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  چکیده
دیدگان و نیازها و یکی از موضوعات مهم در جرمشناسی توجه به بزه

 معاصر و گذشته های قانون تاریخ، ادوار  حقوق آنها است. در تمام

 این که گرفتندمی نظر در دیدگانبزه برای را مختلفی های حقوق

 ولی داشت زمان آن در جامعه آن عقاید و فرهنگ به بستگی حقوق

و اساس این حقوق در همه قوانین مختلف یکی  پایه گفت توان می

ضرورت بوده که همان جبران و ترمیم و بازتوانی بزه دیده بوده است. 

حمایت از بزهدیدگان جرم بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در 

این زمینه مهم و راهگشا میباشد شناسایی و اولویتبندی حقوق و 

راهکارها و اتخاذ  ئهس از آن ارانیازهای اساسی بزهدیدگان و پ

سیاستهای کاربردی در راستای حمایت از حقوق بزهدیدگان است. 

هدف اصلی از انجام این پژوهش مشخص نمودن جایگاه حقوق بزه 

 اساسنامه اسالم، حقوق در  دیده و نقاط اشتراک و افتراق این حقوق

 مصوب کیفری دادرسی آیین قانون و المللی بین کیفری دیوان

آیین  قانونو همچنین مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت  6132

المللی و اساسنامه دیوان کیفری بین 6132دادرسی کیفری مصوب 

 در مورد این حقوق مد نظر است.
 

حقوق بزه دیده، حقوق اسالم، اساسنامه دیوان،  ها:کلید واژه

 یند کیفری.آجایگاه بزه دیده، فر
 

  
Abstract 

Attention to victims and their needs and 

individual rights are important topics in 
criminology. Throughout history, past and 

present laws have provided different rights to 

victims, depending on the culture and beliefs of 
the community at that time, but compensation, 

rehabilitation and rehabilitation of victims have 
been the basis of these rights in all laws. It is not 

clear to anyone the need to protect the victims of 

crime, but what is important in this regard is to 

identify and prioritize the fundamental rights and 

needs of the victims and then to provide solutions 

and policies to protect the rights of the victims. 
Determining the legal status of the victim and 

examining similarities and differences between 

these rights in Islamic law, the 2931 
International Criminal Court Statute and the 

Code of Criminal Procedure, and the strengths 

and weaknesses of the International Criminal 
Procedure Code, 1392, are the main focus of this 

study. 
 

Keywords: Victim Rights, Islamic Law, Divine 

Statute, Victim Status, Criminal Procedure 
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 مقدمه

بزهديده از همان بدو تولد حقوق كيفري در جوامع باستاني تا روزگاراني نزديك به امروز، نقش عمده 

از  اي در دعاوي كيفري ايفا مي كرده و در واقع خود به تنهايي بازيگر نيمي از اين صحنه بوده است.

قانون هيتيها و حمورابي گرفته تا قوانين ايران، يونان و رم باستان و تمدنهاي كهن و باستاني نظير مصر 

و چين و از اديان بزرگ الهي چون شريعت موسي گرفته تا نوشته هاي كليسا در قرون وسطي و دين 

ان خسارت وارده به مبين اسالم، همه و همه بر اهميت نقش بزهديدگان در دعاوي كيفري و لزوم جبر

 (.73: 7711آنان تأكيد داشته اند)آشوري، 

براي شناختن حقوق و جايگاه بزه ديده در نظام دادرسي بايد به سواالتي جواب داد: اول اين كه بزه 

ديده كيست؟ چه نقشي در نظام دادرسي دارد؟ چه اهدافي دارد؟ بزه ديده چه نقشي در به وجود آمدن 

قوق او در نظام دادرسي چيست؟ چگونه مي تواند به اين حقوق دست يافت؟ و نظام دادرسي دارد؟ ح

 .كه مي توان پرسيد يديگر تسؤاال

ادرسي كيفري بزه ديده را اين چنين تعريف كرده: بزه ديده شخصي است كه از دقانون آيين 71ماده 

شاكي و هرگاه  وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي گردد و چنانچه تعقيب مرتکب را درخواست كند

 جبران ضرر و زيان را مطالبه كند مدعي خصوصي ناميده مي شود.

بزه ديده عنصري است كه حقوق او با ارتکاب جرم مورد تجاوز قرار گرفته و همواره يکي از عناصر 

در ادوار تاريخ و قانون هاي مختلف همواره با شدت و ضعف به حقوق آن  كهمهم نظام حقوقي بوده 

درواقع در اوايل به حقوق مادي آن توجه مي شود و سعي مي كردند به جبران خسارت   دشومي توجه

هاي مادي ناشي از ارتکاب جرم عدالت كيفري را براي او برقرار كنند و بعدها عالوه بر حقوق مادي به 

ز حقوق بر حق معنوي او نيز توجه شد حقوقي كه شايد بتوان بدون ترديد گفت خسارت هايي شديدتر ا

 حقوق مادي به بزه ديده وارد مي كند.

حمايت از قربانيان بزهکاري و كمك به آنان بايد بخشي از ارزشهاي اساسي جامعه محسوب شود. 

تعهدات جامعه به بزهديدگان بايد از نظر اعتقادي در اعماق نظام كلي آن جامعه ريشه بگستراند. از اين 

را تضمين نمايد اهميتي قابل توجه دارد. اگر بخواهيم رو ايجاد منابع قانوني كه حقوق بزهديدگان 

اقدامات و سياستهاي مورد نظر، عالوه بر مالحظات بشر دوستانه در مورد بزهديدگان و وضعيت آنان، 
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بر معيارهاي ديگري نيز مبتني باشد، پس الزم است پايه هاي حقوقي و اجتماعي تعهدات جامعه و نيز 

 .(Abdel Fattah, 1991: 43).ديده را تعيين كنيممسئوليت بزهکار نسبت به بزه

از جرم حقوقي ديگر بر سيستم دادرسي كيفري از  ناشي خود رفته دست از حقوق بر عالوه ديده بزه 

زمان مورد تجاوز قرار گرفتن تا اجراي حکم دارد حقوقي مانند امنيت، احترام، آگاهي از نظام دادرسي، 

آگاهي از حقوق خود در اين نظام، حمايت، توجه به حقوق او و ... كه اگر به اين حقوق توجه نشود 

ه ديدگي ثانويه، ترک دادرسي، عدم اعتماد به نظام دادرسي و ... خواهد آثار زيانبار زيادي از جمله بز

داشت. بنابراين مي توان گفت رعايت اين حقوق زمينه ها را براي جبران حقوق از دست رفته ناشي از 

بزه ديدگي جبران مي كند درواقع اين حقوق از اهميت اساسي برخوردار هستند و پايه و اساس يك 

دالنه را تشکيل مي دهند و بدون توجه به اين حقوق مي توان گفت نظام دادرسي نظام دادرسي عا

عادالنه به معناي واقعي كلمه اي وجود نخواهد داشت تا انتظار اجراي عدالت را براي بزه ديده از آن 

 داشته باشيم.

قوق بزه دو نظام دادرسي در حقوق بين الملل وجود دارد كه يکي از هدف هاي مهم خود را جبران ح

ديده مي دانند. نظام دادرسي كيفري كه بعد از به وجود آمدن دولت ها به كار گرفته شد و در طول 

تاريخ به شدت و ضعف سعي در جبران خسارات و توجه به بزه ديده كرده كه مي توان گفت در انجام 

نظامي كه هم اين هدف خود تا حدودي شکست خورد و باعث به وجود آمدن نظام عدالت ترميمي شد 

در حقوق بين الملل و هم در حقوق اسالم به خصوص قرآن و تا حدودي قانون آيين دادرسي كيفري به 

آن توجه شده است. در واقع نظاميست كه به ترميم بزه ديده و همدردي با او توجه دارد كه در نتيجه 

نظام دادرسي كيفري كه يك  بهتر مي تواند حقوق بزه ديده به خصوص حقوق معنوي او را جبران كند تا

نظام قضايي خشك است. تحقيقات مختلفي در جهان در مورد كاركرد نظام عدالت ترميمي انجام شده 

كه نشان از موفقيت اين نظام به جبران حقوق بزه ديده با توجه به رضايت بزه ديدگان از اين فرآيند 

نسبت به نظام دادرسي كيفري اين است  ترميمي است. يکي از عوامل موفقيت نظام عدالت ترميميهاي

كه نظام عدالت ترميمي ريشه در باورها و فرهنگ ها و عقايد ديني آن جامعه دارد بنابراين در به كار 

  بردن فرآيند هاي ترميمي بايد به فرهنگ جامعه و عقايد ديني آنها توجه كرد.

اي متفاوت و گاه يکسان برخوردار بزه ديده در نظام دادرسي اسالم و حقوق بين الملل از جايگاه

است. حقوق در نظر گرفته براي بزه ديده متفاوت است كه اين حقوق جايگاه بزه ديده را در اين دو 
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نظام نشان ميدهد جايگاهي كه در يك نظام واالتر از ديگري است. اسالم به بزه ديده به عنوان مظلوم 

الهي بيان مي كند و براي جبران اين حقوق دو دنيا  نگاه كرده و احقاق حقوق مظلوم را يکي از اهداف

برقرار كرده به خاطر اين كه بعضي از حقوق بزه ديده را در اين دنيا و با توجه به پاداش ها و مجازات 

توان جبران كرد. اسالم مظلومين را وارثان نهايي و بر حق زمين مي خواند ولي در حقوق دنيوي نمي

د آن توجه شده و ميتوان گفت حقوق بين الملل كامل نيست و نميتواند همه ي بين الملل تنها به يك بع

حقوق از دست رفته بزه ديده را جبران كند ولي در حقوق اسالم اجراي عدالت و جبران حقوق بزه ديده 

 .وعده اي الهي است

ست سعي كرده همچنين قانونگذار در قانون آيين دادرسي كيفري كه برگرفته از حقوق گرانقدر اسالم ا

توجه ويژه اي به حقوق بزه ديده داشته باشد كه در اين زمينه نسبت به قانون هاي گذشته توجه بيشتر 

به اين حقوق داشته به طوري كه عالوه بر حقوق مادي به حقوق معنوي بزه ديده هم توجه داشته كه 

فري از لحظه ارتکاب جرم گام بسيار مثبت و جديدي است و به اين حقوق در تمام مراحل دادرسي كي

تا اجراي حکم توجه ويژه اي داشته است و از اين نظر نسبت به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي 

 پربارتر است. 

دادرسي كيفري حقوق اسالم، قانون آييندر ديده حقوق بزهاين تحقيق به جايگاه  در بنابراين ما 

المللي در سه مبحث و در آخر در نتيجه گيري به مقايسه و اساسنامه ديوان كيفري بين  7731مصوب 

 خواهيم پرداخت.ها، جايگاه اين حقوق در اين نظام

 اللمللیدیده در اساسنامه دیوان کیفری بینحقوق بزه -1

المللي و تصويب اساسنامه آن بزه ديدگان از امتيازات ويژه و جايگاه  با تأسيس ديوان كيفري بين

ر حقوق بين الملل برخوردار شدند به طوري كه از قرن بيستم به بعد حقوق بزه ديدگان بهتر و واالتري د

به عنوان ركن اساسي پديده مجرمانه در حقوق بين المللي و متعاقب آن در حقوق داخلي كشورها احيا 

 و توجه ويژه اي به آن شد.

 آيين دادرسي و ادله ديوان، طي دو بند، بزه ديدگان را تعريف كرده است: 17 ٔەماد
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الف( قربانيان به معناي اشخاص حقيقي ميباشند كه در نتيجه ارتکاب هر جرمي كه در صالحيت ديوان 

 قرار دارد، دچار آسيب شده اند.

اختصاص به مذهب، آموزش، ب( قربانيان ممکن است، شامل سازمانها يا نهادهايي شوند كه اموالشان 

هنر يا علم يا اهداف خيريه يافته و به آثار تاريخي، بيمارستانها، و ديگران اماكن و اشياء آنهايي كه 

  براي اهداف بشردوستانه مي باشد، آسيب مستقيم وارد شده است.

به طور ، سازمانها و موسسات تنها در صورتي بزهديده شمرده ميشوند كه 17برابر بند )ب( ماده 

مستقيم دچار آسيب شده باشند و ديگر آنکه اين آسيب بايد مستقيماً متوجه آن دسته از داراييهاي آنان 

باشد كه به مذهب، آموزش، هنر يا علم يا اهداف خيريه اختصاص يافته است يا متوجه ابنيه تاريخي، 

ايجاد شدهاند. عبارتپردازي اين بيمارستانها، و ديگر اماكني شده باشد كه به منظور اهداف بشردوستانه 

بند محدوديتهايي را درنظر گرفته است و آسيب به منفعت اقتصادي را كافي نميداند. مفاهيم تعريف 

نشدهاي همچون )آسييب مستقيم(، )اختصاص يافته به مهيب، آموزش، هنر يا علم يا اهداف خيريه( و 

نياز به تفسير دارند. ديوان تاكنون در رويه خود  )اماكن و اشياي درنظر گرفته براي اهداف بشردوستانه(

آنگونه كه بايسته است به اين نکتهها توجه و آنها را تفسير نکرده است. به هرحال، در ديوان اين قضات 

-Cattin)هستند كه محدوده اشخاص حقوقي را طبق صالحديد خودشان تعيين و تبيين ميکنند

Donat.p, 1999 251-255 .) 

گاه داد اكنون تا دوم جهاني جنگ پايان از پس هاي سال از المللي، بين كيفري ديوان از غير به     

هاي كيفري بين المللي ديگري نيز تاسيس شده و براي محاكمه و به كيفر رساندن مرتکبان شنيع ترين 

جنايات بشريت الش كردهاند. بزه ديدگان در برابر نسل اول دادگاههاي كيفري بين المللي، يعني دادگاه 

منشور لندن دادگاه «. ودند گروه شکست خورده ب»نظامي بين المللي و دادگاه نظامي بين المللي توكيو، 

در هيچ يك از مواد خود اشارهاي به لزوم توجه به حقوق بزه 7393آگوست  1نورمبرگ مصوب 

ديدگان، جبران خسارت آنان و نقش احتمالي آنان در دادرسي نداشته است. اين در حالي است كه 

وضع كرده كه مي توان  منشور فوق الذكر مقرراتي 71ماده « رفتار منصفانه با متهمان »درخصوص 

منشور دادگاه توكيو نيز الزاماتي  3گفت برخي از مهمترين حقوق متهمان را تضمين كرده است. ماده 

برايتضمين محاكمه عادالنه براي متهم مقرر كرده است، اما همانند منشور لندن، به حقوق بزه ديدگان 

ق و دادگاه كيفري بين المللي رواندا نيز هيچ توجهي ندارد. دادگاه كيفري بين المللي يوگسالوي ساب
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جايگاهي فراتر از حد شهود براي بزه ديدگان قائل نبودند، اگر چه غفلتي از نوع آنچه در دو دادگاه 

كيفري بين المللي نسل اول، درخصوص بزه ديدگان روا داشته شده بود، در اين دو دادگاه بين المللي 

حدي مورد توجه قرار گرفته اند. به عنوان مثال، پاراگراف اختصاصي صورت نگرفته است و آنان تا 

اساسنامه  73اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي يوگسالوي سابق و پاراگراف اول ماده  11اول ماده 

اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي يوگسالوي سابق و  11دادگاه كيفري بين المللي رواندا و نيز ماده

ادگاه كيفري بين المللي رواندا به لزوم حفاظت از بزه ديدگان و شهود اشاره اساسنامه د 17ماده 

كردهاند. درخصوص موضوع جبران خسارات بزه ديدگان، از قواعد آيين دادرسي و ادله اثبات دعوا در 

اين دو دادگاه بر مي آيد كه قضات هيچگونه حکمي مبني بر پرداخت غرامت به بزه ديدگان صادر 

س ازمحکوميت شخص متهم، متقاضي دريافت غرامت بايد درخواست خود را در مراجع نميکنند و پ

داخلي پيگيري كند. در برخي از آراي صادره در اين دادگاهها، كثرت تعداد بزه ديدگان و شرايط دشوار 

آنان از كيفيات مشدده در تعيين مجازات متهم در نظر گرفته شده است؛ ليکن بزه ديدگان حقي براي 

ركت در فرايند رسيدگي اين دو دادگاه ندارند. تنها در يك مورد و در دعواي دادستان عليه مشا

راديسالو كرستيچ، قضات به بزه ديدگاني كه در جايگاه شهود حضور يافتند فرصت دادند تا در پايان 

ه كيفري شهادتشان آزادانه صحبت كرده، گوشه اي از اين امر در عمل و براي نخستين بار در يك دادگا

 (.Haslam, 2004: 319)بين المللي، مبناي ايجاد نظامي براي مشاركت بزه ديدگان قرار گرفت

در اساسنامه رم و قواعد آيين دادرسي و ادله اثبات دعوا در آن عنايت ويژه اي به بزه ديدگان و 

بزه ديدگان و  منافع و دغدغههاي آنان به عمل آمده است. از جمله اين موارد ميتوان به حق مشاركت

ورود آنان در فرايند رسيدگي ديوان، حفاظت از آنان و نيز استحقاق ايشان در دريافت غرامت بابت 

صدمات وارد شده اشاره كرد. توجه به بزه ديدگان و مشاركت آنان در فرايند رسيدگي از موضوعات 

ين كنندگان اساسنامه به در كنفرانس رم، تدو»مورد بحث در جريان مذاكرات كنفرانس رم بوده است. 

كه به طور « سازمان ملل متحد درخصوص بزه ديدگان بودند 7313طور خاصي تحت تاثير اعالميه 

 در رم، اساسنامه  ويژه بر حق بزه ديدگان بر ارائه و اظهار ديدگاه ها و نگراني هاي خود تاكيد داشت.

آنان است. در اين راستا، نخستين  مشاركت و ديدگان بزه حقوق درخصوص متعددي مقررات دارنده بر
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، 7731گام، شناسايي بزه ديدگان جرائمي مشمول صالحيت ديوان است )رضوي فرد؛ فقيه محمدي. 

733.)  

در خصوص جبران خسارت بزه ديده كه از مهمترين حقوق بزه ديده است در ديوان كيفري بينالمللي، 

ي خود امکان جبران خسارات بزهديدگان را بايد گفت اساسنامه رم در يکي از مهمترين رويکردها

فراهم آورده است. هيچيك از دادگاههاي كيفري بين المللي پيشين، اختيار اعطاي غرامت به بزهديدگان 

اساسنامه كه به موضوع جبران خسارات بزهديدگان ميپردازد، ديوان را به 13را نداشتند. البته ماده

ده توسط طرفين دعوا را فيصله ميدهد، تبديل نخواهد دادگاهي حقوقي كه دعاوي خصوصي اقامه ش

 ,Zappala) كرد. جبران خسارات دردعواي خصوصي در ديوان، وابسته به محکوميت كيفري است

Salvatore, 2003 . 212.) 

شديداً مبهم است و معناي آن عمدتاً بستگي به تفسير )قضايي( ديوان خواهد 13ماده 7بند 

قواعد كلي براي جبران خسارت مقرر خواهد كرد، چيست؟ مشخص نشده كه داشت.معناي اينکه ديوان 

آيا ديوان)در اينجا(به معناي شعبه رسيدگي كننده در حدود صالحيت قضايي خود است يا خود ديوان 

به طور كلي وبه عنوان يك ارگان اداري كه گونهاي از رهنمودهاي اجرايي را براي جبران خسارت 

اشعار ميدارد كه هيچيك از موارد مذكور در  1در بند  (.Schabas, William A.  1002  .222)تصويب ميکند

اينماده نبايد بهگونهاي تفسير شود كه به حقوق بزهديدگان مقرر در حقوق داخلي و بينالمللي لطمه 

 (.Schabas, William A2007 , 879)واردآورد

 حکم مبنا دو برهر هم و جمعي مبناي بر هم و انفرادي مبناي بر هم ميتواند ديوان اول  براساس بند

 به كنارتوجه در محکومعليه حقوق به توجه قاعده، اين در توجه قابل نکته. دهد خسارات جبران به

ين خسارات وارد است. لذا توجه به حقوق شخص محکومعليه نيز ضروريبوده تعي در بزهديدگان حقوق

درخصوص احکام صادر شده بر جبران خسارات حق قضاوت يك طرفه نخواهد بودبزهديدگان تنها «و 

مقررات شکلي تجديدنظرخواهي بزهديدگان را بيان داشته است.  731تجديدنظرخواهي دارندقاعده 

متعاقب ارائه درخواست تجديدنظر،شعبه تجديدنظر ديوان، دستور جبران خسارات صادر بر طبق ماده 

 (.Schabas, William A. 2007 . 881)را ابرام، نقض يا اصالح ميکند 13

د به همين جهت ميگيررتصواريشودبه يمعنويهارتخساه در يژوبه مجراز ناشي رتتقويمخسا

 اساسنامه وجود اين با  گاه اين تصور پيش مي ايد كه خسارت معنوي قابل ارزيابي به وجه نقد نيست
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 مادي، خسارت جبران بر عالوه و نموده توجه كامل طور به  ديده بزه خسارت جبران موضوع به ديوان

 از يمعنويها لطمه برخي كه هرچند است داده قرار نظر مد نيز را معنوي هاي خسارت

 (.11: 7711د )اسدي، رميمنشوكاملتربهطوههيچگا ايدـبهعنفشوزتجا از جملههتكحيثيتناشي

بند سوم اين ماده اجازه  د.پرداز اساسنامه به حمايت از امنيت بزه ديده وشهود مي 11ديوان در ماده 

مشاركت كلي و مبهم بزه ديدگان را در جلسات دادرسي ديوان داده است. مبهم به خاطر اين كه اگر به 

مشاركت فعال بزه ديدگان و به كار بردن فرآيندهاي عدالت ترميمي در مشاركت بزه ديدگان اشاره مي 

 كرد به نتيجه اي بهتري دست مي يافت.

بينالمللي نيز در مورد اگاه كردن مرحله به مرحله بزه ديدگان از نتايج رسيدگي و نتايج ديوان كيفري 

بينالمللي نيز در  كيفري ديوان از پيش البته دارد تاكيد است ديدگان بزه حقوق ترين بنيادي از  متخذ كه

داشت بزه ديدگان اعالميه مزبور مقرر مي»بزه ديدگي مورد توجه و تاكيد قرار گرفته بود. 7313اعالمه 

اين اعالميه،  1از زمان بندي و پيشرفت رسيدگي در حل و فصل دعواي شان مطلع شوند. بند اول ماده 

كه اين موضوع را به عنوان تکليفي براي مراجع قضايي و اداري مقرر كرده است و مطلع ساختن بزه 

ن تکليف دعواي آنان ديدگان از جايگاه خود و چهارچوب زمان بندي و فرايند رسيدگي وتعيي

مخصوصا زماني كه جرائم سنگين مطرح است و همچنين زماني كه بزه ديدگان چنين اطالعاتي را در 

اما بند اول اين قاعده صراحتا اعالم كرده كه در تمام مراحل رسيدگي به غير از « خواست كرده باشند.

م اساسنامه شامل مقرراتي در آنچه مد نظر بخش دوم اساسنامه است قابليت اعمال دارد. بخش دو

خصوص مشاركت بزه ديدگان پيش از شروع تحقيقات مقدماتي توسط دادستان است. در بند دوم تاكيد 

شده زماني كه دادستان تصميمي مبني بر مخالفت با آغاز تحقيقات و همچنين عدم تعقيب باشد، 

د اين بند صرفا اطالع بزهديدگان از بزهديدگان و نمايندگان حقوقي آنها بايد حتما مطلع شوند و تاكي

 (. 117: 7731آخرين تصميمات دادستان است) رضوي فرد، فقيه محمدي،

در ديوان كيفري بينالمللي نيز حق متهم بر محاكمه منصفانه و بي طرفانه مورد تاكيد اساسنامه قرار 

بدوي آن مرجع را موظف  اساسنامه در مقام بيان عملکردها و اختيارات شعبه 19گرفته است و در ماده 

كرده تضمين كند محاكمه منصفانه و سريع بوده با احترام كامل به حقوق متهم و توجه الزم به حفاظت از 

از قواعد آيين دادرسي و ادله اثبات دعوا بايد  11بزه ديدگان و شهود قرار ميگيرد و لذا مقررات قاعده 
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نهايي در مورد چگونگي برقراري توازن بين حقوق با در نظر داشتن حقوق متهم اعمال شود و تصميم 

: 7731متهم و حقوق بزه ديده بر عهده ديوان كيفري بينالمللي گذاشته شده است)رضوي فرد،محمدي، 

113.)  

اساسنامه ديوان به بزه ديدگان حق مشاركت در مرحله شروع به تحقيقات را داده است  73در ماده 

تا نظرهاي خود را به شعبه مقدماتي ارائه كنند. اين ماده حقي مهم را به طوري كه به آنها اجازه داده 

براي بزه ديدگان شناخته است به طوري كه بزه ديدگان در مرحله ابتدايي حتي پيش از شروع به 

رسيدگي حق مشاركت و ارائه نظر دارند. حق مشاركت بزه ديده در دادرسي مهم است به خاطر اين كه 

  كسي نمي داند چه حقوقي از آن مورد تجاوز قرار گرفته است. به غير از بزه ديده

اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي به حق استفاده از مترجم اشاره دارد كه بزه  33( از ماده 7در بند )

ديدگاني را كه زبان دادرسي را درک نمي كنند در برمي گيرد. در واقع تا زماني كه بزه ديده زبان 

   دادرسي را درک نکند نمي توانند از حقوق خود دفاع كنند.استفاده شده در 

بيان شده است كه ديوان در مواقع مقتضي، حکم به پرداخت خسارت از طريق  13در بند دوم ماده 

صندق اماني ميدهد. صندوق اماني كه يکي از دست آوردهاي مهم و جديد ديوان كيفري بينالمللي است، 

 كه در نتيجه محکوميت متهم توسط ديوان گرفته مي شود، تاسيس شدهبا هدف تسهيل توزيع مبالغي 

  اند.

 حقوق بزه دیده در اسالم -2

در حقوق اسالم بزه ديده و مظلوم از جايگاه ويژه اي برخوردار است كه يکي از اهداف حقوق اسالم 

بزهکار است. قرآن ستيز با ظالم، گرفتن حقوق بزه ديده از او و بيان مجازات هاي دنيوي و اخروي 

همواره از بزه ديده در برابر ظالم حمايت كرده و ظالم را به مجازات هاي دنيوي و اخروي وعده داده 

است و فرموده خداوند از حقوق خود مي تواند بگذرد ولي از حقوق الناس نمي تواند بگذرد كه همين 

ص وقتي كه بيان مي كند اگر آيه نشان دهنده حمايت كامل از تمام حقوق بزه ديده است به خصو

عملتان به اندازه ذره اي باشد آن را محسابه مي كنم. درواقع قرآن قانون الهي است كه خداوند همواره 

 را ظالمان مجازات و  در آن وعده حمايت كامل از بزه ديده و جبران خسارت حقوق از دست رفته او

  .است داده ميزان و قسط وعده و دهد مي دنيا دو هر در
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قرآن قانون الهي براي يك جامعه اسالمي است قانوني كه تمام و كمال همه حقوق آحاد جامعه را 

بيان كرده است به طوري كه عدالت واقعي در بين افراد از آن سرچشمه مي گيرد. پيامبر)ص( و 

بزه ديده و امامان)ع( هم در تمام دوره گرانقدر حيات خود در تفسير آيه هاي قرآن به حمايت از حقوق 

مظلوم و به جنگ و ستيز با ظالم برخواستند و در گرفتن حقوق مظلوم اندكي درنگ نمي كردند كه 

روايات و احاديثي كه از ايشان باقي مانده نشانه اي اين ادعاست. حقوق ناب اسالم كه مظهر عدالت 

 به ذكر برخي از آيات والهي است برگرفته از قرآن و سنت پيامبر و امامان است بنابراين در اينجا 

  شواهدي همچون احاديث و روايات، سنت مي پردازيم.

در حقوق اسالمي، نهادي به نام ديه پيش بيني شده است كه عبارت از مالي است كه به سبب جنايت 

بر نفس يا عضو به بزه ديده يا به ولي يا اولياء دم او داده مي شود. در واقع، ديه همان حق جبران 

دي ناشي از جرم ارتکابي به بزه ديده است. نص قرآن صريحاً به مسئلة اشاره نموده است: و خسارت ما

(  ديه) خونبهايي و...   هركس كه مؤمني را به خطا بکشد، بر اوست كه به كفاره بردة مؤمني را آزاد كند

 آن هست، پيماني ايشان و شما بين كه باشد قومي از و مؤمن(  مقتول) اگر و... بدهد او خانوادة به

 (.31 نساء)«بپردازد(  مقتول) او خانوادة به خونبهايي بايد( قاتل)گاه

يکي از حقوق مهم بزه ديدهگان بالقوه و خاص آگاهي دادن به آنها در مورد چگونگي ارتکاب 

جرايم است تا با آگاهي مورد بزه ديدگي ثانويه قرار نگيرند. در قرآن كريم با اشاره به اين موضوع، 

 ضرورت آگاهي دادن را به پيامبر)ص( تذكر مي دهد:

يا ايها النبي قل الزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جالبيبهنّ ذلك ادني أن يعرفن »

 (.31، 77احزاب «)فاليؤذين

و نکته قابل توجه در اين آيه اين است كه مي فرمايد خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد آزار 

اذيت قرار نگيرند. اين امر حکايت از آن دارد كه زنان محجبه و عفيف كم تر مورد تهاجم بزه كاران 

 هستند.

سورة بقره، كه به آيه دين معروف است، توصيه هاي الزم در مورد معامالت غير  111همچنين در آية 

مالي آموزش داده شده نقدي به تفصيل بيان گرديده و تدابير الزم جهت پيش گيري از وقوع جرايم 

 است.
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از نظر فردي نيز فقها در كتب خود به اين موضوع پرداخته اند كه درصورت در معرض خطر بودن 

فرد يا افرادي به دليل وجود شرايط جر م زا، بر ساير افراد كه از موضوع مطلع هستند، واجب است 

بالقوه را نيز از موضوع آگاه  عالوه بر باز داشتن فرد در شرف بزهکاري از ارتکاب، مجني عليه

 (.773: 7977سازند)خويي، 

ال يحب اهلل : »است فرموده  خداوند متعال صراحتاً در قرآن كريم در حمايت از بزه ديده و مظلوم

الجهر بالسوء من القول اال من ظلم و كان اهلل سميعاً عليما ؛ خداوند فرياد آشکار و بلند را دوست ندارد 

  (.791)نساء،« مورد ظلم و ستم قرار گرفته باشد و خداوند شنوا و داناستمگر آنکه كسي 

خداوند در آيه اي ديگر به حمايت از بزه ديده تأكيد مي كند و حمايت از بزه ديده در برابر متجاوزان 

چرا »را راه خود مي داند كه اين تآكيد خداوند نشان دهنده اهميت حقوق بزه ديده است و مي فرمايند

راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكاني كه به دست ستمگران تضعيف شده اند پيکار نمي كنيد؟ در 

(. در تفسير اين آيه نوشته شده است: از اين آيه استفاده مي شود كه بر مسلمانان واجب 13نساء، ...«)

اقدام كندو رفع شر شده است كه اگر ديدند مسلماني گرفتار ظالمي شده، به قدر قوه و قدرت خود بايد 

(. همچنين در حمايت از بزه ديده در آيه اي ديگر مي 771: ص 9، ج 7711آن را بنمايند)طيب، 

شعراء، «)هنگامي مورد ستم واقع مي شوند به دفاع از خويشتن)و ديگر ومنان( برمي خيزند»فرمايند: 

111.) 

وق او تجاوز كزده است و با اين خداوند به گرفتن حقوق بزه ديده از كسي تأكيد مي كند كه به حق

پس آنکه تجاوز كند بر شما تجاوز كنيد »راهنمايي راه اجراي عدالت را نشان مي دهد و مي فرمايند: 

بر او برابر آنچه كه به شما تجاوز كرده است و از خدا پروا نماييد)كه از مرز مقابله به مثل تجاوز 

  (.739بقره، «)نکنيد(

خود به ضرورت مقابله با ظالم و ياري كردن بزهديده همواره توصيه مي امام علي)ع( در سخنان 

)عبده، كونا للظالم خصماً و للمظلوم عونا ؛ دشمن ظالم و يار ستمديده باشيد»كردند و مي فرمودند: 

در حديثي ديگر به جايگاه حقوق بزه ديدگان و ستمديدگان اشاره مي كند كه هدف اصلي (.11: 7731

خدايا تو مي داني كه جنگ و درگيري ما براي به دست آوردن »اين حق بيان مي كند: خود را احقاق 

قدرت و حکومت دنيا و ثروت نبوده، بلکه مي خواستيم نشانه هاي حق و دين تو را به جايگاه خويش 

بازگردانيم و در سرزمين هاي تو اصالح را ظاهر كنيم تا بندگان ستمديده ات در امن و امان زندگي 
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 عدالت بهترين: فرمايند مي و مکنند تعريف را عدالت شکل بهترين به همچنين  نهج البالغه(.«)دكنن

 (.171: 7711آمدي، تميمي)است مظلوم ياري

در مورد حمايت كردن دولت و بيت المال از بزه ديده دو حديث از امام صادق)ع( و امام باقر)ع( با 

 شرح زير وجود دارد:

بارة حکم مردي سؤال كردند كه مردي را عمداً به قتل رسانده و سپس فرار كرده از امام صادق )ع( در 

است و به او دسترس نيست. حضرت )ع( فرمودند : اگر مال دارد دية كامل از آن گرفته مي شود و گرنه 

از خويشاوندانش به نحو االقرب فاالقرب گرفته مي شود. اگر خويشاوندي ندارد، امام آن را مي 

   (.7971: 733زيرا خون مسلمان باطل نم يشود.)عاملي،  پردازد،

همچنين از امام باقر )ع( در بارة حکم نابينايي كه چشم بينايي را از حدقه در آورده است پرسيدند 

.حضرت فرمود: عمد نابينا مانند خطاست . در اين مورد دية چشم در مال نابينا الزم است، اگر مالي 

 (.13است و حق مسلمان باطل نم يشود.)عاملي، همان:  ندارد ديه بر امام الزم

امام علي)ع( جبران حقوق مظلوم و بزه ديده را يکي از وظايف حکومت اسالمي بيان مي كنند و مي 

مردم به زمامداري نيك يا بد نيازمندند تا مؤمنان در سايه حکومت به كار خود مشغول باشند »فرمايند: 

و مردم در استقرار حکومت زندگي كنند. به وسيله حکومت بيت المال جمع و كافران هم بهره مند شوند 

آوري مي شود و با كمك آنها با دشمنان م يتوان مبارزه كرد. جاد هها امن و امان و حق ضعيفان از 

خسروشاهي و «)نيرومندان گرفته مي شود، نيکوكاران در رفاه و از دست بدكاران در امان خواهند بود

 (.77: 7731ديگران، 

امام سجاد)ع( نيز در حمايت بزه ديده مي فرمايند: حق همسايه آن است كه در غياب وي او را حفظ 

: 1كني و هنگام حضورش او را محترم بشماري و هنگام ستم ديدن او را ياري كني)صدوق، بي تا، ج

117.) 

د او را از حق دفاع نيز محروم زماني كه جامعه نمي تواند فرد را در مقابل بزه كار حمايت كند، نمي توان

نمايد. در نظام حقوقي اسالم دفاع حق مسّلم فرد مورد تجاوز شناخته شده است . امام صادق)ع(مي 
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فرمايد : زماني كه بر سارق مسلح توانايي داشتي، او را از بين ببر و من در خون او با تو شريك 

 (.113: 7731هستم)حر عاملي، 

 نین دادرسی کیفریحقوق بزه دیده در قوا -3

باتوجه به اين كه حقوق بزه ديده از لحظه ارتکاب جرم مورد تجاوز قرار مي گيرد و از اين لحظه تا 

زمان اجراي حکم دادگاه بايد حقوق بزه ديده را اتخاذ و رعايت كرد بنابراين ما هم به همين منظور در 

ر زمان دادرسي در قانون آيين دادرسي اين مبحث حقوق بزه ديده را در دوگفتار قبل از دادرسي و د

 را در ادامه بررسي مي كنيم. 7731كيفري مصوب 

  تحقیقات مقدماتی حقوق بزه دیده قبل از دادرسی در مرحله -الف

تأمين حقوق بزه ديده قبل از ورود به مراحله دادرسي در دادگاه از اهميت فراواني برخوردار است و 

مرحله طوالني از زمان وقوع جرم تا شروع شدن به دادرسي را در بر دارد. قانون آيين دادرسي كيفري 

، حمايت، در حقوق مختلفي را در اين مرحله براي بزه ديدگان در نظر گرفته حقوقي مانند امنيت

دسترس بودن خدمات قضايي، دادن آگاهي و اطالعات توسط مقام قضايي و ... و بسياري از حقوق 

ديگر كه مي توان ذكر كرد. قانون آيين دادرسي كيفري در اين مرحله به برقراري حقوقي كه براي بزه 

در اين مرحله و دادسرا توجه ويژه اي كرده است. 7 دادگستري ابطانظديده مشخص كرده توسط 

برخورد با بزه ديده بسيار مهم است برخوردي كه پليس به عنوان بازوي نظام كيفري انجام مي دهد اگر 

برخورد مناسبي نباشد آثار مخرب زيادي در پي دارد آثاري مانند عدم اعتماد و اطمينان، نا اميد بودن 

يده به دليل مورد تجاوز قرار گرفتن حقوقش و .... كه مي توان ذكر كرد. بنابراين در اين مرحله كه بزه د

توسط متهم بسيار حساس شده است بايد حقوق او را به روش مناسبي به رسميت شناخت و اعمال 

قانون آيين دادرسي كيفري تمام مقامات قضايي را مکلف به  1در ماده  كرد. به خصوص قانونگذار

 .حقوق شهروندي كرده استرعايت 

 در و شده اشاره مرحله اين در ميانجيگري و ترميمي هاي رويه به كيفري دادرسي آيين قانون در 

 با كه شده اقدام  نهادها به خصوص كالنتري ها به تأسيس واحدهاي مددكاري و مشاوره اي برخي

 اگر مرحله اين در. پردازند مي ها ديده بزه خسارت جبران به ترميمي عدالت فرايندهاي از استفاده

                                                           
                        منظور از ظابطان دادگستري ظابطان عام)افسران نيروي انتظامي( و ظابطان خاص)در قانون بيان شده اند( است. - 7
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کار بزه و ديده بزه و مجرمانه پديده با برخورد در مقدم و كيفري عدالت بازوي كه پليس و موسسات

است، به صورت مناسب با بزه ديده رفتار نکنند باعث بي اعتمادي بزه ديده در به دست آوردن حقوق 

 .دنمي شو هخود از طريق دادرسي و انصراف از ادامه دعوا و حتي بزه ديدگي ثانوي

و اساس بزه ديده اين است كه به آساني و راحتي در همه نقاط و همه زمان ها به از حقوق پايه 

مراجع قضايي دسترسي داشته باشد تا بتواند براي احقاق حق خود به آنها مراجعه كند به همين دليل 

 شفاهي يا كتبي شکايت كه كرده مکلف را دادستان و دادگستري ضابطان 13 و 71 ماده  قانونگذار در

ساس امنيت دارد كه اگر در اح به نياز ديده بزه نهادها اين به مراجعه براي البته. نمايند قبول وقت همه را

غير اين صورت باشد ممکن است دوباره مورد بزه ديدگي ثانويه قرار بگيرد و با بي اعتمادي از روند 

توان گفت تا بزه ديده دادسري منصرف شود يا اين كه اصالً به نهادهاي قضايي دادخواهي نکند. مي 

امنيت نداشته باشد سخني از عدالت خواهي نخواهد زد كه اين خود باعث عقده حقارت و يا 

انتقامجويي خودسرانه مي شود و در نتيجه نظم عمومي مختل خواهد شد. به دليل مهم بودن اين موضوع 

احتاً بر لزوم پوشيده ماندن صر91بر آن تأكيد كرده: در ماده  717و  31و  91قانونگذار در سه ماده 

هويت بزه ديده اشاره كرده است و بيان داشته است افشاي اطالعات مربوط به بزه ديده شهود و مطلعان 

و ساير اشخاص مربوط به پرونده توسط ضابطين دادگستري جز در مواردي كه قانون معين ميکند 

عمل آورده است. اهميت اين موضوع  ممنوع است و تمهيدات الزم را جهت حفظ هويت بزه ديدگان به

 17 ماده در قانونگذار شده باعث  و خطراتي كه ممکن است در اين مرحله براي بزه ديده داشته باشد

 بازپرس نيز 31 ماده در موضوع اين اهميت به باتوجه. كند تعيين مجازات مقررات اين از تخلف براي

 برابر در آنان خانواده يا جرم كننده اعالم مطلع، شاهد، ديده، بزه از حمايت منظور به كرده مکلف را

ادگستري دستور دهد. د ، انجام برخي از اقدامات احتياطي را به ضابطانضرورت صورت در تهديدات،

دوباره  بازپرس را مکلف كرده كه در مواردي كه دسترسي به اطالعات فردي بزه ديده از  717در ماده 

شاني و شماره تلفن احتمال خطر و تهديد جدي عليه تماميت جسماني و قبيل نام و نام خانوادگي ن

حيثيت بزه ديده را به همراه داشته باشد تدابير مقتضي را براي جلوگيري از دسترسي به اين اطالعات 

اتخاذ كند. اين امر در مرحله  رسيدگي در دادگاه نيز به تشخيص رئيس دادگاه و با رعايت مصالح بزه 

 مي شود. ديده اعمال
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، نهادهاي قضايي شود توسط  مهمترين حقوق بزه ديده در اين مرحله كه بايد توجه شايان به آن

جبران ضرر و زيان بزه ديده و آگاهي دادن به بزه ديده در چگونگي مطالبه آن است كه اگر به ترميم 

روند كيفري ندارد در واقع خسارت هاي بزه ديده توجه نشود ديگر بزه ديده انگيزه و هدفي براي ادامه 

نسبت به اين روند بي اعتماد مي شود و ممکن است خود در پي جبران خسارت هاي وارده از طريق 

مرتکب يا جامعه بربيايد يا ممکن است نتواند بازتواني خود را به دست آورد و مورد بزه ديدگي هاي 

تفاده مي كنند به همين دليل در اين ثانوي قرار گيرد به خصوص مرتکباني كه از اين وضعيت سوء اس

کلف شدند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در م ظابطان دادگستري 73مرحله طبق ماده 

گزارش خود به مراجع قضائي ذكر كنند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. مي توان گفت شايد برترين حقوق 

حق مشاركت و ارائه نظر داشته باشد چون به غير از بزه ديده اين است كه در تمام فرآيندهاي دادرسي 

بزه ديده كس ديگري نمي داند چه حقوقي از او ضايع و مورد تجاوز قرار گرفته است در قانون آيين 

 دادرسي كيفري به نوعي در اين ماده و ماده هاي ديگر به اين حق توجه شده است.

دمات قضايي دست پيدا كند، صرف اين دسترسي عالوه بر اين كه بزه ديده بايد به راحتي به همه خ

الزم ولي كافي نيست بلکه آگاهي بزه ديده از چگونگي مراجعه و به كدام نهاد، تحوالت رسيدگي، 

آگاهي از حقوق خود، چگونگي بهرمند شدن از خدمات قضايي، تحوالت پرونده، آگاهي از ابزارها و 

تواند بزه ديده را در احقاق حقوق از دست رفته خود راه ها براي دست يابي به حقوق خود و ... مي 

تأكيد كرده   71ياري كند به طوري كه قانونگذار در قانون آيين دادرسي كيفري نيز بر اين مهم در ماده 

ضابطين دادگستري را مکلف كرده است كه شاكي را از حق درخواست جبران خسارت وبهره مندي و 

 711ماده گاه سازند. همچنين در آو سايرمعاضدت هاي حقوقي از ساير خدمات مشاوره اي موجود 

براي آگاهي بزه ديده از جريان دادرسي بيان مي كند كه شاكي مي تواند در تحقيقات حضور يابد 

صورت مجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد 

در واقع براي استفاده از حقوقي كه براي آنها تصوير يا رونوشت بگيرد.  مطالعه كند و يا به هزينه خود از

بزه ديده در قانون در نظر گرفته شده است بايد او را آگاه كرد. نهادهاي قضايي نبايد به صورت منفعل 

 تبصره د و همانطوري كه قانگذار در نباشند بلکه بايد به صورت فعال پاسدار حقوق بزه ديدگان باش

ضي مقت نحو به را مراتب باشد گرفته قرار تجاوز مورد اي ديده بزه از حقوقي چناچه كرده بيان 33 ماده

راي حمايت از بزه ديدگان ب نديده اجتماعسبراي اقدام قانوني به او اطالع دهند. يکي از اقدامات پ
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بر آن  11در ماده خاص مثل افراد ناتوان زنان و اطفال به وجود آوردن سازمانهاي مردم نهاد است كه 

اين ماده ضابطان دادگستري و مقامات قضائي را مکلف كرده است كه بزه ديدگان  1تأكيد شده و تبصره 

 جرائم موضوع اين ماده را از كمك سازمانهاي مردم نهاد مربوطه آگاه كنند.

مل از از مهمترين حقوقي كه بزه ديدگان خاص بر نهادهاي قضايي در اين مرحله دارند حمايت كا

اين بزه ديدگان است تا بتوانند حقوق خود را به دست بياورند كه اگر اين حمايت ها ناديده گرفته شود 

خسارت جبران ناپذيري به اجتماع و نهاد قضايي وارد خواهد شد. بنابراين قانونگذار از اين حقوق ويژه 

ست كه از حقوق قضايي اين افراد دادستان را مکلف كرده ا 17و  11و مهم غافل نمانده است و در ماده 

حمايت كند و بيان كرده كه در مواردي كه تعقيب كيفري منوط به شکايت شاكي است و بزه ديده 

محجور، طفل و يا مجنون باشد و ولي، قيم يا سرپرست قانوني نداشته يا به آنان دسترسي ندارد يا با 

د و فوت وقت هم باعث ضرر شود با وجود مصلحت اقدام نکند يا خودشان مرتکب جرم شده باشن

ند. همچنين در مورد بزه ديدگاني كه به عللي از قبيل نتعيين قيم موقت يا خود راساً بايد اقدام ك

 جلب با را موضوع دادستان هستند، دعوا اقامه از ناتوان سن، لت كهو يا ذهني  معلوليت جسمي يا

  .كند تعقيب آنان موافقت

به آسودگي خاطر بتواند براي احقاق حقوق خود اقدام كند بايد نهادهاي براي اين كه بزه ديده 

و مانع ها را برطرف سازند، يکي از اين مانع هاي مهم مشکالت  كنند قضايي از بزه ديده حمايت

بيان  333اقتصادي است كه بزه ديده را ناتوان از احقاق حق مي كند به همين دليل قانونگذار در ماده 

ه شاكي توانايي پرداخت هزينه شکايت را نداشته باشد از پرداخت هزينه شکايت معاف مي كند چنانچ

مي شود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي را نداشته باشد دادگاه مي تواند در مورد همان موضوع كه 

مورد ادعاست به طور موقت از پرداخت هزينه دادرسي معاف كند. همچنين براي اين كه بزه ديده 

ر به وجود آمدن اين وضعيت نداشته و ديگر بيشتر از اين خسارت نبيند قانون گذار در ماده تقصيري د

را معاف كرده است. از حمايت هاي ديگر قانونگذار از  دادرسيهزينه اقدامات فوق و به طور كلي  11

ردن و بزه ديده حمايت از بزه ديدگان خاصي است كه قادر به سخن گفتن نيستند و يا قادر به گوش ك

فهميدن نيستند اين است كه براي آنها مترجم انتخاب مي كند تا بتوانند از حقوق خود دفاع كنند و 

از قانون ايين دادرسي  111در ماده  برقرار كنند به همين منظور كه رسيارتباط مناسب با داد
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 كه طلعيم و شاهد متهم، خصوصي، مدعي شاكي، براي بازپرس: مي دارد بيان 7731 مصوب  كيفري

رصورت عدم د و رسمي مترجمان بين از وثوق مورد مترجم نيست، فارسي زبان به گفتن سخن به قادر

دسترسي به مترجم رسمي، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين ميکند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه 

مورد وثوق راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم 

 نيست.

وقتي فرد خود را بزه ديده نداند يا هرگز تصور احقاق حقوق خويش را نکند ويا خود را در معرض 

تهديد و سرزنش ديگران ببيند و اميدي به بهبود وضعيت خود نداشته باشد، به عبارت بهتر وقتي وي 

بزه ديدگي خود به مراجع ذيربط اميدي به مورد توجه قرار گرفتن نداشته باشد، ديگر اعالم شکايتي از 

نمي كند. حت ي خانوادة فرد قرباني، نهادها و يا مؤسسة مربوط نيز گزارشي از آن نمي دهند. به عنوان 

مثال طي تحقيقي كه در مورد خشونت از سوي خانوادهاي در كانادا به عمل آمده است هفت درصد از 

بدون اينکه اقدام به اعالم شکايتي كرده باشند،  اشخاص مسن در طي پنج سال قبل از انجام آن تحقيق،

: La violence familial au Canada ,1001.)مورد خشونت و تعرضات رواني متنوعي قرار گرفته اند 

11) 

 

 یحقوق بزه دیده در زمان دادرس -ب

دادرسي از كلمه داد تشکيل شده است كه به معناي اجراي عدالت، دادخواهي، عدل و داد است. 

هدف از دادرسي در تمام نظام هاي حقوقي جهان، سعي در اجراي عدالت واقعي ميان افراد جامعه است 

تا اين كه به حقوق هم احترام بگذارند و نتوانند حقوق ديگران را مورد تجاوز قرار دهند و اگر حقوقي 

 .مورد تجاوز قرار گرفت با جبران آن توسط بزهکار بتوانند عدالت را برقرار كنند

نظام دادرسي براي احقاق حقوق از دست رفته بزه ديده تنظيم مي شود. قانون آيين دادرسي كيفري 

حقوق مختلفي را در اين مرحله براي بزه ديده در نظر گرفته است حقوقي كه باعث بازگشت جايگاه 

 دادرسي كه كرده اشاره 1 ماده در قانونگذار كلي حکم در كه طوري به  اجتماعي بزه ديده مي شود

  .كند تنظيم را طرفين حقوق و باشد قانون به مستند بايد كيفري

يکي از حقوق اوليه بزه ديده آگاهي از دادرسي و جريان آن، آشنايي با حقوق خود در طول 

دادرسي، آگاهي از شرايط دادرسي و پرونده، اطالع از اقدامات انجام شده و راه ها رسيدن به اين 

قانون آيين دادرسي كيفري به آن اشاره  1اهميت اين موضوع قانونگذار در ماده  حقوق است با توجه به
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و بيان مي كند كه طرفين دعوا و ساير افراد ذي ربط بايد از حقوق خود در فرايند دادرسي آگاه شوند و 

سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود. با توجه به مهم بودن اين حق قانونگذار نظام 

درسي را به فراهم آوردن سازوكارها و تضمين اين حقوق امر كرده است كه اگر در غير اين صورت دا

باشد نظام دادرسي جلوه عدالت خواهي و اجتماعي بودن خود را از دست خواهد داد و محل مراجعه 

ونده و عده اي خاص از افراد جامعه خواهد شد. همچنين قانونگذار براي آگاهي بزه ديده از جريان پر

شاكي يا مدعي خصوصي يا وكيل آنها مي تواند با بيان مي كند كه  737ماده اقدامات انجام شده در 

 هزينه به  مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطالعات الزم را تحصيل نمايد و با اطالع رئيس دادگاه

 .بگيرد تصوير آنها از خود

برپايي نظام دادرسي جبران حقوق بزه ديده و اجراي مهمترين هدف بزه يده يا مهمترين هدف از 

عدالت در مورد او است حقي كه اگر رعايت نشود نظام دادرسي را به يك نظام پوچ و بيهوده تبديل 

خواهد كرد. درواقع نظام دادرسي كه ادعاي اجراي چنين حقي را مي كند و در عمل نتواند به اين هدف 

به آن بي اعتماد مي شوند و مقبوليت خود را از دست خواهد داد و دست پيدا كند كم كم مردم جامعه 

مردم در مراجعه و احقاق حق نزد آن اطمينان نمي كنند. براي همين قانونگذار در قانون آيين دادرسي 

كيفري تأكيد فراوان بر احقاق اين حق داشته و متخلفان را به مجازات محکوم كرده است از جمله 

 رأي صدور ضمن است مکلف دادگاه كند مي بيان كيفري دادرسي آيين قانون 71 هماد  قانونگذار در

 كند صادر مقتظي رأي موجود مدارک و ادله طبق نيز خصوصي مدعي زيان و ضرر خصوص در كيفري

ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت دادگاه رأي كيفري  به رسيدگي كه آن مگر

را نزد  امراين ماده مهم بودن اين  را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي نمايد

قانونگذار بيان مي كند به طوري كه به رأي صادره توجه نکرده است به اين كه رأيي كه داده مي شود 

وميت متهم باشد يا برائت و اگر حتي راي بر برائت متهم باشد دادگاه كيفري را به جبران ضرر راي محک

و زيان هايي كه متهم به بزه ديده وارد كرده، مکلف كرده است تا حقوق بزه ديده از بين نرود و در مورد 

شاكي مي تواند يان كرده اين قانون قانونگذار به طور كلي ب 79او عدالت را برقرار كند. همچنين در ماده 

جبران ضرر و زيان هاي مادي و معنوي و منافع ممکن الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند. در اين 

ماده نه تنها بر جبران خسارتهاي مادي تأكيد شده است بلکه در يك اقدام جديد و عادالنه بر جبران 
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ديده وارد مي كند و همچنين جبران  ضررهاي معنوي كه خسارتهاي بيشتر از خسارتهاي مادي به بزه

منافع ممکن الحصول كه براساس روند طبيعي اين منافع در آينده به وجود خواهند آمد و با از بين رفتن 

 اين منافع ضربه اي به بزه ديده وارد مي شود، تأكيد كرده است.

اره كرده است. قانونگذار در ماده هاي متعددي ديگري به مسئله جبران خسارت توسط بزهکار اش

هفت و هشت كه قابل تعليق هستند  ق.آ.د.ک مقرر داشته كه در جرائم تعزيري درجه شش،11در ماده 

مهلتي كه بيش از دو  مقام قضايي ميتواند به در خواست متهم و موافقت بزه ديده و با اخذتأمين مناسب،

ناشي از جرم اقدام كند..... در  ماه نباشد به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت

اين ماده سازو كاري براي جبران خسارت بزه ديده توسط بزهکار پيش بيني شده است و حتي فراتر از 

همين قانون چنين مقرر  373اين حتي فوت محکوم عليه وي را از اين قاعده مستثني نمي كند. ماده 

ضي اجراي احکام در صورت تقاضاي محکوم داشته است: هرگاه محکوم به پرداخت ديه فوت كند، قا

 له مطابق مقررات مربوط ديه را از ماترک محکوم عليه استيفاء ميکند.

با توجه به مهم بودن اين حق براي اين كه بزه ديده ترميم يابد و حقوقش ضايع نشود قانونگذار در 

جبران حقوق بزه ديده  مواردي كه مسئولي براي جبران حقوق بزه ديده وجود ندارد دولت را مسئول

ق.آ.د.ک به طور ضمني به مسأله جبران خسارت توسط دولت اشاره كرده 13قلمداد مي كند و در ماده 

از از اتخاذ تصميم  پس المال پرداخت شود، و اين طور بيان مي كند: در مواردي كه ديه بايد از بيت

دور حکم مقتضي به دادگاه ارسال ميقانوني راجع به ساير جهات، پرونده به دستور دادستان براي ص

  شود.

حمايت از بزه ديده در دادرسي از وظايف مهم قانونگذار است. بزه ديدگان ممکن است به دليل 

مشکالتي نتوانند به طور مناسب جريان دادرسي را ادامه دهند در اين جا قانونگذار بايد با حمايت كامل 

مشکالت اقتصادي را از سر راه آنها بردارد. به همين جهت خود از بزه ديده موانع و مشکالتي همچون 

قانونگذار در قانون آيين دادرسي كيفري برخي از حقوق حمايتي را براي بزه ديده برقرار كرده به طور 

 گفتن سخن به قادر كه شاكي براي قانونگذار آن در كه كيفري دادرسي ايين قانون  از 711كه در ماده 

راري ارتباط مناسب با دادگاه و دفاع از خود نيست، بيان كرده كه دادگاه براي برق خود، احقاق براي

شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد 

وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين ميکند. 
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سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم  مترجم بايد

 يا شاكي براي كه كرده مکلف را دادگاه نيز 711  پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست. در ماده

 بزه از 791 ماده تبصره در همچنين. كند انتخاب مترجم ندارد تکلم قدرت يا ناشنوا كه خصوصي مدعي

ني كه مشکالت اقتصادي دارند و ناتوان از گرفتن وكيل مي باشند اقدام حمايتي تعيين وكيل ديدگا

تسخيري را براي آنها پيش بيني و بيان كرده كه هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل براي شخص بزه 

ي قانونگذار ديده فاقد تمکن مالي ضروري بداند طبق مفاد اين ماده اقدام ميکند. اهميت اين حق حمايت

قانون اساسي فهميد كه قانونگذار آن را از حقوق اساسي در دادرسي قلمداد كرده  73را بايد از اصل 

 اگر و نمايند انتخاب وكيل خود براي دارند حق دعوي طرفين دادگاهها همه در كه كرده بيان و  است

 ل فراهم آيد.وكي نتامي امکانات آنها براي بايد باشند نداشته را وكيل انتخاب توانايي

مندي از خدمات وكيل و حتي الزام به استيفاي آن )وكيل تسخيري( در جريان دادرسي حق بهره

بيني شده است و در قوانين هايي است كه براي بزه ديده و متهم پيشترين حقكيفري، يکي از اساسي

است.به رسميت شناختن حضور گوناگون عادي هم شيوه تضمين اين حق مورد قانونگذاري قرار گرفته 

آيد. وكيل در عرصه عدالت كيفري از جمله بارزترين تضمينات دادرسي و برخورد منصفانه به شمار مي

برخي اسناد خاص بزه ديدگان نيز در چارچوب حمايت حقوقي از بزه ديدگان اين حق را مورد توجه 

هاي بنيادين به اين حق در شمار حق اند. بنابراين دسترسي همه جانبه و بدون محدوديتقرار داده

 (.7: 7733شهروندان قرار دارد) پيرابي، 

نظام دادرسي با نحوه عملکرد خود مي تواند نتايج مثبت و منفي زيادي داشته باشد يکي از اين 

عملکردها تسريع در فرآيندهاي رسيدگي است به طوري كه اگر به سرعت به ترميم حقوق بزه ديده 

زه ديده از نظر روحي و رواني و مادي كمتر آسيب مي بيند و با توان بيشتري به اجتماع پرداخته شود ب

باز مي گردد در غير اين صورت آسيب هاي بيشتري به بزه ديده وارد مي شود كه جبران كردن آنها 

ته قانون آيين دادرسي كيفري به اين مهم توجه داش 7سخت و يا شايد اصالً قابل جبران نباشند. ماده 

است و برآن تآكيد كرده است. پس بايد از اطاله دادرسي اجتناب شود، چه آنکه چنين امري در افزايش 

صدمات مادي و معنوي بزه ديده و حتي در تحريك وي جهت انتقام خصوصي موثر است. اصوال به هر 
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ته مي شود) ميزاني كه در احقاق حقوق بزه ديده تسريع شود از مقدار تحقير و تقليل اجتماعي كاس

  (.111: 7717توجهي، 

و در پايان هم براي اين كه بزه ديده متحمل ضرر بيشتر نشود و يا باتوجه به اين كه بزه ديده نقشي 

در به وجود آمدن اين وضعيت ندارد مقصر اصلي كه با عمل خود اين وضعيت را به وجود آورده 

ر صورت داين طور بيان مي كند كه  319مسئول پرداخت هزينه دادرسي مي داند به طوري كه در ماده 

 محکوميت متهم پرداخت هزينه هاي دادرسي به عهده اوست.

 نتیجه گیری

بزه ديده مهمترين عنصر و جايگاه را در نظام دادرسي دارد كه در قرن اخير توجه شاياني به حقوق 

نظام دادرسي را براي آن استوار كرده كه بتواند عدالت را در مورد بزه ديده برقرار  ،جامعه .شده است او

ند هرچند با اين كه همواره حقوق مختلفي را براي بزه ديده شناخته باز هم در حال تکوين است و ك

نتوانسته به عدالت واقعي و آرماني خود دست يابد و هر چه به جلوتر مي رود حقوق مختلفي را براي 

  بزه ديده شناسايي و برقرار مي كند.

المي ايران براساس مواردي كه در متن ذكر شد جمهوري اس .آ.د.کبزه ديده در حقوق اسالمي و ق

ولي مي توان گفت در  ،جايگاه واالتر و حقوق بيشتري نسبت به اساسنامه ديوان كيفري بين المللي دارد

. در حقوق اسالم به بزه ديده وعده داده شده كه هستندبرخي موارد يك هدف و داراي حقوق مشابهي 

در اين نظام بزه ديده . را در اين زمينه باقي نگذاشته است به حقوق خود دست مي يابد و هيچ شکي

اگرچه مورد ظلم قرار گرفته ولي داراي روحيه اي باال است چون مطمن است چه در اين و دنياي ديگر 

حق و حقوق او ضايع نخواهد شد و به حقوق خود دست خواهد يافت و بسياري از افراد از بيم همين 

و جرم ضايع نکنند  هذاب نشوند همواره سعي ميکنند حقوق ديگران را با گناوعده خداوند كه گرفتار ع

 كه مطمناً يك روزي بايد اين حقوق را جبران كنند.

 حقوق بر همواره  در حقوق اسالم در قرآن و روايات و احاديث و سنت پيامبر)ص( و امامان)ع(

مان سراسر زندگي گرانبهاي خود را ماو ا پيامبر كه طوري به شده فراوان تأكيد ديدگان بزه و مظلومان

در احياي اين حقوق و دستگيري از مظلوم بودند و از ستمکاران و گناهکاران همواره احقاق حق مي 

كردند. در قرآن مي كردند و در روايات و احاديث زيادي مسلمين را در دستگيري از مظلوم نصيحت 
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و عذاب مجرمان تأكيد كرده است و وعده اجراي  خداوند در آيات زيادي بر احقاق حقوق بزه ديده

 عدالت واقعي را به مردم داده است.

نظام حقوقي اسالم با قواعد فقهي جبران هرگونه خسارتي را امکان پذير ساخته است؛ هر چند كه 

 تماميت عليه جرائم در حتي دليل همين به. نباشد مقصر خسارت، ورود  «ضرر ال»  و« تسبيب» عامل 

نوع خطاي محض كه براي مسبب هيچ گونه تقصيري نمي توان قائل شد، جبران ضرر و  از جسماني

 زيان را با عنوان ديه در نظر گرفته است.

در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي همانند قانون آيين دادرسي كيفري توجه شاياني به حقوق بزه 

را در دادرسي ترافعي بين بزه ديده و متهم را  ديده شده به طوري كه مي توان گفت تساوي سالح ها

 دگرگون كرده اند.

اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در قرن بيستم با تصويب يك تحول اساسي را در جهان براي 

حقوق بزه ديده به وجود آورد حقوقي كه قبل از آن در حقوق بين المللي وجود نداشت به طوري كه 

ن حقوقي را براي بزه ديده آرها به تبعيت از اساسنامه ديوان و به تقليد از حقوق داخلي بسياري از كشو

 در نظر گرفته اند.

قانونگذار در ق.آ.د.ک سعي كرده كه حقوق اسالم را مبنا و الگو خود قرار دهد حقوقي مانند ديه، 

حقوق خود را از جبران خسارت بزه ديده، ستيز با بزهکار و ... كه مي توان ذكر كرد. همچنين برخي از 

 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي مانند مشاركت بزه ديدگان، تأمين امنيت، ... وام گرفته است.

درنتيجه مي توان گفت همانطور كه در باال موارد آن ذكر شده بزه ديده در حقوق اسالم و قانون آيين 

لمللي برخوردار است به طوري كه دادرسي كيفري از جايگاه واالتري از اساسنامه ديوان كيفري بين ا

مي توان گفت بزه ديده با ايماني كه در جامعه اسالمي به زندگي آن معنا مي دهد هيچ وقت حقوق خود 

را از دست رفته نمي بيند چون در جبران حقوق به دو دنيا نظر دارد كه وعده خداست به طوري كه از 

. همچنين در مي كوشدبراي احقاق حقوق خود اجراي حقوق خود هم در اين دنيا غافل نمي شود و 

 مانند جبران خسارات، اقدامات حمايتي و تأميني و ... كه در متن به آنها اشاره شد بسياري از حقوقي

 .مشترک هستند
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 قرآن كريم.

 نهج البالغه.

 .7731قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي.

(،جبران خسارت ناشي از جرم در ديوان كيفري بين المللي، مجله حقوقي دادگستر 7711سادات)اسدي،ليال 

حبيبي مجنده ، محمد ، دير باز ، مرضيه ، ديوان كيفري بين المللي و حقوق بزه ديده در  17،شماره 

 .1مراحل محاكمه و تجديد نظر ، فصلنامه تعالي حقوق ، دوره جديد ، شماره 

 سايت موسسسه فرهنگي ايران 7733ره مندي از وكيل حق بزه ديده،سال پيرابي،موسي،به

( تکامل حقوق بزه ديدگان از منظر مقررات موضوعه ديوان 7731رضوي فرد؛ بهزاد ، فقيه محمدي .حسن ) 

كيفري بين المللي، مجله حقوقي بينالمللي، نشريه مركز امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوريسال 

 .93شماره ،بيست و هشتم، 

، 3تميمي آمدي، عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم؛ ترجمه محمدعلي انصاري ؛تصحيح مهدي انصاري قمي، چ 

 .7711قم، امام عصر)عج(، 

مهر  31و  31نشريه مهندسي فرهنگي سال ششم شماره  خسروشاهي،قدرتاهلل، پيمان نماميان،شکربيگي، عليرضا

 .7731و آبان 

(انديشه حمايت از بزه ديدگان و جايگاه ان در گستره جهاني و سياست جنايي تقنيني 7717توجهي،عبدالعلي ،)

 ايران در علوم جنايي،مجموعه مقاالت دكتر محمد اشوري ،انتشارات سمت.

 .1شيخ صدوق ، محمد بن علي بن حسين بابويه قمي ، من اليحضره الفقيه، بيروت، دار صعب، ج 

، تهران ،  11، 13و  11ايل الشيعه ، بيروت مؤسسة آل البيت الحيا ء التراث،حرّعاملي ، محمد بن الحسن ، وس

 ق، ج. 7731

 .ش 7717انتشارات غدير، چاپ سوم، مصباح الفقاهة، خويي، ابوالقاسم، 

حرعاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، قم موسسه آل البيت)ع( الحياء 

 .13و  71ج، ق،  7971التراث، 

 .ش 7717 ميزان، نشر اسالم، كيفري حقوق در عاقله نهاد ذكراهلل، احمدي،

 ش. 7711آشوري، محمد، عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي، عدالت كيفري، انتشارات گنج دانش، 

 ق. 7731نهجالبالغه، تحقيق شيخ محمد عبده، بيروت، دارالمعرفة، 
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 جرائم، از پيشگيري براي جرممحيط  سازي ناامن با اجتماعي امنيت (، رابطه7719محمدجواد) سليمانپور،

  .7 و 1 هاى شماره اجتماعي، امنيت مطالعات فصلنامه

 اسالمي علوم دانشگاه مشهد انتشارات بزهکاري، كاهش و پيشگيري در اسالم (، نقش7711مهدي) عليزاده،

 .اول چاپ رضوي،
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