
 چکیده: 

لبًَى ًبظش ثِ آییي اجشایی هحکَهیت ّبی هلی، ثی گوبى یکی اص هْن تشیي لَاًیي هَضَعِ است کِ اص 

آغبص هطشٍطیت تبکٌَى هَسد تَجِ همٌي، دستگبُ لضبیی ٍ اصحبة دعَا ٍ ٍکالی دادگستشی ثَدُ است. 

بى ٍ ًیبصّبی سٍص ٍ تَسعِ سٍاثط هشدم دس جبهعِ، ثبصًگشی جذی دس لبًَى ًحَُ اجشای هحکَهیت گزس صه

لبًَى اخیش ثب ًگشضی ثِ ثِ ثوش ًطست  4931ّبی هبلی سا ثبیستِ کشدُ ثَد. ایي کبس ثِ ّش تشتیت دس سبل 

ضوي تالش دس  ًحَُ اجشای هحکَهیت ّبی هبلی ٍ هشاجعِ ثِ ًصَظ لبًًَی دسهیبثین کِ لبًَى اخیش

جْت حجس صدایی، تکبلیف جذیذی سا ثشای هشاجع لضبیی ٍ اداسی دس جْت ضٌبسبیی داسایی هحکَم علیِ 

دس ًظش گشفتِ است ٍ ساّکبسّبی جذیذ سا دس جْت استیفبی هطبلجبت هحکَم لِ اسائِ دادُ است. هضبفبً ثِ 

ع ریصالح ّوچَى ضْشداسی، اداسات ثجت ٍ ایٌکِ ًگبُ ٍالع ثیٌبًِ ٍ اجشایی لبًًَگزاس دس جْت الضام هشاج

اسٌبد ٍ ثبًکْب ثِ اسائِ اطالعبت ٍ حسبثْبی ثبًکی ٍ اهَال ٍ اساضی ثجت ضذُ حتی ثذٍى اسائِ پالن ثجتی 

کِ دغذغِ ٍ هعضل جذی ثش سش ساُ هحکَم لِ جْت استیفبی حمَق ٍی ثَد ٍ چِ ثسب احکبهی کِ سبلْب 

عبت زاصم ثالالذام هبًذُ ثَد سا آضکبسا هی تَاى هالحظِ ًوَد. اجشای آى ثِ لحبظ عذم دستشسی ثِ اطال

ایٌکِ لبًَى اخیش فشد سا دس همبثل اظْبسات ًبدسست خَیص داسای هسئَلیت کیفشی داًستِ است ٍ سخي اص 

حجس تعضیشی دسجِ ّفت ثِ هیبى آٍسدُ است گبهی هثجت ٍ لبثل تمذیش ثِ ًظش هی سسذ ّشچٌذ کِ ایشادات 

ًیض ثش آى هتشتت هی ثبضذ. اص جولِ عذم تجییي صحیح هجبصاتْبی تعییٌی ٍ عذم تصشیح هشاجع ٍ اثْبهبتی 

صالحیت داس لبًًَی ٍ تعییي اًگیضُ ثعٌَاى هصذاق هجشهبًِ ثذٍى تطشیح دلیك صٍایبی پیذا ٍ پٌْبى آى ٍ 

ٍ هتعبسض ٍ عذم تعییي تکلیف ًسجت ثِ ٍضعیت هعبهلِ اًجبم ضذُ کِ ساُ سا ثشای تفبسیش سلیمِ ای 

هتْبتف فشاّن هی سبصد اص جولِ ایشاداتی است کِ ضبیذ ثتَاى ثِ لبًَى اخیش التصَیت هتشتت داًست. صیشا 

یبفتي اًگیضُ ٍ ّذف اضخبظ کِ اهشی کبهالً سٍاًی ٍ رٌّی است چیضی ًیست کِ ثِ آسبًی ثتَاى احشاص 

سجت ثِ لبًَى ًحَُ اجشای هحکَهیت ّبی ًوَد. ثب ٍجَد توبهی ایي هحبسي ٍ هعبیت ثبیذ لبًَى اخیش سا ً

 لبًًَی هتشلی تش ٍ گبهی سٍ ثِ جلَ هحسَة ًوَد.  4911هبلی هصَة 
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