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چکیذُ
هیبًزیگشی ویفشی ثٌَِٓاى یه سٍؽ ربیگضیي حل ٍ فلل اختالف ،هوىي اػت دس هَسد توبم رشاین ٍ یاب توابم
ثضُ دیذگبى وبسثشد ًذاؿتِ ثبؿذ وِ ایي هَهَّ ،دس ٍّلِی اٍل ثؼتگی ثِ ػیؼتن حماَلی وـاَس هاَسد ًِاش داسد
ثٔالٍُ ػیؼتنّبی هختلف حمَلی ،سٍؽ ٍاحذی سا ثشای احبلِی پشًٍذُ ثِ هیابًزیگاشی ویفاشی ثشًوایگضیٌٌاذ
ثؼتِ ثِ ػیؼتن لوبیی ّش وـَس ،پشًٍذُ ویفشی هایتَاًاذ تَػاي پلایغ دس ّوابى هشحلاِی هماذهبتی ،تَػاي
دادػتبى ،لبهی ٍ یب حتی هزشیبى حىن هبًٌذ همبهبت صًذاى ثِ هیبًزیگشی احبلِ ؿذُ ٍ یب حتی تَػي آًْب ارشا یب
ًِبست ؿًَذ دس حمَق ایشاى ثیـتشیي اهىبى احبلِ پشًٍذُ ثِ هیبًزیگشی ویفشی ،ثش ًجاك هابدُ  82لابًَى آیایي
دادسػی ویفشی هلَة  ،1392دس رشاین تٔضیشی دسرِ  8ٍ 7ٍ6اػات واِ لبثال تٔلیاك ّؼاتٌذ اگشناِ دسًِابم
حمَلی ایشاى وِ هتبحش اص دیذگبُ ّبی فمْی اػت ،ایي اهىابى دس راشاین هؼاتَرت للابف ٍ دیابت ٍ ًیاض تٔاذاد
هحذٍدی اص رشاین هؼتَرت حذ ًیض ٍرَد داسد دس حمَق اًگلؼتبى رشائن اص حیج آئیي دادسػی ویفشی ثِ راشاین
اختلبسی ،رشاین تَام ثب ویفشخَاػت ٍ رشاین ٍارذ ّش دٍ رٌجِ تمؼاین ثٌاذی های ؿاًَذ واِ دس كاَست ٍراَد
ؿشایي الصم ،دس ّش ػِ هَسد اهىبى احبلِ پشًٍذُ ثِ هیابًزیگاشی ویفاشی ٍراَد داسد دس ًِابم حماَلی ثشخای اص
وـَسّبی دیگش هخل ثلظیه ًیض ،اهشٍصُ ثشاػبع لبًَى هلَة  22رَى ػبل  ،2005یه فشایٌذ هیبًزیگشی هی-
تَاًذ ثِ تمبهبی ًشفیي دَٓی ،دس توبم هشاحل فشایٌذ ویفشی ،هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد حتای ثٔاذ اص هحبوواِ ٍ دس
ًَل ارشای هزبصات ًیض ،هبًٔی ثشای اسربّ ثِ هیبًزیگشیٍ ،رَد ًذاسد
ٍاشگاى کلیذی :هیبًزیگشی ویفشی ،ثضُ دیذُ ،ثضُوبس ،رشاین اًفبل ،حمَق اًگلیغ ،حمَق ثلظیه
 1اػتبدیبس گشٍُ حمَق داًـگبُ گیالى
 2وبسؿٌبع اسؿذ حمَق رضا ٍ رشم ؿٌبػی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ سؿت
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همذهِ
یىی اص اًتمبدات اػبػی ٍاسد ثش ولیت ًِبم ٓذالت ویفشی گشاًی ٍ ّضیٌِثش ثَدى آى اػت هٌتمذیي
هٔتمذًذ وِ ًِبم ٓذالت ویفشی دس ٓیي اًزبم ػشهبیِگزاسی والى هبلی ٍ اًؼبًی  ،دس تحمك ٓذالت
ٍ حل هٔوبی ثضُ وبسی ثِ تَفیك نٌذاًی دػت ًیبفتِ اػت ؿبیذ ثتَاى یىی اص ایي ٓلل ًبوابهی سا،
حزن ثبالی پشًٍذُّبیی داًؼت وِ ػٌگیٌی آىّب ،فشكت ّشگًَِ اثتىبس ٓولی سا اص ًِابم ویفاشی ٍ
لوبیی ػلت وشدُ اػت ایي اًتمبدات ،ثبٓج گؼتشؽ ًَٓی ٓذالت هلابلحِای یاب ػبصؿای ثاِ ًابم
"ٓذالت تشهیوی" ؿذُ اػت وِ سهبیت ٍ تَافك ًشفیي دَٓیٌٓ ،لش اػبػی ٍ اكالی ایاي گاشایؾ
هحؼَة هیؿَد
ٓذالت تشهیوی "فشایٌذی اػت وِ دس آى ولیِ وؼبًی وِ دس ساثٌِ ثب رشم خبف ػْوی داسًاذ،
گشد ّن هی آیٌذ تب ثِ ًَس رؤی دس ساثٌِ ثب نگًَگی ثشخَسد ثب آحبس ٍ ًتبیذ رشم ٍ هـىالت ًبؿی
اص آى ثشای آیٌذُ تلوین گشفتِ ٍ ساُ حل ثیبثٌذ" (غالهی  )40 :1382 ،ثِ هَرت اكل  2لًٌْبهاِ
اكَل پبیِ دس ثِ وبس گیشی ثشًبهِّبی ٓذالت تشهیوی ،هْنتشیي فشایٌذّبی تشهیوی ؿبهل :هیبًزی-
گشی ویفشی ،آؿتیً ،ـؼتّبی گشٍّی ٍ خبًَادگی ٍ حلمِّبی تٔییي هزبصات ،هیثبؿاذ واِ ایاي
لٌْ ًبهِ ثِ وـَسّبی ٓوَ ،تَكیِ هیوٌذ تب اص ایي فشایٌذّب دس ًِبم ٓذالت ویفشی خَد ،اػاتفبدُ
ًوبیٌذ
ثذٍى تشدیذ یىی اص هْنتشیي ٍ ثب ػلیمِتشیي سٍؽّبی ارشای ٓاذالت تشهیوای ،هیابًزیگاشی
اػت وِ اص ًیوِ دٍم دِّ ّفتبد لشى ثیؼتن هیالدی تبوٌَى ،هَسد اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت (ّوبى،
 )45ربیگبُ ایي فشایٌذ دس حَصُ ٓذالت غیش سػوی ثب تَرِ ثاِ نگاًَگی پازیشؽ آى دس ًِابمّابی
هختلف ،آوبل آى دس حَصُ ٓذالت غیش سػوی ٍ ًیض هشاحل هختلف دادسػی ،هتفابٍت ثاَدُ ٍ های-
تَاًذ ثِ ٌَٓاى فشایٌذی هٌٌٔف دس ّش هشحلِ اص دادسػی لبثل آوبل ثبؿذ (آؿَسی)287 :1382 ،
آئیيًبهِ هیبًزی گشی دس اهاَس ویفاشی هلاَة  1394دس حماَق داخلای ایاشاى ،هیابًزیگاشی سا
فشایٌذی تٔشیف وشدُ اػت وِ "ًی آى ثضُ دیذُ ٍ هتْن ثب هذیشیت هیبًزی گش دس فوابی هٌبػات
دس خلَف ٓلل ،آحبس ٍ ًتبیذ رشم اًتؼبثی ٍ ًیض ساُّبی رجشاى خؼبست ًبؿی اص آى ًؼجت ثاِ ثاضُ-
دیذُ ٍ هتْن گفتگَ ًوَدُ ٍ دس كَست حلَل ػبصؽ ،تْٔذات ٍ حمَق ًشفیي تٔییي هایگاشدد"
غیش الضام آٍس ثَدى سای هیبًزی گش ٍ غیش تشافٔی ثَدى فشایٌذ ،اص خلَكیتّبیی اػت ثبٓج تفابٍت
هیبًزیگشی ثب ًْبدّبی هـبثِی دیگشی ّوچَى ًْبد داٍسی ٍ كلح ٍ ػبصؽ ؿذُ اػت
ؿبیبى روش اػت وِ هیبًزیگشی ویفشی ثٌَِٓاى ؿبخقتشیي سٍؽ دس فشایٌذ ٓاذالت تشهیوای
حبٍی ٍیظگیّب ،اّذاف ٍ هٌبلت لبثل ثِ روش ثؼیبسی اػت وِ ایاي همبلاِ للاذ ٍسٍد ثاِ آىّاب سا
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ًذاسد ّذف ایي ًَؿتبس تٌْب ثِ پشداختي ثِ هٔیبسّب ٍ ؿشایي آوبل ایاي فشایٌاذ دس حماَق ویفاشی
ایشاى ٍ همبیؼِی آى ثب وـَسّبی هَسد ثحج اػت
تزشثِ هفَْم هیبًزیگشی لجل اص ؿشٍّ ٓوذُ دس اًگلیغ ٓوالً ثِ اٍایل دِّ  1970ثش هیگاشدد
) (Mark S. Umbreit , 2001: 235لیىي اص اٍایل دِّ  1980پشٍطُ ّبی هختلف دس اًگلایغ ٍ
ٍلااض ثااِ دًجاابل اػااتفبدُ اص هیاابًزیگااشی لشثاابًی  -هشتىاات ثااذٍى اػاابع تمٌیٌاای ثَدًااذ
25).

2005:

GHETTI,

SIMONA

and

MESTITZ

(ANNA

ایي وـَس ثٔذ اص ٍسٍد ٓذالت تشهیوی ثِ ثشیتبًیب دس ػبل ُ ،1980شفیتّبی رذیاذی سا دس حماَق
خَد ثشای ثِوبسگیشی هیبًزیگشی دس اهَس ویفشی ایزبد ًوَد اٍلیي هؤػؼِ هیبًزیگشی دس حمَق
اًگلیغ ،ثٌَِٓاى یه هؤػؼِ پلیغ هحَس ،ؿشٍّ ثِ وبس وشد ثٔذ اص آى ،لبًَى سم ٍ اًحشاف دس ػبل
 ،1998ثِ اػتفبدُ اص نٌیي سٍؽّبییٍ ،رِْ لبًًَی ثخـیذ اگش نِ اًگلؼتبى اص پیـگبهبى ٓاذالت
تشهیوی ًجَدُ ،اهب اهشٍصُ دس ایي وـَس لبثلیتّب ٍ صهیٌاِّابی هٌبػاجی ثاشای گؼاتشؽ ٍ تواویي
ٓولىشد هٌبػت آى ثٍِیظُ دس ػبیِی همشسات رذیذ ٍرَد داسد ٍ هَػؼبت هیبًزیگاشی صیابدی دس
ثشیتبًیب ٍرَد داسًذ وِ ثِ كَست هؼتمین ٍ یب غیشهؼتمین ثاِ حال ٍ فلال اختالفابت دس خابسد اص
هحیي دادگبُّب هیپشداصًذ
دس ثلظیه ًیض ثشای اٍلیي ثبس ،دس اٍاخش ػبل  ،1980ثشًبهِ هیبًزی گشی ویفشی ثاشای هزاشهیي
رَاى ًشح سیضی ؿذ ثتذسیذ دس ػبل  1990ایي ثشًبهِّب ثشای رشاین خفیف استىبثی تَػاي افاشاد
ثضسگؼبل ًیض ،پیـٌْبد گشدیذ اگش نِ فشایٌذ هیبًزیگشی دس ایي وـَس ،ثلَست هؼتمل اص ػیؼاتن
لوبیی ٓول هیوٌذ ،اهب ًتیزِی آى هیتَاًذ  -دس كَست پزیشؽ تَػاي لبهای پشًٍاذُ  -فشایٌاذ
لوبیی سا تحت تبحیش لشاس دّذ )(Droogenbroeck, 2010: 1
دس حمَق ایشاى ،تب لجل اص تلَیت لبًَى آئیي دادسػی رذیذ ،هیتَاًؼتین هبدُ ی  195اص لبًَى
آئیي دادسػی ویفشی هلَة 1378سا ،اػبع ٍ هزشای هٌبػجی ثشای ًْبدیٌِ ًواَدى هیابًزیگاشی
ویفشی دس رشاین لبثل گزؿت تلمی وٌین ایي هبدُ ثِ لوابت دادگابُّاب تَكایِ هایواشد ،واِ دس
هَاسدی وِ اهىبى ثشلشاسی كلح ٍرَد داسد ،وَؿؾ ٍ رْذ الصم سا دس صهیٌِ اكالح رات الجیي اًزبم
دٌّذ الجتِ لحي ایي هبدُ ،یه لحي دػتَسی ًجَد ٍ دس كَست اهتٌبّ لوبت ًیضّ ،یچ گًَِ هوبًت
ارشایی دس ًِش گشفتِ ًـذُ ثَد اهب ثٔذ اص ارشائی ؿذى لبًَى آئیي دادسػی ویفشی ًاَیيٍ ،هأیت
تب حذٍد صیبدی ثْتش خَاّذ گـت لبًَى آئیي دادسػای ویفاشی هلاَة  ،1392ثاِ دلیال ًگاشؽ
تشهیوی ،حبٍی ُشفیتّبی ثیـتشی ثشای سرَّ ثِ هیبًزیگشی اػت هْنتشیي آًْب هابدُ  82ایاي
لبًَى اػت وِ همشس هیداسد" :دس رشاین تٔضیشی دسرِ  8 ٍ7 ٍ 6وِ هزبصات آًْب لبثل تٔلیك اػات،
همبم لوبیی هیتَاًذ ثِ دسخَاػت هتْن ٍ هَافمت ثضُ دیذُ یاب هاذٓی خلَكای ٍ ثاب اخاز تابهیي
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هتٌبػت ،حذاوخش دٍ هبُ هْلت ثِ هتْن ثذّذ تب ثشای تحلیل گزؿات ؿابوی یاب رجاشاى خؼابست
ًبؿی اص رشم الذام وٌذ ّوچٌیي همبم لوبیی هیتَاًذ ثشای حلَل ػبصؽ ثیي ًشفیي ،هَهاَّ سا
ثب تَافك آًبى ثِ ؿَسای حل اختالف یب ؿخق یب هَػؼِ ای ثشای هیبًزیگشی اسرابّ دّاذ هاذت
هیبًزیگشی ثیؾ اص ػِ هبُ ًیؼت "
 .1هیاًجیگری کیفری بِ عٌَاى یک رٍش ٍ فرایٌذ کلی در هَرد توام جراین ٍ یا توام بسُ
دیذگاى ٍ بسُ کاراى
وبسثشد ًذاؿتِ ٍ هٔیبسّبی هتفبٍتی سا دس صهیٌِ احبلِ ی پشًٍذُ ّب ثِ هیابًزیگاشی ویفاشی ٍراَد
داسد اص ایي سٍیّ ،ش ثشًبهِ ی هیبًزیگشی هٌبثك ثب حمَق داخلی آى وـاَس ،هاَاثي ٍ هٔیبسّابی
خبف خَد سا دس اًتخبة پشًٍذُّب رْت اسربّ ثِ هیبًزیگشی داسد ثٔالٍُ صهبى اسرابّ ٍ ًْبدّابی
اسربّ دٌّذُ دٓبٍی ثِ ًْبدّبی هیبًزیگشی اص هجبحج هْن هشثَى ثِ ًْبد هیبًزیگاشی اػات واِ
هیثبیؼت هَسد هٌبلِٔ لشاس گیشد اص ایي سٍی دس ایي همبلِ ػٔی گشدیذُ اػت تب ٓاالٍُ ثاش ثشسػای
اهىبى احبلِ پشًٍذُ ثِ هیبًزیگشی دس رشاین هختلف ٍ ًیض هٔیبسّبی ؿخلی آوبل هیابًزیگاشی،
ثب تحلیل هبدُ  82لبًَى آئایي دادسػای ویفاشی هلاَة  ، 1392ثاِ رضئیابت ٍ ًحاَُ ی احبلاِی
پشًٍذّبی ویفشی ثِ ًْبدّبیی ّوچَى هیبًزیگشی دس آئیي دادسػای ویفاشی ایاشاى ،تاب حاذٍدی
پشداختِ ٍ ثب هٌبلِٔ تٌجیمی همشسات هشثَى ثِ ایاي ًْابد دس وـاَسّبی اسٍپابیی پیـاشٍّ ،وچاَى
اًگلؼتبى ٍ ثلظیه ،ثِ نـن اًذاص ثْتشی دس صهیٌِ ثىبسگیشی ایي سٍؽ رابیگضیي ،دس حماَق ایاشاى
دػت یبثین
 .2للورٍ اعوال هیاًجیگری کیفری
لبًَى هزبصات اػالهی هلَة 1392رشاین سا ثِ  4دػتِ تمؼینثٌذی هیوٌذ رشاین حذی ،راشاین
هؼتَرت للبف ،رشاین هؼتَرت دیبت ٍ تٔضیشات دس ایي لؼوت ثِ اسصیبثی اهىبى احبلِی پشًٍذُ
ثِ هیبًزیگشی ویفشی دس ّش یه اص رشاین ثب ثشسػای هاذاسن ٍ هؼاتٌذات فمْای هَراَد دس ایاي
صهیٌِ هیپشداصین
 .1.2هیاًجیگری در جراین حذی
دس صهیٌِ ؿفبٓت ٍ هیبًزیگشی دس حذٍد الْی سٍایبت هتٌبلوی ٍرَد داسد پبسُای اص سٍایابت ًابُش
ثش ًفی ؿفبٓت دس حذٍد الْی ثًَِس هٌلك ّؼتٌذ اص اهبم كابدق (ّ) سٍایات ؿاذُ واِ سػاَل اهلل
(ف) اص ؿفبٓت دس حذٍد ًْی وشد ٍ فشهَد« :وؼیوِ دس حذی اص حذٍد خذا پبیوشدی وٌذ تب آى سا
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ثبًل ػبصد ٍ دس اثٌبل حذٍد خذا ثىَؿذ ،خذا اٍ سا دس سٍص سػتبخیض ٓزاة خَاّاذ واشد » ثشخای اص
سٍایبت تٌْب حبوی اص ًفی پبیوشدی ٍ هیبًزی گشی ثٔذ اص الشفْ الی الحبون (هشارِٔ ثِ دػتگبُ لواب)
ّؼتٌذ اص رولِ اص اهیشالوَهٌیي (ّ) ًمل ؿذُ وِ فشهَد :ؿفبٓت دس حاذٍد الْای ،اگاش ثاِ حماَق
هشدم هشثَى اػت ،هبًٔی ًذاسد ٍ لجل اص دادخَاّی ًضد حبون اص آًْب هیتَاى تمبهبی ثخـاؾ واشد
اهب نَى حذ ًضد اهبم ثشدُ ؿذ ،ؿفبٓت هَحش ًیؼت ٍ ثٔوی اص سٍایبت ًیض همیذ رَاص هیبًزی گاشی
ٍ ؿفبٓت ،دس هَاسدی ّؼتٌذ وِ اهابم هبلاه ٓفاَ هایثبؿاذ (حؼایٌی )20-22 :1378 ،آًچاِ اص
هحتَای لبًَى هزبصات اػالهی ایشاى وِ هتبحش اص ّویي دیذگبُّبی فمْی اػت ثشهی آیذ ایي اػات
وِ ًِش اٍل یٌٔی ًفی هٌلك ؿفبٓت ٍ پابیوشدی دس حاذٍد ،پزیشفتاِ ًیؼات اهاب ًِاش دٍم ٍ ػاَم
پزیشفتٌی اػت ثِ ٌَٓاى ًوًَِ ثشاػبع هابدُ  255لابًَى هزابصات اػاالهی ػابل  1392دس راشم
حذی لزف وِ رٌجِ حك الٌبػی دس آى غلجِ داسد ،تٔمیت ٍ ارشای حذ هٌَى ثِ هٌبلجِ كبحت حك
یٌٔی همزٍف اػت ثٌبثشایي اگشثِ ّش ًشیمی هلبلحِای ثیي ًشفیي كَست پزیشد ٍ ،همزٍف دس ّش
هشحلِای اص سػیذگی گزؿت ًوبیذ ،حؼت هَسد تٔمیت ،سػیذگی ٍ اراشای هزابصات حاذ هَلاَف
خَاّذ ؿذ ثٌبثشایي اهىبى هیبًزی گشی دس ایي رشم ٍرَد داسد
رشم حذی دیگشی وِ دس آى رٌجِ حكالٌبػی غبلتتش اػت ٍ تب حذٍد صیابدی اهىابى هیابًزی-
گشی ٍ ػبصؽ دس آى ٍرَد داسد ،رشم ػشلت حاذی اػات ثشاػابع هابدُ  268اص لابًَى هزابصات
اػالهی ػبل  ،1392تب صهبًی وِ هبل ثبختِ ؿىبیتی سا هٌشح ًىشدُ ثبؿاذ واِ دس هتاَى فمْای ثاِ
(سفْ االهش الی الحبون) تٔجیش هیؿَد ٍ یب تب لجل اص احجبت ػشلت ،ػابسق سا ثجخـاذ ٍ یاب هابل سا ثاِ
ػبسق ّجِ ًوبیذ ،حذ حبثت ًـذُ ٍ هَهَّ آى هٌتفی هیؿَد ثٌابثشایي هابًٔی ّان ٍراَد ًخَاّاذ
داؿت وِ ًشفیي لجل اص سػیذى پشًٍذُ ثِ دػت لبهی دس هشاحل تٔمیت ثب یىذیگش ثِ ّش ًشیاك اص
رولِ هیبًزیگشی ،هلبلحِ ًوبیٌذ ثٔالٍُ ثٔذ اص ًشح ؿىبیت ٍ سػیذى پشًٍذُ ثِ دػت لبهی ٍ تاب
لجل اص احجبت رشم ثب توله هبل هؼشٍلِ اص ػَی ػبسق اص ًشیك ٓمَد هٔبٍهی هبًٌذ ثیاْ ،هلابلحِ
ثبٓج ػمَى حذ خَاّذ ؿذ ثٌبثشایي هبًٔی ٍرَد ًذاسد وِ دس ایي هَاسد ًاشفیي ثاِ هیابًزیگاشی
احبلِ ؿًَذ " لزا دس حَصُ رشائن ٓلیِ اهَال  ،ؿشیٔت اػالم هوي پزیشؽ تئَسی ّبی ((ػاضادّی))
ٍ (( ثبصدّی)) ؿیَُ (( ٓذالت تشهیوی)) سا ًیض هَسد تَرِ لشاس دادُ اػت" (سّبهی)156 :1385 ،
ثحج هیبًزیگشی دس هَسد آى دػتِ اص رشاین حذی وِ ٓلیِ ٓفت ٍ ًبهَع ّؼتٌذ ،هبًٌاذ صًاب،
لَاى ،هؼبحمِ ،لَادی هٌبػت ًویثبؿذ صیشا اص یه ًشف دس هَاسد ثؼیبسی اصایي رشاین ثضُ دیاذُ ٍ
هزٌی ٓلیِ ٍرَد ًذاسد ٍ ّش دٍ ًشف دَٓی دس ٍالْ ثضُ وابس ّؼاتٌذ ٍ اص ًاشف دیگاش ،لبًًَگازاس
اػالهی ثب تشفٌذّبی گًَبگَى ػٔی دس هخفی هبًذى ایي رشاین ثِ دالیل هختلف داسد ثِ ًَس ولای
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دس ایي رشاین رٌجِ حك الْی لَیتش اص رٌجِ حك الٌبػی اػت دس هَسد رشم حذی ؿشة خواش ّان
ثِ دلیل فمذاى ثضُ دیذُ ،هَهَّ هیبًزی گشی اكال" لبثل ًشح ًیؼت
دس هَسد رشاین حذی هحبسثِ ٍ افؼبد فی االسم ًیضّ ،ش نٌذ رٌجِ حك الٌبػی ًیض دس هَسد ایي
رشاین هفشٍم اػت اهب ثِ دلیل آىوِ ایي رشاین اػبع اهٌیت ربهِٔ سا هَسد تٔشم لشاس دادُاًاذ ٍ
هخل اهٌیت ٍ آػبیؾ ٓوَهی هشدم هیثبؿٌذ ،لبًَىگزاس هحلای ثاشای ٓفاَ كابحت حاك دس ًِاش
ًگشفتِ اػت ثٌبثشایي اص آًزب وِ گشایؾ لبًًَگزاس اػاالهی دس ایاي هاَسد تَراِ ثاِ هلالحتّابی
ارتوبٓی ثَدُ اػت ،ایي رشم سا غیش لبثل ٓفَ ٍ ثخـؾ ٍ هلبلحِ للوذاد هیًوبیاذ ثاب ایاي ٍراَد
ؿىی ًیؼت وِ رٌجِّبی حكالٌبػی ایي رشم ثیي ًشفیي لبثل هلبلحِ ٍ ػبصؽ یب هیابًزیگاشی
اػت (ّوبى)158 :
ثٌبثشایي تٌْب دس ایي دٍ رشم حذیوِ رٌجِ حك الٌبػای آى غلجاِ داسد لبثلیاتّابی الصم ثاشای
هیبًزیگشی ٍرَد داسد دس ثمیِ هَاسد ثب اػتٌبد ثِ هبدُ  219اص لبًَى هزبصات اػالهی ػابل ،1392
دادگبُ ًویتَاًذ ویفیت ٍ ًَّ ،هیضاى حذٍد ؿشٓی سا تغییش یب هزبصات سا تملیل دّذ یب ػبلي ًوبیذ
 .2.2هیاًجی گری در جراین هستَجب لصاظ ٍ دیات
دس هَسد رشائن ٓلیِ اؿخبف ،ثضُ دیذُ ًمؾ هَحشی ّن دس هشحلِ تٔمیت لوبیی ٍ تٔییي هزابصات،
ٍ ّن دس هشحلِ ارشای هزبصات داسد ثِ ّویي دلیل دس وتت فمْی ٍ ثِ تجاْ آى دس لابًَى هزابصات
اػالهی ایشاى دس ٌّگبم ثحج سارْ ثِ لتل ٓوذی ،فلل هؼتملی ثِ ؿشایي هذٓی اختلابف یبفتاِ
اػت (وتبة ػَم ٍ نْبسم اص لبًَى هزبصات اػالهی) پغ اص احجبت رشم ٍ تٔییي هزبصات هزشم ًیض،
ّن اص حیج للبف ًفغ یب للبف ٓوَ ٍ یب تجذیل آى ثِ دیِ (پشداخت خؼابست ثاِ ثاضُ دیاذُ یاب
خبًَادُ اٍ) ثبص ّن ًمؾ اكلی سا ،ثضُ دیذُ ثشْٓذُ داسد ٍ لبهی دادگبُ هؼاتمال" ٍ ثاذٍى تَراِ ثاِ
ًِش هذٓی خلَكی ،حك كذٍس حىن هزبصات للبف یب تجذیل آى ثِ دیِ سا ًاذاسد دس هاَسد ػابیش
كذهبت ثذًی غیش اص لتل ٓوذی ًیضًِ ،ش ؿشیٔت اػالم ّویي اػت یٌٔی دس كَست ٓواذی ثاَدى
رشم  ،هزٌی ٓلیِ ًمؾ اكلی سا دس تٔمیت ،احجبت ٍ تٔیایي هزابصات داسد (سّابهی-161 :1385 ،
 )157ثِ ًَس ولی ،ثِ ایي دػتِ اص رشاین ،وِ تٔمیات ٍ هزابصات هشتىات هَواَل ثاِ دسخَاػات
هتوشس اص رشم اػت ٍ ثب اًلشاف اٍ ،تٔمیت ٍ یاب اراشای هزابصات هَلاَف هایؿاَد(( ،راشاین لبثال
گزؿت)) اًالق هیگشدد ثٌبثشایي ایي اهىبى ٍرَد خَاّذ داؿت تب ثب تَػل ثِ سٍؽّابی هلابلحِ-
گشایبًِ ّوچَى هیبًزیگشی ثیي ًشفیي ثضُ دیذُ ٍ ثضُ وبس ،دس ایي گًَِ رشاین ثاِ كالح ٍ ػابصؽ
دػت یبفت حتی پغ اص لٌٔیت حىن كبدسُ ًیض ،فشكت ایزبد كلح ٍ ػبصؽ ٍ رلت سهابیت ثاضُ
دیذُ یب ٍاسث همتَل ٍرَد داسد
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ثب تَرِ ثِ ّویي اهش اػت وِ دس روَْسی اػالهی ایشاىٓ ،لی سغان تلاَیت لابًَى للابف دس
ػبل  ٍ 1361هتٔبلت آى لبًَى هزبصات اػالهی دس ػبل  1370تبوٌَى ،ثِ ًذست للبف ٓوَ اًزبم
ؿذُ اػت ٍ ثب تَرِ ثِ ؿشایي خبف ارشای للبف اص یه ًشف ٍ ًمؾ هلبلحِ ثضُ دیذُ ٍ ثضُ وابس
ٍ ٍػبًت الَام ٍ خبًَادُّبی ًشفیي اص ًشف دیگشٓ ،وال" اوخش لشیت ثِ اتفبق كذهبت ثذًی ٓوذی
دس لبلت پشداخت دیِ ٍ ایزبد ػبصؽ ٍ هلبلحِ خبتوِ یبفتِ اػت ثٔاالٍُ هاَاسد صیابدی اص ثخـاؾ
لبتل دس پبی نَثِی داس ،تَػي اٍلیبی دم همتَل ،وِ گبّی ثاب ٍػابًت افاشاد ٍ ثضسگابى هحلای دس
ربهِٔ ایشاًی كَست هیگیشد سا ،هایتاَاى ًوًَاِّابی ٓولای اص هیابًزیگاشی ویفاشی دس راشاین
هؼتَرت للبف ٍ دیبت دس ًِبم لوبیی ایشاى داًؼت وِ ثب تَرِ ثِ فشٌّگ كلح پزیش ایشاًای ایاي
آهبس سٍص ثِ سٍص دس حبل افضایؾ اػت
ّش نٌذ وِ دس هبدُ  612لبًَى هزبصات اػالهی ،دس هَاسدی وِ للبف كَست ًگشفتِ ثبؿذ ،ثاِ
رْت سٓبیت هللحت ٍ ٓذم اخالل دس ربهِٔ ثشای لبتل هزبصات تٔضیشی دس ًِش گشفتاِ ؿاذُ ،اهاب
ایي هؼئلِ ًـبًگش غیش لبثل گزؿت ثَدى رشاین هؼتَرت للبف ًیؼات ثلىاِ هزابصات اكالی آى
یٌٔی للبف ،لبثل گزؿت اػت
 .3.2هیاًجی گری در جراین تعسیری
ادلِ ٍ هذاسن هَرَد ثِ حذ وبفی حىبیتگش آى اػت وِ ٍػبًت ٍ هیبًزیگشی دس رشائن تٔضیاشی
ًِ تٌْب هزبص ؿوشدُ ؿذُ ،ثلىِ آى سا ٓولی ًیىَ ٍ ػضاٍاس داًؼتِاًذ هـشٍٓیت ؿافبٓت ٍ هیابًزی
گشی دس تٔضیشات اص ٍیظگیّبی ػیبػت رٌبیی اػالهی اػت وِ هَسد تأویذ حماَق داًابى اػاالهی
لشاس گشفتِ اػت ،نشا وِ توبیل ثِ پَؿیذگی صؿتیّبی ًْبى هؼلویي ٍ حفاَ حیخیات ارتوابٓی،
ؿشف ٍ ٍربّت آىّب ٍ ًیض ثیٓاللگی دس توؼه ثِ ویفش اص ػَی ؿبسّ هَسد اتفبق هَلفیي اػاالهی
اػت (كبدلی)7 :1373 ،
اهب پشػؾ هٌشح ؿذُ ایي اػت وِ آیب دس توبهی رشاین تٔضیشی اهىبى هیبًزیگشی ٍراَد داسد
ٍ توبهی پشًٍذُّبی ویفشی سا هیتَاى ثِ ًْبدّبیی نَى هیبًزیگشی اسربّ داد ٍ یاب هبًٌاذ راشاین
حذی ،دس ثٔوی هَاسد اهىبى هیبًزیگشی ٍ هذاخلِ ٍرَد داسد ٍ دس ثٔوی هَاسد ایي اهش اهىبىپزیش
ًخَاّذ ثَد ثشای سػیذى ثِ پبػخ ثبیذ لجل اص ّش نیض ثِ ثشسػی رشاین تٔضیشی ًجك لَاًیي ویفشی
دس حمَق ایشاى ،ثپشداصین
یىی اص هْنتشیي ًَآٍسیّبی ٍ تحَالت كَست گشفتِ دس لبًَى هزبصات اػالهی هلاَة ،1392
دسرِ ثٌذی رشاین تٔضیشی ثِ  8دسرِ ،ثشاػبع هبدُ  19ایي لبًَى اػت ثشاػبع ایي هبدُ رشهای
ثب دسرِی ثبالتش ،هزبصات ؿذیذتش سا ثیبى هیوٌذ هبدُ  82اص لابًَى آیایي دادسػای  ،1392واِ دس
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حبل حبهش هْنتشیي هحول لبًًَی ثشای هیبًزیگشی دس اهَس ویفشی هحؼَة هایؿاَد ،ثاِ همابم
لوبیی ایي اربصُ سا دادُ اػت تب دس رشاین تٔضیشی دسرِ ؿؾ تب ّـت وِ لبثل تٔلیاك ّؼاتٌذ ثاِ
ؿخق یب هَػؼِای رْت هیبًزیگشی اسربّ دّذ ثٌبثشایي للوشٍ اكلی هیبًزی گشی ثشاػبع ایاي
هبدُ رشاین تٔضیشی دسرِ  8 ٍ7ٍ 6اػت وِ ٓوذتب" ؿبهل حجغ ّابی وَتابُ هاذت (حاذاوخش تاب
دٍػبل) ،رضای ًمذی حذاوخش تب ّـتبد هیلیَى ،ؿالق حذاوخش تب ًَد ًٍاِ هاشثِ ٍ هحشٍهیاتّابی
ارتوبٓی وَتبُ هذت ،هیؿَد
دس هَسد ؿشى لبثل تٔلیك ثَدى رشاین ،هیتَاى گفات واِ لاشاس تٔلیاك تٔمیات یىای دیگاش اص
ًَآٍسی ّبی لبًَى رذیذ آییي دادسػی ثَدُ ٍ دس ساػتبی تحمك هجبحج ٓذالت تشهیوای هایثبؿاذ
الجتِ ایي لشاس ،پیؾ اص تلَیت ایي لبًَى ٍ ثِ اػاتٌبد لابًَى اكاالح پابسُای اص لاَاًیي دادگؼاتشی
هلَة ً 1356یض فبلذ هٌْ لبًًَی ثَد اهب لبًَى گزاس دس هبدُ  81لابًَى رذیاذ آیایي دادسػای دس
ساػتبی اكل هَلٔیت داؿتي یب هٌبػت ثَدى تٔمیت ،ثٌَِٓاى یىی اص ربیگضیيّبی تٔمیت ویفشی
دس اختیبس دادػتبى ثِ ٌَٓاى همبم تٔمیت لشاس دادُ اػت تب نٌبًچِ ٍی َٓالت ػَء فشایٌذ ویفاشی ٍ
هحىَهیت هتْن ًِیش اًگ هزشهیت ،آؿٌبیی ثب هحیي صًذاى ٍ ًشق استىبة رشم سا ثیـتش اص هٌابفْ
آى ثشای ربهِٔ ثذاًذ ،هیتَاًذ ،دس كَستی وِ ؿبوی گزؿت وٌاذ یاب خؼابست ٍاسدُ ثاش ثاضُ دیاذُ
تَػي هتْن رجشاى ؿَد ٍ یب ثب هَافمت ثضُ دیذُ ،تشتیت پشداخت آى دس هذت هـخلای دادُ ؿاَد،
دَٓای ٓوَهی سا هذتی ثِ حبلت تٔلیك دس آٍسد الجتِ اگش هتْن فبلذ ػبثمِ هحىَهیت هَحش ویفاشی
ثبؿذ (هْذٍیپَس ٍ حؼیيصادُ)3 :1393 ،
ثٌبثشایي دس رشاین تٔضیشی دسرِ ؿؾ تب ّـت ،ثشاػبع هابدُ  81ٍ 82لابًَى آیایي دادسػای
ویفشی هلَة ٓ ،1392الٍُ ثش ایي وِ همبم لوبیی هیتَاًاذ ثاشای سفاْ دٓاَای خلَكای هْلات
حذاوخش دٍ هبّی ثِ ًشفیي ثذّذ تب دَٓی سا خبسد اص هحیي دادگبُ ٍ اص ًشیك هیبًزی گشی حال ٍ
فلل وٌٌذ ،ثلىِ ایي اهىبى ٍرَد داسد واِ دس كاَست تَافاك دس هیابًزی گاشی ،اص لحابٍ دٓاَای
ٓوَهی ًیض ،هزبصات سا ثِ حبلت تٔلیك دسآٍسد ثاِ ٓجابست دیگاش ػابصؽ ٍ تَافاك حبكالِ اص ًشیاك
هیبًزیگشی ثیي ثضُ دیذُ ٍ ثضُ وبسٓ ،الٍُ ثش ایي وِ هٌزش ثِ كذٍس لشاس هَلَفی تٔمیات دس راشاین
لبثل گزؿت هیؿَد ،ثلىِ دس رشاین غیش لبثل گزؿت ًیض ،ثِ همبم لوبیی اربصُ كاذٍس لاشاس تٔلیاك
هزبصات سا ًیض هیدّذ وِ ایي اهش ًـبى هیدّذ وِ لبًَى گزاس اص ًِبم ٓذالت ویفشی هىبفبتگشا ثاِ
ػوت آوبل ًِبم ٓذالت ویفشی وِ ثب ؿخلیت ٍ هَلٔیت ارتوبٓی هتْن ػابصگبسی داسد ،سفتاِ ٍ
ثب ووه خَد ثضُ دیذُ ٍ ثضُ وبس دس كذد حل ٍ فلل هَهَّ ثشآهذُ تب ثِ ایي ًشیك ساحتتش ٍ ثْتش
ثتَاًذ ثِ كیبًت ربهِٔ ٍ ارتوبّ ثپشداصد ثب تَرِ ثِ ایٌىِ ًجك هبدُ  9لبًَى ؿَسای حل اخاتالف
هلَة  1394سػیذگی ثِ رشائن تٔضیشی دسرِی ّـت كشفب ثب هزبصات رضای ًمذی تب دُ هیلیاَى
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سیبل دس كالحیت راتی ؿَسا لشاس دادُ ؿذُ اػت ثِ ًِش هیسػذ ثب تَرِ ثِ تجٔیت لَاًیي خابف اص
لبًَى ٓبم لبهی ؿَسای حل اختالف ًیض اص ایي ًْبد هیتَاًذ اػتفبدُ وٌذ
ثب ًگبّی ثِ حمَق اًگلؼتبى هتَرِ هیؿَین وِ ،اگشنِ ثشیتبًیب فٔبلیتّابی خاَد سا دس صهیٌاِ
ٓذالت تشهیوی ٍ احبلِی پشًٍذُ ثِ هیبًزیگشی ویفشی ثب پشًٍذُّبی هشثَى ثِ رشاین اًفابل آغابص
ًوَد ،اهب دس ایي وـَس ثشًبهِّبی هیبًزی گشی لبثل تَرْی ًیض دس صهیٌِ راشاین ثضسگؼابالى فٔابل
هی ثبؿذ دس اًگلؼتبى ،رشاین اص حیج آئیي دادسػی ویفشی ثاِ راشاین اختلابسی ،راشاین تاَام ثاب
ویفشخَاػت ٍ رشاین ٍارذ دٍرٌجِ تمؼینثٌذی هایؿاًَذ اگشناِ دس كاَست ٍراَد ؿاشایي الصم
(ّوچَى هـخق ثَدى ثضُ دیذُ ٍ ثضُ وبس ،پزیشفتي ثضُ تَػي ثضُ وبس ٍ آالم گٌبّىابسی ) دس ّاش
ػِ هَسد ،اهىبى احبلِ پشًٍذُ ثِ هیبًزیگشی ویفشی ٍرَد داسد ،اهب دس اًگلؼتبى ًیض ّوچاَى ػابیش
وـَسّبی پیـشٍ دس ایي صهیٌِ ،ثیـتشیي آهبس احبلِی پشًٍذُ ثِ هیبًزیگشی ،هشثَى ثِ راشاین وان
اّویتی ّوچَى رشاین هبلی ٍ رشاین ٓلیِ اؿخبف هبًٌذ تَّیي ،افتشا ٍ تٔشهبت رؼوبًی اػت وِ
دس آى هتْن ًیض الشاس ثِ خٌبی خَیؾ ًوَدُ ثبؿذ خلیلِی ایي رشاین ایاي اػات واِ ثاِ ًاَس
ٓوذُ ٍرِْی خلَكی دس آىّب غلجِ داسد ٍ لبثل گزؿت ّؼاتٌذ ٍ ثاِ ًاَس ولای راضٍ رشایوای
ّؼتٌذ وِ دس آىّب ثضُ دیذُ ٍرَد داؿتِ ثبؿذ ،صیشا دس رشایویوِ ثذٍى ثضُ دیذُ ثبؿاٌذ ٍ یاب ثاضُ
وبس ؿٌبختِ ؿذُ ًجبؿذ ،اهىبى احبلِ ثِ هیبًزیگشی ٍرَد ًذاسد
دس تحمیمی وِ دس ػبلّبی  1994تب ػبل  1996دس ایي صهیٌِ كَست گشفتً ،ـبى داد واِ دس
اثتذا تٌْب رشاین هبلی وَنه ٍ رشاین خـًَت آهیض (اوخشا" حولِ ٍ تْذیذ) ثشای احبلِ ثِ هیابًزی-
گشی اًتخبة هیؿذ اهب اص ػبل دٍم ،گضاسؽ اسربّ پشًٍذُ ّبی هشثَى ثِ ػاَء هلاشف هاَاد ٍ ًیاض
رشاین رٌؼی ًیض ثِ هیبًزیگشی ،ثِ آى اهبفِ ؿذ الجتِ تٌَّ اًتخبة پشًٍذُّبی رْات اسرابّ ثاِ
هیبًزیگشی ویفشی ثِ حَصُّبی لوبیی ًیض ثؼتگی داسد ثِ ٌَٓاى ًوًَِ دس یه حَصُ لوابیی35 ،
دسكذ اص پشًٍذُّبی اسربٓی ثِ هیبًزیگشی دس یه ػبل ،هشثَى ثِ ػَء هلشف هَاد ثاَد ،دسحابلی
وِ دس حَصُی دیگاش تٌْاب  3دسكاذ اص پشًٍاذُ ّابی اسرابٓی ،هشثاَى ثاِ ػاَء هلاشف هاَاد ثاَد
( )Aertsen,peters;1998: 511دس تحمیك دیگاشی دس ایاي صهیٌاِ دس خاالل ػابلْبی  2005تاب
 2008دس یىی اص ػشٍیغّبی هیبًزی گشی وـاَس ثلظیاه كاَست گشفاتً ،ـابى داد واِ اص توابم
پشًٍذُّبیی وِ ثِ ػشٍیغّبی هیبًزیگشی اسربّ ؿذًذ ،اوخشیت دس استجبى ثب رشاین هبلی ّوچاَى:
اتالف ،ػشلت ،ػشلت خـًَت آهیض ،ػشلتّبی ؿجبًِ ثَد ٍ اص ّاش  4پشًٍاذُ  ،تٌْاب یاه هاَسد دس
استجبى ثب رشاین ٓلیِ اؿخبف ّوچَى تزبٍص ،حولِ ،تْذیذ ٍ اخبری ثَد ()Kuypers, 2008: 5
ثٌَس ولی هیتَاى ایي گًَِ ًتیزِگیشی وشد وِ دس توبم پشًٍذُّبی ویفشی وِ ثضُ دیاذُ ٍ ثاضُ
وبس هـخق ثبؿذ (آن اص رشاین خفیف یب ؿذیذ) ،اهىبى اسربّ ثِ هیبًزیگشی ویفشی ٍرَد داسًاذ
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اگشنِ ثشخی اص ثشًبهِّب ٍ ًشحّب دس صهیٌِ هیبًزیگاشی ،هٔیبسّابی خبكای سا دس اًتخابة پشًٍاذُ
ثشای هیبًزیگشی ثشگضیذُاًذ
 .3هعیار ضخصی در اعوال هیاًجیگری
ثًَِس ولی ،ثش ولیِ ػیؼتنّبی لوبییٓ ،ذالت ویفاشی ٍ حتای ٓاذالت تشهیوایً ،آَی ػیبػات
افتشالی دس هَسد هخبًجبى ٍرَد داسد وِ هجتٌی ثش یبفتِّبی ربهِٔ ؿٌبختی اػت هٌابثك ثاب ایاي
ػیبػت افتشالی ،تخلقّبی الصم ثشای هَارِْ ثب وَدوبى ٍ ًَرَاًبى ٍ ّوچٌیي هْابستّابی الصم
ثشای تٔبهل ثب صًبى ،هتفبٍت اػت اص آًچِ وِ ،ثشای هشداى هٌبػت تلمی هایگاشدد ایاي هؼائلِ دس
هیبًزیگشی ًیض ثی تبحیش ًجَدُ ٍ ثبٓج گشدیذُ ،هیبًزیگشی ثشای ایي افشاد سا تب حذٍدی هتفابٍت ٍ
دس ثٔوی هَاسد هحذٍد ػبختِ اػت
خبًن آلیغ دلَیگي ،هیبًزیگش ویفشی دس ثلظیه دس ّفتویي وٌفشاًغ ثایي الوللای ،دس صهیٌاِ
أًىبع هیبًزیگشی دس ثشخی اص پشًٍذُّاب ٍ راشاین واِ دس هٌچؼاتش اًگلؼاتبى دس ًاَاهجش 2005
ثشگضاس گشدیذ ،دس صهیٌِ هحذٍدیتّب ٍ هـىالتی وِ ٓوَهبً یه هیبًزیگش هوىي اػت دس وبس خاَد
ثب آى هَارِ ؿَد ،اؿبسُ وشد ثِ ٓمیذُ ایـبى یه ػشی اص هـىالت دس هَسد گشٍّی اص ثضُدیذگبى ٍ
ثضُوبساى ٍرَد داسد وِ هیبًزیگشی سا دس هَسد آىّب ػخت ٍ یب غیش هوىي ػبختِ اػت ثآٌِاَاى
ًوًَِ ایي ػَال هٌشح اػت وِ آیب اهىبى هیبًزیگشی دس هَسد اؿخبكی ثب اختالالت ؿخلیتی ٍ یب
افشادی وِ ثیٌؾ ٍ ثلیشت اخاللی ًذاؿتٍِ ،رَد داسد؟ ٍ یب ثضُ وبساًی وِ اكال" هزشهیات خاَد سا
احؼبع ًویوٌٌذ ٍ یب افشادی وِ ثِ دلیل آی ویَ ی (َّؽ ٓواَهی) پابییي ٍ یاب ثاِ دلیال ٓاذم
تشثیت كحیح ،لذست ثیبى احؼبػبتـبى ٍ افىبسؿبى سا ثِ كَست والهی ًذاسًذ ( Delvigne, 2005:
)3-4
 .1.3هیاًجی گری در جراین اطفال ٍ ًَجَاًاى
توشوض ٍ هحذٍدیت لبثل تأهل ثشًبهِّبی هیبًزی گشی ویفشی دس اوخش وـَسّبی اػتمجبل وٌٌذُ دس
اثتذا حَل هحَس ٓذالت ویفشی كغبس ثَد دس ٍالْ ؿبیذ ثتَاى ثب هؼبهحِ گفت وِ تَلذ ثشًبهاِّابی
هیبًزیگشی ویفشی ثب سػیذگی ثِ رشاین اًفبل ثَدُ اػت اهب اهاشٍصُ دیگاش ،ایاي ثشًبهاِ ّاب تٌْاب
هحذٍد ثِ رشاین اًفبل ٍ یب رشاین ٍ هزشهیي خبفً ،یؼات ٍ دس هاَسد ثضسگؼابالى ًیاض گؼاتشؽ
یبفتِ اػت
ثیگوبى ٍهٔیت خبف ٍ ٍیظگیّبی وَدوبى ٍ ًَرَاًبى ،ثِ گًَِ ای اػت وِ دس كَست استىبة
ثضُ اص ػَی ایـبىًِ ،بم پبػخگَیی ثِ رشاین ٍ تخلفبت آًبى ًیض ثبیذ هتفابٍت اص ثضسگؼابالى ثبؿاذ
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اتخبر تذاثیش ربهَٔی ٍ پبػخگَیی تشهیوی ثِ ربی تٌجیْی ٍ ػشوَةگشایی ،هیثبیؼت دس دادسػای
اًفبل ٍ ًَرَاًبى هَسد تأویذ لشاس گیشد
اص آًزب وِ سػیذگی ثِ رشاین اًفبل ٍ ًَرَاًبى ثضُوبس هؼتلضم ٍرَد یه دادسػی ٍیظُی ثاشای
آًبى اػت ،ثٌبثشایي هیبًزیگشی ثشای اًفبل ٍ ًَرَاًبى ًیض تفبٍتّبیی اًذوی ثب هیبًزیگاشی ثاشای
ثضسگؼبالى داسد ثِ ٓجبست دیگش دس هَسد اًفبل ٍ ًَرَاى ًىبت خبكی ٍرَد داسد وِ ثبٓج هیگشدد
هیبًزیگشی ثشای ایي گشٍُّبی ػٌیً ،یبص ثاِ تخلاق خبكای داؿاتِ ثبؿاذ ٓلات آى اػات واِ
ًَرَاًبى ٍ رَاًبى ،افشادی ثؼیبس تحشیه پزیش ٍ پش اًشطی ّؼتٌذ وِ هٔوَال" اص سٍی اًگیاضُ آًای ٍ
ثذٍى فىش لجلی دػت ثِ وبس خالف هیصًٌذ ثٔالٍُ رشاین استىبثی تَػي آىّب ،ثیـتش ؿبهل تاَّیي
ٍ افتشا ،رشاحتّبی خفیف ٍ وتهوبسی اػت ()Semini- Mandia, 2009: 13
تحمیمی دس صهیٌِ رشاین ویفشی ًَرَاًبى ٍ رَاًبى ثیي ػٌیي  14تب  21ػبلِ دس وـَس اسٍپبیی
آلجبًی دس خالل ػبلْبی  2005تب  2008كَست گشفت وِ ًـبى داد دس ثیي پشًٍذُّبی اسربّ ؿاذُ
ثِ هَػؼبت هیبًزیگشی ،گؼتشدُ تشیي سفتبس رضایی كَست گشفتِ تَػي ًَرَاًابى ٍ رَاًابى ،ثاضُ
وته وبسی ثَد هٔوَال" دس هیبًزیگشی دس هَسد دٓبٍیی ثب هَهَٓبت ویفشی ًؼجت ثِ هَهآَبت
حمَلی ،تٔذاد لبثل تَرِ ٍ ثیـتشی اص افشاد دسگیشٍ ،رَد داسد گشٍّی ثِ ٌَٓاى ثضُ دیاذُ ،تٔاذادی
ثِ ٌَٓاى ثضُ وبس ٍ تٔذادی ًیض افشادی ّؼتٌذ وِ هوىي اػت دس احش ثضُ استىبثی دنبس آػایت ؿاذُ
ثبؿٌذ ثِ ٓالٍُ دس ثٔوی اص پشًٍذُ ّب ،هخال" ثضُ وته وبسیّ ،ش دٍ ًشفّ ،ن ثاضُ دیاذُ ّؼاتٌذ ٍ
ّن ثضُ وبس
دس ایي تحمیك هیضاى ػاَاد ٍ ًیاض ٍهأیت ارتوابٓی ًَرَاًابى ٍ رَاًابى دٍ ؿابخق هْان ٍ
تبحیشگزاس دس هیضاى رشاین استىبثی تَػي آًبى ثَد ًجك آهبس اسائِ ؿذُ ،اص ول دٓبٍی اسربّ ؿذُ ثاِ
هیبًزیگشی ویفشی دس رشاین رَاًبى ٍ ًَرَاًبى ،تٌْب  4دسكذ اص رَاًبًی وِ تحلیالت داًـاگبّی
داؿتٌذ ٍ یب هـغَل تحلیل ثَدًذ ،هشتىت ثضُ ؿذُ ثَدًذ  45دسكاذ اص هاشتىجیي راشاین ویفاشی
داسای تحلیالت دثیشػتبًی ثَدُ ٍ یب هـغَل ثِ تحلیل ثَدًذ دس حبلی وِ  51دسكذ اص آًْاب تٌْاب
تحلیالت اثتذایی داؿتٌذ ٓالٍُ ثش ػٌح تحلیالت ثضُ وبساى رَاى ،هیضاى ػَاد ٍالذیٌـبى ًیض دس
هیضاى استىبة ثضُ تأحیش داؿت هؼئلِ داستشیي گشٍُ دس ربهِٔ آهبسی ایي تحمیك ،آًْبیی ثَدًاذ واِ
ٍالذیٌـبى ،ػٌح ػَاد پبییيتشی داؿتٌذ ( )Ibid, 14-15دس حمَق ایشاى ًیض دس ػابلّابی اخیاش،
گبم ّبی هخجتی رْت تحمك یه دادسػی افتشالی دس همبثلِ ثب ثضُ وبسی اًفبل ثشداؿتِ ؿذُ اػات
ػیبػت رٌبیی افتشالی ،ثشخَسد ثب ثاضُ وابسی اًفابل ٍ ًَرَاًابى سا ثشخاَسدی هتفابٍت داًؼاتِ ٍ
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دادسػی هتوبیضی سا ثشای آًبى تَكیِ هیوٌذ رلَُ ّبی افتشالی ایي ًاَّ دادسػای سا هایتاَاى دس
1
اػتفبدُ گؼتشدُ آى اص ساّىبسّبی لوبصدایی رؼت ٍرَ وشد
اسربّ پشًٍذُّبی هشثَى ثِ رشاین كغبس ٍ ًَرَاًبى ثِ ًْابد هیابًزیگاشی ویفاشی یىای اص آى
سّىبسّبی لوبصدایی اػت وِ دس هبدُ  82لبًَى آئیي دادسػی ویفاشی هلاَة  1392پایؾ ثیٌای
ؿذُ اػت ٍ اهىبى اسربّ ًشفیي ثِ هٌَِس ػبصؽ ثِ ًْبدّبی هیابًزیگاشی سا دس ّاش ػاِ هشحلاِ
دادػشا ،دادگبُ ٍ ارشای حىن اهىبىپزیش هیوٌذ ثب ٍرَد ایٌىِ فلل ًْن اص ثخؾ دٍم لابًَى آئایي
دادسػی ویفشی ثِ تحمیمبت همذهبتی رشائن اًفبل ٍ ًَرَاًبى ٍ فلل ؿـان اص ثخاؾ ػاَم ایاي
لبًَى ثِ سػیذگی دس دادگبُ اًفبل ٍ ًَرَاًبى اختلبف یبفتِ اػت لیىي دس هَسد هیبًزی گشی دس
ایي دٍ فلل هجبحج هؼتملی هٌشح ًـذُ اػت ٍ لزا ًجك هٌٌَق هبدُ  568ایي لبًَى هَاسدی وِ
همشسات ٍیظُ ای ثشای دادسػی رشائن اًفبل ٍ ًَرَاًبى ٍ همشس ًگشدیذُ تبثْ همشسات ٓوَهی آئایي
دادسػی ویفشی اػت ثٌبثشایي دس حمَق ایشاى ًْبد هیبًزیگشی دس هَسد ًَرَاًبى ًیض تابثْ ؿاشایي
همشس دس هبدُ  82لبًَى هزوَس اػت
دس اًگلؼتبىٓ ،ذالت تشهیوی ،هٌبػت تشیي للوشٍ آوبل ٍ گؼتشؽ خَد سا دس لجابل ثاضُ وابسی
اًفبل یبفتِ اػت رلَُّب ٍ ثشًبهِّبی ٓذالت تشهیوی وِ اص اٍاخش دِّ  1970هیالدی هاَسد تَراِ
وبسگضاساى ٓذالت ویفشی ٍ ًیض همٌي دس اًگلؼتبى ٍ ٍیلض لشاس گشفتً ،مٌِی اٍد خَد سا دس دٍ لبًَى
وِ ٓوذتب" هشثَى ثِ اًفبل ثضُ وبسًذ ،پیذا وشد ّذف ولی لبًَى رشم ٍ ثایًِوای  ٍ 1998لابًَى
كغبس ٍ دالیل ویفشی  ،1999ثب الْبم اص ٓذالت تشهیوی ،هوي ونسًگ وشدى رٌجِ ػضادّی ٓاذالت
ویفشی ،تبویذ ثیـتش ثش فشایٌذ تشهین ثضُ دیذگبى اص یه ػَ ٍ هؼئَل وشدى كغبس ثضُ وبس ،ػبصؽ ٍ
آؿتی دادى ایي دٍ ٍ دس ًْبیت هؼئَل واشدى ربهٔاِ هحلای دس لجابل آًابى ٍ ثبصگشداًاذى كالح ٍ
آساهؾ دس ربهِٔ ،اص ػَی دیگش اػت ٍ دس ساػتبی سػیذى ثِ ایي ّذف ،هیبًزی گاشی سا دس غبلات
لشاسّبی لبًًَیٍ ،اسد حمَق ویفشی اًگلؼتبى ًوَدًذ تب هوي حوبیت تشهیوی اص ثضُ دیذگبى راشاین
كغبس ٍ ًبدم وشدى ًفل ثضُ وبس اص ًشیك گفتگَ ٍ هزاوشُ ثب ثضُ دیذُّ ،وشاُ ثب حوبیتّبی ربهِٔی
هحلی ،ثِ پیـگیشی اص تىشاس رشم ًفل ثضُ وبس ًیض ،ووه ًوبیٌذ (هْشا)159 :1383 ،
لشاسّبی هٔشفی ؿذُ دس دٍ لبًَى اًگلؼتبى سا هیتاَاى ثاِ دٍ دػاتِ تمؼاین واشد دػاتِ اٍل،
لشاسّبیی ّؼتٌذ وِ آوبل ٍ ارشای آىّب ثِ حلَل هؼائَلیت ویفاشی هٌاَى ًیؼات ٍ ٓاالٍُ ثاش
اًفبل ،هوىي اػت الضاهابتی ثاشای ٍالاذیي آىّاب ایزابد وٌاذ (لشاسّابی غیشویفاشی) دػاتِ دٍم،
 1ثٌگشیذ ثِ :هٔیبسّبی دادسػی ٓبدالًِ ًبُش ثِ اًفبل ٍ ًَرَاًبى دس لَایح رذیذ؛ ثب تبهلی ثش ساّجاشدی اص ًِابم ٓاذالت
ویفااشی اًگلؼااتبى  /اػااالم هٌااذًی /سئاایغ ؿاأجِ ػااَم حمااَلی دادگؼااتشع وشهاابى on line : Dadgostari-
kr.ir/linkclik.aspx?fileticket=Y90vcevih14
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لشاسّبیی ّؼتٌذ وِ آوبلـبى ثِ سػیذى ثِ ػي هؼئَلیت ویفشی هـاشٍى اػات ٍ ثؼاتِ ثاِ ًاَّ
لشاسّب ،الذاهبت تشهیوی ثشای رجشاى خؼبست ثضُدیذگبى ،الذاهبت تشثیتی – اكاالحی ٍ ثشًبهاِّابی
خبف ثِ هٌَِس تٌِین سفتبس ًفل ثضُوبس سا ؿبهل هیؿَد (لشاسّبی ویفاشی) یىای اص هْانتاشیي
لشاسّبی كبدسُ ثشای اًفبل دس حمَق اًگلیغ ،لشاس اسربّ اػت وِ ثشاػبع لبًَى دادسػی اًفابل ٍ
دالیل رضایی هلَة  1999هیالدی ،ثٌَِٓاى هزبصات اكلی اًفبل  10تب  18ػبل وِ الشاس ثِ راشم
وشدُ ٍ ػبثمِی ویفشی ًذاؿتِ ثبؿٌذ ،پیؾ ثیٌی ؿذُ اػت ایي لشاس دس هفبّین ٓذالت تشهیوی ،ثِ
هٌٔبی تشهین ،ػبصگبسی هزذد ٍ هؼئَلیتپزیشی اػت ًی ایي لشاس ،ثیـتش اًفابل ثاضُ وابسی واِ
ثشای ًخؼتیي ثبس هحىَهیت هییبثٌذ ،ثِ یه ّیئت اًفبل ٍ ًَرَاًبى ثضُ وبس اسربّ هیؿًَذ وِ ثاب
ثشسػی اؿىبل هٌبػت ٓولىشد آًبىٓ ،شكِای ثشای اسائِی دیذگبُّبی ثضُ دیذُ هْیب هیوٌٌذ
ّیئت اًفبل ٍ ًَرَاًبى ثضُ وبس اص دٍ داًٍلت وِ هؼتمیوب" اص ربهِٔی هحلی اػتخذام ؿذُاًذ
ٍ یه ٓوَ وویؼیَى هحلی اًفبل ثضُ وبس تـىیل هیؿَد ایي ّیئت (دس غبلت یه ًْبد هیابًزی-
گشی) ثب ًفل ثضُ وبسٍ ،الذیي اٍ ٍ دس كَست اهىبى ثب ثضُ دیذُ ،هزاوشاتی سا اًزبم هیدّذ تب ثِ یاه
لشاسداد اكالحی دػت یبثذ یىی دیگش اص لشاسّبی ویفشی ،لشاسّبی تشهیوی اػت (هبًٌذ لشاس اسرابّ
ثِ هیبًزیگشی) ٍ ثشای الضام ثضُ وبس ثِ تشهین خؼبست ثضُ دیذُ یب ربهِٔی هحلی ثاَدُ واِ ّان دس
هشحلِی پیؾ اص هحبووِ ٍ ّن دس هشحلِی تٔییي هزبصات ،لبثل آوبل هیثبؿذ پیؾ اص كذٍس ایي
لشاس ،دادگبُ گضاسؽ وتجی افؼشتٔلیك ،هذدوبس ارتوبٓی یب ٓوَ تین ثضُوبسی اًفابل سا دس خلاَف
الذاهبتی وِ ارشای آى اص ػَی ًفل هشٍسی اػت ٍ ًیض ٓمیذُ ٍ دیذگبُ ثضُ دیذُ سا ثشسػی هیوٌذ
لشاس تشهیوی ،هزوَِٓ الذاهبتی ًِیش ًَؿتي ًبهِی ٓزسخَاّیٓ ،زسخَاّی سٍدسسٍ ،رجشاى صیبىّبی
ًبؿی اص رشم ٍ سا ؿبهل هیؿَد وِ هیتَاًذ دس ًی رلؼبت هیابًزیگاشی كاَست ثپزیاذ (پابن
ًْبد)143 :1385 ،
دس هَسد رشاین اًفبل دس ثلظیه ًیض ،لبًَى حوبیت اص اًفبل ثضّىبس هلَة  1965واِ دس ػابل
 2006اكالح گشدیذ ،پیؾ ثیٌی وشدُ اػت وِ دادػتبى ٓواَهی ،هَُاف اػات ثاشای ّاش یاه اص
اًفبل یب ًَرَاًبًی وِ هشتىت رشم ویفشی هیؿًَذ ،اسربّ ثِ هیبًزیگشی سا پیـٌْبد وٌذ الجتِ ثاب
ایي ؿشى وِ ثضُ دیذُ هـخق ثبؿذ الجتِ ثٔذ اص اكالح لبًَى دس ػبل  ،2006آهبس پشًٍذُّبیی واِ
ثِ هیبًزیگشی اسربّ ؿذًذ ،ثِكَست هٌٔبداسی افضایؾ یبفت ثٔذ اص افضایؾ  62دسكاذی دس ػابل
 ،2007سؿذ  27دسكذی دیگشی دس ػبل  2008گضاسؽ ؿذ وِ ًـبى اص اػاتمجبل گؼاتشدُ اص ایاي
لبًَى ثَدُ اػت ()Kuypers, 2008: 3-5
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 .2.3هیاًجیگری در جراین علیِ زًاى
اتفبق ًِش فویٌیؼتّب (ًشفذاساى حمَق صًبى) ٍ ًیض ثشخی اص ًشفذاساى حمَق ثاضُدیاذگبى ثاش آى
اػت وِ ثشًبهِّبی ٓذالت تشهیوی ثشای پشًٍذُّبیی وِ ؿبهل خـاًَت ٓلیاِ صًابى ثاَدُ ،هٌبػات
ًویثبؿذ ثَیظُ صهبًی وِ خـًَت اص ػَی هحبسم كَست گشفتِ ثبؿذ اص ایي سٍ وبٍؽ ٍ ثشسػای دس
صهیٌِ تٌبػت ثشًبهِّبی ٓذالت تشهیوی ،ثخلَف هیبًزیگشی ویفشی ثب ایي گًَِ رشاین ًیض تب حذ
صیبدی هَسد غفلت ٍالْ ؿذُ اػت ثٔالٍُ تب ػابل ً 2011یاض ػابصهبى هلال هتحاذ ( ً ٍ )UNیاض
اتحبدیِ اسٍپب ،دػتَسالٔولّبیی سا كبدس وشدُ ثَدًذ وِ هبًْ اػتفبدُ دٍلتّبی ٓوَ اص هیبًزیگشی
ویفشی دس هَسد پشًٍذُ ّبی هشثَى ثِ خـاًَت ٓلیاِ صًابى ،لجال ٍ ثٔاذ اص سٍیاِ لوابیی هایؿاذ
))Gavrielides, Artinopoulou, 2011: 1
هْنتشیي دلیل ایي اهش ،آى اػت وِ پشًٍذُّبی هشثَى ثِ خـًَت ٓلیِ صًبى ،پشًٍذُّبی وبهلی
ّؼتٌذ وِ اوخشا" ؿبهل یه ساثٌِ لَی ثیي ثضُ دیذُ ٍ ثضُوبس ثَدُ ٍ دس ػٌح ثبالیی اص ثضُ دیاذگی
هزذد لشاس داسد صًبى ثضُ دیذُ ،رضٍ لشثبًیبى آػیت پازیش ٍ خبكای ّؼاتٌذ واِ هیابًزیگاشی دس
پشًٍذُّبی آًبى ًیبص ثِ لبثلیت ثبال ٍ ٍوالی تشهیوی ٓبلی داسد وِ ثِ ثؼایبسی اص هـاىالت لشثبًیابى
آػیتپزیش آؿٌبیی وبهل داؿتِ ثبؿٌذ ثٔالٍُ ،هؼبئلی نَى ًبثشاثشی رٌؼیتی دس اوخش رَاهاْ دًیاب
سایذ ثَدُ ٍ ًیض ربیگبُ صًبى دس ػیؼتن ٓذالت ػٌتی ،اص هَاسد دیگشی اػت وِ ؿاشوت دس رلؼابت
هیبًزیگشی سا ثشای صًبى ثضُ دیذُ ػخت ٍ هـىل ٍ دس هَاسدی ثیفبیذُ ًوَدُ اػت
ثب ایي ٍرَدً ،تبیذ تحمیمبت هحذٍدی دس گزؿتًِ ،ـبى دٌّذُ احشثخـی ایي فشایٌاذ اػات ثاِ
ٌَٓاى ًوًَِ هَػؼِ تحمیمبتی ثشیتبًیب دس ػبل  ،1995همبلِای سا دس صهیٌِ اػتفبدُ اص هیبًزیگاشی
ویفشی دس ػَء اػتفبدُ اص صًبى هٌتـش وشد وِ ثِ تحلیل تئَسیىابل هجبحاج لاِ ٍ ٓلیاِ اػاتفبدُ اص
هیبًزیگشی ویفشی دس پشًٍذُّبی هشثَى ثِ خـًَتّبی خبًگی ٓلیِ صًبى ،پشداخت وِ ًتیزاِ آى
تمَیت ایيگًَِ فشایٌذّبی لذست ثخؾ ثشای صًبى ثَد دُ ػبل ثٔذ ایي تحمیك ثب توشواض سٍی ثاضُ-
دیذگبى صى ،هزذدا" تىشاس ؿذ ًی ایي تحمیك پشػؾ ًبهِّبیی ثاِ افاشادی واِ دس هیابًزیگاشی
ویفشی ؿشوت وشدُ ثَدًذ ،فشػتبدُ ؿذ اص هزوَّ  33رلؼِ هیبًزی گاشی ویفاشی اًزابم ؿاذُ،
ًتبیذ صیش ثذػت آهذ 83 :دسكذ اص ّوِ ثضُ دیذگبى رشاین هشثاَى ثاِ خـاًَت خابًگی واِ تحات
هیبًزیگشی هؼتمین لشاس گشفتِ ثَدًذ ،دیگش ّیچ خـًَت ثٔذی سا آالم ًىشدًذ  80دسكذ اص ایاي
افشادٓ ،لت ٍالٔی ٓذم تىشاس خـًَت هزذد سا ،ؿشوت دس رلؼبت هیبًزیگشی هیداًؼاتٌذ واِ ثاِ
كَست هؼتمین یب غیشهؼتمین ثِ آىّب ووه وشدُ ثَد تب دٍثبسُ لذست ثگیشًذ ()Ibid;4
ثٔالٍُ تحمیمبتی وِ دس آفشیمبی رٌَثی دس هَسد ثشًبهِّبی هیبًزیگشی ثضُ دیاذُ -ثاضُ وابس ثاب
صًبى ثضُ دیذُ اص خـًَتّبی خبًگی دس ػِ ًبحیِ اًزبم گشفت ،حبٍی ًتبیذ هخجتای دس ایاي صهیٌاِ
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ثَد توبم  25صًی وِ دس ایي تحمیك ؿشوت وشدُ ثَدًذ ،اُْبس داؿتٌذ واِ هیابًزی گاشی ثشایـابى
یه فوبی اهي ثَرَد آٍسدُ ثَد وِ دس آى ثذٍى ّیچ تشع ٍ تْذیذی هیتَاًؼتٌذ ،داػتبى صًاذگی
ٍ ٓمبیذ خَد سا ثبصگَ ًوبیٌذ ٍ اص ّوِ هْوتش آى وِ ،كذایـبى ؿٌیذُ هیؿَد ()Ibid;5
لبثل ثِ روش اػت وِ ًِ دس آئیي دادسػی ایشاى ٍ ًِ دس اًگلؼتبًی یب ثلظیهّ ،یچ گًَِ هوٌَٓیت
ٍ یب هحذٍدیتی دس صهیٌِ هیبًزی گشی ثشای صًبى ثِ نـن ًویخَسد ٍ دػتَسالٔولّبی هشثاَى ثاِ
هیبًزیگشیّ ،یچ گًَِ تفبٍتی سا دس صهیٌِ رٌؼیت ثضُ دیذُ ٍ یب ثضُ وبس لبئل ًگـتِاًذ
 .4هعیار ضکلی (دادرسی) اعوال هیاًجیگری
صهبى اسربّ ٍ ًْبدّبی اسربّدٌّذُ دَٓی ثِ هیبًزیگشی ٍ سٍؽّبی هیبًزیگشی اص هجبحج هْان
هشثَى ثِ ًْبد هیبًزیگشی اػت
پشًٍذُ ویفشی هیتَاًذ تَػي پلیغ دس ّوبى هشحلِ هماذهبتی ،تَػاي دادػاتبى ،لبهای ٍ یاب
حتی هزشیبى حىن هبًٌذ همبهبت صًذاى ،ثِ هیبًزیگشی احبلِ ؿَد ٍ یب حتی تَػي آًْاب اراشا ٍ یاب
ًِبست ؿًَذ ایي هَهَّ ثِ ػبهبًِ حمَلی آى وـَس ثؼتگی داسد صیشا ػبهبًِّبی هختلف حماَلی
سٍؽ ٍاحذی سا ثشای احبلِی پشًٍذُ ّب ثِ هیبًزیگشی ویفشی ثِوبس ًویگیشًذ
تَكیًِبهِ ؿَسای اسٍپبیی ( )R (99)19دس صهیٌِ اػتفبدُ اص هیبًزیگشی دس هَهَٓبت ویفشی،
دس هبدُ  ،4ثِ توبم وـَسّبی ٓوَ تَكیِ هیوٌذ وِ هیبًزیگشی دس هَهَٓبت ویفشی هیثبیؼات
دس توبم هشاحل ٓذالت ویفشی دس دػتشع ثبؿذ )(http://wcd.coe.int/viewDoc.jsp?id=420059
الجتِ اص دیذگبُ ًِشیّ ،شنِ هیبًزیگشی دس هشاحل اٍلیِ دادسػی ویفشی كَست گیشدً ،تیزِ
ثْتشی خَاّذ داؿت صیشا ٓالٍُ ثش ایي وِ هبًْ ثِ ّذس سفتي اهىبًبت ٍ هٌبثْ دػتگبُ ٓذالت ویفشی
تب حذ اهىبى گشدد ،اص ثشنؼتخَسدى ثضُ دیذُ ٍ ثضُ وبس ًیض هوبًٔت هیوٌاذ ثاب ایاي ٍراَد لجاَل
نٌیي اهشی هیتَاًذ هٔبیجی سا ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ صیشا هوىي اػات واِ حماَق دفابٓی هاتْن ٍ
حمَق اػبػی ثضُ دیذُ هَسد ثیتَرْی لشاس گیشد ٍ ثٍِیظُ اكل ثشائات ٍ فشهایِ ثایگٌابّی هاتْن
خذؿِداس ؿَد ٍ یب هوىي اػت ثٔذ اص الشاس ٍ آتشاف ثاضُدیاذُ ٍ پازیشؽ هؼائَلیت ،ثاضُ دیاذُ اص
ؿشوت دس اداهِ فشآیٌذ ػشثبص صًذ ٍ ثضُوبس ٓالٍُ ثش ایيوِ ثیـتش دس استجابى ثاب ٓاذم هَفمیاتآهیاض
ثَدى هیبًزیگشی هتوشس ؿَد ،اص حلبس اكل ثشائت ّن خبسد ؿذُ ٍ ّوِ لشایي ٍ ؿَاّذ ٓلیاِ ٍی
ؿَد (ٓجبػی)127 :1382 ،
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 .1.4زهاى ارجاع دعَی بِ هیاًجیگری کیفری
اص آىرب وِ دس حمَق ویفشی ایشاى وِ هلْن اص حمَق اػالم اػت ،رشاین ثِ  4دػتِ هختلف تمؼین
هیؿًَذ ،ثٌبثشایي دس هَسد صهبى احبلِ پشًٍذُ ثِ هیبًزیگشی ویفشی ًیض ،ثؼتِ ثِ ًَّ رشم تفابٍت-
ّبیی ٍرَد داسد
دس هَسد رشم حذی لزف( ،ثِ دلیل حك الٌبع ثَدى) دس ّش هشحلاِ اص دادسػای ،اهىابى احبلاِ
پشًٍذُ ثِ هیبًزی گشی ٍرَد داسد دس هَسد ػشلت حذی ،تٌْب دس هشحلِی لجل اص هحبووِ ٍ احجابت
ػشلت حذی ،اهىبى احبلِ پشًٍذُ ٍرَد داسد اهب دس هَسد راشاین حاذی دیگاش ،دس ّایچ هشحلاِای،
اهىبى اسربّ پشًٍذُ ٍرَد ًذاسد
دس رشاین هؼتَرت للبف ٍ دیبت ،ثِ دلیل لبثل گزؿت ثَدى ایي رشاین ،اهىبى احبلِ دس توبم
هشاحل دادسػی ،لجل یب ثٔذ اص هحبووِ ٍ یب حتی دس هشحلِ ارشای هزبصات ًیاض ٍراَد داسد اهاب دس
هَسد رشاین تٔضیشی دسرِ  8ٍ 7 ٍ 6وِ لبثل تٔلیك هیثبؿٌذً ،جك هبدُ  82لابًَى آیایي دادسػای
ویفشی هلَة ً ٍ1392یض تجلشُ ایي هبدُ ،اهىبى احبلِی پشًٍذُ ّن دس هشحلِی لجل اص هحبوواِ ٍ
دس دادػشا ٍ ّن دس هشحلِ هحبووِ ٍ دادگبُ ٍرَد داسد الجتاِ ؿاشایي هَراَد دس هابدُ  82رْات
احبًِی پشًٍذُ ثِ هؤػؼبت هیبًزیگشی  -سهبیت ًشفیي – هیثبیؼت سٓبیت گشدد اگاش هَهاَّ
رشم اص رشاین لبثل گزؿت ثبؿذ ،حتی اهىبى هیبًزیگاشی دس هشحلاِ ثٔاذ اص هحىَهیات ٍ اراشای
حىن ًیض ٍرَد داسد
ًْ .2.4ادّای صالح جْت ارجاع دعَی بِ هیاًجی گری کیفری
دس هَسد هٌجْ اسربّ پشًٍذُ ی ویفشی ثِ هیبًزیگشی ،هیتَاى گفت وِ یىی اص ًَآٍسیّابی لابًَى
آئیي دادسػی ویفشی هلَة  1392دس هبدُ  ،82ایي اػت وِ ثِ ربی ٍاطُی دادػتبى ٍ ثابصپشع اص
ٍاطُی همبم تٔمیت اػتفبدُ وشدُ اػت ،وِ ثِ ًِش هیسػذ ٍاطُی ثْتشی اػت اگشنِ ثِ ًِاش های-
سػذ همبم لوبیی ؿبهل ّوِ هبهَساى لوبئی ،آان اص دادػاتبى ،ثابصپشع ،هٔابٍى دادػاتبى ٍ حتای
لبهی سا ًیض ؿبهل هیؿَد اهب ثشاػبع فلل ػَم اص ثخؾ دٍم ایي لبًَى وِ تحت ٌَٓاى ((ٍُبیف ٍ
اختیبسات دادػتبى)) اػت ،نٌیي ثِ ًِش هیسػذ وِ هٌَِس اص همبم تٔمیت دس ایاي هابدُ ،دادػاتبى
هیثبؿذ صیشا هبدُ ً 82یض دس ّویي ثخؾ ٍ ریل ٍُابیف ٍ اختیابسات دادػاتبى آٍسدُ ؿاذُ اػات
الجتِ ّوبًٌَس وِ دس تجلشُ ایي هبدُ آهذُ اػت ،ثبصپشع ًیض هیتَاًذ اسرابّ ثاِ هیابًزیگاشی سا اص
دادػتبى تمبهب ًوبیذ ثٔالٍُ اص آًزب وِ دس ایي هبدُ ّشگًَِ اسربٓی ثِ هشاوض غیش لوبیی سا هٌَى ثِ
تَافك ثضُ دیذُ ٍ هتْن ًوَدُ ،لزا هیتَاى ایي گًَِ ثشداؿت ًوَد وِ خَد هتْن ٍ یب ثضُ دیاذُ ًیاض
هیتَاًذ نٌیي دسخَاػتی سا اص دادػتبى ٍ یب حتی ثبصپشع داؿتِ ثبؿٌذ ثٔالٍُ ثشاػابع هابدُ  2اص
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فلل دٍم آئیي ًبهِ هیبًزیگشی دس اهَس ویفشی هلَة " ،1394اهَس هشثَى ثِ هیبًزیگاشی های-
تَاًذ دس ّش دادػشا یب دادگبُ ،صیش ًِش دادػاتبى ٓواَهی ٍ اًماالة یاب سئایغ حاَصُ لوابیی هحال
ػبصهبًذّی ؿَد دادػتبى یب سئیغ حَصُ لوبیی هیتَاًذ ایي ٍُیفاِ سا ثاِ احاذ اص هٔابًٍیي خاَد
اسربّ دّذ "
ثٔالٍُ ،حتی اگش همبم لوبیی ًیض دس ٍُیفِ خَد ًؼاجت ثاِ فشػاتبدى پشًٍاذُ هاَسد ًِاش  -دس
كَست ٍرَد ؿشایي هَرَد دس لبًَى  -وَتبّی ًوبیذ ،لبهی ًیاض ٍُیفاِ داسد ،لجال اص كاذٍس ّاش
حىوی دس كَست ٍرَد ؿشایي الصم ًؼجت ثِ تـَیك ًشفیي ثِ كلح ٍ ػبصؽ ٍ یب اسربّ پشًٍذُ ثاِ
هَػؼبت ٍ یب ًْبدّبی هیبًزیگشی دس ساػتبی لبًَى الذام ًوبیذ صیشا دس ثؼیبسی اص هتاَى اػاالهی
تـَیك ثِ ػبصؽ اص ػَی لبهی ثِ ٌَٓاى یىی اص آداة ؿبیؼتِی لوبٍت هَسد تبویاذ لاشاس گشفتاِ
اػت (كبدلی )165 :1384 ،دس ّویي ساػتب لبهی هیتَاًذ ثیي اكحبة دَٓا الذام ثِ هیبًزیگاشی
وٌذ ٍ آىّب سا ثِ ػبصؽ ٍ حل ٍ فلل دٍػتبًِی اختالف تشغیت ًوبیاذ ٍ ایاي الاذام ٍ اختیابس واِ
ثٔوی اص فمْب ثش اػتحجبة آى ًِش دادُاًذ ،هختق اهَس هذًی ًیؼت ٍ اهَس ویفشی (رشائن تٔضیشی)
سا ًیض دس ثش هیگیشد (حؼیٌی)8-36 :1378 ،
دس ّش كَست ایي اسربّ ثِ هیبًزیگشی تَػي ّش همبهی كَست پزیشفتِ ثبؿاذ ،ثشاػابع هابدُ
 35اص آئیي ًبهِ هیبًزیگشی دس اهَس ویفشیًِ ،بست ثش فشایٌاذ ًیاض ،حؼات هاَسد ثاِ ْٓاذُ همابم
لوبیی ریشثٌی اػت وِ پشًٍذُ ویفشی ًضد اٍ هٌشح هیثبؿذ
دس حمَق اًگلؼتبى ،اهىبى احبلِی پشًٍذُ ویفشی ثاِ هیابًزیگاشی دس توابم هشاحال دادسػای
ویفشی ٍرَد داسد دس هشحلِ ی لجل اص هحىَهیت ،پلیغ هایتَاًاذ لجال اص اخٌابس ٍ یاب ّواشاُ ثاب
اخٌبس ،پشًٍذُ سا ثِ هیبًزیگشی اسربّ دّذ صیشا ثٌب ثاش آًچاِ گفتاِ ؿاذ ،پلایغ دس ایاي وـاَس اص
اختیبسات ٍػیٔی دس احبلِ ٍ یب ٓذم احبلِی پشًٍذُ ثِ هیبًزیگشی دس رشاین وَنه ثشخَسداس اػت
دس صهبى هحبووِ ًیض ،ایي اهىبى ٍرَد داسد وِ پشًٍذُ اص ًشف دادػتبى ٍ یاب اص ًاشف دادگابُّابی
كلح ثِ ػشٍیغّبی هیبًزیگشی احبلِ ؿَد دس كَست ثذػت آهذى ًتابیذ هٌفای ٍ ًبهتٌبػات دس
هیبًزیگشی ،ایي حك ثشای همبهبت روش ؿذُ ثبلی هیهبًذ وِ فشایٌذ هیبًزیگشی سا هتَلف واشدُ ٍ
پشًٍذُ سا ثِ هؼیش اكلی خَیؾ ثبصگشداًٌذ
ثٔذ اص هحبووِ ٍ حتی صهبًی وِ ثضُ وبس دس حبل گزساًذى دٍساى هحىَهیت ّؼات ًیاض ،اهىابى
تَػل ثِ هیبًزیگشی ٍرَد داسد وِ اص لحبٍ آهبسی ایي ؿیَُ ٍ ٓول ،هٔوَلیتش ٍ هشػاَمتاش های-
ثبؿذ صیشا ثضُ وبس هٔوَال" دس ایي هشحلِ اص هشاحل دادسػی ثِ خٌب ٍ اؿتجبُ خاَیؾ الاشاس واشدُ ٍ
حبهش ثِ پزیشؽ هؼئَلیت دس لجبل ثضُ دیذُ هیؿَد ٍ ثٌبثشایي ؿشایي آوبل یه هیبًزیگش هاؤحش،
ثیـتش ٍرَد داسد
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دس ثلظیه ًیضّ ،وچَى اًگلؼتبى ،ثشاػبع لبًَى ،یه فشایٌاذ هیابًزیگاشی هایتَاًاذ ثاِ تمبهابی
ًشفیي ،دس توبم هشاحل فشایٌذ ویفشی ،حتی پغ اص هحبووِ ٍ دس ًَل اراشای هزابصات دس صًاذاى
ًیض ،هَسد اػتفبدُ لشاس گیشد الجتِ هیتَاى ایايگًَاِ گفات واِ هیابًزیگاشی دس صًاذاى ،تمشیجاب"
ّویـِ ثِ هٌٔبی هیبًزیگشی دس رشاین ؿذیذ اػت صیشا هزبصاتّبی ًاَالًی هاذت ثاشای راشاین
ػااٌگیٌی نااَى لتاال ،ػااشلت هؼاالحبًِ ،تزاابٍص ٍ رشایواای اص ایااي دػاات ،تحویاال هاایؿااًَذ
()Droogenbroeck, 2010: 2
دس ػبل  ، 2001پظٍّـی دس صهیٌِ تبحیشات ارشای هیبًزیگشی ویفشی دس هشحلِ ثٔذ اص كاذٍس
حىن ،دس  16دس وـَس ثلظیه ٍ تَػي یه ػبصهبى خلَكی تحات ٌٓاَاى ((  ))MEDIANTEثاب
حوبیت ثخؾ دٍلتی ثِ هذت ػِ ػبل كَست گشفت ایي ػبصهبى خلَكای دس ػابل  1986رْات
ارشا ٍ حوبیت اص ثشًبهِّبی هیبًزیگشی ثضُ دیذُ -ثضُ وبس دس ثخؾ فشاًؼاَی صثابى وـاَس ثلظیاه
ایزبد ؿذُ ثَد الصم ثِ روش اػت وِ دس وـَس ثلظیه ،تٌْب هبدُ هَرَد دس ساثٌِ ثب هیبًزیگشی ثاضُ
دیذُ-ثضُ وبس دس آى صهبى ،تَػي لبًَى "هیبًزیگشی ویفشی" تٌِین ؿاذُ ثاَد واِ دس ٍالاْ یاه
لبًَى اختلبكی دسثبسُی هیبًزیگشی ویفشی ًجَد ایي هبدُ همشس هیوشد واِ دادػاتبى هایتَاًاذ
پشًٍذُّبی ویفشی خفیف سا دس هشحلِ تٔمیت ،دس كَست پزیشؽ ؿشایي الصم تَػي ثضُ وبس ،تغییاش
هؼیش دّذ ٍ ثِ هیبًزیگشی احبلِ ًوبیذ یىی اص آى ؿشایي الصم ،رجشاى خؼبست ثضُ دیذُ ثاَد اهاب
ایي پظٍّؾ دس صهیٌِ رشاین ویفشی ؿاذیذ ٍ دس هشحلاِ پاغ اص تٔمیات ثاَد ًای ایاي پاظٍّؾ،
هـبٍساى ٍ هتخللیٌی دس صهیٌِ ٓذالت تشهیوی ثِ ّش یه اص صًذاىّبی هَسد ًشح فشػتبدُ ؿذًذ
ّذف اكلی ایي هـبٍساى ،اًزبم هـبٍسُ ٍ هیبًزیگشی ثایي صًاذاًیبى ٍ ثاضُ دیذگبًـابى ثاَد ایاي
هـبٍساى خیلی ػشیْ ثب ّوىبسی هؤػؼِ (( ))MEDIANTEثشًبهِّبی هیبًزیگشی ثاضُ دیاذُ –
ثضُ وبس سا دس صًذاىّبً ،شحسیضی وشدًذ ٍ دس هزوَّ ثب  233ثضُ دیذُ ٍ  167ثضُ وبس صًاذاًی ػاش ٍ
وبس داؿتٌذ ایي پشٍطُ ثب رشاین ویفشی ؿذیذی ّوچَى لتال ( 38دسكاذ) ،ػاشلت هؼالحبًِ (28
دسكذ) ،ؿشٍّ ثِ لتل ( 8دسكذ) ٍ تزبٍص رٌؼی ( 8دسكذ) ٍ رشایوی اص ایي دػت وبسوشد ثشخالف
تلَس اًزبم دٌّذگبى ایي پشٍطًُ ،تبیذ ثؼیبس سهبیتثخؾ ثَد ٍ دسكذ صیبدی اص صًذاًیبى ثاب سهابیت
ثضُ دیذگبى ثِ آصادیّبی هـشٍى دػت پیذا وشدًذ
ثٔالٍُ دٍ ًتیزِ ثؼیبس هْن دس صهیٌِ اّویت هیبًزیگشی دس هشحلِ ثٔذ اص كاذٍس حىان اص ایاي
تحمیك ثذػت آهذ هَسد اٍل ایي ثَد وِ هـخق ؿذّ ،ن ثضُ دیذُ ٍ ّن ثضُ وبس دس راشاین راذی،
احؼبع ًیبص ؿذیذتشی ثِ یه استجبى ؿخلی دس ساثٌِ ثب ثیبى احؼبػبت ٍ ًشح ػَاالتـابى داسًاذ
ػَاالتی وِ دس رشیبى هحبووِ ّ ،یچ گبُ فشكت هٌشح وشدًؾ سا ًذاؿتٌذ ٍ هیبًزیگشی ثِ ٌَٓاى
یه فشایٌذ گفتگَ هحَس تَاًؼت ایي ًیبص سا ثِ ثْتشیي ًحَ ثشایـبى ثشآٍسدُ وٌذ دٍم ایيوِ ،نٌایي
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هىبلوِای ثیي ًشفیي تٌْب یه گفتگَ ٍ تجبدل خلَكی هبًٌذ حوبیت سٍحی وِ تَػاي یاه هاشد
سٍحبًی ٍ یب وـیؾ ثشای صًذاًیبى فشاّن هی ؿَد ٍ یب رلؼبت آتشافی وِ ثشای هحىَهیي ثِ آاذام
تذاسن دیذُ هیؿَدً ،جَد وِ ّیچ ثبصخَسدی دس ػیؼتن ٓذالت ویفشی ًذاؿتِ ثبؿذ ثلىِ هیبًزی-
گشی ،اثضاسی هْن ثشای ّش دٍ ًشف دس رْت هذیشیت فشایٌذ آصادی هـشٍى دس هؼیشی پبیاذاس ثاَد
()Buonatesta, 2004: 1-4
 .3.4رٍشّای هیاًجیگری
ؿیَُّبی آوبل هیبًزیگشی ثب دٍ سٍؽ هؼتمین ٍ غیش هؼتمین اًزابم های ؿاَد سٍؽ هؼاتمین
سٍؿی اػت وِ هیبًزیگش ثب حوَس هتْن ٍ لشثبًی هجبدست ثِ هیبًزیگشی هیوٌذ ٍلی هیبًزیگشی
غیش هؼتمین دٍ ًشف ّشگض ثب ّن هَارِ ًویؿًَذ ثلىِ ًمٌِ ًِشات یه ًشف سا ثاِ ًاشف همبثال
هٌٔىغ هیوٌذ تب ثتَاًذ ثِ ًمٌِ ًِش هـتشن ثشػذ
دس اًگلؼتبى هیبًزیگشی هـتول ثش دٍ كَست هؼتمین ٍ غیشهؼتمین اػت دس ؿایَُ هؼاتمین
لشثبًی ٍ هشتىت هَارِْ حوَسی داسًذ دس حبلت غیش هؼتمین هیبًزی ثب ّشیه اص لشثبًی ٍ هشتىات
رذاگبًِ رلؼِ خَاّذ داؿت اًالٓبت ٍ ًیبصّبی ّش یه سا ثِ دیگشی هٌتمل هیوٌذ ثِ ًحاَی واِ
ّشگض ًیبص ثِ رلؼِ هـتشن حوَسی ًیؼت دس ایي وـَس تٌْب ثخؾ ووی اص دٓابٍی اسرابّ ؿاذُ
هتووي هیبًزیگشی هؼتمین اػت ()Mark S. Umbreit, 2001: 235
دس ثخـی اص هبدُ  84لبًَى آئیي دادسػی ویفشی پیؾ ثیٌی ؿذُ اػت وِ تشتیت هیبًزیگاشی
ثِ هَرت آئیي ًبهِ تٔییي خَاّذ ؿذ ٍ دس ثٌذ ث ریل هابدُ  1آیاي آئایي ًبهاِ دس تٔشیاف فشایٌاذ
هیبًزیگشی روش ؿذُ اػت وِ ایي فشایٌذ هزوَِٓ الذاهبتی اػت وِ ًی آى ثب هذیشیت هیبًزیگاش
ٍ ثب حوَس ثضُدیذُ ٍ هتْن ٍ دس كَست هشٍست ػابیش اؿاخبف هاؤحش دس حلاَل ػابصؽ اص لجیال
آوبی خبًَادُ ،دٍػتبى یب ّوىبساى آًْب ٍ ًیض حؼت هَسد آوبی ربهِٔ هحلی ثِ ٓوال هایآیاذ ٍ
ّوچٌیي ایي هَهَّ ثِ كشاحت دس هبدُ  ٍ 18تجلشُ ریل آى ًیض روش ؿذُ اػت:
هبدُ18ا رلؼبت هیبًزیگشی ثب حوَس ًشفیي تـىیل هیگشدد دس كَست توبیال ؿاخق ثاضُ
دیذُ ثِ حوَس ؿخق هتْن دس رلؼِ ،هتْن ؿخل ًب ثبیاذ حبهاش ؿاَد حواَس ػابیش اؿاخبف ثاِ
تـخیق هیبًزیگش ثب سٓبیت هبدُ  20ثالهبًْ اػت .
تجلشُ ا دس كَستی وِ حوَس ؿخق هتْن الصم ثبؿذ ٍ ٍی دس ثبصداؿت ثبؿذ ،تـىیل رلؼِ دس
خبسد اص ثبصداؿتگبُ یب صًذاى ثبیذ ثب دػتَس همبم لوبیی ٍ سٓبیت رْبت تبهیٌی هٔوَل ثبؿذ .
ثٌبثشایي – تشتیت ٍ ؿیَُ آوبل دس حمَق ایشاى (سٍؽ هؼتمین) ثاب هماشسات اًگلؼاتبى (سٍؽّابی
هؼتمین ٍ غیش هؼتمین) هتفبٍت اػت ثِ ًِش هیسػذ پزیشؽ ّشیه اص دٍ ؿیَُ ثِ كَست هاَسدی
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دس كَست هَافمت ًْبد اسربّدٌّذُ دس تحمك كلح ٍ ػابصؽ ٍ ّوچٌایي ٓاذالت تشهیوای هاؤحشتش
ثبؿذ ،صیشا ًشفیي هوىي اػت ثِ دالیل هختلف توبیلی ثِ هَارِْ حوَسی ًذاؿتِ ثبؿٌذ
برآهذ
اگشنِ ثشًبهِّبی ٓذالت تشهیوی ،ثٍِیظُ هیبًزیگشی ویفشی ،دس وـاَسّبیی اسٍپابئی هاَسد ثحاج
(اًگلؼتبى ٍ ثلظیه) اص اثتذا حَل هحَس ٓذالت كغبس ثَد ،اهب هَفمیت ایي ًشحّاب ،ثبٓاج ٍسٍد ایاي
ًْبد دس توبم ػٌَح ثِ حَصُ ٓذالت ویفشی ثَدُ ٍ همٌیي ثاب احاشاص ؿاشایٌی ،اسرابّ ثاِ ًْبدّاب ٍ
هؤػؼبت هیبًزیگشی سا دس لَاًیي داخلی وـَس خَد ،پیؾ ثیٌی ًوَدًذ
اص آًزب وِ تٔمیت رشاین دس ًِبم حمَلی اػالم ثِ حؼت ایٌىِ ثضُ وبس ٓلیِ حكاهلل یب حكالٌبع
هشتىت رشم ؿذُ ثبؿذ هتفبٍت اػت ،لزا اهىبى آوبل هیبًزیگشی ویفشی ًیض هتفبٍت خَاّذ ثاَد
رشاین هـوَل احىبم دیبت ٍ للبف وِ رٌجِی حكالٌبػی داؿتِ ٍ تٌْب ثب ؿىبیت هتوشس اص راشم
یب لبئن همبم لبًًَی اٍ ،لبثل تٔمیت اػت ٍ ثب گزؿت ٍی ،پیگشد ٍ هزابصات ػابلي هایؿاَد ،ثؼاتش
هٌبػجی ثشای تَػل ثِ سٍؽّبی ربیگضیي حل اختالف ،هي رولِ هیبًزیگشی ویفشی ّؼتٌذ اهاب
دس ثبة حذٍد ،اص آًزب وِ اختیبسات لبهی دس آوبل هزبصات هحذٍد ٍ هٌلَف اػت ،تٌْاب دس راشم
حذی لزف ٍ ًیض تب حذٍدی دس ػشلت حذی لبثلیتّبی الصم ثشای هیبًزیگشی ٍراَد داسد اهاب دس
هَسد رشاین تٔضیشی ،هبدُ  82اص لبًَى آئیي دادسػی ویفشی هلَة  ،1392للوشٍ اكالی هیابًزی-
گشی سا هـخق ًوَدُ ٍ آئیي ًبهِ هیبًزیگشی دس اهَس ویفشی هلَة ً 1394یض ثِ ًَس وبهال ثاِ
رضئیبت آوبل فشایٌذ پشداختِ اػت
صهبى اسربّ پشًٍذُ ویفشی ثِ هیبًزیگشی ٍ ًْبد كبلح رْت اسربّ اص ؿشایي ؿىلی ثؼیبس هْن
دس ثحج هیبًزیگشی اػت دس حمَق ایشاىّ ،وچَى وـَسّبی هَسد ثحج ،اهىبى احبلِی پشًٍذُ دس
توبم هشاحل ٍرَد داسد نِ لجل اص هحبووِ تَػي ثبصپشع (الجتِ ثب اربصُ دادػتبى) ،نِ دس هشحلاِ
هحبووِ ٍ دادگبُ تَػي دادػتبى یب لبهی ٍ یب حتی هشحلِی ثٔذ اص هحىَهیت ٍ ارشای حىن ٍرَد
داسد الجتِ ؿشى سهبیت ًشفیي ًجك هبدُ  ،82دس ّش هشحلِای هیثبیؼت هذ ًِش لشاس گیشد
اص آًزب وِ اص ارشائیؿذى ایي لبًَى ٍ آئیي ًبهِی هشثَى صهبى صیبدی ًگزؿاتِ اػات ،ثٌابثشایي
كحجت ٍ ًتیزِگیشی دسثبسُ تجٔبت ایي ثشًبهِ ٍ آحبس آى ووی صٍد ثِ ًِش هیسػذ ،اهاب هؼالن اػات
وِ دس كَست ارشا ؿذى دسػت ایي ًشح دس دادگبُ ّابی رضائای ٍ هىلاف ثاَدى لوابت ثاِ احبلاِ
پشًٍذُّبیی وِ ؿشایي هَرَد دس هبدُ  82سا داسا ّؼتٌذ ،ثِ ًْبدّابی هیابًزیگاشی ویفاشی ،ایاي
ثشًبهِ دس ایشاى ًیض ّوچَى وـَسّبی پیـشٍ دس ایي صهیٌِ ،ثِ ًتبیذ هخجت ٍ اهیذٍاس وٌٌذُای دػت
خَاّذ یبفت اػتمجبل اهشٍصی ثشخی اص وـَسّبی رْبى اص ًْبد هیبًزیگاشی ویفاشی ٍ ٍاسد واشدى
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آى دس لَاًیي دادسػی داخلی خَدً ،ـبى اص هَفمیت ًْبد هیبًزیگشی ویفشی اػت ؿَاّذ سارْ ثِ
احش هیبًزیگشی دس خلَف تىشاس رشم دس اًگلیغ ٍ ٍلض هجْن اػات دلیال خاَثی ٍراَد داسد واِ
لشثبًیبى ٍ هشتىجیي ٍاوٌؾ هخجتی ًؼجت ثِ فشایٌذ هیبًزیگشی ًـبى هیدٌّذ ٍلی ایي اهش لضٍهبً ثِ
هٌٔی وبّؾ تىشاس رشم ًیؼت ثشای افشاد خبف ،تٔذاد صیبدی اص هیبًزیگشیّب حبثت ؿذُ اػت وِ
داسای احش ػَدهٌذ ثَدُ اػت
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