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 مقدمه
ترین تاریخ عنوان برجستهش به4932گذاری کیفری در ایران، سال در پیشینۀ قانون

شود. هر دو قانون اصلی ماهوی و می دگرگونی منابع قانونی حقوق کیفری شناخته
شکلی )قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری( در این سال تصویب 

اکنون های حقوقی بزرگ نشان دارند و همطور چشمگیر از نظاماند و هر دو نیز بهشده
شته باشد. توان یافت که در نظام قضایی ایران جای پایی نداای را میکمتر نهاد یا قاعده

ال، ویژه نظام کامندر این میان، جایگاه یکی از نهادهای برجستۀ قضایی در جهان و به
 زنی در اتهام روشن نیست.یعنی چانه

زنی در اتهام یکی از نهادهایی است که به دلیل بسترهای ویژۀ معاملۀ اتهام یا چانه
ن پیشنهاد تبدیل عنوان یک نظام حقوقی بنیاد گرفته است. در معاملۀ اتهام، دادستا

ها یا کاهش کیفر را به متهم یا وکیل وی تر یا کاهش شمار اتهاماتهامی به اتهام مناسب
ای را که به وی نسبت داده شده است، به دهد و در برابر، متهم انجام رفتار بزهکارانهمی

یشنهادش جز محکوم شدن ندارد و دادستان نیز باید به پگیرد. متهم راهی بهگردن می
های حقوقی گوناگون را آشکار ها و نیازهای نظامعمل کند. چنین نهادی، بایسته

شده در نظام دادرسی کیفری های انجامدرصد از محکومیت 35»که کند؛ چنانمی
های زنی در اتهام است ولی در نظامدرصد آن در انگلستان، دستاورد چانه 32امریکا و 

ها به جهت پذیرش درصد از محکومیت 5ایتالیا تنها ژرمنی مانند  –حقوقی رومی
ها نیز در بسیاری دیگر از نظام .(Garoupa, 2008, p. 324)« زنی در اتهام بوده استچانه

 مانند ایران یا پذیرفته نشده است یا جایگاه روشنی ندارد.

ای دیگر هزنی در اتهام در مفهوم امروزین، نظام حقوقی امریکاست و نظامزادگاه چانه
اند تا فرایند رسیدگی کیفری را به سمت سازشی به الگوگیری از این نظام کوشیده

کردن ببرند و در این میان برخی کشورها مانند ایران برای اجرای آن دستور روشنی 
آمیز در نظام حقوقی ایران سبب شده است تا با بررسی ندارند. همین جایگاه ابهام

مایۀ پذیرش این نهاد در نظام حقوقی ایران ملۀ اتهام، درونهای تعمیم نهاد معاظرفیت
گذاری در حوزۀ حقوق های قانونویژه در وضعیت کنونی که دگرگونیفراهم شود؛ به

 کیفری شتاب گرفته است.
های حقوقی یک کشور یا یک زنی در اتهام با روی آوردن به زیرساختگرچه چانه

های دادرسی کیفری، چیره اقتصادی به هزینه گیرد، رویکردهاینظام حقوقی شکل می
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داری در نظام قضایی، اعتماد به دادستان در برآوردن دادگری شدن رویکرد سرمایه
زنی در اتهام شد تا چانهکیفری، تکثرگرایی فرهنگی و چندگانگی نژادی که گاه سبب می

گ اشخاص حقوقی و ای رقم بخورد، سرانجام نقش پررنبه سود نژاد یا رنگِ انسانی ویژه
های بزرگ بازرگانی در بزهکاری در ساخت حقوقی امریکا سبب شد تا این کشور شرکت

دهی عدالت اخالقی به سمت عدالت سودگرایانه داشته باشد. جنبشی چشمگیر از سوق
های حقوقی بر آن است که هر بنیاد حقوقی گرایی در نظاماما در برابر، رویکرد تعمیم

های حقوقی دیگر درون شود؛ به شرطی که بتوان بر برتری امتیازهای امتواند در نظمی
طور پررنگ زنی در اتهام توان آن را دارد که بههایش گواهی داد. نهاد چانهآن بر کاستی

طور مادی در پذیرش عنوان سودِ فرد، جامعه و دولت را برآورده کند. سود فردِ متهم به
طور معنوی با پذیرش شود و بهتر فراهم میر سبکتر یا تحمل کیفبزهکارانۀ کوچک

شود که بزهکاری خویش، شکوه و کارکرد نظام عدالت کیفری در ذهنش استوار می
 فرجامش بیشتر به سمت تکرار نکردن بزه از سوی فرد خواهد بود.

زنی در اتهام سبب افزایش اعتماد اجتماعی سود جامعه از سود فرد بیشتر است. چانه
تری به آمار طور گستردهشود. جامعه از رهگذر این معامله بهآگاهی اجتماعی می و حتی

شناسی انجام بزه و راهکارهای پیشگیری از یابد و از این راه، علتجنایی واقعی دست می
شود. معاملۀ اتهام از نظر اجتماعی تنها سودگرایانه نیست طور چشمگیر فراهم میآن به
شود که گرایانه نیز به عدالت کیفری بیندیشد. هرچند گفته میرمانطور آتواند بهو می

زنی در اتهام، نادیده گرفتن قانون کیفری از سوی دو تن و پشت پا زدن به امکان چانه
عدالت »چرای آن است، ولی در برابر، وچونعدالتی است که جامعه در پی اجرای بی

آید؛ زیرا در معاملۀ دست نمیفرآیند کیفری بهها و چرای قانونوچونبا اجرای بی« کامل
گیریم تا به جهت ناتوانی در ما یک فرآیند کیفری واقعی و قانونی را نادیده می»اتهام، 

« اثبات بزه و اجرای عدالت، از رهگذر خود بزهکار به عدالت واقعی نزدیک شویم
(Schelesinger, 1981, p. 583). ز سوی متهم سبب به سخن دیگر، پذیرش بزهکاری ا

طور یقین به این دستاورد برسیم که کیفر در مفهوم شایسته و انتزاعی شود تا بهمی
یافته قرار گرفته است؛ هرچند که در اندازۀ قانونی و درستی در برابر بزۀ انجامبه

 اش نبوده است. عادالنه
ادی فرآیند های اقتصهای کیفری و هزینهسود دولت نیز در کاهش انباشتگی پرونده

پروا نیست. در دیده نیز بیزنی در اتهام حتی نسبت به بزهیابد. چانهکیفری نمود می
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های وی یکی از دیده یا پرداخت زیانهای حقوقی، برآوردن خواست بزهبرخی نظام
کند تا شاکی نیروی که بستری را فراهم میهای انجام معامله در اتهام است؛ چنانشرط

هایش زودتر از هنگامی که متهم آهنگ پذیرش ۀ کیفری یافته، زیانبازی در پروند
توان زنی در اتهام میشود. با درنظر داشتن سودهای چانهاش را داشته باشد، ترمیم بزه

های حقوقی دیگر و ازجمله ایران گفت که در رویکرد سودگرایانه، معاملۀ اتهام در نظام
های دیگر کشورها در از حقوق تطبیقی و آزمودهراستی ارزش آگاهی پذیرفتنی است. به

های زنی اتهام هنگامی زمینههمین سنجش سود و زیان بنیادهای حقوقی است. در چانه
هایی به سمت گذار کیفری ایران گامشود که بدانیم  قانونتر میپذیرش در ایران پررنگ

گیری ایی از تصمیمهش، به روزنه4932آن برداشته است. در قانون مجازات اسالمی 
های سزاوار درجۀ هفت و هشت یا اجرا نشدن کیفر در دادگاه در معافیت از کیفر در بزه

های تعزیزی خفیف خوریم. درجهپیکرۀ نهادهایی مانند قرار تعویق صدور حکم برمی
بینی شده که دادگاه بیشتر بر پایۀ جزای نقدی و سود مالی دولت استوار است، ولی پیش

پوشی کند و با کیفر ندادن، به ند به دلیل شرایط متهم از رویکرد کیفری چشمتوامی
ش، پذیرش معاملۀ 4932اصالح محکوم امیدوار باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری 

تر است. در این نوشتار به جستارهای بنیادین ویژه در پیکرۀ تعلیق تعقیب پررنگاتهام به
نجش آن با نظام حقوقی ایران پرداخته، سپس با زنی در اتهام و سپیرامون چانه

 شود.های حقوق کیفری تطبیقی سنجیده میبایسته

 

 بازیگران معامله در اتهام
راستی، سازش باید میان اند. بهزنی در اتهامدادستان و متهم دو بازیگر اصلی چانه

وشن شود. دادستان و متهم انجام گیرد تا پیامدهای آن در فرایند رسیدگی کیفری ر
دیده و نیز توان بر بزهطور ویژه میجدا از این دو، بازیگران دیگری نیز تأثیرگذارند که به

 گیرنده انگشت نهاد:دادگاه تصمیم
 

 . دادستان1
ی کیفری است که طرفین این توافق دادستان و هازنی در اتهام یک توافق در پروندهچانه

ترین مقام کنند. دادستان مهممتهم سازش میمتهم هستند که بر سر حل پرونده علیه 
دادرسی است که در تصمیم برای نسبت دادن در نظام عدالت کیفری در مرحلۀ پیش
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ای از عوامل توجه کند؛ ازجمله کفایت رود که به طیف گستردهاتهام از وی انتظار می
اص یا های ناشی از جرم، تناسب مجازات مجاز در خصوص جرم خدالیل، میزان آسیب

هزینۀ دادرسی در نظام و مجرم، همکاری متهم در دستگیری یا محکومیت دیگران 
دیده، جلوگیری از ورود این، دادستان به چگونگی برخورد زیانبرعدالت کیفری. افزون

ی مدنی و قصد هامجازاتی جایگزین، استفاده از هاهیروضرر به متهم، قابلیت دسترسی 
با درنظر گرفتن ماهیت . (Krauss, 2012, p. 4) کندیممتهم برای همکاری توجه 

دادرسی، قائل شدن درجۀ خاصی از گیری دادستان در مرحلۀ پیشپیچیدۀ تصمیم
منظور سنجش وضعیت متهمان، اسباب تضمین رویکردی اختیار برای دادستان به

کیفری را  هایجامعه و نیز مدیریت پرونده پذیر در راستای پیشبرد منافع فرد وانعطاف
 آورد.فراهم می

در ایاالت متحدۀ امریکا در سی سال گذشته، گسترش چشمگیر نیروی دادستانی در 
ای که قدرت گستردۀ همراه با گونهافزایش آمار معامله در اتهام تأثیرگذار بوده است؛ به

ترین چهره در دولت عدالت کیفری امریکا ساخته نظارت قضایی، دادستان را برجسته
زنی در اتهام تنها با نظام . اگرچه در رویکرد استثناگرایی، چانه(Ma, 2002, p. 31) است

هایی که نهاد معاملۀ اتهام را در امریکا و ال همخوانی دارد، اما یکی از زمینهحقوقی کامن
ها است که های نیرومند اعتمادگرایی به دادرسان و دادستانریزی کرده، پایهانگلیس پی
های اخیر در کشورهایی که از اصل درسال های سازندۀ این نهاد،یر زیرساختباوجود سا

هایی از دور شدن از پایبندی سخت به کنند نیز نشانهقانونی بودن تعقیب تبعیت می
طور خاص از نظام قانونی بودن تعقیب اجباری وجود دارد؛ مانند ایران که نخست به

ین قاعده و کاستن از مشکالت اجرایی آن که به کرد، اما برای تعدیل اتعقیب پیروی می
گذار سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری را توجه بود، قانونشرایط بزهکار بی

دهد. بینی کرد که به دادستان حق ارزیابی موضوع و اعمال افکارعمومی را میپیش
رای آنان دادرسی، این امکان بتدریج با افزایش اختیارات دادستان در مرحلۀ پیشبه

 سر اتهام بپردازند. زنی با متهم برفراهم شده است تا به معامله و چانه

رنگ شده است. گام کمبهدر چارچوب اعمال دادستانی، اصل تعقیب اجباری گام
بنابراین افزایش اختیارات دادستان گامی در جهت ظهور معاملۀ اتهام در کشورهای 

زنی در اتهام در قانون دستان و پیرو آن ظهور چانهباشد. افزایش اختیارات داال میکامن
و بستگی به این دارد که آیا یک کشور از اصل مناسب بودن کشورها متفاوت است 
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کند. در یا اصل قانونی بودن تعقیب پیروی می و( تعقیب )اصل تشخیص مصلحت
االیی در استقالل ب کنند، دادستانکشورهایی که از اصل مناسب بودن تعقیب پیروی می

اختیار دارد منافع عمومی متنوعی  گیری در خصوص اتهام دارد؛ یعنی دادستانتصمیم
ای خاص باشد، درنظر بگیرد. درمقابل، در ههایی که باید در خصوص پروندرا دربارۀ اتهام

هر  در ملزم است کنند، دادستانکشورهایی که از اصل قانونی بودن تعقیب پیروی می
شواهد کافی برای حمایت از مجرمیت متهم وجود دارد، پروندۀ اتهام  ک وزمان که مدار

ربط است گیری دادستان بیرا عنوان کند و مالحظات منافع عمومی در تصمیم
(Grande, 2000, p. 237 & Ma, 2002, p. 32). 

دادرسی است، برای ایجاد یک معاملۀ اتهامِ زنی اتهام در مرحلۀ پیشاز آنجا که چانه
اند از: جدیت اتهامات، شود عبارتیح، شرایطی که از سوی دادستان تحقیق میصح

که شاید  (Lawfirms.com‚ 2012)سابقۀ کیفری متهم و قدرت نسبی پروندۀ دادستان 
گونه شرح داد که در یک پرونده، دادستان تا چه اندازه شانس برنده شدن و بتوان این

 رد.متهم تا چه اندازه شانس تبرئه شدن دا

یستند. در نۀ متهمان همموظف به پیشنهاد معاملۀ اتهام به  هادادستانحال، درعین
جرائم مهم و شدید و نیز در اتهامات سیاسی، دادستان ممکن است در احترام به قربانی 
و نیز با درنظر گرفتن احساسات عمومی تمایلی برای معامله و توافق با متهم نداشته 

ان با شخصی که متهم به تجاوز به عنف و یا قتل عمد است، وارد باشد؛ برای مثال دادست
 .(Gifford‚ 1983, p. 7) ، زیرا چنین فردی سزاوار حداکثر مجازات استشودینممعامله 

 

 متهم. 2
زنی در اتهام، متهم است که در تعیین سرنوشت کیفری خویش نقش بازیگر دیگر چانه

رسمیت شناخته شده، عدالت کیفری از حالت ان بهیابد. در این معامله، ارادۀ بزهکارمی
گیری در شود؛ بنابراین متهمان نیز در فرایند تصمیمسویه و تحمیلی آن خارج مییک

یابند. از آنجا که بزهکار در فرایند خصوص تعقیب و مجازات خویش امکان مداخله می
با هدف اصلی رسمی عدالت کیفری نقشی منفعل دارد و همچنین عدالت کیفری سنتی 

های نوین عدالت سزادهی نتوانسته است از افزایش نرخ بزهکاری جلوگیری کند، اندیشه
جای آنکه بزهکار را صرفاً سزاوار کیفر متناسب با شدت جرم دانسته، مجازاتی کیفری به

دنبال یافتن دیدگاهی هستند که در تحمیلی و نقشی منفعل برای وی درنظر بگیرند، به
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کار فعال شده، فرصتی به او داده شود تا به دالیل انجام بزهکاری او توجه آن نقش بزه
شود و از این رهگذر با پذیرش مجرمیت خویش و اظهار پشیمانی، زمینۀ گفتگو با 

های دادستان فراهم شده، به عدالت توافقی دست یابند که این عدالت به دور از رنج
شنهاد دادستان مبنی بر پذیرش مجرمیت با تواند با پذیرفتن پیدادرسی است. متهم می

بینانه و امکان سنجش سود و زیان خویش، از تخفیف در مجازات برخوردار دیدی واقع
 شود.

 
 دادگاه. 3

ۀ حل و فصل میان متهم و دادستان به نمایندگی از نامزنی در اتهام یک موافقتچانه
ی است، ولی این توافق ی مدنهاپروندهجامعه است که تا حدودی شبیه حل و فصل 

های مدنی باید از سوی دادگاه تأیید شود. بنابراین دادگاه برخالف بسیاری از حل و فصل
های خود تواند با توجه به استداللکند و نیز میشرایط معامله و اجرای حکم را تأیید می

ختیار خویش توانند تحت اها میبا این حال، معموالً دادستان .معاملۀ اتهام را رد کند
ترتیب معامالت و مذاکرات را بدهند و این اعتماد را داشته باشند که دادگاه آن را تأیید 

کنند تا اطمینان حاصل کنند که می وجوپرسخواهد کرد. دیگر اینکه قضات از متهمان 
 ,Alschuler)زنی در اتهام به صورت آگاهانه و هوشمندانه صورت گرفته است چانه

(1976, p. 7-8. 
زنی در اتهام نهفته است، ولی از جهت قرارداد یا توافق هرچند در عنوان چانه

چیستی و شرایط، این یک قرارداد راستین نیست تا پس از ایجاب و قبول دارای 
زنی در اتهام یک چانه»پیامدهای حقوقی باشد، بلکه درست آن است که گفته شود 

و طبق  دیآیمو متهم یا وکیل وی پدید رفتار شبه قراردادی است که میان دادستان 
ی اصلی دادگاه در هافهیوظروال باید از سوی دادگاه تأیید شود. در این میان یکی از 

بررسی اتهام این است که پذیرش بزه از سوی متهم خودخواسته و آگاهانه باشد وگرنه 
باشد، پروا دادگاه به پذیرش اتهامی که در پی تهدید یا گمراهی یا توافق نابرابر 

 .(Snyman, 2000, p. 194)« کندینم

همچنین دادگاه باید متهم را از عواقب احتمالی پذیرش مجرمیت و اعتراف به جرم 
براین، خویش آگاه سازد و اثبات کند که مبنایی واقعی برای اعتراف وجود دارد. افزون

ۀ اجبار، تهدید و جینت دادگاه باید اطمینان حاصل کند که این اعتراف، داوطلبانه بوده و
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 ی خارج از توافقنامه نیست. سرانجام اعتراف باید در پرونده ثبت شودهاوعدهیا 
(Chemerinsky&Levenson, 2008, p.166).  هرچند نظر مخالفی در این زمینه وجود

دارد که هیچ نقشی برای دادگاه در تأیید کردن یا نکردن قرارداد منعقدشده میان 
 رسد.نظر نمیقائل نیست، اما این نظر چندان قابل توجیه به دادستان و متهم

از و شود یمحل اختالف میان دادستان و متهم و زنی در اتهام باعث سازش چانه
ین نکته تأکید دارد که دادگاه مجبور و محدود به بستن چنین ا بهسوی دیگر 

شود و نه ممنوع، دادگاه یمزنی در اتهام نه تجویز آنجا که چانهز ی نیست. اانامهتوافق
 ین استفاده کندطرفتواند از اختیار خود برای تالش در ایجاد سازش و مصالحۀ یم
(Rauxloh, 2011, p. 7) .معاملۀ اتهام منعقدشده میان دادستان و متهم را  ،اگر دادگاه

تواند به دلیل ینمعنوان محکومیت متهم است و وی تأیید کند، پذیرش مجرمیت به
 .(Thefreedictionary.com)ها دوباره محاکمه شود ن اتهامهما

 

 دیدهبزه. 4
عنوان یکی از بازیگران فعال معاملۀ اتهام معرفی دیده از جرم را بهبزه توانینمهرچند 

هایی برای تواند با درخواست ترمیم زیان خویش، شرطدیده هم میکرد؛ با این حال، بزه
هایی را در حق متهم روا دارد. این دو خویش مهربانی دادستان بگذارد یا با گذشتِ

زنی در اتهام را دشوار یا آسان انجام چانه دتواندیده در برخورد با پرونده میرویکرد بزه
دیدگان از جرم حق دارند پیش از پایان مذاکرات از روند معاملۀ اتهام آگاه شوند کند. بزه

خی مصادیق، قربانیان جنایات خاص در و همچنین حق حضور و صحبت دارند. در بر
ها از طریق معاملۀ اتهام حل شود و یا روند یک محاکمه را طی خصوص اینکه آیا اتهام

ۀ وی را در خانوادکند، حق اظهار نظر دارند و دادگاه موظف است که دیدگاه قربانی یا 
حال، در  گیری در خصوص پذیرش و تأیید معاملۀ اتهام درنظر بگیرد. با اینتصمیم

سنجش نظر قربانی و منافع خصوصی نباید منافع عمومی را نادیده انگاشت و برای وی 
ی اپرونده توانینمقدرت جلوگیری از یک معاملۀ اتهام معقول را درنظر گرفت. بنابراین 

زنی در اتهام را دارد، تنها به علت توجه به نظر که امکان حل شدن از طریق چانه
 .(Michael, 2010, p. 30)به طی مراحل محاکمه کرد دیده، مجبور بزه
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 ماهیت معاملۀ اتهام 
دهد های اعمال آن، نشان میگیری و نیز شیوهمعاملۀ اتهام به گواهی آمار و بستر شکل

( eطبق بخش ) های فدرال امریکا،ال است. در دادگاهکه نهادی برای نظام قضایی کامن
فدرال، معاملۀ اتهام مجاز است. در این قانون  ی کیفریاز قوانین آیین دادرس 44قانون 

اگر متهم اقرار به  موجب آنمتهم ممکن است وارد یک مذاکره شوند که به دادستان و»
کند که دادگاه یک یا چند اتهام وی را نادیده ، دادستان پیشنهاد میکند بزهکاری

بق این قانون معاملۀ اتهام ط کند.یا به دادگاه یک محکومیت خاص را توصیه می بگیرد،
دادرسی انجام شود مگر اینکه طرفین دلیل خوبی برای تأخیر  باید قبل از محاکمه و

زنی اتهام در مرحلۀ پیش از دادرسی ؛ بنابراین چانه(Asher, 2011, p. 3) «ارائه بدهند
 گاهی در روند دادرسی هم ممکن است از این شیوه استفاده شود. است که

اتهام، اعتراف به جرم تنها زمانی معتبر است که در پرونده اثبات شود که  در معاملۀ 
آیین  44پوشی کرده است. قانون چشم اشیقانونمتهم آگاهانه و کامالً ارادی از حقوق 

که قاضی متهم را در دادگاه علنی مخاطب  دندایم(، الزم 4)ب( ) دادرسی کیفری فدرال
که از حقوقی  کندیممعلوم شود که متهم شخصاً درک  تا وی را مطلع ساخته، دهدقرار 

، با اقرار به جرم و پذیرش مجرمیت خویش شودیمکه در ادامه برای او ایجاد 
گناهی، حق محاکمه با حضور هیئت منصفه، کند؛ ازجمله حق ادعای بیپوشی میچشم

االجرا، فر الزم، هرگونه حداقل کیکندیمماهیت اتهامی که متهم به آن اعتراف و اقرار 
خواهی معین و حق پوشی متهم از حقوق فرجامهرگونه حداکثر کیفر ممکن، چشم

 & Chemerinsky)دولت برای استفاده از بیانات متهم در یک پیگرد شهادت دروغ 

Levenson, 2008, p. 166). 
ی از اخالصهطور معمول، متهم مبنای واقعی اعتراف به جرم را از طریق توصیف به

عمال مجرمانه که مرتکب شده است، اثبات خواهد کرد. متهم باید از نظر ذهنی ا
شایستگی اعتراف به جرم را داشته باشد. دیوان عالی ایاالت متحده بیان داشته است که 
معیار صالحیت برای اقرار به جرم و پذیرش مجرمیت، باالتر از معیار صالحیت برای 

یازمند آن است که متهم، اقدامات علیه خودش را برگزاری محاکمه نیست. این معیار ن
ۀ قابل قبولی از درک عقالنی با وکیلش مشورت نماید. دادگاه درجدرک کند و بتواند با 

تالی )دادگاه نخستین( به متهم این اجازه را داده است که اگر دادستان در فاش کردن 
 ـ میت و اقرار به جرم ویقبل از پذیرش مجر -شودیم ۀ متهم منجرتبرئاطالعاتی که به 
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گناه کوتاهی کند، متهم بتواند از اعترافش انصراف دهد. از آنجا که گاهی اوقات افراد بی
، این مسئله که چه مقدار اطالعات باید قبل از ثبت یک اعتراف کنندیمبه جرم اعتراف 

 .IBID, P) آگاهانه و ارادی در اختیار متهم قرار بگیرد، بسیار مهم و قابل توجه است

166). 

اتهام تنها زمانی معتبر است که سه مؤلفۀ اساسی وجود  زنی درطور کلی چانهبه 
داشته باشد: نخست آنکه در نتیجۀ این معامله، فرد از حق خود برای محاکمه در دادگاه 

کند؛ بنابراین قبل از آنکه متهم وارد فرایند مذاکره شود باید بداند که در پوشی میچشم
پوشی باید داوطلبانه شود. دوم آنکه این چشمین توافق حقوق وی نادیده انگاشته میاثر ا

باشد نه اینکه دادستان با استفاده از قدرت قانونی خویش و با انگیزۀ به حداکثر رساندن 
زنی، شخص را به اجبار وارد معامله نماید و سوم برای حمایت از سود حاصل از چانه

ه متهم که وی اقرار به آن کرده و مجرمیت خویش را پذیرفته شده علیاتهامات عنوان
است، اساس واقعی وجود داشته باشد؛ زیرا در معاملۀ اتهام و با اقرار مصلحتی به جرم، 

گناه وجود دارد و درنتیجه، باعث صدور حکم ناعادالنه احتمال محکومیت یک بی
 شود.می

ه سمت کارایی و سودآوری بر سمت آورد کزنی در اتهام، ترازویی پدید میچانه
ظاهر وارونه، رویکردهای اخالقی و دینی به چربد، این نهاد بهعدالت و سزادهی می

داران این نهاد بر پایۀ سه دیدگاه عدالت کیفری دارد و نیازمند پشتیبانی است. طرف
مناسب نخست آنکه معاملۀ اتهام یک ابزار »کنند: اصلی از معاملۀ اتهام هواخواهی می

کنند، برای سیاست صدور حکم است تا به مجرمانی که به مجرمیت خود اعتراف می
ویژه برند، بهها چندین بحث را در حمایت از این موقعیت پیش میپاداش داده شود. آن

آنکه درخواست برای اقرار به مجرمیت ممکن است پذیرش مسئولیت متهم یا تمایل او 
تر از متهم اعادۀ وجود آورد تا در زمان کوتاهبی را بهبرای ورود به یک سیستم تأدی

عنوان شکلی از اشکال حل اختالفات است که حیثیت شود. دوم آنکه معاملۀ اتهام به
سر اختالفات  قانونی بر عنوان مصالحۀ واقعی وین نهاد را بها داران آن،برخی از طرف
د که اگر معاملۀ اتهام موقعیت کننها خاطرنشان مینآ دانند.متهم می میان دولت و

دولت را بهبود نبخشد، دولت یا متهم یا هر دو بر محاکمه اصرار خواهند ورزید.  متهم و
تواند های اقتصادی یا ضرورت معاملۀ اتهام است که بر پایۀ آن، جامعه نمیسوم زمینه

ند از منابعی که توامحاکمه آماده سازد؛ بنابراین جامعه می همۀ متهمان را برای دادگاه و
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 .Pradeep, 2008, P)«تری نمایداز طریق معاملۀ اتهام ذخیره شده است استفادۀ مناسب

2 ). 
زنی در اتهام همچنین از زاویۀ قربانی، جانشین خوبی برای تشفی خاطر اوست، چانه

تواند از روند طوالنی دادگاه برای مشاهدۀ محکومیت متهم جلوگیری کند. چون او می
 ها نیز مناسب است تا به تعدادهای بلندمدت در دادگاهاد برای کاهش تعلیقاین نه

 برند، کمک کندسر میزیادی از افرادی که طی فرایند محاکمه در حبس به
(Chemerinsky&Levenson, 2008, P. 151). 

تواند ساده و سریع و یا اتهام بسته به جدیت و پیچیده بودن پرونده می ۀمعامل
دانان معاملۀ اتهام را با عنوان تئوری مذاکره طوالنی باشد. بسیاری از حقوقپیچیده و 

و مذاکره یک عنصر کلیدی است که این گونه معامله را از انواع اند دهتجزیه و تحلیل کر
 سازد.های دیگر حل پرونده در سیستم عدالت کیفری متمایز میو شکل

ثبات کنند و اتهام متهمان به جرائم بدون را ا هااتهامها و مدارک احتمالی باید علت
تفهیم اتهام کرد و فرد را  توانیموضوح غیرقانونی است. بنابراین زمانی ها بهاین علت

اما  .تحت تعقیب قرار داد که دادستان مدرک و شواهدی دال بر اتهام فرد یافته باشد
و مدارک احتمالی را ها این است که آیا تمام تصمیمات اتهام که علت ترمشکلمسئلۀ 

عنوان پشتوانه با خود دارند، باید چنان انتخاب شوند که اقتضای تعقیب را داشته به
ها از طرف علل باشند؟ از نظر قانونی تصمیمات اتهامی دادستان تا زمانی که این اتهام

مخالف قانون نیستند. با این حال، درواقع، اگر هدف از  شوندیماحتمالی پشتیبانی 
یل پروندۀ اتهام، حفاظت و امنیت مجرم از محاکمه در دادگاه باشد، هیچ دادستان تشک

. کندینممحتاط و مسئولی یک متهم به جرم را فقط به جهت دالیل احتمالی متهم 
، قوی و رودیمکار دادستان باید اطمینان داشته باشد دالیلی که برای محاکمۀ متهم به

از یک شک منطقی است. اما وی ممکن است به برای محاکمه کافی بوده و فراتر 
ۀ دالیل و مدارک احتمالی دال بر اتهام فرد، او را متهم و بر سر اتهام وی برای پشتوان

زنی کند؛ درحالی که ممکن است فرد دست آوردن اهرم و قدرت معاملۀ اتهام، چانهبه
. با همۀ این اوصاف، های کامالً ضعیفی باشدگناه بوده و این دالیل احتمالکامالً بی

تا بتوانند اتهامات ضعیف را ازبین برده،  هادادستانی است در دست الهیوسمعاملۀ اتهام 
 .Ma, 2002, P) ی دارند تریقوهایی را به محاکمه و دادگاه ببرند که دالیل فقط اتهام

19-20). 
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 های تعمیم نهاد معاملۀ اتهامظرفیت
یک از این ابعاد نیز در رو برای هد از سه بُعد بررسی کرتوان یمچیستی معاملۀ اتهام را 

ی است امذاکرهزنی در اتهام روش ی آورد؛ از یک منظر، چانهانمونهنظام کیفری ایران 
ی عدالت تحمیلی را به عدالت قراردادی تبدیل اگونهکه در آن نقش رضایت و توافق به

بخشد. اگر بخواهیم یمویت کند و به متهم در تعیین سرنوشت کیفری خویش هیم
سازش را در حقوق کیفری ایران جستجو کنیم، سازش در و توافق ز جای پایی ا

ای که در آن های برجستۀ آن است؛ نمونهدگرگونی کیفر قصاص به دیه یکی از نمونه
فرایند کیفری به بستری برای توافق کیفری تبدیل شده است. بر پایۀ قانون مجازات 

یۀ کامله یا دقاتل، به مقدار و موجب قصاص با رضایت صاحب خون  مدتل عقاسالمی، 
شود. رویکرد این ماده بر پایۀ برتری خواست صاحب یمبه کمتر یا زیادتر از آن تبدیل 

خون بر عدالت سزادهی در نظام کیفری اسالم است. این برتری نه به دلیل پررنگ 
بودن ماهیت قصاص و دیه است؛ نبودن دولت در پیگیری کیفری که به جهت خصوصی 

صحیحۀ »که قصاص به خواست بازماندگان مقتول و دیه به خواست قاتل است. چنان
ی را مؤمنفرماید: کسی که یمحلبی وصحیحۀ عبداهلل بن سنان به نقل از امام صادق )ع( 

شود، مگر آنکه اولیای مقتول به دیه راضی باشند یماز روی عمد به قتل برساند، قصاص 
 ،4954)لطفی،  «شودیمقاتل هم قبول کرد، دیه ثابت و پس اگر به دیه راضی شدند 

 (.415 ص
شود، قصاص حق است و یمدرجایی که قصاص ثابت »هرچند گفته شده است 

طرف و در صورت رضایت دو توان نسبت به اسقاط آن در برابر مالی صلح نمود یم
یین نمود؛ زیرا که چگونگی صلح به دست توان زیادتر از دیه یا کمتر از آن را تعیم

گردد. اگر ولی دم خواستار دیه شود، در ینمتعیین  هاآنجز با رضایت و طرفین است 
شود زیراکه حفظ نفس واجب است و این مهم، یمصورت داشتن توان بر جانی واجب 

 (. با این حال، باید دانست که واجب616 ص ،4955)دادمرزی،  «تمتوقف بر دیه اس
بودن نگهداری از جان، هنگامی است که جان در برابر جان دیگری قرار نگرفته باشد. 
جایی که جان قاتل هدر است، بار کردن حکم وجوب بر قاتل برای نگهداشت جان و 

های فقهی رویارویی ندارد، بلکه بار کردن ضمانت تنها با نص قانون و متنپذیرش دیه نه
وجب آن را انجام نداده و تنها با خشنودی وی است که اجرایی است که  قاتل رفتار م

 توان چنین ضمانت اجرا یعنی دیه را مقرر کرد.می
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در سازش میان قاتل و صاحب خون در گزینش یکی از دو ضمانت اجرای قصاص یا 
زنی در اتهام پیوند برقرار کند، زیرا این سازش پس از دیه، اثری از اتهام نیست تا با چانه

قطعی به قتل عمد معنا دارد؛ وگرنه تا پیش از محکومیت، قاتل هنوز به  محکومیت
قصاص محکوم نشده است تا برای صاحب خون حق قصاص و برای قاتل حق پذیرش 

ای نیست تا در دادسرا یا تا پیش از صدور حکم، دیه پیش آید. با این حال، بازدارنده
کنند. در این حال، دادرسان کیفری متهم به قتل و شاکیان با هم بر سر دیه سازگاری 

کوشند؛ وگرنه اثر منظور اثبات نوع قتل برای تعیین ضمانت اجراهای تعزیری میتنها به
قصاص و دیه با سازش قاتل و صاحب خون از میان رفته است. هرچند در این سازش، 

در اینجا  زنی در اتهام نیززنی نیست، ولی پیامدهای چانههای چانهدادستان یکی از طرف
ای جز رویگردانی که مقام قضایی با سازش متهم و شاکی بر دیه، چارهجاری است؛ چنان

این، برای چنین سازشی، خود براز کیفر اصلی قتل عمد یعنی قصاص ندارد. افزون
منظور معامله در اتهام نیست، بلکه تواند تالش کند. در اینجا مصالحه بهدادستان هم می

ر مجازات جایگزین است و شاید بتوان گفت تا حدودی با معاملۀ اتهام بر زنی بر سچانه
 کند.اساس میزان مجازات برابری می

اتهام در مرحلۀ دادرسی و برای تعیین کیفر است. در این مرحله  ۀگاهی معامل
زنی بر سر مجازات است. در اینجا مایۀ اصلی صحبت از کاهش اتهام نبوده، بلکه چانه

ر اتهام بر پذیرش بزهکاری از سوی متهم است و در نظام کیفری ایران زنی دچانه
پذیرش بزهکاری با توبه همانندی دارد. از دیدگاه حقوق جزای اسالمی، مجازاتی که 

شود، با تخفیف یا عفو همراه است و از این باب یمکننده درنظر گرفته برای مجرم توبه
زنی در اتهام شباهت به چانهباشد که بییمیک تأسیس حقوقی در حقوق جزای اسالمی 

ویژه در جایی مانند زنا که با اقرار ثابت شود و زانی پس از محکومیت توبه نیست؛ به
ای برای سازش کند، که در این حال اختیار دادرس در عفو زانی یا کیفر دادن وی، زمینه

محکومیت است نه کار و دادرس است. با این حال، این سازش پس از میان زانی توبه
گذارد تا سازش بر پایۀ پیش از آن. پیش از آن، توبه حسب مورد اثری از اتهام باقی نمی

 آن معنا داشته باشد.
طور صریح پذیرش مجرمیت و گناهکاری در اساسنامۀ رم یا قواعد و مقررات دیگر به

دادگاه آن  فرض کرد که حکم توانیمعنوان عامل کاهش مجازات یاد نشده است، اما به
. برای مثال از آنجا که اعتراف و اقرار (Petrig, 2013, P. 8)را به این عنوان بشناسد 
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عنوان یک قانون مطلوب درنظر گرفته ۀ کشورها بههممتهم در سیستم عدالت کیفری 
، بنابراین متهم با اقرار و پذیرش مجرمیت خویش سزاوار پاداش است. درنتیجه، شودیم

ۀ دهندعنوان معاذیر تخفیفیۀ پذیرش مجرمیت بهپاکاهش مجازات را بر  ندتوایمدادگاه 
ۀ آن تخفیف بر مبنای توافق جینتمجازات توجیه کند. معاملۀ اتهام نهادی است که در 

 .دهدیمدوجانبه رخ 
است و  یالزام فینوع تخف نیا که ی،قانون فی( تخفالفبر سه نوع است:  فیتخف

 فیارتکاب فعل مجرمانه تخفدر مجازات  یمشخص ۀزیو با انگ یبه لحاظ خاص گذارقانون
پس  یمجازات قانون فیدادگاه بر تخف اریکه همان اخت یی،قضا فی( تخفب شود؛قائل می

 244 ۀمندرج در ماد فیمانند تخف ،فیتخف گری( انواع دج ؛مخففه است اتیفیاز احراز ک
قبل از  یخواهرنظ دیداسقاط حق تجش، 4954ی مصوب فریکی دادرس نییقانون آ

قانون اصالح  6 ۀماد برابر فینظر و تخفدیشدن مدت تجد یحکم و قبل از سپر تیقطع
قابل ریدر جرائم غ یخصوصی مدع ای ینظر شاک)صرف یدادگستر نیاز قوان یاپاره

( که در هریک از این 39-35، ص4955( )اخوت، شدن حکم یگذشت بعد از قطع
رش مجرمیت متهم و یا همکاری مؤثر وی و درنهایت توافق کیفیات مخففه، اقرار و پذی

 ی دارد.اژهیوبا مقام قضایی جایگاه 
گونه که از اسم آن زنی در اتهام است. هماندادرسی بودن، بُعد دیگر چانهپیش 

ۀ اتهام فرد و پیش از دادرسی و محکومیت وی است که مرحلپیداست، معاملۀ اتهام در 
ۀ دادرسی دیگر مرحلدادرسی است. در ۀ پیشمرحلیزان اتهام در ۀ مکاهندهای یوهشاز 

ۀ میزان مجازات فرد کاهندهای یوهشسخن از کاهش میزان اتهام نیست، بلکه سخن از 
دهد که از تعقیب بیشتر متهم و پیش بردن پرونده یماست. این شیوه به دادستان اجازه 

ذیر نیست؛ مگر با افزایش اختیارات پنظر کند و این مهم امکاندر مراحل باالتر صرف
سر اختیارات ر دادرسی. بنابراین در معاملۀ اتهام بحث بۀ پیشمرحلدادستان در 

دادستان با نظر به دو رویکرد اصل لزوم تعقیب و یا اصل اقتضا داشتن و متناسب بودن 
تعقیب کیفری است که در نظام کیفری ایران با نهاد قرار تعلیق تعقیب همانندی 

 کند که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.یم
 

 تعلیق تعقیب چون معاملۀ اتهام
پذیرش اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب با تحقق کلیۀ شرایط  موجبدر ایران به
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الزم برای به جریان انداختن تعقیب کیفری، دادسرا ملزم به این کار است و دادستان 
 تعقیب منصرف شده، یا با متهم مصالحه و معامله نمایدبه تشخیص خود از  تواندینم

ۀ اساسی این است که آیا با توجه به این اصل، در مسئل(. حال 94ص ،4955)خالقی، 
 برای معاملۀ اتهام جایگاهی یافت؟ توانیمسیستم حقوقی ایران 

گذار ایرانی برای تعدیل قاعدۀ نهای پیش قانوبا عنایت به این نکته که در سال
یعنی نهاد قرار تعلیق تعقیب را ابداع کرد  سابقهقانونی بودن تعقیب کیفری، نهادی بی

که در صورت رویارویی با  دهدیمی به مقام تعقیب این اختیار عمل را ااندازهکه تا 
 هاآنی از تعقیب قانونطور اهمیت که نفع معقولی برای جامعه ندارد، بهجرائم کم

یی است که در مرحلۀ هاوهیشیب دعوای کیفری نیز از نظر کند. تعلیق تعقصرف
پیگرد دعوای  تواندیمی اژهیوپس از احراز شرایط و موجب آن دادرسی، دادستان بهپیش

 کیفری را برای مدت زمان مشخصی، معلق نماید.
ۀ دادستان است، ولی گاهی مصلحت اقتضا رعهداصوالً ب تصمیم به تعقیب کیفری

نظر نماید، زیرا دار با رعایت شرایطی از تعقیب کیفری صرفیتدارد که مقام صالح
سویه ی یکاگونهبهو ناپذیر سیستم الزامی بودن تعقیب دعوای کیفری رویکردی انعطاف

توجه است و در این سیستم اختیار ی کیفری بیهاپروندهتحمیلی است که به مدیریت و 
جامعه ندارد، نادیده انگاشته و تهم دادستان برای تشخیص اینکه تعقیب نفعی برای م

گذار ایرانی برای تعدیل قاعدۀ قانونی بودن تعقیب کیفری، نهاد شود. بنابراین قانونیم
ۀ مرحلترتیب اختیارات دادستان در اینبینی کرده و بهقرار تعلیق تعقیب را پیش

 دادرسی افزایش یافته است.پیش
از تصویب قانون موقتی اصول مکالمات پس  بارگذار ایران برای نخستین قانون

عنوان قانون تسریع دادرسی و اصالح قسمتی از قوانین جزایی، ضمن اصالحاتی که به
، در سال 4انجام داد 4952آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی در بهمن ماه سال

                                                           
ر امـور جنحـه هرگـاه    د» :کنندمی چنین بیان 2/44/4952( مکرر و دو تبصرۀ الحاقی آن 12مادۀ ) .4

متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید واین اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشـد، درصـورتی   
که دادستان با مالحظۀ وضع اجتماعی و سوابق زندگی، روحیۀ متهم و اوضاع و احوالی کـه موجـب   

ز شرایط زیر تعقیب کیفـری او را  تواند با احراعلیق تعقیب را مناسب بداند میت ارتکاب جرم گردیده،
 معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید:

 موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفری عمومی نباشد. -
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، 25/9/44956ای از قوانین دادگستری مصوب قانون اصالح پاره 22در مادۀ  ش و4956
گذار به دادستان قانونو رار تعلیق تعقیب دعوای کیفری با تحوالت متعددی روبرو شد ق

تعلیق تعقیب صادر کند.  قرار ساًأراین اختیار عمل را داد که تحت شرایطی خود 
ای که در نهاد معاملۀ اتهام برای دادستان لحاظ توان گفت اختیارات گستردهبنابراین می

 کند.هاد تعلیق تعقیب همانندی میشده است در کشور ما با ن
ای از قوانین دادگستری، قرار تعلیق تعقیب در قانون اصالح پاره 22با توجه به مادۀ 

های باب دوم قانون امور جنحه که در درجۀ دوم از جرائم قرار دارد، به استثنای جنحه
در حال  هاخارجی مملکت که مقررات آن مجازات عمومی )جرائم علیه امنیت داخلی و

بینی ش پیش4945حاضر در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب 
پذیر و به اقرار متهم وابسته است؛ به این معنا که متهم باید اتهام امکان شده است(،

، برابر بند اینبرای که مقرون به صحت باشد اقرار نماید. افزونگونهخویش را بپذیرد و به

                                                                                                                                        
 ۀ محکومیت مؤثر نداشته باشد.سابقمتهم  -

 باشد. کردهشاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت  -

صورت طبق ب را تأیید نماید، قرار قطعی است درغیر ایندادگاه جنحه درصورتی که قرار تعلیق تعقی
تأمینی صادر شده باشد پـس  ر ۀ متهم قرادربارمقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد شد، هرگاه 

 االثر خواهد شد.از قطعیت قرار تعلیق، قرار تأمین ملغی
شـود، درصـورتی کـه    یمۀ سجل کیفری ثبت ادار: قرار تعلیق کیفری در دفتر مخصوص در 4تبصرۀ 

سال از تاریخ صدور قرار تعلیق، مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهـام سـابق    9متهم ظرف 
 ت.نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرف

: در مورد تعدد جرم، هرگاه جرائم انتسابی توأماً واقع شده باشد، مانع از اجـرای مفـاد ایـن    2تبصرۀ 
تواند قرار یمۀ جنایی باشد، دادستان وقتی درجی از انتسابدرصورتی که یکی از جرائم و یست ماده ن

  «.تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد

ثنای قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری: در کلیۀ اتهامات از درجـۀ جنحـه بـه اسـت     22مادۀ  .4
های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نمایـد، دادسـتان رأسـاً    جنحه

 2 و 4هـای  تواند تا اولین جلسۀ دادرسی به احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصرهمی
 ومی معلق سازد:قانون تسریع دادرسی و اصالح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عم 12مادۀ 

 اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد. -

 ۀ محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.سابقمتهم  -

  .شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد -
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شاکی یا مدعی خصوصی در » شود کهقرار تعلیق تعقیب هنگامی صادر میاین ماده،  9
بنابراین دادستان پس از احراز شرایط «. کرده باشد بین نبوده یا شکایت خود را استرداد

تواند نسبت به تا زمانی که نخستین جلسۀ دادرسی سپری نشده باشد، می گفته وپیش
 صدور قرار یادشده اقدام کند.

نهاد معاملۀ اتهام نیز همچون قرار تعلیق تعقیب نهادی است در مرحلۀ  از آنجا که
بر وجود آمده است، عالوهتدریج با افزایش اختیارات دادستان بهدادرسی که بهپیش

افزایش اختیارات دادستان در قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری که با نهاد معاملۀ اتهام 
رین ماهیت نهاد معاملۀ اتهام، اقرار و پذیرش تتوان گفت اصلیمی کند،همانندی می
ای توافق با متهم برای فراهم آوردن بستری است که در آن متهم نیز گونهمجرمیت و به

 یابد که از این منظر نیز با ماهیت قراردر تعیین سرنوشت کیفری خویش نقش فعالی می
اری وی است، همانندی تعلیق تعقیب دعوای کیفری که همانا اقرار متهم و پذیرش بزهک

 دارد. 
یکی از شروط صدور قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری، اقرار متهم به ارتکاب جرم 
است. درحقیقت، اقرار به ارتکاب جرم، آغاز پذیرش بزهکاری است که متهم با پذیرش 
 ،مجرمیت خویش و اقرار به ارتکاب جرم که حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد

های ارفاقی دستگاه عدالت کیفری مانند قرار تعلیق تعقیب، سود یاستسند از توایم
 جوید.

، به «سب محتویات پرونده مقرون به واقع باشدح»ر بینی این شرط که اقراپیش
بخشد. به این صورت که دادستان یمۀ توافقی جنبتعلیق تعقیب دعوای کیفری 

واقع است و مبنای واقعی برای اقرار متهم  درصورتی که احراز نماید اقرار متهم مقرون به
تواند نسبت به صدور این قرار تصمیم یمو نیز با وجود شرایط یادشدۀ دیگر، د وجود دار

 بگیرد که همکاری متهم در پرتو اقرار به رفتار بزۀ خویش زمینۀ توافق با دادستان
 ن برای قرار تعلیقتوایمیی که هاشباهتآورد. بنابراین، یکی دیگر از را فراهم می

 در هر دو نهاد باید مبنای واقعی تعقیب و معاملۀ اتهام درنظر گرفت، این است که
 اشد و این مبنای واقعیود داشته ببرای اقرار و اعتراف متهم به جرم وج

ی از اعمال جنایی که شخص مرتکب شده است، اثبات اخالصهتواند از طریق توصیف یم
 شود. 

مقررات قرار تعلیق تعقیب در پیش از انقالب، در قانون آیین  با توجه به تصویب
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انقالب اصالحی  های عمومی وقانون تشکیل دادگاه ش و4945دادرسی کیفری مصوب 
این  کردند، مقرراتی دراساس آن عمل می انقالب بر ش که دادسراهای عمومی و4954

 باب وجود نداشت.
همراه دارد؛ ازجمله اد تعلیق تعقیب بهای که نهیژهوامتیازات و به دلیل مزایا 

های تعقیب سنگینی را در پی ینههزسبک که و اهمیت نظر از تعقیب جرائم کمصرف
د و همچنین رپذیبازپروری مجرم نیز بهتر صورت میو سیاست اصالح  یجهنتدارد که در

یۀ ورتر، یتاهمایجاد فرصت برای رسیدگی به جرائم باو ی کیفری هاپروندهکاهش 
ی بزهکاری گرایش هاگونهدهی به شماری از قضایی به استفاده از این شیوه برای پاسخ

 یافته است.
با توجه به نارسایی قوانین پیشین آیین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرار تعلیق 

مصوب  اصالحی قانون مبارزه با مواد مخدر 46مادۀ  2تعقیب دعوای کیفری، تبصرۀ 
گذار برای ای رویکرد قانونگونهکه به 4قرار تعلیق تعقیب اشاره داردش صریحاً به 4953

گذاران جنایی ایران به رساند. همچنین سیاستاحیای این نهاد در قوانین فعلی را می
تری توجه چگونگی صدور این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری به صورت شفاف

 اند.کرده
 برای صدور قرار تعلیق تعقیب 54قانون آیین دادرسی کیفری در مادۀ 

 جرائم تعزیری درجۀ در»این ماده  است. بر اساس کیفری شرایطی را برشمرده
 ابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجودها قهشت که مجازات آن شش، هفت و

 دیدهیا با موافقت بزه شده جبران گردیده ونداشته، گذشت کرده یا خسارت وارد
 متهم نیز فاقد سابقۀ محکومی ت مشخصی داده شود وترتیب پرداخت آن در مد

 در صورت تواند پس از اخذ موافقت متهم ومؤثر کیفری باشد، دادستان می 

                                                           
گـواهی   ۀئـ خـذ تـأمین مناسـب و تعهـد بـه ارا     أتواند برای یک بار با مقام قضایی میبرابر این ماده،  .4

مـاه اقـدام و معتـاد را بـه یکـی از      یق تعقیب به مدت ششعلاین قانون، نسبت به ت 45 ۀموضوع ماد
ند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را بـه  امراکز موظفاین د. کنمعرفی یادشده  ۀمراکز موضوع ماد

د با صدور قـرار موقـوفی   وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیا ۀمقام قضایی یا نمایند
شـود.  صورت طبق مفـاد ایـن مـاده اقـدام مـی     این بایگانی و درغیر ۀدادستان، پروند از سویتعقیب 

ی ماهـه دیگـر مـانع   ربط برای یک دوره سـه تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی
 ندارد.
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 سال معلق ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو
 .4«... کند

                                                           
ب مورد، مکلف بـه اجـرای برخـی از    در این صورت، مقام قضایی متهم را حس».... ه در ادامۀ این ماد .4

 کند:دستورات زیر می
دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جـرم بـا   ارائۀ خدمات به بزه -الف

 ه.دیدرضایت بزه
ر یا به هر طریـق دیگـر، حـداکث   و ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان  -ب

 ه.ماظرف شش
 ل.ساخودداری از اشتغال به کار یا حرفۀ معین، حداکثر به مدت یک -پ
 ل.ساآمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یکو خودداری از رفت  -ت
داکثر بـه مـدت   حـ  ی معین به شخص یـا مقـامی بـه تعیـین دادسـتان،     هازمانمعرفی خود در  -ث

 سال.یک
بـا تعیـین دادسـتان،     المنفعهعامعمومی یا  مؤسساتدر  انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین -ج

 ل.ساحداکثر به مدت یک
ساعت معـین حـداکثر بـه    و ی در ایام او حرفهیا جلسات آموزشی، فرهنگی  هاکالسشرکت در  -چ

 ل.سامدت یک
نامـه، حـداکثر بـه مـدت     یگـواه تحویـل دادن  و عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیۀ موتـوری   -ح

 ل.اسیک
 ل.ساعدم حمل سالح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک -خ
 ن.دیده به تعیین دادستان برای مدت معیبزهو مالقات با شرکاء جرم و عدم ارتباط  -د
تحویل دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مراجـع مربـوط حـداکثر بـه     و ممنوعیت خروج از کشور  -ذ

 ه.مامدت شش
درصورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصـاص   -4ۀ تبصر

تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا تعزیر درجه هفت و باالتر مورد تعقیب قرار گیرد 
و یا دستورات مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق، لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعـدد تعقیـب   

شود. چنانچه ینممدتی که تعقیب معلق بوده است، جزء مدت مرور زمان محسوب و آید یمعمل به
کند. مرجع صادر کننده قرار مکلف است یممتهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق را ابقاء 

 به مفاد این تبصره در قرار تصریح کند.
ی کیفری مربـوط  هادادگاهاز ابالغ، قابل اعتراض در قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس  -2تبصرۀ 

 است.
هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سـابقۀ محکومیـت کیفـری     -9تبصرۀ 

شود، مـدتی  یمتعقیب از سر گرفته و وسیلۀ مرجع صادرکننده لغو مؤثر است، قرار مزبور بالفاصله به
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یری ، یکی از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری، تعز54ۀ مادبر اساس 
پذیر نیست، در خصوص حدود، صدور قرار تعلیق تعقیب امکان .بودن بزه ارتکابی است

توان به تأخیر انداخت یا تعقیب آن را معلق کرد. ینمچراکه اجرای حدود الهی را 
صدور قرار تعلیق تعقیب ممکن نیست، زیرا بر ز دیه نیو همچنین در قلمرو قصاص 

الزم برای صدور قرار تعلیق این است که شاکی  ، ازجمله شرایط54صدر مادۀ س اسا
یا با موافقت و شده جبران گردد خسارت واردا وجود نداشته باشد یا گذشت کرده ی

دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود. بدیهی است که در این صورت بزه
قیب باقی شود و مانعی برای صدور قرار تعلیق تعینمقصاص یا دیه به اجرا گذاشته 

ی تعزیری درجۀ شش تا هاجرمماند. مطابق مادۀ یادشده، دادستان فقط نسبت به ینم
اهمیت بودن جرم است. ۀ کمدهندتواند از این قرار استفاده کند که این نشانیمهشت 

ای بودن جرم اهمیت در مقررات پیشین نیز برای صدور قرار تعلیق تعقیب، جنحه
شدند؛ ۀ امنیتی دارند از شمول این شیوه خارج میجنبکه  ایداشت. ولی جرائم جنحه

اهمیت پذیرفته گذار ایران تعلیق تعقیب را در جرائم کمتوان گفت که قانونیمبنابراین 
ی جنایی مصلحت اقتضا دارد که تحت تعقیب قرار گیرد و به هاجرمینۀ زمزیرا در  است،

 گونه از جرائم اجرا شود.ینۀ آمرۀ حقوق کیفری در خصوص ا، قاعددلیل اهمیت
کنندۀ جرم و توافق میان مقام تعقیبزنی در اتهام نیز برابر یکی از تعاریف، چانه

های کیفری است که در نتیجۀ آن متهم با پیشنهاد دادستان موافقت متهم در دادرسی
اهمیت خود اعتراف کند؛ هرچند که اعتراف به جرم بایستی کند که به اتهام کممی
انجام شود. متهم در دادگاه  شه به صورت ارادی و فارغ از هرگونه فشار نامشروعهمی

جنایی مجاز است تا از قاضی بخواهد که حداکثر میزان مجازات را که در صورت اعتراف 
 .(Oxford Dictionary of Law,2004) به جرم به وی تحمیل خواهد شد، اعالم نماید

                                                                                                                                        
 د.شودت مرور زمان محسوب نمیکه تعقیب معلق بوده است، جزء م

تواند در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات ایـن مـاده را از دادسـتان    یمبازپرس  -1تبصرۀ 
 درخواست کند.

توانـد مقـررات   یمشود، دادگاه یمطور مستقیم در دادگاه مطرح در مواردی که پرونده به -5تبصرۀ 
 .این ماده را اعمال کند

علیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبـت مـی شـود درصـورتی کـه      قرار ت -6تبصرۀ 
 گردد.متهم در مدت مقرر، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می



 043  تعمیم نهاد معاملۀ اتهام به نظام کیفری ایرانهای ظرفیت

 

ی ترفراواناهمیت، نهاد معاملۀ اتهام نمود وکمبر اساس این تعریف، در جرائم خرد 
توان گفت بیشترین تأثیر قوانین کیفری ایران از نهاد معاملۀ . بنابراین میکندیمپیدا 

تر باشد؛ چراکه مبنا و های پایینهم در درجهتعزیری آن تواند مربوط به مجازاتاتهام می
ها و همچنین ذار در وضع و اجرای آنگمفهوم جرائم این حوزه و اختیار گستردۀ قانون

گونه جرائم چندان نفعی برای فرد و جامعه اهمیت بودنشان که تعقیب و محاکمۀ اینکم
های حقوقی ها با مقتضیات زمان و مکان و تأثیرپذیری از نظامندارد، امکان انطباق آن

زیری از درجات های تعمجازات سازد. در حوزۀ همین جرائم مستوجبدیگر را فراهم می
 گواهی داد. زنی در اتهامتوان بر برتری امتیازهای استفاده از چانهپایین است که می

همچنین یکی دیگر از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب هم در مقررات پیشین و هم 
ۀ کیفری مؤثر است. مجرمان دارای سابقدر قانون آیین دادرسی کیفری، نداشتن 

یستۀ برخورداری از رویکرد شا ،که دلیل وجود حالت خطرنامحکومیت کیفری مؤثر ب
 گرایانۀ دستگاه عدالت کیفری نیستند.انعطاف

نفسه فاقد ارزش یفگذاران جنایی مجازات بنابراین از آنجا که در بینش سیاست 
کند که اجرای آن یماست، مجازات همانند دیگر خدمات اجتماعی وقتی ارزش پیدا 

(. قرار تعلیق تعقیب سیاستی است که برای اصالح 95ص ،4955بیلی، )ارد اثرگذار باشد
 شود.یمنفعی برای جامعه ندارد، اجرا  هاآنمجرمانی که حالت خطرناک نداشته، تعقیب 

دانان گونه که بیان شد برخی از حقوقدر خصوص نهاد معاملۀ اتهام نیز همان
صدور حکم است تا به مجرمانی  معتقدند که این معامله یک ابزار مناسب برای سیاست

ها چندین بحث را در کنند، پاداش داده شود. آنکه به مجرم بودن خود اعتراف می
برند؛ مانند آنکه درخواست برای اقرار به مجرمیت حمایت از این موقعیت پیش می

ممکن است پذیرش مسئولیت متهم یا تمایل او برای ورود به یک سیستم تأدیبی را 
و  .(Pradeep‚ 2008, P. 2) تر از متهم اعادۀ حیثیت شودورد تا در زمان کوتاهوجود آبه

ثر و نیز حالت خطرناک ؤۀ محکومیت مسابقتوان به مجرمان پاداش داد که یمزمانی 
جامعه در پی نداشته باشد. و وجود نداشته و اجرای کامل مجازات مجرم نفعی برای فرد 

ۀ محکومیت ندارند و یا سابقنهاد معامله با متهمانی که در پیش هادادستاناین، برافزون
 کنند.یمدستی ، پیشاندشدهبرای اولین بار مرتکب جرم 

ین شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب دعوای تراز مهمگونه که گفته شد، یکی همان
ی اپارهقانون اصالح  22ۀ ماداحت در صرکیفری، اقرار متهم به ارتکاب جرم است که به
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ز قوانین دادگستری به آن اشاره شده است، اما در قانون آیین دادرسی کیفری چنین ا
جای آن موافقت بزهکاران آمده است که نسبت به مقررات شود و بهینمشرطی دیده 

بینی این شرط در صدور قرار تعلیق آید. پیشیمشمار کیفری گذشته یک نوآوری به
شود که در پرتو آن یمرار با نهاد معامله اتهام یشتر این قبتعقیب، باعث شباهت هرچه 

تعیین مجازات برای بزهکار به و کیفری  -تعقیب دعوای کیفری، اتخاذ تصمیم قضایی
نهاد قرار تعلیق تعقیب در ایران و نیز نهاد ر پذیرد. دیمصورت افقی و دوجانبه صورت 

ۀ مرحلهکار در رضایت بزو ال، جایگاه توافق ی کامنکشورهامعاملۀ اتهام در 
و در ن ۀ دادستاارادقبل از ورود به دادگاه است که در یک طرف آن و دادرسی پیش

 گیرد.یمطرف دیگر آن رضایت و توافق متهم قرار 
دیدگان است. به آن توجه شده، جلب نظر بزه 54یکی دیگر از شرایطی که در مادۀ 

هم باید برای برخورداری از این شروطی که مت بر توجه به نوع جرم ودر این ماده افزون
باعث تقویت این نگرش شده است که  بینی، وهای دیگری پیشقرار داشته باشد، شرط

دیده نیز در صدور این قرار سهم بسزایی دارد؛ درنتیجه، دو رویکرد جز بزهکار، بزهبه
این شروط  .اندگونۀ سازگاری درهم آمیختهبزهکار محور در این قرار به دیده محور وبزه

اند از: نخست، نبود شاکی یا گذشت شاکی که مسلماً در جرائم غیرقابل گذشت عبارت
 ای برای تعقیب وجود ندارد.باشد، زیرا در جرائم قابل گذشت، با گذشت شاکی انگیزهمی

دیدگان است. بزهکار باید خساراتی را که ی وارده به بزههاخسارتشرط دوم، جبران 
تکابی به فرد وارد شده است، جبران کند یا با جلب رضایت و موافقت یجۀ بزه ارنتدر 
بتواند در پرتو آن از امتیازات ا دیده ترتیب پرداخت آن را در مدت مشخصی بدهد تبزه

 د.قرار تعلیق تعقیب بهره جوی
سوی پروندۀ کیفری یعنی جامعه، متهم و  گونه که در معاملۀ اتهام سهبنابراین همان

رسند، در نهاد تعلیق تعقیب های خود میزنی در اتهام به خواستهدر پی چانهدیده بزه
تر شده است، همان نیز که امکان اعمال آن در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پررنگ

 ال وجود دارد.رویکرد سودگرایانۀ معاملۀ اتهام در نظام حقوقی کامن
 

 نتیجه
ها آورنده نسبت به آنهای پدیدستند که نظامهای حقوقی همچون مال نینهادها و قاعده

اند که برای دارای حق مالکیت مادی یا معنوی باشند، بلکه دستاوردهای رایگان بشری
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اند؛ پس صدور این نهادها و قواعد، به دهی بهتر بنیاد گرفتهجویی بیشتر و حقعدالت
قی کشور پذیرنده آورنده نیست، بلکه به خواست نظام حقوخواست نظام حقوقی پدید

دانند رایگان بودن نهادها و قواعد گذاران کشور پذیرنده نیز هرچند میاست. سیاست
آورنده است، ولی همواره این پندار وجود حقوقی سبب پیروی نظام پذیرنده از نظام پدید

 سازی دارند. های حقوقی قابلیت بومیها و قاعدهدارد که نظام
بر پایۀ فرهنگ یا بوم یک کشور نیست تا به استثنا بودن  زنی در اتهام، نهادیچانه

های ؛ پایۀ این معامله در سازشِ میان دادستان با متهم است تا هدفه شودآن گواهی داد
اقتصادی و اصالحی برخاسته از آن نمود یابد. پس این سازش در یک فضای راستین که 

و جایگاه قانون باشد و متهم نیز راستی پاسدار سود اجتماعی بر اساس آن، دادستان به
توان ترتیب، نمیاینیافتنی است. بهدر شرایط اجتماعی شایسته قرار داشته باشد، دست

ال با نظام گفت که نوعِ سازش یا ویژگی بازیگران آن در نظام حقوقی کشورهای کامن
در معاملۀ  توان گفت کهطور آشکار متفاوت است، بلکه وارونۀ آن را میحقوقی ایران به

تر از تر از جامعه و نقش سیستم قضایی بسیار برجستهاتهام نقش فرد بسیار پررنگ
های بومی و فرهنگی است. پس برای آماده کردن معاملۀ اتهام در نظام حقوقی بایسته

سو، و پدید آوردن سیستم قضایی کارآمد و ایران باید بر روی بازیگران آن از یک
 ر، کار کرد.مند از سوی دیگضابطه

با این حال، آموزش فردی بازیگران معاملۀ اتهام و نیز وجود نظام قضایی کارآمد و 
مند، دو شرط بایسته برای معاملۀ اتهام در ایران است. در جایگاه کنونی نظام ضابطه

زنی در ها، چانههای کیفری و تراکم کار در دادگاهقضایی ایران، با توجه به تورم پرونده
ای بخردانه گونه اعمال سودهای کوچک که پیگرد و کیفر متهمان اینبر سر اتهاماتهام 

رسد. با این همه، به دلیل انباشتگی پرونده نظر میبرای جامعه ندارد، رویکرد درستی به
های کیفری، دستی بایسته برای رسیدگیهای ایران و نیز نبود کارایی و یکدر دادگاه

گیری از معاملۀ اتهام وجود ندارد. در این حال، زمینۀ بهرهکم از جهت سیستمی دست
آید و کار میدهندۀ دردی خواهد بود که گهگاه بهعنوان تسکینگونه معامله تنها بهاین

های دلیل آن نیز روشن است، زیرا اگر به معاملۀ اتهام تنها به دیدۀ کاستن پرونده
رسیدگی کیفری نگریسته شود، روشن  های کوچک از چرخۀکیفری و بیرون بردن اتهام

گونه معامله برای پیکار با تورم شود؛ چون ایناست که خود به یک بیماری تبدیل می
دیده زمان به سود جامعه، دولت، متهم و بزههای کیفری نیست، بلکه همپرونده
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شد، های کیفری شاید تنها به سود دولت و متهم بااندیشد. کاستن از انباشت پروندهمی
 کند.دیده را فراموش میولی جامعه و بزه

ویژگی دیگری که باید برای سوددهی معاملۀ اتهام در نظام کیفری ایران آورد، 
مقدماتی بودن آن است. در نظام کیفری ایران نهادهایی مانند اختیار قضایی در پذیرش 

رای کیفر را توبه، سازش میان محکوم و شاکی، کاهش یا معافیت از کیفر یا تعلیق اج
توان یافت که همگی پس از گذشتن از همۀ فرایندهای کیفری و رسیدن به گام اجرا می

های آغازین زنی در اتهام در همان گامهای چانهیابند؛ درحالی که ویژگینمود می
قانون جدید مجازات اسالمی که در پی  93رسیدگی کیفری است. پس مادۀ 

است، باز به معافیت از کیفر پرداخته است تا معافیت از های کوچک زدایی از بزهپرونده
در صورت  هفت و هشتهای در جرائم تعزیری درجه رسیدگی کیفری. بر پایۀ این ماده،

اجرا  دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با چهاحراز جهات تخفیف، چنان
کیفری مؤثر، در صورت نداشتن سابقۀ شود اصالح می مرتکب،نیز نشدن مجازات 
تواند حکم به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می گذشت شاکی،

 معافیت از کیفر صادر کند.
گیری از نهادهای حقوقی گذار ایران نشان داده است که در وامهرچند قانون

ا، طور ناروها نیز بهسازی آن گرایش دارد، ولی در برخی مصداقکشورهای دیگر به بومی
زنی در اندازد. با اینکه در نظام حقوقی ایران ماهیت چانهنهاد وارداتی را از ریخت می

ها در مراجع رسیدگی و اتهام و اهداف ویژۀ این نهاد که همانا کاهش انباشت پرونده
هایی مانند قرار تعلیق تعقیب را دارد، ولی های دادرسی است، نمونهپایین آوردن هزینه

کار جای معاملۀ اتهام بهراستی، این نهاد خواسته است بهنیست که آیا به درستی روشنبه
آید و آیا درعمل نیز خواست اجرای آن در دادگاه وجود دارد یا خیر. با این حال، نیاز 

کار برده شود که در طور دقیق همان عنوانی بهنیست تا در نظام حقوقی ایران به
مایۀ نهاد آید. آنچه مهم است، بودن ساختار و درونکار میال بههای حقوقی کامننظام

معاملۀ اتهام است که در عنوان تعلیق پیگرد نمود یافته است. تعلیق پیگرد، نهادی است 
درمانی و باال بردن کارایی نظام عدالت کیفری در  -های اصالحیکه برای تقویت جنبه

دهی به رفتار بزه ار در پاسخپی افزایش تدریجی اختیارات دادستان و نقش یافتن بزهک
های کیفری ویژه خویش تأسیس شده و در قانون آیین دادرسی کیفری و برخی مقرره

 مانند قانون مبارزه با مواد مخدر نیز نمود یافته است.
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های شهرت هر نظام حقوقی به برخی نهادهای کیفری است. یکی از چهره
اتهام است که به دلیل سنجش آن با  دهندۀ شهرت نظام حقوقی امریکا، معاملۀنمایش

رسد که نهادی است اختصاصی برای این نظام. نظر میگونه بهسودگرایی اجتماعی، این
گرایی توان هم برای سودگرایی و هم برای اخالقولی معاملۀ اتهام را با عنوانی دیگر می

گرایی با تهام، و اخالقدر ایران نگاه داشت؛ سودگرایی با نگاه به پیامدهای اجرای معاملۀ ا
های اخالقی و وجدانی متهم و طرفی مقام قضایی، بایستهگرایی، بیتوجه به قانون

 زنی در اتهام.دیده در سازشی با نام چانهبزه
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