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 چكيده
از طرفي سوء استفاده . شكايت كيفري تحت شمايل قانوني خود حق مسلّم هر شخص است

در ايـن بـين ممكـن    . از حق شكايت و بازي با آبروي اشخاص جامعه مورد نهي قانونگذار است
دست به طرح شـكايت  داند است كسي بدون سوء نيت و در حالي كه خود را محق در دعوا مي

مالي و معنـوي سـنگيني بـه طـرف شـكايت بـار       هاي  كيفري بزند و از اين طريق ناخواسته هزينه
احتياط در طرح شكايت و نسبت دادن عمل مجرمانه به ديگري در حقوق جزاي ايـران و  . نمايد

ايـن  لـزوم توجـه بـه    . در آثار بزرگان آيين دادرسي كيفري به تصريح و تلويح بيان شـده اسـت  
نه تنها بايستي در جامعه نهادينه شود و اشخاص خود را مكلف به رعايت آن بداننـد بلكـه    مسأله

باشد تا با اعمال تدابير مناسب مانع طرح شـكايات بـي اسـاس     مي نيازمند توجه خاص قانونگذار
 . شود
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 دمه مق
 ي ايرانـي هـا  حكومتدر نخستين . ي بشر استدادخواهي از نخستين حقوق شناخته شده

(هخامنشيان) نيز قضاتي در مقام بـاالترين مرجـع قضـايي بـه مسـايل و مشـكالت حقـوقي و        
قانون اساسي ايـران  . )18 ، ص1387 (مارتينژ، كردند مي اختالفات فرعي و جمعي رسيدگي

صـدا   تاريخ، قـوانين و اخـالق، هـم    3F1.داندحق مسلّم هر فرد مي خود، آن را 34نيز در اصل 
آهنـگ خـود   خوانند و اين نوا اگر چه در طول تاريخ گـاه از مسـير خـوش   دادخواهي را مي

 در طـول تــاريخ شـاكي همــواره  . خـارج شـده، امــا جـوهر آن همــواره وجـود داشـته اســت     
گـري نسـبت داده و او را بـه پـاي     در دسترس خود مدعاي خود را به دي يتوانست با ادلّه مي

بديهي بشر معتقديم اما بـر ايـن بـاور نيـز      ما نيز اگرچه به اين حق قديمي و. محاكمه بكشاند
تـوان  كنـد، ديگـر نمـي   زندگي مدني اين حـق را نيـز محـدود مـي    هاي  هستيم كه دگرگوني

و جـرم   تواند انگشت اتهام خود را به سـوي هـر كسـي نشـانه رود    راحتي مي گفت شاكي به
سـازي   فرهنـگ  ضرورتزيرا . دانيمكافي نمي» بد«انگاري افترا را نيز براي پيشگيري از اين 

  شود.  ي كافي نيست بايستي در جامعه نهادينه از قبح شكاياتي كه مبتني بر ادلّه
هـاي اعتبـار و آبـروي مـردم ايـن اسـت كـه بـه هـم          در عرف، همـواره يكـي از مـالك   

هـا بـاز   ايم، هرگز پايمان به ايـن مكـان  راه دادگاه و كالنتري را نرفتهما هيچگاه «گويند:   مي
ها پيش، اين فرياد را سرداده كـه انگشـت شـاكي (ولـو     گويي عرف مدت. »...نشده است و 

آري عـرف ايـن منبـع    . دشـو راحتـي بـه سـوي هـر كسـي دراز       آنكه مفتري نباشد) نبايـد بـه  
دگـاه، راه شـكايت و اتومبيـل سـبز رنـگ      دانـد راه دا هاست كـه مـي  خروشان حقوق، مدت

هـا عالمـت سـؤال و    هـا حـرف و حـديث، يعنـي، ايجـاد ده     پليس؛ يعني، به جريان افتادن ده
آيد تا قانونگذار ايـن نـواي خـوش    پس الزم مي ...تعجب كه فالني چه كرده؟ چه شده؟ و 

حقوقـدانان  . ددهـ ي چندين ساله را پاسـخ  الحان عرف را با گوش جان بشنود و اين خواسته
بهتر است قرباني جرم در ايـن مـورد   «طراز اول فرانسه نيز اين موضوع را با اين بيان شيوا كه 

(تعيين شخصيت مرتكب جرم در زمان طـرح شـكايت) محتـاط باشـد، چـه مسـئووليت وي       

                                                      
  هاي  دادگاه  به  منظور دادخواهي  تواند به  مي  و هر كس  هر فرد است  مسلم  حق  دادخواهيقانون اساسي:  34. اصل 1

توان از  را نمي  باشند و هيچكس  داشته  ها را در دسترس  دادگاه  گونه  دارند اين  حق  افراد ملت  نمايد. همه  رجوع  صالح
 را دارد منع كرد.   آن  به  مراجعه  حق  قانون  موجب  به  كه  دادگاهي
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 (اسـتفاني و ديگـران،   انـد مطرح كرده. »شودبرد درگير مينسبت به شخصي كه نام او را مي
 . )746، ص1377

گـذاري راهكارهـايي را   گذار اسالمي ايران حداقل در دو مرحله از مراحـل قـانون  قانون
. دروغـين و بـي پايـه و اسـاس بايسـتد     هاي  االمكان در مقابل شكايتبيني كرده تا حتيپيش
انگاري كرده و اين زنگ هشدار را براي كسي  ا افترا را جرم. م.ق 697ي مثال در ماده براي

البتـه  . دهـد بـه صـدا درآورد   اي را به ديگري نسبت مـي وسيله صريحاً امر مجرمانهكه به هر 
طـور كـه برخـي حقوقـدانان     تفاوت افترا با موضوع مورد بحـث ايـن اسـت كـه در افتـرا آن     

ــي    آورده ــري م ــه ديگ ــبتي كــه ب ــودن نس ــد از دروغ ب ــد، مرتكــب باي ــد ان ــد، آگــاه باش  ده
بارت ديگر، مفتري بايد يقين بـه كـذب بـودن    ) و يا به ع459 ، ص1378 (ميرمحمدصادقي،
سـوءنيت در افتـرا در رأي وحـدت    ضرورت . )75 ، ص1387 نيا،(آقايي انتساب داشته باشد

 4F1.نيز مورد اشاره قرار گرفته است 20/8/1349 -228 هشمار
هـاي عمـومي و انقـالب در امـور     از قانون آيين دادرسي دادگـاه  76ي دوم ماده ي نمونه
مـورد اشـاره،    697ي است، گويي سه سال پس از تصـويب قـانون تعزيـرات و مـاده    كيفري 

انگــاري افتــرا بــراي جلــوگيري از  قانونگــذار ايــران بــه ايــن نتيجــه رســيد كــه صــرف جــرم
سوءاستفاده از حق شكايت كافي نبوده و كسي را كه عامداً اقدام به طـرح شـكايت خـالف    

ي اما بايد گفت وجود اين ماده. حكوم كنده به پرداخت خسارت طرف شكايت مكردواقع 
الشـعاع قـرار   شـاكي عامـد را تحـت    تنهـا قانوني نيز كافي به مقصود نبوده، چرا كه اين مـاده  

نيت دست به طـرح شـكايت زده   معلوم نيست شاكي غيرعامد، كسي كه بدون سوء. دهد مي
ــدوديت  ــارات و مح ــه تك     و خس ــا چ ــرده ب ــاد ك ــكايت ايج ــرف ش ــراي ط ــايي را ب ــي ه ليف

توان صرف نداشتن سوءنيت در طرح شكايت را دليلي موجه براي عدم روست؟ آيا مي روبه
آزادي در طرح شكايت، آن قـدر وسـيع    ي جبران خسارت طرف دعوا تلقي كرد؟ آيا دامنه

                                                      
سوء نيت معلق به احراز كذب  از طرف كسي به ديگري با در صورت اسناد صريح جرمي چون تحقق بزه افترا. «1

تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابي در مراجع قضايي است كه با اين وصف اسناد دهنده مفتري محسوب وبه مجازات 
  از اثبات اسناد وثبوت زاز تاريخ قطعيت عج مقرر در قانون محكوم ميشود بنابر اين شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً

 صحيح و اعالم شكايت واسناد بزه لذا راي شعبه هشتم ديوانعالي كشور نتيجتاً كذب شكايت شاكي است نه صرف
براي شعب ديوانعالي كشور و  1328منطبق با موازين قانوني است. اين راي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 

 . »دادگاهها در موارد مشابه الزم االتباع است
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اي در سان ابزارسـاده است كه ضماني را براي شاكي آن به بار نياورد؟ آيا دستگاه عدالت به
ي خـود  يا آنكـه تـرازوي عـدالت هنـوز بـراي تسـاوي دو كفـه        باشد ميدست يك شخص 

 كوشد؟   مي
(گفتـار اول)   ما در اين مختصر برآنيم تا ضمن شناختن مباني عدم طرح شـكايات واهـي  

كننـد  اسـاس فـراهم مـي   ي الزم را براي طرح شـكايات بـي  به بررسي برخي عوامل كه زمينه
(گفتـار   احضار را در وضعيت فعلي بررسـي كـرده   هايدر ادامه شيوه. (گفتار دوم) بپردازيم

بينـي جبـران ضـرر ناشـي از شـكايات قـانوني را        پـيش  ضـرورت سوم) و در نهايت امكان و 
 .  (گفتار چهارم) كنيممطرح مي

 گفتار اول: مباني عدم طرح شكايات واهي
عقلـي،  ي از سه جنبـه » عدم طرح شكايات واهي«در اين گفتار برآنيم تا به بررسي مباني 

 شرعي و حقوقي بپردازيم:

 بند اول: مبناي عقلي
عنوان مبنـاي عقلـي عـدم طـرح شـكايات واهـي نـام بـرد،          توان بهنظم عمومي را كه مي

هاي حقوقي و قواعد مربوط به حسن جريان امـور راجـع بـه اداره كشـور و      مجموعه سازمان
جعفـري لنگـرودي،   ( اند، تعريف كردهها ممكن نيست حفظ امنيت و اخالق كه تجاوز بدان

. دارددليل ارتباط با نظم عمومي حساسـيت خاصـي    موضوعات كيفري به. )717، ص 1377
ــه ي آغــازين آن (شــكايات) موجــب ورود اشــخاص در ويــژه مرحلــه جريــان دادرســي و ب

كـه  به اين دليل مهم اسـت  » ممانعت از طرح شكايات واهي«حال، . شوددادرسي كيفري مي
به نهادهاي درگير در دادرسي از قانونگذاري گرفته تا مجريان دسـتگاه   موجب اعتماد مردم
 .  شودعدالت كيفري مي

 بند دوم: مبناي شرعي
الضـرر اشـاره    ي تـوان بـه قاعـده   در رابطه با مبناي شرعي عدم طرح شكايات واهي مـي 

 اثرگـذار از جمله قواعدى كه در تعديل يا تكميل نصوص شرعى كاربرد طوري كه  به. كرد
ضـرر   الضـرر يـا قاعـده نفـى     ي قاعـده  فرعى فروانى از آن متفرع شده اسـت،   دارد و احكام

قـرار  مورد اسـتناد   ي يادشده عنوان مدرك قاعده بهرا نصوص شرعى متعددى فقها . باشد مي
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. )28ص، 1378 شـده اسـت (موسـوي،    بيـان » الضـرر و الضـرار  «در آنها عبارت  اند كه داده
بـا نگـاهي بـه    . رفتار اشخاص در اجتماع نبايد موجب ضرر ديگران شوداين قاعده، براساس 
بـر   افـزون توانـد  بايد بيان داشت كه طرح چنين شـكاياتي مـي  » طرح شكايت واهي«موضوع 

بنـابراين  . دشـو ن نيـز  اهاي گـزاف بـراي متهمـ   تحديد آزادي اشخاص، موجب صرف هزينه
 .  نين شكاياتي انديشيده شودكاهش چ برايي يالزم است سازوكارهاي قانوني و قضا

 بند سوم: مبناي حقوق بشري
تضـمين  «تـوان بـه موضـوع    در رابطه با مبناي حقوق بشري عدم طرح شكايات واهي مي

اطمينـان خـاطري كـه    «امنيـت عبـارت اسـت از    . دكـر اشـاره  » اشخاصهاي  امنيت و آزادي
يثيت و حقوق مـادي و  كنند در حفظ جان، ح اي كه زندگي ميبراساس آن، افراد در جامعه

تحقق ايـن حـق   ي  الزمه. )276ص، 1384(هاشمي،  »معنوي خود بيم و هراسي نداشته باشند
تضمين امنيت افراد در مقابل هر نـوع تعـرض غيرقـانوني؛    . 1وجود دو تضمين اساسي است: 

هايي كه توسط جامعه براي هريك از اعضـاي  تضمين امنيت شهروندان از طريق حمايت. 2 
بـه ايـن ترتيـب امنيـت بـراي       ،شـود  هاي افراد اعمال مي منظور حفظ حقوق و آزادي بهخود 

حقـوق مـادي و معنـوي    به بدين معني كه افراد مكلفند . كندافراد و دولت ايجاد تكليف مي
بـا وضـع قـانون و تأسـيس      آنكـه  و دولـت نيـز موظـف اسـت اول    احترام بگذارنـد  يكديگر 

خود نيز با تسليم در برابـر  دوم آنكه م ايجاد امنيت كند؛ تشكيالت اداري و قضايي براي مرد
 نكندهاي شهروندان را محترم شمرده و به آن تعرض  اصل حاكميت قانون، حقوق و آزادي

 . )123ص، 1385(غفاري و عباسي كليماني، 

 اساسدر طرح شكايات بي اثرگذارگفتار دوم: عوامل 
سـاز  يد مدنظر قرار داد، بررسي عوامل زمينهيكي از مسائلي را كه در بررسي هر پديده با

باشد تا با تحقيق و پژوهش، راهكارهاي مناسبي را چه در كاهش آثـار زيانبـار و چـه    آن مي
طـور مسـتقيم بـا نظـم جامعـه در       حقوق كيفـري كـه بـه   . در افزايش آثار مفيد آن بكار بست

سي كيفـري كـه رونـد كشـف و     ويژه آيين دادر به. باشد، از اين امر مستثني نيستارتباط مي
بـا نگـاهي گـذرا بـه     . د (يا الاقل بايد اينگونـه باشـد)  شومطابق آن انجام مي... ي ادلّه و ارائه

توان به مواردي همچون مراجعـه نكـردن اصـحاب دعـوا بـه      قانون آيين دادرسي كيفري مي
ي تواننـد زمينـه  وكيل و يا نداشتن آگاهي كافي از قوانين و اصول حقوقي برخـورد كـه مـي   
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(گلدوسـت جويبـاري و    دكننـ ي دادرسـي را مهيـا   طرح شكايات مختلف و در نتيجه اطالـه 
در اين بين عدم الزام به داشـتن وكيـل در طـرح شـكايات (بنـد      . )315 ، ص1388 جهاندار،

كه در ادامه به آنهـا خـواهيم    داردخاصي اهميت اول) و صدور قرار ترك تعقيب (بند دوم) 
 . پرداخت

 ند اول: عدم لزوم ورود وكيل در طرح شكايات كيفريب

ي هـر  شكي نيست كه داشتن وكيل در طرح يا دفاع از دعـاوي از حقـوق شـناخته شـده    
توان با الزامي كردن استفاده از اين حق كه خود مسـتلزم تحميـل   در واقع نمي. شخص است

 بايـد گفـت  . كـرد دشـوار  ، دادخواهي را براي طرفين باشد ميبار مالي آن به طرفين شكايت 
رو  كه با توجه به اينكه بسياري از شاكيان توان مالي بـراي انتخـاب وكيـل را ندارنـد، از ايـن     

مناسـب بـراي انتخـاب     ي بينـي بودجـه   ، از راه پيشبراي مثالآيد تا سازوكار الزم (الزم مي
معاضـدتي  در كشور فرانسه انتخاب وكيل . وكيل معاضدتي) براي انتخاب وكيل فراهم شود

 .  تر باشد وجود دارد ينيبراي شاكيان در صورتي كه سقف درآمد آنها از مبلغي پا
 بـراي  -جز در مـوارد خاصـي   -با بررسي در قوانين كيفري ايران، الزامي به داشتن وكيل

شود، قانونگذار ايران گويي هـر فـرد را متخصـص در طـرح     طرح دعاوي كيفري يافت نمي
جاست كـه ايـن   جالب اين. داندرفتن انگشت اتهام به اين و آن ميشكايت و محق در نشانه 

آيين نامـه اجرايـي    1ي امر در امور حقوقي تا چندي پيش الزامي بود، آنجا كه به حكم ماده
ي ي كليـه اقامـه  1384اي از قوانين دادگستري مصـوب سـال   قانون اصالح پاره 32و31مواد 

هـاي دادگسـتري بـا    آرا و دفـاع از آنهـا در دادگـاه   دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از 
5Fخواهد بود...  دخالت وكيل دادگستري

، از طرفي الزام به حضور وكيل در دعاوي حقوقي 1
طلبيد تا قانونگذار با توسل به قياس اولويت، اين تكليف و الـزام را در امـور كيفـري نيـز     مي

د كـه هيئـت عمـومي ديـوان عـالي      د، گويي در راستاي برقراري همـين تـوازن بـو   كنبرقرار 
اقدام به برداشتن الـزام در   11/12/1388مورخ  714ي ي شمارهكشور در رأي وحدت رويه

حضور وكيل در مراحل آغازين تعقيـب  . دكررابطه با داشتن وكيل در طرح دعاوي حقوقي 
                                                      

اقامه كليه  1356قانون اصالح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب  32به حكم ماده  :)18/4/1384(اصالحي 1ماده .  1
دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا 

 د. قانون برنامه سوم توسعه خواهد بو 187مشاوران حقوقي ماده 
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، و در جريان قرار گرفتن چنين متخصصي اگر با وجـدان همـراه شـود در بسـياري از مـوارد     
شاكي را از طرح شـكايت خـود بـاز خواهـد داشـت، يـادآوري موانـع و مشـكالت سـر راه          

هايي كه با طرح شكايت به شـاكي، مـتهم و دادگسـتري بـار     شكايت، و ميزان وقت و هزينه
اند)، سنجش ميـزان  ي ذاتيات شكايات كيفري قرار گرفتهشود (كه گويي ديگر در زمرهمي

كـه بـا    باشـد  مـي شاكي از آنها همگي از عواملي  كردنآگاه احتمال ذيحق بودن در دعوا و 
در پي اين آگاهي است كه شاكي تصميم نهايي خود را  بوده وحضور وكيل قابل دسترسي 

بـر هزينـه    افـزون كـه   باشـد  مـي گيرد، تصميمي كه در موارد متعدد، عدم طـرح شـكايتي   مي
 . رودنشانه نمي راحتي شمار، حيثيت افراد جامعه را نيز بههاي بينكردن

البته بايد توجه داشت كه در بسياري از موارد شاكيان توان مالي براي انتخـاب وكيـل را   
بيني بودجـه مناسـب بـراي وكيـل معاضـدتي)      رو بايد سازوكارهاي الزم (پيش ندارند از اين

در كشـور فرانسـه امكـان انتخـاب وكيـل معاضـدتي بـراي        . براي انتخاب وكيل فراهم شـود 
 6F1.تر باشد، وجود دارد در صورتي كه سقف درآمد آنها از مبلغي پايين شاكيان

 بند دوم: قرار ترك تعقيب

هاي عمـومي و انقـالب در   در قانون آيين دادرسي دادگاه 1378قانونگذار ايران در سال 
بيني كرده كـه در سـوابق قـانوني مـا وجـود نداشـت، قـرار         امور كيفري قرار خاصي را پيش

از سوي حقوقـدانان و متخصصـان آيـين دادرسـي كيفـري بـه ديـد ترديـد         ترك تعقيب كه 
اند كه قانونگـذار، مـتهم را همچـون كـااليي تصـور كـرده       راست گفته. نگريسته شده است

 1ي تبصـره  .)170 ، ص1384 (آخونـدي،  در اختيار شاكي خصوصي قـرار دارد  كند كه مي
است مدعي مبني بر ترك محاكمـه،  دارد، در صورت درخوبيان مي يادشدهقانون  177ماده 

دفعـات  . دادگاه، قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد، اين امر مانع از شكايت مجدد نيسـت 
از  شايد گاهيخصوصي در نتيجه، مدعي. ها نيز مشخص نيستها و ترك تعقيباين تعقيب

                                                      
ديدگان را از  افسران و مأموران پليس قضايى از هر طريق ممكن، بزه يفري فرانسه:قانون آيين دادرسي ك 53-1. ماده 1

توانند از  چنانچه به عنوان مدعى خصوصى وارد دعوا گردند، مى. 3. . . 2. . . 1:كنند حقوق خود به شرح زير، آگاه مى
كالى محل دادگاه صالح، معاضدت يك وكيل انتخابى توسط خود يا يك وكيل معاضدتى به انتخاب رئيس كانون و

ديدگان است، مگر اينكه آنها شرايط كسب معاضدت قضايى يا بيمه  هاى دادرسى بر عهده بزه مند گردند؛ هزينه بهره
 ) 40، 1388(تدين،  حمايت حقوقى را داشته باشند؛
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و كنـد  راهم فرا اين اختيار قانوني خود استفاده كند و موجبات اذيت و مزاحمت براي متهم 
 آيـا ايـن امـر، تضـييع حـق مـتهم نيسـت؟       . آنگاه به دلخـواه بـراي مـدتي آن را تـرك كنـد     

 ) 170ص، 1384(آخوندي، 
هـاي عمـومي   ابزاري از دادگستري و نهاد ي درستي منجر به استفاده بيني اين قرار بهپيش

وجـود چنـين قـراري در تعـارض     . )240، ص1387(خـالقي،  در جهت منافع شخصـي اسـت  
هـاي مشـروع و حفـظ حقـوق شـهروندي      قانون احترام بـه آزادي بوده و كامل با حق امنيتي 

  7F1.)يادشدهقانون  2(بند  بيني كرده استپيشرا براي هر فرد آن هم در پناه قانون 
برطـرف كـردن    ضـرورت هاي مطرح شده در دادگسـتري و  در كنار حجم انبوه پرونده

ي دادرسي، وجود چنين قراري نه تنها مفيد نيست بلكه به لحـاظ حيثيـت فـردي    لهعوامل اطا
اي محـدود قـرار دارد تـا هـر     ترين ابزارهاي قانوني است كه در دسـت عـده  نيز از خطرناك

رسد اين قرار برابر بـا  نظر مي به. وقت خواستند حيثيت افراد را بسان كااليي در اختيار گيرند
وق فرانسه باشد، البته بايد اضافه كرد استرداد شكايت در مواقعي كه استرداد شكايت در حق

 از مـوارد سـقوط دعـوي عمـومي اسـت      ،باشـد شكايت يك شـرط قبلـي بـراي تعقيـب مـي     
دهد كه هر قانونگذار فرانسه ديگر اين اجازه را به شاكي نمي اما)، 106 ، ص1378 (الرگيه،

 . مي را شروع  كرده و ترك كندزمان ديگر و به هر تعداد كه خواست دعوي عمو
آيـين دادرسـي كيفـري در     ي انتقادات حقوقدان بوده است كـه اليحـه   ي شايد در نتيجه

ي در پي رفع نواقص قرار ترك تعقيب برآمده اسـت؛ بـه   دآخرين تحوالت خود نيز تا حدو
اين صورت كه تعقيب شاكي فقط براي يكبار و آن هم تـا يـك سـال پـس از صـدور قـرار       

8Fباشد پذير مي امكان

2 .  

                                                      
ا جرم در دادگاه صالح محكوميت ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و ت. «1

اصل بر و ده شاثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي ن
 . »باشد ا داشتهربرائت متهم بوده و هر كس حق دارد در پناه قانون امنيت الزم 

تواند تا قبل از صدور كيفر خواست، شاكي مي اليحه آيين دادرسي كيفري: در جرايم قابل گذشت، 79. ماده 2
تواند تعقيب مجدد كند. شاكي مي درخواست ترك تعقيب كند. در اين صورت دادستان قرار ترك تعقيب صادر مي

 .متهم را فقط براي يك بار تا يكسال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كند
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 اعتنايي به حيثيت انساني  هاي احضار متهم و بيگفتار سوم: شيوه
دارد، قاضي نبايد كسـي را احضـار يـا جلـب كنـد مگـر       ك مقرر مي.د.آ.ق 124ي ماده

منظـور از داليـل كـافي در ايـن مـاده      . آنكه داليل كافي براي احضار يا جلب موجود باشـد 
در پاسخ به اين سؤال كه داليل كافي براي احضـار كـدام   مشخص نيست، برخي حقوقدانان 

شود بايد مستند به قرايني باشـد  اي كه به شخص نسبت داده مياند، عمل مجرمانهاست گفته
آنچه  اما .)161، ص(خالقي، همان كم احتمال ارتكاب آن از جانب وي داده باشدكه دست

لين كاري كه پس از اعالم شـكايت و  اين است كه او باشد ميم تعقيب كنوني حاكم نظادر 
و ظـاهراً هـيچ دليـل    باشـد   مـي ، احضار مـتهم  شود انجام ميدستور قضايي به پاسگاه انتظامي 

) اينكـه  95، ص1384 (فرخـي،  ديگري جز شكايت شاكي براي احضار متهم وجـود نـدارد!  
صـادر   گاهي به محض وصول شكايت و يا اعالم جرم، دستور احضار متهم و بازجويي از او

. )191 ، ص1384 (آخوندي، شود با موازين حقوق بشر و مقررات قانوني سازگار نيستمي
از آشـكار كـردن امـري     ،هشدطلبد تا زماني كه جرم شخصي اثبات نرعايت اصل برائت مي

 كرد. گيري  پيش ،شودگيري تصورات سوء از فرد محترمي ميكه موجب شكل
در قالب احضارنامه گاه با توجه بـه زمـان و مكـان و     ي قانوني آن واحضار، ولو به شيوه

بـراي مثـال، در مـورد فـردي كـه      . دكنرو مي هشرايط آن، شرف فرد را با خطري جدي روب
گذرانـد،  اي مـي طـور آزمايشـي بـراي اسـتخدام در اداره    آمـوزش و بـه   منظـور  هباي را دوره

حضور رئيس و كاركنـان  دريافت برگ احضار توسط مأمور دادگستري در محل كار و در 
 . شودي كاري تلقي مياداره، تقريباً به معناي از دست دادن آينده

صـورت   هاي ابـالغ و احضـار بـه   شيوهتا حد امكان گيري از اين امر بهتر است براي پيش
ديگـري از ايـن    فـرد طوري كه جز شخص احضار شـده   ، بهانجام شودخصوصي و محرمانه 

ان سؤاالتي كه در مقدمه نيز به آن اشاره كرديم در اذهان شـكل  موضوع با خبر نشود، تا هم
 . نگيرد

احضاريه در حضور افراد، در نظر گرفتن شـرايط   ي خودداري مأمور ابالغ از دادن برگه
. كارهاي پيشگيري از در خطر افتـادن حثيـت افـراد باشـد    تواند از جمله راهزمان و مكان مي

گـذاري جديـد و تصـحيح و تكميـل     بايد دسـت بـه قـانون    هايي كه البته براي اجراي آنراه
از حيـث  . هاي قانوني ابـالغ و احضـار زد، چـه در غيـر ايـن صـورت، المـامور معـذور        شيوه

تـوان بـه حقـوق انگلسـتان اشـاره كـرد، در آيـين دادرسـي كيفـري          ي تطبيقي نيز ميمطالعه
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قاضي صلح يـا سرمنشـي    1980هاي ماجستريت مصوب دادگاه 1ي انگلستان، بر اساس ماده
تواند تعقيب را آغاز كنند؛ يكي، ارائـه يـك مـدرك بـه دادگـاه      دادرسان به دو صورت مي

شـود و ديگـري، صـدور    ي پست به متهم تحويل داده مـي  است كه توسط پليس يا به وسيله
9Fاخطــار بازداشــت يــا وارانــت

شــك، اســتفاده از بــي. )135 ، ص1384 (اسپنســر، باشــد مــي 1
ن اين اداره يا ارتبـاط تلفنـي بـا    اي برگ احضاريه به متهم توسط مامورو ارائهخدمات پستي 

ي آن نسـبت ارائـه   متهم و دعوت به حضور در دادسرا از طريق تلفن آثار منفي كمتري را بـه 
كـه   روشن اسـت البته اين نكته . ن دادگستري با آن شكل و شمايل خاص دارداتوسط مأمور

پست و يا تلفن  مانندهايي توان از شيوهگيري از فرار متهم نميدر جرايم با اهميت براي جلو
طـور كـه برخـي    مانند تلفن و پيك و غيـره آن هايي  راهطوركلي استفاده از  استفاده كرد و به

) فاقد مبناي قانوني است، در عين حال نبايد از ايـن  90 ، صهمان (آخوندي، انداساتيد گفته
 . ي اتهامات ضرورتي نداردمأمور دادگستري نيز در همهنكته غافل ماند كه استفاده از 

شايد از همـين روسـت كـه در قـانون فرانسـه در مـورد جـرايم گمركـي يـا جنگلـي يـا            
(گاسـتون   ي مـامور نيـروي عمـومي ابـالغ شـود     وسـيله  هب امكان داردهاي غيرمستقيم  ماليات

عنـوان   كه حتي فردي كه بـه  رسدنظر مي در شرايط فعلي به. )754 ،همان استفاني و ديگران،
شود، در معرض اين شـبهات  شاهد يا هر عنوان ديگري غير از متهم نيز به دادسرا احضار مي

منـد اسـت،   از عمق كمي نيـز بهـره  طور عمده  بهديد كلي حاكم بر جامعه كه . گيردقرار مي
شايسـته  . نگردصرف حضور مأمور دادگستري در محل كار يا منزل فرد را به ديد ترديد مي

است براي حفظ حيثيت و شرافت افراد جامعه و در معرض خطر قرار ندادن موقعيت شـغلي  
ذهن عموم جامعه بـا ديـدن مـأمور    . ها استفاده شودترين روشآنها از ماليم...  و اجتماعي و

 .  شودي پست به ندرت به سمت دادگستري و آنچه به آن مربوط است كشيده مياداره

 بيني جبران ضرر ناشي از شكايتپيش ضرورتامكان و گفتار چهارم: 
شود كه شـاكي  در حالت عادي، بحث جبران خسارت از شكايت در مواردي مطرح مي

و بـا ايـن آگـاهي     يسـت عنـه مجـرم ن  دانـد مشـتكي  كه مـي  عامد و با سوءنيت بوده در حالي
ر حـالتي كـه او   خـواهيم ببينـيم، آيـا د   حال مي. دكنشكايت خويش را در دادسرا مطرح مي

دادسرا يا دادگاه بنا بـه داليـل مختلـف ماننـد كـافي       وكند بدون سوءنيت طرح شكايت مي

                                                      
1. warrant 
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تـوان صـحبت از جبـران خسـارت      مـي  كنـد، نبودن ادلّه، قرار يا حكم به نفع متهم صادر مـي 
    . پردازيمكرد؟ براي پاسخ دادن به اين سوال در طي دو بند به بررسي اين موضوع مي

 بيني جبران ضرر ناشي از فعل مجازپيش ضرورتل: امكان و بند او
بيني جبران ضرر ناشي از شكايت قانوني مستلزم بررسي امكان  بحث در باب امكان پيش

بيني جبران ضرر ناشي از فعل مجاز است، زيـرا بحـث از ضـمان و مسـئووليت، اصـوالً       پيش
ناروا از كسي سر نزنـد، بحـث جبـران    تا فعلي حرام و . باشد ميفرع بر وجود فعلي نامشروع 

آورد و شـخص، آزاد  زيرا اصوالً فعل مباح ضماني را درپـي نمـي  . خسارت نيز محلي ندارد
آفرينـد كـه چگونـه    در ذهـن مـي   طرح اين بحث بالفاصله ايـن سـؤال را  . در انجام آن است

ماني را ضـ  ،ي جوانـب قـانوني آن مطـرح شـده    كه با رعايت كليـه  هايي شكايت امكان دارد
بـراي مثـال در بـاب اضـطرار، شـخص      . درپي داشته باشد؟ پاسخ به اين سؤال دشوار نيسـت 

مضطر اگرچه مجاز و حتي طبق برخي نظر در فقه اسـالمي واجـب اسـت بـراي حفـظ جـان       
و تعرض بـه آن   بودهخود ارزش ديگري را زير پا بگذارد كه در حالت معمول مورد احترام 

آفرينـد در امـان نيسـت و بـراي     اين وجود نيـز از خسـارتي كـه مـي    ضمان درپي دارد، اما با 
قانون مجـازات اسـالمي   . شودتواند متوسل به اضطرار خود جبران خسارت ناشي از آن نمي

انـد: در فقـه   نيز اين امر را در باب اضطرار پذيرفته و چنانكه برخي استادان نيـز اشـاره كـرده   
 مسـئوليت مـدني بـر آن منافـاتي وجـود نـدارد       ميان موجه بودن اصل عمل و ترتب ضمان و

 . )141 ، ص1385 (محقق داماد،
پس اينكه عملـي واجـب   . بايد گفت كه بين حكم تكليفي و حكم وضعي مالزمه نيست

چنانكـه طبابـت   . يسـت باشد به خودي خود به معناي نفي ضمان در صورت ايراد خسـارت ن 
از بـاب حفـظ نفـس محتـرم واجـب       تواند به اين عنوان كه نجات مريض از مرگ اسـت مي

باشد و همزمان در صورت ايراد خسارت به بيمار در ضمن طبابت با شـرايطي مـورد ضـمان    
   . باشد

 بينـي جبـران خسـارت ناشـي از فعـل مبـاح جـاي تعجـب نـدارد وقتـي          در اين بين، پيش
بـه   توان با استقرا در منابع فقهي جبـران خسـارت ناشـي از فعـل واجـب را مشـاهده كـرد        مي

 . توان ضمان را در مورد فعل مباح پذيرفت مي طريق اولي
بنابراين با آوردن اين مقدمات و اقناع ذهن نسبت به اين مسأله كـه عملـي، ولـو مبـاح و     

رسـيم كـه شـكايت    آور باشد، به اين نتيجه مـي تواند ضمانحتي در مرحله باالتر واجب، مي
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توانـد از امكـان ايجـاد    مـوازين نمـي   ي كليـه ي قـانوني آن و بـا رعايـت    كيفري ولو به شيوه
ي تعـارض آنهـا   خسارت و لزوم جبران آن مصون باشد جمـع ميـان ايـن دو ممكـن و شـبهه     

 است. مردود 

 بيني جبران ضرر ناشي از شكايت قانونيپيش ضرورتبند دوم: امكان و 

نون و صورت مشروع و تحت لواي قا در مورد امكان جبران ضرر ناشي از شكايتي كه به
ديـدگاه  . با رعايت جميع شرايط مطرح شده اسـت، دو ديـدگاه كلـي و متضـاد وجـود دارد     

ي قـانوني آن بـر آمـده، خـالف مقصـود      اول، جبران خسارتي را كه از اعالم جرم بـه شـيوه  
) ديوان عالي كشور بيـان  15/8/1317 -1818( يبراي مثال، حكم شماره .داندقانونگذار مي

قـانون   169ي اصـول محاكمـات جزايـي و مـاده     263ي فاد از مـاده داشت، برحسب مستمي
توانـد  مـي وقتـي   شـده، متهمـي كـه از جـرم منتسـب تبرئـه       ،مجازات عمومي و اصول كلـي 

مقامـات و مراجـع    نـزد بنمايـد كـه    ،اندكه به او نسبت جرم داده افراديخسارت از  ي مطالبه
تهمت و افترا زده است، زيـرا در   د آن شخص از روي غرض به اوكنجزايي ثابت  ي صالحه

كننـده و   اعـالم  هآيد كه متهم پس از تبرئـه شـدن از جـرم بتوانـد بـ     غير اين صورت الزم مي
و  بودهگذار د و اين معني مخالف مقصود قانونكنخسارت مراجعه  ي شهود هم براي مطالبه

بالجمله، مجرد سببيت در تعقيب جزايي، مادامي كه سوءنيت مسبب معلوم نشـده، كـافي در   
) 1378ك (.د.آ.ق 76ي مـاده . )315 ، ص1386 (زراعت و ديگـران،  ضمان خسارت نيست

داند كه تعمـداً دسـت بـه    نيز شاكي را در صورتي ملزم به پرداخت خسارت طرف مقابل مي
 »سـوء نيـت  «ي اند تقريبـاً بـه جـاي واژه   طور كه گفتههمان»ً اتعمد«طرح شكايت بزند و اين 

 26/6/1364مـورخ   7/3849در نظر مشورتي شماره . )314 ، ص(همان بكار برده شده است
جـاي ظـالم، شـاكي را     به دور از عـدالت اسـت كـه بـه    ... اداره حقوقي قوه قضاييه نيز آمده 

ي مشـورتي  ايـت كنـيم، آنچـه در نظريـه    عنوان مفتري كيفر دهيم و از ظـالم و مجـرم حم   به
كنندگان اين نظريه متهمي را كـه شـاكي،   اينكه چرا ارائه اماجاي بحث ندارد  ،آمده يادشده

درسـتي بـر برخـي حقوقـدانان      دانـد بـه  عاجز از اثبات گنهكاري او است، ظالم و مجـرم مـي  
 . )460ص ،همان ميرمحمد صادقي،( پوشيده است

هاي مورد اشاره ديدگاهي وجـود دارد كـه شـكايت كيفـري را     در مقابل احكام و نظريه
گري باشد كافي براي جبران ضـرر  ي قانوني و عاري از هرگونه سوءنيت و حيلهولو به شيوه

ديوان عـالي كشـور بيـان     17/5/1317-1156ي براي مثال حكم شماره. داندناشي از آن مي
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نون اصول محاكمات جزايي و اصول كلـي،  قا 405و  263ي دارد؛ بر طبق مستفاد از مادهمي
تواند خسارات محاكمه جزايي را از شخصي كه او را متهم كرده و مي شدهمتهمي كه تبرئه 

د ولو آنكه محاكمه فقـط بـه طرفيـت دادسـتان جريـان      كنمطالبه را سبب تعقيبش شده است 
ت شـاكي  در ايـن حكـم سـخني از سـوءني    . )315ص ،همـان  (زراعت و ديگـران،  يافته باشد

رسد كه شكايت شاكي، ولو آنكه عاري از سـوءنيت باشـد كـافي    نظر مي نيامده و اينگونه به
ي كمتـر  اما اين نكته كه اين دو حكم از يك مرجع و بـه فاصـله  . براي جبران خسارت است

ويژه آنكه  هآورد بوجود مي را به ميان آنهاماه از يكديگر صادر شده است، ظنّ تعارض  3از 
قانون  263(ماده  نددارمشتركي استناد شده و پايه استدالل يكسان  ي دو حكم به مادهدر هر 
از آن بـه   1156ي براي رفع اين تعارض شايد بتوان گفت، آنچه كه حكـم شـماره  . )يادشده

كند منصرف از آن چيزي اسـت كـه آنـرا ضـرر ناشـي از      ياد مي» خسارت محاكمه جزايي«
هزينه رفـت و آمـد، هزينـه كارشناسـي، دعـوت از شـهود و        شكايت كيفري قانوني (از قبيل

تر از همه وقت و حيثيتـي كـه يـا از بـين رفتـه يـا مـورد        ها و مهمي آمد و شد آنتقبل هزينه
 .  دانيم) مي...ي شبهات قرار گرفته هجمه

ولو آنكه محاكمـه  «دارد؛ كه مقرر مي 1156ي با اين وجود قسمت اخير حكم شمارهاما 
بار ديگر تعارض اين دو حكـم را در ذهـن نشـان      »طرفيت دادستان جريان يافته باشدفقط به 

دهد، با اين استدالل كه چگونه دادستان در طرح شكايت عليـه كسـي سـوءنيت دارد؟ و    مي
كننـده  محابـا و بـدون داليـل قـانع    اينكه اصوالً دادستان نه به مانند هر فرد غيرمتخصصي، بي

خدشـه نيسـت، در   زند، امـا ايـن اسـتدالل نيـز غيرقابـل     كسي مي دست به طرح شكايت عليه
تـوان بـه   حقوق فرانسه دادسرايي را كه به اشتباه دعوي عمومي را مطرح كـرده هرگـز نمـي   

گفتـه    رو از ايـن ي دادرسي محكوم كرد پرداخت ضرر و زيان متهم تبرئه شده و يا  به هزينه
ئول است با ايـن حـال عـدم مسـئووليت     غيرمس شود دادسرا (بر خالف مدعي خصوصي)مي

اگر مرتكب سوءنيت يا تقلب يا تقصير سنگين شخصـي بـود مسـئوليت    . دادسرا مطلق نيست
در تحـوالت اخيـر   . )157 ، صهمـان  (استفاني و ديگران، مطرح شود شايد... مدني دادسرا 

خـاطر   بـه  توانـد يافته مـي قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه نيز شخص احضار شده و برائت
لـوايح خـود در    ي هتواند با ارائد؛ به عالوه او ميكنضرر و زيان خود، تقاضاي جبران مدني 

 ،(بوريكـان و سـيمون   كنـد د و دادگاه در همان تصـميم، انشـاي رأي مـي   كناين زمينه اقدام 
هنگامى كه بعـد از   داردقانون آيين دادرسي كيفري فرانسه مقرر مي91ماده  .)56ص، 1389
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شروع تحقيقات براساس اقامه دعواى خصوصى، تصميم به منـع تعقيـب صـادر شـده باشـد،      
بدون خدشه به تعقيـب بـراى اعـالم     -در شكايت يادشدهشخص تحت بررسى و هر شخص 

تواند در صورتى كه از طرق مدنى بـراى جبـران خسـارت خـود اسـتفاده       مى -دروغين جرم
جبران ضرر و زيان خـود از شـاكى را درخواسـت    در زير،  يادشدههاى  نكرده باشد، از شيوه

دعواى ضرر و زيان بايستى ظرف سه ماه از روزى كه قرار عـدم تعقيـب، قطعـى شـده     . دكن
، بررسـي كـرده  اى كـه پرونـده را    اين دعوا از طريق اعالم به دادگاه جنحه. است، اقامه شود

تعقيـب را بـراى    بـا قـرار منـع    يافتـه  تحقيقات پايان ي پرونده اين دادگاه فوراً. شود مطرح مى
شـود؛   مـذاكرات در اتـاق مشـاوره برگـزار مـى     . كنـد  ارتباط با اصحاب دعوا درخواست مى

شـود.  رأى در جلسه علنـى صـادر   . شوند اصحاب دعوا يا مشاورين آنها و دادسرا استماع مى
حكـوم  تواند انتشار تمام يا خالصه رأى خود را به هزينه م در صورت محكوميت، دادگاه مى

هـر چـاپ را    ي او حداكثر هزينه. كند، دستور دهد اى كه انتخاب مى در يك يا چندروزنامه
هـاى عمـومى قابـل     اى، در مهلـت  واخواهى و تجديدنظر در موضوعات جنحه. كند معين مى

ه دادگـاه رأى  يي كها اى كه در همان شيوه تجديدنظر نزد شعبه تجديدنظر جنحه. قبول است
توانـد ماننـد    رأى دادگـاه تجديـدنظر مـى   . شـود  د، مطـرح مـى  كنـ  رى مىگي دهد، تصميم مى

 .  موضوعات كيفرى به ديوان عالى كشور فرستاده شود
كرده ي شاكي قانونگذار وي را مكلف در حقوق فرانسه براي جلوگيري از سوءاستفاده

عنوان خسارت توديع  است تا در زمان تقديم شكايت و دادخواست ضرر و زيان مبلغي را به
د از محل اين شد تا چنانچه شكايت وي منجر به صدور قرار منع تعقيب و يا حكم برائت كن

ايـن مبلـغ براسـاس درآمـد شـاكي و اوضـاع و       . دشـو وجه توديعي خسارات متهم پرداخت 
سـان مـتهم مجبـور نبـوده بـراي دريافـت خسـارت         احوال پرونده متفاوت خواهد بود، بـدين 

10Fرح دعواي حقوقي و پيمودن اين راه طوالني كندمبادرت به ط

1  . 
ترين متوني كه در اين زمينه وجـود دارد فرمـان بـزرگ كيفـري     اما شايد يكي از قديمي

شـاكي   ،در اين فرمان كه بـه دسـتور لـويي شـانزدهم تـدوين شـده اسـت       . باشد 1670اوت 

                                                      
كند. متناسب با تمكن  بازپرس با صدور قرار، طرح شكايت را تأييد مىقانون ايين دادرسي كيفري فرانسه: 83. ماده 1

مالى مدعى خصوصى، بازپرس ميزان وديعه (وجه)اى كه وى بايستى در صورت عدم تحصيل معاضدت قضايى، به 
م پذيرش شكايتش، اين مبلغ را بپردازد، معين دفتر دادگاه بسپارد و مهلتى كه در آن، او بايستى جلوگيرى از عد

 صوصى را از سپردن وديعه (وجه) معاف نمايد. دعي خمتواند  نمايد. بازپرس مى مى
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غيرموجـه   تـا در صـورت   كندساعت، شكايت خود را مسترد  24خصوصي مجاز بود ظرف 
. )302ص ،همـان  (آشـوري،  دشـو عنـه ن ملزم به پرداخت خسارت به مشـتكي  ،بودن شكايت

حتي پس از انقالب كبير فرانسه، الهام بخش قـانون تحقيقـات جنايي(كـد     1670فرمان اوت 
هـاي رسـيدگي مخـتلط و از جملـه ايـران در      ناپلئون) بوده است كه خود الگوي نظام 1808

 . شمسي بود 1290زايي قانون اصول محاكمات ج
در قـانون پيشــين فرانســه، از قــول اســتادان آيــين دادرســي كيفــري ايــن كشــور، مــدعي  
خصوصي گستاخ در معرض دو اقدام قرار دارد؛ اقدام اول در دست دادسرا و اقـدام دوم در  

طور ساده در شكايت مد نظـر بـوده    كه مورد اتهام واقع شده يا حتي به باشد فردي مياختيار 
اي كـه تحقيقـات مقـدماتي    توانـد مـدعي خصوصـي را بـه دادگـاه جنحـه      دادسرا مـي . تاس

آميـز يـا   موضوع در آنجا انجام شده است احضار كنـد، اگـر ايـن دادگـاه معتقـد بـه اغـراق       
تواند مـدعي خصوصـي را بـه پرداخـت يـك      موجب تأخير بودن دعوي خصوصي باشد مي

 (گاسـتون اسـتفاني و ديگـران،    وم كنـد فرانك محك 100000جزاي نقدي مدني حداكثر تا 
نيـاز از  براي حكم به جـزاي نقـدي بـي    يادشدهشود كه دادگاه مالحظه مي .)751، صهمان

 رسـد آنچـه كـه دادگـاه بايـد بـه آن معتقـد باشـد        نظـر مـي   و بعيـد بـه   بـوده اثبات سـوءنيت  
اقـدام دوم يـا   . برابـر بـا سـوءنيت باشـد     آميز يا موجب تأخير بودن دعوي خصوصي) (اغراق

در هـر دو اقـدام   . شـود مانند دعوي قبلي در دادگـاه جنحـه مطـرح     امكان داردضرر و زيان 
ي رأي را در يك يا چنـد روزنامـه كـه تعيـين     تواند دستور انتشار كامل يا خالصه دادگاه مي

اين مقـررات در  . )751 ، ص(همان دكني درج، صادر كند با معين كردن حداكثر هزينهمي
ده است و همانطور كه اشاره شـد شـاكي در ابتـدا مكلـف بـه پرداخـت       كرتغيير  2000سال 

 باشد.  ميمبلغي به عنوان خسارت احتمالي 
قـانون آيـين دادرسـي دادگاهـاي عمـومي و انقـالب        298ي جاي تأسف دارد كه مـاده 

دانـد،  اعالن حكم برائت متهم را موكـول بـه درخواسـت او و هزينـه از جانـب خـودش مـي       
و آنكه خالف ايـن اصـل را   فرد بوده ي هر شدهذّات از حقوق بديهي و شناختهه ئتي كه ببرا

متهم برائت يافته در قبال اين ثمن، مبيعي . ي تمام مخارج آن برآيدمدعي باشد بايد از عهده
خرد كه از ابتدا در دارايي او بوده و اين شاكي بود كه سعي در اخـراج آن از دارايـي   را  مي
 .  ته استاو داش
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فايده نيست ) ايران نيز بي1339از قانون اقدامات تاميني ( 17ي اشاره  به ماده بارهدر اين 
هرگاه منافع عمومي و يا منافع متهمي كه برائت حاصل كرده ... دارد بيان مي يادشدهي ماده

و يـا  د دادگاه دستور انتشار حكم برائت را پس از قطعيت به تقاضاي ذينفـع  كناست ايجاب 
يادشده قانون  17ي اين قسمت از ماده. كندي جرم صادر ميكننده ي اعالممتقاضي به هزينه

هايي كه احتماالً از اعالم جـرم بـه امـوال و حيثيـت متقاضـي      بيش از پيش به جبران خسارت
معلوم نيست قانونگذار ايران بعد از گذشـتن  . )191، ص1385 (اردبيلي، وارد شده نظر دارد

را بـه   17ي هل سال از قانون اقدامات تاميني براساس كدام دليل موجـه حكـم مـاده   قريب چ
 عمومي و انقالب تغيير داده است!هاي  قانون آيين دادرسي دادگاه 298ي شكل كنوني ماده

 نتيجه و پيشنهاد
آيد كه حيثيت اشخاص جامعه، كاالي كم بهايي چنين بر مي از جمع مباحث اشاره شده

وجود عواملي كـه در گفتـار اول بـه آنهـا     . بار بتوان بخشي از آن را نشانه رفتنيست كه هر 
هـاي  در عـين حـال نادرسـت ابـالغ احضـاريه      امـا هـاي قـانوني   اشاره رفته و همچنـين شـيوه  

حـذف  . دهـد شماري قرار ميدادگستري هر بار آبروي افراد جامعه را در معرض شبهات بي
يـا حـداقل    (تـرك تعقيـب)   بينـي شـده   سي كيفري پـيش قرار بديعي كه در قانون آيين دادر

محدود كردن آن طي يك ماده واحده، همچنين الزامي كـردن حضـور وكيـل دادگسـتري     
هاي ابالغ و احضار كـه همگـي   ي شروع دعواي كيفري و اصالح شيوهمتخصص در مرحله

شك از شدت و حدت خطرات ناشي از شكايات هاي قانونگذار است، بيمستلزم پيش بيني
بينـي جبـران خسـارتي كـه از طـرح      از طرفي بحـث در بـاب پـيش   . كرد خواهدكم كيفري 

بيني جبران خسـارت ناشـي از فعـل    خيزد مستلزم بحث در امكان پيششكايت كيفري بر مي
 . مجاز و مباح است، كه شرح آن گذشت

 حــل مناســب  دن ايــن حــق يــك راهكــرگذرانــدن مصــوبات قــانوني در جهــت محــدود 
تر، نهادينه كردن اين فرهنگ است كـه همگـان حـق دارنـد     حل ديگر و درست راه. باشدمي

فـردي  بيني شده در چارچوب قانون زندگي كنند و هـيچ  هاي پيشدر پناه قانون و با آزادي
ري كـه  ي آيين دادرسي كيفاليحه. دكندليل متقن اين حق را محدود دون مجاز نيست كه ب

هـاي  بينـي گذراند، برخي پيشمراحل قانوني تصويب خود را در مجلس شوراي اسالمي مي
الزم را در اين زمينه ملحوظ داشته است؛ براي مثال از سازوكارهاي ديگر تحديـد شـكايت   
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توان به اختيار دادستان در بايگـاني كـردن پرونـده، در مـواقعي كـه موضـوع شـكايت از         مي
. دكـر وده و تعقيب دعواي كيفري نفعي براي جامعه در بر نـدارد اشـاره   اهميت برخوردار نب

ن پرونـده را بـا صـدور    اجاي تعقيب دعواي عمومي و احضار متهم هدر اين موارد  دادستان ب
اليحـه آيـين دادرسـي كيفـري بـه نحـوي        80ايـن تأسـيس در مـاده    . دكنـ قرار بايگاني مـي 

هـاي جبـران   تواننـد بـا مراجعـه بـه صـندوق     يدر اين مـوارد شـاكيان مـ   . بيني شده است پيش
 11F1.ندكني ضرر و زيان خسارت و اثبات ورود خسارت، مطالبه

، در واقـع بايـد حقـوق    يستي ناديده انگاشتن حقوق شاكي نبه منزلهيادشده البته موارد 
مثـال، در تحـوالت قـانون آيـين     بـراي  . شاكي و مـتهم را در كنـار هـم مـورد نظـر قـرار داد      

ميالدي به بعد) شرايط شكلي طرح شكايت آسان شـده   2000كيفري فرانسه (سال دادرسي 
(از طريق ارسـال شـكايت   . ندكنديدگان به آساني بتوانند شكايت خود را مطرح  است تا بزه

و چنانچـه شـاكي    بـوده ) در واقع شكايت شاكي آغاز فرايند كيفـري  ...خود بوسيله پست و 
كنـد و در   رو شـود از طـرح آن خـودداري مـي     هات روبدر طرح شكايت با سختي و ناماليم
ديـدگان را  بنـابراين سـازوكارها از يكسـو بايـد بـزه     . يابـد نتيجه رقم سياه جرايم افزايش مـي 

د تـا مبـارزه بـا    كنـ (همراه با دليل متقن و توام بـا حسـن نيـت)     تشويق به طرح شكايت خود
ن در مـوارد  ابـراي حقـوق متهمـ    و از سـوي ديگـر تمهيـدات الزم    انجام شودبزهكاري بهتر 

نمايـد در حـال حاضـر نيـروي انتظـامي و      اضـافه مـي  . بينـي شـود  شاكي پـيش  ي سوءاستفاده
ــري ــه    كالنت ــراي طــرح شــكايت ب ــا را ب ــذيرش شــكايت شــاكيان خــودداري و آنه ــا از پ ه

اين مورد در تعـارض آشـكار بـا حقـوق شـاكي بـراي طـرح        . ندكندادسراهاي راهنمايي مي
در دسـترس بـودن تـرجيح    از نظـر  هـا را  زيـرا شـاكيان مراجعـه بـه كالنتـري     . شكايت اسـت 

معمـول پرهيـز   طـور   بـه دهند و از مراجعه بـه دادسـراها بـه لحـاظ اعتبـار و آبـروي خـود         مي
 .  ندكن مي

  

                                                      
ي ، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد در صورت فقدان سابقه8و7در جرايم تعزيري درجه. «1

ي وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و تفهيم اتهام با مالحظهتواند پس از محكوميت مؤثر كيفري مقام قضايي مي
احوالي كه موجب وقوعجرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ الزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، 

تاريخ  فقط با يك بار از تعقيب متهم خودداري و قرار بايگاني كردن پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از
 »دادگاه كيفري محل خواهد بود. ابالغ، قابل اعتراض در
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 . فرهنگي مجد

 .  ، تهران، سمت2و 1، جلد آيين دادرسي كيفري .)1384( محمدآشوري، 
 . ، تهران، نشر ميزان2، جلدعموميجزايحقوق .)1385( اردبيلي، محمدعلي

، 2و1، جلـد  آيين دادرسي كيفري .)1377( استفاني، گاستون، لواسور، ژرژ و بولوك، برنار
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، ترجمـه و تحقيـق گـودرزي    آيـين دادرسـي كيفـري در انگلسـتان     .)1384آر ( اسپنسر، جي
 .  بروجردي محمدرضا و مقدادي، ليال، تهران، انتشارات جنگل

 حقـوقي  )، تهـران، بنيـاد  معنـوي (شخصـيت  اشـخاص  عليـه  جـرايم  .)1387( نيا، حسينآقايي
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ي دادرسـي در  عوامل انساني اطالـه «. )1388( گلدوست جويباري، رجب و اكبري، جهاندار

 . 49، شماره مجله تحقيقات حقوقي، تهران، »امور كيفري

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com



 117                                                                              تحديد حق شكايت در حقوق كيفري ايران
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