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Abstract 
Although the traditional purpose of criminal procedure was to provide fair 

safeguards to protect the rights of the accused, but under the influence of 

victimology teachings, social demands were made for the legislature to pay attention 

to the neglected or diminished status of victims in criminal proceedings Which 

eventually led to changes and legal innovations in many developed countries, 

including the United States, to enhance the status of victims. This article tries to 

examine in a descriptive-analytical method whether the domestic legislator in 

writing criminal procedure law like some developed countries, has paid attention to 

the teachings of victimology in improving the status of women victims in the 

proceedings and trying to prevent the aggravation or recurrence of their 

victimization? In response, it should be noted that a critical examination of the 

accused-oriented structure of the Code of Criminal Procedure shows that the 

legislature has not taken effective steps to prevent the aggravation or recurrence of 

victimization in general and victimized women in particular in the proceedings. 

Ignoring the training of trained officers to interact appropriately with women 

victims, welcoming the teachings of scientific victimology in blaming victims, 

especially in sexual violence, or failing to provide special support, including 

specialized women's police stations, or measures to strengthen security can be 

considered as an example of the shortcomings examining in this paper. 
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 چکیده
همایی منفمفانه در راسمتاي حمایمت ا      بینی تضممین گرچه هدف سنتی در آیین دادرسی كیفري پیش

 جایگماه  تما  گرفمت  شمك   اجتمماعی  مطالباتی شناسی،دیدهبزه هايآمو ه تأثیر تحت حقوق متهم بود، اما
كمه در نهایمت بمه     گیرد قرار گذارقانون توجه مورد گذشته ا  بیش كیفري دادرسی فرایند در دیدگانبزه

یافته ا جمله ایاالت متحده براي ارتقاي جایگاه هاي قانونی در بسیاري ا  كشورهاي توسعهتغییر و نوآوري
گمذار  ه آیا قانونتحلیلی بررسی شود ك -دیدگان انجامید. در این نوشتار تالش شد تا به شیوۀ توصیفیبزه

هماي  یافته، توجهی به آممو ه داخلی در نگارش قانون آیین دادرسی كیفري نظیر برخی كشورهاي توسعه
دیده در فرایند دادرسی و تالش براي پیشمگیري ا  تشمدید یما    شناسی در بهبود وضعیت  نان بزهدیدهبزه

ممدار قمانون   ررسی انتقادي سماختار ممتهم  دیدگی آنان داشته است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت بتكرار بزه
دیمدگی افمراد   براي پیشگیري ا  تشدید یما تكمرار بمزه    گذاردهد كه قانونآیین دادرسی كیفري نشان می

تموجهی بمه   طور خاص، در فرایند دادرسی گام مؤثري برنداشمته اسمت. بمی   دیده بهطور كلی و  نان بزهبه
هاي جنسمیتی  دیده، پررنگ بودن برخی نگاهاسب با  نان بزهدیده براي تعام  منپرورش ضابطان آمو ش

ویژه در خشونت جنسی و یما كوتماهی در   دیده بهشناسی علمی در مقفر دانستن بزهدیدههاي بزهو آمو ه
خماطر   هاي تخففی بانوان یا تدابیري براي تقویت امنیتهاي خاص ا جمله كالنتريبینی حمایتپیش
 شده در این نوشتار دانست.هاي بررسیهایی ا  كاستیتوان نمونهكمه را میدیده در جلسۀ محابزه

 

 کلیدی واژگان
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 مقدمه
صول بینی اگرفتن ا  دوران انتقام، به پیش هاي نخست خود در فاصلهآیین دادرسی كیفري در گام

و قواعدي در راستاي تضمین یک دادرسی منففانه نسبت به متهم با رعایت حقوق بنیادین بشري 
شناسی،  مینۀ درک این مطلب فراهم شمد  دیدهپی بزهدر هاي پیوي همت گمارد. با پیدایش نس 

ات، دیده نیز حضور دارد كه غفلت ا  جایگماه، خفوصمی  كه در وقوع جرم، كنشگري دیگر به نام بزه
هاي آن را ناكام تواند هدف ا  مجا ات در پیشگیري ا  تكرار یا تشدید آسیبنیا ها و حقوق وي می

دیمدگان جمرم و   بگذارد. تفویب اعالمیۀ سما مان ملم  بما نمام اصمول بنیمادین عمدالت بمراي بمزه         
همماي انجمممن جهممانی كممه تحممت تممأثیر تممالش 1985كننممدگان ا  قممدرت در سممال اسممتفادهسممو 
هماي  ناممه شناسی و افراد تأثیرگذار در سا مان مل  متحد صورت گرفت و همچنین توصمیه هدیدبزه

دیمده و  شمناختن بمزه  رسممیت  ، همگی ا  یک عزم جهانی در به1980شوراي اروپا در اواسط دهۀ 
هاي حقوقی داخلی نیز ا  آن دهد كه در نظامتوجه به تقویت جایگاه وي در عدالت كیفري خبر می

شناسمی یما هممان    دیدههاي اخیر در موج سوم ا  بزه. در سال(Walklate, 2017: 72)شد  استقبال
دیدگی مورد عنوان عاملی مهم در فرایند بزهشناسی انتقادي، دولت و نظام عدالت كیفري بهدیدهبزه

یت دیدگی هداسا  بودن خود قانون و دولت در فرایند بزهبررسی قرار گرفت تا ذهن به سمت مسئله
دیدگی و ساختارهاي براي كشف روابط میان الگوهاي بزه»شناسان انتقادي معتقدند دیدهگردد. بزه
تر اجتماعی و قدرت، باید ا  حوادث و اتفاقات فردي فراتر رفته، به دنبال كشمف ارتباطمات   گسترده

. .(11: 1394بیگممی، )حسممینی و قممورچی« متقابمم  بممین طبقممۀ اجتممماعی، جنسممیت و نممژاد بممود
شناسان انتقادي معتقدنمد دولتمی كمه بما اقمدامات خمود در سماختارهاي جامعمه ا جملمه          دیدهبزه

ها و نیا هاي افراد را هاي موجود دامن  ده یا تفاوتساختارهاي حقوقی ماهوي و شكلی به نابرابري
 دیدگی شهروندان خود ا جمله  نان سهیم است.گیرد، در بزهدرنظر نمی

اي گونهدیدگی  نان را درک كرده بهنی هوشمندانه حساسیت موضوع بزهامرو ه، جامعۀ جها
: 1387)افتخمار و دیگمران،    هاي بهداشتی جهمان محسموش شمده اسمت    كه این پدیده ا  اولویت

(. ا  این رو، اسناد متعددي بمه مسمئلۀ حمایمت ا   نمان و مبمار ه بما تبعمین و خشمونت         257
دیمدگان  عنموان بمزه  رسمد كمه  نمان بمه    نظمر ممی  بمه . بما وجمود ایمن،    2پرداخته است 1جنسیتی

                                                           
 یادآور تنها جنسی خشونت چراكه شود، استفاده جنسیتی خشونت عبارت ا  است بهتر جنسی خشونت جاي. به1

 محدود غیره و جنسی تجاو  مانند جرایمی به تنها و است فیزیولوژیكی خفوصیات و  یستی بنديدسته نوعی
  نان ساختاري دیدگیستم موضوع به كه است تريگسترده اصطالح جنسیتی خشونت كه درحالی شود؛می
 مختلف هاي مینه در حقوقشان ا  حمایت و آنان بیشتر هرچه خودمختاري ضرورت بر تأكید و جامعه در

 ترجمۀ شناسی،جرم و جرم(. 1385)وایت، رابرت داگالس و هینز، فیونا : نک بیشتر، مطالعۀ براي) دارد اشاره
 (.249-250 صص دوم، چاپ قم، دانشگاه، و حو ه پژوهشگاه انتشارات سلیمی، علی

 در جهانی سند ترینمهم عنوانبه 1979 مفوش  نان علیه تبعین اشكال كلیۀ سا يكنریشه كنوانسیون . در2
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منمد نبموده، رویكمرد    پذیرتر، ا  جایگاه مشخفی در ساختار دادرسی كیفري داخلمی بهمره  آسیب
گویی مؤثرتر به نیا هاي آنان و شناسایی حقوق متمایز بمراي  گذار در پاسخخاصی ا  سوي قانون
عنوان یكی ا  اصول بنیادین در رابر قانون بهگرچه اص  برابري افراد در بشود. آنان مشاهده نمی
هما  ویژه در نظام كیفري پذیرفته شده است، با وجمود ایمن، گماه برخمی ضمرورت     نظام حقوقی به

پمذیري برخمی افمراد جامعمه،     گذار با توجه به باال بمودن ضمریب آسمیب   كند كه قانونایجاش می
   .1یدگی آنها اتخاذ نمایدداي را براي پیشگیري ا  بزهسیاست متمایز و جداگانه

آید، دفاع ا  حقوق متهم بمه ذهمن خطمور    میان میاغلب هرجا سخن ا  دادرسی منففانه به
ها را به سوي تأكید بر حقموق ممتهم و دفماع ا  آن سمامان     كند و بیم تضییع آن، همۀ تالشمی

عنموان  دیمده بمه  زهشود. حال آنكه حقوق بدیدگان به حاشیه رانده میداده، حقوق و نیا هاي بزه
آفرینان دادرسی كیفري نیز نیا مند تضمین و پاسداري قانونی اسمت. شماید فمر     یكی ا  نقش

دیمدگی، دیگمر   دهی نظام عدالت كیفري براي واكنش بمه بمزه  گذار این است كه با سا مانقانون
رد؛ حال و اشاره به حقوق وي و تضمین قانونی آن وجود ندا 2دیدهنیا ي به مشاركت شخص بزه

دیده و انعكماس  آنكه نظام عدالت كیفري پناهگاهی براي شناسایی و رسمیت دادن به جایگاه بزه
دیمدگی  تواند به تشمدید بمزه  صداي وي در جامعه است و هرگونه كاستی در ایفاي این نقش می

 دیدگی دیگر وي منجر گردد.فرد و شاید بزه
دیمده در  ا تأكید بر ضمرورت توجمه بمه حقموق بمزه     اند تا بنگارندگان نوشتار حاضر به دنبال آن

دیده و متهم گام بردارند. البتمه اصم    ترا ي در صیانت ا  حقوق بزهاي ا  همدادرسی، به سوي گونه
دیمده و  ترا ي به معناي یكسان بودن حقوق این دو نیست، بلكه تأكید بمر رسممیت یمافتن بمزه    هم

(. ایمن تأكیمد   142: 1393)رایجیان اصلی،  كیفري است دیده و متهم در دادرسیبرابري جایگاه بزه
رسد؛ چراكمه برخمی   نظر ضروري میها بهترا ي و برابري با توجه به برخی انتقادات در نوشتهبر هم

دیدگان در فرایند دادرسی و تأكید بمر آن بمه تضمعیف حقموق     بیم آن دارند كه سخن ا  حقوق بزه
اصمالح قموانین آیمین     (.Kirchengast & Cassell, 2021: 2)متهمان در ایمن فراینمد منجمر شمود     

                                                                                                                                        
 تبعین»: است شده تعریف گونهاین  نان علیه تبعین نخست مادۀ در آنان ا  حمایت و  نان حقوق حو ۀ
 یا پیامد كه شودمی گفته جنسیت اساس بر محدودیت یا محرومیت یا استثنا تمایز، هرگونه به  نان علیه
 هاي مینه در بنیادي هايآ ادي و بشر حقوق اعمال یا منديبهره شناسایی، لغو یا كردن دارخدشه آن هدف

 و آنان  ناشویی وضعیت ا  گذشته  نان، گذر ا  دیگر  مینۀ هر یا مدنی فرهنگی، اجتماعی، اقتفادي، سیاسی،
 .«باشد مردان و  نان میان تساوي پایۀ بر

 ا  افتراقی حمایت توجیهی دالی (. »1390) فیرو جانی، حسن تبارحاجی. ک.ر ادعا، این دالی  با آشنایی . براي1
 .11-28 صص ،16 ش كیفري، و خفوصی حقوق تحقیقات ،«جنایی علوم هايآمو ه پرتو در پذیرآسیب دیدگانبزه

 عمدالت،  نفمع  بمه  دادرسمی  فراینمد  در دیمدگان بمزه  گسمتردۀ  مشاركت آیا كه دارند تردید همچنان برخی . هرچند2
 .((Baumgartner, 2008: 410 خیر یا باشدمی دیدگانبزه خود حتی و كارآمد و منففانه دادرسی
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و اولویمت مهمم و اساسمی برخمی      1دادرسی كیفري در این راستا ا  اواخر قرن بیسمتم آغما  شمده   
 :Edwards, 2006) دیده عنوان شده استهاي با سا ي نظام عدالت كیفري، تأمین منافع بزهبرنامه

طور كم  و فقمدان   دیدگان بهترا ي نسبت به تمامی بزهم. مطالعۀ قوانین داخلی ا  نبود این ه(969
دهمد. در ایمران، كمانون توجمه آیمین دادرسمی       طور خاص خبر ممی دیدگان  ن بهآن نسبت به بزه
ممدار را دنبمال نكمرده و    دیمده گذار در نگارش آن، سیاستی بمزه ظاهر قانوناست و به كیفري، متهم

نان را كمتر مدنظر قرار داده است. در این نوشتار تالش شمده  دیدگان به ویژۀ  حقوق و نیا هاي بزه
شناسمی  دیمده هماي بمزه  است تا با اشاره به تحوالت اخیر در قوانین دادرسی كیفري متأثر ا  آممو ه 

دیمده در اصمالح و   گویی به برخی نیا هاي خاص  نان بمزه حمایتی، شناسایی برخی حقوق و پاسخ
 كنونی مورد توجه قرار گیرد. تغییر قانون آیین دادرسی كیفري

دیمده،  تالش براي تغییر ساختار كنونی دادرسی كیفري با توجه به حقوق و نیا هاي  نان بزه
دیده و سپس شناسایی حقوق وي ا جمله دیدگیِ بزهشناخته شدن بزهرسمیت نظر مستلزم بهبه

اركت در فرایند دادرسمی و  كردن  مینۀ مشحق برخورداري ا  رفتار محترمانه و منففانه، فراهم
مندي وي ا  دستگاه عدالت كیفري است كمه در ایمن   تأمین امنیت و درنهایت باال بردن رضایت
 نوشتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

 

 دیدهبزه دیدگیِبزه شناختن رسمیتبه. 1
شمناخته  دیدگی وي ا  سوي جامعمه اسمت.   دیده پس ا  وقوع جرم، پذیرش بزهنخستین نیا  بزه

كنمد. بمه  دیمده ا  جامعمه طلمب ممی    ترین حقی است كه بزهعنوان قربانی جرم، ابتداییشدن به
پذیرتر، آنمان را بمه مراجعمه بمه دسمتگاه      دیدگان آسیبویژه بزهدیدگان، بهرسمیت شناختن بزه

عمدالت كیفممري راغممب نممموده، ضمممن كاسممتن ا  رقممم سممیاه جممرم، افممراد را ا  روي آوردن بممه  
دیمدگی دور نگماه   هاي شخفی و یا تبدی  شدن به آماجی مناسب بمراي تكمرار بمزه   گیريمانتقا
كردن و مقفمر نامیمدن وي   تر، سر نش دیدگی وي یا یک گام عقب. در مقاب ، انكار بزه2داردمی

دیدگی خویش، تأثیراتی منفی در این  مینه دارد. چگونگی تعام  دستگاه عدالت كیفمري  در بزه

                                                           
. شد تشكی  «دیدگانبزه براي عدالت دربارۀ جمهوري رئیس ضربت كمیتۀ» امریكا متحدۀ ایاالت در 1982 . در1

 با نهایت در آن هايفعالیت و بود كیفري عدالت نظام فرایند در دیدگانبزه نیا هاي ار یابی نیرو این وظیفۀ
 ینالی، امیرحمزه ) .شد كشور این مختلف ایاالت در كیفري دادرسی آیین قوانین اصالح به پیشنهاد، 68 ارائۀ

 حقوقی، تحقیقات ،«كیفري فرایند در رسانیاطالع و امنیت بر دیدهبزه حق»(. 1391)و مقدسی، محمدباقر 
 .232 ص ،57 ش

دیدگی اول بستگی دارد واكنش وي و جامعه در برابر بزهدیدگی علیه شخص به نوع . میزان خطر تكرار بزه2
نقش پلیس و نظام قضایی در پیشگیري وضعی ا  بزهكاري (. »1396)ناظمی، محمدحسین و صباحی، آرش )

 ( .121، مطالعات راهبردي علوم انسانی و اسالمی، ص « نان
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دهندۀ سماختارهاي كمالن جامعمه ا جملمه باورهماي      ه تا حدودي متأثر ا  ذهنیت شك دیدبا بزه
فرهنگی و اهداف و رهنمودهاي حاكم بر یک فضاي سا مانی در قالب اصول و اهداف حماكم بمر   

عنموان نخسمتین كنشمگران دسمتگاه عمدالت كیفمري در       دادرسی است. ضابطان دادگستري بمه 
دیمده ا   رسمیت شناخته شمدن بمزه  در انتقال این پیام یعنی بهدیده نقش بسزایی برخورد با بزه

دیمدگی در وقموع، تشمدید و یما     سوي جامعه ایفا كرده، با تأثیرگذاري بر مرحلمۀ شناسمایی بمزه   
ترین عنوان یكی ا  مهمتردید، پلیس بهدیدگی افراد جامعه مؤثر خواهند بود. بیپیشگیري ا  بزه

گیمري ایمن تعامم  ایفما     دیدۀ مجرمانه، نقمش مهممی در شمك    گویی به پنهادهاي مسئول پاسخ
ممدار  موفقیت پلیس در اعتمادسا ي و برخورد كرامت (.178: 1397مقدسی و دیگران، ) كندمی
هماي رفتماري ال م بمراي برخمورد منفمفانه و      دیده، مسمتلزم آممو ش و فراگیمري مهمارت    با بزه

 شود.رداخته میدیده است كه در ادامه به آن پمحترمانه با بزه
 

 یرفتار یهامهارت یری. فراگ1. 1
دیده، تعام  مؤثر و مناسب دسمتگاه عمدالت كیفمري بما     شناخته شدن بزهرسمیت شرط بهپیش
دیمدگان،  دیده است. ا  این رو، با توجه به اهمیت چگونگی تعام  ضابطان دادگستري بما بمزه  بزه

 30اطی مناسب، اممري ضمروري اسمت. ممادۀ     هاي ارتبآمو ش آنان در راستاي فراگیري مهارت
هاي آمو شی براي ضابطان دادگستري اشاره كرده و تبفرۀ آن به برگزاري دوره 1392ق.آ.د.ک 
این مماده   2دنبال تبفرۀ به 1398شهریور  6 اجرایی احرا  عنوان ضابط دادگسترينامۀ كه آیین

هماي آمو شمی و   به اهداف این دوره نامهاین آیین 5به تفویب هیئت و یران رسیده است. مادۀ 
هاي آمو شی اشاره دارد. گرچه مورد پمنجم  هاي مورد انتظار ا  این دورهآن به توانمندي 6مادۀ 

هاي رفتاري ا  قبی  رعایت حقوق شهروندي و كرامت نامه، به آمو ش مهارتاین آیین 5ا  مادۀ 
تی نظیمر ارتقماي دانمش حقموقی و     انسانی اشخاص اختفاص یافته است، لكن ا  مطالعمۀ عبمارا  

قضمایی )سمم ( در    ۀممدیریت پرونمد   ۀآمو ش سمامان افزایش سرعت و دقت در امر رسیدگی و 
هاي مورد انتظمار  و توانمندي 5در مادۀ  ورود اطالعات و مكاتبات مكانیزه با مراجع قضایی ۀ مین

مندي وي بهحس رضایتدیده و تقویت صراحت سخنی ا  بزهیک ا  آن بهكه در هیچ 6در مادۀ 
نامۀ اجرایمی آن،  گذار در وضع این ماده و آیینرسد كه هدف قانوننظر نمیمیان نیامده است، به

آممو ش  ». عبمارت  1دیده در راستاي شناسایی و پمذیرش وي اسمت  برقراري تعام  مناسب با بزه

                                                           
بطان دادگسمتري را بما لحماه اهمداف ذیم       هاي آمو ش خاص ضاقضائیه دوره ۀمعاونت منابع انسانی قو -5 ۀماد. 1

كمک به افزایش سمط    -3 توانمندسا ي و افزایش مهارت شغلی -2 ارتقا  دانش حقوقی -1 نماید:طراحی می
 -5 هماي كیفمري  كمک به سمرعت و دقمت در رسمیدگی    -4 كشف جرم در نظام دادرسی كیفري ۀكیفی مرحل

 ۀآممو ش سمامان   -6 روندي و كراممت انسمانی اشمخاص   هاي رفتاري ا  قبی  رعایت حقموق شمه  آمو ش مهارت
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شمناختی قمانون  یدهدهاي بزهبه نظر ا  دغدغه« منظور رعایت حقوق شهرونديمهارت رفتاري به
كند. ممادۀ  ق.آ.د.ک چنین فرضی را تقویت نمی 7تر به مادۀ گذار حكایت دارد، اما نگاهی عمیق

قمانون  »این قانون بر لزوم رعایت حقوق شهروندي در تمام مراح  دادرسی كیفري با توجه به  7
رد، قمانونی  تأكید دا« 15/2/1382هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مفوش احترام به آ ادي

شمناختی  دیمده هاي بمزه كنندۀ دغدغهمدار، با گوكه به شكلی آشكار، یكسویه و متهم ماده 15با 
دیده و پاسخی توأم گذار در وضع این مواد، اندیشۀ شناسایی بزهرسد كه قانوننظر نمینیست. به

موجود دربرگیرنمدۀ  توان گفت اطالق با همدردي را در تعام  با ضابطان در سر داشته است. می
مدار به سممت یمک   دیده، هر دو، است؛ اما در راستاي حركت ا  فرایند دادرسی متهممتهم و بزه
دیمده و  پذیري مانند  نان، تفری  به لفظ بمزه دیدگان آسیبویژه نسبت به بزهترا  بهدادرسی هم

در همین راسمتا در   ت.تر اسدیده در این تعام  شایستهبینی برخی نیا هاي خاص  نان بزهپیش
آمده اسمت كمه ممأموران بایمد آممو ش       1985هاي شوراي اروپا مفوش كمیتۀ سران نامهتوصیه

بخمش و تموأم بما هممدلی رفتمار نماینمد       اي سمودمند، اطمینمان  دیدگان به شیوهببینند تا با بزه
(Walklate & Mawby, 2002: 100.) بمه بیمان    دیدگان بریتانیما كمه  در فف  سوم ا  منشور بزه

بمراي ار یمابی رفتمار ضمابطان و      بما بینی  نموعی استانداردهاي خدمات عدالت كیفري پرداخته، 
دیمده  هاي آن این است كه آیا بمزه كاركنان دستگاه عدالت كیفري وجود دارد كه یكی ا  پرسش

 (.Walklate & Mawby, 2002: 104)ا  سوي پلیس، احساس همدلی و همدردي كرده است 
 

 یدادرس بر حاکم اهداف و ولاص. 2. 1
تردید بر عملكمرد كاركنمان آن سما مان تأثیرگمذار خواهمد بمود.       اهداف قانونی و سا مانی نیز بی

بمه بیمان اصمول حماكم بمر دادرسمی        92قانون آیین دادرسی كیفري  6تا  1گذار در مواد قانون
صول و ترسیم سمت و . فایدۀ ذكر اصول راهبردي در یک قانون، شناساندن این ا1پرداخته است

                                                                                                                                        
ا  طریمق   -6 ۀماد .ورود اطالعات و مكاتبات مكانیزه با مراجع قضایی ۀقضایی )سم ( در  مین ۀمدیریت پروند

شمناخت   -1   گردنمد: ئهاي ال م ا جمله موارد  یر ناآموختگان باید به تواناییهاي آمو شی مربوط، دانشدوره
شمناخت موضموعات مربموط بمه صمالحیت و تشمكیالت        -2 ساسی حقموق كیفمري مماهوي   موضوعات مهم و ا

تشخیص نموع وظمایف و    -4 تفكیک جرایم مشهود ا  غیرمشهود ۀتوانایی تشخیص نحو -3ي هاي كیفرسا مان
هماي كیفمري و ممدنی ناشمی ا      توانایی تشمخیص مسمئولیت   -5 مشهود اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیر

 توانایی و شناخت ال م جهت همكاري و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور كیفمري  -6 بار ضابطاناعمال  یان
 .اثباتی جرم و آثار آن ۀشناخت ادل -7

ایران بود،  1291م كه الگوي قانون آیین دادرسی كیفري 1808. در قانون آیین دادرسی كیفري فرانسه مفوش 1
طی آخرین اصالحات این قانون در راستاي دادرسی وجود نداشت.  حاكم برففلی جداگانه براي اصول كلی 

دیده، اصول حاكم بر دادرسی در مادۀ مقدماتی این قانون مشتم  تحكیم حمایت ا  فر  برائت و حقوق بزه
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گذار در عبمارت  سوي كلی آن قانون و راهنمایی قضات در تفسیر و اجراي آن است. گرچه قانون
دیده و جامعه، هر سه در كنار همم یماد   پایانی مادۀ نخست این قانون، ا  رعایت حقوق متهم، بزه

اهی دارد كمه ممتهم   كرده است، اما نگاهی اجمالی به تمامیت این قانون حكایت ا  غلبۀ كام  نگ
 دهد.را در كانون توجه خود قرار می

این قانون در بیان یكی ا  اصول حاكم بر دادرسی كیفري پس ا  بیان لمزوم مسمتند    2مادۀ 
دارد كه در قواعمد دادرسمی بایمد    بودن دادرسی به قانون و تضمین حقوق طرفین دعوا مقرر می

تكماش جمرایم مشمابه تحمت تعقیمب قمرار       اشخاصی كه در شرایط مساوي به سبب ار»نسبت به 
، به صورت یكسان اعمال شود. گرچه در این ماده به تضممین حقموق طمرفین اشماره     «گیرندمی

شود؛ حال آنكمه در پرتمو   دیدۀ در آن دیده نمیشده است، اما سخنی ا  توا ن حقوق متهم و بزه
تمرا ي  یده، بلكه در پی تحقق همم ددنبال تضمین حقوق بزهتنها بهشناختی نهدیدههاي بزهآمو ه

ترا ي، عبارت پایانی این گذار در اشاره به هم. گذشته ا  غفلت قانون1حقوق وي با متهم باید بود
گذار در بیان اص  برابري افراد در مقاب  قمانون  دهد كه قانونماده در اشاره به متهمان نشان می

دیمدگان بمر   آنكه بیم تبعین نسبت بمه بمزه   نیز تنها دغدغۀ متهمان را در سر داشته است، حال
حسب جنسیت یا موقعیت آنان نیز وجود دارد؛ براي نمونه ا آنجا كه خشمونت، مفهمومی صمرفا     

هاي فرهنگمی نقمش تأثیرگمذاري در تعریمف و تعیمین مفمادیق آن دارنمد        حقوقی نبوده، مؤلفه
ت خمانگی، امكمان انكمار یما     (؛ در جرایمی نظیر خشون570: 1398آبادي، لو و سكوتی علی)غالم

دیدگی  نان وجود دارد. چنانچه باورهماي فرهنگمی حماكم بمر     هاي بزهجدي نگرفتن برخی گونه
یک جامعه تمای  چندانی به شناسایی خشونت  نان در صورت وقوع ا  ناحیۀ افراد آشنا نداشته 

را دربر گیمرد، بمیم    ننده یا دامنۀ محدودي براي آن تعریف نشده باشد كه همۀ رفتارهاي آسیب
تمر شمده،   هماي جنسمیتی آنمان پررنمگ    عدول ا  اص  برابري افراد در برابر قانون فارغ ا  تفماوت 

 شود.دیده، بیش ا  پیش مطرح میضرورت توجه به جایگاه  نان بزه
با وجود چنین ضرورتی، فقدان چنین رویكردي در دادرسی كیفمري ایمران كمامال  مشمهود      

آن مشماهده   42اي را نسبت به  نان مانند ممادۀ  گاه معدود احكام جداگانهتوان است. گرچه می
ا  سموي   كرد كه در آن مقرر گردیمده اسمت، بما جویی و تحقیقمات ا   نمان در صمورت امكمان       

دیدۀ  ن صورت گیرد، لكن با توجمه بمه ممواد قبم  و بعمد ایمن مماده و عبمارت         ضابطان آمو ش

                                                                                                                                        
این قانون  6تا  1در مواد  92بر سه بند راه یافته كه منبع و الگوي اصول كلی قانون آیین دادرسی كیفري 

(. تقریرات درس آیین دادرسی كیفري، مقطع دكتراي حقوق كیفري و 1395)خالقی، علی ) بوده است
 شناسی، دانشگاه تهران(.جرم

دیده مقرر ترا ي حقوق متهم و بزهبند نخست ا  مادۀ مقدماتی قانون آیین دادرسی كیفري فرانسه در تحقق هم .1
 «.توا ن میان حقوق طرفین را حفظ كند د ودادرسی كیفري باید منففانه و ترافعی باش»داشته است: 
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، این ماده صرفا  ناظر بر متهمان  ن بوده نمه  1دانانحقوقمندرج در آن و نظر برخی « با جویی»
ویژه در جمرایم جنسمی   دیده بهحال آنكه اتخاذ چنین رویكردي نسبت به  نان بزه ؛دیده نان بزه

 .  2رسدنظر میضروري به
ق.آ.د.ک مشماهده   3تموان در ممادۀ   نمونۀ دیگر ا  اهداف قانونی و سا مانی تأثیرگذار را ممی 

طرفی مراجع قضایی در رسیدگی بمه اتهمام انتسمابی تأكیمد شمده      در ماده بر لزوم بیكرد. در ص
هماي  كارگیري نیروهایی كه به دلی  ویژگمی است. ضروري است نظام عدالت كیفري عالوه بر به

طرفی هستند با انجام تغییراتمی سماختاري ا جملمه المزام بمه حضمور       شخفیتی، واجد وصف بی
 طرفی گام بردارد.  ها در راستاي تضمین این بیقضات  ن در برخی پرونده

رغبتی قضات به محكوم نمودن متهممان  دیده، بیمثال دیگري ا  بیم تضییع حقوق  نان بزه
 ناي به عنف است كه در راستاي سیاست كیفرگریزي و عدم اجمراي حمدود بما سمختگیري در     

بات قضایی  ناي به عنف با توجمه  سا د. این درحالی است كه در اثاثبات جرم خود را نمایان می
نسبت به سایر جرایم مستوجب حدّ باید ا  نظام دیگمري   الناسی آنتر بودن جنبۀ حقبه پررنگ

جز آنچه كه براي اثبات اعمال منافی عفت توأم با تراضی )مانند  نماي مطماوعی( حماكم اسمت،     
توان با اسمتناد بمه   ست و نمی. در  ناي به عنف پاي تعدّي به حقوق افراد در میان ا3پیروي كرد

گیمري در اثبمات و تخفیمف و    پوشی در سایر جرایم جنسی، بنما را بمر سمخت   همان سیاست بزه
در بیمان مجما ات    224گذار در مادۀ (. قانون103: 1396مسامحه در كیفردهی گذاشت )آقابابا، 

تعریف قانونی و فقهی ا   ناي به عنف تعریفی ا  عنف ارائه نداده است. برخی با استناد به فقدان 
(، آن 128: 1397عنف، مالحظات عرفی را در این تعریف معتبر دانسته )شیداییان و شیداییان، 

. حمال آنكمه برخمی    1داننمد به برقراري رابطمۀ جنسمی ممی    4را معادل همان عدم رضایت شخص

                                                           
منظور رعایت جوانب شرعی در تحقیقات و دیدۀ  ن بهبا جویی و تحقیقات ا   نان ا  سوي ضابطان آمو ش .1

ها در قانون آیین نكته(. »1396در ارائۀ توضیحات است )خالقی، علی )« متهم»اعطاي آ ادي بیشتر به 
 (.73و پژوهشهاي حقوقی شهر دانش، ص ، مؤسسۀ مطالعات «دادرسی كیفري

كار رفتن دو عبارت با جویی و تحقیق در كنار هم چنین استنباط كنند كه امر با جویی گرچه شاید برخی با به. 2
كه در آن عبارت تحقیق ا  متهم  119دیده است، اما موادي نظیر مادۀ ناظر بر متهم و تحقیق ناظر بر بزه

 ین استنباطی نیست.كار رفته است، مؤید چنبه
. برخی ا  همین رو معتقدند براي تفكیک ادلۀ اثبات این دو جرم ا  یكدیگر بهتر است به جاي عبارت  ناي به 3

عنف ا  عبارت تجاو  به عنف سخن گفت و براي اثبات جرم اخیر به ادلۀ عمومی اثبات ا جمله علم قاضی و 
(. 1390پور، محمدهادي ).ک. توجهی، عبدالعلی و توك هاي جدید روي آورد )براي مطالعۀ بیشتر، رشیوه
 (. 34، پژوهشنامۀ حقوق اسالمی، ش «وجوه تمایز  نا و تجاو  به عنف با تأكید بر شیوۀ اثبات»

ترین بار معنایی كه واژۀ تجاو  به همراه دارد، عنفر نارضایتی فرد مورد تجاو  است؛ گرچه در ابتدا واژۀ اصلی .4
آبادي، دهكند اما در واقع، تنها منحفر به قهر و غلبه نیست )حاجیقهر را به ذهن متبادر میتجاو  اجبار و 

، پژوهشنامۀ «انگاري تجاو  جنسی با رویكردي به فقه امامیهبررسی مبناي ضرر در جرم(. »1392احمد )



 149  ..دیده در قانون آیین دادرسی.بررسی جایگاه زنان بزه

اعممال   عبارت عنف در حقوق را معادل عدم رضایت ندانسمته، آن را منحفمر بمه قهمر و غلبمه و     
(. به فر  آنكه شرط تحقق  ناي به عنف را فقدان رضمایت  41: 395)اكرمی،  دانندخشونت می

دیمده و  بدانیم، در آراي متعدد دیده شده است كه قضات صرف احرا  رابطمۀ دوسمتی بمین بمزه    
. در آراي دیگمري  2انمد  ناي به عنف و در واقع رضایت به  نما دانسمته  متهم را مانع ا  تحقق بزه 

حتی با تفری  به فقدان رضایت در رأي، با  هم رغبتی به محكومیت ممتهم بمه جمرم  نماي بمه      
رسممیت شمناختن   . درحالی كه قوانین كشمورهایی نظیمر انگلسمتان بما بمه     3شودعنف دیده نمی

خودمختاري  نان بر تمامیت جسمانی خویش، حتی وجود رابطۀ  وجیت را بمه معنماي رضمایت    
طۀ جنسی ندانسته، رابطۀ جنسی بدون رضایت  وجمه را تحمت عنموان    همیشگی به برقراري راب
اند، ولی قضات ایران، گاه صمرف رابطمۀ دوسمتی را رضمایت بمه      انگاري كردهتجاو   ناشویی جرم

كنند. گرچه مفال  متعددي متوجۀ سیاسمت كیفر دایمی   انجام هرگونه عم  جنسی قلمداد می
اي است كه اگر ا  طمرح دعمواي  نماي بمه     دیده، بزهاست، اما آن سوي دیگر اتهام  ناي به عنف

 عنف موفق با نگردد، باید برچسب  ناي مطاوعی را بپذیرد.
مقرر داشته است فراینمد   3گذار در بیان یكی دیگر ا  اصول دادرسی منففانه در مادۀ قانون

اطالمۀ   ترین مهلت ممكن صورت گرفتمه، ا  اطالمۀ دادرسمی پرهیمز شمود.     دادرسی باید در كوتاه
خوردن امنیت روانی متهم و دلسمردي و نومیمدي جامعمه ا     دادرسی گذشته ا  آنكه سبب برهم

دیمده شمده،   گردد، سبب اتالف وقمت و هزینمه در مراجعمات مكمرر بمزه     نظام عدالت كیفري می
گذار سا د. ا  این رو، گرچه تالش قانوندار میدرنهایت كارآمدي دستگاه قضا را نزد آنان خدشه

تر شدن دادرسی قاب  تقدیر است، اما این ماده به دور ا  انتقاد نیسمت. انتظمار   تأكید بر كوتاه در
ها و حتی خود قوۀ قضاییه ا  كاركنان آن براي رسیدگی پرشتاش، در شرایط وجود مردم و رسانه

 دعاوي متعدد و كمبود نیروي انسانی، فشار شغلی مضاعفی را بمر افمراد وارد كمرده، بمر كیفیمت     

                                                                                                                                        
  (.39، ص 2حقوق كیفري، ش 

نباید حتما »اظهار داشته است:  34/86دۀ اصراري ردیف اهلل مفید، رئیس دیوان عالی كشور، در جلسۀ پرونآیت. 1
كاري مرتكبِ عم  قبی  شوند. امام خمینی در دست و پاي كسی را ببندند و سرو صدایش بلند شود و با كتک

)شیداییان، مهدي و شیداییان، « عنف همان عدم رضاست، یعنی همان كراهت است»فرماید: تحریرالوسیله می
 (.129 ینب، همان، ص 

دیوان عالی كشور،  30صادره ا  شعبۀ  19/7/93مورخ  9309970908600170هاي شمارۀ ر.ک. دادنامه .2
 9309970909200253دیوان عالی كشور،  7صادره ا  شعبۀ  26/7/93مورخ  9309970909200226

 دیوان عالی كشور.  7صادره ا  شعبۀ  10/8/93مورخ 
 شمارۀ دادنامۀ و كشور عالی دیوان 7 شعبۀ 18/9/93 مورخ 9309970909200294 شمارۀ دادنامۀ موجب. به3

 عنف به  ناي تحقق ا  مانع متهم و شاكیه دوستی رابطۀ سابقۀ 29/9/93 مورخ 9309970909200314
 این موجببه. است مهرالمث  و البكارهارش مستحق وي  نا، به شاكیه واقعی رضایت عدم احرا  با لكن است،
 .نیست عنف به  ناي جرم مثبِت نیز دیدهبزه واقعی رضایت دمع اثبات حتی رأي
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رسیدگی و نوع برخورد با طرفین دعوا تأثیر خواهد گذاشت. برخی بمرو  خشمونت در رفتارهماي    
)غالمی و دیگران،  دانندسا مانی ا جمله انتظارات جامعه میپلیس را ناشی ا  همین عوام  برون

. پلیس و دستگاه قضا در مواجهه با حجم باالي كمار ا  یمک سمو و كمبمود وقمت و      .(32: 1396
بنمدي  انسانی و فشار سا مانی براي تسریع در رسیدگی ا  سوي دیگر، ناگزیر بمه تقسمیم  نیروي 
شوند كه با توجمه بمه ذهنیمت خمویش و باورهماي حماكم،       ها و نادیده گرفتن مواردي میپرونده
. انتظار جامعمه بمراي پیگیمري سمریع دسمتگاه عمدالت، اممري بجما و         1دگرداهمیت تلقی میكم

هاي متناوش و صحی  ا  روند كار هم بمه ایمن انتظمار    رسانیتوان با اطالعمتعارف است، لكن می
معقول پاسخ داد و هم ا  تحمی  فشار شغلی نامتعارف بر نیروهاي پلیس اجتناش كرد. بمه نظمر   

یما شمق    2كنوانسیون حقوق بشمر  6المللی نظیر مادۀ بهتر است با الهام ا  سایر اسناد قانونی بین
دانمان  به پیشنهاد برخی حقوق 3المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین 14 مادۀ 3ا  بند « ج»

رسیدگی به اتهمام در  »ا  عبارت « ترین مهلت ممكنرسیدگی به اتهام در كوتاه»به جاي عبارت 
 (.29: 1396)خالقی،  استفاده شود« مدت معقول

 

 یدادرس ندیفرا در دهیدبزه مشارکت یبرا یسازنهیزم. 2

سما  احقماق حقموق آنمان،     شمرط و  مینمه  عنوان پیشدیده بهكیفري، مشاركت بزهدر رسیدگی 
گمذار بایمد  مینمۀ مشماركت و     قانون(. ا  این رو، 774: 1394اهمیت شایانی دارد )لع  علیزاده، 

دیده در فرایند دادرسی را فراهم آورد. در فرایند دادرسی كیفري بمه  نمان   آفرینی مؤثر بزهنقش
هماي دسمتگاه عمدالت    دنمده كنندۀ شكایت كه چمرخ عنوان اعالمیشتر مواقع تنها بهدیده در ببزه

 شود و پس ا  آن به دست فراموشمی سمپرده  اندا د، توجه میراه میكیفري در تعقیب جرم را به
هاي جنسمی بهتمرین موقعیمت را بمراي     دیدگیویژه در بزهدیده بهشوند؛ درحالی كه  نان بزهمی

هاي مختلف رویداد به مقام تحقیق، تعقیب و دادگاه دارد. ا  این در خفوص جنبهارائۀ اطالعات 
دیده ا  نقش شاهد و تماشاگر دادرسی خارج شده، نقش فعالی را در این فرایند ایفما  رو، باید بزه
دیمده مسمتلزم فمراهم كمردن     (. مشاركت ممؤثر بمزه  213: 1397االسالمی و شاهیده، كند )شیخ

 شود.ادامه به آن اشاره می بستري است كه در

                                                           
 دیدهبزه براي دفعات به اسیدپاشی ا  قب  مجرم كه شودمی مشاهده نوابهرامی آمنه اسیدپاشی پروندۀ در .1

 داشته اعالم و گرفته نادیده را دیدهبزه مراجعات پلیس لكن است، نموده تهدید را او و كرده ایجاد مزاحمت
 مرا وقت هر بروم گفته است: پاسخ در دیدهبزه. بیا داد رخ جرمی وقت هر برو است، نشده واقع جرمی و هن

)پورشكیبایی، پریوش و  كنندمی شكایت اتخانواده بلی، اند:داده پاسخ آنها و كنم، شكایت بیایم كشت
 .(50 ص ،1 ش جنایی، و اطالعاتی هايپژوهش ،«اسیدپاشی ا  وضعی پیشگیري»(. 1396)جهانی، بهزاد 

 ترین  مان معقول استفاده شده است.ترین مدت ا  سریعجاي عبارت كوتاه. در این ماده به2
 در این بند بر لزوم دادرسی بدون تأخیر غیرموجه تأكید شده است. .3
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  دهیدبزه ینیآفرنقش قواعد. 1. 2
گذار به تففی  در قانون آیین دادرسی كیفمري قواعمد حماكم بمر حضمور ممتهم در       گرچه قانون

تما شمیوۀ    فرایند دادرسی ا  نحوۀ ورود )احضار و جلب(، برخورد با ممتهم )تحقیمق و بما جویی(   
كمم ممواد منسمجم و    كرده اسمت، امما ففم  یما دسمت      محاكمه و اجراي حكم علیه وي را بیان

دیمده در  آفرینمی بمزه  مشخفی در قانون آیین دادرسی كیفري در خفوص قواعد حاكم بر نقمش 
بایست ایمن قواعمد را ا  میمان انمدک ممواد پراكنمده موجمود        ورد و میخچشم نمیاین فرایند به
 استخراج كرد. 
نخست، نیا مند آن است كه تعریفمی قمانونی ا     دیده در فرایند دادرسی در گاممشاركت بزه

این قانون، موضموع شناسمایی    10دیده در مادۀ دیده بشود. گرچه به نظر تعریف قانونی ا  بزهبزه
شاكی در هر پرونده را ح  كرده، اما گاه با ابهاماتی در شناسمایی شماكی روبمرو هسمتیم. بمراي      

نجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ا»دارد: این قانون مقرر می 102نمونه، مادۀ 
ممنوع است ... مگر در مواردي كه جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا داراي شماكی یما بمه    

دیمده  هممین قمانون، شماكی منحفمر بمه بمزه       10؛ برگرفته ا  مادۀ «یافته باشد...عنف یا سا مان
اي وجود ندارد. امما برخمی   دیدهت بدون عنف، بزهمستقیم بوده، بنابراین در مورد عم  منافی عف

شمود، طمرح   با این استدالل كه شوهر ا  عم  منافی عفت همسر خود دچار آسیب حیثیتی ممی 
(؛ درحالی كه چنین حقی را براي  نمان كمه   84: 1395دانند )شعیب، شكایت ا  آنان را وارد می

شناسمند. ابهمام   رسمیت نممی ند، بهشودیدگی عاطفی میبه دلی  خیانت همسران خود دچار بزه
در تعیین مفداق شاكی در این ماده، سبب صدور آراي مختلفی در پذیرش یا رد شكایت شوهر 

پوشمی و منمع اشماعۀ فحشما و محدودسما ي      رسد با توجه به سیاست بمزه نظر میگردیده كه به
شكایت شموهر در ایمن    بایست نسبت به رفع آن اقدام شده، ا  پذیرشتحقیق در این موارد، می
 خفوص امتناع گردد.

برانگیمز در عنموان ففم  ششمم ا  ایمن      توجهی یا شاید سهو قلم تأمم  گذار در یک بیقانون
دیده حتی قانون ا  احضار و تحقیق ا  متهم، شهود و مطلع سخن آورده و بدون ذكري ا  نام بزه

ه است. گرچه در ذی  این عنوان جایگاهی در حد شاهد یا مطلع جرم نیز براي وي درنظر نگرفت
)متمرجم قابم  وثموق     200)تحقیق غیرعلنی و انفرادي ا  شاكی(، مادۀ  192مواردي نظیر مادۀ 

دیدۀ ناشنوا یا فاقد قدرت تكلم( حماكی ا   )توجه به بزه 201 بان( و مادۀ براي شاكی غیر فارسی
ام وي در عنموان ففم  در   دیده در این فرایند اسمت؛ لكمن چنمین غفلتمی در ذكمر نم      حضور بزه

بینمی آداش و قواعمد خماص    ظاهر ا  عمدم پمیش  دیده، بهبرداشتن به سمت تقویت جایگاه بزهگام
 دهد.دیده در فرایند دادرسی خبر مینسبت به بزه
گمذار در  بیان آداش و ترتیب تحقیمق ا  ممتهم در ممواد متعمدد، بما سمكوت قمانون       برخالف 
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این قمانون، اجبمار،    60رو هستیم. براي نمونه در مادۀ دیده روبهبینی همین قواعد براي بزهپیش
كننمده و سمؤاالت خمارج ا     اكراه یا استفاده ا  كلمات موهن و طرح سمؤاالت تلقینمی یما اغفمال    

موضوع اتهام نسبت به متهم ممنوع شده، حال آنكه احتمال برو  چنمین رفتارهمایی نسمبت بمه     
در مواردي نظیر جرایم جنسی كه گاه به دلی  برخی باورهماي  ویژه  نان دیده بعید نیست؛ بهبزه

گیرند. نباید به مرجع دیده شمرده شوند در جایگاه متهم قرار مینادرست رایج، بیش ا  آنكه بزه
ممورد در  نمدگی خفوصمی    قضایی اجا ه داده شود تا با سؤاالت غیرممرتبط بمه كنجكماوي بمی    

ي شود یا با طرح سؤاالت تلقینی سمبب انقمالش دعموا    دیده پرداخته، موجب آ ردگی خاطر وبزه
هاي جرایم جنسمی، مرجمع   دیده به متهم تبدی  كند. براي نمونه در پروندهشده، او را ا  یک بزه

گونه كه اشاره شد براي اثبات رابطۀ دوستی و محكوم نكردن متهم بمه عمم    تواند آنقضایی می
كمار رفمتن عبمارات    ویمژه آنكمه بمه   ت روي بیاورد؛ بهگونه سؤاالمنافی عفت به عنف، به طرح این

دار دیده كراممت خمویش را خدشمه   موهن ا  سوي مراجع قضایی در جرایم جنسی كه در آن بزه
 نماید.تر ساخته، ضرورت منع آن را آشكارتر میدیدگی وي را پررنگبیند، بزهشده می
حق سكوت اشماره كمرده، امما در     به یكی دیگر ا  حقوق متهم یعنی 196گذار در مادۀ قانون

میمان نیماورده اسمت. گرچمه در اداممه بمه نیما  اساسمی         دیده سخنی بهمقاب  ا  حق سكوت بزه
اما گماه   شود،دیده به شنیده شدن و داشتن فرصتی براي بیان احساسات و اظهارات اشاره میبزه

دیمده را  كشمف جمرم، بمزه   دارد. مرجع قضایی نبایمد بمه بهانمۀ    برخی عوام  او را به سكوت وامی
دیمدگیِ نخسمتین   مجبور به سخن گفتن و مرور خاطراتی كند كه شاید یادآوري آن ا  وقوع بزه

تواند با شناسایی موانع موجود و تالش براي رفمع آن،  تر است. مرجع قضایی میتر و دردناکتلخ
فشمار و اجبماري    گونمه وي را به همكاري در كشف جرم ترغیب نماید و در ایمن راه نبایمد همیچ   

 دیده باشد.متوجۀ بزه
كنندۀ صرف جمرم،  دیده به یک تماشاچی یا اعالمدر ادامه باید گفت محدود نشدن نقش بزه

شمدن   محدود به تحقیق ا  وي و مرحلۀ كشف جمرم نبموده، بلكمه بایمد فرصمتی بمراي شمنیده       
حساسمیت اممر بمه    دیده در خفوص آثار ناشی ا  جمرم فمراهم گمردد.    اظهارات و احساسات بزه

اجما ه  »دیدگان مقمرر گردیمد:   اعالمیۀ اصول بنیادي عدالت براي بزه 6اي است كه در بند اندا ه
هماي حقموقی فرصمتی    در اغلب نظمام ...«. هاي قربانیان بیان گردد داده شود كه نظرات و نگرانی

 1ه دربارۀ آثار جرمدیدبینی شده و بر اساس آن گزارشی با عنوان اظهارات بزهبراي این امر پیش
گردد. در اواخر دهمۀ  اش تهیه شده و در دادگاه ارائه میدیدگیبا هدف بیان احساسات فرد ا  بزه

گروه یک رویداد مهم و تأثیرگذار بر نظام عدالت كیفري انگلستان، تشكی  گروهی به نام  1960
طلبمان نظمام عمدالت    بود. این گروه متشك  ا  نخسمتین اصمالح   2مجرمان بریستول -دیدگانبزه

                                                           
1. victim impact statements (VIS) 
2. Bristol victims-offenders group 
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دادند. آنها معتقد بودند اصالح مؤثر نظام عمدالت كیفمري   دیدگان گوش میكیفري بود كه به بزه
 :Mawby & Walklate, 2002) دیدگان محقق خواهمد شمد  تنها ا  رهگذر گوش فرادادن به بزه

صداي خمود را بمه    دیده باید مجال آن را بیابد تا دربارۀ آثار جرم بر خود سخن بگوید و. بزه(78
بمه اسمتماع اظهمارات شماكی      1392ق.آ.د.ک مفوش  359مادۀ « پ»گوش جامعه برساند. بند 

شناسمی  دیمده هاي بزهگونه كه آمو هدیده آناشاره دارد، اما نباید این بند را پاسخ به این نیا  بزه
رسد كه نظر میآن بهحمایتی انتظار دارد، تلقی كرد. ا  روح حاكم بر این ماده و ترتیب بندهاي 

استماع اظهارات صرفا  در راستاي كشف حقیقت و ارائۀ دلی  براي اثبات بزهِ انتسابی به ممتهم و  
عنموان نماینمدۀ جامعمه بما     ا  مقدمات صدور رأي است و فرصتی براي همدردي دستگاه قضا بمه 

المللمی  یموان بمین  ؛ این درحالی است كه یكی ا  دالی  اصلی تأسمیس د 1كنددیده فراهم نمیبزه
دیمدگان و سخنانشمان دربمارۀ    شمدن فضمایی بمراي شمنیده شمدن صمداي بمزه        كیفري، فمراهم 

دیده و شمنیده شمدن وي   بیان احساسات بزه. (Funk, 2015: 1)ا  آنان بود  كنندگاناستفادهسو 
یز دیده نهاي بزهضمن كمک به برقراري یک دادرسی منففانه، در ترمیم آسیب ،ا  سوي جامعه

ویژه در خفوص  نان كه با بیان احساسات و با گو كردن درد و رنج خود، مؤثر است. این نیا  به
بینند، ضرورت بیشتري یافته مییافته و  خم خود را تا حدي التیامرفته خود را با دستنیروي ا 
ضمرورتی   دیمده، بینی چنین امكانی در راستاي بهبود وضمعیت  نمان بمزه   . لذا پیش2كندپیدا می
عنموان نماینمدۀ جامعمه بایمد     شناختی است. در پاسخ به این ضرورت، رفتار دستگاه قضا بمه روان

جماي سمر نش   محترمانه، دلسو انه و توأم با همدردي و ابرا  تأسف باشد. دستگاه قضما بایمد بمه   
گان دیمد دیده و تالش در مقفر و سهیم شمردن وي در واقعۀ رخداده، تعاملی مناسب با بمزه بزه

هماي كیفمري در   امرو ه، نظامهاي ارتباطی است. داشته باشد؛ امري كه مستلزم فراگیري مهارت
بینی چنین فرصتی دیدگان، تنها بر پیششناختی بزهتأیید لزوم توجه به نیا هاي عاطفی و روان
ه شمناختی بم  هماي روان هایی ممالی را بمراي مشماوره   در فرایند دادرسی اكتفا نكرده، بلكه كمک

دیدگان غیرمسمتقیم را كمه بمه دلیم  یمک      ها حتی بزهاند. این كمکبینی كردهدیدگان پیشبزه
 .3گیردبرند، دربر میسر میجنایت در سوگ یكی ا  اعضاي خانواده خود به

                                                           
ترین حرفی خارج ا  صرف بیان اتهام و ارائۀ دلی ، كالم ده شده كه قاضی با شنیدن كوچکدر عم ، بسیار دی .1

 هاي او ندارد.ها یا غفّهدیده را قطع كرده و اظهار داشته است كه وقتی براي شنیدن قفّهبزه
با سا ي. افراد پس ا   شان مستلزم طی سه مرحله است: تأثیر، واكنش ودیدگی. با گرداندن افراد به حالت قب  ا  بزه2

آمیز جسمی یا جنسی با ورود به مرحلۀ واكنش، ویژه در جرایم خشونتدیدگی بهگذر ا  مرحلۀ شوک و انكار بزه
تمای  دارند تا واقعه را در ذهن خود با سا ي كرده، در مورد آن حرف بزنند. در این مرحله فرد باید ا  ترس و 

بگوید تا فرایند درمان آغا  شود )خدادي، ابوالقاسم و افتخار، مریم  احساسات شدید خود در مورد جرم سخن
 .135، ص 17، پژوهش حقوق كیفري، ش «شناسی بالینیدیدهدیده در پرتو بزهبا توانی بزه(. »1395)

هزینه شناسانه كمکجلسۀ مشاورۀ روان 35دیدۀ مستقیم تا حداكثر . براي مثال در ایالت میشیگان، براي بزه3
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 یدادرس ندیفرا از دهیدبزه اطالع. 2. 2
ونمد رسمیدگی و امكمان    دیده در فرایند دادرسی مستلزم اطالع یمافتن وي ا  ر مشاركت مؤثر بزه

دیمدگان در نخسمتین گمام در مراجعمه بمه      تأثیرگذاري بر آن است. یكی ا  مشكالت اساسی بزه
خبمري ا   دستگاه عدالت كیفري، سردرگمی و ابهام در خفوص چگونگی طی ایمن مسمیر و بمی   

 است. شدهبینیحقوق قانونی پیش
سا مان  1985استفاده ا  قدرت مفوش دیدگان و قربانیان سو اعالمیۀ عدالت براي بزه 6بند 

دیمدگان بمه   گویی به نیا هاي بمزه هاي قضایی و اجرایی در پاسخشیوه»دارد: مل  متحد مقرر می
بنمدي و رونمد   دیدگان ا  نقش و قلمرو خود،  مانسا ي بزهشك   یر باید كارآمد شود: الف( آگاه

دیمده ا  فراینمد دادرسمی ا     شدن بمزه حق آگاه «. هایشانها و وضعیت پروندهپیشرفت رسیدگی
( و بمدون  4: 1390شمار آمده )آشوري و خدادي، دیده در دادرسی كیفري بهحقوق بنیادین بزه

منظور هاي حقوق تطبیقی بهدیده داشت. نظامتوان انتظار مشاركتی واقعی و فعال ا  بزهآن نمی
ر فرایند دادرسی، تدابیر مختلف و دیده نسبت به سرنوشت پرونده و حقوق وي دشدن بزهمطلع 

 .1اندمتنوعی را اتخاذ كرده
دیده فردي را در كنار خود بمه  تا بزه كرد فراهمبراي نمونه در هلند، دادستانی این فرصت را 

 Mawby)دیده ا  روند رسیدگی باشمد  داشتن بزهكه مسئولیت اصلی او مطلع نگه2خدمت بگیرد

& Walklate, 2002: 131.)  در نخسمتین گمام در    1392آیین دادرسمی كیفمري مفموش    قانون
دیده و سا ي متهم و بزهخود به تكلیف آگاه 6دیده در مادۀ شدن بزه راستاي تضمین حق مطلع

ایمن قمانون در اداممه، ضمابطان      38...ا  حقوق خود در فرایند دادرسی اشاره كرده اسمت. ممادۀ   
ا  حق درخواست جبران خسارت و سایر خمدمات  دیده را دادگستري را مكلف نموده است تا بزه

دیده به شك  مشخص و منسمجم در قمانون   هاي قانونی آگاه سا ند. گرچه حقوق بزهو معاضدت
آیین دادرسی كیفري بیان نشده، اما مراد ا  حقوق یادشده در ایمن مماده، حمق مطالبمۀ جبمران      

منمدي ا  همراهمی   ، حق بهمره 14موجب مادۀ هاي مادي و معنوي ناشی ا  جرم بهكلیۀ خسارت
مندي ا  وكیم  در صمورت عمدم تمكمن     این قانون و بهره 66نهاد موضوع مادۀ هاي مردمسا مان

هاي آیمین دادرسمی كیفمري در    عنوان یكی ا  نوآوريالوكاله است كه بهمالی بدون پرداخت حق
موجمب ممواد   بمه  بینی شمده اسمت. گذشمته ا  آن   شناسی حمایتی پیشدیدههاي بزهپرتو آمو ه

                                                                                                                                        
اند، حداكثر رنظر گرفته شده و براي افرادي كه یكی ا  اعضاي خانواده خود را بر اثر یک جنایت ا  دست دادهد

رسانی و ارت بینی شده است. براي آگاهی بیشتر، به پایگاه اطالعهزینۀ مشاوره پیشپانفد دالر كمک
 www. Michigan.gov/agدادگستري ایالت میشیگان به آدرس  یر مراجعه كنید: 

دیده بر امنیت و حق بزه(. »1391براي مطالعۀ بیشتر، ر.ک.  ینالی، امیرحمزه و مقدسی، محمدباقر ) .1
 .255-261، صص 57، تحقیقات حقوقی، ش «رسانی در فرایند كیفرياطالع

2. victim policy co-ordinator 
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دیده ابالغ گردیمده  تفمیمات مرجع قضایی به بزه 81مادۀ  2و تبفرۀ  80متعددي ا جمله مادۀ 
و حق اعترا  وي نسبت به این تفمیمات محفوه اسمت. ابمالغ تفممیمات مرجمع قضمایی در      

ر برانگیمز د دیده به آن امري رایج است. نكتۀ تحسینهاي حقوقی و حق اعترا  متهم و بزهنظام
تنهما خمودِ   هاي حقوقی دیگر، ا جمله انگلسمتان، آنسمت كمه نمه    رسانی تفمیمات در نظاماطالع

كنندۀ اتخاذ چنین تفمیمی ا  سوي مرجمع  گردد، بلكه علت توجیهدیده ابالغ میتفمیم به بزه
دیمده تشمری  شمود    شود تا هرچه بهتر وضعیت پرونده براي بزهقضایی نیز به وي اطالع داده می

قمانون كنمونی    100(. امري كه به نحو شایسته در تبفرۀ ممادۀ  249: 1391الی و مقدسی، ) ین
مجلس تحقیقات مقدماتی یما سمایر   تواند صورتموجب آن شاكی میكه به است بینی شدهپیش

اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه و یما بمه هزینمۀ خمود ا  آنهما      
تهیه كند. در تبفرۀ این ماده اشاره شمد كمه چنانچمه بما پرس ایمن اقمدام را        تفویر یا رونوشت

كنمد. ایمن   درخواست را صمادر ممی   قرار ردّ« ذكر دلی »منافی با ضرورت كشف حقیقت بداند با 
دیده مبنمی بمر دسترسمی، مطالعمه و تهیمۀ رونوشمت ا  پرونمده و        بینی حق بزهماده ضمن پیش

دیمده در  ا  این اقدام به ذكر دلی  و علت در حمایمت ا  بمزه  همچنین منوط كردن ممانعت وي 
مقایسه با قانون سابق كه دسترسی را تنها محدود به مطالعۀ پرونده نموده و ا  ذكر دلیم  بمراي   

بینمی نكمرده بمود، درخمور     ممانعت ا  این حق سخن نگفته و حق اعترا  نسبت به آن را پیش
 (.66: 1397توجه است )امینی، 

 

 دهیدبزه تیامن نیتأم. 3. 2
هماي حقموقی در   نظمام  دیمدگان اسمت.  هاي اساسمی بمزه  دیدگی یكی ا  دغدغهترس ا  تكرار بزه

دیمدگی دوم، بایمد تمأمین    دیدگی یا وقوع بزهدیده و پیشگیري ا  تكرار بزهراستاي حمایت ا  بزه
عالمیمۀ اصمول بنیمادي    ا 6هاي پیشگیرانۀ خمود بداننمد. بنمد    هاي برنامهامنیت وي را ا  اولویت

دیمدگان، حفاظمت ا    هما و دردسمرهاي بمزه   كارگیري تدابیري براي كاهش گرفتماري به»عدالت، 
هایشان را در برابمر تهدیمد و    ندگی خفوصی آنان هنگام ضرورت و تأمین امنیت آنان و خانواده

توجه به چند نیا   دیدگان، مستلزمداند. تأمین امنیت بزه، یكی ا  وظایف دستگاه قضا می«انتقام
 شود.دیده است كه در ادامه به آن اشاره میبزه

 

 یخصوص میحر حفظ( الف

دیمدگان در بیمان   اعالمیۀ اصول بنیادي عدالت، با درک ضرورت حفظ حریم خفوصیِ بزه 6بند 
بمرد.  دیدگان نمام ممی  وظایف دستگاه قضا ا  اتخاذ تدابیري براي حفاظت ا   ندگی خفوصی بزه

دیده سبب سهولت دسترسی آتی بزهكمار یما   شدن مشخفات و اطالعات مربوط به بزهگاه فاش 
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گمردد.  دیده براي تهدید و انتقام یا برخی فشارهاي روانی ا  سوي جامعه ممی نزدیكان وي به بزه
قانون آیمین دادرسمی كیفمري در ممنوعیمت افشماي       40گذار در اقدامی شایسته در مادۀ قانون

دیده، شمهود  افشاي اطالعات مربوط به هویت و مح  اقامت بزه»دارد: رر میدیده مقاطالعات بزه
و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قمانون  

دیمدگان اقمدامی   گذار در رعایت حمریم خفوصمی بمزه   اقدام قانون«. كند، ممنوع استمعین می
ثناي قیدشده در قسمت پایانی ماده قاب  انتقاد است؛ چراكه قمانون  برانگیز است، اما استتحسین

و بهتر بود كه عالوه بر تعیین مموارد قمانونی، تجمویز     1روشنی تعیین نكردهموارد خالف آن را به
گمذار در اقمدام شایسمتۀ    (. قانون72: 1396شد )خالقی، با پرس نیز به متن این ماده افزوده می

ن قانونْ با پرس را مكلف نمود تا در مواردي كه دسترسی به اطالعات همی 101دیگري در مادۀ 
همراه دیده را بهدیده احتمال خطر و تهدید جدي علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزهفردي بزه

شایان ذكر است كه فشمارهاي  داشته باشد، تدابیر مقتضی براي جلوگیري ا  این امر اتخاذ شود. 
دیمدگی وي، هممواره ا  جانمب بزهكمار و     دیده و درنتیجمه تشمدید بمزه   شده بر بزهروانی تحمی 

دیمدگی،  اي شمدن بمزه  اطرافیان وي و در قالب تهدیمد یما اعممال خشمونت نیسمت؛ گماه رسمانه       
دنبمال  دیمده و خمانوادۀ وي بمه   هاي هیجانی و احساسی غیرقاب  تحملی را نسبت به بمزه واكنش

ها، شیوۀ نادرست و غیركارشناسمی  دیدگیبرخی بزهدارد. گذشته ا  تبعات حیثیتی آشكار شدن 
اي كردن آن، ولو با نیت خیرخواهانه، نظیر تمالش بمراي جلمب    ها و رسانهبا گویی برخی پرونده

دیدگان را با انتظارهایی نابجا دیدگان )مانند انفراف اولیاي دم ا  مطالبۀ قفاص(، بزهگذشت بزه
دیمدگی  نمی مضماعفی را عمالوه بمر درد و رنمج ناشمی ا  بمزه       ا  افراد جامعه روبرو كرده، فشار روا

دیمدگان،  . ا  این رو با پایبندي به رعایت حریم خفوصمی بمزه  2كندنخستین به آنان تحمی  می
دیدگان دانست و رفتار خالف آن را محتاطانمه  همواره باید اص  را بر ممنوعیت افشاي هویت بزه

 نمود. محدود شدهبه اندک موارد قانونی تفری 

 

                                                           
 موارد ا  یكی رسدمی نظربه كه متهم فویرت انتشار تجویز قالب در قانون همین 96 مادۀ در گذارقانون تفمیم .1

 این در دیدهبزه خفوص در مشابهی مورد و است متهم بر ناظر صرفا  است، ممنوعیت این ا  عدول قانونی
 .شودنمی یافت قانون

اي را نسبت به هاي غیرمنففانهو قضاوت پردا يها، داستاندیدگیاي شدن برخی بزه. گذشته ا  آنكه رسانه2
اي مثبت ا  دیدگان در پی دارد، گاه درگیر شدن احساسات افراد جامعه به دلی  اغراق در ارائۀ چهرههبز

دیده یا خانوادۀ وي تقاضایی ظالمانه و نابجا برد كه مطالبات بزهها را به سمت و سویی میبزهكار، قضاوت
دهد. نمونه آن را حق خویش تن می دیده به اجبار به گذشت و انفراف ا  مطالبۀتفور شده تاجایی كه بزه

دیده اسیدپاشی، مشاهده كرد كه به گفتۀ خودش تحت تأثیر فشار ، بزه«نواآمنه بهرامی»توان در پروندۀ می
 شده تن به گذشت داده و سپس پشیمان شده است.ايِ ایجادروانی و فضاسا ي رسانه
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 یدادخواه به بیترغ یراستا در تیامن جادیا( ب
صرف اشماره بمه   . و مراجعه به دادگستري است دیدگان، حق تظلمترین حقوق بزهیكی ا  بنیادي

این امر در اص  سی و چهارم قانون اساسی، اجراي چنین حقی را تضمین نخواهد كمرد. قمانون  
دیده با رویكردي افترافمی تمدابیري جهمت    ژه  نان بزهها و نیا  ویگذار باید با درک برخی تفاوت

اعالمیه رفمع خشمونت علیمه     4مادۀ  4تسهی  دسترسی آنان به مراجع قضایی فراهم سا د. بند 
هاي عضو را به فراهم آوردن امكان دسترسی به راهكارهاي قضمایی   نان با درک این مهم، دولت

دیده به هاي دسترسی هرچه بهتر  نان بزه مینه دارد. یكی ا براي  نان قربانی خشونت ملزم می
قانون آیین دادرسی كیفري بما   31بینی مراجع تخففی است. در مادۀ راهكارهاي قضایی، پیش

میمان  رویكردي افتراقی نسبت به اطفال ا  لزوم تأسیس پلیس ویژۀ اطفال و نوجوانان سخن بمه 
ی  نان در جرایممی نظیمر جمرایم    آمده، لكن در خفوص تشكی  پلیس و مراجع قضایی تخفف
هماي  دیمده گماه بمه دلیم  آممو ه     جنسی یا خشونت خانگی غفلت ور یده شده است.  نمان بمزه  

دیمدگی خمویش در محیطمی    اند ا  بیان بسمیاري ا  مفمادیق بمزه   اي كه با آن رشد كردهتربیتی
ر كشمورها پررنمگ   ، حضور  نان پلیس د1950مردانه و نزد قضات مرد اكراه دارند. ا  اواخر دهۀ 
هایی دایر است كه فقط افسران  ن آنها را اداره شده و در كشورهایی نظیر شیلی و هند كالنتري

دیمده  كالنتري تخففی  ن براي ارائۀ تسهیالت و خدمات به  نان بمزه  500د. در بر ی  كننمی
 (؛ درحمالی كمه ضمرورت   132: 1396)ناظمی و صمباحی،   دخشونت جسمی و جنسی وجود دار
دیده در ایران با توجمه بمه سماختارهاي فرهنگمی آن بیشمتر      وجود چنین مراجعی براي  نان بزه

شمدۀ آن  بینیهاي پیشگذار چنین ضرورتی را نادیده گرفته، اندک نمونهشود، قانوناحساس می
ق.آ.د.ک مشاهده كرد كه آن هم صرفا  محدود به  نمان ممتهم اسمت، نمه      42توان در مادۀ را می
دیمده بمه دادخمواهی، بمه تقویمت حمس       دیده براي ترغیب  نان بزهیده. حضور  نان آمو شدبزه

 امنیت روانی و آسودگی خاطر آنان در با گویی مطالب، كمک شایانی خواهد نمود.
 
 یدگیدبزه دیتشد و تکرار عدم از نانیاطم( ج

هماي  ه التیمام  خمم  نظام عدالت كیفري باید این اطمینان خاطر را ایجاد كند كمه دادخمواهی بم   
دیمدگی منجمر شمود. بسمیاري ا      هاي بزهدیده خواهد انجامید، نه آنكه خود به تشدید آسیببزه
دیده به امتناع یا انفراف ا  هاي كیفري تهدید و اعمال فشار ا  سوي بزهكار براي اجبار بزهنظام

نمد كمه موضموع آن    اانگماري كمرده  طور خاص تحت عنوان جرایم علیه عدالت جمرم شكایت را به
دارد: قانون جزاي فرانسه مقمرر ممی   434-5تضییع حق دادخواهی افراد است. براي نمونه، مادۀ 

منظور با داشمتن قربمانی جنایمت یما جنحمه ا       انگیز دیگري كه بههر نوع تهدید یا اقدام ارعاش»
ل طرح شكایت یا مفمم ساختن او به استرداد شكایت خود صمورت گیمرد، مسمتوجب سمه سما     
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در ایاالت متحده نیز هر نوع تهدیمد بمراي ترسماندن    «. هزار یورو جزاي نقدي است 45 ندان و 
: 1391سال مجا ات حبس خواهد بود ) ینالی و مقدسمی،   5دیده ا  گزارش جرم، مستوجب بزه
قانون  666عنوان جرمی كلی در مادۀ (. متأسفانه در نظام كیفري داخلی، تهدید اشخاص به240

دیدگان به خودداري ا  طرح شكایت یا انفمراف ا   انگاري شده و تهدید بزهاسالمی جرممجا ات 
انگاري نشده است و یا با تشدید مجا ات مواجه نیسمت. ضمرورت چنمین    آن به شك  خاص جرم

تواند با اسمتفاده ا  تفاضم  قمدرت خمویش ممانع ا       ویژه در جرایم خانگی كه بزهكار میامري به
 تر است.ده گردد، ملموسدیدادخواهی بزه

دیمدگی، در  دیده مبنی بر عمدم تكمرار بمزه   بخشی به بزهمنظور اطمیناندر همین راستا و به
شده ا  سوي دیوان اروپایی حقوق بشر آممده اسمت: هنگمامی كمه یمک خشمونت       گزارش منتشر

ي ا  شود، نخستین تعهد دستگاه قضا، اتخاذ تدابیري حمایتی بمراي جلموگیر  خانگی گزارش می
. در ایفاي همین تعهد برخی در اقدامی احتیاطی در تأمین امنیت 1دیده استآسیب بیشتر به بزه

دیده رعایمت كمرده، بمراي ممدت     اند تا فاصلۀ خویش را با بزهدیدگان، بزهكاران را ملزم نمودهبزه
ا یكمدیگر رابطمۀ   دیده بم ویژه در مواردي كه بزهكار و بزهمعینی ا  او دور بمانند. چنین اقدامی به

مستمري نظیر رابطۀ  وجیت دارند، بسیار ضروري اسمت. در برخمی كشمورها نظیمر اتمریش در      
جرمی نظیر خشونت خانگی،  وج باید تا دو هفته ا  مح  سكونت  وجه دور باشد و به آن منطقه 

براي اند تا هاي خانگی پیشنهاد كردهنزدیک نشود. برخی در راستاي پیشگیري ا  تكرار خشونت
تشكی  شده تما ا    2اند، پروندۀ شخفیتدیدگی مكرر داشته نانی كه در جرایم خانگی سابقۀ بزه

نیما و دیگمران،   هاي منظم نسبت به شرایط امن آنان اطمینان حاص  گردد )قادريطریق تماس
توان در فهرست دسمتورات تعلیمق   هاي چنین اقدامی در قوانین داخلی را می(. نمونه28: 1393

گردد به مدت ق.آ.د.ک مشاهده كرد كه در آن متهم ملزم می 81مادۀ « د»راقبتی ا جمله بند م
هممین   97دیده ارتباط یا مالقات نداشته باشد. نمونۀ دیگر آن مادۀ معینی با شركاي جرم و بزه

مات دیده، انجام برخی ا  اقدامنظور حمایت ا  بزهتواند بهموجب آن با پرس میقانون است كه به
احتیاطی را به ضابطان دادگستري دستور دهد. لكن الزام متهم به هریک ا  این دستورات یا الزام 
ضابطان به انجام اقدامات احتیاطی به تشخیص و صالحدید مرجع قضایی )به ترتیب، بما پرس و  

ایم ویمژه در جمر  دیده بمه گذار نسبت به  نان بزهدادستان( بوده است و حساسیتی ا  جانب قانون
 شود.دیدگی در آن وجود دارد، دیده نمیشده بیم تكرار بزهبه دالی  گفتهخانگی كه بنا

                                                           
 . براي مطالعۀ بیشتر، ر.ک. 1

Equal access to justice in ECHR case-law on violence against women, 2015, Council of Europe, P 8. 

تنها براي متهم  286و  203موجب مواد بینی تشكی  پروندۀ شخفیت در قانون آیین دادرسی كیفري بهپیش .2
یس قوۀ به تفویب رئ 24/6/98تبفره به تاریخ  10ماده و  24بینی شده كه دستورالعم  اجراي آن در پیش

 قضاییه رسیده است.
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دیمده آممادگی رویمارویی بما     دیدگی باید تالش شود تما چنانچمه بمزه   در پرهیز ا  تشدید بزه
شخص بزهكار را ندارد با اتخاذ تدابیري ا  این امر اجتناش گردد. حساسیت ایمن اممر در برخمی    

آمیمز در پرهیمز ا    اي كه در جرایم شدید و خشونتگونهخوبی درک شده، بهاي كیفري بههنظام
هاي ورود و خروج و حتی مكان انتظار جداگانه درنظر گرفته شمده  دیده راهرویارویی متهم و بزه

دیده شمرایط حضمور در دادگماه را    است. در جرایم شدیدي چون جرایم جنسی، هنگامی كه بزه
ود، ارائۀ دلی  با ویدئو و بمه صمورت غیرحضموري صمورت     شبا گویی مطالب آ رده میندارد و ا  

طور خفوصی دیده را بهگرفته یا در برخی كشورها نظیر هلند، قاضی تحقیق شخفا  اظهارات بزه
(. 179: 1383شنود تا دیگر نیا ي به حضور وي در جلسۀ دادرسی نباشد )رایجیمان اصملی،   می

بینی این راهكارهاي نو، حساسمیتی در خفموص عمدم    گذشته ا  فقدان پیشدر قوانین داخلی، 
دارد: ق.آ.د.ک كمه مقمرر ممی    192شود. گرچمه ممادۀ   دیده نیز مشاهده نمیمواجهۀ بزهكار و بزه

گمذار در عمدم   نظمر ا  حساسمیت قمانون   ؛ به«تحقیق ا  شاكی و متهم غیرعلنی و انفرادي است»
گوید، لكن گذشته ا  آنكه این اممر بمه تحقیقمات مقمدماتی     می دیده با متهم سخنرویارویی بزه

د، مطالعۀ ادامۀ این ماده نیمز كاشمف   شودیده در دادگاه ناگزیر با متهم روبرو میمحدود بوده، بزه
مگر در جرایم قابم   »گذار نیست. در ادامه این ماده آمده است: مدار قانوندیدههاي بزها  دغدغه

شود و بما پرس مكلمف   االمكان به صورت ترافعی رسیدگی میدادسرا حتی گذشت كه به آنها در
گرچه «. است در صورت امكان، سعی در ایجاد صل  و سا ش و یا ارجاع امر به میانجیگري نماید

هماي عمدالت ترمیممی خبمر     گذار براي نزدیک شدن بمه آممو ه  قسمت اخیر ماده ا  تالش قانون
عدالت ترمیمی در آن اشاره نشده، چرا كمه عمدالت ترمیممی،     ترین اص دهد، لكن به بنیاديمی

فرایندي داوطلبانه و ارادي است و هرگز نباید به بهانۀ صل  و سا ش و در راستاي برخی اهمداف  
. احتمرام  1ها، طرفین را به ورود در این فرایند مجبور نممود سا مانی نظیر كاستن ا  حجم پرونده

ویژه در مواردي كمه  ي مشاركت یا عدم مشاركت در این فرایند، بهدیده برابه خواست و ارادۀ بزه
پذیري باال و عدم توا ن قدرت در مقایسه با ممتهم در موضمعی برابمر قمرار نمدارد      به دلی  آسیب
 دیدگان خشونت خانگی(، ضروري است.)ا جمله بزه

ایند دادرسمی  هاي كیفري با خدمات متعددي در طول فردر پایان باید گفت بسیاري ا  نظام
نمایند. بمراي نمونمه، در ایماالت متحمده فمردي تحمت عنموان        دیده را حمایت و همراهی میبزه

دیده هاي خانگی جهت ایجاد امنیت خاطر در فرایند دادرسی، بزهدیدگیدر بزه 2دادستان حامی
هدر سوئد در سراسر فرایند كیفري در رسیدگی به جرایم جنسی شخفی بم كند. را همراهی می

                                                           
یک ا  هاي عدالت ترمیمی در امور كیفري، هیچكارگیري برنامها  اص  سیزدهم اصول بنیادي به« پ»طبق بند  .1

هاي نامنففانه به شركت در فرایند ترمیمی یا پذیرفتن برآیندهاي ترمیمی دیده یا بزهكار نباید با روشبزه
 دست آید.طور داوطلبانه بهها در این فرایند باید بهر گردیده است توافقمجبور شوند. در اص  هفتم نیز مقر

2. support prosecution 
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دیمده  براي جلوگیري ا  تهدید و خشونت و كاهش اضطراش در كنمار بمزه   1دیدهعنوان همراه بزه
دیمده در  و یا آنكه در ایاالت متحده بمراي پاسمخ بمه دغدغمۀ ممادران بمزه       2حضور خواهد داشت

هاي مراجعه به مراجع قضایی، خدمات مراقبمت ا  فر نمد ارائمه    مراقبت ا  فر ندان خود در  مان
 .(Walklate & Mawby, 2002: 132)ود شمی

 

 نتیجه
نموعی  كمه بمه   در این پژوهش تالش شده تا اقدامات دولت در وضمع قموانین نماظر بمر دادرسمی     

هماي حقموق بشمري در    اسمت، نقمد شمود و بما تأكیمد بمر دغدغمه        دیمدگی  نمان  سا  بمزه  مینه
اشته، به نیا هاي ویژۀ  نمان  هاي كنونی قانون گام بردشناسی، در مسیر نمایاندن كاستیدیدهبزه
دیده در فرایند دادرسمی  هایی براي شناسایی و تقویت نقش بزهشدیده اشاره شود. گرچه تالبزه

نسبت به گذشته صورت گرفته است، اما مطالعمۀ قمانون دادرسمی كیفمري كنمونی همچنمان ا        
دیمده  بمراي  نمان بمزه   طور ك  و دیدگان بهدهد كه در آن براي بزهمدار خبر میساختاري متهم

گذار ا  اشاره به حقوق و نیا هاي ویمژۀ  طور خاص، جایگاه چندانی درنظر گرفته نشده و قانونبه
دیمده،  آنان و اتخاذ رویكردي حمایتی نسبت به آنمان غفلمت ور یمده اسمت. نخسمتین نیما  بمزه       

  بما نگري  شناخته شدن جایگاه وي ا  سوي جامعه است؛ امري كمه نخسمت متمأثر ا   رسمیت به
دیمده، و دوم  برخی اهداف و رهنمودهاي حاكم بر دادرسی در راستاي تقویتِ حمایت ا   نان بزه

هاي رفتاري براي تعام  مناسب با آنان است. در حال حاضمر  مستلزم آمو ش و فراگیري مهارت
ه نیا هماي  گویی بمدار براي پاسخدیدهگذار براي اتخاذ رویكردي بزهتوان دغدغۀ جدي قانوننمی

دیدگی دارد، گویی به بزهاي كه عزم جدي براي پاسخدیده را مشاهده كرد. جامعهخاص  نان بزه
كنمد.  دیده را به دادخواهی ترغیب كرده،  مینۀ مشاركت آنان را در دادرسی فمراهم ممی   نان بزه
شمورهاي  گرفتمه در قموانین برخمی ك   هاي صمورت تواند ا  نوآوريگذار در این خفوص میقانون
گذار به اتخاذ تدابیري براي حفمظ حمریم خفوصمی  نمان     یافته استقبال كند. توجه قانونتوسعه
بینمی  سا ي بسمتر مناسمب دادخمواهی در قالمب پمیش     ویژه در جرایم جنسی، فراهمدیده، بهبزه

هاي ویژۀ  نان )جهت مسماعدتر شمدن شمرایط بمراي     مراجع اختفاصی براي آنان نظیر كالنتري
دیمدگان  بخشی بمه بمزه  دیدگی جنسی( و اطمینانهاي خاص نظیر بزهدیدگیی برخی بزهبا گوی

دیمده در  دیدگی با راهكارهمایی بمراي حمایمت و همراهمی بمزه     مبنی بر عدم تكرار یا تشدید بزه

                                                           
1. victim assistant 

این درحالی است كه اغلب در عم ، قضات با بیان این مطلب كه فقط افراد واجد سمت حق حضور دارند، مانع  .2
گردند كه گاه به دلی  شرایط روحی یا جسمی ی میدیده در تحقیقات و دادرسا  همراهی نزدیكان بزه
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آور وي با متهم )براي نمونه، ا  طریق برگزاري دادرسی بدون دادرسی و ممانعت ا  رویارویی رنج
تواند پاسخگوي مؤثري به آمیز جسمی یا جنسی(، میدیده در جرایم خشونتی بزهحضور فیزیك

دیدگی آنان به افمزایش  دیده بوده، ضمن پیشگیري ا  تشدید بزهخواهی  نان بزهنیا  مهم امنیت
 مندي آنان ا  عملكرد دستگاه عدالت كیفري كمک شایانی نماید.حس رضایت
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