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  مقدمه
ديدگان يا پرداخت پول از طرف دولت به بزه خسارت بزه ديدگان عبارت است از جبران دولتي

ي كه جبران خسارت از هاي ناشي از جرم ، درمواردها يا آسيبر زيانهاي آنان دربرابخانواده
تحمل انواع پس از وقوع جرم، بزه ديدگان م.يا ديگر منابع مالي امكان پذير نباشد سوي بزهكار 

شوند و جبران خسارات وارده بر آنان از رهگذر ، روحي و رواني ميهاي جسمي، ماليصدمه
رو، در بسياري از اين. يي در التيام صدمات وارده بر آنان خواهد داشتسزاابزارهاي مالي تاثير به

المللي حق جبران خسارت به عنوان يكي از حقوق اصلي بزه ديده به از قوانين ملي و اسناد بين
 .رسميت شناخته شده است

هاي ناشي از جرم شود اين است كه مسئوليت جبران خسارت  پرسشي كه در اينجا مطرح مياما
بر عهده كيست؟ بديهي است پيش از همه اين مسئوليت را بايد بر عهده بزهكار دانست، زيرا 

هاي هاي كيفري با الهام از يافتهامروزه بيشتر نظام. هاي وارده ناشي از عمل او استصدمه
كارهاي جبران خسارت توسط مجرم  و بيني سازشناسي، درصدد پيشديدهكيفرشناسي و بزه

و جبران ضرر و زيان ناشي از جرم ، يكي از ضمانت اجراهاي اصلي جرم ارتكابي برآمده اند 
پذير هرچند، درعمل جبران خسارت توسط بزهكار در تمامي موارد امكان. تلقي شده است

نيست؛ گاهي نسبت دادن عمل مجرمانه به شخص يا اشخاص معين به داليل گوناگون حقوقي 
ها پس از وقوع جرم، هكار متواري يا مخفي شده و تا مدت؛ در برخي موارد، بزشودمحقق نمي

رغم شناسايي و دستگيري مرتكب،  شود؛ گاهي به امكان شناسايي و دسترسي به او فراهم نمي
هاي ناشي از جرم، مجرم توانايي مالي براي جبران خسارت را به دليل حجم باالي خسارت

سو، از يك. شودان خسارت مطرح ميدر اين شرايط بحث مرجع مناسب براي جبر. ندارد
ديدگان را حل نخواهد زنداني كردن مجرم به خاطر عجز از پرداخت ضرر و زيان، مشكل بزه

اعتنايي نسبت به جبران از سوي ديگر، بي. كرد و بر تراكم جمعيت كيفري خواهد افزود
از . نمايدنامعقول مي انتظار، امري غير منطقي و ديدگان و يا توصيه به صبر وهاي بزهخسارت

ديده از طرف بزهكار امكان  هاي وارد بر بزهرسد در مواردي كه جبران خسارت نظر ميرو، بهاين
اي و صندوق هاي خيريه از منابع و پذير نيست، بتوان عالوه بر بهره گيري از تسهيالت بيمه

  .كردبودجه هاي دولتي نيز به عنوان جايگزيني براي جبران خسارت استفاده 
ديده مدار مانند اعالمية مجمع المللي بزه اسناد بينديدگان درهاي بزهجبران دولتي خسارت

ديدگان و قربانيان  عمومي سازمان ملل متحد درخصوص اصول اساسي عدالت براي بزه
آميز  زدايي از قربانيان جرائم خشونت ، وكنوانسيون اروپايي خسارت)1985(سوءاستفاده از قدرت 

از اواسط سدة بيستم ميالدي به اين طرف نيز .  مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است)1983(
هاي هاي آمريكا با ايجاد بخشبسياري ازكشورها چون انگلستان، فرانسه، كانادا و برخي از ايالت
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ديده بر عليه دولت يا نهادهاي دولتي، امكان ويژه مددكاري و امكان طرح دعوا از سوي بزه
جبران دولتي ). 151ص  ،1375 آنسل،( است  ديده را فراهم ساخته ارت واقعي بزهجبران خس
هاي  در قالب طرح جبران صدمه1964از سال نظام حقوقي انگلستان ديدگان در خسارت بزه

 در اين كشور به موجب طرح اكنون نيز سازوكارهاي دولتي جبران خسارتكيفري آغاز و هم
  .درحال اجرا است) 2001ال مصوب س(جبران صدمات كيفري 

قانون « شمسي با تصويب 1347ديدگان از سال در نظام حقوقي ايران، جبران دولتي خسارت بزه
 وارد 1»بيمه اجباري مسوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

نيز قانون مجازات  و 1361تصويب قانون حدود، قصاص و ديات در سال با . قوانين موضوعه شد
 مواد محدودي از اين قوانين كيفري پرداخت ديه از بيت المال را در قالب 1375اسالمي در سال 

عالوه بر اين، قانون مجازات جرائم . يك گفتمان محدود فقهي و سنتي به رسميت شناخت
  . داند پرداخت ديه مي در مواردي بيت المال را مسول1382نيروهاي مسلح مصوب 

هاي دو نظام حقوقي ايران و ها و ظرفيتمقاله در صدد است تا ضمن تجزيه تحليل محدوديتاين 
عنوان يكي از كشورهاي پيشگام در هاي حقوق كيفري انگلستان، بهانگلستان، دستاوردها و تجربه
ه ابتدا قواعد و مقررات موجود در زمين. ديدگان، را معرفي كندهاي بزهزمينه جبران دولتي خسارت

جبران دولتي خسارت بزه ديدگان در دو نظام حقوقي ايران و انگلستان مورد تجزيه و تحليل و 
سپس اطالعات مربوط به شيوه و سازوكارهاي اجرايي جبران خسارت بزه . گيردمقايسه قرار مي

، مصاحبه با قضات دادگاهها و ي آراء قضايي صادره در اين زمينهديدگان در ايران از طريق بررس
آوري شده و پس از تجزيه تحليل اسناد و مدارك منتشره از كارشناسان واحدهاي ذي ربط جمع

  .ه استسوي وزارت كشور انگلستان در اين زمينه نسبت به تدوين مقاله حاضر اقدام شد
ابتدا مباني نظري جبرانِ دولتي .  استپيرامون چهار محور اصلي ساماندهي شدهسازمان اين مقاله 

هاي مختلف در خصوص مبناي مسئوليت دولت و همچنين مبناي ديدگان و نظريهزهخسارت ب
بخش . شودديدگان قتل و قواعد فقهي مرتبط با آن تحليل ميفقهي مسئوليت دولت در برابر بزه

 در اين بخش. دوم مقاله به شرايط شايستگي براي برخورداري از حمايت دولتي پرداخته است
در . يده، جرم، نوع خسارت، و بزهكار در دو نظام حقوقي بررسي شده استدشرايط مربوط به بزه

ديدگان ساختارها و فرايندهاي اداري و كنار سازوكارهاي قانوني جبران دولتي خسارت بزه
در نهايت بخش چهارم مقاله به . اجرايي موضوع بخش سوم را به خود اختصاص داده است

  .زدپردابندي و شرح نتايج تحقيق ميجمع
  

                                                 
 به  اساسي در راستاي حمايت از بزه ديدگان اصالحاتي16/4/1387 الزم به ذكر است در قانون مذكور در تاريخ 1

  .طلبد است كه بحث در اين زمينه مجال ديگري را ميعمل آمده
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  ديدگان مباني نظري مسئوليت دولت در برابر بزه. 1
اصل پاسخگويي افراد در برابر رفتار خود و عدم جواز مؤاخذه اشخاص ثالث به دليل عمل 
ارتكابي توسط غير كه از آن به اصل شخصي بودن مسؤوليت ياد مي شود، در مباحث حقوقي 

پرسشي كه در ابتداي بحث بايد به آن با در نظر گرفتن اين اصل، . اصلي شناخته شده است
هاي ناشي از جرم ها را مسئول جبران خسارتپرداخت اين است كه آيا اصوالً مي توان دولت

  مسئول دانست؟
هاي مرتبط با محدوده و قلمرو مسوليت دولت پاسخ به اين پرسش نيازمند تجزيه تحليل نظريه

ها در تأمين رفاه اجتماعي شهروندان، دولت دولتها با تكيه بر وظيفه برخي از اين ديدگاه. است
برخي ديگر با تمسك جستن به نظريه قرارداد . دانندديدگان ميرا مسئول جبران خسارت بزه

ها پس از وقوع جرم به دليل قصور ورزيدن در حمايت از اجتماعي، بر اين باورند كه دولت
ديدگان را جبران  خسارت وارد بر بزهحقوق شهروندان و تضمين برخورداري از حق امنيت بايد

گرايانه بر اين باورند كه همبستگي اجتماعي و هاي انسانگروهي ديگر با تكيه بر ديدگاه. كنند
از نقطه نظر فقهي نيز در توجيه دليل . ديدگان جبران شودكند كه خسارت بزهانصاف اقتضاء مي

اشاره شده است كه در اين » دم امرئ مسلمال يبطل «المال به قاعده فقهي پرداخت ديه از بيت
  .بخش به اختصار هر يك از اين نظريه ها را مورد بررسي قرار مي دهيم

  
   نظريه رفاه اجتماعي .1-1

ديدگان، نظريه رفاه يه جبران دولتي خسارت بزههاي ارائه شده براي توجيكي از نخستين نظريه
اي از قوانين، مقررات، برنامه ها، و  سازمان يافتهرفاه اجتماعي امروزه به مجموعه. اجتماعي است

هاي رفاهي و نهادهاي اجتماعي به منظور شود كه در قالب مؤسسههايي گفته ميسياست
شود تا زمينه رشد و پاسخگويي به نيازهاي مادي و معنوي و تأمين سعادت انسان ارائه مي

هاي هاي انسان دوستانه خسارتا تكيه بر دغدغهدر اين رويكرد دولت بايد ب. تعالي او را فراهم سازد
به زعم طرفداران اين نظريه در رفاه اجتماعي يك اصل پذيرفته . ديدگان را جبران نمايدوارده بر بزه

اند شده وجود دارد مبني بر اينكه دولت بايد از اشخاصي كه بدون تقصير دچار فقر و فالكت شده
از اين ديدگاه، دولت بايد . عمل آوردحمايت مالي به) ادينظير ناتوانان ذهني و جسمي مادرز(

آميز، را كه بدون تقصير متحمل هاي بزه ديدگان ، به ويژه قربانيان جرايم خشونتخسارت
  .)Rejda and Meurer, 1975, p. 603( اند را جبران نمايد از جرم گرديدههاي ناشيخسارت

توان ها را نمير اين باورند كه ارتكاب بسياري از جرمدانان كيفري بشناسان و حقوقبرخي از جرم
 اقتصادي هايهاي آن را بايد در شرايط و سياست آزادانه مرتكب دانست بلكه ريشهناشي تصميم

بر اين اساس، دولت وظيفه دارد نتايج و . اجتماعي در سطوح خرد، و كالن جستجو كرد - 
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گيري از جرايم ي نهادهاي رسمي در كنترل و پيشزا و ناكامهاي جرمپيامدهاي اينگونه سياست
 اجتماعي و با هدف  تواند با فراهم كردن يك نظام بيمهاز ديدگاه اين نظريه دولت مي. را بپذيرد

رفاه اجتماعي سازوكارهاي جبران خسارت ناشي از جرائم مهم و شديد كه موجب افزايش 
دار كردن احساسات عمومي  و جريحهاحساس ناامني در جامعه، برهم خوردن نظام اجتماعي

ديدگان  جبران خسارت بزه معاهدة اروپايي). Ashworth, 1986, p. 105( شود را برعهده گيرد مي
لت ملزم   دو:كند، تصريح مي»لت در مورد جرائم اصل مسؤوليت دو«آميز با پذيرش  جرائم خشونت

اهمال ورزيده و سياست جنايي ديده است؛ زيرا در پيشگيري از جرم  به جبران خسارت بزه
  ).Ashworth, 1986, p. 106(موثري را اتخاذ نكرده است 

  
   نظريه قرارداد اجتماعي.1-2

لت مطرح  وسيلة دو عنوان يك مبناي نظري براي جبران خسارت به نظريه قرارداد اجتماعي نيز به
هاي فردي، امنيت  ديبه باور طرفداران اين ديدگاه افراد جامعه در ازاي حفظ آزا. شده است

اجتماعي و اقتصادي و تحقق عدالت، برخي از حقوق خود از جمله حق اعمال عدالت خصوصي را 
هاي لت در ازاي محدود كردن حقوق و آزادي مطابق اين ديدگاه، دو. كنند لت واگذار مي به دو

بوده است و فردي و برخورداري از حق حاكميت، متعهد به  حمايت و محافظت از افراد جامعه 
  ).Wright, 1991, p. 28( 1ديده است لت در قبال بزه قصور در ايفاء تعهد، موجب مسؤوليت دو

لت بپذيريم، تفاوتي ميان  منتقدان اين نظريه بر اين باورند كه اگر چنين مسؤليتي را براي دو
د اجتماعي، جرائم عليه اموال و جرايم عليه اشخاص وجود نخواهد داشت؛ زيرا بر مبناي قراردا

در حالي كه الزام دولت . لت متعهد به حمايت از افراد جامعه در برابر كليه جرايم خواهد بود دو
به جبران خسارت بزه ديدگان همه جرايم عمالً امكان ناپذيراست؛ زيرا تأمين هزينه ناشي از 

ليه اموال هاي ناشي از جرايم ععالوه، خسارت به. لت است چنين مسؤليتي خارج از توان دو
با درنظر گرفتن محدوديت . شودهاي ديگر مانند بيمه جبران ميمعموالً با استفاده از روش

آميز  ها مانند جرائم خشونتبودجه عمومي معموالً جبران دولتي خسارت به حوزه خاصي از جرم
لت به تنهايي قادر به  بديهي است دو). Handane and Haevey,1995,p283( شودمحدود مي

حمايت مطلق از افراد جامعه و . تضمين حمايت مطلق از افراد جامعه در برابر بزه ديدگي نيست
تعهد به پيشگيري كامل از ارتكاب جرم با توجه به متغيرهاي تأثيرگذار بر بزه ديدگي بيشتر به 

 توان يك تعهد غيرواقعي را مبناي ضمانت اجراي عدم ايفاء درنتيجه نمي يك افسانه شبيه است،
  .آن دانست

                                                 
نيزاظهار داشته است كه   هرچندكه اين نظريه در بسياري از كشورها مورد پذيرش قرار نگرفته و دولت انگلستان1

  ).Home Office,1986( دولت مسؤليتي در قبال اعمال مجرمانه ديگران ندارد
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   نظريه همبستگي اجتماعي و انصاف.1-3
لت در حمايت از همبستگي اجتماعي و رعايت عدالت و انصاف  طرفداران اين نظريه به وظيفة دو

توانند آسيب هاي  به باور آنها اعضاي جامعه براساس همبستگي اجتماعي نمي. كننداستناد مي
ارهاي اجتماعي در تضاد است را تحمل كنند؛ اين آميز كه شديداً با هنج ناشي از يك جرم خشونت

از سوي ديگر . هاي وارده به اعضاي خود را جبران كندشود كه جامعه صدمه همبستگي سبب مي
عدالت و انصاف نيز اقتضاء دارد در مواردي كه جبران خسارت مزبور به وسيلة بزهكار ممكن 

  ).Shapland, 1984, p. 138( برعهده بگيرد لت به عنوان نمايندة جامعه اين وظيفه را نباشد، دو
 1960در نظام حقوقي انگلستان، با وجود اينكه جبران دولتي خسارت بزه ديدگان از دهه 

ميالدي مورد توجه قرار گرفته است، اما همواره مبناي نظري اين نظام مورد انتقادهاي مختلف 
هاي كيفري در يان طرح جبران صدمهالبته بان). 63 ص ،1384 كاپتين و مالچ نيكل،(بوده است 

-اين كشور در توجيه جبران دولتي خسارت، اين موضوع را مبتني بر نظريه رفاه اجتماعي مي

هاي ديگران ندارد، بلكه جبران از نظر آنها دولت هيچ گونه مسؤليت مطلقي در قبال اقدام. دانند
 Home(ديدگان استبت به بزهدواتي خسارت بزه ديدگان، تنها بيانگر حس همدردي عمومي نس

Office, 1986 .(اند كه جبران دولتي خسارت بزه ديده شناسان بر اين عقيدههر چند، برخي از بزه
گيرد و دولت همواره از اين هاي سياسي صورت ميديدگان در انگلستان بيشتر بر مبناي مالحظه

كند يش مقبوليت خويش استفاده ميتدابير حمايتي به عنوان يك اهرم سياسي و تبليغاتي جهت افزا
)Handane and Haevey, 1995, p. 286(.هاي انجام شده درمورد داليل عدم تحقق برنامه  پژوهش

ديدگان، يكي از عوامل اصلي اين وضعيت را هاي حمايتي وعده داده شده از سوي دولت به بزه
دگان، و عدم پيش بيني منابع مالي ديسياسي بودن اهداف دولت از تصويب برنامه هاي حمايت از بزه

  ).82 ص ،1382 فرجيها،(اند  مورد نياز براي اجراي اين برنامه ها دانسته
  
   مبناي فقهي .1-4

                                                                                                        بر اساس متون روايي و فقه جزايي اسـالم ،در مـواردي كـه جنـايتي عليـه تماميـت جـسماني                      
-          رد، بيـت                                                                                               شخصي بـه وقـوع پيوسـته و امكـان جبـران خـسارت از سـوي مرتكـب وجـود نـدا                      

                                       فقهاء در توجيه اين مسئوليت دولـت         .                             دار پرداخت ديه خواهد بود        عهده  )             حكومت اسالمي  (     المال
         اسـتناد    »                                    خون انسان مسلمان هدر نمـي رود       «      يعني    »                        ال يبطل دم امرئ مسلم     «                 به قاعده فقهي    

   ير                                                                                        در اين زمينه استنادهاي نقلي گوناگوني وجود دارد ؛ازجمله در روايت صحيحه ابوبص              .    اند    كرده
                                                               اگـر جـسد شخـصي در بيابـان يافـت شـود، ديـه او از               «  :                      چنين آمـده  اسـت       )  ع (                از امام صادق    

                       خـون مـسلمان هـدر        :        فرمـود                  هميـشه مـي     )  ع (                     همانا اميرالمؤمنين     .    شود                     المال پرداخت مي         بيت
       ، بـا   ) ع (                                                    روايت صـحيحة ديگـري را ابوبـصير از امـام صـادق         ).   355   ،ص     1367      كليني، (   »   رود     نمي
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                     اليبطـل دم امـريء      «                                                              ه نقل كرده است، با اين تفاوت كه بـه جـاي عبـارت                          ً       مضموني كامالً مشاب  
  1 .                                           آمده است كه البته معناي هر دو عبارت يكي است  »                    ال يطل دم امريء مسلم «      عبارت   »     مسلم

شده در قانون مجازات اسالمي، هاي جبران دولتي خسارت پيش بينيبا در نظر داشت مصداق
ال يبطل دم «دولتي خسارت در اين قانون قاعده فقهي رسد يكي از مباني جبران به نظر مي

هرچند، اين قاعده در دوران حاضر با عدالت سازگاري نداشته و به دور از .  است»امريء مسلم
 تنها به جبران خسارت بزه ديدگان قع گرايي حكومت اسالمي است؛ زيرامصلحت انديشي و وا

همچنين تمركز اين قاعده بر . شودمل نميديدگان غير مسلمان را شامسلمان پرداخته و بزه
-هاي معنوي ، بهرههاي مادي و صدمهخسارتهاي جسماني است و ناديده انگاشتن خسارت

  .ناپذير ساخته استهاي جبران خسارات را اجتنابگيري از ديگر نظريه
  
   شرايط جبران دولتي خسارت بزه ديدگان.2

                                                           گان امـروزه در بيشتركـشورها بـه عنـوان يكـي از                    يده د                                             با وجود اينكه جبران دولتي خسارت بزه      
                      هـاي انجـام شـده                                              ديدگان پذيرفته شده است ، اما پژوهش                         هاي حمايت از بزه               ترين برنامه      اساسي

                                                                                                  نشان داد اجراي كامل اين طرح ها همواره منوط به تحقق شرايطي است كه بيشتر بزه ديدگان                 
                                                دگان از اين خدمات حمايتي بهره منـد مـي                                                               واجد آن نيستند و درعمل درصد ناچيزي از بزه دي         

                                                           رسد، هدف از تعيين اين شـرايط كنتـرل بـار مـالي                        به نظر مي     ).    120    ،ص      1382       فرجيها، (      شوند
                                                                                                هزينه هاي جبران خسارت و محدود كردن دامنه شمول كساني است كه از مزاياي اين طرح ها                 

-                                مينه پرداخـت غرامـت بـه بـزه           ها در ز                                      در واقع، به رغم ادعاي نمادين دولت       .       شوند         مند مي     بهره

                         گيرانه است كـه در عمـل                                                                   ديدگان، شرايط تعيين شده براي بهره مندي از اين مزايا چنان سخت    
                               هاي مربوط بـه سـازوكارهاي           پژوهش  .       شوند                                                      تعداد كمي از بزه ديدگان واجد شرايط شناخته مي        

      هـاي                از ايالـت                                                                                        جبران خسارت دولتي در دهه هاي هفتاد و هشتاد نشان داده اند كـه در برخـي                
      منـد                                                                                                 آمريكا تنها يك درصد از بزه ديدگان جرايم خشونت بار درعمل از مزاياي اين طرح ها بهره              

                                                                  و برخـي از پژوهـشگران تعـداد افـراد مـشمول ايـن برنامـه در          .  )Miers, 1990, p.34 (      انـد     شده
    ).Waller, 2003, p.45 (    اند                                  انگلستان را نيز بسيار محدود دانسته

بـا  . ايران، اطالعات دقيقي از افراد مشمول جبران دولتي خسارت وجـود نـدارد            در نظام حقوقي    
هاي انجام شده حاكي از آن است كه جبران خسارت از طريق پرداخت ديـه از                اين حال، بررسي  

                                                 
عده روايات متعددي بيان شده است كه بررسي آن از حوصله بحث فعلي  الزم به ذكر است كه در رابطه با اين قا1

توانند به اين عالقه مندان در اين زمينه مي .اي مختصر شده استبه طوري كه در اين مجال اشاره ما خارج است،
 ،1385حاجي ده آبادي،  ( و)65-85، صص 1384باي، (، )56- 58، صص 1386بازيار، (: منابع مراجعه فرمايند

 .)193 - 230صص 
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. بيت المال در موارد محدود پيش بيني شده ، بسيار ديرهنگام و به طور ناقص انجام مـي شـود                   
حاكم بر فرايند جبران دولتي خسارت از يك سو و كمبود منابع مالي و              عالوه بر اين، بروكراسي     

عدم اختصاص بودجه مشخص به طور ساالنه موانع بسياري را بر سر راه برخورداري بزه ديدگان                
  . از سازوكارهاي حمايتي دولتي ايجاد كرده است

: شـود زه تقسيم مـي به طور كلي شرايط جبران دولتي خسارات وارده بر بزه ديدگان به چهار حو   
) ديـده و د   شرايط مربوط به بـزه      )؛ ج شرايط مربوط به جرم   ) ه خسارت؛ ب  شرايط مربوط ب  ) االف

در اينجا به اختصار شرايط و معيارهاي هريك از اين دو نظام حقـوقي              . شرايط مربوط به بزهكار   
ايـن دو  هرچند جزئيات مربوط به جبران دولتـي خـسارت بـزه ديـدگان در               . كنيمرا بررسي مي  

كشور همتراز يكديگر نيستند و نظام حقوقي انگلستان از ايـن جهـت داراي قـوانين و مقـررات                   
  .مفصل تر و دقيق تري است

  
   شرايط مربوط به خسارت .2-1

ماهيت و قلمرو خسارت هاي جبران پذير توسط دولت در نظام هايي كه جبران دولتي خسارت 
ريك از نظام هاي حقوقي تحت تأثير مباني نظري و را به رسميت شناخته اند يكسان نيست و ه

براي . بسترهاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي خسارت هاي خاصي را جبران پذير دانسته اند
بر اساس پارگراف هاي هشتم ونهم . هاي كيفري قابل جبران هستندنمونه، در انگلستان صدمه

نظر اين  از نقطه.ه شخصي است هاي كيفري، اين صدمه يك يا چند صدمطرح جبران صدمه
 3، صدمه رواني)هاي منجر به فوتصدمه (2صدمه بدني:  عبارت است از1طرح، صدمه شخصي

به معناي اضطراب رواني موقتي كه از نظر پزشكي مورد تأييد قرار گرفته باشد يا يك بيماري (
رد تأييد واقع رواني كه موجب اختالل مشاعر شخص شده باشد و از نقطه نظر روانپزشكي مو

). كه از نظر پزشكي به عنوان بيماري يا مرض تشخيص داده شده باشد (4و بيماري) شده باشد
ها  اين طرح خسارت هاي ناشي از اين صدمه23- 44هايهاي مذكور ، پاراگرافعالوه بر خسارت

ني و هاي درما، هزينه)از كار افتادگي(از دست دادن درآمد يا توانايي كسب درآمد : شامل
دادن هاي مربوط به مراقبت ، هزينه هاي تدفين و هزينه هاي مربوط به از دستپزشكي ، هزينه

رو، از اين. شده است، را نيز جبران پذير تلقي كرده استخدماتي كه از سوي والدين ارائه مي
ني هاي رواها و آسيبهاي بدني ، صدمهنظام جبران دولتي خسارت انگلستان عالوه بر خسارت

كه شود، مشروط بر اينو محروميت از درآمد يا توانايي كسب درآمد در آينده را نيز شامل مي
  . هاي بدني به وجود آمده باشدهاي اخير در نتيجه صدمهخسارت

                                                 
1 Personal Injury. 
2 Physical Injury. 
3 Mental Injury. 
4 Disease. 
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هاي ديده محدود به خسارت هاي وارده بر بزهدر نظام حقوقي ايران، قلمرو جبران دولتي خسارت
هـاي دولـت    يران تحت تأثير رويكرد فقهي و سنتي نسبت مسئوليت        جسماني است و قانونگذار ا    
ديده در آينده را مـورد توجـه قـرار            هاي رواني و محروميت هاي بزه     در اين زمينه، ساير خسارت    

هاي روحي رواني در نظام حقوقي ايران محـدود         هرچند به رسميت نشناختن خسارت    . نداده است 
هـا از   خـسارت شود و جبـران ايـن گونـه   بزه ديدگان نمي به مسوليت دولت در پرداخت غرامت به        

  ).20، ص1382 پروين،(ها و موانعي روبرو بوده است سوي مجرم نيز همواره با چالش
 قـانون مجـازات اسـالمي نيـز         312،  260،  255المـال در مـواد        بيني پرداخت ديه از بيـت       پيش

ديـدگان و      تماميت جسماني بـزه    هاي وارده بر  تاكيدي است بر مسئوليت دولت در برابر خسارت       
دهد  بيني رديف بودجه ساالنه نشان مي المال در مواد مذكور به جاي پيش گيري از واژه بيت بهره

اعتنـايي بـه تحـوالت سـازوكارهاي دولتـي          » اليبطـل «مقنن ضمن تاثير پذيري از قاعده فقهي      
  .جبران خسارت در دوران جديد نداشته است

  
    شرايط مربوط به جرم.2-2

هاي مشمول جبران دولتي خسارت در هر يك از نظام هاي حقوقي    تعيين قلمرو و محدوده جرم    
تحت تأثير محدوديت منابع مالي براي جبران خسارت و نيز مبناي نظري مـورد پـذيرش قـرار                  

هـاي  ديـدگان جـرم   ديـدگان معمـوالً در مـورد بـزه        به طوركلي، جبران دولتي خسارت بزه     . دارد
ديدگان جـرايم   هرچند، در برخي از كشورها مانند فنالند و فرانسه بزه         . شودم مي بار انجا خشونت

. عليه اموال نيز ممكن است حسب مورد مشمول برنامه هاي جبران دولتي خسارت قـرار گيرنـد       
هاي خاص مانند تروريـسم ، سوءاسـتفاده از         ديدگان جرم هاي حقوقي بزه  در برخي ديگر از نظام    

هاي اخير، كشور چين نيز     در سال . گيرندجبران دولتي خسارت قرار مي    قدرت نيز تحت پوشش     
-هـاي وارد بـر بـزه   قانوني را به تصويب رسانده است كه براساس آن دولت موظف است خسارت       

 مـواد مخـدر و پيـشگيري از جـرم           اداره كنتـرل  (ديدگان سوءاستفاده از قدرت را جبـران كنـد          
  ).95-100،صص 1384سازمان ملل متحد،

پاراگراف هـشتم  . هاي مشمول جبران دولتي خسارت احصاء شده است     حقوق انگلستان، جرم   در
هـا  داند كه ناشي از يكي از جرم        پذير مي   هاي كيفري تنها خساراتي را جبران     طرح جبران صدمه  
  :يا وقايع زير باشد

   جرم مبتني بر خشونت-الف
  آهن  جرم ناشي از نقض مقررات راه-ب
به توقيف يك بزهكار يا مظنون، ممانعت يا جلوگيري از ارتكاب يك جرم يا               توقيف يا شروع     -ج

  . شروع به جلوگيري از ارتكاب جرم يا كمك به مامور پليس در حين انجام وظيفه



 
  1390، پاييز و زمستان 2، شماره 2، دورهمجله حقوق تطبيقي  142

هاي مشمول جبران دولتي خـسارت ارايـه        هاي كيفري تعريف دقيقي از جرم     طرح جبران صدمه  
بـه  . اي جرم يا واقعه مورد نظر بـسنده كـرده اسـت      هنكرده است و تنها به ذكر برخي از مصداق        

سـوزي    هايي مانند آتـش   عنوان نمونه، طرح مذكور در توضيح جرم مبتني بر خشونت از مصداق           
از اين رو به نظر مي رسد قانونگذار انگلـستان بـا            . عمدي يا مسموم كردن ديگري نام برده است       

 جـرم هـاي مـشمول جبـران دولتـي        انتخاب اين روش اختيارات وسيعي را در زمينه تـشخيص         
  .خسارت به مجريان طرح واگذار كرده است

قـانون  . انـد   هاي مشمول جبران دولتي خسارت به طور دقيق احصاء نشده         در حقوق ايران، نيز جرم    
مجازات اسالمي تنها بخشي از جرايم عليه تماميت جـسماني را تحـت شـرايطي مـشمول جبـران                   

و مصاديق پرداخت ديه از     . ا.م. ق 294توان از ماده      ن مطلب را مي   اي. دولتي خسارت قرار داده است    
هـاي  دهد در مورد خـسارت    بررسي اجمالي رويه قضايي موجود نشان مي      . المال استنباط نمود    بيت

 با توجه به صراحت قانوني اختالف نظر چنداني ميان قضات وجود ندارد، اما در مـورد                 ناشي از قتل  
  .كنند رده بر افراد  قضات از رويه واحدي پيروي نميهاي و جراحت هاي واصدمه

المـال    برخي از قضات با تأكيد بر مستندات فقهي و روايي بر اين باورند كه پرداخت ديه از بيـت                  
در مقابل بعض ديگـر     . منحصر به قتل است و در جنايت بر عضو چنين مجوزي داده نشده است             

طرفـداران  . دانندپذير مي   دون نفس را نيز امكان    ديدگان در جنايات ما     جبران دولتي خسارت بزه   
 قانون مجازات اسالمي به كار رفتـه        313 و   312اين تفسير از يك سو به واژه جاني كه در مواد            

كنند، زيرا جاني كسي است كه مرتكب جنايت شده است و جنايت نيز اعـم از                  است، استناد مي  
 قانون مجازات جـرايم     41 ماده   1، تبصره   از سوي ديگر  .  جنايت بر نفس و جنايت بر عضو است       

ديده را محدود بـه قتـل       هاي وارده بر بزه   جبران دولتي خسارت  ) 1382مصوب  (نيروهاي مسلح   
چنانچه «: براساس اين تبصره. ندانسته و جرح ناشي از تيراندازي را نيز به رسميت شناخته است

ات و پرداخت ديه و خسارت معاف       تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتكب از مجاز        
المال پرداخت خواهـد      گناه باشد ديه از بيت       مقصر نبوده و بي    يا مجروح خواهد بود و اگر مقتول      

ديدگي ناشي از عدم رعايت مقررات از سوي مأموران دولتي            هرچند به دليل تفاوت در بزه     . »شد
با اين همه، . رسد  به نظر نمي ناشي از جرم اشخاص عادي اين قياس چندان صحيح        ديدگي  با بزه 

هاي مشورتي خود جبران دولتي را بـه جـرح            اداره حقوقي وزارت دادگستري در برخي از نظريه       
:  اين اداره آمده است    28/12/64 مورخ   7810/7در نظريه مشورتي شماره     . نيز تسري داده است   

محـل پرداخـت    المـال اسـت ديـه جـرح نيـز از همـان                در مواردي كه ديه قتل بر عهده بيـت        «
بنابراين، صرف نظر از تفاوت هاي موجود ميان جبران دولتي خسارت در نظام ايـران               . »گردد  مي

ديدگان تنها نسبت به جرايم عليه        و انگلستان، در هر دو نظام حقوقي جبران دولتي خسارت بزه          
  . نداردپذير است و دولت مسئوليتي در برابر خسارت ناشي از جرايم عليه اموال اشخاص امكان
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رسد يكي از داليل اعمال محدوديت نسبت به قلمرو جرايم مشمول طرح در انگلستان اين  به نظر مي
اند را با اسـتفاده از   هايي كه متحمل شدهتوانند خسارت ديدگان مي است كه در جرايم عليه اموال بزه     

از . ن كمتر وجـود دارد    كنند، ولي در جرايم عليه اشخاص اين امكا         هاي ديگر مانند بيمه جبران    روش
شـده خـسارت آنهـا را     ديدگان و براساس ضـوابط تعيـين   اين رو، دولت به عنوان همدردي با اين بزه       

 اجتماعي ايران كـه بيمـه نقـش فعـالي در     - بديهي است اين توجيه در نظام حقوقي . كند  جبران مي 
اي   م از حمايت هاي بيمـه     ديدگي ندارد و درصد زيادي از اموال مرد         حمايت از اموال در برابر بزه     

از طرف ديگـر صـرف نظـر از         . تواند كاربرد داشته باشد     ديدگي برخوردار نيستند، نمي     دربرابر بزه 
قاعده كلي شديدتر بودن خسارات ناشي از جرايم عليه اشخاص نسبت به جرايم عليه امـوال، در          

ها و خـسارات مـالي كـم         نهاي محروم و فقير، زيا    هاي اجتماع به ويژه گروه    ميان برخي از طبقه   
هـاي بـدني    اي از موارد برخي از صدمه       در پاره . هاي بدني محسوب نمي شود    اهميت تر از صدمه   

بينـي سـاز و       رسد پـيش    از اين ديدگاه به نظر مي     .  شديد ترجيح داده مي شود     هاي مالي به خسارت 
ديدگان نيازمند بـسيار     بزهكارهاي دولتي جبران خسارت ناشي از جرايم عليه اموال به ويژه در مورد              

  .ضروري است
 
   شرايط مربوط به بزه ديده.2-3

پذير و جرم هاي مشمول جبران دولتي خـسارت،           هاي جبران عالوه بر شرايط مربوط به خسارت     
طرفـداران   . شـود   ديـدگان مربـوط مـي       بخشي از شرايط جبران خسارات به ويژگي هاي خود بزه         

ن بر اين باورند كه با توجه بـه فـشار مـالي كـه هزينـه هـاي                   ديدگا  انديشه حمايت دولتي از بزه    
اي را نمـي تـوان شايـسته جبـران            ديـده   كند، هر بزه    اجراي اين طرح بر بودجه عمومي وارد مي       

ديدگاني بايد مشمول طرح هاي حمـايتي قـرار گيرنـد     از اين ديدگاه بزه   . دولتي خسارت دانست  
اشند، وقـوع جـرم را فـوري بـه مراجـع پليـسي و               تقصير ب   كه در وقوع جرم سهمي نداشته و بي       

قضايي گزارش كرده باشند، با نهادهاي عدالت كيفري همكاري كرده باشند و مدارك مربوط بـه         
. خسارت وارده را مطابق ضوابط در مدت زمان تعيين شده به مراجع ذيصالح تحويل داده باشند               

اي اجراي دقيق و كامل طرح در مـورد         ديده در واقع سازوكاري بر      انديشه واجد شرايط بودن بزه    
ديدگان مستحق حمايت و نيز جلوگيري از هدر رفت امكانات ومنـابع مـالي اختـصاص داده                   بزه

  .شده از طريق تقاضاهاي غيرواقعي و متقلبانه است
شـرايطي را بـراي     ) 2001مـصوب    (هاي كيفـري  در نظام حقوقي انگلستان، طرح جبران صدمه      

  :اين شرايط عبارتند از. بيني كرده است ن دولتي خسارت پيشديدگان مشمول جبرا بزه
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   ارائه درخواست در مهلت قانوني.الف
درخواست جبران خسارت بايد در اولين زمان ممكن        «شود،  طرح مذكور در اين زمينه يارآور مي      

. »ديدگي ارايـه شـده باشـد     و حداكثر ظرف مدت دو سال پس از تاريخ وقوع حادثه منجر به بزه             
بيني محدوده زماني براي ارائه تقاضاي جبران خسارت بر اين اسـتدالل اسـتوار اسـت كـه                    يشپ

اند بسيار مشكل است، اسـناد و         تحقيق و بررسي پيرامون درخواست هايي كه با تأخير ارائه شده          
مدارك مربوط به ادعا پس از گذشت مدت زمان طوالني ديگر در دسترس نخواهد بود و سوابق                  

  ).CICB, 1995, p. 1( رك پليسي مورد نياز پس از مدتي از بين خواهند رفتپزشكي و مدا
  
   همكاري با نهادهاي عدالت كيفري.ب
هاي الزم جهت مطلع كردن پليس يا ديگر نهادهاي مسئول را به            ديده بايد بدون تأخير اقدام      بزه

را در جهـت  ديده بايد مـأموران پلـيس و ديگـر نهادهـاي كـشف جـرم           همچنين بزه . عمل آورد 
. شناسايي و دستگيري مجرم ياري داده و در تكميـل تقاضـانامه مـساعدت الزم را كـرده باشـد                   

ديده بايد از اين رهگذر صـداقت و حـسن             طرح مذكور، بزه   13 پاراگراف   c تا   aبراساس بندهاي   
  .نيت خود را نشان داده و شايستگي خود را به اثبات برساند

  
  ديدگي خود يده در بزهد عدم تقصير و مشاركت بزه. پ

اي باشد كه جبران دولتي خسارت  ديده پيش، پس و در زمان وقوع حادثه نبايد به گونه    رفتار بزه 
جبـران دولتـي    ). d، بنـد    13پاراگراف  (ها نامناسب به نظر برسد        از نظر مأمور بررسي درخواست    

هـاي     تحميـل هزينـه    آيد؛ چراكه   ديدگان بدون تقصير  به عمل مي        خسارت معموال نسبت به بزه    
ديـدگي    هـاي بـزه     ديدگاني كه خود بـستر و زمينـه         جبران خسارت بر بودجه دولتي در مورد بزه       

از ). CICB, 1991, p. 1(رسـد   اند چندان معقول و منطقي به نظـر نمـي   خويش را فراهم ساخته
ا بـه سـمت   ديـده، بزهكـار ر     آميـز بـزه     آميز يا گفتار تـوهين      اين رو، در مواردي كه رفتار تحريك      

. ديده شايستگي جبران دولتي خسارت را از دسـت خواهـد داد   ارتكاب جرم سوق داده است، بزه     
ديده در وقوع جرم لزومًا منجر به محروميت وي از حمايت هاي مـالي     هرچند هرگونه تقصير بزه   

شود و در برخي از موارد ممكن است موجب كاهش ميزان مبلغ پرداختـي از سـوي                   دولتي نمي 
  . شوددولت

 قـانون  332 و 255توان به طور تلويحي از مواد  ديده در حقوق ايران را مي شرايط شايستگي بزه 
كه تقريباً همان ماده    ( قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح       41 ماده   1مجازات اسالمي و تبصره     

  :استخراج كرد اين شرايط عبارتند از)  قانون مجازات اسالمي است332
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  در اثر ازدحام كشته شدن .الف
بيني كـرده اسـت، كـشته شـدن           المال را پيش    كه پرداخت ديه از بيت    . ا.م. ق 255براساس ماده   

مقتول نبايد قابل انتساب به شخص يا اشخاص خاص باشد و به عبارت بهتر عامـل مـرگ بايـد                    
مقتـول را بـه شـخص يـا         در صورتي كه بتوان كشته شدن       . شدفشار ناشي از ازدحام جمعيت با     

ص خاصي نسبت داد، ديگر بحث جبران دولتي خسارت به ميـان نخواهـد آمـد و جبـران                   اشخا
  .خسارت به عهده عاملين قتل خواهد بود

  
   پيدا شدن جسد در شارع عام.ب

 مورد اشاره قرار گرفته است پيدا شدن جـسد مقتـول در شـارع           255شرط ديگري كه در ماده       
رسـد كـه      و راههاي عمومي است، اما به نظر مـي        شارع عام در لغت به معناي خيابان        . عام است 

مراد قانونگذار صرفاً خيابانها و راههاي عمومي نباشد، بلكه بايد اماكن عمومي از جملـه مـسجد،              
موارد برشـمرده   .  مواردي از اين قبيل را نيز مشمول ماده دانست         هاي مسافري و  انهورزشگاه، پاي 

باشـند؛ زيـرا خـصوصيتي در ايـن مـوارد             ي مي  جنبه حصري نداشته و تمثيل     255شده در ماده    
رو،  قاعده كلي آن است هر كجا مسلماني را كشته بيابند و قرائن ظني نسبت از اين. وجود ندارد

به قتل او به شخص يا اشخاص معيني وجود نداشته باشـد و لـوث نيـز مطـرح نباشـد، ديـه از                        
  ).286ص  ،1379زراعت، (المال پرداخت شود  بيت

  
  ديده الدم نبودن بزهمهدور. پ

ــه از ) 1382ســال . (م.ن.ج.م. ق41 مــاده 1و تبــصره . ا.م. ق332براســاس مــاده  پرداخــت دي
قانون تعريف دقيقي از واژه مهدورالدم      . ديده است   المال منوط به احراز مهدورالدم نبودن بزه        بيت

 به معناي باطل بـودن      ارائه نكرده است، اما در زبان عربي و از نظر فقهي مهدورالدم از ماده هدر              
  .اص يا ديه نيستاست و مهدورالدم يعني كسي كه خونش باطل است و در برابر آن قص

  
  ديده  مقصر نبودن بزه.ت

 41 مـاده  1 و تبصره    24 ماده   1در تبصره   ) 1371مصوب  (قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح      
ي از شـرايط جبـران دولتـي    ديده به عنوان يكـ    از مقصر نبودن بزه   ) 1382مصوب  (قانون مذكور   

به نظر مي رسد با تدوين اين دو تبصره قانونگذار عدم تمايل خود را بـه                . خسارت نام برده است   
هاي اضافي بـر بودجـه عمـومي نـشان            ديدگان مقصر و تحميل هزينه      جبران دولتي خسارت بزه   

مطـابق مقـررات    چنانچـه تيرانـدازي     «: اظهار مي دارد  . م.ن.ج.م. ق 41 ماده 1تبصره  . داده است 
صورت گرفته باشد مرتكب از مجازات و پرداخت ديه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول يا    

  .»مجروح مقصر نبوده و بي گناه باشد ديه از بيت المال پرداخت خواهد شد
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اي نيـست و نبـود        ديدگي كار چندان ساده     ديده و تأثير آن در بزه       هرچند تشخيص ميزان تقصير بزه    
اي عيني در اين زمينه ممكن است موجب برداشت هاي متفاوت از سوي قضات و ناديـده   شاخص ه 

رسد جز در مـورد       شود ؛ با اين حال به نظر مي         ديدگان براي جبران دولتي خسارت        انگاشتن حق بزه  
المـال منـوط بـه        مذكور در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در ساير موارد پرداخت ديه از بيت             

ديـدگي ناشـي از       به عبارت ديگر قانونگذار ميان بـزه      .ديده در وقوع جرم نيست        دم تقصير بزه  احراز ع 
ديـدگان    ديدگي ناشي از جرم نيروهاي مسلح قائل به تفكيك شـده و بـزه               جرم اشخاص عادي با بزه    

  .ديدگي ناشي از جرايم نيروهاي مسلح مورد حمايت قرار داده است جرم هاي عادي را بيشتر از بزه
  
   شرايط مربوط به بزهكار.2-4

ديدگان شرايط خاصي بـراي مجرمـان         در نظام حقوقي انگلستان براي جبران دولتي خسارت بزه        
هاي كيفري حتي محكوميت مرتكب را شـرط         طرح جبران صدمه   10پاراگراف  . ذكر نشده است  

مـذكور در    طـرح    8عالوه بر اين، براساس پـاراگراف       . جبران دولتي خسارت وارده ندانسته است     
مواردي كه به دليل صغرسن، جنون يا مصونيت ديپلماتيك امكـان محكوميـت مرتكـب وجـود                 

  .مند شود ديده مي تواند از حمايت هاي مالي دولتي بهره نداشته باشد، با اين حال بزه
المال منوط به احراز شرايطي از جملـه          در نظام حقوقي ايران كيفري ايران ،پرداخت ديه از بيت         

شرط عدم شناسايي را مي توان از  محتواي .اسايي يا عدم دسترسي به بزهكار شده استعدم شن
كشته شدن در اثر ازدحام و پيدا شـدن         «مبني بر   . ا.م. ق 255هاي مورد استفاده در ماده      عبارت

عدم وجود قرائن ظني براي قاضي مبنـي بـر انتـساب قتـل بـه       «و عبارت   » مقتول در شارع عام   
نيز حالتي از عدم شناسايي بزهكار و       . ا.م. ق 244تبصره ماده   . برداشت كرد ،  »شخص يا جماعتي  

براساس اين تبـصره در مـوارد قـسامه چنانچـه            .بيني كرده است    جبران دولتي خسارت را پيش    
  .شود المال پرداخت مي ديه مقتول از بيت» قاتل مشخص نباشد«عليه ثابت شود و برائت مدعي

هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد      «: داردمقرر مي . ا.م. ق 260 ماده   در مورد عدم دسترسي به مرتكب     
شده است فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسي نباشد پـس از مـرگ قـصاص تبـديل بـه ديـه                         

شود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد از اموال نزديكترين خويشان                   مي
شود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يـا آنهـا تمكـن نداشـته       رداخت مي او به نحو االقرب فاالقرب پ     

بديهي است صرف نظر از اينكـه نظـام جبـران خـسارت             . »گردد  المال پرداخت مي    باشند ديه از بيت   
اي است و با وضعيت كنوني اجتماع تناسب          توسط اقوام و خويشان متعلق به ساختار قومي و عشيره         

رسد موكول كردن جبران دولتي خسارت به اين شرايط كه احراز آن ممكن  چنداني ندارد؛ به نظر مي
  . خسارت همسويي نداشته باشداست سالها به طول انجامد با فلسفه و مباني جبران دولتي
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به عالوه پرداخت ديه از بيت المال در پاره اي از موارد مستلزم احـراز شـرايط ديگـري ازجملـه                     
بزهكار و يا ارتكاب جرم به صورت خطئي از جانب بزهكار مطـرح             مأمور نظامي يا انتظامي بودن      

  . شده است كه بررسي آنها تحقيقات بيشتري را مي طلبد
  

   سازوكارهاي اجرايي جبران دولتي خسارت.3
ديدگان در قـوانين داخلـي، تنهـا بخـشي از             به رسميت شناختن حق جبران دولتي خسارت بزه       

بينـي سـازوكارهاي اجرايـي و      در مرحله بعد پـيش    . آيد  ار مي ديدگان به شم    برنامه حمايت از بزه   
اداري دقيق و شفاف در مورد فرايند درخواسـت، بررسـي، تـصويب و پرداخـت خـسارت نيـز از                  

مبهم بودن فرايند رسيدگي به درخواست هـاي جبـران دولتـي            .  اي برخوردار است    اهميت ويژه 
تـرين    والني بودن زمان رسيدگي از عمـده      خسارت، حاكميت بروكراسي اداري بر اين فرايند و ط        

  .شوند هاي دولتي محسوب ميديدگان از حمايت داليل نارضايتي بزه
  
   در انگلستان.3-1

مرجـع جبـران صـدمات    «هـاي كيفـري،    در نظام حقوقي انگلستان، به موجب طرح جبـران صـدمه          
 از طرح مورد تأكيد 2اين موضوع در پاراگراف . به عنوان مجري طرح پيش بيني شده است       » كيفري

مـأموران  «مرجع مذكور متشكل از اعضايي  است كه در طـرح از آنهـا بـه عنـوان           . قرار گرفته است    
- اين ماموران زير نظر وزارت كشور كار رسيدگي به درخواست       .  ياد شده است   1»هابررسي درخواست 

 مـورد ميـزان     گيـري در    هاي جبران دولتي خسارت، احراز شرايط شايـستگي متقاضـيان و تـصميم            
  .دهندن دولتي خسارت را انجام ميخسارت و مبلغ قابل پرداخت و صدور حكم به جبرا

اي باالتر از آن هيأتي تحت عنوان هيأت استيناف وجود دارد كـه               در كنار اين مرجع و در مرتبه      
وظيفه آن رسيدگي به درخواست هاي استينافي نسبت به احكـامي اسـت كـه از طـرف مرجـع             

يـا  ( اعضاي هيأت طرح مذكور به عنوان عضو مميـز        . هاي كيفري صادر شده است    هجبران صدم 
. شـود   رئيس اين هيأت به طور مستقيم از طرف وزير كشور انتخاب مي           .  خوانده مي شوند   2)داور

مراحل مختلف جبران دولتـي     . وزير كشور يكي از داوران را به عنوان رئيس منصوب خواهد كرد           
  :وق انگلستان عبارتند ازديدگان در حق خسارت بزه

  
   ارائه درخواست جبران خسارت.يك

هاي كيفري الزم است كه متقاضي جبران خسارت مبـادرت       براساس مقررات طرح جبران صدمه    
درخواسـت  . به ارايه درخواست نمايد و بدون ارائه درخواست رسيدگي نيز متـصور نخواهـد بـود        

                                                 
1 Claims Officers. 
2 Adjudicator. 
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 تقاضانامه جبـران دولتـي خـسارت صـورت          جبران خسارت بايد به صورت كتبي و در قالب فرم         
  .گيرد هاي كيفري در اختيار متقاضيان قرار مياين فرم از طريق مرجع جبران صدمه. گيرد

  
   رسيدگي به درخواست جبران خسارت.دو

هاي كيفـري تحويـل داده شـد،        پس از اينكه درخواست جبران خسارت به مرجع جبران صدمه         
كنند كـه آيـا صـدمه       پردازند و تعيين مي     ه درخواست ها مي   كارشناسان ذي ربط به بررسي اولي     

كننده شرايط شايستگي جبران      شود يا خير؟ آيا درخواست      وارده يك صدمه كيفري محسوب مي     
ها مثبت باشد، تقاضاي جبـران خـسارت وارد        خسارت را دارد يا خير؟ چنانچه پاسخ اين پرسش        

  .شود مرحله سوم مي
  

   ارزيابي ميزان خسارت.سه
جبـران  . ر اين مرحله كارشناسان بررسي خواهند كرد كه چه ميزان خسارت وارد شـده اسـت               د

كنندگاني كـه واجـد شـرايط الزم          خسارت در طرح مذكور از رهگذر پرداخت پول به درخواست         
بينـي شـده در       هاي پـيش    هاي وارده براساس تعرفه   تقويم ميزان خسارت  . شود  باشند ، انجام مي   

در ايـن    .شـود    صدمه و آسيب را شناسايي كرده است محاسبه مي         400جدول ضميمه طرح كه     
. تعرفه در مقابل هر صدمه و خسارت از يك تا بيست و پنج سـطح در نظـر گرفتـه شـده اسـت                       

شدني كه معادل سطح يك تعرفه است، مبلغ هزار پونـد و حـداكثر مبلـغ                  حداقل مبلغ پرداخت  
 مسئول بررسي درخواست ها با توجه بـه ايـن           كارشناسان.بيني شده است      پانصدهزار پوند پيش  

  .كنند تعرفه، خسارت قابل پرداخت را تعيين مي
  

  صدور و اعالم حكم. چهار
پس از احراز شرايط شايستگي از سوي كارشناس بررسي درخواست ها، وي با توجه به مقـررات                 

ديده خواهـد    و معيارهاي مربوط به تقويم خسارت مبادرت به صدور حكم به جبران خسارت بزه             
 نتيجـه   50هـاي كيفـري، مطـابق پـاراگراف         پس از صدور اين حكم مرجع جبران صـدمه        . نمود

در صـورتي كـه آنهـا بـه صـورت           . درخواست را به متقاضي يا نماينده قانوني وي اعالم مي كند          
هاي كيفري اعالم كنند و اعتراضـي       كتبي موافقت خويش با حكم صادره را به مرجع جبران صدمه          

  .آيد ديده به عمل مي  نداشته باشند، جبران خسارت به صورت پرداخت پول به بزهبه آن
  

   در ايران.3-2
هـاي تقنينـي    ديـدگان در ايـران از مالحظـه         ساز و كارهاي اجرايي جبران دولتي خـسارت بـزه         

برخالف انگلستان، در . تأثير نبوده است ديدگان بي درخصوص حوزه و قلمرو حمايت دولتي از بزه
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. شـود  م حقوقي ايران ضوابط و مقـررات دقيـق و شـفافي در مـورد ايـن فراينـد ديـده نمـي                      نظا
واحد «المال ،  بيني شده براي اجراي مقررات مربوط به پرداخت ديه از بيت            ترين نهاد پيش    اصلي
 تأسـيس شـده و فقـط در شـهر تهـران             1363اين واحد در سال     . وزارت دادگستري است  » ديه

هـاي آنهـا بـه حمايـت و مـساعدت در              ديدگان وخـانواده    با توجه به نياز بزه    . استقرار يافته است  
رسد عدم استقرار اين نهاد در شهرستان ها و مراكز استان ها با            كمترين زمان ممكن، به نظر مي     

  .ديدگان به اين  گونه حمايت ها مغايرت دارد حق دسترسي آسان بزه
منـوط بـه ارائـه درخواسـت از طـرف متقاضـيان       المال از طريق واحد ديـه،        پرداخت ديه از بيت   

متقاضيان بايـد عـالوه بـر درخواسـت خـود، ديگـر مـدارك الزم ماننـد مـدركي كـه                      . باشد  مي
، حكـم   )شامل اوراق هويت و گـواهي انحـصار وراثـت         (نفع بودن متقاضي است       دهنده ذي     نشان

مـه واحـد اجـراي احكـام را     نا المال و معرفي قطعي صادره از دادگاه مبني بر پرداخت ديه از بيت  
رو، جبران خسارت توسط واحد ديه نيازمند صدور حكم از طرف دادگاه مبنـي               از اين . ارايه كنند 

پس از صدور حكم قطعي ،حكم صـادره بـراي          . المال و قطعيت آن  است       بر پرداخت ديه از بيت    
ي بر پرداخت ديـه     در صورتي كه حكم دادگاه مبن     . اجرا به واحد اجراي احكام ارسال خواهد شد       

اي بـا همـين       المال باشد، واحد اجراي احكام، به همراه رونوشت برابر با اصل حكم ، نامـه                از بيت 
  .مضمون خطاب به واحد ديه به متقاضي خواهد داد تا آن را به واحد ديه تقديم نمايد

صـورت كامـل    پس از ارائه درخواست، اين واحد مدارك ارائه شده را مورد بررسـي قـرار داده و در                   
به دليل عدم اختصاص بودجـه الزم در     . گيرد  بودن مدارك، پرونده جهت پرداخت در نوبت قرار مي        

بنابراين، بـرخالف سـاختارهاي اداري     . اين زمينه گاهي پرداخت تا چند سال به تأخير خواهد افتاد          
به پرداخت  بيني شده در حقوق انگلستان، در نظام حقوقي ايران مسئوليت اصلي صدور حكم                پيش

ديه برعهده دادگاه است و عملكرد و شيوه فعاليت واحد ديه به گونـه اي تعريـف شـده اسـت كـه                       
  .همانند يك واحد مالي يا صندوق، مبادرت به پرداخت ديه به افراد  واجد شرايط مي نمايد

  

   نتيجه
ز مباحـث   هاي خشونت بار به يكـي ا      هاي اخير مسئوليت دولت در برابر بزهديدگان جرم       در دهه 

پيشگامان اين رويكرد حمـايتي بـا اسـتناد بـه     . شناسي حمايتي تبديل شده است  ديدهاصلي بزه 
در مقايسه دو نظام حقوقي     . اندهاي گوناگوني در صدد توجيه مبناي اين مسئوليت برآمده        نظريه

رسد پذيرش مبناي فلسفي و نظري مشخص در انگلـستان موجـب            ايران و انگلستان به نظر مي     
ديدگان واجد شرايط از نهاد جبران      ه است تا بسترهاي مناسبي براي تضمين برخورداري بزه        شد

ديـدگان بـا تكيـه بـر          در اين نظام حقوقي جبران دولتي خسارت بزه       .  فراهم آيد  دولتي خسارت 
 و ديگـر    ميالدي2001 و پس از آن      يالدي م 1995هاي كيفري مصوب سال     قانون جبران صدمه  

هاي مختلـف جبـران     در اين طرح جنبه   . شود  مند اجرا مي     آن به شكلي نظام    هاي مرتبط با  طرح
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، شـيوه تقـويم     پذير  هاي جبران ديده، جرايم و خسارت     دولتي خسارت مانند شرايط مربوط به بزه      
  .بيني شده است خسارت، صدور حكم، تجديد نظر و استيناف به صورت دقيق پيش

 پيش بيني شـده در زمينـه جبـران دولتـي خـسارت              حال، مروري بر سازوكارهاي قانوني    با اين 
ديدگان در حقوق ايران بيـانگر آن اسـت كـه قانونگـذار از مبنـاي نظـري خاصـي در مـورد                         بزه

-ديدگان پيروي نكرده و تنها تحت تاثير برخي از قواعد فقهي جنبه           مسئوليت دولت در برابر بزه    

يك گفتمان فقهي و ناسازگار بـا برخـي   هم با استفاده از هاي محدودي از مسئوليت دولت را آن 
گيري از واژگاني مـبهم و نارسـا ماننـد    بهره. از مصاديق حمايت دولتي به رسميت شناخته است       

رو ديده، جبران دولتي خسارت را با چـالش بـسياري روبـه             گناه بودن يا مهدورالدم نبودن بزه       بي
، ناكارآمـدي سـازوكارهاي اجرايـي       عالوه بر پراكندگي و ابهام موجود در قـوانين        . ساخته داست 

ترين حالت چندين     بينانه  جبران دولتي خسارت در ايران، موجب شده است اين فرايند در خوش           
بخشي از اين تأخير ناشي از عدم تأمين بودجه و منـابع مـالي مـورد نيـاز                  . سال به طول انجامد   

ررات نـاظر بـر جبـران      براي پرداخت ديه است و بخش ديگر آن به ابهام و ضـعف قـوانين و مقـ                 
  .شود ديدگان مربوط مي دولتي خسارت بزه

المال، يكـي از      براي نمونه قانونگذار تحت تأثير گفتمان فقهي حاكم بر نظام پرداخت ديه از بيت             
در حاليكـه مـسئول     .شرايط پرداخت ديه را اين دانسته است كـه بزهكـار عاقلـه نداشـته باشـد                

اي است كه در آن پرداخت ديه از جانب خـانواده           اي و طائفه  دانستن عاقله مربوط به نظام قبيله     
. شده است   يا رئيس طائفه يا قبيله نوعي وظيفه اجتماعي مبتني بر مسئوليت اشتراكي تلقي مي             

در حالي كه در جوامع امروزي كه مسئوليت فردي جايگزين مـسئوليت اشـتراكي شـده اسـت،                  
كند و    ي مسئوليت مدني و كيفري را نقض مي       مسئول دانستن عاقله بزهكار در عمل اصول اساس       

  .كندديده را دچار سردرگمي مي زهسازوكارهاي جبران دولتي خسارت ب
هـاي  از نظر ساز و كار اداري و اجرايي جبران خسارت دولتي نيز بايد گفت مرجع جبران صدمه                

م حقـوقي   ديدگان در نظـا     كيفري كه متولي اجراي مقررات مربوط به جبران دولتي خسارت بزه          
در اين نظام، افرادي به عنـوان       . انگلستان است، از ساختاري منسجم و كارآمد برخوردار است        

اند كه موضوع را به طور كامـل و از            مأمور بررسي درخواست هاي جبران خسارت تعيين شده       
ديدگان و متقاضيان جبران خسارت  جميع جهات نظير احراز وقوع جرم، شرايط شايستگي بزه

 و با عنايت به مقررات مربوط به تقويم خسارت، مبادرت بـه صـدور               ورد بررسي قرار داده   م... و  
وزارت دادگستري كـه    » واحد ديه « اما در نظام حقوقي ايران،    . كنند  حكم به جبران خسارت مي    

، محدود به يك نفر رئيس، يـك كارشـناس و           ديدگان را به عهده دارد      سارت بزه وظيفه جبران خ  
اداري است و به دليل فقدان مقررات قانوني از ضوابط خاصي در رابطه با شـيوه  چند نفر كارمند  

طور كلـي، پراكنـدگي   به. كندعملكرد اين واحد و فرايند پرداخت ديه از طرف دولت پيروي نمي 
ديدگان و عدم وجود      قوانين مرتبط با اين موضوع ،محدود بودن قلمرو جبران دولتي خسارت بزه           
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ديدگان و    يي مقرر در نظام حقوقي ايران با اهميت جبران دولتي خسارت بزه           ساز و كارهاي اجرا   
  .آثار حمايتي آن متناسب و هماهنگ نيست

-رسد، دستاوردهاي نظام هاي تطبيقي جبران دولتي خسارت مانند انگلستان صـرف           به نظر مي  

م تقنينـي و    توانـد نظـا     نظر از تفاوتهاي ساختاري، حقوقي و فرهنگي موجود ميان دو كشور، مي           
. ديدگان يـاري كنـد   قضايي ايران را در تدوين يك الگوي ملي و بومي جبران دولتي خسارت بزه     

هاي حقوقي بايد به اين نكته توجه داشت كـه در           هاي ديگر نظام  گيري از تجربه  هرچند، در بهره  
يافتـه و   ديـدگان در كـشورهاي توسـعه    سالهاي اخيـر بـا سياسـي شـدن بحـث حمايـت از بـزه          

هـايي كـه در     مردان از اين نهاد، دولت ها به ندرت از عهده مـسئوليت           برداري سياسي دولت    رهبه
  .اند اند، برآمده ديدگان پذيرفته برابر بزه
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