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مقدمه
در ابتدای پیدایش مقررات آئین دادرسی کیفری ،تعقیب همه جرایم ،موکول بهه شهيایت بهزه دیهده از
جرم بوده و مقام تعقیب عمومی در شروع به رسیدگی ،نقشی ایفا نمهیکهرد .بهه تهدریق مقهام تعقیهب
عمومی ،عهدهدار تعقیب برخی جرایم شد و اختیار تعقیب جهرم در برخهی مهوارد ،از دسهت بهزه دیهده
خارج شده و جرایم به دو دستهی جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم گردید .بهرای برقهراری
هر چه بیشتر عدالت ،قانون گذار میبایست قوانین را طوری تنظیم نماید کهه در درجهه اول از تعقیهب
و مجازات افراد بهیگنهاه جلهوگیری شهود و از سهویی ،جامعهه از تعهرك تاهيهاران در امهان بمانهد و
مجرمین دستگیر شده ،مجازات گردند .بهعالوه سعی نماید کجرویهای اجتماعی اشخاص را اصهال
نموده و آنان را باز اجتماعی کند .از طرف دیگر ،قهانونگهذار مهیبایسهت در تهدوین مقهررات جزایهی،
حقوق بزه دیده را هم مدنظر قرار دهد تا بتواند از او رفه للهم و خسهارت نمایهد .بنهابر ایهن مقهررات
فاصله زمانی وقوع جرم تا خاتمه اجرای مجازات ،به مراحل مختلفی تقسیم میشود .ههر یها از ایهن
مراحل بهوسیله مقام خاص و با تشریفات ویژهای انجام میگیهرد کهه آنهها را مراحهل دادرسهیههای
جزایی مینامند .این مراحل عاارتند از :کشف جرم ،تعقیب ،تحقیقات مقدماتی ،صهدور حيهم و اجهرای
حيم .شاکی خصوصی در مراحل مورد اشاره ،دارای نقش ها و امتیهازات مختلفهی اسهت کهه بررسهی
کلیه آنها در این نوشتار نمی گنجد لين می تهوان ایهن نقهش هها را در دو قسهمت دادسهرا و دادگهاه
بررسی نمود .در این مقاله برآنیم که به ایفای نقش شاکی خصوصی درنظام دادرسهی کیفهری جهرایم
غیرقابل گذشت در دادسرا و قال از رسیدگی در دادگاه بپردازیم .الزم به ذکهر اسهت کهه اذرگهذارترین
نقش شاکی در این جرایم ،گذشت میباشد .همچنین باید توجه داشت کهه گذشهت شهاکی یها مهدعی
خصوصی در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت مطر میگردد چهرا کهه گذشهت در مجهازاتههای غیهر
تعزیری مشمول احيام مربوط به خود میباشد.
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تعریف شاکی خصوصی
در جرایم قابل گذشت ،اختیار شروع و ادامه تعقیهب ،بهه دسهت شهاکی خصوصهی اسهت و در جهرایم
غیرقابل گذشت نیز در مواردی ایفای نقش مینماید .قال از ورود به تعریهف شهاکی خصوصهی ابتهدائا
به تعریفی از مجنی علیه یا بزهدیده می پردازیم .بزه دیده یا متضرر مستقیم از جرم ،فردی اسهت کهه
جرم علیه تمامیت جانی مالی و حیثیتی خود او رخ داده است .اما متضررین از جرم عهالوه بهر شهخ
بزه دیده ،ممين است متعدد باشند .شاکی کسی است که شخصا از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیهان
(مادی یا معنوی) شده یا اینيه حق شيایت را مطابق قانون (بهه والیهت قهائم مقهامی زیهان دیهده از
جرم) ،پیدا نموده و در مقام تظلم ،به مقام تعقیب و تحقیق ،رجوع میکند .فایده تفيیها بهزه دیهده از
متضرر از جرم ،آن است که بزه دیده حق دارد در مقام طهر شهيایت کیفهری برآیهد ،عنهوان شهاکی
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خصوصی یافته و بهعنوان یيی از اصحاب دعوا دارای حقوقی گردد .اما هر متضرر از جرمی بهزه دیهده
ناوده و قابلیت طر شيایت کیفری ندارد .متضررین غیرمستقیم جرم ،قابلیت شاکی خصوصهی شهدن
را ندارند ،اما این بدان معنا نیست که نمیتوانند وقوع بزه و تضرر خود را عنهوان نماینهد .بليهه قادرنهد
بهعنوان اعالم کننده ،به مقام قضایی اعالم جرم نمایند .در حقیقت معیهار ورود بهزه دیهده بهه فرآینهد
دادرسی بهعنوان شاکی خصوصی ،ضرر و زیان می باشد .بهزه دیهده کهه شهيوائیه بهه دادسهرا تقهدیم
میکند ،شاکی خصوصی نام میگیرد .قید «خصوصی» منضم به شهاکی خصوصهی ،بیهانگر آن اسهت
که شاکی خصوصی در مقابل شاکی عمومی (دادسهتان) قهرار مهیگیهرد .از جملهه اهمیهت شناسهایی
شاکی در جرایم غیر قابل گذشت در تعقیب جرم منافی عفت و کیفیت اذاات آن است .بهموجهب مهاده
 102ق .آ.د.ک مصوب  1392هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنهوع اسهت  ،...مگهر در
مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واق شود و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد کهه در
اینصورت ،تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شيایت و یا اوضاع و احهوال مشههود توسهط قاضهی دادگهاه
انجهام مهیشود .طاق تاصره یا همین ماده ،در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشهته باشهد و
متهم بدوا قصهد اقهرار داشته باشد ،قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار میيند .مالحظه می
شود که یيی از موجاات تعقیب جرایم منافی عفت شيایت شاکی است و از طرفی توصیه به عدم اقرار در
صورتیست که شاکی وجود نداشته باشد.
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مفهو مدعی خصوصی
مدعی خصوصی همان متضرر مستقیم از جرم است که قهاال دعهوای کیفهری طهر کهرده و عنهوان
شاکی خصوصی یافته است و سپس دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تقدیم میکند .مهاده  10قهانون
صدراالشاره در بیان تعریف شاکی خصوصی و مدعی خصوصهی ،بیهان داشهته اسهت کهه ،بهزه دیهده
شخصی است که از وقوع جرم ،متحمل ضرر و زیان شده و چنانچه تعقیب مرتيب را درخواسهت کنهد،
شاکی و هرگاه جاران ضرر و زیان وارد شده را مطالاه کند ،مدعی خصوصی نامیده میشود.
بنابراین بین شاکی و مدعی ،عموم و خصوص مطلق وجود دارد .یعنی ههر مهدعی ،خصوصهی شهاکی
خصوصی است .اما هر شاکی خصوصی ،مدعی خصوصی نیست .باید توجه داشهت کهه مميهن اسهت
همه متضررین مستقیم از جرم در دادگاه کیفری ،دعهوای عمهومی را اقامهه ننمهوده و عنهوان شهاکی
خصوصی پیدا نينند .در این صورت آیا این افراد را نمیتوان مهدعی خصوصهی دانسهت یها ایهن کهه
میبایست مانند کسانی که طر دعوای حقوقی ناشی از غیر جرم مینمایند ،خواهان خوانهد بهه نظهر
میرسد که حتی اگر زیان دیده مستقیم از جرم ،طر دعوای کیفری ننموده باشد اما جاهران خسهارت
وارده به خود را از دادگاه خواستار گردد ،میتوان او را مدعی خصوصی نام نهاد ،چهرا کهه منشهر طهر
دعوای حقوقی وی ،جرم است.
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در هر حال بزه دیده مستقیم از جرم ،چه در دادگاه جزایی اقامه دعوا کرده باشد چه نيرده باشد ،قادر است
دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه رسیدگی کننده جناهی عمومی جرم یها بهه دادگهاه حقهوقی،
تقدیم کند.
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طبقه بندی جرایم
قانونگذار بنابه مصالحی خاص ،سیاست جنایی خود را مترذر از مسائل سیاسی ،اقتصهادی ،اجتمهاعی و
فرهنگی و غیره اتخاذ نموده و در برخورد با جرایم شیوههای متفاوتی را بهر مهیگزینهد .صهرفنظهر از
طاقهبندی فقهی جرای به حقاهلل و حقالناس از که از موضهوع مقالهه حاضهر خهارج اسهت ،براسهاس
شدت و ضعف جناهی عمومی جرم (آن بعد از جرم که مخل نظم عمومی است) و جناههی خصوصهی
جرم (جناهای که مربوط به ضرر و زیان افراد است) ،جرایم را به دو دستهی قابل گذشت و غیهر قابهل
گذشت ،تقسیمبندی میشوند.
الف) جرایم قابل گذشت :جرایم قابل گذشت ،جرایمی هستند که قابهل عفهو و بخشهش بهوده و
این قابلیت را به صورت قراردادی ،از قانون دریافت میدارند .به ایهن مفههوم کهه ایهن جهرایم نهه بهه
خاطر ذات خود بليه به موجب تصریح قانون ،قابل گذشت شناخته میشهوند .بایهد توجهه داشهت کهه
تعیین مفهوم دقیق مالحظات جامعه و حاکمیت که بر اساس آن جرایم قابهل گذشهت بنها مهیشهود و
تعیین مصادیق جرایم قابل گذشت براساس این مالحظات ،عمال ممين نیسهت .زیهرا مصهادیق جهرم
قابل گذشت با توجه به فاکتورهای زمانی و ميانی ،متفاوت است .اما بها توجهه بهه آذهاری کهه جهرایم
قابل گذشت در حقوق داخلی دارند ،میتوان گفت که آن دسته از جرایمی که حیثیت خصوصهی آنهها
اهمیت ویژهای داشته و بر حیثیت عمومی آنها غلاه دارد ،جرایم قابل گذشت نام دارند .در ایهن گونهه
جرایم ،قانون گذار بنا به مصالحی ،تعقیب و اجرای مجهازات را منهوط بهه تقاضهای شهاکی خصوصهی
کرده است .به این معنا که جرم قابل گذشت فقط یا موجهب بهرای تعقیهب دارد و آن ههم تقاضهای
بزهدیده از جرم است .ضمن این کهه بزهدیهده مهیتوانهد از تقاضهای خهود مانهی بهر تعقیهب مجهرم
صرفنظر نموده و باعث توقف تعقیب این جرایم گردد ،یعنی گذشت کند .ق.م.ا مصهوب سهال ،1392
با تعریف جرائم قابل گذشت در تاصره ماده  ،100در ماده  104از شیوه احصهای جهرایم قالهب گذشهت
بهره جسته است .به موجب ماده  100ق.م.اف جرایم قابل گذشت جرائمی می باشند که شروع و ادامهه
تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات ،منوط به شيایت شاکی و عدم گذشت وی است .و بنا به مهاده 104
این قانون عالوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که بهه موجهب
قوانین خاص قابل گذشت می باشند ،جرائم مندرج در قسمت أخیهر مهواد (،)633( ،)632( ،)622( ،)608( ،)596
(،)697( ،)694( ،)692( ،)690( ،)685( ،)684( ،)682( ،)679( ،)677( ،)676( ،)669( ،)668( ،)648( ،)642
( )699( ،)698و ( )700از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب میشوند .طاهق مهاده  103همهین
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قانون چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد ،غیر قابل گذشت محسوب مهیشهود
مگر اینيه حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشد .اذر قابل گذشت بودن جرایم آن اسهت کهه چشهم
پوشی شاکی خصوصی از حق تعقیب خود (گذشت) در این دسته از جرایم ،تعقیهب و اجهرای مجهازات
جرایم قابل گذشت را موقوف میسازد .لين موقوف شدن تعقیب ،صدور حيم یا اجرای مجازات ،مان از
استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرج صالح اقامه
نماید( .ماده  113ق .آ.د.ک سال)1392
ب) جرایم غیرقابل گذشهت :دسهته ای از اعمهال وجهود دارنهد کهه در همهه جها جهرم شهناخته
میشوند .ارتياب این جرایم بیش از آنيه مناف و حقوق خصوصی افهراد را مهورد تهدیهد قهرار دهنهد،
نظم عمومی را به مخاطره میاندازند« .نظم عمومی نیز چیزی جز رو و اصول قواعهد انسهانی حهاکم
بر جوام بشری نیست .اگر این قواعد چه در جهت مثات و چه در جهت منفی بهه ههم بخهورد ،نظهم
عمومی به هم خورده است( ».محمدزاده ،ص  1) 21اگرچه نمی توان تعریف دقیق و روشهنی ،از نظهم
عمومی ارائه داد چرا که پاسخ به این سوال که آیها قهوانین همیشهه در جههت نظهم عمهومی حرکهت
میکنند ،دشوار است .چه بسا انجام عملی خالف عرف و قهانون کهه بهرای رفه بهیعهدالتی صهورت
می گیرد ،خود نوعی برقراری نظم عمهومی باشهد .در ههر حهال بهه عقیهده برخهی حقوقهدانان«،نظهم
اجتماعی ،ماین توقعات اساسی زندگی اجتماعی است که جناه غالب این نظم قهراردادی ،بهوده و ههر
جامعه به قواعد و مقرراتی نیاز دارد که ترمین کننده این نظم باشد» ( نوربها ،رضا ص  2)13این دسهته
از رفتارها که ساب ورود صدمه به نظم عمومی میشود و توق جمعی بر آن اسهت کهه توسهط هیئهت
حاکمه با آن برخورد شود وبه موجب قانون ،جرم نامیده میشود؛ جهرایم غیرقابهل گذشهت نهام دارنهد.
بنابراین تعقیب و یا عدم تعقیب این جرایم ،به اراده زیان دیده از جرم یا وراث او بسهتگی نهدارد .بنابهه
تعریف «،جرایم غیرقابل گذشت ،جرایمی هستند که به دلیل آنيه حیثیهت عمهومی جهرم در آنهها از
اهمیت ویژهای برخوردار است ،مقامات مسئول بدون شيایت بزهدیهده مولهف بهه تعقیهب مرتيهب و
اجرای مجازات میباشند( ».آخوندی 1379 ،ص  3)69لذا نمی بایست در این جرایم ،اختیار تعقیب مجرم
در موکول به شرایط خاص یا اراده کسی گردد .اما دیده میشود که در این جرایم علیرغم اینکهه افسهار
شروع به تعقیب به دست شاکی خصوصی نیست اما شاکی میتواند با گذشت خهود یها اسهترداد شهيایت
موجاات تخفیف مجازات مرتيب را فراهم سازد اگرچه ایهن اذهر حقهوقی بسهتگی بههنظهر قاضهی دارد و
4
تخفیف مزبور قانونا اجااری نیست( .ناجیزواره  1394ص )38
در قوانین کیفری نیز اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرم است چرا که جرم ابتهدائا نظهم جامعهه را بهر
هم میزند و مجنی علیه اولیه و اصلی آن جامعه است نه فرد و قابل گذشت بودن جرم اسهتثنا بهوده و
نیاز به تصریح دارد .به طورکلی هدف آئین دادرسی که شهاخهای از حقهوق جهزا اسهت ،تهرمین منهاف
متهم و حفظ مصالح اجتماع میباشد و نمیبایست اجهرای مقهررات خهود را در اختیهار بزهدیهده قهرار
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دهد .ق.م.ا مصوب سال  ،1392جرایم قابل گذشت را جرایمی دانسته کهه شهيایت شهاکی و گذشهت
وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تهاذیری نهدارد( .تاصهره  2مهاده 100
ق.م.ا) باید توجه داشت که حق تعقیب یا عدم تعقیب فقط در جرم قابل گذشت بهرای شهاکی خصوصهی
ایجاد می شود و در جرایم غیر قابل گذشت ارداده شاکی در تعقیب بی تاذیر است( .ناجی زواره  1394ص
5
)73
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دعاوی ناشی از جر
منظور از دعاوی ناشی از جرم آن است که بدانیم با وقوع جرم چه ادعاها و شيایاتی مطر مهیشهود.
بهطورکلی «وقوع جرم از این جهت که مخل نظم عمومی است ،موجهب دعهوای عمهومی و از جههت
این که ممين است موجب ضهرر و زیهان اشهخاص معهین حقیقهی یها حقهوقی باشهد ،منشهر دعهوای
6
خصوصی است( ».آخوندی  1383ص )151
الف) دعوای عمومی :دعوایی است که برای حفظ حقوق و آزادی های فردی متهم و سپس حفهظ
حقوق احتمالی (چرا که ممين است اصال جرمی واق نشده باشد) افهراد جامعهه توسهط نههاد تعقیهب،
پیگیری میشود .با فرك صحت وقوع جرم ،اصل بر آن است که ارتياب جرم به نظم عمهومی لطمهه
وارد میآورد و به همین جهت دارای جناه عمومی است و دعهوای ناشهی از آن ،دعهوای عمهومی نهام
دارد و دادسرا به نمایندگی از جامعه مولف است دعوای عمومی را به جریان بیندازد.
ب) دعوای خصوصی  :دومین حقی کهه ارتيهاب جهرم علیهه مرتيهب آن ایجهاد مهیکنهد« ،حهق
خصوصی است که به متضرر از جرم اجازه می دههد جاهران ضهرر و زیهان ناشهی از جهرم را بخواههد.
وسیله اجرای این حق ،دعوای خصوصی است( ».هدایتی  1342ص  7)16منظور از ادعای خصوصهی،
مطالاه ضرر و زیان مادی یا معنوی است که منشر آن جرم بوده و موضوع فرعی دادرسیهای جزایهی
است .بنا بر ق.آ.د.ک مصوب سال  1392ارتياب جرم میتواند موجب طر دو دعوی شود :الف -دعوای
عمهههومی بهههرای حفهههظ حهههدود و مقهههررات الههههی یههها حقهههوق جامعهههه و نظهههم عمهههومی
ب -دعوای خصوصی برای مطالاه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالاه کیفرهایی که به موجب قهانون
حق خصوصی بزهدیده است مانند حد قذف و قصاص.
نقشهای شاکی در فرآیند دادرسی کیفری جرا غیرقابل گذشت در مرحله دادسرا
همانگونه که اشاره شد ،مهمترین نقش شاکی خصوصی در فرآیند دادرسی جرایم،گذشت می باشهد کهه
می تواند سرنوشت تعقیب و پیرو آن متهم را دگرگون سازد .الزم به ذکر است که گذشت در جرایم قابهل
گذشت ،موقوفی تعقیب را بهدناال دارد در حالیيه در جرایم غیرقابل گذشهت ،بیشهترین تهاذیر خهود را در
اعمال مجازات بر مجرم نمایان ساخته و با عنایت به اینيه شاکی می توانهد در تمهامی مراحهل دادرسهی
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گذشت نماید ،به نظر می رسد گذشت در مرحله دادسرا می تواند موجاات تخفیف در مراحل دادگاه را هم
فراهم سازد.
اولین موضوعی که در رابطه با گذشت به ذهن متاادر می گردد موضوع گذشت است .اینيهه گذشهت از
سوی گذشت کننده ،به چه موضوعی یا چه کسی تعلق میگیرد .بهه دعهاوی ناشهی از جهرم اسهت یها
شخ مجرم یا هر دو و اگر گذشت نالر به دعاوی ناشی از جرم است ،دعهوای عمهومی یها دعهوای
خصوصی را شامل می شود .دالیل شاکی خصوصی از گذشهت مختلهف اسهت .گهاهی بهه دلیهل کهم
اهمیتی جرم نزد وی ،شاکی از پیگیری جرم واق شده علیه خود ،صرفنظر می کند .گاهی اوقهات نیهز
به خاطر شخصیت مرتيب جرم ،در صدد اعالم رضایت برمیآیهد .بنهابراین بهدون آگهاهی از ذهنیهات
وی ،نمی توان دریافت که او در اعهالم گذشهت ،چهه موضهوعی را مهدنظر قهرار داده اسهت .بهه نظهر
نگارنده ،اطالع از این که موضوع گذشت نالر به فعل مجرمانه است یا شخ مجهرم ،از ایهن جههت
اهمیت دارد که اگر معتقد باشیم گذشت قربهانی جهرم ،گذشهت از فعهل مجرمانهه اسهت؛ اگهر شهاکی
خصوصی در یيی از مراحل رسیدگی گذشت کند ،در جرایم قابل گذشت تعقیب موقوف میشهود و در
جرایم غیرقابل گذشت ،ساب تخفیف مجازات میگردد .حال اگر در اذنای رسیدگی مشخ شود کهه
متهم پرونده بیگناه است و مجرم اصلی فرد دیگری است؛ در جرایم قابل گذشهت ،شهاکی خصوصهی
قادر نخواهد بود که شيایت کیفری را علیه مجرم اصلی ،طر نمایهد .چهرا کهه سهابقا از اصهل جهرم
گذشت کرده است .در جرایم غیرقابل گذشت نیز اگرچه خهود مقهام قضهایی موضهوع را علیهه مجهرم
اصلی به جریان میاندازد ،امها چهون نتیجههی گذشهت شهاکی در جهرایم غیرقابهل گذشهت ،تخفیهف
مجازات است ،گذشت سابق شاکی خصوصی ،مهیتوانهد موجاهات تخفیهف مجهازات مجهرم اصهلی را
فراهم نماید .اما چنانچه گذشت را نالر به مرتيب جرم بهدانیم ،بها بهه تحقهق پیوسهتن فهرك اخیهر،
گذشت سابق بالاذر میباشد و شاکی خصوصی میتواند نسات به مجرم اصهلی ،تصهمیمگیهری نمایهد
که از او گذشت کند یا خیر .از طرفی نمیبایست گذشت را نالر به دعوای خصوصی یا همهان ضهرر و
زیان ناشی از جرم ،دانست .چرا که اصوال اصالت گذشت نالر به دعوای مطروحهه اسهت مگهر اینيهه
قیدی وجود داشته باشد .بنابراین تا زمانی که دعوای خصوصی طر نشده است ،نمیتهوان گذشهت را
نالر به آن دانست .از طرفی چنین برداشتی به ذهن متاادر می گردد که گذشت شهاکی خصوصهی در
جرایم قابل گذشت نالر به تعقیهب دعواسهت .چهرا کهه در ایهن جهرایم ،تعقیهب ،بها شهيایت شهاکی
خصوصی آغاز می شود و اگر او هدفش در گذشهت ،شهخ مجهرم مهی بهود ،اصهال اعهالم شهيایت
نمیکرد .پس با اعالم شيایت و متعاقب آن ،اعالم گذشت ،گذشت وی را باید نالر بهه دعهوا بهدانیم.
از دیگر سو حق خصوصی ذاتا قابل گذشت است و در جرایم قابل گذشهت حهق خصوصهی اسهت کهه
غالب است ،گذشت متضرر از جرم ،اصل دعوا است کهه اذهر آن بسهته شهدن پرونهده اسهت .امها اگهر
موضوع اصلی جرمی ،نظم عمومی باشد ،چون نظم عامه ذاتا غیرقابل گذشت نیست ،گذشهت متضهرر
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از جرم ،گذشتن از حقوق خودش نسات به یا شخ است که آذارش بر متهم مترتهب مهیشهود .در
هر ص ورت باید گفت از آنجا که هدف گذشهت کننهده از اعهالم رضهایت ،ذهنهی بهوده و بهرای مقهام
قضایی آشيار نمیباشد ،به جاست مقام قضایی برای اخذ تصمیم صهحیح ،شهاکی خصوصهی را مهورد
پرسش قرار دهد که از شخ مجرم گذشت کرده است یا از فعل مجرمانه( .مصطفوی  1388صه
8
)18-14
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شرایط گذشت در جرایم غیرقابل گذشت
آنچه از قوانین بر میآید آن است که شرایط گذشت مسهتوجب موقهوفی تعقیهب و گذشهت منجهر بهه
تخفیف مجازات به موجب قانون یيسان است .گذشت ،باید منجز بوده و به گذشهت مشهروط و معلهق
درصورتی ترتیب اذر داده میشود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد .هم چنین گذشت مشهروط
یا معلق مان تعقیب ،رسیدگی و صدور حيم نیست ،ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منهوط بهه
عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه اسهت( .مهاده  101ق.م..ا جدیهد و تاصهره آن) اگرچهه در ق.آ.د.ک.د.ع.ا
مصوب سال  ،1370به گذشت معلق و مشروط ترتیب اذهر داده نمهیشهد .عهدول از گذشهت مسهموع
نیست .الزم به ذکر است در فرآیند تعقیب جرایم غیرقابهل گذشهت ،شهاکی خصوصهی نقشهی نهدارد بهه
طوریکه بدون وجود شيایت شاکی و یا علیرغم استرداد شيایت یها گذشهت وی دعهوای عمهومی ایهن
جرایم تعقیب میگردد .هم چنین برای تعقیب جناه عمومی جهرایم غیهر قابهل گذشهت شهيایت شهاکی
موضوعیت نداشته و صرفا طریقی است برای به جریان انداختن دعوای عمومی( .ناجی  1394ص -75
 9)76این شيایت شرط الزم و ضروری تعقیب دعوای عمومی ایهن دسهته از جهرایم نیسهت بليهه سهایر
موجاات مانند گزارش ضابطان دادگستری اميان تعقیب را فراهم میسازد و فقط در تعقیب جرایم منهافی
عفت که غیرقابل گذشت هستند ،آذار متفاوتی دارد.
نقش شاکی خصوصی در دادسرا تا قبل از صدور حكم در نظا کیفری ایران
دادرسی جزایی که منجربه دستگیری مجرم و اعمال مجازات بر وی میگردد ،دارای مراحهل مختلفهی
است که مرحله اول آن ،کشف جرم است که ولیفه کشف جهرم ،برعههده پلهیس یها ضهابطان مقهام
قضایی است .اما از آنجا که حضور بزهدیده در زمان تحقیقات در جرایم با جناهه عمهومی غالهب (غیهر
قابل گذشت) موجب حفظ حقوق وی خواهد شد چرا که دادسرا به دناال اذاهات بزهيهاری اسهت و در
این مسیر حقوق بزهدیده در درجه دوم اهمیهت قهرار دارد (شهیری  1388ص  10)450بهه بزهدیهدهای
که طر شيایت کیفری کرده ،نقشهایی بهشر ذیل اعطا شده است.
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نقش در مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی
پس از مرحله کشف جرم غیر قابل گذشهت ،تعقیهب دعهوای عمهومی ناشهی از آن یها همهان تعقیهب
کیفری بزهياران ،با تولیت دادستان به طرفیت متهم انجام میشود و شاکی خصوصی ،نقهش فعهال و
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از جمله نقشهای شاکی خصوصی در مرحله کشف جهرم مهیتهوان بهه اعهالم شهيایت اشهاره کهرد.
شيایت (شيوائیه) یا درخواست ،عاارت است از تقاضای کتای یا شفاهی برای رسیدگی بهه یها جهرم
که معموال از سوی شاکی یا ذینف ارائه میشهود( .اعتهدال  1377ص 11)59شهيایت شهاکی یيهی از
طرق کشف جرم و اجرای دعوای عمومی است .بزه دیده حق دارد که به دادگاه مراجعه کهرده و رأسها
و یا از طریق نمایندگان قانونی خود و یا وکالی دادگستری طر شهيایت نمایهد .از جملهه نماینهدگان
قانونی شاکی ،میتوان به ولی یا سرپرست قانونی بزهدیده محجور ،دادستان ،سازمانهای مهردم نههاد
نهادهای دولتی عمومی غیردولتی اشاره کرد.
شيایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت ،رکن الزم و ضهروری در شهروع بهه رسهیدگی بهه
این جرایم نمیباشد .چرا که اگر مقام قضایی به طرق دیگر غیر از شيایت شاکی خصوصی بهه وقهوع
جرم غیرقابل گذشت پی بارد ،ميلف به تعقیب و رسیدگی اسهت .در حقیقهت مهیتهوان گفهت شهاکی
خصوصی در مرحله کشف جرایم غیرقابل گذشت میتواند نقش اعالم کننده جرم را داشته باشهد .چهرا
که در این مرحله ،اذر متفاوتی بر شيایت شهاکی خصوصهی یها اعهالم جهرم توسهط سهایرین مترتهب
نیست .هم چنین شاکی مهی توانهد بزهيهاران و همدسهتان وی را معرفهی و ورود مهرمورین بهه خانهه
درخواست نماید .به موجب بند ث ماده  45ق.آ.د.ک مصوب سال ( 92که ماین مصادیق جرم مشهود می
باشد) آن ا ست که جرم در منزل یا محل سينای افراد ،اتفاق افتاده یا در حهال وقهوع باشههد و شههخ
سهاکن ،در همهان حهال یها بالفاصله پس از وقوع جرم ،ورود مرموران را به منزل یا محل سهينای خهود
درخواست کند .در حالیکه بنا بر بند  5ماده  21ق.آ.د.ک سابق ،این اختیار بهه صهاحبخانهه داده شهده
بود که پس از وقوع جرم ،ورود مرمورین را به خانه خود تقاضا نماید .در حالیکه بهه نظهر مميهن بهود
صاحبخانه بزه دیده نااشد .هم چنین طاق بند  2ماده  45قانون صدراالشاره بزهدیده یا دو نفر یا بیشهتر
که نالر وقوع جرم بوده اند ،حین وقوع جرم یا بالفاصله پس از آن ،میتوانند شخ معینی را بههعنهوان
مرتيب معرفی کنند .در این موارد ،جرم در زمره جرایم مشهود قرار میگیرد که ضهابطین دادگسهتری در
این دسته از جرایم دارای اختیارات ماسوطی میباشند .بعنوان نمونه قهادر هسهتند بهه مهدت  24سهاعت،
متهم را تحت نظر نگهداری نمایند که بعضا موجب تحدید حقوق و آزادیهای فردی است .چهرا کهه اوال
مشخ نیست فردی که بالفاصله پس از ارتياب جرم ،شخ معینی را مرتيب جرم معرفی مینمایهد،
بزه دیده واقعی بوده باشد .ذانیا ممين است این شخ در تشخی مهتهم دچهار اشهتااه شهده باشهد .از
سویی ممين است فردی به منظور متهم جلوه دادن دیگری ،چنین درخواستی از مقام قضایی بنماید.
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مؤذری در تعقیب جرایم غیرقابل گذشت ،ایفا نمیکند .اگرچهه شهاکی دارای حقهوق مختلفهی در ایهن
مرحله می باشد ،اما نظر به اینيه برخهی از ایهن حقهوق ،اذرگهذاری چشهمگیری در سرنوشهت پرونهده
کیفری ندارند ،از بیان آنها خودداری میگردد.
از جمله نقشهای شاکی می توان به موارد ذیلالذکر اشاره نمود:
الف) دسترسی به پرونده و ارائه ادله :بنهابر مهاده  100ق.آ.د.ک شهاکی مهیتوانهد در هنگهام
تحقیقات ،شهود خود را معرفی و ادلهاش را الهار کند ،صورت مجلهس تحقیقهات مقهدماتی یها سهایر
اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد ،مطالعه کنهد و یها بهه هزینهه خهود از آنهها
تصویر یا رونوشت بگیرد .اگرچه قاضی میتواند در این خصوص قرار رد درخواسهت صهادر نمایهد کهه
این قرار قابل شيایت از سوی شاکی است .دسترسی شاکی به اسناد طاقهبنهدی شهده ،اسهناد مربهوط
به جرایم منافی عفت و اسناد مرتاط با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ممنوع بوده و مميهن اسهت
به دلیل وجود چنین اسنادی در پرونده شاکی هیچگاه نتواند اسناد و مهدارک پرونهده دسترسهی داشهته
باشد .ممنوعیتهای مزبور قابل اعتراك نمیباشد .درخصوص اسناد مربهوط بهه جهرایم منهافی عفهت
باید گفت نظر به اینيه تحقیقات در این دسته جرایم مستقیما توسط دادگاه صورت میپهذیرد ،بررسهی
نقش شاکی در این دسته جرایم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا موضوعیت ندارد.
ب) دعوت یا احضار شاکی :در مواردی که جرم ارتيابی غیرقابل گذشت بوده و مهتهم دسهتگیر
شده و افراد زیادی از جرم وی متضرر شدهاند و جرم مزبور دارای شاکی بوده باشد شاکی احضهار شهده
و راج به سایر جهات تحقیقات صورت میپذیرد .همچنین طاق مهاده  97و  101ق .آ.د.ک بهازپرس
بهمنظور حمایت از بزه دیده و در صهورت ضهرورت ،انجهام برخهی از اقهدامات احتیهاطی را بهه ضهابطان
دادگستری دستور داده و ميلف است در مواردی که دسترسی به اطالعات فردی بزه دیده ،احتمال خطر و
تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت وی را به همراه داشته باشد ،تدابیر مقتضی را برای جلوگیری
از دسترسی به این اطالعات اتخاذ کند.
ج) احضار و جلب شاهد :شاکی می تواند در احضار و یا حتی جلب شاهد نقش داشته باشد چرا که بنا
بر ماده  204قانون مذکور بازپرس به تشخی خود یا با معرفی شاکی  ....شخصی که حضور یا تحقیق از
وی را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخی دهد ،برابر مقهررات احضهار مهیکنهد .ههم چنهین در
صورتی که شاهد یا مطل برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد جلب میشود درحالیيهه جلهب
شاهد یا مطل  ،مخالف با موازین حقوقی و اخالقی است.
د)جلب متهم :طاق قانون ،قاضی قادر نیست کسی را احضار یا جلب نماید مگر آنيه دالیهل کهافی
برای احضار یا جلب وی داشته باشد .پس از ارائه دالیل و مدارک به مقام قضایی ،مقام مهذکور بهرای
انجام تحقیقات ،میتواند متهم را احضار نماید .احضار متهم به وسیله احضهارنامه بهه عمهل مهیآیهد و
متهم مولف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند ،باید عذر موجه خود را اعهالم نمایهد .اگرچهه
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نمیبایست متهم توسط شاکی خصوصی ،جلب گردد اما در صورت ضهرورت ،طاهق تاصهره  2مهاده 184
ق.آ.د.ک جدید قاضی میتواند برگ جلب را در اختیار شاکی خصوصی قرار دهد تا با معرفی او ،ضهابطین،
متهم را جلب نمایند .ممين است این اختیار ،ساب سوء استفاده وی گردد و از طرف دیگر مميهن اسهت
شاکی خصوصی در پی جلب متهم ،دچارآسیب روحی و صدمات و خسارت مالی نیز گردد و این موضهوع،
بار منفی فراوان ی بر وی تحمیل نماید .اگرچه به نظر می رسد اعطای چنین اختیاری به شاکی خصوصهی،
می تواند ترضیه خاطر او را فراهم آورد و به او اطمینان دهد که مرج قضایی در صدد حمایهت از اوسهت،
اما انجام اقدامات قضایی ،نمیبایست در اختیار افراد قرار گرفته و آزادی متهمین توسط آنها محدود گردد.
12
(مصطفوی 1388ص )115
ه) ارجاع به میانجیگری :در صورت گذشت شاکی در جرائم تعزیری درجه شش ،هفت و هشت کهه
مجازات آنها قابل تعلیق است ،مقام قضائی میتواند برای حصول سازش بین طرفین ،موضوع را با توافق
آنان به شورای حل اختالف یا شخ یا مؤسسهای بهرای میهانجیگهری ارجهاع دههد .در مهورد جهرایم
غیرقابل گذشت ،اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جاران شود و یا راج به پرداخت آن توافق حاصهل
شود و متهم فاقد سابقه محيومیت مؤذر کیفری باشد ،مقام قضائی میتواند تعقیب متهم را از شش ماه تا
دو سال معلق کند .در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم بهدون عهذر موجهه ،بنها بهه
درخواست شاکی یا مدعی خصوصی ،قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه میدهد .ماده  82ق.آ.د.ک
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نقش شاکی خصوصی در اعتراض و صدور قرارهای صادره
در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیمات قضایی که از سوی مقام تحقیق گرفتهه مهیشهود ،قهرار
نام دارد( .آشوری  1379ص 13)172این تصمیمات در اذنای رسیدگی اتخهاذ مهیگهردد کهه شهاکی در
برخی از آنها دارای نقشها و امتیازاتی است که ذیال به آن اشاره شده است.
الف) قرار بایگانی پرونده :در جرایم غیرقابل گذشت که شاکی ندارد و یا شاکی گذشت کرده اسهت
و جرم از جرائم تعزیری درجه هفت و هشت بوده و متهم فاقد سابقه محيومیت مهؤذر کیفهری باشهد ،بها
رعایت شرایط مقرر قانونی مقام قضائی می تواند پس از تفهیم اتهام با مالحظه وض اجتمهاعی و سهوابق
متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتای از مهتهم
برای رعایت مقررات قانونی ،فقط یا بار از تعقیب متهم خودداری نمایهد و قهرار بایگهانی پرونهده صهادر
میگردد .ماده  80ق.ا.د.ک
ب) قرار منع و موقوفی تعقیب :بنا بر ماده  104قانون جدید شاکی میتواند به قرارههای صهادره
از سوی دادرس از جمله توقف تحقیقات صادره با موافقت دادستان در جرائم تعزیری درجهه چههار ،پهنق،
شش ،هفت و هشت (تحقیقات در این دسته جرایم مستقیما توسط دادگاه صورت میپذیرد) ،که با انجهام
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تحقیقات الزم ،مرتيب آن معلوم ناوده و دو سال تمام از وقوع جرم گذشته ،در مهلت مقرر اعتراك کرده
و هرگاه هویت مرتيب را به دادستان اعالم کند به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب میشود.
ج) قرار تعلیق تعقیب :از جمله نقشههای شهاکی در مراحهل نههایی تحقیقهات در دادسهرا در جهرایم
غیرقابل گذشت ،آن است که به موجب ماده  283قانون جدید ،پس از صدورکیفرخواست و قال از ارسال
به دادگاه ،هرگاه شاکی در جرائم غیر قابل گذشت ،رضایت قطعی خود را به دادستان اعالم کند ،دادستان
در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب (در جرائم تعزیری درجه شش ،هفت و هشت کهه
مجازات آنها قابل تعلیق است) ،میتواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و به استناد بند الهف
ماده  38ق.م.ا مصوب  ،1392مجازات مرتيب را تخفیف دهد و در صورتی که در نتیجه رضهایت شهاکی
نوع مجازات تغییر کند (مانند قتل عمدی که مستوجب قصاص نفس که با گذشت شاکی از قصاص نفس
تادیل به حاس تعزیری میگردد) ،دادستان از کیفرخواست قالی عدول و بر ایهن اسهاس کیفهر خواسهت
جدید صادر میکند .این نهاد که در راستای توجه هر چه بیشتر به حقوق متهم بنها شهده اسهت و ردپهای
حمایت غیرمستقیم از بزهدیده نیز در این نهاد مشاهده میشود .چرا که یيی از راهههای تسههیل جاهران
خسارت بزهدیده تعلیق تعقیب است زیرا زمینه تشویق متهم به جاران خسارت را فراهم میکنهد و مهتهم
به منظور مصونیت از تعقیب کیفری ،برای جاران خسارتها و جلب زضایت بزهدیده تالش خواهد کهرد.
14
(زینالی  1392ص )201
د) ارجاع امر به کارشناس :کارشناس رسمی یا خاره ،از قایل پزشا ،داروسهاز ،مهنهدس و ارزیهاب
هنگامی دعوت میشوند که الهارنظر آنان از جهت علمی یها فنهی یها معلومهات مخصهوص الزم باشهد.
بازپرس مهی توانهد در صهورت لهزوم از پزشها معهالق نیهز دعهوت بهه عمهل آورد .مهاده  128ق.آ.د.ک
در موارد ارجاع امر به کارشناس طاق ماده  155ق.ا.د.ک ،هر گاه به نظر شاکی خصوصی نظر کارشهناس
ناق باشد به کارشناس اخطار می گردد که یا نظر خهود را تيمیهل کنهد و یها حضهورا نهزد بهازپرس بهه
پرسشهای موجود پاسخ دهد .در صورتی که کارشناس حاضر نشود ،جلب میگردد.
ه) قرار تأمین خواسته :هدف از صدور قرار ترمین خواسته ،جلهوگیری از تضهیی حقهوق احتمهالی
شاکی میباشد پیش بینی این قرار ،تضمین حقوق شاکی خصوصهی پهس از حيهم دادگهاه اسهت .لهذا
بنابر ماده  107قانون شاکی قادر است تامین ضررو زیان خود را از بازپرس بخواههد .زمهانی قهرار تهرمین
خواسته صادر میگردد که تقاضای شاکی ،ماتنیبر دالیل قابهل قاهول باشهد .بها صهدور ایهن قهرار در
صورتی که خواسته شاکی ،عین معین ناوده یا عین معین بوده ،اما توقیف آن ممين نااشد ،معهادل ماله
ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و داراییهای متهم توقیف می گردد .در مواردی که مطالاه خواسهته بهه
تقدیم دادخواست نیاز دارد ،چنانچه شاکی تا قال از ختم دادرسی ،دادخواسهت ضهرر و زیهان خهود را بهه
دادگههاه کیفههری تقههدیم نينههد ،بههه درخواسههت مههتهم ،از قههرار تههرمین خواسههته رفهه اذههر مههیشههود
و) صدور قرار تأمین کیفری :برای اميان دسترسی به متهم و حضور مرتهب وی در مواعهد الزم
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نقش شاکی خصوصی در قرارهای نهایی
ماده  264ق .ا.د.ک قرار نهایی را قراری میداند که پس از انجام تحقیقات الزم و اعالم کفایت و ختم
تحقیقات ،بازپرس را ميلف میسازد به صورت مستدل و مستند ،عقیده خود را حداکثر لرف پنق روز در
قالب قرار مناسب ،اعالم کند .در حقیقت این قرارها به منزله خاتمه تحقیقات مقدماتی است و «آنگاه
صادر می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نسات به اقدامات معمول و نتایق
بهدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت ،نظر خود را مانیبر وجود دالیل
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و جلوگیری از فرار یا اختفهای او)،آخونهدی  1379ص  ،15)141بهازپرس مهیتوانهد یيهی از قرارههای
ترمین را صادر نماید .صدور این قرارهها پهس از تفههیم اتههام بهه مهتهم اميهان پهذیر اسهت شهاکی
خصوصی در تعیین نوع و میزان قرار ترمین ،نقش دارد .چرا که میهزان خسهارت وارده بهه اوسهت کهه
میتواند مالک صدور این قرارها قرار گیرد .و به صهراحت مهاده  219قهانون مهورد اشهاره ماله وجهه
التزام ،وجه اليفاله و وذیقه نااید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتهر باشهد .بنهابراین مالحظهه
میشود شاکی خصوصی هم در نوع قرار ترمین کیفری صادره برای مهتهم و ههم در ماله آن ،نقهش
بسزایی ایفا میکند و از این طریق میتواند حتی موجاات سلب آزادی مهتهم را فهراهم آورد .چهرا کهه
اگر متهم قادر به سپردن وذیقه یا وجه اليفاله نااشد ،با صدور قرار بازداشت موقت که شهدیدترین نهوع
تامین است ،به صورت موقت ،بازداشت میشود که این موضوع با حقوق متهم مغهایر اسهت .چهرا کهه
متهم هنوز در معرك اتهام بوده و انتساب اتهام به وی ،محرز نشده است .هم چنین از شهرایط صهدور
این قرار بنابر ماده  238ق.آ.د.ک ،آن است که آزاد بودن متهم موجب به خطر افتادن جهان شهاکی یها
خانواده او شود لين بنا بر تاصره 3ماده  217در جهرائم غیرعمهدی در صهورتی کهه بهه تشهخی مقهام
قضائی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر اميانپذیر باشد ،صدور قرار کفالت و وذیقه جایز نیست .از
طرفی تضمین حقوق بزهدیده از طریق قرارهای تامین کیفری احتمالی و مشروط به رعایت تشهریفاتی از
سوی شاکی یا مدعی خصوصی است از جمله اینيه در مواردی که مطالاه خواسته به تقهدیم دادخواسهت
نیاز دارد.
ذ) قرار اناطه :هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط بهه اذاهات مسهائلی باشهد کهه رسهیدگی بهه آنهها در
صالحیت مرج کیفری نیست ،و در صالحیت دادگاه حقوقی است ،با تعیین ذینف و با صدور قرار اناطه،
تا هنگام صدور رأی قطعی از مرج صالح ،تعقیب متهم ،معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میشود.
(ماده  21ق.ا.د.ک) صدور قرار اناطه ،باعث ختم تحقیقات مقدماتی نمیگردد و فقط پرونده را بههطهور
موقت از شعاه خارج میسازد؛ اما همواره پرونده در چرخه دادرسی بهاقی مهیمانهد .قهرار اناطهه قابهل
اعتراك توسط شاکی خصوصی میباشد( .بند الف ماده  )270که در صورت نقض ایهن قهرار بهازپرس
یا دادیار به تحقیقات خود ادامه خواهد داد.
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کافی جهت جلب متهم به محاکمه یا قرار من تعقیب ،اعالم میدارد» (آشوری  1379ص -152
 16)153قرارهای نهایی عاارتند از :قرار من تعقیب ،قرار موقوفی تعقیب ،توقف تحقیقات ،ترک
تعقیب ،عدم صالحیت ،امتناع از رسیدگی یا قاولی ایراد رد دادرس و قرار جلب به دادرسی( .قرار
مجرمیت در قانون سابق) از جمله نقش های شاکی در صدور قرارهای مزبور آن است که شاکی
میتواند لرف مهلت اعتراك به قرارها (و با رعایت تشریفات مقرر قانونی) ،به قرار توقف تعقیب اعتراك
کند .هرگاه شاکی ،هویت مرتيب را به دادستان اعالم کند یا مرتيب بهنحو دیگری شناخته شود ،به
دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب میشود .در مواردی که پرونده مطابق قانون بهطور مستقیم در
دادگاه مطر شود ،دادگاه رأسا ،مطابق مقررات این ماده اقدام میکند ماده  104ق.آ.د.ک .همچنین
شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی ،می توانند به استناد یيی از جهات رد قاضی تحقیق که در ماده
 421ق.آ.د.ک آمده است ،قاضی تحقیق را رد نموده و موضوع را به صورت کتای به دادرس دادگاه،
اعالم نماید .که در صورت پذیرش ،مقام قضایی دادسرا از رسیدگی امتناع نموده و رسیدگی به
دادرس دیگر محول می گردد .از جمله قراهای قابل اعتراك توسط شاکی در جرایم غیرقابل گذشت،
قرار من و موقوفی تعقیب می باشد .که موارد صدور آن به ترتیب در ماده های  13و  265قانون فوق
تایین گردیده است .با شيایت شاکی نسات به این قرار و ارسال شيایت به دادگاه صالح چنانچه
اعتراك شاکی موجه دانسته شود ،قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده را جهت رسیدگی به
دادگاه ارسال کرده بدون اینيه به صدور کیفرخواست از سوی دادستان نیازی باشد .در مواردی که به
نظر دادگاه ،تحقیقات دادسرا کامل نااشد ،بدون نقض قرار می تواند تيمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد
یا خود اقدام به تيمیل تحقیقات کند صورت نقض قرار موقوفی تعقیب ،بازپرس مطابق مقررات ،به
پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات الزم ،تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
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سایر نقشهای شاکی در فرآیند تحقیقات مقدماتی
الف) اعتراض به قرار صادره در دادگاه ویژه روحانیت :باید توجه داشت که طاق مهاده 13
آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب  369/5/14مقام معظم رهاهری و اصهالحیه آن
در تاریخ  1384/9/3کلیه قرارهای صادره به جز موارد من تعقیب یا موقهوفی تعقیهب کهه در صهورت
اعتراك شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.
ب) طرح دعوای شفاهی :به استناد ماده  86ق .آ.د.ک ،شاکی در طر دعوای شفاهی در دادگاه
نقش دارد .در غیر جرائم موضوع ماده ( )302این قانون ،چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم
حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد ،دادستان میتواند
رأسا یا به درخواست بازپرس ،با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او ،دعوای
کیفری را بالفاصله بدون صدور کیفرخواست بهصورت شفاهی مطر کند.
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ج) مطالبه ضرر و زیان :شاکی در صورت مطالاه ضرر و زیان میتواند حداکثر لرف پنق روز
دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه میتواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی
مقتضی صادر نماید .شاکی میتواند با پرداخت هزینه دادرسی و ارائه دادخواست ضرر و زیان جاران خسارت
ناشی از جرم را در قالب دعوای خصوصی مطالاه کند اما چنانچه تشریفات صدور قرار تامین خواسته رعایت
نگردد ،از او جاران خسارت نخواهد شد .بنابر صراحت ق.آ.د.ک سابق و جدید ،شاکی خصوصی برای آنيه
بتواند ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالاه کند ،میبایست با رعایت تشهریفات آیهین دادرسی دادخواست
ضرر و زیان ارائه داده و عنوان مدعی خصوصی یابد .اما از آنجا که ارائه دادخواست ضرر و زیان ،مستلزم
پرداخت هزینه میباشد ،ممين است شاکی خصوصی قادر به پرداخت هزینه ارائه دادخواست نااشد-
اگرچه در مواردی که از حوصله نوشتار حاضر خارج است ،مطالاه ضررو زیان ناشی از جرم نیازمند ارائه
دادخواست و پرداخت هزینه نیست -.این حق طاق ماده  38ق .آ.د.ک که اشعار میدارد ضابطان
دادگستری ميلفند شاکی را از حق درخواست جاران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاورهای موجود و
سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند ،به شاکی تفهیم میگردد .از طرفی در ق.آ.د.ک سابق اميان
مطالاه ضررو زیان معنوی ناشی از جرم برای شاکی وجود نداشت اما به صراحت ماده  14قانون مورد
اشاره و تاصرههای آن ،شاکی میتواند جاران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و مناف
ممينالحصول ناشی از جرم را مطالاه کند .مالحظه میشود که ضرر و زیان معنوی نیز از جمله
ضررهای قابل مطالاه شده و گامی مثات در راستای اجرای بهتر عدالت برداشته شده است در حالیکه در
قانون سابق اميان مطالاه ضرر و زیان معنوی وجود نداشت.
د) گذشت شاکی :ملموسترین و مهمترین نقش شاکی خصوصهی در دادرسهیههای جزایهی جهرایم
غیرقابل گذشت ،اعالم گذشت است که اذر آن در تخفیف مجازات متهم ،نمهود پیهدا مهیکنهد .در نظهام
قضایی ایران ،اعالم گذشت شاکی خصوصی در مراحل مختلف دادرسی ،میتواند ساب تخفیف مجهازات
مجرم گردد .تفاوتی نمیکند که اتهام ،ذابت شده باشد یا خیر ،متهم یا مجرمی در لحظه اعهالم گذشهت،
در کار باشد یا نااشد .در هر صورت اعالم گذشت شاکی خصوصی چه در مرحلهه کشهف جهرم و چهه در
مرحله صدور حيم ،تخفیف مجازات مرتيب جرم را نتیجه میدهد .بنابراین مالحظه میشود که اسهتفاده
از این تاسیس ،برای متهم یا مجرم ،مفید میباشد.
منتهای مراتب قانونگذار بدون توجه به آذار مثات گذشت ،با بیان عاارت "میتوانهد" در مهاده  37ق.م.ا،
دادگاهها را در اعمال تخفیف مجازات مرتيب در صورت وجود یيی از موجاات تخفیف مجازات از جملهه
گذشت شاکی خصوصی ،مختار نموده است .اختیار دادگاه در اعمهال تخفیهف در صهورت گذشهت شهاکی
خصوصی ،در ق.م.ا .سابق مصوب  1370نیز پیشبینی شده بود .اگهر بپهذیریم کهه ترتیهب اذهر دادن بهه
گذشت شاکی خصوصی در جرایم با جناه عمومی ،برای رواج رافت و عطوفت در جامعه و کهاهش اذهرات
منفی مجازات بر مجرم و جامعه پیرامون او بوده است ،مختار بودن مراج قضهایی در تخفیهف مجهازات،
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موردی ندارد .میبایست در مقابل حق گذشت شاکی خصوصی ،تيلیفی بهرای دادگهاه مانهی بهر اعمهال
تخفیف مجازات ،وجود داشته باشد .از سوی دیگر ،مختار بودن مراج قضایی در اعمهال تخفیهف ،سهاب
میشود که برخی از مجرمین خسارات وارده به شاکی خصوصی را به راحتی جاران نينند .چرا که ممين
است شاکی خصوصی قال از اعالم گذشت ،با مجرم توافق نماید که در صورت جاران خسارتش از سوی
او ،اعالم گذشت نماید.اما مجرم می بیند که چه خسارت شاکی را جاران بيند چه خیهر ،مميهن اسهت از
تخفیف مجازات بهرهمند نشود .لذا در صدد ترمیم لطمات وارده به شاکی خصوصی ،بر نمیآید .در حهالی
که «تحقیقات نشان داده است که جاران خسارت ،مهمترین دغدغه خاطر بزه دیهدگان اسهت» (رایهت -
مارشال -مایز و دیگران  1384ص  17)63نه تعیین مجازات شدید برای مجرم.
تخفیف ندادن مجازات مجرم در صورت گذشت مجنی علیهه مخصوصها در مجهازاتههای سهالب آزادی،
بزهيار را در طی تحمل مجازات ،از جامعه گریزان کرده و قدرت و توان سازنده وی را مهیکاههد و ههم
چنین از بزه دیده ،خسارتزدایی نشده و او هم قادر به بازگشت به زندگی عادی ،نخواهد بود .ههم چنهین
مجازات کردن متهم ،رنق ،عقوبت و محرومیت را بر خانواده و بستگان وی ،تحمیل مهی نمایهد و منهاف
ناچیزی برای بزه دیده ،بزهيار و جامعه ،در بردارد.

80

نتیجهگیری
با مداقه در ق.آ.د.ک جدید مصوب سال  1392در می یابیم که قانون مزبور رویيرد پیشرفتهتری به مناف
شاکی خصوصی نسات به قانون سابق داشته است و با ایجاد تصمیمات و تاسیسات کیفری نوین ،گهامی
در راستای اجرای هرچه بیشتر عدالت برداشته است اگرچه در برخی موارد اعمال ان تاسیسهات ،مسهتلزم
فقدان شاکی خصوصی یا گذشت اوست .ولی در هر حال شاکی میتواند در کیفیهت تعقیهب ایهن جهرایم
موذر باشد .به تدریق ،با پیشرفت جوام عالوه بر احقاق حقوق زیان دیهده از جهرم ،مسهئله حفهظ منهاف
اجتماع ،مورد توجه قرار گرفت وتوجهها به آن بعد از جرم که نالر بر اختالل در نظم عمومی بود ،معطوف
گردید .و خود هیئت حاکمه بود که مستقیما بزه را دناال میکرد .بعدها اهدافی از قایهل اصهال بزهيهار،
حمایت از جامعه از طریق اصال فرهنگی بزهيار و مصون داشتن جامعه از شر بزهيهار ،ارعهاب بزهيهار
(پیشگیری فردی) ،ارعاب دیگران (پیشگیری عمومی) و در آخر جلب رضایت مجنی علیه بهرای تهامین و
اجرای عدالت برای مجازات ،در نظر گرفته شد و مقررات حقوق جزا را به سمت فردی شدن پیش برد .در
این راستا ،به جرایمی توجه شد که بیش از آن که مناف جامعه را هدف قرار داده و دچار اختالل کنند ،به
بزه دیده آسیب وارد میآوردند و مناف او را تهدید میکردند .بنا بر این مقهرر گردیهد پهیش از آن کهه در
تعقیب چنین جرایمی ،هیئت حاکمه دخالت نماید ،امتیازاتی را به بزه دیده اعطا کند که خود او تقاضهایش
را مانی بر تعقیب در قالب شيایت کیفری یا عدم تعقیب ،بیان نماید .از طرفی در صورت اعالم شهيایت،
انصراف خود او ساب توقف تعقیب و رسیدگی به این جرایم گردد .این جرایم ،جهرایم قابهل گذشهت نهام
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گرفتند .پدیده جرم قابل گذشت در حقوق جزا و اذر پذیری بهال شهرط اراده متضهرر از جهرم در تعقیهب و
مجازات مرتياین ،این جرایم را ابزاری مشروع برای اخذ انتقهام مشهروع در مهی آورد و حقهوق جهزا را از
رسالت اولیه و اصلی خود به عنوان علم اجتماعی و ابزار حفظ نظم جامعه ،دور میسازد.
با تصویب ماده  104ق ا.د.ک جدید ،تفيیا جرایم قابل گذشت از جرایم غیر قابل گذشت ،اميهانپهذیر
گردید .اما با توجه بهعاارات «دادگاه میتواند» در ماده  37ق.م.ا  ،اذر بخشی به نقش شاکی خصوصی در
جرایم قابل گذشت در قالب اعمال تخفیف ،به نظر دادگاه سپرده شد و نقش رضایت شاکی خصوصهی در
فرایند تعقیب این جرایم ،تضعیف گردید.
قانونگذار برای شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت نیز امتیازاتی را در نظر گرفته است تا از ایهن
طریق بتواند در اجرای هر چه بیشتر عدالت ،گام بردارد شاکی خصوصی نیز همان بزه دیده مستقیم جهرم
است که به موجب قوانین ،حق اقامه دعوا علیه بزهيار را دارد و این حهق را در قالهب شهيایت کیفهری،
اعمال کرده است .اگرچه در دعوای عمومی جرم غیرقابل گذشت ،تقدیم یا عدم ارائهه شهيایت از سهوی
شاکی خصوصی موذر در نفس تعقیب نیست ..گفت که در این خصوص ،حقهوق و محهدودیتهای ایجهاد
شده برای دسترسی به اوراق پرونده برای شاکی و مهتهم یيسهان بهوده و قانونگهذار از اصهل برابهری
18
سال ها را رعایت نموده است( .ناجی  1394ص )229
نيته قابل تامل در رابطه با اعطای نقش به شاکی خصوصی ،آن است که اصوال شاکی خصوصی چگونه
می تواند در حقوق جزا که جزو حقوق عمومی بوده و هدف آن حفظ نظم عمومی است ،ایفای نقش نماید
و قائل شدن نقش برای او حتی در تعقیب یا اجرای مجازات ،با رسالت حقوق جزا در تعارك است یا خیر.
از طرفی ،از آن جا که آیین دادرسی کیفری ،نماد عدالت کیفری و فلسفه عملی حقوق جزا محسوب شده
که اصول و قواعد حقوق جزا را مورد تحلیل قرار میدهد و هدف آن تهامین منهاف بهزه دیهدگان ،تهامین
مناف متهم و حمایت از جامعه در برابر بزهياران میباشهد ،آیها توجهه بهه اراده شهاکی خصوصهی ،آیهین
دادرسی کیفری را از هدف خود دور نمیسازد آیا هدف از اعمال مقررات جزایی ،تشفی خاطر بهزه دیهده
است و بر همین اساس است که در برخی موارد ،اراده او در رسیدگی به جرم ،دخالت داده میشود
اما مسلم آن است که هدف از تدوین مقررات جزایی ،نمیبایست انتقام جویی از مجرم و تهامین رضهایت
خاطر بزه دیده از به کیفر رساندن مجرم باشد و این مسئله باید در تنظیم مقررات شيلی و ماهوی ،مدنظر
قرار گیرد .با مطالعه سیاست حاکم بر حقوق کیفری ایران ،در مییابیم که علی رغم امتیازات وسیعی کهه
به شاکی خصوصی داده شده است که بعضا برخی از آن ها تضیی حقوق متهم را ساب میشود؛ در موارد
مهمی ،ایفای نقش شاکی خصوصی بالاذر یا حداقل دارای اذر مشروط ،دانسهته شهده اسهت .در حقیقهت
می توان گفت شاکی خصوصی در دادرسی های جزایی جرایم غیر قابل گذشت ،دارای نقش فرعی بوده و
نمی توان او را بهعنوان یيی از اصحاب دعوا به صورت پر و پا قرص ،عنوان کرد.
بهطور خالصه ،میتوان گفت نقش گسترده شاکی خصوصی در دادرسیهای جزایی ،به نسات متهم ،حقوق
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جزا را از رسالت اصلی خود دور ساخته است و ساب مخدوش ساختن اصهل تسهاوی سهال هها در میهان
طرفین شده است .اگرچه قانون جدید در بسیاری از موارد سعی در تيمیل قانون سابق داشته از و در ایهن
راستا تغییرات مثاتی حاصل گردیده است.
از طرفی باید به این مسئله مهم ،توجه نمود که آیا نقش بزه دیده در کاهش میزان مجهازات جرایمهی بها
جناه عمومی ،جناه بازدارندگی مجازات را از بین نمیبرد چرا که بهرای رسهیدن بهه ههدف بازدارنهدگی
مجازاتها قاطعیت و سرعت در مجازاتها الزم و ضروری است ،نه انتقام ،آیا تخفیف مجازات با توجه به
گذشت بزه دیده ،قاطعیت مجازاتها را از بین نمیبرد
قانون و قضا باید از افراد به گونهای یيسان حمایت کنند و هیچ فردی در این زمینه نسهات بهه دیگهری
برتری ندارد منظور از اصل برابری برابری حقوقی یعنی برابری در بهرهمندی از حق و تيلیف است .نقض
بیطرفی موجب تاعیض میان افراد در بهرهمندیشان از حق و تيلیف میشود ( .ناجی مجله حقوقی 1385
19
ص )34-33
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