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 چکیده

ًٍ حمَق  تحمیمات دس هْوی شاخض داسًذ، آى سؾایت دس سؿی ّا حىَهت ّوِ ٍ است تششی جاهؿِ ضشٍسیات اص ؾوذتاً وِ ذیشْش
 استىاب ِت هتْن وِ فشدی. تاشذ هی دادسشا هشحلِ دس ٍیژُ ِت لضایی اًذسواساى دست الصم تَجِ ٍ دلت ًیاصهٌذ وِ شَد هی هحسَب همذهاتی

 ِت احتشام لاًَى تیٌی پیش. تاشذ هی هٌذ تْشُ آى اص ؾادی حالت دس شْشًٍذ یه وِ است یحمَل اص تشخَسداسی ًیاصهٌذ شَد هی جشهی
ًٍذی حمَق حفع ٍ هششٍؼ ّای آصادی ْاسم تشًاهِ لاًَى ّوشاُ تِ شْش  آییي لاًَى تظَیة ٍ لاًَى ایي دس لضایی تَسؿِ تیٌی پیش ٍ چ

 اًساًی، وشاهت گشفتي لشاس هذًػش تا لَاًیي ایي دس ّستٌذ، روش لاتل خظَص ایي دس وِ است ای شایستِ الذاهات اص ویفشی دادسسی
 واسگضاساى ٍ ویفشی ؾذالت دستگاُ ًضد دس شَْد ٍ دیذُ تضُ حمَق ِت دیگش سَی اص ٍ شذُ تأویذ هجشم ٍ هتْن هػٌَى، حمَق تِ طشف هاصی
 دادسسی ّای هؤلفِ اص یىی .آیٌذ هی شواس تِ افشاد ایي ییلضا ٍ شْشًٍذی حمَق ؾٌَاى ِت ؾادالًِ ّای دادسسی دس وِ است گشدیذُ اشاسُ آى

ًٍذی حمَق فشایٌذّای دس آى تحمك الصم ششط ٍ ؾادالًِ  داسای غیشحمَلی، تُؿذ تش افضٍى اطل ایي. است دادسسی اطل دس طشفی تی شْش
َی لاًَى ٍضؽ لالة دس اطل ایي ویفشی، اصلحاظ. است ویفشی ٍ حمَلی تُؿذ  دادسسی ؾولی فشایٌذ ًیض ٍ گزاس لاًَى َیس اص شىلی ٍ هّا

 تُؿذ ویفشی دادسسی دس طشفی تی تؿذّای اص یىی. است تشسسی ٍ تحث دسخَس پشًٍذُ دس دخیل اشخاص ٍ دادسس سَی اص ویفشی
ِ ىلاًَ  دس( هتْن ٍ جاهؿِ) دؾَا ّای طشف تشای همشس دادسسی حمَق ٍضؿیت آى تجلیگاُ ٍ داشتِ سیشِ دادسسی لاًَى دس وِ است گزاسًا

یي  آى تجلیگاُ ٍ تَدُ هشتَط ویفشی دادسسی ؾولی فشایٌذ ٍ لضا هشحلِ تِ وِ است لضائی تُؿذ دیگشْ تُؿذ. است ویفشی دادسسی آییي لًَا
ْاسات دادسس، گفتاس ٍ سفتاس تش افضٍى  دس خَد اغْاس یا ًػش تا هؿوَالً وِ دؾَاست ّای طشف فشاسَی ویفشی دادسسی اًذسواساى دست اغ

 یاتذ هی تحمك است، دادسس طشفی تی آى اجضاء اص وِ دادسسی ًػام تَدى طشفاًِ تی تا طشفاًِ تی دادسسی. ًَذش هی ٍالؽ هؤثش لضائی ظوینت

شاً ّن ٍ ٍالؿاً ّن تایذ ویفشی دادسسی. است دادسسی حَصُ دس ویفشی دؾَای ّای فطش دادسسی هشتشنِ ّای حك اصجولِ ٍ  طشفاًِ تی غّا
ًٍذی، مَقح سطح. تاشذ  ًْادّای ٍ تاشذ تش غٌی حمَق شْشًٍذی داخلیِ هٌاتؽ چِ ّش است؛ وشَس یه یافتگی تَسؿِ هیضاى سٌجِ شْش

 ضواًت اجشاّای ٍجَد ،پایثٌذی ایي الصهِ. شَد هی هحسَب تش هطلَب شْشًٍذاى ٍضؿیت پایثٌذتش، آى ِت خظَطی تخش ٍ حىَهتی
 جْت سا الصم اتضاس هستمل لضاییِ دستگاُ. است لضایی دستگاُ اختیاس دس لضایی جشایا هوىي ضواًت شىل تشیي ؾالی دس وِ است واسآهذ

ًٍذاى، حمَق تَسؿِ ًْایی ّذف تِ پاسخگَیی، ٍ لاًَى تضویي حاوویت ن  خَد اص تیشٍى ٍ دسٍى دس شْش  دس وِ ای ٍغیفِ. وٌذ هیفشّا
 .است لضاییِ لَُ ؾْذُ تش هششٍؼ ّای آصادی ٍ ؾاهِ حمَق احیا تا ؾٌَاى اساسی لاًَى 756 اطل هَجة ِت ایشاى اساسی حمَق ًػام

 .شْشًٍذی، دادسسی ؾادالًِ، حمَق ویفشی حمَق لضایی، ًػاست ّای شاخضهای کلیدی:  واژه
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