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 یفریک یدادرس نآییدر و اخلاق عادلانه  یدادرسمنظر از  دهید حقوق  بزه

 یالملل نیب یفریک وانیاساسنامه د و

 
 2توران توسلی زادهدکتر  ، 2*ییاکبر ورواکتر د ،1قاسم کرباس فروش

 ، ایرانکرمانشاهی، دانشگاه ازاد اسلام کرمانشاه،  قاتتحقی و علوم واحد  حقوق، گروه .1

 ایران، کرمانشاه ی، دانشگاه ازاد اسلام اه، واحد کرمانش  گروه حقوق، .2

 (6/7/89، تاریخ پذیرش: 22/5/89تاریخ دریافت:) 
 

 

 سرآغاز

که  ،یفریک یدر دادرس 1به عدالت یابیدست یابزارها نیتراز مهم یکی
متعادل و متوازن  تیاستوار گشته است، حما 2منصفانه یدادرس یبر مبنا

 یاز اصرحاب اصرل یکری. باشردیمر یفرریک یدادرس یاز اصحاب اصل
برزه  سرتم،یاست. ترا اواسرس سرده  ررن ب «دهیبزه د» ،یفریک یدادرس

توان آن ها را  ینداشتند و به حق م یتوجه انینقش مهم و شا دگانید
 یبه حرد یکم توجه ای یتوجه یب نی. ادینام« اشخاص فراموش شده»

بره  دهیردبه برزه  ،یو مل یداخل ینظام ها یدر برخ یبوده است که حت
 کیرشرده اسرت ترا  سرتهینگر ییجنا دادیاز گناه کاران رو یکیعنوان 

 (. 1) ییکنشگر رخداد جنا

 

 

 

 

 
است که از  یحقوق و اخلاق از جمله مباحث نیارتباط ب وصبحث در خص

به خصوص فلاسفه حقوق بوده  شمندانیمورد توجه متفکران و اند ربازید
ورود  3اتیاخلا  زین یفریک است و همواره تلاش شده است که در حقوق

 . کند دایپ
از  رانون  یکانت، از آنجا که جرم را تعد ریصاحبنظران نظ ینگاه برخ از
 یاخلا  یگاهیگان جا دهیلذا بزه د گران،یدانند؛ نه تجاوز به حقوق د یم

برزه »(. در اساسنامه دادگاه نورمبرگ، کلمره 2ندارند ) یفریدر عدالت ک
 دگان،یراز برزه د تیرحما یبره دنبرال آن برراشرود و  ینم دهید «دهید

 (. 3نشده است ) دهید یریتداب

 

 

 

 چکیده

 ایراح یفریک ندیدر فرآ دهیفراموش شده بزه د گاهیجا ستم،یدر سده ب یتیحما یشناس دهیبزه د شیدایو پ دگانیداز بزه تیحما شهیبا مطرح شدن اندزمینه: 

 یدگیرسر درانکرار  ر ابر یو غ یضررور یامرر دهیاز بزه د تی. حماافتی یتجل دهیاز بزه د تیحما نهیدر زم یجهان یآن در  الب ملاک ها یها افتهیشد و 
 یفرریک یدادرسر نییدر  انون آ زین رانیکنند.  انونگذار ا یحدا   آن تلاش م نیتأم یدارد که دولتها برا یمظاهر مختلف تیماح نیا باشد. یم یفریک یها

و  یفرور یحرق دسترسر ده،یربزه د یازو تکریم بزه دیده حق آگاه س یمانند حق شناسای یو پرداختن به حقو  «دهیبزه د» یواژه  فی، با تعر1332مصوب 
از وکیر  و معاضردت حقرو ی و  یحق برخوردار دگان،یتامین امنیت بزه دیده، حق محرمانگی تحقیقات، جبران خسارت بزه د ؛یفریم عدالت کآسان به نظا

 دهیپزشکی و روانی، حقوق بزه د یحمایت ها زا یسلاح ها، حق برخوردار یحقوق بزه دیده با متهم تساو یهم تراز دگان،یخاص به بزه د یندگینما یاعطا
 یاخلراق مردار نیاز انجا که ا چرخانده است. و یحقوق اخلا  ستمیبه سمت س شتریرا ب شیخو ریمس یبا در نظر گرفتن اصول اخلا  ،دنظریر مرحله ى تجدد

 . دارد یادیتام  و پژوهش ز یحد نبود است جا نیدر ا یادیسابقه ز یدارا رانیا یفریک ستمیدر س
 نیب یفریک وانید یدادرس نییدر اساسنامه و آ دهیدهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه د ینوشتار نشان م نیدر ا یقیتطب یها یبررسنتیجه گیری: 

 یسرع اورد،یرکه ممکن است در عم  به بار ب یکه به لحاظ نظری دارد و اشکالات یراداتیا رغمیعل 1332مصوب  فرییک یدادرس نییاست؛ لذا  انون آ یالملل
را  ییها نیمنظور تضم نیداشته باشد. به ا دهیرا به حقوق متهم و بزه د  یو اخلا  یکسانی، نگاه ایران کشور یمقررات سابق دادرس نموده است که نسبت به

 تیشرکا نیطررف زا تیردر صردد حما ،یهای عام و کلر نیسو با مقرر نمودن تضم کی. از دینما سریمهم را در عالم وا ع م نیمقرر نموده است که تحقق ا
 به آنها اختصاص داده است. ن،یاز طرف کیهر تیهای متناسب با وضع نیتضم گریبر آمده و از سوی د فرییک

 

 یالملل نیب یفریک وانید ،یفریک یدادرس نییآ  ،اخلاق ده،یحقوق بزه د گان:کلید واژ

 
 

 dr.akbarvarvaei@yahoo.comنویسندۀ مسئول: نشانی الکترونیکی: 
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 یوگسرلاوینس  سروم ) یاختصاص یالملل نیب یدر اساسنامه دادگاه ها
بوده و حقروق آنران محردود  یحدا ل دگان،یبزه د گاهیسابق و رواندا( جا
 جرهیو اسرترداد آن گونره از امروال کره در نت یکیزیاست به محافظت ف

 هیروا رع، در رو در(. 4خارج شرده اسرت ) شانیتکاب جرم از تصرف اار
تنها به عنوان  ده؛یبزه د وان،ید  ی ب  از تشک 4یالملل نیب یها یدادرس

 وانیربرود. در د ینقرش در دادرسر یفایمداخله و ا تی ابل یشاهد، دارا
حرق دارنرد کره  یدگیضمن مراح  رس دگان،یبزه د یالملل نیب یفریک

حرق بره  نیراعلرام کننرد. از ا 5را بره  ضرات شانیغه هانظرات و دغد
برزه  یحقرو  نردگانیشده اسرت کره بره واسرطه نما ریتعب« مشارکت»
 وان،یرد سیشود. اساسنامه رم، به عنوان سرند تأسر یاعمال م دگان،ید

مشرارکت،  ،ییشناسرا قیراز طر ،ی بل یالملل نیب ینسبت به دادگاه ها
 نیریآ در یشرتریب ارینقش بس دهیدبه بزه  ،یتیمحافظت و ا دامات حما

   (.5)داده است میبه جرا یدگیرس
 ی و یو متهم به طور مستق  از مبان دهیداز بزه تیحما ران،یحقوق ا در
تروازن و  جرادیمند اسرت؛ امرا موضرو  ابهره  یو اخلا  یو حقو  یفقه

 یرانریگرذار او متهم تاکنون مورد غفلت  انون دهیتعادل در حقوق بزه د
بره فکرر راه  رانیدر ا یفریمتفکران حقوق ک  یدل نی. به همه استبود
عادلانه افتادنرد کره  یدر جهت تحقق عدالت و دادرس یگرید یها  ح
اسرت.  یتوازنبخشر کرردیبره نرام رو ینینرو کردیتفکرات رو نیا جهینت

 یدارا دیربا یدادرسر نردیدر فرا دهیرمتهم و بزه د کرد،یرو نیبراساس ا
هرم بره  دیبا یتوازنبخش ندیفرا نیباشند که در ا گریکدیبا  یتوازن نسب
 یدادرس نیی(.  انون آ6ده توجه شود و هم به حقوق متهم )یحقوق بزه د

نمروده  یسرع گرر،ید یکشرورها 6تحولات ریهمگام با سا 1332 یفریک
 نردیو مشرارکت فعرال آنران در فرآ دگانیراز حقوق برزه د تیاست حما

 نیریکننردگان  رانون آ نیاسراس، تردو نیررا ارتقا بخشد. برر ا یفریک
 یبا استفاده از دستاوردها اندنموده یسع 1332در سال  یفریک یدادرس

 ،یالمللر نیبر یفرریک وانیربخصوص حقوق فرانسه و د یقیحقوق تطب
 دهیرداز بزه یحدا ل 7تیحما تیمتعادل و متوازن را با رعا تیمسئله حما

  .مورد توجه  رار دهند

و اساسونامه  2930در ق.آ.د.ک مصوو  حقوق بزه دیدگان 

 یالملل نیب یفریک وانید
حقوق بزه دیدگان در ق.آ.د.ک مصروب  یقیتطب یبخش به بررس نیا در

 .شود یپرداخته م یالملل نیب یفریک وانیو اساسنامه د 1332
 و تکریم بزه دیده یحق شناسای

 ،یاز جرم بر حقوق عمروم دهیخسارت د ای یخصوص یحقوق مدع تقدم
امکان باشرد  نیصاحب ا دیبا دهیمعنا که بزه د نیشدن؛ به ا دهیشن حق

 یراهبردهرا یبرساند و به طرور کلر گرانیخود را به گوش د یکه صدا
باعرث بهبرود  یاز نظرر روان شرناخت یکه همگر دهیبزه د یتوانمندساز

کارآمرد اسرت.  یفرریلازمره تحقرق عردلت ک ردد،گ یم دهیبزه د ینسب
و  هیراول یدگیرکه جررم و آارار آن )برزه د دهیدبزه  تیبه شکا یدگیرس
نسربت  8زیرآمیتحق یرفتارها نهیزم دینبا زی( را تجربه کرده است نیاصل

در  ده،یرراستا مشارکت و حضرور برزه د نی(. در هم7کند ) جادیبه او را ا

و فعرال  یبلکره وا عر ،یفاتیو تشر یختگسا دینبا ،یفریک یشرو  دعاو
. علراوه ابدی نییمطلع صرف پا ایگواه  کیحد در  یمنزلت و دیباشد. نبا

را  زیغم انگ یشیو نما ندیدر وصف تماشاگران بنش دینبا دهیبزه د ن،یبر ا
و ... هستند. در  ی اض  ،یآن دادستان، متهم، وک گرانیتماشا کند که باز

 دیرو دادسررا با ییدر مراجرع  ضرا یدادرس ودنب یکه ترافع نیا تینها
و آارار  یدگیرخود پس از برزه د یمکنونات  لب دگانیاجازه دهد تا بزه د

 وانیرو اساسرنامه د 1332(. ق.آ.د.ک مصوب 8) دینما انیآن را ب یجانب
 یبرا در نظرر گررفتن اصرول اخلرا  نرهیزم نیردر ا یالمللر نیب یفریک

 :ندکرده ا ینیب شیرا پ ریز ناتیتضم
ت ، جهرا1332ق.آ.د.ک. مصوب  64: در ماده 1332ق.آ.د.ک مصوب  در
اعلرام و اخبرار  ،یخصوصر یمردع ای تیرا شکا بیشرو  به تعق ی انون

اشرخاص موارق، و رو  جررم  ایر یمقامات رسم ای یضابطان دادگستر
اطلرا   ایربرازپرس، اههرار و ا ررار مرتهم و  ایمشهود در برابر دادستان 

 تیمنع کرده است. با توجه به اشاره به شکا یانون  قیدادستان از هر طر
 ران،یرا یفریاست که در حقوق ک یهیماده بد نیبند ا نیر اولد دهیبزه د
است. رفتار  دهیبزه د تیشکا گرد،یجهت آغاز پ نیتر یو اصل نیتر عیشا

. شودیاو محسوب م یاخلا  - یاز حقوق انسان یکی دهیمحترمانه با بزه د
برزه  تیرشده است و  ابل دیشد یدگیدچار بزه د دهیدکه بزه  یدر موا ع

 زین یشتریو احترام ب میبه تکر یازیدارد ن ییبالا یریپذ بیسو آ یدگید
مقرر کررده اسرت کره:  1332ق.آ.د.م مصوب  4ماده  نهیزم نیدارد. در ا

و ورود بره  یب آزادلاص ، برائت است. هرگونه ا دام محدودکننده، سر»
مقررات و تحت  تیاشخاص جز به حکم  انون و با رعا یخصوص میحر

بره  دیرا دامات نبا نیو در هر صورت ا ستیجاز نم ینظارت مقام  ضائ
 .وارد کند بیآس 3اشخاص تیثیاعمال شود که به کرامت و ح یگونه ا
 یالملل نیب یفریک وانید 13: ماده یالملل نیب یفریک وانیاساسنامه د در

کره  نیدر نظر گرفته است، نخست ا بیشرو  به تعق یرا برا قیسه طر
در آن  وانیرد تیچند جرم در صلاح ای کیرا در آن  یتیدولت وضع کی

را  یتیوضرع نیچنر تیامن یدوم، شورا د؛یرخ داده به دادستان ارجا  نما
رخ دهد بره دادسرتان  رعضویغ یکه در  لمرو کشورها یصورت رد یحت

اساسنامه دادسرتان شررو   15که به موجب ماده  نیارجا  دهد و سوم ا
نره بره  وانیدر د دهی،  بزه داساس نیبر ا .(3) دینما قیو تحق بیبه تعق

 یفرریک نردیفرآ کیدر آغاز  ینقش م،ینحو مستق  و نه به صورت مستق
دادسرتان  ده،یربرزه د تیصرف شکا ران،یا یفرینظام ک لافندارد و برخ

 انیردر جر وانیر. ددیرنما ینمر قیو تحق بیرا مکلف به آغاز تعق وانید
ه داده اسرت کره اجراز دگانیبه بزه د رشیپذ تیو  ابل تیصلاح یبررس

 وانید ن،یعلاوه بر ا وانیاساسنامه د 13ماده  ندینما مینظرات خود را تسل
و  تیرکارکنان خود به منظور حفر  تمام نکهیداند به ا یم بندیخود را پا
 تیمربوط به جنس ییدر مقوله ها ژهیآموزش دهد، به و دگانیشأن بزه د
 (.11)آنان یفرهنگ یها تیو حساس

 اتیبا توجه به اخلا  دهیه دبز یساز حق آگاه
 نردیجرم درباره نقرش و مشرارکت آنران در فرآ انیبه  ربان یرسان اطلا 
 یپرونده، چگونگ شرفتیپ تیها و وضع یدگیمدت و روند رس ،یدگیرس

برخوردار است. مطلع نمرودن  یا ژهیو تیآن از اهم یها وهیجبران و ش
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مربروط  دگانیره دبرز اخلرا ی – یممکن است با حقوق انسان ده،یبزه د
از رفترار کرامرت اخلراق  یحق بهره منرد نهیمثال در زم انباشد. به عنو

ن درباره مسرائ  و ا یو حف  اخلا  دگانیاسرار بزه د تی، حق رعا11مدار
دسرته را  نیربه مو رع ا دیبا ت،یمشکلات آنان و حق داشتن احساس امن

زمران از  نیتر عیحق دارند که در سر دگانیبزه د نیآگاه ساخت. همچن
 نردیدر طرول فرآ 11یدگیرموجود جبران آاار برزه د یها وهیخدمات و ش

 (.11) آگاه شوند یفریک
شرفاف و  حق دارد به صورت کام  دهی: بزه د1332ق.آ.د.ک مصوب  در

 یکارشناسر بیفراز و نش ت،یشانس موفق ،یدگیواضح در مورد روند رس
 ،یاعات مختلف دادرسبزهکار، مکانها، زمانها و س یها، شک  و استراتژ
.  رانون ق.آ.د.ک. ابردیاطلرا   یواخرواه ،یدادرسر ندیمدت متوسس فرآ

 یخود گرام هرا یاز حقوق ها دگانیبزه د یآگاه ساز یستادر را 1332
 انون به عنوان اصر  راهبرر  نیا 6را برداشته است. نخست ماده  یمثبت

 شیو پر یفرریک نردیاز حقوق خود در سراسر فرآ دهید همطلع نمودن بز
نموده اسرت. هرم  ینیب شیخصوص را پ نیلازم در ا یسازوکارها ینیب
 یمهم فیو تکال فیوها یدادگستر بطاندر مرحله کشف جرم، ضا نیچن

از حقوق خود بر عهده دارند. دوم، به  دگانیبزه د یدر خصوص آگاه ساز
را  یمکلف شده اند شراک ی انون ضابطان دادگستر نیا 38موجب ماده 
 یاز خردمات مشراوره ا یخواست جبران خسارت و بهره منرداز حق در

 انون مقرر  نیا 6آگاه سازند. ماده  یحقو  یمعاضدت ها ریموجود و سا
از حقوق خرود  دیبا ربسیافراد ذ ریشاهد و سا ده،یمتهم، بزهد»دارد:  یم

 نیرا نیو تضرم تیررعا یمطلع شوند و سرازوکارها یدر پروسه دادرس
هرگاه بازپرس ضمن » انون:  نیا 33بق با ماده مطا«. حقوق فراهم شود

شرده از  شرفچنانچره جررم ک -را کشرف تبصرره یگریجرم د ق،یتحق
است، مراترب در صرورت  بی اب  تعق یشاک تیباشد که با شکا یجرائم

 نیر. ا«رسردیم دهیدبه اطلا  بزه یامکان، توسس دادستان به نحو مقتض
 دیکه شرا یتا حد نموده است، جادیا دهیاز بزه د یحداکثر یتیماده حما
( 12) باشرد خبریب اشیو معنو یمنافع ماد هیعل یاز و و  جرم یخود و
او رخ داده  هیرکره عل یرا محق دانسته است ترا از جرائمر یمقنّن و اما

 نیهم چنر 563. ماده دیاحقاق حق نما قیطر نیمطلع باشد تا بتواند از ا
 (.13) کرده است ینیب شیپ
و مشرارکت  دگانی: توجه به بزه دیالملل نیب یفریک نوایاساسنامه د در

مذاکرات  انی، از موضوعات مورد بحث در جر12یدگیرس ندیآن ها در فرآ
کنندگان اساسرنامه،  نیکنفرانس، تدو نیبوده است. در ا« کنفرانس رم»

سازمان مل  متحد در خصروص  1385 هیاعلام ریبه طور خاص تحت تأا
 دیرخرود تأک یهرا یها و نگرانر دگاهیهارنظر دبر ارائه و اه دگانیبزه د
 (.14) داشت

 یفریعدالت ک  یو  انون یو آسان به نظام اخلا  یفور یحق دسترس
ق.آ.د.ک مصروب  64و  12موجب مرواد : بره1332ق.آ.د.ک مصروب  در

 دهدیر متهم برا برزه بیدرخواست تعق ،یخصوص تیثیاز جهت ح 1332
 بیرشرو  بره تعق یجهات  انونجهت از  نیاول دهدی بزه تیاست و شکا
اسرتفاده  1332مصروب  یفرریک یدادرسر نیری انون آ 175است. ماده 
(،  یرمی)ا نگارامیپ  یاز  ب ،یمخابرات و یوتریکامپ یها ستمیکردن از س

دعروا  ایر تیطررح شرکا یاز راه دور، نمابر و تلفن، برا یریارتباط تصو
 یبرر مبنرا تیحصرلا ایر یمنفر 13یشخص تیصلاح وانیبلامانع است. د

 یفرریک یهاپرونده  یآنکه تشکاست؛ حال رفتهیرا نپذ دهدی بزه تیتابع
دارد. و از  نرهیریاز کشورها سابقه د یاریدر بس دهدی بزه تیبر اساس تابع
ق.م.ا.  8در مراده  رانیرگرذار ا(  انون15است ) اتیهیجز بد ینظر اخلا 
 نیری رانون آ یاانرهیرا میجررا یدادرسر نییو در بخش آ 1332مصوب 
مراده، برا  نیهمر« ت»در بند  زیو ن 661در صدر ماده  ،یفریک یدادرس

  .باره را مرتفع ساخته است نیادر  ینیخلأ تقن ت،ینو  صلاح نیا رشیپذ
 تیراهم ی از جهات عمرده یکی: یالملل نیب یفریک وانیاساسنامه د در

 نیر، اهااز پرونرده یاریاسرت کره در بسر نیا دهدی و نقش بزه تیمو ع
دادستان  یاز سو قاتیبوده که منجر به شرو  تحق دگاندی اطلاعات بزه
و  یمناسرب ادار یهامساعدت ی متعهد به ارائه وانی(. د11شده است )

و  18و ادله. ماده  یدادرس نییآ) است دگاندی به بزه دسترس اب  یفن
  یضررورت تسره»بره  یدگیرسر نردیفرا یزمران یهامحدوده نییدر تع
حقروق »طور خاص مدنظر  ررار دادن و به «یدگیرس عیو تسر 14عدالت
 111و ادلره. مراده  یدادرس نییتوجه دارد )آ «دگاندی مدافع و بزه  یوک
و  یلطمره بره حرق دسترسر ،یعرفر الملر نیب قروقبر اسراس ح  (.1)

جهات  ی از زمره ،یالمللنیب یفریک یهایدگیدر رس دهدی مشارکت بزه

 . (16) گرددیحسوب محقوق بشر م دینقض شد

  یاخلاق یبعنوان ضمانت اجرا  دگانیجبران خسارت بزه د
به اعمال مجازات و  دهی: جبران خسارت بزه د1332ق.آ.د.ک مصوب  در

بره  نیرفراترر از ا بلکه شود،یاز جرم خلاصه نم یناش انیجبران ضرر و ز
 بیو لزوم بر عهده گرفتن بار تحمر  آسر یروانپزشک ،یابعاد روانشناخت

  .است افتهیمتعدد جرم و جبران آن گسترش  یها
مقرر کرده است که  نیچن نهیزم نیدر ا 1332ق.آد.ک. مصوب  81 ماده
درجه شش، هفت و هشت کره مجرازات آنهرا  ابر   یریدر جرائم تعز»
خسرارت وارده  ایوجود نداشته، گذشت کرده  یاست، چنانچه شاک قیتعل

پرداخت آن در مدت  بیترت ده،یدبزه با موافقت ایباشد و  دهیجبران گرد
باشد،  یفریمؤار ک تیفا د سابقه محکوم زیو متهم ن ودداده ش یمشخص

پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخرذ  تواندیدادستان م
را از شش مراه ترا دو سرال معلرق کنرد. در  یو بیمتناسب، تعق نیتأم
از  یبرخر یبره اجررا دادستان متهم را حسرب مرورد، مکلرف نصورت،یا

 ایردر جهت رفع  دهیدخدمات به بزه رائها -: الف کندیم ریز یدستورها
. ماده دهیدبزه تیاز جرم با رضا یناش یمعنو ای یماد انباریکاهش آاار ز

درجه شش، هفت و  یریدر جرائم تعز»دارد:  ی انون اشعار م نیهم 82
بره  توانردیم یاسرت، مقرام  ضرائ قیرهشت که مجازات آنها  ابر  تعل
 نیو با أخرذ ترأم یخصوص یمدع ای دهیددرخواست متهم و موافقت بزه

گذشرت   یتحصر یمتناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برا
ماده از تلراش  نیدر ا«. از جرم ا دام کند یجبران خسارت ناش ای یشاک

در جبرران  عیو ضرورت تسرر دهیبزهد یجبران خسارات ماد یمقنّن برا
گانه، شرام   3 یحتکه مصل یبه طور دینمایم تیحما دهیخسارت بزه د

و هم متهم و هم جامعه مد نظر مقنن بوده است  دهیمصلحت هم بزه د
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 حیتصرر دهیرو از آن جهت که در سطر سوم به جبرران خسرارت برزه د
ماده  نیتوان به وضوح به  صد مقنّن و روح حاکم بر ا یاست م دهیگرد

 ی. البتره منطقرافتیاست دست  دهیاز بزه د یاکثرحد تیکه همانا حما
اختصاص نرداده و در  6-8درجات  یریامر را به جرائم تعز نینمود ا یم
 یمر تیرجبران خساراتش حما یبرا دهیحق بزه د نیجرائم از ا ی هیکل

اسرت کره  یفیاز جمله جرائم خف یریتعز 6-8که جرائم  ینمود به طور
در  نمودیم یجهت منطق نیبه هم ندیبیدر آن نم یچندان بیآس دهیبزه د
 یگردد بره طرور اولر یوارد م دهیبه بزه د یدیجرائم که لطمه شد ریسا

 .(17) شد یامکان جبران خسارت به مجرم داده م

به مسأله جبران خسارت توسس دولرت  یق.آ.د.ک به طور ضمن 85 ماده
المال  تیب از دیبا هیکه د یکند: در موارد یم انیطور ب نیاشاره دارد و ا

جهات، پرونرده  ریراجع به سا ی انون میپرداخت شود، پس از اتخاذ تصم

 .شود یبه دادگاه ارسال م یصدور حکم مقتض یبه دستور دادستان برا
 نیبر یفرریک وانیر: اساسرنامه دیالمللر نیب یفریک وانیاساسنامه د در
نموده است.  دگانیجبران خسارت بزه د یبرا یاریبس یتلاش ها ،یالملل
 یاعطرا اریراخت ن،یشریپ یالمللر نیبر یفرریک یکدام از دادگاه ها چیه

اساسرنامه رم،  75اده  1را نداشتند. اما مطابق بند  دگانیغرامت به بزه د
را در ارتبراط برا جبرران  یشود که اصرول یداده م اریاخت نیا دادگاهبه »

. دیآن ها مقرر نما از جمله اعاده اموال و اعاده اعتبار دگانیخسارت بزه د
اسرت کره اصرول  اریاخت نیا یدارا وانیمقرره، دادرسان د نیبر اساس ا

 مهاساسرنا 75ماده  2کنند. بر طبق بند  نییرا تع انیجبران خسارت  ربان
 یمحکومان برا هیو عل دگانیبه نفع بزه د یدارد احکام اریرم، دادگاه اخت

اسرت دادگراه، از برزه  از آن، ممکرن شیجبران خسارت صادر کند؛ اما پ
و دولرت هرا، در  هیرنفع، شخص محکوم عل یاشخاص ذ گرید دگان،ید

آن ها را در  یها دگاهید ایو  اوردیمورد جبران خسارت، دعوت به عم  ب
تواند دستور دهد که  یدادگاه م ن،یجبران خسارت اخذ کند. همچن دمور

 دگان،یرزه دبه نفع ب یصندوق امان قیاز طر دگان،یجبران خسارت بزه د
صندوق دستور انتقال  نیانجام شود و به ا وانیاساسنامه د 73برابر مفاد 

 یجمرع آور ینقرد یجرزا افرتیدر قیرا که از طر یگریپول و اموال د
   (.18) دیصادر نما ،شده است

 سلاح ها یحقوق بزه دیده با متهم تساو یهم تراز
 کیکلاس یدغه او بزهکار، دغ دهیبزه د نیب یتساو جادیا یبرا کوشش
 جرادیاصرلاح گرر در صردد ا یارسطو اسرت. دادگرر یدادگر شهیدر اند
و بزهکرار وجرود  دهیبزه د نیاز عم  خطاکارانه ب شیاست که پ یتساو

جرم محسوب  یبه عنوان کنشگران اصل دهیداشته است. بزهکار و بزه د
 دهیراز برزه د تیر، حما«سلاح ها یتساو»بر اص   یناشوند و با ابت یم
متهم و بزهکار  یبرا یاساس ناتیو تضم نیادیمسلم و بن یحق ها دیبان

 یفرصرت و امکانرات مناسرب بررا دیربا نی. لذا طرفدیرا خدشه دار نما

 .(13) به عدالت را داشته باشند یدسترس
نموده  فی انون به بازپرس تکل نیا 33: ماده 1332ق.آ.د.ک مصوب  در

را انجرام  قراتیتحق ،ی انون اتاریو در حدود اخت یطرف یکه در کمال ب

 یضیضرر متهم است، تبع ایکه به نفع  یداده و در کشف اوضا  و احوال

 . ائ  نشود
بره   یردر جهرت ن زین وانی: در دیالملل نیب یفریک وانیاساسنامه د در

برزه  انیم یطرفانه و منصفانه، تلاش شده که اص  هم تراز یب یدادرس
راسرتا،  نی(. در همروانیاساسنامه د 86 و متهم مراعات گردد )ماده دهید
برر  دهیرسلاح ها، تلاش نموده است تا حق بزه د یبه منظور تساو وانید

وجود  ایمدافع، محدود کند   ینقش دادستان و وک قیرا از طر  یدل ارائه
از چرالش  یکریو مرتهم،  دهیربزه د انیبه توازن درخور م یابیدست ن،یا
 وانیراساسرنامه د 712اسرت  مراده  هندیدر آ وانید یفرارو یاصل یها
 نرهیدر زم دگانیررا در واحد بزه د یکارشناسان دیبا نیهمچن وانید (21)

با لحاظ  یبهداشت یمرا بت ها ،یمشاوره اجتماع ،یروانشناخت یجنبه ها
اساسرنامه  13)ماده  ردیکودکان، زنان، سالمندان و معلولان بکارگ سیشرا
بره  دگانیرانتظارات بزه د تیریبا مد دیبا وانیاست که د یهی(. بدوانید

 هنشود، ب جادیدر اذهان آنان ا یکه تو عات فرا وا ع دیعم  نما یگونه ا
 نگردنرد یکه چنانچه انتظاراتشان برآورده نشد، دچار سرخوردگ یگونه ا

(21.) 

 یپزشوکی و روانوی بورا یاز حمایوت هوا یحق برخوردار

  دهیبزهد

و ا ردامات  یفرریاحکرام ک یجرراق.آ.د.ک در بخرش ا وان،یرد برخلاف
بررا عنرروان  یلاتیتشررک جررادیاز ا 487و  486در مررواد  یترریو ترب ینیتررأم
آورده که مربوط به متهم بروده و  انیبحث به م «15یاجتماع یمددکار»
خود را موهف به کمک جهت  وانیندارد؛ حال آنکه د دهیبه بزه د یربط
دانسته و واحرد  مناسب یکمک ها گریو د یروان ،یپزشک یها  بتمرا

 یآمروزش بره اعضرا نرهیمکلف کرده که زم زیو شهود را ن دگانیبزه د
 ،یخشرونت جنسر ،یدر خصوص مسائ  مربوط به صدمات روحر وانید
 . (22) دیرا فراهم نما یو رازدار تیامن
 

 گیرینتیجه
امروزه، حمایت از بزه دیده اغلب نظام های کیفرری را متحرول کررده و 

مقررات حمایت از بزه دیدگان را مهیا ساخته اسرت. زمینه ی پیش بینی 
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 

 غیر ابر  و ضرروری امرری دیده بزه از جنائی گوشزد می کنند. حمایت
 بررای بایرد اخلا یرات همچنین باشد می کیفری های رسیدگی در انکار
 و شرود اجررا بایرد باشرد حتمرا آور الرزام جامعره احاد برای  انون اینکه

 مظراهر حمایرت نرو   باشرد. ایرن داشرته نیز اخلا ی حمایت  انونگذار
 چه ، و هر.کنند می تلاش آن حدا   تأمین برای دولتها که دارد مختلفی
از سروی  . (23است ) احترام مورد بیشتر باشد داشته اخلا ی بوی و رنگ

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 

 آیرین  رانون در نیرز ایرران نونگرذاراز آن سیاست در برداشته باشرد.  ا
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 پرداختن و «دیده بزه» ی واژه تعریف با ،1332 مصوب کیفری دادرسی
 آگاه حق دیده بزه تکریم و شناسایی حق مانند بزهدیده اخلا ی حقوق به

 کیفرری؛ عردالت نظرام به آسان و فوری دسترسی حق دیده، بزه سازی
 برزه خسرارت جبرران ت،تحقیقرا محرمانگی حق دیده، بزه امنیت تامین

 نمایندگی اعطای و حقو ی معاضدت و وکی  از برخورداری حق دیدگان،
 سرلاح تسراوی متهم با دیده بزه حقوق ترازی هم دیدگان، بزه به خاص
 برزه حقروق روانری، و پزشکی های حمایت از برخورداری حق (،24ها )
 رسریبر. (25اسرت ) برداشرته مناسبی تجدیدنظر،گام ى مرحله در دیده
 برا منطبرق مذکور حقوق که دهد می نشان نوشتار این در تطبیقی های
 لرذا اسرت؛ رم اساسرنامه و المللی بین کیفری دیوان در دیده بزه حقوق
 لحراظ به که ایراداتی علیرغم 1332 مصوب کیفری دادرسی آیین  انون
 سرعی بیراورد، برار بره عمر  در است ممکن که اشکالاتی و دارد نظری
 نگراه کشرور ایرران، دادرسری سرابق مقرررات به نسبت که است نموده

 تضمین منظور این به. باشد داشته دیده بزه و متهم حقوق به را یکسانی
 میسرر وا رع عرالم در را مهرم ایرن تحقق که است نموده مقرر را هایی
 صردد در کلری، و عرام هرای تضرمین نمودن مقرر با سو یک از. نماید
 هرای تضمین دیگر سوی از و آمده بر یکیفر شکایت طرفین از حمایت
 .است داده اختصاص آنها به طرفین، از هریک وضعیت با متناسب

 

                 خالقیا یمالحظهها
ی دارامانرتی اخلرا  اص  استفاده، مورد منابعی معرف با پژوهش نای در
 . است شده شمرده محترم آاار، نیمؤلفی معنو حق و تیرعای علم

 

 هنام واژه
 Justic.1 عدالت
 Fair.2 منصفانه
 Ethics.3 اخلا یات

 International hearing.4 دادرسی بین المللی
 Judge.5  ضات
 Changes.6 تحولات
 Protection.7 حمایت

 Humiliating.8 تحقیرآمیز
 Digity of individual.9 حیثیت اشخاص
 Ethics digity.10 کرامت اخلا ی
 Victimization.11 بزه دیدگی

 Process of dealing.12 فرآیند رسیدگی
 Personal competence.13 صلاحیت شخصی
 Facilitating justice.14 تسهی  عدالت

 Social work .15 مددکاری اجتماعی
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