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 الٌاع لاضی در ادلِ اثثات لتل عوذ در حمَق کیفری ایراى
 

 2هحوَد رٍح االهیٌی، 1خاتَى هْیوی

 سكسٌزبى آصاد داًطگبُ ضٌبسی رشم ٍ رضا حوَم اسضذ ًبسضٌبسی  1

 ًشهبى ثبٌّش ضْیذ داًطگبُ الْیبت ٍ حوَم داًطٌذُ استبدیبس 2

 

 چکیذُ

اهبهِ یٌى اص  ٍ عشیویّت داسًذ ،ّبیى ثشاى سسیذى ثِ ٍاهغ ّستٌذ ٍ ثِ اغغالح ساُ ،ذثشاى احجبت هتل ػو  دس حوَم اسالم، ادلِّ

اگش ػلن هبضى ثش خالف هوتضبى یٌى اص ایي ادلِّ ثبضذ،  ٍ ایي ادّلِ ًبكى ًیست، ثلٌِ ثبیذ هَرت اهٌبع ٍرذاًى هبضى ثطَد

  ثبیذ ثِ ،ثبضذ صئل است، ًِ هبضى ّشچٌذ خالف ػلوثشاى ایي ادلِّ، هَضَػیّت هب یتَاًذ حٌن ًوبیذ. ًظشیِ كوْى دیگش ًوى

 هَضَػیت، یب داسًذ ادلِّ عشیویت ایٌٌِ ثشسسی ثب ٍ هطخع سا هبضی اهٌبع حیغِ پژٍّص ایي . دسهوتضبى ایي ادلِّ حٌن ًٌذ

 . پشداختِ این ٌلی،ض ٍ هبَّی لحبػ ثِ ػوذ، هتل دس دالیل  احجبتی اسصش ثِ تَرِ ثب ادلِ تؼبسؼ صهبى دس هبضی اهٌبع تحلیل ثِ

 

 .احجبت ادلِ ػوذ، هتل هبدی، اهٌبع هؼٌَی، اهٌبعّای کلیذی:  ٍاژُ
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 همذهِ

یٌی اص هْوتشیي هَضَػبت دادسسی ًیلشی است دس عَل تبسیخ ضْبدت ٍ اهشاس دس احجبت رشائن  ًِ ادلِ احجبت دػَای ًیلشی

ضذ ٍ اٍ چبسُ ای رض غذٍس  دالئل هبًًَی ثش هبضی تحویل هیًوطی اسبسی دس دٍسُ دالئل هبًًَی ایلب ًشدُ است دس گزضتِ 

ل هضبئی ٍ ضیَُ ّبی ؿیش هتؼبسف ًطق ٍ احجبت ئداٍسی ایضدی، دٍ دالی یبسحٌن هحٌَهیت ثش هجٌبی دالئل اسائِ ضذُ ًذاضت اٍ

الت ًیلشی عی هشٍى داد ٍ ػذ رشائن دس ًٌبس ضْبدت ٍ اهشاس یب دس غَست كوذاى آًْب ربیگبُ خبغی سا ثِ خَد اختػبظ هی

 ػوذ هتل احجبت ادلِّ دس هبضی اهٌبع  ربیگبُ تجییي تحوین ایي دس اسبسی هسألِضذُ است.  هتوبدی ثب تَسل ثِ آًْب تبهیي هی

 یب داسًذ عشیویت ادلِّ ایٌٌِ ًٌین، هطخع هبًَى گستشُ دس سا هبضی اهٌبع حیغِ ٍ هشص ثتَاًین هب ایٌٌِ. است ایشاى حوَم دس

 ثشسسی غحیح عَس ثِ  ػوذی هتل احجبت  دالیل  احجبتی اسصش ثِ تَرِ ثب ادلِ تؼبسؼ صهبى دس سا هبضی اهٌبع ایٌٌِ، هَضَػیت

 ثِ تَرِ ثب آى احجبتی اسصش ٍ هبضی اهٌبع ثشسسی اهشاس هَسد دس. ثبضذ هی ثشخَسداس ای ٍیژُ اّویت اص ًِ است اهَسی  اص ، ًٌین

 ًٌذ ٍاسد خذضِ اهشاس ثِ ًِ دیگشی هَاسد ٍ دس ثبضذ ًشدُ اهشاس تؼویت هوبم كطبسّبی یب ضٌٌزِ احش دس هزشم داسد اهٌبى ایٌٌِ

 ٍ هبضی ّبی چبلص ٍ ضَد هی حبغل هبضی اهٌبع ضشایغی چِ ثب اهشاس ثحج دس ایٌٌِ ثشسسی.  است تأهل هبثل هَضَػبت اص

 ثشای ضْبدت ثش حبًن ضَاثظ ٍ آى احجبتی اسصش ىپیشاهَ ًٌٌبش ضْبدت، هَسد دس یب  است هَاسدی چِ آى ثب هوبثلِ ساٌّبسّبی

 اهٌبع ربیگبُ هسّبهِ هَسد دّذ، دس هی ضْبدت ثَدى دسٍؽ ثش هجٌی ػوالئی احتوبل هبضی ًِ هَاسدی دسثبسُ هبؼ، اهٌبع تحون

 هشتجِ شیيثبالت ػٌَاى ثِ هبضی ػلن ضوَل ٍ آى هجٌبی پیشاهَى هجبحج هبضی ٍ ػلن هَسد ّوچٌیي دس هبضی، هؼٌَی ٍ هبًًَی

 هی ثبضذ هغشح هبضی دس ایي تحوین اهٌبع اص

 

  پژٍّش اّذاف

 داضتي هَضَػیّت یب عشیویت ٍ آى ربیگبُ ٍ اغَل ٍ ٍرذاًی چِ ٍ هبًًَی چِ هبضی اهٌبع ًِ است دس ایي تحوین ایي ّذف

 اختیبسات حَصُ هبًًَگزاس، تَسظ ػوذ هتل احجبت ادلِ احػبء ثِ تَرِ ثب ثغَس ًلی.  ًٌین تجییي سا اهٌبع ایي دس ادلِ اص ّشیي

 ثِ ػوالً ٍ هبًًَبً دادگبُ، دس حٌن غذٍس رْت ػوذی هتل هغشٍحِ پشًٍذُ پیشاهَى خَد ٍرذاًی اهٌبع دادى دخبلت ثشای هبضی

 . ثبضذ تَاًذ هی هیضاى چِ

 

  پژٍّش ضرٍرت

 هزبصات ثشای حٌن غذٍس دس هبضی ًِ اسبسی ًوص ٍ الْی ادیبى دس اًسبًی ًشاهت ٍ ًلس حشهت هسئلِ حسبسیّت ثِ ػٌبیت ثب

 ایٌٌِ هضبكبً ًوبیذ. هی ثذیْی سا اهشی پژٍّص ایي ثِ ًیبص هسئلِ ایي دسثبسُ تحوین ًوجَد ٍ عشف یي اص داسد، آى هشتٌت

 هبًًَی ٌبعاه ربیگبُ تجییي ثب ًیض هتْن كشد حوَم ، ربهؼِ حوَم تضویي ضوي تب ضَد هی هَرت هضثَس هَضَع پیشاهَى تحلیل

 چْبسچَة تحوین، ایي ًتبیذ اص استلبدُ ثب ثتَاًٌذ هضبت ٍ  ضذُ لحبػ  ػوذ هتل ّبی پشًٍذُ حٌن غذٍس دس هبضی هؼٌَی ٍ

 ثبضٌذ. داضتِ ػوذ هتل ّبی پشًٍذُ ثِ ثْتش ّشچِ سسیذگی ثشای دهیوی ٍ ضذُ تؼشیق

 

  پژٍّش سؤاالت

 هبًًَی است؟ اهٌبع یب ٍرذاًی اهٌبع ثش هجتٌی اًیي ًیلشی ایشاىهَ دس ػوذ هتل احجبت ادلِّ دس هبضی اهٌبع. 1

 دادگبُ ّب دس احجبت هتل ػوذی ًسجت ثِ ًذام ادلِ هبًًَی یب ادلِ هؼٌَی ٍ ػلوی تَرِ داسًذ؟. 2

 یب ْبستآً ثَدى ثیّي ٍ ضشػی حزت ثش اغل(  هبضی ػلن هسّبهِ، ضْبدت، اهشاس،)  دسهبًَى ضذُ احػبء  احجبتی دس دالیل آیب. 3

   است؟ ثیّي ٍ ضشػی حزت هبضی تلحع تحوین، اص پس هبضی ٍحَم ٍ خذضِ ػذم غَست دس
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 فصل اٍل: کلیات

 تعاریف: تخش اٍل

ًوبیذ: ) دلیل ػجبست اص اهشی است ًِ اغحبة دػَی ثشای احجبت  آئیي دادسسی هذًی دلیل سا ثِ ایي ػجبست تؼشیق هی دلیل:

هزوَع ٍسبیلی است ًِ ثِ ًوي آى هبضی  ٍدلیل هجٌبی ػلن ٍ یویي هبضی  1ًوبیٌذ( ٌبد هیدػَی یب دكبع اص دػَی ثِ آى است

 2.ٍسصد ٍهَع رشم ٍ ضٌبخت كبػل هبدی ٍ هؼٌَی آى هجبدست هیثِ 

ّش  .ثبضذ حجَت تحون اهشی دس هشحلِ ٍاهؼی است ٍ احجبت تحون اهش دس هشحلِ استذالل هی .احجبت ثِ دًجبل حجَت استاحجبت: 

ّش حوی  .ن ثبیذ آى چٌبى دلیل دس اختیبس داضتِ ثبضذ ًِ دس ّش لحظِ ثتَاًذ حن هشحلِ حجَتی سا دس هشحلِ ثٌطبًذغبحت ح

 .چِ ثسب هَسد احتشام هشاس ًگیشد ،هحتبد هذست احجبت است اگش تَاًبئی احجبت حن ًجبضذ

 

 اٍل: ادلِ اثثات جرم در لَاًیي هَضَعِ ایراى لثل ٍ تعذ از اًمالبهثحث 

هبًَى هحبًوِ رٌبئی  39اص اًوالة اهٌبع ٍ رذائی هبضی ضشط الصم رْت اتخبر تػوین هضبئی ثَد. ایي هغلت اص هبدُ هجل 

 .د. لیٌي دس هَاًیي ثؼذ اص اًوالة تـییشاتی دس استجبط ثب ادلِ احجبت دػَا ثَرَد آهذَض ٍ سٍیِ هضبئی استٌجبط هی 1337هػَة 

ٍ ثبصداسًذُ است ًظش ثِ ایٌٌِ هغلَة هوٌي دالیل خبغی ًجَدُ ٍ دس كوِ اهبهیِ ًیض  دس آًچِ هشثَط ثِ احجبت رشائن تؼشیضی

تَاى ثِ استوشاس سٍش اهٌبع ٍرذاًی هبضی ًِ ثِ ظي هتبخن ثِ یویي  عشین خبغی ثشای احجبت ایي گًَِ رشائن هطَْد ًیست هی

صًب سا ثب ضْبدت چْبس هشد ػبدل یب چْبس ثبس اهشاس هتْن اص سَی ثشخی كوْب تؼجیش ضذُ هؼتوذ ضذ. دس استجبط ثب رشائن هخال احجبت 

. چٌبًچِ ػویذُ ثش عشیوت ادلِ ثبضذ ثبیذ گلت ًِ ّیچ یي اص اهشاس، ضْبدت ٍ هسن ثِ تٌْبئی ٍاهؼیت اهَس سا هجَل هی ًٌٌذ

، ًِ ثشای هبضی ایزبد تَاًذ هجیي حویوت ٍ ٍاهؼیت اهش ثبضذ ًطق ًوی ًٌٌذ ٍ ثشای هخبل ثبیذ گلت ًِ ضْبدت ضبّذ آًگبُ هی

چٌبًچِ ثشای هبضی اص عشین ادلِ هٌػَظ  تاهٌبع ٍرذاًی ٍ یویي دسًٍی ًٌذ. دس ًْبیت ثبیذ گلت ًِ دس حذٍد ٍ هػبظ ٍ دیب

ٍ ثب ًبم هبًٌذ ضْبدت ٍ اهشاس اهٌبع ٍرذاًی حبغل ضَد تؼذاد ضَْد ٍ دكؼبت اهشاس ثبیذ ثِ ّوبى تشتیت ٍ هیضاًی ثبضذ ًِ ضبسع 

تَاًذ ثش هجٌبی هَرَد دس پشًٍذُ  ُ ٍ حبل آًٌِ دس سبیش هَاسد دس تؼضیشات دست هبضی ًبهال ثبص است ٍ اهٌبع ٍی هیهؼیي ًشد

  3حبغل ضَد.

 

 ٍم: تفاٍت ادلِ اثثات جرم تا ادلِ اثثات حکندهثحث 

یذگی حٌوی دس هَسد دادگبُ دس هشحلِ تحویوبت اٍلیِ ٍ دس هشحلِ سسیذگی ػلٌی دٍ ًَع سسیذگی داسد سسیذگی هبَّی ٍ سس

اٍل ٍهَع ٍ ػذم ٍهَع رشم ٍ اًتسبة یب ػذم اًتسبة رشم ثِ هتْن هَضَع سسیذگی است دالئل الصم داسد دس هَسد دٍم ٍرَد یب 

 ػذم هلبد ٍ هذلَل هبًَى ٍ تلسیش آى است ًِ ثبیذ اص هزوَػِ ّبی هَاًیي سٍیِ ّبی هضبئی كتبٍای كوْب استلبدُ ضَد.

 دعَی کیفری ادلِ اثثاتتخش دٍم: 

 هثحث اٍل: هعایٌِ هحل

ٍسصًذ، اص رولِ  ثشای ًطق ٍ تؼویت رشائن هبضی هحٌوِ ٍ هبضی تحوین ثِ روغ آٍسی ّوِ اًَاع دالیل هوٌي هجبدست هی

دالیل هؼوَل ًطق رشم هؼبیٌِ هحل ٍ تحوین هحلی است ًِ تَسظ هبضی دادگبُ یب هبضی تحوین ٍ یب ثِ دستَس آًبى تَسظ 

 ضَد. تشی ٍ یب اّل خجشُ هَسد ٍحَم هبضی اًزبم هیضبثغیي دادگس

                                                           
 ق. آ. د. م 194ه ماد 1
 41خزاني جزوه آ. د. ك ص  2
 242آشوري محمد آ. د. ك جلد دوم ص  3
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 هثحث دٍم: تحمیك هحلی

تحوین هحلی یؼٌی اًؼٌبس اعالػبت ضَْد ٍ هغلؼیي دس پشًٍذُ رضایی ؿبلجب تحوین هحلی ثِ ّوشاُ هؼبیٌِ هحل دس یي صهبى 

لی هخل هؼبیٌِ هحل ٍضغ گشدد. ّش تحوین هح ضَد ّن ٍضغ هحل ٍ ّن ًلیِ اعالػبت هحلی ّب روغ آٍسی هی اًزبم هی

 .علجذ ًِ هبضی یب هبهَس اًزبم آى ثبیذ تَرِ داضتِ ثبضذ تب ًتیزِ هغلَة حبغل گشدد هستولی داسد ٍ ساُ ٍ سسن خَدش سا هی

 

 هثحث سَم: کارشٌاس

یي هبهَسیت ّش گبُ الصم ثبضذ ًِ تحویوبتی اص اكشاد گشكتِ ضَد ٍ ثب ًظش ػلوی ٍ كٌی تغجین گشدد هوٌي است، هستویوب خجشُ ا

 سا 

. حضَس یبثذ ذتَاً تػشیح ًشدُ ٌّگبم تحوین تَسظ اّل خجشُ چٌبًچِ هبضی الصم ثذاًذ هی 85ػْذُ داس گشدًذ. چٌبًچِ هبدُ 

دٌّذ ٍ یب  توبم ًسبًی ًِ ضْبدت هیٍ ضٌبسذ  ایي هَضَع هْن ٍ هبثل تَرِ است. ًِ هبًَى گزاس هبضی سا هحَس اهش هضبٍت هی

 سًذ ثبیذ ًظش هبضی سا دس غحت هَاسد اػالهی رلت ًوبیٌذ.ًظش تخػػی اثشاص دا

 

 تخش سَم: تثییي الٌاع لاضی در رسیذگی تِ لتل عوذ

اثتذا ثبیذ سبثوِ تبسیخی سیستن ّبی اهٌبع هبضی سا ضٌبخت « اهٌبع هبضی دس ادلِ احجبت هتل ػوذ دس حوَم ایشاى » ثشای دسى 

ِ ُ ثِ اّویت ٍ حسبسیت هتل ػوذی ، ثِ تطشیح ربیگبُ اهٌبع هبضی ثٍ سپس ثب دسى ضٌل اهشٍصی اهٌبع هبضی ٍ اضبس

 .سسیذگی ثِ هتل ػوذی ثپشداصین

 

 ساتمِ تاریخی دالیل ٍ چگًَگی الٌاع لاضی در ّر دٍرُهثحث اٍل: 

ًِ  هؼٌَیسبثوِ تبسیخی دالیل ٍ سیستن ّبی اهٌبع هبضی ثِ دٍ دٍسُ اغلی توسین هی ضَد . دٍسُ دالیل هبًًَی ٍ دٍسُ دالیل 

 .خَاّین پشداخت ثِ تطشیح آى

 

 گفتار اٍل: دٍرُ دالیل لاًًَی

ثشحست اهتضبی ایي سٍش دالیل احجبت ّشرشم سا ثبیذ هبًَى تؼییي ٍ هؼشكی ًوبیذ . دس حویوت دلیل اص ػٌبغش تطٌیل دٌّذُ 

 .ت ًیسترشم ثِ ضوبس هی آیذ ثذٍى ٍرَد دلیل تجییي ضذُ اص سَی هبًَى رشم هَسد ًظش هبثل احجب

 

 گفتار دٍم: دٍرُ دالیل هعٌَی

ثب پزیشش كشؼ ثشائت دالیل هؼٌَی ثِ تذسیذ دس ًطَسّبی ؿشثی ربیگضیي ًظبم ادلِ هبًًَی ضذ ایي ًظبم ًخست دس كشاًسِ ٍ 

َدًذ سپس آلوبى ایتبلیب ٍ ثلژیي هَسد هجَل ٍاهغ ضذ ٍ اص آًزب ثِ حوَم ًطَسّبیی ًِ تحت تأحیش حوَم كشاًسِ هشاس گشكتِ ث

تسشی یبكت دس اهٌبع ٍرذاى هبضی دالیل ّوِ عشیویت داسًذ ًِ هَضَػیت : ّش دلیلی اسصضی ثشاثش ثب سبیش ادلِ هی تَاًذ داضتِ 

ثبضذ. ٍ ثٌبثشایي ضْبدت اسصضی اكضٍى ثش ًبسضٌبسی یب دلیل ًتجی الضاهبً سرحبًی ثش دالیل ضلبّی ًذاسد ٍ حتی هوٌي است 

 .م اهشاس هلٌِ دالیل تلوی ًوی ضَددادُ ضَد دس ایي ًظبدلیل ضلبّی ثش ًتجی تشریح 

 

 گفتار سَم: دٍرُ دالیل علوی
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ایي دٍسُ تحَل ٍ تٌبهل یبكتِ دٍسُ سٍش دالیل هؼٌَی است عجن ایي سٍش دادسس ثشای تحػیل اهٌبع ٍرذاًی خَد ثبیذ اص 

ٌذی اص اثضاسّبی ػلوی ، ًوًَِ ای اص ًبسثشد ّبی یبكتِ ّبی رذیذ ػلوی ثْشُ گیشد . استلبدُ اص ًظشیِ ّبی ًبسضٌبسی ٍ ثْشُ ه

 4ػلوی دس حوَم رضا ٍ دادسسی ّبی ًیلشی است.

 

 الٌاع لاضی در ادلِ اثثات لتل عوذیفصل دٍم: 

 تخش اٍل: الٌاع لاضی در الرار تِ لتل عوذی

 هثحث اٍل: الرار

 آهذُ  5م.م 1259ل گلتِ هی ضَد، دس هبدُ اهشاس ًِ دس ثشخی ًظبهْبی حوَهی ثِ آى هلٌِ ادلِّ ٍ یب تَاًبتشیي دلی

 ایٌگًَِ تؼشیق ضذُ است :  1392م.م.ا هػَة   164است. اهشاس دس اهَس ًیلشی اص هْوتشیي دالیل است ٍ دس هبدُ 

 ٍ دس هؼٌبی حذٍد ٍ هضین «. اهشاس ػجبست است اص اخجبس ضخع ثِ استٌبة رشم اص ربًت خَد ] ضخع هزشم [ » 

 .اٍ ًسجت دادُ هی ضَدآى ػول ثِ بة ػول هزشهبًِ تَسظ ًسی ًِ خَد یؼٌی هجَل استٌ

 

 طریمت الرارهثحث دٍم: 

اهشاس دس اهَس ًیلشی عشیوت داسد یؼٌی هبضی ًجبیذ ثِ غشف اهشاس هجبدست ثِ غذٍس حٌن ًوبیذ ثلٌِ ثبیذ اٍضبع ٍ احَال ٍ 

 ٍاهؼیبت خبسری سا ًیض هذ ًظش هشاس دّذ.

 

 (تِ حك اهلل )اهَر کیفری شرایط خاص الرارهثحث سَم: 

تؼذد: كویْبى اهبهیِ دس احجبت  -2. غشاحت : اهشاس ثبیذ غشیح ٍ سٍضي ثبضذ ثِ گًَِ ای ًِ ّیچ احتوبل خالكی دادُ ًطَد -1

لِ ثشای احجبت صًب ٍ لَاط چْبسثبس اهشاس ٍ ثشای احجبت وثشخی اص حوَم الْی )اهَس ًیلشی( تؼذاد اهشاس سا ضشط داًستِ اًذ اص ر

اهشاس ًضد هبضی: ثِ ػویذُ ثشخی غحت اهشاسی ًْوَضغ آى حن اهلل  -3. سشهت، هضف ٍ ضشة خوش دٍثبس اهشاس الصم داًستِ اًذ

هٌزض ثَدى یب هغؼی ثَدى اهشاس: هوش ثب هغغ ٍ یویي اهشاس ثش اهشی هی  -4.است )اهَس ًیلشی، اهشاس ثبیذ ًضد هبضی غَست گیشد

 .ضي اهشاس ثش اهشی ًٌذ اهشاس اٍ هؼتجش ًخَاّذ ثَد ًٌذ دس غَستی ًِ اص سٍی ظي ٍ یب

 

 تخش دٍم: الٌاع لاضی در گَاُ )شْادت( در اثثات لتل عوذی

 هثحث اٍل: شْادت

ػوذ حبثت  هتل ػوذ ضْبدت دٌّذ، هتل ثبلؾ ٍ ػبدل ثش، ضْبدت ضَْد است. اگش دٍ هشد ػبهل، هتل ّبى احجبت یٌى دیگش اص ساُ

چِ گلتِ ضذ، ضْبدت صًبى ًیض پزیشكتِ  ؿیش ػوذ، ػالٍُ ثش آى هتل پزیش خَاّذ ثَد، ٍلى دس هَسد ضَد ٍ هػبظ اهٌبى هى

ؿیش ػوذ حبثت  هتل ضَد ٍ ًیض ثب ضْبدت یي ضبّذ ٍ هسن هذّػى، گضیي ضْبدت یي هشد هى ضَد ٍ ضْبدت دٍ صى ربى هى

 . ٍسیلِ هبثل احجبت ًیست  ػوذ، ثٌبثِ ًظش هطَْس ثِ ایي هتل ضَد، ٍلى هى

  

 ( شْادت) گَاّی هثحث دٍم: اًَاع

 : ضَد اًزبم یَُض چْبس ثِ تَاًذ هی اختالف هَسد اهش اص گَاُ اخجبس

                                                           
 18 ص / سمت وشر/   تهران/  دوم جلد کیفری دادرسی آییه/ 8811/  محمد/  آشوری 4

 قانون مدنی ایران - 5
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 ( گَاّی ثش گَاّی)  هستوین ؿیش گَاّی(  ة                                            (اغلی)  هستوین گَاّی(  الق

 ( اغلی ضبّذ ثش گَاُ)  ضْبدت ثش ضْبدت(  ت                ( استلبضِ)  هحلی تحوین دس ّب آگبّی اػالم(  ح

 

 در اثثات لتل عوذی تخش سَم: الٌاع لاضی در لساهِ

  لساهِ هثحث اٍل: تعریف

 ادلِّ كوذاى غَست دس ًِ است ّبیی سَگٌذ اص ػجبست هسبهِ: »  ًٌذ هی تؼشیق چٌیي سا هسبهِ 1392 هػَة ا.م.م 313 هبدُ

 تْبما دكغ ثشای هتْن ٍ آى خػَغیبت یب ػوذی ؿیش یب ػوذی رٌبیبت احجبت ثشای ضبًی لَث ٍرَد ٍ هٌٌش سَگٌذ اص ؿیش دیگش

 اص ؿیش دیگش ادلِّ كوذاى( الق:  است ًشدُ تؼییي هسبهِ تحون ثشای سا ضشط دٍ هبًًَگزاس هبدُ ایي دس. «  ًٌذ هی اهبهِ خَد

 تحون ػذم هَرت تَاًذ هی آًْب اص یي ّش كوذاى ٍ ثبضٌذ داضتِ ٍرَد ثبیذ ضشط دٍ ّش  ضبًی لَث ٍرَد(  ة ٍ هٌٌش سَگٌذ

 .ضَد هسبهِ

 

  لساهِ تحمك هثحث دٍم: شرایط

  هٌٌش سَگٌذ اص ؿیش دیگش ادلِّ كوذاى -1   :داًذ هی الصم ضشایغی هسبهِ تحون ثشای ایشاى هبًًَگزاس

  هبضی تَسظ لَث احشاص -3                                                            لَث ٍرَد -2

 لساهِ الاهِ در خَرًذگاى لسن هثحث سَم: شرایط

 : ًوَد توسین هسن دٍ ثِ سا آى تَاى هی ًِ ضذُ گشكتِ ًظش دس ضشایغی  هسبهِ اهبهِ دس َسًذگبىخ هسن ثشای

   هسبهِ اهبهِ دس خَسًذگبى هسن اختػبغی ضشایظ:  ة            هسبهِ اهبهِ دس خَسًذگبى هسن ػوَهی ضشایظ:  الق

  لساهِ هثحث چْارم: الاهِ

 است ّوچٌیي.  ثبضذ آًْب ًٍیل ثب ٍلی یب دیِ یب هػبظ حن غبحت تَسظ هَسد حست ثبیذ هتْن، اص آى هغبلجِ یب هسبهِ اهبهِ

 اكشاد ٍسیلِ ثِ سَگٌذ اتیبى.  گیشد هی غَست آًْب ًٍیل یب ٍلی هتْن ٍسیلِ ثِ هَسد حست ًِ هتْن ثشائت ثشای هسبهِ اهبهِ

 هتَكی ٍسحِ دیگش تَاكن ثِ ًیبص ثذٍى هتَكی حبىٍاس اص یي ّش ًٌذ، كَت ػلیِ هزٌی یب دم ٍلی اگش ّوچٌیي.  ًیست تًَیل هبثل

 ا.م.م 318 هبدُ هغبثن(  1392 هػَة ا.م.م 321 ٍ 320 هَادُ. ) داسًذ سا هػبظ اهبهِ یب هغبلجِ حن دم، اٍلیبی دیگش یب

 تأهیي اخز ثذٍى ؿیشػوذی رٌبیبت دس ٍ تأهیي اخز ثب ػوذی رٌبیبت دس هتْن. ًٌٌذ هسبهِ اهبهِ ًِ غَستی دس 1392 هػَة

 دس ًِ ثٌوبیذ هسبهِ اهبهِ خَد ثشائت ثشای ثبیذ هتْن ًٌذ هسبهِ اهبهِ دسخَاست اصهتْن ضبًی ًِ غَستی دس .گشدد هی آصاد

 تب سَگٌذّب ثبضذ ًػبة اص ًوتش آًْب تؼذاد اگش.  ثبضذ داضتِ سَگٌذ ًٌٌذُ ادا هوشس ًػبة هوذاس ثِ هَسد حست ثبیذ غَست ایي

 سَگٌذ ّوِ صى خَاُ ثبضذ هشد خَاُ هتْن خَد سَگٌذ اداًٌٌذُ ًذاضتي ثب ٍ ضَد هی تٌشاس اٍ خَد یب آًبى تَسظ ًػبة تحون

 هغبلجِ اٍ اص ٍ ًٌٌذ هسبهِ اهبهِ هتْن ػلیِ لَث حػَل الشؿن ػلی ضبًی اگش ثبلؼٌس ٍ ضًَذ هی تجشئِ ٍ ًٌٌذ هی تٌشاس سا ّب

 ثش سَگٌذ اتیبى هغبلجِ ٍی اص تَاًذ هی ضبًی ًٌذ ػلن ػذم بیادػ آى خػَغیبت ثب رٌبیت اغل ثبسُ دس هتْن ٍ ًٌذ هسبهِ

 اگش ٍ ضَد هی آصاد تأهیي ثذٍى ٍٍی هتَهق دػَی ًٌذ یبد سَگٌذ رٌبیت اغل ثِ ػلن ػذم ثش هتْن اگش.  ًوبیذ ػلن ػذم

 غَست ایي سگشدد. د هی هتَهق خػَغیبت آى هَسد دس ًلس دػَی ثبضذ رٌبیت خػَغیبت ثِ ػلن ػذم ثش كوظ هتْن سَگٌذ

 (  1392 هػَة ا.م.م 326  ٍ 338 هَاد . ) ضَد هی هحٌَم دیِ پشداخت ثِ ًٌٌذ هسبهِ اهبهِ هتْن اگش

 

 عوذی لتل اثثات در ٍی الٌاع ٍ لاضی تخش چْارم: علن

 هثحث اٍل: تررسی اعتثار یا عذم اعتثار علن لاضی در فمِ اهاهیِ 

. ضَد هی هغشح ػوذ هتل احجبت ادلِ دس دادسس ػلن ثب استجبط دس آًچِ.  است ثَدُ هغشح كوِ دس ّوَاسُ دادسس ػلن حزیت

 سا هضثَس داًص ٍ ّب آگبّی ًِ اضخبغی ثیي اص دادسس گضیٌص صیشا ًیست ًَػی دادسس هضبیی داًص یب ػوَهی ّبی آگبّی
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)  پشًٍذُ دس هَرَد هبًًَی ادلِ پبیِ ثش ًِ دادسس ػلن آى ثش اكضٍى. ثگیشًذ ًبس ثِ هضبٍت اهش دس سا آى ًِ است ایي ثشای داسًذ،

 ًیض ػلوی چٌیي ثِ ػول صیشا. ًیست ثحج ایي هَضَع دس ًیض آیذ هی ثذست آًْب احجبتی تَاى لحبػ ثب(  هسبهِ ٍ ضْبدت ، اهشاس

 دادسس ػلن تحزیّ صیشا ، ًذاسد دادسس ػلن ثب استجبعی هؼٌَی ادلِّ ًظبم ٍ هبًًَی ادلِّ ًظبم تلبٍت.  گیشد ًوی هشاس تشدیذ هَسد

 .ضَد هی ثشسسی است هبًًَی ادلِّ ًظبم ًِ ًطَسهبى حوَهی ًظبم دس

 

 لاضی علن هثحث دٍم: تعریف

 اص حبغل یویي اص ػجبست هبضی ػلن»  ًٌذ هی تؼشیق چٌیي 1392 هػَة ا.م.م 211 هبدُ دس سا هبضی ػلن ایشاى هبًًَگزاس

 هشایي است هَظق ٍی ، است هبضی ػلن حٌن هستٌذ ًِ هَاسدی دس.  ضَد هی هغشح ٍی ًضد ًِ است اهشی دس ثیي هستٌذات

 . «  ًٌذ هیذ حٌن دس غشیح ثغَس سا خَد ػلن هستٌذ ثیّي اهبسات ٍ

 

 لاضی علن هثحث سَم: اًَاع

 هَضَػی ػلن ٍ عشیوی ػلن -4ًَػی  ػلن ٍ ضخػی ػلن -3تلضیلی ػلن ٍ اروبلی ػلن -2یویٌی ػلن ٍ ػبدی ػلن -1

 

 عوذ لتل اثثات  ادلِ تعارض در لاضی عتخش پٌجن: الٌا

   ادلِ هثحث اٍل: تعارض

ػجبست است اص ثَدى دٍ لیل دس ٍضؼی ًِ یٌی اص آًْب اهتضبی حجَت اهشی سا داضتِ ثبضذ، دس حبلی ًِ دیگشی اهتضبی اًتلبی 

؛ 230سبٍی ثبضٌذ )هزذدی، آى سا داسد، هطشٍط ثِ آًٌِ ّش دٍ اضبسُ ثِ اهشی دس هحل ٍاحذ ٍ صهبى ٍاحذ داضتِ ٍ دس هَت ه

 (.376: ؿضالی،   ًیض ًي

 

  دالیل سایر تر لاضی علن تَدى همذم -هثحث دٍم 

 اسصش داسای ًیض ایشاى ًیلشی حوَم دس ٍ داسد اسالهی هزبصات هبًَى ٍ كوِ دس ًِ خبغی ربیگبُ ٍ ٍیژگی دلیل ثِ دادسس ػلن

 ادلِ ثب هبضی ػلن ًِ غَستی دس » :داسد هی هوشس چٌیي هبضی لنػ توذم ثبسُ دس 1392 هػَة ا.م.م 212 هبدُ.  است ثبالیی

 ٍ خَد ػلن هستٌذات رًش ثب هبضی ٍ ًیست هؼتجش هبضی ثشای ادلِّ آى ثوبًذ ثبهی ثیّي ػلن اگش ثبضذ تؼبسؼ دس دیگش هبًًَی

 داًذ هی دیگش ثش هوذم سا هبضی ػلن ًیلشی دػبٍی دس غشاحتبً هبًًَگزاس ثٌبثشایي .... « ًٌذ هی غبدس سأی ، دیگش ادلِّ سد رْبت

 .دّذ هی ثشتشی سا آى ٍ

 

  یکذیگر تر دالیل ترتّة -هثحث سَم 

 ًشدُ سٍضي تؼبسؼ صهبى دس سا ًیلشی دػَی احجبت دالیل ثبهی تٌلیق 1392 هػَة اسالهی هزبصات هبًَى 213 هبدُ دس هوٌي

. است هوذم سَگٌذ ٍ هسبهِ ضشػی، ضْبدت ثش اهشاس یٌذیگش بث ادلِّ سبیش تؼبسؼ دس» :داسد هی اضؼبس چٌیي هبدُ ایي.  است

 .«داسد توذم سَگٌذ ٍ هسبهِ ثش ضشػی ضْبدت ّوچٌیي

 

 ًتیجِ گیری

 ضذُ:سِ ًظش اثشاص  ُ اًذًِ دس ایي ساستبداًبى ثِ آى اضبسُ ًشد حوَم تٌْبربیگبُ ادلِ احجبت دس كوِ ضلبف تجییي ًطذُ ٍ 

ػلَم اسالهی سضَی،  ٍ داًطگبُ 1368:1/66؛آخًَذی، 1379:2/241هبضی)آضَسی، حبًویت سیستن اهٌبع ٍرذاًی  -1

سٍش هختلظ یؼٌی ًسجت ثِ حذٍد ًظبم ادلِ هبًًَی ٍ  -3(؛1374:1/48حبًویت ًظبم ادلِ هبًًَی)ضبهجیبتی،  -2 (؛1382:82

ّبی  ٍ ثحج 328-1382:324؛ّوَ، 1374:1/82ًسجت ثِ ثویِ رشاین سیستن اهٌبع ٍرذاًی هبضی حبًن است)گلذٍصیبى، 

 (1408:258ٍ اثَ حسبى،  1415:2/441؛ػَدُ، 1372:189؛ضشاثی، 1382:5/60هػبظ؛ آخًَذی، 
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اًذ ًِ  ّبی یبد ضذُ ثِ ّوِ رشاین اص ًظش حن اللِّ یب حن الٌبس ثَدى ثِ یي ضٌل ًگشیستِ ضَد دیذگبُ چٌبى ًِ هالحظِ هی

حوَم رضای اسالم ادلِ احجبت دػَا اص ربیگبُ یٌسبًی ثشخَسداس ًیست.دس حوَم س دسسذ، ثِ ثیبى دیگش،  هبثل اًتوبد ثِ ًظش هی

داسد، ثذیي هؼٌب ًِ « هَضَػیت»الْی ثب تَرِ ثِ رشیبى اغَلی ّوچَى اغل ستش ٍ رشم پَضی، هبػذُ دسُ ٍ...ادلِ احجبت رشم

رذاًی هبضی ثِ احجبت ثشسذ.ٍلی دس حوَم ٍهَع رشم ثبیذ اص عشین ادلِ اص پیص تؼییي ضذُ تَسظ ضبسع هوذس تَأم ثب اهٌبع ٍ

رْت احوبم حن -ثِ رض اص عشم هوٌَع تَاًذ اص توبم عشم داسد ٍ هبضی هی« عشیوت»الٌبس ثِ دلیل اّویت آى ادلِ احجبت دػَا

 .استلبدُ ًٌذ

اسالم ًِ ػذم هغلَثیت سٍد ثب ربیگبُ هزبصات دس  ّبی ػلوی دس تجشئِ هتْوبى ٍ احوبم حوَم الٌبس ثِ ًبس هی ساُ اص آًزبیی ًِ

ایي ًبس ػالٍُ . ًٌذ ًلسی هزبصات است، هٌبكبتی ًذاسد.ًیض اغل ثشائت سا ًِ یٌی اص اغَل هْن حوَهی دس اسالم است، توَیت هی

دس  -1. ثغَس ًلی ثبیذ تَرِ ًشد ًِ: سبصد دّذ، صهیٌِ تجشئِ هتْوبى سا ًیض كشاّن هی ًِ اضتجبّبت هضبیی سا ًبّص هی ثش آى

ای اص آًْب سا پیطبپیص تؼییي ٍ هبضی سا دس  دلِ هبًًَی هوٌي دلیل یب دالیل هبثل هجَل ٍ اسصش احجبتی ّش یي یب هزوَػًِظبم ا

دس ًظبم اهٌبع ٍرذاًی  -2. ًٌذ ًظش اص اػتوبد ثبعٌی اٍ، هٌلق ثِ غذٍس حٌن هحٌَهیت هی غَست اسائِ دلیل هَسد ًیبص ٍ غشف

الجتِ دیذگبُ سَم تب  -3. تَاًذ داضتِ ثبضذ هَضَػیت ّش دلیلی اسصش ثشاثش ثب سبیش ادلِ هیهبضی، دالیل ّوگی عشیوت داسًذ ًِ 

حذٍدی ثیي حن اللِّ ٍ حن الٌبس هبئل ثِ تلٌیي ضذُ ٍلی اص ایي ًظش ًِ حن اللِّ سا هٌحػش ثِ هَاسد حذٍد داًستِ ًبهع 

 .حوَم اللِّ است ًِ هزبصات ًوتش اص حذٍد رشاین حذی ٍ تؼضیشات اص رولِ است، چِ آى

 پس ثب تَرِ ثب تَضیحبت هجبحج هغشح ضذُ دس ایي هسوت هی تَاى ثِ سَاالت هغشح ضذُ دس ایي تحوین پبسخ داد :

 هَاسد ًِ ایي. است سسبًذُ تػَیت ثِ هبضی اهٌبع چْبسچَة تؼییي ثشای سا هتؼذدی هَاد ػوذی، هتل احجبت ادلِّ هبًًَگزاس -1

 تب دالیل اثشاص صهبى دس غحت اغل ثِ تَرِ ثب پشًٍذُ هبضی هَاسد ایي دس.  ّستٌذ هبضی ػلن ٍ هسبهِ ضْبدت، ػجبستٌذ اص: اهشاس،

 ضَد هی ٍاسد خذضِ دلیل ثِ ًِ هَاسدی دس اهب. ًٌذ غبدس حٌن آى ثِ تَرِ ثب ثبیذ است، ًطذُ ٍاسد خذضِ دلیل ثِ ًِ صهبًی

 .  ًجبضذ ٍی ساُ سش ثش هبًًَی هبًغ چّی تب ثشسذ ٍرذاًی اهٌبع ثِ دلیل غحت احشاص ثشای ثبیذ

 ٍ ضَْد تؼذاد ضَد حبغل ٍرذاًی اهٌبع اهشاس ٍ ضْبدت هبًٌذ ثبًبم ٍ هٌػَظ ادلِ عشین اص هبضی ثشای ثبیذ هػبظ دس -2

 اهشاس دلیل ثِ استٌبد صهبى دس هبضی اهٌبع ثٌبثشایي.  است ًشدُ هؼیي ضبسع ًِ ثبضذ هیضاًی ٍ تشتیت ّوبى ثِ ثبیذ اهشاس دكؼبت

 سٍضي ٍ غشیح ٍ ٍاضح هتْن اهشاس ٍ ثبضذ ًوع ثذٍى ثبیذ دلیل ایي اهب ًٌذ هی پیشٍی هبًًَی ادلِّ سیستن اص ػوذی هتل دس

 .  ثبضذ هطشٍع ٍ هتؼبسف ثبیذ هبضی اهٌبع تحون ثشای ًیض هتْن اص اهشاس ًست ّبی ضیَُ.  ثبضذ

 رشم هحیظ دس ضبّذ ًِ است داضتِ ًبسثشد دػَی احجبت ادلِّ اص یٌی ػٌَاى ثِ ضْبدت حوَم، ػلوبی ّبی ًَضتِ اسبس ثش -3

 .  است ًوَد دسى خَد هحسَسبت ٍسیلِ ثِ سا ٍاهؼِ ٍ داضتِ حضَس رٌبیت ٍ

 سبیش اسص ّن ٍ ضذُ احجبت هػبظ ضَد ارشا ضَد، هی هغشح لَث ػٌَاى تحت ًِ خَد اهتضبء ٍ ضشایظ ثب هسبهِ چٌبًچِ -4 

 هؼٌَی اهٌبع حیغِ هبًًَگزاس 1392 هػَة اسالهی هزبصات هبًَى 340 پس عجن هبدُ . است ثیٌِّ ٍ هبضی ػلن اهشاس، چَى ادلِّ

 ًٌذ. هی هسبهِ اهبهِ ثِ خذضِ ػذم ثِ هحذٍد هجحج ایي دس سا هبضی

 بًهظبك ثبضذ(  اثْبهی ٍ تشدیذ ّیچ ثذٍى)  تلضیلی ثبیذ ػوذی هتل ّبی پشًٍذُ دس حٌن غذٍس ثشای هبضی ػلن ثغَس ًلی -5

 ػلن ًْبیت دس ٍ ًٌذ غبدس حٌن هؼوَل ؿیش ٍ ًبهتؼبسف ػلن استٌبد ثِ تَاًذ ًوی هبضی ٍ ثبضذ ًَػی، ػلن ثبیذ هبضی ػلن ایٌٌِ

 .  گیشد هی هشاس هَضَػی احجبت ادلِّ ضوَل دس حٌن غذٍس ٍگشًِ ثبضذ عشیوی ػلوی ثبیذ هبضی

 دالیل ایي ّن گبّی اهب.  ضَد هی غبدس حٌن ٍ ضذُ حبثت َی،دػ احجبت هبًًَی ادلِّ اص یٌی ثب ػوذی هتل دػبٍی گبّی -6

 213 هبدُ دس هوٌي.  سبصًذ هی هَارِ تشدیذ ٍ تؼبسؼ ثب حویوت ًطق دس سا هبضی ٍ ضذُ اهبهِ ثبّن دػَی یي دس هبًًَی

 هبدُ ایي.  است ًشدُ سٍضي تؼبسؼ صهبى دس سا ًیلشی دػَی احجبت دالیل ثبهی تٌلیق 1392 هػَة اسالهی هزبصات هبًَى

 ضْبدت ّوچٌیي.  است هوذم سَگٌذ ٍ هسبهِ ، ضشػی ضْبدت ثش اهشاس یٌذیگش ثب ادلِّ سبیش تؼبسؼ دس: »  داسد هی اضؼبس چٌیي

 . «  داسد توذم سَگٌذ ٍ هسبهِ ثش ضشػی
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 ًوطی ّیچ یػوذ هتل احجبت دس هبضی(  هؼٌَی)  ٍرذاًی اهٌبع سیستن ًِ داضت ارػبى ثبیذ كَم تَغیلبت ثب حبل ّش ثِ

 اص یي ّیچ ًِ صهبًی دس حتی ًیست ایشاى حوَم دس ػوذی هتل ّبی پشًٍذُ ثِ سسیذگی دس سٍش ایي ثشای ربیی ٍ ًذاضتِ

 ٍ دادگستشی ًبسضٌبسبى ٍ هبًًَی پضضٌی ًظشیبت ثِ ًْبیتبً لْزا.   است هتْن تجشئِ ثِ هَظق هبضی ثبضذ ًذاضتِ ٍرَد دالیل

  ًوَد. حبثت سا ػوذی هتل تَاى هی هسبهِ اهبهِ ثب ٍ ضَد هی حبثت لَث ػلوی پلیس

 

 پیشٌْادات

پیطٌْبد هوٌي دس ّیچ یي اص هَاد هضثَس ٍ سبیش هَاد هَاًیي ًیلشی تؼشیلی اص ػلن هبضی اسائِ ًذادُ است . اص آًزبیی ًِ  -1

 گشدد.اسائِ دهیوی اص ػلن هبضی تؼشیق هی گشدد دس هَاًیي 

پس ثْتش است ًِ  ضَدًوی ثِ ٍاسغِ ضٌٌزِ ٍ یب اریت ٍ آصاس هتْن اخز ی اسالهی اهشاس روَْسًظبم هبًًَی  چَى دس -2

 هی ثبضٌذ حٌن سا غبدس ًٌذ.ت ضَْد داػتجبس ضْب ایسادهبضی ثب تَرِ ثِ ػلن ٍ ضَْدی ًِ 

یل هػش  هبًًَی ًظبم دالیل حوَم اسالم ثشای هحٌَهیت هتْن، ٍرَد دالیل پیص ثیٌی ضذُ دس هبًَى یب دالاص آًزبیی ًِ   -3

هبضی اص ًلیِ دالیل ٍ ضَاّذ ٍ هشائي یب اهبسات هضبیی هضجَط دسپشًٍذُ، ثذٍى ایٌٌِ ػیٌبً اص لحبػ  ٍداًذ. ی سا هٌبط اػتجبس ًو

پس پیطٌْبد هیگشدد ایي ًظبم ّش  .ًَع ٍ تؼذاد، هٌغجن ثش دالیل هػشح پیص ثیٌی ضذُ دس هبًَى ثبضذ، هی تَاًذ ثْشُ رَیذ

س رْت اضٌبس سبصی هَاًیٌص اص تجلیـبت ًوي ثگیشد تب ثتَاًذ ثِ رَاهغ دیگش خَد سا ضٌبسبًذُ ٍ دیگش هَسد چِ ثیطتش د

 ثبصخَاست هشاس ًگیشد.
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