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120............................................................................وبرائتتیالف(احکامِمحکوم

121......................................................مجازاتِشالقیاجرایِمراقبتقِیب(قرارتعل

121....................یروانپزشکیتخصصکینیدادگاه:مراجعهبهکلیِمِدرمانیپ(تصم

122................................................................یرأیِاجرابخشپنجم:تذکراتوضمانت

122......................................................................هیعلالف(تذکراتِدادگاهبهمحکوم

123....................................................یفریاحکامکیمحترماجرایقاضفِیب(تکال

124...............................................................................3شماره  یرأ لیشرح و تحل

130............................مزمن استرسِ اختاللِ و یافسردگ به مبتال متهم درمانِ :4 شماره یرأ

130.............................................................یپروندهومقدمهرأانِیبخشاول:شرحجر

135.......................................................................دادگاهیومنطوقِرأجهیبخشدوم:نت
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136...............................................................................4شماره  یرأ لیشرح و تحل

139...............یافسردگ و یخلق ،یتیشخص اختالالتِ به مبتال نِیطرف درمانِ :5 شماره یرأ

139.............................................................یپروندهومقدمهرأانِیبخشاول:شرحجر

141........(یوجهاتحکمیدادگاه)امورموضوعییوقضایبخشدوم:استداللحقوق

142......................................................................دادگاهیومنطوقِرأجهیبخشسوّم:نت

143...............................................................................5شماره  یرأ لیشرح و تحل

149..................................................یمیـ ترم یاصالح کردِیآراءِ حلّ مسئله با رو فصل دوم:

150.....حکم صدور یِمراقبت قِیتعو قِیطر از یخانوادگ اختالفاتِ در مسئله حلّ :6 شماره یرأ

158...............................................................................6شماره  یرأ لیشرح و تحل

 حالدتِ  و  ادید اعت ی مسدئله  حدل   در «ینیتدمم » و «یدرمدان » رِیتدداب  قِیتلف :7 شماره یرأ

163..........................................................................................................................خطرناک

171...............................................................................7شماره  یرأ لیشرح و تحل

174.........زیآم خشونت مِیجرا در مسئله حلّ کردِیرو یِمیترم جنبه کاربست :8 شماره یرأ

182...............................................................................8شماره  یرأ لیشرح و تحل

187................................................یرانندگ تخلفاتِ و میجرا در مسئله حلّ :9 شماره یرأ

190...............................................................................9شماره  یرأ لیشرح و تحل

193.................................یعِباد د یاصالح دستوراتِ قِیطر از مسئله حلّ :10 شماره یرأ

195.............................................................................10شماره  یرأ لیشرح و تحل

203..............................................انفاق ترک یِخانوادگ جرمِ در مسئله حلّ :11 شماره یرأ

206.............................................................................11شماره  یرأ لیشرح و تحل

209.........یخانوادگ میجرا در محور مسئله اقداماتِ در تیفور اصل کاربستِ :12 شماره یرأ

211.............................................................................12شماره  یرأ لیشرح و تحل

 قرار ضمنِ یشاک خساراتِ یِاقساط پرداختِ در یمیترم عدالت یِاثربخش :13 شماره یرأ

213..........................................................................................................حکم صدور قیتعو

216.............................................................................13شماره  یرأ لیشرح و تحل
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221.....................................................آراءِ صادره بر اساس مفهوم عام حلّ مسئله فصل سوم:

222....................................................جرم وقوع یِمبنا یِمال اختالفاتِ حل  :14 شماره یرأ

223.............................................................................14شماره  یرأ لیشرح و تحل

226....«مهلت یاعطا قرارِ» صدورِ با جرم یِربنایز یِخانوادگ اختالفِ ِ حلّ :15 شماره یرأ

228.............................................................................15شماره  یرأ لیشرح و تحل

232......................................یفریک تیشکا طرح منشم یِاتیمال مشکلِ  حل  :16 شماره یرأ

234.............................................................................16شماره  یرأ لیشرح و تحل

239.........................................ها پرونده رِیسا در ییربنایز مشکلِ ِ حلّ ریتمث :17 شماره یرأ

240.............................................................................17شماره  یرأ لیشرح و تحل

243.............................................................................................................فهرست منابع

243..................................................................................................یالف(منابقفارس

244.................................................................................................یسیب(منابقانگل

245.......................................................................یاسنادومقرراتِداخلن،یپ(قوان
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128...............................................................فرینکییتعی.لزومِتوجهبهاصولراهنما26نکته

128.................همجازاتیدرکنارتوجیمدرمانیتصمیِهنوعونحوهاجرای.لزومتوج27نکته

136..............................................................................................یی.جلسهنظارتقضا28نکته
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145..................................نمجازاتییدرتعدهیدبزهتِیمتهمووضعیِماری.توجهبهب33نکته
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 مشخصات آراءتفصیلی جدول 

شماره 

 رأی
 دادرسی نتیجه وضعیت موضوعِ اتهام

1 
 با قمه، یینما قدرت .1

 یجرح عمد رادیا .2
 (یبا قمه )جنبه عموم

حضوری و قابل 
 تجدیدنظر

از  «گانیرا یخدمات عموم»متهم نوجوان به  تِیمحکوم (1)

و  تیمعلول یِکمک به افرادِ دارا»شاملِ  «یامور خدمات»نوع 
 ؛ «تهران زکیکهر هیریسالمندان در موسسه خ

توأم با  سوم از مجازات کی یاجرا یمراقبت قیقرار تعل (2)

 دستورات زیر:

 ؛ الزام به مطالعه کتاب کنترل خشم -

 بخشی توانو  یدرمان یِتخصص کِینیالزام به مراجعه به کل -

 ؛ ینظام ماف

 .یانجام خدمت سرباز ـ

2 
به شخص  نیتوه

 یعاد
حضوری و قابل 

 تجدیدنظر
 ؛حکم به برائتصدور 

 عدم موفقیت در درمانِ شاکی به دلیلِ عدم همکاری وی. 

3 

ضرب و جرح  رادیا .1
 ،یعمد

به شخص  نیتوه .2
 عادی

حضوری و قابل 
 تجدیدنظر

 ؛ نیضربه شالق درخصوص اتهام توه 74به  تیمحکوم (1)

 یِمجازات شالق با دستور درمان یاجرا یمراقبت قیقرار تعل (2)

 ینظام ماف بخشی توانو  یدرمان یتخصص کینیمراجعه به کل
 ؛یپزشک روانجهت ادامه درمانِ 

 ؛ متعلقه اتیبه پرداخت د تیحکم محکوم (3)

 .یضرب و جرح عمد رادیبزه ا یبرائت در مورد جنبه عموم (4)

4 
ترک انفاق همسر 

 یدائم
حضوری و قابل 

 تجدیدنظر

 دلیلِ عدم همکاری وی؛عدم موفقیت در درمانِ متهم به 
 .غیابی دو سال حبس تعزیری محکومیتِ تأیید رأی

5 
 انفاق، ک. تر1

ضرب و جرح  رادی. ا2
 یعمد

حضوری و قابل 
 تجدیدنظر

 عدم موفقیت در درمانِ متهم به دلیلِ عدم همکاری وی؛ 

 محکومیت به پرداخت دیه؛  (1)

سال حبس بابت ایراد ضرب و  3.5محکومیت به تحمل  (2)

 ماه حبس بابت ترک انفاق. 15جرح عمدی و 
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6 

و دعوای  بینشر اکاذ
مطالبه ضرر و یِ حقوق

 یو معنو یماد انیز
 از جرم یناش

قطعی به لحاظ 
اسقاط حق 
 تجدیدنظر

 :دستورات زیر باتوأم  صدور حکم یِمراقبت قِیقرار تعو

  الزامِ متهم به:الف( 
، آداب اخالق خانواده ی مشاوره یها کالس یک دوره شرکت در( 1)

 ؛بیو کاهش آس یزندگ یاساس یها مهارت یریادگی ،یهمسردار
 قِیاز طر هیوارده به شاک یِدر جبران خساراتِ معنو یسع (2)

 انیو ب شده انجامکه مکاتبات کذب با آنها  یمراجعه نزدِ مقامات
 ؛یو عذرخواه قتیحق

از  یعذرخواه قیاز طر ،دهید بیآس یروابط خانوادگ امیالت (3)
 ه؛یشاک نیوالد

 شه؛یدر شهر اند ای اریمتعارف در شهر یاجاره منزل ای دیخر( 4)
 لیو تشک ینمودنِ موجبات و مقدماتِ مراسم عروس فراهم( 5)

 مشترک؛ یزندگ
مشروط و معلق  صورت به هیبه شاک وکالت در طالق یاعطا (6)

 )وفقِ توافق(؛

 به:  هیشاک یِصرفاً اخالق فِی( تکلب
 مشاوره فوق به همراه متهم؛  یها شرکت در کالس( 1)
 قیاز طر ،دهید بیآس یروابط خانوادگ امیجبران و الت( 2)

 متهم؛ نیاز والد یعذرخواه
الزم با متهم جهت رفعِ  یاخالق یِو همدل یهمکار( 3)

 مشترک؛ یزندگ لیها و فراهم شدن موجبات تشک کدورت

7 
سرقت  یجنبه عموم
 یریتعز

حضوری و قابل 
 تجدیدنظر

 یها مجازات عنوان به یریبه حبس و شالق تعز تیمحکوم (1)

 ؛جرم یِاصل

 عنوان به گانیرا یبه انجام خدمات عموم تیمحکوم (2)

 ی؛لیمجازات تکم

توأم با دستورات  ی اجرای مجازاتمراقبت قیتعلقرار  (3)

 : ریز یِدرمان یاصالح

 ، ادیاعت آزمایش یا انجام دوره -

 ؛جرم یشرکا ریاز معاشرت و ارتباط با سا یوددارخ -

دادگاه در دوره  ییبه خارج از حوزه قضا مکان نقلاز  یخوددار -

 .قیتعل

8 

سرقت مقرون به . 1
ضرب و  رادیا .2 آزار،

 .3 ،یعمدجرح 
 ارتباط نامشروع.

حضوری و قابل 
 تجدیدنظر

 محکومیت به پرداخت دیه؛( 1)

 محکومیت به حبس؛ (2)

 ی؛لیمجازات تکم عنوان بهدر محل معین  یاقامت اجبار (3)

 قرار موقوفی تعقیب. (4)
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9 
با  یرانندگ

بدون  کلتیموتورس
 یاخذِ پروانه رسم

قطعی به لحاظ 
حق  اسقاط

 تجدیدنظر

 ی؛ نقد یبه پرداخت جزا تیمحکوم (1)

در  نام ثبتمجازات و الزام به  یاجرا یِمراقبت قیقرار تعل (2)

 نامهیو اخذ گواه یمجاز رانندگ یها از آموزشگاه یکی
 ؛کلتیموتورس

 .شده فیتوق کلتیاز موتورس فیدستور رفع توق (3)

10 

استفاده از گذرنامه  .1
جهت خروج  یگرید

معاونت  .2؛ از کشور
 در جرم مزبور

قطعی به لحاظ 
اسقاط حق 
 تجدیدنظر

به زائران  گانیرا یخدمات عموممجازات جایگزین حبس از نوع 
 1397مدرس در عمود  تی)ع( در موکب دانشگاه ترب دالشهداءیس

 . کربال

11 
ترک انفاق همسر 

 یدائم

قطعی به لحاظ 
اسقاط حق 
 تجدیدنظر

 :ریصدور حکم توأم با دستورات ز یمراقبت قیقرار تعو
 ه؛یو در شأن شاک ازیمتعارفِ مورد ن زاتِیبا تجه منزل هیته (1)

  ه؛یحضور شاک طینمودنِ شرا بازگشت و فراهم یعدمِ ممانعت برا
مشاوره  یها دوره سه ماهه کالس کیدر  نیشرکتِ طرف( 2)

  .یخانواده و آداب همسردار

12 
ترک انفاق همسر 

 دائمی
 یگر صدور قرار ارجاع به میانجی قرارِ قطعی

13 
سرقت یک دستگاه 

 موتورسیکلت
حضوری و قابل 

 تجدیدنظر

 :ریصدور حکم توأم با دستورات ز یمراقبت قیقرار تعو
 متناسب و متعارف؛ یشغل افتنیالزام متهم به ( 1)

پنجم هر ماه و به مدت سه  خیدر تار الیر ونیلیپرداختِ سه م (2)
 ؛یخسارات وارده به شاک عنوان به( الیر ونیلینه م ماه، )مجموعاً

 ریپرونده و سا گریاز معاشرت و مراوده با متهمان د یخوددار (3)
 .کار خالفافراد 

 ممانعت از حق 14
حضوری و قابل 

 تجدیدنظر
به لحاظ  بیتعق یقرار موقوفحلِّ اختالف مالی طرفین و صدور 

 یشاک تیرضا

15 

ضرب و جرح  رادیا .1
 .3 ن،یتوه .2 ،یعمد

 .4 ،یعمد بیتخر
 .دیتهد

 تصمیمِ قطعی
 لیدو ماه مهلت به متهمان جهت تحص یبه اعطا میاتخاذِ تصم

 . از جرم یگذشت شکات و جبران خسارات ناش

16 
جعل و استفاده از  .1

. 2سند مجعول، 
 .یالهبردارک

حضوری و قابل 
 تجدیدنظر

حلِّ مشکلِ مالیاتیِ منشأ طرحِ شکایت کیفری و صدور حکم بر 
 برائت متهمان.

17 
معامله به قصد فرار از 

 نید یادا
حضوری و قابل 

 تجدیدنظر
 حلِّ تمام اختالفات طرفین و صدور حکم بر برائت

 


