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قاسم کرباس فروش ،1دکتر اکبر وروایی* ، 2دکتر توران توسلی

زاده2

 .1گروه حقوق ،واحد و علوم تحقیقات کرمانشاه ،دانشگاه ازاد اسلامی ،کرمانشاه ،ایران
 .2گروه حقوق ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه ازاد اسلامی ،کرمانشاه ،ایران
(تاریخ دریافت ، 89/5/22:تاریخ پذیرش)89/7/6:

چکیده
زمینه :با مطرح شدن اندیشه حمایت از بزهدیدگان و پیدایش بزه دیده شناسی حمایتی در سده بیستم ،جایگاه فراموش شده بزه دیده در فرآیند کیفری احیرا
شد و یافته های آن در الب ملاک های جهانی در زمینه حمایت از بزه دیده تجلی یافت .حمایت از بزه دیده امرری ضرروری و غیر ابر انکرار در رسریدگی
های کیفری می باشد .این حمایت مظاهر مختلفی دارد که دولتها برای تأمین حدا آن تلاش می کنند .انونگذار ایران نیز در انون آیین دادرسری کیفرری
مصوب  ،1332با تعریف واژه ی «بزه دیده» و پرداختن به حقو ی مانند حق شناسایی و تکریم بزه دیده حق آگاه سازی بزه دیرده ،حرق دسترسری فروری و
آسان به نظام عدالت کیفری؛ تامین امنیت بزه دیده ،حق محرمانگی تحقیقات ،جبران خسارت بزه دیدگان ،حق برخورداری از وکیر و معاضردت حقرو ی و
اعطای نمایندگی خاص به بزه دیدگان ،هم ترازی حقوق بزه دیده با متهم تساوی سلاح ها ،حق برخورداری از حمایت های پزشکی و روانی ،حقوق بزه دیده
در مرحله ى تجدیدنظر ،با در نظر گرفتن اصول اخلا ی مسیر خویش را بیشتر به سمت سیستم حقوق اخلا ی چرخانده است .و از انجا که این اخلراق مرداری
در سیستم کیفری ایران دارای سابقه زیادی در این حد نبود است جای تام و پژوهش زیادی دارد.
نتیجه گیری :بررسی های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه دیده در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین
المللی است؛ لذا انون آیین دادرسی کیفری مصوب  1332علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عم به بار بیراورد ،سرعی
نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشور ایران ،نگاه یکسانی و اخلا ی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد .به این منظور تضمین هایی را
مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم وا ع میسر نماید .از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلری ،در صردد حمایرت از طررفین شرکایت
کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین ،به آنها اختصاص داده است.
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کلید واژگان :حقوق بزه دیده ،اخلاق ،آیین دادرسی کیفری ،دیوان کیفری بین المللی

سرآغاز
عدالت1

در دادرسی کیفری ،که
یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به
بر مبنای دادرسی منصفانه 2استوار گشته است ،حمایت متعادل و متوازن
از اصحاب اصلی دادرسی کیفرری مریباشرد .یکری از اصرحاب اصرلی
دادرسی کیفری« ،بزه دیده» است .ترا اواسرس سرده ررن بیسرتم ،برزه
دیدگان نقش مهم و شایان توجهی نداشتند و به حق می توان آن ها را
«اشخاص فراموش شده» نامید .این بی توجهی یا کم توجهی به حردی
بوده است که حتی در برخی نظام های داخلی و ملی ،به برزه دیرده بره
عنوان یکی از گناه کاران رویداد جنایی نگریسرته شرده اسرت ترا یرک
کنشگر رخداد جنایی (.)1

بحث در خصوص ارتباط بین حقوق و اخلاق از جمله مباحثی است که از
دیرباز مورد توجه متفکران و اندیشمندان به خصوص فلاسفه حقوق بوده
است و همواره تلاش شده است که در حقوق کیفری نیز اخلا یات 3ورود

پیدا کند.
از نگاه برخی صاحبنظران نظیر کانت ،از آنجا که جرم را تعدی از رانون
می دانند؛ نه تجاوز به حقوق دیگران ،لذا بزه دیده گان جایگاهی اخلا ی
در عدالت کیفری ندارند ( .)2در اساسنامه دادگاه نورمبرگ ،کلمره «برزه
دیده» دیده نمی شرود و بره دنبرال آن بررای حمایرت از برزه دیردگان،
تدابیری دیده نشده است (.)3

نویسندۀ مسئول :نشانی الکترونیکیdr.akbarvarvaei@yahoo.com :
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تضمینات زیر را پیش بینی کرده اند:
در ق.آ.د.ک مصوب  :1332در ماده  64ق.آ.د.ک .مصوب  ،1332جهرات
انونی شرو به تعقیب را شکایت یا مردعی خصوصری ،اعلرام و اخبرار
ضابطان دادگستری یا مقامات رسمی یرا اشرخاص موارق ،و رو جررم
مشهود در برابر دادستان یا برازپرس ،اههرار و ا ررار مرتهم و یرا اطلرا
دادستان از هر طریق انونی منع کرده است .با توجه به اشاره به شکایت
بزه دیده در اولین بند این ماده بدیهی است که در حقوق کیفری ایرران،
شایع ترین و اصلی ترین جهت آغاز پیگرد ،شکایت بزه دیده است .رفتار
محترمانه با بزه دیده یکی از حقوق انسانی  -اخلا ی او محسوب میشود.
در موا عی که بزه دیده دچار بزه دیدگی شدید شده است و ابلیرت برزه
دیدگی و آسیب پذیری بالایی دارد نیازی به تکریم و احترام بیشتری نیز
دارد .در این زمینه ماده  4ق.آ.د.م مصوب  1332مقرر کررده اسرت کره:
«اص  ،برائت است .هرگونه ا دام محدودکننده ،سرلب آزادی و ورود بره
حریم خصوصی اشخاص جز به حکم انون و با رعایت مقررات و تحت
نظارت مقام ضائی مجاز نیست و در هر صورت این ا دامات نبایرد بره
گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص 3آسیب وارد کند.
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی :ماده  13دیوان کیفری بین المللی
سه طریق را برای شرو به تعقیب در نظر گرفته است ،نخست این کره
یک دولت وضعیتی را در آن یک یا چند جرم در صلاحیت دیروان در آن
رخ داده به دادستان ارجا نماید؛ دوم ،شورای امنیت چنرین وضرعیتی را
حتی در صورتی که در لمرو کشورهای غیرعضو رخ دهد بره دادسرتان
ارجا دهد و سوم این که به موجب ماده  15اساسنامه دادسرتان شررو
به تعقیب و تحقیق نماید ( .)3بر این اساس ،بزه دیده در دیوان نره بره
نحو مستق و نه به صورت مستقیم ،نقشی در آغاز یک فرآینرد کیفرری
ندارد و برخلاف نظام کیفری ایران ،صرف شکایت برزه دیرده ،دادسرتان
دیوان را مکلف به آغاز تعقیب و تحقیق نمری نمایرد .دیروان در جریران
بررسی صلاحیت و ابلیت پذیرش به بزه دیدگان اجرازه داده اسرت کره
نظرات خود را تسلیم نمایند ماده  13اساسنامه دیوان علاوه بر این ،دیوان
خود را پایبند می داند به اینکه کارکنان خود به منظور حفر تمامیرت و
شأن بزه دیدگان آموزش دهد ،به ویژه در مقوله هایی مربوط به جنسیت
و حساسیت های فرهنگی آنان(.)11
حق آگاه سازی بزه دیده با توجه به اخلا یات
اطلا رسانی به ربانیان جرم درباره نقرش و مشرارکت آنران در فرآینرد
رسیدگی ،مدت و روند رسیدگی ها و وضعیت پیشرفت پرونده ،چگونگی
جبران و شیوه های آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است .مطلع نمرودن

دیوان کیفری بین المللی
در این بخش به بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در ق.آ.د.ک مصروب

 1332و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پرداخته می شود.
حق شناسایی و تکریم بزه دیده
تقدم حقوق مدعی خصوصی یا خسارت دیده از جرم بر حقوق عمرومی،
حق شنیده شدن؛ به این معنا که بزه دیده باید صاحب این امکان باشرد
که صدای خود را به گوش دیگران برساند و به طرور کلری راهبردهرای
توانمندسازی بزه دیده که همگری از نظرر روان شرناختی باعرث بهبرود
نسبی بزه دیده می گردد ،لازمره تحقرق عردلت کیفرری کارآمرد اسرت.
رسیدگی به شکایت بزه دیده که جررم و آارار آن (برزه دیردگی اولیره و
اصلی) را تجربه کرده است نیز نباید زمینه رفتارهای تحقیرآمیز 8نسربت
به او را ایجاد کند ( .)7در همین راستا مشارکت و حضرور برزه دیرده ،در
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در اساسنامه دادگاه های بین المللی اختصاصی نس سروم (یوگسرلاوی
سابق و رواندا) جایگاه بزه دیدگان ،حدا لی بوده و حقروق آنران محردود
است به محافظت فیزیکی و اسرترداد آن گونره از امروال کره در نتیجره
ارتکاب جرم از تصرف ایشان خارج شرده اسرت ( .)4در وا رع ،در رویره
دادرسی های بین المللی 4ب از تشکی دیوان ،بزه دیده؛ تنها به عنوان
شاهد ،دارای ابلیت مداخله و ایفای نقرش در دادرسری برود .در دیروان
کیفری بین المللی بزه دیدگان ،ضمن مراح رسیدگی حرق دارنرد کره
نظرات و دغدغه هایشان را بره ضرات 5اعلرام کننرد .از ایرن حرق بره
«مشارکت» تعبیر شده اسرت کره بره واسرطه نماینردگان حقرو ی برزه
دیدگان ،اعمال می شود .اساسنامه رم ،به عنوان سرند تأسریس دیروان،
نسبت به دادگاه های بین المللی بلی ،از طریرق شناسرایی ،مشرارکت،
محافظت و ا دامات حمایتی ،به بزه دیده نقش بسیار بیشرتری در آیرین
رسیدگی به جرایم داده است(.)5
در حقوق ایران ،حمایت از بزهدیده و متهم به طور مستق از مبانی وی
فقهی و حقو ی و اخلا ی بهرهمند اسرت؛ امرا موضرو ایجراد تروازن و
تعادل در حقوق بزه دیده و متهم تاکنون مورد غفلت انونگرذار ایرانری
بوده است .به همین دلی متفکران حقوق کیفری در ایران بره فکرر راه
ح های دیگری در جهت تحقق عدالت و دادرسی عادلانه افتادنرد کره
نتیجه این تفکرات رویکرد نروینی بره نرام رویکررد توازنبخشری اسرت.
براساس این رویکرد ،متهم و بزه دیرده در فراینرد دادرسری بایرد دارای
توازن نسبی با یکدیگر باشند که در این فرایند توازنبخشی باید هرم بره
حقوق بزه دیده توجه شود و هم به حقوق متهم ( .)6انون آیین دادرسی
کیفری  1332همگام با سایر تحولات 6کشرورهای دیگرر ،سرعی نمروده
است حمایت از حقوق برزه دیردگان و مشرارکت فعرال آنران در فرآینرد
کیفری را ارتقا بخشد .برر ایرن اسراس ،تردوین کننردگان رانون آیرین
دادرسی کیفری در سال  1332سعی نمودهاند با استفاده از دستاوردهای
حقوق تطبیقی بخصوص حقوق فرانسه و دیروان کیفرری برین المللری،
مسئله حمایت متعادل و متوازن را با رعایت حمایت 7حدا لی از بزهدیرده
مورد توجه رار دهند.
حقوق بزه دیدگان در ق.آ.د.ک مصوو  2930و اساسونامه

مقاله مروري

شرو دعاوی کیفری ،نباید ساختگی و تشریفاتی ،بلکره وا عری و فعرال
باشد .نباید منزلت وی در حد یک گواه یا مطلع صرف پایین یابد .علراوه
بر این ،بزه دیده نباید در وصف تماشاگران بنشیند و نمایشی غم انگیز را
تماشا کند که بازیگران آن دادستان ،متهم ،وکی  ،اضی و  ...هستند .در
نهایت این که ترافعی بودن دادرسی در مراجرع ضرایی و دادسررا بایرد
اجازه دهد تا بزه دیدگان مکنونات لبی خود پس از برزه دیردگی و آارار
جانبی آن را بیان نماید ( .)8ق.آ.د.ک مصوب  1332و اساسرنامه دیروان
کیفری بین المللری در ایرن زمینره برا در نظرر گررفتن اصرول اخلرا ی
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بزه دیده ،ممکن است با حقوق انسانی – اخلرا ی برزه دیردگان مربروط
باشد .به عنوان مثال در زمینه حق بهره منردی از رفترار کرامرت اخلراق
مدار ،11حق رعایت اسرار بزه دیدگان و حف اخلا ی ان درباره مسرائ و
مشکلات آنان و حق داشتن احساس امنیت ،باید به مو رع ایرن دسرته را
آگاه ساخت .همچنین بزه دیدگان حق دارند که در سریع ترین زمران از
خدمات و شیوه های موجود جبران آاار برزه دیردگی 11در طرول فرآینرد
کیفری آگاه شوند (.)11
در ق.آ.د.ک مصوب  :1332بزه دیده حق دارد به صورت کام شرفاف و
واضح در مورد روند رسیدگی ،شانس موفقیت ،فراز و نشیب کارشناسری
ها ،شک و استراتژی بزهکار ،مکانها ،زمانها و ساعات مختلف دادرسی،
مدت متوسس فرآیند دادرسری ،واخرواهی اطلرا یابرد .رانون ق.آ.د.ک.
 1332در راستای آگاه سازی بزه دیدگان از حقوق های خود گرام هرای
مثبتی را برداشته است .نخست ماده  6این انون به عنوان اصر راهبرر
مطلع نمودن بزه دیده از حقوق خود در سراسر فرآینرد کیفرری و پریش
بینی سازوکارهای لازم در این خصوص را پیش بینی نموده اسرت .هرم
چنین در مرحله کشف جرم ،ضابطان دادگستری وهایف و تکالیف مهمی
در خصوص آگاه سازی بزه دیدگان از حقوق خود بر عهده دارند .دوم ،به
موجب ماده  38این انون ضابطان دادگستری مکلف شده اند شراکی را
از حق درخواست جبران خسارت و بهره منردی از خردمات مشراوره ای
موجود و سایر معاضدت های حقو ی آگاه سازند .ماده  6این انون مقرر
می دارد« :متهم ،بزهدیده ،شاهد و سایر افراد ذیربس باید از حقوق خرود
در پروسه دادرسی مطلع شوند و سرازوکارهای رعایرت و تضرمین ایرن
حقوق فراهم شود» .مطابق با ماده  33این انون« :هرگاه بازپرس ضمن
تحقیق ،جرم دیگری را کشرف تبصرره -چنانچره جررم کشرف شرده از
جرائمی باشد که با شکایت شاکی اب تعقیب است ،مراترب در صرورت
امکان ،توسس دادستان به نحو مقتضی به اطلا بزهدیده میرسرد» .ایرن
ماده حمایتی حداکثری از بزه دیده ایجاد نموده است ،تا حدی که شراید
خود وی از و و جرمی علیه منافع مادی و معنویاش بیخبر باشرد ()12
اما مقنّن وی را محق دانسته است ترا از جرائمری کره علیره او رخ داده
مطلع باشد تا بتواند از این طریق احقاق حق نماید .ماده  563هم چنرین
پیش بینی کرده است (.)13
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی :توجه به بزه دیدگان و مشرارکت
آن ها در فرآیند رسیدگی ،12از موضوعات مورد بحث در جریان مذاکرات
«کنفرانس رم» بوده است .در این کنفرانس ،تدوین کنندگان اساسرنامه،
به طور خاص تحت تأایر اعلامیه  1385سازمان مل متحد در خصروص
بزه دیدگان بر ارائه و اههارنظر دیدگاه ها و نگرانری هرای خرود تأکیرد
داشت (.)14
حق دسترسی فوری و آسان به نظام اخلا ی و انونی عدالت کیفری
در ق.آ.د.ک مصروب  :1332برهموجب مرواد  12و  64ق.آ.د.ک مصروب
 1332از جهت حیثیت خصوصی ،درخواست تعقیب متهم برا برزه دیرده
است و شکایت بزه دیده اولین جهت از جهات انونی شرو بره تعقیرب
است .ماده  175انون آیرین دادرسری کیفرری مصروب  1332اسرتفاده
کردن از سیستم های کامپیوتری و مخابراتی ،از بی پیامنگار (ایمیر )،

ارتباط تصویری از راه دور ،نمابر و تلفن ،برای طررح شرکایت یرا دعروا
بلامانع است .دیوان صلاحیت شخصی 13منفری یرا صرلاحیت برر مبنرای
تابعیت بزه دیده را نپذیرفته است؛ حالآنکه تشکی پروندههای کیفرری
بر اساس تابعیت بزه دیده در بسیاری از کشورها سابقه دیرینره دارد .و از
نظر اخلا ی جز بدیهیات است ( )15انونگرذار ایرران در مراده  8ق.م.ا.
مصوب  1332و در بخش آیین دادرسری جررایم رایانرهای رانون آیرین
دادرسی کیفری ،در صدر ماده  661و نیز در بند «ت» همرین مراده ،برا

پذیرش این نو صلاحیت ،خلأ تقنینی در این باره را مرتفع ساخته است .
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی :یکی از جهات عمرده ی اهمیرت
مو عیت و نقش بزه دیده این اسرت کره در بسریاری از پرونردهها ،ایرن
اطلاعات بزه دیدگان بوده که منجر به شرو تحقیقات از سوی دادستان
شده است ( .)11دیوان متعهد به ارائه ی مساعدتهای مناسرب اداری و
فنی اب دسترس به بزه دیدگان است( آیین دادرسی و ادله .ماده  18و
در تعیین محدودههای زمرانی فراینرد رسریدگی بره «ضررورت تسرهی
عدالت 14و تسریع رسیدگی» و بهطور خاص مدنظر ررار دادن «حقروق
وکی مدافع و بزه دیدگان» توجه دارد (آیین دادرسی و ادلره .مراده 111
( .)1بر اسراس حقروق بینالملر عرفری ،لطمره بره حرق دسترسری و
مشارکت بزه دیده در رسیدگیهای کیفری بینالمللی ،از زمره ی جهات

نقض شدید حقوق بشر محسوب میگردد (.)16
جبران خسارت بزه دیدگان بعنوان ضمانت اجرای اخلاقی
در ق.آ.د.ک مصوب  :1332جبران خسارت بزه دیده به اعمال مجازات و
جبران ضرر و زیان ناشی از جرم خلاصه نمیشود ،بلکه فراترر از ایرن بره
ابعاد روانشناختی ،روانپزشکی و لزوم بر عهده گرفتن بار تحمر آسریب

های متعدد جرم و جبران آن گسترش یافته است .
ماده  81ق.آد.ک .مصوب  1332در این زمینه چنین مقرر کرده است که
«در جرائم تعزیری درجه شش ،هفت و هشت کره مجرازات آنهرا ابر
تعلیق است ،چنانچه شاکی وجود نداشته ،گذشت کرده یا خسرارت وارده
جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزهدیده ،ترتیب پرداخت آن در مدت
مشخصی داده شود و متهم نیز فا د سابقه محکومیت مؤار کیفری باشد،
دادستان میتواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخرذ
تأمین متناسب ،تعقیب وی را از شش مراه ترا دو سرال معلرق کنرد .در
اینصورت ،دادستان متهم را حسرب مرورد ،مکلرف بره اجررای برخری از
دستورهای زیر میکند :الف  -ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفع یرا
کاهش آاار زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده .ماده
 82همین انون اشعار می دارد« :در جرائم تعزیری درجه شش ،هفت و
هشت که مجازات آنها ابر تعلیرق اسرت ،مقرام ضرائی میتوانرد بره
درخواست متهم و موافقت بزهدیده یا مدعی خصوصی و با أخرذ ترأمین
متناسب ،حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصری گذشرت
شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم ا دام کند» .در این ماده از تلراش
مقنّن برای جبران خسارات مادی بزهدیده و ضرورت تسرریع در جبرران
خسارت بزه دیده حمایت مینماید به طوری که مصلحتی  3گانه ،شرام
مصلحت هم بزه دیده و هم متهم و هم جامعه مد نظر مقنن بوده است
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داده و در کشف اوضا و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است ،تبعیضی

و از آن جهت که در سطر سوم به جبرران خسرارت برزه دیرده تصرریح
گردیده است می توان به وضوح به صد مقنّن و روح حاکم بر این ماده
که همانا حمایت حداکثری از بزه دیده است دست یافت .البتره منطقری
می نمود این امر را به جرائم تعزیری درجات  6-8اختصاص نرداده و در
کلیه ی جرائم از این حق بزه دیده برای جبران خساراتش حمایرت مری
نمود به طوری که جرائم  6-8تعزیری از جمله جرائم خفیفی اسرت کره
بزه دیده آسیب چندانی در آن نمیبیند به همین جهت منطقی مینمود در
سایر جرائم که لطمه شدیدی به بزه دیده وارد می گردد بره طرور اولری

ائ نشود.

امکان جبران خسارت به مجرم داده می شد (.)17
ماده  85ق.آ.د.ک به طور ضمنی به مسأله جبران خسارت توسس دولرت
اشاره دارد و این طور بیان می کند :در مواردی که دیه باید از بیت المال
پرداخت شود ،پس از اتخاذ تصمیم انونی راجع به سایر جهات ،پرونرده

به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود.

بزهدیده
برخلاف دیروان ،ق.آ.د.ک در بخرش اجررای احکرام کیفرری و ا ردامات
تررأمینی و تربیتری در مررواد  486و  487از ایجرراد تشررکیلاتی بررا عنرروان
«مددکاری اجتماعی »15بحث به میان آورده که مربوط به متهم بروده و
ربطی به بزه دیده ندارد؛ حال آنکه دیوان خود را موهف به کمک جهت
مرا بت های پزشکی ،روانی و دیگر کمک های مناسب دانسته و واحرد
بزه دیدگان و شهود را نیز مکلف کرده که زمینره آمروزش بره اعضرای
دیوان در خصوص مسائ مربوط به صدمات روحری ،خشرونت جنسری،
امنیت و رازداری را فراهم نماید (.)22

نتیجهگیری
امروزه ،حمایت از بزه دیده اغلب نظام های کیفرری را متحرول کررده و
زمینه ی پیش بینی مقررات حمایت از بزه دیدگان را مهیا ساخته اسرت.
حامیان حقوق بشر و در رأس آنها حامیان حقروق زنران و برزه دیردگان
جرائم خشونت بار ،حمایت از بزه دیده را از برنامه های اصرلی سیاسرت
جنائی بر می شمارند و رعایت این امر مهرم را بره نظرام هرای عردالت
جنائی گوشزد می کنند .حمایت از بزه دیده امرری ضرروری و غیر ابر
انکار در رسیدگی های کیفری می باشد همچنین اخلا یرات بایرد بررای
اینکه انون برای احاد جامعره الرزام آور باشرد حتمرا بایرد اجررا شرود و
انونگذار حمایت اخلا ی نیز داشرته باشرد .ایرن نرو حمایرت مظراهر
مختلفی دارد که دولتها برای تأمین حدا آن تلاش می کنند ،.و هر چه
رنگ و بوی اخلا ی داشته باشد بیشتر مورد احترام است ( .)23از سروی
دیگر فایده گرایی نیز بیان می دارد که دولت وهیفه اخلا ی دارد از میان
اعمال موجود عملی را گزینش کند که بیشترین فایده را برای افراد متأار
از آن سیاست در برداشته باشرد .انونگرذار ایرران نیرز در رانون آیرین

دسترسی به عدالت را داشته باشند (.)13
در ق.آ.د.ک مصوب  :1332ماده  33این انون به بازپرس تکلیف نموده
که در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات انونی ،تحقیقرات را انجرام
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در اساسنامه دیوان کیفری بین المللری :اساسرنامه دیروان کیفرری برین
المللی ،تلاش های بسیاری برای جبران خسارت بزه دیدگان نموده است.
هیچ کدام از دادگاه های کیفرری برین المللری پیشرین ،اختیرار اعطرای
غرامت به بزه دیدگان را نداشتند .اما مطابق بند  1اده  75اساسرنامه رم،
«به دادگاه این اختیار داده می شود که اصرولی را در ارتبراط برا جبرران
خسارت بزه دیدگان از جمله اعاده اموال و اعاده اعتبار آن ها مقرر نماید.
بر اساس این مقرره ،دادرسان دیوان دارای این اختیار اسرت کره اصرول
جبران خسارت ربانیان را تعیین کنند .بر طبق بند  2ماده  75اساسرنامه
رم ،دادگاه اختیار دارد احکامی به نفع بزه دیدگان و علیه محکومان برای
جبران خسارت صادر کند؛ اما پیش از آن ،ممکرن اسرت دادگراه ،از برزه
دیدگان ،دیگر اشخاص ذی نفع ،شخص محکوم علیره و دولرت هرا ،در
مورد جبران خسارت ،دعوت به عم بیاورد و یا دیدگاه های آن ها را در
مورد جبران خسارت اخذ کند .همچنین ،دادگاه می تواند دستور دهد که
جبران خسارت بزه دیدگان ،از طریق صندوق امانی به نفع بزه دیردگان،
برابر مفاد  73اساسنامه دیوان انجام شود و به این صندوق دستور انتقال
پول و اموال دیگری را که از طریق دریافرت جرزای نقردی جمرع آوری
شده است ،صادر نماید (.)18
هم ترازی حقوق بزه دیده با متهم تساوی سلاح ها
کوشش برای ایجاد تساوی بین بزه دیده و بزهکار ،دغدغه ای کلاسیک
در اندیشه دادگری ارسطو اسرت .دادگرری اصرلاح گرر در صردد ایجراد
تساوی است که پیش از عم خطاکارانه بین بزه دیده و بزهکرار وجرود
داشته است .بزهکار و بزه دیده به عنوان کنشگران اصلی جرم محسوب
می شوند و با ابتنای بر اص «تساوی سلاح ها» ،حمایرت از برزه دیرده
نباید حق های مسلم و بنیادین و تضمینات اساسی برای متهم و بزهکار
را خدشه دار نماید .لذا طرفین بایرد فرصرت و امکانرات مناسرب بررای
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دیوان به منظور تساوی سلاح ها ،تلاش نموده است تا حق بزه دیرده برر
ارائه دلی را از طریق نقش دادستان و وکی مدافع ،محدود کند یا وجود
این ،دستیابی به توازن درخور میان بزه دیرده و مرتهم ،یکری از چرالش
های اصلی فراروی دیوان در آینده اسرت مراده  712اساسرنامه دیروان
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جنبه های روانشناختی ،مشاوره اجتماعی ،مرا بت های بهداشتی با لحاظ
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دیوان) .بدیهی است که دیوان باید با مدیریت انتظارات بزه دیردگان بره
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 با تعریف واژه ی «بزه دیده» و پرداختن،1332 دادرسی کیفری مصوب
به حقوق اخلا ی بزهدیده مانند حق شناسایی و تکریم بزه دیده حق آگاه
 حق دسترسی فوری و آسان به نظرام عردالت کیفرری؛،سازی بزه دیده
 جبرران خسرارت برزه، حق محرمانگی تحقیقرات،تامین امنیت بزه دیده
 حق برخورداری از وکی و معاضدت حقو ی و اعطای نمایندگی،دیدگان
 هم ترازی حقوق بزه دیده با متهم تسراوی سرلاح،خاص به بزه دیدگان
 حقروق برزه، حق برخورداری از حمایت های پزشکی و روانری،)24( ها
 بررسری.)25( گام مناسبی برداشرته اسرت،دیده در مرحله ى تجدیدنظر
های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبرق برا
حقوق بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی و اساسرنامه رم اسرت؛ لرذا
 علیرغم ایراداتی که به لحراظ1332 انون آیین دادرسی کیفری مصوب
 سرعی،نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمر بره برار بیراورد
 نگراه،نموده است که نسبت به مقرررات سرابق دادرسری کشرور ایرران
 به این منظور تضمین.یکسانی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد
هایی را مقرر نموده است که تحقق ایرن مهرم را در عرالم وا رع میسرر
 در صردد، از یک سو با مقرر نمودن تضرمین هرای عرام و کلری.نماید
حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین هرای
. به آنها اختصاص داده است،متناسب با وضعیت هریک از طرفین
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مﻼحﻈهﻫای اﺧﻼقی

واژه نامه
1.Justic
2.Fair
3.Ethics
4.International hearing
5.Judge
6.Changes
7.Protection
8.Humiliating
9.Digity of individual
10.Ethics digity
11.Victimization
12.Process of dealing
13.Personal competence
14.Facilitating justice
15. Social work

عدالت
منصفانه
اخلا یات
دادرسی بین المللی
ضات
تحولات
حمایت
تحقیرآمیز
حیثیت اشخاص
کرامت اخلا ی
بزه دیدگی
فرآیند رسیدگی
صلاحیت شخصی
تسهی عدالت
مددکاری اجتماعی
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