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  فقه و حقوق معاصرتخصصی  ـ یعلم فصلنامه

  1399ششم، شماره دوازدهم، تابستان  سال

  23تا  5صفحات  

 1دیدهبزه و متهم حقوق میان توازن ایجاد هايتضمین

  2سراي جدیدي سلیمان

  3عباسیان پیمان 

  چکیده:

 که اشکاالتی و دارد نظري لحاظ به که ایراداتی رغمعلی کیفري دادرسی آیین جدید قانون

 کشورمان، دادرسی سابق مقررات به نسبت که است نموده سعی بیاورد، بار به عمل در است ممکن

 است نموده مقرر را هاییتضمین منظور این به. باشد داشته دیدهبزه و متهم حقوق به را یکسانی نگاه

 با متناسب هايتضمین نمودن مقرر با سو یک از. نماید میسر واقع عالم در را مهم این تحقق که

ما در این مقاله به بیان این تضمین ها . است داده اختصاص آنها به طرفین، از یک هر وضعیت

پرداخته ایم و براي تبیین کامل مطلب به تطبیق مواردي که در قانون دادرسی کیفري ما در این 

 اقتضائات دیدهبزه و متهم حقوق میان توازن زمینه وجود دارد با اسناد بین المللی پرداخته ایم. تحقق

 ارزش انسانها که داشت انتظار تواننمی فروپاشیده قضایی نظام یک در مسلما. طلبدمی را خود خاص

 رعایت به تنها نه بزهکار حتی و متهم دیده،بزه انسانی منزلت به احترام چیز، هر از قبل. دارند ذاتی

 خاصی شخص به اختصاص و است گسترده آن شمول دایره و است عام دیدهبزه و متهم میان توازن

 تضییع از جلوگیري براي رسیدگی، روند به توجه با و مورد حسب ها،تضمین این از دیگر برخی. ندارد

  .گیردمی تعلق دیدهبزه یا متهم از یک هر به اختصاصا دیگري، برابر در یکی

  .: برابري صالح ها، حقوق متهم، حقوق بزه دیده، حقوق جزاکلیدي واژگان
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  مقدمه

 پاسخ براي مناسب راهی مندي،قانون مسیر در گرفتن قرار و است عدالت بشر، اصلی دغدغه

 حقوق. کند رفع را عدالت زمینه در انسانی هايدغدغه از بخشی تواندمی قانون. باشدمی عدالت به

 بازیچه به را آن خودسرانه تصمیمات که گیردمی قرار حمایت مورد و یابدمی رسمیت زمانی انسان

 مرزها، و حد تعیین انسانی، اصول بر مبتنی و صحیح قانون نقش. گردد روابط بر حاکم قانون و نگیرد

 و تعالی راه دادن نشان انسانها، میان داوري متجاوزان، تجاوز دفع اختالف، هايزمینه بردن بین از

 پاي و دست قانون. است انسان تکامل هايزمینه نمودن فراهم و عدالت برقراري نظم، ایجاد کمال،

 اراده و آزادي کردن محدود راستاي در و شهروندان ضرر به نه را، اقتدار تا کرده محدود را قدرت

 مالیات شهروندان وقتی اوضاع این در. کند هزینه آنها آسایش و امنیت و راحتی و خیر براي که آنها،

 براي قانون و دهدمی خدمات آنها به دولتها و شودمی هزینه خودشان براي که دانندمی دهند،می

 الگوهاي تعریف با قانون. شود مدیریت و تعدیل هاآزادي و برسد همه به خدمات این که است این

 نیازهاي و منافع و عمومی هايآزادي و طرف یک از فردي منافع و نیازها و آزادي بین رفتاري،

 این بر کیفري دادرسی آیین جدید قانون 2 ماده. کندمی ایجاد منطقی توازنی دیگر طرف از جمعی

 چه اگر مداريقانون بر تأکید». ...باشد قانون به مستند باید کیفري دادرسی« که کندمی تأکید نکته

 فرایند از مرحله هر در اقدامی هر براي آن به تصریح اما شده، اشاره نیز اساسی قانون 36 اصل در

  .است ضروري کیفري

  قضایی مقام طرفیبی و استقالل حفظ-1

 قدرت صاحبان از تأثیرپذیري و مداخله گونه هر از قاضی آزادي معناي در قضایی استقالل

 و داوريپیش سفارش،. نیست پذیرامکان عدالت صحیح اجراي آن بدون که. است دعوا اصحاب و

 نقض موجب. دارند کالم نفوذ که قضاییه قوه اندرکاراندست ویژه به و مسئوالن سوي از اظهارنظر

 مقام و) دادستان( تعقیب مقام تفکیک عدم. گرددمی دعوا طرفین حقوق نقض و قضایی استقالل

 شغلی، امنیت مورد در. گرددمی متهم حقوق گرفتن نادیده زمینه که است عواملی جمله از نیز تحقیق

 بر نیز 156 اصل. داندنمی ممکن جرم ثبوت و محاکمه بدون را قضات عزل 164 اصل قضات،

 در 1384 سال در نظام مصلحت تشخیص مجمع مصوبه و دارد تأکید قضایی دستگاه استقالل
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 قانون 3 ماده. کندمی تصریح قضات استقالل و شأن حفظ براي نظام، کلی هايسیاست خصوص

 کامل استقالل و بیطرفی با که است نموده مکلف را قضایی مراجع نیز کیفري دادرسی آیین جدید

 حفظ. نمایند جلوگیري کیفري دادرسی فرایند شدن طوالنی یا اختالل از و بپردازد رسیدگی به

 اسناد در که دارد اهمیت قدري به آن عملکرد در اختالل ایجاد از پیشگیري و قضایی استقالل

 در آنچه این، وجود با. یافتهاست اختصاص قضایی عدالت علیه جرایم به مجزایی بخش المللی،بین

 تحت قضات شود،می ايرسانه که هاییپرونده برخی در خصوصا که است این گذردمی امر واقع

 خویش مستقل و قانونی مسیر از رسیدگی قضایی فرایند و گرفته قرار و نیت،ارده فشارهاي تأثیر

  )35، ص1392(کوشا و پاك نیت، .رودمی سوال زیر قضایی مقامات طرفیبی و گرددمی منحرف

  شهروندي حقوق حفظ و مشروع آزادي به احترام -2

 و مشروع هايآزادي به احترام قانون اساسی، قانون اهداف به بخشیدن تحقق راستاي در

 استکه قانونی اولین این. رسید اسالمی شوراي مجلس تصویب به 1383 سال در شهروندي حقوق

 مجریان. کندمی بیان ایران حقوق تاریخ در را شهروندي حقوق دامنه شفاف و صریح صورت به

 و بشر حقوق به مربوط قوانین دیگر و قوانین این صحیح و دقیق اجراي و رعایت براي باید قانون

 آن به بلکه نیستند کاغذ روي بر الفاظی فقط حقوق این زیرا ببیند، صحیح آموزش شهروندان حقوق

 مرتکبان مجازات مستوجب و شودمی محسوب تخلف آنها اجراي عدم و هستند اهمیت داراي اندازه

 دست توسط قانون این بررعایت نیز کیفري دادرسی آیین قانون 7 ماده. بود خواهد مجریان و

 خسارات جبران بر عالوه آنرا نقض و نموده تأکید دادرسی مراحل تمام در کیفري عدالت اندرکاران

  .داندمی اسالمی مجازات قانون پنجم کتاب 570 ماده در مقرر مجازات مستلزم وادره

 مستلزم دادرسی، عام هايتضمین لزوم بر عالوه کیفري رسیدگی فرایند در توازن رعایت

 حقوق این توزیع در دقت. یابدمی اختصاص طرفین به مرحله هر در که است هاییتضمین شناسایی

 طرف که است دشوار هاپرونده برخی در حداقل که چرا دارد، زیادي اهمیت متهم و دیدهبزه بین

 قاضی که است این نمایدمی ضروري آن طرح اینجا در که سوالی اما. ببینیم هم را داستان دیگر

 دادسرا و تعقیب مقامات که است این پاسخ مناسب ترین شاید و پاسخ دشوارترین لیکن است، مسئول

 که دهندمی ترجیح دیدگانبزه گرفته صورت تحقیقات بر بنا. دارند ايویژه مسئولیت رابطه این در
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 و عاطفی جبران رسیدگی، فرایند در مشارکت آگاهی، بر حق نظیر مواردي کیفري عدالت نظام

 ,٢٠٠٣ , Starnd(.کند رعایت آنها مورد در را احترام و انصاف و مادي جبران عذرخواهی،

p.به متهم و دیده بزه حقوق ترازي هم اصل که نیست وجه از خالی نکته این تذکار )٢٤-٢١ 

 نیز متهم براي دیدهبزه براي شده بینیپیش هايحمایت و خدمات همان که نیست آن معناي

 حقوق بر کمی تأثیر دیدهبزه براي خدمات و هاحمایت و حقوق این رعایت که چرا گردد، بینیپیش

 نقض براي ابزاري است، دادرسی فرایند بر ناظر که حقوقی که است آن منظور البته دارد، بزهکار

  .نباشد متهمان حقوق

  دیدهبزه به ناظر هايتضمین -3

 تعقیب مرحله در دیدهبزه منزلت و شأن شناسایی به ناظر هايتضمین -3-1

  تحقیق و

 دیدهبزه برخورد نخستین. گیردمی تماس آن با دیدهبزه که است نهادي اولین معموال پلیس

 یافتن بهبود و دیدگیبزه با دیده بزه مقابله چگونگی بر تواندمی و است حساس و مهم بسیار پلیس با

 یاد به بایستمی دادسرا دادیار یا پلیس مأمور. )121، ص1384باشد(شایان،  تأثیرگذار آن اثرات از

 براي اغلب شود،می تلقی بسیار هايپرونده میان از پرونده یک تنها انان براي آنچه که باشد داشته

 نهاد دو برگیرنده در عمده طور به و واقع در که ادرسی از پیش درمرحله. دارد حیاتی اهمیتی دیدهبزه

 معنی این به درك دارد خاص اهمیت دیدهبزه درك باشد،می دادسرا و پلیس یعنی کیفري عدالت

 براي تالش در آنان نظر دریافت معناي به بلکه کنند، موافقت حتی یا همدردي وي با که نیست

 همزادپنداري یا آنها نگاه از امور دیدن دیدگان،بزه درك. است شکل چه آنها دنیاي که نکته این فهم

 یا پلیس نیروي) است دیدهبزه شکایت با معموال که( آغازین برخورد لحاظ، همین به. است آنها با

 پرهیز دیدهبزه براي ناراحتی ایجاد از و داشتهباشد همدردانه رفتاري دیدگانبزه با بایستمی دادسرا

 حائز بسیار منصفانه رفتار اصل برآوردن راستاي در که دیدگانبزه نیازهاي مهمترین از یکی. کند

 مورد کیفري فرایند آغازین مراحل در بایستمی که اوست شهود و وي امنیت تأمین. است اهمیت

  .گیرد قرار توجه
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 مشاهده رویارویی از جلوگیري شهود و دیدگان بزه از حفاظت خصوص در که رسدمی نظر به

 سیستم اتخاذ البته که شود، منجر متهم حقوق تضییع به اینکه مگر است، مطلوب همیشه متهم و

 پیشگیري آن مرکب و جرم قربان مستقیم برخورد از معموال تحقیقات مرحله در تفتیشی

 طرف هر از نگردند واقع حمایت مورد اگر او شهود و دیدهبزه. )218، ص1387کند(سادات اسدي، می

 قانون 97 ماده. است شهادت اقامه یا شکایت گرفتن پس جهت در که شوندمی متحمل را فشارهایی

 است نموده مکلف را بازپرس و است نموده تصریح دیدهبزه از حفاظت بر کیفري دادرسی آیین جدید

 احتیاطی اقدامات انجام آنان خانواده یا جرم کننده اعالم مطلع، شاهد، دیده،بزه از حمایت منظور به که

  .دهد دستور دادگستري ضابطان به را

 منظور به که است گردیده مکلف بازپرس کیفري، دادرسی آیین قانون 214 ماده در همچنین

 در علت ذکر با و مالی ضرر یا و حیثیتی یا جانی خطر وجود صورت در مطلع، یا شاهد از حمایت

 اطالعات افشاي عدم و متهم یا شاکی و مطلع یا شاهد بین حضوري مواجهه عدم به نسبت پرونده

 وسایل با دادسرا از خارج در مطلع یا شاهد اظهارات استماع یا و آنها سکونت محل و هویت به مربوط

 تحقیق به کیفري دادرسی آیین قانون 204 ماده 2 تبصره که همچنان. نماید اقدام دور راه از ارتباط

 دیوان در. است نموده اشاره الکترونیکی دادرسی به راجع مقررات رعایت با و شهود از الکترونیکی

 مقدماتی تحقیقات مرحله در شهود و جرم قربانیان از حفاظت ضرورت تشخیص کیفري، المللیبین

 وظایف از یکی دیوان اساسنامه 57 ماده 3 پاراگراف ج بند. گیردمی صورت مقدماتی شعبه توسط

 رعایت و شهود و دیدگانبزه از حفاظت منظور به ضرورت صورت در که میداند این را مقدماتی شعبه

 به پاسخ مقام در یا و شده دستگیر اشخاص از حفاظت و ادله حفظ همچنین و آنان خصوصی حریم

 را الزم تدارك ملی امنیت به مربوط اطالعات از حفاظت در اینکه یا و یافته حضور دیوان احضاریه

 دستور صدور خصوص در اساسنامه 58 ماده اول پاراگراف ب بند دوم قسمت همچنین. آورد فراهم

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

 دادرسی جدید قانون 238 ماده که همچنان. داندمی »اندازدنمی خطر به را آنها انجام یا و کندنمی

 آنان خانواده یا شهود شاکی، جان براي خطر وجود را متهم موقت بازداشت شروط از یکی نیز کیفري

  . است دانسته
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 مرحله در دیدهبزه منزلت و شأن شناسایی بر ناظر هايتضمین -3-2

  دادرسی پسا و دادرسی

 بوده احترام و نزاکت با دیدگانبزه با رفتار اینکه از اطمینان حصول در مهمی نقش دادرسان

 در را کیفري هايرسیدگی در درگیر هايطرف همه حقوق بایستمی دادرسان اگرچه. دارند است،

 در وي نیازهاي و هاخواسته و دیدهبزه وضعیت به توجه عدم اما کنند، حمایت آن از و گرفته نظر

 این و کند عدالتیبی احساس و بوده ناراضی کیفري عدالت نظام از وي که شودمی سبب هادادگاه

 بزهکار او اینکه احتمال بلکه کندمی فراهم را وي مجدد دیدگیبزه احتمال تنها نه عدالتیبی احساس

 کالسیک کیفري عدالت اقتضاي شاید البته. )17، ص1384دارد(نجفی ابرندآبادي،  وجود نیز شود

 مجرمانه واقعه به مربوط چندان شاید که هاییصحبت شنیدن ظرفیت دیگر عبارت به. باشد چنین

 سمتی به عدالت کردن ترمیمی با بایستمی لذا. ندارد وجود کیفري عدالت نظام در نگردد، تلقی هم

 سرگردانی و روانی شوك درباره کردن صحبت با که باشد داشته را امکان این دیدهبزه که کرد حرکت

 کس هر منزلت و شأن ترمیمی، رویکرد با که چرا؛)p٢٥ ,٢٠٠٣ ,Strand(یابد تسکین خود،

 دیدگانبزه مشکالت حل سر بر اجتماعی همنوایی و همدلی و تفاهم بر شودومی شمرده محترم

 به نسبت آنها بیگانگی حس درکاهش هم فرایندرسیدگی در دیدگانبزه مشارکت. شودمی تأکید

 ماده که است ترمیمی عدالت فرایندهاي از یکی گريمیانجی. کندمی کمک آنها به رسیدگی فرایند

  .است تحسین خور در که است، نموده توجه آن به کیفري دادرسی آیین جدید قانون 83 و 82

 تسریع هارسیدگی در دادرسان که کندمی ایجاب دیدهبزه انسانی منزلت و کرامت به توجه

 دشوار، کامال فرایند یک در اضافی تأخیرهاي رهگذر از تا آید عمل به اجتناب دادرسی اطاله از و کنند

 سریع دادرسی امروزه. نگردند خصوصی انتقام جهت وي تحریک و دیدهبزه بیشتر دیدگیبزه موجب

 مدنی حقوق المللیبین میثاق 14 ماده 3 بند ویژه به المللیبین اسناد در غیرضروري، تأخیر بدون و

 کیفري دادرسی آیین قانون 3 ماده و بشر حقوق اروپایی کنوانسیون 6 ماده 1 بند و سیاسی و

 منديبهره سازوکارهاي و امکانات تا دارد اقتضا دیدهبزه انسانی منزلت به توجه. است شده بینیپیش

 مادي لحاظ به چه او دیدهآسیب وضعیت. گردد فراهم دادگستري وکالي و حقوقی مشاور از دیدهبزه

 مراجعه ضرورت و بزهکار با رودررویی جهت مناسب روحی شرایط فقدان معنوي، لحاظ به چه و

 وارد کیفري دادرسی چرخه در تواندنمی تنهایی به که است ايگونه به پرونده پیگیري براي مکرر
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 لحاظ به دیدگانبزه از بسیاري است ممکن اینکه به توجه با خصوصا کیفري عدالت نظام لذا شودو

 دیدهبزه از دفاع براي را اشخاصی دادگستري وکالي بین از باستمی نباشند، وکیل اخذ به قادر مالی

 و اندیافته گسترش قضایی معاضدت و ارشاد واحدهاي قضایی هايمجتمع در اگرچه. کند انتخاب

 مراجع معرفی شکایت، تنظیم نحوه خویش، حقوق خصوص در دیدهبزه به الزم اطالعات توانندمی

 براي وکیل تعیین کیفري دادرسی آیین جدید قانون 347 ماده تبصره در اما دهند، ارائه... و ذیصالح

 زمینه این در هادادگاه بود بهتر که است، شده واگذار دادگاه تشخیص به مالی تمکن فاقد دیدهبزه

 ضابطان فوق قانون 66 ماده 2 تبصره ایم،نموده اشاره هم قبال که همچنان البته. گردیدندمی مکلف

 هايکمک از استفاده حق به نسبت دیدگانبزه نمودن آگاه به مکلف را قضایی مقامات و دادگستري

 قابل نیز دیدگانبزه به حقوقی هايکمک زمینه در تواندمی که است، نموده نهاد مردم سازمان هاي

 دادرسی آیین 99 تا85 مواد در حقوقی هايحمایت کیفري المللیبین دیوان در همچنین. باشد اعمال

 نمایندگی دادسی، روند در دیدهبزه شرکت چگونگی به است ناظر بیشتر که است شده مقرر ادله و

 و نماینده با دیدهبزه آزادانه مذاکرات دادرسی، روند در دیدهبزه نماینده شرکت دیده،بزه براي قانونی

 براي امانی صندوق و دیدهبزه خسارت جبران او، نماینده یا دیدهبزه نظرات و هادیدگاه ارائه وکیلشان،

  ...و دیدهبزه

 به را شایسته و مقتضی توجه بدوي شعبه که داردمی مقرر دیوان اساسنامه 64 ماده 2 بند

 صدور در شعبه که است مقرر ادله و دادرسی آیین 86 درماده آورد عمل به قربانیان از حمایت منظور

 و دادرسی آیین یا اساسنامه موجب به وظایفشان انجام در دیوان نهادهاي سایر نیز و دستور یا قرار

 کودکان، ویژه به و 68 ماده به توجه با را شهود و قربانیان کلیه احتیاجات و نیازها بایستمی ادله

 ناتوانان به توجه. بگیرد نظر در را جنسی تجاوز دیدگانبزه و ناتوان اشخاص سالخورده، اشخاص

 نظام در ویژه جایگاهی شایسته را آنان هستند، پذیرآسیب موقعیت یک در که دیدگانیبزه و دیدهبزه

 باید دیدگانبزه از دسته این با کیفري عدالت برخوردنظام که است واضح پر. نمایدمی کیفري عدالت

 تأسیس به مکلف را دبیرخانه رئیس اساسنامه 43 ماده 6 بند همچنین. باشد داشته افتراقی حالتی

 و حمایتی تدابیر قبیل از هاییمسئولیت که است؛ نموده شهود و دیدگانبزه کمک به مرتبط بخش

 تدابیري. دارد دیدگانبزه و شهود براي مناسب هايمساعدت سایر و مشورتی خدمات امنیتی، ترتیبات

 ویدئو طریق از دادن شهادت دیده،بزه هویت داشتن نگه محرمانه دادرسی، کردن غیرعلنی همچون
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 دادگاه از غیر مکانی در که شاهدي صداي و چهره تغییر کتبی، صورت به شهادت ارائه یا کنفرانس

 راههاي همچنین و آنها شهود و دیدگانبزه انتظار براي ویژه هاياتاق گرفتن نظر در دهد،می گواهی

 دادرسی مرحله در دیدهبزه از حفاظت براي تواندمی دادگاه، ساختمان در آنان براي مناسب خروجی

 68 ماده الف بند در. باشد دسترس در دادرسی، طول در جویانی تالفی اعمال و تهدیدها برابر در

 حفظ براي الزم تمهدیات اتخاذ بر نیز ملل سازمان 1985 6 پاراگراف) ت( بند و دیوان اساسنامه

 تأکید شهود و دیدگانبزه شخصی امور و شأن همچنین و روحی و جسمی، سالمتی نیز و امنیت

  . است شده

 و تعقیب مرحله در عدالت به دیدهبزه دسترسی بر ناظر هايتضمین -3-3

  تحقیق

 اشاره نکته این به توانمی مفهوم این رهگذر از نیز دیدگانبزه با منصفانه رفتار خصوص در

 و مبهم اصطالحی است ممکن اگرچه دیدگانبزه حقوق حوزه در عدالت به دسترسی کاربرد که کرد

 در جامعه دیدهآسیب فرد یک عنوان به دیدهبزه توانمندسازي معناي به واقع در اما آید، نظر به نارسا

 اصطالح که است ضروري مطلب این به توجه. باشدمی وي شده تضییع حقوق استیفاي جهت

 به که بایستمی دیدگانبزه. گردد تفکیک عدالت نظام به دسترسی از بایستمی عدالت به دسترسی

 دیدگانبزه از بسیاري که را موانعی باید عدالت نظام ساختار و باشند داشته دسترسی عدالت نظام

 فرهنگ، همچون عواملی به توجه با شوندمی روبرو آن با نظام به یافتن دست براي تالش هنگام

 صدور تا آن کشف و پلیس به جرم گزارش دنبال به. بگیرد نظر در سن و تحصیالت زبان، نژاد،

 آگاه شودمی نامیده مقدماتی تحقیقات مرحله گیرد،می صورت جرم تعقیب متعاقب که کیفرخواست

 صورت در جنایی تحقیقات روند درباره رانی اطالع. دارد فراوان اهمیت مرحله این در دیدهبزه سازي

 روبرو مشکل با خطر با را جنایی تحقیقات روند آنکه شود،مگر انجام بایستمی دیدهبزه درخواست

 براي انتظامی مرجع و دادسرا به شاکی احضار. کرد پرهیز ان انجام از باید صورت این در که سازد

 را دادسرا رسیدگی جلسه در حضور به دعوت تعقیب، موقوفی و منع قرار ابالغ وي، دالیل اخذ

 سازيآگاه حق زمره در ایران کیفري دادرسی مقررات در موجود ظرفیت از گیريبهره با توانمی

 او به مقدماتی تحقیقات مرحله در را دیدهبزه حقوق موظفند ذیربط مراجع و آورد شمار به دیدهبزه

  ).1392 کیفري دادرسی آیین قانون 38 ماده( نمایند گوشزد
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 قدرت، از سوءاستفاده قربانیان و دیدگانبزه براي عدالت بنیادي اصول اعالمیه 6 ماده الف بند

 وضعیت و هارسیدگی پیشرفت روند و بنديزمان خود، قلمرو و نقش از دیدگانبزه سازيآگاه

 که شناخته رسمیت به دیدگانبزه حقوق جمله از را شدید هايجرم مورد در ویژه به هایشانپرونده

 کارآمدتر را دیدگانبزه نیازهاي به پاسخگویی در اجرایی و قضایی هايشیوه بایستمی آن براساس

 دادگاه رسیدگی هايجلسه هايترتیب ونه هر از که است آن مستحق دیدهبزه روي، همین از. ساخت

  . گردد مطلع آن هايتصمیم و

 نهایی وضعیت شدن مشخص و حکم صدور از پیش رسانیکمک و خسارت جبران از بحث

 سازوکارهاي از یکی توانمی را خواسته تأمین قرار. آید نطر به نامأنوس برخی نظر از شاید پرونده،

 به دستیابی تسهیل و تضمین زمینه در دیدهبزه به کمک براي گذارقانون که آورد شمار به حمایتی

 صدور امکان 107 ماده در کیفري دادرسی آیین جدید قانون در. است گرفته نظر در خسارت بجران

 نکته این به توجه.است شده شناخته رسمیت به شاکی درخواست به بازپرس توسط خوواسته تأمین

 اجراي امکان که جهت آن از تعقیب اولیه مراحل در خواسته تأمین قرار صدور که است ضروري

 دیوان اساسنامه در. است اهمیت حائز. کندمی فراهم بعدي مراحل در را خسارت جبران حکم

 همکاري جلب به مکلف مقدماتی شعبه اساسنامه، 57 ماده 3 پاراگراف هـ بند کیفري المللیبین

 آتی منافع حفظ منظور به ویژه به و اموال ضبط منظور به تأمینی اقدامات انجام خصوص در کشورها

 داده اختیار مقدماتی شعبه به 1 پاراگراف در نیز ادله و دادرسی آیین 99 ماده. است شده دیدگانبزه

 خواست در که آنان قانونی نمایندگان و دیدگانبزه یا دادستان تقاضاي با یا خود میل به تا است

 درخواست باید که هاییاقدام خصوص در. اندسپرده آن براي کتبی تعهد یا. اندکرده ارائه غرامت

 شعبه تصمیم نمودن اثربی در متهم هاياقدام از پیشگیري منظور به. نماید تصمیم اتخاذ شود،

 آنکه مگر است؛ ابالغ عدم بر اصل و نیست ضروري تصمیم این ابالغ اموال، توقیف در مقدماتی

 را شده درخواست ةاياقدام بخشی اثر تواندنمی تصمیم این ابالغ که دهد تشخیص مقدماتی شعبه

 در خصوصی مدعی یا شاکی گذشت که آنجا از جدید کیفري دادرسی مقررات در. افکند مخاطره به

 ماید،»می موقوف را مجازات اجراي و جزایی امر تعقیب که است مواردي از یکی گذشت قابل جرایم

 گذشت قبال در وارده خسارت جبران بر متهم با مصالحه جهت دیدهبزه براي مناسبی ابزار تواندمی

 تعقیب، تعلیق قرار صدور ضمن کیفرینیز دادرسی آیین جدید قانون الف بند 81 ماده در. باشد متهم
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 معنوي و مادي زیان و ضرر رفع جهت در دیدهبزه به خدمات ارائه به مکلف را متهم دادستان

 وارده خسارات پرداخت تسهیالت نمودن فراهم و دیدهبزه حقوق حفظ منظور به همچنین. نمایدمی

 219 ماده بر بنا که است االلتزام وجه یا الکفاله وجه و وثیقه بحث نود، ذکر بعد مراحل در وي به

 گردیده متحمیل دیدهبزه که باشد هاییخسارت از کمتر نباید حال درهر کیفري دادرسی جدید قانون

 تأمین قرار فوق مبلغ لحاظ با بازپرس باشد، جبران قابل بیمه طریق از خسارت این اگر البته است،

 16 ماده اینکه است، جالب بسیار خود نوع در که خصوص این در دیگر مهم نکته. کندمی صادر

 مقابل در زمینی موتوري نقلیه وسایل دارندگان مدنی مسئولیت اجباري بیمه قانون اصالح قانون

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

 تبصره. هاست نمود فراهم حکم صدور از قبل را گربیمه توسط رانندگی و راهنمایی کارشناس گزارش

 راننده با توافق صورت در بیمه شرکت که کندمی مقرر فوت به منجر رانندگی حوادث در نیز آن

 را بدنی خسارات سایر و دیه تواندمی قضایی مرجع رأي به نیاز بدون متوفی ورثه و حادثه مسبب

  . نماید پرداخت

 دادرسی مرحله در عدالت به دیدهبزه دسترسی به ناظر هايتضمین -3-4

  پسادادرسی و

 شهود و قربانیان به مربوط بخش اساسنامه 43 ماده 6 بند بر بنا کیفري المللیبین دیوان در

 مناسب مساعدتهاي و امنیتی و حمایتی اقدامات دادسرا با مشورت با شود، می تأسیس دبیرخانه در که

 دیدگانبزه به حقوقی مشاوره ارائه مساعدتها، این جمله از. دهدمی انجام قربانیان و شهود براي دیگر

 ادله، و دادرسی آین 16 ماده 2 پاراگراف همچنین. است دادرسی روند در خود حقوق از آگاهی جهت

 خصوص در شهود و قربانیان بخش خدمات و وظایف ماهیت، مقررات، از دیدگانبزه نمودن مطلع

 گواهی ارائه با رابطه در ویژه به آنها، حقوق از حمایت منظور به قانونی مشاوره از منديبهره نحوه

 ایفاي براي میتواند که تسهیالتی به نسبت رسانی اطالع و 17 ماده 2 پاراگراف موضوع آنان، به

 شهود و قربانیان بخش عهده بر 16 ماده 1 پاراگراف موضوع باشد، ضروري آنان وظایف مستقیم

 خصوص در را جرم قربانیان به مساعدت 16 ماده 1 پاراگراف ب بخش همچنین. است شده نهاده

  .است دانسته دبیرخانه رئیس وظایف از قانونی، نماینده سازماندهی و قضایی مشاوره اخذ
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  تضمین هاي ناظر به متهم -4

  ناظر به شان و منزلت متهمتضمین هاي  -4-1

به نظر میرسد مهمترین تضمین براي جلوگیري از تضییع حقوق متهم و حفظ شان ومنزلت 

وي، پایبندي به اصل برائت و آثار و لوازم آن است، که متاسفانه در عمل چندان به آن توجهی نمی 

گر قضیه داراي نفوذ باشد، شود. به ویژه اگر طرف دیگر قضیه داراي نفوذ باشد، به ویژه اگر طرف دی

عمال اصل برائت و لوازم آن محلی از برائت و لوازم آن محلی از اعراب ندارد. همچنین اعمال برنامه 

هاي حمایتی و تدابیر حفاظتی از بزه دیده و یا شهود و جلوگیري از رویارویی متهم با آنها و عدم 

ناخودآگاه مجرمیت متهم و خطرناکی  امکان پرسش از ایشان و جرح شهود توسط متهم، یه صورت

وي را در ذهن ها متبادر می نماید که منجر به نقض اصل برائت می شود. لذا قانون گذار در تبصره 

آیین دادرسی کیفري این تذکر را داده است که ترتیبات ناظر به حفاظت از بزه دیده یا  214ماده  2

م به اصل برائت در رسیدگی هاي کیفري خود شهود نباید منافی حقوق دفاعی متهم باشد. التزا

تضمین کننده حقوق دفاعی متهم و حفظ کرامت انسانی وي است؛ حقوقی همچون حق تفهیم اتهام 

در اولین ساعات انتساب اتهام، حق سکوت، حق برخورداري از وکیل در سراسر فرایند کیفري، عدم 

ه اتهامی و اطالع از کلیه دالیل تحصیل نیاز اثبات بی گناهی توسط متهم، حق دسترسی به پروند

شده، منع توسل به روش هاي غیر قانونی و مخفیانه جهت تحصیل دلیل و حق اعتراض به قرارها 

و احکام صادره از احضار متهم گرفته تا زمان صدور حکم محکومیت وي، کلیه اقدامات علیه وي 

ضمن بیان  1392ین دادرسی کیفري قانون آی 168می بایست مبتنی بر دالیل کافی باشد. ماده 

تکلیف بازپرس در مورد توجه به دالیل کافی براي احضار افراد به عنوان متهم، تخلف از این مقرره 

را در تبصره موجب محکومیت انتظامی دانسته است. متاسفانه در برخی احضاریه ها علت احضار ذکر 

قبه مواجه با اتهاماتی شوند که آمادگی نمی شود، این سبب می گردد که افراد به صورت غیر متر

قانون جدید، اگرچه به این امر مهم اشاره نموده اما در تبصره  170پاسخ به آنها را نداشته باشند. ماده 

با آوردن عذرهایی کلی قابل تفسیر چون حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی، مقام قضایی 

است که جاي انتقاد دارد.ضروري است که فردي که به  را نسبت به ذکر علت احضار معاف نموده

قانون  213عنوان شاهد احضار شده است ، به عنوان متهم به او تفهیم اتهام نشود.این حکم در ماده 

مقرر شده است تا تکلیف شاهد نسبت به راستگویی به زیان او تمام نشود و در وقت دیگري به 
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لیفی به راستگویی ندارد و در قبال دروغگویی اش مجازاتی عنوان متهم احضار گردد، زیرا متهم تک

متوجه او نیست. همچنین متهم می بایست حق دسترسی به پرونده پرونده اتهامی خویش را داشته 

بازپرس را مخیر نموده است که چنانچه مطالعه پرونده را با ضرورت کشف  191باشد، لیکن ماده 

امنیت داخلی یا خارجی، با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی را صادر  حقیقت منافی بداند یا در جرایم علیه

نماید، که باید حضور به متهم یا وکیل او ابالغ شود و ظرف سه روز حق اعتراض به آن در دادگاه 

  صالح وجود دارد.

مواظبت در اظهارات، از دیگر حقوقی است که باید توسط بازپرس به متهم تذکر داده شود تا 

 195) این حکم در ماده 309، ص1389نجیده وي به زیانش تمام نشود. (موذن زادگان، اظهارات ناس

موجب محکومیت انتظامی درجه چهار  196قانون جدید بیان گردیده و تخلف از آن به موجب ماده 

  خواهد بود.

امروزه در بسیاري از کشورهاي جهان نه تنها حق سکوت متهم و حق داشتن وکیل محترم 

است، بلکه پلیس قضایی مکلف است پس از احضار یا جلب متهم عالوه بر استعالم شمرده شده 

این قانون  52هویت و اعالم صریح اتهام، حقو مذکور را به وي اعالم نماید. اضافه بر این، برابر ماده 

هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد 

حت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وي قرار دهند و رسید دریافت و شخص ت

ضمیمه پرونده کنند. همچنین طرح سواالتی که نسبت به شخصیت متهم توهین آمیز است یا او را 

نسبت به  پذیرفن اتهامات وارده تحت فشار قرار می دهد، از جمله موارد نقض حقوق متهم است. 

قانون جدید، اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سواالت  60جهت ماده به همین 

تلقینی یا اغفال کننده و سواالت خارج از موضوع اتهام بازجویی ها را ممنوع دانسته و اظهارات متهم 

گونه را در پاسخ به چنین سواالتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، فاقد هر 

اعتباري تلقی نموده است. همچنین استفاده از شکنجه هاي روحی و جسمی براي تحصیل ادله از 

) موضع گیري 319، ص1389نمونه هاي بارز و آشکار نقض حقوق متهم است.(موذن زادگان، 

اعالمیه ها و کنوانسیون هاي بین المللی و منطقه اي و قوانین داخلی اغلب کشورها در طرد شکنجه 

اعمال موهن موید این مطلب است. در قانون اساسی و قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ و 

نیز مقرر شده که اقرار ناشی از شکنجه باطل است. ضمانت اجراي  1383حقوق شهروندي مصوب 
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قانون مجازات اسالمی تعیین گردیده است. هرچند تنظیم این ماده به عنوان  578آن نیز در ماده 

نت اجراي اعمال شکنجه و آزار و اذیت متهم، اقدامی معقول و پسندیده است، اما فاقد جامعیت ضما

الزم می باشد؛ زیرا فقط به شکنجه و آزار جسمی اشاره داشته و در خصوص اذیت و آزار روحی 

قانون اساسی با  38ساکت و در نتیجه فاقد ضمانت اجرا است و این در صورتی است که اصل 

هر نوع اذیت آزار اعم از جسمی و روحی را مذموم و ممنوع دانسته » هرگونه شکنجه«واژه استعمال 

  است.

مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله بنیادي ترین حقوقی است که باید به دقت مورد 

)، چرا که کوچکترین 120، ص1384توجه مقامات قضایی و ضابطین داگستري قرار گیرد (رحمدل، 

وري ادله و کشف جرم موجبات تضییع حقوق و آزادي هاي اساسی متهم را فراهم مسامحه در جمع آ

بازرسی اشخاص و اشیا  1392آیین دادرسی کیفري  55می سازد. به همین دلیل قانونگذار در ماده 

در جرایم غیر مشهود و نیز ورود به امکان بسته یا تعطیل و منازل را منوط به اجازه موردي مقام 

است. این اجازه باید به صورت کتبی بوده و موقع ورود توسط ضایطان به متصرف قضایی نموده 

). از این رو ارجاع کلی مراتب به ضابطین دادگستري، مالزمه با ورود 58محل نشان داده شود(ماده 

به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور 

زم صدور مجوز موردي در چهارچوب قانون از سوي مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مستل

مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی 

آن قانون، جلوگیري شود.  56آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردي صادرهف طبق ماده 

قانون مورد اشاره انتشار تصویر وسایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل  96برابر ماده 

تحقیقات مقدماتی توسط رسانه ها ومراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورد اشخاص 

زیر که تنها با درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصاویر و یا مشخصات مربوط 

متهمان به ارتکاب به جرایم عمدي موضوع بندهاي الف، ب، پ،  -نان مجاز است: الفبه هویت ا

این قانون که متواري بوده و دالیل کافی براي توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و  302ت ماده 

متهمان دستگیر شده که به ارتکاب  -از طریق دیگري امکان دست یابی به آنان موجود نباشد... ب

قره جرم نبست به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرارا کرده اند و تصویر آنان براي چند ف

کنترل ». آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت با اقامه دعواي خصوصی توسط آنان منتشر می شوند
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قانون جدید دادرسی کیفري منع گردیده است. البته  150ارتباطات مخابراتی افراد بنابر حکم ماده 

ر برخی جرایم مهم مثل جرایم علیه امنیت با موافقت رئیس کل دادگستري استان و با تعیین مدت د

تنها  151و دفعات کنترل این امر امکان پذیر گردیده است. کنترل حساب بانکی افراد نیز بنابر ماده 

 در موارد ضروري به تشخیص بازپرس و تائید رئیس کل دادگستري استان میسر است. اي کاش

قانون گذار موارد ضروري را نیز تبیین و احصاء می نمود تا این حکم دستاویزي براي سوء استفاده 

  از اطالعات بانکی افراد گردد.

باشد، زیرا  250قرار تامین و نظارت قضایی نیز باید مستدل و موجه و با لحاظ شرایط ماده 

ادي هاي متهم را مخدوش می صدور چنین قرارهایی آزادي هاي متهم را مخدوش قرارهایی آز

سازد، لذا صدور این قرارها اوال توسط ضابطان قضایی ممنوع است و ثانیا می بایست با پستوانه 

منطقی باشد. این امر در بازداشت موقت از حساسیت ویژه اي برخوردار است، چرا که آزادي متهم را 

اشد و ثانیا دالیل آن نیز به متهم تفهیم نقض می نماید. لذا این قرار اوال باید مستدل و بالضروره ب

  شود.

یکی دیگر از مسائلی که اهمیت آن برکسی پوشده نیست تسریع در روند رسیدگی است، تا 

تکلیف متهمی که در بسیاري از موارد در بازداشت است، مشخص شود تا در صورت بی گناهی، 

 1392انون آیین دادرسی کیفري ق 3حقوقش هرچه کمتر تضییع شود. به همین دلیل است که ماده 

مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقالل کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در «مقرر می دارد: 

کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد 

نیز تاکید  94در ماده » کنند. اختالل یا طوالنی شدن فرایند دادرسی کیفري می شود، جلوگیري

گردیده است که تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ایام تعطیل مانع از 

بازپرس مکلف شده است براي جلوگیري از امحاي آثار و  95انجام آن نگردد. همچنین در ماده 

  ع آوري ادله وقوع جرم تاخیر نکند.عالئم جرم، اقدامات فوري را به عمل آورده و در تحصیل و جم

بانک اطالعات «ثیت و ضبط مشخصات و اطالعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب 

ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع » سجلی

ت حقوق این افراد، به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت الزم در رعای
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همراه با حق اطالع یافتن خانواده هاي آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در 

و نیز ایجاد امکان تماس  49صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده 

فراهم آوردت موجبات آن  متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستري به

می باشد. شخص تحت نظر  1392از دیگر نوآوري هاي قانون آیین دادرسی کیفري  50برابر ماده 

می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن خود 

  آگاه کند.

س از حضور یا جلب متهم، تحقیقات بالفاصله پ«بازپرس مکلف شده است  189بنا بر ماده 

را شروع کند و در صورت عدم امکان، حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار 

اگرچه ممکن » این قانون مبادرت به تحقیق نماید. 198گرفتن ضابطان دادگستري با رعایت ماده 

ز زمان تحت نظر قرار است گفته شود که چطور می شود که ضابط ظرف بیست و چهار ساعت ا

 48گرفتن بازجویی خود را شروع کند. در پاسخ باید گفت که شاید مقنن در جهت کاهش زمان 

در راستاي حمایت بیشتر از متهم بوده است. البته سهو  1378ساعت در قانون آیین دادرسی کیفري 

هم می تواند شروع  قلم قانون گذار یا اشتباه محاسباتی او هم دور از ذهن نمی باشد و بازپرس

  )47، ص1396ساعت دیگر به تاخیر بیندازد.(کوشا و پاك نیت،  24تحقیقات را 

  دسترسی متهم به عدالت به ناظر هاي تضمین -4-2

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

قانون جدید آیین دادرسی  5ماده ) به همین جهت 312، ص1372ضروري است.(موذن زادگان، 

کیفري متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و 

متهم، بزه «قانون نیز مقرر می دارد:  6ماده » سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.

در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهاي رعایت  دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود

حق اطالع یافت از حقوق بنیادي افراد در عصر حاضر است؛ به » و تضمین این حقوق فراهم شود.

دیگر سخن ارائه اطالعات براي امکان اعتراض به غیر قانونی بودن دستگیري یا بازداشت فرد 

روع تحقیقات حق دارد بداند چرا و به کدام جرم اساسی است. بنابراین مظنون یا متهم پیش از ش

متهم است. الزمه دفاع از اتهام مطروحه علیه شخص به عنوان متهم و یا دفاع از شکایت به عنوان 
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شاکی، علم و آگاهی به اتهام و یا شکایت موضوع پرونده کیفري و دیگر اطالعات مورد نیاز است. 

عالوه بر «ین المللی ناظر به این مورد است که مقرر نموده: اساسنامه دادگاه کیفري ب 67ماده  2بند 

موارد دیگري در این اساسنامه راجع به ارائه مستندات به متهم مقرر شده، دادستان باید به محض 

آنکه امکان پذیر شد، مستنداتی را که در اختیار و یا تحت کنترل خود داشته و معتقد است که مبین 

مجرمیت وي را تخفیف می دهد و یا بر اعتبار بازجویی تاثیر می گذارد،  بی گناهی متهم است و یا

به متهم ارائه دهد. در صورت تردید در شمول یا عدم شمول این بند اتخاذ تصمیم با دادگاه خواهد 

پرونده دادستانی براي متهم باید پیش از آغاز مرحله دادرسی در دادگاه براي متهم افشا شود. » بود.

مرحله اخذ آخرین دفاع از متهم در دادسرا محتویات پرونده و اسناد و مدارك دادستان باید الاقل در 

کال براي بازرسی و تنظیم مدافعات در اختیار متهم و وکیل وي قرار داده شود و نباید هیچ نکته اي 

حق دارد از که در گرفتار ساختن متهم موثر باشد. از او پوشیده بماند. در واقع متهم قبل از محاکمه 

  مفاد پرونده به نحو مقتضی اطالع حاصل نماید.

این است که به  1392از مهم ترین تحوالت ایجاد شده در قانون آیین دادرسی کیفري 

محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت، می تواند درخواست مالقات با وکیل 

از یک ساعت به طول بینجامد، الزم است به  مدافع را داشته باشد. در این مالقات که نباید پیش

محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین 

). با وجود این، نکته اي 48کننده حقوق موکلش باشد را کتبا براي درج در پرونده ارائه نماید.(ماده 

ري کشور براي جامعه رقم زد، تکلیف ابالغ و تفهیم حق که شروع تحولی رو به رشد را در نظام کیف

همراه داشتن وکیل به متهم از سوي بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید 

قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود. به طوري که حتی، باید این حق در برگه احضاریه 

یل متهم می تواند با کسب اطالع از اتهام و دالیل آن، مطالبی نیز قید و به متهم ابالغ گردد و وک

را که براي کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراي قانون الزم بداند اظهار کند. این اظهارات در 

  )190صورت مجلس نوشته می شود.(ماده

نند در تمام امور کیفري، طرفین می توا« 1392قانون آیین دادرسی کیفري  346برابر ماده 

وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان براي تشکیل دادگاه 

در غیر جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفري یک، «طبق تبصره این ماده ». و رسیدگی کافی است
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ماده  2همچنین، برابر تبصره » هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل « 347

و به موجب » در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس براي وي وکیل تسخیري انتخاب می کند.

 191مفاد ماده آن در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد،  3تبصره 

  »جاري است.

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

تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یاد شده و بر بطالن صادره به عنوان تضمین سلب حق 

وکیل تسخیري و «و حق داشتن وکیل » وکیل تعیینی«داشتن وکیل شده است. حق برگزین وکیل 

بیانگر اهمیت نقش و کیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل ». معاضدتی

انکار آن در دادرسی منصفانه و مبتنی بر عدالت می باشد که در قانون جدي بدان تاکید شده است. 

م همچنین در قانون مقرر شده است که متهم حق مطالبه خسارات ایام بازداشت را دارد. حضور مته

از آغاز فرآیند کیفري تا پایان آن مستلزم تحمیل هزینه هاي مادي و معنوي بر وي است. به طور 

خاص متهمی که مورد شکنجه قرار گرفته یا به طور خاص متهمی که مورد شکنجه قرار گرفته یا 

، 1372به طور اشتباه مورد بازداشت قرار گرفته است، رنج زیادي را تحمل می کند.(ناصر زاده، 

) یک کمیسیون استانی پیش بینی شده تا متهمی که بی گناه شناخته شده است، درخواست 99ص

خود را به کمیسیون بدهد، وقتی درخواست موجه و مطابق قانون بود، کمیسیون باید راي به جبران 

 258و  257، 255خسارت بدهد و اگر راي ندهد، متهم می تواند به کمیسیون ملی مراجعه کند (مواد 

قانون آیین دادرسی کیفري). توجه به جبران خسارت هاي وارده به متهم، نقطه عطفی در راستاي 

  حمایت از متهم محسوب می شود که در قوانین سابق جاي آن خالی بود.

در جمع بندي مطالب گفته شد می توان به این نتیجه رسید که بررسی عملکرد عدالت 

دهد که این نظام نتوانسته است رضایت بزه دیدگان و  کیفري کالسیک در این سال ها نشان می

متهمان را به طور همزمان به دست بیاورد. رسیدگی و برخوردهاي ماشینی و مکانیکی برخی دست 

اندرکاران عدالت کیفري و عدم توجه به دغدغه هاي طرفین این مشکل را مضاعف می کند. بنابراین 

ه سمت حداقلی نمودن حقوق کیفري پیش رویم. یکی از بهتر است با اتخاذ رویکردهاي الغایی ب

راهبردهاي الغاگرایان، رها ساختن جامعه از نهادهایی مثل پلیس و دادگاه است. بسیاري از جرم 
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انگاري هاي مدنظر قانون گذار بیهوده است و نیازي به طی فرایند کیفري ندارد. در بسیاري از موارد 

ي یا معنوي وارد نموده است و صرفا باید به جبران آن بپردازد و فرد متخلف خسارتی را اعم از ماد

نیازي به مداخله دولت وجود ندارد. جبران این خسارت می تواند در قالب فرآیندهاي ترمیمی صورت 

پذیرد؛ رویکردهایی نظیر عدالت ترمیمی که دیدگاه جامعی نسبت به بزه دیده، بزهکار و جامعه بهه 

متوازن عدالت ترمیمی در مشارکت همزمان بزهکار و بزه دیده در واقع نقش بزه همراه دارد. رویکرد 

دیده را احیا می کند و بزهکار را ملزم می سازد که نسبت به ترمیم آثار جرم به بزه دیده از طریق 

پرداخت خسارت، انجام خدمات اجتماعی و نظایر اینها اقدام نماید. اما اینکه آیا عدالت ترمیمی به 

دیدگان کمک می کند بدون اینکه به متهمان یا بزهکاران یا جامعه آسیب بزند جاي بحث دارد.  بزه

و اما محل بحث ما در این قسمت از پایان نامه پاسخ دهی به این سواالت نبود بلکه در مقام بیان 

  تئوري هایی که در این زمینه هست بودیم.

  نتیجه گیري

 و مهم هاي گام ایران قانونگذار گفت توان می جدید کیفري دادرسی آیین قانون به توجه با

 توان می آنها جمله از که برداشته متهم و دیده بزه حقوق بین بخشی توازن جهت در گذاري تاثیر

 بزه هویت ماندن مخفی حق مقدماتی، تحقیقات مرحله در وکیل داشتن حق متهم، سکوت حق به

 توانند می قانون مناسب و صحیح اجراي صورت در حقوق کهاین نمود اشاره...  و وي شهود و دیده

. است برداشته بخشی توازن جهت در را گام بیشترین که دهند قرار هایی کشور زمره در را ایران

 انصاف اگر که گرفته صورت عدالت و انصاف اصل پایه بر متهم و دیده بزه حقوق به بخشی توازن

 توان می گردد رعایت متهم و دیده بزه به نسبت کیفري عدالت هاي نهاد سطوح تمام در عدالت و

  .است شده محقق بخشی توازن اصل گفت

 حقوق میان تعارضات تمام شدن حل ها سازوکار این از هدف اصوال که شد آور یاد باید البته

 چون نیست، امکان کیفري حقوق دنیاي در مفهومی چنین یک عمال زیرا نیست، مهم و دیده بزه

 تعارض عنوان به و بوده کیفري دادرسی فرایند شدن شروع نتایج از کل طور به تعارضات از برخی که

 توجه با حال. شود نمی محسوب عدالت و بخشی توازن اصول رعایت جهت در ساز مشکل و جدي

 دادرسی رهگذر در افراد هاي آزادي و حقوق اگر که نمود ادعا گونه این توان می موارد این تمامی به
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 اصلی محصور در دعوي طرفین به نسبت توازن بر مبتنی و طرفانه بی رفتار و گردد رعایت عادالنه

 توان می نشوند، گرفته نادیده کیفري دعوي طرفین از کدام هیچ و گیرد صورت تعادل و عدالت

 رهسپار اصل این سوي به جامعه و شده واقع موثر بخشی توازن براي پیشنهادي سازوکارهاي گفت

 و دیده بزه حقوق میان بخشی توازن اصل پرتو در عادالنه دادرسی توسعه و ایجاد حال. است شده

 شایستگی و شده سنجیده هاي معیار با آن محتواي که است قوانینی محتاج جامعه یک در متهم

  .گردد تامین متهم و دیده بزه از حمایت در اینکه نتیجه در باشد داشته را جامعه نظم حفظ
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