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دیده در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری این پژوهش با هدف بررسی تحوالت حقوق بزه
جنایی، تاکنون موقعیت واقعی  یکی از ارکان مهم پدیده منزلهدیده بهبزه. انجام گرفته است

پژوهشگران مسائل کیفری . خود را در سیاست جنایی جوامع نیافته است کنندهو تعیین
اند و در بیشترین تالش خود را بر عناصری نظیر جرم، مجرم، و مجازات متمرکز نموده

کند، از نظر ها که اغلب در وقوع جرم نیز نقش مؤثری ایفا میرم یا جرمنتیجه، قربانی ج
های بلندی برای های اخیر، گامشناسی در دههدیدهبا ظهور دانش بزه. دور مانده است

ها و عملکرد آنان در ارتکاب جرم برداشته شده دیدگان و شناخت ویژگیعلمی بزه مطالعه
مباحث حقوق بشری از طریق تصویب َاسناد و مقررات  افزون بر این، برجسته شدن. است

دیدگان، بستر مناسب را برای توجه جدی به ای راجع به بزهکاران و بزهجهانی و منطقه
به همین جهت، . های عدالت کیفری ملی فراهم نموده استدیده در نظامجایگاه بزه

ق جبران خسارت، بینی صندوشدیدگان مانند پیهای مادی و معنوی از بزهحمایت
به چشم 2931های روانی و پزشکی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  حمایت
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 مقدمه
دیده است اما این عنصر مورد ستم  با آنکه یک روی بزه، بزه

کار مورد توجه و  واقع شده در مطالعات کیفری کمتر از بزه
دیده از یک سو  توجه کمتر به بزه. مطالعه قرار گرفته است

تر مطالعه این عنصر در فرایند مجرمانه را در بر دوره کوتاه
گیرد و از سوی دیگر عالقه کمتر پژوهشگران حقوق می

کم توجهی به . شود کیفری و نیز قانونگذاران را شامل می
ه سده کنونی ای بوده است که تا حدود نیم دیده به اندازه بزه

دیده را شخص  حق، بزهتوان به در بسیاری از جوامع می
فراموش شده در فرایند اجرای عدالت دانست چرا که به 

ای که به متهم و حقوق وی توجه شده به حقوق  اندازه
 (6: 2977اداره کنترل مواد مخدر، ) .دیده توجه نشده است بزه

دگان یکی از دی در گستره قانونی و حقوقی، حمایت از بزه
های اخیر به دنبال مطالعات انجام  موضوعاتی است که در دهه
شناسی  دیده بزه)شناسی ثانویه  دیده شده در رشته مطالعاتی بزه

شناسان قرار دانان و جرممورد توجه و عنایت حقوق( حمایتی
های انجام شده از جانب  به دنبال تالش. گرفته است

های اخیر تحوالت و اقدامات  لپردازان این رشته در سا نظریه
دیدگان در فرآیند  مناسبی جهت به رسمیت شناختن حقوق بزه

ورد که دستاعدالت کیفری صورت گرفته است، به طوری
ی کشورهای مختلف به خوبی اقدامات ایشان در قوانین جزای

دیدگان برکسی  نمایانگر است و امروزه ضرورت حمایت از بزه
مباحث به نظام حقوقی و قضایی ورود این . پوشیده نیست

های علمی و  کشورمان، به صورت علمی و مبتنی بر یافته
اصول پیشنهادی در اسناد فراملی باشد، هم زمان با طرح و 

در . باشدی میضایهای اول و دوم توسعه ق اجرای برنامه
علیه قوانین کیفری ایران، قانونگذار با عباراتی همچون مجنی

را مورد توجه قرار داده و سعی بر آن داشته دیده  و شاکی، بزه
دیده را به عنوان  دیده شناسی را ارج نهد و بزه تا مطالعات بزه
های حقوقی  شناسایی در قوانین کیفری و نوشتهعنصری قابل 

پذیر دیدگان و اشخاص آسیب توجه به جایگاه بزه. بدل سازد
به  جامعه همچون اطفال، زنان و بیماران روانی و جسمانی

گذاران و دست  اشکال گوناگونی مورد عنایت سیاست
به این صورت که ضمن انجام . اندرکاران امر، قرار گرفته است

های متعدد و مطالعات گسترده در این رابطه، قوانین و  پژوهش

و  2931لوایح چندی نظیر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 
علمی و روز  های دیدگان همسو با یافته الیحه حمایت از بزه

دیدگان، متناسب با بسترهای  دنیا در زمینه حمایت از بزه
همچنین این . اند فرهنگی و اجتماعی جامعه ما تدوین گردیده

دیدگان به خوبی در  موضوع، یعنی تأمین منافع بزه
کید قرار قضائیه تبلور یافته و مورد تأ قوههای ریاست  بخشنامه

اقدامات صورت گرفته، به همین شکل در قالب . گرفته است
نهادهایی نیز برای حمایت شایسته از این دسته از افراد جامعه 

توان به صندوق  بینی شده است که به عنوان نمونه می پیش
دیدگان اشاره کرد که در الیحه حمایت از  حمایت از بزه

 .دیدگان مطرح شده است بزه

سان، در تهیه نوشتار حاضر تالش شده است که ضمن بدین
های منتشره در زمینه ها و مقالهها، کتاببررسی پایان نامه

چه به زبان فارسی و چه به زبان عربی و  –دیدگان  حقوق بزه
در بند نخست تا حد امکان مبانی حقوقی حمایت از  -انگلیسی

سرانجام، در بندهای دوم و سوم به . دیدگان ارائه گردد بزه
یین دادرسی کیفری دیدگان در قانون آهای حقوق بزهجلوه

 .شودمیپرداخته  2931مصوب 

 دیدگانمبانی حقوقی حمایت از بزه -0
آن،  از دیدگان و كیفیت حمایت پیش از پرداختن به حقوق بزه

مبنای طرح حمایت از  طرح این سؤال ضروری است كه اساسًا
دیده چیست و بر اساس چه اصل یا اصولی استوار است؟  بزه

شناسی علمی در  دیده دیده در مبحث بزه با توجه به اینكه بزه
تحقق بسیاری از جرایم نقش داشته و مقصر است، حمایت از 

؟ بنابراین، در این گفتار، وی چه توجیه شرعی و قانونی دارد
دیدگان مورد بررسی قرار حمایت از بزهمبانی فقهی و حقوقی 

 .گیردمی

 باورمحورمبنای  -2-2

دیدگان، گذشته از اصول  ترین مبانی حمایت از بزه یكی از مهم
از منظر . و مبانی دیگر، مبنای فلسفی و ایدئولوژیك است

دیده، خواه در قالب  اندیشه بنیادین اسالم، حمایت از بزه
های  خواه در ضمن حمایت و  قضایی و  قانونی  های حمایت

ترین تكلیف شرعی است كه  مادی و معنوی باشد، از اساسی
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اسکندری، ) .دآور رستگاری و خشنودی خداوند را فراهم می
2978 :78) 

گونه كه از ظلم و ستمگرى، به در آموزه هاى دینى، همان
به ظلم و ستمگرى نیز  نشدت اعالم انزجار شده، از تن داد

دیدگان و یارى  الوه بر آن، دفاع از ستمع. نهى شده است
رساندن به آنان، به عنوان یك وظیفه و تكلیف شرعى، قلمداد 

قرآن كریم در آیات متعددی به حمایت از  .شده است
 سوره انفال 81در آیه  خواند؛ برای نمونه فرامی 2دیدگان بزه
به خاطر حفظ دین و ( مؤمنان مهاجر) اگر گروهى... »: فرماید می
شان از شما یارى طلب كنند، بر شما الزم است كه به یارى آئین

  1«.آنان بشتابید

افزون بر آیات قرآنی، روایات متعددی نیز بر این مهم تأکید 
 :فرمایدمى( آله و سلم و  علیه  اهلل   صلى)خاتم  پیامبر .دارند

؛  ...و َمن أخذ للمظلوم ِمن الظالم كان معى فى الجنة مصاحبًا...»
بگیرد، در بهشت با من  اى را از ستمگرهركسى داد ستمدیدهیعنی 

؛ مجلسی، 297: 2727کراجکی، ) «.استو یار و همنشین من 
 :همچنین، در حدیث دیگری آمده است (81/973: 2779

ِلَیْنُصِر الرَُّجُل َأخاُه ظاِلما َأْو َمْظُلوما ِإْن كاَن ظاِلما َفَیْنهیُه َفِإنَُّه َلُه »
َ ِإْن كاَن َمْظلوما َفَیْنُصُرُه؛ُنْص ( دینى)انسان باید برادر یعنی  َرٌة و

اگر ظالم باشد او را  ؛خویش را یارى كند چه ظالم باشد چه مظلوم
منزله یارى كردن اوست و اگر مظلوم باشد  باز دارد كه این به 

-نیز مى( ع)امام على  (667: 2971پاینده، )« .یاریش كند

المظلوم؛ بهترین عدالت یارى مظلوم  هالَعدِل نصر َاحَسِن»: فرماید
نیز ( ع)از امام صادقهمچنین،  (1/277: تا بیآمدی، ) «.است

َما ِمْن ُمْؤِمٍن ُیِعیُن ُمْؤِمنًا َمْظُلومًا ِإلَّا َكاَن َأْفَضَل »: نقل شده است
ِمْن ُمْؤِمٍن َیْنُصُر ِمْن ِصَیاِم َشْهٍر َو اْعِتَكاِفِه ِفى اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َو َما 

َأَخاُه َو ُهَو َیْقِدُر َعَلى ُنْصَرِتِه ِإلَّا َنَصَرُه اللَُّه ِفى الدُّْنَیا َو اْلآِخَره؛ هیچ 
رساند، مگر این كه عمل اى را یارى نمىمؤمنى، مؤمن ستمدیده

او، برتر از یك ماه روزه و اعتكاف در مسجدالحرام باشد و هیچ 

                                                           
از ماده ظلم، به معناى ستمدیده است و به كسى كه مورد  (دیدهبزه) مظلوم -2

 .شود بیدادگرى قرار گرفته و به حق و حقوقش، تعدى و تجاوز شده، اطالق مى

َو َمن ... » :خوانیم كریم، كلمه مظلوم، یك بار آمده است آنجا كه مى در قرآن

مًا فقد جعلناُه لوِلیه ُسلطانًا؛ و آن كس كه مظلوم كشته شده است براى وُقِتَل مظُل

 (99/إسراء) «.مقرار دادی[ حق قصاص]اش سلطه  ولى
 .«...ُرِإِن اْسَتْنَصُروُكْم ِفى الدِّیِن َفَعَلْیُكُم النَّْصو ...» -1

د برادر خود را یارى رساند و یاریش دهد، مؤمنى نیست كه بتوان
مجلسی، )« .دمگر این كه خداوند در دنیا و آخرت او را یارى كن

2779 :17/87) 

توان ضرورت به خوبى مىمذکور،  از مجموع آیات و احادیث
یارى رساندن به مظلومان و ستمدیدگان را به عنوان یك 

حمایت از و به عنوان یکی از مبانی  وظیفه و تكلیف الهى،
 . استنباط نمود دیدگانبزه

 هاحمایت از ارزش -2-1

دیدگان، مبنای هنجاری یکی دیگر از مبانی حمایت از بزه
به ابعاد ارزش حمایت از  یاندیشمندانبر این پایه، . است

: دارند کهاظهار میدیدگان در جامعه اشاره نموده و  بزه
سرلوحه حقوق های یك جامعه  داری از ارزش حراست و پاس

جزا قرار دارد و اصواًل از اهداف بنیادین سیاست جنایی 
شود؛ زیرا حمایت از نیازمندان، مستضعفان و به  محسوب می

رو،  های جوامع است و از این دیدگان، جزو ارزش ویژه بزه
: عزت عبدالفتاح تهبه گف. حمایت از آنان مبنای ارزشی دارد

های  آنان باید بخشی از ارزش حمایت از قربانیان جرم و كمك به»
تعهدات هر جامعه نسبت به . اساسی جامعه محسوب شود

دیدگان باید از نظر اعتقادی، در اعماق نظام كلی آن جامعه  بزه
دیدگان  رو، ایجاد منابع قانونی كه حقوق بره از این. ریشه بگستراند

 (73: 2982عبد الفتاح، ) «.ردسزا دا هاز آنها سیراب شود اهمیتی ب

 ها در جلوگیری از پدیده مجرمانه دولت قصور -2-9

جلوه دیگری از  ری از پدیده مجرمانهپیشگیها در  دولت قصور
ای دیگر،  عده .رودشمار میدیدگان بهمبانی حمایتی از بزه

ها در  دیده را در ناتوانی حكومت خاستگاه حمایت از بزه
 ریموند گسندر همین زمینه، . دانند جلوگیری از جرایم می

دیده بر اثر ناتوانی جوامع غربی  جنبش حمایت از بزه»: نویسد می
سال  97ـ17كاری در  گیری از رشد صعودی و مداوم بزه در پیش

ای كه بر اثر فقدان قدرت عمل  اخیر به وجود آمده است، به گونه
دیدگان و  در مورد عمل جرم، تنها چاره ممكن، حمایت از بزه

: 2987گسن، ) «.پدیده مجرمانه عنوان شده استتخفیف اثرات 
دیده را قصور  بر اساس این نظریه، مبنای حمایت از بزه (237

دهد؛ زیرا بدون تردید یكی از اهداف اساسی  دولت تشكیل می
ها ایجاد نظم، و حراست از امنیت، حقوق، آزادی و  دولت

 .حیات شهروندان است
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 جرموقوع گیری از  پیش -1-7

دیده را در كاهش  برخی اندیشمندان مبنای حمایت از بزه
دیده،  حمایت از بزه»: اند وجو كرده و چنین گفته كاری جست بزه

كاری  گیری از بزه گذشته از ابعاد ارزشی آن، نقش مؤثری در پیش
نماید و هم مانع  دیدگی مكرر جلوگیری می دارد؛ زیرا هم از بزه

گونه  در نتیجه، همان. شود زهكار میدیده به یك انسان ب تبدیل بزه
كه مساعدت پزشك در درمان بیمار، حتی مریضی كه در مریض 
شدن خود دخالت داشته است، عماًل تالش برای از بین بردن خطر 

دیده نیز در  سازی جامعه است، حمایت از بزه آن بیماری و سالم
 (91: 2987توجهی، )« .دانجام نهایت به تقلیل آمار جرایم می

دیده در تحقق جرم و  بر اساس این دیدگاه، حتی اگر بزه
دیدگی خویش نقش هم داشته باشد حمایت از وی امری  بزه

سو، این حمایت و تأمین  عقالیی و ارزشمند است؛ زیرا از یك
دیدگی مكرر كه ناشی از ناتوانی و  ضرر و زیان، او را از بزه

دیگر،  نماید و از سوی دیدگی نخست اوست مصون می بزه
كاری  های فردی و كنش خودسرانه و گسترش بزه مانع انتقام

دیدگان یكی از  طبق این مبنا، حمایت از بزه. شود می
تحقیقات نشان داده است . گیری از جرم است های پیش شیوه

اند،  دیدگی واقع شده كه اواًل، كسانی كه یك بار در معرض بزه
، ثانیًاد، شون اقع میبه راحتی برای دفعات بعد، قربانی جرم و

نیاز این افراد به توجه و پشتیبانی بیش از سایر اقشار است؛ 
دیدگان  چراكه صدمات ناشی از جرم باعث خواهد شد تا بزه

این موضوع در مورد زنان و . كاران فردا بدل شوند امروز به بزه
های مقابله با  آموزِش روش. كودكان بیشتر قابل توجه است

های كارامد، مشترك و  زا و اتخاذ سیاست جرمهای  زمینه
دیدگی جلوگیری  گونه افراد، از تكرار بزه هماهنگ برای این

 .دكن می

 دیده در قانون آیین دادرسی کیفریهای حقوق بزهجلوه -1
 2937با اصالحات  2931قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 

ه دیده ب از نخستین ماده خویش، از موضوع حمایت از بزه
عنوان یکی از اهداف وضع قانون آئین دادرسی یاد نموده 

در تعریف آئین دادرسی  2طوری که مطابق ماده به. است
آیین »: دارددیده مدنظر قرار گرفته و مقرر می کیفری حق بزه

دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف 
 «.شوده وضع میو رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامع... جرم و 

 حق اطالع از فرآیند دادرسی -1-2
ها و گسترش و تنوع جوامع، عملیات و اقدامات سازمان

کنند تحت  مسؤوالنی را که در امر پیشگیری فعالیت می
. الشعاع قرار داده و آن را ناموفق و غیرکافی گردانده است

دیدگی انتظار حفظ نظم عمومی و پیشگیری از بزهکاری و بزه
مسؤوالن سیاست جنایی یک جامعه بدون اعمال اقدامات از 

گونه که سیاستگذاران همان. الزم فردی، امری بیهوده است
امر بهداشت در کنار بهداشت عمومی رعایت بهداشت فردی 

ویژه کنند، الزم است کلیه افراد یک جامعه بهرا نیز توصیه می
و رعایت  دیدگان مستعد و بالقوه در صدد مراقبت از خود بزه

توجهی، ) .سازی برآینداقدامات الزم به منظور خود ایمن
رو باید همواره توجه داشت که زمانی که  ینااز  (277: 2988

دولت قادر به تأمین امنیت افراد به صورت کامل نیست، به 
های دیدگی راهنماییایشان جهت حمایت از خود در برابر بزه

دیده از این طریق مستلزم  بزهسازی خود ایمن. الزم داده شود
دیدگی و های الزم در زمینه جلوگیری از بزهدیدن آموزش

 .باشددیدگی خود میهای بزهآشناسازی وی به جذابیت

دیده باید در ارائه خدمات نمود عینی رعایت احترام به بزه
دیده  دهی به بزهآگاهی. الوصول متجلی شودحمایتی سهل

دیده از تحوالت پرونده خود از سوی  مستلزم آگاه کردن بزه
دیده از تحوالت آگاه کردن بزه. های عدالت کیفری استمقام

ی حضوری او باشد، یا پرونده بدون اینکه لزومی به مراجعه
تواند دیدگان خاص، میرسیدگی خارج از نوبت برای بزه

موجب تمایل هر چه بیشتر آنان به کمک و همراهی در 
ها نشان پژوهش. گر مراحل دادرسی شودفرآیند تحقیق و دی

های دیدگانی که بدین شکل از سوی مقام دهد که بزهمی
شوند، احتمال بیشتری است که قانونی آگاه نگه داشته می

روش نظام عدالت را منصفانه تلقی کرده و احساس کنند که 
. اندهای قانونی با احترام و شأن انسانی با آنان رفتار کردهمقام
به این نکته قانونگذار ایران را بر آن داشته تا در ماده  توجه

حق آگاهی  2987قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  89
. دیده حفظ نماید یافتن از تحقیقات مقدماتی را برای بزه

تواند از صورت جلسه تحقیقات دیده می مطابق این ماده بزه
ونوشت مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد ر

دیده به صورتجلسه  عبارتی، مجوز دسترسی بزهبه. بگیرد
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تحقیقات مقدماتی به تشخیص قاضی رسیدگی کننده واگذار 
دیده  اما ضمانت اجرای اجازه ندادن قاضی به بزه. شده است

برای رونوشت گرفتن از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی نیز 
یفری قانون آیین دادرسی ک 277ماده . مسکوت مانده است

قانون  89ضمن بیان مجدد قاعده مذکور در ماده  2931
العاده برخوردار است و آن هم  ، از یک مزیت فوق2987

موضوع تکلیف مقام تحقیق به صدور قرار عدم دسترسی به 
ماده  2تبصره . پرونده و امکان اعتراض به قرار مذکور است

 در صورت درخواست شاکی، چنانچه»: داردمذکور اظهار می
بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را 
منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد 

این قرار، حضوری به شاکی ابالغ . درخواست را صادر می کند
دادگاه . شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است می

اعتراض رسیدگی و اتخاذ مکلف است در وقت فوق العاده به 
که از ماده به طوری «.تصمیم دادگاه قطعی است. تصمیم کند

مذکور برمی آید، به موجب این قانون گامی اساسی در جهت 
دیدگان بر داشتن اطالعات در مورد  تضمین حق بزه

 972عالوه براین، براساس ماده . ها برداشته شده است دادرسی
اند که در صورت ضابطان دادگستری نیز مکلف گردیده

دیده، اطالعات مربوط به پرونده و هویت متهم را  تقاضای بزه
که تحقیقات بنابراین با وجود این. در اختیار وی قرار دهند

شوند، اما مطابق قانون مزبور، این  مقدماتی سری محسوب می
ع از فرآیند دیدگان از حق اطال مندی بزه امر مانع از بهره

 .دادرسی نخواهد بود

در  6 در ماده 2931همچنین، قانون آیین دادرسی کیفری 
دیده، شاهد متهم، بزه» :دارددیده بیان میخصوص این حق بزه

ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه و سایر افراد ذی
 «.شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود

ای دوسویه خواهد دیده نتیجه ل چنین حقی برای بزهاعما
دیده را در آرامش و اطمینان خاطر از این  داشت از یک سو بزه

ست و از سوی ا امر قرار خواهد داد که عدالت در حال اجرا

                                                           
ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران »: 97ماده  - 2

های حقوقی ای موجود و سایر معاضذتمندی از خدمات مشاورهخسارت و بهره
 «.آگاه سازند

دیگر وجهه بیرونی دستگاه قضایی را در دید شهروندان، 
 . کندیمنصفانه قرار داده و بر قطعیت رسیدگی جرایم تأکید م

دیده در مورد صدور قرار تعلیق توجه به اطالع رسانی به بزه
صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی 
مشروط و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری و 

قانون مزبور لحاظ  7771ی آثار عدم تبعیت از آنها، در ماده
شده، اما الزم است در این ماده تصریح گردد که در صورت 

 .دیده برسدنقض شرایط از سوی بزهکار، مراتب به اطالع بزه

 عاطفی-حق دریافت خدمات پزشکی -1-1
های جنسی و ویژه در بزهیکی از پیامدهای مستقیم بزه به

دیده  آمیز، صدمات جسمی و عاطفی است که بر بزهخشونت
گستردگی صدمات عاطفی در مواردی حتی . شودتحمیل می

ای است که از صدمات جسمی بیشتر و دامنگیرتر به گونه
دیدگان که  ترین نیازهای بزهرو، یکی از ابتداییاز این. باشدمی

شود، نیازهای پزشکی و بالفاصله پس از وقوع بزه ایجاد می
کند که نیازهای اصول عالیه انسانی ایجاب می. عاطفی است

دیده حتی اگر در وقوع جرم مقصر باشد در  اولیه درمانی بزه
تا  27نظر به اهمیت این مسأله مواد . اسرع وقت مرتفع گردد

دیدگان و قربانیان  اعالمیه اصول اساسی عدالت برای بزه 28
های دارویی، سوءاستفاده از قدرت به ضرورت و فوریت کمک

 (277: 2988توجهی، ) .یافته استروانی و اجتماعی اختصاص 

تر از آن نیازهای افزون بر نیازهای پزشکی و یا شاید مهم
دیدگان است که پس از وقوع  روحی و جسمی و عاطفی بزه

. شودبزه علیه ایشان نیاز به برآوردن آن احساس می
تواند در تسکین دیده می های روحی و عاطفی به بزه کمک

                                                           
صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار »: 777ماده  - 1

های آزادی تحت نظارت سامانهآزادی و تعویق صدور حکم، نظام نیمه

الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادزسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای 

علیه یا متهم از آنها و نیز قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکوٌم

چنانچه . شودآثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابالغ می

دت زمان مزبور بدون عذر موجه از دستور یا علیه یا متهم در ممحکوٌم

دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، 

تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای شاکی یا مدعی خصوصی می

 «.اجرای مقررات مربوط اعالم کند
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های بازگشت وی به زندگی زمینه آالم روحی وی مؤثر بوده و
 . دیدگی او را فراهم کندماقبل بزه

های حمایت از ای که با ظهور جنبشدیده بدین ترتیب بزه
های های فمنیستی و جنبشدیدگان مانند جنبش حقوق بزه

بار وارد عرصه دیدگان جرایم خشونت حامیان حقوق بزه
یت و نه شناسی حمایتی شده بود و مستحق حمادیده بزه

رفت و سرزنش دانسته شده بود، در این راه اندکی به پیش
های روانی را نیز پیدا کرد و این در استحقاق دریافت کمک

دیده به عنوان یک  شناسی اولیه به بزهدیده حالی بود که بزه
عمل مجرمانه و کسی که نقش فعال یا منفعل و همراه با 

بدین ترتیب، . ردکغفلت و کوتاهی در جرم دارد نگاه می
دیده را مستحق  حمایتی، بزه –شناسی کاربردیدیده مقوله بزه

هایی برای ها و راهتوجه و حمایت دانسته و در پی یافتن شیوه
دیده  حمایت همه جانبه و التیام لطمات مادی و معنوی بزه

 2طور ضمنی در مواد این حق به (76: 2971عباسی، ) .است
شایان . مورد توجه قرار گرفته است قانون آیین دادرسی 6و 

به طور صریح حق مزبور را برای متهم  72ذکر است ماده 
 2.بیان نموده است

 حق حمایت  در برابر آسیب -1-9
واسطه حق احترام به کرامت  از جمله حقوقی که نتیجه بی

 مین امنیت وی و شهود اوشود، تأ میدیده محسوب  انسانی بزه
مین امنیت از اقداماتی است که منجر به است، چرا که تأ

دیدگان، حفاظت از هویت و زندگی  کاهش نگرانی بزه
دیده به  که بزه یوانگهی از آنجای. شود میخصوصی آنان 

تواند  عنوان بهترین منبع اطالعات در مورد واقعه مجرمانه می
در جهت انجام هرچه بهتر تحقیقات و دادرسی به مقامات 

رو، تحقق عدالت و دادرسی منصفانه ، از اینقانونی کمک کند
دیده و شهود وی در برابر  حفاظت از بزه یو عادالنه درگرو

هایی که ممکن است متوجه ایشان گردند،  تهدیدات و آسیب
 .باشدمی

                                                           
ز بستگان نزدیک نظر یا یکی ابنا به در خواست شخص تحت»: 72ماده  - 2

-عمل مینظر معاینه بهوی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت

 «.شودگواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می. اورد

دیدگی فرد، لزوم تضمین سان، بالفاصله پس از بزهبدین
خدمات کند تا ضمن ارائه دیده ایجاب میسالمت و امنیت بزه

. دیده در برابر بزهکار حمایت شودای، از بزهدرمانی و مشاوره
دیده پذیرفته شود نباید به این قناعت کرد که تنها شکایت بزه

تهدید و . و سپس او را با تمام مشکالت و تهدیدات رها کرد
دیده یا ارعاب به هر طریقی از محکوم یا اطرافیانش علیه بزه

دیده را از توسل به نظام عدالت تواند بزهبستگان وی می
کیفری برای احقاق حق خود بازدارد، این امر هنگامی که 

دیده و مجرم ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند، خطرناک  بزه
اند یا در یک است؛ مانند آنکه دو طرف اعضای یک خانواده

 .کنندمحل کار می

 دیده با اتخاذ تدابیرحق حمایت شدن، تقویت بزه مهالز
اگرچه در جرایم بسیار مهم، . نظارتی در برابر بزهکار است

گیرد، لیکن در بسیاری از بزهکار در حبس تأمینی قرار می
موارد، ممکن است بزهکار بدون آنکه نظارت قضایی بر او 

بنابراین آزادی متهم مستلزم شروطی . اعمال شود، آزاد بماند
ماکن معین و مانند عدم مالقات افراد خاص، عدم تردد در ا

شایان ذکر است در قرارهای تأمینی موضوع . امثال آن است
، 2987قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  278تا  291مواد 

دیده وجود امکان اتخاذ تدابیر نظارتی در تضمین امنیت بزه
آمده  2931قانون آیین دادرسی کیفری  38 ۀندارد، اما در ماد

 دیده، شاهد، مطلع، اعالمبزه بازپرس به منظور حمایت از»: است

جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر  ۀکنند
تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را 

نکته بسیار مناسب در « ...دهدبه ضابطان دادگستری دستور می
دیده بلکه  این ماده این است که نه تنها حمایت از شخص بزه

 . اظت از خانواده وی نیز مدنظر قرار گرفته استحف

در جهت فراهم ساختن حمایت  272عالوه بر این، ماده 
دیده، مقام تحقیق و حتی در مواردی دادگاه  هرچه بیشتر از بزه

را مکلف به اتخاذ تدابیر مناسب جهت محفوظ ماندن 
 :مطابق این ماده. دیده کرده است اطالعات فردی بزه

بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطالعات فردی »
خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال دیده، از قبیل نام و نام  بزه

دیده را به  خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه
همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به 
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این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز . نداین اطالعات اتخاذ ک
دیده اعمال  به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه

نیز شرایطی را فراهم ساخته تا مانع از سوء  612ماده « .شود می
های احتمالی برخی افراد سودجو به بهانه حمایت  سوء استفاده

 .دیدگان در برابر تهدیدات گردد از بزه

ت دیدگان در برابر تهدیدا ر نه تنها حمایت از بزهدر قانون مزبو
مین امنیت شهود نیز تمهیدات مدنظر قرار گرفته، بلکه برای تأ

مناسبی اندیشیده شده است، این موضوع به روشنی در 
عالوه بر موارد اشاره . قانون لحاظ گردیده است 1271ماده

شده که مستقیمًا مورد عنایت تدوین کنندگان قانون قرار 
قانون که در مقام بیان شرایط صدور  729گرفته است، ماده 

                                                           
ان نسبت به های ناشی از انجام وظایف ضابط تحمیل هزینه» :61ماده  - 2

افتن و عالئم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یکشف جرم، حفظ آثار و 
دیده و  جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه

خانواده او در برابر تهدیدات، ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر 
 «.دیده ممنوع است عنوان بر بزه

هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا  »: 127ماده  - 1
نواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری مطلع و یا خا

باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر 
 :کندزیر را اتخاذ می

 عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم،( الف
وادگی و محل عدم افشای اطالعات مربوط به هویت، مشخصات خان( ب

 سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع،
فراهم ساختن امکان استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با ( ج

 .وسایل ارتباط از راه دور
بازپرس در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا : 2تبصره 

ال شناسایی و وجود متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد مبنی بر احتم
بیم خطر برای آنان، به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر الزم را از قبیل آموزش 

 .برای حفاظت از سالمت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می کند
ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی : 1تبصره 

 .متهم نباشد
آن در مرحله رسیدگی در  2ر این ماده و در تبصره ترتیبات مققر د: 9تبصره 

 «.شوددادگاه نیز اجرا می
در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها »: 72ماده  - 9

قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده  یا خسارت وارده 
ت آن در مدت دیده، ترتیب پرداخ جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه

مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، 
تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین  دادستان می

در این صورت، . متناسب،  تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند
 :کندتورات زیر میدادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دس

قرار تعلیقی تعقیب متهم است، حسب دستور دادستان متهم 
مکلف به انجام برخی دستورات است که از بعضی از این 

دیده در برابر  توان در جهت حمایت از بزه دستورها می
به عنوان . های ناشی از رفتار مجرمین بهره جست آسیب

تواند خودداری از رفت و آمد  ه یکی از این دستورات مینمون
توان در جهت  از این بند می. به محل یا مکان معین باشد

دیده یا شهود مقرر کرد که مثاًل فردی که  حفاظت از بزه
تعقیب وی معلق شده، حق نزدیک شدن به یک فاصله معین 

و یا دیده یا شهود را نداشته باشد  از محل زندگی یا کار بزه
دیده را برای فرد  توان مالقات با بزه می« ی»مطابق بند 

 .مذکور ممنوع کرد

دیده، شکایت را به عنوان یک حق  رو، زمانی که بزه از این
کند ممکن است موانع بسیاری برای برای خود اعمال می

کار و یا وابستگان وی  جلوگیری از اعمال این حق از سوی بزه
کنند گرانی که از جانب وی اقدام میمظنون یا دی. ایجاد شود

دیده یا بازداشتن وی از توسل  ممکن است در صدد تهدید بزه
دیده را به  جویانه بزهبه نظام عدالت برآمده یا در اقدامی تالفی

دلیل گزارش جرم به مقامات قضایی مورد آزار و اذیت قرار 
 دیده و ویژه هنگامی خطرناک است که بزهاین امر به. دهند

                                                                                       
بار مادی یا معنوی دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان ارائه خدمات به بزه( الف

 دیده، ناشی از جرم با رضایت بزه
ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر ( ب

 طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه،
 حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال،خودداری از اشتغال به کار یا ( ج
 خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال،( د

های معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، معرفی خود در زمان( هـ
 حداکثر به مدت یک سال،

المنفعه با  عامانجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا ( و
 تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال،

ای در ایام و ساعات  ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفهشرکت در کالس( ز
 معین حداکثر، به مدت یک سال،

عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، ( ح
 حداکثر به مدت یک سال،

 دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال، عدم حمل سالح( ط

دیده به تعیین دادستان، برای  عدم ارتباط و مالقات با شرکای جرم و بزه( ی
 مدت معین،

ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مراجع ( ک
 «...مربوط، حداکثر به مدت شش ماه
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 (86: 2971عباسی، ). مجرم ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند
پرهیز از چنین خطراتی دستگاه عدالت کیفری را با این 
ضرورت مواجه خواهد ساخت که برای احترام به حق 

دیده به صورت کامل، حمایت از وی در برابر  دادخواهی بزه
عنوان تهدیدات ناشی از ارائه شکایت را مدنظر قرار داده و به 

-دیده در این راستا می حمایت از بزه. یک تکلیف بدان بنگرد

انگاری اقدامات بزهکار جهت پیشگیری از تواند از راهکار جرم
 797-7طرح شکایت در دادگاه باشد نظیر آنچه که ماده 

دیده برای پرهیز از  قانون جزای فرانسه در ارتباط با تهدید بزه
تواند به صورت ارائه اقامه شکایت آمده است و یا می

دیده باشد نظیر آنچه که در انگلستان به  تسهیالت به بزه
 دیدگان و خدمات رسانی به شهود عنوان مرکز حمایت از بزه

 (272: 2978مهرا، ) .در حال فعالیت است

دیده نیز بدون  توجه به حمایت شکلی از زنان و کودکان بزه
ن بیکار نبوده و در عرصه شکلی نیز متفکرا. لطف نخواهد بود

از جمله این موارد را . اندهایی را در این زمینه مطرح کردهایده
های آن در قانون آیین دادرسی و تبصره 66توان در ماده می

های حامی حقوق مالحظه نمود که سازمان 2931کیفری 
دیده  زنان را به عنوان شاکی برای حمایت از حقوق زنان بزه

مزبور  ۀهمچنین، در ماد. ی می کندوارد عرصه دادرسی کیفر
دیده نیز ایجاد شده  در کنار زنان، این حق برای کودکان بزه

های حامی کودک به عنوان شاکی است که از حضور سازمان
در پرونده های کیفری بهره گیرند که این خود ابداعی در 

 .عرصه آیین دادرسی کیفری محسوب می شود

 دیده  بزهحق محرمانه ماندن هویت  -1-7
دیده در فرآیند عدالت کیفری  حمایت کامل و همه جانبه از بزه

این الزام، . کنددر برخی موارد الزامی دیگری را مطرح می
برای نیل . دیده و جلوگیری از انتشار آن است حفظ هویت بزه

گونه به این منظور چند نظام حقوقی با محدود کردن این
خلوت و محرمانگی  گزارشگری به دنبال حمایت از حق

در کانادا، هلند و پادشاهی انگلستان، انتشار . انددیده بوده بزه
دیده تجاوز  جزئیاتی که ممکن است به افشای هویت بزه

این نکته در استرالیای جنوبی و نیز . جنسی شود، ممنوع است
 (88: 2978مهرا، ) .در مکزیک قابل مشاهده است

یتی این توان حماه نمیدر آیین دادرسی کیفری ایران گرچ
قانون آیین  229تبصره ماده  چنینی را سراغ گرفت؛ اما

ای مشابه با این گونه توان گزارهرا می 2987دادرسی کیفری 
گرچه این تبصره به تبعیت از روند کلی . حمایت دانست

گرایی پرداخته و مصلحت قوانین کیفری ایران به مصلحت
احضار بدون علت مقرر کرده  آنچه که در ارتباط با است؛ اما
دیده در برابر بزهکاری به  تواند فاش شدن هویت بزهاست می

 .منظور پیشگیری از اعمال فشار بر وی را محدود کند

دیده، حمایت از حق  روی دیگر محرمانه ماندن هویت بزه
قانون  277توان در ماده نمود این امر را می. ستا خلوت او

دید که با وجود حکم مبنی بر  2987آیین دادرسی کیفری 
علنی بودن رسیدگی در بند یک و دو این ماده، اعمال منافی 
عفت و نیز امور خانوادگی با درخواست طرفین را از این حکم 
کلی استثنا کرده و انتشار چنین مواردی را با مجازات افترا 

 .دهدپاسخ می

راجع به  272 ۀدر ماد 2931قانون آیین دادرسی کیفری 
: دارد کهگونه مقرر میدیده اینحرمانه ماندن هویت بزهم
بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطالعات فردی »

خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال دیده، از قبیل نام و نام بزه
دیده را به  خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه

تضی را برای جلوگیری از دسترسی به همراه داشته باشد، تدابیر مق
این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز . این اطالعات اتخاذ کند

دیده اعمال  به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه
 «.شود می

 حق داشتن وکیل -1-7
این حق . رودشمار می هدیده بحق مشاوره از جمله حقوق بزه

. دیده داده شودهای الزم به بزهست که مشاورها بدین معنا
ها اعم از کیفری و حقوقی، هایی برای شناخت پروندهتوصیه

های مراحل دادرسی از اشخاص و کارشناسان مختلف، تفاوت
های مرتبط مانند تأمین بدو شکایت تا جبران خسارت، سازمان

اجتماعی، بیمه، ستاد پرداخت دیه، احیانًا کمیسیون پرداخت 
های اجتماعی و مردمی دیدگان و دیگر کمکزهغرامت به ب

. ها داده شودمانند کمیته امداد و شرایط استفاده از این کمک
برای فهمیدن مسیر دعوا در سیستم دادگستری به یک راهنما 
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. و مفسر نیاز است که این فرد معمواًل وکیل دادگستری است
ط میان که وکیل قادر خواهد بود به عنوان راببا توجه به این

دیده روند دادرسی را پیگیری نموده و  دستگاه قضایی و بزه
اقدامات حقوقی الزم را انجام دهد، طبیعتًا یکی از 

دیدگان، رعایت حق آنان بر  های متصور برای بزه مساعدت
رو  از این. بهره گیری از خدمات وکالی دادگستری است

ده است، کید شجدید براین امر تأکه در قانون عالوه بر این
، هرگاه دادگاه دخالت وکیل را برای 9782مطابق تبصره ماده 

دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، همانند حقی  شخص بزه
که برای متهم در این ماده در نظر گرفته شده است، دادگاه 

این  ۀمقررات تبصر. دیده نیز وکیل تعیین خواهد نمود برای بزه
ماده از جمله تأسیسات بسیار مناسب قانون آیین دادرسی 

دیدگان محسوب  در زمینه حمایت از بزه 2931کیفری 
ضابطان دادگستری را مکلف  971 ۀعالوه بر این ماد. شود می

ای موجود دیدگان در رابطه با خدمات مشاوره سازی بزهبه آگاه
 . است های حقوقی کرده و سایر معاضدت

نیز شرایط بسیار مناسبی برای اعالم جرم و ارائه  669 ۀماد
های غیردولتی  دلیل در طول فرآیند دادرسی از سوی سازمان

                                                           
تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند متهم می»: 978ماده  - 2

دادگاه در صورت احراز عدم تمکن مالی متقاضی، از . وکیلی برای او تعیین شود
ترین حوزه قضایی، بین وکالی حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیک

لوکاله ادر صورتی که وکیل در خواست حق. برای متهم، وکیل تعیین خواهد نمود
کند که در الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین میکند، دادگاه حق

حق الوکاله از محل . الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کندهر حال میزان حق
 . صندوق دولت پرداخت می شود

دیده فاقد تمکن مالی   هرگاه دادگاه دخالت وکیل را برای شخص بزه: تبصره
 « .وری بداند، طبق مفاد ماده فوق اقدام می کندضر

ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران » :97ماده  - 1
های حقوقی آگاه  ای موجود و سایر معاضدت خسارت و دریافت خدمات مشاوره

 «.سازند
ای که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از های غیردولتی سازمان»: 66ماده  - 9

اطفال و زنان، اشخاص بیمار و دارای ناراحتی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، 
منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی 

های فوق اعالم جرم کنند، در توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینهاست، می
ها ی دادگاهتمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و  نسبت به آرا

 .اعتراض کنند
دیده خاص باشد، کسب رضایت  درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه: 2تبصره 

دیده صغیر باشد،  چنانچه بزه. وی جهت اقدام مطابق این ماده  ضروری است
اگر ولی یا قّیم خود مرتکب جرم شده باشند، . شودرضایت ولی یا قّیم او اخذ می

شخاص که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و زنان، ا
حمایت از حقوق شهروندی ... و  بیمار و دارای ناراحتی جسمی

لت به این امر نیز گرچه وکا. بینی کرده استاست، پیش
معنای اخص نیست، لیکن به نوعی بستر مناسبی برای 

 .دیدگان خاص فراهم نموده است معاضدت بزه

 گریحق شرکت در میانجی -1-6
. رودای از عدالت ترمیمی به شمار میگری جلوهمیانجی

عدالت ترمیمی مفهومی کهنه در قالب عنوانی تازه است که 
مطرح ساخته و جنبه  به تدریج در کنار عدالت کیفری خود را

که عدالت ترمیمی چیست چگونه شکل این. فراگیر یافته است
گرفته و داعیه آن چیست مورد بحث ما نیست به عالوه که 

آنچه که در  7.در این باره به قدر کفایت سخن گفته شده است
این میان اهمیت دارد توسل به این مکانیسم به عنوان 

ه عدالت در فرآیند فرآیندی غیررسمی جهت دستیابی ب
دیده است؛ چراکه در سیستم  رسیدگی به عنوان حقی برای بزه

عدالت کالسیک گرچه رسیدگی منجر به محکومیت و 
توان به قطع سخن از ترمیم تمامی مجازات بزهکار گردد، نمی

بر همین اساس با اولویت . دیده گفت خسارات وارد بر بزه
ارات وارد به وی در اثر دیده، ترمیم خس دادن به نیازهای بزه

در سراسر تاریخ . دانندوقوع جرم را هدف سیستم عدالت می
دهای عدالت ترمیمی برای حل بشریت از رویکر

های میان افراد و بازگرداندن صلح و آرامش به  کشمکش
چنین رویکردهایی که در مقابل . ها استفاده شده استاجتماع

ه قرار دارند، با ابراز جویانه یا بازپرورانرویکردهای انتقام
های اخیر از دو رویکرد اخیر صورت  هایی که در سالنارضایتی

  .گرفته است، جای خود را در سیستم عدالت بازکرده است

                                                                                       
ذ رضایت قّیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات الزم را های مذکور با اخ سازمان

 «...دهندانجام می
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، از عدالت کیفری : برای نمونه بنگرید به -2

کالسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی، سال 

های ان، تاریخ اندیشه؛ پرادل، ژ2971سوم، شماره نهم و دهم، پاییز و زمستان 

حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، کیفری، ترجمه علی

؛ شیری، عباس، عدالت ترمیمی، مبانی و کنشگران، رساله دکتری حقوق 2972

؛ غالمی، حسین، عدالت 2977-77شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، جزا و جرم

 . 2977ترمیمی، تهران، انتشارات سمت، 
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های دین  صلح و سازش از جمله موضوعاتی است که در آموزه
عالوه برآن، این . مبین اسالم نیز بسیار بر آن تأکید شده است

ای در نظر گرفته شده برای سیاستگذاران موضوع در راهبرده
در مورد به اجرا درآوردن اعالمیه ملل متحد درباره اصول 

دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از  بنیادی عدالت برای بزه
به عنوان یک حق پذیرفته شده به  2337فوریه  18قدرت 
سازوکارهای غیر رسمی برای حل و »: که مقرر شده استطوری
گری، داوری و عدالت عرفی و یا اختالفات شامل میانجیفصل 

های بومی در موارد مقتضی برای تشکیل سازش و جبران رویه
 «.دیدگان باید به کار گرفته شود خسارت بزه

مبنی بر  2987قانون آیین دادرسی کیفری  237 ۀماد ۀمقرر
الزام دادگاه به کوشش به اصالح بین طرفین در مواردی که 

توان در راستای عدالت یابد را میقضیه خاتمه می با صلح،
 712 ۀدر همین راستا ماد. ترمیمی در فرایند دادرسی دانست

مقرر داشته که بازپرس یا  2931قانون آیین دادرسی کیفری 
توانند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را  دادستان می
ای سسهبه شورای حل اختالف یا شخص یا مؤ با توافق آنها

                                                           
در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها »: 71ماده  - 2

دیده یا توند به درخواست متهم و موافقت بزهقابل تعلیق است، مقام قضایی می

مدعی خصوصی و با اخذ تأمین مناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا 

همچنین . ام کندبرای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقد

تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان مقام قضایی می

. ای برای میانجیگری ارجاع دهدبه شورای حل اختالف یا شخص یا مؤسسه

های مذکور در این ماده در مهلت. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست

اگر شاکی . قابل تمدید است بار و به میزان مذکورصورت اقتضاء فقط برای یک

در . شودگذشت کند و موضوع از جرایم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می

سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به 

پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، 

افقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو خذ موأتواند پس از مقام قضایی می

های ماده در این صورت، مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره. سال معلق کند

این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده ( 72)

همچنین در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی . کندمذکور می

بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، قرار تعلیق  متهم بدون عذر موجه،

 .دهدتعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می

گری را از دادستان تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیبازپرس می -تبصره

 «.تقاضا نماید

مقرر گردیده  79مطابق ماده . گری ارجاع دهندجهت میانجی
گری به نتیجه میانجی»: که در صورت ارجاع امر به میانجگری

مجلسی که به امضای  صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت
رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی گر و طرفین میمیانجی

در صورت . شودرسال میحسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ا
ها در حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آن

نیز در جهت فراهم   77ماده  «.مجلس الزامی استصورت
گری و نحوه ساختن سازوکارهای اجرایی چگونگی میانجی

نامه در ینگر، تصویب آیاقدامات مؤسسات و اشخاص میانجی
: براساس این ماده. بینی کرده استاین خصوص را پیش

المنفعه موضوع بند  چگونگی انجام دادن کار در مؤسسات عام»
گری و شخص یا این قانون و ترتیب میانجی( 72)ماده « ج»

شوند، موضوع ماده  گری انتخاب میاشخاصی که برای میانجی
ای است که ظرف سه ماه از  نامه این قانون به موجب آیین( 71)

شود و صویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میتاریخ ت
  «.رسد پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران می

 حق بر جبران خسارت -1-8
خصوصی بودن صرف جرایم در آغاز پیدایش و نیز کشیده 

دیده را  شدن این ویژگی در طول زمان تاکنون، همواره بزه
بنابراین، یکی از . کرده استمستحق دریافت خسارت می

لوازم اعتبار بخشیدن به شهروندان و به رسمیت شمردن 
به عبارت دیگر، یکی . کرامت آنان، حق جبران خسارت است

دیگر از اصول راهبردی حقوق کیفری که در ذیل اصول 
جبران خسارت  حقوق اجتماعی است، اصل لزوم ۀتأمین کنند

چه حفظ تمامیت . باشدیعدالت کیفری مدر مقابل اشتباهات 
دیده در مقابل دیگران، تکلیفی برای جامعه و جسمانی بره

دیده  پرداخت خسارت به بزه. ستا حقی انکارناپذیر برای او
برای بسیاری از . دیده است های کمک به بزهیکی از ستون

دیدگی دیدگان این امر به منزله ابزار کمک مالی پس از بزه بزه
انین جبران خسارت که ترمیم خسارات وارد گرچه قو. باشدمی

گردد؛ اما، برمی 2777کند به دهه دیدگان را الزام می به بزه
دیده، یعنی  تمایز مهمی میان دو منبع جبران خسارت از بزه

: 2977اداره کنترل مواد مخدر، ) .بزهکار و دولت وجود دارد
37) 
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الم شایان ذکر است، اهمیت خون انسان از دیدگاه شرع اس
باعث گردیده است تا در برخی از روایات اسالمی مواردی 

توان المال مطرح گردد که میتحت عنوان پرداخت دیه از بیت
دیدگان  آن را مشابه با بحث جبران دولتی خسارت از بزه

قاعده هدر نرفتن خون مسلمان از  (76: 2976بازیار، ) .دانست
ن قاعده به از ای. ترین قواعد باب دیات استزمره مهم

شود و گاه به جای واژه تعبیر می «الیبطل دم امری مسلم»
مراد از این قاعده آن . به کار رفته است« الیهدر»، «الیبطل»

است که اگر مسلمان محقون الدمی کشته شود و قاتل به هر 
رود و علت قصاص نشود، در هر صورت خون مقتول هدر نمی

آبادی،  ده حاجی) .پرداخت شودبایست دیه نفس در ازاء آن می
الزم به ذکر است همواره امکان پرداخت  (237: 2977

های خسارت وارده توسط بزهکار وجود ندارد و سایر گزاره
فقهی جایگزین شامل اموال بزهکار و اقربای وی، نیز 

در چنین مواردی . باشندپاسخگوی خسارات ناشی از جرم نمی
در  مطرح گردد؛ چراکه دولت بایستی به عنوان جایگزین

صورت عدم پرداخت دیه در چنین مواردی توسط دولت، خون 
 . مسلم به هدر رفته است

که بیشتر اسناد و قوانین این حق را ناظر به با توجه به این
اشتباه دستگاه  جهدانند که در نتی ٌعلیه میمتهم یا محکوم

باه قضایی دستگیر یا بازداشت شده است؛ اما، گاهی این اشت
دیده و شاکی در فرآیند دادرسی یا اجرای حکم به ضرر بزه

که حکم به خسارات ندهد به استناد ؛ اعم از اینشود میتمام 
که اتهام متوجه متهم نبوده یا اشتباهًا تمامی خسارات به این

المللی حاکی از آن اسناد بین. دیده جبران نشودوارده به بزه
رسیدگی و محاکمه محدود  لهاست که این اصل صرفًا به مرح

شود، بلکه در تمامی فرآیند کیفری قابل اعمال است و نمی
 . شودشامل دستگیری و توقیف هم می

 282نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران، اصل  در گستره
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی »: دارد قانون اساسی مقرر می

کم بر مورد خاص، ضرر در موضوع یا در محاکم یا در تطبیق ح
مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق 
موازین اسالمی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به 

حیثیت  ۀشود و در هر حال از متهم اعاد وسیله دولت جبران می

این اصل قانون اساسی صرفًا جبران خسارت در « .گردد می

رسیدگی و محاکمه را به رسمیت شناخته است، اما  لهمرح
های نسبت به جبران خسارت در قبال دستگیری یا بازداشت

غیرقانونی نه در این اصل و نه در اصول دیگر حکمی وجود 
هرحال، در حقوق ایران جبران دولتی خسارت به. ندارد

ولیت ای از موارد مسؤ ن شكل كه در پارهدیدگان به ای بزه
طور خاص پس از خسارت متوجه دولت باشد، بهجبران 

انقالب و با تصویب قانون حدود، قصاص و دیات در سال 
 27مطرح شده است و جبران خسارت موضوع ماده  2962

ران دولتی توان جب قانون بیمه اجباری را نیز با مسامحه می
های بدنی صندوق تأمین خسارت كهخسارت قلمداد کرد؛ چرا

شود و بیمه مركزی ایران  كزی ایران اداره میزیر نظر بیمه مر
نیز به موجب قانون تأسیس بیمه مركزی ایران مصوب سال 

 . متعلق به دولت است 2977

دیدگان كه در قانون  ایدة مربوط به جبران دولتی خسارت بزه
و قانون مجازات  2962حدود، قصاص و دیات در سال 

اكنون نیز  ه، همجلوة خود را نمایان ساخت 2987اسالمی سال 
در قانون مجازات اسالمی تداوم یافته و پس از تصویب 

های اول تا چهارم قانون مجازات اسالمی در سال  كتاب
المال در موادی از این قانون مجددًا  پرداخت دیه از بیت 2931

 72در كنار این قانون مادة  2.مورد توجه قرار گرفته است
نیز پرداخت دیه از   قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

 . بینی نموده است المال را پیش بیت

توان در سه دسته قرار به هرحال، انواع جبران خسارات را می
 :داد

مراد از آن جبران خسارت به  جبران عینی خسارت؛ -2
ای است که وضعیت را تا حد امکان به وضعیت ماقبل  شیوه

استرداد مال موضوع توان به نمونه آن را می. جنایی بازگرداند
 جرم اشاره کرد؛

جبران بدلی خسارت؛ گرچه در این نوع جبران خسارت نیز  -1
بازگشت به وضعیت ماقبل جنایی مدنظر قراردارد، اما این امر 

                                                           
و  776، 777، 777، 788، 787، 787، 789، 787، 797، 717، 997مواد  -2

778. 
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به صورت خسارت از طریق پرداخت بدل از عین مورد 
 و گیرد؛خسارت صورت می

 .جبران خسارت جسمانی؛ که به صورت دیه و ارش است -9
 (97: 2976بازیار، )

دیده بر جبران خسارت در مواد گوناگونی از قانون  حق بزه
توان  مورد تأیید قرار گرفته و می 2931آیین دادرسی کیفری 

گفت که مقررات نسبتًا جامعی در زمینه تضمین این حق در 
قانون  2 ۀدر این راستا ماد. بینی شده استاین قانون پیش

اجرای حکم اشاره  لهدیده در مرحزهمزبور به تضمین حقوق ب
که در قانون آئین دادرسی - 3بر اساس ماده . کرده است

تواند موجب  ارتکاب جرم می -نیز وجود داشت 2987کیفری 
. ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باشد

دیده در قانون مذکور نیز بر تضمین حقوق بزه 6 ۀذیل ماد
شود، اجرای حکم هم میمرحله شامل  فرآیند دادرسی که

در  93و  28، 26، 27همچنین در مواد . اشاره کرده است
دیده بر جبران خسارت و  موارد متعددی بر رعایت حق بزه
 .ترتیبات ناظر بر آن توجه شده است

های جدید در این قانون، تکلیف ضابطان  از جمله تأسیس
واست جبران دیده بر حق درخ سازی بزهدادگستری برآگاه

به آن پرداخته  97این موضوع که در ماده . خسارت است
دیده را از حق و حقوق خود مطلع می  که بزهشده، ضمن این

سازد، به نوعی این آرامش را برای وی ایجاد خواهد کرد که 
حق وی از جانب مقامات قانونی به رسمیت شناخته شده 

 .است

برای تضمین ضرر و دیده، بزه تهصدور قرار تأمین خواس
های متهم، های وارد شده یا توقیف سایر اموال و دارایی زیان

مکرر  67 ۀو ماد 67 ۀمعادل مبلغ ضرر و زیان شاکی در ماد
سابقه داشته است؛  2137قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

با وجود این، تأمین ضرر و زیان شاکی در دادسرا از سوی 
 ۀرغم تصریح مادگیرد و علیمقامات قضایی کمتر صورت می

، صدور قرار 2987قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  87
با این که در  حتی. دانندتأمین خواسته را مربوط به دادگاه می

های عمومی و قانون تشکیل دادگاه 9 ۀاز بند ن ماد 1شق 

قرار تأمین خواسته در مرحله دادسرا را  2972انقالب اصالحی 
قابل اعتراض دانسته است، اما عماًل در  از جمله قرارهای

شود تا این که در دادسرا کمتر به صدور این قرار توجه می
، به موضوع تأمین ضرر و 2931قانون آیین دادرسی کیفری 

: داردقانون اخیر بیان می 278 ۀماد. زیان شاکی تصریح گردید
 .تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهدشاکی می»

هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین 
چنانچه با »: آن آمده ۀهمچنین در تبصر «.کندخواسته صادر می

صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف 
است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار 

در صورتی که »: بیان داشته است 277 ۀنیز در ماد «.دهد
خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن 
ممکن نباشد، بازپرس معادل ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و 

از دیگر موارد بسیار مثبت  «.کندهای متهم توقیف میدارایی
های معنوی است که در قانون آیین دادرسی  قانون بحث زیان

رغم سوابق تقنینی در این زمینه، چنین علی 2987کیفری 
هایی به رسمیت شناخته نشده است و همچنین قابل خسارت

است در  هاجبران دانستن خسارات مازاد بر دیه که سال
ی اختالف نظرهای زیادی نسبت محافل حقوقی و رویه قضای

 این مشکل. به قابل مطالبه دانستن یا ندانستن آن وجود دارد
مدعی »: 27 ۀحل شده است و  مطابق ماد 2931در قانون 

های مادی و معنوی  تواند جبران تمام ضرر و زیان خصوصی می
 .ناشی از جرم را مطالبه کند

زیان معنوی عبارت است از صدمات روحی یا هتک : 2تبصره
حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی که جبران آن از طریق اعاده 

های رفع صدمات روحی  یا تعیین میزان هزینهحیثیت و اعتبار و 
 .گیردپس از اخذ نظر کارشناسی، صورت می

های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد،  هزینه: 1تبصره 
 .«است مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله، قابل مطالبه

گونه که ذکر آن رفت، در رابطه با جبران خسارت همان
بینی شده که ذکر کامل آنها دقیقی در این قانون پیشمقررات 

طور طبیعی از حوصله بحث خارج است و به همین مطالب به
 .شوداشاره شده اکتفا می
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 گیرینتیجه

تواند نقش اصلی را در كاهش  حمایت از قربانیان جرم می
های مجرمانه ایفا كرده، در تحقق عدالت كیفری،  پدیده

های مادی و  یده و تأمین خسارتد بازسازی شخصیت بزه
المللی در های اسناد بینگزاره .معنوی وی تأثیرگذار باشد

دیدگان که اکثرًا حقوق ایشان در فرایند دادرسی  ارتباط با بزه
اما توجهات و . شود، متنوع و گسترده هستندرا شامل می

مطالعات گسترده در عرصه قانونگذاری و اجرایی نتوانسته 
 هآنچه در عرص. ثیر بگذاردأصورت بایسته و شایسته تاست به 

 2931دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  حقوق بزه
تردید گام مهم و اساسی در این زمینه وارد شده است بی

تردید امکانات رفاهی جامعه مجال شود؛ اما بیمحسوب می
به المللی را حداقل در شرایط کنونی های بینرسیدن به آرمان
بدون تردید رسیدن به معیارهای رفاهی . ما نخواهد داد
المللی در ارتباط با تأمین خدمات برای بین صهموردنظر در عر

دیدگان در کشور ما زمانی طوالنی را صرف خواهد کرد و  بزه
ای ها، همچنان در فاصلهها و پیگیریرو، با وجود تالشاز این

 . مللی قرار داریمالهای بیننسبتًا طوالنی با گزاره

به هرحال، مواردی که در بخش قانون آیین دادرسی کیفری 
دیده در فرآیند دادرسی کیفری  گفته شد برخی از حقوق بزه

بود که در گزینش آنها سعی بر آن بود تا از رویاپردازی و 
دیده در این  گرایی خودداری شود؛ چرا که، حقوق بزهآرمان

ند و موارد متعدد دیگری نیز امرحله را بسیار موسع دیده
شود دیده مطرح می توان سراغ گرفت که به عنوان حق بزه می

اما از آنجایی که مراد بررسی قوانین داخلی ایران و انطباق 
است به ذکر همین مختصر اکتفا  هاییآنها با چنین داده

 .شود می

دیدگان در قانون آیین  طور کلی در رابطه با حمایت از بزهبه
رسی کیفری باید اشاره کرد که در این قانون مواد متعددی داد

به . تنظیم شده است سازی بستر مناسببه منظور فراهم
کننده بسیاری از توان این قانون را تأمین که میطوری
گفتنی است در این قانون در . دیدگان دانست های بزه دغدغه

جسمی  دیدگان خاص نظیر زنان و ناتوانان رابطه با حقوق بزه

بینی ای پیشپذیر، نکات ارزندهو روحی و دیگر افراد آسیب
 .شده است

در پایان، شایان ذکر است اجرایی شدن این قانون نیازمند 
یعنی برای تحقق . باشدهای قضایی و اجرایی میبسترسازی
دیده به عنوان یک عنصر فعال و تأثیرگذار در فرایند حقوق بزه

جرایی بایست تعامل جدی داشته کیفری، مقامات قضایی و ا
همچنین در سطح کالن هم منابع انسانی و مادی الزم . باشند

در راستای تحقق اهداف قانون آیین دادرسی کیفری از جمله 
مدنظر قراردادن . دیدگان تدارک دیده شوداحقاق حقوق بزه

های متعددی از آن در که جلوه–سیاست جنایی مشارکتی 
نقش  -بینی شده استکیفری پیش قانون آیین دادرسی

 .دیده خواهد داشتسزایی در تحقق عملی حقوق بزه به

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .ستبوده ا

طور کامل  بهنگارش مقاله تمام مراحل  :سهم نویسندگان

 .انجام گرفته است توسط نویسنده

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است

 منابع و مآخذ
اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل  -

عدالت  (.2977) المللی پیشگیری از جرممتحد، مرکز بین
انتشارات : تهرانترجمه علی شایان،  .دیدگان برای بزه

  .سلسبیل
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-راهکارهای حمایت از بزه» (.2978) اسکندری، عبدالکریم -

مجله  .«للالمدیدگان در سیاست جنایی اسالم و اسناد بین
 67-79: 297، معرفت

جلد دوم، . و درر الکلم غررالحکم(. تا بی)، عبد الواحد آمدی -
 .دارالکتب االسالمی: قم

دیدگان جبران دولتی خسارت بزه (.2976)بازیار، ابوالقاسم  -
نامه پایان .مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

دانشگاه : تهرانشناسی، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم
 .تربیت مدرس

انتشارات  :تهران .نهج الفصاحه (.2971)پاینده، ابوالقاسم  -
 .دنیای دانش

حسین ترجمه علی. عدالت ترمیمی(. 2972)پرادل، ژان  -
 .انتشارات سمت: نجفی ابرندآبادی، تهران

دیده در سیاست  جایگاه بزه (.2988) ، عبدالعلیتوجهی -
شناسی،  مه دکتری حقوق کیفری و جرمنا پایان .جنایی ایران

 .دانشگاه تربیت مدرس: تهران

-سیاست جنایی حمایت از بزه» (.2987) ، عبدالعلیتوجهی -

 76-18(: 2)7، مجله مجتمع آموزشی عالی قم .«دیدگان

مطالعه تطبیقی جبران  (.2977)آبادی، احمد دهحاجی -
ایران، )دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی  خسارت بزه

شناسی، رساله دکتری حقوق جزا و جرم .(اسالم و انگلستان
 .بهشتی دانشگاه شهید: تهران

. عدالت ترمیمی، مبانی و کنشگران(. 2977)شیری، عباس  -
دانشگاه شهید : شناسی، تهرانرساله دکتری حقوق جزا و جرم

 .بهشتی

های نوین عدالت ترمیمی در افق (.2971)عباسی، مصطفی  -
 .انتشارات دانشور :تهران. نجیگری کیفریمیا

كارى تا  از سیاست مبارزه با بزه» (.2982) عبدالفتاح، عزت -
حسین نجفى ابرندآبادى  ترجمه على .«دیده سیاست دفاع از بزه

-77(: 9)76، دادگسترى یحقوق مجلهو سوسن خطاطان، 
221. 

انتشارات : تهران. عدالت ترمیمی(. 2977)غالمی، حسین  -
 .سمت

: قم ،لد اولج. کنز الفؤاد(. 2727)کراجکی، محمد بن علی  -
 .دارالذخایر

ترجمه . شناسیای بر جرممقدمه(. 2987)گسن، ریموند  -
 .نشر دادگستر: صدیق بطحایی، تهران... میرروح ا

جلد بیستم و هفتاد  .بحاراالنوار (.2779) مجلسى، محّمدباقر -
 .الوفا :بیروتو دوم، 

نظام عدالت کیفری در انگلستان و »(. 2978)مهرا، نسرین  -
-39(: 7)7، فصلنامه فقه و حقوق. «هاها و رویهسیاست: ولز

221. 

از عدالت کیفری »(. 2971)حسین نجفی ابرندآبادی، علی -
مجله تخصصی دانشگاه علوم . «کالسیک تا عدالت ترمیمی

 .17-27(: 3)9، اسالمی رضوی

 
 


