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تیرماه 1396

دوره چهارم
5991/1/5- 5991/1/51
فؼالیت دادسشای اًتظاهی کاًَى ٍکالی دادگستشی گلستاى دس دٍسُ چْاسم ،اص  5991/1/51آغاص ضذ.

اهممىضىعاترپوندهاهیمىجىد:
 ػذم حضَس دس جلسات سسیذگی
 اختالفات هشتَط تِ حق الَکالِ تیي ٍکیل ٍ هَکل

رپوندهاهیجریانی:

گزارش وضعیت

دس پایاى دٍسُ سَم ٍ آغاص دٍسُ چْاسم ّیأت هذیشُ کاًَى ،تؼذاد  14پشًٍذُ جشیاًی دس دادسشای اًتظاهی هَجَد تَد.
دس هذت صهاى فؼالیت دٍسُ چْاسم ،تؼذاد  517پشًٍذُ دیگش دس دادسشا تِ ضشح تطکیل ضذ؛
 18 فقشُ پشًٍذُ دس سال 5991
 14 فقشُ پشًٍذُ دس سال 5999
 19 فقشُ پشًٍذُ دس چْاس هاِّ اٍل سال 5991
تذیي تشتیة ،تؼذاد کل پشًٍذُ ّای جشیاًی دس دٍسُ چْاسم  519فقشُ تَدُ است.
کل پرونده های جریانی در دوره چهارم

519

ورودی دوره چهارم

517

18

ٍسٍدی سال 5991

14

ٍسٍدی سال 5999

19

ٍسٍدی چْاس هاِّ 5991

14

پرونده های مانده از دوره سوم

رپونده اهی مختىهم وآرای صارده:
دس دٍسُ چْاسم ،اص  519پشًٍذُ جشیاًی ،تؼذاد  98پشًٍذُ هختَهِ ضذ % 46/50 (.از کل پرونده های جریانی)  .تؼذاد  11پشًٍذُ
جشیاًی تِ دٍسُ پٌجن هٌتقل ضذ .دس ایي دٍسُ ،تشای یک پشًٍذُ دٍ قشاس (هٌغ تؼقیة ٍ ػذم غالحیت) غادس ضذ.
تشای پشًٍذُ ّای هختَهِ  99قشاس تِ ضشح ریل غادس ضذ؛
 49 قشاس هٌغ تؼقیة
 17 کیفشخَاست
 9 ػذم غالحیت

کل قرارهای صادره

99

هٌغ تؼقیة

49

% 49/71

کیفشخَاست

17

% 17/17

ػذم غالحیت

9

% 9/19

از مجمىع قراراهی صارد شده رد دوره چهارم ،تعدا د  44قرار رد  8ماه سال  ،92تعداد  41قرار رد سال  93و تعدا د  14قرار رد چهار ماه

94

صاردشدهکهبشرحذیلبىدهاست؛
قرارهای صادره در هشت ماه سال 92

11

منع تعقیب

18

کیفرخواست

51

عذم صالحیت

1

قرارهای صادره در سال 99

15

منع تعقیب

19

کیفرخواست

55

عذم صالحیت

5

قرارهای صادره در چهار ماه سال 96

51

منع تعقیب

51

کیفرخواست

1

عذم صالحیت

1

ردصد کل رپونده اهیجریانیدوره چهارم هبرپوندهاهی مختىهم:
دس دٍسُ چْاسم ،تؼذاد کل پشًٍذُ ّای جشیاًی  519فقشُ ،پشًٍذُ ّای هختَهِ  98فقشُ ٍ پشًٍذُ ّایی کِ تِ دٍسُ پٌجن اًتقال یافت 11
فقشُ تَدُ است.
کل پرونذه های جریانی در دوره چهارم

519

% 511

پرونذه های مختومه

98

% 41/11

پرونذه های جریانی منتقل شذه به دوره پنجم

11

% 91/91

دوره پنجم
5994/1/5- 5991/1/5

اهممىضىعاترپوندهاهیمىجىد:
 ػذم حضَس دس جلسات سسیذگی
 اختالفات هشتَط تِ حق الَکالِ تیي ٍکیل ٍ هَکل
 فؼالیت دس غیشهحل اضتغال

گزارش وضعیت
دس هذت صهاى فؼالیت ّیأت هذیشُ دٍسُ پٌجن ،اص سَی دفتش دادسشای اًتظاهی عی  7هشحلِ ( 1هشحلِ دس سال  9 ٍ 91هشحلِ دس
سال  )94گضاسش اص ٍضؼیت ایي تخص تِ ّیأت هذیشُ هحتشم کاًَى اسائِ ٍ اػالم گشدیذ.

تا آغاص تِ کاس ّیأت هذیشُ دٍسُ پٌجن کاًَى (اص اتتذای هشداد  )91هَجَدی پشًٍذُ ّا دس آى صهاى  55فقشُ تَد کِ دس هذت صهاى  42هاُ
فؼالیت ّیأت هذیشُ پٌجن (اص  92/5/1ـ  245 )96/2/31پشًٍذُ دیگش دس دادسشا تطکیل ضذ کِ ػثاستٌذ اص؛
 44 فقشُ پشًٍذُ دس  8هاِّ سال 5991
 594 فقشُ پشًٍذُ دس سال 5991
 19 فقشُ پشًٍذُ دس چْاس هاِّ اٍل سال 5994

بذین ترتیب ،تعذاد کل پرونذه های جریانی در دوره پنجم  300فقره بوده است.

افضایص ضکایات اص ٍکال تِ جْت اضافِ ضذى ٍکال دس عی دٍ سال (ایي دٍسُ) ٍ ًیض اجشای کاهل هقشسات هادُ  64آییي ًاهِ قاًَى
استقالل کاًَى ٍکال تَدُ است.
کل پرونده های جریانی در دوره پنجم

300

ٍسٍدی دٍسُ پٌجن

245

پشًٍذُ ّای هاًذُ اص دٍسُ چْاسم

11

44

ٍسٍدی  8هاُ سال 5991

594

ٍسٍدی سال 5991

43

ٍسٍدی چْاس هاِّ 5994

رپونده اهی ورودی دوره پنجم هب تفکیک گزارش و ش کایت؛
ورودی دوره پنجم

245

% 511

شکایت (شاکیان خصوصی)

595

% 19/47

گزارش (دادگاه ها و)...

114

% 14/53

در دوره پنجم ،تعداد  245پرونده در دادسرا به شرح ذیل تشکیل شد ،شامل؛
 8ماه سال : 92
تؼذاد  66پشًٍذُ ضاهل  22ضکایت ٍ  44گضاسش ( 7گضاسش هشتَط تِ کویسیَى تاصسسی کاًَى ٍ  19گضاسش هشتَط تِ دادگاُ ّا ٍ
هشاجغ قضایی)
سال : 95
تؼذاد  136پشًٍذُ ضاهل  68ضکایت ٍ  68گضاسش ( 45گضاسش هشتَط تِ کویسیَى تاصسسی کاًَى ٍ  23گضاسش هشتَط تِ دادگاُ ّا
ٍ هشاجغ قضایی)
چهار ماه سال : 96
تؼذاد  43پشًٍذُ ضاهل  19ضکایت ٍ  24گضاسش ( 3گضاسش هشتَط تِ کویسیَى تاصسسی کاًَى ٍ  42گضاسش هشتَط تِ دادگاُ ّا ٍ
هشاجغ قضایی)

رپونده اهی مختىهم:
دس دٍسُ پٌجن ،تؼذاد  194پشًٍذُ هختَهِ ضذ ٍ  5پشًٍذُ ًیض تا دستَس سیاست کاًَى ٍ تذٍى اغذاس قشاس ،تایگاًی ضذ % 79( .اص کل
پشًٍذُ ّای جشیاًی)  .پشًٍذُ ّایی کِ تِ دٍسُ پٌجن اًتقال یافت  49فقشُ تَدُ است.
پشًٍذُ ّای هاًذُ اص دٍسُ پٌجن حذٍد  % 51کوتش اص دٍسُ قثل هی تاضذ کِ سضذ خَتی سا ًطاى هی دّذ.

کل پشًٍذُ ّای جشیاًی دٍسُ پٌجن

911

% 511

پشًٍذُ ّای هختَهِ  +تایگاًی

197

% 79

پشًٍذُ ّای جشیاًی هاًذُ اص دٍسُ پٌجن

49

% 15

آرای صارده:
تشای پشًٍذُ هختَهِ دس دٍسُ پٌجن ،تؼذاد  115قشاس تِ ضشح ریل غادس ضذ؛
 584 قشاس هٌغ تؼقیة
 19 کیفشخَاست
 1 قشاس ػذم غالحیت
دس ایي دٍسُ ،تشای  1پشًٍذُ ،دٍ قشاس (هٌغ تؼقیة ٍ کیفشخَاست) غادس ضذ.
کل قشاسّای غادسُ دس دٍسُ پٌجن

115

% 511

هٌغ تؼقیة

584

% 77/57

کیفشخَاست

19

% 11

ػذم غالحیت

1

% 1/89

از مجمىع قراراهی صارد شدهرد دورهپنجم،تعداد  62قراررد  8ماه سال  ، 94تعداد  144قراررد سال  95و تعداد  35قرار رد چهار ماه

96

صاردشدهکهبشرحذیلبىدهاست؛
قرارهای صادره در هشت ماه سال 96

41

منع تعقیب

11

کیفرخواست

55

عذم صالحیت

5

قرارهای صادره در سال 90

511

منع تعقیب

519

کیفرخواست

91

عذم صالحیت

5

قرارهای صادره در چهار ماه سال 94

91

منع تعقیب

17

کیفرخواست

8

عذم صالحیت

1

آرای صارده ردخصىصتجدیدنظرخىاهی رسییکانىن:
دس دٍسُ پٌجن ،سیاست کاًَى تِ قشاسّای غادسُ دادسشای اًتظاهی دس  1پشًٍذُ (دس ضؼثِ دٍ دادگاُ) اػتشاؼ ٍ دسخَاست تجذیذًظشخَاّی
ًوَد کِ دس  1پشًٍذُ اػتشاؼ هَسدقثَل ٍاقغ ٍ هجاصات دسجِ  ٍ 9دسجِ  1تؼییي ضذ .دس  1پشًٍذُ ًیض سد تجذیذًظشخَاّی غَست گشفت.
(دس ضؼثِ یک دادگاُ) ًیض یک هَسد اػتشاؼ ٍ دسخَاست تجذیذًظشخَاّی ضذ کِ دادگاُ سأی تِ هجاصات دسجِ  9داد.
دس دٍسُ چْاسم ،اص سَی سیاست کاًَى اػتشاؼ ٍ دسخَاست تجذیذًظشخَاّی غَست ًگشفت.

رپونده اهیجریانیباقیماندهاز دوره پنجمهبتفکیک گزارشو ش کایت؛
در حال حاضر  49پرونده جریانی از دوره پنجم باقی مانده که شامل  92گسارش و  93شکایت می باشد.
اص  91گضاسش جشیاًی تاقی هاًذُ 51 ،گضاسش هشتَط تِ سال  ٍ 91تؼذاد  11گضاسش هشتَط تِ سال  94است.
اص  51گضاسش سال  ،91تؼذاد  9گضاسش هشتَط تِ کویسیَى تاصسسی کاًَى ٍ  7گضاسش هشتَط تِ دادگاُ ّا ٍ...
ٍ اص  11گضاسش سال  ،94تؼذاد  1گضاسش هشتَط تِ کویسیَى تاصسسی کاًَى ٍ  11گضاسش هشتَط تِ دادگاُ ّا ٍ ...هی تاضذ.

رپونده اهیجریانیدادیارانردپایاندورهپنجم
کل پشًٍذُ ّای جشیاًی تاقی هاًذُ دس پایاى دٍسُ پٌجن  49فقشُ ،ضاهل  91پشًٍذُ هشتَط تِ سال  ،94تؼذاد  19پشًٍذُ هشتَط تِ سال ،91
تؼذاد  9پشًٍذُ هشتَط تِ سال  ٍ 91تؼذاد  1پشًٍذُ هشتَط تِ سال  99هی تاضذ .ایي پشًٍذُ ّا تِ ضشح ریل دس دست دادستاى ٍ دادیاساى
هحتشم هی تاضذ؛

49

پرونده های جریانی در پایان دوره پنجم
غالهشضا اتحادیِ

دادستاى

1

سؼیذ اقثالی

دادیاس

7

حسیي تاصیک

دادیاس

8

هحوذ تشخَاًِ

دادیاس

8

صسی سجَدی

دادیاس

9

اتشاّین ضاّشخ آتادی

دادیاس

1

اهیذ کفاش

دادیاس

51

حسیي هقػَدلَ

دادیاس

51

 نکته اوّل؛

آهاسّای هَجَد ٍ حضَس هَثش اػضای هحتشم دادسشا دس هحل کاًَى دس ایي هذتً ،طاى اص دٍسُ ای پُشکاس تشای دادسشا
است ٍ فؼالیت ّای اًجام ضذُ ًیض قاتل تقذیش .اهّا تِ ًظش هی سسذ تشخی اص دادیاساى هحتشم کِ ظاّشاً تٌا تِ هطغلِ صیاد ،قادس
تِ غشف ٍقت هٌاسة دس هحل دادسشا جْت سسیذگی تِ پشًٍذُ ّای اسجاػی ًثَدُ اًذ تِ ًَػی سًٍذ سسیذگی آى
پشًٍذُ ّا سا گاّاً تا کٌُذی هَاجِ ٍ دس ًْایت ًیض هٌجش تِ تواس ّای هکشس تلفٌی اص سَی تشخی اص ضاکیاى ٍ حضَس
هذاٍم آًاى دس هحل دادسشا جْت پیگیشی گشدیذ ٍ اقٌاع آًاى تَسظ دفتش دادسشا سا تؼضاً تا دضَاسی هَاجِ ساختِ تَد.

 نکته دوّم؛

تا تخػیع یک کاسهٌذ جْت اهَس دفتشی دادسشا اص اتتذای سال  ،92ایي اهَس تِ غَست غحیح تش دس ایي دٍسُ اًجام
ضذ کِ اصجولِ آى هی تَاى تِ اتالؽ غحیح تشاتش قاًَى تِ هحل سکًَت اضخاظ ،اتالؽ تِ دادستاى ٍ سئیس کاًَى تشاتش
هادُ  15قاًَى استقالل ،ثثت تواهی ضکایت ّا ٍ اسسال تِ هَقغ هکاتثات ٍ ثثت قشاسّا ٍ ًیض تْیِ آهاسّای هٌظن تِ جْت
تشسسی ًقاط ضؼف ٍ اص تیي تشدم هَاًغ اضاسُ کشد.

 نکته سوّم؛

تا تَجِ تِ اجشای فاص یک اتَهاسیَى اداسی کاًَىً ،اآضٌاتَدى تا ایي ًشم افضاس ،عی تواس ّای تلفٌی هکشس تا ضشکت
پطتیثاى (دس ضیشاص) ،هشاحل اتتذایی ثثت پشًٍذُ ّا (اص اتتذای سال  )96آغاص ٍ ّوچٌیي تشخی اص اضکاالت ًشم افضاس ًیض تِ
ایي ضشکت هٌؼکس ٍ اص سَی آًاى ًیض ًسثت تِ سفغ ًَاقع اػالم ضذُ ،اقذام گشدیذ .تاکٌَى اعالػات هشتَط تِ 17
پشًٍذُ سال  96دس اتَهاسیَى ثثت ٍ عی سٍصّای آتی ًیض سؼی خَاّذ ضذ پشًٍذُ ّای جشیاًی سال جاسی تِ تشتیة
ٍسٍد تِ دادسشا ،ثثت ضَد.
ًکتِ آًکِ ،تا تَجِ تِ قاتلیت ایي ًشم افضاس تشای دستشسی اػضای دادسشا (اػن اص دادستاى ٍ دادیاساى هحتشم) جْت
سسیذگی آًالیي تِ پشًٍذُ ّای اسجاػی خَد ،دس ّش هکاى ٍ صهاًیّ ،وچٌیي تا تَجِ تِ تؼذد فیلذّای هختلف دس آى،
تَجِ تِ آهَصش ایي اػضا ،اهشی ضشٍسی ٍ اجتٌاب ًاپزیش است ٍ اهیذ آى هی سٍد تا ًگاُ جذی تش تِ ایي هَضَع ،گاهی
هَثش دس الکتشًٍیکی ضذى تواهی اهَس کاًَى اصجولِ دادسشا تشداضتِ ضَد. / .

