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 مقدمه

ایمق بیطمب مزقلنمحلضن منبنی هم منگنلهماهمنله مبن مصنلشی مبشن یم یدگ مکی کلنمقسأه پدیدةمب ه

نملیلنندمق بلن مصنلشی ،مههن همق ص ی معبیانمب هست  هدمک مای مپدیدهمهمیاشهمب خیب منشلنمق ب 

( مب مای مالنمبلمصیه مب محسلا تمبنلییمقیضنیدم شمخصنی م171:م1931)کالنت یم منص اهله ،م

-ب ه» یدگ م شمای محیزهمهست م م شمیکمصع یفمقشهیشمآقده:مکی کلن،من لزقبدمصع یفمخل مازمب ه

لقندهلیم ش آ شم م یدگ م ففمشخص مااتمک مب مههتم ضنع تم مقیقع نتمخنل ،مقتحمنلمپ 

هلیمف  یک ،مش ان ،ماقتصل ی،ما لان ،ماهتمنلع م محتن مشی مک معیاقل مبلمشیش قشاتمبلشیمق 

شخصن مانتمکن مازمه قن مقتحمنلمم1 یدهب ه( مبلمای مصیض ح؛م31:م1939عبله ،«م)طب ع م اش 

لیم اش مبن مهآا بم مزیلنمبدن ،مش ان ،م ش م مشنجمعلط  م مح ث ت ،مزیلنمقله م مینلم یگن مآان ب

ازممیکن م2 یندهازمای مق نلن،مکنی کمبن ه( م13:م1931شایج لنمافل ،)مشی هلیمبب ل یمخی مق حق

انندمانییمخنی مهلنبمک  هم یدهمشبلالنمشامن  مب  یدگلنمهستبدمک مصیه مب ههلیمخل مب هگ  ه

(Rayejian Asli,2013: 57 )این ممن ن مبن م1331 انلقب مم11همچب  ،مالزقلنمقللمقتحندم شمم

طیشمف  یمینلمگ  هن م یدگلن،ماف ا یمهستبدمک مب مب ه»صع یفماهتملمم شزیدهم مقا شم اشت ماات:م

هلیمق بیطمب مآا بمب مصملق تمهسملن میلم یژهم شمزق ب ماند مای مخسلشتمب قتحملمخسلشتمشده

این ممش ان ،مشنجمش ح ،مخسلشتمقل یم م اش مشدنمهطملتمب شگ مب محانیاماالان مافن ا مهسنت 

کبند؛مخسلشتمنلش مازمافعللمیلمص کمافعله مااتمک ما یًمقیان  مک   یمیکم  هتمعضیمشامنانضمق 

حایامبش مب ایمب هم یدگلنمهن ایممازمم هبدهمصخلفمازمقا شاتمحایق مااتمک م شمزق ب ثلن لً،منشلن

م« اندشدهاهملل مشبلخت مایم مب ایمایماات ل همازمقدشتمازمط فم یگ م شماطحمب  یک

هلمبن مصیانمگ ت؛مایءمشفتلشمنسبتمب مکی کلنم منل یدهمگ فت محایامبب ل یمآنب ای ماالسمق 

مب شگسنلینمشنلنمبن هحنل م ابستگ  مبنمخیش  مکی کلناشکللمقختلف،م شمهم مهیاقعمب مهشممق 

،م،ماعت اض خیمگ فت مشدنشلنمافییًمقل شمب ماحالامحقمپذی یمآنهلم منل یدهب ایمششدم منمی،مآا ب

 انبدممه ق مبن معل ن مآنهنلم اقنعمشندهم م مبس لشیمازمکی کلنمنم ن ستبدمغ  هاندازیمکمپ  م مشاه

هلمب ایمایءاات ل هم مبه همکشن مهطیشمبلیدمگ اشتمه مم اقعمشدهمشامبدهبدم میلم شمقیاش یمک مآن

،مکی کنلنمبلیدمب مپلاخ م انبدمه  مقتخصص  ،مهم ش منم مقعلملنبدی مالن،م شیند پ  شاندهمق 

،مبدهبد م قتن مهن مم شمخلنن م مهمچبن  مقدشان ماندک  هماندم مآنمشامب لن یدهم اقعمشدهب هم قت 

گن اشتمکن  نممشی ،مکی کلنمکمت مصملیلمب  اقعمق مغ  ه م مق ب لنمقعلملنمصیاطماف ا مخلنیا همیل

ازمصهدیدهلی مک مصیاطمقنن صکبمهن ممفنیشتمم مآنهلاغلبمازمپل سمه اسم اشندم مکی کلنآنهلم اشند

                                                           
1. Victim 

2. Juveniles as Victims 
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ب مهم  مانلن،مم.( Victim's Commissioner's Office, 2017: 13-14) ص ابدگ   من  مق ق 

ایمک مقسئیلمثبتم مپ گ ن یم مب شان مکلقنلمگین مقحملم مالقلن  شمبس لشیمازمنالطمههلنمه چ

مم.ش قیاش مگ اشتمخشینتمعل  مکی کلنمبلشدم هی مندا

 یندهمبن معنداهتم مب همکی کنلنبن ایمحصنیلماطم بنلنمازم ات ان م شای مق نلن،میزمماانتم

اهمللن مب ب مشدهم شمقیان  مقلن م ماانبل مب  پ شمک   یم مغ  ک   یمهلیب خیش اشیمازمحملیت

 م یندهمبنهب مکی کنلنعدمم ات ان ممعللمف اهممگ    مازمهمل مبلیدماقکلنم ات ا مآنهلمب معداهت

،معندممقشنلشکتمآنهنلم شمب شان مکی کنلنگ ت ،مشنب دهمنشندنمعداهت،ماکیتمآنهلمب م ییلمپ ش

 مگلهنلًمخنلنیا همآنهنلم مم یدهب همکی کلنن لزهلیشلنم ماصخلذمصداب  میزم،معدممشبلختمیلمعدمماعتمل م

ندم ا شان م شمش کی کم یدگ مثلنییم،مص سمازمعیاقبمایءم مب ههبلی عداهتممنظلماف ا مهلقع مب م

م ممبلشدق غ  همم 

ایمک م شمایبجلمیزممب مذک مق مشاد،مای مااتمک مهدفمازمقجلزاتم یگ مصن ق ممآنچن مبن منکت 

 یدهمشفت مبی منبی ه،منظلممعداهتمهبلی مازمگذشماه ایمقجنلزاتمبن م نبنللماانتا اشمنظمن مکن مب ه

نملی م محکیقتم مصبب  مشیمب ایمقدشت یدهمب ماب اق صکبمبلماشصکلبمه ممآنمشامب مهممز همبی م مب ه

شندهم یدهمهمچبلنم شمش ندمشا دگ مک  ن یمح ن مشدهمبی  محضیشمب هنلقضلنماق مالطلنمصبدیلم

کببدهمالبقمشام شمش ندمشا دگ منداشت م مازمکبشگ یمفعللم م یدهم یگ مآنمهلیگلهمصع   بی ماقلمب ه

دهمبی  مای مش ی م منیدمنگلهمبن مپدیندهمهبنلی م شمایمب ایمش  دمصعا بمشفلحبماث مصبدیلمب مبهلن 

نادمکش دهمشدهم مبن مصیهن ممهلیمحلق مزنلنمب شبلا مانتال یم مهببشق نمگذشت مازمهلنبمه م

م یدهم مفدقلص مک مقتحملمشدهمااتمصأک دمشد ب مب ه

ب سنتممشدهمبی  م شما اخ مق نماق یمک م شمنظلممابت معداهتمهبلی مب م اتمف اقیش ماپ  هم

هلیمنظنلممعنداهتمهلم مکلانت  یدهمشبلا م م شمپلا مب مهم  منلکلشآقندیهلیمب هصأث  یلفت صحت

 یدهم شمف ایبدمشا دگ مک  ن یمصایینتم یدهمشکلمگ فتم مهلیگلهمب ههبلی منگله مقت ل تمب مب ه

صن ق مممنگ یسنتم عبیانمیکن مازمانهلقداشانمپدیندهمهبنلی مق  یندهمبن گشت منگله مک مب مبن ه

 انست مکبیانس ینمحایامکنی کم شمهلیمقیاهه مبلمپدیدهمهبلی مق هلیما مشامیک مازما هییتآا ب

ب مصصییبمشان د میکن مازمقنیا مم1333هب  مفضلی م م شمههتمحملیتمازمحایامکی کلنم شماللم

ین مام12کبندمقنل همگ  یمصأک ندمق قهممای مکبیانس ینمک مب مناشمکی کلنم شمف ایبدهلیمصصم م

 مصیه مبن ماههنلشاتمم1کبیانس ینمق مبلشد مقل همقذکیشمبلمشبلالی محقمکی کلنمب ایمشب دهمشدن

گ  ندهم شفد مااتمصلمناشمکی کلنمشامه م شمهلیگنلهمب هکنلشم مآنلنمصیاطماف ا م منهل هلیمصصم م

ف آیبندممص مکبد مش یک  یمک مکی کمشامصبهلمب مههتمکی کمبی نشماز یدهمپ شنگه م شمهلیگلهمب ه

                                                           
1. The right to be heard 
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 هندمصنلمبلب نلنمعالیندم ماههنلشاصشم شمش نندمشان دگ مکبدم مبن ما ماهنلزهمق شا دگ محذفمنم 

مقشلشکتمنملید م

ص ی محایاماالا مااتمک ماهملیًمافلمای مقهمم شمطیشکل ،محقمشب دهمشدنمازمهمل مقهمب 

ن ن مبن مآنمصأک ندماهمللن مقتعند یمهلیمحایق مقختلفمقیش مپذی تمق اشمگ فت م ماانبل مب  نظلم

ایمب خیش اشماانت،مهکن مآنچن ماهم نتم یدهمازماهم تم یژهاند مای محقم شمقیش مکی کلنمب هنمی ه

 اش مب لنمحد  م مثغیشمحقمق بیشماات مبلمصیه مب مآنک مکشیشمای انمبلمصصییبمقنلنینماهنلزهماهحنلام

منعماعضنلیماین مبن مهم1972  هتمهمهیشیمااالق مای انمب مکبیانس ینمحانیامکنی کمقصنیبم

قلنینمقدن مقا شاتمعهی یمک مب مطبقمقلنینماالا مب  مم3کبیانس ینمپ یات مااتم مقطلبقمقل هم

صیانمگ تمک محقمشب دهمشندنم  هتمای انم مالی م  ل،مقبعادمشدهمبلشدم شمحکممقلنینماات،مق 

 مقن صبطمبنلمآنمکی کلنمه ئ مازمقیان  مای انمقحسیبمشدهم مبلیست منمی م مههیشمآنمشام شمقنیان 

 یدهماهملل مقتعد یمک مب مصصییبمشا ده،محقمکی کمب هقشلهدهمنمی  ماف  نمب مآن،م شماابل مب  

هلمب مکی کم مافلماحت اممبن مآزا یمهل،ماهلزهمب لنم یدگلهشدهمااتمازمهمل مآنب مشام تمشبلخت 

هنلیمقنلنین ،مصندب  هلی م شمبلشد م شما لاتمهبلی مای ان،ماف  نمب مب خ محملینتهلمق عالیدمآن

نلقننۀمشننملشهماندمکنن مبخششنندهب ب  ینندهمپ شاننطحمقضننلی من نن مبنن ایمحملیننتمازمکی کننلنمبنن ه

م1هلات شئ سمقیةمقضلئ  مب مشؤالیمکلم ا گست یمیک مازمآنم3/11/1931قیشخمم1/31/13421

اانبل مگیی مبن مانؤایتمذینلمقن مبلشند:منخسنت؛مبلمای مصیف  لت،مقاله محلض م شفد مپلا 

انند م  م:م یدهم شمف ایبدمک   یمه محایق مشامقا شمک  هاهملل م شمههتمحملیتمازمکی کلنمب هب  

 یدهمصلمه ماندازهمقتنأث مهلیم ا شا م یژهمکی کلنمب هب ب مقؤه  حایامهبلی مای انم شمزق ب مپ ش

 شممهلدگلهینشائ منظن اتم م  شمامده ی حقمکی کمب هابتدامبلشد مب ای ماالسماهملل مق ازماابل مب  

اهملل محایامکی کم مهمچب  مصحل لمقیضعمنظلممحایق مای انمبنلمش ی مقضلی م مقیضعماابل مب  

ایممقع لشهنلی مکب مم ماپسمبلمهحل مقالحظلتمکلن ،مکیشن دهابتبلءمب معداهتمهبلی مشامب شا مق 

مااتخ اجمنملی م مثلب مقشلشکتقب  یدهمکالنمب ایماشزیلب مصحییتمحقمشب دهمشدنمکی کلنمب ه

                                                           
ض  شتماشصالیمک   تمشا دگ مب مه ایمماط للم منیهیاننلنمب هکنلشم من ن محملینتمازمنلق :منظ مب قیهبمای مبخش مب 1

عبیانم فت محملیتمازمحایامزننلنم مگ   ،م احدیمب  یدهم مض  شتمحملیتمازمحایامزنلنمقا شمق یهیانلنمب هاط للم من

کی کلنم شمنهل مقیهمقضلی  م م فلص یمصحتمنظ مش الیمکلم ا گست یم شمه مااتلنمصأا سم منسبتمب مانجلمماقیشمذیلم

 یژهم شمههنتمق بیطمبن مزننلن،ماط نللم منیهیاننلنمب هکنلشمبن هلیمنظلشتمب مش ندمشا دگ مب مپ  ندهم-اقداممنملیبدماهف

 صس یعم شمشا دگ ،مفد شماحکلممصبلابم ماهتملممب مافالحم مص ب تمآنلن

م یدهحملیتمازمزنلن،ماط للم منیهیانلنمب هم-ب

قنذکیشم شمنهنل مهلیماط لل میزمماات،مگ اشتمانجلممقیاش مقذکیشمق صبلًمب م احدماشصالیمک   مآقیزتمقضلتم ا گلهم-پ

مقیهمقضلی  ماشاللمگ    
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 1هاها و نگرانیدیده در ارائه دیدگاه. حق کودک بزه1

صیانمب ایمکی کم شمف آیبدم ا شا مقلئلمشد،ماهلزهمب مکنی کمبن ایماشائن مهلی مک مق یک مازمحق

بلیندمازمم مکی کمب ایماب ازمنظ اتمخی م شبلشهمقیضیعلتمقنؤث مبن مزنندگ 2هلم منظ اتما ات یدگله

انندمکن معمیقنلًمازمایمقیاه هلی من  مب خیش اشمبلشبدماقنلم شماین مشاانتلمبنلمقشنکالتمعدیندهآزا ی

هنلیمشنیندمخصیفنلًمگ  ههنلمنلشن مق هلیماقتصل ی،ما لا ،ماهتملع م مف هبگن م  هتا لات

طیشکل م شمخصنی مبدیه مااتمکلهشما لهمشقممهن ایممبن م  یده(خلف مازمکی کلنم)کی کلنمب ه

یزممبن منمب مطیشمخل ،مبلمحقمب مشب دهمشدنم محقمب مب هم یندگ ماشصبنلطمقسنتا م م ا  مکی کل

مشنب ده»مقعبنلیمن  مه  قلًمبن «مگ ت » م«مگ ت »ه  قلًمقسبیامب م«مشب دهمشدن»صیض حمااتمک م

 م ییلمشغمماب ازمآن،مبب  ممبلشد،مقن ن ست مبعضلًمب هم یدهمقل شمب مب لنمآنچ مب ایشمشخم ا ه«مشدن

م شی م مبلهعکسخیاه ما مشب دهمنم قختل  مصظلم

شاهبن  ی،مشکسنت مانکیص ماانتمکن مطن مآنممقداخلن میک مازمزی مببلهلیمه  شمای مزق ب م

 ممص سمق  انمننمب مشغممکببد مکی کلنهبس مشامصحملمق میلمکی کلنمقیاش مخشینتمهسم ،مش ان 

 شمهلیگله من ستبدمک ماحسلانلتم ممکببدق مننماحسلسمکببدآنهلمازمخشینت مک مصج ب مق من  ت

مبن انگ خت مش قسلشیم اشندم مب خن م یگن مصن سماحسلسمافکلشمخی مشاماعالممکببد مبس لشیمازمآنهل

صیانندمحسلان تمقیضنیدمق مگن فت محسلبمنشدهمکن مبند نم شمنظن مقداخالتمیلمخشینتمب شت 

م (31:م1937مش ،ب  پمی کببد)ا هاکیتماخت لشمق ص منملید،مقیقع تمکل مآنهلمشام خ م

م شم هدمکن مکی کنلنگ فت منشلنمق مفیشتم9قجمعمافالحلتمک   یمهیاش مصحا ا مک مصیاط

مبلیسنتق مکن کببدمک مب شگسنلینمهبگنلق فیشتمعدمماکیتم مب لنم قلیع مشخم ا ه،ماحسلسمق 

 The Howard League)مانگلشنندهن ممق مق صکنبمشا،مآنهلمببگ ندعبیانمیکمق بلن مب کی کلنمشام

for Penal, 2008: 8 .)  خنی ،ممششدمب مهحل ماب  مقختلف،مکی کم شمزقلنمنیزا یم مق احلما ه

افالًمقل شمب ماعالمم قلیعمشخم ا همعل  ما من ستم مصیانلی میزممشام شمای مخصنی مننداش  محنللماگن م

اطالد،منسبتمب ماعنالممم،م شمفیشتکی کملشد،مقمک مااتمخلنیا هقتجل زمب محایاما ،مف  مب گلن مب

ق اهعمقضلی مازمآنممه مماقداممنملیبدم ه ک ماگ مای مصع ضمصیاطماف ا مخلنیا همبلشدماحتمللماطالد

فحبتمک  نم مصیض حم ا نماص لقنلص مکن ممصیانم،ماگ ه کی کلنم شماب  مبلیص  مشادب محداقلمق 

                                                           
1. The Right to views and concerns. 

2. National policy guidelines for victim empowerment, United Nation office on drugs and crime, 

UNODC,Social Development, Republic of South Africa. 
صن ی مانلزقلنمافنالحمک  ن یم شمههنلنمقندیم م تلنمیکمخ  ی مثبتمشدهمقجمعمافالحلتمک   یمهیاش م شمانگلس م9

 مبنلممانتاانت ماین مقجمنعمقسنتالمازم  هنتمب یتلن نلمقتم کن ماات مای مخ  ی مب مافالحمک   م شمانگلسنتلنم م هن م

م شی ا اشهمق هلیم ا طلبلن مکمک
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مب لنمآنم قلیعما بلم اشنند مهمنلنطیشمکن م شماین ماز همشام اشندماقلمبلزمب م ییلمقختلفمب ایمآنهلمشخم ا

ایبک منسبتمب مآنهلمایءمشفتلشیمفیشتمگ فتن من سنتبد؛ممقتیه کی کلنممنیشتلشمگذشت،م شمقیاش ی

گ ن  ،ماقن یمطب عن مهلنیهمب ماط نللمفنیشتمق مک منسبتمهلی انگلشیهلم اهلبس لشیمازمغ لت

حایق مازمط لم شمحنللمضنلیعممک مآشبلی م ماطالعلتمشامنداشندمنملید؛من مکی کم من مخلنیا همای  ق

بلشد محت مازمآنمف اص ،م شمقیاش یمهلقع من  مبس لشیمازمایءشفتلشهلمشامک منسبتمب ماط للمشدنمق 

بنلمم هلمن  مگنلهپبداش  منهلیتلًم  هت مقش  دمق مگ   مقیه فیشتمق «مابت» م«مص ب ت» شمقلهبم

پذی مشامقیش مخشینتمق اشمهلی مهمچینماعدام،مب ایماط للم منیهیانلن،مای مقش مآا بم ضعمقجلزات

م د  هبق 

بن مب نلنمهن مم اقنعمشندهمعل ن ما ممقنل شمهمچب  م شمقیاش یم شماب  مبلیص مک مکی کمکلقالً

 مگن اشتمقنل قعمننداش  م شمبلشد،ماق دیمب م ضع تمبهبی مش ایطمخی م شمفنیشتماعنالممهن ممق 

نماق  م مآگلهم شماخت نلشما ه ک مقشل شمپ  ازندق مبس لشیمازمقیاش مکی کلنمب مب لنمناضمحایقشلن

  ملی مکبدب اندمهگین ما مشامشاهنداشندم مب شگسله مک مقخلطبمکی کمق اشمگ فت ،منم 

ک مآنلنمبن م ا گنلهم امهبگلق  یدگلنمشامبلیدمشب د،مزی شمنت ج مبلیدماذعلنم اشتمک ماخبلنمب ه

عنداهت ماندمن ستمبلک مب ایما  ا نمف یل مخشمم مف ینل مب آیبدمصبهلمب مخلط مشکلیت مک مک  هق 

هلیمقتعد یماانت،مازمهملن :م شخیاانتم شکماات مبلمای مصیض حمک مای مف یل محل یم شخیاات

ت ماقلمبلیدمصیه م اشتمکن مصبهنلم ا همااپذی تمازآنچ مش یشدن،م شیلفتمیکمگ اشتم اضحم مقلبل

:م1973شی م)هپ ، شمآخ ی مق حل مااتمک م شخیااتمهب انمخسلشتمصیاطمب هم یدگلنمقط حمق 

م( 111

هنلیمپلانخگیی مبن ماقلمبلیدمهمیاشهمای مقهممشامقطمحمنظ مقن اشم ا مکن ماین محنقمیکن مازمشاه

 یندهمبلیندماهنلزهم ا همشنی مصنلمب ه لمب صبهمشدهمااتمک مب مپلی مآن،من م یدگلنمشبلخت ن لزهلیمب ه

هلیمقبلابمف ایبدمک   یمبد نمهطم مز نمب محایامقتهممهلیمخی مشام شمق حل هلم منگ ان  یدگله

هلمبلیدمهملهبگمهلم منگ ان  مزقلن مک م شمقبلفعمشخص مشملمقؤث مااتمب لنمکبد،مبلک مای م یدگله

ممم1 اشمگ    بلمنظلممعداهتمهبلی مق بیطمقیش مشا دگ مق

ایمازمافیلم شمحایامای انمب مف احتمازمای محقمکی کلنماخ مب مق لنمن لقدهماات،ماهبت مپلشه

قلنینماالا مب محقمب خیش اشیم یگ ماشخل مای مقلنینمازمآزا یمحا ان م محانیق مازماین محنقم

آزا انن مقنلنینماالان مازمحنقمنشن یلتم مقطبیعنلتم شمب نلنمم24یلفت  مب ایمنمین مافلماختصل م

قلنینماالا منملیبدگلنمقجلسم شماههلشمآزا ان منظ اصشلنماخ مم36قطلهبماخ مگ ت ماات؛مافلم

قلنینماالا من  مب مآزا یمب لنم شمفدام ما ملماشلشهم اشت مک مم171ب مق لنمآ ش ه،مهمچب  مافلم

                                                           
م 1331 بلن لنمایءاات ل همازمقدشتمقصیبم یدگلنم مقاعالق  مافیلماالا معداهتمب ایمب هم6 مببدمبمپلشاگ افم1
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 ملن ،ماهبت ماعمللمای مآزا یمقش  طمب مشعلیتمقیازی ماانالق م مقصنلهحمکشنیشمشندهماانتم)انل

 ( 23:م1931قحسب ،مقبیه م شافشلن،م

 ،12قنل هم 1دمببن »نگهبنلن؛ شنیشایم1972م/4/11قنیشخم 1761شملشةم نظ ی   ش گ تب ماات،

 ینک قسمت   ببد  م16قل همم1ببدم ،11قل همم2بدمب ،14قل م 9 مم1مببدهلی،م19همقل م2 مم1مببدهلی

 قصنیب  بن ماانلس  شمنهلیت   شدمخت شبل ش د قیازی  قغلی  ،«کی ک حایا کبیانس ین م23همقل 

 صصییب کی ک حایا ن  مشا دهمااتمکبیانس ین نگهبلن شیشای صأی د ب  ک  ااالق  شیشای قجلس

 ه    قیش  ه   ش آن ق ل  آنک  ب  قش  ط شد،  ا ه آن ای انمب  ااالق  همهیشی   هت اهحلا اهلزه  

 همهنیشی   هنت طن ف از گ ن   قن اش ینل   دبلش ااالق  قیازی    قیان  م اخل  بل صعلشض  ش زقلن

بلمعبلیتمب مآنکن مشبلانلی محنقم( م34:م1939مصپ ،گل نبلشدم)پیشمقه قلن  اه علی ای انمیزم ااالق 

شنی ،مقحسنیبمق م1 یدهم ماشائ مالز کلشمب ایمصحاقمآنمه مقسلئلمشکل شب دهمشدنمکی کلنمب ه

ق اهعن مم1932قلنینمآی  م ا شا مک   یمقصیبممگذاشمای انمبلیست مب ب ایمااتخ اجمقیضعمقلنین

نمی  مقلنینمقذکیشم شمه چمیکمازمقیا مخی مب مف احتمنلق مازمحقمشب دهمشدنمکی کنلن،مفنلشامازم

ای مقهمم شماابل مب  ماهملل مهلیگنلهمخلفن م یده،منب  هماات م ه ،مآنک مکی کمب هکلشمبلشدمیلمب ه

 یدگلنم مق بلن نلنماعالق  مافیلمبب ل ی معداهتمب ایمب ه»،م1331 شم ه م یلفت ماات م شمای مشااتل

 شمای ماعالق  ،مصداب  میزمممگ  ید  یدگلنمصصییبمب هم،م شمزق ب محملیتماز«2ایءماات ل همازمقدشت

ب ایمبهبی م ات ا مب معداهت،مشفتلشمقبص لن ،مهب انمخسلشت،مپ  اختمغ اقتم مکمک،ماشائ مشندهم

                                                           
ن ن مم1932قنلنینمقجنلزاتمصیه مب مگ ه محقمشب دهمشدنمبحث مشکل م مق بیطمب مآی  م ا شا مک   یماات،ماقلم1.

صبهلمش ایطمشامبن ایماههنلشمصیاندم شمای مخصی مش شبگ مبلشد م شمب خ مازمقیا مقلنینمفیامقا شاص م هی م اش مک من ق 

 یندهمازمشنی مکنی کمبن هآ ش مبلک مانببمق  ماعالممه ائم مک منسبتمب ماشصکلبمیلفت مااتمف اهممنم عا دهمکی کم

م2گلهمه مماشصکلب مکشنفمنشنی  مبن ایمقثنللمصبصن همص سمایبک مخی من  مقیش مبلزخیااتمق اشمبگ   ماکیتمک  همه چ

شاندمکن مط نلم شمینکم اند مب منظ مق ص ب ت مق قلنینمقجلزات،مزنلکلشمنلبلهغمشامقستیهبماقداقلتمصأق ب م مم221قل هم

شابط منلقش  دمصبهلمب هم یدهمااتم من مب هکلشمک مقستیهبماقداقلتمصأق ب مق اشمبگ   ،محتن ماگن ماثن یمازمخشنینتم م

م16م)ف انسن (م مینلم19گین مک م شمقیان  مبس لشیمازمکشیشهلمشابط مهبس مبلماف ا مزی ماک اهمن  م هی منداشت مبلشد مهملن

گن    مهمچبن  م یدهمف ضمق شی م مقسلملًم شه فیشتمط لمب هاللم)انگلستلن(م شمه چمفیشص مبلمشضلیتمف ضمنم 

 هندم مبنلمصیهن میلبدمشامصشک لمق ایمازمه ائم مک معل  مکی کلنماشصکلبمق بلمصیه مب مایبک مه ائممهبس مبخشمعمده

بلم اقع لتمقیهنی مهلقعن من سنت،م شمعمنلمقیهنبمخیاهندمشندمب مایبک ما مبلیامقیش پذی تمقلنینمقجلزاتمقبطبقم

 قتمب قالمنشنی  مهلیمهبس ماشصکلبمیلفت معل  مکی کلنمب م ه لمص سمآنلنمازمقجلزاتمشدنمه چبس لشیمازمایءاات ل ه

 ببملید مگذاشم اع  محملیتمازماط للمشام اش مبلیست مبدانمصیهه م ق قم مشلیست ایمااتمک ماگ مقلنینای مقیضیدمنکت 

2. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, General 

Assembly, Resolution 40/34. 
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 یندهم شمکبیانسن ینمحانیامکنی کمن ن مهنلیمکنی کمبن ههنلم منگ انن حنقماشائن م یندگله ت اا

  اش :کبیانس ینمحایامکی کم شمای مزق ب ماشعلشمق م12قل هممشدهماات ب ب پ ش

کشیشهلیمط فمکبیانس ینمصضم  مخیاهبدمک  مکی ک مک مقل شمب مشکلم ا نمبن معالیندمم-1»

شی ماب ازمکبد،مبن مقیضیعلص مک مق بیطمب م یمق مخی مهستمبتیاندمای معالیدمشامآزا ان م شبلشةمصملم

بندی مقبظنیش،مخصیفنلًمبن ایمکنی کمم-2نظ اتمکی کمقطلبقمبلما م مبلیامب مبهل ا همخیاهدمشد 

هلیماه ای م مقضلی مق بیطمشی مصلمبتیاندم شمه میکمازمق احلم ا شا هلی مف اهممآ ش همق ف فت

یلمشخص مقبلابمب مه مط یان مکن مقطنلبقمبنلمقان شاتممطیشمقستا ممیلمازمط یقمنملیبدهب م یمب 

 شب ده از 12همقل  قبظیشم،هملنطیشمک مقشلهدهمق مشی « ماه ای مقیان  مقل مبلشد،ماب ازمعا دهمکبد

 بن  صیهن    گن فت   شمنظن  قبظنیش بلک  ن ست  ی فدای شدن شب ده ف فلً کی ک، فدای شدن

   ان  هین اات، ای مقهم ب لنگ  کی کمک  بلیا   ا  صطلبق  ش صص یح   اات کی ک هلی یدگله

عال همب مآن،مصیانلی مشنکلممبلشد کی کمق  هلیه ف ت    شک اطح کببدهصع    زیل ی حد صل بلیا

 ا نمعالیدمب مای مقعبلاتمک مکی کمصیانلی مصیف فم مصش یحمب  اشتمخی مازمصج ب مپدیدهمهبلی م

کنالممم مکی کمبتیاندمافکلش،معالیند،ماحسلانلتم م شمینکشام اشت مبلشد م شم اقعمقبظیشمای مااتمک

ب  اشتمخی مازمپدیدهمقج قلن مشام شمقلهبمکلملتمب ایم یگ انمب نلنمکبند ماگ هن ماین مصیاننلی مازم

ببدیمکن  همب نلنمهلیمزندگ مکی کم هی م اشت م ما مقل شمااتمنظ اتمخی مشامشکلنخست  مالل

گ  ندهمخیاهدم اشنتمبسنتگ مبن مای منظ اتمب ماف ا مصصم ممنملیبد،ماقلمق  انماهم تم مصأث  یمک 

مم2کی کلنم شمقسلئلمق بیطمب مخی شلنم اش  م1ا م مقلبل تمقداخل 

 انندهنلمقکلفبلشندمآنماانتمکن م  هتقلبلمااتببلطمق م12نکتۀمقهمم یگ یمک مازمقت مقل هم

د مف اهممآ ش نمف فتمغ ن مف فتماب ازمعا دهمشام شمصملق مق احلمشا دگ مب ایمکی کمف اهممآ شن

هنلیمص یمشامقتیه م  هتبلشدم م هلیفمابگ  ازمب مشام تمشبلخت ماقکلنماب ازمعا دهمکی کمق 

هلمبلیدمش ایطمخل مب مای منکت ماشلشهم اش مک م  هتم12نملید م شمنت ج ،مقل همگذاشمق عضیم مقلنین

عا دهمکی کمشام شمعمنلمفن اهممنملیند مکی کلنمشام شکمکببدم مب ماالسمهم  مش ایطماقکلنماب ازم

 فندای شندن شنب ده بن ای یزم هلیزق بن  ک  ن ف اهم ب  هل  هت اه ام ب لنگ ن  م 12قل ةمم2ببدم

ببدمقشخصلًمب ایمکنی کماین محنقمشاما ات مای م ب  قؤث   ا اشی قضلی  ش ندیک خصیفلًم ش کی ک

خی ،معالیدتمشاماههلشم اش ،مای محقمط فممشی مک م شمه مب شا مقضلی م ما اشیمق بیطمب قلئلمق 

گ  یمشام مقؤث مب مکنی ک،مقنثالًم شمقنیش مآقنیزت،مبهداشنت،مهلم مصصم مایمازم ا شا گست  ه

گ    محایامکی کمقا شم شم  مببدمقل همقنذکیشمهل،مشام شمب ق زیستم مقلنبدمای شی ی،مقح طب نلق 

                                                           
1. Evolving capacities 

2. Every child's right to be heard, a resource guide on the un the committee on the rights of the 

child 
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ااتم من محقمخی قختلشی مکم ت محایامکنی کمگ  یمن س مب مقعبلیمحقمقشلشکتم شمصصم مف 

:م1973ن  مپ یات مصأک دمک  همااتمک مبلیدمکی کمشامفلحبمحا مفعللمقحسیبمکن  م)هنلهک  ،م

م( م141

آقندهمم21141 یندهم مشنهی مافیلمشاهب  یمعداهتمب ایمکی کمبن هم3قل همم4 شمببدمهمچب  م

هلیمخی م شمقیش مهمن ماقنیش،معالیدم منگ ان هل،مه مط ل م اشایمحقمب لنمآزا ان م یدگله»ااتمک :م

انلز  مازمهملن ماین م یژهمقشلشکتم مقداخل م شماصخنلذمصصنم ملص مکن مزنندگ م یمشامقتنأث مق ب 

شیندمب معبلشتمقبلابمصن ،مهن مهلی مااتمک م شمف آیبدمقضلی م شمقیش م یماصخلذمق صصم ملتمآن

شنیشایمم3قنل همم1 ماف  نمبن مآن،مببندم« اشمگ   هلم ماههلشاصشمقیش مصیه مقط ل محقم اش م یدگله

هنلمشام،م  هت21172اش پلی مکبیانس ینمحملیتمازمکی کنلنمعل ن ماانتثملشم مایءاانت ل همهبسن م

هلیمهل،ما لانتشلن،م شمصیاع ،ماه ایمب نلقن صشییقمب مقشلشکتمکی کلنمقطلبقمبلمه ف تمقلنین 

 شمههتمای م2119قصیبماللمم9حلفظتمازمکی کلن  هتم مالی ماهدافمنمی هماات ماقلم شمقلنینمق

قضلتمبلیدمقیهفمشیندمکن م»قا شمق مکبدمک :مم61قل همم6نا ص مگلممبلبدیمب  اشت مشدهم م شببدم

ب مای مالن؛مهملنمگین مک مصلکبینمذک م «  یدهمشامقدنظ مق اشم هبدهلیمکی کمب هنظ اتم مخیاات 

ههتمب محقماب ازمعالیدمکی کلنمصأک دم اشندمکن مدهمازمآن یاهملل محایامکی کلنمب هاابل مب   شد،

ص ،مصلمف  یمآزا یماب ازمعا دهمنداشنت مال همعبلشتای محقمقادق مقشلشکتماهتملع مآنلنماات مب م

مصیاندمن تمخی مشامب مق حل معملم شآ ش  بلشدمنم 

شبلان مص ب تن منپ م اضحمااتمک محقمآزا یمعالیدمقادممب محقمقشلشکتماات مازمط ف مش ام

آیبندم ماگن مبن مثلبتمک  همااتمک ماگ مب مکی کلنماعتمل مکب ممآنلنماف ا یمقتک مب من نسمبنلشمق 

پذی مخیاهبندمشندمگ  یمکببند،مقسنئیه تهلماهلزهم ه ممک م شمقسلئلمق بیطمب مخنی مصصنم مآن

کی کنلنم مشلیلنمذک مااتمکن م شمنظنلممعنداهتمهبنلی مانگلسنتلن،م( م111-114:م1932)عبل ی،م

انندمنیهیانلنم اشایمب خ محایامقلنین مهستبد معال همب محایق مک م شمقا شاتم اخل مقا شمگ  یده

هل،مااننتلنداش هل،مقعلهننداتم مقیاعنندمصعنندا یمازمکبیانسنن ینم1333،4مازهملنن ؛مقننلنینمحاننیامبشنن 

هیاننلنماشائن ماهملل م هی م اشندمک مقا شاص مشام شمقیش ما لاتم مش ی معداهتمهبلی مخنل منیب  

گنذاشمانگلسنتلنم شمخصنی محنقمشنب دهم( مب ایماطالدمازمقیضعمقلنین114:م1931کببدم)قه ا،ق 
                                                           
1. Guideline on Justice for child victim and witnesses of Crime, The Economic and social 

council.UN.2004. 
2. Council of Europe, Convention on the protection of children against sexual explotation and 

sexual abuse, lanzarote,25.x.2007 
3. Child protection Model Law, Best Practices: Protection of Childern from Neghlect, Abuse, 

Maltreatment, Explation, The Protection project, International center for Missing Exploited 

Children, January 2013. 
4. Human Right Act 
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قصنیبمم1 یندگلن یدهم شمش ندمشا دگ مک   یمبلیدمب مقلنینمش یهمب خیش مبلمب هشدنمکی کلنمب ه

دهمشخصن م ینبن ه» یندهمآقندهماانت:مق اهع مکب م م شمقادق مقلنینمقذکیشم شمصع یفمب هم2111

طیشمقسنتا ممازمهلیماقتصل یمک مبن هلیمهسم ،مش ان میلمعلط  میلمزیلنحا ا مااتمک مازمآا ب

 یندهمفصلمایمماین مقنلنینمبن مکی کنلنم منیهیاننلنمبن هم2« ب  یکمه ممایجل مشدهماات،مشنجمق 

 م هننلیفمم9 ینندهاختصننل م اش  ماینن مفصننلمکنن مازم  مقسننمتمحاننیامکی کننلنم منیهیانننلنمب ه

ص ص لم شمخصی محایق مک مشدهمااتمب صشک لمم4 هبدگلنمخدقلتمب ایمکی کلنم منیهیانلنشائ ا

 یدهم شش ندمشا دگ مک   یمازمهحظ مگن اشتمهن ممصنلمپنسمازمفند شمش یمکی کلنم منیهیانلنمب ه

شندهماانتم ماشصبنلطمب ب قطع م اشندمفحبتمنمی هماات ماقکلنم یگ یمکن م شماین مقنلنینمپ ش

صیانمگ تمک محقمشب دهمشدنمشام شمقعبلیمکلقلمخی مهلقن محقمشب دهمشدنم اش م مق م ث ا مبل

ق مبلشند م شماین مقنیش مقنلنینماین مم1 یدگ مخی  یدهم شبلشةمآثلشمب هپیشلند،ماههلشاتمب هعملمق 

اشنت م یدهمبتیاندمبلما ب لتم مکالممخی مصملممصأث  یمک مه ممب ما م اقکلنمشامف اهممآ ش همااتمصلمب ه

هلیمقتهممکن م شمقانلمماشائن مشنیاهدمشن حم ا همهلم مشب دهااتمشامب لنمکبد مای ماههلشاتمبلم یده

صیانندمازم یدهمب منظ مخی ما م ابسنت ماانتم ما مق  ماشائ ماههلشاتمشخص مب ه6شی مقت ل تمااتق 

 ا گنلهمماعمللمای محقمخی  اشیمکبد مزقلنماعمللمای محقمصلمقبنلمازمفند شمحکنممقطعن مصیانط

صیاندم شمحکمم ا گلهمقؤث م اقعمشی ،مک مای ماههلشاتمق بلشد مقسأهۀم یگ مآنمااتمک مازمآنجلی ق 

صیانندمانؤایص من ن م شماین مشابطن مبلیست م ک لم مقتهممن  مازمآنمقطلعمشدهم م شمفیشتمه  ممق 

مقط حمنملید 

فند شمشهبمی هنلیمانلزقلنمقلنلمانگلستلنمحت مقبلمازمم شمنظلممحایق مک مذک مااتمب میزم

،م«1333قلنینمعداهتمفغلشم ما هن مک  ن یم» شمم یدهم مشلهدمه مشاهعمب معداهتمب ایمکی کلنمب ه

                                                           
1. Code of practice for victims of crime 

2. a natural person who has suffered harm, including physical, mental or Emotional harm or 

economic loss which was directly caused by a criminal offence. 

بلمصع ی  مک مقنلنینمکشنیشمانگلسنتلنمآقندهماانتمانندک مم1932 یدهم شمقلنینمآی  م ا شا مک   یمقصیبمصع یفمب ه

شدهمکن مازم قنیدمهن ممقتحمنلمضن شم م یدهمشخص مقع ف قلنینمآی  م ا شا مک   یمب هم11ت م شمقل همقت ل تماا

زیلنمشدهماات م شمای مصع یفمب خالفمقلنینمانگلستلنمنیدمآا بمقشخصمنشدهماات؛مبلم هنی ماین ،مقطنلبقمآنچن م شم

هلیمقل ی،مقعبنییم مقبنلفعمقمکن ماهحصنیلمصیاندمزیلن یدهمق قلنینمآی  م ا شا مک   یمآقدهمااتمک مب هم14قل هم

 .نلش مازمه ممشامقطلهب مکبد

3. Entitlements for children and young people 

4. Duties on service providers for children and young people 

5. Victim personal statement 

6. The victim personal statement lets you explain in your own words who you feel the 

 crime has affected you. This is not the same as a witness statement about what you saw and 

heard. Ibid, Para 1.4 
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 یدهم مه  ممقسلعدتمط لم شمف آیبدم ا شا مشامبن مب هماط للمخصی م ا شا مافت اق م ش ض  شت

م شام تمشبلخت ماات

م

 دیدههبز کودکانم. حق آزادی بیان در عقاید2

اات،میعبن مایبکن مکی کنلنمبتیانبندمآزا انن ،مم1هلیمقش  دمکی کلن،مآزا یمب لنیک مازمانیادمآزا ی

هلم ماحسلالتم معیاطفمخی مشامب مط امق ایمم مقمک مب نلنمکببند مآزا یمب نلنم شمطنیلماندیش 

یمقتحمنلمهنلیمزینل هلیمبش یمبی هم مبش یتم شمشاهمصحاقمای محنق،مه یبن صلشی ،میک مازمآشقلن

شدهماات مآزا یمب لنمبلمصملمماب اشهلیمقمک مقلنبدمان بمل،مشا ینی،مصلیی ینینم مغ ن همحنقمبشن یم

بلشد مای محق،مکل دمحملیتمازمصملق مبس لشمقهممبلمابعل ماالا م مق هیق مآق خت مبلم قیک اا مق 

اانتمحایامبش یم مف لنتمازمک اقتمانسلن م مینکمق هنیممبب نل ی مبن ایمح ن محانیامفن  یم

(Mendel,2008:1م )حنقمآزا یمب نلنمکنی کمبند نمهن چماعالق  مههلن محایامبش مب مم13قل هم

ک  هم ه معدممذک مقحد  یتمنسبتمب مآزا یمب لنم شمای مقل همبن مقعبن مقطلنقمایماشلشهمقالحظ 

هنلیمهلیمحانیام مآزا یای ماعالق  مبن مقحند  یتم23قل همم2بی نمای محقمن ستمهینم شمببدم

صیانمب  اشتمک  مک محقمآزا یماب ازمعا دهم منظن مهنممصحنتم شماعالق  مپ  اخت مااتم مق مقا ش

بن م قله همن   1331قصیبم بش  حایا ااالق  اعالق   22قل ةمهلمبلشبد مهمچب  ،مای مقحد  یت

 ک  شکل  ه  ب  شا خی  نظ  ک   اش  حق انسلن  ه م-1»مات:ای ماق ماهتملمم شزیدهم مقا شم اشت ما

 بن  قبک  از نه    خ   ب ای  اش  حق انسلن  ه  -2 کبد  ب لن آزا ان  نبلشد، ش ع  افیل بل قغلی 

   اانت هلقعن  بن ای ح نلص  ضن  شت ک  صبل غلت -9کبد م  عیت ااالق  ش یعتمضیابط طبق

 قبج  ه  یمک  ه  بکلشگ  ی یل انب ل ک اقت   قادالت ب  حمل    آن ااتعملل ایء   ایءاات ل ه

 شنی ، اعتانل  شدنمقتالش  یل زیلن قیهب یل هلقع  شدن قتشتّت یل هلاشزت  ش اختالل ایجل   ب

 هن  بن انگ خت  ب  قبج  ک مه  ی ه  یل   قذهب  یل قیق  احسلالت ب انگ خت م-4اات م قمبید

( ماف  نمب آن،م191:1933قعل نتمآقیزش مقیهمقضلی  ،«)ن ست هلی  گ   ، نژا ی صبع ض حس نید

عبیانمیکما مخل محایامبش یمبن مآزا یمب نلنمصیهن م اشنت م م شمنس ینمحایامکی کمب کبیا

کبیانسن ینمحانیامکنی کمم19قنل همقیا مقختلفمآنمشامقیش مصب   مق اشم ا هماات م شمای مشاانتلم

کنی کم»قجمعمعمیق مالزقلنمقللمب مای مقطلبمپ  اخت م مقا شم اشت ماات:مم1333قصیبماللم

 شیلفنتم مانتانللمهمن ممخیاهدم اشت مای محقمشلقلمآزا یمهستجیم مصحا نق،محقمب مآزا یمب لن

هلمگن    مخنیاهماین ماطالعنلتم مایندههلمبد نمصیه مب مق زهنلیمان زق ب مق گین ماطالعلتم مایده

                                                           
1. Freedom of expression 



 (20)ایپپی ،  1044 انپاییز و زمست  دوم، ،شماره دوازدهم سالژپوهشناهم حقوق کیفری /  مهرداد رایجیان اصلی و سید سجاد رزاقی موسوی          م171

 

فیشتمهلپ مبی هم مینلمایبکن م شمشنکلم مفن ممهبن یم مینلمازمفیشتمش له میلمکتب مبی هم میلمب ب 

م( Daudin,2015:144«م)تخلب م یگ مکی کمبلشدط یقمه م ا ل مان

 اابل  االس ب  ک م یدگله عا دهم   اشت  حق قالحظ مق مگ   مک م شمقیاش مقذکیش،مب خالف

  شمنت ج ، ن ست  قطلا  حق نظ ،  یدگلهم  ب لن، آزا یمقطلق، اات حا  بش  حایا اهملل ب  

 خصیفن ؛   شخصن   ش ن ، اات اق ی نظ     یدگلهمک  اات ای   ش حق    ای  ص ک ک قالک

  ش کن آنگله نظن     یندگله بلشد؛ماقنل ب   ن  قحد  یتم  ق دگین مه چ قیضید صیاننم  ببلب ای 

 شا خنی  خصیفن  شخصن م   ش نن ، یهبب   شآیدمهب ی   قلم  کالق ، از اعم ب لن  هلیقلهب

م( 141:م1939فلطم ،گ   م)ا دمخی مق  ب  عمیق  بعد ایگین ب م    ا هماز ات

م

 مثابه مشارکتبه . حق شنیده شدن3

قنل شمبلشنبدمناطن ممبلیسنتق مکی کلنمقیهبمآنمب مازمهمل محایق مااتمک «مشدنمحقمشب ده»

ض  شیمب مشکلمقؤث ی،مخی مکی کنلنممقیاش مشامب لنمکببدم م شمخی مهلیهلم منگ ان  یدگلهمنظ ات،

Penal) 1د مقشنلشکتمنملیبنانه ممبلشنبدممه ینلنم ا شان مممهن مم یلمنملیبدگلنمآنهنل،م شماعنال

Reform International, 2013: 14).نظ اتمش ش م م اضح م شبلشهمآنچ مبلیندم شممناط مکی کلنم

قنیش مهن مم مم شمهنلآنم؛مبن مهمن  م ه نلمنگن تم معالیند اشنندمانجلممشی مآنهلقیش مه ائممعل  م

هلمقنخلطبمق اشمبگ  ندم مشب دهمشیند مناط منظن اتمک مآنمااتمدمای ماق ه ممن لزقبمازمپ شگ  ی

هن مم ممازم مخدقلتمبنن مقبظنیشمکمنکمبن مپ شنگ  یم،معملک  هلهلهل،ما لاتحلآنهلمبلیدم شمشاه

م.(The Howard League for Penal Reform,2007: 5) شی م،مگبجلندهشدنمق بلن 

هلیماخ ن مبنلمنیی مقشلشکتماهتملع مکی کنلنماانتمکن م شم هن یک مازمابعل مم2حقمقشلشکت

یین سنفم شمانبدیمشدهماانت ماهملل مقط حمااتبل مب مکبیانس ینمحایامکی کم مالی ماابل مب  

بن ایمصیضن حمم9ک م شمش حم مصیض حمحقمشب دهمشدنمکی کلنماشائن م ا هماانت،مازم ا همقشنلشکت

گ  یماات ل همنمی هماات م شمهم  مابدم شملفمصصم مصملق مابعل مقداخل مکی کلنم شمق احلمقخت

قشلشکتمکی کلن،مف آیبدماههلشمعا ندهمکی کنلنم محضنیشم»مصیض حم ا همقشلشکتمآ ش همشدهماات:

بلشند مهنلمق بنیطماانتمق گ  یم شمخصی مقسلئل مک مب مآنفعللمآنلنم شماطیحمقختلفمصصم م

گ تگییم  ط ف مهم اهمبلماحتن اممقتالبنلمآننلنمبنلممای مف آیبدمن لزقبدمانتاللماطالعلتمب مکی کلنم 

                                                           
نمقستا ماانت،م شمک میکمالزقلنمقستالمازم  هتم م فت مق ک یمآنم شمهبد«منهل مب  ماهملل مافالحم مبهبی مک    »م1

،منکنلتمکل ندیمشامبن ایمصیهن م2114 شمانلل«محملیتمازمحایامکی کلنم شمنظلممعداهتمهبلی »مصحا ا مصحتمعبیان

مگذاشانمعبیانمق مکبد ا لات
2. The right to participate 

3. Participation 
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هلیمآننلنمبنلمصیهن مبن مان م مب شگسلینماات مهمچب  مای مف آیبدمقستل ممصیه مکلقلمب م یدگله

گ  یم شمخصی مه مف  میلمصیانمهب  مگ تمک مصصم م شمخصی مای مصع یفمق م« بلیغشلنماات

بلشدم مبد نمای مآگنله م مآشنبلی مآنماف ا مق گ  ه من لزقبدمآشبلی مبلمقاتض لتم مش ایطمخل م

صیاندمنتلیجمقبلاب مب مهلیمبگذاش  مقسنلملًمکی کنلنمهن مه مصصم م مانت اع مبی هم م شمنت ج منم 

 یدهمش ایطمخلف م اشندمک مب ایمب شگسلینمقحسیسمنبی هم مببلب ای مصصنم ملتمب هکلشم مه مب ه

 هلمفلشامازمای مصیههلتماات مآن

منظنلشتمهنلیماخت نلشیمآنب ماه ایمکبیانس ینمحایامکنی کم مپ  صکلم1حایامکی ککم ت م

قیش مآی  مم شماخت لشیمایق مشامپ  صکلمقللمالزقلنمعمیق م،مقجمع2111 القب مم13کبد م شمق 

شاممخلفن م هدمشخصلًمشکلیلتمخی م شمقیش مصجل زاتقکلصبلتمصصییبمک  مک مب مکی کلنماهلزهمق 

 مپ  صکلماخت لشیمآنممکی کمحایامکبیانس ینمااتبل مب ،مگ   سبتمب محایامآنهلمفیشتمق نمک 

صیانندمبن مشنکلیتمشخصن مکی کنلنم شمقنیش مصسل ممکببد م شمای مشااتلمکم ت محایامکنی کمق 

هنلیمعضنی،مآنمصیانطم  هتما علهلیمصخلفمازمکبیانس ینمحانیامکنی کم م  مپ  صکنلماخت نلشی

هننلیمصیاننندمشانن دگ مبنن ما علهننلیمقهننمم ماننبگ  م مناضکنن مق گیننن مهملنمشانن دگ مکببنند؛

م ا ستملص کمحایامقیضیدمکبیانس ینم م  مپ  صکلماخت لشیمآنمشامانجلمم هد

 یندگلنم مگ  یمقطلبقماعالق ن مافنیلماالان معنداهتمبن ایمبن ه یدهم شمصصم مقشلشکتمب ه

ازمط یقمقجلزمشم  نمط حم مب شان مم6لشاگ افم شمببدم)ب(مپم1331ق بلن لنمایءماات ل همازمقدشتم

هلیمقبلابمشا دگ م شمهلی مک مقبلفعمشخص مآننلنم یدگلنم شمق حل هلیمب ههلم منگ ان  یدگله

گ   ،مبد نمهطم مب مقتهمم مهملهبگمبنلمنظنلممعنداهتمهبنلی مقلن مق بنیطمبن مصأث  مق اشمق صحت

نمحانیامکنی کمعنال همبن مپنذی تماین محنقمکبیانس یم12شدهمااتم م شمقل هممشام تمشبلخت 

پنذی  م مگ  ی،مصع   میکمحدماب مشامن ن منم قب ه ،مب ایمقشلشکتمهشمگ  مکی کلنم شمصصم م

نلق ،م ات ا مکی کلنمب ماطالعلتمقبلابم مآزا یماندیش ،مب لن،محقمقشلشکتمب ماالسمای مپ ملن

ایمازمکن مکی کنلنمبتیانبندمقجمیعن کبدم مهدفمازمای محقمآنماانتم هدانم مقذهبمشامف اهممق 

:م1931هدایت،شی یمک  هم مبتیانبدمنظ یلتم معالیدمخی مشامب لنمکببدم)هلم مافیلمخی مشامپلی اشزت

م( م143

کی کلنمبلیدمبن ایم»ن  مب مای ماقدامماهتملمم شزیدهم مب لنمق م اش :مم1331اعالق  ما انمههلنم

هلیمزنندگ مخنی مبلیندمبن مشیند مکی کنلنمازما هن  مانللایمآزا مآقل همزندگ مقسئیین م شمهلقع 

 شمهستجییمای مقشنلشکتم»کبد:م مصص یحمق «مش کتم شمح لتمف هبگ مهیاقعشلنمصشییقمشیند

کب ممک م شمای مصالتمشملمش کتمهلم شخیااتمق آ شیم،مازمآنقلمخصیفلًمب مخی مکی کلنمش یمق 

                                                           
1. Committee on the Rights of the Child. 
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هلی مهینماههلشمعا ده،مگنیتم ا نمبن مف،مف فتبلمقشلشکتم ا نمکی کلنم شماقیشمقختل« م1کببد

آیدمک مخی مگلق مبلبدمب ایمصغ   مهلقع مهلیمقختلفمف اهممق هلیمآنلنم محضیشم شمع ف خیاات 

بلیدمصیه م اشتمک ماعطلیمحقمشب دهمشدنمبن مکی کنلنم مقشنلشکتم ا نممصیاطمکی کلنمهست 

 مبلک مقشنلشکتم2گ  یمب مآنلنمن ستت لشمصصم مهلماه اقلًمب مقعبلیمص ییضماخگ  یهلم شمصصم مآن

ص یمشامف اهممآ ش  مب مهم  مههتمن  ماعطلیماین محنقمصیاندمزق ب ماصخلذمصصم ملتمفح حآنلنمق 

صیانبدمحت مقکملم مقایممهممبلشنبد م شمکی کلنمبلمحقم ییتم اهدی مب مآنلنمصعلشض منداشت م مق 

اعطلیمحقمشب دهمشدنمقببن مبن مایبکن مبلعنهمکنلهشممهم  مشااتلمبلیدمگ تمک مانتال مب خ مب 

م23کن مقنل همصیانندمفنح حمبلشند،مهن امکن مهندامازمآنشنی من ن منم احت اممکی کمب م اهدی مق 

کبند،مقنل همکبیانس ینمکشیشهلیمعضیمشامقتعهدمب ماف ایشمحسماحت اممب مپدشم مقل شم شمکی کمق 

بن ایم نسبتمب منظ اتم یگن انمصسنلقحم اشنت من  مب م نبللمص ب تم مپ  شتمکی کلن مااتمک م12

ص ی مگ  ه مک مبلیدماحت اممگذاش نمنسبتمبن منظ اصشنلنم شمص  یدمقهمهلماحت اممقلئلمشیند مب آن

مشی م اهدی ما مهستبد کی کم ش ن م

عبیانمنمینن ،مهلی مهمن اهماانت مبن اهمللن ماعمنللماین محنقمبنلمقحند  یت شماکث ماابل مب  

اندماز:ماهف(ماحت امماهملل محایامقدن م ما لا معبلشتق ثلامب  م13قذکیشم شمقل همهلیمقحد  یت

:م1931ب محایامیلمح ث تم یگ انمب(مح  ماقب تمقل میلمنظمم ماالقتم ماخالامعمیق م)هدایت،

بدی مص ص ب،مای ماق مقهممشامبلیدمقطمحمنظ مق اش ا مک مقشلشکتمکی کم شمف آیبندمک  ن یم( م113

صملممق احلمک   یمازمبد م قیدمه مم مصعا بمآنمصلمق حل ماه ایمحکممقجلزاتم مبعدمازمبلیستمق 

آنمشام شمب گ    مازمهمل ،مق حل مقحلکم مک میک مازمق احلمقهممف آیبدمک   یمهسنتم مازمط ینقم

الزیمقادقلص مکی کم مآقیزتم مصشییقم یمف فتمقشلشکتمکی کمشام شمای مق حل مفن اهممآقل ه

قطلهبمنشلنمازمآنم اش مک مبحهمقشنلشکتمکی کنلنم شمش نندمشان دگ مک  ن یمبحثن ممای منمی  

یکن مازمص ص بنلص مکن م هبند مهلیمآنمشامصشنک لمق شبلالن مبب لنهلیمه مصش ی لص منبی هم میلفت 

هنلیماههنلشاتمببدنند،مب گن مازمف مهلیمحایق مگینلگینمب ایماه ایمحقمقشلشکتمب مکلشمق نظلم

صیانندم یندهمق ااتمک مب مپلی مآن،مبن هم9 یدههلیمب هلشهمآثلشمه ممب مخی میلمف مم یدگله یدهم شبب ه

 ا همب مخی مشامصبظ مم مب م ا گلهماشائ مکبد مای مگ اشتمقمک ماانتمگ اشتمکلقل مازمآثلشمه ممش ی

کتب میلمش له مبلشدم م شمه مفنیشتمبلیندماطالعنلتم مخندقتمکنلف م مقبلانب مبن ایم ا نماین م

                                                           
م1331ههلنماعالق  ما انمم21 مم11 مببدهلیم1

طیشمک م شما اق مخیاهدمآقد،محایامکشیشمب یتلن لمب خالفمحایامای انمقشلشکتمکی کمشام شمقعبلیمحنداکث یم مهملن2

مشبلاد هلیم اهدی م ما پ اتلنما ماف لمق آنمپذی فت م مخی مکی کمشامب 
3. victim statements of opinin or victime impact statements 
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قنلنینمنمینن مم62ازمقنل هممg( مببندم126:م1931گ اشتم شماغلبمحذف مق اشمگ   م)شایج نلنمافنل ،

شدهمازماییمکی کمقبنلمهلیم ا هم شمای مخصی مق مگیید،ماههلشنلق م2119قحلفظتمازمکی کلنم

ب مشدهمب مقد کلشانماهتملع میلمافس انمقج یمقلنینمشاممهلیم ا هازمهلس مشا دگ مقلنبدماههلشنلق 

مشام تمشبلخت ماات م

هلی مااتمک م شمبس لشیمازمش تمضبطم یدییی ماههلشاتمکی کمصیاطمقتخصصلنمن  مازمش یه

گ ن   م شماین مق نلنمنانشمقبظیشمآالنمک  نمقشلشکتمکی کلنمقیش ماات ل همقن اشمق کشیشهلمب م

ذاشمبلشند م شمصنیانمصأث  گنقد کلشانماهتملع مهمم شمش یهمقشلشکتم مهمم شماه ایماین مش تمق 

 یدهمب نلنمشند،م یدهمک م شمقصلحب مبلمقالقلتمیلمقد کلشانمآقیزتش تمق بیش،ماههلشاتمکی کمب ه

کببدهم شمطیلمقصلحب مبلیدمآشاقنشمشی  مقصلحب  شمیکمنیاشم یدییی مضبطم م شم ا گلهمپخشمق 

ت م شمفن  مخی مشامح  منمی همازمشب دنماخبلنمکی کمقضط بمنشی ،مزین امه گینن مصغ  ن محنله

 :Alison,pamila,2007کببدهمقمک مااتمکی کمشامازمصیف فمه ئ لتمقبص فمنملیندم)قصلحب 

م( 43

 یدهمفحبتمنک  همفیشتمقبسجممازمحقمشب دهمشدنمکی کلنمب هانگلستلنمب مازمآنجلمک مقلنین

 یندهمب هماات،م شما اق مقیا یمک مقشلشکتمکی کم مقداخل ما م شمف ایبدمشا دگ مک   یمبلمعبیان

ه ممشامب مشام تمشبلخت مااتم میلمآنک م شفد مصسه لماه ایمای محقمهستمقیش مب شان مقن اشم

خیاهدمگ فت منخستمآنک مقلنینمقذکیشم شمابتدایمفصلمق بیطمبن مکی کنلنم منیهیاننلن،مقشنخصم

بتن ماللمق مبلشند ماهم13هلم محایامقبدشجم شمای مفصلمق بیطمب ماف ا مزی منمی همااتمک محملیت

 یدهم شمشابط مبنلمافن ا مزین مهلم محایامق بیطمب مکی کلنمب هبلم هی مصملق مای مصیض حلت،محملیت

طیشمک م شما اق من  مخیاهدمآقدمبن خالفمحانیاماین ان،مقلنینمقذکیشمهملن شی  اللماعمللمق م13

 مای مط نلمشبلادشبلادم م شمنت ج مقشلشکتم مقداخل ما مشامب مشام تمق خی مط لمشاماف لمق 

شام شیلفنتمکن  هم م شما اقن م شمه ینلنمش نندمم1ااتمک مپسمازمگ اشتمه ممصأی دی مگ اشتمهن م

( مای م شمحله مااتمک م شمنظنلممحانیق ماین انم291:1933مگ   )امل اص مپ   ز،شا دگ مق اشمق 

 ممآقدهمط لمحقمطن حمشنکلیتمنداشنت مقلنینمآی  م ا شا مک   یم71 مم71قطلبقمآنچ م شمقیا م

 م شمصع ی ن مکن میین سنفمازم2ای منظ م ه میلمق ممااتمک مب منلممقصلحتمکی کماعمللمخیاهدمشد

                                                           
1. Receive written confirmation that you have reported a crime, including the basic details of 

 the offence Chapter 3, part A, section 1, Para 1. 

 یندگلنم شمحایامف انس مب مب هم. مشلیدمبتیانمگ تمای مش یک  منظلممحایق مای انمقتأث مازمش یک  محایامف انس مهست2

تمقلنین میزممبن ایمحضنیشمقسنتالم شش نندمشان دگ مشامنداشنندم م شنت جن محانیامآننلنمصیانطماللمفالح م13زی م

ک م اهدی مکی کمخی مقتهممبلشبدمیلمایبک مب مهم اهماف ا م یگ م شمقظنلنمشلنمپ گ  یمخیاهدمشد م شمفیشص نملیبدگلن

ماز؛ نتخلبمخیاهدمشد مب گ فت (ماadministrator ad hoc یدهمق مم)اصهلمماشصکلبمه ممبلشبدمب ایمکی کمب ه
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قشلشکتمکی کلنماشائ م ا هم مقبالًمن  مقیش مبحهمق اشمگ فتن ،مآقندهماانتمکن ماههنلشنظ مکنی کم م

 نلنمبگ  یمقستل ممانتاللماطالعلتم مگ تگیمبلمکی کمقن مبلشند مبن مقشلشکتما م شمف ایبدمصصم م

گ  یم اشنت مصیاندمقیاضعمفح ح ماصخلذمکبدم مناش مقؤث م شمف ایبدمصصم م یگ مکی کمزقلن مق 

گنذاشمشنی ،مقلنینطیشمکن مقشنلهدهمق همنلنمبلشدمک مب ماطالعلتمکنلف م ات ان م اشنت مبلشند 

 مصبهلمحقمقداخل م مقشلشکتمیلمب ماعتبلشما ب نلتمکبیانسن ینمحنقمشنب دهمشندنمشامبنمانگلستلنمن 

فیشتمحداکث یمب مشام تمشبلخت ماانت،مبلکن مبنلم شمنظن مگن فت مقیقع نتمخنل مکی کنلنم م

هلی مشامف اهممآ ش همااتمصلماضط ابمآنلنمب مههتم ش  شلنمب منظلممعداهتمهبلی ماقکلنلتم مقلبل ت

مبتیاندمقداخل مآنلنمشامصسه لمکبد 

قطلهب مک مصلکبینمب مص ص لم شمقیش مآنمپ  اخت مشد،منحیهمانعکنلسماههنلشم معا ندهمکنی کم

انتاللم یدگلهم معا دهمکی کمشامصیاطماشخل مقبلابمپذی فتن م مصع ن  مم12 یدهمبی هم مقل همب ه

م یندههلم اگذاشمنمی همااتمک م شما اق مب محقمقشلشکتمکی کمب هنیدمآنمشامب مقیان  م اخل م  هت

مازمگذشمف آیبدمک   یمق مپ  ازیم 

م

مدیده از گذر فرآیند کیفریبزهمحق مشارکت کودک. 1

پذی یمازمهلقع مهستبدمق مبلیستما لاتمهبلی مافت اق ماعمللمنسبتمب مکی کلنمک مط فمآا ب

صیانماصخلذمانلز کلشهلیمقت نل تمنسنبتمبن مانلی مانلز کلشهلمگ    ما لاتمهبلی مافت اق مشامق 

نظ مب م ضع تمقت ل تمقخلطبلنمالقلن معداهتمهبلی مبلمالی ماف ا ،مب مهن م ه نلمنظ ن مم انستمک 

( میکن مازمههنلتمعمندهماهم نتم7:1974مفغ ماب ،نلصیان م    اعمللمق مگ   )نج ن ماب نندآبل ی،

هل،مای ماطالعلتمبن هم یندگلنمبنی همکن مقیقع تم مناشمب هم یدهمای مااتمک م شمبس لشیمازمپ  نده

م( cohen,2007:358 مش  دمب مصحا التمازماییم ا اتلنمشدهماات)قبج مب

بنی هم مآنهنلمشام شمصمنلق ممکی کنلن یدگ مثلنییمالزمب هخی مزق ب مهبلی معداهتمنظلم ش  مب م

 یدهم هد ماگ ماکیتماط للمب هخط مق اشمق مقع ضم ش احکلمماه ایم ا گله،م ا ا ا،مپل س، ق احل

آنهلمشب دهمشی ،م شماصخلذمصنداب  میزممن ن مقشنلشکتم ا هممهلیم مح فمشده مخلنیا همآنهلمشکست م

صن مشندنمشیندم ه ک م شمق حل مآخ ،مقالقلتم مقسئیه  مق بیطمبلمایءمعملکن  ،مقبجن مبن م خ م

 یدگ مثنلنییماق دیمب شت م مب هم منلما خیش گ م میأسم هم یدهمگ  ند،مه  یب همکی ک ضع تم

عداهتممنظلماندشکلشانمب م اتم شمای مشااتلمیزممااتمصل م یدهم شمب منخیاهدم اشتب همکی کلنب ایم

مکنی کبلیستمقصنلهحمعله ن م مق هبلیمعداهتمنظلم مهلیمیزمم مصخصص م ا همشی آقیزتمهبلی 

                                                                                                                                              
Study on children’s involvement in judicial proceedings Contextual overview for the criminal 

justice phase France, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 4132 
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 همه مم مگ اشتم قنلیعمشخم اماعالمایمک مپسمازم یدهمشام شمهم محللمهحل منملید ماقداقلتما ه  ب ه

یبندما شمف م یندهب هکی کهلم من لزهلیمب ایمب لنمنگ ان  مبلیدمفیشتمگ   ،مبس لشمحلئ ماهم تماات

ش یهمقبلانبممصیانق ماشصبلطمض  شیماات مبلمای مکی ک ا شا ،مب ق اشیمشابط م م ا نمف فتمب م

مبلزپ ا مشامصع   منمی  م

م13کبیانس ینمازمکنی ک،مافن ا مزین مم12همپ شمازم ش  مب مبحهمبلیدمقتذک مشدمک مقبظیشمقل م

کن ماللمق مبلشدم مص نل ص مبن  مپسن انم م ختن انمازم یندگلهمکبیانسن ینم هنی مننداش  م شحله 

قنلنینمآین  م ا شان مک  ن یمآقندهماانت؛مم914قل همم2گذاشمای انمب ماالسمآنچ م شمصبص همقلنین

ای مص نل تم یندگلهمقیهنبم شنیاشیم« م اندمک مب محدمبلیامش ع من ا دهمااتط لمشامف  یمق »

م3گ   ،مه اک مقانب م ختن انمبنلییمب شا مقیضیدمقاب مب ماالسم یدگلهمکبیانس ینمکی کمق 

ک مکبیانس ینمکی کماین مگن  همانب مشام اندم شحله اللمق اللمشامب شگ11اللم مپس انمبلییم

سمب مههتمآنک مقطلبقمنظلمم اند مب مهم  ماالحسلبمآ ش هم م اشایمحقمشب دهمشدنمق کی کمب 

اللمقحسیبمشدهم م شمش ندمشا دگ مک  ن یمبن مقلنبندم یدگلنمبلهغمب شگعداهتمهبلی مای انمب ه

صیانم شبلشهمحقمشب دهمشدنمکی کنلنمبن ایمآننلنمانخ منم  الینمبلمآنلنمشفتلشمخیاهدمشد،ب شگ

-لمحنقمشنب دهمشندنمبن هههتم شما اق مب مب شا مقیضعمنظلممحایق ماین انم شمقبنلمگ ت،مبدی 

  یدگلنمنلبلهغمق مپ  ازیم 

گنذاشم شمخصنی محنقمطن حمقیضنعمقلنینم1932قلنینمآی  م ا شا مک  ن یمم71 مم71قیا م

 یدهم هیمایبک مقم ن مهنممبلشندمحنقم یدهمشامقشخصمک  هماات مط لمب هشکلیتمصیاطماط للمب ه

یلبندمحسنبمقنیش مشصکنلبمق ط حمشکلیتمشامنداشت م مشکلیتم شمخصی مه ائمن مکن معل ن ما ما

قنلنینمآین  مم71 مم71ایمکن مازمب شان مقنیا م ه مق ممیلما پ اتمقنلنین ماانت منت جن م1 ه   

صیاندمط حمشی ماقلمنم  یدهمصلا مق آیدمای مااتمک مط ل،مب هب م اتمق م1932 ا شا مک   یم

ک م شمقنیا مشکلیتمک  هم مشلک مقحسیبمگ    مب مهمن  مههنتمصمنلق محانیق مکن مبن ایمشنل

 یندهمقختلفمقلنینمقذکیشم شمههتمب لنمنظ اتمخی مصداشکم یدهمشدهمااتمقبص فمازمط نلمبن ه

 یندهمبلشند،مه مشلک مبلیست مب هم32قلنینمآی  م ا شا مک   یمم11هست؛مببلب ای ،مب مطبقمقل هم

ب بن مکن  میانمپ شصنصیاندم شمقالممشلک مق اشمگ    مب مهم  مالن،مق ایمه  قلًمنم  یدهاقلمه مب ه

 یدهم شمنظلممحایق مای انمهلیگله م شخیشمشأنما م مآا ب مک مقتحملمشدهمااتم مک مهلیگلهمب ه

                                                           
قان شمم71گنذاشم شمقنل هم اتمقلنین مط لم انستمکن مقلنینههتمبلیدمط حمشکلیتمشام ه   م ه مق ممیلما پ مازمای م1

ک  هماات،م شمفیشتمعدممط حمشکلیتمازماییماف ا منلقب  هم م هی مقصلحتمط ل،م ا اتلنمخنی مقیضنیدمشامصعا نبم

صیانستمقیهبمهب  ماخت لشیمب ایم ا انتلنمخیاهدمک   ماگ مط حمشکلیتمحقماف ا مقذکیشمبی معدمماات ل همازمآنمنم 

مد بلش
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ص مخیاهندم یدهمازمای من ن مننلزلهمچب  مقؤث م شمش ندمشا دگ من ستم مب شت مهلیگلهمکی کلنمب ه

 مبلزپنذی یمب هکنلشم شمم یدهم شمش ندمشا دگ م ماههلشمعا دهما مانببمافنالححضیشمط لمب هم.بی 

 یندهم اش ماهتملدمخیاهدمشد مزقلن مک مب هکلشمبلمنت ج معملمخی م مشنج مک م شنت ج مآنمبن مبن ه

شنی مقیهبنلتمش قسنلشیما مفن اهممخیاهندمشند ماین مش قسنلشیمبن خالفمآقدهمااتمقیاهن مق 

شنی م لشمقؤث م اقنعصیاندم شمبلزماهتملع مشدنمب هکلشمبس ش قسلشیمخیاشکببدةمنلش مازمقجلزاتمق 

م( 19:م1937)غالق ،م

 یندهمقنل همهلیمکنی کمبن ههلم منگ ان ب ایماشائ م غدغ م1932 شمقلنینمآی  م ا شا مک   یم

:م1931اندیش مشنی م)هندایت،خیش مک میزممااتم شمای مخصی مهلشهقلنین مخلف مب مهشممنم 

کبندمکن مکنی کم شمصمنلممق احنلمکبیانس ینمکی کمصص یحمقن م12 شمهم  مشابط ،مقل هم( م113

شنی مبلیندمقنیش مصیهن م اقنعمشنی م)شضنییمشا دگ مک مقستا ممیلمغ  قستا ممبن ما مق بنیطمق 

حقمشب دهمشدنم شمصملق مق احلمشا دگ مم12ببلمب مصص یحمقل همب مهم  مالن،مم( 34:م1931ف  ،

مک   یم هی م اش  -قضلی 

بن ماانتملدمم411 مببندم)ت(مقنل همم913 شببندمپمقنل هم1932 شمقلنینمآی  م ا شا مک   یم

شدهماات،ماقلمبلمصیه مب مآنچ مگ ت مشندمکنی کماههلشاتمشلک م شم ا گلهمبد یم مصجدیدنظ ماشلشه

صیاندم شمنظلممحایق مای انم شمقالممشلک مق اشمبگ   م م شمنت ج م ه مینلمقن مما مصبهنلمبن مب نلنمنم 

 شات مبلمابعل مصیاندمب ماخت م شمنت ج م ا گلهمنم هلمازم یدگلهمخی مخیاهبدمپ   ییلم مش حمآا ب

- ه لمقیقع تمخل مکی کمبن هطیشمب لنمشدمک مب ؛م مهم  م1 یدگ مکی کماشصبلطمب ق اشمکبدب ه

ایمب ایماب ازمعا دهمآنلنمف اهممشنی  مازمطن فم یگن ،مقشنلشکتم یدهمبلیست مصداب  م ماقداقلتم یژه

کبندمکن محانلیقم م م ا گلهمن  مهستم مب مقلض مپ  ندهمکمکمق  یدهم شمف آیبدمک   یمب مایب ه

کلشیمیلمب ائتمقنتهمم یدهمبشبی مک مای ماق م شمنت ج م شمگبلههلیمپ  ندهمشامازمزبلنمخی مب ه اقع ت

قلنینمآی  م ا شا مک   یمم31بدی مص ص ب،مقل هم( مKaoutzanis,2011:133ن  مصأث  گذاشمااتم)

 یندهمهن ممکن مبن هم ماهم تماههلشنظ مکی کلنم یهت منداش ،ماقلم شمفیشص ف احتمبمه هبدمک مب 

نیع محقمشب دهمشدنم ماههلشمعا دهمکنی کمشام شمق حلن ماهن ایمحکنممپذی فتن مکی کمبلشدمب م

 یدهم شمنظلممحایق مای انمهلیمکی کمب هصیانمگ تمعالیدم م یدگلهاات مببلب ای مبلمنگله مکل مق 

لقلمق اشمگ فت م مای مقیضعمقحلمنادم مای ا ماات؛ماقلمقانب م شمب خن مازمقنیاش مصیهه مکقیش مب 

                                                           
ب ب منهل مپ  ندهمشخص تمب ایمب هکلشانمب مای مقهممک مب ایمفند شمش یمگذاشمای انمبلمپ ششادمک مقلنین مب منظ مق 1

عل ین م مقؤث من لزمب مشبلختمب هکلشم هی م اش ،مپ مب  هماات مازمط ف مش یم ا گلهمصبهلمب مشخصمب هکلشمقؤث من سنتم

شاندمهنلیمخنله منهنل یمکن محتمصأث  مق اشمخیاهدم ا  مب مهم  مههتمب منظ مق  یدهمشامن  مصبلک مزندگ م مآیبدهمب ه

  یدهمآشبلمالز م شمنظلممفعل محایامای انمخله ماات  ا گلهمشامب مابعل مشخص ت مب ه
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 اند،م شمنت ج ،م شمقیاش یم یدهمشامش طمق اشم ا همااتم مقیافاتمشلک مشامیزممنم صبهلمشضلیتمب ه

 یدهماات ل همنمی م مقلئلمب مقشلشکتمکی کنلنم شمش نندمشان دگ مشند مصیانمازماطالامعبیانمب هق 

 یندهمشامشن طماشائن مخندقلتمازمقلنینمآی  م ا شا مک   یم شمببدم)اهف(مخی مشضلیتمب هم31 همقل

بلشمقنل یمینلمقعبنییمنلشن مازمهن مم شمقنیاش یمکن ماییمب هکلشم شمههتمشفعمیلمکلهشمآثلشمزیلن

ف احتمب ماهم نتماههنلشنظ ممگ   مق اشم ا هماات مای مقل همه هبدمک مب صعا بمک   یمصعل قمق 

نیع محقمشب دهمشندنم ماههنلشم یدهمه ممکی کمبلشدمب ک مب ه کلنم یهت منداش ،ماقلم شفیشص کی

صیانمبن مآنمعا دهمکی کمشام شمق حل ماه ایمحکممپذی فت ماات مقیش م یگ یمک م شمای مشااتلمق 

ایملقن ن شمآی   مشنی پ  ندهمب مق لنج گ یماشهلدمق م32اشلشهمنمی مقیاش یمااتمک مب مطبقمقل هم

عبیانمشلک منشندهممایمب ب مصصییبمشئ سمقیهمقضلئ  مشا دهماات،ماشلشهم1934/م3/م3ک م شمصلشی م

 شمببندم)((م م شمصع ینفمف ایبندمم1نلق م شمقل همشدهماات م شمای مآی   یدهماات ل هم مازمعبیانمب ه

-بلمقدی یتمق نلنج ف آیبدمق لنج گ یمقجمیع ماقداقلص مااتمک مط مآنم»ق لنج گ یمآقدهماات:م

نظ م فصنلماخنتالفمک  ن یمبنلمیکندیگ مبن مگ تگنیمصبنل ل یدهم مقتهممب ایمحلگ م مبلمحضیشمب ه

ایمشامصبظن مم مبن ایمقانلممقضنلی مق بنیطماشانللمنلقن پ  اخت ،م شمفیشتمحصیلمصیافنق،مقیافات

 ینده،مخنی مطیشمک مقشخصمااتم شمف آیبدمق لنج گ یمببلمبن ماطنالامعبنیانمبن ههملن«مشی  ق 

قسئل م یگ یمک مبلمحنقمشنب دهمشندنمم.کی کمط حمگ تگیمبی هم م اهدی مصبهلمناشمحملیت م اش 

قلنینمآین  م ا شان مم61 یدهماشصبلطم اش ،ماقکلنمگ اشتمه ممصیاطمکی کمهست مقل همکی کمب ه

ک مهن ممگ اشتمه ممصیاطمه مکس مک منله م قیدمهن ممبنی هماانتمشام شمفنیشص م1932ک   ی

گذشتمبی هم مقن ائ م ماقنلشاتمقبتبن مبن منل شانت ماههنلشاتم یم هنی ممکیشمازمه ایممغ  قلبلقذ

صیانندم شم یدهمق  اند مببلمب ماطالامای مقل همکی کمب هنداشت مبلشد،مب ایمش  دمب مصعا بمکلف مق 

بنلمبن مه ممکبد مه هبدمک مکی کمبمگذشت مک مق بلن مآنمبی همااتماعالممخصی مه ائممغ  مقلبل

صیانندم شم یندهمق ،مناشم یگ یمک مب ه11صیاندمشلک مقحسیبمشی  مببلب مقل همآنچ مگ ت مشدمنم 

قنلنینمآین  مم11ش ندمشا دگ مک   یم اشت مبلشد،مقدع مخصیف ماانت مقطنلبقمآنچن م شمقنل هم

 ا شا مک   یمآقدهماات،مقطلهب مض شم مزیلنم مشا دگ مب مآن،مقستل ممشعلینتمصشن ی لتمآین  م

کنداممازماین معبنل ی م یندهمشامذینلمه چک م ش  مآا بم مزیلنمبن مبن ه ا شا مقدن ماات ازمآنجلم

اللمشامب ایمط حم ا خیااتمض شم مزیلنمقط حمن سنت م شماین مم13صیانمق اش ا ،مببلب ای ما منم 

ه نلتمعمنیق م ینیانمعنله مکشنیشم شمصنلشی مم663صیانمب مش یم حندتمش ین مشنملشهمخصی مق 

اللمب ایمطن حم عنیایماعسنلشمازمم13فل شمشدهمااتماشلشهمنمی مک م شمآنمه  مما مم14/7/1939

ط فمقتهممنیهیانمش مشدهماات م شمااتدیه مک مای مش یمب مآنمقبتب مااتمآقدهمااتمک مشن طم
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ص ص نب،م شم مبندی 1ششدم معدممحج مب معلتما لهتمف فلًمنله مب م عل یمقستل ممصص فمقله ماات

صیانبدم شمهلیگلهمقدع مخصیف مق اشمگ  ندم مببلب ای مکی کلنمی انمصبهلماف ا مبلهغمق نظلممحایق ما

م یدهمحا مب ایمط حم ا خیااتمحایق م مقطلهب مض شم مزیلنمخییشمازمای مط یقمنداشند ب ه

الزقلنمقللمشاهعمب معداهتممشهبمی هلی»معبیان یدهمابدم یگ یمصحتب همکی کلنم شمخصی 

بن مصصنییبمشنیشایماقتصنل یم ماهتمنلع مم2114 شمانللم«م2هدمهن مشل یدهم مب همب ایمکی کلن

نظلممعداهتمک   یمبلیندمبنلممقتیه لنمکل  مکبدمب مایبک اشلشهمق مابدمالزقلنمقللمشا دهماات مای 

ک اقت،معدممصبع ضم م شمنظ مگ فت مبهت ی مقبلفع،مشفتنلشم یدهم مشهی مفغ  مب مقببلیمب همکی کلن

 ا شا مشامب ایمایشلنمفن اهممآ شنند ممیبداف م مش ایطمحضیشمفعللم شمنملیبدم مازمآنهلمحملیتمنمی ه

آقندهماانتمعبلشصبندماز:محنقمب خنیش اشیمازممکی کلنحایق مک م شمشهبمی هلیمای مقطعبلق مب ایم

ی ،محنقمهنلیمخننگ ان م مب لنمنظ شالن ،محقماههلشآق  ،محقمعدممصبع ض،محقماطالدشفتلشماحت ام

قسلعدتم شمف آیبدم ا شان ،محنقمح ن محن یممشخصن ،محنقمکنلهشمفنعیبتم ا شان ،محنقم

م یبدم ا شا اب خیش اشیمازماقب ت،محقمبلزپ  شیم محقمب خیش اشیمازمصداب  م یژهم شمف 

شاانتلممانگلستلنم شمخصی مصداب  مقاندقلص مکن م شماین نظلممحایق م شمیزممب مذک مااتمک م

م مبلمهمکنلشیمکل ن منهل هنلمصیاطم زاشتمکشیشم2117ایمک م شماللمنلق یف  بلیدمشکلمگ   ،مازمص

 یندگلنم میبدم ا شا مک   ی،مشاهعمب مبلزپ ان مازمب هاآ شیمبهت ی م ییلم شمف عبیانمهمعمصحت

نلق مهبب ماه اق مننداش مشی  مای مصیف  ،مفل شمشدهماات،ماات ل همق 9شهی ماات ل همازمصداب  م یژه

نلق مبلشند؛مازمهملن م شمصیفن  ق کی کنلنمازمش یهمشا دگ مب مهن ائممعل ن ممشاهبملیمقبلاب اقلم

ط احن م مفضنلیمقذکیش،مب مقکلنمبلزپ ا م مابعل ماصلامبلزپ ا ماهم تمب ما ای م ا همشدهماانت م

لنمقیهی مبلشند مزقنمکی کلنمبلما م مهبسمقتبلابمهلی بلزیاصلامبلیدم هپذی مبلشد،ماابلبم اخل 

  ت ایمب خیش اشماا من  مازماهم تم یژهابلزپ ا م مش یهمانجلممبلزپ 

مپنذی   محتن م شمق حلن  یدهمبلمفد شمحکممقحکیق تمب هکنلشمپلینلنمنم ب همکی کلنن لزهلیم

بلشد مقمکن مهلیشمق  یدهمن لزقبدمحملیتم مشب دنمنگ ان ب همکی کحکمم مبعدمازمآنمن  مماه ای

نهل هنلی ممازم حل ماه ایمحکممیلمپسمازمآزا یمب مهحل ماصملممقجلزاتمیلماانت ل هااتمب هکلشم شمق
                                                           

م14/3/1971قنلنینمقندن مافنالح مقصنیبمم1211صصن یحمقنل همنظ مب »   م م شما اق مااتدیلمقیش اشلشهمآقدهماات:م1

عبیانمهبینمیلمعدممششدمقحجیشمنمی مقگ مآنکن معندممصیانمبعدمازمشا دنمب ما مبلیامب کسمشامنم ایبک مه چمقبب مب 

شدهمبلشد مبلمعبلیتمب مایبک مف فمط حم عیایماعسلشم شم ا گلهم مشا دگ مب مآنماه اقلًمبن مقعبنلیمششدمیلمهبینما مثلبت

مم ا گلهمصجدیدنظ مااتلنمصه انمشامقبطبقمبنلمقنیازی مصشنخ صم مصص فم شماقیالمن ست،مهذامش یمفل شهمازمشعب منیز ه

م« قیش مصأی دمهست
2. UN Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime. 

3. Home Office, 2007, Achieving Best Evidence in Criminal Processing: Guidance on 

Interviewing Victims and Witnesses, and Using, Special Measurs. 
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 یدهمب ندم مینلمقجند اًما مشامب همکی ک اتمب مصهدیدممغ  هقلنبدمآزا یمقش  ط،ماعطلیمق خص م م

  .آقلجمه ممق اشم هد

یماشصبلطمبلم انتگلهمب ق اشم،مب قجلزاتم یدهم شمق حل ماه ایب هکی کمانگلستلن،من لزمحایامم ش

نلق ماه این مآئ  م11قل همم2 مقشکالتمب مشام تمشبلخت مشدهماات مببدممهلنگ ان م ماههلشمقضلی 

هبلنچ ،مب هکنلشم شمطنیلممآ ش همصلم یدگلنمبلمای منهل مشامف اهم یدگلن،ماقکلنمب ق اشیمصملسمب هب ه

هبلتمآزش گن م مینلمصهدیندم یمشامفن اهممآ ش ،مبنلمب ق اشمنملیدم مقیماشصبلطم یده  شانمحبس،مبلمب ه

 مقتعلقبلًمنهل مزندانمن  مصنداب  یمکن مبن ایممک  هماعالممب ق اشیمصملسمبلمنهل مزندان،منگ ان مخی مشا

قجد مهب  مصملا میزممااتمشاماصخلذمنملید مهمچبن  ما اشهمصعل نقمق اقبتن م ممپ شگ  یمازم قید

 یده،مصحنتمعبنیانمافسن مب ق اشیماشصبلطمبلمب همههتمقأقیشیمنتصلبه أتمآزا یمقش  طمن  ،مبنلما

مد ان یدهم م اتگلهمقضلی مشامف اهممنمی هاشصبلطمب  مب همااتم اشم،ماقکلن1 یدهاشصبلطمبلمب ه

ایمبلشدمک مه اسمب هم یدهمشامازمصهدینداتم ماقنداقلتمگین ق احلمگینلگینمف ایبدمهبلی مبلیدمب 

ص ی ماطحمب الندم مبلمح لهتمازمزندگ مخصیفن م یم شما ماحسنلسمقتهممب مپلی  مصالف مهییلن 

م( 13:م1931اقب تمایجل مکبد)شایج لنمافل ،

م

مگیرینتیجه

عل  ما من سنتم مم ا همشخماعالمم قلیعمب ما ه  مششدمخی ،مافالًمقل شم مق احلمکی کم شمزقلنمنیزا ی

اانتمم،مقمکن ش  محللماگ مقتجل زمب محایاما ،مف  مب گلنن مبلشندای مخصی مندام شمصیانلی میزممشا

افن ا ممصیاطمنملیبدم ه ک ماگ مای مصع ضماقدامم،منسبتمب ماعالممه مخلنیا همط ل،م شمفیشتماطالد

اب  مبلیص ،ماگ هن مم شمکی کلن شادخلنیا همبلشدماحتمللماطالدمق اهعمقضلی مازمآنمب محداقلمق 

اقلمبلزمب م ییلمقختلنفمازمم اشندمآنهلمشخم ا همشامب ایم ا نماص لقلص مک م مصیض حم  نکمصیانمفحبت

من سنتبدممنیشنتلشمگذشنت،م شمقنیاش یماط نللمقتیهن ماین مب لنمآنم قلیعما بلم اشند مهملنطیشمک م ش

ی مک منسبتمبن مهلانگلشیهلم ماهل؛مبس لشیمازمغ لتااتمشفتلشیمفیشتمگ فت ممایءمآنهلمنسبتمب 

 من مخلنیا همای مآشبلی م ماطالعنلتممکی کمنملید؛من گ   ،ماق یمطب ع مهلیهمق اط للمفیشتمق 

بلشد محت مازمآنمف اص ،م شمقیاش یمهلقعن من ن مشدنمق مضلیعمط لم شمحللمازمحایق مک منداشندمشا

 ممگ ن  مقیهن فیشتمق «مابت» م«متص ب » شمقلهبمماط للمب مبس لشیمازمایءشفتلشهلمشامک منسبت

هنلی مهمچنینماعندام،مبن ایماط نللم مگلهمبلم ضعمقجنلزاتمن  مهل  هت شمنهلیتم مپبداش ق مقش  د

همچب  م شمقیاش یم شمانب  مبنلیص م م هبدپذی مشامقیش مخشینتمق اشمق نیهیانلن،مای مقش مآا ب

بلشد،ماق دیمب م ضع تمبهبی مش ایطمخنی م ما مق ب مب لنمه مم اقعمشدهمعل مک مکی کمکلقالًمقل ش

                                                           
1. Victim Liason Officer. 
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م شمفیشتماعالممه مم مگ اشتمقل قعمنداش  م شمبس لشیمازمقیاش مکی کلنمبن مب نلنمنانضمحایقشنلن

اخت لشمنداشندم مب شگسله مک مقخلطبمکی کمق اشمگ فت ،م نماق  م مآگلهم شا ه ک مقشل شمپ  ازندق 

م  اندمهگین ما مشامشاهبملی مکبدنم 

بلیسنتمکبند،مق بلمشکست ماکیت،مگ اشتمایءمشفتلشمنسبتمبن مخنی مشاماعنالممق مک مکی ک 

اندشکلشانمازمق حلن مگن اشت مکنی کمصنلمشان دگ مهلیشمشب دهمشی  مکل  م انتهلم منگ ان ح ف

بلیستماف ا یمآقیزتم یدهم م اهدمفالح تمبی همازمآن،مق مقضلی ،مفد شمحکمم ماه ایمآنم مپس

هنل،مهنل،مص س یدهمبنلمب نلنمنگ ان  یدهمشامقح ممشملشند ماط للمب ه مشب دهمشدنماط للمب هقمبح م

اصخلذمصصم ملتمقبلانبمبلشنبدمصنلمش نندممب ایمصیانبدکمکمب شگ ش ایطم ما ضلدم ماحیالمخی ،مق 

م یندگ مثنلنییمنشنیند م شمفنیشتمقیفنق یدگ مقک شم مینلمب هشلنمقطعمشدهم م هلشمب ه یدگ ب ه

ن لزهنلیماین مم،مصنأق  هنلیمآنهنل یدهم ماحت اممب مح فهلیمکی کلنمب هنبی نمقلم شمشب دنمح ف

 یدهمک مبهت ی مشلهدم قیدمهن ممبنلمه ئ نلتمآنمکی کلنمبلمقشکلمقیاه مخیاهدمشد ماگ مط لمب ه

بنلمم یندههن مط نلمب هم مش ایطبی ه،مقخلطبمق اشمنگ   ،مصشخ صمن لزهلیما ماق یمغ  قمک ماات

صیانمب مهمۀمآنهنلمبن مینکمبلشد،مهذامنم  یدهم یگ مقت ل تم من لزهلیمآنهلمن  مگینلگینمق ط لمب ه

ماشائن مآنهنلمعملک  م مخدقلص مک مبلیدمبن مانتخلبم شم ا  مشب دنمناط منظ اتمآنهل،مقلمشامشکلمپلا 

 یندگ مشامصج بن میبکن مآنهنلمب ه یده،منظ مب ماعال همب مشب دهمشدنماط للمب ه منملیدگ   میلشیمق 

صیاندمای قبدمبلشد مصصم ملص مهلمق گ  یصصم ممب خ ماصخلذماند،مقسلملًمقشلشکتم ا نشلنم شک  ه

 یدهم اش ،مپسماگ مازمط یقمصعلقلمبنلمصجنلشبم منظن اتمقستا ممب ماط للمب هم،ماث شی ک ماصخلذمق 

م مخیاهدم اشتم نبللمب مص یمشاآنهلمبلشد،مقطعلًمنت ج مقطلیب

ا ه  مق اهع مک مب محملیتمک   یمازمکی کلنمب هم یدهمصیه مک  ند،مق اهعمب  ماهملل مبی نندم

عبیانمایمشاهنعمبن محانیامکنی کمصحنتهل،مالزقلنمقللمقتحندماانتمکن مقعلهندهک میک مازمآن

 مقتعند مصبظن مم مصصنییبمنمنی م مبعندمازمآنمن ن ماانبل1333اهملل محایامکی ککبیانس ینمب  

هلیمحملیت مازمکی کمب هم یندهم شمف ایبندمک  ن یمپ  اختبند م شمحانیاماهملل م یگ مب مهبب ب  

نمین میکمحملیتمک  ن یم ینژهمازم1932 اخل ،م شمحللمحلض ،مقلنینمآی  م ا شا مک   یمقصیب

هم یندهمکی کلنمب هم یدهم شمف آیبدمک   یمق مبلشدمک مخیشبختلن منشلن مهلی مازم ش  مب معص مبن 

قداشیم یدهمق مشی  مای ماق منشلنم هبدهمای محا اتمااتمک ماق  زهمصیه مب مب هم یدهم من لزهلیم

مۀاشائن ی،مه  ماهدافمنظلمم ا شا مک   یمای انم شآقندهماانت مقنلنینمق بنیشمبن مبن هم یندگلنم م

تمعنلممپ  اختن میمب مقثلب محقمشب دهمشدنمب مفیش   کمبدی مقشلشکتم شمف امهل نگ اننهلدگلهی 

اات ماقل،مقیا مقیهی م شمای مقلنین،مق مصیاندمصضم  مکببدهمحایامکی کلنمب هم یدهمن ن مقحسنیبم

 شی  
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غ  ک   یمنسبتمب م هلیمک   یم اهملل م شمحملیتقیان  مقل م اابل مب  مب مه مصادی ،ماگ ه 

ماط نللمانکیتمهلمن  منبلیندمبنلهم  مق  انمحملیتم،ماهبهلی هلی مهستبد یدهم اشایمخألاط للمب ه

ب مهحل مایءمعملک  م شمقنیاش ممهبلی عداهتممنظلمب مماعتمل شلنمنشدنمآنهلم معدمم،مشب ده یدهب ه

 ممهنلیمیزممبن مص ص نبمپن شمگ تن قسنتل ممآقیزتماقن م مای  یدهم شیغمشی قشلب ،مازماط للمب ه

ص ی مبلشد مکی کلنمانتظلشم اشنندمکن م شمکیصنلهص مق ت م ماق بهمقیقع ت مب م یدهب هماط للم ات لب 

قبدمگ  ندم مبلمقیاش مصضن  عمحایقشنلنمبن منحنیمزقلنمقمک م مبد نمفیتم قتمازمحایامخی مبه ه

هلیمشی  مصلمزقلن مک مآنهلمنت ج مقطلیب مازماعالممه ممنگ  ند،مبدب ب مآنهلمبن م عندهمقؤث یمب خیش 

الزیمای مه ائممهمچبلنمبنلمشقنممان لهمپذی  م مکشفم منملیلننمپلیلنمنم پیچم مصیخله مب شگسلی

م ممقلندق مبلیی مبلق 

 منلشالی مهلیمقتعند یممهلخألقطلهع مصطب ا ماابل مب  ماهملل م مقا شاتم اخل مای انمب لنگ م

لانت مهنلیمهمکد شمقیان  م اخل م شمای مخصی مق مبلشد م شنت ج ،مبلمقیان  مکبین مک م شب  اشنن

ب مشملشیمااتمک م شمای مشااتل،مق مصیانمب مقیازاتمصصییبماابل مب  ماهمللن ،مازمشهگنذشمافنالحم

قیان  مقیهی م مصصییبمقا شاتم یژهم مخل مب ایمحملیتمازمکی کلنمب هم ینده،مانبگمببنلیمینکم

 آزا ی   قح ص ی قهم ب لن آزا ی ب  ا لاتمعداهتمهبلی مصاب ب مشامصشک لم ا  م شمای مب  ،محق

شنی  مق  کی کنلن شخص ت  مصیاع  ااتعدا هل شکیفلی  قیهب ه اک م؛بلشدق   یدهکی کلنمب ه

 شب ده ب  آزا ی،محق ای  بل  یگ  ق صبط حق مگ   ق  هلی آزا یمب لن زق ه  ش ن   عا ده آزا ی

بن ایم حنق ای  شم  ن قحت م قسئیل هل  هت آن قببلی ب  ک  اات یدهمب ه کی ک فدای شدن

 کنی ک هسنتبد، کنی ک عله ن  قبلفع افل شعلیت بل  ا اشی قضلی  ف ایبدهلی  ش یدهمب ه کی ک

  ک نل ینک ینل   قلنین  ا پ اتلن  اهدی ، ازهمل  نملیبده صیاط یل   ش الً شا ای محاش صیاندق 

  ی ک  اات کی ک  یگ  حق زندگ  ب  قؤث  قیضیعلت صملم  ش کی ک قشلشکت حقم.نملید اعملل

مبلشد   اشت  فعلل   قؤث  قشلشکت  هلقع    قدشا  خلنیا ه،  ش آن ب ماالس صیاندق 

گذاشماین انمبنلمصصنییبمکبیانسن ینمبن  ماهمللن محانیامصیانمگ تمک مقلنینعبیانمنت ج مق ب 

گلق مبلبدم شمشااتلیمب مشانم تمشنبلخت م محملینتمازمحانیامکی کنلنمبن هم یندهمم1333کی ک

قنلنینمقندن مق نل ماین مم3قیضیدمشلیست مصادی ماات مگ ه مب مقببلیمقنل همب  اشت مااتمک مای م

هلم مکبیانس ینم شمحکممقیان  مای انمااتماقلمش ی مقضلی مای انمنشلنم ا همااتمصلمزقلن مک مقلبل ت

هنلمان اب مبن شمفیشتمقلنینمقصیبمقجلسم شن لیندماه اشندنمآنهلیمای مکبیانس ینمب ه ف ت

طلبد م شمهم  مشااتلمبلیسنت مازمگذاشانمشامق ای مقیضیدمعبل ی م یژهمقلنینن ست مب مهم  مههتم

ب  اشیمشی  مکشیشمانگلستلنمبلمصج ب لتم معملک  هلیمکشیشهلیم یگ معضیمای مکبیانس ینمن  مبه ه

ابتکلشاتم مشاهکلشهلیمبس لشیمشام شزق بن مم2111 یدگلنم شماللمصصییبمقلنینمش یهمب خیش مبلمب ه



 (20)ایپپی ،  1044 انپاییز و زمست  دوم، ،شماره دوازدهم سالژپوهشناهم حقوق کیفری /  مهرداد رایجیان اصلی و سید سجاد رزاقی موسوی          م132

 

ص ی مقهم هلیمکبیانس ینمق مبلشدمک ماشائ م ا هماات همشدنمکی کلنمک میک مازمه ف تحقمشب د

اف اشیمحقمشب دهمشندنماف اشیم ماختایمک م شمای مقلنینم هی م اش مصیه مب مه م  مبعدمن منکت 

یجنل مگذاشمانگلستلنمصبهلمب ماه ل مبسبدهمنک  همااتم مبلماصیانمب لنم اشت،مقلنینهست ما انجلممق 

گ  یم شمخصی مقسنلئل مکن مشاهکلشهلیمعمل م شفد مقداخل م مقشلشکتمکی کلنم شش ندمصصم م

شی مب آقدهمااتمنگ یست مب مبعدمعمل مقسلئلمحایق مقیضیع مااتمک مبلیسنت مب مآنمق بیطمق 

تب مهلیم انتمنلینلفآلایمازمایندهگذاشمای انمن  مبلشدمصلمقیان  مک   یمب مقجمیع قیش صیه مقلنین

مصبدیلمنشی  
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