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 دیدگانجنایی دربارة حقوقِ بزه سیاستگذاری

 1عباس شیرى

 دانشگاه تهران جزا و جرم شناسیاستادیار حقوق 

 

 (30/1/97تاریخ پذیرش:  - 10/1/97خ دریافت: )تاری

  

 چکیده
ها، امکان اجرای ترین اهداف دولت در جامعه است که بدون تحقق آنبرقراری نظم و امنیّت از مهم 

های دولت در اقتصاد، صنعت، کشاورزی، فرهنگ و ... فراهم نخواهد شد. در پرتو تأمین امنّیت امکان تحقق برنامه

های جنایی به عنوان سیاستگذاری شود.های مورد حمایت دولت در تحقق عدالت و آزادی نیز میسّر میارزش
پردازد. مورد نظر دولت میامنّیت تحقق برای  راهبردگذاریو  هاریزیههای عمومی به برنامسیاستگذاریای از شاخه

دیده بزهمطالعات تحواّلت تولد و  ،های جنایی، تعقیب و مجازات بزهکاران بود ولیسیاستگذاریمحور  ،در گذشته
های جنایی قرار داده است. سیاستگذاریدیدگان را از محورهای مهم شناسی رفته رفته، توّجه به حقوق بزه

گیرانه، تنبیهی و ترمیمی در رابطه با پدیدة بزهکاری است. جبران ای از تدابیر پیشهای جنایی، مجموعهسیاستگذاری

است. بدون امروزی های جنایی سیاستگذارینیان از محورهای مهمّ دیدگان و قرباهای ناشی از جرم برای بزهآسیب
ها ناکام خواهند بود. برای تبیین این های عدالت کیفری در تحقق اهداف مورد نظر دولتها، نظامجبران این آسیب

ی نظام، های کلدیدگان، براساس سیاستجنایی و متعاقباً حقوقِ بزه سیاستگذاریاهداف، مفهوم سیاست جنایی و 
 . شدبحث خواهد  1397، قانون برنامه پنج سالة ششم و قانون بودجه 1404انداز سند چشم

گری، های کلی نظام، داوری، میانجیجنایی، سیاست سیاستگذاری دیده،جبران خسارت، بزه :واژگان کلیدی

 دادخواهی
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 مقدمه

ها به ای از سیاستمجموعههای ناشی از جرم، دهی به بزهکاری و جبران آسیببرای پاسخ
مجازات بزهکار را محور اصلی معموالً های عدالت کیفری، نظام .شودکار گرفته می
ها و بازدارندگی دو هدف اصلی مجازات سزادهیدهند. های جنایی خویش قرار میسیاستگذاری

د. ولی، گیرهستند. بازپروری و اصالح بزهکاران، هدف دیگری است که دور از نظر قرار نمی
در  1دیده شناسی. تحوّالت بزهباشدپاسخ مناسبی برای جرم  نتوانستههای تنبیهی صرف سیاست

های جنایی سیاستگذاریعدالت ترمیمی تغییر جهت مهمی در  در حوزةچند دهه گذشته به ویژه 
نایی ج سیاستگذاریدیدگی نیز موضوعی قابل توجّه در همانند بزهکاری، بزه» 2ایجاد نموده است.
دیدگی نقش مؤثری در افزایش نرخ بزهکاری نیز های مستعد بزهکه وجود آماجاست، به ویژه آن

دیده یا قربانی جرم، کسی است که از وقوع جرم بزه (1390، 6)غالمی، ص « کند.ایفاء می
 اصول پایه»در مادة یک بیانیة  گردد.های مادی یا معنوی دیده و متحمّل ضرر و زیان میآسیب

دیدگان، کسانی منظور از بزه»آمده است:  3«دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرتدربارة بزه
هستند که به طور فردی یا جمعی، مورد آسیب بدنی یا روانی، آسیب معنوی، ضرر اقتصادی یا 

یی هااند و این را از طریق فعل یا ترک فعلآسیب قابل توجّه به حقوق بنیادی شان قرار گرفته
اند و این باشد، متحمّل شدههای عضو میکه در نقض حقوق کیفری قابل اجراء در میان دولت

 «کند.از قدرت را منع میچنین شامل آن دسته قوانینی است که سوءاستفاده بزهکارانه قوانین هم
                                                           

  برای آگاهی از این تحواّلت رک. -1
ـــ رابرتآ، آلبرت آر: بزه ـــ رگر، چریل ـ ـــ برجآ، آن ولبرت ـ سی؛ نظریهـ شنا ضا حمیها و کاربردها، ترجمة دکتر دیده  در

 ، نشر میزان.1395محمدی، چاپ اوّل، زمستان ملک
گیری از جرم، شدیده شناسی و پیدیده شناسی، ترجمة دکترعباس شیری، مندرج در کتاب دانشنامة بزهـــ درنر، جی، ویلیام: بزه
نشــر  ابرندآبادی،حســین نجفی زیرنظر دکتر علیترجمه: گیری از جرم، ، مرکز تحقیقات پیش1418تا  1408جلد دوم، صــ  

 .1393میزان، 
 میزان، نشر ، 242تا  219، ص  1396ـ شیری، عباس: عدالت ترمیمی، چاپ اوّل، بهار 

 برای مطالعه بیشتر در این باره رک. -2
ست دفاع از بزه»فتاح، عزت:  سیا ست مبارزه بزهکاری تا  سیا ست جنا« دیدهاز  سیا ضرورت یک تغییر بنیادی در  یی کنونی(، )
ــ حقوقی دادگستری، سال اوّل، شمارة س ترجمة ــ سوسن خطاطان، مجلة قضایی ـ وم، بهار دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ـ
 .112تا  85، ص  1371

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

ــمارة  ــیده و از1985مورخ  34/40این بیانیه به موجب قطع نامة ش ــازمان ملل متحد رس ــویب مجمع عمومی س طریق  ، به تص
 باشد:آدرس زیر قابل دسترسی می

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 Precention)  شار دفترچه راهنمایی اقدام به انت
 گذاران در خصوص سند یاد شده بنماید. مشخصات کتابچه یاد شده بدین شرح است:برای سیاست

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 . 

لند تهیه شده و دیدگان در وزارت دادگستری آمریکا و هاین راهنما با مشارکت بیش از چهل نفر از کارشناسان توسط دفتر بزه
گیری از جرم و شالمللی، دفتر کنترل مواد مخدر و پیگیری از جرایم بینبا همکاری دفتر سازمان ملل متحد در وین، مرکز پیش

های یاستگذاریگذاران تهیه شده تا در سدیدگان وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده است. این راهنما، برای سیاستدفتر بزه
 عمومی مورد توجّه قرار گیرد.
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جرم را های سنتی، اندیشهگردد، در حالی که، در تعریف یاد شده، جرم، آسیب به دیگری قلمداد می
ها و هنجارهای جامعه دانسته و برای آن جنبة عمومی قائل است و تمایلی به در نظر نقضِ ارزش

 ارتکاب یافتهها، علیه دولت و در کلّ، علیه جامعه بزه»دیدگان نیست. گرفتن حقّ مستقلی برای بزه
دیدگان مسئولیتی در بزه دیده؛ زیرا، نه بزهشدههای قانونی، به نام پادشاه انجام است، یعنی تعقیب

 (Dignan, P.62, 2005)« .رندندامتّهم بررسی موضوع و تعقیب قانونی 

توان، آثار جرم را نمیاند. ولیاندیشه را درباره جرم داشته همینو اکثر فیلسوفان سزاگرا  1کانت
با آسیبی تعریف بزه»دیدگان را نادیده انگاشت. های عمومی دانست و حقوقِ بزهمحدود به آسیب

و اّولین واکنش علیه آن، اصالح یا جبران اقدام نخستین  ،دیده متحمل شده استشود که بزهمی
در تعریف جرم باید تجدیدنظر جدّی صورت گیرد و  (Dolinko, 320, 2003)« آسیب است.
بزه، یا آسیب وارده »های ناشی از جرم را هم در تبیین مفهوم جرم، در نظر گرفت. جبران آسیب
تعریف او و حتّی بازپروری مرتکب اش نسبت به چگونگی برخورد با اوّلیّه اقدامدیده و به بزه
 ,Walgrave & «آسیب ناشی از بزهکاری تعریف خواهد شد.شود، بلکه با ترمیم و جبران نمی

P.45, 1999)  (Bazemore گذار ایرانی قرار گرفته است. قانون این رویکرد مورد توجّه قانون
برای اوّلین بار، یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری را رعایت  1392آیین دادرسی کیفری مصوّب 

دادرسی کیفری باید »همان قانون مقرر داشته که:  2ادة عنوان کرده است. در م 2دیدهحقوق بزه
قانون یاد شده:  9مطابق مادة « مستند به قانون باشد، حقوق طرفین دعوی را تضمین کند...

 تواند موجب طرح دو دعوا شود: ارتکاب جرم می»
 الف ـ دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقرّرات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ه به وای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبة کیفرهایی کب ـ دع
 «دیده است مانند حق قذف و قصاص.موجب قانون حقّ خصوصی بزه

دیده ( نیز، برای اوّلین بار به استفاده از واژه بزه1392قانون آیین دادرسی کیفری ) 10مادة 
دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر بزه»پرداخت و آن را بدین شرح تعریف کرد: 

دیده در مراحل مختلف فرآیند مواد متعددی از قانون یاد شده به حقوقِ بزه « گردد...و زیان می
عدالت کیفری اختصاص داده شده و گفتمان جدیدی را در حوزة سیاست جنایی ایجاد نموده 

دیدگان و ... حقوقی برای بزه 483و  66، 62، 45، 44، 38، 37، 13در این خصوص مواد  3است.

                                                           
تجاوز از قانون عمومی، که اگر کســی مرتکب آن شــود، از »ن توجّه دارد: کانت نیز در تعریف جرم، فقط به جنبة عمومی آ -1

 (1380، 191)کانت، « شود.شود، عموماً جرم نامیده میحقّ شهروندی محروم می
در گذشته، مقررات آیین دادرسی کیفری، ناظر به حقوق جامعه و حقّ متهم در مراحل دادرسی بوده است. به همین جهت،  -2

آیین دادرسی کیفری »مقرر داشته بود:  1378عمومی و انقالب در امور کیفری سال یک قانون آیین دادرسی دادگاه در حالی مادة
مجموعة اصول و مقرّراتی است که برای کشف و تعقیب جرایم و تعقیب مجرمان و نحوة رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر 

دیده گونه جایگاهی برای بزهدر مادة یاد شده هیچ« شود.ی وضع میو اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضای
 در نظر گرفته نشده بود. 

 برای آگاهی بیشتر در این زمینه رک:  -3
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( نیز تحوّالت 1392قانون مجازات اسالمی ) در مراحل مختلف دادرسی در نظر گرفته است.
، 51، 46، 40، 38توان به مواد از جمله می 1دیده ایجاد نموده است.مهمی را دربارة حقوق بزه

و ... اشاره  418و  365، 351، 350، 348، 347، 268، 255، 114، 113، 107، 100، 98، 58، 57
، 2الناسکرد. قانون مجازات اسالمی تحت تأثیر موازین فقهی و تفکیک جرایم به حقّ اهلل و حقّ

تعزیری و جنایات )اعم از عمدی و غیرعمدی(  ویژه در جرایمدیده توجّه خاصی بهبه حقوق بزه
دیده مغفول مانده و کمتر به آن جنایی، کماکان حقوقِ بزه سیاستگذارینموده است. ولی از منظر 
های نظری دربارة مبنا و ساختارهای سیاسی و اجتماعی فارغ از بحث توجّه شده است.
دیدگان خواهد ة حقوق بزهحوز ، این نوشتار فقط به تبیین موضوع در3جنایی سیاستگذاری
دیدگان هایی دربارة حقوقِ بزهپرسش اصلی این نوشتار این است که چه تدابیر و سیاست پرداخت.

دیدگان در نظام عدالت در نظام عدالت کیفری، در نظر گرفته شده است؟ آیا اساساً حقوقی برای بزه
 سیاستگذاریعمومی و  سیاستگذاریمفهوم  در این مقاله، ابتدا به بحث در بارة کیفری وجود دارد؟

دیدگان را براساس بارة حقوقِ بزه جنایی در سیاستگذاریجنایی خواهیم پرداخت و سپآ 
، سالة قانون برنامة توسعه ششم و قانون 20انداز های کلّی ابالغ شده نظام، سند چشمسیاست
 تبیین خواهیم نمود. 1397بودجه 

 جنایی سیاستگذاریا عمومی ت سیاستگذاریالف( از 

عمومی برخاسته از علم سیاست است. دانشمندان علوم سیاسی، رفته رفته برای  سیاستگذاری
 4عمومی را بنیان نهادند. سیاستگذاریافزایش کارآمدی دولت و انجام بهتر وظایف دولت، رشتة 

                                                           
ــت جنایی قانون ــیاس ــین: گفتمان س ــنجفی ابرندآبادی، علی حس حج »ر: ، مندرج د1392کیفری،  یگذار در قانون آیین دادرس

شه؛ هم افزایی فقه و حقو شش نعمتاندی سندگان، به کو سان، مجموعه نوی شارات ق در تحقق عدالت و تعالی ان اله الفت، انت
 .1396دانشگاه مفید، چاپ اوّل، 

سالمی، تحقق حقوق و نیازهای بزه -1 شده بود که در مقدمة الیحة قانون مجازات ا دیده به عنوان یکی از اهداف الیحه عنوان 
 ، حذف گردید.متأسفانه در هنگام تصویب نهایی آن

  برای آگاهی در این باره، رک: -2
ص   سالم و ایران،  سقوط مجازات در حقوق کیفری ا شگاهی د125تا  112شیری، عباس:  شارات جهاد دان شگاه ، مرکز انت ان

 .1372شهید بهشتی، چاپ اوّل، زمستان 
برای بحث دربارة نظریّه عمومی ســیاســتگذاری جنایی، رک: ایروانیان، امیر: نظریّه عمومی ســیاســتگذاری جنایی، با مقدمة  -3

 ، انتشارات شهردانش.1392دکتر محمدعلی اردبیلی، چاپ اوّل، 
ــتگذاری عمومی در ایران را باید مدیون تالش- 4 ــیاس ــته س ــاتید بزرگوار دکتر کیومرا اگســترش رش ــتریان،  دکتر های اس ش

محمدی و دکتر مجید وحید، اســاتید دانشــگاه تهران به ســبب ترجمه، تألیف کتب و مقاالت متعدد در حوزة حمیدرضــا ملک 
اندازی رشته و گروه مستقل سیاستگذاری عمومی و انتشار نشریة پژوهشی مستقل در حوزه سیاستگذاری عمومی دانست. راه

سیلة آن بز ستگذاری عمومی به و ست با سیا ست. امیدوار ا شته ا شته در ایران بردا سیر اعتالی این ر رگواران گام مهمی در م
شناسی، گامی دیگر جهت اعتالی این رشته در ایران نگارش سلسله مقاالت در حوزة سیاستگذاری جنایی، توسط اساتید جرم

 . برداشته شود
خست فشارهای این امر دو دلیل عمده داشت: ن»... نویسد: دکتر کیومرا اشتریان دربارة دالیل گسترش رشته سیاستگذاری می

سی  سیا ستفاده _روز افزون  سائل روزمرهاجتماعی برای ا عیض نژادی، ای چون فقر، تبی کاربردی از علوم اجتماعی در حلّ م
ـ اجتماعی از قبیل د یت، تعلیم و ترب رآمد،آلودگی محیط زیست و ... و دوم، ظهور و بروز این نظریّه که نقش عوامل اقتصادی 

های حزبی و ها بیش از عوامل ســـنتی مانند گرایشهای دولتی و در ســـیاســـتگذاریگیریســـطی بیکاری و ... در تصـــمیم
 (.1396، 13)اشتریان، ص « های سیاسی مؤثر است.ایدئولوژی
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 حلّ یک مسألهی دولتی که با هدف هاها و تصمیمیّتفعّالای از وجود یک فرآیند یا مجموعه»
 (1383، 20محمدی، ص)ملک « شود.یعمومی نامیده م سیاستگذاریاند، عمومی طراحی شده

ها در حکمرانی عمومی ناظر به تمامی وظایف دولت سیاستگذاریهای مورد بحث در موضوع
های دولت در اقتصاد، فرهنگ، کشاورزی، صنعت، محیط زیست، رفاه جامعه است. سیاست

و شت و درمان، امنّیت، سیاست داخلی و خارجی، آموزش، از سطوح ابتدایی تا عالیعمومی، بهدا
ها به وسیلة نهادهای رسمی عمومی است. این سیاست سیاستگذاری... حوزه مطالعاتی رشته 

های عمومی به وسیلة نهادهای دولتی سیاستگذاری»پذیرد. تقنینی، قضایی و اجرایی صورت می
ها ها از انواع سیاستیابند. آنها( توسعه میو مقامات رسمی در خالل فرآیند سیاسی )یا سیاست

(. 1396، 27)اشتریان، « متمایز هستند، زیرا نتیجه اقدام اقتدار آمیز مشروع یک نظام سیاسی است.
بزهکاری هم کشیده شده است. زیرا پدیدة عمومی به پدیدة  سیاستگذاریرفته رفته، مباحث 

تأثیرگذار خواهد بود، تهدیداتی را علیه امنّیت شخصی  هابزهکاری مستقیماً بر سایر سیاست
دهد. بالعکآ های عمومی دولت را نیز افزایش میکند و هزینهشهروندان و جامعه ایجاد می

دیدگی تواند بر نرخ بزهکاری و بزهنیز میهای دولت در زمینة رفاه اجتماعی، اشتغال و ... سیاست
گیری دیدگی موجب شکلعمومی، بزهکاری و بزه سیاستگذاریتأثیر بگذارد. رابطة دو سویه بین 

عمومی با پدیدة بزهکاری  سیاستگذاریجنایی گردیده است. ارتباط  سیاستگذاریرشتة مطالعاتی 
توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی  های اجتماعی، در قانون برنامة پنج سالة ششمو آسیب

مورد توجّه قرار گرفته است.  14/12/1395( مصوّب 1396ـ 1400) 1جمهوری اسالمی ایران
جنایی  سیاستگذاریجنایی و سپآ تر موضوع ابتدا الزم است مفهوم سیاستبرای تبیین دقیق

ن و اسناد باالدستی های کالدیدگان براساس سیاستتبیین گردیده و سپآ به بررسی حقوقِ بزه
 .نظام بپردازیم

 2ـ سیاست جنایی1

مفهوم مضیق و موسع است. سیاست جتایی در مفهوم مضیق برای دو سیاست جنایی دارای 
های ی شیوهمجموعه»مطرح شده است:  1803اوّلین بار توسط فوئر باخ آلمانی در سال 

                                                           
شمارة - 1 سمی  شره در روزنامة ر شده تح 15در بخش  21/1/1396مورّخ  20995منت ت عنوان بیمة اجتماعی، امور قانون یاد 

ی ذکر شده های اجتماعی به نحو مبسوط و قابل توجّهکاری و آسیبهای اجتماعی مطالب مهم و مرتبط با بزهحمایتی و آسیب
 توجهی شده است.دیدگان در قانون مذکور بیاست، هر چند در خصوص حقوقِ بزه

ا نام استاد دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی پیوند خورده است. حضرت ب (Criminal policy)در ایران واژه سیاست جنایی  - 2
ـــ مارتی»نوشتة استاد « های بزرگ سیاست جنایینظام»استاد با ترجمة کتاب  « درآمدی بر سیاست جنایی»و « می ری دلماس ـ
زمان به ته است. حضرت استاد، همن الزرژ، گام مهمی در راه شناساندن این رشته مطالعاتی در ایران برداشینوشته استاد کریست

ها مقاله علمی پژوهشــی در این حوزه منتشــر نمود. ایشــان های ســراســر کشــور پرداخت و دهتدریآ این درس در دانشــگاه
سازی آن در ایران گردیده ها پایانچنین با راهنمایی دههم شته و بومی  شد و دکترا در این حوزه، موجب باروری این ر نامه ار

را در دوره دکترا تدریآ نمودم که درس گفتارهای مربوطه در « سیاست جنایی»االمر استاد، درس ن جانب، نیز حسباست. ای
 کانال تلگرام در دسترس عموم قرار گرفته است.
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ادی، )نجفی ابرندآب« دهد.کنش نشان میها علیه جرم واای که دولت با استفاده از آنگرانهسرکوب
در این تعریف جرم و کیفر با ماهیت تنبیهی مورد توجه قرار گرفته است و در  (.1396، 11ص 

مارتی سیاست جنایی در مفهوم موسع را ـ واقع تعریف سیاست کیفری است. الزرژ و دلماس 
به عنوان مفهومی مستقل در  مورد توّجه قرار دادند و غیر از تمرکز بر جرم، بر انحراف نیز

 جامعویهای های غیر تنبیهی و واکنشکه پاسخلیبرال تأکید کردند. ضمن اینسیاسی های نظام
ای از به جرم و انحراف نیز مدنظر قرار گرفت. سیاست جنایی در مفهوم موسع خود به مجموعه

شود. این حراف اطالق میدهی به جرم و انهای تنبیهی و غیر تنبیهی برای پاسختدابیر و روش
 1شود.در پاسخ به جرم و انحراف به کار گرفته میغیر رسمی ها توسط نهادهای رسمی یا پاسخ

گیرانه با های سرکوب )کیفری و غیرکیفری( و پیشاقدام سیاست جنایی، شامل کلیه»بنابراین: 
ل و یا با مشارکت شود که دولت و جامعه مدنی هر یک به صورت مستقّهای مختلف میماهیّت

های مختلف به منظور سرکوبی بزهکاری و ها در قالب روشی یکدیگر، از آنسازمان یافته
 16)نجفی ابرندآبادی، ص  « کنند.گیری از بزهکاری و انحراف استفاده میبزهکاران و نیز پیش

نسبت به  گیرد کهتعریف یاد شده سیاست جنایی در مفهوم موسّع را در برمی (1396، 17و 
های متعددی است؛ سیاست جنایی سیاست جنایی دارای گونهتر است. های دیگر جامعتعریف

سیاست جنایی محدود به نظام عدالت کیفری نیست، و  بدین سان، 2تقنینی، اجرایی و قضایی.
های کالن در سیاست شود. لزوماً سیاستهای وابسته آن را شامل میگانه و بخشتمامی قوای سه

وسیلة یکی از قوای سه گانه، یا ، ممکن است تدابیر اتخاذ شده بهشودنمینایی مورد بحث ج
های هایی دیگر، سیاستاز پلیآ یا مقامات خاص قضایی باشد، در حالی که بخش یهایبخش

گانه سیاست جنایی ممکن است اهداف متفاوتی های سهاز گونهیک  هر 3متفاوتی را اتخاذ نماید.
ها، هماهنگی الزم را نداشته باشد. سیاست جنایی تقنینی بر مبنای کنند که با سایر گونهرا دنبال 

های ضمانت اجراها برخوردار سیاست جنایی که از کلّ شبکه»یابد. قوانین جزایی سامان می

                                                           
به ها، گر به سایر شیوههای صرفاً سرکوبدور نمای این رشته مطالعاتی به جهات مختلفی توسعه پیدا کرده است: از روش» - 1

اجتماع، مشـــروط به این که جامعه مدنی گری اســـت؛ از دولت به تمامی هیئتهایی که مبتنی بر ترمیم یا میانجیویژه شـــیوه
سخ سخپا سازمان دهی نماید. پا شد و اجازه میهای خود را  شروعیّت آن را گروه یا جامعه پذیرفته با ضی هایی که م دهد تا بع
گری نیز در این شیوه گنجانده شوند؛ از های میانجیی نیروهای شبه پلیسی خصوصی یا شبکهدههای مدنی مانند سازمانتجربه

ــخ پیش ــخ دادن، با این هدف که پاس ــان دادن به پاس ــخ واکنش نش گیرانه )پیش از وقوع بزه یا انحراف( نیز بتواند در کنار پاس
گیر از هنجارهای ه به پدیدة جنایی، که هرگونه رفتار فاصلهواکنشی )پآ از ارتکاب بزه یا انحراف( ایجاد شود؛ و باالخره از بز

و  103)دلماس ـــ مارتی، ص  « شود.اجتماعی را ـــ چه به صورت بزه باشد و چه به صورت انحراف )کژمداری( شامل می
104 ،1395 .) 
  های سیاست جنایی رک.:برای آگاهی از گونه - 2

ــیاســت جنایی»نجفی ابرندآبادی، علی حســین:  کتر ، به کوشــش د575تا  554، مندرج در: دانشــنامة علوم جنایی، صــ  «س
 ، نشر میزان. 1396امیرحسین نیازپور، چاپ اوّل، 

ص   سین نجفی ابرندآبادی،  ست جنایی، ترجمه علی ح سیا ستین: درآمدی بر  شم، 180تا  119الزرژ، کری ش ، 1396، چاپ 
 وقی میزان.بنیاد حق
شکل می - 3 ستاد دکتر نجفی ابرندآبادی(  شخ  )به تعبیر ا ست جنایی متناقض یا حتی نام سیا صورت نوعی  گیرد. در این 
 های آن هستیم.گونه که در ایران شاهد چنین وضعی در سیاست جنایی و گونههمان
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، 120الزرژ، « شود که هستة اصلی آن، قانون مجازات است.است، راهبرد افتراقی محسوب می
الی که سیاست جنایی قضایی، براساس تفسیر قضات از قانون، اصول حقوقی و (. در ح1396
یابد. سیاست جنایی اجرایی نیز به تدابیر ضابطان دادگستری و نیروهای های عملی سامان میرویه

 مسلّی و فرماندهان و مقامات باالتر از آن بستگی دارد.

 جنایی سیاستگذاریـ مفهوم 2

های آن است. عمومی و دارای ویژگی سیاستگذاریای از جنایی، شاخهسیاستگذاری
( 1396، 28)اشتریان، « عمومی مبتنی بر قانون بوده و اقتدار آمیز است. سیاستگذاری»

های های قانونی نیست. فرمانعمومی و جنایی در ایران لزوماً محدود به الزام سیاستگذاری
های پنج ساله، ظام، قوانین باالدستی، نظیر برنامهرهبری، مصوّبات مجمع تشخی  مصلحت ن

عالی امنّیت ملّی، مبنای مبادرت به  یقانون بودجه، مصوّبات شوراهای عالی مانند شورا
 1دهند.عمومی جنایی در ایران را تشکیل می سیاستگذاری
ه صورت کارهایی دربارة پدیده بزهکاری است که بجنایی، اشاره به تدابیر و راه سیاستگذاری

های کلّی نظام جنایی مبتنی بر قانون یا سیاست یهاسیاستگذاریشود. بنابراین، آور اتخاذ میالزام
های جنایی های جنایی از سیاستسیاستگذاریهای رهبری است. به دلیل این ویژگی و فرمان
سیاست  گردد. در حالی که سیاست جنایی تقنینی محدود به قوانین جزایی است، یامتمایز می

 سیاستگذاریهای عملی قضایی و تفسیر قضات است. اهداف جنایی قضایی محدود به رویه
های مختلف اقتصادی، فرهنگی، امنیّتی و غیره مرتبط است. جنایی با سایر اهداف نظام در زمینه

های کالن است، به همین جهت در قوانین مختلف به ویژه قوانینی که تبیین کننده سیاست
های پنج ساله توسعة سیاسی، اجتماعی فرهنگی، شود. در قوانین بودجه ساالنه، برنامهی میبینپیش
ها صورت سیاستگذاریهای کالن نظام مصوب مجمع تشخی  مصلحت نظام و ... این سیاست
های جنایی افزایش سیاستگذاریپذیرد. در ایران به ویژه در دو دهه گذشته، تمایل به تدوین می

شود. به نظام عدالت کیفری مربوط میدر مفهوم مضّیق، های جنایی سیاستگذاریت. یافته اس
بدین توضیی که نظام عدالت کیفری، مسئولیت کنترل جرم و مقابله با بزهکاری را بر عهده دارد. 

یابد، بدون وجود چنین نظامی، یک نظام عدالت کیفری معنا می چهارچوبریزی جنایی در برنامه»

                                                           
ــرا و دادگاهبه عنوان نمونه، می - 1 ــیآ دادس ــاره کرد، های ویژه روحاتوان به تأس ــط رهبری اش ا فرمان رهبری در ینیّت توس

صالحیّت و نوع دادگاه  سلّی، که دربارِة  ضایی نیروهای م سازمان ق سیدگی به جرایم کارکنان وزارت اطالعات در  خصوص ر
ـــ1168و متعاقباً نامة شمارة  20/9/1366اختصاصی است. پیرو درخواست  وزیر اطالعات، رهبری  19/10/1370مورخ  1/30ـ

سلّی قرار داد. و متعاقباً پیرو ر ضایی نیروهای م سازمان ق صالحیِّت  سیدگی به جرایم خاص کارکنان وزارت اطالعات را در 
که از طریق قوة قضائیه ابالغ شده است،  20/11/1373مورخ  73/4299تقاضای رئیآ سازمان مذکور، رهبری طی نامة شمارة 

سلّی را، مجاز به ر ضایی نیروهای م سلّی و جرایم حین خدمت آنان سازمان ق سنل نیروهای م سیدگی در کلیة جرایم امنیّتی پر
 نمود.
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« دهی به رفتارهای مجرمانه را تصور نمود.های پاسختوان طراحی سیستممی به دشواری
 .(1392، 44)ایروانیان، ص 

های جنایی را باید ناظر به کالن بودن سیاست سیاستگذاریوجه تمایز سیاست جنایی از 
 های اجتماعی و نظام عدالت کیفری دانست.جنایی مرتبط با بزهکاری، آسیب

 دیدگانجنایی دربارة حقوقِ بزه سیاستگذاریب ـ 

صورت  1دیدگانمرتبط با حقوق بزه سیاستگذاریتاکنون در ایران اهتمام جدّی در جهت 
 سیاستگذارینگرفته است و صرفاً به برخی از موضوعات مرتبط پرداخته شده است. در فرآیند 

یرد، شناسایی این نیازها و گمیدیده در اولویت قرار دیده محور، توجّه به نیازهای بزهجنایی بزه
توجّه به تکالیف و وظایف دولت در برطرف کردن این نیازها و ضمانت اجراهای الزم برای 

دیدگان توجّه شود. هر چند در سیاست جنایی تقنینی ایران، به حقوقِ بزهمیها تدارک دیده آن
جدی وجود دارد که  هایجنایی نارسایی سیاستگذاریای مبذول شده است، ولی در حوزة ویژه

 .شودمیدر بند بعدی بحث 
 نظامی کلّی هااستیس نییتع»: رانیای اسالمی جمهوری اساس قانون 110 اصل یک بند طبق
 تارایاخت و فیوظا از« نظام مصلحت  یتشخ مجمع با مشورت از پآ رانیای اسالمی جمهور
 .استی رهبر فیوظا و اراتیاخت در موضوع نیترمهم و نیاوّل بند نیا. است رهبر

                                                           
های مادی اصلی است: حقوق مرتبط با کیفر و نحوة اجرای آن و حقوق مرتبط با جبران آسیبدیده دارای دو گونههحقوقِ بز- 1

شی از جرم. حق بزه ست. دیده در رابطه با تعیین کیفر و نحوه اجرو معنوی نا ست جنایی درایران ا سیا ای آن از تحوالت مهم 
سنّتی، مجازات حقّ عمومی و جامعه تلقی می سته نمیشود و بزهدر حقوقِ جزای عرفی  صاحب حقّ دان شد، دیده دربارة آن 

فری ولی در حقوق جزای اســالمی، این حقّ به رســمیّت شــناخته شــده و بعد از پیروزی انقالب اســالمی، در قواینن متعدد کی
ــد. در آمریکا نیز از دهه ــخی »دیده به راه افتاد و های بزهمیالدی به بعد، جنبش 1970و  1960های پذیرفته ش اغلب در پی پاس

ضا برای حفظ مجازات مرگ یا احیاء دوبارة آن، گره خوردند.تر به بزهکاران بودند، و در برخی ایالتمجازاتی )زندر، « هابه تقا
  (1395، 862ص 
توان صرفاً )مجازات( را نمی»ثالً کانت معتقد است: باشد. مدیده در تعیین مجازات، مورد قبول اکثر فالسفه نمیحقّ بزه پذیرش

ـــیله را علیه شـــخ  ای برای تحقّق خیری به نفع خود مجرم یا جامعة مدنی تلقی کرد؛ فقط باید به این دلیل آنبه عنوان وس
  (1380، 191)کانت، « ست.مجرم اعمال کرد که مرتکب جرم شده ا
یدگاه را دارد. )هگل،  یدگاه را تق1378، 137هگل نیز همین د بانی نظری این د تاب خویش م ویت نموده (. زیبرت نیز در ک

  (Zaibert, Pp. 66-90, 2006)است. 
ا به رســـمیّت رمجازات دیده در تعیین و اجرای زی انقالب، نظام حقوقی حاکم بر ایران، حقوقِ بزهروبه همین جهت قبل از پی

جازات اسالمی مقانون  277شناخت و صرفاً با تحقّق شرایطی آن را از اسباب سقوط دعوای عمومی عنوان نموده بود. مادة نمی
سابقة کیفری متهم به محک شروط به فقدان  سقوط دعوای عمومی، م سباب  صرر از جرم را به عنوان ا شت مت ومیّت سابق گذ

 ینی نموده بود.ب)جنحه و جنایت(، پیش
ت اســـالمی شـــود. قانون مجازادیدگان تلقی مینیاز به مشـــارکت در تعیین مجازات و نحوة اجرای یکی از نیازهای مهم بزه 
ــت جنایی ایران نمود. مواد ( این حقّ را دربارة بزه1392) ــیاس ــماً وارد گفتمان س دربارة  268ف، دربارة حد قذ 255دیده، رس

ـــاص، مواد  419و  418، 365، 350،351، 348، 347ســـرقت،  زادی دربارة آ 58دربارة تخفیف مجازات،  38دربارة حقّ قص
ربارة مرور د 107دربارة نظام نیمه آزادی،  57و  56دربارة تعویق حکم صــدور،  40دربارة تعلیق مجازات،  51، 46مشــروط، 

جازات،  مان م جازات 64ز بارة م ماده در جایگزین حبآ،  بارة اثر  25های  جازاتدر جازات و م قوقِ حهای تکمیلی، تبعی م
 گیرد.مورد بحث قرار می 2دیده را به رسمیّت شناخته است. حقوق مرتبط با حق جبران در بند بزه
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ی عموم سیاستگذاری نیتدو در معموالً که کلّ، یک عنوان به اجتماع شامل کالن استیس»
 ان،یاشتر)« .شودیم هستند، لیدخی رفاه نظام اصالح ای یانرژی کاف عرضه تورم، با مبارزه رینظ
 ارتباط دری موارد به 1نظام مصلحت  یتشخ مجمع شده ابالغ مصوّبات ازی برخ .(1396 ،56
ی فرهنگی اجتماع ،یاقتصاد توسعه ششم سالة پنج برنامة قانون در .است پرداخته دگانیدبزه با
 ضمن در بیترت به که است دهیگرد انیبی موارد زین 1397 سال بودجه قانون و 2(1396ـ1400)

 .ردیگیم قراری بررس مورد مباحث،

 یی قضا تیّامن ـ1

 مهم موضوع چند به 3نظام مصلحت  یتشخ مجمع مصّوبیی قضای کلّی هااستیس در
ی اسالمی جمهور نظامی کلّی هااستیس 2 تبصرة در. است شده توجّه دگانیدبزه حقوقِ با مرتبط
 و هایدادخواه همة بهیی قضای ماهو مؤثری دگیرس»: است آمدهیی قضا تیّامن بخش در رانیا

 هرگونه از فارغ و تیجنس و مذهب نژاد، از نظرصرف ملّت آحاد همةی دادخواه حقّ «.تظلمات
 حقّ  .باشدیم دگانیدبزه ژهیو به دادخواهان دربارةی کلّی هااستیس از ،ینابرابر و ضیتبع

 هر مسلّم حقّی دادخواه»: است شده شناخته تیّ رسم بهی اساس قانون 34 اصل دری دادخواه
 ملّت افراد همة د،ینما رجوع صالی دادگاه بهی دادخواه منظور به تواندیم کآ هر و است فرد
 به کهی دادگاه از تواندینم کآ چیه و باشند داشته دسترس در را هادادگاه گونه نیا دارند حق
 در رانیای اسالمی جمهور اندازچشم سند در «.کند منع دارد را آن به مراجعه حقّ قانون موجب
 در»... : است آمده نظام مصلحت  یتشخ مجمع 3/8/1382 مصوّبی شمسی هجر 1404افق
ی هاجلوه نیترمهم ازی کی« یی...قضا وی اجتماع تیّامن ازی مندبهره: ... ساله ستیب اندازچشم
ی ازهاین و حقوق به توجّه شده، ییتصر آن به زین نظامی باالدست اسناد ریسا در کهیی قضا تیّامن
 آسان و عیسری دسترس ،یدادخواه در مهم موضوعات ازی کی .است« یدادخواه» در دگانیدبزه
 مورخ سالةپنجیی قضای کلی هااستیس 11 بند در .استی فریک عدالتی نهادها به دگانیدبزه
 ندیفرآ کاهش جهت الزم ریتداب اتخاذ»: است آمده نظام، مصلحت  یتشخ مجمع 2/9/1388

 مراجع دری شهروند حقوق ازی مندبهره و خود حقوقِ به مردم آسان و عیسری ابیدست وی دادرس
ی فریک عدالتی هانهاد به عیسر و آسانی دسترس مستلزم ،یدادخواه حقّ یی شناسا «یی.قضا

                                                           
 درباره نظامی کلّی هااستیس نییتع خصوص در مصوّبه 52 نظام، مصلحت  یتشخ مجمع ،13/6/1395 تا 1372 سال از - 1

 به مستقالً مصوّبات از کدامچیه. است داشته...  وی شهرساز مسکن، مشارکت، اقوام، ،یعیطب منابع ،یانرژ ساله، پنجی هابرنامه
 اشاره موردی عیطب سوانی انیقربان ای یدگیدبزه کاهش یا دگانیدبزه حقوقِ مصوّباتی برخ دری ول. ندارد اختصاص دگانیدبزه
 .گرفت خواهد قراری بررس مورد مقاله متن در که است گرفته قرار
شم ساله پنج برنامه قانون - 2 سعة ش صاد تو صو به 14/12/1395 خیتار در ،یفرهنگ وی اجتماع ،یاقت ی شورا مجلآ بیت
 .دیگرد منتشر 21/1/1396 مورّخ 20995 شمارةی رسم روزنامة در و دیرسی اسالم
 مورخ 17012 شــمارةی رســم روزنامة در و دیرســی رهبر بیتصــو به 28/7/1381 خیتار در ،ییقضــای کلّی هااســتیســ-  3
 شمارةی رسم روزنامة دریی قضا تیّامن خصوص در نظامی کلّی هااستیس عنوان با متن همان متعاقباً. دیگرد منتشر 4/5/1382

 .دیگرد منتشر 15/9/1385 مورخ 17995
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 دیبا دهیدبزه. است کشوری عال وانید و دنظریتجد ،یبدوی هادادگاه دادسرا، آ،یپل از اعم
 را هاآن و مطرح را شیخو تیشکا ،یمکان فاصلة نیکمتر و زمان نیترکوتاه در بتواند
 در سرعت راستا نیهم در. باشد برخوردار زین راستا نیا در الزم تیّامن از و دینمای ریگیپ

 تبصرة ادامة در جهت نیهم به. ردیگ قرار توجّه مورد دیبا حق احقاق وی دگیرس مراحل
 احکام تیقطع بهی ابیدست منظور بهی دادرس مراحل کاستن»: است آمده مذکور مصوّبه 2
 از استفاده ده،یدبزه حقوقِ  احقاق جهت مناسبی ابزارها ازی کی«. مناسب زمان در
 عنوان به موضوع نیا. است بزهکار و دهیدبزهی ریگیانجیم وی میترم عدالتی هابرنامه
 :است آمدهیی قضا تیّامن مصوّبه 19 بند در. است گرفته قرار توّجه مورد نظامی کل استیس
  .«یدعاو فصل و حلّ در تیّ حکم وی داور روش از استفاده»

: است آمده 2/9/1388 مورخ شده ابالغ سالهپنجیی قضای کلاستیس 10 بند در نیچنهم
 ،یفریک حقوق قلمرو دری داوری هاجلوه ازی یک ،«یداور نهاد کردن ریفراگی برا الزم داتیتمه»
 ،یگریانجیم وی میترم عدالتی هابرنامه از استفاده گسترش .است بزهکار ده،یدبزهی گریانجیم

ی فریکی قلمرو دری میترم عدالتی هابرنامه ازی ریکارگبه در هیپا اصول بیتصو متعاقب
 گذارانقانون توّجه مورد 2003 مصوّب متحد ملل سازمانی اجتماع وی اقتصادی شورا مصوب
مصوّبه امنیّت  19های کلی نظام در بند در ایران، نیز خوشبختانه در سیاست 1.گرفت قراری ملّ

( 1392ی )فریکی دادرس نییآ قانون شده، یاد بند تحقّقی راستا دربینی گردید. قضایی پیش
 مادة براساس. نمودی نیبشیپ را دهیدبزه و متهم نیب سازش و صلی جهت گر،یانجیم به ارجاع
 توافق با را موضوع ن،یطرف نیب سازش حصولی برا تواندیمیی قضا مقام»... : شده یاد قانون 82
  2«...دهد ارجاعی گریانجیمی برای امؤسسه یا شخ  یا اختالف حلّی شورا به آنان

 سیاستگذاری در تحوّالت نیترمهم از نهاد مردمی نهادها وی مدن جامعه تیظرف از استفاده
 مصوبی )فریک امور دری گریانجیم نامهنییآ ا بند براساس. شودیم محسوبیی جنا
 با آنی ط که استی اقدامات مجموعهی: گریانجیم ندیفرآ» 3:هیقضائ قوه آیرئ( 8/9/1394
 در مؤثر اشخاص ریسا ضرورت صورت در و متهم و دهیدبزه حضور با و گریانجیم تیریمد

 جامعهی اعضا مورد حسب زین و آنها همکاران یا دوستان خانواده،ی اعضا لیقب از سازش حصول
 بای فریک اختالف فصل و حلی برا نهاد، مردم یا وی عموم ،یرسم ربطیذی نهادها ،یمحل

                                                           
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.

 ت.نمایه موضوعی مراجعه به شرح تک تک مواد درج گردیده اس 521شیری، عباس: عدالت ترمیمی، منبع قبلی، در ص 
 «.دینما تقاضا دادستان از رای گریانجیم به ارجاع یا بیتعق قیتعل تواندیم بازپرس»: شده یاد مادة تبصرة براساس -2
 به« یفریک امور دری گریانجیم نامهنییآ» آن هیاصــالح و 1392 مصــوّبی فریکی دادرســ نییآ قانون 84 مادةی اجرا در -3
 و دهیدبزه آنی ط که استی ندیفرای: گریانجیم ــــ الف»: مذکور نامهنییآ یک مادة براساس. دیرس هیقضائ قوة آیرئ بیتصو
ی ناش خسارات جبرانی هاراه زین وی انتساب جرم جینتا و آثار علل، خصوص در مناسبی فضا در گریانجیم تیریمد با متهم
 «.گرددیم نییتع نیطرف حقوق و تعهدات سازش، حصول صورت در و نموده گفتگو متهم و دهیدبزه به نسبت آن از
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 و میتنظ رای انامهموافقت توافق، حصول صورت در پرداخته، نظر تبادل و گفتگو به گرییکد
 «.شودمی ارسال مربوطیی قضا مقامی برا

 جبران حقّ ـ2

 جبرانی برا دهیدبزه حقوقِ شناختن تیّرسم به دری ادیز لیتما ،ییجنا سیاستگذاری
 گذاریسیاست مشخصة نیبارزتر دگان،یدبزهی برا غرامت حقّیی شناسا. است نموده دایپ خسارت
 سطی دری گذارقانونی روندها ازی امجموعه شاهد ،1960 دهه». است محور دهیدبزهیی جنا
 فراهم ن،خش میجرا دگانیدبزه ژهیو به جرم دگانیدبزهی برای پولی هاغرامت تا بودی المللنیب
 بیصوت با 1985 سال در دیبا را تحوّالت نیا اوج (.1395 ،134 ص گران،ید و برجآ)« .دیآ
 طبق. انستد قدرت از سوءاستفاده انیقربان و دگانیدبزهی برا عدالت مورد در هیپا اصول ةیانیب
. شود رفتاری ذات تیّ ثیح به احترام و یدردهم احساس با دیبا دگانیدبزه با»: هیانیب نیا 4 مادة
 منطوربه ،یملّ گذارقانون مصوّباتی مبنا بری مناسبیی قضا سازوکار بهی دسترس به محقّ هاآن
  «.بود خواهند واردهی هابیآسی هاخسارتی فور جبران
ی کارهاراه کشورها، ازی اریبس دری ملّ نیقوان شده، یاد هیانیب هیتوص متعاقب راستا نیهم در
 حقّ  .نمودندی نیبشیپ دهیدبزه به واردی معنو وی مادی هابیآس جبرانی برا رای مناسبی حقوق
 به رانیا ییجزا نیقوان در دگانیدبزهی برا جرم، ازی ناشی معنو وی مادی هابیآس جبران
 در زیآم ارفاق قواعد ازی برخوردار شرط عنوان به هابیآس نیا جبران. است شناخته تیّرسم
 مورد در ژهیو به جرم ازی ناشی هابیآس جبران جهت به 1 .است شدهی نیبشیپ مختلف موارد
 ساالنه، بودجه نیقوان در 2ستند،ین خود ونید پرداخت به قادر کهی افراد ریسا و محکومان ةید
 . ردیگیم قراری دادگستر وزارت اریاخت در و شده گرفته نظر دری خاص فیرد

 اعتباراتی کسر نیتأم منظور به»: داردیم مقرر باره نیا در 1397 سال بودجه قانون 11 تبصره
 یا المالتیب عهدة بر خسارات پرداخت کهی موارد و معسر زنان تیّاولو با معسر محکومان هید

                                                           
 یا جرم آثار فیتخف منظور به متهم کوشـــش»: را( 1392ی )اســـالم مجازات قانون 38 مادة در فیتخف جهات ازی یک مثالً -1
 میجرا در حکم صدور قیتعو امکان زین شده یاد قانون 40 ماده در. است نموده عنوان« آن ازی ناش انیز جبرانی برای و اقدام
شت تا شش درجه ریتعز موجب ست نمودهی نیبشیپ« جبران باتیترتی برقرار یا انیز و ضرر جبران»: شرط به را ه  عدم. ا
  .است نمودهی نیبشیپ قانون همان 51 ماده در را دهیدبزه حق دربارة مجازاتی اجرا قیتعل ریتأث
 خسارت جبران بر نیچنهم. است نموده عنوانی آزادمهین نظام ازی برخوردار شرط در رای شاک گذشت قانون، همان 56 ماده
  .است نموده دیتأک دهیدبزه بر وارد
 دارد استطاعت که جاآن تا محکوم دادگاه  یتشخ به»: است داشته مقرر مشروطی آزاد دربارة قانون همان 58 ماده پ بند در

 هدربار«. دهد بیترت آن پرداختی برای قرار یا بپردازد رای خصـــوصـــی مدع موافقت مورد یا حکم مورد انیز و ضـــرر
  .است نموده عنوان رای شاک گذشت شرط قانون همان 64 مادة زین حبآ نیگزیجای هامجازات
 ای حکم صــدور ب،یتعق شــدن موقوف»: داردیم مقرر زمان مرور خصــوص در زین( 1392ی )اســالم مجازات قانون 113 ماده
 الیص مرجع در رای خصوصی دعوا تواندیم جرم از متضرر و ستینی خصوصی مدّع حقوقی فایاست از مانع مجازات،ی اجرا
 «.دینما اقامه
سالمی شورا مجلآ 20/12/1396 جلسة در کشور کل 1397 سال بودجة قانون -2 ی ط 27/12/1396 خیتار در و بیتصوی ا
 .دیگرد ابالغی جمهور استیر توسط 168945 شمارة نامه



 1397بهار ، 1 ، شماره 4 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                     172

ی هاخسارت نیتأم صندوق نظارت هیئت بیتصو با است مجازی دادگستر ریوز باشد، دولت
 ساالنه درآمد منابع از الیر( 000/000/000/500/3) اردیلیم پانصد و هزار سه تا حداکثری بدن

 ثالث شخ  به شده وارد خساراتی اجبار مهیب قانون( 24) مادة( ج) و( تی )بندها موضوع
 110000 ـ2 فیرد اعتبارات محلّ  از را 20/2/1395 مصوّب هینقل لیوسا ازی ناش حوادا اثر در

ی خاصیی جنا سیاستگذاری خصوص نیا در« ...کند نهیهز و افتیدر قانون نیا( 7) شماره جدول
 گرفته نظر در المالتیب از هید پرداختی برا بودجه فیرد یک صرفاً بلکه است، نگرفته صورت
 خصوص دری ول دارد، وجود 1رانیا در بودجه  یتخص موارد اکثر در اشکال نیا هرچند. است
 رینظ) جرم، ازی ناشی هابیآس جبران خصوص دری ترجامعیی جنا سیاستگذاری به دگانیدبزه
 .دارد وجود( اتیجنا از ریغی دگیدبزه موارد ریسا یا دهیدبزه از تیحمای هاصندوق آیتأس

  2.است داده قرار دهیدبزه خسارت جبران بر را اصل ران،یا دریی جنای هاسیاستگذاری
ی طلوبم نحو به دیبا و شودیم شناخته دهیدبزه به واردهی هابیآس میمستق مسئول بزهکار،
 داشته قراری مناسب تیوضع در دهیدبزه. دینما اقدامی معنو وی مادی هابیآس جبران به نسبت
ی مؤثر نحو به تواندیم جبران، و خسارت پرداخت. است کرده وارد بیآس او تیموقع به ،بزه و
 در دیاب خسارت جبران ندیفرآ». کند کمکی دگیدبزه از قبل تیوضع به دهیدبزه بازگرداندن به

 . کند جادیا است، کرده وارد گرانید به کهی بیآس ازی درست حآّ بزهکار
 اختبازپرد ندیفرآی نوع شود، بزهکار در ریتطه احساسی نوع موجب تواندیمی مال جبران
 ممکن (Geis, p. 147, 1977)« .شود خطاکاری امدهایپ بروز از مانع است ممکن که کننده هیتصف
 را واردهی هاخسارت پرداختیی توانایی شناسا صورت در یا نشودیی شناسا بزهکار است،
ی عمومی نهادها و دولت توسط جبرانی برا مناسبیی کارهاراه دیبا صورت نیا در باشد، نداشته
 به ،یمدع تیجنا در هرگاه(: »1392ی )اسالم مجازات قانون 435 ماده طبق مثالً. شودی نیبشیپ

 تیاجن هید حقّ، صاحب درخواست یا نباشد ممکن مرتکب بهی دسترس قرار، یا مرگ فوت علّت
 المالتیب از هید... باشد نداشتهی مال مرتکب کهی صورت در و شودیم پرداخت مرتکب اموال از

 آمده نقانو همان 484 مادة در« .بود خواهد المالتیب بر هید قتل، ریغ در و شودیم پرداخت
 مطابق و«... شودیم پرداخت المالتیب از هید...  قاتلیی شناسا عدم و قتل وقوع موارد در»: است
 کشته دحاماز اثر بر یا نشود شناخته قاتل و برسد قتل بهی شخص اگر شده، یاد قانون 487 مادة
 مادة در زینی عمد اتیجنا در المالتیب از هید پرداخت. گرددیم پرداخت المالتیب از هید شود،
 .است شدهی نیبشیپ قانون همان 474

                                                           
ص شتریب شود،یم انجام رانیا دری زیربرنامه و بودجه نام به که چهآن» -1 شوری جار بودجه  یتخ ی نگهداری هانهیهز و ک

« .پرداختی اتیعملی زیربرنامه آن اسـاس بر بتوان کهیی هااسـتیسـ نیتدو نه و باشـدیم هاآن پرسـنل وی دولتی هاسـازمان
 (.1396 ،87 ص ان،یاشتر)
ــی کیفری ) 14مطابق مادة  -2 ــاکی می(: »1392قانون آیین دادس های مادی و معنوی و منافع تواند جبران تمام ضــرر و زیانش

 «ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
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 گیرینتیجه

 مربوطه مصوبات در هرچند. است کشور دری ضروری ازهاین از ییجنا سیاستگذاری نیتدو
ی هابیآس و بزه گسترهی ول شودیم مشاهدهی موارد ،یدگیدبزه وی بزهکار دهیپد با ارتباط در

 استیس صنعت، اقتصاد،ی قلمرو در نظام اراتیاخت و فیوظا ریسا با آن ارتباط وی اجتماع
ی جد اشکاالت ازی یک. سازدیمی ضرور را مستقل استیس نیتدو...  و تیامن ،یخارج

 مراکز تعدد جهت به گوناگونی هااستیسی سازمانده فقدان ران،یا دری عمومسیاستگذاری
ی روهاین ه،ییقضا قوه ،یاسالمی شورا مجلآ نظام، مصلحت  یتشخ مجمع. استی ریگمیتصم
  .هستند لیذخیی جنای هاسیاستگذاری امر دری نوع به کدام هر...  و مسلی
 نیا و بوده فرسا طاقت و دهیچیپ اریبس گوناگونی هااستیسی دهسامان وی هماهنگ امر»
 از ابند،ین انسجام هماهنگ مجموعه یک در هااستیس نیا چگاهیه که آوردیم دیپد را احتمال
 و شده نهینهادی کارها و ساز قیطر از رانیا دری عموم سیاستگذاری وحدت تحقق رو، نیا

 (1396 ،91 ص ان،یاشتر)« .استی ضرور زا،وحدتی هنجارها تحت
 .دارد وجودیی جنا سیاستگذاری جمله از سیاستگذاریی هاهحوزی تمام در اشکال نیهم 
 افق در رانیای اسالمی جمهور اندازچشم سند نظام، مصلحت  یتشخ مجمع مصوّبات در
 و 1397 سال بودجه قانون جمله از بودجه، ساالنه نیقوان ،13/8/1382 مصوّب. ش.هـ 1404
 حقِ  خصوص در فقط. است نشده مبذول دگانیدبزه حقوقِ بهی کاف توجّه ،مرتبط اسناد ریسا

 و( بود شده انیب رانیای اسالمی جمهوری اساس قانون 34 اصل در هم قبالً کهی )دادخواه
 ریسا در و گرفته صورت سیاستگذاری ،(معدود موارد در) المالتیب از خسارت پرداخت
 . است نشده ذکری مورد مرتبط، موضوعات
ی رفتارها ای یعیطب حوادا انیقربان ریسا و دگانیدبزهی ازهاین و حقوق همةیی شناسا

 انداز،چشم سند جمله ازی باالدست اسناد در نظر مورد اهداف تحقّق. استی ضرور رمجرمانه،یغ
  .است دگانیدبزهی ازهاین و حقوق به توجّه مستلزم
 ز،ین میجرا ریسا در ات،یجنا از ریغ به دیبا جرم ازی ناشی هابیآس جبران مورد در ژهیو به
ی رعمدیغ میجرا یا ،یمال میجرا در. شود سیاستگذاری وارده،ی هابیآس جبران جهتی داتیتمه
 جبران، عدم صورت در که هستند هابیآس جبران ازمندین دگانیدبزه هم رهیغ وی سوزآتش رینظ
 . شوند لیتبد ندهیآ دری بزهکاران بهی حت است ممکن و شودیم دیتشد هاآنی دگیدبزه

  



 1397بهار ، 1 ، شماره 4 پژوهشی سیاستگذاری عمومی، دوره - فصلنامه علمی                     174

 منابع

 فارسی-الف
 .(8/9/1394امور کیفری )مصوّب  گری درنامة میانجیآیین -1
 ، نشر میزان.1396عمومی ایران، چاپ دوم، بهار  سیاستگذاریاشتریان: کیومرا:  -2

، انتشــارات 1392جنایی، با مقدمة دکتر محمدعلی اردبیلی، چاپ اوّل،  ســیاســتگذاریایروانیان، امیر: نظریّه عمومی  -3
 شهردانش.

ـ راب -4 ـ رگر، چریل  ها و کاربردها، ترجمة دکتر حمیدرضا دیده شناسی؛ نظریهرتآ، آلبرت آر: بزهبرجآ، آن ولبرت 
 ، نشر میزان.1395محمدی، چاپ اوّل، زمستان ملک

دیده مندرج در دانشــنامة بزه 1418تا  1408دیده شــناســی، ترجمة دکترعباس شــیری، صــ  درنر، جی، ویلیام: بزه -5
حسـین نجفی ابرندآبادی، گیری از جرم، زیرنظر دکتر علیتحقیقات پیشگیری از جرم، جلد دوم، مرکز شـناسـی و پیش
 .1393نشر میزان، 

ـــ مارتی، می -6 سوم، رِی: نظامدلماس ـ ست جنایی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ  سیا های بزرگ 
 ، نشر میزان.1395
 .3/8/1382 مصوب ش.ه 1404 افق در رانیای اسالمی جمهور ازاندچشم سند -7
ست -8 ضایی ابالغی سیا شمارة  28/7/1381های کلی ق سمی  شر گردید.  4/5/1382مورّخ  17012که در روزنامة ر منت

ست سیا شمارة متعاقباً همان متن با عنوان  سمی  ضایی در روزنامة ر صوص امنیّت ق مورّخ  17995های کلّی نظام در خ
 منتشر گردید. 15/9/1385

 .نظام مصلحت  یتشخ مجمعمصوّب  2/9/1388ی پنج ساله ابالغی مورخ های کلی قضایسیاست -9
گیری از جرم، ســال دیدگان، دادخواهی، مندرج در فصــلنامة مطالعات پیششــیری، عباس: رفتار کرامت مدار با بزه -10

  .58تا  17، ص  1386دوم، شمارة چهارم، پاییز 
، مرکز انتشــارات جهاد 125تا  112و ایران، صــ   ســقوط مجازات در حقوق کیفری اســالمشــیری، عباس:  -11

 .1372دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اوّل، زمستان 
 ، بنیاد حقوقی میزان.1396شیری، عباس: عدالت ترمیمی، چاپ اوّل، بهار  -12

سیب -13 سی غالمی، حسین: درآمدی بر آ ستگذاریشنا دیدگی گیری از تکرار بزهکاری و بزهجنایی، در قبال پیش سیا
 .1390های حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، دورة جدید، شماره یک، بهار ـ تابستان در ایران، آموزه

یی )ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنا« دیدهاز سیاست مبارزه بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه»فتاح، عزت:  -14
ـــ حقوقی دادگستری، سال اوّل،  ـــ سوسن خطاطان، مجلة قضایی ـ کنونی(، ترجمة دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ـ

 .112 تا 85، ص  71شمارة سوم، بهار 
 های بعدی.و اصالحیّه 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب  -15

 .20/12/1396کل کشور مصوّب  1397قانون بودجه سال  -16
 .1392مجازات اسالمی مصوّب قانون  -17
 .تهران ،1380 اوّل، چاپ نگار، و نقش انتشارات ،یدیب درهی صانع منوچهر ترجمة حقوق، فلسفة: امانوئل کانت، -18
ست جنایی، ترجمة دکتر علی -19 سیا ستین: درآمدی بر  شم، الزرژ، کری ش سین نجفی ابرندآبادی، چاپ  ، بنیاد 1396ح

 حقوقی میزان.
 .1397عمومی، نشر میزان، تابستان  سیاستگذاریملک محمدی، حمیدرضا:  -20
سین:  -21 ست جنایی»نجفی ابرندآبادی، علی ح سین «سیا شش دکتر امیرح شنامة علوم جنایی، به کو ، مندرج در: دان

 ، نشر میزان.1396نیازپور، چاپ اوّل، 

، مندرج در 1392گذار در قانون آیین دادرسی کیفری، قانوننجفی ابرندآبادی، علی حسین: گفتمان سیاست جنایی  -22
سندگان، به کوشش نعمت»کتاب:  سان، مجموعه نوی شه؛ هم افزایی فقه و حقوق در تحقق عدالت و تعالی ان اله حج اندی

 .1396الفت، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ اوّل، 
 ، نشر میزان.1395عمومی، چاپ سوم، زمستان  سیاستگذاریوحید، مجید:  -23



 175                                                                  دیدگانجنایی دربارة حقوقِ بزه سیاستگذاری

 

 انگلیسی-ب

24- Basic Principles on the use of restorative Justice prigrammes in Criminal matters the Economic and Social Council, 

12/2003. 

25- Bazemore, Gordon – Walgrave, Lode: Restorative Justice, In Search of Foundamantals and an outline for Systemic 

Reform, in RESTORATIVE JUVENILE JUSTICE, REPAIRNG THE HARM OF YOUTH CRIME PP.45-46,1999. 
26- Declaration of Basic Principle on Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985, General Assembly resolution 

40/34, 29 November 1985. 

27- Dignan, James: Understanding Victims and Resrorative Justice, First Pulished, Open University Press, 2005, USA. 

28- Dolinko, David: Restorative Justice, and The Justification of Punishment UTAH, PP.319-392,2003. 

29- Geis, Gilbert: Restitutaion by Criminal Offenders: A Summary and overview, in Hudson, J. and Galaway, B (eds) 

Restitution in Criminal Justice (Lexingtonm MA: Lexington Books). PP. 147 – 164, 1977. 

30- Guide for POLICY MARKERS, On the Implementation of the United Nations Declacration of Basic Pricipled os 

Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UNOPCCP, new York, 1999. 
31- Zaibert, Loo: Punishment and Retribution, ASHGATE, 2005,2005. 

 



Surf and download all data from SID.ir: www.SID.ir 

Translate via STRS.ir: www.STRS.ir 

Follow our scientific posts via our Blog: www.sid.ir/blog 

Use our educational service (Courses, Workshops, Videos and etc.) via Workshop: www.sid.ir/workshop 

 

https://sid.ir/378
https://sid.ir/381
https://sid.ir/379
https://sid.ir/380

