
 

  

  

  

دیده در قانون آیین دادرسی توازن میان حقوق متهم و بزه

  المللیاسناد بین و 1392کیفري 
 

  جعفر کوشا

  نیتمصطفی پاك

  چکیده

رغم ایراداتـی کـه بـه لحـاظ نظـري دارد و      قانون جدید آیین دادرسی کیفري علی

ه نسبت بـه مقـررات   اشکاالتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است ک

دیده داشته باشد. بـه ایـن   سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی را به حقوق متهم و بزه

هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نمایـد.   منظور تضمین

هاي عام و کلی، در صـدد حمایـت از طـرفین شـکایت      از یک سو با مقرر نمودن تضمین

هاي متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها  آمده و از سوي دیگر تضمینکیفري بر 

گذار دادرسی کیفري رسد که با همه تالشی که قانوناختصاص داده است. اما به نظر می

نموده است، نتوان امید زیادي به تحقق تعادل و توازن میان حقوق طرفین یک شـکایت  

عالوه بر وجود مقررات مزبور به شدت وابسته بـه   کیفري داشت؛ زیرا اوالً تحقق این مهم

اندرکاران رسیدگی بـه  اي فرهیخته، متشکل از قضات و سایر دستمندي از مجموعهبهره

شکایت کیفري است، تا بتوانند قوانین را به صورت متناسبی اجـرا نماینـد و حـال آنکـه     

پرداختن به آن نیست. شدت از این نظر دچار مشکالتی است که مجال  نظام قضایی ما به

ثانیاً ساختار عدالت کیفري مانع از توازن میان حقوق هریک از طرفین است. لذا به نظـر  

دیـده و جامعـه و   رسد که کاربست عدالت ترمیمی بتواند تا حد زیادي بین منافع بزه می

  نیازهاي متهمان و بزهکاران توازن و تعادل برقرار نماید.
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  مقدمه

دیـدگان  تدریج موقعیت بـزه  ها و ایجاد قوانین و مقررات، بهبا تکامل تدریجی دولت

الشعاع قـرار داد   دیدگان را تحتها، موقعیت حقوقی بزهرو به افول نهاد. آغاز اقتدار دولت

» 1دارایـی  ها بـه مثابـه  اختالف«خویش تحت عنوان   نیل کریستی در مقالهگونه که و آن

اند، خارج شده و ها از دست کسانی که مستقیماً با آن درگیر بوده اختالف«دارد: بیان می

دولـت بـه   ». 2انـد به این وسیله یا ناپدید گردیده و یا بـه تملـک افـراد دیگـري در آمـده     

دیده در بیشتر جریان رسیدگی، کند و تا حدود زیادي بزهدیده اقدام مینمایندگی از بزه

دیده عنصـري  شود تا حدود نیمه نخست سده بیستم، بزهبه خارج از این فرآیند رانده می

هـاي نهادهـاي حقـوق بشـري،     شده در فرآیند اجراي عدالت بود. در اثـر تـالش  فراموش

اهداف آیین دادرسـی قـرار    ها و حق دفاع وي جز وحمایت از حقوق متهم و حفظ آزادي

گرفت و آیین دادرسی کیفري صحنه چالش میان حفظ نظم و امنیت عمومی و حراسـت  

هاي فردي با تمرکز بر متهم قرار گرفت و عـدالت کیفـري بزهکـار    از حقوق بشر و آزادي

کـرد.  وجو مـی مدارانه، اجراي عدالت را در واکنش علیه بزهکار جستمدار با بینش انسان

دیـده بـر پایـه     دیده و سر بـرآوردن حقـوق بـزه   هاي حمایت از بزهبه دنبال جنبشباري 

دیده نیز به عنوان یکی از اطراف دعوا، به رسمیت شناخته شد  ، بزه3مفهوم رفتار منصفانه

  شد و حمایت از وي در برابر بزهکار به دغدغه اصلی نظام عدالت کیفري تبدیل شد.

هاي مترتب بر  ها و ایراد ل رغم برخی از اشکاقانون جدید آیین دادرسی کیفري علی

هــا و نکــات امیدوارکننــده بســیاري درخصــوص رعایــت حقــوق آن، برخــوردار از جنبــه

هاي تحقق دادرسـی عادالنـه و    دیده و تضمینشهروندي، حقوق دفاعی متهم، حقوق بزه

 توانـد در تضـمین حقـوق   منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلـی و جـدي نشـود، مـی    

آفرین گردد. یکی از موضوعاتی که از جمله نکـات   شهروندي و اساسی مردم مؤثر و نقش

دیده است، که در این مقالـه  مثبت قانون فوق است، ایجاد توازن میان حقوق متهم و بزه

دیـده و سـپس مبـانی آن    پردازیم. ابتدا ضرورت توازن میان حقوق متهم و بـزه به آن می

هاي کلی و اختصاصـی رعایـت ایـن تـوازن در     آن گاه تضمین گیرد ومورد بحث قرار می

  شود.فرآیند دادرسی کیفري بررسی می

  
1  . Conflicts as property 

، 1385 ، بهـار 8حسین غالمی، مجله فقه و حقوق، شماره  ترجمه، »ها به مثابه داراییفاختال«. کریستی، نیل، 2

  .170ص. 

دیده در مقـررات دادرسـی کیفـري    نیت، مصطفی، رفتار منصفانه نسبت به بزهپاكر.ك:  . براي اطالعات بیشتر،3

  .1389سی، دانشگاه شهید بهشتی، شنانامه کارشناسی ارشد حقوق کیفري و جرمالمللی، پایانایران و اسناد بین
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  دیده. ضرورت توازن میان حقوق متهم و بزه1

هایی هنجارمند است که انسان را به صرف انسان بـودن،  حقوق بشر متضمن گزاره

شدن جوامع، برخی مفـاهیم  تر اگرچه امروزه به موازات پیچیده 1داند.برخوردار از آنها می

اند. در گذشته، حقوق بشر بیش از هر چیـز بـه   همچون حقوق بشر نیز دچار تحول شده

معناي حقوق سیاسی و شهروندي کالسیک بود، از جمله حق مصونیت جسمی یـا حـق   

آزادي عقیده و بیان؛ اما امروزه این مفهوم گسـترش یافتـه اسـت و دربرگیرنـده حقـوق      

هـاي عـدالت کیفـري،    اي از نظـام و فرهنگی نیـز هسـت. در گسـتره    اقتصادي، اجتماعی

اي قـرار   دیدگان در معرض اصـالحات عمـده  ها و خدمات قابل دسترسی براي بزه حمایت

هاي فراوان قـانونی و فراقـانونی گردیـده اسـت. بـه عنـوان       اند که منجر به حمایتگرفته

شـده  خدمات ارائـه   کنندهع یا دریافتنفدیدگان را به عنوان ذينمونه، اگر در گذشته بزه

شـوند و حتـی ملـزم     دیدگان تشویق میاکنون بزه آوردیم، همتوسط دولت به حساب می

گیري و تعیین مجازات شـوند و شـرایط کنـونی عـدالت     شوند که وارد فرآیند تصمیممی

نه، در دهـد. رفتـار منصـفا   گیري، مدنظر قرار میدیده را در هر تصمیم کیفري، منافع بزه

شود که براي نخستین بار دیده محسوب می ترین و بارزترین نماد حقوق بزهواقع برجسته

دیـدگان و قربانیـان   در اعالمیه سازمان ملل متحد راجع به اصول بنیادي عدالت براي بزه

تجلـی یافـت. در ایـن اعالمیـه مقـررات نـاظر بـه         1985استفاده از قـدرت مصـوب    سوء

عدالت، مشارکت در فرآیند دادرسی کیفري، جبران و خدمات براي دیده به دسترسی بزه

دیده مدنظر قرار گرفته است که توجه به آن مستلزم ایجاد مقررات ویژه در دادرسـی  بزه

دیده و بازسـازي روابـط بـین    کیفري است. اما امروزه ایجاد تعادل بین حقوق متهم و بزه

و  ه در این چند سال اخیر قـدرت عمـومی   ویژه از آن جهت ک آنها بسیار ضروري است؛ به

هاي ایجاد نظم و امنیت یا شرایط اضطراري، بـه محـدود نمـودن     سیاسی همواره به بهانه

هـاي لیبـرال   این حوزه و حتی نادیده انگاشتن آن مبادرت کرده است. امروزه دموکراسی

قواعـد   2کننده در چارچوب رژیم کنتـرل هسـتند.  اي از تحوالت گیجمدرن شاهد گستره

هاي اضطراري وجود دارند که در آن  پذیرد که وضعیت المللی صراحتاً می حقوق بشر بین

المللی در طی دوره بحرانی قابـل تعلیـق اسـت. بـه      هاي حقوق بشري بین بعضی تضمین

اعالمیه جهانی  29، ماده 1966میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب  4عنوان مثال ماده 

 27، مـاده  1950کنوانسـیون اروپـایی حقـوق بشـر      15ده ، ما1948حقوق بشر مصوب 

  
1. Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell 

University Press, 2013, p. 10. 
2. Rose, Nikolas, “Government and Control”, British Journal of Criminology, No.40, 

2000, p. 321. 
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، بـه نظـام   1994منشـور عـرب    4، بند الف ماده 1969کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 

شـده   بینـی  ها به شرط اثبات وجود شـرایط پـیش   پردازند که دولت تعلیق حقوق بشر می

   نند.ها استفاده ک توانند از این نظام براي مبارزه مؤثر با تروریست می

در طول سی سال گذشته نرخ باالي ارتکاب جرم در جوامع حتی کشورهاي غربی، 

تبدیل به یک واقعیت و خصیصه زندگی اجتماعی شده است. این وضـعیت سـبب شـده    

پـیش رود. الگـویی کـه     1است که سیاست کیفري کشورها منطبق با الگوي کنترل جرم

تـرین کـارکرد فرآینـد    تنی است کـه مهـم  اي مببر گزاره 2»هربرت پاکر«پرداز آن نظریه

دیـده پوشـش   در واقع حمایت از حقـوق بـزه   3داند.کیفري را سرکوب رفتار مجرمانه می

مناسبی براي حاکمیت الگوي کنترل جرم و گسترش منطق جنگ علیه بزهکار گردیـده  

دیـدگان و  توان گفت که پیوند نزدیکی بین جنگ براي بـزه است که امروزه به جرأت می

دیـده در ایـن جنـگ، تنهـا     اگرچه تأکید بر حقوق بزه 4جنگ علیه بزهکاران وجود دارد.

 اي براي سرکوب متهمان شده است.استفاده ابزاري دارد و بهانه

ها به مثابه مبنایی براي توازن میان حقوق متهم الحـرابري سـل بـاص. 2

  دیدهو بزه

ــن اصــل برگرف  ــد کــه ریشــه ای ــه از نظــام حقــوقی برخــی نویســندگان معتقدن ت

در ایـن نظـام در واقـع     5باشـد.  ها، که یک نظام دادرسی اتهامی است، مـی آنگلوساکسون

باشند تا این هاي برابر میبایست مجهز به سالحشوند و میطرفین درگیر یک مبارزه می

پیکار یک نبرد منصفانه باشد. هر چند این نبرد برابر ممکن است نامعلوم تمام شود و یـا  

ها این تفکر اسـت کـه   مرگ هر دو بیانجامد. در واقع جوهره مفهوم اصل برابري سالح به

اي رفتار شود که اطمینان حاصل شود، آنها از موقعیت برابر بایست با طرفین به شیوهمی

میثاق حقوق مـدنی و سیاسـی    14ماده  1اند. بند در سراسر روند دادرسی برخوردار بوده

ها و محاکم برابرند. هرکسـی حـق دارد   ه افراد در مقابل دادگاههم«بیان داشته است که 

طــرف و دار، مســتقل و بــیکــه دادخــواهی او عادالنــه و علنــی در دادگــاهی صــالحیت

المللـی کیفـري در بنـد    اساسنامه دیوان بـین » شده مطابق قانون رسیدگی شود. تشکیل

  
1. Crime Control Model 
2  . Herbert Packer 
3  . Packer, Herbert, “Two Models of the Criminal Process”, University of 

Pennsylvania Law Review, vol. 113, No. 1, Nov. 1964, p. 9. 
4.  Dirk Dubber, Markus, Victims in the War on Crime: the Use and Abuse of 

Victims Rights, New York University Press, 2002, p. 8. 
5  . Saferling, Christoph, Towards an International criminal Procedure, Oxford 

University Press, 2001, p. 265. 
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اتهامی، متهم حق دارد کـه  گیري درباره هر  براي تصمیم«دارد: بیان می 67نخست ماده 

طرفانـه و بـا رعایـت    نـه و بـی  با رعایت مقـررات ایـن اساسـنامه بـه شـکل علنـی، عادال      

این حق همیشه به منزله ابزار .» هاي حداقل زیر با برابري کامل محاکمه شود ...  تضمین

کننده حقوق متهم لحاظ شده اسـت؛ چـرا کـه شـواهد تـاریخی حـاکی از ظلـم        تضمین

تـرین حقـوق   فرایند دادرسی بر متهمان بوده است و متهم همیشه از ابتداییحاکمان در 

ها نیز بر پایه مفهوم دادرسی عادالنه همواره بـه دنبـال   محروم بوده و اصل تساوي سالح

آن بوده است که متهم طی دادرسی کیفري از مرحله کشف جرم تا رسـیدگی و اجـراي   

کند و متهم در در برابر دادستان تضمین میحکم در پناه قواعدي باشد که حقوق وي را 

وضعیتی قرار گیرد که با مقام تعقیب و تحقیق در شرایط برابري براي ارائه دالیل و دفاع 

اي طراحـی  بایست بـه گونـه  ها مسیر دادرسی کیفري میبنا بر اصل برابري سالح .برسد

عنــوان مقــام  شــود کــه از بــروز هرگونــه وضــعیت نــابرابر میــان مــتهم و دادســتان بــه 

دیده به عنوان یک طرف دعوا مورد غفلـت و   که بزهکننده جلوگیري کند. در حالی تعقیب

هاي دعـوا بـه رسـمیت     فراموشی واقع گردیده و اگر جایگاه وي را به عنوان یکی از طرف

که خاستگاه آن نیز چنین اقتضایی دارد، ایجـاب  ها همچنان بشناسیم، اصل برابري سالح

دیده و هم بزهکار از فرصت و امکاناتی برابر در دفاع از خـود و اثبـات    م بزهکند که همی

  مند گردند.ادعاهایشان بهره

  دیدههاي ایجاد توازن میان حقوق متهم و بزه. تضمین3

طلبد. مسـلماً  دیده اقتضائات خاص خود را میتحقق توازن میان حقوق متهم و بزه

ها ارزش ذاتی دارند. قبل ن انتظار داشت که انسانتوادر یک نظام قضایی فروپاشیده نمی

تنها بـه عنـوان یـک     دیده، متهم و حتی بزهکار نهاز هر چیز، احترام به منزلت انسانی بزه

هاي مربوط به رعایت توازن حق، بلکه مبنا و پایه سایر حقوق آنها است. برخی از تضمین

سترده است و اختصاص بـه شـخص   دیده، عام است و دایره شمول آن گمیان متهم و بزه

ها، حسب مورد و بـا توجـه بـه رونـد رسـیدگی،       خاصی ندارد. برخی دیگر از این تضمین

دیـده  براي جلوگیري از تضییع یکی در برابر دیگري، اختصاصاً به هریک از متهم یـا بـزه  

  گیرد. تعلق می

  هاي عمومی رعایت توازن. تضمین3-1

  مداري. قانون3-1-1

مندي، راهـی مناسـب   بشر، عدالت است و قرار گرفتن در مسیر قانون دغدغه اصلی

هـاي انسـانی در زمینـه    تواند بخشـی از دغدغـه   باشد. قانون میبراي پاسخ به عدالت می
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گیرد کـه  یابد و مورد حمایت قرار میعدالت را رفع کند. حقوق انسان زمانی رسمیت می

قانون حاکم بر روابـط گـردد. نقـش قـانون     تصمیمات خودسرانه آن را به بازیچه نگیرد و 

هـاي اخـتالف،   بـردن زمینـه  صحیح و مبتنی بر اصول انسانی، تعیین حد و مرزها، از بین

ها، نشان دادن راه تعـالی و کمـال، ایجـاد نظـم،     دفع تجاوز متجاوزان، داوري میان انسان

ت و پـاي قـدرت   هاي تکامل انسان است. قانون دسبرقراري عدالت و فراهم نمودن زمینه

را محدود کرده تا اقتدار را، نه به ضرر شـهروندان و در راسـتاي محـدود کـردن آزادي و     

اراده آنها، که براي خیر و راحتی و امنیت و آسایش آنها هزینه کند. در این اوضاع وقتـی  

شود و دولـت بـه آنهـا    دانند که براي خودشان هزینه میدهند، میشهروندان مالیات می

ها تعـدیل  دهد و قانون براي این است که این خدمات به همه برسد و آزاديمیخدمات 

و مدیریت شود. قانون با تعریف الگوهاي رفتاري، بین آزادي و نیازهـا و منـافع فـردي از    

دیگـر تـوازنی منطقـی     هاي عمومی و منافع و نیازهاي جمعی از طـرف  طرف و آزادي یک

کنـد کـه   یین دادرسی کیفري بر این نکته تأکید میقانون جدید آ 2کند. ماده  ایجاد می

مـداري اگرچـه در اصـل    تأکید بر قانون...». دادرسی کیفري باید مستند به قانون باشد «

، اما تصریح به آن بـراي هـر اقـدامی در هـر مرحلـه از      1قانون اساسی نیز اشاره شده 36

  فرآیند کیفري ضروري است.

  ام قضاییطرفی مق. حفظ استقالل و بی3-1-2

پذیري از صاحبان  گونه مداخله و تأثیر استقالل قضایی در معناي آزادي قاضی از هر

پذیر نیست. سفارش، قدرت و اصحاب دعوا است، که بدون آن اجراي صحیح عدالت امکان

قوه قضـاییه کـه نفـوذ     اندرکارانویژه دست داوري و اظهارنظر از سوي مسئوالن و به پیش

گـردد. عـدم   نقض استقالل قضایی و نقض حقوق طـرفین دعـوا مـی   کالم دارند، موجب 

تفکیک مقام تعقیب (دادستان) و مقام تحقیـق نیـز از جملـه عـواملی اسـت کـه زمینـه        

عزل قضات  164گردد. در مورد امنیت شغلی قضات، اصل گرفتن حقوق متهم مینادیده

ستقالل دستگاه قضـایی  نیز بر ا 156داند. اصل  را بدون محاکمه و ثبوت جرم ممکن نمی

ــوبه ــد دارد و مص ــال    تأکی ــام در س ــع تشــخیص مصــلحت نظ در خصــوص 1384مجم

قـانون   3کند. ماده هاي کلی نظام، براي حفظ شأن و استقالل قضات تصریح می سیاست

طرفـی و   جدید آیین دادرسی کیفري نیز مراجع قضایی را مکلف نموده است کـه بـا بـی   

شدن فرآیند دادرسی کیفـري   ازند و از اختالل یا طوالنیاستقالل کامل به رسیدگی بپرد

جلوگیري نمایند. حفظ استقالل قضایی و پیشگیري از ایجاد اختالل در عملکـرد آن بـه   

  
حکم به مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب «دارد:  قانون اساسی مقرر می 36اصل . 1

  »قانون باشد.
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المللی، بخش مجزایی به جرایم علیه عدالت قضـایی  قدري اهمیت دارد که در اسناد بین

گذرد این است کـه خصوصـاً در   اختصاص یافته است. با وجود این، آنچه در واقع امر می

شود، قضات تحت تأثیر فشارهاي وارده قـرار گرفتـه و   اي میهایی که رسانهبرخی پرونده

طرفـی  گـردد و بـی  فرآیند قضایی رسیدگی از مسیر قانونی و مستقل خویش منحرف می

  رود.مقامات قضایی زیر سئوال می

  نديهاي مشروع و حفظ حقوق شهرو. احترام به آزادي3-1-3

هـاي  در راستاي تحقق بخشیدن به اهداف قانون اساسی، قـانون احتـرام بـه آزادي   

به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید. ایـن   1383مشروع و حقوق شهروندي در سال 

اولین قانونی است که به صورت صـریح و شـفاف دامنـه حقـوق شـهروندي را در تـاریخ       

براي رعایت و اجراي دقیـق و صـحیح ایـن     کند. مجریان قانون بایدحقوق ایران بیان می

قوانین و دیگر قوانین مربوط به حقوق بشر و حقوق شـهروندان آمـوزش صـحیح ببینـد،     

زیرا این حقوق فقط الفاظی بر روي کاغذ نیستند بلکه به آن اندازه داراي اهمیت هستند 

ن شـود و مسـتوجب مجـازات مرتکبـان و مجریـا     که عدم اجراي آنها تخلف محسوب می

ون توسـط  قـانون آیـین دادرسـی کیفـري نیـز بـر رعایـت ایـن قـان          7خواهد بود. مـاده  

اندرکاران عدالت کیفري در تمام مراحل دادرسی تأکید نموده و نقض آن را عـالوه   دست

کتاب پنجم قانون مجـازات   570بر جبران خسارات وارده مستلزم مجازات مقرر در ماده 

  داند.   اسالمی می

  اختصاصی رعایت توازن هاي. تضمین3-2

هاي عـام دادرسـی،   رعایت توازن در فرآیند رسیدگی کیفري عالوه بر لزوم تضمین

یابد. دقـت  هایی است که در هر مرحله به طرفین اختصاص میمستلزم شناسایی تضمین

دیده و متهم اهمیت زیادي دارد، چرا که حـداقل در برخـی   در توزیع این حقوق بین بزه

ار است که طرف دیگر داستان را هم ببینیم. اما سئوالی که در اینجا طـرح  ها دشوپرونده

نماید این است که چه کسی مسئول حصـول اطمینـان از تـوازن حقـوق     آن ضروري می

دیده است. پاسخ ساده این است که قاضی مسـئول اسـت، لـیکن دشـوارترین     متهم و بزه

عقیـب و دادسـرا در ایـن رابطـه     ترین پاسخ این است که مقامـات ت پاسخ و شاید مناسب

دهنـد کـه   دیدگان تـرجیح مـی  گرفته بزه اي دارند. بنا بر تحقیقات صورتمسئولیت ویژه

نظام عدالت کیفري مواردي نظیر حق بر آگاهی، مشارکت در فرآینـد رسـیدگی، جبـران    

 تـذکار  1عاطفی و عذرخواهی، جبران مادي و انصاف و احترام را در مورد آنها رعایت کند.

  
1. Strand, Heather; and Lawrence Sherman, “Repairing the Harm: Victims and 

Restorative Justice”, Utah Law Review, vol. 15, No. 1, 2003, pp. 21-24. 
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دیـده و مـتهم بـه معنـاي آن      ترازي حقوق بزه این نکته خالی از وجه نیست که اصل هم

دیـده بـراي مـتهم نیـز      بینی شده براي بـزه  هاي پیشنیست که همان خدمات و حمایت

دیـده تـأثیر    ها و خـدمات بـراي بـزه   بینی گردد، چراکه رعایت این حقوق و حمایتپیش

ور آن است که حقوقی که ناظر بر فرآیند دادرسـی  کمی بر حقوق بزهکار دارد، بلکه منظ

  است، ابزاري براي نقض حقوق متهمان نباشد.

 دیدههاي ناظر به بزه. تضمین3-2-1

دیده در مرحله هاي ناظر به شناسایی شأن و منزلت بزه. تضمین1-1- 2- 3

  تعقیب و تحقیق

. نخسـتین  گیـرد دیـده بـا آن تمـاس مـی     پلیس معموالً اولین نهادي است که بـزه 

توانـد بـر چگـونگی مقابلـه     دیده با پلیس بسیار مهـم و حسـاس اسـت و مـی     برخورد بزه

مأمور پلیس یـا دادیـار    1دیدگی و بهبود یافتن از اثرات آن تأثیرگذار باشد.دیده با بزه بزه

ن تنهـا یـک پرونـده از میـان     بایست به یاد داشته باشـد کـه آنچـه بـراي آنـا      دادسرا می

دیده اهمیتی حیاتی دارد. در مرحله پیش  شود، اغلب براي بزه یار تلقی میهاي بس پرونده

از دادرسی که در واقع و به طور عمده در برگیرنده دو نهاد عدالت کیفري یعنی پلیس و 

دیده اهمیت خاص دارد. درك به این معنی نیست کـه بـا وي    باشد، درك بزهدادسرا می

معناي دریافت نظر آنان در تالش براي فهم این  همدردي یا حتی موافقت کنند، بلکه به

دیـدگان، دیـدن امـور از نگـاه آنهـا یـا       نکته که دنیاي آنها چـه شـکل اسـت. درك بـزه    

دیده  همزادپنداري با آنها است. به همین لحاظ، برخورد آغازین (که معموالً با شکایت بزه

همدردانه داشته باشـد و از  دیدگان رفتاري بایست با بزهاست) نیروي پلیس یا دادسرا می

دیـدگان کـه در   تـرین نیازهـاي بـزه   دیده پرهیز کند. یکی از مهم ایجاد ناراحتی براي بزه

راستاي بر آوردن اصل رفتار منصفانه بسیار حائز اهمیت است، تأمین امنیت وي و شهود 

  بایست در مراحل آغازین فرایند کیفري مورد توجه قرار گیرد.اوست که می

دیـدگان و شـهود جلـوگیري از    رسـد کـه در خصـوص حفاظـت از بـزه     می به نظر

رویارویی مشاهد و متهم همیشه مطلوب است، مگر اینکه به تضییع حقوق مـتهم منجـر   

شود، که البته اتخاذ سیستم تفتیشی در مرحله تحقیقـات معمـوالً از برخـورد مسـتقیم     

د او اگـر مـورد حمایـت واقـع     دیده و شهوبزه 2کند.قربان جرم و مرکب آن پیشگیري می

گـرفتن شـکایت یـا    شوند که در جهت پـس نگردند از هر طرف فشارهایی را متحمل می

  
دیـدگان، ترجمـه علـی شـایان،     . اداره کل مواد مخدر و پیشگیري از جرم سازمان ملل متحد، عدالت بـراي بـزه  1

  .121، ص. 1384انتشارات سلسبیل، 

المللـی، رسـاله دکتـري حقـوق کیفـري و      دیده در فرآیند دادرسی کیفـري بـین  . سادات اسدي، لیال، حقوق بزه2

  .218، ص. 1387شناسی، دانشگاه شهید بهشتی،  جرم
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دیـده  قانون جدید آیین دادرسی کیفري بر حفاظـت از بـزه   97اقامه شهادت است. ماده 

دیـده، شـاهد،   تصریح نموده است و بازپرس را مکلف نموده که به منظور حمایـت از بـزه  

کننده جرم یا خانواده آنان انجام اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگسـتري  ممطلع، اعال

  دستور دهد. 

قانون آیین دادرسی کیفري، بازپرس مکلف گردیـده اسـت    214همچنین در ماده 

که به منظور حمایت از شاهد یا مطلع، در صورت وجود خطر جانی یا حیثیتی و یا ضـرر  

نسبت به عدم مواجهـه حضـوري بـین شـاهد یـا مطلـع و       مالی و با ذکر علت در پرونده 

شاکی یا متهم و عدم افشاي اطالعات مربوط به هویت و محل سکونت آنها و یـا اسـتماع   

اظهارات شاهد یا مطلع در خـارج از دادسـرا بـا وسـایل ارتبـاط از راه دور اقـدام نمایـد.        

یـق الکترونیکـی از   قانون آیین دادرسی کیفري بـه تحق  204ماده  2همچنان که تبصره 

ره نمـوده اسـت. در دیـوان    شهود و با رعایت مقرارت راجع به دادرسـی الکترونیکـی اشـا   

المللی کیفـري، تشـخیص ضـرورت حفاظـت از قربانیـان جـرم و شـهود در مرحلـه          بین

 57مـاده   3گیرد. بنـد ج پـاراگراف   تحقیقات مقدماتی توسط شعبه مقدماتی صورت می

داند که در صورت ضـرورت بـه   ظایف شعبه مقدماتی را این میاساسنامه دیوان یکی از و

دیدگان و شهود و رعایت حریم خصوصـی آنـان و همچنـین حفـظ     منظور حفاظت از بزه

ادلّه و حفاظت از اشخاص دستگیرشده و یا در مقام پاسخ به احضاریه دیوان حضور یافته 

ك الزم را فـراهم آورد.  و یا اینکه در حفاظت از اطالعـات مربـوط بـه امنیـت ملـی تـدار      

اساسنامه در خصوص صـدور دسـتور    58همچنین قسمت دوم بند ب پاراگراف اول ماده 

بازداشت پس از شروع به تحقیق توسط شعبه مقدماتی، یکـی از شـرایط ضـروري بـراي     

حصول اطمینان از اینکه شخص مزبور مانعی در راه تحقیقات و یا رسیدگی «بازداشت را 

دانـد. همچنـان کـه     مـی » انـدازد  طر نمیـجام آنها را به خـا انـد و یـکنیدادگاه ایجاد نم

قانون جدید دادرسی کیفري نیز یکی از شروط بازداشت موقت متهم را وجـود   238ماده 

  خطر براي جان شاکی، شهود یا خانواده آنان دانسته است.

له دیده در مرحهاي ناظر به شناسایی شأن و منزلت بزه. تضمین1-2- 2- 3

  دادرسی و پسا دادرسی

دیـدگان بـا نزاکـت و    دادرسان نقش مهمی در حصول اطمینان از اینکه رفتار با بزه

هـاي درگیـر در   بایست حقـوق همـه طـرف    احترام بوده است، دارند. اگرچه دادرسان می

هاي کیفري را در نظر گرفته و از آن حمایت کنند، اما عدم توجـه بـه وضـعیت     رسیدگی

شـود کـه وي از نظـام عـدالت     ها سبب میها و نیازهاي وي در دادگاهواستهدیده و خ بزه

عدالتی نه تنهـا احتمـال   عدالتی کند و این احساس بیکیفري ناراضی بوده و احساس بی
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 1کند بلکه احتمال اینکه او بزهکار شود نیز وجود دارد.دیدگی مجدد وي را فراهم می بزه

السیک چنین باشد. به عبارت دیگر ظرفیت شـنیدن  البته شاید اقتضاي عدالت کیفري ک

هایی که شاید چندان مربوط به واقعه مجرمانه هم تلقی نگردد، در نظـام عـدالت   صحبت

کردن عدالت بـه سـمتی حرکـت کـرد کـه      بایست با ترمیمیکیفري وجود ندارد. لذا می

و سـرگردانی   کردن دربـاره شـوك روانـی   دیده این امکان را داشته باشد که با صحبت بزه

کس محتـرم شـمرده   چراکه با رویکرد ترمیمی، شـأن و منزلـت هـر    2خود، تسکین یابد؛

دیدگان تأکیـد  شود و بر تفاهم و همدلی و همنوایی اجتماعی بر سر حل مشکالت بزه می

دیدگان در فرآیند رسیدگی هم در بهبود عاطفی و هـم در کـاهش   شود. مشارکت بزه می

گري یکـی از  کند. میانجیه فرآیند رسیدگی به آنها کمک میحس بیگانگی آنها نسبت ب

قانون جدید آیین دادرسی کیفري به  83و  82فرآیندهاي عدالت ترمیمی است که ماده 

  آن توجه نموده است، که درخور تحسین است.

کنـد کـه دادرسـان در    جـاب مـی  دیـده ای  توجه بـه کرامـت و منزلـت انسـانی بـزه     

از اطاله دادرسی اجتناب به عمل آید تا از رهگـذر تأخیرهـاي   ها تسریع کنند و  رسیدگی

دیده و تحریک وي جهت  دیدگی بیشتر بزهدشوار، موجب بزه  اضافی در یک فرآیند کامالً

ـ     دون تـأخیر غیرضـروري در اسـناد    انتقام خصوصی نگردند. امـروزه دادرسـی سـریع و ب

مـاده   1قوق مدنی و سیاسی و بنـد  المللی حمیثاق بین 14ماده  3ویژه بند  المللی به بین

بینـی شـده   قانون آیین دادرسی کیفري پیش 3کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده  6

منـدي  دیده اقتضا دارد تا امکانـات و سـازوکارهاي بهـره    است. توجه به منزلت انسانی بزه

و چـه  دیـده ا دیده از مشاوره حقوقی و وکالي دادگستري فراهم گردد. وضعیت آسیب بزه

به لحاظ مادي و چه به لحاظ معنوي، فقدان شرایط روحی مناسب جهـت رودررویـی بـا    

اي اسـت کـه بـه تنهـایی      گیري پرونده به گونـه بزهکار و ضرورت مراجعه مکرر براي پی

تواند در چرخه دادرسی کیفري وارد شود و لذا نظام عدالت کیفري خصوصاً با توجـه  نمی

دیدگان به لحاظ مالی قـادر بـه اخـذ وکیـل نباشـند،      ز بزهبه اینکه ممکن است بسیاري ا

دیـده انتخـاب کنـد.     بایست از بین وکالي دادگستري اشخاصی را بـراي دفـاع از بـزه    می

انـد و  هاي قضایی واحدهاي ارشاد و معاضدت قضـایی گسـترش یافتـه   اگرچه در مجتمع

تنظـیم شـکایت،    دیده در خصوص حقـوق خـویش، نحـوه    توانند اطالعات الزم به بزهمی

قـانون جدیـد آیـین     347صالح و ... ارائه دهند، امـا در تبصـره مـاده    معرفی مراجع ذي

دیده فاقد تمکن مالی به تشخیص دادگـاه واگـذار   دادرسی کیفري تعیین وکیل براي بزه

گردیدند. البته همچنان که قبالً ها در این زمینه مکلف میشده است، که بهتر بود دادگاه

  
، »دیـدگان میزگرد عدالت بـراي بـزه  «محمودي جانکی،  ؛ و فیروزغالمی، حسین ؛حسین. نجفی ابرندآبادي، علی1

  .17، ص. 1384، 53ـ  52شماره  ی دادگستري،مجله حقوق

2.  Strand, Heather; and Lawrence Sherman, Op. cit, p. 25. 
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قانون فوق ضابطان دادگستري و مقامات قضایی را  66ماده  2ایم، تبصره ه نمودههم اشار

هـاي  هـاي سـازمان  دیدگان نسـبت بـه حـق اسـتفاده از کمـک     مکلف به آگاه نمودن بزه

دیـدگان نیـز قابـل    هاي حقوقی به بزهتواند در زمینه کمکنهاد نموده است، که می مردم

تـا   85هـاي حقـوقی در مـواد    لمللی کیفري حمایتااعمال باشد. همچنین در دیوان بین

آیین دادرسی و ادله مقرر شده اسـت کـه بیشـتر نـاظر اسـت بـه چگـونگی شـرکت          99

دیـده در   دیده، شرکت نماینـده بـزه  نمایندگی قانونی براي بزه  دیده در روند دادرسی، بزه

هـا و نظـرات   ه دیـدگاه دیده با نماینده و وکیلشان، ارائ روند دادرسی، مذاکرات آزادانه بزه

  . دیده و ... دیده و صندوق امانی براي بزه دیده یا نماینده او، جبران خسارت بزه بزه

دارد کـه شـعبه بـدوي توجـه مقتضـی و      اساسنامه دیوان مقرر مـی  64ماده  2بند 

آیین دادرسـی و ادلّـه    86شایسته را به منظور حمایت از قربانیان به عمل آورد. در ماده 

ست که شعبه در صـدور قـرار یـا دسـتور و نیـز سـایر نهادهـاي دیـوان در انجـام          مقرر ا

بایست نیازها و احتیاجات کلیه وظایفشان به موجب اساسنامه یا آیین دادرسی و ادله می

ویژه کودکان، اشـخاص سـالخورده، اشـخاص     و به 68قربانیان و شهود را با توجه به ماده 

دیـده و   توجـه بـه ناتوانـان بـزه    را در نظـر بگیـرد.   دیـدگان تجـاوز جنسـی    ناتوان و بـزه 

پذیر هستند، آنان را شایسـته جایگـاهی ویـژه در    دیدگانی که در یک موقعیت آسیب بزه

نماید. پر واضح است که برخورد نظام عدالت کیفري با این دسته نظام عدالت کیفري می

اساسنامه رئـیس   43ماده  6دیدگان باید حالتی افتراقی داشته باشد. همچنین بند از بزه

دیدگان و شـهود نمـوده اسـت؛    دبیرخانه را مکلف به تأسیس بخش مربط به کمک به بزه

هایی از قبیل تدابیر حمایتی و ترتیبات امنیتی، خـدمات مشـورتی و سـایر    که مسئولیت

دیدگان دارد. تدابیري همچـون غیرعلنـی کـردن     هاي مناسب براي شهود و بزهمساعدت

دیده، شهادت دادن از طریق ویدئو کنفـرانس یـا   رمانه نگه داشتن هویت بزهدادرسی، مح

ارائه شهادت به صورت کتبی، تغییر چهره و صداي شاهدي که در مکانی غیـر از دادگـاه   

دیـدگان و شـهود آنهـا و    هاي ویژه بـراي انتظـار بـزه   دهد، در نظر گرفتن اتاقگواهی می

تواند براي حفاظـت  ن در ساختمان دادگاه، میهاي خروجی مناسب براي آناهمچنین راه

جویانی در طول دادرسـی،   دیده در مرحله دادرسی در برابر تهدیدها و اعمال تالفی از بزه

اعالمیـه   6اساسنامه دیـوان و بنـد (ت) پـارگراف     68در دسترس باشد. در بند الف ماده 

و نیز سالمتی جسـمی   سازمان ملل نیز بر اتخاذ تمهیدات الزم براي حفظ امنیت 1985

  دیدگان و شهود تأکید شده است.   و روحی و همچنین شأن و امور شخصی بزه

دیده به عدالت در مرحله تعقیب هاي ناظر به دسترسی بزه. تضمین1-3- 2- 3

  و تحقیق

تـوان بـه ایـن    دیدگان نیز از رهگذر این مفهوم میدر خصوص رفتار منصفانه با بزه

دیدگان، اگرچه ممکـن  رد دسترسی به عدالت در حوزه حقوق بزهنکته اشاره کرد که کارب
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دیده بـه   است اصطالحی مبهم و نارسا به نظر آید، اما در واقع به معناي توانمندسازي بزه

باشـد.  دیده جامعه در جهت استیفاي حقوق تضییع شـده وي مـی  عنوان یک فرد آسیب

بایست از دسترسی دالت میتوجه به این مطلب ضروري است که اصطالح دسترسی به ع

بایست بـه نظـام عـدالت دسترسـی داشـته      دیدگان می به نظام عدالت تفکیک گردد. بزه

دیدگان هنگام تالش بـراي  باشند و ساختار نظام عدالت باید موانعی را که بسیاري از بزه

ن، شوند با توجه به عواملی همچون فرهنگ، نژاد، زبـا یافتن به نظام با آن روبرو میدست

تحصیالت و سن در نظر بگیرد. به دنبال گزارش جرم بـه پلـیس و کشـف آن تـا صـدور      

گیرد، مرحله تحقیقات مقدماتی نامیـده  کیفرخواست که متعاقب تعقیب جرم صورت می

رسانی دربـاره رونـد   دیده در این مرحله اهمیت فراوان دارد. اطالعسازي بزهشود. آگاهمی

بایست انجـام شـود، مگـر آنکـه رونـد      دیده میاست بزهتحقیقات جنایی در صورت درخو

رو سازد که در این صورت باید از انجام آن پرهیز کرد. تحقیقات را با خطر با مشکل روبه

احضار شاکی به دادسرا و مرجع انتظامی براي اخذ دالیل وي، ابالغ قرار منـع و موقـوفی   

گیـري از ظرفیـت   توان با بهـره تعقیب، دعوت به حضور در جلسه رسیدگی دادسرا را می

دیده به شمار آورد و سازي بزهموجود در مقررات دادرسی کیفري ایران در زمره حق آگاه

دیده را در مرحلـه تحقیقـات مقـدماتی بـه او گوشـزد      ربط موظفند حقوق بزهمراجع ذي

  ).  1392قانون آیین دادرسی کیفري  38نمایند (ماده 

دیــدگان و قربانیــان بنیــادي عـدالت بــراي بـزه   اعالمیــه اصـول  6بنـد الــف مـاده   

بنـدي و رونـد   دیدگان از نقش و قلمـرو خـود، زمـان   سازي بزهاستفاده از قدرت، آگاه سوء

هاي شدید را از جمله ویژه در مورد جرم هایشان بهها و وضعیت پرونده پیشرفت رسیدگی

هـاي قضـایی و   هبایسـت شـیو  دیدگان به رسمیت شناخته که براساس آن مـی  حقوق بزه

دیده  دیدگان را کارآمدتر ساخت. از همین روي، بزهاجرایی در پاسخگویی به نیازهاي بزه

هاي آن  هاي رسیدگی دادگاه و تصمیمهاي جلسه مستحق آن است که از هرگونه ترتیب

  مطلع گردد.

شـدن  رسـانی پـیش از صـدور حکـم و مشـخص     بحث از جبران خسـارت و کمـک  

، شاید از نظر برخی نامأنوس به نظـر آیـد. قـرار تـأمین خواسـته را      وضعیت نهایی پرونده

دیده  گذار براي کمک به بزهتوان یکی از سازوکارهاي حمایتی به شمار آورد که قانونمی

یابی به جبران خسارت در نظر گرفته اسـت. در قـانون    در زمینه تضمین و تسهیل دست

صدور تأمین خواسته توسط بازپرس بـه  امکان  107جدید آیین دادرسی کیفري در ماده 

درخواست شاکی به رسمیت شناخته شده است. توجه به ایـن نکتـه ضـروري اسـت کـه      

صدور قرار تأمین خواسته در مراحل اولیه تعقیب از آن جهـت کـه امکـان اجـراي حکـم      

کند، حائز اهمیت است. در اساسنامه دیوان جبران خسارت را در مراحل بعدي فراهم می
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اساسنامه، شعبه مقدماتی مکلف به جلـب   57ماده  3لمللی کیفري بند هـ پاراگراف ابین

همکاري کشورها در خصوص انجام اقدامات تأمینی به منظور ضبط اموال و بـه ویـژه بـه    

آیـین دادرسـی و ادلّـه نیـز در      99دیدگان شده اسـت. مـاده   منظور حفظ منافع آتی بزه

داده است تا به میل خود یا با تقاضاي دادسـتان یـا    به شعبه مقدماتی اختیار 1پاراگراف 

اند یـا تعهـد کتبـی    دیدگان و نمایندگان قانونی آنان که در خواست غرامت ارائه کردهبزه

اتخاذ تصـمیم نمایـد.    هایی که باید درخواست شود،  اند، در خصوص اقدامبراي آن سپرده

دن تصمیم شعبه مقدماتی در توقیف اثر نموهاي متهم در بیبه منظور پیشگیري از اقدام

اموال، ابالغ این تصمیم ضروري نیست و اصـل بـر عـدم ابـالغ اسـت؛ مگـر آنکـه شـعبه         

هــاي توانــد اثــر بخشــی اقــداممقــدماتی تشــخیص دهــد کــه ابــالغ ایــن تصــمیم نمــی

شده را به مخاطره افکند. در مقررات دادرسی کیفري جدید از آنجا که گذشت  درخواست

ی خصوصی در جرایم قابل گذشت یکی از مواردي اسـت کـه تعقیـب امـر     شاکی یا مدع

دیـده جهـت    تواند ابزار مناسبی براي بـزه نماید، میجزایی و اجراي مجازات را موقوف می

بنـد   81مصالحه با متهم بر جبران خسارت وارده در قبال گذشت متهم باشـد. در مـاده   

ور قـرار تعلیـق تعقیـب، دادسـتان     الف قانون جدید آیین دادرسی کیفري نیز ضمن صـد 

دیده در جهت رفـع ضـرر و زیـان مـادي و معنـوي      متهم را مکلف به ارائه خدمات به بزه

دیده و فـراهم نمـودن تسـهیالت پرداخـت      نماید. همچنین به منظور حفظ حقوق بزهمی

ام االلتـز  الکفاله یا وجـه  خسارات وارده به وي در مراحل بعد ذکر نمود، بحث وثیقه و وجه

قـانون جدیـد دادرسـی کیفـري در هـر حـال نبایـد کمتـر از          219است که بنا بر ماده 

دیده متحمل گردیده است، البته اگـر ایـن خسـارت از طریـق     هایی باشد که بزه خسارت

کنـد. نکتـه مهـم    بیمه قابل جبران باشد، بازپرس با لحاظ مبلغ فوق قرار تأمین صادر می

قـانون اصـالح    16د بسیار جالب است، اینکـه مـاده   دیگر در این خصوص که در نوع خو

قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیـه موتـوري زمینـی در مقابـل      

امکان پرداخت حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را پـس از   1387شخص ثالث مصوب 

ر حکـم  گـر را قبـل از صـدو   دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی توسط بیمـه 

کنـد کـه   فراهم نموده است. تبصره آن نیز در حوادث رانندگی منجر به فـوت مقـرر مـی   

شرکت بیمه در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متـوفی بـدون نیـاز بـه راي     

  تواند دیه و سایر خسارات بدنی را پرداخت نماید. مرجع قضایی می

ه به عدالت در مرحله دادرسی دیدهاي ناظر به دسترسی بزه. تضمین1-4- 2- 3

  و پسا دادرسی

اساسـنامه بخـش مربـوط بـه      43مـاده   6المللی کیفري بنا بـر بنـد   در دیوان بین

شود، با مشورت با دادسرا اقدامات حمـایتی   قربانیان و شهود که در دبیرخانه تأسیس می
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از جمله این دهد. هاي مناسب دیگر براي شهود و قربانیان انجام میو امنیتی و مساعدت

دیدگان جهـت آگـاهی از حقـوق خـود در رونـد      ها، ارائه مشاوره حقوقی به بزه مساعدت

نمــودن ن دادرسـی و ادلـه، مطلـع   آیـی  16مــاده  2دادرسـی اسـت. همچنـین پـاراگراف     

دیدگان از مقررات، ماهیت، وظایف و خـدمات بخـش قربانیـان و شـهود را بـر عهـده        بزه

این بخش قرار داده است. توصیه به شـهود در خصـوص    رئیس دبیرخانه به عنوان رئیس

ویـژه در رابطـه بـا     مندي از مشاوره قانونی به منظور حمایت از حقوق آنها، بـه نحوه بهره

رسانی نسبت به تسـهیالتی کـه   و اطالع 17ماده  2ارائه گواهی به آنان، موضوع پاراگراف 

 16مـاده   1موضـوع پـاراگراف    تواند براي ایفاي مستقیم وظایف آنان ضـروري باشـد،  می

 16مـاده   1برعهده بخش قربانیان و شهود نهاده شده است. همچنین بخش ب پاراگراف 

مساعدت به قربانیان جرم را در خصـوص اخـذ مشـاوره قضـایی و سـازماندهی نماینـده       

  قانونی، از وظایف رئیس دبیرخانه دانسته است.  

دیدگان نیز بزهکـاران را مکلـف کـرده    بزه اعالمیه اصول بنیادي عدالت براي 8پاراگراف 

زدایـی کننـد. ایـن    دیدگان، خانواده یا بستگان آنها خسارت اي منصفانه از بزهاست که به گونه

تواند بازگرداندن مال یـا پرداخـت پـول بـراي آسـیب یـا زیـان واردشـده،         جبران خسارت می

رسانی و تـرمیم  ین خدماتدیدگی حاصل شده است، همچنهایی که در پی بزهپرداخت هزینه

  دیده را در برگیرد. حقوق بزه

دهد که در هر مرحلـه  به شاکی این حق را می 1392قانون دادرسی کیفري  563ماده 

دیده ایـن حـق را    قانون فوق نیز به بزه 14هاي دادرسی را مطالبه کند. ماده از دادرسی، هزینه

  الحصول را مطالبه نماید.   و منافع ممکنهاي مادي و معنوي داده است که تمام ضرر و زیان

المللی کیفري نیـز امکـان جبـران خسـارت از     اساسنامه دیوان بین 75ماده  2ذیل بند 

را لحاظ نموده اسـت. ایـن صـندوق در راسـتاي حفـظ       79طریق صندوق امانی موضوع ماده 

 1شـود (بنـد   مـی ضو ایجـاد  ـع دول عـ ـمیم مجمـها بنا به تصـواده آنـدیدگان و خانمنافع بزه

شـده از طریـق اخـذ     آوريتواند دستور دهد که وجوه و سایر اموال جمع) و دیوان می79ماده 

فه وجـودي چنـین   ـجریمه و یا ضبط آنهـا بـه صـندوق امـانی منتقـل گـردد، در واقـع فلسـ        

دیـده در صـورت عـدم تحقـق آن      هایی، بیشتر فراهم کردن امکان جبران خسارت بزهصندوق

ها را توصیه به گسـترش  دولت 1985اعالمیه اصول بنیادین  13است. پاراگراف  توسط بزهکار

  دیدگان نموده است.  هاي ملی براي پرداخت غرامت به بزهو تقویت صندوق

» الیبطل دم امرء مسـلم «قاعده مهمی که در این ارتباط حائز اهمیت است، قاعده 

الیبطـل دم امـرء   «عبـارت   ١وییاست. بنابر نظر برخی از فقها از جمله مرحوم آقـاي خـ  

  
خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، الجزء الثانی و االربعون، قم، مؤسسه احیاء آثار امام الخویی، الطبعه  .1

 .154، ص. 1428 ،الثالثه
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شود، بنابراین هـر جـا مسـلمانی کشـته     علت حکم است و باعث توسعه حکم می» مسلم

المـال  شود و قاتل وي به هر علت قصاص نشود و دیه هم به هر علت نپردازد، دیه از بیت

  ١گردد.پرداخت می

  هاي ناظر به متهم. تضمین3-2-2

  منزلت متهم هاي ناظر به شأن و. تضمین1- 2- 2- 3

ترین تضـمین بـراي جلـوگیري از تضـییع حقـوق مـتهم و       رسد که مهمبه نظر می

حفظ شأن و منزلت وي، پایبندي به اصل برائت و آثار و لوازم آن است، که متأسـفانه در  

ویژه اگر طـرف دیگـر قضـیه داراي نفـوذ باشـد،       به 2شود؛عمل چندان به آن توجهی نمی

هـاي حمـایتی و   آن محلی از اعراب ندارد. همچنین اعمال برنامهعمالً اصل برائت و لوازم 

دیده و یا شهود و جلوگیري از رویارویی متهم با آنها و عـدم امکـان   تدابیر حفاظتی از بزه

پرسش از ایشان و جرح شهود توسـط مـتهم، بـه صـورت ناخودآگـاه مجرمیـت مـتهم و        

شـود. لـذا   به نقض اصل برائت مـی نماید که منجر  ها متبادر میخطرناکی وي را در ذهن

آیـین دادرسـی کیفـري ایـن تـذکر را داده اسـت کـه         214ماده  2گذار در تبصره قانون

دیده یا شهود نباید منافی حقوق دفاعی متهم باشد. التزام ترتیبات ناظر به حفاظت از بزه

کننده حقوق دفـاعی مـتهم و حفـظ    هاي کیفري خود تضمینبه اصل برائت در رسیدگی

کرامت انسانی وي است؛ حقوقی همچون حـق تفهـیم اتهـام در اولـین سـاعات انتسـاب       

اتهام، حق سکوت، حق برخورداري از وکیل در سراسر فرآیند کیفري، عـدم نیـاز اثبـات    

امی و اطـالع از کلیـه دالیـل    گنـاهی توسـط مـتهم، حـق دسترسـی بـه پرونـده اتهـ        بی

مخفیانه جهت تحصـیل دلیـل و حـق     هاي غیرقانونی وشده، منع توسل به روش تحصیل

اعتراض به قرارها و احکام صادره. از احضار متهم گرفته تا زمان صدور حکـم محکومیـت   

قانون آیین  168بایست مبتنی بر دالیل کافی باشد. ماده  وي، کلیه اقدامات علیه وي می

ي ضمن بیان تکلیف بازپرس در مورد توجه به دالیـل کـافی بـرا    1392دادرسی کیفري 

احضار افراد به عنوان متهم، تخلف از این مقرره را در تبصره موجب محکومیت انتظـامی  

  
  .477ـ  486، صص. 1387قواعد فقه جزایی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  آبادي، احمد،. حاجی ده1

  . براي مطالعه بیشتر در مورد این اصل ر.ك:2

، مجلـه دانشـکده حقـوق و علـوم     »اصل برائت و آثار آن در امور کیفري (مطالعـه تطبیقـی)  «آشوري، محمد،  -

  .1372، مهر 29سیاسی دانشگاه تهران، شماره 

، مجلـه تحقیقـات حقـوقی، دانشـکده حقـوق      »اصل برائت و اقامه دلیل در دعوي کیفـري «چهر، خزانی، منو -

  .1373تا تابستان  1372پاییز ، 14و  13دانشگاه شهید بهشتی، شماره 

 مجتمع آموزش عالینشریه ، »اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفري«ناتري، محمد ابراهیم، شمس -

  .1381 ، پاییز14، شماره قم

  .1387سرمست بناب، باقر، اصل برائت در حقوق کیفري، نشر دادگستر،  -



44  

 

 

م و بزه
ق مته

حقو
ن 

ن میا
تواز

  د 
ي 

ی کیفر
ن دادرس

ن آیی
یده در قانو

1392
 ...

  

شـود. ایـن سـبب    هـا علـت احضـار ذکـر نمـی     دانسته است. متأسفانه در برخی احضاریه

گردد که افراد به صورت غیرمترقبه مواجه با اتهاماتی شوند که آمادگی پاسخ به آنهـا   می

قانون جدید، اگرچه به این مهم اشاره نمـوده، امـا در تبصـره     170را نداشته باشند. ماده 

با آوردن عذرهایی کلی و قابل تفسیر چون حیثیـت اجتمـاعی مـتهم، عفـت یـا امنیـت       

عمومی، مقام قضایی را نسبت به ذکر علت احضار معاف نموده است که جاي انتقاد دارد. 

به عنوان متهم به او تفهیم ضروري است که فردي که به عنوان شاهد احضار شده است، 

قانون مقرر شده است تـا تکلیـف شـاهد نسـبت بـه       213اتهام نشود. این حکم در ماده 

راستگویی به زیان او تمام نشود و در وقت دیگري به عنـوان مـتهم احضـار گـردد، زیـرا      

اش مجـازاتی متوجـه او نیسـت.    متهم تکلیفی به راستگویی ندارد و در قبـال دروغگـویی  

بایست حق دسترسی به پرونده اتهامی خویش را داشته باشـد. لـیکن   متهم می همچنین

بازپرس را مخیر نموده است که چنانچه مطالعه پرونـده را بـا ضـرورت کشـف      191ماده 

حقیقت منافی بداند یا در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، با ذکر دلیـل قـرار عـدم    

متهم یا وکیل او ابالغ شـود و ظـرف سـه روز     دسترسی را صادر نماید، که باید حضور به

 حق اعتراض به آن در دادگاه صالح وجود دارد.

مواظبت در اظهارات، از دیگر حقوقی است که باید توسط بازپرس به مـتهم تـذکر   

قـانون   195این حکم در ماده  1داده شود تا اظهارات ناسنجیده وي به زیانش تمام نشود.

موجب محکومیت انتظامی درجـه   196ز آن به موجب ماده جدید بیان گردیده و تخلف ا

  چهار خواهد بود.

امروزه در بسیاري از کشورهاي جهان نه تنها حـق سـکوت مـتهم و حـق داشـتن      

وکیل محترم شمرده شده است، بلکه پلیس قضایی مکلف است پس از احضـار یـا جلـب    

 را بـه وي اعـالم نمایـد.    متهم عالوه بر استعالم هویت و اعالم صریح اتهام، حقوق مذکور

هرگاه مـتهم تحـت نظـر قـرار گرفـت، ضـابطان       «این قانون  52اضافه بر این، برابر ماده 

نظـر را بـه مـتهم     دادگستري مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شـخص تحـت  

تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وي قرار دهند و رسـید دریافـت و ضـمیمه پرونـده     

آمیـز اسـت یـا او را    ن طرح سئواالتی که نسبت به شخصیت متهم توهینهمچنی». کنند

دهد، از جملـه مـوارد نقـض حقـوق     نسبت به پذیرفتن اتهامات وارده تحت فشار قرار می

قانون جدید، اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات  60متهم است. به همین جهت ماده 

ها  و سئواالت خارج از موضوع اتهام بازجویی کنندهموهن، طرح سئواالت تلقینی یا اغفال

را ممنوع دانسته و اظهارات متهم را در پاسخ به چنین سـئواالتی و همچنـین اظهـاراتی    

  
، »هاي حقوق دفاعی متهمان و امـر بـازجویی درمرحلـه تحقیقـات مقـدماتی      تضمین«زادگان، حسنعلی، . مؤذن1

  .309، ص. 1389، بهار 28پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره 
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که ناشی از اجبار یا اکراه اسـت، فاقـد هرگونـه اعتبـاري تلقـی نمـوده اسـت. همچنـین         

بـارز و آشـکار   هـاي  هاي روحی و جسمی براي تحصیل ادلّـه از نمونـه  استفاده از شکنجه

اي المللی و منطقههاي بینها و کنوانسیونگیري اعالمیهموضع 1نقض حقوق متهم است.

و قوانین داخلی اغلب کشورها در طرد شکنجه و اعمال موهن مؤید این مطلب اسـت. در  

قوق شـهروندي  ـروع و حفـظ حـ  ـهـاي مشـ  رام بـه آزادي ـانون احتـ ـاسی و قـانون اسـق

جه باطل اسـت. ضـمانت اجـراي آن    ـشده که اقرار ناشی از شکن نیز مقرر 1383مصوب 

قانون مجازات اسالمی تعیین گردیده است. هر چند تنظیم این ماده به  578نیز در ماده 

عنوان ضمانت اجراي اعمال شـکنجه و آزار و اذیـت مـتهم، اقـدامی معقـول و پسـندیده       

جه و آزار جسمی اشـاره داشـته و   باشد؛ زیرا فقط به شکناست، اما فاقد جامعیت الزم می

در خصوص اذیت و آزار روحی ساکت و در نتیجـه فاقـد ضـمانت اجـرا اسـت و ایـن در       

هر نوع اذیت » هرگونه شکنجه«قانون اساسی با استعمال واژه  38صورتی است که اصل 

  آزار اعم از جسمی و روحی را مذموم و ممنوع دانسته است.

ترین حقوقی است که باید به دقت له بنیاديمصونیت زندگی خصوصی متهم از جم

ترین مسامحه  چرا که کوچک 2مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستري قرار گیرد؛

هاي اساسی متهم را فراهم آوري ادلّه و کشف جرم موجبات تضییع حقوق و آزاديدر جمع

بازرسی  1392کیفري  قانون آیین دادرسی 55گذار در ماده سازد. به همین دلیل قانونمی

اشخاص و اشیا در جرایم غیرمشهود و نیز ورود به اماکن بسته یا تعطیل و منازل را منوط 

به اجازه موردي مقام قضایی نموده است. این اجازه باید به صورت کتبی بوده و موقع ورود 

تب ). از این رو، ارجاع کلی مرا58(ماده  توسط ضابطان به متصرف محل نشان داده شود

به ضابطان دادگستري، مالزمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افـراد و بازرسـی   

نسبت به آنها نداشته و انجام هریک از مراتب مزبـور مسـتلزم صـدور مجـوز مـوردي در      

چهارچوب قانون از سوي مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامـات قضـایی مربوطـه    

حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسـبت   بوده تا از هرگونه تعرض به

 96آن قانون، جلوگیري شود. برابر ماده  56به موارد مقرر در مجوز موردي صادره، طبق 

انتشار تصویر و سایر مشخصـات مربـوط بـه هویـت مـتهم در کلیـه مراحـل        «این قانون 

نوع است، مگر در مـورد  ها و مراجع انتظامی و قضایی ممتحقیقات مقدماتی توسط رسانه

اشخاص زیر که تنها با درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصاویر و 

یا مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است: الف متهمان به ارتکاب بـه جـرایم عمـدي    

  
  .319یشین، ص. زادگان، حسنعلی، منبع پ. مؤذن1

ان، زمستان ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهر»حق انسان بر حریم خصوصی«. رحمدل، منصور، 2

  .120، ص. 70، شماره 1384
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این قانون که متـواري بـوده و دالیـل کـافی      302موضوع بندهاي الف، ب، پ و ت ماده 

یابی بـه آنـان   اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگري، امکان دست براي توجه

متهمان دستگیرشده که به ارتکـاب چنـد فقـره جـرم نسـبت بـه        ـ  موجود نباشد ...، ب

انـد و تصـویر آنـان بـراي آگـاهی      اشخاص متعدد و نـامعلومی نـزد بـازپرس اقـرار کـرده     

کنترل ». شودوصی توسط آنان، منتشر میدیدگان و طرح شکایت یا اقامه دعواي خص بزه

قانون جدید آیـین دادرسـی کیفـري منـع      150ارتباطات مخابراتی افراد بنابر حکم ماده 

گردیده است. البته در برخی جرایم مهم مثل جرایم علیه امنیت با موافقـت رئـیس کـل    

اسـت.   پـذیر گردیـده  دادگستري استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل این امر امکـان 

تنها در موارد ضروري به تشخیض بازپرس  151کنترل حساب بانکی افراد نیز بنابر ماده 

گـذار مـوارد ضـروري را    و تأئید رئیس کل دادگستري استان میسر است. اي کاش قانون

اسـتفاده از اطالعـات بـانکی     نمود تا این حکم دستاویزي براي سوءنیز تبیین و احصاء می

  افراد نگردد. 

 250تأمین و نظارت قضایی نیز باید مستدل و موجه و با لحاظ شـرایط مـاده    قرار

سازد، لـذا صـدور ایـن    هاي متهم را مخدوش میباشد، زیرا صدور چنین قرارهایی آزادي

بایست با پشتوانه منطقی باشـد.  قرارها اوالً توسط ضابطان قضایی ممنوع است و ثانیاً می

اي برخـوردار اسـت، چراکـه آزادي مـتهم را     سیت ویژهاین امر در بازداشت موقت از حسا

نماید. لذا این قرار اوالً باید مستدل و بالضروره باشد و ثانیـاً دالیـل آن نیـز بـه     نقض می

  متهم تفهیم شود.

یکی دیگر از مسـائلی کـه اهمیـت آن برکسـی پوشـیده نیسـت تسـریع در رونـد         

رد در بازداشـت اسـت، مشـخص    رسیدگی است، تا تکلیف متهمی که در بسیاري از مـوا 

گناهی، حقوقش هرچه کمتر تضییع شود. به همین دلیل است کـه  شود تا در صورت بی

طرفی  مراجع قضایی باید با بی«دارد:  مقرر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري  3ماده 

تـرین مهلـت ممکـن، رسـیدگی و      و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه

شـدن  مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعـث ایجـاد اخـتالل یـا طـوالنی     تصمیم 

نیز تأکید گردیـده اسـت    94در ماده » شود، جلوگیري کنند. فرآیند دادرسی کیفري می

که تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیـل مـانع از   

بـازپرس مکلـف شـده اسـت بـراي جلـوگیري از        95انجام آن نگردد. همچنین در مـاده  

آوري ادلّـه   امحاي آثار و عالئم جرم، اقدامات فوري را به عمل آورد و در تحصیل و جمـع 

  وقوع جرم تأخیر نکند.

بانـک  «نظـر در قالـب    ثبت و ضبط مشخصات و اطالعات مربوط به متهمان تحـت 

مخصـوص و رایانـه    ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتـر » اطالعات سجلّی
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با رعایت مقررات راجع به دادرسـی الکترونیکـی تحـت نظـر دادسـتان هـر شهرسـتان و        

هاي آنها نسبت نظارت الزم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطالع یافتن خانواده

به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتمـاعی  

و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظـر بـا خـانواده و     49آنان، طبق ماده و خانوادگی 

، از 50آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستري به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده 

توانـد  نظر می باشد. شخص تحتمی 1392هاي قانون آیین دادرسی کیفري  دیگر نوآوري

نظـر بـودن     راد خانواده یا آشنایان خـود را از تحـت  وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، اف  به

   خود آگاه کند.

بالفاصله پس از حضور یا جلب مـتهم،  «بازپرس مکلف شده است  189بنا بر ماده 

تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیسـت و چهـار سـاعت از    

ایـن قـانون    98عایت مـاده  نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستري با ر زمان تحت

شـود کـه ضـابط    اگرچه ممکن است گفته شود که چطور می» مبادرت به تحقیق نماید.

ظرف بیست و چهار ساعت بتواند تحت نظر نگه دارد و بازپرس هم موظـف باشـد ظـرف    

بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن بازجویی خود را شروع کند. در پاسخ 

سـاعت در قـانون آیـین دادرسـی      48ید مقنن در جهت کـاهش زمـان   باید گفت که شا

گذار یـا  در راستاي حمایت بیشتر از متهم بوده است. البته سهو قلمِ قانون 1378کیفري 

تواند شـروع تحقیقـات را   باشد و بازپرس هم میاشتباه محاسباتی او هم دور از ذهن نمی

  ساعت دیگر به تأخیر بیندازد. 24

  هاي ناظر به دسترسی متهم به عدالتین. تضم2- 2- 2- 3

آگاهی متهم از ادله اتهام انتسابی و حقوقی چون دسترسی به وکیل براي حمایـت  

مـتهم  «قانون جدید آیین دادرسـی کیفـري    5به همین جهت ماده  1از او ضروري است.

 باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حـق دسترسـی بـه وکیـل و    

دارد: قانون نیز مقـرر مـی   6ماده » مند شود. سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره

دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فراینـد دادرسـی آگـاه    متهم، بزه«

یافتن، از حقوق حق اطالع» شوند و سازوکارهاي رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

صر حاضر است؛ به دیگر سخن ارائه اطالعات براي امکـان اعتـراض بـه    بنیادي افراد در ع

غیرقانونی بودن دستگیري یا بازداشت فرد اساسی است. بنابراین مظنون یا مـتهم پـیش   

از شروع تحقیقات حق دارد بداند چرا و به کدام جرم متهم اسـت. الزمـه دفـاع از اتهـام     

شکایت به عنوان شاکی، علم و آگـاهی   مطروحه علیه شخص به عنوان متهم و یا دفاع از

  
  .312زادگان، حسنعلی، منبع پیشین، ص. . مؤذن1
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 2گر اطالعـات مـورد نیـاز اسـت. بنـد      ـفري و دیـبه اتهام و یا شکایت موضوع پرونده کی

المللی ناظر به این مـورد اسـت کـه مقـرر نمـوده:      اساسنامه دادگاه کیفري بین 67ماده 

  مقـرر شـده،  عالوه بر موارد دیگري در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات بـه مـتهم   «

پذیر شد، مستنداتی را که در اختیار و یا تحت کنترل دادستان باید به محض آنکه امکان

گناهی متهم است و یـا مجرمیـت وي را تخفیـف    خود داشته و معتقد است که مبین بی

به متهم ارائـه دهـد. درصـورت      گذارد،دهد و یا بر اعتبار مستندات بازجویی تأثیر میمی

پرونـده  » ل یا عدم شمول این بند اتخاذ تصـمیم بـا دادگـاه خواهـد بـود.     تردید در شمو

دادستانی براي متهم باید پیش از آغـاز مرحله دادرسی در دادگاه براي متهم افشا شـود.  

الاقل در مرحله اخذ آخرین دفاع از متهم در دادسرا محتویات پرونده و اسـناد و مـدارك   

ظیم مدافعات در اختیار متهم و وکیـل وي قـرار داده   دادستان باید کالً براي بازرسی و تن

اي که در گرفتار ساختن متهم مؤثر باشد، از او پوشیده بمانـد. در   شود و نباید هیچ نکته

  واقع متهم قبل از محاکمه حق دارد از مفاد پرونده به نحو مقتضی اطالع حاصل نماید.

این است که  1392کیفري ترین تحوالت ایجادشده در قانون آیین دادرسی از مهم

درخواسـت  «توانـد  به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظـر قـرار گرفـت، مـی    

را داشته باشد. در این مالقات که نباید پیش از یـک سـاعت بـه    » مالقات با وکیل مدافع

بودن تحقیقات و مذاکرات دقـت شـود و در پایـان    طول بیانجامد، الزم است به محرمانه 

کننده حقوق موکلش باشـد را کتبـاً بـراي درج در    تواند نکاتی که تامینمی وکیل مدافع

اي که شـروع تحـولی رو بـه رشـد را در     ). با وجود این، نکته48پرونده ارائه نماید. (ماده 

» حق همراه داشتن وکیل«نظام کیفري کشور براي جامعه رقم زد، تکلیف ابالغ و تفهیم 

ه تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف بایـد قبـل از   به متهم از سوي بازپرس در مرحل

شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود. به طوري که حتـی، بایـد ایـن حـق در برگـه      

تواند با کسب اطـالع از اتهـام و   احضاریه نیز قید و به متهم ابالغ گردد و وکیل متهم می

اجـراي قـانون الزم بدانـد     دالیل آن، مطالبی را که براي کشف حقیقت و دفاع از متهم یا

  ).  190شود (ماده اظهار کند. این اظهارات در صورت مجلس نوشته می

در تمام امور کیفري، طـرفین  « 1392قانون آیین دادرسی کیفري  346برابر ماده 

توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان می

در غیـر جـرایم   «طبـق تبصـره ایـن مـاده     ». رسیدگی کافی استبراي تشکیل دادگاه و 

توانند حـداکثر دو وکیـل بـه    موضوع صالحیت دادگاه کیفري یک، هر یک از طرفین می

در جرایمـی کـه مجـازات آن    « 347ماده  2همچنین، برابر تبصره » دادگاه معرفی کنند.

در مرحله تحقیقـات  سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل 

و بـه موجـب   » کنـد خاب مـی ـیري انتـ ـیل تسخـ ـمقدماتی ننماید، بازپرس براي وي وک
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در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفـت باشـد،   «آن  3تبصره 

   ».جاري است 191مفاد ماده 

 11/7/1370طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یادشده و بر بطالن حکم صادره بـه عنـوان   

و » وکیل تعیینی«تضمین سلب حق داشتن وکیل تأکید شده است. حق برگزیدن وکیل 

، بیانگر اهمیت نقـش وکیـل در تعیـین    »وکیل تسخیري و معاضدتی«حق داشتن وکیل 

انکار آن در دادرسی منصفانه و مبتنی بـر   ابلسرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیرق

  باشد که در قانون جدید بدان تاکید شده است. عدالت می

همچنین در قانون مقرر شده است که متهم حق مطالبه خسارات ایام بازداشـت را دارد.  

هاي مادي و معنـوي بـر   حضور متهم از آغاز فرآیند کیفري تا پایان آن مستلزم تحمیل هزینه

ست. به طور خاص متهمی که مورد شکنجه قرار گرفته یا به طور اشتباه مـورد بازداشـت   وي ا

بینـی شـده تـا    یک کمیسـیون اسـتانی پـیش    1کند.قرار گرفته است، رنج زیادي را تحمل می

گنـاه شـناخته شـده اسـت، درخواسـت خـود را بـه کمیسـیون بدهـد. وقتـی           متهمی که بی

میسیون باید رأي به جبران خسارت بدهـد و اگـر رأي   درخواست موجه و مطابق قانون بود، ک

قـانون آیـین    258و  257، 255تواند به کمیسیون ملی مراجعـه کنـد (مـواد    ندهد، متهم می

هـاي وارده بـه مـتهم، نقطـه عطفـی در راسـتاي       دادرسی کیفري). توجه به جبـران خسـارت  

  ود.شود که در قوانین سابق جاي آن خالی بحمایت از متهم محسوب می

  

  

  
، 9گسـتري، شـماره   ، مجلـه حقـوقی داد  »گناهجبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بی«. ناصرزاده، هوشنگ، 1

  .99، ص. 1372زمستان 
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  گیرينتیجه

آید، امـا   دیده اگر چه از حیث نظري آسان به نظر میتوازن میان حقوق متهم و بزه

در عمل ایجاد چنین تعادلی دشوار است؛ زیرا اوالً با متهمی روبرو هستیم که هنوز جـرم  

هاي الزم برخوردار گردد و از سوي دیگر او به اثبات نرسیده و لذا باید از حقوق و حمایت

کنـد.  تـر مـی  تفاوتی به حقـوق او مشـکالتش را وخـیم   اي روبرو هستیم که بیدیدهبا بزه

کنـد کـه   نظر از اینکه بزهکار او مشخص گردد یا خیر، ایجاب می دیده صرفشناسایی بزه

نیازهایش برآورده شود و تحت چتر حمایتی نظـام عـدالت کیفـري قـرار گیـرد. بررسـی       

دهـد کـه ایـن نظـام نتوانسـته      ها نشان میاین سال عملکرد عدالت کیفري کالسیک در

دیدگان و متهمان را بـه طـور همزمـان بـه دسـت بیـاورد. رسـیدگی و        است رضایت بزه

اندرکاران عدالت کیفـري و عـدم توجـه بـه     برخوردهاي ماشینی و مکانیکی برخی دست

 کنـد. بنـابراین بهتـر اسـت بـا اتخـاذ      هـاي طـرفین ایـن مشـکل را مضـاعف مـی       دغدغه

رویکردهـاي الغــایی بــه ســمت حــداقلی نمــودن حقــوق کیفــري پــیش رویــم. یکــی از  

راهبردهاي الغاگرایان، رها ساختن جامعه از نهادهایی مثل پلیس و دادگاه است. بسیاري 

گذار بیهوده است و نیازي به طی فرآینـد کیفـري نـدارد.    هاي مدنظر قانون انگاري از جرم

سارتی را اعم از مادي یـا معنـوي وارد نمـوده اسـت و     در بسیاري از موارد فرد متخلف خ

صرفاً باید به جبران آن بپردازد و نیـازي بـه مداخلـه دولـت وجـود نـدارد. جبـران ایـن         

تواند در قالب فرآیندهاي ترمیمی صورت پذیرد؛ رویکردهـایی نظیـر عـدالت     خسارت می

همـراه دارد. رویکـرد   دیده، بزهکار و جامعـه بـه   ترمیمی که دیدگاه جامعی نسبت به بزه

دیـده را  دیده، در واقع نقش بزهمتوازن عدالت ترمیمی در مشارکت همزمان بزهکار و بزه

دیده از طریـق  سازد که نسبت به ترمیم آثار جرم به بزهکند و بزهکار را ملزم میاحیا می

عـدالت   پرداخت خسارت، انجام خدمات اجتماعی و نظایر اینها اقدام نماید. اما اینکه آیـا 

کند، بدون اینکه به متهمان یا بزهکاران یا جامعه آسیب دیدگان کمک میترمیمی به بزه

  بزند جاي بحث دارد.  
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