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 مقدّمه

شود بلکه در بسیاری موارد اطرافیان وی نیز با وقوع جرم نه تنها بزهدیده دچار مشکالتی می

ده گیرند. به ویژه اگر جرم ارتکابی علیه تمامیّت جسمانی بزهدیتحت تأثیر جرم ارتکابی قرار می

ای خانوادة وی از قبیل ترس و استرس و ارتکاب یابد، در آن صورت دارای اثراتی زیاد بر اعض

توان از کنار آن گذشت، به ویژه اگر منجر به قتل شود ضررهای مالی است، که به سادگی نمی

که در این صورت صدمات غیرقابل جبرانی بر نزدیکان مقتول از جمله غم و اندوه فراوان، 

د و برای مدّت طوالنی آثار آن شوسرپرست شدن و قطع درآمد روزانه و جز اینها وارد میبی

بینی یشهایی پمانند. در نتیجه، باید راهکارهایی جهت کمک و مساعدت به چنین خانوادهباقی می

ترین حقّی است که بزهدیده از جامعه طلب شوند. شناخته شدن به عنوان بزهدیدة جرم ابتدائی

جاد نماییم، ضمن تشویق آنها به کند و اگر این حق را برای بزهدیدگان غیرمستقیم ایمی

ز توانیم به اصالح مفاسد و پیشگیری ارفتة خود نزد مراجع کیفری، میدادخواهی حقوق از دست

 وقوع جرایم جدید بپردازیم.

وقتی حقوق مورد تجاوز کسی به رسمیّت شناخته نشود و فرد خود را بزهدیده نداند یا هرگز 

یا خود را در معرض تهدید و سرزنش دیگران ببیند و  تصوّر احقاق حقوق خویش را نکند و

امیدی به بهبود وضعیّت خود نداشته باشد، به عبارت بهتر امیدی به مورد توجّه قرار گرفتن نداشته 

ده کند، بزهدیدگی وی دیباشد، دیگر به مراجع ذیربط اعالم شکایتِ بزهدیدگی خود را نمی

دة مصادیق آن بزهدی ترینمهمشود، که یکی از سوب میشود و به نوعی بزهدیدة پنهان محنمی

آن  شود که با وجودغیرمستقیم قتل عمدی است. با مطالعة قوانین و مقرّرات داخلی مالحظه می

آثار متعدّد، از سایر افراد خانواده که به طور غیرمستقیم بزهدیدة رفتارهای نابهنجار بزهکار 

(. در مباحث 32: 8261آبادی و دیگران، ت )حاجی دهگردند حمایتی صورت نگرفته اسمی

حقوق کیفری عمدة مسائل حول سه محور بزه، بزهکار و بزهدیده هستند و به افرادی که بزهدیده 

در زندگی آنها نقشی عمده داشته توجّهی شایسته نشده و می توان گفت که نظام حقوقی ما در 

 روبرو است.« بزهدیدة پنهان»دة قبال بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی با پدی
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 است، از یک طرف تحوّالت شناسیجرمای از ، که شاخهشناسیبزهدیدهبا تولّد رشتة جدید 

اساسی به منظور مراعات حقوق بزهدیدگان در نظام حقوقی کشورهای مختلف به وجود آمد و 

دیگر در این راستا، حمایت از طرف  8شناسی ثانویّه به وجود آمده است.برای همین شاخة بزهدیده

المللی را به خود معطوف ساخته است، که در این مقاله از بزهدیدگان غیرمستقیم توجّه جامعة بین

المللی مربوط به حمایت از بزهدیدگان غیرمستقیم پرداخته خواهد شد. اسناد بین ترینمهمبه 

یافت نشد  ن موضوع پرداخته باشدوانگهی، در سوابق تحقیقاتی نیز پژوهشی که به طور خاص بدی

و تحقیقات مرتبط نیز به صورت فرعی و گذرا به موضوع بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی و اثرات 

 اند.جرم بر اطرافیان بزهدیده اشاره کرده

این مقاله در صدد است با نگاهی به قوانین داخلی در خصوص بزهدیده، تعریفی از بزهدیدة 

وص های حقوق داخلی در خصها و محدودیّترائه کند و با تحلیل ظرفیّتغیرمستقیم قتل عمدی ا

توان گفت بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی بزهدیده، بدین سئوال پاسخ دهد که آیا می

؟ شودای از بزهدیده، که در مقرّرات قانونی مورد حمایت قرار گرفته، محسوب میزیرمجموعه

ایت از بزهدیدگان غیرمستقیم بررسی شده و سپس وضعیّت در این راستا، مبانی و لزوم حم

المللی واکاوی شده و در نهایت موضع حقوق داخلی مطالعه بزهدیدة غیرمستقیم در اسناد بین

شده است. بنابراین، در این نوشتار به ترتیب بزهدیدة قتل و انواع آن )مستقیم و غیرمستقیم(، مبانی 

قوق المللی و ححمایت از بزهدیدة غیرمستقیم در اسناد بینحمایت از بزهدیده غیرمستقیم و 

 داخلی بررسی شده است.

 

 

                                                      
شناسی اوّلیّه به وجود آمده است که دغدغة آن، بهتر ساختن ر اثر تحوّل و توسعة بزهدیدهشناسی داین نوع از بزهدیده. 8

های وارده به وی است و انواع مختلف از های مادّی و معنوی و جبران خسارتسرنوشت بزهدیده با ارائة کمک، حمایت

 کند.ها را در شرایط گوناگون نسبت به بزهدیدگان پیشنهاد میحمایت



 

 

 

 

011 

  

 1399 زمستان، وسومسی، شماره کیفری، دوره نهم فصلنامه پژوهش حقوق

 . بزهديده 1

شناخت بزهدیده به عنوان نخستین گام در جهت احقاق حقوق بزهدیده و احیاء و تثبیت 

 شود. از نظر لغوی بزهدیده به کسی که به دنبالجایگاه او در فرایند عدالت کیفری تحلیل می

(. از نظر اصطالحی در 8279: 8241)معین،  شودمیاد یک جرم آسیب و زیان دیده گفته روید

یکی از نویسندگان حقوقی بزهدیده را چنین  8مورد بزهدیده تعاریفی مختلف ارائه شده است.

بزهدیده شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم به آسیب بدنی، روانی، »تعریف کرده است: 

جیان )رای« ، زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشددرد و رنج عاطفی

کسی است که یک »(. در جایی دیگر بزهدیده چنین تعریف شده است: 81: 8214اصلی، 

خسارت قطعی آسیبی به تمامیّت جسمی او وارد کرده است و اکثر افراد جامعه هم به این مسئله 

 .(66: 8211آبادی ، )حاجی ده  «اذعان دارند

توان دو رویکرد را در قبال افراد مشمول تعریف بزهدیده ریف بزهدیده، میبا نگاهی به تعا

استخراج کرد: در رویکرد نخست، به عنوان تعریف موسّع بیشتر به ورود ضرر و خسارت به 

دیگری توجّه شده است تا به منشأ ایراد ضرر و عوامل جرم؛ مطابق این دیدگاه بزهدیده کسی 

فراد ای که اکثر ای بر تمامیّت شخص او وارد شده به گونهاست که یک خسارت وآسیب قطع

جامعه به آن اذعان دارند که بر اساس این رویکرد افزون بر شخصی که عنصر مادّی جرم علیه او 

شوند نیز مشمول تعریف بزهدیده هستند. در ارتکاب یافته سایر اشخاصی که دچار زیان می

خاستگاه آسیب ناشی از جرم و منشأ ایراد خسارت در تعریف مضیّق به وارونة تعریف موسّع 

کانون توجّه است، که در این تعریف تنها شخصی که موضوع جرم قرار گرفته مشمول عنوان 

ین شناسی که بزهدیده را چنبزهدیده است، مانند تعریف هانس فون هانتینگ پدر علم بزهدیده

 البد عمل مجرمانه را تشکیل داده استتعریف کرده است: بزهدیده جرم مانند کسی است که ک

(. هانتینگ در این تعریف بزهدیده را در مفهوم مضیّق خود مطرح 3: 8211)الستی و دیگران، 

                                                      
مجلس شورای اسالمی نخستین قانونی است که در آن واژة بزهدیده بکار  31/4/8212نون مبارزه با قاچاق انسان مصوّب قا. 8

 رفته است.
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رسد هر دو تعریف مضیّق و موسّع با هم پیوند علیه است. امّا به نظر میساخته که ناظر بر مجنیٌ

 دارند.

دی است که به نحوی از وقوع جرم متحمّل ضرر و در این مقاله تعریف بزهدیده ناظر به افرا

زیان مادّی یا معنوی شده باشند، زیرا در هر دو تعریف افزون بر ذکر خاستگاه ضرر و زیان فعل 

 (. 9: 8261و ترک فعل، به متضرّر شدن افراد نیز اشاره شده است )قاضی، 

افرادی که به عنوان  در اینجا انواع بزهدیدگان و دیدگاه حقوق داخلی و خارجی دربارة

هایی که های جامعه و آسیبشوند تا با توجّه به واقعیّتبزهدیده قابل حمایت هستند بررسی می

تر از مفهوم الملل، بتوان معنایی صحیحآیند و با نگاهی به حقوق بیندر پی وقوع جرم به وجود می

 بزهدیده را بدست آورد.

 يم(. بزهديده )مستقيم و غيرمستق1-1

شود که فقط شخصی که مستقیماً از موضوع جرم از اصطالح بزهدیده چنین به ذهن متبادر می

ارتکابی  رسد افراد دیگری را که به سبب جرمارتکابی تأثیر پذیرفته بزهدیده است. امّا به نظر می

نیز باید  گردیده،اند یعنی بزه بر آنها واقع ناند، گرچه مستقیماً مورد بزه واقع نشدهخسارت دیده

جزء بزهدیدگان بررسی کرد؛ برای مثال، در یک نزاع دسته جمعی منجر به شکستگی دست و پا 

توان ن، می. بنابرایشوندمیعلیه، خانوادة وی نیز تا زمان بهبودی کامل دچار مشقّت افزون بر مجنیٌ

اند، امّا از ردهجربه نکگفت بزهدیدگان غیرمستقیم کسانی هستند که جرم را به طور مستقیم ت

شوند. در مقابل، بزهدیدة مستقیم فردی است که عنصر مادّی رهگذر آن به یک آسیب دچار می

جرم به صورت مستقیم علیه او ارتکاب یافته و موضوع فعل مجرمانه قرار گرفته باشد. به عبارت 

شود؛ برای طة بزهکار شناخته میواسدیگر او آماج مستقیم رفتار مجرمانه قرار گرفته و بزهدیدة بی

آمیز است بزهدیدة مستقیم محسوب مثال، در توهینْ فردی که طرف مستقیم اظهارات توهین

شود، یعنی عنصر مادّی جرم علیه او ارتکاب یافته است. دربارة بزهدیدة مستقیم، نمونة بارزی می

رم اینها، تعابیر دیگری مانند مقتول در جعلیه است. افزون بر که باید به آن اشاره کرد واژة مجنیٌ
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 توان به مفهوم بزهدیدةقتل، مقذوف، مالباخته در جرم سرقت و نیز مجروح و مصدوم را نیز می

 مستقیم پیوند داد.

)یا بزهدیدگی دوّمین( نیز متفاوت است. این نوع  8بزهدیدة غیرمستقیم از بزهدیدة ثانویّه

ود که شاکی یا بزهدیده ممکن است در مراحل پلیسی و مراجع شبزهدیدگی شامل نامالیماتی می

قضایی و اداری در ارتباط با شکایت، اقدام و حضورش در آن مراحل متحمّل شود، یعنی در واقع 

ها و نامالیماتی که بزهدیده ممکن است در جریان ها، تندخوییحرمتیها، بیفشارها، بداخالقی

و بر آن بزهدیدگی اولیّه که برای آن در مراجع مربوط حضور  فرایندهای کیفری متحمّل شود

توان گفت در برخی موارد (. در نتیجه می32: 8214پیدا کرده افزوده شود )نجفی ابرندآبادی، 

 ممکن است بزهدیدة غیرمستقیم مشمول عنوان بزهدیدة ثانویّه نیز شود.

 . بزهديدة غيرمستقيم قتل عمدی1-2

 شود که خانواده و بستگان بزهدیده و حتّیقتل عمدی زمانی واقع می بزهدیدگی غیرمستقیم

نند توان عناوینی مابه طور کلّی جامعه از جرم متأثّر شوند. دربارة این دسته از بزهدیدگان، می

ها (. در واقعیّت اجتماعی نیز بیشترین آسیب83: 8219دم و ورثة مقتول را نام برد )علیزاده، اولیای

شوند، های اجتماعی متعدّد میعلیه هستند و باعث به وجود آمدن آسیبه بازماندگان مجنیٌمتوجّ

به ویژه در رابطه با فردی که در سنین اوّلیّه با از دست دادن سرپرست خود مجبور است بدون 

حامی با انواع مشکالت اجتماعی مواجه شود؛ برای مثال، کودکی که پدر او توسّط فردی به قتل 

رسیده و دچار ضررهای عاطفی شده است، اگر نگوییم خسارت بیشتری از پدرش متحمّل شده 

، رسد او را نیز باید بزهدیده دانستخسارت کمتری نیز متحمّل نشده است. از این رو، به نظر می

 چراکه از این جرم کودک نیز متضرّر شده، هرچند مستقیماً بر او واقع نگردیده است.

 

 

                                                      
1. Secondary victimization. 
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 المللیبین اسناد و ایران حقوق در عمدی قتل غیرمستقیم بزهدیدة از حمایت

 دة غيرمستقيم در قوانين و مقرّرات. بزهدي1-3

باید دید قانونگذار در چه مواردی از عبارت بزهدیده استفاده کرده و قلمرو مفهومی بزهدیده 

توان بزهدیدة غیرمستقیم را جزء بزهدیدگانی که در قوانین به شامل چه اشخاصی است و آیا می

 صورت مطلق بیان شده به حساب آورد؟

در تعریف بزهدیده بیان شده که  8263یین دادرسی کیفری مصوّب قانون آ 89در مادّة 

 گردد و چنانچه تعقیب مرتکببزهدیده شخصی است که از وقوع جرمی متحمّل ضرر و زیان می»

را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان را مطالبه کند، مدّعی خصوصی نامیده 

بط اجرایی کمک به بزهدیدگان منظور از بزهدیده هر دستورالعمل و ضوا 3در مادّة «. شودمی

شخص حقیقی است که در اثر وقوع جرم متحمّل صدمات شدید جسمی، روحی و مادّی شود، 

به نحوی که در صورت عدم جبران به موقع، بیم خطر جانی برای وی وجود داشته باشد یا امکان 

نویس دستورالعمل و در پیش 8تی سلب کند.ادامة کار و یا امرار معاش را از وی حدّاقل برای مدّ

ضوابط اجرایی کمک به بزهدیدگان نیز در چند بند اقدام به تعیین مصادیق بزه شده بود و در بند 

دم مقتول( شخصی است که )ج( مادّة مذکور منظور از بزهدیده بازماندة قانونی )ولی یا اولیای

مل شده و سرپرست خانواده بوده و امکان جبران ارتکاب جرم منجر به فوت یا از کارافتادگی کا

خسارات بازماندگان تا زمان بررسی درخواست ممکن نشده و از جبران خسارت قطع امید کامل 

شده باشد؛ این مورد به عنوان یکی از مصادیق بزهدیده تعیین شده بود که متأسّفانه در متن اصلی 

حة حمایت از بزهدیدگان بدون ارائة تعریف از الی 8نویس مذکور این بند حذف شد. مادّة پیش

مادّة  8رة بینی کرده است. تبصبزهدیدگان، تشکیل صندوقی را برای حمایت از بزهدیدگان پیش

الیحة مذکور بدون اشاره به افرادی که ممکن است مشمول خسارت معنوی شوند آن را تعریف  3

                                                      
به تصویب وزیر دادگستری رسیده است،  88/6/8269. دستورالعمل و ضوابط اجرایی کمک به بزهدیدگان، که در تاریخ 8

قانون بودجة  891999/1ین نحوة شناسایی و اتّخاذ تصمیم در مورد مشمولین برخوردار از ردیف اعتباری شمارة در جهت تعی

رت شده در آن با رعایت مفاد و ضوابط دستورالعمل به صوبینیاست، که اعتبار پیش« حمایت از بزهدیده»سالیانه تحت عنوان 

 شود.کمک با نظر کارگروه تشخیص پرداخت می
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صی یا خانوادگی با جبران از طریق کرده و شامل صدمات روحی و هتک حیثیّت و اعتبار شخ

های رفع صدمات روحی پس از اخذ نظر کارشناس اعادّة حیثیّت و اعتبار و یا تعیین میزان هزینه

 دانسته شده است.

امکان بسط  8263قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب  89کلمات بکاررفته به ویژه در مادّة 

شخصی که از وقوع جرمی متحمّل ضرر و زیان آورند. دامنة تعریف بزهدیده را فراهم می

گردد، افزون بر بزهدیدة مستقیم که موضوع جرم است، شامل سایر افراد ذینفع نیز است. اگر می

ی توانست با عبارت دیگرقانونگذار تنها نظر به جبران خسارت بزهدیدة مستقیم داشت می

 است. مادّی جرم علیه او ارتکاب یافتهبزهدیده را تعریف کند که تنها شامل کسی شود که عنصر 

 . مبانی حمايت از بزهديدة غيرمستقيم قتل عمدی2

پیش از پرداختن به حقوق بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی و کیفیّت حمایت آن، طرح این 

سؤال ضروری است که اساساً مبانی حمایت از بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی چه هستند و بر 

اصولی نظام حقوقی باید افزون بر بزهدیدة مستقیم از بزهدیدگان غیرمستقیم اساس چه اصل یا 

نیز حمایت کند؟ مبانی منطقی، قانونی و شرعی در جهت حمایت از بزهدیدة غیرمستقیم قتل 

مبانی مهمّی هستند، که با توجّه به نظام حقوقی ما که منبعث از شرع بوده و بر اساس اصل چهارم 

کلّیّة قوانین و مقرّرات باید بر اساس موازین اسالمی باشند و معموالً مبانی قانون اساسی ایران 

منطقی و قانونی نیز به عنوان ضرورت تصویب قانون در قانونگذاری مورد توجّه قرار گرفته و 

شوند. مبانی دیگری نیز در این بحث قابل ذکر دارای اثر هستند، در ذیل آنها توضیح داده می

سایش ای که در جهت تأمین رفاه و آه مبانی حاکمیّتی دولت نسبت به ملّت و وظیفههستند، از جمل

نوان گفته به ععمومی مردم دارد، مبانی ارزشی، اجتماعی و فرهنگی. در این بند سه مورد پیش

ترین مبانی که از یک طرف دارای آثار ملموس و متعدّد از جهت بهبود وضعیّت بزهدیدگان مهم

کننده و پیشگیری از بزهدیدگی مکرّر بوده )مبانی منطقی( و از طرف دیگر نقشی تعیین غیرمستقیم
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های جنایی )مبانی قانونی و شرعی( در نظام حقوقی ایران دارند، توضیح داده در تعیین سیاست

 شوند.می

 . مبانی منطقی2-1

 آن در تقلیل ترین مبنای حمایت از بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی نقش مؤثّرمهم

 پذیری وبزهکاری است، زیرا حمایت از بزهدیدگان جرم از سویی آنان را از موقعیّت آسیب

سازد و از سوی دیگر خطر انتقام فردی و ارتکاب جرم را تقلیل بزهدیدگی مکرّر خارج می

ورینا ک»، «گراهام فارل»شناسان معاصر از جمله . اصوالً همان گونه که برخی از جرمدهدمی

اند، میزان خطر وقوع جرم دوّم در تبیین بزهدیدگی مکرّر خاطر نشان کرده 8«کن پیز»و « فیلیپس

علیه بزهدیده به نوع واکنش وی در قبال جرم نخست بستگی دارد. حمایت از بزهدیده او را از 

د نمایبزهدیدگی مکرّر که معلول ضعف، انزوا، بیچارگی و بزهدیدگی نخست است مصون می

(. تنها 84: 8271)توجّهی،  شودمیهای فردی و گسترش بزهکاری و از سوی دیگر مانع انتقام

به ویژه  کند، بلکه بزهدیدگیاقتصادی فراوانی ایجاد می -های اجتماعیبزهکاری نیست که هزینه

(. 82 :8217دهد )غالمی، ها را به خود اختصاص میبزهدیدگی مکرّر نیز بخشی عظیم از هزینه

علمای حقوق اعتقاد دارند که بهترین سیاست جنایی بهترین سیاست اجتماعی است. در نتیجه هر 

د جانبه باشپذیر و در معرض بزهکاری همهچقدر سیاست اجتماعی در حمایت از اقشار آسیب

های اجتماعی از جمله وقوع جرم خواهد داشت. کودکی که در تأثیری مستقیم بر کاهش آسیب

دهد، اگر مورد ز دوران زندگی خود سرپرست خود را به جهت ارتکاب قتل از دست میآغا

حمایت نظام حقوقی و اجتماعی قرار نگیرد روند رشد اجتماعی وی مطلوب نخواهد بود و افزون 

هایی که در زندگی خود با آن مواجه خواهد شد، در محیط اجتماعی نیز باعث بر خسارت

بنابراین، حمایت از بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی نقشی مؤثّر در های خواهد شد. آسیب

                                                      
1. Farrel Graham, Philips coretta & Peas Ken. 
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یل نماید و هم مانع تبدپیشگیری از بزهکاری دارد، زیرا هم از بزهدیدگی مکرّر جلوگیری می

 شود.بزهدیده به یک انسان بزهکار می

 . مبانی قانونی2-2

 قواعد عقلی و نیز اقتضائاتهای حقوقی کشورهای دنیا بر اساس در همة جوامع بشری و نظام

عدالت اجتماعی، قانونگذاران برای پیشگیری از نزاع میان مردم اقدام به وضع قواعد و هنجارهایی 

ه های یک جامعکنند که از ورود ضرر به سایرین جلوگیری شود. دفاع و پاسداری از ارزشمی

محسوب است و بدین جهت های حقوق کیفری بلکه از اهداف سیاست جنایی جامعه از رسالت

تفاوت از کنار این مسئلة مهم بگذرد. حمایت از بزهدیدگان و کمک تواند بیسیاست جنایی نمی

های اساسی جامعه باشد. از این رو، ایجاد منابع قانونی که حقوق به آنان باید بخشی از ارزش

ها افزون بر ات و سیاستبزهدیدگان از آنها تأمین شوند بااهمّیّت است. اگر بخواهیم اقدام

مالحظات بشردوستانه در مورد بزهدیدگان و وضعیّت آنان بر معیارهای دیگری نیز مبتنی باشند، 

های حقوقی و اجتماعی تعهّدات جامعه و نیز مسئولیّت بزهکار را نسبت به بزهدیده الزم است پایه

 (. 29: 8271تعیین نماییم )توجّهی، 

های آزادی در نظام حقوقی انگر آن است که یکی از محدودیّتاصل چهل قانون اساسی بی

جمهوری اسالمی ایران حقوق افراد و منافع جامعه است. در خصوص ضمانت اجرای اصل چهل 

توان گفت افزون بر جبران خسارت یا مسئولیّت مدنی قانون اساسی و ممنوعیّت اضرار به غیر می

حقّ مشروع خود منع شود و این امر موجب اسقاط حقّ و کیفری ممکن است فرد ضرررساننده از 

وی شود. در مسئولیّت مدنی این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که هر کس به دیگری 

خسارتی وارد آورد باید آن را جبران نماید. دادرس نیازی ندارد که برای هر مسئولیّت مبنای 

(. از این رو، در تعیین و تفکیک انواع خسارات 81: 3، ج8211قانونی خاصّی بیابد )کاتوزیان، 

های کند. در برخی نظامقابل جبران از خسارات غیرقابل جبران، داوری و حکم عرف کفایت می
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که به  8«قابلیّت جبران کلّیّة خسارات»حقوقی یک قاعدة عمومی بنا گذارده شده به نام اصل 

نوی یا جانی یا بدنی، به کسی وارد آورد مکلّف موجب آن هر کس زیان ناروایی، خواه مالی یا مع

(. از این رو، نباید عدم تصریح قانونگذار به 49: 8214به جبران خسارت است )بابایی، 

پذیری نوعی از خسارت را دلیل بر عدم امکان جبران این گونه خسارت قلمداد کرد و جبران

رم از جمله بزهدیده غیرمستقیم ملزم اصوالً باید قانونگذار را به رعایت حقوق تمام اطراف ج

دانست. در نتیجه بر اساس مبانی قانونی هر کس که باعث ورود ضرر به کسی شده باید جبران 

 کند، خواه فرد متضرّر به طور مستقیم متحمّل خسارت شود یا به تبع وقوع جرم علیه فرد دیگری.

 . مبانی شرعی2-3

ن، در حکومت نبوی و احادیث شریفی که از حمایت از بزهدیدگان و تأمین خسارات آنا

ای که در السالم وارد شده، از جایگاهی خاص برخوردار است، به گونهناحیة معصومان علیهم

ای تحت عنوان باب نصر الضعفاء و المظلومین بدان اختصاص داده شده کتب روایی باب ویژه

آمد اختصاص به م به عمل میپذیر جامعه در صدر اسالهایی که از اقشار آسیباست. حمایت

های گرفت، از حمایتیک جنبه نداشت، بلکه ابعادی وسیع از حقوق و نیازهای آنان را فرا می

المال برای های مالی و روانی، مانند تخصیص مقداری از بیتقضایی و تقنینی گرفته تا حمایت

ست، خواید که از مردم کمک میای را دالسالم پیرمرد از کارافتادهکهنساالن. امیرمؤمنان علیه

حضرت پرسید: او کیست؟ گفتند: فردی نصرانی است. حضرت فرمود: از او کار کشیدید تا پیر 

(. 1: 8217المال به او کمک کنید )اسکندری، کنید؟ از بیتو عاجز شد و اکنون او را محروم می

ی غیرمستقیم قتل عمدی بررس کنندة لزوم حمایت از بزهدیدةترین قواعد فقهی توجیهحال، مهم

 شوند.می

 

                                                      

 ها با این کلّیّت پذیرفته نشده است.. این قاعده قدمتی بیش از یک سده ندارد و اکنون در بسیاری از نظام8
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 . قاعدة تسبيب2-3-1

یکی از دالیل جواز مطالبة خسارت بزهدیدة غیرمستقیم قاعدة تسبیب است. به موجب این 

قاعده، عامل زیان باید خسارتی را که خود سبب آن بوده جبران کند؛ قاتل که موجب محروم 

د مسئولیّت جبران ضررهای بازماندگان را بر عهده شدن خانوادة مقتول از وجود نامبرده شده بای

 بگیرد.

 . نفی حرج2-3-2

نفی حرج به معنای نفی ضیق و تنگی است و مقصود از آن نفی هرگونه حرج خارجی است، 

بدین معنا که هیچ کس نباید عملی را بر دیگری تحمیل کند که او را در تنگنا قرار دهد )مرعشی، 

علیه در صورتی از ضیق و تنگنا رده بیش از میزان دیه باشد، مجنیٌ(. اگر خسارت وا864: 8272

شود که تمام خسارات او جبران شده باشد، یعنی جانی افزون بر دیه باید خسارت مازاد خارج می

بر آن را نیز جبران کند. در موضوع خسارات وارده به بزهدیدة غیرمستقیم نیز چون به جهت عمل 

 رفته باید مساعدت شود.جانی در تنگنا قرار گ

 . بنای عقالء2-3-3

هرگاه امری مورد پذیرش تمام عقالء از حیث عقالیی بودن قرار گیرد، شارع نیز آن را 

م به رساند، او را ملز. تردیدی نیست که عقالء هنگامی که شخصی به فردی زیان میپذیردمی

ء عدم پرداخت خسارات ناشی از جرم دانند. در این دیدگاه عقالپرداخت تمام خسارت وارده می

 (.284: 8272دانند و ظلم و حکم به عدم پرداخت خسارات قبیح است )مرعشی، را ظلم می

 . اليبطل )اليطل( دم امرئ مسلم 2-3-4

حاکی از هدر نرفتن خون مسلمان است، خواه این « الیبطل )الیطل( دم امرئ مسلم»عبارت 

توان گفت در جهت اینکه خون مقتول به هدر نرود )با یخون مربوط به نفس باشد یا عضو. م
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وجود اینکه امکان جبران خسارت کامل وجود ندارد(، یکی از لوازم ضروری آن جبران خسارات 

 وارده به بازماندگان نزدیک مقتول است.

 . مصلحت پاية جعل و تشريع احکام شرعی2-3-۵

قدّس بر پایة جلب مصلحت و دفع مفسده وسیلة شارع م احکام بهمقصود این است که جعل 

ود. ششوند و در جلب مصلحت و دفع مفسدة انسان لحاظ میاست. احکام برای انسان جعل می

ین هاست. وقتی تعیبنابراین، جعل احکام شرعی بر پایة جلب مصلحت و دفع مفسدة انسان

کند، مصلحت خسارات بازماندگان مقتول عمدی آنها را در ادامة مسیر زندگی کمک می

 کند.مساعدت به آنها را بایسته می

 . الضرر2-3-۶

ر نهی شارع از اضرار افراد به یکدیگ« الضرر»فقهاء با پذیرش این تفسیر که مراد از عبارت 

ین یک جملة نکرة منفی است و ا« ال ضرر و ال ضرار»است و با اشاره به اینکه از نظر ادبی عبارت 

رر و اند این حدیث شامل تمام اقسام ضکنند، گفتهعرب افادة عموم می قبیل ترکیبات در ادبیّات

زیان بوده و با عرفی دانستن مفهوم ضرر، حکم به لزوم جبران کلّیّة ضررها را از این عبارت 

ای عضو خود را بر اثر قتل عمدی (. بنابراین، وقتی خانواده29: 8272اند )مرعشی، استنتاج کرده

ست طبق قواعد فقهی متحمّل ضرر شده است، برای مثال وقتی از نعمت سرپرست از دست دهد نخ

و دوّم این ضررها  شودمیهای مختلف مالی، اجتماعی و جز اینها گردد دچار آسیبمحروم می

 تا حدّ امکان از طرق جبران خسارت مادّی یا غیرمادّی باید جبران شوند. 

 المللیعمدی در اسناد بين. حمايت از بزهديدة غيرمستقيم قتل 3

المللی اندیشة حمایت از بزهدیدگان رنگ و بوی جهانی گرفته است. در اسناد متعدّد بین

افزون بر توجّه به شخص بزهدیده به روشنی به بستگان او نیز توجّه شده است. نخستین بار با 

نوامبر  34میز، که در آزدایی از بزهدیدگان جرایم خشونتتدوین کنوانسیون اروپایی خسارت
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در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید، اندیشة حمایت از بزهدیدگان که از پیش  86128

ایت از که حک« اروپا معتقد است که بزهدیدگان نیز انسان هستند»متداول بود و شعار معروف 

 ایت بهای تازه شد. در بخش نخست این سند حمتوجّه به حقوق بزهدیده داشت، وارد مرحله

بزهدیدگان غیرمستقیم جرم یعنی افرادی که به نوعی با بزهدیدگان مستقیم ارتباط دارند )افراد 

 3(. در مادّة 84: 8211آبادی، تحت تکفّل و خانوادة بزهدیده( تسرّی داده شد )حاجی ده

ین مبینی شده است که وقتی ترمیم کامل خسارت به وسیلة سایر منابع قابل تضکنوانسیون پیش

زدایی از افراد زیر اقدام کند: الف. کسانی که متحمّل لطمات شدید نیست، دولت باید به خسارت

ت. ناشی شده اس آمیزخشونتاند که مستقیماً از یک جرم عمدی علیه جسم یا سالمت خود شده

 اند که پس از ارتکاب جرم فوت شده است.ب. کسانی که تحت تکفّل شخصی بوده

توجیهاتی که برای جبران خسارت بزهدیده به هزینة دولت شده همبستگی اجتماعی از جمله 

ستگی با توجّه به دلیل انصاف و همب»کند: است. این کنوانسیون بر همین مبنا در مقدّمه تأکید می

در پی  بار و بستگان کسانی کهاجتماعی، پرداختن به وضعیّت بزهدیدگان جرایم عمدی خشونت

که در کنوانسیون اروپایی افزون بر  شودمیمالحظه «. اند ضروری استمرده چنین جرایمی

ه و بر حمایت نیز شناسایی شد -با عنوان بستگان مقتول  -بزهدیدة مستقیم، بزهدیدة غیرمستقیم 

 از او تأکید شده است. 

وان تالمللی دیگری که در خصوص حمایت از بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی میسند بین

بدان اشاره کرد اعالمیّة اصول اساسی عدالت برای بزهدیدگان جرم و سوءاستفاده از قدرت 

ارائه گردیده  49/24مجمع عمومی سازمان ملل متّحد است که طی قطعنامة شمارة  86113مصوّب 

قسمت )الف( اعالمیّهْ  8مادّه در خصوص حمایت از بزهدیدگان است. بند  38و دارای 

یفری کنندة قوانین کاشخاصی دانسته است که در پی فعل یا ترک فعل نقض بزهدیدگان را

                                                      
1. European convention on the compensation of victims of violent crimes, 24 November 

1983. 

2. Declaration of Basic principles of justice for victims of Crime and Abuse of Power, 

1985. 
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های عضو به شکل فردی یا گروهی به آسیب بدنی، روانی، درد و رنج عاطفی، زیان دولت

اعالمیّه فردی ممکن  3اند. بر اساس بند اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی دچار شده

اه مرتکب شناسایی، دستگیر، تحت پیگرد یا محکوم شده باشد یا است بزهدیده تلقّی گردد، خو

خیر و خواه رابطة خویشاوندی میان مرتکب و بزهدیده وجود داشته باشد یا خیر. واژة بزهدیده 

هرجا مقتضی باشد شامل خانوادة نزدیک یا افراد تحت تکفّل مستقیم بزهدیده و اشخاص متحمّل 

زهدیدگان در وضعیّت پریشانی یا پیشگیری از بزهدیدگی آزار هنگام مداخله جهت کمک به ب

شده از سوی اعالمیّه نه تنها خود بزهدیده بلکه خانواده و خویشاوندان شود. تعریف ارائهنیز می

او و حتّی اشخاصی را که در جریان پیشگیری از بزهدیدگی و یا کمک به بزهدیدگان دچار 

های اعالمیّه گسترش و تقویّت صندوق 82. پاراگراف دهداند تحت پوشش قرار میآسیب شده

ها توصیه کرده است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملّی غرامت بزهدیدگان را به دولت

هایی را در این های عملی و اجرایی اعالمیّه را بررسی و دستورالعملراه 8616/17ملل در قطعنامة 

رها خواسته است که با تخصیص بودجة الزم امکان عملی شدن زمینه صادر کرده و از کلّیّة کشو

(. 38: 8219موادّ اعالمیّه و اصول اساسی عدالت برای بزهدیدگان را فراهم سازند )توجّهی، 

کیفری  های دادرسیتصویب این اعالمیّه تأثیر بسزایی در ارج نهادن به حقوق بزهدیدگان در نظام

کشورهایی مانند بلژیک ،کانادا، »ه از هنگام تصویب کشورهای مختلف داشته است، چنانک

فرانسه، آلمان، هند، ژاپن، مکزیک، هلند، نیوزیلند،آفریقای جنوبی و انگلستان اصالحات مهمّی 

 (.321: 8214)شایان، « اندرا برای برآورده کردن نیازهای بزهدیدگان انجام داده

جبران خسارت برای بزهدیدگان  اصول اساسی در راهنمای حقّ دادخواهی و» 1مادّة 

 8611یّه نیز تعریفی مشابه با تعریف اعالم« المللیبینهای فاحش حقوق بشر و بشردوستانة نقض

. به موجب این مادّه، بزهدیدگان اشخاصی هستند که به صورت انفرادی یا جمعی کندمیارائه 

رر شدید به حقوق اساسی خود های جسمانی یا روحی و روانی، زیان اقتصادی یا ضدچار آسیب
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دید حقوق های شالمللی یا نقضهای فاحش حقوق بشر بیناز طریق فعل یا ترک فعلِ منشأ نقض

 8اند.المللی شدهبشردوستانة بین

شورای  3994مصوّب  8119از دیگر اقدامات سازمان ملل در مورد بزهدیدگان، قطعنامة 

صندوق مالی برای پرداخت »ف کرد تا ایجاد یک امنیّت است که یک گروه کاری را موظّ

را بررسی کند. این قطعنامه بر حمایت مادّی از « هایشانغرامت به بزهدیدگان تروریسم و خانواده

بزهدیدگان تروریسم و جبران خسارات ایشان تأکید دارد و بزهدیدگان مستقیم و غیرمستقیم 

 ها باشند.توانند مشمول این حمایتمی

ای اروپایی نیز اقداماتی مؤثّر را در جهت حمایت از حقوق بزهدیدگان و تأمین کشوره

 3استراسبورگ 8612اند. یکی از این اقدامات تدوین کنوانسیون اروپایی خسارت آنها انجام داده

است؛ این کنوانسیون دارای نکاتی مهم در خصوص بزهدیدگان و نحوة جبران خسارت است. 

توان به کنفرانس وزیران دادگستری پا در جهت حمایت از بزهدیدگان، میاز دیگر اقدامات ارو

این  82)به ویژه مادّة  2و کنوانسیون پیشگیری از تروریسم شورای اروپا 3992اروپا در اکتبر 

کنوانسیون که تأکیدی ویژه بر حمایت از بزهدیده دارد( اشاره کرد. همچنین است 

خصوص حمایت از بزهدیدگان تروریسم که از سوی کمیتة های شورای اروپا در دستورالعمل

نامة کمیتة وزیران عضو اتّحادیّة اروپا در پذیرفته شد و تصویب 39914مارس  3وزیران در 

مورد پذیرش هیئت وزیران عضو  3999که در سال  1خصوص حمایت از بزهدیدگان جرایم

 اروپا شورایدستورالعمل  7(8(. مادّة )848: 8269منش و دیگران، اتّحادیّه قرار گرفت )نژندی

مقرّر کرده است که  وزیران کمیته 3991 مصوب ریسمترو دیدگانبزه از حمایت خصوص در

                                                      
1. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims 

of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of 

International Humanitarian Law, A/RES/60 147/21 March 2006. 

2. Convention on the Transfer of sentenced persons, Strasbourg, European Treaty Series, 

21.III.No.112, 

3. Convention on the prevention of Terrorism, council of Europe, 2005. 

4. Guidelines on the protection of victims of terrorist acts, Council of Europe, 2005. 

5 Recommendation Rec, (2006), of the committee of ministers to member states assistance 

to crime victims,14 June 2006. 
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های جسمی و روحی باید مورد توجّه قرار گیرد و حمایت مالی نیاز بزهدیدگان به ترمیم آسیب

 (.Albrecht, Kilchling, 2005: 3نیز مورد تأکید بوده است )

مدادرسانی به ا»کمیتة وزیران با عنوان  8617سپتامبر  87نامة شورای اروپا در قالب توصیه

ت کنند تا کند که مراقبهای اروپایی توصیه میبه دولت« بزهدیدگان و پیشگیری از بزهدیدگی

کمک  پذیرتر هستند از یک سوهایشان به ویژه آن دسته که بیشتر آسیببزهدیدگان و خانواده

ته و ک پیوسجویی بزهکار، کمفوری برای رفع نیازهای خود از جمله حمایت در مقابل انتقام

های مفید برای اجتناب از بزهدیدگی ، اجتماعی و مادّی، مشاورهشناختیروانمنظّم پزشکی، 

جدید، اطاّلعات در مورد حقوق بزهدیدگان و سرانجام کمک به منظور ترمیم واقعی خسارتشان 

ر گتوسّط خود بزهکار، بیمه یا هر نهاد دیگری و حتّی دولت را دریافت کنند و از سوی دی

های خاص مانند اطفال و افراد موضوع واحدهای امدادرسانی به بزهدیدگان به ویژه گروه

(. امدادهای پزشکی در کشورهایی که اسناد  81: 8271خشونت خانوادگی را ایجاد کنند )نجفی، 

 (.Fillizzola, 1995: 107ها قرار دارند )اند در صدر حمایتالمللی پیشین در آنها اجرایی شدهبین

المللی بزهدیدگان اشخاصی هستند که آیین دادرسی و ادّلة دیوان کیفری بین 71بر اساس مادّة 

 اند. بدیندر نتیجة ارتکاب هر یک از جنایات مشمول صالحیّت دیوان متحمّل خسارت شده

 هترتیب، مفهوم بزهدیده در دیوان با پذیرش بزهدیدگان غیرمستقیم در قلمرو بزهدیدگان توسع

یافته است و میزان فاصله از خاستگاه بزهدیدگی بر شناسایی یک شخص به عنوان بزهدیده 

(. امکان جبران خسارت از طریق صندوق امانی 71: 8269منش و دیگران، تأثیر است )نژندیبی

بینی شده است. این صندوق در راستای حفظ منافع بزهدیدگان و خانوادة پیش 76موضوع مادّة 

دستور دهد که وجوه و سایر  تواندمیشود و دیوان نا به تصمیم مجمع دول عضو ایجاد میآنها ب

از طریق جریمه و یا ضبط آنها به صندوق امانی منتقل شوند )کوشا و  شدهآوریجمعاموال 

 (.33: 8269دیگران، 

ناد در شناسایی ن استوان گفت که با اینکه ایگفته میالمللی پیشبا دقّت در مفادّ اسناد بین

ای به رسمیّت هاند و نخستین گامآمیز پیشرو بودهبزهدیدة غیرمستقیم به ویژه در جرایم خشونت
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شناختن این دسته از بزهدیدگان در این اسناد برداشته شده و بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی نیز 

ه هت حمایت از حقوق آنها ببه عنوان یکی از طرفین پرونده شناخته شده و مصوّباتی مهم در ج

ای و قهالمللی منطآور بودن این اسناد بینتصویب رسیده است، آنچه قابل توجّه است عدم الزام

آور نیستند و تنها جنبة ارشادی و اخالقی دارند. المللی است، چراکه این اصول عمدتاً الزامبین

گی قانونگذاری تفصیلی آنها با توجّه به دهند و چگوناین اصول راهبردهای کلّی را ارائه می

ها واگذاشته شده است )هنریک و های حقوق کیفری داخلی هرکشور به عهدة دولتویژگی

(. برای مثال، با اینکه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 41: 8214دیگران، 

م و سوءاستفاده از های اجرایی اعالمیّة اصول اساسی عدالت برای بزهدیدگان جردستورالعمل

قدرت را تهیّه کرده است، تاکنون شماری زیاد از کشورها به علّت بار مالی زیاد مفادّ اعالمیّه را 

ند. از این رو، در اغلب موارد به صورت کامل وارد قلمرو کاربردی سیاست جنایی خود نکرده

 8شوند.مدی تضمین نمیالمللی نیز در عمل حقوق بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عدر اسناد بین

 . بزهديدة غيرمستقيم قتل عمدی در حقوق داخلی4

در کشور ما موضوع بزهدیدة غیرمستقیم قتل غیرعمدی در انزوا و فراموشی قرار دارد و چون 

چنین گروهی از بزهدیدگان موضوع قانونگذاری قرار نگرفته است، حمایت از آنها نیز توأم با 

توانند مشمول تعریف بزهدیدة جهت شناسایی محدودة افرادی که می ابهاماتی زیاد است، هم از

از آنها به عمل آورد. حقوق داخلی  توانمیهایی که غیرمستقیم شوند و هم از بابت نوع حمایت

در تأمین خسارات بستگان مقتول به عنوان بزهدیدة غیرمستقیم به اولیاءدم قانونی که حین فوت 

توجّه دارد و سایر افراد، به ویژه افرادی که تحت سرپرستی و تکفّل مقتول  برنداز مقتول ارث می

                                                      

وری که از میانة افل شد، به طهایی بر حقوق داخلی کشورهای عضو غ. البته نباید از آثار قابل توجّه تصویب چنین کنوانسیون8

های ویژة مددکاری سدة بیستم میالدی بسیاری از کشورها نظیر انگلستان، فرانسه،کانادا و برخی از ایاالت آمریکا با ایجاد بخش

اند و امکان طرح دعوا از سوی بزهدیده بر علیه دولت یا نهادهای دولتی، امکان جبران خسارت واقعی بزهدیده را فراهم ساخته

 (. 818: 8271)آنسل، 
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اند، در عمل از دایرة حمایت قانونگذار خارج هستند. با این وضعیّت مسلماً بزهدیدگان بوده

رفتة خود نخواهند رسید و سیاست جنایی ما نیز در این زمینه غیرمستقیم به حقوق و منافع از دست

ر کرده است. در دستورالعمل و ضوابط اجرایی کمک به بزهدیدگان نیز علیرغم سکوت اختیا

دستورالعمل  7، مادّة اندشدهبینی کمک به افرادی که متحمّل صدمات شدید روحی و مادّی پیش

پرداخت خسارات موضوع آن را منوط به ارائة حکم قضایی نموده است، هرچند در صورت 

یده در مراحل قبل از صدور حکم قطعی، با تأییدیّة مقام قضایی ضرورت حمایت و کمک به بزهد

بینی شده است، که در جهت پرداخت ذیصالح، امکان پرداخت قبل از صدور حکم قطعی پیش

به موقع خسارت بزهدیده مطلوب است، امّا مشکل این است که به لحاظ اختالف نظر موجود در 

زیان ناشی از جرم )مازاد بر دیه( خیلی از  بحث مربوط به پرداخت خسارت روحی و ضرر و

نشده کنند و در عمل این خسارات جبرانمحاکم از صدور حکم در این خصوص خودداری می

دستوالعمل حداکثر کمک پرداختی به بزهدیده را نه بر اساس  1مانند. همچنین، مادّة باقی می

 ایط دیگر معیّن کرده است، هرچند حسبمیزان خسارت وارده که بر اساس اعتبارات سالیانه و شر

در موارد خاص و در صورت وجود دالیل و مستندات توجیهی، با تشخیص کارگروه و  8تبصرة 

درصد مبلغ مصوّب قابل افزایش است. وانگهی، ممکن است  19تأیید وزیر دادگستری، تا میزان 

ینکه در حقوق ما به خسارات در برخی موارد خسارت وارده به طور کامل جبران نشود، به ویژه ا

 8های بزهدیده در آینده توجّه نشده است.روانی و محرومیّت

ظ و المللی( به شناسایی و حفبنابراین، نخست آنکه در حقوق داخلی ما )برخالف اسناد بین

حمایت از حقوق بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی تصریح نشده است؛ از این جهت به نظر 

ه توان با تفسیر از کلمة بزهدیده، کقوقی ما با خأل مواجه است. دوّم، با اینکه میرسد نظام حمی
                                                      

 با توجّه به قواعد الضرر، نفی حرج و تسبیب، چنانچه»ادارة حقوقی قوّة قضائیّه در یک نظریّة مشورتی اظهار داشته است: . 8

علیه وارد شده است، از جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبة محرز شود در اثر عمل جانی خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنیٌ

 «.آن از جانی که مسبّب ورود بوده است، منع شرعی و قانونی ندارد
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از حمایت قانونی برخوردار است، بزهدیدگاه غیرمستقیم قتل عمدی را نیز به عنوان مصادیقی از 

 کدیدگان نیز دانست، امّا از یهای قانونی را شامل این دسته از بزهبزهدیده قلمداد کرد و حمایت

طرف در برخی موارد در جامعة حقوقی اختالف نظرهایی دربارة مسئولیّت مجرم در قبال این نوع 

و از طرف دیگر  8اندبزهدیدگان وجود دارد و حتّی در بعضی موارد به ایرادات فقهی متوسّل شده

ست به دبا توجّه به تنوّع مشکالتی که بزهدیدگان غیرمستقیم بعد از فوت بزهدیدة مستقیم با آن 

شود؛ در این شوند، سازکار حمایت از آنها اعم از مادّی و معنوی قدری پیچیده میگریبان می

خصوص برای حلّ مشکالت بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی نیازمند کمک محافل حقوقی 

 جهت تصویب مقرّرات مربوط هستیم.

 نتيجه

تنگ گیرد و با آن ارتباطی تنگامیاز آنجا که حقوق قانونی از موقعیّت حقوقی فرد سرچشمه 

دارد، برای تضمین حقوق بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی ابتدا تعریف موقعیّت حقوقی او 

ضروری است. این موضوع از آن جهت اهمّیّت دارد که در مراجع قانونی و قضایی در حال حاضر 

دیدگان رداخت به بزهبزهدیدگان غیرمستقیم جایگاه حقوقی مشخّصی ندارند و خسارات قابل پ

در  -در صورت عدم قصاص مجرم و مصالحه  -غیرمستقیم قتل عمدی در برخی موارد محدود 

قالب پرداخت دیه قابل جبران است و پرداخت خسارت خارج از قالب دیه با اختالف نظرهای 

 ویبسیاری مواجه است. البته در برخی از موادّ قانونی به جبران کامل خسارات مادّی و معن

رسد اختالف نظرها آنقدر زیاد و در بعضی موارد دیده تصریح شده است، امّا به نظر میزیان

شوند. جدّی هستند که مانع آزادی اختیار قضات در صدور احکام جبران خسارت افزون بر دیه می

ز افراد االمللی، بزهدیدة غیرمستقیم قتل عمدی به عنوان یکی این در حالی است که در اسناد بین

متضرّر از جرم به رسمیّت شناخته شده است و قوانین مصوّب امکان جبران خسارت بزهدیدة 

 3، در مادّة اند. برای مثالبینی کردهغیرمستقیم قتل عمدی را در کنار بزهدیدگان مستقیم پیش

                                                      

 . از این جهت که برخی عقیده دارند بزهدیدة قتل عمدی جز حقّ قصاص یا مصالحه به دیه، حقّ دیگری بر بزهکار ندارد.8
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بینی پیش 8612نوامبر  34آمیز زدایی از بزهدیدگان جرایم خشونتکنوانسیون اروپایی خسارت

شده است، چنانکه وقتی ترمیم کامل خسارت به وسیلة سایر منابع قابل تضمین نیست دولت باید 

زدایی از افراد زیر اقدام کند. الف. کسانی که متحمّل لطمات شدید علیه جسم یا به خسارت

سانی کآمیز ناشی شده باشند. ب. اند، که مستقیماً از یک جرم عمدی خشونتسالمت خود شده

اند که پس از ارتکاب جرم فوت شده است. در نتیجه بر اساس که تحت تکفّل شخصی بوده

ل عمدی بار مانند قتکنوانسیون مذکور نه تنها خسارت بزهدیدة غیرمستقیم جرم عمدی خشونت

قابل جبران است، بلکه دولت مکلّف شده است که در موارد عدم امکان جبران خسارت بزهدیده 

 زدایی کند.خسارت

هایی که در زمینة حقوق بزهدیدگان و شود که نوآوریبا مطالعة حقوق داخلی مشخّص می

ه ویژه المللی ایجاد شده در حقوق داخلی بحفظ منافع و تثبیت موقعیّت حقوقی آنان در اسناد بین

 در خصوص بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی به رسمیّت شناخته نشده و هنوز بزهدیدگان

اند، به غیرمستقیم موقعیّت اصلی و پایگاه واقعی خود را در روند عدالت کیفری بدست نیاورده

ویژه بزهدیدة غیرمستقیم قتل که یکی از ارکان مهم پدیدة مجرمانة قتل است، که متأسّفانه در 

های حقوقی و سیاست جنایی جایگاه واقعی خود را نیافته است. این در حالی است که پژوهش

ان بینی تدابیری جهت حمایت از بزهدیدگبر اساس مبانی مهمّ قانونی، شرعی و فقهی، امکان پیش

غیرمستقیم قتل عمدی در راستای اصول قانونی اساسی و متون فقهی، که حقوق جزای ما بر پایة 

 شناختی وجود دارد.آنها بنا نهاده شده است، و نظریّات جرم

دیدة غیرمستقیم قتل عمدی از طرف جامعة حقوقی صورت اقداماتی که جهت حمایت از بزه

توانند با توجّه به شرایط اجتماعی، روانی، عاطفی و مالی آنها و بزهدیدگان خاص می گیرندمی

از جمله کودکان و زنان متنوّع باشند، که به برخی اقدامات ضروری به عنوان پیشنهاد اشاره 

 شود.می

بزهدیدگان غیرمستقیم قتل عمدی پس از وقوع جرم فراهم کردن  رسد نخستین نیازبه نظر می

سازکارهای جبران خسارت است. چنانچه بزهکار خسارت بزهدیده را به طور کامل پرداخت 
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نکند دولت باید تالش کند به بزهدیدگان غیرمستقیم غرامت پرداخت کند و در این خصوص 

جزای نقدی جایگزین حبس به حمایت از  توان بدین موارد اشاره کرد: تخصیص قسمتی ازمی

هایی از جمله صندوق تأمین خسارات بدنی یا تقویّت نهادهای این بزهدیدگان، ایجاد صندوق

بینی ردیفی از بودجة ساالنه کشور جهت ترمیم خسارات، به همان موجود مانند ستاد دیه، پیش

بینی یشبیعی از قبیل سیل و زلزله پدیدگان بالیا و مصائب و خطرات طترتیبی که برای خسارات

های مددکاری که از افراد داوطلب تشکیل شده باشند، به منظور کمک شده است، ایجاد گروه

های مختلف، حذف تشریفات زائد دادرسی در خصوص مطالبة خسارات به بازماندگان در زمینه

 ت قابل پرداخت قبلناشی از جرم و تسریع پرداخت خسارت از جمله پرداخت درصدی از خسار

 از صدور حکم.

یکی از نیازهای بزهدیدگان غیرمستقیم مورد توجّه قرار گرفتن است؛ در این زمینه 

راهکارهایی مانند برگزاری گردهمایی و جلسات بحث و تبادل نظر در خصوص نیازها و مطالبات 

ومی ای آگاهی عمبزهدیدگان قتل عمدی، توزیع بروشورها و تهیّة کتابچة راهنمای همگانی بر

شود. در آمریکا هفتة آخر آوریل هفتة ملّی بزهدیدگان است تا از آنها دلجویی شود. پیشنهاد می

فوریه نمونة دیگر است )آشوری و دیگران،  33برگزاری جشن ساالنة روز اروپایی بزهدیده در 

ود، ه گرفته ش(. اگر حقّ بزهدیدگان غیرمستقیم بر مورد توجّه قرار گرفتن نادید89: 8269

 8بزهدیدگی پنهان در جامعه زیاد خواهد شد.

سازی بزهدیدة غیرمستقیم نسبت به حقوق خود نیز قابل توجّه است. حمایت حقوقی و آگاه

بزهدیدگان باید از حقوق قانونی خود آگاه باشند. دسترسی خانوادة بزهدیده به وکیل باید تسهیل 

دتی( و چه از لحاظ تسریع معرّفی وکیل، زیرا در رویّة شود، چه از لحاظ دسترسی رایگان )معاض

                                                      
م اجتماعی و پیشگیری از جرتوان به طرح حمایت از بزهدیدگان در مشهد اشاره کرد که توسّط معاونت . در این زمینه می 8

دادگستری استان خراسان رضوی به صورت آزمایشی در مجتمع کامیاب مشهد در حال اجراء است. از جمله اهداف این طرح 

)آشوری  فوری به بزهدیدگان است رسانیکمکرسانی بهتر به بزهدیده در مسیر دادرسی و شناسایی مشکالت بزهدیده، اطاّلع

 (.81: 8269و دیگران، 
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عملی از زمان مکاتبة مرجع قضایی با کانون وکالی استان برای معرّفی وکیل معاضدتی تا زمان 

الیل و شود و چه بسا بعضی از دحضور چنین وکیلی و دفاع، مدّت زمانی نسبتاً طوالنی سپری می

ضور در معرض تضییع قرار گیرند. همچنین، تا حدّ امکان مدارک به نفع بزهدیده به جهت عدم ح

هایی به پیگیری پرونده و اخذ نتیجة مطلوب در حدّ امکان قانونی با انگیزه وکالی انتخابی با اهرم

شوند، چراکه دیده شده است که برخی از وکالی معاضدتی به دلیل عدم دریافت وجهی بابت 

قتل عمدی دلگرمی الزم را برای پیگیری پرونده موکّل   اقدامات خود در پروندة مهمّی مانند

 خود ندارند.

نخستین گام در همراهی بزهدیده و مساعدت او تشکیل پروندة کیفری بزهدیدة غیرمستقیم 

قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را مکلّف کرده است که در  392است، همانطور که مادّة 

تور تشکیل پروندة شخصیّت متّهم را به واحد مددکاری  جرایم مهم در حین انجام تحقیقات، دس

 ادرص بزهکار خانوادة خصوص در باید نیز قتل هایپرونده در دستور ایناجتماعی صادر نماید. 

 خانوادة پزشکیروان و پزشکی گزارش و اجتماعی و خانوادگی مادّی، وضعیّت شناخت با تا شود

 هاآن مال و جان از محافظت و آنها مادّی و روحی آالم تسکین جهت در مقتضی اقدامات مقتول،

ی و )آشور گیرد صورت (قاتل خانواده علیه مقتول خانواده احتمالی ایذایی اقدامات مقابل در)

 (.83: 8269دیگران، 

ند که کپس از بزهدیدگی خانوادة مقتول، لزوم تضمین سالمت و امنیّت بزهدیده ایجاب می

 های، از بزهدیده در برابر بزهکار حمایت شود و نباید تنها بضمن ارائة خدمات درمانی و مشاوره

اخذ شکایت بزهدیده بسنده کرد، چراکه احتمال تعرّض مجدّد بزهکار به زنان و کودکان 

بزهدیده و یا به وارونه تعرّض خانوادة مقتول به خانوادة بزهکار وجود دارد. از این رو، باید 

ایی هها از خشونت و تجاوز احتمالی در امان بمانند، راهکارتدابیری اندیشیده شوند تا این خانواده

مانند بازداشت افرادی که خانوادة طرف مقابل را تهدید کرده یا اقدامی در این خصوص انجام 

 های در معرض خطر در جای مناسب. اند یا اسکان موقّت خانوادهداده
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های قتل عمدی که دالیل کافی بر وقوع قتل عمدی وجود دارند شود که در پروندهتأکید می

شوند، در جهت حمایت از خانوادة مقتول به اندازة دیة یک خواست میو منجر به صدور کیفر

مرد مسلمان از محلّ صندوق تأمین خسارات بدنی یا جزای نقدی جایگزین حبس یا اعتبارات 

های نیازمند مقتول پرداخت شود تا مدّت به خانوادهستاد دیه به عنوان وام بالعوض یا طوالنی

أمین های عمدی قابل توجّه نیستند و تأمین شود، به ویژه اینکه تعداد قتلحداقل امنیّت مالی آنها ت

 اعتبار این مساعده برای کشور چندان سخت نیست.
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 منابع 

 الف. فارسی

 ( 8269آشوری، محمّد و حدادی، ابوالقاسم« .) حقوق بنیادین بزهدیده در فرایند دادرسی

 .2مارة پاییز و زمستان، ش های کیفری،آموزه، «کیفری

 ( 8271آنسل، مارک .)حسین نجفی ابرندآبادی، ، ترجمة محمّد آشوری و علیدفاع اجتماعی

 چاپ سوّم، تهران، انتشارات دانشگاه.

 ( 8214ادارة کنترل موادّ مخدّر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متّحد .) عدالت برای

 سبیل.، ترجمة علی شایان، چاپ اوّل، تهران، انتشارات سلبزهدیدگان

 ( 8217اسکندری، عبدالکریم« .) راهکارهای حمایت از بزهدیدگان در سیاست جنایی اسالم و

 .88 شمارة معرفت، نشریّة ،«المللبین اسناد

 ( 8277توجّهی، عبدالعلی« .)نامة کارشناسی ، پایان«جایگاه بزهدیده در سیاست جنایی ایران

 ارشد، دانشگاه تربیّت مدرس.

 ( 8219توجّهی، عبدالعلی« .)های جایگاه حمایت از بزهدیدگان در اسناد و کنوانسیون

 .6 شماره، مجلة مجتمع آموزش عالی قم، «المللیبین

 ( 8217توجّهی، عبدالعلی« .)عبدالعلی توجّهی،، «دیدگانسیاست جنایی حمایت از بزه .

 .چهارم دوره ، اول سال زمستان، ،«بزهدیدگان از حمایت جنایی سیاست(. »8271)

 از جبران خسارت بزهدیده توسّط بزهکار تا جبران خسارت (. »8211آبادی، احمد )حاجی ده

 .6، شماره ، سال سوّممجلة فقه و حقوق، «توسّط دولت

 های رویکرد حمایتی نسبت به جلوه(. »8261آبادی، محمّدعلی و یوش، مهشید )حاجی ده

 . 3 شماره ، 3 دوره، ماهنامة شباک، «بزهدیدگان

 راهکارهای حمایت از شاکی در حقوق کیفری (. »8261بادامی، حشمت ) حسینی، سیّدحسن و

 ، شمارة دوّم.8، شهریور، دورة های حقوقیفصلنامة تازه، «ایران و فقه امامیّه
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 1399 زمستان، وسومسی، شماره کیفری، دوره نهم فصلنامه پژوهش حقوق

 اصل قابلیّت جبران کلّیّة خسارات(. »8263اهلل )نژاد، هدایتخادم سربخش، مهدی و سلطانی» ،

 شمارة دوازدهم.  ، سال ششم،مبانی فقهی حقوق اسالمی

 ( 8214رایجیان اصلی، مهرداد« .)مجلة حقوقی دادگستری، «بزهدیدگان و نظام عدالت جنائی، 

 . 12و 13شمارة 

 ( 8214رایجیان اصلی، مهرداد« .)ریّة نش، «شناسی حمایتی در پرتو اصول اساسی عدالتبزهدیده
 .9و  7، دورة چهار، شمارة های حقوقیپژوهش

 ( 8263زینالی، امیرحمزه و مقدّسی، محمّدباقر« .) رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزهدیده

 .1، شمارة های حقوق کیفریمجلة آموزه، «یفریدر فرایند ک

 لة مج، «شناسی و پیشگیری از بزهدیدگیبزهدیده(. »8211پور، معصومه )الستی، ساناز و حسن

 .19، شمارة دادرسی

 بررسی تحلیلی راهبردهای حمایت از بزهدیده (. »8269نژاد، لیال )عبدالهی، اسماعیل و اهرمی

 المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسالمی.، همایش بین«حقوق ایرانالمللی و در اسناد بین

 ( 8219علیزاده، فائره« .)مة نا، پایان«مسئولیّت دولت در جبران خسارت ناشی از جرائم اشخاص

 کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.

 ( 8269غالمی، حسین« .)یری از گگذاری جنایی در قبال پیششناسی سیاستدرآمدی بر آسیب

، دورة جدید، شمارة های حقوق کیفریمجلة آموزه، «تکرار بزهکاری و بزهدیدگی در ایران

8. 

  ( 8261قاضی، موسی« .) 8263حمایت از بزهدیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب» ،

 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهرود.پایان

 توازن میان حقوق متّهم و بزهدیده در قانون آیین (. »8269نیّت، مصطفی )کوشا، جعفر و پاک

 .67، شمارة یمجلة حقوقی دادگستر، «المللیدادرسی کیفری و اسناد بین

 ( 8279مرعشی شوشتری، سیّدمحمّد« .)مجلة قضایی و ، «دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم

 .8، شمارة حقوقی دادگستری
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 المللیبین اسناد و ایران حقوق در عمدی قتل غیرمستقیم بزهدیدة از حمایت

 مدار تا عدالت ترمیمیاز حقوق کیفری بزهدیده(. »8218حسین )نجفی ابرندآبادی، علی» ،

دیباچه در: مهرداد رایجیان اصلی، بزهدیده در فرایند کیفری، چاپ اوّل، تهران، انتشارات 

 خط سوّم.

 جایگاه بزهدیده در اساسنامة دیوان کیفری (. »8269اهلل و آموزگار، شهریار )منش، هیبتنژندی

 .68ة ، شمار87ترویجی قضاوت، دورة –، مجلة علمی«المللیبین

 ( 8217هاشمی، سیّدمیثم« .)تحوّالت نوین حقوق بزهدیدگان در آمریکا در پرتو قانون» ،

 ، سال سوّم، شمارة هفتم.فصلنامة مطالعات پیشگیری از جرم
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