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 یفریک محاکم در يمدن یدعوا طرح آثار و تیماه

 ***یعلو حجت دیس **زادگانمؤذن یحسنعل *یهرمز الهریخ

 ) 39/8/67تاهیخ پذیرش: 88/6/69تاهیخ دهیانت: (

 چکيده؛
 وهتص به خود تیصالح ده یدعاز به یدگیهس ده یفریک ز یحقوق یهادادگا  که ییقضا یهانظام یبرخ ده

 یفریک یدعاز به یفریک دادگا  ز یمدن یدعاز به یحقوق دادگا  که است نیا بر اصل ،ندیناایم عال یتخصص

. کندیم دایپ ها یحقوق یدعو به یدگیهس امکان ییاستثنا طوهبه یفریک دادگا  یگاه اما ،دیناایم یدگیهس

 اا ولالحصماکن منانع هنتن نیب اا ای یمعنو ،یماد انیا ز ضره جبران منظوهبه جرم اا یناش یخصوص یدعوا

 اا ز ود ب بز  مرتکب یمدن تیمسئول اا یمصداق عنوانبه تیماه ثیح اا یدعاز نیا. شودیم اقامه د یدبز  یسو

  یمصاد اا جرم، اا یناش یخصوص یدعوا. است یمدن یدادهس نییآ قانون فاتیتشر تیهعا مستلزم یشکل ثیح

 ز هیعلیمدع ،یمدع هدف، اانظر .داهد یاشتراک ز انتراق نقاط ،یعاوم یدعاز با شد  ز محسوب یحقوق یدعاز

. اهدد شباهت یعاوم یدعوا به ،یفریک دادگا  تیصالح ز منشأ منظر اا ز متفازت یعاوم یدعوا با ،تیصالح

 قراه هد زا خساهت ز یفریک یپرزند  کامل انیجر ده یفریک دادگا  کهنیا جدت به گذاهقانون مواهد یبرخ ده

 جرم، اا متضره بر یاضان یهانهیهز لیتحا ز زقت صرف ز یدادهس یاطاله اا یریجلوگ منظوهبه نیها ن ز داهد

 مقاله نیا ده. است ناود  زیتجو یطیشرا تیهعا با ها جرم اا یناش انیا ز ضره یدعو به یفریک دادگا  یدگیهس

 حاکمم ده یمدن یدعوا طرح منانع ز آ اه ت،یماه ط،یشرا سپس ز یفریک مرجع ده یمدن یدعو طرح امکان ابتدا

 .میدهیم قراه یبرهس ز لیتحل موهد ها یفریک

 یفريک یدادرس نييآ جرم، ،یفريک دادگاه جرم، از یناش یخصوص یدعواواژگان کليدی: 

                                                           
            drhormozi@yahoo.comنویسند  مسئول ((ئیطباطبا عالمه دانشگا  یخصوص حقوق اهیدانش *

 ئیطباطبا عالمه دانشگا  یشناسجرم ز جزا حقوق اهیدانش **

 ئیطباطبا عالمه دانشگا ی خصوص حقوق یدکترا یدانشجو ***

mailto:drhormozi@yahoo.com
mailto:drhormozi@yahoo.com
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 مقدمه

اا تاهیخ تصممویب ازلین قانونی که به دادگا  کیفری صممالحیت هسممیدگی به دعوای خصمموصممی 

قانون آیین دادهسممی کیفری مصمموب سممال  83)ماد   گذهدیمصممد سممال اعطا ناود بیش اا یک

دعوای  یی متعممددی هاجع بممه چگونگی اقممامممههمماینوآزهتغییرات ز  همماسمممال(. ده این 8369

ی قانونی ده برخی مواهد مثل اینکه ده خألهاآمد زلی ها نان ابدامات ز  به زجودخصممموصمممی 

که یا این ستینچه مواهدی جدت مطالبه ضمره ز ایان ناشمی اا جرم نیاای به تقدیم دادخواسممت   

، زجود داهد. با عنایت به اینکه یا نه اسمممت ریپذامکانزاخواهی  یطرح دعوی مذکوه ده مرحله

ن جدت به های باشدیمیدگی مرجع کیفری به دعوی خصموصی امر استثنایی ز خالف اصل  هسم 

برای مطالبه ضمممره ز ایان  کنند یدگیهسممماا جرم به دادگا  کیفری  د یدانیا یبرای مراجعمه 

ال ( ضره ز  اا: اندعباهتز شمرایطی ده نظر گرنته شمد  اسمت که     هاتیمحدزدناشمی اا جرم  

باشممد: با توجه به اسممتثنایی بودن هسممیدگی مرجع کیفری به دعوی حقوقی،   اا جرمایان ناشممی 

دادگا  کیفری صالحیت هسیدگی به هر دعوی حقوقی ها نداهد بلکه تندا صالحیت هسیدگی به 

هر نوع حقی که ده دادگا  »بنابراین ؛ ضمره ز ایان ناشمی اا جرم ها با هعایت شرایط خاص داهد  

ن قابل طرح باشمممد ده مرجع کیفری قابل طرح ز مطالبه نیسمممت،  حقوقی قمابل مطالبه ز دعوی آ 

: 8262)خالقی، « خساهات ناشی اا اهتکاب جرم ده این مرجع قابل طرح است یبلکه تندا مطالبه

ز خساهت  بدنی یی منجر به ایراد صدمهمباالتیبی ز اطیاحتیب(. مثالً اگر تصمادف ناشی اا  364

انند م ایراد صممدمه بدنی غیرعادی اا جرم، ضممره ز ایان ناشممی علیه شممد  باشممدبه اتومبیل مجنی

ساهت باشد، اما خکنند  به اصل جرم قابل مطالبه میهای دهمان اا دادگا  کیفری هسیدگیهزینه

منشمأ این خسماهت هنتاه مجرمانه نیست ز ده قوانین کیفری ما    کهنیازاهد  به اتومبیل با توجه به 

شمممود قابل طرح ده مرجع کیفری نیسمممت؛ بلکه دعوایی نایتخریب غیرعادی جرم محسممموب 

ی چنین های حقوقاسمت مدنی که اا دادگا  حقوقی قابل مطالبه است  هرچند که ده بیشتر نوشته 

 عنوانهبهای کیفری نیز با پذیرش این دعازی خسماهتی ناشمی اا جرم دانسته شد  است ز دادگا   

دهد. ب( دعوی کیفری اقامه شممد  حکم قراه میدعوای ناشممی اا جرم به آن هسممیدگی ز موهد 



 
  

 
 
 

317 
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متدم تحت  کهآنپس اا  (.د.کقانون آیین دادهسمممی کیفری )ق.آ 81باشمممد: به تصمممریح ماد  

ل جرم به اصمم کنند یدگیهسمماا دادگا  کیفری  تواندیمتعقیب قراه گرنت مدعی خصمموصممی  

قتی ضره ز ایان اا دادگا  کیفری ز یبنابراین مطالبه؛ مطالبه ضمره ز ایان ناشی اا جرم ها بنااید 

 کهنیاماکن اسممت که متضممره اا جرم قبالً دعوی کیفری علیه مرتکب جرم ها اقامه ناود  ز یا  

متدم بر اسماس اقدام دادستان موهد تعقیب قراه گرنته باشد. پس اگر جرم اا جاله جرایای باشد  

یفری متدم برای تعقیب ک که تعقیب آن منوط به شمکایت شماکی خصموصی بود  ز زی شکایتی   

ن دعوی نبود  ز ای ریپذامکاننناود  باشمد هسیدگی به دعوی خصوصی از نیز ده مرجع کیفری  

: به موجب دادخواست(. ج( لززم تقدیم 293ده دادگا  حقوقی قابل طرح اسمت )خالقی، هاان:  

دادهسممی مطالبه ضممره ز ایان مسممتلزم هعایت تشممریفات آیین ».د.ک ق.آ 81قسممات آخر ماد  

منظوه اا هعایت تشمریفات آیین دادهسمی مدنی ده مطالبه ضره ز ایان ناشی اا   «. باشمد یممدنی 

دادهسممی مربوط به آن اسممت. د( دعوی   یجرم، تسمملیم دادخواسممت حقوقی ز پرداخت هزینه 

اا جرم باید تا قبل اا ختم  د یدانیاقانون مذکوه  81کیفری مختومه نشمد  باشمد: بر اساس ماد    

ضمممره ز ایان خود ها تقدیم نااید ده غیر این صممموهت دادگا   یدهسمممی دادخواسمممت مطالبهدا

کیفری صمالحیت هسمیدگی به دعوای خصوصی ها نخواهد داشت البته به صوهت استثنایی زن    

موضوع  جرایمتعیین ضمره ز ایان ناشمی اا    8289قانون  بت اسمناد ز امالک مصموب    884ماد  

تی ح کندیمکه به جنبه جزایی هسمممیدگی  باشمممدیمقانون مذکوه با دادگاهی  896تا  891مواد 

 اگر هسیدگی به دعوای عاومی خاتاه یانته باشد.

 ماهيت و مفهوم دعوای خصوصی ناشی از جرم .2

گفت: دعوای خصوصی ناشی اا جرم دعوایی  توانیمده تعری  دعوای خصوصی ناشی اا جرم 

ا سوی ا صولحالماکنجبران ضره ز ایان مادی، معنوی یا اا بین هنتن منانع  منظوهبهاست که 

ی برای اهلیزس: »اندگفته. برخی اا حقوقدانان ده تعری  دعوای خصوصی شودیماقامه  د یدبز 

جبران ضره ز ایان ناشی اا جرم است. بدین معنا که هرگا  جرمی زاقع شود ز به دیگری ضرهی 
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ی الهیزسبنابراین  ؛شودیمجبران خساهت ناشی اا جرم ایجاد  ید برای از ح  ده مطالبهزاهد گرد

ه نقی)« ها دعوای خصوصی نامند ردیگیمصوهت ی آن هزاسطبهکه اجرای ح  متضره اا جرم 

که دعوای خصوصی دز معنا داهد، معنای  اندناود ی دیگر نیز بیان اعد  (.84: 8219نخجیری،

خاص ز معنای عام. ده معنای خاص کلاه، منظوه اا دعوای خصوصی، مطالبه ضره ز ایان اا 

، ی داهدترعیزسطرف مدعی خصوصی است. زلی دعوای خصوصی، ده معنای عام کلاه، قلارز 

به حال ساب  ز استرداد  ی دادهسی، اعاد  زضعهانهیهزایرا عالز  بر دهخواست ضره ز ایان، به 

 یبنابراین ده معنای عام دعوا ؛(331: 8211آخوندی، ) شودیماموال حاصل اا جرم نیز اطالق 

 ز باشندیم، گرچه قصاص ز دیه نوعی مجااات شودیمناشی اا جرم شامل قصاص ز دیه نیز 

  دیدانیاضاانت اجرای کیفری داهند زلی داهای ماهیت ترمیای جدت جبران ضره زاهد  به 

 .باشندیم

جرم  کهیهنگام: اندناود تعری   گونهنیاسه تن اا حقوقدانان نرانسه دعوای ناشی اا جرم ها 

ح   د یدانیاشود  د یدانیای یا معنوی ماد جساانی، خساهت موجب اخالل ده نظم عاومی،

داهد خساهت ناشی اا جرم ها با طرح دعوای جبران خساهت نزد دادگا  مدنی یا کیفری هسیدگی 

(. ده حقوق نرانسه زن  Stefani; Levasseur; Boulec, 2001: 187به جرم مطالبه کند )

اقامه دعوای خصوصی برای جبران ضره ز ایان ناشی اا جنایت، جنحه یا خالف  ق.آ.د.ک 3ماد  

ده زاقع  .(37: 8264تدین، ) ردیگیم تعل  ،اندد یدی که مستقیااً اا جرم آسیب ز ضره به اشخاص

دعوایی است که برای جبران خساهتی  دعوی خصوصی که ده صالحت دادگا  کیفری است

غیر  خساهت عامل دیگری منشأمستقیم اا جرم ناشی شد  باشد زلی اگر  طوهبهکه  شودیماقامه 

زی برخی اا دعا نیا زجود باآن ها ده دادگا  کیفری مطالبه ناود.  توانینااا جرم داشته باشد 

فری ی کیهادادگا ، مطاب  این قانون ده گردندیمغیرمستقیم اا جرم حاصل  طوهبهنرعی که 

قانون مذکوه ده صوهت تعقیب کیفری ده اهتباط  3ماد   7؛ مثالً زن  بند باشندیمی دگیهسقابل

ی دهختکاهی شد ، هامحل، چانزاهها ز ااههابوته، هاجنگلعادی ده ی سواآتشبا جرم 
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ی یهانهیهزهأی برای زصول  یده دادگا  صادهکنند  توانندیماشخاص حقوقی حقوق عاومی 

ٌعلیه اقامه دعوای خصوصی ناایند.  محکوم، علیه اندکرد ی صرف سواآتشکه ده مداه ز اطفاء 

ده این بند این است که خساهات غیرمستقیم ناشی اا جرم اا طری  دعوای  توجهقابلنکته 

اصل، بعد اا صدزه حکم،  برخالفز ها نین  استخصوصی ده دادگا  کیفری قابل مطالبه 

وق ده حق کهیدهحالمرجع کیفری صالحیت پذیرش ز هسیدگی به دعوای خصوصی ها داهد. 

 ،قانون  بت اسناد ز امالک 884ده ماد   شد اعالممواهد ده برخی مواهد استثنایی مثل  ایران به جز

ز  ستین طرحقابلبعد اا صدزه حکم ده دادگا  کیفری، دعوای خصوصی ده آن دادگا  

 صالحیت هسیدگی به آن ها نداهد.

 شودیناآن جرم بود   منشأبنابراین دعوای خصوصی ناشی اا جرم، شامل هاه دعازی که 

دعوای خصوصی ناشی اا جرم ده دادگا   عنوانبه توانیمی مشخ، ها بلکه تندا برخی اا دعاز

کیفری مطالبه ناود. مثالً دعوای طالق )گواهی عدم امکان سااش( برای هر یک اا ازجین، ده 

قانون مدنی  119محرزمیت اا اهث که ده ماد   نامشرزع یا دعوای یصوهت اهتکاب جرم هابطه

آن هر کس که موهث خود ها عاداً بکشد اا اهث  موجببهاست ز  شد انیبحکم آن  م.(.)ق

دعوای خصوصی ناشی اا  کدامچیههغم اینکه منشأ هر دز دعوا جرم است، ، علیشودیممحرزم 

 .گردندیناجرم که دادگا  کیفری صالحیت هسیدگی به آن ها داشته باشد محسوب 

ت که ازالً اس هسی کیفری اینده قانون آیین داد شد مطرحبنابراین زیژگی دعوای خصوصی 

ناشی اا جرم باشد،  انیاً دعوای خصوصی باید منتدی به جبران خساهت  دعوای خصوصی باید

شرزع نام یمادی یا معنوی ناشی اا جرم گردد. به هاین دلیل است که دعوای طالق به جدت هابطه

جرم  ،قمنشأ دعوای طال هرچند، گردندینایک دعوای خصوصی محسوب  زجرحضربیا 

 ده برخیاست که  شد  د یدی کیفری تدران هادادگا هغم این موضوع مواهدی ده باشد. علی

 اا جرم تحت عنوان ضره ز ایان ناشی اا جرم، د یدانیابز  انتقال مال غیر،  مثل جرایماا 

ز الزام به تنظیم سند ز ابطال اسناد هسای به دادگا  کیفری تقدیم ناود  ز  دی خلع دادخواست
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دادگا  کیفری بدزن توجه به اینکه دعازی مذکوه دعوای ضره ز ایان ناشی اا جرم نیستند، 

 هسیدگی ناود  است.دعوا دادخواست ها پذیرنته ز ده ماهیت 

م اا جدت تعدی ز تجازا حیثیت خصوصی جر 8263ق.آ.د.ک. مصوب  1زن  بند ب ماد  

اا جرم بتواند، دعوای ضره ز ایان  د یدانیابه حقوق شخ، یا اشخاص معین موجب شد  که 

ناشی اا جرم ها ده دادگا  کیفری که صالحیت ذاتی برای هسیدگی به چنین دعوایی نداهد، اقامه 

باشد  اشی اا جرمترمیم خساهتی است که صرناً ن ینااید. ده زاقع دعوای خصوصی شامل مطالبه

آیا طرح  هزنیا. اا (46: نیشیپ نقیه نخجیری،) باشدز اساس دیگری جز جرم نداشته  منشأز 

دعوای مدنی ده دادگا  کیفری زاجد زص  جزایی بود  ز ده ماهیت قضایی آن مؤ ر است ز 

شد  ه ؟ ده پاسخ گفتشودیمنیز طرح مستقیم آن موجب به جریان انداختن حیثیت عاومی جرم 

ز کامالً داهای ماهیت مدنی بدانیم  ی ایانترمیم ساد  ر حیثیت خصوصی جرم ها ده یک دعوا،اگ

ی مدنی هادادگا تردیدی نیست که اا تاام جدات این دعوا باید تابع مقرهات مدنی باشد ز نقط 

 نشأماما اا آنجا که دعوای جزایی ز مدنی با یکدیگر  ؛صالحیت ذاتی هسیدگی به آن ها داهند

، این زحدت منشأ بر هسیدگی سریع، منظم ز عادالنه تأ یر باشدیم« جرم»مشترکی داهند ز آن 

(. به این 898: 8262هرمزی، ) ابدییمز به هاین جدت صالحیت دادگا  کیفری توسعه گذاشته 

معنا که دعوای عاومی اصوالً یک هزش کیفری ها برای طرح دعوای خصوصی نزد دادگا  

الهگیه، ) استدعوای خصوصی با دعوای کیفری  امانهم رشیپذ که هاان کندیم دکیفری ایجا

8271 :61). 

 انداادیمدعوای خصوصی دعوای عاومی ها به جریان قضایی،  یده نرانسه بر مبنای یک هزیه

(. ده زاقع، قربانی 8277: 337زلو اینکه ده دادگا  غیرصالح اقامه شود )استفانی؛ لواسوه؛ بولوک، 

دعوای خصوصی خود ها ده دادگا  غیرصالح به عنوان جبران خساهت مطرح کند،  تواندیمجرم 

تقویت دعوای عاومی ز تحصیل  بوت مجرمیت متدم، دعوای خصوصی از  منظوهبهز متعاقباً 

 تواندیمنرانسه، دعوای خصوصی  .آ.د.ک.ق 2. زن  ماد  انداادیمعاومی ها به جریان  دعوای
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ده دادگا  جزایی به تبع دعوای عاومی مطرح شود، ده صوهت طرح ده دادگا  جزایی، دعوای 

، حتی اگر دادگا  جزایی نتواند به پرداخت ضره انداادیمخصوصی، دعوای عاومی ها به جریان 

ز ایان قربانی جرم هأی بدهد، باالخر  اگر دعوای عاومی مشاول مرزه امان شد  باشد دعوای 

قانون آیین دادهسی کیفری  89خصوصی دیگر ده دادگا  کیفری قابل طرح نخواهد بود )ماد  

 نرانسه(.

 موضوع دعوای خصوصی ناشی از جرم .1

اصلی شامل ضره ز ایان جسای، مادی ز معنوی زاهد   طوهبهران خساهت ناشی اا جرم که جب

اا جرم است. موضوع دعوای خصوصی ده معنای عام کلاه، عالز  بر دهخواست  د یدانیابه 

ضره ز ایان، شامل هزینه دادهسی، اعاد  زضع به حال ساب  ز استرداد اموال حاصل اا جرم نیز 

پرداخت هزینه دادهسی ماکن است دعوا به جریان نیفتد ز اگر به جریان انتاد   بدزن .باشدیم

زلی ده  باشدیمدادهسی با مدعی  یباشد متوق  شود. ده دعوای خصوصی پرداخت هزینه

دعوای عاومی ده دادگا  کیفری هزینه دادهسی ماکن است اا طرف دزلت، متدم یا مدعی 

. دیآیما موضوعات دعوای خصوصی به شااه خصوصی پرداخت شود که ده هر صوهت ا

، ده گرددیمهرگا  متدم اا لحاظ کیفری محکومیت یابد به پرداخت هزینه دادهسی نیز محکوم 

صوهتی که مدعی خصوصی این هزینه ها پرداخت کرد  باشد به شرط مطالبه آن تا قبل اا صدزه 

ه ه شاکی یا مدعی خصوصی دنکته قابل توجه این است ک .شودیمحکم، مستح  دهیانت آن 

ی هانهیهزتاام  تواندیمهر مرحله اا دادهسی اعم اا بدزی، زاخواهی یا تجدیدنظرخواهی 

طب  مقرهات مطالبه نااید ز دادگا  نیز مکل  است پس  هیعلیمدعها اا  شد پرداختدادهسی 

 دیانامزبوه ملزم ی هانهیهزها به پرداخت  هیعلیمدعشناختن زی هنگام صدزه حکم،  ح یذاا 

 .آ.د.ک(.ق 192 ماد )

ده موقع  د یدانیایی ها که هانهیهز .ق.آ.د.ک 471ز  271ده نرانسه نیز زن  مقرهات مواد 

نی یع ؛پرداخت نااید د یدانیااقامه دعوا پرداخت ناود ، ده صوهت محکومیت متدم، باید به 
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وسط یی که تهانهیهزبه مدعی خصوصی ز  شد نییتعدادگا  مرتکب جرم ها به پرداخت مبلغ 

ه ایران د ده .کندیممحکوم  گردندیمدزلت تعیین  لهیزسبهزلی  شودینادزلت پرداخت 

اهتکاب جرم بود  یا اا جرم  یکه دلیل یا زسیله شد کش خصوص استرداد اشیاء ز اموال 

ند ز چنان ه اا اموالی باش کندیمها به مالک صاده  هاآنتحصیل شد ، بااپرس دستوه استرداد 

ه هدف آن ک استرداد دادگا  تصایم خواهد گرنت. ،که باید به نفع دزلت ضبط یا معدزم شوند

جرم است، تحویل اشیاء یا اموالی است که ده ا ر زقوع جرم  لهیزسبه جادشد یاقطع حالت 

اا جرم دعوای خصوصی اقامه نکرد  باشد دادگا  مکل   د یدانیاحتی اگر  اندشد تحصیل 

 قانون مجااات اسالمی(. 381صاده نااید )ماد   هاآناست حکم به استرداد 

ده ایران به عقید  برخی اا حقوقدانان برای استرداد اموال ز اشیاء حاصل اا جرم شرایط ایر 

 :(489،نیشیپ آخوندی،ضرزهی است )

ناشی اا جرم، زجود عین مال حاصل اا  برای استرداد مال منقول مال:( موجود ز منقول بودن 8

( ز اگر ده آن اموال تغییر ز تبدیلی صوهت 63 مصوب.آ.م.ق 384ماد  ) استجرم ضرزهی 

دم بنابراین چنان ه مت ؛زجود نداهد هاآن؛ ایرا عین باشدیناماکن  هاآنگرنته باشد، استرداد 

 توانینااموال مسرزقه ها نرزخته ز با زجو  حاصل اا آن جنس دیگری خریداهی ناود  باشد 

حقوقی قو  قضائیه ده نظریه مشوهتی  اداه  صاده ناود. شد یداهیخرحکم به استرداد اموال 

ود باشد مرجع اعالم ناود  ده بز  سرقت هرگا  عین مال موج 38/91/8299موهخ  4196/7شااه  

هتی زلی ده صو دهدیمبا احراا سایر شرایط مقره، دستوه هد آن ها به صاحبش  کنند یدگیهس

که عین مال مسرزقه اا بین هنته باشد، موهد اا مصادی  استرداد خاهج خواهد بود ز مرجع کیفری 

قیات  ابدزن دهیانت دادخواست ضره ز ایان ح  هسیدگی به موضوع ز صدزه حکم به هد مثل ی

اهی کقضایی ایران ده جرایای مثل سرقت پس اا احراا بز  یمال مسرزقه ها نداهد. البته هزیه

متدم، بدزن تقدیم دادخواست متدم ها به هد عین مال ز ده صوهت نقدان عین به هد مثل یا قیات 

 .دیناایمآن محکوم 
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صل اا جرم محکوم ناود که مجرم ها به استرداد اموال حا توانیم( تسلیم مال: ده صوهتی 3

د استرداد زجود نخواه موجبی جدت صوهتنیاتوانایی تسلیم آن اموال ها داشته باشد، ده غیر 

 ریپذنامکااگر مال تل  شد  باشد یا اا دسترس مجرم خاهج شد  باشد تسلیم آن  مثالً داشت،

 .باشدینا

یی مثل سرقت، کالهبرداهی، عضوگیری هابز ی کیفری ایران ده هادادگا ی قضایی ده هزیه

ده شرکت هرمی، هاجع به اموال حاصل اا جرم چه موجود باشد یا نباشد حکم به استرداد )هد 

ده بز  سرقت متدم ها به هد  شد  د ید. ده بسیاهی اا مواهد ندیناایممال( ده ح  شاکی صاده 

ین صدزه چن هسدیم. به نظر اندناود عین ز ده صوهت نقدان عین به هد مثل یا قیات محکوم 

ین با بنابرا د؛یناایمهز ، قاضی اجرای احکام ها با مشکالت متعددی هزبهاجرااحکامی ده مرحله 

ی متفازتی ده این خصوص زجود داهد ز آهاء متعاهضی صاده گردید ، هابرداشتتوجه به اینکه 

هأی زحدت هزیه صاده گردد ز با اعالم به هیأت عاومی دیوان عالی کشوه  گرددیمپیشنداد 

مراجع قضایی مکل  شوند، تندا ده صوهتی که عین مال ناشی اا جرم موجود ز ده اختیاه  یهاه

از محکوم به استرداد شود ز ده سایر مواهد با تقدیم دادخواست حقوقی حسب موهد  ،متدم باشد

ی متعددی بر لززم تقدیم هاهینظراداه  حقوقی قو  قضائیه ده  خواسته خود ها مطالبه نااید.

 8ضره ز ایان تأکید ناود  است. یدادخواست جدت مطالبه

زضع به حال ساب ، به استرداد اموال ز اشیاء حاصل اا جرم، استقراه  یده حقوق نرانسه، اعاد 

ا . ها نین اشودیممجدد زضع به حالت قبل اا زقوع بز  ز قطع ز اا بین بردن آ اه آن اطالق 

 اندد شمحرا باشد ز بستن مؤسساتی که غیرقانونی دایر  هاآنبین هنتن اسنادی که مجعول بودن 

زضع ده معنای زسیع کلاه  ی. ده این کشوه اعاد شوندیمنیز اا مصادی  اعاد  زضع محسوب 

                                                           
 16/7نظریه شااه   -3. 81/89/8279موهخ  7299/7نظریه شااه   -8های مشوهتی اداه  حقوقی قو  قضاییه: یهنظر. ه.ک 8

نظریه  -1. 32/89/8278موهخ  88398نظریه شااه   -32/99/8213,4موهخ  4131/7نظریه شااه   -2. 99/83/8218موهخ 

. 8212/ 99/92موهخ  8282/7شااه   نظریه -7. 97/93/8212موهخ  219/7نظریه شااه   -9. 34/94/8279موهخ  8269شااه  

 .36/99/8271موهخ  4921/7نظریه  -89. 39/99/8214موهخ  4366/7نظریه  -6. 34/89/8214موهخ  7169/7نظریه شااه   -1
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 ،یم بگیرداآن تص ی، مکل  است دهباه کنند یدگیهسبنابراین مرجع  باشد؛یماا قوانین آمر  

 (:482: نیشیپ ،یآخوند) نفع آن ها تقاضا کرد  یا نکرد  باشداعم اا اینکه ذی

 شرايط شکلی طرح دعوای خصوصی ناشی از جرم .9

 دادخواست ميتقد لزوم .2-9

 ضره مطالبه: »کشوه عالی دیوان عاومی هیأت 3/83/8278- 113 شااه  هزیه زحدت هأی مطاب 

 دیوان شعب ز 3 ز 8 کیفری یهادادگا  تشکیل قانون 89 ماد  تبصر  طب  که جرم اا ناشی ایان ز

 حقوقی دعوای عنوان شودمی مطرح کیفری دادگا  ده8291 ما  خرداد 28 مصوب کشوه عالی

 قانون 79 ماد  صراحتبه هم دادگستری یهادادگا  ده حقوقی دعازی به هسیدگی شرزع داهد،

 849 شعبه هأی بنابراین باشدمی آن قانونی شرایط با دادخواست دادن مستلزم مدنی یدادهس نییآ

 پذیرنتهن دادخواست دادن بدزن ها جرم اا ناشی ایان ز ضره مطالبه که تدران یک کیفری دادگا 

 .«شودمی تشخی، صحیح

 ز ایان ز ضره مطالبه»...  8263 مصوب. ک.د.آ.ق 81 ماد  آخر قسات موجب به نیها ن

 فاتیشرت تیهعا اا منظوه.« است مدنی دادهسیآیین تشریفات هعایت مستلزم آن، به هسیدگی

 ختپردا ز یحقوق دادخواست میتسل جرم، اا یناش انیا ز ضره مطالبه ده یمدن یدادهس نییآ

 ماد  مطاب  ها خود دهخواست دیبا یخصوص یمدع نیبنابرا ؛است آن به مربوط یدادهس نهیهز

 .بپردااد زین یدادهس نهیهز ز دیناا میتنظ. م.د.آ.ق 18

 قراه تعقیب تحت متدم آنکه اا پس: »داهدیم مقره که. ک.د.آ.ق 81 ماد  صده عباهت اا

 جدت ها خود مداهک ز ادله تاام مصدق هزنوشت یا تصویر تواندمی جرم اا د یدانیا گرنت،

 یشاک ای یمدع که شودیم استنباط نیچن ،...«کند تسلیم تعقیب مرجع به پرزند  به پیوست

 انیجر هد هنوا پرزند  که یطیشرا ده ز دادسرا ده یدگیهس ندینرآ مراحل نینخست اا تواندیم

 ااپرسب ای اهیداد به ها خود به زاهد انیا ز ضره مطالبه دادخواست داهد، قراه یمقدمات قاتیتحق
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 اا حال نیا با. ردیگ قراه حکم صدزه ز یدگیهس موهد دادگا  ده تا دیناا میتسل  یتحق مأموه

 میتسل ردد،گ بیتعق یموقون ای منع قراه صدزه به منجر یمقدمات قاتیتحق است ماکن که آنجا

 صدزه رایا ؛ستین هیتوص قابل ز باشدینابه مصلحت   یتحق مرجع به انیا ز ضره دادخواست

 ب،یعقت یموقون ای منع قراه صدزه صوهت ده ز است دادگا  اهیاخت ده تندا انیا ز ضره به حکم

 انیا ز ضره یدعوا به یدگیهس امکان تا گرددینا اهسال دادگا  به گا چیه یفریک یپرزند 

 یاستدادخو میتقد یبرا یدادهس نهیهز مجدد پرداخت به ریناگز یشاک جهینت ده ز شود نراهم

 .بود خواهد یحقوق دادگا  به دیجد

 دادخواست ميتقد لزوم استثنائات .9-1

 انیا ز ضره به نسبت ،یفریک حکم صدزه ضان کرد  مکل  ها دادگا  گذاهقانون یمواهد ده

 مقره که 8271 مصوب. ا.م.ق 997 ماد  مانند ،کند  یتکل نییتع جرم اا یناش یهاخساهت ز

 مجااات بر عالز  دادگا  نصل نیا ده مذکوه اموال هبودن ز سرقت مواهد هیکل ده: »داهدیم

 مسرزقه الم اتیق ای مثل هد به نیع نقدان صوهت ده ز نیع هد به ها ند یهبا ای ساهق ،شد نییتع

 .«ناود خواهد محکوم زاهد  خساهت جبران ز شد هبود  ای

 تیهعا با دیبا جرم اا یناش انیا ز ضره یهمطالب یبرا که است نیا بر اصل یعباهت به

 گرید انیب به. ناود میتقد یفریک مرجع به یحقوق دادخواست ،یمدن یدادهس نییآ فاتیتشر

 ،است یحقوق یدعوا طیشرا زاجد ز یحقوق تاًیماه یامر خساهت یمطالبه چون االصولیعل»

 دادگا  مواهد یبرخ ده اما ،«کند میتقد دادخواست یخصوص یمدع میجرا هاه ده دیبا لذا

 جرم اا یناش انیا ز ضره به حکم که است شد  مکل  دادخواست میتقد به ااین بدزن یفریک

 :اا اندعباهت مواهد نیا بدهد

 ها رمج اصل به کنند یدگیهس یفریک دادگا  میجرا یبرخ ده گذاهقانون که یمواهد ده( ال 

 ز رهض پرداخت به حکم هأساً متدم، یفریک تیمحکوم به حکم صدزه ضان که ناود  مکل 
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 ز اختالس ز اهتشا نیمرتکب مجااات دیتشد قانون 8 ماد  مانند بدهد؛ زین جرم اا یناش انیا

 .یاجتااع نیتأم قانون 892 ماد  ز. ا.م.ق 997 ماد  ،8297 مصوب یکالهبرداه

 اشدب ییقضا ای یانتظام مرجع اهیاخت ده ز شد  کش  ،جرم اا یناش مال نیع که یمواهد ده( ب

 آن استرداد به حکم صدزه به مکل  دادگا . ک.د.آ.ق 841 ماد  مطاب  صوهت نیا ده که

 نیست. دادخواست میتقد به یااین موهد نیا ده ز باشدیم

 باشد،  کرد انتیده یشاک اا یمال جرم، اهتکاب ا ر ده متدم که یصوهت ده بیترت نیبد

 مالک، دهخواست عدم ای دهخواست اا نظرقطع که است موظ  نوق یماد  حکم به دادگا 

 یحت ای ز دادخواست میتسل به ااین خساهت جبران گونهنیا ز بدهد مالک به مال آن هد به حکم

 .نداهد یشاک ساد  دهخواست

 ای ییاقض مرجع ده جرم اا یناش نیع که است یحالت به ناظر استرداد بر یمبن ماد  نیا حکم

 اا بعد یحت ای ز باشد نشد  کش  جرم اا یناش نیع که یصوهت ده زگرنه باشد موجود یانتظام

 استرداد یراب دیبا یخصوص یمدع ز ستین ماکن استرداد به حکم ،گردد تل  مزبوه مال کش ،

 .دیناا میتقد انیا ز ضره دادخواست آن اتیق ای مثل مطالبه ای

 د ید بز به( یعاد ،یمواهد ده ای) یرعادیغ یبدن صدمات جبران منظوهبه که است یمال هید( پ

 که( 8263 مصوب. ا.م.ق 84 ماد ) ها استمجااات اقسام اا یکی ما حقوق ده ز شد  ینیبیشپ

 که یمواهد ده .(8263 مصوب. ا.م.ق 413 ماد ) داهد ها ضاان ای یمدن تیمسئول آ اه ز احکام

 اهش ای قدهم ریغ هید پرداخت به حکم دادگا  باشد، د ینگرد نییتع یمشخص هید یاصدمه یبرا

 اهش ای هید آن یبرا که شد  زاهد د دیبز  به یاصدمه متدم، عال اهتکاب ا ر ده اگر. داد خواهد

 ز متدم ای نبود  ریپذامکان قصاص چنان ه ،یعاد صدمات موهد ده ای ز باشد د یگرد مقره

 دادخواست مستلزم دادگا  توسط اهش ای هید به حکم صدزه ند،یناا توان  هید پرداخت بر یشاک

 38ماد   اساس برها نین . است یکان یشاک یتقاضا صرف باه  نیا ده ز نبود  یدادهس نهیهز ز

 منظوههببه شخ،  الث ده ا ر حوادث ناشی اا زسایل نقلیه  زاهدشد قانون بیاه اجباهی خساهات 



 
  

 
 
 

367 

  

 کیفری محاکم در مدنی دعوای طرح آثار و ماهیت

ی بدنی زاهد بر اشخاص  الث هاخساهتی مطالبهدیدگان ناشی اا زسایل نقلیه حاایت اا ایان

مسبب  یقلیهن ی، بطالن قراهداد بیاه، شناخته نشدن زسیلهنامهاهیبکه به علت نقدان یا انقضای 

بلکه  ،دباشینای بدنی نیاای به تقدیم دادخواست هاخساهت نیتأمحاد ه به طرنیت صندزق 

 .استصرف دهخواست به دادگا  کیفری کانی 

 در مراحل مختلف دادرسی دعوا یاقامه .9-9

 یبدو یدادرس مرحله در دعوا یاقامه .9-9-2

 بداند یفریک زص  ناقد ت،یسوءن زجود عدم جدت به ها متدم عال دادسرا که است ماکن گا 

 یوصخص ثیح اا اما ،دیناا صاده ها بیتعق منع ای توق  قراه جرم یعاوم یهجنب به نسبت ز

 پرزند  هک است موظ  دادسرا صوهت نیا ده که باشد مطالبه ز یریگیپ قابل یمدع یسو اا دعوا

 دادگا  ده صاده  قراه به نسبت یشاک اگر یحت ،دهد اهجاع یحقوق دادگا  به یدگیهس جدت ها

 بیتعق منع قراه صدزه جدت به است موظ  دادسرا زین باشد ناود  اعتراض یفریک یعاوم

 صاده  بیعقت یموقون ای منع قراه یفریک دادگا  اگر البته. دهد اهجاع یحقوق دادگا  به ها پرزند 

 .داشت خواهد ها یخصوص یدعوا به یدگیهس تیصالح خود د،یناا نقض ها دادسرا اا

 طوهبه ازلی که کیفری دادگا  ز مدنی دادگا  بین تواندیم جرم اا متضره که است یدیبد

 ناشی انای ز ضره به استثنایی، طوهبه دزمی ز داهد ها مدنی دعازی به هسیدگی صالحیت کلی

 راجعهم ح  کنیل. نااید ح  احقاق تقاضای ز کرد  انتخاب ها یکی کندیم هسیدگی جرم اا

 دیدش انتقاد موهد جرم، اا ناشی ایان ز ضره مطالبه برای کیفری، دادگا  به خصوصی مدعی

 ،خصوصی دعوای طرح آنان نظر به. است گرنته قراه شناسانجرم ز جزا حقوق علاای اا یاعد 

 صلیا زظیفه اا ها دادگا  این دادهسان جزایی دادگا  ده نرعی، ز تبعی دعوای یک عنوانبه زلو

 یا جاااتم تعیین باالخر  ز متدم شخصیت اهایابی ز شناسایی ز جرم به هسیدگی که خود مدم ز

 دادگا  ده یخصوص ادعای قبول با ایرا داهد؛یم باا است از دهباه  متناسب تربیتی ز تأمینی اقدام

 هک گیرد قراه هعایت موهد مدنی یهایدادهس به مربوط قواعد ز اصول اا برخی باید کیفری،
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 جزایی ندادهسا کاه که شودیم دیگری حقوقی ز قضایی موضوعات ز مسائل پیدایش سبب خود

 خود اصلی مسیر اا ها کیفری یهایدادهس است ماکن حتی ز دیناایم تر یدق ز ترمشکل ها

 .سااد منحرف

 این ربراب ده ها متدم زضع کیفری یهایدادهس ده خصوصی مدعی شرکت اینکه به مضاناً

 مبنا ز اساس ده تعا  ز ایان ز ضره دعوای به هسیدگی صوهت هر به ز دیناایم تشدید دادگا 

 هسیدگی کهنیا ژ یزبه. داهدیم باا کیفری امر ده نظر دقت اا ها جزایی دادگا  آن میزان ز

 یکتفک ز تخص، اصل با مخال  ز مغایر مدنی موضوعات ز مسائل به کیفری اموه دادهسان

 متفازت مدنی دادهسان با جزایی دادهسان دید ان  االصولیعل. است هاتیصالح ز زظای 

 .باشدیم

 ها قانونی دالیل ز مداهک ز شندیاندیم موضوع قانونی یهاجنبه به مدنی یهادادگا  قضات

 نتایج ز آ اه اهایابی بدزن ز دعوا طرنین منش ز شخصیت به توجه بدزن ز دهندیم قراه مالک

 توجه دممت شخصیت به جزایی قاضی که صوهتی ده ،کنندیم هأی انشاء به مبادهت خود احکام

 مناسبت هاین به. دهدیم قراه توجه موهد ها خود حکم اجتااعی ز نردی عواقب ز آ اه ز داشته

 دادهس ز شود هعایت کامل ز دقی  طوهبه باید کیفری یهایدادهس قلارز ده تخص، اصل

 .زهاد امتناع مدنی اموه به اشتغال اا ز گردد تربیت جزایی اموه به هسیدگی برای منحصراً کیفری

 رنتهیذپ جزایی دادگا  ده خصوصی دعوای اقامه ز طرح که گفت توانیم نوق نظر مقابل ده

 ابعاد هب خود، یهایدگیهس ز دادسرا یمقدمات قاتیتحق اا پس ،ییجزا دادگا  کهیهنگام ز است

 از جاااتم ز یفریک تیمسئول موهد ده تواندیم ز انتهی یآگاه آن جینتا ز متدم اتدام مختل 

 خواهد زین متدم عال اا یناش انیا ز ضره زانیم نییتع ز ،یتشخ به قاده د،یناا میتصا اتخاذ

 تیهدا ز ریاخ یهجنب موهد ده حکم صدزه اا ییجزا دادگا  تیمانوع ،یمواقع نیچن ده. بود

 ده یهسا مراجع ز یعاد اشخاص ینهیهز ز زقت عییتض سبب ،یحقوق دادگا  یسوبه یشاک

 اموه هب یدگیهس اا ها ییقضا یهسا مرجع نیا ز است یدادگستر ده دیجد یاپرزند  لیتشک
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 تیصالح نقط اصوالً که ییجزا دادگا  که شد  رنتهیپذ امر نیا لیدل نیها به. داهدیم باا ترمدم

 که زین مجر اا یناش انیا ز ضره یخصوص یدعوا به استثنائاً داهد، ها یفریک اموه به یدگیهس

 .دیناا صاده ها آن حکم ناود ، یدگیهس است، یحقوق دادگا  تیصالح ده

 عیمد ایان ز ضره یدهباه  که ندامجاا جزایی محاکم زین نرانسه کشوه ده لحاظ هاین به

 دادگا  هب انیا ز ضره مطالبه یبرا تواندیم زین یخصوص یمدع ز شوند هسیدگی زاهد خصوصی

 .کند مراجعه یفریک

 دادگا  ده فرخواستیک بدزن ز میمستق صوهتبه یعاوم یدعوا که یمواهد ده نیها ن

 میجرا ز.( ک.د.آ.ق 311 ماد  8 تبصر ) سال 81 ریا انراد میجرا مانند ،شودیم مطرح یعاوم

 پس ای یعاوم یدعوا با امانهم ها یخصوص یدعوا توانیم.( ک.د.آ.ق 893 ماد ) عفت یمنان

 جرم یعاوم جنبه به یدگیهس ده یفریک دادگا  اگر کنیل ،کرد مطرح یعاوم یدعوا طرح اا

 .کند یدگیهس جرم یخصوص جنبه به که است مکل  د،یناا صاده بیتعق یموقون ای منع قراه

 یواخواه مرحله در دعوا اقامه .9-9-1

 ای یمدع ایآ د،یناا صاده یابیغ یهأ جرم اا یعاوم جنبه به یدگیهس ده یفریک دادگا  اگر

 د؟یناا مطرح یزاخواه مقطع ده ها یخصوص یدعوا تواندیم یشاک

 میواهخ اشاه  شد  اهائه هییقضا قو  یحقوق کل اداه  یسو اا که هینظر دز به ابتدا پاسخ ده

 یدگیهس ادامه یزاخواه مرحله هرچند: »آمد  29/2/8212-8691/7 شااه  هینظر ده. اشتد

 یعاوم یهادادگا  یدادهس نییآ قانون 88 ماد  مطاب  کهنیا به نظر ذلکمع است یبدز مرحله

 اعالم اا قبل تا تواندیم یشاک( دیجد قانون 81 ماد ) 8271 مصوب( یفریک اموه ده) انقالب ز

 است یحضوه یشاک به نسبت یابیغ حکم چون ز بدهد انیا ز ضره دادخواست ،یدادهس ختم

 دیناا دادگا  میتقد ها خود دادخواست یدادهس ختم اعالم اا قبل تا داشته  یتکل یشاک نیبنابرا

 دادخواست قبول است، یبدز مرحله یدادهس ختم اعالم اا بعد که یزاخواه مرحله ده لذا ز

 که داشته انیب زین 88/1/8219-4328/7 شااه  نظریه ده ز.« باشد قبول قابل تواندینا انیا ز ضره
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 قانون 88 ماد  یاجرا ده: »نداهد امکان زاخواهی مقطع ده جرم اا ناشی ایان ز ضره دعوای طرح

 اگر( دیجد قانون 81 ماد ) 8271( یفریک اموه ده) انقالب ز یعاوم یهادادگا  یدادهس نییآ

 دیبا دکن استفاد  یفریک یدعاز ضان یخصوص یدعاز به یدگیهس یایمزا اا بخواهد یکس

 نیا ز دیناا دادگا  میتسل یدادهس ختم اعالم اا قبل تا ها جرم اا یناش انیا ز ضره دادخواست

 انیا ز ضره دادخواست تواندینا دنظریتجد ز یزاخواه مرحله ده ز است یبدز مرحله به ناظر

 .«دیناا دادگا  میتقد

 یناش انیا ز ضره یبهمطال یدعوا طرح که گفت توانیم نوق اتینظر ده ریتفس با نیبنابرا

 :است یمنتف ریا لیدال به ،حکم اا یزاخواه مقطع ده جرم اا

 یدعوا طرح امکان عدم اا یحاک «گرنت قراه تعقیب تحت متدم آنکه اا پس» عباهت: ازالً

 ز دادسرا مرحله مخت، «متدم» زاژ  اا استفاد  رایا ؛داهد یزاخواه مقطع ده انیا ز ضره مطالبه

 که یشخص به زاخواهی، مقطع ده ز است حکم صدزه ز یبدز یدادهس ختم اعالم اا قبل تا

 .شودیم د ینام «علیهمحکومٌ» بلکه شود،نای گفته «متدم» صادهشد  یز هیعل حکم

 ده دادهسی ختم منظوه، ز دانسته «دادهسی ختم اعالم اا قبل» ها دعوا طرح مدلت 81 ماد : اًی ان

 دادهسی ختم نیز یزاخواه ده اگرچه ز است یبدز مرحله ده دعوا به یحضوه یدگیهس امان

 .است یبدز یدادهس ختم ماد  نیا هدف اما گیرد،می صوهت

 ده وهحض امکان که دهدیم یبیغا هعلیمحکومٌ به گذاهقانون که است یاایامت زاخواهی:  الثاً

 ادهص زاخواهی مرحله ده که حکای دیبا ز است نداشته ها شیخو اا دناع ز ادله اهائه ز یدادهس

 ستا تجدیدنظرخواهی نوع یک زاخواهی رایا ؛نکند بیشتر ها ٌعلیهمحکوم محکومیت ،شودمی

 گردی دعوای تابع هرچند کرد، هسیدگی جدیدی دعوای به تواننای تجدیدنظر یهمرحل ده ز

 .داد شیانزا ها هعلیمحکومٌ تیمحکوم توانینا زین یفریک اموه ده ز باشد

 نعم ز بیغا هعلیمحکومٌ یبرا است یاایامت دعوا، به مجدد هسیدگی ز زاخواهی امکان: هابعاً

 دعوا طرح ها  ایرا نداهد؛ هارا  شاکی برای ضرهی زاخواهی، مرحله ده خصوصی دعوای طرح
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 یسو اا. نااید تعقیب ها خود دعوای حقوقی، دادگا  طری  اا تواندمی از ز نیست بسته زی بر

 تیحصال اصل بر است ییاستثنا کیفری، دعوای ضان ده زین ایان ز ضره دعوای طرح گرید

 موسع ریفست اا ز ناود ریتفس  یمض صوهتبه دیبا که یمدن دادگا  ده یخصوص یدعاز یدگیهس

 .ناود زیپره آن

 عالما ز است یبدز مرحله ادامه یزاخواه که بازهند نیا بر یاعد  زین ریتفس نیا مقابل ده

 نیا هد یخصوص یدعوا طرح امکان ز شود یم ا ریب یزاخواه یدگیهس با یقبل یدادهس ختم

 .داهد احتاال مقطع

 دنظريتجد دادگاه مرحله در دعوا اقامه .9-9-9

 دنظریتجد یهمرحل ده آن طرح ،نگردد مطرح یبدز مرحله ده یخصوص یدعوا چنان ه

 مرحله ده ها نآ دیبا داشت، انیا ز ضره یهمطالب به یلیتاا یشاک اگر ازالً رایا ؛ستین ریپذامکان

 ز ییاستثنا امر کی که یفریک دادگا  ده ها شیخو ح  اعاال عدم ز ناودیم استفاد  یبدز

 ده یخصوص یدعوا طرح اًی ان است؛ ییاستثنا ح  نیا اسقاط یهمنزل به بود ، اصل خالف

 اگرچه  الثاً ؛شودیم محسوب یدادهس بودن یادهجه دز اصل مخال  دنظریتجد یمرحله

 یدادهس اا گرید یامرحله چون اما ،است یبدز یدعوا به مجدد یدگیهس یدنظرخواهیتجد

 دیبا ،.(م.د.آ.ق 61 ماد ) یشاک یسو اا خواسته شیانزا امکان عدم بر عالز  ،شودیم محسوب

 نکهیا نه ستا مجااات کاهش ای تبرئه دنبال به یدنظرخواهیتجد یتقاضا با ٌعلیهمحکوم که گفت

 .شود تراضانه یا گردد تشدید از حکم

 یراب ز کرد  یتلق قراه ها یبدز دادگا  حکم دنظریتجد دادگا  اگر که معتقدند یبرخ

 ز یزاخواه با آن اسیق ز داهد زجود دیترد هم باا دیناا اهجاع دادگا ، آن به مجدد یدگیهس

 یهیظرن که است آن یمقتض ،کرد اجرا ها ییاستثنا احکام توانینا مشکوک مواهد ده نکهیا

 دممت اا که یمواهد ده تواندیم دنظریتجد دادگا  البته. میده حیترج ها دعوا طرح امکان عدم

 وهتص ده نباشد، متناسب خصوصی مدعی ایان ز ضره ز جرم با تأمین قراه یا نشد  اخذ تأمین
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 أخذ بمتناس تأمین متدم، یا ز خصوصی مدعی یا شاکی دادستان، دهخواست به یا هأساً اقتضاء

 ..(ک.د.آ.ق 419 ماد ) کندمی

 مقايسه دعوای عمومی و خصوصی ناشی از جرم .4

اا جداتی  دنباشیمدعوای عاومی ز خصوصی که هدف ندایی هر دز احقاق ح  ز اجرای عدالت 

 ز اا جداتی با یکدیگر تفازت داهند.هستند با هم مشترک 

 جهات افتراق .4-2

 طرنین ز صالحیت با هادیگر تفازت داهند:دعازی مذکوه اا لحاظ هدف، ماهیت، 

 از لحاظ هدف .4-1-1

با توجه به اینکه اهتکاب عال مجرمانه موجب تجازا به حقوق جامعه ز اخالل ده نظم، امنیت ز 

دعوای عاومی تأمین امنیت ز آسایش ز برقراهی نظم  ی، هدف اا اقامهگرددیمآسایش عاومی 

. چنان ه ده ا ر زقوع جرم حقی اا باشدیماا طری  اعاال مجااات یا اقدامات تأمینی ز تربیتی 

ن دعوای خصوصی، جبرا یشخ، یا اشخاص معین موهد تضییع یا انکاه زاقع شود، هدف اا اقامه

ثالً ده بز  سرقت که هم داهای حیثیت عاومی ز هم . مباشدیم د یدانیاضره ز ایان زاهد  به 

، چنان ه اموال مسرزقه به شاکی مسترد شود ز شاکی اعالم گذشت باشدیمحیثیت خصوصی 

نااید، دعوای عاومی موقوف نخواهد شد ز جدت تأمین نظم ز امنیت ز آهامش جامعه دعوای 

 عاومی اا سوی دادستان ادامه خواهد داشت.

 وااز لحاظ مدعی دع .4-1-2

هد . البته ده برخی مواباشدیم ناایند  جامعه عنوانبهمعاوالً اقامه دعوای عاومی به عدد  دادستان 

ز ندادهای عاومی یا دزلتی نیز مکل  هستند دعوای عاومی ها اقامه ز پیگیری ناایند.  هاساامان

 قانون باااه ازهاق بداداه جادوهی اسالمی ایران 13مثل ساامان بوهس ازهاق بداداه که زن  ماد  
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 19تا  49موضوع مواد  جرایممکل  است مستندات ز مداهک مربوط به  98/96/8214مصوب 

اعالم کند ز حسب موهد موضوع ها  صالحیذی ز به مراجع قضایی آزهجاعها قانون مذکوه 

مذکوه ضره ز ایانی متوجه سایر اشخاص  جرایمشاکی پیگیری نااید ز چنان ه ده ا ر  عنوانبه

به مراجع قانونی مراجعه کند ز زن  مقرهات  هاآنبرای جبران  تواندیم د یدانیاشد  باشد، 

قانون اصالح قوانین ز مقرهات  6ماد   4دادخواست ضره ز ایان تسلیم نااید. ها نین زن  تبصر  

 تواندیم 31/88/8278مصوب  مؤسسه استانداهد ز تحقیقات صنعتی ایران، مؤسسه استانداهد

 ها اا مراجع قضایی دهخواست نااید. تعقیب متخلفین موضوع این ماد عالز  بر اعالم جرم، 

ده نرانسه نیز اقامه دعوای عاومی که اصوالً به دادسرا تعل  داهد ده شرایط مخصوصی ز 

، 8یرمستقیمی غهااتیمالمعینی به بعضی اا اداهات مثل اداه   جرایماستثنایی برای تعقیب  طوهبه

مأموه حفظ منانعی هستند که ) هاجنگلز  هاآب، اداه  هاها ز  2هاپل، اداه  3اداه  گارکات

قانون آیین  8ماد   8بند ) است( اا طرف قانون زاگذاه شد  اندیممزبوه به آن لطاه  جرایم

اقدام کنند، مانند مدعی خصوصی،  توانندیممواهدی که این اداهات  ده دادهسی کیفری نرانسه(.

ای عاومی ها با هاان حقوق ز امتیااات دعو هاآن، بلکه اندااندینادعوای عاومی ها به جریان 

ه بلک ،کنندینادادسرا ها اجرا  یده برخی مواهد این اداهات، هاان زظیفه .کنندیمدادسرا اجرا 

به این جدت است که استااع  هاآنیا دخالت  کنندیممدعی خصوصی مداخله  عنوانبهده دعوا 

(. اقامه دعوای 893: 8277لواسوه؛ بولوک، استفانی؛ ) استده دعوا اجباهی  هاآن یعقید 

اا جرم است ز ده مواهدی  د یدانیا یضره ز ایان ناشی اا جرم بر عدد  یخصوصی ز مطالبه

که جرم قابل گذشت باشد نقط با شکایت شاکی خصوصی تعقیب متدم شرزع ز ده صوهت 

 .گرددیمگذشت از قراه موقونی تعقیب صاده 

                                                           
 های مالیاتی نرانسهکتاب دادهسی 327ز  321ز  81. مواد 8

 مجاوعه قوانین گارکی نرانسه 242. ماد  3

 8616ژزئن  33به بعد مجاوعه قوانین نگدداهی ها  قانون  889-8مواد ل  ز 8611دسامبر  37) 11-8218نرمان  7ز  1. مواد 2

 جدید(
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 عليهاز لحاظ مدعیٌ .4-1-9

، تعقیب امر جزایی ز حفظ حقوق عاومی نقط هامجاااتز  جرایمبا توجه به اصل شخصی بودن 

. اندتهداشعلیه مرتکب جرم ز کسانی خواهد بود که ده آن جرم نقشی اعم اا معازنت یا مشاهکت 

یا  ز هاآنقانونی  مقامقائمزلی ده دعوای خصوصی عالز  بر اشخاص مذکوه، ماکن است علیه 

 زجرحضربده بز  ایراد  مثالً خاص  الث که مسئولیت مدنی داهند اقامه دعوا ناود.حتی اش

ده  ها نین ،شودیماقامه  هاآنعادی توسط صغیر یا مجنون دعوی خصوصی علیه عاقله یا قیم 

ود ی چنان ه هانند  مقصر شناسایی نشرعادیغی ده هانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی اطیاحتیب

قانون بیاه اجباهی خساهت زاهد  به شخ،  الث ده ا ر حوادث  38گردد به استناد ماد  یا متواهی 

 .شودیمی بدنی اقامه هاخساهت نیتأمدعوا علیه صندزق  ،ناشی اا زسایل نقلیه

 از لحاظ ماهيت .4-1-4

اجتااعی ز مربوط به نظم عاومی  یجنبهداهای طبیعت ز ماهیت دعوای عاومی جزایی بود  ز 

ل قاب ،اا تعقیب متدم خودداهی نااید ز دعوای عاومی تواندینان لحاظ دادستان به های ،است

شخصی ز ماهیت  یزلی دعوای خصوصی جنبه ،باشدینااسقاط، استرداد، انتقال ز مصالحه 

دعوای  تواندیمده اقامه دعوای خصوصی مختاه است ز  د یدانیاحقوقی داهد، ده نتیجه 

 مطرزحه ها با صلح، اسقاط یا استرداد مختومه نااید.

 از لحاظ صالحيت .4-1-1

زلی دعوای خصوصی ناشی اا جرم  شودیماصوالً ده دادگا  کیفری به دعوای عاومی هسیدگی 

به تبع امر کیفری ده دادگا  کیفری اقامه ناود ز هم آن ها ده دادگا  حقوقی مطرح هم  توانیمها 

 کرد.
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 اشتراکجهات  .4-1

اا جدات انتراقی که گفتیم ده برخی مواهد نیز با هادیگر  نظرصرفدعازی عاومی ز خصوصی 

 مرتبط ز مشترک هستند:

 ؛منشأاز لحاظ  .4-2-1

یعنی  ؛زاحدی داهند ز آن زقوع جرم است منشأدعوای عاومی ز خصوصی ناشی اا جرم هر دز 

خصوصی مکل  است حکم  اگر دادگا  متدم ها مجرم تشخی، دهد، ده صوهت اقامه دعوای

تن به لحاظ نداش مثالًمتدم ) یبه پرداخت ضره ز ایان نیز صاده نااید، حتی ده صوهت تبرئه

ق.آ.د.ک به موضوع ضره ز ایان هسیدگی  39( دادگا  کیفری باید ده هاستای ماد  تیسوءن

برائت  حکم بودن چک، داهزعد ها نین ده جرم صدزه چک بالمحل چنان ه به لحاظ  ،نااید

دادگا  کیفری باید به دعوای خصوصی مطالبه زجه چک هسیدگی ز اظداه نظر  ،متدم صاده شود

 نااید.

 از لحاظ صالحيت .4-2-2

 هانآیکی دیگر اا مواهد اشتراک این دز دعوا، صالحیت دادگا  کیفری جدت هسیدگی به 

صاده  م کیفرخواستبنابراین بعد اا اینکه دعوای عاومی به جریان انتاد ز برای متد باشد؛یم

به دعوای  ، صالحیت هسیدگیکنند یدگیهستا قبل اا اعالم ختم دادهسی دادگا  کیفری  گردید

ی که ده اینجا زجود داهد، این است که زیبرانگبحث یهمسئلضره ز ایان ناشی اا جرم ها داهد. 

 ختم دادهسی خواهدیمکه قاضی دادگا  کیفری ده چه موقع  داندیم شاکی خصوصی اا کجا

که  طوههاانها اعالم نااید که قبل اا آن، دادخواست ضره ز ایان خود ها تقدیم نااید. 

 یشد  که بتواند ده دادگا  کیفری قبل اا ختم دادهسی اقامه قائلاین ح  ها برای زی  گذاهقانون

این پیشنداد ربناب ناود؛یمی نیبشیپدعوای خصوصی نااید، باید طری  اطالع یانتن زی ها نیز 

ی کیفری مکلّ  هادادگا ، 8263ق.آ.د.ک. مصوب  81ی برای ماد  اتبصر با تصویب  گرددیم
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شوند پس اا ختم مذاکرات طرنین به شاکی ابالغ نااید که ظرف مدلت معینی )مثالً یک هفته( 

ود خختم دادهسی اعالم خواهد شد تا چنان ه شاکی قصد مطالبه ضره ز ایان داهد، دادخواست 

تا  ی قبل اا اعالم ختم دادهسیجابهاصالح گردد ز  81ها تقدیم نااید، یا اینکه متن اصل ماد  

 قبل اا پایان جلسه ازل دادهسی، این ح  برای شاکی شناخته شود.

 تبعيت دعوای خصوصی از دعوای عمومی .5

 بقای دعوای عمومی .5-2

هر دز دعوا اا نظر  ینتیجهتبعیت دعوای خصوصی اا دعوای عاومی به معنای آن نیست که 

ئت حاصل کیفری برا یمحکومیت ز برائت باید یکسان باشد؛ بلکه ماکن است متدم اا جنبه

: 482اهاعت، ) داهدکه عکس آن نیز امکان  گونههااناا جنبه مدنی محکوم شود،  اما ؛کند

 اما اا حیث ،دیناایماگرچه دعوای خصوصی اا دعوای عاومی تبعیت  گرید عباهتبه ؛(8262

علیه ماکن است متفازت باشند ز الزاماً عدم محکومیت متدم ده دعوای محکومیت متدم یا مدعی

بلکه دادگا  کیفری باید هسیدگی به دعوای خصوصی  ،ده دعوای خصوصی نبود  مؤ رعاومی، 

ه بها ادامه دهد ز نتیجه هسیدگی دادگا  به دعوای عاومی، تأ یری ده صالحیت آن ده هسیدگی 

سقوط دعوای : »داهدیمق.آ.د.ک. مقره  39دعوای خصوصی نداهد. ده این خصوص ماد  

عاومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست. هرگا  تعقیب امر کیفری به جدتی اا جدات 

قانونی موقوف یا منتدی به صدزه قراه منع تعقیب یا حکم برائت شود، دادگا  کیفری مکل  

صی ده آن دادگا  مطرح شد  باشد، مبادهت به هسیدگی ز که دعوای خصواست، ده صوهتی

ی خصوصی امانی قابلیت هسیدگی ده دادگا  کیفری ها داهد که دعوای دعوا «.صدزه هأی نااید

بنابراین صالحیتی که ده امان طرح دعوای عاومی ز  ؛عاومی ده دادگا  کیفری مطرح باشد

عوای عاومی اا ها  عادی یا غیرعادی برقراه تا انقضای د اهجاع آن به دادگا  کیفری مطرح شد 

است پس صالحیت آن دادگا  نسبت به دعوای مدنی تابع دعوای عاومی است ز نوع تصایم 
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دادگا  کیفری نسبت به دعوای عاومی تأ یری ده صالحیت این دادگا  نسبت به دعوای 

دگا  صالحیت اا دا برائت متدم یا موقونی تعقیب زی ها عامل سلب توانیناخصوصی نداهد ز 

 (.487هاان: ) دانستکیفری برای هسیدگی به دعوای مدنی 

هرگا  دادگا  کیفری زاهد هسیدگی به ماهیت دعوای خصوصی شد  باشد،  ده نرانسه

کااکان صالحیت خود ها پس اا انقضای دعوای عاومی حفظ خواهد کرد، اما اگر دعوای 

ت صالحیت زی نسب ،اایل گردد دعوای خصوصیدگا  کیفری به ماهیت عاومی قبل اا زهزد دا

 (.487: هاان) شدبه دعوای خصوصی نیز اایل خواهد 

 .مییناایمی با محوهیت موضوع مطرزحه تشریح هأده اینجا یک ناونه 

 ی صادره از دادگاه کيفریرأنمونه  .5-2-2

دادگا  کیفری دز تدران ده  8948صاده  اا شعبه  81/6/64موهخ  149به موجب دادنامه شااه  

به مبلغ  796996به شااه   بالمحلبر صدزه یک نقر  چک  ریداخصوص اتدام آقای م. ب 

ز پنجا  میلیون هیال موضوع شکایت شرکت ت. س با زکالت زکالی شرکت مذکوه  صدکی

تدران، دادگا  با عنایت به  7اا دادسرای عاومی ز انقالب ناحیه به شرح کیفرخواست صاده  

بودن ز مالحظه کپی مصدق اسناد ز مداهک اهائه شد  ز اینکه  داهزعد دناعیات متدم مبنی بر 

دناعیات متدم زاهد  ،باشندیمچک مذکوه  دیسرهستاهیخ هاه آن اسناد مربوط به قبل اا 

 داهزعد به لحاظ احراا  8213قانون چک مصوب سال  82تشخی، داد  ز به استناد بند   ماد  

بودن چک موصوف، حکم بر برائت متدم صاده ز اعالم ناود  است. زکالی شاکی قبل اا ختم 

 ریتأخدادهسی دادخواستی به خواسته مطالبه زجه چک مذکوه به انضاام خساهت دادهسی ز 

دادگا  کیفری دز تدران تقدیم ناود  ز این شعبه به لحاظ اینکه موجبات  8948به شعبه  هیتأد

هسیدگی به دعوای حقوقی مطرزحه نراهم نبود، پرزند  دعوای حقوقی ها تفکیک ز سپس ده 

ده خصوص دادخواست خانم »ی داد  است: هأچنین  8943زن  دادنامه شااه   88/88/64تاهیخ 

نجا  ز پ صدکزکالت اا شرکت ت. س به طرنیت آقای م.ب به خواسته مطالبه ین. ال  به 
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 چداهها عدد  بانک هنا  کاهگران شعبه  796996میلیون هیال موضوع یک نقر  چک به شااه  

با عنایت به محتویات پرزند  ز زجود  هیتأد ریتأخقصر به انضاام خساهت دادهسی ز خساهت 

لت بر اشتغال ذمه خواند  داهد ز با زص  اینکه خواند  دعوی اصل چک ده ید خواهان که دال

دادگا  با  هذایعلدلیلی بر پرداخت زجه چک موضوع دعوی ز برائت ذمه خود اهائه نناود ، 

، 861استصحاب بقاء دین ز احراا اشتغال ذمه خواند ، دعوی خواهان ها زاهد دانسته مستندا مواد 

ز پنجا  میلیون  صدکادهسی مدنی مشاهالیه ها به پرداخت ین داا قانون آیی 133ز  186، 181

رداخت زکیل طب  تعرنه ز به پ الوکالهح هیال بابت اصل خواسته ز به پرداخت هزینه دادهسی ز 

که بر اساس شاخ، توهم  بهمحکوماا تاهیخ صدزه چک تا امان زصول  هیتأد ریتأخخساهت 

احکام محاسبه خواهد شد ده ح  خواهان محکوم اعالمی اا ناحیه بانک مرکزی توسط اجرای 

 یدنظرخواهیتجدی صاده  حضوهی ز ظرف مدت بیست هزا اا تاهیخ ابالغ قابل هأ دیناایم

ی أهاا طرنین نسبت به  کیچیهی صاده  هادادنامهپس اا ابالغ «. باشدیم دنظریتجدده دادگا  

ایراد به صالحیت دادگا  کیفری نسبت به  کیفری اعتراضی نناود  زلی خواند  عالز  بر

استان تدران  دنظریتجددادگا   28ناود. پرزند  به شعبه  دنظریتجدمحکومیت خود تقاضای 

... عاد  » ی داد  است:هأچنین  81/1/69موهخ  713دادنامه شااه   موجببهاهجاع ز این شعبه 

 ضان طرح ایرادات دنظریتجدحه هاان دناعیات مرحله بدزی است ز ده الی دنظرخوا یتجددناع 

 باشدینابه صالحیت دادگا  ز زکالت زکیل خواهان بدزی، اظداه داشته که بدهکاه زجه چک 

با توجه به مجاوع  هذایعلز خاهج اا شاول قانون تجاهت دانسته است.  داهزعد ز چک ها 

واهان بدزی( ز ایراد خواند  )خ دنظریتجدازالً ده موهد ایراد به سات زکیل  ،محتویات پرزند 

به صالحیت دادگا  کیفری دز، نظر به اینکه مدیر تصفیه شرکت سدامی خاص ت.س به خانم 

ن.ال  زکالت داد  است ز زکیل مذکوه به زکالت اا شرکت اقدام به تقدیم دادخواست به 

یحه ال 391دادگا  نخستین ناود  است ز با عنایت به اینکه اقدام مدیر تصفیه ده اجرای ماد  
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بود  ز انتخاب زکیل نیز اا اختیاهات مدیر تصفیه است ز با  8247اصالح قانون تجاهت مصوب 

 8948توجه به اینکه دادخواست مطالبه زجه چک به تبعیت اا پرزند  کیفری مطرزحه ده شعبه 

ز قبل اا حلول زقت هسیدگی  31/1/8264ده تاهیخ  649128کیفری دز تدران به شااه   دادگا 

قانون آیین دادهسی  11ایرادات زاهد  مستند به ماد   نیبنابرارزند  کیفری تقدیم شد  است؛ ده پ

هاین قانون قراه هد ایرادات صاده  219ی عاومی ز انقالب ده اموه مدنی ناظر به ماد  هادادگا 

فاد م کهنیا.  انیاً ده ماهیت امر با توجه به مجاوع محتویات پرزند  نظر به گرددیمز اعالم 

ها  خواستهدنظریتجدی به نحوی نیست که نقض دادنامه دنظرخواهیتجددادخواست ز الیحه 

ایجاب نااید ز بر مبانی ز استدالل ز استنباط دادگا  محترم نخستین ده هسیدگی به موضوع ز 

خواسته مطاب  دالیل موجود ز  دنظریتجدصدزه حکم خدشه ز خللی مترتب نیست ز دادنامه 

اینکه دادگا  محترم بدزی ده مواهد استنادی چون  االقانونی صاده گردید  است. زن  مقرهات 

دیه محکوم ناود  است باید به تبصر  الحاقی به ماد  ند  ها به پرداخت خساهت تأخیر تأصادهکن

مواد  3لذا با این دادگا  با اضانه ناودن مستند مذکوه  ،ناودیمقانون صدزه چک نیز استناد  3

ها قابل انطباق با جدات مذکوه ده ماد   دنظرخوا یتجدی دنظرخواهیتجدادگا  بدزی، استنادی د

 211ی عاومی ز انقالب ده اموه مدنی ندانسته ز مستند به ماد  هادادگا قانون آیین دادهسی  241

ز  دأییتخواسته ها به کیفیت اصالحی  دنظریتجدی، دادنامه دنظرخواهیتجدضان هد  قانونهاین 

 «.نااید این هأی قطعی استمیاستواه 

 تحليل و بررسی رأی صادره .5-2-1

ز تقاضای صدزه حکم محکومیت کیفری برای  فرخواستیکپس اا صدزه  گرددیممالحظه 

زجه چک ز خساهت  یدادخواست مطالبه ،متدم، زکیل شاکی قبل اا اعالم ختم دادهسی

قانون آیین دادهسی  81ز دادگا  کیفری ده هاستای ماد   دادهسی ز تأخیر تأدیه تقدیم ناود  است

قانون چک صحیحاً خود ها صالح به هسیدگی دانسته با پذیرش دادخواست  81کیفری ز ماد  
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ادهسی ی تشریفات قانون آیین داجراکیفری موضوع هسیدگی ز پس اا  یحقوقی، ابتدا به جنبه

وجه اده ناود  است. اا جنبه کیفری با تی صهأخصوصی نیز هسیدگی ز  یمدنی نسبت به جنبه

زلی اا آنجا که  د یگرد صادهبودن چک موضوع دعوی، حکم برائت متدم  داهزعد به احراا 

 ،باشدیانحقی خواهان ری، الزاماً موجب صدزه حکم بر بیصدزه حکم برائت متدم اا جنبه کیف

محکوم به پرداخت زجه چک ز خساهات شد  است.  چک ی صادهکنند ،خصوصی جنبه ده

خواسته ها صحیح تشخی، داد  ز تندا ایرادی که گرنته دنظریتجددادنامه  دنظریتجددادگا  

به عقید  نگاهند   .باشدیمقانون چک  3هاجع به عدم استناد دادگا  بدزی به تبصر  الحاقی به ماد  

بصر  قانون استفساهیه ت زاحد ماد ایرا بر اساس  است؛ ریپذهیتوج دنظریتجداین ایراد دادگا  

مجاع تشخی، مصلحت نظام  89/2/79قانون موادی اا قانون چک مصوب  3الحاقی به ماد  

قانون  3مذکوه ده تبصر  الحاقی به ماد  « ی زاهد شد ...هانهیهزکلیه خساهت ز »منظوه اا عباهت 

ر مبنای نرخ توهم اا تاهیخ چک تا امان ب هیتأداصالح موادی اا قانون چک خساهت تأخیر 

 بهزصول آن که توسط بانک مرکزی جادوهی اسالمی ایران اعالم شد  ز هزینه دادهسی 

به تصویب  38/6/77این تفسیر ده تاهیخ  .ی قانونی استهاتعرنهزکیل بر اساس  یالوکالهح 

مجاع تشخی، مصلحت نظام هسید  است. ده اینجا منظوه اا تاهیخ چک تاهیخ سرهسید آن 

نت توان به دادنامه حقوقی دادگا  بدزی گربنابراین ایراد دیگری که می ؛نه تاهیخ صدزه باشدیم

ع پرزند  تین کیفری چک موضواین است که با عنایت به این که بر اساس تشخی، دادگا  نخس

بایست خساهت تأخیر تأدیه ها بر اساس تاهیخ سرهسید )مندهج ده متن می ،داه بود  استزعد 

ناود نه بر اساس تاهیخ صدزه؛ ایرا تاهیخ صدزه چک مقدم بر تاهیخ سرهسید چک( محاسبه می

ز نسبت است ز شاکی نیچک اصداه یانته  یکنند آن بود  ز به هاین دلیل حکم بر برائت صاده

 به آن اعتراضی نناود  است.
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 حق انتخاب دادگاه .1-2

 ؛است داد  دادگا  انتخاب ح  یخصوص یدعوا یاقامه جدت جرم اا د یدانیا به گذاهقانون

 نکهیا ای ناود  ها خود یخصوص یدعوا یفریک دادگا  ده یدادهس ختم اا قبل تا تواندیم یعنی

هرگا  دعوای ضره ز : »داهدیمق.آ.د.ک. مقره  89ماد  . دیناا دعوا یاقامه یحقوق دادگا  ده

ده دادگا  حقوقی اقامه شود، دعوای مذکوه قابل طرح ده دادگا  کیفری نیست، مگر  ابتداایان 

 یآنکه مدعی خصوصی پس اا اقامه دعوا ده دادگا  حقوقی، متوجه شود که موضوع زاجد جنبه

 ،تواند با استرداد دعوا، به دادگا  کیفری مراجعه کندصوهت می کیفری نیز بود  است که ده این

ده دادگا  کیفری مطرح ز صدزه حکم کیفری به جدتی اا  ابتدااما چنان ه دعوای ضره ز ایان 

ضره  یتواند با استرداد دعوا، برای مطالبهجدات قانونی با تأخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می

ز ایان به دادگا  حقوقی مراجعه کند. چنان ه مدعی خصوصی قبالً هزینه دادهسی ها پرداخته 

دهیانت که طرح دعوای  توانیماساس این ماد   بر «.باشد نیاای به پرداخت مجدد آن نیست

به تبعیت دعوای عاومی آن ها ده دادگا   تواندیماست که  د یدانیاخصوصی یک ح  برای 

 جداگانه ده دادگا  حقوقی مطرح کند. صوهتبهطرح نااید یا کیفری م

 یمدن اا اعم ها خود نظر موهد دادگا  خصوصی مدعی کهنیها»به عقید  برخی اا حقوقدانان 

 برگشت  ح دیگر ز کرد  استفاد  انتخاب ح  اا ناود دعوا اقامه آن نزد ز کرد انتخاب کیفری یا

نیز  الذکرنوق 89. ده ماد  (399،نیشیپ )آخوندی، «نداهد ها دیگر دادگا  به مراجعه ز آن اا

بااگشت مدعی خصوصی اا دادگا  حقوقی به کیفری مانوع شد  مگر ده صوهت زجود اتدام 

کیفری، اما بااگشت شاکی برای مطالبه ضره ز ایان ناشی اا جرم اا دادگا  کیفری به حقوقی 

 رچنده انتخاب، اا بعد دیگر، دادگا  به دادگا  یک اا مراجعه جواا عدم جایز دانسته شد  است.

 گردد اموشنر نباید لیکن شود؛ شارد  محترم باید علت هاین به ز است متدم ز مصلحت نفع به

 موهد اصخ شرایطی تحت باید اعتباه این به ز شودیم تاام خصوصی مدعی ضره به امر این که

 دادگا  به جزایی دادگا  اا خصوصی مدعی برگشت لیکن (،399-398هاان،) ردیگ قراه عال
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 ده. هست نیز از نفع به بلکه ،شودینا جزایی دادگا  ده متدم زضعیت تشدید سبب نقط نه مدنی

 زحدت کیفری دادهسی آیین نویسندگان بین مدنی دادگا  به دادگا  کیفری اا هجوع شرایط

 ایدب خصوصی مدعی کیفری، دادهسی آیین نظرانصاحب اا یاعد  یعقید  به. نداهد زجود نظر

 سلیمت مدنی دادگا  به ز داهد مسترد جزایی دادگا  اا ها خود دادخواست کند اهاد  زقت هر بتواند

 ادگا د اا عدزل که معتقدند دیگر یاعد  زلی ،باشد شرطی ز قید هیچ به نباید امر این ز کند

 ضره به است ماکن شرط ز قید بدزن برگشت قبول چون باشد، مشرزط ز مقید باید نیز جزایی

؛ .آ.د.ک.ق 89ده ماد   دشد یقشرایط  زجود صوهت ده نقط اینان عقید  به. شود تاام متدم

 ه دهانتد یا اینک تأخیر به قانونی جدات اا جدتی به عاومی حقوق حیث اا حکم صدزه»یعنی 

 تواندیم خصوصی مدعی ،«باشد نشد  گرنته تصایای یا اعالم نظری خصوصی دعوای ماهیت

 .(393هاان: ) کند استفاد  برگشت ح  اا

 ده ها خود خصوصی دعوای که است شد  داد  اجاا  خصوصی مدعی به نرانسه کشوه ده

 1 ماد  ق.آ.د.ک. نرانسه(. 2ماد  ) دیناا اقامه کیفری دعوای تعقیب ضان ده ز جزایی دادگا 

مدعی خصوصی که دعوای خود ها ده دادگا  مدنی صالح : »داهدیمق.آ.د.ک. نرانسه نیز بیان 

آن ها ده دادگا  کیفری مطرح نااید مگر اینکه قبل اا صدزه هأی  تواندینامطرح کرد  است، 

 «.ماهوی توسط دادگا  مدنی، دادسرا اا دادگا  کیفری تقاضای هسیدگی ناود  باشد

 :کرد بیان ایر شرح به توانیم ها انتخاب دادگا  کیفری ح  عالی مصالح ز منانع

 فاتتشری کیفری، یهادادگا  اا ایان ز ضره مطالبه ده ایرا است؛ خصوصی مدعی نفع به (8

 ز جرم زقوع ا بات چون ز نیست الام آن جریان ز دادخواست به هاجع مدنی دادهسی آیین

 ز رهض دعوای منشأ ا بات حیث اا خصوصی مدعی زظیفه ،است دادسرا عدد  به نیز آن انتساب

 د کر یآزهجاع دادسرا که مداهکی ز دالیل کلیه اا خصوصی مدعی. بود خواهد ترآسان ایان

 .بداییم ههایی حدی تا دعوا ا بات سنگین باه تحال اا ز ردیگیم بدر  خود نفع به است
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 یگرد بیان به ؛کندیم جلوگیری دادسرا تحرک عدم ز سکوت اا ایرا است؛ جامعه نفع به (3

 ده تا کندیم زاداه ها دادسرا جزایی دادگا  اا خساهت دهخواست برای دید بز  اقدام ز تصایم

 اانتض امر هاین. ندهد نشان تسامح ز تعلل موهد این ده ز دیبرآ کاهبز  کیفری تعقیب مقام

 نتیجه ده ز آنان تربیت ز تأدیب ز اصالح ز کاهانبز  مجااات ز تنبیه برای است مطلوبی اجرای

 نبهج به جزایی دادگا  ده خصوصی مدعی شرکت ها نین. آن تکراه ز جرم زقوع اا جلوگیری

 ضره لحاظ اا جزایی پدید  بخشانیا نتایج ز بخشدیم بیشتری تحرک کیفری دادهسی عاومی

 .ردیگیم قراه اهایابی موهد نیز خصوصی مدعی ایان ز

 جلوگیری ایادتر یهانهیهز صرف ز دادهسان زقت اتالف اا ایرا است؛ هادادگا نفع  به( 2

 زاییج ز مدنی آهاء تعاهض اا ز هزد کاهبه کاتری انسانی نیرزی که شودیم سبب ز کندیم

 .بخشدیم یترشیب استحکام ز اطاینان احکام آید ز به عال به پیشگیری

 طالعاتا با کنندیم هسیدگی کیفری امر به که دادهسانی ایرا است؛ ترکینزد عدالت به( 4

 زضع ز تدمم شخصیت دهباه  کیفری دادهسی کیفیت ز ماهیت مقتضای ز حکمبه که دقیقی

 هچ ز علیهمجنی شخ، ده چه اهتکابی جرم نتایج ز آ اه ز از پرداخت قدهت ز اندگی مادی

 راهق هسیدگی موهد ها خصوصی مدعی ایان ز ضره توانندیم بدتر ،اندآزهد  دست به جامعه ده

 معنوی ایان ز ضره میزان تعیین برای ژ یزبه. کنند انشاء یترستهیشا حکم آن به نسبت ز دهند

 .داهند بیشتری آمادگی دادهسان این

 تقدم رسيدگی به دعوای عمومی .5-9

هسیدگی به دعوای عاومی مقدم بر هسیدگی به دعوای خصوصی است ز تا امانی که پیرامون 

ما ا صدزه حکم ده خصوص دعوای خصوصی منتفی است،ی نشود، ریگمیتصادعوای عاومی 

ی بود  ز متدم ده دادهسی کیفری غایب است ز اللدح این موضوع ده جرایای که زاجد جنبه 

لززماً پرزند  کیفری نیز تا امان دسترسی به متدم مفتوح خواهد ماند، موجب تضییع حقوق شاکی 



 
   

 
  

   

971 

 

 1397 بهار، ودومبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم

عد حقوقی که مست پرزند م خواهد شد؛ ایرا یا مدعی خصوصی ده مطالبه ضره ز ایان ناشی اا جر

تا امانی که پیرامون جنبه عاومی ز کیفری آن حکای صاده نشود، متوق   باشدیمصدزه هأی 

 89با عدالت ترمیای سااگاهی نداهد. بر هاین اساس ده ماد   مسئلهخواهد ماند که این 

ه چنان ه دعوای ضر»بیان داشته: ی ناود  ز نیبشیپق.آ.د.ک. امکان تأخیر ده دعوای عاومی ها 

ز ایان ابتدا ده دادگا  کیفری مطرح ز صدزه حکم کیفری به جدتی اا جدات قانونی با تأخیر 

تواند با استرداد دعوا، برای مطالبه ضره ز ایان به دادگا  حقوقی مواجه شود، مدعی خصوصی می

دد خته باشد نیاای به پرداخت مجمراجعه کند. چنان ه مدعی خصوصی قبالً هزینه دادهسی ها پردا

هز هی کیفری با چالش یا توقفی هزبهأکنید اگر صدزه که مالحظه می طوههاانلذا «. آن نیست

تواند با تقدیم دادخواست حقوقی این موضوع ها ده دادگا  حقوقی مطرح کند شد  شاکی می

 .مییناایمی با این محوهیت تشریح هأکه ده این قسات برای ناونه یک 

 ی صادره از دادگاه کيفریرأنمونه  .5-9-2

 8949 شعبهصاده  اا  29/8/8261موهخ  9963 دادنامه شااه  موجببه 649191ده پرزند  شااه  

. به اتدام خیانت ده امانت نسبت به زجو  حاصل اا نرزش آدادگا  کیفری دز تدران خانم س. 

ر اسناد تنظیای ده دنت نامهزکالت. با این توضیح که بر اساس ن .می آقاملک موضوع شکایت 

استنادی، ملک موضوع آن توسط متدم نرزخته شد  ز بین  نامهعهیمباتدران ز  8439هسای شااه  

آن به مالک )شاکی( مسترد شود زلی متدم اا  پول طرنین مقره شد  بود  پس اا نرزش ملک،

اا دادسرای عاومی ز  این کاه استنکاف ناود  است دادگا  با توجه به کیفرخواست صاده 

لیرغم مرجع انتظامی ز اینکه متدم ع گزاهش تنظیای، نامهعهیمباز  نامهزکالتانقالب تدران، کپی 

ی زاصل نگردید  با ده نظر گرنتن سایر احهیالابالغ احضاهیه ده جلسه دادهسی حاضر نشد  ز 

 974، داد  ز به استناد ماد  قراین ز اماهات موجود ده پرزند  بز  انتسابی ها محرا ز مسلم تشخی
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ها به تحال دز سال حبس تعزیری  متدم( 8271اا قانون مجااات اسالمی )تعزیرات مصوب 

 محکوم ناود  است... .

اا جرم قبل اا ختم دادهسی دادخواست مطالبه ضره ز ایان به دادگا  مذکوه تقدیم  د یدانیا

ده »ی داد  است: هأاین چنین  31/2/8261موهخ  228دادنامه شااه   موجببه... دادگا  دیناایم

. دایر بر مطالبه ضرهزایان ناشی اا جرم به آ. به طرنیت خانم س.ن .می آقاخصوص دادخواست 

ده ازهاق  هشانگ با هیتأد ریتأخهیال به انضاام خساهت دادهسی ز خساهت  121999999مبلغ 

تدران  8439 یهسا دنترخانه 87/4/62موهخ  3693به شااه  پرزند  نظر به تصویر زکالت هسای 

موهخ  6196673863899963ز مفاد دادنامه شااه   38/4/62موهخ  821به شااه   نامهعهیمباز 

هغم ابالغ اخطاهیه ده جلسه دادگا  اینکه خواند  علی ز اصداهی اا سوی این دادگا  29/8/61

ء ذمه خویش به دادگا  اهائه نکرد  است ز توجداً به حاضر نشد  ز دلیل ز مدهکی دال بر ابرا

، دادگا  خواسته خواهان ها زاهد دانسته ز 8949کیفری شعبه  649191کالسه  محتویات پرزند 

ق.آ.د.م حکم به محکومیت خواند  به پرداخت  133ز  181ز  861ق.آ.د.ک  84مستنداً به مواد 

تاهیخ  اا هیتأد ریتأخهزینه دادهسی ز خساهت  هیال بابت اصل خواسته ز به انضام 121999999

( تا اجرای حکم مطاب  شاخ، نرخ توهم اعالمی اا سوی بانک 88/8/61تقدیم دادخواست )

ی هأ. دیناایممرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد ده ح  خواهان صاده ز اعالم 

ا ز پس ا باشدیماین دادگا   صاده  غیابی ز ظرف بیست هزا پس اا ابالغ قابل زاخواهی ده

انقضاء ظرف مدت بیست هزا قابل تجدیدنظر خواهی ده محاکم تجدید نظر استان تدران 

 .«باشدیم

 تحليل و بررسی رأی صادره .5-9-1

خیانت ده امانت نسبت به زجو  حاصل اا نرزش  هاان طوه که مالحظه گردید موضوع پرزند  

. دادگا  کیفری ابتدا ده هاستای شکایت شاکی ز کیفرخواست صاده  اا باشدیمملک شاکی 



 
   

 
  

   

971 

 

 1397 بهار، ودومبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم

دادسرای عاومی ز انقالب تدران اا جنبه کیفری متدم ها به تحال دز سال حبس ز سپس با توجه 

 د یدانیابه دادخواست تقدیای اا جنبه خصوصی به پرداخت خساهت ناشی اا جرم ده ح  

ده آهاء صاده  این است که صالحیت دادگا  کیفری  است. نکات قابل توجه  ناودمحکوم 

یعنی به تبع امر کیفری صالحیت هسیدگی به دعوای خصوصی نیز پیدا ناود  است.  ؛انتهی توسعه

دعوای  که بنا به تشخی، دادگا  پرزند  باشدیمدیگر امان هسیدگی به دعوی خصوصی  ینکته

خصوصی تفکیک ز ده مرحله امانی دیگری به آن هسیدگی شد  است که علل گوناگونی 

امانی نزدیک به ختم دادهسی  یاا جاله اینکه ماکن است ده ناصله ،داشته باشد تواندیم

انی غ نسخه  دادخواست مطالبه ضره ز ایان تقدیم ناود  باشد که نرصت کانی برای ابال

عد صدزه دادخواست ز ضاایم به خواند  زجود نداشته باشد ز ده عین حال موضوع کیفری مُ

قوقی ی حهأ مطلب قابل توجه دیگری که ده آهاء موصوف زجود داهد تبعیت نیها ن ی باشد.هأ

، با توجه به احراا زقوع جرم ز صدزه حکم محکومیت باشدیمی کیفری اا حیث نتیجه هأاا 

ی متدم، اا جنبه خصوصی نیز خواند  ها به پرداخت خساهات ناشی اا جرم محکوم ناود  کیفر

موجب  زماًلزاست. البته الام به ذکر است که هایشه حکم محکومیت یا برائت ده امر کیفری 

؛ ایرا ماکن است متدم اا جنبه کیفری به لحاظ باشدینامحکومیت یا برائت ده امر حقوقی 

زلی بابت خساهاتی که به شاکی زاهد ناود  اا جنبه خصوصی  ،رئه گرددتب تیسوءننداشتن 

محکوم به پرداخت خساهت شود. نتیجه اینکه ده آهاء موصوف دادگا  به دهستی پس اا احراا 

ها به پرداخت خساهت  خواند  ی تشریفات قانونی ده دعوای خصوصی،اجرامجرمیت متدم ز 

 محکوم ناود  است. د یدانیاده ح  

 برآمد

به منظوه جبران ضره ز ایان مادی، معنوی یا اا بین هنتن منانع  دعوای خصوصی ناشی اا جرم

ن آ منشأاما این دعوا شامل هر دعوایی نیست که  شود؛یماقامه  د یدبز اا سوی  الحصولماکن
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ی ناشایرا بعضی دعازی ناشی اا جرم، ماهیت کامالً مدنی داهند، مانند دعوای طالق  ؛جرم باشد

 دعازی مدنی که به تبعیت اا دعازی عاومی هسدیمحقوق نرانسه نیز به نظر  ده اا هابطه نامشرزع.

داهای ماهیت مدنی بود  که برای تحصیل سریع جبران  شوندیمی کیفری اقامه هادادگا ده 

. موضوع دعوای خصوصی ده معنای عام گرددیمخساهت ناشی اا جرم با حداقل هزینه مطرح 

ه، عالز  بر دهخواست ضره ز ایان، شامل هزینه دادهسی، اعاد  زضع به حال ساب  ز استرداد کلا

ها نین مشخ، شد که برای استرداد اموال ز اشیاء حاصل اا  .باشدیماموال حاصل اا جرم نیز 

موجود بودن عین مال، منقول بودن ز امکان تسلیم ضرزهی است ز برای  جرم شرایطی شامل

دعوای خصوصی ناشی اا جرم ده مقایسه با . باشدینانیاای به تقدیم دادخواست  اهآنمطالبه 

 اب علیه ز صالحیتیمدع ی،مدع انتراق ز اشتراکی داهد ز اا نظر هدف، نقاط دعازی عاومی،

 دعوای عاومی، به ز صالحیت دادگا  کیفری، منشأاست ز اا منظر  متفازت دعوای عاومی،

ها نین مشخ، گردید اقامه دعوای ضره ز ایان ناشی اا جرم ده دادگا  کیفری  داهد. شباهت

رح آن ها ط دنظریتجدده مرحله زاخواهی یا  توانیناز  باشدیم ریپذامکانتندا ده مرحله بدزی 

ده بحث آ اه تبعیت دعوای خصوصی اا دعوای عاومی نیز محوههای بقای دعوای  ناود.

دعوای  تیتبع مطرح است. ز تقدم هسیدگی به دعوای عاومی انتخاب دادگا  ح  عاومی،

خصوصی اا دعوای عاومی به معنای آن نیست که نتیجه هر دز دعوا اا نظر محکومیت ز برائت 

ا جنبه مدنی ا اما باید یکسان باشد؛ بلکه ماکن است متدم اا جنبه کیفری برائت حاصل کند،

ق.آ.د.ک نیز طرح  89ز  81 موادبر اساس  .داهد که عکس آن نیز امکان گونههاانمحکوم شود، 

به تبعیت دعوای عاومی آن ها ده  تواندیماست که  د یدانیادعوای خصوصی یک ح  برای 

ی خصوص مدعی جداگانه ده دادگا  حقوقی مطرح کند زلی اگر صوهتبهدادگا  کیفری یا 

ی مذکوه قابل طرح ده دادگا  دعوا ،دعوی ضره ز ایان ها ابتدا ده دادگا  حقوقی اقامه ناود

مگر اینکه بعداً متوجه شود موضوع داهای جنبه کیفری نیز بود  است ز چنان ه  ،کیفری نیست

دعوی ضره ز ایان ابتدا ده دادگا  کیفری مطرح ز صدزه حکم کیفری به جدتی اا جدات قانونی 
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با استرداد دعوی اا دادگا  کیفری به دادگا   تواندیممدعی خصوصی  ،مواجه شود ریتأخبا 

 اله نفعااج عالی مصالح ز منانعبا  انتخاب ح  مشخ، گردید که نیها ن حقوقی مراجعه کند.

 هارا  است. تر شدن به عدالتنزدیک یه ز باقضای قو  ،، جامعهخصوصی مدعی
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Abstract 

In some of the judicial systems in which legal and criminal courts consider the 

lawsuits in their own specific scope of competency, it is considered as a principle 

that legal courts consider civil lawsuits and criminal courts consider criminal 

lawsuits. However, in some cases, criminal courts may become competent to 

consider legal cases. Private lawsuit due to a crime may be filed by the victim in 

order to compensate material or spiritual losses, or the loss due to possible profit. 

Such cases, in terms of nature, are considered as a civil liability of the offender 

and in terms of formalities, require observance of civil procedures proceedings. A 

Private lawsuit due to a crime is considered as a legal case. Private lawsuit due to 

a crime has similarities and differences with public lawsuit. A private lawsuit, in 

terms of its goal, claimant and defendant and competency, is different from a 

public lawsuit and in terms of its origin and competency of the criminal court, is 

alike the public lawsuit. In some cases, the legislator, since the criminal court is 

completely aware of details of a criminal case and its damages and also in order 

to prevent from extending proceeding duration and additional waste of time and 

cost of the victim, has permitted the criminal court to consider the claim of loss 

and damage due to the crime, based on presence of some conditions. In this paper, 

first, conditions to file a civil lawsuit in a criminal court and then, conditions, 

nature, effects and advantages of filing a civil lawsuit in criminal courts would be 

considered and analyzed. 

 
Keywords: Private lawsuit due to a crime, Criminal court, Crime, Criminal 
Procedures Code. 
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