
 143-161 ص ،1392 بهار و تابستان، مسوسال دوم، شماره  ،كيفريپژوهش حقوق 
 

 
 

ها در متناسب بودن تعقيب كيفري: مفهوم، مباني و جلوه
 حقوق ايران و انگلستان

 
0Fعليرضا جمشيدي

1Fعليرضا نوريانـ  ∗

∗∗  
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 چكيده
تواند تعقيب دعواي كيفري را متوقـف  متناسب بودن تعقيب به اين معناست كه دادستان مي

كه معتقـد باشـد تعقيـب بـه نفـع عـدالت نيسـت، اختيـار          سازد. به بيان ديگر دادستان در صورتي
اين اصل به عنوان يكي از به د. در حقوق انگلستان، كنخواهد داشت از انجام تحقيق خودداري 

تعليق تعقيب، ترك تعقيب و پذيرش بزهكاري  شده است كهاصول مهم حاكم بر تعقيب توجه 
مصـوب   شود. اين اصل در قانون آيين دادرسي كيفري ايرانهاي آن محسوب مياز جمله جلوه

ررات اين قانون از جمله اختيار ترك بيني نشده است، ولي برخي از مقصريح پيشطور  به 1378
تعقيب براي دادستان يا بازپرس، بر اين موضوع داللت دارد. اليحه آيين دادرسـي كيفـري، كـه    

ريـزي شـده اسـت، هرچنـد     گذرانـد، بـر ايـن اسـاس پايـه     اكنون مراحل نهايي تدوين را مـي هم
ايم تعزيري درجه شش تـا  بيني رسيدگي مستقيمِ جراشكاالتي در آن وجود دارد. از جمله، پيش

هشت در دادگاه است در حالي كه براي دادستان يا ساير مقامات تعقيب، صدور قرارهاي ترك 
ي تطبيقـي در  تعقيب، تعليق تعقيب و غيره در قبال اين نـوع جـرايم تجـويز شـده اسـت. مطالعـه      

ات تعقيـب در  بينـي اختيـاراتي بـراي مقامـ    سازد كه پيشميآشكار حقوق انگلستان اين نكته را 
متوقف ساختن يك تعقيب بايد به شكلي دقيق و مبسوط در قوانين مورد اشاره قرار گيرد، امري 

 كه بنحوي فراگير در اليحه آيين دادرسي كيفري مدنظر قرار گرفته است.
 

ديـده و مـتهم، حمايـت از    طرفي قضـايي، حقـوق بـزه   متناسب بودن تعقيب، بي كليد واژگان:
 تحقيقات مقدماتيديده،  بزه

                                                      
 (نويسنده مسؤول) قضايي وخدمات ادارياستاديار دانشگاه علوم  ∗

Email: jamshydy@gmail.com 
  شناسي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريكارشناسي ارشد حقوق كيفري و جرم ∗∗
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 مقدمه 
المللـي و قـوانين داخلـي كشـورها در مـورد آيـين دادرسـي        هاي بـين با نگاهي به توصيه

-شود. از ايـن توان دريافت كه بخشي از اين مقررات به مرحله تعقيب مربوط ميكيفري مي
ناپـذير اسـت. بـه منظـور بهبـود      رو ضرورت تبيين و شـناخت مفهـوم تعقيـب امـري اجتنـاب     

يي تعقيب كيفري، به خصوص در راستاي دادرسي عادالنه و منصفانه، اصول متعـددي  كارآ
 از جمله اصل برائـت، اصـل اسـتقالل، اصـل احتـرام بـه كرامـت انسـاني، اصـل حمايـت از           

ها، اصـل سـرعت، اصـل قـانوني بـودن و اصـل متناسـب بـودن         ديده، اصل تساوي سالحبزه
 . )Vogler & Huber, 2008, p.185(شده است تعقيب در قوانين بسياري از كشورها درج 

دهي به فرآيند تعقيب، دو اصل الزامي بـودن تعقيـب   از ميان اصول پيش گفته، در شكل
اي (يا تساوي در تعقيب) و اصل متناسب بودن تعقيب (يا اقتضـاي تعقيـب) از اهميـت ويـژه    

انگلسـتان بـه خـود     اي نيز در حقوق كشورهاي مختلف از جملـه برخوردارند و جايگاه ويژه
اند. اصل الزامي بودن تعقيب به طور دقيق به اجبار دستگاه قضايي در تسـاوي  اختصاص داده

كند. به اين معنا كه، لزوم تعقيب را نسـبت بـه همـه بـه طـور      تعقيب دعواي كيفري اشاره مي
2Fآورد. به همين ترتيب همه جرايم بايد مورد تعقيب قـرار گيرنـد.  يكسان پديد مي

بنـابراين،   1
مطابق اين اصل، دادستان بايد به محض اطالع از وقوع جرم نسبت به تعقيب آن، گردآوري 
ادله و شواهد اقدام كرده و در اين راه از هرگونه مصلحت سنجي دوري گزينـد. امـا مطـابق    
اصل متناسب بودن تعقيب، به دادستان اجازه داده شده است تا با توجه به شرايط و اوضاع و 

-ال، وضعيت متهم به خصوص در راستاي اصالح و تربيت وي و يا جبران خسارت بـزه احو
سنجي نموده و از تعقيب بـه صـورت   ديده و ترميم وضعيت روحي و جسماني وي مصلحت

 موقت يا دايم خودداري نمايد.
مفهـوم  «اين نوشتار در سه بند به ايـن موضـوع پرداختـه اسـت. بنـد نخسـت (الـف)، بـه         

» مباني متناسب بـودن تعقيـب  «اختصاص يافته است. در بند دوم (ب)، » تعقيبمتناسب بودن 
مبنـاي جـرم   «)، 1(زيربند» مبناي مكتب شناختي«مورد بررسي قرار گرفته است. از جمله به : 

هـاي  جلـوه «) و سرانجام، در بنـد سـوم (پ)،   3(زيربند» مبناي عملي«)، و 2(زيربند» شناختي

                                                      
1. http://www.lemondepolitique.fr/cours 
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» هـاي كيفـري  شـيوه «) و 1(زيربنـد » هـاي اداري شـيوه «يربنـد  در دو ز» متناسب بودن تعقيـب 
 ) مورد بررسي قرار گرفته است.2(زيربند

 الف. مفهوم متناسب بودن تعقيب

توان رويكـردي دانسـت كـه در پرتـو آن بـه      متناسب بودن تعقيب دعواي كيفري را مي
دعـاوي، از ادامـه   اي از شود در صورت مفيد نبودن تعقيب دسـته مقام قضايي اختيار داده مي

ي پيشـگيري از ارتكـاب جـرم و رفتـار بـا محكومـان سـازمان ملـل         آن صرفنظر كند. كميته
 6-5ارائه شده به يازدهمين اجالس كميتـه مـذكور (  ي پيشنهادي قطعنامه 5-1متحد، در بند 

دارد : هـا، مقـرر مـي   ميالدي) تحت عنوان تصميمات مقدم بر رسيدگي دادگـاه  1990فوريه 
دادسرا يا ساير مقامات مسؤول عدالت كيفـري، در صـورت مصـلحت و آنگـاه كـه       پليس،«

الجمع نباشد، بايد مجاز شـناخته شـوند تـا در مـواردي كـه      اين امر با نظام حقوقي آنان مانعه
توسل به تعقيب قضايي براي حمايت از جامعه، پيشگيري از ارتكاب جـرم يـا ترفيـع احتـرام     

(آشـوري،  » از جرم ضروري نباشد، از تعقيب خودداري كننـد. ديدگان قانون يا حقوق زيان
) بنابراين در اين روش قانونگذار امكان توقف تعقيب دعواي كيفـري را بـا   106، ص 1388

 آورد.واگذاري اختيار ارزيابي تعقيب و پيامدهاي آن به مقام قضايي فراهم مي
ب نيست بلكـه اتخـاذ يـك    در برخي از جرايم نه فقط بر تعقيب متهم اثر سودمندي مترت

كند كه مسؤوالن قضايي طي شرايطي به طـور موقـت، از   سياست جنايي كارآمد ايجاب مي
) افـزون بـرآن، گـاه اوضـاع و احـوال و      105تعقيب برخي متهمان اجتناب ورزنـد. (همـان :   

دهد مرتكب براي نخستين بـار و  اي است كه نشان ميگونهشرايط حاكم بر ارتكاب جرم به
زاي پيرامون خود دست بـه ارتكـاب جـرم زده، زيـان ديـده از جـرم       تأثير عوامل جرمتحت 

شكايتي نداشته يا بعداً گذشت كرده و آثار و نتايج جرم بر نظم عمـومي نيـز انـدك و قابـل     
مسامحه است. در چنين شرايطي، آثار نـامطلوب تعقيـب و مجـازات مـتهم، از جملـه آلـوده       

جويي جامعه از او، ممكن است بـيش  ن و ايجاد حس انتقامزاي زنداشدن وي به محيط جرم
تواند بـا نگرشـي   رو، دادستان مي) از اين37 ، ص1388از فوايد و مزاياي آن باشد. (خالقي، 

ديده به خصوص در راستاي عدالت ترميمـي،  اصالحي و تربيتي به متهم، جبران خسارت بزه
-اي كيفري، حتي با وجود داليـل اثبـات  موضوع را مورد سنجش قرار داده و از تعقيب دعو

كننده بزهكاري، خودداري ورزد. البتـه در مـواردي بـه حكـم قـانون، دادسـتان در صـورت        
 521اجتماع شرايط مقرر در قانون، مكلف است از تعقيب خودداري ورزد. به موجب مـاده  
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و  519و  518م مذكور در مـواد  يهرگاه اشخاصي كه مرتكب جرا« قانون مجازات اسالمي: 
مـأمورين   ،شـوند قبـل از كشـف قضـيه     مـي (در مورد ساختن سكه قلـب و تـرويج آن)    520

تعقيـب بـه واسـطه اقـرار خـود موجبـات       ا در ضـمن  د ياينمطلع نتعقيب را از ارتكاب جرم م
تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحـو مـؤثري در كشـف جـرم     

و يـا بـا    گـاه مربوط و موافقت داد رييس حوزه قضاييپيشنهاد  هب اراهنمايي كنند بنو  كمك
شود و حسـب مـورد از مجـازات    تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف مناسب داده مي

بديهي است بايد بين اين مورد و مواردي كه قاعده متناسب بودن .» شود ... حبس معاف مي
ه در قاعده متناسب بودن تعقيب، دادسـتان  شود قايل به تفكيك شد. چرا كمياعمال  تعقيب

 كند.  ميتحت پيگرد قرار دادن متهم و يا عدم آن را بررسي  ضرورتبا اختيار خود، 
اختيار دادستان در  2003مصوب در همين چارچوب، در قانون عدالت كيفري انگلستان 

تواند  دستان ميو دا بودهاهميت اصل متناسب بودن تعقيب محدود به جرايم كماعمال  زمينه
د. اسـتفاده از متناسـب بـودن    كنـ تعقيبي كه پليس آغاز كرده است را تحت شرايطي متوقف 

تعقيب منوط به ارزيابي پرونده و سنجش ادله عليـه مـتهم و لحـاظ نمـودن نفـع عمـومي در       
 تعقيب يا عدم تعقيـب اسـت. در واقـع، مقـام تعقيـب بـر اسـاس مصـلحت عمـومي تصـميم          

 خاص يك شخص.هاي  گيرد، نه مصلحت مي
مقام تعقيب موظف است كه خسارات وارده ناشي از جرم بـه بـزه ديـده را مـدنظر قـرار      

ــه تصــميم  ــزم ب ــا مل ــري براســاس خواســت وي نمــي دهــد، ام  & Ashworth(باشــد. گي

Redmayne, 2010, P.190(     به اين ترتيب مقام تعقيب در بكارگيري اصـل متناسـب بـودن
مشخصي اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه طيـف وسـيعي از جـرايم بـه          هاي تعقيب داراي صالحيت

 )Krug, 2002, P. 648گردند. (خصوص جرايم سنگين از شمول اصل مستثني مي
متناسب بودن تعقيب در حقوق ايران، به طور صريح، در هيچ يك از مـواد قـانون آيـين    

بـه عبـارت   بينـي نشـده اسـت.    هاي عمومي و انقالب در امور كيفـري پـيش  دادرسي دادگاه
ديگر، در كشور ما در صورت تحقق عناصر تشكيل دهنده جرم، دادسرا مكلـف بـه تعقيـب    

باشد و حق صرف نظر كردن از تعقيب را ندارد. ولي، با بررسي مقررات اين قـانون   مي متهم
شود كه برخي از مواد آن هرچند به طور جزيي بر مبناي رعايت اين اصل تنظيم مشاهده مي

 پردازيم.در قسمت (ب) اين نوشتار به آن ميشده اند، كه 
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اليحه آيـين دادرسـي كيفـري، كـه هـم اكنـون در مراحـل تصـويب نهـايي در           80ماده 
مجلس شوراي اسالمي قرار دارد، اين اصل را مورد توجه قرار داده اسـت. ايـن مـاده مقـرر     

3Fدر جرايم تعزيري درجه هفت و هشت« دارد: مي

يـا گذشـت    ، چنانچه شاكي وجود نداشته1
توانـد پـس از    كرده باشد، درصورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضايي مـي 

تفهيم اتهام با مالحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضـاع و احـوالي كـه موجـب وقـوع      
جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التـزام كتبـي از مـتهم بـراي رعايـت مقـررات       

تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونـده را صـادر كنـد.     قانوني، فقط يك بار از
». اين قرار ظـرف ده روز از تـاريخ ابـالغ، قابـل اعتـراض در دادگـاه كيفـري مربـوط اسـت         

اليحـه   82اليحـه آيـين دادرسـي كيفـري در مـورد تعليـق تعقيـب و مـاده          81همچنين ماده 
 سازش بين طرفين نيز قابل اشاره است. در مورد ارجاع به ميانجيگري براي حصول يادشده 

متناسـب بـودن تعقيـب در حقـوق     اعمال  اينكه مراجع برخوردار از اختيار بياننكته قابل 
توانـد جـرم را ناديـده انگـارد و     انگلستان، دادستان و پليس هستند. پليس در اين كشـور مـي  

و تصـميم بـه تعقيـب وي    نسبت به مظنون احتياط پيشه نمايد، يا آن كه وي را متهم شـناخته  
اما مرجع برخوردار از ايـن اختيـار در حقـوق     )Slapper & Kelly, 2010, P. 425بگيرد. (

 ايران منحصر به مقامات قضايي، به خصوص دادستان است، و پليس از نظر قانوني از اختيـار 
 متناسب بودن تعقيب برخوردار نيست.  اعمال 

 ب. مباني متناسب بودن تعقيب

ترديـد شـناخت و   بودن تعقيب دعواي كيفري مبتني بر مباني خاصي اسـت. بـي  متناسب 
تبيين اين مباني، پذيرش اين قاعده را تسهيل نموده و به دنبـال آن كـاركرد اصـلي متناسـب     

 شود.بودن تعقيب برآورده مي

                                                      
مقرر براي اشخاص هاي تعزيري مجازات« اليحه قانون مجازات اسالمي (در دست تصويب)  19به موجب ماده . 1

: حبس از نود و يك روز تا شش ماه، جزاي نقدي بيش از ده ميليون 7شود: ... درجه حقيقي به هشت درجه تقسيم مي
: حبس تا سه 8ريال تا بيست ميليون ريال، شالق از يازده تا سي ضربه، محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه، درجه 

 »شالق تا ده ضربه. ماه، جزاي نقدي تا ده ميليون ريال،
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 شناختي. مبناي مكتب1

به عنوان نخستين  تواندشناخت مكاتبي كه متناسب بودن تعقيب بر آنها استوار است، مي
توان آن را مبناي مكتـب شـناختي   . تبيين اين مبنا، كه ميشودبررسي  يادشده ي مبناي قاعده

نام نهاد، نياز به شناخت مفهوم طريقيت داشتن حقوق دارد؛ مفهومي كه بر استفاده از حقوق 
هايي خاص تكيه دارد. در ايـن رويكـرد مقـام تعقيـب، مجـري صـرف       جهت تحقق سياست

قانون بينديشد و نسبت به آثار آن احسـاس مسـئوليت   اعمال  نون نيست، بلكه بايد در شيوهقا
 كند.  

گرايي حقوقي به عنوان مكتبي كه بر متناسب بودن تعقيـب تأكيـد دارد،   مكتب مصلحت
گـرا باشـد و   نگـر و نتيجـه  مكتبي است كه براساس آن، قاضي براي اتخاذ تصميم بايد آينده

مـالي تصـميم خـود را بـر دعـاوي و بـر كـل جامعـه تشـخيص دهـد. قاضـي            بتواند آثار احت
هـا معـاني مـورد    تواند به آساني با الفاظ و مفاهيم قانوني بازي كنـد و از آن گرا ميمصلحت

تواند از نظر را استخراج كند. او ملزم نيست تنها به قواعد حقوقي توجه داشته باشد، بلكه مي
 شـود اسـتفاده كنـد و بـرخالف قضـات سـنّتي،       و مربوط مـي هر دليلي كه به تصميم قضايي ا

شـناختي و اقتصـادي را مـورد اسـتناد قـرار دهـد       هاي جامعـه ها، نظير دادهتواند انواع دادهمي
 . )107 ، ص1383(انصاري، 

تواند به عنوان مبنايي براي متناسب بودن تعقيـب مـورد   گرايي حقوقي نيز ميمكتب واقع
ي كار خود را بر ترجمه مفاهيم حقـوقي بـه مـوارد    مكتب بخش عمده توجه قرار گيرد. اين

رو بسياري از آنان روش عملـيِ قضـات   قابل اثبات در علوم اجتماعي قرار داده است. از اين
بـه   .)374 ، ص1389(بـيكس،   انـد در رسيدگي به دعاوي و صدور رأي را به چالش كشيده

هاي علوم اجتماعي تأكيـد دارد. بـه اعتقـاد آنـان     عبارت ديگر، اين مكتب بر استفاده از داده
مقام قضايي به عنوان عضوي از جامعه عالوه بر قانون، از عوامل اجتماعي نيز هنگام صـدور  

تـوان ايـن مكتـب را مبنـايي بـراي متناسـب بـودن تعقيـب         پذيرد. بنـابراين مـي  رأي تأثير مي
 هـايي كـه در اجتمـاع عينيـت     ادهدانست؛ چرا كه متناسب بودن تعقيـب نيـز بـر اسـتفاده از د    

 اند تأكيد دارد.يافته

 شناختي. مبناي جرم2

توانـد مبنـايي ديگـر بـراي متناسـب بـودن تعقيـب باشـد. در بـين          شناختي ميمبناي جرم
اي توليـد جـرم و محتـواي آمـار جنـايي را تحـت       شناسانه، كه هركدام به گونهنظريات جرم
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نظرياتي كه كنشگران اصليِ عمل مجرمانـه، يعنـي بزهكـار و    اند، آن دسته از تأثير قرار داده
انـد.  اند، بيشتر به متناسب بودن تعقيب توجه داشتهديده را، محور مطالعات خود قرار دادهبزه
حتمي بودن عقوبتي حتـي  «رو معتقدند ترديد نظرياتي كه جرم را محور قرار داده و از اينبي

س از مجازاتي موحش كه اميد رهـايي در آن راه دارد،  معتدل، هميشه تأثيري شديدتر از تر
تابنـد و  ) خودداري مقام قضايي از تعقيب را برنمـي 86 ، ص1389(بكاريا، » گذاردبه جا مي

تعقيب و مجازات مرتكب جرم را به عنوان حقي كه به يـك فـرد تعلـق نـدارد و ازآنِ همـه      
 شمارند.) ضروري مي87ص ،شهروندان است (همان

شناسانه قرار گرفت، واكنش جامعه بـا توجـه   اي كه بزهكار مركز مطالعات جرمدر دوره
شـد. پـس   ي وي و اوضاع و احوال ناظر بر تعيين جرم تعيين ميبه شخصيت مرتكب، انگيزه
ديده نيز مورد توجه قرار گرفت. در واقع مقام قضايي، ديگـر بـه   از آن، در كنار بزهكار، بزه

ه نظر بزهكـار و بـزه ديـده، در خصـوص دعـواي كيفـري تصـميم        طور مطلق و بدون اعتنا ب
ي تعيين سرنوشـت  آفرينان دعواي كيفري را در زمينهگرفت، بلكه از اين پس نظرِ نقشنمي

داد. (نيـازپور،  دهـي قـرار مـي   هاي آنان را بنيان پاسـخ دعوا جويا شده و گاه نظرها و خواسته
4Fت ترميمي) اين رويكرد كه از آن به عدال44 ، ص1390

هـاي  شـود، از گونـه  نام بـرده مـي   1
اصلي تغيير جهت در راهبردهاي عدالت كيفري اسـت كـه بـا رويكـردي جديـد بـه پديـده        

بديهي اسـت   .)Johnstone, 2002, P. 88نگرد (دهي به آن ميبزهكاري و چگونگي پاسخ
 است.اين نوع نگرش تا اندازه زيادي در توجه به متناسب بودن تعقيب تأثير گذار 

زني نيز به عنوان يكي از مبـاني نظـري متناسـب بـودن تعقيـب      ي برچسبهمچنين نظريه
قابل طرح است. اين نظريه ابتدا در انگليس و آمريكـا مطـرح شـد زيـرا در ايـن دو كشـور،       

ها مورد انتقاد قـرار گرفـت.   پليس داراي اختيارات زيادي است و عملكرد وي در دستگيري
بزرگي در سياست جنايي و كيفرزدايي به وجود آورد. به ويژه در مورد اما اين نظريه تحول 

ي اختيـارات پلـيس و دادسـرا خـارج گرديـد و تمـامي       ها از حيطهكودكان كه دادرسي آن
، 1391شـود. (زراعـت،   مراحل دادرسي حتي تحقيقات مقـدماتي نيـز در دادگـاه انجـام مـي     

خورد از نظـر  كسي كه برچسبِ مجرمانه ميبه بيان ديگر، اين نظريه كه مطابق آن  )417ص
كند رفتاري از خود بروز دهد كه ديگران از رواني خودش را مجرم فرض كرده و سعي مي

ي بزهكــاري و ) بــه ايجــاد رويكـردي جديــد بــه پديــده 416 ، صوي انتظـار دارنــد (همــان 

                                                      
1. Restorative Justice 
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قيب را هم دهي به آن انجاميد كه تحول در توجه به الگوي متناسب بودن تعچگونگي پاسخ
 درپي داشت.

 مبناي عملي . 3

از ديگر مباني متناسب بودن تعقيـب دعـواي كيفـري، مبنـاي عملـي اسـت. ايـن مبنـا بـا          
رويكردي واقع گرايانه، تأثيرات متناسب بودن تعقيـب بـر سيسـتم عـدالت كيفـري را نشـان       

برخـوردار  كند كـه مقـام تعقيـب از اختيـاراتي     هاي كيفري ايجاب ميدهد. تورم پروندهمي
هـاي كيفـري كـدام يـك را بـه محكمـه       باشد تا بتواند تصميم بگيرد كه از ميان انبوه پرونده

فصل نمايـد. بـي ترديـد الـزام مقـام      واي حلهاي برون محكمهارسال و كدام يك را با شيوه
تواند اين امر را محقّق سـازد. بنـابراين پـذيرش متناسـب بـودن تعقيـب       قضايي به تعقيب نمي

هـا  نماياند. البته در اين ميان نقش دادسـتان ها امري ضروري ميمقابله با تراكم پروندهجهت 
هاي اي اهميت يافته و دادستان نقش مهمي را در كمك به كاهش بار پروندهبه طور فزاينده

 .)Tak, P.J.P, 1986, P. 190كند ( مي محاكم از طريق ترك تعقيب ايفاء
اهميت، منـابع محـدود سيسـتم قضـايي را جهـت      جرايم كمكه تعقيب واقعيت ديگر اين

سازد. سيستم قضـايي ماننـد هـر مجموعـه ديگـري داراي      تر ناكارآمد ميتعقيب جرايم مهم
توانـد باشـد. لـذا مـديريت     منابعي محدود است كه پاسـخگوي نيازهـاي نامحـدود آن نمـي    

اهميـت، كـه   رايم كـم نظر كردن از تعقيب جكند با صرفاقتصادي اين مجموعه ايجاب مي
هاي عـدالت كيفـري   اين امر تخصيص منابع به نيازهاي ديگر را در پي خواهد داشت، چرخ

 تر به حركت درآورد تا سودمنديِ تعقيب جرايم نيز لحاظ شده باشد.را براي جرايم مهم
كـردن تعقيـب، واقعيـت ديگـري اسـت كـه طـي آن        محوريت شـخص مجـرم و فـردي   

سـابقه را در دسـتگاه قضـايي فـراهم     كان عدم تعقيـب مجـرمين بـي   متناسب بودن تعقيب، ام
توانـد  اي از متهمـين مـي  آورد. با اين استدالل كه همان تماس اوليه با دادسـرا بـراي عـده    مي

آمـد بـه دادسـرا    وكند كه همين اندازه رفـت الواقع دادستان احراز ميآنان را متنبه كند و في
(نجفـي   يسـت ذا نيـازي بـه ادامـه مسـير تعقيـب كيفـري ن      براي تنبيه او كافي بـوده اسـت و لـ   

 . )225 ، ص1373ابرندآبادي، 

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



 151                            ها در حقوق ايران و انگلستانمتناسب بودن تعقيب كيفري: مفهوم، مباني و جلوه

 هاي متناسب بودن تعقيبپ. جلوه

هـاي  هـا را جلـوه  هايي كه براي كنار گذاشتن تعقيـب دعـواي كيفـري، كـه مـا آن     شيوه
دسـته  اند، با توجه بـه مـاهيتي كـه دارنـد بـه دو       دهشايم، مقرر متناسب بودن تعقيب نام نهاده

 شوند.اداري و كيفري تقسيم مي

  هاي اداري. شيوه1

شيوه بايگاني كردن پرونده، يك تصميم اداري اسـت كـه در    هاي كيفري:بايگاني پرونده
بر تعقيب نكردن دعـواي كيفـري دسـتور ضـبط     پرتو آن دادستان پس از اتخاذ تصميم مبني 

كيفـري در   -هـاي قضـايي   پرونـده  واقع دستور دادستان بـه ثبـت و ضـبط   دهد. در آن را مي
) شـماري از مقـررات   46 ، ص1389انجامد. (بوريكان و سيمون، قسمت بايگاني دادسرا مي

هاي خاصي از بزهكاري، بايگاني كردن پرونـده را در صـورت احـراز    تقنيني در مورد گونه
 1366پسـت  قانون مربوط به تشكيل شركت  22اند. براي نمونه، ماده بيني نمودهشرايط پيش

چنانچه متهم بـراي اولـين بـار مرتكـب يكـي از جـرايم       «در اين زمينه مقرر نموده است كه : 
شده باشد و دادسـتان تشـخيص دهـد بـا وعـظ يـا        20، 19، 18، 16، 15، 14مذكور در مواد 

توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تأديب خواهد شد و خسارات وارده به صـاحب كـاال را جبـران    
نمايـد. دادگـاه نيـز در    يكي از موارد تأديب فوق پرونده را بايگاني مـي اعمال  انموده باشد ب

(نيـازپور،  ». مراتب باال را به تشـخيص خـود دارد  اعمال  صورت طرح پرونده در دادگاه حق
 )169 همان، ص

اين شيوه در حقوق انگلستان جايگاهي ندارد، اما اليحه آيين دادرسـي كيفـري در مـاده    
در « اي فراگير اين روش را مورد توجه قرار داده است. بـر اسـاس مـاده مـذكور     به گونه 80

جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشـد، در  
توانـد پـس از تفهـيم اتهـام بـا       صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضايي مي

اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شـده اسـت    مالحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و
و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قـانوني، فقـط يـك    

همانگونـه كـه   .» د و قرار بايگـاني پرونـده را صـادر كنـد...     كنبار از تعقيب متهم خودداري 
 ب ريشه دارد.ي متناسب بودن تعقيد بايگاني كردن پرونده در قاعدهشمالحظه 
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 كيفريهاي  شيوه

5Fپذيرش بزهكاري

1   

كنـد تـا در اثـر    گو با دادستان به ارتكاب جرم اقرار ميودر اين روش متهم پس از گفت
ترين ميزان كيفر از سوي دادگاه براي وي در نظر گرفتـه شـود. بـه عبـارت ديگـر،      آن پايين

تـرين انـدازه   برخـورداري از كـم  اقرار متهم به ارتكـاب بزهكـاري نـزد دادسـتان بـه منظـور       
در انگلسـتان  ) Hewitt & Regoli, 2008, p.267(مجـازات را پـذيرش بزهكـاري گوينـد.     

قـانون عـدالت    144شود. البته ماده پس از اقرار به مجرميت توسط متهم، پرونده مختومه مي
كـه   دارد كه، اقرار متهم در صـورتي پذيرفتـه اسـت   ميالدي اعالم مي 2003كيفري مصوب 

 )Ashworth & Redmayne, Op.cit, p. 265( مقرون به واقع باشد.
در نظام كيفري ايـران قاعـده پـذيرش بزهكـاري در جـرايم مسـتوجب حـد، تعزيـري و         
بازدارنده واجد تأثير شناخته شده است. در جرايم مستوجب حد، با توجـه بـه مبنـاي شـرعي     

ن پذيرش قاعده مذكور دانست. بر اساس مـاده  توان به عنواها را ميقوانين، تأثير توبه در آن
هرگاه كسي به زنايي كه موجب حـد  «خورشيدي  1370قانون مجازات اسالمي مصوب  72

امـر بنمايـد و يـا    تواند تقاضاي عفـو او را از ولـي  است اقرار كند و بعد توبه نمايد، قاضي مي
دگـاه تجديـدنظر اسـتان    پذيرش ايـن روش در شـماري از آراء دا  ». حد را بر او جاري نمايد

 1827ايـن دادگـاه بـه موجـب دادنامـه       20تهران نيز تبلور يافته است. به عنوان مثـال، شـعبه   
با پذيرش توبه مرتكب جرم زنا پـس از اقـرار، پرونـده را نـزد ريـيس       1388بهمن  28مورخ 

و شـد.  قـانون مجـازات اسـالمي عفـ     72قوه قضاييه فرستاد و نهايتاً بزهكار با توجـه بـه مـاده    
 )227 همان، ص(نيازپور، 
طور تأثير پذيرش بزهكاري بركاهش ميزان كيفر در شـماري از جـرايم تعزيـري و    همين

قـانون   570بينـي قانونگـذار قـرار گرفتـه اسـت. بـراي نمونـه، مـاده         بازدارنده نيز مورد پـيش 
هـركس داخــل دســتجات  « دارد : خورشــيدي اشـعار مــي  1370مجـازات اســالمي مصـوب   

كنند، بوده و رياسـت   مي ن يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقداممفسدي
يا مركزيتي نداشته باشد و پس از شروع به تعقيب بـا مـأمورين دولتـي همكـاري مـؤثري بـه       

همين قـانون نيـز قابـل     531و  521در اين مورد مواد » شود.عمل آورد از مجازات معاف مي

                                                      
1. Guilty plea 
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قانون مجازات اسالمي نيز اقـرار مـتهم در مرحلـه تعقيـب را از      22توجه است. همچنين ماده 
تقريبـاً مشـابه بـا پـذيرش     اي  جهات تخفيف يا تبديل مجازات اعالم نموده است، كه مقـرره 

 شود.بزهكاري محسوب مي

   ترك تعقيب

تواند با سنجش موضوع و مقدم شمردن منافع عمومي، حتي كه دادستان مي گفتيمپيشتر 
داليـل اثبـات كننـده بزهكـاري، از تعقيـب دعـواي كيفـري خـودداري ورزد. در         با وجـود  

گيرد و قانونگذار به وي اختيـار  مواردي منفعت شخص زيان ديده از منافع عمومي پيشي مي
داده است تا درخواست خود مبني بر تـرك تعقيـب را اعـالم نمايـد. قـانون آيـين دادرسـي        

خورشيدي در تبصره يك ماده  1378يفري مصوب هاي عمومي و انقالب در امور كدادگاه
در صـورت درخواسـت   «ديده را به ايـن شـرح بيـان نمـوده اسـت:      خود، اين اختيار بزه 177

مدعي مبني بر ترك محاكمه، دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهـد كـرد. ايـن امـر مـانع      
ايـن امـر را    79اليحـه آيـين دادرسـي كيفـري نيـز در مـاده       » باشد.طرح شكايت مجدد نمي

 پذيرفتــه اســت. بنــابراين تــرك تعقيــب از مصــاديق اصــلِ متناســب بــودن تعقيــب بــه شــمار 
-اين اختيـار از سـوي بـزه   اعمال  كه در حال حاضر تعداد دفعاترود. نكته قابل ذكر اينمي

ديده و نيز شرايط درخواست مجدد وي مبني بر تعقيب متهم روشن نيست. البته اليحه آيـين  
تواند تعقيب مجدد متهم را فقط شاكي مي«با عبارت  79يفري، در بخشي از ماده دادرسي ك

بـه بخشـي از   » براي يك بار تا يك سال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب درخواست كنـد 
 اين ايراد پاسخ گفته است.

بـا  «بيان گرديـده كـه:    1384دي19مورخ  7452/7نكته قابل ذكر اينكه در نظريه شماره 
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب  177اينكه در زمان تصويب ماده توجه به 

دادسرا وجود نداشت، مقنن واژه دادگاه را در مـاده مـذكور بـه كـار      1378در امور كيفري 
هـاي عمـومي و انقـالب) كـه     برده، لذا پـس از تصـويب اصـالحي (قـانون تشـكيل دادگـاه      

حول شده در صورت اجتماع شرايط مـذكور در مـاده   تحقيقات مقدماتي جرايم به دادسرا م
 ».صدور قرار ترك تعقيب در دادسرا ممكن است يادشدهقانون  177

مورد مشابه در حقوق انگلستان مربوط اسـت بـه اختيـار دادسـتان در تحميـل شـرطي بـر        
ي ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيانبار مادي يـا معنـو  بزهكار، مانند ارايه خدمات به بزه
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6Fناشي ازجرم

ديـده، دادسـتان تعقيـب وي را    ، كه به دنبال پذيرش اين تعهدات از سـوي بـزه  1
شـود، زيـرا   د. اين ترك تعقيبِ مشروط، شكلي از مجازات محسوب نميكرمتوقف خواهد 

كـه  اسـت. در حـالي  اعمـال   اين جبران خسارت فقط به صورت داوطلبانـه بـر بزهكـار قابـل    
 ,Takشـود. ( دگاه يك جانبه بوده و مجازات محسوب ميجبران خسارت موضوع حكم دا

P.J.P, Op.cit, p. 67( 

 تعليق تعقيب  

تعليق تعقيب دعواي كيفري نيز از مصاديق متناسب بودن تعقيب است كه به موجـب آن  
تواند پيگيري دعواي كيفري را براي مدت دادستان پس از احراز شرايط مقرر در قانون، مي

نمايد. نوع جرم، سن بزهكار، شرايط ارتكاب جرم و اقـدامات پـس از   زماني مشخص معلق 
7Fارتكاب، در اتخاذ تصميم به تعليق تعقيب مؤثر هستند.

در حقوق انگلستان از تعليق تعقيـب   2
شود كه نخست، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، صدور اين قـرار  در مواردي استفاده مي

كم اهميت باشد و اينكـه، مـتهم بـه اتهـام خـود اقـرار        مناسب باشد. همچنين، جرم از جرايم
 . )Op.cit, p. 67ده باشد (كر

تـأثير تحـوالت تقنينـي متعـدد در     اين شيوه در حقوق ايران داراي سابقه است. اما تحـت 
اين زمينه، رويكردهاي مختلفي نسبت به آن اتخاذ شده است. تعليـق تعقيـب بـراي نخسـتين     

مكـرر قـانون تسـريع دادرسـي و اصـالح       40ا تصـويب مـاده   خورشيدي ب 1352بار در سال 
 1356قسمتي از قانون آيين دادرسي كيفري مورد توجـه قـرار گرفـت. پـس از آن در سـال      

از قـوانين دادگسـتري دسـتخوش    اي  قـانون اصـالح پـاره    22خورشيدي و بـه موجـب مـاده    
هرگـاه مـتهم اقـرار بـه      دركليه اتهامات از درجه جنحه«تغييراتي گرديد. به موجب اين ماده 
تواند تـا اولـين جلسـه دادرسـي بـا احـراز شـرايط زيـر         ارتكاب جرم نمايد دادستان راساً مي

مكـرر قـانون تسـريع دادرسـي و      40مـاده   2و  1هـاي   تعقيب كيفري او را با رعايـت تبصـره  
 . اقـرار مـتهم  1اصالح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمـومي معلـق سـازد :    

. متهم سابقه محكوميت كيفري مؤثر نداشـته  2حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد، 
 ....». شاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده يا شكايت خود را استرداد كرده باشد 3باشد و 

                                                      
 اليحه آيين دادرسي كيفري نگاه كنيد. 81به ماده  .1

2. http:// www.time.com/time/magazine/article/0,9171,916340,00.html 
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8Fپس از انقالب اسالمي و به دنبال اصل چهارم قانون اساسـي 

، مقـررات كيفـري متحـول    1
 7گذاشتن دسته بندي پيشين (يعني جنايت، جنحـه و خـالف) در مـاده    شدند. به دنبال كنار 

قـانون مجـازات    12خورشـيدي و پـس از آن مـاده     1361قانون راجع بـه مجـازات اسـالمي    
خورشيدي، ترديدهايي در خصوص امكان صدور قرار تعليق تعقيب از سوي  1370اسالمي 

ور بـه موجـب رأي وحـدت رويـه     دادستان پديد آمد. تا اينكه هيأت عمومي ديوانعالي كشـ 
اي از قـوانين  ، ترديدهاي مربوط به اعتبار قانون اصالح پاره1382مهر  22مورخ  661شماره 

هرچند عنـاوين جنحـه   « ) بر اساس اين رأي 40 همان، صدادگستري را پايان داد. (خالقي، 
از قـوانين  اي  پـاره  قانون اصالح 6و جنايت در قوانين جزايي فعلي به كار نرفته، ولي ... ماده 

قانون مبارزه با مواد مخدر، اصالحي  15سپس ماده » دادگستري ... به اعتبار خود باقي است.
بيني نمود. در اليحه آيين دادرسـي كيفـري نيـز در مـاده     نيز تعليق تعقيب را پيش 5/9/1389

جـرايم تعزيـري   در « بيني قرار گرفته است. به موجب اين ماده : تعليق تعقيب مورد پيش 81
تعليق است، چنانچه شاكي وجـود نداشـته،   درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل

ديـده، ترتيـب   گذشت كرده يا خسارت واردشده جبران گرديده باشد و يـا بـا موافقـت بـزه    
مشخصي داده شود و متهم نيز فاقـد سـابقه محكوميـت مـؤثر كيفـري       پرداخت آن در مدت

تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت بـا اخـذ تـأمين    يباشد، مقام قضايي م
 .»متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند... 

9Fمعامله اتهام

2  

مابين مقام تعقيب كننده جـرم و مـتهم كـه هـر دو طـرف      معامله اتهام قراردادي است في
در صورت اعتراف متهم بـه جـرم    ملزم به رعايت آن هستند و مفاد آن عبارت است از اينكه

شـود؛ بـراي مثـال، سـرقت مقـرون بـه آزار و اذيـت،        يا كيفيات مشدده آن ناديده گرفته مي
هـاي وارده بـه مـتهم    شـود؛ يـا سـاير اتهـام    سرقت ساده يا شروع به سرقت در نظر گرفته مـي 

يك اتهام  گردد و يا اگر فقطشده رسيدگي ميشود و فقط به جرم اعترافناديده گرفته مي

                                                      
ت مدني، جزايي، مالي، كليه قوانين و مقررا« دارد : اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران اشعار مي .1

 .»ها بايد بر اساس موازين اسالمي باشد ... اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين
2. Plea Bargaining. 
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شـود. (روشـن قنبـري،    مورد تحقيق باشد، اعتراف متهم باعث كاهش در ميزان مجازات مـي 
 )102 ، ص1389

توان در اين نكته دانست كه در نهـاد پـذيرش   تفاوت اين نهاد را با پذيرش بزهكاري مي
شـود. لكـن در معاملـه اتهـام، نـوع      بزهكاري، پس از اقرار به مجرميت، پرونده مختومـه مـي  

يابـد و پرونـده   اتهامات تغيير يافته يا اينكه تعداد اتهامات و يـا ميـزان مجـازات كـاهش مـي     
. همچنين، در پذيرش بزهكاري، مقام تعقيـب موظـف بـه مختومـه نمـودنِ      شودمختومه نمي

تواند از قـرارداد خـود بـا مـتهم خـودداري      پرونده است، اما در معامله اتهام، مقام تعقيب مي
 را ادامه دهد. كرده و تعقيب
يابد تا اي دانست كه طي آن متهم اين فرصت را ميتوان معامله اتهام را شيوهبنابراين مي
چه قاضي براي او در نظر خواهد گرفت برخوردار گردد. البته ذكـر  تر از آناز مجازاتي كم

عنـي  اين نكته الزم است كه دادگاه در رسيدگي به جرمي كـه در مـورد آن معاملـه اتهـام (ي    
10Fمذاكرات پيش از محاكمه)

تخفيف نيسـت؛ يعنـي ايـن    اعمال  صورت گرفته است، ملزم به 1
هـا تأييـد   تصميم دادستان به تأييد دادگـاه صـالح منـوط اسـت. (كـه نوعـاً از سـوي دادگـاه        

رسـيدگي و   منظور بهتخفيف، پرونده را اعمال  صورت، ضمن عدم پذيرش شود.) در اين مي
گردانـد. بـه ايـن ترتيـب معاملـه اتهـام       فرخواست به دادسرا بـازمي تعقيب مجدد و صدور كي

هـا و يـا   هاي مختلفي است. كاهش شـدت و ميـزان اتهـام، كـاهش شـمار اتهـام      داراي شكل
كـردن اتهامـات داراي پيامـد    ناديده انگاشتن تعدادي از آنها، كاهش محكوميت، جـايگزين 

 ,Schmallegerانـد ( هـاي ايـن شـيوه   منفي و درخواست نكردن مجازات از بارزترين شكل

2010, p. 358 ( . 
توانـد  در حقوق ايران معامله اتهام مورد پذيرش قرار نگرفته است. بنابراين دادستان نمـي 

د. همچنين در اليحه آيـين دادرسـي كيفـري نيـز     كناز اين شيوه براي توقف تعقيب استفاده 
سيستم معامله اتهام وجود دارد. بـر اسـاس ايـن    بيني نشده است. اما در انگلستان اين امر پيش

كنـد  شود تا مقام تعقيب، متهم را متقاعـد  روش، مذاكراتي بين مقام تعقيب و متهم انجام مي
د در مقابـل  كنبه جرم خود اعتراف كند. در صورتي كه متهم متقاعد شده و اقرار به جرم  تا

سـرقت مسـلحانه ارتكـابي    مثـال  بـراي  تر برخوردار خواهد شـد،  از مسئوليت كيفري خفيف
د (ميـري،  شـو توسط او به سرقت ساده و يا تجاوز ناموس او به عمل منافي عفت تبـديل مـي  

                                                      
1. Pre - trial. 
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م هيچگونه سـابقه و اثـري را از   18البته حقوقدانان انگليسي معتقدند تا قرن  .)85 ، ص1390
 . )110 همان، صاند (روشن قنبري، هاي كيفري در انگلستان نيافتهمعامله اتهام در پرونده

 نتيجه
. اصل متناسب بودن تعقيب بر اين امر تأكيد دارد كه به مقام قضايي اختيـار داده شـود   1

در صورت مفيد نبودن تعقيب، با بررسي دقيق ابعاد مختلف وضـعيت فـردي بزهكـار و نفـع     
عمومي، حتي با وجود داليل اثبات كننده بزهكاري، از تعقيـب دعـواي كيفـري خـودداري     

ها پـيش در كشـورهاي مختلـف از جملـه انگلسـتان پذيرفتـه شـده و        . اين اصل از سالورزد
 شود.هاي سياست جنايي محسوب ميكردن پاسخپذيرش آن از جمله شروط فردي

ديوانعـالي   يبيني نكرده و آرا. در حقوق ايران اين اصل را قانونگذار به صراحت پيش2
اند. با وجود اين، بـا دقـت در برخـي متـون قـانوني      كشور و محاكم نيز به آن توجهي نداشته

توان نتيجه گرفت كه در برخي موارد به مدلول اين اصل توجه شـده اسـت. خوشـبختانه،    مي
 كنندگان اليحه آيين دادرسي كيفري قرار گرفته است. اين اصل مورد توجه تهيه

ت، اينكـه حقـوق   آن وارد شـده اسـ  اعمـال   . از ايراداتي كه به متناسب بودن تعقيـب و 3
شود. از جمله اين حقوق عدم جبران خسـارات وارد بـه   ديده در پرتو اين اختيار نقض مي بزه
اليحه آيين دادرسي  81به دنبال اين ايراد ماده ) Tak,P.J.P, Op.cit, p. 85(ديده است. بزه

تعقيب كيفري از جمله شرايط اعطاي تعليق تعقيب، به عنوان يكي از مصاديق متناسب بودن 
در «بيني نموده اسـت. بـه موجـب ايـن مـاده :      ديده پيشرا، جبران خسارات وارد شده به بزه

جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است، چنانچه شـاكي  
وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارد شـده جبـران گرديـده باشـد و يـا بـا موافقـت        

خت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميـت  ديده، ترتيب پردا بزه
توانـد پـس از اخـذ موافقـت مـتهم و در صـورت        كيفـري باشـد، مقـام قضـايي مـي      اثرگذار

 .»ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند... 
ــه4 ــ   . ب ــا امك ــودن تعقيــب موجــب خواهــد شــد ب ان كنارگــذاري كــارگيري متناســب ب

در دادســراها كاســته شــده و آنچــه كــه هــا  هــاي كيفــري ســبك، از تــراكم پرونــده پرونــده
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11Fقضازدايي

تـر بـه   نام گرفته است، محقق شود. اين امر فرصت بيشـتر بـراي رسـيدگي دقيـق     1
 كند. پذير ميتر را نيز امكانهاي كيفري سنگينپرونده

اعـالم كـرده    340برانگيز در ماده تأمل. اليحه آيين دادرسي كيفري به موجب حكمي 5
-جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت بـه طـور مسـتقيم در دادگـاه مطـرح مـي      «است: 
 نماياند:اين حكم به داليل ذيل ناصحيح مي.» شود... 

شـود،  هاي آن برداشت مـي كه از مفهوم، مباني و جلوهمتناسب بودن تعقيب، چنان .1-5
ه چنانچه توسل به تعقيب قضايي براي حمايت از جامعه و پيشگيري بر اين امر تأكيد دارد ك

از ارتكاب جرم ضروري نباشد، يا به بيان ديگر بر تعقيب متهم اثر سودمندي مترتب نباشـد،  
 مقام تعقيب اختيار ترك تعقيب داشته باشد.

اده اليحه آيين دادرسي كيفري، در مورد قرار بايگاني كردن پرونده، و مـ  80. ماده 2-5
اليحه مذكور، در مورد قرار تعليق تعقيب، ذيل فصل سـوم ازبخـش دوم اليحـه، تحـت      81

انـد. بنـابراين حكـم بـه يـك اختيـار بـراي        بيـان شـده  » وظايف و اختيارات دادسـتان «عنوان 
طور بـه   اين اختيار امري نامعقول است يا ايناعمال  دادستان و از طرف ديگر سلب موجبات

 رسد.نظر مي
هـاي عمـومي و   اليحه آيين دادرسي كيفري همانند قـانون آيـين دادرسـي دادگـاه    . 3-5

خورشيدي، سيستم مخـتلط دادرسـي را مـدنظر قـرار      1378انقالب در امور كيفري مصوب 
داده است كه تفكيك مقام تعقيب از مقام صدور حكم از الزامات آن است. بنابراين جـرايم  

ي قرار گيرند و پس از صـدور كيفرخواسـت بـه دادگـاه     بايد ابتدائاً در دادسرا مورد رسيدگ
12Fارسال شوند.

اليحه آيين دادرسي كيفـري،   81و  80در مواد » تعقيب«پس به كاربردن لفظ  2
ناظر است به مرجع تعقيب و فرض اينكه مرجع تعقيب اختيار داشته باشد در جرايم تعزيـري  

ض كه اساساً صالحيت رسـيدگي  درجه هفت و هشت، اقدام به ترك تعقيب نمايد با اين فر
 به اين جرايم را نداشته باشد، منافات دارد.

توانـد بـه عـذر    بازپرس نمي«دارد: اليحه آيين دادرسي كيفري اشعار مي 104. ماده 4-5
كه متهم معين نيست، مخفي شده و يا دسترسـي بـه او مشـكل اسـت، تحقيقـات خـود را       آن

، پـنج، شـش، هفـت و هشـت، هرگـاه بـا انجـام        متوقف كند. در جرايم تعزيري درجه چهار

                                                      
1. Diversion 

 شوند، نظير منافيات عفت.مگر جرايمي كه به دليل شرايطي خاص مستقيماً در دادگاه مطرح مي .2
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تحقيقات الزم، مرتكب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جـرم بگـذرد، بـا موافقـت     
تعـارض  » شـود. دادستان، قرار توقف تحقيقات صادر و پرونده به طور موقت بايگاني ... مـي 

ور مسـتقيم در  اين ماده نيز با مطرح شدن جرايم تعزيري درجه شـش، هفـت و هشـت بـه طـ     
 دادگاه محرز است.

. اليحه قانون مجازات اسالمي نيـز نهادهـايي را تأسـيس نمـوده اسـت كـه از اصـل        5-5
اليحـه قـانون مجـازات     39گيرند. تعويق صدورحكم (مـاده  متناسب بودن تعقيب نشأت مي

اده اليحه مذكور) و تعليق از اجراء مجـازات (مـ   38اسالمي) حكم به معافيت از كيفر (ماده 
اعمـال   همين اليحه) از جمله اين موارد هستند. نكته قابل توجه اينكه، اختيـار دادگـاه در   45

كننـدگان  موارد فوق به جرايم درجه شش، هفت و هشت محدود شـده اسـت. پـس تـدوين    
انـد و بـه   اليحه قانون مجازات اسالمي چنين اختياري را براي مقامات دادگاه در نظـر گرفتـه  

اليحه آيين دادرسـي كيفـري نـاظر بـه مقامـات       81و  80م مذكور در مواد رسد حكنظر مي
13Fدادسرا باشد.

كنندگان اليحه آيين دادرسي كيفري (كه متأسفانه اين موضوع از نظر تدوين 1
 به دور مانده است.)

با توجه به موارد مذكور شايسته است جايگاه متناسـب بـودن تعقيـب بـه عنـوان يكـي از       
 ها مشخص و توجيه شود.ايي، براي قضات داسراها و به ويژه دادستانابزارهاي سياست جن

 
 

  

                                                      
 نيز داللت بر اين امر دارند. يادشدهكار برده شده در مواد  الفاظ به .1
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