پژوهش حقوق کیفری ،سال ششم ،شماره بیستوسوم ،تابستان  ،7931ص 779 - 724

نقش و جایگاه بزهدیده در حقوق تحقیقات جنایی
عباس شیری ورنامخواستی*
)تاریخ دریافت 79/5/3 :تاریخ پذیرش(79/6/33 :

چکیده
حقوقِ تحقیقات جنایی با تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث دربارهی کشفففر جرشن سفففناتفففایی مت ن ا ات
بزهکارین سناتایی بزهدیده و تعیین میزان آتیبهای مادی و معنوی بر وی میپردازد .فرآیند تحقیقات جنایی با
سفاایت بزهدیدهن اعالش مقامات رتفمی و ییررتمین االال رتانی توت اسخاص حقیقین حقوقین حامیان بزه
دیده یا به واتفههی کشفر جرش توت پیی،ن آیاز میگردد .چالش اصیی در این مرحیهن عدش ساایت و اعالش
بزهدیدگی به پیی ،و ن ادهای عدالت کیفری اتفت .معاینهی محلّ بزهدیدگی و بررتی صحنهی جرش محورهای
اصیی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشایل میدهد .اتتما س ادت س ودن اظ ارات مهیعان و گزارسات کارسناتی
در کشر حقیقت و ا ات بزهکاری مؤ ر اتت و همواره بخشی از م احث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشایل می
دهد .در گذستهن حقوقِ تحقیقات جنایی بر بزهکار تمرکز داسته اتتن امّا تحوالت بزهدیدهسناتی موجب گردید
که حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزه دیده نیز توجه نماید .این مقاله بر اتففار رویارد حمایتی از بزه
دیدگانن به بررتففی این موضففو در قیمروی بزهدیدهسففناتففی میپردازد .اه ّ عناوین مورد بحث سففاملش سففرو
تحقیقات جنایی و چالشهای آنن نقش بزهدیده در معاینهی محلِ و تحقیقات محیّی و نقش بزهدیده در بررتففی
صحنهی جرش میباسد.

کلید واژه :تحقیقات جنایی ،بزهدیده ،شکایت ،اعالم جرم ،گزارشدهی.

* اتتادیار حقوق جزا و جرشسناتی دانشادهی حقوق و عیوش تیاتی دانشگاه ت رانن ت رانashiri@ut.ac.ir :
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مقدمه
تحقیقات مقدماتی اقداماتی اتفت که به منوور کشفر جرشن سناتایی مت
آ ار و عالی و جمعآوری ادلهی وقو جرشن دتتگیری مت

و تعقیب وین حف

و جیوگیری از فرار یا مخفی سدن

وین وفق قانون صفففورت میپذیرد .ضفففابهان دادگیفففترین دادتفففرا و دادگاهن دارای وظایر و
اختیفاراتی در خصفففوص تحقیقات مقدماتی هیفففتند .بخشفففی از تحقیقات مقدماتین «تحقیقات
جنایی» یا «تحقیقات» نامیده میسفود .تحقیقات جنایی 3فرآیندی اتت که به موجب آن ضابهان
دادگیفففترین بفا تایفه بر توانفاییهفای حرففهای و فنی خودن تحقیقفات مربو بفه جرش را آیاز
میکنند .این موارد سفامل :معاینهی محل ن تحقیق محیّین بازرتفی و کارسفناتفین بررتی صحنه
جرشن بازرتفی از مناز و اماکن مرت

با جرشن احافار و تحقیق از مت ن س ود و مهیعان اتت

که ضمن مواد  323تا  239قانون آیین دادرتی کیفری ( )3372مورد بحث قرار گرفته اتت.
تحقیقات جنایی 2مانند تفایر رسفتههای عیوش جنایی با بررتفی وضعیت بزهکار آیاز گردیدن
 .3اصفهال «تحقیقات جنایی» ( )Criminal Investigationدر قانون آیین دادرتفی کیفری مصففو ( )3372به کار نرفته
اتت .در مادهی  22از واژهی تحقیقات مقدماتی توت ضابهان دادگیتری اتتفاده نموده اتت .در مادهی  63مقرر میدارد:
«در تماش اقدامات ضففابهان دادگیففتری در انتاش تحقیقات »...منوور از تحقیقات در این مادهن «تحقیقات جنایی» اتففت .در
مادهی  95نوارت بر تحقیقات را از وظایر دادتفتان دانیته اتت که در این جا نیز منوور «تحقیقات جنایی» اتت .در مواد
97ن 26ن 27ن 79ن 73ن 72ن 77ن 76ن  72و  ...نیز از واژههای تحقیقات مقدماتی و تحقیقات اتتفاده سده اتت.
 .2دکتر هان ،گرار ) ) H Groosدر تففا  3273کتابی تحت عنوان تحقیقات جنایی منتشففر تففاخت که تا  3792بارها
تتدید چاپ و به هشففت زبان ترجمه سففد .ظاهراپ چاپ این کتا با اصففالحات تا تففا  3762ادامه یافته اتففت .این کتا ن
راهنمای عمییِ مناتف ی برای پیی ،و قافات تحقیق به سمار میآمد .فصو این کتب بر رفتارهای بزهااران جرای مختیر
می پردازد و آ ار به جا مانده در جرای مختیر را به عنوان سواهد جرشن تتزیه و تحییل مینماید .مشخصات کتا یاد سده:
)Criminal Investigation: Sweet & Maxwell, Gross, H (1968
جانن جیاکانل ) (John J. Oconnellو هری تفففودرمن ) (Harry Sodermanدر تفففا  3735کتابی تحت عنوان
تحقیقات جنایی مدرن) (Modern Criminal Investigationمنتشففر نمودند .بخشهای م می از این کتا توتفف
ترهنگ یحیی افتخار زاده ترجمه سده و به چاپ رتید.
مهالعهی این کتا به خوبی نشففاندهندهی تمرکز تحقیقات جنایی بر بزه کاران اتففت .تیکید بر سففواهد فیزیای مربو به
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ولی رفته رفتهن تحت تی یر بزهدیده سفناتی قرار گرفت .در حا حاضر بخش م مّی از تحقیقات
جنایی معهوف بر بزهدیده اتت« 3.تحقیقات جنایی» میتواند از ابعاد مختیر بررتی سود:
 از لحاظ فنی یا «فن تحقیقات جنایی» مترادف پیی ،فنیش
 از لحاظ عیمی یا «پیی ،عیمی»ن «کارسناتی یا فعالیّتهای آزمایشگاهی»ش
 از لحفاظ مفدیریتی یا «مدیریت تحقیقات جنایی» و از لحاظ عیوش حقوق یا «حقوق تحقیقات
جنایی» (انصفارین  .)2 :3329از ج ات عیمی و فنین نقش و جایگاه پیی ،تاکنون بیشتر مورد
توجّه بوده اتففت .در این مقالهن نقش و جایگاه بزهدیده در حقوقِ تحقیقات جنایی با تیکید بر
مالحوات بزهدیدهسففناختی مورد بررتففی قرار میگیرد .بزهدیدگان اولیه و انویه میتوانند در
فرایند تحقیقات جنایی نقش آفرینی نمایند و بدین وتفییه به کشفر جرشن سفناتایی و تعقیب
بزهکاران کمک نمایند.
پرتفففش اصفففیی این مقاله این اتفففت که نقش و جایگاه بزهدیده در حقوقِ تحقیقات جنایی
چییفففتر در مقاش پاتفففخدهی به این پرتفففشن میتوان اظ ار داسفففت که تحت تی یر تحوالت
بزهدیفدهسفففنفاتفففی حمایتین بزهدیده دارای نقش و جایگاه م می در پیریزین سفففالگیری و
ج فتدهیِ تحقیقات جنایی اتفففت .نادیده گرفتن بزهدیده و به حاسفففیه راندن وین باعث عدش
کشر بزهکاری و ا ات آن و در نتیته گیترش جرش و جنایت در بییاری از موارد میگردد.
ضففمن اینکهن بدون مشففارکت بزهدیده در فرآیند تحقیقات جنایین سففناتففایی آتففیبهای

بزهکاران از ویژگیهای کتا یاد سده اتت .چاپ توش این کتا در تا 3399ن در  566صفحه به وتییه انتشارات زوار به
چاپ رتفید .ولین کتا هایی که به ویژه در دههی گذسته در خصوص تحقیقات جنایی در دنیا منتشر گردیدن بر تحقیقات
بزهدیدهسناتی تیکید دارند .مثالپ برنتن ای تروی ) (Turvey, Brenteکتابی تحت عنوان Criminal profiling: an
 Introduction to behavioral evidence analysisبه رسففته تحریر درآورد .کتا یاد سففده توتفف آقای اک ر
اتترکی ترجمه و در تا  3325توت مرکز مهالعات کاربردی ف آگاهی ناجا تحت عنوان« :ترتی سخصیت جنایی مترش»
به چاپ رتید .این کتا ن اهمیت بزه دیده سناتی در تحقیقات را به خوبی ت یین نموده اتت.
1. Criminal Investigation
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وارده به وی و ج ران آن نیز با اسفااالت عمدهای مواجه میسفود .در همین راتتان در این مقاله
ابتدا در قیفمت نخیفت «سفرو تحقیقات جنایی و چالشهای آن» مورد بررتففی قرار میگیردش
ساایت کیفرین عدش ساایتن عدش اعالش و گزارشدهی بزهدیدگان و عدش سناتایی مرتاب از
اه عناوین مورد بحث در این بند خواهد بود.
قیفففمفت دوش بفه «نقش بزهدیفده در گونفههفای تحقیقات جنایی» اختصفففاص خواهد یافت.
نتیتهگیری از م احث مهر سدهن پایان بخش این مقاله خواهد بود.

 .1شروع تحقیقات جنایی و چالشهای آن
امروزهن مهالعات بزهدیدهسفففناتفففی در کییهی مراحل فرآیند عدالت کیفری از اهمیّت خاصفففی
برخوردار گردیفده اتفففت .بفه ویژه در مرحیفهی آیفازین سفففاایت کیفرین که هنوز بزهکاران
سفناتایی نشدهاندن نقش بزهدیده از اهمیِّت خاصی برخوردار اتت .در نور گرفتنِ هرگونه حقی
برای بزهدیده بعد از پذیرش سفففاایت کیفری در فرآیند تحقیقات جنایی به رتفففمیّت سفففناخته
میسففودش بنابراین اگر به هر دلییی مقامات عدالت کیفرین پیی ،یا دادتففران سففاایت بزهدیده را
نپذیرندن فرآیند تحقیقات جنایی آیاز نخواهد سفد .از این رون در دنیای امروزن «بزهدیدهسففناتی
اولین و پفایفدارترین ابزاری اتفففت کفه ارا فهکنندهی پیشزمینه و ارت االات جرش و ج تگیری
تحقیقات میباسد» (تروین :3325

3.)352

مقامات عدالت کیفری از الرق مختیر در جریان وقو جرش قرار میگیرند :ساایت سفاهی
یفا کت ی بزه دیفدگفانن وقو جرش در مر ی و منور مقفامفات عدالت کیفرین اظ ار و اقرار مت ن
اعالش وقو جرش توتفف سفففاهد یا مهیعن اعالش تفففازمانهای مردش ن ادن گزارسفففات و نامههای

 .3ضففمن اینکهن بزهدیده سففناتففین عیّت بزهدیدگی را مشففخم میکند و به این پرتففش پاتففخ میدهد که چرا و چگونه
بزهاارانن بزهدیدهی خود را انتخا می کنندر این موضفو ن تحت عنوان «آماج جرش» بحث میفتقیی را تشایل میدهد که
بحث تفصییی آن از ع دهی این مقاله خارج اتتن هر چند مورد اساره قرار خواهد گرفت.
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گزارشدهندگان و نوییفندگان حتی در صورت مشخم ن ودن هویت آنان 3.ضمن ایناه پیی،
و تفایر ضفابهان دادگیترین دارای بخشهای تتیّیی و االالعاتی بوده و به الور گیترده برای
کیفب اخ ار بزهدیدگی فعالیت مینمایند« .نوعی از الرق تحصیل آگاهی از حوادث اینیت که
پیی ،به هیچ وجه منتور دریافت خ ر و االالعیه و اعالمیه و ساایتی نمیسودن بیاه سخصاپ یک
تفییفیه برنامههای وتفیع کیب خ ر را به وتییهی تازمانی که برای این کار مت ز کرده و اجرا
مینماید .این عمل را أخذ االالعات ) (Informationمینامند» (انصارین  93 :3356و .)92
در مواردی ه ن پیی ،از الریق کشفر جیدن کود

رها سدهن خودرو رها سدهن تیفنهای

ناسففنار و  ...در جریان وقو جرش قرار میگیرد .ولی الر سففاایت کیفری توتفف بزهدیده یا
اعالش 2مقامات رتففمی یا اسففخاص مو ق و مهمچنن چر های نواش عدالت کیفری را به حرکت
درمیآورد و نقههی آیازین فرآیند تحقیقات جنایی اتفت .معموالپ بییاری از بزهدیدگانن برای
نخیففتینبار درگیر چنین فرآیند و تشففریفاتی میسففوند و هیچگونه آسففنایی با آن ندارندش با این
حا ناگ ان بعد از بزه دیدگی خود را مواجه با ان وهی از تفؤاالت پیی ،و تایر مقامات عدالت
کیفری میبینند .ضفمن ایناه ناگزیرندن زیر اظ ارات خود را ه امااء کنند و بدینوتییه به آن
رتففمیّ ت ب خشففند .آسففنایی با این فرآیند در روند تحقیقات جنایی حا ز اهمیّت خاص اتففت 3و
متعاق اپ بحث از چالشهای تحقیقات جنایی در رابهه با بزهدیده ضروری اتت.

 .3برای آگاهی از این موارد به مواد 39ن 77ن 75ن 67ن 65ن  66و ت صرههای آن (اصالحی )3377/3/27ن 69ن 62ن 67ن 99ن 93
و  92قانون آیین دادرتی کیفری ( )3372رجو نمایید.
 .2بین ساایت و اعالش تفاوت وجود دارد .ساایت توت بزه دیده و متارر از جرش صورت پذیردن ولی اعالش کننده سخصاپ
ذی نفع ن وده و از وقو جرش متافرر نشفده اتت و صرفاپ آگاهیهای خویش را به مقامات عدالت کیفری اعالش میکند .در
این باره به مواد 67ن 65و  66قانون آیین دادرتی کیفری مصو  3372و اصالحی  3377/3/27رجو نمایید.
 .3برای اگاهی بیشفففتر در این باره ر  .سفففیرین ع ار :رفتار کرامت مدار با بزهدیدهن اعهای اختیار در مرحیهی تحقیق و
تعقیبن مندرج در کتا ِ تازههای عیوش جنایین جید اوّ ن زیرنور دکتر عیی حیین نتفی ابرندآبادین صم  779تا  763نشر
میزانن چاپ دوشن در مقاله یاد سده حقوق بزه دیده در این مرحیه تحقیق و تعقیب مورد بحث و بررتی قرار گرفته اتت.
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 .1-1گزارشدهی و اعالم بزهدیدگی
در بیففیاری از جرای و پروندههای کیفرین چنانچه بزهدیده سففخصففاپ سففاایت ناند یا بعد از
سفاایت در روند تحقیقات جنایی نقش فعّا ایفاء ناندن ممان اتفت پرونده به دتت فراموسی
تفپرده سفود .در فرآیند تحقیقات جنایین سفناتفایی و معرفی مرتابن احاففار و تحقیق از وین
جمعآوری مدار

ا ات بزهکارین تحقیق از س ود و مهیعان و تایر موضوعات مرت

در پرتو

نقش بزهدیده اماانپذیر میگردد.
در حقوقِ ایرانن بزهدیدگان دارای حقّ قانونی تعقیب مت مان با الر ساایت کیفری هیتند.
در حالی که در اکثر نواشهای کیفری دیگر چنین حقّی به رتفففمیّت سفففناخته نمیسفففود و یا در
موارد محدودی مورد پذیرش قرار گرفته اتففت 3.در حقوقِ ایرانن برخی جرای جز با سففاایت
بزهدیفده آیاز نمیگردد .مادهی  33قانون آیین دادرتفففی کیفری (« :)3372تعقیب مت

و اقامه

دعوی  ...از ج ت حیثیت خصوصی با ساکی یا مدعی خصوصی اتت».
این جرای ن دو گونهاند :گروه نخیتن جرای قابل گذست اتت که با ساایت بزهدیده آیاز
و با گذسفت وی مختومه میگردند .ال ق مادهی  32قانون یاد سده« :تعقیب مت

در جرای قابل

گذستن فق با ساایت ساکی سرو و در صورت گذست او موقوف میسود ».اختیار بزهدیده
در این جرای مهیق اتفففت و در هر مرحیهای از سفففاایت کیفری چنین اماانی برای وی وجود
دارد .بزهدیفده در این گروه از جرای ن نقشفففی اصفففیی را بر ع فده دارد و میتوانفد تفا به آنچه
می خواهد دتفت نیابدن به سفاایت خویش ادامه دهد .گروه دوشن جرای ییرقابل گذسفت اتت
کفه بزهدیفده در نقهفهی آیازین سفففاایت کیفری نقش آفرینی میکندن ولی بعد از سفففاایتن
کنترلی بر دعوای کیفری نخواهد

داست2.

1. See. Lorraine Welhuter, Neilolley and David Denham, Victimology: victimization and
Victim’s, PP. 173-179, Rouledge Cavendishim, 2009.
 .2زیرا ال ق مفادهی  2قفانون آیین دادرتفففی کیفری ( ) 3372جرش دارای حیثیّت عمومین از ج ت تتاوز و تعدی به حقوق
جامعه و اخال در نو عمومی عالوه بر حیثیّت خصففوصففین فر

میسففود که موقوف سففدن آن فق در موارد مندرج در
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بر اتففار مادهی  62قانون آیین دادرتففی کیفری ( )3372بزهدیدهن ضففمن بیان مشففخصففات
کامل خود (ناش و ناش خانوادگین ناش پدرن تفنن سف،لن میزان تحصیالتن وضعیت تیهلن تابعیتن
مففذهبن سماره سناتنامهن سففماره مفیّین نشانی دقیقن تیفن و کد پیتی)ن باید موضو ساایتن
تاریخ و محل وقو جرش را مشخم نمایدن دالیل خویش را ابراز و در صورت اماان مشخصات
مت

را نیز بیان کند.
اولین مواج هی بزهدیدهن با پیی ،اتت .لذا پرتشهای پیی ،در روند تحقیقات جنایی حا ز

اهمیّت اتفففت .تخصفففم پیی ،دربارهی نو بزهدیدگین تتربه و آموزشهای وی میتواند در
یافتن تففر نخ ج ت سففناتففایی بزهکاران یا ا ات بزهکاری آنان مؤ ر باسففد .رویاردهای پیی،
متناتفب با نو جرش (تفرقتن تتاوزن قتلن توهینن ضر و جر  )...متفاوت اتت .در مواردی
ممان اتفت با بزهدیدگان همدردی نموده یا وی را ترزنش نماید .نو رفتار پیی ،میتواند در
روند تحقیقات جنایی مؤ ر باسففد .بحث دقیقتر میففتیزش بررتففی دقیق و تفایک سففده دربارهی
انوا جرای اتفت .ممان اتفت موضو ساایت در صالحیّت تخصّصی یا محیّی پیی ،یا تایر
مقامات عدالت کیفری ن اسفففدن ولی به ج ت حف حقوقِ بزهدیدهن دخالت آنان عییری عدش
صفالحیّت ضفروری باسد .مثالپ ضابهان دادگیتری در جرای مش ودن وفق مادهی  77و  75و در
جرای ییر مشف ود ال ق صففدر مادهی  77قانون آیین دادرتففی کیفرین دارای تاالیر و وظایفی
ج ت حف آالتن ادواتن آ ارن عالی و ادلهی وقو جرش و جیوگیری از فرار یا مخفیسفففدن
مت

و یفا ت فانین حففاظفت از بزهدیفده و ...میباسفففند .ه چنین مادهی  92قانون یادسفففده مقرر

میدارد« :در جرای مش ود که رتیدگی به آنها از صالحیّت دادگاه محل خارج اتتن دادتتان
مایر اتفففت تماش اقدامات الزش را برای جیوگیری از امحای آ ار جرش و فرار و مخفی سفففدن
مادهی  33همان قانون اماان پذیرد که ال ق بند

مادهی یاد سففده «گذسففت سففاکی یا مدعی خصففوصففی در جرای قابل

گذسفت» یای از آن موارد اتتن در جرای ییر قابل گذستن در صورتی که تایر موارد پیشبینی سده در مادهی یاد سده
وجود نداسته باسدن تعقیب امر کیفری ادامه خواهد یافت.
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مت

انتاش دهد و هر تحقیقی را که برای کشففر جرش الزش بداندن بهعمل آورد و نتیته اقدامات

خود را فوری به مرجع قاففایی صففالس ارتففا کند» .ضففمن ایناه نژادن مذهبن تابعیّتن تففنن
جنییّتن ماان زندگین تهس معیشت بزهدیدهن مونون یا مت

نیز در روند تحقیقات جنایی مؤ ر

اتفت .ممان اتت پیی ،ساایتهای ات ا بیگانه نویر ات ا اف،انیتان یا افراد فقیر را ک اهمیّت
تیقی نماید و برعا ،سفففاایت یک ایرانی را عییه یک اف،انی با جدیّت بیشفففتری دن ا کند .یا
سفففافایفت یفک زن معتاد و تن فروش را عییه یک سفففخمن ک اهمیّت تیقی کند و برعا،
ساایت یک فرد با ظاهری آراتته و موقعیّت برتر و احتماالپ تفارشسده را مناتبتر دن ا کند.
بررتفففی پروندههای متعدد از دیدگاه تحقیقات جنایی نشفففان میدهد که ضفففابهان دادگیفففتری
رویاردهای یایانی نی ت به پدیدههای مختیر جنایی

ندارند3.

مقامات عدالت کیفری باید بتوانند به نحو مناتف ف ی رابههی بزهدیده و بزهکار را ت یین نمایند.
آیا آنها ه دیگر را میسفناختهاندر آیا بزهدیده با میل و رضای خود همراه با بزهکار رفته اتت
و بعداپ مورد تتاوز و قتل قرار گرفته اتتر آیا بزهدیده در وضعیّت خاص مثل اعتیاد یا میتی یا
عدش تعاد روانی قرار داسففته اتففتر هر کداش از این وضففعیّتها میتواند به پیی ،ج ت یافتن
تففرنخهای الزش و سففناتففایی انگیزه مرتاب کمک کند .از الرف دیگر ممان اتففت در ت یین
رابهه بزهدیده و بزهکارن تفن (کود

یا نوجوان یا بزرگیا بودن)ن جنییت و تابعیت هر کداش

از الرفینن بر رونفد تحقیقات جنایی مؤ ر باسفففد .موضفففو دیگر آناه آیا بزهدیدهن تفففابقه بزه
دیدگیهای ق یی داسفته اتت یا بزهکار فردی تابقهدار بوده اتت 2.برخورد پیی ،در مواج ه با

 .3پیی ،ایران به ویژه در تفا های اخیرن تفازوکارهای مناتف ی ج ت نوارت بر کار ضفابهان تدار

دیده اتفت .بازرتی

ناجان حفاظت االالعاتن مرکز نوارت همگانی و  ...در موارد متعددی به سففاایت بزهدیدگان و خانوادههای آنان رتففیدگی
کرده و نیف ت به برخورد انتوامی و قاففایی با میموران اقداش نمودهاند و به احقاق حقوقِ بزهدیدگان و اجرای عدالت کمک
کردهاند.
 .2برای مهالعه بیشتر در این باره ر :
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یک بزهکار تابقهدار نی ت به فردی که فاقد تابقه اتت متفاوت خواهد بود.
برای آیاز تحقیقات جنایین الر سفاایت توتف بزهدیده در همهی موارد ضفروری نییت.
در جرای مشف ف ودن 3پیی ،متاز به مداخیه بوده و میتواند فرآیند تحقیقات جنایی را آیاز کند.
در قیفمتی از ماده  77قانون آیین دادرتی کیفری ( )3372مقرر میدارد ...« :ضابهان دادگیتری
در باره جرای مشففف ودن تماش اقدامات الزش را به منوور حف آالتن ادواتن آ ارن عال و ادله
وقو جرش و جیوگیری از فرار یا مخفی سدن مت
را انتاش می دهند و بالفاصیه نتایج و مدار

و یا ت انین به عمل میآورندن تحقیقات الزش

به دتت آمده را به االال دادتتان میرتانند»...

مهابق تتویز مادهی یادسففدهن ضففابهان دادگیففتری میتوانند در جرای مش ف ودن میففتقیماپ و
بدون نیاز به ساایت بزهدیدهن یا اعالش اسخاص مهیع و گواهانن فرآیند تحقیقات جنایی را آیاز
نمایند .این تتویز منحصففراپ در اختیار ضففابهان دادگیففتری اتففت و برای تففایر نیروهای پیی ،یا
نیروهای مییّس و امنیّتی چنین اختیاری وجود ندارد.
 .2-1عدم گزارش دهی و اعالم بزهدیدگی
یای از موضففوعات م

در ارت ا با بزهدیدهسففناتففی تحقیقات جنایین عدش سففاایت یا اعالش

بزهدیدگان 2اتفففت .این موضفففو تحت عنوان عدش گزارشدهی بزهدیدگان یا عدش سفففاایت و

ف برج،ن آن ول رت و دیگران :بزهدیدهسفناتفین نوریهها و کاربردهان ترجمه دکتر حمیدرضا میک محمدین صم  372تا
299ن چاپ اوّ ن نشر میزانن .3327
 .3مصادیق جرش مش ود در مادهی  75قانون آیین دادرتی کیفری ( )3372بیان سده اتت.
 .2بر اتفار پژوهش صفورت گرفته در سف ر ت ران در بازه زمانی تفا های  3379تا 3375ن با توزیع  299پرتشنامه در نقا
مختیر سف ر ت رانن دالیل عدش گزارش دهی بزهدیدگان ( %53مرد و  % 77زن) مورد بررتفی قرار گرفته اتت 632«.نفری
که قربانی جرش واقع سدهاند اعالش کردهاند که  3329جرش عییه خود یا بیتگان درجهی او آنها اتفاق افتاده اتت که از این
تعداد  639نفر ( 77درصد) را به پیی ،و مراجع قاایی گزارشدادهاند و تعداد  999مورد یعنی  56درصد جرایمی را که عییه
آنها اتفاق افتاده هیچگاه به پیی ،و یا مراجع قاایی االال ندادهاند( ».پورعیین ص 36ن )3375
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دادخواهی در بزهدیدهسفناتی مورد بحث قرار میگیرد 3.در همهی مواردن بزهدیده مایل به الر
سفففاایت یا اعالش مراتب بزهدیدگی نییفففت« .موانع گزارش دهین دربردارندهی موردهای زیر
اتفففت :عدش آموزش دربارهی چگونگی گزارشدهین ترر از واکنش مرتاب یا بزهکارن اب اش
در تعریرهفای آزار و بیتوج ین ترر از اینکفه ن فادهفای محافوت از کود

فشفففار روانی

بیشفتری را بر خانواده تحمیل کنندن ترر از تفرزنش سفدن بهخاالر توءمدیریت در این مورد و
نگرانیهایی از اج ار به ادای س ادت در دادگاه» (وینتنن .)327 :3373
عدش الر سفففاایت یا گزارشدهی به پیی ،و تفففایر مقامات عدالت کیفرین موجب عدش
االال آنان و در نتیته عدش پیگیریهای بعدی خواهد سفد .در این صفورت مت

نیز سناتایی و

تعقیب نخواهد سد .این موضو ن نهتن ا آتیبهای وارده به بزهدیده را ج ران نخواهد کردن بیاه
موجب اتفتمرار بزهکاری و در خهر قرار گرفتن تفایر اعافای جامعه خواهد سد .ضمن اینکه
رق تففیاه بزهدیدگی را نیز افزایش خواهد داد .اماان ترتففی تففیمای دقیق از وضففعیت جنایی
جامعه را نیز کاهش خواهد داد.
در دنیا پیمایشهای متعددی دربارهی بزهدیدگان صفورت گرفته اتت که براتار آنهان بتوان نر بزهدیدگی را در جوامع
مختیر و نو بزهدیدگی را مشخم کرد.
براتفار پژوهش مذکورن بیشفترین میزان عدش گ زارش مربو به جرای عییه اسخاصن کار اج اری %399ن توهین  %25/56ن
جرای جنیفففی %23/23ن قفذف و ات فاش جنیفففی %29/75ن افترا و ت مت %93/95ن ت دید به قتل %93/97ن توقیر ییر قانونی
 %63/35ن در حالی که در جرای عییه اموا بیشففترین گزارش بزهدیدگی مشففاهده میسففود .چک بالمحل %37/97ن تففرقت
%32/3ن جعل %79ن کاله رداری  %75/69بزهدیدگی خود را گزارش ناردهاند( .با نقل از :پورعیین 397ن .)3375
 .3برای مهالعه بیشتر در این بارهن ر :
ف نتفی ابرندآبادین عییحیین  /توج ین ع دالعیین بزهدیده سناتی و مشال بزهدیدگیهای گزارش نشدهن متیهی مدررن
زمیتان 3392ن سمارهی 7ن صم  93تا .29
ففففف پورعیین رامین :بررتففی دالیل عدش دادخواهی بزهدیدگانن مهالعهی موردی سفف ر ت ران ( 3375ففففف )3379ن پایاننامه
کارسفناتفی ارسد رسته حقوق جزا و جرشسناتین به راهنمایی دکتر ع ار سیرین 3375ن دانشادهی حقوق و عیوش تیاتی
دانشگاه ت ران.
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 .1-2-1عدم شکایت و گزارشدهی در تهاجمهای جنسی
عدش سفاایت و گزارشدهی در تتاوز جنیفین تفوءاتفتفاده جنیی و تایر آزارهای جنیین از
تفایر جرای بیشفتر اتفت« .در رابهه با بزهدیدگی از جرای سخصین مانند ت اج های جنیی که
مرتاب آنها از آسنایان بزهدیده اتتن پژوهشهای مختیر نشان میدهد که این جرای ن اییب
به مراجع رتففمی گزارش داده نمیسففود .بهالور خاصن دادههای میّی نشففان میدهد که بیشتر
زنان میان تنین  36تا  27تا که بزهدیده تتاوز یا ت اج جنیی واقع میسوندن بزهدیدگی خود
را گزارش نمیکنند» (هارتمنن .)257 :3373

 .2-2-1کماهمیت تلقی کردن جرم
ممان اتفت بزهدیدهن جرش را ک اهمیّت تیقی کند و به همین ج ت از الر ساایت خودداری
کندن مثل تفرقتهای لوازش ماسینن یا اسیاء ک ارزشن ضر و جر های تادهن توهین و نوایر
آنها.
 .3-2-1ترس از انتقام
ممان اتفت عیّت عدش سفاایت یا اعالش بزهدیدگانن ترر از انتقاش توت بزهکار یا حامیان وی
باسفد .مثالپ بزهدیدگان عییه اسففخاص ذینفوذن مقامات اداری باالترن اعاففای باندهای ت اارین
ن ادهای قدرتمند و نوایر آن هان ممان اتفففت به عیّت ترر از بزهدیدگی دوبارهن از سفففاایت
کردن عییه آنان خودداری نمایند.
 .4-2-1وابستگیهای مادی یا معنوی
برخی از افراد ممان اتففت از نور مادی یا معنوی به دیگران وابیففته و تحت مراق ت آنها قرار
داسته باسند .بهعنوان مثا ممان اتت فرد به وتییه اعاای خانوادهن مراق ان و پرتتاران خویش
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مورد اذیت و آزار جیفمی یا روحی قرار بگیرندن ولی به دلیل وابیفتگیهای عاالفی و روانین یا
نیاز به خدمات آن ها و عدش توانایی در اداره کارهای خود و وضفففعیت خاص جیفففمین از الر
سففاایت خودداری کنند .حتی در صففورت آگاهی و پیگیری پیی ،نیزن حاضففر به همااری و
گزارش بزهدیفدگی خود نییفففتنفد .نمونفه بفارز آن تفففالمنفدان و اسفففخاص دارای بیماریهای
صعبالعالج هیتند .اعاای خانوادهن پرتتاران و مراق انن از نور روانی و در نتیتهی مراق تهای
الوالنین تحت فشار قرار میگیرندن به گونهای که حتی از سخم تالمند یا بیمار متنفر میسوند
و آرزوی مرگ وی را میکنند .همین موضو موجب بدرفتاری و حتی ارتاا جرش عییه آنان
را فراه می تففازد .ضففمن ایناه وجود سففخم تففالمند و احیاناپ م تال به معیولیت یا بیماریهای
تخت نویر آلزایمر یا اش ار و  ...آنان را به موجوداتی بیارزش در ذهن االرافیان ت دیل میکند.
 .5-2-1عدم گزارشدهی در همسر آزاری
یای دیگر از مواردی کفه بفا عدش گزارشدهی یا سفففاایت روبرو میسفففودن موارد بزهدیدگی
همیفران اتفت« .نگرش های اجتماعی و فرهنگی که به همیرآزاری به عنوان یک پدیدهی قابل
ق و مینگرندن میتوانند موانع بزرگی برای تافففمین این که زنان برای پایان دادن به خشفففونت
درخواتت کمک کنندن ایتاد کنند» (نواال /جانیونن .)677 :3373
معموالپ زن هفان اعتمادی در رجو به پیی ،و دتفففتگاه عدالت کیفری برای حل مشفففاالت
مربو به بزهدیدگی خویش ندارند و برای حف زندگی خود و پیشگیری از فروپاسی خانوادهن
از الر ساایت یا گزارش بزهدیدگیهای خود اجتنا میکنند.
«این تمایل میتواند برخاتته از یک احیار آسفتگی از بزهدیده سدنن بیاعتمادی نی ت به
دتففتگیری فرد بزهکار پ ،از اعالش حاد هن امید به داغ ننگ خوردن مربو به یک پرونده جرش
یفا محفافوفت از خانواده یا نزدیاان در برابر افراد مرتاب این جرش باسفففد» (برج ،و دیگرانن

نقش و جایگاه بزهدیده در حقوق تحقیقات جنایی

325

)322 :3375ن مثالپ ممان اتففت در صففورت سففاایتن اعاففای خانواده وی مورد اذیّت و آزار
همیرش قرار گیرند.
 .6-2-1ترس از دستگیری
بزهدیدگان ممان اتففت به دلیل اعتیاد یا روتففپیگرین اقامت ییرقانونی (مانند افاینه) یا دالیل
دیگر از مراجعه به پیی ،خودداری نمایند .مثالپ در پروندهی تعید حنایی (مرد عنا وتی)ن برخی
از قربانیان موفق به فرار از دتفت تفعید حنایی میسفوندن 3ولی از آنها تؤا میسود که چرا به
پیی ،مراجعه ناردهایدن اعالش میکنند که میترتفیدی بازداسفت سفوی  .چون روتپیگری در
ایران جرش اتفففتن بازماندگان این گونه جرای از گزارش به پیی ،یا الر سفففاایت خودداری
میکنند .همین موضففو در پروندهی م دی 2در قزوین نیز مشففاهده میسففود .برخی از اولیاء دشِ
کودکفانی کفه ق الپ ربوده و مورد تتفاوز قرار گرفتفه بودندن اف،انی و فاقد کارت اقامت بودهاندن
نگران این میفیله بودند که در صفورت پیگیری و الر سفاایت ممان اتتن از کشور اخراج
سوند.
به همین ج ت قانون آیین دادرتفی کیفری ( )3372در این ارت ا تم یداتی را اندیشیده که
فرآیند تحقیقات جنایین حتی در صففورت عدش سففاایت یا اعالش بزهدیدهن آیاز سففود .به عنوان
مثا ماده  66قانون یادسده اصالحی ( )3377/3/27مقرر میدارد:
«تففازمانهای مردشن ادی که اتففاتففنامه آنها در زمینه حمایت از االفا و نوجوانانن زنانن
 .3در این خصوصن فیی میتند «عنا وت آمد» تاخته مازیار میری دربارهی جنایتهای ارتاا یافته توت تعید حنایی را
مشفاهده نمایید .در این فیی مصاح ههای متعددی با تعید حنایین خانواده بزهدیدگانن یای از بزهدیدگان نتاتیافتهن قاضی
پرونده و اعاففای خانوا ده تففعید حنایی صففورت گرفته اتففت .این فیی در تففا  2993میالدی در خارج از ایران به نمایش
درآمدن ولی در ایران اجازه قانونی پخش را دریافت نارد.
 .2در پرونده کالتفه  7997722233699933فف ف  7997722233699927مهروحه در سع هی دوش دادگاه کیفری اتتان قزوین
نام رده به ات اش تتاوز و قتل محاوش گردید .با وی در زندان چوبین در قزوین چندین جییه مصاح ه کردش که میتقالپ منتش ر
خواهد سد.
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اسففخاص بیمار و دارای ناتوانی جیففمی یا ذهنین محی زییفففتن منابع ال یعین میراث فرهنگین
ب داسففت عمومی و حمایت از حقوق سفف روندی اتففتن میتوانند نیفف ت به جرای ارتاابی در
زمینه های فوق اعالش جرش کنند و در تماش مراحل دادرتی سرکت کنند».
در همین ارت ا ت صره یک مادهی یاد سدهن مواد 69ن  99و  93همین قانون در این خصوص
قابل توجه اتفت .مادهی  22قانون یاد سفده نیز وظیفه ضابهان دادگیتری را «کشر جرشن حف
آ ار و عال و جمعآوری ادلّهی وقو جرشن سناتایین یافتن و جیوگیری از فرار و مخفی سدن
مت » اعالش نموده اتفت .لذان ضابهان در جرای ییر قابل گذست منتور اعالش و ساایت ساکی
نمیمانند .ال ته بدی ی اتففت در برخی مواردن عدش اعالش بزهدیدگان ممان اتففتن منتر به عدش
االال ضابهان و مقامات عدالت کیفری از وقو جرش باسد.
 .3-1اعالم بزهدیدگی یا گزارشدهی
الزاش بففه گزارشدهی دربففاره ی بزه دیففدگین در ج ففت مراق ففت از افراد در معر
بزهدیدگی و پیشگیری از آتفففیبهای جیفففمی و روحی م

خهر

اتفففت .در جرایمی نویر تتاوز

جنیففی یا تففرقت اموا ن یا ابتالی به بیماریهای واگیردار و مقاربتی 3همچون ویرور اچ .آی.
وی ( )H.I.Vو نوایر آنهان گزارشدهی میتواند از ج ت در معر

خهر قرار گرفتن دیگران

 .3مثالپ ماده  333آییننامه اجرایی تفففازمان زندانها و اقدامات تیمینی و تربیتی کشفففور مصفففو  3327/7/29و اصفففالحات
 3327/2/23در این بفاره مقرر میدارد « :ب فداری زندان موظر اتفففت از زندانی تازه وارد معاینات کامل پزسفففای به عمل
آوردهن در صورت لزوش با انتاش آزمایشهای تشخیم ال ی برنامهریزی و حیب مورد نی ت به درمان یا معرفی وی به مراکز
مربواله اقداش و کییه اقدامات پزسفای در پروندهی وی درج گردد ».بر اتار ماده  332آییننامه مذکور« :محاومان م تال به
بیماری های روانین واگیردار و پرخهر باید با لحاظ نور پزسففک متخصففم و نیز تففیاتففتهای وزارت ب داسففتن درمان و
آموزش پزسای به صورت متزا نگ داری و معالته سوند».
سماره مواد و متنهای منتشره در خصوص آییننامه یاد سدهن با ه اختالف دارد .این آییننامه از کتا  :متموعه تنقیس سده
قوانین و مقررات کیفری کاربردین ج اوّ ن صم  627و 625ن چاپ اوّ ن 3376ن مرکز مه وعات و انتشارات قوه قااییه نقل
گردیده اتت.
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و پیشگیری از بزهدیدگی حا ز اهمیت باسفففد .الزاش به گزارشدهی در برخی از قوانین همچون
قانون مگان 3در آمریاا گنتانده سده اتت و در قوانین و مقررات ایران نیز بازتا یافته اتت.
مثالپ قانون ارتقای تففالمت نواش اداری و مقابیه با فیففاد مصففو  3329/2/27موارد م می از
الزاش بفه گزارشدهی را پیش بینی نموده اتفففت .مادهی  33قانون یاد سفففده در این ارت ا مقرر
میدارد« :کییهی میفچوالن دتفتگاههای مشفمو  2این قانون موظفند بدون فوت وقت از سرو یا
وقو جرا مربو حوزهی میموریت خود بالفاصففیه باید مراتب را به مقامات قاففا ی و اداری
رتففیدگیکننده به جرا و تخیفات گزارش نمایندن در ییر این صففورت مشففمو متازات مقرر
در ماده ( )696قانون متازات اتففالمی 3میسففوند» .براتففار ت صففره مادهی یاد سففدهن کارکنان
دتفتگاههای موضو این قانون نیز در حیههی وظایر خودن مایر به گزارش به مقامات باالتر
و یا واحد نوارتی هیتند.
مورد دیگر در مادهی سفففش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (مصفففوّ )3323/7/25
پیشبینی سفده اتفت« :کییهی افراد و مؤتفیفات و مراکزی که به نحوی میؤولیت نگاهداری و
تفرپرتتی کودکان را بر ع ده دارند مایفند به مح

مشاهدهی موارد کود آزاری مراتب را

ج ت پیگرد قانونی مرتاب و اتخاذ تصففمی مقتاففی به مقامات صففالس قاففا ی اعالش نمایند و
 .3به موجب قانون مگان )( (Megan’s Lawمصفو  )3776در آمریاان همه ایالتها مایر سفدند که اتامی بزهااران
تتاوز جنیفی را ت و در حوزههای محل زندگی آنهان اتفامی و عا،های آنها را منتشر نمایند .ناش قانون از یک دختر
بزهدیده به ناش مگان کاناا ) (Kankaهفت تفاله و اهل نیوجرتی آمریاا اقت ار سده اتت .مرتاب بعد از تتاوز مگان را
کشفت .در فرایند رتفیدگی های قافایی پدر و مادر مگان اعالش کردند که اگر از وجود یک متتاوز جنیفی در همیایگی
خویش االال داستندن از فرزند خود بیشتر مراق ت میکردند.
 .2دتتگاههای مشمو این قانونن در مادهی  2قانون یاد سده پیشبینی سده اتت.
 .3مادهی  696قانون متازات اتفالمی ( )3395مقرر میدارد« :هر یک از روتفا یا مدیران یا میوولین تازمانها و مؤتیات
مذکور در ماده ( )572که از وقو جرش ارتشاء یا اختالر یا تصرف ییرقانونی یا کاله رداری یا جرای موضو مواد ()577
و ( ) 693در تازمان یا موتیات تحت اداره یا نوارت خود مهیع سده و مراتب را حیب مورد بهمراجع صالحیتدار قاا ی
یا اداری اعالش ننماید عالوه بر ح  ،از سشماه تا دو تا به انفصا موقت از سشماه تا دو تا محاوش خواهد سد».

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال ششم ،شماره بیستوسوم ،تابستان 1397

741

تخیر از این تاییر موجب ح  ،تا سففش ماه یا جزای نقدی تا پنج میییون ( )5/999/999ریا
خواهد

بود3».

در موارد خاص پزسای و در بیماریهای مقاربتی و آمیزسی 2الزاش به گزارشدهی به منوور
پیشگیری از ورود آتفیب به دیگران در قوانین و مقرّرات مربواله پیشبینی سفده اتت .مادهی
 33قانون الرز جیوگیری از بیماریهای آمیزسی و بیماریهای واگیردار مصوّ  3329/3/33در
این ارت فا مقرر میدارد« :پزسفففافان آزاد و کییفهی بنگففاههفای ب فداری کفه معفاینفه و درمففان
بیماریهای آمیزسففی مینمایندن موظفند در آخر هر ماه عده بیماریهای آمیزسففی را که دیدهاند
و ق الپ بفه پزسفففک دیگری مراجعه ننمودهاندن بدون ذکر ناش و مشفففخصفففات بیماری به ب داری
بفرتتند

3.»...

ماده  37همان قانونن مصففادیق دیگری از انوا بیماریهای واگیردار را معین و گزارشدهی
در آن موارد را برای پزسفک معالجن ماماهان ر ی ،خانواده نیف ت به اهل خانه و صاحب م مان
خفانهها دربارهی میفففافران اج اری اعالش نموده اتفففت .همین وظیفه برای متصفففدیان مداررن
کارخانتاتن پرورسگاههای کودکان و زندان نیز در ت صرهی ماده یاد سده پیشبینی سده اتت.
گزارشدهی دربفارهی بزهدیفدگی معیوالن و ایتفاد امافانفات الزش برای دریافت سفففاایات و
گزارسفات آنان در فرایند تحقیقات جنایی ضفروری اتت« .هر ناسنوایی ممان اتت نیاز به مترج

 .3موارد الزاش به گزارشدهین باید به موج ب قوانین میتقل یا در ضمن مواد قانون آیین دادرتی کیفری پیشبینی گردد .این
الزاش میتواند به صورت آگاهیدهی توت پیی،ن افشای اتامی افراد خهرنا ن به منوور دتتگیری یا پیشگیری از وقو
جرش و  ...باسد.

)2. Sexually transmitted disease (STD
منوور از آنن بیماریهایی اتففت که از الریق آمیزش جنیففی (از الریق م لن مقعد یا دهان) انتقا پیدا میکند .بیماریهای
جنیی از الریق خون نیز منتقل میسوند.
 .3مشف ورترین این بیماریهان تفوزا ن تفیفیی،ن هپاتیتن اچ آی وی ) (HIVو  ...میباسند .در همین ارت ا آییننامهی
الرز جیوگیری از بیماریهای آمیزسی و واگیردار ضواب بییار م می را وضع نموده اتت.
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یا دتففتگاه کنفران ،وید ویی داسففته باسففد .اظ ارات فرد دچار معیولیّت ذهنی که منوور خود را به
سفایی متفاوت بیان میداردن ممان اتفت جدی گرفته نشود یا برداست ییهی از آن بشود ...دتت
یافتن به خدمات مداخیهاین ه چنین نیازمند وتفففایل حمل و نقل آتفففان و قابل دتفففترتفففی برای
بزهدیدگان معیو اتت» (بونین .)725 :3373
ماده  93قانون آیین دادرتففی کیفری ( )3372معیولیت جیففمی یا ذهنی در تعقیب کیفری را
مورد توجه قرار داده اتفت« .در مواردی که تعقیب کیفری منو به سفاایت سفاکی اتتن اگر
بزه دیده الفل یا متنون باسففد و ولی ق ری یا تففرپرتففت قانونی او با وجود مصففیحت مولّیعییه
اقداش به سفاایت ناندن دادتفتان موضو را تعقیب میکند .همچنین در مورد بزه دیدگانی که به
عییی از ق یل معیولیت جیففمی یا ذهنی یا ک ولت تففنن ناتوان از اقامه دعوی هیففتندن دادتففتان
موضفففو را با جیب موافقت آنان تعقیب میکند .در اینصفففورتن در خصفففوص افراد محتورن
موقوف سدن تعقیب یا اجرای حا نیز منو به موافقت دادتتان اتت».
موضفو م

دیگر در این ارت ا توجه به نقش و جایگاه رتانههای عمومی به گزارشدهی

جرش اتففت 3.مولوی محمدالیب مالزهی اماش جمعه س ف رتففتان ایرانس ف ر در خه ههای عید فهر
( )3379اعالش کرد کفه  73دختر در این سففف ر مورد تتاوز گروهی قرار گرفتهاندش در حالیکه
مت

دتفتگیر سفدهن به  73مورد تتاوز اعتراف کرده اتفتن امّا تن ا ته نفر از قربانیان حاضر به

الر ساایت کیفری

سدهاند2.

 .1برای مطالعه بیشتر در این ارتباط رک.
Schlesinger, Philip- Tumber, Howard: REPORTING CRIME, The Media Politics of
Criminal Justice, CLARENDON PRESS, OXFORD, 1995.
 .2فیی «هی ،دختران فریاد نمیزنند» موارد عدش سفاایت قربانیان تفوءاتفتفاده جنیفی را به تصفویر کشیده اتت .این فیی
تاختهی پوران درخشنده اتت و در مرداد ماه  3372با موضو آزار جنیی کودکان دختر اکران سد .نویینده و کارگردان
فیی ن داتفتان خود را از روایات واقعی که برایش نقل سفدهن اقت ار کرده اتت .این فیی جوایز متعدد داخیی و بینالمییی را
دریافت کرده اتت و در بخشی از آنن به دالیل عدش ساایت خانواده بزهدیدگانن اساره میکند.
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 .2نقش بزهدیده در گونههای تحقیقات جنایی
در فرآیند تحقیقات جنایین ابزارها و سفففیوههایی برای کشفففر حقیقت و ا ات بزهکاری پیشبینی
سفده اتفت .اه این موارد سفاملن معاینهی محلن تحقیق محیّین بررتفی صحنهی جرشن بازرتی از
مناز و اماکنن احاار و تحقیق از مت ن س ود و مهّیعان

میباسد3 .

 .1-2نقش بزهدیده در شناسایی بزهکار
یاى از چالشهای جدّی تحقیقات جنایی و مشففاالت اصففیى بزهدیده عدش سففناتففایى مرتاب
اتت .در مادهی  23بیانیهی اصو پایه عدالت برای بزهدیدگان و قربانیان توءاتتفاده از

قدرت2

آمده اتفت« :به موجب این بیانیهن ی ک فرد ممان اتت بدون در نور گرفتن این موضو که آیا
مرتابن سففناتففایین توقیرن تعقیب یا محاوش سففده اتففت بزهدیده قیمداد سففود»...ش بنابراین به
رتفمیّت سفناختن حقوقِ بزهدیدهن میفتیزش سفناتایی مرتاب نییت و تحقیقات در فر
بودن متّ

نامعین

نیز آیاز میسود.

ال ق مادهی  397قانون آیین دادرتففی کیفری (« :)3372بازپرر نمیتواند با عذر آنکه متّ
معین نییفتن مخفی سفده و یا دتفترتفی به او مشال اتتن تحقیقات وی را متوقر کند .»...در
رأی وحدت رویهی سفففمارهی  52مور  3363/33/3در همین ارت ا آمده اتفففت ...« :ایتا
می نماید اع از ایناه سفاکیان یا مدعیان خصفوصفی درخواتت تعقیب و اقامه دعوایی کرده یا
نارده باسفندن دادتفتان خود مرتا ین آن را تعقیب و به کیفر برتفاند و این امر میتیزش آن اتت
 .3ج ت االال از حقوق بزهدیده در این مواردن ر :
سفففیرین ع ار :رفتار کرامت مدار با بزهدیدهن اعهای اختیار در مرحیهی تعقیب و تحقیقن مندرج در تازههای عیوش جنایین
کتا اوّ ن صم  752تا  763ن زیرنور :دکتر عیی حیین نتفی ابرندآبادین چاپ دوشن 3372ن نشر میزان.

2. Declaration of Basic Principle on Justice for Victims of Crime an abuse of Power, 1985.
این بیانیه به موجب قهعنامهی سففماره  79/37مور  3725ن به تصففویب متمع عمومی تففازمان میل متحد رتففیده اتففت و از
الریق آدرر زیر قابل دتترر میباسد:
http://www.victimology/n1/on1pub/declar.htm
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که تعقیب و متازات مرتا ین چنین جرمی صفففرفاپ م تنی بر تقاضفففای صفففاح ان حق یا قا مقاش
قانونی آنان ن اسد.»...
در جرایمى نویر تفففرقتن قتلن تصفففادفات جرحى راهنمایى و رانندگى و ...معموالپ مرتاب
براى بزه دیده سفناخته سفده نییفت .عدش سفناتفایی مرتاب یا مونونن ن اید مانعی برای سرو به
تحقیقات جنایی باسففد .به همین ج ت مادهی  62قانون آیین دادرتففی کیفری (مصففو )3372
مقرر میدارد ...« :در ساوا یه موارد زیر باید قید سود ... :ث ففف مشخصات و نشانی متشایعنه با
مونون در صفففورت امافان» .در موارد متعددی اماان معرفی مرتاب وجود ندارد .مثالپ در اکثر
موارد مربو به ترقتن قتلن آدشربایین تتاوز به عنر و نوایر آنهان بزهدیده نمیتواند سخم
یا اسفففخاص معینی را به عنوان مت

یا مونون معرفی نماید .این موضفففو ن اید مانعی برای ت

سفففاایت و سفففرو به تحقیقات باسفففد .سفففاایت بزهدیدهن چر های نواش عدالت کیفری را به
حرکت درمیآورد و به همین ج ت به سفناتففایی و تعقیب بزهکار کمک میکندش بنابراین یاى
از کیفانى که مىتواند به سفناتایى هویت مت

کمک کندن بزهدیده اتت .لذا تعامل بزهدیده با

پیی،ن از این حیث حا ز اهمیت خاص اتتش چرا که تا مت

سناتایى نگرددن اقدامى مؤ ر براى

احقاق حقوق بزهدیده به عمل نخواهد آمد .در همین راتفففتان بخشهاى مختیر در پیی ،ایتاد
سفده که ع دهدار سناتایى هویت بزهکاران اتت« .بهالور کیى ادارات مرکزى تشخیم هویت
و بایگانى هاى جنایى امروزه عامل م مّى در سفففناخته سفففدن و دتفففتگیر سفففدن مترمین فرارى
محیفو مىگردند .در یالب کشورها چنین اداراتى تیتی ،سده و مخصوصاپ در مورد مترمین
بینالمییى کمک سفایانى به دتفتگیرى و تحویل آنان به دتفتگاه قافایى مىنمایند» (تودرمن ف
اُوکانلن .)97 :3372
در بایگانىهاى جنایى پیی،ن عا،هایى از بزهکاران حرفهاى و با تفففابقه وجود دارد که با
ارا ه آن به بزهدیدگان مىتوانن هویت آنان را مشخم نمود .توابق چ رهنگارىسدهی مونونان
نیز در بایگانىهاى پیی ،وجود دارد که با مشففاهده این تصففاویر توتفف بزهدیدگانن مىتوان به
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هویت بزهکاران پى

برد3.

در اکثر مواردن بزهدیده تن ا کیففى اتففت که مرتاب را مشففاهده نموده و مىتواند االالعاتى
درباره جنیفیت (زن یا مرد بودن)ن تفنن رنگ پوتتن وزنن قدن چ رهن موى تر (از نور رنگن
اندازهن نو و)...ن چش ف ن ابرون بینىن مشففال صففورتن لبن دهانن گوشن پیشففانى و ...در اختیار
پیی ،قرار دهد .این االالعات در چ رهنگارى و سففناتففایى هویت مت

بیففیار مفید خواهد بود.

وجود عالمفت هفاى بفارز در چ ره یا بدنن نویر خا ن خا کوبىن بریدگىن آ ار جراحتن آبیهن
توختگى و ...نیز در سناتایى هویت مرتاب مؤ ر اتت که راهنمایىهاى بزهدیده در این موارد
نیز کمک مؤ رى به پیی ،مىنماید .نقم عافو نویرن لنگى پان نابینایى یک چش ن قهع انگشت
یا یک دتت و نوایر آنها نیز به سناتایى مرتاب کمک مىکند.
پیی ،آگاهى با تشایل بخشهاى انگشتنگارىن چ رهنگارى و ...تالشهاى مؤ رى ج ت
سفناتفایى بزهکاران انتاش مىدهند .بزهدیدگانن با هماارى با این بخشها مىتوانند به سفناتایى
هویت مرتاب کمک نمایند 2.به یک مثا واقعى توجه کنید:
برخی از بزهکاران حرفهاى با پوسش میافربرهاى سخصىن با سناتایى افرادى که از بانک به
 .3کیففانى که ق الپ دتففتگیر سففده و به زندان اعزاش مىسففوند (به عنوان مت

یا محاوش)ن از آنان عای ف ردارى مىسففود .این

عا،ها از زوایاى مختیرن عقبن جیون پشفتن نی ر و باالى تفرگرفته سده و همراه با انگشتنگارىن در بایگانى زندان
نگ دارى مىسفود .در جرای تفریالى یا جرای خاص که توتف اسفخاص خاصفى اماان ارتاا داردن این تفوابق بیفیار
تفودمند اتفت .مثالپ در ترقتهاى از مناز ن ترقتهاى مییحانهن جعل و ...پیی،ن با آسنایى از سگردها و روشهاى خاص
بزهااران حرفهاىن در بیفیارى موارد مىتواند با مراجعه به این تفوابق و ارا ه آن به بزه دیدگانن هویت مرتا ان را سناتایى
کند .یاى از نقایم تحقیقات پیییى در ایرانن پراکندگى بایگانىهاى جنایى اتت .تعدد ضابهان دادگیترى موجب گردیدن
که هر کداش بایگانى میتقیى تشایل داده و عمالپ دتترتى به این توابق را براى دیگران محدود نماید .اتتقال ن اد زندان از
تففایر ضففابهانن نیز مانع بزرگی در تشففایل یک بایگانی جامع از مت مان و محاومان اتففت .تشففایل بایگانى جنایى واحد
الاتر ونیاى و اماان دتفترر (بدون محدودیت) براى کییه ضابهان دادگیترى از الریق کامپیوترهاى دتتىن (همانهور که
در اکثر واحدهاى پیی ،کشورهاى پیشرفته وجود دارد)ن بییار مؤ ر خواهد بود.
 .2سناتایى جید متوفى توت خانواده قربانیان و...
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همراه پو نقد یا چک پو خارج مىسوندن آنان را توار کرده و در فرصت مناتب وارد خیابان
خیوت سففده و با ت دید یا ضففر و سففت ن میففافرن وجوه را اخذ و متوارى مىگردیدند .ر ی،
پیی ،آگاهى ت ران درباره نحوه دتففتگیرى این تففارقان اظ ار مىدارد« :رتففیدگى به پرونده با
سفاایت یاى از مال اختگان به اداره یا پیی ،آگاهى در دتتور کار قرار گرفت ....کارگاهان
اداره م ارزه با تفرقت بالفاصفیه با اتفتفاده از االالعات مال اخته چ ره فرضفى تفارقان را ترتفی
کردند و مرحیه بعد با مراجعه به پرونده هاى مشفابه متوجه سدند تارقان در محدوده تقری اپ ابتى
که تراک سعب بانکهاى مختیر در آن زیاد اتت اقداش به ترقت مىکنند( ».به نقل از روزنامه
اعتمادن  9سف ریور ماه 3329ن ص  )5با دقت در اظ ارات نام ردهن اهمیت سففاایت بزهدیدگان و
نقش آنان در سناتایى و تعقیب بزهکاران مشخم مىسود .بهویژه در جرای تریالىن 3که وجوه
اسففترا

بین بزهدیدگان به عنوان آماج جرشن تففرنخ اصففیى ج ت دتففتگیرى بزهکاران ات فتن

توجه به بزه دیدهن اهمیت بیشترى

دارد2.

 .2-2نقش بزهدیده در معاینهی محل و تحقیق محلّی
معفاینهی محل و تحقیق محیّی 3در حقوقِ تحقیقات جنایین نقش م می در ا ات بزهکاری ایفاء
مینماید .منوور از معاینهی محیّی مشاهدهی محلّ بزهدیدگی توت بازپرر یا تایر مقامات ذی
 .3برای مهالعه بیشتر دربارهی قتلهای تریالی ر .
ف هیاین اریک دبییو :قاتالن تریالی و قربانیان آنهان ترجمهی یاسار تیرالی ین
فف ف یالشلون جمشید :قتلهای تریالین پایاننامه کارسناتی ارسدن دانشادهی حقوق و عیوش تیاتی دانشگاه ت رانن 3327ن به
راهنمایی دکتر ع ار سیری.
 .2تاختگى بودن جرش در جرایمى نویر ترقتن آتش توزى وکه سخم به ظاهر وانمود مىنماید مورد بزه واقع سده اتتن
با بررتفى صفحنه جرش مشفخم مىسود که نیازمند بررتی بیشتر در مقالهی میتقیی اتت و از حوصیهی این نوستار خارج
اتت.
 .3قانون آیین دادرتفی کیفری ( ) 3372مانند مقرّرات ق یین معاینه محل را تعریر نارد و صرفاپ به صالحیّت بازپرر ج ت
اقداش به معاینه محلّ بینده نمود.
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صففال اتففت .قانون آیین دادرتففی کیفرین 3مواد متعدّدی را به معاینهی محیّی و اهمیّت آن در
تحقیقات جنایی اختصفففاص داده اتفففت .مادهی  323قانون یاد سفففده در راتفففتای حف حقوقِ
بزهدیده حقِّ بزهدیده در تقاضففای معاینهی محیّی را پذیرفته اتففت« :هرگاه برای کشففر واقع و
روسفن سفدن موضو ن تحقیق محیی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا مت
نمفاینفدن بفازپرراقفداش بفه تحقیقات محیی یا معاینه محل میکند ».تحوّ م

یا ساکی درخواتت
مادهی یاد سفففده

محدود کردن اختیار بازپرر اتففتش زیرا در گذسففته موضففو فق به تشففخیم مقاش قاففایی
بیففتگی داسففتن ولی ال ق مادهی یاد سففده در صففورت درخواتففت بزهدیدهن بازپرر مایّر به
صدور دتتور ج ت معاینهی محل و تحقیق محیّی خواهد بود.
حافففور بزهدیده در هنگاش اجرای معاینه محل و تحقیق محیّی میتواند به کشفففر حقیقت و
ا فات ادعفای بزهدیفده کمفک کنفد .بفه همین ج ت مادهی  325قانون آیین دادرتفففی کیفری
( )3372مقرر میدارد...« :هنگفاش معاینهی محلن اسفففخاصفففی که در امر کیفری سفففرکت دارند
میتواننفد حاضفففر سفففوند .»...راهنماییهای بزهدیده میتواند به جمعآوری دالیل ارتاا

جرش

کمک کند .معموالپ بازپررها فرصفففت کافی ج ت حافففور در هنگاش اجرای معاینهی محل یا
تحقیق محیّی را ندارند .به همین ج ت در صفدر مادهی  325قانون یاد سففده آمده اتففت« :معاینه

 .3در قانون آیی ن دادرتففی کیفری بین معاینه محل و تحقیقات محیّی تفایک صففورت نگرفته اتففت .مواد 323ن 327ن 325ن
326ن 329و  327قانون آیین دادرتفی کیفری ( ) 3372معاینه محل و تحقیق محیّی را با ه ذکر کرده اتت .ولی قانون آیین
دادرتفففی مدنی مصفففو  3397در مادهی  272معاینهی محل و در مادهی  277همان قانون به تحقیق محیّی پرداخته و بدین
وتییه دو مف وش را از ه تفایک نموده اتت .روش قانون آیین دادرتی مدنی نی ت به قانون آیین دادرتی کیفری دقیق تر
اتففت چون معاینه محلِ و تحقیق محیّی دو مف وش متفاوت هیففتند .لذان در دعاوی مدنین دادگاه باید دو قرار جداگانه برای
معاینه محل و تحقیق محیّی صادر نمایدن ولی در امر کیفرین صدور یک قرار یا حتّی دتتور اداری کفایت میکند .چون در
مواد  272و  277قانون آیین دادرتففی مدنی  3397اصففهال «قرار» ذکر سففده اتففتن ولی در مواد  323تا  329قانون آیین
دادرتفی کیفری ( )3372از اصفهال قرار اتتفاده نشده فق در مادهی  327و ت صرهی مادهی  325از واژه «دتتور» اتتفاده
سده اتت.
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محل تحقیق محیّی توت بازپرر و یا به دتتور او توت ضاب دادگیتری انتاش میسود.»...
عمالپ بازپرر و مقامات قاففایی ه چارهای جز تییید اقدامات ضففابهان دادگیففتری ندارد.
فق در خصففوص جرای موضففو بند (الر) مادهی  392قانون آیین دادرتففی کیفری ()3372
(جرای موجب متازات تیب حیات) و هنگاش معاینهی اجیاد حاور بازپرر الزامی اتت.
در ج ت حف حقوقِ بزهدیدهن حاففور بازپرر حا ز اهمیّت اتففتش زیرا تشففخیم اولیّهی
بفازپرر م نی بر مرگ ال یعین خودکشفففی یفا قتفلن در ادامفهی تحقیقفات مؤ ر خواهفد بود .در
صفورتی که تشفخیم اولیّهی بازپررن ال یعی بودن فوت بزهدیده باسدن اجازهی دفن را صادر و
پرونده بایگانی خواهد سفد .در صفورت است اه بازپررن عمالپ ا ات بزهکارین ییرممان خواهد
سفد .به همین ج ت مادهی  333قانون یاد سده مقرر میدارد« :بازپرر برای حف جیدن کشر
هویت متوفی و چگونگی فوت وین نی ت به ترتی کروکین عای رداری و در صورت اماانن
فییم رداری از جیفد و ییره اقداش و دتفتورهای الزش را صفادر میکند ».سفناتایی هویت متوفی
(بزهدیده) یای از م ترین موضففوعات در بررت فی صففحنه جرش اتففت .عدش سففناتففایی متوفین
موجب میسود که وی به صورت مت و ال ویه دفن گردد و کیی پیگیر پرونده ن اسد و بدین
وتفییه ضفمن عدش سناتایی و تعقیب بزهکارن حقوق بزهدیدگان انویه نیز تاییع گردد .به همین
ج ت مادهی  332و ت صفففره یک آنن ت میدات الزش را پیشبینی نموده اتفففت« :هرگاه هویت
متوفی معیوش ن اسفد به دتتور بازپررن عال و مشخصات جید به الور دقیق در صورت متی،
قید می گردد و ا ر انگشفتان دتفت متوفی در پرونده ت و برای تشخیم هویت وی به هر نحو
که مقتای بداندن اقداش میسود.
ت صفره -در صفورت ضففرورتن بازپرر میتواند دتفتور انتشفار تصففویر متوفی را در پایگاههای
االال رتانی نیروی انتوامی یا پزسای قانونی و یا به هرنحو مناتب دیگر صادر کند».
از دیدگاه بزهدیده سفففناتفففی در هنگاش معاینه محلن اقدامات خاص باید توتففف ضفففابهان
دادگیفتری صورت پذیرد .ممان اتت بزهدیده یا خانواده وی در معر

خهر و آتیبدیدگی
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قرار داسته باسندن در این صورت حف جان و تالمتی آن بر هر امر دیگری از جمیه جمعآوری
دالیل جرشن مقدّش اتفففتش بنابراین اولیّن اقداش آنهان باید انتاش فوریّتهای پزسفففای و حمایتی
باسد.
 .3-2نقش بزهدیده در بررتی صحنهی جرش

1

صففحنهی جرشن به محیّی گفته میسففود که جرش در آنجا اتفاق افتاده اتففت 2.حاففور به موقع
ضففابهان دادگیففتری در صففحنهی جرش بر روند تحقیقات جنایی و حف حقوق بزهدیدگان تی یر
بیزایی دارد .ضابهان دادگیتری عالوه بر انتاش فوریتهای پزسای و حمایتی برای بزهدیدگان
وظایر و تاالیر م می بر ع ده دارند .ضفففابهان دادگیفففتری میتوانند وفق مادهی  333قانون
آیین دادرتفففی کیفری (« :)3372در صفففورت ضفففرورت از ورود افراد و خروج آنان از محلّ
جیوگیری کننفد ».به همین ج ت در آییننامه اجرایی صفففحنه جرش آمده اتفففت« :پیگیری و انتاش
اقدامات الزش مربو به امداد رتانی به مصدومین احتمالی در صحنهی جرش و در صورت ضرورت
جیوگیری از حوادث احتمالی بعدی از ق یل آتشتفوزین انفتارن ریزش آوارن به ع دهی «ضابهان
مربو محل» و با دتتور ر ی ،گروه بررتی صحنهی جرش صورت میپذیرد.»...
در گذستهن بررتی صحنه جرشن بزهکار محور بوده اتتن ولی رفته رفتهن به نقش بزهدیده در
 « .1بررتفى صفحنه جرشن یاى از اقدامات و وظایر اجتنا ناپذیر در عرصفه رتفیدگى به میایل مربواله به جرش و جنایت
اتت ...روند بررتى صحنه جرشن سامل بازرتى و ارزیابى محلن به منوور دتتیابى به سواهد و مدارکى اتت که در آن قرار
دارند و یا الى این روند به دتفت مىآیندن در این راتففتا کارسففنارهاى صفحنه جرشن در سففش مرحیه صففحنه جرش را مورد
بررتى قرار مىدهند:
3ف ارزیابىن 2ف مشاهدهن 3ف میتندتازىن 7ف جیتتون 5ف گردآورى (مدار ) 6ف تتزیه و تحییل» (گاردنرن 3325ن ص .)2
 .2ال ق مادهی یک آییننامهی اجرایی حدود اختیاراتن سفر وظایر و چگونگی بررتی صحنه جرش مصوّ 3376/6/22
مقرّر میدارد« :صفحنهی جرش محیّی اتفت که مرتاب جرش رفتار مترمانه خود را در آنجا انتاش داده اتت ».ال ته نمیتوان
صحنهی جرش را محدود به محلّ ارتاا جرش دانیت .ماانهای نزدیک به محلّ وقو جرش و مییرهای رفت و آمدن ممان
اتت متامن آ ا ری از ارتاا جرش مشاهده سود .لذان در معنای وتیعتری باید صحنه جرش تعریر سود.
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صففحنهی جرش بیشففتر توجّه سففده اتففت« .صففحنه جرش (هر چند کوچک یا بزرگ) اصففییترین من ع
حفاوی االالعفاتن مفدار

و سفففرای ارزسفففمندی اتفففت که برای پیجویی جرای به کار میآید»

(بیابانین  .)332 :3379در جرایمى نویر قتلن ضففر و جر ن تففرقتن تتاوز به عنرن آدشربایى
آتشتفوزىن انفتار 3و ...بررتففى صفحنه جرشن در سففناتففایى مت

و ا ات بزهکارىن از اهمیّت

ویژهاى برخوردار اتفت .آ ار مادى باقى مانده در صحنه جرشن نویر آ ار انگشتن باروت و تایر
اسفففیفاء بر روى بفدن یفا ل ار بزهدیدهن لاه خونن اتفففپرشن ادوات جرش باقىمانده در محل نویر
تفال هاى تفرد و گرش و ...کمک مؤ رى در کشفر حقیقت مىنماید .با گیترش تانولوژى و
نصب دوربینهاى مداربیته در اکثر اماکن عمومى و حتى متتمعهاى میاونى و ادارىن بررتى
صحنه جرش از اهمیت روزافزونى برخوردار گردیده اتت.
مادهی  339قانون آیین دادرتففی کیفری ( )3372تحوّ م می در خصففوص صففحنهی جرش
ایتاد نموده اتفت .ال ق مادهی یاد سفده« :صفحنه جرش باید توتف گروه بررتی صحنه جرش که
حیفب موردن متشفال از پزسفک قانونین کارسفناتفان بررتفی صفحنه جرش و تشخیم هویتن
کارآگاهان نیروی انتوامی و عندالیزوش تففایر کارسففناتففان اتففتن تحت نوارت بازپرر و در
صفورت ضفرورت به تفرپرتفتی وی بررتفی سفود ».در آییننامه اجرایی 2ت صره یاد سدهن برای
اولیّن بار در حقوق ایران به نقش بزهدیده توجه سد .در قیمتی از مادهی یاد سده آمده اتت...« :
گرفتن نمونههای زییففتی بزهدیده  .»...بدی ی اتففت موضففوعات مرت
جرشن محدود به نمونههای زییفتی بزهدیده نییت و تایر موضوعات مرت
تحوّ م

با بزهدیده در صففحنهی
را نیز در بر میگیرد.

بعدی مربو به حافور جرشسفنار در بررتفی صحنهی جرش اتت 3.در ت صرهی دو

 .3براى مهالعه درباره بررتى صحنههاى آتشتوزى و انفتارن ر ( .زند اک رى ف فدا یانن )3325
 .2براتفار ت صفرهی مادهی یاد سفدهن آییننامه اجرایی مادهی یاد سفده در تاریخ  3376/6/22به تصویب ر ی ،قوه قاا یه
رتید .آییننامه مذکور مهالب بییار م می را در رابهه با صحنهی جرش پیشبینی نمود.
 .3در مادهی  39آییننامه اجرایی و بندهای آن تایر موضوعات م

مرت

با بزهدیده مورد توجّه قرار گرفته اتت.
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مادهی  6آییننامه مذکور آمده اتفت« :تفایر کارسناتان مذکور در مادهی فوقن افرادی از ق یل
کارسففناتففان آتش نشففانین اورژان،ن جرشسففنارن و روانسففنار  ...که متناتففب با نو جرش به
تشخیم و دتتور بازپرر در صحنهی حاور مییابند».
آ ار باقىمانده 3در صفففحنه جرش به نوعى با بزهدیده و متّ

ارت ا پیدا مىکند .در گذسفففته

مهالعات صفحنه جرش متمرکز بر بزهکار بوده اتتن ولى در حاضرن بررتى وضعیت بزهدیده نیزن
مهمس نور قرار گرفته اتفت .راهنمایىهاى بزهدیده در خصوص این آ ارن بییار تودمند

اتت2.

گاردنر با تصفویب مثیث زیرن رواب میان قربانىن مونون و صحنه جرش را با سواهد و مدار

به

دتت آمده مشخم نموده اتت.

«فییفه این مثیث آن اتت که به کارآگاه یادآورى مىکند هر سىء یافتسده در محل جرش
« .3بخش گیتردهاى از سواهد فیزیاى را مواردى در بر مىگیرند که در اصهال آ ار به جا مانده مىگو ی  ...هر سى یا ماده
اى مى تواند از گروه سففواهد فیزیاى تیقى سففود ....سففواهد فیزیاى ...در حوزه معناى حقوقى ع ارت اتففت از :سففىء قابل
مشفاهدهاى که به صفورت رتمى در قالب سواهد فیزیاى به پیشگاه دادگاه ارا ه مىسود ...از لحاظ عیمى ه ن هر سىء و یا
مادهاى که ازصفحنه جرش (مونون و یا قربانى) به دتت مىآیدن براى کارگاهان بتواند به عنوان راهنما و ترنخ تیقى سودن از
گروه سواهد فیزیاى تیقى مىسود( ».کدىن 3325ن ص )2
 .2در جریفان یفک پرونفده واقعى تتاوز به عنرن مت

منار ورود به منز بزه دیده و تتاوز به وى بوده اتفففت .وجود آ ار

انگشففت بر روى در یخچا و سففیشففه آ درون آنن که با راهنمایىهاى بزه دیده صففورت گرفتن به ا ات ات اش مرتاب
انتامید.
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حتمفاپ به گونهاى با صفففحنه جرشن قربانى و یا مونونها ارت ا پیدا مىکند .در واقع هر چیزى که
در صففحنه پیدا سففودن چنانچه با توجه به این مثیث بتوان آن را به مونونن قربانى یا صففحنه جرش
رب دادن آنگاه آن سىء به عنوان مدر

جرش داراى ارزش مىگردد( ».گاردنرن .)29 :3325

بنابراینن توجه به بزهدیده 3در بررتفففى صفففحنه جرشن اهمیت خاصفففى دارد و یاى از ارکان
اصفیى آن مىباسد .راهنمایى بزهدیده و تعامل تازنده وى با پیی ،در روسن سدن حقیقت بییار
مؤ ر خواهد بود .بازتفازى صفحنه جرش در اکثر موارد بدون مشفارکت بزهدیده دسوار و یا حتّى
ییرممان مىباسففدش بنابراین باید به نقش فعا بزهدیده در بررتففى صففحنه جرش توجه سففود 2.به
همین ج ت ماده  323قانون آیین دادرتفی کیفری ( )3372حق بزهدیده را برای تقاضای تحقیق
محیّی یا معاینه محل یعنی محلّ بزهدیدگین به رتمیّت سناخته اتت« :هرگاه برای کشر واقع و
روسفن سفدن موضو ن تحقیق محیی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا مت

یا ساکی درخواتت

نمفاینفدن بفازپرر اقفداش بفه تحقیقات محیّی یا معاینه محل میکند» ه چنین بزهدیده بر اتفففار
مادهی  325قانون یاد سده میتواند در معاینه محل و تحقیق محیی حاضر سود.
تشفایل پیی ،ویژه بررتفى صفحنه جرش در ایرانن از اقدامات مث ت پیی ،ایران در تا هاى
اخیر اتفت که در موارد زیادى منتر به سفناتایى هویت مرتا ان و ا ات بزهکارى یا بىگناهى
متّ مان گردیده اتت.

 .3این توجه محدود به حمایت از بزهدیده نییففتن زیرا ممان اتففت بزهدیده در بزه دیدگى خویش مقصففر باسففدن در این
صفورتن مشخم سدن میزان تقصیر وى و در نتیته کاهش یا رفع میچولیت مت ن منو به بررتى صحنه جرش خواهد بود.
همانگونه که ماده  333قانون متازات اتففالمىن یاى از مصففادیق آن را بیان داسففته اتففت .امروزه به ویژه در تصففادفات
رانندگىن این موضو اهمیت خاص دارد.
 .2بحث تفصفییى در این باره از حوصیه این مقاله خارج اتت و به همین مقدار بینده مىگردد .قانون آیین دادرتی کیفری
 3372میتقالپ بحث صحنه جرش را مورد بحث قرار نداده اتت .مواد مرت
مرت

با معاینه محلن تحقیق محیّی و بازرتین می تواند

با صحنه جرش قیمداد سودن هر چند مواد مربو منحصر به صحنه جرش نییت.
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برآمد
حقوقِ تحقیقات جنایی بزهدیده محورن رویاردی نی تاپ جدید محیو میسود .توجه به موقعیّت
بزهدیده در سناتایی مت مانن پیجویی تحقیقات جنایی و ا ات بزهکاری از محورهای اصیی
بحث اتت .رویارد حقوقِ تحقیقات جنایی بزهکار محور دارای کاتتیهای زیادی در فرآیند
تعقیب و تحقیق اتت که منتر به عدش سناتایی بزهکارانن عدش ا ات بزهکاری و در نتیته عدش
ج ران آتیبهای مادی و معنوی وارد به بزهدیدگان اتت .مشارکت بزهدیده در فرآیند تحقیقات
جنایی میتواند تا حدود زیادی این نواقم را ج ران نماید .ضمن اینکه از بزهدیدگی انویه نیز
پیشگیری می نماید .موانع جدی مشارکت ممان اتت مربو به عدش الر ساایت و اعالش
بزهدیدگی باسد .قانون آیین دادرتی کیفری ( )3372و قوانین خاص مانند قوانین حمایتی از
کودکان بزهدیده یا حفاظت از محی زییت یا مقابیه با فیاد ادارین تحوالت م می در حقوق
ایران در این ارت ا ایتاد نمودهاندن ولی با نگاهی جامعتر بایدن موارد میتقیی در قانون آیین
دادرتی کیفری به حقوق تحقیقات جنایی بزهدیده محور اختصاص یابد.
ضمن اینکه باید فصل میتقیی نیز به موارد الزاش به گزارشدهی در قانون آیین دادرتی
کیفری اختصاص داده سود .رویارد قانونگذار در مادهی  66قانون آیین دادرتی کیفری
(اصالحی  )3377/3/27باید نی ت به تایر جرای عییه صدمات جیمانی و معنوی دارای بزهدیده
حقیقی نیز گیترش یابد .مورد دیگر مربو به نقش بزهدیده در بررتی صحنهی جرش اتت که
عییری تحوالت مث ت ایتاد سده در قانون آیین دادرتی کیفری ( )3372و آییننامه اجرایی
بررتی حدود اختیاراتن سر وظایر و چگونگی بررتی صحنهی جرش مصو

3376/6/22ن

نیاز به پیشبینیهای جامعتری در صحنهی جرش در ارت ا با بزهدیدگان احیار میسود.
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منابع
 انصفففارین ولیاهلل ()3329ن حقوق تحقیقفات جنفایی (مهفالعفهی ته یقی)ن چاپ او ن ت ران:
انتشارات تمت.

 برج،ن آن ول رتش رگرن چریلش رابرت،ن آل رت آر ()3375ن بزهدیده سفففناتفففین نوریهها و
کاربردهان ترجمه دکترحمیدرضا میکمحمدین ت ران :نشر میزان.
 بیابانین یالمحیفین ()3379ن «جایگاه مدیریت صفحنه جرش در جرشیابی»ن فصینامهی کارگاهن
تا چ ارشن سماره  :36صم .327-379

 پورعیین رامین ()3375ن بررتفففی دالیل عدش دادخواهی بزهدیدگانن مهالعهی موردی سففف ر
ت ران (3379فففف )3375ن پایاننامهی کارسففناتففی ارسففد رسففتهی حقوق جزا و جرشسففناتففین
دانشادهی حقوق و عیوش تیاتی دانشگاه ت ران.
 درنر جین ویییاش ()3363ن بزهدیدهسففناتففین ترجمهی ع ار سففیرین صففم  3792تا 3732ن
مندرج در رأی وحدت رویه سمارهی  52مور 3363/33/3
 زنداک رین صففدیقهش خدا یانن تففید مرتاففی ()3325ن «بررتففی صففحنههای آتشتففوزی و
انفتار»ن ت ران :دفتر تحقیقات پیی ،آگاهی ناجا.
 تففودرمنن هاریش اوکانلن جان ()3399ن پیی ،عیمی -کشففر عیمی جرای ن ترجمهی یحیی
افتخارزادهن چاپ توشن ت ران :انتشارات زوار.
 سفففیرین ع فار ()3372ن «رفتار کرامت مدار با بزهدیدهن اعهای اختیار در مرحیهی تعقیب و
تحقیق»ن مندرج در تازههای عیوش جنایین کتا اوّ ن صففم  752تا 763ن چاپ دوشن ت ران:

نشر میزان.
 فرجی ان محمد ()3379ن «مدیریت امور جرشیابی»ن فصففینامهی کارگاهن تففا چ ارشن ن سففماره
 :35صم .6-22
 کدین برایان ()3325ن بررتفی جنایی سفیشفه و رنگن ترجمهی عیی سفادکاش و حیین دی ایی
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اصلن ت ران :دفتر تحقیقات کاربردی پیی ،آگاهی ناجا.
 گاردنرن رار اش ()3325ن بررتففی کاربردی صففحنه جرشن ترجمه عیی سففادکاشن ت ران :دفتر
تحقیقات کاربردی پیی ،آگاهی ناجا.
 مذاکرات و آراء هییت عمومی دیوان عالی کشفور  )3327( 3323تیلیر ادارهی وحدت رویه
و نشر مذاکرات هییت عمومی دیوان عالی کشورن چاپ روزنامهی رتمی کشور.
 نتفی ابرنفدآبادین عییحیفففینش توج ین ع دالعیی ()3392ن «بزهدیده سفففناتفففی و مشفففال
بزهدیدگیهای گزارشنشده»ن متیهی مدررن سمارهی  :7صم .93-29
 ونیتنن ای مار

()3373ن «آزار و بیتوج ی و تفففوء رفتار نیففف ت به کود  :گزارشدهی

الزامی»ن ترجمه دکتر حیففن قاتففمی مقدشن ص  322تا 339ن مندرج در کتا  :دانشففنامه بزه
دیدهسناتی و پیشگیری از وقو جرشن جید اوّ ن ت ران :نشر میزان.
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Abstract
Criminal Investigation Rights focuses on laws and regulations to discuss crime
detection, identification of the accused, proof of delinquency, identification of
the victim and determination of material and moral damage to him. Criminal
investigation processes begin with a victim's complaint, the announcement of
official and informal officials, information by legal and natural persons, victim
supporters, or the detection of a crime by the police. The main challenge at
this stage is the lack of complaints and the reporting of victim to the police
and criminal justice institutions. Victimization examination and crime scene
investigation are the main axis of the criminal investigation law. The testimony
of intuition, testimonials, and expert reports are effective in discovering the
truth and proving criminal misconduct, which is always part of the topic of
criminal investigation rights. In the past, the law of criminal investigations
focused on delinquent, victim studies have caused criminal investigations to
pay attention to the role of the victim. This article has been written based on a
victim support approach and a review of the issue in the field of victimology.
The main topics discussed include the launch of criminal investigations and
its challenges, the role of the victim in local examination and local
investigation, and the role of the victim in the investigation of crime scenes.
Keywords: criminal Investigation, Victim, Complaint, Declaration.
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