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 مقدمه
ك اين شـود، جبـران خـسارت اي كه پس از وقوع جرمي مطـرح مـي ترين مسئلهه مهم ادعا

بديهي است همه نگاهها در وهلـه اول بـه سـوي بزهكـار. دعاي گزاف نيستا؛بزهديده است 

كه علل مختلـف همچـون شـناخته نـشدن بزهكـار،.دشوطوف مع  فقـدان اما واقعيت آن است

و يا كشته شدن و يا خودكشي بزهكار، عدم كفايت درآمد بزهكار، كفايت ادله اثبات دعوا، فرار

و مهلت و طوالني بودن زمان رسيدگي مي... دار بودن پرداخت كه باعث شوند تا نتوان دل بست

و. بزهكار خسارت جرمش را جبران كند  اين در حالي است كه خسارت بزهديده بالفعل است

كه جبران بالفعل صورت گيرد مي و اما عمالً نمي. طلبد به جبـران فـوري توان از طريق بزهكار

و توان بـاال نگاههـا بـه دولـت.كامل خسارت رسيد  و قدرت به امكانات مالي فراوان با توجه

به نام اصل جبران.معطوف شده است  به هزينة دولتنتيجه آنكه اصلي كه- خسارت بزهديده

و-كنيم از آن با عنوان اصل جبران دولتي خسارت ياد مي  به كار گرفته شده اسـت كـه تأسيس

يكي از مهـم به عنوان و در حال حاضر تـرين ابزارهـاي سياسـت جنـايي كـشورهاي اروپـايي

كه اين اصـل در سياسـت جنـايي جمهـوري. آمريكاي شمالي درآمده است  اما سؤال اين است

و چه جايگاهي مي چه جايگاهي دارد  تواند داشته باشد؟ اسالمي ايران

و پيشينه اين اصـله اين سؤال الزم است ابتدا اشارهبدادن براي پاسخ ) الـف(اي به اهداف

به وضعيت موجود سياسـت جنـايي جمهـوري اسـالمي در.بپـردازيم)ب(داشته باشيم؛ آنگاه

م از چالش،مرحله بعد و نظري كه باعث نپذيرفتن اصل و)ج(ور شدهزبهاي عملي بحث كنـيم

و آنگاه به ظرفيت  ميهاي نهفته حقوقي كه )د(تواند پـذيرش ايـن اصـل را تـسهيل كنـد فقهي

و براي اينكه اين مقاله دستاوردي عملـي و در نهايت با توجه به مباحث مطرح شده اشاره كنيم

مي  دنباشـ گـذار بـراي جبـران خـسارت بزهديـده ند راهنماي قانوننتوا داشته باشد، اصولي كه

.ارائه شود)ه(

و پيشينه جبران دولتي خسارتاهدا. الف ف
 اهداف.1-الف

درباگر دو هدف عمده را به جبـران خـسارات بزهديـده باره توان مسئوليت بزهكار نسبت

و اقدامات زيان  كه همانا پيشگيري از جرم به بزهكار است او بيان كرد، يكي ناظر زكي حـسين(بار

ص 2004زيدان،  ع) 197، كه به بزهديده ويو ديگري ناظر و بـاز گردانـدن بارت از ترميم خسارت

تـوان اما اهداف متعدد براي جبران دولتي خسارت مـي. است به وضعيت پيش از ارتكاب جرم 

.3؛پيـشگيري از بزهديـدگي مجـدد.2؛بهبود سريع وضـع بزهديـدگان.1: مثل كرد؛جستجو 

او پيشگيري از انتقام و يا بـستگان ت.4؛گيري بزهديده بـديل شـدن بزهديـده بـه پيـشگيري از
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از.6؛)hidden criminality(كاهش رقـم سـياه بزهكـاري.5؛بزهكار تـشويق افـراد بـه پيـروي

و اقدامات پيشگيري وضعي توصيه . ها

به وسيلة دولت، سابقه از گرچه جبران خسارت بزهديده به دو هزار سـال پـيش اي نزديك

و رگه  ج 1993سراس،( قانون نامه حمورابي24و23هايي از آن را در مواد ميالد دارد ص1، و)90،

به فراموشي سـپرده شـد تـا؛توان يافت مي)279،ص1،ج1382والتري،(قوانين هاتي اما در گذر زمان

ص 1381پـرادل،(اينكه با پيدايش مكاتب تحققي  ص( دفـاع اجتمـاعيو) 142، و فيليـزوال، همـان، )75لپـز

شناسـي ثـانوي يـا عمـومي كـه انديشة فوق با پيدايش بزهديـده، در اين ميان.جان تازه گرفت

انـدك. يافـتر بهتينظر از نقش وي در جرم است، رشد هدف آن حمايت از بزهديده، صرف 

و انديـشمندان،  اندك، انديشه جبران دولتي خسارت با حمايت معنوي مكاتب حقـوق كيفـري

ا  و پس از جنگ جهاني دوم در به خود گرفت و آمريكاي شمالي مطرح شـد شكل قانوني . روپا

به بزهديدگان«البته نبايد از نقش شوراي اروپا در تصويب كنوانسيون اروپايي پرداخت غرامت

)European Convention of Victims of Violent Crimes 24 Nov, 1983(» بـار هـاي خـشونت جرم

كه با ايجاد سند 1983 دسامبر24مصوب يآور، گـام اي الـزام منطقه در استراسبورگ غافل شد

اعالميـه اصـول بنيـادي« با تصويب1985سازمان ملل متحد در سال. برداشت بارهمهم در اين

و قربانيان سوء استفاده از قدرت  Declaration of Basic Principles of(» عدالت براي بزهديدگان

Justice for Victims of Crime(ن خـسارات قربانيـانردآو كشورهاي عضو را دعوت بـه فـراهم

شد آور نيست اما نمي هر چند اعالميه مزبور، الزام.دكرجرايم همچنـين. توان از نقش آن غافل

در قطعنامه1990مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال  باره حمايت از حقوق انساني اي را

به تصويب رساند  و قربانيان سوء استفاده از قدرت اصـل سطح كشورها،در.قربانيان بزهكاري

انگلستان دومين كشوري بـود. در زالندنو مطرح شد 1963 جبران دولتي خسارت ابتدا در سال 

در اين سال وزارت كشور. در قالب طرحي آزمايشي پذيرفت1964كه اين موضوع را در سال 

و بـه نويس قانون، طرح جبران خسارت بزهديدگان جرايم خشونت در قالب پيش  بـار را تهيـه

از. جرا در آوردا  Criminal Justice( پارلمان قانون عـدالت كيفـري1988 سال در سال24پس

Act 1988(به تصويب رسانيد كه مواد . آن به اين موضوع اختـصاص يافتـه بـود117 تا 108 را

 1983آميز معاهدة اروپايي جبران خسارت بزهديدگان جرايم خشونت 1990انگلستان در سال

ر تكامل انديـشة جبـران دولتـي خـسارت در انگلـستان.)Dunn, p 105(ا پذيرفتاستراسبورگ

 Criminal(، قانون مستقلي بـه نـام قـانون جبـران صـدمات كيفـري 1995باعث شد تا در سال 

Injuries Compensation Act 1995 (در سيزده ماده به تصويب برسد كـه براسـاس آن طرحـي در

و در سال 1996سال  و بعـد در سـال2001 اجرا شد  The( طـرح جديـد2006 طرح ديگري

Criminal Injuries Compensation Scheme 2006(جايگزين طرح قبلي شد .
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در سياست جنايي جمهـوري اسـالمي.ب وضعيت جبران دولتي خسارت بزهديده
 ايران

و قاعده.1-ب  اي فراگير نبود اصل
و بخشنامه گذار در برخي مواد قانون مجازات اس گرچه قانون و ديگر قوانين ها، جبران المي

ن دولتي خسارت را در مواردي پذيرفته اما قاعده  و فراگير را تأسيس اصـوالً. ده استكراي عام

كه مسئوليت دولت در قبال بزهديدگان،  و نيز رويه قضايي اين است  مستفاد از قوانين موضوعه

و جز در موارد مصرح قانوني در الزم بـه.ساير موارد پذيرفتـه نيـست امري خالف اصل است

و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران  ذكر است قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي

د ماده11/6/1383مصوب)1388-1384( ، قوه قضاييه را موظف ساخته است كـه130 در بند

مر» حمايت از بزهديدگان اجتمـاعي«اي را به نام اليحه و بـه تـصويب اجـع ذي صـالح تهيـه

كه هنوز اقدامي صورت نگرفته است .برساند

 موارد محدود جبران خسارت.2-ب
 جبران خسارت بزهديده به وسيله دولت.1-2-ب

به صورت مستقيم است مي توان ابتـدا از قـانون مجـازات در اين زمينه كه جبران خسارت

كه در پنج ماده براساس موازين فقهـي، پرداخـ  المـال را مقـررت ديـه از بيـت اسالمي نام برد

به قتل عمد، ماده236ماده. داشته است   درباره شخـصي كـه255 در موضوع تعارض دو اقرار

و يا جسد مقتولي در شا و قاتل شناسايي نشود، مـادهردر اثر ازدحام كشته شده ع عام پيدا شود

و يا اينكه عاق 312 كه جاني عاقله ندارد له توانايي پرداخـت در موضوع جنايت خطاي محضي

و نبـودن مـالي260ديه را در مدت سه سال ندارد، ماده و فـوت او  در مورد فرار قاتل عمدي

و نهايتاً ماده و يا اقاربش و نبودندر313براي او و عمد مورد فرار جاني در جنايت شبه عمد

و يا اقاربش  كه مالحظه مـي همان. مالي براي او در مـاده بـراي5شـود ايـن گونه  بيـت المـال

به ويژه قتل، آن هم با شرايط و ده كـر خاص وظيفه پرداخت ديه را مشخصيصدمات جسمي

.است

 جبران خسارت از طريق نهادهاي عمومي.2-2-ب
به جبران خـسارت مـي به شكل غيرمستقيم نهادهـاي عمـومي.پـردازد دولت در اين موارد

به اشكال مخت  كه لف به موضوع جبران خسارت بزهديـده ارتبـاط دولتي متعدد در ايران هستند

مي  مي.كنند پيدا كه براساس مـاده توان به صندوق تأمين خسارت از جمله هاي بدني اشاره كرد
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 23/10/1347 قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري در مقابـل اشـخاص ثالـث مـصوب 10

:مطابق اين ماده. ايجاد شد

به علت بيمـه هاي بدني وارد براي جبران زيان به اشخاص ثالث كه

نبودن وسيله نقليه، بطالن قرارداد بيمه، تعليق قرارداد بيمه، تعليق تأمين

و يـا ورشكـستگي بيمه و يا شناخته نشدن مسئول حادثه گر، فرار كردن

به طور كلي براي جبـران خـسارت بيمه هـاي گر قابل پرداخت نباشد يا

صـندوق تـأمين« مـستقل بـه نـاميصندوق... نامه خارج از شرايط بيمه 

مي» هاي بدني خسارت  ....شود تأسيس

. پرداخت خسارت بزهديده از طريق بيمة اجباري برخي مؤسسات دولتي است،مورد ديگر

به تبصره از جمله مي و اسـتعمال اسـلحه بـه نگهبانـان3توان  ماده واحده قانون اجـازه حمـل

به تبصره و و غيردولتي ماده واحده قانون تشكيل گارد صنعت نفـت مـصوب2بانكهاي دولتي

و مسئوليت مـدني 1351  اشاره كرد كه مانند مورد قبلي بيمه اجباري اين گارد در برابر حوادث

به مادة. است كردهبيني ايشان را پيش  قانون برنامه چهارم توسـعه اقتـصادي،24در نهايت بايد

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران . اشاره كرد11/6/1383مصوب)1384-1388(اجتماعي

و غيردولتي از بزهكار معسر زنداني.3-ب  حمايت دولتي
مي با وجود و اينكه و ادلـه متعـدد توان براي جبران خسارت بزهديده، مباني فقهي حقوقي

و يـا در كنـار حمايـت از ارائه كرد   آنچه مشهود است حمايت از بزهكار معسر زنداني به جاي

ن هر چند تمام اين موارد بـا انديـشة حمايـت از بزهكـار معـسر زنـداني. يازمند است بزهديده

به جبران خسارت بزهديده مـي  شكي نيست كه در نهايت ايـن.انجامـد صورت گرفته است، اما

و هم بوسيلهامر هم  و هم بوسيله دولت  جامعه مدني بوسيله برخي نهادهاي عمومي غير دولتي

به شماره بخشنامه24/10/81 دادگستري در تاريخ وزارت. صورت پذيرفته است -2293اي را

به محكـومين نيازمنـد«و با عنوان01/222 . اسـت كـرده صـادر» دستورالعمل پرداخت وام ديه

و مؤسسات عمومي غيردولتي به موجب ماده واحدة قانون فهرست نهادها جمعيت هالل احمر

مي 19/4/1373مصوب  به پرداخت وام بـه.دشو، نهادي غير دولتي محسوب  اين جمعيت اقدام

در» وام خريد ديه زندانيان«بزهكار زنداني از طريق ارائه خدمتي با عنوان كرده است كـه تنهـا

كه نهادي غيردولتـي اسـت بـه.پذيرد جرايم غيرعمدي صورت مي  كميته امداد امام خميني نيز

بي  به اتهام كه به آن دسته از افرادي بيا منظور كمك و عدم رعايـت نظامـات حتياطي يا مباالتي

به پرداخت ديه  به لحاظ ارتكاب جرم عليه تكاليف خانوادگي همچون پرداخت نكردن نفقه، و

به سر مي به علت عجز از پرداخت در زندان و برنـد، وام بـدونو يا پرداخت مال محكوم شده
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به ستاد مردمي پرداخ.ندكبهره پرداخت مي و در نهايت بايد كه نهادي مـدني ت ديه اشاره كرد

و يـا بالعـوض بـه زنـدانيان كمـك و در قالب وام كوتاه مدت يا بلنـد مـدت غيردولتي است

آن. كند مي به حمايت دارد، دولت آيين از كه كردهاي را تصويب نامه جا كه اين ستاد نياز  است

به مددجويان از محل وجوه قرض به(الحسنه بانكها، وام و محكومين ديه در جرايم شـبه عمـد

و   وزارت دادگستري يا ستاد ديه بپـردازد بوسيلهبا تشخيص استحقاق مددجو ...) خطاي محض

 منـدرج در روزنامـه رسـمي- كـل كـشور1387 قـانون بودجـه سـال31آييننامة اجرايي بند(

). 18421 شماره7/3/1387

و نظري اصل جبران دولتي خسارتچالش.ج  هاي عملي
 هاي عملي چالش.1-ج

 دولـت، براي حل اين مـشكل اوالً:فرار بزهكار از پرداخت خسارت به بهانة اعسار. اول

و وصـول جبـران مي و بلكه بايد جانشين بزهديده در اقامة دعوي خصوصي عليه بزهكار تواند

مي،ثانياً. خسارت از او باشد  يـق مندي بزهكـار از معافيـت يـا تخفيـف يـا تعل تواند بهره دولت

و يـا بهـره  كه نتيجة دعوي عمومي است و نيـز بهـره مجازات منـدي منـدي از آزادي مـشروط

كه دولت به بزهديـده پرداخـت  به پرداخت مبلغي و منافع دولتي را بزهكار از بسياري از مزايا

،ثالثـاً.طبيعي است بزهكار ديگر نفعي در ادعاي اعـسار نخواهـد ديـد. كرده است منوط نمايد 

انگاري اين چالش به پيشگيري از آن بپـردازد چنانكـه بـه نوشـته خـانم تواند با جرم دولت مي

و سـازمان« جديد با عنـوانايگذار با ايجاد جنحه الزرژ در فرانسه قانون  دهـي متقلبانـه اعـسار

، 1382الزرژ،(نـدك سعي كرده است مرتكب جرم را مرعـوب1983در سال»عجز خود از پرداخت 

.)118ص

وي ان فقد.دوم و درخواست تعقيب براي:جديت بزهديده در اقامه دعوي عليه بزهكار

مي   دولـت را بوسـيله رداخت خسارت بزهديدهپتوان به طور محدود ميزان حل اين مشكل نيز

بديهي است اگر خـسارت وارده چـشمگير. به درصدي از خسارت واقعي ايجاد شده تقليل داد

م به اقامه دعوي عليه بزهديده بپردازديباشد، بزهديده نفع خود را در آن كه با جديت .بيند

 يكـي از اهـداف مـسئوليت:رنگ شدن نقش پيشگيرانه مسئوليت مدني بزهكاركم. سوم

كه شخص سعي د تـا مجبـور بـه شـو ند تمام احتياطات الزم رعايـتكمدني بزهكار اين است

ن اي.دشوجبران خسارت ن نقش خواهد شد اما اين جبران دولتي خسارت باعث كم رنگ شدن

هـاي مـسئوليت هـم وجـود دارد بـه مشكل خاص جبران دولتي خسارت نيست بلكه در بيمـه

و مالكان ابزارهاي خطرناك با استقبال گونه كه صاحبان صنايع اي كه بيمه مسئوليت باعث شده
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و در نتيجه زيان آ از آن، در پرهيز از خطا كمتر اهتمام ورزند ، 1374كاتوزيـان،(يـد هاي بيشتر به بار

ص 1382؛ نيز ژوردن،41-40ص ،38-37(.

در بـراي حـل ايـن مـشكل:جديت نداشتن بزهديدگان در دفاع از خـويش. چهارم  كـه

 سياست عدم حمايت كيفري از چنـين بزهديـدگاني،توان اوالًمي شودصنعت بيمه نيز ديده مي

ــوجهي،(را در پــيش گرفــت ص 1377ت ــاً)164- 166، ــديل شــدن،؛ ثاني ــشگيري از تب  در راســتاي پي

به بزهديدگان بالفعل، ضمانت اجراهاي كيفري نـسبت بـه آنـان وضـع د كـر بزهديدگان بالقوه

كه احتياط و درِ اتومبيـل هاي الزم را به عمـل نمـي چنانكه در كشور بلژيك، رانندگاني آورنـد

مي  ميك خويش را باز گذاشته، آن را ترك و در نهايـت.)13،ص1370،نيـاكي(شوند نند، جريمه  ثالثـاً

.دكرتوان چنين بزهديدگاني را از كلّ يا بخشي از پرداخت خسارت محروم مي

و خودبزهديدگي. پنجم مي قانون:رواج خودزني به تواند با جرم گذار انگاري ايراد صدمه

به قصد بهره  بز خود و نيز با گرفتن تضمينات الزم از هديـدگان مندي از جبران دولتي خسارت

و متوليان جبران دولتي خسارت، تا حد نـسبتاً زيـادي هاي الزم به دستو با آموزش  اندركاران

مي عالوه قانون.ندكبا مشكل مزبور مقابله  و گذار تواند با بالعوض ندانـستن جبـران خـسارت

به دولت در آينده، تا حدي ريشة طمـع  به بازپرداخت خسارت جبران شده  را در الزام بزهديده

.چنين بزهديدگاني بخشكاند

و تحميل هزينة سرسام. ششم به اينكـه تعـداد:آور بر بيت المال بار مالي فراوان  با توجه

ا و طيف آنها متنوع و انواع خسارات بـه بـار آمـدهستجرايم، زياد ، گسترة بزهديدگان متعدد

د. متنوع خواهد بود ولتي خسارت، در افـزايش همچنين افزايش آگاهي عمومي از وجود جبران

با  كه چنين سياستي را پيش گرفته.ستاين بار مالي مؤثر را تجربة كشورهايي اند نيز ايـن نكتـه

مي  ر(كند ثابت به.براي نمونه ص 1384فركلتن،:ك مي.)84،  وجـود بارههايي در اينحل رسد راهبه نظر

ن سنگين را بر دولت تحميدارد تا جبران دولتي خسارت فشار و يـك راه.ندكيل حـل توسـعه

 اعالمية اصول بنيادي عدالت براي بزهديدگان13تقويت نهادهاي غير دولتي است چنانكه مادة 

وو قربانيان سوء استفاده از قدرت مجمع عمومي سازمان ملل متحد بر ضرورت تعيين، تقويـت

مي گسترش صندوق  به بزهديدگان سفارش به.كندهاي ملي براي پرداخت غرامت در اين ميان

به بيمه  و تشويق افراد  جان، كردندن مسئوليت خويش يا بيمهكرخصوص توسعه صنعت بيمه

و اموال خويش قابل اشاره است مي. اعضا توان جبران دولتي خسارت را در قالـب وام همچنين

به بزهديده تعريفادر ختـي مبلـغ پرداديعني بزهديده بدانـد كـه بايـ.دكرزمدت با اقساط كم

. دولت را به بيت المال برگرداندبوسيله

در از راه هاي ديگر مقابله با اين مشكل پذيرش اصل جانشيني دولتها به جـاي بزهديـدگان

بديهي است دولت با استفاده از ابزارهـاي مختلـف، بهتـر از بزهديـده. مراجعه به بزهكار است 
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دن قلمرو جبـران دولتـيكر محدود همچنين.ندكتواند از بزهكار جبران خسارت را مسترد مي

خسارت به جرايم خاصي مثل برخي جرايم عليه تماميت جسماني از ديگر راههـاي مقابلـه بـا 

مي. مشكل فوق است  جبـران خـسارت) مـوارد اعـسار بزهكـار(توان در برخي موارد همچنين

ا  به بزهكار مقدم بر جبران به صورت مستقيم ز خزانة عمومي بزهديدگان را از طريق اعطاء وام

مي. دانست مندي بزهكار از تخفيفاتي همچـون آزادي مـشروط را منـوط بـه توان بهره همچنين

كه دولت بـه بزهديـده داده اسـت، دانـست  برخـي كـشورها نيـز چنـين. بازپرداخت خسارتي

.اند كار برده تمهيدي را به

 هاي نظري جبران دولتي خسارتچالش.2-ج
جب مهم سـؤال. ران دولتي خسارت، بررسي مبنا يا مباني اين اصل اسـت ترين چالش نظري

كه خود  چه علت، دولت بايد به جبران خسارتي بپردازد به و كه چرا اساسي در اينجا اين است

به ظاهر نقشي نداشته است؟ با توجه به اصل شخصي بودن مسئوليت چه نيرويـي  در ايجاد آن

كه بزهكار ايج  به جبران خسارتي نويسنده معتقد است تـا كند؟ اد كرده است، ملزم مي دولت را

ن  و زيربنا مستحكم به خوبي تبيين نشود و نمي شودپاسخ اين سؤال توان در روبنا طرحي جامع

به بررسي تفصيلي ايـن موضـوع جا نمي ما در اين. حداقل مقبول در اين زمينه ارائه داد  خواهيم

كه خود موضوع يك مقاله مستقل اس  در اي فهرست تنها اشاره.تبپردازيم وار بـه مبناهـايي كـه

.و نتايج آن خواهيم داشت اين زمينه قابل طرح است

 اي به مباني جبران دولتي خسارت اشاره.1-2-ج
و برخـي نويـسندگان فهرسـتي از ايـن باره هاي مختلف در اين تئوري مطرح شـده اسـت

و تنوع مباني مطـرح شـده، در يـك جملـه با وجود.)Villmow,p.176(اندتئوريها را آورده  تعدد

مي مي اي از ايـن مبـاني، شوند پاره توان چنين گفت تمام مباني مطرح شده به دو قسمت تقسيم

گونـه كـه بزهكـار اند دولت را در قبال خسارت بزهديدگان مديون بـشناسند همـان سعي كرده 

و مديون بزهديده است  به. مسئول جبران . كنـيم تعبير مـي»ني مسئوليت مدني مبا«از اين مباني،

كه دولت در اين زمينه مي و ايـشان مـي در نتيجه خسارتي از پردازد، حق ايـشان اسـت تواننـد

اعتبـار«دانـان عـرب زبـان از ايـن مبـاني بـه به همين جهـت حقـوق. دولت آن را مطالبه كنند 

ص(اند تعبير كرده» التعويض حق  اي ديگر از مباني، دولت بل پارهدر مقا.)192زكي حسين زيدان، همـان،

به هيچ وجه مديون نمي  كه در ايـن زمينـه هـست،؛داند را و فوايدي به علت وجود مصالح اما

از ايـن مبـاني بـه مبـاني. دانـد براي دولت تكليفي را در قبال خـسارت بزهديـده متـصور مـي 

مي  الز. كنيم مسئوليت اجتماعي ياد م است در ايـن زمينـه مقتضاي اين مباني آن است كه دولت
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به برخي آسيب كه كنـد بـدون ديدگان ديگر نيـز كمـك مـي به بزهديدگان كمك كند همانگونه

و ايشان طلبكار دولت باشند  دانان عرب از اين وضعيت برخي حقوق. اينكه بدهكار ايشان بوده

ص(اند ياد كرده»ةاعتبار التعويض مساعد«به   بـراي)protection(» حمايت« شايد تعبير.)192همـان،

و تعبير  براي جبران خسارت براسـاس مبـاني)right(»حق«جبران خسارات براساس اين مباني

و گويا باشـد از.پيشين مناسب مـسئوليت: برخـي از مبـاني مـسئوليت مـدني دولـت عبارتنـد

ص 1381دلماس مـارتي،(براساس نقض قرارداد اجتماعي مبني بر حمايت دولت از شهروند  ؛40ـ41،

ص 1378ـ79نجفي ابرندآبادي، و افـراد مبنـي بـر؛)41،  يا براساس نقض قرارداد ضمني ميـان دولـت

و در مقابل تعهد دولت به حمايت از شهروندان زكي حسين زيـدان، همـان،(پرداخت ماليات به دولت

گي مسئوليت مدني دولت براساس نظرية تقصير در جلوگيري نكردن از بزهديـد؛)192- 193ص 

و عدالت،(بزهديده ص 1384جرم، بزهديدگان هـاي اقتـصادي،و حتي تقـصير در اتخـاذ سياسـت)59،

كه بستر مناسب را براي وقـوع جـرم فـراهم آورده اسـت  و فرهنگي ، 1382ويليـام،:ك.ر(اجتماعي

به مؤسسه؛)270- 271ص به اين معنا كه جامعه مانـد اي مـي مسئوليت مدني براساس نظرية خطر

دلمـاس(شـوند مند از آن يعني شهروندان، خطرات مرتبط با آن را نيز متحمل مـيكه اعضاي بهره 

ص  ص:ك.ر(و مسئوليت مدني براساس نظريه تضمين حق)41مارتي، همان، .)119الزرژ، همان،

ي، دلماس مـارت(اما برخي مباني مسئوليت اجتماعي دولت عبارتند از نظريه همبستگي اجتماعي

ص  گسن، همان،(نظريه تمايالت بشر دوستانه؛)Villmow, p, 116( نظريه رفاه اجتماعي؛)40ـ41همان،

ص 1376دبستاني،(هاو نظريه كاهش هزينه)46ص  .)137ـ 138،

و آثار اشاره.2-2-ج  اي به نتايج
و علمـي كـه روشن است كه مديون دانستن يا مكلف دانستن دولت، نه تنها از نظر تئوري

مي  به جاي البته با وجود تفاوت ماهوي ميان مباني مسئوليت مدني. گذارد در عمل آثار متفاوت

و شرايط مـشترك را يافـتو مباني مسئوليت اجتماعي، مي  به تعبير ديگر اصول و يا توان نتايج

در«تـوان از آن بـه كه مـي» كمكي بودن جبران دولتي خسارت-اصل تكميلي«همچون  اصـل

به» بزهكار بوسيلهول بودن جبران دولتي خسارت نسبت به جبران خسارتط اصل ثانوي«و يا

بهكرتعبير»و تبعي بودن جبران دولتي خسارت  به جاي بزهديده در مراجعه د؛ جانشيني دولت

منـديو لـزوم عـدم بهـره)1983 كنوانسيون اروپـايي پرداخـت غرامـت10براي نمونه نگاه كنيد به ماده( بزهكار

.بزهديده از ساير منابع

كه از مباني مسئوليت مدني دولت ناشي مي قـضايي بـودن:شود چنين است اما برخي نتايج

و الزم اسـت تـشريفات قـضايي بـر جبـران(رسيدگي  كه ماهيت وظيفه دولت دين است چرا

و عمـل زيـان؛ لزوم تقاضاي بزهديده؛)دولتي خسارت حاكم باشد  لـزوم؛بـار لزوم اثبات جرم
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كه جبران خـسارت تنهـا( تأثير مليت بزهديده؛وقوع جرم در قلمرو حاكميت دولت به اين معنا

و بيگانگاني كه در خدمت دولت و يا با كسب رواديد به قلمرو حاكميـت شامل اتباع دولت اند

مي دولت وارد شده   عدم تأثير مرور زمـان؛ عدم تأثير نوع جرم؛ جبران كامل خسارت؛)باشد اند

 عـدم لـزوم؛ تأثير تقصير بزهديده در لغو يا كاهش جبران دولتي خـسارت؛)بنا بر مباني فقهي(

تناسب جبران دولتي خسارت با وضعيت مالي بزهديده، تهاتر جبران دولتي خـسارت بـا ديـون

و   ....بزهديده به دولت

و اينكه ماهيت وظيفه دولت، دين ني و دولت اما بنا بر مباني مسئوليت اجتماعي دولت، ست

مي  و آثار مترتب فرق و تكليف دارد، نتايج غيرقضايي بـودن رسـيدگي: كند همچون تنها وظيفه

به درخواست بزهديده؛به جبران خسارت بزهديده  و كفايـت؛ عدم نياز  عدم نياز به اثبات جرم

و نوع خسارت؛اثبات صرف بزهديدگي  تناسب جبـران؛تأثير نوع جرم؛ اختيار دولت در ميزان

و؛دولتي خسارت با وضعيت بزهديده .... عدم تهاتر

و حقوقي اصل جبران دولتي خسارت) ظرفيتهاي(مباني.د  فقهي
 مباني فقهي جبران دولتي خسارت.1-د
 آور مباني ضمان.1-1-د

آن در اينجا تنها اشاره و توضيح .ها خواهيم داشت اي اجمالي به اين مباني

دم. اول كه از مهم:امرء مسلم قاعده اليبطل در اين قاعده و ترين قواعد باب ديات اسـت

به كلمة  و قواعد مختلـف» مسلم«برخي روايات واژه دم بدون اضافه آمده است، مستند احكام

قرار گرفته است همچون قاعدة ارش، قاعـدة ثبـوت ديـه در فـرض انتفـاء قـصاص، پـذيرش 

ج 1416عاملي،(شهادت زن در باب قتل  ص29، ص(و مبناي تأسيس قسامه)139،  مقـصود.)153همـان،

به هر علت قصاص نـشود و قاتل وي كه اگر محقون الدمي كشته شود -از اين قاعده آن است

و يا اگر هم عمد بوده به علت موانـع ثبـوتي يـا اجرايـي حال يا بدان علت كه قتل، عمد نبوده

به قصاص نرسد  ه-نوبت و باي در نمي خون وي بـراي مطالعـه( ديه در ازاء آن پرداخت شوددرود

ر  ميآن.)486-473: 1389حاجي ده آبادي،.:ك.بيشتر شود اين است كـه در برخـيچه به بحث ما مربوط

و علت آن همين قاعده بيان شده اسـت  به پرداخت ديه از بيت المال شده است . روايات، حكم

كه به عمد در،مثالً در مورد كسي و بـه او دسترسـي نيـست، و فـرار كـرده  ديگـري را كـشته

:صحيحه ابي بصير چنين آمده است

از اگر قاتـل مـال دارد از مـالش ديـه كامـل گرفتـه مـي« شـود واالّ

به صورت االقـرب فـاالقرب ديـه گرفتـه مـي  و اگـر خويشان او شـود

پـردازد زيـرا خـون مـسلمان خويشاوندي ندارد، امام دية مقتول را مـي 



و سياست جنايي جمهوري اسالمي ايران؛ از و نيستها«جبران دولتي خسارت بزهديده  175 ...تا» هستها

.)395ص،مانه،عاملي(»شود باطل نمي

و نيـز كـشته شـدن پيدا شدن كشته بارهدر همچنين كه قاتلش شـناخته نـشده اي در بيابان

كه شهود بـه سـالمت ديوانه و نيز ديوانه بودن قاتل عمدي كه قصد حمله به ديگري را دارد اي

و قاتل مال شناخته شده  ص(رداي ندا عقل وي در حين قتل شهادت ندهند  حكـم)72و 149همان،

.به پرداخت ديه از بيت المال شده است

به اين روايات چنين است كه موارد فوق تمثيلي و نـه حـصري هست حال نحوة استدالل ؛ند

كه همـان و آنگاه براي آن، علتي ذكر شده دم«زيرا در اين روايات حكمي جزيي آمده اليبطـل

ب» امرء مسلم  كه علت و از آنجا اعث گسترش حكم از مـورد منـصوص بـه مـوارد ديگـر باشد

مي؛شود مي و قـاتلش بـه هـر علـت بنابراين نتيجه گيريم كه هر جا محقون الدمي كـشته شـود

و قاتل مال  به ثبوت ديه در بيت المال نظر دارد تا خـون شناخته شدهيقصاص نشود ندارد، بايد

ج 1396خويي،(وي هدر نرود  ص2،  بوسـيله نـد يـاك اگـر قاتـل خودكـشي،يجـه در نت.)196و 126،

و يا اينكه چند نفر و بدون اذن وي كشته شود  يـك نفـر كـشته بوسيلهشخصي غير از ولي دم

و يا قاتل عمدي پـس از مـصالحه بـا يكي از مقتولين قصاص شود و قاتل تنها در مقابل شوند

و يا عاقله معسركنولي دم معسر شود يا فوت  و يا قاتل شبه عمد ود توان براساسمي... شوند

به پرداخت ديه  .دكر بيت المال بوسيلهاين قاعده حكم

ال يبطل حق امرء مسلم. دوم بـارة نابينـاييدر)ع( در صحيحه ابي عبيده، امام بـاقر:قاعده

:فرمايدمي،كه چشم بينايي را از حدقه در آورده است

مال نابينـا الزم عمد نابينا مانند خطاست، در اين مورد ديه چشم در

و حـق مـسلمان باطـل  است، اگر مالي ندارد ديـه بـر امـام الزم اسـت

ص(شود نمي .)89عاملي، همان،

كه مطابق آن جنايت اين روايت در مقام تأسيس قاعده هاي عمـدي نابينـا هماننـد اي است

و در نتيجه از نابينا قصاص گرفته نمي  و مجنون در حكم خطا است .ودش جنايت عمدي صغير

و جنايت عمدي نابينـا را موجـب قـصاص مـي برخي فقها به اين روايت عمل نكرده داننـد اند

فارغ از اين بحث، شبيه آنچه در قاعده اليبطل دم امـرء مـسلم. اندگرچه برخي بدان عمل كرده 

ا  آور تلقـي البته اگر اين قاعده را در عـداد مبـاني ضـمان.ستگرفته شد در اينجا نيز قابل بيان

و معتقـد  به ساير موارد قائـل شـود كنيم، بسيار بعيد است كه فقيهي به تسرّي حكم اين قاعده

و فرد تحت لواي حكومت اسالمي هدر نمي  و اگـر وارد كننـده گردد كه حق هيچ مسلمان رود

زيان خود توانايي پرداخت خسارت را ندارد، بر بيت المال الزم است كه خسارت را پرداخـت 

در. كند و زيرا و سرقت و در ... نتيجه آن بايد در كالهبرداري به ضمان بيت المال قائل شـد نيز

ميينتيجه با فقه  را. شويم كه هيچ كس بدان ملتزم نيست جديد رو به رو حتي اگر دايرة قاعده
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و تنوع جنايات مادون نفس نيز نمي به علت تكثر به جنايات كنيم توان به ضـمان بيـت محدود

ش .دالمال قائل

الخـراج« از اين قاعده گاه با عناوين ديگـر همچـون:قاعده من له الغنم فعليه الغرم. سوم

و الدرك«و قاعده» بالضمان مي» التالزم بين النماء و مراد ياد از،شود اين اسـت كـه بـين انتفـاع

ب  و پرداخت خسارات شئ و در نتيجـهونتايج يك جود آمده از طرف آن مالزمه بر قـرار اسـت

مي هر  او كس از امري منتفع شود، از خسارات ناشي از آن نيز متضرر و خسارات بر عهدة شود

به اين مطلب اشاره شده است. است ص(در برخي روايات .)391همان،

و اين قاعده براي اصل جبران دولتـي خـسارت كـاري اسـت استفاده كردن از اين روايات

قا  و مشكل زيرا اين قاعده به فرض ثبوت، و بايـد عدهسخت و نه تنصيصي اي است اصطيادي

و.دكربه قدر متيقن آن اكتفا  و زكـات و عـوارض در نتيجه نمي توان گفت چون مردم ماليات

و  ميو)ع( امامبه... سهم امام كنند در نتيجه جبران همه نوع خـسارات دولت اسالمي پرداخت

به عهده دولت است .وارده بر ايشان

 زكـات درصـدي:بزهديده از راه زكات؛ بزهديده به عنوان فقير جبران خسارت. چهارم

كه با شرايط مخصوص پرداخت آن بر مالك واجب مي  سـوره توبـه60آية.شود از اموال است

و مساكين بيان كـرده اسـت تـوان بـراي برخـي ال مـيحـ.يكي از موارد مصرف زكات را فقرا

و  و آسيبهاي بدني كه دچار آنچنان روحي و ضررهاي مالي شده بزهديدگان كه وصف فقير اند

به تأمين زندگي ايشان پرداخت يا مسكين بر ايشان اطالق مي  بايد دانست. شود، از محل زكات

عكس علت اينكه اين بحث را در مباني فقهي ضمان  به و مساكين كه فقرا آور آورديم اين است

نه اين  و آيكغارمين، مالك مصرفند ة شريفه در مورد ايشان بـا حـرفه مورد مصرف باشند زيرا

ميداردكه داللت بر ملكيت»الم« الانم«: كند، بيان ، امـا ظـاهر آيـه»نيكاسلماو اءرللفقتاقصدا

الوف...«: است»في«شريفه در مورد بدهكاران حرف مي.»نيمرالغاوباقرِي گويند فقرا لذا فقها

و رقاب مورد  وو مساكين، مالك مصرفند ولي غارمين مصرف؛ يعني در راه آزادسازي بردگـان

مي  و بدهكاران مالك شود؛ اما نه اين در راه پرداخت بدهي بدهكاران، زكات مصرف كه بردگان

.زكات باشند

و ادلة تكليف.2-1-د  آور مباني
به هزينة دولت داراي مباني فقهي تكليف ا جبران خسارت بزهديده و قويمي .ستآور قوي

مي اصوالً هر كس و دين مبين اسالم داشته باشد، آن اندك آشنايي با فقه اسالمي به داند كه نياز

و كنكاش زيـاد انجـام داد  و جستجو به زحمت انداخت وقتـي. نيست كه در اين زمينه خود را

ش  و مشهور است كه بيت المال براي مصالح مهيا و به قول محقق حلّي از بـيندمعروف ه است
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ج 1412حلّي،(ترين مصالح است در باب دماء از مهم بردن ريشة منازعه ص3، و وقتي جبـران)370،

و مصالح فراوان است كه پيشتر بـه آنهـا اشـاره خسارت بزهديده به هزينة دولت داراي اهداف

كه جبران خسارت بزهديده جايگاهي مهم در حكومـت اسـالمي دارد  آن. شد، روشن است بـا

و سـتمديدگان همه تأكيدي كه بر وظيفة حكوم  و حمايت از مظلومان و قسط ت در اقامة عدل

و بررسي زياد نداردآور شده است، تبيين مباني تكليف...و به بحث و ايـن با وجود. فقهي نياز

كه مي مي از ميان مباني مختلف سه مبنا اشاره به .كنيم توان تصور كرد، تنها

و نهـي از منكـريكي از واجبات بسيار مهم در اسالم،:حسبه. اول  موضوع امر به معـروف

مي. است و ناهي و موضوع فوق را از منظر مقام متصدي آن يعني آمر توان بـه دو قـسم فـردي

و از منكـر نهـي كننـد،. حكومتي تقسيم كرد  به معروف امـر نه تنها آحاد مسلمانان وظيفه دارد

و دولت اسالمي نيز نقش  ن مـسلمان دانـشمندا. دارد بسيار مهـم در ايـن زمينـهيبلكه حكومت

و تبيين كننـد» حسبه«اند نقش دولت را در اين زمينه در قالب نهادي به نام سعي كرده . تعريف

و متعدد است و منكـر بـه.وظايف محتسب متنوع اين تنوع بـه خـاطر آن اسـت كـه معـروف

و حتي عرفي را هم در بـر مـ  و محرمات شرعي منحصر نبوده بلكه امور عقلي گيـرديواجبات

ص 1370منتظـري،( كه عجالني در.)420، و عبقرية به همين خاطر است  االسالم حسبه را بـه دينـي

و نبايـدي مـي مدني تقسيم مي و زيبايي يا بايد و مراد از حسبه مدني را زشتي از كند دانـد كـه

مي ويژگي و مكان بر و زمان خيـزد همچـون حمايـت از حيوانـات بـاركش، اشـياي هاي عرف

و گم .)95ـ94و28صص، 1377به نقل از صرّامي،(...شده

توان گفت جبران خسارت بزهديده يكـي از وظـايف با آنچه در مباحث پيشين گذشت مي

و مباني تكليف عالوه بر آنچه در مباني ضمان.ستا نهاد حسبه  آور فقهـي در جبـران آور فقهي

كه همگي جبران دو  و خواهد شد به عنوان حـسبة خسارت بزهديده مطرح شد لتي خسارت را

مي  جبـران. توان اين موضـوع را بـه عنـوان حـسبة مـدني نيـز پـذيرفتمي-كنند شرعي تبيين

.خسارت بزهديده، معروفي است كه بايد آن را اقامه كرد

 از جمله مـوارد:جبران خسارت بزهديده از طريق زكات؛ بزهكار به عنوان بدهكار. دوم

غارمين يعني بدهكاراني كه تـوان پرداخـت دينـي كـه بـر عهـدة. استمصرف زكات، غارمين

مي. آنهاست، ندارند  تواند در مورد برخـي مجرمـان كـه تـوان جبـران خـسارت حال حكومت

چرا كه ماهيـت مـسئوليت.دكنبزهديده را ندارند از محل زكوات خسارات بزهديده را جبران 

و بزهكار  البتـه.شود در واقع مديون بزهديده مي بزهكار در جبران خسارت بزهديده، دين است

كه مبلغ دين در  به آن است مطابق روايات مصرف زكات در پرداخت بدهي بدهكاران مشروط

شـوند كـه بنابراين، تنها بزهكاراني مـشمول غـارمين مـي.ده باشدشراه اطاعت خداوند صرف 

ا. مرتكب جرايم غيرعمدي شده باشند  راده تكاليف شـرعي را زيرا در جرايم عمدي، بزهكار با
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كه مطابقت آنها با شرع يا عدم مخالفـت آن بـا شـرع تأييـد نقض كرده است من جمله قوانيني

در.شده است  و جرايم غيرعمدي بيشتر در مورد جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص اسـت

كه زكات مي .تواند نقش آفريني كند اين جرايم است

طر. سوم :يق زكات؛ جبران خسارت بـه عنـوان سـبيل اهللا جبران خسارات بزهديده از

اهللا«يكي از موارد مصرف زكات، مراد از سبيل اهللا كاري است كـه ماننـد سـاختن. است»سبيل

و كالً آنچه بـراي اسـالم  مسجد، منفعت عمومي ديني دارد يا مثل ساختن پل نفع عمومي دارد

خم(رود نفع داشته باشد، سبيل اهللا به شمار مي ص 1370يني، موسوي و.)254ـ 255، به اهـداف با توجه

كه بر جبران خسارت بزه  مي فوايد زياد اهللا يكي از مـصاديق سـبيل را توان آن ديده مترتب است

به اين امر اقدام  و از محل زكات .دكربه شمار آورد

 هاي قانون اساسي براي جبران دولتي خسارتظرفيت.2-د
ي حقوقي جبران دولتي خسارت گفته شده است همچون نظريـه فارغ از آنچه به عنوان مبان

و تـوان بـا بـه هايي است كـه مـي، در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ظرفيت ...تقصير

.ها گامي مهم در اين زمينه برداشت فعليت رسانيدن آن

 مطابق اين اصل از جمله وظايف دولت جمهـوري:اصل سوم در زمينة وظايف دولت.1

:المي ايراناس

ت. 14 و ايجـاد امنيـ و مـرد تأمين حقوق همـه جانبـة افـراد از زن

و تساوي عموم در برابر قانون .قضايي عادالنه براي همه

و تعـاون عمـومي بـين همـة. 15 و تحكيم برادري اسالمي توسعه

.مردم

از15توان بند عالوه بر آنكه مي  منـابع اصل فوق را در راستاي جبران خسارت بزهديدگان

و يكـي از مـوارد تعـاون عمـومي را حمايـت دولـت از تـشكل هـاي غير دولتي ارزيابي كـرد

در14غيردولتي در زمينة حمايت از بزهديدگان دانست براساس بند   قصور يـا تقـصير دولـت

و نيـز قـصور در ايجـاد امنيـت قـضايي عادالنـه از طريـق عـدم تأمين حقوق همه جانبة افراد

ي  ا عدم الزام بزهكار به جبران خسارت بزهديده را موجب وظيفـة دولـت در دستگيري بزهكار

.جبران خسارت دانست

و نهم در موضوع حق برخورداري از تأمين اجتماعي.2  ايـن اصـل مقـرر:اصل بيست

:دارد مي

برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكـاري، پيـري،

بي  و نياز بـه سرپرستي، در راه از كارافتادگي، و سوانح ماندگي، حوادث
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و مراقبت و درمان و غيـرههخدمات بهداشتي به صورت بيمه اي پزشكي

دولت مكلّف است طبق قوانين از محل درآمدهاي. حقي است همگاني 

و حمايت  و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات هـاي عمومي

.مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند

و سوانح( است با وقوع جرم طبيعي و) حوادث و درمـان بزهديده نياز به خدمات بهداشتي

و دولت باي مراقبت ودهاي پزشكي خواهد داشت و غيـره ايـن نـوع خـدمات  از طريق بيمـه

و مراقبتها را كه به نوعي جبران خسارت بزهديده محسوب مي .ندكشود، تأمين درمان

و پنجم دربارة منابع.3 و ثـروت:ن اصـل مطابق ايـ:مالي دولتاصل چهل هـاي انفـال

. عمومي  هـا عمـل در اختيار حكومت اسالمي است تا بر طبـق مـصالح عامـه نـسب بـه آن ...

.نمايد ... 
و از جملـه جبـران خـسارت وي از به صور گوناگون كه حمايت از بزهديده روشن است

مي كه دولت .تواند بدان بپردازد جمله مصالح مهمي است

و ششم در زمينة وظايف قوة قضاييه.4 و پنجاه  در اين اصل، وظايف قـوة: اصل يكصد

كه مطـابق بنـد و اصـالح«،5قضاييه بر شمرده است اقـدام مناسـب بـراي پيـشگيري از جـرم

آن» مجرمان از. ها است از جملة پيشتر در اهداف جبران دولتـي خـسارت گذشـت، پيـشگيري

و پيشگ  به بزهكار بزهديدگي مجدد بزهديده گيري از طريق انتقام-يري از تبديل شدن بزهديده

و ديگران  توانـد جبران خسارت بزهديده مـي،بنابراين. از جمله اهداف مزبور است-از بزهكار

م يكي از جنبه .باشد.ا.ق156 اصل5ر در بند زبوهاي پيشگيري از جرم

خ اصول راهنماي قانون: پيشنهاد.ه سارت بزهديده بـه هزينـة گذاري براي جبران
و نهادهاي عمومي  دولت

و نظري جبـران خـسارت بزهديـده، آنچـه در ادامـه و چالشهاي عملي به اهداف با توجه

مي  مي آورده كه و قواعدي است گذار در زمينـة وضـع قـوانين تواند راهنماي قانون شود، اصول

ا. مناسب براي جبران دولتي خسارت بزهديده باشد  هاي قطعي اسـت صول، گزاره برخي از اين

و عوامل ديگر قابل تغييرند به شرايط .و برخي ديگر با توجه

و كارهاي الزم براي جبران خسارت از طريق بزهكار را انجام دهد.1 . دولت بايد تمام ساز

منـدي بزهكـار از نهادهـايي چـون آزادي مـشروط، تعليـق تواند شـرط بهـره در اين راستا، مي

و حتي مز  كه. را جبران خسارت بزهديده قرار دهد... اياي دولتي مجازات همچنين در صورتي

و جريمة مالي كفايت نكند، جبران خسارت بر جريمه مالي  درآمد بزهكار براي جبران خسارت

؛ترجيح دارد
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؛پذيرد كه در قبال خسارات بزهديده، مديون باشد دولت نمي.2

و.3 به هر علت هر گاه كسي كشته شود و امكـان اخـذ ديـه از لكن قاتل قـصاص نـشود

. شـود مسئول پرداخت آن نباشد، در صورت درخواست اولياء دم ديـه از بيـت المـال داده مـي 

و كار رسيدگي به آن قضايي است و ساز ؛مسئوليت دولت در اين زمينه، دين

به جبران دولتي خسارت، غير قضايي است.4 و كار رسيدگي يا در مورد ساير جرايم، ساز

؛تواند غير قضايي باشد مي

و نيـز بـه برخـي بزهديـدگان محـدودمي.5 به برخي جرايم .دكـر توان جبران خسارت را

؛توان براي آن محدوديتهاي زماني قرار داد همچنين مي

و حداكثر پيشمي.6 ؛دكربيني توان براي جبران خسارت حداقل

كه خسارت.7 ا قابـل پرداخـت باشـد، دولـت هـيچ بيمه يا ساير نهادهـ بوسيله در صورتي

مي پرداختي انجام نمي و يا اگر پرداختي انجام داده است، آن را مسترد ؛دارد دهد

و نهادهاي عمومي، دولت قائم مقام بزهديده در مراجعه بوسيلهبا جبران خسارت.8  دولت

جز بزهديده نمي. شودبه بزهكار مي به بزهكار را كـالً يـا ئـاً بـه صـورت تواند حق رجوع خود

و يـا بـه ديگـري انتقـال دهـد  در ايـن صـورت، جبـران. مجاني يا در ازاي گرفتن مالي ساقط

؛گيرد دولت صورت نميبوسيلهخسارت 

و اسـتيناف قـرارمي.9 توان براي صدور حكم جبران خسارت مراحلي همچون تجديدنظر

؛داد

در. 10 و جبران خسارت بزهديده تنها در مورد جرايمـي اسـت كـه و آبـي قلمـرو خـاكي

هوايي جمهوري اسالمي ايران عليه اتباع جمهوري اسالمي ايران يا بيگانگـاني كـه در خـدمت 

مي  در مورد اتباع ساير كشورها در صورت معاملة متقابل در كشور. دهد دولت ايران هستند رخ

؛متبوعشان ايشان نيز مشمول طرح هستند

و مندي بزهديده از جبران براي بهره. 11 خسارت، او بايـد بالفاصـله پـس از وقـوع جـرم

؛اطالع از آن، نيروي انتظامي را در جريان آن قرار داده باشد

مي. 12 و يا نقدي باشد، مـي جبران خسارت بزهديده توانـد تواند در قالب كمكهاي جنسي

مي بالعوض يا مع به بزهديده باش العوض باشد، و يا وام به بزهكار به صورت وام ؛دتواند

مي هر شخص در هر سال تنها يك نوبت از جبران دولتي خسارت بهره. 13 ؛شود مند

مي در موارد زير جبران خسارت صورت نمي. 14 و يا كاهش همكـاري نكـردن:يابـد گيرد

بزهديده با مراجعه قانوني؛ بالفاصله پس از وقوع جرم، گزارش نـدادن آن بـه مراجـع قـانوني؛ 

گفتار(از تاريخ وقوع جرم؛ تأثير بزهديده در وقوع جرم) سال3 مثالً(گذشت مدت زمان مديد 
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؛ وضعيت مالي مناسب بزهديده؛ جبـران)آميز بزهديده در وقوع جرم مؤثر باشدو رفتار تحريك

؛خسارت در جرايم عليه اموال

نه تنها جبران خسارتي صورت نمي. 15 گيرد، بلكه اعمال صورت گرفته جرم در موارد زير

و خودبزهديدگي به قصد بهره: مجازات استو قابل  مندي از جبران دولتي خـسارت؛ خودزني

و اغراق  ؛ دفاع نكـردن)بزهكار(نمايي او؛خود را معسر نشان دادن گزارش خالف واقع بزهديده

؛)بزهديده(از خويش با وجود توانايي

ب. 16 زهكار به عمـل دولت تمام تمهيدات الزم را براي باز پس گيري خسارت پرداختي از

مي. آورد مي برخورداري بزهكار از امـوري همچـون:تواند شامل موارد زير باشد اين تمهيدات

به مجازات مناسب  تر، حـذف تخفيف مجازات، تعليق مجازات، آزادي مشروط، تبديل مجازات

و  مشروط به پرداخت خسارت باشد؛ بزهكار از حقوق اجتمـاعي تـا زمـان ... مجازات تكميلي

مي پرد كه بزهكار در آينده به هر نحوي درآمدي كسب اخت خسارت محروم باشد؛ در صورتي

و و كار و هبه مي... كند اعم از ارث ؛نمايد دولت ابتدا خسارت خويش را برداشت

مي. 17 تواند بزهكاراني را كه خود موجبات پرداخـت خـسارت بزهديـده را فـراهم دولت

و يا پس از جبران دولتي كرده خسارت، در مدت مقرر خـسارت را بـه دولـت بازپرداخـت اند

مي.ندكاند تشويق كرده تخفيـف مجـازات؛ آزادي:تواند موارد زير را در بـر گيـرد اين تشويق

؛مشروط؛ تعليق مجازات؛ دريافت وام؛ حذف سوء پيشينة كيفري

ي؛ هـاي مردمـ كمـك:منابع مالي تأمين جبران خسارات بزهديده بـه قـرار زيـر اسـت. 18

 بزهكاران؛ مبلغ مقرر در بودجة هـر بوسيلههاي نقدي؛ بازپرداخت خسارت درصدي از جريمه

و زكات ؛سال دولت؛ صدقات

به طور مستقيم. 19 از آنجا كه جبران خسارت بزهديده از طريق نهادهاي عمومي بر جبران

ـ  و تقويت چنـين نهادهـايي ب ه خـصوص از بودجة عمومي ترجيح دارد، دولت بايد در تأسيس

.ندكبيمه تالش

 نتيجه
تـرين ابزارهـاي سياسـت جنـايي برخـي ديـده از مهـم اصل جبران دولتي خسارت بـزه.1

و غيرالزامي بين  و در سايه اسناد الزامي و منطقهكشورهاست ميالمللي به مثابه اصـلي اي رود تا
و جهاني درآيد .فراگير

توان از اين اصل در مقررات مدون نظام در حال حاضر جز در موارد مصرح قانوني نمي.2
كار معسر زنـداني باعـث حقوقي جمهوري اسالمي ايران اثري ديد گرچه انديشة حمايت از بزه 

و غيردولتـي شـده اسـت   ايـن در حـالي اسـت كـه. انجام اقداماتي در سطح نهادهـاي دولتـي
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مي ظرفيت و حقوقي متعدد وجود دارند كه ات هاي فقهي به آنها از موارد جزئي بـه توان با كاي
.دكرگذاري كلي حركت قانون
 تـوان بـراي اصـل جبـران دولتـي خـسارات مبنـاي از منظر فقهي جز در جرم قتل نمـي.3
.آور حامي اصل ياد شده هستندآور تصور نمود اما در ديگر جرايم مباني تكليفضمان
ا وجود چالش.4 و نظري باعث كندي پذيرش اين صل شده اسـت گرچـه ايـن هاي عملي
و قابل رفعهچالش .ند هستا گريزناپذير نبوده
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