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 چکیده:
 با رضایت طرفین توأم است. با باشند و جرایم بدون بزه دیده جرایمي هستند كه فاقد بزه دیده مستقیم مي  

اقوام وی  دوستان و از وقوع جرم نمي داند ولي خانواده، متضرر را این جرایم شخص خود كه در وجودی

نتایج تحقیق نشان  واقع مي شوند.به عنوان بزه دیده مرتبط  امان نیستند و جرم در صدمه ناشي از آسیب و از

حال این بزه دیده  جرمي بدون بزه دیده وجود ندارد زیرا هر جرمي خواه ناخواه بزه دیده دارد. مي دهد كه

یا بزه دیده مستقیم است یا بزه دیده مرتبط و یا بزه دیده غیرمستقیم و یا اینكه خود بزهكار بزه دیده است. 

منكر این  وجود ندارد و حتي كساني هم كه این اصطالح را به كار مي برند،بنابراین جرم فاقد بزه دیده 

 مراد آنها جرایمي است كه بزه دیده مطلب نیستند بلكه هنگامي كه این اصطالح را استعمال مي كنند،

 ندارند.« مستقیم»
There is no misdemeanor offenses are crimes that are directly affected and no offense is 

coupled by mutual consent. The results show that there is no crime without a victim is seen as 

a criminal offense, it is inevitable. Had seen the crime or misdemeanor, or misdemeanor 

occurring directly or indirectly affected relevant or misdemeanor criminal offense has seen 

her. Therefore, there is no crime without a victim and even people who have used the term, 

but do not deny that when they use the term, means they misdemeanor crimes that occurred 

"straight" no. 

 

 

 

 

 جرم، حقوق كیفری، بزه دیده، جرایم بدون بزه دیده. :کلید واژه ها
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 :مقدمه

در وقوع جرم، بیش از پیش مورد توجه حقوقدانان و جرم شناسان «بزه دیده»این روزها تاثیر و نقش   

شكل داده و با اضافه شدن  طي چند دهه اخیر تغییر« كیفر بزه، بزهكار و»قرارگرفته به گونه ای كه مثلث 

تبدیل شده است. در سالهای اخیر دانشمندان « كیفر بزه دیده و بزهكار، بزه،»به مربع « بزه دیده»اساسي ضلع 

مختلفي توجه به بزه دیده را محور اصلي كار خود قرار داده اند. امروزه در قوانین جزایي بسیاری از 

اشخاص حقیقي یا  ضرر ملموسي به شخص یا كشورها، جرایمي وجود دارد كه ارتكاب آنها صدمه و

صورت وجود بزه  یا در به عبارت دیگر این جرایم بزه دیده مشخصي ندارد و حقوقي معیني وارد نمي آورد.

صدد  شده است. بدین ترتیب محققان رشته بزه دیده شناسي در« خواسته»دیده ضرر وارده از جانب او 

 3چه دقیق تر این گونه جرایم برآمدند. بررسي هر

تحول عمیقي در نحوه نگرش به بزه دیده را سبب شد، چرا كه  -ار اثر دكتر سزار لمبروزوانسان بزهك  

زمینه ساز نگرش علمي به جرم بوده و در حدود ده سال بعد زمینه تولد رشته جرم شناسي را فراهم كرد. 

ت كمتر از یک سده پس از تولد جرم شناسي، برخي جرم شناسان در مقام حل معمای جرم و برای عل

متمركز كردند تا « بزه دیده»شناسي بزهكاری محور مطالعات خود را بر كنشگر دیگر فرآیند بزهكاری، یعني 

جایگاه و نقش وی را در تكوین جرم برآورد كنند. این مطالعات و تحقیقات جرم شناسان سبب شد رشته 

ی این رشته جدید، بزه دیده )اولیه( ایجاد گردد. براساس یافته ها« بزه دیده شناسي علمي»جدیدی بنام 

مستقیم جرم كه تا پیش از این مستحق حمایت و معموال بي تقصیر تلقي مي شد و شایسته و نیازمند هرگونه 

مساعدتي بود، مي توانست به عنوان عامل موثری در وقوع جرم و الهام بخش اندیشه مجرمانه باشد؛ و از 

درحالي كه خود مقدم در ارتكاب بزه بوده، به لحاظ عدم همه مهم تر مي تواند در جریان ارتكاب جرم و 

 .توانایي جسماني یا یک اتفاق خارج از اراده خود، به جای آنكه مجرم شود، قرباني جرم واقع گردد

براین اساس، زوج كیفری نباید همواره بصورت سیاه و سفید قضاوت شوند. همیشه اینگونه نیست كه   

واقع بزه دیده  ر باشد، بلكه ممكن است شیری یا خاكستری رنگ بوده و دریكي بي گناه و دیگری گناهكا

پس بدون تردید بررسي علمي و مالحظه عنصر مؤثری چون  .هم در وقوع جرم به نوعي نقش داشته باشد

قرباني جرم به منزله شخصیت كلیدی در فرآیند منجر به اعمال مجرمانه یا فرآیندهای برخواسته از آن تحول 

 .2در علت شناسي جنایي است عمیقي

                                                           

 .36ص ،3183، روزنامه رسالت یان، سكینه، جرایم بدون بزه دیده،رمضان- 3

 .1ص،3133 ،بزه دیده و انواع آن در سیاست جنایي ایران ناصری پشت دربندی، شهاب الدین، - 2
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یكي از تاثیر های مهمي كه یافته های بزه دیده شناسي بر سیاست جنایي جوامع مختلف داشته ، حمایت    

از بزه دیدگان و بهبود موقعیت حقوقي آنان بوده است. در واقع بخش عمده ای از این تاثیر، عقب نشیني 

ت كیفری و اخذ غرامت به دولت ها از سیاست های افراطي خود، در كنار گذاشتن بزه دیدگان در محاكما

 جای خسارت در طول تاریخ مي باشد.

 

 :مسأله بیان. 1
 است، محققان در اهمیت خاصي برخوردار فرآیند جرم از باتوجه به اینكه بحث درخصوص بزه دیده در  

بزه  كه جرایمي وجود دارد كه فاقد این مسئله مواجه شدند این خصوص با مطالعات خود در تحقیقات و

رضایت  این جرایم توأم با طوریكه بزه دیدگي دره ب و زه دیده آن حالت عادی نداردب یا مستقیم بوده ودیده 

هرگونه  گرفته و قرباني، خود بصورت داوطلبانه در فرآیند وقوع جرم قرار یا بزه دیده و عبارتي فرده ب است.

دیده وجود دارد ولي متأسفانه تاكنون  اهمیتي كه درجرایم بدون بزه وجود با خود نفي میكند. خسارتي را از

یک  تعریف به جنبه خاصي ازجرایم اشاره دارد. هر عمل نیامده وه این جرایم ب جامعي از تعریف دقیق و

دلیل نقض نسبي ه این است كه جرایم بدون بزه دیده فاقد خسارت به بزه دیده است ولي ب تعریف بیانگر

جرایم بدون بزه دیده فرد  كه در به این نكته اشاره دارد یفي دیگرتعر آید. قبیح به شمارمي اصول اخالقي

این جرایم مي توانیم داشته باشیم این  بهترین تعریفي كه از است.اما خاطر تكدر احساس خسارت و فاقد

رضایت طرفین توأم  با باشند و است كه جرایم بدون بزه دیده جرایمي هستند كه فاقد بزه دیده مستقیم مي

 دوستان و از وقوع جرم نمي داند ولي خانواده، متضرر را این جرایم شخص خود كه در وجودی با است.

درحالت  به عنوان بزه دیده مرتبط واقع مي شوند. امان نیستند و جرم در صدمه ناشي از آسیب و اقوام وی از

 حالت بزه دیدگي متصوراست:4كلي 

 شخص( بزه دیده مستقیم )خود -3

 م )جامعه بطوركلي(بزه دیده غیرمستقی -2

 بزه دیده مرتبط )خانواده،اقوام،دوستان( -1

 بزهكار(    بزه دیده بزهكار )خود -4
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 :تحقیق ضرورت و اهمیت . 2

پایین بودن سطح شناخت افراد نسبت به جرایم بدون بزه دیده  بودن و پا نو این موضوع به دلیل جذابیت و

نموده  ایجاد حقوق كیفری ایران را بدون بزه دیده درخصوص جرایم  بررسي در زمینه گرایش به تحقیق و

 و بود یک جرم نخواهند بزه دیده در علمي از به تعریف دقیق و به درستي قادر افراد بدیهي است اكثر است.

آن  داشت كه بزه دیده ای بصورت مستقیم در خواهد جوامع مختلف وجود اینكه جرایمي در حتي تصور یا

جرایم  ارائه تعریف درستي از به شناخت و این جرایم قادر وجود فرض اطالع از بر ای و نداشته باشد وجود

 این تحقیق سعي براین داریم ضمن مبسوط نمودن مفهوم بزه دیده در در ما بود. بدون بزه دیده نخواهند

ه نظری جرایم بدون بزه دیده بررسي نماییم دستگاه عدالت كیفری ایران نسبت به جرایم بدون بزه دیده چ

اینكه به  یا حمایت دارد سعي بر آیا بزه دیده آن چگونه است؟ نسبت به این جرایم و ما دیدگاه فقهي و دارد

كه  این تحقیق نظرات مختلفي را مجازات مي كند. نداده و تحت هیچ حمایتي قرار را بودن او دلیل بزهكار

ارزیابي  حقوق كیفری ایران مورد مقایسه درضمن  جرم انگاری بیان شده است را خصوص جرم زدایي و در

مسائل شرعي  نظم عمومي و با ضمن معرفي مصادیق جرایم بدون بزه دیده ارتباط آن را نیز و مي دهد قرار

  د                                                                                              بیان مي دار قانوني كشور و
        

 

 :پرسش های تحقیق. 3
 جرایم عادی وجود دارد؟ . چه تفاوتي بین جرایم بدون بزه دیده با3

 حقوق كیفری ایران كدام است؟ . مصادیق جرایم بدون بزه دیده در2

 حمایت جامعه ودستگاه عدالت كیفری قرارمي گیرد؟ جرایم بدون بزه دیده مورد . آیا بزه دیده در1

جرایم بدون بزه دیده چگونه  یا جرم انگاری از خصوص جرم زدایي و كیفری ایران در. دیدگاه حقوق 4

 است؟

 

  :فرضیه های تحقیق. 4
 .بزه دیدگي درجرایم بدون بزه دیده برخالف بزه دیدگي درجرایم عادی با نوعي رضایت توأم است.3

 جرایم مذهبي مساحقه و...(، لواط، ثل زنا،سي )محقوق ایران جرایم بدون بزه دیده شامل جرایم جن .در2

فروش  و )استفاده وخرید مصلحت اجتماع جرایم خالف نظم و ( و...شرب و النبي، ساب )مثل ارتداد،

 تخلفات رانندگي و...( مي باشد. تجهیزات ماهواره،
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حمایت  محسوب مي شود مورد .بزه دیده ی جرایم بدون بزه دیده به این دلیل كه خود نوعي بزهكار1

 نمي گیرد. ستگاه عدالت كیفری قرارد

 خصوص جرایم خالف نظم و در یرات شرعي مخالف جرم زدایي وزخصوص تع .حقوق كیفری ایران در4

 كه مصلحت جامعه اقتضا كند با جرم زدایي موافق است. مصلحت اجتماع زماني

 

 

 اهداف تحقیق:.  5
 به موضوع نگاه علمي تر موشكافانه و بررسي دقیق و .3

 شناخت بزه دیده درجرایم بدون بزه دیده وتعریف  .2

 وقوع جرم جایگاه بزه دیده در نقش و .1

 حقوق كیفری ایران  بررسي مصادیق جرایم بدون بزه دیده در .4

 بررسي دیدگاههای فقهي درخصوص جرایم بدون بزه دیده  .5

 تفاوت بزه دیده در اینگونه جرایم با بزه دیده در جرایم عادی .6

 جرایم بدون بزه دیده لت كیفری به بزه دیده درنگاه جامعه ودستگاه عدا .7
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