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چکیده
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را دارند .آیا غیر از اشخاظ حقیقی ،اشخاظ حقوقی نیز میتواننـد دعـوای خصوصـی را
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بررسیها حاکی از آن است که در نظام حقوقی بیشتر کشـورها از جملـه فرانسـه،
عالوهبر مجنیعلیه ،اشخاظ دیگری نیز ح طرح دعوای خصوصی را دارنـد .ایـن دعـوا
میتواند به طور ارادی یا قهری قابل انتقال باشد ،به گونهای که امکان اقامه دعوا توسـط
جانشینان اعم از ورثه ،بیمهگر و منتقلٌالیه وجود داشته باشد.
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خصوظ ارتقای حمایت از مدعیان دعوای خصوصی ناشـی از جـرم تصـویب شـود ،زیـرا
وجود قوانین متعدد در کنار رویههای قضایی متفاوت به پیچیدگی مسائل مربوط به دعوای
خصوصی دامن زده است.
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کلیدواژهها :دعوای خصوصی ،ضرر و زیان معنوی ،جانشـینان مـدعی خصوصـی،
اشخاظ حقوقی ،دعاوی جمعی.
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مقدمه

 .1مفهوم مدعی خصوصی و ارتباط آن با دادرسی
شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم در درجه نخست ،مستلزم شناخت
مفهوم مدعی خصوصی است .پس از شناخت این مفهوم ،مسائل دیگری وجـود دارد کـه
به فهم دقی تر موضوع کمک مـینمایـد؛ ماننـد نقـش مـدعی خصوصـی در دادرسـی و
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دعاوی کیفری و حقوقی از لحان اشخاصی که ح تعقیب و به جریان انـداختن
دعوا را دارند از یکدیگر متفاوت هستند .دعـوای کیفـری کـه بـه جامعـه تعلـ دارد،
دادستان به نمایندگی از جامعه تعقیب آن را بر عهده دارد و نمیتوانـد آن را بـه غیـر
واگذار نماید .جایی که جنبۀ خصوصی جرم بر جنبۀ عمومی آن غلبه دارد ،قانونگـذار
به جریان انداختن دعوای عمومی را به اختیار زیان دیده نهاده است .دعوای خصوصـی
که هدف آن جبران خسارت ناشی از رفتار مجرمانه است ،به زیاندیده تعلـ دارد .بـه
اعتبار این ح  ،مدعی خصوصی در اقامۀ دعوا از «آزادی ارادی» برخوردار بوده و ارادۀ
وی بر جریان دعوا حاکم است .از آنجا که اقامۀ دعوای مدنی نزد محاکم جزایی بنا بـه
مقتضیات سیاست کیفری و مصالد زیاندیده ،خـارج از حـدود اصـل «صـالحیتهـا»
انجام می شود ،ورود مدعی خصوصی در فرآیند دادرسی کیفـری تـابع شـرایط قـانونی
قرار میگیرد.
ویژگی دیگر دعوای خصوصی ،جنبۀ ترافعی آن است و ماننـد هـر دعـوای ترافعـی
دیگری دو طرف دارد که یکی خواهان و دیگری خوانده نامیده میشود .شناخت خواهان
این دعوا و آثار آن ضروری است .دعوای خصوصی ممکن است به طور ارادی یا قهری به غیـر
انتقال یابد؛ به نحوی که عالوهبر مجنیعلیه ،جانشینان او از امکان اقامه دعوا نزد محاکم
کیفری بهرهمند گردند .اگرچه امکان انتقـال ایـن دعـوا در قـوانین بسـیاری از کشـورها
پیشبینی شده اما در قانون آیین دادرسی کیفـری  ،1392بـه صـراحت اشـارهای بـدان
نشده است .جدیدالتصویب بودن این قانون و قانون مجـازات اسـالمی  1392کـه برخـی
قواعد حاکم بر این نوع دعاوی از آن قابل استنباط است ،بررسی و تحلیل این موضـوع را
ضروری مینماید.
مقاله کنونی در بند نخست به تبیین مفهوم و نقـش مـدعی خصوصـی در فرآینـد
دادرسی کیفری میپردازد .در بند دوم ،اشخاظ ذینفع دعوای خصوصـی و قلمـرو زیـان
معنوی قابل مطالبه توسط اشخاظ غیر مجنیعلیه در نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
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اشخاظ ذینفع در دعوای خصوصی .در این بند به تبیین هریک از موارد مذکور در نظام
حقوقی ایران و فرانسه پرداخته خواهد شد.

1ـ .1مفهوم مدعی خصوصی
ماده  10قانون آ.د.ل  1392بیان میدارد« :بزهدیده ،شخصـی اسـت کـه از وقـوع
جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند «شـاکی»
و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند« ،مدعی خصوصی» نامیده میشود».
بزهدیده به شخصی گفته میشود که در پی وقـوع جرمـی ،آسـیب و زیـان ببینـد.
سازمان ملل متحد در راستای رسالت پیشگیری از جرم ،اعالمیه «اصول بنیادین عـدالت
برای بزهدیدگان و قربانیان سوءاسـتفاده از قـدرت» را در سـال  1985تـدوین کـرد کـه
پیشنویس کنوانسیون سازمان ملل دربارۀ «عدالت و حمایـت از بـزهدیـدگان و قربانیـان
سوءاستفاده از قدرت»  2006گردید 1.در این کنوانسـیون حقـوق حمـایتی بـزهدیـده از
جمله ح جبـران خسـارت عادالنـه و مناسـب و در کنوانسـیون «حقـوق بـزهدیـدگان
جنایتهای خاظ بینالمللی» ح اقامه دعوا برای بزهدیدگان احتمالی غیرمستقیم دیده
شده است .برخی ،بزهدیدگان را به بزهدیدۀ «بـیگنـاه یـا ایـده آل» و «قابـل سـرزنش»
تقسیم کردهاند 2.فاید ه این تقسیم آن است که نقش زیاندیده در وقوع جرم میتوانـد
بر میزان مسئولیت مدنی و کیفری مجرم مؤثر باشد.
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1ـ .2نقش مدعی خصوصی در دادرسی
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ماده  11ق.آ.د.ل  92بیان میدارد« :تعقیب متهم و اقامه دعـوا از جهـت حیلیـت
عمومی جرم بر عهده دادستان و اقامه دعوا و درخواست تعقیب متهم از جهـت حیلیـت
خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است».
ماده  2ق.آ.د.م نیز مقرر میدارد« :هید دادگاهی نمیتوانـد بـه دعـوایی رسـیدگی
کند مگر اینکه شخص یا اشخاظ ذینفع یا وکیل یا قـائممقـام یـا نماینـده قـانونی آنـان
رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند».
از این مواد استنباط میشود که اعمال ح اقامۀ دعوای خصوصی ،تـابع حاکمیـت
اراده زیاندیده است و این دعوا بـدون درخواسـت او بـه جریـان نمـیافتـد .حتـی اگـر
مجنیعلیه طفل یا مجنون باشد ،دادستان میتواند تا حضور ولی یا قیم ،نصب قیم نماید
(ماده 70ق.آ.د.ل) .جایی که سازمانهای مردم نهاد در حمایت از زیاندیده خاظ ،قانوناً
1.� United Nations Convention on Justice and Support for Victims of Crime and Abuse of Power

 .2نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ و حمید هاشم بیکی ،دانشنامه جرمشناسی ،دانشگاه شهید بهشتی ،1377 ،ظ.204 .

ح دخالت دارند ،رضایت وی یا ولیّ یا سرپرست قانونی آنان شرط است (تبصره  1ماده
 66ق.آ.د.ل).
موارد زیر را میتوان از جمله آثار ورود مدعی خصوصی در فرآیند دادرسی کیفری
برشمرد:
ال ـ ادلۀ اثبات :مطاب قاعده فقهی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»
اثبات دعوا بر عهدۀ خواهان است .اما با ورود مدعی خصوصی در فرآیند دادرسی کیفری،
نقش او در اقامه دلیل کاهش مییابـد و دادگـاه کیفـری مـیتوانـد بـا توجـه بـه دالیـل
جمعآوریشده توسط دادستان حکم به جبران خسارت نماید.

ج ـ تودیع خسارت احتمالی :با وجود دالیل کافی در دعوای کیفری ،نیازی به تودیـع
خسارت احتمالی از سوی خواهان دعوای خصوصی نیست (ماده 1ـ 392ق.آ.د.ل فرانسه).
د ـ هزینه دادرسی :مطاب ماده  559ق.آ.د.ل در صورت نـاتوانی خواهـان دعـوای
خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی ،دادگاه میتواند بـدون رعایـت مقـررات اعسـار او را
موقتاً از پرداخت معاف کند.

 .2اشخاص ذینفع در دعوای خصوصی
در این بند به اشخاظ ذینفع در دعوای خصوصی شامل مجنیعلیـه و جانشـینان
آن پرداخته خواهد شد.
 .1ر .ل :ماده 430قانون آئین دادرسی کیفری  .92همین حکم در ماده  405ق.آ.د.ل مصر نیز آمده است.
 .2استفانی ،گاستون؛ و دیگران ،آیین دادرسی کیفری ،ترجمه حسن دادبان ،جلد اول ،انتشـارات دانشـگاه عالمـه
طباطبایی ،1377 ،ظ.1182 .
 .3بوریکان ،ژال؛ و آن ماری سیمون ،آیین دادرسی کیفری فرانسه ،ترجمـه عبـاس تـدین ،انتشـارات خرسـندی،
 ،1389ظ.251 .
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ب ـ از نظر تجدیدنظرخواهی :اعتراض مدعی خصوصی تأثیری در مجازات متهم نـدارد،
اما در مسائل فرعی از جمله «صالحیت» پذیرفته میشود 1.در فرانسه ،خواهان این دعوا
فقط می تواند در مورد منافع خصوصی پژوهش بخواهد و مرجع تجدیدنظر نمیتوانــد
2
بر مبنای آن به مواردی از قبیل بطالن تحقیقات مقدماتی یا صالحیت رسیدگی نمایـد.
هرگاه رأی دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه یا خسارت باشـد ،قابـل تجدیـدنظر
بــودن یکــی در جنبــۀ دیگــر آن مــؤثر اســت (مــاده  429ق.آ.د.ل) .همچنــین ،ح ـ
تجدیدنظرخواهی خواهان دعوای خصوصی قابل انتقال به ورثـه و سـایر قـائممقـامهـای
3
قانونی وی از جمله بیمهگر میباشد.
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2ـ .1مجنیعلیه
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با توجه به مفاد مـاده  10ق.آ.د.ل و تفسـیر مضـی آن ،آنچـه از واژه «متضـرر از
جرم» به ذهن متبادر میشود آن است که متضرر از جـرم را بایـد منحصـر بـه شـخص
مجنی علیه دانست ،زیرا طرح دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی تأسـیس اسـتلنایی
است که قانونگذار برای کاهش تألمات جسمی و روحی مجنیعلیه برقرار کرده اسـت و
در موارد مشکول نباید قلمرو آن را به غیر از مجنیعلیه تسری داد 1.سئوال قابل طـرح
این است که آیا وص «مدعی خصوصی» فقط شامل مجنیعلیه میشود.
اصوالً دعوای خصوصی به بزهدیده تعل دارد .هرکس به علت وقوع جرم ،مسـتقیماً
صدمهای متحمل شود میتواند مدعی خصوصی باشد .رابطه منطقی بین این دو «رابطـه
عموم و خصوظ منوجه» است .گاهی اوقات اشخاظ از جرمـی متضـرر مـیشـوند امـا
مستقیماً جرم بر روی آنها واقع نمیشود و هرچند مجنیعلیه نباشند ،میتواننـد دعـوای
مدنی را نزد دادگاه کیفری اقامه نمایند 2.مـلالً بسـتگان مجنـیعلیـه بـه خـاطر تحمـل
صدمات وارده بر او مطالبه خسارت معنوی نمایند یا دعوای فردی که اداره زنـدگیاش بـه عهـده
دیگری بوده و قتل آن فرد سبب قطع پرداخت نفقه و تأمین هزینههای زنـدگی او شـود
(ماده  6ق.م.م) .در چنین مواردی رابطه خویشاوندی مجوز طرح چنین دعـوایی نیسـت.
مداخلۀ این افراد در دادرسی کیفری منوط به اقامۀ دعوای بزهدیده نمیباشد .در فرانسـه
صندوق تضمین خسارات ناشی از حوادث رانندگی و صندوق تضـمین خسـارات جـرایم
می توانند به عنوان مدعی خصوصی و با سمت اصلی نزد دادگاه کیفری طرح دعوا نمایند
و ح استفاده از کلیه طرق تجدیدنظر را دارند.
سؤال دیگر قابل طرح این است که اگر شخصی بهعنـوان بـزهدیـده طـرح دعـوای
خصوصی نماید و خود در همان جرم یا جرم مرتبط با آن بزهکار باشـد ،آیـا دعـوای وی
قابل پذیرش نزد محاکم کیفری خواهـد بـود یـا خیـر .در ایـن مـوارد بایـد بـین عمـل
غیراخالقی و نامشروع تفاوت قائـل شـد .قـانونگـذار در مـاده  659ق.م.ا  92بـه لحـان
نامشروع بودن عمل ،حقی برای زیاندیده قائل نشده و مقرر میدارد«:هرگاه ازاله بکـارت
با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد ،چیـزی ثابـت نیسـت ».امـا جـایی کـه فـرد در
تنظیم یک قرض ربوی مضطر باشد (ماده  595ق.م.ا تعزیرات) ،ربادهنده میتواند مـازاد
پرداختی را به عنوان زیان ناشی از جرم ربا مطالبه کند.
 .1زراعت ،عباس« ،خواهان دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی» ،مجله پیام آموزش ،سال اول ،شماره  ،1مهـر
و آبان  ،1382ظ.12 .
 .2الرگیه ،ژان ،آیین دادرسی کیفری فرانسه ،ترجمه حسن کاشفی اسمعیلزاده ،انتشـارات گـنج دانـش،1378 ،
ظ.116 .

رویه قضایی حقوقی فرانسه ،دعوای خصوصی را به اسـتناد ایـن قاعـده رد کـرده و
بیان داشته است« :دعوای شخصی که تقاضا یا عمل وی غیراخالقـی و نامشـروع اسـت،
مسموع نمیباشد ».اما رویۀ قضایی کیفری که غالباً از رویۀ قضـات حقـوقی جـدا اسـت،
متفاوت عمل کرده و دعوای جبران خسارت زنی که غیررسمی با مردی زندگی میکرده
و آن مرد بر اثر تصادف به قتل رسیده را پذیرفته است .این امر بـرای بـزهدیـدگانی کـه
خود فاسد هستند ،سبب امیدواری برای اعالم جرم میشـود و بـدون اعـالم آنـان جـرم
1
ناشناخته خواهد ماند.

2ـ .2دعوای خصوصی اقامهشده از سوی غیر مجنیعلیه

2ـ2ـ .1دعوای حقوقی طلبکاران مجنیعلیه

ح مجنیعلیه برای مطالبه زیان ناشی از جرم ،یک ح مالی و قابل نقل و انتقال
است .او میتواند این ح را به دیگری منتقل کند یا به طلبکار خود اجازه دهـد کـه بـه
قائم مقامی او اقامه دعوا کند .برخی معتقدند که طلبکاران بزهدیـده فقـط مـیتواننـد در
محاکم حقوقی و به جای بدهکار سهلانگـار خـود ،دعـوای خصوصـی ناشـی از جـرم را
تعقیب کنند ،زیرا این دعوا به بزهدیده تعل دارد .البته نه در جرایمی ملـل تـوهین کـه
تعقیب و مطالبۀ ضرر و زیان معنوی تنها جـزو حقـوق بـزهدیـده اسـت 3.برخـی دیگـر
معتقدند که «در مورد اینکه منتقلٌالیه یا طلبکار بتواند ایـن حـ را در دادگـاه حقـوقی
مطرح کند ،تردید قابل اعتنایی وجود ندارد ،امـا در مـورد امکـان مطالبـۀ آن در دادگـاه
کیفری تردید جدی وجود دارد .زیرا شرط چنین دعوایی آن است کـه ضـرر مسـتقیمی
متوجه خواهان گردد .در حالیکه منتقلٌالیه یا طلبکار مستقیماً ضرری از جرم ندیدهاند.
 .1همان ،صص 114 .و .115
 .2فقیه نخجیری ،حسن ،دعوای خصوصی در دادگاه جزا ،چاپ داورپناه ،1351 ،ظ.126 .
 .3الرگیه ،ژان ،پیشین ،ظ.113 .

مجله حقوقی دادگستری ،سال هشتادم ،شماره نود و پنجم ،پاییز 1395

ح اقامه دعوای خصوصی و تدارل زیان از حقوق مالی مجنیعلیه و جزء دارایی
وی است .او آزادی و اختیار کامل در طرح دعوا و استیفای آن دارد .در صورت فوت
مجنیعلیه ،این حقوق مانند سایر دارایی متوفی قهراً به وراث و سایر صاحبان ح منتقل
میشود .مجنیعلیه در زمان حیات خویش میتواند این دعوا را که واجد جنبه مالی است
به شخص یا اشخاظ ثاللی واگذار نماید .اشخاظ ثالس قائممقام و جانشین مجنیعلیه در
تعقیب و اجرای این دعوا میشوند .آنان با سمت جدیدی که در دعوا دارند میتوانند
مطالبه خسارت نمایند 2.اما اینکه غیر از مجنیعلیه ،کدام یک از صاحبان ح میتواند به
دادگاه کیفری مراجعه و طرح دعوا نماید ،موضوعی است که نیاز به بررسی دارد.
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شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم

از طرفی ،اقامۀ دعوای مدنی در دادگاه کیفری ،یک استلنا است و اگر طرح ایـن دعـاوی
از طرف غیر مجنیعلیه (طلبکار و منتقلٌالیه) در دادگاه کیفری ممکن باشد ،یک اصل و
رویه میشود و از حالت استلنا خارج خواهـد شـد» 1.در مـواد  70و  71ق.آ.د.ل اقامـه
دعوا به قائممقامی برای ولی یا قیم محجور و تجویز شده است ،اما در مورد سایر افـراد از
جمله طلبکار مدعی خصوصی و منتقلٌالیه او مقررهای وجود ندارد .قانونگذار در مواردی
انتقال ارادی ح موضوع دعوا را موجب سقوط جنبه کیفری آن دانسته است؛ مانند بند 2
ماده  11قانون صدور چک « :کسی کـه چـک پـس از برگشـت از بانـک بـه وی منتقـل
گردیده است ح شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد».
در فرانسه ،ماده  1166ق.م به طلبکاران اجازه داده است که بـرای جبـران خسـارت
وارده از جرم به بدهکارشان ،در صورتی که بدهکار در اجرای آن ح کوتاهی کند ،دعـوای
خصوصی نزد محاکم کیفری اقامه کنند .دیوان این کشـور عقیـده دارد کـه قبـول دعـوای
مدنی طلبکار منوط به این است که آنها شخصاً و مستقیماً از جرم خسارت ببینند.
برخی معتقدند که طلبکاران میتوانند برای جبران خسارتی که بر اثر وقـوع جـرم
به دارایی بدهکار آنان لطمه وارد کرده است ،دعوای خصوصی را در دادگاه مـدنی اقامـه
کنند .این طلبکاران میتوانند دعوای خود را فقط نسبت بـه جبـران خسـارت جسـمانی
مجنیٌ علیه اقامه نمایند ،زیرا این خسارت عموماً موجب نقصان مالی بدهکار میشود .امـا
نمیتوانند در موردی که جرم به حیلیت و شهرت بدهکار لطمه وارد میآورد ،اقامه دعوا
نمایند 2.دعوای خصوصی ناشی از جرم ،دعوای مالی است و مطـاب مـاده  1690قـانون
مدنی فرانسه قابل انتقال است .رویه قضایی این کشور در مورد طرح دعوای منتقـلٌالیـه
نزد دادگاه کیفری بر این است که هرکس دعوای ضرر و زیان به وی انتقـال یابـد ،فقـط
میتواند آن را نزد محاکم حقوقی مطرح نماید .موافقان این دیدگاه معتقدنـد کـه منشـأ
دعوای منتقلٌالیه ،قراردادی است و به موجب آن ح خسارت زیاندیده از جرم بـه وی
واگذار می شود .لذا ،دادگاه کیفری صالحیت رسیدگی به دعوای منتقـلٌالیـه را نـدارد.
دیوان کشور فرانسه معتقد است که منتقلٌالیه هرگز ح اجرای دعوای مدنی نزد دادگاه
کیفری را ندارد ،مگر اینکه خسارت ناشی از جرم باشـد .ایـن امـر در مـورد منتقـلٌالیـه
صادق نیست ،بلکه این ح متعل به کسی است که قانون ،آن را بـرای او قائـل شـده
است (بند  2ماده  1ق.آ.دل) 3.در حکمی دیگر که در مورد هبۀ حقوق مربوط به تابلوهـای
 .1زراعت ،عباس ،پیشین ،ظ.14 .
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2. Larguier, Jean, Remarques Sur l'action Civile Exercée Par Une Personne Autre Que La
Victime, dans La Chambre Criminelle et sa Jurisprudence, Recueil D'études En Hommage
À La Mémoire De Maurice Patin, Paris, Cujas, 1966, p. 385.
3.� Crim 16 Janvier 1964 , Crim 24 Avril 1971, Bull, N 117, p. 608, Crim 9 Nov 1992, B. 361.

مسروقه ،دعوای مدنی فرهنگستان هنرهای زیبا که منتقلٌالیه بوده بـا ایـن اسـتدالل رد
1
شده که اعمال این ح در دادگاه جزا مخصوظ قربانی جرم است.
نگارنده معتقد است که باید بین فرضی که دعوا قبل از انتقال حقـوق نـزد دادگـاه
کیفری مطرح و هنوز دعوای عمومی خاتمه نیافته است ،با فرضی که این حقـوق بعـد از
انقضای دعوای عمـومی انتقـال مـی یابـد ،قائـل بـه تفکیـک شـد و در فـرض اول بـرای
منتقلٌالیه ح اقامه دعوا نزد دادگاه کیفری قائل شد ،زیرا شخص منتقلٌالیه قـائم مقـام
2
قانونی و دارای تمامی حقوقی است که برای منتقلٌعنه مقرر است.
2ـ2ـ .2دعوای خصوصی بیمهگر به جانشینی از زیاندیده

�1.� Crim 25 Fevrier 1987, Note Roux, Crim 2 May 1984, Bull, Crim, N. 150.

 در حقوق مصر ،وضعیت اقامۀ دعوای طلبکار مجنیٌ علیه متفاوت از حقوق ایران و فرانسه اسـت .مطـابماده  235قانون مدنی مصر1« :ـ هر طلبکاری ،ولو موعد طلب او نرسیده باشد ،می تواند بـه نـام مـدیون،
کلیۀ حقوق مدیون خود را اعمال کند مگر آن حقوقی که متصل به شخص یا غیرقابل اجرا باشد2 .ـ اعمال
حقوق مدیون از سوی طلبکار مسموع نیست؛ مگر اینکه طلبکار ثابت کند که خود م دیون ،این حقـوق را
اعمال نکرده و قصور مدیون به اعمال چنین حقوقی سبب اعسار یا افزایش اعسار او می شده است .در این
صورت ،نیازی به اخطار طلبکار به مدیون نیست تا حقوقش را اِعمال کند و می تواند به همراه مـدیون در
دادرسی ها مداخله کند».
 .2امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،جلد  ،2چاپخانه اسالمیه ،چاپ ششم ،1370 ،ظ.245 .
 .3بابایی ،ایرج ،حقوق بیمه ،انتشارات سمت ،چاپ ششم ،1386 ،ظ.122 .
 .4بو ،روژه ،حقوق بیمه ،ترجمه دکتر محمد حیاتی ،بیمه مرکزی ایران ،چاپ دوم ،1387 ،ظ.75 .
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اصل جبران خسارت دارای جنبـۀ «اثبـات» و «نفـی» اسـت .مطـاب ایـن اصـل،
خسارت وارده باید به تمامی و به نحو مطلوب جبران شود (جنبه اثبات) ،بدون آنکه ایـن
جبران موجب افزایش دارایی زیاندیده شود (جنبه منفی) 3.ماده  19قانون بیمه مصوب
 1316بیانگر این قاعده است .بنابراین ،بیمهگذار یا زیاندیده ثاللی کـه طبـ قـرارداد از
بیمهگر غرامت میگیرد ،نمی تواند مطـاب اصـول مسـئولیت مـدنی خسـارت وارده را از
مسئول حادثه دریافت دارد .در واقع ،تجمع غرامت موجب دارا شدن من غیر ح اسـت
که حسب «اصل غرامت بیمهای» و ضابطۀ حقوقی مندرج در مـواد  301تـا  306قـانون
مدنی منع شده است .اما ،بیمههای اشخاظ مشمول اصل «غرامت» نیستند .یعنی هرگز
بحس اضافه بیمهای مطرح نیست و بیمهگر ح رجوع به شـخص ثالـس را اصـالتاً یـا بـه
قائممقامی ندارد 4.با وجود دریافت غرامت از بیمهگر ،دعوای زیاندیده نزد دادگاه کیفری
چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟
در این قسمت ابتدا به اصل جانشینی و بعد راجع به امکان اقامه دعـوای بیمـهگـر
نزد محاکم کیفری میپردازیم:
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2ـ2ـ2ـ .1اصل جانشینی بیمهای

ماده 30قانون بیمه مقرر میدارد« :بیمهگر در حدودی که خسـارت وارده را قبـول
یا پرداخت میکند ،در مقابل اشخاصی که مسـئول وقـوع حادثـه یـا خسـارت هسـتند،
قائممقام بیمهگذار خواهد بود».
مطاب اصل جانشینی ،بیمهگر در صورت قبـول یـا پرداخـت غرامـت ،حـداکلر تـا
میزان معادل غرامت پرداختی ،از نظر حقوق و دعاوی بیمهگـذار در برابـر شـخص ثالـس
مسئول ،جانشین بیمهگذار میگردد .لذا اقامۀ دعوای قائممقامی بیمهگر الزاماً محدود بـه
همان مبلغ غرامت پرداختی است و این اختیار قابل اعمال نیست ،مگر در صورت وجـود
دعوای بیمهگذار بر مسئولیت شخص ثالس 1.آثار اصل جانشینی بیمهای عبارت است از:
−
−
−
−
−
−
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−
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بیمهگذار را مکل مینماید که کلیه اسناد و مدارل پرونده را تسلیم بیمهگر نماید.
بیمهگر اختیار ادارۀ دعوای مسئولیت را به جانشینی از بیمهگذار نزد هر دادگاهی
به دست میآورد.
ح دفاع در دعوا را دارد و در صورت تحق خطر موضوع قرارداد میتواند به حکم
اعتراض کند.
با اقامه دعوای زیاندیده علیه بیمهگذار ،او میتواند بیمهگر را بهعنوان ضامن
2
خود به دعوا جلب نماید.
در این مرحله بیمهگر میتواند با تقدیم دادخواست وارد ثالس در دعوا ورود کند.
بیمهگر و صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی میتوانند علیه مسئوالن حادثه
اقامه دعوا نمایند.
مطاب ماده  22قانون مذکور محاکم مکلفند حسب مورد شرکت بیمه یا
صندوق را به جلسه دعوت نمایند.
2ـ2ـ2ـ .2امکان اقامه دعوای بیمهگر نزد محاکم کیفری

برخی در مورد اقامه دعوای بیمهگر با دیدگاه عرفی نگریسته و معتقدند :بیمهگری
که حسب قرارداد منعقده ،خسارت وارده بر مجنـیٌعلیـه را مـیپـردازد ،امکـان پـذیرش
دعوای خصوصی وی نزد دادگاه کیفری وجود ندارد؛ زیرا یکـی از شـرایط طـرح دعـوای
خصوصی آن است که خسارت مستقیماً متوجه مدعی شـده باشـد .البتـه اگـر مسـتقیم
بودن ضرر را به طور موسع معنا کنیم و میان ضرر و جرم رابطۀ سـببیت وجـود داشـته
باشد ،میتوان گفت که از این جهت ،دعوای بیمه گر قابـل طـرح در دادگـاه کیفــری
 .1همان ،ظ.65 .
 .2همان ،ظ.71 .

میباشد ،زیرا گرچه قراردادی فیمابین بوده است ،عرف این واسطه را نادیده میگیـرد و
1
علت متضرر شدن بیمهگر را همان جرم ارتکابی میداند.
به هرحال ،در صورت پذیرش ورود بیمهگر در دادرسی کیفری باید قائل بـه تفکیـک
شویم :اوالً تا زمانیکه دعوای عمومی به جریان نیفتاده است ،این امکان برای هـر ثـاللی
غیر از ورثه ،ولی و قیم محجور وجود ندارد .امـا بعـد از اقامـه دعـوای عمـومی ایـن امـر
امکانپذیر است .ثانیاً در مواردی که قبالً بیمهگر یا شخص ثالس زیاندیـده علیـه عامـل
زیان اقامه دعوا کرده است ،دو راه وجود دارد :یکی اینکه با ارائه اوراق جانشینی ،دعـوای
مطروحه نزد دادگاه جزا با همان کیفیت مطاب ماده  98ق.آ.د.م ادامـه یابـد .زیـرا حـ
اقامه دعوا ،اعمال شده و تدوام آن توسط قائممقام تأثیری در اصل اعمـال حـ نـدارد و
ایراد افرادی که گفتهاند منشاء دعوای جانشین« ،قـراردادی» اسـت و مسـتقیماً از جـرم
ناشی نشده یا رابطه سببیت بین جرم و ضرر وجود ندارد ،منتفی است .چون رعایت ایـن
موارد لزوماً مربوط به زمان اقامه دعوا است و در جهت تدوام آن ضرورت ندارد.

مخالفان به جهات زیر ورود اشخاظ ثالس را در دعوای کیفری ممنوع میدانند:
اصوالً رسیدگی به دعاوی مدنی در صالحیت محاکم حقوقی است و فقـط دعـوای
ضرر و زیان ناشی از جرم از این قاعده مستلنی اسـت .یکـی از محـدودیتهـایی کـه در
جهت تضیی قلمرو ادعای خصوصی در محکمۀ جزا ایجاد شده ،مربوط به طرفین دعـوا
است .تنها زیاندیده از جرم به عنوان مدعی و متهم به عنوان مدعیٌعلیه این دعـوا قـرار
4
میگیرند و حضور اشخاظ ثالس در دادرسی جزایی ممنوع است.
برخی معتقدند ،از آنجا که صالحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعـاوی مـدنی
یک استلناء بر اصل کلی صالحیتها است ،باید قلمرو آن محـدود گـردد .اجـازه چنـین
 .1زراعت ،عباس ،پیشین ،ظ.15 .

2. Chambon, Pierre, Le Juge D'instruction, Théorie Et Pratique De La Procédure, DallozSirey, 4ème Édition, 1997, p. 234.
3.� Crim 28 November 1989, Bull, n. 45.

 .4آخوندی محمود ،آیین دادرسی کیفری ،جلد اول ،انتشارات سمت ،چاپ چهاردهم ،1388 ،ظ.253 .
 مقنن مصری با وجود منع قبول هرگونه دعوای ضمان توسط دادگاه کیفری که ارتباطی بـا دعـوای جزایـیندارد و بین آنها وحدت سبب موجود نیست ،هماننـد قـانونگـذار فرانسـه در مـواد  253و  258ق.آ.د.ل بـه
بیمهگر متهم یا مجنیعلیه که رابطۀ آنها قراردادی است اجازۀ ورود در دعوای کیفری را داده است.
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در رویه قضایی فرانسـه آرای متعـددی بـر رد دعـوای خصوصـی صـندوق تـأمین
اجتماعی توسط محاکم کیفری وجود دارد .اما دیوانعالی این کشور معتقد است تـأمین
2
اجتماعی که طب مقررات طرف دعوا شده ،دارای یک ح مخصـوظ بـه خـود اسـت.
3
مشروط بر اینکه لطمه به تمامیت جسمانی قربانی وارد شده باشد.
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امری موجب توسعۀ بیش از حد صالحیت این محاکم و نیز ازدحام دعاوی مدنی میشود
1
که مغایر اصل «سرعت در رسیدگی کیفری» است.
در مقابل ،جهات زیر امکان طرح دعوای بیمهگر نزد محاکم کیفری را توجیه میکند:
اگر به مسأله تخصصی شدن و تقسیم کار دادگاهها اهمیت میدهیم ،نباید بـه قاضـی
کیفری اجازه دهیم در هید شرایطی به امر مدنی رسیدگی کند .اما اگر به دالیلی اجـازۀ
رسیدگی به برخی امور مدنی بدهیم ،بایستی از تمام قواعد آیین دادرسـی مـدنی در آن
دعوا پیروی کنیم وگرنه گاه با نتایج غیرمنطقی روبرو میشویم .فـرض کنیـد در دعـوای
میان «ال » و «ب» به حقوق شخص ثاللی خلل وارد میشود .طب آیین دادرسی مدنی
او میتواند بهعنوان وارد ثالس یا معترض ثالس در این دعوا وارد شود ،زیرا اعتـراض ثالـس
اصلی ،جز در دادگاه صادر کنندۀ حکم ممکن نیست و گرنه از ح اعتـراض نسـبت بـه
2
این حکم محروم میشود.
در فرانسه که صالحیت دو دادگاه مدنی و کیفری نسبت به یکدیگر ذاتی اسـت ،از
سال  1983دخالت اشخاظ ثالس در دادرسی کیفری ممکن گردید .مانند ورود صـندوق
تأمین اجتماعی خسارات بدنی در حوادث رانندگی و بیمهگران حوادث کار کشاورزی 3و
پس از سال  1983با توسعه قلمرو دعوای خصوصی جلب و ورود بیمهگر متهم (در بیمۀ
4
مسئولیت) به دادرسی کیفری امکانپذیر شده است.
برخی در توجیه این دیدگاه گفتهاند« :به نفع بیمـه گـر اسـت کـه در دعـوای
کیفری ورود کند ،زیرا او در کمترین زمان ممکـن ،زیـان مربـوط بـه بیمـهگـذار را
5
پرداخته است».
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2ـ2ـ .3دعوای خصوصی وراث زیاندیده از جرم

ورثه مجنیعلیه می توانند گاهی بـه وراثـت ،صـدمات ناشـی از فـوت متـوفی کـه
مستقیماً متوجه آنان شده است و گاهی به قائممقـامی ،خسـارتهـای مـادی و معنـوی
 .1رئوف ،عبید ،المشکالت العملیه الهامه فیاالجرائات الجنائیه ،جلد  ،1الطبعـه اللاللـه 1980 ،م ،ظ682 .؛ ابـراهیم ،عیـد
نایل ،تدخل المؤمن فیالدعوا الجنائیه ،دارالنهضه العربیه 1996 ،م ،ظ29 .؛ سامی الشـواء ،محمـد ،دور المـؤمن لدیـه
فیالدعوا الجنائیه :دراسه المقارنه بین القانون المصری و الفرنسی ،دارالنهضه العربیه 1994 ،م ،ظ.73 .
 .2کاتوزیان ،ناصر؛ و محسن ایزانلو ،مسئولیت مدنی ،جلد  ، 3انتشارات دانشگاه تهران ،1387 ،ظ.333 .

3. Bigot, Jean; et Daniel Langé, Jean-Louis, Respaud l'Intermédiation d'Assurance, Tome 2,
L.G.D.J, 2009.

 .4بهموجب قانون شماره  83 -608مور  8ژوئیه  1983نه فقط ورود و جلب بیمهگر مسئولیت شخص مـتهم مجـاز
شناخته شده ،بلکه حضور بیمهگر اشیاء به قائممقامی از مجنیعلیه خواه از طری اقامۀ دعوای اصلی یا ورود ثالـس
نیز مجاز است (مواد  385 -2 ،385 -1و  388 -1الی  388-3قانون جدید آیین دادرسی کیفری فرانسه).
 .5ابراهیم عید نایل ،المرجع الساب  ،ظ.18 .

وارده بر متوفی را مطالبه کنند .در امکان مطالبـه خسـارتهـای مـادی اخـتالفنظـری
نیست ،اما نسبت به امکان مطالبه خسارت معنوی اختالف،نظر وجود دارد .عـدهای ایـن
ح را به لحان قائم به شخص بودن ،قابل انتقـال نمـیداننـد .بنـابراین ،دربـارۀ دعـوای
خصوصی وراث متوفی حالتهای زیر متصور است:
اول ،مجنیعلیه بالفاصله پس از وقوع جرم فوت کرده و در زمان حیات خویش مطالبه
خسارت نکرده است .در این صورت ورثه فقط ح دارند که خسارات مادی را مطالبه نمایند.
دوم ،متوفی قبل از فوت ،ضرر و زیان مادی و معنوی را از دادگاه کیفری مطالبه
کرده باشد.

هرگاه قربانی قبل از فوت ،ضرر و زیان مادی و معنوی را مطالبه کـرده باشـد ایـن
دعوا جزء دارایی او محسوب میشود و ورثه میتواند به وراثت آن دعوا را اجرا نماید ،ولی
اگر جنبه مالی نداشته و متوفی هنوز اقامه دعوا نکرده باشد ،به لحان اینکـه اقامـه دعـوا
راجع به زیان معنوی قائم به شخص بوده است بعد از فوت او اقامـه دعـوا از طـرف وراث
2
نزد دادگاه جزا قابل طرح نمیباشد.
در یکی از آراء محاکم فرانسه آمده است که در جـایی کـه وارث از نتیجـۀ آسـیب
وارده به قربانی رنج میبرند و دچار صدمات روحی و روانی میگردنـد ،هـر چنـد آسـیب
 .1زراعت ،عباس ،پیشین ،ظ.16 .
 .2استفانی ،گاستون؛ و دیگران ،پیشین ،ظ.265 .
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سوم ،مجنی علیه قبل از فوت از حقوق مادی و معنوی خود گذشت نماید .این
گذشت تأثیری نسبت به حقوقی که ورثه مستقیماً به جرم پیدا مـی کننـد ،نخواهـد
داشت 1.یعنی اگر ورثـه خـود ضـرر شخصـی از جـرم دیـده باشـند ،مطـاب قـانون
مسئولیت مدنی ،دعوا به اصالت و نه به وراثـت قابـل طـرح اسـت و حـ هـر ورثـه
مستقل از ح دیگران قابل اعمـال اسـت .مطـاب تبصـره  1مـاده  723ق.م.ا دیـه
جنایت بر میت قابل وراثت نیست و متعل به خود میت است .در فرض مدیون بودن
وی یا عدم کفایت ترکه ،صَرف پرداخت بدهیهای او مـی شـود و طلبکـاران متـوفی
می توانند در دعوای کیفری علیه واردکننده جنایت بر مرده ،به قـائم مقـامی متـوفی
اقامه دعوا نمایند .ماده  30قانون مطبوعات ،اهانتی که بـه متـوفی عرفـاً اهانـت بـه
بازماندگان باشد را قابل تعقیب می داند .این دعوای بازماندگان شخصی اسـت ،زیـرا
زیان وارده عرفاً ضرر شخصی و مستقیم بوده و آنـان حـ دارنـد دعـوای را اصـالتاً
مطرح کنند .حال ،با توجه به دوگانگی مبنای دعوای خصوصی وراث ،آنـان دعـوای
خود را اجرا می کنند یا دعوای مت وفی را؟
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وارده مستقیماً از جرم ناشی نشده باشد ،میتواند دعوای خصوصی خود را نه بـه وراثـت
1
بلکه اصالتاً و به عنوان نتیجه جرم نزد دادگاه کیفری اقامه نماید.
2ـ2ـ .4دعوای خصوصی دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی

دولت و اشخاظ حقوقی حقوق عمومی میتوانند ماننـد اشـخاظ حقـوقی حقـوق
خصوصی ب ه تبع دعوای عمومی ،دعوای خسارت مادی وارده به نهـاد مربـوط را مطالبـه
نمایند .اما ح مطالبۀ زیانهای معنوی را ندارند ،زیرا خسارتهای معنوی وارده بر جامعـه
در قالب طرح دعوای عمومی تأمین میشود .تبصره ذیـل بنـد ب قـانون پـولی و بـانکی
کشور مصوب  1351بانک مرکزی و ماده  567کتاب پـنجم قـانون مجـازات اسـالمی در
مورد جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ،سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتـی
را حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی معرفی کرده است.
2ـ2ـ .5دعوای خصوصی سندیکاها ،کانونها و اتحادیهها

شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم

انجمنهای صنفی صالحیت مراجعه به دادگستری را دارنـد و مـیتواننـد بـه عنـوان
مدعی خصوصی دعوای ضرر و زیان به دادگاه جزا بدهند .الزم است بین خسارت شخصـی
(نفع فردی) و منافع جمعی حرفه یا انجمن تفاوت قائل شـد .نفـع جمعـی ،حاصـل جمـع
منافع فردی آن انجمن نیست .زیرا اگر در اثر یـک جـرم بـه یکـی از اعضـای انجمـنهـا و
کانونها خسارت شخصی مستقیم وارد شود تردیدی نیست که خود آن شخص میتواند
به تنهایی جبران خسارت وارده را بخواهد نه سندیکا یا کانونی که زیاندیده عضو آن است.
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برخی در تعری زیان جمعی گفتهاند« :زیانی است که به گروه یا مجموعـهای وارد
میآید و اعضای گروه تنها از ای ن حیـس یعنـی عضـویت در گـروه و بـدین اعتبـار زیـان
میبینند .در زیان جمعی ،زیاندیدگان زیاندیده نیستند مگر بـدان سـبب کـه بـه یـک
2
گروه زیاندیده تعل دارند».
برخی گفتهاند « :چنانچه متعل ایراد خسارت معنوی ،جمعی نامحصور باشـند کـه
3
محدود به اشخاظ معین در زمان نباشد ضرر جمعی خوانده میشود».
برخی دیگر گفتهاند« :خسارت زمانی جمعی است که نه تنها به هریک از افـراد یـا
تمام یا اکلریت صاحبان یک حرفه که بالفعل به آن اشتغال دارند زیـانی وارد آیـد بلکـه
1. Bonfils, Philippe, L'action Civile: Essai Sur la Nature Juridique D'une Institution, Thèse
Publiée Par Les Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2000, p. 175.

 .2شفایی ،علی احسان ،دفاع از منافع جمعی در قلمرو مسئولیت مدنی ،رساله دکتری حقوق خصوصـی ،دانشـکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،1390،ظ.47 .
 .3نقیبی ،سیدابوالقاسم ،خسارت معنوی در حقوق اسالم ،ایران و نظامهای حقوقی معاصر ،امیر کبیر ،چـاپ دوم،
 ،1388ظ.365 .

2ـ2ـ .6دعوای خصوصی سهامداران شرکت

از نتایج حاصل از شخصیت حقوقی شرکت آن است که آنچه مدیران شـرکت انجـام
میدهند ،شرکت را متعهد و مسئول میسازد نه مدیران را .ماده  276الیحۀ قانونی اصـالح
1. Demogue, René, Traité Des Obligations En Général, Tome 4, Paris, Rousseau, 1924, p. 89.
2. Hugueney, Louis, Sur l'application de la Maxime Electa Unavia, Revue Critique de
Législation et de Jurisprudence, 73e Année, Nouvelle Série, Tome 53, 1933, p. 81.
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این زیان ناظر به همۀ کسانی باشد که در آینده همین وضع معـین را دارا خواهنـد شـد.
1
مطاب این تعری  ،زیاندیده نامحدود است».
دیوان عالی فرانسه ،دعوای خصوصی سندیکای رانندگان تاکسی راجع به حملـه
به یکی از اعضای حرفهای آن و دعوای یک انجمن حرفهای راجع به تعقیـب یـک جـرم
2
مالیاتی را رد کرده است.
بهطور خالصه ،دعوای خصوصی سندیکاهای حرفـهای در محـاکم جزایـی مـوقعی
قابل قبول است که جرم به منافع مجموعه حرفهای که سندیکا یا کانون یا مرکز نماینده
و مدافع آن است لطمه وارد آورد .اگر اتحادیه از نظر مادی یـا معنـوی شخصـاً لطمـهای
ببیند میتواند دعوای خصوصی خود را اقامه کنـد مشـروط بـر اینکـه شخصـی بـودن و
مستقیم بود ن خسارت ناشی از جرم را اثبات نماید .هرگاه اتحادیه یا انجمن حرفهای یـا
صنفی برای دفاع از منافع جمعی اعضای خود اقدام کند این دعوا شخصی نیسـت ،بلکـه
به نمایندگی از طرف اعضا مطرح میشود.
شقوق مختل اقامه دعوا خصوصی توسط انجمنها در فرانسه عبارتند از:
اول ،ماده 1ـ 2ق.آ.د.ل فرانسه در مورد حقوق مدعی خصوصی برای انجمن فعال
جهت مجازات تبعیض نژادی موضوع مواد  225-2و  432-7قانون مجازات.
دوم ،ماده 2ـ 2این قانون در مورد حقوق مدعی خصوصی در مبارزه با خشونتهای
جنسی و آدمربایی.
سوم ،ماده 3ـ 2آن با همان شرایط در زمینه حمایت از حقوق اطفال در معرض خطر.
چهارم ،بر اساس ماده 4ـ 2انجمنها در زمینه مبارزه یا جنایـات علیـه بشـریت یـا
جنایات جنگی یا دفاع از منافع اخالقی و حیلیت مقاومت و تبعید از حقوق مقاومـت یـا
تبعیدها از همان حقوق مدعی خصوصی برخوردارند.
پنجم ،مواد 7ـ 2الی 21ـ 2این قانون درباره حمایت از منافع جمعی و فـردی اشـخاظ
متفاوت و اعمال ح مدعی خصوصی توسط انجمنها.
استنباط میشود که نامحصور بودن زیاندیدگان موجبی برای از بینرفتن ح
مطالبۀ خسارت نیست.
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قسمتی از قانون تجارت مقرر میدارد« :مدیران و مـدیرعامل شـرکت در مقابـل شـرکت و
اشخاظ ثالس نسبت به تخل از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یـا مصـوبات مجمـع
عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشـترکاً مسـئول مـیباشـند و دادگـاه حـدود مسـئولیت
هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمـود» .ایـن مـاده ترجمـه کامـل مـاده 244
قانون تجارت فرانسه ( )1966است .با این تفاوت که قانون ایران مسـئولیت مـدیر عامـل را
همانند مسئولیت هیأتمدیره دانسته است 1.مطاب ماده  273قـانون تجـارت ایـران افـراد
مسئول بطالن شرکت ،متضامن ًا مسئول جبـران خسـارتی خواهنـد بـود کـه از بطـالن بـه
صاحبان سهام و اشخاظ ثالس وارد میشود .لذا ،در موارد تعدی به حقـوق شـرکا و حقـوق
اشخاظ ثالس دعوای خصوصی بایسـتی توسـط شـرکا و اشـخاظ ثالـس زیـاندیـده علیـه
مؤسسان ،مدیران و بازرسان شرکت اقامه شود .هرگاه تخلفات مـدیران و بازرسـان موجـب
ورود خسارت به شرکت گردد و خود آنان متهم هستند ،چنانچه جبران خسارت بـا توافـ
صورت نگیرد و طرح دعوا ضروری باشد ،نمیتوان انتظار داشت که مدیران به نام شـرکت و
علیه خود مبادرت به طرح دعوای خسارت ناشی از جرم نماینـد .در ایـن فـرض دو راهکـار
وجود دارد :یکی اینکه شرکت باید پس از نصب مدیران جدید علیه مـدیران معـزول اقامـۀ
دعوا نماید 2.دیگری ،حکم استلنایی مقرر در ماده  276قانون تجارت است که اختیار اقامـه
دعوای مسئولیت مدنی را برای سهامداران مقرر کرده است .مطاب این مـاده سـهامدارانـی
که مجموع سهام آنها حداقل یکپنجم مجموع سهام شـرکت اسـت در صـورت تخلـ یـا
تقصیر رئیس و اعضای هیأتمدیره و مدیرعامل میتوانند بـه نـام و از طـرف شـرکت و بـه
هزینۀ خود علیه آنان اقامۀ دعوای جبـران خسـارات وارده بـه شـرکت را بنماینـد .دادگـاه
کیفری رسیدگیکننده به جرم بایستی دعوای خصوصـی سـهامدارانـی کـه طـرف دعـوای
جزایی نیستند را بپذیرد .مطاب ماده  277ایـن قـانون ،ایجـاد محـدودیت در اعمـال حـ
صاحبان سهام در اقامه دعوا علیه مـدیران بـه موجـب اساسـنامه و تصـمیم مجـامع قابـل
پذیرش نمیباشد.
2ـ2ـ .7اشخاص ذینفع در اقامۀ دعوای خصوصی علیه مدیران وقف و اشخاص

هر وقفی به محض ایجاد ،واجد شخصیت حقوقی مستقل میشود که هیدگونه
ارتباطی به واق و موقوفٌعلیهم ندارد 3.به محض وق اموال ،یک شخصیت حقوقی
 .1تقربی ،ایرج« ،مسئولیت مدیران عامل و هیأتمدیره و بازرسان در شرکتهای سـهامی» ،مجلـه کـانون وکـال،
 ،1353ش  128و  ،129ظ.86 .
 .2کاویانی ،کورش ،حقوق شرکتهای تجارتی ،نشر میزان ،1386 ،ظ.270 .
 .3ماده  3قانون قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امـور خیریـه« :هـر موقوفـه دارای شخصـیت
حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن میباشد».

متولد میشود و میتواند طرف قرارداد قرار گیرد ،طلبکار و بدهکار شود و از تمام مزایای
اشخاظ حقوقی بهره مند شود .اقدامات و اعمال متولی جهت تولیت و ادارۀ امور موقوفه
1
به نمایندگی از موقوفه بوده و آثار اعمال وی به طور مستقیم برای موقوفه خواهد بود.
اصوالً داشتن اختیار توأم با مسئولیت است .مدیران موقوفه برابر تبصـره  4مـاده 7
قان ون تشکیالت اوقاف و امور خیریه در حکم وکیل بوده و اگر متولی یـا اشـخاظ ثالـس
نسبت بـه موقوفـات مرتکـب جرمـی شـوند ،بـدون تردیـد اشـخاظ ذینفـع در وقـ ،
موقوفٌ علیهم هستند که در وق خاظ و عام متفاوتنـد .در وقـ عـام حـاکم (سـازمان
اوقاف و امور خیریه) و در وق خاظ که غالباً تعداد موقوفٌعلـیهم محـدود اسـت ،خـود
میتوانند به لحان ذینفع بودن اقامۀ دعوا نمایند .سئوال این است که «اعمال این حـ »
توسط هر یک از موقوفٌعلیهم چگونه است؟ با وجود سکوت قانون اوقاف و امور خیریه و
آیین دادرسی مدنی در این باره ،به شرح زیر به آن خواهیم پرداخت:

2ـ2ـ .8دعاوی خصوصی زیاندیدگان جمعی

نفع جمعی غیر از نفع عمومی است؛ مطاب ماده  22ق.آ.د.ل  92اقامۀ دعـوا دربـاره
نفع عمومی ،برعهده دادسرا قرار دارد .در برخی موارد ممکـن اسـت از رهگـذر نقـض
حقوق مصرف کنندگان (مانند ارائه یک کاالی معیب) سود ناروایی عاید عرضهکنندگان
گردد؛ اما به جهت سرشکن شدن و توزیع آن در میـان انبـوه مصـرفکننـدگان ،نوعـاً
 .1بشیری ،عباس؛ پوررحیم ،مریم؛ و دیگران ،حقوق کاربردی وق و اراضی موقوفه ،انتشارات جنگل ،1390 ،ظ.172 .
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 هریک از موقوفٌعلیه نسبت به سهم خود :از آنجا که در وق خاظ سهم هر یکاز موقوفٌعلیهم از منافع موقوفه توسط واق مشخص میشود ،در صورت وقوع
جرم و ورود خسارت به منافع آنان ،هریک نسبت به سهم خود از منافع موقوفه
ذیح بوده و بهتنهایی میتواند اقامه دعوا نماید.
 موقوفٌعلیهم به صورت اجتماع :در وق خاظ ،موقوفٌعلیهم میتوانند مجتمعاًبه موجب یک دادخواست اقامۀ دعوا نمایند.
 دعوای متصرف به همراه متولی :به موجب ماده واحده قانون ابطال اسناد وفروش رقبات ،آب و اراضی موقوفه مصوب  ،1371/11/25کلیه موقوفات عام که
بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد ،به وقفیت
خود برمیگردد .بنابراین ،اگر متصرفین در موقوفه دارای حقوق مکتسب باشند
از قبیل مالکیت اعیان ،باغ و چاه آب و از جرمی متحمل زیانی شوند ،میتوانند
به همراه متولی اقامه دعوا نمایند.
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خسارت اندل و قابل اغماضی به هریک از آنان وارد شود که به لحان اندل بودن ضرر
و باال بودن هزینه دادرسی و وقت گیر بودن فرآیند دادرسی منجـر بـه عـدم اسـتیفای
حقوق آنان و عمالً ناکارآمدی قـوانین مـاهوی مـرتبط بـا آن مـیگـردد ،زیـرا زمـانی
ادعاهای افراد در دادگاه مطرح می شود که منافع حاصل از آنهـا بـر هزینـههـا برتـری
داشته باشد .از این رو ،طرح دعاوی گروهی ،اقامه دعاوی مرتبط بـا دعـاوی کوچـک را
تسهیل مینماید 1.بدین ترتیب ،الزم می آید که قانونگذار در کنار « حمایت ماهوی»
به «حمایت شکلی» از مصرف کنندگان بپردازد .در این بـاره «طـرح دعـاوی جمعـی»
می تواند رافع این مشکل باشد.
برخی گفتهاند که منظور از طرح دعاوی جمعی و پیشبینی مقررات حاکم بـر آن،
اعطای نمایندگی از جانب گروه یا جمعی بیشمار یا محصور است تا اصالتاً و نیابتاً به حفظ
و مطالبۀ منافع خصوصی کل افراد گروه اقدام کنند 2.از اینرو ،میتوان گفت که خسارت
موضوع دعاوی جمعی با دعاوی زیان جمعی اعضای سندیکاها متفاوت است .همانگونـه
که قبالً در مورد سندیکا بیان شد در زیان جمعی ،زیان افراد به تنهایی اصـالت نـدارد و
صرفاً به سبب عضویت یا تعل به یک گروه خاظ ،زیـاندیـده تلقـی مـیشـوند .امـا در
دعاوی جمعی ،تکتک افراد زیاندیده دچار خسارت مادی و معنـوی شـدهانـد ولـی بـه
دالیل گفتهشده ،حاضر به اقامه دعوا نیستند.
در حقوق ایران از ماده  65ق.آ.د.م استنباط میشود که هرگاه دو یا چنـد دعـوا از
یک منشأ تولید شده یا بین آنهـا ارتبـاط کامـل وجـود داشـته باشـد ،بـه موجـب یـک
دادخواست قابل طرح میباشند .ماده  74این قانون به بیان نحوۀ ابالغ به افراد نامحصـور
پرداخته است .ماده  48قانون تجارت الکترونیک  1382به سازمانهـای قـانونی و مـدنی
حمایت از حقوق مصرفکننده اجازه داده است تا به عنـوان شـاکی اقامـه دعـوا نماینـد.
ترتیب آن به موجب آییننامه است .مطاب بند ب ماده  2آییننامه ایـن مـاده ،سـازمان
میتواند به تقاضای یک یا چند نفر مصرفکننده اقدام به طرح شـکایت کنـد ،هـر چنـد
3
تعداد کلیری ضرر مشترل متحمل شده باشند.
 .1قاسمیحامد ،عباس؛ و آرزو فالح« ،دعوای گروهی و تأثیر آن بر حمایـت از حقـوق مصـرفکننـده» ،فصـلنامه
دیدگاههای حقوق قضایی ،شماره  ،65بهار  ،1393ظ.91 .
 .2محســنی ،حســن؛ غفــاری فارســانی ،بهنــام؛ و دیگــران« ،دعــاوی جمعــی و نقــش آنهــا در احقــاق حقــوق
مصرفکنندگان» ،فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال اول ،شماره  ،1پاییز  ،1391صص 158 .و .159
 .3سازمان میتواند در موارد زیر و به ترتیب پیشبینی شده در این آییننامه مبادرت به طرح شـکایت در مراجـع
قضایی یا سایر مراجع صالحیتدار نماید :ال  -به تقاضای مصرفکنندهی متضرر؛ ب -به تقاضای یک یا چند
مصرفکننده در حالی که تعداد کلیری از مصرفکنندگان ضرر مشترکی را متحمل شدهاند.

از آنجا که اصل استقالل دعاوی با پیشبینی دعوای مرتبط تعدیل شده است و از
طرفی ،وحدت آیین دادرسی مدنی پاسخگوی نیاز طرح اینگونه دعاوی نیست ،الزم
است قانونگذار آیین دادرسی افتراقی تدوین کند و صریحاً شرایط اقامه دعاوی جمعی
از طری تعدادی از زیاندیدگان اصالتاً از خود و نیابتاً از طرف سایرین را احصاء کند تا
از ناکارآمدی قوانین ماهوی جلوگیری و خسارت زیاندیدگان ،هر چند اندل و قابل
اغماض ،جبران گردد.
در مباحس قبل مشاهده کردیم که در حقوق فرانسه ،مقنن در مــواد متــعددی
به سازمانها ح اقامه دعوا از سوی اشخاظ زیاندیده را اعطا کرده است .اما بـه لحـان
رعایت حقوق دفاعی و تقابلی بودن دادرسی ،به طور صرید اجازه اقامه دعوای جمعـی
به شکل سنتی آن داده نشده است.

2ـ .3قلمرو اشخاص ذینفع در مطالبه ضرر و زیان معنوی
مطاب ماده  14ق.آ.د.ل یکی از ضـرر و زیـانهـای قابـل مطالبـه «ضـرر و زیـان
معنوی» است .در اینجا الزم است ابتدا به بیان مفهوم ضرر و زیان معنوی و بعـد قلمـرو
امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم پرداخته شود.
برخی در تعری ضرر معنوی گفتهاند « :ضرری اسـت کـه بـه عـرض و شـرف
متضرر یا یکی از اقارب او وارد می شود .ملالً بر اثر افشای راز مریض بـه حیلیـت او
1
لطمه وارد شود».
بعضی دیگر گفتهاند « :بیشتر جرایم مترتب بر ضرر مادی و معنوی اسـت .ملــالً
در اثر ارتکاب جرم منتهی به فوت پدر ،ممکن اسـت عیـال و فرزنـدان او متحمـل ضـرر
مادی و معنوی شوند .مانند تحمل درد و رنجهای روحی و روانی به علت از دسـت دادن
2
همسر و پدر یا ایجاد اختالل در زن بر اثر ارتکاب بزه تجاوز به عن ».
حقوقدانان فرانسه معیار تمیز بین این دو نوع ضرر را «تعل ضرر بر حقـوق مـالی
زیاندیده» میدانند .آنان معتقدند « :هرگاه ضرر بر جسم و مال فرد وارد آیـد و منجـر
به اخالل در حقوق یا م نافع مالی او گردد ضرر مادی و اگر به اعتبار و شخصیت از قبیل
3
احساسات و عواط  ،شرف و آبرو و کرامت او خدشه وارد آید ضرر معنوی است».
 .1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمینولوژی حقوق ،انتشارات گنج دانش ،چاپ ششم ،1372 ،ظ.416 .
 .2العرابی ،علی زکی ،المبادئ األساسیه لإلجراءات الجنائیه ،جلد  ،1القاهره ،مطبعـه لجنـه التـألی و الترجمـه و
النشر 1951 ،م ،ظ.117 .

3.� Mazeaud, Henri et Leon, Traite Theorique et Pratique de la Responsabilite Civile,
Delictuelle et Contractuelle, Tome 3, Paris, Sirey, Edition 11, 1934, p. 394.
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برخی خسارت معنوی را به دو دسته تقسـیم کـردهانـد :یکـی زیـانهای وارده
به حیلیت و شهرت و آنچه در زبان عرف سرمایه یا دارایی معنوی شخص گفته میشود.
دیگری لطمه به عواط و ایجاد تألم روحی که شخص با از دست دادن عزیزان خود با
مالحظۀ درد و رنج آنان میبیند 1.بعـضی چهـار حالـت را بـرای آن ذکـر کـردهاند:
1ـ خسارت معنوی به جسم ،جراحات و نقص اعضای بدن که مایۀ درد و رنج و اندوه یا
زشتی در چهره ،اعضا یا هیأت جسمانی میشود2 .ـ خسارت معنوی به شرف ،اعتبار و
عرض3 .ـ خسارت معنوی به عاطفه و احساس4 .ـ خسارت معنوی در اثر تجاوز به ح
2
مسلم و قطعی.
از آنجا که در تعیین خسارت معنوی به صورت وجه نقد معیار واقعی معینی وجود
ندارد ،همواره تعیین دقی آن با مشکالتی مواجه است .زیرا قابلیت تألمپذیری در افراد و
3
توان روحی و روانی آنان متفاوت است.
در حقوق فرانسه دیدگاه های متفاوتی وجود دارد :برخی معتقدند کـه بـا تــوجه
به طبیعت زیان معنوی ،این نوع زیان قابل جبران نیست .اگر هم قابل جبـران باشـد در
بیشتر موارد تعیین م یزان خسارت دشوار است .زیرا معیار واقعی معینی برای تعیـین آن
وجود ندارد .برخی معتقدند که باید بین زیان معنوی قابـل جبـران و غیـر قابـل جبـران
تفاوت قائل شد .ولی ،دیدگاه اخیر حقوق دانان بر امکان جبران خسارت معنوی بـه طـور
4
کامل میباشد.
2ـ3ـ .2اشخاص ذینفع در مطالبۀ ضرر و زیان معنوی
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اصوالً شخص مجنیعلیه میتواند در زمان حیات خود ،دعوای ضرر و زیـان مـادی و
معنوی ناشی از جرم را نزد محاکم کیفری اقامه نماید .گاهی اوقات ممکن اسـت افـرادی از
جرم متضرر شوند که جرم مستقیماً بر روی آنها واقع نشـده اسـت .ایـن افـراد مـیتواننـد
 .1کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی :الزام های خارج از قرارداد ،جلد اول ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سـوم،1382 ،
ظ.246 .
 .2السنهوری عبدالرزاق احمد ،الوسیط فی شرح قانون المدنی الجدید ،جلد اول ،بیروت ،حلبـی الحقوقیـه2009 ،
م ،ظ.565 .
 .3نقیبی ،سید ابوالقاسم ،پیشین ،ظ.394 .
4. Mazeaud, Henri; and Léon Mazeaud, Op. cit, p.� 394.
ـ قانونگذار مصر در تعیین زیان معنوی در ماده  170قانون مدنی بیان میدارد« :قاضی مطـاب مـواد  221و
 222این قانون و با توجه به اوضاع و احوال میزان خسارت زیاندیده را تعیین خواهد کرد .چنانچـه در زمـان
صدور حکم تعیین میزان قطعی خسارت از نظر قاضی میسر نباشد ،میتواند به زیاندیده اجازه دهد تا ظـرف
مدت معینی ،ارزیابی مجدد از میزان خسارت را مطرح کند».

 .1ماده  4قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصـنفان و هنرمنـدان مصـوب  1348مقـرر مـیدارد« :حقـوق معنـوی
پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابلانتقال است».
 .2العرابی ،علی زکی ،المرجع الساب  ،ظ.185 .
 .3مرقس ،سلیمان ،الوافی فی شرح القانون المدنی :فیااللتزامـات ،جلـد  ،2القـاهره ،دارالنهضـه العربیـه ،الطبعـه
الخامسه 1988 ،م ،ظ.129 .
در این خصوظ مقنن مصری تدبیر خوبی اندیشیده و درجه قرابت را معیار اشخاظ ذینفع در مطالبـه زیـان
معنوی قرار داده و نظر به عدم توسعه افراد مشمول زیان معنوی داشته و بـا آوردن بنـد  2مـاده  221قـانون
مدنی ،قلمرو آن را محدود کرده است .این بند مقرر میدارد« :قاضی فقط در مورد خسارت معنوی همسـران
و منسوبین تا درجه دوم به دلیل المی که به لحان مرگ قربانی دیدهاند حکم صادر خواهد کرد».
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دعوای خصوصی خود را نزد دادگاه کیفری اقامه نمایند .مانند اینکه بستگان مجنیعلیـه
به خاطر تحمل صدمات وارده به مجنیعلیه مستقیماً یا غیرمستقیم زیـانی دیـده باشـند.
بنابراین ،موضوع دعوای خصوصی این اشخاظ ممکن است خسـارت شخصـی باشـد .ایـن
افراد باید دعوای خود را اصالتاً ،و نه به وراثت ،علیه عامل ورود زیان مطرح نمایند .چه بسـا
ممکن است که موضوع دعوای خصوصی این افراد ،خسارت شخصی یا وراثتی باشد و توأمـاً
نزد دادگاه کیفری مطرح شود .دعوای خصوصی وراثتی که موضوع آن زیان معنـوی باشـد،
زمانی قابل طرح است که مجنیعلیه قبالً در زمان حیات خود آن را مطالبه کرده باشـد .در
1
برخی موارد قانونگذار حقوق معنوی را غیر قابل انتقال دانسته است.
منظور این است که دعوای راجع به ضرر و زیان معنوی ،یک دعوای شخصی است
و قابل وراثت نیست .مگر اینکه زیاندیده در زمان حیاتش آن را مطالبه و به غیر انتقال
دهد یا اینکه دعوای خصوصی در زمان فوت در حال رسیدگی قضایی باشد تا ورثه
بتوانند آن را تعقیب کنند.
برخی معتقدند که باید بین کسانی که به شخصـیت و اعتبـار آنـان ضـرری وارد
می شود ،مانند توهین و قذف قائل به تفکیک شد .از نظر آنان جـایز اسـت کـه همیشـه
خسارت ناشی از این جرایم جبران شود .اما کسانی که احساسات و عواط بشر دوستانۀ
2
آنان متألم و متأثر شده مجاز به اقامه دعوای خسارت معنوی نیستند.
از آنجا که اطالق اصل جبران خسارت ممکن اسـت تعـداد زیـادی از اقـارب و
دوستان مجنی علیه را در گیرد ،الزم است که ق لمـرو شـمول افـراد ذینفـع توسـط
مقنن مشخص گردد ،زیرا برخی معتقدند که اوالً ممکن است تعداد مدعیان جبـران
خسارت در مقابل مسئول زیان بیش از حد متعارف باشـند؛ بـه نحـوی کـه دعـوای
برخی مزاحم دعوای اقربای نزدیک شود و اشترال آنان در اموال عامل زیان بر حقـوق
و منافع اقربای نزدیک تأثیر بگذارد و اقربای نزدیک مجنی علیه که مستح جبـران
خسارت اند ،نتوانند به خسارت واقعی مورد انتظارشـان دسـت یابنـد و عامـل زیـان
مجبور شود به قدر وسع و توان مالی ،ضرر هر شخص را جبران نماید 3.ثانیـاً اثبـات
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این امر بر دادگاه مشکل است؛ زیرا اگر قلمرو آن توسعه یابد ،هر فردی می تواند ادعا
نماید که به لحان حادثۀ وارده بر مجنیعلـیه دچـار اخــتالالت روحــی و روانــی
شده است.
در این باره قانون گذار فرانسه متفاوت از حقوق مصر عمل کرده است و اجـازه
داده که زیان معنوی بدون تعیین درجه معینی از قرابـت جبـران شـود .مـاده 302
ق.آ .د.ل فرانسه بر قبول دعوای خصوصی ضرر معنوی مطروحه نزد دادگاه کیفـری
معطوف است .در ابتدا دایره کیفری دیوان عالی کشور فرانسه دعوای جبران خسارت
معنوی اقارب مجنی علیه (زوج ،زوجه ،والدین و فرزندان آنان) را با این استدالل که
آنان مستقیماً از جرم زیان ندیـده انـد ،رد کـرد و عقیـده داشـت کـه فقـط شـخص
مجنی علیه می تواند دعوای زیان معنوی را نزد محاکم کیفری اقامـه نمایـد .امـا ،در
حالت وفات مجنی علیه ،فقط به ورثه و اقربای آن اجازه اقامه دعـوا مـدنی را اعطـاء
کرده است .اخیراً نیز دعـوای اقـارب مجنـیٌعلــ یه از قبیـل همــ سر و فرزنــدان را
1
پذیرفته است.
نگارنده عقیده دارد که بایستی قلمرو اشـخاظ ذینفـع در مطالبـۀ زیـان معنـوی
توسط مقنن محدود شود و این امر از جهت شـیوۀ جبـران خسـارت بـا منطـ حقـوقی
سازگارتر است .ولی عدل و انصاف حکم میکند که اگر افراد زیادی در حین ارتکاب جرم
حضور داشته و واقعاً دچار آسیب روحی شدید به لحان مشاهده وقوع حادثه شدهاند ،زیـان
معنوی آنان از طری دولت جبران شود.
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در مورد زیان معنوی وارده به اشخاظ حقوقی رویه واحدی در نظام حقوقی ایـران
وجود ندارد .برخی گفتهاند« :بیگمان اشـخاظ حقـوقی ماننـد اشـخاظ حقیقـی دارای
شخصیت مستقلاند .شخصیت حقوقی ویژگیهـایی دارد کـه بـه آن موقعیـت و اعتبـار
اجتماعی میبخشد و سرمایۀ معنوی او به شمار میرود 2».ماده  588قانون تجارت بیـان
میدارد « :شخص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون بـرای افـراد قائـل
شده است ،جز آنچه بر حسب طبیعت اختصاظ به شخص طبیعی دارد» .بنابراین ،ایـراد
خسارت به اعتبار اجتماعی و اقتصادی شخص حقوقی ،از جمله خسارتهایی اسـت کـه
امکان جبران آن برای شخص حقوقی وجود دارد.
1. Merle, Roger; et André Vitu, Traité de Droit Criminel, Tome 2, Procédure Pénale, Paris,
Dalloz, 5ème Édition, 2001, p. 97.

 .2نقیبی ،سیدابوالقاسم ،پیشین ،ظ.361 .

 .1فرج ،توفیـ حسـن ،المـدخل للعلـوم القانونیـه (النظریـه العامـه للقـانون و النظریـه العامـه للحـ ) ،بیـروت،
الدارالجامعیه 1988 ،م ،ظ760 .؛ الصده ،عبدالمنعم فرج ،أصول القانون ،بیروت ،دارالنهضۀ العربیـۀ للطبـع و
النشر و التوزیع 1998 ،م ،ظ.494 .

2. Mazeaud, Henri et Leon, Op. cit., p. 346.
3. Demogue, René, Op. cit., p. 55.
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برخی تصرید کردهاند که تجاوز به نام یک شخص حقوقی اگر موجب ایراد ضرر
1
شود باید جبران شود.
در مورد شخص حقوقی حقوق عمومی میتوان گفت که فقط امکان مطالبـۀ زیـان
مادی وجود دارد و اینها ح مطالبۀ زیان معنوی را ندارند ،زیـرا خسـارتهـای معنـوی
وارده بر جامعه در قالب طرح دعوای عمومی و مجازات مرتکب تأمین مـیشـود .امـا ،در
رویۀ قضایی ایران ،حکم به جبران خسارت معنوی این اشخاظ صادر شده است.
مازوها مینویسند« :به جز لطمههای وارده به عواط در دیگر موارد ممکـن اسـت
شخص حقوقی دچار زیان معنوی شود .در این فرض ،شخص حقوقی بـرای تحمـل ایـن
خسارت و مطالبۀ جبران آن اهلیت و شایستگی دارد ،زیرا اگر چه شخص حقـوقی فاقـد
2
قلب و زیان عاطفی است در مقابل حیلیت و اعتبار دارد».
دموگ مطالبه خسارت معنوی از ناحیه اشخاظ حقوقی را قابل پذیرش مـیدانـد.
وی میگوید « :این دعوا مختص اشخاظ طبیعی نیست ،بلکه در صورت ورود خسارت به
حقوق اشخاظ حقوقی ،آنها میتوانند آزادانه اقامه دعوا کنند .مانند اهانت نسبت به یک
3
انجمن یا غصب عنوان و نام یک اتحادیه».
در مجموع به نظر میرسد که دعوای زیان معنوی اشخاظ حقوقی حقوق عمـومی
قابل پذیرش نباشد ،چون سرمایۀ عمومی جامعه بوده و از طری مجازات مجـرم جبـران
میشود .اما خسارت معنوی وارده به اعتبار اجتماعی اشخاظ حقوقی حقوق خصوصی به
جهت تعل داشتن به اعضا و سهامداران نزد محاکم کیفری قابل مطالبه است.
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نتیجهگیری
جرم با توجه به آسیبهایی که وارد میکند ،میتواند منشأ طرح دعاوی متفاوتی
باشد .از سویی ،با ایجاد اخالل در نظم عمومی ،قابلیت طرح دعوای عمومی را به همراه
دارد و از طرف دیگر ،با توجه به خسارتی که بر مجنیعلیه وارد مینماید ،میتواند منشأ
اقامه دعوای خصوصی باشد .نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر میباشد:
ال ـ از آنجا که دعوای خصوصی جنبۀ ترافعی دارد و مانند هر دعوای ترافعی
دیگری دو طرف دارد ،یکی از نتایج ایجاد دعوای خصوصی ،لزوم شناخت خواهان و آثار
مربوط به آن است.
ب ـ از آثار ورود مدعی خصوصی در فرآیند دادرسی کیفری این است که دادگاه
میتواند بر مبنای دالیل جمعآوریشده توسط دادستان حکم به جبران خسارت نماید.
همچنین اگر در دعوای کیفری دالیل کافی وجود داشته باشد ،خواهان دعوای خصوصی
از تودیع خسارت احتمالی بی نیاز است .یکی دیگر از آثار ورود مدعی خصوصی آن است
که اگر وی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد ،دادگاه میتواند مطاب ماده
 559ق.آ.د.ل او را به طور موقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید.

شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم

پ ـ آنچه مهم است و گاه منشأ بروز ابهام و پرسشهایی میگردد ،شناخت
ذینفع دعوای خصوصی است ،زیرا امکان انتقال این دعوا وجود دارد .این انتقال میتواند
به طور ارادی یا قهری باشد ،به گونهای که عالوهبر مجنیعلیه ،امکان اقامه دعوا توسط
جانشینان اعم از ورثه ،بیمهگر و منتقلالیه نیز وجود داشته باشد.
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ت ـ از نظر مقررات حاکم بر این دعوا میتوان گفت که از آنجا که ماهیت این
دعوای مدنی است ،بسیاری از قواعد آن از حقوق مدنی به عاریت گرفته میشود .اما،
همواره اعمال قواعد و احکام حقوق مدنی با محدودیتهایی مواجه است .زیرا ،این دعوا
استلنایی بر اصل صالحیت ذاتی محاکم کیفری است و از مقررات کیفری پیروی
میکند .بدین جهت ،حقوقدانان نظر بر محدود نمودن دامنه این دعوا دارند.
ث ـ بررسی در حقوق سایر کشورها نشان داد که در حال حاضر ،در نظام حقوقی
فرانسه مطاب ماده  2و  2-1الی  2 -21ق.آ.د.ل عالوهبر مجنیٌعلیه ،اشخاظ دیگری
نیز ح طرح دعوای خصوصی ناشی از جرم را دارند؛ مانند :طلبکاران مجنیٌعلیه،
بیمهگر به جانشینی از زیاندیده ،وراث زیاندیده از جرم ،اشخاظ حقوقی حقوق
عمومی ،سندیکاها ،کانونها و اتحادیهها .در ایران نیز در موارد استلنایی این ح به اشخاظ
دیگری غیر از خود مجنیعلیه اعطا شده است .بررسیها نشان میدهد که به واسطه
استلنایی بودن صالحیت محاکم کیفری در رسیدگی به این دعاوی ،دعوای جانشینان
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مجنیٌعلیه با احتیاط و تحت شرایطی پذیرفته میشود .معیار اصلی که باید خواهان این
دعوا حائز آن باشند ،ورود ضرر به آن از ارتکاب جرم است.
ج ـ آنچه از مطالعات تطبیقی حاصل شد این است که در حقوق فرانسه و ایران
قلمرو اشخاظ ذی نفع در مطالبه ضرر و زیان معنوی مشخص نیست .الزم است مقنن
در این راستا تدبیری بیندیشد و قلمرو افراد مشمول آن را تعیین نماید و برای رعایت
حقوق آنان ،جایی که اشخاظ کلیری در حین ارتکاب جرم حضور داشته و واقعاً دچار
آسیب روحی شدید به لحان مشاهده وقوع حادثه شدهاند زیان معنوی آنان را از طری
دولت جبران نماید.
چ ـ تحقیقات نشان می دهد کـه دعـوای زیـان معنـوی اشـخاظ حقـوقی حقـوق
عمومی قابل پذیرش نیست ،چون سرمایۀ عمومی جامعه است و از طری مجازات مجرم
جبران میشود .اما زیان معنوی وارد به اعتبار اجتماعی اشخاظحقوقی حقوق خصوصی
به جهت تعل داشتن به اعضا و سهامداران قابل مطالبه از محاکم کیفری است.
غور و بررسی در قوانین فعلی ایران و مطالعه تطبیقی نشان داد که این قــوانین
به خوبی پاس گوی موارد مربوط به دعوای مدنی ناشی از جرم خصوصاً دعاوی جانشینی
نمیباشند .در واقع ،عالوه بر پراکندگی و عـدم انسـجام قـوانین بـا خـأل قـانونی مواجـه
هستیم .پیشنهاد میشود که با نگاهی به قوانین دیگر کشورها ،قوانین این حوزه انسـجام
یابند و مقررههایی در راستای ارتقـای حمایـت از خواهـان دعـوای خصوصـی تـدوین و
تصویب گردد.

57

منابع
 −آخوندی محمود ،آیین دادرسی کیفری ،جلد اول ،انتشارات سمت ،چاپ چهاردهم.1388 ،
 −ابراهیم ،عید نایل ،تدخل المؤمن فیالدعوا الجنائیه ،دارالنهضه العربیه 1996 ،م.
 −استفانی ،گاستون؛ و دیگران ،آیین دادرسی کیفری ،ترجمه حسن دادبان ،جلد اول،
انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.1377 ،
 −امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،جلد  ،2چاپخانه اسالمیه ،چاپ ششم.1370 ،
 −بابایی ،ایرج ،حقوق بیمه ،انتشارات سمت ،چاپ ششم.1386 ،
 −بشیری ،عباس؛ پوررحیم ،مریم؛ و دیگران ،حقوق کاربردی وق و اراضی موقوفه ،انتشارات
جنگل.1390 ،
 −بو ،روژه ،حقوق بیمه ،ترجمه دکتر محمد حیاتی ،بیمه مرکزی ایران ،چاپ دوم.1387 ،
 −بوریکان ،ژال؛ و آنماری سیمون ،آیین دادرسی کیفری فرانسه ،ترجمه عباس تدین،
انتشارات خرسندی.1389 ،
 −تقربی ،ایرج« ،مسئولیت مدیران عامل و هیأتمدیره و بازرسان در شرکتهای سهامی»،
مجله کانون وکال ،1353 ،ش  128و .129
 −توفی  ،لویس ،ذاتیه الدعوا المدنیه الناشئه الجریمه ،قاهره 2004 ،م.
 −جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ترمینولوژی حقوق ،انتشارات گنج دانش ،چاپ ششم،
.1372

شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم

 −رئوف ،عبید ،المشکالت العملیه الهامه فیاالجرائات الجنائیه ،جلد  ،1الطبعه اللالله 1980 ،م.

58

 −زراعت ،عباس« ،خواهان دعوای خصوصی به تبع دعوای عمومی» ،مجله پیام آموزش ،سال
اول ،شماره  ،1مهر و آبان .1382
 −سامی الشواء ،محمد ،دور المؤمن لدیه فیالدعوا الجنائیه :دراسه المقارنه بین القانون المصری
و الفرنسی ،دارالنهضه العربیه 1994 ،م.
 −السنهوری ،عبدالرزاق احمد ،الوجیز فی شرح القانون المدنی (النظریه العامه لاللتزام) ،جلد ،1
دارالنهضه العربیه 1966 ،م.
 −ــــــــــــــــــــــــــ  ،الوسیط فی شرح قانون المدنی الجدید ،جلد اول ،بیروت ،حلبی
الحقوقیه 2009 ،م.
 −شفایی ،علیاحسان ،دفاع از منافع جمعی در قلمرو مسئولیت مدنی ،رساله دکتری حقوق
خصوصی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.1390،
 −الصده ،عبدالمنعم فرج ،أصول القانون ،بیروت ،دارالنهضۀ العربیۀ للطبع و النشر و التوزیع،
 1998م.

 −العرابی ،علی زکی ،المبادئ األساسیه لإلجراءات الجنائیه ،جلد  ،1القاهره ،مطبعه لجنه
التألی و الترجمه و النشر 1951 ،م.
 −فتحی ،سرور احمد ،الوسیط فی قانون االجراءات الجنائیه ،الجزء االول ،القاهره ،دار النهضه
العربیه ،الطبعه اللانیه 1980 ،م.
 −فرج ،توفی حسن ،المدخل للعلوم القانونیه (النظریه العامه للقانون و النظریه العامه للح )،
بیروت ،الدارالجامعیه 1988 ،م.
 −فقیه نخجیری ،حسن ،دعوای خصوصی در دادگاه جزا ،چاپ داورپناه.1351 ،
 −فوزیه ،عبدالستار ،االدعاء المباشر فیاالجراءات الجنائیه ،دراسه المقارنه ،دارالنهضه العربیه،
 1990م.
 −قاسمی حامد ،عباس؛ و آرزو فالح « ،دعـوای گروهـی و تـأثیر آن بـر حمایـت از حقـوق
مصرفکننده» ،فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی ،شماره  ،65بهار .1393
 −القللی ،محمد مصطفی ،اصول قانون تحقی الجنایات ،القاهره ،مطبعه فتداهلل الیاس نوری
بمصر ،الطبعه اللالله 1945 ،م.
 −کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی :الزامهای خارج از قرارداد ،جلد اول ،انتشارات دانشگاه تهران،
چاپ سوم.1382 ،
 −کاویانی ،کورش ،حقوق شرکتهای تجارتی ،نشر میزان.1386 ،
 −الرگیه ،ژان ،آیین دادرسی کیفری فرانسه ،ترجمه حسن کاشفی اسمعیلزاده ،انتشارات گنج
دانش.1378 ،
 −محسنی ،حسن؛ غفاری فارسانی ،بهنام؛ و دیگران« ،دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق
مصرفکنندگان» ،فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ،سال اول ،شماره  ،1پاییز .1391
 −المرصفاوی ،حسن صادق ،الدعوا المدنیه امام المحاکم الجنائیه ،االسکندریه ،منشأه المعارف،
الطبعه الرابعه 1997 ،م.
 −مرقس ،سلیمان ،الوافی فی شرح القانون المدنی :فیااللتزامات ،جلد  ،2القاهره ،دارالنهضه
العربیه ،الطبعه الخامسه 1988 ،م.
 −نجفی ابرندآبادی ،علیحسین؛ و حمید هاشم بیکی ،دانشنامه جرمشناسی ،دانشگاه شهید
بهشتی.1377 ،
 −نقیبی ،سیدابوالقاسم ،خسارت معنوی در حقوق اسالم ،ایران و نظامهای حقوقی معاصر ،امیر
کبیر ،چاپ دوم.1388 ،
Respaud

− Bigot, Jean; et Daniel Langé, Jean-Louis,
l'Intermédiation d'Assurance, Tome 2, L.G.D.J, 2009.

مجله حقوقی دادگستری ،سال هشتادم ،شماره نود و پنجم ،پاییز 1395

 −کاتوزیان ،ناصر؛ و محسن ایزانلو ،مسئولیت مدنی ،جلد  ، 3انتشارات دانشگاه تهران.1387 ،

59

− Bonfils, Philippe, L'action Civile: Essai Sur la Nature Juridique
D'une Institution, Thèse Publiée Par Les Presses Universitaires
d’Aix-Marseille, 2000.
− Chambon, Pierre, Le Juge D'instruction, Théorie Et Pratique De
La Procédure, Dalloz-Sirey, 4ème Édition, 1997.
− Demogue, René, Traité Des Obligations En Général, Tome 4,
Paris, Rousseau, 1924.
− Hugueney, Louis, Sur l'application de la Maxime Electa Unavia,
Revue Critique de Législation et de Jurisprudence, 73e Année,
Nouvelle Série, Tome 53, 1933.
− Larguier, Jean, Remarques Sur l'action Civile Exercée Par Une
Personne Autre Que La Victime, dans La Chambre Criminelle et
sa Jurisprudence, Recueil D'études En Hommage À La Mémoire
De Maurice Patin, Paris, Cujas, 1966.
− Mazeaud, Henri et Leon, Traite Theorique et Pratique de la
Responsabilite Civile, Delictuelle et Contractuelle, Tome 3, Paris,
Sirey, Edition 11, 1934.
− Merle, Roger; et André Vitu, Traité de Droit Criminel, Tome 2,
Procédure Pénale, Paris, Dalloz, 5ème Édition, 2001.

شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم

60

