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چکيده؛
در قمامی دعااب خصوصیر ش اسایی ررنین دعوب ار اهمیّت ایژهاب برخوردار است .ه ف ار انجاح این پژاهش
ش اخت ررنین دعااب ضرر ا ریان ناشی ار جرح ا جانشی ان آنها است .ش اخت اشخاصی که در ک ار دعااب
کیفرب میقوان در دادگاه کیفرب اق اح به اقامة دعوب م نی راجع به ضرر ا ریان ناشی ار جرح نمای ق الرح
میباش ؛ ریرا بر اساس قواع کلی حاکم بر آیین دادرسی م نی در صورقی که خواهان یا جانشین اب در دعوب
مطراحه ذی فع نباش یا ای که دعوب منوجّه خوان ه نباش ق قرار ردّ دعوب صادر خواه ش  .همی ینق اگر دعوب
خود را انق م رّرات در مرجع صالح اقامه ن مای ق قرار ع ح صالحیّت صادر خواه ش  .یاننههاب پژاهش حاضر
نشان میده که به رور کلّی ررنین دعواب خصوصی ناشی ار جرح شامل چهار گراه هسن  :نخستق م ّعی
خصوصی (بزهی ه) .داّحق جانشی ان م ّعی خصوصی (ارّاث مج ی-علیهق رلبکاران ا اشخار ح وقی) .سوّحق
م ّعیعلیه خصوصی(مرقکب جرح) .چهارحق جانشی ان م ّعیعلیه خصوصی (ارّاثق ب هکاران ا مسئوالن م نی).
واژگان کليدی :دعوای ضرر و زيان ناشی از جرم ،مدّعی ،مدّعیعليه ،آيين دادرسی کيفری.
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مقدّمه
ضرر ا ریان ممکن است ار ررق مخنلفی به اشخار اارد شود .با ش اخت راههاب ارادق مب ا ا
م شأ آنق می قوان انواع ضرر ا ریان را ش اسایی کرد ا مراجع صالح براب جبران ا قرمیم آن را
قشخیص داد .امّا آنیه در این نوشنار م صود استق ضرر ا ریان ناشی ار جرح ا ش اسایی ررنین
دعوب مربوط است .م شأ بسیارب ار ضرر ا ریانهایی که به اشخصار اارد میشود ناشی ار
جرایمی هسن که ار آنها به ع وان ضرر جزایی ناح برده میشود .قماح جرایمی که با شکایت
شاکی خصوصی قع یب ا رسی گی به آنها آغار میشود (جرایم قابل گذشت) بیگمان موجب
اراد ضرر به اشخار هسن ق ریرا قا موقعی که ضررب اعم ار مادب یا مع وب به شخص اارد
نشود یا ح وقی ار اب مورد انکار یا قضییع ااقع نشودق آن شخص براب دادخواهی یا اح اق حقّ
خود شکایت نمیک .
در قوانین م نیق مسئولیّت م نی ا آیین دادرسی کیفربر ضرر ا ریان مادب قعری
است .برخی ح وق انان ضرر ا ریان مادب را به کسر رات ا دارایی قعری

نش ه

کردهان ا چ ین

بیان نمودهان که «ضرر ا ریان مادب ممکن است به ااسطة ار بین رننن مال ا یا نوت م فعت
حاصل شود» (آخون بق  .)473 :8264همی ینق برخی دیگر ضرر مع وب را این چ ین قعری
کرده ان « :ضررب است که به عرض ا شرف منضرّر یا یکی ار اقارب اا اارد میشود .مثالً بر ا ر
انشاب رار مریضق به حیثیّت اا لطمه اارد شود» (جعفرب ل گرادبق  .)489 :8273برخی ار
ح وق انان نرانسوب نیز ع ی ه دارن که «هرگاه ضرر بر جسم ا مال نرد اارد آی ا م جر به اخالل
در ح وق یا م انع مالی اا گرددق ضرر مادب [استض ا اگر به اعنبار شخصیّت ار قبیل احساسات
ا عوار

ق شرفق آبرا ا کرامت اا خ شه اارد آی ق ضرر مع وب است» ( Henri et leon,

 .)1934: 394در خصور ضرر ا ریان مع وب نیز میقوان به ب  3مادة  6قانون اصول مـاکمات
جزایی مراجعه نمود که ضرر ا ریان مع وب را چ ین قعری

نموده است« :ضرر ا ریان مع وب

عبارت است ار کسر حیثیّت یا اعنبار اشخار یا ص مات راحی» .نکنة قابل قوجّه این است که
ضرر مع وب ناشی ار جرحق ار ررف شخص ح ی ی یا شخص ح وقی ح وق خصوصی ریاندی ه
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ار جرح قابل ررم استق الی اشخار ح وقی ح وق عمومی نمیقوان ضرر ا ریان ناشی ار
جرح را مطالبه نمای ق ریرا خسارتهاب مع وب اارد بر جامعه با اقامة دعوب عمومی ار ررف
دادسنان ا مجارات مجرح جبران میشود.
بعضی جرایم عم ب نظیر قخریب ا آقشسوربق سرقت ا کالهبردارب به رور مسن یم باعق
ضرر ا ریان می شون ا در برخی ار جرایم نظیر جعل اس اد عادبق ضرر ار ع اصر ا ارکان
قشکیلده ة آن است؛ یع ی چ انیه موجب اراد ضرر به شاکی ش ه باش ق جرح مـ ّق ش ه
است ا چ انیه جعل س عادب موجب اراد ضرر نباش ق جرح مـ ّق نمیشود .بسیارب ار جرایم
غیرعم ب مان بی احنیاری در ران گی یا ع ح رعایت م رّرات ایم ی کار در کارگاه ا یا ع ح
رعایت نظامات دالنی م جر به ایراد ص مة ب نی غیرعم ب ا اراد ضرر به اشخار میشون  .در
مواردب که ضرر ا ریان ناشی ار جرح باش ق در صورت ص ار کیفرخواست ا قا پیش ار اعالح
خنم دادرسیق دادگاههاب کیفرب میقوان به دعااب ضرر ا ریان نیز رسی گی نمای ق چ انکه
قانونگذار در مادة  84قانون آیین دادرسی کیفرب به ریاندی ه ار جرح اجاره داده خسارات ناشی
ار جرح را ار دادگاه کیفرب مطالبه نمای .
امّا آنیه در این پژاهش به رور ایژه بررسی میشود این است که ضرر ا ریان ناشی ار جرح
قوسط چه کسانی قابل درخواست است ا در ااقع ررنین دعوب ضرر ا ریان ناشی ار جرح چه
کسانی هسن  .در این پژاهش قالش میشود قا با شیوة قوصیفی  -قـلیلی ا با اسنفاده ار م ابع
کنابخانهابق ررنین این نوع دعااب بررسی شون  .با قوجّه به ای که قانون آیین دادرسی کیفرب
مصوّب  8263ا قانون آیین دادرسی نیراهاب مسلّح  8264قوانی ی ج ی در نظاح ح وقی ایران
مـسوب میشون ق ادبیّات پژاهشی در رمی ة موضوع این پژاهش ان ع است .ار این راق پژاهش
پیشرا میقوان قا ح ادب راهگشاب پژاهشگران در رمی ة ابعاد مخنل
ناشی ار جرح انگاشنه شود.

دعااب ضرر ا ریان
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 .2مفهوم دعوای خصوصی ناشی از جرم
دعواب خصوصی ناشی ار جرح دعوایی است که به م ظور جبران ضرر ا ریان مادبق مع وب یا
م انع ممکن الـصول ار سوب بزهدی ه یا جانشین اب اقامه میشود .برخی ار ح وق انان در قعری
دعواب خصوصی گفنهان که «این دعوا اسیلهاب براب جبران ضرر ا ریان ناشی ار جرح است؛
ب ین مع ا که هرگاه جرمی ااقع ا به دیگرب ضررب اارد شودق براب اا حقّ بر مطالبة جبران
خسارت ناشی ار جرح ایجاد میشود .اسیلهاب را که حقّ منضرّر ار جرح را اجراء میک ق دعواب
خصوصی مینام » (ن یه نخجیربق .)84 :8219
برخی ار ح وق انان گفنه ان که دعواب خصوصی دا مع ا دارد :مع اب خار ا مع اب عاح.
در مع اب خارق م ظور مطالبة ضرر ا ریان ار ررف م ّعی خصوصی است .الی در مع اب عاحق
دعواب خصوصی قلمرا اسیعقرب داردق ریرا انزان بر درخواست ضرر ا ریانق به هزی ههاب
دادرسیق اعادة اضع به حال سابق ا اسنرداد اموال حاصل ار جرح نیز ارالق میشود (آخون ب ق
 .)311 :8211ب ابراینق در مع اب عاحر دعواب ناشی ار جرح شامل قصار ا دیه نیز میشود .اگرچه
قصار ا دیه نوعی مجارات ا ضمانت اجراب کیفرب هسن ق ماهیّنی قرمیمی جهت جبران ضرر
اارده به ریاندی ه دارن .
هر دعوایی که م شأ آن رننار مجرمانه باش ا ذی فع اسنـ اق مطالبة آن را داشنه باش ق دعواب
خصوصی ناشی ار جرحِ قابل ررم در دادگاه کیفرب مـسوب نمیشودق بلکه ق ها برخی ار دعااب
مشخّص را میقوان به ع وان دعواب خصوصی ناشی ار جرح در دادگاه کیفرب ررم نمود .مثالً
دعواب رالق (گواهی ع ح امکان سارش) براب هریو ار راجینق در صورت ارقکاب جرح رابطة
نامشراع یا دعواب مـرامیّت ار ارث که در مادة  119قانون م نی حکم آن بیان ش ه است ا به
موجب آن هرکس مورث خود را عم اً بکش ار ارث مـراح میشود؛ علیرغم ای که م شأ هر
دا دعوا جرح استق هیچ ک اح دعواب خصوصی ناشی ار جرح که دادگاه کیفرب صالحیّت
رسی گی به آن را داشنه باش ق مـسوب نمیگردن .
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ب ابراینق ایژگی دعواب خصوصی م رّر در قانون آیین دادرسی کیفرب این است که نخستق
دعواب خصوصی بای ناشی ار جرح باش ا داّحق دعواب خصوصی بای م نهی به جبران خسارت
مادب یا مع وب شود .به همین دلیل است که دعواب رالق پس ار رابطة نامشراع یا ضرب ا جرم
یو دعواب خصوصی مـسوب نمیگرددق هرچ م شأ دعواب رالقح جرح باش  .البنه در برخی
ار دادگاههاب کیفرب قهران دی ه ش ه مثالً در جرح انن ال مال غیر که کیفرخواست علیه نراش ه
صادر ش هق ریان دی ه ار جرح قـت ع وان ضرر ا ریانق دادخواست خلع ی ا ابطال س رسمی
ا الزاح به ق ظیم س رسمی را به ررنیّت خری ارب که کیفرخواست علیه اب صادر نش هق به
دادگاه کیفرب ق یم نموده ا دادگاه کیفرب ب ان قوجّه به ای که دعااب مذکور دعواب ضرر ا
ریان ناشی ار جرح نیسن ق دادخواست را پذیرننه ا در ماهیّت رسی گی نموده است.

 .1طرفين دعوی ضرر و زيان ناشی از جرم
براب ای که منضرّر ار جرح بنوان دعواب ضرر ا ریان خود را در دادگاه کیفرب اقامه ک ق بای
انزان بر دارا بودن اهلیّتق ذی فع باش  .م صود ار اهلیّت آن است که منضرّر ار جرح به رور قانونی
شایسنگی ا صالحیّت دارا ش ن حق ا اعمال آن را داشنه باش  .چه بسا اشخاصی داراب اهلیّت
براب دارا ش ن حق باش ق الی به رور قانونی قادر به اعمال آن نباش ؛ مثل دیوانه یا کودع که
ار حیق قانونی میقوان مان سایر اشخار ار ح وق بهرهم شون ق الی براب اعمال حقّ خود
نیار به سرپرست ا قیّم دارن  .ب ابراینق براب ررم دعوب خصوصیق شخص بای داراب اهلیّت
باش ا اگر صغار ا مجانین یا سایر اشخاصی که ار قصرّف در اموال خود مم وع هسن (مان
قجار ارشکسنه) بخواه دعواب خصوصی ناشی ار جرح اقامه ک ق این عمل بای قوسط الی یا
قیّم یا نمای ة قانونی آنها انجاح شود .اانگهیق خواهان انزان بر اهلیّتق بای داراب م فعت ا در
اقامة دعوب ذی فع باش .
دعواب خصوصی ناشی ار جرح ج بة قرانعی دارد ا مان هر دعواب قرانعی دیگر داراب دا
ررف است که یکی م ّعی ا دیگرب م ّعیعلیه نامی ه میشود .م ّعی ا م ّعیعلیه دعواب
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خصوصی ممکن است غیر ار م ّعی ا م ّعیعلیه دعواب عمومی باش ق ریرا قع یب دعواب
عمومی به عه ة دادسرا است .در ننیجه دادسنان م ّعی عمومی به شمار میآی  .در حالی که
قع یب دعواب خصوصی به عه ة منضرّر ار جرح است ا دادسرا در این خصور ن شی ن ارد؛
حنّی اگر شخص منضرّر ار جرح مـجور باش  .همی ینق م ّعیعلیه دعواب خصوصی ممکن است
غیر ار م ّعیعلیه دعواب عمومی باش ق ریرا دعواب خصوصی را میقوان علیه مباشرق شریو ا
معاان جرح ا یا علیه اشخار الق که مسئولیّت م نی دارن ق اقامه کرد .امّا به لـات اصل شخصی
بودن مجاراتها ا اق مات قأمی ی ا قربینیق دعواب عمومی را ق ها میقوان علیه مرقکبان اصلیق
شریکان ا یا معاانان آنها اقامه کرد.
با قوجّه به مطالب پیشگفنه معلوح میشود که در دادرسی کیفرب ممکن است دا نوع م ّعی
ا م ّعیعلیه اجود داشنه باش  :نخستق م ّعی خصوصی  -م ّعی عمومی .داّحق م ّعیعلیه
خصوصی  -م ّعیعلیه عمومی (آخون بق .)326 :8211

 .2-1مدّعی خصوصی
مادة  6قانون آیین دادرسی دادگاههاب عمومی ا ان الب در امور کیفرب مصوّب  8271در قعری
م ّعی خصوصی چ ین م رّر کرده بود« :شخصی که ار اقوع جرمی منـمّل ضرر ا ریان ش ه ا
یا ح ّی ار قبیل قصار ا قذف پی ا کرده ا آن را مطالبه میک ق م ّعی خصوصی ا شاکی نامی ه
میشود .»...مادة  89قانون آیین دادرسی کیفرب مصوّب  8263چ ین م رّر میک « :بزهدی ه
شخصی است که ار اقوع جرح منـمّل ضرر ا ریان میگردد ا چ انیه قع یب مرقکب را
درخواست ک ق «شاکی» ا هرگاه جبران ضرر ا ریان اارده را مطالبه ک ق «م ّعی خصوصی»
نامی ه میشود» .ب ابراینق شراع قع یب دعواب خصوصی ن ط با شکایت شاکی ا م ّعی
خصوصی است .شخصی که ار اقوع جرح منضرّر ش ه قا ه گامی که دادخواست ضرر ا ریان
قسلیم نکرده امّا شکایت کردهق شاکی است ا پس ار قسلیم دادخواست ضرر ا ریانق ع وان م ّعی
خصوصی را دارد .م ّعی خصوصی شخصی است که مسن یماً ار اقوع جرح ریان دی ه باش .
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ب ابراینق م ّعی خصوصی گرچه اغلب همان مج یعلیه استق امّا الزاماً یکی نیسن ا در پارهاب
موارد ممکن است م ّعی خصوصی شخصی غیر ار مج یعلیه باش ؛ مان ار هاب که دیة مورّث
م نول خود را مطاللبه میک

یا راجهاب که ضرر ا ریان مع وب ناشی ار ن ان همسر خود را

مطالبه میک یا مادرب که ضرر ا ریان ن ان نررن خود را  -که نف ة اا را پرداخت میکرده
 مطالبه میک (رراعتق .)267 :8262م ّعی خصوصی ممکن است مج ی علیه یا جانشین اا باش  .دعواب خصوصی به رور کاملق
منعلّق به نرد ریاندی ه ار جرح است ا به همین دلیل اا میقوان آن را مطرم نموده یا ار همان
ابن ا ار مطرم کردن آن چشمپوشی ک  .همی ینق اا میقوان با منهم سارش نمای  .انزان بر اینق
م ّعی خصوصی ممکن است شخص ح ی ی ا یا ح وقی باش ؛ شخص ح وقی اعم است ار
شخص ح وقی ح وق خصوصی ا شخص ح وقی ح وق عمومی .براب نمونهق هرگاه اموال یو
شرکت خصوصی مورد سرقت قرار گیرد آن شرکت میقوان به ع وان یو شخص ح وقی
دادخواست ضرر ا ریان به دادگاه کیفرب رسی گیک ه قسلیم ک ا چ انیه یو سارمان دالنی
ار اقوع جرمی منضرّر شودق میقوان به ع وان م ّعی خصوصی ضرر ا ریان خود را ار دادگاه
کیفرب مطالبه ک  .بر اساس مادة  171قانون آیین دادرسی کیفربق هرگاه در ا ر اقوع جرح به
نیراهاب مسلّح ضرر ا ریان مادب اارد شودق یگان مربوط مکلّ

است قماح ادلّه ا م ارع خود

را به مرجع قع یب ا نیز قا پیش ار اعالح خنم دادرسی به دادگاه قسلیم ک ق امّا نمیقوان ضرر ا
ریان مع وب را مطالبه نمای ق ریرا ضرر ا ریان مع وب با قـمیل مجارات بر مجرحق جبرانش ه قل ّی
میگردد .در نظاح ح وقی نرانسه به موجب مادة  8قانون آیین دادرسی کیفرب آن کشور دعواب
م نی براب جبران خسارت حاصله ار ج ایتق ج ـه ا خالف ممکن است به اسیلة قماح کسانی
که ار آن رننار جزایی منضرّر ش هان ق اقامه شود.
در ای که شخص مج یعلیه (در صورت نوتق ارّاث یا قائم م اح ا در صورت صغر ا حجرق
االیاء یا قیّم) حقّ اقامة دعواب م نی را در دادگاه کیفرب داردق قردی ب نیست ا این مع ی به
صراحت ار م رّرات ا مواد قانون آیین دادرسی کیفرب ا قانون مسئولیّت م نی مسن بط است .در
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م ابلق بای دی آیا اشخار دیگرب که ممکن است ار اقوع جرح منضرّر شون ق مثل شرکت بیمه
در مورد بیمة عمر یا سالمنی مج یعلیهق حقّ مراجعه به دادگاه کیفرب براب مطالبة خسارت را
دارن یا خیر؟
در نظاح ح وقی نرانسه صرفنظر ار شخص مج یعلیه ا الیق قیّم ا ارّاث ااق دیّان
(رلبکاران) نیز در جرایم مالی حقّ مراجعه به دادگاه کیفرب را دارن ق امّا شرکتهاب بیمه ا به
رور کلّی صاحبان ح وق ااگذارب ن ط میقوان به دادگاه ح وقی مراجعه نمای (رأب 31
نوریه  8167دیوان کشور نرانسه) .الی در ح وق ایران با قوجّه به صراحت مادة  29قانون بیمه که
چ ین م رّر میک « :بیمهگر در ح ادب که خسارت اارده را قبول یا پرداخت میک در م ابل
اشخاصی که مسئول اقوع حاد ه یا خسارت هسن قائم م اح بیمهگزار خواه بود»ق به نظر میرس
که م عی براب اقامة دعواب م نی ار ررف صاحبان ح وق ااگذارب در دادگاه کیفرب اجود
ن اشنه باش .
در مورد شرایط م ّعیان خصوصیق حسب رایّة شعبة ح وقی دیوان کشور نرانسهق کسی که
ضرر ا ریان ناشی ار جرح را مطالبه میک ق بای انکار مسلّم یو م فعت مشراع قانونی را ا بات
نمای .
آراء مورّخ  37ژائیه  8627ا  38اکنبر  8613شعبة ح وقی دیوان کشور نرانسه که به نراخور
رأب نخستر ق اضاب خسارت یو نامزد ا رأب داّحر دعواب ضرر ا ریان نررن ب نامشراع را رد
نمودهق مبن ی بر این اصل صادر ش ه است .الی بعضی آراء شعبة کیفرب دیوان کشور که با
مخالفت ش ی کارش اسان ح وق م نی نیز مواجه ش هق بر خالف این اصل براب رفل نامشراعق
نامزدق خواهر رن ا معشوقة مج یعلیه منونا نیز حقّ مطالبه خسارت را قائل ش هان (آراء  39نوریه
 8192ا  3مه  8623ا  31نوریه  .)8629حنّی در سال 8629به نفع دا نامزد یو م نول قنل غیرعم
حکم خسارت صادر گردی  .الی آراء مؤخّر شعبة کیفرب دیوان کشور نرانسه به قبعیّت ار شعبة
ح وقی ق اضاب خسارت نامزد را به ع وان ای که نامزدب ایجاد عل ه نمیک ق رد کردهان .
(رراعتق .)8262
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 .1-1جانشينان مدّعی خصوصی
با قوجّه به ای که دعوب خصوصی منعلّق به بزهدی ه است ا جزء دارایی اا مـسوب میگرددق
مان سایر دعااب مالی در رمان حیات ریاندی ه ار ررف قائم م اح اب ا پس ار نوت ار ررف
ارّاث اا قابل ررم ا اجراء میباش .

 .2-1-1ورّاث مجنیعليه
ممکن است اقرباب مج یعلیه به خارر ص ماقی که به مج یعلیه اارد ش ه استق ررم دعواب
مطالبة خسارت ا ضرر ا ریان ک ؛ مثالً شوهر ادّعا ک که قنل همسرش ضررهاب مع وب
نرااانی به اا اارد کرده است یا راجهاب ادّعا ک قنل همسرش سبب قطع پرداخت نف ه ا قأمین
هزی ه هاب رن گی اا ش ه است یا پ ر ا مادرب همین ادّعا را در مورد قنل نررن شان مطرم ا
ادّعاب ضرر ا ریان مادب یا مع وب نمای یا ای که در صورت نوت مج یعلیه حقّ مطالبة ضرر ا
ریان به ار ة قانونی اا م ن ل شود .ار ة منونا گاهی ص مات ناشی ار نوت منونا را که مسن یماً
منوجّه آنان ش ه استق مطالبه میک

ا گاهی به ع وان قائم م اح منونا خسارتهاب مادب یا

مع وب اارد بر منونا را درخواست میک .
هرگاه جرح ارقکابی م ّح بر نوت مج یعلیه باش ق ضرر ا ریان مادب اارد به منوناق جزء
ماقرع اا مـسوب ا به ار ه م ن ل میشود ا ارّاث حقّ مطالبة آن را خواه داشتق خواه منونا
در حال حیات خود آن را مطالبه کرده یا نکرده باش  .امّا اگر ضرر ا ریان اارد به منونا ن ط ج بة
مع وب ا اخالقی داشنه باش ق مان ای که قبل ار نوت به اا اهاننی ش ه باش ق دعواب ضرر ا ریان
ار ررف ارّاث مسموع نخواه بودق مگر ای که منونا قبل ار نوت خود آن را مطالبه کرده باش ؛
چون اگر مج یعلیه پیش ار اعالح شکایت نوت ک ق مساع قرین نرض به حال منهم این است
که منونا قمایل به قع یب منهم ا مطالبة ضرر ا ریان مع وب ن اشنه ا در ننیجه ار ه نیز حقّ مطالبة
آن را نخواه داشت (آخون بق  .)341 :8263نکنة قابل قوجّه ای که دیوان کشور نرانسه در آراء
منع ّد خود در سالهاب اخیر دعواب جبران خسارت مع وب ارّاث را حنّی اگر مورّث در رمان
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حیات خود اق اح به ررم دعوا نکرده باش ق به این شرم پذیرننه است« :ار مادة  8213قانون م نی
ا مواد  728ا  723قانون م نی چ ین اسن باط می شود که هرکس که به اا خسارقی ار هر نوع
اارد شود حق دارد جبران آن را ار کسی که بر ا ر ق صیر اا آن خسارت اارد ش ه مطالبه ک ا
به این قرقیب حقّ جبران خسارت مع وب اارد به ابوین به علّت نوت نررن ذکور آنان در حاد هاب
که مسئولیّت آنان بر عه ة شخص الثی استق با منبلور ش ن در دارایی آنانق پس ار مرگ به
ارّاث آنان م ن ل میشود» (آشوربق .)223 :8263
امّا در ح وق ایران هرگاه جرح ارقکابی م جر به نوت مج یعلیه شودق اارث جانشین مج ی -
علیه بوده ا میقوان جبران ضرر ا ریان راق اعم ار مادب یا مع وبق درخواست ک (آخون بق
 .) 341 :8264هرگاه جرح ارقکابی مربوط به پس ار نوت باش ق یع ی اگر جرح نسبت به اموات
صورت گیردق مان نبش قبر ا اهانت ا دش اح به مردهق ارّاث در صورقی حقّ مطالبة ضرر ا ریان
مع وب خواه داشت که جرح ارقکابی به م ظور اهانت به آنان صورت گرننه باش  .در کشور
نرانسه اهانت ا ناسزا گفنن به اموات جرح نیستق مگر ای که به م ظور اهانت به اارث مخصوصاً
راج یا راجه صورت گرننه باش (آخون بق  .)349 :8264به ع ی ة نگارن ه کلیة خساراقی که
ار اقوع جرح به مج یعلیه اارد میشود جزء دارایی اا مـسوب میشودق حنّی اگر در رمان حیات
خود آنها را مطالبه نکرده باش ق ار ة اب میقوان دعوب مطالبة خسارت را اقامه ک .

 .1-1-1طلبکاران
دعواب خصوصی یو دعواب مالی است ا مج یعلیه میقوان آن را به دیگرب م ن ل ک .
رلبکاران مج یعلیه نیز میقوان جرایم مالی ارقکابی علیه ب هکاران خود را قـت قع یب قرار
ده ا دادخواست مطالبة ضرر ا ریان علیه آنان قسلیم ک  .در این موارد مج یعلیه نمیقوان ق
ب ان موان ت رلبکارانق دعواب خصوصی را ساقط ا یا م ن ل ک  .ع ی ة اکثر ح وق انان نرانسه
بر این است که م ن لٌالیه ن ط میقوان براب جبران خسارت به دادگاه ح وقی مراجعه ک ق ریرا
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براب مراجعه به دادگاه کیفرب اقامهک ة دعوا بای نفعی مسن یم ا شخصی داشنه باش ق حال
آنکه م ن لٌالیه ااج چ ین نفعی نیست (آخون بق .)341 :8264
در رایّة قضایی نرانسه نیز «م ن لٌالیه هرگز مجار به ررم دعواب خصوصی در دادگاه کیفرب
نیست» (آشوربق  .)221 :8263همی ین اگر جرح ارقکابی ج بة مالی ن اشنه باش ق قع یب آن ا
مطالبة ضرر ا ریان مع وب در اخنیار رلبکاران نخواه بود؛ مثالً اگر ار شخصی که ب هکار است
به رار ا ع

هنو حرمت ش ه باش ق قع یب مجرح ا مطالبة ضرر ا ریان مع وب ار ح وق

مخنص بزهدی ه خواه بود ا رلبکاران ح ّی براب قع یب کیفرب منهم ا مطالبة ضرر ا ریان
مع وب نخواه داشت .ربق مادة  8899قانون م نی نرانسه رلبکاران حق دارن دعوب خصوصی
براب جبران خسارت ناشی ار جرح نسبت به ب هکار خود را اقامه ک ق چ انیه ب هکار در اجراب
آن کوقاهی ک (اسنفانی ا لواسور ا بولوعق .)316 :8277
در نظاح ح وقی کشور نرانسه انرادب که ار اقوع جرح به رور غیرمسن یم منضرّر ش هان نیز
میقوان براب مطالبة ضرر ا ریانح دعواب خصوصی اقامه نمای ؛ مثالً اگر مج یعلیه ن ص عضوب
پی ا ک که در ننیجة آن درآم ش کاهش یاب ق انراد قـت قکفّل اا میقوان مطالبة ضرر ا ریان
ب مای (آخون بق .)349 :8264

 .9-1-1اشخاص حقوقی
شخص ح وقی ار جهت اقامة دعوا ا اسنیفاب ح وقق قفااقی با شخص ح ی ی ن ارد ا امکان
منضرّر ش ن اب اجود دارد؛ مثالً اگر اموال یو شرکت به سرقت براد یا قخریب شودق شرکت
میقوان ار رریق نمای گان خود ررم دعواب خصوصی ک ق مشراط بر ای که ااقعاً ضررب
مسن یم منوجّه شرکت ش ه باش  .امّا در مورد جمعیّتها یا مؤسّساقی که ناق شخصیّت ح وقی
هسن ق امکان ررم دعواب خصوصی اجود ن اردق هرچ ضررب هم منوجّه اعضاب آن ش ه
باش ؛ مثالً اگر نسبت به اهالی یو مـل یا پیراان یو دین اهانت شود ا اهالی آن مـل یا پیراان
یو دین دچار ص مة مع وب ش ی شون ق نمیقوان ار این جهت مطالبة ضرر ا ریان ک  .در
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مورد شرکتهاب قجارب ا اشخار ح وقی که موضوع جرح قرار میگیرن ق اعضاب آنها حقّ
ررم دعواب خصوصی به قبع دعواب عمومی را ن ارن ق ریرا شرکت داراب شخصیّت ح وقی
مسن ل است ا ضررب که به اعضاب آن اارد میشودق ضرر مسن یم نیست .در ای جا هم بای گفت
که م ظور ار مسن یم بودن ضررق ب ان ااسطه بودن آن نیستق بلکه م ظور آن است که ار نظر
عرنی رابطة سببیّت ا علیّت میان جرح ا ضرر اجود داشنه باش  .پس برخی م رّرات موضوعه را
نیز بای به همین نـو قفسیر کرد .مادة  4آییننامة اجرایی قانون بیمة اجبارب چ ین م رّر میک :
«جبران خسارت مالی عبارت است ار قأمین ا جبران ریانهاب مسن یمی که در ا ر حوادث مشمول
بیمه به اموال ا اشیاب قـت مالکیّت یا قصرّف قانونی اشخار الق اارد میشود».

 .4-1-1دولت ،دادسرا و اشخاص حقوقی حقوق عمومی
دالت ا اشخار ح وقی ح وق عمومی مان اشخار ح وقی ح وق خصوصی میقوان دعواب
خصوصی را به قبع دعواب عمومی مطرم ک ؛ مثالً براب خسارتهاب ااردش ه به ج گلهاق
راههاق مراقعق حیوانات حفارتش ه ا قأسیسات عمومی اقامة دعوا نمای  .امّا این حق مـ اد به
خسارتهاب مادب است ا حقّ مطالبة خسارتهاب مع وب را ن ارن ق ریرا خسارتهاب مع وب
ااردش ه بر جامعه در قالب ررم دعواب عمومی ا مجارات مرقکب جرح قأمین میشود .در
مواردب قانونگذار به امکان ررم دعواب خصوصی ار سوب دالت قصریح کرده است؛ مثالً مادة
 197قانون مجارات اسالمی مصوّب  8271ق در مورد جرایم علیه اموال قاریخی ا نره گی چ ین
م رّر میک « :در کلّیّة جرایم مذکور در این نصلق سارمان میراث نره گی یا سایر داایر دالنی
بر حسب مورد شاکی یا م ّعی خصوصی مـسوب میشود» .در برخی موارد نیز دالت مکلّ

به

ق یم دادخواست ضرر ا ریان ناشی ار جرح ش ه استق مان مادة  171قانون آیین دادرسی
کیفرب که به موجب آن براب یگانهاب نیراهاب مسلّحق قکلی

ق یم دادخواست ضرر ا ریان

به دادگاه کیفرب م رّر ش ه است .دادسرا به ع وان م ّعیالعموح ن ط حقّ ررم دعواب عمومی را
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دارد ا نمیقوان به نمای گی ار جامعه یا دالت اقامة دعواب خصوصی ک ق بلکه ریان ااردش ه
به جامعه را ار رریق ررم ا قع یب دعواب عمومی جبران میک .

 .9-1مدّعیعليه خصوصی
م ّعیعلیه شخصی است که دعوا به ررنیّت اا اقامه میشود ا مطابق معمول همان مباشر یا شریو
یا معاان جرح است .م ّعی علیه در دعواب ضرر ا ریان ناشی ار جرح بای دا ایژگی اساسی را با
هم داشنه باش  :نخست ای که منهم نامی ه شودق یع ی در ارقکاب جرح سهیم باش ا داّح ای که
ریان ناشی ار جرح ارقکابی ار سوب اب باش (رراعتق  .)491 :8262البنه م ظور ار منهمق مرقکب
جرح است که ابت ش ه جرح ارقکابی م نسب به اا است.
اصل شخصی بودن مجارات ا اق امات قأمی ی ا قربینی ایجاب میک که دعواب ناشی ار
جرح همیشه علیه منهم (مباشر اصلیق شریکان ا یا معاانان) اقامه گرددق ریرا در ااقع ه ف ار
قع یب دعواب عمومی این است که مجرح به کیفر اعمال خود برس ا نیز قربیت ا اصالم شود.
در ننیجه نمی قوان به جاب خود مجرح شخص دیگرب را قـت قع یب کیفرب قرار داد؛ مثالً به
جاب مجرح صغیر یا مج ون نمیقوان االیاب قانونی آنان را قع یب کرد ا مجارات نمود .امّا چون
دعواب خصوصی براب قرمیم ا جبران ضرر ا ریان استق میقوان آن را علیه غیرمسئول کیفرب
نیز اقامه کرد؛ به عبارت دیگر غیر ار شخص مجرح (مباشر اصلیق شریکان ا یا معاانان) انراد
دیگرب  -جانشی ان م ّعیعلیه خصوصی  -نیز اجود دارن که میقوان دعواب خصوصی را علیه
آنان اقامه نمود (آخون بق .)346 :8264
در ح وق نرانسه صرفنظر ار منهم اشخار دیگرب نیز که مسئولیّت م نی دارن ق ار نظر
قأدیة ضرر ا ریان م ّعی خصوصی ممکن است در دادگاه کیفرب مـکومیّت حاصل ک  .در
قانون اجراء ا آیین دادرسی کیفرب نرانسه در موارد منع ّد ار آنان یاد ش ه ا ح اد مسئولیّتق
حقّ پژاهش ا نرجاح آنان به قصریح قعیین ش ه ا رایّة قضایی بر آن اسن رار یاننه است.
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در ح وق ایران دعااب علیه اشخار الق مثل کارنرمایان یا سرپرست ا قیّم ا الیّ صغار
که ممکن است حسب مواد  7ا  83قانون مسئولیّت م نی به قأدیة ضرر ا ریان ناشی ار رننار
مجرمانة کارگر یا صغیر مـکوح شون ق در دادگاه ح وقی قابل اقامه است .البنه در صورقی که
منهم صغیر ار خود اموالی داشنه باش ق ص ار حکم ضرر ا ریان اصالناً علیه ااق االیناً ا قیمومناً
علیه الی ا یا قیّم ااق حسب اصول کلی در دادگاه کیفرب مانعی نخواه داشت.
ب ابراینق اشخار دیگرب غیر ار منهم نیز ممکن است به قأدیة ضرر ا ریان ناشی ار جرح
مـکوح شون  .امّا مسلّم است که در ح وق ما کسی دیگر غیر ار منهم نمیقوان در دادگاه کیفرب
مـکومیّت م نی پی ا ک  .البنه در برخی موارد مثل ایراد ص مة ب نی غیرعم ب در ا ر بیاحنیاری
در ران گی با اجود ای که منهم اصلی ش اسایی نش ه ا براب اب کیفرخواست صادر نگردی هق
دادگاه کیفرب صالحیّت رسی گی به دعواب مطالبة دیه به ررنیّت ص اق قأمین خسارتهاب
ب نی را دارد .هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأب شمارة  724مورّخ  62/7/33م رّر میدارد:
«نظر به ای که برابر مادة  89قانون اصالم قانون بیمة اجبارب مسئولیّت م نی دارن گان اسایل ن لیة
موقورب رمی ی در م ابل شخص الق مصوّب  17/4/89نلسفة قشکیل ص اق قأمین خسارتهاب
ب نیق حمایت ار ریاندی گان حوادث ران گی است که خسارتهاب ااردش ه به آنها ار سوب
شرکتهاب بیمه قابل پرداخت نیست ا با ع ایت به ای که ار م رّرات قانون ا آییننامة اجرایی آن
در خصور نـوة مراجعة ریاندی گان به ص اق براب دریانت خسارت چ ین مسنفاد میشود
که نظر قانونگذار قسریع ا قسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده استق ب ابراین در صورت
امن اع ص اق ار پرداخت خسارت ب نی ریاندی هق دادگاه عمومی جزایی صالح به رسی گی ا
ارهار نظر در خصور مورد خواه بود ا رعایت قشریفات م رّر براب دعااب ح وقی در این
مورد ضرارت ن ارد .ب یهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اق اح قضایی براب قع یب ا
ش اسایی ران ه م صر بای ادامه یاب  .ب ا به مراقب رأب شعبة هشنم دادگاه قج ی نظر اسنان
خورسنان که با این نظر انطباق دارد به اکثریّت آراء صـیح ا قانونی قشخیص میشود .این رأب
ربق مادة  379قانون آیین دادرسی دادگاه هاب عمومی ا ان الب در امور کیفرب در موارد مشابه
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براب شعب دیوان عالی کشور ا دادگاهها الرحاالقباع است» .براب نمونهق با اشاره به دا ن ره رأب
ار دادگاه کیفرب دا قهرانق به قجزیه ا قـلیل آنها میپرداریم:

 .1-3-2نمونه آراء دادگاه درخصوص محکوميّت جانشين مباشر جرم
رأب شمارة  718مورّخ  8264/1/32صادره ار شعبة  8948دادگاه کیفرب دا قهران« :در این پران ه
آقاب م.م نررن ال  .در ا ر بیاحنیاری در امر ران گی ار سوب ران ة موقورسیکلت
منوارب ش هق مص اح گردی ه ا قـ ی ات جهت ش اسایی ران ة موقورسیکلت ننیجهاب ن اشنه
است .علیهذا دادگاه با قوجّه به شکایت مص احق گزارش مرجع اننظامیق نظریة کارش اسق گواهی
پزشکی قانونی ا سایر ااراق پران ه ایراد ص مة ب نی غیرعم ب ار سوب ران ة موقورسیکلت
مـرر بوده ا با قوجّه به ع ح ش اسایی نامبرده در راسناب مواد  89ا  33قانون بیمة اجبارب مسؤلیّت
م نی دارن گان اسایل ن لیة موقورب رمی ی در م ابل اشخار الق ا به اسن اد مواد 446ق 116ق
989ق 986ق  796ا  784قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263حکم به پرداخت سه درص ار دیة
کامل بابت حارصههاب اللة گوش چپق ق اح گوش چپ ا ریر چشم چپق ششهزارح دیة کامل
بابت سیاهش گی ارراف چشم چپق چهار درص ار دیة کامل بابت دامیههاب ابراب چپ ا ریر
چانهق بیست درص ار دیة کامل بابت هاشمههاب دیواره داخلی اسنخوان کاسة چشمی ا گونة
چپق سه درص ار دیة کامل بابت ارش خونریزب قـت پردة ع کبوقیه در ناحیة پیشانی ا یوسوح
ار یوبیسنم دیة کامل بابت ساقط ش ن دن ان شمارة یو باال که ار قبل سیاه ش ه بوده در حقّ
آقاب م.م ار ص اق قأمین خسارتهاب ب نی صادر ا اعالح میگردد رأب صادره غیابی [است
اض ررف بیست رار پس ار ابالغ ااخواهی در این دادگاه ا سپس ررف بیست رار قابل قج ی نظر
در مـاکم قج ی نظر اسنان قهران است».
رأب شمارة  19مورّخ 8261/3/1صادره ار شعبة  8948دادگاه کیفرب دا قهران« :مالحظه
میگردد حسب گزارش ااصله مرحوح غ.ر نررن ج .قبعة انغانسنان در ا ر اقوع قصادف نوت
[ش هض ا ران ة م صر ش اسایی نش ه ا ار مـل اقوع حاد ه منوارب ش ه است .االیاءدح نامبرده
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آقاب ج .نررن ال ق خانم ف .نررن د .ا خانم گ .نررن ب .با اکالت آقاب ال  .ق اضاب
پرداخت دیه ار ص اق قأمین خسارتهاب ب نی نمودهان  .دادگاه با ع ایت به شکایت االیاءدحق
نظریة کارش اس رسمی دادگسنربق ارهارات مطلعق گواهی پزشکی قانونیق مالحظة نرح گزارش
مراقبت اارژانس  881قهرانق نرح پذیرش ااّلیّة بیمارسنان شه اب قجریش ا سایر ااراق پران هر
ارقکاب جرح بی احنیاری در ران گی م جر به قنل غیرعم مرحوح غ.ر ا همی ین منوارب ش ن
ران ة م صر را مـرر ا مسلّم میدان  .علیهذا به اسن اد مواد  146ا  111قانون مجارات اسالمی
مصوّب  8263ا مادة  89قانون اصالم قانون بیمة اجبارب مسؤلیّت دارن گان اسایل ن لیة موقورب
رمی ی در م ابل اشخار الق حکم به پرداخت یو ن ره دیة کامل ا یوسوح ار یو ن ره دیة
کامل به لـات اقوع حاد ه ا نوت در ماه حراح در حقّ االیاءدح منونی ار رریق ص اق قأمین
خسارتهاب ب نی اابسنه به بیمة ایران صادر ا اعالح میگردد .رأب صادره غیابی [است اض ررف
بیست رار پس ار ابالغ قابل ااخواهی در این دادگاه ا سپس ررف بیست رار قابل قج ی نظر
در مـاکم قج ی نظر اسنان قهران است».

 .1-9-1تجزيه و تحليل آراء صادره راجع به محکوميّت جانشين مباشر جرم
راجع به آراء صادره چ پرسش مطرم میشود؛ نخست ای که آیا اساساً پرداخت دیهر خسارت
مـسوب میشود یا با قوجّه به ب (پ) مادة  84قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263نوعی
مجارات است .در پاسخ به این پرسش بـقهاب منع ّدب مطرم ش ه است .اگرچه قانونگذار ار
آن به ع وان مجارات نامبرده استق با قوجّه به ای که مجارات مالی میباش ا ماهیّت آن در ااقع
جبران ص مات اارده به ب ن استق پس میقوان پرداخت دیه را در ااقع جبران خسارت دانست.
پرسش داّح ای که آیا دادگاه کیفرب صالحیّت رسی گی به موضوع را ب ان ص ار کیفرخواست
علیه منهم اصلی دارد؟ قا پیش ار ص ار رأب اح ت رایّة شمارة  724مورّخ  8262/7/33در
دادگاههاق رایّة قضایی منفااقی اجود داشت .برخی ار شعب دادگاه کیفرب خود را صالح می-
دانسن ا برخی دیگر با این اسن الل که موضوع نوعی جبران خسارات مالی است ا نسبت به
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منهم اصلی کیفرخواست صادر نش هق قرار ع ح صالحیّت به صالحیّت دادگاههاب ح وقی صادر
میکردن  .نهایناً پس ار ص ار رأب اح ت رایّة مذکورق دیگر ابهامی در این خصور اجود
ن ارد .پرسش سوّح ای که آیا ب ان ق یم دادخواستق پذیرش این گونه دعااب قوجیه قانونی
دارد؟ با قوجّه به ای که انق م رّرات قانون بیمة اجبارب خسارات ااردش ه به شخص الق در ا ر
حوادث ناشی ار اسایل ن لیه مصوّب  8261/3/39ریاندی ه میقوان براب دریانت خسارتهاب
خود مسن یماً به ص اق قأمین خسارتهاب ب نی مراجعه نمای ا چون ه ف قانونگذار قسهیل ا
قسریع در جبران خسارات ریاندی ه استق نیارب به رعایت قشریفات م رّر براب ررم دعااب
ح وقی نیست .در آراء صادره دادگاه گیفرب دا قهران به درسنی با صالح دانسنن خود به دعااب
مطراحه رسی گی ش ه ا انق م رّراتر ص اق قأمین خسارتهاب ب نی را به جانشی ی ار م صر
حاد ه به پرداخت دیه ا ارش در حقّ ریاندی گان مـکوح نموده است.

 .4-1جانشينان مدّعیعليه خصوصی
برخالف دعوب عمومی که ن ط علیه مباشرق شریو یا معاان جرح اقامه میشودق دعوب
خصوصی را میقوان انزان بر آنها علیه ارّاث ا کسانی که مسئولیّت م نی دارن نیز اقامه نمود.

 .2-4-1ورّاث؛
س وط دعواب عمومی به علّت نوت منهم ا یا مـکوحٌعلیه موجب س وط دعواب خصوصی نیست
ا با نوت منهمق ار ة اا به ع وان قائم م احق ررف دعواب خصوصی قرار میگیرن ؛ این دعوا بر
حسب قاع ه بای در دادگاه ح وقی مطرم شودق امّا اگر در دادگاه کیفرب مطرم ش ه باش ق
دادگاه کیفرب بای نسبت به آن قصمیم بگیرد (رراعتق  .)499 :8262در ااقعق مسئولیّت م نی
ناشی ار جرح ج بة کیفرب ن ارد قا با نوت منهم ساقط شودق بلکه دی ی بر ذمّة مجرح است که با
نوت اا مان سایر ح وق مالی منوناق به ار ه م ن ل میشود .در این خصورق ربق یو قاع ة
کلّی هر دا ج بة مثبت ا م فی دارایی منونا به ار ه انن ال مییاب ؛ اگر ار هر دارایی مثبت مورّث
خود را قبول ک ق ملزح هسن که ج بة م فی آن را هم بپذیرن  .اانگهیق اگر دعوا در دادسرا
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مطرم ش ه باش یا ه ور در دادگاه مطرم نش ه باش ق نمیقوان دعوا را به ررنیّت ار ه ادامه داد.
امّا اگر دعواب خصوصی در دادگاه کیفرب مطرم ش ه باش ق مرگ منهم در صالحیّت دادگاه
قأ یرب ن ارد ا میقوان دعوا را به ررنیّت ار ه ادامه داد .ح ّی که براب ریاندی ه پس ار نوت
منهم باقی میمان ق نه یو حقّ شخصی بلکه یو حقّ عی ی است که پس ار نوت به ار ه قعلّق
میگیرد ا بای در دادگاه ح وقی مطرم شود (رراعتق .)499 :8262

 .1-4-1بدهکاران
اگر انرادب به منهم ا یا به مـکوحٌعلیه ب هکار باش ا منهم یا مـکوحٌعلیه در م اح مطالبه ار آنان
برنیای ا نیز دارایی دیگرب در اخنیار ن اشنه باش که دعواب ضرر ا ریان را قأمین ک ق منضرّران
ار جرح میقوان دعواب خصوصی را علیه کسانی اقامه ک

که به منهم ب هکارن .

 .9-4-1مسئوالن مدنی
غیر ار شخص منهم ا اارث قانونی ااق انراد دیگرب هسن که در ارقکاب جرح م اخله ن اشنهان ق
امّا به حکم قا نونح مسئولیّت جبران ضرر ا ریان را به عه ه دارن ؛ این انراد را مسئوالن م نی
مینام  .با قوسعة قلمرا بیمههاب خصوصی ا اجنماعی ح اد این نوع مسئولیّتها هر رار انزایش
مییاب (آخون بق .)319 :8263

 .4-4-1اولياء اطفال و محجورين
یکی ار شرایط ررم دعواب خصوصی علیه االیاء ارفال ا مـجورین در دادگاه این است که
خسارت موضوع دعواب خصوصی بای ناشی ار رننار مجرمانهاب باش که م نسب به خوان ه است
ا دعوا نیز بای به ررنیّت سرپرست یا الی یا قیّم مـجور مطرم شود؛ اگرچه این انراد به صورت
مسن یم مرقکب رننار مجرمانهاب نش هان  .مسئولیّت م نی انرادب که نگه ارب یا مواربت
مـجورین به حکم قانون یا برحسب قرارداد به عه ة آنان میباش در مادة  7قانون مسئولیّت م نی
چ ین پیشبی ی ش ه است« :کسی که نگه ارب یا مواربت مج ون یا صغیر قانوناً یا برحسب
قرارداد به عه ة اا میباش در صورت ق صیر در نگه ارب یا مواربت مسئول جبران ضرر اارده

اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها

941

ار ناحیة مج ون یا صغیر می باش ا در صورقی که اسنطاعت جبران قماح یا قسمنی ار ریان اارده
را ن اشنه باش ار مال مج ون یا صغیر ریان جبران خواه ش ا در هر صورت جبران ریان بای به
نـوب صورت گیرد که موجب عسرت ا ق گ سنی جبرانک ه نباش ».
برخی ار ح وق انان میان صغیر ممیّز با صغیر ناممیّز ا مج ون قفکیو قائل ش هان ا مسئولیّت
پ ر ا مادر را ق ها نسبت به خطاب صغیر ممیّزق مسئولیّت ناشی ار رننار دیگرب میدان (کاقوریانق
)813 :8271؛ ب ین مع ا که در اقالفر رابطة عرنی میان رننار صغیّر ناممیّز ا مج ون با اقوع حاد ه
چ ان ضعی

است که نمیقوان رابطة علیّت بین ق صیر سرپرست ا اراد ضرر را ار بین برد .در

ننیجهق مسئولیّت پ ر ا مادر در قالب قواع عمومی بوده ا آنان مسئول جبران خسارت ناشی ار
ق صیر خود قرار میگیرن ق نه رننار دیگرب (کاقوریانق  .)818 :8271امّا برخی دیگر ار ح وق انان
میان صغیر ممیّز ا ناممیّز قفااقی قائل نش ه ا سرپرست را در درجة ااّل مسئول میدان (صفاییق
)21 :8213؛ با این قوجیه که نخستق کلمة صغیر در مادة  7قانون مسئولیّت م نی به رور مطلق
آارده ش ه ا دلیلی بر قخصیص آن به صغیر ممیّز نیست .داّحق در ح وق سوئیس که مأخذ مادة
 7قانون مذکور استق نرقی میان صغیر ممیّز ا ناممیّز اجود ن ارد (صفاییق  .)343 :8219برخی
دیگر مسئولیّت سرپرست را مـ اد به مواردب میدان که رننار ریانآار مج ون یا صغیر ق صیر
به حساب آی (امیرب قائم م امیق  .)291 :8271به نظر میرس قفاات قائل نش ن بین صغیر ممیّز
ا ناممیّز در قـ ّق مسئولیّت اب به ع الت نزدیوقر باش .
در ح وق نرانسه سه مورد براب مسئولیّت رننارهاب صغیر اجود دارد :مسئولیّت پ ر ا مادر
ناشی ار رننار کودعق مسئولیّت اسنادکاران ناشی ار رننار کارآموران ا مسئولیّت آمورگاران
ناشی ار رننار دانشآموران.
دربارة مسئولیّت اال ین در ب  4مادة  8214قانون م نی نرانسه چ ین آم ه است« :پ ر ا مادر
ار آنجایی که حقّ نگه ارب نررن با آنهاست به رور قضام ی مسئول خسارت ایجادش ه قوسّط
نررن ان صغیر خود که با آنها رن گی میک ق هسن » .در ب  7همین ماده نیز چ ین آم ه است:
« مسئولیّت مذکور جارب خواه ش مگر اقنی که پ ر ا مادر ا بات نمای که نمیقوانسنهان ار
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آنیه م جر به برار این مسئولیّت ش هق جلوگیرب نمای » .شراط سهگانة مذکور در این ماده شرط
قـ ّق مسئولیّت اال ین نسبت به رننار صغیر بیان گردی هق امّا اخیراً بعضی ار آنها قغییر یاننه است.
یکی ار این شرایط لزاح ا بات ق صیر کودکان استق یع ی ابن ا کودع بای مرقکب ق صیر
ش ه باش ا ضررب به اجود آارده باش ؛ سپس به خارر این ق صیرق اال ین اا مسئول ش اخنه
میشون ( .)Jourdain, 2007: 104امّا دیوان کشور نرانسه در رأیی ق ها الرح میدان که کودع
مرقکب رننارب ش ه باش که سبب مسن یم خسارت است (رأب هیأت عمومیق  6مه .)8614
همی ینق آرایی ار دیوان عالی نرانسه صادر ش ه که به صراحت اعالح مینمای که مسئولیّت پ ر
ا مادر م وط به ق صیر کودع نیست ا کانی است که ریان مسن یماً ناشی ار رننار کودع  -حنّی
رننار ب ان ق صیر اب  -باش ( .)Jourdain, 2007: 104ایژگی دیگر ب  4مادة  8214قانون
م نی نرانسه نرض ق صیر براب پ ر ا مادر است .نرض ق صیر چ ین قوجیه میشود که اگر یو
کودع قوانسنه ایجاد خسا رت ک ق دلیل ااقعی این است که اال ین به خوبی ار اب مراقبت
نکرده یا اا را ب قربیت کردهان  .ب ابراینق ار جانب اال ین ضماننی در باب نررن شان اجود دارد
ا این ضمانت قب یل به یو نرض قانونی ش ه است ( .)Mazeauad, 1978: 498امّا دیوان عالی
نرانسه در رأب مورّخ  86نوریه  8667پ ر ا مادر را قهراً مسئول رننار کودکانشان ش اخنه است
( .)Jourdain, 2007: 104ب ابراینق قا پیش ار رأب مذکور اال ین میقوانسن به گونهاب ا بات
ک

که به درسنی ار نررن مواربت کرده ا در نگه ارب ار اب مرقکب ق صیرب نش هان  .امّا

در حال حاضر ق ها در صورت ا بات قوّة قاهره یا ق صیر ریاندی ه میقوان ار مسئولیّت نوق معاف
ش ق ریرا با قهرب کردن این مسئولیّتق دیوان عالی نرانسه اعالح میک که این مسئولیّت قهرب
ق ها در صورت ا بات قوّة قاهره یا ق صیر ریاندی ه م نفی میشود (.)Jourdain, 2007: 108
شرط همزیسنی در ح وق نرانسه شرط دیگر براب احرار مسئولیّت اال ین است؛ ب ین مع ا
که پ ر ا مادر در صورقی مسئول رننارهاب کودع خویش میباش که کودع با آنها رن گی
ک ا در صورت نوت یکی ار اال ین یا ج ایی آنها ار یک یگرق ق ها پ ر یا مادرب مسئول است
که کودع با اب رن گی میک ( .)Mazeauad, 1978: 499امّا امراره که پ ر ا مادر قهراً
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مسئولیّت رننارهاب ریان بار نررن خویش را بر عه ه دارن ق شرط همزیسنی با مسئولیّت اال ین
در قعارض استق ریرا ار ررنی پ ر ا مادر مسئول همة رننارهاب ریانبار نررن خویش هسن ا
ار ررف دیگر ه گاح برار رننار ریانبارق کودع بای با اال ین خویش رن گی ک  .به همین
خارر بسیارب ار ح وق انان نرانسوب قرجیح میده شرط مذکور ار شرایط مسئولیّت اال ین
حذف شود (.)Jourdain, 2007: 107
در ایران بر اساس مادة  481قانون آیین دادرسی کیفرب براب رسی گی به جرایمی که در
صالحیّ ت دادگاه کیفرب یو است یا جرایمی که مسنلزح پرداخت دیه یا ارش بیش ار خمس
دیه کامل استق دادسرا ا یا دادگاه ارفال ا نوجوانان به الی یا سرپرست قانونی منهم ابالغ میک
که براب رفل اکیل قعیین ک  .به ع ی ة برخی ار ح وق انان در رسی گی به جرایم انراد ریر
هج ه سال قماح مادة نوق بیانگر قوسعة قلمرا جرایمی است که حضور اکیل در رسی گی به آنها
الرح است (خال یق  .) 222 :8262همی ینق به دادخواست ضرر ا ریان ناشی ار جرح در دادگاه
ارفال ا نوجوانان ربق م رّرات قانونی رسی گی میشود .در ه گاح رسی گی حضور رفل الرح
نیستق مگر در صورقی که قوضیـات اب براب ص ار رأب ضرارب باش .
دیوان کشور نرانسه در آراء مورّخ  33نوریه 8169ق  37آاریل  8166ا  7ژائیه  8623دعوت
الی یا قیّم را براب دناع ار مـجور الرح ن انسنه ا دعواب خصوصی نیز همیون دعواب عمومی
علیه مرقکب جرح مطرم میشود ا مورد رسی گی قرار میگیرد (رراعتق .)497 :8262

 .5-4-1عاقله
یکی ار موارد اخنالنی در مورد ررم دعواب ضرر ا ریان ناشی ار جرحق خسارتهاب اارده ار
سوب مج ون است .مطابق مادة  8389قانون م نی که م رّر میدارد« :هرگاه صغیر یا مج ون یا
غیررشی باعق ضرر غیر شود ضامن است»ق مج ون مسئول خسارات اارده به دیگران دانسنه ش ه
است .امّا مطابق ب (ب) مادة  363ا  492قانون مجارات اسالمی عم مج ون در حکم خطا دانسنه
ش ه ا چ انیه ج ایت خطاب مـض با بیّ ه یا قسامه یا علم قاضی ابت شودق عاقله مسئول پرداخت
دیه است .در م ابلق اگر این ج ایت با اقرار مرقکب یا نکول ار سوگ یا نکول ار قسامه ابت
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ش ق پرداخت دیه بر عه ة خود ااست .گفن ی است دیه ج ایات بای بیشنر ار موضـه باش قا
مسئولیّت عاقله مـ ّق ش ه ا چ انیه کمنر ار موضـه باش عاقله مکلّ

به پرداخت آن نیست.

در مواردب که پرداخت دیه بر عه ة عاقله استق اگر مرقکب عاقله ن اشنه باش یا عاقله اا
قمکّن مالی ن اشنه باش ق دیه قوسط خود مرقکب بای پرداخت شود ا در صورت ع ح قمکن
مالی مرقکبق دیه ار بیتالمال پرداخت میشود .ب ابراینق نه ق ها اقنی که نابالغ مرقکب قنل یا
ضرب ا جرم شودق عاقله با شرایط نوق ضامن استق بلکه در ج ایات خطاب مـضق عم ا
شبه عم مج ون نیز عاقله پرداخت دیه را بر عه ه دارد (آشوربق  .)363 :8211برخی ار
ح وق انان امکان جبران خسارت ار سوب عاقله را مـ اد به پ ج شرط دانسنه ان  « :نخستق
خسارت بای ب نی باش ق پس شامل خسارات مالی یا مع وب نیست .داّحق خسارات اارده بر ب ن
ن بای کمنر ار موضـه باش  .سوّحق عاقله بای ملیق عاقل ا بالغ باش  .چهارحق خسارات ناشی ار
خطاب مـض باش  .پ جمق عاقله موجود باش ق االّا دیه ار بیتالمال است» (بزرگمهرق :8264
.)839

 .6-4-1مسئوليّت کافرمايان
مسئولیّت م نی کارنرمایان براب جبران ضرر ا ریانی که ار ررف کارک ان ا کارگران آنان در
حین انجاح کار یا به م اسبت آن به انراد اارد میشودق در مادة  83قانون مسئولیّت م نی م رّر ش ه
است« :کارنرمایانی که مشمول قانون کار هسن مسئول جبران خساراقی میباش که ار ررف
کارک ان ادارب ا کارگران آنان در حین انجاح کار یا به م اسبت آن اارد ش ه است مگر ای که
مـرر شود قماح احنیاطهایی که ااضاع ا احوال قضیه ایجاب مینموده به عمل آارده یا ای که
اگر احنیاطهاب مزبور را به عمل میآارن بار هم جلوگیرب ار اراد ریان م ار نمیبود.»...
در نرانسه بر اساس ب هاب  9ا  7مادة  8214قانون م نی آمورگاران ا اسنادکاران مسئول
خسارت هایی هسن که شاگردان ا کارآمورانشان در ری رمانی قـت مراقبت آنهاق به بار می-
آارن  .البنه ب  1مادة مذکور ا بات ق صیر آمورگار را ربق قواع عمومی الرح میدان ق امّا ربق
قانون  39ژائیه  8166پس ار ا بات ق صیر قوسّط ریاندی هق دالت بای خسارت ریاندی ه را
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بپردارد ( .)Jourdain, 2007: 112بر اساس ب هاب پیشگفنه مسئولیّت اسنادکاران مبن ی بر نرض
ق صیر بوده ا براب احرار مسئولیّت آنها الرح است که نخستق اا در امر آمورش ا مراقبت ار
کارآمور کوقاهی کرده ا مرقکب ق صیر ش ه باش  .داّحق رننار ریانبار کارآمور ناشی ار ق صیر
اب باش  .سوّحق این خسارت در رمانی که کارآمور قـت مراقبت اسنادکار استق ایجاد ش ه
باش (حسی ی نژادق .)43 :8279

 .7-4-1مسئوليّت متصدّيّان حملونقل
مسئولیّت منص ّیّان حملان ل نسبت به ریان هاب ناشی ار جرح کسانی که ار ررف آنان مأمور
حملان ل ش هان ق در مادة  211قانون قجارت پیشبی ی ش ه است« :منص ّب حملان ل مسئول
حوادث ا ق صیراقی است که در م ّت حملان ل ااقع ش ه اعم ار ای که خود مباشرت به حمل-
ان ل کرده ا یا حملان لک ة دیگرب را مأمور کرده باش  .»...همی ینق میقوان به رأب شمارة
 3192مورّخ  8246/83/81هیأت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد« :امین در صورقی مسئول
است که مرقکب قفریط یا قع ّب گردد ا حمل نمودن اضانه بر ررنیّت اقومبیل که در امر کیفرب
قأ یر ن اشنهق در موارد م نی ممکن است این مطلب قع ّب ا قفریط نباش  .قع ّب ا قفریط به لسان
قانون م نی امورب است که پیشبی ی آن در حیطة ق رت امین بوده باش  .در مورد بـق هم
ااژگون ش ن اقومبیل در ننیجة اجود سیالب بوده که نظر کارش اسان مؤیّ آن است ا میزان ا
قع اد مـموله قأ یرب در امر ن اشنه است قا بنوان ربق م رّرات م نی امین را مسئول قع ّب یا
قفریط دانست».

 .8-4-1مسئوليّت مالکان کشتی و متصدّيّان حملونقل دريايی
مادة  96قانون دریایی چ ین م رّر میدارد« :مالو کشنی شخصاً مسئول اعمال ا قعهّ ات ا قصور
ا خطاهاب خود ا نیز مسئول عملیات نرمان ه ا قراردادهایی است که اب ضمن انجاح ارای
خود م ع میک  .مالو کشنی همی ین مسئول عملیات کارک ان کشنی ا مأموران مجارب که
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ار ررف اا به خ مت در کشنی گمارده ش هان ق خواه بود» .ار این راق مالکان کشنی ا منص ّیّان
حملان ل دریایی نسبت به ریانهاب ناشی ار جرایم کارک ان کشنی مسئول هسن .
همی ینق مادة  882قانون پیشگفنه م رّر میدارد« :نوت یا ص مات ب نی بر ا ر خطاب
منص ّب حمل -8 .منص ّب حمل مسئول خسارات ناشی ار نوت یا ص مات ب نی مسانر است
مشراط بر ای که حاد هاب که م جر به ایجاد خسارات گردی ه در جریان مسانرت ا بر ا ر غفلت
ا ق صیر منص ّب حمل یا مأموران مجار اب حین انجاح اریفه پیش آم ه باش  -3 .در صورقی
که نوت یا ص مات ب نی ناشی ار قصادح یا به گل نشسنن یا انفجار یا حریق ا یا غرق ش ن کشنی
باش نرض این است که حاد ه بر ا ر ق صیر ا یا غفلت منص ّب حمل ا یا مأموران مجار اا اقّفاق
انناده است مگر آنکه خالف آن ا بات گردد -2 .به اسنث اء ب  3این ماده ا بات ق صیر ا یا غفلت
منص ّب حمل یا مأموران مجار اا به عه ة م ّعی است».

 .3-4-1مسئوليّت دولت
مسئولیّت دالت به سبب اعمال قص ّب کارک ان دالت ا شهرداربها ا مؤسّسات اابسنه به آنها
در مادة  88قانون مسئولیّت م نی آم ه است .این ماده چ ین م رّر میک « :کارم ان دالت ا
شهردارب ها ا مؤسّسات اابسنه به آنها که به م اسبت انجاح اریفه عم اً یا در ننیجة بیاحنیاری
خسارقی به اشخار اارد نمای ق شخصاً مسئول جبران خسارت اارده میباش  .الی هرگاه
خسارت اارده مسن به عمل آنان نبوده ا مربوط به ن ص اسایل ادارات ا مؤسّسات مزبور باش
در این صورت جبران خسارت بر عه ة اداره یا مؤسّسة مربوره است الی در موارد اعمال
حاکمیّت دالت هرگاه اق اماقی که برحسب ضرارت براب قأمین م انع اجنماعی ربق قانون به
عمل آی ا موجب ضرر دیگرب شودق دالت مجبور به پرداخت خسارت نخواه بود».

نتيجه
ش اخت اصـاب دعوا اهمیّنی ایژه داردق ریرا اگر در دعواب ضرر ا ریان ناشی ار جرح اقامهک ة
دعواق ذی فع یا جانشین اب نباش ا خوان ة دعوا اگر منهم یا جانشین اب نباش ق دعواب مذکور
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به درسنی مطرم نش ه ا مـکوح به رد خواه بود .دراین نوشنار قالش ش قا به صورت کوقاه به
ش اسایی اصـاب دعواب ناشی ار جرح ا جانشی ان آنها پرداخنه شود .دعواب خصوصی ناشی ار
جرحق ار مصادیق دعااب ح وقی مـسوب میشود ا ار حیق ماهوب به ع وان مص اقی ار
مسئولیّت م نی مرقکب رننار مجرمانه قابل رسی گی است ا ار حیق شکلی مسنلزح قشریفات
قانون آیین دادرسی م نی است .دعواب خصوصی ناشی ار جرح دعوایی است که به م ظور جبران
ضرر ا ریان مادبق مع وب یا ار بین رننن م انع ممکن الـصول ار سوب بزهدی ه یا جانشین اب
اقامه میشود .ب ابراینق ایژگیهاب دعواب خصوصی مطرمش ه در دادگاه کیفرب این است که
نخستق دعواب خصوصی بایسنی ناشی ار جرح باش  .داّحق دعواب خصوصی بای م نهی به جبران
خسارت مادب یا مع وب گردد .سوّحق قا پیش ار اعالح خنم دادرسی با ق یم دادخواست مطرم
شود.
دربارة ای که اصـاب دعواب ناشی ار جرح چه کسانی هسن بای گفت که به صورت کلّی
ررنین این دعوا شامل چهار گراه هسن  :م ّعی خصوصی (ریاندی ه)ق جانشین م ّعی خصوصی
(جانشین ریاندی ه)ق م ّعیعلیه خصوصی (منهم)ق جانشین م ّعیعلیه خصوصی (جانشین منهم).
اانگهیق آنیه اهمیّت دارد ا گاه ابهاحبرانگیز استق ش اسایی دقیق اصـاب دعوب استق ریرا
دعوب خصوصی امکان انن ال دارد؛ این انن ال میقوان به صورت ارادب یا قهرب باش ق به گونهاب
که اقامة دعوا انزان بر مج یعلیه ممکن است قوسّط جانشی ان اب اعم ار ار هق بیمهگرق م ن لالیه
یا رلبکاران اقامه شود .همی ینق دعوب ممکن است به ررنیّت جانشی ان م ّعیعلیه اعم ار ار هق
ب هکارانق مسئوالن م نیق عاقله یا دالت اقامه گردد .در نظاح ح وقی نرانسه نیز همان نظاح
ح وقی ایران امکان اقامة دعوب خصوصی قوسّط اشخار دیگرب جز مج یعلیه ا همی ین
امکان اقامة دعوا به ررنیّت اشخار دیگرب جز مرقکب جرح اجود دارد .با قوجّه به پراک گی
ا ع ح انسجاح قوانین مربوط به موضوع پژاهش حاضر پیش هاد میشود در جهت حمایت ار
اصـاب دعوب ا جلوگیرب ار ابهامات موجودق قوانی ی م ظم ا م سجم در این حوره قصویب
شون قا ح وق ا قکالی

هر یو ار اصـاب دعوا مشخّص باش .
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ا اننشارات ارارت نره گ ا ارشاد اسالمی.
 .)8263( .......................... آیین دادرسی کیفربق ج8ق چاپ هف همق قهرانق اننشارات سمت.
 .)8264( .......................... ش اساب آیین دادرسی کیفربق دننراالق چاپ هف همق قهرانق
اننشارات داران یشان.
 آشوربق مـم  .)8211( .آیین دادرسی کیفربق ج االق چاپ چهاردهمق قهرانق سارمان
مطالعه ا ق این کنب علوح انسانی دانشگاهها (سمت).
 .)8263( ....................... آیین دادرسی کیفربق ج االق چاپ هف همق قهرانق اننشارات سمت.
 اسنفانیقگاسنون؛ لواسور ق ژرژ؛ بولوعق برنار .)8277( .آیین دادرسی کیفرب نرانسهق قرجمه
دادبانق حسنق ج االق چاپ االق قهرانق اننشارات دانشگاه عالمه رباربایی.
 امیرب قائم م امیق عب المجی  .)8271( .ح وق قعه اتق ج 8ق چاپ االق قهرانق نشر میزان.
 بزرگمهرق امیر عباس .)8264( .قوانین مسئولیت م نی در نظاح ح وقی ایران ا نرانسهق چاپ
االق قهرانق نشر میزان.
 حسی ینژادق حسی لی .)8279( .مسئولیت م نیق چاپ 8ق قهرانق بخش نره گی جهاد
دانشگاهی دانشگاه شهی بهشنی.
 خال یق علی .)8262( .نکنهها در قانون آیین دادرسی کیفربق چاپ داحق قهرانق موسسه
مطالعات ا پژاهشهاب ح وقی شهر دانش.
 درخشاننیاق حمی  .)8214(.ضرر ا ریان ناشی ار جرحق چاپ االق قهرانق نشرمهاجر.
 رراعتق عباس .)8262( .آیین دادرسی کیفربق ج8ق چاپ االق قهرانق ب یاد ح وقی میزان.
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چاپ هشنمق قهرانق اننشارات سمت.
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 ن یه نخجیربق حسن .)8219( .دعواب خصوصی در دادگاه جزاءق رساله دکنرا رشنه ح وق
جزا ا جرح ش اسیق دانشک ه ح وق ا علوح سیاسی دانشگاه قهران.

 کاقوریانق ناصر .)8271( .الزاحهاب خارج ار قراردادق ضمان قهربق مسئولیت م نی غصب ا
اسنیفاءق چاپ هفنمق قهرانق اننشارات دانشگاه قهران.
 .)8271( ........................ ح وق م نیق خانوادهق ج  3ق چاپ 4ق قهرانق شرکت اننشار با
همکارب بهمن برنا.
 مـس یق حسن .)8268( .آیین دادرسی م نی نرانسهق چاپ داحق قهرانق شرکت سهامی اننشار.
ب .فرانسوی
 Mazeaud (Henri, Leon, Jean). (1978). lecons de Droit civil, Obligation, volume
premier, Paris, Montchrestien, 6e éd. par Franoic Chabas.
 Patrice Jourdain. (2007). les principles de la responsabilite civile, 7e éd. Paris,
Dalloz.

359

Journal of Criminal Law Research, Vol. 7, No. 25, Winter 2018

Parties to Private Action Derived from Crime and their
Successors
Kheirollah Hormozi1- Seyed Hojjat Alavi 2
(Received: 5/ 5/ 2018 - Accepted: 20/ 6/ 2018)

Abstract
In all private actions, the recognition of parties to the action is of a significant
importance. The Purpose of this research is to recognize parties to an action for
damage derived from crime and their successors. It is necessary to recognize
parties who may, besides filing criminal action, file a civil action in the criminal
court related to damages due to crime; according to general principles governing
Civil Procedures Law, if a claimant or his/her successor is not considered as a
beneficiary in the filed action, or if the action does not pertain to the defendant,
it would result in abatement of action, and if the claimant does not file the action
in competent courts based on rules and regulations, it would result in judicial
disqualification. Findings of this research indicate that generally, parties to a
private action derived from crime are comprised of four groups including A)
Personal claimant (victim of a crime who has undergone damages due to the
crime); B) Successors of the personal claimant (including 1. Heirs of the victim,
2. Creditors, 3. Legal persons); C. Personal defendant (committer of the crime or
his/her accomplice), D. Successors of the personal defendant (heirs, debtors, and
persons with civil liability).

Keywords Action of Damage due to Crime, Claimant, Defendant, Criminal

Procedures Law.
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