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ماهیت و آثار طرح دعوای مدني در محاکم کیفری
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چکيده؛
در برخی نظامهای قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صالحیت خود به صورت
تخصصی عمل مینمایند ،اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری
رسیدگی مینماید ،اما گاهی دادگاه کیفری بهطور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند.
دعوای خصوصی ناشی از جرم بهمنظور جبران ضرر و زیان مادی ،معنوی یا از بین رفتن منافع ممکنالحصول از
سوی بزهدیده اقامه میشود .این دعاوی از حیث ماهیت بهعنوان مصداقی از مسئولیت مدنی مرتکب بزه بوده و از
حیث شکلی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است .دعوای خصوصی ناشی از جرم ،از مصادیق
دعاوی حقوقی محسوب شده و با دعاوی عمومی ،نقاط افتراق و اشتراکی دارد .ازنظر هدف ،مدعی ،مدعیعلیه و
صالحیت ،با دعوای عمومی متفاوت و از منظر منشأ و صالحیت دادگاه کیفری ،به دعوای عمومی شباهت دارد.
در برخی موارد قانونگذار به جدت اینکه دادگاه کیفری در جریان کامل پروندهی کیفری و خسارت وارده قرار
دارد و هم نین بهمنظور جلوگیری از اطالهی دادرسی و صرف وقت و تحمیل هزینههای اضافی بر متضرر از جرم،
رسیدگی دادگاه کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایطی تجویز نموده است .در این مقاله
ابتدا امکان طرح دعوی مدنی در مرجع کیفری و سپس شرایط ،ماهیت ،آ ار و منافع طرح دعوای مدنی در محاکم
کیفری را مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم.

واژگان کليدی :دعوای خصوصی ناشی از جرم ،دادگاه کيفری ،جرم ،آيين دادرسی کيفری
* دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبائی)نویسنده مسئول )
** دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه عالمه طباطبائی
*** دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه

از تاریخ تصـویب اولین قانونی که به دادگاه کیفری صـالحیت رسـیدگی به دعوای خصـوصـی
اعطا نمود بیش از یکصــد ســال میگذرد (ماده  83قانون آیین دادرســی کیفری مصــوب ســال
 .)8369در این ســــال ها تغییرات و نوآوری های مت عددی راجع به چگونگی ا قا مه ی دعوای
خصــوصــی به وجود آمد ولی هم نان ابدامات و خألهای قانونی در برخی موارد مثل اینکه در
چه مواردی جدت مطالبه ضرر و زیان نا شی از جرم نیازی به تقدیم دادخوا ست نی ست یا اینکه
طرح دعوی مذکور در مرحلهی واخواهی امکانپذیر اســت یا نه ،وجود دارد .با عنایت به اینکه
رسیدگی مرجع کیفری به دعوی خصوصی امر استثنایی و خالف اصل میباشد به همین جدت
برای مراجعهی زیاندیده از جرم به دادگاه کیفری رســـیدگیکننده برای مطالبه ضـــرر و زیان
نا شی از جرم محدودیتها و شرایطی در نظر گرفته شده ا ست که عبارتاند از :ال ) ضرر و
زیان ناشــی از جرم باشــد :با توجه به اســتثنایی بودن رســیدگی مرجع کیفری به دعوی حقوقی،
دادگاه کیفری صالحیت رسیدگی به هر دعوی حقوقی را ندارد بلکه تندا صالحیت رسیدگی به
ضرر و زیان نا شی از جرم را با رعایت شرایط خاص دارد؛ بنابراین «هر نوع حقی که در دادگاه
حقوقی قابل مطالبه و دعوی آ ن قابل طرح باشـــد در مرجع کیفری قابل طرح و مطالبه نیســـت،
بلکه تندا مطالبهی خسارات ناشی از ارتکاب جرم در این مرجع قابل طرح است» (خالقی:8262 ،
 .)364مثالً اگر تصادف ناشی از بیاحتیاطی و بیمباالتی منجر به ایراد صدمهی بدنی و خسارت
به اتومبیل مجنیعلیه شـده باشـد ،ضـرر و زیان ناشـی از جرم ایراد صـدمه بدنی غیرعمدی مانند
هزینههای درمان از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به اصل جرم قابل مطالبه میباشد ،اما خسارت
وارده به اتومبیل با توجه به اینکه من شأ این خ سارت رفتار مجرمانه نی ست و در قوانین کیفری ما
تخریب غیرعمدی جرم محســـوب نمیشـــود قابل طرح در مرجع کیفری نیســـت؛ بلکه دعوایی
است مدنی که از دادگاه حقوقی قابل مطالبه است هرچند که در بیشتر نوشتههای حقوقی چنین
خسارتی ناشی از جرم دانسته شده است و دادگاههای کیفری نیز با پذیرش این دعاوی بهعنوان
دعوای ناشــی از جرم به آن رســیدگی و مورد حکم قرار میدهد .ب) دعوی کیفری اقامه شــده
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باشـــد :به تصـــریح ماده  81قانون آیین دادرســـی کیفری (ق.آ.د.ک) پس از آنکه متدم تحت
تعقیب قرار گرفت مدعی خصــوصــی میتواند از دادگاه کیفری رســیدگیکننده به اصــل جرم
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بنماید؛ بنابراین مطالبهی ضرر و زیان از دادگاه کیفری وقتی
ممکن اســت که متضــرر از جرم قبالً دعوی کیفری علیه مرتکب جرم را اقامه نموده و یا اینکه
متدم بر اساس اقدام دادستان مورد تعقیب قرار گرفته باشد .پس اگر جرم از جمله جرایمی باشد
که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خ صو صی بوده و وی شکایتی برای تعقیب کیفری متدم
ننموده باشد رسیدگی به دعوی خصوصی او نیز در مرجع کیفری امکانپذیر نبوده و این دعوی
در دادگاه حقوقی قابل طرح ا ست (خالقی ،همان .)293 :ج) لزوم تقدیم دادخوا ست :به موجب
قســمت آخر ماده  81ق.آ.د.ک «مطالبه ضــرر و زیان مســتلزم رعایت تشــریفات آیین دادرســی
مدنی میبا شد» .منظور از رعایت ت شریفات آیین دادر سی مدنی در مطالبه ضرر و زیان نا شی از
جرم ،تســلیم دادخواســت حقوقی و پرداخت هزینهی دادرســی مربوط به آن اســت .د) دعوی
کیفری مختومه ن شده با شد :بر ا ساس ماده  81قانون مذکور زیاندیده از جرم باید تا قبل از ختم
دادرســی دادخواســت مطالبهی ضــرر و زیان خود را تقدیم نماید در غیر این صــورت دادگاه
کیفری صالحیت رسیدگی به دعوای خصوصی را نخواهد داشت البته به صورت استثنایی وفق
ماده  884قانون بت ا سناد و امالک م صوب  8289تعیین ضرر و زیان نا شی از جرایم مو ضوع
مواد  891تا  896قانون مذکور با دادگاهی میباشـــد که به جنبه جزایی رســـیدگی میکند حتی
اگر رسیدگی به دعوای عمومی خاتمه یافته باشد.

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

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

است که بهمنظور جبران ضرر و زیان مادی ،معنوی یا از بین رفتن منافع ممکنالحصول از سوی
بزهدیده اقامه میشود .برخی از حقوقدانان در تعری

دعوای خصوصی گفتهاند« :وسیلهای برای

جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است .بدین معنا که هرگاه جرمی واقع شود و به دیگری ضرری
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وارد گردد برای او حق در مطالبهی جبران خسارت ناشی از جرم ایجاد میشود؛ بنابراین وسیلهای
که اجرای حق متضرر از جرم بهواسطهی آن صورت میگیرد را دعوای خصوصی نامند» (فقیه
نخجیری .)84 :8219،عدهای دیگر نیز بیان نمودهاند که دعوای خصوصی دو معنا دارد ،معنای
خاص و معنای عام .در معنای خاص کلمه ،منظور از دعوای خصوصی ،مطالبه ضرر و زیان از
طرف مدعی خصوصی است .ولی دعوای خصوصی ،در معنای عام کلمه ،قلمرو وسیعتری دارد،
زیرا عالوه بر درخواست ضرر و زیان ،به هزینههای دادرسی ،اعاده وضع به حال سابق و استرداد
اموال حاصل از جرم نیز اطالق میشود (آخوندی)331 :8211 ،؛ بنابراین در معنای عام دعوای
ناشی از جرم شامل قصاص و دیه نیز میشود ،گرچه قصاص و دیه نوعی مجازات میباشند و
ضمانت اجرای کیفری دارند ولی دارای ماهیت ترمیمی جدت جبران ضرر وارده به زیاندیده
میباشند.
سه تن از حقوقدانان فرانسه دعوای ناشی از جرم را اینگونه تعری

نمودهاند :هنگامیکه جرم

موجب اخالل در نظم عمومی ،خسارت جسمانی ،مادی یا معنوی زیاندیده شود زیاندیده حق
دارد خسارت ناشی از جرم را با طرح دعوای جبران خسارت نزد دادگاه مدنی یا کیفری رسیدگی
به جرم مطالبه کند ( .)Stefani; Levasseur; Boulec, 2001: 187در حقوق فرانسه وفق
ماده  3ق.آ.د.ک اقامه دعوای خصوصی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جنایت ،جنحه یا خالف
به اشخاصی که مستقیماً از جرم آسیب و ضرر دیدهاند ،تعلق میگیرد (تدین .)37 :8264 ،در واقع
دعوی خصوصی که در صالحت دادگاه کیفری است دعوایی است که برای جبران خسارتی
اقامه میشود که بهطور مستقیم از جرم ناشی شده باشد ولی اگر منشأ خسارت عامل دیگری غیر
از جرم داشته باشد نمیتوان آن را در دادگاه کیفری مطالبه نمود .با وجود این برخی از دعاوی
فرعی که بهطور غیرمستقیم از جرم حاصل میگردند ،مطابق این قانون در دادگاههای کیفری
قابلرسیدگی میباشند؛ مثالً وفق بند  7ماده  3قانون مذکور در صورت تعقیب کیفری در ارتباط
با جرم آتشسوزی عمدی در جنگلها ،بوتهزارها ،چمنزارها و محلهای درختکاری شده،
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اشخاص حقوقی حقوق عمومی میتوانند در دادگاه صادرکنندهی رأی برای وصول هزینههایی
که در مدار و اطفاء آتشسوزی صرف کردهاند ،علیه محکوم ٌعلیه اقامه دعوای خصوصی نمایند.
نکته قابلتوجه در این بند این است که خسارات غیرمستقیم ناشی از جرم از طریق دعوای
خصوصی در دادگاه کیفری قابل مطالبه است و هم نین برخالف اصل ،بعد از صدور حکم،
مرجع کیفری صالحیت پذیرش و رسیدگی به دعوای خصوصی را دارد .درحالیکه در حقوق
ایران به جز در برخی موارد استثنایی مثل موارد اعالمشده در ماده  884قانون بت اسناد و امالک،
بعد از صدور حکم در دادگاه کیفری ،دعوای خصوصی در آن دادگاه قابلطرح نیست و
صالحیت رسیدگی به آن را ندارد.
بنابراین دعوای خصوصی ناشی از جرم ،شامل همه دعاوی که منشأ آن جرم بوده نمیشود
بلکه تندا برخی از دعاوی مشخص را میتوان بهعنوان دعوای خصوصی ناشی از جرم در دادگاه
کیفری مطالبه نمود .مثالً دعوای طالق (گواهی عدم امکان سازش) برای هر یک از زوجین ،در
صورت ارتکاب جرم رابطهی نامشروع یا دعوای محرومیت از ارث که در ماده  119قانون مدنی
(ق.م ).حکم آن بیانشده است و بهموجب آن هر کس که مورث خود را عمداً بکشد از ارث
محروم میشود ،علیرغم اینکه منشأ هر دو دعوا جرم است ،هیچکدام دعوای خصوصی ناشی از
جرم که دادگاه کیفری صالحیت رسیدگی به آن را داشته باشد محسوب نمیگردند.
بنابراین ویژگی دعوای خصوصی مطرحشده در قانون آیین دادرسی کیفری این است که اوالً
دعوای خصوصی باید ناشی از جرم باشد ،انیاً دعوای خصوصی باید منتدی به جبران خسارت
مادی یا معنوی ناشی از جرم گردد .به همین دلیل است که دعوای طالق به جدت رابطهی نامشروع
یا ضربوجرح یک دعوای خصوصی محسوب نمیگردند ،هرچند منشأ دعوای طالق ،جرم
باشد .علیرغم این موضوع مواردی در دادگاههای کیفری تدران دیده شده است که در برخی
از جرایم مثل بزه انتقال مال غیر ،زیاندیده از جرم تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم،
دادخواست خلع ید و الزام به تنظیم سند و ابطال اسناد رسمی به دادگاه کیفری تقدیم نموده و
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دادگاه کیفری بدون توجه به اینکه دعاوی مذکور دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم نیستند،
دادخواست را پذیرفته و در ماهیت دعوا رسیدگی نموده است.
وفق بند ب ماده  1ق.آ.د.ک .مصوب  8263حیثیت خصوصی جرم از جدت تعدی و تجاوز
به حقوق شخص یا اشخاص معین موجب شده که زیاندیده از جرم بتواند ،دعوای ضرر و زیان
ناشی از جرم را در دادگاه کیفری که صالحیت ذاتی برای رسیدگی به چنین دعوایی ندارد ،اقامه
نماید .در واقع دعوای خصوصی شامل مطالبهی ترمیم خسارتی است که صرفاً ناشی از جرم باشد
و منشأ و اساس دیگری جز جرم نداشته باشد (فقیه نخجیری ،پیشین .)46 :از اینرو آیا طرح
دعوای مدنی در دادگاه کیفری واجد وص

جزایی بوده و در ماهیت قضایی آن مؤ ر است و

نیز طرح مستقیم آن موجب به جریان انداختن حیثیت عمومی جرم میشود؟ در پاسخ گفته شده
اگر حیثیت خصوصی جرم را در یک دعوا ،ترمیم سادهی زیان و کامالً دارای ماهیت مدنی بدانیم
تردیدی نیست که از تمام جدات این دعوا باید تابع مقررات مدنی باشد و فقط دادگاههای مدنی
صالحیت ذاتی رسیدگی به آن را دارند؛ اما از آنجا که دعوای جزایی و مدنی با یکدیگر منشأ
مشترکی دارند و آن «جرم» میباشد  ،این وحدت منشأ بر رسیدگی سریع ،منظم و عادالنه تأ یر
گذاشته و به همین جدت صالحیت دادگاه کیفری توسعه مییابد (هرمزی .)898 :8262 ،به این
معنا که دعوای عمومی اصوالً یک روش کیفری را برای طرح دعوای خصوصی نزد دادگاه
کیفری ایجاد میکند که همان پذیرش همزمان دعوای خصوصی با دعوای کیفری است (الرگیه،
.)61 :8271
در فرانسه بر مبنای یک رویهی قضایی ،دعوای خصوصی دعوای عمومی را به جریان میاندازد
ولو اینکه در دادگاه غیرصالح اقامه شود (استفانی؛ لواسور؛ بولوک .)8277 :337 ،در واقع ،قربانی
جرم میتواند دعوای خصوصی خود را در دادگاه غیرصالح به عنوان جبران خسارت مطرح کند،
و متعاقباً بهمنظور تقویت دعوای عمومی و تحصیل بوت مجرمیت متدم ،دعوای خصوصی او
دعوای عمومی را به جریان میاندازد .وفق ماده  2ق.آ.د.ک .فرانسه ،دعوای خصوصی میتواند
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در دادگاه جزایی به تبع دعوای عمومی مطرح شود ،در صورت طرح در دادگاه جزایی ،دعوای
خصوصی ،دعوای عمومی را به جریان میاندازد ،حتی اگر دادگاه جزایی نتواند به پرداخت ضرر
و زیان قربانی جرم رأی بدهد ،باالخره اگر دعوای عمومی مشمول مرور زمان شده باشد دعوای
خصوصی دیگر در دادگاه کیفری قابل طرح نخواهد بود (ماده  89قانون آیین دادرسی کیفری
فرانسه).

 .1موضوع دعوای خصوصی ناشی از جرم
جبران خسارت ناشی از جرم که بهطور اصلی شامل ضرر و زیان جسمی ،مادی و معنوی وارده
به زیاندیده از جرم است .موضوع دعوای خصوصی در معنای عام کلمه ،عالوه بر درخواست
ضرر و زیان ،شامل هزینه دادرسی ،اعاده وضع به حال سابق و استرداد اموال حاصل از جرم نیز
میباشد .بدون پرداخت هزینه دادرسی ممکن است دعوا به جریان نیفتد و اگر به جریان افتاده
باشد متوق

شود .در دعوای خصوصی پرداخت هزینهی دادرسی با مدعی میباشد ولی در

دعوای عمومی در دادگاه کیفری هزینه دادرسی ممکن است از طرف دولت ،متدم یا مدعی
خصوصی پرداخت شود که در هر صورت از موضوعات دعوای خصوصی به شمار میآید.
هرگاه متدم از لحاظ کیفری محکومیت یابد به پرداخت هزینه دادرسی نیز محکوم میگردد ،در
صورتی که مدعی خصوصی این هزینه را پرداخت کرده باشد به شرط مطالبه آن تا قبل از صدور
حکم ،مستحق دریافت آن میشود .نکته قابل توجه این است که شاکی یا مدعی خصوصی در
هر مرحله از دادرسی اعم از بدوی ،واخواهی یا تجدیدنظرخواهی میتواند تمام هزینههای
دادرسی پرداختشده را از مدعیعلیه طبق مقررات مطالبه نماید و دادگاه نیز مکل

است پس

از ذیحق شناختن وی هنگام صدور حکم ،مدعیعلیه را به پرداخت هزینههای مزبور ملزم نماید
(ماده  192ق.آ.د.ک).
در فرانسه نیز وفق مقررات مواد  271و  471ق.آ.د.ک .هزینههایی را که زیاندیده در موقع
اقامه دعوا پرداخت نموده ،در صورت محکومیت متدم ،باید به زیاندیده پرداخت نماید؛ یعنی
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دادگاه مرتکب جرم را به پرداخت مبلغ تعیینشده به مدعی خصوصی و هزینههایی که توسط
دولت پرداخت نمیشود ولی بهوسیله دولت تعیین میگردند محکوم میکند .در ایران در
خصوص استرداد اشیاء و اموال کش شده که دلیل یا وسیلهی ارتکاب جرم بوده یا از جرم
تحصیل شده ،بازپرس دستور استرداد آنها را به مالک صادر میکند و چنان ه از اموالی باشند
که باید به نفع دولت ضبط یا معدوم شوند ،دادگاه تصمیم خواهد گرفت .استرداد که هدف آن
قطع حالت ایجادشده بهوسیله جرم است ،تحویل اشیاء یا اموالی است که در ا ر وقوع جرم
تحصیل شدهاند حتی اگر زیاندیده از جرم دعوای خصوصی اقامه نکرده باشد دادگاه مکل
است حکم به استرداد آنها صادر نماید (ماده  381قانون مجازات اسالمی).
در ایران به عقیده برخی از حقوقدانان برای استرداد اموال و اشیاء حاصل از جرم شرایط زیر
ضروری است (آخوندی ،پیشین:)489،
 )8موجود و منقول بودن مال :برای استرداد مال منقول ناشی از جرم ،وجود عین مال حاصل از
جرم ضروری است (ماده  384ق.م.آ.مصوب  )63و اگر در آن اموال تغییر و تبدیلی صورت
گرفته باشد ،استرداد آنها ممکن نمیباشد؛ زیرا عین آنها وجود ندارد؛ بنابراین چنان ه متدم
اموال مسروقه را فروخته و با وجوه حاصل از آن جنس دیگری خریداری نموده باشد نمیتوان
حکم به استرداد اموال خریداریشده صادر نمود .اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
شماره  7/4196مورخ  8299/91/38اعالم نموده در بزه سرقت هرگاه عین مال موجود باشد مرجع
رسیدگیکننده با احراز سایر شرایط مقرر ،دستور رد آن را به صاحبش میدهد ولی در صورتی
که عین مال مسروقه از بین رفته باشد ،مورد از مصادیق استرداد خارج خواهد بود و مرجع کیفری
بدون دریافت دادخواست ضرر و زیان حق رسیدگی به موضوع و صدور حکم به رد مثل یا قیمت
مال مسروقه را ندارد .البته رویهی قضایی ایران در جرایمی مثل سرقت پس از احراز بزهکاری
متدم ،بدون تقدیم دادخواست متدم را به رد عین مال و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت
آن محکوم مینماید.
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 )3تسلیم مال :در صورتی میتوان مجرم را به استرداد اموال حاصل از جرم محکوم نمود که
توانایی تسلیم آن اموال را داشته باشد ،در غیر اینصورت موجبی جدت استرداد وجود نخواهد
داشت ،مثالً اگر مال تل

شده باشد یا از دسترس مجرم خارج شده باشد تسلیم آن امکانپذیر

نمیباشد.
رویهی قضایی در دادگاههای کیفری ایران در بزههایی مثل سرقت ،کالهبرداری ،عضوگیری
در شرکت هرمی ،راجع به اموال حاصل از جرم چه موجود باشد یا نباشد حکم به استرداد (رد
مال) در حق شاکی صادر مینمایند .در بسیاری از موارد دیده شده در بزه سرقت متدم را به رد
عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت محکوم نمودهاند .به نظر میرسد صدور چنین
احکامی در مرحله اجرا ،قاضی اجرای احکام را با مشکالت متعددی روبهرو مینماید؛ بنابراین با
توجه به اینکه برداشتهای متفاوتی در این خصوص وجود دارد و آراء متعارضی صادر گردیده،
پیشنداد میگردد با اعالم به هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر گردد و
همهی مراجع قضایی مکل

شوند ،تندا در صورتی که عین مال ناشی از جرم موجود و در اختیار

متدم باشد ،او محکوم به استرداد شود و در سایر موارد با تقدیم دادخواست حقوقی حسب مورد
خواسته خود را مطالبه نماید .اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریههای متعددی بر لزوم تقدیم
دادخواست جدت مطالبهی ضرر و زیان تأکید نموده است.

8

در حقوق فرانسه ،اعادهی وضع به حال سابق ،به استرداد اموال و اشیاء حاصل از جرم ،استقرار
مجدد وضع به حالت قبل از وقوع بزه و قطع و از بین بردن آ ار آن اطالق میشود .هم نین از
بین رفتن اسنادی که مجعول بودن آنها محرز باشد و بستن مؤسساتی که غیرقانونی دایر شدهاند
نیز از مصادیق اعاده وضع محسوب میشوند .در این کشور اعادهی وضع در معنای وسیع کلمه
 .8ر.ک نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه -8 :نظریه شماره  7/7299مورخ  -3 .8279/89/81نظریه شماره 7/16
مورخ  -2 .8218/83/99نظریه شماره  7/4131مورخ  -8213.4/99/32نظریه شماره  88398مورخ  -1 .8278/89/32نظریه
شماره  8269مورخ  -9 .8279/94/34نظریه شماره  7/219مورخ  -7 .8212/93/97نظریه شماره  7/8282مورخ .8212 /92/99
 -1نظریه شماره  7/7169مورخ  -6 .8214/89/34نظریه  7/4366مورخ  -89 .8214/99/39نظریه  7/4921مورخ .8271/99/36
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از قوانین آمره میباشد؛ بنابراین مرجع رسیدگیکننده ،مکل

است دربارهی آن تصمیم بگیرد،

اعم از اینکه ذینفع آن را تقاضا کرده یا نکرده باشد (آخوندی ،پیشین:)482 :

 .9شرايط شکلی طرح دعوای خصوصی ناشی از جرم
 .9-2لزوم تقديم دادخواست
مطابق رأی وحدت رویه شماره  8278/83/3- 113هیأت عمومی دیوان عالی کشور« :مطالبه ضرر
و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده  89قانون تشکیل دادگاههای کیفری  8و  3و شعب دیوان
عالی کشور مصوب  28خرداد ماه 8291در دادگاه کیفری مطرح میشود عنوان دعوای حقوقی
دارد ،شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم بهصراحت ماده  79قانون
آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن میباشد بنابراین رأی شعبه 849
دادگاه کیفری یک تدران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته
صحیح تشخیص میشود».
هم نین به موجب قسمت آخر ماده  81ق.آ.د.ک .مصوب  ...« 8263مطالبه ضرر و زیان و
رسیدگی به آن ،مستلزم رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی است ».منظور از رعایت تشریفات
آیین دادرسی مدنی در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ،تسلیم دادخواست حقوقی و پرداخت
هزینه دادرسی مربوط به آن است؛ بنابراین مدعی خصوصی باید درخواست خود را مطابق ماده
 18ق.آ.د.م .تنظیم نماید و هزینه دادرسی نیز بپردازد.
از عبارت صدر ماده  81ق.آ.د.ک .که مقرر میدارد« :پس از آنکه متدم تحت تعقیب قرار
گرفت ،زیاندیده از جرم میتواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جدت
پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند ،»...چنین استنباط میشود که مدعی یا شاکی
میتواند از نخستین مراحل فرآیند رسیدگی در دادسرا و در شرایطی که پرونده هنوز در جریان
تحقیقات مقدماتی قرار دارد ،دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را به دادیار یا بازپرس
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مأمور تحقیق تسلیم نماید تا در دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد .با این حال از
آنجا که ممکن است تحقیقات مقدماتی منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب گردد ،تسلیم
دادخواست ضرر و زیان به مرجع تحقیق به مصلحت نمیباشد و قابل توصیه نیست؛ زیرا صدور
حکم به ضرر و زیان تندا در اختیار دادگاه است و در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب،
پروندهی کیفری هیچگاه به دادگاه ارسال نمیگردد تا امکان رسیدگی به دعوای ضرر و زیان
فراهم شود و در نتیجه شاکی ناگزیر به پرداخت مجدد هزینه دادرسی برای تقدیم دادخواستی
جدید به دادگاه حقوقی خواهد بود.
 .1-9استثنائات لزوم تقديم دادخواست
در مواردی قانونگذار دادگاه را مکل

کرده ضمن صدور حکم کیفری ،نسبت به ضرر و زیان

و خسارتهای ناشی از جرم تعیین تکلی

کند ،مانند ماده  997ق.م.ا .مصوب  8271که مقرر

میدارد« :در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه عالوه بر مجازات
تعیینشده ،سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه
یا ربودهشده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود».
به عبارتی اصل بر این است که برای مطالبهی ضرر و زیان ناشی از جرم باید با رعایت
تشریفات آیین دادرسی مدنی ،دادخواست حقوقی به مرجع کیفری تقدیم نمود .به بیان دیگر
«علیاالصول چون مطالبهی خسارت امری ماهیتاً حقوقی و واجد شرایط دعوای حقوقی است،
لذا باید در همه جرایم مدعی خصوصی دادخواست تقدیم کند» ،اما در برخی موارد دادگاه
کیفری بدون نیاز به تقدیم دادخواست مکل

شده است که حکم به ضرر و زیان ناشی از جرم

بدهد این موارد عبارتاند از:
ال ) در مواردی که قانونگذار در برخی جرایم دادگاه کیفری رسیدگیکننده به اصل جرم را
مکل

نموده که ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری متدم ،رأساً حکم به پرداخت ضرر و
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زیان ناشی از جرم نیز بدهد؛ مانند ماده  8قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و
کالهبرداری مصوب  ،8297ماده  997ق.م.ا .و ماده  892قانون تأمین اجتماعی.
ب) در مواردی که عین مال ناشی از جرم ،کش

شده و در اختیار مرجع انتظامی یا قضایی باشد

که در این صورت مطابق ماده  841ق.آ.د.ک .دادگاه مکل

به صدور حکم به استرداد آن

میباشد و در این مورد نیازی به تقدیم دادخواست نیست.
بدین ترتیب در صورتی که متدم در ا ر ارتکاب جرم ،مالی از شاکی دریافت کرده باشد،
دادگاه به حکم مادهی فوق موظ

است که قطعنظر از درخواست یا عدم درخواست مالک،

حکم به رد آن مال به مالک بدهد و اینگونه جبران خسارت نیاز به تسلیم دادخواست و یا حتی
درخواست ساده شاکی ندارد.
حکم این ماده مبنی بر استرداد ناظر به حالتی است که عین ناشی از جرم در مرجع قضایی یا
انتظامی موجود باشد وگرنه در صورتی که عین ناشی از جرم کش
کش  ،مال مزبور تل

نشده باشد و یا حتی بعد از

گردد ،حکم به استرداد ممکن نیست و مدعی خصوصی باید برای استرداد

یا مطالبه مثل یا قیمت آن دادخواست ضرر و زیان تقدیم نماید.
پ) دیه مالی است که بهمنظور جبران صدمات بدنی غیرعمدی (یا در مواردی ،عمدی) به بزهدیده
پیشبینی شده و در حقوق ما یکی از اقسام مجازاتها است (ماده  84ق.م.ا .مصوب  )8263که
احکام و آ ار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد (ماده  413ق.م.ا .مصوب  .)8263در مواردی که
برای صدمهای دیه مشخصی تعیین نگردیده باشد ،دادگاه حکم به پرداخت دیه غیر مقدر یا ارش
خواهد داد .اگر در ا ر ارتکاب عمل متدم ،صدمهای به بزهدیده وارد شده که برای آن دیه یا ارش
مقرر گردیده باشد و یا در مورد صدمات عمدی ،چنان ه قصاص امکانپذیر نبوده یا متدم و
شاکی بر پرداخت دیه توافق نمایند ،صدور حکم به دیه یا ارش توسط دادگاه مستلزم دادخواست
و هزینه دادرسی نبوده و در این باره صرف تقاضای شاکی کافی است .هم نین بر اساس ماده 38
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص الث در ا ر حوادث ناشی از وسایل نقلیه بهمنظور
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حمایت از زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه مطالبهی خسارتهای بدنی وارد بر اشخاص الث
که به علت فقدان یا انقضای بیمهنامه ،بطالن قرارداد بیمه ،شناخته نشدن وسیلهی نقلیهی مسبب
حاد ه به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد ،بلکه
صرف درخواست به دادگاه کیفری کافی است.
 .9-9اقامهی دعوا در مراحل مختلف دادرسی
 .2-9-9اقامهی دعوا در مرحله دادرسی بدوی
گاه ممکن است که دادسرا عمل متدم را به جدت عدم وجود سوءنیت ،فاقد وص
و نسبت به جنبهی عمومی جرم قرار توق

کیفری بداند

یا منع تعقیب را صادر نماید ،اما از حیث خصوصی

دعوا از سوی مدعی قابل پیگیری و مطالبه باشد که در این صورت دادسرا موظ

است که پرونده

را جدت رسیدگی به دادگاه حقوقی ارجاع دهد ،حتی اگر شاکی نسبت به قرار صادره در دادگاه
عمومی کیفری اعتراض نموده باشد نیز دادسرا موظ

است به جدت صدور قرار منع تعقیب

پرونده را به دادگاه حقوقی ارجاع دهد .البته اگر دادگاه کیفری قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره
از دادسرا را نقض نماید ،خود صالحیت رسیدگی به دعوای خصوصی را خواهد داشت.
بدیدی است که متضرر از جرم میتواند بین دادگاه مدنی و دادگاه کیفری که اولی بهطور
کلی صالحیت رسیدگی به دعاوی مدنی را دارد و دومی بهطور استثنایی ،به ضرر و زیان ناشی
از جرم رسیدگی میکند یکی را انتخاب کرده و تقاضای احقاق حق نماید .لیکن حق مراجعه
مدعی خصوصی به دادگاه کیفری ،برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ،مورد انتقاد شدید
عدهای از علمای حقوق جزا و جرمشناسان قرار گرفته است .به نظر آنان طرح دعوای خصوصی،
ولو بهعنوان یک دعوای تبعی و فرعی ،در دادگاه جزایی دادرسان این دادگاه را از وظیفه اصلی
و مدم خود که رسیدگی به جرم و شناسایی و ارزیابی شخصیت متدم و باالخره تعیین مجازات یا
اقدام تأمینی و تربیتی متناسب درباره او است باز میدارد؛ زیرا با قبول ادعای خصوصی در دادگاه
کیفری ،باید برخی از اصول و قواعد مربوط به دادرسیهای مدنی مورد رعایت قرار گیرد که
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خود سبب پیدایش مسائل و موضوعات قضایی و حقوقی دیگری میشود که کار دادرسان جزایی
را مشکلتر و دقیقتر مینماید و حتی ممکن است دادرسیهای کیفری را از مسیر اصلی خود
منحرف سازد.
مضافاً به اینکه شرکت مدعی خصوصی در دادرسیهای کیفری وضع متدم را در برابر این
دادگاه تشدید مینماید و به هر صورت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان و تعمق در اساس و مبنا
و میزان آن دادگاه جزایی را از دقت نظر در امر کیفری باز میدارد .بهویژه اینکه رسیدگی
دادرسان امور کیفری به مسائل و موضوعات مدنی مغایر و مخال
وظای

با اصل تخصص و تفکیک

و صالحیتها است .علیاالصول افق دید دادرسان جزایی با دادرسان مدنی متفاوت

میباشد.
قضات دادگاههای مدنی به جنبههای قانونی موضوع میاندیشند و مدارک و دالیل قانونی را
مالک قرار میدهند و بدون توجه به شخصیت و منش طرفین دعوا و بدون ارزیابی آ ار و نتایج
احکام خود مبادرت به انشاء رأی میکنند ،در صورتی که قاضی جزایی به شخصیت متدم توجه
داشته و آ ار و عواقب فردی و اجتماعی حکم خود را مورد توجه قرار میدهد .به همین مناسبت
اصل تخصص در قلمرو دادرسیهای کیفری باید بهطور دقیق و کامل رعایت شود و دادرس
کیفری منحصراً برای رسیدگی به امور جزایی تربیت گردد و از اشتغال به امور مدنی امتناع ورزد.
در مقابل نظر فوق میتوان گفت که طرح و اقامه دعوای خصوصی در دادگاه جزایی پذیرفته
است و هنگامیکه دادگاه جزایی ،پس از تحقیقات مقدماتی دادسرا و رسیدگیهای خود ،به ابعاد
مختل

اتدام متدم و نتایج آن آگاهی یافته و میتواند در مورد مسئولیت کیفری و مجازات او

اتخاذ تصمیم نماید ،قادر به تشخیص و تعیین میزان ضرر و زیان ناشی از عمل متدم نیز خواهد
بود .در چنین مواقعی ،ممنوعیت دادگاه جزایی از صدور حکم در مورد جنبهی اخیر و هدایت
شاکی بهسوی دادگاه حقوقی ،سبب تضییع وقت و هزینهی اشخاص عادی و مراجع رسمی در
تشکیل پروندهای جدید در دادگستری است و این مرجع رسمی قضایی را از رسیدگی به امور
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مدمتر باز میدارد .به همین دلیل این امر پذیرفته شده که دادگاه جزایی که اصوالً فقط صالحیت
رسیدگی به امور کیفری را دارد ،استثنائاً به دعوای خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز که
در صالحیت دادگاه حقوقی است ،رسیدگی نموده ،حکم آن را صادر نماید.
به همین لحاظ در کشور فرانسه نیز محاکم جزایی مجازاند که دربارهی ضرر و زیان مدعی
خصوصی وارد رسیدگی شوند و مدعی خصوصی نیز میتواند برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه
کیفری مراجعه کند.
هم نین در مواردی که دعوای عمومی بهصورت مستقیم و بدون کیفرخواست در دادگاه
عمومی مطرح میشود ،مانند جرایم افراد زیر  81سال (تبصره  8ماده  311ق.آ.د.ک ).و جرایم
منافی عفت (ماده  893ق.آ.د.ک ).میتوان دعوای خصوصی را همزمان با دعوای عمومی یا پس
از طرح دعوای عمومی مطرح کرد ،لیکن اگر دادگاه کیفری در رسیدگی به جنبه عمومی جرم
قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر نماید ،مکل

است که به جنبه خصوصی جرم رسیدگی کند.

 .1-9-9اقامه دعوا در مرحله واخواهی
اگر دادگاه کیفری در رسیدگی به جنبه عمومی از جرم رأی غیابی صادر نماید ،آیا مدعی یا
شاکی میتواند دعوای خصوصی را در مقطع واخواهی مطرح نماید؟
در پاسخ ابتدا به دو نظریه که از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ارائه شده اشاره خواهیم
داشت .در نظریه شماره  8212/2/29-7/8691آمده« :هرچند مرحله واخواهی ادامه رسیدگی
مرحله بدوی است معذلک نظر به اینکه مطابق ماده  88قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب (در امور کیفری) مصوب ( 8271ماده  81قانون جدید) شاکی میتواند تا قبل از اعالم
ختم دادرسی ،دادخواست ضرر و زیان بدهد و چون حکم غیابی نسبت به شاکی حضوری است
بنابراین شاکی تکلی

داشته تا قبل از اعالم ختم دادرسی دادخواست خود را تقدیم دادگاه نماید

و لذا در مرحله واخواهی که بعد از اعالم ختم دادرسی مرحله بدوی است ،قبول دادخواست
ضرر و زیان نمیتواند قابل قبول باشد ».و در نظریه شماره  8219/1/88-7/4328نیز بیان داشته که
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طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در مقطع واخواهی امکان ندارد« :در اجرای ماده  88قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب (در امور کیفری) ( 8271ماده  81قانون جدید) اگر
کسی بخواهد از مزایای رسیدگی به دعاوی خصوصی ضمن دعاوی کیفری استفاده کند باید
دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تا قبل از اعالم ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید و این
ناظر به مرحله بدوی است و در مرحله واخواهی و تجدیدنظر نمیتواند دادخواست ضرر و زیان
تقدیم دادگاه نماید».
بنابراین با تفسیر در نظریات فوق میتوان گفت که طرح دعوای مطالبهی ضرر و زیان ناشی
از جرم در مقطع واخواهی از حکم ،به دالیل زیر منتفی است:
اوالً :عبارت «پس از آنکه متدم تحت تعقیب قرار گرفت» حاکی از عدم امکان طرح دعوای
مطالبه ضرر و زیان در مقطع واخواهی دارد؛ زیرا استفاده از واژه «متدم» مختص مرحله دادسرا و
تا قبل از اعالم ختم دادرسی بدوی و صدور حکم است و در مقطع واخواهی ،به شخصی که
حکم علیه وی صادرشده «متدم» گفته نمیشود ،بلکه «محکومٌعلیه» نامیده میشود.
انیاً :ماده  81مدلت طرح دعوا را «قبل از اعالم ختم دادرسی» دانسته و منظور ،ختم دادرسی در
زمان رسیدگی حضوری به دعوا در مرحله بدوی است و اگرچه در واخواهی نیز ختم دادرسی
صورت میگیرد ،اما هدف این ماده ختم دادرسی بدوی است.
الثاً :واخواهی امتیازی است که قانونگذار به محکومٌعلیه غایبی میدهد که امکان حضور در
دادرسی و ارائه ادله و دفاع از خویش را نداشته است و باید حکمی که در مرحله واخواهی صادر
میشود ،محکومیت محکومٌعلیه را بیشتر نکند؛ زیرا واخواهی یک نوع تجدیدنظرخواهی است
و در مرحلهی تجدیدنظر نمیتوان به دعوای جدیدی رسیدگی کرد ،هرچند تابع دعوای دیگر
باشد و در امور کیفری نیز نمیتوان محکومیت محکومٌعلیه را افزایش داد.
رابعاً :امکان واخواهی و رسیدگی مجدد به دعوا ،امتیازی است برای محکومٌعلیه غایب و منع
طرح دعوای خصوصی در مرحله واخواهی ،ضرری برای شاکی همراه ندارد؛ زیرا راه طرح دعوا
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بر وی بسته نیست و او میتواند از طریق دادگاه حقوقی ،دعوای خود را تعقیب نماید .از سوی
دیگر طرح دعوای ضرر و زیان نیز در ضمن دعوای کیفری ،استثنایی است بر اصل صالحیت
رسیدگی دعاوی خصوصی در دادگاه مدنی که باید بهصورت مضیق تفسیر نمود و از تفسیر موسع
آن پرهیز نمود.
در مقابل این تفسیر نیز عدهای بر این باورند که واخواهی ادامه مرحله بدوی است و اعالم
ختم دادرسی قبلی با رسیدگی واخواهی بیا ر می شود و امکان طرح دعوای خصوصی در این
مقطع احتمال دارد.
 .9-9-9اقامه دعوا در مرحله دادگاه تجديدنظر
چنان ه دعوای خصوصی در مرحله بدوی مطرح نگردد ،طرح آن در مرحلهی تجدیدنظر
امکانپذیر نیست؛ زیرا اوالً اگر شاکی تمایلی به مطالبهی ضرر و زیان داشت ،باید آن را در مرحله
بدوی استفاده مینمود و عدم اعمال حق خویش را در دادگاه کیفری که یک امر استثنایی و
خالف اصل بوده ،به منزلهی اسقاط این حق استثنایی است؛ انیاً طرح دعوای خصوصی در
مرحلهی تجدیدنظر مخال

اصل دو درجهای بودن دادرسی محسوب میشود؛ الثاً اگرچه

تجدیدنظرخواهی رسیدگی مجدد به دعوای بدوی است ،اما چون مرحلهای دیگر از دادرسی
محسوب میشود ،عالوه بر عدم امکان افزایش خواسته از سوی شاکی (ماده  61ق.آ.د.م ،).باید
گفت که محکومٌعلیه با تقاضای تجدیدنظرخواهی به دنبال تبرئه یا کاهش مجازات است نه اینکه
حکم او تشدید گردد یا اضافهتر شود.
برخی معتقدند که اگر دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کرده و برای
رسیدگی مجدد به آن دادگاه ،ارجاع نماید باز هم تردید وجود دارد و قیاس آن با واخواهی و
اینکه در موارد مشکوک نمیتوان احکام استثنایی را اجرا کرد ،مقتضی آن است که نظریهی
عدم امکان طرح دعوا را ترجیح دهیم .البته دادگاه تجدیدنظر میتواند در مواردی که از متدم
تأمین اخذ نشده یا قرار تأمین با جرم و ضرر و زیان مدعی خصوصی متناسب نباشد ،در صورت
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اقتضاء رأساً یا به درخواست دادستان ،شاکی یا مدعی خصوصی و یا متدم ،تأمین متناسب أخذ
میکند (ماده  419ق.آ.د.ک.).

 .4مقايسه دعوای عمومی و خصوصی ناشی از جرم
دعوای عمومی و خصوصی که هدف ندایی هر دو احقاق حق و اجرای عدالت میباشند از جداتی
با هم مشترک هستند و از جداتی با یکدیگر تفاوت دارند.
 .2-4جهات افتراق
دعاوی مذکور از لحاظ هدف ،ماهیت ،طرفین و صالحیت با همدیگر تفاوت دارند:
 .1-1-4از لحاظ هدف
با توجه به اینکه ارتکاب عمل مجرمانه موجب تجاوز به حقوق جامعه و اخالل در نظم ،امنیت و
آسایش عمومی میگردد ،هدف از اقامهی دعوای عمومی تأمین امنیت و آسایش و برقراری نظم
از طریق اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی میباشد .چنان ه در ا ر وقوع جرم حقی از
شخص یا اشخاص معین مورد تضییع یا انکار واقع شود ،هدف از اقامهی دعوای خصوصی ،جبران
ضرر و زیان وارده به زیاندیده میباشد .مثالً در بزه سرقت که هم دارای حیثیت عمومی و هم
حیثیت خصوصی میباشد  ،چنان ه اموال مسروقه به شاکی مسترد شود و شاکی اعالم گذشت
نماید ،دعوای عمومی موقوف نخواهد شد و جدت تأمین نظم و امنیت و آرامش جامعه دعوای
عمومی از سوی دادستان ادامه خواهد داشت.
 .2-1-4از لحاظ مدعی دعوا
معموالً اقامه دعوای عمومی به عدده دادستان بهعنوان نماینده جامعه میباشد .البته در برخی موارد
سازمانها و ندادهای عمومی یا دولتی نیز مکل

هستند دعوای عمومی را اقامه و پیگیری نمایند.

مثل سازمان بورس اوراق بدادار که وفق ماده  13قانون بازار اوراق بدادار جمدوری اسالمی ایران
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است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع مواد  49تا 19

قانون مذکور را جمعآوری و به مراجع قضایی ذیصالح اعالم کند و حسب مورد موضوع را
بهعنوان شاکی پیگیری نماید و چنان ه در ا ر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص
شده باشد ،زیاندیده میتواند برای جبران آنها به مراجع قانونی مراجعه کند و وفق مقررات
دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید .هم نین وفق تبصره  4ماده  6قانون اصالح قوانین و مقررات
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مؤسسه استاندارد مصوب  8278/88/31میتواند
عالوه بر اعالم جرم ،تعقیب متخلفین موضوع این ماده را از مراجع قضایی درخواست نماید.
در فرانسه نیز اقامه دعوای عمومی که اصوالً به دادسرا تعلق دارد در شرایط مخصوصی و
بهطور استثنایی برای تعقیب جرایم معینی به بعضی از ادارات مثل اداره مالیاتهای غیرمستقیم،8
اداره گمرکات ،3اداره پلها 2و راهها ،اداره آبها و جنگلها (مأمور حفظ منافعی هستند که
جرایم مزبور به آن لطمه میزند) از طرف قانون واگذار شده است (بند  8ماده  8قانون آیین
دادرسی کیفری فرانسه) .در مواردی که این ادارات میتوانند اقدام کنند ،مانند مدعی خصوصی،
دعوای عمومی را به جریان نمیاندازند ،بلکه آنها دعوای عمومی را با همان حقوق و امتیازات
دادسرا اجرا میکنند .در برخی موارد این ادارات ،همان وظیفهی دادسرا را اجرا نمیکنند ،بلکه
در دعوا بهعنوان مدعی خصوصی مداخله میکنند یا دخالت آنها به این جدت است که استماع
عقیدهی آنها در دعوا اجباری است (استفانی؛ لواسور؛ بولوک .)893 :8277 ،اقامه دعوای
خصوصی و مطالبهی ضرر و زیان ناشی از جرم بر عددهی زیاندیده از جرم است و در مواردی
که جرم قابل گذشت باشد فقط با شکایت شاکی خصوصی تعقیب متدم شروع و در صورت
گذشت او قرار موقوفی تعقیب صادر میگردد.
 .8مواد  81و  321و  327کتاب دادرسیهای مالیاتی فرانسه
 .3ماده  242مجموعه قوانین گمرکی فرانسه
 .2مواد  1و  7فرمان  37( 11-8218دسامبر  8611و مواد ل  889-8به بعد مجموعه قوانین نگدداری راه قانون  33ژوئن 8616
جدید)
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 .9-1-4از لحاظ مدعیٌعليه
با توجه به اصل شخصی بودن جرایم و مجازاتها ،تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط
علیه مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که در آن جرم نقشی اعم از معاونت یا مشارکت داشتهاند.
ولی در دعوای خصوصی عالوه بر اشخاص مذکور ،ممکن است علیه قائممقام قانونی آنها و یا
حتی اشخاص الث که مسئولیت مدنی دارند اقامه دعوا نمود .مثالً در بزه ایراد ضربوجرح
عمدی توسط صغیر یا مجنون دعوی خصوصی علیه عاقله یا قیم آنها اقامه میشود ،هم نین در
بیاحتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی چنان ه راننده مقصر شناسایی نشود
یا متواری گردد به استناد ماده  38قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص الث در ا ر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه ،دعوا علیه صندوق تأمین خسارتهای بدنی اقامه میشود.
 .4-1-4از لحاظ ماهيت
طبیعت و ماهیت دعوای عمومی جزایی بوده و دارای جنبهی اجتماعی و مربوط به نظم عمومی
است ،به همین لحاظ دادستان نمیتواند از تعقیب متدم خودداری نماید و دعوای عمومی ،قابل
اسقاط ،استرداد ،انتقال و مصالحه نمیباشد ،ولی دعوای خصوصی جنبهی شخصی و ماهیت
حقوقی دارد ،در نتیجه زیاندیده در اقامه دعوای خصوصی مختار است و میتواند دعوای
مطروحه را با صلح ،اسقاط یا استرداد مختومه نماید.
 .1-1-4از لحاظ صالحيت
اصوالً در دادگاه کیفری به دعوای عمومی رسیدگی میشود ولی دعوای خصوصی ناشی از جرم
را میتوان هم به تبع امر کیفری در دادگاه کیفری اقامه نمود و هم آن را در دادگاه حقوقی مطرح
کرد.
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 .1-4جهات اشتراک
دعاوی عمومی و خصوصی صرفنظر از جدات افتراقی که گفتیم در برخی موارد نیز با همدیگر
مرتبط و مشترک هستند:
 .1-2-4از لحاظ منشأ؛
دعوای عمومی و خصوصی ناشی از جرم هر دو منشأ واحدی دارند و آن وقوع جرم است؛ یعنی
اگر دادگاه متدم را مجرم تشخیص دهد ،در صورت اقامه دعوای خصوصی مکل

است حکم

به پرداخت ضرر و زیان نیز صادر نماید ،حتی در صورت تبرئهی متدم (مثالً به لحاظ نداشتن
سوءنیت) دادگاه کیفری باید در راستای ماده  39ق.آ.د.ک به موضوع ضرر و زیان رسیدگی
نماید ،هم نین در جرم صدور چک بالمحل چنان ه به لحاظ وعدهدار بودن چک ،حکم برائت
متدم صادر شود ،دادگاه کیفری باید به دعوای خصوصی مطالبه وجه چک رسیدگی و اظدار نظر
نماید.
 .2-2-4از لحاظ صالحيت
یکی دیگر از موارد اشتراک این دو دعوا ،صالحیت دادگاه کیفری جدت رسیدگی به آنها
میباشد؛ بنابراین بعد از اینکه دعوای عمومی به جریان افتاد و برای متدم کیفرخواست صادر
گردید تا قبل از اعالم ختم دادرسی دادگاه کیفری رسیدگیکننده ،صالحیت رسیدگی به دعوای
ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد .مسئلهی بحثبرانگیزی که در اینجا وجود دارد ،این است که
شاکی خصوصی از کجا میداند که قاضی دادگاه کیفری در چه موقع میخواهد ختم دادرسی
را اعالم نماید که قبل از آن ،دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم نماید .همانطور که
قانونگذار این حق را برای وی قائل شده که بتواند در دادگاه کیفری قبل از ختم دادرسی اقامهی
دعوای خصوصی نماید ،باید طریق اطالع یافتن وی را نیز پیشبینی مینمود؛ بنابراین پیشنداد
میگردد با تصویب تبصرهای برای ماده  81ق.آ.د.ک .مصوب  ،8263دادگاههای کیفری مکلّ

911

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

شوند پس از ختم مذاکرات طرفین به شاکی ابالغ نماید که ظرف مدلت معینی (مثالً یک هفته)
ختم دادرسی اعالم خواهد شد تا چنان ه شاکی قصد مطالبه ضرر و زیان دارد ،دادخواست خود
را تقدیم نماید ،یا اینکه متن اصل ماده  81اصالح گردد و بهجای قبل از اعالم ختم دادرسی تا
قبل از پایان جلسه اول دادرسی ،این حق برای شاکی شناخته شود.

 .5تبعيت دعوای خصوصی از دعوای عمومی
 .2-5بقای دعوای عمومی
تبعیت دعوای خصوصی از دعوای عمومی به معنای آن نیست که نتیجهی هر دو دعوا از نظر
محکومیت و برائت باید یکسان باشد؛ بلکه ممکن است متدم از جنبهی کیفری برائت حاصل
کند؛ اما از جنبه مدنی محکوم شود ،همانگونه که عکس آن نیز امکان دارد (زراعت:482 ،
)8262؛ بهعبارت دیگر اگرچه دعوای خصوصی از دعوای عمومی تبعیت مینماید ،اما از حیث
محکومیت متدم یا مدعیعلیه ممکن است متفاوت باشند و الزاماً عدم محکومیت متدم در دعوای
عمومی ،مؤ ر در دعوای خصوصی نبوده ،بلکه دادگاه کیفری باید رسیدگی به دعوای خصوصی
را ادامه دهد و نتیجه رسیدگی دادگاه به دعوای عمومی ،تأ یری در صالحیت آن در رسیدگی به
دعوای خصوصی ندارد .در این خصوص ماده  39ق.آ.د.ک .مقرر میدارد« :سقوط دعوای
عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست .هرگاه تعقیب امر کیفری به جدتی از جدات
قانونی موقوف یا منتدی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت شود ،دادگاه کیفری مکل
است ،در صورتیکه دعوای خصوصی در آن دادگاه مطرح شده باشد ،مبادرت به رسیدگی و
صدور رأی نماید» .دعوای خصوصی زمانی قابلیت رسیدگی در دادگاه کیفری را دارد که دعوای
عمومی در دادگاه کیفری مطرح باشد؛ بنابراین صالحیتی که در زمان طرح دعوای عمومی و
ارجاع آن به دادگاه کیفری مطرح شده تا انقضای دعوای عمومی از راه عادی یا غیرعادی برقرار
است پس صالحیت آن دادگاه نسبت به دعوای مدنی تابع دعوای عمومی است و نوع تصمیم
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دادگاه کیفری نسبت به دعوای عمومی تأ یری در صالحیت این دادگاه نسبت به دعوای
خصوصی ندارد و نمیتوان برائت متدم یا موقوفی تعقیب وی را عامل سلب صالحیت از دادگاه
کیفری برای رسیدگی به دعوای مدنی دانست (همان.)487 :
در فرانسه هرگاه دادگاه کیفری وارد رسیدگی به ماهیت دعوای خصوصی شده باشد،
کماکان صالحیت خود را پس از انقضای دعوای عمومی حفظ خواهد کرد ،اما اگر دعوای
عمومی قبل از ورود دادگاه کیفری به ماهیت دعوای خصوصی زایل گردد ،صالحیت وی نسبت
به دعوای خصوصی نیز زایل خواهد شد (همان.)487 :
در اینجا یک نمونه رأی با محوریت موضوع مطروحه تشریح مینماییم.
 .2-2-5نمونه رأی صادره از دادگاه کيفری
به موجب دادنامه شماره  149مورخ  64/6/81صادره از شعبه  8948دادگاه کیفری دو تدران در
خصوص اتدام آقای م .ب دایر بر صدور یک فقره چک بالمحل به شماره  796996به مبلغ
یکصد و پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت شرکت ت .س با وکالت وکالی شرکت مذکور
به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  7تدران ،دادگاه با عنایت به
دفاعیات متدم مبنی بر وعدهدار بودن و مالحظه کپی مصدق اسناد و مدارک ارائه شده و اینکه
تاریخ همه آن اسناد مربوط به قبل از سررسید چک مذکور میباشند ،دفاعیات متدم وارد
تشخیص داده و به استناد بند ه ماده  82قانون چک مصوب سال  8213به لحاظ احراز وعدهدار
بودن چک موصوف ،حکم بر برائت متدم صادر و اعالم نموده است .وکالی شاکی قبل از ختم
دادرسی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه چک مذکور به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر
تأدیه به شعبه  8948دادگاه کیفری دو تدران تقدیم نموده و این شعبه به لحاظ اینکه موجبات
رسیدگی به دعوای حقوقی مطروحه فراهم نبود ،پرونده دعوای حقوقی را تفکیک و سپس در
تاریخ  64/88/88وفق دادنامه شماره  8943چنین رأی داده است« :در خصوص دادخواست خانم
ن .ال

به وکالت از شرکت ت .س به طرفیت آقای م.ب به خواسته مطالبه یکصد و پنجاه
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میلیون ریال موضوع یک فقره چک به شماره  796996عدده بانک رفاه کارگران شعبه چدارراه
قصر به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به محتویات پرونده و وجود
اصل چک در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و با وص

اینکه خوانده دعوی

دلیلی بر پرداخت وجه چک موضوع دعوی و برائت ذمه خود ارائه ننموده ،علیهذا دادگاه با
استصحاب بقاء دین و احراز اشتغال ذمه خوانده ،دعوی خواهان را وارد دانسته مستندا مواد ،861
 186 ،181و  133از قانون آیین دادرسی مدنی مشارالیه را به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون
ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل طبق تعرفه و به پرداخت
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا زمان وصول محکومبه که بر اساس شاخص تورم
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم
مینماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی
در دادگاه تجدیدنظر میباشد» .پس از ابالغ دادنامههای صادره هیچیک از طرفین نسبت به رأی
کیفری اعتراضی ننموده ولی خوانده عالوه بر ایراد به صالحیت دادگاه کیفری نسبت به
محکومیت خود تقاضای تجدیدنظر نمود .پرونده به شعبه  28دادگاه تجدیدنظر استان تدران
ارجاع و این شعبه بهموجب دادنامه شماره  713مورخ  69/1/81چنین رأی داده است ...« :عمده
دفاع تجدیدنظرخواه همان دفاعیات مرحله بدوی است و در الیحه تجدیدنظر ضمن طرح ایرادات
به صالحیت دادگاه و وکالت وکیل خواهان بدوی ،اظدار داشته که بدهکار وجه چک نمیباشد
و چک را وعدهدار و خارج از شمول قانون تجارت دانسته است .علیهذا با توجه به مجموع
محتویات پرونده ،اوالً در مورد ایراد به سمت وکیل تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) و ایراد
به صالحیت دادگاه کیفری دو ،نظر به اینکه مدیر تصفیه شرکت سدامی خاص ت.س به خانم
ن.ال

وکالت داده است و وکیل مذکور به وکالت از شرکت اقدام به تقدیم دادخواست به

دادگاه نخستین نموده است و با عنایت به اینکه اقدام مدیر تصفیه در اجرای ماده  391الیحه
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اصالح قانون تجارت مصوب  8247بوده و انتخاب وکیل نیز از اختیارات مدیر تصفیه است و با
توجه به اینکه دادخواست مطالبه وجه چک به تبعیت از پرونده کیفری مطروحه در شعبه 8948
دادگاه کیفری دو تدران به شماره  649128در تاریخ  8264/1/31و قبل از حلول وقت رسیدگی
در پرونده کیفری تقدیم شده است؛ بنابراین ایرادات وارده مستند به ماده  11قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ناظر به ماده  219همین قانون قرار رد ایرادات صادر
و اعالم میگردد  .انیاً در ماهیت امر با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مفاد
دادخواست و الیحه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را
ایجاب نماید و بر مبانی و استدالل و استنباط دادگاه محترم نخستین در رسیدگی به موضوع و
صدور حکم خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دالیل موجود و
وفق مقررات قانونی صادر گردیده است .اال اینکه دادگاه محترم بدوی در موارد استنادی چون
صادرکننده را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نموده است باید به تبصره الحاقی به ماده
 3قانون صدور چک نیز استناد مینمود ،لذا با این دادگاه با اضافه نمودن مستند مذکور  3مواد
استنادی دادگاه بدوی ،تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را قابل انطباق با جدات مذکور در ماده
 241قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی ندانسته و مستند به ماده 211
همین قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی ،دادنامه تجدیدنظر خواسته را به کیفیت اصالحی تأیید و
استوار مینماید این رأی قطعی است».
 .1-2-5تحليل و بررسی رأی صادره
مالحظه میگردد پس از صدور کیفرخواست و تقاضای صدور حکم محکومیت کیفری برای
متدم ،وکیل شاکی قبل از اعالم ختم دادرسی ،دادخواست مطالبهی وجه چک و خسارت
دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم نموده است و دادگاه کیفری در راستای ماده  81قانون آیین دادرسی
کیفری و ماده  81قانون چک صحیحاً خود را صالح به رسیدگی دانسته با پذیرش دادخواست
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حقوقی ،ابتدا به جنبهی کیفری موضوع رسیدگی و پس از اجرای تشریفات قانون آیین دادرسی
مدنی نسبت به جنبهی خصوصی نیز رسیدگی و رأی صادر نموده است .از جنبه کیفری با توجه
به احراز وعدهدار بودن چک موضوع دعوی ،حکم برائت متدم صادر گردیده ولی از آنجا که
صدور حکم برائت متدم از جنبه کیفری ،الزاماً موجب صدور حکم بر بیحقی خواهان نمیباشد،
در جنبه خصوصی ،صادرکنندهی چک محکوم به پرداخت وجه چک و خسارات شده است.
دادگاه تجدیدنظر دادنامه تجدیدنظرخواسته را صحیح تشخیص داده و تندا ایرادی که گرفته
راجع به عدم استناد دادگاه بدوی به تبصره الحاقی به ماده  3قانون چک میباشد .به عقیده نگارنده
این ایراد دادگاه تجدیدنظر توجیهپذیر است؛ زیرا بر اساس مادهواحده قانون استفساریه تبصره
الحاقی به ماده  3قانون موادی از قانون چک مصوب  79/2/89مجمع تشخیص مصلحت نظام
منظور از عبارت «کلیه خسارت و هزینههای وارد شده »...مذکور در تبصره الحاقی به ماده  3قانون
اصالح موادی از قانون چک خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان
وصول آن که توسط بانک مرکزی جمدوری اسالمی ایران اعالم شده و هزینه دادرسی به
حقالوکالهی وکیل بر اساس تعرفههای قانونی است .این تفسیر در تاریخ  77/6/38به تصویب
مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .در اینجا منظور از تاریخ چک تاریخ سررسید آن
میباشد نه تاریخ صدور؛ بنابراین ایراد دیگری که میتوان به دادنامه حقوقی دادگاه بدوی گرفت
این است که با عنایت به این که بر اساس تشخیص دادگاه نخستین کیفری چک موضوع پرونده
وعدهدار بوده است ،می بایست خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس تاریخ سررسید (مندرج در متن
چک) محاسبه مینمود نه بر اساس تاریخ صدور؛ زیرا تاریخ صدور چک مقدم بر تاریخ سررسید
آن بوده و به همین دلیل حکم بر برائت صادرکنندهی چک اصدار یافته است و شاکی نیز نسبت
به آن اعتراضی ننموده است.
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 .2-1حق انتخاب دادگاه
قانونگذار به زیاندیده از جرم جدت اقامهی دعوای خصوصی حق انتخاب دادگاه داده است؛
یعنی میتواند تا قبل از ختم دادرسی در دادگاه کیفری دعوای خصوصی خود را نموده یا اینکه
در دادگاه حقوقی اقامهی دعوا نماید .ماده  89ق.آ.د.ک .مقرر میدارد« :هرگاه دعوای ضرر و
زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود ،دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست ،مگر
آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوا در دادگاه حقوقی ،متوجه شود که موضوع واجد جنبهی
کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوا ،به دادگاه کیفری مراجعه کند،
اما چنان ه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جدتی از
جدات قانونی با تأخیر مواجه شود ،مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوا ،برای مطالبهی ضرر
و زیان به دادگاه حقوقی مراجعه کند .چنان ه مدعی خصوصی قبالً هزینه دادرسی را پرداخته
باشد نیازی به پرداخت مجدد آن نیست» .بر اساس این ماده میتوان دریافت که طرح دعوای
خصوصی یک حق برای زیاندیده است که میتواند به تبعیت دعوای عمومی آن را در دادگاه
کیفری مطرح نماید یا بهصورت جداگانه در دادگاه حقوقی مطرح کند.
به عقیده برخی از حقوقدانان «همینکه مدعی خصوصی دادگاه مورد نظر خود را اعم از مدنی
یا کیفری انتخاب کرد و نزد آن اقامه دعوا نمود از حق انتخاب استفاده کرده و دیگر حق برگشت
از آن و مراجعه به دادگاه دیگر را ندارد» (آخوندی ،پیشین .)399،در ماده  89فوقالذکر نیز
بازگشت مدعی خصوصی از دادگاه حقوقی به کیفری ممنوع شده مگر در صورت وجود اتدام
کیفری ،اما بازگشت شاکی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه کیفری به حقوقی
جایز دانسته شده است .عدم جواز مراجعه از یک دادگاه به دادگاه دیگر ،بعد از انتخاب ،هرچند
به نفع و مصلحت متدم است و به همین علت باید محترم شمرده شود؛ لیکن نباید فراموش گردد
که این امر به ضرر مدعی خصوصی تمام میشود و به این اعتبار باید تحت شرایطی خاص مورد
عمل قرار گیرد (همان ،)399-398،لیکن برگشت مدعی خصوصی از دادگاه جزایی به دادگاه
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مدنی نه فقط سبب تشدید وضعیت متدم در دادگاه جزایی نمیشود ،بلکه به نفع او نیز هست .در
شرایط رجوع از دادگاه کیفری به دادگاه مدنی بین نویسندگان آیین دادرسی کیفری وحدت
نظر وجود ندارد .به عقیدهی عدهای از صاحبنظران آیین دادرسی کیفری ،مدعی خصوصی باید
بتواند هر وقت اراده کند دادخواست خود را از دادگاه جزایی مسترد دارد و به دادگاه مدنی تسلیم
کند و این امر نباید به هیچ قید و شرطی باشد ،ولی عدهای دیگر معتقدند که عدول از دادگاه
جزایی نیز باید مقید و مشروط باشد ،چون قبول برگشت بدون قید و شرط ممکن است به ضرر
متدم تمام شود .به عقیده اینان فقط در صورت وجود شرایط قیدشده در ماده  89ق.آ.د.ک.؛
یعنی «صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جدتی از جدات قانونی به تأخیر افتد یا اینکه در
ماهیت دعوای خصوصی نظری اعالم یا تصمیمی گرفته نشده باشد» ،مدعی خصوصی میتواند
از حق برگشت استفاده کند (همان.)393 :
در کشور فرانسه به مدعی خصوصی اجازه داده شده است که دعوای خصوصی خود را در
دادگاه جزایی و در ضمن تعقیب دعوای کیفری اقامه نماید (ماده  2ق.آ.د.ک .فرانسه) .ماده 1
ق.آ.د.ک .فرانسه نیز بیان میدارد« :مدعی خصوصی که دعوای خود را در دادگاه مدنی صالح
مطرح کرده است ،نمیتواند آن را در دادگاه کیفری مطرح نماید مگر اینکه قبل از صدور رأی
ماهوی توسط دادگاه مدنی ،دادسرا از دادگاه کیفری تقاضای رسیدگی نموده باشد».
منافع و مصالح عملی حق انتخاب دادگاه کیفری را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
 )8به نفع مدعی خصوصی است؛ زیرا در مطالبه ضرر و زیان از دادگاههای کیفری ،تشریفات
آیین دادرسی مدنی راجع به دادخواست و جریان آن الزم نیست و چون ا بات وقوع جرم و
انتساب آن نیز به عدده دادسرا است ،وظیفه مدعی خصوصی از حیث ا بات منشأ دعوای ضرر و
زیان آسانتر خواهد بود .مدعی خصوصی از کلیه دالیل و مدارکی که دادسرا جمعآوری کرده
است به نفع خود بدره میگیرد و از تحمل بار سنگین ا بات دعوا تا حدی رهایی مییابد.
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 )3به نفع جامعه است؛ زیرا از سکوت و عدم تحرک دادسرا جلوگیری میکند؛ به بیان دیگر
تصمیم و اقدام بزهدیده برای درخواست خسارت از دادگاه جزایی دادسرا را وادار میکند تا در
مقام تعقیب کیفری بزهکار برآید و در این مورد تعلل و تسامح نشان ندهد .همین امر ضمانت
اجرای مطلوبی است برای تنبیه و مجازات بزهکاران و اصالح و تأدیب و تربیت آنان و در نتیجه
جلوگیری از وقوع جرم و تکرار آن .هم نین شرکت مدعی خصوصی در دادگاه جزایی به جنبه
عمومی دادرسی کیفری تحرک بیشتری میبخشد و نتایج زیانبخش پدیده جزایی از لحاظ ضرر
و زیان مدعی خصوصی نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد.
 )2به نفع دادگاهها است؛ زیرا از اتالف وقت دادرسان و صرف هزینههای زیادتر جلوگیری
میکند و سبب میشود که نیروی انسانی کمتری بهکار رود و از تعارض آراء مدنی و جزایی
پیشگیری به عمل آید و به احکام اطمینان و استحکام بیشتری میبخشد.
 )4به عدالت نزدیکتر است؛ زیرا دادرسانی که به امر کیفری رسیدگی میکنند با اطالعات
دقیقی که بهحکم و مقتضای ماهیت و کیفیت دادرسی کیفری درباره شخصیت متدم و وضع
مادی زندگی و قدرت پرداخت او و آ ار و نتایج جرم ارتکابی چه در شخص مجنیعلیه و چه
در جامعه به دست آوردهاند ،بدتر میتوانند ضرر و زیان مدعی خصوصی را مورد رسیدگی قرار
دهند و نسبت به آن حکم شایستهتری انشاء کنند .بهویژه برای تعیین میزان ضرر و زیان معنوی
این دادرسان آمادگی بیشتری دارند.
 .9-5تقدم رسيدگی به دعوای عمومی
رسیدگی به دعوای عمومی مقدم بر رسیدگی به دعوای خصوصی است و تا زمانی که پیرامون
دعوای عمومی تصمیمگیری نشود ،صدور حکم در خصوص دعوای خصوصی منتفی است ،اما
این موضوع در جرایمی که واجد جنبه حقاللدی بوده و متدم در دادرسی کیفری غایب است و
لزوماً پرونده کیفری نیز تا زمان دسترسی به متدم مفتوح خواهد ماند ،موجب تضییع حقوق شاکی
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یا مدعی خصوصی در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم خواهد شد؛ زیرا پرونده حقوقی که مستعد
صدور رأی میباشد تا زمانی که پیرامون جنبه عمومی و کیفری آن حکمی صادر نشود ،متوق
خواهد ماند که این مسئله با عدالت ترمیمی سازگاری ندارد .بر همین اساس در ماده 89
ق.آ.د.ک .امکان تأخیر در دعوای عمومی را پیشبینی نموده و بیان داشته« :چنان ه دعوای ضرر
و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جدتی از جدات قانونی با تأخیر
مواجه شود ،مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوا ،برای مطالبه ضرر و زیان به دادگاه حقوقی
مراجعه کند .چنان ه مدعی خصوصی قبالً هزینه دادرسی را پرداخته باشد نیازی به پرداخت مجدد
آن نیست» .لذا همانطور که مالحظه میکنید اگر صدور رأی کیفری با چالش یا توقفی روبهرو
شده شاکی می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی این موضوع را در دادگاه حقوقی مطرح کند
که در این قسمت برای نمونه یک رأی با این محوریت تشریح مینماییم.
 .2-9-5نمونه رأی صادره از دادگاه کيفری
در پرونده شماره  649191بهموجب دادنامه شماره  9963مورخ  8261/8/29صادره از شعبه 8949
دادگاه کیفری دو تدران خانم س .آ .به اتدام خیانت در امانت نسبت به وجوه حاصل از فروش
ملک موضوع شکایت آقای م .ن .با این توضیح که بر اساس وکالتنامه تنظیمی در دفتر اسناد
رسمی شماره  8439تدران و مبایعهنامه استنادی ،ملک موضوع آن توسط متدم فروخته شده و بین
طرفین مقرر شده بوده پس از فروش ملک ،پول آن به مالک (شاکی) مسترد شود ولی متدم از
این کار استنکاف نموده است دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و
انقالب تدران ،کپی وکالتنامه و مبایعهنامه تنظیمی ،گزارش مرجع انتظامی و اینکه متدم علیرغم
ابالغ احضاریه در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحهای واصل نگردیده با در نظر گرفتن سایر
قراین و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد ماده 974
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از قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  )8271متدم را به تحمل دو سال حبس تعزیری
محکوم نموده است. ...
زیاندیده از جرم قبل از ختم دادرسی دادخواست مطالبه ضرر و زیان به دادگاه مذکور تقدیم
مینماید ...دادگاه بهموجب دادنامه شماره  228مورخ  8261/2/31این چنین رأی داده است« :در
خصوص دادخواست آقای م .ن .به طرفیت خانم س.آ .دایر بر مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم به
مبلغ  121999999ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با نگارش در اوراق
پرونده نظر به تصویر وکالت رسمی به شماره  3693مورخ  62/4/87دفترخانه رسمی  8439تدران
و مبایعهنامه به شماره  821مورخ  62/4/38و مفاد دادنامه شماره  6196673863899963مورخ
 61/8/29اصداری از سوی این دادگاه و اینکه خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه در جلسه دادگاه
حاضر نشده و دلیل و مدرکی دال بر ابرا ء ذمه خویش به دادگاه ارائه نکرده است و توجداً به
محتویات پرونده کالسه  649191کیفری شعبه  ،8949دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و
مستنداً به مواد  84ق.آ.د.ک  861و  181و  133ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت
 121999999ریال بابت اصل خواسته و به انضام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ
تقدیم دادخواست ( ) 61/8/88تا اجرای حکم مطابق شاخص نرخ تورم اعالمی از سوی بانک
مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید .رأی
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد و پس از
انقضاء ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تدران
میباشد».
 .1-9-5تحليل و بررسی رأی صادره
همان طور که مالحظه گردید موضوع پرونده خیانت در امانت نسبت به وجوه حاصل از فروش
ملک شاکی میباشد  .دادگاه کیفری ابتدا در راستای شکایت شاکی و کیفرخواست صادره از
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دادسرای عمومی و انقالب تدران از جنبه کیفری متدم را به تحمل دو سال حبس و سپس با توجه
به دادخواست تقدیمی از جنبه خصوصی به پرداخت خسارت ناشی از جرم در حق زیاندیده
محکوم نموده است .نکات قابل توجه در آراء صادره این است که صالحیت دادگاه کیفری
توسعه یافته؛ یعنی به تبع امر کیفری صالحیت رسیدگی به دعوای خصوصی نیز پیدا نموده است.
نکتهی دیگر زمان رسیدگی به دعوی خصوصی میباشد که بنا به تشخیص دادگاه پرونده دعوای
خصوصی تفکیک و در مرحله زمانی دیگری به آن رسیدگی شده است که علل گوناگونی
میتواند داشته باشد ،از جمله اینکه ممکن است در فاصلهی زمانی نزدیک به ختم دادرسی
دادخواست مطالبه ضرر و زیان تقدیم نموده باشد که فرصت کافی برای ابالغ نسخه انی
دادخواست و ضمایم به خوانده وجود نداشته باشد و در عین حال موضوع کیفری مُعد صدور
رأی باشد .هم نین مطلب قابل توجه دیگری که در آراء موصوف وجود دارد تبعیت رأی حقوقی
از رأی کیفری از حیث نتیجه میباشد  ،با توجه به احراز وقوع جرم و صدور حکم محکومیت
کیفر ی متدم ،از جنبه خصوصی نیز خوانده را به پرداخت خسارات ناشی از جرم محکوم نموده
است .البته الزم به ذکر است که همیشه حکم محکومیت یا برائت در امر کیفری لزوماً موجب
محکومیت یا برائت در امر حقوقی نمیباشد ؛ زیرا ممکن است متدم از جنبه کیفری به لحاظ
نداشتن سوءنیت تبرئه گردد ،ولی بابت خساراتی که به شاکی وارد نموده از جنبه خصوصی
محکوم به پرداخت خسارت شود .نتیجه اینکه در آراء موصوف دادگاه به درستی پس از احراز
مجرمیت متدم و اجرای تشریفات قانونی در دعوای خصوصی ،خوانده را به پرداخت خسارت
در حق زیاندیده محکوم نموده است.

برآمد
دعوای خصوصی ناشی از جرم به منظور جبران ضرر و زیان مادی ،معنوی یا از بین رفتن منافع
ممکنالحصول از سوی بزهدیده اقامه میشود؛ اما این دعوا شامل هر دعوایی نیست که منشأ آن
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جرم باشد؛ زیرا بعضی دعاوی ناشی از جرم ،ماهیت کامالً مدنی دارند ،مانند دعوای طالق ناشی
از رابطه نامشروع .در حقوق فرانسه نیز به نظر میرسد دعاوی مدنی که به تبعیت از دعاوی عمومی
در دادگاههای کیفری اقامه میشوند دارای ماهیت مدنی بوده که برای تحصیل سریع جبران
خسارت ناشی از جرم با حداقل هزینه مطرح میگردد .موضوع دعوای خصوصی در معنای عام
کلمه ،عالوه بر درخواست ضرر و زیان ،شامل هزینه دادرسی ،اعاده وضع به حال سابق و استرداد
اموال حاصل از جرم نیز میباشد .هم نین مشخص شد که برای استرداد اموال و اشیاء حاصل از
جرم شرایطی شامل موجود بودن عین مال ،منقول بودن و امکان تسلیم ضروری است و برای
مطالبه آنها نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد .دعوای خصوصی ناشی از جرم در مقایسه با
دعاوی عمومی ،نقاط افتراق و اشتراکی دارد و از نظر هدف ،مدعی ،مدعیعلیه و صالحیت با
دعوای عمومی ،متفاوت است و از منظر منشأ و صالحیت دادگاه کیفری ،به دعوای عمومی،
شباهت دارد .هم نین مشخص گردید اقامه دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری
تندا در مرحله بدوی امکانپذیر میباشد و نمیتوان در مرحله واخواهی یا تجدیدنظر آن را طرح
نمود .در بحث آ ار تبعیت دعوای خصوصی از دعوای عمومی نیز محورهای بقای دعوای
عمومی ،حق انتخاب دادگاه و تقدم رسیدگی به دعوای عمومی مطرح است .تبعیت دعوای
خصوصی از دعوای عمومی به معنای آن نیست که نتیجه هر دو دعوا از نظر محکومیت و برائت
باید یکسان باشد؛ بلکه ممکن است متدم از جنبه کیفری برائت حاصل کند ،اما از جنبه مدنی
محکوم شود ،همانگونه که عکس آن نیز امکان دارد .بر اساس مواد  81و  89ق.آ.د.ک نیز طرح
دعوای خصوصی یک حق برای زیاندیده است که میتواند به تبعیت دعوای عمومی آن را در
دادگاه کیفری یا بهصورت جداگانه در دادگاه حقوقی مطرح کند ولی اگر مدعی خصوصی
دعوی ضرر و زیان را ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه نمود ،دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه
کیفری نیست ،مگر اینکه بعداً متوجه شود موضوع دارای جنبه کیفری نیز بوده است و چنان ه
دعوی ضرر و زیان ابتدا در دادگاه کیفری مطرح و صدور حکم کیفری به جدتی از جدات قانونی
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با تأخیر مواجه شود ،مدعی خصوصی میتواند با استرداد دعوی از دادگاه کیفری به دادگاه
حقوقی مراجعه کند .هم نین مشخص گردید که حق انتخاب با منافع و مصالح عملی ازجمله نفع
مدعی خصوصی ،جامعه ،قوه قضاییه و با نزدیکتر شدن به عدالت همراه است.
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