دو ه چها ده  /شیا ه  /52تابستان 1400

Volume 14, Issue 52, Summer 2021
Received: 2021/07/21
Date of acceptance: 2021/10/06
Pages: 43-62

تا یخ د یافت1400/04/30 :
تا یخ پریرش1400/07/14 :

Azad Law Researches Quarterly

صفحه 43 :الی 62
سامانهalr.iauctb.ac.ir :
نوع مقاله :پژوهشی

doi: 10.30495/ALR.2021.685030
Article Type: Research

بررسی تطبیقی دامنه تاثیر نقش دادستانی در تعقیب جرایم
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1370و 1392
شهریار براهویی 1،علیرضا سایبانی ،2باقر شاملو

3

چکیده
زمینه و هذف :با احراز وقوع جرم ،دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیی ومود ا د ممو د تعقیمب
دع وای عیومی اتخاذ نیاید .د این وصوص ،دو وش موسموم بمه قمانونی بمودن تعقیمب و متناسمب بمودن
تعقیب مطرح است .بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکا  ،دولتها میان
این دو وش یکی یا هر دو ا انتخاب میکنند .بنابراین ،انتخاب هر یک از این دو وش به صو ت مطلم
نیست و بر اساس سیاست کیفری هر کشو میتوان تلفیقی از این دو وش ا د عیل اجرا نیود.
روش شناسی :د این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و وش تطبیقی با توجه بمه اصمول ممرکو د تعقیمب
جرای  ،نقش و دامنه تاثیر دادستانی د مرحله تعقیب جرای د قانون آیین داد سی کیفمری  1392و قمانون
آیین داد سی ساب مو د بر سی قرا گرفته است.
یافته ها و نتایج :د نظام متناسب بودن تعقیب بروالف نظمام الزاممی بمودن تعقیمب کمه د آن دادسمتان
مکلف به تعقیب جرای است ،اوتیا ا زیابی تعقیب یما عمدم تعقیمب بمه دادسمتان واگمرا شمده اسمت .بمه
عبا تی ،دادستان د این وش نقشی فعال دا د و میتواند با توجمه بمه آمموزههمای جمرمشناسمی و اهمداف
مجازات ها د مو د تعقیب یا عدم تعقیب اتخاذ تصیی نیاید .د نظام حقموقی ایمران اصمل متناسمب بمودن
تعقیب د کنا اصل الزامی بودن تعقیب د موا د متعددی مو د پریرش قرا گرفته است.
واژگان کلیدی :مقام تعقیب ،الزامی بودن تعقیب ،متناسب بودن تعقیب ،تعوی تعقیب.
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مقدمه
به غ وجود مباحثات لفظی د وصوص تعریف جرم ،این موضموع بمه نحمو سمنتی پریرفتمه شمده
است که جرم فتا ی مخل به نظ یما بمروالف هنجا همای ممو د پمریرش جامعمه اسمت .ایمن اممر
موجب شده است که جامعه وود ا برای مقابله با جمرم ذیحم و ذینفم بدانمد .بمدین منظمو  ،از
زمانی که حاکیان تعیین کننمدگان اصملی فراینمد سمیدگی بمه جمرای و مجمازات مجرممان بموده و
هیچنین ،د عصر کنونی که سیدگی بمه جمرای و مجمازات مرتکبمان جمرای فراینمدی پیچیمده و
دا ای سازوکا گستردهای است ،هیوا ه شخص یا اشخاص به نیایندگی از جامعه وظیفه کشمف و
پیگیری جرای ا تکابی و دفاع از مناب جامعه و حاکییت ا بر عهده داشتهانمد .بمه عنموان مثمال ،د
قرن چها ده میالدی د فرانسه که مهد پیدایش دادسرا است ،پادشاه نیایندگانی داشت که وظیفه
آنها حضو د دادگاه و نظا ت به اجرای مجمازاتهما بمود؛ مجمازاتهمایی کمه بسمیا ی از آنهما
جرییه مالی بوده و به وزانهی سلطنتی وا یز میشد و به تد یج از اجتیماع نیاینمدگان شماه ،نهمادی
موسوم به دادسرا شکل گرفت والقی .)38 :1394 ،این نهماد د قمرنهما بعمد د فرانسمه و بسمیا ی
دیگر از کشو ها تکامل یافت و امروزه تقریبا د تیامی نظامهمای حقموقی شمناوته شمده جهمان بمه
منظو تعقیب دعاوی عیومی و حفظ حقوق جامعه نهادی پیشبینی شده کمه د اس آن ،دادسمتان
که نیاد دفاع از حقوق و آزادیهای جامعه است ،ایفای وظیفه میکند.
تعقیب کیفری یکی از مراحل مه د فرایند سیدگی کیفری به حساب میآید .پس از ا تکماب
جرم و پیرو کشف آن ،دادستان بسته به نظامی که از آن تبعیت میکنمد ،تکلیمف ومود ا مبنمی بمر
تعقیب یا عدم تعقیب جرم اعیال میکند .د نظام الزامی بودن تعقیب ،دادستان باید جرم مو د نظمر
ا مو د تعقیب قرا دهد ،صرف نظر از این که این تعقیب به نف مته یا جامعه است یا ویر .امما د
نظام متناسب بمودن تعقیمب ،دادسمتان د سمنجش نفم و ضمر تعقیمب اوتیما دا د و ممیتوانمد د
شرایطی بسته به نوع جرم ،شخصیت مجرم و اوضاع و احوال ناشی از جرم که تعقیب به نف مته یا
جامعه نیست ،تعقیب ا آغاز نکند شیداییان و نصرتی.)166 :1397 ،
ویکرد متناسب بودن تعقیب به لحاظ فلسفی با اندیشههای فایمدهگرایانمه بنتمام و جمان اسمتوا ت
میل پیوند میوو د .نگاه این اندیشیندان به مجازات نگاهی ابمزا ی اسمت .از منظمر فایمدهگرایمان،
مجازات تنها د صو تی قابل توجیه است که کا کردی مثبت برای ا عماب و اصمالح مجرممان د
پی داشته باشد .از این و ،سازوکا کیفری د جمایی کمه سمودمند نیسمت ،فاقمد توجیمه عقالنمی و
امری بیهوده و حتی زیانبا با است .البته ،نگاه سودمندگرایانه به نظمام کیفمری ،لزومما کماهش یما
حرف مجازات ا د بر ندا د ،بلکه گاه توجیهگر مجازاتهایی سخت و سنگین اسمت .آن چمه د
این دیدگاه بر هیمه چیمز اولویمت دا د ،کما کردی مثبمت دا د و موجمب پرهیمز از ا تکماب جمرم
میشود ،توجیه پریر است ،اما د جایی که تاثیر چشیگیری د کاهش جمرم نمدا د یما حتمی باعم
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افزایش جرم میشود ،باید به دنبال جایگزینهای مطلوب بود .تعقیب مته نیز از ایمن قاعمده مسمتثنا
نیست .اوتیا مقام تعقیب د گزینش متهیان به نیایندگی از جامعه میتواند کا ایی نظام تعقیمب ا
از ضرو تهای نظامهای نموین کیفمری ،بمه کما بمردن وشهمایی اسمت کمه کیتمرین هزینمه و
بیشترین کا ایی ا با وود به هیراه داشته باشد .ویکرد متناسب بودن تعقیب یکی از برجسمتهتمرین
شیوه های مدیریت جرم است که سعی دا د با نگماهی گمزینش بمه نموع جمرم و شخصمیت متفماوت
متهیان و ابطه آنها با بزهدیده ،نظام قانونی تعقیب ا تعدیل کند .ایمن ویکمرد اعطمای اوتیما ات
وسیعی به مقام تعقیب ا میطلبد؛ اوتیا اتی که به دادستان اجازه میدهد قبمل از محاکیمه ،پرونمده
اتهامی ا بایگانی کند و یا به حالت تعلی د آو د و نقش داو و میانجی ا ایفما نیایمد تما سازشمی
پایدا برقرا شود حاجیدهآبادی و هیکا ان.)58 :1396 ،
البته ،الزامی بودن تعقیب نیز مزایایی از جیله یکساننگری د برابر قانون ،عایت اصمل تفکیمک
بین مقام تعقیب و مقام صدو ای دا د .کاهش هزینههمای زائمد بازدا نمدگی عمام و جلموگیری از
استبداد مقامات قضایی از دیگر مزایای آن هستند بجنو دی و نو پو .)78 :1394 ،
بنابراین ،اصل الزامی و قانونی بودن تعقیب با وجود جایگاهی که د نظام حقموقی ایمران و دیگمر
نظامهای حقوقی داشته به تد یج تعدیل یافته و به دالیلی چون مقابله با تو م کیفری اصمل متناسمب
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باال ببرد فلچر.)207 :1998 1،

بودن تعقیب مو د پریرش قرا گرفت و وشهای نموینی جهمت تحقم بخشمیدن بمه آن د قمانون
آ.د.ک مصوب  1392پیشبینی شد ،که بروی از آنها د قانون آیین داد سمی سماب نیمز مشماهده
میشود.
د پژوهش حاضر با توجه به اصول قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب ،بعد از بیان اصول
مرکو و د استای آن به بر سی نقش و دامنه تاثیر دادستانی د مرحله تعقیمب جمرم بما توجمه بمه
مقر ات آیین داد سی کیفری مصوب  1392و قانون آیین داد سی کیفری ساب پرداوته میشود.
 .1جایگاه دادستان در فرایند رسیدگی کیفری
امروزه تامین امنیت د ابعاد مختلف آن از مهیترین وظایف و دغدغههای دولمت اسمت .مبما زه بما
بزهکا ی به عنوان پدیدهای اجتیاعی ،اما نامطلوب و مخمل نظم و امنیمت عیمومی ،وجمود نهمادی
مستقل و مقتد ا میطلبد که با استفاده از امکانات و اوتیا ات مطل و ضابطهمند ،بتواند از جامعمه
د مقابل تعرض بزهکا ان دفاع نیاید و با تعقیب کیفری تبهکا ان آ امش مختل شده ناشی ازجمرم
ا دوبا ه به وض ساب بازگرداند .د اکثر کشو های دنیا دادستان به عنوان ئیس دادسرا عهمدهدا
وظیفه مه و وطیر است و تعقیمب کیفمری بزهکما ان و بمه حرکمت د آو دن چمر همای عمدالت
1. Fletcher
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کیفری به ویژه د جرای عیومی به عهده او واگرا شده است .اصل بر این اسمت کمه دادسمتان بمه
محض اطالع از وقوع جرم مکلف است شخصا دعوا عیومی ا تعقیب یا با ا جاع اممر بمه بمازپرس
بر سی تطبیقی دامنه تأثیر نقش دادستانی د تعقیب جرای د قانون آئین داد سی کیفری مصوب  1370و  / 1392نویسندگان :شهریا براهویی 1،علیرضا سایبانی و باقر شاملو
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دستو تعقیب امر جزایی ا صاد نیاید .تکلیف و المزام دادسمتان بمه تعقیمب اممر جزایمی بما عنموان
قاعده قانونی بودن تعقیب شناوته شده است .براساس این سیست  ،به جریان انداوتن تعقیمب و اقاممه
دعوا عیومی علیه مجرم از هر د جهای که باشد ،مطلقا به میل وا اده دادستان گر انده نشمده اسمت
و دادستان به نیایندگی از جامعه د صو ت وقوع جرم و وجود دالیل علیه بزهکا ملزم بمه تعقیمب
امر کیفری است و چون دادستان صاحب ح محسوب نییشود ،بلکه فقم موظمف بمه اعیمال آن
است ،لرا اوتیا اتش محدود است و نییتواند مثل شاکی وصوصمی بما صمل و سمازش از تعقیمب
کیفری مته انصراف حاصل کند وزایی.)17 :1377 ،
د ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی د استای اسالمی کردن سیست داد سی کشمو  ،اولمین
تغییر د ساوتا نظام قضایی د سال  1358به موجب قانون تشمکیل دادگماههمای عیمومی مصموب
شو ای انقالب داد که حرف دادسرای استان و دادسرای دیوان کیفر از سیسمت قضمایی کشمو
بوده است .عقیده موافقان حرف دادسرا به این بود که دادسمرا دسمتاو د حقموق بیگانمه اسمت و د
داد سی اسالمی چنین نهادی پیش بینی نشده اسمت .د هیمان سمال عمالوه بمر ایمن کمه مقمنن همی
اقدامی د استای حرف دادسرای شهرستان ننیوده ،بلکه د کنا آن دادسرای انقالب نیمز افمزود.
نهایتا د سال  1373با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عیومی و انقالب نهاد دادسرا به طو کلمی
از نظ قضایی کیفری حرف شد و وظایف و اوتیا ات دادستان به محاک و ئمیس حموزه قضمایی
مربوطه واگرا شد جوانیرد .)66 :1394 ،لکن طولی نکشید که لمزوم وجمود ایمن نهماد بمه شمدت
احساس شد و با اصالح قانون مرکو د سال  1381دادسرا مجددا احیا شد .پس از احیمای دادسمرا
د سال  ،1381وظایف و اوتیا ات دادستان به موجب مماده  3ق.ا.ق.ت.د.ع.ا ممو د شناسمایی قمرا
گرفممت؛ ممماده مزبممو مقممر مممیداشممت« :د حمموزه قضممایی هممر شهرسمتان یممک دادسممرا د معیممت
دادگاههای آن حوزه تشکیل میگردد .تشکیالت ،حدود صالحیت ،وظایف و اوتیا ات دادسمرای
مرکو که دادسرای عیومی و انقالب نامیده میشود تا زمان تصویب آیین داد سی مربوطمه ،طبم
آیین داد سی دادگاههمای عیمومی و انقمالب د اممو کیفمی مصموب  1387کییسمیون حقموقی و
قضایی مجلس شو ای اسالمی و مقر ات مند ج د این قانون به شرح ذیل است»...
مطاب بند الف ماده  3ق.ا.ق.ت.د.ع.ا  1381که بخشی از بند  1ماده  4ق.آ.د.د.ع .ا .ک  1378ا
نسخ کرده ،وظیفه اقامه و تعقیب دعوا از ئیس حوزه قضایی گرفتمه شمده و بمه دادسمتان عیمومی و
انقالب واگرا شده است .لرا ،اقامه و تعقیب دعوای عیومی با توجه به ماهیت دعموای عیمومی د
تیامی جرای برعهده دادستان است و تنها د بروی جرای  ،شروع به تحقیم و سمیدگی و تعقیمب
مته منوط به شکایت شاکی وصوصی است و پس از آن ،تعقیب و اقامه دعوای عیومی بمر عهمده

دادستان قرا دا د .د مو د اویر ،با گرشت شاکی وصوصی تعقیب موقوف ممیشمود .بمه عبما ت
دیگر ،هی گاه وظیفه اقامه و تعقیب دعوای عیومی بر عهده شاکی وصوصی قرا داده نشده اسمت
مته به شیا میآید .بنابراین ،میان به جریان انداوتن و تعقیب دعوای عیومی تفماوت وجمود دا د
مهربخش.)50 :1394 ،
د قانون آیین داد سی کیفری مصوب  ،1392ماده  11چنین مقر میدا د« :تعقیب مته و اقاممه
دعوا از جهت حیثیت عیومی بر عهده دادستان و اقامه دعوا و د وواست تعقیمب از جهمت حیثیمت
وصوصی با شاکی یا مدعی وصوصی است» .ماده  22قانون مرکو نیز مقر ممیکنمد« :بمه منظمو
کشف جرم ،تعقیب مته  ،انجام تحقیقات ،حفظ حقوق عیومی و اقامه دعوای الزم د ایمن ممو د،
اجرای احکام کیفری ،انجام امو حسبی و سایر وظایف قانونی د حوزه قضایی هر شهرسمتان و د
معیت دادگاههای آن حوزه ،دادسرای عیومی و انقالب و هیچنین ،د معیمت دادگماههمای نظمامی
استان ،دادسرای نظام تشکیل میشود» .مطاب ماده  11یاست دادسرا با دادستان اسمت و بمر اسماس
ماده  27برای نظا ت بر حسن اجرای مقمر ات قمانون ممرکو و اجمرای محکومیمتهمای کیفمری،
اوتیا اتی نظا تی برای دادستان پمیش بینمی شمده اسمت .ا ائمه تعلییمات الزم و نظما ت بمر ضمابطان
دادگستری از جیله اوتیا ات دیگری است که د ماده  28برای دادستان پیشبینمی شمده اسمت .د
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و فق شکایت شاکی وصوصی یکی از جهات و شرای شروع بمه تحقیم د سمیدگی و تعقیمب

مواد  44 ،43و  54امکان اتخاذ تصیییات قضایی برای دادستان پیشبینی شده است و از دادستان به
عنوان مقام قضایی یاد شده است صالحی و افراسیابی .)214 :1397 ،هرچند به اعتقاد بروی باید بما
قاضی تلقی کردن اعضای دادسرا سالمت و حسن اجرای فرایند کیفری ا تضیین کرد کوشمکی،
 .) 72 :1387مطالعه مقر ات مرکو حکایت از ویکرد دوگانه قانونگرا ایران به دادستان دا د که
د قالب آن ،داد ستان از سویی بمه عنموان طمرف دعموای عیمومی شمناوته شمده و از سموی دیگمر،
اوتیا ات قضایی و نظا ت بر مقامات تحقی ا به دادستان داده است .بر اساس ممواد  27 ،23 ،22و
 28ق.آ.د.ک ، 1392دادستان بمه نیاینمدگی از جامعمه تعقیمب دعموای عیمومی ا عهمدهدا اسمت.
بنابراین ،بر اساس این مقر ات ،جایگاه دادستان د فرایند عدالت کیفری ،نیایندگی از مناف و نظ
عیومی است و برای تضیین ادعای عیومی ناشی از وقوع جرم اقامه دعوا میکند .بمر اسماس ممواد
 43،44و 54قانون مرکو از دادستان به عنوان یک مقام قضایی یاد شده و د ماده  92اوتیا انجمام
تحقیقات مقدماتی د جرای غیر از ماده  302د صو ت عمدم حضمو بمازپرس بمرای دادسمتان یما
دادیا به سییت شناوته شده است صالحی و افراسیابی.)215 :1397 ،
با توجه به مطالب ذکر شده ،تعقیمب ممته و اقاممه دعموا د جمرای عیمومی از مهیتمرین وظیفمه
دادستان محسوب میشود که د ماده  11ق.آ.د.ک 1392به آن اشا ه شده است .حیثیت عیومی به
معنی عایت حدود و مقر ات الهی و حقوق جامعه و نظ عیومی است ،بر هیین اسماس ،دادسمتان
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مقام تعقیب و مدعیالعیوم نامیده ممی شمود .تعقیمب د قموانین داولمی تعریمف مشخصمی نمدا د و
محدوده زمانی واصی ه برای آن پیشبینی نشده است ،اما این مرحله از زمانی آغاز میشمود کمه
بر سی تطبیقی دامنه تأثیر نقش دادستانی د تعقیب جرای د قانون آئین داد سی کیفری مصوب  1370و  / 1392نویسندگان :شهریا براهویی 1،علیرضا سایبانی و باقر شاملو
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مقام قضایی یا ضابطان دادگستری از وقوع جرم اطالع حاصل کرده و اقدامات اولیه بمرای پیگیمری
جرم و مرتکب آن آغاز میشمود حماجیتبما  .)120 :1395 ،تعقیمب جمرای از مهیتمرین وظمایف
دادسرا است تا پس از تشکیل و تکییل پرونده ،تحقیقات مقدماتی ،زمینه محاکیمه و صمدو حکم
توس دادگاه فراه گردد والقی .)49 :1394 ،از جیله وظایف مه دادسمتان د اممر تعقیمب ایمن
است که وقتی از وقوع جرمی مطل شد و شرای تعقیب کیفری و فقدان موان تعقیب چون جنمون،
فوت و  ...ا احراز نیود ،امر تعقیب ا آغاز نیاید.
 .2دامنه تا یر دادستانی در تعقی جرایم در رویکرد قانونی بودن تعقی
مطاب با اصل قانونی بودن تعقیب د صو ت وقوع جرم دادستان مکلف بمه تعقیمب جمرم ا تکمابی
است و قد ت و اوتیا سنجش این امر ا ندا د که آیا تعقیب مته به نف جامعه اسمت یما ویمر .د
استای اجرای اصل قانونی بود ن تعقیمب و بما توجمه بمه ایمن کمه دادسمرا نیاینمده جامعمه محسموب
می شود ،جامعه با قائل شمدن جنبمه عیمومی بمرای جمرم ،آن ا از وابم شخصمی میمان مرتکمب و
بزهدیده وا ج ساوته و مرتکب ا سزاوا مجازات دانسته است .بنابراین ،هرگاه دادستان به طریقمی
از وقوع جرم آگاه شود ،بایستی تعقیب کیفری ا به جریان انمدازد .اصمل قمانونی بمودن تعقیمب د
موا د متعددی از ق.آ.د.ک مو د اشا ه قرا گرفته است .مطاب ماده  11ق.آ.د.ک« ،تعقیمب ممته
و اقامه دعوا از جهت حیثیت عیومی برعهده دادستان است» .هیانطو که مالحظه میشمود ،مطماب
ماده مزبو تعقیب جنبه عیومی جمرم تکلیمف دادسمتان محسموب ممیشمود .هیچنمین ،د مماده 13
ق.آ.د.ک د استای اصل قانونی بودن تعقیب مقر شده است« :تعقیب امر کیفری که طبم قمانون
شروع شده است ،متوقف نییشمود ،مگمر د مموا دی کمه قانونگمرا بمه آن اشما ه نیموده اسمت».
هیچنین ،این اصل د بند ث ماده  64ق.آ.د.ک  1392نیز مو د اشما ه قمرا گرفتمه اسمت .یکمی از
نوآو یهای قانون فعلی آیین داد سی نسبت به قانون ساب بند ث ماده  64اسمت .مطماب ایمن بنمد،
«اطالع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر» یکی از جهات شروع بمه تعقیمب کیفمری اسمت
فت تبا و فیروزجاه.)41 :1395 ،
ماده  11ق .آ .د .ک 1392 .که جایگزین ماده  3ق .آ .د .د .ع .و .ا .سال  1387شده اسمت ،اقاممه
دعوا از جنبه حیثیت عیومی و تعقیب مته ا برعهمده دادسمتان نهماده اسمت .د مماده  3ق.آ.د.ک
ساب با توجه به حرف نهاد دادسرا از سیست قضایی ،تعقیب ممته و مجمرم از جهمت جنبمه الهمی و
حفظ حقوق عیومی و حدود اسالمی برابر ضواب قانونی به عهده ئیس حوزه قضمایی نهماده شمده
بود و از جهت جنبه وصوصی با تقاضای شاکی وصوصی آغاز میشمد .بنمابراین ،مسملولیت انجمام

هیه وظایفی که نهماد دادسمرا از حیم

تعقیمب و کشمف جمرم بمر عهمده دا د ،بما دادسمتان اسمت،

صرفنظر از این که جرم ا تکابی فق دا ای جنبه عیومی باشد یا جنبه وصوصی نیز داشته باشد و
که مطاب ماده  73ق.ا.د.ک  ،1392دادستان د امو ی که به بازپرس ا جاع میدهد ،ح نظا ت و
ا ائه تعلییات الزم ا دا د؛ مشابه این ماده د بند «ه» ماده  3قمانون تشمکیل دادگماههمای عیمومی و
انقالب مصوب  1381نیز پیشبینی شده بود .بمه عمالوه ،مطماب بما مماده  74ق.ا.د.ک  ،92دادسمتان
میتواند د تحقیقات مقدماتی حضو یابد و بر نحوه انجام آن نظا ت کند ،امما نیمیتوانمد جریمان
تحقیقات ا متوقف سازد .ماده  30ق.ا.د.ک ساب نیز مقر ه مشابهی ا برای قاضی دادگماه د ایمن
زمینه بیان نیوده بود .مطاب ماده مزبو « ،قاضی دادگاه میتواند د تحقیقات مقدماتی حضمو یابمد
و بر نحوه تحقیقات نظا ت نیایمد» .عمالوه بمر ممواد مزبمو د قمانون  1392د جمرای مشمهود کمه
سیدگی به آنها از صالحیت محل وا ج است ،دادستان مکلف است تیام اقدامات الزم ا بمرای
جلوگیری از امحای آثا جرم و فرا و مخفی شدن انجام دهمد و همر تحقیقمی ا کمه بمرای کشمف
جرم الزم بداند ،به عیل آو د و نتیجه اقدامات وود ا فو ی به مرج قضمایی صمال ا سمال کنمد.
موا د ذکر شمده و بسمیا ی دیگمر از وظمایف و اوتیما اتی کمه د ممو د مسمائل غیرکیفمری بمرای
دادستان مقر شده ،هیگی بیانگر اصل قانون بودن تعقیب کیفری است.
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د استای انجام این وظایف ،سایر مقامات دادسرا نیز او ا هیراهی وواهنمد کمرد؛ بمدین صمو ت

د ماده  644ق.ا.د.ک 1392 .جهات قانونی شروع به تعقیب بیان شده است .این جهات د مماده
 565قانون ساب و ش ماده  36قانون تشکیل نیز پیشبینی شده بود.
منظو از جهات قانونی شروع به تعقیمب ،جهمات و عمواملی هسمتند کمه موجمب ممیشموند مقمام
تعقیب بتواند و یا باید شروع به تعقیب مته نیاید .اصل قانونی بودن تعقیب یکی از وقموع مسمل و
اجتنابناپریر آیین داد سی کیفری است که ایجاب مینیاید با وجمود یکمی از جهمات ممرکو د
ماده  64دادسرا و د اس آن ،دادستان به عنوان نیاینده جامعه شروع به تعقیب نیوده و تما حصمول
نتیجه نهایی آن ا ادامه دهد .هیان طو که بیان شد ،جهمات منمد ج د مماده  64د شم د مماده 3
قانون تشکیل نیز بیان شده بود .البته ،مبمرهن اسمت کمه مماده  64نسمبت بمه قمانون سماب دسمتخوش
تغییراتی شده است ،به گونهای که د بند  2ش د مماده  3قمانون تشمکیل از عنموان «شمکایت اعمالم
جرم به بازپرس د مواقعی که به دادستان دسترسی نبوده و سمیدگی بمه موضموع واجمد اهییمت و
فو یت باشد» استفاده شده بود ،د حالی که د قانون جدید ،اوال ،موا د شکایت و اعمالم جمرم د
دو بند مجزا الف و ب) پیشبینی شده و ثانیا ،عبا ت «د مواقعی که به دادستان دسترسمی نبموده و
سیدگی به موضوع واجد اهییت و فو یت باشد» ،د بندهای «الف و ب» ماده  64بیان نشده است.
هیچنین ،د بند  2ش «د» شکایت به طو مطل بیان شمده بمود ،ولمی د بنمد المف مماده  64قمانون
جدید از عبا ت «شکایت شاکی یا مدعی وصوصی» استفاده شده است .البته ،د بند الف مماده 65
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قانون ساب مصوب  ،1378صرفا به شکایت شاکی اشا ه شده بود که مناسبتر بود ،بدین دلیل کمه
میکن نیست شخصی مدعی وصوصی باشد ،ولی شاکی محسوب نشود؛ مگر این که نظر مقمنن بمر
بر سی تطبیقی دامنه تأثیر نقش دادستانی د تعقیب جرای د قانون آئین داد سی کیفری مصوب  1370و  / 1392نویسندگان :شهریا براهویی 1،علیرضا سایبانی و باقر شاملو
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این باشد که د جرای غیرقابلگرشت شخص شکایت نکرده باشد ،ولی به عنوان مدعی وصوصی
پس از تعقیب جرم وا د شود .د مو د بنمد ب عمالوه بمر گمزا ش ضمابطین دادگسمتری ،گمزا ش
مقامات سیی هیچون کا مندان و وسای ادا ات و سازمانها و نیز اشخاص موثم و مطیملن هم
از جهات شروع به تعقیب شناوته شده است .از اطالق «اشخاص موث و مطیملن» بمه نظمر ممی سمد
منظو مقنن محدود به مستخدمان دولت یا نظایر آنها نشمده و شمامل شمهروندان نیمز ممیشمود .ایمن
موضوع د بند «ب» ماده  65قانون ساب نیز بیان شده بود .بند  3ش «د» ماده  3قانون تشمکیل وقموع
جرم مشهود د برابر بازپرس ا از جهات شروع به تعقیب شناوته بود و ماده  64دادسمتان ا نیمز د
کنا بازپرس بیان نیوده است .مطاب ظاهر قانون ساب  ،بازپرس باید د حین انجمام وظیفمه نماظر بمر
وقوع جرم باشد تا بتواند شروع به تعقیب کند نه د موق مروصی و...؛ با توجه به بیمان دادسمتان د
کنا بازپرس د قانون جدید ،این فرض د مو د دادستان نییتواند صادق باشد ،بمدین جهمت کمه
دادستان اصوال د هیه حال میتواند مشیول بند «پ» ماده  64باشد .اظها و اقرا مته نیز به عنوان
یکی دیگر از جهات شروع به تعقیب د بند «د» ماده  65قانون ساب بیان شده بود که بند «ث» مماده
 64بر آن صحه گراشته است .د بند  1ش «د» ماده  3قمانون تشمکیل عبما ت «ا جماع دادسمتان» از
جهات قانونی شروع به تعقیب ذکر شده بود ،لیکن د قانون جدید «اطالع دادستان از وقوع جرم به
طرق قانونی دیگر» بیان شده ،د مو د این بند باید عنموان کمرد کمه دادسمتان و بمازپرس د جمرای
مشهود اگر بازپرس از سایر طرق از وقوع جرم مطل شود ،نییتواند شروع به سیدگی کند و بایمد
از طری دادستان اقدام کند .بند «ث» ماده  64عام بوده و میتواند شمامل اطمالع دادسمتان از جانمب
بازپرس نیز باشد .هیچنین ،از جی بین بندهای «ب» و «ث» چنین به نظر می سد که اعمالم و اوبما
ضابطان و سایر افراد مقر د بند «ب»  ،باید بمه دادسمتان ا ائمه شمود نمه بمازپرس فتماحی فرقنمدی،
.)40-42 :1395
دادستان عالوه بر موا د گفته شده د مطالبه ضر و زیان وا ده به جامعه و هنگمامی کمه شمخص
واصی به عنوان زیاندیده از بزه عیومی وجود ندا د و به جانشینی از اولیمای مقتمول د جمایی کمه
مجنی علیه ،ولی نداشته باشد یا شمناوته نشمود و یما بمه او دسترسمی نباشمد ،وظیفمه تعقیمب مجمرم ا
برعهده دا د .هیچنین ،د مو د اشخاص محجو متضر از وقوع جرم با شرایطی دادستان میتواند
مباد ت به تعیین قی اتفاقی برای تعقیب مته نیاید.
د واق  ،با توجه به این مسأله که شکایت سازوکا ی است تا بمزهدیمده از طریم آن بتوانمد حم
تظل وواهی وویش ا اجرا نیاید و دادستان نیز مکلف به قبول آن است ،هرچند بنا بمه قاعمده تنهما
د جرای قابلگرشت شروع به تعقیب منوط به طمرح شمکایت از سموی بمزهدیمده اسمت ،لکمن د

جرای غیرقابلگرشت نیز گرچه شروع به تعقیب منوط به شکایت بمزهدیمده نیسمت ،ولمی شمکایت
وی یکی از علتهای شروع تعقیب است .د موا د زیادی ایمن امکمان مطمرح اسمت کمه بمزهدیمده
این مسأله موجب نادیده گرفتن ح دادوواهی کسانی وواهد شد که به دلیمل بییما ی تموان طمرح
شکایت ندا ند .بنابراین ،حیایت از این افراد امری غیرقابلانکا د استای تکامل موازین داد سی
عادالنه است؛ اممری کمه قانونگمرا د مماده  71ق.آ.د.ک  1392از نظمر گر انمده و امکمان طمرح
شکایت توس بزهدیدگان ناتوان ا نیز فراه آو ده است .بمه موجمب ایمن مماده ،د مموا دی کمه
تعقیب کیفری متوقف بر شکایت شاکی است ،اگر بزهدیده به دالیلی از قبیمل معلولیمت جسمیی یما
ذهنی از اقامه دعوا ناتوان باشد ،دادستان موضوع ا با جلب موفقت آنان تعقیب میکنمد .هیچنمین،
مطاب قسیت اویر ماده  70ق.آ.د.ک  1392د موا دی که بزهدیده به عللی از قبیل بیهوشمی قماد
به شکایت نباشند و ولی یا قی وی نیز د دسترس نباشد و یا ولی و قی وود متکمی بمه جمرم باشمد،
دادستان ا مکلف نیوده تا با تعیین قی موقت یما اسما تعقیمب مرتکمب ا اقمدام نیایمد مقدسمی و
یزدانی .)107 :1396 ،مشمابه مماده ممرکو و حکم منمد ج د آن د مماده  72قمانون سماب  8نیمز
پیش بینی شده بود .تغییراتی که بین دو ماده قانونی ساب و الح به وجود آمده ،عیدتا تغییر عددی
و نگا شی است و این که د قانون جدید دادستان جایگزین دادگاه شده است.
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علی غ این که قربانی جرم واق شده است ،شرای طرح شمکایت و پیگیمری آن ا نداشمته باشمد.

د زمین بزهدیدگان ناتوان از اقامه دعوا ،میتوان به نقش سازمانهای ممردمنهماد د زمینمه مطلم
ساوتن دادستان از وقوع جرم اشا ه نیود .از جیله نوآو یهای ق.ا.د.ک  1392تحق آمموزههمای
سیاست جنایی مشا کتی از طری مشا کت سازمانهای مردمنهاد د فرایند سیدگی کیفری اسمت
که قانونگرا د ماه  66به آن پرداوته است سلییانی و هیکا ان .)89 :1396 ،برطب تبصره  1ماده
 66ق.ا.د.ک« :د صو تی که جرم واقم شمده دا ای بمزهدیمده وماص باشمد ،کسمب ضمایت وی
جهت اقدام مطاب این ماده ضرو ی است .چنانچه بزهدیده طفل ،مجنون و یا د جرای ممالی سمفیه
باشد ،ضایت ولی ،قی یا سرپرست قانونی او اور میشود .اگر ولی ،قی یا سرپرست قمانونی ومود
مرتکب جرم شده باشد ،سازمانهای مرکو با اور ضایت قی اتفاقی یا تاییمد دادسمتان ،اقمدامات
الزم ا انجام میدهند ».اقدام قانونگرا د استای پیشبینی ماده مرکو که د قانون سماب وجمود
نداشت ،یکی از جلوههای سیاست جنایی مشا کتی است که بر پایه دو مبنای حیایت و کیمک بمه
بزه دیدگان و حیایت از مناف عیومی جامعه و تعقیب و پیگیری د جامعمه توجیمه ممیشمود .البتمه،
الزم به ذکر است تا قبل از سال  ،1392موضوع مشا کت سازمانهای مردمنهاد د فرایند کیفری به
موجب ماده  16آییننامه اجرای تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی  1384هیات وزیران ممو د
توجه قرا گرفته بود .مادهای که ح اقامه دعوا علیه اشخاص حقیقی و حقموقی ا بمه سمازمانهمای
غیردولتی د موضوع فعالیتهای وود و بمرای حیایمت از منماف عیمومی واگمرا کمرده بمود ،امما
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ضممعف د اجممرای آیممیننامممه د محمماک قضممایی موجممب قممانونگممرا ی د ایممن وصمموص شممد
مضانیقوامآبادی.)150 :1396 ،
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 .3دامنه تا یر دادستانی در تعقی جرایم در رویکرد متناس بودن تعقی
د نظام متناسب بودن تعقیب کیفری ،قانونگرا به دادستان اوتیا ا زیابی تعقیب و یا عمدم تعقیمب
دعوای عیومی ا با توجه به شرای و تشریفات قانونی اعطا میکند .به عبا ت دیگر ،نقش دادستان
د این وش و ویکرد فعال و مه است و وی تحت تاثیر آموزههای جمرمشناسمی و قضمازدایی و
توجه به اهداف مجازات ،د مو د سودمندی یا عدم سودمندی تعقیمب کیفمری تصمیی ممیگیمرد.
بنابراین ،این شیوه بمه کا آممدی نظمام عمدالت کیفمری کیمک شمایانی ممیکنمد .از سموی دیگمر،
بکا گیری سیست مرکو باع ممی شمود کمه ضمین ایجماد انعطماف الزم د وظمایف و اوتیما ات
دادستان ،پاسخی سری و مقتضی به جرم و مته ا ائه شود .استفاده از سیست موقعیت داشتن تعقیب
باع تسری د فرآیند سیدگی کیفمری ممی گمردد .بما توسمعه اوتیما ات دادسمتان د ایمن زمینمه،
اوتیا ات و وظایف این نهاد به امو قضاوتی نزدیک شده است .د ایمن مموا د دادسمتان بمه نموعی
قضاوت میکند و از این جهت میکن است ایمن انتقماد وا د شمود کمه دادسمتان بمه عنموان یکمی از
طرفین دعوا عیومی جایگزین مقام قضاوت و سیدگی شده است .ولی بایمد اذعمان کمرد دادسمتان
عالوه بر مدعیالعیوم بودن ،مقام عیومی و دا ای صالحیتهای اسمت و عمالوه بمر مصملحتهمای
عیومی باید به مناف فردی نیز توجه کند .بنابراین ،د سیسمت متناسمب بمودن تعقیمب امکمان فمردی
کردن واکنش کیفری د مرحله تعقیب مهیا میشود کوشکی .)183 :1387 ،د حقیقت ،دادسمتان
د این وش میان مناف فردی و جیعی تعادل برقرا میکند .به عبا ت دیگر ،تردید نیست که گماه
موقعیتهایی پیش میآید که عایت مصال عیومی مستلزم انعطاف و اغیاض نسبت به مته است
و د این استا ،نظام عدالت کیفری نییتواند به مصال و مناف فردی بیاعتنما باشمد .المزام دادسمتان
بممدون توجممه بممه مقتضممیات زمممانی و تحمموالت اجتیمماعی ،آیممین داد سممی کیفممری ا از واقعیممت و
وشنبینی دو میکند و دادستان نیز با چشیانی بسته هیت وود ا صرف تعقیمب دعموای عیمومی
بدون توجه به آثا آن میکند .د حقیقت ،با پریرش اصل الزام به تعقیمب ،قاضمی کیفمری بعضمی
اوقات مکلف به انجام امری معا ض و کمامال بمروالف یقمین و باو همای ومود ممیگمردد و المزام
قضات بر عیل مغایر با عل و یقین وود با آزادی تفکر و قناعت وجدانی د تعا ض است اممامی،
صادقی.)64 :1377 ،
امروزه ،د سیست های داد سی کیفری ،اصل متناسب بودن تعقیب مو د پریرش قرا گرفتمه کمه
مطاب آن ،دادستان به عنوان مقام تعقیب ،با اعیال اوتیا د تعقیب جرم یا عمدم تعقیمب آن ،نقمش
سازندهای د تامین مصال جامعه ،اصالح مجرم و احقاق حم بمزهدیمده دا د مصمدق.)3 :1391 ،

برنامههای مبتنی بر اصل موقعیت داشتن تعقیب شامل قرا بایگانی پرونده ،اعطمای مهلمت بمه ممته
برای جلب گرشت شاکی یا جبمران وصما ت وی ،میمانجیگری ،قرا همای تعلیم تعقیمب و تمرک
تعقیب د نظام داد سی کیفری ایران ،باید گفت که این اصل مهیتمرین تماثیرش بمر نظمام داد سمی
کیفری ایران ،توجه به اصل فردی بودن مجازاتها و اعیال اصل فردی کردن مجا ات ،با توجه بمه
وضعیت مجرم است .د قانون آیین داد سی کیفری ،سیست قانونی بمودن تعقیمب و متناسمب بمودن
تعقیب د کنا ه مو د پریرش قرا گرفته است .الزم به ذکر است که اصل ممو د بحم تنهما د
مجازاتهای تعزیری سبک و متوس قابلاعیال است .د این بخش ،جلوههای اصل مقتضی بمودن
تعقیب د ق.ا.د.ک به عنوان اوتیا ات دادستانی بر مرحله تعقیب جرم به تفکیک مو د برسی قمرا
میگیرد.
 .1-3قرار بایگانی پرونده
بایگانی کردن پرونده یکی دیگر از تدابیر قضایی بوده که سبب سرعت بخشیدن به فراینمد کیفمری
است .از این و ،بایگانی کردن پرونده نوعی قرا نهایی است که طی آن ،مقام تعقیب بنا بمه اوتیما
وود از تعقیب مته منصرف میشود شکرچیزاده .)35 :1394 ،د نظام کیفری ایمران تما پمیش از
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تعقیب د قانون آیین داد سی کیفری  1392ذکر شده اسمت .د ممو د تماثیر اصمل مقتضمی بمودن

تصویب قانون آیین داد سی کیفمری  ،1392ایمن تمدبیر د شمیا ی از مقمر ات تقنینمی و د ممو د
بروی از جرای واص مانند جرای حوزه امو پزشکی و دا ویی ،حیلونقل کاال و مسمافر ،پسمت،
احتکا و گرانفروشی پیشبینی شده بود جوانیرد .)344 :1393 ،لکن ،د ق.آ.د.ک سماب چنمین
قرا ی وجود نداشمت .بمر مبنمای مماده  80ق.ا.د.ک  92د جمرای تعزیمری د جمه هفمت و هشمت
چنانچه شاکی وجود نداشته یما گرشمت کمرده باشمد ،د صمو ت فقمدان سمابقه محکومیمت مموثر
کیفری ،مقام قضایی میتواند پس از تفهی اتهام با مالحظه وض اجتیاعی و سواب ممته و اوضماع
و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و د صو ت ضرو ت ،با اور التزام کتبی از مته بمرای
عایت مقر ات قانونی ،فق یک با از تعقیب ممته وموددا ی و قمرا بایگمانی کمردن پرونمده ا
صاد کند .ب ایگانی کردن پرونده ،از آنجا کمه بمروالف بسمیا ی از نهادهمای ا فماقی دیگمر دا ای
حداقل تشریفات و ضواب قانونی است و با توجه به شرای و اوضاع و احوال حماک بمر پرونمدههما
د مراج قضایی ،اجرای سری عدالت و فصل وصومت ا بمه دنبمال وواهمد داشمت .د حقیقمت،
قانونگرا د استای سیاست قضازدایی د مرحله تعقیقات مقدماتی این اوتیما ا بمه دادسمتان بمه
عنوان مقام تعقیب داده است تا با ویکردی مصلحتگرایانه و با ا زیمابی تناسمب دعموای کیفمری،
ضین حفظ حقوق بزهدیدگان به بزهکا ی پاسخ سری و فو ی بدهد وزایی .)150 :1377 ،چنمین
شیوهای از مطرح شدن پرونده کیفری د مراحل دیگر فرایند سیدگی داد سی و د نتیجه ،معطمل
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ماندن طرفین دعوا برای صدو تصمیی قضمایی جلموگیری ممیکنمد .نهماد بایگمانی کمردن پرونمده
مشیول آن دسته از جراییی است که از نوع تعزیری باشد و آن ه منحصر به جرای تعزیری د جه
بر سی تطبیقی دامنه تأثیر نقش دادستانی د تعقیب جرای د قانون آئین داد سی کیفری مصوب  1370و  / 1392نویسندگان :شهریا براهویی 1،علیرضا سایبانی و باقر شاملو
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هفت و هشت است .به عالوه ،جرم ا تکابی باید جنبه عیومی داشته باشد یا حیثیتی باشد .د جرای
دوحیثیتی حیثیت عیومی و وصوصی) ،برای اعیال ایمن نهماد ا فماقی نسمبت بمه ممته حتیما بایمد
شاکی گرشت کرده باشد یا اصال شاکی د بین نباشد و جرم فق دا ای حیثیت عیومی باشمد کمه
تعقیب و اقامه دعوای عیومی بر عهده دادستان است .د بیمان وضمعیت اجتیماعی و سمابقه کیفمری
مته برای صدو قرا مرکو باید بیان نیود که این امتیاز و فرصت قمانونی مخمتص کسمانی اسمت
که از موقعیت ،مقبولیت و محبوبیت اجتیاعی بروو دا باشند و اجتیاع آنها ا بماو داشمته باشمد و
بر سبیل اتفاق و هیجان مرتکب جرم شوند و برای جامعه دا ای وطر نباشند.
از سوی دیگر ،اوضاع و احوال آنها باید به نحوی باشد کمه مسمتح حیایمت قانونگمرا باشمند،
یعنی فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشمند و هیچنمین ،سمابقه اسمتفاده از قمرا بایگمانی کمردن
پرونده ا نداشته باشند با ی .)1393 ،الزم بمه ذکمر اسمت کمه د ممو د ایمن کمه منظمو از «مقمام
قضایی» ذکر شده د ماده  80ق.ا.د.ک چیست ،تردید وجمود دا د کمه آیما منظمو مقمنن دادسمتان
است یا قاضی دادگاه؛ این تردید ناشی از آن است که ماده مزبمو د ذیمل فصمل سموم مربموط بمه
حدود و وظایف اوتیا ات دادستان د ق.ا.دک آمده است ،د حالی که د ماده  340سیدگی بمه
جرای تعزیری د جه هفت و هشت ا د صالحیت مستقی دادگاه قرا داده اسمت .البتمه ،ممیتموان
بیان نیود که عقیده غالب د این زمینه بر آن اسمت کمه منظمو از مقمام قضمایی د مماده  80صمرفا
دادستان بوده که مقنن به وی اعتیاد واص نیوده است حیدل.)59 :1393 ،
 .2-3تعویق تعقی
موکول کردن پیگرد دعوای کیفری به وقت دیگر ا تعوی تعقیب دعوای کیفمری گوینمد .بمه ایمن
ترتیب ،تعوی تعقیب کیفری شیوه ای اسمت کمه د پرتمو آن ،دادسمتان اداممه تعقیمب پرونمدههمای
ک اهییت ا برای دو های معین به تاویر میاندازد نیازپو  .)179 :1390 ،تفماوت تعلیم تعقیمب و
تعوی تعقیب د این است که د تعلی تعقیب پیگرد میکن است د آینده مجددا صمو ت بگیمرد.
ادامه و اتیام تعقیب بستگی به نتیجه امری دا د که موجب تعلی شده است ،امما د تعویم تعقیمب،
ادامه و اتیام غالبا حتیی و قطعی است و د صو ت ی کمه ممانعی غیرعمادی ایجماد نشمود ،تعقیمب تما
پایان ادامه مییابد ضایی .)19 :1389 ،تعوی تعقیب د قوانین ساب آیین داد سی کیفمری سمابقه
تقنینی ندا د و برای اولین با د قانون آیین داد سی کیفری پیشبینمی شمده اسمت .مطماب قسمیت
اول ماده  82ق.ا.د.ک « :92د جرای تعزیری د جه شش ،هفت و هشمت کمه قابمل تعلیم هسمتند،
مقام قضایی میتواند به د وواست مته و موافقت بزه دیمده یما ممدعی وصوصمی و بما اومر تمامین

متناسب ،حداکثر دو ماه به مته مهلت بدهد تا بمرای تحصمیل گرشمت شماکی یما جبمران وسما ت
ناشی از جرم اقدام کند» .شرای تعوی تعقیب مطاب این ماده به شرح زیر اسمت .1 :تعزیمری بمودن
بودن.
 .3-3قرار تعلیق تعقی
تعلی تعقیب یعنی این که دادستان پیگرد و تعقیب متهیان ا به تاویر میانمدازد .د ایمن فراینمد ،بما
وجود این که مته د چنگال عدالت کیفری است و دالیل اتهمام نیمز علیمه وی وجمود دا د ،مقمام
قضایی تعقیب وی ا با اور تعهد برای مدت معینی به تاویرمیاندازد .اگر مته د مدت تعیینشده
مطاب دستو ات عیل نیاید ،عدم تعقیب وی قطعی شده و پرونده بسته میشود ،ولی اگر به شرای
قرا داد مرکو عیل ننیاید ،ضیانت اجرای آن ،پیگیری مجدد و ا سال پرونمده بمه دادگماه جهمت
صدو حک است .تعلی تعقیب د نظام کیفری ایران دا ای فراز و نشمیبهمایی بموده و تما قبمل از
تصویب ق.ا.د.ک  ،92ویکرد واحدی د مو د پریرش آن وجود نداشمته اسمت .قبمل از پیمروزی
انقالب اسالمی تا سال  ،1352آشنایی با قاعده متناسب بودن تعقیب از سط دکترین و تمد یس د
دانشکدههای حقوق تجاوز نییکرد ،ولی د این سال با الحاق ماده  40مکمر بمه ق.ا.د.ک ،تعلیم
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جرم ا تکابی  .2قابل تعلی بودن جرم ا تکابی  .3د وواست مته و موافقت بمزهدیمده  .4ممدتدا

تعقیب به عنوان یکی از اقدامات قضایی دادسرا و اجرایی نیودن قاعمده فموق و بما تقلیمد از حقموق
فرانسه وا د سیاست جنایی تقنینی ایران شد آشو ی .)108 :1386 ،این ماده د سال  1356با وض
ماده  22قانون اصالح پا های از قوانین دادگستری دستخوش تغییراتی شد که مهیترین آن« ،حمرف
نظا ت و تایید دادگاه» د صدو این قرا بود و دادستان اسا میتوانست نسبت به صدو این قمرا
اقدام نیاید .دومین تغییر این بود که دادستان د موا دی که حتی شمرای صمدو ایمن قمرا بعمد از
ا سال پرونده به دادگاه فراه میشد ،میتوانست اسا تا اولمین جلسمه داد سمی قرا تعلیم تعقیمب
صاد نیاید هیان .)109-110 ،بعد از پیروزی انقالب اسالمی با توجه به این که د سمال  1373بما
قانون تشکیل دادگاههای عیومی و انقالب نهاد دادسرا از دادگاههای عیومی و انقالب حمرف شمد
و هیچنین ،د ماده  308ق.ا.د.ک  ،1378قوانین مغایر با آن منسو اعالم شده بود ،نظر واحدی د
مو د ابقا یا لغو تعلی تعقیب وجود نداشت.
قانونگرا د سال  1392به دغدغه ناشی از پریرش یا لغمو تعلیم تعقیمب پایمان داد و صمراحتا د
قانون آیین داد سی کیفری به آن اشا ه نیمود .مطماب مماده « :81د جمرای تعزیمری د جمه شمش،
هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلی است ،چنانچه شاکی وجود نداشته باشد ،گرشت کمرده
یا وسا ت وا ده جبران گردیمده باشمد و یما بما موافقمت بمزهدیمده ،ترتیمب پرداومت آن د ممدت
مشخصی داده شود و مته نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد ،مقام قضایی میتوانمد پمس
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از اور موافقت مته و د صو ت ضرو ت با اور تامین مناسب ،تعقیب وی ا از شمش مماه تما دو
سال معل کند .د این صو ت ،مقمام قضمایی ممته
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ا حسمب ممو د ،مکلمف بمه اجمرای برومی از

دستو های زیر میکند.»...
صدو قرا تعلی تعقیب منوط به وجود شرایطی است ،بدین ترتیب که بنا بمه صمراحت مماده 81
صدو قرا تعلی تعقیب تنها د جرای تعزیمری د جمه شمش ،هفمت و هشمت کمه مجمازات آنهما
قابلتعلی است ،امکانپریر است .بر این اساس ،عالوه بر تعزیرات د جه یمک تما پمنج آن دسمته از
تعزیرات د جه شش تا هشت ه مجازات آنها قابل تعلی نیست ،از مشمیول قاعمده تعلیم تعقیمب
وا ج میشوند .شرای دسته دوم ناظر به بزهدیده و شاکی وصوصمی هسمتند .د واقم  ،قانونگمرا
صدو قرا تعلی تعقیب ا منوط به فقدان شاکی وصوصی ،گرشت وی ،جبران وسا ت بزهدیمده
یا ترتیب پرداوت آن د مدت معین با موافقت بزهدیده نیوده است و د نهایت ،دسته سوم شمرای
ناظر به وود مته است .بدین ترتیب ،تنها متهیانی شایسته استفاده از قرا تعلی تعقیمب هسمتند کمه
سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشند و اگر د مدت تعلی تعقیمب مشمخص شمود کمه ممته
دا ای چنین سابقهای د سجل کیفری وود است ،مرج صاد کننده قرا بمر اسماس تبصمره  3مماده
 81مکلف به لغو قرا و ازسرگیری فرایند تعقیب مته وواهد بود و مدت تعلی نیز جز مرو زممان
محسوب نییشود .عالوه بر این ،صدو قرا تعلی تعقیب منوط به ضایت مته وواهد بمود .اومر
این تواف تعلی تعقیب ا د قانون ما به نهاد معامله اتهام د سیست کامنال شبیه میسازد حیمد ی،
.)57 :1395
 .4-3قرار ترک تعقی
د جرای قابل گرشت ،اوتیا تعقیب یا عدم تعقیمب بمر عهمده شماکی وصوصمی بموده و دادسمتان
دوالتی د تعقیب ندا د ،ولی با د وواست شاکی وصوصی دادستان مکلف است مطماب مقمر ات
قانونی و با احراز صحت شکایت به موضوع سیدگی کرده و مته ا تحت تعقیب قرا دهد .پمس
از تعقیب دعموا توسم دادسمتان میکمن اسمت شماکی وصوصمی بمه همر دلیلمی تما قبمل از صمدو
کیفروواست وواستا توقف تحقیقات شود.
د ایممن صممو ت ،دادسممتان مطمماب د وواسممت شمماکی قممرا تممرک تعقیممب ا وف م ممماده 7912
ق.ا.د.ک 1392 .صاد مینیاید .د ق.ا.د.ک ساب تبصره  1ماده  177به صدو قرا ترک تعقیمب
اشا ه کرده بود .مطاب تبصره مزبو « ،د صو ت د وواست مدعی مبنی بر ترک محاکیه ،دادگاه
قرا ترک تعقیب صاد وواهد کرد .این امر مان از طرح شکایت مجمدد نیسمت» .د ق.ا.د.ک 78
به جای لفظ شاکی ،از لفظ مدعی وصوصی استفاده شده بود که به نظر می سمد ممراد مقمنن از بمه

کا بردن لفظ مدعی ،شاکی وصوصی د معنای اع آن است که ه شامل شمکایتکننمده و هم
مدعی وصوصی است.
صدو قرا به د وواست شاکی با اصل الزامی بودن تعقیب منافات دا د .تعقیب تیامی جرای اعم
از اینکه واجد جنبه عیومی باشد یا وصوصی ،بر عهده دادستان است ،بنابراین منموط کمردن تمرک
تعقیب مته به ا اده شاکی جایگاه مدعیالعیوم ا کاهش ممیدهمد عبمدالهی و هیکما ان:1395 ،
.)22
عالوه بر د وواست شاکی وصوصی ،شرط دیگر برای صدو قرا ترک تعقیب ایمن اسمت کمه
جرم ا تکابی از جرای قابلگرشت باشد .د قانون ساب  ،عنوان ح الناس د بند ب 13ماده  177به
کا فته بود ،که د قانون جدید عنوان مرکو به جمرای قابملگرشمت تغییمر نیموده و لمرا ،دایمره
شیول آن محدودتر شده است.
ماده 177ق .ساب د وصوص صدو قرا ترک تعقیب دا ای ابهامات فراوانی بود؛ از جیله این
که آیا ایمن قمرا د مرحلمه دادسمرا نیمز صماد ممیشمود یما فقم د مرحلمه سمیدگی د دادگماه
قابلصدو است؟ با تصویب ق.ا.د.ک  ،92به تیامی این ابهامات پاسخ داده شد ،بدین صو ت «د
جرای قابلگرشت ،شاکی میتواند تا قبل از صدو کیفروواست ،د وواست ترک تعقیب نیایمد.

فصلنامه علیی تحقیقات حقوقی آزاد ،دو ه چها ده  /شیا ه  /52تابستان 1400

ایرادی که میتوان بر صدو قرا ترک تعقیب وا د دانست ،این موضوع اسمت کمه منموط بمودن

د این صو ت ،دادستان قرا ترک تعقیب صاد میکند» .بما توجمه بمه مماده  79بمازه زممانی بمرای
صممدو قممرا تممرک تعقیممب حممداکثر تمما قبممل از صممدو کیفروواسممت اسممت و پممس از صممدو
کیفروواست ،ا سال پرونده به دادگاه صدو قرا ترک تعقیب وجه قانونی ندا د.
 .5-3میانجیگری کیفری
وش میانجیگری نیونهای از انحراف از فراین کیفمری سمیی بمرای حمل اوتالفمات و مشمکالت
ناشی از جرم است که د هر مرحلهای از داد سی قابلاعیال است .میانجیگری فرایندی سمهجانبمه
است که فا ق از تشریفات معیول د فرایند کیفری بر اساس تواف قبلی شاکی -بمزهدیمده و ممته
بزهکا با حضو شخص ثالثی به نام میانجیگر یا میانجی به منظو حملوفصمل اوتالفمات و مسمائل
ناشی از ا تکاب جرم آغاز میشود نجفیابرندآبادی .)15 :1382 ،با تصمویب قمانون ق.ا.د.ک 92
میانجیگری د امو کیفری به موجب مماده  82بمه صمراحت بمه سمییت شمناوته شمد .تما قبمل از
تصویب قانون آیین داد سی جدید ماده  195قانون ساب ا میتوان اساس و مجمرای مناسمبی بمرای
نهادینه نیودن میانجیگری کیفری د جرای قابلگرشت دانست.
د قانون آیین داد سی کیفری  ،1392به دلیل نگرش ترمییی ،ظرفیتهای بیشمتری بمرای جموع
به میانجیگری وجود دا د .قسمیت دوم مماده  82قمانون ممرکو مقمر ممیدا د ....« :مقمام قضمایی
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میتواند برای حصول سازش بین طرفین ،موضوع ا با تواف آنان به شو ای حل اوتالف یا شخص
یا موسسهای برای میانجیگری ا جاع دهد .مدت میانجیگری بیش از  3ماه نیست» .د مماده  82از
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واژه مقام قضایی استفاده شده است که اگرچه به نظر می سد که مقام قضایی شامل هیهی مامو ان
قضایی اع از دادستان ،بازپرس ،معاون دادستان و حتی قاضی ا نیز شامل میشمود ،لکمن براسماس
فصول سوم از بخش دوم که تحت عنوان وظایف و اوتیا ات دادستان است ،چنین به نظر ممی سمد
منظو از مقام قضایی د این ماده ،دادستان است جانیپو و قریب.)252 :1396 ،
با توجه به ماده  ،82قانونگرا د استای تحق عدالت ترمییی ا جاع به میانجیگری ا تنهما د
جرای تعزیمری د جمه  7 ،6و 8پریرفتمه اسمت .البتمه ،مبمرهن اسمت کمه د دیگمر جمرای هیچمون
قصاص ،و یا سایر تعزیرات نیز طب اصول داد سی اسالمی و نظمام داد سمی کیفمری ایمران قاضمی
بایستی د ایجاد صل و سازش تالش کند.
بنابراین ،میانجیگری کیفری به عنوان یکی دیگر از جلموههمای اصمل متناسمب بمودن تعقیمب بمه
دادستان این اوتیا ا میدهد که د بروی جرای از تعقیب مته چش پوشمی کنمد ،بمدین صمو ت
که د صو ت حصول سازش د جرای قابلگرشت مطاب با نص ماده  ،82اقمدام بمه صمدو قمرا
موقوفی تعقیب نیاید .ماده  82بیان میدا د ...« :د صو تی که موضموع اوتالفمی بمه میمانجیگمری
ا جاع داده شود و شاکی گرشت نیاید و موضوع از جرای قابمل گرشمت باشمد ،تعقیمب موقموف
میشود .»..این ماده هیانند ماده  6ق.ا.د.ک  1378که بعد از گرشت شاکی وصوصی ،صدو قرا
موقوفی تعقیب ا پیشبینی نیوده ،هیین قرا ا د صمو ت موفم بمودن میمانجیگمری د جمرای
قابلگرشت پیشبینی نیوده است .د جرای غیرقابلگرشت د صو ت موف بودن میمانجیگمری،
صدو قرا تعلی تعقیب توس دادستان تجویز شده است .مطاب ماده « :82د صو تی که موضوع
اوتالفی از جرای غیرقابلگرشت باشد و به میانجیگری ا جاع شود و شاکی گرشمت نیایمد و یما
وسا ت او و یا اج به پرداوت آن تواف حاصل شمود و ممته نیمز فاقمد سمابقه محکومیمت مموثر
کیفری باشد ،مقام قضایی میتواند پس از اور موافقت مته تعقیب وی ا از شش مماه تما دو سمال
معل نیاید .د این صو ت ،مقام قضایی مته

ا با عایت تبصرههمای مماده  81ایمن قمانون حسمب

مو د مکلف به اجرای بروی دستو های موضوع ماده مرکو میکند .هیچنمین ،د صمو ت عمدم
اجرای تعهدات مو د تواف از سوی مته بمدون عمر موجمه ،بنما بمه د وواسمت شماکی یما ممدعی
وصوصی قرا تعلی تعقیب ا لغو و تعقیب ا ادامه میدهد».
بحث و نتیجهگیری
ا تکاب جرم به دلیل وللی که متوجه نظ عیومی و منافعه جامعه میکند ،تعقیب ممته ا از سموی
مدعیالعیوم ایجاد مینیاید .بدین ترتیب ،برای دستیابی به این هدف ،نهماد دادسمرا کمه د اس

آن دادستان قرا دا د ،طراحی شده و عهدهدا امر تعقیب شده است .با این حال ،تکلیف یما اوتیما
دادستان د هیه نظامها تاب قاعده واحدی نیست .د بروو د بما ایمن مسمأله ،دو قاعمده مختلمف د
میشوند.
قاعده قانونی بودن تعقیب براین اصل استوا است که وقوع جرم نظ عیومی جامعه ا ودشمهدا
کرده و به تب آن ،برای دادسرا این تکلیف ا ایجاد میکند که بمه نیاینمدگی از جامعمه بمه تعقیمب
مته پرداوته و دعوای عیومی ا اقامه نیاید .د نظام حقوقی ایران ،اصل ممرکو بمه صمراحت د
قانون آیین داد سی ساب و جدید مو د پریرش قرا گرفتمه اسمت .د مقابمل ،اصمل قمانونی بمودن
تعقیب ،قاعده موقعیت داشتن تعقیب ،تعقیب کیفمری ا اوتیما ی بمرای دادسمتان ممیدانمد کمه وی
میتواند د بروی موا د از تعقیب مته ووددا ی نیاید .قرا بایگانی پرونده ،تعلی تعقیب ،تعویم
تعقیب ،ا جاع به میانجیگمری و تمرک تعقیمب بمه عنموان جلموههمایی از قاعمده ممرکو د حیطمه
اوتیا ات دادستانی د قانون آیین داد سی کیفری مو د پمریرش قمرا گرفتمه اسمت .برومی مموا د
هیچون قرا بایگانی پرونده ،تعوی تعقیب ،ا جاع به میانجیگری د قانون آیین داد سمی کیفمری
ساب فاقد سابقه تقنینی است .البته ،موا دی چون قرا بایگانی پرونده علی غ عدم وجود د قانون
آیین داد سی کیفری ساب د بروی قوانین واص مو د اشا ه قرا گرفته بود .مموا دی چمون قمرا
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نظامهای حقوقی مطرح است که با عنوان قاعده قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب شمناوته

ترک تعقیب و تعلی تعقیب نیز با تغییراتی نسمبت بمه قمانون سماب د قمانون جدیمد آیمین داد سمی
کیفری نیز بیان شده است.
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