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استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی شیراز.
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی.

شماره  / 42جلد  /1خرداد  / 1931ص 412 -442

دکتر حمزه اسفندیاری بیات ،حمیدرضا کناری زاده

مجله علمی تخصصی علوم انسانی اسالمی (سال دوم)

نقش بزه دیده در مرحله اجرای محکومیت کیفری

چکیده :چنانچه بزه ارتکابی عالوه بر اخالل در نظم عمومی ،موجب
تضرر شخص یا اشخاص معینی شود ،زیان دیده می تواند نسبت به
جیران آن اقدام کند .جبران خسارت ناشی از جرم ممکن است از است
از دادگاه های حقوقی درخواست شود یا ضمن تعقیب دعوای عمومی،
در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم اقامه گردد .عنوان دعوایی
که برای جبران خسارات ناشی از جرم ،توسط زیان دیده (مجنی علیه)
اقامه می گردد دعوای خصوصی نام دارد .موضوع این دعوا در مفهوم
مضیق مطالبه ضرر و زیان یا خسارات ناشی از جرم را از سوی بزه
دیده شامل می شود.
واژگان کلیدی :بزه دیده ،خسارت مادی ،خسارت معنوی ،جرم.
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مقدمه
در گذشته های دور ،بزه به عملی اطالق می گردید که به شخص دیگر (که در تلقی ما همان بزه دیده ،است) خسارتی وارد می
آورد و هدف از مجازات نیز در وهله نخست ،اعاده وضع سابق بر ارتکاب جرم ،از طریق جبران خسارت زیان دیده بود .بنابراین تاریخ
حقوق کیفری ،تفکیک منابع عمومی (جامعه) از منافع خصوصی (منافع بزه دیده) را باید بیش از هر چیز مرهون پیدایش دولت
بداند .با پیدایش دولت ،جرم به دو اعتبار مورد توجه واقع شد:
نخست به اعتبار خساراتی که بر پیکره اجتماع وارد می ساخت.
دوم به سبب خساراتی که متضرر از جرم یا همان بزه دیده را متأثر می نمود.
ولی این مرحله هنوز نقطه عطف بزه دیده در تاریخ تحوالت حقوق کیفری محسوب نمی شود ،چرا که از آن پس ،منافع وی به
طبع نظم عمومی ،جنبه ثانوی می یابد.
مارک آنسل -بنیانگذار دفاع جنبش دفاع اجتماعی نوین -این امر به شکلی ظریف و قابل توجهی در دو جهت از هم تفکیک می
نماید که عبارت است از فرضیه خاطر زیان دیده از دو جهت ذهنی و عینی ،از لحاظ ذهنی ،این تشفی خاطر به واسطه اعمال
مجازات ،و از نظر عینی با اخذ حکم کیفری مبنی بر پرداخت خسارت ،به خود جامه عمل می پوشاند.
این وضعیت همچنان بر تاریخ حقوق کیفری حاکم بود .تا پیش از قرون معاصر بزه دیده ،تنها امکان مطالبه ضرر و زیان وارد بر
خویش را در قالب طرح دعوای خصوصی از محکمه جزا دارا بود .از آن پس ،پیشتر نظام های حقوقی جهان ،این حق را برای او به
رسمیت شناخته و محفوظ داشته اند .این حق در ماده ( ) 9قانون آیین دادرسی کیفری سابق ایران به رسمیت شناخته شده بود و
قانون آیین دادرسی کیفری  2991نیز بر آن صحه گذارده است.
در قرن نوزدهم ،رخداد و تحولی مهم یعنی «جنبش ایتالیایی تحققی (اثباتی) در مغفول ماندن بزه دیده از دیدگان نظام عدالت
کیفری نقش قابل توجهی ایفا نمود .در اوان تکوین این تحول ،دانش نوین با عنوان "جرم شناسی" متولد شد.
ویژگی بارز این دوران حکومت روش عینی تا تجربی -یعنی بنای علوم جدی بر پایه مشاهده ،آزمون و تجریه است.
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نتیجه این رویکرد  -که حقوق جزا را نیز تحت تأثیر خود قرار داد  -تفکری بود مبنی بر این که رفتار محرمانه تحت تأثیر یک
سلسله عوامل یا نیروهای جسمانی (فیزیولوژیکی ) و یا اجتماعی شکل می گیرد که مرتکاب آن ،قادر به کنترل و حتی درک آن
نیستند .چندان عجیب و حیرت انگیز نمی نماید که در چین رویکردی ،بزهکار به عنوان قربانی جرم در نظر گرفته شود .این همان
اندیشه مجرم به عنوان قربانی جرم است که با نفی اصل اختیار و آزادی اراده حقوق جزای کالسیک ،اصل اجبار را جایگزین آن می
نماید .چنین بینشی بیش از آن که بر نیازهای بزه دیده حقیقی متمرکز باشد ،توجه ها را بر نیاز مرتکبان جرم (بزه دیدگان مجازی
در این رویکرد) معطوف می دارد .گاهی نقش بزه دیده در چارچوب سیاست فردی کردن قضایی مجازات مورد توجه قانون گذار
قرار می گیرد .از این منظر مجنی علیه همواره به عنوان عاملی در جهت نیل به هدف بازسازی بزهکار و تحقق تدابیر ارفاقی نسبت
به وی نگریسته می شود .گاه نیز صرف نظر از اهداف اصالحی و تربیتی در قبال بزهکار ،صرفاً خسارت زدایی از بزه دیده مورد توجه
قانون گذار واقع می شود .سازوکار خسارت زدایی را در این منظر می توان سنتی ترین ویژگی مرحله پایانی فرآیند کیفری به
حساب آورد.
 -1بزه دیده و فردی کردن قضایی اجرای مجازات
در پاره ای موارد ،اجرای عدالت واقعی  ,مقتضی اعمال تدابیری در چهارچوب سیاست فردی کردن مجازات بر مبنای برخی اوضاع و
احوال -به ویژه شخصیت و وضعیت روحی و روانی بزهکار -هماهنگ و منطبق گردد .از آنجا که چگونگی اجرای محکومیت های
کیفری در مرحله اخیر فرایند کیفری (مرحله اجرای مجازات ها) از حساسیت و اهمیت فراوانی برخوردار است ،نظام های کیفری
پیشرفته جهان ،اعمال سیاست فردی کردن مجارات ها را از طریق نصب قضات خاص (قاضی اجرای مجازات ها) به این مرحله نیز
تسری داده اند.
هر چند قانون گذار ایران به آسیب های وارد بر حقوق اساسی بزه دیدگان عنایت داشتهولی بر ضرروت جبران خسارت های روانی و
آسیب به فصل های هیجانی تصریح نکرده است .در باب خسارت زدایی عمومی قوانین ما متحول نیست .پیش بینی پرداخت دیه از
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بیت المال آن هم در موارد نادر و استثنایی نه تنها در مقایسه با روش های پیشرفته امروزی خسارت زدایی از بزه دیده ،ساده به
نطر می رسد ،بلکه از عدم آگاهی مقنن بر مقتضیات جامعه امروز ایران حکایت می کند.
موکول نمودن پرداخت دیه از بیت المال ،به نداشتن نزدیکان یا عدم تمکن آنها نیز بر خالف پس از عدالت و انصاف است .به این
معنا که مسئول دانستن نزدیکان قاتل به صرف وجود رابطه خویشاوندی بین آنها از توجیه منطقی محکمی برخوردار نیست..

 -2بزه دیده در تاسیس آزادی مشروط ایران
-2-1آزادی مشروط در مقررات موضوعه پیش از انقالب
پیشینه آزادی مشروط در نظام عدالت کیفری ایران به قانون راجع با وادار نمودن محبوسان غیر سیاسی به کار (مصوب  )292۱باز
می گردد.
به موجب این قانون ،آزاد کردن محکومان به حبس ،مشروط به رضایت آنان به کار در مؤسسات فالحتی با صنعتی با بود .به بیان
دیگر ،نوعی آزادی مشروط به اشتغال به کار توأم با محافظت در این قانون پیش بیبی شده بود .ولی تأسیس آزادی مشروط را به
صورت نزدیک تری با مفهوم امروزی آن ،باید در ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط (مصوب  )299۱جستجو نمود .به موجب
این قانون در جرایم جنایی و جنحه ای کسی که برای بار نخست به حبس محکوم می شد ،در جنحه پس از تحمل نصف مدت
مجازات (که کمتر از سه ماه نباشد) و در جنایت ،پس از تحمل دو ثلث و در حبس دایم ،پس از گذراندن  21سال امکان استفاده از
آزادی مشروط را دارا بود .مدت آزادی مشروط نیز بر اساس تبصره  ۱ماده واحده مذکور ،کمتر از یک سال و بیشتر  ۵سال نبود
مگر این که بقیه مدت از یک سال تجاوز نمی کرد .این قانون هر چند مجرمانی را که بار نخست محکوم می شدند ،از جنبه ارفاقی،
مشمول مقررات آزادی مشروط نموده بود ،ولی از نظر درجات ،تفاوتی میان محکومان جرایم جستایی از قائل نشده بود.
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به بیان دیگر بر خالف تاسیس تعلیق مجازات که در مجازات های سنگین تر جنایی صورت نمی پذیرد ،به موجب ماده واحده
 299۱هر نوع مجازات حبس ممکن بود به وسیله آزادی مشروط متوقف گردد.

-2-2آزادی مشروط در مقررات موضوعه پس از انقالب
با تصویب قانون راجع به مجازات اسالمی  ،29۳2این قانون ضمن پذیرش کلیات ماده واحد  299۱آزادی مشروط را به حبس
های تعزیری منحصر نمود ،مقررات مزبور نیز با اندکی تغییرات در مواد  9۳تا  ۱۴ق.م.ا 29۱۴منعکس گردید .سرانجام در تاریخ
 29۱۱/۴1/1۱اصالحاتی در مقررات آزادی مشروط در قانون مجازات اسالمی صورت پذیرفته است .به موجب ماده  9۳ق .م .ا
(اصالحی  )29۱۱هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد،
دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:
 هر گاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخالق نشان داده باشد. هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. هر گاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرارپرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای
پرداخت داده شده باشد .»...با مالحظه مفاد ماده  9۳می توان شرایط متعددی را برای اعطای آزادی مشروط در نظر گرفت ،ولی
برای یافتن ردپایی از بزه دیده در تأسیس آزادی مشروط ،تنها به بررسی شرایط مربوط به محکوم علیه بسنده می کنیم:
در بندهای سه گانه ماده  9۳ق.م.ا شرایطی برای محکوم علیه زندانی در نظر گرفته شده است که با احراز آنها او می تواند از امتیاز
آزادی مشروط بهره مند شود .با دقت در مفاد شق نخست بند سه می توان به نقش اعطائی آزادی مشروط پی برد .به موجب مفاد
این شق ،هرگاه محکوم علیه تا آن جا که استطاعت دارد ضرر و زیانی را که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع
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شده است بپردازد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت احراز سایر شرایط ،حکم به آزادی مشروط
صادر نماید.
اگر چه قانون گذار در این بند با قید عبارت (تا آنجا که استطاعت دارد) ،با نظر ارفاقی به محکوم نگریسته است ولی توجه به
حقوق و منافع بزه دیده را نیز از یاد نبرده است ،به بیان دیگر چنانچه بزه دیده در مقام مدعی خصوصی ،ضرر و زیان های وارد بر
خویش را از دادگاه کیفری مطالبه کند ،خسارت مورد حکم دادگاه از مصادیق الزام مالی خواهد بود که بزهکار مکلف به پرداخت آن
می شود .ولی برای وابسته آزادی مشروط به محکوم علیه اجازه داده شده که چنانچه استطاعت پرداخت هیج مبلغی از ضرر و زیان
را ندارد ،ترتیبی برای پرداخت آن ارایه نماید.
به بیان دیگر ،به لحاظ خصوصی بودن چنین خسارتی ،محکوم علیه می تواند در تعیین مبلغ آن بایزه دیده مصالحه کند و یا
موافقت او را برای پرداخت چنین مبلغی در آینده جلب نماید.
با این اوصاف می توان گفت که همانند سایر تدابیر مربوط به فردی کردن مجازات ها چون کیفیات مخخفه و یا تعلیق اجرای
مجازات تاثیر پذیری قانون گذار ایران از دیدگاه های بزه دیده شناسی حمایتی در نهاد آزادی مشروط نیز به روشنی قابل دریافت
است .وانگهی از این طریق بر اعتبار نقش و جایگاه بزه دیده در چارچوب یکی دیگر از تدابیر مربوط به فردی کردن قضایی مجازات
ها صحه گذارده شده است.

 -3صورت های گوناگون جبران خسارت از بزه دیده در ایران
بیش از آن که جبران خسارت وارده بر بزه دیده توسط دولت ،وارد قلمروی دانش نوین بزه دیده شناسی شود ،جبران خسارت به
وسیله مرتکب جرم ،تنها روش ترمیم ضرر و زیان وارد بر مجنی علیه بود .قانون گذار ایران نیز با الهام از این روش ،به صورت های
مختلفی به حمایت از بازه دیده در مرحله اجرای محکومیت کیفری پرداخته اند.
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 -3-1خسارت زدایی از بزه دیده به صورت ترمیم عینی خسارت
 خسارات زدایی از بزه دیده به صورت پرداخت نقدی خسارتدر ساده ترین شکل ،خسارت های قابل مطالبه از سوی بزه دیده ،به خسارت های مادی و معنوی تقسیم می شود .ولی قانون
دادرسی کیفری ایران منافع ممکن الحصولی را که بزه دیده بر اثر ارتکاب جرم از آنها محروم شده است نیز در ردیف ضرر و زیان
های قابل مطالبه ،مورد حکم قرار داده است.
خسارت مادی عبارات است از ضرر و زیان مادی یا مالی که بر اثر ارتکاب جرم به اموال و دارایی بزه دیده وارد می شود و ممکن
است به صورت کاهش دارای مثبت (از بین رفتن اعیان و اموال یا کاهش ارزش آنها) یا افزایش دارای منفی (اشتعال ذمه مالی)
ظاهر گردد .ماده 2قانون مسئولیت مدنی ( )2999و مواد  91۳و  991قانون مدنی نیز در باب امور مدنی ،بر ضرورت جبران
خسارت مادی تأکید ورزیده اند.
خسارات ناشی از منافع ممکن الحصول قانون گذار عبارت منافع ممکن الحصول را در بند ( )1ماده ( )9قانون دادرسی  2991به
کاربرده و این شبهه را به وجود آورده است که آیا مراد از منافع ممکن الحصول همان منافع محتمل است که در صورت وقوع جرم،
بزه دیده احتماالً (نه قطعاً) از آنها بهره مند می شد یا عبارت است و از منافع محقق ،که در صورت عدم ارتکاب بزه ،مجنی علیه
قطعاً (نه احتماالً) از آن برخوردار می گردید؟
چنانچه مراد قانون گذار از منافع ممکن الحصول یا همان منافع محتمل باشد ،بنابراین طرح این ادعا از سوی بزه دیده که وی در
صورت عدم وقوع کالهبرداری (برای نمونه) ،پول های خود را با صرف معامالنی چون خرید ارز یا سکه می نمود ،وارد نخواهد بود.
ولی اگر منظور مقنن از منافع ممکن الحصول همان منافع محقق و مسلم باشد ،در این صورت از آنجا که در صورت عدم وقوع جرم،
بزه دیده قطعاً و مسلماً از منافع فوت شده بهره مند می گردید ،ادعای مطالبه خسارات مزبور قابل پذیرش خواهد بود .چنین به نظر
می رسد که ادعای نخست از مبنای عقلی و منطقی محکمی برخوردار نباشد ،چه آن که در صحت چنین ادعایی از سوی بزه دیده
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تردید وجود دارد .حال آن که چنین تردیدی در فرضی دوم ،به لحاظ قطعیت انتفاع بزه دیده ،موجود نیست .به نظر می رسد
تفسیر بند ( )1ماده ( )9در جهت قرض اخیر ،با مبنای عقلی و منطقی سازگاری بیشتری دارد.
 خسارات معنوی ،در قانون دادرسی ایران ،خسارت معنوی از ردیف خسارت های قابل مطالبه حذف شده است .با وجود آن کهقوانین موضوعه ما از دیرباز بر امکان مطالبه چنین تصریح داشته اند ،ولی در مورد ضرورت جبران خسارت های معنوی میان
حقوقدانان اتفاق نظر وجود نداشته است .از دالیل مخالفان این است که که نه تنها تقویم خسارات معنوی به پول ،دشوار و با
مشکالتی همراه است بلکه نوعی اهانت به شخصیت بزه دیده تلقی می گردد .در مقابل ،موافقان بر این خاطر راه دیده ،و پرداخت
مبلغی پول به زبان دیده راه دستیابی به این اهداف را هموار می سازد.
از آنجا که از یکسو موافقان خسارات معنوی اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان را تشکیل می دهند و از سوی دیگر در قانون
اساسی ایران نیز مطالبه خسارت های معنوی پذیرفته شده است ،می توان بر موضع قانون گذار ایراد وارد نمود .به بیان دیگر،
پذیرش خسارات معنوی از سوی دکترین رویه قضایی و متعاقباً انعکاسی آن در قانون اساسی و قوانین عادی ،راه را برای ابقای آن
در قانون آیین دادرسی کیفری نوین ایران هموار ساخته است .بنابراین به نظر می رسد که اصالح قانون دادرسی جدید در این
راستا ،بر صالبت گامه ای قانون گذار در جهت دفاع از منافع و حقوق بزه دیده در نظام عدالت کیفری ایران خواهد افرود.
 خسارت جسمانی همان گونه که ممکن است ارتکاب جرم خساراتی بر اموال و دارایی های بره دیده وارد سازد ،این احتمال وجوددارد که در بسیاری از موارد ،سبب ورود خسارات هایی به تمامیت جسمانی افراد گردد ،آسیب های وارد بر تمامیت جسمانی ممکن
است به جرح ،نقص یا قطع عضو ،بیماری و از کارافتادگی دایم یا موقت و حتی مرگ مجنی علیه منجر شود .بدین ترتیب در لزوم
جبران خسارات وارده بر بزه دیده در چنین مواردی نباید تردید نمود .چه آن که در این موارد خسارت های جسمانی ممکن است
خود به صورت یکی از شکل های خسارت های مادی ،معنوی با ممکن الحصول متجلی گردد.
پرسشی که در این زمینه ،موضوع مباحثات نظری در نظام حقوقی ما قرار گرفته آن است که آیا دیه را می توان در ردیف جبران
خسارت های وارده بر بزه دیده انگاشت و حتی بر محکومیت متهم به پرداخت خسارات زاید بر دیه حکم نمود؟
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پاسخ به این پرسش مستلزم توضیحاتی پیرامون ماهیت حقوقی دیات است .آنجه مسلم است .در مورد ماهیت حقوقی دیات میان
حقوقدانان ما اتفاق نظر وجود ندارد .برخی آن را مجازات و عدهای آن را نوعی جیران خسارت می انگارند و گروه سومی نیز به
برخورداری دیه از دو وصف مدنی و کیمری اعتقاد دارند .چین به نظر می رسد دالیلی که بر جبران خسارت بودن دیه داللت می
کند از برتری قابل مالحظه ای نسبت به دالیل دال بر کیفری بودن وصف دیه برخوردارند .به بان دیگر می توان گفت که قانون
گذار تا میزان دیه مقرر ،قهراً موجبات بهره مندی بره دیده را از جبران خسارات جسمانی وارد بر خویش فراهم ساخته است .ولی
این بحث هنوز تمام نیست چه آن که در خصوص امکان مطالبه خسارات زاید بر دیه اختالف نظرها عمیق تر می شود.
ولی در سطح دکترین می توان نظریاتی را در تأیید خسارات زاید بر دیه یافت که از مبانی قابل قبولی برخوردارند .به نظر ما در
صورتی که جبران خسارات وارد بر بزه دیده از طریق تعیین دیه مقرر تأمین نگردد با محکومیت متهم به خسارات زاید بر دیه در
حق مجنی علیه با موازین عقلی و انصاف حقوقی سازگاری بیشتری خواهد داشت.
 -3-2خسارت زدایی از بزه دیده با پیش بینی تمهیداتی ویژه در برخی جرایم
هر چند بزه دیده برای مطالبه خسارت ها و ضرر و زبان های وارد بر خود می تواند به تبع امر کیفری اقدام به تقویم دادخواست
نماید ،ولی از آنجا که تقدیم دادخواست مستلزم ابطال تمبر و پرداخت هزینه های است و رعایت تشریفات آیین دادرسی نیز موجب
اطاله جریان رسیدگی می شود ،در برخی جرایم به لحاظ اهمیت موضوع و خسارت های وارد شده و در نتیجه به منظور حمایت از
حقوق و منابع بزه دیده ،قانون گذار وی را از تقدیم دادخواست معاف و دادگاه ها را مکلف نموده است تا به محض مطالبه خسارت،
به صدور حکم مبادرت ورزند .از جمله این جرایم می توان به بزه های مالی نظیر سرقت ،خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی اشاره
کرد که ماده  ۳9۳قانون تعزیرات  29۱۵حکم جبران خسارت حاصل از آنها را مقرر داشته است .به موجب این ماده "در کلیه
مواردی که محکوم علیه عالوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل یا ادای قیمت یا پرداحت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم
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محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید ،در صورت تقاضای محکوم له ،دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات
دین ،حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له ،محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود"....
بنابراین حسب مقررات این ماده ،در صورت محکومیت متهم به مجازات های مقرر ،نامبرده باید عین یا مدل با قیمت مالی را که در
اثر سرقت ،خیانت در امانت ،تصرف غیر قانونی و یا تحصیل نموده است به بزه دیده مسترد دارد ،چه آن که در غیر این صورت روانه
زندان خواهد شد .در نتیجه ،بزه دیده در محدوده ماده  ۳9۳به منظور تحصیل مال حود نیاز به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و
ندارد .همچنین اعاده مال موصوف ناظر بر مواردی است که عین مال از ید بزه دیده خارج شده و یا دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم
را مورد مطالبه باشد .بنابراین مطاله سایر خسارت ها مستلزم تقدیم دادخواست است.
به عنوان مثال در جرم صدور چک پرداخت نشدنی ،شاکی نمی تواند با تمسک به ماده  ۳9۳و بدون تقدیم دادخواست ،وجه چک را
مطالبه نماید .وانگهی با استنباط از رای وحدت رو به شماره  ۵۱۱مورخ  12/۱/29۱2نیز می توان گفت که اعمال ماده  ۳9۳ناظر بر
مواردی است که شکایت کیفری راجع به عین مال باشد و بزه دیده عالوه بر تعقیب کیفری ،استرداد عین مال را نیز بخواهد ،حال
آن که دعوی مطالبه وجه چک که به عنوان ضرر و زیان خصوصی در دادگاه کیفری مطرح می شود ،دعوای مدنی بوده و از شمول
مقررات ماده  ۳9۳خارج است .ولی در نهایت باید به ماده ( )1قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  29/۳/29۱۱اشاره
نمود که مقرراتی مشابه ماده  ۳9۳بیان داشته است با تصویب این مقرره ،شبهه نسخ ماده  ۳9۳در برخی اذهان ایجاد شده است.

 -3-3خسارت زدایی از بزه دیده با استفاده از بودجه دولتی
در سیاست جنایی تقنینی ،ا ستفاده از منابع مالی عمومی و تادیه خسارت های جبران نشده از طریق آن ،به صورت گسترده و
سازمان یافته پیش بینی نشده است .تا پیش از تصویب قانون حدود و قصاص و دیات  29۳2و قانون مجازات اسالمی  ،29۱۴قانون
گذار در موارد نادری ،نظیر ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی ،پرداخت خسارات به وسیله دولت را پیش بینی کرده بود .با تصویب
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قانون مجازات اسالمی ،قانون گذاری الهام از منابع فقهی و تأسی از فرهنگ اسالمی ،موارد متعددی را پیش بینی کرده است که در
آنها دیه بزه دیده به وسیله بیت المال پرداخت می گردد .این تدابیر بر اساس یکی از اصول مسلم فقه اسالمی یعنی اصل خون
مسلمان هدر نمی رود اتخاذ شده است .این موارد عبارتند از:
* ماده  19۳ق.م.ا.
* ماده  1۵۵ق.م.ا
* ماده  1۳۴ق.م.ا.
* ماده  921ق.م.ا.
* ماده  929ق.م.ا.
یکی از اشکال های وارد بر موارد یاد شده آن است که قانون گذار ،تنها به پرداخت دیه از بیت المال اشاره کرده است .اگر چه دیه
را می توان در ردیف ساز و کارهای جبران خسارت با ماهیتی نزدیک به سایر خسارت ها قلمداد نمود ،ولی از آنجا که در قانون
مجازات اسالمی ،دیه جزو یکی از اقسام پنج گانه مجازات های اسالمی ذکر شده است ،شایسته بود عالوه بر دیه ،امکان پرداخت
سایر خسارت ها نیز در موارد یاد شده از بت المال پیش بینی می گردید.
همچنین در مورد فرار قاتلی که مرتکب قتل عمد شده پرداخت دیه به عدم دسترسی به وی تا هنگام مرگ او پس از تبدبل قصاص
به دیه و فقدان نزدیکان یا عدم تمکن آنها منوط شده است ،که این امر بر خالف مصالح بزه دیده و معارض با توصیه هایی که در
امر تسریع زدایی ارایه شده است ،به نظر می رسد.وانگهی چنانچه دیه را نوعی جبران خسارت بدانیم ،تاخیر در پرداخت آن در
صورت فرار قاتل ،خالف مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد.
عالوه بر این ها ،موکول نمودن پرداخت دیه از بیت المال ،به نداشتن نزدیکان به عدم تمکین آنها بر خالف اصول عدل و انصاف
است .به بیان دیگر ،مسئول دانستن نزدیکان قاتل به صرف وجود رابطه موروثی میان آنها توجیه منطقی محکمی ندارد .به نظر می
رسد حکمت تشریع این حکم در صدر اسالم نظیر پرداخت دیه توسط عاقله از یک مبنای جامعه شناختی و فرهنگی برخوردار بوده
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است ،چه آن که پیوستگی و وحدت موجود میان نظام قبیله ای آن جامعه ،تشریع چنین حکمی را اقتضا می کرده است .بنابراین
نه تنها منطبق ساختن این حکم با مقتضیات جامعه امروز ما ،یک ضرورت است بلکه گامی مثبت در جهت حمایت هر چه بیشتر از
حقوق و منافع بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری ایران به شمار می رود.
نتیجه گیری
عملکرد نظام عدالت کیفری ایران در سایر مراحل فرایند کیفری نیز قابل ارزیابی است .از جمله در مراحل پایانی این فرایند ،پاره
ای از آورده های علمی و جرم شناختی که در البالی مواد قانون مجازات اسالمی نهفته است توجه ما را به سوی خود جلب می
کند .در این قانون مقررات حال توجهی به چشم می خورد که الگوی آنها غالباً از قانون مجازات عمومی ( 29۴۱و  )29۵1و قوانین
پراکنده دیگر بازنویسی شده است .از جمله در باب کیفیات تخفیف دهنده مجازات قانون گذار در سه حالت به بزه دیده توجه کرده
است.در حالت نخست ،با تصریح تاثیر گذشت شاکی (بزه دیده) در تخفیف میزان مجازات ،بر نقش بزه دیده در اقامه ،جریان یا
توقف جریان فرایند کیفری تاکید می کند.در حالت دوم با الهام آگاهانه یا ناآگاهانه از یافته های علمی و جرم شناختی ،بر تاثیر
نقش بزه دیده در تسریع ارتکاب جرم تصریح نموده و رفتار و گفتار تحریک آمیز وی را در ارفاق به بزهکار مور می شمارد .نهایتاً در
حالت سوم این بار با نگرش مثبت به بزه دیده ،شرط برخورداری متهم از ارفاق ،تخفیف را جبران زیان وارد بر مجنی علیه قرار می
دهد .میدان توجه قانون گذار به بزه دیده حتی مرحله پایانی فرایند کیفری مرحله اجرای محکومیت را نیز در بر گرفته است .وجود
تأسیس آزادی مشروط در قانون مجازات اسالمی نمونه بارز این ادعا است با این تفاوت که در اینجا تنها از منظر حمایتی به بزه
دیده نگریسته شده و قانون گذار شرط برخورداری بزهکار از ارفاق آزادی مشروط را جبران خسارت وارد بر مجنی علیه قرار داده
است.
چنان که مالحظه کردیم سیاست فردی کردن مجازات ها از مفهوم سنتی کیفیات مخفف یا تعلیق ساده مجازات به بنیادهای چون
تعویق صدور حکم ،معافیت از مجازات یا تعلیق آزمایشی تعمیم یافته است .تدیق در مبانی این بنیادها عالوه بر آشکار ساختن
امتیازهای آنها برای بزهکار ،نقش و جایگاه بزه دیده را در چارچوب آنها روشن می سازد .بدین ترتیب می توان گفت که بازنگری و
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اصالح مقررات کیفری ما در این زمینه ها ن یز یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و مسیر نیل به یک سیاست جنایی سازمان یافته و
پویا را در مبارزه با بزهکاری هموارتر خواهد ساخت.
عالوه بر جنبه های علمی و جرم شناختی این مقررات ،نباید از کنار بارزترین ویژگی مرحله اجرای محکومیت کیفری یعنی ساز و
کار خسارت زدایی از بزه دیده به سادگی گذشت.
ساز و کار سنتی خسارت زدایی ،با پایان یافتن جنگ دوم جهانی در جریان رویکرد حمایتی بزه دیده شناسی ،بزه دیده شناسی ،به
یک نظام سازمان یافته خسارت زدایی تحول یافت .در نظام تحول ،دولت و انجمن عمومی نیز در امر حمایت از بزه دیدگان
مشارکت می کند .نظام کیفری ایران نیز از هر دو منظر سنتی و نوین سعی در حمایت از بزه دیده داشته است .از نظرگاه سنتی،
قانون آیین دادرسی کیفری سابق و الحق با حق بزه دیده را در مطالبه خسارت وارد سر خویش  -از طریق اقامه دعوای خصوصی
در دادگاه کیفری  -محفوظ داشته اند .پیش بینی خسارت های مادی و معنوی و ممکن الحصول ،به عنوان خسارت های قابل
مطالبه در جهت تحقق این هدف مهم صورت یافته است.
اگر چه در سیاست جنایی تقنینی ایران ،جبران کلیه خسارت های مادی و جسمانی مورد توجه قرار گرفته است ،ولی ضرورت
خسارت زدایی روانی و آسیب های هیجانی با مسکوت مانده است .از میان مقررات پراکنده کیفری ،تنها در موارد نادری چون ماده
( )1قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب  2۳اسفند  )29۵9به صدمات روانی وارد بر بازه دیده اشاره شده که از موارد
تشدید مجازات مرتکب محسوب شده است .وانگهی باد نظر گرفتن ماده  ۳12تعزیرات مصوب  ،29۱۵مفاد قانون  29۵9را باید
منسوخ انگاشت؛ حال آن که مطابق ماده ( )2و اعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرایم و سوء استفاده از قدرت که در
سال  29۳۵توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بزه دیده شخصی است که محتمل صدمه (اعم از جسمانی ،روانی،
آسیب های هیجانی ،ضرر اقتصادی یا لطمه به حقوق اساسی خود )...شده باشد.
بنابراین مالحظه می شود که در سطح بین المللی ،گذشته از ضرر و زبان های مادی و جسمانی ،به خسارت های روانی و هیجانی و
حتی لطمه های وارد بر حقوق اساسی فردایزه دیده نیز توجه شده است.
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