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 . کلیه حقوق محفوظ می باشد.2012سازمان ملل متحد، ماه می سال  ©

نظریات دفتر سرمنشی سازمان ملل متحد را در رابطه با به هیچ وجه القاب به کار برده شده و ارائه مواد در این نشریه 

سرحدات و حدود آنها منعکس  تعینکشور، منطقه، شهر یا ناحیه، و یا مقامات آنها، یا در رابطه با  کداموضعیت حقوقی 

 نمی سازد.

صفحات انترنتی منتشره در این نشریه جهت معلومات  روابطیا ا و لینک هکننده اطالعات در مورد واحد منابع ردیابی 

هیچ نوع مسوولیت  را در رابطه با دوام صحت متحد ازمان ملل مزید خوانندگان ارائه شده و در زمان نشر صحت دارد. س

 .     نمیپذ یردارقام و اطالعات نشر شده و محتویات صفحات انترنتی بیرونی 

 در ویانامتحد نشریه: انگلیسی، بخش نشرات و کتابخانه، دفتر سازمان ملل و چاپ تولید 



 است. نگردیدهویرایش تصحیح واین نشریه به شکل رسمی 

 

 

 

 

 

 

بشر وکند.  به خاطر انسانیت میحمله بذات { هر کس را در هر جا، متاثر ساخته می تواند... به انسانیت دهشت افگنی"}

ه دهشت چگون کهقربانیان ، یک مرجع جهانی جهت شنیدن صدای شما ایجاد شود. داستان های شما شما باید برای دوستی 

نشود. شما با  توجیحدهشت افگنی هرگز  که  استبه عنوان قوی ترین استدالل تاثیر نموده است باالی زندگی شما  افگنی 

را  دهشت افگنیکمک می کنید تا یک فرهنگ جهانی برضد  دهشت افگنیچهره انسانی به پیامد های دردناک  بخشیدن

 عاجز ساختهو جرات تان  استید.   شما جهان را با قوت دهشت افگنیشما قهرمانان واقعی مبارزه جهانی علیه  د.اینم ایجاد

ت و همبستگی استید. شما نیازمند شناخت اجتماعی، احترام و عزت استید. شما حق دارید تا به ایاید. شما مستحق حم

حق عدالت و انصاف مستنیازمندی های تان رسیدگی شود. شما نیاز دارید تا از حقوق بشری شما حراست گردد و شما 

 ."استید

 

 بان کی مون
 متحد مللسازمان مومی سرمنشی ع

 دهشت افگنیحمایت از قربانیان  ایعمومی برسرمنشی یا مجلس علمی  سمپوزیم
 ۲۰۰۸سپتامبر  ۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 شگفتاریپ

 هیئاجرا سیرئ

 متحد ملل سازمان مخدر مواد و میجرا با مبارزه اداره
 

اشکال و عوامل دهشت افگنی و  تمامرهبران جهان در یک توافق بی پیشینه طی اجالس اعالمیه جهانی،  ۲۰۰۵در سال 

آرا اتفاق نمودند. پس از گذشت یک سال، تصویب با ومحکوم  ارتکاب آن در هر جا و برای هرگونه مقاصد را تقبیح

دهشت افگنی چندین جانبۀ مبارزه با  ساحهدر گام را  دهشت افگنیرای مبارزه جهانی با متحد باستراتیژی سازمان ملل 

 .گذاری کرد پایهرا به سطح ملی، منطقوی و بین المللی  دهشت افگنیبا  همه جانبه و مدغم تهداب مبارزه  نشان میدهد که

ری را تالش های داخل ساختامتحد ، سازمان ملل دهشت افگنیجهانی مبارزه با  یا کاربرد در پیامد تصویب استراتیژی

روی دست گرفته است. استراتیژی جهانی  دهشت افگنیو مبارزه با  جلوگیریجهت تقویت فعالیت های چندین جانبه جهت 

دهشت همچنین روی نقش حیاتی بهبود حقوق بشر و تنفیذ قانون به عنوان مبدا اساسی مبارزه با  دهشت افگنیمبارزه با 

پا فشاری نموده  دهشت افگنیی نیازمندی بهبود و دفاع از حقوق قربانیان تاکید به عمل آورده و به طور مشخص رو افگنی

 است.

از سراسر جهان جهت فراهم سازی  گنیدهشت اف اعمالنخستین سمپوزیم گردهمآیی قربانیان  ۲۰۰۸سازمان ملل در سال 

ان، را راه اندازی نمود. این زمینه برای شنیدن صدای آنان و گفتمان چگونگی بهبود حمایت و رسیدگی به نیازمندی های آن

جهت  قضاییکانیزم موثر اجراات ینشریه به موضوعات مربوط در سمپوزیم پرداخته و توقع برده می شود تا در طرح م

  به سطح ملی ممد واقع گردد.  دهشت افگنی اعمالحمایت از قربانیان 

اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان  عدالتشاخه و  دهشت افگنی پیش گیری بخشتشریح بیشتر این رساله توسط 

کولمبیا، قبرس و هالند میسر گردیده است. اداره تمویل کننده و خاصتا به همکاری سخاوتمندانه کشور های متحد ملل 

از حمایت بنیاد "ال نوگال" در تشریح این نشریه ابراز قدردانی می نماید. متحد مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل 

منحصر به محدوده های وسیع جغرافیی در  قضاییکارشناسان از اجراات ه دگستراین رساله برگرفته از تجارب ملی 

ارب مربوط به می باشد. این رساله به هدف تشریک تج دهشت افگنی اعمالرابطه با مساعدت و حمایت به قربانیان 

، ایجاد چشم انداز عملی به پالیسی سازان و کارمندان اجراات دهشت افگنی اعمالمکانیزم های حمایتی برای قربانیان 

ایی از چالش های موجود و ترویج رویکرد های مناسبی که توسط همکاران به سطح ملی و منطقوی طرح شده است، زج

له به کشور های عضو در طرح و تطبیق برنامه های امداد و حمایت از قربانیان به نشر رسیده است. آرزومندیم تا این رسا

 شان کمک نماید.  قضاییدر محدوده سیستم های اجراات  دهشت افگنی اعمال

قربانیان از دیر زمان بدینسو نقش ثانویی و بیشتر خاموش را در جریان محاکمه جرایم داشته اند. اداره جرایم و مواد مخدر 

طرح برنامه های  هملل اهمیت و ارجحیت وکالت و نمایندگی از منافع قربانیان را در جریان محاکمه جرایم و رابط سازمان

 مظنونیناست. محاکمه موثر  به رسمیت شناختهبه قربانیان اعمال دهشت افگنی رسیدگی موثر نماید، را که  ههمه جانب

شدن/بودن و مصئونیت از پیگرد قانونی برای اعمال دهشت ارتکاب اعمال دهشت عامل عمدۀ در کاهش نگرش قربانی 

افگنی را ایفا می کند. تامین حق دسترسی مساویانه و موثر به عدالت همچنین ضروری پنداشته می شود. جهت انسجام 

 نظر های قربانیان به فعالیت های  نکتهبیشتر و شمولیت 

 

 



مبارزه با دهشت  قضاییظرفیت سازی اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد که به عرصه های اجراات 

 تاکید صورت گیرد. قضاییافگنی عطف توجه دارند، نیاز است تا بر نقش قربانیان و خانواده های شان در جریان اجراات 

ارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد صورت می گیرد. دفتر نشر این رساله در لحظات غم انگیز برای اداره مب

بود که جهان را به لرزه در آورد و  دهشتآماج یک حمله  ۲۰۱۱آگست  ۲۶به تاریخ جریا یا نسازمان ملل متحد در ابوجا 

مورد تقبیح جهانیان قرار گرفت. انفجار یک عراده موتر بمبگذاری شده جان بیست و چهار تن از دوستان و همکارانی را 

در نایجیریا را آماج قرار داد، متحد که برای بهبود بشریت کار می نمودند، گرفت. این حمله نه تنها حضور سازمان ملل 

رزش های جهانشمول ماموریت جهانی صلح را نیز به چالش کشید. در واکنش به این حمله وحشیانه ما با تحکیم بلکه ا

تعهد در مبارزه با دهشت افگنی و آبادی جهان مصئون، عادالنه، و صلح آمیز برای همه پاسخ دادیم. ما نشر این رساله را 

گنی دهشت افن شان را از دست دادند، و شمار فزاینده حمالت جهت گرامیداشت از قربانی همکاران ما که در ابوجا جا

 و همچنین قربانیان اعمال دهشت در سراسر جهان اهدا می کنیم.متحد باالی کارمندان و حریم سازمان ملل 
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  یمعرف. 1

نهاد " ۲۰۰۹دسامبر سال  ۱۸به تاریخ مجمع عمومی ،  ۶۴/۱۶۸در قطعنامه شماره متحد عمومی سازمان ملل  مجمع. ۱

ارزه با جرایم و و ادارات مربوط سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی منطقوی و فرامنطقوی، از جمله اداره مب ها

ی افگن وگیری و کاهش دهشتجل، را فراخواند تا در محدوده ماموریت اجرایی شان جهت متحد مواد مخدر سازمان ملل

یت از در طرح و تطبیق برنامه های امداد و حما ،حسب خواست به ارائه کمک به ارتقای ظرفیت های کشور های عضو

 ".نمایندقربانیان اعمال دهشت افگنی طبق مفاد قوانین نافذه ملی  تالش های شان را تشدید و تسریع 

ه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد به اداره مبارز ازدهشت افگنی)تی پی بی( و شعبه عدالت یريگجلو . بخش۲

حمایت از  جزایی جهتموثر اجراات گروه کارشناسان را با هدف طرح و تطبیق برنامه های  1طور مشترک دو جلسه

دایر نمود. سهم فعال کارشناسان در این جلسات نقش بارزی را در شناسایی، گردآوری و افگنی دهشت  اعمال قربانیان

، یا برنامه های اجراات افگنی ارب ملی از برنامه های موجود امداد و حمایت به قربانیان اعمال دهشتنشر و پخش تج

قضایی قوانین نافذه به قربانیان اعمال دهشت، مبتنی بر مفاد مندرج در قوانین نافذه و معیار ها و نورم های بین المللی ایفا 

فعالیت های ظرفیت سازی اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان نمود. این نشریه جهت استفاده به عنوان بخشی از 

ملل متحد در عرصه های اجراات قضایی مربوط به دهشت افگنی و مبارزه با دهشت افگنی و حقوق بشر به نشر می 

ز رسد. هدف از نشر این رساله فراخواندن کشور های عضو جهت طرح و تطبیق برنامه های ملی امداد و حمایت ا

 قربانیان اعمال دهشت افگنی می باشد.

اره جرایم و مواد قربانیان از دیر زمان بدینسو نقش ثانویی و بیشتر خاموش را در جریان محاکمه جرایم داشته اند. اد. 3

در جریان  قربانیانبخشیدن به ارجحیت متحد اهمیت فراخوان مجمع عمومی سازمان ملل متحد را برای مخدر سازمان ملل 

ه رسمیت ببه قربانیان اعمال دهشت رسیدگی موثر نماید، را که ه طرح برنامه های همه جانب هکمه جرایم و رابطمحا

 وعامل عمدۀ در کاهش نگرش قربانی شدن/بودن گردی ارتکاب اعمال دهشت  مظنونیناست. محاکمه موثر  شناخته

ن حیاتی رسی مساویانه و موثر به عدالت همچنیمصئونیت از پیگرد قانونی برای اعمال دهشت میباشد. تامین حق دست

اداره  پنداشته می شود. جهت انسجام بیشتر و شمولیت بیشترنکات نظر های قربانیان در فعالیت های ظرفیت سازی،

طف توجه مبارزه با دهشت افگنی ع قضاییمبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد که به عرصه های اجراات 

 تاکید صورت گیرد. قضاییاست تا بر نقش قربانیان و خانواده های شان در جریان اجراات  دارند، نیاز

گردآوری تجارب ملی از رسیدگی به قربانیان اعمال دهشت متحد جرایم و مواد مخدر سازمان ملل مبارزه با . اداره ۴

ای موجود بین المللی رسیدگی به قربانیان افگنی را براساس مفاد قوانین نافذه و رویکرد های ملی، و نورم ها و معیار ه

جهت تامین اجراات این ماموریت خطیر حایز اهمیت ویژه پنداشته است. این تالش زمینه  ،2سنگین بین المللیبس  جرایم

ملی فراهم می سازد. همچنین اساس ارزیابی برنامه های حمایت از  و تجاربرا برای تبادل اطالعات پیرامون رویکرد ها

 یان جرایم را فراهم می سازد قربان

 

                                                           
در شهر بوگاتا کشور  ۲۰۱۱ماه جنوری سال  ۲۷و  ۲۶در شهر ویانا کشور اطریش و اجالس دوم آن به تاریخ  ۲۰۱۰ماه می سال  ۲۷و ۲۶اولین اجالس گروه کارشناسان به تاریخ  1

 کولمبیا دایر گردید.
 
روی متحد روی صفحه انترنتی اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل  نیگدهشت افابزار کمک های تخنیکی و نشریات مربوط به چهارچوب حقوقی بین المللی مبارزه با  2

 ls.htmltoo-assistance-http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical انترنتی آتی دستیاب می باشد: نشانی
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آیا جوانب گردد که واضح به طور کافی تحت پوشش قرار گیرد، یا اینکه افگنی  دهشتتا نیازمندی های قربانیان اعمال 

 ۳مربوط به قربانیان اعمال دهشت افگنی ارائه حجم کمک های ویژه را توجیه می کند یا خیر. در این رابطه، فصل 

، سپس ه میداردایرا ار عمومی مربوط به وضعیت قربانیان در سیستم اجراات قضایی مالحضاتحقوق قربانیان  درباره

. شماری از کشور ها قوانین ویژه را برای رسیدگی به قربانیان ذکرشده اندمثال های رویکرد های ملی و مفاد حقوقی 

شمار دیگری از کشور ها قربانیان توسط قوانین رسیدگی  تصویب و تنفیذ نموده اند، این در حالیست که در دهشتاعمال 

تحت پوشش قرار می گیرند. هدف از نشر این مثال ها که براساس آمار گردآوری شده  عمومیبه قربانیان جرایم به شکل 

ذ توسط کارشناسان و سایر  اطالعات و معلومات  موجود میباشد، تبادل اطالعات و تجارب مربوط می باشد. ذکر ماخ

مثال ها یکه در این رساله به نشر رسیده است، نباید مهر تایید سازمان ملل متحد به وضع این رویکرد ها یا قوانین پنداشته 

 شود. 

. شناسایی و حمایت از قربانیان اعمال دهشت افگنی یک عنصر کلیدی اجراات قضایی مبتنی بر تنفیذ موفقانه قانون ۵

 است. 

یا افراد ملکی  مردم فرا تر می باشد، زیرا این اعمال مستقیم باالی قربانیان  فوریگنی از اثر تاثیرات اعمال دهشت اف. ۶

هدف قرار می دهد، با این صورت و به شکل  مورد، صرف نظر از وضعیت و موقف آنان، رایا تاسیسات عام المنفعه 

ز حراست از جامعه صورت می گیرد. . تحریم جزایی براساس چشم اندامتاثر میسازدگسترده، جامعه را در مجموع 

هرچند، مجازات جرمی مرتکبین کافی نیست. پرداخت غرامت به قربانیان اعمال دهشت افگنی باید مانند سایر اعمال 

د به فراموشی سپرده شوند، و به عنوان ا یجرمی صورت گیرد. به ویژه در چوکات جنگ علیه دهشت افگنی، قربانیان نب

کشور ها ازیک د. قربانیان اعمال دهشت افگنی عبارت از قربانیان اعمالی اند که یک یا بیشتر نوشنه شمرده ضررجانبی 

سازمان های بین المللی را آماج قرار داده و به منافع علیای یک کشور یا جامعه جهانی حمله ور ازیک و یا یک یا بیشتر 

مورد حمایت انها مال دهشت افگنی شناسایی شده و الزم است تا حقوق و نیازمندی های قربانیان اعمطلقا می شوند. 

شان در مقابل خساراتی که متحمل شده اند، غرامت پرداخت گرددو در این راستا حایز نقش مرکزی در ایگرفته وبرقرا

 اجراات قضایی گردند.

اعمال دهشت افگنی تاکید  . این نشریه تالش می ورزد تا روی عرصه های مربوط  اجراات قضایی در قسمت قربانیان۷

 به عمل آورده و نمونه های قوانین ملی و رویکرد ها را به سطح مناطق ارائه نماید.  

   



 میجرا انیقربان به مربوط یها نورم و یجهان موجود یها اریمع و یافگن دهشت با مبارزه یها تالش: نهیزم پس .2

. نقش قربانیان در اداره اجراات جزایی از دیر زمان بدین سو به نقش یک شاهد محاکمه محدود شده است. از دهه ۸

به این سو، علم شناخت قربانی ها نقش بارزی را در ابقای نقش قربانیانی که زمانی به عنوان "جانب فراموش شده"  ۱۹۷۰

است. این گرایش پس از تصویب شماری از معیار های جهانی و  در سیستم اجراات قضایی شمرده می شدند، ایفا نموده

به این سو زمینه را برای گسترش ابتکار ها و تجارب ملی فراهم  ۱۹۸۰از دهه  3 نورم های مربوط به قربانیان جرایم

 ساخته است. 

ی قابل اجرا و تطبیق می . معیار های جهانی و نورم های مربوط به قربانیان جرایم باالی قربانیان اعمال دهشت افگن۹

ن اعمال انجامیده است و در بسیج ایش در شمار قربانیان مستقیم و غیر مستقیم  ایاخیر دهشت افگنی به افز ایع. وق4باشد

سکتور حکومتی و جامعه مدنی جهت تفویض حقوق ویژه و امداد به بازماندگان اعمال دهشت و خانواده های شان، و در 

قربانیان جرایم در مجموع، موثر و ممد واقع شده است. این رویکرد بیشتر توسط نیازمندی به روی دست بسا موارد به 

گرفتن برخورد متفاوت با قربانیان اعمال جنایی از جمله اعمال حمالت دهشت افگنی که منتج به تلفات گسترده می شود، 

ه به قربانیان اعمال دهشت افگنی حایز اهمیت قسما تشریح شده می تواند. در شماری از کشور ها عطف توجه ویژ

 استراتیژیک یا را هبردی در جلوگیری از به هدف رسیدن این اعمال نیز شده است.

. ویژگی فرامرز بودن اقدامات دهشت افگنی باید حین ارزیابی ابزار موثر ارائه امداد به قربانیان این اعمال، از جمله ۱۰

مسایل فرامرزی می تواند اتخاذ تدابیر الزم جهت حراست و دفاع از حق  5فته شود.پرداخت غرامت مناسب، مد نظر گر

قربانیان مبنی بر داشتن دسترسی به عدالت و پرداخت غرامات را پیچیده تر سازد. به گونۀ مثال، موقعیت اجرات محکمه 

مله عواملی اند که باید حین اجرای و تاثیرات آن باالی منافع و مشارکت قربانیان و همچنین شانس موفقیت محاکمه از ج

اصل "یا مسترد کن یا محاکمه کن" در وضعیت های فرامرزی مدنظر گرفته شود.همکاری جهانی  برای جریان محاکمه 

فراکشوری یک پیش شرط است و تالش های به هم پیوسته جهانی برای حراست از حقوق قربانیان در چنین قضایا 

 ضروری می باشد.   

  

                                                           
 بطور مثال، اعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سو استفاده ازقدرت،   3

  ECOSOC)، رهنمود ها در باره عدالت در مسایل مربوط به قربانیان طفل و شهود جرم)34/40فیصله نامه مجمع عمومی 
باز داری کرده و  و جلو گیریل  ، پروتوکول که از قا چاق انسان خصوصا زن ها و اطفا25ممالک، ماده ، کنوانسیون ملل متحد به ضد جرم تنظیم شده بین 20/2005فیصله نامه 

انی پیمان ملل متحد به ضد فساد،. به سطح بین اللمللی،  مجمع جه32کنوانسیون ملل متحد به ضد جرم تنطیم شده بین ممالک را تقویه میکند، ماده  8و  7، 6عاملین آنرا جزا بدهد، ماده 
 موسسات غیر حکومتی جرم شناسی باالی تشویق انکشاف پیمان در قسمت حقوق قربانیان کار میکند.

داده میشود که توسط ابزار حقوقی بین اللمللی برای جلوگیری و  )http://www.un.org/terrorism/instrumentsدر این نشریه، لفظ )دهشت افگنی( بصورت عمومی به اعمال   4

شتر باید در چهار جوب خاص ال دهشت افگنی باشد. زمانیکه به مثال های ملی رجوع میکنیم، ساحه تعریف این لفظ شاید تغیر کند، و در حقیقت تغیر میکند، و جزییات بیجزا دادن اعم
ت اساسی ظاهرا شاهد واقعات همه روزه میباشد. کاربرد داخلی جستجو شود. حتمی است که بدانیم که بعضی کشور ها به اعمال جداگانه دهشت روبرو استند، در کشور های دیگرحال

 یان شرایط جرایم را مد نظر بیگیرد.ملی که جواب گوی این حاالت باشد)و معامله با مجرمین و قربانیان( از نظر عدالت جزایی و انفاذ قانون برای این که موثر باشند باید جر
 ومی باشد.سدر حالیکه قربانی از کشور  ،صورت خواهد گرفت، ولی مدعی علیه شاید از کشور دومی در یک کشور محاکمه در حقیقت، در بسیاری قضایا،  5



 جرم هتج دولت ها تیمکلف و دهشت افگنی اعمال یباال یجهان یعموم ممنوعیت اجع اصلی یا الزامیمر .الف

 آن پنداشتن

انب ج. جهت ارزیابی دقیق وضعیت و حقوق قربانیان اعمال دهشت افگنی در اجراات قضایی الزم است تا از یک ۱۱

ان ملل ابزار حقوقی جهانی باالی کشور های عضو میثاق جرم پنداشتن اعمال دهشت افگنی را که شورای امنیت سازم

ین المللی جزا بت و از جانب دیگر مقررات مربوط قانون متحد به عنوان "تهدید به صلح و امنیت" می پندارد، مد نظر گرف

 را نیز تحت نظر داشت. 

ربانیان این قدرمانی اجراات قضایی به  ای. ایجاد همخوانی در جرم پنداشتن اعمال دهشت افگنی الزم است تا عرصه ه۱۲

باید در پرتو  وارزیابی قرار گیرد اعمال صورت پذیرد. جایگاه و نقش آنان نباید به صورت جداگانه از این ابزار مورد 

 اصول تنظیم کننده نقش قربانیان در اجراات قضایی و جبران خساره های وارده مورد تحلیل قرار گیرد.

. اعمال دهشت افگنی هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ ممنوع می باشد. در زمان صلح شماری از ابزار قضایی ۱۳

شکل سکتوری به مسایل دهشت افگنی رسیدگی می کند. این ابزار از کشور های بین المللی به صورت عمومی و به 

عضومی طلبد تا شماری از اعمال را جرم پنداشته و قلمرو جهانی آن را فراهم سازند. هرچند، این ابزار در مورد مسایل 

نی هم به عنوان روش جنگ قربانیان و جبران غرامات به آنها سکوت اختیار کرده است. در زمان جنگ اعمال دهشت افگ

و به شکل استفاده ابزاری توسط کنوانسیون ها و قوانین بین المللی بشردوستانه عادی ممنوع قرار داده شده است. تخطی از 

مفاد این قوانین تخطی جدی از قوانین بین المللی بشردوستانه شمرده می شود و می تواند به عنوان جرایم جنگی، براساس 

 6ضمیمه پروتوکول دوم، شمرده شود.مفاد مندرج در

ادالنه نه تنها ع. یک تحلیل همه جانبه ابزار بین المللی نشان می دهد که تطبیق آن به سطح ملی و به شیوه هماهنگ و ۱۴

ه با کلیه ی در برابر اعمال دهشت افگنی جهانی حیاتی بوده، بلکه تامین دسترسی به برخورد منصفانایدر اجراات قض

فراهم می  عمال دهشت افگنی را صرف نظر از ملیت قربانیان، مرتکبین و یا حامیان، یا محل ارتکاب جرم،قربانیان ا

 سازد. 

 میجرا انیقربان با رابطه در یالملل نیب یها اریمع و ها نورم .ب

 7  ۱۹۸۵. "اعالمیه اصول مقدماتی قضایی برای قربانیان جرایم و سوئ استفاده از قدرت" که در ماه نوامبر سال ۱۵

را برای معیار های بین المللی در رابطه با شیوه برخورد با  8عمومی تصویب گردید، اساس "قانون نرم" مجمعتوسط 

ه حکومات و جامعه جهانی در جهت تالش های شان برای تامین قربانیان فراهم ساخته، و "به گونه طراحی شده است تا ب

 9عدالت و امداد به قربانیان جرایم و قربانیان سوئ استفاده از قدرت کمک کند."

رخورد ب. این اعالمیه اتخاذ رشته اقداماتی را به سطح ملی، منطقوی و جهانی جهت تامین دسترسی به عدالت و ۱۶

 منصفانه و
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ت جلوگیری از ت و امداد ویژه به قربانیان جرایم تجویز نموده است. همچنین اتخاذ اقدامات عمده جهتامین جبران غرام

شخص نموده مسوئ استفاده از قدرت و فراهم سازی جبران غرامت به قربانیان این تخطی ها را  همرتبط ب قربانی ساختن

 است. 

را جهت تشویق تطبیق این اعالمیه تصویب نموده است.  دو قطعنامهمتحد . شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ۱۷

، از جمله 10این قطعنامه ها به کشور ها رهنمایی می کند تا اقدامات الزم را جهت تامین تطبیق تام مفاد این اعالمیه

یقی، و بررسی قوانین، مواد آموزشی برای کارمندان اجراات قضایی، تثبیت خدمات امدادی به قربانیان، فعالیت های تحق

اداره جرایم متحد تبادل اطالعات را روی دست گیرند. جهت حمایت از قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل 

و رساله  12رهنمودی را برای پالیسی سازان و تطبیق اصول مقدماتی برای قربانیان 11متحدو مواد مخدر سازمان ملل 

مقدماتی و رهنمود برای کارمندان مسلکی جهت ارزیابی اجراات  13عدالت برای قربانیان جهت استفاده و تطبیق اصول

 را به نشر رسانیده است.  14پولیس، سارنوالی، و پالیسی های قضایی و رویکرد های مربوط به قربانیان و شاهدان

غرامات  پرداختم است تا "اصول مقدماتی و رهنمود های حقوق و قربانیان الزودر مان  خساره. در عرصه جبران ۱۸

به قربانیان جرایم سنگین قانون بین المللی حقوق بشر و تخطی سنگین از قوانین بین المللی بشردوستانه" را که توسط 

تطبیق، این  تصویب گردیده است، به خاطر داشته باشیم. باوجود احتمال قوی 15 ۲۰۰۵مومی در ماه دسامبر سال مجمع ع

غرامات به  پرداختو استرداد معیار ها باید به عنوان ماخذ مدنظر گرفته شود، به ویژه در مورد پوشش همه جانبه حقوق 

 قربانیان.

. ابتکارات جدید در رابطه با بهبود حقوق قربانیان توسط مجامع اکادمیک و گروه های دادخواهی طرح شده اند. در ۱۹

کارگاه آموزشی را در یازدهمین دور اجالس کانگرس سازمان  16 جمن جهانی علم شناخت قربانیاننمایندگان ان ۲۰۰۵سال 

برای جلوگیری از جرایم و اجراات قضایی جهت رسیدگی به نیازمندی تعدیل اعالمیه اصول مقدماتی عدالت متحد ملل 

ن حقوق قربانیان دایر نمود. در نتیجه، را به کنوانسیو ۱۸۹۵برای قربانیان جرایم و سوئ استفاده از قدرت مصوب سال 

گاه تیلبورگ و انستیتوت دانشبین المللی علم شناخت قربانیان  17انجمن جهانی علم شناخت قربانیان در مشارکت با انستیتوت

را سوئ استفاده از قدرت  19مسوده کنوانسیون عدالت و حمایت از قربانیان جرایم و قربانیان 18علم شناخت قربانیان توکیوا 

 ، طرح نمود.ستکه تا کنون حمایت کافی از سوی حکومات دریافت نکرده ا

 

 

 

                                                           
تطبیق  به شمول پالن ضمیمه شده برای   ECOSOC   ۱۹۹۸ماه جوالی  ۲۸تاریخ  ۱۹۸۹/۲۱و فیصله نامه     ECOSOC ۱۹۸۹ماه مې  ۲۴تاریخ  ۱۹۸۹/57فیصله نامه   10

 .اعالمیه اصول اساسی عدالت
 یری از جرم یاد میشد.گمتحد برای کنترول مواد مخدر و جلو قبال به نام دفتر ملل  11
یری گرول مواد مخدر و جلودفتر ملل متحد برای کنت (.1999رهنمود برای پالیسی سازان در باره تطبیق اعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سو استفاده از قدرت )  12

 از جرم
ل متحد برای کنترول مواد دفتر مل(، 1999ان درباره استفاده وتطبیق اعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سو استفاده از قدرت)رساله در باره عدالت برای قربانی  13

 یری از جرمگمخدر و جلو
 (6200نیویارک: ملل متحد، )ابزار عدالت جزایی  چهدفتر ملل متحد برای مواد مخدر و جرایم، قربانیان و شهود: صندوق  14
المللی )ای/آر ای  تانه بیناصول اساسی و رهنمود ها در باره حقوق درمان و جبران خسارت برای قربانیان تختی های بزرگ قانون حقوق بشرو تختی های شدید قانو بشردوس  15

 (.60/147ایس/
                                    http://www.worldsocietyofvictimology.org.و شورای اروپا را ببینید. ECOSOCیک موسسه غیر انتفاعی غیر حکومتی با حیثیت خاص با   16
17  .http://www.tilburguniversity.nl/intervict   .راببینید 
18  .http://www.tokiwa.ac.jp/~tivi/english/index.html  .را ببینید 
 groups/intervict/undeclaration-research-and-http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes/در    19

convention.pdf.  .موجود میباشد 

http://www.worldsocietyofvictimology.org/
http://www.worldsocietyofvictimology.org/
http://www.tilburguniversity.nl/intervict
http://www.tokiwa.ac.jp/~tivi/english/index.html
http://www.tokiwa.ac.jp/~tivi/english/index.html


.هرچند شمار زیادی از کشور ها به نسبت تطبیق ناچیز اصول مقدماتی برای قربانیان مورد انتقاد قرار گرفته اند، ۲۰

حقوق قربانیان جرایم د که در مجموع حکومات در سراسر جهان پیشرفت های در عرصه حراست از نشواهدی وجود دار

. باوجود آن، کار های زیاد هنوز 20 در قوانین نافذه و رویکرد های شان نسبت به زمان پیش از تصویب اعالمیه داشته اند

 د. نانجام نیافته، و الزم است تا این معیار ها و نورم های بین المللی به سطح ملی تطبیق گرد

 دهشت افگنی اعمال انیقربان از تیحما و به امداد با رابطه در یمنطقو یها نورم .ج

ش فصل ن بخای نیستکامل افزایش واضح یافته است. گرچه  منطقوی. در سال های پسین شناسایی قربانیان به سطح ۲۱

 ه میدارد.ایپیشرفت ها را ار

ی متحد برا. سازمان های منطقوی نیز در چهارچوب های حقوقی شان پیشبرد مفاد اصول مقدماتی سازمان ملل ۲۲

واهد تا قوانینی را خقربانیان را گنجانیده اند. به گونه مثال، اتحادیه اروپا یک گام جلوتر رفته و از اعضای اتحادیه می 

لت را تضمین طرح و نافذ نمایند که حداقل معیار های حراست از حقوق قربانیان را تامین نموده و دسترسی شان به عدا

 د.اینم

دارد که در  قطعنامه ۳۲، به ویژه مورد شماره ۱۹۹۹ه در اجالس شورای اروپا منعقده اکتوبر سال . این تالش ها ریش۲۳

حقوق  بخشی از آن آمده است: "در مطابقت با تصامیم کمیسیون، با روی دست گیری حداقل معیار ها جهت حراست از

ه شمول بغرامات در برابر خساره،  ختپرداقربانیان جرایم، به ویژه جهت تامین دسترسی قربانیان به عدالت و حق 

-لتی و غیرمصارف قضایی، حراست به عمل آید. برعالوه، برنامه های ملی باید راه اندازی شود تا اقدامات سکتور دو

 حکومتی جهت امداد و حراست از قربانیان طرح و اجرا گردد."

 21:ند. به تعقیب آن، دو ابزار اساسی دیگر نیز نافذ گردید۲۴

 حضور قربانیان در جریان  بهچهارچوب کمسیون اروپا در رابطه  ۲۲۰/۲۰۰۱شماره جی اچ ای/ قطعنامه

این تصمیم زمینه را برای طرح چهارچوب حقوقی، مشابه   22(.۲۰۰۱محاکمه )تصمیم چهارچوب اتحادیه اروپا 

ایت آن به مفاد مندرج در اصول مقدماتی قربانیان، فراهم ساخته است که کلیه کشور های عضو اتحادیه به رع

براساس چهارچوب تصامیم اتحادیه اروپا، قربانیان جرایم حق دارند تا به اظهارات  23براساس قانون پابند استند.

جریان اجراات قضایی و ارائه شواهد گوش فرا داده شود. برعالوه، به قربانیان زمینه دسترسی به  شان در

 ، فراهم شوداطالعات مربوط و حراست توسط کشور های عضو که در آن حیات بسر می برند، 

 

 

 

 

                                                           
سط وزارت های فدرال، تو هجا داد، بنابرآن بیان نشر شد 2003را در سال 1988کانادا، بطور مثال، بسیاری مقررات اعالمیه در بیان اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم   20

اری های مرکزی، ایالتی و نیان جرم  برای انکشاف پالیسی ها، پروگرام ها و قانونگذایالتی و منطقوی خود را که مسول عدالت اند را تجدید کرد. این اصول اساسی مربوط به قربا
 منطقوی کانادا مهم بوده است.

 اتحادیه اروپا است به نشر رسیده است. اییتوسط شورای اروپا که نهاد اجر  21
قسمت مبارزه با  . همچنان فیصله چوکات شورا را در2001مارچ  2001/220Jha ،15شورا اتحادیه اروپا، فیصله چهار چوب در قسمت حاضر شدن قربانیان در اجراات قضایی   22

د و هم چنان هدایت شورا مربوط به قربانیان را به تمام اعضای فامیل قربانی مستقیم قانون منطقوی توسعه  میبخش 2001ببینید. که تمام مقررات چوکات 2002جون  13دهشت افگنی 
 را مالحظه کنید. 2004اپریل 29ربانیان درباره جبران خساره برای ق

ربانیان جرم و سو قدر ای. ویتیری و دی. پیدرو)ای دی اس(، قربانیان ملل متحد، 1985دیجک جی جی ایم. وان . قانونگذاری شاخص سازی در قسمت قربانیان جرم: اعالمیه   23

 (2005استفاده از قدرت: فیست شریفت در اعزاز ایرینی میلپ)



 

ر را حتی در صورتی که عمل جرمی در کشور دیگری نیز اتفاق افتاده باشد. این تصمیم همچنین سیستم موث

   عضو تاسیس نموده است.غرامات در کلیه کشور های  پرداختبرای 

 /غرامات به  پرداختدر رابطه با  ۲۰۰۴اپریل سال  ۲۹شورای اروپا مورخ  ۸۰/۲۰۰۴دستور شماره ای سی

این دستور در کنار سایر موارد به حق قربانی برای مطالبه  24(.۲۰۰۴)دستور شورای اروپا  قربانیان جرایم

نظرداشت کشوری که در آن جرم به دردر آن اقامت دارد بدون  شخص متاثرشدهدر کشوری که  خسارهجبران 

اجراات اداری وقوع پیوسته است، تاکید می ورزد. این دستور همچنین طرزالعمل های معیاری را جهت تکمیل 

 و تعیین سطح تماس میان مقامات ذیربط ملی تجویز نموده است.

هر دو ابزار حقوقی توسط کمیسیون اروپا طی سالهای اخیر با نتایج متفاوت در کشور های عضو مورد ارزیابی قرار 

در تصمیم چهارچوب گرفته است. نتایج این گزارش نشان می دهد که کلیه کشور های عضو اتحادیه اروپا مفاد مندرج 

 25را به صورت کامل تطبیق ننموده اند. ۲۰۰۴و دستور شورای اروپا  ۲۰۰۱اتحادیه اروپا 

تاکید به عمل آورده و روی بخش های  ۲۰۰۱. به تازگی شورا روی تعهدات خود به تصمیم چهارچوب اتحادیه اروپا ۲۵

قطعنامه شورا در رابطه با استراتیژی تامین حقوق و بیشتر مفاد اصول مقدماتی سازمان ملل متحد برای قربانیان در "

تمرکز داشته است. برعالوه، میثاق  26  بهبود حمایت به اشخاص و افرادی که در اتحادیه اروپا قربانی جرم میگردند"

م را از حداقل مقررات در رابطه با حقوق قربانیان جرایکه ند نکه پارلمان اروپا و شورا اروپا می توابیان میدارد لزبن 

 27طریق استفاده از دساتیر مربوط که براساس طرزالعمل های معیاری حقوقی نافذ گردیده، تامین و تاسیس نماید.

که اولویت های اتحادیه اروپا را در عرصه های عدالت، آزادی و امنیت برای  28 . در بسیاری موارد برنامه استاکهلم۲۶

قربانیان جرایم یک بخش مشخص را به قربانیان جرایم، به شمول قربانیان تعیین می کند، با اشاره به  ۲۰۱۴-۲۰۱۰دوره 

و  ۲۰۰۱اختصاص داده است. این برنامه سفارش نموده است تا تصمیم چهارچوب اتحادیه اروپا  29 اعمال دهشت افگنی

ا آنرا به صورت در محدوده ابزار حقوقی واحد مدغم گردیده و کشور های عضو اتحادیه اروپ ۲۰۰۴دستور شورای اروپا 

 یک استراتیژی واحد تصویب و تنفیذ نمایند. 

به تصویب رسیده  ۲۰۱۱می باشد که در سال  30 . تالش های اخیر اتحادیه اروپا شامل دساتیر مبارزه با قاچاق انسان۲۷

و حاوی بخش های زیاد پیرامون حراست از قربانیان چنین جرایم، و دستور پیشنهادی در رابطه با قانون حراست اروپایی 

 برای 

 

 

 

                                                           
 .15صفحه 2004اگست  6،   261رسمی اتحادیه اروپا، ال نال رژو  24
، 2009ه، بلغاریا. جوالی مطالعه نهایی،( صوفی –اتحادیه اروپا، بخش عدلی )کشور های عضو(، قانونگذاری، پالیسی های ملی، رویکرد ها و طریقه ها به ارتباط قربانیان جرم   25

 /http://ec.europa.eu/justice/news در: موجود

consulting_public/0053/bg_study_on_victims_07_2009_fnal_en.pdf.       
را وزارت عدلیه و داخله شو2969س شورای اروپا، نتایج شورا در باره ستراتیژی که حقوق براورده شود و حمایت از اشخاص بهتر گردد که در اتحادیه اروپا قربانی میشود، مجل  26

 2009اکتوبر  23در لوگزامبورگ، 
 تی ایف ای یو، ساحه آزادی، امنبت و عدل 3، بخش 5()ج(، عنوان 2)82ماده   27
 .2010،4.5ای  115ژورنال رسمی اتحادیه اروپا، ج   28
 مالحظه کنید.را 2،3،4ای بی ای دی. در بخش ب   29
 قربانیان آنها و عوض کردن فیصله چوکات شوراهدایت پارلمان و شورا اروپا در حصه جلوگیری و مبارزه علیه قاچاق انسان ومحافظت از   30



 

نیز می باشد. براساس مفاد این دستور، تصامیم قضایی )در محدوده اجراات قضایی جرایم( که توسط مقامات  31 قربانیان

کشور های عضو اتحادیه اروپا جهت تجویز اجراات و اقدامات حمایتی صادر می گردند، باید به طور ذیصالح در یکی از 

 مستقیم و فوری در کلیه کشور های عضو بدست اجرا قرار داده شود.

ا جرایم ببه این سو، شورای اروپا نقطه نظر های قربانیان را در کار شورا در عرصه مبارزه  ۱۹۸۰. از سالهای ۲۸

ه است.  یده است و توجه ویژه به ظرفیت کشور ها جهت اعاده وضعیت قربانیان اعمال دهشت افگنی مبذول داشتگنجان

ندی های نموده است تا به کشور های عضو در رسیدگی به نیازم تجدیدشورای اروپا یک رشته ابزار حقوقی را طرح و 

 قربانیان کمک کند، که عبارت اند از:

 آن چنین آمده: کشور های عضو تدابیر و اقداماتی را جهت  ۱۳که در ماده  32 شت افگنیکنوانسیون مبارزه با ده

غرامات  پرداختحراست و حمایت از قربانیان اعمال دهشت افگنی در کشور های شان، از جمله کمک مالی و 

 به را ه اندازند. به قربانیان و اقارب نزدیک خانواده های شان

  قربانیان اعمال دهشت افگنی و اقارب ایب رنج و مصکه  33 اعمال دهشت افگنیرهنمود حراست از قربانیان

همبستگی و حمایت بین ون افراد مساعدت مالی ایکه به  اظهار میداردنزدیک شان را به رسمیت شناخته و 

 المللی صورت گیرد.

مسوولیت  34 ربانیان جرایمکمیته وزراء به کشور های عضو در رابطه با کمک به ق ۸(۲۰۰۶برعالوه، سفارش شماره )

های کشور ها را در قبال قربانیان جرایم به شمول قربانیان اعمال دهشت افگنی مشخص نموده است. تقریبا کلیه مفاد آن 

 باالی قربانیان اعمال دهشت افگنی قابل اجرا می باشد.

تنها . کشور های مشترک المنافع چهارچوب حقوقی مشابه به اتحادیه اروپا را تاسیس نموده اند که باوجود نداشتن ۲۹

تقویت نیازمندی ها و حقوق شان را بازتاب می ، شامل مقررات است که حمایت قربانیان اعمال دهشت افگنی یتمرکز باال

مشترک المنافع طرحی را روی انکشاف و بهبود خدمات  ، سران کشور های۲۰۰۶ماه می سال  ۲۵دهد. به تاریخ 

اجتماعی و صحی به قربانیان اعمال دهشت افگنی، نظامیان اسبق و اشتراک کنندگان منازعات محلی و نیروهای حافظ 

. بر اساس اطالعات منتشره کشور های 35 (۲۰۱۰-۲۰۰۶صلح در کشور های مشترک المنافع روی دست گرفتند )

برنامه  ۲۶فرمان حکومتی و  ۲۲فرمان ریاست جمهوری،  ۱۲قانون،  ۴۹به این سو،  ۲۰۰۶از سال  مشترک المنافع،

 36 .ندو به سطح ملی روی دست گرفته ا انکشاف داده  ۳۶ن طرحایرا به تعقیب ملی 

عمال . سازمان امنیت و همکاری اروپا باالی نیازمندی جهت تقویت همبستگی میان کشور های عضو برای قربانیان ا۳۰

. به ویژه 37 تاکید به عمل آورده است ۲۰۰۴سال  نماه جو ۱مصوبه  ۶۱۸دهشت افگنی مبتنی بر مفاد قطعنامه شماره 

کشور های عضو فراخوانده شدند تا امکان روی دست گیری و بهبود اقدامات مناسب را در محدوده قوانین نافذه  جهت 

ا، به شمول امداد مالی مطالعه نمایند. نیازمندی جهت تقویت همبستگی حمایت از قربانیان اعمال دهشت افگنی و اقارب آنه

 بیشتر

                                                           
 هنوز به شکل پیشنهاد است. 2011این هدایت در حال انکشاف است. از جون   31
 .169، ای تی اس نمبر 2005ماه می  16اروپا در باره جلوگیری از دهشت افگنی،  ایاروپا، پیمان شور یشورا  32
: سفارشات کمیته وزرا   ته وزرای. همچنان شورا اروپا : کم2005کمیته معاونینن وزرا در مارچ 917قربانیان اعمال دهشت افگنی، مجلسشورا اروپا، رهنمود  در باره محا فظت   33

 .8(2006ثبت) ،  2006جون  14به دولت های عضو در باره کمک به قربانیان جرم ، در 
 .است س معینان قبول شدهدراجال  2006جون   14ازطرف کمیته وزرا شورا اروپا به تاریخ   34
 .موجود است http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600046در روسیه در سایت        35
 .موجود است http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600607در روسیه در سایت        36
 .۵۱۳ی با قربانیان دهشت افګنی مجلس عمومی گ، همبستOSCEدایمی  یشورا۶۱۸در فیصله   37

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600046
http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600607


 ۲۰۰۷مورد توجه و حمایت شماری از کشور های عضو در اجالس عالی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر 

 38رتیب و تسوید گردد. قرار گرفت و تصمیم گرفته شد تا حداقل معیارها جهت حمایت از قربانیان اعمال دهشت افگنی ت

از قربانیان و شاهدان که توسط انجمن وکال و سارنواالن  39 سانتیاگو در رابطه با حراست ۲۰۰۸. رهنمود های سال ۳۱

جهت ایجاد سهولت و بهبود شرایط برای انجمن امریکن طرح شده است، شامل سفارشات ویژه برای دادستان کل -ایبرو

سارنوالی است. هدف از این رهنمود ها کمک به سارنواالن در شناسی حقوق به رسمیت  حراست از قربانیان و شاهدان در

 قربانیان و شاهدان و احراز مسوولیت عامه و داخلی در این رابطه می باشد. جهانی  شناخته شده

ه بم . در مطابقت با این رهنمود، تعریف قربانی عبارت از شخصی است که متحمل ضرر و خساره ناشی از جرای۳۲

نیزم های را شمول سطح مختلف و متفاوت خطر شده و نیاز به حفاظت و حراست داشته باشد. دفاتر دادستانی کل باید مکا

اید مکانیزم های در مطابقت با حداقل معیار ها جهت بهبود و عطف توجه به قربانیان ایجاد نمایند. دفاتر دادستانی کل ب

ریان اجراات قضایی بانیان حراست به عمل آورده و آنها را از قربانی شدن مجدد در جموثری را ایجاد کنند تا بتواند از قر

 مصئون داشته باشد. 

ن و مجاری  که . در پیامد و مطابقت با این رهنمود، قربانیان باید اطالعات کافی در رابطه با وضعیت شان، حقوق شا۳۳

ریان اجراات جند. برعالوه، آنها حق دارند تا به ایشان در جهت دریافت مساعدت های که مستحق آن استند، دریافت نمای

رنامه های قضایی گوش فرا داده شده و آالم شان شنیده شود. دفتر دادستان کل باید از ارائه آموزش های مناسب و ب

 پرداختتخصصی پرسونل موظف از حراست قربانیان اطمینان حاصل نموده و از موجودیت ادارات حقوقی جهت 

 و سهولت میانجی گری و توافق روی جبران خساره آگاهی حاصل نمایند.ت غراما

. هرچند به قربانیان اعمال دهشت افگنی، خشونت اجتماعی و تخطی های مشابه رسیدگی می کند ۱۲. رهنمود شماره ۳۴

اخته است. بر ستاثر هیچ تعریف واحد از این قربانیان وجود ندارد، آنها عناصر مشترکی دارند که حقوق قانونی شان را م

اشد. بدوباره به شرایط ارتکاب جرم ادغام به شخص متضرر شده عالوه، هدف عمده از اجراات قضایی باید دسترسی 

 تسوید کنندگان این رهنمود همچنین روی اهمیت همکاری های بین المللی تاکید به عمل آوردند. 

ه عدالت را بیلیا را در رابطه با دسترسی افراد آسیب پذیر امریکن "مقررات براز-. چهاردهمین اجالس قضایی ایبرو۳۵

 بود بخشند.تصویب نمود".  این مقررات به کشور های عضو توصیه می کند تا دسترسی افراد آسیب پذیر را به عدالت به

فرهنگی، ل . "افراد آسیب پذیر" عبارت از مردمانی اند که نسبت به معاذیر مختلف از قبیل "قربانی شدن" و دالی۳۶

خص شفزیکی یا روانی نمی توانند از حقوق شان به طور کامل برخوردار شوند. "شخص قربانی شده" عبارت از هر 

وولیت است که متحمل مشقات و خسارات ناشی از اقدامات جرمی شده باشد، به شمول اقارب نزدیک یا افرادی که مس

قربانیان در "ان که در خشونت ها جان شان را از دست می دهند سرپرستی قربانی را به عهده داشته باشد. اقارب قربانی

قربانی وضعیت آسیب پذیر" شمرده می شوند و در صورتی که از خسارات وارده ناشی از اقدامات جرمی  متاثر شده )

 اولی( و یا در تماس شان با سیستم قضایی )قربانی دومی( شمرده می شوند. 
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تضمین  حقوقی تامین اطالعات مقدماتی در باره طرزالعمل ها و نیازمندی ها برای .  این مقررات ترویج فرهنگ۳۷

یز و دسترسی موثر به عدالت، و دسترسی به حمایت های تخنیکی مسلکی با کیفیت، رایگان، رادر صورت امکان تجو

ین، و سایر دافع، مستنطقسفارش می نماید. اتخاذ اقدامات الزم جهت آموزش و مسلکی سازی قضات، سارنواالن، وکیالن م

ات ساده سازی د. برعالوه،  این مقررنکارمندان دولتی که در سیستم مدیریت اجراات قضایی فعالیت دارند، ضروری میباش

ی سازی نیازمندی ها و فورمه ها، تسریع بخشیدن سرعت اجراات، افزایش همآهنگی درون ساختاری و بیرونی، و مسلک

 ی کند. کارمندان مسلکی را سفارش م

ه خطراتی که از کلیه جوانب مربوط به آنها آگاهی حاصل نمایند، از جمل باید. در جریان اجراات، اشخاص آسیب پذیر۳۸

ند. ایدریافت نم یمساعدت های مسلکی، از جمله حمایت های روانی اجتماعباید امنیت آنها را تهدید مینماید. آنها همچنین 

ان معین آن به راه اتخاذ گردیده، و اجراات قضایی در زم مظنونیناقدامات الزم جهت ایجاد فاصله میان افراد آسیب پذیر و 

رساالت  انداخته شود. حریم خصوصی و اطالعات افراد آسیب پذیر باید حفاظت شود. همکاری بین المللی، مطالعات و

رشات طرح، تدوین و به نشر رسانده شود، همچنین نشر و پخش این سفاحاوی درس ها و رویکرد های مناسب سکتوری 

 نیز تجویز شده است. 

 یافگن دهشت با مبارزه یبرامتحد  ملل سازمان یجهان یژیاسترات .د   

عبارت از یک سند  2006سازمان ملل برای مبارزه با دهشت افگنی مصوبه ماه سپتامبر سال  40 . استراتیژی جهانی۳۹

همه جانبه است که هدف آن را همآهنگی تالش های ضددهشت افگنی ملی، منطقوی و جهانی تشکیل می دهد. این 

زم جهت رسیدگی به ( اقدامات ال۱استراتیژی در کل رویکردی را جهت رسیدگی به چهار ستون تجویز نموده است: 

( اقدامات الزم جهت رشد ظرفیت کشور ۳( اقدامات مبارزه و جلوگیری از دهشت افگنی؛ ۲شرایط رشد دهشت افگنی؛ 

( اقدامات الزم ۴های عضو در مبارزه و جلوگیری ازدهشت افگنی و تقویت نقش سیستم سازمان ملل متحد در این رابطه؛ 

 افراد و تنفیذ قانون به عنوان محور اساسی مبارزه با دهشت افگنی. جهت تامین رعایت حقوق بشر برای همه

 یرانسانیغ. حمایت از قربانیان اعمال دهشت افگنی به شکل ویژه تحت ستون های اول و چهارم برجسته گردیده است. ۴۰

را تشویق می کند قربانیان اعمال دهشت افگنی تحت ستون دوم جا داده شده است. این ستون کشور های عضو  دادن جلوه

تا سیستم های ملی مساعدت به قربانیان اعمال دهشت افگنی و خانواده های شان را طرح نمایند که برگشت به زندگی 

ستون چهارم باالی نیازمندی ترویج و حفاظت از حقوق  41 عادی آنان را سهولت بخشیده و در محراق توجه قرار دهد.

  42مرکز دارد.قربانیان اعمال دهشت افگنی تاکید و ت

ع وجدان . نیازمندی گسترش حمایت کشور های عضو از  قربانیان اعمال دهشت افگنی بیشتر از این به سادگی موضو۴۱

ت. این ستون پاک و همبستگی انسانی نیست، بلکه به عنوان بخشی جدا نا شدنی پالیسی جهانی مبارزه با دهشت افگنی اس

زرگتر اجراات قضایی به عنوان اقدامات ضددهشت افگنی و بخشی از تالش بباالی بهبود نقش و حضور قربانیان در 

 سازمان ملل متحد جهت حمایت از قربانیان اعمال دهشت افگنی شمرده می شود.
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     ردیده است.گ و تجدیدتجدید نظر  .(A/RES/64/297) 2010سپتمامبر 8و  (A/RES/62/272) 2008  سپامبر ۵به تاریخ توسط مجمع عمومی و    

 .8، فقره 1ستراتیژی جهانی ملل متحد، ضمیمه   41

 .4ستراتیژی جهانی ملل متحد، ضمیمه   42



مایت حمنحیث یک جنبه مهم  دهشت افگنی. نشریه حاضر بر واکنش عدلی و قضایی جهت حمایت از قربانیان اعمال ۴۲

بانیان تحت دولت از قربانیان تمرکز داشته و همچنان یک بخش از کار وسیع سازمان ملل متحد در راستای حمایت از قر

ودیت شیوه رو، این نشریه از موج ینا( این سازمان می باشد. ازCTITF) دهشت افگنیرهبری نیروی اجرایی مبارزه با 

 مان ملل متحد اطمینان میدهد.  جامع در تمام سیستم ساز

بمنظور حصول اطمینان از  ۲۰۰۵( سازمان ملل متحد در سال CTITF) دهشت افگنی. نیروی اجرایی مبارزه با ۴۳

نهاد مربوط به سازمان ملل متحد و سایر  31هماهنگی و انسجام کلی تالشهای سازمان ملل متحد ایجاد گردید که متشکل از

( می باشد. نیروی اجرایی UNODCول اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد )موسسات بین المللی بشم

( سازمان ملل متحد با داشتن استراتیژی حمایت از اجراآت، یک سلسله اقداماتی را در CTITF) دهشت افگنیمبارزه با 

  43. انجام داده است  دهشت افگنیراستای حمایت از قربانیان اعمال 

ت از سمپوزیمی را درباره حمای ۲۰۰۸ن کی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد مشخصا در سیپتامبر سال . با۴۴

تخصصین، و دایر نمود. درین سمپوزیم، برای نخستین بار و به سطح جهانی، قربانیان، م دهشت افگنیقربانیان اعمال 

ادن و صورت دگردهم آمدند. هدف این سمپوزیم  نمایندگان کشورهای عضو، موسسات منطقوی، جامعه مدنی و رسانه ها

قدامات جدی ا، فراهم ساختن زمینه اجماع کشورهای عضو جهت گفتگو درباره دهشت افگنی اعمالآوازبلند کردن قربانیان 

 آنها بود.    در راستای کمک با قربانیان به هدف فایق آمدن بر تجارب تلخ آنها و شریک ساختن بهترین طرزالعملها با

دن به . در نیتجه این سمپوزیم، گزارشی شامل  هشت توصیه کشورهای اشتراک کننده درباره چگونگی بهبود بخشی۴۵

 قرار ذیل تهیه گردید:  دهشت افگنیحمایت از قربانیان اعمال 

  قامات م، دهشت افگنی اعمالتامین ارتباطات و تبادل معلومات برای قربانیان  مجازیفراهم نمودن یک مرکز

 تی، متخصصین، عرضه کنندگان خدمات و جامعه مدنی. دول

  هشت افگنیدانکشاف دادن اسناد حقوقی به سطح ملی و بین المللی جهت حفاظت از موقف حقوقی  قربانیان اعمال 

 و محافظت از حقوق آنها.

  را در کوتاه  هابوده و  بتواند آن دهشت افگنیایجاد مراکز خدمات صحی  که به آسانی در دسترس قربانیان اعمال

 مدت، میان مدت و درازمدت بطور کامل حمایت نماید. 

 .ایجاد یک تیم واکنش سریع بین المللی جهت کمک به قربانیان 

  .فراهم ساختن زمینه حمایت مالی از قربانیان 

 دهشت ه های باال بردن ظرفیت سازمان ملل متحد جهت کمک با بازماندگان و خانواده های کارمندان که توسط حمل

 کشته و یا مجروح گردیده اند.  افگنی

  دهشت افگنی اعمالبه راه انداختن کمپاین آگاهی دهی به سطح جهانی به هدف حمایت از قربانیان . 

  توسط رسانه ها  دهشت افگنیبهبود بخشیدن پوشش دهی قربانیان اعمال 

اسناد حقوقی در حمایت از قربانیان به سطح ملی و بین  تقویتکشور ها درباره  سفارشاتاین نشریه به تطبیق و اجرای 

   44. المللی کمک می نماید
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را غرض انکشاف خالصه بهترین رویکرد ها برای حمایت از قربانیان دهشت افگنی و جرایم مربوط دیگر که قانون بین  CTITFبیشتر ازآن، این نشریه همچنان کوشش های   44

  (ISISC)علوم جنایی قستو انستیتوت مطالعات عالی در CTITFوملی آنها را تعریف کرده اند، تکمیل خواهد ساخت. این خالصه در ضمن یک ورکشاپ ماهرین که توسط  اللمللی
بانیان دهشت افگنی و همچنان برای ایجاد یک راه یک مطالعه حمایت مالی را برای قرCTITFدایر شده بود تصورشد. عالوه برآن  2010دسامبر 3-2درسیراکوزا ایتالیا به تاریخ 

 برای قربانیان دهشت آعازنمود. هردو ابتکار به تعقیب سمپوزیم صورت میگیرد.       CTITFانترنیت، به حیث بخش از ویب سایت اصلی



 اعمال دهشت افگنی  انیبا قربان شتریب یهمکارو  ییو قضا یهـ. واکنش عدل

درازمدت،  واکنش عدلی و قضایی تنها واکنش مؤثر، عکس العمل ،دهشت افگنی. از میان واکنش های مختلف به اعمال ۴۶

. بمنظور بهبود در مطابقت با حاکمیت قانون در مقابل پدیده می باشد که بجز جرم جنایی نام دیگر نمیتوان بر آن گذاشت

به حمایت  بایدمؤثریت سیستم های عدلی و قضایی خویش مخصوصا توانی مقابله با جرایم به پیمانه وسیع کشورهای عضو 

 مایند.با آنها مواجه میشوند رسیدگی ن دهشت افگنیاز قربانیان توجه نموده و به چالشهای که قربانیان اعمال 

. توجه زیاد بر حمایت قربانیان از نقطه نظرعدلی و قضایی به این معنا نمی باشد که اهمیت کمک های بیشتر به قربانیان ۴۷

ایند، بلکه باید پولیس و کارمندان قضایی بطور نمونه بیشتر آموزش داده شوند تا از کاهش پیدا نم دهشت افگنیاعمال 

رسیدگی به نیازمندیهای قربانیان از طریق مساعدت های مناسب و سریع اطمینان حاصل گردد. حمایت مؤثر از قربانیان 

کمک های طبی، روانی اجتماعی همچنان مستلزم اجرآت فراتر از آجراآت عدلی و قضایی یعنی موجودیت مواد الزم، 

خواهد بود. سیستم  ،45بشمول ارایه معلومات درباره خدمات صحی و اجتماعی که به سطح ملی قابل دسترس باشدواجتماعی 

باید بخشی از اقدام وسیعتر جهت کمک و حمایت از  دهشت افگنیعدلی و قضایی و نقش آن در حمایت از قربانیان اعمال 

 عاد و سطوح باشد. قربانیان در تمام اب

ور کلی شامل در قلمرو قربانیان جرم بط دهشت افگنی. باید خاطر نشان گردد که موضوعات مربوط به قربانیان اعمال ۴۸

د. دولتهای که از می گردد. قربانیان دسته از افراد همسان که باید بسته کمکی "مشخص" را از دولت دریافت کنند نمی باشن

گروه  ربانیان  ویاقمندیهای زقربانیان حمایت کرده و به آنها مساعدت می نمایند باید تالش نمایند تا تدابیر مناسب با نیا

حقوق قربانیان  مشخص قربانیان )بصورت انفرادی ویا در موردی که الزم باشد، جمعا( اتخاذ نمایند. در چنین صورت، باید

طمینان از تحقیقات بمجرد اطالع یافتن از نیامندی آنها حفاظت گردند. مهم است تا، عالوه بر نقش مهم قربانیان در حصول ا

دهشت اعمال  ، بر نقش اساسی و ذاتی که رفتار محترمانه با قربانیاندهشت افگنییای و تعقیب جزایی مؤثر درباره قضا

 ت افگنیدهشو تالشهای بیشتر  اعمالدر استراتیژی ملی جهت جلوگیری ویا کاهش عوامل و اسبابی که منجر به  افگنی

 تاکید صورت گیرد.  میگردد

ض حقوق بشری سوء استفاده از صالحیت و مخصوصا، قربانیان نق، قربانیان دهشت افگنی اعمال. رابطه میان قربانیان ۴۹

طرح های ملی که  واضح می باشد؛ اما با این وجود، این دسته از افراد مستقیما درین موضوع شامل نمی باشند. سیستم ها و

نده همدیگر ت کنبه این نوع خشونت ها رسیدگی می نمایند حد اقل باید در قسمت محافظت از حقوق انفرادی مکمل و تقوی

 بوده باشند. بهرحال، انتخاب مناسب ترین رژیم محافظتی به شرایط مشخص وابسته می باشد. 

ی که آنها متحمل با قربانیان جنگ  نه تنها به ارتباط ماهیت ضرر فزیکی و روان دهشت افگنی. شباهت قربانیان اعمال ۵۰ 

تاکید قرار گیرد،  اآت جزایی که آنها متحمل می شوند نیز باید موردشده اند بلکه به ارتباط غرامت و خسارات ناشی از اجر

میکانیزم های  وباید در مطابقت با چارچوب حقوقی ملی و بین المللی  دهشت افگنیزیرا تعقیب عدلی جرایم جنگی و جرایم 

ه ارتکاب جنگ مسلحان که در واقعه دهشت افگنیمربوطه اجرا گردد. عالوه براین، این شباهت بطور خاص در قضیه عمل 

 یافته است مشهود می باشد زیرا این عمل باید منحیث جنایت جنگی تلقی گردد. 
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سیستم عدلی و  در دهشت افگنیبا توجه به جلوگیری از قربانی شدن مجدد قربانیان، احترام به حقوق قربانیان اعمال  .۵۱

می گردد. با  قضایی نه تنها شامل مرحله محاکمه گردیده بلکه همچنان شامل مراحل تحقیق و محکومیت و فراتر ازان نیز

بطور مثال،  این وجود، کمک با قربانیان باید متناسب با ساختارهای سیستم های حقوقی و اجتماعی دولت مربوطه باشد.

به خدمات طبی  باید دهشت افگنیشریه کمک نموده اند تاکید داشته اند که  قربانیان اعمال کسانیکه در قسمت تهیه این ن

ستم کشورهای رایگان منحیث سند و شواهد حمایت دولت مربوطه از حقوق بشری آنها دسترسی داشته باشند. بهرحال، در سی

شد، هر شخصی که جامعه بطور کلی رایگان می بامانند اتحادیه اروپا که در آنها دسترسی به خدمات طبی برای تمام افراد 

گان" نیازمند خدمات طبی " بطور  اتفاقی و اضطراری" باشد، بسیار به سادگی تحت عنوان " خدمات صحی ملی رای

به اساس  مشمول این خدمات خواهد شد. موضوعی که درین ارتباط میتوان بحث کرد اینست که آیا این خدمات طبی باید

د که در آن ض به تمام اشخاص که دارای وضعیت مشابه می باشند فراهم گردد، ویا اینکه موردی وجود داراصل عدم تبعی

ز امنحیث یک وسیله برای بازتاب دادن حمایت دولت را دهشت افگنیمیتوان خدمات طبی برای  قربانیان اعمال 

 نیازمندیهای مخصوص آنها اولویت بخشید. 

 دهشت افگنی اعمالو داللت آنها بر حمایت از قربانیان  و: سیستم های حقوقی ملی مختلف

نیست  مجردکار  . رعایت قوانین و طرزالعملهای ملی به ارتباط رفتار با قربانیان در سیستم عدلی و قضایی بطور واضح۵۲

ور نمونه و باید مشخصات سیستم های ملی مدنظر گرفته شوند. انتخاب  طرزالعملهای اکثرا خصمانه ویا استنطاقی بط

باشد. به عین  میتواند تعیین کننده نوع مشارکت قربانی، و بطور واضحتر، تعیین کننده نقش قربانیان در محاکمه جزایی

ی باشد. قانون موجه به ارتباط آن با قانون بیمه بطور قابل مالحظه متفاوت منوال، قلمرو کاربرد حق جبران خسارت با ت

ر بنشریه حاضر  اداری میتواند مکمل قانون اجراآت جزایی بوده ویا حتی یگانه چارچوب معیاری حمایت از قربانیان باشد.

ای کشورهای هبیان کردن گزینه  ابعاد عدالت قضایی تمرکز دارد اما میتواند بطور جنبی بر سایر ساحات حقوقی بمنظور

 عضو در اجرای معیارات و نورم های بین المللی به ارتباط حمایت از قربانیان داللت داشته باشد.

. باید بخاطر داشت که بسیاری از سیستم های حقوقی درباره حقوق قربانیان دارای احکام وضعی می باشند. این قضیه ۵۳

ایاالت متحده آمریکا وجود دارد که جنبش جامعه مدنی در آنها در تالش به رسمیت در کشورهای، بطور مثال، کانادا و 

شناختن حقوق اساسی قربانیان می باشند. در نمونه طرزالعمل خصمانه بطور خاص که در آن تساوی فرصت ها بین 

احترام به حقوق متهمین که سارنوالی و وکیل مدافع دارای اهمیت اساسی می باشد اشتراک قربانیان محدود می باشد تا از 

اطمینان حاصل  به درجه قانونی میباشد  ودر هم خوانی به معیارات بین المللی، اکثرا مرتبط به حقوق اساسی آنها می باشد

مجموعه  حاضر نمونه های قوانین ملی نشان میدهد که کشورهای مختلف عضو با حقوق قربانیان و میکانیزم های  46.گردد

 انونی سروکار دارند.  اجرایی در سطح ق
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ه این معنی، میتواند که ماقبل باشد که از روی آن فیصله های بعدی عدلی چون قانون موردی ب غیر نوشتاری )قانون موردی( بصورت خاص از حقوق قربانیان قدردانی نه میکند.
 ظهور میکند، باید به مشاهده برسد که توجه ذیاد به حقوق مدعی علیه نسبت به حقوق قربانیان شده است.



  



III در سیستم عدلی و قضایی به سطح ملی  دهشت افگنیاعمال  حقوق قربانیان. شامل نمودن 

، بیشتر از همه مرتبط 47درباره اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرایم و سوء استفاده از صالحیت ۱۹۸۵ هاعالمی.  ۵۴

ه معیارات رفتار با قربانیان جرایم و سوء استفاده از صالحیت را تنظیم می نماید.  بترین سند بین المللی می باشد که 

هرحال، از نگاه تقنین و اجراآت قضایی، اکثر احکام این سند هنوزهم بطور کامل تطبیق نگردیده اند. با این حال، عالوه بر 

یی که بطور متواتر در قوانین موضوعه کشورهای حقوق قربانیان جرایم در زمان اجراآت جزایی ویا مرتبط با اجراآت جزا

عضو صراحت یافته اند، نشریه حاضر نشان میدهد که در نتیجه تطبیق این حقوق اجراآت چشمگیر مشخصا به ارتباط  

حتی در ساحاتی از جهان که در آنها قانون اجراآت جزایی در حمایت از  صورت نگرفته است. دهشت افگنیقربانیان اعمال 

، کدام تحقیق ویا معلوماتی وجود ندارد که نشان دهنده میزان و چگونگی تطبیق و اجرای این داده شده اندیان انکشاف قربان

 معیارات به سطح منطقوی باشد.  

به اینکه  مخصوصا با توجه دهشت افگنی. سروی کمی ویا حتی کیفی اجراآت واقعی مربوط به حقوق  قربانیان اعمال ۵۵

تعهد واقع  ان بیشتر چارچوب قانونی کلی دارند نشان میدهد که تعهد در راستای اجرای این حقوق یکاکثر کشورهای جه

حه موضوعی این اساس، این نشریه حاوی مجموعه از قوانین و طرزالعملها می باشد که در سا هبینانه نخواهد بود.  ب

 هنوزهم باید بیشتر انکشاف یافته و بطور مفصل بررسی گردد. 

 الف. برسمیت شناختن جایگاه قربانیان در سیستم عدلی و قضایی 

 مالحظات کلی  .1

مجرمین  . شیوه متمرکز بر قربانی در سیستم عدلی و قضایی براین فرضیه استوار است که تعقیب جزایی و مجازات۵۶

ضایی کافی نش عدلی و  قبه هدف حصول اطمینان از تامین عدالت و متناسب بودن واک دهشت افگنیبشمول مظنونین اعمال 

ها و منافع نمی باشد. سیستمی که صرفا اشخاص محکوم به اعمال مجرمانه را مجازات می نماید و در عین حال نیازمندی

ویش نایل گردد. قربانیان را نادیده می گیرد، نمی تواند در روشنی مرحله فعلی قانون و انکشاف بین المللی به اهداف خ

ی جلوه دادن کمک مهم دولت ها جهت مقابله با تحقیر وغیرانسان دهشت افگنیز  قربانیان اعمال عالوه براین، حمایت ا

مل ساختن بشمار رود. بنابراین، شا دهشت افگنیقربانیان بوده و میتواند منحیث بخش اساسی استراتیژی مبارزه با 

تلزم اینست که . به رسمیت شناختن این حق مسنیازمندیها و منافع قربانیان در محاکمه های جزایی مهم و حیاتی می باشد

 پالیسی و تصامیم قانونی طوری اتخاذ گردند که جایگاه و عنوان قربانی به افراد مشخص اعطا شود. 

ه میشود، اینکه چه کسی منحیث "قربانی" مدنظر گرفتکردن . مالحظات و موضوعات مربوط به این روند شامل تعریف ۵۷

سیع، نمیتوان وناسب" به رسمیت شناختن این موقف می باشد. در مورد قربانیان متعدد و خسارات " م یمعنشامل و همچنان 

 سادگی بین قربانیان مستقیم و افرادی عادی که از اثر منفیه ب
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تفاوت قایل شد. مفهوم  اعمال جنایی به نحوی متأثر گردیده اند به استثنای کسانیکه لزوما کدام نقشی در اجراآت جزایی ندارند

نحیث جرایم ممشخص  دهشت افگنیقربانیان مستقیم در بسیاری از احکام حقوقی ملی موجود می باشد. عالوه براین، جرایم 

های جنایی  رت، باوجود اینکه منافع افراد متضرر هنوزهم در تحقیقات و محاکمهعلیه دولت تلقی می گردد که درین صو

 محفوظ می باشد، دولت منحیث "متضرر" مستقیم محسوب می گردد. 

ء استفاده از مربوط به اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرایم و سو ۱۹۸۵اعالمیه  ۱ فقره. کلمه " قربانیان" در ۵۸

ل قوانین گردیده است: "اشخاصی که از طریق فعل ویا ترک فعلی که  نقض قوانین جزایی بشمو صالحیت اینگونه تعریف

رری ضممنوع کننده سوء استفاده از صالحیت که در کشورهای عضو نافذ می باشد، بطور انفرادی ویا جمعی متحمل 

عریف شامل مادی می گردند. این تبشمول آسیب فزیکی ویا روانی، عاطفی، ضرر اقتصادی ویا از دست دادن حقوق اساسی 

راد  قربانی می توسط نهادها ویا اف دهشت افگنیتمام شرایطی و حاالتی می گردد که مردم در نتیجه ارتکاب جرایم جنایی 

 گردند. 

دگان صورت می . زمانیکه قربانی شدن در اثر نقض قانون حقوق بشر، قانون بشردوستانه بین المللی، ویا قانون پناهن۵۹

گسترده  ت قربانیان نقضاجبران خساردرمان واصول اساسی و رهنمودهای حق دسترسی به  8 فقرهرد، تعریفی که در گی

 ود: قانون حقوق بشری بین المللی و قانون بشردوستانه بین المللی درج شده است نیز تعریف مرتبط بشمار میر

یا نقض و" قربانیان اشخاصی هستند که بخاطر فعل ویا ترک فعلی که نقض گسترده قانون حقوق بشر بین المللی، 

یکی ویا اساسی قانون بشردوستانه بین المللی بشمار میرود، بصورت انفرادی ویا جمعی ضرری را شامل جراحت فز

انون قمتحمل می شوند. مطابق و متناسب با روحی، آسیب عاطفی، ضرر اقتصادی ویا صدمه به حقوق اساسی آنها 

هت کمک به جداخلی، تعریف "قربانی" شامل فامیل نزدیک ویا وابستگان قربانی مستقیم و اشخاصیکه به اثر مداخله 

 قربانیان ویا جلوگیری از قربانی شدن متضرر گردیده اند نیز می باشد." 

سازمان ملل  ا قربانی را طوری تعریف می نماید که با معیارهای( کمیته وزیران شورای اروپ2006) 8. توصیه شماره ۶۰

ابقت دارد. درین متحد از قبیل اعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرایم و سوء استفاده از صالحیت هماهنگی و مط

 هشت افگنیداعمال  توصیه تعریف قربانی مکرر ویا قربانی مجدد نیز شامل می باشد که در زمینه همکاری با  قربانیان

 دارای اهمیت خاص می باشد.  

ئله تنها در . عبارت "قربانیان" در چندین قانون ملی بدون کدام تعریف ذکر گردیده است. به نظر میرسد که این مس۶۱

 حاالت غیرپیچیده که در آن تعداد قربانیان جرایم جنایی معدود و محدود می باشد درست می باشد. 

بدین آنها را که  استاشت که چارچوب معیاری محکمه بین المللی جزایی شامل تعریف مفصل "قربانیان" . باید بخاطر د۶۲

: " افراد حقیقی هستند که در نتیجه ارتکاب جرمی که در حوزه صالحیت محکمه می باشد متضرر گردیده قسم تشریح میکند

متحمل ضرر مستقیم به دارایی خویش که برای مذهب، تعلیم و اند. کلمه "قربانیان" شامل موسسات ویا نهادهای می گردد که 

تربیه، هنر، ویا علم ویا اهداف خیریه، و به آبدات و مکان های تاریخی، شفاخانه ها و سایر اماکن و موارد برای اهداف 

 48گردیده اند." ،انسانی تخصیص داده شده
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ندرج در قوانین ملی سوالی است که به تکرار مطرح گردیده . تعیین قلمرو تعریف قربانیان به هدف استحقاق حقوق م۶۳

است، زیرا این قلمرو زمانی که مسئله اشتراک در اجراآت مربوط به محاکمه، دستیابی به معلومات، محافظت ویا جبران 

تدابیری مطرح می گردد ممکن است تفاوت نماید. نمونه ای از محکمه جزایی بین المللی که قانون اساسی آن را  تخسار

جدید حمایت از قربانیان جرایم در حوزه صالحیت خویش معرفی کرده است، ضرورت داشتن معیار مشخص جهت متصف 

شدن به وصف قربانی بمنظور سهیم شدن در محاکمه، داشتن تدابیر مصؤنیتی ویا قابلیت برای جبران خسارت را توضیح 

   49میدهد.

ربانیان به قوی بطور مکرر توضیح داده شده است، به رسمیت شناختن حقوق ق. طوریکه در معیارات بین المللی و منط۶۴

ت هیچ یک از حقوق مدعی علیه آسیب نمی رساند. این امر بخودی خود واضح است که شخص متهم بدون در نظرداش

ود. تعریف ش اعتراض عمومی سزاوار محاکمه عادالنه  می باشد. بسیار مهم است که به اصل برائت متهم احترام گذاشته

ماید که در اکثر قربانیان اعمال مجرمانه  مشخص تا حدودی داللت بر پیش داوری درباره واقعه اصلی این گونه اعمال می ن

راد ویا موسسات رحال، این امر نباید به معنای پیش داوری درباره مسؤلیت افه هموارد اصال مورد بحث قرار نمی گیرد. ب

 مشخص تلقی گردد. 

بشمول اصل برائت، تساوی فرصت ها و دستیابی به خدمات باکیفیت  -به توازن بین محافظت درست از حقوق متهم . باید۶۵

و حقوق قربانیان توجه خاص صورت گیرد تا اطمینان حاصل گردد که محاکمه بصورت عادالنه انجام می  –وکالت دفاع 

حیث نتیجه مستقیم عمل جرمی بلکه از طریق پاسخ نهادها مجدد که " نه منشدن گردد. همچنان، ضرورت است تا از قربانی 

و اعضای فامیل آنها متحمل  دهشت افگنیبازماندگان اعمال  50و افراد به قربانیان جرایم صورت می گیرد" جلوگیری گردد.

مول خسارت گردیده و در نتیجه تحمل این عمل جرمی بیشتر آسیب پذیر می گردد. بنابراین، چارچوب نهادی دولت بش

سیستم عدلی و  قضایی و چارچوب ارگان های اداری که موظف به کمک و همکاری با قربانیان می باشند باید در جهت 

 محافظت این قربانیان در مقابل تحمل فشارهای غیر ضروری دیگر باشد. 

جه رفتار مجرمانه در نتیمستقیما . بطور کلی، مقامات قضایی ضرورت دارند تا شخص ویا اشخاصی مورد نظر را که ۶۶

بشناسند تا آنها بتوانند در اجراآت جزایی بشمول محاکمه منحیث قربانی  که اتهام بر او وارد شده متضرر گردیده استمتهم 

ضاهر شوند. شناختن قربانی توسط مقامات قضایی و مجری قانون قدم اول می باشد. در حالیکه توقع میرود که مقامات 

استنطاق نمایند، اما این کار نباید به موقف آنها  دهشت افگنیاعمال زنده ی ممکن است از  قربانیان تحقیق کننده ویا سارنوال

مجدد گردد. هرگاه تحقیقات جهت مشخص نمودن اینکه آیا قربانیان واقعا شدن منحیث قربانیان لطمه بزند ویا منجر به قربانی 

                                                           
ن خسارت  مراجعه درباره جبرا ۷۵قانون موضوعه درباره محافظت از قربانیان و شهود و اشتراک آنها در اجراآت قضایی، و ماده ۶۸به ماده   49

 ,Carsten Stahnنمائید. برای بررسی وسیع چالشهای مربوط به قربانیان و درخواست های آنها طبق چهارچوب محکمه جزایی بین المللی، به 
Héctor Olásolo and Kate Gibson(، ۲۰۰۶) لمللی، اشتراک قربانیان در اجراآت قضایی قبل از محاکمه  مربوط به محکمه جزایی بین ا

Anne-Marie de Brower and Marc Groenhuijsen( مراجعه نمائید. همچنان۲۰۰۹، نقش قربانیان در اجراآت جزایی بین المللی ) به ،

-http://www.icc" که درین ادرس: ۲۰۰۹-۲۰۰۵"خالصه از فیصله های محکمه جزایی بین المللی درباره قربانیان مربوط به سالهای 
cpi.int/Menus/ICC/Structure+of+the+Court/Victims/Summaries+of+public+ICC+ 

Decisions+on+Victims.  قابل دسترسی می باشد مراجعه کنید. در نهایت به کتاب رهنمای جدیدا انتشار یافته دفتر مشوره عمومی برای قربانیان

http://www.icc-المللی: رهنمای وکالی مدافع، که درین ادرس انترنتی: در محاکم تحت عنوان نمایندگی از قربانیان قبل در محکمه جزایی بین 
.cpi.int/iccdocs/PIDS/tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.PDF کنید  قابل دسترس می باشد مراجعه 

 
 . 9. صفحه(، ۱۹۹۹اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، کتاب رهنمای عدالت برای قربانیان )  50

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.PDF
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.PDF
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.PDF


رورت باشد، قربانیان باید به شیوه محتاطانه مورد پرسش قرار در نتیجه اعمال مجرمانه متحمل ضرر و خسارت شده اند ض

 گیرند. عالوه براین، سؤال از وضعیت قربانی نباید مستقیما ویا به تنهایی متکی بر مجرم شناختن متهم باشد. 

جای اینکه زمینه تا حدودی زیاد ب دهشت افگنی. طوریکه درین نشریه به مشاهده میرسد، شناخت قانونی  قربانیان اعمال ۶۷

 فراهم ی باشد( ماشتراک آنها را در اجراآت جزایی ویا برنامه های محافظت از قربانی )که مبتنی بر شیوه قضیه به قضیه 

 نماید، بطور مشخص محدود به ساحه جبران خسارت می باشد.

، از نمونه دیگر برای 51یان نظامی و عادی جنگ. تعدادی از کشورها در کنار نمونه های موجود جبران خسارت قربان۶۸

جبران خسارت استفاده کرده اند که میتوان  آنرا منحیث پیامد مسؤلیت کلی دولت ها در قبال محافظت از افراد ویا قلمرو 

ورد غیرداوطلبانه قربانیان به نمایندگی از دولت که بیشترین اهداف م یکارا خویش و همچنان به رسمیت شناختن ارزش فد

می باشد تلقی کرد. این نوع شناخت به هدف جبران خسارت همانند سایر نمونه های سمبولیک حمایت از  دهشت افگنانحمله 

قربانیان  که بطور مستقیم با سیستم عدلی و قضایی مرتبط نمی باشند مانند ایجاد روزهای بین المللی یادبود و اعطای مدال 

و نشان دادن شناخت رسمی آنها  دهشت افگنیشفی و تسلی خاطر  قربانیان اعمال ها می باشد که راه های مؤثر جهت ت

 توسط دولت می باشد. 

در اجراآت  یدهشت افگن. قابل یادداشت است که سیستم کشور فرانسه، بطور مثال، که در آن مشارکت  قربانیان اعمال ۶۹

یرد جدا های که قربانیان متحمل شده اند صورت گجزایی بطور مطلق از روند جبران خسارت که ممکن است برای آسیب 

ک مالی موقف خویش را منحیث قربانی صرفا بخاطر اینکه کم دهشت افگنیمی باشد. عالوه براین،  قربانیان اعمال 

ه شاهد عمل دریافت کرده اند از دست نمی دهند. همچنان، سیستم کشور فرانسه افراد "درگیر در حادثه" یعنی کسانی ک

دنظر می مروحی شده است را نیز منحیث قربانی  صدمهدچار  دهشت افگنیبوده ویا کسی که در نتیجه عمل  فگنیدهشت ا

 گیرد. 

  یقانون احکام و یمل طرزالعمل. ۲

 کشور الجزایر 

. مطابق با قانون اجراآت جزایی کشور الجزایر، قربانی کسی است که شخصا به اثر حادثه ناشی از جنگ متضرر شده ۷۰

ویا گروه از  نگدهشت افکسی است که به اثر عمل ارتکاب یافته توسط یک شخص  دهشت افگنیقربانی اعمال  52باشد.

ملی نیز  یا مصیبت قربانی تراژدی 53از بین رفته باشد ویا خودش ویا دارایی وی متحمل خسارت شده باشد. نانگدهشت اف

  54ملی مفقود شده باشد. یا مصیبت کسی است در جریان تراژدی 

 کشور ارمنستان 

همچنان  ین قانونا)قربانی،  طرف متضررکشور ارمنستان در مورد  ۱۹۹۸قانون اجراآت جزایی سال  ۵۹و  ۵۸. مواد ۷۱

 صراحت یافته است( ۶۰مدعی می باشد که در ماده مدنی شامل حقوق 

                                                           
. )به آلبریچت و کیلچینگ؛ پالیسی های قربانیان تروریزم: آیا در رفتار با قربانیان باید ندباشد که مقامات اداری جداگانه تعیین گردیده ایبه فرانسه، ایتالیا و اسپانیا م مربوط حالتاین   51

)بففففه ادرس:  ۲۰۰۶ مشفففففففففففتففففرک الففففمففففنففففافففففع مسفففففففففففتففففقففففلهففففای سفففففففففففای دولففففت ورنففففظففففرمففففراجففففعففففه نففففمففففائففففیففففد( هففففمففففچففففنففففان بففففه  25تفففففففففاوت قففففایففففل شفففففففففففد  صففففففففففففففففحففففه 

ttp://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600607h همسان با سربازان جنگی و اشتراک کنندگان فعالیت های  دهشت افگنی( مراجعه نمائید، رفتار با قربانیان

مندی به بزگداشت آنها و مشابهت ماهیت آسیب های ناشی از بر اساس عالق دهشتحافظ صلح به ارتباط کمک به آنها. تصمیم به دادن جایگاه قربانی به قربانیان جنگ های داخلی علیه 
، ۱۹۹۰جنوری  ۲۵مورخ ۲۱)جریده رسففمی شففماره  ۱۹۹۰جنوری  ۲۳مورخ  90-86قانون شففماره  ۲۶با اعمال ناشففی از جنگ بود. بخاطر انجام این کار، ماده  دهشففت افگنیاعمال 

 این نشریه مراجعه کنید.  ۳۴۰ فقرهاجازه میدهد تا از حقوق و امتیازات که معموال برای قربانیان جنگ داخلی فراهم میگردد مستفید شوند. به  دهشت افگنی( به قربانیان ۱۰۰۹صفحه 
  

 .۲قانون اجراآت جزایی الجزایر، ماده   52
 مراجعه نمائید.  ۱۹۹۹مورخ فبریوری ۹۹-۴۷فرمان  ۲به ماده   53
 let la reconciliation nationa Charte pour la Paix .et la Réconciliation Nationaleدرباره تطبیق  ۲۰۰۶فبروری  ۲۷مورخ ۰۶-۰۱مقرره شفففففففماره  27به ماده   54

  مراجعه نمایئد

http://www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90600607


 

 

 : میباشداین قانون قرار ذیل  ۵۸مطابق ماده متضررصراحت دارند. شخص  آنهاو حقوق و مکلفیت های 

. کسی منحیث متضرر شناخته میشود، یعنی شخصی که مدارک برای متضرر تلقی کردن وی موجود می باشد، ۱

که مستقیما متحمل خسارت و آسیب روحی، فزیکی ویا مالی ناشی از عملی که در قانون جزا ممنوع گردیده است 

تلقی می گردد، یعنی شخصی که متحمل خسارت روحی ویا  دیده ستممانی شده باشد. همچنان، یک شخص ز

 فزیکی مستقیم شده باشد، که عمل ممنوعه توسط قانون جزا ختم شده باشد.  

 ارنوال ویا محکمه اتخاذ خواهد شد. څ. تصمیم درباره متضرر شناختن توسط هیئت تحقیق، مستنطق، ۲

 

اجازه میدهد تا اقارب نزدیک قربانی فوت  –رنوال، ویا محکمه اڅاعم از مستنطق،  –برای هیئت تحقیق کننده  ۸۰. ماده ۷۲

از حقوق و وجایب قربانی در اجراآت جزایی استفاده نمایند، منحیث خواستار شوند را، در مواردی که آنها و ناتوان شده شده 

قوق قربانی به استثنای حق ادای شهادت و سایر حقوق شخصی وارث از تمام ح وارثین شخص متضرر محسوب نماید.

 قربانی مستفید گردیده و تمام وجایب وی  را انجام میدهد. 

 

 کشور کامرون 

مدنی میداند که در  دعویقانون اجراآت جزایی کشور کامرون قربانی را منحیث یک طرف در  ۳۸۶و  ۳۸۵.  بخشهای ۷۳

نتیجه ارتکاب یک جرم متحمل ضرر گردید است و به وی اجازه میدهد تا بمنظور جبران خسارت خویش در اجراآت 

قضایی اشتراک نماید. قربانی میتواند جهت جبران خسارت خویش در محکمه درخواست شفاهی ویا کتبی ارایه نماید. عالوه 

مکلف می باشد تا از قربانی بخواهد که از حق خود استفاده نماید. هرگاه قربانی ()ریس جلسه قضاییصلحیه  براین، قاضی

 . بودخواهد  دارامدنی را  دعویانصراف نماید ویا ادعای خویش را تعقیب ننماید، وی حق باز کردن 

 

  کشور کانادا

انیان " شامل قربانی جرم ادعا شده قانون جزای کشور کانادا، برای اهداف تفسیر قانون، تصریح میدارد که قرب ۲. بخش ۷۴

علیه یک تقصیرقضایی  دریافتبشمار رود ضرور نیست تا  دهشت افگنیمی گردد." بنابراین، برای کسی که قربانی جرایم 

( قانون اجراآت جزایی کشور کانادا، به هدف ۴) ۷۲۲متهم مبنی بر مجرم بودن وی موجود باشد. شخص قربانی در بخش 

 مرتب می گردد، قرار ذیل تعریف گردیده است:  قربانیانی شدن که بر توضیح اثرات قرب

 جرم؛به ارتباط ، "قربانی" ۷۲۲.۲( برای اهداف مورد نظر درین بخش و بخش ۴)

)الف( کسی است که  متحمل ضرر گردیده است ویا کسی که در نتیجه ارتکاب جرم متحمل ضرر فزیکی ویا عاطفی شده 

 است، و 

اظهارات که در بخش فرعی  ازابریت )الف( به قتل رسیده، مریض ویا شخصی که قابلتشریح شده فقره)ب( شخصی که در

همسر ویا شریک قانونی ویا کدام اقارب آن شخص، ویا کسی که حق حضانت را نداشته باشد.  ( تصریح یافته است،۱)



ا دارد ویا کدام یک از وابستگان آن قانونی ویا اصلی آن شخص را دارد ویا مسؤلیت نگهداری ویا حمایت آن شخص ر

 شخص باشد را شامل می گردد. 

م کشور کانادا توسط اعضای فامیل درباره قربانی در محکمه در محاکتماس این تعریف بمنظور آسان نمودن ارایه اظهارات 

امل موسسات و بطور وسیع بکار برده میشود. محاکم این تعریف را طوری تفسیر کرده اند که عالوه بر قربانی مستقیم، ش

 نهادها نیز گردد. 

ل نظارت بر ( که مسؤCSCأدیبی کانادا )( که حاکم بر اداره خدمات تCCRA. قانون اقدامات تأدیبی و آزادی مشروط )۷۵

لفین به جامعه بازداشت شده و در جامعه می باشد، و بورد عفو مشروط کانادا که درباره بازگرداندن متخ فدرالمتخلفین 

ات تأدیبی و قانون اقدام ۲تعریف قربانی می باشد. بخش  درایجهت خدمت به تناسب محکومیت آنها تصمیم می گیرند نیز 

 ( "قربانی" را قرار ذیل تعریف می نماید: CCRAمشروط )آزادی 

فی )الف( قربانی شخصی است که در نتیجه ارتکاب جرمی متضرر گردیده ویا متحمل خسارت فزیکی ویا عاط

 شده است، و 

مسر وی، )ب( هرگاه شخص قربانی فوت کرده باشد، یا مریض باشد ویا به نحوی دیگر محجور و ناتوان باشد، ه

مسکن ویا شخصی که در زمان فوت او با وی هم مسکن بوده است، شخصی که با وی رابطه زن و  شخص هم

 شوهری دارد، شخصی که با وی به مدت حداقل یک سال هم مسکن بوده است، هریک از اقارب و وابستگان

یت شخص، ویا هرکسی که تحت حضانت قانونی و یا اصلی می باشد ویا شخصی که مسؤل نگهداری ویا حما

 شخص باشد منحیث قربانی محسوب می گردد. 

 

اجازه میدهد  (CSC( به اداره خدمات تأدیبی کانادا )CCRA(  همچنان قانون اقدامات تأدیبی و آزادی مشروط )۳) ۲۶بخش 

گرفتن تا اشخاص را در صورتیکه متضرر گردیده اند و شکایت آنها درج شده باشد حتی در صورت تحت تعقیب قرار ن

 منحیث قربانیان جرم محسوب نماید.  وی،ویا محکوم نشدن متخلف 

می باشد. قربانیان در قوانین  منطقوی. عرضه خدمات به قربانیان در کشور کانادا مسؤلیت قانونی حکومت های ایالتی و ۷۶

  55نیان می گردد.بصورت مفصل تعریف شده اند که هم قربانیان مستقیم و هم اعضای فامیل آنها شامل قربا منطقویایالتی و 

 کشور کلمبیا 

ین قانون " که ادولت کولمبیا قانونی را درباره مصؤنیت قربانیان و اعاده اراضی وضع کرد.  ۲۰۱۱جون  ۱۰. به تاریخ ۷۷

ر گرفته شده در آن تدابیر کمک و جبران خسارت برای قربانیان تخلفات حقوق بشری و نقض قانون حقوق بشردوستانه مدنظ

فت و اینکه به اساس آن در راستای آوردن صلح به سطح ملی و بطور جامع تالشهای زیادی صورت گر است، " بدلیل

 ست. بسیار حایز اهمیت ایک قدم منحیث مکمل چارچوب حقوقی موجود راجع به منازعات مسلحانه داخلی می باشد، 

تمرکز بوده که مسؤل نقض حقوق بشر و در طول تاریخ بر افرادی م کولمبیا. قوانین قبلی و تالشهای ملی در کشور ۷۸

قربانی را  ،جنگ های مسلحانه بوده اند تا وضعیت جنگی در کشور را ازین طریق کنترل نماید. قانون مصؤنیت قربانیان
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منحیث کسی که نقش مهم در پیشرفت صلح در کشور دارد قلمداد می نماید و شامل مصؤنیت و توسعه حقوق بشر برای تمام 

 گ های مسلحانه بشمول تدابیر جبران خسارت برای برخی از آنها می باشد. قربانیان جن

 قاثر نقض حقو به اینسو در ۱۹۸۵جنوری  ۱، این قانون کسانی را که از تاریخ موقت. مطابق با چارچوب بین المللی و ۷۹

ن، میکانیزم بشری آنها در جنگ های مسلحانه متحمل خسارت شده اند بحیث قربانی محسوب می نماید.  به اساس این قانو

ند ایجاد های جداگانه جهت کمک و جبران خسارت قربانیانی که حقوق بشری آنها بصورت عمده و سیستماتیک نقض شده ا

ومی می باشند دولت که ممد قربانیان سایر جرایم عم لمعموو ابزار می گردد و الزم نیست تا به اساس این قانون اسناد

 . عوض گردد

می نماید: "  قانون اجراآت جزایی قربانی را، برای اهداف قانونی مربوط به اجراآت قضایی، چنین تعریف ۱۳۲. ماده ۸۰

مل خسارت رادی ویا جمعی متحاشخاص حقیقی ویا حقوقی و هریک از پیروان قانون که در نتیجه ارتکاب جرم بصورت انف

حکومیت متخلف و ممستقیم گردیده اند." عین همین ماده بیان میدارد که وصف قربانی مستقل از بازداشت، تعقیب جزایی ویا 

  جدا از موجودیت روابط فامیلی با وی می باشد. 

اعضای گروه های شبه نظامی در  نظامی ساختنرغی( بمنظور تسهیل برنامه ۲۰۰۵ /۹۷۵. قانون عدالت و صلح )قانون ۸۱

کشور و همچنان گروه های مسلح غیرقانونی وضع گردید. این قانون در صدد تعقیب جزایی اعضای گروه های مسلح 

و در عین حال طبق آن تالش می گردد تا نیازمندیهای قربانیان مدنظر  که غیر نظامی شدن را نپذیرفته اند مخالف می باشد

، حق دسترسی به واقعیت یک حق اساسی و غیرقابل اجتناب بوده و باید ۲۰۰۵ /۲۷۵مطابق با احکام قانون  56گرفته شود.

تطبیق گردد. طبق این قانون، باید در تحقیقات جنایی درباره حقایق مربوط به قربانیان، با توجه خاص بر محل سکونت 

و به اعضای فامیل آنها اطالع داده شود. همچنان، قانون قربانیان اختطاف و ناپدید شدگان اجباری، تحقیق صورت گرفته 

پیشنهاد می نماید تا از معلومات تاریخی عوامل، انکشافات و پیامدهای اقدامات شبه نظامیان )حق بخاطر سپاری( محافظت 

 نماید: های تاریخی، قانون این موارد را شناسایی می دوسیهشود. منحیث یک استثنا بر حق دسترسی عمومی به فایل 

ضرورت جلوگیری از خسارت ، ضرورت تامین حق محرمیت قربانیان جوان و قربانیان تشدد و خشونت جنسی

غیرضروری به قربانیان، شاهدان و سایر اشخاص، و ضرورت جلوگیری از هرگونه خطر در راستای امنیت قربانیان. 

یح می نماید و حقوقی که در قانون اجراآت جزایی درباره حق دسترسی قربانیان به عدالت تصر ۹۷۵/۲۰۰۵همچنان قانون 

 می نماید.  را تعقیبتضمین گردیده است 

م به کبا پول . کشور کولمبیا خدمات کمک های بشردوستانه و جبران خسارت، کمک های صحی، تهیه مسکن، کریدیت ۸۲

ت پوشش الیسی های بیمه جهت تحاز طریق بانک های درجه دوم )بانک کولدیکس(، تعلیم و تربیه و پ کمک مالی دولت

قانون  ۱۶۸اده ، را فراهم می سازد. به ارتباط خدمات صحی، مطابق با مخدمات عامه قرار دادن استفاده از وسایط نقلیه

، تمام نهادهای دولتی و خصوصی فراهم کننده خدمات صحی مکلف می باشند تا کمک های اولیه ۱۹۹۳سال  ۱۰۰

بودیجه همبستگی  بدون توجه به توانایی آنها به پرداخت فراهم نمایند. مصارف این خدمات ازاضطراری را برای تمام مردم 

 پرداخت خواهد شد.  تو وجه ضمان

 کشور فرانسه

 ویدعجبران و پرداخت می گردد، پرداخت خسارت از طریق  ت. تازمانی که خسارت قربانیان از طریق وجه ضمان۸۳

قربانی و  نی بیشتر منحیث وسیله برای باال بردن میزان به رسمیت شناختن حقوقمد دعویمدنی صورت نمی گیرد، بلکه 

 مورد استفاده قرار می گیرد.  دهشت افگنیمبارزه علیه 
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ل بصورت قانون اجراآت جزایی کشور فرانسه، "هر نهادی که بعداز وقوع جرم  برای پنج سا ۹-۲ ماده. مطابق با ۸۴

ند در مواردی که قانونی راجستر شده باشد و به طریق قانونی کمک و همکاری با قربانیان جرایم پیشنهاد را نماید، میتوا

 وقی که برای طرف مقابل مدنیارنوال دولتی ویا توسط طرف متضرر آغاز گردد از حقڅتعقیب جزایی توسط 

تضمین گردیده است استفاده نماید.  حق دسترسی نهادها به مداخله منحیث   ۷۰۶-۱۶ مادهبه ارتباط جرایم شامل در قلمرور  

ناشی می گردد. این حق شامل حضور  association SOS Attentat 57طرف مدنی به نمایندگی از قربانیان به درخواست 

)بشمول قتل عمد، سوء قصد، معاونت و  دهشت افگنیمنحیث یک طرف مدنی در تمام مراحل مربوط به رسیدگی به جرایم 

دهشت مشارکت در جرم و تمویل مالی( و همچنان مراحل رسیدگی مربوط به جرایم مشارکت در جرم به ارتباط اعمال 

 می گردد.   فگنیدهشت امانند شبکه  افگنی

۸۵ .SOS Attentat, SOS Terrorisme  یدهشت افگنمختلف  اعمالاز طریق ایجاد یک نهاد مدنی حامی قربانیان 

بهتر سترسی قربانیان را از طریق طرف مدنی قرار گرفتن در اجراآت جزایی حمایت نمود و بدین اساس زمینه را برای د

 داد:   وکیل مدافع امور ذیل را انجام عینآنها به عدالت فراهم نمود. انجمن از طریق گروپ بندی قربانیان با 

 دسترسی آنها را به معلومات مربوط به روابط با قاضی جهت تقویت پروسه بیشتر کرد؛ 

  تهیه زی ساختن با مرک، مدنی گردیده و تمام امور اداری، بطور مثال جوانبقربانیان را کمک کرد تا تبدیل به

 و ارایه درخواست برای مساعت حقوقی، و 

  .معلومات مربوط به  قبل از محاکمه و در دوران محاکمه را تنظیم و ترتیب نمودند 

 ۵۶ 58همچنان، این انجمن شبکه از کارکنان عمومی در بخش حقوق و متخصصین بشمول روانشناسان را ایجاد کرد.

سیستم عدلی و قضایی کشور فرانسه زمینه را  59اجراآت جزایی محاکم منجر به محاکمه غیابی گردید.. در برخی موارد، ۸۶

را قناعت  دهشت افگنیرچند این میکانیزم نمیتواند  قربانیان اعمال هبرای محاکمه یکطرفه به نفع قربانیان فراهم میسازد. 

 انی بیشتر کمک می نماید. دهد، اما تازه کردن جرم در محکمه به شناخت آنها منحیث قرب

 هشت افگنید. قانون اجراآت جزی کشور فرانسه برای محاکم جزایی خود سیستمی را فراهم میسازد که در برخی اعمال ۸۷

. بود این محاکم دارای صالحیت فرامرزی خواهد ،لیست گردیده است ۶۹۳الی  ۶۸۹مشخص خصوصا اعمالی که در ماده 

به اجراآت  اسناد بین المللی مربوطه، تطبیق این طرزالعمل زمینه را جهت دسترسی منظممطابق با مکلفیت های مندرج 

 سازد. میمشابه بدون توجه به ملیت آنها فراهم  دهشت افگنیجزایی برای قربانیان عمل 

 کشور اندونیزیا

. بعبارت کلی، مقررات مربوط به شاهدان و قربانیان در سیستم حقوقی کشور اندونیزیا که تا حدودی مشخص، جایگاه ۸۸

قربانیان جرایم را بطور کلی و نقش شاهدان جرایم را به رسمیت می شناسد، جدید نیست. بطور نمونه، به قانون شماره 

مربوط  ۳۱/۱۹۹۹مربوط به حقوق بشر، قانون شماره  ۳۹/۱۹۹۹ مربوط به قانون اجراآت جزایی، قانون شماره ۸/۱۹۸۱
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مربوط به  ۳۰/۲۰۰۲، قانون شماره ۵۹ 61مربوط به محاکم حقوق بشر ۲۶/۲۰۰۰قانون شماره  60به مبارزه علیه فساد،

 مراجعه نمائید.  62کمیسون محو فساد اداری

 

تصویب کرده است که  دهشت افگنی، کشور اندونیزیا اسناد حقوقی خاصی را به ارتباط قربانیان ۲۰۰۳. بعداز سال ۸۹

؛ و مقررات دولتی دهشت افگنیدرباره مبارزه علیه اعمال  ۱۵/۲۰۰۳بطور مشخص بدین قرار می باشند: قانون شماره 

االن و قضات مربوط به اعمال جنایی درباره طرزالعملهای محافظت از شهود، مامورین تحقیق، حارنو ۲۴/۲۰۰۳شماره 

محافظت از شهود، مسؤلین تحقیق، حارنواالن و قضات و فامیل های آنها را به سطح  ۱۵/۲۰۰۳. قانون شماره دهشت افگنی

این محافظت باید در مقابل تهدیدات فزیکی و روحی، دارایی این اشخاص قبل از محاکمه، در  63کشور تامین می نماید.

 و بعداز آن فراهم گردد. هنگام محاکمه 

. در حال حاضر کدام تعریف مشخص از "قربانی" در قانون اجراآت جزایی وجود ندارد. این قانون صرفا به تعریف ۹۰

"شهود" پرداخته و آنها را کسانی میداند که میتوانند درباره اعمال جرمی که بر شاهد واقع شده ویا توسط شهود شنیده شده 

غرامت و توانمند سازی مربوط به عمل جرمی  پرداختشهادت میدهند. با این وجود، این قانون مفهوم  ویا مشاهده شده است

که مظنونین بخاطر آن بازداشت، توقیف و در نزد محکمه تحت تعقیب عدلی قرار گرفته اند و بعدا بحکم نهایی محکمه بی 

  64گناه شناخته اند را به رسمیت می شناسد.

مربوط به شهود و محافظت از قربانی "قربانیان" را اشخاصی تعریف می نماید که  ۱۳/۲۰۰۶شماره قانون  ۱.۲. ماده ۹۱

رچند اهداف این قانون هدر نتیجه نقض قوانین جزایی متحمل ضرر فزیکی و روحی ویا خسارت اقتصادی شده اند." 

این  ۳" اما ماده  65دت در محاکم می باشد،منحصر به "فراهم نمودن مصؤنیت برای شهود و/یا قربانیان در هنگام ارایه شها

قانون بیان میدارد که این مصؤنیت به اساس احترام به کرامت و ارزش ذاتی شخص و احساس مصؤنیت، دستیابی به 

می باشد.  این قانون بین شهود ویا قربانیان به اساس ملیت  مهلت دادن قانونیعدالت، آزادی از تبعیض و حق دسترسی به 

فرقی قایل نشده است. بنابراین، بطور کلی، درین قانون بین اینکه شهود ویا قربانیان شهروندان اندونیزیایی باشند  آنها کدام

 وجود ندارد.  ویا  شهروندانی خارجی تفاوتی

تماعی بیشتر می نباید محدود به تدابیر قضایی گردد بلکه نیاز به شناخت اج دهشت افگنی. حمایت از  قربانیان اعمال ۹۲

، دولت ۲۰۰۲باشد که بستگی به خواست ها و مسایل سیاسی دارد. در بمگذاری جزیره بالی در کشور اندونیزیا در سال 

ریق نقل مکان و طن رویداد از اندونیزیا به همکاری و حمایت دولت ها و موسسات بین الملی تالش نمود تا بالفاصله به ای

ز امکانات موجود آوردن بازماندگان در محل مصؤن و انتقال آنها به نزدیک ترین تاسیسات طبی و شفاخانه ها با استفاده ا

ا به نرس ها و نیز در شفاخانه ه گردش گرانرسیدگی نماید. موسسات غیردولتی و داوطلبان از تمام بخشهای جامعه بشمول 

هم گردید و مرکز مجروحین رویداد کمک نمودند. نیازمندیهای اساسی قربانیان از قبیل غذا، لباس و سرپناه فرارسیدگی به 

در محل تخریب شده در  مشاوره برای قربانیان، فامیل های آنها و افراد متأثر از بمگذاری ایجاد گردید. محل یادبود قربانیان

همین تراژدی در  شان را در بمگذاری از دست داده بودند اهداء گردید. عین جزیره بالی ایجاد و برای افرادی که جان های

زین رویدادها نیز بوقوع پیوست. هرساله مراسم بزرگذاشت در محل حادثه برگزار می گردد تا ا ۲۰۰۵جزیره بالی در سال 

 یادآوری گردد. 
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 کشور کنیا

 شت افگنیدهجهت تعقیب جزایی جرایم  ،است و بدین جهتکدام قانون تصویب نکرده  دهشت افگنی. کشور کنیا درباره ۹۳

ای مربوط به هبه احکام قانون جزا مراجعه می نمایند. قربانیان جرایم که در قانون اجراآت جزایی مخصوصا در محاکمه 

 قتل عمد برسمیت شناخته شده اند 

ه مرگ ویا آسیب بر قربانیان که منجر ب مالاعکسانی اند که به اثر جرمی متضرر گردیده اند. بمنظور توضیح اثرات منفی 

 الف قانون اجراآت جزایی قربانیان را قرار ذیل تعریف کرده است:  ۳۲۹فزیکی به یک شخص شده است، ماده 

مان ارتکاب " قربانی فامیل در یک جرم که در نتیجه مستقیم آن قربانی اصلی فوت کرده است، کسی است که در ز

 ؛ ]...[جرم و جنایت عضو فامیل نزدیک قربانی اصلی بوده است. 

 "عضو فامیل نزدیک قربانی اصلی" به معنای ذیل می باشد: 

 همسر قربانی؛  )الف( 

 است که حداقل به مدت دوسال با قربانی زندگی کرده باشد؛  همسر فعلی قربانی کسی )ب( 

 اندر قربانی؛ و مادر الدین، ولی و قیم ویا پدر یکی از و  )ج(

 طفل ویا پسر اندر و دختر اندر قربانی ویا طفل دیگری که قربانی ولی و قیم وی بوده است؛ )د(

 ( برادر، خواهر، خواهر اندر، برادر اندر قربانیذ)

 می باشد؛  دماغیروحی و روانی و شوکه  بیماریصی" به معنای ضرر فزیکی واقعی، "ضرر شخ

 "قربانی اصلی" جرم به این معنا است: 

 شخصی که جرم علیه وی صورت گرفته است؛  )الف( 

تقیم شخصی که شاهد عمل واقعی ویا تهدید آمیز جرمی، مرگ ویا آسیب فزیکی شخصی که در نتیجه مس )ب( 

 سارت و زیان گردیده است. جرم متحمل خ

 ویا قربانی فامیلی؛  اولی"قربانی" عبارت است از قربانی 

 کشور مغولستان 

قانون اجراآت جزایی کشور مغولستان قربانی را چنین تعریف می نماید: " شخصی که در نتیجه جرم از ۴۲.۱.   ماده ۹۴

، قربانیان و نمایندگان آنها میتوانند در جلسات محاکمه ۵.۱.۹نگاه روحی، فزیکی ویا مالی آسیب دیده است." مطابق با ماده 

همراه با مظنون، متهم، مدعی علیه، محکوم، نماینده قانونی آنها، وکیل مدافع، مدعی علیه مدنی و مدعی مدنی )که میتواند 

ش نباشد، ویا طفل باشد، یکی متهم خودش باشد( اشتراک نمایند. هرگاه قربانی فوت کرده باشد ویا قادر به بیان اظهارات خوی

متضمن حق قربانیان ۱۸.۱ماده  66از نزدیکترین اقارب میتواند در جلسات محاکمه به نمایندگی از وی اشتراک نماید.

 )همچنین سایر اشتراک کنندگان( جهت دریافت مساعدت های حقوقی می باشد. 
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  کشور پیرو

ه قربانی شدن حقوق تمام قربانیان را بدون کدام تبعیض بر مبنای ماهیت جرمی که منجر ب کشور پیرو. قوانین جزایی ۹۵

آت جزایی اجرا مورد مدنیبر ۱۹۴۰و قانون اجراآت جزایی سال  ۱۹۹۱ی سال یآنها شده است مدنظر می گیرد. قانون جزا

ش را انجام و یکی از وظایف عمده خویریکشور پیرو  به کار برده شد.  بر مبنای این مقررات، سیستم اجراآت جزایی پ

ست. عنوان امیدهد که عبارت است از: محافظت از قربانیان و تضمین جبران حقوقی که در اثر ارتکاب جرم نقض گردیده 

نون مدنی قا ۱۹۹۱قانون جزا  ۶جبران خسارت مدنی را تنظیم می نماید. عنوان شماره  ۱۹۹۱قانون جزای سال  ۴شماره 

مراه با هتصریح میدارد که جبران خسارت مدنی ۹۲ماده  ۶د. عنوان اییم مینمظسواالت همراه آنرا تنجبران مدنی و 

، توسط محکومیت مشخص می گردد، به این معنا که محکومیت، باتوجه به میزان خسارت بوجود آمده و ضرر ایجاد شده

ا مرتکب درین ترتکب می گردد بلکه باعث میشود قاضی اعالم می گردد. متعاقبا، نه تنها تمام جرایم منجر به محکومیت م

بازگرداندن دارای و  بیان کننده تمدید مسؤلیت مدنی بشمول )الف( ۹۳قبال مسؤلیت مدنی نیز داشته باشد. عالوه براین، ماده 

 )ب( جبران خسارت های وارده می باشد. 

د: رابطه چنین تشریح نمو درین CJ ۲۰۰۶-۶. ۱۱۶.رو در جلسه عمومی شماره ی. قانون موضوعه محکمه عالی پ۹۶

و ادغام می  مدنی یکجا ترکیب دعویی را با ایجز دعویی تنظیم گردید ایی ملی که توسط قانون اجراآت جزای"اجراآت جز

 ۹۲طلق در ماده نماید. بنابراین، اجراآت جزایی هریک از اهداف جزایی و مدنی را برآورده خواهد ساخت. این امر بطور م

قربانیان حق  -دجزا تصریح گردیده و دستیابی به این مقاصد فراتر از منافع قربانی شامل منافع دیگر نیز می گردقانون 

حالی است که  جبران گردد، این درشان  ایبردارند تا خسارات و آسیب های که آنها در اثر ارتکاب جرم متحمل شده اند 

ه مرتکبین قانون موضوعه تصریح یافته، اتهامات جنایی را علی ۱حارنوالی عمومی صالحیت دارد تا، طوریکه در ماده 

 وارد نماید.  

که اساسا تفتیشی بوده و هنوزهم در بخشهای از قلمرو ملی نافذ می باشد اقدام قربانی  ۱۹۴۰. قانون اجراآت جزایی سال ۹۷

مر مستلزم شناخت رسمی قبلی قربانی در جلسات محاکمه به ارتباط جبران غرامت را محدود می سازد. بدین منظور، این ا

تصریح شده است، جانب مدنی میتواند تنها متشکل از جانب  ۵۴مدنی می باشد. طوریکه در ماده  دعویث یک جانب یمنح

فرعی درجه دوم و والدین وی ویا فرزند خواندگان ویا قیم و ولی آنها باشد.  اقاربمتضرر، آباء و اجداد ویا اوالد، همسر، 

ند شخصی را به نمایندگی از خود انتخاب نماید. متعاقبا، نکسانی که نمیتوانند خود مستقیما از حقوق خویش استفاده نماید میتوا

، تحرک تازه  ایجاد ۲۰۰۴جراآت جزایی جدید سال قربانی در اجراآت جزایی نقش ثانوی را ایفاء می نماید. با تطبیق قانون ا

  67گردیده است تا سیستم جامع محافظت از قربانیان در چارچوب نمونه خصمانه جدید را ایجاد نماید. 

حقوق به سطح  نای.  قوانین جزایی فعلی جهت شناخت مؤثر حقوق قربانیان کافی نمی باشند. بنائآ، توصیه می گردد تا ۹۸

 ردد که این کار در اکثر کشورهای منطقه نیز انجام شده است. اداری تنظیم گ
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این کمسیون  ، کمیسون حقیقت یابی و صلح به دستور اداره ایجاد گردید.کشور پیروسال خشونت در  ۲۰از گذشت  . بعد۹۹

ارت قربانیان خسجاد گردید بر جبران ای ۲۰۰۵سال  نخود توصیه نمود تا دولت پالن کامل را  که در جو اییدر گزارش نهی

 کمیسیون عالی بین سکتوری مسؤل تطبیق نماید.  دهشت افگنی

 

 

ح و اجرای این پالن و این اقدامات و پالیسی های دولت در سطوح مختلف: صلح، جبران خسارت بصورت جمعی و صل

مل موارد ذیل جبران خسارت خواهد بود. این برنامه شا رآشتی ملی و همچنان برنامه ها و هماهنگی و نظارت از پالن کا

 می باشد: 

  برنامه جبران خسارت در بخش حقوق مدنی؛ 

  برنامه جبران خسارت در بخش تعلیم و تربیه؛ 

  برنامه جبران خسارت در بخش مراقبت های صحی؛ 

  برنامه جبران خسارت جمعی؛ 

 شیاییا نم برنامه جبران خسارت سمبولیک ، 

 وسعه و تسهیل دستیابی به محل سکونت؛ و برنامه ت 

 خسارت  سایر برنامه های که میتواند توسط کمیسیون عالی بین سکتوری تصویب گردد از قبیل برنامه جبران

 اقتصادی برای قربانیان راجستر شده در کتاب راجستر خانواده ها و مردم. 

افراد ویا گروه های از مردمی اند که از اعمالی متضرر قربانیان  68.  مطابق با چارچوب پالن جامع  جبران خسارت،۱۰۰

اجباری، اختطاف، اعدام غیرقانونی، قتل عمد، بیجاشدگی  شدن شده اند که معیارهای حقوق بشری را نقض کرده اند مانند ناپدید

فرادی که کشته شده اجباری، بازداشت خودسرانه، جانفدایی اجباری، شکنجه، زنا ویا مرگ، همچنان قربانیان شامل اقارب ا

مفقود اعالم شده اند می باشد. عالوه براین، قربانیانی که در پالن جامع جبران  ۲۰۰۰الی نوامبر  ۱۹۸۰اند ویا از ماه می 

حق  حصولخسارت شامل نمی باشند و کسی که ادعای حق جبران خسارت می نماید  حق دارند تا به محاکم جهت استیفای 

خویش مراجعه نمایند. در نهایت، اعضای سازمانها و نهادهای تبهکار منحیث قربانی محسوب نمی گردند و بدین اساس آنها 

از برنامه فوق الذکر مستفید نخواهند شد. بر مبنای پالن جامع جبران خسارت، قربانیان، فامیل قربانیان، ویا گروه های که 

قی نقض گردیده اند و آنهائیکه به اثر نقض حقوق جمعی آنها متحمل خسارت به ساختار حقوق بشری آنها  منحیث افراد حقی

را اجتماعی خویش شده اند شامل این برنامه ها خواهند بود. بدین اساس، این افراد برخی امتیازات پالن جامع جبران خسارت 

 که توسط کمیسیون حقیقت یاب و صلح توصیه شده است بدست خواهند آورد.  

 : اند از افراد ذیل . به اساس چارچوب پالن جامع جبران خسارت، مستفیدین این برنامه عبارت۱۰۱

 :شده ویا فوت شده.  شامل همسر ویا شریک، اطفال و والدین قربانی ناپدید اقارب  قربانیان ناپدید شده ویا فوت شده 

 :ربانیان عمل زنا، و شامل افراد بیجا شده، افراد که بی گناه زندانی شده اند، قربانیان شکنجه، ق قربانیان مستقیم

فاعی و دو اعضای کمیسیون  کشور پیروگروگان ها. قربانیان مستقیم شامل اعضای نیروهای مسلح، پولیس ملی 

ردیده بشری زخمی و مجروح گبه اثر اعمال ناقض حقوق  ۲۰۰۰الی نوامبر  ۱۹۸۰مقامات مدنی که از ماه می 

 اند می باشد. 
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مراجعه  ۲۰۰۶جوالی  ۶مورخ  EL Peruanoنشر شده در جریده رسمی  ۲۸۵۹۲، موید مقررات قانون شماره JUS– ۲۰۰۶- ۰۱۵عالی شماره 

 نمائید. 



 :اند، افرادی که  ، افراد که منحیث کودکان در کمیته دفاعی شامل ساخته شدهنشامل اطفال زنا قربانیان غیرمستقیم

  و خیانت فراری پنداشته شده اند، و آنهائیکه دارای اسناد قانونی نمی باشند. گنیدهشت افبخاطر 

 

 

 

 . مستفید شوندگان جمعی شامل افراد ذیل می باشند: ۱۰۲

 خشونت متأثر شده اند که دارای خصوصیات مشخص چون از مردم عادی و محلی و سایر مراکز مردمی که :

ن رفتن نهادهای عام المنفعه، از بی شکستگیتمرکز تخلفات انفرادی، خرابکاری، بیجاشدگی، پراکندگی ویا 

  باشند. بین رفتن زیربنای جامعه / یا از زیربنای فامیلی و

 ت اصلی شان گروه های سازمان یافته مربوط به بیجاشدگان غیربازگشت کننده که از جوامع آسیب دیده  محل سکون

 میایند.  

الن جامع جبران .  اولویت به قربانیان چون یتیمان، بزرگساالن، بیوه زنان و افراد معلول داده خواهد شد. تطبیق پ۱۰۳

های محلی و نهادهای موظف صورت  حکومت، منطقویهای حکومت ، ارت هادر مقامات دولتی به سطح وزخسارت 

 خواهد گرفت. 

 کشور اسپانیا 

قض حقوق قانونی .  طبق تعریف قربانیان در کشور اسپانیا،  قربانیان افراد حقیقی ویا اشخاص حقوقی اند که بخاطر ن۱۰۴

وم متحمل آسیب و خسارت میشوند. مفهشان نی، دارایی، کرامت و آزادی خویش بطور مشخص حق زندگی، سالمت روا

شده اند و همچنان از  قربانی باید با این فرضیه همراه باشد که خسارات باید از رفتارهای انسانی که در قانون جزا پیش بینی

ر قانون اجراآت دسیار تازه ای که عوامل انسانی، میخانیکی ویا طبیعی ناشی شده باشند. تنها تغییرات ب مربوط به اعمال

 جزایی  رخ داده است بطور واضح به قربانیان پرداخته است. 

کنوانسیون اروپایی شورای اروپا را به ارتباط جبران خسارت قربانیان جرایم  ۲۰۰۱. کشور اسپانیا  در اکتوبر ۱۰۵

  69ان حساسیت زیاد نشان میدادند.خشونت آمیز تصویب نمود. دولت و دوایر فرعی آن به نیازمندیهای قربانی

درباره به رسمیت شناختن و محافظت کامل    ۲۰۱۱سپتامبر  ۲۲به تاریخ    ۲۰۱۱/  ۲۹. با تصویب قانون جدید ۱۰۶

اسپانیا قوانین پراگنده قبلی را به شکل  اننافذ گردید، قانونگذار ۲۰۱۱سپتامبر  ۲۳که به تاریخ  دهشت افگنیقربانیان اعمال 

، طوری که در خود این قانون پیش بینی شده است، الزم ۲۰۱۱/  ۲۹جمع آوری کرد. بمنظور تطبیق احکام قانون  تجویزی

نسبت  ۲۰۱۱/  ۲۹است که مجموعه بزرگی از مقررات در ظرف شش ماه از تاریخ نافذ شدن آن انکشاف داده شوند. قانون 

را از نگاه کمی و کیفی طوریکه   دهشت افگنیربانیان اعمال به قانون قبلی، میزان حمایت، احترام و تدابیر محافظت  ق

 دهشت افگنیمستحق آن است افزایش میدهد. کاربرد این قانون معطوف به ماسبق بوده و شامل کسانی می شود که از اعمال 

از طریق  هشت افگنیداسپانیا درین قانون جدید به  قربانیان اعمال  انبه این طرف متأثر شده اند. قانونگذار ۱۹۶۰از سال 
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باره انکشففاف قوانین دولتی در حمایت از قربانیان می باشففد. این قانون نه تنها بازتاب دهنده اصففل همبسففتگی می باشففد بلکه دارای تعریف مفصففل در
شد که  همچنان مبنای  اجرای حق دسترسی به معلومات و کمک های ضروری با ولیقربانی )قربانیان مستقیم و غیرمستقیم(  قربانیان جرایم می با

. این قانون با معیارهای فعلی خود دقیقا یک قانون خالصفففه و گردیدقربانیان خشفففونت های جنسفففی نیرومندتروسفففیع و اتمقرر موضفففوعسفففالها بعد 
 . شناخته شودبرای اهداف فوق الذکر اهمیت آن می باشد اما الزم است که  متفرق



اهمیت سیاسی  دهشت افگنیشناسایی رسمی آنها منحیث سمبول های دفاع از حاکمیت قانون دموکراتیک در مقابل تهدیدات 

را منحیث قربانیان تخلف های حقوق بشری محسوب می نماید که  دهشت افگنیمیدهد. همچنان، این قانون  قربانیان اعمال 

ف و جایگاه حقوقی قربانیان را باال برده و مکلفیت های قانونی الزام آور برای دولت این یک مشخصه و خصوصیتی موق

 ایجاد نموده و دولت را مسؤل میسازد تا خسارات وارده بر آنها را بطور کامل جبران نماید. 

 

دالت و ، عزت، عبه یاد آوریاین قانون در صدد فراهم نمودن حمایت کامل از قربانیان بوده و دارای اصول همچون 

 صداقت می باشد. 

ورای اروپا در . به ارتباط انکشاف احکام معاهده آمستردام درباره ایجاد یک منطقه آزاد، امن و عدالت و معاهده ش۱۰۷

پا روورای اشهر تامپیر به سطح اتحادیه اروپا، بطور خاص الزم است این حقیقت مدنظر گرفته شود که طرح پیشنهادی ش

سوده قانون مبود که قانون اجراآت جزایی را تعدیل نمود.   ۳۸/۲۰۰۲الهام بخش بسیاری از احکام قانون  ۲۰۰۱در سال 

ن اسپانیا پیش به شورای وزیران سپرده شد الحاق تمام ابعاد مقررات مذکور را در قانو  ۲۰۱۱ ناجراآت جزایی که در جو

 بینی می نماید.  

 جمهوری متحده تانزانیا  کشور   

، تعریفی از فاقد کدام تعریف درباره قربانیان می باشد. عالوه براین ۲۰۰۲سال  دهشت افگنیانون جلوگیری از . ق۱۰۸

را بطور مفصل  قربانیان در قانون اجراآت جزایی نیز وجود ندارد. در نتیجه، محاکم باتوجه به نوع قضیه، یا قربانیان

 شدن یا قطعوجرایم متاثر شده اند از قبیل از دست دادن زندگی ند تا شامل اشخاصی که مستقیما توسط ا یتعریف می نم

 لی گردد. بصورت بسیار محدود تعریف می کند تا صرفا شامل اشخاص قببه ارتباط قضیه ، ویا  مربوطیا اشخاص و طرف 

سفارت  ۱۹۹۸را تحت تعقیب جزایی قرار نداده است. عامالن بمگذاری آگست  دهشت افگنی. کشور تانزانیا کدام عمل ۱۰۹

ه عمل بمگذاری در خاک در دارالسالم به ایاالت متحده آمریکاانتقال داده شدند زیرا باور بر این بود ک امریکاایاالت متحده 

 انجام شده است.  امریکاایاالت متحده 

 لنداکشور ه

موجود نمی باشد، قوانین لند ادر قانون کشور ه دهشت افگنی. در حالیکه احکام مشخص به ارتباط  قربانیان اعمال ۱۱۰

وجود دارد که به قربانیان  بصورت  ۲۰۰۹و قانون حقوق قربانیان سال  ۱۹۹۲تیروی سال  انمتعددی همچون قانون قربانی

   70کلی پرداخته اند.

 تانیا( یمتحد برپاد شاهی کشور پادشاهی انگلستان )

در جریان یک دهه گذشته، پولیس،  71خصمانه می باشد.لز در ماهیت خود ی. سیستم عدلی و قضایی در انگستان و و۱۱۱

سارنوالی سلطنتی و محاکم حرکت های نمایشی در جهت به رسمیت شناختن تمرکز بر قربانیان در پروسه عدلی و قضایی 

 داشته اند. 

                                                           
 این نشریه مراجعه نمائید.  ۲۰۸الی  ۲۰۷های  فقرهبرای معلومات بیشتر درباره قوانین به   70
دارای  لز متفاوت از سففیسففتم قضففایی ایرلند جنوبی و اسففکاتلند می باشففد. سففیسففتم قضففایی هریک ازین کشففورهایسففیسففتم قضففایی در انگلسففتان و و  71

دهشت  مخصوص خود شان می باشند. در حالیکه بعضی از قوانین موضوعه از قبیل قانونقانون، مقامات قانونی، قضات، محاکم و طرزالعملهای 
ری موارد( از طوری تهیه گردیده است که بر تمام سیستم های قضایی برتانیا تأثیر گذار می باشد، آنها این موضوع را )در بسیا ۲۰۰۰سال  افگنی

 ای عمده وهاسکاتلند می باشد بدست میاورند. این سه سیستم قضایی فوق الذکر سیستم طریق داشتن بخشهای که مشخصا مربوط به ایرلند جنوبی و 



ناسایی صورت می گیرد که در آن موضوع مرگ مطرح است، بخشی از واکنش ابتدایی پولیس ش دهشت افگنیهرگاه حادثه 

مقرر می نماید.  72قربانیان و فامیل های آنها می باشد. پولیس با شناسایی آنها یک ویا چند نفر را منحیث مسؤل ارتباط فامیلی

 مسؤلین ارتباط فامیلی دارای تعدادی وظایف قرار ذیل می باشند: 

  منظم خبری و غیره؛ تازه وفراهم نمودن معلومات به فامیل از طریق گزارشات 

  حافظت مرسیدگی به نگرانی که خانواده ها ممکن است در بخش مصؤنیت داشته باشند و در صورت نیاز، تسهیل

 از آنها؛ 

 ارایه مشوره های مناسب برای فامیل ها؛ 

  محافظت از فامیل ها در مقابل مزاحمت های رسانه ای ناخواسته؛ و 

  ن نیازمند باشند. ها به آخانواده تسهیل دستیابی به خدمات طبی/ حمایوی که 

نها معلومات، مشوره مسؤلین ارتباط فامیلی پیوسته از طریق تحقیقات پولیس و تعقیب جزایی بعدی به قربانیان و فامیل های آ

 و مساعدت فراهم می نمایند. 

که مرکز . در ختم تحقیقات پولیس )ویا در برخی موارد در هنگام تحقیقات پولیس(، اداره خدمات سارنوالی سلطنتی ۱۱۲

 لز می باشد تصمیم می گیرد که آیا مظنونین متهم محسوب گردیده ویاصلی خدمات سارنوالی عمومی در انگلستان و و

اجراآت جزایی آغاز گردد یا خیر. اداره خدمات سارنوالی سلطنتی تحت ریاست رئیس سارنوالی عمومی قرار دارد که 

ی انجام میدهد. لوی سارنوالی یک قضیه را تا زمانیکه شواهد و وظایف خویش را مستقالنه و تحت نظر لوی سارنوال

مدارک کافی مبنی بر نظریه محکومیت و تعقیب جزایی موجود نباشند و تعقیب جزایی به نفع عامه نباشد، تعقیب نخواهد 

 73ز می نماید.آغا دهشت افگنیکرد. اداره خدمات سارنوالی عمومی تعقیب جزایی را درباره اتهام وارده بشمول جرایم 

که مربوط به اداره خدمات سارنوالی سلطنتی می باشد مورد  دهشت افگنیتوسط بخش مبارزه با  دهشت افگنیقضایای 

 رسیدگی قرار می گیرند. 

 ۳رایم که به تاریخ .  اقدام درباره به رسمیت شناسی قربانیان و حقوق آنها توسط قانون اجراآت جزایی برای قربانیان ج۱۱۳

شخص را به نافذ گردید صورت گرفت. این قانون حداقل به قربانیان قضایای جنایی حق دسترسی به خدمات م ۲۰۰۶اپریل 

طابق با این سوگوار نمی گردد. یکی از خدمات فراهم شده م خویشاوندانرسمیت شناخت. تعریف "قربانی" در قانون شامل 

 .   است رنوالی سلطنتیقانون عبارت از تامین ارتباط مستقیم با اداره خدمات سا

ن با فامیل های مطرح گردید. به اساس برنامه متمرکز بر قربانی، سارنواال ۲۰۰۷. برنامه متمرکز بر قربانی در سال ۱۱۴

قش اداره نافراد سوگوار در موارد متعدد بشمول مرگ عزیزان آنها جلسه دایر می کنند. هدف این جلسات توضیح دادن 

ی باشد م، مبنای حقوقی اتهامات، روند محکمه، پیشرفت قضیه و طرح اظهارات شخصی قربانی خدمات سارنوالی سلطنتی

 که ذیال بطور مفصل توضیح داده مشود.

. از زمان تطبیق قانون و برنامه متمرکز بر قربانی، اداره خدمات سارنوالی سلطنتی بر تمرکز و اهمیت دادن به ۱۱۵

اساسی کیفیت وظیفه و  ۱۲معیارشماره  74اسی کیفیت خود بیشتر تاکید کرده است.قربانیان و حقوق آنها در معیارهای اس

 ۷مسؤلیت عمده اداره خدمات سارنوالی سلطنتی را شناسایی و چگونگی انجام این مسؤلیت را نشان میدهد. معیار شماره 

                                                           
ی و سفففآف من، جر یسفففلاسفففاسفففی قضفففایی می باشفففند. سفففیسفففتم های جداگانه دیگر نیز در برخی از جزیره های برتانیا وجود دارند از قبیل جزیره آ 

 گیورنسی )گررو(. 
 
 www.acpo.police.uk/document/(، به رهنمود انجمن روئسای پولیس به ادرس:  FLOیل )جهت دانستن نقش مسؤلین ارتباط با فام  72

criminaljustice/2009/200909CJUFLO01.pdf  .مراجعه نمائید 
 این قانون تعدادی از جرایم تروریستی را تعریف می نماید.   73
 مراجعه نمائید.  ndardswww.cps.gov.uk/publications/core_quality_sta./به ادرس انترنتی:   74



ود درباره پیشرفت قضیه اطالع داده کیفیت اساسی نیازمندیهای قربانیان و شهود را ارزیابی خواهد کرد و به قربانیان و شه

کیفیت اساسی تصریح  ۸معیار شماره  75و آنها را بمنظور ادای شهادت به بهترین وجه ممکن حمایت و کمک می نماید.

شدن قضایا توسط اداره خدمات سارنوالی سلطنتی ویا بروز تغییرات مهم در اتهامات این  منفصلمیدارد که در صورت 

 76اداره  تصمیمات خویش را برای قربانیان توضیح خواهد داد. 

تازگی قانون جدید اجراآت جزایی برای ه .  به اساس معیارهای اساسی کیفیت، اداره خدمات سارنوالی سلطنتی ب۱۱۶

قانون جدید "قربانی" را مفصل تر از قبل تعریف می نماید. مطابق با آن، قربانی شامل هر  77منتشرنمود.را قربانیان جرایم 

باز کرده  دعویآن شخصی است که بخاطر معروض شدن به رفتار جنایی مطابق با معیار ملی ثبت جرایم  در نزد پولیس 

شرکای قربانیان قضایای قتل نفس، والدین در صورت باز شده است. همچنان اقارب و  دعویاست ویا به نمایندگی از وی 

که قربانی طفل باشد، مامورین پولیس، فامیل، سخنگوی فامیل و متشبثین همراه با ذکر نام آنها نیز مشمول قربانیان می 

 گردند. 

طریق نامه ویا  از. خدماتی که طبق قانون برای قربانیان فراهم می گردد شامل ارتباط مستقیم سارنوال با قربانیان )۱۱۷

اف از تلفون( در شرایط ذیل می باشد: زمانیکه موضوع هزینه و مصرف مطرح گردد، زمانیکه کدام تخفیف ویا انصر

. سارنوال مصرف صورت گیرد، زمانیکه شواهد و مدارک ارایه نشود، و زمانیکه کدام تغییر اساسی در مصرف بوجود آید

اهداف مذکور در  ویا خصومتی با قربانی جلسه دایر نماید. جلسه بمنظور تعقیب عینباید در قضایای مربوط به جرایم فوتی 

ن تصریح میدارد هرحال، این قانون همچناه فوق مراجعه نمائید(. ب ۱۱۴ فقرهطرح متمرکز بر قربانی برگزار می گردد )به 

اطات درباره ارتب د. مطابق با این قانون،که هرگاه سارنوال الزم بداند این جلسه در موارد دیگر نیز ممکن است دایر گرد

 محدودیت زمانی وضع میشود و برای قربانیان و شهود آسیب پذیر و وحشت زده خدمات عاجل عرضه می گردد. 

ط از . بطور خالصه، هرگاه در یک قضیه موضوع مرگ مطرح باشد، برای فامیل عزادار بطور عموم خدمات ارتبا۱۱۸

ا اداره خدمات امیل، ارتباط مستقیم با اداره خدمات سارنوالی سلطنتی و فرصت تشکیل جلسه بطریق مامورین ارتباط با ف

، سارنوالی سلطنتی برای بررسی وکیل مدافع جهت بازبینی قضیه و درخواست از وی جهت توضیح در باره مصارف

 پروسه، و گزینه ها فراهم می گردد. 

ظهارات السات توضیح دادن درباره اظهارات شخصی قربانی می باشد. . طوریکه قبال ذکر گردید، یکی از اهداف ج۱۱۹

ین کار شخصی قربانی توسط خود قربانی )در صورت توانایی( ویا توسط یکی از اعضای فامیل وی ارایه خواهد شد. ا

امیل او را فزمینه را برای قربانی یا اعضای فامیل وی فراهم میسازد تا وقوع جرم ویا مرگ عضو فامیل خود که وی و 

انی آنرا متأثر کرده است را با محکمه مطرح نماید. اظهارات نباید شامل صحبت درباره محکومیت قضایی که قربچطور

و در صورتیکه  الزم میداند باشد. این اظهارات داوطلبانه می باشد، اما در صورت ارایه؛ بخشی از دوسیه قرار می گیرد

 واهد شد. خبل از محکومیت مدعی علیه با قاضی، وکیل مدافع و سارنوالی مطرح مدعی علیه محکوم شود، این اظهارات ق

بخش  مهم داشته باشد، عایوق. وظیفه اطالع رسانی به قربانیان در دوران محاکمه ادامه دارد. در مواردی که ارتباط به ۱۲۰

جهت نگهداری اطالع مربوط به  یا رمز با پاسورد مجازیاز محاکم واقعی و ویب سایت های  CDT گنی ضد دهشت اف

ساعت برای قربانی کتبا  ۲۴نتیجه قضیه را در ظرف  CDT گنیبخش ضد دهشت اف همچنان، 78قربانی استفاده می نماید.

 اطالع میدهد.

                                                           
 مراجعه نمائید.   www.cps.gov.uk/publications/core_quality_standards/standard_7.به ادرس انترنتی:   75
 مراجعه نمائید.  www.cps.gov.uk/publications/core_quality_standards/standard_8.به ادرس انترنتی:   76
 www.cps.gov.uk/legal/فهرست محتویات همراه با لینک مربوط به بخشهای مختلف سند را از طریق این ادرس:   77

d_to_g/direct_communication_with_victims.  .بدست آورید 
 مراجعه نمائید.  ۷/۷به محاکمه  به نمونه بعدی مربوط  78

http://www.cps.gov.uk/publications/core_quality_standards/standard_7
http://www.cps.gov.uk/publications/core_quality_standards/standard_7


. همچنان، موضوع به رسمیت شناسی قربانیان، منافع و حقوق آنها در مقررات اجراآت جزایی نیز مطرح شده است ۱۲۱ 

ضرورت است که قضات قضایای جنایی را جهت 79لز تطبیق گردد.یسط تمام محاکم جزایی در انگلستان و وکه باید تو

مطابق با هدایات این  80دستیابی به هدف مهم آن که رسیدگی عادالنه به قضایای آنها می باشد بطور فعال مدیریت نماید.

 81مقررات، 

ام فرقی قایل نشده و سایر قربانیان کد دهشت افگنی. مقررات، قوانین و رهنمودهای فوق الذکر در میان قربانیان جرایم ۱۲۲

عملهای بر اساس این مقررات، قوانین و رهنمودها ایجاد شده است و طرزال گنیبخش ضد دهشت اف CDTاند. بهرحال، 

 و شهود آنها انکشاف داده است.  گنیدهشت افمشخصی را جهت رسیدگی به قربانیان قضایای 

 ایاالت متحده آمریکا

د به ایض، کسی بوجود ندارد. در عو امریکاآیاالت متحده  فدرالدر قانون  دهشت افگنی. هیچ گونه تعریفی از قربانی ۱۲۳

مع آوری و جو کلمه قربانی جرم را  دهشت افگنیتعریفات مربوط به جرم  دهشت افگنیهدف دست یافتن به تعریف قربانی 

 توحید نماید. 

وزارت امور  ،آرا برای اهداف مختلف استفاده می نماید. بن دهشت افگنی. ایاالت متحده امریکا تعاریف مختلفی از ۱۲۴

 ی مختلفیخارجه یک تعریف را برای اهداف گزارش دهی و احصائیه بکار می برد در حالیکه وزارت عدلیه از تعریف ها

در یک عده ا رفبرای اهداف عدالت جزایی استفاده می نماید. بین تعریف ها تداخل بزرگ وجود دارد. بنابراین، اختالف ص

 مسایل بسیار اندک موجود می باشد. 

دهشت ( و امریکاداخلی )در داخل ایاالت متحده  دهشت افگنی.  قوانین موضوعه که بر جرایم حاکم می باشند بین ۱۲۵

 شد: بین المللی" به معنای فعالیت های ذیل می با دهشت افگنی. کلمه "میشوندالمللی تفاوت قایل بین  افگنی

یا کشور و امریکااعمال خشونت آمیز و خطرناک نسبت به زندگی انسانی که ناقض قوانین جزایی ایاالت متحده   )الف(

قلمرو  صورت ارتکاب آنها در داخل دیگر می باشد را شامل می گردد، ویا اعمالی  را شامل می گردد که در

 اشند: بزمینی ایاالت متحده آمریکا ویا کشور دیگر منحیث تخلفات جنایی محسوب می شوند که قرار ذیل می 

 : که معلوم میشود عمدی باشنداعمالی که  )ب( 

 ارعاب و اکراه شهروندان؛  ( 1)

 ؛ ویا اکراهاعمال نفوذ بر پالیسی دولت از طریق ارعاب ویا  ( 2)

 ویا اختطاف؛ و  قتلتحت تأثیر قرار دادن رفتار دولت از طریق تخریف اموال عمومی،  ( 3)

انجام شده اند، ویا اینکه این اعمال به اعتبار  امریکااعمالی که اساسا در خارج از قلمرو صالحیت ایاالت متحده  )ج( 

ند مورد ارعاب و اکراه قرار گیرند ویا به اعتبار ابزار و مقدمات انجام آنها،  به اعتبار اشخاصی که بنظر میرس

محل که مرتکبین این اعمال درآن فعالیت می نمایند ویا پناهنده می شوند )...(  از حدود و مرزهای ملی فراتر 

    82روند.

                                                           
 بدست آورد.   www.justice.gov.uk/criminal/procrules_fin/rulesmenuفهرست همراه با لینک های مربوط به مقررات را میتوان از طریق:  79
 ( توضیح داده شده است. ۱) ۱.۱هدف اساسی در مقررات اجراآت جزایی   80

 ()دی(.۲)۱.۱ مقررات اجرات قضایی،  81
 مراجعه نمائید. U.S.C. § 2331 18.به   82



 افگنی هشتدن المللی تعریف شده است اما یب گنیدهشت افداخلی مانند  دهشت افگنی،  U.S.C. § 2331(1) 18مطابق با 

 بوقوع بپیوندد.  امریکاداخلی شامل اعمال جرمی می گردد که در داخل قلمرو زمینی ایاالت متحده 

قوق حقربانی جرم( برای اهداف مختلف وجود دارد. قانون ). همچنان، تعریف های مختلف حقوقی درباره کلمه ۱۲۶

 بالیا میدارد که قربانی جرم "شخصی است که بطور مستقیم وتصریح  et. seq 18 U.S.C. § 3771 جرایم،قربانیان 

  فدرالدر نتیجه ارتکاب جرم در حوزه صالحیت محاکم  اصلهف

به عین منوال، بمنظور دانستن اینکه چه کسی حقوق قربانیان را در  83(.....  متضرر گردیده است.دهشت افگنی)یعنی جرم 

است تا به جرم مورد تعقیب نظر نموده و سپس اشخاصی را که در نتیجه  هنگام تعقیب جزایی مطالبه می نماید، ضرورت

 مستقیم متضرر شده اند را شناسایی نمائیم. ویا  قاصله بالوقوع جرم مستقیما ویا 

. قوانین ایاالت متحده آمریکا دولت را مکلف می نماید تا خدمات الزامی را برای قربانیان جرایم در قضایای تحت ۱۲۷

، از آد. تعریف قربانی به هدف خدمات از تعریف آن به هدف حقوق متفاوت می باشد. بنایفراهم نم فدرالصالحیت محاکم 

ارتکاب جرم متحمل ضرر مستقیم فزیکی، روحی،  ویا پولی گردیده  نگاه ارایه خدمات، قربانی " کسی است که در نتیجه

ارایه خدمات بالفاصله بعداز تفتیش جرایم شروع می گردد و همچنان در هنگام تحقیقات ابتدایی قبل ازینکه کدام  84باشد.

 اتهام جرمی صورت گیرد الزم است.

ت قوانین ایاال سالگی باشد، ۱۸گردد ویا در سن کمتر از زمانیکه قربانی اصلی فوت می نماید، ناتوان و محجور می . ۱۲۸

یدهد تا حقوق قربانی متحده آمریکا برای نماینده قربانی که معموال عضو فامیل ویا نماینده باصالحیت دیگر می باشد اجازه م

ربانی قلمداد حیث قنمی تواند من باشدجرمی  مقصر بهرا مطالبه نموده و خدمات ضروری را دریافت نماید. هر آن کسی که 

 جرم متضرر شده باشد. آن شود حتی اگر این شخص به اثر 

 کشور ازبکستان

ر وارد شدن ( کشور ازبکستان تصریح میدارد: "هرگاه شواهد و مدارک مبنی ب۱۹۹۴قانون اجراآت جزایی ) ۵۴. ماده ۱۲۹

ن ضرر روحی، فزیکی ویا مالی به یک شخص به اثر جرمی ویا از طریق عمل اجتماعی خطرناک که توسط شخص مجنو

کم محکمه حجه ارتکاب یافته است موجود باشد، این شخص بعنوان قربانی شناخته میشود. تصمیم درین مورد به اساس نتی

"اگر قربانی یک  ویا فیصله سارنوال، مامور تحقیق، ویا مستنطق اتخاذ خواهد شد." این ماده عالوتا تصریح نموده است که

ویش در قضیه خشخص نوجوان باشد ویا شخصی باشد که از نگاه قانون ناتوان شناخته میشود، وی همراه با نماینده حقوقی 

 نماینده قانونی وی قضیه را تعقیب خواهد کرد."  اشتراک خواهد کرد ویا اینکه

 به عدالت دهشت افگنیب. دسترسی  قربانیان اعمال 

 . مالحظات کلی1

. به رغم به رسمیت شناسی روزافزون قربانی در اجراآت جزایی ملی، حق دسترسی آنها به اجراآت جزایی، به ۱۳۰

  85ربانی باشد، هنوزهم بسیار محدود می باشد.عمومی وابسته به اقدام خود ق دعویاستثنای مواردی که 
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دالت حق ، دسترسی به ع۱۹۶۶کنوانسیون بین المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال  ۱۴. مطابق با ماده ۱۳۱

آت جزایی که هرحال، این کنوانسیون صرفا به بیان تفصیلی حقوق اساسی مربوط به اجراه اساسی تمام اشخاص می باشد. ب

 باالی اشخاص متهم تحمیل می گردد می پردازد. 

کرامت رفتار و  ،به اندازه قربانیان جرایم بطور کلی، با شفقت و احترام به دهشت افگنی. باید با قربانیان جرایم ۱۳۲

 دسترسی به  برخورد شود. آنها باید مستحق

 

میکانیزم های عدالت و جبران عاجل خسارات بخاطر ضررهای که آنها متحمل شده اند دانسته شوند و این موضوع باید در 

قوانین ملی صراحت یابد. در صورت ضرورت باید میکانیزم های قضایی و اداری ایجاد گردیده و توسعه داده شوند تا 

قادر شوند که از و غیر رسمی سریع، منصفانه، بدون مصرف و قابل دسترس قربانیان از طریق طرزالعملهای رسمی 

متحد . طوریکه در کتاب راهنمای اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل مستفید شوندخسارات خویش جبران 

گی به نیازمندیهای باید تدابیر مناسب جهت رسید  86تصریح شده است، دهشت افگنیدرباره واکنش های عدلی و قضایی به 

 بمنظور دستیابی به موارد ذیل اتخاذ گردد:  دهشت افگنیقربانیان جرایم 

 رود آنها انجام اطالع رسانی به قربانیان درباره نقش آنها در پروسه عدلی و قضایی، ماهیت همکاری که انتظار می

 اجراآت.دهند، محدوده اجراآت قضایی، زمان و پیشرفت اجراآت جزایی، همچنان نتیجه 

 افع شخصی که من یزمینه مساعد گردد تا نظریات و نگرانی های قربانیان در مراحل الزم جریان رسیدگی به دعو

ملی ارایه  قضایی عیض نسبت به متهم و مطابق با طرزالعملهای سیستم عدلی وببدون کدام ت د،اینمآنها را متأثر می 

 گردیده و مدنظر گرفته شوند.   

  قربانیان در تمام مراحل اجراآت قضایی.همکاری الزم با 

 ان از به حد اقل رساندن نارضایتی قربانیان، محافظت از محرم بودن روند در صورت ضرورت، و حصول اطمین

 مصؤنیت قربانیان و فامیل آنها. 

  .محافظت از قربانیان در مقابل ارعاب و انتفام احتمالی 

 ضایا و اجرای قرارها و احکام درباره قربانیان. جلوگیری از تأخیر غیر ضروری در رسیدگی به ق 

  .همکاری ضروری مادی، طبی، روحی و اجتماعی با قربانیان از راه های دولتی، داوطلبانه و مردمی 

  آنها.  به غرامت و جبران خسارت پرداختمساعد ساختن زمینه دستیابی قربانیان به 

ن توجه به توانایی مالی قربانی تنها زمانی ممکن است که دولت .  حصول اطمینان از دسترسی رسمی به عدالت بدو۱۳۳

زیرا نمایندگی حقوقی در اکثر سیستم ها شرط مشارکت قربانیان در  87میکانیزم های مساعدت حقوقی مناسب را ایجاد نماید

ن شخص حمایوی، نه محاکمه می باشد. دولت ها میتواند در بدل فراهم سازی مساعدت حقوقی برای قربانیان گزینه ای تعیی

لزوما وکیل مدافع، جهت کمک به قربانیان در اجراآت قضایی را انتخاب نماید. زیرا این امر سبب هزینه و مصرف کمتر 

بطور  یبرای دولت بوده و همچنین در سیستم های اجراآت جزایی که اجازه نمیدهد تا قربانیان در جریان رسیدگی به دعو

قربانی در دستیابی به معلومات مربوط به محاکمه مرتکبین به می باشد. شخص حمایوی میتواند مستقیم مداخله نماید مناسب 

 متهم، همچنان معلومات مربوط به دعاوی اداری و مدنی مربوط به قربانی مشخص کمک نماید. 

.  اجازه دادن مشارکت قربانی در اجراآت جزایی و به رسمیت شناختن حق قربانیان جهت کسب اطالع درباره پیشرفت ۱۳۴

قضیه، در جهت متوازن ساختن سیستم عدلی و قضایی که صرفا به تنظیم روابط بین دولت و متخلفین و حق دفاع  می 
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شان و حق اطالع یافتن از اجراآت جزایی که از آنها مستفید پردازد کاربرد دارد. حق قربانیان جهت مطلع شدن از حقوق 

میشوند میتواند به سطح عملی آن منحیث مهمترین نگرانی قربانیان باشد. آنهائیکه در جریان عدالت خواهی با قربانیان در 

 اجتماعی، وکالی مدافع، سارنواالن و  کنانپولیس، کار –ارتباط می شوند 

 

 

د در وقت ضرورت از تا درباره حقوق قربانیان توضیح دهند و قربانیان را به  محلی که آنها بتوانن باید مکلف شوند –قضات 

 کمک بگیرد هدایت نماید. آن 

سارت از خ. حق دسترسی به معلومات شامل دسترسی به معلومات مربوطه درباره حقوق قربانیانی که در صدد جبران ۱۳۵

سترسی به دود )بطور مثال، دسترسی به همکاری وکالی مدافع رایگان( ، و حق طریق میکانیزم های قضایی و اداری موج

تم عدلی و قضایی معلومات درباره مراحل و نتایج اجراآت جزایی می باشد. معلومات مربوط به نقش بالقوه قربانیان در سیس

 . ایی را ممکن بسازدجهت استفاده از نقش آنها بسیار مهم می باشد و ممکن است مداخله آنها در اجراآت جز

وتاهی صورت گیرد. کویا اعضای فامیل آنها نباید  دهشت افگنی. در ارتباط مستقیم ارگانهای دولتی با  قربانیان اعمال ۱۳۶

ت وارده علیه یکی از حقوق قربانیان و فامیل های آنها حق دسترسی به معلومات درباره اجراآت جزایی مربوط به اتهاما

یافت که   امریکا ب می باشد. نمونه خوب چگونگی برقرار نمودن این ارتباط را میتوان در ایاالت متحدهمظنونین مورد تعقی

نظم اخبار مسیستم تامین ارتباط از طریق مسؤلین ارتباط با فامیل های سوگوار صورت می گیرد. مسؤلین ارتباط بطور 

یسازند. استفاده معلومات مربوطه را برای فامیل ها فراهم جدید مربوط به پیشرفت تحقیقات و تعقیب عدلی و همچنان سایر م

شورهای کانادا، کاز تکنالوژی های جدید میتواند ارتباط با قربانیان و اعضای فامیل آنها را سهولت بخشد. بطور نمونه، 

آنها درباره  هایکشور پادشاهی انگستان و ایاالت متحده آمریکا جهت اطالع رسانی مستقیم به قربانیان متضرر و فامیل 

 فاده نموده اند. است یا رمز و دارای پاسوردیا تجدید شده پیشرفت های اجراآت جزایی بطور منظم از صفحات انترنتی آپدیت 

موجود نباشد، این به معنای اشتراک قربانیان ویا  دعوی. هرگاه ممانعتی در حق مداخله قربانیان در جریان رسیدگی به ۱۳۷

و نگرانی های  تاز طریق اجازه دادن به ارایه و مدنظر گرفته شدن نظریا دعویدر جریان رسیدگی به اعضای فامیل آنها 

این امر در  88و از طریق کمک به آنها در ارایه اسناد و مدارک می باشد. دعویآنها در مراحل ضروری جریان رسیدگی به 

موارد اجراآت جزایی از طریق اقدام خصوصی، و  سیستم های حقوقی ملی میتواند به شکل هریک از تبدیل سارنوال در

کمک به تعقیب عدلی و جزایی ویا حتی از طریق مشارکت منحیث شخص ثالث صورت گیرد. البته این نبود همسانی در 

ذات خود کدام مشکل بشمار نمیرود زیرا در انتخاب شیوه اشتراکی معموال ویژگیها و خصوصیات نمونه اجراآت جزایی در 

 نظر گرفته میشود. کشور مد

رالیا، کانادا از قبیل است )قانون معمول(. طرزالعمل بسیار مفیدی که در برخی کشورهای دارای سیستم حقوقی کامن ال۱۳۸

نه را برای در روند قضایی مداخله نمایند این گزی دعوییافت می گردد که در آن قربانیان نمیتوانند منحیث یک طرف 

نظر  نکاتد تا قربانیان فراهم میسازد تا اظهارات خویش را مطرح نمایند که این کار زمینه را برای آنها مساعد میساز

ام اند الهخویش را بدون استفاده از استراتژی تعقیب عدلی )خصوصیتی که در سیستم های خصمانه ضروری است اما میتو

ر جهت رساندن بخش سایر نمونه های اجراآت جزایی نیز باشد( ارایه نمایند. این شیوه احتماال یک طرزالعمل بسیار مؤث

م و فیصله های صدای قربانیان بطور مستقیم در اجراآت جزایی باشد. مهم است که به صدای قربانیان قبل از اتخاذ تصامی

ا ممکن است تصامیم درباره قبول ویا عدم قبول مذاکره گوش داده شود زیر مربوطه بشمول تصامیم مربوط به آزادی ویا

 جدا تأثیرگذار باشد.  امیماظهارات آنها بر تص

                                                           
 بطور عموم، این نیز از محتوای حقوق مربوط به اشتراک قربانیان در چهارچوب محکمه جزایی بین المللی می باشد.   88



کرارا منحیث ت. در شیوه های استنطاقی که تطبیق آنها بشکل درست بسیار مشکل می باشد، قربانیان اجازه دارند که ۱۳۹

زایی که جاکمه اشتراک نمایند. بطور کلی، این اشتراک صرفا در قضایای شخص ثالث در مراحل مختلف تحقیقات ویا مح

است کامال  در آن بطور خصوصی اقدام شده است ویا در جائیکه سارنوال تصمیم به عدم تعقیب متخلف متهم اتخاذ نموده

 قابل تطبیق می باشد.

 

باید حق  های جزایی، مدعی علیه ویا شهود.   عالوه بر دستیابی به مشوره های حقوقی، تمام اشخاص در محاکمه ۱۴۰

هت پیشبرد دسترسی به خدمات ترجمان رایگان داشته باشند. به نظر میرسد که این موضوع بخشی از مکلفیت های دولت ج

رداشت نقش آنها سیستم قضایی بصورت منصفانه می باشد. بسیار خوب خواهد بود که قربانیان و فامیل های آنها بدون در نظ

 بخاطر اینکه آنها شاهد تطبیق و اجرای عدالت باشند نیز مشمول چنین خدمات گردند.  آشهود و صرف منحیث

واد  تدابیری ممراجعه گردد. این  ۲۰۰۱طرح پیشنهادی شورای اروپا در سال  ۶و ماده   ( ا.سی۲( و )۱) ۴. به ماده ۱۴۱

ق دسترسی که باید به سطح منطقوی جهت تضمین حق دسترسی قربانیان به معلومات مربوط به اجراآت جزایی و همچنان ح

 اتخاذ گردند را مشخص می نماید.  یبه مساعدت حقوقی در صورت محسوب شدن قربانیان منحیث یک جانب دعو

 دعویقامه اگروه بزرگی از قربانیان شده است، بهتراست اجازه داده شود که از طریق . در مواردی که ضرر متوجه ۱۴۲

ن مسئله در از قربانیان صورت گرفته و جبران خسارت گردد. طوریکه اینمایندگی بصورت گروهی ویا از طریق انجمن ها 

 قضیه کشور آرژانتاین و اسپانیا بدین منوال بود. 

ه قضایی بین المللی، معیار چارچوب هئیت قضایی بین المللی برای یوگوسالویا و روندای سابق ) به ترتیب ز. درحو۱۴۳

ICTY  و ICTR می باشد، اینست که قربانیان نمیتوانند در )قانون معمول(( که بطور وسیع مبتنی بر الگوی حقوقی کامن ال

محکمه جزایی بین المللی به نوبه خود تجویزی یند. چارچوب بجز حضور منحیث شاهد مداخله نما دعویجریان رسیدگی به 

شناسایی نموده و محکمه اجازه میدهد که آنعده از نظریات و  را ندانردگمیمتأثررا مواردی را که منافع شخصی قربانیان 

آمیز و غیر  نگرانی های قربانیان که توسط محکمه مناسب تشخیص شده اند در مراحل اجراآت جزایی به شیوه غیر تبعیض

با حقوق متهم و محاکمه منصفانه و بیطرفانه ارایه و مدنظر گرفته شوند. هرگاه محکمه الزم بداند، چنین نظریات و متناقض 

 89نگرانی ها از طریق نمایندگان حقوقی قربانیان نیز میتواند مطابق با مقررات اجراآت جزایی و اسناد و شواهد ارایه گردد.

در نمونه محکمه قضایی بین المللی که خصوصیت های اجراآت آن برگرفته از قوانین اجراآت ملی می باشد، چارچوب 

منحیث یک طرف  دعویدفاتر قضایی فرامعمول در محاکم کمبودیا برای قربانیان اجازه میدهد تا در جریان رسیدگی به 

 اشتراک نمایند.  دعویمدنی در 

ون موضوعه محاکم قضایی خاص برای لبنان در داخل دفتر ثبت یک بخش را برای قربانیان و شهود . عالوه براین، قان۱۴۴

در نظرداشت حقوق متهم  با دعویاین بخش زمینه را برای مشارکت قربانیان در جریان رسیدگی به  90اختصاص داده است.

عالوه براین، از میان  92ا را تنظیم می نماید.( مساعد ساخته و امور جبران خسارت آنه91، حقوق متهم و قربانیانIII)بخش 

  93همه، مقررات اجراآت جزایی و اسناد و مدارک بر مشارکت قربانیان و محافظت از آنها حاکم می باشد.

مراجعه نمائید( و یادداشت توضیحی آن  ۲۸ فقره( فوق الذکر شورای اروپا )به ۲۰۰۶) ۸. عالوه براین، توصیه ۱۴۵

مومی در پروسه مخصوصا نقش نهادهای عدلی و قضایی  می باشد. ضرورت است که بطور خاص بیانگر نقش خدمات ع

                                                           
 . 90و  89مقرره  این قانن را ببینید. مقررات طرزالعمل و شواهد و اسناد . همچنان۶۸.۳قانون موضوعه محکمه جزایی بین المللی، ماده   89
  4، 12ماده   90

 
 . 17قانون موضوعه هیئت قضایی خاص برای لبنان، ماده   91
 .  25، ماده آی بی آ دی  92
 . 28طبق قانون موضوعه هیئت قضایی خاص برای لبنان، ماده   93



به رویه قضایی محکمه اروپایی حقوق بشر شورای اروپا مراجعه شود. این محکمه تصریح میدارد که قربانیان باید در 

 اجراآت جزایی مدنظر گرفته شوند

 

جبران گردیده و حقوق شی اییا نمد تا حداقل خسارات آنها بطور سمبولیک و همچنین به حقوق آنها در روند مدنی توجه شو 

این محکمه همچنان اظهار داشت که تحقیقات باید بطور سریع و عاجل انجام شود و ضرورت  94مدنی آنها محافظت شوند.

محکمه همچنان حکم می نماید که فامیل نزدیک قربانی فوت شده باید  95است که دولت درباره تحقیقات و نتایج آن دقت نماید.

در تحقیقات تاحدی که منافع مشروع آنها تامین گردد سهیم باشند. در صورت ناکامی درین امر، تحقیقات مؤثر شناخته نمی 

  96شود.

 طرزالعمل ملی و احکام قانونی   .2

 الجزایر 

متضرر( را جهت آغاز اجراآت جزایی به رسمیت می وارگسوجرم )طرف  . قانونگذاران کشور الجزایر حق قربانی146

  97شناسد.

. قربانی جرم میتواند علیه شخص مشخص ویا غیر متهم به ارتکاب جرم کتبا در نزد مقامات مجری قانون ویا سارنوال 147

دهای محکمه ویا محکمه نماید. با توجه به نوع قضیه، سارنوال میتواند جهت سمع رهنموتحریری درج عمومی شکایت 

قضایی برود ویا حکمی را از طریق این بخش صادر نماید )این حکم قابل لغو می باشد( قربانیان باید بالفاصله درباره کدام 

 98انکشاف مربوط به اجراآت جزایی به ارتباط قضایای خویش مطلع شوند.

. تحقیقات را میتوان توسط سارنوال عمومی ویا از . سارنوال عمومی مسؤلیت دارد تا معلومات را به محکمه برساند۱۴۸

)ریس جلسه مدنی )قربانی( میتواند در هر مرحله تحقیق از قاضی صلحیه  دعویطرف  99مدنی آغاز کرد. دعویطریق 

. 100درباره دریافت اظهارات، سمع شهادت شهود ویا ابراز اظهارات درباره "نشان دادن حقیقت" درخواست نماید.ی(ایقض
  102مدنی کرد. دعویهمچنان، در هر مرحله ای از محاکمه میتوان اقامه  101

مدنی میتواند درباره احکام صادره که به وی  دعویقانون اجراآت جزایی کشور الجزایر، طرف  ۱۷۳. مطابق با ماده ۱۴۹

نی اعالم نموده و از مد دعوییان میتوانند خودشان را منحیث طرف نقربا 103اطالع داده نشده است استیناف خواهی نماید.

درج شده است قبل ویا در حین جلسه رسیدگی  واهیگطریق اظهاراتی که توسط مامور راجستر ثبت شده ویا در نتیجه 

 قضایی، جبران خسارت ضررهای وارده بسبب جرم را مطالبه نماید. 

                                                           
 . 2004فبروری  12وی، فرانسه،  پیریز  94
 . 2004جون  8و میتی مارا وی. فرانسه،  2003جوالی  1بطور مثال، به فینوکین وی. برتانیا،   95
 . 2001می  4وی. برتانیا،   ، ام سی کر2004جوالی  27سلیمانی وی. فرانسه،   96
 (. 1966، قانون اجراآت جزایی الجزایر )1ماده   97
 . را ببینید قانون اجراآت جزایی 35ماده   98
 . را مالحظه کنید، قانون اجراآت جزایی الجزایر72، بخش 38بخش   99

 " هرگونه شواهد مربوط به افشای حقایق معتبر de la vérité  manefistation متن: "در   100
 . الجزایر (1966، قانون اجراآت جزایی )سبی 69ماده   101
 الجزایر.)1966جراآت جزایی )، قانون ا74ماده   102
 نه که توسط قاضی صدور یافته است. ها : حکم امتناع آگاde non informe اردوننس  103



کمیل گردیده است، تصریح تعدیل و ت 02-09مربوط به مساعدت حقوقی که توسط قانون  57-71قانون  28. ماده ۱۵۰

از  دهشت افگنیارایه می گردد.  قربانیان اعمال  دهشت افگنیمیدارد که مساعدت حقوقی خودبخود برای  قربانیان اعمال 

 پرداخت حق الزحمه

 

فامیل قربانی  ، اداره اسناد وغیره معاف می باشند. همچنان، امتیازات مساعدت حقوقی رایگان برایمحرر وکالی مدافع، 

 نیز اعطا می گردد. 

 آرژنتاین 

تمرکز نکرده اند. با وجود  دهشت افگنی. قوانین کشور آرژنتاین بطور مشخص بر محافظت از حقوق  قربانیان اعمال 151

اآت جزایی آرژنتاین بطور خالصه بیانگر محافظت از حقوق قربانیان و شهود بطور کلی قانون اجر 81و  80، 79این، ماده 

 می باشند. 

، قربانیان و شهود حق دارند تا با آنها  و فامیل آنها محترمانه و شرافتمندانه رفتار شود، مصارف 79. طبق ماده 152

محافظت شود، از نتایج اجراآت جزایی که در آنها  ترانسپورت آنها بقدر الزم پرداخت گردد، سالمت جسمی و روحی آنها

باشند،  ضسال باشد، یا حامله باشند ویا شدیدا مری 70اشتراک می نمایند باخبر گردند، در صورت که سن آنها باالتر از 

انی تصریح می نماید که قرب 80در محل سکونت آنها دایر گردد. عالوه براین، ماده  دعویاجراآت جزایی و رسیدگی به 

جرم حق دارد تا درباره جریانات مربوط به اجراآت جزایی مخصوصا به ارتباط اینکه بتواند منحیث "طرف دارای نقش 

در اجراآت جزایی بشمار رود، درباره وضعیت قضیه و یا وضعیت  دعویمدنی" ویا مدعی قرار گیرد تا بعنوان یک طرف 

اه قربانی زیر سن بوده ویا ناتوان و محجور باشد، ارگان قضایی به وی متهم باخبر گردد باید به وی اطالع داده شود. هرگ

صالحیت میدهد تا وی در اجراآت جزایی توسط شخصی که بر وی اعتماد دارد همراهی گردد البته این کار تا زمانی خواهد 

، زمانی این 81مطابق با ماده  ن،ایت وی در دستیابی به حقیقت درباره وقایع مورد بررسی آسیب نبیند. عالوه برعبود که منف

 حقوق به قربانیان و شهود اطالع داده میشود که آنها از نقش خویش در روند رسیدگی به قضیه آگاه گردند. 

میتواند از  ی. یکی از مهمترین حقوق که توسط قانون کشور آرژانتاین به رسمیت شناخته شده است اینست که قربان153

اشتراک نمایند. هرکدام ازین دو نقش در قانون  دعوی"طرف مدنی" در جریان رسیدگی به طریق انتخاب نقش مدعی ویا 

تصریح میدارد که حق مدعی بودن میتواند توسط هرشخصی  82. ماده ستاجراآت جزایی کشور آرژنتاین صراحت یافته ا

آنها ویا نهاد راجستر شده که برای  که توسط جرم مخل نظم عامه متضرر گردیده است بشمول فامیل آنها و نمایندگان قانونی

منافع جمعی کار می نمایند استفاده شود تا بتوانند در روند رسیدگی به جرایم علیه بشریت و جرایم حقوق بشری اشتراک 

 دعویبیانگر حق قربانی منحیث " طرف مدنی" می باشد که بدین اساس قربانی یک طرف  87نمایند. از سوی دیگر، ماده 

 می باشد مطالبه نماید.  دعویبشمار رفته و میتوان خسارت و ضرری را که ناشی از جریان رسیدگی به 

جمعی در مواردی که چندین قربانی با یک  دعویقانون اجراآت جزایی کشور آرژنتاین در مورد اقامه  416. ماده 154

لزم خصوصیات ذیل می باشد: منفعت مشترک مست دعوی نوع اقامههدف و منفعت مشترک وجود دارند می باشد.  این 

؛ نمایندگی از چنین نهاد جمعی باید توسط یکی از قربانیان مدعی قیاس نه میشودموجودیت چندین قربانی روی از  صرف

جمعی باید در مدت زمانی مشخص یعنی بعداز تکمیل مرحله ابتدایی  دعویصورت گیرد نه توسط شخص ثالث؛ و اقامه 

 خ تعیین شده برای جلسه رسیدگی شفاهی و عمومی صورت گیرد. تحقیقات و تاری

می باشد که در ان منافع عامه  دعویبصورت جمعی تنظیم روند رسیدگی به  دعوی. در نهایت، از آنجائیکه هدف اقامه 155

 وجود دارد، هرگاه این اشتراک

 



 

 

جمعی از هم  دعویاست(، ممکن است این اقامه که ذیال ذکر شده است اتفاق افتاده  AMIAختم گردد )طوریکه در قضیه 

 پاشیده و از بین برود. 

بر ساختمان این انجمن صورت  1994سال  . قضیه بمگذاری در انجمن کمک های مشترک یهودیان آرژنتاین که در156

عی در اقامه گرفت قضیه است که اجراآت جزایی جهت تحقیق درباره آن جریان دارد. در این قضیه از شیوه نمایندگی جم

قربانی فراهم ساخت تا از حقوق خویش در اجراآت جزایی استفاده نمایند.  100استفاده شده و زمینه را برای بیش از  دعوی

هرحال، بخاطر اختالف در نظریات آنها )مانند شیوه که در آن بخاطر استرتیژی های مختلف اجراآت  تحقیقات انجام می ه ب

شود(، نمایندگی به شش مدعی حاضر به نمایندگی از جمع تقسیم گردید که در حال حاضر بخشی از اجراآت جزایی می 

 باشد. 

 کشور کانادا 

کانادا متشکل از سیستم دو جانبه می باشد که در آن دولت )سارنوالی سلطنتی( تعقیب . سیستم اجراآت جزایی کشور 157

خویش را منحیث شخص ثالث مطرح  دعویعدلی را در مقابل شخص متهم متقبل می گردد. قربانیان میتوانند درخواست 

ت منحیث شهود می باشند ویا  برای کمک های مشخص مربوط به ادای شهادت درخواست بدهند، در غیر این صور نمایند

دهشت در اجراآت جزایی. احکام قانون اجراآت جزایی مربوط به قربانیان باالی  قربانیان اعمال  دعوینه منحیث اطراف 

 قابل تطبیق می باشند.  افگنی

نظر .   قانون جزایی مستلزم اینست که محکمه اظهاریه اثر جنایت بر قربانی را در زمان محکوم نمودن مجرم مد158

بگیرد. اظهاریه اثر جنایت بر قربانی بیان کننده ضرر ویا خسارت وارد شده بر قربانی می باشد. شکل اظهاریه باید مطابق 

بوده  یلتیاادر شورای  معاون والیهای انکشاف یافته توسط برنامه اظهاریه اثر جنایت بر قربانی  به دستور  با طرزالعمل

 انی معموال شامل رهنمودهای ذیل می باشد: باشد. اظهاریه اثر جنایت بر قرب

 را در زمان محکومیت متهم توسط قاضی بخواند؛  قربانی اگر بخواهد میتواند اظهاریه اثر جنایت 

  الزم است قاضی قبل از حکم به محکومیت از قربانی سؤال نماید که آیا وی درباره اینکه میتواند اظهاریه اثر

 یاخیر؛  داده شده استع جنایت خویش را تهیه نماید اطال

  دیگر جهت  اجازه دادن به قربانی در تهیه اظهاریه ویا تسلیم نمودن سایر اسناد و مدارک به  وقتاحاله رسیدگی به

 محکمه درباره اثرات جرم؛

  اظهاریه اثر جنایت بر قربانی بعداز صدور حکم عدم مسؤلیت درباره اختالل روحی توسط محکمه و بورد

 بازنگری مالحظه می گردد؛ و 

  ن موضوع ایجهت دانستن اینکه آیا شخص مجرمی که در اجراآت جزایی محکوم به حبس ابد گردیده جهت دانستن

جلسه  745.6د یا خیر )بخش ایر عفو مشروط کاهش پیدا می نمقابلیت مجرم ب آیای، که ایدر مرحله اجراآت قض

 میتواند شفاهی ویا کتبی باشد.  قربانی(، معلومات فراهم شده توسط دعویرسیدگی به 

.  تعدیل قانون جزایی که فعال تحت مالحظه پارلمان می باشد، مشخص خواهد کرد که نهادهای مردم توانایی دارند تا 159

 بر مردم  را ارایه نمایند. نهاد مردمی در حال حاضر در قانون تعریف نگردیده است.  اظهاریه اثر جنایت

. بمنظور حصول اطمینان از اینکه معلومات مربوط به محکومیت مجرم به حبس ابد به قربانیان فراهم می گردد، قانون 160

ده، توضیح دهد که شخص متهم به قتل عمد که معلومات و برای قربانیان بازمانثبت قاضی را مکلف میدارد تا برای  ،جزایی

 محکوم به حبس ابد شده است میتواند، 



 

سال محکومیت به حبس ؛ برای کاهش تعداد  15قبل ازینکه جهت درخواست عفو مشروط از محکمه بعداز سپری کردن 

سالهای حبس درخواست نماید. عالوه براین، جهت دانستن این موضوع در مرحله اجراآت قضایی، که آیا قابلیت مجرم برای 

رسیدگی(، معلوماتی که توسط قربانی فراهم می گردد میتواند،  جلسه 745.6عفو مشروط کاهش پیدا می نماید یا خیر )بخش 

 طوریکه قربانی ترجیح میدهد، شفاهیی ویا کتبی باشد. 

تصریح میدارد که قربانیان جرایم نقش مهم در سیستم عدلی و ( CCRA.  قانون اقدامات تأدیبی و آزادی مشروط )161

برای قربانیان فرصت میدهد تا در پروسه تأدیب و آزادی ( CCRAوط )قضایی دارند.  قانون اقدامات تأدیبی و آزادی مشر

مشروط اشتراک نمایند. همچنان، این قانون قربانیان راجستر شده را مستحق میداند تا معلومات مشخص را درباره متخلفی 

تأدیبی کانادا که به آنها ضرر وارد کرده است درخواست نمایند و درباره برخی تصمیمات که توسط اداره خدمات 

(CCRA) ( اتخاذ می گردد و تمام تصامیم بورد عفو مشروطPBC)   .معلومات حاصل نمایند 

مدیران، مسؤلین خدمات رسانی به قربانیان را که مسؤل مدیریت ارایه معلومات و  (CSC. اداره خدمات تأدیبی کانادا )162

طریق برنامه ارایه خدمات برای قربانیان تعیین کرده است.  ی می باشند را ازفدرالخدمات به قربانیان در حوزه محکمه 

عالوه براین، اداره خدمات تأدیبی کانادا مکلفیت قانونی دارد تا معلومات مربوط به مجرمین را از منابع مختلف بشمول 

د، باید از معلومات محاکم و پولیس جمع آوری نمایند. هرگاه قربانی اظهاریه اثر جنایت را حین صدور حکم ترتیب داده باش

 ذیل استفاده نمود: 

 کمک و همکاری در ارزیابی خطر کلی مجرم و نیازهای برنامه ریزی؛ 

  اتخاذ تصمیم درباره سطح امنیت نهاد مورد نیاز جهت محافظت جامعه؛ و 

 مجرم  اتخاذ تصمیم درباره سطح امنیت نهادی مورد نیاز جهت محافظت از جامعه؛ و اتخاذ تصامیم درباره اینکه

 بت موقت ویا کار موقت آزاد گردد.  اباید بشرط غی

( به CSCمعلومات مربوط به قربانی همچنان زمانی مورد مالحظه قرار می گیرند که اداره خدمات تأدیبی کانادا ). 163

شوره ، م( درباره اینکه آیا به مجرم حق آزادی مشروط از قبیل عفو مشروط داده شود یاخیرPBC) بورد عفو مشروط 

 . میدهد

. در نبود اظهاریه اثر جنایت و در صورت خواست قربانی، ارزیابی مردمی را میتوان توسط مسؤلیت عفو مشروط 164

می کمک پیشرفت نظارت از مجرم است که درمعلوماتی  حاویکه است انجام داد. ارزیابی مردمی عبارت از گزارشی 

نماید. عالوه براین، قربانیان میتواند در هر زمان مواد کتبی مربوط به قضیه مجرم را به اداره خدمات تأدیبی کانادا ویا به 

  بورد عفو مشروط ارایه نماید. 

ین . اداره خدمات تأدیبی کانادا و عفو مشروط خود بخود درباره قضیه مجرم اطالع نمی دهد. قانون تصریح میدارد که ا165

معلومات صرفا بعداز درخواست قربانی ارایه می گردد زیرا بعضی از قربانیان ترجیح میدهند که درباره مجرم معلومات 

 بدست آورد. قربانی میتواند در موارد ذیل درخواست معلومات نماید: 

 مجرم محکوم به جرم شده باشد و محکمه هم باید مجرم را محکوم کرده باشد؛ 

 یت مجرم و درباره طول مدت محکومیت؛ و بعداز شروع محکوم 

 آزادی مشروط روزانه بدون محافظتبت موقتی ادرباره قابلیت عفو مشروط و تاریخ بازرسی مجرم بخاطر غی ،

 ویا آزادی مشروط کامل 

 



 

منافع . هرگاه اداره خدمات اقدامات تأدیبی کانادا )و کارمند موظف( ویا مسؤل بورد عفو مشروط تشخیص دهد که 166

معلومات است، روشنی مهمتر از دخالت در حریم اسرار خصوصی مجرم که ناشی از افشای اسرار می باشد، ه قربانی ب

 بیشتر برای قربانی فراهم خواهد شد. این چنین معلومات شامل موارد ذیل می باشد: 

 موقعیت محل ندامتگاه که مجرم در آن محکوم می گردد؛ 

 آزادی برای کار، آزادی با عفو مشروط ویا آزادی با ویا بدون محافظتبت موقت ایتاریخ آزادی مجرم بصورت غ ،

 قانونی؛

  به هدف بازنگری بورد عفو مشروط کانادا؛  دعویتاریخ جلسه رسیدگی به 

 آزادی برای کار، آزادی با  محافظه نا شدهبت موقت ا هریک از شرایط ضمیمه شده به  آزادی مجرم بصورت غی ،

 عفو مشروط ویا آزادی قانونی؛

 آزادی برای کار، آزادی با عفو مشروط ویا آزادی قانونی؛  ،بت موقتامحل مقصد زندگی بعداز آزادی بصورت غی

 و اینکه آیا مجرم بعداز سفر به محل مقصد زندگی در مجاورت قربانی قرار می گیرد یا خیر. 

  چرا نه؛ و نباشد توقیف که دررم در قید توقیف می باشد یا خیر، در صورت نکه آیا مجآدرباره ، 

  درباره اینکه آیا مجرم درباره تصمیم بورد عفو مشروط استیناف خواهی کرده است یاخیر و همچنین درباره نتیجه

 استیناف خواهی. 

و دولت های ایالتی/ محلی مسؤلیت رسیدگی به نگرانی های قربانیان جرم و نقش آنها در سیستم عدلی و  فدرال. دولت 167

 قضایی را با همدیگر شریک میسازد.  

در قبال قربانیان جرایم: اصالح احکام قانون جزایی مربوط به قربانیان در قانون جزایی و قانون  فدرال. مسؤلیت دولت 168

آزادی مشروط؛ پالیسی بورد عفو مشروط که به قربانیان اجازه میدهد تا اظهاریه های اثر جنایت در جلسه اقدامات تأدیبی و 

یوکان و جنوب غرب و  مناطقرسیدگی به عفو مشروط تسلیم و ارایه نماید؛ و تعقیب عدلی تخلفات قانون اجراآت جزایی در 

قربانیان در محکمه؛ کمک محدود به قربانیان کانادایی در  و فراهم نمودن کمک های مربوط به شهادت شهود برای نوناوت

 ( بشمول مدیریت بودیجه قربانیان. PCVIخارج از کشور؛ و صالحیت های فعلی مرکز پالیسی برای موضوعات قربانیان )

الح منحیث یک بخش متعهد منحیث "ذره بین قربانیان" برای اص (PCVI.  مرکز پالیسی برای موضوعات قربانیان )169

همکاری  فدرالهای  بخشعدلی مسؤل آن می باشد، و با سایر  بخشتمام قوانین جزایی و انکشاف پالیسی عدالت قضایی که 

تا از یک شیوه هماهنگ برای رسیدگی به موضوعات قربانیان اطمینان حاصل گردد.  مرکز  ، تاسیس گردیدهمی نماید

ان، وکالی مدافع قربانیان و عرضه کنندگان خدمات و سایر اشخاص ( با قربانیPCVIپالیسی برای موضوعات قربانیان )

ذیدخل در سیستم عدلی و قضایی مشوره می نماید تا موضوع نگرانی قربانیان را شناسایی نموده و درباره انکشاف پالیسی 

التی که نقش کلیدی ( با ایاPCVIمعلومات و اصالح قانون جزایی معلومات دهد.  مرکز پالیسی برای موضوعات قربانیان )

در مدیریت عدالت و عرضه خدمات برای قربانیان داشته و از شبکه مدیران خدمات برای قربانیان حمایت می نمایند از 

( درباره تحقیقات و وجوه مالی سروی PCVIنزدیک کار می نماید. عالوه براین، مرکز پالیسی برای موضوعات قربانیان )

مات عمومی را انکشاف میدهد، پروژه های مخصوص )بطور مثال، استفاده از تکنالوژی ها را برگزار می نماید، معلو

و وجوه مالی  شوندجهت ارایه معلومات به قربانیان( را به عهده می گیرد، هفته ملی آگاهی دهی برای قربانیان را متعهد می 

 مراجعه نمائید(.  177 فقرهبرای قربانیان را مدیریت می نماید )به 

( و بورد عفو مشروط CSC(، اداره خدمات تأدیبی کانادا )CCRAمطابق با قانون اقدامات تأدیبی و آزادی مشروط ). 170

کانادا، در صورت درخواست، معلومات مشخصی را از قبیل نام مجرم، جرمی که مجرم بخاطر آن محکوم شده است و 

 فراهم می نمایند.را برای آزادی مشروط برای قربانیان  واجد شرایط بودنتاریخ 



و بورد عفو مشروط کانادا یک سلسله خدمات برای قربانیان عرضه  ( CSCخدمات تأدیبی کانادا ) اتاز ادار یهریک

را  NPBمیدارند و برای قربانیان راجستر شده معلومات فراهم میسازد. بطور نمونه، قربانیان میتوانند کاپی تصمیمات 

شروط حاضر شده و اظهاریه اثر جنایت را ارایه نماید. اداره ملی مصؤنیت عمومی بدست آورد، در جلسه رسیدگی عفو م

( منحیث مرکز اساسی ارایه معلومات و حمایت درباره موضوعات مربوط به اقدامات تأدیبی NOVکانادا برای قربانیان )

گان را فعال می نماید که قربانیان ( خط تلفونی رایNOVمی باشد. اداره ملی مصؤنیت عمومی کانادا برای قربانیان ) فدرال

د از هر مکان کشور کانادا ویا ایاالت متحده امریکابطور رایگان تلفون نمایند، برای اداره خدمات تأدیبی کانادا نمیتوان

(CSC ) ( و  بورد عفو مشروط کاناداPBC مراجعی را برای تحقیقات مشخص فراهم نماید، اطمینان حاصل نماید که )

انیان در انکشاف پالیسی ملی شامل گردد، و معلومات جهت ارایه به قربانیان، عرضه کنندگان خدمات به نظریات قرب

 قربانیان و مردم عام تهیه می نماید. 

ایجاد گردید دستیابی به برنامه ها و خدمات  2007. اداره مامورین رسیدگی به شکایات قربانیان جرایم که در اپریل 171

ه میدهد، نگرانی های مربوط به عدم مطابقت با قوانین ویا پالیسی های تهیه شده )مانند احکام قانون فعلی را بیشتر توسع

د، و موضوعات جدید و سیستماتیک را که اثرات منفی بر ن( را بازنگری می نمایCCRAاقدامات تأدیبی و آزادی مشروط )

شکایات قربانیان جرایم میتوانند درباره موضوعات خاص  ند. مامورین رسیدگی بهنقربانیان جرایم دارند را شناسایی می ک

د. مامورین رسیدگی به نبه وزارت عدلیه ویا وزارت مصؤنیت عامه باتوجه به نوع موضوع سفارش و توصیه ارایه نمای

که  فدرالهای بخش از  به فاصلهشکایات قربانیان جرایم مکلف اند تا به وزارت عدلیه گزارش داده و پاسخگو باشند اما 

 مسؤل رسیدگی به موضوعات مرتبط با قربانیان می باشند فعالیت می نماید. 

خدمات مربوط  ومنطقه ایالتمی باشد. هر منطقوی. عرضه خدمات به قربانیان اساسا مسؤلیت حکومت های ایالتی و 172

دمات برای قربانیان در تمام ایاالت و به قربانیان را جهت رسیدگی به نیازمندیهای قربانیان تنظیم و ترتیب نموده است. خ

ها به شکل واحد نمی باشد. بعضی آنها خدمات مبتنی بر پولیس )خدمات برای قربانیان در زمان وقوع جرم توسط  منطقه

کسانی ارایه می گردد که با پولیس همکاری دارند( ویا خدمات مبتنی بر محکمه )خدماتی که در آن با قربانیان و شهود در 

در محکمه همکاری صورت می گیرد( عرضه می کنند، در حالیکه برخی دیگر خدمات مبتنی بر  دعویرسیدگی به زمان 

سیستم عرضه می نمایند که در آن در تمام بخشهای سیستم عدلی و قضایی خدمات صورت می گیرد. خدمات که بطور 

همچون: فراهم نمودن معلومات، حمایت و د متفاوت می باشند که شامل مواردی نخاص برای قربانیان فراهم می گرد

رهنمای مراجع رسیدگی، مشوره دهی کوتاه مدت، آمادگی برای محکمه و همراهی در محکمه، کمک در انجام اظهاریه اثر 

 جنایت، و معلومات مربوط به اصالح و تأدیب می گردد. 

به هردو لسان  فدراللومات و خدمات حکومت . انگلیسی و فرانسوی دو لسان رسمی کشور کانادا می باشند. ارایه مع173

نیز ها انگلیسی و فرانسوی صورت می گیرد. عالوه براین، ارایه معلومات و خدمات تاحد ممکن به لسان های اقلیت 

، تا حد موجودیت منابع، حمایت و خدمات به قربانیان میشودتالش  مناطقمنوال، در ایاالت و  همین صورت می گیرد. به

 لسان های مختلف عرضه گردد.  جرایم به 

اداره می گردد.  مناطق. برنامه های مساعدت حقوقی در کشور کانادا بصورت انفرادی توسط هریک از ایاالت و 174

موجود می باشد. عالوه براین،  مستحق باشندمالی  ازنظرمساعدت حقوقی در بخش اجراآت جزایی برای اشخاص متهم که 

توسط  دعویربانیان نیازمند به کمک مربوط به اجراآت جزایی را در دعاوی که درخواست بعضی محاکم مصارف حقوقی ق

اشخاص ثالث صورت می گیرد بعهده می گیرند. باید بخاطر سپرد که بجز در بعضی شرایط محدود قربانیان در اجراآت 

 جزایی نقش ندارند و بدین جهت نیازمند داشتن نمایندگی مستقل حقوقی نمی باشند. 

. در سراسر کشور کانادا موسسات غیردولتی زیادی وجود دارند که از قربانیان جرایم وکالت نموده و از آنها حمایت 175

 انجام داده اند.  دهشت افگنیمی نمایند. دو موسسه در کشور کانادا کار قابل مالحظه ای را به نمایندگی از  قربانیان اعمال 



( یکی از نهادهای حمایوی بیطرف است که متشکل از قربانیان اعمال C-CAT) فگنیدهشت اائتالف کانادایی علیه اعمال 

و سایر افراد متعهد به توسعه پالیسی های مبارزه علیه  دهشت افگنیکشور کانادا، متخصصین مبارزه با  دهشت افگنی

دهشت به فعالیت آغاز نموده و اقدام به گفتمان و دیالوگ ملی درباره  2004د. این ائتالف در سال نمی باش دهشت افگنی

 و امنیت ملی  نمودند.  افگنی

. مرکز منابع کانادا برای قربانیان جرایم یک گروه بیطرف حمایت از قربانیان می باشد که برای منافع قربانیان و 176

و فعالیت می نمایند. این مرکز درباره نیازمندیهای  داد خواهی میکند  البی گریاز طریق اصالح مؤثر سیستم عدلی 

 تحقیقات و مشوره دهی انجام داده است.  دهشت افگنیقربانیان اعمال 

د برای تمویل پروژه جهت تدویر تحقیقات و امور مشوره دهی ویا ارایه خدمات جدید برای ن. موسسات غیردولتی میتوان177

درخواست ارایه نماید. بطور نمونه، بودیجه قربانیان که توسط مرکز  فدرالقربانیان جرایم در موارد ضروری به حکومت 

د کمک های بالعوض و مساعدت برای پالیسی برای موضوعات مربوط به قربانیان  در دپارتمنت عدلی مدیریت می گرد

پروژه های که سبب انکشاف شیوه های جدید می گردد، دستیابی به عدالت را توسعه می بخشد، ظرفیت عرضه کنندگان 

خدمات را افزایش میدهد، ایجاد شبکه های ارجاعی را تقویت می نماید و در بخش خدمات موجود برای قربانیان جرایم و 

را اعطا می نماید. این بودیجه زمینه را برای موسسات غیردولتی مساعد میسازد تا،  ، دهی می نماید آنها آگاهی خانواده

بمنظور توسعه بیشتر اهداف خویش به ارتباط احترام به قربانیان جرایم، تحقیقات و خدمات مشوره دهی ارزشمندی را انجام 

ارتباط می گیرند کار می  دهشت افگنیقربانیان اعمال دهند. موسسات غیردولتی که باالی موضوعاتی که مخصوصا به  

نمایند میتوانند برای دریافت وجوه مالی این امور درخواست نمایند. موسسات غیردولتی همچنان میتوانند برای تمویل پروژه 

 به حکومت های ایالتی درخواست ارایه نمایند. 

 کشور کولمبیا

تضمین  محافظت واز طریق تمرکز باالی سه جنبه  را راضی؛ حقوق قربانیان. قانون محافظت از قربانیان و اعاده ا178

نماید: )الف( حق دسترسی به واقعیت، )ب( حق دسترسی به عدالت، و )ج( حق جبران خسارت. حق دسترسی به واقعیت   می

الینفک  دارند تا حقایق مربوط به اساسا به این معنا است که قربانیان و اقارب مربوطه آنها و جامعه حق غیرقابل برگشت و 

چگونگی نقض حقوق قربانیان را بدانند. تجلیل از  یادبود تاریخی قربانیان نیز منحیث بخشی از امور تطبیق این قوانین جدید 

بشمار میرود. حق دسترسی به عدالت عبارت است ازینکه دولت مکلف است تا دسترسی قربانیان به عدالت و انجام تحقیقات 

ر که منجر به شناسایی، دستگیری، محاکمه و مجازات افرادی که مسؤل نقض حقوق بشر و نقض قانون بشردوستانه بین مؤث

را تسهیل نماید و واقعیت ها را توضیح داده و  زمینه های اجراآت جزایی برای قربانیان را فراهم نماید. در  المللی می باشند،

غرامت، توانمند سازی، پرداخت دارند تا خسارات آنها از طریق جبران خسارت،  نهایت، حق تالفی  اینست که قربانیان حق

کسب رضایت  و تضمین عدم تکرار در بخش های فردی، جمعی، مادی، روحی و سمبولیک بطور مناسب و مؤثر جبران 

 گردند. 

دیریت عدالت طوریکه در قانون قانون اجراآت جزایی، دولت دسترسی قربانیان به م 11. اضافه براین، مطابق با ماده 179

طور را صراحت یافته است  را تضمین می نماید. عین همین ماده، به ادامه حق دسترسی به عدالت، سایر حقوق قربانیان 

 ذیل بیان میدارد: 

 با انسانیت و عزت رفتار صورت گیرد، دعویبا قربانیان در تمام جریانات رسیدگی به   )الف(

 ن رسیدگی شده و همکاری آنها در بخش جمع آوری اسناد و مدارک تسهیل گردد،قربانیا دعویبه  )ب( 

 



تن واقعیت ها دریافت معلومات مربوط به محافظت از منافع آنها از طریق ارتباط اولی با مقامات دولتی و دانس  )ج(

 د،ندرباره حقایق مربوط به شرایط ارتکاب جرمی که آنها قربانی آن می باش

 جرم مدنظر گرفته شود، حقیقیدرباره تعقیب عدلی اختیاری نها در بخش اتخاذ تصمیم آمنافع   )د( 

ورت صتصمیم نهایی درباره تعقیب عدلی جهت ارجاع آن به قاضی بازرس و استیناف خواهی در نزد قاضی در  )ه( 

 امکان به آنها اطالع داده شود،

واست جبران )قربانی فقیر باشد(، وکیل مدافع با آنها حین قضاوت و در خ درصورتیکه منافع عدلی تقاضا نماید )و( 

 خسارت کامل، همکاری نماید، 

 دریافت کمک و همکاری کامل برای بهبود قربانیان، و  )ز( 

 اشد. بکمک رایگان با آنها توسط ترجمان در قضیه که لسان رسمی در آن کاربرد ندارد ویا قابل فهم نمی  )ح( 

ریق طکه  در صدد جلوگیری و ختم منازعات مسلحانه داخلی از  2005 /975حقوق طرزالعملی در قانون  .  این180

 می باشد نیز مورد تایید قرار گرفته اند. دعویمصروف کردن قربانیان در جریان رسیدگی به 

 کشور فرانسه 

ه به شرایط یی کشور فرانسه نیز وابستدر اجراآت جزا دهشت افگنی.  شناخت جایگاه مناسب برای  قربانیان اعمال 181

به آنها می  مربوط به دسترسی آنها به عدالت، اطالع کامل آنها از حقوق شان، و مؤثریت کمک های عدلی، طبی و روانی

 باشد. 

قربانیان  قانون اجراآت جزایی، مسؤلین و مامورین پولیس قضایی مسؤلیت دارند به 1-53. مطابق با احکام ماده 182

 صا درباره حقوق آنها اطالع دهند: مخصو

 ت ضرری که قربانیان متحمل شده اند؛ احق بدست آوردن خسار 

  ز طریق ااز طریق اداره سارنوالی عمومی، ویا مستقیما  عامه دعویمدنی در صورتیکه اقامه  دعویحق اقامه

 .صورت گرفته باشد عامهسارنوال  به شکایتسپردن جلب مجرم در نزد محکمه با صالحیت، ویا از طریق 

 دعویه اقامه هرگاه قربابی برای کمک گرفتن از وکیل مدافعی که بخواست و اختیار خود تعیین می نماید تصمیم ب 

عیین تمدنی نماید، رئیس هیئت وکالی مجمع عمومی محکمه شخصی با صالحیت را منحیث وکیل مدافع برای وی 

ز بیمه قضایی پیدا نمایند ویا ارامی نماید، مصارف آن تا زمانیکه آنها نیازمندیهای دسترسی به حمایت قضایی 

  مستفید نشوند توسط خود قربانی پرداخت خواهد شد؛ و 

 تبر حمایت حق دریافت کمک از طریق خدمات مربوط به یکی از چندین ادارات دولتی ویا از طریق کدام انجمن مع

 از قربانیان. 

 

 

 



به این دلیل از داشتن حق دسترسی به وکیل مدافع بهره مند میشوند که آنها بدون در  دهشت افگنی.  قربانیان اعمال 183

  104دریافت مساعدت حقوقی می باشند. نظرداشت وضعیت اقتصادی شان مستحق 

مقام نگهدارنده مهرهای  ۲۰۰۷اکتوبر سال  9مورخ   JUS J 07 90 006 Cشماره   متحدالمال. حقوق قربانیان در 184

 که قرار ذیل می باشند:  105مربوط به حقوق قربانیان در محاکم جزایی و تطبیق آنها مشخص میگرددرسمی 

  :در زمان انجام تحقیقات 

 از آغاز آن،  دعویحق اطالع یافتن از شیوه اقامه 

 ، و دعویحق اطالع یافتن از طرزالعمل و اجراآت تعقیبی شکایت از یک 

 حق ارجاع و رهنمای قربانی به انجمن های حمایت از قربانیان.

  دعویدر زمان جلسه رسیدگی به : 

یت(، نکه وی منحیث طرف حضور دارد )تامین امنایبدون در نظرداشت  دعویحق دسترسی به جلسه رسیدگی به 

 و 

 . دعویحق همراهی شدن در جلسه رسیدگی به 

 کشور هندوستان

عدلی و  ( کشور هندوستان، قربانی جرم بطور کلی میکانیزم1973( قانون اجراآت جزایی )1) 154. به اساس بخش 185

ید، در حالیکه سند کتبی شکایت می باشد پیشنهاد می نما قضایی را از طریق ارایه معلومات به پولیس که موظف به ترتیب

 24بق با بخش را برای قضیه مشخص تعیین نماید، اما مطا خاصقربانی جرم میتواند به دولت پیشنهاد نماید تا سارنوال 

 محاکمه پیشان (، قانون اجراآت جزایی اشتراک مستقیم قربانی ویا شخص اطالع رساننده ویا وکیل مدافع وی را در جری8)

یی متهم ویا اشیای ( مداخله قربانی در شناسا1972) یا شواهد قانون اسناد و مدارک 9منوال، بخش  همینمیکند. به ه ن بینی

 مادی متعلق به قضیه، درصورت موجودیت، را محدود میسازد. 

 کشور اندونیزیا 

ربانیان را ق دعویدسترسی شهود به رسیدگی به  حق ،مربوط به محافظت از شهود و قربانیان 13/2006. قانون شماره 186

 یزایی مشوره حقوقبه رسمیت می شناسد. شهود و/یا قربانیان میتوانند به ارتباط ارایه شهادت و معلومات قبل از اجراآت ج

به مشوره  دستیابی دریافت نمایند. آنها مستحق می باشند تا درباره پیشرفت قضایا و تصامیم قضایی اطالع حاصل نمایند. حق

 های حقوقی در سایر زمینه ها تاکنون تنظیم نگردیده است. 

ی مشخص، بطور کشور اندونیزیا، به استثنای قضایای فامیلی ویا سایر قضایای جنای ی. اجراآت محاکم در سیستم حقوق187

زایی جکلی عمومی می باشد. به این اساس، هرشخص بشمول شهود ویا قربانیان میتواند در جلسه رسیدگی و اجراآت 

جهت دریافت  امتیازات مشخصمحکمه اشتراک نموده و درباره قضیه معلومات حاصل نماید. با این وجود، قربانیان دارای 

 معلومات و اخبار تازه درباره اجراآت و تصامیم محکمه می باشند. 

 

 

                                                           
 . 1، متن 14934، صفحه 2002سپتامبر  10، جریده رسمی مورخ 2002سپتامبر  9مورخ  1138- 2002قانون شماره  65ماده   104
105  Circulaire de garde des sceaux شففماره  JUS 07 90 006 du  2007اکتوبر  9مورخ ،relative aux droits des victimes dans 
le 

procès pénal et à leur mise en oeuvre. 



در صورت درخواست قربانیان، مسؤلین ویا مقامات مربوطه مسایل و موضوعات الزم را طی ارسال مکتوب های رسمی به 

آنها اطالع میدهند. اما پولیس ملی اندونیزیا عمال بعداز درخواست شهود ویا قربانی  آنها را پیوسته در جریان پیشرف اجراآت 

ویا شهود اینست که آنها حق دسترسی یادداشت ها و دوسیه های اجراآت جزایی در  قرار میدهند. یکی از حقوق دیگر قربانیان

هر مرحله )قبل ازتحقیقات، در زمان تحقیقات، در زمان تعقیب عدلی، در جریان محاکمه( را دارند در حالیکه افراد عادی 

 بطور کلی صرفا در زمان محاکمه میتوانند به معلومات دسترسی داشته باشند. 

مطابق با قوانین کشور اندونیزیا، کسی نمی تواند به نمایندگی از قربانیان در اجراآت جزایی اشتراک نماید. حقوق و  .188

نگرانی های قربانیان از طریق سارنواالن دولتی که رسما از طرف دولت تعیین می گردد تا قضایای جنایی را تعقیب نموده و 

 مطرح شده در محکمه قابل تطبیق می باشد.  مشخص نمایند که کدام قانون درباره قضیه

میتوانند تصامیم و فیصله های محکمه را از طریق شهادت در نزد محکمه  تحت تاثیر  دهشت افگنی.  قربانیان اعمال 189

د تا نظریات شخصی خویش درباره قضیه را نقرار دهند. شهادت آنها منحیث سند و مدرک تلقی می گردد. آنها اجازه ندار

د بحیث اظهاریه اثر جنایت که دارای تاثیر مستقیم بر نح نمایند. معلوماتی که توسط قربانیان منحیث شهود ارایه می گردمطر

به مسؤل تطبیق کننده  دهشت افگنیتصامیم و فیصله های محکمه می باشد محسوب نمی گردد. قربانیان میتوانند درباره اعمال 

، میتواند دهشت افگنیاجراآت حقوقی نماید. پولیس باتوجه به قضایای مربوط به اعمال  قانون گزارش داده و درخواست اقدام به

 تحقیقات مقدماتی و تحقیقات اصلی را بدون ضرورت به گزارش ویا درخواست قربانیان آغاز نماید. 

 نیا یک

ن فرصت برای فراهم ساختن قانون اجراآت جزایی کشور کنیا ارایه اظهاریه اثر جنایت را نه تنها بعنوا 329. بخش 190

معلومات به قاضی جهت مدنظر گرفتن آن حین صدور حکم  اجازه میدهد بلکه همچنان این اظهاریه زمینه را برای قربانی 

 فراهم میسازد تا ضررهای وارد شده به اثر جرم و پیامدهای مالی آنرا بیان نماید. 

نیا حق دسترسی به عدالت را برای تمام شهروندان )بشمول قربانیان( آسانتر ساخته است. افراد ی. قانون اساسی کشور ک191

می کنند میتوانند در بخش مصارف دولتی مشوره های حقوقی نمایند. سارنوال دولتی منحیث نماینده قربانیان  دعویکه اقامه 

ضایای مربوط به هر موضوعی که منافع عامه در آن محسوب می شود. انجمن ها میتوانند به نمایندگی از اعضای خویش ق

 نهفته است را به پیش ببرند. 

. حق دسترسی به معلومات همچنان یکی از حقوق اساسی می باشد که قانون اساسی آنرا برای تمام شهروندان مخصوصا 192

 برای کسانیکه درگیر اجراآت جزایی می باشند به رسمیت شناخته است. 

 کشور مغولستان 

قانون اجراآت جزایی مغولستان، حقوق قربانی ویا نماینده وی در هنگام محاکمه جزایی قرار ذیل  42.3. مطابق با ماده 193

 د: نمی باش

 حق داشتن وکیل مدافع؛ 

  شواهد(حق ارایه اسناد و مدارک( 

 حق ارایه عریضه مبنی بر ضرورت تجزیه و تحلیل اسناد و شواهد؛ 

 ؛ دعویبه  حق اشتراک در جلسه رسیدگی 

 حق مطرح کردن پرسشها از مدعی علیه، شهود و متخصصین حقوقی؛ 

 



 حق استیناف خواهی درباره اقدامات و فیصله های مسؤل استنطاق، تحقیقات، سارنوال و محکمه؛ 

 حق سخن گفتن به لسان مادری خودش ویا دادن شهادت به لسان مشخص و استفاده از ترجمان؛ 

  تمام مواد قضیه بعداز تکمیل آن؛حق آشنایی حاصل نمودن با 

 حق ضرورت به جبران خسارت ضررهای وارده به اثر جرم؛ 

 یناف حق کاپی گرفتن از حکم و فیصله محکمه به ارتباط برائت دادن ویا محکوم کردن و حق شکایت از طریق است

 خواهی و بررسی طرزالعمل و روند بررسی قضیه؛

 ها ویا اعتراضات که توسط اطراف در مورد فیصله محکمه صورت  حق کسب آشنایی با مواد مربوط به شکایت

 گرفته و حق ارایه توضیح آنها؛ و 

 جلسه  حق بیان چالشهای مربوط به مسؤل استنطاق، تحقیقات، سارنوال، مترجم، قاضی، نماینده شهروندان و منشی

 قضایی.

کسی که  قربانی که در اثر جرم فوت نموده است، ویا. عین قانون به ارتباط نمایندگی اعضای فامیل و اقارب نزدیک 194

 توان و محجور می باشد، اجازه میدهد تا دارای عین همین حقوق فوق الذکر باشند. نآ ناقانو

. قانون اجراآت جزایی مسؤلیت جزایی قربانیان را در صورت امتناع و اجتناب عمدی از ارایه شهادت ویا بخاطر ارایه 195

این قانون وظایف و مسؤلیت های قربانی را قرار ذیل  ۴۲.۵عالوه براین، ماده  106رسمیت می شناسد.به  شهادت دروغین

 تصریح میدارد: 

 حضور در محکمه زمانی که توسط مسؤل استنطاق، تحقیقات، سارنوال و محکمه جلب می گردد؛ 

 ادای شهادت بطور صادقانه درباره قضیه؛ 

 ی وی معلوم می باشد؛ و حفظ اسرار اسناد مربوط به قضیه که برا 

  .اطاعت از دستورها و فیصله های قضایی حین اجراآت جزایی 

 کشور پیرو

زایی در قانون اجراآت ج 57، ماده کشور پیرو. بعداز چندین دهه و در حین نافذ شدن سیستم اجراآت جزایی جدید در 196

ر د دعویتعدیل گردید که بر مبنای آن صالحیت ها و فعالیتهای طرف مدنی  959توسط فرمان تقنینی شماره  2004سال 

 اجراآت جزایی بمنظور شامل ساختن موارد ذیل بیشتر گردید: 

 ارایه عواقب لغو آن در طرز العمل؛ 

 ست آوردن اسناد و مدارک؛پیشنهاد کردن راه های تحقیقات و بد 

 اشتراک در امور تحقیقات و یافتن اسناد و مدارک؛ 

  حین محاکمه؛ دعویسهم گرفتن در جلسه رسیدگی به 

  درخواست جبران خسارت از طریق استیناف خواهی طوریکه در قانون تصریح گردیده است؛ 

 ؛ دعویحقوق قانونی و منافع طرف مدنی  زارایه درخواست برای محافظت ا 

 

 

                                                           
 قانون اجراآت جزایی مغولستان  ۴۲.۶ماده   106



 درخواست و اشتراک در پروسه اجراآت جهت وضع، تعدیل، توسعه ویا از بین بردن تدابیر سرکوب گرانه ویا 

باط نتایج محدود کردن حقوق، که باتوجه به قلمرو مداخله، به نحوی جبران خسارت مدنی و منفعت قانونی را به ارت

 و موثریت پروسه تحت تأثیر قرار میدهد؛ 

 کننده اندازهویا شریک جرم و همچنان  مرتکبمل اشتراک در توضیح درباره جرم و سهم فعالیت طرف مدنی شا 

  وایند؛طرف های مدنی اجازه ندارند تا تحریم های جزایی را درخواست و به آن مراجعه نم میباشد. خسارات مدنی

  مشاور انتخاب نموده و در جلسه حاضر گردد. دعویصالحیت دارد تا برای جلسه رسیدگی به  دعویطرف مدنی 

 الزامی می باشد. جرم حضور وی بعداز کسب موافقت اتاق 

 کشور پولند

میتواند در  قانون اجراآت جزایی کشور پولند طرزالعملی را ارایه می نمایند که به اساس آن قربانی 58الی  53. ماده 197

شتراک قضایای مشخص تعقیب جزایی عمومی در روند اجراآت جزایی منحیث سارنوال فرعی در کنار سارنوال ویا بجای آن ا

  ا قادر میسازد تا علیه مجرم منحیث سارنوال خصوصی اقدام نماید.این قانون قربانی ر 61الی  59نماید. ماده 

ک جانب روند اجراآت جزایی بیرون رود، اشتراک رسمی قربانی بعنوان یاز . هرگاه سارنوال عمومی تصمیم بگیرد که 198

ه جزایی ردی که محکمقضیه نیز ممکن می باشد که درین حالت قربانی میتواند نقش سارنوال خصوصی را داشته باشد. در موا

دنی شروع مرا در محکمه  دعویاتخاذ نماید، قربانی میتواند جریان رسیدگی به  عا پیوسته(د)اتصمیم به رد ادعاهای مدنی

 نماید. 

 کشور اسپانیا

و تالش،  . سیستم قضایی اسپانیا برای کسانیکه از جرم متأثر شده اند اجازه میدهد تا در پروسه عدلی جهت درخواست199

ک مدنی بمنظور به محکومیت کشاندن مجرم متهم و جبران خسارت ضرر متحمل شده اشترا دعویپیشبرد تعقیب جنایی و 

قانون  ۳.۱۰و  1قانون اساسی و ماده  124تی می باشد که در ماده نمایند. عالوه براین، سارنوالی دارای وظیفه محافظ

بانیان قانون اجراآت جزایی که از اشتراک قر ۷۷۳.۱موضوعه سارنوال عمومی تعریف گردیده است که به این وسیله ماده 

دنی را میی، دعاوی در اجراآت جزایی حمایت می کند را تایید می نماید. سارنوال موظف می باشد تا عالوه بر دعاوی جزا

 خسارات وارده به قربانیان جرایم به پیش ببرد.  ،طوریکه الزم است به هدف جبران خسارت

مدنی  دعویدام به قانون اجراآت جزایی که به اساس آن تمام شهروندان اسپانیا میتوانند مطابق با قانون اق 101. طبق ماده 200

انون اساسی ق 125ر اجراآت جزایی اشتراک نماید.  حکم این ماده توسط ماده د دعوینماید، قربانی میتواند منحیث یک طرف 

 ت. قانون موضوعه درباره صالحیت قضایی مورد تایید قرار گرفته اس ۱۹.۱قانون اجراآت جزایی و ماده  270و مواد 

ته باشد، به طرف متضرر جمعی، زمانیکه پروسه آزاد و عمومی وجود داش دعوی. عالوه بر بکار بردن شیوه اقدام به 201

که درین صورت قربانی از ارایه  107اطالع داده میشود دعویتوسط جرم )قربانی( درباره امکان حضور منحیث یک طرف 

  108ضمانت
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در زمینه بکاربردن تعقیب جزایی معاف می باشد،  باید به وی درباره تمام حقوق خویش که مندرج قوانین نافذه )بشمول حق 

جبران خسارت ضررهای وارده( می باشد و حق تعیین سارنوال ویا حق داشتن مشاور حقوقی،  برای کسانیکه مستحق 

حاضر  دعویرفت قضیه اطالع یابد، و همچنان درصورتیکه وی در مساعدت حقوقی می باشند تا از حق آگاهی درباره پیش

  109مدنی نداشته باشد، اطالع داده شود که این کار توسط سارنوال انجام می گردد.  دعوینگردد و انصراف هم ندهد ویا حق 

ر داشته باشد، قربانی در میان مرحله قرا دعویقانون اجراآت جزایی، زمانیکه  ۸۰۰.۵و  ۷۸۲.۲.  مطابق با احکام مواد 202

  110تعقیب عدلی توسط سارنوال را پر نماید. یبازهم میتواند بعدا در اجراآت جزایی حاضر گردد که ازین طریق میتواند خال

قربانی مستحق است تا درباره تاریخ و محل محاکمه به وی اطالع داده شود و همچنین درباره فیصله ها و تصامیم که حین 

در نهایت، باید  111وی تأثیر گذار باشند آگاه گردد. اجراآت جزایی اتخاذ می شوند و فیصله های که ممکن است بر مصؤنیت

  112که در ختم جلسه قضایی اعالم می گردد اطالع داده شود. به قربانی درباره حکم نهایی اجراآت جزایی

که فاقد منابع مالی می باشند مستحق اند تا کمک های حقوقی رایگان میان مدت را  دهشت افگنی. آنعده  قربانیان اعمال 203

  113دریافت نمایند.

ن حاصل مورد وضعیت قربانیان اطمینا. قطعنامه مقررات شورای اروپا از تمام کشورهای عضو تقاضا می نماید تا در 204

 11و  10. مواد نمایند که برای تحقق این هدف باید بالفاصله بعداز ارتکاب جرم زمینه ارایه شهادت قربانیان را فراهم سازد

 2000می  29قانون اساسی مربوط به مساعدت حقوقی درباره موضوعات جزایی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا  مورخ 

نند، شنیدن ویدیو کنفرانس و تلفون کنفرانس درباره شهادت دادن اشخاصی که در خارج از کشور زندگی می ک  در باره

 حکمزایی )جصراحت دارند. لوی سارنوالی کشور اسپانیا به ارتباط استفاده از ویدیو کنفرانس جهت دایر نمودن محکمه های 

نمودی ( پیامهای ره2002مارچ سال  1 /3اجراآت مشخص )رهنمود (، و به ارتباط قوانین مربوط به 200۲فیبروری سال  7

 صادر کرده است.

 کشور سویدن 

تصریح میدارد که زمانیکه تحقیقات  114. قانون اجراآت جزایی کشور سویدن به ارتباط نمایندگی حقوقی برای قربانیان205

مشخص  در صورت احساس ضرورت بسیار  باالی یک جرم شروع می گردد، به "قربانیان" در تحقیقات مربوط به جرایم

همین قانون، نماینده حقوقی قربانی از  3مطابق با بخش  115شدید و مطابق با وضعیت شخصی قربانیان نمایندگی داده میشود.

منافع قربانیان محافظت نموده و به قربانی کمک کرده و اورا حمایت می نماید. نماینده حقوقی به قربانی مساعدت کرده و در 

؛ از وی  در شدبا ورتیکه قربانی به دالیل مبتنی بر جرم مورد نظر نیازمند جبران خسارت پولی از طرف مدعی علیه ص

 قضیه مربوطه نمایندگی می نماید. 
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 با این وجود، جبران خسارت پولی برای قربانی نمیتواند تنها هدف کار نماینده حقوقی را تشکیل دهد. 

 کشور جمهوری تانزانیا 

ل گردیده است ند حقوق آنها پایمان. قانون اساسی کشور تانزانیا حق دسترسی به عدالت را برای تمام افرادی که فکر میک206

اجراآت  در دعویضمانت می نماید. نقش قربانیان در قضایای جزایی عین نقش شهود معمول می باشد. قربانیان منحیث جانب 

 جزایی نمی باشند و بدین اساس مستحق داشتن نماینده حقوقی نمی باشند. 

 لنداکشور ه

لند برای حقوق قربانیان جرم اختصاص افصل جداگانه را در قانون اجراآت جزایی کشور ه 1992. قانون قربانیان تیروی 207

هاریه شفاهی اثر جنایت توسط قربانیان جرم در قانون داده است که بعنوان جانب متضرر عمل می نماید. در همین سال، اظ

  116اجراآت جزایی شامل ساخته شد.

نافذ گردید در همین اواخر قانون اجراآت جزایی را تعدیل نمود و  2011که در سال  2009. قانون حقوق قربانیان سال 208

عات دیگر حقوق مربوط به اجراآت جزایی یک فصل به حقوق و نقش قربانیان اختصاص داد. عالوه براین، اضافه بر موضو

  117را نیز اعطا می نماید.

 کشور پادشاهی انگلستان )ممالک متحده برتانیا(

ر محکمه لز دارای شخصیت حقوقی نمی باشند. از آنها نمیتوان دی.  قربانیان و شهود در محاکم جزایی انگلستان و و209

 د: نانجام داد. بعضی استثناآت درین مورد قرار ذیل وجود دار ینمایندگی حقوق

 ه خصوصی ند برای اکثر جرایم جزایی نمایندنلز میتوایقربانی ویا فامیل وی  در انگلستان و و -سارنوالی خصوصی

 بگیرد. 

  یخچه ، تاربخواهد به انواع مشخص معلومات محرم مربوط به قربانی و شاهد )بطور مثالمتهم هرگاه وکیل مدافع

 ازطریق دعویمرض روانی و روحی( دسترسی پیدا نماید، قربانی ویا شاهد مورد نظر میتواند در رسیدگی به 

 . فراهم شوددسترسی به معلومات آیا این تا مشخص گردد که  شود نمایندگینماینده حقوقی 

کشور پادشاهی انگلستان، در صورتیکه جرم  یدهشت افگن. باید بخاطر داشت که تعقیب عدلی مطابق با قوانین مبارزه با 210

 118مورد نظر کال ویا بعضا به امور یک کشور خارجی ارتباط داشته باشد،  مستلزم جلب رضایت لوی سارنوالی می باشد.

  119رضایت لوی سارنوالی همچنان برای تعقیب عدلی خصومت نژادی و جرایم مربوط به مواد منفجره ضرورت می باشد.

ک کشور کشور پادشاهی انگلستان، تعقیب عدلی جرمی که ارتباط با امور ی دهشت افگنی. مطابق با قانون مبارزه با 211

اید بخارجی نداشته باشد مستلزم جلب قناعت رئیس سارنوالی عمومی می باشد. رئیس سارنوالی عمومی و لوی سارنوالی 

 و اسناد کافی جهت بمنظور اظهار رضایت خویش اظهار نمایند که مدارک 
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د که این تعقیب ارایه جنبه واقعی محکومیت مظنون ارتکاب جرم ویا جرایم مورد نظر می باشد. همچنان، آنها باید قناعت نماین

یب عدلی عدلی به نفع عموم می باشد. در مواردی که قناعت وجود داشته باشد، تعقیب عدلی اکثرا توسط اداره خدمات تعق

 ام می گردد. ( انجCPSسلطنتی )

بصورت مؤثر محدود را دهشت افگنیقلمرو سارنوالی خصوصی در قضیه  ت(،ای)رض. احکام مربوط به جلب قناعت212

تل قندارد )بطور مثال،  ت(ای)رضمیسازد. زمانیکه سارنوالی خصوصی جرمی را مطرح می نماید که نیاز به جلب قناعت

 یا ندهد. تعقیب عدلی را به عهده بگیرد و میتواند آنرا ادامه داده و عمد(، اداره خدمات تعقیب عدلی سلطنتی حق دارد

ین حال، قبل از محاکمه بصورت رسمی وجود ندارد؛ با ا دعویلز کدام طرزالعمل بر توافق طرفین ی. در انگلستان و و213

تسلیم نها ا تمامینه تهامات امدعی علیه درصورتیکه با چندین اتهام مواجه میشود میتواند دفاعیه های خویش را به بعضی 

فیصله نهایی  آنها بدست آورده میشود اما تصمیم و تنماید. درین صورت، با قربانی و یا فامیل وی مشوره خواهد شد و نظریا

 درباره قابل قبول بودن دفاعیه ها به اداره تعقیب عدلی سلطنتی مربوط می گردد. 

در محکمه جزایی اسناد و شواهد ارایه نماید، جهت آشنا نمودن آنها با  . هرگاه ضرورت شود که یک قربانی ویا شاهد214

محکمه اکثرا از دروازه ورودی  بهآنها میتوان تدابیر ساده و عملی اتخاذ کرد. ورود آنها  یباال فشارمحکمه و کمتر نمودن 

ارایه خدمات برای شهود، تمام محاکم از د. همچنان در نجداگانه صورت می گیرد و در اتاق انتظار جداگانه قرار داده میشو

خدمات موسسات غیردولتی استفاده می نمایند. خدمات توسط افراد داوطلب که مطابق به سیستم محکمه آموزش می بینند و 

 120شود.عملی برای آنها فراهم نمایند انجام می 116کسانیکه با قربانیان و شهود صحبت می کنند تا به آنها اطمینان دهند و معلومات

( نیز یک بخش مراقبت از شهود دارد که مشوره ها، معلومات و منابع مشابه را قبل از CTD) گنیدهشت افبخش مبارزه با 

 جلسه رسیدگی محکمه فراهم میسازد. 

سناد . شاهد میتواند قبل از ارایه اسناد و شواهد حافظه خویش را درباره اظهاریه کتبی خویش تازه نماید. زمانیکه شهود ا215

 121و مدارک خویش را ارایه می کنند، قاضی میتواند به آنها اجازه دهد تا بازهم حافظه خویش را درباره اظهاریه تازه نمایند.
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که منجر به مرگ  دهشت افگنیارتباط با فامیل بطور منظم دریافت نمایند و )در موارد الزم( زمانیکه یک رویداد و حادثه 

پولیس اینست که قربانیان و فامیل های آنها را شناسایی نماید. های وعکس العمل هامی شود رخ میدهد، بخشی از واکنش 

مسؤل ارتباط با فامیل دارای وظایفی می  122پولیس با شناسایی آنها یک ویا چندین مسؤل ارتباط با فامیل را تعیین می نماید.

 باشد که شامل )نه محدود به این موارد( موارد ذیل می گردد: 

  معلومات برای فامیل از طریق ارایه منظم اخبار تازه به آنها؛فراهم نمودن 

 ؛رسیدگی به نگرانی ها و تشویشات فامیل به ارتباط مصؤنیت آنها؛ و در صورت ضرورت  تسهیل محافظت آنها 

 ارایه مشوره های الزم برای فامیل ها 

  محافظت از فامیل در مقابل دخالت های بی مورد رسانه ها، و 

 به رسانه ها و خدمات حمایوی که فامیل به آنها ضرورت داشته باشد.  تسهیل دسترسی 

                                                           
 witnesses  %20for%20www.victimsupport.org.uk/help:خالصه میشود درس آدرین که توسط شاهد ارایه میشود لست خدمات   120
 

 ببینید. www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/139. را به این نشانی :2003قانون عدالت قضایی  139بخش   121
ین  122 یس بففففه ا پول جمن روئسفففففففففففای  ن مود ا میففففل، بففففه رهن ین ارتبففففاط بففففا فففففا ل قش مسففففففففؤ ن تن  ئیففففد: جهففففت دانسفففففففف نمففففا جعففففه  مرا ادرس 

www.acpo.police.uk/document/criminaljustice/2009/200909CJUFLO01.pdf  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/139
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/139


  مسؤل ارتباط با فامیل ارایه معلومات، مشوره و کمک به قربانیان و فامیل های آنها را از طریق تحقیقات پولیس و

 ادامه خواهد داد.  بعدیتعقیب عدلی 

نها را در آمختلف کار می گیرد تا قربانانیان و فامیل های  ( از ابزار و امکاناتCTD) دهشت افگنی. بخش مبارزه با 217

 7/7/2005جریان اخبار و معلومات جدید در هنگام محاکمه قرار دهند. در محاکمه مربوط به بمگذاری های لندن به تاریخ 

 د: نبعضی تدابیر مورد نظر استفاده گردید که بطور ذیل می باشاز

 

 در لندن 7/7/2005بمگذاری های 

تن و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم گردید. بعدازین رویداد  52در لندن منجر به کشته شدن  2005جوالی  7بمگذاری ها به تاریخ 

سه تن )همراه با چهار تن بمگذار دیگر که در انفجارات از بین رفتند( به دست داشتن در توطئه و طرح ریزی که سبب این انفجارات 

 شد متهم گردیدند. 

نها میخواستند آمیل های سوگوار قربانیان در تعریف "قربانیان" طوریکه در طرح متمرکز بر قربانی بیان گردیده بود شامل نگردیدند )فا

در تعریف جدید قربانیان شامل گردند(. با این وجود، بالفاصله تصمیم گرفته شد که با توجه به سنگینی قضیه و ویرانی های بوجود 

بود تا طرح متمرکز بر قربانی مورد تطبیق قرار گیرد. در نتیجه، زمانیکه خانواده های قربانیان شناسایی گردید، با آمده، بهتر خواهد 

( تعیین FLOآنها منحیث قربانی برخورد و رفتار خواهد شد. برای فامیل های قربانیان افراد پولیس را منحیث مسؤل ارتباط با فامیل )

( با نمایندگان فامیل های مختلف که در اثر حمالت بمگذاری متأثر شده بودند بازدید CPSایی سلطنتی )کردند و اداره خدمات تعقیب جز

 و مالقات می کرد. 

همچنان، این مسئله شناسایی گردید که تصمیم درباره اینکه چه کسانی دقیقا منحیث قربانیان و فامیل قربانیان محسوب میشوند واضح 

پاک کاری را ثال، اثرات این حادثه بر خدمات امداد رسانی آگاهی داشتند. کسانی را که صحنه حادثه نبود. مردم در باره، بطور م

نمودند نمیتوان در تعریف قربانی شامل ساخت )طرح متمرکز بر قربانی ویا تعریف جدید(، اما این مسئله ممکن است سبب بروز 

ه شد که در عین حالی که کدام ساختار رسمی وجود ندارد اما از مشکالت درازمدت گردد که ضرورت به توجه دارد. الزم دانست

 حساسیت های آن باید آگاه بود. 

هیچ شاهد عینی در هنگام محاکمه جهت ادای شهادت در محکمه خواسته نشد. شهادت آنها، به شکل اظهارات، برای وکیل مدافع 

دهد تا در صورت توافق هرکدام از سارنوال و وکیل مدافع، سودمند بود و توسط وی پذیرفته شد. روند اجرآت قضایی اجازه می

 اظهارات دارای کاربرد در نزد محکمه خوانده شوند. بنابراین، کدام ضرورت ایجاب نمی کرد تا تدابیر مخصوص مدنظر گرفته شود. 

که تمام قربانیان و فامیل های  یکی از اقدامات اساسی مورد استفاده در محاکمه این بود که محکمه ای در شهر دوردست وجود داشت

آنها به آن دسترسی داشتند. این محکمه طوریکه تنظیم و ترتیب داده شده بود که  باتوجه با تمام جوانب بشمول موجود بودن مشاور 

حقوقی در داخل آن یک محکمه مناسب بود. درین محکمه یک دستگاه ویدیو و آدیو وجود داشت که تصاویر و صدای مربوط به 

حاکمه واقعی اشخاص مدعی را به تصویر می کشیدند. چندین مانیتور نصب شده بود تا هرکس قادر به تماشای اتفاقات صحنه باشد. م

کار محکمه از نزدیک نظارت می گردید تا اطمینان حاصل گردد که محکمه دور دست تنها به آن بخشهای از رسیدگی به دعوی نگاه 

( نیز در صحنه FLOکمه اشتراک کرده بودند دیده شده است. مسؤلین ارتباط بافامیل ها )ال ها که در محنموده که توسط قربانیان و فامی

 موجود بودند.  

جه این اقدام قربانیان و فامیل های آنها را قادر ساخت تا آنچه که در محکمه واقعی جریان دارد را تماشا کنند و سبب شد تا آنها را از تو

رسانه دور نگهدارند. مصارف مالی این محکمه بسیار زیاد بود اما این مصارف باتوجه به ماهیت قضیه مناسب و دخالت ناخواسته 

  . ندتشخیص شده بود

یا رمز اقدام دیگر ایجاد یک ویب سایت مصؤن بود. این ویب سایت که برای قربانیان و فامیل های آنها ایجاد شده بود با پاسورد 

 ین ویب سایت مساعد ساختن زمینه برای کسانی بود امحافظت میشد. هدف 



 

چه خواهد  که جهت پیگیری پیشرفت قضیه در هرروز نمیتوانستند در محکمه واقعی اشتراک نمایند و بدانند که پالن برای روز بعد

 بود. 

ردولتی بود که با یشد و یک موسسه غیگروه بازماندگان( یاد م)عالوه براین، وکیل مدافع اداره تعقیب عدلی سلطنتی با نهادی که بنام 

قش اداره تعقیب را مشوره میدادند. وکیل مدافع ن 7/7بازماندگان حادثه کمک میکرد مالقات کرد. این موسسه گروه بازماندگان حادثه 

هد و اسناد وقوع شوا عدلی سلطنتی را برای آنها تشریح کرد و سیستمی را ترتیب داد که قربانیان و فامیل های آنها را از قبل درباره

 مینی باال رفت(.کلیپ که یک قربانی قبل از انفجار باالی قطار زیر ز واحتمالی+ حادثه ناگوار هشدار میداد )بطور مثال، اخرین وید

آنها اطالع حاکمه به ماین کار نشان داد که قربانیان و فامیل های آنها میخواهند بالفاصله بعداز وقوع حادثه و در طول روند تحقیقات و 

 رسانی صورت گیرد.  

  

 ایاالت متحده آمریکا 

یان جرایم اساس آن قربان مونه و شیوه خصمانه می باشد و بهمبتنی بر ن امریکا. سیستم عدلی و قضایی آیاالت متحده 218

 محسوب نمی شوند. با این وجود، قانون حقوق قربانیان جرایم دعوی" در جریان رسیدگی به دعویمنحیث "یک جانب 

(CVRA در سال )دنظر تصویب گردید که در آن برای قربانیان جرایم در هنگام تعقیب عدلی هشت حق قابل اجراء م 2005

د. دولت مصارف نمایگرفته شده است. وکیل مدافع که بیان کننده حقوق قربانیان می باشد از آنها در قضیه جنایی نمایندگی می 

ان از قربانیان وکیل مدافع را پرداخت نمی نماید؛ اما با این وجود، دولت برای کلینیک های حقوقی غیرانتفاعی که بطور رایگ

 نمایندگی می نمایند کمک های بالعوض پرداخت می نماید. دولت نیز میتواند حقوق قربانیان را اعالم بدارد. 

که قرار ذیل می  123( تصریح یافتهCVRAدر قانون حقوق قربانیان جرایم ) فدرالدر محاکم . حقوق قربانیان جرایم 219

 باشند: 

 حق محافظت مناسب در برابر متهم؛ ( 1)

توسط بورد  دعویحق یادداشت مناسب، درست و بموقع اجراآت محکمه عمومی ویا جریان رسیدگی به  (2)

 عفو مشروط، بشمول یادداشت جرم، آزادی ویا فرار متهم؛ 

د حق عدم محرومیت از اشتراک در روند اجراآت محکمه مگر اینکه محکمه بعداز دریافت شواهد و اسنا ( 3)

شهادت دیگر را  دعویواضح و قناعت بخش چنین تشخیص دهد که هرگاه قربانی در جلسه رسیدگی به 

 تغییر خواهد کرد؛ بسیارشهادت خود قربانی استماع نماید، 

 قربانی در روند اجراآت جزایی عمومی در محکمه ولسوالی بشمول آزادی، دعویحق رسیدگی مناسب به  (4)

 توافق قبل از محاکمه، محکومیت ویا رسیدگی از طریق بورد عفو مشروط؛ 

 ضیه؛ حق مشوره و گفتگوی بصورت درست با سارنوال دولتی درباره ق ( 5)

 غرامت بموقع و کامل طوریکه در قانون پیش بینی شده است؛پرداخت حق  ( 6)

 

                                                           
 مراجعه نمائید.  3771بخش  USC 18به بخش   123



 حق دسترسی به روند اجراآت جزایی بدون کدام تأخیر غیرمعقول؛ و ( 7)

 حق اینکه با قربانی بطور منصفانه برخورد شود و به کرامت و حریم شخصی وی احترام گذاشته شود.  ( 8)

 

در سایر قضایا دارند. قربانیان میتوانند از  آنهادارای عین حقوق می باشد که  دهشت افگنیی اعمال . قربانیان در قضایا220

محکمه درخواست نمایند تا حقوق آنها را به رسمیت بشناسند و همچنین میتوانند از محکمه استیناف درخواست کنند تا به 

حقوق آنها را به رسمیت بشناسد. قربانیان میتوانند علیه محکمه که حقوق آنها را به رسمیت نشناخته است دستور دهد که 

عدلی که حقوق آنها را فراهم نکرده اند شکایت درج نماید، و درصورتیکه شکایت قربانیان  بخشنواالن و سر کارمندان رسا

 درست تشخیص گردد، کارمندان عدلی تنبیه خواهند شد. 

وی را تقاضا نماید. قربانیان اکثرا  دعوی. قربانی میتواند بطور شفاهی ویا کتبی از محکمه درخواست رسیدگی به 221

میخواهند قبل از اینکه قاضی درباره محکومیت مدعی علیه فیصله و حکم صادر نماید در جلسه اشتراک داشته باشند. محکمه 

میت متهم را که توسط دفتر عفو مشروط نوشته شده را نیز مرور و بررسی عالوه بر اظهارات قربانی گزارش قبل از محکو

 می نماید. این گزارش شامل یک بخش درباره اثر جنایت بر قربانی می باشد که بنام اظهاریه اثر جنایت یاد می گردد. 

تم خودکار اطالع رسانی به عدلی به اکثر قربانیان درباره معلومات و اخبار تازه مرتبط با قضیه از طریق سیس بخش. 222

میل ها خبر میدهد. همچنان، یک صفحه انترنتی متمرکز وجود دارد که در آن قربانیان میتوانند یقربانی توسط مکتوب ها و ا

جریان قضایا را مطالعه و پیگیری نمایند. گاهی قضایای کالن دارای صفحه انترنتی اختصاصی می باشند. هرگاه در یک 

نیان زیاد بوده و فضای کافی در اتاق محکمه برای تمام قربانیان موجود نباشد، درین صورت بعضا روند قضیه تعداد قربا

 رسیدگی به قضیه از طریق پخش تلویزونی برای قربانیان نشر می گردد تا جریان رسیدگی به قضیه را تماشا نمایند. 

مدنی نمایند.  دعویان جرایم اجازه میدهد تا علیه مجرمین اقامه دارای قوانینی می باشد که به قربانی امریکا. ایاالت متحده 223

دهشت موجود اند که زمینه را برای آنها مساعد میسازد تا علیه نهادهای  دهشت افگنیقوانین مشخص برای  قربانیان اعمال 

 و کشورهای حامی آنها شکایت نمایند. قضایای مدنی متفاوت از قضایای جنایی می باشند.  افگنی

 کشور ازبکستان

( کشور ازبکستان درباره حقوق و مکلفیت های قربانیان صراحت دارد. درین 1994قانون اجراآت جزایی ) 55. ماده 224

 قانون حقوق ذیل برای قربانیان پیش بینی شده اند: 

 دادن شهادت؛ 

 ارایه اسناد و شواهد؛ 

  ارایه درخواست های رسیدگی و چالشها؛ثبت و 

  ؛ترجماناستفاده از لسان مادری ویا حق استفاده از 

 داشتن نماینده حقوقی جهت محافظت از منافع آنها؛ 

 اشتراک در اقدامات تحقیقاتی البته با اجازه مسؤل تحیقیقات و استنطاق؛ 

 آشنایی با دوسیه کامل قضیه و نوشتن معلومات الزم درین ارتباط در هنگام استنطاق ویا قبل از تحقیقات؛ 

 

 



  آگاهی یافتن درباره مصالحه و اشتراک در جلسات مربوطه و همچنان حق اشتراک در محکمه ابتدائیه، محکمه

 استیناف، فرجام خواهی و نظارت؛

 به چالش کشیدن روند رسیدگی و فیصله مسؤل استنطاق، مسؤل تحقیقات، سارنوال، قاضی و محکمه؛ 

 ؛ اش یتعقیب عدلی توسط خودش ویا توسط نماینده قانون 

  آشنایی با یادداشت های رسمی جلسات محکمه و حق ارایه نظریات درباره آنها؛ و 

  .اطالع یافتن درباره شکایات وارده بر قضیه و پاسخگویی به آنها 

. مطابق با این حکم، "قربانی موظف است تا: در صورت جلب مسؤل استنطاق، مسؤل تحقیقات، سارنوال و محکمه 225

ت صحیح و درست بدهد؛ از تخریب ویا تقلب در شواهد و اسناد ذریعه اغوا نمودن شهود و سایر اعمال حاضر گردد؛ شهاد

غیرقانونی از صدور حکم جلوگیری ننماید؛ بمجرد درخواست مسؤل استنطاق، مسؤل تحقیقات، سارنوال ویا محکمه، شواهد 

 رسیدگی در محکمه اطاعت نماید."و اسناد خویش را ارایه نماید؛ و از دستورات حین تحقیقات و جلسه 

نزدیک قربانی ویا به سایر اشخاصیکه  ب. حقوق و مکلفیت های قربانی در جرایم که منجر به مرگ وی می گردد به اقار226

 از طریق تحقیقات نهادهای تحقیقاتی ویا محمکه منحیث نمایندگان حقوقی شخص فوت شده شناخته شده اند منتقل می گردند. 

 

 محافظت حین اجراآت جزاییج. 

 . مالحظات کلی1

و فامیل آنها در مقابل ارعاب و تهدیدات یک موضوع عملی است که نهادهای  دهشت افگنیقربانیان اعمال از. محافظت 227

د. حق دریافت محافظت به سطح الزم آن جهت جلوگیری از قربانی شدن بیشتر و حصول نمجری قانون با آن مواجه می باش

اطمینان از نتایج اجراآت جزایی خصوصا به ارتباط مصؤنیت و محافظت از حریم خصوصی قرباینان نیز مهم و ضروری 

رار میدهند، تهدیدات دوامدار به شهروندان بیگناه را هدف ق دهشت افگنیمی باشد. باتوجه به اینکه تعداد زیادی از اعمال 

میتواند به توانایی آنها در شناسایی و ادای شهادت علیه مرتکبین جنایات و همچمنان  دهشت افگنی اعمالقربانیان و بازماندگان 

ط، در کمک به شیوه دیگر به جمع آوری شواهد و اسناد به هدف به محکومیت کشاندن مجرمین ارتباط پیدا می کند. درین ارتبا

قربانیان که فعاالنه در آجراآت جزایی کمک می نمایند ضرورت است که محافظت گردند و باید جهت جلب کمک آنها به 

 افشای حقیقت و واقعیت، با توجه خاص با آنها رفتار گردد. 

قربانی نمی باشند. . بهرحال، مفهوم محافظت از شهود نباید با مفهوم محافظت از قربانی اشتباه شود. شهود لزوما همیشه 228

از طرف دیگر، تمام قربانیان نمیتوانند به ارایه شواهد و اسناد مثبته جرم کمک نمایند؛ هرگاه ثابت گردد که این یک قضیه می 

باشد، باید بمنظور تشخیص اینکه محافظت خاص از قربانیان ضروری است یاخیر ارزیابی خطرات احتمالی مخصوصا 

ورت گیرد. قربانیان نیز در مقابل اینکه بیش از حد در معرض رسانه ها قرار نگیرند و در درباره اهداف آسیب پذیر ص

اجراآت جزایی بیش از اندازه محراق توجه قرار نگیرند باید محافظت شوند. تجارب نشان داده اند که مقامات دولتی باید توجه 

نمایند زیرا مدنظر گرفتن تدابیر محافظوی علیه خواست قربانیان الزم به نیازمندیهای داشته باشد که قربانیان بر آنها تاکید می 

 ممکن است غیر مؤثر باشد. 

 

 

 



جزایی  شواهد و اسناد موجود بمانند. مفهوم اجراآت وضمانت بدهد که. هدف از محافظت قربانیان نباید محدود شود 229

ضایی می قمتمرکز بر قربانی سرانجام مستلزم اینست که محافظت از قربانیان منحیث یک هدف بوده و وظیفه سیستم عدلی و 

مرحله تحقیقات  لباشد. بنابراین، محافظت از قربانیان نباید محدود به مرزهای محاکمات جزایی باشد بلکه محافظت از آنها شام

انیان از نیز گردد. بطور نمونه، قانون کشور اسپانیا نمونه های از چگونگی کمک نمودن قانون جزایی به محافظت از قرب

زایی جطریق وضع مجازات برای کسانیکه به قربانیان تعرض می نمایند و همچنان از طریق تحقیر قربانیان منحیث تخلف 

 را فراهم می نماید. 

بیر محافظوی تاحدی زیاد متفاوت می باشند و میتوانند بطور مضاعف و مؤید یکدیگر بکار برده شوند. باید در بکار . تدا230

بردن تدابیر مربوط به اجراآت به توازن توقعات قانونی شاهد و قربانی به ارتباط مصؤنیت فزیکی در مقابل حق اساسی 

که تدابیر مربوط به اجراآت جهت محافظت از  دیده شدهورت گیرد. دسترسی مدعی علیه به محاکمه منصفانه توجه الزم ص

 :  124:گرددمیقربانی و شاهد با توجه به هدف آنها به سه دسته عمومی قرار ذیل تقسیم 

صورت  یلذتدابیری که بمنظور کاهش نگرانی ها از طریق اجتناب از مقابله رو به رو با مدعی علیه بشمول تدابیر  )الف(

 : میگیرد

نند کا ما بصری -کتبی ویا اظهارات ثبت شده در وسایل صوتی و یا صوتییا تفاده از اظهارات قبل از محاکمه )اس (1)

 ( منحیث بدیل ارایه شهادت در محکمه؛ نفرانس های بصری

 بیرون کردن مدعی علیه از اتاق محکمه؛  (2)

 یدیو کنفرانس؛ تصویری مانند و -شبکه های صوتی و مدار بسته ارایه شهادت از طریق تلویزون (3)

ن تدابیری که بمنظور مشکل ساختن ویا غیرممکن ساختن ردیابی هویت شاهد برای مدعی علیه ویا گروه مجرمی )ب(

 : گرفته میشوند سازمان یافته، بشمول تدابیر ذیل

 استفاده از صفحه، پرده ویا آینه دو رویه؛ باشهادت محافظت شده  (1)

  ناشناسشهادت  (2)

 : گرفته میشوند محدود نمودن در معرض عموم قرار گرفتن شاهد، و فشارهای روحی ویتدابیری که بمنظور  )ج(

 ؛دعویتغییر دادن محل محاکمه ویا تاریخ جلسه رسیدگی به  (1)

 (؛تحت پوشش کامره تاق محکمه )درمحاکمه علنیاخارج کردن مردم از (2)

 منحیث حامی شاهد.  کننده اهیحضور شخص همر (3)

اکثرا  واست طاقت فرسا دهشت افگنی اعمال. توجه رسانه ها باالی بازماندگان و اعضای فامیل قربانیان بعداز وقوع 231

یل های آنها حریم شخصی آنها بدرستی مصؤن نبوده و حرمت گذاشته نمیشود. در عین حالیکه باید زمینه برای قربانیان و فام

 15اروپا در  طرح پیشنهادی شورای ۸.۲انه اظهارات نمایند، باید طوریکه در ماده مساعد گردد تا در رسانه ها بطور داوطلب

منحیث  تا از حریم خصوصی و تصاویر قربانیان و فامیل های آنها ندتدابیر مناسب اتخاذ گرد ذکر شده است، 2001مارچ 

 بخشی از اجراآت محکمه محافظت گردد. بطور خاص،

                                                           
ل جهت وکوحمایت از قربانیان، محافظت از شفففهود، و مشفففارکت قربانیان در سفففیسفففتم عدلی و قضفففایی و سفففایر فعالیتهای حمایوی تطبیق پروت  124

یری، سفففرکوب و مجازات قاچاق انسفففان، مخصفففوصفففا زنان و اطفال، ممد کنوانسفففیون سفففازمان ملل متحد علیه جرایم سفففازمان یافته فرامرزی، جلوگ
. همچنین جهت کسفب معلومات مفصفل 27. فقره، 2010جوالی  16مورخ  CTOC/COP/2010/5 سفند گزارش منشفی عمومی سفازمان ملل متحد.

به به ، بطور نمونه، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سففازمان ملل متحد، طرزالعملهای خب برای محافظت از شففهود در اجراآت جزایی مربوط 

 ( مراجعه شود. 2008جرایم سازمان یافته )



ض قرارگیری استفاده از تدابیر تکنالوژیکی جدید در هنگام اجراآت محکمه میتواند در محافظت قربانیان و شهود از در معر

 و نمایش در رسانه ها کمک فراوان نماید. 

، قوانین می باشد . به ارتباط رابطه بین رسانه ها و اجراآت عدلی و قضایی باید گفت که در حالیکه آزادی رسانه ها قانونی232

زد؛ زیرا ملی باید امکانات و زمینه های تطبیق محرم بودن اسناد مربوط به اجراآت جزایی را در موارد ضروری فراهم سا

لکه به زندگی ممکن است افشاء و علنی ساختن رازهای قربانیان و شهود خطرات احتمالی را نه تنها به ارتباط تصاویر آنها ب

 زد. و سالمت جسمی آنها متوجه بسا

سارنوال  125. بطور کلی، معیارهای بین المللی حقوق بشر بر حق احترام به زندگی خصوصی و فامیلی داللت می نمایند.233

و قاضی مسؤلیت دارند تا درباره هر نوع اظهارات تحقیر آمیز که ممکن است در مورد قربانی حین اجراآت قضایی مخصوصا 

ب باشند. قاضی و سارنوال وظیفه دارند تا بمنظور ظیرد هوشیار و موادر جریان جلسه صدور حکم محکومیت صورت گ

اصالح چنین اظهارات طوریکه الزم است مخصوصا زمانیکه از قربانی بصورت درست نمایندگی صورت نمی گیرد مداخله 

 نمایند. 

افع  می باشد و برای کشورهای عضو درباره ارعاب شهود و حقوق وکیل مدR (1997 )13. توصیه شورای اروپا 234

ظت از که درباره محافظت از شهود و کارکنان بخش عدالت می باشد  رهنمودهای مفید را برای محاف R (2005) ۰۹توصیه 

 سالمت جسمی و روحی قربانیان فراهم میسازد. 

 ملی و احکام قانونی  رویکرد .2

 کشور الجزایر 

یمان  درباره حمایت از یت مواظبتدر کشور الجزایر درباره ایجاد سیستم تقویتی  1999وری رفب 13 48-99. فرمان 235

 صراحت دارد.  دهشت افگنیقربانیان اعمال 

 کشور آرژانتین

ی ( یک بخش و واحدی مربوط به دفتر سارنوال عمومی مOFAVI. اداره همکاری کامل قربانیان جرایم آرژانتین )236

مک برای کایجاد گردید. این اداره منحیث نخستین نهاد ملی شناخته شد که برنامه های محافظت و  1998باشد. که در سال 

تشکل از افراد ( مOFAVIقربانیان فعالیتهای مجرمانه را فراهم می نماید. اداره همکاری کامل با قربانیان جرایم آرژانتین )

د که نشدانان می با ان روانی، مدد کاران اجتماعی و حقوقمتخصص از بخشهای مختلف همچون داکتران، روانشناسان، داکتر

باره جلوگیری با قربانیان کمک و همکاری می نمایند تا بر مشکالت خسارتهای وارده بر آنها غلبه کرده و از قربانی شدن دو

ی بخشهای جهت شناسای –نمایند. وظایف این اداره شامل فراهم ساختن کمک های حقوقی به قربانیان، توسعه تحقیقات جنایی 

هت جو معلومات دادن به قربانیان درباره راه های موجود  –ربانی شدن می باشند مردمی که در معرض خطر احتمالی ق

 دسترسی به عدالت می باشد. 

 کشور ارمنستان

شتراک . فصل دوم قانون اجراآت جزایی کشور ارمنستان درباره تدابیر محافظوی برای اشخاصیکه در اجراآت جزایی ا237

 می نمایند )مجروحین، 

                                                           
کنوانسففیون  11حقوق بشففر، ماده اروپا درباره کنوانسففیون  8مدنی و سففیاسففی، ماده  کنوانسففیون بین المللی حقوق 17و  ۱۴.۱بطور نمونه، مواد   125

 .امریکاحقوق بشر 



ز وکالی مدافع، شهود، متهمین و سایر اشخاص( صراحت دارد. محافظت برای اشخاص اشتراکننده در اجراآت جزایی، ا

ک یطریق ارایه درخواست توسط اشتراک کنندگان ویا از طریق اقدام محکمه، یک امر الزامی می باشد و در صورتیکه 

د باید امر ر اجراآت قضایی مورد تهدید فزیکی قرار داشته باشاشتراک کننده ویا یکی از اقارب نزدیک وی بخاطر مشارکت د

 محافظت از وی بصورت عاجل و با فوریت اجرا گردد. 

 کشور کانادا 

وسط پولیس کانادا درباره برنامه محافظت از شهود می باشد که ت فدرالبرنامه محافظت از شهود حکومت  فدرال. قانون 238

نمایند ویا به  ت می گردد. درین برنامه با اشخاصیکه اسناد و شواهد ویا معلومات ارایه میسواره نظام سلطنتی کانادا مدیری

نحوی در استنطاق، تحقیقات ویا تعقیب عدلی یک مجرم اشتراک می نماید کمک و همکاری صورت می گیرد. محافظت 

صول ره دهی و حمایت مالی جهت ح، اسکان، تغییر هویت، مشوتغیر مکان کردنمطابق با برنامه محافظت از شهود شامل 

 اطمینان از امنیت شهود ویا تسهیل توانمندی و خودکفایی آنها می باشد. 

 رد: .  قانون جزایی ارعاب اشتراک کنندگان سیستم عدلی بشمول قربانیان و شهود را در حاالت ذیل جرم می پندا239

 ارعاب  –۴۳۲.۱بخش 

یل ذ( را به هدف ایجاد وحشت برای افراد 2عمل مندرج بخش فرعی )هیچ کسی حق ندارد، بدون صالحیت قانونی،  (1)

 انجام دهد: 

 ؛در قسمت جرم یایقضاجرات از  ممانعت)الف(  ایجاد وحشت برای گروه از اشخاص ویا مردم عادی بمنظور 

  126ف وی؛ایاز اجرای وظ ممانعت)ب(   ایجاد وحشت برای شخص اشتراک کننده بمنظور 

 ساختن معلومات مربوط به نهاد جرمی و جنایی.  عاموی از  ممانعت)ج(   ایجاد وحشت برای خبرنگار جهت 

 ( شامل موارد ذیل می گردد: 1رفتار مندرج بخش فرعی ) (2)

یب یا وارد آنها ویا تخر  اقارب)الف(   استفاده از خشونت علیه شخص اشتراک کننده در سیستم عدلی ویا خبرنگار ویا 

 مودن ضرر به اموال یکی ازین افراد؛ ن

 )الف( در کشور کانادا ویا مکان دیگر؛ فقره)ب( تهدید کردن درباره انجام رفتار مندرج 

خالل اآنها بشمول تعقیب   اقارب)ج( تعقیب دوامدار و مکرر شخص اشتراک کننده در سیستم عدلی ویا خبرنگار ویا 

 اه ها؛ گرانه  این شخص به شیوه  نادرست در شاهر

هریک  باقار)د( برقرار نمودن ارتباط مکرر، بصورت مستقیم ویا غیر مستقیم، با شخص اشتراکننده ویا خبرنگار ویا 

 آنها؛ و 

ا در آن آنه اقارب)ه( حمله کردن بر ویا تماشا کردن محلی که اشتراک کننده سیستم عدلی و قضایی ویا خبرنگار ویا 

 ویا در شرف آنجام آن باشد؛ و  کاروبارمیکندبه مکتب میروند، سکونت می نمایند، کار می کنند، 

 

                                                           
   شخص اشتراک کننده در اجراآت قضایی بطور مفصل تعریف گردیده که شامل قربانیان و شهود می گردد.   126



حبس  سزاوار( هر آن کسی که این بخش را نقض می نماید، این کارش بعنوان جرم قابل تعقیب محسوب گردیده و 3)

 . نباشد استچهارده سال که اضافه تر ازمدت  ایبر

. به ارتباط مالحظه مصؤنیت قربانی در تصامیمی مربوط به آزادی متهم به قید ضمانت، شخص تصمیم گیرنده الزم 240

هم و  یقربانهم عدلی و قضایی اطمینان حاصل نماید که مصؤنیت و امنیت هریک  اجراتاست که در مراحل مختلف 

 شهود جرم بشمول موارد ذیل تامین می گردد: 

  پولیس قضایی )مامور قضایی ویا قاضی( مصؤنیت و امنیت قربانیان را در هر تصمیم و فیصله  درباره آزادی

 مدنظر بگیرد؛ ضمانتمتهم در مقابل پرداخت وجه 

  ضمانت زمانیکه شخص متهم که محاکمه وی در حال تعلیق است آزاد می گردد، قاضی شرطی را به وجه

متهم  از هرگونه ارتباط با قربانی، شاهد ویا شخص دیگر اجتناب می نماید و اضافه می نماید که به اساس آن 

همچنین میتواند شروط دیگری را که برای اطمینان از مصؤنیت و امنیت قربانی ویا شاهد الزم بداند در نظر 

 می گیرد؛ و 

 اص به وجه نگرانی های مشخص قربانی، شاهد ویا شخص دیگر در تصامیم مربوط به وضع کردن شرایط خ

بشمول تصامیم مربوط به استفاده از سالح و جرایم جنایی مدنظر گرفته شده و باالی آنها تاکید می  ضمانت

 گردد. 

 ی شامل احکام متعدد جهت تسهیل ارایه شهادت توسط قربانی ویا شاهد می باشد که قرار ذیل اند: ایز. قانون ج241

  درست عدلی؛  اجراتصالحیت قاضی در خارج کردن اعضا از اتاق محکمه در صورت لزوم دید آن بخاطر 

  مساعد ساختن زمینه شهادت دادن قربانی ویا شاهد خارج از اتاق محکمه ویا از عقب صفحه ویا وسایطی که از

ارد که در مواردی که مربوط قانون بطور خاص تصریح مید ۴۸۶.۲مشاهده مستقیم متهم جلوگیری می نماید )بخش 

می گردد، قاضی میتواند در صورت ضرورت دستور دهد که شاهد شهادت خویش را خارج  دهشت افگنیبه جرایم 

 از محکمه ارایه نماید تا مصؤنیت وی تامین گردد(؛

  کی از طریق سال ویا دارای ناتوانی روحی ویا فزی 18اجازه دادن به ارایه شهادت قربانی ویا شاهد کمتر از سن

 متن تصویر )ویدیویی(؛ 

  تعیین کردن شخص حمایوی جهت مشایعت و همراهی شاهد ویا قربانی که از اثر کهولت سنی ویا عوامل دیگر آسیب

 پذیر می باشد؛ و 

 قربانیان توسط خود متهم )متهمی که کدام نماینده حقوقی ندارد(. متقابل استنطاق  محدود کردن 

کلی در اجراآت جزایی اینست که تمام اجراآت علیه متهم در محکمه علنی انجام می گردد، قانون . در حالیکه قانون 242

جزایی بمنظور تسهیل اشتراک قربانیان ویا شهود و جهت محافظت از حریم خصوصی آنها چندین استثناء را وضع کرده 

اصلی این احکام مخصوص می باشند ) بطور است. شکایت کنندگان جرایم جنسی و قربانیان و شهود جوان مستفید شوندگان 

 ممنوعیت الزم االجرا را به ارتباط نشر هویت قربانی ویا شاهد بیان کرده است(.  ۴۸۶.۴مثال، بخش 

درست عدلی الزم و ضروری بداند، میتواند دستور دهد تا هویت هریک از قربانیان  اجرات. قاضی درصورتیکه برای 243

عواملی که قاضی باید مدنظر بگیرد قرار ذیل می  .هویت آنها را افشا می سازد محافظت گردد ویا شهود، ویا معلومات که

 باشند: 

 

 



 حق دسترسی به محاکمه منصفانه و علنی؛ )الف(

در صورت موجودیت خطر واقعی درباره اینکه هرگاه هویت قربانی، شاهد ویا اشتراک کننده در سیستم عدلی  )ب(

 افشاء گردد، آنها متحمل ضرر قابل مالحظه خواهند شد؛   

در صورتیکه قربانی، شاهد ویا اشتراک کننده در سیستم عدلی ضرورت به صدور دستور درباره امنیت ویا  )ج(

 ر مقابل ارعاب ویا عمل بمثل داشته باشد؛ محافظت آنها د

قضایی  رونددرصورتیکه منافع جامعه در گزارش دادن جرایم و مشارکت قربانیان، شهود و اشتراک کنندگان  )د(

 نهفته باشد؛ 

جهت محافظت از هویت قربانی، شاهد ویا شخص اشتراک کننده در سیستم  متبادلدرباره اینکه آیا راه حل های  )ه( 

 ی و قضایی وجود دارد یاخیر؛ عدل

 تأثیرات خوب وبد دستور پیشنهاد شده؛  )ز( 

 اثر دستور پیشنهاد شده باالی آزادی بیان کسانیکه از آزادی بیان متأثر شده اند؛ و  )ح(

 عامل دیگری که قاضی ویا سیستم عدلی آنرا الزم بداند.  )و( 

 
قربانیان به ارتباط عدم ارتباط زندانیان با آنها، اداره خدمات اقدامات تأدیبی . با توجه به مرحله قبل از محاکمه و حق 244

(  دارای یک سیستم نظارت تلفونی می باشد که ارتباط تلفونی بین مجرمین و مردم را اجازه داده ویا جلوگیری CSCکانادا )

ای وارده و صادره مجرم را کنترل می نماید. در میل هی( اCSCمی نماید. عالوه براین، اداره خدمات اقدامات تأدیبی کانادا )

صورت ارایه درخواست، کامال تالش میگردد تا از ارتباط برقرار کردن مجرم با قربانی ویا اشخاص دیگر از طریق تلفون 

اره با وی ارتباط و تماس بر قرار نماید، میتواند از اد فدرالویا میل جلوگیری گردد. هر آن شخصی که نمی خواهد مجرم 

 (  درخواست نماید تا از ارتباطات ناخواسته جلوگیری نماید. CSCخدمات اقدامات تأدیبی کانادا )

. بورد عفو مشروط کانادا در هنگام اتخاد تصامیم معلومات بدست آمده از قربانیان را، که در ارزیابی اینکه آیا آزادی 245

نماید، را مدنظر می گیرد. معلومات مربوط به قربانی میتواند مجرم کدام خطری را متوجه جامعه می کند یاخیر کمک می 

 اعضای بورد را در ارزیابی موارد ذیل کمک نماید: 

  ماهیت و میزان ضرری که بر قربانی وارد شده است؛ 

  خطر احتمالی ارتکاب دوباره جرم توسط مجرم در صورت آزاد شدن وی؛ 

  توانایی احتمالی مجرم در ارتکاب جرم بطور مثال از طریق ارایه معلومات درباره حرکات تهدید آمیز ویا رفتار

 خشونت آمیز قبلی؛ 

  درک و برداشت مجرم از اثرات جرم؛ 

  شرایط ضروری جهت کاهش خطرات احتمالی که ممکن است توسط مجرم متوجه جامعه گردد؛ و 

 تن مجرم. پالن های مربوط به آزاد ساخ 

بنفسه ویا از طریق وسایل صوتی ویا تصویری را به این سو، قربانیان میتوانند اظهاریه های خویش  2001. از جوالی 246

برای اعضای بورد عفو مشروط بخوانند. اظهاریه زمینه را برای قربانیان فراهم میسازد تا  دعویدر جلسه رسیدگی به 

و درباره نگرانی مصؤنیتی آنها را بطور مستقیم برای اعضای بورد ارایه نماید. اظهاریه معلومات مربوط به اثر جرم و جنایت 

 باید بصورت کتبی و قبل از دایر شدن جلسه رسیدگی ارایه گردد. اظهاریه باید حاوی معلومات ذیل باشد: 

 کی، روحی، طبی و اثرات دوامدار جرم که مجرم بخاطر آن محکوم شده است که شامل معلومات درباره اثر  فزی

 آنها می باشد،  اقاربباالی مالی بر قربانی ویا اطفال و اعضای فامیل آنها و 

 



 

 های  نگرانی ،درباره نگرانی و باور قربانی به ارتباط بروز خطر احتمالی در صورت آزاد شدن مجرم ات. اظهار

 دهد.بتوضیح را باید  دارد که قربانی درباره مصؤنیت خود ، فامیل ویا مردم درصورت آزاد شدن مجرم

فراد ویا دسته .  عالوه بر احکام مربوط به آزادی قبل از محاکمه، بخشهای از قانون جزایی  تماس و ارتباط مجرمین با ا247

 بکار برد.  دهشت افگنیاز افراد مشخص را ممنوع قرار میدهد. احکام ذیل را میتوان در قضایای مربوط به 

بخشی  . هرگاه یک فرد محکوم به آزادی مشروط می گردد، اکثرا محاکم شرایط مربوط ارتباط و تماس مجرم را منحیث248

متر کمحکوم به حبس مجرم از حکم قاضی تعیین نمی نمایند. به عین صورت، زمانیکه قاضی حکم مشروط را در رابطه به 

یگر را به ، قاضی میتواند شرط دجاری نماید ر جامعه سپری می نمایداز دو سال که این مدت را به اساس شرط تعیین شده د

ه اساس آن بعالوه نماید. در نهایت، قاضی میتواند حکمی را صادر نماید که  یارتباط ممنوع بودن مجرم از تماس با قربان

یا غیر وو تماس مستقیم  مجرم حق ندارد در دوران سپری کردن مدت توقیف خویش  با قربانی، شاهد ویا شخص دیگر ارتباط

  مستقیم داشته باشد. 

ون که برای جرم محکوم به حبس نیستند، بخش های قانقانون جزایی برای افرادی  ۸۰۱.۲و  ۸۱۰.۱، 810. بخشهای 249

 یری از ضرر رسیدن به افراد از طریقگموجود اند تا به غرض جلوقیود صلح  ۸۱۰.۲و ۸۱۰.۱و ۸۱۰.۰۱،  ۸۱۰جزا ، 

وضع  اجازه دادن به محاکم که باالی هر فرد درصورت که ترس موجود باشد که فرد شاید جرم را مرتکب شود، شرایط را

ی باشد؛ درباره موجودیت نگرانی و تشویش معقول درباره ملکیت و سایر جرایم م  810محدودیت های امنیتی بخش  .نمایند

سی علیه درباره تخلفات و جرایم جن ۸۱۰.۱می باشد؛ بخش  دهشت افگنیدرباره جرایم سازمان یافته و جرایم  ۸۱۰.۰۱بخش 

صول حشامل محدودیت های امنیتی مربوط به جرایم مجروحیت شدید بطور انفرادی می باشد. بمنظور  ۸۱۰.۲اطفال و بخش 

 یت های امنیتی شامل نمی گردد.  در محدود تماس اطمینان از مصؤنیت مردم عادی اغلبا کدام شرط

 کشور فرانسه 

. قانون جزا و قانون اجراآت جزایی کشور فرانسه حاوی احکامی مربوط به محافظت از قربانیان در اجراآت جزایی می 250

داند که جرم می را رفتن گ رشوه تالشقانون جزاء  ۴۳۴-۱۵. ماده استباشد. این احکام باالی تمام قربانیان جرم قابل تطبیق 

اینگونه تعریف شده است: " استفاده از وعده و نوید، پیشنهادها، فشارها، تهدیدات، حمله، حیله و نیرنگ ویا ابزار در هنگام 

ه ویا اظهارات گمراه کننده ویا بمنظور یاجراآت ویا به هدف دفاع حقوقی جهت متقاعد ساختن دیگران برای ارایه اظهاریه، بیان

قانون جزا تهدید ویا عمل ارعاب شخص قربانی به قصد ۴۳۴ -۵ظهاریه ویا تصدیقنامه." همچنان، ماده جلوگیری از ابراز ا

اجبار وی جهت عدم اقدام به شکایت ویا عکس العمل نشان دادن را جرم می پندارد. این محافظت از طریق شامل نمودن حاالت 

 انجامشاهد، قربانی ویا طرف مدنی باشد و هرگاه اعمال مشدده مشخص در قانون نیز بدست میاید. هرگاه قربانی جرم یک 

شده به هدف جلوگیری از تقبیح عمل، شکایت کردن یا ادای شهادت نزد محکمه باشد؛ ویا بخاطر خود نفس شکایت، تقبیح ویا 

  127اظهارات باشد، درین صورت تمام تخلفات و جرایم مربوط به حمله شدیدا محکوم به مجازات می باشند.

ت ابتدایی هرگاه خطر احتمالی اعمال فشار و زور موجود باشد، ضرورت محافظت از قربانیان و شهود در هنگام تحقیقا .251

 ایجاب مینماید تا شخص مورد تحقیق تحت توقیف
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عالوه براین، وضع قیودات و محدودیت های مشخص از قبیل ممنوعیت سفر به اماکن مشخص ویا  128احتیاطی گرفته شود.

قانون اجراآت جزایی،  706 – 57جلسه با شهود میتواند به محافظت از قربانیان و شهود کمک نماید. مطابق با ماده تشکیل 

"هرگاه احتمال این موجود باشد که حضور رسمی شاهد سبب وارد شدن خطر جدی به زندگی ویا سالمت جسمی وی ویا 

او باشد، قاضی میتواند به شاهد اجازه دهد تا شهادت خود را به شکل گمنام و ناشناس ارایه نماید."  اقارباعضای فامیل و 

عالوتا، احکام مربوط به کنفرانس تصویری  129همچنان شهود میتوانند از طریق عدم افشای محل اقامت خویش محافظت گردند.

هود را بدون ضرورت به حضور فزیکی آنها نزد متهم ویا ش دعویو صوتی به محاکم صالحیت میدهد تا اظهارات جوانب 

  130استماع نماید.

ت از اصل برائت و حقوق قربانیان ایدرباره تقویت حم 131 2000جون پانزده   2000- 516. اضافه براین، قانون شماره 252

کرده است. فصل اول که "احکام مربوط به محافظت از حقوق قربانیان" را تعدیل  2قانون اجراآت جزایی مخصوصا عنوان 

این قانون بطور خاص تصریح  97آن شامل احکامی است که ارتکاب اعمال مخالف با کرامت قربانی را جرم می شمارد. ماده 

 می نماید: 

دیدا شطریق که باشد و بدون توجه به واسطه نشر؛ درصورتیکه  هرمربوط به جنایت ویا جنحه ازوشرط نشر وقایع 

نی آسیب برساند و این نشر بدون جلب رضایت وی باشد، شخص نشر کننده محکوم به به کرامت و شرافت قربا

 فرانک خواهد شد.  100,000مجازات جریمه نقدی مبلغ 

رت عمل پخش معلومات مربوط به هویت قربانی یک حمله ویا سوء استفاده جنسی ویا پخش تصاویر قربانی در صو

 جازاتبدون توجه به رسانه که آنرا پخش کرده است،  محکوم به م قابل شناسایی بودن؛ از هر طریقی که باشد و

 فرانک خواهد بود.  100,000جریمه نقدی مبلغ 

 هرگاه قربانی رضایت کتبی داده باشد، احکام این بخش نافذ نخواهد بود. 

 کشور اندونیزیا

در کشور اندونیزیا نافذ گردید و به تعقیب  2006درباره محافظت از شهود و قربانیان در سال  13/2006. قانون شماره 253

غرامت، جبران خسارت و کمک به شهود و قربانیان وضع گردید.  پرداختدولت درباره  2008 /44آن قانون مقررات شماره 

ه است، دولت نهاد مخصوص ویا هیئتی را تشکیل داده است که مسؤل تصریح گردید 13/2006طوریکه در قانون شماره 

دولت اندونیزیا در  132محافظت و امنیت شهود و قربانیان در تمام مراحل اجراآت محکمه به ارتباط قضایای جنایی می باشد.

، مفهوم 13/2006شماره ( را ایجاد کرد. مطابق با قانون LPSKنهاد محافظت از شهود و قربانیان اندونیزیایی ) 2009سال 

( جهت اعاده حقوق LPSKمحافظت به معنای بکار بردن تمام تالشها توسط نهاد محافظت از شهود و قربانیان اندونیزیایی )

 و فراهم نمودن کمک برای تامین امنیت شهود و قربانیان می باشد. 

و همچنین  ایت ویا محافظت از قربانیان و شهود، صالحیت اتخاذ تصمیم درباره نوع حم13/2006. به اساس قانون شماره 254

( LPSKیایی )درباره اینکه حقوق مشخص قربانیان و شهود چه می باشند؛ مربوط به نهاد محافظت از شهود و قربانیان اندونیز

نیان ربامی گردد. در مورد تصمیم گیری درباره نوع محافظت ویا حمایت از قربانیان و شهود، نهاد محافظت از شهود و ق

 ( الزم است که اهمیت شهادت دادن قربانیانLPSKاندونیزیایی )
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 و شهود؛ و نوع و شدت تهدیدات درباره قربانیان و شهود را مدنظر بگیرد. 

 ، قربانیان و شهود دارای حقوق ذیل می باشند: 13/2006قانون شماره  ۵.۱. مطابق با ماده 255

داد،  اموال آنها در مقابل هرگونه تهدیدی مربوط به شهادت که خواهند حق محافظت از مصؤنیت شخصی، فامیلی و )الف(

 می دهند ویا داده اند؛

 حق اشتراک در انتخاب و تعیین نوع کمک های محافظوی و امنیتی؛  )ب( 

 حق دادن معلومات بدون فشار )ج(

 ؛ (به لسان اندونیزیایی نمی باشندحق دریافت خدمات مترجم )مخصوصا برای قربانیان و شهودی که قادر به سخن گفتن )د(

 حق عدم مزاحمت توسط هرگونه پرسش های گمراه کننده؛ (ه)ّ

ن حق به مقصد شامل ساختن قربانیان و شهود درقضیه است. چون ای)محکمه؛انکشاف اجرات حق اطالع یافتن از  (و)

 نقش آنها اکثرا محدود به شهادت دادن است(

 تصامیم محکمه بارهحق اطالع یافتن در(          ی)

 حق اطالع یافتن درباره آزادی مجرم؛  (ز)

 حق بدست آوردن هویت جدید؛  ( ح)

 محل مشخص؛ به تغیر مکانحق  )ح( 

 ؛ تحق دستیابی به بازپرداخت مصارف ترانسپورت درصورت ضرور (ط)

 یا حق دستیابی به مشوره حقوقی؛ و  ( ظ)

 تم دوره محافظت. حق بدست آوردن مصارف موقت زندگی تا خ )ی( 

در هنگام اجراآت  دهشت افگنیتصریح یافته است، شهود ویا  قربانیان اعمال  13/2006. طوریکه در قانون شماره 256

درباره مبارزه با  15/2003جزایی مربوط مرتبط به قضایای خویش مستحق محافظت می باشند. عالوه براین، قانون شماره 

نه تنها از شهود بلکه از تمام   نیگدهشت افبیان میدارد که در هنگام اجراآت جزایی مربوط به اعمال  دهشت افگنیاعمال 

 مسؤلین تحقیقات، سارنواالن و فامیل های آنها محافظت  خواهد شد. 

و قادر . به این دلیل از شهود محافظت صورت می گیرد تا اطمینان حاصل گردد که امنیت و مصؤنیت آنها تامین بوده 257

می باشند تا آزادانه در نزد محکمه شهادت بدهند. همچنان، بمنظور حصول اطمینان از محرم بودن و امنیت شهادت شهود نیز 

و اجراآت قضایی )قبل، در هنگام و بعداز  دعویتدابیر محافظوی انجام می گردد. محافظت در تمام مراحل رسیدگی به 

 دهشت افگنیو مقابل شدن با افراد متهم به ارتکاب جرم  شدن ان در عمل بدون مواجهاجراآت( رعایت میگردد. شهود و قربانی

در نزد محکمه شهادت میدهند. شکل دیگری از محافظت از قربانیان و شهود در هنگام اجراآت جزایی جابجایی و نقل مکان 

یا و پولیس ملی آن این نوع محافظت را و اجراآت قضایی می باشد. سارنوال دولتی کشور اندونیز دعویمحکمه برای استماع 

و امن تر انتقال  بیطرف به یک محکمه ولسوالیرادر قضیه پاسو بکار برده است. آنها محل محکمه  دعویحین رسیدگی به 

 . کندداد تا از مصؤنیت شهود و فامیل های آنها اطمینان پیدا 

 



ا زمینه تز بیان میدارد که هر نهاد دولتی مکلف می باشد درباره افشای معلومات عمومی نی 14/2008.  قانون شماره 258

انع ایجاد مدسترسی هر استفاده کننده از معلومات عمومی را فراهم نماید مگر اینکه افشای این معلومات در پیشرفت قضیه 

هنده، لومات دنماید. بطور خاص، معلومات که مانع پروسه تحقیقات و استنطاق درباره اعمال جزایی ویا افشای هویت مع

ط ، رسانه ها و ین ارتبااگزارشگر، شاهد ویا قربانی که از عمل جرمی آگاه اند باشد، این نوع معلومات نباید افشاء گردد. در

یا اجراآت وخبرنگاران نمی توانند معلومات مربوط به هویت شهود و قربانیان جرایم را، در صورتیکه این کار مانع تحقیق 

ن، از رسانه م تهدیدی را متوجه مصؤنیت شهود و قربانیان نماید، برای عموم پخش و نشر نمایند. همچنامحکمه باشد ویا کدا

مات در مدنظر بگیرند. وزارت ارتباطات و و معلورا ها تقاضا میگردد تا اهمیت محافظت از محرم بودن هویت های شهود 

مخصوصا موضوعات مربوط به قضایای به شدت نظارت از موضوعات مربوط به پخش و نشر هویت قربانیان و شهود 

ار مشخصی حساس نقش دارد. با این وجود، درین ارتباط قوانین ویا مقررات مشخص در کشور اندونیزیا و جود ندارد تا معی

ساسیت حویا معیار  دهشت افگنیهویت شهود و  قربانیان اعمال  یترا برای مکلفیت رسانه در حصول اطمینان از حفظ محرم

 ه را تعریف نماید. قضی

( Ritz-Carltonو  J.W. Marriotدر هوتل های جی. دبلیو. ماریوت و ریتس کارلتون ) 2009.   در بمگذاری سال 259

رایه ا( درخواست های را از نهادهای مربوطه جهت LPSKدر جاکارتا، نهاد محافظت از شهود و قربانیان اندونیزیایی )

اد محافظت از ویا بازماندگان حادثه بمگذاری دریافت نمود. در پاسخ به این درخواست ها، نهکمک و توانمند سازی قربانیان 

مات ( تیم مشخصی را که متشکل از متخصصین و مامورین بود جهت جمع آوری معلوLPSKشهود و قربانیان اندونیزیایی )

کرد. نهاد  خدمات طبی و توانمند سازی ایجادو اطالعات درباره بازماندگان و جهت فراهم نموودن زمینه دستیابی آنها به 

را ا ه( اهمیت محافظت از هویت قربانیان از دستبرد عمومی و رسانه LPSKمحافظت از شهود و قربانیان اندونیزیایی )

 منحیث یک اولویت تشخیص داده و مدنظر گرفت. 

 نیا یکشور ک

 4نیا زمانی محافظت می گردد که آنها شهود باشند. ماده ی، قربانیان در سیستم ک133. مطابق با قانون محافظت از شهود260

جنسی" مساعد میسازد تا در یاین قانون درباره "برنامه محافظت از شاهد" می باشد که زمینه را برای نهاد دولتی بنام "ا

اقدامات صورت ضرورت و معقول دانستن محافظت از مصؤنیت و آسایش اشخاص محافظت شده اقدام نماید. از جمله این 

، تغییر هویت، و سایر تدابیر ضروری جهت حصول اطمینان از مصؤنیت تغیرمکانمحافظت فزیکی و مسلحانه از شاهد، 

 شخص محافظت شده می باشد. 

دابیر محافظوی میتواند در چهارچوب این برنامه از محاکم درخواست نماید تا در هنگام اجراآت محاکم ت ایجنسی یااداره. 261

ا بکار بردن ویدیویی  وییا رابطه ، استفاده از نام های مستعار، استفاده از لینک و بسته از قبیل تدویر جلسات بطور سری

سهیل سالمت تدابیر حمایوی مناسب را جهت ت دارهاایجنسی یا اید. تدابیر جهت مبهم و تحریف کردن هویت شاهد را تطبیق نم

 شخص محافظت شده اتخاذ خواهد کرد. 

گزارش  (2002بمگذاری در هوتل مومباسا در سال  به مربوطنیا در "قضایای کیکامبال" )قضایای ی. سارنوال دولتی ک262

 یتمسؤل درست و الزم از شهود صورت نگرفته است )پولیسداد که بدلیل نافذ نشدن بموقع قانون محافظت از شهود محافظت 

جا و تغییر قرار گرفته اند و یکی از شهود از ادای شهادت تازمانی که جاب ب(. شهود مورد ارعارا داشتندشهود زمحافظت ا

  دید.انجام نگرنقل مکان امتناع ورزید که بدالیل نبود مبنای حقوقی و سیستم / ساختار مناسب این  نشود،مکان 
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  کشور پیرو

 دهشت افگنیکه اولین برنامه مخصوص جهت کمک به  قربانیان اعمال  1986تا سال  کشور پیرو. قانون اجراآت جزایی 263

، -JUS 007 – 86به اساس فرمان عالی شماره  134ایجاد گردید؛ بطور کلی فاقد تدابیر محافظوی برای قربانیان جرایم بود.

 اقاربجاد گردید و میکانیزم های جهت کمک و امداد رسانی مؤثر به ای دهشت افگنیشورای ملی حمایت از  قربانیان اعمال 

 بودند بوجود آمد.  دهشت افگنیکسانیکه  قربانیان اعمال 

کمک به  به مربوطتا تدابیر  ن بودای دهشت افگنی. نقش شورای  ملی در سکتور عدلی برای حمایت از قربانیان جرایم 264

ا پیشنهاد رو اقارب شان اقدامات کمک و محافظت به قتل رسیده ویا مجروح شده اند  دهشت افگنیاشخاصیکه در نتیجه اعمال 

، وزارت کار، به عهده داشته و متشکل از نمایندگان وزارت اقتصاد و مالیه ههماهنگ نماید. ریاست این نهاد را وزیر عدلیو

ربانیان قکمک های اقتصادی بالعوض را برای  صندوق مشترک نیروهای مسلح می باشد. این نهاد  یوزارت داخله و قوماندان

ضرورت  ومدیریت می گردد  فگنیدهشت افراهم می نماید و توسط شورای ملی حمایت از قربانیان اعمال  دهشت افگنیاعمال 

 ایجاد شده بر مبنای فرمان عالی تطبیق گردد. ارزان  اییا قیمت هاست که درباره سوبسایدی های 

با این  در کشور بر اساس سیستم پاداش قانون جزا تطبیق می گردید. مطابق دهشت افگنی. قانون اضطراری مبارزه با 265

ن که وی به آن اعتراف کرده است و معلومات کافی درباره چگونگی کار سازماسیستم، به شخصی که به جرایم جزایی 

ش مجازات جنایتکار خویش ارایه کرده است، در بدل این معلومات پاداش داده میشود. پاداش شامل معافیت از مجازات، کاه

 و سایر تدابیر محافظوی می گردد. 

" مربوط  27378آن قانون جدید نافذ شد. در حال حاضر، قانون شماره . این قانون بصورت موقت نافذ گردید و به تعقیب 266

 -JUS – ۲۰۰۱  به منافع همکاری مؤثر در حوزه جرایم سازمان یافته" نافذ می باشد. این قانون و فرمان عالی شماره

تدابیر  ملشا“راجع به پروسه کمک مؤثر در بخش جرایم سازمان یافته  27378"مقررات فصل سوم قانون شماره ۰۳۵

می باشند  محافظوی نه تنها برای مددکاران خوب بلکه شامل شهود، مسؤلین تحقیق و قربانیان که مشمول اجراآت قانون جزا

محافظت  نیز می گردد. عالوه براین، به سارنوال ویا قاضی که مسؤل کمک مؤثر می باشد صالحیت داده میشوند تا برنامه

عقول خطر جدی؛ جداد، اوالد و فرزندن، برادران، خواهران ویا کسانیکه بر مبنای ارزیابی مرا  به همسر ویا شریک، آباء و ا

 با مددکار رابطه دارند توسعه دهند. 

شامل  JUS – 2001 -20. "مقررات تدابیر محافظت از مددکاران، شهود، مسؤلین تحقیق و قربانیان" توسط فرمان عالی 267

 تدابیر محافظوی ذیل می باشد: 

 محافظت توسط پولیس شامل موظف نمودن دایمی پرسنل پولیس در خانه و در سفرهای روزانه ، تغییر مسکن و 

 مخفی کردن محل سکونت وی برای تمام اهداف می باشد؛
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  محرمیت هویت شخص محافظت شده در تحقیقات که وی در آن اشتراک می نماید. تعیین کود مخفی درین موارد

 شد؛  اجازه داده خواهد

  اشتراک شخص محافظت شده در روند اجراآت قضایی که وی باید شخصا در ان حاضر گردد از هر طریق و راه

 ممکن که شناسایی فزیکی معمول وی را غیر ممکن میسازد؛ و

 ها.  طالعیهایجاد دفتر برای سارنوال با صالحیت منحیث محل سکونت برای اهداف امور جلب و ا 

ر دحاوی هویت جدید ودرصورت مناسبت، راه های مالی جهت تغییر محل سکونت ویا محل کار وی . تهیه اسنادی که 268

فیدادوی  -دولت به ضدبدست آمده  یبودیجه مخصوص برای مدیریت پول غیرقانون ازکه  ،شرایط استثنایی ووخیم

(FEDADOI )–  توسط کمیسیون ارزیابی قانون ندامت تمویل می گردد.  رگدر حاالت دیو 

به این طرف بطور فزاینده  2006جوالی  1، که جنبه اتهامی دارد، از تاریخ کشور پیرو. قانون اجراآت جزایی جدید 269

مقررات برنامه کمک به  2008نوامبر  12مورخ  MP-FN – 1558تطبیق می گردد. در تصمیم اداره سارنوالی شماره 

ختار یک بخش مرکزی و بخشهای حوزوی )ولسوالی( در هر حوزه قربانیان و شهود تایید گردید. همچنان، درین مقرره سا

در حوزه های قضایی که قانون اجراآت جزایی جدید در آنها نافذ می باشد  آقضایی تصریح گردیده است.  این مقرره صرف

  135تطبیق می گردد.

ه دسته سمجموعه ای از حقوق را مدنظر گرفته است که به  ،. قانون اجراآت جزایی جدید برای قربانیان هر گونه جرم270

 عمومی تقسیم می گردد: 

  ؛ شودآنها منحیث قربانیان رفتار و برخورد  که باحق این 

  حق محافظت از و کمک به آنها، و 

  .حق جبران خسارت 

اده میشود. در دی می باشند به آنها این حقوق به اساس این واقعیت که قربانیان منحیث افراد دارای نقش مهم در اجراآت جزای

ه و حل حقیقت، هرگاه قربانی حاضر به گزارش دادن جرم ویا ارایه معلومات جهت توضیح جرم نباشد، امکانات تعقیب قضی

 آن به حداقل آن میرسد.  

ربانیان تحقیق، ق. به عین صورت، قانون اجراآت جزایی جدید تدابیر محافظت را که بر افرادی همچون "شهود، مسؤلین 271

رات مرتبط با و مددکاران شامل در اجراآت جزایی" قابل تطبیق می باشند را تنظیم  می نماید که عنوان شماره پنج حاوی مقر

 2010- 003ه اجراآت، رهنمودها و نیازمندیهای مربوط به این تدابیر می باشد. بنابراین، هئیت مجریه در فرمان عالی شمار

– JUS ایی" امه محافظت کامل شهود، مسؤلین تحقیق، اشخاص آسیب دیده ویا مددکاران دخیل در اجراآت جز"مقررات برن

ستور میدهد تا را تایید کرد که طی آن به لوی سارنوالی دستور میدهد تا این برنامه را عرضه نماید و به اداره سارنوالی د

اشد که یک نهاد حمایتی اداره عالی لوی سارنوالی می بعاجال بخش محافظت مرکزی را ایجاد نماید. بخش محافظت مرکزی 

ی مدارای وظایف مهمی چون انکشاف پالیسی های برنامه و صدور رهنمودهای تخنیکی برای مؤثریت و سودمندی برنامه 

 باشد. بخش محافظت دارای بخشهای حوزوی )ولسوالی ها( جهت کمک به قربانیان و شهود نیز می باشد. 
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 د: نمحافظوی که از طریق این برنامه فراهم می گردد قرار ذیل می باش . تدابیر272

  محافظت توسط پولیس؛ 

  محرم و مخفی بودن هویت شخص و طرف محافظت شده در تحقیقات که وی در آن اشتراک می نماید؛ و 

 ؤنیتاستفاده از طرزالعملهای میخانیکی و تکنالوژیکی جهت جلوگیری از در معرض خطر قرار گرفتن مص 

 طرف و شخص محافظت شده. 

مندان این عالوه براین، یک بخش خاص برای تحقیقات، آزمایش و محافظت در داخل نیروی پولیس ملی ایجاد گردید. کار

 د. نبخش توسط رئیس پولیس عمومی استخدام با تایید اداره عالی لوی سارنوالی استخدام می گرد

یت ها " والبلند بر ملی و سارنواالن جزایی به سطح یک سیستم فرعی خاص، "سارنوال عالی جزایی  عامه. وزرات 273

ی نماید. ایجاد کرده است که تحت هماهنگی و نظارت سارنوال هماهنگ کننده ارشد کار م دهشت افگنیجهت مبارزه با 

عالی به  یایننده ارشد مربوط به اداره جزمقرره وظایف سارنوال هماهنگ ک)صالحیت سارنوال هماهنگ کننده ارشد در 

اف ان  –ام پی  – 2005 – 003رهنمود شماره و سارنواالن جزایی عالی بر والیت ها،( ارشد ، ن ملی سارنواالسطح 

فبروری  11اف ان مورخ  –ام پی  – 2005 – 291تصریح گردیده است که توسط مصوبه اداره عالی لوی سارنوالی شماره 

 ردیده است. تصویب گ 2005

 کشور اسپانیا 

ایی می دارای عنوان مخصوص به محافظت از قربانیان و فامیل های آنها در هنگام اجراآت جز 29/2011. قانون 274

میطلبد ین اصل اباشد. این قانون حاوی اصل مربوط به جلوگیری از خسارت به قربانیان در هنگام اجراآت جزایی می باشد. 

عی علیه ممنوع د قربانیان جلوگیری نماید. بطور نمونه، ارتباط حضوری و رویارویی مستقیم با مدمجدشدن قربانی که از 

 محافظهدد است و قربانیان از قرار گرفتن در معرض عالیم و اظهارات که ممکن سبب بی آبرویی و رنجش خاطر آنها گر

جراآت جزایی اامنیت فزیکی قربانیان در هنگام می گردد. طبق این قانون، قضات و محاکم مسؤلیت دارند تا از کرامت و 

یش بینی می نماید پدر داخل تشکیل محکمه عالی ملی را محافظت نمایند. این قانون ایجاد اداره حمایت و معلومات قربانیان 

 که این اداره خدمات مشخص توسط کارمندان مخصوص آن را عرضه میدارد. خدمات که عرضه میگردد شامل ارایه

ان و اطالع ت درباره وضعیت اجراآت، همراهی قربانیان حین اجراآت جزایی، تقویت محافظت و محرم بودن قربانیمعلوما

ات برای دادن به آنها درباره هر موضوعی که با اجرای حکم ارتباط می گیرد مخصوصا موضوعی که ارتباط به امتیاز

 شخص زندانی ویا رهایی وی از زندان داشته باشد.  

 136سارنوالی دارای رهنمودهای پالیسی مشخص به ارتباط محافظت از قربانیان حین اجراآت قضایی می باشد. . لوی275

 یکی از رهنمودهای مهم به ارتباط  

                                                           
 27 2/1998اکتوبر درباره سففففففهیم بودن سففففففارنوال در تعقیب عدلی بدرفتاری در خانه و با فامیل؛ متحدالمال  24 1/1998شففففففامل: متحدالمال   136

اپریل درباره طرزالعمل تعقیب عدلی  7 1/2003اکتوبر درباره مساعدت دولت با قربانیان جرایم خشونت آمیز عمدی علیه آزادی جنسی، متحدالمال 

دسففففامبر درباره موضففففوعات مربوط به  30مورخ  3/2003نگ جنایت ها و جنحه های مشففففخص، تعدیل طرزالعمل سففففاده شففففده، متحدالمال بی در

دسففامبر درباره اسففناد و مدارک جدید حقوقی درباره تعقیب عدلی خشففونت های  30مورخ  2003 /4طرزالعمل به ارتباط حکم محافظت، متحدالمال 

 2/2003جون درباره محافظت از قربانیان و توسعه تدابیر احتیاطی به ارتباط جرایم خشونت های فامیلی؛ رهنمود  14خ مور 4/2004فامیلی؛ سند 

جون درباره تعقیب عدلی  23مورخ  7/2005مربوط به تصفففففدیق و تایید تعقیب عدلی سفففففارنوالی درباره وضفففففعیت خشفففففونت های فامیلی، رهنمود 

جوالی مربوط به معیار درخواسفففففت تطبیق قانون  18مورخ  4/2005ه خشفففففونت سفففففارنوال، متحدالمال خشفففففونت علیه زنان و بخشفففففهای مربوط ب

جوالی درباره وظیفه معلومات دهی در بخش حفظ و مراقبت  26مورخ  8/2005موضوعه تدابیر کامل محافظوی علیه خشونت جنسی، و رهنمود 

کامال نافذ بوده و بیانگر پالیسی های مشخص به ارتباط محافظت از قربانیان در اجراآت قربانیان در اجراآت قضایی. این متحدالمال ها و رهنمودها 
 قضایی می باشند. 

 



باره مراقبت و جوالی می باشد که درباره وظیفه ارایه معلومات در 26مورخ  8/2005رهنمود  دهشت افگنیقربانیان اعمال 

 محافظت از قربانیان حین اجراآت جزایی می باشد. 

ولویت جهت ا. طوریکه در قانون صراحت یافته، وظیفه اطالع دهی به قربانیان درباره حقوق آنها بدون شک نخستین 276

اتیک می باشد، حقوق آنها می باشد. اما در کشوری که دارای مقررات حقوقی اجتماعی و دموکر داامحافظت از قربانیان و 

هماهنگی که غیر  این وظیفه نیز از جمله وظایف سارنوال، و متباقی مجریان عدلی و قضایی و نمایندگان نهادهای حمایتی و

ای روشن، و طبی پاسخ هاجتماعی قتصادی، روانی تا درباره موضوعات حقوقی، ااست، می باشد  قانون وحقوقمرتبط به 

 مؤثر و آگاهانه بدهند. 

ن اساسی قانو 124اصل اقدام متحدانه مصرح در ماده  ردننوامبر درباره بکار ب 10مورخ  11/2005. در رهنمود 277

زداشت شده این شخص با ذکر شده است: "با غالب شدن بر دیدگاه پراگنده لوی سارنوالی، ما باید اطمینان حاصل نمائیم که

رفتار  بطور واضح دریافت کند که سارنواالن محافظت کنندگان حقوق هر شخص مخصوصا آنهایی که از عواقبرا پیام 

داشت شده و جزایی رنج می برند می باشند. سارنوال باید یک حامی نزدیک، وسیله ارتباط قوی بین قضیه فردی شخص باز

اشد." رهنمود فوق بصه، تدبیر کننده راه حل معقول برای پایان دادن به نگرانی های آنها سیستم عدلی، دروازه باز، و، خال

ستند تا ازین هعالوه می نماید: " سارنواالن بمنظور انجام ماموریت روزمره ، اکثرا در محیط کاری نامعلوم، در تالش 

ورتیکه طرف صدر را باشند و قناعت کامل آنها منافع، که به تنهایی از طریق اجراآت جزایی و مدنی قابل دستیابی نمی 

ط جرم متضرر شده، درکنار جبران خسارت مادی، قناعت روحی خویش را از طریق اعاده نظم حقوقی از بین رفته توس

 .  مینمایند دفاعبدست نیاورد، 

 لنداکشور ه

اجراآت جزایی( بیانگر جایگاه ف قانون  266الف الی  226، مواد 1994لند )ا. قانون محافظت از شهود کشور ه278

حقوقی شاهد محافظت شده در تمام مراحل اجراآت جزایی می باشد. در مواردیکه دالیل کافی وجود دارد که خطرات 

آنها می باشد، قاضی یک  اقارباحتمالی زیاد متوجه زندگی، صحت ویا مصؤنیت ویا منحل شدن نظام فامیلی شهود ویا 

به شاهد دارای اثر منفی باالی زندگی  شناسو دادن جایگاه نا تغیر مکانمیدهد. در صورتیکه را به شاهد  ناشناسجایگاه 

خود به پولیس معلومات داده باشند، جایگاه  جایگاه ناشناس ایدارشخصی ویا مسلکی وی باشد ویا در صورتیکه اشخاص 

  137را قبل از محکمه نیز متیوان به شهود داد. شناسنا

 تونسکشور 

ین ب)درباره حمایت از تالشهای  تونسکشور  2003دسامبر  10مورخ  75-2003فصل اول قانون شماره  9. بخش 279

ربانی بیان کرده قو از بین بردن پول شویی( میکانیزم های را برای محافظت از  دهشت افگنیالمللی مربوط به مبارزه علیه 

ولیس سایر شهری، مسؤلین پ اتبرای قربانیان مخصوصا توسط قض  است. این قانون تصریح کننده اتخاذ تدابیر محافظوی

ان، شهود و هر می باشد. این محافظت به قربانی ،اند دهشت افگنیمامورین دولتی که مسؤل اجرای قانون مربوط به جرایم 

ی واردیت هوشدار دهند، همچنان اعضای فامیل آنها در محشخصی که توقع میرود درباره خطری به مقامات باصال

 ضروری توسعه پیدا می نماید. 

 

 

                                                           
  ي را ببینید.قانون اجراآت جزای 284و  190مواد   137



ربوط به مدرباره استفاده از وسایل تکنالوژی ارتباطی صوتی و بصری در استنطاق و سایر بررسی های  49. ماده 280

ی برای یکی دیگر از تدابیر محافظو 50شاهد بدون نیاز به حضور شخص مورد محافظت در محکمه می باشد. طبق ماده 

ه هویت و بوالی جمهوری تونس می باشد که معلومات مربوط سارنبا اشخاص نیازمند به محافظت ایجاد محل اقامت آنها 

 محل اقامت آنها محرم و مخفی نگهداشته میشود. 

 اند یر محافظویتدابکه تحت به خطر انداختن زندگی ویا ملکیت اشخاص و اعضای فامیل آنها میدارد که  بیان 54. ماده 281

 . شودمی ، جرم شمرده ی آنها کمک می نماید که در شناسایمعلومات  ارایه نمودن بصورت عمدی به سبب

  انگلستان متحدهکشور پادشاهی 

. هرگاه در انگلستان پولیس معلومات قابل اعتبار دریافت کند که زندگی یک فرد با تهدید جدی و عاجل مواجه می باشد، 282

این مکلفیت بدون  138دست بگیرند. آنها وظیفه دارند تا تدابیر محافظوی عملی را جهت محافظت از فرد مورد تهدید روی

 توجه به اینکه این شخص قربانی باشد ویا شاهد و بدون در نظرداشت موجودیت اجراآت جزایی وجود دارد. 

. اقدامات متناسب جهت محافظت از یک فرد متکی بر ماهیت تهدید، منبع تهدید و ارزیابی خطر احتمالی می باشد که 283

با این وجود، در بعضی موارد ممکن است ضرورت شود تا پولیس از یک شخص  139د.اکثرا یک اخطار کافی می باش

 تغییر دهد. را  اشوی را تغییر محل داده و هویت  ،محافظت فزیکی نماید

 2005. محافظت از پولیس بر منبای قانون موضوعه تحت عنوان قانون جرایم مهم سازمان یافته و پولیس مصوب سال 284

این قانون تصریح میدارد که " عرضه کنندگان محافظت" )پولیس و سایر نهادهای مجری قانون(  82بخش  140استوار بود.

ون تنها آن ناین قا 82میتوانند ترتیبات و تدابیر محافظت از یک شخص را درصورت لزوم دید انجام دهند. با این حال، بخش 

ون تعریف گردیده است که شامل اشخاص که ناین قا هایدسته از اشخاص را مستحق محافظت میداند که در ضمیمه 

دراجراآت جزایی بعنوان شاهد هستند، می باشند ویا خواهند بود، اعضای فامیل آنها، اشخاصی که در عین فامیل زندگی می 

 کنند و آنهائیکه با شهود روابط نزدیک فامیلی دارند می باشد. 

آنها در ارایه  مساعد ساختن زمینه شهادت دادن آنها ویا کمک به. تدابیر محافظوی دیگر برای قربانیان و شهود جهت 285

 د: نشواهد و اسناد به وجه احسن وجود دارد که قرار ذیل می باش

محکمه دستور خواهد داد که شاهد میتواند  2009.141قانون مسؤلین بررسی قتل و عدالت  88بخش  –گمنامی و ناشناسی 

 مدارک و اسناد خویش را در صورت رضایت در موارد ذیل بصورت ناشناس و گمنام ارایه نماید: 

  در صورتیکه این دستور جهت محافظت از مصؤنیت شاهد ویا جهت جلوگیری از ضرر جدی به ملکیت شخص

 ضروری پنداشته شود، 

 مدعی علیه جهت دریافت محاکمه عادالنه سازگار باشد، و در صورتیکه این دستور با حق 

 

 

                                                           
 کنوانسیون حقوق بشر اروپا می باشد.  2این مکلفیت بموجب ماده   138
 بنام اخطاریه عثمان یاد میگردد.  101آر ( ای اچ آر 1998بعداز قضیه عثمان و برتانیا  )  139
 مراجعه نمائید  www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/15/contents .به   140
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 ضر به ادای اهمیت ارایه شواهد و اسناد توسط شاهد به نفع عدالت مورد نظر شاهد باشد که در غیر آن شاهد حا

 شهادت نباشد، ویا

  .در صورتیکه شاهد بدون دستور پیشنهاد شده شهادت دهد، به منافع عمومی ضرر وارد گردد 

جهت کمک در ارایه شواهد و اسناد  1999.142جوانان شواهد جزایی  عدالت وقانون  30الی  16بخش   -ر مخصوص تدابی

 توسط شاهد، در موارد ذیل  دستور به وضع تدابیر خاص داده خواهد شد: 

  سال باشد؛ ویا  17شاهد زیر سن 

  رد؛ ویا را پایین می آورد رنج ببشاهد از معلولیت ویا ناتوانی که کیفیت ارایه شواهد و اسناد توسط وی 

 کاهش  ت هاددرباره ابراز ش شمحکمه قبول نماید که کیفیت شواهد و اسناد شاهد در صورت داشتن نگرانی و تشوی

 خواهد یافت و تدابیر خاص مورد نظر میتواند کیفیت شواهد و اسناد آنها را باال می برد. 

ر خاص طور . بدین اساس، دستور وضع تدابیر خاص برای شاهدان جوان آسیب پذیر و ترسیده ارایه خواهد شد. تدابی286

 ذیل می باشند: 

  (، متقابلو استنطاق عمده ارایه شهادت از طریق دی وی دی از قبل ثبت شده )شامل استنطاق 

  ه خارج از ب( از طریق شبکه ارتباط ویدیویی که لمتقابو استنطاق  عمدهارایه شواهد و اسناد )شامل استنطاق

 محکمه ارتباط دارد، 

  ده می هشامارایه شواهد و اسناد از پشت صفحه )شاهد تنها توسط قاضی، نمایندگان حقوقی و هیئت قضایی قابل

 باشد(، 

  کسانیکه  ایز برلیعدلی مؤثر و سودمند تقاضا نماید، ارایه شواهد و اسناد در انگلیس و و اجراتهرگاه منافع

 به محکمه ندارد از طریق شبکه ویدیویی نیز صورت می گیرد.  ندسترسی آسا

 ایاالت متحده امریکا 

 .42دو قانون جداگانه جهت رسیدگی به امور محافظت از قربانیان وجود دارد. مطابق با  امریکا. در ایاالت متحده 287

U.S.C   §10607 محافظت معقول قربانی در برابر مجرم مظنون و  برای، مسؤلین دولتی بمنظور مساعد ساختن زمینه

کسانیکه همراه و در حمایت از مجرم مظنون کار می نمایند تدابیر الزامی اتخاذ خواهد کرد. عالوه براین، مطابق با قانون 

  د. نمقابل متهم محافظت گردحق دارند تا بطور معقول در  یانقربان 143حقوق قربانیان جرایم،

دلی و جزایی در صورت حضور آنها منحیث شاهد در پروسه عرا د تا امنیت قربانیان نعددی وجود دارت. برنامه های م288

االتی است که حمی باشد. این برنامه صرفا برای  فدرال. بهترین گزینه درین ارتباط برنامه امنیتی شاهدان بخشدبهبود 

اخل برنامه می شوند ددر اکثر موارد تعقیب عدلی منحیث شاهد بوده و مواجه به تهدید شده اند. قربانیان که  آقربانیان لزوم

 (EWAPهویت جدید بخود می گیرند. برنامه کمک اضطراری به شاهدان )
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ر سیستم عدلی دیکی دیگر از برنامه های است که محل سکونت قربانیان را که شاهد نیز می باشند و درباره اشتراک خویش 

اری به مدت تغییر میدهند. وجوه مالی برنامه کمک اضطر هو قضایی نگرانی و تشویش دارند برای مدت موقت و کوتا

 ( در جهت نیل به اهداف مختلف ذیل بکار برده میشود: EWAPشاهدان )

 ؛ مصارف ترانسپورت برای قادر ساختن شاهد به ترک محل زندگی، شهر و کشور خود بطور موقت (1)

 مصارف خانه و نقل مکان بطور موقت؛  (2)

 مصارف اعاشه بطور موقت؛  (3)

 تلفون های اضطراری جهت ارتباط بر قرار کردن با مجریان قانون و سارنوال؛ و  (4)

حت این برنامه سیستم های امنیتی و قفل های اضافی جهت امن تر ساختن خانه فعلی. معموال نقل مکان و جابجایی ت (5)

 هد کشید. روز طول خوا 30به مدت 

نماید. دولت  را بخود جلب میها د که توجه رسانه نمعموال بسیار جذاب و جالب توجه می باش دهشت افگنی.  قضایای 289

م نموده و با بمنظور کمک به قربانیان در ارتباط با رسانه ها و محافظت از حریم خصوصی و محرمیت آنها معلومات فراه

بانیان درباره از طریق آن برای قرکه را ایجاد کرده است  دفترچه رهنماحقیقات یک ت فدرالآنها کمک می نماید. اداره 

 تا آگاه شوند کهد برای قربانیان زمینه را مساعد میساز دفترچهچگونگی ارتباط و رفتار با رسانه ها معلومات میدهد. این 

اه نمودن قبلی آگ  نها حفظ گردد کمک نماید.محرمیت و اسرار آ ،درباره چگونگی ارتباط با رسانه ها به شیوه که  کرامت

ها تصامیم آگاهانه  قربانیان درباره اعالمیه های رسمی به ارتباط قضیه آنها را کمک می نماید تا درباره ارتباط با رسانه

می  م محافظتعدلی در صورت ممکن معلومات مربوط به قربانیان را از افشای آن برای عمو بخشاتخاذ نمایند. کارمندان 

ه در محکمه شهادت نیز رچند، مدعی علیه حق دارد تا با اتهام وارد کنندگان مواجه و رو به رو شود، اما قربانیان کهد. ننمای

 علنی سازد. رامیدهند ممکن است در پروسه اجراآت محکمه برخی از معلومات خویش 

اطفال قربانی فراهم میگردد. اطفال میتوانند از طریق تلویزون  آ. تعیین محل اقامت برای قربانیان آسیب پذیر مخصوص290

مدار بسته در محکمه شهادت دهند تا آنها در عین اتاق مدعی علیه قرار نگیرند. بعضی از قربانیان همچون اطفال و 

یویی ابراز برزگساالن میتوانند شهادت خویش را تا زمانیکه فرصت برای استنطاق آنها فراهم گردد از طریق متن وید

 144نمایند.

های مصؤن  . دولت در قضایای که بسیار مهم و جالب توجه می باشند میتواند برای قربانیان در اتاق محکمه چوکی291

اطی و سایر در آن داخل و خارج شوند. محافظت از نام قربانیان، معلومات ارتب ظتهیه کنند که به شیوه مصؤن و محفو

 در حفظ اسرار و معلومات مخفی کمک نماید. را ند آنها معلومات مربوط به هویت میتوا

 د. جبران خسارت بطور کامل

 . مالحظات کلی 1

د جلب . حق دسترسی قربانی به جبران خسارت حقی است که تاحدودی زیاد در سراسر جهان بیشترین توجه را بخو292

ولی خالصه پبه جبران خسارت  گیسادبه نباید شد، منافع قربانیان اکرده است. در حالیکه این یک حق بسیار مهم می ب

 گردد، بلکه
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باید به این مسئله منحیث بخشی از یک مجموعه بزرگتر از حقوق و منحیث یک عنصر در داخل چوکات وسیعتر جبران 

 خسارت نگاه شود که مستلزم جبران غرامت، توانمند سازی، تالفی ضرر، و تضمین عدم جلوگیری از تکرار مجدد قربانی

شدن می باشد. عدالت ترمیمی از پیش بیشتر به رسمیت شناخته میشود.  محدوده حصول اطمینان از تدابیری که باید توسط 

دولت اتخاذ گردد فراتر از رضایت قربانی که میتوان به آن در اجراآت قضایی رسمی دست یافت می باشد. هنوزهم "در 

موجودیت حق تالفی و جبران خسارت بجز از اینکه ضرر بوجود آمده منجر  قوانین بین المللی ویا ملی کدام شواهد مبنی بر

 145به ایجاد مسؤلیت برای مجرم می گردد وجود ندارد."

دهشت . بطور کلی، به رسمیت شناختن حق دسترسی به جبران خسارت ارتباط نزدیک به خصوصیات مشخص عمل 293

توجه دولت ویا اکثرا م دهشت افگنیبنیاد این واقعیت است که عمل و مسؤلیت دولت درین قبال دارد. این مشخصه بر  افگنی

در نبود  گروه از دولت های گردیده، شهروندان را متأثر می سازد و بدین اساس ایجاد مسؤلیت برای دولت می گردد.

و  اتمجرمین شناسایی شده ویا در صورتیکه مجرمین قادر به پرداخت غرامت نباشد، دولت مسؤلیت دارد تا خسار

 ضررهای که متوجه شهروندان می گردد را جبران و پرداخت نماید. 

بطور مثال؛  منجر به رفتار تبعیض آمیز، دهشت افگنیران خسارت  قربانیان اعمال ب.  اختالف بین رژیم های ملی ج294

ی جبران خسارت شده اند، خواهد شد. ازینرو، سیستم مل دهشت افگنیبین قربانیان ملیت های مختلف که مواجه با عین عمل 

میکانیزم های متحد  باید با یکدیگر هماهنگی و همخوانی داشته باشد تا از طریق تشویق دولت به اتخاذ دهشت اعمالقربانیان 

با تمام  انویا، در صورت عدم توانایی دولت به جبران خسارت کامل با توسل به یک سیستم بین المللی از رفتار همس

ایی در مورد قربانیان بدون توجه به شرایط مشخص آنها اطمینان حاصل گردد. اصل عینیت گرایی در مقابل اصل ذهنیت گر

ه شرایط و جبران خسارت مفهومی است که نیاز به انکشاف و بحث بیشتر دارد. رفتار مساوی با قربانیان بدون توجه ب

منحیث اعالمیه  دادن حمایت عمومی از قربانیان و تقویت حقوق آنها می باشد بلکهوضعیت فردی آنها نه تنها راه افزایش 

اکنش عدلی و ونیز می باشد. ذهنیت گرایی باید با حصول اطمینان از اینکه همکاری و کمک با  دهشت افگنیمبارزه علیه 

 .  بصورت مناسب متناسب باشدقضایی به حمایت از قربانیان 

سیستم عدلی و  جربه نشان داده است که ایجاد برنامه ه حمایت جامع و کمک مؤثر به قربانیان در. در اکثر کشورها ت295

د. عالوه بر ف قربانیان جرم می باشلقضایی و نهادهای اجتماعی یکی از راه های مهم جهت رسیدگی به نیازمندیهای مخت

ضی کشورها قانون مدنی نمایند، بع دعویرایم اقامه احکامی که زمینه را برای قربانیان مساعد میسازد تا علیه مرتکبین ج

ت می شناسد. ملی را نافذ نموده اند که حق دسترسی قربانیان به جبران خسارت و اشتراک در اجراآت جزایی را به رسمی

 این فرصت ها زمینه به رسمیت شناختن بیشتر قربانیان متأثر از جرم را مساعد میسازد. 

جرایم مستحق  از نگاه هستی شناسی بیشتر از قربانیان سایر دهشت افگنیت،  قربانیان اعمال . بر مبنای اصل مساوا296

توجه به واقعیت که با شودجبران خسارت و ضرر شوند. با این حال، باید قبول به تناسب ضرر که متحمل شده اند تا  نیستند

تخاذ گردد. وسیع مردم می گردد الزم است تا شیوه های متفاوت تر و متمایز اشدن اعمال مشخص جنایی که سبب قربانی 

وجودیت، سایر منابع موجود بشمول، در صورت م گرفته شود ویا ازجبران خسارت مالی قربانیان را میتوان از مجرم 

  .  پذیردبودیجه ملی جبران خسارت انجام 
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همبستگی انسانی و اجتماعی بازتاب کننده در است و درحالیکه دومی برعکس به اساس برگرفته از مفهوم مسؤلیت  اولی و اجراآت حقوقی مدنی که
 تفاوت اساسی قایل شد."  ، باشدبرنامه های کمک و حمایت اجتماعی ناشی از مالحظات دیگر می 



ز چارچوب ار قابل مالحظه تفاوت می نماید، اما به سطح ملی نمونه . قلمرو کاربرد نمونه های جبران خسارت بطو297

برخی موارد  جبران خسارت بطور همسان وجود دارد که در بعضی موارد از طریق میکانیزم حقوقی از قبل ایجاد شده و در

ا قضیه ردیگر از طربق راه حل های دارای اهداف مشخص صورت می گیرد که بدین طریق واکنش دولت نسبت به هر 

جهت جبران  تنظیم می نماید. تفاوت عمده در میزان جبران خسارت فراهم شده و همچنان در زمان مناسب برای قربانیان

م می فراهرا خسارت وجود دارد. بعضی سیستم ها زمینه برای امکان همکاری و کمک عاجل مستقل از اجراآت جزایی 

دد. جبران نها زمانی صورت میگیرد که فیصله نهایی قضایی اعالم گرنماید، در بعضی سیستم های دیگر جبران خسارت ت

ن جرایم در و بحیث مکمل آنچه که  وظیفه مرتکبی)به قیمت کم شده(خسارت درین موارد از طریق دولت منحیث سوبسایدی 

مشخص  افگنیدهشت جبران خسارت ضرر وارده است می باشد. بطور خاص، با توجه به رفتار مرتکبین در انواع اعمال 

یم بیشتر و میزان ویرانی که آنها بوجود میاورند، به نظر میرسد که عدم امکان جبران خسارت ضررهای مرتکبین جرا

 ازینکه یک استثنا باشد تبدیل به یک عادت و قاعده شده است.  

بتواند  د تا قربانیاداری ویا قضایی می باش هماهنگ. ثابت کردن حق جبران خسارت مستلزم ایجاد یک میکانیزم 298

جراآت جزایی ویا ادعای خویش را ارایه نموده ویا حکمی را بدست آورد. این کار میتواند منحیث متمم مشارکت قربانی در ا

هند تا از نتیجه میکانیزم خودکار و مستقل بوده باشد. دولت ها باید جبران خسارت را حداقل تا یک محدوده مشخص اجازه د

قل باشد. جهت رسیدن به فیصله نهایی ممکن است یک مدت زمانی طوالنی را دربر گیرد، جدا و مستاجراآت جزایی، که 

نهایی نیازمند  عالوه براین، با توجه به این حقیقت که طرزالعمل های مدنی ممکن است جهت دست یافتن به نتیجه و فیصله

ت ها باید ی شده در طرزالعمل متکی نباشد، دولزمان طوالنی تر باشد و ممکن است لزوما بر شواهد و اسناد جمع آور

چند هر حداقل تصامیم و فیصله های عدلی و قضایی را منحیث اساس مشروع برای اهداف جبران خسارت مدنظر بگیرند.

جاد شده را وب های معیاری از قبل ایچمواجه می باشند چهار دهشت افگنیبسیاری از کشورهای که بطور مکرر با حمالت 

ان خسارت ان خسارت قربانیان و فامیل های آنها انتخاب می کنند، صدور فرامین برای اهداف خاص زمینه جبرجهت جبر

عناوین  قربانیان را مساعد میسازد )بطور مثال، در مصر دولت کمک های بالعوض را با توجه به عوامل مختلف؛ تحت

طوری تنظیم   ر کشورها میکانیزم های جبران خسارت راپرداخت یکبارگی، معاش ماهوار ویا تقاعد پرداخت می نمایند(اکث

 می نمایند که جدا از حق قربانیان در تسلیم ادعای آنها به محکمه مدنی می باشد. 

. ترکیب میکانیزم های اداری و میشوند راجعسیستم های ملی برای بیمه نیز  خساره به. نمونه های مشخص جبران 299

را به بهترین وجه بیشتر میسازد. سیستم موفق کمک های  دهشت افگنیرت  قربانیان اعمال قضایی توانایی برای جبران خسا

اجتماعی، در کنار حمایت عمومی اقتصادی که ممکن است به مرور زمان بیشتر اهمیت پیدا کنند، دارای  -صحی و روانی

دار نه از نوع نقدی آن ی حمایت معن می باشد. نمونه دهشت افگنیبیشترین اهمیت مخصوصا بالفاصله بعداز وقوع حمالت 

دستیابی به خدمات عمومی می باشد که در یونان نیز عرضه میگردد و میتواند "پرداخت غیرنقدی )جنسی( را بهترین نوع 

 146پرداخت ثابت نماید.

اولین نورم  تصویب گردیده است منحیث 1977سپتامبر  28شورای اروپا که توسط کمیته وزیران بتاریخ  27. قطعنامه 300

یکه جبران منطقوی می باشد که با جبران خسارت قربانیان جرایم سروکار دارد. این قطعنامه توصیه نمود که در صورت

الف( جهت جبران خسارت این افراد کمک و همکاری نماید: ) خسارت از راه های دیگر صورت نگیرد، دولت باید در

ت؛ )ب( هرآنکسی که در نتیجه ارتکاب جرم )که حد اقل شامل جرایم بین المللی می گردد( شدیدا مجروح گردیده اس

  وابستگان شخصی که در نتیجه ارتکاب جرم فوت نموده است.  مطابق با این قطعنامه، جبران خسارت میتواند
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یتواند مهارچوب سیستم امنیت اجتماعی، ویا از طریق ایجاد طرح جبران خسارت اجتماعی ویا با توسل به بیمه در چ

بی، طصورت گیرد که باید شامل، در موارد الزم، حد اقل جبران عایدات گذشته و آینده، افزایش مصارف، مصارف 

وپا درباره باشد. این قطعنامه اساس کنوانسیون ارتکفین و تدفین مصارف طبی و توانمند سازی مسلکی و مصارف مراسم 

 یز می گردد. را تشکیل داد که شامل بخش همکاریهای بین المللی ن 1983جبران خسارت قربانیان جرایم خشونت آمیز سال 

دولت  ه عملکردک. تحقیقات شورای اروپا که در نشریه "حمایت و همکاری با قربانیان" بازتاب یافته است اعالم داشت 301

اند از بودیجه ها به ارتباط جبران خسارت قربانی بطور وسیع متفاوت می باشد: تمویل برنامه های جبران خسارت را میتو

نابع مصرف دولتی، مصادره سرمایه مرتکبین جرایم، جریمه ها، مالیه که بر قراردادهای بیمه وضع می گردد و سایر م

ت ز کشورهای عضو خویش دعوت می نماید تا سیستم های جبران خسارا R (2008 )8کرد. شورای اروپا در توصیه 

 بشمول منبع تمویل آنها را با یکدیگر مقایسه نمایند.

خویش  رهنمودهای VII. شورای اروپا به ارتباط اشکال راه های جبران خسارت مالحظات الزم در رهنمود شماره 302

تقاضا می  ظر گرفت که چنین تصریح میدارد: " از دولت های عضومدن دهشت افگنیدرباره محافظت از  قربانیان اعمال 

ت منفی عمل گردد تا، با قطع نظر از جبران خسارت نقدی و باتوجه به شرایط و حاالت، از سایر منابع جهت کاهش اثرا

 که قربانیان متحمل میشوند نیز استفاده نماید."   دهشت افگنی

 درباره جبران خسارت مدنی و 2007( در سال CJ-S-VICTان جرایم ). گروه متخصصین جبران خسارت قربانی303

ین گروه در اداری، دستیابی مؤثر به جبران خسارت و کاهش خطرات احتمالی قربانی شدن مجدد بحث و گفتگو نمودند.  ا

  رایگزارش نهایی خود  تحت عنوان "جبران خسارت های غیرجزایی برای قربانیان جرایم"  یک بخش مشخصی را ب

  ولی( نیازمندتخصیص داد و تاکید کرد که برخی جنبه ها )پیامدهای میزان و تدابیر غیر پ دهشت افگنیقربانیان اعمال 

 صورت گیرد.  دهشت افگنیاینست که توجه خاص به  قربانیان اعمال 

ه نکات را شورای اتحادیه اروپا مربوط به جبران خسارت قربانیان جرایم یک سلسک 2004اپریل  29. رهنمود مورخ 304

 : راجع به دستیابی به جبران خسارت برای قربانیان جرایم در محدوده فراتر از مرز کشورها بیان می نماید

 آسیب های  که در آن زندگی می نماید، حتی اگر قربانیان جرایم حق دارند تا برای جبران خسارت در کشور عضو

 که آنها متحمل شده اند در کشور عضو دیگر اتفاق افتاده باشد، درخواست بدهند.

 م مربوط به کمیسیون در تمام اتحادیه اروپا فورمه های معیاری را برای تسلیم دادن درخواستنامه ها و تصامی

 ند.جبران خسارت قربانیان تهیه و ترتیب نموده ا

 ادل تعیین نمودن مراکز ارتباطی در هریک از کشورهای عضو که ماموریت اساسی آنها توسعه همکاری و تب

که  معلومات بین مقامات ملی مربوطه کشورهای عضو مورد نظر می باشد. هدف ازین کار حل نمودن مشکالت

 حین طی مراحل درخواستنامه ها بروز می نمایند می باشد. 

ویش )قتل عه محکمه بین المللی جزایی به موضوع جبران خسارت قربانیان جرایم در قلمرو صالحیت خ. قانون موضو305

 عام، جرایم علیه بشریت

 

 



قانون موضوعه درباره جبران خسارت قربانیان می باشد و  75ماده  147و جرایم جنگی( بطور کامل رسیدگی خواهد کرد.

)امانتی( می باشد که به اساس آن احکام محکمه علیه شخص محکوم علیه به این قانون درباره ایجاد وجوه امانی  79ماده 

ارتباط جبران خسارت تطبیق می گردد، و  جهت توانمند ساختن قربانیان و فامیل های آنها از همکاریها و کمک های 

تی( برای قربانیان دارد، داوطلبانه استفاده می گردد. عالوه براین، مطابق با صالحیت که بورد روئسای وجوه امانی )امان

بودیجه برای تطبیق دستور جبران خسارت قربانیان از طریق سرمایه های مصادره شده اشخاص محکوم علیه موجود می 

گردد. مقرره طرزالعمل و بخش مربوط به شواهد و اسناد محکمه مراحل روند اجراآت جبران خسارت، ارزیابی جبران 

رای جبران خسارت از طریق وجوه امانی )امانتی(  و همچنان همکاری های بین خسارت، میکانیزم های صدور حکم ب

المللی و تدابیر خصوصی به هدف پرداخت اموال و ملکیت محکوم علیه در جهت جبران خسارت بمنظور عملی نمودن 

  148احکام مربوطه علیه شخص محکوم علیه را بیان می نماید.

 . طرزالعمل ملی و احکام قانونی 2

 ایر الجز

 اعمال . برغم هرگونه حکم محاکم مختلف الجزایر درباره جبران خسارت قربانیان در جریان قضایای مربوطه به306

 ، قربانیان میتواند جبران خسارت خویش را مطابق با احکام قوانین ذیل دریافت نماید: دهشت افگنی

  بر دسام 29مورخ  18- 93و قانون شماره  1993جنوری  19مورخ  01-93قوانین مالی بشمول قانون شماره

ا معرفی ر دهشت افگنیو فرامین مربوط به انفاذ آن که اصل جبران خسارت برای تمام  قربانیان اعمال  1993

 کرده است. 

  تصریح میدارد که  قربانیان اعمال  1999ی جوال 13درباره اعاده هماهنگی مدنی مورخ  08- 99قانون شماره

الف قانون جزا تعریف گردیده( ویا وابستگان آنها میتوانند خود را منحیث  87)طوریکه در ماده  دهشت افگنی

  149"مدعی مدنی" اعالم نموده و خواهان جبران خسارت ضررهای وارده گردند.

 د. خسارت انواع مختلف قربانیان صادر گردیبرای جبران  1999فبروری  13مورخ  47 – 99 .فرمان شماره

ی م" از هر نوع جبران خسارت حمایت دهشت افگنیدولت از طریق ایجاد "بودیجه جبران خسارت قربانیان 

 نماید. 

  مربوط به تطبیق منشور ملی صلح و سازش برنامه جبران خسارت برای قربانیان تراژدی  01 – 06مقرره شماره

میتوان آنرا به اشکال مختلف بشمول تقاعدی خدمات، تقاعدی ماهوار ، بشکل مبلغ که ملی ایجاد کرده است که 

به شکل مبلغی که از بودیجه ملی تقاعد به  150بودیجه جبران خسارت به وابستگان قربانی پرداخت می گردد،

 .151وابستگان قربانی پرداخت می شود، پرداخت کرد

  دهشت متأثر شده از  اقاربو کمک با فامیل های نیازمند و  همچنان مربوط به همکاری 01 – 06مقرره شماره

شامل همسران، وابستگان و والدین می باشد که ازطریق  پرداخت تقاعد ماهوار ویا پرداخت از بودیجه  افگنی

                                                           
ه روم را به ، کنفرانس بررسی قانون موضوعه )که در کامپاال، اوگاندا دایر گردید( تعدیالت مربوط به قانون موضوع2010جون  11به تاریخ   147

ید. شرایط اجماع تصویب نمودند که شامل تعریف جرم تجاوز و ایجاد سیستم درباره چگونگی استفاده از صالحیت محکمه در باره این جرم می گرد

ه زمانیک 2017جنوری  1فیصفففففففله صفففففففورت گرفت این بود که محکمه بعداز تاریخ آن ی نافذ شففففففففدن این قانون که در کنفرانس کامپاال روی برا

 کشورهای عضو درباره اجرایی شدن این صالحیت فیصله نماید میتواند از صالحیت خود درباره این جرم استفاده نماید.
  

ومی محکمه برای قربانیان تحت عنوان: نمایندگی از قربانیان در نزد محکمه جزایی بین المللی: راهنمای به کتاب رهنمای دفتر مشففففففاوریت عم  148

 /http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDSوکالی مدافع مراجعه نمائید. ادرس انترنتی: 
tmp/Representing%20Victims%20before%20ICC.PDF. 

  40، ماده 1999جوالی  13اهنگی مدنی، مورخ درباره اعاده هم 08-99قانون شماره   149
 مبلغ که از بودیجه جبران خسارت به وابستگان قربانی پرداخت می گردد.   150
فوت ویا ناپدید  درمبلغ که از بودیجه ملی تقاعد به وابستگان قربانی زمانیکه قربانی فوت کرده باشد، متقاعد شده باشد ویا در شرف تقاعد باشد   151

 می شود. مبلغ آن دو برابر مبلغ ساالنه تقاعد شخص فوت شده می باشد.  شدن پرداخت



را داده  دهشت افگنیجبران خسارت به وابستگان قربانی  صورت می گیرد. این معیار اصل موقف قربانیان جرم 

منحیث قربانی که مستحق کمک توسط دولت می باشد را شامل  دهشت افگنیامیلهای افراد متأثر شده از است تا ف

 گردد. 

 کشور آرژنتاین 

 (AMIAقضیه بمگذاری در انجمن کمک های مشترک یهودیان آرژنتاین )

دولت آرژنتاین بعضی تدابیری را بمنظور تأمین مصؤنیت جبران خبسارت قربانیان و فامیل های آنها تطبیق کرده است. 

که توسط قوه مجریه آرژنتاین فراهم )خرید به قیمت کم کرده شده(ازین میان دو تدبیر آن عبارتند از توزیع سوبسایدی ها 

ت ابعاد مالی محکومیت های یو جایداد مدعی علیه بمنظور تامین مصؤن می گردد و دیگری آن مصادره پیشگیرانه اموال

 قضایی مربوط به قضیه فوق الذکر می باشد. 

توسط دولت آرژنتاین منحیث پاسخ به حمله بمگذاری در انجمن کمک های )خرید به قیمت کم کرده شده(سایدی بسو

و مجروحیت صدها نفر گردید برای قربانیان توزیع  تن 85( که منجر به کشته شدن AMIAمشترک یهودیان آرژنتاین )

تکمیل گردید( عنوانی قربانیان فامیل های آنان  1452/94)که توسط فرمان  1216/94گردید. سپس رئیس جمهور فرمان 

مطابق با میزان خسارت که متحمل شده بودند  شخصرا جهت دریافت سوبسایدی صادر کرد که مقدار آن برای هر

 متفاوت بود. 

بعداز آنکه یک نهاد غیر دولتی به ارتباط حقوق بشرعلیه دولت آرژنتاین در کمیسیون بین االمریکایی شکایت کرد، دولت 

صادر کرد که در آن مسؤلیت خویش را در قبال نقض حقوق قربانیان )که این حقوق بشمول  812/2005آرژنتاین فرمان 

قضایی مؤثر در کنوانسیون حقوق بشر امریکاتضمین شده اند(  حق زندگی، سالمت جسمی، محاکمه عادالنه و محافظت

ران خسارت که باید به قربانیان ویا فامیل های آنها ببخاطر ناکامی در انجام وظایف پیشگیرانه اذعان نمود. درین فرمان ج

شده بود. از طرف دولت به آنها پرداخت می گردد نیز پیش بینی  1216/94جدا از سوبسایدی که به اساس فرمان 

 بعدازین، چندین پیشنهاد قانون در پارلمان ارایه گردید. 

بمنظور حصول اطمینان از محافظت قربانیان قضیه بمگذاری در انجمن کمک های مشترک یهودیان آرژنتاین 

(AMIA دولت آرژانتین از تصویب الیحه مربوط به جبران خسارت برای فامیل های قربانیان که درین حمله جان ،)

 خته اند، که از قبل در بخش تقنین مورد بحث بود، حمایت می نماید. با

  

 

.  مصادره پیشگیرانه اموال و جایداد جهت جبران خسارت ضررهای وارده توسط مدعی علیه انجام میشود و هدف آن 307

در قضیه بمگذاری در  علیه مدعی علیه 2009 – 2008حصول اطمینان از مطابقت با نتایج اجراآت می باشد. این کار بین 

( که تطبیق آن برای قربانیان و فامیل های آن بیشتر دارای ارزش AMIAانجمن کمک های مشترک یهودیان آرژنتاین )

  ، صورت گرفت.بودیا نمایشی سمبولیک 

 کشور ارمنستان

( حاوی احکامی درباره جبران خسارت 2005جمهوری ارمنستان ) دهشت افگنیقانون مبارزه علیه  16. ماده 308

ن قانون تصریح گردیده است، این ضرر، همراه با جبران ایمی باشد. طوریکه در دهشت افگنیضررهای ناشی از عمل 

خسارت که توسط مرتکب جرم صورت می گیرد، باید از بودیجه دولت مطابق با احکام قانون اجراآت جزایی پرداخت 



متضرر گردیده اند نیز  دهشت افگنیدد. ضررهای که در خاک ارمنستان به اتباع خارجی و به موسسات که به اثر اعمال گر

 از مجاری همین راه های جبران خسارت پرداخت می گردد. 

از طریق توانمند سازی اجتماعی به هدف  دهشت افگنیدرباره جبران خسارت اشخاص متضررعمل  17. ماده 309

اندن قربانی به زندگی معمول می باشد که شامل کمک های حقوقی، روانی، طبی و توانمند سازی مسلکی و احتماال بازگرد

تهیه مسکن برای قربانیان می باشد. این نوع حمایت ها نیز از طریق بودیجه دولتی صورت خواهد گرفت. احکامی خاصی 

دهشت عی و حقوقی به اشخاص دخیل در امور مبارزه علیه درین قانون وجود دارد که درباره توسعه حمایت های اجتما

 می باشد.   -عمدتا مامورین دولتی و اشخاص مستقیما دخیل در ارایه کمک ها – افگنی

 کشور بلغارستان

قانون کمک به قربانیان جرایم و جبران خسارت مالی شامل احکام مربوط به جبران خسارت قربانیان  26الی  20. ماده 310

بران خسارت آنها بمنظور نظارت از پرداخت جبران خسارت مالی جمی باشد. شورای ملی کمک به قربانیان جرایم و جرایم 

قربانیان، کمک به شهروندان بلغارستان که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قربانی جرم شده اند در تکمیل و ارایه 

ت در کشورهای عضو، برگزار کردن تحقیقات قربانی درخواست های جبران خسارت مالی خویش به مقامات با صالحی

ه کمک به قربانیان جرایم، و همکاریهای بین المللی در بخش کمک حشناسی و هماهنگی با سایر برنامه های تحقیقی در سا

 به قربانیان جرایم ایجاد گردید. 

 کشور کانادا

جازات اضافی می باشد که، به استثنای زمانیکه متهم . اضافه پرداخت برای قربانیان در قانون جزایی کشور کانادا م311

بخاطر مشکالت زیاد در صدد معافیت باشد، بصورت خود بخود باالی مجرمین حین محکومیت آنها وضع می گردد. اضافه 

جمع آوری می گردد و جهت کمک به تمویل برنامه ها، خدمات و کمک به  منطقویپرداخت توسط دولت های ایالتی و 

فیصد جریمه که بر مجرم وضع می  15ن جرایم در قلمرو صالحیت آنها به مصرف میرسد. حداقل اضافه پرداخت قربانیا

دالر و  50گردد می باشد اما  در صورتیکه کدام جریمه وضع نشده باشد، اضافه پرداخت در قضیه ای مربوط به جرم خفیف 

ه و حکم محکومیت از طریق محکمه صورت می گیرد در محک دعویدر قضیه جرمی که تعیین مجازات از طریق اقامه 

 دالر می باشد.  100

غرامت  پولی عاجال قابل اثبات بشمول ضرر پولی که سبب آسیب رساندن به اموال و  پرداخت. محکمه میتواند درباره 312

 ی از ضرر فزیکی و روحی می باشد حکم نماید. شملکیت می گردد ویا نا

ن قانون تصریح میدارد که هدف ای 718ف و اصول صدور حکم محکومیت می باشد. بخش شامل اهدا ا. قانون جز313

اساسی صدور حکم، در کنار اقدامات جهت جلوگیری از جرم، احترام به قانون و محافظت از یک جامعه عادل و مصؤن از 

 یک و چندین هدف ذیل می باشد:  ایطریق اعمال مجازات عادالنه می باشد که دار

  جبران نمودن خسارت ضرر که متوجه قربانیان ویا جامعه شده است، و 

 ش دادن احساس مسؤلیت در مجرمین و اعتراف آنها درباره ضرری که متوجه قربانیان و جامعه کرده اند. ایافز 

 

 

 



اساسا مسؤلیت دارند تا برنامه ها و خدمات بشمول برنامه جبران  مناطقالت و یا. مطابق با قانون اساسی کشور کانادا، ا314

د. طوریکه فوقا تذکر یافت، بعضی از اینخسارت قربانیان  )کمک مالی از طرف دولت به قربانیان مستحق( را عرضه نم

می باشد از خدمات به قربانیان در حوزه صالحیت آنها  عرضه که حاوی احکام مربوط به ویقمنطلتی و یا یاقوانین ا

حق که در قانون  ا"قربانی" تعریف وسیعتر دارد که در صورت فوت قربانی، مریض بودن وی ویا ناتوان شدن وی از استیف

وی مدنظر گرفته شده است، شامل فامیل وی نیز می گردد. به عین صورت، طوریکه ذیال بطور مفصل تر توضیح ای بر

ربوط به خودش را درباره قابلیت برای جبران خسارت ویا کمک مالی  و داده شده است، هریک از ایاالت معیارهای م

 همچنان مبالغ آن تعیین کرده اند. 

کشورهای کانادا بر مناطقی تمرکز دارد که جرم در آنها صورت گرفته است. بطور  منطقوی. برنامه های ایاالتی و 315

قربانی از برنامه مربوط به آلبرتا پرداخت گردد. برنامه های نمونه، هرگاه جرم در البرتا صورت گرفته باشد، باید خسارت 

کمکی منحصر به شهروندان کانادا ویا مختص به ساکنان ایاالت مشخص نمی باشد. بطور کلی، ملیت مجرم نمیتوان منحیث 

جرم ارتکاب عامل تشخیص قابلیت جبران خسارت قربانی تلقی گردد. این برنامه ها شامل مصارف قربانیان که در نتیجه 

 صورت گرفته است نمی گردد.  منطقهشده در خارج از ایالت ویا 

در کانادا انکشاف نیافته  دهشت افگنی. در حالیکه کدام برنامه جبران خسارت مالی مشخص برای  قربانیان اعمال 316

، در صورتیکه منطقویویا  است، قربانی عمل مجرمانه که در کشور کانادا رخ داده است میتواند از طریق برنامه ایالتی

، معیار اساسی قابلیت جبران خسارت را کسب نماید. واقع شده منطقهثابت گردد که جرم ارتکاب یافته در داخل این ایالت ویا 

با این وجود، ممکن است ضرورت ایجاب نماید تا قربانی معیار و شرایط دیگر این برنامه بشمول ضررها و حداکثر مبالغ  

 را پوره نماید. بطور مثال، "برنامه امتیازات مالی" در آلبرتا یک مبلغ مجموعی مشخص را به اساس ماهیت جراحت

فزیکی وارده برای قربانی ارایه می نماید و بطور کلی، جبران خسارت درد و رنج ویا ضرر مربوط به عایدات مدنظر 

می  ارایهگرفته نمیشود. در برنامه مربوط به نوآ اسکوتیا  صرفا خدمات مربوط به مشوره دهی و درمانی برای قربانیان 

 . نمایدروحی کمک  جسمی و هایدر رسیدگی به آسیب را گردد تا آنها 

جبران خسارت در کلمبیا برتانیا، شهر کبک و مانی توبا جهت تحت پوشش قراردادن یک سلسه مصارف  های.  برنامه 317

، از طریق پرداخت مجموعی اقاربدات و امتیازات وابستگان و ایشامل مصارف توانمند سازی، ضرر ع جرایمناشی از 

 . نمایندرا تا حدی مشخص پرداخت می  تکفین و تدفینمصارف  ایالتی هایرنامه صورت می گیرد. اکثر بیی ویا دوره  

مرکز پالیسی عدلی امور قربانیان مدیریت می گردد دارای سه بخش ذیل  فدرال. "بودیجه قربانیان" که توسط دپارتمنت 318

 می باشد: 

 جهت تطبیق احکام قانونی  منطقویلتی و یااین بخش شامل بودیجه های حکومت های ا :منطقویالتی وت ای اجرا

مربوط به قربانیان مخصوصا احکام قانون جزا درباره کمک مالی با قربانیان بمنظور حضور در جلسات قضایی و 

گساالن، رارایه اظهاریه اثر جنایت، توسعه خدمات برای قربانیان محروم تر از قبیل قربانیان ساحات بومی، بز

 بودیجه عاجل و اضطراری قربانیان جرایم در مناطق شمالی می باشد.  اقلیت ها و قربانیان معلوم، و

 :کمک ها و مساعدت ها جهت حمایت از پروژه های جدید و برنامه های تعلیم و تربیه  پروژه ها و فعالیت ها

 حقوقی عمومی، توسعه کمک به قربانیان و آموزش آنها در اختیار موسسات دولتی و غیر دولتی قرار می گیرد. 

 

 

 



  :شامل  اعمالکمک های مالی به قربانیان جرایم بطور انفرادی و اعضای فامیل بازمانده از کمک های مالی

قربانیانی که به اثر قربانی شدن به سختی ها و مشکالت شدید و غیرمعمول مواجه گردیده اند، قربانیان و افراد 

مشروط کانادا مسافرت می نماید، تامین مصارف حمایت کننده از قربانیان که جهت اشتراک در جلسه بورد عفو 

شهروندان کانادایی که در خارج از کشور قربانی شده اند و میخواهند به کشور بازگردند ویا جهت اشتراک جلسه 

که به کشوری که جرم در آن رخ داده سفر می نماید، تامین مصارف قربانیان بازمانده از حادثه  دعویرسیدگی به 

 ۷۴۵.۶آنها که در جلسه بررسی قابلیت عفو مشروط برای قاتالن محکوم به حبس ابد که در بخش  و اعضای فامیل

 قانون جزایی درج می باشد. 

.  طوریکه قبال ذکر شد، از طریق "بودیجه برای قربانیان" برای شهروندان کانادایی که در درخارج از کشور قربانی 319

برای آنعده از شهروندان کانادایی که در خارج از کشور قربانی جرایم خشونت  شده اند کمک های مالی فراهم می گردد. 

بخاطر حاالت بسیار اضطراری که  2007اپریل  1آمیز جدی می گردند کمک مالی اضطراری بطور انفرادی، مصوب 

قتل عام،  کدام منبع دیگر کمکی نیز موجود نباشد صورت می گیرد. طوری که مشخص شده است، این جرایم شامل جرم

تجاوز جنسی و حمله شدید ویا حمله شخصی خشونت آمیز بشمول حمله باالی یک طفل می باشد. این کمک مالی مخصوص 

 میشوند.  دهشت افگنیآنعده از شهروندان کانادایی می باشد که در خارج از کشور قربانی اعمال 

ک های مالی اضطراری به دپارتمنت عدلی درخواست . هریک از شهروندان کانادایی در حاالت ذیل میتواند برای کم320

 کمک بدهد: 

 قربانی جرم خشونت آمیز در حوزه صالحیت کشور خارجی؛ 

  عضو فامیل قربانی که بدلیل قربانی شدن در منطقه تحت صالحیت کشور خارجی فوت کرده، مریض گردیده ویا

 ناتوان شده باشد؛ ویا 

  حمایت از طفل در موضوع که ارتباط به طفل می گیرد. یکی از والدین ویا شخص مسؤل مراقبت و 

. در صورت عدم موجودیت کدام منبع کمک مالی دیگر، بودیجه قربانیان متیواند مصارف ذیل را تحت پوشش قرار 321

 دهد: 

  ویا  دعویمصارف سفر برای بازگشت به کشوری که جرم در آن رخ داده است تا در جلسه ابتدایی رسیدگی به

 جلسه محکمه ویا روند مشابه اشتراک نماید؛

  مصارف سفر برای بازگشت به کشوری که جرم در آن رخ داده است بمنظور ارایه شهادت در جلسه ابتدایی

 ویا جلسه محکمه در صورتیکه کشور میزبان عالقمند ویا حاضر به پرداخت آن نباشد؛ دعویرسیدگی به 

 له بعداز وقوع جرم جهت حمایت از شهروند قربانی کانادایی در خارج از مصارف سفر شخص حمایتی که بالفاص

 کشور فرستاده میشود؛

  مصارف برای بازگشت قربانی کانادایی از کشور دیگر به کانادا؛ 

  مصارف غیر جیبی بخاطر قربانی شدن به اثر جرم خشونت آمیز؛ و 

 خودش که عدم موجودیت این حالت  منطقهویا  کمک مالی برای مشوره مسلکی بعداز بازگشت قربانی به ایالت

 که جرم در آن رخ داده است پرداخت می گردد.  منطقه)قربانی شدن در کشور خارج( توسط ایالت و 

کمک مالی محدود را برای افرادی که قربانی جرم میشود ویا برای اعضای فامیل آنها  فراهم  فدرال یانبودیجه قربان .322

 د، نجرم با مشکالت و سختی زیاد مواجه می گردشدن ل قربانیان که بخاطر قربانی می نماید همچنان شام

 



ی نماید، سفر م دعویبرای اشخاص حمایتی قربانیان که جهت اشتراک در بورد عفو مشروط کانادا در پروسه رسیدگی به 

به کشوری که  به شهروندان کانادایی که در خارج از کشور قربانی میشوند جهت تامین مصارف بازگشت به کانادا ویا سفر

ها جهت تامین در آن جرم واقع شده تا در روند اجراآت محکمه اشتراک نماید؛ به قربانیان بازمانده و اعضای فامیل آن

ند بررسی قابلیت برای عفو مشروط عامل قتل عمد که محکوم به حبس ابد شده ا مصارف مربوط به حضور در جلسه

بانیان برای قر مناطققانون جزا تصریح یافته است؛ و همچنان کمک مالی از طریق ایاالت و  ۷۴۵.۶طوریکه در بخش 

 جهت حضور در جلسه محکومیت و ارایه اظهاریه اثر جنایت، نیز می گردد.  

میدهد  صالحیت فدرال( برای دولت ۵.۲( و )۵.۱) ۸۳.۱۴شامل بخش  دهشت افگنیجزایی مربوط به  .  احکام قانون323

ه شده، در جهت ضبط و مصادر دهشت افگنی ایتا مقرراتی را اعمال نماید که به اساس آن عایدات و سود ناشی از دارایی ه

 دیده است. ود، تاکنون چنین مقررات نافذ نگربه مصرف برسند. با این وج دهشت افگنیجبران خسارت  قربانیان اعمال 

ارده به ودر حال حاضر در کانادا میتوانند جهت درخواست جبران خسارت ضررهای  دهشت افگنی.  قربانیان اعمال 324

ربوطه پیگیری و مبه محاکم مدنی مراجعه نمایند. با این حال، دعاوی باید مطابق با قانون داخلی  دهشت افگنیاثر اعمال 

 عقیب شوند. ت

 کشور کلمبیا

ق ایجاد سیستم . مطابق با قانون محافظت از قربانیان و اعاده اراضی کشور کلمبیا، یک چهارچوب نهادی جدید از طری325

رح و تطبیق طملی جهت کمک با قربانیان و جبران خسارت آنها ایجاد میگردد که شامل تمام نهادهای دولتی که موظف به 

ی گردد. این مص به هدف مراقبت و جبران خسارت کامل قربانیان می باشد پالنها، برنامه ها، پروژه های و اقدامات مشخ

ر و سای 2005سال  975؛ قانون 1997سال  4218و قانون  387سیستم ملی صالحیت های هماهنگ کننده از قانون 

ارت سمقررات حاکم بر هماهنگی پالیسی ها را جمع آوری خواهد کرد تا حق دسترسی به واقعیت، عدالت و جبران خ

 قربانیان را بدین طریق اثبات نماید. 

یجاد می . عالوتا، این قانون، اضافه بر جبران خسارت از طریق طرزالعمل قضایی موجود، یک طرزالعمل اداری ا326

 ریافت نمایند. دنماید که بدین طریق قربانیان میتوانند بدون طی مراحل روند قضایی قبلی ویا محکومیت خسارات خویش را 

ن جرایم ویا )ج( قانون اجراآت جزایی؛ قربانیان حق دارند تا خسارت های وارده توسط مرتکبی 11مطابق با ماده  .327

 سایر اشخاص مسؤل را بطور جامع و سریع دریافت نمایند. 

نیز صراحت یافته است دارای عین طرزالعمل می باشد که  975/2005152. همچنان، حق جبران خسارت که در قانون 328

و مبلغ که برای جبران خسارت پرداخت می گردد توسط مقام قضایی با  بوده 153یک واقعه در اجراآت جزاییتعقیب  به

 قرار ذیل می باشند:  975/2005صالحیت تعیین خواهد شد. امور مربوط به جبران خسارت مطابق با قانون 

 دارایی ضبط و مصادره  به هدف جبران خسارت؛ 

  اعالم عمومی جهت اعاده حیثیت و کرامت قربانیان؛ 

 

 

                                                           
 را مشاهده فرماید. 54الی  43و مواد  8ماده   152
 را مالحظه نماید.. 23، ماده 2005 /975قانون شماره   153



  تعهد به  به رسمیت شناسی عمومی وارد شدن ضرر به قربانی، اعالم عمومی ندامت، درخواست عفو از قربانی و

 عدم تکرار جرم، و 

 ان. بانیهمکاری مؤثر جهت باز گرداندن اشخاص اختطاف شده ویا مفقود شده و همچنان باز گرداندن اجساد قر 

بران ج. به اساس شناخت حقوقی از جبران خسارت در قانون، جبران خسارت را میتوان هم بصورت، تاحدی ممکن، 329

مینان از ضررهای قابل سنجش؛ ویا به قرار ارزش سمبولیک آن انجام داد. هدف از جبران خسارت به شکل دوم حصول اط

و حیثیت  تن عمومی واقعیت ها، عفو عمومی و اذعان به کرامتحفاظت یادبود تاریخی، عدم تکرار اعمال جرمی، پذیرف

 قربانیان می باشد. 

 ار ذیل می باشند: ، نهادهای که میتوانند زمینه جبران خسارت قربانیان را فراهم نماید قر975/2005. مطابق با قانون 330

 ت کمیسیون ملی جبران خسارت و صلح: وظایف این کمیسیون عبارت از تضمین مشارکت قربانیان در اجراآ

وه های قضایی و اطمینان یافتن از مؤثریت حقوق آنها، ارایه گزارش عمومی درباره عوامل ریشه  و رشد گر

جبران  ره  امور مربوط بهپی گیری مراحل انحالل این گروه ها، پی گیری و ارزیابی دو مسلح غیرقانونی، 

 خسارت و ارایه توصیه درباره اجراآت مناسب می باشد. 

 حب اجناس کمیسیون منطقوی اعاده اجناس و اموال: وظایف این کمیسیون تسهیل ادعاها به ارتباط ملکیت و تصا

 می باشد. 

 ده از اعضای گروه های بودیجه برای جبران خسارت قربانیان: این بودیجه شامل دارایی های ضبط و مصادره ش

رئیس جمهور در اقدامات  ادارهمسلح سازمان یافته غیر قانونی، بودیجه ملی، و مساعدت ها می باشد که توسط 

  154اجتماعی و همکاری بین المللی مدیریت می گردد.

 قضایی ات رئیس جمهوری در اقدامات اجتماعی و همکاری بین المللی: وظیفه عمده این نهاد صدور دستور اداره

رنامه جبران درباره جبران خسارت و مدیریت بودیجه جبران خسارت قربانیان می باشد. عالوه براین، این نهاد ب

بیق می تط 2008سال  1290و فرمان  1997سال  418را مطابق با قانون  دهشت افگنیخسارت  قربانیان اعمال 

 نماید. 

 ان می گردد: اقدامات اجتماعی و همکاری بین المللی قرار ذیل بیریاست جمهوری در  اداره. خالصه از برنامه های 331

  سال  548 ؛ توسعه داده شده توسط قانون1997سال  418برنامه جبران خسارت قربانیان خشونت: به اساس قانون

؛ 2010سال  1421و  2006سال  1106؛ 2002سال  782، توسعه داده شده و تعدیل شده توسط قوانین 1999

و  از طریق پالیسی های بیمه زندگی 1998همبستگی را از طریق جبران خسارت اداری )تا سال دولت کمک 

 7381فیصله  ACCIÓN SOCIALاعمال شخصی عرضه گردید( پرداخت می نماید. بخش اقدامات اجتماعی 

 که به موضوعات مربوط به قربانیان خشونت ارتباط می گیرد صادر کرد.  2004خویش را در سال 

  ان ؛ دولت جبر2008سال  1290برنامه جبران خسارت انفرادی از طریق طرزالعمل اداری: به اساس فرمان

 خسارت قربانیان را منحیث بخشی از پالن ملی جبران خسارت 

 

 

 

                                                           
 ایجاد گردید.  2005سال  2467فرمان  بهریاست جمهوری برای اقدامات اجتماعی و همکاری بین المللی که  اداره  154



تحقیقات  که توسط کمیسیون ملی صلح و جبران خسارت تنظیم گردیده است انجام میدهد. نهاد اقدامات اجتماعی

 تخنیکی مربوطه را دایر می نماید. 

  54بق ماده طبودیجه برای جبران خسارت قربانیان: بخش اقدامات اجتماعی از بودیجه جبران خسارت قربانیان که 

داده شده  و اجناس اموالمدیریت می نماید. سرمایه این بودیجه شامل رایده است طرح گرد 2005سال  975قانون 

ف ازین توسط مجرم؛ وجوه داده شده توسط بودیجه عمومی ملی و مساعدت های ملی و بین المللی می باشد. هد

 بودیجه اجرای فیصله های قضایی اتاق های عدالت و صلح محاکم می باشد. 

 اپریل را بعنوان روز ملی قربانیان اعالم نموده است.  9یا روز عالوه براین، کشور کلمب

 کشور فرانسه 

خصوص بنام مدر کشور فرانسه میتوانند جهت جبران خسارت خویش به  اداره بودیجه  دهشت افگنی.  قربانیان اعمال 332

سپتامبر  9مورخ  1020- 86ه ( که به اساس قانون شمارFGTIو سایر جرایم" ) دهشت افگنی" بودیجه  قربانیان اعمال 

این بودیجه  و حمالت علیه امنیت دولت ایجاد گردیده است درخواست بدهند. هدف دهشت افگنیدرباره مبارزه علیه  1986

رده وا دهشت افگنیفراهم نمون جبران خسارت کامل برای خسارات ضررهای ناشی از آسیب های شخصی به اثر اعمال 

 تکبین می باشد. موجودیت کدام اجراآت جزایی ویا شناخت، تعقیب عدلی ویا ناتوانی بالقوه مربر قربانیان بدون توجه به 

سولر ، سارنوال عمومی پاریس در صورت وقوع جرم در فرانسه ویا مقام ویا کندهشت افگنی. بعداز وقوع عمل 333

( FGTIم )و سایر جرای دهشت افگنی سیاسی در صورت وقوع جرم در خارج از فرانسه به اداره بودیجه  قربانیان اعمال

دهشت نی یک عمل هر آنکسی که فکر می کند قربابرای درباره شرایط حادثه اطالع داده و قربانیان را شناسایی می نماید. 

( ارتباط و تماس FGTIو سایر جرایم ) دهشت افگنیشده است الزم است که مستقیما با اداره بودیجه  قربانیان اعمال  افگنی

 بگیرد. 

شده واهد ارایه را به اساس ش دهشت افگنی( ماهیت FGTIو سایر جرایم ) دهشت افگنی. اداره بودیجه  قربانیان اعمال 334

 و، برای هر قربانی دوسیه باز نموده دهشت افگنیتوسط سارنواالن بررسی نموده و در صورت داشتن خصوصیات 

حمل ته ضررهای مامیل وی تماس و ارتباط می گیرد تا اولین اقدام خویش را بالفاصله دربارمستقیما با شخص مربوطه ویا ف

 ید. شده انجام دهد. عالوتا، این بودیجه به جبران خسارت قربانیان جرایم جنایی جدی و مهم نیز کمک می نما

هاد حقوقی شناخته میشود و بودیجه ( منحیث یک نFGTIو سایر جرایم ) دهشت افگنی. اداره بودیجه  قربانیان اعمال 335

تعیین می گردد که شامل عایدات و 156مقدار مساعدت ساالنه  155آن از طریق کسر قراردادهای بیمه دارایی اکمال می گردد.

                                                           
. بدنه وسایل نقلیه زمینی )به استثنای قطار(: هرگونه خسارت به: الف( وسایط نقلیه 3می باشد:  9الی  3موارد شامل شده مربوط به شاخه های   155

. 5ونه خسفففارت به وسفففایط نقلیه از نوع قطار /بدنه وسفففایط نقلیه از نوع قطار: هرگ .۴ زمینی دارای موتور، ب( وسفففایط نقلیه زمینی بدون موتور/ 

. بدنه وسایط نقلیه بحری، دریاچه ای، رودخانه ای: هرگونه خسارت وارده به: 6بدنه وسایط نقلیه هوایی: هرگونه خسارت به وسایط نقلیه هوایی / 

ل ترانزیتی )شفففامل اموال تجاری، دسفففتکول و سفففایر . اموا7الف( وسفففایط نقلیه رودخانه ای، ب( وسفففایط نقلیه دریاچه ای، ج( وسفففایط نقلیه بحری /

. حریق و مواد: هرگونه خسففارت به دارایی )به اسففتثنای دارایی 8اموال(: هرگونه خسففارت به محموله ویا دسففتکول ها بدون وسففایل ترانسففپورتی / 

طوفان، د( انرژی هسفته ای، ه(فففففففف( لغزش و ( ناشفی از الف( انفجار، ب( طوفان، ج( عناصفر طبیعی بجز از 7و  6، 5، 4، 3های شفامل کتگوری 

( ناشففی 7و  6، 5، 4، 3. سففایر خسففارات به دارایی: هرگونه خسففارت به دارایی )بجز از دارایی های شففامل در کتگوری های 9پایین رفتن زمین / 

 شامل می باشد.  8از ژاله ویا یخبندان و ناشی از حوادثی چون سرقت بجز از آنچه که در کتگوری 

، 9-1106توسط سازمان ها، نهادها و سرویس ها تنظیم کننده پالن امنیتی اجتماعی الزامی پرداخت می گردد و مصارف مندرج بخشهای مصارف 

مربوط به اقدامات خدمات  1959جنوری  7مورخ  76الی 59مقرره شفففففماره  1ماده  IIقانون روسفففففتا ، منافع مندرجه بخش  20-1234و  1234-8

ادهای مشخص دولتی بازپرداخت می گردد تا مصارف تداوی و توانمند سازی پوره شود، مصارف دستمزدها و منافع حاشیه مدنی دولت و سایر نه
توسففط اسففتخدام کننده در دوره غیرفعال بودن بعداز حادثه ای که منجر به خسففارت شففده پرداخت می گردد، مصففارف مربوط به مریضففی و ناتوانی 

اکی، نهادهای آینده ساز تحت قانون اجتماعی و امنیتی ویا روستایی و شرکت های بیمه تحت قانون بیمه پرداخت توسط گروه بیمه تحت قانون اشتر
 می گردد. 

بصفففورت غیر انحصفففاری برای جبران خسفففارت قربانیان اعمال تروریسفففتی اختصفففاص داده شفففده،  2010یورو به اسفففاس قرارداد برای  3.30  156

 ین بودیجه و کمک شامل می باشد. اهداف و ماموریت های دیگر نیز در



و  دهشت افگنیمی گردد. اداره بودیجه  قربانیان اعمال  دهشت افگنیدرآمد مجازات مالی و ارثی علیه مرتکبین اعمال 

 ( حقوقی را بجای حقوق قربانیان بر علیه اشخاص ضرر وارد کننده تعیین کرده است. FGTIسایر جرایم )

فیدین آنها بدون در داخل قلمرو زمینی بوقوع می پیوندند، تمام قربانیان و همچنین مست دهشت افگنی. زمانیکه اعمال 336

در  فگنیادهشت ت می باشند. هرگاه اعمال توجه به ملیت و مشروعیت حضور آنها در قلمرو فرانسه مستحق دریافت خسار

نسه سکونت خارج از کشور ارتکاب می گردد؛ قربانیان که دارای ملیت فرانسوی می باشند ویا معموال در خارج از فرا

وگان ها و دارند ولی بدون توجه به ملیت آنهابا مقامات کنسولی راجستر شده است، مستحق جبران خسارت می گردد. گر

نگام اسارت آنها ه( در FGTIو سایر جرایم ) دهشت افگنیقربانیان اعمال   فامیل های آنها میتوانند از طریق اداره بودیجه

 جبران خسارت شوند. 

( اطمینان حاصل می نماید که خسارات ناشی آسیب FGTIو سایر جرایم ) دهشت افگنی. اداره بودیجه  قربانیان اعمال 337

- 85قانون شماره  29ت امتیازات مندرج ماده و زیان به یک شخص کامال جبران گردیده است. در پیشنهاد جبران خسار

ترافیکی و تسریع روند  اعمالنیز مدنظر گرفته میشود که هدف آن بهبود وضعیت قربانیان  1985جوالی  5مورخ  677

جبران خسارت ضررهای اموال و جایداد مطابق با نمونه پالیسی های بیمه خسارات اطفائیه  157جبران خسارت می باشد.

 ردد. پرداخت می گ

بران خسارات ( با قربانیان جهت تکمیل دوسیه جFGTIو سایر جرایم ) دهشت افگنی. اداره بودیجه  قربانیان اعمال 338

را می آنها کمک می نماید. قسط اول جبران خسارت در ظرف یک ماه بعداز تکمیل درخواست جبران خسارت الزم االج

 دهشت افگنیال وندگان وی تعلق می گیرد. اداره بودیجه  قربانیان اعمگردد، در صورت فوت قربانی این قسط به مستفید ش

فت توجیه نامه ( باید قربانی را همراه با پیشنهاد جبران خسارت در ظرف سه ماه بعداز تاریخ دریاFGTIو سایر جرایم )

ست زمینه را یشنهاد نادرخسارات حتی اگر قضیه مربوط به خسارات شدیده هم باشد حاضر نماید. تاخیر در پیشنهاد ویا پ

 برای قربانی مساعد میسازد تا مدعی خسارات پولی بیشتر گردد. 

و فراهم کردن  دهشت افگنیقانون اجراآت جزایی مشخصا درباره محافظت از منافع مادی قربانیان  103 -706. ماده 339

راحت دارد.  بمنظور کسب اطمینان از جبران محافظت مشابه با آنچه که از قربانیان جرایم سازمان یافته انجام می گردد ص

خسارت قربانیان، قانون اجراآت جزایی قاضی را مکلف ساخته است تا در صورت ضرورت درباره اموال مصادره شده در 

نیان همانند امتیازات قربا دهشت افگنیهنگام تحقیقات ویا تعقیب عدلی تدابیر الزم اتخاذ نماید. عالوه براین،  قربانیان اعمال 

 158جنگی از امتیازات مالی برخوردار می باشند.

که در خاک فرانسه ارتکاب یافته اند از امتیازات احکام مواد قانون نظامی درباره تقاعد  دهشت افگنی.  قربانیان اعمال 340

صه، عین بهره مند می شوند و قربانیان جنگی باالی شهروندان که قربانی جنگ میشوند نیز قابل تطبیق می باشد. خال

که معموال در کشور فرانسه ویا خارج ازین کشور  دهشت افگنیامتیازات بطور مساویه برای شهروندان قربانی حمالت 

  159ند موجود می باشد.ازندگی می کنند و در دفتر کنسولگری ثبت شده 

 جه برای  ره بودیاستحقاق شهروندان قربانی جنگ: حق تقاعد نمیتواند با حق جبران خسارت که اساسا توسط ادا

قربانی،  و سایر جرایم ویا تحت کدام پالن دیگر یکجا داده شود. در صورت فوت دهشت افگنیقربانیان اعمال 

 د حق تقاعد را دریافت نمایند. نوی میتوان اقاربوابستگان و 

                                                           
157    accélération des ’accidents de la circulation et à l’amélioration de la situation des victimes d’Tendant à l. 

procedures d’indemnisation 
  

 را ببینید.. 1990دسامبر  29مورخ  1169- 90قانون عمومی مالیات، قانون  7، 796ماده   158
 1که بعداز  دهشففت افگنی، بطور عطف بماسففبق بر قربانیان اعمال 1990جنوری  23مورخ  86-90قانون شففماره  26این وضففعیت طبق ماده   159

 ارتکاب یافته نافذ می باشد.  1982جنوری 



 اداره مسؤل  مراقبت های طبی و تدابیر کمکی رایگان: قربانیان میتوانند پالن مدیریت قضیه طبی را از طریق

سربازان جنگی که تحت عنوان پالن امنیت اجتماعی ویا تحت پوششهای طبی مربوط به آسیب های کاری آنها می 

باشد انتخاب نمایند. این کار از طریق ارایه درخواست شخصی به ریاست بین االداری محلی برای سربازان جنگی 

مراقبت طبی رایگان به هر قربانی داده می شود. این  صورت می گیرد. بعداز دریافت درخواستی، دفتر راجستری

دفتر راجستری دارای گزینه های غیرمحدود برای قربانی در بخش انتخاب متخصص طبی؛ معافیت از پیش 

و تداوی طبی در موارد مشخص عالوه بر معیوبیت  160پرداخت برای خدمات طبی و ادویه بشمول مسؤل تکت

بیمه شده می باشد. همچنان، قربانیان مستحق خدمات مدیریت قضیه شامل هر نوع امکانات ضروری برای هر 

فیصد  85نوع معیوبیت از قبیل عضو مصنوعی، آرتوسیس ویا چوکی چرخدار می باشند. در صورتیکه قربانییان 

سیستم امنیت اجتماعی شامل نباشد، خودبخود منحیث بخشی ازین سیستم قرار گرفته و در  ناتوانی داشته باشند و در

 آن شامل خواهد شد. 

 ( دستیابی به نهاد ملی معلولینINI)161 این نهاد تسهیالت و خدمات شفاخانه ای برای قربانیان فراهم نموده و :

 ماید. همچنان به مریضان بیرونی خدمات مشوره دهی و تداوی ارایه می ن

 ( استحقاق کمک های اجتماعی که توسط اداره ملی برای سربازان جنگی و قربانیانONACارایه می گردد )162 :

( یک  نهاد اداری عمومی به سطح ملی می باشد که تحت ONACاداره ملی برای سربازان جنگی و قربانیان )

می باشد. اداره ملی برای سربازان  نظر وزارت دفاع کار نموده و دارای مسؤلیت حقوقی و خودمختاری مالی

( معلومات و همچنان برای آنها در هنگام دوره انتظار برای قسط اول جبران خسارت، ONACجنگی و قربانیان )

( فراهم می FGTIو سایر جرایم ) دهشت افگنیکمک های مالی اضطراری از اداره بودیجه  قربانیان اعمال 

( این کمک با مشارکت سایر مراجع ذیربط صورت ONACی و قربانیان )نماید. اداره ملی برای سربازان جنگ

( در میان مدت طرز العملهای دولتی را هماهنگ ONACمی گیرد. اداره ملی برای سربازان جنگی و قربانیان )

و این  163و پی گیری نموده، درخواست های شهروندان قربانی جنگ برای حقوق تقاعدی آنها را دریافت کرده

های مسلکی جهت آموزش مسلکی و استخدام دوباره فراهم  به ریاست بین االداری تسلیم میدهد، کمک حقوق را

( در دراز ONACکرده و سایر کمک های اداری  را تامین می نماید. اداره ملی برای سربازان جنگی و قربانیان )

  164د.مدت کمک های انفرادی از قبیل کمک مالی و ارایه رهنمای را فراهم می نمای

 :این موقف به اطفال بازمانده از جنگ به اطفال قربانیان ویا به   165وضعیت حقوقی اطفال بازمانده از جنگ

سال در زمان حمله( که شهروند فرانسه باشد داده میشود که براین اساس از  21قربانیان کوچک )دارای کمتر از 

شکیل خانواده برای آنها فراهم می گردد. به اساس آنها محافظت خاص و بیشتر میشود و کمک های تقویتی قبل از ت

برای حفظ و مراقبت، رشد،  )مراعات در قیمت ها(این وضعیت حقوقی، یک سلسله امتیازات شامل سوبسایدی ها

تعلیم و تربیه، روزهای رخصتی )درصورتیکه منابع فامیل کافی نباشد(، کمک جهت پیدا نمودن اشتغال برای بار 

دمات نظامی و معافیت از پرداخت فیس پوهنتون برای آنها فراهم می گردد. درخواستی برای اول، معافیت از خ

بدست آوردن این امتیازات در دوسیه مربوطه در محکمه عالی ضمیمه گردیده و از طریق نماینده حقوقی طفل ویا 

یونل دی گراندی )بریبفیصله توسط محکمه عالی و خود قربانی درصورت بالغ شدن وی به پیش برده میشود

 اعالم میگردد.  انستانس(

                                                           
 مسؤل تکت از الزمه سیستم بازپرداخت فرانسه در قسمت مراقبت های طبی و ادویه برای مریضان می باشد.   160
161  .Institution Nationale des Invalides   
 اداره ملی برای سربازان جنگی و قربانیان کمک های اجتماعی توسط   162
 تقاعدی شهروندان قربانی جنگ    163
اده کارت معلولیت که جهت استفاده از حقوق دارای اولویت و تخفیف در قیمت امکانات و ابزار ترانسپورتی استفاده می گردد نیز به قربانیان د  164

 میشود.  
سففففت مطرح گردید که در نتیجه آن شففففهروندان فرانسففففه میتوان 1917جوالی  24وضففففعیت اطفال یتیم بازمانده از جنگ به اسففففاس قانون مورخ   165

 اطفال بازمانده از سربازان کشته شده در جنگ را به فرزندی بگیرند. 



 

 اندونیزیا 

مت مالی را از میتواند درخواست غرا دهشت افگنی. به اساس قانون اجراآت جزایی کشور اندونیزیا،  قربانیان اعمال 341

م ارایه مدنی علیه مجر دعویطریق "مکتوب تعقیب عدلی" که توسط سارنوال دولتی تهیه می گردد ویا در ضمن اقامه 

میتواند از دولت  نیدهشت افگ( ،  قربانیان اعمال LPSKنماید. بعداز ایجاد نهاد محافظت از شهود و قربانیان اندونیزیایی )

 خواهان جبران غرامت شوند. 

ی و حمایت . قانون محافظت از شهود و قربانیان تصریح می نماید که شهود ویا قربانیان مستحق دریافت حمایت طب342

نیزیا درعمل تداوی طبی رایگان و خدمات توانمند سازی روانی واجتماعی می باشند. دولت اند –های توانمند سازی روانی 

و بمگذاری در  2002)از میان همه، قضایای مربوط به بمگذاری بالی در سال  دهشت افگنیاجتماعی قربانیان حمالت  –

 زمانی که عمل تداوی در کشور اندونیزیا انجام میشود فراهم می نماید.  ( را تا2009ت در سال وماری J.Wهوتل 

مربوط به جبران خسارت، پرداخت  دهشت افگنیدرباره مبارزه علیه اعمال  15/2003قانون شماره  42الی  36. مواد 343

ور خاص تصریح می بط 15/2003می باشد. قانون شماره  دهشت افگنیغرامت و خدمات توانمندسازی  قربانیان اعمال 

حق دارد تا خسارتش جبران و غرامت وی پرداخته شود  که مقدار آن توسط محکمه  دهشت افگنینماید که هر قربانی عمل 

 تعیین خواهد شد. جبران خسارت باید توسط دولت و پرداخت غرامت باید توسط مرتکب جرم صورت گیرد. 

پرداخت غرامت و کمک به شهود و قربانیان جرایم می باشد. مطابق درباره جبران خسارت،  13/2006. قانون شماره 344

با این قانون، جبران خسارت جریمه و تاوانی است که بخاطر عدم توانایی مجرم در پرداخت تاوان از طرف دولت پرداخت 

اخت برای ضرر می گردد. پرداخت غرامت زیانی است که توسط مجرم و یا شخص ثالث به شکل اعاده اموال و جایداد، پرد

 و آسیب ویا دادن مصارف مشخص به قربانیان ویا فامیل آنها پرداخت می گردد. 

. مطابق با قانون محافظت از شهود و قربانیان، حقوق و خدمات حمایتی برای قربانیان و شهود جرایم فراهم میگردد که 345

و سایر جرایم می باشد. بطور  دهشت افگنیروانی،  امراضویه تداوی دشامل قضایای مربوط به فساد، قاچاق مواد مخدر و ا

کلی، قربانیان این نوع جرایم مستحق دریافت غرامت از مرتکبین جرم می باشد نه از دولت. با این حال، قربانیان در 

 قضایای مربوط به جرایم علیه حقوق بشر مستحق دریافت جبران خسارت از دولت می باشد. 

، جبران خسارت برای قربانیان نقض گسترده حقوق بشری )جرایم مربوط به نقض 13/2006. به اساس قانون شماره 346

حقوق بشر( بعداز ارایه درخواست به محکمه خاص حقوق بشر توسط نهاد محافظت از شهود و قربانیان اندونیزیایی 

(LPSKکه از قربانیان و فامیل های آنها ویا از وکالی مدافع آنها نمایندگی می نماید )  انجام می گردد. محکمه خاص حقوق

 بشر بعدا درباره اعطای خسارت ویا انصراف از آن تصمیم خواهد گرفت. 

. پرداخت غرامت به قربانیان جرایم جنایی به اساس درخواستی که توسط نهاد محافظت از شهود و قربانیان اندونیزیایی 347

(LPSK به محکمه ولسوالی دارای صالحیت در قضیه داده میشود صورت می گیرد. درخواست برای پرداخت غرامت )

بعداز صدور حکم نهایی و الزام آور درباره قضیه ویا قبل از تعقیب عدلی مجرم ارایه می گردد. تصمیم درباره پرداخت 

 غرامت ویا رد درخواست مربوط به محکمه ولسوالی می گردد. 

 

 

 



 

حاوی طرزالعملهای کمک به قربانیان ویا قربانی می باشد. این کمک را میتوان  2008سال  44. مقرره دولتی شماره 348

اجتماعی انجام داد. شهود و قربانیان ویا وکالی مدافع آنها  –در چوکات برنامه های کمک طبی و توانمند سازی روانی 

این کمک درخواست بدهند. همچنان، این کمک از طریق نهاد محافظت از  میتوانند برای بدست آوردن قرار محکمه راجع به

( در صورت رضایت رئیس آن نیز میتواند صورت گیرد. شهود ویا قربانیان ویا LPSKشهود و قربانیان اندونیزیایی )

هود و قربانیان وکالی مدافع آنها میتواند درخواستی را مبنی بر بدست آوردن این کمک اختیاری به نهاد محافظت از ش

( تحویل دهد. درخواست نامه باید شامل مکتوب شفاخانه، داکتر، داکتر روانی ویا مرکز توانمند سازی LPSKاندونیزیایی )

 طبی باشد. 

 کنیا

 ( پرداخت خسارت را منحیث مجازات ممکن برای ارتکاب جرم میداند. 24. قانون جزای کشور کنیا )ماده 349

 . محکمه میتواند به مجازات ذیل حکم صادر نماید: 24 

 )الف( مجازات اعدام؛ 

خدمات  به احکام برای مجرم؛1998خدمات اجتماعی احکام  قانون مطابق  )ب( حبس ویا، درصورتیکه محکمه

 تحت حکم خدمت جامعه نایل گردد. اجتماعی

]...[  

 )ه( جریمه؛

 )و( پرداخت تاوان و ضرر؛ 

 )ز( جبران خسارت 

]...[  

. قانون اجراآت جزایی حاوی احکامی به ارتباط جبران خسارت قربانیان جرایم می باشد که محکمه میتواند به آن 350

که درباره "مصارف و جبران خسارت" می باشد وسیعا توسط محکمه جهت حکم به   174و  171دستور دهد. بخشهای 

میشود و چگونگی پرداخت خسارت را مشخص می نمایند. مواد مربوطه حاوی احکام ذیل جبران قربانیان جرایم بکار برده 

 می باشند: 

( قاضی محکمه عالی ویا قاضی صلحیه محکمه فرعی ابتدائیه ویا ثانوی میتواند درباره شخص محکوم به 1. )171

را الزم میداند و عالوتا ارتکاب جرم حکم نماید تا مصارفی که قاضی محکمه ویا قاضی صلحیه محکمه فرعی آن

کدام مجازات دیگری که بر وی وضع می گردد را به سارنوال عمومی ویا خصوصی، طوریکه قضیه تقاضا می 

 نماید، پرداخت نماید. 

( هرگاه تعقیب عدلی جرم به اساس جلب و دستور قانونی محکمه مطابق به درخواست سارنوالی خصوصی 2)

عالی ویا قاضی صلحیه محکمه فرعی ابتدائیه ویا ثانوی که حکم به برائت ویا صورت گرفته باشد،  قاضی محکمه 

آزادی شخص متهم به ارتکاب جرم را صادر می نماید میتواند به سارنوال خصوصی دستور دهد تا مصارف 

 معقول را، طوریکه قاضی محکمه عالی ویا قاضی صلحیه آنرا الزم میداند، به متهم پرداخت نماید: 

 ه اینکه: مشروط ب

مصارف متجاوز از بیست هزار شیلینگ در محکمه عالی ویا ده هزار شیلینگ در صورت برائت ذمه ویا  (1)

 آزادی توسط محکمه فرعی نخواهد بود؛ و 



رای بخصوصی مالحظه نماید که سارنوال قاضی ویا قاضی صلحیه باید صادر نشود که اگر هیچ گونه حکمی  (2)

  5  ایدتا درمقابل متهم ویا سارنوال خصوصی امر پرداخت صادر نم ستکایت خویش دالیل معقول داشته اش

 . 77؛ بخش   2003

ام برای مصارف پرداخت می گردد در حکم و قرار محکومیت در تم 171( مبلغی که مطابق با بخش 1. )174

 موارد مشخص خواهد شد. 

]...[  

یاد می  166شده است که بنام "بودیجه" هقربانیان" مدنظر گرفت. در قانون محافظت از شهود "بودیجه جبران خسارت 351

گردد. این بودیجه از چندین منبع تمویل از قبیل پول های برگرفته از دارایی ضبط و مصادره شده توسط دولت "به ارتباط 

و توسط  "، کمک ها، هدایا، مساعدت ها ویا  ارث که  توسط هرکسی در بودیجه شامل شده4جرایم مندرج بخش فرعی 

 نماینده مربوطه با اجازه وزیر دریافت گردیده است. 

.  این بودیجه بمنظور حصول اطمینان از انجام این موارد به مصرف میرسد: )الف( پرداخت غرامت به قربانی ویا به 352

فوت  فامیل قربانی جرم ارتکاب یافته توسط شخصی که در حین تحت محافظت بوده است؛ )ب( جبران خسارت ازجهت

جرمی که توسط یک شخص در دوران تحت محافظت بودن وی ارتکاب یافته است؛ )ج( بازپرداخت هر  ،نمودن قربانی

های )الف( و )ب(  فقرهگونه پول مورد ضرورت جهت رسیدگی به مصارف مربوط به موضوعی که با موضوعات مندرج 

  167ارتباط دارد.

 کشور اسپانیا 

، شبکه دفاتر کمک کننده با قربانیان )دفاتر عرضه کننده خدمات به قربانیان( تشکیل می 35/95. مطابق با قانون شماره 353

، محل 35/95گردد که هدف آن حصول اطمینان از کمک و همکاری جامع با قربانیان می باشد. به اساس قانون شماره 

دارند ویا در دفاتر سارنواالن" قرار داده  ادارات عرضه  خدمات به قربانیان  طوریکه الزم است در "جاهای که محاکم قرار

  168می شوند.

انع انجام این آغاز نمود، چالشهای بوجود آمد که م 1998. زمانیکه دولت مرحله تطبیقی این حکم قانونی را در سال 354

صالحیت  وبکار در زمان الزم و بدون ایجاد دفاتر موازی عرضه کننده خدمات مشابه توسط جوامع خود مختار در چهارچ

ن مختلف می باشد که آنها گردید. در حقیقت، پدیده ایجاد دفاتر ویا عرضه خدمات برای قربانیان توسعه یافته و دارای عناوی

محلی می  ودر نهایت دارای هدف و مسؤلیت های واحد بوده و وابسته به اداره های مختلف چون ملی، منطقوی، والیتی 

مات و تخصیص باشد که این خدمات سبب اطمینان یافتن از هماهنگی مؤثر، تبادل معلوباشند. این پدیده زمانی مؤثر می 

 درست منابع در میان آنها باشد. 

یان می گردد نه . وظایفی که به دفاتر عرضه کننده خدمات برای قربانیان، که امروز شامل عرضه خدمات به تمام قربان355

 د: درج گردیده است، سپرده شده اند قرار ذیل می باشن  35/95تنها محدود به کسانیکه بطور واضح در قانون 

 

 

                                                           
 تعدیل گردید.  2010( که در فبروری 2) 31ماده   166
 مراجعه کنید.(. 4) 31ماده به   167
  را ببینید.۱۶.۱، ماده 35/95قانون   168



 از ارتکاب جرم باره حقوق آنها و تسهیل محافظت از آنها بعداطالع دادن به قربانیان مستقیم ویا غیر مستقیم در

 مجدد آنها؛ شدن جهت جلوگیری از قربانی 

 مه؛ اطالع دادن به قربانیان درباره چگونگی ترتیب شکایت، موقعیت، محتوا و فورمه واحد و پروسه محک 

  کمک با قربانیان که برای اجراآت قضایی درخواست داده اند؛ 

 کمک های مالی قابل استفاده؛ معلومات و روند 

  ارایه معلومات درباره، و دستیابی به منابع اجتماعی جهت رسیدگی به نیازمندیها قربانیان؛ 

 انی حصول اطمینان از دسترسی به تداوی طبی، روانی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناسی برای اشخاصیکه قرب

 برای آنها خطرناک می باشد.  شرایط زندگی خویش گردیده ویا در وضعیتی اند که بالقوه

 داری ها، تقویت هماهنگی بین نهادها )شامل قضات، سارنواالن، نیروهای امنیتی دولت، مناطق خودمختار، شهر

 (؛ حکومتیو خصوصی، موسسات غیر  عامهانجمن های 

  ه وزارت عدلیه ه کمطابق با موافقنام انجمن در آن ها وجود داردشهرهای که دفاترمدافع هماهنگی با انجمن وکالی

تبط و شورای عمومی وکال به هدف کمک های حقوقی مسلکی و همچنان مراقبت های خاص اجتماعی و روانی مر

 . برای قربانیان خشونت خانگی، دارد با قضیه

لی )محکمه متوسط محکمه عالی  دهشت افگنیبا مجموعه از خدمات برای  قربانیان اعمال  بیشتر.   اقدام محافظتی 356

 زمان اجراآت و جبران خسارت مالی جامع می گردد. در ،( به اساس اصل همبستگیدهشت افگنیصالح درباره 

با قانون قبلی درباره جبران خسارت همسان بوده و مستلزم افزایش کمی و کیفی آن می باشد. این  2011/29. قانون 357

عنوان چهارم این قانون شامل  169را معرفی می نماید.قانون کمک های استثنایی برای ضررهای وارده در خارج از کشور 

مجموعه از تدابیری مربوط به "رژیم محافظت اجتماعی" می باشد که هدف آن رسیدگی به انواع نیازمندیهای که در طول 

الش بوجود میایند می باشد. قابل یادآوری است اینکه با عطف بماسبق کردن قانون ت دهشت افگنیزندگی  قربانیان اعمال 

میشود تا از واکنش های مختلف به شرایط و اوضاع مشابه جلوگیری گردد و بدین اساس کاربرد قانون باالی کسانیکه از 

است که در صورت ضرورت قربانیان جبران  یقرار گرفته اند به این معن دهشت افگنیبدین سو مورد حمله  1960سال 

 مطابقت داشته باشد.  2011رج قانون خسارت بیشتر دریافت خواهند کرد تا با احکام مند

ر و دراز ، سفری دودهشت افگنی. به اساس قانون فعلی درباره جبران خسارت قربانیان اعمال جنایی دارای ماهیت 358

عمال جنایی الزم است تا درباره جبران خسارت مناسب برای ضررهای اخالقی، روانی، فزیکی و مادی بعداز وقوع چنین ا

حاسبه را عینی مواهند شد  تحقیق صورت گیرد. این قانون، بدلیل عیار شدن تدریجی مبانی محاسبه که اوال متحمل شده و خ

طرزالعمل را  می سازد و ثانیا شرایط و حاالت بوجود آمده را ارزیابی می نماید و در نهایت تشریفات اداری مربوط به

ل و آسیب رضه گسترده انواع مساعدت در قضایای شامل قتکاهش میدهد، دارای ِویژگی بهبود رو به افزایش در عرصه ع

 جسمی و در نهایت قضایای وارد شدن خسارت به دارایی می باشد.  

 

 

 

                                                           
شناخت شخصی منحیث قربانی، اصل   169 شوند. ادغام نمودن اصل شهروندی مستلزم کمک و بودن با اصل شهروندی توحید می  منطقویبرای 

چند که حمالت علیه منافع اسپانیا هم هرچند کمتر، به شهروندان اسپانیایی که در نتیجه حمالت تروریستی در خارج از کشور، هرجبران خسارت، 
 شده اند، می باشد.نباشد ویا توسط گروه که در اسپانیا فعالیت ندارند ارتکاب یافته باشد، متحمل ضرر و خسارت 



. امروزه قانون مراقبت انفرادی جامع را پیشنهاد می نماید که متمرکز بر کمک های مربوط به تعلیم و تربیه و مشوره 359

روانی می باشد. احترام به فداکاری قربانیان، بدلیل نفس ضرر و ماهیت حادثه، سبب می گردد تا دولت مسؤلیت مدنی 

اطمینان حاصل نماید که خسارت آنها بطور درست و بدون اتکا بر محکومیت پرداخت خسارت به قربانیان را متقبل گردد تا 

مجرم ویا ناتوانی محکوم ویا تنفید اجراآت جزایی پرداخت گردیده است. با این حال، هنوزهم باید مسیر طوالنی را پیمود تا 

می باشند که آیا از حقوق آنها دفاع  مطمئن شویم که اجراآت جزایی در هر قضیه برای قربانیانی که بالوقفه منتظر این خبر

می گردد یا خیر، و اینکه خواست و نگرانی قربانی جهت اشتراک در روند اجراآت منحیث شاهد مدنظر گرفته میشود یا 

 می باشد. نه خیر، یک مفهوم غیر قابل درک 

ارت داخله که تجربه زیاد در وز دهشت افگنی.  دفتر سارنوالی بدین منظور با ریاست عمومی حمایت از قربانیان 360

بخش رسیدگی به نیازمندیهای قربانیان دارد و با هیئت وکالی دولت که با دعاوی مدنی سرو کار داشته و نمایندگی از دولت 

ارتباط  دهشت افگنیهمکاری جهت محافظت، مراقبت و حمایت قربانیان جرایم وکول می نماید جهت تهیه و ترتیب پروت

کل بیانگر اینست که همکاری در دستیابی به اهداف این سه نهاد یک گام تازه در جهت بهبود رو به وروتگرفته است. این پ

 افزایش پالیسی عمومی برای کسانیکه متحمل یک چنین خسارت و ضرر شدید گردیده اند بشمار میرود. 

ایجاد گردیده است که اجراآت جدید بطور  دهشت افگنی.  عالوه براین، دیتابیسی برای قضایای داخلی مربوط به اعمال 361

منظم در آن درج می گردد. بدین جهت، یک بخش ویا دفتر در اداره سارنوالی  ایجاد گردیده است که با پرسنل و منابع مالی 

وقایع مجهز می باشد و به مجرد شناسایی  دهشت افگنیجهت تأمین ارتباط  و تماس با قربانیان مستقیم ویا غیر مستقیم اعمال 

 با اداره عدلی تماس گرفته و از آنها حمایت حقوقی می نماید.  دهشت افگنیجرمی 

 لند اکشور ه

 . بمنظور توجه به جایگاه کلی قربانیان و بهبود بخشیدن آن، نکات ذیل قابل یادآوری می باشند: 362

  ردید.ایجاد گ 1975برنامه ای جهت جبران خسارت قربانیان از طریق  دولت در اول سال 

 ، برای قربانیان منابع محدود از طریق مساعدت حقوقی بشکل سوبسایدی  1994مطابق با قانون مساعدت حقوقی

 دولتی عرضه می گردد. )به قیمت کم(

 ( بوجود آمده 1992/1995تعدیالت متعددی در قانون اجراآت جزایی مخصوصا به اساس قانون قربانیان تیروی )

مدنی در کنار محاکمه جزایی ویا از طریق حکم  دعوین میتوانند از طریق اقامه است که مطابق با آن قربانیا

 محکمه به جبران خسارت که بنام طرزالعمل انسجام یاد میگردد درخواست جبران خسارت نمایند. 

  یک نهاد دولتی وجود دارد که معلومات درباره جبران خسارت و طرزالعمل حقوقی/ بیمه های حقوقی، کمک های

ری، روانی و همچنان حمایت اجتماعی برای قربانیان بشمول قربانیان جرایم فراهم می نماید. عالوه براین، این ادا

 نهاد منحیث وکیل مدافع قربانیان در رسانه عمل نموده و جهت تقویت جایگاه قربانیان تحقیق و تبلیغ می نماید. 

 

 

 

 

 

 



 کشور ترکیه

لیه عو مبارزه  دهشت افگنیقانون جبران خسارت ضررهای وارده بخاطر اعمال  2004جوالی  1. کشور ترکیه در 363

دف ازین قانون هسرو کار دارد.  دهشت افگنیرا تصویب نمود که مستقیما به مسایل مربوط به قربانیان اعمال  دهشت افگنی

یتهای ویا فعال دهشت افگنیارده بر اشخاص از ناحیه اعمال فراهم کردن اصول و طرزالعمل جبران خسارت ضررهای و

ذیل پرداخت می  می باشد. مطابق با این قانون، ضرر و خسارت موارد دهشت افگنیانجام شده بخاطر مبارزه با علیه اعمال 

 گردد: 

  ضررهای وارده بخاطر مرگ ویا جراحت؛ 

  ضررهای وارده به دارایی منقول و غیر منقول؛ 

  ضررهای زراعتی؛ و 

 ها بخاطر ضررهای ناشی از ناتوانی شهروندان در دستیابی به سرمایه و دارایی های خویش بعداز نقل مکان آن

 . دهشت افگنیاعمال 

کمیسیون جبران خسارت که مسؤل تشخیص و جبران خسارت در موارد ضروری می باشد تشکیل  51. در مجموع 364

الی  2004 درصد درخواست ها که  از جوالی 75ای خویش را تکمیل و انجام داده است. کمیسیون کاره 43گردیده اند و 

 خسارت شده اند.  فیصد درخواست های نهایی شده جبران 60به این کمیسون ها ارایه شده اند نهایی شده اند و  2010نوامبر 

 تانیا( یبریا متحده  پا د شاهیکشور پادشهی انگلستان )

ی باشند. مکه در انگلستان رخ داده اند مستحق تداوی طبی رایگان و خدمات کمکی  دهشت افگنی. قربانیان حمالت 365

کمه ادعای جبران خسارت بعداز محکومیت مجرم توسط محکمه جزایی صورت می گیرد. هرگاه محکمه الزم بداند، مح

د محدود داد. با این وجود، مبلغی که پرداخت می گردبعداز صدور حکم محکومیت درباره جبران خسارت دستور خواهد 

وانی را بقدر کافی ربوده و بطور کلی پروسه نمیتواند  ضررها، از دست دادن زندگی، عواید و توقعات آینده ویا انواع آسیب 

 تکافو نماید. 

ب عدلی صورت گرفته است درخواست نماید که آیا تعقی 170. قربانیان میتوانند از"اداره جبران خسارت های جزایی"366

یاخیر. جبران خسارت به اساس تعرفه انجام شده و مبلغ آن زیاد نیست. این برنامه باالی تمام قربانیان اعمال جنایی که منجر 

نمی باشد. شخص مدعی گاهی واجد  دهشت افگنید تطبیق می گردد و مخصوص تنها قربانیان اعمال نبه ضرر می گرد

خویش می گردد. این مسئله زمانی مهم می باشد که جبران خسارت  دعویقوقی جهت پیشبرد شرایط دریافت مساعدت ح

اکثرا متکی بر شواهد و اسناد مخصوصا شواهد و اسناد طبی می باشد. مبلغ که برای خسارت پرداخت می گردد یک مبلغ 

 و بدون کدام حکمی درباره عاید منظم آن می باشد.  یکجایی

و رویدادهای  اعمالایجاد گردیده و  171رنامه جبران خسارت قربانیان فرامرزی و خارج از کشور". در حال حاضر، "ب367

ویا بعدازان واقع شده اند را تحت پوشش قرار میدهد. قربانی جهت قابلیت یافتن برای  2010جنوری  18را که بتاریخ 

در  دهشت افگنیدت باشد که در نتیجه عمل دریافت این جبران خسارت باید شهروند برتانیا ویا منحیث یک ساکن دیر م

خارج از کشور قربانی عمل قتل ویا ضرر گردیده است. مبلغی که وی منحیث جبران خسارت ادعا می نماید باید توسط 

 دولت تعیین گردد.  وزیر

 

                                                           
 مراجعه نمائید  www.cica.gov.uk.به   170
 www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/17/contents.: 2010قانون جرایم و امنیت از  171

http://www.cica.gov.uk/
http://www.cica.gov.uk/


. راه دیگر جهت ادعای جبران خسارت شکایت علیه مرتکب در محکمه مدنی بخاطر جبران ضررهای وارده می باشد. 368

این پروسه طوالنی بوده و بطور عموم باید در ظرف سه سال از مطرح شدن ادعا درباره حادثه آغاز گردد. معیار الزم 

می باشد.  با این کمترز آنچه که در محاکم جزایی ضرورت است برای اثبات "بالنس احتماالت" می باشد که این بالنس ا

یی غیرکافی داشته باشد، این اقدام سودمند نخواهد بود. در صورتیکه چندین تن در نتیجه عین اوجود، هرگاه مرتکب جرم دار

مصرف کمتر خواهد رفتار مجرمانه آسیب دیده باشند، "اقدام گروهی" درین صورت میتواند موفق بوده و دارای هزینه و 

 بود. 

 ایاالت متحده امریکا 

واجد شرایط جبران  امریکادر ایاالت متحده  دهشت افگنی. قربانیان جرایم خشونت آمیز بشمول قربانیان اعمال 369

 خسارت و ضررهای واقعی ناشی از جرم می باشد. هر کشور دارای برنامه جبران خسارت جرایمی که در کشور اتفاق می

د. نباشد. معموال این برنامه ها از طریق جریمه ها و فیس های که مجرمین محکوم پرداخت می نمایند تمویل می گردافتد می 

عدلی برای قربانیان  بخشبودیجه قربانیان جرایم که توسط دفتر  بهجمع آوری می گردد  فدرالجریمه های که در قضایای 

جرایم مدیریت می گردد سپرده می شوند و از طریق کمک ها برای دولت ها داده می شود. بطور معمول، تمام قربانیان 

بدون در نظرداشت ملیت آنها میتوانند جبران خسارت جرایمی که در آن کشور رخ داده اند را دریافت نمایند. مصارف 

د اما معموال شامل مصارف طبی، مشوره صحت روانی، مصارف نور ها متفاوت می باشبرنامه های جبران خسارت در کش

کمک می باشد. مبلغ پولی کمکی که یک قربانی میتواند دریافت نماید در اکثر  یاو دستمزد از دست رفته و تکفین و تدفین

رد که سایر منابع مالی از کشورها محدود و مشخص می باشد. معموال، جبران خسارت ازین طریق زمانی صورت می گی

قبیل بیمه خصوصی و پرداخت غرامت از طرف مجرم نتوانند ضرر وارده را تالفی نماید. اکثر برنامه های جبران خسارت 

نمتیوانند بعضی مصارف از قبیل سرقت و از دست رفتن دارایی را کامال تحت پوشش قرار دهند. برنامه های دولتی معموال 

 واقع گردد.  کشورا تحت پوشش قرار میدهند که در خود آن ر دهشت افگنیجرایم 

. بعضی از کشورها تنها خسارت شهروندان خودش را که در یک کشور قربانی میشوند پرداخت می نمایند اما 370

در سال های اخیر یک برنامه جبران خسارت برای  امریکانمی کنند. کانگریس ایاالت متحده  راکشورهای دیگر این کار

در کشورهای خارجی می شوند  دهشت افگنیروندان ایاالت متحده و کارمندان دولت ایاالت متحده که قربانی اعمال شه

(" یاد می گردد و ITVERP) دهشت افگنیایجاد کرد. این برنامه بنام "برنامه بین المللی بازپرداخت مصارف قربانیان 

 دهشت افگنی. برنامه بین المللی باز پرداخت مصارف قربانیان ودیشعدلی برای قربانیان جرایم مدیریت م بخشتوسط دفتر 

(ITVERP منحیث برنامه بازپرداخت کننده مصارف قربانیان حمالت )بدین  1983در کشورهای خارج از  دهشت افگنی

، و وتدفینتکفین سو فعالیت می نماید. قربانیان میتوانند در مقابل مصارف واقعی برای مراقبت های طبی، مشورت گیری، 

سایر مصارف متفرقه بازپرداخت دریافت نمایند. حد اکثر مبلغی که یک قربانی میتواند به اساس این برنامه دریافت نماید 

دالر امریکایی می باشد. شهروندان کشورهای خارجی )بجز کارمندان دولت ایاالت متحده امریکا( هرچند هم که  150,000

قربانی عین حمالت شده باشند نمی توانند مشمول این برنامه  اشحده امریکا و کارمندان آنها همانند شهروندان ایاالت مت

 باشند.  

رچند که همیتوانند غرامت خویش را از طریق تعقیب جزایی از مجرم بدست آورند،  دهشت افگنی. قربانیان اعمال 371

می باشند. مطابق  با قانون حقوق قربانیان جرایم،  رگملکیت های دیاکثر مجرمین در صورت گرفتاری فاقد سرمایه مالی و 

18 U.S.C. § 3771(a)(6), قربانی جرم مطابق با آنچه که در قانون تصریح یافته است مستحق پرداخت غرامت کامل و ،

(، الزم است که پرداخت غرامت در MVRA) 1996بموقع می باشد. به اساس قانون پرداخت الزامی غرامت قربانیان 

و حاالت مختلف انجام شود.سایر قوانین موضوعه نیز حکم به اجرای پرداخت غرامت منحیث بخشی از محکومیت  شرایط

 دهشت افگنیتحت تعقیب بشمول جرایم  فدرالاکثر جرایم  ،,U.S.C. § 3771(a)(6) 18جزایی می نمایند.  مطابق با 

 مستلزم پرداخت غرامت بطور کامل آن می باشد. 



خارجی و علیه  دهشت افگنیمیتوانند برای ضررهای پولی علیه سازمان ه  دهشت افگنی. همچنان، قربانیان اعمال 372

ایاالت متحده امریکا شکایت مدنی درج نمایند. زمانیکه قربانیان جرایم  فدرالدر محکمه  دهشت افگنیدولت های حامی 

در  دهشت افگنینماید، این کشور باید در لیست کشورهای حامی  مطابق با این حکم علیه کشوری شکایت می دهشت افگنی

 درخواست خساره کردن ازکه افراد را از  مصونیت های مستقلوزارت خارجه امریکا ثبت شده باشد. این قانون از قوانین 

بانیان طبق این مستثنی می باشد. در اکثر موارد، وقتی قر ،می نماید ممانعتدولت های خارجی در محکمه ایاالت متحده 

ویا یک کشور شکایت می نمایند، طرف مقابل در قضیه حضور نداشته و محکمه حکم  دهشت افگنقانون علیه یک سازمان 

های غیابی بسیار مشکل بوده و قربانیان اکثرا قادر نمی باشند تا  فیصلهغیابی صادر می کند. جمع آوری پول برای این گونه 

 . بدست بیاورند مبلغ مورد درخواست محکمه را

  



  



  دهشت افگنی. بهبود بخشیدن واکنش عدلی و قضایی جهت حمایت از  قربانیان اعمال 4

 

 لی کافزون بر حمایت از قربانیان جرایم بطور  دهشت افگنیالف. جنبه های اساسی حمایت از  قربانیان اعمال 

و قربانیان جرایم بطور کلی موضوعی است که بطور مفصل ضرورت به  دهشت افگنی. تفاوت بین  قربانیان اعمال 373

بحث دارد. معیارها و نورمهای بین المللی فعلی و همچنان اکثر اقدامات منطقوی بین انواع قربانیان فرق نمی گذارند. واکنش 

قضایی جهت حمایت از  ، به عین منوال، اکثرا از اجراآتدهشت افگنی اعمالعدلی و قضایی جهت حمایت از قربانیان 

قربانیان سایر جرایم شدیده متفاوت نمی باشد. اجراآت قضایی در هردو حالت مبتنی بر نیازمندی شدید و آسیب پذیری 

قربانیان از هر قضیه بطور انفرادی می باشد. این شیوه در بخشهای قبلی مربوط به محافظت از قربانیان و جبران خسارت 

  172قرار گرفته است. آنها بطور وسیع مورد بحث

ر روی دست گرفته . بهرصورت، چندین کشور بعداز ایجاد پالیسی برای قربانیان جرایم ترجیح داده اند تا اقدامات بیشت374

، قاچاق یدهشت افگنو پالیسی های مخصوصی را جهت رسیدگی به نیازمندیهای گروه های مشخص از قبیل قربانیان جرایم 

حق اند تا کمک مست دهشت افگنیانسان ویا خشونت جنسی انکشاف دهند. بسیاری به این باور اند که قربانیان جرایم اعمال 

ند را ابا خصوصیات مشخص متناسب و الزم  دهشت افگنیهای که بطور خاص جهت رسیدگی به نیازمندیهای ناشی اعمال 

مکررا بوقوع  در آنها دهشت افگنیوصیه شده بطور خاص در دولت های که اعمال دریافت نمایند. این چنین میکانیزم های ت

و  1960ی را در سالها دهشت افگنیمی پیوندد حیاتی می باشد.   بطور مثال، بسیاری از کشورهای اروپایی که اعمال 

یان این گونه اعمال عین با قربانتجربه کرده اند، در نتیجه، اقدام به انکشاف قانون ملی حاوی احکامی مربوط رفتار م 1970

 می باشد. 

اید بر مبنای ضرورت بکه متفاوت با رفتار با قربانیان سایر جرایم باشد  دهشت افگنی. هرگونه رفتار با قربانیان اعمال 375

عمال اکثرا دارای خصوصیات مشخص می باشند. اکثر اعمالی که منحیث ا دهشت افگنیهای مشخص صورت گیرد. اعمال 

استثنایی  بشمار میروند سبب خسارت و ویرانی های زیاد انسانی و مادی می گردد که مستلزم سطح آمادگی دهشت افگنی

وح شده ویا به جهت واکنش و اجراآت سریع و مؤثر می باشد. این اعمال نه تنها بر قربانیان مستقیم که بطور فزیکی مجر

ابستگان و دوستان و وارای تأثیرات دایمی بر قربانیان غیر مستقیم از قبیل قتل رسیدن اند اثر گذار می باشد بلکه همچنان د

 همچنان قربانیان نیابتی که شامل بیشتر مردم در جامعه می گردد نیز می باشد. 

 ی باشد. . بمنظور رسیدگی به نیازمندیهای وسیع و بالقوه متعدد قربانیان، نیاز  به منابع مهم و هماهنگی م376
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بانیان اعمال متحمل شفففده اند را شفففناسفففایی نمایند. عالوه براین، این نکته ثابت شفففده اسفففت که آسفففیب های که قر نیگدهشفففت افقربانیان اعمال که را 

ربانیان قتن  313شففد. مطالعه اول درباره متحمل شففده اند با شففهروندان قربانی جنگ همسففان می باشففند و شففاید وضففعیت آنها بدتر با دهشففت افگنی

صفففورت گرفته اند صفففورت گرفت که موجب بروز تغییرات گردیده و مقررات مربوط به جبران خسفففارت قربانیان  1986و  1982حمالت که بین 

ارت ته" تبدیل به "خسفففیک حالت جدید خسفففارت را نشفففان داد، "نشفففانه های دلخراش ویرانی های گذشففف ت، وجه ضفففمانآحمالت را بهبود بخشفففید. بن
. مطالعه فیصد میزانی است که در شرایط نامساعد فزیکی و روانی فراهم می گردد 40" گردید. این مقدار نمایندگی ازدهشت افگنیمشخص اعمال 

آن بر  تاثیرات جهت ارزیابی اختالل های فزیکی، احسفففاسفففی، و کاربردی و روانی و 1995/1996تن از قربانیان امواج بمگذاری  251دوم باالی 

 کیفیت زندگی این قربانیان صورت گرفت.  



هادهای حمایتی مورد نظر مجهز به پرسنل و بودیجه کافی جهت رسیدگی به قربانی شدن گروهی توصیه می گردد. ایجاد ن

همچنان، قابل ذکر است که نهادهای کمکی تحت حمایت دولت برای تمام قضایای جرمی که منجر به تخریب و ویرانی وسیع 

دهی و خدمات کمکی توسط انجمن های حمایت کننده از می گردد مفید می باشند. به عین صورت، حمایت جمعی، مشوره 

دارای اثرات مفید بر مدیریت عدلی و در نتیجه بر  دهشت افگنی یهقربانیان  در زمینه اجراآت جزایی مربوط  به قض

  173قربانیان می باشد.

اید منحیث عنصر ای جامعه ببر بازماندگان، اعضای فامیل قربانیان و بالقوه بر اعض دهشت افگنی.   اثر روانی اعمال 377

ریع و ساساسی جهت حمایت مؤثر از قربانیان در اجراآت جزایی مدنظر گرفته شود. واکنش دولت باید شامل رسیدگی 

ه هدف اطمینان مناسب، هماهنگ با شرایط غیرعادی بوده و بحیث بخشی از پالیسی رفاه اجتماعی باشد. تدابیر مهم دیگر ب

، حقوقی و باید، در موارد ضرورت، شامل ارایه خدمات جامع طبی دهشت افگنیربانیان اعمال یافتن از تالفی خسارت ق

صؤنیت و ماجتماعی )جهت رسیدگی به نیازمندیهای عاجل، میان مدت و درازمدت(، حمایت مادی )از قبیل تهیه مسکن(، 

شناسایی  رزیابی از نگاه اقتصادی،پالنهای امنیتی )شامل نقل محل زندگی قربانیان(، جبران خسارت ضررهای قابل ا

 ضررهای فزیکی و روحی وارده بر قربانی و حمایت نهادی و در نهایت همبستگی باشد. 

از نگاه  دهشت افگنی. استفاده از رسانه ها یکی دیگر از موارد انکشاف و توسعه می باشد. اکثرا تعداد قربانیان اعمال 378

 دهشت افگنیمیشود و در عوض توجه رسانه ها بطور گسترده بر مرتکبین اعمال وی در رسانه ها کمتر جلوه داده یاحصا

بر  اعمالاین گونه رفتار تبعیض آمیز منتج به تحقیر شخصیت قربانیان و متعاقبا نادیده گرفتن اثر  متمرکز می گردد.

درباره مالحظات روحی و اخالقی  در نتیجه، الزم است تا خبرنگاران و ژورنالستان 174قربانیان و فامیل های آنها می گردد.

و اهمیت متوازن ساختن رفتار حساس رسانه ها با درنظرداشت آزادی  دهشت افگنیمربوط به تحت پوشش قراردادن اعمال 

نباید  دهشت افگنیبیان و ارایه معلومات آموزش داده شوند. نقش رسانه ها در شکل دادن نظریه و برداشت عمومی درباره 

داده شود. رسانه ها میتوانند منحیث ابزار برای غیرمشروع جلوه دادن و منزوی ساختن تروریستان و اعاده کم اهمیت جلوه 

 اطمینان مجدد به مردم بکار برده شوند. 

  

 دهشت افگنیب. اهمیت توسعه قوانین ملی به ارتباط حمایت از قربانیان اعمال 

گران کننده بین از حالت ابتدایی آن منحیث یک پدیده فراتر رفته و به یک جرم بشدت ن دهشت افگنی. در دو دهۀ اخیر 379

نها را بیشتر المللی تبدیل گردیده است. مالحظات فرامرزی میتواند کار دشوار تطبیق حقوق قربانیان و اعضای فامیل آ

ری سیستم های فراملی مکررا مستلزم همکاهمانند یک جرم  دهشت افگنیسازد. تحقیقات و تعقیب عدلی مؤثراعمال بپیچیده 

رفته میشود گکه اکثرا نادیده  قضایی ملی و نهادهای مجری قانون در کشورهای مختلف می باشد. اضافه براین، یک جنبه

 مربوط به دهشت افگنیاینست که تعداد رو به افزایش قربانیان اعمال 

 

 

                                                           
و محافظت  اسففپانیا در باره شففناخت 29/2011قانون  64قابل یادآوری اسففت اینکه شففناخت نقش مربوطه انجمن قربانیان، بطور مثال، در ماده   173

 قربانیان اعمال تروریستی صراحت یافته است. 
در حالیکه رفتار با قربانیان در رسانه ها بسیار مهم است، این  ( مراجعه شود.2009)سازمان ملل متحد،  دهشت افگنیبه حمایت از قربانیان    174

متمرکز بوده و بدین  دهشفففت افگنیموضفففوع خارج از موضفففوع بحث این نشفففریه می باشفففد که بر واکنش عدلی و قضفففایی جهت حمایت از قربانیان 
 . جهت بطور مفصل درباره آن بحث صورت نمی گیرد



ورت، صجرایم صورت میگیرد ارتباط محدود دارند. به عین  شهروندان خارجی می باشند که با سرزمین های که درآن

 وند. شاعضای فامیل های که مستحق خدمات حمایت از قربانیان می باشند بطور مکرر در کشورهای مختلف جابجا می 

ایت از ، بسیار مهم است که، جهت تسهیل کارکرد میکانیزم های حمدهشت افگنی.  بدلیل اثرات فرامرزی اعمال 380

ملی ایجاد بانیان بطور فرامرزی از قبیل میکانیزم های مربوط به جبران خسارت، شبکه های دارای صالحیت های فراقر

یگر تطبیق گردد. مالحظات منصفانه نیز ایجاب می نماید که دولت ها از عناصر مختلف جبران خسارت که در کشورهای د

التی متمرکز نمایند بشمول جبران خسارت را بیشتر باالی شرایط و حا می گردد آگاه باشند تا پالیسی ها و برنامه های داخلی

 که مشمول برنامه های موجود برای قربانیان نمی باشند. 

. به اساس عین دلیل فوق الذکر، ایجاد یک سلسله پایگاه ها جهت استفاده از صالحیت درباره جرایم مربوط به اعمال 381

ی مؤثرتر و سریعتر در موضوعات جزایی را فراهم می نماید.  با توجه به حقوق زمینه همکاری بین الملل دهشت افگنی

جهت اشتراک در اجراآت جزایی و دریافت جبران خسارت، کمک و همکاری متقابل حقوقی  دهشت افگنیقربانیان اعمال 

از آنجائیکه همکاری قضایی اکثرا مستلزم اتخاذ تدابیر کوبنده و قهرآمیز توسط دولت  175دارای بیشترین اهمیت می باشد.

 مورد نظر می باشد، رعایت اصل مجرمیت مضاعف اکثرا الزم می باشد. 

یث مبنای ،  به اصل شخصیت غیرفعال منحصالحیت قانون بودن منطقوی. بسیاری از دولت ها عالوه بر اصل قانونی 382

ن آنها در خارج از وسل می شوند تا آنها را قادر به تحقیق و تعقیب عدلی جرایم ارتکاب یافته علیه شهرونداقضایی خویش مت

کاب یافته علیه کشور بسازد. عالوه براین، اصل محافظتی ارگان های قضایی یک دولت را قادر میسازد تا باالی جرایم ارت

ندان کشوری که ز محدود ساختن حقوق قربانیان بخاطریکه آنها شهرومنافع ملی مشخص صالحیت پیدا نماید. دولت ها باید ا

 .نمایددر آن اجراآت قضایی صورت می گیرد نمی باشند جلوگیری 

.  موانعی را که بر سر راه قربانیان و فامیل های آنها جهت پیگیری اجراآت که در خارج از کشور وجود دارند به 383

تکنالوژی بین مقامات ادارای کشورهای مختلف میتواند بطور گسترده در نزدیک  استفاده از ،آسانی میتوان تصور کرد

ویدیویی ویا یا رابطه کردن قربانیان، درصورتیکه بخواهند، به اجراآت جزایی کمک نماید )بطور نمونه، از طریق لینک 

می نمایند به قربانیان ساکن . دولت ها ضرورت دارند تا حمایت های که از قربانیان داخلی کمک کند صوتی و انترنت(

کشورهای خارجی ویا قربانیان ساکن سرزمین های اصلی که در خارج از کشور قربانی جرم شده اند نیز توسعه پیدا 

نشان دهنده برخی از چالشهای فرامرزی می باشد.  2004تجربه قربانیان خارجی از بمگذاری در اندونزیا در سال  176نماید.

هارچوب کاری کشور اندونیزیا به ارتباط رفتار با قربانیان و شهود کدام مانعی برای قربانیان خارجی در حالیکه مطابق با چ

جهت درخواست پرداخت غرامت وجود ندارد، یکی از مشکالتی که قربانی خارجی بدنبال تداوی طبی در کشور ثالث می 

اوی احکامی مربوط به تحت پوشش قرار دادن این باشد اینست که نه قانون کشور اندونیزیا و نه قانون کشور قربانی ح

 موارد می باشد. 

غیر  و. اکثر کشورهای که دارای چهارچوب مشخص کمک برای قربانیان و شهود می باشند تفاوتی بین شهروندان 384

 شهروندان قایل نمی باشند. با این وجود،

 

 

                                                           
بطور نمونه، همکاری مشففترک حقوقی مؤثر و سففریح و همکاری بین المللی برای اهداف مصففادره ابزار و راه های مرتبط به جبران خسففارت   175

 می باشد. 
یایی ( جبران خسارت برای شهروندان برتان2002)عطف به سال  2010درباره برتانیا و برنامه قانونی سال  2.4.2، به بخش ببینید بطور مثال 176

 در خارج شده اند را اجازه میدهد.  دهشت افگنانرا که متحمل ضرر حمالت 



جمع آوری ت معلوما دهشت افگنیبسیار حایز اهمیت می باشد که از  مسؤلین ارتباط ملی جهت حمایت از قربانیان اعمال 

، باتوجه امرین اگردد و این معلومات بی درنگ در دسترس قربانیان و فامیل های آنها و اداره خدمات خارجی قرار گیرند. 

و کانادا(، یک  مختلف وجود داشته باشد )بطور نمونه، ایالت های استرالیا به اینکه در داخل یک کشور ممکن است مقررات

 می باشد.  دهشت افگنیعنصر ساده اما بسیار مهم جهت تسهیل اجراآت قضایی سریع  در مقابل اعمال 

ی به شورای اتحادیه اروپا که جهت دستیاب 2004اپریل  29مورخ  EC/2004/80به سطح منطقوی میتوان به رهنمود 

 جبران خسارت در مواردی مربوط به خارج از کشور کار می نماید مراجعه کرد. 

 دهشت افگنیج. تدابیر جهت بهبود بخشیدن سیستم عدلی و قضایی درباره قربانیان جرایم 

کارکنان بخش حمایت از قربانیان و همچنان بحیث منبع پیشنهادات  . هدف ازین نشریه استفاد از آن بعنوان مرجع برای385

برای کشورهای عضو که در صدد بهبود سیستم عدلی و قضایی خویش جهت رسیدگی به موضوعات پیچیده مربوط به 

عدلی و می باشد. اهداف بخشهای قبلی را اساسا شریک ساختن نورمها و عملکردهای  دهشت افگنیرفتار با قربانیان اعمال 

قضایی ملی مربوط به حمایت از قربانیان )شامل به رسمیت شناسی آنها حین اجراآت جزایی، دستیابی به عدالت، محافظت 

در زمان اجراآت جزایی و جبران خسارت کامل( منحیث ابزار کشورهای حمایت کننده که خواهان بازبینی آمادگی و 

اما درین بخش مطالب و تدابیر بیشتری که  177ی می باشند تشکیل میداد.ترتیبات خویش از نگاه معیاری و هم به سطح عمل

 بخود جلب می نماید ارایه می گردد. را مورد تاکید متخصصین همکار بوده و همچنان توجه پالیسی سازان و کارکنان 

ن حقوق مرتکبین به تضمیی مربوط ن، باید اطمینان حاصل نمود که حقوق انسادهشت افگنی. حین اتخاذ تدابیر مبارزه با 386

ر در قسمت متهم و همچنان حقوق قربانیان مدنظر گرفته میشوند. این مسئله واضح است که قانون بین المللی حقوق بش

ی باشد مشخص کردن حقوق متهم به ارتباط طرزالعمل و اجراآت که رعایت آنها در اجراآت محاکمه عادالنه ضروری م

همیت حقوق رسمی و ا متاسفانه، رهنمودهای الزام آور بین المللی مربوط به حقوق بشر بر ادارای کدام ابهام نمی باشد. ام

ت جزایی تاحدودی اصولی قربانیان در زمینه اجراآت جزایی توجه نمی کنند. با این حال، تاکید بر نقش قربانیان در اجراآ

 ش می باشد. یازیاد و به میزان مختلف در سطح بین المللی، منطقوی و ملی در حال افز

های عضو در . به ارتباط حقوق متهم برخالف سایر حقوق مدنی و سیاسی، "کدام تعهدات به ارتباط ملزم ساختن کشور387

طمینان ازین جلوگیری آنها از انجام یک کار هدایت داده نشده است بلکه در عوض آنها را ملزم میسازد تا جهت حصول ا

لی حقوق مدنی و ( کنوانسیون بین المل1) 14. حق دسترسی مساویانه به محکمه در ماده تعهدات تدابیر مثبت اتخاذ نمایند

حاکم را مسیاسی کشورهای عضو را مکلف میسازد تا محاکم مستقل و بیطرف ایجاد نموده و ساختار نهادی و مالی این 

 قوقیحزایی بوده و حد اقل تدویر محاکمه عادالنه درباره هرنوع موضوع مدنی و ج بهطوری تنظیم نماید که قادر

 

 

 

 

 

                                                           
اره تحقیق به کشففورهای عضففو درباره همکاری قربانیان جرایم، آنها را درب 8( 2006بطور نمونه، کمیته وزیران شففورای اروپا در توصففیه آر)  177

 و عملی( و تامین کمک های عاجل به قربانیان تشویق نمود. مقایسوی، بطور مثال، مؤثریت تدابیر محافظوی فعلی )طرزالعملی 



را در مورد تمام افراد متهم تطبیق نماید. " ایجاد ساختار جامع برای  178( صراحت یافته7( الی )2) 14را که در ماده 

حمایت کامل از قربانیان و قرار دادن آن در دسترس قربانیان نیز مسلتزم اقدام مثبت و تالشهای زیاد می باشد و این اکثرا 

ست که سبب می گردد تا بخاطر موضوعات مالی آن دولت ها  از اولویت دادن شمولیت سیستم جامع حمایت از چیزی ا

 قربانیان در پالیسی های دولتی منصرف گردد. 

وانب عدلی و ج. بمنظور بهبود تالشهای موجود و افزایش انسجام واکنش نهادی، به راه انداختن ارزیابی مفصل تمام 388

برای قربانیان  کتاب رهنمای عدالتم های ملی به ارتباط حمایت از قربانیان بسیار حایز اهمیت می باشد. قضایی در سیست

ط ایاالت متحده که توس جهت استفاده و تطبیق اعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرایم و سوء استفاده از صالحیت

ان به سطح ل مربوط به ایجاد برنامه های همکاری با قربانیتهیه گردیده است شامل یک فصل مفص 1999در سال  امریکا

 ملی می باشد. 

و قضایی به  . طوریکه در کتاب رهنمای اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درباره واکنش عدلی389

تم های عدلی و مشاهده گردید، "مامورین عدلی و  قضایی و پالیسی سازان میتوانند جهت اطمینان ازینکه سیس دهشت افگنی

 کمک نماید:  قضایی به نیازمندیهای قربانیان رسیدگی نموده و به حقوق آنها از طریق انجام موارد ذیل احترام دارند

  و ارزیابی  فگنیدهشت اویا تدابیر مبارزه با  دهشت افگنیارزیابی نیازمندیهای قربانیان مخصوصا قربانیان اعمال

 چگونگی رسیدگی به این نیازمندیها؛

  وجود برای مارزیابی قابل دسترسی بودن منابع موجود جهت رسیدگی به نیازمندیهای قربانیان و ظرفیت نهادهای

 محافظت درست و همکاری با قربانیان جرایم؛

  وء استفاده از سبازبینی پالیسی ها، طرزالعملها و قوانین ملی موجود جهت رسیدگی به قربانیان جرایم، قربانیان

 صالحیت و نقض حقوق بشر؛ 

 گونگی بازبینی چگونگی تأثیر گذاری عملکردهای موجود بر قربانیان در هر جنبه سیستم عدلی و قضایی و چ

 بهبود بخشیدن این عملکردها؛

  و بهبود بخشیدن دستیابی الزم قربانیان به عدالت و جبران خسارت و شرایط این دسترسی؛ ارزیابی 

  ه عدالت؛بارزیابی و بهبود بخشیدن دستیابی الزم قربانیان به مشاورین حقوقی جهت جبران خسارت و دستیابی 

  و  حقوق بشری قضنارزیابی اشکال مختلف جبران خسارت، در صورت موجودیت، قربانیان جرایم و قربانیان

علی طوریکه فاینکه آیا آنها به حقوق خویش دسترسی دارند یا خیر و بهبود بخشیدن میکانیزم های جبران خسارت 

 الزم است؛

 آنها موجود  ارزیابی چگونگی رفتار با قربانیان سوء استفاده از صالحیت و اینکه چه منابعی جهت جبران خسارت

 می باشد؛ 

 انیان وب های حقوقی ملی بشمول اینکه این چهارچوب ها مشخصا چگونه به حقوق قرببازبینی و تقویت چهارچ

 سوء استفاده از صالحیت و قربانیان نقض حقوق بشر رسیدگی می نمایند؛ 

  انکشاف پالیسی های ملی برای همکاری با قربانیان و محافظت از آنها؛ 
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 کمکی برای قربانیان؛  ارتقای ظرفیت نهادها و موسسات موجود جهت عرضه خدمات 

 ان؛ تدویر جلسات آموزشی برای مامورین مجری قانون و مامورین قضایی درباره حقوق بشر و حقوق قربانی 

 تدویر جلسات آموزشی درباره استفاده از شیوه های کمک به ارایه شهادت توسط شهود جهت محافظت از 

 مه شهادت میدهند؛ مصؤنیت، محرمیت و هویت قربانیانی که منحیث شاهد در محک

 ایند؛ تدویر جلسات آموزشی برای کارمندان حمایوی و افراد مسلکی که با قربانیان و شهود همکاری می نم 

  انکشاف خدمات مربوط به محکمه و پولیس برای قربانیان و شهود؛ 

 شر کار قوق بحمایت از موسسات غیردولتی که در بخش همکاری و حمایت از قربانیان جرایم و قربانیان نقض ح

 می نمایند؛ 

 سارت ارتقای ظرفیت مقامات محلی جهت همکاری به سطح بین المللی در بخش محافظت از قربانیان، جبران خ

 ضررهای وارده بر قربانیان و بازگردادندن مصؤن قربانیان به محل زندگی آنها در صورت ضرورت." 

نیز هنوزهم دارای اعتبار بوده و دارای  179دهشت افگنی. مجموعه توصیه های مربوط به سمپوزیم حمایت از قربانیان 390

دهشت اهمیت حیاتی می باشد. برخی از توصیه های ذیل درباره توسعه سیستم عدلی و قضایی مربوط به حمایت از قربانیان 

 صراحت دارند:  افگنی

 عمل  مساعد ساختن زمینه حضور و بیان اظهارات قربانیان: تقویت و محافظت از شخصیت و کرامت قربانیان

بی، از طریق اعتراف و تصدیق قربانی شدن آنها و همچنان حمایت قوی از موضوعات اداری، ط دهشت افگنی

 اجتماعی که شامل تمام جوانب مربوط به اجراآت جزایی نیز می گردد. 

 از این  افظه عزت قربانیان بعد از یک عمل دهشت افگنی به قدردانیحزت قربانیان:تقویه کردن و ممحافظه ع

که  حقیقت که آنها قربانی شده اند وهمچنان با حمایت مشخص و محکم در موضوعات اداری، صحی واجتماعی

 شامل تمام جوانب مربوط به روند جرم میشود. 

 شور به کشور فاع از حقوق قانونی آنها: جایگاه حقوقی قربانیان از یک کاعطای جایگاه حقوقی به قربانیان و د

اطالع  ودیگر متفاوت می باشند. دفاع از حقوق قربانیان جهت همکاری های حقوقی، اشتراک در محاکم جزایی 

عاتی موضو دهشت افگنییافتن آنها از روند پیشرفت محاکمه در محاکم و به عدالت کشاندن مرتکبین اعمال 

حقوقی و  مربوط به جایگاه حقوقی و دفاع از حقوق آنها می باشند. رابطه نزدیک بین جایگاه حقوقی، دسترسی

 دفاع واقعی از حقوق قربانیان وجود دارد. 

  راه حل  و دهشت افگنیاز طریق حمایت از کنوانسیون های مبارزه علیه  دهشت افگنیمقابله با پدیده فرامرزی

ا و ههت افزایش پولیس و همکاری قضایی بین المللی و در عین حال انکشاف شیوه های سازمان ملل متحد ج

 همکاری منطقوی. 

 انی قابل دسترس اجتماعی از قربانیان: این حمایت باید ساختاری شده، منظم، رایگان، به آس -حمایت  طبی و روانی

 بوده و بالفاصله بعداز وقوع حادثه مهیا باشد. 
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 برگزار گردید.  امریکا



 

 

  .فراهم نمودن کمک های مالی به قربانیان: نهادینه ساختن کمک ها از طریق انکشاف پالیسی جبران خسارت 

  از طریق شیوه دارای اهداف متعدد که بر گرفته از تجارب و منابع  دهشت افگنیتقویت همبستگی با قربانیان

 دهشت افگنیام یادبود و تجلیل از قربانیان موجود به سطح بین المللی، ملی و محلی باشد. بطور نمونه؛ برگزاری ای

 همانگونه که تعیین یک روز رسمی بین المللی بشمار میرود نشاندهنده همبستگی نیز می باشد. 

 از قربانیان: تعلیم و آموزش خبرنگاران و ژورنالستان درین زمینه ضروری می  ها ش دادن پوشش رسانهیافزا

 باشد. 

  در برنامه های دولت ها کاربرد موفق دارد.  گنیدهشت افشامل ساختن قربانیان 

. این نشریه در کنار اینکه شامل بعضی از شیوه های جدید می باشد، حاوی نمونه های توضیحی متعدد درباره اینکه 391

سازمان های بین المللی و منطقوی چگونه با جوانب مختلف این توصیه ها برخورد می نمایند و همچنان به سطح ملی چه 

 جایگاه در قوانین داخلی دارند می باشد.  اسناد حقوقی بین المللی و قوانین ملی توسعه یافته و بصورت منظم بازبینی گردند. 

. ضرورت است که اصل عینیت در مقابل اصل ذهنیت در موضوع جبران خسارت  بیشتر توسعه پیدا نماید. رفتار 392

جه به شرایط زندگی خصوصی آنها نه تنها راه بهبود حمایت عمومی از بدون تو دهشت افگنیمساوی با تمام قربانیان 

نیز بشمار میرود. عینیت با  دهشت افگنیقربانیان و توسعه حقوق آنها می باشد بلکه منحیث یک اعالمیه مبارزه علیه 

 حصول اطمینان از همکاری در واکنش عدلی و قضایی بطور مناسب همراه باشد. 

وجود ندارد. این خصیصه دولت را "که  دهشت افگنیرتباط مستقیم بین مرتکبین و قربانیان اعمال . معموال، کدام ا393

مسؤل محافظت افراد ساکن در قلمرو تحت صالحیت آنها در مقابل خشونت می باشد" مکلف میسازد تا اجراآت قضایی 

ب نماید که بدین اساس واکنش عدلی و قضایی خویش را بر مبنای همبستگی و به اساس رسیدگی کامل به امور قربانیان انتخا

 یک بخش، البته نه به تنهایی، بسیار مهم می باشد. 

 دهشت افگنیضرورت است که واکنش عدلی و قضایی منحیث یک بخش اساسی جهت حمایت دولت از قربانیان اعمال 

 رت مستحکم و پایدار قرار داده شود. بصو دهشت افگنیبدون نقص بوده و در یک سیستم وسیعتر حمایت از قربانیان اعمال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 . کتاب های  مرجعی پیشنهاد شده: 1ضمیمه 

 (. 2006بازبینی قانون حقوق بشر ) 6:2شریف محمد باسیونی، شناخت بین المللی حقوق قربانیان، 

(، تعقیب عدلی و قضایی بین المللی: ای دیباسیونی ) C.Mشریف محمد باسیونی، حقوق قربانیان، شناخت بین الملی، در 

 . 654 – 575، صفحه 1(، جلد 2010تحقیقات جهانی درباره منازعات، قربانی شدن و سیستم قضایی بعداز جنگ )

انریک باکا بالدومیرو، انریک ایچیبروا اودریو زوال و جوزیپ ایم تاماریت سوماال)ای دی اس( منول دی 

 (2006ویکتیمیالوجیا)

 (2007بریستین ایپینا، ویکتیماس دیل ترروریسمو: ویوا جستیشیا، سانسون ای ایتیکا)انتونیو 

ماری دی بروَور و مارک گروین هوجسین، نقش قربانی در اجراآت جزایی بین المللی: در جهت قانون منسجم -انی

(2009 .) 

 (. 2006حمایت و همکاری ) –شورای اروپا، قربانیان 

بررسی همکاری و حمایت قربانیان،  –پالیسی ها و قوانین در اروپا  – دهشت افگنیه قربانیان شورای اروپا، گزارش دربار

کیلچلینگ، ارایه شده در جلسه دوم گروه متخصصان درباره همکاری با قربانیان و  شلجورگ البریچت و می -توسط هینس

 (2005می  11جلوگیری از قربانی شده )استراسبورگ، 

: آیا با قربانیان باید بطور متفاوت رفتار دهشت افگنیایل کیلچلینگ، پالیسی ها برای قربانیان خو میجورگ البریچت  -هینس 

 (. 2010کرد؟ قرار گرفتن اروپا در معرض تهدید جدید، تغییر در اجراآت قوانین و حقوق بشر)

 (. 2005جو گودی، قربانیان و قربانی شناسی: تحقیقات، پالیسی و طرزالعمل )

 (. 2010: درباره معیار عدالت در اروپا )دهشت افگنیتسچرت، انیس استایگر، آنتونی پیمبرتون، کمک با قربانیان ریانی لی

کارستن استاهن، هیکتور اوالسولو و کاتی گیبسون، اشتراک قربانیان در اجراآت قبل ازمحاکمه در محکمه جزایی بین 

 (2006ژورنال عدلی و قضایی بین المللی ) 4المللی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(، رهنمود برای پالیسی سازان UNODCCPاداره سازمان ملل متحد برای کنترل مواد مخدر و جلوگیری از جرایم )

 (. 1999درباره تطبیق اعالمیه اصول اساسی قضایی برای قربانیان جرایم و سوء استفاده از صالحیت سازمان ملل متحد )

(، کتاب رهنمای عدالت برای UNODCCPمخدر و جلوگیری از جرایم )اداره سازمان ملل متحد برای کنترل مواد 

 (.1999قربانیان درباره اعالمیه اصول اساسی قضایی برای قربانیان جرایم و سوء استفاده از صالحیت سازمان ملل متحد )

ر اجراآت جزایی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، طرزالعمل های خوب برای محافظت از شهود د

 (. 2008بشمول جرایم سازمان یافته )

 دهشت افگناناداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، کتاب رهنمای واکنش های عدلی و قضایی درباره 

(2009 .) 

 (. 2009) دهشت افگنیسازمان ملل متحد، حمایت از قربانیان 

 (. 1989پروسه عدلی و قضایی ) ساندرا والکلیت، قربانی شناسی: قربانی و

 (. 1996انی ویمرس، قربانیان در سیستم عدلی و قضایی )-جو

 . 2005و قوانین در اروپا، ام پی آی  دهشت افگنیالبریچت و کیلچنلنگ، پالیسی ها برای قربانیان 

ر محیط بین المللی در حال لند داگروین هویچسن و لیتسچیرت، اصالح حقوقی به نمایندگی از قربانیان جرایم: پارلمان ه

 . 2010تغییر؟ ورقه کاری، تیلبرگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 . لیست موسسات و نهادهای کمک کنندهIIضمیمه 

 الجزایر
 باومیدیینی الباز

 
 آرژنتاین

 فرناندو گبرایل اسکورپانیتی
 

 کانادا
 پامیال آرنات 

 
 کلمبیا

 جورج اگناشیو کاستانو گیرالدو 
 مریم سیس پدیس 

 دیوید کالونیاجیسس 
 هرناندو گارشیا
 کارمن لوزانو

 پاتریشیا لونا پاردیس
 لوز نلسی پارادو آمیا

 مارسیال رامریز
 پوال آندرا رامریز باربوسا

 اورنالدو رادریگویز باکنیگرا
 ناییبی رویندا

 یوالندا سارمینتو
 جورج ایداردو والدراما

 بایرون والدیویسو
 

 مصر 
 عبدل مجید محمد

 اشرف محسن

 

 فرانسه 

 عرفات بن ابوبکر 

 براود -الیزابت مویرون

 

 اندونیزیا 

 لیستیواتی لیستواتی 

 هوسیه ریچاردو ب. مانورونگ

 عبدالحارث سمنداوی 

 آیوان سیتیاوان

 لیلی پینتولی سیریگار



 لیز سولیستیانی

 محمد زرکاسی

 

 

 نیایک

 ایدوین اوکیلو 

 

 مراکش

 خالد اوفریریف

 

 پرو 

 ویالنوویاویکتور کوباس 

 گلدیس مارگوت ایچیز راموس 

 

 اسپانیا 

 مانویل جیسس دولز الگو

 پیلر فرناندیز والکارس

 ایگناشیو پریز ماکیاس

 جوس مانویل رادریگوز اوریبس

 

 سریالنکا 

 سوهادا گاملیت 

 

 سویدن 

 هاکان فریمن 

 

 دولت جمهوری تانزانیا

 پراسپر ام وانگامیال

 

 برتانیا(متحده  پادشاهیدولت انگستان )

 ویوین الن گودارد

 استارت روبرت لیدال

 

 ایاالت متحده امریکا

 هیتر کارترایت 

 شیا الینی اسپیر یپاتر

 متخصصین بطور انفرادی 

 گیسلینی دوسیت 

 ایدواردو ویتیری 

 

 شورای اروپا

 مارتا ریکوینا

 آلبینا اوسیرنکو

 

 نیروی اجرایی مبارزه با دهشت افگنی

 ذیشان امین 



 کیسپر ایگ

 

 مقامات عدلی اروپا 

 جون آنتونیا گارشیا جابالوی 

 کمیسیون اروپا 

 ماری انگی بالبینوت 

 

 مرکز بین المللی مبارزه با دهشت افگنی

 پیتر وان کاریکن 

 

 سابق  یاسالووهیئت قضایی بین المللی برای یوگ

 روبرت رید 

 

 نهاد بین المللی تحقیقات عالی در علوم جنایی 

 جوس لویس دی ال کویستا آرزامندی 

 

 ی خارجی و بین المللی ماکس پالنک یانستتیوت حقوق جزا

 هانس جورج آلبریچت

 

 انستتیوت جلوگیری از جرم و رفتار با مجرمین سازمان ملل متحد درباره امریکای التین 

 ایلیاس کارانزا

 آندری پوچاک  

 

 سازمان امنیت و همکاری در اروپا

 ز مارینا ناروی

 

 اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد 

 روین-سیسال روتستروم

 ساندرا والی

 مارو میدیکو 

 کالودیا بارونی 

 ماریا لورینزو سوبرادو 

 دوید االموس 

 سیلسو کوراکینی 

 میری شارون 

 روخایاتو دیارا 

 لورین ویکینسون 

 چونگ می اکیهورست 

 کیری دلیپ 
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