فصلنامهی دیدگاههای حقوق قضایی
شمارهی  ،81بهار  ،1397صفحات  77تا 105

حقّ بزهدیده در تعيين كيفر و نحوة اجراى آن

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت 1397/03/10 :ـ تاریخ تصویب)1397/05/23 :

چکیده
کسی که از وقوع جرم متحمّل آسیبهای مادی یا معنوی میشود ،بزهدیده نامیده میشود .بزهدیدهشناسی به
دنبال یافتن روشهایی در جهت ارتقای حقوق بزهدیدگان است و به ویژه بر مشارکت بزهدیدگان در فرآیند
عدالت کیفری تأکید میشود .هر چند شناسایی حقّ بزهدیده در جبران خسارتهای ناشی از جرم و تأمین
نیازهای مادی و معنوی در فرآیند کیفری رفته رفته به دغدغة اصلی بزهدیده شناسان تبدیل شده است؛ امّا توجه
به نظرات بزهدیده و شنیدن صدای وی در فرآیند تعیین مجازات و نحوة اجرای آن کماکان موضوعی بحث
برانگیز است .اینکه آیا حقّی برای بزهدیدگان در تعیین مجازات و نحوة اجرای آن میتوان در نظر گرفت.
محدوده و قلمروی این حق چگونه تعیین میشود و چه مواردی را دربرمیگیرد؟ پرسشهایی هستند که در
این مقاله از دیدگاه بزهدیدهشناسی ،با تکیه بر قوانین ،رویه قضایی در ایران ،مبانی فقهی آن و با بهرهگیری از
حقوق برخی کشورها ،بدان پرداخته شده است .به طور کلی میتوان گفت پذیرش حقّ بزهدیده در تعیین
مجازات و نحوة اجرای آن به شکل نسبی مورد پذیرش برخی کشورها از جمله ایران قرار گرفته است .این
حق در اعمال و تعیین نوع مجازات و در فرایند اجرای آن نیز به طور محدود پذیرفته شده است.
کلیدواژگان :بزهدیده ،بزهدیدة اولیه ،بزهدیدة ثانویه ،انتقام ،کیفر ،اختیار بزهدیده ،تخفیف مجازات ،آزادی
مشروط ،تعلیق مجازات ،تعویق صدور حکم ،نظام نیمه آزادی ،عفو ،مرور زمان ،مجازات تبعی و تکمیلی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقدمه
هر چند امروز بر نیازهای دیگر بزهدیدگان 1،از جمله نیاز به جبران خسارت ،پرداخت غرامت،
التیام ،حسّ امنیت و نظایر اینها تأکید میشود ،امّا کماکان نیاز اصلی آنان کیفر بزهکار و حتی
در فرآیند اجرای عدالت ملزم به مشارکت میکند.
هنوز بزهدیدگان در اکثر موارد ،از مبنای سزاگرایی تبعیت میکنند و جز با مجازات بزهکاران
آرام نمی گیرند و خواهان شنیده شدن نظراتشان در تعیین کیفر هستند .ترس از بزهدیدگی دوباره،
هراس اخالقی و گسترش عوام گرایی ،این نیاز را عمالً به مرکز ثقل خواستههای بزهدیده تبدیل
کرده است .بزهدیدگان میخواهند همان بالیی که بر سرشان آمده ،بر سر بزهکار بیاید و او هم
موقعیت فعلی خود را از دست بدهد .حتی در شکلهای افراطیتر ،گاهی بزهدیدگان شخصاً دست
به کار میشوند و آنچه عدالت میدانند در حق بزهکار اجراء میکنند .در ایران ،در پروندههای قتل،
اسید پاشی و تجاوز جنسی به خصوص این موارد بیشتر مشاهده میشود .آمنه بهرامی قربانی
اسیدپاشی در مصاحبه ای از بخشش بزهکار ابراز پشیمانی کرد و معتقد بود اگر او اقدام به قصاص
میکرد ،دیگر کسی جرأت نمیکرد ،اسید روی صورت کسی بپاشد 2.بزهدیدگان کماکان مجازات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری ( )1392برای اولین بار ،واژه بزهدیده را بهکار برد و یکی از اهداف قانون یاد شده را حفظ
حقوق بزهدیده عنوان نمود.ماده  10همان قانون در تعریف بزهدیده مقرر میدارد « :بزهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل
ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند« ،شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند« ،مدعی
خصوصی» نامیده میشود».
 .2آمنه بهرامی ،در سال  ،1383توسط یکی از همکالسیهای سابق خود در دانشگاه ،مورد حملة اسیدپاشی قرار گرفت و در نتیجه
دو چشم خویش را از دست داد و به شدت در ناحیه سر و صورت آسیب دید .به دنبال صدور حکم قصاص و تأیید آن در دیوان
عالی کشور ،پرونده به اجرای احکام ارسال شد.
وی در شماره شنبه  24اردیبهشت ماه  1390در روزنامه جامجم اظهار داشت« :نزدیک به  7سال است که آواره و سرگردان شدهام،
در این سالها فقط رنج کشیده  ...هیچ کس نمیتواند کابوسهای مرا حتی در ذهن خود تصور کند ».وی درادامه انگیزه خود برای
مجازات را این گونه عنوان میکند« :من کینهای نیستم ... ،من در این مدت به این باور رسیدم که اجرای این حکم را برای خودم نمی
خواهم .میخواهم اجرای حکم درس عبرتی باشد برای کسانی که ناجوانمردانه از اسید استفاده میکنند »...وی در 1390/5/9
اسیدپاش را بخشید .برادر آمنه بهرامی در  93/8/20بر اثر شدت آسیبهای روحی وارده بر خانواده خویش خودکشی کرد .وی در
مصاحبه مورخ  16شهریور  1395با روزنامه شرق ،از اینکه اسیدپاش را بخشیده است ،اظهار پشیمانی نمود .او بارها در مصاحبههای
متعدد دیگر بخشیدن اسیدپاش را اشتباه خوانده بود.
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اعطای اختیار دربارة نحوة اجرای آن است .بزهدیده شناسی به دنبال روشهایی است که بزهدیده را
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را مهمترین عامل در جلوگیری از تکرار جرم میدانند .برای تعدیل این نگاه الزم است بزهدیده در
فرآیند تعیین کیفر و نحوة اجرای آن مشارکت داده شود تا اطمینان به اجرای عدالت پیدا کند و از
عدم بزهدیدگی دوباره مطمئن شود.
پی پاسخی مجازاتیتر به بزهکاران بودند ،در برخی ایالتها به تقاضا برای حفظ مجازات مرگ یا
احیاء دوباره آن ،گره خوردند( ».زندر ،1395 ،ص )862در ایران ،با تصویب قانون مجازات بر اساس
موازین فقهی اختیار بزهدیده در تعیین کیفر و نحوة اجرای آن به شدت افزایش یافت.
نیاز به مشارکت در تعیین مجازات و نحوة اجرای آن یکی از نیازهای مهم بزهدیدگان است.
گاهی و حتی در بسیاری موارد ،مهمترین نیاز بزهدیدگان ،مشارکت در تعیین مجازات و نحوة اجرای
آن ،عنوان میشود .عناصری مانند فرهنگ ،نژاد ،مذهب ،ساختارهای سیاسی و اجتماعی میتواند
این نیاز را برجسته تر نماید .عوام گرایی کیفری نیز در دهه اخیر بر این موضوع تأثیر گذاشته است.
به هر حال این نیاز را نمیتوان انکار کرد ،ولی آن را باید به گونهای تأمین نمود که منجر به گسترش
کینه و عداوت در جامعه نشود .شناسایی این حق گام اوّل است؛ یعنی بزهدیده حق مجازات و
مشارکت در فرآیند عدالت کیفری را طلب میکند .بعد از شناسایی این حق باید فرآیندی طراحی
شود که بزهدیده احساس بیگانه و تماشاچی بودن نداشته باشد .گام بعدی ،توصیه به عفو و بخشش
است .بزهدیده باید بتواند بر حسّ انتقامجویی و کینخواهی خویش غلبه نماید .قرآن کریم چه زیبا
این موضوع را بیان کرده است:
«یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُتبَ عَلَیْکُمُ الْقصَاصُ  ...فَمَنْ عُفیَ لَهُ منْ أَخیه شَیْءٌ فَاتّبَاعٌ بالْمَعْرُوف وَ أَدَاءٌ
إلَیْه بإحْسَانٍ»( 1بقره )178 ،قرآن کریم هر چند بر حقّ تعیین مجازات برای بزهدیده تأکید میکند ،ولی،
در آیه شریفه فوق ،قاتل را برادر صاحب حق معرفی میکند و توصیه میکند که اگر برادرش را
ببخشد ،بهتر است.
نمیتوان ادعا کرد در همة موارد بزهدیدگان فقط به دنبال مجازات کردن مرتکب هستند .ممکن
است آنان ترجیح دهند به جای مجازات ،مطالبه خسارت نمایند .در حقوق ایران برای بزهدیده حق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ای کسانی که ایمان آوردهاید ،درباره کشتهشدگان بر شما قصاص مقرر گردید  ...پس هر کس که از جانب برادر خود عفو گردد،
باید با خشنودی از پی ادای دیه برود و آن را با رعایت احسان به او بپردازد.
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در آمریکا از دهههای  1960و  1970میالدی به بعد ،جنبشهای بزهدیده به راه افتاد و «اغلب در
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تصمیم گیری درباره ضمانت اجرای قصاص ،مطالبه دیه یا عفو مطلق از قصاص یا عفو در برابر دیه
و یا صلح بر مبلغی بیشتر یا کمتر از دیه

وجود دارد1.

«افزایش تحقیقات مربوط به بزهدیدگان ،پرسشهای بزرگتری را دربارة هدف اصلی عدالت
آن گونه که انتظار میرفت ،خیلی اهل تنبیه و مجازات نبوده و بسیاری از بزهدیدگان از پیدا شدن
فرصتی برای جبران خسارت یا حتی مصالحه به جای مجازات سنتی ،استقبال میکنند( ».همان ،ص)874

برای تبیین بحث ،این مقاله در دو بند تنظیم یافته است؛ در بند الف حقِّ تعیین کیفر مورد بحث
قرار میگیرد ،آیا بزهدیدگان جایگاهی در تعیین کیفر دارند؟ برای پاسخ به این پرسش ،مطالب در
چهار شماره تنظیم گردیده و به ترتیب :انتقام شخصی و کینخواهی ،ظهور پدیدة دولت و دادگری
عمومی ،عناصر سازندة کیفر و پذیرش نسبی حقِّ بزهدیده در تعیین کیفر مورد بحث قرار میگیرد.
در بند ب به بحث دربارة حقِّ بزهدیده دربارة کیفرهای چهارگانه (حدود ،قصاص ،دیات و تعزیرات)
و نحوة اجرای آنها خواهیم پرداخت.
در جرایم مستوجب تعزیر ،حقِّ بزهدیده دربارة تخفیف مجازات ،آزادی مشروط ،تعلیق
مجازات ،تعویق صدور حکم ،نظام نیمهآزادی ،عفو ،مرور زمان ،مجازاتهای جایگزین حبس،
مجازاتهای تبعی و تکمیلی مورد بحث قرار میگیرد .در پایان به نتیجهگیری از مباحث پرداخته
میشود.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ( )1392ظرفیتهایی زیادی در این خصوص ضمن مواد 82
تا  84ایجاد نموده که بحث دربارة آن موارد خارج از موضوع این مقاله

است2.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1برای بحث بیشتر در این باره رک :شیری ،عباس :عدالت ترمیمی و حقوق اسالمی ،ص .283
 .2برای بحث بیشتر در این باره رک .نیازپور ،امیرحسن :توافقی شدن آیین دادرسی کیفری ،چاپ دوم ،زمستان  ،1392نشر میزان.
نحفی ابرندآبادی ،علیحسین :عدالت ترمیمی ،دیباچه در :پرادل ،ژان :تاریخ اندیشههای کیفری ،ترجمة علیحسین نجفی ابرندآبادی،
انتشارات سمت ،تهران ،چاپ نهم ،1393 ،صص  1تا .11
نجفی ابرندآبادی ،علی حسین :از عدالت کیفری «کالسیک» تا عدالت «ترمیمی» ،الهیات و حقوق ،سال سوم ،شماره  9و  ،10پاییر و
زمستان  ،1382صص  3تا 39
غالمی ،حسین :عدالت ترمیمی ،چاپ اوّل ،انتشارات سمت ،زمستان .1385
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کیفری و جایگاه بزهدیده در آن ،مطرح ساخته است .این تحقیقات ،آشکار ساخته که عموم مردم،
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 .1حقِّ تعیین کیفر
کیفر واکنشی به عمل مجرمانه است که باید متناسب با آن تعیین شود .این حق متعلّق به کیست
و چه کسی حقّ اعمال آن را دارد؟ در ابتدای شکلگیری جوامع بشری ،این حق کامالً شخصی بوده
مخالفت با آن برآمدند و رفته رفته پذیرفته شد ،که مجازات حقِّ جامعه است که توسط مقامات
حکومتی به نمایندگی از جامعه در مورد بزهکار اعمال میشود .در واقع تمایز بین مجازات و انتقام
توجه به همین مطلب است که اگر بزهدیده شخصاً نسبت به بزهکار واکنش نشان دهد و وی را به
سزای عملش برساند ،انتقام نامیده میشود و اگر توسط دولت به نمایندگی از طرف جامعه اعمال
شود ،مجازات نام میگیرد ،بررسی این دیدگاه در بندهای بعدی صورت میگیرد:
 .1-1انتقام شخصی و کینخواهی
اولین واکنش بشر نسبت به تعرض به حقوقش ،کینخواهی و انتقام بوده است .بزهدیده شخص ًا
دست به کار میشد و متجاوز را به سزای عملش میرساند و حقش را از وی میگرفت .بزهدیده با
کمک خانواده ،قبیله و همپیمانان علیه بزهکار و خانواده و قبیلهاش اقدام میکرد .افراد ضعیف از
گرفتن حق خویش عاجز بودند و حقِّ متعلق به کسی بود که قویتر است و قدرت غلبه دارد.
«فراسوی قدرتهای قبیلهای ،مرجع و دادرسی وجود نداشت که به اختالفهای آنها به داوری
بپردازد و دادخواهی کند .دادخواهی فردی هر چند نبردهای خونینی را در میان قبیلهها برمیانگیخت،
در زمان خود وسیلة مؤثری در مبارزه با بزهکاری تلقی میشد( ».اردبیلی ،1396 ،ص)85

هگل ،به نقد این روش میپردازد و در درسهای ”فلسفة حق“ میگوید« :در آن از شرایط
اجتماعی که نه قاضی وجود دارد و نه قانون ،کیفر همواره شکل کینخواهی به خود میگیرد ،این
(امر) تا آنجا که کردار ،ارادة ذهنی و در نتیجه ،بدون ارتباط با محتوا باشد ،نابسنده میماند ،درست
است که اعضای یک دادگاه هم چیزی جز شخص نیست ،اما ارادة آنان ارادة کلّی قانون است و
آنان نمیکوشند کیفر را به چیزی جز آنچه که به گونهای طبیعی در موضوع رسیدگی حضور دارد،
تسرّی دهند( ».هگل ،1378 ،ص)137

دورة انتقام شخصی به سر آمد و بشر رفتهرفته پذیرفت که عدالت را به گونه دیگری باید دنبال
کند .انتقام منجر به انتقام خواهد شد و در نتیجه دشمنیها در جامعه پایان نمییابد و چه بسا یک قتل
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که با انتقام ،به قتل های پرشمار بعدی منجر خواهد شد .ضمن اینکه عدالت به معنای برابری هم در
انتقام شخصی رعایت نخواهد شد .بزهدیده متناسب با قدرت و تواناییاش تالفی میکند .بنابراین
اگر فرزند رئیس قبیله کشته میشد ،چه بسا تمام اعضای خانواده قاتل را به سبب این قتل قربانی

 .2-1ظهور پدیدة دولت و دادگری عمومی
با ظهور پدیده دولت و تدوین مجموعة قوانین ،قدرت شخصی کاهش یافت و دولتها جانشین
بزهدیده شدند و اجازه دخالت بزهدیده در کیفر بزهکار داده نشد .اگر کسی شخصاً مبادرت به کیفر
بزهکار میکرد ،به مجازات میرسید .فالسفه بعد از شکلگیری دولت ،به نظریهپردازی در این
خصوص پرداختند.
توماس هابز درباره کیفر مینویسد« :کیفر عمل ناخوشایند و زجرآوری است که مقامات عمومی
بر کسی اعمال میکنند که مرتکب فعل یا ترک فعلی باشد که به حکم همان مقامات نقض قانون به
شمار می روند؛ و هدف از مجازات آن است که ارادة آدمیان به شیوة بهتری معطوف و متمایل به
اطاعت و فرمانبرداری گردد( ».هابز ،1385 ،صص)285-284

هابز به دو امر تأکید میکند؛ قانون و مقام عمومی .در سنت هابزی ،بزهدیده نقشی در تعیین نوع
آسیب و کیفر ندارد .در واقع کیفر ،حقّ بزهدیده نیست .بلکه حقِّ جامعه است که توسط مقام عمومی
دنبال میشود.
هابز نتایج مهمی از تعریف خویش استنباط میکند که در صدر نتایج دهگانه استخراج شده
توسط هابز ،توجه به تفکیک انتقام خصوصی از مجازات قرار دارد« :از تعریف مجازات استنباط
میکنیم که اوّالً :انتقامکشی خصوصی و یا آسیبهای ناشی از اعمال افراد خصوصی هیچ یک به
معنی درست کلمه مجازات خوانده نمیشود ،زیرا سرچشمة آنها مرجع اقتدار عمومی نیست( ».همان،
ص)286

کانت دربارة حقّ مجازات در مباحث فلسفه حقوق ،نسبتاً بحث مفصلی را ارائه کرده است.
نکات مورد توجه کانت بر نقش حاکم در کیفر کردن است« .حقِّ مجازات ،حقی است که به موجب
آن حاکم میتواند اتباع خود را به ازای جرمی که مرتکب شدهاند به درد و رنج گرفتار کند( ».کانت،
 ،1380ص)191
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بنابراین دخالت بزهدیده در تعیین کیفر نفی میشود .چون کانت مجازات را نتیجة خود جرم
میداند ،معتقد است« :نمیتوان صرفاً به عنوان وسیلهای برای تحقق خیری به نفع خود مجرم یا جامعة
مدنی تلقی کرد ،فقط باید به این دلیل آن را علیه شخص مجرم اعمال کرد که مرتکب جرم شده
بنابراین ،در نظر گرفتن نفعی برای بزهدیده در نگاه کانت خروج از عدالت است .زیرا به عقیده
وی ،انسان نمیتواند وسیلة اغراض دیگران واقع شود ،هر چند وی ،زیانهای وارده به بزهدیده را
نفی نمیکند.
کانت ،از طرفی هر گونه توافق ،با بزهکار را برای مجازات نفی میکند« :هیچ کس مجازات
نمی شود به این دلیل که آن را خواسته است ،بلکه مجازات میشود به این دلیل که مرتکب یک
عمل قابل مجازات شده است؛ زیرا اگر کسی عملی را که خود خواسته است ،تحمل کند ،این عمل
مجازات نیست( ».همان ،ص)196

هگل معتقد است اگر به بزهدیدگان اختیار داده شود ،موضوع «کینخواهی» 1است و اگر دولت
یا به عبارتی دیگر قاضی و قانون ،عهدهدار کیفر باشند ،مکافات بوده و عدالت است و مثال انتقام را
از مواردی میداند که به افراد اختیار میدهد جرم را به دادگاه بکشانند یا نه 2.بنابراین ،اعطای حقِّ
تصمیمگیری دربارة نوع کیفر و نحوة اجرای آن ،به بزهدیده از دیدگاه هگل توجیهی ندارد.
هگل ،وجود عنصر کینخواهی در کیفر را به طور کلّی نفی نمیکند .وی در این باره مینویسد:
«کیفر هنوز ،دست کم ،یک عنصر کینخواهی را در خود دارد.
کینخواهی شخصی با کینخواهی قهرمانان ،شهسوران ماجراجو و مانند اینها ،که به دوران سر
بر آوردن نخستین دولتها تعلّق دارد ،متفاوت است( ».هگل ،ص)137

امّا تفاوت در مقامی است که حق تصمیمگیری دربارة کیفر را دارد .تصمیمگیری نباید به
بزهدیده واگذار شود .قاضی بر اساس قانون ،تنها کسی است که حق دارد دربارة کیفر تصمیم بگیرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1انتقام ،کین خواهی و کین توزی ،از مباحث مورد توجه فالسفه بوده است .ماکس شلر1928( ،ـ )1874از فالسفه بزرگ قرن بیستم،
کتابی تحت عنوان «کینتوزی» نوشت و این مفهوم را از دیدگاه پدیدار شناسی و جامعهشناسی و اخالق دینی مورد بحث قرار داد و
معیارهایی برای تمیز کینتوزی از «قصاص»« ،دفاع از خود» و تالفی ارائه نمود .برای مطالعه بیشتر رک .شلر ،ماکس :کینتوزی،
ترجمة صالح نجفی و جواد گنجی ،چاپ دوم ،نشر ثالث.1392 ،
 .2برای مطالعة بیشتر در این باره رک.
Zaibert, Loo: Punishment and Retribution, ASHGATE, 2005, USA. P.P. 69-90.
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هگل در دورههای بعدی تدریس فلسفة حقوق ،نظریة خود را کامل میگرداند و توضیحاتی را اضافه
میکند ،در افزودههای هگل بر تقریرات قبلی آمده است« :از سوی دیگر زیاندیده تخلّف را با
محدودیتهای کمی و کیفی آن درک نمیکند ،بلکه آن را صرفاً ،تخلّفی بدون صفات کمّی آن
دیگر بیانجامد  ...بازماندهی کینخواهی در پارهای قوانین امروزی ،بر جای مانده است ،مانند مواردی
که به افراد اختیار میدهد جرم را به دادگاه بکشانند یا نه( ».همان)

لذا ،عدالت کیفری زمانی محقق میشود که از انتقامجویی خارج شود .یعنی نقش و دخالت
بزه دیده در فرآیند تعیین کیفر و نحوه اجرای آن کنار گذارده شود .در این صورت کیفر چهرة
اخالقی به خود میگیرد و از حالت کینخواهی و انتقامجویی که عدالت را برای خود میخواهد،
خارج میشود .لذا ،هگل صریحاً اختیار بزهدیده در اعمال کیفر را نفی میکند.
 .3-1جایگاه بزهدیده در عناصر سازندة کیفر
شکلگیری پدیدة کیفر مستلزم اجتماع عناصری است که بدون آنها ،مفهوم کیفر شکل
نمیگیرد .هر کدام از مکاتب حقوق کیفری تالش کردهاند ،این عناصر را تبیین نمایند.
طبق تعریف فلو ـ بن و هارت ) (Flew – Benn – Hart.پنج عنصر سازنده کیفر استاندارد عبارتند
از:
 ) 1باید رنج و یا دیگر پیامدهایی را که به طور طبیعی نامطلوبند ،دربرگیرد،
 )2باید علیه بزهی اعمال شود که قانون را نقض کرده است.
 ) 3باید علیه بزهکار واقعی یا بزهکاری که قصد ارتکاب بزه را دارد ،اعمال شود؛
 )4باید فردی غیر از بزهکار آگاهانه آن را اعمال کند.
 ) 5باید از طریق مقام مسئول منصوب شده از جانب نظام عدالت قانونی علیه بزهکار ،اعمال و
کنترل

شود(Zaibert, P. 25) ».

در دیدگاه فوق که بازتابدهنده دیدگاه کالسیک دربارة کیفر است ،اثری از مداخله بزهدیده
وجود ندارد و بر نقش انحصاری مقامات عمومی تأکید میشود .در عناصر پنجگانه فوق ،بزهدیده
جایگاهی ندارد و کیفر صرفاً یک واکنش سزاگرایانه به پدیدة بزهکاری است؛ گویا بزه در خالء
وقوع یافته است و نه علیه بزهدیده.
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مطابق اندیشه سزاگرایى ،مجازات با عمل ارتکابى تناسب دارد و در اندیشه بازدارندگى با تأثیر
آن بر بازدارندگى فردى و عمومى سنجیده میشود .لذا ،بزهدیده با دخالت خود این هماهنگى را
تغییر مىدهد و براساس نیازهاى خویش در مورد میزان مجازات دخالت مىکند .این موضوع،
در تصمیمگیرىهاى قضایى خواهد شد« .در نتیجه امکان دارد وقتى به انسجام و برابرى در برخورد
با بزههاى مشابه نیاز است ،با آنها یکسان برخورد

نشود(Dignan, 2005, P. 71) ».

کما اینکه در مورد قتل و صدمات جسمانى عمدى در حقوق ایران ،این اشکال دیده مىشود.
چه بسا مرتکب قتل عمدى فجیع که به علّت گذشت بزهدیده ،از قصاص رهایى مىیابد و کسى که
صرفاً در اثر هیجانات آنى مرتکب قتل عمد شده است ،به علت تقاضاى بزهدیده قصاص شود .این
موضوع ،در عمل موقعیت کیفر قتل عمدى در ایران را نامشخص جلوه مىدهد .بهویژه اینکه مرتکبان
افعال مشابه ،در انتظار واکنشهاى با اختالف فاحش از کشته شدن تا رهایى از قصاص هستند .اشکال
مذکور در بندهاى ب و پ ماده  290قانون مجازات اسالمى ( )1392که قصد قتل نیز وجود ندارد،
تشدید مىشود1.

برای کیفر عموماً اهداف دیگری ،غیر از نگاه سزاگرایانه ،نیز در نظر گرفته میشود که مرتبط با
بزهدیده نیست .ارعاب یا بازدارندگی ،بازپروری ،اصالح و درمان و نظایر آنها ،فقط بر بزهکار
تمرکز دارد .لذا هیچ کدام از این اهداف ارتباطی با بزهدیده

ندارد2.

در نگاه بتنام 3نیز که از بنیانگذاران اندیشه بازدارندگی فایدهگرایی است ،بزهدیدگان جایگاهی
در تعیین کیفر و نحوة اجرای آن ندارند .بتنام معتقد است« :برای اینکه کیفر ،نقش بازدارندگی داشته
باشد ،باید با رنج و زیان عجین باشد .این «رنج» مفید و مستعد دو معنی است« :رنج واقعی» که به
بزهکار تحمیل میشود و «رنج ظاهری» ظاهر که حسب آنچه انسانها از کیفر میدانند ،در مخیله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1به نظر مىرسد ،براى رفع اشکال در حقوق ایران ،راه حل نسبتاً مناسبى اتخاذ شده است که با اصالحاتى مىتواند مؤثرتر نیز باشد.
در ماده  612قانون مجازات اسالمى ( ،)1375امکان تعیین مجازات حبس تعزیرى از  3تا  10سال در موارد عدم قصاص پیشبینى
شده است.
 . 2برای مطالعه بیشتر رک :بولک ،برنار :کیفرشناسی ،ترجمة دکتر علیحسین نجفی ابرندآبادی ،صص  20تا .27
 .3برای آگاهی از فایده گرایی ،رک .فرح بخش ،مجتبی :فایدهگرایی ،چاپ اول ،نشر میزان.1391 ،
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موجب انتقاد دیگرى به نقش بزهدیده در تعیین کیفر نیز گردیده است که موجب تفاوتهاى زیاد
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پدیدار میشود .این «رنج ظاهری» است که باید مورد توجّه قرار بگیرد ،زیرا افراد را از ارتکاب بزه
بازمیدارد(Norrie, 2002, P. 17) ».

اصل حتمیّت مجازاتها که در دیدگاه کالسیک پذیرفته شده است ،اجازه صرفنظر کردن از
کرده است .در اندیشة عدالت کانتی «صرفنظر کردن از کیفر بزهکار ،تحت هر شرایطی ،شرکت
در گناه وی تلقی میشود( ».منبع قبلی)

اصل حتمیّت ،اجازه صرفنظر کردن از مجازاتها را نمیدهد ،لذا بکاریا نیز در کتاب جرایم
و مجازاتها حتی با عفو پادشاه مخالفت میکند .سزار بکاریا نیز که همین مبنای بازدارندگی را
پذیرفته است ،در کتاب جرایم و مجازاتهای خویش توجهی به حقوق بزهدیده در فرآیند تعیین
کیفر و نحوة اجرای آن ندارد 1.تحوالت بعدی حقوق کیفری تحت تأثیر مباحث جرمشناسی،
رفتهرفته به حقوق بزهدیده توجه کرد ،ولی این توجّه محدود به شناسایی حق جبران آسیبهای ناشی
از جرم بود و اصوالً به حقِّ مجازات مربوط نمیشود( .منبع قبلی)

جدیترین چالشها را در خصوص حقّ بزهدیده در تعیین مجازات و نحوة اجرای آن طرفداران
عدالت ترمیمی ایجاد کردهاند .آنان تعیین کیفر بدون توجه به نیازهای بزهدیده را مورد انتقاد قرار
میدهند .طرفداران عدالت ترمیمی به این نکته اذعان میدارند که در بعضی موارد ،خواستة اصلی
بزهدیده ،کیفر کردن بزهکار است و وی جز با کیفر آرامش نمیگیرد؛ اما این در واقع ارضای حسّ
انتقامجویی بزهدیده است؛ در حالی که نیاز حقیقی بزهدیده ،التیام آسیبهای مادی و معنوی ناشی
از

بزه میباشد2.

 .4-1پذیرش نسبی حق بزهدیده در تعیین کیفر
با گسترش تحوالت بزهدیدهشناسی ،رفته رفته نفی مطلق حقِّ بزهدیده در تعیین کیفر و نحوة
اجرای آن تعدیل شد و به طور نسبی این حقِّ با محدودیتهایی پذیرفته شد .نقطه عطف این تحوالت
در اعالمیة اصول پایه در مورد عدالت برای بزهدیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت مصوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1در این باره رک .بکاریا ،سزار ،جرایم و مجازاتها ،ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی ،چاپ ششم ،بنیاد حقوقی میزان.
 .2برای مطالعة بیشتر در این زمینه رک .شیری ،عباس :عدالت ترمیمی ،صص  188تا  ،211چاپ اول ،بهار  ،1396بنیاد حقوقی میزان،
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مجازات را نمیدهد .کانت با طرح مثال جزیرة متروک ،اصل حتمیّت مجازاتها را به خوبی تبیین
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1985مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،بازتاب یافت 1.در این اعالمیه شماری از حقوق بزهدیده نظیر
دسترسی به نهاد مجری عدالت ،التیام یافتن با احترام ،ارائه اطالعات به بزهدیدگان و  ...مورد توجه
قرار گرفت .ولی به حقّ بزهدیده در تعیین مجازات و نحوة اجرای آن ،صراحتاً اشاره نگردید .در
توجه قرار گیرد .حداکثر تفسیری که از این ماده در باره مجازات شده ،استفاده از آزادی مشروط و
مسائل مرتبط با آزادی

بزهکار است2.

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر ) (ECHRکه با قانون مصوب  1998حقوق بشر وارد
حقوق انگلستان شد ،فاقد هرگونه مرجعی برای حقوق بزهدیده است( .شیری ،1396 ،ص .)231تحول
مهمّ در این زمینه استفاده از «اظهارات تأثیرگذار بزهدیده» در فرآیند دادرسی است .این اصطالح
«نخستین بار در اواسط دهه  1970در ایاالت متحده ،مطرح شد و در پایان دهه  49 ،1990ایالت آن
را پذیرفته بود( ».برجس ،1395 ،ص .)137شنیدن اظهارات بزهدیده درباره بزهدیدگی و آثار آن ،رفته
رفته در کشورهای کانادا ،انگلستان و برخی کشورهای دیگر نیز مورد پذیرش قرار گرفت .اظهارات
بزهدیده ،در فرآیند دادرسی شنیده میشود و با وی در مورد دادخواهی ،تعیین کیفر و آزادی مشروط
یا نحوه آزادی مشروط و غیره مشورت میشود .ولی ،این اظهارات نمیتواند الزامی برای دادگاه در
تعیین مجازات و نحوة اجرای آن ایجاد کند« .در کانادا ،قاضی الکلین ،تقاضای بزهدیده برای مداخله
در فرآین د کیفری را رد کرد و چنین استدالل نمود که براساس قانون کیفری ،بزهدیدگان جرم در
فرآیند تعیین مجازات و صدور حکم ،جایی ندارند( ».برجس ،ص )137در صورت پذیرش دیدگاه
قاضی الکلین ،پرسش جدی که باید به آن پاسخ داده شود اینست که نقش بزهدیده در فرآیند عدالت
کیفرى ،هنگام تعیین کیفر بزهکار چیست؟ آیا صرف اعالم و اظهار دربارة آثار بزهدیدگی خویش
کفایت میکند و آنان نیازهای دیگری ندارند .جرج فلچر به موضوع نقش بزهدیده توجه و رابطة آن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Declaration of Basic Principle on Jusrice for Victims of Crime and Abuse of Power, 1985,
General Assembly resolution, 40/34, 29 November, 1985.
برای بحث دربارة تحلیل مواد قطعنامه مذکور رک .نجفی ابرندآبادی ،علیحسین :عدالت ترمیمی در اسناد سازمان ملل متحد ،دیباچه
در :سماواتی ،پرویز ،امیر (مترجم) ،جرم ،بزه دیدگان و عدالت ،انتشارات خلیلیان ،چاپ اول ،بهار .1384
 . 2برای بحث بیشتر در این باره رک :فتاح ،عزت :از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزهدیده و ضرورت یک تغییر
بنیادی در سیاست جنایی کنونی ،ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی سوسن خطاطان ،مجله حقوقی دادگستری ،شماره سوم،
بهار  ،1371ص .101
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اعالمیه مذکور آمده است که باید نظرات و خواستههای بزهدیدگان در مراحل مناسب دادرسی مورد

 / 88فصلنامهی علمی-پژوهشی دیدگاههای حقوق قضایی
شمارهی  ،81بهار 1397

با توجیه مجازات را تبیین میکند .نمیتوان درد و رنجی که در نتیجه جرم بر بزهدیده وارد شده و
ارتباط آن با مجازات را نادیده گرفت .به همین جهت وی معتقد به شنیدن صدای بزهدیده در تعیین
مجازات است(Fletcher, 1998, p. 66) .

تصمیم که در روند آزادى مشروط یا عفو بزهکار گرفته مىشود ،دخالت داشته باشند ،یا حداقل
نسبت به آن آگاهى داشته باشند .این موضوع ،از بحثانگیزین موارد مربوط به اختیار بزهدیده است
که انتقادات زیادى را موجب شده است« .زیرا ،حق بزهکار در این گونه موارد ادا نمىشود .یعنى
امکان دارد بزهکار بیشتر از آن چه بر طبق معیار منافع عمومى استحقاق آن را دارد ،کیفر نشود».
)(Ashworth, 1998, P. 36

ایجاد موازنه بین حقّ بزهکار و بزهدیده از چالشهای مهم نظام عدالت کیفری است که بحث
تفصیلی دربارة آن از حوصله این مقاله خارج است.
 .2حقِّ بزهدیده در تعیین کیفرهای چهارگانه و نحوة اجراى آن
بعد از تحلیل نقش و جایگاه بزهدیده در تعیین حقِّ کیفر ،الزم است ،به بررسی حق بزهدیده در
جرایم مختلف در حقوق ایران بپردازیم ،حقوق کیفری در ایران تحت تأثیر آموزهها حقوق اسالمی
و تقسیم جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت ،تا به طور گستردهای ،حقِّ بزهدیده در تعیین
مجازات و نحوة اجرای آن را مورد توجه قرار داده است.
 .1-2حق بزهدیده در جرایم مستوجب حدّ
حدود به حقّاهلل و حقّالناس تقسیم میشود ،در جرایم حقّ اللهی به بزهدیده نقشی در تعیین کیفر
یا گذشت از آن ،داده نمیشود .ولی در حدودی که دارای جنبه حقالناسی هستند ،بزهدیده دارای
حق است .این حق ،شامل حق بر مال و حق معنوی است.
در حدّ قذف ،حقِّ مجازات و یا صرنظر کردن از آن به بزهدیده داده شده است .زیرا به واسطة
ارتکاب آن ،آبروی اشخاص در معرض تهدید قرار میگیرد .مادة  255قانون مجازات اسالمی
( )1392مقرر میدارد« :حدّ قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف
است .در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله ،حسب مورد تعقیب ،رسیدگی و اجرای مجازات
موقوف میشود ».حتی حقّ عفو در حدّ قذف بدون نظر بزهدیده وجود ندارد ،در صدر ماده 114
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بزهدیدگان تمایل دارند که در مورد تعیین کیفر ،تخفیف ،تشدید ،تعلیق مجازات و هرگونه
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قانون مجازات اسالمی ( )1392آمده است« :جرایم موجب حدّ به استثنای قذف  ...دادگاه میتواند
عفو مجرم را  ...درخواست نماید».
در حدّ سرقت نیز برای بزهدیده تا قبل از اثبات جرم ،حقوقی در نظر گرفته شده است ،زیرا وی
شرایط زیر

باشد ،موجب حدّ است؛1

د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند.
ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت ،سارق را نبخشد.
»...
در سایر جرایم حدّی ،حقّی برای بزهدیده درنظر گرفته نشده است و این از نارساییهای مهم
حقوق بزهدیده در جرایم حدّی است .روایاتی وجود دارد که نشان میدهد میتوان در حدود دارای
جنبه حقّاللهی به حقوق بزهدیده هم توجه کرد .پیامبر اکرم (ص) در روایتی فرمودند« :تعافوا الحدود
فیما بینکم فیما بلغنی من حدّ فقد وجب» (سنن ابی داود ،ج  ،2ص )446یعنی حدود را در میان خود
تقاضای گذشت کنید و هر حدّی که به من رسیده ،واجب است.
در احادیث دیگری درباره حدّ سرقت نیز به حقّ بزهدیده توجه شده است .مثالً در حدیثی امام
صادق (ع) فرمودند« :من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلک له ( »...وسائل الشیعه ،ج  ،18الباب  17من ابواب مقدمات

الحدود ،الحدیث  )3حقّ عفو سارق توسط بزهدیده پیشبینی شده است .این حق محدود به قبل از
شکایت شده ،ولی بعد از شکایت بخشش پذیرفته نمیشود ،لذا در ادامه روایت آمده است ...« :و
انما الهبة قبل أن یرفع الی االمام  »...در روایتی دیگر هم پیامبر (ص) عفو قبل از بخشش را نیکو
دانستند( .همان ،حدیث )2
بر همین اساس مشهور فقیهان امامیه ،قبل از شکایت ،سرقت را حق الناس دانستند( .خوئی ،مبانی

تکملة المنهاج ،ج اول ،ص )313همین مبنا میتواند در سایر جرایم حدّی مثل زنای به عنف ،اکراه و یا
اغفال بزهدیده هم مورد توجّه قرار گیرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1طبق رأی وحدت رویه شماره  530مورخ  « :1368/12/1در جرم سرقت اگرچه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب در
مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حدّ شرعی یا تعزیر میشود ولی از لحاظ اخالل در امنیّت جامعه و آسایش
عمومی  ...طرح پرونده در دادگاه ضروری است».
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دارای حقّ بر مال است .طبق ماده  268قانون مجازات اسالمی (« :)1392سرقت در صورتی که دارای
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ممکن است بزهکار در موارد فوق توبه نماید ،در این صورت مجازات وی بر اساس موازین
فقهی و قانونی ساقط میشود .اگر بزهکار ،به عنف ،اکراه و یا اغفال بزهدیده ،مرتکب زنای با وی
شود و توبه نماید ،مجازت حدّی دربارة وی ساقط خواهد شد.
شد؟ در واقع عدم کیفر بزهکار ،نوعی بزهدیدگی ثانویه نسبت به وی محسوب میشود .در قانون
مجازات اسالمی ( )1392این نارسایی برطرف شد و قانونگذار به حقوق بزهدیده در این موارد توجه
کرد .طبق تبصره  2ماده  114قانون یاد شده« :در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف ،اکراه و یا با اغفال
بزهدیده انجام گیرد ،مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس
یا شلّاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم میشود ».کیفر حدّی چون دارای جنبة حق اللهی
است با توبه ساقط میشود ،ولی به جهت رعایت حقّ بزهدیده میتوان او را کیفر کرد .این ماده چنین
حقّی را در نظام حقوقی ایران ،برای اوّلین بار به رسمیّت شناخت.
 .2-2حق بزهدیده در جرایم مستوجب قصاص
حقّ قصاص در جنایات متعلّق به بزهدیده یا وارث 1وی میباشد .مادة  347قانون مجازات اسالمی
( )1392در این باره مقرر میدارد« :صاحب حقّ قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب ،رسیدگی یا
اجرای حکم میتواند به طور مجانی یا با مصالحه ،در

برابر حق یا مال گذشت کند2».

در حقوق کیفری ایران بیشترین حق در جرایم مستوجب ضمانت اجرای قصاص دیده میشود3.

قرآن کریم میفرماید« :مَنْ قُتلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لوَلیّه سُلْطاناً» (اسراء .)33 /
حقّ تعیین مجازات در ضمانت اجرای قصاص برای بزهدیدگان اولیه و ثانویه هر دو به رسمیت
شناخته شده است .در جنایات کمتر از نفس ،این حقّ متعلق به کسی است که از وقوع جنایت مستقیماً
آسیب دیده است .در مادة  365ق.م.ا ( )1392این حق را برای بزهدیده اولیه پیشبینی نموده است:
«در قتل و سایر جنایات عمدی ،مجنیٌعلیه میتواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت ،ازحقّ
قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمیتوانند پس از فوت او ،حسب مورد،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1طبق ماده  348قانون مجازات اسالمی ()1392؛ «حقّ قصاص به شرح مندرج در این قانون به ارث میرسد».
 .2قانون مجازات اسالمی ( )1392بهطور گستردهای ابعاد حقّ قصاص را در مواد  347تا  367پیشبینی نموده است.
 .3حتی بر اساس موازین فقهی امکان مباشرت بزهدیده در اجرای قصاص هم پیشبینی شده است.
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در این صورت تکلیف بزهدیده چه خواهد شد؟ آیا حقوق وی بدون کیفر بزهکار تأمین خواهد

حقّ بزهدیده در تعيين كيفر و نحوة اجراى آن 91 /
عباس شيری

مطالبه قصاص یا دیه کنند  .»...هر چند در دنیا حقّ تعیین مجازات یا هر گونه توافقی با بزهکار برای
بزه دیدگان ثانویه پذیرفته نشده است ،ولی در حقوق ایران با تبعیت از موازین فقهی ،چنین حقّی
پذیرفته شده است ،مواد  350 ،348و  351قانون مجازات اسالمی ( )1392این حقّ را برای اولیای دم
بزهدیده نیز در حقوق ایران وجود دارد .مادة  418قانون مجازات اسالمی (« )1392امکان استیفای
قصاص توسط صاحب حقّ قصاص» و در مادة  419همان قانون چنین حقّی را به رسمیّت شناخته
است« :اجرای قصاص و مباشرت در آن ،حسب مورد ،حقّ ولیّدم و مجنیٌعلیه است که در صورت
مرگ آنان ،این حق به ورثه ایشان منتقل میشود».
«رفتهرفته ،حقوق بزهدیدگان ثانویه ،تأثیر تحوالت بزهدیدهشناسی ارتقاء یافته است .روشنترین
نمونه به خانوادههای بزهدیدگان مقتول بازمیگردد .اگرچه این افراد ،بزهدیدگان اولیه نیستند .امّا
احتماالً ضربهای عمیقتر از هر بزهدیده دیگری را تحمل میکنند .ضربه ناشی از یک داغدار شدن
ناگهانی ،اغلب با پلیدی یک حمله یا بیاحساسی در یک قتل ،ترکیب میشود( ».زندر ،ص )859
در حقوق ایران ،در قتل ،اولیاء دم صاحب حق شناخته میشوند .امّا برای سایر بزهدیدگان ثانویه
مثل شهود و ناظران صحنه جرم ،در نظامهای عدالت کیفری حقی در تعیین مجازات در نظر گرفته
نشده است.
 .3-2حق بزهدیده در جرایم تعزیری
در نظام حقوقی ایران در جرایم تعزیری ،اختیارات گستردهای به بزهدیدگان داده شده است .که
به ترتیب مورد بحث قرار میگیرد.
 .1-3-2توجه به نظرات و خواستههاى بزهدیده در تخفیف مجازات
بزهدیده تمایل دارد درباره هرگونه ارفاقى نسبت به بزهدیده به نظراتش اهمیّت داده شود.
تحوالت مهمّى در این راستا در حقوق کیفرى به عمل آمده است .در گذشته ،تخفیف مجازات،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1حتّی اگر اولیای دم یا برخی از آنان ،صغیر یا مجنون باشند ،حقّ آنان در تعیین مجازات یا توافق بر دریافت مبلغی به عنوان دیه یا
مصالحه و گذشت ،محفوظ است و آنان میتوانند این حقّ را وفق مواد  354و  356قانون مجازات اسالمی ( ،)1392اعمال نمایند .در
رأی وحدت رویه  31مورخ  1365/8/20نیز در این باره مقرر میدارد « :در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیاء دم کبیر و بعضی
دیگر صغیر باشند و اولیاء دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم صغار از دیه شرعی میتوانند جانی را قصاص نمایند»....
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یعنی وراث قانونی مقتول به رسمیّت شناخته است 1.حتّی امکان استیفای قصاص مستقیماً توسط
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بیشتر بزهکار محور بود و صرفاً با توجه به شخصیت و موقعیت مرتکب اعمال مىشد ،ولى ،با ارتقاى
جایگاه بزهدیده در فرایند عدالت کیفرى ،اکنون یکى از جهات تخفیف ،توجه به نظرات بزهدیده یا
رفتار بزهکار نسبت به وى مىباشد.
«کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم و یا اقدام وى براى جبران زیان ناشى از آن» مىباشد .در
تبصره  2ماده  719قانون مجازات اسالمى ( )1375به نقاطی براى معالجه و استراحت برساند و یا
مأمورین مربوط را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوى موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آالم
مصدوم را فراهم کند ،دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود».
امکان توجّه به نظرات بزهدیده جهت تخفیف مجازات در تمامى مراحل دادرسى امکانپذیر
است .در مرحله صدور حکم و قبل از قطعیت حکم صادره و در مرحله بعد از صدور و قطعیّت
حکم ،که به تفکیک مورد بحث قرار مىگیرد:
اوّل ـ در مرحله تعیین مجازات و حین صدور حکم:

ماده  38قانون مجازات اسالمى  ،1392ناظر به این مرحله است .طبق بند الف این ماده« :گذشت
شاکى یا مدّعى خصوصى» از جهات مؤثر در تخفیف مجازات مرتکب ذکر شده است 1.نقش
بزهدیده در تخفیف مجازات در جرایم حقالناسى مورد توجه قرار مىگیرد و اصوالً در جرایم
حقاللّهى بزهدیده اختیارى ندارد.
هرچند در بند الف مادة یاد شده گذشت شاکى یا مدعى خصوصى از جهات تخفیف مجازات
درنظر گرفته شده است ،ولى میزان تخفیف یا تبدیل کیفر فقط به نظر قاضى بستگى دارد و در این
خصوص هیچ مشورتى با بزهدیده صورت نمىگیرد.
نارسایی دیگری در زمینة حقوق بزهدیده در ماده یاد شده وجود دارد.
در بند چ ماده یاد شده آمده است« :خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیان بار جرم».
به عنوان یکی دیگر از جهات تخفیف مجازات تصریح شده است امّا ،معیار و مالک برای شناسایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مورد دیگرى که در بند پ این ماده آمده است« :اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم ،از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز
بزهدیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم  »...این مورد از موضوع این مقاله خارج است .بزهدیدهشناسى علّتشناسى به
بررسى نقش بزهدیده در ارتکاب جرم مىپردازد.

Downloaded from jlviews.ir at 19:28 +0330 on Sunday February 17th 2019

طبق بند ج ماده  38مجازات اسالمى  1392یکى از جهات مؤثر در اعطاى تخفیف مجازات،
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خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده چیست؟ ممکن است موضوعی از دیدگاه قاضی کماهمیت باشد
مانند سوزندان یک عکس یادگاری.
دوم ـ بعد از صدور حکم و قطعیّت آن:
بزهدیده ،با استثناهاى مهمّى روبرو شده است .بزهکار که با قطعیت حکم با خطر تحمّل کیفر و آثار
ناشى از آن روبرو مىشود ،تالش بیشترى جهت کسب رضایت از بزهدیده مبذول خواهد نمود .زیرا،
تا قبل از قطعیّت با توسل به شیوههاى مختلف و استفاده از وکالى حرفهاى تالش در جهت اثبات
بىگناهى خود خواهد داشت .ولى با قطعیت حکم ،براى نجات از کیفر ،تنها راهحلّى که مىتواند به
آن متوسّل شود ،تالش در جبران آسیبهاى وارده به بزهدیده و کسب رضایت اوست .این آخرین
فرصت باقى مانده براى بزهکار جهت رهایى از کیفر و برای بزهدیده جهت جبران آسیبهاى وارده
است .در جرایم قابل گذشت ،اصوالً تفاوتى بین مراحل دادرسى نیست و در اکثر موارد قبل و بعد
از قطعیت حکم ،بزهدیده ،حرف اول را مىزند و با گذشت وى ،اجراى کیفر علیه بزهکار متوقف
خواهد شد .این قاعده کلى در ماده  13قانون آیین دادرسى کیفرى ( )1392بیان شده است« :تعقیب
امر کیفری که طبق قانون شروع شده باشد و همچنین اجرای مجازات موقوف نمىشود ،مگر
درموارد زیر ...:دوم ـ گذشت شاکى یا مدعى خصوصى در جرایم قابل گذشت »...ماده  100قانون
مجازات اسالمی ( )1392نیز مقرر میدارد« :در جرایم تعزیری قابل گذشت ،گذشت شاکی یا مدّعی
خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی

اجرای مجازات است1».

استثنائاتى در قوانین کیفرى ،در این خصوص مشاهده مىشود 2.مثالً در جرم چک بالمحل،
گذشت بعد از صدور حکم قطعى ،فقط کیفر زندان را بهطور کامل ساقط مىنماید ،ولى در مورد
معادل یک سوم جزاى نقدى قابل وصول خواهد بود .در ماده  12قانون صدور چک (اصالحی
 )1382/6/2آمده است ...« :هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند  ...پرداخت مبلغی
معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1طبق تبصره  3ماده  100قانون مجازات اسالمی (« :)1392مقررات راجع به گذشت ،شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و
عضو ،حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است .گذشت شاکی در
سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد».
 .2براى بحث کامل ر.ک .شیرى ،عباس :سقوط مجازات در حقوق کیفرى اسالم و ایران ،صص  112تا .132
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یکى از آثار مهمّ حکم قطعى ،اجراى حُکم است .ولى این اصل در جهت رعایت حقوق
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شد  »...طبق قواعد کلّى حقوق کیفرى در جرایم غیرقابل گذشت ،به دلیل اهمیت و برترى جنبه
عمومى جرم نسبت به جنبه خصوصى آن ،بزهدیده جایگاه خاصى ندارد .این جزمیّت عمالً ،مشکالت
زیادى در فرآیند عدالت ایجاد مىنماید .اوالً امکان اصالح بزهکار را کاهش داده و ثانیاً امکان
دریافت کرده و مىداند که رضایت بزهدیده هیچ تأثیرى در سرنوشت وى نخواهد داشت ،به چه
امید یا دلیلى باید در جهت جبران آسیبهاى وارده به وى تالش نماید؟ براى احقاق حقوق بزهدیده
در

اینگونه موارد چه باید کرد؟1

به همین جهت مادة  483قانون آیین دادرسی کیفری ( ،)1392اجازة تجدیدنظر در حکم قطعی
صادره و تخفیف مجازات در آن را پیشبینی نمود .طبق مادة یاده شده« :هرگاه شاکی یا مدعی
خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت ،پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند،
محکومعلیه می تواند از دادگاه صادرکنندة حکم قطعی ،درخواست کند در میزان مجازات او
تجدیدنظر شود »...
اختیار تخفیف در میزان مجازات به دادگاه واگذار شده است و بر آن با عبارت ...« :مجازات را
در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکومُعلیه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1در سال  1356به دنبال اوجگیرى مشکالت دستگاه قضایى ،قانونى مختصر ولى بسیار مفید و مؤثر به تصویب رسید که تحوالت
بسیار مهمى در جهت حلّ معضالت قضایى در آن زمان ایجاد نمود .از جمله توجه به همین نکته مهمّ بود .در ماده  25قانون اصالح
پارهاى از قوانین دادگسترى مصوب خردادماه ( 1356نسخ شده به موجب مادة  570قانون آیین دادرسی کیفری « )»1392در این
خصوص آمده است« :هرگاه شاکى یا مدعى خصوصى در جرایم غیرقابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر
نماید محکوم علیه مىتواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعى درخواست کند که در میزان مجازات او
تجدیدنظر نماید .در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوقالعاده با حضور دادستان تشکیل مىشود و مجازات را
در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد .این رأى دادگاه قطعى است».
مطالعه تاریخى در مورد تصویب این قانون و آثار مؤثر در کاهش مشکالت قضایى مؤید این ادعاست که ،براى اصالح نظام قضایى
نیاز به تصویب مکرر قوانین پر حجم و متورم نیست.گاهى یک قانون چند مادهاى بسیار کارآمدتر از تصویب قانونى با صدها ماده
مىباشد.
این ماده ،عیناً در ماده  277قانون آیین دادرسى کیفرى ( )1379تکرار شد .فقط به جاى واژه «قطعیت»« ،قطعى شدن» آمد و عبارت
«با حضور دادستان» حذف گردید .زیرا در زمان تصویب قانون آیین دادرسى کیفرى در سال  ،1378دادسراها از نظام جزایى حذف
گردیده بود .با احیاى دادسرا به موجب ماده  2قانون اصالح قانون تشکیل دادگاههاى عمومى و انقالب مصوب 1381مشخص نبود،
آیا حضور دادستان الزم بوده است یا خیر .حضور دادستان براى صیانت از جامعه ،الزم است ،چون بحث در جرایم غیرقابل گذشت
مىباشد .به همین جهت مادة  483قانون آیین دادرسی کیفری ( )1392هم آن را پیشبینی نمود.
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باشد تبدیل میکند  »...تأکید شده است .در عمل اکثر دادگاهها ،در صورت گذشت بزهدیده ،در
میزان مجازات بزهکار تجدیدنظر میکنند.
 .2-3-2توجّه به نظرات بزهدیده در مورد آزادى مشروط
مىشود ،استفاده بزهکاران از خدمات مربوط به تعلیق مجازات ،آزادى مشروط و عفو ،بدون اطّالع
بزهدیدگان است .در برخى از نظامهاى حقوقى کشورها ،هنگام صدور حکم آزادی مشروط ،نظرات
بزهدیده مورد توجّه قرار میگیرد .در انگلستان ،وقتی آزادی بزهکار تحت بررسی است ،مقامات
عدالت کیفری در انتهای زمان مجازات با بزهدیده تماس میگیرند .هدف از برقراری تماس اولیه،
دادن اطالعات به بزه دیده است تا بداند در مدّت مجازات بزهکار ،چه اتفاقی رخ داده و چطور
تصمیم به آزادی بزهکار گرفته شده است .این اقدامها برای همکاری با گروههای آزادی مشروط
انجام میشود .تماسهایی نیز با گروههای پشتیبان بزهدیده گرفته میشود .این اقدامها ،در تأمین نیاز
بزهدیدگان ،به ویژه جبران آسیبهای ناشی از جرم است.
احساس امنیت نسبت به بزهکار ،یکى دیگر از این نیازهاست .لذا باید این مفهوم در هنگام اعطاى
آزادى مشروط در نظر گرفته شود که آیا آزادى مشروط ،خطرى از این جهت و به منظور انتقامجویى
براى بزهدیده ندارد؟
از نظر آسیبهاى معنوى هم باید حقوق بزهدیده در این موارد توجّه شود .به ویژه این موضوع
در جرایم اخالقى حائز اهمیت خاص است .در حالى که در  36ایالت آمریکا ،بزهدیدگان مىتوانند
در استماع آزادى مشروط بزهکاران حضور یابند؛ رئیس جمهور وقت آمریکا ،در سال  ،1982یک
گروه ویژه براى بررسى وضعیّت بزهدیدگان و یافتن راههایى جهت کمک به آنان تشکیل داد« .در
هر مورد از پیشگیرى جرایم ،قربانیان باید در روند کار حضور داشته و سخنان آنها نیز از سوى
مراجع قانونى شنیده و لحاظ

گردد(Sigle, 176) ».

اطالع بزهدیده از آزادی بزهکار ،حداقل کاری است که میتوان برای وی انجام داد تا تمهیدات
الزم برای حفاظت از خود در مقابل خطر احتمالی از سوی بزهکار را فراهم نماید.
در آمریکا ،روند رو به رشدی از دخالت بزهدیده در آزادی مشروط دیده میشود« .در برخی از
این ایاالت ،این الزام را ایجاد کردهاند که بزهدیدگان پیش از وقوع هر گونه تعاملی ]در خصوص
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دعوا[ یا تصمیمی در خصوص آزادی مشروط ،باید مورد مشورت قرار گیرند( ».زندر ،صص )873 ،872

به همین جهت یکی از راههای جبران خسارت در آمریکا ،با نظارت بر فرایند آزادی مشروط ،مرتبط
است( .برجس ،ص)134

بزهدیدگان ،به این موضوع در نظام عدالت کیفرى توجّه نمود« .به موجب این منشور واحد خدمات
تعلیق مجازات در انگلستان و ولز موظف شد تا با بزهدیدگان و یا خانوادههاى زندانیان ابد پیش از
آزادى آنها مالقات داشته باشد تا بزهدیدگان از روند آزادى مشروط یا زود هنگام بزهکاران آگاه
شوند و در جریان امر قرار گیرند و احیاناً نظرات آنها در این خصوص لحاظ شود .مضافاً اینکه این
واحدها بر کارهاى بزهکاران بعد از آزادى نیز نظارت خواهند داشت .و یکى از نقشهاى کلیدی
آن در حال حاضر ،حمایت از بزهدیدگان است (Walklate, P. 128) .در مقررات کشور ژاپن نیز مقرراتی
در این خصوص پیشبینی شده است« :در ژاپن ،وزارت دادگسترى مسؤول اجراى تعلیق مراقبتى و
آزادى مشروط است .در فرایند تصمیمگیرى در مورد آزادى مشروط ،وضعیت و دیدگاه بزهدیده
در نظر گرفته مىشود( ».شایان ،1384 ،ص )151ولی در ایران ،هیچ نقشى براى بزهدیده در این موارد در
نظر گرفته نشده است و بدون اطّالع و دخالت بزهدیده این موارد انجام مىشود .اعطاى آزادى
مشروط بر طبق ماده  58قانون مجازات اسالمى ( )1392فقط به نظر قاضى بستگى دارد .در این ماده
آمده است ...« :دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به حبس  ...به پیشنهاد دادستان
یا قاضی اجرای احکام  ...حکم به آزادی مشروط را صادر کند  »...فقط در بند پ ماده یاد شده یکى
از شرایط آزادى مشروط پرداخت ضرر و زیان مدعى خصوصى در حدّ توان بزهکار با توجّه به
حکم دادگاه یا موافقت مدعى خصوصى ذکر شده است .در بند یاد شده آمده است« :به تشخیص
دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعى خصوصى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1منشور بزهدیده  Victim’s Charterدر سال  ،1990بهوسیله وزارت کشور ( )Home Officeانگلستان منتشر گردید .هر چند
این منشور ،به ادّعاى تدوین کنندگان در راستاى حمایت ازحقوق بزهدیدگان بوده است ،ولى منتقدان سریعاً اظهارنظر کردند که
حاوى مطالب جدیدىنیست .این منشور در سال  1996بازنگرى گردید و به نوعى واقع بینانهتر ،اختیارات بیشترى براى واحد خدمات
تعلیق  مجازات در نظر گرفت و شامل بزهدیدگان خشونتهاى شدید و تعرضات جنسى نیز گردید .این منشور مجدّداً در سال
 2001اصالح گردید .محتوای این منشور در قانون جرم و بزهدیده در سال  2004پیشبینی گردید .سپس در سال  2006نیز دستورالعمل
بزهدیدگان به تصویب رسید.
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را بپردازد یا قرارى براى پرداخت آن ترتیب دهد ».در حقوق ایران ،اعطای آزادی مشروط ،کامالً
بزهکار محور است .در بند پ ماده یاد شده« :به تشخیص دادگاه» ،یعنی مرجع تصمیمگیری فقط
دادگاه است و نیازی به کسب موافقت بزهدیده ندارد .حتّی الزامی به پرداخت ضرر و زیان مورد
دارد» بنابراین ،به تشخیص دادگاه ،چنانچه بزهکار استطاعت پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم را
نداشته باشد ،باز منعی در استفاده از آزادی مشروط وجود نخواهد داشت .همانگونه که مالحظه
مىشود ،در حقوق ایران ،هیچ نقش و جایگاهى براى بزهدیده در این موارد پیشبینى نشده است.
حقوق بزهدیده ،محدود به پرداخت ضرر و زیان وارده از سوى بزهکار نیست.
 .3-3-2تعلیق مجازات
در مواردی ،محکوم از ارفاقاتی بهرهمند میشود .یکی از این ارفاقات تعلیق تمام یا قسمتی از
مجازات تا مدّت زمان معینی است .این تعلیق ممکن است بدون هر گونه دستورات و تدابیر خاص
از طرف دادگاه باشد که به آن تعلیق ساده گفته میشود و ممکن است همراه با تدابیر و دستورات
خاص ،حرفهآموزی ،اشتغال به حرفهای خاص ،اقامت یا عدم اقامت در محلی مشخص یا اشتغال به
حرفهای خاص و نظایر آنها میباشد .در هنگام صدور حکم تعلیق ساده یا مراقبتی ،توجه به حقوق
بزهدیده و شنیدن نظرات وی ضروری است .مثالً در انگلستان ،وقتی حکم تعلیق مراقبتی
) (Probationصادر میشود ،مسئولیتهای تماس با بزهدیدگان ،شامل فرآیندی دو مرحلهای
می شود :اوّلین مرحله ،خدمات تعلیق مراقبتی را ملزم به برقراری تماس با بزهدیدگان طی دو ماه از
کیفر میکند .مرحلة دوم که اختیاری است ،شامل تماس بیشتر با بزهدیدگانی است که خود تمایل
به این

تماس دارند(Dignan, P.84) 1.

مطابق ماده  46قانون مجازات اسالمى ( ،)1392تعلیق تمام یا قسمتى از مجازات و مدت آن فقط
طبق نظر دادگاه انجام مىشود .حق تصمیمگیری در اختیار دادگاه است و الزامی به کسب نظر از
بزهدیده ندارد .بنابراین ،حتی در صورت اعتراض بزهدیده به صدور مجازات تعلیقی ،دادگاه به آن
ترتیب اثر نخواهد داد .زیرا ،منطق قانونگذار در قانون مجازات اسالمی کماکان این است که
بزهدیده ،حقّی در مورد تعلیق مجازات ندارد و حقش محدود به ضرر و زیانهای ناشی از جرم است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1برای اطالعات بیشتر در این خصوص رک .شیری ،عباس :عدالت ترمیمی ،صص  362تا  ،368نشر میزان.1396 ،

Downloaded from jlviews.ir at 19:28 +0330 on Sunday February 17th 2019
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در ماده  51قانون مجازات اسالمی ( )1392پرداخت خسارت به بزهدیده در ضمن تعلیق مجازات
مورد توجه قرار گرفته است« :تعلیق اجراى مجازات محکوم نسبت به حقّ مدعى خصوصى تأثیرى
ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این مورد اجراء مىشود».
کرده است .موضوع مهم این است که حقّ بزهدیده در مجازات ،در این ماده نادیده گرفته میشود.
در واقع قانونگذار حقّی برای بزهدیده برای تعیین مجازات در این جا در نظر نمیگیرد.
 .4-3-2نقش بزهدیده در تعویق صدور حکم
برای اولین بار قانون مجازات اسالمی ( ،)1392نهاد تعویق صدور حکم را در حقوق کیفری
ایران پیشبینی نمود.
در مواردی که بزهکاری مرتکب در دادگاه احراز میگردد و همة شرایط برای محکومیت
بزهکار فراهم میگردد ،ممکن است ،در جهت اصالح بزهکار یا در نظر گرفتن حقوق بزهدیدگان،
صدور حکم محکومیت برای مدتی به تأخیر افتد ،تا بعد از مدت مذکور ،دادگاه مجدداً پرونده را
بازبینی نموده و تصمیم مقتضی و مناسبتری را برای متهم اتّخاذ نماید .یکی از جهاتی که در تعویق
صدور حکم مورد توجه قرار میگیرد ،حقوق بزهدیدگان است .ماده  40قانون مجازات اسالمی
( ،)1392یکی از موارد را در بند الف «وجود جهات تخفیف» و در بند پ «جبران ضرر و زیان یا
برقراری ترتیبات جبران» عنوان مینماید .تصمیم نهایی در این خصوص بر عهدة دادگاه است و
ممکن است با استناد به یکی از بندهای ماده  40قانون یاد شده ،صدور حکم مجازات به تعویق بیافتد،
حتی اگر بزهدیده با آن مخالف باشد.
 .5-3-2حقوق بزهدیده در نظام نیمه آزادى
طبق ماده  56قانون مجازات اسالمی (« :)1392نظام نیمه آزادى ،شیوهاى است که براساس آن
محکوم مىتواند در زمان اجراى حکم حبس ،فعّالیّتهاى حرفهاى آموزشى ،حرفه آموزى ،درمانى
و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد .اجراى این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادى است
که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتى تأسیس مىشود».
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حقوق بزهدیده در نظام نیمه آزادی در ایران 1تا حدودی رعایت شده است .بر اساس ماده 57
قانون یاد شده ...« :دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین
مناسب و تعهّد به انجام یک فعالیت شغلی ،حرفهای ،آموزشی ،حرفه آموزی ،مشارکت در تداوم
مؤثر است ،محکوم را با رضایت خود او ،تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد »...
در ماده یاد شده در دو مورد به حقوق بزهدیده توجه میشود ،نخست اعطای آن را مشروط به
گذشت شاکی دانسته و دوم اینکه به تأثیر نظام نیمه آزادی در جبران خسارت بزهدیده توجه شده
است .مثالً چنانچه بزهکار بتواند در ایام کار به فعالیت شغلی بپردازد و درآمدی کسب کند میتواند
از محل همان درآمد ،ضمن تأمین نیازهای خود ،به تدریج ضرر و زیان وارده به بزهدیده را جبران
نماید.
 .6-3-2عفو
عفو متهمان یا محکومان یکى از موارد سقوط مجازات است .عفو به عمومى و خصوصى تقسیم
مىشود .عفو عمومى به موجب قانون در حقّ متهمان یا محکومان به اجراء در مىآید و به مطلق و
مقید تقسیم مىشود« 2.اگر مقنن براى استفاده از عفو هیچگونه قید و شرطى تعیین نکند آن را عفو
عمومى مطلق مىنامند»( .شیرى ،1372 ،ص .)151در این نوع عفو ،بزهدیده ،اختیارى ندارد ،ولى به ضرر
و زیانهاى وارده به وى توجه مىشود ،ولى اعطاى عفو ،مشروط به موافقت و گذشت بزهدیده
نیست.
در الیحه قانونى عفو عمومى متهمان و محکومان جزایى مصوب  1358 /6/18شوراى انقالب
آمده است ...« :این عفو تأثیرى در حقوق خصوصى متضرر از جرم ندارد و هرگاه متضرر از جرم
در موعد قانونى از دادگاه جزا مطالبه ضرر و زیان کرده باشد ،دادگاه به دعوى مزبور رسیدگى و
نسبت به ضرر و زیان حکم مقتضى خواهد داد».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1طبق ماده  ،57نظام نیمه آزادی فقط در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت قابل اجراست.
 .2براى مطاله بیشتر درباره عفو ر.ک .شیرى ،1372 ،صص  137تا .179
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قانونگذار ،در عفو عمومى مقیّد ،براى اعطاى عفو شرطى پیشبینى نماید مانند گذشت بزهدیده.
در این نوع عفو ،بزهدیده داراى نقش فعّال است .مثالً در الیحه قانونى عفو عمومى متهمان و
محکومان جزایى مصوب  1358/2/18شوراى انقالب اسالمى آمده بود:
اینکه حکم قطعى درباره آنان صادر شده یا نشده باشد ،حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف
خواهند شد ،مشروط به اینکه شاکى یا مدعى خصوصى نداشته یا شاکى یا مدعى خصوصى از
شکایت خود گذشت کرده

باشد1».

عفو خصوصى ،به وسیله باالترین مقام رسمى در کشور نسبت به شخص معین اعمال مىشود.
در ایران ،براساس بند  11اصل  110قانون اساسى؛ «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود
موازین اسالمى پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه» از اختیارات رهبرى است.
در ماده  96قانون مجازات اسالمى ( )1392نیز آمده است« :عفو یا تخفیف مجازات محکومان،
در حدود موازین اسالمى ،پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبرى است».
قید «در حدود موازین اسالمى» قلمروى عفو خصوصى را محدود به جرایم حقّاللهى مىنماید و
در حقالناس امکان اعطاى 2عفو وجود ندارد .زیرا در حقّالناس ،عفو فقط در اختیار صاحب حقّ
است.
طبق ماده  98قانون مجازات اسالمی (« )1392عفو ... ،تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت
زیاندیده ندارد».
در بند  4ماده  9آییننامه کمیسیون عفو و بخشودگى مصوب  1387به مسأله استیفاء یا عدم
استیفاء حقّ شاکی توجه شده است« :مستثنى نمودن حقالناس از شمول عفو خصوصاً قتلهاى عمد»
و در ماده  13آییننامه یاد شده نیز به نقش بزهدیده توجه شده است .در بند  6ماده یاد شده آمده
است« :مدارک الزم مبنى بر رضایت شاکى و یا مدعى خصوصى» در جرایم غیرقابل گذشت ،در
صورتى محکومعلیه مىتواند از عفو خصوصى بهرهمند شود که بزهدیده گذشت کرده باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1به موجب تبصره  3الیحه قانونى عفو عمومى متهمان و محکومان جزایى مصوب 1358/6/18شوراى انقالب اسالمى ،قانون مصوب
 1358/2/18نسخ گردید.
 .2براى مطالعه بیشتر ر.ک .شیرى ،1372 ،صص  171تا .178
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 .7-3-2حقوق بزهدیده در موارد مرور زمان

مجازات1

بعد از گذشت مدت زمان معین شده در مادة  107قانون مجازات اسالمی ( ،)1392اجرای احکام
قطعی تعزیری موقوف میشود .این موارد اعم از جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت است.
شده است ،به همین جهت موافقت یا عدم موافقت بزهدیده در اعمال آن تأثیری ندارد ،بنابراین فقط
به بخشی از نیازهای بزهدیده در آن توجه شده است .مرور زمان نافی حقوق بزهدیده در ضرر و زیان
ناشی از جرم نیست .به همین جهت ماده  113قانون مجازات اسالمی ( )1392مقرر میدارد« :موقوف
شدن تعقیب ،صدور حکم یا اجرای مجازات ،مانع از استیفای حقوق مدّعی خصوصی نیست و
متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید ».در مواردی که بزهدیده
سال ها تالش کرده تا موفق به محکوم کردن مرتکب شده است .با اجرای مرور زمان مجازات ،باید
مجدداً مبادرت به طرح دعوای ضرر و زیان در دادگاه حقوقی نماید .در واقع به نوعی دچار
بزهدیدگی ثانویه می شود .لذا ،اطالق ماده یاد شده قابل انتقاد است و بایستی در جهت حفظ حقوق
بزهدیدگان ،اعمال قاعدة مرور زمان،

اصالح گردد2.

 .8-3-2بزهدیده در مجازاتهای جایگزین حبس
مجازات های جایگزین حبس عمدتاً سیاستی بزهکار محور است که شرایط مناسبتری برای
اصالح بزهکار و باز اجتماعی کردن وی فراهم میکند .ضمن اینکه منجر به کاهش جمعیت کیفری
زندان میشود ،لذا آثار منفی حبس را هم ندارد.
طبق مادة  64قانون مجازات اسالمی (« :)1392مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره
مراقبت ،خدمات عمومی رایگان ،جزای نقدی ،جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی
است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با مالحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1به جهت محدود بودن موضوع این مقاله به کیفر ،فقط دربارة مرور زمان مجازات بحث مینمائیم.
 .2ماده  109قانون مجازات اسالمی ( )1392اعالم داشته که در جرایم ذکر شده در مادة یاد شده (جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی،
جرایم اقتصادی شامل کالهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده  36قانون یاد شده و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر) مرور
زمان اجرای مجازات اعمال نمیشود .می توان در بند بعدی همان ماده نیز شرط برخورداری از مرور زمان مجازات را ،پرداخت ضرر
و زیان ناشی از جرم اعالن نمود.
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آن ،آثار ناشی از جرم ،سن ،مهارت ،وضعیت ،شخصیت و سابقه مجرم ،وضعیت بزهدیده و سایر
اوضاع و احوال ،تعیین و اجراء میشود».
در جرایم قابل گذشت ،اعمال مجازاتهای جایگزین حبس مشروط به گذشت بزهدیده است.
دیگر اینکه در تعیین نوع مجازات جایگزین نیز دادگاه باید آثار ناشی از جرم و وضعیّت بزهدیده را
در نظر بگیرد.
هر چند مادة یاد شده صریح در شرط گذشت شاکی دارد ،ولی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در رأی وحدت رویة شمارة  ،746اعالم نمود که نیازی به گذشت شاکی نمیباشد .در رأی مذکور
آمده است« :از مجموع مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس ،موضوع فصل نهم قانون
مجازات اسالمی مصوب  1392به ویژه اطالق مواد  68 ،66 ،65و  69قانون مذکور چنین مستفاد
میگردد که تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد فوقاالشاره الزامی بوده
و مقید به رعایت شرایط مقرر در مادة  64قانون مجازات اسالمی از قبیل گذشت شاکی یا وجود
جهات تخفیف نمیباشد 1».هر چند رأی مذکور از دیدگاه بزهکار محوری قابل دفاع است ،ولی از
دیدگاه بزهدیدهشناسی قابل توجیه نیست.
 .9-3-2حقوق بزهدیده نسبت به اثر تبعی مجازات و مجازاتهای تکمیلی
طبق تبصرة  2ماده  25قانون مجازات اسالمی (« :)1392در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی
که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعّی خصوصی ،اجرای مجازات موقوف شود،
اثر تبعی آن نیز رفع میشود».
منظور از اثر تبعی مجازات ،همان مجازات تبعی است که در ماده  25قانون یاد شده پیشبینی
شده است .همانطور که گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت منجر به توقف اجرای مجازات اصلی
میشود ،بر وضعیت اعمال مجازاتهای تبعی نیز تأثیر میگذارد.
مجازاتهای تکمیلی در ماده  23قانون مجازات اسالمی ( )1392پیشبینی شده است .قانونگذار
در اعمال مجازاتهای تکمیلی ،حقّی برای اظهارنظر بزهدیده در نظر نگرفته است .در آییننامة راجع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1رأی وحدت رویه شمارة 746ـ 1394/10/29هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

Downloaded from jlviews.ir at 19:28 +0330 on Sunday February 17th 2019

در صورت عدم گذشت شاکی ،دادگاه نمیتواند ،از این مجازاتها استفاده کند .نکته قابل توجه

حقّ بزهدیده در تعيين كيفر و نحوة اجراى آن 103 /
عباس شيری

به نحوه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده  23قانون یاد شده ،مصوب  ،1393/11/26نیز به
نقش بزهدیده توجهی نشده است.
نتیجه
مناسبی هم برای این حقّ در اسناد بینالمللی و حقوق داخلی در نظر گرفته است ،ولی کماکان حقّ
بزهدیده در تعیین مجازات و نحوة اجرای آن با چالشهای جدی از دیدگاه فلسفه حقوق کیفری و
بزهدیدهشناسی روبروست .از طرفی مشارکت بیشتر بزهدیده در این باره منجر به تقویت حسّ
انتقامجویی و کینخواهی میگردد و از طرف دیگر بیاعتنایی در توجّه به نظرات وی ،میتواند
منجر به بزهدیدگی ثانویّه در حقّ بزهدیده گردد .این پارادوکس نظری دارای ،بازتاب مهمّی در
رویکردهای نظری به موضوع است .هنوز در اسناد بینالمللی مربوط به بزهدیدگان ،در این باره تمایل
چندانی دیده نمیشود .در قوانین کشورهای مختلف نیز ،با دخالت بزهدیده دربارة تعیین مجازات
مخالفت میشود ،ولی دربارة نحوة اجرای کیفر و به کارگیری قواعد ارفاقآمیز نظیر آزادی مشروط،
آزادی زود هنگام ،تعلیق مراقبتی و  ...تا حدودی نظرات بزهدیده شنیده میشود .در ایران به دلیل
تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیر قابل گذشت ،بسترهای مناسبتری برای دخالت بزهدیده
در تعیین و نحوة اجرای مجازات مشاهده میشود .در حقوق اسالمی نیز تقسیمبندی جرایم به
حقالناس و حقاهلل ،اختیارات بزهدیده را در تعیین و نحوة اجرای مجازات مورد توجّه قرار داده است.
هر چند مشارکت بزهدیدگان در تعیین و نحوة اجرای مجازات در مواردی مثل قصاص ،ممکن
است منجر به تشفی خاطر آنان شود .ولی ممکن است به افزایش دشمنی و افزایش خشونت در جامعه
گردد .در مواردی هم ممکن است به زیادهخواهی بزهدیدگان منجر شود و بزهدیدگان ابزار قدرتمند
نظام عدالت کیفری را در سرکوب بزهکاران ،مورد سوءاستفاده قرار داده و با تهدید بزهکاران به
مجازات کردن ،بیش از حق خود را مطالبه نمایند .بزهکاران هم که بین تحمل محکومیت یا توافق
اجباری با بزهدیده راهی ندارد ،توافق کند ،ولی به فکر گرفتن انتقام دوباره از وی بر آید و این چنین
جامعه در یک سلسل انتقام و مجازات قرار بگیرد و هر شکایتی ،شکایت دیگر را به دنیا بیاورد .لذا،
باید با ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی ،ضمن شنیدن صدای
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بزهدیدگان دربارة مجازات و نحوة اجرای آن ،به تحقق سازش و آشتی بین بزهدیده و بزهکار کمک
کرد و بدینوسیله از وقوع جرم در آینده نیز پیشگیری نمود.
فهرست منابع
 قرآن کریم
 ابی داود ،سلیمان (بی تا) ،سنن ابی داود 4 ،مجلد ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 اردبیلی ،محمدعلی ( ،)1396حقوق جزای عمومی ،ج اوّل ،چاپ  ،53تهران :میزان.
 برجس ،آن ولبرت ـ رگر ،چریل ـ رابرتس ،آلبرت .آر ( ،)1395بزهدیدهشناسی ،نظریهها و کاربستها،
ترجمه دکتر حمیدرضا ملکمحمدی ،چاپ اول ،تهران :نشر میزان.
 بکاریا ،سزار ( ،)1395جرایم و مجازاتها ،ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی ،چاپ ششم ،تهران :بنیاد حقوقی
میزان.
 بولک ،برنار ( ،)1395کیفرشناسی ،ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات مجد.
 پرادل ،ژان ( )1382تاریخ اندیشههای کیفری ،ترجمه دکتر علیحسین نجفی ابرندآبادی ،چاپ دوم ،تهران:
انتشارات سمت.
 حر عاملی ،محمدبن الحسن ( 1403ق) ،وسائل الشیعه ،ج  ،18چاپ پنجم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
 خویی ،سیدابوالقاسم ( 1403ق) ،مبانی تکملة المنهاج ،ج اوّل ،بیروت :دارالزهرا.
 زندر ،لوسیا ( ،)1393بزهدیدگان ،ترجمه دکتر حمیدرضا ملک محمدی ،مندرج در دانشنامه جرمشناسی
آکسفورد ،جلد  ،2صص  831تا  ،888چاپ اوّل ،تهران :نشر میزان.
 شایان ،علی ( ،)1384عدالت برای بزهدیدگان ،چاپ اوّل ،تهران.
 شلر ،ماکس (« ،)1392کین توزی» ،ترجمه صالح نجفی و جواد گنجی ،چاپ دوم ،تهران :نشر ثالث.
 شیری ،عباس ( ،)1388جلوههایی از عدالت ترمیمی و حقوق اسالمی ،منتشره در کتاب اندیشههایی در
حقوق اسالمی ،به اهتمام سعید بیگدلی ،صص  273تا  ،328تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 شیری ،عباس ( ،)1373سقوط مجازات در حقوق کیفری ایران و اسالم ،چاپ اوّل ،تهران :انتشارات جهاد
دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی.
 شیری ،عباس ( ،)1386عدالت ترمیمی ،چاپ اوّل ،تهران :نشر میزان.
 غالمی ،حسین ( ،)1385عدالت ترمیمی ،چاپ اوّل ،تهران :انتشارات سمت.
 فتاح ،عزت ( ،)1371از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزهدیده و ضرورت یک تغییر
بنیادی در سیاست جنایی کنونی ،ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی سوسن خطاطان ،شماره سوم،
صص  85تا  ،112تهران :مجله حقوقی دادگستری.
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 فرح بخش ،مجتبی ( ،)1391فایدهگرایی ،چاپ اول ،تهران :نشر میزان.
 کانت ،امانوئل ( ،)1380فلسفة حقوق ،ترجمه دکتر منوچهر صانعی درّه بیدی ،چاپ اوّل ،تهران :انتشارات نقش
و نگار.
 نجفی ابرندآبادی ،علی حسین ( ،)1382از عدالت کیفری «کالسیک» تا عدالت «ترمیمی» ،الهیات و
 نجفی ابرندآبادی ،علیحسین ( ،)1384عدالت ترمیمی در اسناد سازمان ملل متحد ،دیباچه بر کتاب :جرم،
بزهدیدگان و عدالت؛ صص  1تا  ،8هنریک کاپتین ـ مارک مالچ نیکل ،ترجمه امیر سماواتی پیروز ،چاپ اوّل،
تهران.
 نجفی ابرندآبادی ،علیحسین ( ،)1393عدالت ترمیمی ،دیباچه در :پرادل ،ژان :تاریخ اندیشههای کیفری ،ترجمة
علیحسین نجفی ابرندآبادی ،چاپ نهم ،صص  1تا  ،11تهران :انتشارات سمت.
 نیازپور ،امیرحسن ( ،)1392توافقی شدن آیین دادرسی کیفری ،چاپ دوم ،تهران :نشر میزان.
 هابز ،توماس ( ،)1385لویاتان ،ترجمه دکتر حسین بشیریه ،چاپ چهارم ،تهران :نشر نی.
 هگل ،گئورگ ویلهم فریدریش ( ،)1378عناصر فلسفة حق یا خالصهای از حقوق طبیعی و علم سیاست،
همراه با متن کامل افزودههای ادوار گانز بر اساس یادداشتهای هـ.گ .هوتهو و ک.گ .فون گریزهایم ،ترجمة
مهبد ایرانی طلب ،چاپ اوّل ،تهران :انتشارت پروین.
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حقوق ،سال سوم ،شماره  9و  ،10صص  3تا  ،39تهران.

