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 جنایی تحقیقات حقوق در دیدهبزه جایگاه و نقش

 *یورنامخواست عباس شیری 
 )33/6/79تاریخ پذیرش:  3/5/79تاریخ دریافت: (

 چکیده

کشفففر جرشن سفففناتفففایی مت  ن ا  ات   یهبا تمرکز بر قوانین و مقررات به بحث دربار تحقیقات جنایی حقوقِ

پردازد. فرآیند تحقیقات جنایی با های مادی و معنوی بر وی میبدیده و تعیین میزان آتیین سناتایی بزهکاربزه

حقوقین حامیان بزه ناسخاص حقیقیدیدهن اعالش مقامات رتفمی و ییررتمین االال  رتانی توت   سفاایت بزه 

چالش اصیی در این مرحیهن عدش ساایت و اعالش  گردد.کشفر جرش توت  پیی،ن آیاز می  یواتفهه  بهدیده یا 

جرش محورهای  یهدیدگی و بررتی صحنمحلّ بزه یینهن ادهای عدالت کیفری اتفت. معا  دیدگی به پیی، وبزه

دهد. اتتما  س ادت س ودن اظ ارات مهیعان و گزارسات کارسناتی اصیی حقوقِ تحقیقات جنایی را تشایل می

همواره بخشی از م احث حقوقِ تحقیقات جنایی را تشایل می و ی مؤ ر اتتکاربزهدر کشر حقیقت و ا  ات 

سناتی موجب گردید دهدیتحوالت بزهامّا سته اتتن تمرکز دا کاربزهحقوقِ تحقیقات جنایی بر  ندهد. در گذسته

دیده نیز توجه نماید. این مقاله بر اتففار رویارد حمایتی از بزهکه حقوقِ تحقیقات جنایی به نقش و جایگاه بزه

عناوین مورد بحث سففاملش سففرو    ّ. اهپردازدمیسففناتففی دیدهموضففو  در قیمروی بزه این بررتففین به دیدگان

دیده در بررتففی محیّی و نقش بزه تحقیقاتمحلِ و  یهدیده در معاینهای آنن نقش بزهو چالش یتحقیقات جنای

 باسد.جرش می یهصحن

 .دهی، گزارشجرم کایت، اعالمشدیده، تحقیقات جنایی، بزه: کلید واژه

                                                             
 ashiri@ut.ac.irت رانن ت ران:  دانشگاه ی حقوق و عیوش تیاتیدانشاده سناتیجرش و جزا حقوق اتتادیار *
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 مه  مقد

تحقیقات مقدماتی اقداماتی اتفت که به منوور کشفر جرشن سناتایی مت   و تعقیب وین حف    

وقو  جرشن دتتگیری مت   و جیوگیری از فرار یا مخفی سدن  یآوری ادلهآ ار و عالی  و جمع

ن دارای وظایر و پذیرد. ضفففابهان دادگیفففترین دادتفففرا و دادگاهوین وفق قانون صفففورت می

قیقات تح»خصفففوص تحقیقات مقدماتی هیفففتند. بخشفففی از تحقیقات مقدماتین   اختیفاراتی در  

فرآیندی اتت که به موجب آن ضابهان  3سفود. تحقیقات جنایی نامیده می« تحقیقات»یا « جنایی

تحقیقفات مربو  بفه جرش را آیاز   ای و فنی خودن حرففه  هفای دادگیفففترین بفا تایفه بر توانفایی   

ن تحقیق محیّین بازرتفی و کارسفناتفین بررتی صحنه    محل ینند. این موارد سفامل: معاینه کیم

جرشن بازرتفی از مناز  و اماکن مرت   با جرشن احافار و تحقیق از مت  ن س ود و مهیعان اتت   

 ( مورد بحث قرار گرفته اتت. 3372قانون آیین دادرتی کیفری ) 239تا  323که ضمن مواد 

آیاز گردیدن  کاربزههای عیوش جنایی با بررتفی وضعیت  مانند تفایر رسفته   2جناییتحقیقات 

                                                             
( به کار نرفته 3372در قانون آیین دادرتفی کیفری مصففو  ) ( Criminal Investigation)« تحقیقات جنایی». اصفهال   3

دارد: مقرر می 63 یهتحقیقات مقدماتی توت  ضابهان دادگیتری اتتفاده نموده اتت. در ماد یهاز واژ 22 یهاتت. در ماد

. در اتففت« تحقیقات جنایی»منوور از تحقیقات در این مادهن « اقدامات ضففابهان دادگیففتری در انتاش تحقیقات... در تماش »

در مواد  اتت.« تحقیقات جنایی»نوارت بر تحقیقات را از وظایر دادتفتان دانیته اتت که در این جا نیز منوور   95 یهماد

 های تحقیقات مقدماتی و تحقیقات اتتفاده سده اتت.واژه و ... نیز از 72ن 76ن 77ن 72ن 73ن 79ن 27ن 26ن 97

بارها  3792کتابی تحت عنوان تحقیقات جنایی منتشففر تففاخت که تا   3273( در تففا   (H Groosدکتر هان، گرار  .2

ادامه یافته اتففت. این کتا ن  3762تتدید چاپ و به هشففت زبان ترجمه سففد. ظاهراپ چاپ این کتا  با اصففالحات تا تففا   

آمد. فصو  این کتب بر رفتارهای بزهااران جرای  مختیر می سمارمناتف ی برای پیی، و قافات تحقیق به    راهنمای عمییِ

 نماید. مشخصات کتا  یاد سده:پردازد و آ ار به جا مانده در جرای  مختیر را به عنوان سواهد جرشن تتزیه و تحییل میمی
Criminal Investigation: Sweet & Maxwell, Gross, H (1968) 

کتابی تحت عنوان  3735در تفففا   (Harry Soderman)و هری تفففودرمن  (John J. Oconnell)اکانل جانن جی

های م می از این کتا  توتفف  منتشففر نمودند. بخش (Modern Criminal Investigation)تحقیقات جنایی مدرن

 و به چاپ رتید. سده ترهنگ یحیی افتخار زاده ترجمه 

  به کاران اتففت. تیکید بر سففواهد فیزیای مربو تمرکز تحقیقات جنایی بر بزه یهدهندخوبی نشففاناین کتا  به  یهمهالع
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دیده سفناتی قرار گرفت. در حا  حاضر بخش م مّی از تحقیقات  ولی رفته رفتهن تحت تی یر بزه

 تواند از ابعاد مختیر بررتی سود: می «تحقیقات جنایی» 3دیده اتت.جنایی معهوف بر بزه

  شمترادف پیی، فنی« فن تحقیقات جنایی»ا یاز لحاظ فنی 

  ش«های آزمایشگاهیکارسناتی یا فعالیّت» ن«پیی، عیمی»از لحاظ عیمی یا 

   ات حقوق تحقیق» و از لحاظ عیوش حقوق یا« مدیریت تحقیقات جنایی» یا از لحفاظ مفدیریتی

ورد بیشتر م(. از ج ات عیمی و فنین نقش و جایگاه پیی، تاکنون 2: 3329 )انصفارین « جنایی

دیده در حقوقِ تحقیقات جنایی با تیکید بر توجّه بوده اتففت. در این مقالهن نقش و جایگاه بزه

توانند در دیدگان اولیه و  انویه میبزه گیرد.سففناختی مورد بررتففی قرار میدیدهمالحوات بزه

فرایند تحقیقات جنایی نقش آفرینی نمایند و بدین وتفییه به کشفر جرشن سفناتایی و تعقیب    

 ان کمک نمایند.  کاربزه

دیده در حقوقِ تحقیقات جنایی پرتفففش اصفففیی این مقاله این اتفففت که نقش و جایگاه بزه

تحوالت   ار داسفففت که تحت تی یرتوان اظدهی به این پرتفففشن میچییفففتر در مقاش پاتفففخ 

گیری و ریزین سفففالدر پی یدیده دارای نقش و جایگاه م مسفففنفاتفففی حمایتین بزه  دیفده هبز

دیده و به حاسفففیه راندن وین باعث عدش تحقیقات جنایی اتفففت. نادیده گرفتن بزه دهیِتج ف 

 گردد.ی و ا  ات آن و در نتیته گیترش جرش و جنایت در بییاری از موارد میکاربزهکشر 

های دیده در فرآیند تحقیقات جنایین سففناتففایی آتففیب کهن بدون مشففارکت بزهضففمن این

                                                             
وتییه انتشارات زوار به صفحه به  566ن در 3399های کتا  یاد سده اتت. چاپ توش این کتا  در تا  کاران از ویژگیبزه

گذسته در خصوص تحقیقات جنایی در دنیا منتشر گردیدن بر تحقیقات  یهده هایی که به ویژه درچاپ رتفید. ولین کتا  

 Criminal profiling: anکتابی تحت عنوان (Turvey, Brente)سناتی تیکید دارند. مثالپ برنتن ای تروی دیدهبزه

Introduction to behavioral evidence analysis   به رسففته تحریر درآورد. کتا  یاد سففده توتفف  آقای اک ر

 «ترتی  سخصیت جنایی مترش»توت  مرکز مهالعات کاربردی ف آگاهی ناجا تحت عنوان:  3325اتترکی ترجمه و در تا  

 دیده سناتی در تحقیقات را به خوبی ت یین نموده اتت.به چاپ رتید. این کتا ن اهمیت بزه

1. Criminal Investigation 
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سفود. در همین راتتان در این مقاله  ای مواجه میوارده به وی و ج ران آن نیز با اسفااالت عمده 

 شگیردمورد بررتففی قرار می «های آنسفرو  تحقیقات جنایی و چالش » قیفمت نخیفت  ابتدا در 

دیدگان و عدش سناتایی مرتاب از دهی بزهساایت کیفرین عدش ساایتن عدش اعالش و گزارش

 اه  عناوین مورد بحث در این بند خواهد بود.

اختصفففاص خواهد یافت.  «هفای تحقیقات جنایی گونفه دیفده در  بزه نقش»بفه   قیفففمفت دوش 

 گیری از م احث مهر  سدهن پایان بخش این مقاله خواهد بود.هنتیت

 های آنشروع تحقیقات جنایی و چالش .1
 از اهمیّت خاصفففی مراحل فرآیند عدالت کیفری یسفففناتفففی در کییهدیدهامروزهن مهالعات بزه

ن اکاربزهکه هنوز  نآیفازین سفففاایت کیفری  یهدار گردیفده اتفففت. بفه ویژه در مرحیف   برخور

گونه حقی هر نور گرفتنِ خاصی برخوردار اتت. دردیده از اهمیِّت ن نقش بزهاندسفناتایی نشده 

اخته حقیقات جنایی به رتفففمیّت سفففن دیده بعد از پذیرش سفففاایت کیفری در فرآیند تبرای بزه

دیده را پیی، یا دادتففران سففاایت بزه نبنابراین اگر به هر دلییی مقامات عدالت کیفری شسففودیم

سففناتی دیدهبزه»آیاز نخواهد سفد. از این رون در دنیای امروزن   ینپذیرندن فرآیند تحقیقات جنای

گیری زمینه و ارت االات جرش و ج تپیش یکنندهپفایفدارترین ابزاری اتفففت کفه ارا فه     اولین و

 3.(352 :3325تروین « )باسدتحقیقات می

ساایت سفاهی  :دنگیرمقامات عدالت کیفری از الرق مختیر در جریان وقو  جرش قرار می

دیفدگفانن وقو  جرش در مر ی و منور مقفامفات عدالت کیفرین اظ ار و اقرار مت  ن     یفا کت ی بزه 

های های مردش ن ادن گزارسفففات و نامهاعالش وقو  جرش توتففف  سفففاهد یا مهیعن اعالش تفففازمان

                                                             
دهد که چرا و چگونه کند و به این پرتففش پاتففخ میدیدگی را مشففخم میهدیده سففناتففین عیّت بزکهن بزهضففمن این. 3

دهد که را تشایل می یبحث میفتقی « آماج جرش»کنندر این موضفو ن تحت عنوان  خود را انتخا  می یهدیدبزهاارانن بزه

 این مقاله خارج اتتن هر چند مورد اساره قرار خواهد گرفت. یهبحث تفصییی آن از ع د
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ضمن ایناه پیی،  3صورت مشخم ن ودن هویت آنان.دهندگان و نوییفندگان حتی در  گزارش

بوده و به الور گیترده برای  یهای تتیّیی و االالعاتو تفایر ضفابهان دادگیترین دارای بخش  

نوعی از الرق تحصیل آگاهی از حوادث اینیت که »نمایند. دیدگی فعالیت میکیفب اخ ار بزه 

خصاپ یک سودن بیاه سپیی، به هیچ وجه منتور دریافت خ ر و االالعیه و اعالمیه و ساایتی نمی

تازمانی که برای این کار مت ز کرده و اجرا  یههای وتفیع کیب خ ر را به وتیی تفییفیه برنامه  

 (.92و  93: 3356)انصارین « نامندمی (Information)نماید. این عمل را أخذ االالعات می

های در مواردی ه ن پیی، از الریق کشفر جیدن کود  رها سدهن خودرو رها سدهن تیفن 

دیده یا گیرد. ولی الر  سففاایت کیفری توتفف  بزه و ... در جریان وقو  جرش قرار میناسففنار 

های نواش عدالت کیفری را به حرکت مقامات رتففمی یا اسففخاص مو ق و مهمچنن چر   2اعالش

دیدگانن برای بییاری از بزه آیند تحقیقات جنایی اتفت. معموالپ آیازین فر یآورد و نقههدرمی

با این  شدگونه آسففنایی با آن ندارنهیچ وسففوند درگیر چنین فرآیند و تشففریفاتی می بارنخیففتین

دیدگی خود را مواجه با ان وهی از تفؤاالت پیی، و تایر مقامات عدالت  ناگ ان بعد از بزه حا 

ه به آن وتییرات خود را ه  امااء کنند و بدینبینند. ضفمن ایناه ناگزیرندن زیر اظ ا کیفری می

و  3ت ب خشففند. آسففنایی با این فرآیند در روند تحقیقات جنایی حا ز اهمیّت خاص اتففت رتففمیّ

 دیده ضروری اتت.های تحقیقات جنایی در رابهه با بزهمتعاق اپ بحث از چالش

                                                             
 93ن 99ن 67ن 62ن 69(ن 27/3/3377های آن )اصالحی و ت صره 66ن 65ن 67ن 75ن 77ن 39برای آگاهی از این موارد به مواد . 3

  ( رجو  نمایید.3372قانون آیین دادرتی کیفری ) 92و 

دیده و متارر از جرش صورت پذیردن ولی اعالش کننده سخصاپ هساایت توت  بزبین ساایت و اعالش تفاوت وجود دارد. . 2

کند. در های خویش را به مقامات عدالت کیفری اعالش میذی نفع ن وده و از وقو  جرش متافرر نشفده اتت و صرفاپ آگاهی  

 رجو  نمایید. 27/3/3377و اصالحی  3372قانون آیین دادرتی کیفری مصو   66و 65ن 67این باره به مواد 

تحقیق و  یهدیدهن اعهای اختیار در مرحیبرای اگاهی بیشفففتر در این باره ر . سفففیرین ع ار: رفتار کرامت مدار با بزه. 3

نشر  763تا  779های عیوش جنایین جید اوّ ن زیرنور دکتر عیی حیین نتفی ابرندآبادین صم تعقیبن مندرج در کتا ِ تازه

  دیده در این مرحیه تحقیق و تعقیب مورد بحث و بررتی قرار گرفته اتت.له یاد سده حقوق بزهمیزانن چاپ دوشن در مقا
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 دیدگیدهی و اعالم بزهگزارش .1-1

از دیده سففخصففاپ سففاایت ناند یا بعد   چه بزههای کیفرین چناندر بیففیاری از جرای  و پرونده

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     

ین تحقیق از س ود و مهیعان و تایر موضوعات مرت   در پرتو کاربزهآوری مدار  ا  ات جمع

 گردد.پذیر مییده امااندنقش بزه

دیدگان دارای حقّ قانونی تعقیب مت مان با الر  ساایت کیفری هیتند. در حقوقِ ایرانن بزه

سفففود و یا در به رتفففمیّت سفففناخته نمی یهای کیفری دیگر چنین حقّاکثر نواش در در حالی که

در حقوقِ ایرانن برخی جرای  جز با سففاایت  3موارد محدودی مورد پذیرش قرار گرفته اتففت.

اقامه  و تعقیب مت  (: »3372قانون آیین دادرتفففی کیفری ) 33 یهگردد. ماددیفده آیاز نمی بزه

 «. از ج ت حیثیت خصوصی با ساکی یا مدعی خصوصی اتت...  دعوی

ه آیاز ددیکه با ساایت بزهگروه نخیتن جرای  قابل گذست اتت اند: این جرای ن دو گونه

تعقیب مت   در جرای  قابل »قانون یاد سده:  32 یهگردند. ال ق مادو با گذسفت وی مختومه می 

دیده اختیار بزه« سود.گذستن فق  با ساایت ساکی سرو  و در صورت گذست او موقوف می

ای از سفففاایت کیفری چنین اماانی برای وی وجود در این جرای  مهیق اتفففت و در هر مرحیه

چه توانفد تفا به آن  بر ع فده دارد و می را دیفده در این گروه از جرای ن نقشفففی اصفففیی   بزهدارد. 

خواهد دتفت نیابدن به سفاایت خویش ادامه دهد. گروه دوشن جرای  ییرقابل گذسفت اتت    می

کندن ولی بعد از سفففاایتن آیازین سفففاایت کیفری نقش آفرینی می یهدیفده در نقهف  کفه بزه 

 2ی نخواهد داست.کنترلی بر دعوای کیفر

                                                             
1. See. Lorraine Welhuter, Neilolley and David Denham, Victimology: victimization and 

Victim’s, PP. 173-179, Rouledge Cavendishim, 2009. 

( جرش دارای حیثیّت عمومین از ج ت تتاوز و تعدی به حقوق 3372قفانون آیین دادرتفففی کیفری )  2 یهزیرا ال ق مفاد  .2

سففود که موقوف سففدن آن فق  در موارد مندرج در جامعه و اخال  در نو  عمومی عالوه بر حیثیّت خصففوصففین فر  می
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دیدهن ضففمن بیان مشففخصففات  ( بزه3372قانون آیین دادرتففی کیفری ) 62 یهبر اتففار ماد

خانوادگین ناش پدرن تفنن سف،لن میزان تحصیالتن وضعیت تیهلن تابعیتن   کامل خود )ناش و ناش

 نمففذهبن سماره سناتنامهن سففماره مفیّین نشانی دقیقن تیفن و کد پیتی(ن باید موضو  ساایت  

در صورت اماان مشخصات  تاریخ و محل وقو  جرش را مشخم نمایدن دالیل خویش را ابراز و

 بیان کند.   نیز مت   را

ی حا ز یهای پیی، در روند تحقیقات جنابا پیی، اتت. لذا پرتش ندیدهبزه یاولین مواج ه

تواند در های وی میدیدگین تتربه و آموزشنو  بزه یهاهمیّت اتفففت. تخصفففم پیی، دربار

، ی آنان مؤ ر باسففد. رویاردهای پییکاربزهان یا ا  ات کاربزهیافتن تففر نخ ج ت سففناتففایی  

متناتفب با نو  جرش )تفرقتن تتاوزن قتلن توهینن ضر  و جر  ...( متفاوت اتت. در مواردی   

در تواند دیدگان همدردی نموده یا وی را ترزنش نماید. نو  رفتار پیی، میممان اتفت با بزه 

 یهتر میففتیزش بررتففی دقیق و تفایک سففده دربار ی مؤ ر باسففد. بحث دقیقیروند تحقیقات جنا

ایر ا محیّی پیی، یا تیانوا  جرای  اتفت. ممان اتفت موضو  ساایت در صالحیّت تخصّصی   

ری  عدش دیدهن دخالت آنان عییمقامات عدالت کیفری ن اسفففدن ولی به ج ت حف  حقوقِ بزه

و در  75و  77 یهضابهان دادگیتری در جرای  مش ودن وفق ماد مثالپ باسد.صفالحیّت ضفروری   

 یقانون آیین دادرتففی کیفرین دارای تاالیر و وظایف 77 یهجرای  ییر مشف ود ال ق صففدر ماد 

سفففدن وقو  جرش و جیوگیری از فرار یا مخفی یهج ت حف  آالتن ادواتن آ ارن عالی  و ادل

سفففده مقرر قانون یاد 92ی هچنین مادباسفففند. ه می ...دیفده و بزهمت   و یفا ت فانین حففاظفت از     

خارج اتتن دادتتان  از صالحیّت دادگاه محلها رتیدگی به آندر جرای  مش ود که »دارد: می

مایر اتفففت تماش اقدامات الزش را برای جیوگیری از امحای آ ار جرش و فرار و مخفی سفففدن  

                                                             
یا مدعی خصففوصففی در جرای  قابل   گذسففت سففاکی »یاد سففده  یههمان قانون اماان پذیرد که ال ق بند   ماد 33 یهماد

اد سده ی یهبینی سده در مادیای از آن موارد اتتن در جرای  ییر قابل گذستن در صورتی که تایر موارد پیش« گذسفت 

 وجود نداسته باسدن تعقیب امر کیفری ادامه خواهد یافت.
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عمل آورد و نتیته اقدامات برای کشففر جرش الزش بداندن بهمت   انتاش دهد و هر تحقیقی را که 

ضففمن ایناه نژادن مذهبن تابعیّتن تففنن   .«کند خود را فوری به مرجع قاففایی صففالس ارتففا   

دیدهن مونون یا مت   نیز در روند تحقیقات جنایی مؤ ر جنییّتن ماان زندگین تهس معیشت بزه

  اهمیّت یا افراد فقیر را ک ات ا  اف،انیتانهای ات ا  بیگانه نویر اتفت. ممان اتت پیی، ساایت 

تیقی نماید و برعا، سفففاایت یک ایرانی را عییه یک اف،انی با جدیّت بیشفففتری دن ا  کند. یا 

ک  اهمیّت تیقی کند و برعا،  نسفففافایفت یفک زن معتاد و تن فروش را عییه یک سفففخم    

تر دن ا  کند. سده را مناتبت برتر و احتماالپ تفارشو موقعیّساایت یک فرد با ظاهری آراتته 

دهد که ضفففابهان دادگیفففتری های متعدد از دیدگاه تحقیقات جنایی نشفففان میبررتفففی پرونده

 3های مختیر جنایی ندارند.رویاردهای یایانی نی ت به پدیده

را ت یین نمایند.  رکابزهدیده و بزه یهمقامات عدالت کیفری باید بتوانند به نحو مناتففف ی رابه

رفته اتت  کاربزهدیده با میل و رضای خود همراه با اندر آیا بزهسفناخته ها ه  دیگر را میآیا آن

 ایوضعیّت خاص مثل اعتیاد یا میتی  دیده درو بعداپ مورد تتاوز و قتل قرار گرفته اتتر آیا بزه

تواند به پیی، ج ت یافتن ها میعدش تعاد  روانی قرار داسففته اتففتر هر کداش از این وضففعیّت  

ین در ت ی ممان اتففت های الزش و سففناتففایی انگیزه مرتاب کمک کند. از الرف دیگر تففرنخ

ر کداش ه تتابعیت و جنیی ن(ن تفن )کود  یا نوجوان یا بزرگیا  بودن کاربزهدیده و رابهه بزه

دیدهن تفففابقه بزهزه. موضفففو  دیگر آناه آیا بباسفففدرونفد تحقیقات جنایی مؤ ر   از الرفینن بر

ه با  برخورد پیی، در مواج 2دار بوده اتت.فردی تابقه کاربزههای ق یی داسفته اتت یا  یدیدگ

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

های آنان رتففیدگی دیدگان و خانوادهناجان حفاظت االالعاتن مرکز نوارت همگانی و ... در موارد متعددی به سففاایت بزه

دیدگان و اجرای عدالت کمک اند و به احقاق حقوقِ بزهکرده و نیف ت به برخورد انتوامی و قاففایی با میموران اقداش نموده 

 اند. کرده

 برای مهالعه بیشتر در این باره ر : . 2
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 فاقد تابقه اتت متفاوت خواهد بود. که دار نی ت به فردی تابقه کاربزهیک 

موارد ضفروری نییت.   یهدیده در همبرای آیاز تحقیقات جنایین الر  سفاایت توتف  بزه  

تواند فرآیند تحقیقات جنایی را آیاز کند. پیی، متاز به مداخیه بوده و می 3در جرای  مشففف ودن

ضابهان دادگیتری »... دارد: ( مقرر می3372قانون آیین دادرتی کیفری ) 77در قیفمتی از ماده  

اتن آ ارن عال   و ادله در باره جرای  مشففف ودن تماش اقدامات الزش را به منوور حف  آالتن ادو

آورندن تحقیقات الزش وقو  جرش و جیوگیری از فرار یا مخفی سدن مت   و یا ت انین به عمل می

 «رتانند...دهند و بالفاصیه نتایج و مدار  به دتت آمده را به االال  دادتتان میرا انتاش می

جرای  مشفف ودن میففتقیماپ و توانند در ضففابهان دادگیففتری می نسففدهی یادهمهابق تتویز ماد

دیدهن یا اعالش اسخاص مهیع و گواهانن فرآیند تحقیقات جنایی را آیاز بدون نیاز به ساایت بزه

د. این تتویز منحصففراپ در اختیار ضففابهان دادگیففتری اتففت و برای تففایر نیروهای پیی، یا ننمای

 نیروهای مییّس و امنیّتی چنین اختیاری وجود ندارد.

 دیدگیم بزههی و اعالگزارش دعدم  .1-2

ات جنایین عدش سففاایت یا اعالش تحقیق یسففناتفف دیدهای از موضففوعات م   در ارت ا  با بزهی

دیدگان یا عدش سفففاایت و دهی بزهاتفففت. این موضفففو  تحت عنوان عدش گزارش 2دیدگانهبز

                                                             
تا  372ها و کاربردهان ترجمه دکتر حمیدرضا میک محمدین صم سفناتفین نوریه  دیدهف برج،ن آن ول رت و دیگران: بزه

 . 3327ن چاپ اوّ ن نشر میزانن 299

 ( بیان سده اتت. 3372قانون آیین دادرتی کیفری ) 75 یهمصادیق جرش مش ود در ماد. 3

پرتشنامه در نقا   299ن با توزیع 3375تا  3379های بر اتفار پژوهش صفورت گرفته در سف ر ت ران در بازه زمانی تفا      .2

نفری  632»زن( مورد بررتفی قرار گرفته اتت.  % 77مرد و  %53دیدگان )مختیر سف ر ت رانن دالیل عدش گزارش دهی بزه 

ها اتفاق افتاده اتت که از این او  آن یهجرش عییه خود یا بیتگان درج 3329اند که اند اعالش کردهکه قربانی جرش واقع سده

عییه  درصد جرایمی را که 56مورد یعنی  999اند و تعداد دادهدرصد( را به پیی، و مراجع قاایی گزارش 77نفر ) 639تعداد 

 (3375ن 36)پورعیین ص « اند.گاه به پیی، و یا مراجع قاایی االال  ندادههیچها اتفاق افتاده آن
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مایل به الر  دیده مواردن بزه یهدر هم 3گیرد.سفناتی مورد بحث قرار می دیدهدادخواهی در بزه

موردهای زیر  یموانع گزارش دهین دربردارنده»دیدگی نییفففت. سفففاایت یا اعالش مراتب بزه

ن اب اش کاربزهدهین ترر از واکنش مرتاب یا چگونگی گزارش یاتفففت: عدش آموزش درباره

کفه ن فادهفای محافوت از کود  فشفففار روانی    توج ین ترر از اینهفای آزار و بی در تعریر

خاالر توءمدیریت در این مورد و را بر خانواده تحمیل کنندن ترر از تفرزنش سفدن به   بیشفتری 

 .(327: 3373)وینتنن « ز اج ار به ادای س ادت در دادگاههایی انگرانی

دهی به پیی، و تفففایر مقامات عدالت کیفرین موجب عدش ا گزارشیعدش الر  سفففاایت 

 سناتایی و نیزهای بعدی خواهد سفد. در این صفورت مت     االال  آنان و در نتیته عدش پیگیری

دیده را ج ران نخواهد کردن بیاه های وارده به بزهتن ا آتیبتعقیب نخواهد سد. این موضو ن نه

که خواهد سد. ضمن این تفایر اعافای جامعه   ی و در خهر قرار گرفتنکاربزهموجب اتفتمرار  

د داد. اماان ترتففی  تففیمای دقیق از وضففعیت جنایی   دیدگی را نیز افزایش خواهرق  تففیاه بزه

 جامعه را نیز کاهش خواهد داد. 

                                                             
دیدگی را در جوامع هان بتوان نر  بزهدیدگان صفورت گرفته اتت که براتار آن بزه یههای متعددی درباردر دنیا پیمایش

 دیدگی را مشخم کرد.مختیر و نو  بزه

ن  %56/25ن توهین %399زارش مربو  به جرای  عییه اسخاصن کار اج اری براتفار پژوهش مذکورن بیشفترین میزان عدش گ  

ن توقیر ییر قانونی %97/93ن ت دید به قتل %95/93ن افترا و ت مت %75/29ن قفذف و ات فاش جنیفففی   %23/23جرای  جنیفففی 

ن تففرقت %97/37سففود. چک بالمحل دیدگی مشففاهده مین در حالی که در جرای  عییه اموا  بیشففترین گزارش بزه35/63%

 (.3375ن 397اند. )با نقل از: پورعیین دیدگی خود را گزارش ناردهبزه %69/75ن کاله رداری %79ن جعل 3/32%

 برای مهالعه بیشتر در این بارهن ر : . 3

مدررن  یههای گزارش نشدهن متیدیدگیدیده سناتی و مشال بزهحیین / توج ین ع دالعیین بزهف نتفی ابرندآبادین عیی

 .29تا  93ن صم 7 یهن سمار3392زمیتان 

نامه (ن پایان3379ففففف  3375موردی سفف ر ت ران ) یهدیدگانن مهالعففففف پورعیین رامین: بررتففی دالیل عدش دادخواهی بزه 

حقوق و عیوش تیاتی  یهن دانشاد3375سناتین به راهنمایی دکتر ع ار سیرین کارسفناتفی ارسد رسته حقوق جزا و جرش  

  گاه ت ران.دانش
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 های جنسیدهی در تهاجمو گزارش عدم شکایت .1-2-1

ز ن اجنیفین تفوءاتفتفاده جنیی و تایر آزارهای جنیی    دهی در تتاوزعدش سفاایت و گزارش 

که  های جنییمانند ت اج دیدگی از جرای  سخصین در رابهه با بزه»تفایر جرای  بیشفتر اتفت.    

دهد که این جرای ن اییب های مختیر نشان میدیده اتتن پژوهشها از آسنایان بزهمرتاب آن

تر دهد که بیشهای میّی نشففان میالور خاصن دادهسففود. بهبه مراجع رتففمی گزارش داده نمی

دیدگی خود سوندن بزهیدیده تتاوز یا ت اج  جنیی واقع متا  که بزه 27تا  36زنان میان تنین 

 .(257: 3373ن )هارتمن« کنندرا گزارش نمی

 

 اهمیت تلقی کردن جرمکم .1-2-2

اهمیّت تیقی کند و به همین ج ت از الر  ساایت خودداری دیدهن جرش را ک ممان اتفت بزه 

های تادهن توهین و نوایر های لوازش ماسینن یا اسیاء ک  ارزشن ضر  و جر کندن مثل تفرقت 

 ها.آن

 ترس از انتقام .1-2-3

یا حامیان وی  کاربزهدیدگانن ترر از انتقاش توت  ممان اتفت عیّت عدش سفاایت یا اعالش بزه  

نفوذن مقامات اداری باالترن اعاففای باندهای ت  اارین دیدگان عییه اسففخاص ذیبزه باسفد. مثالپ 

از سفففاایت  نرهدیدگی دوبابزههان ممان اتفففت به عیّت ترر از ن ادهای قدرتمند و نوایر آن

 د.  نخودداری نمایآنان کردن عییه 

 های مادی یا معنویوابستگی .1-2-4

ها قرار و تحت مراق ت آن برخی از افراد ممان اتففت از نور مادی یا معنوی به دیگران وابیففته  

 ویشانوادهن مراق ان و پرتتاران خبه وتییه اعاای خ عنوان مثا  ممان اتت فردبهداسته باسند. 
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های عاالفی و روانین یا به دلیل وابیفتگی  ولی نو آزار جیفمی یا روحی قرار بگیرند مورد اذیت 

ها و عدش توانایی در اداره کارهای خود و وضفففعیت خاص جیفففمین از الر  نیاز به خدمات آن

و  گیری پیی، نیزن حاضففر به همااریسففاایت خودداری کنند. حتی در صففورت آگاهی و پی 

های نمونفه بفارز آن تفففالمنفدان و اسفففخاص دارای بیماری     دیفدگی خود نییفففتنفد.  گزارش بزه

های ت مراق یهاعاای خانوادهن پرتتاران و مراق انن از نور روانی و در نتیت العالج هیتند.صعب

سوند متنفر مییا بیمار ای که حتی از سخم تالمند گیرندن به گونهالوالنین تحت فشار قرار می

ن موضو  موجب بدرفتاری و حتی ارتاا  جرش عییه آنان کنند. همیو آرزوی مرگ وی را می

های تففازد. ضففمن ایناه وجود سففخم تففالمند و احیاناپ م تال به معیولیت یا بیماری  را فراه  می

 کند. ارزش در ذهن االرافیان ت دیل میتخت نویر آلزایمر یا اش ار و ... آنان را به موجوداتی بی

 دهی در همسر آزاریعدم گزارش .1-2-5

دیدگی سفففودن موارد بزهدهی یا سفففاایت روبرو میدیگر از مواردی کفه بفا عدش گزارش   ایی

قابل  یهای اجتماعی و فرهنگی که به همیرآزاری به عنوان یک پدیدهنگرش» همیفران اتفت.  

ت نتوانند موانع بزرگی برای تافففمین این که زنان برای پایان دادن به خشفففونگرندن میق و  می

 .(677: 3373 )نواال/ جانیونن« ن ایتاد کننددرخواتت کمک کنند

هفان اعتمادی در رجو  به پیی، و دتفففتگاه عدالت کیفری برای حل مشفففاالت   معموالپ زن

گیری از فروپاسی خانوادهن دیدگی خویش ندارند و برای حف  زندگی خود و پیشمربو  به بزه

 کنند.  های خود اجتنا  میدیدگیاز الر  ساایت یا گزارش بزه

اعتمادی نی ت به دیده سدنن بیتواند برخاتته از یک احیار آسفتگی از بزهاین تمایل می»

پ، از اعالش حاد هن امید به داغ ننگ خوردن مربو  به یک پرونده جرش  کاربزهدتففتگیری فرد 

ن )برج، و دیگران« برابر افراد مرتاب این جرش باسفففد یفا محفافوفت از خانواده یا نزدیاان در   
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مثالپ ممان اتففت در صففورت سففاایتن اعاففای خانواده وی مورد اذیّت و آزار   ن (322 :3375

 همیرش قرار گیرند.

   ترس از دستگیری .1-2-6

گرین اقامت ییرقانونی )مانند افاینه( یا دالیل ا روتففپییدیدگان ممان اتففت به دلیل اعتیاد بزه

خی تعید حنایی )مرد عنا وتی(ن بر یهدیگر از مراجعه به پیی، خودداری نمایند. مثالپ در پروند

سود که چرا به ها تؤا  میولی از آن 3نسفوند از قربانیان موفق به فرار از دتفت تفعید حنایی می  

گری در ترتفیدی  بازداسفت سفوی . چون روتپی   کنند که میایدن اعالش میپیی، مراجعه نارده

گونه جرای  از گزارش به پیی، یا الر  سفففاایت خودداری  بازماندگان اینایران جرش اتفففتن 

 سففود. برخی از اولیاء دشِدر قزوین نیز مشففاهده می 2م دی یهکنند. همین موضففو  در پروندیم

اندن کودکفانی کفه ق الپ ربوده و مورد تتفاوز قرار گرفتفه بودندن اف،انی و فاقد کارت اقامت بوده    

گیری و الر  سفاایت ممان اتتن از کشور اخراج  پی نگران این میفیله بودند که در صفورت  

 سوند. 

( در این ارت ا  تم یداتی را اندیشیده که 3372به همین ج ت قانون آیین دادرتفی کیفری ) 

دیدهن آیاز سففود. به عنوان فرآیند تحقیقات جنایین حتی در صففورت عدش سففاایت یا اعالش بزه

 دارد:  ( مقرر می27/3/3377)سده اصالحی قانون یاد 66ماده مثا  

نه حمایت از االفا  و نوجوانانن زنانن یها در زمن ادی که اتففاتففنامه آن  های مردشتففازمان»
                                                             

های ارتاا  یافته توت  تعید حنایی را جنایت یهتاخته مازیار میری دربار« عنا وت آمد». در این خصوصن فیی  میتند 3

یافتهن قاضی دیدگان نتاتدیدگانن یای از بزههای متعددی با تعید حنایین خانواده بزهمشفاهده نمایید. در این فیی  مصاح ه 

میالدی در خارج از ایران به نمایش  2993ده تففعید حنایی صففورت گرفته اتففت. این فیی  در تففا   پرونده و اعاففای خانوا

 ولی در ایران اجازه قانونی پخش را دریافت نارد. ندرآمد

دوش دادگاه کیفری اتتان قزوین  یهمهروحه در سع  7997722233699927فففف  7997722233699933. در پرونده کالتفه  2

ر ن در قزوین چندین جییه مصاح ه کردش که میتقالپ منتشیگردید. با وی در زندان چوبمحاوش  نام رده به ات اش تتاوز و قتل

 خواهد سد.
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زییفففتن منابع ال یعین میراث فرهنگین جیففمی یا ذهنین محی   یناتوان یاسففخاص بیمار و دارا 

ارتاابی در توانند نیفف ت به جرای  ب داسففت عمومی و حمایت از حقوق سفف روندی اتففتن می 

 «.های فوق اعالش جرش کنند و در تماش مراحل دادرتی سرکت کنندزمینه

در این خصوص  همین قانون 93و  99ن 69یاد سدهن مواد  یهدر همین ارت ا  ت صره یک ماد

 کشر جرشن حف »قانون یاد سفده نیز وظیفه ضابهان دادگیتری را   22 یهقابل توجه اتفت. ماد 

وقو  جرشن سناتایین یافتن و جیوگیری از فرار و مخفی سدن  یهادلّ آوریآ ار و عال   و جمع

گذست منتور اعالش و ساایت ساکی  اعالش نموده اتفت. لذان ضابهان در جرای  ییر قابل « مت  

دیدگان ممان اتففتن منتر به عدش مانند. ال ته بدی ی اتففت در برخی مواردن عدش اعالش بزهنمی

 عدالت کیفری از وقو  جرش باسد. االال  ضابهان و مقامات

 دهییا گزارش دیدگیبزه عالما .1-3

مراق ففت از افراد در معر  خهر  ن در ج ففتدیففدگیبزه یهدربففاردهی الزاش بففه گزارش

تتاوز های جیفففمی و روحی م   اتفففت. در جرایمی نویر  گیری از آتفففیبدیدگی و پیشهبز

ویرور اچ. آی.  همچون 3واگیردار و مقاربتیهای یا تففرقت اموا ن یا ابتالی به بیماری جنیففی

خهر قرار گرفتن دیگران معر  از ج ت در  توانددهی میهان گزارشو نوایر آن (H.I.Vوی )

                                                             
و اصفففالحات  29/7/3327و اقدامات تیمینی و تربیتی کشفففور مصفففو   هاتفففازمان زندان اجرایی نامهآیین 333. مثالپ ماده 3

ب فداری زندان موظر اتفففت از زندانی تازه وارد معاینات کامل پزسفففای به عمل  »دارد: در این بفاره مقرر می  23/2/3327

ی وی به مراکز ریزی و حیب مورد نی ت به درمان یا معرفهای تشخیم ال ی برنامهآوردهن در صورت لزوش با انتاش آزمایش

م تال به  محاومان»نامه مذکور: آیین 332بر اتار ماده .« وی درج گردد یهدر پروندمربواله اقداش و کییه اقدامات پزسفای  

های وزارت ب داسففتن درمان و های روانین واگیردار و پرخهر باید با لحاظ نور پزسففک متخصففم و نیز تففیاتففت بیماری

 «اری و معالته سوند.آموزش پزسای به صورت متزا نگ د

نامه از کتا : متموعه تنقیس سده آییننامه یاد سدهن با ه  اختالف دارد. این های منتشره در خصوص آیینسماره مواد و متن

ن مرکز مه وعات و انتشارات قوه قااییه نقل 3376ن چاپ اوّ ن 625و  627قوانین و مقررات کیفری کاربردین ج اوّ ن صم 

 گردیده اتت.
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همچون  نقوانیدر برخی از دهی باسفففد. الزاش به گزارشدیدگی حا ز اهمیت گیری از بزهو پیش

 در آمریاا گنتانده سده اتت و در قوانین و مقررات ایران نیز بازتا  یافته اتت. 3مگانقانون 

موارد م می از  27/2/3329ابیه با فیففاد مصففو  قانون ارتقای تففالمت نواش اداری و مقمثالپ 

ون یاد سفففده در این ارت ا  مقرر قان 33 یهدهی را پیش بینی نموده اتفففت. مادگزارشالزاش بفه  

این قانون موظفند بدون فوت وقت از سرو  یا  2های مشفمو  میفچوالن دتفتگاه   یهکیی»دارد: یم

میموریت خود بالفاصففیه باید مراتب را به مقامات قاففا ی و اداری   یهوقو  جرا   مربو  حوز

کننده به جرا   و تخیفات گزارش نمایندن در ییر این صففورت مشففمو  متازات مقرر رتففیدگی

یاد سففدهن کارکنان  یهبراتففار ت صففره ماد  .«سففوندمی 3زات اتففالمی( قانون متا696در ماده )

وظایر خودن مایر به گزارش به مقامات باالتر  یههای موضو  این قانون نیز در حیهدتفتگاه 

 و یا واحد نوارتی هیتند.

( 25/7/3323سفففش قانون حمایت از کودکان و نوجوانان )مصفففوّ    یهمادمورد دیگر در 

افراد و مؤتفیفات و مراکزی که به نحوی میؤولیت نگاهداری و   یکییه: »سفده اتفت  بینی پیش

 را آزاری مراتبموارد کود  یتفرپرتتی کودکان را بر ع ده دارند مایفند به مح  مشاهده 

و ج ت پیگرد قانونی مرتاب و اتخاذ تصففمی  مقتاففی به مقامات صففالس قاففا ی اعالش نمایند   

                                                             
ها مایر سفدند که اتامی بزهااران  ( در آمریاان همه ایالت3776)مصفو    (Megan’s Law) به موجب قانون مگان. 3

ها را منتشر نمایند. ناش قانون از یک دختر های آنهان اتفامی و عا، های محل زندگی آنتتاوز جنیفی را   ت و در حوزه 

ا مگان ر هل نیوجرتی آمریاا اقت ار سده اتت. مرتاب بعد از تتاوزهفت تفاله و ا  (Kanka)دیده به ناش مگان کاناا بزه

های قافایی پدر و مادر مگان اعالش کردند که اگر از وجود یک متتاوز جنیفی در همیایگی   کشفت. در فرایند رتفیدگی  

 کردند. خویش االال  داستندن از فرزند خود بیشتر مراق ت می

 بینی سده اتت.قانون یاد سده پیش 2 یههای مشمو  این قانونن در ماد. دتتگاه2

ها و مؤتیات هر یک از روتفا یا مدیران یا میوولین تازمان »دارد: ( مقرر می3395قانون متازات اتفالمی )  696 یه. ماد3

( 577قانونی یا کاله رداری یا جرای  موضو  مواد )( که از وقو  جرش ارتشاء یا اختالر یا تصرف ییر572مذکور در ماده )

دار قاا ی مراجع صالحیت( در تازمان یا موتیات تحت اداره یا نوارت خود مهیع سده و مراتب را حیب مورد به693و )

 «ماه تا دو تا  محاوش خواهد سد.ماه تا دو تا  به انفصا  موقت از سشیا اداری اعالش ننماید عالوه بر ح ، از سش
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ریا   (999/999/5سففش ماه یا جزای نقدی تا پنج میییون )تخیر از این تاییر موجب ح ، تا 

 3«خواهد بود.

دهی به منوور الزاش به گزارش 2های مقاربتی و آمیزسیدر بیماریو در موارد خاص پزسای 

 یهبینی سفده اتت. ماد گیری از ورود آتفیب به دیگران در قوانین و مقرّرات مربواله پیش پیش

در  33/3/3329های واگیردار مصوّ  های آمیزسی و بیماریماریقانون الرز جیوگیری از بی 33

کفه معفاینفه و درمففان     هفای ب فداری  بنگففاه یپزسفففافان آزاد و کییفه  »دارد: می راین ارت فا  مقر 

اند های آمیزسففی را که دیدهنمایندن موظفند در آخر هر ماه عده بیماریهای آمیزسففی مییبیمار

به ب داری اندن بدون ذکر ناش و مشفففخصفففات بیماری  ننمودهو ق الپ بفه پزسفففک دیگری مراجعه  

 3....«بفرتتند 

دهی های واگیردار را معین و گزارشهمان قانونن مصففادیق دیگری از انوا  بیماری  37ماده 

ماماهان ر ی، خانواده نیف ت به اهل خانه و صاحب م مان   ندر آن موارد را برای پزسفک معالج 

همین وظیفه برای متصفففدیان مداررن  میفففافران اج اری اعالش نموده اتفففت.  یهها دربارخفانه 

 بینی سده اتت.ماده یاد سده پیش یههای کودکان و زندان نیز در ت صرکارخانتاتن پرورسگاه

ایتفاد امافانفات الزش برای دریافت سفففاایات و    و  معیوالن دیفدگی بزه یهبفار دهی درگزارش

 هر ناسنوایی ممان اتت نیاز به مترج »گزارسفات آنان در فرایند تحقیقات جنایی ضفروری اتت.   

                                                             
ردد. این بینی گب قوانین میتقل یا در ضمن مواد قانون آیین دادرتی کیفری پیشدهین باید به موج. موارد الزاش به گزارش3

گیری از وقو  اتامی افراد خهرنا ن به منوور دتتگیری یا پیش یتوت  پیی،ن افشا دهیصورت آگاهیتواند به الزاش می

 جرش و ... باسد. 

2. Sexually transmitted disease (STD) 

های کند. بیماریهایی اتففت که از الریق آمیزش جنیففی )از الریق م  لن مقعد یا دهان( انتقا  پیدا می منوور از آنن بیماری

 سوند.جنیی از الریق خون نیز منتقل می

 یهنامدر همین ارت ا  آیین باسند.و ... می (HIV)فیی،ن هپاتیتن اچ آی وی یهان تفوزا ن تف  . مشف ورترین این بیماری 3

  های آمیزسی و واگیردار ضواب  بییار م می را وضع نموده اتت.یالرز جیوگیری از بیمار
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یا دتففتگاه کنفران، وید ویی داسففته باسففد. اظ ارات فرد دچار معیولیّت ذهنی که منوور خود را به 

نشود یا برداست ییهی از آن بشود... دتت  داردن ممان اتفت جدی گرفته سفایی متفاوت بیان می 

نقل آتفففان و قابل دتفففترتفففی برای  چنین نیازمند وتفففایل حمل واین ه یافتن به خدمات مداخیه

  .(725: 3373ن )بونی« دیدگان معیو  اتتهبز

 را ی( معیولیت جیففمی یا ذهنی در تعقیب کیفر3372قانون آیین دادرتففی کیفری ) 93ماده 

در مواردی که تعقیب کیفری منو  به سفاایت سفاکی اتتن اگر   »مورد توجه قرار داده اتفت.  

عییه دیده الفل یا متنون باسففد و ولی ق ری یا تففرپرتففت قانونی او با وجود مصففیحت مولّی بزه

دیدگانی که به کند. همچنین در مورد بزهاقداش به سفاایت ناندن دادتفتان موضو  را تعقیب می  

از ق یل معیولیت جیففمی یا ذهنی یا ک ولت تففنن ناتوان از اقامه دعوی هیففتندن دادتففتان  عییی 

صفففورتن در خصفففوص افراد محتورن کند. در اینموضفففو  را با جیب موافقت آنان تعقیب می

 «موقوف سدن تعقیب یا اجرای حا  نیز منو  به موافقت دادتتان اتت.

دهی های عمومی به گزارشو جایگاه رتانه موضفو  م   دیگر در این ارت ا  توجه به نقش 

فهر  های عیدسفف ر در خه همالزهی اماش جمعه سفف رتففتان ایران مولوی محمدالیب 3جرش اتففت.

که در حالی شاندمورد تتاوز گروهی قرار گرفتهدر این سففف ر دختر  73( اعالش کرد کفه  3379)

از قربانیان حاضر به  ته نفر تن ا امّامورد تتاوز اعتراف کرده اتفتن   73به  نمت   دتفتگیر سفده  

   2اند.الر  ساایت کیفری سده

                                                             
 رک.  برای مطالعه بیشتر در این ارتباط. 1

Schlesinger, Philip- Tumber, Howard: REPORTING CRIME, The Media Politics of 

Criminal Justice, CLARENDON PRESS, OXFORD, 1995. 

موارد عدش سفاایت قربانیان تفوءاتفتفاده جنیفی را به تصفویر کشیده اتت. این فیی       « زنندهی، دختران فریاد نمی»فیی  . 2

. نویینده و کارگردان اکران سدموضو  آزار جنیی کودکان دختر با  3372در مرداد ماه  وپوران درخشنده اتت  یهتاخت

المییی را این فیی  جوایز متعدد داخیی و بینواقعی که برایش نقل سفدهن اقت ار کرده اتت.   روایاتفیی ن داتفتان خود را از  

 کند. اساره می ندیدگانن به دالیل عدش ساایت خانواده بزهآندر بخشی از  و دریافت کرده اتت
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 های تحقیقات جناییدیده در گونهقش بزهن .2

بینی ی پیشکاربزههایی برای کشفففر حقیقت و ا  ات در فرآیند تحقیقات جنایین ابزارها و سفففیوه

جرشن بازرتی از  یهمحلن تحقیق محیّین بررتفی صحن  یهسفده اتفت. اه  این موارد سفاملن معاین   

 3باسد.ن س ود و مهّیعان می مناز  و اماکنن احاار و تحقیق از مت 

 کاربزهدیده در شناسایی نقش بزه .2-1

دیده عدش سففناتففایى مرتاب  ی تحقیقات جنایی و مشففاالت اصففیى بزه های جدّیاى از چالش

 2توءاتتفاده از قدرت دیدگان و قربانیاناصو  پایه عدالت برای بزه یهبیانی 23 یهاتت. در ماد

ک فرد ممان اتت بدون در نور گرفتن این موضو  که آیا یبه موجب این بیانیهن »آمده اتفت:  

به  بنابراین ش«دیده قیمداد سففود...مرتابن سففناتففایین توقیرن تعقیب یا محاوش سففده اتففت بزه 

ین فر  نامعدیدهن میفتیزش سفناتایی مرتاب نییت و تحقیقات در   رتفمیّت سفناختن حقوقِ بزه  

 سود. بودن متّ   نیز آیاز می

که متّ   تواند با عذر آنبازپرر نمی(: »3372قانون آیین دادرتففی کیفری ) 397 یهال ق ماد

در  ..«.ل اتتن تحقیقات وی را متوقر کند.معین نییفتن مخفی سفده و یا دتفترتفی به او مشا    

ایتا  »... ت ا  آمده اتفففت: ن اردر همی 3/33/3363مور   52 یهسفففمار یهرأی وحدت روی

دعوایی کرده یا نماید اع  از ایناه سفاکیان یا مدعیان خصفوصفی درخواتت تعقیب و اقامه    یم

نارده باسفندن دادتفتان خود مرتا ین آن را تعقیب و به کیفر برتفاند و این امر میتیزش آن اتت    

                                                             
 دیده در این مواردن ر :ج ت االال  از حقوق بزه .3

های عیوش جنایین تعقیب و تحقیقن مندرج در تازه یهدیدهن اعهای اختیار در مرحیسفففیرین ع ار: رفتار کرامت مدار با بزه

 .ن نشر میزان3372ن زیرنور: دکتر عیی حیین نتفی ابرندآبادین چاپ دوشن 763تا  752کتا  اوّ ن صم 

2. Declaration of Basic Principle on Justice for Victims of Crime an abuse of Power, 1985.  

ن به تصففویب متمع عمومی تففازمان میل متحد رتففیده اتففت و از 3725مور   37/79سففماره  یهناماین بیانیه به موجب قهع

 باسد:الریق آدرر زیر قابل دتترر می
http://www.victimology/n1/on1pub/declar.htm 
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ا   مقاش صفففاح ان حق یا قکه تعقیب و متازات مرتا ین چنین جرمی صفففرفاپ م تنی بر تقاضفففای 

 .«قانونی آنان ن اسد...

در جرایمى نویر تفففرقتن قتلن تصفففادفات جرحى راهنمایى و رانندگى و... معموالپ مرتاب 

دیده سفناخته سفده نییفت. عدش سفناتفایی مرتاب یا مونونن ن اید مانعی برای سرو  به      براى بزه

( 3372قانون آیین دادرتففی کیفری )مصففو    62 یهباسففد. به همین ج ت مادتحقیقات جنایی 

عنه با د: ... ث ففف مشخصات و نشانی متشای در ساوا یه موارد زیر باید قید سو»... دارد: مقرر می

در موارد متعددی اماان معرفی مرتاب وجود ندارد. مثالپ در اکثر  «.مونون در صفففورت امافان 

تواند سخم دیده نمیهان بزهو نوایر آنه عنر تتاوز بربایین موارد مربو  به ترقتن قتلن آدش

یا اسفففخاص معینی را به عنوان مت   یا مونون معرفی نماید. این موضفففو  ن اید مانعی برای   ت  

های نواش عدالت کیفری را به دیدهن چر سفففاایت و سفففرو  به تحقیقات باسفففد. سفففاایت بزه 

یاى  بنابراین شکندکمک می کارهبزآورد و به همین ج ت به سفناتففایی و تعقیب  حرکت درمی

دیده با تعامل بزه دیده اتت. لذاتواند به سفناتایى هویت مت   کمک کندن بزه از کیفانى که مى 

تا مت   سناتایى نگرددن اقدامى مؤ ر براى چرا که  شن از این حیث حا ز اهمیت خاص اتتپیی،

هاى مختیر در پیی، ایتاد بخشدیده به عمل نخواهد آمد. در همین راتفففتان احقاق حقوق بزه

الور کیى ادارات مرکزى تشخیم هویت به. »کاران اتتدار سناتایى هویت بزهسفده که ع ده 

هاى جنایى امروزه عامل م مّى در سفففناخته سفففدن و دتفففتگیر سفففدن مترمین فرارى  و بایگانى

در یالب کشورها چنین اداراتى تیتی، سده و مخصوصاپ در مورد مترمین  .گردندمحیفو  مى 

)تودرمن ف « نمایندالمییى کمک سفایانى به دتفتگیرى و تحویل آنان به دتفتگاه قافایى مى    بین

 (.97  :3372اُوکانلن 

ا تفففابقه وجود دارد که با باى و کاران حرفههایى از بزههاى جنایى پیی،ن عا،در بایگانى

مونونان  یهسدنگارىتوانن هویت آنان را مشخم نمود. توابق چ رهدیدگان مىارا ه آن به بزه

توان به دیدگانن مىهاى پیی، وجود دارد که با مشففاهده این تصففاویر توتفف  بزه نیز در بایگانى
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  3کاران پى برد.هویت بزه

تواند االالعاتى و مى هنموددیده تن ا کیففى اتففت که مرتاب را مشففاهده در اکثر مواردن بزه

درباره جنیفیت )زن یا مرد بودن(ن تفنن رنگ پوتتن وزنن قدن چ رهن موى تر )از نور رنگن   

اندازهن نو  و...(ن چشفف ن ابرون بینىن مشففال صففورتن لبن دهانن گوشن پیشففانى و... در اختیار  

مفید خواهد بود.  نگارى و سففناتففایى هویت مت   بیففیار پیی، قرار دهد. این االالعات در چ ره

هفاى بفارز در چ ره یا بدنن نویر خا ن خا  کوبىن بریدگىن آ ار جراحتن آبیهن   وجود عالمفت 

دیده در این موارد هاى بزهتوختگى و... نیز در سناتایى هویت مرتاب مؤ ر اتت که راهنمایى

گشت قهع اننماید. نقم عافو نویرن لنگى پان نابینایى یک چش ن  نیز کمک مؤ رى به پیی، مى

 کند.ها نیز به سناتایى مرتاب کمک مىیا یک دتت و نوایر آن

هاى مؤ رى ج ت نگارى و... تالشنگارىن چ رههاى انگشتپیی، آگاهى با تشایل بخش

توانند به سفناتایى  ها مىدیدگانن با هماارى با این بخشدهند. بزهکاران انتاش مىسفناتفایى بزه  

 به یک مثا  واقعى توجه کنید: 2هویت مرتاب کمک نمایند.

اى با پوسش میافربرهاى سخصىن با سناتایى افرادى که از بانک به حرفه انکاربزهاز  برخی

                                                             
د. این سففوسففوند )به عنوان مت   یا محاوش(ن از آنان عایفف ردارى مىکیففانى که ق الپ دتففتگیر سففده و به زندان اعزاش مى .3

نگارىن در بایگانى زندان ها از زوایاى مختیرن عقبن جیون پشفتن نی  ر  و باالى تفرگرفته سده و همراه با انگشت  ،عا

جرای  خاص که توتف  اسفخاص خاصفى اماان ارتاا  داردن این تفوابق بیفیار       سفود. در جرای  تفریالى یا  نگ دارى مى

هاى خاص هاى مییحانهن جعل و... پیی،ن با آسنایى از سگردها و روشرقتهاى از مناز ن تتفودمند اتفت. مثالپ در ترقت  

دیدگانن هویت مرتا ان را سناتایى آن به بزه تواند با مراجعه به این تفوابق و ارا ه اىن در بیفیارى موارد مى بزهااران حرفه

تعدد ضابهان دادگیترى موجب گردیدن هاى جنایى اتت. کند. یاى از نقایم تحقیقات پیییى در ایرانن پراکندگى بایگانى

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   

ونیاى و اماان دتفترر )بدون محدودیت( براى کییه ضابهان دادگیترى از الریق کامپیوترهاى دتتىن )همانهور که  الاتر

 در اکثر واحدهاى پیی، کشورهاى پیشرفته وجود دارد(ن بییار مؤ ر خواهد بود.

 سناتایى جید متوفى توت  خانواده قربانیان و... .2
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سوندن آنان را توار کرده و در فرصت مناتب وارد خیابان همراه پو  نقد یا چک پو  خارج مى

گردیدند. ر ی، ى مىخیوت سففده و با ت دید یا ضففر  و سففت ن میففافرن وجوه را اخذ و متوار   

رتففیدگى به پرونده با »دارد: پیی، آگاهى ت ران درباره نحوه دتففتگیرى این تففارقان اظ ار مى 

سفاایت یاى از مال اختگان به اداره یا  پیی، آگاهى در دتتور کار قرار گرفت.... کارگاهان  

رتفی   ى تفارقان را ت اداره م ارزه با تفرقت بالفاصفیه با اتفتفاده از االالعات مال اخته چ ره فرضف    

هاى مشفابه متوجه سدند تارقان در محدوده تقری اپ  ابتى  کردند و مرحیه بعد با مراجعه به پرونده

)به نقل از روزنامه « کنند.هاى مختیر در آن زیاد اتت اقداش به ترقت مىکه تراک  سعب بانک

و  دیدگانهسففاایت بزیت اهم( با دقت در اظ ارات نام ردهن 5ن ص 3329سفف ریور ماه  9اعتمادن 

که وجوه  3ویژه در جرای  تریالىنسود. بهکاران مشخم مىنقش آنان در سناتایى و تعقیب بزه

تن کاران اتففدیدگان به عنوان آماج جرشن تففرنخ اصففیى ج ت دتففتگیرى بزه اسففترا  بین بزه

  2توجه به بزه دیدهن اهمیت بیشترى دارد.

 و تحقیق محلّی محل یهمعایندیده در نقش بزه .2-2

ء ی ایفاکاربزهدر حقوقِ تحقیقات جنایین نقش م می در ا  ات  3و تحقیق محیّی محل یهمعفاین 

دیدگی توت  بازپرر یا تایر مقامات ذیمحلّ بزه یهمحیّی مشاهد یهنماید. منوور از معاینمی

                                                             
 های تریالی ر . قتل یهبرای مهالعه بیشتر دربار. 3

 الی ین یاسار تیر یههان ترجمف هیاین اریک دبییو: قاتالن تریالی و قربانیان آن

ن به 3327حقوق و عیوش تیاتی دانشگاه ت رانن  یهنامه کارسناتی ارسدن دانشادهای تریالین پایانلون جمشید: قتلفففف یالش

 راهنمایی دکتر ع ار سیری.

واقع سده اتتن مورد بزه نماید که سخم به ظاهر وانمود مىو تاختگى بودن جرش در جرایمى نویر ترقتن آتش توزى .2

ج این نوستار خار یهمیتقیی اتت و از حوصی یهسود که نیازمند بررتی بیشتر در مقالبا بررتفى صفحنه جرش مشفخم مى   

 اتت.

( مانند مقرّرات ق یین معاینه محل را تعریر نارد و صرفاپ به صالحیّت بازپرر ج ت 3372قانون آیین دادرتفی کیفری )  .3

 اقداش به معاینه محلّ بینده نمود.
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محیّی و اهمیّت آن در  یهمواد متعدّدی را به معاین 3اتففت. قانون آیین دادرتففی کیفرین  صففال

یاد سفففده در راتفففتای حف  حقوقِ  قانون 323 یهتحقیقات جنایی اختصفففاص داده اتفففت. ماد

هرگاه برای کشففر واقع و »محیّی را پذیرفته اتففت:  یهدیده در تقاضففای معایندیده حقِّ بزههبز

ت رخواتیا ساکی دروسفن سفدن موضو ن تحقیق محیی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا مت     

ده یاد سففف یهتحوّ  م   ماد« کند.اقفداش بفه تحقیقات محیی یا معاینه محل می  ن بفازپرر نمفاینفد  

زیرا در گذسففته موضففو  فق  به تشففخیم مقاش قاففایی     شمحدود کردن اختیار بازپرر اتففت

ر به دیدهن بازپرر مایّیاد سففده در صففورت درخواتففت بزه  یهبیففتگی داسففتن ولی ال ق ماد

 و تحقیق محیّی خواهد بود.  محل یهج ت معاینصدور دتتور 

تواند به کشفففر حقیقت و و تحقیق محیّی می اجرای معاینه محل دیده در هنگاشحافففور بزه

قانون آیین دادرتفففی کیفری  325 یهدیفده کمفک کنفد. بفه همین ج ت ماد    ا  فات ادعفای بزه  

امر کیفری سفففرکت دارند ی که در صفففن اسفففخامحل یههنگفاش معاین ...»دارد: ( مقرر می3372)

آوری دالیل ارتاا  جرش تواند به جمعدیده میهای بزهراهنمایی .«تواننفد حاضفففر سفففوند...  یم

یا  محل یهحافففور در هنگاش اجرای معاین ها فرصفففت کافی ج تکمک کند. معموالپ بازپرر

معاینه »تففت: قانون یاد سففده آمده ا 325 یهتحقیق محیّی را ندارند. به همین ج ت در صفدر ماد 

                                                             
ن 325ن 327ن 323ن دادرتففی کیفری بین معاینه محل و تحقیقات محیّی تفایک صففورت نگرفته اتففت. مواد یدر قانون آی .3

( معاینه محل و تحقیق محیّی را با ه  ذکر کرده اتت. ولی قانون آیین 3372قانون آیین دادرتفی کیفری )  327و 329ن 326

همان قانون به تحقیق محیّی پرداخته و بدین  277 یهمحل و در ماد یهمعاین 272 یهدر ماد 3397دادرتفففی مدنی مصفففو  

تر ن دادرتی مدنی نی ت به قانون آیین دادرتی کیفری دقیقوتییه دو مف وش را از ه  تفایک نموده اتت. روش قانون آیی

اتففت چون معاینه محلِ و تحقیق محیّی دو مف وش متفاوت هیففتند. لذان در دعاوی مدنین دادگاه باید دو قرار جداگانه برای  

کند. چون در ت میمعاینه محل و تحقیق محیّی صادر نمایدن ولی در امر کیفرین صدور یک قرار یا حتّی دتتور اداری کفای

قانون آیین  329تا  323ذکر سففده اتففتن ولی در مواد  « قرار»اصففهال   3397قانون آیین دادرتففی مدنی  277و  272مواد 

اتتفاده « دتتور»از واژه  325 یهماد یهو ت صر 327 یه( از اصفهال  قرار اتتفاده نشده فق  در ماد 3372دادرتفی کیفری ) 

  سده اتت.
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 .«سود...محل تحقیق محیّی توت  بازپرر و یا به دتتور او توت  ضاب  دادگیتری انتاش می

ای جز تییید اقدامات ضففابهان دادگیففتری ندارد.  عمالپ بازپرر و مقامات قاففایی ه  چاره

( 3372قانون آیین دادرتففی کیفری ) 392 یهفق  در خصففوص جرای  موضففو  بند )الر( ماد 

 اجیاد حاور بازپرر الزامی اتت. یه)جرای  موجب متازات تیب حیات( و هنگاش معاین

 یتشففخیم اولیّه زیرا شدهن حاففور بازپرر حا ز اهمیّت اتففت دیدر ج ت حف  حقوقِ بزه

. در هفد بود تحقیقفات مؤ ر خوا  یهبفازپرر م نی بر مرگ ال یعین خودکشفففی یفا قتفلن در ادامف    

دفن را صادر و  یهدیده باسدن اجازبازپررن ال یعی بودن فوت بزه یصفورتی که تشفخیم اولیّه  

ن خواهد رمماییین کاربزهپرونده بایگانی خواهد سفد. در صفورت است اه بازپررن عمالپ ا  ات   

کشر بازپرر برای حف  جیدن »دارد: یقانون یاد سده مقرر م 333 یهن ج ت مادیسفد. به هم 

هویت متوفی و چگونگی فوت وین نی ت به ترتی  کروکین عای رداری و در صورت اماانن 

 یت متوفیهو ییسفناتا « کند.فییم رداری از جیفد و ییره اقداش و دتفتورهای الزش را صفادر می   

ن یمتوف ییصففحنه جرش اتففت. عدش سففناتففا  ین موضففوعات در بررتففیتراز م   یده( یاید)بزه

ن یر پرونده ن اسد و بدیگیپ یه دفن گردد و کییبه صورت مت و  ال و یسود که ویموجب م

ن یع گردد. به همییز تایه نیدگان  انویدن حقوق بزهکاربزهب یو تعق یییه ضفمن عدش سناتا یوتف 

هرگاه هویت »نموده اتفففت:  ینیبشیدات الزش را پیک آنن ت میو ت صفففره  332 یهج ت ماد

متوفی معیوش ن اسفد به دتتور بازپررن عال   و مشخصات جید به الور دقیق در صورت متی،  

گردد و ا ر انگشفتان دتفت متوفی در پرونده   ت و برای تشخیم هویت وی به هر نحو   قید می

 سود.که مقتای بداندن اقداش می

های ر انتشفار تصففویر متوفی را در پایگاه تواند دتفتو در صفورت ضففرورتن بازپرر می  -ت صفره 

 «نحو مناتب دیگر صادر کند.رتانی نیروی انتوامی یا پزسای قانونی و یا به هراالال 

د توتففف  ضفففابهان  یاقدامات خاص با ننه محلیدر هنگاش معا یده سفففناتففف یددگاه بزهیاز د

 یدگیدبیو آت در معر  خهر یده یا خانواده ویدرد. ممان اتت بزهیصورت پذ یدادگیفتر 
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 یرآواز جمیه جمع یگریآن بر هر امر د ین صورت حف  جان و تالمتیقرار داسته باسندن در ا

 یتیو حما یپزسفففا یهاتیّد انتاش فوریهان بان اقداش آنیّن اولیبنابرا شل جرشن مقدّش اتفففتیدال

 باسد.

 1جرش یهصحن یده در بررتیدنقش بزه .2-3

حاففور به موقع  2جا اتفاق افتاده اتففت.سففود که جرش در آنجرشن به محیّی گفته می یهصففحن

دیدگان تی یر جرش بر روند تحقیقات جنایی و حف  حقوق بزه یهضففابهان دادگیففتری در صففحن

دیدگان برای بزه یهای پزسای و حمایتبیزایی دارد. ضابهان دادگیتری عالوه بر انتاش فوریت

قانون  333 یهتوانند وفق مادان دادگیفففتری میوظایر و تاالیر م می بر ع ده دارند. ضفففابه

و خروج آنان از محلّ افراد در صفففورت ضفففرورت از ورود  (: »3372آیین دادرتفففی کیفری )

پیگیری و انتاش »نامه اجرایی صفففحنه جرش آمده اتفففت:  به همین ج ت در آیین «جیوگیری کننفد. 

جرش و در صورت ضرورت  یهصحناقدامات الزش مربو  به امداد رتانی به مصدومین احتمالی در 

ابهان ض» یهبه ع دتفوزین انفتارن ریزش آوارن  حوادث احتمالی بعدی از ق یل آتش جیوگیری از

 .«پذیرد...جرش صورت می یهو با دتتور ر ی، گروه بررتی صحن «مربو  محل

دیده در هولی رفته رفتهن به نقش بز نمحور بوده اتت کاربزهدر گذستهن بررتی صحنه جرشن 

                                                             
بررتفى صفحنه جرشن یاى از اقدامات و وظایر اجتنا  ناپذیر در عرصفه رتفیدگى به میایل مربواله به جرش و جنایت     » .1

اتت... روند بررتى صحنه جرشن سامل بازرتى و ارزیابى محلن به منوور دتتیابى به سواهد و مدارکى اتت که در آن قرار 

 هاى صفحنه جرشن در سففش مرحیه صففحنه جرش را مورد اتففتا کارسففنارآیندن در این ردارند و یا الى این روند به دتفت مى 

 دهند: بررتى قرار مى

 (.2ن ص 3325)گاردنرن « ف تتزیه و تحییل6ف گردآورى )مدار ( 5ف جیتتون 7ف میتندتازىن 3ف مشاهدهن 2ف ارزیابىن 3

 22/6/3376ی صحنه جرش مصوّ  اجرایی حدود اختیاراتن سفر  وظایر و چگونگی بررت  یهنامیک آیین یهال ق ماد .2

توان ال ته نمی« جا انتاش داده اتت.جرش محیّی اتفت که مرتاب جرش رفتار مترمانه خود را در آن  یهصفحن »دارد: مقرّر می

های نزدیک به محلّ وقو  جرش و مییرهای رفت و آمدن ممان جرش را محدود به محلّ ارتاا  جرش دانیت. ماان یهصحن

 تری باید صحنه جرش تعریر سود.ری از ارتاا  جرش مشاهده سود. لذان در معنای وتیعاتت متامن آ ا
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ترین من ع ا بزرگ( اصففییی صففحنه جرش )هر چند کوچک» جرش بیشففتر توجّه سففده اتففت. یهصففحن

« آیدجویی جرای  به کار میحفاوی االالعفاتن مفدار  و سفففرای  ارزسفففمندی اتفففت که برای پی    

ربایى در جرایمى نویر قتلن ضففر  و جر ن تففرقتن تتاوز به عنرن آدش   .(332: 3379)بیابانین 

کارىن از اهمیّت و... بررتففى صفحنه جرشن در سففناتففایى مت   و ا  ات بزه  3تفوزىن انفتار آتش

مانده در صحنه جرشن نویر آ ار انگشتن باروت و تایر اى برخوردار اتفت. آ ار مادى باقى ویژه

مانده در محل نویر دیدهن لاه خونن اتفففپرشن ادوات جرش باقىاسفففیفاء بر روى بفدن یفا ل ار بزه   

نماید. با گیترش تانولوژى و هاى تفرد و گرش و... کمک مؤ رى در کشفر حقیقت مى   تفال 

هاى میاونى و ادارىن بررتى هاى مداربیته در اکثر اماکن عمومى و حتى متتمعنصب دوربین

 صحنه جرش از اهمیت روزافزونى برخوردار گردیده اتت.

جرش  یهدر خصففوص صففحن  ی( تحوّ  م م3372) یفریک ین دادرتففییقانون آ 339 یهماد

صفحنه جرش باید توتف  گروه بررتی صحنه جرش که   »یاد سفده:   یهتاد نموده اتفت. ال ق ماد یا

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    

 یت صره یاد سدهن برا 2یینامه اجرانییدر آ« رت به تفرپرتفتی وی بررتفی سفود.    صفورت ضفرو  

 »...یاد سده آمده اتت:  یهاز ماد یده توجه سد. در قیمتیدران به نقش بزهین بار در حقوق ایّاول

 یهده در صففحنیداتففت موضففوعات مرت   با بزه  ی یبد...«. ده یدبزه ییففتیز یهاگرفتن نمونه

رد. یگیز در بر میر موضوعات مرت   را نییت و تایده نیدبزه ییفت یز یهاجرشن محدود به نمونه

دو  یهدر ت صر 3جرش اتت. یهصحن یسفنار در بررتف  مربو  به حافور جرش  یتحوّ  م   بعد

                                                             
 (3325توزى و انفتارن ر . )زند اک رى ف فدا یانن هاى آتشبراى مهالعه درباره بررتى صحنه .3

به تصویب ر ی، قوه قاا یه  22/6/3376یاد سفده در تاریخ   یهنامه اجرایی مادیاد سفدهن آیین  یهماد یهبراتفار ت صفر  . 2

 بینی نمود.  جرش پیش یهنامه مذکور مهالب بییار م می را در رابهه با صحنرتید. آیین

 دیده مورد توجّه قرار گرفته اتت.نامه اجرایی و بندهای آن تایر موضوعات م   مرت   با بزهآیین 39 یهدر ماد. 3
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ل یاز ق  یفوقن افراد یهر کارسناتان مذکور در مادیتفا »نامه مذکور آمده اتفت:  نییآ 6 یهماد

سففنار ... که متناتففب با نو  جرش به سففنارن و روانن اورژان،ن جرشیکارسففناتففان آتش نشففان 

 «ابند.ییحاور م یهم و دتتور بازپرر در صحنیتشخ

کند. در گذسفففته دیده و متّ   ارت ا  پیدا مىدر صفففحنه جرش به نوعى با بزه 3ماندهآ ار باقى

دیده نیزن اتتن ولى در حاضرن بررتى وضعیت بزهکار بوده مهالعات صفحنه جرش متمرکز بر بزه 

 2دیده در خصوص این آ ارن بییار تودمند اتت.هاى بزهمهمس نور قرار گرفته اتفت. راهنمایى 

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

 دتت آمده مشخم نموده اتت.

 

 

 

 

 

 

سده در محل جرش کند هر سىء یافتمثیث آن اتت که به کارآگاه یادآورى مىفییفه این »

                                                             
گو ی ... هر سى یا مادهگیرند که در اصهال  آ ار به جا مانده مىاى از سواهد فیزیاى را مواردى در بر مىبخش گیترده» .3

ل سففىء قاب :تواند از گروه سففواهد فیزیاى تیقى سففود.... سففواهد فیزیاى... در حوزه معناى حقوقى ع ارت اتففت از اى مى

سود... از لحاظ عیمى ه ن هر سىء و یا پیشگاه دادگاه ارا ه مىاى که به صفورت رتمى در قالب سواهد فیزیاى به  مشفاهده 

آیدن براى کارگاهان بتواند به عنوان راهنما و ترنخ تیقى سودن از اى که ازصفحنه جرش )مونون و یا قربانى( به دتت مى ماده

 (2ن ص 3325)کدىن « سود.گروه سواهد فیزیاى تیقى مى

دیده و تتاوز به وى بوده اتفففت. وجود آ ار هبه عنرن مت   منار ورود به منز  بزدر جریفان یفک پرونفده واقعى تتاوز     .2

دیده صففورت گرفتن به ا  ات ات اش مرتاب هاى بزهانگشففت بر روى در  یخچا  و سففیشففه آ  درون آنن که با راهنمایى

 انتامید.
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کند. در واقع هر چیزى که ها ارت ا  پیدا مىاى با صفففحنه جرشن قربانى و یا مونونبه گونه اپحتمف 

رش مونونن قربانى یا صففحنه ج هتوجه به این مثیث بتوان آن را ب در صففحنه پیدا سففودن چنانچه با 

 .(29: 3325)گاردنرن « گردد.مىرب  دادن آنگاه آن سىء به عنوان مدر  جرش داراى ارزش 

در بررتفففى صفففحنه جرشن اهمیت خاصفففى دارد و یاى از ارکان   3دیدهبزهبنابراینن توجه به 

سدن حقیقت بییار دیده و تعامل تازنده وى با پیی، در روسن باسد. راهنمایى بزهاصفیى آن مى 

دیده دسوار و یا حتّى مؤ ر خواهد بود. بازتفازى صفحنه جرش در اکثر موارد بدون مشفارکت بزه   

به  2دیده در بررتففى صففحنه جرش توجه سففود. بنابراین باید به نقش فعا  بزه شباسففدییرممان مى

ضای تحقیق قادیده را برای ت( حق بزه3372قانون آیین دادرتفی کیفری )  323همین ج ت ماده 

اقع و هرگاه برای کشر و»دیدگین به رتمیّت سناخته اتت: عنی محلّ بزهی محیّی یا معاینه محل

ت درخوات ساکیموضو ن تحقیق محیی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا مت   یا  سفدن  روسفن 

اتفففار دیده بر چنین بزهه « کندنمفاینفدن بفازپرر اقفداش بفه تحقیقات محیّی یا معاینه محل می     

 تواند در معاینه محل و تحقیق محیی حاضر سود. قانون یاد سده می 325 یهماد

هاى تشفایل پیی، ویژه بررتفى صفحنه جرش در ایرانن از اقدامات مث ت پیی، ایران در تا    

گناهى کارى یا بىاخیر اتفت که در موارد زیادى منتر به سفناتایى هویت مرتا ان و ا  ات بزه  

 اتت.متّ مان گردیده 

                                                             
دیدگى خویش مقصففر باسففدن در این   بزه دیده دردیده نییففتن زیرا ممان اتففت بزه این توجه محدود به حمایت از بزه .3

صفورتن مشخم سدن میزان تقصیر وى و در نتیته کاهش یا رفع میچولیت مت  ن منو  به بررتى صحنه جرش خواهد بود.  

 قانون متازات اتففالمىن یاى از مصففادیق آن را بیان داسففته اتففت. امروزه به ویژه در تصففادفات     333گونه که ماده همان

 و  اهمیت خاص دارد.رانندگىن این موض

گردد. قانون آیین دادرتی کیفری بحث تفصفییى در این باره از حوصیه این مقاله خارج اتت و به همین مقدار بینده مى  .2

تواند میتقالپ بحث صحنه جرش را مورد بحث قرار نداده اتت. مواد مرت   با معاینه محلن تحقیق محیّی و بازرتین می 3372

 قیمداد سودن هر چند مواد مربو  منحصر به صحنه جرش نییت. مرت   با صحنه جرش
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 برآمد

وقعیّت سود. توجه به مدیده محورن رویاردی نی تاپ جدید محیو  میحقوقِ تحقیقات جنایی بزه

یی ی از محورهای اصکاربزهجویی تحقیقات جنایی و ا  ات دیده در سناتایی مت مانن پیبزه

ند های زیادی در فرآیمحور دارای کاتتی کاربزهرویارد حقوقِ تحقیقات جنایی  بحث اتت.

نتیته عدش  ی و درکاربزهانن عدش ا  ات کاربزهتعقیب و تحقیق اتت که منتر به عدش سناتایی 

قات دیده در فرآیند تحقیدیدگان اتت. مشارکت بزههای مادی و معنوی وارد به بزهج ران آتیب

ه نیز دیدگی  انویکه از بزهن نماید. ضمن اینتواند تا حدود زیادی این نواقم را ج راجنایی می

نماید. موانع جدی مشارکت ممان اتت مربو  به عدش الر  ساایت و اعالش گیری میپیش

( و قوانین خاص مانند قوانین حمایتی از 3372دیدگی باسد. قانون آیین دادرتی کیفری )بزه

اد ادارین تحوالت م می در حقوق دیده یا حفاظت از محی  زییت یا مقابیه با فیکودکان بزه

تر بایدن موارد میتقیی در قانون آیین با نگاهی جامع اندن ولین در این ارت ا  ایتاد نمودهایرا

 یابد. دیده محور اختصاص دادرتی کیفری به حقوق تحقیقات جنایی بزه

رتی ن داددهی در قانون آییکه باید فصل میتقیی نیز به موارد الزاش به گزارشضمن این

قانون آیین دادرتی کیفری  66 یهگذار در مادکیفری اختصاص داده سود. رویارد قانون

دیده ( باید نی ت به تایر جرای  عییه صدمات جیمانی و معنوی دارای بزه27/3/3377)اصالحی 

رش اتت که ج یهدیده در بررتی صحنبزه حقیقی نیز گیترش یابد. مورد دیگر مربو  به نقش

نامه اجرایی ( و آیین3372ری  تحوالت مث ت ایتاد سده در قانون آیین دادرتی کیفری )عیی

ن 22/6/3376جرش مصو   یهبررتی حدود اختیاراتن سر  وظایر و چگونگی بررتی صحن

 ود.سدیدگان احیار میجرش در ارت ا  با بزه یهتری در صحنهای جامعبینینیاز به پیش
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 منابع

 ت ران: ن چاپ او نته یقی( یهحقوق تحقیقفات جنفایی )مهفالعف     (ن3329) اهللانصفففارین ولی 

 .انتشارات تمت

 ها و دیده سفففناتفففین نوریهبزه (ن3375) رابرت،ن آل رت آر شرگرن چریل شبرج،ن آن ول رت
 .نشر میزان ت ران:محمدین ن ترجمه دکترحمیدرضا میککاربردها

  کارگاهن  یهن فصینام«ابییمدیریت صفحنه جرش در جرش جایگاه » (ن3379) بیابانین یالمحیفین

 .327-379صم  :36تا  چ ارشن سماره 

 موردی سففف ر  یهدیدگانن مهالعبررتفففی دالیل عدش دادخواهی بزه (ن3375) پورعیین رامین
ن سففناتففیحقوق جزا و جرش یهکارسففناتففی ارسففد رسففت یهنامن پایان(3375فففف 3379ت ران )

 .تیاتی دانشگاه ت ران قوق و عیوشح یهدانشاد

 ن 3732تا  3792ع ار سففیرین صففم   یهسففناتففین ترجم دیدهبزه(ن 3363) درنر جین ویییاش

 3/33/3363مور   52 یهرأی وحدت رویه سمار مندرج در 

 تففوزی و های آتشبررتففی صففحنه » (ن3325) خدا یانن تففید مرتاففی  شزنداک رین صففدیقه

 .دفتر تحقیقات پیی، آگاهی ناجا :ت رانن «انفتار

 یحیی  یهن ترجمعیمی جرای  رکشفف-پیی، عیمی  (ن3399) اوکانلن جان شتففودرمنن هاری

 .انتشارات زوارن ت ران: چاپ توشن رزادهافتخا

  تعقیب و  یهدیدهن اعهای اختیار در مرحیرفتار کرامت مدار با بزه» (ن3372) سفففیرین ع فار

ت ران: چاپ دوشن ن 763تا  752صففم های عیوش جنایین کتا  اوّ ن ن مندرج در تازه«تحقیق

 .نشر میزان
 کارگاهن تففا  چ ارشن ن سففماره  یهن فصففینام«ابییمدیریت امور جرش» (ن3379) فرجی ان محمد

 .6-22صم : 35

 حیین دی ایی و عیی سفادکاش  یهن ترجمبررتفی جنایی سفیشفه و رنگ    (ن3325) کدین برایان 
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 1397 تابستان، وسومبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم

 ا.ت کاربردی پیی، آگاهی ناجدفتر تحقیقا :ت راناصلن 

 دفتر  ت ران:کاشن ن ترجمه عیی سففاد بررتففی کاربردی صففحنه جرش  (ن3325) گاردنرن رار اش

 .ت کاربردی پیی، آگاهی ناجاتحقیقا

  وحدت رویه  یهتیلیر ادار (3327) 3323 مذاکرات و آراء هییت عمومی دیوان عالی کشفور

 .رتمی کشور یهو نشر مذاکرات هییت عمومی دیوان عالی کشورن چاپ روزنام

  دیده سفففناتفففی و مشفففال   بزه»(ن 3392) توج ین ع دالعییش حیفففیننتفی ابرنفدآبادین عیی

 .93-29: صم 7 یهمدررن سمار یهن متی«نشدههای گزارشدیدگیبزه

  دهی تفففوء رفتار نیففف ت به کود : گزارشتوج ی و آزار و بی» (ن3373) ونیتنن ای مار

ن مندرج در کتا : دانشففنامه بزه339تا  322ن ترجمه دکتر حیففن قاتففمی مقدشن ص  «الزامی

 .نشر میزانت ران: ن  جید اوّ نگیری از وقو  جرشسناتی و پیشدیده
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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. 
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