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چکیده:
در دوران گذشته نهاد قدرتمندی به مثابه دولت که نقش اصلی در اجرای عدالت در جامعه را داشتته باشتد
وجود نداشت و اصوال اجرای عدالت مشارکتی بود و بختش گتتتردهای از مترد و بزرگتان قیایتر در آن
نقش داشتند .بعدها با پا گرفتن قدرت عمومی به نا دولت و حکومت که متئول برقتراری نمتم در جامعته
بود دادرسی کیفری نیز خودنمایی کرد و قوای عمومی دولت از طریق دادرسی کیفتری در اختففتات بتین
مرد مداخله نمود.
با صحنه گردانی نما عد الت کیفری توسط دولت ،موضوع مهم قابر پیگیری برای دولت جیران ختتارت
اجتماعی بود و به بزهدیده (زیاندیده) توجه خاصی نداشت و نقشی تیعی به آنها قائر بود .یعنی کتانی که
متتقیما از این اختففها آسیب دیدهاند و درگیر بوده اند محوریت نداشته و نقش اصلی به عهده وکیتر و
دادستان و غیره است و دولت به نمایندگی از زیاندیده و بزهدیده اقدا میکند .لذا وجه مشخص دادرسی
کیفری در این دوره نقش محوری دولت است که هم بزهدیده و مدعیالعمو و مجتازات کننتده بته شتمار
میرود.
نمریهپردازان مکاتب گوناگون کیفری نیز بتر نقتش محتوری دولتت و تتف بترای توجیته آن در اجترای
بیرقیب عدالت کیفری تاکید میکردند .ایفای چنین نقش توسط دولت بتزهدیتدگان را بته حاشتیه رانتد و
آنان دیگر در فرآیند رسیدگی کیفری مشارکت داده نمی شدند و در واقع آنچه از آنان بود توستط دولتت
گرفته شد .دولتها از نمریههای مختلف در توجیه مجازات خواه تحت عناوین فایدهگرایی ،بازدارنتدگی،
سلب توان بزهکاری از مجرمان یا بازپروری بهره برده است از این رویکرد سزادهی و رویکرد بازپرورانهی
عدالت کیفری تحت عنوان عدالت کیفری کفسیک یا سنتی یاد میشود .لذا عدالت ترمیمی و جلتوههتای
کهن آن مانند میانجیگری  ،به مرور توانتته مفهو کیفر را از زمان انتقا خصوصی تا به امتروز و پیامتدهای
عدالت کیفری را تحتالشعاع قرار دهد.
واژگانکلیدی :تعقیب کیفری ،نما دادرسی کیفری ،عدالت کیفری ،عدالت ترمیمی ،انتقا خصوصی،
میانجیگری.

* دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گیالن ،ایران.
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مقدمه
در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری ،خودیاری یا دادگتتری خصوصی و انتقتا  ،بته آن دوره
از زمان حیات بشری اطفق میشود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تیع آن جر و مجازات بته
معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بتیار محدود بتود .در دوره دادگتتتری خصوصتی هتر
چند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونههای معین تاریخی مثر قوانین حمورابی و هیتیها
به شکر امروزی وجود نداشت ،اما مهمترین مجوز یا متتمتک برای انتقا جتویی همانتا تجتاوز بته
منافع فردی یا خانوادگی و نهایتا گروهی یک فرد یا قییله معین بود .بنابراین اقدا علیه منتافع فتردی
یا گروهی عنوان اغلب جرایم تلقتی متیگردیدنتد و واجتد جنیته عمتومی نیودنتد .بته همتین دلیتر
مهمترین هدف ،دفاع از ارز های خانوادگی ،جیران ختارت یا انتقا گرفتن از مرتکب به منمتور
ترضیه و تشفی خاطر مجنیعلیه یا زیاندیده از جر یعنی بزهدیده بوده است( .آشوری)46 :1383 ،
با گذر از مرحله انتقا خصوصی ،بشتر از ابتتدا ستعی کترده استت ،نمتا و روابتط اجتمتاعی و
روابط بین افراد را سامان دهد .لذا شاکله قدیمیترین مجموعه مقررات بشر صتیهه کیفتری داشتت.
طی قرون متمادی صرفا مجموعه احکا و مقرراتی که از احکا سفطین و فرمانروایان و یتا نشتات
گرفته از احکا ماوراء طییعی بود ،در جوامع انتانی به اجترا گذاشتته متیشتد (پتان نیتت،1396 ،
 .) 19که جذابیت مفهو عدالت به اعتیار فطری بودن آن توانتت در تحوالت عصتر روشتنگری در
آثار اندیشمندان حقوق کیفری جلوهگر شود .در این راستا تعقیب مجر و مجتازات او بته مترور بتا
متتقر شدن نما های دادرسی کیفری در کشورهای مختلف دنیا که هر کدا آیتین دادرستی ختود
را با نما دادرسی حاکم هماهنگ میکردند شروع گردید.
از اولین و قدیمیترین نما های دادرسی کیفری میتوان نما دادرسی اتهامی را نا برد که ایتن
سیتتم ،به طور اصلی پاسخگوی این تفکر استت کته دعتوی ،تنهتا میتارزهای استت کته بته شتکلی
تشریفاتی تنمیم گردیده و نزد شاهدی بیطرف و منفعر یعنی قاضی که نقش او تنها اعتف حتق یتا
تایید موضع یکی از طرفین میباشد جریان مییابد .در نمتا دادرستی تفتیشتی ستنتی کته بته لحتا
تاریخی ،جایگزین نما اتهامی گردید قضات حرفهای برای نختتین بار وارد بتازی آیتین دادرستی
کیفری شدند .با قدرت گرفتن دولتهای مرکزی ،حفظ نمم بته دولتت واگتذار گردیتده و طییعتتا
شکرگیری قضات حرفهای جنیه ای از قدرت یک دولت مرکزی متتقر به حتاب میآیتد .ایجتاد
دادگتاه هتایی کته نحتوس رستیدگی رستمی را جتایگزین رستیدگی کدخدامنشتانه کردنتد ،یکتی از
مهمترین ویژگیهای این نما میباشد( .آشوری)19-35 :1388 ،
سیتتم دادرسی تفتیشی به منمور تفتیش از مراحر اولیه تا اجرای حکم بته نتا تفتیشتی منتختب
شده است .به عیارت دیگر عنوان تفتیشی از آنجا بر این نما نهاده شده کته مقتا تعقیتب در صتدد
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تفتیش و بازجویی از متهم ،شهود ،کارشناسان و همچنین تحصیر دلیر مثیت جر بر متیآیتد .پت
چون تفتیش و بررسی دالیر مینا و ویژگی بارز این نوع شیوهی دادرسی استت از آن تحتت عنتوان
تفتیشی نا برده میشود( .صاحیی فرد و علی شیعه)3 :1388 ،
در این دوران مقامات کلیتا به محض وقوع جرایم مذهیی ماننتد کفتر و زنتای محصتنه کته در
صفحیت دادگاههای مذهیی بود ،به تعقیب و محاکمة متهم میپرداختند رو

دادگاههای متذهیی

کم کم حقوق عرفی را تحت تأثیر قرار داد و طرفداران بتیاری پیدا کرد (آخونتدی )55 :1394 ،و
در اواخر قرون وسطی نه فقط در رسیدگی به اتهامات روحانیون و ملحدان بلکه در متورد محققتان
و دانشمندان نیز به کار برده شد( .آشوری)28 :1383 ،
نما دادرسی تفتیشی دارای مقا خاص برای تعقیب جر است .و این ویژگتی مهتم باعتی متی
شود تا در مواردی تعقیب بزه از حالت خصوصتی ختارش شتود و ارادس شتاکی در آن متوثر نیاشتد.
همین امر باعی ایجاد تئوری تقتیم بزهها شده است کته حتتی در قتوانین امتروزی دارای اهمیتت و
جایگاه است.
در این نما دعوی از طرف نماینده دادسرا که عیارت از دادستان باشد به نا جامعه برای حفتظ
نمم اجتماعی مطرح متیگتردد و بته اتکتاء آن ،تعقیتب مرتکتب را برعهتده نماینتده ختویش قترار
میدهد وجود مقا قضایی برای تعقیب متهم از محاسن این نما شمرده شده و از حقوق جامعه نیتز
به خوبی دفاع می کرد و جامعه برای محاکمه و مجتازات مرتکتب جتر نتاگزیر بته تماشتای اقتدا
بزهدیده برای تقاضای تعقیب و محاکمه وی نیود.
دردوران کفسیک در نما عدالت کیفری دولتها حق داشتند با وضتع قاعتده و اصتر قتانونی
بودن تعقیب و اعطای خصیصه عمومی به جرایم و همچنین گتتر جر انگتاری در جترایم بتدون
در نمر گرفتن بزهدیده ،جایگاه او را از آن خود کنند .هنگامی که حق تعقیتب جزایتی را دولتتهتا
در اختیار گرفتند و غرامت قابر پرداخت به بزهدیده را بته جریمته قابتر پرداختت بته خزانته تیتدیر
کردند در این صورت بزه دیده کتم کتم از یتاد رفتت و فاقتد موقعیتت حقتوقی شتد .بته تتدری بتا
انتقاداتی که بر نما عدالت کیفری کفسیک وارد شد و احتاس عمومی در رابطته بتا نتاتوانی ایتن
سیتتم در دهههای  ۷۰و  8۰میفدی باال گرفت و نیتز بتا افتزایش قابتر مفحمته نتر جتر  ،تفکتر
جایگزینی رویکردی نو به وجود آمد و بعد از این دادرسی کیفری شتاهد تحتوالتی در نگتر بته
عدالت کیفری با رویکردی ترمیمی در اندیشهها و مکاتب حقوقی شد.
از سال  198۰میفدی مکتب عدالت ترمیمی با تکیه بتر یتک ایتدئولونی نتوین یعنتی بتزهدیتده
محوری پا به عرصه وجود گذاشت و معتقد است که تما مکاتب کیفری گذشته با به حاشیه راندن
بزهدیده و دادن نقش انفعالی به وی بنا را از پایه ک نهادهانتد .در ایتن راستتا دادرستی ترمیمتی نیتز
مجموعه مفاهیم شکلی مطروحه در این مکتب نوین است .دادرسی ترمیمتی از یتک ستو در صتدد
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ارتقاء رویکرد بزهدیده محوری و ترمیم ختارات وارده به بزهدیده است و او را از حاشتیهنشتینی در
نما عدالت کیفری به سمت ایفاء نقشی فعال ،در پروسته فرآینتدهای ترمیمتی ستوق متیدهتد و از
سوی دیگر با ایجاد ارتیاط میان بزهکار و بزهدیده و مفحمه آسیبهای وارده به بزهدیتده از ستوی
خود بزهکار ،ح

متئولیتپذیری در وی را ،در راه رسیدن به توافقی ترمیمی با بتزهدیتده و ایفتاء

تعهدات ترمیمی خود تشویق و تحریک مینماید( .نوابیان)39 :139۰ ،
الف .تعقیب متهمان در دادرسی کیفری از دوران باستان تا انقالب فرانسه
 .1شکلگیری تعقیب در دوران باستان
پیشینة تاریخی ملر مختلف و وجود آثار حقتوقی کتییتههتای معتروف از قییتر منشتور حقتوق بشتر
کورو کییر و قانون نامة حمورابی مؤید این مطلب است که در تاریخ تمدن بشر پتیش از آن کته
فکر قانون و قانونگذاری به وجود آید ،فکتر حقتوق و مفهتو آن وجتود داشتت .همتواره یکتی از
دغدغههای اصلی در تشکیر اجتماعات اولیة انتانی جلوگیری از اضرار به غیر و منع تجتاوز نتتیت
به هم نوع است .ارتکاب جر از جمله مواردی است که ممکتن استت موجتب ورورد ختتارت یتا
ضرر به فرد شود .لذا عدالت اقتضای آن را دارد تا حق دادخواهی برای اشخاص قائر شوند .با ایتن
هدف است که از ابتدا تعقیب دعوای کیفری به عهدس فرد بزهدیتده بتوده استت ( .گاستتون:13۷۷ ،
 )۷14زیرا جر در بدو امر ،حق بزهدیده را سلب کرده است و این سلب حق ،اختیار تعقیب را برای
صاحب حق محفتو متیدارد .بتتیاری از علمتای حقتوق کیفتری معتقدنتد براستاس نمریتة انتقتا
خصوصی به عنوان منشأ حقوق کیفری ،تعقیب جر در این دوران بر عهتدس بتزهدیتده و ختانوادس او
بود و کامف جنیة خصوصی داشت .از مهمترین ویژگیهتای دورس انتقتا «جمعتی بتودن متتئولیت»
بوده است( .مصطفیزاده )18 :1395 ،بدین معنا که وقتتی یکتی از اعضتای گتروه مرتکتب جرمتی
میشد ،همة اعضای گروه متئول شناخته میشدند .از دیگر ویژگیهای مهتم ایتن دوره ایتن استت
که برای جر دو جنیة خصوصتی و عمتومی قائتر بودنتد و در جرایمتی کته بته شتخص پادشتاه بتر
می گشت یا جنیة مذهیی داشت تعقیب وظیفة مقا متئول بتود و بایتد گتزار آن را بته حکومتت
ارائه میداد.
 .2مقامات تعقیب در دوران باستان
براساس آنچه ذکر گردید در دوران گذشته ،در جوامع بدوی به دلیتر بتتیط بتودن جوامتع و عتد
وجود قدرت مرکزی ،واکتنش افتراد در قیتال رفتارهتای هنجارشتکن ،بته شتکر خصوصتی بتود و
هیچگونه قاعده و ضابطهای بر آن حاکم نیود .بنابراین ،مجتازات و اجترای آن فاقتد هرگونته معیتار
منطقی ،مناسب و موجهی بود .تا اینکه با گذشت و تحول جوامع و تشکیر دولتت و پتذیر منتافع
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عمومی ،زیان وارد بر جامعه از ختارتی که ممکن است بتر اثتر ارتکتاب جتر بته شتهروندان وارد
شود ،جدا شد و اعف و پیگیری جر  ،عفوه بر اینکه از وظایف بزهدیده تلقی متیشتد ،از وظتایف
حاکمیت نیز محتوب شد( .یوسفی )19 :1392 ،در هر یک از دورانهای باستتان متدعیان عمتومی
نا های خاص خود را داشتند و نمایندس پادشاه بودند .به طور مثال ،دردورس هخامنشی ساتراپها امتر
قضاوت در ایاالت و ممالک را در اختیار داشتند .بزرگترین هدف مجازاتهتا و قتوانین جزایتی در
زمانهای گذشته ،حفظ نمم و جنیههای بازدارندگی و ارعاب و تخفیف بوده است .به همین جهت
هم مجازات های بتیار شدیدی در نمر گرفته بودند .در مورد تقتیمبندی جترایم ضتابطة صتحیحی
در بین نیوده ولی با مطالعه تاریخ و کتب حقوقی تاریخی میتوان دریافت که در آن ایا جترایم بته
دو قتمت تقتیم میشده است :جرایم عمومی و خصوصتی .اعمتالی از قییتر سوءقصتد علیته جتان
ومال پادشاه و بتتگان او ،توطئه علیه تاش وتخت ،طهیان و یاغیگری ،جاسوسی و خیانت و اعمالی
از این قییر جزء جرایم عمومی بوده که مرتکیین به مجازاتهای سنگین و توأ با شتکنجه محکتو
میشدند و حال آنکه جرایمی چون ایراد ضرب و جرح و قتتر جتزء جترایم خصوصتی بتوده و در
مجازات آنها رعایت قصاص میشده است .تعقیب مرتکیین ایتن دستته از جترایم ،بته دستتور شتاه
انجا میشد و شخص پادشاه عالیترین مقتا قضتایی بتود .بنتابراین آنچته متتلم استت ،تتا قیتر از
پیدایش مکتب کفسیک حقوق جزا در اروپا ،این پادشاهان و حکومتها بودند کته در ایتن دوران
جرایم را از حیی جنیة عمومی آن تعقیب میکردند و برای خود این حق را قائر بودند که چنانچته
فردی از افراد جامعه تحت حکومتشان از مقررات حکومتی تخلف ورزید او را تحتت تعقیتب قترار
داده و مطابق سیاستهای جاری آن زمان وی را به مجازات برسانند.
 .3تعقیب عمومی
هم زمان با سپری شدن دوران انتقتا فتردی و شتروع مراجعتات مترد بترای رستیدگی بته دعتاوی
کیفری خود برخی کشورها از جملته رو  ،دادگتتتری خصوصتی را جتز در برختی متوارد ممنتوع
کرده بود و تفتیر کنندگان حقوق رو در قرون وسطی اعتقاد داشتند که« :نتای توافق حاصله میان
طرفین دعوا ،توسط قضات قابر استناد نیتت( ».مارتینژ )4۷ :1385 ،با این وجود تنها با شروع رشتد
و تقویت دولت در قرن های سیزدهم وچهتاردهم بتود کته بتا دادگتتتری عمتومی مواجته هتتتیم و
شیوههای قضایی حر اختففات افزایش یافت .این دوره را عمدتا صاحینمران تاریخ حقوق ،بته نتا
دورههای دادگتتری عمومی معرفی کرده اند .این دوره که در اروپا از قرن سیزهم میفدی به بعد و
با تحول نما اجتماعی و پیدایش قدرتهای موثر مرکزی که سرانجا به ظهور دولتها منجر شتد
نیاز به بازرسی عمو مرد با قاطعیتت بیشتتر و در ستطحی گتتترده و بتا قتوانین و ضتوابط معتین و
مشخص احتاس گردید .این امر از جمله مهمترین دالیر تحول دادگتتری خصوصتی بته عمتومی
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بود« .با افزایش نفوذ و اعتیار دولتها انتقا شخصی ممنوع و به تدری کیفر همگانی جتایگزین آن
شد متئولیت دسته جمعی افراد قییله تعدیر یافت و شتخص بزهکتار پاستخگوی کتردار بتد ختود
شناخته شد» .اردبیلی)63 :1384 ،
«رو

اجرای مجازاتها را در این دوره به این جهت که واکتنشهتای انتقتا جویانتة افتراد بته

طور نتیی تحت نمم و قاعده در میآید دادگتتری مینامند( ».صانعی« )49 :13۷9 ،ولتی همچنتان
در مجازات مجر حق شخص و جنیة خصوصی باقی بود و مجنیعلیه ،خود ،در مقا تففی برآمتد،
ولی متئولیت گروهی جای خود را به متئولیت فردی داد»( .فیض)21 :1364 ،
در این دوره عفوه برآن که قواعد و مقررات عمومی برای همگان وضع متیشتود ،جتر جنیتة
عمومی و اجتماعی به خود میگیرد و صرفنمر ازآن که شخص زیاندیده به شکایت اقدا کند و یا
مجر را مورد عفو و بخشش قرار دهد مجر از نمر صدمهای که بر پیکر کر جامعته وارد آورده از
طرف مقامات عمومی تعقیب ومجازات میشود( .صانعی)53 :13۷9 ،
 .4عدم تفکیک مقام تعقیب از تحقیق و محاکمه
از مهمترین اصول حاکم در دوره تفتیشی قرون وسطی حاکمیت اصر عد تفکیک مقا تعقیتب از
تحقیق و محاکمه میباشد ،در واقع به نوعی میتوان «تاریخچه نما تفتیشی و عد تفکیک مقامات
تحقیق و تعقیب و محاکمه را در عملکرد دادگاههای کلیتایی جتتجو کرد .پ

از اینکته در ستال

 311میفدی در دوران سلطنت کنتتانتین اول رو به متیحیت گرایید ،قضات رومی بترای صتیانت
از اصول مورد تاکید کلیتا و جلوگیری از انحطاط اخفقی و انحرافات برخی روحانیون متتیحی و
نیز اجتناب از رسیدگی علنی به جرایم آن ها کته موجتب ستلب اعتمتاد عمتومی از کلیتتا متیشتد،
تحقیقات و رستیدگی بته اتهامتات روحتانیون را بته شتیوهای هتدایت کردنتد کته بتا رو معمتول
تحقیقات متفاوت بود .این رو غیر معمول که در آن به صورت سری میتادرت بته تفتتیش عقایتد
متهم می شد ،مورد تایید پاپ اینوسان سو قرار گرفت و در اواخر قرون وسطی نه فقط رسیدگی به
اتهامات روحانیون و ملحدان بلکه در مورد محققان و اندیشمندان نیز بته کتار گرفتته شتد .از جملته
این افرد گالیله بود که با این رو محاکمه شد»( .مهرا)211 :1392 ،
آنچه از مطالعة متون معتیر بر میآید در این دوره قضات کلیتا و روحانیون وظیفة رستیدگی بته
تخلفات ،تحقیقات و تعقیب را به همراه قضاوت همزمان انجا میدادند چنتان کته متیتتوان «آیتین
دادرسی کیفری به سیک تفتیشیه را اولین بار به موجب تصویب نامهای در ستال  1498و بعتدا طیتق
تصویب نامه دیگر در سال  1539در کشور فرانته دانتت .در فرانته ابتدا دعوی عمتومی و تعقیتب
مجر به عهدس کلیة قضات بود و در آن زمان ضربالمثلی داشتند به ایتن عیتارت کته" :هتر قاضتی
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دادستان کر است" .کم کم یک نوع وظیفة قضایی مخصوصی در دادگتتتری ایجتاد نمودنتد کته
قضات موظف به انجا آن را ،وکف و دادستانهای شاه می گفتنتد .ایتن قضتات بته نتا اجتمتاع ،بته
تعقیب بزهکاران میپرداختند( ».خزایی)13 :13۷۷ ،
در دوره دادگتتری عمومی ،برای اجرای عدالت ،بزهدیده مجیور بود به مقامات دولتی متوستر
شود .تعقیب و بازداشت متتهم در زمترس وظتایف کتارگزاران حکتومتی درآمتد .قاضتی در اجترای
عدالت از اختیارات گتترده ای برخوردار شتد ختود بته استتماع شتهود ،احضتار مطلعتان ،ستنجش
صحت دعوا و سرانجا احراز تقصیر بزهکار پرداخت»( .اردبیلی)65 :1382 ،
از سوی دیگر میتوان گفت« :در این دوره دادستتان (مقتا تعقیتب) دارای اختیتارات وستیع در
تفتیر وتعییر قوانین بودند و براساس عقاید خود ،افکار عمومی و اطاعت از اوامر پادشتاه ،در متورد
یک نوع جر  ،حکم به مجازاتهای متفاوت میدادند( .مصتطفی زاده )21 :1395 ،قاضتی در ایتن
سیتتم نقش موثری در بررسی دالیر و مدارن ایفاء متیکنتد و متتئول ارزشتیابی دالیتر از پتیش
تعیین شده است( .درویش)42 :1398 ،
ب .تعقیب متهمان از انقالب فرانسه تاکنون
 .1تحول نظام دادرسی متعاقب انقالب فرانسه
در آغاز قرن هجدهم و همزمان با شکرگیری اعتراضات نتیت به وضتعیت قضتایی در کشتورهای
مختلف اروپایی به ویژه در فرانته ،افکار عمومی خواهان نابودی و انهدا نهادهای کیفری متتداول
بود .اغلب قضات با بهرهگیری از نمریههای نوین حقوقی در پی کاهش و تعتدیر مجتازاتهتا گتا

بر داشتند .انقفب کییر فرانته  1۷89–1۷99دورهای از دگرگونیهای اجتمتاعی سیاستی در تتاریخ
سیاسی فرانته و اروپا به دست ملت فرانته بود .این انقتفب ،یکتی از چنتد انقتفب متادر در طتول
تاریخ جهان است که پ از فراز و نشیبهتای بتتیار ،منجتر بته تهییتر نمتا ستلطنتی بته جمهتوری
دموکراتیکی فرانته شد.
سیتتم قانونی فرانته مقارن با آغاز امپراطوری ناپلئون گرفتتار هترش ومترش بتود .بنتابراین بترای
اصفح چنین شرایطی ناپلئون بهترین حقوقدانان فرانته را به خدمت گرفتت تتا قتوانین بته گونتهای
مدون تنمیم شود و ارجاع به آنها با سهولت انجا شود.
کد ناپلئون 1همان قانون مدنی فرانتویان است که به ابتکار و نمارت نتاپلئون بناپتارت نگاشتته و
در دوازدهم متارس  18۰4بته توشتیا او رستید و ستپ در ستال  18۰۷بته موجتب قتانونی ،عنتوان
کدناپلئون را بر آن نهادند .این کُد که در بردارندس اصول مالکیتها و قراردادهتا و احتوال شخصتیة
افراد است تأثیر و نفوذ فراوانی در اروپا و بتیاری از دیگر کشورها در نگار قانون متدنی داشتت
. Code Napoleon.
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و به طور گتترده در خارش از فرانته تقلید شد چرا که با وجود قدمت محتوا و چارچوب ترتییتات
آن ،همچنان مدرن شناخته میشود .طیق نقر مورخان ،بناپارت در دوران تیعیتد «ستنت هلتن» گفتته
بود :پیروزی حقیقی من این نیود که چهر بار در جنگ فتاتا شتد  ،زیترا شکتتت واترلتو ،ختاطرس
همة آنها را محو خواهد کرد .آنچه هیچ چیز قادر نخواهد بود محو

کند ،آنچته جاویتد خواهتد

بود ،قانون مدنی من است( .قلی پور جمنانی)8۷ :1395 ،
 .2تعقیب متهمان در عصر اصالحات در دادگستری عمومی
پ از پیروزی انقفب کییر فرانته در  1۷89دادسرا که از بقایای نمتا پیشتین بتود حفتظ شتد ،امتا
اختیار شروع به تعقیب از آن گرفته شد .بعتد از متدتی بترای دفتاع از منتافع جمعتی ،دادسترا احیتاء
گردید و به عنوان مرجعی برای به جریتان انتداختن تعقیتب کیفتری و دفتاع از دعتوای عمتومی در
دادگاه آمد« .دادستان به عنوان مقا عهده دار تعقیب ،ریشه در قوانین ناپلئون در قرن نتوزدهم دارد.
زمانی که حاکمیت شیوس تفتیشی بر رستیدگی هتای جزایتی ،تفکیتک مقتا تعقیتب از تحقیتق را بته
رسمیت نمی شناخت ولی با گذشت زمان و آشکار شدن کاستیهای ناشتی از عتد تفکیتک مقتا
تحقیق از تعقیب ،تفکیک میان آن دو تا حدودی پذیرفته شد( ».فتحی)9۰ :1388 ،
از محاسن سیتتم دادرسی تفتیشی میتوان به وجود مقا قضایی خاص تعقیتب و انتختاب شتدن
قضات از میان افراد تحصیرکرده که موجب تخصصی شدن کار ایشان میشود اشاره کترد .ضتمن
اینکه این سیتتم در حفظ و نما موجود و دفاع از اجتماع بتیار مفیدتر از سیتتم اتهامی استت و بتا
اتخاذ آن احتمال فرار مجر از مجازات ضعیف میگردد( .باقری)29 :138۰،
از ویژگی های تعقیب در این سیتتم از نمر تاریخی اصر الزامتی بتودن تعقیتب مقتد بتر اصتر
موقعیت داشتن تعقیب است .اصر اقتضاء تعقیب ،متعاقب اصر الزا به تعقیب و پیرو ناکارآمدیهتا
و نارساییهای آن ظهور نموده است .دورهای که در آن اصر قانونی بودن و به طتور ضتمنی اصتر
الزامی بودن مطرح گردید ،دورس انقفب فرانته بود .در این دوره اصفحگران اجتماعی و فیلتوفان
انقفبی مانند بکاریا ،بنتا و روسو در فرانته و انگلتتان از ظلم پادشاهان و استیداد کلیتتا بته تنتگ
آمدند و اعتراض خود را نتیت به اوضاع حاکم نمایان ساختند.
اصر الزا به تعقیب ،حاوی این معنی است که تعقیب هر جرمی به محتض اطتفع مقتا تعقیتب
در صورت وجود ادلة انتتاب ،به طور خودکار به جریان میافتد .طیق این اصر ،مقا تعقیتب ،حتق
ترن تعقیب و همچنین اعمال شروط و تضمینات نتیت بته متتهم را نتدارد .براستاس اصتر الزامتی
بودن به معنای مضیق ،مقتا تعقیتب صترفا وظیفتة آمتادهستازی پرونتده را بترای ارستال بته دادگتاه
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دارد(.گوردون)22 :2۰۰4 ،1
براساس اصر قانونی بودن تعقیب ،مصلحتسنجی در تعقیب مطرح نیتتت .شتناخت شخصتیت
مجتتر  ،شتتناخت شتترایط روحتتی ،روانتتی ،اجتمتتاعی و تربیتتتی وی و آگتتاهی از ریشتتههتتا و عوامتتر
اجتماعی ارتکاب جر  ،مورد نیاز نمیباشد .در واقع میتوان گفت ،اصر الزامی بودن تعقیب تجلی
روشنی از رویکرد لییرال در قرن اخیر بوده است که ختود را در قالتب عتد اطمینتان بته مقتا هتای
اجرایی و اعتقاد به اینکه تصمیمهتای قضتایی نتتیت بته همتهی متتائر اجتمتاعی پیشتاپیش توستط
قانونگذاران قابر صدور است ،آشکار نموده است .اصر الزامی بودن تعقیب بر اعتماد قاطع به مقتا

تعقیب استوار است( ،تان )2 :1986 ،2زیترا معتقتد استت کته مقتا تعقیتب در هتر متورد قتادر بته
تش خیص صحیا تعقیب از خفل قانون است و در تشتخیص تعقیتب نیتاز بته امتری بیترون از قتانون
ندارد.
اصر قانونی بودن تعقیب در صدد تضمین برابتری در مقابتر قتانون استت .براستاس ایتن اصتر،
هیچک نیاید باالتر از قانون باشد ،نه آنکه براساس تشخیص و سلیقهی خود به مفتاهیم انصتاف یتا
اخفق مراجعه نمایند« .طرفداران اصر قانونی بودن تعقیب معتقدند که بهترین ابزار برای جلوگیری
از سوءاستفادهی احتمالی مقا هتا از اختیاراتشتان ،تعقیتب اجیتاری استت .بنتابراین اثتر بختشتترین
تضمین برای این که نتیت به شهروندان در مقابر قانون یکتان برخورد شتود ،همتین اصتر استت».
(تان)35 :1986 ،3

پرتالیز تنمیم کنندس اصلی مجموعه قوانین مدنی فرانته بر اهمیت اصتر قتانونی بتودن در حقتوق
کیفری تأکید نموده است .وی اظهار داشته است :شهروندی که قانونی را نقض نکترده استت نیایتد
متحمر زحمت گردد و نیاید به نا مرد درامور کیفری مورد اتها قرار گیرد .جایی که یتک متتن
رسمی از پیش تدوین شدهای به عنوان مینای قضایی وجود ندارد ،هیچ قاضیای حتق نتدارد قتانون
وضع کند( .میری)52 :139۰ ،
 .3اصول حاکم بر امر تعقیب متهمان متعاقب انقالب فرانسه
دادستان به عنوان مقا تعقیب می بایتت تصمیم در خصوص تعقیب دعوای عمومی اتخاذ کنتد هتر
چند دادستان حتب اصولی که در قانون داخلی خود با آن روبروست مکلف به انتخاب یکی از سه
رو موجود در مورد تعقیب است .این اصول عیارتند از :نختت ،اصر قانونی بتودن تعقیتب جتر
که دادستان حق انصراف از تعقیب دعوای عمومی ندارد و اختیاری بترای مقامتات تعقیتب متصتور
نیتت .دو  ،اصر موقعیت داشتن تعقیب جر در این سیتتم به مقا تعقیب اختیتار تتدبیر و ارزیتابی
1. Gordon
2. Tak
3. Tak
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تعقیب به طتور کامتر داده شتده استت و نقتش مقتا تعقیتب در ایتن رو

بتتیار مهتم و دادستتان

رویکردی فعاالنه دارد .سو  ،رعایت هر دو اصتر پتیش گفتته بته طتور همزمتان کته در ایتن رو
مقامات تعقیب از رو

ترکییی دو اصر پیش گفته بهره میبرند.

 -4وضعیت تعقیب متهمان در قرن بیستم
قانون 16سپتامیر  1۷91نهاد هیئت منصفه یا نوری رای در انگلتتان را وارد سیتتم نمتا رستیدگی
کیفری فرانتته کترد .نادیتده گترفتن منتافع اجتمتاعی در دادرستی اتهتامی و عتد تتامین حقتوق و
آزادی های فردی در سیتتم تفتیشی موجب نارضایتی و انتقاد حقوقتدانان از رو هتای موجتود در
دادرسی کیفری گردید.
انزجار فرانتویان از نما تفتیشی ،در کنتار عتد موفقیتت نمتا اتهتامی اقتیتاس شتده از حقتوق
انگلی سیب شد حقوقدانانی که به دستور ناپلئون مجموعه قتوانین تحقیقتات جزایتی فرانتته را در
سال  18۰8تدوین کردند ،بکوشند تا دو نما مذکور را در آمیزند .بدین ترتیب نمتا ثتالثی کته بته
نمتتا مختتتلط موستتو استتت از ترکیتتب آن دو بتتا هتتدف تلفیتتق آزادی و امنیتتت بتته وجتتود آمتتد و
الها بخش قوانین بتیاری از کشورهای جهان مانند ایتالیتا و بلژیتک شتد( .آشتوری )8۰ :13۷8 ،در
نما دادرسی مختلط با وجود دادسرا مواجهه هتتیم که تعقیب متهمان بتر عهتدهی نهتادی بته استم
دادسرا است و تحقیقات مقدماتی از متهم به رو

تفتیشی ،کتیتی ،غیرعلنتی ،ستری و غیتر ترافعتی

توسط قاضی تحقیق صورت میگیرد( .باقری)34 :1384 ،
مرجع تعقیب در سیتتم دادرست ی مختتلط دادستتان استت کته در معیتت او دادیتار قترار دارد و
دادستان به عنوان مقا تعقیب درمرحله تعقیب کیفری  4اقدا مهم و اساسی را به انجتا متیرستاند.
نختت :مدیریت تحقیق است که بعد از اطفع وقوع یا کشف جتر  ،دادستتان کلیته اقتدامات الز
برای کشف جر را انجا میدهد .دو اقامه دعوای عمومی است که هنگامی که وقتوع جرمتی بته
دادستان خیر داده میشود ،وی موظف است که دعوای عمتومی را اقامته کنتد .و ستومین اقتدا در
راستای تعقیب دعوای عمومی ،دفاع از اتها وارده است.آخرین اقدا او در راستای تعقیب دعتوای
عمومی ،پیگیری اجرای دعوای عمومی است( .به نقر از کوشکی)34 :138۷ ،
 .5تعقیب متهمان در دادرسی اسالمی
نما دادرسی اسفمی از ویژگی و امتیازات نما دادرسی اتهامی و تفتیشی بهره بترده استت و نمتا
علمی و عقفیی را بته عنتوان سیتتتم حقتوقی استفمی بته جهانیتان عرضته نمتوده کته بتا دقتت در
ویژگیها و اصول نما های دادرسی مشخص میشود که نما حقوقی استفمی بتا امتیتازات ختاص
خود نما حقوقی مختلط است( .اصفهانی ،بی تا)11۷ :
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در کنار این وظایف آنچه موجب شد تا سازمان حتیه را در اسف برادر دادرس بدانند وظتایفی
است که سازمان حتیه را جایگزین دادستان میکند .جایگاه شرطه و دیوان ممالم و شیخ االسفمی
نیز در کنار محتتب بود به میارزه با جر پرداخته و هر کدا اقدامات خاصتی را در طترح دعتاوی
کیفری داشتهاند( .ساکت)446 :1382 ،
ج .تعقیب متهمان در دادرسی ترمیمی
آیین دادرسی هر کشوری قوانین و مقرراتی ختاص در متورد جتر و حتدود حتریم عمتومی دارد.
امکان این که مقامات تعقیب در دادرسی ترمیمی بتوانند نقشی در خور داشته باشند یا نه بتتتگی بته
نوع نگاه به جر دارد .چنانچه نگاه به جر تجاوز محض به حریم عمومی و حقوق عامته باشتد تیعتا
واکنشی به جز مجازات که خصیصه کیفری محض هتت به دنیال نخواهد داشتت .امتا در صتورتی
که جر را در مفهومی نوگرایانه که در عدالت ترمیمی معنا پیدا میکند بداننتد آن را در وهلته اول
پدیدهای ناظر به روابط شخصی افراد در نمر میگیرند و همانگونه که در جوامع بدوی بود عتدالت
ترمیمی میتواند به دور از هر نگرشی ،آسیب و لطمهای که از قیر جر به افراد وارد شده استت آن
را مورد اعتنا قرار میدهد.
مقا تعقیب این اختیار را دارد تا چنانچه تعقیب به نفع عدالت و بزهدیده نیاشد از انجا تحقیق و
تعقیب حتب وظیفه عدول نماید .در نما حقتوقی انگلتتتان اصتر متناستب بتودن تعقیتب یکتی از
اصول حاکم بر تعقیب است که داری جلوههای زیادی است .ترن تعقیتب ،تعلیتق تعقیتب ،معاملته
اتها (پذیر بزهکاری) و مواردی دیگر از آن جملهاند که در مرحلته تعقیتب از فرآینتد دادرستی
به آن بیشتر پرداخته خواهد شد.
در برخی از جرایم به ویژه جرایم خرد نه تنها تعقیب متهم دارای اثر ستودمندی بترای جامعته و
فرد بزهکار نیتت بلکه در سیاست جنایی مطلوب و کارآمد متئوالن قضایی بتا وجتود شترایطی از
تعقیب بعضی متهمان اجتناب میورزند .به دالیلی از جمله آثار سوء زنتدان ،آلتوده شتدن متتهم بته
محیط جر زای زندان و ایجاد ح انتقا جویی او از جامعه و غیره تعقیب مفیتد بته فایتده نخواهتد
بود علیالخصوص در راستای ترمیمی نمودن تعقیب دعوای کیفری مقا تعقیب متیتوانتد علیترغم
وجود دالیر اثیات کننده از تعقیب دعوای کیفتری ختودداری ورزد( .جمشتیدی و نوریتان:1392 ،
)146
(در همین چارچوب ،در قانون عدالت کیفری انگلتتان مصوب  2۰۰3اختیار دادستان در زمینته
اعمال اصر متناسب بودن تعقیب محدود به جرایم کم اهمیت بوده و دادستان میتوانتد تعقییتی کته
پلی آغاز کرده است را تحت شرایطی متوقف کند .استتفاده از متناستب بتودن تعقییتب منتوط بته
ارزیابی پرونده و سنجش ادله علیه متهم و لحتا نمتودن نفتع دعتوای عمتومی در تعقیتب یتا عتد
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تعقیب است .در واقع ،مقا تعقیب براساس مصلحت عمومی تصتمیم متیگیترد ،نته مصتلحتهتای
خاص یک شخص( .جمشیدی و نوریان.)14۷ :1392 ،
در نما حقوقی انگلتتان دادستان و پلی

در ترمیمی نمودن تعقیتب نقتش اساستی دارنتد و از

اختیارات قابر توجهی برخوردار هتتند ،پلی

میتواند جر را تعقیتب ننمتوده و

در کشور انگلی

اغماض کند و نتیت به ممنون با احتیاط بیشتری برخورد کند و یتا او را متتهم بشناستد و تعقیتب را
آغاز نماید .این موضوع در قانون کشور ایران به صراحت پیشبینی نشده هر چند برخی از مقررات
مانند اختیار ترن تعقیب برای مقامات تعقیب بر آن داللت دارد .مقامات قضایی بته ویتژه دادستتان
در ایران از این اختیار برخوردار و پلی

از نمر قانونی از این اختیار برخوردار نیتت.

 .3جلوههای ترمیمی مرحله تعقیب متهمان
همچنین قانونگذار در قوانین به تصریا جلوههایی از دادرستی ترمیمتی در مرحلته تعقیتب دادرستی
پرداخته است که شامر میانجیگری کیفری ،ترن تعقیب ،معاملته اتهتا  ،بایگتانی کتردن پرونتده و
قرارتعلیق تعقیب است.
 .1-3میانجیگری کیفری
عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر نمودن کتانی که سهمی در یک جر خاص دارنتد ،تتا
آنجا که امکانپذیر است ،تا به طریق جمعی نتیت به تعیین و توجه به صدمات و زیانهتا و تعهتدات
جهت التیا و بهیود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازهای که امکانپتذیر استت اقتدا نماینتد
(هوارد .)62 :1383 ،فرآیند میانجیگری میان بزهدیده و بزهکار مهمترین و از اولین اقدامات عدالت
ترمیمی است به گونهای که رابطه میتانجیگری بتزهدیتده و بزهکتار را بتا عتدالت ترمیمتی بته دلیتر
نزدیکی و خصوصیات مشترن آن نمیتوان به راحتی تفکیک کرد.
با نگاهی به گذشته در می یابیم که در طول سالیان متمالی ،در آمریکای شمالی ،جنیش عمیمتی
در زمینه تحدید قلمرو حقوق کیفری و نهادهای قضتایی بته وجتود آمتده کته حاصتر آن ،رشتد و
پیشرفت تدابیر و سازکارهایی چون جر زدایی ،کیفرزدایی و قضازدایی بوده است .با گتتر ایتن
تدابیر و در راس آنها برنامه های ستاز

و میتانجیگری بتتیاری از کشتورها بته طراحتی و اجترای

برنامههای آزمایشی متعددی میادرت ورزیدند و از آنجایی که بیشتر این برنامتههتا بته نتتای ختوبی
رسیدند آن را وارد نما حقوقی خود کردند( .آشوری)43 :1382 ،
امروزه میانجیگری کیفری به عنتوان یکتی از اصتلیتترین برنامتههتایی کته در رابطته بتا جترایم
متوسط و خرد کاربرد داشته است مورد بررسی قرار میگیرد .مقامات تعقیتب در اکثتر کشتورها از
این تاسی به عنوان یکی از جتایگزینهتای تعقیتب کیفتری استتفاده متیکننتد« .بعتد از ارزیتابی و
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انصراف مقا تعقیب (دادستان) از تعقیب کیفری پای شخص ثالثی به میان میآیتد کته میتانجی نتا
دارد ،وظیفه شخص ثالی به عنوان میانجی نزدیک نمتودن نقطته نمترات طترفین دعتوی کیفتری و
حصول نتیجه و اعف توافق به دست آمده به مقا تعقیب کیفتری جهتت تترن تعقیتب متیباشتد».
(خزایی)151 :13۷۷ ،
این امر که مقا تعقیب وظیفه تعقیب دارد یا اختیار به آن ،بتتگی بته نمتا دادرستی هتر کشتور
دارد .به صورت کلی نما دادرسی در کشورهای دارای نما حقوقی کتامن الو بیشتتر گترایش بته
موقعیت داشتن تعقیب و نما دادرسی در کشورهای دارای نما حقوقی تفتیشتی بیشتتر گترایش بته
الزامی و قانونی بودن تعقیب دارند( .ضرغامی)85 :1395 ،
براساس اصر موقعیت داشتن تعقیب ،مقتضی بودن تعقیب در نما دادرسی و حقتوقی کشتورها
به معنی اختیار در تعقیب یا عتد تعقیتب نیتتت بلکته تفتاوت در شتروع بته تعقیتب استت ،در ایتن
کشورها از جمله انگلی مقا تعقیب میتواند با احتراز شترایطی از ادامته تعقیتب ،تعلیتق تعقیتب و
ارجاع به میانجیگری که از رو های اصر مقتضی بودن تعقیب هتتند استفاده نماید و مقا تعقیتب
بایتتی معیارهای تعقیب رامدنمر قرار دهد.
در حقوق کامن الو مقا تعقیب از اختیار بیشتری نتیت به کشور انگلی برخوردار استت و در
حقوق رومی نرمنی مقا تعقیب اختیار بتیار وسیعی نتیت به تصمیم تعقیب کیفری یا عد تعقیتب
کیفری دارد( .جمنانی)66 :1395 ،
بتته منمتتور اشتتاعة رو هتتا و برنامتتههتتای عتتدالت ترمیمتتی و از بتتین بتتردن نقتتاط ضتتعف برنامتته

میانجیگری میان بزهدیده – بزهکار ،برنامه دیگری در راستای جیران آسیبهای وارده بتر بتزهدیتده
تحت عنوان نشتتهای گروهی پا به عرصه میگذارد .نشتتهای گروهی و ایجاد کنفتران هتا و
حلقههای آشتی شیوههایی دیگر در اجرای عدالت ترمیمی هتتند.
 .2-3ترک تعقیب
ترن تعقیب دعوای کیفری یکی از رویکردهای ترمیمی – کیفتری قتانون آیتین دادرستی کیفتری
است که نختتین بار در تیصره  1ماده  1۷8قانون آیین دادرسی دادگاههتای عمتومی و انقتفب (در
امور کیفری) مصوب  13۷8پیشبینی شده بود ،و بیان میکرد «در صورت درخواست مدعی مینتی
بر ترن محاکمه ،دادگاه قرار ترن تعقیب صادر خواهد کرد .این امر مانع از طرح شکایت مجتدد
نمیباشد».
اطفق رویکرد ترمیمی تا بر این کیفیت بر ختفف اصتول عتدالت ترمیمتی استت و مهمتترین
عنصر فقدانی این نهاد نیز همان عد وجود رضایت و توافق بزهکتار متتهم و در نتیجته فرآینتدگرا
نیودن آن است به گونهای که در ماده  ۷9قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شتده استت «در جترایم
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قابر گذشت ،شاکی می تواند تتا قیتر از صتدور کیفرخواستت درخواستت تترن تعقیتب کنتد ».و
بزهکار در آن هیچگونه نقشی ایفاء نمیکند.
در کنار فقدان فرآیندگرایی جنیه ترمیمی مهمتری نیز در این فرآیند وجتود نتدارد و آن فقتدان
اصر اختیاری بودن ارجاع پروندههای کیفری به نما رسیدگی ترمیمی است که در مهمترین استناد
بین المللی عدالت ترمیمی از جمله اصر هفتم اعفمیه اصول بنیادین بکتارگیری برنامتههتای عتدالت
ترمیمی در امور کیفری ،که در آن به رضایت آزادانه بزهدیده و بزهکار اشاره شده است -و یا سند
توسعه عدالت ترمیمی در اروپا ) (cost A21که پیوست فنتی آن ،برختورد متتوازن بتا بتزهدیتده و
بزهکار را بیان نموده است به آن تصریا شده است ،اشاره نمود.
نتیجه فقدان این اصر عد آزادی طرفین در تعیین سرنوشت دعوی است ،و این در حالی استت
که حتی در فرض وجود نمارت مقتا قضتایی ،بتازهم متیبایتتت تعیتین تکلیتف دعتوا بته طترفین
اختفف واگذار شود ،و این در حالی است که در قرار تترن تعقیتب ،اختیتارات در مرحلته تعیتین
سرنوشت دعوا بر عهده مقا قضایی دادستان میباشد.
کاربرد قرار ترن محاکمه صرفا در جرایم مربوط به حقالناس میباشتد و جرایمتی کته واجتد
جنیه عمومی باشند از شمول این ماده ختارش هتتتند زیترا در بنتد متاده  1۷۷قتانون آیتین دادرستی
کیفری مقرر شده که در خصوص حقالناس را که درخواست تترن محاکمته را ننمایتد نتیجته آن
دایره شمول این ماده صرفا جرایم قابر گذشت میباشد پ

نهاد ترن تعقیب از یک ستو یکتی از

ابزارهایی است که در اختیار بزهدیده قرار گرفته و در خصوص حقالناس از سوی وی قابتر اعمتال
است از سوی دیگر بزهکار نیز میتواند با جیران بخشی از ختارت بزهدیده از این اختیار وی بترای
خفصی خود از مجازات کیفری استفاده کند که این امر به نوعی استفاده از ساز و کارهای ترمیمی
در فرآیند دادرسی کیفری است انگیزه تاسی

چنین امری حمایت متتقیم از بتزهدیتده متیباشتد و

مقنن در سیرن فکری خود در صدد ایجاد فرصت حقوقی مناسب و شایتته برای بتزهدیتده استت.
(قاسمیان)۷5 :1392 ،
 .3-3قرار تعلیق تعقیب
تعلیق تعقیب یکی از جایگزینهای تعقیب است که در قالب یک قرار از سوی مقتا قضتایی (مقتا
تعقیب) صادر میشود .قرار تعلیق تعقیب در واقع قراردادی استت بتین مرجتع قضتایی و مجتر کته
طیعا تعهداتی را به عهده میگیرد .اعمال این قرار فقط در بخشی از جرایم و آن هتم پت از احتراز
وقوع جر امکانپذیر است( .مدنی )41۷ :1388 ،از جملته رویکردهتای پتیش دادرستی ترمیمتی در
قانون آیین دادرسی کیفری ،تعلیق تعقیب است تعلیق تعقیب را میتوان نهادی شتییه اصتر موقعیتت
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داشتن تعقیب دانتت که در بتیاری از کشورها ،مورد عمر میباشد( .زراعت)2۰4 :1388 ،
قانونگذار ضمن اصفح قانون اصول محاکمات جزایتی ،بتا تصتویب قتانون تتتریع دادرستی و
اصفح قتمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی در سال  ،1352ماده  4قانون مزبور را
به عنوان ماده  4۰مکرر به قانون اصول محاکمات جزایی اضافه نمود .در این ماده ،برای نختتین بار
سیتتم مقتضی بودن تعقیب با پیشبینی تعلیق تعقیب در ایران پذیرفته شتد .در ستال  1356متاده 22
قانون اصفح پارهای از قوانین دادگتتری با نتخ ماده  4۰مکرر ،جانشین آن شد .این متاده تتا ستال
 1392الز االجرا بود( .آخوندی 248 :1394 ،و )249
در قانون آیین دادرسی کیفری  ،1392سیتتم اقتضاء تعقیب بار دیگر مورد توجته قترار گرفتت.
تعلیق تعقیب دعوای کیفری از شیوههای توافقی شدن آیین دادرسی در مرحله پیش دادرستی استت
که دادستان به موجب آن و پ از احراز شرایط ویژه میتواند پیگرد دعوای کیفری را برای متدت
زمانی مشخص معلق نماید .رو مذکور بته ایتن جهتت از مصتادیق تتوافقی شتدن آیتین دادرستی
کیفری است ،که گزینش و اجرای آن منوط به احراز یک سری شرایط از جمله توافتق میتان مقتا

قضایی و بزهکار است چنان که نیود توافق میان این دو کنشگر ،بته اجترا نشتدن ایتن شتیوه متی-
انجامد( .نیازپور)14 :1388 ،
تعلیق تعقیب را می توان نهتادی شتییه اصتر موقعیتت داشتتن تعقیتب دانتتت کته در بتتیاری از
کشورها ،مورد عمر متیباشتد( .زراعتت )2۰4 :1388 ،یکتی دیگتر از راههتای تحقتق آمتوزههتای
عدالت ترمیمی صدور قرار تعلیق تعقیب است که قانونگذار ایران برای نختتین بار در سال  1352با
الحاق ماده  4۰مکرر به قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی کرد و در سال  1356با تصویب قانون
اصفح پاره ای از قوانین دادگتتری ،با اندن تهییتری در متاده  22ایتن قتانون درش شتد( .مصتدق،
)3۰9 :1396
در ماده  81قانون آیین دادرسی کیفری 1392قرار تعلیق تعقیب مورد توجه ویژه قانونگزار قترار
گرفته است .در بند الف ماده پیش گفته به ارائه خدمات به بزهدیده در جهت رفتع یتا کتاهش آثتار
زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جر با رضتایت بته بتزهدیتده تاکیتد گردیتده کته مویتد گتتتر
برنامههای عدالت ترمیمی توسط مقا تعقب است و گامی در راستای ترمیمی شتدن مرحلته تعقیتب
از فرآیند رسیدگیهای کیفری محتوب متیگتردد امیتد آن استت کته حقوقتدانان و قانونگتذاران
برنامههای عدالت ترمیمی بیشتتری را در دستتور کتار ختود قترار

کشورمان قوانین احیاء و گتتر
بدهند.
در حقوق انگلتتان با توجه به اوضاع و احتوال متتهم و در جترایم خترد و کتم اهمیتت چنانچته
متهم به اتها خود اقرار کرده باشد از قرار تعلیق تعقیب استفاده میشود.
تعلیق تعقیب از دو حیی در قانون آیین دادرسی کیفری واجد اعتیار ترمیمی است نختت ایتن
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که از یک سو نیازمند رضایت بزهدیده و جیران ختارت وی بوده ،از سوی دیگر نیازمنتد موافقتت
بزهکار است که خود این امر نشانگر اصر اختیاری بودن تعلیق در قانون است و دو از حیی نتتای
رویکرد مذکور ،که برآیندی ترمیمی همانند جیتران ختتارت بتزهدیتده ،ارائته ختدمات بته وی یتا
کاهش آثار زیانیار مادی و معنوی که در صدر دستورات ماده  81قانون آیین دادرسی کیفری ذکتر
شتده استتت ،دارد و همچنتتین تتتف

بتته منمتتور بازپتتذیری اجتمتتاعی بزهکتتار از طریتتق شتترکت در

کفس های آموزشی ،ترن اعتیاد و امثال آن ،در کنار لحتا نمتودن برختی منتافع جامعته از قییتر
انجا خدمات عا المنفعه که همگی نشانگر ترمیمی بودن رویکرد مذکور است.
نتیجهگیری
 -1در دوران باستان شاکی خصوصی و گاه شتخص پادشتاه و پت از آن بتا تهییتر و تحتوالت
بتیار ،پلی و دادستان دو رکن مهم و اساسی و مقامات اصلی تعقیب محتوب می شتوند .در نمتا
دادرسی اتهامی ،برخفف نما تفتیشی که نقش اصلی با قاضتی دادگتاه استت ،در ایتن نمتا نقتش
اصلی بر عهدس مقا تعقیب (دادستان) گذارده شده است .از اصول حقوقی مرحلة تعقیب در فرآینتد
دادرسی کیفری اصر شروع به تعقیب است و شروع به امر تعقیب در این نما اتهامی با مقا تعقیب
کلید می خورد و مقا تعقیب از اختیارات وسیعی در استفاده از امر «تشخیص به تعقیتب» برختوردار
است .مقا تعقیب در نما دادرسی اتهتامی در دورس نتوین ،در رونتد ترمیمتی کتردن نمتا عتدالت
کیفری و منعطف نمودن امر تعقیب با استفاده از ابزارها و وسائلی که در اختیار دارد گا برمیدارد.
 -2در دوران کفسیک در نما عدالت کیفری دولت هتا حتق داشتتند بتا وضتع قاعتده و اصتر
قانونی بودن تعقیب و اعطای خصیصه عمومی به جرایم و همچنین گتتر جر انگتاری در جترایم
بدون در نمر گرفتن بزهدی ده ،جایگاه او را از آن ختود کننتد .هنگتامی کته حتق تعقیتب جزایتی را
دولتها در اختیار گرفتند و غرامت قابر پرداخت به بزهدیده را به جریمه قابتر پرداختت بته خزانته
تیدیر کردند در این صورت بزهدیده کم کم از یاد رفت و فاقد موقعیت حقوقی شد .بته تتدری بتا
انتقاداتی که بر نما عدالت کیفری کفسیک وارد شد و احتاس عمومی در رابطته بتا نتاتوانی ایتن
سیتتم در دهههای  ۷۰و  8۰میفدی باال گرفت و نیتز بتا افتزایش قابتر مفحمته نتر جتر  ،تفکتر
جایگزینی رویکردی نو به وجود آمد و بعد از این دادرسی کیفری شتاهد تحتوالتی در نگتر

بته

عدالت کیفری با رویکردی ترمیمی در اندیشهها و مکاتب حقوقی شد.
 -3ویژگی ترافعی و رقابتی بودن آیین دادرسی کیفری در نما دادرسی اتهامی موجب شده تتا
مقا تعقیب به عنوان طرف پروندس کیفری ،اختیارات قضایی چندانی نداشته باشد.
تعقیب جرایم از سوی مقامات تعقیب بر مینای صوابدید تعقییی صورت می پذیرد و این صتواب
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دید شامر تمامی فرآیند دادرسی کیفری از شروع به تعقیب تا پ

از ارسال پرونده بته دادگتاه نیتز

می گردد .علیرغم اینکه خاستگاه نما اتهامی در کشور انگلتتان بوده ،ایتن نمتا در کشتورآمریکا
سیر تحولی رو به رشد و تکامر باالیی داشته است.
 -4همچنین مصلحت در تعقیب ،در این نما حکم فرماست .این اصر ،تعقیتب را بته تشتخیص
مقا تعقیب می گذارد .در کشور انگلتتان مقا تعقیب اختیتار در شتروع بته تعقیتب یتا ادامته آن بتا
وجود معیارهای تعقیب یعنی کفایت ادله و منفعت عمومی دارد .در کشور آمریکتا تعقیتب جتر از
سوی مقا تعقیب فراتر از اقتضتاگرایی استت و مقتا تعقیتب براستاس مصتلحت عمتومی اقتدا بته
تعقیب و تحقیق پیرامون جر مینماید و این همتان اختیتار صتواب دیتدی استت کته در نمتا هتای
دیگر از آن به موقعیت داشتن تعقیب تعییر می گردد .بنابراین نما میتنی بر برابری تعقیتب کته کلیته
فرآیند تعقیب و تحقیق با دادستان انجا می شود ،به سیتتم اتهامی بتر متی گتردد .در واقتع دادستتان
وظیفه دارد تقصیر یا بزهکاری فرد را ثابت نماید .اساس نما اتهامی بر پایة الگتوی حاکمیتت آزاد
فرد در جامعه بنا گردیده و هدف غایی در این نما جتتجو و کشف حقیقت است.
 -5براساس اصر قانونی بودن تعقیب ،مصلحت در تعقیتب مطترح نیتتت و شتناخت شخصتیت
مجر  ،شناخت شخصیت روحی ،روانی ،اجتماعی و آگاهی از عوامر و دالیر جر مطترح نیتتت.
ناگفته نماند مقا تعقیب در فرآیند شروع تعقیب و یا ادامه آن متی بایتتت معیارهتای خاصتی را در
نمر بگیرد .معیارهای تعقیب در سیتتم اتهامی منوط به اعتقتاد بته صتواب دیتد تعقییتی دادستتان در
تعقیب یا عد تعقیب نتت .کفایت ادله و منفعت عمومی از مهمتترین معیارهتای تعقیتب استت .در
نما برابری تعقیب وتحقیق مصلحت سنجی به صورت یک قاعده می باشد .بر این استاس اصتر بتر
ترن تعقیب بوده و تعقیب به صورت استثنایی خواهد بود .این نوع مصلحت سنجی به این صتورت
است که اختیار تعقیب یا ترن آن در همه جرایم است به گونه ای که اصر بر عد تعقیب از ستوی
مقا تعقیب بوده است و شروع به تعقیب نیز استثنا و منوط به وجود مصلحت عمومی است.
 -6با احراز وقوع جر  ،دادستان به عنتوان مقتا تعقیتب بایتد تصتمیم ختود را در متورد تعقیتب
دعوای عمومی اتخاذ کند .در این خصوص دو رو  ،موسو به «قانونی بتودن تعقیتب» و «متناستب
بودن تعقیب» وجود دارد .گتتر رویکردهای عدالت ترمیمی ،تتریع در فرآیند دادرسی کیفری،
کاهش هزینههای نما عدالت کیفری و افزایش میزان رضایتمندی عمو مرد موجب شتیوع شتیوه
هایی به عنوان جایگزین تعقیب دعوای عمومی شده است .بر همین اساس ،مفهو «عدالت تتوافقی»
و یا «عدالت اورنانتی» در حوزه حقوق کیفری ایجاد شده است.
 -۷امروزه یکی از جهتگیریهای اصتلی و عمتده در نمتا هتای دادرستی کیفتری کته دچتار
تهییرات و تحوالت بتیار گشته اند ،ارائة راهکارهایی به منمور بتط و گتتر شتیوههتای ترمیمتی
است که در بطن فرآیند کیفری ایجاد شده است .میانجیگری کیفتری پاستخی استت کته در متورد
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جرایم خفیف و سیک کاربرد دارد .امروزه تمایتر بتتیاری از کشتورها بته استتفاده از میتانجیگری
کیفری به عنوان یکی از جایگزینهای تعقیب کیفری است.
بنابراین ،با در نمر گرفتن ابعاد گوناگون و زمینههتای شتکرگیتری مقتا تعقیتب درستیر تحتول
جوامع با سیتتمهای حقوقی از باستان تا به امروز ،حضتور قدرتمنتد ،متؤثر و رو بته جلتو در جهتت
رعایت حقوق شهروندی محتوس بوده است .مقتا تعقیتب در مرحلته تعقیتب در هتر یتک از ایتن
نما ها نقش برجتته و با اهمیتی دارد که گاهی به عنتوان متدافع حقتوق دولتت و گتاهی بته عنتوان
مدافع حقوق ملت و گاهی در جهت احیای حقوق دولت و ملت توأمان ایفای نقش میکند.
تشکر و قدردانی
پژوهشگران ،از عزیزانتی کته در فرآینتد ویراستتاری ادبتی و صتفحهآرایتی ایتن مقالته همکتاری و
راهنمایی داشتند ،کمال تشکر و امتنان را دارند.
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 زراعت ،عیاس مهاجری ،علی ( ،)1388آیین دادرسی کیفری ،انتشارات فکر سازان ،تهران. ساکت ،محمد حتین ( ،)1382دادرسی در حقو اسالمی ،انتشارات میزان ،تهران. شیری ،عیاس ( ،)1396عدالت ترمیمی ،انتشارات نشر میزان ،چاپ اول ،تهران. صاحیی فرد ،مهدی ،علی شیعه ،علی ( ،)1388اسرالم و حقرو موضروعه ایرران ،فترو وحتدت،.3۷-4۷ :)1۷(5
 صانعی ،پرویز ( ،)13۷9حقو جزای عمومی ،انتشارات جنگر ،تهران. ضرغامی ،سیروس ( ،)1395نقش دادستان در ارتباط با ادلره در دادرسری کیفرری ،انتشتاراتمجد ،تهران.
 عیاسی ،مصطفی ( ،)1382افق های نوین عردالت در میرانجیگری کیفرری ،انتشتارات دانشتور،تهران.
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 فیض ،علیرضتا ( ،)1364مقارنه و تطبیرق در حقرو جرزای عمرومی ،جلتد اول ،وزارت ارشتاداسفمی ،تهران.
 فتحی ،محمد جواد دهقانی ،علی ( ،)1388استقالل بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تاثیرآن در تحقق دادرسی عادالنه ،فقه وحقوق اسفمی.89-11۰ :)2۰(4 ،
 قاسمیان ،فریده ( ،)1392تاثیر فرآیند عدالت ترمیمری در پیشرگیری از جررم برا نگراهی برهجایگاه آن در حقو کیفری ایران ،پایان نامه ارشتد ،استتاد راهنمتا :استماعیر هتادی تیتار ،دانشتگاه
مازندران.
 قلی پورجمنانی ،فرامترز ( ،)1395برابری تعقیب و تحقیق در پرتو تحروالت نروین دادرسری،رساله دکتری ،استاد راهنما دکتر رجب گلدوست جوییاری ،دانشگاه شهید بهشتی.
 کوشکی ،غفمحتین ( ،)138۷بررسی اختیارات و وظایف دادستان در آیین دادرسی کیفریایران و فرانسه ،رساله دکتری ،استاد راهنما :دکتر محمدعلی اردبیلی ،دانشگاه شهید بهشتی.
 مارتینژ ،رنه ( ،)1385تاریخ حقو کیفری اروپا ،ترجمه محمدرضا گتودرزی بروجتردی ،انتشتاراتمجد ،تهران
 مصدق ،محمد ( ،)1396آیین دادرسی کیفری ،ویرایش چهار  ،انتشارات جنگر ،تهران. مهرا ،نترین ( ،)1392دانش نامه حقو کیفری انگلستان ،انتشارات میزان ،تهران. میری ،سید رضا ( ،)139۰تعقیب کیفری ،انتشارات مجد ،تهران. نوابیان ،خترو ( ،)139۰دادرسی ترمیمی در نظام عرفی ،قضاوت.39-44 :)۷3( ، نیازپور ،امیرحتن ( ،)1388تعقیب دعوای کیفری ،تحقیقات حقوقی( ،ویژهنامه شماره .)5 یوسفی ،ایمان ( ،)1392تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری ،انتشارات جنگر ،تهران. یوسفی ،ایمان فروغی  ،فصر الته ( ،)1393مرحله تصمیمگیری برای کفایرت ادلره اثبراتی درالگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا ،مطالعات حقوقی.14۷-1۷8 :)1(6 ،
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