
 

 

 معاصر حقوق و فقه اختصاصى ـ علمى نامه فصل دو

 1398بهار و تابستان  ،شتمه شماره ،پنجم سال

 203 تا 178ت صفحا

 کایمرآ یفریک حقوق در دهید بزه گاهیجا

  1منش ینژند اهلل بتیدکتره

  2ییباال اهیس بهرام 

 دهیچک

 ناموس، مال، جان، متوجه یگوناگون یمعنو و یماد یها بیآس جرم، ارتکاب اثر در

 امر مراجع یده پاسخ نحوه. شود یم آنان بستگان و دگانید بزه   روان و روح و ابرو

 هدف. شود واقع موثر آنان یها بیآس کاهش در تواند یم دگانید بزه به یدگیرس

 افتهی. باشد یم کایامر یفریک حقوق در دهید بزه گاهیجا ییشناسا پژوهش نیا یاصل

 جزو که دارد وجود ییفاکتورها کایامر حقوق در دهد یم نشان پژوهش نیا یها

 مرحله در است الزم که باشد یم دگانید بزه یها خواسته نیهمچن و ازهاین و حقوق

 گاهیجا دیمو امر نیا و شوند نیتام و رندیگ ارقر توجه مورد اجرا و یدگیرس و بیتعق

 رویکرد با تحوالت پی در که آنجا از. است کشور نیا یفریک عدالت نظام در دهید بزه

 تصویب به کنگره توسط 2004 سال در دیده بزه حقوق قانون آمریکا، متحده ایاالت در

 تالش و شده هشناخت رسمیت به دیدگان بزه برای حقوقی قانون این در است رسیده

 نظر در کیفری عدالت نظام های فرایند در آن اجرای برای کارهایی راه که است شده

 جلسات در حضور و اطالع متهم، مقابل در حمایت: از عبارتند حقوق این. شود گرفته

                                                           
 دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و استاد دانشگاه. - 1

 حقوق کیفری. یدکترا - 2
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 کامل، و موقع به جبران دولت، وکیل با مشاوره دیده، بزه اظهارات شدن شنیده دادگاه،

 .ردیگ یم قرار یبررس مورد مقاله نیا در که مدار کرامت رفتار و سریع رسیدگی

 کایامر حقوق ده،ید بزه گاهیجا جرم، ده،ید بزه:  ها واژه دیکل

 

 مقدمه

 کانون در بزهکار که طور آن دیده بزه به که دهد می نشان کیفری حقوق تاریخ

 بزه از تر آسان بزهکار از صحبت. است نشده کافی عنایت و توجه بوده، توجه

 یژگیو از یکی. دارند قرار دیدگی بزه معرض در افراد همة آنکه حال است، دیده

 بزه گاهیجا به توجه شیافزا گذشته، یها سال در یفریک یها آموزه برجسته یها

 از ها شهیاند یدگرگون به تنها نه نگرش نیا. است بوده ییجنا عدالت در دهید

 قتیحق نیا با بلکه گردد یم باز سانه،شنا جامعه یکردیرو به کیکالس یکردیرو

 ینم نکند، توجه دگانید بزه یازهاین به یفریک حقوق اگر که خورد یم وندیپ

 کنترل و جرم با مبارزه در را الزم ییکارا و کند فایا یخوب به را خود نقش تواند

 یحقوق یبنا سنگ دگانید بزه شناختن تیرسم به یوانگه. باشد داشته یبزهکار

 بزه یانسان کرامت به احترام یعنی ،یآدم حق نیتر یادیبن از آنان یراب مشخص

 در را یدگید بزه آثار جبران یعنی دهید بزه ژهیو حق نیتر یاساس تا دهید

 تیرسم به گفت دیبا که روست نیا از. نهد یم ییجنا عدالت نظام چهارچوب

 .  است دهید بزه خود شناختن تیرسم به گرو در دهید بزه حقوق شناختن

 و کسانی ،یذات حقوق ییشناسا. است مند بهره یحقوق از یانسان هر یطرف از

. دهد یم لیتشک جهان در را صلح و عدالت ،یآزاد هیپا ها انسان ریناپذ انتقال

 و آموزش رهگذر از و شود تیحما قانون چارچوب در دیبا یانسان حقوق نیا

 سده دوم مهین از عدالت وقلمر در شهیاند نیا بازتاب. ابدی گسترش پرورش

 چارچوب در بزهکاران و متهمان حقوق ییشناسا به رفته رفته سو، نیا به ستمیب



 1398 تابستان و بهارهشتم،  ، شمارهپنجم ، سالفقه و حقوق معاصر     180

 نام به نو یمفهوم چارچوب در آن گستره سپس. دیانجام عادالنه یدادرس مفهوم

 بزه قلمرو به سده نیا یانیپا یها دهه در منصفانه رفتار و عدالت به یدسترس

 حقوق از یمند بهره ستهیشا دگانید بزه اساس، نیا بر. شد کشانده زین دگانید

 جبران و عدالت به یدسترس جهت در بهتر بتوانند تا هستند ییجنا ندیفرا در

( 49،ص1384 ،یاصل انیجیرا. )کنند اقدام خود یها یدگید انیز و ها بیآس

 ردکیرو دو شاهد دارد وجود دهید بزه نهیزم در موجود اتیادب در آنچه نیبنابرا

 که است هیاول یشناس دهید بزه یشناخت جرم و هیاول مفهوم یکی م،یهست متفاوت

 یشناس علت حوزه در که پردازد یم  جرم ارتکاب در دهید بزه نقش به شتریب

 یمبتن که است یاجتماع یشناس دهید بزه ای هیثانو مفهوم یگرید و است ییجنا

 و یعاطف ،یروان ،یجسمان ،یماد از اعم گوناگون، یها تیحما یها شهیاند بر

 و یدگید بزه تیوضع لیتعد م،یجرا میرمستقیغ ای میمستق دگانید بزه از یپزشک

 .است استوار شان منافع و حقوق تیتثب

 ز،ین امریکا در دیدگان بزه حقوق از حمایت طرفداران های تالش و قوانین وضع

 حقوق از حمایت جهت در قوانینی ها، ایالت از یک هر در که شد آن به منجر

 قانون ،1998 سال تا نیز ها ایالت از نیمی از بیش و شود وضع دیدگان بزه

 این در. سازند اصالح دیدگان بزه حقوق از حمایت جهت در را خود اساسی

 . است شده شناخته رسمیت به دیدگان بزه برای حقوقی قوانین

. است نشده محدود ها التیا یاساس نیقوان به دگانید بزه حقوق گنجاندن

 کایآمر متحده االتیا کنگره ندگانینما مجلس و سنا سوی از مشترك ای قطعنامه

 ای دهید بزه هر است شده آماده ریز شکل به کشور آن یاساس قانون اصالح برای

 داشت خواهد را ریز های حق خشونت یقربان

 در افتنی حضور و جرم به مربوط یعلن های یدگیرس همه زمان از معقول یآگاه

 همه در خود اظهارات ارائه و حضور صورت در او های صحبت استماع آنها،
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 مورد که یحکم ای دفاع رشیپذ و مرتکب آزادی نییتع برای یعلن های یدگیرس

 آزادی ،یرعلنیغ های یدگیرس در گفته شیپ حقوق است، گرفته قرار گفتگو

 آزادی از لمعقو یآگاه شود، یم داده محکومان به که یحقوق بسان مشروط

 که ای محاکمه در دهید بزه منفعت گرفتن نظر در وی، کردن فرار ای مرتکب

 گرفتن نظر در محکوم، سوی از خسارت جبران به دستور ندارد، نامعقول ریتأخ

 حقوق از معقول یآگاه و مرتکب آزادی درباره رییگ میتصم در دهید بزه تیامن

 ارائه ضمن الیذ( 223،ص1386 ،یمقدس و ینالیز. )اصل نیا در شده مقرر

 قرار یواکاو مورد را کایامر یفریک حقوق در دهید بزه گاهیجا دهید بزه از یفیتعر

 .میده یم

 دهید بزه -1

 آن فیتعر و دهید بزه مفهوم 1-1

 آزار و رنج ای انیز و بیآس جرم کی دادیرو دنبال به که است یشخص دهید بزه

 رفتار از آزار و رنج ای انیز و بیآس نیا گاههر ،ییجنا علوم نوشتگان در. ندیب یم

 یم دهید بزه ای جرم یقربان دهید انیز فرد به باشد، برخاسته انسان مجرمانه

 است یشخص دهید بزه کرد فیتعر نیچن توان یم را دهید بزه هیپا نیا بر. ندیگو

 بیآس ای یمال انیز یعاطف رنج در ،یروان ،یبدن بیآس به جرم کی دنبال به که

 واژه نخست، فیتعر نیا هیبرپا. باشد شده دچار خود نیادیبن حقوق به یاساس

. است یحقوق شخص زین و یقیحق شخص دربردارنده فیتعر نیا در شخص

 مینامستق دگانید بزه هم و میمستق دگانید بزه دربردارنده هم دهید بزه واژه دوم،

 را است میمستق دهید بزه که دهید بزه خود تنها نه واژه نیا سخن، گرید به. است

 دهید بزه وابستگان ای کی درجه و واسطه یب خانواده بلکه رد،یگ یم بر در

 در ای دهید بتیمص دگانید بزه به کمک انیجر در که را یشخص و میمستق

 دگانید بزه واقع در و شود، یم دچار بیآس به یدگید بزه از یریشگیپ انیجر
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 عمل مرتکب نکهیا از گذشته سوم،. ردیگ یبرم در زین را باشند یم مینامستق

 یخانوادگ وندیپ از گذشته و نه، ای باشد شده محکوم ای گردیپ ر،یدستگ ،ییشناسا

 گرید به. شود انگاشته دهید بزه است ممکن شخص ده،ید بزه و مرتکب انیم

 یدگید بزه آثار جبران و تیحما ستهیشا موارد نیا در دهید بزه شخص سخن،

 (.119،ص1385 ،یاصل انیجیرا) است شیخو

 دهید بزه انواع 1-2

 بیآس شدن وارد اثر بر آغاز، در که هستند یافراد ه،یاول ای میمستق دگانید بزه

 که یوقت. نندیب یم بیآس یارتکاب جرم از یناش اموال شدن تلف ای مرگ ،یبدن

 هم جامعه کل و شود یم متاثر شتریب دهید بزه دهد، یم رخ یزیآم خشونت جرم

 . ندیب یم بیآس و رنج

 ممکن که یافراد یعنی اند جامعه یاعضا همه ه،یثانو ای میرمستقیغ دگانید بزه

 شامل تواند یم امر نیا. شوند ارعاب ای دیتهد جرم، ارتکاب جهینت در است

 باشد یسیپل ماموران یحت و جامعه همه گان،یهمسا دوستان، بستگان، خانواده،

 یها مرگ و خورده کتک کودکان همانند ز،یآم خشونت میجرا آثار با که

 . ارتباطند در وحشتناك،

 در ای برساند قتل به را اش خانواده یاعضا همه ،یکوچک شهر در یجوان اگر

 ،یفرد هر. شود یم وارد شوك جامعه همه به کند، یراندازیت یا مدرسه یکینزد

 را اش هیروح. کند یم رخنه او در ترس. است ریپذ بیآس که کند یم احساس

 به شده محکوم بزهکاران نهیهز نکهیا بر عالوه. رود یم نیب از نانیاطم. بازد یم

 پرداخت جامعه یسو از یمال نظر از شوند یم یزندان که یزمان حبس، مجازات

 . بپردازد را یا نهیهز دیبا ده،ید بزه عنوان به یفرد هر خالصه، طور به. شود یم

 کایامر رد یشخص زیام مخاطره عوامل 1-3
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 بزه ونیلیم 26 به کینزد باالتر، و ساله 12 ییکایامر شهروندان ،2000 سال در

 ونیلیم 3/6 ،یمال میجرا آن ونیلیم 3/19 مقدار نیا از. کردند تجربه را یدگید

 یها یدزد ونیلیم 3/0 و حمله به واردشدن و یدزد تجاوز، زیآم خشونت میجرا

 شوند، یم گفته خطرزا عوامل که یشناخت تیجمع خاص یژگیو. بودند یشخص

 هستند، روبرو آن با مردم که یخطر زانیم. گذارند یم ریتاث یدگید بزه احتمال بر

 کجا و چگونه نکهیا خصوص در خانوار، عوامل همانند یفرد عوامل ریتاث تحت

 (. 175ص ،1392 هس، و یروبلکس) رندیگ یم قرار کنند، یم یزندگ آنها

 افراد که دینما یم مشخص ،یدگید بزه یمل شیمایپ از آمده دست به اطالعات

 از دسته آن. هستند یشتریب خطر معرض در افراد گرید با سهیمقا در خاص

 بار خشونت یدگید بزه معرض در افراد نیرتریپذ بیآس جزو قبال که یافراد

 بیآس جزو هم 2000 سال در پوستان، اهیس و نوجوانان مردان، جمله از بودند،

 . بودند افراد نیررتیپذ

 تیجنس-

 مردان ،2000 سال در. است شتریب زنان با سهیمقا در مردان یدگید بزه احتمال 

 درصد 125 اند، کرده تجربه را زیآم خشونت جرم زنان، از شتریب درصد 42

 مورد ده،ید بزه زنان از شتریب درصد 159 و است شده یدزد آنها از شتر،یب

 و یجنس تجاوز مورد در شده دهید که ییاستثنا. اند گرفته قرار دیشد حمالت

 .  اند شده دهید بزه مردان از شتریب یخاص طور به زنان که است یجنس حمالت

 سن-

 افراد بار خشونت یدگید بزه نرخ ،یکل طور به خشونت، نوع به توجه بدون 

 نرخ در را ریفراگ خشونت یسالگ 19 تا12 نیسن نیب افراد. است باالتر جوان

 . اند کرده تجربه مسن افراد به نسبت یالتربا

 نژاد-
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 یشتریب احتمال نزادها، ریسا ای دپوستیسف افراد با سهیمقا در پوست اهیس افراد 

 یدزد انواع ای دیشد حمالت خاص طور به ز،یآم خشونت جرم یدگید بزه یبرا

 . دارند ها

 تاهل تیوضع-

 در اند نکرده ازدواج هنوز که یافراد نیهمچن شده، جدا ای گرفته طالق افراد 

. دارند یدگید بزه یبرا یشتریب احتمال وه،یب افراد ای کرده ازدواج افراد با سهیمقا

 بایتقر نرخ در را خشونت بودند، نکرده ازدواج هرگز که یافراد ،2000سال در

 اند کرده تجربه متاهل، افراد از شتریب برابر چهار و وهیب افراد از شتریب برابر شش

 (.177ص ،1392 هس، و یروبلکس)

 بزهکار و دهید بزه نیب ارتباط 1-4

 آنان به خطرناك افراد نکهیا از اغلب آنها نگرانند، جرم مورد در مردم که یوقت

 تجاوز و قتل جز به. است یمنطق اغلب ترس، نیا. شوند یم نگران کنند، حمله

 یم ارتکاب گانگانیب و بهیغر افراد یسو از یزیام خشونت میجرا شتریب ،یجنس

 جرم خطر نیشتریب معرض در جوانان، و تبار ییقایافر یها ییکایامر مردان،. ابدی

 از شتریب برابر سه بایتقر ساالنه و دارند قرار بهیغر افراد یسو از زیآم خشونت

 تبار، ییقایافر یها ییکایامر. شوند یم دهید بزه خشن گانگانیب توسط زنان

 . شوند یم یدزد دچار گانگانیب یسو از پوست، دیسف راداف برابر دو از شتریب

 افراد از که باشد علت نیا به احتماال اما است کمتر مسن افراد یبرا ،یدزد خطر

 شان منازل از خارج در حرکت یبرا را یشتریب ییتوانا ،یکیزیف نظر از تر مسن

 خود وقت شتریب جهینت در و بترسند جرم از است ممکن گرید یاریبس و ندارند

 ندارند، حرکت ییتوانا و فعالند که یتر مسن افراد. کنند یسپر منازل در را

 زنان. رندیگ قرار تیجمع همه به نسبت یشتریب خطر معرض در که دارد احتمال

 دو رترند،یپذ بیآس وابستگان، و انیآشنا توسط حمالت برابر در مردان، به نسبت
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 و بستگان توسط شده جدا ای گرفته طالق زنان به وارده حمالت کل از سوم

 حمالت از درصد 5 فقط سابق، شوهران ای همسران. ردیگ یم صورت وابستگان

 حمالت چهارم سه در بایتقر. دهند یم لیتشک را مجرد بزهکاران لهیوس به وارده

 ییجدا ای گرفته صورت طالق که یزمان در یدگید بزه همسر، هیعل همسر وارده

 یفرد یسو از قتل موارد همه از یمین از شیب. است گرفته صورت افتاده، اتفاق

 و دگانید بزه آن بر عالوه. شود یم انجام شده، شناخته ده،ید بزه نام با که

 . نژادند کی از معموال بزهکاران

  مضاعف یدگید بزه 1-5

 یفریک عدالت یها دنده چرخ در بزه، تحمل رغم به که است یکس دهید بزه

 و نشناسد تیرسم به را او آن، عناصر و اجزا و یفریک عدالت امنظ اگر و افتاده

 مضاعف یدگید بزه مشمول دیترد بدون ندهد، قرار دییتا مورد را او حقوق

 و یدگیرس مرحله در دهید بزه که یحقوق است جمله آن از. شد خواهد

 برخوردار ها آن از ردیگ یم صورت سیپل توسط که ییها بیتعق و قاتیتحق

 یم آموزش بزهکاران درباره صرفا سیپل ماموران(. 68ص ،1389 وام،ق) است

 بزه تنها غالبا. شوند ینم  برخوردار یادیز آموزش از دگانید بزه درباره و نندیب

 ده،ید بزه اموال. کنند ییشناسا را مسروقه یکاال و بزهکار توانند یم دگان،ید

 ارائه دادگاه در لیدل نعنوا به که یزمان تا شود ینگهدار ها ماه است ممکن

 از شتریب و شود یم فراخوانده دادگاه به شهادت یادا یبرا اغلب دهید بزه. گردد

 شهود گاهیجا در که ندارد یالزام متهم چون. گردد یم واقع پرسش مورد متهم

 نیچند ق،یتحق و بیتعق ندیفرا در ده،ید بزه باشد الزم است ممکن. ردیگ قرار

 از بلکه است، بردار نهیهز تنها نه که کند مراجعه معاضدت ارهاد ای دادگاه به بار

 که نیا با که مندند گله نیا از اغلب دگانید بزه.       ماند یم باز زین خود شغل

. شوند ینم آگاه پرونده شرفتیپ از یول کنند، یم قاتیتحق به آنها را کمک نیاول
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 و شوند ینم مطلع دگانید بزه شود، یم آزاد ندامتگاه ای زندان از متهم که یزمان

 . شود یم آنها توسط یتیامن اطاتیاحت اتخاذ مانع امر نیا

 به د،یتهد و یآزاد به مربوط اطالعات نبود با است ممکن دگان،ید بزه نیهمچن

 .  رندیگ قرار یدگید بزه معرض در یمضاعف طور

 یجنس وزتجا اتهام به قبال که سابقش پسر دوست توسط یخانم ،یا پرونده در

 به متهم، حال، هر به. شد کشته یا رحمانه یب طور به بود، شده ریدستگ او به

 و نشست نیکم در شیآزاد از بعد روز دو و گذاشت، قهیوث یا رمنتظرهیغ طور

 طرف به کینزد فاصله از بار شش کرد، ترك را کارش محل خانم، که یهنگام

 پرونده بیتعق مقامات و سیپل کس چیه. شد کشته جا در او. کرد کیشل سرش

 . بود نکرده آگاه را او است، شده آزاد زندان از متهم که نیا درباره

 یرسان اطالع و اطالعات ستمیس مشکل، نیا به مربوط یها حل راه از یکی

 به حداقل تاکنون و است افتهی گسترش کشور کل در که است دهید بزه به روزانه

 انجام نهیهز بدون تماس با ستم،یس نیا .است دهیرس التیا 26 در انجمن 300

 ستم،یس نیا کاربر. کند یم ارائه را او ییشناسا شماره ای یزندان نام و شود یم

 مربوط جلسات یبرگزار خیتار ،یزندان ینگهدار محل درباره یا انهیرا یاطالعات

 شماره ن،یهمچن ستم،یس نیا. کند یم افتیدر را مجازات اتمام زمان و عفو به

 .  کند یم    ارائه را یزندان ینگهدار محل ینشان و نتلف

 به مربوط یها پرونده در زهیو به ،یجد یدیتهد با اغلب شاهدان، و دگانید بزه

 یدگید بزه معرض در یخانگ خشونت نیهمچن ،یتبهکار یباندها و مخدر مواد

 دیتهد یها نگاه با دادگاه اتاق در است ممکن د،یتهد. رندیگ یم قرار مضاعف

 نیچن. کند دایپ بروز متهم دوستان با دادگاه اتاق پرشدن ای اشارات ای زیآم

 را یفریک عدالت نظام کل و بیتعق مقامات س،یپل یها تالش شدت به ،یدیتهد

 که است نیا یداتیتهد نیچن با شدن رو روبه یراهبردها از یکی. کند یم مختل
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 احتمال که ییجا یعنی دادگاه، یها اتاق در را سیپل کارآموزان از متشکل یکالس

 (.180ص ،1392 هس، و یروبلکس) نمود مستقر رود، یم دیتهد بروز

 کایامر در دگانید بزه به مساعدت و کمک -2

 یخیتار یمرور 2-1

 خیتار نیا از. نمود نیتدو را دهید بزه جامع برنامه نیاول ایفرنیکال ،1965 سال در

 نیاول ،1975 سال در. کردند هیته را یمشابه یها برنامه ها، التیا شتریب بعد، به

 در. شد یسازمانده ایالدلفیف هیناح معاضدت اداره یسو از دهید بزه حقوق هفته

 پدر عنوان به افراد، از یادیز عده یسو از نگتون،یکار یج فرانک 1979 سال

 بزه از تیحما موسسه یو. گرفت قرار توجه مورد دهید بزه حقوق جنبش

 هر در دگان،ید بزه یتیحما یها گروه از یاریبس تعداد. کرد سیاست را دگانید

 ،یجنس تجاوز بحران مراکز جمله از شهرها و ها استان از یاریبس در و التیا

 مادران ،یخانگ خشونت یها گروه دگان،ید بزه یگروهها خانواده، انیحام

 وجود ها گروه ریسا و دهید بزه به کمک یمل سازمان مست، رانندگان مخالف

 . کردند بیتصو دگانید بزه به کمک یبرا هم، یمهم نیقوان. دارند

 دگانید بزه از خسارت جبران قانون 2-2

 جبران از یبرخوردار حق دگان،ید بزه به و شد بیتصو 1974 سال در قانون نیا

 کسر ،یسپار خاك و ییدارو یها نهیهز جمله از م،یجرا نهیهز یبرا خسارت،

 ،1392 هس، و یروبلکس)شد داده ها نهیهز گرید و یا رهمشاو خدمات درآمد،

 (.181ص

 1982 مصوب دهید بزه و شاهد از تیحما قانون 2-3

 خم و چیپرپ یها راه از گذر یبرا دگانید بزه به کمک منظور به فدرال، حکومت

 بیتصو را دهید بزه و شاهد از تیحما قانون اصالح، مراکز و ها دادگاه س،یپل
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 نیا قیطر از را یدادرس نییآ دیبا کا،یامر کل دادستان آن، جبمو به که کرد

 .دهد گسترش شهود و دگانید بزه به کمک یبرا یقانون ندیفرا

 بزه معنا، نیبد. کند یم مقرر را ها هیانیب صدور حق ده،ید بزه یبرا قانون نیا

 که یکامل شرح ارائه از عفو به مربوط جلسات و مجازات یاجرا زمان در ده،ید

 .شود یم  برخوردار کند، یم مطرح را اتییجز خالصه طور به

 دگانید بزه حقوق حهیال 2-4

 را دگانید بزه حقوق بار، نیاول یبرا که دگانید بزه حقوق حهیال ،1983 سال در

 تا. شد بیتصو شناخت، تیرسم به یفریک یگردهایپ ندیفرا در مشارکت یبرا

 همانند ،یاصل ماتیتصم از دگانید بزه کردن آگاه یبرا بیتعق مقامات زمان، آن

 آن از دگانید بزه. نبودند ملزم دعوا فصل و حل خصوص در سازش باتیترت

 زمان در یشرح هیته یبرا فرصت جمله از ،یشتریب حقوق از یحت بعد، به زمان

 . شدند برخوردار مجازات، یاجرا

 

 

 1984 سال دگانید بزه قانون 2-5

 جبران یها برنامه از تیحما یبرا را جرم گاندید بزه صندوق قانون، نیا

 فدرال، یفریک یها مهیجر از که دهید بزه خدمات و التیا در دهید بزه خسارت

 نیا. کرد سیتاس نمود، یم       استفاده یمحل جهت در ها مصادره و ها مجازات

 مداخله دگان،ید بزه خسارت جبران یبرا الت،یا هر در را یا مقرره صندوق،

 و آن از یریشگیپ و یآزار کودك دگان،ید بزه خدمات کارکنان حقوق ،ینبحرا

 .نمود نییتع دهید بزه به کمک یها برنامه

 1994 سال دهید بزه و شاهد از تیحما قانون 2-6
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 کند یم فراهم را دهید بزه به گرید یها کمک ارائه و خسارت جبران قانون نیا

 شده فیتوق و مصادره یها ضمانال وجه و ها مجازات ها، مهیجر محل از که

 از یبخش اغلب ها، دادگاه. شوند یم پرداخت فدرال شده محکوم بزهکاران

 جبران عنوان به پرونده، هر طیشرا و احوال و اوضاع اساس بر را ها مجازات

 (.182ص ،1392 هس، و یروبلکس)کنند یم نییتع خسارت

 کایامر در دگانید بزه حقوق و گاهیجا -3

 متهم طرف تیحاکم و دولت چون که بود دگاهید نیا از دهید بزه به یتوجه یب

 ندارد وجود دهید بزه برای مشابه یحقوق ینیب شیپ برای یضرورت نیبنابرا. است

 حضور یشناس جرم مطالعات در ستمیب سده اواسط از حال نیا با. شد یم یناش

 و تیخصش نیا مختلف اتیخصوص و دهید بزه تیشخص و شد پررنگ دهید بزه

 .گرفت قرار توجه مورد جرم نیتکو در او ریتأث ژهیو به

 جهت در تالش و االتیا سطح در یاساس نیقوان اصالح بر عالوه کایآمر در

 های التیا ده،ید بزه حقوق گنجاندن جهت در فدرال، یاساس قانون اصالح

 نیادیبن حقوق منشورها نیا. اند رسانده بیتصو به را دگانید بزه منشور مختلف

 بزه حقوق مصوب مختلف نیقوان در نیا بر عالوه. شمرند یبرم را دگانید بزه

 (235ص ،1387 ،یمقدس و ینالیز) اند گرفته قرار دیتأک و اشاره مورد دگانید

 دگانید بزه یبرا را یاساس حقوق که است ینیقوان یدارا التیا هر زین کایآمر در

 یبرا را خود یاساس نیقوان ها، التیا از یمین از شیب و است نموده مقرر

 کشور در حقوق نیا اگرچه. اند کرده اصالح دهید بزه حقوق از شتریب تیحما

 بزهکاران. برخوردارند ریز حقوق از دگانید بزه عمده حال نیا با متنوعند،

 دادستان و هیعل یمدع نیب یدعو فصل و حل یها سازش طول در است ممکن

 حقوق الیذ. شوند یفریک عدالت نظام وارد زات،مجا یاجرا و دادگاه طول در و
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 یم قرار یبررس مورد 2004 مصوب دهید بزه حقوق قانون در دهید بزه گاهیجا و

 .ردیگ

 متهم مقابل در دهید بزه از تیحما حق 3-1

 حساب به وی حقوق جمله از متهم، مقابل در وی از حمایت در دیده بزه حق

 این دیده، بزه شکایت اعالم از پس که گیرد می نشات جا این از حق این. آید می

 تحت با که برآیند صدد در وی دوستان یا و بستگان متهم، که دارد وجود امکان

 منحرف را آن یا و انداخته تاخیر به را دادرسی جریان دیده، بزه دادن قرار فشار

 یا و هافشار مقابل در دیده بزه از که دارد وظیفه کیفری عدالت دستگاه لذا. سازند

 دیده بزه از شود، وارد دیده بزه بر متهم طرف از است ممکن که هایی آسیب

 محیطی برقراری و فیزیکی حمایت طریق از تواند می حمایت این. کند حمایت

 صورت آن از بعد یا و قبل و دادگاه در پلیس همراهی یا و دیده بزه برای امن

 دهید بزه از تیحما مهم یابزارها از گرید یکی تیامن نیتام حق نیبنابرا. پذیرد

 زین کنند، یم شرکت ها یدادرس در او یسو از که یگواهان به آن گستره که است

 در دهید بزه از حفاظت یعنی حق نیا گانه سه یها رکن. شود یم کشانده

 ییجو انتقام ای دهایتهد برابر در دهید بزه از حفاظت بزهکار، با میمستق ییارویرو

 یمهم فصل شدن گشوده به دهید بزه تیهو از حفاظت و بزهکار، مینامستق یها

 دهیانجام گواهان و دهید بزه از حفاظت یعنی یتیحما یشناس دهید بزه گفتمان در

 (.148ص ،1385 اصل، انیجیرا) است

 دادگاه جلسات از اطالع حق 3-2

 از نافتی یآگاه و یدادرس انیجر از یآگاه شامل دهید بزه به یرسان اطالع اصل

 تمام و نبوده مرحله نیا به محدود حق نیا از یمند بهره    چه اگر. است حقوق

 آغاز بیتعق با ها یدادرس شروع که آنجا از اما شود یم شامل را یدادرس مراحل
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 شروع در حق نیا تیاهم لذا شده شروع مرحله نیا از یساز آگاه امر و شود یم

 (. 341ص ،1394 نژاد، یباقر) دارد یشتریب نمود و اثر یفریک یدعاو انیجر و

 خبر با آن تصمیمات و دادگاه رسیدگی جلسات نوع هر از که دارد حق دیده بزه

 و مجرمانه واقعه بررسی به جلسات این در. باشد می متنوع جلسات این. شود

 شده وی به خسارت ایراد موجب و داده انجام دیده بزه با بزهکار که رفتاری

 .شود می پرداخته است،

 نظرات اعالم به نسبت موقع به بتواند تا بوده آگاه جلسات این از باید دیده بزه

. شود برگزار جرم مورد در است ممکن که دیگری جلسات. کند اقدام خود

 این. باشد می بزهکار یا متهم به مشروط آزادی اعطایی بررسی به مربوط جلسات

 دیده بزه اطالع به باید شود، می بزهکار رهایی باعث که این دلیل به جلسات نوع

 هر همچنین. کند بیان را خود نظر جلسات این در حضور با دیده بزه تا رسیده

 دیده بزه اطالع به باید باشد، متهم آزادی یا رهایی آن نتیجه که ای جلسه نوع

 .برسد

 دارای حق نیا دهید بزه اطالع حق بر قانون دیتاک رغم یعل حال نیا با

 متهم از حمایت راستای در رسد می نظر به که بند این. است دیدهگر محدودیت

 دیگری آزادی هشدار که شود می آور یاد باشد، شده وضع دیده بزه مقابل در

 امنیت است ممکن هشداری چنین هرگاه ندارد، ارائه به نیاز بخش این متعاقب

 در دیده هبز اطالع که صورتی در دیگر، عبارت به اندازد خطر به را شخصی هر

 نباید شود، متهم جمله از شخصی هر برای خطر ایجاد باعث متهم، آزادی مورد

 (.92ص ،1387 ،یهاشم) گیرد انجام دیده بزه به دهی اطالع

 دادرسی جلسات تمامی در حضور حق 3-4

 این اجرای لزوم. کند شرکت دادرسی جلسات تمامی در که دارد حق دیده بزه

 توان نمی آن، اجرای عدم صورت در گفت توان می   که است ای اندازه به حق
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 وی که شود می باعث دیده بزه حضور. آورد حساب به عادالنه را دادرسی جلسه

 شده متوجه بزهکار ناحیه از که صدماتی و ها آسیب مورد در لزوم مواقع در

. شود مطلع نیز دادگاه در شده مطرح موضوعات روند از و بگوید سخن است،

 شاهد عنوان به دیده بزه به کیفری عدالت نظام در اینکه به توجه اب همچنین

 بزه که شود می      باعث دادرسی جلسات تمامی در حضور شود می نگریسته

 .کند یاد سوگند خود ادعای اثبات جهت لزوم مواقع در دیده

 رسیدگی جلسات گونه هر از که دارد حق دیده بزه قانون نیا مطابق نیبنابرا

 می دست به بند این ادامه از که چه آن حال این با نشوند محروم دادگاه عمومی

 منظور به حضور دادرسی، جلسات در دیده بزه حضور از منظور که است این آید

 که این مگر. است شده تلقی شاهد عنوان به دیده بزه یعنی باشد، می سوگند ادای

 به شهادت ایراد که دهد حکم کننده قانع و صریح ادله دریافت از بعد دادگاه

 آن در را ها شهادت سایر دیده بزه اگر کند می  تغییر اساسا دیده بزه وسیله

 حضور معنی به رسیدگی جلسات در دیده بزه حضور لذا بشوند رسیدگی جلسه

 .است شده قلمداد شهادت ایراد برای

 مانع گاهداد باشد، داشته وجود کننده قانع و صریح ادله که صورتی در بنابراین

 غیرعلنی رسیدگی جلسات برگزاری به منجر نتیجه در و شده دیده بزه حضور

 تالش نهایت تصمیمی، هر اتخاذ از قبل باید دادگاه صورت این در. شد خواهد

 سازد میسر را دیده بزه توسط ممکن حضور بیشترین اجازه تا دهد انجام را خود

 بزه ورود از جلوگیری برای را ای معقوالنه های جایگزین کار، این برای باید و

 که گفت توان می مثال عنوان به. گیرد نظر در کیفری رسیدگی جلسات به دیده

 از قبل را دیده بزه شهادت یا و نماید تجدید را دادگاه جلسات تواند می دادگاه

 .بشنود شهود سایر شهادت شنیدن
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 به دادرسی جلسه در واندت نمی دالیلی به دیده بزه ها دادگاه رویه مطابق چند هر

 که شرطی تنها قانون نیا مطابق ولی باشد داشته حضور بودن غیرعلنی دلیل

 صریح ادله وجود شد، دادرسی جلسه در دیده بزه حضور مانع که شود می باعث

 نباید که کرد اظهارنظر گراس پرونده در دادگاه حال این با. باشد می کننده قانع و

 بودن غیرعلنی بر مبنی موجود قوانین تغییر قصد قانون نیا که تصورکرد گونه این

 (.96ص ،1387 ،یهاشم) دارد را دادگاه رسیدگی جلسات

 این مفهوم به باشد، می قانون نیا در مندرج حقوق جمله از که شدن شنیده حق

 جلسه در خصوص به و قضایی مراحل کلیه در دیده بزه اظهارات باید که است

 طور به شدن شنیده حق. گیرد قرار توجه مورد و شده نیدهش دادگاه در دادرسی

 و بگوید سخن دادرسی جلسه در دیده بزه که اجراست قابل صورتی در منطقی

 حق معنای به را شدن شنیده حق دیگر، عبارت به و شود داده گوش او سخنان به

 گیرسید هرجلسه در معقولی طور به که دارد حق دیده بزه. بگیریم نظر در بیان

 آزادی به مربوط رسیدگی جلسات شامل که( ناحیه) بخش دادگاه در عمومی

 مطابق بنابراین شود دهیشن باشد یم مشروط، یآزاد ای مجازات نییتع دفاعیات،

 و بزه درباره نوعی به که جلساتی کلیه در که دارد حق دیده بزه بند، این

 دادگاه و کند یانب را خود اظهارات شود، می  گیری تصمیم بزهکار سرنوشت

 بوده گسترده نیز جلسات این محدوده. گردد دیده بزه اظهارنظر از مانع تواند نمی

 دفاعیات استماع جلسات متهم، آزادی بررسی به مربوط جلسات از عبارتند و

 درمورد که جلساتی نهایتاً و مجازات نوع و میزان تعیین و بررسی جلسات متهم،

 . شود می بحث اربزهک به مشروط آزادی اعطای

 فقدان دلیل به حال این با بیان، حق به شدن شنیده حق تعبیر منطقی لزوم علیرغم

 خوبی به متحده ایاالت قضایی رویه هنوز که رسد می نظر به معینی قضایی رویه

 به را، حق این عمل در کشور این محاکم و است نشناخته رسمیت به را حق این
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 این. دانند می خاص مواقعی در دیده بزه اظهارات شنیدن برای توجیه یک عنوان

 یا و گرفته صورت محاکم در حق، این از که مختلفی تعابیر از توان می را امر

 ،یهاشم) آورد دست به است، شده صادر حق این برخالف حتی که آرائی

 (.97ص ،1387

 رتصو به قانون که کند می استدالل قاضی مارسلو، پرونده در مثال، عنوان به

 شنیده حق است نداده دیده بزه اظهارات شفاهی ارائه به حکم غیرمبهم و واضح

 مطابق. است کرده تعبیر دیده بزه ادله و اسناد و اوراق به توجه معنی به را شدن

 معقولی طور به آنان اظهارات که است داده حق دیدگان بزه به قانون رای این

 معنا اوراق به توجه شامل تنها وعاًن موضوعه حقوق و عادی قانون. شوند شنیده

 فرصت) حقوقی واژه و مقررات بودن معقول شامل که موضوعه حقوق. شود می

 نیست، موقعیتی هر در شفاهی اظهارات پذیرش مستلزم باشد می دو، هر( شنیدن

 همچنین. نباشد حکم مناسب دیده بزه شده مطرح اظهارات که زمانی مخصوصاً

 را آن و کرده تعبیر خطابه حق به را شدن شنیده حق گاهداد قاضی دیگر، رای در

 اساس بر. است گرفته نظر در دیده بزه های استدالل و ها واقعیت ارائه از جدای

 معقولی طور به آنان اظهارات که است داده حق دیدگان بزه به قانون نیا رای این

 شنیده مجازات تعیین به مربوط جلسات جمله از عمومی رسیدگی جلسات در

 متهم یک برای سنتی طور به که این شبیه است، خطابه حق یک این. شوند

 حق یک و است شده تعیین حق این -شود وضع مجازات که این از قبل –جنائی

 در که اختالفاتی رغم علی حال این با. نیست حقوقی استدالل و ادله ارائه برای

 در دیده بزه   مشارکت قح ایاالت، از بعضی در آمده، وجود به حق این تفسیر

 و جونز وردن ایاالت در عنوان به است شده شناخته رسمیت به دفاعیات مرحله

 دیدگان بزه با که باشند می ملزم ها دادستان آمریکا، ایالت 22 حداقل از تیجرینو

 همچنین. کنند پیروی دفاعی توافقات با ارتباط در آنها نظرات از یا کنند مشورت
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 شود، پذیرفته دادگاه وسیله به نیست ممکن دفاعی توافقات نیاویرجی ایالت در

 کرده موافقت دیدگان بزه با مشورت خصوص در مقررات با دادستان که این مگر

 (.98ص ،1387 ،یهاشم)باشد

 دولت وکیل با مشاوره حق 3-5

 پرونده خصوص در دولت وکیل با که دارد حق معقولی طور به دیده بزه

 دادستان که است شده گرفته نظر در دلیل این به حق این. کند مشاوره مطروحه

 انتخاب وکیلی خود برای تواند می ها دادگاه در دعاوی پیگیری و طرح برای

 فردی به اتهام ایراد و دعوا اقامه به تصمیم دادستان که آن از پس وکیل این. کند

 راستا همین در. دهد می انجام را دعوی حقوقی پیگیری دادستان طرف از نمود،

 برای دولت که وکیلی با که دارد حق دیده بزه که دارد می مقرر قانون نیا

 نمی دولت وکیل و نماید مشاوره نیز است، کرده تعیین دادستان دعاوی پیگیری

 به را امور وکالت دیده، بزه طرف از نه و دادستان طرف از که این دلیل به تواند

 .کند خودداری دیده بزه به حقوقی همشاور یا نظر ارائه از دارد، عهده

 دخالت حق دیده بزه که نیست معنا این به دولت وکیل با دیده بزه مشاوره حق

 نباید بخش این در چیز هیچ اینقانون مطابق. دارد نیز را دادستان وظایف در

 او هدایت تحت هرکارمند یا کل دادستان تعقیبی صالحیت که شود تفسیر طوری

 کند تضعیف را

 برای دیده بزه حق با دادستان تعقیبی صالحیت تعامل خصوص در حال این با

 دسترس از دور مقررات رغم علی که گفت توان می    دولت، وکیل با مشورت

 قراردادن تعقیب تحت خصوص در گیری تصمیم بر مبنی دادستان، نظر قانون نیا

 برای هایین داور آمریکا دادستان. است رسمی محدودیت کمی دچار بزهکار،

 دارند حق دیدگان بزه حال هر به. است قراردادن تعقیب تحت مورد در تصمیم
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 خودش تصمیم وی که این از قبل قرارگیرند، مشورت طرف دادستان توسط که

 .آورد در اجرا به را دادن قرار تعقیب تحت بر مبنی

 خسارت کامل و موقع به جبران حق 3-6

 به. آید می حساب به دیده بزه نیازهای و حقوق ترین مهم از خسارت جبران

 این بلکه. یابد می ترمیم دیده بزه به وارده آسیب تنها نه خسارت جبران واسطه

 از منظور. است برده پی خود اشتباه به بزهکار که است این دهنده نشان عمل

 از غرامت پرداخت زیرا است، غرامت پرداخت از فراتر امری نیز خسارت جبران

 برهم بر افزون داده یرو بزه چنانچه نیبنابرا. آید می حساب به رانجب مصادیق

 جبران به نسبت تواند یم یو نجامدیب دهید بزه یدگید انیز به یعموم نظم زدن

 (.128ص ،1385 ،یاصل انیجیرا) کند اقدام یدگید انیز نیا میترم و

 زیرا ،نیست خسارت جبران خود از کمتر خسارت کامل و موقع به جبران اهمیت

 یا و نیابد ترمیم کامل صورت به و موقع به دیده بزه های آسیب که صورتی در

 از پس یا و بزه وقوع هنگام در چه ها، آسیب کامل شناسایی عدم دلیل به که این

 می       وقوع به کیفری عدالت فرایندهای طی در که هایی آسیب همچنین و آن

 دیدگی بزه صورت این در کرد، جبران را دیده بزه های آسیب کلیه نتوان پیوندد،

 گونه همان را دیده بزه حق این باید بنابراین. شود می تحمیل دیده بزه بر دوباره

 .شود اجرا کامل و موقع به است، کرده تاکید قانون نیا که

 است شده شنهادیپ دگان،ید بزه یبرا خسارت جبران یها برنامه از مهم چهارنوع 

 دهید بزه به مساعدت و کمک یها برنامه سارتخ جبران یها بخش-1

 دهید بزه بزهکارو نیب مصالحه و یآشت یها برنامه-2

 خسارت جبران پرداخت یها برنامه-3

 مجازات قیتعل ینظارت کارکرد عنوان به خسارت جبران-4
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. اند کرده نیتدو شهود و دگانید بزه یبرا را ییها برنامه ها التیا همه بایتقر

 بزه به که هستند موجود یها برنامه مکمل ده،ید بزه خسارت جبران یها برنامه

 کمک یبرا ها دادستان یها برنامه و یجنس تجاوز بحران مراکز همانند دگان،ید

 مشاوره ،یپزشک و یدرمان یها نهیهز ها، التیا همه. کند یم کمک دهید بزه به

. کنند یم جبران را دگانید بزه شده تلف یدستمزدها و حقوق و یروان بهداشت

 شده، فوت دهید بزه بازماندگان به است ممکن االت،یا همه در آن، بر عالوه

 حالت در یرانندگ موارد االت،یا شتریب. شود داده پس ،یخاکسپار یها نهیهز

. اند کرده اضافه خود، جبران قابل میجرا فهرست به را یخانگ خشونت و یمست

 رمرتبطیغ یها سازمان یسو از است ممکن ده،ید بزه -شهود خدمات نیهمچن

 ارائه یانسان ای یبهداشت خدمات یالتیا ای یمحل ادارات همانند ،یفریک عدالت با

 مراکز جمله از ییها برنامه ،یخصوص یها سازمان از یاریبس آن، بر عالوه. شود

 ده،ید بزه فوت صورت در است ممکن. اند داده گسترش را یجنس تجاوز بحران

. شود پرداخت بازمانده، وابستگان به مرتبط، موارد ریسا و دفن و فنک یها نهیهز

 بیآس متهم، یریدستگ ای جرم وقوع از یریشگیپ نیح در که هم یافراد به غالبا،

 شود یم پرداخت غرامت نند،یب یم

 تاخیر بدون و سریع رسیدگی حق 3-7

 یها کمح ای دستورها ریتاخ بدون یاجرا و یفور یدگیرس از یمند بهره حق

 بزه یازهاین به ییگو پاسخ در یتیحما یابزارها از گرید یکی خسارت پرداخت

 جبران یادیبن حق اعمال یراستا در دیبا ویژه به را آن ینیب شیپ که است دگانید

 بدون و سرعت به دادگاه رسیدگی جلسات که دارد حق دیده بزه. کرد یابیارز

 تر سریع بتواند کیفری عدالت ستگاهد که چند هر. شود تشکیل غیرمعقولی تاخیر

 میزان همان به بپردازد، بزه وقوع از پس دیده بزه نیازهای و ها آسیب بررسی به
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 انیجیرا) است کرده کمک دیده بزه به ها آسیب شدت و میزان کاهش جهت در

 (.149ص ،1385 ،یاصل

 گاهداد جلسات تاخیر بدون برگزاری و دیده بزه وضعیت به رسیدگی در تسریع

 آن یا و انگاشت نادیده را متهم حق باید مقابل در که نیست معنی این به تنها نه

 برای متهم حق میان تعادل حفظ با که دارد وظیفه دادگاه بلکه کرد، نقض را

 سریع برگزاری در دیده بزه حق با دادگاه جلسه در خود از دفاع برای آمادگی

 معنی این به حق این به استناد نهمچنی. سازد برقرار تعادل دادگاه، جلسات

 حق تنها نه که دهیم قرار دیده بزه اختیار در ای گونه به را عمل اختیار که نیست

 نیز دادرسی جلسات برگزاری برای دولت حق بلکه عادالنه، دادرسی برای متهم

 .شود گذاشته پا زیر

 پرونده در مثال، عنوان به. است گرفته قرار قضایی رویه توجه مورد مسئله این

 دهید بزه حقوق قانون که نداشت تصمیم کنگره که کرد استدالل قاضی توبین

 یا و متهم از یا کند تضعیف را سریع محاکمه قانون تدریج به 2004 مصوب

 که چرا کند، جلوگیری محاکمه تدارك برای مناسب و کامل فرصت برای دولت

 عالیق شمردن جایز. باشد می ذاتی اهمیت دارای مناسب آمادگی برای متهم حق

 های چرخ قبول قابل غیر خطرناك چرخاندن کنترل برای دیده بزه پیوسته هم از

 نیز را مردم خود حقوق پایان در و دولت حقوق هم و متهم حقوق هم عدالت،

 (.103ص ،1387 ،یهاشم) گیرد می نادیده

 

 دیده بزه با مدار کرامت رفتار حق 3-8

 شیازهاین که کند یم تیتقو دهید بزه در را حس نیا احترام، با توام رفتار

 معرض در گرید و گردد یم باز جامعه به دوباره و جبران خساراتش ،ییشناسا

 عدالت دستگاه به دهید بزه  اعتماد گر،ید جهینت. گرفت نخواهد قرار یدگید بزه
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 بزهکاران یمعرف در کند ینم احساس گانهیب را خود گرید او است یفریک

 به را یفریک عدالت دستگاه کارکنان یها مشاوره و ها هیتوص کند، یم یهمکار

 ،یریش) کند یم دایپ جامعه به راجع یمثبت احساس و داده صیتشخ خود صالح

 (.19ص ،1386

 می که است اهمیتی چنان آن دارای وی با مدار کرامت رفتار برای دیده بزه حق

 ای نتیجه عنوان به رهدوبا دیدگی بزه آن، فقدان صورت در گفت توان

 . شود می تحمیل دیده بزه بر کیفری عدالت نظام فرایندهای از غیرمحسوس

 بزه شان از دور رفتارهای عنوان به توان می را رفتارهایی کیفری عدالت نظام در

 بزهکاران با جا همه در که این برای پلیس مثال عنوان به. آورد حساب به دیده

 آموزش دیدگان بزه با کردن برقرار ارتباط برای ولی دیده، آموزش کند، برخورد

 توانند می که هستند کسی تنها اغلب دیدگان بزه که این دلیل به. است ندیده

 است ممکن دیده بزه اموال کنند، شناسایی را خود رفته سرقت به اموال و بزهکار

 دیدگان بزه. شود مطرح دادگاه در دلیل عنوان به تا شود نگهداری ها ماه برای

 فرسا طاقت سواالت مورد و یابند می حضور محاکمات در شاهد عنوان به اغلب

. است شده جرم ارتکاب به متهم که شخصی از بیشتر حتی گیرند، می قرار

 می حساب به وی حقوق جمله از دیده، بزه با رفتار در انصاف رعایت همچنین

 او با وی شان و حریم با احترام، با و انصاف با که دارد حق دیده بزه نیبنابرا. آید

 به. باشد می توجه قابل کاسل قاضی رای حق، این مفاهیم نییتب در. شود رفتار

 قضاوت منصفانه دیده بزه با که بود خواهد الزم قدر ان انصاف رای این موجب

 طرف عنوان به که دهیم اجازه دیده بزه به که بود خواهد الزم شان رعایت. شود

 که بود خواهد الزم حریم رعایت. کند دادخواهی خصوصی کننده تعقیب یا سوم

 باشد دیده بزه از جانبه چند بازجویی مانع یا باشد ممنوع عموم برای محاکمه

 (.125ص ،1385 ،یاصل انیجیرا)
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 کایامر یفریک عدالت نظام در دهید بزه مشارکت -9

 اظهارات ،یفریک عدالت نظام در دهید بزه مشارکت معمول اریبس روش دو

 شامل ده،ید بزه فشرده اظهارات. است دهید بزه نظرات شرح و دهید بزه فشرده

 جرم اثر بر که است دهید بزه یعاطف و یدرمان ،یمال صدمات از ینیع حاتیتوض

 که یکس یعنی شود، یم هیته ناظر مامور یبرا اتییجز نیا. است شده متحمل

 یم متهم یسو از شده ارائه موارد مجموعه درج یبرا را یگزارش خالصه متعاقبا

 آنچه درباره است ممکن که شود یم ارجاع یقاض به سپس گزارش، نیا. سدینو

 شرح عکس، بر. دهد قرار توجه مورد شیب و کم کند، یم مطالبه دهید بزه که

 در تا دهد یم اجازه دهید بزه به و است یشخص شتریب ده،ید بزه نظرات

 بزه است ممکن. دینما مطرح را نظراتش هممت مجازات زانیم نییتع خصوص

 خطاب ،یکتب یشرح صورت به ای کند ارائه را مطالب نیا دادگاه در شفاها ده،ید

 ارائه اجازه دهید بزه       به االت،یا تمام بایتقر. شود داده لیتحو دادگاه یقاض به

 نظرات رحش ارائه اجازه ده،ید بزه هم، االتیا اکثر در و دهند یم را فشرده شرح

 . دارد را

 کایامر در دهید بزه از تیحما در سیپل نقش -10

 یم برقرار هیاول قیتحق طول در دهید بزه و سیپل نیب ارتباط نیتر مهم و نیاول

 ستمیس سیپل موسسه اگر. باشند نیب واقع دگانید بزه با دیبا سیپل ماموران. گردد

 یشتریب اقدام که شود گفته دگانید بزه به دیبا دارد، را موضوع هنگام زود یافشا

 شماره نیهمچن. شود مشخص یگرید اطالعات نکهیا مگر. داد انجام توان ینم را

 درباره یشتریب اطالعات که یصورت در تا شود داده دگانید بزه به دیبا تماس

 هرگونه خصوص در دگانید بزه به دیبا. دهند اطالع آوردند، دست به جرم

 شرکت با تماس ضرورت، صورت در و شود داده اطالع یدسترس قابل کمک

  دارند، یحقوق ییراهنما به ازین دگان،ید بزه اگر. نمود یادآوری را مهیب یها
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 اگر. کنند مطلع ییقضا معاضدت اداره درباره را آنان موظفند سیپل ماموران

 ای کنند حفظ همچنان شهود و دگانید بزه با را  خود ارتباط دیبا سیپل ماموران

 یمال اگر ای شد خواهد ارسال دادگاه به ای است قیتحق تحت همچنان ،یا روندهپ

 یا پرونده اگر. شود برگردانده دگانید بزه به دیبا تر عیسر چه هر شود، یم دایپ

 الزم ییراهنما شان،یها نقش مورد در دگانید بزه به دیبا شد، ارسال دادگاه به

 به دادن پروبال تیواقع. باشد روز به دیبا شده ارائه اطالعات و شود ارائه

 از یبرخ. رندیدرگ آن با بیتعق مقام و سیپل که است یمشکل دو موضوع،

 عدم ب،یتعق و سیپل مشکالت از گرید یکی نیهمچن هستند، کذب هم اتیشکا

 بزه که یوقت ژهیو به. است بیتعق مقام قیطر از ،یریگیپ یبرا دهید بزه لیتما

 داشته یهمکار به لیتما دهید بزه       است ممکن .شناسد یم را متهم دهید

 از ترس ،یفکر ای یعاطف ثبات عدم ،یکیزیف حضور علت به دیشا یول باشد،

. باشد یفیضع شاهد دادگاه، در شهادت ارائه در ترس ای زمان گذشت انتقام،

 قرار سیپل یها تیاولو فهرست یباال در دیبا جرم دگانید بزه حقوق نیبنابرا

 (.185ص ،1392 هس، و یروبلکس. )رندیگ

 

 یریگ جهینت

 دهة دو در بود، کیفری فرایند شدة فراموش عنصر دیده بزه گذشته، در هرچند

 شناسی دیده بزه های اندیشه گسترش ویژه به مختلف، عوامل تأثیر تحت و اخیر

 و داشته تری گسترده حضور المللی، بین های سازمان اقدامات نیز و حمایتی

 نظام های اولویت از یکی به متهمان حقوق به احترام همانند وی قوقح رعایت

 اصالح بر عالوه کایامر یفریک حقوق نظام در. است شده تبدیل کیفری عدالت

 رسانده بیتصو به را دگانید بزه حقوق منشور مختلف یها التیا ،یاساس قانون

 ییزوکارهاسا 2004 مصوب دهید بزه حقوق قانون به توجه با نیهمچن و اند
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 به با دهید بزه گاهیجا و. است شده گرفته نظر در دهید بزه حقوق تیرعا یبرا

 و عادالنه یدادرس کی از دگانید بزه یمند بهره حق شدن شناخته تیرسم

 یریپذ دسترس سطح ارتقا زین و یفریک عدالت ندیفرا در آن نیمواز تیرعا

 و یمساعدت یتیحما یوکارهاساز و ریتداب اتخاذ و ینیب شیپ موازات به خدمات

 یازهاین و حقوق. دارد قرار یخوب نسبتا تیموقع در دگانید بزه یبرا یمیترم

 و تیامن نیتام حق از عبارتند کایامر حقوق در دگانید بزه مشترك و یعموم

 در آنان دادن مشارکت و آنها خسارت جبران دگانید بزه با مدار کرامت رفتار

 و ریتاخ بدون یدگیرس باالخره و الزم یها یآگاه و رهمشاو ارائه یفریک ندیفرا

 . حیصح
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