـبصًگشي قـبًَى
اػبػي حبكي اص اُْبسًِش ثشخي اص آوبي ؿَسا هجٌي ثش حز

هؼئَليت اجشاي قـبًَى

اػبػي اص هؼئَليتّبي سييغ جوَْس اػت كِ هَسد ٌٓبيت آوبي ؿـَساي ثـبصًگشي
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قشاس ًگشفت (كَست هـشٍا هزاكشات ؿَساي ثبصًگشي قبًَى اػبػـيٍ )533 :1369 ،
هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي ٓبلوبًِ ٍ ٓبهذاًِ ّوچٌبى دس ؿوبس هؼئَليتّبي سئـيغ
جوَْس ثبقي هبًذ .ثِ ٓجبست ديگش قبًًَگزاس اػبػي ٌَّص هٔتقذ اػت كِ سئيغ جوَْس
داساي ؿبًي ثشتش اص سٍػبي ػبيش قَا اػت ٍ ثِ تجْ ايي هَقٔيت هؼـئَل اجـشاي قـبًَى
اػبػي اػت .سئيغ جوَْس ًِ كشفب ثِ ٌَٓاى سييغ يکي اص قَاي ػِ گبًـِ ئٌـي قـَُ
هجشيِ ثلکِ ثِ ٌَٓاى ثبالتشيي هقبم سػوي كـَس پغ اص هقـبم سّجـشي ،هؼـئَل اجـشاي
قبًَى اػبػي اػت ٍ ثش كبس دٍ قَُ ديگش ًِبست داسد كِ اص اكَل قبًَى اػبػي تخٌـي
كَست ًگيشد (هْشپَس .)4 :1377 ،دس كَست ًِـش قبًًَگـزاس اػبػـي ثـش هحـذٍديت
دايشُ هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سييغ جوَْس هيثبيؼت دس هيـبد ػـَگٌذ سيبػـت
جوَْسي دس اكل  121قبًَى اػبػي ًيض تغييـش ايجـبد هـيؿـذ تـب سيـيغ جوْـَس ثـش
پبػذاسي اص كليت قبًَى اػبػي ػَگٌذ يبد ًکٌذ.
ايي اػتذالل كِ دس كَست هؼئَليت سييغ جوَْس دس قجبل اجشاي قـبًَى اػبػـي
دس ػبيش قَا اكل اػتقالل قَا ًقن هيؿَد قبثل خذؿِ اػت صيشا اػـتقالل قـَاي ػـِ
گبًِ دس قبًَى اػبػي ػبل ً 1358يض ٍجَد داؿت .هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػـي يـك
ػوت جذايي اػت كِ قبًَى اػبػي ثِ سييغ جوَْسي دادُ اػت تب ثِ ٌَٓاى فشدي كِ
هٌتخت هؼتقين هشدم ٍ هِْش حبكويت هلت اػت پبػذاس قبًَى اػبػي دس اًذام ػيبػـي
ٍ اداسي كـَس ثبؿذ (ّبؿويً :قل دس هْشپَس .)178 :1380 ،اًجبم ايي ٍُييِ دس استجـبى
ثب قَاي هقٌٌِ ٍ قوبييِ تذاخل قَُ هجشيِ دس قَاي ديگش ٍ هٌبفي ثـب اكـل تيکيـك قـَا
هحؼَة ًويؿَد (ّوبى .)47 :هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي ٍُييِ اي اػت كِ قبًَى
اػبػي هؼتقال ثش ْٓذُ سييغ جوَْس ًْبدُ اػت ٍ آتالي سيبػت جوَْسي ثـش ػـبيش
قَا چيضي ؿجيِ آتالي سّجشي اػت ٍ ّوبى كجغِ سا داسد ٍ جولِ پغ اص هقبم سّجـشي
حبٍي ّويي هيَْم اػت (هحقق داهبد .)23 :1381 ،ثِ ٓالٍُ ،ػيؼـتن تيکيـك ػـخت
قَا كِ هي تَاًؼت هجٌبيي ثشاي اػتذالل ثشخـي افـشاد ثبؿـذ كـِ ثـشاي اًکـبس هؼـئَليت
اجشاي قبًَى اػبػي سييغ جوَْس ثِ ى اػتٌبد كٌٌذ دس قبًَى اػبػي جوَْسي اػالهي
ايشاى پزيشفتِ ًـذُ اػت .تيکيك قَا دس جوَْسي اػالهي ايشاى ثِ اػتٌبد اكَل هتٔـذد
قبًَى اػبػي (ًك .اكَل ،158 ،156 ،142 ،140 ،137 ،122، 90، 89 ،88 ،87 ،79 ،76
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 174 ٍ 173 ،160قبًَى اػبػي) ًشم اػت .دس تيکيك ًشم قَا اهکبى ًيَر ٍ اقتـذاس قـَا
سٍي يکذيگش ٍجَد داسد كِ ًوًَِ ثبسص ى حق ًِبستي اػت كِ قَاي هقٌٌـِ ٍ قوـبئيِ
ثش قَُ هجشيِ داسًذ .اگش اكل  57قبًَى اػبػي 9آالم هيداسد كِ "ايـي قـَا هؼـتقل اص
يکذيگشًذ" هٌَِس اػتقالل ٍ اًحلبس دس اًجبم ٍُييِ اػـت ًـِ ًيـي ًِـبست ًْـب ثـش
يکذيگش ،حبل كِ ّوِ قَا ٍ آوبي ى ثبيذ اص قبًَى اػبػي تجٔيت كٌٌذ ًِبست ثش ايـي
تجٔيت اهش الصهي اػت ٍ ثِ ّش حبل فشد يب هقبهي ثبيذ ايـي ٍُييـِ سا ثـش ْٓـذُ ثگيـشد
(ّبؿوي .)289 :1381 ،ايي ًِشيِ كِ ًْبدّبي صيش ًِش سّجشي اص ًِبست سييغ جوْـَس
خبسج هيثبؿٌذ ًيض هٌبثق ثب قبًَى اػبػي ًيؼت صيشا ّوِ ًْبدّب ٍ قَا صيش ًِش سّجـشي
قشاس داسًذ .پغ ػيؼٌِ اػت كِ گيتـِ ؿـَد ًْبدّـبي تحـت ًِـش هؼـتقين سّجـشي اص
ًِبست هٌلش

هيثبؿٌذ صيشا چِ تيبٍتي ثيي سئيغ كذا ٍ ػيوب ٍ سئيغ جوَْس اػت

كِ ثب تٌييز سّجش اداسُ اهـَس اجشايـي سا ثـِ دػـت هـيگيشًـذ (كبتَصيـبى.)618 :1387 ،
قبًًَگزاس اػبػي آوبل توبم قَاي ػِ گبًِ سا هٌبثق اكل  57قبًَى اػبػي تحـت ًِـش
ٍاليت هٌلقِ اهش ٍ اهبهت اهت قشاس دادُ اػت اهب ػبصٍكبسّبي ًِبستي قَا ثـش يکـذيگش
سا ًيض دس اكَل هختل

قبًَى اػبػي تٔييي كشدُ اػـت .لـزا ًِشيـِ ديگـشي سا دسثـبسُ

هيَْم هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سييغ جوَْس ثبيذ اسايِ ًوَد.
ًِ .3-3شيِ هٌتخت
هٌبثق ًِشيِ هٌتخت ،سئيغ جوْـَس هؼـئَليت اجـشاي قـبًَى اػبػـي سا جـض دس
اهَسي كِ هؼتقيوب ثِ سّجشي هشثَى هيؿَد ،ثش ْٓذُ داسد .ايي ًِشيِ تَػـي ثشخـي اص
حقَقذاًبى (ؿٔجبًي )206 :1384 ،ثِ كشاحت ثيبى ؿذُ اهب داليل ى اسايِ ًــذُ اػـت.
دليل اكلي ايي ًِشيِ ،اػتنٌبي "اهَسي كِ هؼتقيوب ثِ سّجشي هشثَى هيؿـَد" اص دايـشُ
هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سييغ جوَْس اػت .اهب ثب پـزيشؽ تخلـيق هؼـئَليت
اجشاي قبًَى اػبػي ثب قيذ "جض دس اهَسي كِ هؼتقيوب ثِ سّجشي هشثَى هـيؿـَد" ًيـض
اثْبم دس هشاد هقٌي اػبػي اص هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سييغ جوَْس سفْ ًويؿَد
صيشا هٌَِس اص "اهَسي كِ هؼتقيوب ثِ سّجشي هشثَى هيؿـَد" ؿـيب

ًيؼـت .ثـِ ًِـش

هيسػذ كِ هٌَِس اص اهَسي كِ هؼتقيوب ثِ سّجشي هشثَى هيؿَد اهـَسي اػـت كـِ دس
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اكَل قبًَى اػبػي دس ؿوبس ٍُبي

ٍ اختيبسات سّجشي قشاس گشفتِ اًذ ٍ هقبم سّجـشي

ًْب سا هببشرتب اًجبم هيدّذ .هَيذ ايي ًِشيِ ٓقيذُ ثشخي اص اكَلييي (حيذسي:1412 ،
 )141دس ؿجِْ هيَْهيِ دس دٍساى اهش ثيي اقل ٍ اكنـش دس كـَستي اػـت كـِ هخلـق
هتلل ،اػتنٌب ثبؿذ صيشا هٔتقذًذ كِ دس ايـي كـَست اجوـبل هخلـق ثـِ حکـن ٓـبم
ػشايت ًويكٌذ ٍ اكبلت الٔوَم ثبقي اػت .ثِ ٓجبست ديگش ،دس ايي حبلـت ثبيـذ قـذس
هتيقي اص خبف سا اص حکن ٓبم خبسج كشد ٍ ثب اكتيـب ثـِ قـذس هتـيقي ،حکـن ٓـبم سا دس
هَاسد ٍجَد ؿجِْ جبسي داًؼت .قذس هتيقي دس ايٌجب تخلـيق حکـن ٓـبم هؼـئَليت
اجشاي قبًَى اػبػي سييغ جوَْس تَػي اهَسي اػت كـِ سّجـشي هجبؿـشتب ْٓـذُ داس
اػت اهب ايٌکِ اهَسي كِ سّجشي ثذٍى هجبؿشت ْٓذُ داس اػت هـوَل حکن خبف يـب
ٓبم هيثبؿٌذ هٔلَم ًيؼت .لزا ثِ اقل ئٌي خـشٍج اهـَسي كـِ سّجـشي هجبؿـشتب اًجـبم
هي دّذ (قذس هتيقي) اص دايشُ هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سيـيغ جوْـَس ثبيـذ اكتيـب
كشد ٍ حکن ٓبم (اكبلت ٓوَم) هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سييغ جوْـَس سا ثـشاي
ػبيش اهَس ئٌي اهَسي كِ سّجشي هجبؿشتب ْٓذُ داس ًيؼت ثبيذ جبسي داًؼت .ثٌـبثشايي،
سئيغ جوَْس ًويتَاًذ دس خلَف اهَسي كِ سّجشي ثِ اػتٌبد اكـَل قـبًَى اػبػـي
هجبؿشتب اًجبم هيدّذ هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سا آوـبل ًوبيـذ اهـب هـيتَاًـذ ثـش
دػتگبُّبي قوبيي ٍ تقٌيٌي ٍ حتي ثش دػتگبُّبي اجشايي ٍ ًِـبهي صيـش ًِـش سّجـشي
ًِبست كٌذ ٍ سٓبيت قبًَى اػبػي دس ايي دػـتگبُ ّـب سا سكـذ ًوبيـذ .دس تبييـذ ايـي
اػتذالل هيتَاى ثِ ؿيَُ ًِبستي هقشس ثـش ػـبصهبى كـذا ٍ ػـيوب دس اكـل  175قـبًَى
اػبػي ٍ ًِشيِ تيؼيشي ؿوبسُ  4214هـَس  1360/11/1ؿـَساي ًگْجـبى اؿـبسُ كـشد
(ؿَساي ًگْجبىً .)80-79 :1381 ،لت ٍ ٓضل سئيغ ػبصهبى كذا ٍ ػيوب اص اختيـبسات
هقبم سّجشي اػت اهب قبًَى اػبػي ؿَسايي هشكت اص ًوبيٌذگبى سئيغ جوَْس ٍ سئـيغ
قَُ قوبئيِ ٍ هجلغ ؿَساي اػالهي سا ثشاي ًِبست ثش ايي ػبصهبى پـيؾ ثيٌـي ًوـَدُ
اػت .ثذيْي اػت ايي ًِبست ًيض ًبفي ًِبست قبًَى اػبػي سئيغ جوَْس ثـش ػـبصهبى
كذا ٍ ػيوب ًيؼت ّوچٌبى كِ هؼئَليت ًِبست ثش حؼي اجـشاي قـَاًيي تَػـي قـَُ
قوبئيِ ًبفي هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سئيغ جوَْس ًيؼت .هٌبثق ًِشيِ تيؼـيشي
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ؿوبسُ  4214ؿَساي ًگْجبى سييغ جوْـَس هـيتَاًـذ اص هؼـئَالى اجشايـي ،قوـبيي ٍ
ًِبهي تَهيحبت سػوي ثخَاّذ ٍ ايي هقبهبت ثبيذ تَهيحبت الصم سا دس اختيبس سييغ
جوَْس دس هقبم هؼئَل اجشاي قبًَى اػبػي ثگزاسًـذ .ثؼـيبسي اص ايـي هجشيـبى قـبًَى
اػبػي هبًٌذ ًيشٍّبي ًِبهي ٍ كذا ٍ ػيوب صيش ًِش هؼتقين سّجشي قشاس داسًـذ .ػـبص ٍ
كبسّبي هتٔذد ٍ هتٌَّ ًِبستي ثش هقبهبت هيتَاًٌذ دس ٓـشم يـب ًـَل يکـذيگش قـشاس
گيشًذ كِ ايي اهش دس توبم ًِبمّبي ػيبػي سايج اػت .اگـش قبًًَگـزاس اػبػـي هخـبل
ًِبست سئيغ جوَْس يب ّش ًْبد ًِبستي ديگش هبًٌذ هجلغ ؿَساي اػالهي ثش ًْبدّـبي
صيش ًِش سّجشي هيثَد ًويثبيؼت ثش ػبصهبى كذا ٍ ػيوب چٌيي ؿيَُ ًِـبستي سا هقـشس
ًوبيذ يب ًِبست هجلغ ؿَساي اػالهي دس قبلـت اكـل  90قـبًَى اػبػـي س ا ثـش قـَُ
قوبييِ ؿٌبػبيي كٌذ .لزا سئيغ جوَْس فبقذ كالحيت آوبل هؼـئَليت اجـشاي قـبًَى
اػبػي دس هَهَٓبتي هبًٌذ تٔييي ػيبػتّبي كلي ًِـبم ٍ ًِـبست ثـش حؼـي اجـشاي
ًْب ،فشهبى ّوِ پشػي ،فشهبًذّي كل قَا ،آالى جٌگ ٍ كلح ٍ ثؼيج ًيشٍّبً ،لـت ٍ
ٓضل ٍ قجَل اػتٔيبي هقبهـبت ،حـل اخـتال
هٔوالت ًِبم ٍ ٓيَ يب تخيي

ٍ تٌِـين سٍاثـي قـَاي ػـِ گبًـِ ،حـل

هجبصات هحکَهيي اػت كِ ثِ كَست هؼتقين تَػـي

سّجشي اًجبم هيؿًَذ اهب هيتَاًـذ ثـِ ّوـِ ًْبدّـبيي كـِ تحـت ًِـبست هؼـتقين يـب
غيشهؼتقين سّجشي قشاس داسًذ هبًٌذ ؿَساي ًگْجـبى ،هجوـْ تــخيق هلـلحت ًِـبم،
ؿَساي ٓبلي اهٌيت هلي ،ؿَساي ٓبلي اًقالة فشٌّگي ،ػبصهبى كذا ٍ ػيوب ٍ ًيشٍّبي
ًِبهي ٍ اًتِبهي ًِبست قبًَى اػبػي داؿتِ ثبؿذ ٍ هؼئَليت اجشاي قـبًَى اػبػـي سا
آوبل ًوبيذ .ايي ًِشيِ ثب اكل تيکيك قـَا هغـبيشت ًـذاسد صيـشا ًِـبست ٍ هؼـئَليت
سييغ جوَْس سا هيتَاى دس قبلت هٌٌق تٔبدل قَا ٍ هْبس قذست تَػي قذست اسصيـبثي
كشد .هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػـي سيـيغ جوْـَس هـيتَاًـذ ثـِ تقَيـت اًؼـجبم ٍ
ّوکبسي قَا ثِ هٌَِس حشكت دس هؼيش هٌلَة قبًًَگزاس اػبػي ًيض هٌجش ؿَد.
ً .4تيجِگيري
سئيغ جوَْس ٓبليتشيي هقبم سػوي كـَس پغ اص سّجشي ،پبػذاس هـزّت سػـوي
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كـَس ٍ ًِبم جوَْسي اػالهي اػت ٍ هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػـي ٍ سيبػـت قـَُ
هجشيِ سا جض دس اهَسي كِ هؼتقيوب ثِ سّجشي هشثَى هيؿَد ثش ْٓـذُ داسد .هؼـئَليت
اجشاي قبًَى اػبػي سئيغ جوَْس كليت قبًَى اػبػي ثِ اػتنٌبي اهَسي كِ هؼتقيوب ثِ
سّجشي هشثَى هيؿَد سا ؿبهل هي ؿـَد .هٌِـَس اص اهـَس هؼـتقيوب هشثـَى ثـِ سّجـشي
اهَسي اػت كِ هقبم سّجشي "هجبؿشتب" اًجبم هيدّذ .لزا سئـيغ جوْـَس هـيتَاًـذ ثـش
ػبيش قَا ٍ توبم هقبهبت ٍ ًْبدّب آن اص دػتگبُّـبي صيـش ًِـش هؼـتقين يـب غيشهؼـتقين
سّجشي ًِبست قبًَى اػبػي كٌذ .ثشخال

ثشخي اص ًِشيـبت ؿـَساي ًگْجـبى دس هقـبم

دادسع اػبػي ثِ ًِش هيسػذ كِ سئيغ جوَْس حتـي هؼـئَل اجـشاي قـبًَى اػبػـي
تَػي ًْبدّبيي هبًٌذ ؿـَساي ًگْجـبى ،هجلـغ خجشگـبى سّجـشي ٍ هجوـْ تــخيق
هللحت ًِبم اػتًِ .شيبت تيؼيشي ؿَساي ًگْجبى ثب پزيشؽ اهکـبى ًِـبست سئـيغ
جوَْس ثش اجشاي قبًَى اػبػي تَػي ًيشٍّبي ًِبهي ٓوال اهَسي كِ سّجـشي هجبؿـشتب
ْٓذُ داس ًيؼت سا هـوَل هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سئيغ جوَْس قشاس هيدٌّـذ.
سئيغ جوَْس ثش اجشاي قبًَى اػبػي ًِـبست هـيكٌـذ ٍ داساي اختيـبساتي هبًٌـذ حـق
اخٌبس ٍ تزكش ثِ قَاي ػِ گبًًِِ ،بست ،كؼـت اًـالّ ،ثبصسػـي ،پيگيـشي ،ثشسػـي ٍ
اًجبم اقذاهبت الصم اػتٍ .ي اص حق تيؼيش غيش سػوي قبًَى اػبػـي ثشخـَسداس اػـت
صيشا ثِ تـخيق خَيؾ ثبيذ هَاسد ًقن يب تخل

ٍ ٓذم اجشا يب تَق

اكـَل قـبًَى

اػبػي سا احشاص ًوبيذ .سئيغ جوَْس ًبُش ثـش اجـشاي دسػـت قـبًَى اػبػـي اػـت ٍ
هؼئَل اػت ٍ ّش هؼئَلي حق تيؼيش ٍ هٌٔي كـشدى حکـن سا داسد (كبتَصيـبى:1387 ،
 .)524الجتِ سئيغ جوَْس هَُ

اػت كِ اص ًِشيبت تيؼيشي ؿـَساي ًگْجـبى تجٔيـت

كٌذ صيشا اكل  98قبًَى اػبػي ٍُييِ تيؼيش سػوي قبًَى اػبػي سا ثِ ؿَساي ًگْجـبى
ٍاگزاس كشدُ اػتًِ .شيبت تيؼيشي ؿَساي ًگْجـبى دس هقـبم اجـشا ثـش سئـيغ جوْـَس
تحويل هيؿًَذ اهب ًويتَاًٌذ هبًْ اقذام سئيغ جوَْس دس هقبم كيبًت اص قبًَى اػبػـي
ؿًَذ ئٌي سئيغ جوَْس حتي هيتَاًذ ثِ ؿَساي ًگْجبى تزكش ٍ اخٌـبس دّـذ كـِ دس
هقبم دادسػي اػبػي يب تيؼيش اػبػي اؿـتجبُ كـشدُ اػـت (ّبؿـوي ًقـل دس :هْشپـَس،
 .)179 :1380اكل  121قبًَى اػبػي ًيض هَيذ هؼئَليت ٓبم سئيغ جوْـَس دس اجـشاي
قبًَى اػبػي اػت صيشا سييغ جوَْس ػَگٌذ يبد هيكٌذ تب پبػذاس كليت قبًَى اػبػـي
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ثبؿذ ٍ دس ساُ اييبي هؼئَليت ّبيي كِ ثشْٓذُ داسد ّوِ اػتٔذاد ٍ كـالحيت خـَيؾ
سا ثِ كبس گيشد .يکي اص هؼئَليت ّبيي كِ ثش ْٓذُ سييغ جوَْس اػت هؼئَليت اجشاي
قبًَى اػبػي اػت.
سييغ جوَْس دس هقبم هؼئَل اجـشاي قـبًَى اػبػـي داساي ٍُـبي

ٍ اختيـبسات

هتٌَٓي اػتٍ .ي اجشاي ثؼيبسي اص اكَل قبًَى اػبػـي سا هجبؿـشتب ْٓـذُ داس اػـت.
ثشخي اص اكَل قبًَى اػبػي تَػي ًْبدّب ٍ هقبهبتي هبًٌذ ٍصيشاى كِ سييغ جوَْس ثـش
ًْب داساي ًِبست ػلؼلِ هشاتجي اػت اجشا هيؿًَذ .لزا ثشاي اجشاي قـبًَى اػبػـي دس
ايي حَصُ ّب سييغ جوَْس داساي اختيبست جذي اػت .ثِ هٌَِس اجشاي قبًَى اػبػـي
دس ػبيش حَصُ ّب هبًٌذ حَصُّبي قوبيي ،تقٌيٌـي ٍ ًِـبهي اختيـبسات سيـيغ جوْـَس
كبفي ًيؼت .ثب ٍجَد ايي ،تبثيشگزاسي تزكش يب اخٌـبس قـبًَى اػبػـي ثـِ ايـي دػـتِ اص
هقبهبت ٍ ًْبدّب سا ًجبيذ ًبديذُ گشفت .هٌبثق اكل  122قبًَى اػبػي سييغ جوَْس دس
حذٍد ٍُبي

ٍ اختيبساتي كِ داساػت دس ثشاثش سّجش ،هجلغ ؿـَساي اػـالهي ٍ هلـت

پبػخگَػت .لزا هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سييغ جوْـَس اجـشاي قـبًَى اػبػـي
تَػي توبم هقبهبت ٍ دػتگبُّبي حکَهتي آن اص قَاي ػِ گبًِ ثِ جض هقبم سّجـشي سا
ؿبهل هيؿَد ٍ ايي هؼئَليت ثِ هٌٔبي ٍُييِ اجشاي قـبًَى اػبػـي ٍ پبػـخگَيي دس
قجبل اجشاي ى اػت .ثِ هٌَِس اًجبم ايي هؼـئَليت ،سيـيغ جوْـَس داساي ٍُـبي

ٍ

اختيبسات قبًًَي اػت .ثب ٍجَد ايي ،هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػي سييغ جوَْس ثب دٍ
هبًْ هْن هَاجِ اػت .اٍال ،سئيغ جوَْس دس هقبم هؼئَل اجشاي قبًَى اػبػي دس ثشاثـش
ثؼيبسي اص هجشيبى قبًَى اػبػي فبقذ اختيبسات هٌبػت اػت .ثبًيب ،ثؼيبسي اص هقبهبت ٍ
ًْبدّبي حکَهتي ثب لحبٍ ثشخي اص ًِشيبت ؿـَساي ًگْجـبى هؼـئَليت اجـشاي قـبًَى
اػبػي سئيغ جوَْس سا دس حَصُ اقتذاس خَيؾ ًويپزيشًذ.
پيًَؿت:
 .1اكــل 113قــبًَى اػبػــي هلــَة 1358هقــشس هــي داؿــت" :پــغ اص هقــبم
سّجـشي سئـيغ جوْـَس ٓـبلي تـشيي هقــبم سػـوي كــَس اػـت ٍ هؼـئَليت اجــشاي
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قــبًَى اػبػــي ٍ تٌِــين سٍاثــي قــَاي ػــِ گبًــِ ٍ سيبػــت قــَُ هجشيــِ سا جــض دس
اهَسي كِ هؼتقيوب ثِ سّجشي هشثَى هي ؿَد ثشْٓذُ داسد".
 .2كـــَست هــــشٍا هـــزاكشات هجلـــغ ثشسػـــي ًْـــبيي قـــبًَى اػبػـــي
جوْــَسي اػــالهي ايــشاى ،1364 ،ج  ،2كــق 1210 -1209؛ كــَست هـــشٍا
هــزاكشات ؿــَساي ثــبصًگشي قــبًَى اػبػــي جوْــَسي اػــالهي ايــشاى ،1369 ،ج ،2
كــق  ٍ 980 -973كــَست هـــشٍا هــزاكشات ؿــَساي ثــبصًگشي قــبًَى اػبػــي
جوَْسي اػالهي ايشاى ،1369 ،ج  ،3كق .1599 -1598
 .3اكــل  121قــبًَى اػبػــي هقــشس هــي داسد" :سئــيغ جوْــَس دس هجلــغ
ؿَساي اػالهي دس جلؼـِ اي كـِ ثـب حوـَس سئـيغ قـَُ قوـبئيِ ٍ آوـبي ؿـَساي
ًگْجــبى تـــکيل هــي ؿــَد ثــِ تشتيــت صيــش ػــَگٌذ يــبد هــي كٌــذ ٍ ػــَگٌذ ًبهــِ سا
اهوــب هــي ًوبيــذ .ثؼــن اهلل الــشحوي الــشحين "هــي ثــِ ٌٓــَاى سئــيغ جوْــَس دس
پيــگبُ قــش ى كـشين ٍ دس ثشاثــش هلـت ايــشاى ثـِ خذاًٍــذ قـبدس ٍ هتٔــبل ػـَگٌذ يــبد
هــي كــٌن كــِ پبػــذاس هــزّت سػــوي ٍ ًِــبم جوْــَسي اػــالهي ٍ قــبًَى اػبػــي
كــَس ثبؿـن ٍ ّوـِ اػـتٔذاد ٍ كـالحيت خـَيؾ سا دس ساُ اييـبي هؼـئَليت ّـبيي
كِ ثـش ْٓـذُ گشفتـِ ام ثـِ كـبس گيـشم ٍ خـَد سا ٍقـ

خـذهت ثـِ هـشدم ٍ آـتالي

كـَس ،تـشٍيج ديـي ٍ اخـالق ،پــتيجبًي اص حـق ٍ گؼـتشؽ ٓـذالت ػـبصم ٍ اص ّـش
گًَــِ خَدكــبهگي ثپشّيــضم ٍ اص صادي ٍ حشهــت اؿــخبف ٍ حقــَقي كــِ قــبًَى
اػبػي ثـشاي هلـت ؿـٌبختِ اػـت حوبيـت كـٌن .دس حشاػـت اص هشصّـب ٍ اػـتقالل
ػيبػــي ٍ اقتلــبدي ٍ فشٌّگــي كـــَس اص ّــيچ اقــذاهي دسيــس ًــَسصم ٍ ثــب اػــتٔبًت
اص خذاًٍـذ هتٔــبل ٍ پيـشٍي اص پيــبهجش اػــالم ٍ ائوـِ اًْــبس ٓلـيْن الؼــالم قــذستي سا
كــِ هلــت ثــِ ٌٓــَاى اهــبتتي هقــذع ثــِ هــي ػــپشدُ اػــت ّوچــَى اهيٌــي پبسػــب ٍ
فذاكبس ًگبّذاس ثبؿـن ٍ ى سا ثـِ هٌتخـت هلـت پـغ اص خـَد ثؼـپبسم" .ثـِ ًِـش هـي
سػذ كِ ايي ػَگٌذ ًبهـِ ثـب ٍُـبي

سيـيغ جوْـَس دس پـيؾ ًـَيغ قـبًَى اػبػـي

ّوخَاًي ثيـتشي داسد (دٍلت سفتبس حقيقي.)46 :1385 ،
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 .4دس هقــبم تبيي ـذ ايــي ًِشيــِ ًــك .ثٌــذ  7هــتي حکــن ػــيذ هحوــذ خــبتوي
سييغ جوْـَس ٍقـت دس هـَسد تــکيل ّيـبت پيگيـشي ٍ ًِـبست ثـش اجـشاي قـبًَى
اػبػي دس :هْشپَس ،1380 ،ج  ،1ف .14
ٍ اختيــبسات ٍ هؼــئَليت ّــبي

 .5هــبدُ  13قــبًَى تٔيــيي حــذٍد ٍُــبي

سيبػــت جوْــَسي اػــالهي ايــشاى هقــشس هــي داسد" :ثــِ هٌِــَس پبػــذاسي اص قــبًَى
اػبػــي جوْــَسي اػــالهي ايــشاى ٍ دس اجــشاي اكــل 113قــبًَى اػبػــي ،سئــيغ
جوْــَس اص ًشيــق ًِــبست  ،كؼــت اًــالّ ،ثبصسػــي ،پيگيــشي ،ثشسػــي ٍ اقــذاهبت
الصم هؼئَل اجشاي قبًَى اػبػي هي ثبؿذ".
ُ .6بّشا ؿـَساي ًگْجـبى دس هقـبم ثيـبى ايـي ًکتـِ اػـت كـِ هٌِـَس اص اهـَسي
كِ هؼتقيوب ثِ سّ جشي هشثَى هي ؿَد ،اهـَسي اػـت كـِ ثـِ دػـتگبُ ّـبي صيـش ًِـش
سّجشي ًيض هشثَى هـي ؿـًَذ .لـزا سيـيغ جوْـَس هؼـئَل اجـشاي قـبًَى اػبػـي دس
حــَصُ ّــبي هشثــَى ثــِ ٍُــبي

ٍ اختيــبسات سّجــشي ٍ دػــتگبُ ّــبي صيــش ًِــش

سّجشي ًيؼت .ايي ًِشيِ دس اداهِ هَسد ًقذ ٍ ثشسػي قشاس خَاّذ گشفت.
 .7هــبدُ  14قــبًَى حــذٍد ٍُــبي

ٍ اختيــبسات ٍ هؼــئَليت ّــبي سيبػــت

جوْــَسي هقــشس هــي داسد" :دس كــَست تَقــ

يــب ٓــذم اجــشاي اكــلي اص اكــَل

قــبًَى اػبػــي سيــيغ جوْــَس دس اجــشاي ٍُــبي

خــَيؾ ثــشاي اجــشاي قــبًَى

اػبػي ثِ ًحَ هقتوي اقـذام هـيًوبيـذ ٍ ثـشاي ايـي هٌِـَس هـيتَاًـذ هشاتـت سا ثـِ
اًــالّ ثــبالتشيي هقــبم هؼــئَل هشثًَــِ ثشػــبًذ ٍ ٓلــت تَقــ
خَاػتبس گشدد .هقبم هؼـئَل هَُـ

يــب ٓــذم اجــشا سا

اػـت پبػـخ خـَد سا هــشٍحب ٍ ثـب ركـش دليـل

ثــِ اًــالّ سيــيغ جوْــَس -ثشػــبًذ .دس كــَستي كــِ پــغ اص ثشسػــي ثــِ تـــخيق
سييغ جوَْس تَق

يب ٓذم اجـشا ثبثـت گـشددً ،ؼـجت ثـِ اجـشاي اكـل يـب اكـَل

هشثًَِ ٍ سفْ َٓاسم ًبؿـي اص تخلـ

اقـذام ٍ دس كـَستي كـِ تخلـ

هشثـَى ثـِ

ًخؼت ٍصيـش ٍ ٍصسا ثبؿـذ ثـِ هجلـغ ؿـَساي اػـالهي اسجـبّ هـيدّـذ ٍ دس غيـش
ايي كَست پشًٍذُ اهش ثِ هشجْ كبلح اسػبل خَاّذ ؿذ".
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 .8اكــل  20قــبًَى اػبػــي هقــشس هــي داسدّ" :وــِ افــشاد هلــت آــن اص صى ٍ
هــشد يکؼــبى دس حوبيــت قــبًَى قــشاس داسًــذ ٍ اص ّوــِ حقــَق اًؼــبًي ،ػيبػــي،
اقتلبدي ،اجتوبٓي ٍ فشٌّگي ثب سٓبيت هَاصيي اػالم ثشخَسداسًذ".
 .9اكــل  57قــبًَى اػبػــي هقــشس هــي داسد" :قــَاي حــبكن دس جوْــَسي
اػالهي ايشاى ٓجبستٌذ اص :قَُ هقٌٌِ ،قـَُ هجشيـِ ٍ قـَُ قوـبئيِ كـِ صيـش ًِـش ٍاليـت
هٌلقِ اهش ٍ اهبهت اهـت ثـش ًجـق اكـَل يٌـذُ ايـي قـبًَى آوـبل هـي گشدًـذ .ايـي
قَا هؼتقل اص يکذيگشًذ".
هٌبثْ
اسؿذيٓ ،لي يبس ( .)1382حقَق اػبػي ٍ ؿـشا ٍ ًقـذ قـبًَى اػبػـي ايـشاى .تْـشاى:
ػشهذي.
اػوبٓيلي ،هحؼي (ً" .)1383قؾ سئيغ جوَْس دس اجـشاي قـبًَى اػبػـي" .فلـلٌبهِ
پظٍّـي داًـگبُ اهبم كبدق(ّ) :24 ،كق .26-25
جٌتي ،احوذ ( " .)1389هٌَِس اكل  113قبًَى اػبػي ايي ًيؼت كِ سئيغ جوْـَس دس
ٍُبي

ديگشاى دخبلت كٌذ" .خجش ًاليـي ،ثبصيـبثي ؿـذُ دس  23خـشداد  1389اص

khabaronline.ir/news-68528.aspx

حيذسي ،ػيذ ٓلي ًقي ( .)1412اكَل االػتٌجبى .تْشاى :ؿَساي هذيشيت حـَصُ ٓلويـِ
قن.
خَيي ،ػيذ اثَالقبػن ( .)1417هحبهشات في االكَل ،ج  .5قن :اًلبسيبى.
دٍلت سفتبس حقيقي ،هحوذ سهب (" .)1385جبيگبُ سئـيغ جوْـَس دس ًِـبم جوْـَسي
اػالهي ايشاى" .هجلِ حقَق ٓوَهي .1 ،كق .50-47
ساٌّوبي اػتيبدُ اص كَست هــشٍا هـزاكشات هجلـغ ثشسػـي ًْـبيي قـبًَى اػبػـي
جوَْسي اػالهي ايشاى ،ج  .)1368( .4تْشاى :اداسُ كـل اهـَس فشٌّگـي ٍ سٍاثـي
ٓوَهي هجلغ ؿَساي اػالهي.
ؿٔجبًي ،قبػن ( .)1384حقَق اػبػي ٍ ػـبختبس حکَهـت جوْـَسي اػـالهي ايـشاى.
تْشاى :اًالٓبت.
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كَست هـشٍا هزاكشات ؿَساي ثبصًگشي قبًَى اػبػي جوَْسي اػالهي ايـشاى ،ج-1
 .)1369( .3تْــشاى :اداسُ كــل اهــَس فشٌّگــي ٍ سٍاثــي ٓوــَهي هجلــغ ؿــَساي
اػالهي.
كَست هـشٍا هزاكشات هجلغ ثشسػي ًْبيي قبًَى اػبػي جوَْسي اػـالهي ايـشاى،
ج  .)1364( .2تْشاى :اداسُ كل اهَس فشٌّگـي ٍ سٍاثـي ٓوـَهي هجلـغ ؿـَساي
اػالهي.
كبتَصيبىً ،بكش ( .)1387هجوَِٓ هقبالت گبهي ثِ ػَي ٓذالت ،ج  .1تْشاى :هيضاى.
كذخذاييٓ ،جبػٔلي" .)1391( .پيـٌْبدات ؿَساي ًگْجـبى دسثـبسُ اختالفـبت دٍلـت ٍ
هجلـــغ ،تْـــشاى".هلـــبحجِ ،سجـــبًيَص ،ثبصيـــبثي ؿـــذُ دس  17تيـــش  1391اص
rajanews.com/detail.asp?id=70078

كٔجيٓ ،جبع ( .)1384هوبًتّبي اجشاي قبًَى اػبػي جوَْسي اػـالهي ايـشاى .قـن:
هَػؼِ هَصؿي ٍ پظٍّـي اهبم خويٌي (سُ).
هجوَِٓ ًِشيبت ؿَساي ًگْجبى ،تيؼيشي ٍ هـَستي دس خلَف اكَل قبًَى اػبػـي
ثِ اًووبم اػتيؼبسيِ ّب ٍ تزكشات  .)1381( 1380 – 1359تْشاى :هشكض تحقيقـبت
ؿَساي ًگْجبى.
هجوَِٓ ًِشيبت ؿَساي ًگْجبى دس هَسد هلَثبت هجلغ ؿَساي اػالهي دٍسُ ؿــن
( .)1386تْشاى :هشكض تحقيقبت ؿَساي ًگْجبى ٍ دادگؼتش.
هحقق داهبد ،هلٌيي (" .)1381اليحِ تجييي اختيبسات هؼـجَق ثـِ تلـَيت هجلـغ ٍ
تبييذ ؿَساي ًگْجبى اػت" .اًالّ سػبًي حقَقي ،ػبل اٍل .2 ،كق .23
هحوذي ،اثَالحؼي ( .)1383هجبًي اػتٌجبى حقَق اػالهي .تْشاى :داًـگبُ تْشاى.
هذًي ،ػيذ جالل الذيي ( .)1384حقَق اػبػي ٍ ًْبدّبي ػيبػـي جوْـَسي اػـالهي
ايشاى .تْشاى :پبيذاس.
هذًي ،ػيذجاللالذيي ( .)1369حقَق اػبػي دس جوَْسي اػالهي ايشاى ،ج  .5تْـشاى:
ػشٍؽ.
هِيش ،هحوذ سهب ( .)1384اكَل فقِ ،ج  .1تشجوِ هحؼي غشٍيبى .قن :داساليکش.
هْشپَس ،حؼيي ( .)1387هجوَِٓ ًِشيبت ؿَساي ًگْجبى ،ج  .1تْشاى :دادگؼتش.
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هْشپَس ،حؼيي ( .)1380سئيغ جوَْس ٍ هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػـي ،ج  .1تْـشاى:
اًالٓبت.
هْشپَس ،حؼيي ( .)1384سئيغ جوَْس ٍ هؼئَليت اجشاي قبًَى اػبػـي ،ج  .2تْـشاى:
اًالٓبت.
هْشپَس ،حؼيي (" .)1377هؼئَليت سئيغ جوَْس دس اجشاي قـبًَى اػبػـي ٍ جبيگـبُ
ّيبت پي گيشي ٍ ًِبست" .هجلِ ساّجشد .15 -16 ،كق .4
ًبييٌي ،هحوذحؼيي ( .)1368اجَد التقشيشات ،ج .2قن :هلٌيَي.
ًبييٌي ،هحوذحؼيي ( .)1417فَائذ االكَل ،ج  .2قن :دفتش اًتـبسات اػالهي.
ًجيي ،هشتوي ٍ هحؼٌي ،فشيذ ( .)1388حقَق اػبػي جوَْسي اػالهي ايشاى ،تْـشاى:
الْذي.
ّبؿوي ،ػيذ هحوذ ( .)1381حقَق اػبػي جوَْسي اػالهي ايشاى ،ج  .2تْشاى :هيضاى.

