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Abstract 
There are controversies in Iranian law in terms of the existence of Qisas 

(retaliation in kind) and Diyah (blood money and ransom) as a religious 
response. Most of the Islamic jurists, based on the jurisprudential 
foundations, still have not regarded as legitimized that the perpetrators be 
responsible for damages more than Diyah. In addition to that, the scope of 
damages remedy has included the indirect victim in Iranian law in limited 
cases and in international criminal law in a broader way. Albeit, the 
necessity of full remedy resulting from injuries is of more significance in 
international criminal law in terms of seriousness, importance and extent. 
This point is well recognized in the documents of International Criminal 
Court (ICC) and is paid attention to in the documents of ad hoc international 
criminal tribunals in a restricted manner. According to the results of this 
article –that is conducted in a descriptive-analytic method and a comparative 
way- it appears that in accordance with jurisprudential and legal bases of 
Iran, compensating the injuries resulting from crimes differs from other 
offences and does not include the generals of civil responsibility. But 
through careful consideration of injuries and the related damages, the 
damages associated with the injury and damages resulting from it, provided 
that they are independent from injury to one's body or soul and that the 
criminal be its reason or cause, are capable to compensate more than Diyah 
and it seems that in international criminal law, all physical and spiritual 
injuries resulting from crimes are compensable. In same way, the indirect 
victim is protected as regards compensating for damages resulting from 
crimes in national and international systems; although this protection is 
broader in international criminal law. 
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 الملل کیفریی تطبیقی جبران ضرر رد جنایات ردحقوق اریان و حقوق بینمطالعه 
 1مجید کرمی
 2علی مزیدی

 3منشاله نژندیهیبت
 چکیده

عنوان واکنش شرعی در برابر در حقوق ایران به لحاظ وجود قصاص و دیه به
تالفاتی ایجاد شده است. مشهور فقها همچنان بر اساس مبانی فقهی، جنایات، اخ

 یترهاند. بعالوه اینکه گسضمان مرتکب به خساراتی عالوه بر دیه را مشروع ندانسته
المللی کیفری جبران خسارات در حقوق ایران در مواردی محدود و در حقوق بین

شده است. البته ضرورت  ی غیرمستقیم را نیز شاملدیدهتر، بزهبصورت وسیع
المللی کیفری به لحاظ شدت، جبران کامل خسارات ناشی از جنایات در حقوق بین

المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است که این مهم در اهمیت و گستردگی جرائم بین
های کیفری خوبی محقق شده و در اسناد دادگاهالمللی بهاسناد دیوان کیفری بین

های این هیافت اساسقت در حد محدودی به آن توجه گردیده است. بر المللی موبین
رسد ه نظر میب -ه به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، صورت گرفته استک -مقاله

م های ناشی از جنایات با سایر جرایطبق مبانی فقهی و قانونی ایران جبران زیان
و  ما با دقت نظر در جنایاتشود؛ امدنی نمیمسؤولیت متفاوت بوده و شامل عمومات 

های ناشی از جنایت های همراه جنایت و خسارتهای مربوط، خسارتخسارت
شرط مستقل بودن از صدمه به جسم یا نفس و اینکه جانی علت یا سبب ایجاد آن به

لی رسد در حقوق بین الملباشد قابلیت جبران عالوه بر دیه را داشته و به نظر می
ین های مادی و معنوی ناشی از جنایات قابل جبران هستند. به همکیفری، تمام زیان

ان ی غیرمستقیم در جبرالمللی حمایت از بزه دیدههای داخلی و بینشکل، در نظام
با  الملل کیفری این حمایتضررهای ناشی از جنایات بعمل آمده؛ هرچند در حقوق بین

 .وسعت بیشتری صورت گرفته است

المللی، دیوان ضرر، جنایت، قصاص، دیه، حقوق کیفری بین جبران کلیدی: واژگان
 .المللیکیفری بین

                                 
 علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد یزد. حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده دانشجوی دکتری 1
علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر )نویسنده مسئول(؛ رایانامه:  هاستادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکد 2
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 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه عالمه طباطبایی. 3
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 مقدمهمقدمه

،  100 :1389و اثبات زیان از ارکان تحقق مسؤولیت مدنی)صفایی و رحیمی،  ورود

ین مسؤولیت ( وجبران خسارات مهمترین هدف ا 84: 1388، قاسم زاده، 1385:60باریکلو، 

یان ات مبران خسارت ناشی از جنایات باتوجه به اختالفمعرفی شده است.این امردر ج

 .دار استرخوربحقوقدانان و فقها در تعیین گستره این جبرانها از اهمیت فوق العاده ای 

تردید ابلقهای ناشی از جرم بویژه در جنایات، غیر ضرورت جبران همه زیان امروزه

ه و نان بودوقداکلی مورد اتفاق حق بوده و  باید  دانست که جبران ضرر بهعنوان یک قاعده

 ومات بنای عقال و قواعد ال ضرر و نفی اضرار و همچنین نفی حرج و تسبیب و عمو

ماند، باقی اطالقات سایر ادله ضمان، بر این موضوع که هیچ ضرری نباید بدون جبران ب

ف ااطر صحه گذاشته و بر این اساس هر صورتی از خسارت و زیان که متوجه جان و یا

دی در موار وسیله عامل ضرر وانسان و یا مال او شود چه از نوع مادی یا معنوی، باید به

 دولت مورد جبران واقع شوند.

به وجود قصاص و دیات در ازای جنایات عمدی و غیر عمدی، در خصوص  توجهبا 

ارافتادگی توان جانی را به جبران زیانهایی از قبیل ازککه آیا عالوه بر قصاص یا دیه میاین

های درمان و غیره آن الزام نمود یا خیر؟ میان حقوقدانان اختالف وجود دارد و هزینه

ای که بسیاری از حقوقدانان، تصریح ادله مبنی بر مقدر بودن دیه را مانع پذیرش گونهبه

اند و گروهی نیز با تأکید بر لزوم جبران تمام ضررها، های مازاد بر آن دانستهخسارت

اند. برخی از حقوقدانان در ورت پرداخت خسارت عالوه بر دیه پافشاری نمودهضربه

اند که پرداختن به موضوع ضمان عالوه بر دیه به ماهیت دیه استناد نموده و بر این عقیده

اگر دیه ماهیتاً جبران خسارت تلقی شود بدین معنا بوده که شارع در مقام بیان شیوه ی 

های ناشی از جنایت توجه داشته و چون در کار شارع غفلت انجبران خسارت به همه ی زی

اند و اگر دیه ماهیتاً کیفر و مجازات قلمداد راه نداشته لذا ضمان عالوه بر دیه را نپذیرفته
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شود اخذ هرگونه خسارت مازاد بر دیه با توجه به عمومات ادله ی ضمان و اهداف 

نیز دیه را دارای ماهیتی دوگانه ها و جبران خسارت، ثابت است. گروهی مجازات

سو واجد جنبه کیفری است و موجب تنبه و بازداشتن ( دانسته از یک279: 1389)کاتوزیان،

وسیله آن شود و از طرف دیگر برخوردار از وجهه مدنی است زیرا بهاز ارتکاب جنایت می

مانع جبران  شود و این گروه مقدر بودن دیه راخسارت وارده بر مجنی علیه جبران می

عنوان زیانهای عالوه بر دیه ندانسته و معتقدند دیه حداقل ضرر ناشی از جنایت بوده که به

های مازاد را فاقد مجازات جانی و تشفی خاطر بزه دیده لحاظ شده و جبران سایر خسارت

 اند.هرگونه تعارضی با مقدر بودن دیه دانسته

ت را نایایه معتقدند ضررهای ناشی از جنیز بدون توجه به ماهیت و چیستی د گروهی

 ا قصاص ویها نسبت به جنایت سنجید و پس از توجه به دیه و باید با توجه به موقعیت آن

ران عدم جب ن یااینکه با این دو، ضرر جبران یافته یا خیر در جهت مسئولیت مجرم در جبرا

 زیانهای دیگر اظهارنظر کرد.

از  های ناشیالمللی در خصوص جبران ضرر و زیاندر این میان توجه به مقررات بین

تواند می جنایات حائز اهمیت بوده زیرا هم نتیجه اندیشه حقوقی چندین کشور بوده و

 به لحاظ عنوان یک منبع مترقی و معتبر جهانی موردتوجه حقوقدانان داخلی باشد و همبه

ین ایدگی در ایرانی گرفتار رس تبعه امکان اینکه المللی کیفری،اجرای آنها در دیوان بین

ی در سیدگمرکز شود و یا با ارجاع وضعیتی از سازمان ملل، ایران گرفتار موضوعات ر

 ان الحاقناپذیر بوده بعالوه اینکه امکدیوان باشد ضرورت آگاهی از مقررات آن اجتناب

قاله مدر این  المللی کیفری چندان بعید نبوده و بر این اساسایران به اساسنامه دیوان بین

 المللیضمن بررسی جبران ضرر ناشی از جنایت در حقوق کیفری ایران، مقررات بین

 مربوط به جبران ضرر ناشی از جنایات موردتوجه قرارگرفته است.

هایی انجام شده اما در این تحقیق در زمینه ضررهای ناشی از جنایات پژوهش اگرچه

ر ناشی از جنایات در نظام کیفری داخلی و بین برای اولین بار مقایسه وضعیت جبران ضر

گیرد و به دنبال یافتن پاسخ به چنین ابهاماتی هستیم که الملل کیفری مورد برسی قرار می

در نظام حقوق کیفری داخلی و بین المللی تا چه اندازه زیانهای ناشی از جنایات قابل 
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 مورد جبران تمام خسارات  جبران هستند؟آیا در حقوق کیفری ایران قصاص یا دیه حسب

ناشی از جنایات است؟آیا در نظام کیفری ایران و بین المللی کیفری؛ بزه دیده غیر مستقیم 

شود؟ برای رسیدن به مقصود، در جهت جبران خسارات ناشی از جنایات حمایت می

تحقیق به چهار قسمت تقسیم شده؛ در قسمت اول، مفاهیم و تعاریف مورد برسی قرار 

، سپس در قسمت دوم، بررسی ضرر ناشی از جنایات در حقوق کیفری ایران و در  گرفته

قسمت سوم،  بررسی ضرر ناشی از جنایات در حقوق بین الملل کیفری و نهایتاً در قسمت 

 ایم.چهارم، نتیجه مربوط به پژوهش را ذکر نموده

 

 مفاهیم و تعاریفمفاهیم و تعاریف . 1

 مفهوم ضررمفهوم ضرر. . 11-11

ون رابدر برای ورود به بحث اجتناب ناپذیر است زیمطابق معمول بررسی مفهوم ضر

رر ضهوم درک مف برایتبیین مفهوم ضرر، بحث راجع به جبران، فایده مؤثری نداشته و 

 طبق معمول الزم است معنای لغوی و اصطالحی ضرر را مورد برسی قرار دهیم.

 معنای لغوی ضررمعنای لغوی ضرر. . 11-11-11

(. 1264 :1386ان می باشد. )انصاری، ( به معنی زیبه فتح ضاد وراء)ضرر حیث لغوی  از

ارت، آسیب و صدمه، زیان، خس"چنین آمده است: همچنین در معنای ضرر، 

ضرر را الرسائل، اللغة، و امام خمینی در صحاح»(. جوهری در 137:1372)دهخدا،"گزند

(و صاحب قاموس  28: 1385، مینیخامام  ( .)120:1376دانند )جوهری،خالف نفع می

انی در ( و باالخره اصفه29: 3،ج 1376)قریشی، « سوء حال»، «ضد نفع»را قرآن آن 

ا سوء ضل یمفردات راغب به سوء حال اعم از اینکه سوء حال نفس به خاطر قلت علم و ف

اند دهی کرحال بدن به خاطر فقدان عضوی از اعضاء و یا به خاطر قلت مال و آبرو معن

 (177:  1369)اصفهانی، 

 اصطالحی ضرراصطالحی ضررمعنای معنای   ..11-11-22

گیری از فزونی کاستن از دارایی شخص و پیش» اند: در معنای اصطالحی ضرر گفته

ممانعت از وجود »(. و یا 143: 1380)کاتوزیان، «  از دست دادن توان کار کردن »  و« آن 
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( و نیز بیان 415: 1380است.)لنگرودی، « شدهپیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل

در تفاهم عرف نقص مالی یا آبرویی یا جانی و هر ضرر دیگری است که  شده که  ضرر

شرط اینکه مقتضی قریب آن به»درباره بعدی از ابعاد وجود و هستی شخص باشد، 

 (21: 1370مدرسی، «)یافته باشد،...تحقق

الخذ االزم وان الضررموضوع عرفی فا»یکی از فقها در تبیین معنای ضرر بیان کرده: 

 مکارم«)موضوع عرفی است که بر مبنای عرف باید مصادیق آن تعیین گردد.منه.ضرر 

ت و چه بحث در اینکه چه چیزی ضرر اس( در بیانی دیگر آمده:    1410:55شیرازی،

ف چیزی ضرر نیست بحث حقوقی و فقاهتی نیست بلکه یک بحث مربوط به لغت و عر

نابراین ( ب139: 1377احمدی، است. عرف هر چیزی را ضرر بداند آن ضرر است )بهرامی

ای از عده ضرر یک مفهوم عرفی و از امور بدیهی بوده و نیاز به تعریف ندارد. هرچند

یجاد ار اموال دهر جا که نقص » اند: اند آن را تعریف نمایند و گفتهحقوقدانان کوشیده

ای هسالمت و حیثیت و عواطف شخصی لطمشود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به 

آن را نقصان در  ( و یا38:  1388)کاتوزیان، « گویند ضرری به بار آمده است وارد آید می

برخیباتوجه ( و431:1380نفس، مال یا عرض یا اعضاء تعریف کرده اند. )آخوند خراسانی،

ونی ف قانخسارت تعری»به عرفی و بدیهی بودن مفهوم ضرر، به صراحت بیان کرده اند: 

 (2: 1375، لنگرودی«)ندارد

 رف روشنزد عنبر آنچه گفته شد از آنجائی که ضرر از بدیهیات، بوده و مفهوم آن  بنا

ریف نیز تع نظراناست؛ نه تنها در قوانین مدوّنه از آن تعریفی به عمل نیامده بلکه صاحب

ور امکان حصول ص 1379م مصوب:( ق. ا.د.522- 519اند. در مواد)دقیقی از آن ارائه نداده

شأ جه به منشده ولی تعریفی از ضرر ارائه نگردیده و فقط مصادیقی از ضرر با توبیان ضرر

یین ت تبآن بیان،سپس مصادیق خسارت دادرسی احصاء گردیده است. اما شاید بتوان جه

 موضوع، چنین تعریفی ارائه دهیم:

زایش فاه ار، کسر یا نقصان در مال و سرمایه مادی و معنوی و یا وجود مانع بر تلف

 گویند.سرمایه و یا اثر صدمات به جسم و جان  را ضرر می

 که: تبیین معنای ضرر در حقوق بین المللی کیفری نیز باید اشاره کنیم برای
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  (نیز از واژگان 1998در اساسنامه رم )damage ،lossوinjury مده آسخن به میان

ای آن که قانون بر در اصطالح حقوقیعبارت است از: نقض حق قانونی فردInjuryاست.

می  ایلقتفاوت  injuryوharmراهکار جبران در نظر گرفته است. برخی از صاحبنظران بین

 نهگوهر  شاملinjuryدرحالی که، شاملهرنوعضرریازیانمی شودharmازنظرآنها. شوند

 (Garner, 2009: 856)به وسیله قانون است. قابلدادخواهیبهنفعحمایت شدهتعرض 

Harm ی عبارت است از از نظر حقوقinjury ،loss،damage ابل یا زیان مادی یا ق

می  لمس. بنابراین، از نظر حقوق کامن ال ضرر، زیان و خسارت همه در یک معنا

 و. در نهایت ، می توان گفت در پژوهش حاضر، خسارت (Garner, 2009: 784)باشند

، یات فردحلب سنامه دیوان ضرر در یک معنا به کار گرفته شده است. در نتیجه از نظر اساس

تن ن رفاز دست دادن سالمتی جسم، نقص در اموال، از دست دادن منفعت مسلم، از بی

ست داز  حیثیت و اعتبار شخص، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و

مند بوده دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی که شخص واجد آن بوده و از آن بهره

ضرر  مندی آن در نزد عرف وجود دارد، از جمله مصادیق خسارت وا اقتضای بهرهاست ی

 می باشند.

حایز اهمیت دیگر در این قسمت این است که باتوجه به بکارگیری واژه های  نکته

داخلی، آیا این واژه ها باهم متفاوتند یا در یک 1ضرر و زیان و خسارت در موادی از قانون

در عرف قضایی کشور ما »اند: نوشته رخی از حقوقدانان در این زمینهمعنا بکاررفته اند؟ ب

ای باشد بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه« ضرر و زیان»اصطالح 

های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر متداول شده و در اغلب نوشته

 (.272:1368آخوندی، «)ح شده استکاررفته و مصطلنیز با همین ترکیب به

                                 
این  14و در ماده « انضرر و زی»قانون آیین دادرسی کیفری عناوین   18، 17، 16، 15، 10، 9به عنوان مثال در مواد:  1

های مترادف در نگارش قانون این کارگیری واژهکاررفته است. این نوع بهباهم به« ضرر و زیان و خسارت»قانون 
 گذار برای این واژه ها معانی متفاوتی قائل است.آورد که قانوناندیشه را بوجود می
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شود، یده نمیتی دبا تأمل در معنای واژه های ضرر و زیان در مواد قانون، تفاو بنابراین

ل استعما ته وو باید گفت ضرر و زیان ترکیب مصطلحی بوده که در قوانین ما یک معنا داش
 رد.مل کاین الفاظ مترادف در قانون را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون ح

»  د کهاما در خصوص ضرر و زیان و خسارت،  برخی در این خصوص نظر بر این دارن
ت دارای (یعنی خسار 116: 1396)معصومی،« ضرر و زیان و خسارت با هم تفاوت دارند 

طالق اتری نسبت به ضرر و زیان است؛ضرر و زیان به آثار فعل مجرمانه معنای گسترده
های حاصله، اعم از ی زیانهمه ارت در بیان حقوقی شاملشود نه اصل آن، ولی خسمی

 باشد .وفرع میاصل
عرفاً دو مفهوم خسارت و ضرر، »اند: گونه بیان کردهبرخی از حقوقدانان نیز این

 ی از دستاند، هر جا نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلممترادف هم دانسته شده
گویند ضرری به بار ای وارد آید میطف شخص لطمهسالمت و حیثیت و عوابرود یا به

 (245:1385کاتوزیان،«)آمده است.
خسارت  که از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبرانمدنی ایران هنگامی قانوندر 

که از تأدیه خسارت بحث آید، منظورشان زیان واردشده و هنگامیسخن به میان می
، قانون 229، 227، 221باشد )مواد واردشده میکنند منظورشان جبران ضررهای می

 (.407:1366مدنی()امامی، 
 شده است:آیین دادرسی مدنی نیز اشاره قانوندر 

های دیگری الوکاله وکیل و هزینهاند از هزینه دادرسی و حقدادرسی عبارت خسارات»
ه است از قبیل طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع الزم بودکه به

 .1«الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلیحق
ضمن توجه به نظریات فوق و اینکه در فرهنگ فارسی واژه ضرر با واژه  بنابراین

نگارنده بر این باور است که ضرر و  2خسارت هم معنا و مترادف قلمداد شده است؛
اسی جمهوری اسالمی ایران ( از قانون اس171گذار در اصل )گونه که قانونخسارت همان

                                 
 قانون آیین دادرسی مدنی 519ماده  1

، ص  1364به: محمد معین، فرهنگ فارسی ، جلد اول ، چاپ هفتم ، تهران ، مؤسسه امیر کبیر ، برای نمونه بنگرید  2
 .2186و1419
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ی ضرر استفاده و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژه

 نها چندان فایده علمی نداشته باشد.کرده است؛ دو واژه مترادف بوده و تفکیک میان آ
 المللالمللحقوق کیفری بینحقوق کیفری بین. . 11-22

که طوریرد؛ بهبسیاری وجود دا کیفری نظریات و عقاید المللیبیندر خصوص حقوق 

 جهانی و الملل هستند و برخی آن را برای نظم جامعهبرخی اساساً مخالف وجود حقوق بین

 دانند.ناپذیر میاجرای عدالت یک ضرورت اجتناب

شته رالمللی کیفری ناشی از این است که این تردید در مورد وجود رشته حقوق بین

ی الملل است که اولی یک سیستم عمودی و حقوق بینتلفیقی از دو رشته حقوق کیفر

صورت که دومی بهصورت اجباری است درحالیگیری از باال به پایین و بهمبتنی بر تصمیم

یا  قنینیهایی است که به خاطر حق حاکمیت خود مقام تافقی و بر مبنای رضایت دولت

ورت صبه وصیات آن را کهاجرایی باالتری را قبول نداشته و وجود حقوق کیفری با خص

 اند.هها دانستمساوی دولت هایها اجرا شود را متعارض با حاکمیتالمللی بر دولتبین

ا یالملل عرفی ینبوسیله حقوق ها بهاند که: اگر دولتاما برخی به این ایراد پاسخ داده

اد فتار افرو یار و بپذیرند که برخی از اعمال آنها معاهداتی استقالل خود را محدود کرده

کمیت المللی محسوب گردد. این امر باحق حاتحت تابعیت آنها، ممکن است یک جرم بین

تداللی ( و با پذیرش چنین اس21: 1392داشت )میر محمدصادقی، نخواهدآنها تعارضی 

 وشن و بدیهی است.رالمللی کیفری امری وجود حقوق بین

الملل د رشته حقوق جزای بینپذیرش وجو ضمنبرخی دیگر از حقوقدانان نیز 

شته الملل جزایی دو رالملل با حقوق بیناند حقوق جزای بینتفکیکی قائل شده و بیان کرده

پور )انست. توان یک تمایز ظاهری یا لفظی دها را نمیمتفاوت بوده و تفاوت میان آن

 ت منبعث ازالمللی را مجموعه مقررا( و بر همین اساس حقوق جزای بین6؛1387بافرانی،

و  های اصلیالمللی را یکی از شاخهاند و حقوق جزای بینحقوق داخلی کشور دانسته

 اند.تخصصی حقوق جزای داخلی محسوب کرده

ای است از حقوق جزا که رشته»شده: الملل گفتههمچنین در تعریف حقوق جزای بین

مرتکب، مجنیٌ علیه  عنصر خارجی در آن مطرح باشد. این عنصر اعم است از محل وقوع،
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المللی المللی مسئله اجرای بینهای موردحمایت، بدین ترتیب در حقوق جزای بینیا ارزش

الملل ( و در مقابل حقوق بین101: 1356)آزمایش، «حقوق کیفری داخلی مطرح است.

اند و از این قبیل مقررات حاکم بر المللی دانستهجزایی را مقررات منبعث از مقررات بین

اند که این المللی کیفری را اشاره داشتهالمللی کیفری موقت و نیز دیوان بینهای بیندادگاه

 اند.المللی دانستهقسمت را کامالً منبعث از حقوق بین

الملل و حقوق حقوق جزای بین تفکیکبرخی دیگر از حقوقدانان بدون اشاره به 

اند: )میر ستهواجد سه معنا دانالملل را وق جزای بینالملل جزایی اصطالح حقبین

 (19:1390( )مؤمنی،19:1392محمدصادقی،

 المللی حقوق جزای داخلی؛ بدین معنا که حقوق داخلی با عنصرهای بینجنبه. 1

 خارجی مواجه خواهد شد.

الملل است که الملل؛ منظور اصول و قواعد حقوق بینهای جزایی حقوق بینجنبه. 2

مثاًل  کند،یمها ایجاد را در مورد محتوای حقوق جزای داخلی آنها الزاماتی برای دولت

 .ت نمایندالمللی را مجازادر مقررات داخلی خود برخی از جرائم برخوردار از خصیصه بین

المللی به معنای خاص و دقیق کلمه و این یعنی یک محکمه حقوق جزای بین. 3

 را اعمال نمایند.اید این مقررات المللی در صورت وجود بکیفری بین

 عنوان نتیجه بحث باید گفت:به

المللی موقت و ای در مورد تشکیل محاکم کیفری بینمالحظههای قابلامروزه پیشرفت

المللی دائمی به وجود آمده است. آنچه در این میان خیلی جلوه تشکیل محکمه کیفری بین

 120فرانس دیپلماتیک رم، کننده در کنکشور شرکت 160نماید این است که از میان می

کشور رأی ممتنع و  33و  1المللی کیفری را امضاء و تأیید نمودهکشور اساسنامه دیوان بین

ها بخشی از حق حاکمیت خویش را به اند، با این روند دولتکشور رأی منفی داده 7تنها 

                                 
 124به ملحق شده به اساسنامه رم  تعداد کشورهای 2016تا مارس  .هفده سال پیش است مربوط بهاین آمار البته  .1

باشد. برای مطالعه بیشتر کشور می 123ن این آمار افزایش یافت ولی با خروج کشور بروندی از اساسنامه اکنوکشور 
  به سایت زیر مراجعه شود:

https://en.wikipedia.org/wiki/States_parties_to_the_Rome_Statute_of_the_International_Crim
inal_Court 

https://en.wikipedia.org/wiki/States_parties_to_the_Rome_Statute_of_the_International_Criminal_Court
https://en.wikipedia.org/wiki/States_parties_to_the_Rome_Statute_of_the_International_Criminal_Court
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 المللی بدون کاران بیناند، به امید اینکه جنایتالمللی کیفری اعطاء نمودهمحکمه بین

 المللی بگیرد.مجازت نمانده و اجرای عدالت روند بین

و  المللدر چنین شرایطی پایان دادن به تردیدها در خصوص وجود حقوق کیفری بین

اجد والملل عالوه اینکه حقوق کیفری بینبه رسمیت شناختن آن امری پذیرفتنی است به

ن ای خاص آالمللی به معنحقوق کیفری بین سه معنای ذکرشده بوده که فعاًل در این مقاله

 نگارنده المللی آن را اعمال کند، موردنظریعنی وجود مقرراتی که یک محکمه کیفری بین

 بوده است.

 

 جبران ضرر ناشی از جنایت در حقوق کیفری ایرانجبران ضرر ناشی از جنایت در حقوق کیفری ایران  ..22

 های همراه آن:های همراه آن:جنایت و خساراتجنایت و خسارات. . 22-11

ه است ضمن جنایت و صدم گاهی مرتکب جنایت چه به مباشرت و چه تسبیب ممکن

 که از جنایت عالوه بر صدمات بهنحویبه جسم یا جان ضررهای مالی نیز ایجاد نماید به

ای که فعل مرتکب علت برای هردوی گونهنفس یا جسم خسارات مالی نیز به وجود آید به

الح سسم، آنها باشد مانند آنکه کسی شکارچی را از بلندی پرت کند و ضمن صدمه به ج

وه بر ه عالکاو نیز شکسته و تخریب شود و یا اموال همراه او تلف شوند و یا چاقوکشی 

عالوه  به آنهامشا وی علیه را نیز پاره نماید. در این موارد نایجاد جراحت بر جسم، لباس مج

 امر در این بر قصاص یا دیه حسب مورد جبران خسارات مادی واردشده مورد اتفاق بوده و

ای که گونهشده بهابت( ث517و  516-512-511، 509اسالمی مطابق مواد ) قانون مجازات

رای برا « نقص  عضو»، «آسیب»، «تلف»های واژۀ خسارت را برای ضررهای مالی و واژه

شده لحاص جنایات بکار گرفته است. بدیهی است در این موارد با فعل مرتکب دو نتیجه

 عنوان واکنش مقدر شرعیقصاص یا دیه بهکه یکی صدمه به جسم است و به ازای آن 

عدد تباشد و اینجا مقررشده و دیگری خسارت به اموال که مستقل از صدمه به جسم می

طور که بیان شد همه بر این امر طلبد که البته هماننتیجه تعدد ضمان مرتکب را می

 نظر دارند.اتفاق
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 های متأثر از آنهای متأثر از آنجنایت و خسارتجنایت و خسارت  ..22-22

ای که زیانهای مالی مشروط یا گونهشده بوده بهالی از آثار جنایت واقعگاهی زیانهای م

 عنوان سبب یا شرط در زیان مالی دخالت داردگردد و جنایت بهمتأثر از جنایت واقع می

نقش  ای دیگر بنام خسارتیعنی جنایت که خود نتیجه فعل مرتکب است در ایجاد نتیجه

ا جنایت وال منفعت چشایی نیز بشود و یزکه خود باعث کند مانند جنایت بر زبان یابی می

که باعث نحویبر صورت که باعث از بین رفتن زیبایی نیز شود و یا جنایت بر جسم به

وارد های مالی مختلف جهت ترمیم و یا کاهش آثار آن شود و ... در این مصرف هزینه

ها و یر هزینهمان مقدر ساعنوان ضقصاص یا دیه به توان عالوه بربحث است که آیا می

 د؟خسارات را نیز جبران نمود؟ یا اینکه باید به همان ضمان مقدر اکتفا نمو

حاصل  هایی که به دنبال و متأثر از جنایتبرای یافتن پاسخ باید دانست که خسارت

های غیر قابل تفکیک سارتخ-2و عضو و منفعت  صدمه به جان -1اند از:شوند عبارتمی

های قابل تفکیک از صدمات جسمانی؛که به شرح این سه، خسارت-3جسمانیاز صدمات 

 بصورت مختصر خواهیم پرداخت.

 1صدمه به جان و عضو و منفعتصدمه به جان و عضو و منفعت. . 22-22-11

ای هکنشدر میان  خسارتهای قابل جبران، خسارتهای جسمی یا بدنی بخاطر وجود وا

تی که نایاجاز نتیجه شرعی قصاص یا دیه واجد شرایط خاصی بوده؛ این خسارتها عبارتند 

.، مورد بحث در قالب قتل، ضرب و جرح، قطع یا نقص  عضو، زوال بینایی یا شنوایی و ..

 گیرند.قرار می

جبران و  مابه ازای نفس، عضو یا منفعت از دست  ،دیه به عنوان یکی از نهادهای شرعی

فتن نفس یا نقص یا ( اگر جنایتی واقع شود و صرفاً ازبین ر 64: 1388رفته است )ره پیک، 

در شود؛ تلف عضو یا منفعتی باشد، دیه، مکانیسم شرعی مقدر جبران خسارت محسوب می

)شیخ انصاری، « ان الدیه عوض شرعی عن مافات بالجنایه»تأیید مابه ازاء بودن دیه آمده: 

 ( قانون مجازات اسالمی چنین17گذار ما نیز بر همین مبنا در ماده )(و قانون141: 1419

                                 
عضو و منفعت، بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای  جنایتبرنفس، -(1392)ق.م.ا مصوب  289ماده مطابق  .1

 محض است.
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  :دیه اعم از مقدر و غیره مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد »مقرر داشته

جنایت غیره عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی 

 «شود.موجب قانون مقرر میقصاص ندارد به

ت جنای است وشود که دیه در برابر جنایت بنا به گفته های فوق چنین برداشت می

نایت نی جعنوانی است برای تلف نفس و یا صدماتی که بر اعضا و جوارح وارده شده یع

ه بر نقدر شده شده و دیه در برابر این نتیجه منتیجه فعل مرتکب است که بر مجنی علیه واقع

 وع باشدمشر فعل مرتکب، زیرا فعل مرتکب قبل از نتیجه است و ممکن است این فعل گاهاً

باشد و اف میاطر بل مجازات نباشد؛ و دیه ما به ازای این نتیجه یعنی صدمه به نفس یاو قا

چه یجه اگرق نتدر برابر فعل مرتکب که قبل از نتیجه است و اقدامات و اعمال بعد از تحق

 باشد.مرتبط با صدمات باشد نمی

ضو است ع( یا 416: 1،ج1408بنابراین دیه مال است اما در برابر نفس )الطریحی، 

  نقص ای طعق جرح، و ربض قتل،( با این وصف ضررهایی مانند: 112:  1306)جرجانی، 

وسیله قصاص یا دیه حسب مورد ها، از جنایات،  بهمانند آن و شنوایی ای بینایی زوال عضو،

گذار در برابر صدمات به شوند زیرا قصاص یا دیه واکنش مقدر شرع و قانونجبران می

 ماند.ت و با جبران آن وجهی جهت جبران مجدد باقی نمینفس و جسم اس

 های غیر قابل تفکیک از صدمات جسمانی:های غیر قابل تفکیک از صدمات جسمانی:خسارتخسارت  ..22-22-22

ای هستند که امکان تفکیک آنها از صدمه جسمی وجود ندارد و گونهها بهاین خسارت

ن یالواقع این زیانها اثر بدیهی اشوند و فیباوجود صدمه جسمی این ضررها نیز ایجاد می

ها نیز مستند به مرتکب صدمات شوند و این خسارتصدمات است و جزء نتیجه قلمداد می

ی ناپذیری آن از صدمات جسمی مجموعًا یک نتیجه براجسمی بوده و به لحاظ جدایی

 وطع زبان قشده، مانند جنایت بر زبان که باعث جنایت تلقی شده که دیه در برابر آن جعل

هده عبر  یعنی اگر کسی زبان دیگری را قطع کند جز یک دیه منفعت چشایی و نطق شود؛

ر و اگزیناو نخواهد بود و به سبب زوال منفعت آن )حس چشایی یا نطق( که از تبعات 

 : 1404توان دوباره وی را ضامن شناخت )موسوی خمینی، بدیهی قطع زبان است نمی

592. ) 
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ت جسمی، جنایت بر چشم و از نمونه ای دیگر از خسارات غیر قابل تفکیک از صدما

( قانون مجازات اسالمی آورده: از بین 692گذار در ماده )؛ که قانون1بین رفتن بینایی است 

بردن یا بیرون آوردن چشم از حدقه، فقط یک دیه دارد و از بین رفتن بینایی دیه دیگری 

برود یا نقصان یابد،  ندارد لکن اگر در اثر صدمه دیگری مانند شکستن سر، بینایی نیز از بین

زیرا بینایی منفعتی است که وابسته به وجود « هرکدام حسب مورد دیه یا ارش جداگانه دارد

چشم است و در صورت جنایت بر چشم قابل تفکیک از صدمه جسمی نیست تا دیه 

جداگانه ای بر آن جعل شود و شارع با لحاظ آنها یک دیه  را جعل کرده و در چنین 

حاظ حاکم بودن ادله دیه بر قانون مسئولیت مدنی باید قائل به تخصیص مواردی به ل

توان به عمومات مربوط به جبران خسارت و یا قانون مقررات مسئولیت مدنی باشیم و نمی

مسئولیت مدنی تمسک جوییم یعنی تلف شدن چشم جنایتی است که اثر نوعی آن از بین 

د، بلکه شارع با لحاظ این موضوع که ضایع شورفتن بینایی است و دو جنایت محسوب نمی

شدن چشم اثر بدیهی آن از بین رفتن بینایی فرد است بر آن دیه مقدر کرده و با دیه، 

 باشد.خسارت جنایت جبران شده می

 های قابل تفکیک از صدمات جسمانی:های قابل تفکیک از صدمات جسمانی:خسارتخسارت  ..22-22-33

اثر آن حاصل ها جزء الینفک نتیجه نیستند اگرچه به دنبال جنایت و در این خسارت

ترمیم عضو های درمانی و افزایش مخارج زندگی و یا هزینهآیند، مانند هزینهمی

ها چیزی جدای از دیه دیده. روشن است که مسئولیت بزهکار در قبال این خسارتصدمه

ها به نحو مباشرت یا باشد البته با این شرط که دخالت جانی در وقوع این خسارتمی

جنایت تنها شرط برای ایجاد خساراتی دیگر باشد به علت عدم استناد تسبیب باشد و اگر 

مثال زیانهایی که بزه  عنوانخسارت به جانی، وی مسئولیتی در جبران نخواهد داشت به

های بارز زیانهایی است که به دنبال شود از مصداقدیده در مقام درمان خود متحمل می

و شرط اساسی عالوه بر دیه قابل جبران گردند و در صورت وجود دجنایت حادث می

: 1395: احراز تعدد موضوع ضمان )صادقی، 2های درمان به جانی : اسناد هزینه1باشند می

                                 
  301، ص 42ق، ج 1404نجفی،  محمدحسین، جواهر الکالم،  ک به:-مطالعه بیشتر ربرای . 1
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 27شده دانست اگر های انجام( یعنی باید بتوان جانی را مباشر یا سبب در ایجاد هزینه

ها را باید منتفی زینهدخالت جانی فقط به نحو شرط باشد تصور ضمان جانی نسبت به این ه

های درمانی ضرر مستقلی بوده که با پرداخت دیه دانست و همچنین باید محرز شود هزینه

 ها تعدد ضمان را ایجاب نماید.یا اجرای قصاص جبران نشده و تعدد ضرر و زیان

 ای صدمهیانهز بنابراین در این قسمت میتوان گفت اگر در اثر وقوع جنایات، عالوه بر 

اس بر اس  آید ان، عضو، و منافع، خساراتی راجع به اموال، اشیاء یا عدم النفع پیشبه ج

 ند.ن دارلیت مدنی قابلیت جبرامسؤوقواعد اتالف و تسبیب و قاعده ال ضرر و قانون 

بعد از ذکر تقسیم فوق، در شرح موضوع پذیرش یا عدم پذیرش خسارات عالوه بر 

از فقهای معاصر همچون محمد تقی بهجت و علی  دیه،  الزم است اشاره کنیم که برخی

حسینی سیستانی برعدم جواز مطالبه خسارت عالوه بر دیه ازجمله هزینه های درمان  نظر 

( ادعای  443: 1976(. برخی از فقها )موسوی خویی، 69: 1381داشته اند) نقل از بابایی، 

فقهای اند و دیگر از اجماع بر ضامن نبودن جانی نسبت به هزینه های درمان داشته

(  معتقد است که در کتاب و سنت در برابر 143و  135-136: 1492معاصر)مکارم شیرازی، 

اند و آن را تمام جنایات به قصاص یا دیه اکتفا شده است و بر سقف بودن دیه نظر داده

بیان اند که مجنی علیه به سبب جنایت استحقاق دارد. زیرا  فقهاءاز در مقام چیزی دانسته

های ناشی از جنایت و عدم تصریح به بودن شارع در هنگام بیان صور خاص جبران زیان

اند که این عدم تصریح شارع های مادی یا معنوی دیگر چنین نتیجه گرفتهجبران خسارت

خود به معنای عدم ضمان مرتکب عالوه بر قصاص و یا دیه است. در مقابل عده ای از 

عن ابی مریم عن ابی "( با ذکر روایت 170:  1365( )طوسی،365: 1367فقهاء )کلینی، 

جعفرعلیه السالم قال قضی امیر المومنین علیه السالم انه ال یحمل علی العاقلة اال الموضحة 

و تصریح به اجرت طبیب، مازاد بر "فصاعدا و قال ما دون السمحاق اجر الطبیب سوی الدیه

ازاد بر دیه رفته اند. همچنین دسته ای از دیه در این روایت؛ در پی توجیه ضمان م

را  "الضرر"فقهاء)شیخ فاضل تونی، مال احمد نراقی، میر عبد الفتاح مراغه ای(، حدیث 

اینچنین تفسیر نموده که یعنی نهی اضرار به غیر و یا نفی ضرر غیر متدارک در اسالم و 

ی است که در ادبیات عرب جمله نکره ی منفیه ا "ال ضرر و ال ضرار"اشاره داشته اند که 
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شود)بهرامی احمدی، کند، فلذا این حدیث شامل تمام اقسام ضرر و زیان میافاده عموم می

( و ضمن پذیرش عرفی بودن مفهوم ضرر قایل به لزوم جبران کلیه خسارات 239:  1377

ش . با توجه به اینکه هدف این پژوهش بحث تفصیلی راجع به پذیرش یا عدم پذیر1شده اند

خسارت عالوه بر دیه نیست و هدف اصلی تطبیق وضع موجود مقررات داخلی با حقوق 

بین المللی کیفری است وموضوع خسارات عالوه بر دیه به عنوان پیش نیاز رسیدن به هدف 

اصلی تحقیق است، لذا از تفصیل بحث و نقد نظر موافقین و مخالفین خودداری میشود. 

کانیسم جبران ضرر در جنایات را همان قصاص یا دیه دانسته لکن در موقعیت فعلی،  فقها م

گذار و ضمانی اضافه بر آنها برای جانی قائل نبوده و بر همین مبنا در مواردی، توجه قانون

مانع تصویب این فقهابه جبران خسارات عالوه بر قصاص یا دیه با مخالفت مواجه شده و 

و همچنین تبصره  1380قانون مجازات اسالمی،( الیحه 456اند. مانند ماده )مقررات شده

 ( الیحه آیین دادرسی کیفری که با مخالفت شورای نگهبان تصویب نشد.14)2( ماده 2)

با عقاید متفاوتی که  -حقوقدانان نیز در پذیرش یا عدم پذیرش خسارات عالوه بر دیه

 1382)باریکلو،  (169:  1388اختالف دارند؛ برخی )قاسم زاده،  -در ماهیت دیات دارند

( معتقدند اگر دیه را دارای ماهیت مدنی و جبران خسارت بدانیم؛ با این استدالل که  13:

شارع در مقام بیان جبران خسارت به همه زیانها توجه داشته و از پیش بینی جبران بخشی از 

رودی، برخی)جعفری لنگ 3آن غفلت نکرده ، جبران زیانهای عالوه بر دیه را نپذیرفته اند.

( نیز در تعریف دیه ماهیت کیفری بودن آنرا ذکر 94: 1371( .)صانعی، پرویز،  322: 1380

                                 
مدحسین نجفی، شهید ثانی، شیخ مرتضی انصاری، مرحوم نایینی و الزم به ذکر است فقهای زیادی ازجمله مح. 1

 1433ک به: )خوانساری، -احمد خوانساری، با این تفسیر از قاعده الضرر مخالفت کرده اند. برای مطالعه بیشتر ر
فی ، الروضة البهیة  1425( )شهید ثانی،  40، ص37، جواهر الکالم، ج 1374( )نجفی،  420، ص3،منیة الطالب، ج

 ( 161،ص 3شرح اللمعة الدمشقیه، ج
های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد هزینه»الیحه آئین دادرسی کیفری آمده بود:  14ماده  2درتبصره . 2

 « مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله قابل مطالبه است
دیه تنها چهره مدنی داشته باشدباتوجه به عمومات لزوم در مخالفت با این نظر برخی نویسندگان بیان کرده اند: اگر . 3

ک به -جبران خسارت، باید تقاضای جبران خسارت عالوه بر دیه توسط دادگاه استماع گردد.برای مطالعه بیشتر ر
 . 1370، 1حقوقی دادگستری، شماره-مرعشی، محمد حسین، دیه و ضرر وزیان ناشی از جرم، مجله قضایی
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  نموده واشاره کرده اندکه با این باور جبران زیانهای عالوه بر دیه به لحاظ تبعیت از قواعد

 لیت مدنی بدیهی است.مسؤو

و گانه، برای دیه  از ( با اعتقاد به ماهیت د65-66: 1،ج  1378عده ای دیگر)کاتوزیان،

دانند یماب جنایت آنرا واجد جنبه کیفری دانسته و موجب تنبه و بازداشتن از ارتکسو یک

ر وارده ب وسیله آن خسارتو از طرف دیگر آنرا برخوردار از وجهه مدنی دانسته، زیرا به

یه دوه بر الشود و این گروه مقدر بودن دیه را مانع جبران زیانهای عمجنی علیه جبران می

فی انی و تشعنوان مجازات جندانسته و معتقدند دیه حداقل ضرر ناشی از جنایت بوده که به

در ضی با مقهای مازاد را فاقد هرگونه تعارخاطر بزه دیده لحاظ شده و جبران سایر خسارت

 اند.بودن دیه دانسته

ش م پذیرتوان گفت وابسته کردن پاسخ به پذیرش یا عددرنقد این نظریات می

ه بید زیرا آمیخسارات عالوه بر دیه به ماهیت کیفری یا مدنی دیه چندان منطقی به نظر ن

فرض پذیرش ماهیت کیفری دیات، بحث شرعی بودن آن و خاص بودن قواعد دیات 

 ساراتلیتمدنی مطرح است و مانع اظهار نظر صریح در پذیرش خمسؤونسبت به قواعد 

 ا عدمیفرض پذیرش ماهیت مدنی ضمن اختالف در پذیرش عالوه بر دیه می باشد و در 

ص بودن و شرعی بودن قواعد همان بحث خا -فتهگبه شرح پیش  -پذیرش خسارات مازاد

ده این کر شدیات مطرح است و در فرض پذیرش ماهیت دوگانه دیات نیز عالوه بر ایراد ذ

ه د از دیازاات باشد و منقد وارد است که قول به اینکه دیه فرض قانونی بر حداقل خسار

این  هبعالوه اینک کرد، توان مبنایی بر آن پیدانیاز به اثبات داشته باشد فاقد دلیل است و نمی

 1376ال دیوانعالی کشور است که در س 619قول بر خالف مفاد رأی وحدت رویه شماره 

 زیانهای عالوه بر دیه را نپذیرفته است.جبران صادر شده و 

ص پذیرش یا عدم پذیرش خسارات عالوه بر دیه، وابسته به تشخیص بنابراین تشخی

ای با هم ندارند. برای تشخیص مواردی که ماهیت حقوقی دیه نبوده و اصوالً این دو مالزمه

جبران خسارت عالوه بردیه امکانپذیر است ضمن توجه به تقسیم انجام شده در این 

ان می باشند. خسارتهای ناشی از جنایت پژوهش؛ خسارتهای مالی همراه جنایت، قابل جبر

که قابل تفکیک از صدمات بر جسم اند و به عبارتی مستقل از آنها هستند و جانی سبب 
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براساس  -ایجاد آن است نیز قابل جبران هستند.سایر خسارتهای عالوه بر دیه، اگرچه 

د ولی وجود بسیاری از حقوقدانان عقیده به پذیرش جبران آنها دارن -موارد پیش گفته

اختالفات میان فقها و حقوقدانان و شرعی بودن قصاص و دیه ومقررات فعلی ما، این باور 

نماید که در وضعیت کنونی این خسارتها قابلیت جبران ندارند.ضمناً توجه به را ایجاد می

، مهر تأییدیست بر این عقیده، زیرا در معدود مواردی که 1رویه قضایی پیرامون این موضوع

های عالی به لحاظ اند دادگاهادگاههای بدوی حکم به جبران خسارات عالوه بر دیه دادهد

شرعی بودن قصاص یا دیه،ضمن اشاره به عدم پذیرش جبران این خسارات حکم را نقض 

 نموده اند.

اگرچه در قانون دیات راجع بهجبران خسارات عالوه بر دیه، حکمی وجود ندارد اما 

با مقررات بین المللی کیفری هستیم باید دانست که در نظام حقوقی ما  چون به دنبال تطبیق

( قانون بیمه اجباری خسارات 1ماده )  "الف"قانونی در این موضوع داریم وآن،  بند  فعالً

 »وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بوده که مقرر داشته:

ی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی ، نقص و هر نوع دیه یا ارش ناش:خسارت بدنی

موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت  ،ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی

( آمده 35ودر ماده )  «این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون(  35 )ماده

و راننده مسبب حادثه در صورتی که های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده هزینه » است: 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2(30ده )مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ما

                                 
 14/9/68-104شعبه اول دادگاه حقوقی ساری که به موجب رأی شماره  29/11/66ی مورخ نگاه شود به رأ. 1

ک به ایت اله سید حسن مرعشی)دیه -دیوانعالی کشور هیأت عمومی)شعب حقوقی( نقض شد. برای مطالعه بیشتر ر
ماهیت و قلمرو .و ناصر کاتوزیان )1370و ضرر و زیان ناشی از جرم( مجله حقوقی قضایی دادگستری شماره اول 

 .1372-1371، 156-159دیه و زیان ناشی از جرم( مجله کانون وکال،شماره:
درمان و آموزش پزشکی موظف است وزارت بهداشت،  : قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتـ30ماده. 2

احدهای بهداشتی اقدامات الزم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه و
و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل 
آورد. برای تأمین بخشی از منابع الزم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل 

طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب به ( از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد10%درصد)ده
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 اگرچه فقط –که این قوانین را «. دولتحسب مورد برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق است

همراه ثر در جهت مؤباید گامی  -1راجع به حوادث رانندگی است و مبنای قراردادی دارد

 شدن بر ضرورت جبران خسارات عالوه بر دیه در خسارتهای بدنی دانست.

 بررسی مبانی قانونی در جبران خسارات ناشی از جنایتبررسی مبانی قانونی در جبران خسارات ناشی از جنایت. . 22-33

 امیتورود ضرر و زیان به تمامیت جسمانی اشخاص، در اثر ارتکاب جرم علیه تم

ر ود به آثاشود چنین زیانهای محدجسمانی اشخاص )قتل، ضرب، جرح و ...( محقق می

فع از منا فعتیمشهود ضرب، جرح یا قتل نبوده بلکه شامل ایجاد بیماری در بدن و زوال من

گردد. ضمانت اجرای ارتکاب جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص حسب شخص نیز می

یا  این دیه گردد که هدف ازمورد عالوه بر کیفر مقرر در قانون، شامل دیه یا ارش نیز می

ه جبران کباشد برای بررسی مقررات قانونی ضرر و زیان وارده بر بزه دیده میارش جبران 

ی نون اساستوان مستند به آنها درخواست کرد الزم است ابتدا از قاضرر در جنایات را می

ب ترین سند قانونی و میثاق ملی، شروع کنیم و چون بنا بر اختصار در مطالعنوان مهمبه

کنیم که بر اساس اصل چهلم ( این قانون اشاره می171و )( 40است فقط به دو اصل )

به یک مورد  (171سوءاستفاده از حق و ایراد خسارت مادی یا معنوی منع شده و در اصل )

 خصوصیت لغاءخاص از خسارت مادی یا معنوی ناشی از تصمیم دادگاه اشاره داشته که با ا

 سارت یاخران ز مصادیق قاعده کلی جباز آن و توجه به این نکته که مفاد این اصل یکی ا

توان چنین گفت که ازنظر قانون اساسی جمهوری اسالمی هر نوع باشد میالضرر می

 (77: 1396خسارت مادی یا معنوی باید به نحو مناسب جبران شود.)درویشی، 

لیت مسؤوترین اسناد قانونی در جبران خسارات؛ قانون پس از قانون اساسی یکی از مهم

( این قانون چنانچه صدمات جسمی یا لطمه 5است که بر اساس ماده ) 1339مدنی مصوب 

ل جبران همه مسؤوسالمتی شخص موجب نقص بدنی و مانند آن باشد زیانکار به

                                                                          
کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت داری کلدرآمدهای اختصاصی نزد خزانه

 . شودبهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می
مبنای آن قرارداد میان در این قانون چون جبران خسارات عالوه بر دیه جزء مسوولیت راننده مسبب حادثه نبوده و . 1

 بیمه گر و بیمه گذار است با ایرادات شرعی مواجه نیست.
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صراحت جبران ( این قانون به 6( و)2( و) 1اد )ها تلقی گردیده است. همچنین موخسارت

زیانهای مادی و معنوی ناشی از جرائم را بیان کرده که بر اساس این قانون باوجود شرایط 

 گانه جبران ضرر؛ تمام زیانهای مادی و معنوی باید جبران شوند.سه

کی ( آن مقررشده: شا14نیز مطابق ماده ) 1392در آیین دادرسی کیفری مصوب 

 ز جرم رااتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی معنوی و منافع ممکن الحصولی ناشی می

کن الحصول (  این ماده پرداخت خسارت معنوی و منافع مم2مطالبه کند و در تبصره  ی)

سارت مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و پرداخت خ»محدودشده و مقرر داشته 

 «.شودرات منصوص شرعی و دیه نمیمعنوی شامل جرائم موجب تعزی

یون به تصویب کمیس 1388( الیحه قانون مجازات اسالمی که در سال 457ماده )

اد قضایی حقوقی رسید و سپس موردایراد شورای نگهبان واقع شد نیز یکی از مو

 های متعارف معالجه مجنیبررسی است. در این الیحه قانون آمده بود: هرگاه هزینهقابل

خذ نظر اضرر با ه الیش از دیه باشد، عالوه بر دیه خسارت مازاد نیز باید از باب قاعدعلیه ب

وسط تیه، کارشناس و با حکم دادگاه تعیین و بدون رعایت مواعد مقرر برای پرداخت د

و  مرتکب پرداخت گردد. در این مورد تفاوتی میان جنایت خطای محض، شبه عمدی

ه ر دیبان تصریح نموده که پرداخت خسارت مازاد عمدی موجب دیه نیست. شورای نگهب

سی کیفری ( الیحه آئین دادر14( ماده )2خالف موازین شرع است. همچنین در تبصره ی)

ا بر ارشناس یهای متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد مطابق نظر کهزینه»آمده بود: 

ر دمصوبه  ه اینارنظر خود راجع بشورای نگهبان در اظه« اساس سایر ادله قابل مطالبه است

های مازاد بر دیه را خالف شرع اعالم طورکلی پرداخت خسارتبه 23/12/1390تاریخ 

 کرد.

رسیم که حقوقدانان در تالش برای وضع بامالحظه مقررات قانونی به این نتیجه می

ف مقرراتی جهت جبران خسارات عالوه بر دیه بوده لکن شورای نگهبان به لحاظ خال

ند بعالوه فعاًل مقررات جاری در اشرع بودن این موضوع مانع قانونی شدن این موضوع شده

لیت مدنی و آئین دادرسی کیفری و مجازات اسالمی برای صدور حکم به مسؤوقانون 

توانند مورد استناد باشند و زمینه الزم را برای جبران خسارات عالوه بر قصاص و دیات می
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 کنند. لکن آنچه روشن است این است که رویه قضایی، نتوانسته به این این جبران فراهم می

های ما اقدام به صدور حکم سمت حرکت کند زیرا در موارد معدودی نیز که دادگاه

اند دیوان عالی کشور با رد این آراء مانع اجرای هرگونه حکم به خسارت مازاد بر نموده

 های مقررشده است.واکنش

 1زه دیدگان غیر مستقیم در جنایاتزه دیدگان غیر مستقیم در جنایاتحمایت از بحمایت از ب. . 22-44

یا  وواسطه از رفتار مجرمانه آسیب بدنی، روحی بزه دیده مستقیم کسی است که بی

زه تواند معادل همان ببیند اصطالح مجنی علیه که در فقه کیفری ما رایج است میمادی می

ستقیم یا صورت مبینند ممکن است بهدیده مستقیم باشد، کسانی که از جنایت آسیب می

 غیر مستقیم مورد صدمه و خسارات مادی و معنوی واقع شوند.

 وقها فدر خصوص بزه دیدگان مستقیم )مجنی علیه( و جبران ضررهای ناشی از جرم 

در  اند اما راجع به بزه دیدگان غیره مستقیمفرسایی داشتهحقوقدانان بحث و تحلیل و قلم

جنی مزدیکان نن و ین سؤال که آیا خانواده، بستگاجنایات بحثی به میان نیامده و پاسخ به ا

صورت قاطع عنوان بزه دیدگان غیرمستقیم حق جبران خسارت دارند یا خیر؟ هنوز بهعلیه به

 ارائه نشده.

های حمایتی خوبی از بزه دیدگان قانونگذار ایران مخصوصاً در مقوله جنایات،گام

بر اساس  1392ن دادرسی کیفری مصوب غیرمستقیم برداشته است بطوریکه در قانون آیی

بزه دیده  بطور مطلق تعریف شده است. مطابق این ماده بزه دیده شخصی  2(10ماده ی)

است که از وقوع جرم متضرر شده یعنی اموال، حقوق مالی و یا تمامیت جسمانی،معنوی و 

ید بپذیریم،بزه تعادل روحی او به نوعی آسیب دیده است با اطالق بکار رفته در این ماده با

دیده مورد نظر قانونگذار اعم از بزه دیده مستقیم و بزه دیده غیرمستقیم است. اگر بزه 

دیدگان مستقیم را کسانی بدانیم که مستقیمًا جرم را تجربه کرده و بدون واسطه از جرم 

                                 
1. Indirect secondary victim 

گردد و چنانچه تعقیب زهدیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میبقانون آ.د.ک: 10ماده . 2
نامیده « مدعی خصوصی»ه را مطالبه کند، و هرگاه جبران ضرر و زیان وارد« شاکی»مرتکب را درخواست کند، 

 .شودمی
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بینند،  بزه دیدگان غیرمستقیم یا دومین کسانی هستند که هر چند جرم را بطور صدمه می

مستقیم تجربه نکرده اند ولی به واسطه وقوع آن جرم رنج و آسیب های غیر مستقیمی بر 

آنها وارد شده مانند خانواده درجه یک و دیگر بستگان بزه دیده مستقیم )رایجیان اصلی 

198:1384 ) 

نیز تحت تأثیر بزه دیده شناسی حمایتی به ویژه  1392اسالمی مصوب  مجازاتدر قانون 

های قانونگذار نسبت به بزه دیدگان غیر مستقیم ذکر ایات، مواردی از حمایتدر قسمت جن

شده است که با عناوینی مانند اولیاء دم یا ورثه از آنها نام برده است. بعنوان مثال قانونگذار 

( ق.م.ا به نقش خانواده مجنی علیه، تحت عنوان ولی دم اشاره کرده تا در 381در ماده )

رت تقاضا، با وجود شرایط قانونی،قصاص و در صورت عدم حصول حمایت آنها،در صو

شرایط، با اخذ دیه از مرتکب، جبران خسارت بزه دیدگان غیرمستقیم را مد نظرداشته 

 1باشد.

( ق.م.ا. اشاره داشته: ولی دم همان ورثه مقتول 351ولی دم در ماده ) تبیینمقنن جهت 

رد. در بررسی این ماده دو نکته حائز است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندا

های ولی دم یا ورثه مترادف بوده و همان بزه دیده غیرمستقیم اهمیت بوده، اول اینکه واژه

بدیهی است که مقتول )بزه دیده  2( ق.م.ا.381است زیرا ضمن توجه به ماده ی)

بوده و آنچه مستقیم(بعلت خاتمه حیات، حمایت از او و یا جبران خسارت برای او منتفی 

شود همان خانواده و بستگاه مقتول تحت عنوان اولیاء دم یا ورثه در این قانون حمایت می

                                 
الزم به ذکر است علم بزه دیده شناسی از علوم نوپدید بوده ودر قانون ما بزه دیده مستقیم بیشتر تحت عناوینی از . 1

 585ق.م.ا.(، شخص توقیف شده )م  551-549ق.م.ا(.مقتول)م: 665-621-614-517-190قبیل: مجنی علیه )م:
ق.م.ا( وبه جای  بزه دیده غیرمستقیم  260ق .م.ا( مقذوف )م: 714ق.م.ا() 587شده، مخفی شده )م  ق.م.ا(محبوس

واژه های اولیاء دم و ورثه استعمال شده است.البته برخی این دو را تحت عنوان بزه دیدگان جانشین ذکر کرده اند 
زه دیده غیرمستقیم جای میگیرند.برای مطالعه ولی باید دانست که بزه دیده ثاتوی،تبعی و جانشین، همه تحت عنوان ب

ک به حاجی ده آبادی، احمد، جبران خسارات بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی، تهران، سازمان -بیشتر ر
 . 109ص  1387پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

و وجود سایر شرایط مقرر در قانون،  مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دمق.م.ا. مقرر داشته:  381ماده . 2
 .قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد
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  می باشند،که این افراد بصورت غیرمستقیم از وقوع قتل مورد آسیب،صدمه و ضرر قرار

گرفته اند. دوم اینکه راجع به زوج و زوجه فقط حق قصاص و به تبع آن عفو و یا اجرای 

و یا مصالحه   -به هر علت -آنها سلب شده، لکن در صورت تبدیل قصاص به دیهآن، از 

باشند و بدین لحاظ حق تعقیب و آن به دیه، زن و شوهر جزء وراث بوده و در آن سهیم می

محق نبودن آنها در قصاص، به معنای محق  "شکایت در قصاص از زوجین سلب نشده و

ذینفع بودن آنها مجوزی است برای آنها تا بعنوان  . بعبارتی1"نبودنشان در حق شکات نیست

 بزه دیده غیرمستقیم، تعقیب و جبران ضرر را دنبال کنند.

وت یا بیل فقدر موردیکه جنایت قتل عمد واقع شده وبه دالیلی از  قانونگذارهمچنین 

موال اریق فرار امکان دسترسی به مرتکب نباشد و شرایط جبران خسارت اولیاء دم از ط

رد م را مویاء دالمال به پرداخت دیه، اولتکب یا عاقله او فراهم نباشد با تکلیف بیتمر

ر غیرمستقیم د ق .م.ا ( و مشابه این حمایت از بزه دیده 435حمایت قرار داده است)ماده 

 مالی از بزه ( ق.م.ا. حتی در فرض عدم شناسایی قاتل، حمایت487، 484، 474، 470مواد )

 یم را از طریق بیت المال در نظر داشته است.دیدگان غیر مستق

 رایجیانده )در موضوع قسامه، دامنه بزه دیدگان غیرمستقیم را گسترده کر قانونگذار

ه در اثبات قتل ( ق. م.ا مقرر داشته: نصاب قسام336( به نحویکه در ماده )18:1384اصلی، 

ری و یعنی حق پیگیعمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است؛ 

ته از این دس ووده دخالت در اثبات قتل را به تعداد پنجاه نفر از بستگان مرد مدعی اعطا نم

ه ی است کحال خویشاوندان را جزء بزه دیدگان غیرمستقیم تلقی نموده است. البته این در

ات ای اثبربلیل دحضور و اقامه قسامه از جانب این تعداد بنا به تقاضای ولی دم و بعنوان 

وده و بدم  بوده و از طرفی قصاص یا دیه ای که در اثر قسامه ثابت می شود حق اولیاء

ه نیز بز سامهارتباطی به سایر سوگند خورندگان در قسامه ندارد لذا باید گفت در بحث ق

 دیدگان غیر مستقیم همان اولیاء دم یا ورثه می باشند.

                                 
 اداره حقوقی قوه قضائیه 24/5/1367مورخ  4156/7نظریه مشورتی شماره . 1
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م را پوشش صراحتًا بزه دیدگان غیرمستقی( ق.م.ا. نیز 360( و )428ی)مادهمقنن در 

ضایت مرتکب (ر1370حمایتی داده؛ به نحویکه با ایجاد یک نوآوری نسبت به قانون سابق)

 مایت ازحاحت قتل عمد را در پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول زن الزم ندانسته و به صر

 زه دیدهز باحمایت  بازماندگان مطرح شده است. زیرا همانطوریکه قبالً نیز بیان کردیم

ت و با اصالح این ماده در غیر ممکن اس -خارجی ندارد که دیگر وجود-واقعی )مستقیم(

 ه بستگانکحرکتی بزه دیده محور در مسیر حمایت از بزه دیده غیرمستقیم  1392قانون 

مکن مالی تق.م.ا(با عدم  428مجنی علیه می باشد، صورت گرفته است. در بررسی ماده )

 ائیهو مصلحت در اجرای قصاص با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه قض خواهان

گرش فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص از بیت المال پرداخت می شود که ن

 قانونگذار به حمایت از بزه دیدگان غیرمستقیم بوده است.

ان راین موضوع که آیا قانون مجازات اسالمی در بحث جنایات، در جب خصوصدر 

ر دید گفت ؟ باخسارتهای معنوی نیز بزه دیده غیرمستقیم را مورد حمایت قرارداده یا خیر

ران ع جبقوانین مربوط به قصاص و دیات در این خصوص موردی یافت نشد؛ بعالوه موضو

گیز حث برانبون، خسارت عالوه بر دیه راجع به بزه دیده مستقیم همچنان به لحاظ ابهام قان

 خواهدشرایطی توسعه بحث راجع به بزهدیده غیرمستقیم فایده ای ناست و در چنین 

ا مقرر .( ق.م 260داشت؛ با این وجود، در جنایت علیه شخصیت معنوی افراد ماده ی)

به  حد قذف اگراجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه"داشته: 

ه طالبمب و اجرای آن را غیرهمسر منتقل می گردد و هریک از ورثه می توانند تعقی

می ر مستقین غی.بدیهی است رویکرد قانونگذار در این ماده نیز حمایت از بزه دیدگا"کنند

 .است که در اثر قذف مورث آنها، لطمه روحی و معنوی به آنها وارد شده است

رسد قانون جدید آیین دادرسی کیفری و مجازات اسالمی با پذیرش حمایت  میبه نظر 

های نوینی آغاز نوی از بزه دیده غیرمستقیم در جنایات علیه اشخاص حرکتمادی و مع

کرده ودر زمینه توجه به بزه دیدگان غیرمستقیم از قانون قبلی مترقی تر بوده هرچند 
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  وضعیت فعلی حمایت از بزه دیده غیرمستقیم در قانون مجازات اسالمی اختصاص به

نایت ویا به علت دیگری در جهان هستی وجود مواردی دارد که بزه دیده مستقیم در اثر ج

ندارد و موردی که با وجود بزه دیده مستقیم حمایت از بزه دیده غیرمستقیم و جبران 

خسارات او را ذکر نموده باشد یافت نشده است؛ در حالیکه ضرورت جبران ضررهای 

ایرموارد از  ناشی از جرم در جامعه  اقتضا می کند تا مقنن سوای موارد ذکر شده، در س

ها نیز حمایت از بزه دیده غیر مستقیم را تثبیت کرده و قواعدی برای نظم بخشی بر جنایت

آنها وضع کند تا محدوده و قلمروی بر تعیین بزه دیده غیرمستقیم تعیین و در آن محدوده 

 بزه دیده را مورد حمایت در جبران خسارت قرار دهیم.

 

 الملل کیفریالملل کیفریدر حقوق بیندر حقوق بینجبران خسارت ناشی از جنایات جبران خسارت ناشی از جنایات . . 33

های اختصاصی توجه چندانی به مسأله ی حمایت از قربانیان از منظر تاریخی دادگاه

شدند و این حداکثر حمایتی بود جنایات بین المللی نداشتند. قربانیان به مثابه شاهد تلقی می

کردند به هیچ یآمد. مساعدتی که قربانیان به عنوان شاهد دریافت مکه از قربانیان بعمل می

های زیادی وجه مستقیماً با صدمه وارده مرتبط نبود. عدالت کیفری بین المللی تا مدت

های بین المللی اساساً متهم محور تلقی می شد. بر اساس این رویکرد، رسالت دادگاه

در »کیفری صرفاً محاکمه و مجازات مجرمان بود. انتقادات وارده بر این شیوه سبب شد تا 

اه بین المللی کیفری برای یوگسالوی سابق)دادگاه یوگسالوی( و دادگاه بین المللی دادگ

 ,Witnesses)«. کیفری برای روآندا)دادگاه روآندا( واحدهای اختصاصی تأسیس گردد

های بین المللی اغراق نیست اگر گفته شود قربانیان ضلع فراموش شده رسیدگی (2009

 ن المللی کیفری بود.کیفری تا قبل از تشکیل دیوان بی

های بین المللی کیفری اختصاصی مورد الگوی بکار رفته در رویه دادگاه 90در دهه 

انتقاد قرار گرفت. حمایت از شهود قربانی صرفاً تا زمان مرحله ادای شهادت بود. بعد از 

نیان شد. بنابراین، اوالً دردها و ضررهای وارده بر قرباها قطع میادای شهادت این حمایت
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جبران نشده باقی می ماند و ثانیاً بعد از ادای شهادت این قربانیان به فراموشی سپرده می 

های قربانیان در یوگسالوی سابق و مشخصاً در روآندا، شدند. به طور کلی تر، انجمن

خواستار ادغام عنصر جبرانی در عدالت کیفری بین المللی بودند. تقریباً در همان زمان، این 

المللی با بحران مشروعیت مواجه شدند. در این بین، بحث تمرکز بر قربانیان های بینهدادگا

بیشتر مورد توجه قرار گرفت. دادگاه روآندا، از جمله تالش کرد تا با ارائه مساعدت 

 Peace Village )های غیردولتی قربانی محور به این سمت حرکت کند.محدود به سازمان

for Rwandan Genocide Survivors in Construction, 2000) با این حال، این تالش-

 ها به نتیجه نرسید.

 90مند بود در دهه های الگویی که تنها به قربانیان به دالیل ابزاری عالقهمحدودیت

پدیدار شد. شهود قربانی وقتی که مساعدت مالی یا روانی مورد نیازشان بعد از ادای 

های قربانیان در یوگسالوی ند. به طور کلی تر، انجمنشهادت قطع می شد، سردرگم بود

سابق و مشخصًا در روآندا، خواستار ادغام عنصر جبرانی در عدالت کیفری بین المللی 

المللی با بحران مشروعیت مواجه شدند. در های بینبودند. تقریباً در همان زمان، این دادگاه

توجه قرار گرفت. دادگاه روآندا، از جمله این بین، بحث تمرکز بر قربانیان بیشتر مورد 

تالش کرد تا با ارائه مساعدت محدود به سازمان های غیر دولتی قربانی محور به این سمت 

 ,Peace Village for Rwandan Genocide Survivors in Construction )حرکت کند.

 ها به نتیجه نرسید.با این حال، این تالش (2000

توان نقطه عطف تغییر چشمگیری در قبال حمایت از را می 1998 کنفرانس رم در سال

این تغییر را می توان در  (Fischer ,2003:195- 197)قربانیان جنایات بین المللی دانست. 

دو حوزه بررسی کرد: حوزه اول این که اساسنامه رم برای نخستین بار در تاریخ عدالت 

در جایی که زیانی علیه منافع شخصی قربانی »المللی اصل مشارکت قربانی را کیفری بین
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 ای که این منافع وجود داشته باشند، قربانیان میدر هر مرحله 1اعالم می کند.« وارد شده-

حوزه دوم این که برای نخستین بار در  2مداخله نمایند.« مشارکت کننده»توانند به عنوان 

مفهوم حق شخص بر  "دار شد. چارچوب اساسنامه رم رژیم پرداخت غرامت به قربانی پدی

وارد حقوق  1985دریافت غرامت با اعالمیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سال 

المللی الملل شد امروزه این مفهوم موردپذیرش قرارگرفته که قربانیان جنایات بینبین

 (. 74-75: 1388)سادات اسدی،"توانند مطالبه غرامت کنندمی

اساسنامه( کاماًل  75که در اساسنامه رم پیش بینی شده)ماده صندوق امانی قربانیان، 

های جدید و منحصر به فرد است به این معنا که تمام عناصر متفاوت موجود در طرح

پرداخت غرامت به قربانیان را با هم تلفیق نماید. اول این که، این رژیم یک عنصر جبرانی 

باشد. دیوان در صورتی حکم به جبران می قوی دارد که متأثر از ماهیت قضایی بنیادین آن

ها معموالً تا حد زیادی از جبران خسارت 3دهد که متهم مجرم شناخته شود.خسارت می

ها، ضبط اموال و صدور احکام جبران خسارت علیه محکوم علیه توسط دیوان طریق جریمه

-رون سپاری نمیهای داخلی بها به دادگاهدوم این که، جبران خسارت 4شوند.تأمین می

در خصوص ماهیت اساسی  5شوند بلکه تا حدود بسیار زیادی در اختیار خود دیوان است.

ها در دیوان تردید اندکی وجود دارد. حکم علیه متهم و به نفع قربانی با جبران خسارت

مقررات »توان گفت شود. میهدف جبران خسارت ناشی از صدمه وارده صادر می

های متفاوت ناشی از جرم و کوشش در جهت یای پذیرش آسیباساسنامه دیوان، گو

 (174: 1392لسانی و دیرباز، « ) ها به شیوه مناسب می باشد.ترمیم این آسیب

                                 
 .68ماده  3اساسنامه رم، بند . 1
 .68ماده  3و بند  65ماده  4، بند 53ماده  2، شق ج بند 53ماده  1بند ، شق ج 19ماده  3، بند 15ماده  3همان، بند  .2
 .99تا  94و آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری، مواد  75ماده  2همان، بند .  3
 .21مقررات صندوق امانی قربانیان، بند .  4
 .75اساسنامه رم، ماده . 5
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-مهم ترین نقش در حمایت از قربانیان و جبران خسارت وارده به قربانیان جنایات بین

به عنوان مجری احکام دیوان  المللی را صندوق امانی قربانیان بر عهده دارد. صندوق امانی

الزم است تا هنگام تعیین ماهیت و یا میزان جبران خسارت عوامل متعددی  1کند.عمل می

هیأت مدیره  2از قبیل ماهیت جرم و صدمات خاص وارده به قربانیان در نظر گرفته شود.

وان در عمل دی 3صندوق باید یک طرح اجرایی را تحت نظارت شعبه ذیربط طراحی نماید.

نمی تواند ناظر جزئیات هر حکم جبران خسارت باشد و صندوق عمدتاً برای احکام جمعی 

طراحی شده است. به این ترتیب، صندوق بیشتر بر مبنای منطق مضیق جبران خسارت تحت 

 کند.نظارت قضایی دقیق عمل می

ولی و الدهای بینها، سازمانای را از دولتهمچنین صندوق امانی وجوه داوطلبانه

از نظر شعبه مقدماتی دیوان وظیفه صندوق امانی ابتدائاً عبارت  4کند.غیردولتی دریافت می

است از تضمین وجود وجوه کافی برای اجرای دستور دیوان به جبران خسارت بر طبق ماده 

 ,Dannenbaum)اساسنامه این تصمیم که به درستی مورد بازبینی قرار گرفت، 75

تواند در و می5ی رسد با برداشت صندوق از نقش خود در تناقض باشدبه نظر م 2010:247(

 رویه بعدی مورد اعتراض قرار بگیرد.

توان برای بازتوانی فیزیکی یا روانی قربانیان و بنابر آیین دادرسی، منابع صندوق را می

 در حالی که نقش دیوان در رابطه با جبران خسارت کامالً  6هایشان بکار گرفت.خانواده

تر است. تردیدی نیست که دو مدلی که صندوق واضح است، نقش صندوق امانی پیچیده

تواند حمایت کند با هم در تناقص هستند؛ یک مدل مبتنی بر جبران خسارت است و می

                                 
 .98آیین دادرسی دیوان، ماده  .1

 .55امانی قربانیان، بند مقررات صندوق . 2
 .57همان، بند  .3

 .5همان، بند  .4
 .56مقررات صندوق امانی قربانیان، بند  .5
 .50شق الف بند  1مقررات صندوق امانی قربانیان، جزء  .6
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  دیگری مبتنی بر مساعدت؛ یکی نگاهش به گذشته است و مجرمیت محور است و دیگری

 نگاهش به جلو و نیاز محور است.

 قربانیان غیره مستقیمقربانیان غیره مستقیم. . 33-11

ل یز مشمونقیم جبران خسارت منحصر به بزه دیدگان مستقیم نبوده بلکه قربانیان غیرمست

انیان جرائم کنوانسیون اروپایی خسارت زدایی از قرب 2جبران خسارت هستند مطابق ماده 

دربند شود یآمیز جبران خسارت قربانیان این جرائم شامل قربانیان غیرمستقیم نیز مخشونت

 ( این ماده آمده:1)

ر دسترسی نباشد دولت باید دکه ترمیم کامل خسارت از طریق سایر منابع، قابلوقتی -1

 جبران خسارت نسبت به افراد ذیل مشارکت نماید:

راثر یک باند و یا سالمتی آنان، مستقیماً الف: کسانیکه متحمل صدمه بدنی شدید شده

 اشد.دیده ببار آسیبجرم عمدی خشونت

 شده باشند.ب: وابستگان )تحت نفقه( اشخاصی که درنتیجه چنین جرائمی فوت

ان ان و قربانیاعالمیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگ( »2همچنین بر اساس ماده ی)

اژه بزه ، و1985نوامبر  29مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در « سوءاستفاده از قدرت

ی که در یک و سایر بستگان بزه دیده مستقیم و اشخاصجهتناسب شامل خانواده دردیده به

یدگی، ددیده و یا در جریان کمک به پیشگیری از بزه جریان کمک به بزه دیدگان مصیبت

المللی ، ( اساسنامه دیوان کیفری بین75شود. بعالوه بر اساس ماده )اند نیز میدیدهآسیب

کرد.  ر خواهدا مقردر ارتباط با آنان اصولی ردیوان راجع به پرداخت غرامت به قربانیان یا 

د نفع در رأی خوتواند در شرایط خاصی رأساً و یا به درخواست ذیبر این مبنا دیوان می

ا معین رنان آحدود و میزان آسیب، نقص یا صدمه وارده به قربانیان یا اشخاص مرتبط با 

عاده اریق بران خسارت از طنماید و پاراگراف دوم به صدور قراری برای تعیین نحوۀ ج

ه نان اشارکندکه به قربانیان یا در ارتباط با آوضعیت، جبران خسارت و ترمیم اشاره می

توانند ه میمنظور حمایت از بزه دیدگان غیر مستقیم است ک« در ارتباط با آنان»کرد. 

 جبران خسارت را مطالبه نمایند.



ازهن مو
ن با 

آ قر اد رد 
جه ت 

ی آیا
ت 

سل و
هب 

زور
 

 
وق 

حق رد 
ب  ین

لملل ا
 

 

 

 

 

149 

 
م  یرمستقیغدگان چه بیشتر حمایت از بزه دیالمللی با صراحت هربنابراین در مقررات بین

مورد  -ستقیممبودن یا نبودن بزه دیده  فارغ از زنده-در جبران انواع ضررهای ناشی از جرم

 اشاره قرار گرفته است.

 

 گیریگیرینتیجهنتیجه

های مختلف مادی و معنوی است. بر های جسمی، موجب از دست دادن سرمایهآسیب

صد و الضرر و عسر و حرج و اصول چهل و یک، اساس منابع معتبر فقهی و قاعده

یفری و رسی کلیت مدنی و قانون آیین دادمسؤوهفتادویک قانون اساسی و موادی از قانون 

قوقی، ین حمجازات اسالمی هرگونه خسارت مادی و معنوی نباید بال تدارک بماند. دکتر

رات در خسا رانرش این جببه این سمت تمایل داشته ولی ابهام در قوانین ما  باعث عدم پذی

 عالوه برقصاص یا  دیه در رویه قضایی ما شده است.

های نوع خاصی از جبران است؛ خسارت در ایراننحوۀ جبران خسارت در جنایات 

های که ارتهمراه جنایت که مستقل از صدمه بدنیو یا صدمه به نفس باشند و همچنین خس

اشند؛ ه نفس، جسم یا منفعت بل از صدمه بشوند و منفک و مستقدر اثر جنایت حادث می

نست؛ شرط احراز استناد آنها به جانی، عالوه بر قصاص یا دیه قابل جبران داتوان به را می

سارت خها مستقل از آسیب جسمی و نفسانی، بوده و از تعدد زیرا در این موارد خسارت

 توان ثابت کرد.تعدد ضمان را می

المللی موقت و های بینالمللی و مقررات دادگاهکیفری بین با توجه به اساسنامه دیوان

الملل کیفری جبران شده حقوق بینالمللی که در پژوهش به آنها اشارههای بینکنوانسیون

 زیانهای مادی و معنوی ناشی از جنایات را پذیرفته است.

ه المللی کیفری حمایت از بزه دیددر حقوق کیفری ایران و هم در حقوق بین

غیرمستقیم در جبران خسارات ناشی از جنایات موردتوجه بوده؛ اما در ایران صرفاً در 

مواردی که بزه دیده مستقیم در اثر جنایت یا به هر علت دیگری فوت نموده حمایت از بزه 

دیده غیرمستقیم انجام شده و در موارد زنده بودن بزه دیده اصلی این حمایت با ابهام مواجه 
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 المللی کیفری قلمرو قضایی ما هم ساکت است؛ در صورتیکه در حقوق بین است و رویه

های بزه دیده مستقیم، همراه او از حمایت در این حمایت وسیعتر بوده و بستگان و خانواده

 شوند.جبران برخوردار می

حاتی اد اصالایج با توجه به امکان الحاق ایران به اساسنامه رم، واینکه الحاق، مستلزم

،جهت لحاقی رفع تعارض میان اساسنامه دیوان و قانون اساسی کشور است؛ در فرض ابرا

 غییر دراد تتوانمند شدن محاکم داخلی و جلوگیری از اعمال صالحیت تکمیلی دیوان، ایج

در  مللیمقررات جبران خسارات ناشی از جنایات ضروری می باشد، زیرا دیوان بین ال

 د اعمالدهن یا نخواهند که موضوع را تحت پیگرد قرار مواردی که محاکم داخلی نتوانند

اجع به زم رنماید و یکی از موارد عدم توان محاکم، فقدان قانون صریح و الصالحیت می

 موضوع است.

 

 منابع:منابع:

 ش،کفایه االصول، تهران، نشر اسالمی.1380آخوند خراسانی، محمد، (1

ری گذای در قانونهای حقوق جزایی بین المللش، زمینه1356آزمایش، علی، (2

 . 3، نشریه مؤسسه حقوق تطبیقی، ش«ایران

ی جبران خسارات ناشی از جرم در دادرسی ها»ش،1388اسدی، لیالسادات ،  (3

 ، مجله حقوقی دادگستری«کیفری بین المللی

 .3،ج1ش، مفردات،تهران،انتشارات مرتضوی، چ1369اصفهانی، راغب، (4

 .1،ج7نشر اسالمیه، چش، حقوق مدنی، تهران، 1368امامی، سید حسن، (5

شنامه حقوق دان مجموعهش،1386نیا،محمدعلی، مسعودوطاهری اری،انص (6

 .2،ج2چخصوصی، انتشارات محراب فکر،

نشگاه ش، شرایط خسارت قابل جبران، کار تحقیقاتی در دا1381بابایی، ایرج، (7

 عالمه طباطبایی .

 ش،مسؤولیت مدنی،تهران، انتشارات میزان.1385باریکلو، علیرضا، (8
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 می.ش،فرهنگ عربی به فارسی، تهران، انتشارات اسال1362ندر ریگی، محمد،ب (9

 .سسه اطالعاتمؤش، سوء استفاده از حق، تهران، 1377احمدی، حمید،بهرامی (10

 .1ش، حقوق جزای بین الملل، انتشارات جنگل، چ1387پورباقرانی، حسن، (11

کبیر، یرش، دانشنامه حقوق، تهران، نشر ام1375جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (12

 .5،ج5چ

ش، ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر 1380،--------------------- (13

 .4،ج7دادگستر، چ

ه جوهری، ابونصر اسماعیل بن جماد،بی تا،صحاح اللغه، نسخه خطی، نسخ (14

 اینترنتی.

ت و ش، جبران خسارات بزه دیده به هزینه دول1387حاجی ده آبادی، احمد، (15

 ژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.نهادهای عمومی، تهران، سازمان پ

نون ،  نشر قا«بیجا»ش، جبران خسارت حاصله از جرم، 1396درویشی، عباس، (16

 .1یار،چ

 نامه، تهران، نشر دانشگاه تهران.ش، لغت1372اکبر،دهخدا، علی (17

ات ش، حقوق مسؤولیت مدنی و جبرانها، تهران، انتشار1388ره پیک، حسن، (18

 . 5خرسندی، چ

سید باقر  ش، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی؛ مترجم:1384شبث، ویلیام، (19

 .1میر عباسی، ، تهران، انتشارات جنگل،چ

 .10، ، ج ق، شرح اللمعه، قم ،نشر داوودی1410شهید ثانی، زین الدین بن علی، (20

 .4،ج1چ« بیجا»ق، المکاسب،1419شیخ انصاری، مرتضی، (21

الحکام، تهران، ش،تهذیب ا1365شیخ طوسی، ابو جعفر محمدبن الحسن، (22

 .10،ج4دارالکتب االسالمیه،چ
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 23) ،ش، جبران خسارت درجنایات،تهران، نشر میزان،1395صادقی، محمدهادی 

 .1چ

 . 2،ج4ش، حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، چ1371صانعی، پرویز، (24

شارات ش، مسؤولیت مدنی، تهران، انت1389صفایی، حسین و رحیمی، حبیب اله، (25

 سمت.

سسه تحقیقات و مؤالبحرین، قم، ق،  مجمع1408دین بن محمد،طریحی، فخرالال (26

 .2و1،ج3نشر معارف اسالمی، چ

هران، تش، الزامها و مسؤولیت مدنی بدون قرارداد، 1388قاسم زاده، مرتضی، (27

 . 8انتشارات میزان، چ

 .3ج،7ش، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب االسالمیه، چ1376اکبر،قریشی، علی (28

ان، ش، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهر1380کاتوزیان، ناصر، (29

 .4نشر دادگستر، چ

لیت ش، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئو1385،------------ (30

 .5دانشگاه تهران، چ مدنی، تهران، انتشارات

 تهران، شرکت مسولیت مدنی،-ش،وقایع حقوقی1388،------------ (31

 . 1سهامی انتشار، چ

ه ، مجل«ماهیت و قلمرو دیه، زیان ناشی از جرم»ش،1389،------------ (32

 .156-157کانون وکالء، ش 

الکتب ش، الکافی، تهران، دار1367کلینی الرازی، ابی جعفر محمدبن یعقوب، (33

 .7،ج3االسالمیه، چ

هنام بش، حقوق بین المللی کیفری؛ ترجمه 1383کینی شیایزری، کریانگسانک، (34

 .1ران، انتشارات سمت، چیوسفیان و محمد اسماعیلی، ته
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ین بش، حمایت های مادی دیوان 1390لسانی، حسام الدین و مرضیه دیرباز، (35

 .2 شالمللی کیفری از بزه دیدگان، آموزه های حقوق کیفری، دوره جدید، 

ش، معنی الضرر و ال ضرار، کانون وکالء 1370مدرسی، علی اصغر، (36

 دادگستری، آذربایجان، تبریز.

-ییش، دیه و ضرر وزیان ناشی از جرم، مجله قضا1370مرعشی، محمد حسین، (37

 .1حقوقی دادگستری، ش

 ش، خطاهای قضات )ماهیت، مصادیق و راهکارهای1396معصومی، غالمرضا، (38

 جبران(، تهران، میراث فرهیختگان .

 .1،ج2ق، قواعد الفقهیه، چ1410مکارم شیرازی، ناصر، (39

م علی قم، مدرسه االماق، مسائل معاصر فقه القضاء، 1429،-------------- (40

 .1ابن ابیطالب، چ

 تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعاتی ق،1404موسوی خمینی، سید روح اهلل، (41

 .2اسماعیلیان،ج

 .االدابنجف، مطبعه تکملةالمنهاج، م، مبانی1976موسوی خویی، ابوالقاسم، (42

سسه ش، مبانی حقوق جزای بین الملل ایران، تهران، مؤ1390مؤمنی، مهدی، (43

 .7های حقوق شهر دانش، چو پژوهشمطالعات 

 زان،ش،حقوق جزای بین الملل، تهران،  نشر می1390میرمحمد صادقی، حسین، (44

 .4چ

ت ش، دادگاه کیفری بین المللی، تهران، انتشارا1393،-------------- (45

 .8دادگستری، چ

ق، کتاب الدیات، تهران، المکتبه 1404نجفی، محمدحسین، جواهر الکالم، (46

 .42االسالمیه،ج
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