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سیاستگذاری جنایی دربارة حقوقِ بزهدیدگان
عباس

شیرى1

استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 97/1/10 :تاریخ پذیرش)97/1/30 :

چکیده
برقراری نظم و امنیّت از مهم ترین اهداف دولت در جامعه است که بدون تحقق آنها ،امکان اجرای
برنامه های دولت در اقتصاد ،صنعت ،کشاورزی ،فرهنگ و  ...فراهم نخواهد شد .در پرتو تأمین امنیّت امکان تحقق
ارزشهای مورد حمایت دولت در تحقق عدالت و آزادی نیز میسّر میشود .سیاستگذاریهای جنایی به عنوان
شاخهای از سیاستگذاریهای عمومی به برنامهریزیها و راهبردگذاری برای تحقق امنیّت مورد نظر دولت میپردازد.
در گذشته ،محور سیاستگذاریهای جنایی ،تعقیب و مجازات بزهکاران بود ولی ،تولد و تحوّالت مطالعات بزهدیده
شناسی رفته رفته ،توجّه به حقوق بزهدیدگان را از محورهای مهم سیاستگذاریهای جنایی قرار داده است.
سیاستگذاریهای جنایی ،مجموعهای از تدابیر پیش گیرانه ،تنبیهی و ترمیمی در رابطه با پدیدة بزهکاری است .جبران
آسیبهای ناشی از جرم برای بزهدیدگان و قربانیان از محورهای مهمّ سیاستگذاریهای جنایی امروزی است .بدون
جبران این آسیبها ،نظامهای عدالت کیفری در تحقق اهداف مورد نظر دولتها ناکام خواهند بود .برای تبیین این
اهداف ،مفهوم سیاست جنایی و سیاستگذاری جنایی و متعاقباً حقوقِ بزهدیدگان ،براساس سیاستهای کلی نظام،
سند چشمانداز  ،1404قانون برنامه پنج سالة ششم و قانون بودجه  1397بحث خواهد شد.
واژگان کلیدی :جبران خسارت ،بزهدیده ،سیاستگذاری جنایی ،سیاستهای کلی نظام ،داوری ،میانجیگری،
دادخواهی
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مقدمه
برای پاسخدهی به بزهکاری و جبران آسیبهای ناشی از جرم ،مجموعهای از سیاستها به
کار گرفته میشود .نظامهای عدالت کیفری ،معموالً مجازات بزهکار را محور اصلی
سیاستگذاریهای جنایی خویش قرار میدهند .سزادهی و بازدارندگی دو هدف اصلی مجازاتها
هستند .بازپروری و اصالح بزهکاران ،هدف دیگری است که دور از نظر قرار نمیگیرد .ولی،
سیاستهای تنبیهی صرف نتوانسته پاسخ مناسبی برای جرم باشد .تحوّالت بزهدیده شناسی 1در
چند دهه گذشته به ویژه در حوزة عدالت ترمیمی تغییر جهت مهمی در سیاستگذاریهای جنایی
ایجاد نموده است« 2.همانند بزهکاری ،بزهدیدگی نیز موضوعی قابل توجّه در سیاستگذاری جنایی
است ،به ویژه آنکه وجود آماجهای مستعد بزهدیدگی نقش مؤثری در افزایش نرخ بزهکاری نیز
ایفاء میکند( ».غالمی ،ص  )1390 ،6بزهدیده یا قربانی جرم ،کسی است که از وقوع جرم
آسیبهای مادی یا معنوی دیده و متحمّل ضرر و زیان میگردد .در مادة یک بیانیة «اصول پایه
دربارة بزهدیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت» 3آمده است« :منظور از بزهدیدگان ،کسانی
هستند که به طور فردی یا جمعی ،مورد آسیب بدنی یا روانی ،آسیب معنوی ،ضرر اقتصادی یا
آسیب قابل توجّه به حقوق بنیادی شان قرار گرفتهاند و این را از طریق فعل یا ترک فعلهایی
که در نقض حقوق کیفری قابل اجراء در میان دولتهای عضو میباشد ،متحمّل شدهاند و این
قوانین همچنین شامل آن دسته قوانینی است که سوءاستفاده بزهکارانه از قدرت را منع میکند».
 -1برای آگاهی از این تحوّالت رک.
ــــ برجآ ،آن ولبرت ــــ رگر ،چریل ــــ رابرتآ ،آلبرت آر :بزهدیده شنا سی؛ نظریهها و کاربردها ،ترجمة دکتر حمیدر ضا
ملکمحمدی ،چاپ اوّل ،زمستان  ،1395نشر میزان.
ــ درنر ،جی ،ویلیام :بزهدیده شناسی ،ترجمة دکترعباس شیری ،مندرج در کتاب دانشنامة بزهدیده شناسی و پیشگیری از جرم،
جلد دوم ،ص ـ  1408تا  ،1418مرکز تحقیقات پیشگیری از جرم ،ترجمه :زیرنظر دکتر علیحســین نجفی ابرندآبادی ،نشــر
میزان.1393 ،
ـ شیری ،عباس :عدالت ترمیمی ،چاپ اوّل ،بهار  ،1396ص  219تا  ،242نشر میزان،
 -2برای مطالعه بیشتر در این باره رک.
فتاح ،عزت« :از سیا ست مبارزه بزهکاری تا سیا ست دفاع از بزهدیده» ( ضرورت یک تغییر بنیادی در سیا ست جنایی کنونی)،
ترجمة دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ـ ـ سوسن خطاطان ،مجلة قضایی ـ ـ حقوقی دادگستری ،سال اوّل ،شمارة سوم ،بهار
 ،1371ص  85تا .112

3- Declaration of Basic Principle on Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985, General
Assembly resolution 40/34, 29 November 1985.

این بیانیه به موجب قطع نامة شــمارة  40/34مورخ  ،1985به تصــویب مجمع عمومی ســازمان ملل متحد رســیده و از طریق
آدرس زیر قابل دسترسی میباشد:

http.//www.victimology/n1pub/declar/declar.htm

اهمیّت بیانیه فوق در سیاستگذاری موجب گردید که دفتر
) UNOPCCP (United Nations Officce for Drug Control and Crime Precentionاقدام به انت شار دفترچه راهنمایی
برای سیاستگذاران در خصوص سند یاد شده بنماید .مشخصات کتابچه یاد شده بدین شرح است:

Guide for POLICY MARKERS, On the Implementation of the United Nations Declacration of Basic
Pricipled on Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UNOPCCP, new York, 1999 .

این راهنما با مشارکت بیش از چهل نفر از کارشناسان توسط دفتر بزهدیدگان در وزارت دادگستری آمریکا و هلند تهیه شده و
با همکاری دفتر سازمان ملل متحد در وین ،مرکز پیشگیری از جرایم بینالمللی ،دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم و
دفتر بزهدیدگان وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده است .این راهنما ،برای سیاستگذاران تهیه شده تا در سیاستگذاریهای
عمومی مورد توجّه قرار گیرد.
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در تعریف یاد شده ،جرم ،آسیب به دیگری قلمداد میگردد ،در حالی که ،اندیشههای سنتی ،جرم را
نقضِ ارزش ها و هنجارهای جامعه دانسته و برای آن جنبة عمومی قائل است و تمایلی به در نظر
گرفتن حقّ مستقلی برای بزهدیدگان نیست« .بزهها ،علیه دولت و در کلّ ،علیه جامعه ارتکاب یافته
است ،یعنی تعقیبهای قانونی ،به نام پادشاه انجام شده ،نه بزهدیده؛ زیرا بزهدیدگان مسئولیتی در
بررسی موضوع و تعقیب قانونی متّهم ندارند».
کانت 1و اکثر فیلسوفان سزاگرا همین اندیشه را درباره جرم داشتهاند .ولینمیتوان ،آثار جرم را
محدود به آسیبهای عمومی دانست و حقوقِ بزهدیدگان را نادیده انگاشت« .بزهبا آسیبی تعریف
میشود که بزهدیده متحمل شده است ،اقدام نخستین و اوّلین واکنش علیه آن ،اصالح یا جبران
آسیب است (Dolinko, 320, 2003) ».در تعریف جرم باید تجدیدنظر جدّی صورت گیرد و
جبران آسیبهای ناشی از جرم را هم در تبیین مفهوم جرم ،در نظر گرفت« .بزه ،یا آسیب وارده
)(Dignan, P.62, 2005

به بزهدیده و اقدام اوّلیّهاش نسبت به چگونگی برخورد با مرتکب و حتّی بازپروری او تعریف
نمیشود ،بلکه با ترمیم و جبران آسیب ناشی از بزهکاری تعریف خواهد شد& Walgrave, ».
) (Bazemore P.45, 1999این رویکرد مورد توجّه قانونگذار ایرانی قرار گرفته است .قانون
آیین دادرسی کیفری مصوّب  1392برای اوّلین بار ،یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری را رعایت
حقوق بزهدیده 2عنوان کرده است .در مادة  2همان قانون مقرر داشته که« :دادرسی کیفری باید
مستند به قانون باشد ،حقوق طرفین دعوی را تضمین کند »...مطابق مادة  9قانون یاد شده:
«ارتکاب جرم میتواند موجب طرح دو دعوا شود:
الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقرّرات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبة کیفرهایی که به
موجب قانون حقّ خصوصی بزهدیده است مانند حق قذف و قصاص».
مادة  10قانون آیین دادرسی کیفری ( )1392نیز ،برای اوّلین بار به استفاده از واژه بزهدیده
پرداخت و آن را بدین شرح تعریف کرد« :بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر
و زیان میگردد »...مواد متعددی از قانون یاد شده به حقوقِ بزهدیده در مراحل مختلف فرآیند
عدالت کیفری اختصاص داده شده و گفتمان جدیدی را در حوزة سیاست جنایی ایجاد نموده
است 3.در این خصوص مواد  66 ،62 ،45 ،44 ،38 ،37 ،13و  483و  ...حقوقی برای بزهدیدگان
 -1کانت نیز در تعریف جرم ،فقط به جنبة عمومی آن توجّه دارد« :تجاوز از قانون عمومی ،که اگر کســی مرتکب آن شــود ،از
حقّ شهروندی محروم میشود ،عموماً جرم نامیده میشود( ».کانت)1380 ،191 ،
 -2در گذشته ،مقررات آیین دادرسی کیفری ،ناظر به حقوق جامعه و حقّ متهم در مراحل دادرسی بوده است .به همین جهت،
در حالی مادة یک قانون آیین دادرسی دادگاهعمومی و انقالب در امور کیفری سال  1378مقرر داشته بود« :آیین دادرسی کیفری
مجموعة اصول و مقرّراتی است که برای کشف و تعقیب جرایم و تعقیب مجرمان و نحوة رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر
و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع می شود ».در مادة یاد شده هیچگونه جایگاهی برای بزهدیده
در نظر گرفته نشده بود.
 -3برای آگاهی بیشتر در این زمینه رک:
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در مراحل مختلف دادرسی در نظر گرفته است .قانون مجازات اسالمی ( )1392نیز تحوّالت
مهمی را دربارة حقوق بزهدیده ایجاد نموده است 1.از جمله میتوان به مواد ،51 ،46 ،40 ،38
 365 ،351 ،350 ،348 ،347 ،268 ،255 ،114 ،113 ،107 ،100 ،98 ،58 ،57و  418و  ...اشاره
کرد .قانون مجازات اسالمی تحت تأثیر موازین فقهی و تفکیک جرایم به حقّ اهلل و حقّالناس،2
به حقوق بزهدیده توجّه خاصی بهویژه در جرایم تعزیری و جنایات (اعم از عمدی و غیرعمدی)
نموده است .ولی از منظر سیاستگذاری جنایی ،کماکان حقوقِ بزهدیده مغفول مانده و کمتر به آن
توجّه شده است .فارغ از بحث های نظری دربارة مبنا و ساختارهای سیاسی و اجتماعی
سیاستگذاری جنایی ،3این نوشتار فقط به تبیین موضوع در حوزة حقوق بزهدیدگان خواهد
پرداخت .پرسش اصلی این نوشتار این است که چه تدابیر و سیاستهایی دربارة حقوقِ بزهدیدگان
در نظام عدالت کیفری ،در نظر گرفته شده است؟ آیا اساساً حقوقی برای بزهدیدگان در نظام عدالت
کیفری وجود دارد؟ در این مقاله ،ابتدا به بحث در بارة مفهوم سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری
جنایی خواهیم پرداخت و سپآ سیاستگذاری جنایی در بارة حقوقِ بزهدیدگان را براساس
سیاستهای کلّی ابالغ شده نظام ،سند چشمانداز  ،20سالة قانون برنامة توسعه ششم و قانون
بودجه  1397تبیین خواهیم نمود.

الف) از سیاستگذاری عمومی تا سیاستگذاری جنایی
سیاستگذاری عمومی برخاسته از علم سیاست است .دانشمندان علوم سیاسی ،رفته رفته برای
افزایش کارآمدی دولت و انجام بهتر وظایف دولت ،رشتة سیاستگذاری عمومی را بنیان

نهادند4.

نجفی ابرندآبادی ،علی حســین :گفتمان ســیاســت جنایی قانونگذار در قانون آیین دادرســی کیفری ،1392 ،مندرج در« :حج
اندی شه؛ هم افزایی فقه و حقو ق در تحقق عدالت و تعالی ان سان ،مجموعه نوی سندگان ،به کو شش نعمتاله الفت ،انت شارات
دانشگاه مفید ،چاپ اوّل.1396 ،
 -1در مقدمة الیحة قانون مجازات ا سالمی ،تحقق حقوق و نیازهای بزهدیده به عنوان یکی از اهداف الیحه عنوان شده بود که
متأسفانه در هنگام تصویب نهایی آن ،حذف گردید.
 -2برای آگاهی در این باره ،رک:
شیری ،عباس :سقوط مجازات در حقوق کیفری ا سالم و ایران ،ص  112تا  ،125مرکز انت شارات جهاد دان شگاهی دان شگاه
شهید بهشتی ،چاپ اوّل ،زمستان .1372
 -3برای بحث دربارة نظریّه عمومی ســیاســتگذاری جنایی ،رک :ایروانیان ،امیر :نظریّه عمومی ســیاســتگذاری جنایی ،با مقدمة
دکتر محمدعلی اردبیلی ،چاپ اوّل ،1392 ،انتشارات شهردانش.
 -4گســترش رشــته ســیاســتگذاری عمومی در ایران را باید مدیون تالشهای اســاتید بزرگوار دکتر کیومرا اشــتریان ،دکتر
حمیدرضــا ملک محمدی و دکتر مجید وحید ،اســاتید دانشــگاه تهران به ســبب ترجمه ،تألیف کتب و مقاالت متعدد در حوزة
سیاستگذاری عمومی دانست .راه اندازی رشته و گروه مستقل سیاستگذاری عمومی و انتشار نشریة پژوهشی مستقل در حوزه
سیا ستگذاری عمومی به و سیلة آن بز رگواران گام مهمی در م سیر اعتالی این ر شته در ایران بردا شته ا ست .امیدوار ا ست با
نگارش سلسله مقاالت در حوزة سیاستگذاری جنایی ،توسط اساتید جرم شناسی ،گامی دیگر جهت اعتالی این رشته در ایران
برداشته شود.
دکتر کیومرا اشتریان دربارة دالیل گسترش رشته سیاستگذاری مینویسد ...« :این امر دو دلیل عمده داشت :نخست فشارهای
روز افزون سیا سی _ اجتماعی برای ا ستفادهی کاربردی از علوم اجتماعی در حلّ م سائل روزمرهای چون فقر ،تبعیض نژادی،
آلودگی محیط زیست و  ...و دوم ،ظهور و بروز این نظریّه که نقش عوامل اقتصادی ـ اجتماعی از قبیل درآمد ،تعلیم و تربیت،
ســـطی بیکاری و  ...در تصـــمیمگیریهای دولتی و در ســـیاســـتگذاریها بیش از عوامل ســـنتی مانند گرایشهای حزبی و
ایدئولوژیهای سیاسی مؤثر است( ».اشتریان ،ص .)1396 ،13
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«وجود یک فرآیند یا مجموعهای از فعّالیّتها و تصمیمهای دولتی که با هدف حلّ یک مسأله
عمومی طراحی شدهاند ،سیاستگذاری عمومی نامیده میشود( ».ملک محمدی ،ص)1383 ،20
موضوعهای مورد بحث در سیاستگذاری عمومی ناظر به تمامی وظایف دولتها در حکمرانی
جامعه است .سیاستهای دولت در اقتصاد ،فرهنگ ،کشاورزی ،صنعت ،محیط زیست ،رفاه
عمومی ،بهداشت و درمان ،امنیّت ،سیاست داخلی و خارجی ،آموزش ،از سطوح ابتدایی تا عالیو
 ...حوزه مطالعاتی رشته سیاستگذاری عمومی است .این سیاستها به وسیلة نهادهای رسمی
تقنینی ،قضایی و اجرایی صورت میپذیرد« .سیاستگذاریهای عمومی به وسیلة نهادهای دولتی
و مقامات رسمی در خالل فرآیند سیاسی (یا سیاستها) توسعه مییابند .آنها از انواع سیاستها
متمایز هستند ،زیرا نتیجه اقدام اقتدار آمیز مشروع یک نظام سیاسی است( ».اشتریان.)1396 ،27 ،
رفته رفته ،مباحث سیاستگذاری عمومی به پدیدة بزهکاری هم کشیده شده است .زیرا پدیدة
بزهکاری مستقیماً بر سایر سیاستها تأثیرگذار خواهد بود ،تهدیداتی را علیه امنیّت شخصی
شهروندان و جامعه ایجاد میکند و هزینههای عمومی دولت را نیز افزایش میدهد .بالعکآ
سیاستهای دولت در زمینة رفاه اجتماعی ،اشتغال و  ...نیز میتواند بر نرخ بزهکاری و بزهدیدگی
تأثیر بگذارد .رابطة دو سویه بین سیاستگذاری عمومی ،بزهکاری و بزهدیدگی موجب شکلگیری
رشتة مطالعاتی سیاستگذاری جنایی گردیده است .ارتباط سیاستگذاری عمومی با پدیدة بزهکاری
و آسیبهای اجتماعی ،در قانون برنامة پنج سالة ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران1400( 1ـ  )1396مصوّب  1395/12/14مورد توجّه قرار گرفته است.
برای تبیین دقیقتر موضوع ابتدا الزم است مفهوم سیاستجنایی و سپآ سیاستگذاری جنایی
تبیین گردیده و سپآ به بررسی حقوقِ بزهدیدگان براساس سیاستهای کالن و اسناد باالدستی
نظام بپردازیم.
1ـ سیاست جنایی

2

سیاست جنایی دارای دو مفهوم مضیق و موسع است .سیاست جتایی در مفهوم مضیق برای
اوّلین بار توسط فوئر باخ آلمانی در سال  1803مطرح شده است« :مجموعهی شیوههای
 -1منت شره در روزنامة ر سمی شمارة  20995مورّخ  1396/1/21در بخش  15قانون یاد شده تحت عنوان بیمة اجتماعی ،امور
حمایتی و آسیبهای اجتماعی مطالب مهم و مرتبط با بزهکاری و آسیبهای اجتماعی به نحو مبسوط و قابل توجّهی ذکر شده
است ،هر چند در خصوص حقوقِ بزهدیدگان در قانون مذکور بیتوجهی شده است.
 -2در ایران واژه سیاست جنایی ) (Criminal policyب ا نام استاد دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی پیوند خورده است .حضرت
استاد با ترجمة کتاب «نظامهای بزرگ سیاست جنایی» نوشتة استاد «می ری دلماس ــــ مارتی» و «درآمدی بر سیاست جنایی»
نوشته استاد کریستی ن الزرژ ،گام مهمی در راه شناساندن این رشته مطالعاتی در ایران برداشته است .حضرت استاد ،همزمان به
تدریآ این درس در دانشــگاههای ســراســر کشــور پرداخت و دهها مقاله علمی پژوهشــی در این حوزه منتشــر نمود .ایشــان
همچنین با راهنمایی دهها پایان نامه ار شد و دکترا در این حوزه ،موجب باروری این ر شته و بومی سازی آن در ایران گردیده
است .این جانب ،نیز حسباالمر استاد ،درس « سیاست جنایی» را در دوره دکترا تدریآ نمودم که درس گفتارهای مربوطه در
کانال تلگرام در دسترس عموم قرار گرفته است.
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سرکوبگرانهای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان میدهد( ».نجفی ابرندآبادی،
ص  .)1396 ،11در این تعریف جرم و کیفر با ماهیت تنبیهی مورد توجه قرار گرفته است و در
واقع تعریف سیاست کیفری است .الزرژ و دلماس ـ مارتی سیاست جنایی در مفهوم موسع را
مورد توّجه قرار دادند و غیر از تمرکز بر جرم ،بر انحراف نیز به عنوان مفهومی مستقل در
نظامهای سیاسی لیبرال تأکید کردند .ضمن اینکه پاسخهای غیر تنبیهی و واکنشهای جامعوی
به جرم و انحراف نیز مدنظر قرار گرفت .سیاست جنایی در مفهوم موسع خود به مجموعهای از
تدابیر و روشهای تنبیهی و غیر تنبیهی برای پاسخدهی به جرم و انحراف اطالق میشود .این
پاسخها توسط نهادهای رسمی یا غیر رسمی در پاسخ به جرم و انحراف به کار گرفته میشود1.
بنابراین« :سیاست جنایی ،شامل کلیه اقدامهای سرکوب (کیفری و غیرکیفری) و پیشگیرانه با
ماهیّتهای مختلف میشود که دولت و جامعه مدنی هر یک به صورت مستقّل و یا با مشارکت
سازمان یافتهی یکدیگر ،از آنها در قالب روشهای مختلف به منظور سرکوبی بزهکاری و
بزهکاران و نیز پیشگیری از بزهکاری و انحراف استفاده میکنند( ».نجفی ابرندآبادی ،ص 16
و  )1396 ،17تعریف یاد شده سیاست جنایی در مفهوم موسّع را در برمیگیرد که نسبت به
تعریفهای دیگر جامعتر است .سیاست جنایی دارای گونههای متعددی است؛ سیاست جنایی
تقنینی ،اجرایی و قضایی 2.بدین سان ،سیاست جنایی محدود به نظام عدالت کیفری نیست ،و
تمامی قوای سهگانه و بخشهای وابسته آن را شامل میشود .لزوم ًا سیاستهای کالن در سیاست
جنایی مورد بحث نمیشود ،ممکن است تدابیر اتخاذ شده بهوسیلة یکی از قوای سه گانه ،یا
بخشهایی از پلیآ یا مقامات خاص قضایی باشد ،در حالی که بخشهایی دیگر ،سیاستهای
متفاوتی را اتخاذ نماید 3.هر یک از گونههای سهگانه سیاست جنایی ممکن است اهداف متفاوتی
را دنبال کنند که با سایر گونهها ،هماهنگی الزم را نداشته باشد .سیاست جنایی تقنینی بر مبنای
قوانین جزایی سامان مییابد« .سیاست جنایی که از کلّ شبکههای ضمانت اجراها برخوردار
« -1دور نمای این رشته مطالعاتی به جهات مختلفی توسعه پیدا کرده است :از روشهای صرفاً سرکوبگر به سایر شیوهها ،به
ویژه شـــیوههایی که مبتنی بر ترمیم یا میانجیگری اســـت؛ از دولت به تمامی هیئتاجتماع ،مشـــروط به این که جامعه مدنی
پا سخهای خود را سازمان دهی نماید .پا سخهایی که م شروعیّت آن را گروه یا جامعه پذیرفته با شد و اجازه میدهد تا بع ضی
تجربههای مدنی مانند سازماندهی نیروهای شبه پلیسی خصوصی یا شبکههای میانجیگری نیز در این شیوه گنجانده شوند؛ از
واکنش نشــان دادن به پاســخ دادن ،با این هدف که پاســخ پیشگیرانه (پیش از وقوع بزه یا انحراف) نیز بتواند در کنار پاســخ
واکنشی (پآ از ارتکاب بزه یا انحراف) ایجاد شود؛ و باالخره از بزه به پدیدة جنایی ،که هرگونه رفتار فاصلهگیر از هنجارهای
اجتماعی را ـــ چه به صورت بزه باشد و چه به صورت انحراف (کژمداری) شامل میشود( ».دلماس ـــ مارتی ،ص  103و
.)1395 ،104
 -2برای آگاهی از گونههای سیاست جنایی رک:.
نجفی ابرندآبادی ،علی حســین« :ســیاســت جنایی» ،مندرج در :دانشــنامة علوم جنایی ،صــ  554تا  ،575به کوشــش دکتر
امیرحسین نیازپور ،چاپ اوّل ،1396 ،نشر میزان.
الزرژ ،کری ستین :درآمدی بر سیا ست جنایی ،ترجمه علی ح سین نجفی ابرندآبادی ،ص  119تا  ،180چاپ ش شم،1396 ،
بنیاد حقوقی میزان.
 -3در این صورت نوعی سیا ست جنایی متناقض یا حتی نام شخ (به تعبیر ا ستاد دکتر نجفی ابرندآبادی) شکل میگیرد.
همانگونه که در ایران شاهد چنین وضعی در سیاست جنایی و گونههای آن هستیم.
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است ،راهبرد افتراقی محسوب میشود که هستة اصلی آن ،قانون مجازات است ».الزرژ،120 ،
 .)1396در ح الی که سیاست جنایی قضایی ،براساس تفسیر قضات از قانون ،اصول حقوقی و
رویههای عملی سامان مییابد .سیاست جنایی اجرایی نیز به تدابیر ضابطان دادگستری و نیروهای
مسلّی و فرماندهان و مقامات باالتر از آن بستگی دارد.
2ـ مفهوم سیاستگذاری جنایی
سیاستگذاریجنایی ،شاخهای از سیاستگذاری عمومی و دارای ویژگیهای آن است.
«سیاستگذاری عمومی مبتنی بر قانون بوده و اقتدار آمیز است( ».اشتریان)1396 ،28 ،
سیاستگذاری عمومی و جنایی در ایران لزوماً محدود به الزامهای قانونی نیست .فرمانهای
رهبری ،مصوّبات مجمع تشخی مصلحت نظام ،قوانین باالدستی ،نظیر برنامههای پنج ساله،
قانون بودجه ،مصوّبات شوراهای عالی مانند شورای عالی امنیّت ملّی ،مبنای مبادرت به
سیاستگذاری عمومی جنایی در ایران را تشکیل میدهند1.
سیاستگذاری جنایی ،اشاره به تدابیر و راهکارهایی دربارة پدیده بزهکاری است که به صورت
الزامآور اتخاذ میشود .بنابراین ،سیاستگذاریهای جنایی مبتنی بر قانون یا سیاستهای کلّی نظام
و فرمانهای رهبری است .به دلیل این ویژگی سیاستگذاریهای جنایی از سیاستهای جنایی
متمایز میگردد .در حالی که سیاست جنایی تقنینی محدود به قوانین جزایی است ،یا سیاست
جنایی قضایی محدود به رویههای عملی قضایی و تفسیر قضات است .اهداف سیاستگذاری
جنایی با سایر اهداف نظام در زمینههای مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،امنیّتی و غیره مرتبط است.
به همین جهت در قوانین مختلف به ویژه قوانینی که تبیین کننده سیاستهای کالن است،
پیشبینی میشود .در قوانین بودجه ساالنه ،برنامههای پنج ساله توسعة سیاسی ،اجتماعی فرهنگی،
سیاستهای کالن نظام مصوب مجمع تشخی مصلحت نظام و  ...این سیاستگذاریها صورت
میپذیرد .در ایران به ویژه در دو دهه گذشته ،تمایل به تدوین سیاستگذاریهای جنایی افزایش
یافته است .سیاستگذاریهای جنایی در مفهوم مضّیق ،به نظام عدالت کیفری مربوط میشود.
بدین توضیی که نظام عدالت کیفری ،مسئولیت کنترل جرم و مقابله با بزهکاری را بر عهده دارد.
«برنامهریزی جنایی در چهارچوب یک نظام عدالت کیفری معنا مییابد ،بدون وجود چنین نظامی،

 -1به عنوان نمونه ،میتوان به تأســیآ دادســرا و دادگاههای ویژه روحانیّت توســط رهبری اشــاره کرد ،یا فرمان رهبری در
خ صوص ر سیدگی به جرایم کارکنان وزارت اطالعات در سازمان ق ضایی نیروهای م سلّی ،که دربارِة صالحیّت و نوع دادگاه
اختصاصی است .پیرو درخواست  1366/9/20و متعاقباً نامة شمارة 1168ــــ 30/1مورخ  1370/10/19وزیر اطالعات ،رهبری
ر سیدگی به جرایم خاص کارکنان وزارت اطالعات را در صالحیِّت سازمان ق ضایی نیروهای م سلّی قرار داد .و متعاقباً پیرو
تقاضای رئیآ سازمان مذکور ،رهبری طی نامة شمارة  4299/73مورخ  1373/11/20که از طریق قوة قضائیه ابالغ شده است،
سازمان ق ضایی نیروهای م سلّی را ،مجاز به ر سیدگی در کلیة جرایم امنیّتی پر سنل نیروهای م سلّی و جرایم حین خدمت آنان
نمود.
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به دشواری میتوان طراحی سیستمهای پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه را تصور نمود».
(ایروانیان ،ص .)1392 ،44
وجه تمایز سیاست جنایی از سیاستگذاری جنایی را باید ناظر به کالن بودن سیاستهای
جنایی مرتبط با بزهکاری ،آسیبهای اجتماعی و نظام عدالت کیفری دانست.
ب ـ سیاستگذاری جنایی دربارة حقوقِ بزهدیدگان
تاکنون در ایران اهتمام جدّی در جهت سیاستگذاری مرتبط با حقوق بزهدیدگان 1صورت
نگرفته است و صرفاً به برخی از موضوعات مرتبط پرداخته شده است .در فرآیند سیاستگذاری
جنایی بزهدیده محور ،توجّه به نیازهای بزهدیده در اولویت قرار میگیرد ،شناسایی این نیازها و
توجّه به تکالیف و وظایف دولت در برطرف کردن این نیازها و ضمانت اجراهای الزم برای
آنها تدارک دیده میشود .هر چند در سیاست جنایی تقنینی ایران ،به حقوقِ بزهدیدگان توجّه
ویژهای مبذول شده است ،ولی در حوزة سیاستگذاری جنایی نارساییهای جدی وجود دارد که
در بند بعدی بحث میشود.
طبق بند یک اصل  110قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران« :تعیین سیاستهای کلّی نظام
جمهوری اسالمی ایران پآ از مشورت با مجمع تشخی مصلحت نظام» از وظایف و اختیارات
رهبر است .این بند اوّلین و مهمترین موضوع در اختیارات و وظایف رهبری است.

 -1حقوقِ بزهدیده دارای دو گونهاصلی است :حقوق مرتبط با کیفر و نحوة اجرای آن و حقوق مرتبط با جبران آسیبهای مادی
و معنوی نا شی از جرم .حق بزهدیده در رابطه با تعیین کیفر و نحوه اجرای آن از تحوالت مهم سیا ست جنایی درایران ا ست.
در حقوقِ جزای عرفی سنّتی ،مجازات حقّ عمومی و جامعه تلقی می شود و بزهدیده دربارة آن صاحب حقّ دان سته نمی شد،
ولی در حقوق جزای اســالمی ،این حقّ به رســمیّت شــناخته شــده و بعد از پیروزی انقالب اســالمی ،در قواینن متعدد کیفری
پذیرفته شــد .در آمریکا نیز از دهههای  1960و  1970میالدی به بعد ،جنبشهای بزهدیده به راه افتاد و «اغلب در پی پاســخی
مجازاتیتر به بزهکاران بودند ،و در برخی ایالتهابه تقا ضا برای حفظ مجازات مرگ یا احیاء دوبارة آن ،گره خوردند( ».زندر،
ص )1395 ،862
پذیرش حقّ بزهدیده در تعیین مجازات ،مورد قبول اکثر فالسفه نمیباشد .مثالً کانت معتقد است« :نمیتوان صرفاً (مجازات) را
به عنوان وســـیله ای برای تحقّق خیری به نفع خود مجرم یا جامعة مدنی تلقی کرد؛ فقط باید به این دلیل آنرا علیه شـــخ
مجرم اعمال کرد که مرتکب جرم شده است( ».کانت)1380 ،191 ،
ه گل نیز همین د ید گاه را دارد( .ه گل .) 1378 ،137 ،زیبرت نیز در ک تاب خویش م بانی نظری این د ید گاه را تقو یت نموده
است(Zaibert, Pp. 66-90, 2006) .
به همین جهت قبل از پیروزی انقالب ،نظام حقوقی حاکم بر ایران ،حقوقِ بزهدیده در تعیین و اجرای مجازات را به رســـمیّت
نمی شناخت و صرفاً با تحقّق شرایطی آن را از اسباب سقوط دعوای عمومی عنوان نموده بود .مادة  277قانون مجازات اسالمی
سابق گذ شت مت صرر از جرم را به عنوان ا سباب سقوط دعوای عمومی ،م شروط به فقدان سابقة کیفری متهم به محکومیّت
(جنحه و جنایت) ،پیشبینی نموده بود.
نیاز به مشـــارکت در تعیین مجازات و نحوة اجرای یکی از نیازهای مهم بزهدیدگان تلقی میشـــود .قانون مجازات اســـالمی
( )1392این حقّ را دربارة بزهدیده ،رســماً وارد گفتمان ســیاســت جنایی ایران نمود .مواد  255دربارة حد قذف 268 ،دربارة
ســـرقت 418 ،365 ،350،351 ،348 ،347 ،و  419دربارة حقّ قصـــاص ،مواد  38دربارة تخفیف مجازات 58 ،دربارة آزادی
مشــروط 51 ،46 ،دربارة تعلیق مجازات 40 ،دربارة تعویق حکم صــدور 56 ،و  57دربارة نظام نیمه آزادی 107 ،دربارة مرور
ز مان م جازات 64 ،در بارة م جازات های جایگزین حبآ ،ماده  25در بارة اثر تبعی م جازات و م جازات های تکمیلی ،حقوقِ
بزهدیده را به رسمیّت شناخته است .حقوق مرتبط با حق جبران در بند  2مورد بحث قرار میگیرد.
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«سیاست کالن شامل اجتماع به عنوان یک کلّ ،که معموالً در تدوین سیاستگذاری عمومی
نظیر مبارزه با تورم ،عرضه کافی انرژی یا اصالح نظام رفاهی دخیل هستند ،میشود( ».اشتریان،
 .)1396 ،56برخی از مصوّبات ابالغ شده مجمع تشخی مصلحت نظام 1به مواردی در ارتباط
با بزهدیدگان پرداخته است .در قانون برنامة پنج سالة ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی فرهنگی
(1400ـ 2)1396و قانون بودجه سال  1397نیز مواردی بیان گردیده است که به ترتیب در ضمن
مباحث ،مورد بررسی قرار میگیرد.
1ـ امنیّت قضایی
در سیاستهای کلّی قضایی مصوّب مجمع تشخی مصلحت نظام 3به چند موضوع مهم
مرتبط با حقوقِ بزهدیدگان توجّه شده است .در تبصرة  2سیاستهای کلّی نظام جمهوری اسالمی
ایران در بخش امنیّت قضایی آمده است« :رسیدگی مؤثر ماهوی قضایی به همة دادخواهیها و
تظلمات» .حقّ دادخواهی همة آحاد ملّت صرفنظر از نژاد ،مذهب و جنسیت و فارغ از هرگونه
ق
تبعیض و نابرابری ،از سیاستهای کلّی دربارة دادخواهان به ویژه بزهدیدگان میباشد .ح ّ
دادخواهی در اصل  34قانون اساسی به رسم ّیت شناخته شده است« :دادخواهی حقّ مسلّم هر
فرد است و هر کآ میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالی رجوع نماید ،همة افراد ملّت
حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کآ نمیتواند از دادگاهی که به
موجب قانون حقّ مراجعه به آن را دارد منع کند ».در سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در
افق 1404هجری شمسی مصوّب  1382/8/3مجمع تشخی مصلحت نظام آمده است ...« :در
چشمانداز بیست ساله ... :بهرهمندی از امنیّت اجتماعی و قضایی »...یکی از مهمترین جلوههای
امنیّت قضایی که در سایر اسناد باالدستی نظام نیز به آن تصریی شده ،توجّه به حقوق و نیازهای
بزهدیدگان در «دادخواهی» است .یکی از موضوعات مهم در دادخواهی ،دسترسی سریع و آسان
بزهدیدگان به نهادهای عدالت کیفری است .در بند  11سیاستهای کلی قضایی پنجسالة مورخ
 1388/9/2مجمع تشخی مصلحت نظام ،آمده است« :اتخاذ تدابیر الزم جهت کاهش فرآیند
دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوقِ خود و بهرهمندی از حقوق شهروندی در مراجع
ق دادخواهی ،مستلزم دسترسی آسان و سریع به نهادهای عدالت کیفری
قضایی ».شناسایی ح ّ
 -1از سال  1372تا  ،1395/6/13مجمع تشخی مصلحت نظام 52 ،مصوّبه در خصوص تعیین سیاستهای کلّی نظام درباره
برنامههای پنج ساله ،انرژی ،منابع طبیعی ،اقوام ،مشارکت ،مسکن ،شهرسازی و  ...داشته است .هیچکدام از مصوّبات مستقالً به
بزهدیدگان اختصاص ندارد .ولی در برخی مصوّبات حقوقِ بزهدیدگان یا کاهش بزهدیدگی یا قربانیان سوانی طبیعی مورد اشاره
قرار گرفته است که در متن مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 -2قانون برنامه پنج ساله ش شم تو سعة اقت صادی ،اجتماعی و فرهنگی ،در تاریخ  1395/12/14به ت صویب مجلآ شورای
اسالمی رسید و در روزنامة رسمی شمارة  20995مورّخ  1396/1/21منتشر گردید.
 -3سـیاســتهای کلّی قضــایی ،در تاریخ  1381/7/28به تصــویب رهبری رسـید و در روزنامة رســمی شــمارة  17012مورخ
 1382/5/4منتشر گردید .متعاقباً همان متن با عنوان سیاستهای کلّی نظام در خصوص امنیّت قضایی در روزنامة رسمی شمارة
 17995مورخ  1385/9/15منتشر گردید.
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اعم از پلیآ ،دادسرا ،دادگاههای بدوی ،تجدیدنظر و دیوان عالی کشور است .بزهدیده باید
بتواند در کوتاهترین زمان و کمترین فاصلة مکانی ،شکایت خویش را مطرح و آنها را
پیگیری نماید و از امنیّت الزم در این راستا نیز برخوردار باشد .در همین راستا سرعت در
مراحل رسیدگی و احقاق حق باید مورد توجّه قرار گیرد .به همین جهت در ادامة تبصرة
 2مصوّبه مذکور آمده است« :کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام
ق بزهدیده ،استفاده از
در زمان مناسب» .یکی از ابزارهای مناسب جهت احقاق حقو ِ
برنامههای عدالت ترمیمی و میانجیگیری بزهدیده و بزهکار است .این موضوع به عنوان
سیاست کلی نظام مورد توجّه قرار گرفته است .در بند  19مصوّبه امنیّت قضایی آمده است:
«استفاده از روش داوری و حکم ّیت در حلّ و فصل دعاوی».
همچنین در بند  10سیاستکلی قضایی پنجساله ابالغ شده مورخ  1388/9/2آمده است:
«تمهیدات الزم برای فراگیر کردن نهاد داوری» ،یکی از جلوههای داوری در قلمرو حقوق کیفری،
میانجیگری بزهدیده ،بزهکار است .گسترش استفاده از برنامههای عدالت ترمیمی و میانجیگری،
متعاقب تصویب اصول پایه در بهکارگیری از برنامههای عدالت ترمیمی در قلمروی کیفری
مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد مصوّب  2003مورد توّجه قانونگذاران
ملّی قرار گرفت 1.در ایران ،نیز خوشبختانه در سیاستهای کلی نظام در بند  19مصوّبه امنیّت
قضایی پیشبینی گردید .در راستای تحقّق بند یاد شده ،قانون آیین دادرسی کیفری ()1392
ارجاع به میانجیگر ،جهت صلی و سازش بین متهم و بزهدیده را پیشبینی نمود .براساس مادة
 82قانون یاد شده ...« :مقام قضایی میتواند برای حصول سازش بین طرفین ،موضوع را با توافق
یا مؤسسهای برای میانجیگری ارجاع دهد2»...
آنان به شورای حلّ اختالف یا شخ
استفاده از ظرفیت جامعه مدنی و نهادهای مردم نهاد از مهمترین تحوّالت در سیاستگذاری
جنایی محسوب میشود .براساس بند ا آییننامه میانجیگری در امور کیفری (مصوب
 )1394/9/8رئیآ قوه قضائیه« 3:فرآیند میانجیگری :مجموعه اقداماتی است که طی آن با
مدیریت میانجیگر و با حضور بزهدیده و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در
حصول سازش از قبیل اعضای خانواده ،دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه
محلی ،نهادهای ذیربط رسمی ،عمومی و یا مردم نهاد ،برای حل و فصل اختالف کیفری با
1-

Basic Principles on the use of restorative Justice prigrammes in Criminal matters the Economic and Social Council,
12/2003.

برای آگاهی از سند یاد شده رک.
شیری ،عباس :عدالت ترمیمی ،منبع قبلی ،در ص  521نمایه موضوعی مراجعه به شرح تک تک مواد درج گردیده است.
 -2براساس تبصرة مادة یاد شده« :بازپرس میتواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید».
 -3در اجرای مادة  84قانون آیین دادرســی کیفری مصــوّب  1392و اصــالحیه آن «آییننامه میانجیگری در امور کیفری» به
تصویب رئیآ قوة قضائیه رسید .براساس مادة یک آییننامه مذکور« :الف ــــ میانجیگری :فرایندی است که طی آن بزهدیده و
متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل ،آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راههای جبران خسارات ناشی
از آن نسبت به بزهدیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش ،تعهدات و حقوق طرفین تعیین میگردد».
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یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته ،در صورت حصول توافق ،موافقتنامهای را تنظیم و
برای مقام قضایی مربوط ارسال میشود».
2ـ حقّ جبران
سیاستگذاری جنایی ،تمایل زیادی در به رسمیّت شناختن حقوقِ بزهدیده برای جبران
خسارت پیدا نموده است .شناسایی حقّ غرامت برای بزهدیدگان ،بارزترین مشخصة سیاستگذاری
جنایی بزهدیده محور است« .دهه  ،1960شاهد مجموعهای از روندهای قانونگذاری در سطی
بینالمللی بود تا غرامتهای پولی برای بزهدیدگان جرم به ویژه بزهدیدگان جرایم خشن ،فراهم
آید( ».برجآ و دیگران ،ص  .)1395 ،134اوج این تحوّالت را باید در سال  1985با تصویب
بیانیة اصول پایه در مورد عدالت برای بزهدیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت دانست .طبق
مادة  4این بیانیه« :با بزهدیدگان باید با احساس همدردی و احترام به حیث ّیت ذاتی رفتار شود.
آنها محقّ به دسترسی به سازوکار قضایی مناسبی بر مبنای مصوّبات قانونگذار ملّی ،بهمنطور
جبران فوری خسارتهای آسیبهای وارده خواهند بود».
در همین راستا متعاقب توصیه بیانیه یاد شده ،قوانین ملّی در بسیاری از کشورها ،راهکارهای
ق
حقوقی مناسبی را برای جبران آسیبهای مادی و معنوی وارد به بزهدیده پیشبینی نمودند .ح ّ
جبران آسیبهای مادی و معنوی ناشی از جرم ،برای بزهدیدگان در قوانین جزایی ایران به
رسمیّت شناخته است .جبران این آسیبها به عنوان شرط برخورداری از قواعد ارفاق آمیز در
موارد مختلف پیشبینی شده است 1 .به جهت جبران آسیبهای ناشی از جرم به ویژه در مورد
دیة محکومان و سایر افرادی که قادر به پرداخت دیون خود نیستند 2،در قوانین بودجه ساالنه،
ردیف خاصی در نظر گرفته شده و در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد.
تبصره  11قانون بودجه سال  1397در این باره مقرر میدارد« :به منظور تأمین کسری اعتبارات
دیه محکومان معسر با اولویّت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهدة بیتالمال یا
 -1مثالً یکی از جهات تخفیف در مادة  38قانون مجازات اســـالمی ( )1392را« :کوشـــش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا
اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن» عنوان نموده است .در ماده  40قانون یاد شده نیز امکان تعویق صدور حکم در جرایم
موجب تعزیر درجه شش تا ه شت را به شرط« :جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران» پیشبینی نموده ا ست .عدم
تأثیر تعلیق اجرای مجازات دربارة حق بزهدیده را در ماده  51همان قانون پیشبینی نموده است.
ماده  56همان قانون ،گذشت شاکی را در شرط برخورداری از نظام نیمهآزادی عنوان نموده است .همچنین بر جبران خسارت
وارد بر بزهدیده تأکید نموده است.
در بند پ ماده  58همان قانون دربارة آزادی مشروط مقرر داشته است« :به تشخی دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد
ضـــرر و ز یان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصـــوصـــی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترت یب دهد» .درباره
مجازاتهای جایگزین حبآ نیز مادة  64همان قانون شرط گذشت شاکی را عنوان نموده است.
ماده  113قانون مجازات اســالمی ( )1392نیز در خصــوص مرور زمان مقرر میدارد« :موقوف شــدن تعقیب ،صــدور حکم یا
اجرای مجازات ،مانع از استیفای حقوق مدّعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالی
اقامه نماید».
 -2قانون بودجة سال  1397کل ک شور در جل سة  1396/12/20مجلآ شورای ا سالمی ت صویب و در تاریخ  1396/12/27طی
نامه شمارة  168945توسط ریاست جمهوری ابالغ گردید.
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دولت باشد ،وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیئت نظارت صندوق تأمین خسارتهای
بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ( )3/500/000/000/000ریال از منابع درآمد ساالنه
موضوع بندهای (ت) و (ج) مادة ( )24قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخ ثالث
ل اعتبارات ردیف 2ـ 110000
در اثر حوادا ناشی از وسایل نقلیه مصوّب  1395/2/20را از مح ّ
جدول شماره ( )7این قانون دریافت و هزینه کند »...در این خصوص سیاستگذاری جنایی خاصی
صورت نگرفته است ،بلکه صرفاً یک ردیف بودجه برای پرداخت دیه از بیتالمال در نظر گرفته
است .هرچند این اشکال در اکثر موارد تخصی بودجه در ایران 1وجود دارد ،ولی در خصوص
بزهدیدگان به سیاستگذاری جنایی جامعتری در خصوص جبران آسیبهای ناشی از جرم( ،نظیر
تأسیآ صندوقهای حمایت از بزهدیده یا سایر موارد بزهدیدگی غیر از جنایات) وجود دارد.
سیاستگذاریهای جنایی در ایران ،اصل را بر جبران خسارت بزهدیده قرار داده است2.
بزهکار ،مسئول مستقیم آسیبهای وارده به بزهدیده شناخته میشود و باید به نحو مطلوبی
نسبت به جبران آسیبهای مادی و معنوی اقدام نماید .بزهدیده در وضعیت مناسبی قرار داشته
و بزه ،به موقعیت او آسیب وارد کرده است .پرداخت خسارت و جبران ،میتواند به نحو مؤثری
به بازگرداندن بزهدیده به وضعیت قبل از بزهدیدگی کمک کند« .فرآیند جبران خسارت باید در
بزهکار حآّ درستی از آسیبی که به دیگران وارد کرده است ،ایجاد کند.
جبران مالی میتواند موجب نوعی احساس تطهیر در بزهکار شود ،نوعی فرآیند بازپرداخت
تصفیه کننده که ممکن است مانع از بروز پیامدهای خطاکار شود (Geis, p. 147, 1977) ».ممکن
است ،بزهکار شناسایی نشود یا در صورت شناسایی توانایی پرداخت خسارتهای وارده را
نداشته باشد ،در این صورت باید راهکارهایی مناسب برای جبران توسط دولت و نهادهای عمومی
پیشبینی شود .مثالً طبق ماده  435قانون مجازات اسالمی (« :)1392هرگاه در جنایت عمدی ،به
علّت فوت مرگ یا قرار ،دسترسی به مرتکب ممکن نباشد یا درخواست صاحب حقّ ،دیه جنایت
از اموال مرتکب پرداخت میشود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد ...دیه از بیتالمال
پرداخت میشود و در غیر قتل ،دیه بر بیتالمال خواهد بود ».در مادة  484همان قانون آمده
است« :در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل  ...دیه از بیتالمال پرداخت میشود» ...و مطابق
مادة  487قانون یاد شده ،اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته
شود ،دیه از بیتالمال پرداخت میگردد .پرداخت دیه از بیتالمال در جنایات عمدی نیز در مادة
 474همان قانون پیشبینی شده است.
« -1آنچه که به نام بودجه و برنامهریزی در ایران انجام می شود ،بی شتر تخ صی بودجه جاری ک شور و هزینههای نگهداری
سـازمانهای دولتی و پرسـنل آنها میباشـد و نه تدوین سـیاسـتهایی که بتوان بر اسـاس آن برنامهریزی عملیاتی پرداخت».
(اشتریان ،ص .)1396 ،87
 -2مطابق مادة  14قانون آیین دادســی کیفری (« :)1392شــاکی میتواند جبران تمام ضــرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع
ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند».
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نتیجهگیری
تدوین سیاستگذاری جنایی از نیازهای ضروری در کشور است .هرچند در مصوبات مربوطه
در ارتباط با پدیده بزهکاری و بزهدیدگی ،مواردی مشاهده میشود ولی گستره بزه و آسیبهای
اجتماعی و ارتباط آن با سایر وظایف و اختیارات نظام در قلمروی اقتصاد ،صنعت ،سیاست
خارجی ،امنیت و  ...تدوین سیاست مستقل را ضروری میسازد .یکی از اشکاالت جدی
سیاستگذاریعمومی در ایران ،فقدان سازماندهی سیاستهای گوناگون به جهت تعدد مراکز
تصمیمگیری است .مجمع تشخی مصلحت نظام ،مجلآ شورای اسالمی ،قوه قضاییه ،نیروهای
مسلی و  ...هر کدام به نوعی در امر سیاستگذاریهای جنایی ذخیل هستند.
«امر هماهنگی و ساماندهی سیاستهای گوناگون بسیار پیچیده و طاقت فرسا بوده و این
احتمال را پدید میآورد که هیچگاه این سیاستها در یک مجموعه هماهنگ انسجام نیابند ،از
این رو ،تحقق وحدت سیاستگذاری عمومی در ایران از طریق ساز و کارهای نهادینه شده و
تحت هنجارهای وحدتزا ،ضروری است( ».اشتریان ،ص )1396 ،91
همین اشکال در تمامی حوزههای سیاستگذاری از جمله سیاستگذاری جنایی وجود دارد.
در مصوّبات مجمع تشخی مصلحت نظام ،سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق
 1404هـ.ش .مصوّب  ،1382/8/13قوانین ساالنه بودجه ،از جمله قانون بودجه سال  1397و
ق
سایر اسناد مرتبط ،توجّه کافی به حقوقِ بزهدیدگان مبذول نشده است .فقط در خصوص ح ِ
دادخواهی (که قبالً هم در اصل  34قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بیان شده بود) و
پرداخت خسارت از بیتالمال (در موارد معدود) ،سیاستگذاری صورت گرفته و در سایر
موضوعات مرتبط ،موردی ذکر نشده است.
شناسایی همة حقوق و نیازهای بزهدیدگان و سایر قربانیان حوادا طبیعی یا رفتارهای
غیرمجرمانه ،ضروری است .تحقّق اهداف مورد نظر در اسناد باالدستی از جمله سند چشمانداز،
مستلزم توجّه به حقوق و نیازهای بزهدیدگان است.
به ویژه در مورد جبران آسیبهای ناشی از جرم باید به غیر از جنایات ،در سایر جرایم نیز،
تمهیداتی جهت جبران آسیبهای وارده ،سیاستگذاری شود .در جرایم مالی ،یا جرایم غیرعمدی
نظیر آتشسوزی و غیره هم بزهدیدگان نیازمند جبران آسیبها هستند که در صورت عدم جبران،
بزهدیدگی آنها تشدید میشود و ممکن است حتی به بزهکارانی در آینده تبدیل شوند.

فصلنامه علمی  -پژوهشی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ، 4شماره  ،1بهار 1397
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