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 خانگی های خشونت دیده بسه زنان زمینه در ایران قضایی جنایی سیاست بررسی
 

 عسکری الناز

 ک٘ص الولل ب٘ي ٍاحد آزاد داًطگبُ ،ضٌبسٖ جرم ٍ جسا حمَق ارضد کبرضٌبسٖ داًطجَٕ

 

 چکیده

ًت در خبًَادُ، خطًَت خبًگٖ بِ هعٌٖ تجبٍز ف٘سٗکٖ ٗک عضَ خبًگٖ علِ٘ عضَ ٗب اعضبٕ دٗگر ّوبى خبًَادُ است. خطَ

ّبٕ خبًگٖ  . خطًَتآٌٗد هٖ حسبة بِهسبئل بْداضتٖ  ترٗي هْنّبٕ خبًگٖ ٗکٖ از  خطًَت ضَّراى علِ٘ زًبى است، خطًَت

گرٍُ زٗبدٕ از افراد کِ هَرد  کِ درحبلٖاًد  عودتبً در کسبًٖ بَدُ است کِ در جستجَٕ کوک برآهدُ ٍ ٗب صدهبت آضکبر داضتِ

کِ در هعرض تحول اًَاع خطًَت لرار دارًد. جرم  داًٌد ًوٖٗب ًبضٌبختِ ّستٌد ٗب اٌٗکِ خَدضبى ً٘س  گ٘رًد هٖخطًَت لرار 

صَرت گرفتِ ببٗد بِ سراغ الداهبت پ٘طگ٘راًِ، س٘بست کٌترل  ّبٕ ّصپژٍّبٕ حمَلٖ بب استفبدُ از  ضٌبسبى هعتمدًد کِ ًظبم

، در سطح ببضد ًوًٖظبم عدالت ک٘فرٕ اٗراى ً٘س از اٗي هسئلِ هبرا س٘بست جبٖٗ افترالٖ در اٗي زهٌِ٘ برًٍد.  درًْبٗتجرم 

ببعث عدم تره٘ن خسبرت  جْت ازاٗيًکردُ است ٍ  بٌٖ٘ پ٘صجٌبٖٗ تمٌٌٖ٘ ًظبم حمَلٖ اٗراى همررات افترالٖ در اٗي زهٌِ٘ 

تَص٘ف ٍضع٘ت  هٌظَر بِاست؛  تحل٘لٖ -از جرائن ضدُ است. رٍش اًجبم اٗي پژٍّص تَص٘فٖ گًَِ اٗيٍارد ضدُ بر بسُ دٗدگبى 

 ّب دادگبُخبًگٖ در ًظبم عدالت ک٘فرٕ اٗراى، بب استفبدُ از رٍش ًوًَِ پژٍّطٖ بب حضَر در  ّبٕ خطًَتهَجَد زًبى بسُ دٗدُ 

خبًگٖ در استبى کرهبى هَرد بررسٖ لرار  ّبٕ خطًَتهربَط بِ زًبى بسُ دٗدُ  ّبٕ پرًٍدُ ّب دادگبٍُ بب هطبّدٓ رٍٗٔ لضبٖٗ 

ّبٕ تحم٘ك بب استفبدُ از رٍش هصبحبِ، ضَ٘ٓ ًگرش تعدادٕ از  تکو٘ل اطالعبت بِ دست آهدُ ٍ تحل٘ل ٗبفتِ هٌظَر بِگرفت. 

 ٕ عوَهٖ هَرد بررسٖ لرار گرفت.ّب دادگبُٕ ک٘فرٕ استبى ٍ دادٗبراى ّب دادگبُلضبت 
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