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ماهیت و آثار طرح دعوای مدني در محاکم کیفری
خیراله هرمزی* حسنعلی مؤذنزادگان** سید حجت علوی***
)تاهیخ دهیانت 69/6/88 :تاهیخ پذیرش( 67/8/39:

چکيده؛
ده برخی نظامهای قضایی که دادگا های حقوقی ز کیفری ده هسیدگی به دعازی ده صالحیت خود به صوهت
تخصصی عال میناایند ،اصل بر این است که دادگا حقوقی به دعازی مدنی ز دادگا کیفری به دعازی کیفری
هسیدگی مینااید ،اما گاهی دادگا کیفری بهطوه استثنایی امکان هسیدگی به دعوی حقوقی ها پیدا میکند.
دعوای خصوصی ناشی اا جرم بهمنظوه جبران ضره ز ایان مادی ،معنوی یا اا بین هنتن منانع ماکنالحصول اا
سوی بز دید اقامه میشود .این دعازی اا حیث ماهیت بهعنوان مصداقی اا مسئولیت مدنی مرتکب بز بود ز اا
حیث شکلی مستلزم هعایت تشریفات قانون آیین دادهسی مدنی است .دعوای خصوصی ناشی اا جرم ،اا مصادی
دعازی حقوقی محسوب شد ز با دعازی عاومی ،نقاط انتراق ز اشتراکی داهد .اانظر هدف ،مدعی ،مدعیعلیه ز
صالحیت ،با دعوای عاومی متفازت ز اا منظر منشأ ز صالحیت دادگا کیفری ،به دعوای عاومی شباهت داهد.
ده برخی مواهد قانونگذاه به جدت اینکه دادگا کیفری ده جریان کامل پرزند ی کیفری ز خساهت زاهد قراه
داهد ز ها نین بهمنظوه جلوگیری اا اطالهی دادهسی ز صرف زقت ز تحایل هزینههای اضانی بر متضره اا جرم،
هسیدگی دادگا کیفری به دعوی ضره ز ایان ناشی اا جرم ها با هعایت شرایطی تجویز ناود است .ده این مقاله
ابتدا امکان طرح دعوی مدنی ده مرجع کیفری ز سپس شرایط ،ماهیت ،آ اه ز منانع طرح دعوای مدنی ده محاکم
کیفری ها موهد تحلیل ز برهسی قراه میدهیم.

واژگان کليدی :دعوای خصوصی ناشی از جرم ،دادگاه کيفری ،جرم ،آيين دادرسی کيفری
* دانشیاه حقوق خصوصی دانشگا عالمه طباطبائی)نویسند مسئول )
** دانشیاه حقوق جزا ز جرمشناسی دانشگا عالمه طباطبائی
*** دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگا عالمه طباطبائی

drhormozi@yahoo.com
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مقدمه

اا تاهیخ تصممویب ازلین قانونی که به دادگا کیفری صممالحیت هسممیدگی به دعوای خصمموصممی
اعطا ناود بیش اا یکصممد سممال میگذهد (ماد  83قانون آیین دادهسممی کیفری مصمموب سممال
 .)8369ده این سمممالهمما تغییرات ز نوآزهیهممای متعممددی هاجع بممه چگونگی اقممامممهی دعوای
خصممموصمممی به زجود آمد زلی ها نان ابدامات ز خألهای قانونی ده برخی مواهد مثل اینکه ده
چه مواهدی جدت مطالبه ضمره ز ایان ناشمی اا جرم نیاای به تقدیم دادخواسممت نیست یا اینکه
طرح دعوی مذکوه ده مرحلهی زاخواهی امکانپذیر اسمممت یا نه ،زجود داهد .با عنایت به اینکه
هسمیدگی مرجع کیفری به دعوی خصموصی امر استثنایی ز خالف اصل میباشد به هاین جدت
برای مراجعمهی ایاندید اا جرم به دادگا کیفری هسمممیدگیکنند برای مطالبه ضمممره ز ایان
ناشمی اا جرم محدزدیتها ز شمرایطی ده نظر گرنته شمد اسمت که عباهتاند اا :ال ) ضره ز
ایان ناشممی اا جرم باشممد :با توجه به اسممتثنایی بودن هسممیدگی مرجع کیفری به دعوی حقوقی،
دادگا کیفری صالحیت هسیدگی به هر دعوی حقوقی ها نداهد بلکه تندا صالحیت هسیدگی به
ضمره ز ایان ناشمی اا جرم ها با هعایت شرایط خاص داهد؛ بنابراین «هر نوع حقی که ده دادگا
حقوقی قمابل مطالبه ز دعوی آن قابل طرح باشمممد ده مرجع کیفری قابل طرح ز مطالبه نیسمممت،
بلکه تندا مطالبهی خساهات ناشی اا اهتکاب جرم ده این مرجع قابل طرح است» (خالقی:8262 ،
 .)364مثالً اگر تصمادف ناشی اا بیاحتیاطی ز بیمباالتی منجر به ایراد صدمهی بدنی ز خساهت
به اتومبیل مجنیعلیه شممد باشممد ،ضممره ز ایان ناشممی اا جرم ایراد صممدمه بدنی غیرعادی مانند
هزینههای دهمان اا دادگا کیفری هسیدگیکنند به اصل جرم قابل مطالبه میباشد ،اما خساهت
زاهد به اتومبیل با توجه به اینکه منشمأ این خسماهت هنتاه مجرمانه نیست ز ده قوانین کیفری ما
تخریب غیرعادی جرم محسممموب نایشمممود قابل طرح ده مرجع کیفری نیسمممت؛ بلکه دعوایی
اسمت مدنی که اا دادگا حقوقی قابل مطالبه است هرچند که ده بیشتر نوشتههای حقوقی چنین
خسماهتی ناشمی اا جرم دانسته شد است ز دادگا های کیفری نیز با پذیرش این دعازی بهعنوان
دعوای ناشممی اا جرم به آن هسممیدگی ز موهد حکم قراه میدهد .ب) دعوی کیفری اقامه شممد
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باشمممد :به تصمممریح ماد  81قانون آیین دادهسمممی کیفری (ق.آ.د.ک) پس اا آنکه متدم تحت
تعقیب قراه گرنت مدعی خصمموصممی میتواند اا دادگا کیفری هسممیدگیکنند به اصممل جرم
مطالبه ضمره ز ایان ناشی اا جرم ها بنااید؛ بنابراین مطالبهی ضره ز ایان اا دادگا کیفری زقتی
ماکن اسممت که متضممره اا جرم قبالً دعوی کیفری علیه مرتکب جرم ها اقامه ناود ز یا اینکه
متدم بر اسماس اقدام دادستان موهد تعقیب قراه گرنته باشد .پس اگر جرم اا جاله جرایای باشد
که تعقیب آن منوط به شمکایت شماکی خصموصی بود ز زی شکایتی برای تعقیب کیفری متدم
نناود باشمد هسیدگی به دعوی خصوصی از نیز ده مرجع کیفری امکانپذیر نبود ز این دعوی
ده دادگا حقوقی قابل طرح اسمت (خالقی ،هاان .)293 :ج) لززم تقدیم دادخواست :به موجب
قسممات آخر ماد  81ق.آ.د.ک «مطالبه ضممره ز ایان مسممتلزم هعایت تشممریفات آیین دادهسممی
مدنی میباشمد» .منظوه اا هعایت تشمریفات آیین دادهسمی مدنی ده مطالبه ضره ز ایان ناشی اا
جرم ،تسمملیم دادخواسممت حقوقی ز پرداخت هزینهی دادهسممی مربوط به آن اسممت .د) دعوی
کیفری مختومه نشمد باشمد :بر اساس ماد  81قانون مذکوه ایاندید اا جرم باید تا قبل اا ختم
دادهسمممی دادخواسمممت مطالبهی ضمممره ز ایان خود ها تقدیم نااید ده غیر این صممموهت دادگا
کیفری صمالحیت هسمیدگی به دعوای خصوصی ها نخواهد داشت البته به صوهت استثنایی زن
ماد  884قانون بت اسمناد ز امالک مصموب  8289تعیین ضمره ز ایان ناشمی اا جرایم موضوع
مواد  891تا  896قانون مذکوه با دادگاهی میباشمممد که به جنبه جزایی هسمممیدگی میکند حتی
اگر هسیدگی به دعوای عاومی خاتاه یانته باشد.

 .2ماهيت و مفهوم دعوای خصوصی ناشی از جرم
ده تعری

دعوای خصوصی ناشی اا جرم میتوان گفت :دعوای خصوصی ناشی اا جرم دعوایی

است که بهمنظوه جبران ضره ز ایان مادی ،معنوی یا اا بین هنتن منانع ماکنالحصول اا سوی
بز دید اقامه میشود .برخی اا حقوقدانان ده تعری

دعوای خصوصی گفتهاند« :زسیلهای برای

جبران ضره ز ایان ناشی اا جرم است .بدین معنا که هرگا جرمی زاقع شود ز به دیگری ضرهی

111

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

زاهد گردد برای از ح ده مطالبهی جبران خساهت ناشی اا جرم ایجاد میشود؛ بنابراین زسیلهای
که اجرای ح متضره اا جرم بهزاسطهی آن صوهت میگیرد ها دعوای خصوصی نامند» (نقیه
نخجیری .)84 :8219،عد ای دیگر نیز بیان ناود اند که دعوای خصوصی دز معنا داهد ،معنای
خاص ز معنای عام .ده معنای خاص کلاه ،منظوه اا دعوای خصوصی ،مطالبه ضره ز ایان اا
طرف مدعی خصوصی است .زلی دعوای خصوصی ،ده معنای عام کلاه ،قلارز زسیعتری داهد،
ایرا عالز بر دهخواست ضره ز ایان ،به هزینههای دادهسی ،اعاد زضع به حال ساب ز استرداد
اموال حاصل اا جرم نیز اطالق میشود (آخوندی)331 :8211 ،؛ بنابراین ده معنای عام دعوای
ناشی اا جرم شامل قصاص ز دیه نیز میشود ،گرچه قصاص ز دیه نوعی مجااات میباشند ز
ضاانت اجرای کیفری داهند زلی داهای ماهیت ترمیای جدت جبران ضره زاهد به ایاندید
میباشند.
سه تن اا حقوقدانان نرانسه دعوای ناشی اا جرم ها اینگونه تعری

ناود اند :هنگامیکه جرم

موجب اخالل ده نظم عاومی ،خساهت جساانی ،مادی یا معنوی ایاندید شود ایاندید ح
داهد خساهت ناشی اا جرم ها با طرح دعوای جبران خساهت نزد دادگا مدنی یا کیفری هسیدگی
به جرم مطالبه کند ( .)Stefani; Levasseur; Boulec, 2001: 187ده حقوق نرانسه زن
ماد  3ق.آ.د.ک اقامه دعوای خصوصی برای جبران ضره ز ایان ناشی اا جنایت ،جنحه یا خالف
به اشخاصی که مستقیااً اا جرم آسیب ز ضره دید اند ،تعل میگیرد (تدین .)37 :8264 ،ده زاقع
دعوی خصوصی که ده صالحت دادگا کیفری است دعوایی است که برای جبران خساهتی
اقامه میشود که بهطوه مستقیم اا جرم ناشی شد باشد زلی اگر منشأ خساهت عامل دیگری غیر
اا جرم داشته باشد نایتوان آن ها ده دادگا کیفری مطالبه ناود .با زجود این برخی اا دعازی
نرعی که بهطوه غیرمستقیم اا جرم حاصل میگردند ،مطاب این قانون ده دادگا های کیفری
قابلهسیدگی میباشند؛ مثالً زن بند  7ماد  3قانون مذکوه ده صوهت تعقیب کیفری ده اهتباط
با جرم آتشسوای عادی ده جنگلها ،بوتهااهها ،چانزاهها ز محلهای دهختکاهی شد ،
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اشخاص حقوقی حقوق عاومی میتوانند ده دادگا صادهکنند ی هأی برای زصول هزینههایی
که ده مداه ز اطفاء آتشسوای صرف کرد اند ،علیه محکوم ٌعلیه اقامه دعوای خصوصی ناایند.
نکته قابلتوجه ده این بند این است که خساهات غیرمستقیم ناشی اا جرم اا طری دعوای
خصوصی ده دادگا کیفری قابل مطالبه است ز ها نین برخالف اصل ،بعد اا صدزه حکم،
مرجع کیفری صالحیت پذیرش ز هسیدگی به دعوای خصوصی ها داهد .دهحالیکه ده حقوق
ایران به جز ده برخی مواهد استثنایی مثل مواهد اعالمشد ده ماد  884قانون بت اسناد ز امالک،
بعد اا صدزه حکم ده دادگا کیفری ،دعوای خصوصی ده آن دادگا قابلطرح نیست ز
صالحیت هسیدگی به آن ها نداهد.
بنابراین دعوای خصوصی ناشی اا جرم ،شامل هاه دعازی که منشأ آن جرم بود نایشود
بلکه تندا برخی اا دعازی مشخ ،ها میتوان بهعنوان دعوای خصوصی ناشی اا جرم ده دادگا
کیفری مطالبه ناود .مثالً دعوای طالق (گواهی عدم امکان سااش) برای هر یک اا ازجین ،ده
صوهت اهتکاب جرم هابطهی نامشرزع یا دعوای محرزمیت اا اهث که ده ماد  119قانون مدنی
(ق.م ).حکم آن بیانشد است ز بهموجب آن هر کس که موهث خود ها عاداً بکشد اا اهث
محرزم میشود ،علیهغم اینکه منشأ هر دز دعوا جرم است ،هیچکدام دعوای خصوصی ناشی اا
جرم که دادگا کیفری صالحیت هسیدگی به آن ها داشته باشد محسوب نایگردند.
بنابراین زیژگی دعوای خصوصی مطرحشد ده قانون آیین دادهسی کیفری این است که ازالً
دعوای خصوصی باید ناشی اا جرم باشد ،انیاً دعوای خصوصی باید منتدی به جبران خساهت
مادی یا معنوی ناشی اا جرم گردد .به هاین دلیل است که دعوای طالق به جدت هابطهی نامشرزع
یا ضربزجرح یک دعوای خصوصی محسوب نایگردند ،هرچند منشأ دعوای طالق ،جرم
باشد .علیهغم این موضوع مواهدی ده دادگا های کیفری تدران دید شد است که ده برخی
اا جرایم مثل بز انتقال مال غیر ،ایاندید اا جرم تحت عنوان ضره ز ایان ناشی اا جرم،
دادخواست خلع ید ز الزام به تنظیم سند ز ابطال اسناد هسای به دادگا کیفری تقدیم ناود ز
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دادگا کیفری بدزن توجه به اینکه دعازی مذکوه دعوای ضره ز ایان ناشی اا جرم نیستند،
دادخواست ها پذیرنته ز ده ماهیت دعوا هسیدگی ناود است.
زن بند ب ماد  1ق.آ.د.ک .مصوب  8263حیثیت خصوصی جرم اا جدت تعدی ز تجازا
به حقوق شخ ،یا اشخاص معین موجب شد که ایاندید اا جرم بتواند ،دعوای ضره ز ایان
ناشی اا جرم ها ده دادگا کیفری که صالحیت ذاتی برای هسیدگی به چنین دعوایی نداهد ،اقامه
نااید .ده زاقع دعوای خصوصی شامل مطالبهی ترمیم خساهتی است که صرناً ناشی اا جرم باشد
ز منشأ ز اساس دیگری جز جرم نداشته باشد (نقیه نخجیری ،پیشین .)46 :اا اینهز آیا طرح
دعوای مدنی ده دادگا کیفری زاجد زص

جزایی بود ز ده ماهیت قضایی آن مؤ ر است ز

نیز طرح مستقیم آن موجب به جریان انداختن حیثیت عاومی جرم میشود؟ ده پاسخ گفته شد
اگر حیثیت خصوصی جرم ها ده یک دعوا ،ترمیم ساد ی ایان ز کامالً داهای ماهیت مدنی بدانیم
تردیدی نیست که اا تاام جدات این دعوا باید تابع مقرهات مدنی باشد ز نقط دادگا های مدنی
صالحیت ذاتی هسیدگی به آن ها داهند؛ اما اا آنجا که دعوای جزایی ز مدنی با یکدیگر منشأ
مشترکی داهند ز آن «جرم» میباشد  ،این زحدت منشأ بر هسیدگی سریع ،منظم ز عادالنه تأ یر
گذاشته ز به هاین جدت صالحیت دادگا کیفری توسعه مییابد (هرمزی .)898 :8262 ،به این
معنا که دعوای عاومی اصوالً یک هزش کیفری ها برای طرح دعوای خصوصی نزد دادگا
کیفری ایجاد میکند که هاان پذیرش همامان دعوای خصوصی با دعوای کیفری است (الهگیه،
.)61 :8271
ده نرانسه بر مبنای یک هزیهی قضایی ،دعوای خصوصی دعوای عاومی ها به جریان میاندااد
زلو اینکه ده دادگا غیرصالح اقامه شود (استفانی؛ لواسوه؛ بولوک .)8277 :337 ،ده زاقع ،قربانی
جرم میتواند دعوای خصوصی خود ها ده دادگا غیرصالح به عنوان جبران خساهت مطرح کند،
ز متعاقباً بهمنظوه تقویت دعوای عاومی ز تحصیل بوت مجرمیت متدم ،دعوای خصوصی از
دعوای عاومی ها به جریان میاندااد .زن ماد  2ق.آ.د.ک .نرانسه ،دعوای خصوصی میتواند
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ده دادگا جزایی به تبع دعوای عاومی مطرح شود ،ده صوهت طرح ده دادگا جزایی ،دعوای
خصوصی ،دعوای عاومی ها به جریان میاندااد ،حتی اگر دادگا جزایی نتواند به پرداخت ضره
ز ایان قربانی جرم هأی بدهد ،باالخر اگر دعوای عاومی مشاول مرزه امان شد باشد دعوای
خصوصی دیگر ده دادگا کیفری قابل طرح نخواهد بود (ماد  89قانون آیین دادهسی کیفری
نرانسه).

 .1موضوع دعوای خصوصی ناشی از جرم
جبران خساهت ناشی اا جرم که بهطوه اصلی شامل ضره ز ایان جسای ،مادی ز معنوی زاهد
به ایاندید اا جرم است .موضوع دعوای خصوصی ده معنای عام کلاه ،عالز بر دهخواست
ضره ز ایان ،شامل هزینه دادهسی ،اعاد زضع به حال ساب ز استرداد اموال حاصل اا جرم نیز
میباشد .بدزن پرداخت هزینه دادهسی ماکن است دعوا به جریان نیفتد ز اگر به جریان انتاد
باشد متوق

شود .ده دعوای خصوصی پرداخت هزینهی دادهسی با مدعی میباشد زلی ده

دعوای عاومی ده دادگا کیفری هزینه دادهسی ماکن است اا طرف دزلت ،متدم یا مدعی
خصوصی پرداخت شود که ده هر صوهت اا موضوعات دعوای خصوصی به شااه میآید.
هرگا متدم اا لحاظ کیفری محکومیت یابد به پرداخت هزینه دادهسی نیز محکوم میگردد ،ده
صوهتی که مدعی خصوصی این هزینه ها پرداخت کرد باشد به شرط مطالبه آن تا قبل اا صدزه
حکم ،مستح دهیانت آن میشود .نکته قابل توجه این است که شاکی یا مدعی خصوصی ده
هر مرحله اا دادهسی اعم اا بدزی ،زاخواهی یا تجدیدنظرخواهی میتواند تاام هزینههای
دادهسی پرداختشد ها اا مدعیعلیه طب مقرهات مطالبه نااید ز دادگا نیز مکل

است پس

اا ذیح شناختن زی هنگام صدزه حکم ،مدعیعلیه ها به پرداخت هزینههای مزبوه ملزم نااید
(ماد  192ق.آ.د.ک).
ده نرانسه نیز زن مقرهات مواد  271ز  471ق.آ.د.ک .هزینههایی ها که ایاندید ده موقع
اقامه دعوا پرداخت ناود  ،ده صوهت محکومیت متدم ،باید به ایاندید پرداخت نااید؛ یعنی
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دادگا مرتکب جرم ها به پرداخت مبلغ تعیینشد به مدعی خصوصی ز هزینههایی که توسط
دزلت پرداخت نایشود زلی بهزسیله دزلت تعیین میگردند محکوم میکند .ده ایران ده
خصوص استرداد اشیاء ز اموال کش شد که دلیل یا زسیلهی اهتکاب جرم بود یا اا جرم
تحصیل شد  ،بااپرس دستوه استرداد آنها ها به مالک صاده میکند ز چنان ه اا اموالی باشند
که باید به نفع دزلت ضبط یا معدزم شوند ،دادگا تصایم خواهد گرنت .استرداد که هدف آن
قطع حالت ایجادشد بهزسیله جرم است ،تحویل اشیاء یا اموالی است که ده ا ر زقوع جرم
تحصیل شد اند حتی اگر ایاندید اا جرم دعوای خصوصی اقامه نکرد باشد دادگا مکل
است حکم به استرداد آنها صاده نااید (ماد  381قانون مجااات اسالمی).
ده ایران به عقید برخی اا حقوقدانان برای استرداد اموال ز اشیاء حاصل اا جرم شرایط ایر
ضرزهی است (آخوندی ،پیشین:)489،
 )8موجود ز منقول بودن مال :برای استرداد مال منقول ناشی اا جرم ،زجود عین مال حاصل اا
جرم ضرزهی است (ماد  384ق.م.آ.مصوب  )63ز اگر ده آن اموال تغییر ز تبدیلی صوهت
گرنته باشد ،استرداد آنها ماکن نایباشد؛ ایرا عین آنها زجود نداهد؛ بنابراین چنان ه متدم
اموال مسرزقه ها نرزخته ز با زجو حاصل اا آن جنس دیگری خریداهی ناود باشد نایتوان
حکم به استرداد اموال خریداهیشد صاده ناود .اداه حقوقی قو قضائیه ده نظریه مشوهتی
شااه  7/4196موهخ  8299/91/38اعالم ناود ده بز سرقت هرگا عین مال موجود باشد مرجع
هسیدگیکنند با احراا سایر شرایط مقره ،دستوه هد آن ها به صاحبش میدهد زلی ده صوهتی
که عین مال مسرزقه اا بین هنته باشد ،موهد اا مصادی استرداد خاهج خواهد بود ز مرجع کیفری
بدزن دهیانت دادخواست ضره ز ایان ح هسیدگی به موضوع ز صدزه حکم به هد مثل یا قیات
مال مسرزقه ها نداهد .البته هزیهی قضایی ایران ده جرایای مثل سرقت پس اا احراا بز کاهی
متدم ،بدزن تقدیم دادخواست متدم ها به هد عین مال ز ده صوهت نقدان عین به هد مثل یا قیات
آن محکوم مینااید.
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 )3تسلیم مال :ده صوهتی میتوان مجرم ها به استرداد اموال حاصل اا جرم محکوم ناود که
توانایی تسلیم آن اموال ها داشته باشد ،ده غیر اینصوهت موجبی جدت استرداد زجود نخواهد
داشت ،مثالً اگر مال تل

شد باشد یا اا دسترس مجرم خاهج شد باشد تسلیم آن امکانپذیر

نایباشد.
هزیهی قضایی ده دادگا های کیفری ایران ده بز هایی مثل سرقت ،کالهبرداهی ،عضوگیری
ده شرکت هرمی ،هاجع به اموال حاصل اا جرم چه موجود باشد یا نباشد حکم به استرداد (هد
مال) ده ح شاکی صاده میناایند .ده بسیاهی اا مواهد دید شد ده بز سرقت متدم ها به هد
عین ز ده صوهت نقدان عین به هد مثل یا قیات محکوم ناود اند .به نظر میهسد صدزه چنین
احکامی ده مرحله اجرا ،قاضی اجرای احکام ها با مشکالت متعددی هزبههز مینااید؛ بنابراین با
توجه به اینکه برداشتهای متفازتی ده این خصوص زجود داهد ز آهاء متعاهضی صاده گردید ،
پیشنداد میگردد با اعالم به هیأت عاومی دیوان عالی کشوه هأی زحدت هزیه صاده گردد ز
هاهی مراجع قضایی مکل

شوند ،تندا ده صوهتی که عین مال ناشی اا جرم موجود ز ده اختیاه

متدم باشد ،از محکوم به استرداد شود ز ده سایر مواهد با تقدیم دادخواست حقوقی حسب موهد
خواسته خود ها مطالبه نااید .اداه حقوقی قو قضائیه ده نظریههای متعددی بر لززم تقدیم
دادخواست جدت مطالبهی ضره ز ایان تأکید ناود است.

8

ده حقوق نرانسه ،اعاد ی زضع به حال ساب  ،به استرداد اموال ز اشیاء حاصل اا جرم ،استقراه
مجدد زضع به حالت قبل اا زقوع بز ز قطع ز اا بین بردن آ اه آن اطالق میشود .ها نین اا
بین هنتن اسنادی که مجعول بودن آنها محرا باشد ز بستن مؤسساتی که غیرقانونی دایر شد اند
نیز اا مصادی اعاد زضع محسوب میشوند .ده این کشوه اعاد ی زضع ده معنای زسیع کلاه
 .8ه.ک نظریههای مشوهتی اداه حقوقی قو قضاییه -8 :نظریه شااه  7/7299موهخ  -3 .8279/89/81نظریه شااه 7/16
موهخ  -2 .8218/83/99نظریه شااه  7/4131موهخ  -8213,4/99/32نظریه شااه  88398موهخ  -1 .8278/89/32نظریه
شااه  8269موهخ  -9 .8279/94/34نظریه شااه  7/219موهخ  -7 .8212/93/97نظریه شااه  7/8282موهخ .8212 /92/99
 -1نظریه شااه  7/7169موهخ  -6 .8214/89/34نظریه  7/4366موهخ  -89 .8214/99/39نظریه  7/4921موهخ .8271/99/36
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اا قوانین آمر میباشد؛ بنابراین مرجع هسیدگیکنند  ،مکل

است دهباه ی آن تصایم بگیرد،

اعم اا اینکه ذینفع آن ها تقاضا کرد یا نکرد باشد (آخوندی ،پیشین:)482 :

 .9شرايط شکلی طرح دعوای خصوصی ناشی از جرم
 .9-2لزوم تقديم دادخواست
مطاب هأی زحدت هزیه شااه  8278/83/3- 113هیأت عاومی دیوان عالی کشوه« :مطالبه ضره
ز ایان ناشی اا جرم که طب تبصر ماد  89قانون تشکیل دادگا های کیفری  8ز  3ز شعب دیوان
عالی کشوه مصوب  28خرداد ما 8291ده دادگا کیفری مطرح میشود عنوان دعوای حقوقی
داهد ،شرزع هسیدگی به دعازی حقوقی ده دادگا های دادگستری هم بهصراحت ماد  79قانون
آیین دادهسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن میباشد بنابراین هأی شعبه 849
دادگا کیفری یک تدران که مطالبه ضره ز ایان ناشی اا جرم ها بدزن دادن دادخواست نپذیرنته
صحیح تشخی ،میشود».
ها نین به موجب قسات آخر ماد  81ق.آ.د.ک .مصوب  ...« 8263مطالبه ضره ز ایان ز
هسیدگی به آن ،مستلزم هعایت تشریفات آییندادهسی مدنی است ».منظوه اا هعایت تشریفات
آیین دادهسی مدنی ده مطالبه ضره ز ایان ناشی اا جرم ،تسلیم دادخواست حقوقی ز پرداخت
هزینه دادهسی مربوط به آن است؛ بنابراین مدعی خصوصی باید دهخواست خود ها مطاب ماد
 18ق.آ.د.م .تنظیم نااید ز هزینه دادهسی نیز بپردااد.
اا عباهت صده ماد  81ق.آ.د.ک .که مقره میداهد« :پس اا آنکه متدم تحت تعقیب قراه
گرنت ،ایاندید اا جرم میتواند تصویر یا هزنوشت مصدق تاام ادله ز مداهک خود ها جدت
پیوست به پرزند به مرجع تعقیب تسلیم کند ،»...چنین استنباط میشود که مدعی یا شاکی
میتواند اا نخستین مراحل نرآیند هسیدگی ده دادسرا ز ده شرایطی که پرزند هنوا ده جریان
تحقیقات مقدماتی قراه داهد ،دادخواست مطالبه ضره ز ایان زاهد به خود ها به دادیاه یا بااپرس
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مأموه تحقی تسلیم نااید تا ده دادگا موهد هسیدگی ز صدزه حکم قراه گیرد .با این حال اا
آنجا که ماکن است تحقیقات مقدماتی منجر به صدزه قراه منع یا موقونی تعقیب گردد ،تسلیم
دادخواست ضره ز ایان به مرجع تحقی به مصلحت نایباشد ز قابل توصیه نیست؛ ایرا صدزه
حکم به ضره ز ایان تندا ده اختیاه دادگا است ز ده صوهت صدزه قراه منع یا موقونی تعقیب،
پرزند ی کیفری هیچگا به دادگا اهسال نایگردد تا امکان هسیدگی به دعوای ضره ز ایان
نراهم شود ز ده نتیجه شاکی ناگزیر به پرداخت مجدد هزینه دادهسی برای تقدیم دادخواستی
جدید به دادگا حقوقی خواهد بود.
 .1-9استثنائات لزوم تقديم دادخواست
ده مواهدی قانونگذاه دادگا ها مکل

کرد ضان صدزه حکم کیفری ،نسبت به ضره ز ایان

ز خساهتهای ناشی اا جرم تعیین تکلی

کند ،مانند ماد  997ق.م.ا .مصوب  8271که مقره

میداهد« :ده کلیه مواهد سرقت ز هبودن اموال مذکوه ده این نصل دادگا عالز بر مجااات
تعیینشد  ،ساهق یا هبایند ها به هد عین ز ده صوهت نقدان عین به هد مثل یا قیات مال مسرزقه
یا هبود شد ز جبران خساهت زاهد محکوم خواهد ناود».
به عباهتی اصل بر این است که برای مطالبهی ضره ز ایان ناشی اا جرم باید با هعایت
تشریفات آیین دادهسی مدنی ،دادخواست حقوقی به مرجع کیفری تقدیم ناود .به بیان دیگر
«علیاالصول چون مطالبهی خساهت امری ماهیتاً حقوقی ز زاجد شرایط دعوای حقوقی است،
لذا باید ده هاه جرایم مدعی خصوصی دادخواست تقدیم کند» ،اما ده برخی مواهد دادگا
کیفری بدزن نیاا به تقدیم دادخواست مکل

شد است که حکم به ضره ز ایان ناشی اا جرم

بدهد این مواهد عباهتاند اا:
ال ) ده مواهدی که قانونگذاه ده برخی جرایم دادگا کیفری هسیدگیکنند به اصل جرم ها
مکل

ناود که ضان صدزه حکم به محکومیت کیفری متدم ،هأساً حکم به پرداخت ضره ز
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ایان ناشی اا جرم نیز بدهد؛ مانند ماد  8قانون تشدید مجااات مرتکبین اهتشا ز اختالس ز
کالهبرداهی مصوب  ،8297ماد  997ق.م.ا .ز ماد  892قانون تأمین اجتااعی.
ب) ده مواهدی که عین مال ناشی اا جرم ،کش

شد ز ده اختیاه مرجع انتظامی یا قضایی باشد

که ده این صوهت مطاب ماد  841ق.آ.د.ک .دادگا مکل

به صدزه حکم به استرداد آن

میباشد ز ده این موهد نیاای به تقدیم دادخواست نیست.
بدین ترتیب ده صوهتی که متدم ده ا ر اهتکاب جرم ،مالی اا شاکی دهیانت کرد باشد،
دادگا به حکم ماد ی نوق موظ

است که قطعنظر اا دهخواست یا عدم دهخواست مالک،

حکم به هد آن مال به مالک بدهد ز اینگونه جبران خساهت نیاا به تسلیم دادخواست ز یا حتی
دهخواست ساد شاکی نداهد.
حکم این ماد مبنی بر استرداد ناظر به حالتی است که عین ناشی اا جرم ده مرجع قضایی یا
انتظامی موجود باشد زگرنه ده صوهتی که عین ناشی اا جرم کش
کش  ،مال مزبوه تل

نشد باشد ز یا حتی بعد اا

گردد ،حکم به استرداد ماکن نیست ز مدعی خصوصی باید برای استرداد

یا مطالبه مثل یا قیات آن دادخواست ضره ز ایان تقدیم نااید.
پ) دیه مالی است که بهمنظوه جبران صدمات بدنی غیرعادی (یا ده مواهدی ،عادی) به بز دید
پیشبینی شد ز ده حقوق ما یکی اا اقسام مجاااتها است (ماد  84ق.م.ا .مصوب  )8263که
احکام ز آ اه مسئولیت مدنی یا ضاان ها داهد (ماد  413ق.م.ا .مصوب  .)8263ده مواهدی که
برای صدمهای دیه مشخصی تعیین نگردید باشد ،دادگا حکم به پرداخت دیه غیر مقده یا اهش
خواهد داد .اگر ده ا ر اهتکاب عال متدم ،صدمهای به بز دید زاهد شد که برای آن دیه یا اهش
مقره گردید باشد ز یا ده موهد صدمات عادی ،چنان ه قصاص امکانپذیر نبود یا متدم ز
شاکی بر پرداخت دیه توان ناایند ،صدزه حکم به دیه یا اهش توسط دادگا مستلزم دادخواست
ز هزینه دادهسی نبود ز ده این باه صرف تقاضای شاکی کانی است .ها نین بر اساس ماد 38
قانون بیاه اجباهی خساهات زاهدشد به شخ ،الث ده ا ر حوادث ناشی اا زسایل نقلیه بهمنظوه

ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری

367

حاایت اا ایاندیدگان ناشی اا زسایل نقلیه مطالبهی خساهتهای بدنی زاهد بر اشخاص الث
که به علت نقدان یا انقضای بیاهنامه ،بطالن قراهداد بیاه ،شناخته نشدن زسیلهی نقلیهی مسبب
حاد ه به طرنیت صندزق تأمین خساهتهای بدنی نیاای به تقدیم دادخواست نایباشد ،بلکه
صرف دهخواست به دادگا کیفری کانی است.
 .9-9اقامهی دعوا در مراحل مختلف دادرسی
 .2-9-9اقامهی دعوا در مرحله دادرسی بدوی
گا ماکن است که دادسرا عال متدم ها به جدت عدم زجود سوءنیت ،ناقد زص
ز نسبت به جنبهی عاومی جرم قراه توق

کیفری بداند

یا منع تعقیب ها صاده نااید ،اما اا حیث خصوصی

دعوا اا سوی مدعی قابل پیگیری ز مطالبه باشد که ده این صوهت دادسرا موظ

است که پرزند

ها جدت هسیدگی به دادگا حقوقی اهجاع دهد ،حتی اگر شاکی نسبت به قراه صاده ده دادگا
عاومی کیفری اعتراض ناود باشد نیز دادسرا موظ

است به جدت صدزه قراه منع تعقیب

پرزند ها به دادگا حقوقی اهجاع دهد .البته اگر دادگا کیفری قراه منع یا موقونی تعقیب صاده
اا دادسرا ها نقض نااید ،خود صالحیت هسیدگی به دعوای خصوصی ها خواهد داشت.
بدیدی است که متضره اا جرم میتواند بین دادگا مدنی ز دادگا کیفری که ازلی بهطوه
کلی صالحیت هسیدگی به دعازی مدنی ها داهد ز دزمی بهطوه استثنایی ،به ضره ز ایان ناشی
اا جرم هسیدگی میکند یکی ها انتخاب کرد ز تقاضای احقاق ح نااید .لیکن ح مراجعه
مدعی خصوصی به دادگا کیفری ،برای مطالبه ضره ز ایان ناشی اا جرم ،موهد انتقاد شدید
عد ای اا علاای حقوق جزا ز جرمشناسان قراه گرنته است .به نظر آنان طرح دعوای خصوصی،
زلو بهعنوان یک دعوای تبعی ز نرعی ،ده دادگا جزایی دادهسان این دادگا ها اا زظیفه اصلی
ز مدم خود که هسیدگی به جرم ز شناسایی ز اهایابی شخصیت متدم ز باالخر تعیین مجااات یا
اقدام تأمینی ز تربیتی متناسب دهباه از است باا میداهد؛ ایرا با قبول ادعای خصوصی ده دادگا
کیفری ،باید برخی اا اصول ز قواعد مربوط به دادهسیهای مدنی موهد هعایت قراه گیرد که
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خود سبب پیدایش مسائل ز موضوعات قضایی ز حقوقی دیگری میشود که کاه دادهسان جزایی
ها مشکلتر ز دقی تر مینااید ز حتی ماکن است دادهسیهای کیفری ها اا مسیر اصلی خود
منحرف سااد.
مضاناً به اینکه شرکت مدعی خصوصی ده دادهسیهای کیفری زضع متدم ها ده برابر این
دادگا تشدید مینااید ز به هر صوهت هسیدگی به دعوای ضره ز ایان ز تعا ده اساس ز مبنا
ز میزان آن دادگا جزایی ها اا دقت نظر ده امر کیفری باا میداهد .بهزیژ اینکه هسیدگی
دادهسان اموه کیفری به مسائل ز موضوعات مدنی مغایر ز مخال
زظای

با اصل تخص ،ز تفکیک

ز صالحیتها است .علیاالصول ان دید دادهسان جزایی با دادهسان مدنی متفازت

میباشد.
قضات دادگا های مدنی به جنبههای قانونی موضوع میاندیشند ز مداهک ز دالیل قانونی ها
مالک قراه میدهند ز بدزن توجه به شخصیت ز منش طرنین دعوا ز بدزن اهایابی آ اه ز نتایج
احکام خود مبادهت به انشاء هأی میکنند ،ده صوهتی که قاضی جزایی به شخصیت متدم توجه
داشته ز آ اه ز عواقب نردی ز اجتااعی حکم خود ها موهد توجه قراه میدهد .به هاین مناسبت
اصل تخص ،ده قلارز دادهسیهای کیفری باید بهطوه دقی ز کامل هعایت شود ز دادهس
کیفری منحصراً برای هسیدگی به اموه جزایی تربیت گردد ز اا اشتغال به اموه مدنی امتناع زهاد.
ده مقابل نظر نوق میتوان گفت که طرح ز اقامه دعوای خصوصی ده دادگا جزایی پذیرنته
است ز هنگامیکه دادگا جزایی ،پس اا تحقیقات مقدماتی دادسرا ز هسیدگیهای خود ،به ابعاد
مختل

اتدام متدم ز نتایج آن آگاهی یانته ز میتواند ده موهد مسئولیت کیفری ز مجااات از

اتخاذ تصایم نااید ،قاده به تشخی ،ز تعیین میزان ضره ز ایان ناشی اا عال متدم نیز خواهد
بود .ده چنین مواقعی ،مانوعیت دادگا جزایی اا صدزه حکم ده موهد جنبهی اخیر ز هدایت
شاکی بهسوی دادگا حقوقی ،سبب تضییع زقت ز هزینهی اشخاص عادی ز مراجع هسای ده
تشکیل پرزند ای جدید ده دادگستری است ز این مرجع هسای قضایی ها اا هسیدگی به اموه

ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری

366

مدمتر باا میداهد .به هاین دلیل این امر پذیرنته شد که دادگا جزایی که اصوالً نقط صالحیت
هسیدگی به اموه کیفری ها داهد ،استثنائاً به دعوای خصوصی ضره ز ایان ناشی اا جرم نیز که
ده صالحیت دادگا حقوقی است ،هسیدگی ناود  ،حکم آن ها صاده نااید.
به هاین لحاظ ده کشوه نرانسه نیز محاکم جزایی مجاااند که دهباه ی ضره ز ایان مدعی
خصوصی زاهد هسیدگی شوند ز مدعی خصوصی نیز میتواند برای مطالبه ضره ز ایان به دادگا
کیفری مراجعه کند.
ها نین ده مواهدی که دعوای عاومی بهصوهت مستقیم ز بدزن کیفرخواست ده دادگا
عاومی مطرح میشود ،مانند جرایم انراد ایر  81سال (تبصر  8ماد  311ق.آ.د.ک ).ز جرایم
منانی عفت (ماد  893ق.آ.د.ک ).میتوان دعوای خصوصی ها همامان با دعوای عاومی یا پس
اا طرح دعوای عاومی مطرح کرد ،لیکن اگر دادگا کیفری ده هسیدگی به جنبه عاومی جرم
قراه منع یا موقونی تعقیب صاده نااید ،مکل

است که به جنبه خصوصی جرم هسیدگی کند.

 .1-9-9اقامه دعوا در مرحله واخواهی
اگر دادگا کیفری ده هسیدگی به جنبه عاومی اا جرم هأی غیابی صاده نااید ،آیا مدعی یا
شاکی میتواند دعوای خصوصی ها ده مقطع زاخواهی مطرح نااید؟
ده پاسخ ابتدا به دز نظریه که اا سوی اداه کل حقوقی قو قضاییه اهائه شد اشاه خواهیم
داشت .ده نظریه شااه  8212/2/29-7/8691آمد « :هرچند مرحله زاخواهی ادامه هسیدگی
مرحله بدزی است معذلک نظر به اینکه مطاب ماد  88قانون آیین دادهسی دادگا های عاومی
ز انقالب (ده اموه کیفری) مصوب ( 8271ماد  81قانون جدید) شاکی میتواند تا قبل اا اعالم
ختم دادهسی ،دادخواست ضره ز ایان بدهد ز چون حکم غیابی نسبت به شاکی حضوهی است
بنابراین شاکی تکلی

داشته تا قبل اا اعالم ختم دادهسی دادخواست خود ها تقدیم دادگا نااید

ز لذا ده مرحله زاخواهی که بعد اا اعالم ختم دادهسی مرحله بدزی است ،قبول دادخواست
ضره ز ایان نایتواند قابل قبول باشد ».ز ده نظریه شااه  8219/1/88-7/4328نیز بیان داشته که
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طرح دعوای ضره ز ایان ناشی اا جرم ده مقطع زاخواهی امکان نداهد« :ده اجرای ماد  88قانون
آیین دادهسی دادگا های عاومی ز انقالب (ده اموه کیفری) ( 8271ماد  81قانون جدید) اگر
کسی بخواهد اا مزایای هسیدگی به دعازی خصوصی ضان دعازی کیفری استفاد کند باید
دادخواست ضره ز ایان ناشی اا جرم ها تا قبل اا اعالم ختم دادهسی تسلیم دادگا نااید ز این
ناظر به مرحله بدزی است ز ده مرحله زاخواهی ز تجدیدنظر نایتواند دادخواست ضره ز ایان
تقدیم دادگا نااید».
بنابراین با تفسیر ده نظریات نوق میتوان گفت که طرح دعوای مطالبهی ضره ز ایان ناشی
اا جرم ده مقطع زاخواهی اا حکم ،به دالیل ایر منتفی است:
ازالً :عباهت «پس اا آنکه متدم تحت تعقیب قراه گرنت» حاکی اا عدم امکان طرح دعوای
مطالبه ضره ز ایان ده مقطع زاخواهی داهد؛ ایرا استفاد اا زاژ «متدم» مخت ،مرحله دادسرا ز
تا قبل اا اعالم ختم دادهسی بدزی ز صدزه حکم است ز ده مقطع زاخواهی ،به شخصی که
حکم علیه زی صادهشد «متدم» گفته نایشود ،بلکه «محکومٌعلیه» نامید میشود.
انیاً :ماد  81مدلت طرح دعوا ها «قبل اا اعالم ختم دادهسی» دانسته ز منظوه ،ختم دادهسی ده
امان هسیدگی حضوهی به دعوا ده مرحله بدزی است ز اگرچه ده زاخواهی نیز ختم دادهسی
صوهت میگیرد ،اما هدف این ماد ختم دادهسی بدزی است.
الثاً :زاخواهی امتیاای است که قانونگذاه به محکومٌعلیه غایبی میدهد که امکان حضوه ده
دادهسی ز اهائه ادله ز دناع اا خویش ها نداشته است ز باید حکای که ده مرحله زاخواهی صاده
میشود ،محکومیت محکومٌعلیه ها بیشتر نکند؛ ایرا زاخواهی یک نوع تجدیدنظرخواهی است
ز ده مرحلهی تجدیدنظر نایتوان به دعوای جدیدی هسیدگی کرد ،هرچند تابع دعوای دیگر
باشد ز ده اموه کیفری نیز نایتوان محکومیت محکومٌعلیه ها انزایش داد.
هابعاً :امکان زاخواهی ز هسیدگی مجدد به دعوا ،امتیاای است برای محکومٌعلیه غایب ز منع
طرح دعوای خصوصی ده مرحله زاخواهی ،ضرهی برای شاکی هارا نداهد؛ ایرا ها طرح دعوا
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بر زی بسته نیست ز از میتواند اا طری دادگا حقوقی ،دعوای خود ها تعقیب نااید .اا سوی
دیگر طرح دعوای ضره ز ایان نیز ده ضان دعوای کیفری ،استثنایی است بر اصل صالحیت
هسیدگی دعازی خصوصی ده دادگا مدنی که باید بهصوهت مضی تفسیر ناود ز اا تفسیر موسع
آن پرهیز ناود.
ده مقابل این تفسیر نیز عد ای بر این بازهند که زاخواهی ادامه مرحله بدزی است ز اعالم
ختم دادهسی قبلی با هسیدگی زاخواهی بیا ر می شود ز امکان طرح دعوای خصوصی ده این
مقطع احتاال داهد.
 .9-9-9اقامه دعوا در مرحله دادگاه تجديدنظر
چنان ه دعوای خصوصی ده مرحله بدزی مطرح نگردد ،طرح آن ده مرحلهی تجدیدنظر
امکانپذیر نیست؛ ایرا ازالً اگر شاکی تاایلی به مطالبهی ضره ز ایان داشت ،باید آن ها ده مرحله
بدزی استفاد میناود ز عدم اعاال ح خویش ها ده دادگا کیفری که یک امر استثنایی ز
خالف اصل بود  ،به منزلهی اسقاط این ح استثنایی است؛ انیاً طرح دعوای خصوصی ده
مرحلهی تجدیدنظر مخال

اصل دز دهجهای بودن دادهسی محسوب میشود؛ الثاً اگرچه

تجدیدنظرخواهی هسیدگی مجدد به دعوای بدزی است ،اما چون مرحلهای دیگر اا دادهسی
محسوب میشود ،عالز بر عدم امکان انزایش خواسته اا سوی شاکی (ماد  61ق.آ.د.م ،).باید
گفت که محکومٌعلیه با تقاضای تجدیدنظرخواهی به دنبال تبرئه یا کاهش مجااات است نه اینکه
حکم از تشدید گردد یا اضانهتر شود.
برخی معتقدند که اگر دادگا تجدیدنظر حکم دادگا بدزی ها قراه تلقی کرد ز برای
هسیدگی مجدد به آن دادگا  ،اهجاع نااید باا هم تردید زجود داهد ز قیاس آن با زاخواهی ز
اینکه ده مواهد مشکوک نایتوان احکام استثنایی ها اجرا کرد ،مقتضی آن است که نظریهی
عدم امکان طرح دعوا ها ترجیح دهیم .البته دادگا تجدیدنظر میتواند ده مواهدی که اا متدم
تأمین اخذ نشد یا قراه تأمین با جرم ز ضره ز ایان مدعی خصوصی متناسب نباشد ،ده صوهت
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اقتضاء هأساً یا به دهخواست دادستان ،شاکی یا مدعی خصوصی ز یا متدم ،تأمین متناسب أخذ
میکند (ماد  419ق.آ.د.ک.).

 .4مقايسه دعوای عمومی و خصوصی ناشی از جرم
دعوای عاومی ز خصوصی که هدف ندایی هر دز احقاق ح ز اجرای عدالت میباشند اا جداتی
با هم مشترک هستند ز اا جداتی با یکدیگر تفازت داهند.
 .2-4جهات افتراق
دعازی مذکوه اا لحاظ هدف ،ماهیت ،طرنین ز صالحیت با هادیگر تفازت داهند:
 .1-1-4از لحاظ هدف
با توجه به اینکه اهتکاب عال مجرمانه موجب تجازا به حقوق جامعه ز اخالل ده نظم ،امنیت ز
آسایش عاومی میگردد ،هدف اا اقامهی دعوای عاومی تأمین امنیت ز آسایش ز برقراهی نظم
اا طری اعاال مجااات یا اقدامات تأمینی ز تربیتی میباشد .چنان ه ده ا ر زقوع جرم حقی اا
شخ ،یا اشخاص معین موهد تضییع یا انکاه زاقع شود ،هدف اا اقامهی دعوای خصوصی ،جبران
ضره ز ایان زاهد به ایاندید میباشد .مثالً ده بز سرقت که هم داهای حیثیت عاومی ز هم
حیثیت خصوصی میباشد  ،چنان ه اموال مسرزقه به شاکی مسترد شود ز شاکی اعالم گذشت
نااید ،دعوای عاومی موقوف نخواهد شد ز جدت تأمین نظم ز امنیت ز آهامش جامعه دعوای
عاومی اا سوی دادستان ادامه خواهد داشت.
 .2-1-4از لحاظ مدعی دعوا
معاوالً اقامه دعوای عاومی به عدد دادستان بهعنوان ناایند جامعه میباشد .البته ده برخی مواهد
ساامانها ز ندادهای عاومی یا دزلتی نیز مکل

هستند دعوای عاومی ها اقامه ز پیگیری ناایند.

مثل ساامان بوهس ازهاق بداداه که زن ماد  13قانون باااه ازهاق بداداه جادوهی اسالمی ایران
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است مستندات ز مداهک مربوط به جرایم موضوع مواد  49تا 19

قانون مذکوه ها جاعآزهی ز به مراجع قضایی ذیصالح اعالم کند ز حسب موهد موضوع ها
بهعنوان شاکی پیگیری نااید ز چنان ه ده ا ر جرایم مذکوه ضره ز ایانی متوجه سایر اشخاص
شد باشد ،ایاندید میتواند برای جبران آنها به مراجع قانونی مراجعه کند ز زن مقرهات
دادخواست ضره ز ایان تسلیم نااید .ها نین زن تبصر  4ماد  6قانون اصالح قوانین ز مقرهات
مؤسسه استانداهد ز تحقیقات صنعتی ایران ،مؤسسه استانداهد مصوب  8278/88/31میتواند
عالز بر اعالم جرم ،تعقیب متخلفین موضوع این ماد ها اا مراجع قضایی دهخواست نااید.
ده نرانسه نیز اقامه دعوای عاومی که اصوالً به دادسرا تعل داهد ده شرایط مخصوصی ز
بهطوه استثنایی برای تعقیب جرایم معینی به بعضی اا اداهات مثل اداه مالیاتهای غیرمستقیم،8
اداه گارکات ،3اداه پلها 2ز ها ها ،اداه آبها ز جنگلها (مأموه حفظ منانعی هستند که
جرایم مزبوه به آن لطاه میاند) اا طرف قانون زاگذاه شد است (بند  8ماد  8قانون آیین
دادهسی کیفری نرانسه) .ده مواهدی که این اداهات میتوانند اقدام کنند ،مانند مدعی خصوصی،
دعوای عاومی ها به جریان نایاندااند ،بلکه آنها دعوای عاومی ها با هاان حقوق ز امتیااات
دادسرا اجرا میکنند .ده برخی مواهد این اداهات ،هاان زظیفهی دادسرا ها اجرا نایکنند ،بلکه
ده دعوا بهعنوان مدعی خصوصی مداخله میکنند یا دخالت آنها به این جدت است که استااع
عقید ی آنها ده دعوا اجباهی است (استفانی؛ لواسوه؛ بولوک .)893 :8277 ،اقامه دعوای
خصوصی ز مطالبهی ضره ز ایان ناشی اا جرم بر عدد ی ایاندید اا جرم است ز ده مواهدی
که جرم قابل گذشت باشد نقط با شکایت شاکی خصوصی تعقیب متدم شرزع ز ده صوهت
گذشت از قراه موقونی تعقیب صاده میگردد.
 .8مواد  81ز  321ز  327کتاب دادهسیهای مالیاتی نرانسه
 .3ماد  242مجاوعه قوانین گارکی نرانسه
 .2مواد  1ز  7نرمان  37( 11-8218دسامبر  8611ز مواد ل  889-8به بعد مجاوعه قوانین نگدداهی ها قانون  33ژزئن 8616
جدید)

911

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

 .9-1-4از لحاظ مدعیٌعليه
با توجه به اصل شخصی بودن جرایم ز مجاااتها ،تعقیب امر جزایی ز حفظ حقوق عاومی نقط
علیه مرتکب جرم ز کسانی خواهد بود که ده آن جرم نقشی اعم اا معازنت یا مشاهکت داشتهاند.
زلی ده دعوای خصوصی عالز بر اشخاص مذکوه ،ماکن است علیه قائممقام قانونی آنها ز یا
حتی اشخاص الث که مسئولیت مدنی داهند اقامه دعوا ناود .مثالً ده بز ایراد ضربزجرح
عادی توسط صغیر یا مجنون دعوی خصوصی علیه عاقله یا قیم آنها اقامه میشود ،ها نین ده
بیاحتیاطی ده هانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعادی چنان ه هانند مقصر شناسایی نشود
یا متواهی گردد به استناد ماد  38قانون بیاه اجباهی خساهت زاهد به شخ ،الث ده ا ر حوادث
ناشی اا زسایل نقلیه ،دعوا علیه صندزق تأمین خساهتهای بدنی اقامه میشود.
 .4-1-4از لحاظ ماهيت
طبیعت ز ماهیت دعوای عاومی جزایی بود ز داهای جنبهی اجتااعی ز مربوط به نظم عاومی
است ،به هاین لحاظ دادستان نایتواند اا تعقیب متدم خودداهی نااید ز دعوای عاومی ،قابل
اسقاط ،استرداد ،انتقال ز مصالحه نایباشد ،زلی دعوای خصوصی جنبهی شخصی ز ماهیت
حقوقی داهد ،ده نتیجه ایاندید ده اقامه دعوای خصوصی مختاه است ز میتواند دعوای
مطرزحه ها با صلح ،اسقاط یا استرداد مختومه نااید.
 .1-1-4از لحاظ صالحيت
اصوالً ده دادگا کیفری به دعوای عاومی هسیدگی میشود زلی دعوای خصوصی ناشی اا جرم
ها میتوان هم به تبع امر کیفری ده دادگا کیفری اقامه ناود ز هم آن ها ده دادگا حقوقی مطرح
کرد.
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 .1-4جهات اشتراک
دعازی عاومی ز خصوصی صرفنظر اا جدات انتراقی که گفتیم ده برخی مواهد نیز با هادیگر
مرتبط ز مشترک هستند:
 .1-2-4از لحاظ منشأ؛
دعوای عاومی ز خصوصی ناشی اا جرم هر دز منشأ زاحدی داهند ز آن زقوع جرم است؛ یعنی
اگر دادگا متدم ها مجرم تشخی ،دهد ،ده صوهت اقامه دعوای خصوصی مکل

است حکم

به پرداخت ضره ز ایان نیز صاده نااید ،حتی ده صوهت تبرئهی متدم (مثالً به لحاظ نداشتن
سوءنیت) دادگا کیفری باید ده هاستای ماد  39ق.آ.د.ک به موضوع ضره ز ایان هسیدگی
نااید ،ها نین ده جرم صدزه چک بالمحل چنان ه به لحاظ زعد داه بودن چک ،حکم برائت
متدم صاده شود ،دادگا کیفری باید به دعوای خصوصی مطالبه زجه چک هسیدگی ز اظداه نظر
نااید.
 .2-2-4از لحاظ صالحيت
یکی دیگر اا مواهد اشتراک این دز دعوا ،صالحیت دادگا کیفری جدت هسیدگی به آنها
میباشد؛ بنابراین بعد اا اینکه دعوای عاومی به جریان انتاد ز برای متدم کیفرخواست صاده
گردید تا قبل اا اعالم ختم دادهسی دادگا کیفری هسیدگیکنند  ،صالحیت هسیدگی به دعوای
ضره ز ایان ناشی اا جرم ها داهد .مسئلهی بحثبرانگیزی که ده اینجا زجود داهد ،این است که
شاکی خصوصی اا کجا میداند که قاضی دادگا کیفری ده چه موقع میخواهد ختم دادهسی
ها اعالم نااید که قبل اا آن ،دادخواست ضره ز ایان خود ها تقدیم نااید .هاانطوه که
قانونگذاه این ح ها برای زی قائل شد که بتواند ده دادگا کیفری قبل اا ختم دادهسی اقامهی
دعوای خصوصی نااید ،باید طری اطالع یانتن زی ها نیز پیشبینی میناود؛ بنابراین پیشنداد
میگردد با تصویب تبصر ای برای ماد  81ق.آ.د.ک .مصوب  ،8263دادگا های کیفری مکلّ
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شوند پس اا ختم مذاکرات طرنین به شاکی ابالغ نااید که ظرف مدلت معینی (مثالً یک هفته)
ختم دادهسی اعالم خواهد شد تا چنان ه شاکی قصد مطالبه ضره ز ایان داهد ،دادخواست خود
ها تقدیم نااید ،یا اینکه متن اصل ماد  81اصالح گردد ز بهجای قبل اا اعالم ختم دادهسی تا
قبل اا پایان جلسه ازل دادهسی ،این ح برای شاکی شناخته شود.

 .5تبعيت دعوای خصوصی از دعوای عمومی
 .2-5بقای دعوای عمومی
تبعیت دعوای خصوصی اا دعوای عاومی به معنای آن نیست که نتیجهی هر دز دعوا اا نظر
محکومیت ز برائت باید یکسان باشد؛ بلکه ماکن است متدم اا جنبهی کیفری برائت حاصل
کند؛ اما اا جنبه مدنی محکوم شود ،هاانگونه که عکس آن نیز امکان داهد (اهاعت:482 ،
)8262؛ بهعباهت دیگر اگرچه دعوای خصوصی اا دعوای عاومی تبعیت مینااید ،اما اا حیث
محکومیت متدم یا مدعیعلیه ماکن است متفازت باشند ز الزاماً عدم محکومیت متدم ده دعوای
عاومی ،مؤ ر ده دعوای خصوصی نبود  ،بلکه دادگا کیفری باید هسیدگی به دعوای خصوصی
ها ادامه دهد ز نتیجه هسیدگی دادگا به دعوای عاومی ،تأ یری ده صالحیت آن ده هسیدگی به
دعوای خصوصی نداهد .ده این خصوص ماد  39ق.آ.د.ک .مقره میداهد« :سقوط دعوای
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
است ،ده صوهتیکه دعوای خصوصی ده آن دادگا مطرح شد باشد ،مبادهت به هسیدگی ز
صدزه هأی نااید» .دعوای خصوصی امانی قابلیت هسیدگی ده دادگا کیفری ها داهد که دعوای
عاومی ده دادگا کیفری مطرح باشد؛ بنابراین صالحیتی که ده امان طرح دعوای عاومی ز
اهجاع آن به دادگا کیفری مطرح شد تا انقضای دعوای عاومی اا ها عادی یا غیرعادی برقراه
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
خصوصی نداهد ز نایتوان برائت متدم یا موقونی تعقیب زی ها عامل سلب صالحیت اا دادگا
کیفری برای هسیدگی به دعوای مدنی دانست (هاان.)487 :
ده نرانسه هرگا دادگا کیفری زاهد هسیدگی به ماهیت دعوای خصوصی شد باشد،
کااکان صالحیت خود ها پس اا انقضای دعوای عاومی حفظ خواهد کرد ،اما اگر دعوای
عاومی قبل اا زهزد دادگا کیفری به ماهیت دعوای خصوصی اایل گردد ،صالحیت زی نسبت
به دعوای خصوصی نیز اایل خواهد شد (هاان.)487 :
ده اینجا یک ناونه هأی با محوهیت موضوع مطرزحه تشریح مینااییم.
 .2-2-5نمونه رأی صادره از دادگاه کيفری
به موجب دادنامه شااه  149موهخ  64/6/81صاده اا شعبه  8948دادگا کیفری دز تدران ده
خصوص اتدام آقای م .ب دایر بر صدزه یک نقر چک بالمحل به شااه  796996به مبلغ
یکصد ز پنجا میلیون هیال موضوع شکایت شرکت ت .س با زکالت زکالی شرکت مذکوه
به شرح کیفرخواست صاده اا دادسرای عاومی ز انقالب ناحیه  7تدران ،دادگا با عنایت به
دناعیات متدم مبنی بر زعد داه بودن ز مالحظه کپی مصدق اسناد ز مداهک اهائه شد ز اینکه
تاهیخ هاه آن اسناد مربوط به قبل اا سرهسید چک مذکوه میباشند ،دناعیات متدم زاهد
تشخی ،داد ز به استناد بند ماد  82قانون چک مصوب سال  8213به لحاظ احراا زعد داه
بودن چک موصوف ،حکم بر برائت متدم صاده ز اعالم ناود است .زکالی شاکی قبل اا ختم
دادهسی دادخواستی به خواسته مطالبه زجه چک مذکوه به انضاام خساهت دادهسی ز تأخیر
تأدیه به شعبه  8948دادگا کیفری دز تدران تقدیم ناود ز این شعبه به لحاظ اینکه موجبات
هسیدگی به دعوای حقوقی مطرزحه نراهم نبود ،پرزند دعوای حقوقی ها تفکیک ز سپس ده
تاهیخ  64/88/88زن دادنامه شااه  8943چنین هأی داد است« :ده خصوص دادخواست خانم
ن .ال

به زکالت اا شرکت ت .س به طرنیت آقای م.ب به خواسته مطالبه یکصد ز پنجا
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میلیون هیال موضوع یک نقر چک به شااه  796996عدد بانک هنا کاهگران شعبه چداهها
قصر به انضاام خساهت دادهسی ز خساهت تأخیر تأدیه با عنایت به محتویات پرزند ز زجود
اصل چک ده ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواند داهد ز با زص

اینکه خواند دعوی

دلیلی بر پرداخت زجه چک موضوع دعوی ز برائت ذمه خود اهائه نناود  ،علیهذا دادگا با
استصحاب بقاء دین ز احراا اشتغال ذمه خواند  ،دعوی خواهان ها زاهد دانسته مستندا مواد ،861
 186 ،181ز  133اا قانون آیین دادهسی مدنی مشاهالیه ها به پرداخت یکصد ز پنجا میلیون
هیال بابت اصل خواسته ز به پرداخت هزینه دادهسی ز ح الوکاله زکیل طب تعرنه ز به پرداخت
خساهت تأخیر تأدیه اا تاهیخ صدزه چک تا امان زصول محکومبه که بر اساس شاخ ،توهم
اعالمی اا ناحیه بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد ده ح خواهان محکوم
مینااید هأی صاده حضوهی ز ظرف مدت بیست هزا اا تاهیخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی
ده دادگا تجدیدنظر میباشد» .پس اا ابالغ دادنامههای صاده هیچیک اا طرنین نسبت به هأی
کیفری اعتراضی نناود زلی خواند عالز بر ایراد به صالحیت دادگا کیفری نسبت به
محکومیت خود تقاضای تجدیدنظر ناود .پرزند به شعبه  28دادگا تجدیدنظر استان تدران
اهجاع ز این شعبه بهموجب دادنامه شااه  713موهخ  69/1/81چنین هأی داد است ...« :عاد
دناع تجدیدنظرخوا هاان دناعیات مرحله بدزی است ز ده الیحه تجدیدنظر ضان طرح ایرادات
به صالحیت دادگا ز زکالت زکیل خواهان بدزی ،اظداه داشته که بدهکاه زجه چک نایباشد
ز چک ها زعد داه ز خاهج اا شاول قانون تجاهت دانسته است .علیهذا با توجه به مجاوع
محتویات پرزند  ،ازالً ده موهد ایراد به سات زکیل تجدیدنظر خواند (خواهان بدزی) ز ایراد
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

دادگا نخستین ناود است ز با عنایت به اینکه اقدام مدیر تصفیه ده اجرای ماد  391الیحه
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اصالح قانون تجاهت مصوب  8247بود ز انتخاب زکیل نیز اا اختیاهات مدیر تصفیه است ز با
توجه به اینکه دادخواست مطالبه زجه چک به تبعیت اا پرزند کیفری مطرزحه ده شعبه 8948
دادگا کیفری دز تدران به شااه  649128ده تاهیخ  8264/1/31ز قبل اا حلول زقت هسیدگی
ده پرزند کیفری تقدیم شد است؛ بنابراین ایرادات زاهد مستند به ماد  11قانون آیین دادهسی
دادگا های عاومی ز انقالب ده اموه مدنی ناظر به ماد  219هاین قانون قراه هد ایرادات صاده
ز اعالم میگردد  .انیاً ده ماهیت امر با توجه به مجاوع محتویات پرزند نظر به اینکه مفاد
دادخواست ز الیحه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ها
ایجاب نااید ز بر مبانی ز استدالل ز استنباط دادگا محترم نخستین ده هسیدگی به موضوع ز
صدزه حکم خدشه ز خللی مترتب نیست ز دادنامه تجدیدنظر خواسته مطاب دالیل موجود ز
زن مقرهات قانونی صاده گردید است .اال اینکه دادگا محترم بدزی ده مواهد استنادی چون
صادهکنند ها به پرداخت خساهت تأخیر تأدیه محکوم ناود است باید به تبصر الحاقی به ماد
 3قانون صدزه چک نیز استناد میناود ،لذا با این دادگا با اضانه ناودن مستند مذکوه  3مواد
استنادی دادگا بدزی ،تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخوا ها قابل انطباق با جدات مذکوه ده ماد
 241قانون آیین دادهسی دادگا های عاومی ز انقالب ده اموه مدنی ندانسته ز مستند به ماد 211
هاین قانون ضان هد تجدیدنظرخواهی ،دادنامه تجدیدنظر خواسته ها به کیفیت اصالحی تأیید ز
استواه مینااید این هأی قطعی است».
 .1-2-5تحليل و بررسی رأی صادره
مالحظه میگردد پس اا صدزه کیفرخواست ز تقاضای صدزه حکم محکومیت کیفری برای
متدم ،زکیل شاکی قبل اا اعالم ختم دادهسی ،دادخواست مطالبهی زجه چک ز خساهت
دادهسی ز تأخیر تأدیه تقدیم ناود است ز دادگا کیفری ده هاستای ماد  81قانون آیین دادهسی
کیفری ز ماد  81قانون چک صحیحاً خود ها صالح به هسیدگی دانسته با پذیرش دادخواست
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حقوقی ،ابتدا به جنبهی کیفری موضوع هسیدگی ز پس اا اجرای تشریفات قانون آیین دادهسی
مدنی نسبت به جنبهی خصوصی نیز هسیدگی ز هأی صاده ناود است .اا جنبه کیفری با توجه
به احراا زعد داه بودن چک موضوع دعوی ،حکم برائت متدم صاده گردید زلی اا آنجا که
صدزه حکم برائت متدم اا جنبه کیفری ،الزاماً موجب صدزه حکم بر بیحقی خواهان نایباشد،
ده جنبه خصوصی ،صادهکنند ی چک محکوم به پرداخت زجه چک ز خساهات شد است.
دادگا تجدیدنظر دادنامه تجدیدنظرخواسته ها صحیح تشخی ،داد ز تندا ایرادی که گرنته
هاجع به عدم استناد دادگا بدزی به تبصر الحاقی به ماد  3قانون چک میباشد .به عقید نگاهند
این ایراد دادگا تجدیدنظر توجیهپذیر است؛ ایرا بر اساس ماد زاحد قانون استفساهیه تبصر
الحاقی به ماد  3قانون موادی اا قانون چک مصوب  79/2/89مجاع تشخی ،مصلحت نظام
منظوه اا عباهت «کلیه خساهت ز هزینههای زاهد شد  »...مذکوه ده تبصر الحاقی به ماد  3قانون
اصالح موادی اا قانون چک خساهت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ توهم اا تاهیخ چک تا امان
زصول آن که توسط بانک مرکزی جادوهی اسالمی ایران اعالم شد ز هزینه دادهسی به
ح الوکالهی زکیل بر اساس تعرنههای قانونی است .این تفسیر ده تاهیخ  77/6/38به تصویب
مجاع تشخی ،مصلحت نظام هسید است .ده اینجا منظوه اا تاهیخ چک تاهیخ سرهسید آن
میباشد نه تاهیخ صدزه؛ بنابراین ایراد دیگری که میتوان به دادنامه حقوقی دادگا بدزی گرنت
این است که با عنایت به این که بر اساس تشخی ،دادگا نخستین کیفری چک موضوع پرزند
زعد داه بود است ،می بایست خساهت تأخیر تأدیه ها بر اساس تاهیخ سرهسید (مندهج ده متن
چک) محاسبه میناود نه بر اساس تاهیخ صدزه؛ ایرا تاهیخ صدزه چک مقدم بر تاهیخ سرهسید
آن بود ز به هاین دلیل حکم بر برائت صادهکنند ی چک اصداه یانته است ز شاکی نیز نسبت
به آن اعتراضی نناود است.
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 .2-1حق انتخاب دادگاه
قانونگذاه به ایاندید اا جرم جدت اقامهی دعوای خصوصی ح انتخاب دادگا داد است؛
یعنی میتواند تا قبل اا ختم دادهسی ده دادگا کیفری دعوای خصوصی خود ها ناود یا اینکه
ده دادگا حقوقی اقامهی دعوا نااید .ماد  89ق.آ.د.ک .مقره میداهد« :هرگا دعوای ضره ز
ایان ابتدا ده دادگا حقوقی اقامه شود ،دعوای مذکوه قابل طرح ده دادگا کیفری نیست ،مگر
آنکه مدعی خصوصی پس اا اقامه دعوا ده دادگا حقوقی ،متوجه شود که موضوع زاجد جنبهی
کیفری نیز بود است که ده این صوهت میتواند با استرداد دعوا ،به دادگا کیفری مراجعه کند،
اما چنان ه دعوای ضره ز ایان ابتدا ده دادگا کیفری مطرح ز صدزه حکم کیفری به جدتی اا
جدات قانونی با تأخیر مواجه شود ،مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوا ،برای مطالبهی ضره
ز ایان به دادگا حقوقی مراجعه کند .چنان ه مدعی خصوصی قبالً هزینه دادهسی ها پرداخته
باشد نیاای به پرداخت مجدد آن نیست» .بر اساس این ماد میتوان دهیانت که طرح دعوای
خصوصی یک ح برای ایاندید است که میتواند به تبعیت دعوای عاومی آن ها ده دادگا
کیفری مطرح نااید یا بهصوهت جداگانه ده دادگا حقوقی مطرح کند.
به عقید برخی اا حقوقدانان «هاینکه مدعی خصوصی دادگا موهد نظر خود ها اعم اا مدنی
یا کیفری انتخاب کرد ز نزد آن اقامه دعوا ناود اا ح انتخاب استفاد کرد ز دیگر ح برگشت
اا آن ز مراجعه به دادگا دیگر ها نداهد» (آخوندی ،پیشین .)399،ده ماد  89نوقالذکر نیز
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
جایز دانسته شد است .عدم جواا مراجعه اا یک دادگا به دادگا دیگر ،بعد اا انتخاب ،هرچند
به نفع ز مصلحت متدم است ز به هاین علت باید محترم شارد شود؛ لیکن نباید نراموش گردد
که این امر به ضره مدعی خصوصی تاام میشود ز به این اعتباه باید تحت شرایطی خاص موهد
عال قراه گیرد (هاان ،)399-398،لیکن برگشت مدعی خصوصی اا دادگا جزایی به دادگا
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مدنی نه نقط سبب تشدید زضعیت متدم ده دادگا جزایی نایشود ،بلکه به نفع از نیز هست .ده
شرایط هجوع اا دادگا کیفری به دادگا مدنی بین نویسندگان آیین دادهسی کیفری زحدت
نظر زجود نداهد .به عقید ی عد ای اا صاحبنظران آیین دادهسی کیفری ،مدعی خصوصی باید
بتواند هر زقت اهاد کند دادخواست خود ها اا دادگا جزایی مسترد داهد ز به دادگا مدنی تسلیم
کند ز این امر نباید به هیچ قید ز شرطی باشد ،زلی عد ای دیگر معتقدند که عدزل اا دادگا
جزایی نیز باید مقید ز مشرزط باشد ،چون قبول برگشت بدزن قید ز شرط ماکن است به ضره
متدم تاام شود .به عقید اینان نقط ده صوهت زجود شرایط قیدشد ده ماد  89ق.آ.د.ک.؛
یعنی «صدزه حکم اا حیث حقوق عاومی به جدتی اا جدات قانونی به تأخیر انتد یا اینکه ده
ماهیت دعوای خصوصی نظری اعالم یا تصایای گرنته نشد باشد» ،مدعی خصوصی میتواند
اا ح برگشت استفاد کند (هاان.)393 :
ده کشوه نرانسه به مدعی خصوصی اجاا داد شد است که دعوای خصوصی خود ها ده
دادگا جزایی ز ده ضان تعقیب دعوای کیفری اقامه نااید (ماد  2ق.آ.د.ک .نرانسه) .ماد 1
ق.آ.د.ک .نرانسه نیز بیان میداهد« :مدعی خصوصی که دعوای خود ها ده دادگا مدنی صالح
مطرح کرد است ،نایتواند آن ها ده دادگا کیفری مطرح نااید مگر اینکه قبل اا صدزه هأی
ماهوی توسط دادگا مدنی ،دادسرا اا دادگا کیفری تقاضای هسیدگی ناود باشد».
منانع ز مصالح عالی ح انتخاب دادگا کیفری ها میتوان به شرح ایر بیان کرد:
 )8به نفع مدعی خصوصی است؛ ایرا ده مطالبه ضره ز ایان اا دادگا های کیفری ،تشریفات
آیین دادهسی مدنی هاجع به دادخواست ز جریان آن الام نیست ز چون ا بات زقوع جرم ز
انتساب آن نیز به عدد دادسرا است ،زظیفه مدعی خصوصی اا حیث ا بات منشأ دعوای ضره ز
ایان آسانتر خواهد بود .مدعی خصوصی اا کلیه دالیل ز مداهکی که دادسرا جاعآزهی کرد
است به نفع خود بدر میگیرد ز اا تحال باه سنگین ا بات دعوا تا حدی ههایی مییابد.
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 )3به نفع جامعه است؛ ایرا اا سکوت ز عدم تحرک دادسرا جلوگیری میکند؛ به بیان دیگر
تصایم ز اقدام بز دید برای دهخواست خساهت اا دادگا جزایی دادسرا ها زاداه میکند تا ده
مقام تعقیب کیفری بز کاه برآید ز ده این موهد تعلل ز تسامح نشان ندهد .هاین امر ضاانت
اجرای مطلوبی است برای تنبیه ز مجااات بز کاهان ز اصالح ز تأدیب ز تربیت آنان ز ده نتیجه
جلوگیری اا زقوع جرم ز تکراه آن .ها نین شرکت مدعی خصوصی ده دادگا جزایی به جنبه
عاومی دادهسی کیفری تحرک بیشتری میبخشد ز نتایج ایانبخش پدید جزایی اا لحاظ ضره
ز ایان مدعی خصوصی نیز موهد اهایابی قراه میگیرد.
 )2به نفع دادگا ها است؛ ایرا اا اتالف زقت دادهسان ز صرف هزینههای ایادتر جلوگیری
میکند ز سبب میشود که نیرزی انسانی کاتری بهکاه هزد ز اا تعاهض آهاء مدنی ز جزایی
پیشگیری به عال آید ز به احکام اطاینان ز استحکام بیشتری میبخشد.
 )4به عدالت نزدیکتر است؛ ایرا دادهسانی که به امر کیفری هسیدگی میکنند با اطالعات
دقیقی که بهحکم ز مقتضای ماهیت ز کیفیت دادهسی کیفری دهباه شخصیت متدم ز زضع
مادی اندگی ز قدهت پرداخت از ز آ اه ز نتایج جرم اهتکابی چه ده شخ ،مجنیعلیه ز چه
ده جامعه به دست آزهد اند ،بدتر میتوانند ضره ز ایان مدعی خصوصی ها موهد هسیدگی قراه
دهند ز نسبت به آن حکم شایستهتری انشاء کنند .بهزیژ برای تعیین میزان ضره ز ایان معنوی
این دادهسان آمادگی بیشتری داهند.
 .9-5تقدم رسيدگی به دعوای عمومی
هسیدگی به دعوای عاومی مقدم بر هسیدگی به دعوای خصوصی است ز تا امانی که پیرامون
دعوای عاومی تصایمگیری نشود ،صدزه حکم ده خصوص دعوای خصوصی منتفی است ،اما
این موضوع ده جرایای که زاجد جنبه ح اللدی بود ز متدم ده دادهسی کیفری غایب است ز
لززماً پرزند کیفری نیز تا امان دسترسی به متدم مفتوح خواهد ماند ،موجب تضییع حقوق شاکی
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یا مدعی خصوصی ده مطالبه ضره ز ایان ناشی اا جرم خواهد شد؛ ایرا پرزند حقوقی که مستعد
صدزه هأی میباشد تا امانی که پیرامون جنبه عاومی ز کیفری آن حکای صاده نشود ،متوق
خواهد ماند که این مسئله با عدالت ترمیای سااگاهی نداهد .بر هاین اساس ده ماد 89
ق.آ.د.ک .امکان تأخیر ده دعوای عاومی ها پیشبینی ناود ز بیان داشته« :چنان ه دعوای ضره
ز ایان ابتدا ده دادگا کیفری مطرح ز صدزه حکم کیفری به جدتی اا جدات قانونی با تأخیر
مواجه شود ،مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوا ،برای مطالبه ضره ز ایان به دادگا حقوقی
مراجعه کند .چنان ه مدعی خصوصی قبالً هزینه دادهسی ها پرداخته باشد نیاای به پرداخت مجدد
آن نیست» .لذا هاانطوه که مالحظه میکنید اگر صدزه هأی کیفری با چالش یا توقفی هزبههز
شد شاکی می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی این موضوع ها ده دادگا حقوقی مطرح کند
که ده این قسات برای ناونه یک هأی با این محوهیت تشریح مینااییم.
 .2-9-5نمونه رأی صادره از دادگاه کيفری
ده پرزند شااه  649191بهموجب دادنامه شااه  9963موهخ  8261/8/29صاده اا شعبه 8949
دادگا کیفری دز تدران خانم س .آ .به اتدام خیانت ده امانت نسبت به زجو حاصل اا نرزش
ملک موضوع شکایت آقای م .ن .با این توضیح که بر اساس زکالتنامه تنظیای ده دنتر اسناد
هسای شااه  8439تدران ز مبایعهنامه استنادی ،ملک موضوع آن توسط متدم نرزخته شد ز بین
طرنین مقره شد بود پس اا نرزش ملک ،پول آن به مالک (شاکی) مسترد شود زلی متدم اا
این کاه استنکاف ناود است دادگا با توجه به کیفرخواست صاده اا دادسرای عاومی ز
انقالب تدران ،کپی زکالتنامه ز مبایعهنامه تنظیای ،گزاهش مرجع انتظامی ز اینکه متدم علیرغم
ابالغ احضاهیه ده جلسه دادهسی حاضر نشد ز الیحهای زاصل نگردید با ده نظر گرنتن سایر
قراین ز اماهات موجود ده پرزند بز انتسابی ها محرا ز مسلم تشخی ،داد ز به استناد ماد 974
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اا قانون مجااات اسالمی (تعزیرات مصوب  )8271متدم ها به تحال دز سال حبس تعزیری
محکوم ناود است. ...
ایاندید اا جرم قبل اا ختم دادهسی دادخواست مطالبه ضره ز ایان به دادگا مذکوه تقدیم
مینااید ...دادگا بهموجب دادنامه شااه  228موهخ  8261/2/31این چنین هأی داد است« :ده
خصوص دادخواست آقای م .ن .به طرنیت خانم س.آ .دایر بر مطالبه ضرهزایان ناشی اا جرم به
مبلغ  121999999هیال به انضاام خساهت دادهسی ز خساهت تأخیر تأدیه با نگاهش ده ازهاق
پرزند نظر به تصویر زکالت هسای به شااه  3693موهخ  62/4/87دنترخانه هسای  8439تدران
ز مبایعهنامه به شااه  821موهخ  62/4/38ز مفاد دادنامه شااه  6196673863899963موهخ
 61/8/29اصداهی اا سوی این دادگا ز اینکه خواند علیهغم ابالغ اخطاهیه ده جلسه دادگا
حاضر نشد ز دلیل ز مدهکی دال بر ابرا ء ذمه خویش به دادگا اهائه نکرد است ز توجداً به
محتویات پرزند کالسه  649191کیفری شعبه  ،8949دادگا خواسته خواهان ها زاهد دانسته ز
مستنداً به مواد  84ق.آ.د.ک  861ز  181ز  133ق.آ.د.م حکم به محکومیت خواند به پرداخت
 121999999هیال بابت اصل خواسته ز به انضام هزینه دادهسی ز خساهت تأخیر تأدیه اا تاهیخ
تقدیم دادخواست ( ) 61/8/88تا اجرای حکم مطاب شاخ ،نرخ توهم اعالمی اا سوی بانک
مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد ده ح خواهان صاده ز اعالم مینااید .هأی
صاده غیابی ز ظرف بیست هزا پس اا ابالغ قابل زاخواهی ده این دادگا میباشد ز پس اا
انقضاء ظرف مدت بیست هزا قابل تجدیدنظر خواهی ده محاکم تجدید نظر استان تدران
میباشد».
 .1-9-5تحليل و بررسی رأی صادره
هاان طوه که مالحظه گردید موضوع پرزند خیانت ده امانت نسبت به زجو حاصل اا نرزش
ملک شاکی میباشد  .دادگا کیفری ابتدا ده هاستای شکایت شاکی ز کیفرخواست صاده اا
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دادسرای عاومی ز انقالب تدران اا جنبه کیفری متدم ها به تحال دز سال حبس ز سپس با توجه
به دادخواست تقدیای اا جنبه خصوصی به پرداخت خساهت ناشی اا جرم ده ح ایاندید
محکوم ناود است .نکات قابل توجه ده آهاء صاده این است که صالحیت دادگا کیفری
توسعه یانته؛ یعنی به تبع امر کیفری صالحیت هسیدگی به دعوای خصوصی نیز پیدا ناود است.
نکتهی دیگر امان هسیدگی به دعوی خصوصی میباشد که بنا به تشخی ،دادگا پرزند دعوای
خصوصی تفکیک ز ده مرحله امانی دیگری به آن هسیدگی شد است که علل گوناگونی
میتواند داشته باشد ،اا جاله اینکه ماکن است ده ناصلهی امانی نزدیک به ختم دادهسی
دادخواست مطالبه ضره ز ایان تقدیم ناود باشد که نرصت کانی برای ابالغ نسخه انی
دادخواست ز ضاایم به خواند زجود نداشته باشد ز ده عین حال موضوع کیفری مُعد صدزه
هأی باشد .ها نین مطلب قابل توجه دیگری که ده آهاء موصوف زجود داهد تبعیت هأی حقوقی
اا هأی کیفری اا حیث نتیجه میباشد  ،با توجه به احراا زقوع جرم ز صدزه حکم محکومیت
کیفر ی متدم ،اا جنبه خصوصی نیز خواند ها به پرداخت خساهات ناشی اا جرم محکوم ناود
است .البته الام به ذکر است که هایشه حکم محکومیت یا برائت ده امر کیفری لززماً موجب
محکومیت یا برائت ده امر حقوقی نایباشد ؛ ایرا ماکن است متدم اا جنبه کیفری به لحاظ
نداشتن سوءنیت تبرئه گردد ،زلی بابت خساهاتی که به شاکی زاهد ناود اا جنبه خصوصی
محکوم به پرداخت خساهت شود .نتیجه اینکه ده آهاء موصوف دادگا به دهستی پس اا احراا
مجرمیت متدم ز اجرای تشریفات قانونی ده دعوای خصوصی ،خواند ها به پرداخت خساهت
ده ح ایاندید محکوم ناود است.

برآمد
دعوای خصوصی ناشی اا جرم به منظوه جبران ضره ز ایان مادی ،معنوی یا اا بین هنتن منانع
ماکنالحصول اا سوی بز دید اقامه میشود؛ اما این دعوا شامل هر دعوایی نیست که منشأ آن
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جرم باشد؛ ایرا بعضی دعازی ناشی اا جرم ،ماهیت کامالً مدنی داهند ،مانند دعوای طالق ناشی
اا هابطه نامشرزع .ده حقوق نرانسه نیز به نظر میهسد دعازی مدنی که به تبعیت اا دعازی عاومی
ده دادگا های کیفری اقامه میشوند داهای ماهیت مدنی بود که برای تحصیل سریع جبران
خساهت ناشی اا جرم با حداقل هزینه مطرح میگردد .موضوع دعوای خصوصی ده معنای عام
کلاه ،عالز بر دهخواست ضره ز ایان ،شامل هزینه دادهسی ،اعاد زضع به حال ساب ز استرداد
اموال حاصل اا جرم نیز میباشد .ها نین مشخ ،شد که برای استرداد اموال ز اشیاء حاصل اا
جرم شرایطی شامل موجود بودن عین مال ،منقول بودن ز امکان تسلیم ضرزهی است ز برای
مطالبه آنها نیاای به تقدیم دادخواست نایباشد .دعوای خصوصی ناشی اا جرم ده مقایسه با
دعازی عاومی ،نقاط انتراق ز اشتراکی داهد ز اا نظر هدف ،مدعی ،مدعیعلیه ز صالحیت با
دعوای عاومی ،متفازت است ز اا منظر منشأ ز صالحیت دادگا کیفری ،به دعوای عاومی،
شباهت داهد .ها نین مشخ ،گردید اقامه دعوای ضره ز ایان ناشی اا جرم ده دادگا کیفری
تندا ده مرحله بدزی امکانپذیر میباشد ز نایتوان ده مرحله زاخواهی یا تجدیدنظر آن ها طرح
ناود .ده بحث آ اه تبعیت دعوای خصوصی اا دعوای عاومی نیز محوههای بقای دعوای
عاومی ،ح انتخاب دادگا ز تقدم هسیدگی به دعوای عاومی مطرح است .تبعیت دعوای
خصوصی اا دعوای عاومی به معنای آن نیست که نتیجه هر دز دعوا اا نظر محکومیت ز برائت
باید یکسان باشد؛ بلکه ماکن است متدم اا جنبه کیفری برائت حاصل کند ،اما اا جنبه مدنی
محکوم شود ،هاانگونه که عکس آن نیز امکان داهد .بر اساس مواد  81ز  89ق.آ.د.ک نیز طرح
دعوای خصوصی یک ح برای ایاندید است که میتواند به تبعیت دعوای عاومی آن ها ده
دادگا کیفری یا بهصوهت جداگانه ده دادگا حقوقی مطرح کند زلی اگر مدعی خصوصی
دعوی ضره ز ایان ها ابتدا ده دادگا حقوقی اقامه ناود ،دعوای مذکوه قابل طرح ده دادگا
کیفری نیست ،مگر اینکه بعداً متوجه شود موضوع داهای جنبه کیفری نیز بود است ز چنان ه
دعوی ضره ز ایان ابتدا ده دادگا کیفری مطرح ز صدزه حکم کیفری به جدتی اا جدات قانونی
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با تأخیر مواجه شود ،مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی اا دادگا کیفری به دادگا
حقوقی مراجعه کند .ها نین مشخ ،گردید که ح انتخاب با منانع ز مصالح عالی ااجاله نفع
مدعی خصوصی ،جامعه ،قو قضاییه ز با نزدیکتر شدن به عدالت هارا است.
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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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