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 40، شمارهيازدهم پژوهشي رفاه اجتماعي، سال ـفصلنامة علمي

  
  

  **هاجر آذري ، *هامحمد فرجي
  

هـا و     تفـسير . هاي تعـارض جنـسيت ناميـد        توان يكي از نماد      تجاوز به عنف را مي     :طرح مسئله 
 و پليـسي    هاي قضايي   هاي عملي نهاد    هاي ارائه شده از اين جرم در نظام تقنيني و رويه            برداشت

ديـدگي    اين گفتمان ريـشة بـزه     . گر سيطرة گفتمان جنسيتي خاص در اين حوزه است          ايران، بيان 
 و قربـاني  با بزهكار، پوشش نامناسب     قربانيكند وآشنايي قبلي      زنان را در خود آنان جستجو مي      

د در ايـن رويكـر    . دانـد    را مستمسكي براي عدم احراز عنف مي       قربانيهاي جنسي پيشين      تجربه
هـاي جنـسي و    شوند تا قرباني تهـاجم   بيشتر به عنوان شريك رابطة جنسي تلقي مي    قربانيزنان  

اي از شكايات قربانيـان ايـن جـرم در نظـام پليـسي و                 اين نگرش باعث شده است بخش عمده      
  .قضايي به رسميت شناخته نشود

 موجـود   روش انجام اين پژوهش توصيفي ـ تحليلي است؛ به منظور توصـيف وضـعيت   :روش
 قربـاني پژوهـي بـا تعـدادي از زنـان            ديدة تجاوز به عنف، بـا اسـتفاده از روش نمونـه               زنان بزه 
 77بـه عنـف در شـعبه          هاي مربوط به تجاوز     هم چنين پرونده  . هاي عميقي به عمل آمد      مصاحبه

به منظور تكميل اطالعات به دست آمده و تحليل         . دادگاه كيفري استان مورد بررسي قرار گرفت      
هاي كيفـري     هاي تحقيق با استفاده از روش مصاحبه، شيوة نگرش تعدادي از قضات دادگاه              يافته

  .هاي عمومي مورد بررسي قرار گرفت استان و دادياران دادگا
 محدوده و قلمرو مداخالت كيفري سنتي در حيطة تجاوز به عنف و عـدم رعايـت اصـل                   :يافته

ـ قربانات تضييع حقـوق     تناسب در تعيين ضمانت اجراهاي كيفري موجب        ايـن جـرم و بلكـه        اني
  نتـايج  .هاي عـدالت كيفـري را بـه دنبـال داشـته اسـت               كرد نهاد   ديدگي دومين ناشي از عمل      بزه

تـوجهي بـه شـواهد و       هاي موجود در نظام ادلة اثبات زناي توأم با عنف و اكـراه و بـي                 نارسايي
اي از مـوارد آنـان را    و درپـاره   ده   دراثبات ادعـاي خـود شـ       انيقربانداليل علمي موجب ناتواني     

  .  قرار داده است  رابطة نامشروع درمعرض 
  : نتايج

  حمايت كيفري، بزه ديدگي زنان، جرايم جنسي، تجاوز به عنف: ها كليدواژه
  28/2/88: تاريخ پذيرش       22/10/86 :تاريخ دريافت

                                                           
 شناسي، دانشگاه تربيت مدرس دكتر حقوق كيفري و جرم *

  <m-farajiha@yahoo.com>شناسي دانشگاه تربيت مدرس  دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم **

 كيفري از زنان قرباني تجاوز به عنف درحمايت
 حقوق ايران
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  مقدمه
اسانة جنسيت آنان، شدت جرم     شن  آسيب    ديدة جرم تجاوز به عنف به واسطة گونة           زنان بزه 

ها،   مندي از انواع حمايت     ترين بخش زندگي آنان شايستة بهره       ارتكابي و تعرض به محرمانه    
هـاي عـدالت كيفـري بايـد عـالوه بـر        قوانين كيفري و نهاد. به ويژه حمايت كيفري هستند 

هنـگ و   اگرچـه اخـتالف در فر     . كاركرد بازدارندگي، از نقش حمايتي نيز برخوردار باشـند        
هاي متفاوتي براي تعيـين قلمـرو         هاي حاكم بر جوامع مختلف موجب اتخاذ سياست         ارزش

  . هاي قضايي و پليسي از آن شده است جرم تجاوز به عنف و تفسير
درحقوق كيفري ايران، جرم انگاري مستقلي زير عنوان تجـاوز بـه عنـف انجـام نـشده           

به طـور كامـل مـستنبط از     بت به آناست و اعمال و رفتارهاي جنسي و واكنش كيفري نس
دهندة جرم زناي توأم با عنف و اكراه  مطالعة اجزاء و عناصر تشكيل . فقه جزايي اماميه است   

بيانگر آن است كه رويكرد تقنيني نسبت به اين جرم متناسب با تحوالت اين نوع بزهكاري                
انة حاكم بر نظام كيفري تأثير فرهنگ مرد در دوران جديد تغيير و تحول نيافته و بيشتر تحت

هاي نظـام عـدالت كيفـري در زمينـة            گيري ساختار   به عبارت ديگر فرآيند شكل    . بوده است 
هـاي فرهنگـي و و ايـدئولوژي مردانـه بـوده       جرم تجاوز به عنف عمدتاً مبتني بر برداشـت  

ها   الءعالوه بر خ  . ديده در اين فرآيند بازتابي نداشته است        ها و مالحظات زنان بزه        ودغدغه
 هاي موجود در قوانين ماهوي و شكلي، فرهنگ حاكم بر نهادهاي عدالت كيفري              و نارسايي 

ديدگي ناشي از اين جرايم جدي تلقـي          اي است كه بزه     نيز به گونه  ) پليس، دادسرا ودادگاه  (
اي مـوارد بـا       شود و در پاره      در مورد حادثه با ترديد نگريسته مي       قربانيشود، اظهارات     نمي

بدين ترتيب نه تنها آثار     . دهند   او را در مظان ارتكاب جرم قرار مي        قربانيجلوه دادن   مقصر  
ديـدگي ناشـي از عمـل         شود، بلكه موجبات بزه      ترميم نمي  قربانيسوء ناشي از اين جرم بر       

اين مقاله بر آن اسـت تـا ضـمن بررسـي و             . سازد  هاي عدالت كيفري را فراهم مي       كرد نهاد 
 تجاوز به عنف در قوانين شـكلي و         انيقربانون تدابير حمايت كيفري از      ارزيابي ابعاد گوناگ  

ها   هاي كيفري را در رسيدگي به اين پرونده         هاي قضايي و روية عملي دادگاه       ماهوي، تفسير 
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 . مورد نقد و ارزيابي قرار دهد

  
 حمايت كيفري تقنيني

ن مــاهوي و انگــاري و تعيــين ضــمانت اجــرا، در قــواني از طريــق جــرم تقنينــي حمايــت
نظــام . يابــد تبلــور مــي كيفــري هــاي  در فرآيندرســيدگيانيــقرباناز  ســازوكارهاي حمايــت

ايجـاد الـزام قـانوني بـراي         و  انيـ قربانرسميت شـناختن حقـوق        به   اصلي    منبع  گذاري  قانون
اعـم از شـكلي     (هرگونه نارسايي و ضعف در اين قوانين      . كاركنان نظام عدالت كيفري است    

هر چند اصالح قوانين و     .  را با ابهام روبه رو سازد      انيقرباناندرعايت حقوق   تو  مي) وماهوي
 به تنهايي براي رفع موانع و مشكالت فرهنگـي و           انيقربانمقررات كيفري و تقويت جايگاه      

هـاي تقنينـي را در        ماهيت مرد ساالرانة برخي جوامع كافي نيست با اين حال نقش حمايت           
گيـري از      تجاوز به عنـف و جلـو       انيقربانالت كيفري نسبت به     تغيير رفتار كاركنان نظام عد    

  .توان ناديده انگاشت  نميانيقربانتضييع حقوق 
  

   حمايت كيفري در پرتو قوانين ماهوي
 تجاوز به عنف در قوانين ماهوي از طريـق جـرم انگـاري و تعيـين                 يقربانحمايت از زنان    

  . پذير استهاي مناسب امكان ضمانت اجرا
  

  انگاري تجاوز به عنفو قلمرو جرممحدوده 
گـذار بـا توسـل بـه          قانون. هاي كيفري جرم انگاري شده است       تجاوز به عنف در همة نظام     

ابزارهاي كيفري درصدد منصرف كردن بزهكاران بالقوه از ارتكاب اين جرم و نيز حمايـت               
-ه در حوزة جـرم ك  مسئلة مهمي . است  ديدگي برآمده   پذير در برابر اين نوع بزه     از زنان آسيب  

رسد، عدم وجود تعريـف مـشخص و مـستقل از ايـن               انگاري اين عمل نقدپذير به نظر مي      
 .جرم در قوانين كيفري داخلي ومتناسب با تحوالت جرم شناختي اين جرم است
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از نظر فقهي هر گونه آميزش جنسي خارج از روابط زناشـويي هـر چنـد بـا رضـايت                    
هر گاه يكي از طرفين راضي بـه        . وجب حد قرار دارد   طرفين، ممنوع و در زمرة جرايم مست      

اين امر نبوده و ديگري وي را وادار به ارتكاب اين عمل نمايد اين ويژگـي بـراي شـخص                    
رو تجاوز به عنف در فقه، و به تبع آن در             از اين   . شود  مكرِه از كيفيات مشدده محسوب مي     

   .قوانين كيفري ايران در زمرة جرم زنا قرار گرفته است
در ) 1370مـصوب   ( قـانون حـدود، قـصاص و ديـات         63در قوانين كيفري ايران مـادة       

زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه ذاتاً بر او حرام است گرچه               «: تعريف جرم زنا آمده   
 ضـمن  82و در فصل سوم قانون مذكور در مـادة  » در دبر باشد در غير موارد وطي به شبهه  

. اي به عنف و اكراه را موجب قتل زاني اكراه كننده دانسته است            شمردن اقسام حد زنا، زن      بر
درمقايـسه بـا      تبعيـت از مـوازين فقهـي انجـام شـده اسـت              انگـاري كـه بـه     اين شيوة جـرم   

اول اين كه در نظام     . هاي حقوق تطبيقي در اين زمينه حاوي دو پيام اصلي است            آورد  دست
نه . محدودي نسبت به همسر خود دارند      تقنيني ايران، شوهران از نظر جنسي دست رسي نا        

در قوانين موضوعه و نه در قواعد فقهي مستمسكي براي اعمال محدوديت نسبت به التـذاذ    
نكتة دوم ايـن كـه تجـاوز بـه عنـف            . جنسي شوهران نسبت به همسران خود وجود ندارد       

بت مستلزم انجام دخول توسط جنس مخالف است و قانون گذار استعمال اشياء مختلف نس     
 به روابط جنسي از طريق دهان را از مصاديق زناي به عنف تلقي              قرباني و اجبار    انيقربانبه  

 در قربانيهاي روحي و رواني و فيزيكي وارد بر  اين در حالي است كه آسيب . ننموده است 
اين تأكيد بـر شـرط عـدم رابطـة زوجيـت و             . تر از تجاوز توأم با دخول نيست        اين موارد كم  
 از طريق آلت تناسلي بيـانگر در اولويـت قـرار دادن موقعيـت جـنس خـاص در                    انجام دخول 

رويكرد تاريخي به قوانين مربوط به تجاوز به عنف         . روابط ميان جنس برتر و جنس تابع است       
هاي تاريخي تجاوز به عنف زيـر مجموعـة جـرايم عليـه               حاكي از آن است كه در برخي دوره       

كب بايد غرامتـي را بـه مالـك اصـلي زنـان يعنـي       شده است و شخص مرت  اموال محسوب مي  
-قرباني يافته تحت تأثيرمطالعات    هاي عدالت كيفري توسعه     نظام. پرداخت  شوهر يا پدر وي مي    



   كيفري از زنان قرباني تجاوز به عنف در حقوق ايران حمايت 
  

 

291  

  .اند انگاري انديشيده هاي قانوني حمايتي بسياري را درحوزة جرم وكار شناسي حمايتي ساز
ــال در ايالــت پنــسيلوانيا  ــه عنــوان مث ، (Abrown, 2005)الهامــا اوك (CARSV,2003) ب

باعث تحقق ايـن  دخول ولو به مقدار بسيار كم (Atkinson, 2001)كوئينزلند وكشور انگلستان 
در مجموعة قوانين جرايم در پنسيلوانيا تجاوز به عنف به مقاربت جنـسي بـا           . شود  جرم مي 

ديكـي   اطالق گرديده و ايـن مقاربـت شـامل نز          قربانياعمال تهديد و اجبار بدون رضايت       
در . باشـد  شود و براي اثبات آن نيازي به انزال نمـي           جنسي از طريق مقعد، واژن و دهان مي       

 را در كنار عنـف و اكـراه وي،          قربانينظام حقوقي انگلستان عالوه بر اين كه عدم رضايت          
مباالتي مرد در احراز رضايت احتياطي و بي اند، بي جهت تحقق جرم تجاوز به عنف پذيرفته

  . اند يز از موجبات تحقق اين جرم دانستهزن را ن
ايي از قانون مجازات اسالمي به جرايم جنسي و باز  از اين رو اختصاص بخش جداگانه     

هـا و تعـابير از نظـر جنـسيتي خنثـي،       تعريف نمودن جرم تجاوز به عنف با استفاده از واژه   
هاي جنسي كـه طيـف       شايد بتوان از عناوين ديگري مانند تهاجم      . بسيار حائز اهميت است   

گيـرد و محـدود بـه         هاي جنسي را نسبت به تجاوز به عنف در بر مـي             تري از فعاليت    وسيع
تـر    هرچند همان طور كـه پـيش      . شود، استفاده كرد    هاي سنتي از روابط جنسي نمي       برداشت

گفته شد هرگونه اصالح در قوانين و مقـررات كيفـري حمـايتي بايـد در چـارچوب نظـام                   
هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعة ايران و با در نظر گرفتن مالحظات              حقوقي و بستر  

 جرايم جنسي به ويژه جـرم  انيقربانحمايت از   . اين گونه جرايم باشد    انيقربانهاي    و دغدغه 
هاي فرهنگي و مرد سـاالرانة        تجاوز به عنف مستلزم انجام اصالحات اساسي در زيرساخت        

هاي پليـسي     ادين حقوق كيفري و عمل كرد حمايتي نهاد       با اين حال كاركرد نم    . ايران است 
  . توان در اين مورد ناديده انگاشت و قضايي را نمي

  
  ضمانت اجراي كيفري فقدان رتبه بندي 

پـس از جـرم     .كننـد   هاي كيفري اهداف متعدد و گـاه متعارضـي را دنبـال مـي               ضمانت اجرا 
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فري در واقع تمركز خـود را بـر روي          هاي كي   گذار با تعيين نوع ضمانت اجرا       انگاري، قانون   
هاي دانـش كيفرشناسـي و    آورد دست.كند ها مشخص مي يك يا دو هدف اصلي در مجازات     

كنـد    ها به قانون گذار و مقامات قضايي كمك مـي           بررسي تجربي ميزان اثر بخشي مجازات     
را هـاي كيفـري متناسـبي         تا با توجه به نوع جرم ارتكابي و شخصيت مجرم بتواننـد پاسـخ             

يابي به هر يك از اهـداف بازدارنـدگي، اصـالح و درمـان، نـاتوان سـازي،                    دست. برگزينند
هـاي سـزاگرايي مجـازات،        ، صـرف نظـر از جنبـه       قربانيجبران و ترميم خسارات وارد بر       

شود قانون  اين تنوع باعث مي. مستلزم تنوع بخشيدن به نظام ضمانت اجراهاي كيفري است 
مورد مجرمان اتفاقي با توجه به اهميت جرم و خـسارات وارد بـر         گذار و قاضي بتوانند در      

در مقابل در   . هاي ترميمي و اصالح ودرمان ضمانت اجراها تأكيد كنند           بيشتر به جنبه   قرباني
بار و به ويژه در جرم تجاوز به عنف عـالوه بـر رويكـرد درمـاني امـروزه                    جرايم خشونت   

. هـاي سـالب آزادي اسـت        ننـده ماننـد مجـازات     هاي نـاتوان ك     بيشتر تأكيد بر ضمانت اجرا    
ها نيز پس از پايان مدت محكوميت حسب مورد تا چندين سـال               محكومان به اين مجازات   
  )1387فرجيها، .(گيرند لف قرار ميهاي مخت تحت نظارت وكنترل نهاد

هاي كيفرشناسي در زمينة مؤثرترين        قانون مجازات اسالمي بدون توجه به يافته       82مادة  
هاي كيفري نسبت به مجرمين جرايم جنسي، زناي تـوأم بـا عنـف و اكـراه را                    نت اجرا ضما

موجب قتل زاني اكراه كننده دانسته است و در صورت عدم احراز عنف مرتكب يا مرتكبان 
بيني مجازات اعـدام   پيش. شوند حسب مورد به مجازات شالق حدي يا تعزيري محكوم مي        

 ايـن جـرايم     انيـ قربانبتـوان نـوعي حمايـت كيفـري از          براي زانـي اكـراه كننـده را شـايد           
هرچند تعيين مجازات سالب حيات براي مرتكبان ايـن جـرم موجـب شـده اسـت                 .دانست

هاي كيفري در عمل اعمال اين گونه مجازات را عادالنه تلقي نكنند و مجـرم                 قضات دادگاه 
ونـده از بابـت رسـيدگي بـه         را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه كنند و با تبرئة متهم معموالً پر             

در اين مرحله است كه با عدم       . شود  ساير اتهامات احتمالي به دادگاه عمومي ارجاع داده مي        
 ممكن است در معرض اتهـام رابطـة نامـشروع قـرار             قربانياحراز عنف در محاكم مافوق،      
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نبال داشته  را به د   انيقرباناز اين رو اين تدبير به ظاهر حمايتي در عمل تضييع حقوق             . گيرد
هاي كيفري در جرم تجـاوز   اجرا در واقع هزينة عدم رعايت اصول استفاده از ضمانت     . است

چنان چه قانون گذار ايران ضمن ايجاد هم زيـستي  .  گذاشته است  انيقربانبه عنف بر عهدة     
بندي شدت جرم تجـاوز بـه عنـف بـه تناسـب از        هاي شرعي و عرفي با رتبه       ميان مجازات 

كـرد قـضات      هاي ميان مدت و بلند مدت اسـتفاده مـي           پذير مانند حبس  رجههاي د   مجازات
هاي مرتبط به اين جرم و متناسـب          محاكم تمايل بيشتري براي به رسميت شناختن شكايت       

بـدين ترتيـب    . دادنـد    از خود نـشان مـي      قربانيهاي قضايي با جرم، مجرم و       كردن مجازات 
هاي قـانوني پيـدا نمـوده و          تفاده از خالء  تري براي سوء اس     مجرمان جرايم جنسي مجال كم    

  .آمد  به عمل ميانيقربانحمايت كيفري مؤثرتري از 
بيني ساز و     هاي نظام ضمانت اجراي جرم تجاوز به عنف عدم پيش           يكي ديگر ازضعف  

حمايت مـالي از    .  اين جرم و حمايت مالي از آنان است        انيقربانكارهاي جبران خسارت از     
هاي درماني، حمـل و نقـل، از دسـت دادن             ف از يك سو شامل هزينه      تجاوز به عن   انيقربان

هـاي متعـدد جـسمي، روحـي و           دادرسي و از طرف ديگر آسيب       دستمزد، بيكاري و هزينة     
 از رهگذر   قربانيجبران خسارات وارد بر     . شود   را شامل مي   قربانيرواني و معنوي وارد به      

. پذير است پرداخت غرامت دولتي امكان   اجبار مجرم به پرداخت خسارت وارده يا از طريق          
 قربـاني تواند موجب احساس مسئوليت مجرم نسبت بـه           جبران خسارت از سوي مجرم مي     

هاي وارده،    در سياست جنايي تقنيني ايران، استفاده از منابع مالي دولتي براي خسارت           . شود
مـوارد امكـان    هرچند در برخـي     ) 1386بازيار،  .(بيني نشده است    جز در موارد محدود پيش    

 اين جرم بر اساس قوانين مختلف وجود دارد ولي بـه علـت عـدم                انيقربانجبران خسارت   
هـاي بودجـة      وجود مقررات مستقل و جامع در مورد اين جرايم و عدم اختـصاص رديـف              

تـر در احكـام       ها، چگونگي جبران دولتي خسارات وارده كـم         خاص جهت اين گونه هزينه    
  . شود بيني مي صادره پيش
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گر آن اسـت كـه صـدمات          مروري بر قوانين كيفري مربوط به جرم تجاوز به عنف بيان          
در واقـع آن  .  به طور كامل به رسميت شناخته نشده اسـت انيقربانو رواني وارد بر   جسمي  

. ديدگي اين جـرايم اسـت       چه در وضع قوانين كيفري اهميت دارد، درك تجربة زنان از بزه           
م دادرسي از درك تجربة زنان در تجاوز جنسي عاجز باشـد،            زماني كه حقوق كيفري و نظا     

واكـنش كيفـري   . نتيجه خواهـد بـود      هاي ناشي از جرم بي      هرگونه تالش براي ترميم آسيب    
در . هاي ترميمي باشـد  نسبت به اين جرايم عالوه بر وصف بازدارندگي، بايد واجد رويكرد         

ق ايران شـاهد تقابـل و رويـارويي         حالي كه با اعمال مجازات اعدام براي مجرمان در حقو         
در نظـام عـدالت كيفـري رسـمي، چهـرة           . باشـيم   و عدالت كيفري مي     ميان عدالت ترميمي    

. شـوند    نيز از اين مـاجرا دور نگـه داشـته مـي            انيقربانگردد و     متجاوزين مكدر و منفور مي    
ن طـرفين   انعطاف ناپذير مانند اعدام، فرصت چنداني بـراي ارتبـاط ميـا             هاي  اعمال مجازات 
گذار از قواعد ناظر بر تشديد        عالوه بر اين عدم استفادة مناسب قانون      . نمايد  دعوا ايجاد نمي  

و تخفيف مجازات و فاصله و شكاف ميان مجازات زناي سـاده و زنـاي بـه عنـف امكـان                     
بـه عبـارتي   . نمايـد  ايجاد تناسب ميان واكنش كيفري و جرم ارتكابي را از قاضي سلب مـي         

يكسان باشد، امكـان    ) ولي باعمل اجرايي واحد   ( براي موارد شديد و خفيف       وقتي مجازات 
هاي عـدالت كيفـري بـا تفكيـك           نظام. ارائة واكنش شديد در مقابل اعمال شديدتر ميسر نيست        

شـود؛ و    باردار مـي قرباني و مرتكب زياد است؛ مواردي كه   قربانيميان مواردي كه فاصلة سني      
هـاي وارده     ولي شدت آسـيب   (ري غير از آلت تناسلي واقع ميشود        نيز مواردي كه دخول با ابزا     

هاي كيفـري و مـدني        ، پاسخ )شود  بسيار بيشتر از مواردي است كه جرم با آلت تناسلي واقع مي           
به عنوان نمونه در ايالت فلوريداي آمريكا مواردي ازتجـاوز كـه            . اند  تري را اتخاذ كرده     متناسب

مرتكب مـسئول كليـة     شودبه طور جداگانه جرم انگاري شده و          مي قربانيمنجر به باردار شدن     
گيـري از    بهـره Broniti, 1996).(شـناخته شـده اسـت   .... هاي زايمان، بستري شدن و هزينه

تواند تا حدودي     هاي ترميمي مي    هاي حقوقي در اتخاذ اين نوع رويكرد        تجربيات ديگر نظام  
  .ؤثر باشد مانيقربانها و صدمات وارده بر  بر التيام آسيب
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 حمايت كيفري در پرتو قوانين شكلي

انگـاري و       ، اقدام بـه جـرم     قربانياگر قوانين ماهوي براي حفظ نظم اجتماعي و حمايت از           
 را قربـاني نمايند، قوانين شـكلي مـسير احقـاق حقـوق         اجرا براي جرايم مي     تعيين ضمانت   

هـاي    اتي براي ساز و كارها و رويه      كنندة قوانين و مقرر     قوانين شكلي، تنظيم    . كنند    تعيين مي 
 به عـدالت    انيقربانرسي  اصوالً تسهيل اقامة دعوا و دست     . باشند    نهادهاي عدالت كيفري مي   

جهت احقاق حقوق، از جمله نيازهاي عمدة آنان است و اين قوانين شكلي هستند كه روند 
  .دكنن  رسيدگي به جرم از اقامة دعوا گرفته تا اجراي حكم را تسهيل مي

  
   هاي ادلة اثبات ها و نارسايي قابليت

 براي احقاق حـق خـود       قربانيترين مسيري است كه       ترين و اصلي    ادلة اثبات يك جرم مهم    
در نظام حقوقي اسالم، ادلة اثبات دعوا اعـم از حقـوقي و كيفـري،               . بايد آن را سپري نمايد    

دله بـراي اثبـات كليـة دعـاوي     هر چند اين ا . اقرار، شهادت و علم قاضي      : اصوالً عبارتند از  
حقوقي و جزايي عموميت دارد و اختصاص به جرايم خاص مانند زناي به عنف نـدارد بـا                  

هـاي سـنتي از آن        ها و تفسير    اين حال منحصر ماندن ادلة اثبات در اين سه مورد و برداشت           
  . ه استبيانگر آن است كه هدف شارع اصوالً پوشيده ماندن اين جرايم و عدم اثبات آن بود

پوشي در اسالم مربـوط بـه          آن چه در نقد اين ادله قابل ذكر است، اين كه سياست بزه            
.  مشخـصي دارد يقربـان روابط جنسي مبتني بر رضايت است نه جرم تجاوز بـه عنـف كـه           

  نمايد و به آن جنبـة خـصوصي   الهي خارج مي حق  را از جنبة    در اين جرم، آن    قربانيوجود  
از سوي ديگر،   . نمايد  قضايي را ملزم به كشف حقيقت مي        ئله دستگاه   بخشد و همين مس     مي

تأكيد بر ادلة سنتي اثبات دعاوي مربوط به تجـاوز بـه عنـف مـشكالت بـسياري را بـراي                     
 مجبور به ارائة داليلي اسـت كـه در          قربانيدر اين نظام ادله،     .  به همراه داشته است    انيقربان

 قربـاني فقدان ارائة اين ادله پس از تأكيـد         .  وجود ندارد  عمل امكان ارائة آن در بيشتر موارد      
به وجود رابطة جنسي ميان وي و متهم او را در مظان ارتكاب جرايمي نظير رابطة نامشروع         
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 از طـرح شـكايت در مراجـع         انيـ قرباناست بـسياري از       همين امر باعث شده   . دهد  قرار مي 
  .نظر كنند رسمي صرف 

توانند بـا در نظـر گـرفتن     قضات مي. اضي بسيار مهم استدر ميان اين ادله نقش علم ق 
جنبة خصوصي اين جرم تالش خود را براي كـشف حقيقـت بـه كارگيرنـد يـا در جهـت                     

به عنوان مثال همان طور كه براي اثبات جرم از . استفادة بهينه از ساير ادله به آن استناد كنند     
بـه علـم خـود عمـل نمايـد، در           تواند در صورت احراز خـالف آن          طريق اقرار، قاضي مي   

صورت احراز بطالن انكار پس از اقرار نيز به علـم خـود عمـل كـرده و موجبـات تـضييع                      
بازنگري در ادلة اثبات دعاوي كيفري و اعتبار بخـشيدن بـه            .  را فراهم نسازد   قربانيحقوق  

هاي كارشناسان در خصوص اين جرم بـه مـوازات تنـوع بخـشيدن بـه                  ادلة علمي و نظريه   
 در اثبـات ادعـاي خـود        انيـ قربانهاي كيفري سهم مهمي در كاهش مشكالت          نت اجرا ضما

  .خواهد داشت
  

  هاي كيفري استان  به عدالت در دادگاهانيقربانموانع دست رسي 
رسد هدف قانون گذار از تشكيل دادگاه كيفري استان وتعيـين صـالحيت آن در               به نظر مي  

يجاد واحد قـضايي ويـژه جلـوگيري از اشـاعة           رسيدگي به جرم تجاوز به عنف عالوه بر ا        
بـر  .  و متهمين بـوده اسـت      انيقربانهاي احتمالي و حفظ آبرو وحيثيت         استفاده  فحشاء، سوء 

اساس همين تفكر قانون گذار در قانون آئين دادرسي كيفري، پلـيس و دادسـرا را از انجـام        
اي در عمـل      ذ چنين رويه  اتخا. هرگونه تحقيق و تعقيب كيفري در اين زمينه منع كرده است          

علـي رغـم    .  وفرآيند كشف حقيقت قرار داده اسـت       انيقربانروي    مشكالت فراواني را پيش   
اين كه تشكيل يك نهاد تخصصي براي رسيدگي به اين جرايم بسيار ضروري و مفيد است                
ولي منع كردن دادسرا از تحقيق در اين جرايم و يا فقدان مرجع تحقيق مـستقل از دادگـاه،                   

دقتـي در صـدور   ها را در محاكم به دنبال دارد منجـر بـه بـي              وه بر اين كه تراكم پرونده     عال
فقدان انسجام در سير رسـيدگي      . شود  حكم و يا ارجاعات مكرر به مراجع قضايي ديگر مي         
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و عدم انجام تحقيقـات مقـدماتي در        ) به دليل وجود سيستم تعدد قاضي     (به شكايت شاكي    
اسـتفاده    ت، موجب گرديده تا غالب متهمين از اين وضعيت سوء         دادسرا و تنظيم كيفرخواس   

  ) 1386مظهري، ( .كرده و به آساني موفق به تحصيل برائت شوند
هاي كيفري استان، باعث شده است در صورت وقـوع            نكتة ديگر اين كه تشكيل دادگاه     

ايـن  . جرم در شهرستان شاكي مجبور شود براي طرح شكايت به مركز استان مراجعه نمايد             
 و حتي در برخي موارد منجر به انصراف وي از           قربانيهاي مالي     مسئله باعث افزايش هزينه   

ضمن اين كه رسيدگي دادگاه مركز استان به اين جرايم در بسياري از مـوارد               . شكايت شود 
 و از بين رفـتن ادلـة مـورد        قربانيبه علت بعد مسافت باعث التيام آثار و جراحات وارد بر            

شود و همين امر ضرورت رسيدگي دادگاهي در محل وقوع جرم را ايجـاب                گاه مي نياز داد 
  . نمايد مي

با توجه به اين كه اين مسئله باعـث ايجـاد مـشكالتي بـراي مـتهم و دسـتگاه قـضايي                      
 صـادره از سـوي رئـيس        21/1/84 مورخ   525/84/1اي به شماره      گرديده بود، طي بخشنامه   

 به نفع حفظ حقوق متهم، جلوگيري از اشاعة منكرات و قوة قضائيه، اين مشكل براي مدتي     
بر اساس ايـن بخـشنامه مقـرر        . حفظ حيثيت مرتكبان احتمالي اين جرايم، بر طرف گرديد        

 سال دادگاه يك استان در شهر محل وقوع جرم، تشكيل شود و بـدين               3گرديد براي مدت    
 ارشـد هـر شهرسـتان     نفر از قـضات 3هاي كافي  جهت رؤساي دادگستري استان با بررسي     

را كه از حيث سن، تجربه و تأهل براي عضويت دادگاه كيفري اسـتان              ) غير از مركز استان   (
مناسب باشند به عنوان رئيس و مستشاران موقت، انتخـاب و معرفـي نماينـد تـا بـا حفـظ                     
سمت، ابالغ قضايي آنان صادر گردد و هر بار كه الزم باشد با حـضور دادسـتان محـل يـا                     

.  وي، بر اساس موازين به موارد مطروح رسيدگي نموده و رأي مقتضي صادر نمايند         نمايندة
همان طور كه مالحظه گرديده صدور اين بخشنامه جهت حفظ حقوق متهم است نه حقوق 

آن چه كه از اين     .  را هم برطرف نموده است     قرباني ولي به هر حال تا حدي مشكل         قرباني
كه دستگاه قضايي نيز به طور ضمني تبعات وآثار ناشي          شود، اين است      بخشنامه مستفاد مي  
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  .از حذف دادسرا را در اين جرايم درك كرده است
 با آن مواجه هستند ارجاعات مكرر مقامـات قـضايي بـه             انيقربانكه    مشكل مهم ديگري  

شـود، در    مـي قربـاني  اين ارجاعات مكرر ضمن اين كـه باعـث سـردرگمي    . يكديگر است 
آيد كه    به عنوان مثال مواقعي پيش مي     . هاي حقوقي ايجاد خواهد كرد      يبرخي موارد پيچيدگ  

نيز خـود را صـالح بـه          دادگاه كيفري استان از خود سلب صالحيت نموده و دادگاه عمومي          
 قـانون آئـين   3شود اين است كـه بـا توجـه بـه مـادة                سئوالي كه مطرح مي   . رسيدگي نداند 
ور مـدني، آيـا دسـتورات و تـصميمات دادگـاه            و انقالب در ام     هاي عمومي     دادرسي دادگاه 

  جزايي الزم االتباع است يا خير؟  هاي عمومي كيفري استان براي دادگاه
رسد كه فلسفة وجودي دادگاه كيفري استان، انتخاب مرجعي بوده اسـت كـه        به نظر مي  

به طور ويژه و اختصاصي به اين جرايم رسيدگي كند و لذا اين دادگـاه در خـصوص ايـن                    
نمايد كه در صورت تعارض صالحيت ايـن           به عنوان دادگاه تخصصي بدوي عمل مي       جرم

كه البتـه در ايـن مـورد        .دو نهاد، ديوان عالي كشور صالح به رسيدگي به اختالف آنان است           
 در خـصوص اخـتالف      687 به شـمارة     5/2/1385اي است كه در تاريخ        رأي وحدت رويه  

و دادگاه كيفـري    ) دگي كنندة اختصاصي بدوي   به عنوان مرجع رسي   (صالحيت دادگاه اطفال  
و طبـق رأي صـادره، مرجـع        . مطرح گرديد ) مرجع رسيدگي كنندة بدوي تخصصي    ( استان

رسد از مالك اين  به نظر مي. رسيدگي كننده به اين اختالف ديوان عالي كشور تعيين گرديد        
و   ادگاه عمومي   رأي بتوان در خصوص مسئلة فوق الذكر استفاده نمود وحل اختالف ميان د            

  . دادگاه كيفري استان را به ديوان عالي كشور ارجاع داد
 قاضي مـرد    5كه در پايان اين مبحث بايد به آن اشاره نمود، رسيدگي              نكتة بسيار مهمي  

 عدم وجـود و حـضور يـك زن در رسـيدگي             انيقربانشكايت عمدة   . هاست  به اين پرونده  
 از  انيـ قربانشود بسياري از      ين جرم باعث مي   شرم و حيا و خجالت ناشي از ا       . كيفري است 

از آن جا كه قاضي براي احراز تجاوز ناچـار بـه طـرح سـئواالت            . بيان حقايق امتناع ورزند   
 از پاسخ به ايـن سـئواالت احـساس خجالـت و             انيقربانبسيار خصوصي و محرمانه است،      
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هـاي ويـژة    جلـوه حضور زنان در اين مرحله از رسـيدگي يكـي ديگـر از            . نمايند  تحقير مي 
  . هاست رسيدگي به اين پرونده

  
   در برابر تهديدقربانيحمايت از 

 در طول رسيدگي از جمله وظايف دستگاه عدالت كيفري محـسوب            قربانيتوجه به امنيت    
هـاي     نبايد در كنار آثار ناشي از جرم، با ترس از تهديدها يا انتقـام جـويي                انيقربان. شود    مي

 در اين مرحله تدابير     قربانيهاي مختلف حقوقي براي حفظ امنيت         منظا. متهم مواجه گردند  
بـه محـض شـروع      «فرانسه مقرري دارد    . د.آ. ق 273اند براي نمونه، مادة       گوناگون انديشيده 

جلسه، متهم تحت كنترل نظارت قضايي قـرار گيـرد تـا عـالوه بـر تـضمين حـضور او در            
  ». و شهود نيز كاهش يابدانيقربانجلسات فشار بر 

   در جلـسات دادرسـي     قربـاني در حقوق ايران اصوالً تمهيدي بـراي حفـظ امنيـت زن             
 نشده است، در نتيجه هر دو مجبورند در يك راهـرو و نزديـك يكـديگر انتظـار                    انديشيده

 يا گواهان او    قربانيدر واقع تا آن جا كه ممكن است بايد از رويارويي            . رسيدگي را بشكند  
در غيـر ايـن صـورت هنگـام رويـارويي بايـد از              . جلوگيري كرد با متهم در فرآيند كيفري      

 نه تنها بايـد در جهـت جلـوگيري از           انيقربانتأمين امنيت   .  حفاظت و مراقبت كرد    انيقربان
هـاي بزهكـار      ورود آسيب احتمالي باشد، بلكه بايد بـراي پيـشگيري از تهديـدها و انتقـام               

اي از تجـاوزات بـه وسـيلة          بخش عمـده  با توجه به اين كه      . اقدامات مقتضي به عمل آورد    
پذيرد، حفظ امنيت وي در اين خـصوص از اهميـت دو               صورت مي  قربانيآشنايان و اقوام    

 و مرتكب و حتي محـل زنـدگي مـشترك آنـان در              قربانيآشنايي  . چنداني برخوردار است  
 بـر اسـاس نتـايج حاصـل از    . دهد  را در معرض تهديد بيشتري قرار مي   قربانيبرخي موارد   

مطالعات ميداني انجام شده در اين پژوهش، در خصوص رويه و نحوة عمـل كـرد دادگـاه                  
 به صـورت توأمـان در يـك         قربانيكيفري استان، بازجويي و جلسات تحقيق از متهمين و          

هـا   به احضار هم زمان آن رسد كه لزومي در اين صورت به نظر مي  . گيرد  دادگاه صورت نمي  
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 را در سـاعت ديگـر       قربـاني متهم را در يك ساعت خـاص و         توان    مي. وجود نداشته باشد  
گيرند ولي    در بسياري از كشورها اتاق انتظار جداگانه براي طرفين در نظر مي           . دعوت نمود 

رسد بهترين راه، همـان       در كشور ما با توجه به عدم امكان طراحي چنين فضايي به نظر مي             
نظر قرار گيـرد       بايد در حوزة قضايي مد     انيقرببنابراين نه تنها امنيت     . احضار جداگانه باشد  

تهديد يا  «گذار فرانسه   انگاري نيز بايد لحاظ گردد، به عنوان مثال، قانون          بلكه در حوزة جرم   
هـاي عليـه      ، را يكـي از جـرم      » براي وادار كردن او به پس گرفتن شـكايت         قربانيترساندن  

 بتواند با آرامش و امنيت كافي يقربانعدالت قضايي انگاشته است تا از رهگذر آن شاكي يا          
  .به احقاق حق خود و اجراي عدالت بپردازد

  
   جرايم جنسييقربانزنان  حمايت نهادهاي عدالت كيفري از
 جـرم جنـسي   يقربـان درحمايت كيفري از زنـان    نهادهاي عدالت كيفري نقش بسيار مهمي

اگـر ايـن نهادهـا از ارائـة         هر اندازه هم كه قوانين كيفري به خوبي وضع شـده باشـند،              . دارند
هاي مربوطه را به خوبي اجرا ننماينـد، همچنـان            حمايت دريغ نمايند و قوانين و دستور العمل       

در ايـن قـسمت از مقالـه تـالش شـده            .  به عمل نيامده است    انيقربانحمايت كيفري كاملي از     
لة اعالم جـرم     اين جرايم، از مرح    يقرباناست عملكرد نظام عدالت كيفري در حمايت از زنان          

داده و به تناسـب نيـز       به پليس گرفته تا صدور حكم و اجراي آن را مورد ارزيابي و نقد قرار                
  . هاي از ديگر كشورها استفاده نماييم هاي تطبيقي و آوردن نمونه از بررسي

  
 حمايت پليسي از زنان بزه ديدة جرم جنسي 

زيـرا در ايـن     .  بسيار مهم اسـت     جرم تجاوز به عنف    يقرباننقش پليس در حمايت از زنان       
 تركيـب شـده و    قربانيها خشونت ناشي از رفتار بزهكار با سوء استفادة جنسي از زن               جرم

 را دو چنـدان     قربـاني سازد و تهديد واقع شده عليـه            موجبات تحقق جرم فوق را فراهم مي      
هـاي كيفـري    هاي جرم زنا و لواط پس از طرح شكايت مستقيماً به دادگـاه              پرونده .سازد  مي
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ها را به منظور انجـام        شوند و سپس دادگاه كيفري استان مجدداًً پرونده           استان ارجاع داده مي   
ايـن  . گردانـد  تحقيقات با تعيين نوع تحقيقاتي كه بايد انجام شود بـه ايـن مراجـع بـاز مـي                  

منيـت   و يا توسط دايرة ا     8 و   5تحقيقات در استان تهران معموالً توسط ادارة آگاهي، پايگاه          
به هر حال با توجه به اين كه مراكـز پلـيس و كالنتـري اولـين                 . شود    تهران بزرگ انجام مي   

 قربـاني كننـد، برخـوردي كـه بـا           ها تماس برقرار مـي       با آن  انيقربانهستند كه     مركز رسمي   
 از ايـن نهـاد      انيقربانمندي    تواند در بهبود طوالني مدت آنان و افزايش رضايت          شود، مي   مي

  .راواني داشته باشداهميت ف
 است به نحوي قربانيترين وظايف پليس، برخورد مناسب و سنجيده با زن  يكي از مهم

ديده بايد همـراه      برخورد پليس با بزه     . گوي شرايط روحي و رواني ويژه وي باشد         كه پاسخ 
 . و تـأثير جـرم بـر وي، صـورت گيـرد     قربانيدردي به معناي درك دقيق احساسات  با هم

(PCAR, 2002)  و جدي برخورد كردن با شكايت وي ضمن رعايت شأن قربانيباوركردن 
 را بـه همـراه داشـته باشـد، حتـي اگـر مـتهم                قربانيتواند رضايت     و كرامت انساني او، مي    

هاي    طي مصاحبه  (NSW.VAWSU,2005).دستگير نشود و يا امكان رسيدگي فراهم نگردد       
، طـرح سـئواالت     قربـاني  نگرفتن شـكايت      مشخص گرديد كه جدي    انيقربانانجام شده با    

نابجا و ناشي از كنجكاوي، اسـتفادة قـضات از عبـارات نامناسـب نـسبت بـه زن ازجملـه                     
فقـدان حـساسيت بـين مـأمورين        . ترين مواردي است كه شديداً مورد انتقاد آنان است          مهم

 بـسياري از     اين جـرايم، در    انيقربانآميز به   هاي جنسي و نگاه ترديد      ده به جرم  رسيدگي كنن 
هاي ناشايست از جدي      هاي ناشايست گرديده است و اين برخورد        موارد موجب بروز رفتار   

 شروع تا مقصر قلمداد كردن و در مظان اتهام قرار دادن وي             قربانيهاي    تلقي نكردن حرف  
  . يابد نيز ادامه مي

دن وظيفة مهم ديگري كه در اين مرحله بر عهدة پليس است، تشخيص و بـرآورده كـر                
 به ايـن    انيقربان  اي و ارجاع    عدم تامين خدمات درماني و مشاوره     .  است قربانينيازهاي زن   

مراكز جهت درمان جراحات وارده بـه جـسم ايـشان و همچنـين عـدم ارجـاع بـه مراكـز                      
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هاي وارده به روح و روان آنان، حفظ امنيـت            اي و روان درماني جهت درمان آسيب        مشاوره
آوري و حفظ ادلة مورد نياز رسيدگي ـ جهت  انه و نيز عدم جمع، توقف عمل مجرمقرباني

پيش بيني ميزان خسارات وارده بر بزه ديده و جبران خـسارت از وي ـ از جملـه مـواردي     
 را  انيـ قرباناست كه در نهاد پليس مورد غفلت واقع شده است و زمينه ساز تضييع حقـوق                 

  .فراهم ساخته است
 جرم جنـسي  يقربان نيز موضوع حمايت پليس از زنان  در بستر مطالعات حقوق تطبيقي    

 كاركرد اصـلي در ارتبـاط       3به عنوان مثال، ادارة پليس در كوئينزلند      . بارها مطرح شده است   
 تحقيق و رسيدگي به شـكايات       -2 حمايت و حفاظت از شاكيان       -1با جرايم جنسي دارد؛     

در . و بازجويي از مجرمين    تعيين هويت، دستگيري     -3و تعيين نوع جرم جنسي واقع شده        
هـا و      جرم جنـسي، وكيـل مـدافع       انيقربانايالت پنسيلوانيا مجريان قانون، مراكز حمايت از        

ــه تجــاوز جنــسي    ــراي پاســخ ب متخصــصان پزشــكي يــك نظــام هماهنــگ و منــسجم ب
هاي مركـزي اسـتاني پلـيس و در بخـش              در ژاپن در همة اداره     (PCAR,ibid).دادند  تشكيل

، يك بخـش ويـژة   (Hokkaido)  اين پليس در هوكايدو دارة مركزي منطقةتحقيقات چهار ا
براي انجام تحقيقات دربارة جرم جنسي،      . تحقيقات مربوط به جرم جنسي ايجاد شده است       

استخدام، آموزش و   . شود    اند، گمارده مي    مأموران پليس زني كه به طور خاص آموزش ديده        
هاي نظام عدالت كيفـري در        تواند يكي از راهكار     استفادة روز افزون از نيروي پليس زن مي       

ديـدگي نـزد     همـواره از بـازگويي بـزه       قربانيزنان  .  باشد انيقربانخصوص رفتار شايسته با     
ها حـضور يـك افـسر زن در كليـة             در بسياري از كشور   . اندپليس مرد ابراز نارضايتي كرده    

نتـري جهـت فـراهم كـردن      كال500در برزيـل بـيش از      . شده است   مراحل رسيدگي الزامي  
 خشونت خانگي و تجاوز جنسي ايجاد شده كه تخصـصي بـوده و              انيقربانتسهيالت براي   
هاـ از جملـه مـأموران    دهند همة كاركنان اين كالنتري  ها را زنان تشكيل مي همة كاركنان آن  

ر امـروزه مراكـز پلـيس د   . دهنـد    پليس، مددكاران اجتماعي و وكيالن ـ را زنان تشكيل مـي  
هاي آسيايي به منظور ارائة پاسخي مناسـب بـه جـرايم             آمريكاي التين و در برخي از كشور      
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،  كنترل مواد مخدر و پيشگيري از جرم سازمان ملـل متحـد          ةادار.(اند  عليه زنان تأسيس شده   
1384(  

 در خصوص روند رسيدگي، ميزان خسارت، عواقـب احتمـالي           قربانياطالع رساني به    
ترين خدماتي است كه بايد      آوري ادله نيز از جملة مهم     ي ايمني و جمع   ها  طرح دعوا، توصيه  

بـر اسـاس مطالعـات ميـداني انجـام شـده بـا        . توسط ادارة پليس و كالنتري صورت پذيرد  
 بسياري از آنان دربارة وظيفة پليس و نقش اين نهاد در احراز حق آنان اطالع كافي                 انيقربان

زشكان، مشاوران و كاركنان نظـام عـدالت كيفـري بايـد            افسران پليس، پ  . در اختيار نداشتند  
اطـالع  .  قـرار دهنـد   انيـ قربانهايـشان در اختيـار        اطالعات جامعي در مورد وظايف و نقش      

اي از    عـده . اي برخوردار اسـت     رساني درخصوص ادلة مورد نياز دادگاه نيز از اهميت ويژه         
 براي دادگـاه الزم اسـت و ايـن كـه            اي  دانستند چه ادله     در مورد اين مسئله كه نمي      انيقربان

بينـي نهـاد    پـيش . برخي از ادله به دليل ناآگاهي آنان از بين رفته اسـت، گاليـه منـد بودنـد           
مشاوره يا نهادي كه قبل از شروع رسيدگي، شكات به آن جا مراجعه كنند و كلية اطالعات                 

المللـي    بـين بر اسـاس سياسـت مقـرر انجمـن    . الزم را به دست آورند بسيار سودمند است   
 جرايم جنايي   انيقربان و همچنين قانون     1983 در سال    قربانيرئيسان پليس در مورد حقوق      

رفتار منـصفانة همـراه     :  دراين موارد انكارپذير است    انيقربان در استراليا، حق     1995مصوب  
پـذيري    با حفظ كرامت فرد، آزاد بودن از تهديد، امكان دست رسي به عدالت و دست رس               

لي و خدمات اجتماعي، وجود يك فضاي امـن و محرمانـة تـوأم بـا حفـظ حـريم       كمك ما 
رسـاني بـه      خصوصي آنان، حق جبران خسارت، تسريع در رسـيدگي بـه پرونـده و اطـالع               

 در برابر خشونت و تهديـد و توجـه بـه            قرباني از روند پيشرفت پرونده، حمايت از        قرباني
 زن در هـر     پليس زن، يا بازپرس يا قاضـي       ، حق مواجهه و مصاحبه با يك افسر       قربانيرفاه  

  ...مرحله از رسيدگي و 
 نه به عنوان يك مرجع دلـسوز و هـم درد بلكـه بـه              قربانيدر كشورما پليس از ديدگاه      

ممنوعيـت  . عنوان نهادي است كه براي احقاق حق خود مجبور است از اين نهاد گذر كنـد               
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 كه تحقيقات پليـسي تنهـا بـه مـوارد           پليس از تحقيق در اين جرايم منجر به اين شده است          
هاي خود    ارجاع شده از سوي دادگاه كيفري استان محدودگردد و پليس نتواند از همة ابزار             

ها در دادگاه كيفـري اسـتان         ضمن اين كه تراكم پرونده    . جهت احراز حقيقت استفاده نمايد    
ه شده از طـرفين و نيـز        ها قضات با استناد به ادلة ارائ        گردد در بسياري از پرونده      موجب مي 

 قربانيتواند مسير احقاق حق       بازجويي از آنان مبادرت به صدور حكم نمايند و اين امر مي           
  .را با مشكل مواجه نمايد و حتي موجبات مجازات وي را فراهم سازد

  
 كرد مراجع قضايي در حمايت از بزه ديدگان جرائم جنسيعمل

ك، .د. قـانون اصـالح مـوادي از قـانون آ          3 مـادة    در نظام قضايي ايران، با توجه بـه تبـصرة         
هاي زنا و لواط مـستقيماً بـه دادگـاه كيفـري اسـتان ارجـاع داده              هاي مربوط به جرم     پرونده

شود و اين دادگاه به عنوان مرجعي واحد، وظيفه تحقيق، رسيدگي و صدور حكـم ايـن                   مي
 با هم برعهده داشـته باشـد   اين كه نهادي واحد همة اين وظايف را     . جرايم را به عهده دارد    
لذا در اين مبحث تالش شـده اسـت، براسـاس مطالعـات ميـداني               . جداگانه قابل نقد است   
 را در اين مراحـل مـورد بررسـي وتحليـل قـرار دهـيم زيـرا        انيقربانانجام شده، مشكالت    

  .نمايد   در شفاف نمودن مسير حمايت از آنان كمك ميانيقربانشناسايي مشكالت 
 

  يي از احراز عنف و تبرئة محوري در صدور احكام كيفريطفرة قضا
خـورد     در اين مرحله به چشم مي      قربانيآن چه كه در بدو امر در خصوص مشكالت زنان           

دانيم صالحيت دادگاه كيفري اسـتان درخـصوص          طوركه مي   همان. بحث احراز عنف است   
 بـه عنـف بـا مجـازات         باشد، بنابراين رسيدگي به زناي        زناهاي مستوجب اعدام و رجم مي     

  . اعدام منوط به اثبات عنف بودن زنا است
سئوال قابل توجه اين است كـه در عمـل محـاكم بـراي احـراز عنـف و اكـراه از چـه                        

  كنند؟ ابزارهايي استفاده مي
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هايي است كه محاكم جهت احـراز عنـف           ترين ابزار   گواهي پزشكي قانوني يكي از مهم     
كه پزشكي قانوني به عاليم ضرب و جرح در بدن مجني             تيدر صور . نمايند  به آن استناد مي   

در حـالي كـه در بـسياري مـوارد،        . پـذيرد   عليه صراحتي نداشته باشد، دادگاه عنف را نمـي        
شود، بدون اين كـه از        ها تهديد مي     به مسائلي نظير كشتن، ضرب و جرح و امثال آن          قرباني

 ولي در اين موارد دادگاه از پـذيرش         اي وارد آمده باشد     و فيزيكي به وي ضربه      نظر جسمي   
 تنهـا ابـزاري     قربـاني  توان گفت وضعيت جـسمي      در واقع مي  . ورزد  زناي به عنف امتناع مي    

باشد و عدم وجود ادلة الزم براي          مي قربانيبراي احراز عنف بودن عمل و يا عدم رضايت          
 به دليـل    ربانيقدر صورتي كه    . گيرد   قرار مي  قربانياثبات عنف ممكن است مالك رضايت       

رسـيدگي دادگـاه مركـز      (كننـده   ناآگاهي ويا مشكالت ناشي از صالحيت دادگـاه رسـيدگي         
سريعاً به پزشكي قانوني مراجعه نكرده باشد فرهنگ قضايي حاكم بر دادگـاه، طبـق               ) استان

 تلقـي كـرده و   قربـاني اصل پذيرفته شدة البينه علي المدعي، اين مسئله را مشكل شخـصي      
  . شود  متهم فراهم ميموجبات برائت

. باشـد  بازجويي از متهم و بزه ديده يكي ديگر از مستندات دادگاه در صدور حكـم مـي             
شـيوة  .  نقش بـسيار اساسـي دارد      انيقربان در حمايت از     قربانينحوة بازجويي و پرسش از      

حتي اين كه چه تصميمي   و تصوري كه راجع به وي دارند وقربانيرفتار قضات محاكم با 
. شود بازتاب خواهد داشـت      ورد پرونده خواهند گرفت در نوع سئواالتي كه مطرح مي         در م 

بر اساس مطالعات ميداني انجام شده در راستاي اين پژوهش و هم چنين مطالعة تعدادي از            
 حكايت از   قربانيهاي موجود در دادگاه كيفري استان، نوع سئواالت پرسيده شده از              پرونده

.  يا عدم فرار او براي دادگاه بـسيار مهـم اسـت         قربانية قبلي متهم و     آن دارد كه مسئله رابط    
هايي نظير چند بار به خانة او رفتي؟چرا رفتي؟ چرا با او دوست شدي؟چند بـار بـا                    پرسش

شناختي؟ چرا سوار موتور شديد؟ شما را كجا          هم صحبت كرديد؟ آيا متهمين را از قبل مي        
ان از مردم كمـك نگرفتـي؟ چـه كـسي اول نزديكـي             بردند؟ اگر به زور بردند چرا در خياب       

ها مشاهده  در برخي پرونده. كرد؟ چرا فرار نكردي؟ نشان دهندة اين طرز فكر قضات است
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شد كه صرف احراز رابطة دوستي طرفين يا عدم فرار و فرياد بزه ديده دليلـي بـر رضـايت                    
 و متهم بـه     قربانيادر و   شود و حكم برائت از تجاوز به عنف براي متهم ص             تلقي مي  قرباني

 بـه  قربـاني در حالي كه صرف تمايـل  . فرستاده شدند  اتهام رابطة نامشروع به دادگاه عمومي     
احـراز عنـف بايـستي ويژگـي        دوستي با متهم دليلي بر رضايت به نزديكي نيست و جهـت             

آن . او در نظـر گرفتـه شـود         شخصيتي بزه ديده، فرهنگ حاكم بر او، شرايط فيزيكي وجسمي           
هاي كيفري مغفول مانده است، اين كه از فردي كه ترسـيده يـا تهديـد شـده                    چه كه در دادگاه   

توانـد باعـث    يك موقعيت تهديد ساده مي. نبايد انتظار داشت رفتاري معقول از خود بروز دهد   
موارد فرد ممكن است آن قدر شـرايط را         ضمن آن كه در بسياري      . شود فرد منفعل عمل كند    

  . دهد هيچ مقاومتي ننمايد  ببيند كه ترجيح نا اميد كننده 
آن چه باعث بروز مشكالت فوق شده است عدم وجود ضابطه و مـالك اسـتاندارد در                 

اين عدم وجود ضابطه هم به ضرر متهم اسـت          . خصوص اثبات ويژگي عنف و اكراه است      
 مجنـي   بدين معنا كه در برخي محاكم صـرفاً بـه اسـتناد اظهـارات             . و هم به ضرر بزه ديده     

عليها، عمل ارتكابي را زناي به عنف يا اكـراه تلقـي نمـوده و مـتهم را بـه اعـدام محكـوم                        
اما در برخي محاكم ديگر اثبات عنـف و اكـراه تنهـا در صـورتي             ) 1380بازگير،  .(نمايند  مي

هـا و قرائنـي دال بـر وجـود            ممكن است كه آثار و جراحات فيزيكي و به طور كلي نـشانه            
در ايـن حالـت بـسياري از مـرتكبين بـدون            .  عليها وجود داشته باشـد     عنف در بدن مجني   
در واقع ضعف در ادلة اثباتي موجود در خصوص اين جرم و به تبع . مانند مجازات باقي مي

هاي به كار گرفته شده توسط قضات براي احراز حقيقت به همراه شدت               آن ضعف در ابزار   
  . صدور احكام كيفري گرديده استمجازات آن به نوعي منجر به تبرئة محوري در

هاي مورد رسيدگي بـه       پرونده  بر اساس تحقيقات انجام شده مشخص گرديد كه اغلب          
استناد انكار متهم و گواهي پزشكي قانوني و نهايتاً عدم حصول علم، رأي برائـت دريافـت                 

. ديـد نمودند و پرونده براي رسيدگي به ساير موارد منافي عفت به دادگاه صالح عـودت گر            
هـاي صـادره از دادگـاه     هـا و دادنامـه   مطالعات انجام شده در اين پژوهش در مورد پرونـده    
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 مـورد   400،  1385 دادگاه كيفـري اسـتان در سـال          77دهد كه شعبة      كيفري استان نشان مي   
 مورد، مربوط به شكايات تجاوز بـه عنـف بـوده            195ارجاع داشته، كه از اين تعداد حدود        

انـد كـه آن دو مـورد، جـزو           نفر محكوم به اعدام شـده      2 مورد تنها    195از ميان اين    . است
نظير مجرمين پروندة باغ خرمـالو كـه        (هاي مشهود و پر واضح تجاوز به عنف بوده            پرونده

) كردنـد  متهمين اين پرونده، دختران را ربوده و پس از آزار واذيت فراوان به آنان تجاوز مي    
 جهت بررسي رابطة نامشروع و يا اعمال منافي عفت بـه             نفر رأي برائت و بقية موارد      28و  

رسـد      با مشاهدة اين آمار، در بدو امر به نظر مـي          . يا دادسرا ارجاع داده شدند      دادگاه عمومي 
كه برگزاري دادگاه در اين جرايم تنها به جهت رعايت تشريفات قـانوني اسـت و قـضات                  

  . اندنتيجة محاكمه را از قبل پيش بيني كرده
ي از داليل اين امر اين است كه بزه زناي به عنف از مصاديق حدود است و تعمـيم               يك

جاي قضات دادگاه كيفري استان در استفاده از قاعدة فقهـي تـدراء الحـدود بالـشبهات                   نابه
زيـرا  . موجب تضييع حقوق شاكي و ناديده گرفتن بعد حق الناسـي ايـن بـزه شـده اسـت                  

 موارد صرفاً به بعد حـق اللهـي آن توجـه كـرده و از                قضات دادگاه كيفري استان در برخي     
در بسياري مـوارد ديـدگاه      . ورزند    انجام تحقيقات گسترده منجر به كشف حقيقت امتناع مي        
 موجب تضييع حقـوق وي      قربانيايدئولوژيك قضات و نيز تصورات وي در مورد شخص          

 و سابقة كيفري و     ربانيقها، ظاهر نامناسب      در برخي پرونده  . شود    و صدور حكم برائت مي    
تـر اسـتفاده      جنسي وي به عنوان ابزاري براي تبرئة متهم يا محكوميت او بـه مجـازات كـم                

هاي انجام شده با قضات دادگاه كيفري استان برخي از آنان وضـعيت               طي مصاحبه . شود  مي
ر هاي قابل توجه د     را نه به عنوان شاخص اصلي ولي به عنوان يكي از مالك            قربانيظاهري  
 نـه تنهـا عامـل بـسيار     قربـاني رسد وضعيت ظاهري  در حالي كه به نظر مي  . گرفتند  نظر مي 
 نيز تلقـي    قربانيگردد، بلكه دليلي بر رضايت          در اتخاذ تصميم مجرمانه محسوب نمي       مهمي
هاي مهم ديگري را براي احراز رضايت يا عـدم رضـايت        گردد و قضات نيز بايد مالك       نمي

  .د به كار گيرنقرباني
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  جرم جنسييقرباننقش پزشكي قانوني در حمايت از زنان 

هـاي متفـاوتي شـكل گرفتـه و انجـام             پزشكي قانوني در كشورهاي مختلف بر اساس نظام       
در برخي از كشورها نظير استراليا، كوئينزلند و انگلستان پزشكي قانوني به            . نمايد    وظيفه مي 

نمايد و در برخـي ديگـر از كـشورها نظيـر              مي  عنوان جزئي از نظام بهداشت و درمان عمل       
در كـشورهاي دسـتة   . شود  فرانسه و ايران پزشكي قانوني جزئي از قوة قضائيه محسوب مي  

نمايـد،    آوري مـي    اول نظام پزشكي قانوني عالوه بر اين كه ادلة مورد نياز محـاكم را جمـع               
نماينـد      ايفـا مـي    و ارائة خـدمات پزشـكي و روان پزشـكي را نيـز               قربانينقش حمايتي از    

دركـشورهاي دسـتة دوم وظيفـه پزشـكي قـانوني صـرفاً             ). پزشكي قانوني حمايت محور   (
 حـسب   قربـاني هاي پزشكي مورد نيـاز        آوري ادلة دادگاهي است و ارائة ديگرحمايت        جمع

دركـشور ايـران   ). پزشكي قانوني ادله محـور (شود   مورد بر عهده نهادهاي ديگر گذاشته مي  
در . شوند كه سابق بر آن جرم را گزارش داده باشـند              زشكي قانوني معرفي مي   ي به پ  انيقربان

نامه اخذ كرده است براي تأييد پزشكي         اي كه از كالنتري معرفي      قربانينظام رسيدگي ايران،    
هاي وارده، به سازمان پزشكي قانوني معرفي و پس از واريـز مبلغـي پـول از سـوي                     آسيب

ك قانوني نيز حسب مورد با صدور گواهي طول درمـان، بـه             شود و پزش      پزشكان معاينه مي  
در ايران، اصوالً پزشكي قانوني تنها به انجـام معاينـات           . پردازد    شرح آسيب وارده به زن مي     

 به عمل   قربانيپزشكي مورد نياز دادگاه پرداخته و تالشي در جهت كاهش آسيب وارده به              
ه به پزشكي قانوني منجـر بـه محروميـت          تشريفات خاص و طوالني براي مراجع     . آورد    نمي

توجه بيش از حـد  .  در اين مرحله گرديده استقربانيهاي اولية پزشكي به       از كمك  قرباني
سازد و ايـن در حـالي      نقش پزشكي قانوني را دو چندان مي     قربانيمحاكم به اسناد پزشكي     

ي در حقـوق    است كه پزشكي قانوني به علت عدم به رسميت شناخته شدن خسارات معنو            
توجـه بـيش از     . نمايـد     پذير گواهي صادر مي   هاي رؤيت   ايران، فقط براي صدمات و آسيب     

هاي رواني ناشي از جرم از        اعتنايي به آسيب    هاي ظاهري و بي     حد پزشكي قانوني به آسيب    
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 به پزشكي قانوني، گذشت زمـان       قربانييك طرف و تشريفات اداري موجود جهت ارجاع         
 را در ايـن مرحلـه دو چنـدان سـاخته            انيـ قربان از طرف ديگر مشكالت      و محو آثار تجاوز   

 در اين نهاد نحـوة رفتـار پزشـكان و پرسـنل     قربانيترين مشكالت زنان    يكي از مهم  . است
به جهت وجود فرهنگ حاكم در جامعه در مورد اين جرايم و            . پزشكي قانوني با آنان است    

گيرند، رفتار پرسـنل پزشـكي           اين جرم قرار مي    يقربانوجود اين تصور كه غالباً زنان فاسد        
و حتي ممكن است بـه جهـت        . گردد    قانوني نيز خواه ناخواه از اين فرهنگ و جو متأثر مي          

در پايان ايـن    . ها نيز جهت دار باشد      قضاوت برروي وضعيت ظاهري بزه ديده، معاينات آن       
 اغلب آنان   قربانيبا زنان   مبحث اشاره به اين مسئله ضروري است كه در مصاحبه و گفتگو             

  . انداز چگونگي عمل كرد اين سازمان ابراز نارضايتي كرده
: توان در چنـد عامـل جـستجو كـرد            اين جرم از اين نهاد را مي       انيقربانعلت نارضايتي   

هاي    در بدو امر از اهميت نقش اين نهاد در رسيدگي          انيقرباناولين علت اين كه بسياري از       
كه غالباً موجد احساس ترس و شـرم          بدين معنا كه در چنين جرايمي     . دكيفري آگاهي ندارن  

 پس از مدتي از وقوع      قربانيماند و     ها مخفي باقي مي     شود، غالباً جرم تا مدت       مي قربانيدر  
ترين لحظات جهت     شود حساس   همين مسئله باعث مي   . گيرد  جرم تصميم به اعالم جرم مي     

از آن جا كه موضع وقوع اين جرم حساس اسـت           . دآوري ادله مورد نياز از دست برو        جمع
در صورتي كه در همان زمان ابتدايي وقوع جرم، به پزشكي قانوني مراجعه نشود، تمام ادلة                

  . رفت  از بين خواهدقربانيمثبت ادعاي 
عدم معاينة  . دومين علت آن، مربوط به ضعف عمل كرد خود نهاد پزشكي قانوني است            

هـاي    هاي مشهود و رؤيت پذير، عـدم توجـه بـه آسـيب              ه آسيب دقيق، توجه بيش از حد ب     
 و در برخي موارد عدم حضور پزشـك در زمـان مراجعـه يـا حتـي                  قربانيروحي و رواني    

وجـود بروكراسـي اداري نيـز ايـن         ... هـاي شـب و      تعطيلي مركز در زمان مراجعه مثل نيمه      
  . كند مشكالت را تشديد مي

ن نهاد پزشكي قانوني و نهـاد رسـيدگي بـه جـرم             سومين علت آن، عدم تعامل الزم ميا      
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شـود كـه در    ارتباط اين دو نهاد صرفاً به يك نامه نگاري و مكاتبة معمولي محـدود مـي        . است
حضور نمايندة پزشكي قانوني يا پزشك مربوطـه        . باشد    برخي موارد مبهم و نيازمند توضيح مي      

  . كمك نمايدقربانياحقاق حق تواند اين ابهامات را رفع كند در  در جلسة رسيدگي مي
هـاي    ها و وقفـه     اي كه در پايان اين مبحث الزم به ذكر است، اين كه به دليل تعلل                نكته

دقتي در ارجاع به پزشكي قانوني بعـضاً آثـار عنـف            احتمالي در شروع به رسيدگي و يا بي       
 و از طرفـي     ها، آثار نزديكي و دخـول از بـين رفتـه            ها و تورم    ها يا كبودي    نظير خراشيدگي 

شود و با از بين رفتن آثار عنف نه تنها از دختر يا زن مورد                 بزهكار مدعي رضايت دختر مي    
. گيـرد   شود بلكه وي نيز در معرض اتهام رابطة نامشروع قرار مي            تجاوز واقع شده دفاع نمي    

ها و ارجاع سريع دادگاه بـه پزشـكي قـانوني و آگـاهي                لذا سرعت رسيدگي در اين پرونده     
  . به زنان در اين خصوص بسيار اهميت دارددهي

  
 گيرينتيجه

 جرم جنسي در درجـة  انيقربانشود كه براي حمايت كيفري از         از آن چه گذشت روشن مي     
در بسياري موارد تصور بـر      . اول بايد سياست تقنيني مطلوب و قابل اجرايي را تنظيم نمود          

نگـاري و وضـع مجـازات بـراي ايـن            تنها با جرم ا    انيقرباناين است كه حمايت تقنيني از       
دهنـد    جرايم مالزمه دارد، هر چند اين دو مورد سنگ بناي حمايت تقنينـي را تـشكيل مـي                 

در اجرايـي   ... ها مثل بهبود بخشيدن به ادلة اثبـات و            كردن ساير حمايت    ولي قانون گذاري  
اه قضايي را دركنار اهميت و جايگاه قانون گذاري، نقش دستگ. ها بسيار مؤثر است    شدن آن 

اين واقعيت كه   .  مدار نبايد ناديده انگاشت    قربانيدر چارچوب يك سياست جنايي قضايي       
مندند، بايـد در همـة اركـان          بزه ديدگان، مانند متهمان و بزهكاران از حقوق مشخصي بهره         

در اين ميان نقش    . دستگاه قضايي و همة اجزاي نظام عدالت كيفري، دروني و نهادينه گردد           
طرفـي    بـي .  بسيار برجسته و حساس اسـت      انيقربانان در تضمين حمايت اساسي از       دادرس

از . دادرس بيش از هر چيز در دست يابي به اين حمايت اساسي نقـش تعيـين كننـده دارد                  
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تـوان از دادرس انتظـار        در دست رس باشد بهتر مـي        طرف ديگر اگر قوانين ويژة منسجمي       
در كنار نقـش    .  جامه عمل بپوشاند   انيقربان حمايت از    هاي قانوني به    داشت تا بر پاية مالك    

يـا پلـيس را در چـارچوب يـك            دادرسان، تأثير ضابطان دادگستري به ويژه نيروي انتظامي         
  . مدار نبايد ناچيز برآورد كردقربانيسياست جنايي اجرايي 

تـرين ميـزان سـنجش         مهـم  انيـ قربانانـد كـه رفتـار ضـابطان بـا           ها نـشان داده     پژوهش
در اين جا است كه اگر دستگاه عـدالت در          . مندي آنان از نظام عدالت كيفري است        يترضا

جا و پذيرفتني آنان كوتاهي نمايد بـزه ديـدگي             و برآورده كردن نيازهاي به     انيقربانرفتار با   
  . تر نيست ديدگي اوليه كم شود كه آثار آن از بزه دومين واقع مي

 قربـاني  اين است كه حتي زماني كه حكم به نفع   مسئلة مهمي كه بايد به آن توجه نمود       
رود، مواردي نيـز وجـود دارد كـه            پيش مي  قربانيشود يا روند دادرسي طبق ميل           صادر مي 

سازد اين مسئله به اين واقعيت اذعان دارد كـه             را از روند عدالت كيفري ناراضي مي       قرباني
اگـر چـه    . شود  ميت مربوط نمي  ميزان رضايت شاكي از نظام عدالت كيفري، صرفاً به محكو         

اين مسئله داراي اهميت است ولي رضايت شاكي به عوامل ديگري نظير نحـوة برخـورد و               
در واقع بايد اين نكته را مد نظر قرار دهيم          . حمايت از آنان در روند دادگاه نيز بستگي دارد        

جـو نمـود    كه اجراي عدالت واقعي را نبايد هميشه در اعمال مجازات بر بزهكار جست و               
  . بلكه در بسياري از موارد عدالت، در شيوة رفتار نظام عدالت كيفري است

سرانجام دست يابي به الگوي حمايت كيفري در چارچوب سياست جنـايي عـالوه بـر             
. طلبـد   باشد، بودجه و امكانات مالي را نيز مي         ريزي دقيق و منسجم مي      اين كه نيازمند برنامه   

هـاي    ة رويكرد حمايتي مطلوب عالوه بـر رعايـت چـارچوب          برنامه ريزي دقيق جهت ارائ    
 اين  انيقربانمدار، از     قربانيهاي ملي يا استاني       سياست جنايي مذكور، نيازمند انجام پيمايش     

هـا را    را تـشخيص داد و سـپس آن  انيـ قربانجرم است كه بر پاية آن بتوان آثار و نيازهـاي        
هاي اجرايي در تدوين      گذار و ساير دستگاه     نمعطوف كردن توجه قانو   . ارزيابي و اجرا نمود   

  .و اتخاذ رويكرد حمايت كيفري بسيار مؤثر است
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