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قانون آ. د . کیفری  پرتو اصل الزامی بودن تعقیب کیفری در  جایگاه

 2931 مصوب

  

 هوشنگ شامبیاتی، صحتی محمداسماعیل عبدالهی،  دکتر

 

 بوشهر واحد.  یاسالم آزاد اردانشگاهیاستاد

 عمومی جزای حقوق واحدبوشهر. یاسالم آزاد دانشگاه یشناس وجرم یفریک حقوق یدکترا یدانشجو

 

به عنوان یکی از اصول مبنایی در امر تعقیب سرلوحه ی عملکرد دادسراها « الزامی بودن تعقیب»:چکیده

مجرم است که مقام تعقیب وظیفه و تکلیف دارد که به تعقیب جرم و  بوده و هست؛ حاوی این معنا

نوع تطبیقی بوده و ازکتابخانه ای  روش تحقیق حاضر،حق چشم پوشی از این تکلیف را ندارد. بپردازد و

بررسی اصل الزامی بودن تعقیب به عنوان راه کاری اساسی سعی دارد پس ازاست که نگارنده سعی دارد، 

اصل و حدود اختیارات دادستان در این خصوص بپردازد و در این میان خصوصاً به موارد به قلمرو این 

پرداخته  نتایج اصل مقتضی بودن تعقیب دانست،ودن تعقیب که می توان آنها را ازتعدیل اصل الزامی ب

این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین دادستان به عنوان رئیس دادسرا درنقش شده است و

چارچوب مقررات قانونی باشد ه اصل الزامی بودن تعقیب باید دربا ارائه استداللی درصدد تبیین برآمدیم ک

را باید هم به دامنه اصل الزامی بودن تعقیب  که نتیجه گرفتیم با توجه به بررسی های صورت گرفته،و 

جرایم قابل رط که درری دهیم، منتهی با این شهم به جرایم غیرقابل گذشت تسجرایم قابل گذشت و

 شکایت شاکی اصل قانونی بودن تعقیب جریان خواهد یافت.از تنها پس ،گذشت

 اصل، تعقیب کیفری، دادرسی کیفری، الزامی بودن تعقیب.واژه های کلیدی: 

  

 مقدمه 

مرتکب آن را نظم عمومی یک جامعه معین، اقامه دعوا علیه ی است که به سبب ایجاد اختالل درجرم، رفتاری ضداجتماع

صورت وقوع جرم و وجود دالئل علیه بزهکار ملزم به تعقیب . درنتیجه دادستان به نمایندگی ازجامعه در1موجب می گردد

تسامح داشته از این رونمی توان تحت هر شرایطی تعلل و انجام تحقیقات مقدماتی است، کیفری یعنی جمع آوری دالئل و

قوانین شکلی به طور صریح الزامی بودن تعقیب کیفری درزیرا اصل  ؛داری کنددخوع وو از انجام تعقیب کیفری امتناباشد 

مالحظه می شود  29فری همچنین قانون آیین دادرسی کیین خاطر با مطالعه قوانین سابق وپذیرفته شده است. بد

که  ا.د.کآتوجه به قوانین  حال بامتهم، ملزم به انجام این امر درحیطه قانونی می باشد. به هر جهت تعقیبدادستان در

                                                           
 .348 ص اول، لدج دوازدهم، چاپ ،4831 آذر ژوبين، نشر :تهران عمومي، جزاي حقوق هوشنگ، شامبياتي، . 6

ی 
ص

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

ل(
 او

ال
)س

ی 
الم

 اس
نی

سا
م ان

لو
ع

 

ره 
ما

ش
11 

د 
جل

 /
3

ت 
هش

دیب
 ار

 /
13

31
 

ص 
 /

11
1

- 
13

1
 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 131-111، ص 1331،  اردیبهشت 3، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

691 
 

جهت حفظ حقوق متهم و این که رهنمون می سازد که قانونگذار در ادوار مختلف وضع شده اند، ما را به یک نکته مهمدر

مبادا حقی از وی تضییع گردد، مقررات متعددی وضع نموده است که مقامات تعقیب کننده را ملزم به اعمال این مقررات 

به دادستان و مقامات دادسرا اجازه داده که برای استواری هر چه بیشتر عدالت هر جا که مقتضی  می نماید. قانون گذار

بدانند، با رعایت مقررات قانونی تعقیب، تعقیب را معلق، یا حتی تعلیق اجرای حکم را درخواست نماید. نگاهی گذرا به 

مختلف تعقیب همواره در ادواربودن ومقتضی بودن  قوانین موضوعه به ویژه قانون آ.د.ک مشخص می سازد که اصل قانونی

دو اصل مهم بوده اند که یکی را می توان ضامن آزادی متهم و دیگری را به نوعی ضامن سالمت جامعه دانست. باید اشعار 

عالمیه این ا 7داشت که ضرورت قانونی بودن تعقیب در اسناد بین المللی هم مورد اشاره قرار گرفته است. فی المثل ماده 

مبین منع توقیف، حبس و تبعید خودسرانه اشخاص است، در  2اصل برابری اشخاص در برابر قانون را بیان می کند. ماده 

. اما باید 1اصل رسیدگی به دعوی در دادگاهی مستقل بیان گردیده است و بسیاری اصول دیگر می توان اشاره کرد 11ماده 

ایگاهی که از قبل تا به االن در نظام دادرسی کیفری ما داشته، رفته رفته تعدیل گفت اصل الزامی بودن تعقیب با وجود ج

یافت. در قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به مشکل دستگاه قضایی یعنی تراکم پرونده ها، الزام دادستان به تعقیب 

کم اهمیت می شود، موجب  تعقیب را که موجب پرداختن او به جرایمعاوی و سلب اختیار مصلحت سنجی درتمامی د

تاخیر در رسیدگی به جرایم دارای اهمیت دانسته است و لذا به منظورمقابله با تورم کیفری  اصل الزامی بودن تعقیب 

 انونتعدیل یافت و اصل مقتضی بودن تعقیب مورد پذیرش قرار گرفت و روش های نوینی جهت تحقق بخشیدن به آن در ق

 مقاله حاظر به آنها می پردازیم.که در ستپیش بینی گردیده ا 29ک.د.آ

 

 اصل الزامی بودن تعقیب کیفریبررسی مبحث اول: 

 اصلمفهوم گفتار اول: 

 . 9است بر و شاخه که فرع برابر در است بن و شهیر یمعنا به لغت در ،اصل

 آن از دلخواه به توانیم ای شود، یرویپ آن از دیبا معموالً ای شود، یرویپ آن از دیبا که است یحقوق یاقاعده ای قانون

 ساخته یستمیس که یاوهیش ای عتیدرطب شده مشاهده نیرقوانینظ ست،ا یزیچ ریزناپذیگر جهینت ای نمود، یرویپ

 ستمیس ه یشد یطراح هدف ه یدهند بازتاب ای ستمیس یذات مشخصات آن کاربران را یستمیس چنان اصول. شودیم

 .3بود خواهد رممکنیغ اصول از کی هر به یتوجه یب   درصورت آن از استفاده ای مؤثر وعملکرد دانند یم

 

 اصول از ییهامثال بند اول:

 ن،یادیبن و کامل یفیتوص یهفرض ای آموزه قانون، کی -

 ،یاصول یرفتار هضابط ای قاعده کی -

                                                           
. ارجمند، امير. مجموعه اسناد بين المللي حقوق بشر )قسمت اول، اسناد جهاني(. چاپ اول. تهران: نشر دانشگاه شهيد بهشتي، 4

 .393، ص 4834

 .اول جلد ،4831 ،سوم چاپ ادنا، :تهران ،يفارس فرهنگ .محمد ن،يمع.  3
3. Alpa, Guido. General Principles of Law, Annual Survey of International & Comparative Law: 

7449, Vol. 7: Is. 7, P 8. 
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 .1باشد یمصنوع ابزار کی کار اساس که عتیطب تیواقع ای قانون کی -

-  

 اصل یاصول فیتعر بند دوم:

 :است رفته کار به معنا چهار در معموالً اصل اصول علم در

  استصحاب ظاهر لیدل قاعده جمله از -

 ( طهارت قاعده) است بودن ک پا اءیاش در اصل شود گفته نکهیا مانند: قاعده -

 (فوابالعقودوا) است لزوم عقود در اصل شود گفته نکهیا مانند: لیدل -

 یمعنا که ستا نیا ندهیگو حال  ظاهر یعنی است، قتیحق استعمال در اصل ،بشود گفته که نیا مانند: ظاهر -

 .است کرده اراده را لفظ یقیحق

 اصل شود یم گفته شود دایپ یگرید به یکی از یمال انتقال در شک که یمورد در که نیا مانند: استصحاب -

 .است مال انتقال عدم

 شک درمواقع فیتکل نییتع یبرا وصرفاً واقع از کشف هظمالح بدون که است یزیچ اصل ینظراصول از یکل طور به اما

 مثل میکن دیترد یعمل میدرتحر هرگاه مثالً. موضوع ای باشد حکم مثبت که نیا از اعم ،باشد شناخته حجت دیترد و

 یم ثابت را آن تیحل هیعمل اصول از یکی عنوان به برائت اصل کمک با حرام، ای است حالل دنیگارکشیس میندان نکهیا

 . 9میکن

 

 الزامی بودن تعقیب گفتار دوم: اصل 

قیب، تا مدت ها تنها اصل حاکم برتعقیب اصل الزامی بودن تعقیب به عنوان یکی از قدیمی ترین اصل های حاکم بر تع

محسوب می شود. مکتب دست آوردهای مکتب کالسیک در این قرن بوده؛ این اصل درقرن نوزدهم مطرح گردیده و از

مقابل قانون تاکید دارد، اصل متناسب به آن، اصل الزامی بودن تعقیب است کالسیک که برحتمیت مجازات و برابری در

خصوص این اصل نظرات مشابهی دارند. یکی حقوقدانان در. 3که از رویکردی الزام گرایانه در تعقیب جرم برخوردار است

به اقامه دعوای عمومی می دانند که از آن به اصل الزامی بودن از حقوقدانان قانونی بودن تعقیب را تکلیف دادسرا 

سب سیستم قانونی بودن تعقیب، اگرعمل . پرفسور محمود آخوندی نیز معتقدند که ح4تعقیب هم تعبیر می کنند

از قانون جزا را داشته باشد دادسرا مکلف به تعقیب خواهد بود، به عبارت دیگر هرگاه عملی ارتکابی شرایط مقرر در

یب همچنان که الزامی است تعقبه نظرما نیز .5لحاظ قوانین مقررات جرم شناخته شود، دادسرا مکلف به تعقیب آن است

                                                           
 .48مركز نشر داد ج دوم، ص تهران: ، 4833بهار  ،حقوق جزاي عمومي .وليدي، محمد صالح . 6

 صص، 4833، سوم و يس چاپ ،تهران دانشگاه انتشاراتي، تهران: اسالم حقوق استنباط يمبان .ابوالحسن ،يمحمد. 3

361- 334. 

دانشکده حقوق،  فري. پایان نامه كارشناسي ارشد،. مطالعه جرم شناختي اصل الزامي بودن تعقيب كيهرا. شيدائيان، ز8

 .33، ص 4893، دانشگاه قم قم:دانشگاه. 

 .34، ص 4836. تهران: نشر سمت، 3. چاپ 4. آئين دادرسي كيفري. جلد حمد. آشوري، م 1
  .463، ص 4838، . تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي6. آیين دادرسي كيفري. چاپ حمود. آخوندي، م 5
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این مفهوم قانونی بودن تعقیب است که با توجه به مواد آیین دادرسی کیفری  چارچوب مقررات قانونی باشد وباید در

توجه می قیب به اصل مقتضی بودن تعقیب نیزاصل الزامی بودن تعچه در حال و چه در گذشته به آن تاکید شده است. 

که دانند که به دادسرا امکان می دهدکند. در واقع اصل مقتضی بودن تعقیب را مکمل اصل الزامی بودن تعقیب می 

تحت تاثیر آموزه های جرم شناسی و قضازدایی و باتوجه به اهداف مجازات در مورد سودمند بودن تعقیب کیفری 

تصمیم بگیرد. زمانی که دادستان مکلف و ملزم به تعقیب تمامی دعاوی باشد، توان و انرژی او تحلیل رفته و در بسیاری 

از اوقات، توجه به جرایم خرد و پرونده های کم اهمیت باعث تاخیر در ارائه پاسخ قضایی مناسب و سریع به جرم می 

دادرسی کیفری سریع، موثر، قضایی باعث می شود که فرایند نظام بدین خاطرگسترش رویکرد قضازدایی در ،گردد

نظام عدالت کیفری می شود. بنابراین، پذیرش این اصل توسط یک ن باعث تقویت نزدیکی میان مردم وهمچنیشفاف و

نظام دادرسی کیفری به معنای نفی اصل الزامی بودن تعقیب نمی باشد بلکه بکارگیری این نظام باعث می شود که 

 .1ایجاد انعطاف الزم در وظایف و اختیارات دادستان، پاسخ سریع و مقتضی به جرم و متهم ارائه شودضمن 

 

 مبانی نظری اصل الزامی بودن تعقیب کیفریمبحث دوم: 

 گفتار اول: مبنای اصل الزام به تعقیب

نند. ک می استنادمورد مبنای اصل الزام به تعقیب همواره حقوقدانان فرانسوی به نوشته های مونتسکیو در

هم تفکیک نگردد، آزادی های اساسی مردم مخدوش می نانچه قدرت قانونگذاری و اجرا ازمونتسکیومعتقد است که چ

مبانی اصل الزامی بودن تعقیب به ترتیب  .9ن قاضی قانونگذاری نیست وی باید ترجمان و زبان قانون باشدأش گردد.

 عبارتند از:

ورین دستگاه عدالت جزایی ناشی عه که طبق آن اختیارات محاکم، دادسراها و مامنمایندگی مقام تعقیب از جام -1

تجاوز خود دارد. بنابراین جرم چیزی جزنافع و رفع تهدیدات و تجاوزات ازحقی است که جامعه در جهت تامین ماز

متعلق به هیئت بالذات و این رو صالحیت تعقیب کیفری نیز اوالًبه یک منفعت ومصلحت اجتماعی نیست و از

جامعه است و پس از آن دستگاه عدالت جزایی به عنوان عامل صیانت از مرزهای مصالح اجتماعی به نمایندگی از 

 .3طرف جامعه صالحیت پیگرد جزایی خواهند یافت

ارت حق بهره مندی شهروندان از دادرسی عادالنه؛ آنگونه که در فرهنگ های حقوقی آمده، دادرسی منصفانه عب  -9

ه عادل و بی طرف که حقوق اساسی وقانونی متهم دادرسی منطبق بر تشریفات قانونی به وسیله یک دادگات ازاس

دگی، مطابق قانون آن محترم شمرده شود. بنابراین، دادرسی زمانی عادالنه خواهد بود که اوال، دادگاه رسیدر

انیا، دارسی به وسیله قاضی بی طرف انجام تی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد. ثاصالحیت ذتشکیل گردیده و

 .4شود

                                                           
 يدادگستر یيقضا ارشد كارشناس، 4893ي. فريك يدادرس نیيآ دیجد قانون در متهم قوقادر. حقستارپور اقدم، .  6

 .اول بخش/بناب شهرستان

8.  Guinchard (S), Buisson (J). 8002. procedure penale. Litec. P. 988. 
 ، انجمن انسان شناسي و فرهنگ.4893ي. اجتماع تيامن يشناس برجامعه ينظر يتامل. شربتيان، محمدحسن.  8

9.  Garne B.A. Blacks law dictionary, Eighth Edition, U.S.A. Thomson, 8009. 
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انونی بودن دانست. مبنای سوم اصل قانونی بودن؛ که می توان اصل الزامی بودن تعقیب را جلوه ای از اصل ق  -3

رفتار مجرمانه عقیب است و حاکی از آن است که هرمرحله تمی بودن همان اصل قانونی بودن درواقع اصل الزادر

خصوص رفتار ارتکابی پیگیری باشد و با وجود مقرره قانونی در پیش تعیین شده قابل پیگرد می براساس قانون از

حقوق کیفری مستلزم پذیرش اصل الزامی بودن تعقیب ی بودن در قلمروآن رفتار الزامی است. پذیرش اصل الزام

حقوقدانان در مورد مبنای از دستاوردهای منتسکیو می باشد وکیفری است. مبنای آخر، اصل تفکیک قوا است که 

اصل الزامی بودن تعقیب همواره به نوشته های وی استناد می کنند. اصل الزامی بودن تعقیب مبتنی بر اصل 

تصمیم قوه مقننه است که برای مقامات قضایی و اجرائی جنبه آمرانه دارد قوا است؛ زیرا قانون جزا ناشی ازتفکیک 

ج وجه صالحیت تغییر آن را ندارد و اگر عملی به موجب قانون جرم شناخته و موظف به اعمال آن هستند و به هی

 .1جرا استشود تا زمانی که قانونگذار صریحا یا ضمنا آن را نسخ نکرده الزم اال

4-  

 نقش دادستان در رویکرد قانونی بودن تعقیبگفتار دوم: 

ه است، در این خصوص شد 1371امور کیفری سال  ا در.و.ع.د.د.آ انونق 3که جایگزین ماده  29ک .د.آ انونق 11ماده 

تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان واقامه دعوی ودرخواست تعقیب : »مقرر می دارد

حیث بنابراین مسئولیت انجام کلیه وظایفی که نهاد دادسرا از .«ازجهت حیثیت خصوصی با شاکی خصوصی است

که جرم ارتکابی فقط دارای جنبه عمومی باشد یا  ه دارد با دادستان است؛ صرف نظر از اینکشف جرم برعهدتعقیب و

همراهی خواهند کرد. بدین راستای انجام این وظایف، سایرمقامات دادسرا نیز او راجنبه خصوصی نیز داشته باشد و در 

و به موجب ماده  9تعلیمات الزم را داردصورت که دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و ارائه 

اما نمی تواند جریان  ،نحوه انجام آن نظارت کنددادستان می تواند درتحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر 1371سال  74

صالحیت دادگاه محل خارج است، رایم مشهود که رسیدگی به آنها ازتحقیقات را متوقف کند. عالوه بر این در ج

گیری از امحای آثار جرم و فرار ومخفی شدن انجام دهد و است تمام اقدامات الزم را برای جلودادستان مکلف 

عمل آورد و نتیجه اقدامات خود را فوری به مرجع قضایی صالح ارسال ه تحقیقی را که برای کشف جرم الزم بداند، بهر

وری نزد دادستان ارسال شود. دادستان قرار بازداشت باید ف 1371 سال ک.د.آ.ق 941. همچنین به موجب ماده 3کند

ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعالم کند. بدیهی است اگر دادستان با قرار بازداشت  94مکلف است ظرف 

موقت موافقت کند، قرار مذکور بالفاصله از سوی بازپرس یا دادیار صادر کننده قرار به اجرا گذاشته می شود. همه موارد 

مسائل غیرکیفری برای دادستان مقرر شده همگی بیانگر از وظایف و اختیارات که در مورد و بسیاری دیگرذکر شده 

 .4اصل الزامی بودن تعقیب کیفری می باشند

 

                                                           
. تيم قانوني بودن و تيم موقعيت دانش، نشریه دانشگاه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي. شماره: دوم. دور منوچهر. خزائي،  4

 .5، ص 4865، دوم
 .4865، خزائي، م ذكر شده در، 38ماده .  3
 .4865، خزائي، م ذكر شده در، 33ماده .  8

 . 4831، آباد بستان انقالب و عمومي دادسراي دادیار، پایاني و سوم بخش، موقت بازداشت قرار. لعلي سراب، مسعود.  1
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 آثار اصل الزامی بودن تعقیب کیفریگفتار سوم: 

اصل الزامی بودن تعقیب به عنوان مبانی ترین و اولین اصل حاکم بر امر تعقیب، دارای آثارمثبت منحصر به فردی است 

بدین شرح: اولین اثر مثبت اصل الزامی بودن تعقیب، حفظ حقوق و حمایت از منافع جامعه است. در واقع این اصل، 

حفظ منافع اجتماع می داند. زیرا عقیده ی زیربنایی این اصل آن اصالت را به اجتماع می دهد و حفظ منافع فرد را در 

لت جزایی به عنوان عامل صیانت دستگاه عدابالذات متعلق به جامعه است واست که صالحیت تعقیب کیفری اوال و 

 .1مرزهای مصالح اجتماعی به نمایندگی از جامعه، صالحیت پیگرد جزایی را اخذ کرده استاز

دادرسی کیفری ایران به منظور حفظ منافع جامعه قانونگذار را بر آن داشته است که دادگاه  تاثیر این اصل در

های خاص را تاسیس نماید که از جمله آنها می توان به دادسرای نظامی اشاره کرد. دومین اثر مثبت اصل الزامی بودن 

ضعف آن توجه دارد ات ها به نوع و شدت وانتخاب مجازیکی از دالیلی که قانونگذار در  تعقیب، ارعاب مجرمین است.

ایجاد رعب و هراس در مردم است. همان گونه که برای مجازات ها دو کارکرد پیشگیری عمومی و پیشگیری خصوصی 

          منوط به ویژگی قطعیت د بازدارندگی درتعقیب نیز برخوردار وکارکراست؛ تعقیب کیفری نیزاز این دو پیش بینی شده

تعقیب ویژگی قطعیت سلب گردد و اختیار آن به مقام تعقیب سپرده شود شهروندان روزنه چه در یعنی چنان ،می باشد

. به همین خاطر جامعه و مقامات 9ی امیدی می یابند که در صورت ارتکاب جرم مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت

عقیب جرایم تحت هر شرایطی اقدام می تعقیب کننده در انجام وظیفه خود مصرانه پافشاری می کنند و نسبت به ت

کنند؛ لذا این امر موجب ترس در وجود او شده و مانع اقدام مجدد اعمال مجرمانه می گردد. اثر مثبت دیگر این اصل، 

رسیدگی و تعقیب کلیه جرایم ارتکابی از سوی دادستان می باشد. گفتیم که دادستان به عنوان رئیس دادسرا با توجه 

ک مکلف به تعقیب جرایمی می باشد که واجد جنبه عمومی هستند همین مقام در جرایم قابل گذشت با .د.آ انونبه ق

بر عهده دارد. همچنین توضیح دادیم که اصل قانونی بودن یا الزامی بودن  اشکایت شاکی خصوصی چنین تکلیفی ر

اگر  .3انجام این وظیفه مکلف می باشدتعقیب بدین معناست که دادستان در تعقیب مجرمین مختار نمی باشد بلکه در 

چه تعقیب اکثریت جرایم ارتکابی بر عهده دادستان می باشد، اما این امر موجب نمی گردد که جرائمی که رسیدگی و 

تعقیب آنها در صالحیت دادسرا نمی باشد از قاعده الزامی بودن تعقیب مستثنی باشند. بی شک در جرایمی که در 

( یا شورای حل اختالف می باشد این مراجع نیز در انجام اقدام تعقیبی مختار نمی 319اه )ماده صالحیت مستقیم دادگ

 تعقیب صورت گرفته توسط این مراجع نیز باید در چارچوب قانون باشد.بلکه مکلف به این امر می باشند وباشند 

برابری و مساوات  انون است. این اصلمهمترین اثر مثبت اصل الزامی بودن تعقیب تضمین برابری در مقابل قخرین وآ

به ارتکاب جرمی گردد مانند  مقابل قانون به خوبی رعایت می کند؛ زیرا هر شهروندی که متهمشهروندان را در

                                                           
، 38. مصلحت گرایي در دادرسي هاي جزایي، مجله حقوقي دادگستري، شماره حمدهاديصادقي، م حمد؛امامي، م .4

 .36، ص 4833
، مجله فقه و عادالنه يدادرس الزامات و نینو یيجنا استيس در دادستان گاهیجافتحي، محمدجواد؛ دادیار، هادي. .  0

 .413-438 صفحه ،4893 زمستان ،3 شماره ،1 دورهحقوق اسالمي دانشگاه تبریز، 

. پایان نامه كارشناسي  34. اختيارات و وظایف دادستان و بازپرس در قانون جدید احياء دادسرا نصور. جهانبخشي، م8

 .36، ص 4831، ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي
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الزم به یادآوری است که  .1مجازات قرار خواهد گرفتو شرایط مساوی، مورد تعقیب، محاکمهسایرمتهمین برخودار از

ه قرار گرفت که حاکمان طبق اختیارات خود به امر تعقیب و مجازات متهمین می پرداختند و این اصل زمانی مورد توج

اما اجرای این اصل، اختیار  از اقتدارات خود سوء استفاده نموده و تساوی شهروندان را به هیچ وجه مراعات نمی کردند.

در واقع طرفداران اصل الزام  .9ا منتفی نمودی رنمتمایز ساختن مرتکبین از یکدیگر را سلب و امکان اعمال چنین رجحا

به منظور پیشگیری از اعمال سلیقه و سوء استفاده ی احتمالی مقامات تعقیب، بر تعقیب اجباری تاکید نموده و اثر 

بخش ترین تضمین برای اینکه نسبت به شهروندان در مقابل قانون یکسان برخود شود را اصل الزامی بودن تعقیب 

یستد و با برقراری تساوی مردم ا. اصل الزام با ویژگی های خود مانع آن می گردد که کسی باالتر از قانون ب3دانسته اند

 در مقابل قانون سبب می شود که هیچ کس در پناه مصونیت کیفری دست به ارتکاب جرم نزند و شئون تساوی انسان

سه اثر منفی می توان ذکر کرد؛ که اولین اثر منفی  همچنین برای اصل الزامی بودن تعقیب .4ها در انسانیت حفظ گردد

              براساس اصل الزامی بودن تعقیب، مقام تعقیب قادر به  آن تحمیل هزینه های سنگین برای دولت است:

دستگاه ه تعقیب کیفری است. به همین خاطرسامان دهی انبوه پرونده های کیفری نیست زیرا در هر صورت مکلف ب

به منظور حل و فصل پرونده های فراوان مجبور به صرف هزینه های سرسام آور در زمینه های مختلف می عدالت 

وقتی دادستان به تبع اصل الزامی  پرونده های کیفری است. باشد. دومین اثر منفی الزامی بودن تعقیب، افزایش آمار

می باشد بدون تردید این امر تاثیر فراوانی  صالحیت دادسرادگی تمام جرایم دررسیبه تعقیب و بودن تعقیب مکلف 

اعمال دقیق قاعده الزام در بسیاری از موارد نه تنها  ،بنابراین .5درافزایش آمارپرونده های وارده به دستگاه قضایی را دارد

م ودن تعقیب موجب حجیاصل الزامی ب .6نداشته، بلکه موجب تراکم پرونده ها در محاکم گردیده استعی در برمناف

عدم دقت در رسیدگی و معطل ماندن پرونده می شود که یکی از نتایج این امر دادسراشدن دعاوی وکثرت پرونده ها در

به عبارت دیگر توسعه پرونده های  کیفری، سرعت و دقت را از بین می برد و این  .7های مربوط به جرایم مهم می باشد

ر عمومی است. به موجب الزامی بودن تعقیب، عدم توجه به افکامنفی اصل آخرین اثر .1خود علت است برای بزهکاری

صورتی که جرمی تمام شرایط تعقیب را داشته باشد اما تمایل جامعه در تعقیب کیفری نسبت به چنین این اصل در

جرمی، دارای انعطاف و اغماض بیشتری باشد، دادستان در محدوده ی اجرای اصل الزامی بودن، جز تعقیب کیفری حق 

 .2ارزیابی موضوع و اعمال افکار عمومی را ندارد

                                                           
 . 318 خزائي، پييشن، ص . 4

 .64امامي و صادقي، پييشن، ص .  3

 .33شيدائيان، پييشن، ص .  8

 .34، ص 4833. آئين رسيدگي در دادسرا. چاپ سوم. تهران: انتشارات فکرسازان، لي. مهاجري، ع 1

ایران و فرانسه، فصلنامه پژوهشي . جایگزین هاي تعقيب دعواي عمومي در نظام دادرسي كيفري المحسين. كوشکي، غ 5

 .833، ص 4839، 43. سال 39حقوق، شماره 

 .41امامي و صادقي، پييشن، ص .  6

 .431، ص 4831. اصول آئين دادرسي كيفري ایران. تهران: انتشارات مجد، باس. زراعت، ع 3

 .461، ص 3648تورم جزایي و پيامدهاي آن، نامه مفيد، شماره نهم، اسماعيل. . رحيمي نژاد،  3
 .5خزائي، پيشين، ص .  9
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 تعدیل اصل الزامی بودن تعقیب کیفریمبحث سوم: 

همچنین الزام دادستان به تراکم پرونده ها وبا توجه به مشکل دستگاه های قضایی یعنی  29ک .د.آ انونقانونگذار در ق

ی به جرایم دارای رسیدگشود را موجب تاخیر درم اهمیت می تعقیب تمامی دعاوی که موجب پرداختن او به جرایم ک

مقابله با تورم کیفری اصل الزام بودن را تعدیل یش کارآمدی دستگاه عدالت کیفری ولذا به منظور افزااهمیت دانسته و

نموده و اصل موقعیت داشتن تعقیب را در نظام قضایی ایران مورد پذیرش قرار داده است که در این مبحث به موارد 

 ل می پردازیم.تعدی

 

 قرار ترک تعقیب گفتار اول:

مقامات دادسرا دخالتی در تعقیب تعقیب بر عهده شاکی خصوصی بوده وجرایم قابل گذشت، اختیار تعقیب یا عدم در

مطابق مقررات قانونی و با احراز صحت شکایت  ،آن ندارند. ولی با درخواست شاکی خصوصی مقامات مزبور مکلفند

تعقیب دعوی توسط مقامات دادسرا، ممکن م را تحت تعقیب قرار دهند. پس ازسیدگی کرده و متهشاکی، به موضوع ر

سازش تا قبل از صدور کیفرخواست خواستار توقف تحقیقات شود. جمله توافق واست شاکی خصوصی به هر دلیلی از 

صادر می نمایند. صدور  71در این صورت مقامات دادسرا مطابق درخواست شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب وفق ماده 

 این قرار از سوی دادستان در راستای اصل موقعیت داشتن تعقیب است.

 

 شرایط صدور قرار ترک تعقیببند اول: 

 انون. در ق1شرط اولیه برای صدور قرار ترک تعقیب درخواست شاکی خصوصی است 29ک .د.آ انونق 72طبق ماده 

کار ه مدعی خصوصی استفاده شده بود که به نظر می رسد مراد مقنن از ببه جای لفظ شاکی، از لفظ  1371ک .د.آ

. 9بردن لفظ مدعی، شاکی خصوصی به معنای اعم آن است که هم شامل شکایت کننده است و هم مدعی خصوصی

قرار د است این است که منوط بودن صدورطبق نظر آقای دکتر رجب گلدوست جویباری ایرادی که بر این ماده وار

اینکه واجد جنبه تعقیب تمامی جرایم اعم ازتعقیب به درخواست شاکی با اصل الزامی بودن تعقیب منافات دارد.  ترک

عمومی یا خصوصی باشند برعهده دادستان است بنابراین منوط کردن ترک تعقیب متهم به اراده ی شاکی شان و 

جرایم قابل که جرم ازصی، شرط دیگر این است درخواست شاکی خصوالعموم را کاهش می دهد. عالوه برجایگاه مدعی 

شکایت شاکی خصوصی تعقیب امر کیفری فقط با جرایم قابل گذشت به جرایمی گفته می شود که اوالً گذشت باشد؛

کلی متوقف می شود. رضایت شاکی خصوصی، تعقیب ورسیدگی و مجازات بطور واقع می شود و ثانیا به محض اعالم

قابل گذشت، حتی در جنبه خصوصی آنها، صدور قرار ترک تعقیب جایز نیست. درصورتی که جرایم غیر در ،بنابراین

قانونی تنها جهتی برای تخفیف  خصوصی باشد، انصراف شاکی خصوصی مطابق مقرراتعمومی و جرم دارای دو جنبه

نتیجه دادستان در دارد. دره و الزامی بر آن وجود نمی آید که آن هم از اختیارات دادگاه بوددرمیزان مجازات به شمار

 انونق 177دعاوی عمومی نمی تواند به تشخیص خود و با صلح و سازش با متهم، قرار ترک تعقیب صادر نماید. ماده 

دارای ابهامات فراوانی در زمینه موضع صدور قرار ترک تعقیب بود، بدین صورن که آیا این قرار در مرحله  1371ک .د.آ

                                                           
 .4893. آیين نامه قانون مجازات اسالمي ایران مصوب سال  4

 .3348مصوب سال  دادرسي كيفريآیين نامه .  0
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دادگاه قابل صدور است؟ عالوه بر این شاکی یا مدعی خصوصی یا فقط در مرحله رسیدگی در ی شوددادسرا نیز صادر م

قرار ترک تعقیب تا چه زمانی اعتبار دارد؟ اینها ابهاماتی بودند که  چند بار می تواند تقاضای ترک تعقیب نماید؟ اساساً

امات و اجمال در مقررات کیفری هریک بهاز پاسخ دادن به آنها عاجز بوده و به خاطر همین ا 1371ک .د.آ انونق

به تمامی ابهامات موجود در  72ماده  29ک .د.خود آنها را تفسیر می کردند. با تصویب قانون آازحقوقدانان طیق نظر

در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست » پاسخ داده است بدین صورت: 71ک .د.آ انونق

 «.1دتعقیب نماید. در این صورن دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کندرخواست ترک 

صدور کیفرخواست است و پس از قرار ترک تعقیب حداکثر تا پیش ازبا توجه به این ماده بازه زمانی برای صدور 

قرار از  همچنین صدور اینار ترک تعقیب وجه قانونی ندارد وصدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، صدور قر

وظایف و اختیارات دادستان می باشد و بازپرس حق صدور این قرار را ندارد ولی اگر زمینه صدور این قرار فراهم باشد 

ع می شود مستقیم به دادگاه ارجارار را به دادستان پیشنهاد دهد ودر پرونده هایی که به طورمی تواند صدور این ق

 ، قرار ترک تعقیب صادر نماید. صورت جمع شرایطدادگاه نیز می تواند در

 

 آثار قرار ترک تعقیب بند دوم:

مقام قضایی مجاز به انجام اقدامات متوقف می گردد و قضایی کامالًتعقیب اقدامات تعقیبی وترک به محض صدور قرار

گیری ترک تعقیب اعالم نموده که تمایلی به پیی با تقدیم درخواست خویش مبنی برتعقیبی نمی باشد. زیرا شاک

انی نسبت به بزهکاران جمله اقدامات درمقیب تاثیری بر اقدامات تامینی ازشکایت اول ندارد، اما صدور قرار ترک تع

نیز سایر اقدامات غیرجزایی مثل ضبط اشیاء و ت تربیتی نسبت به اطفال بزهکار ونیز اقداماغیرمسئول وخطرناک و

همچنین صدور قرار ترک تعقیب باعث توقف جریان دادرسی می وسایل جرم و آالت و ادوات حاصل از جرم ندارد. 

می شود که تمامی تصمیمات و اقداماتی که در راستای رسیدگی به شکایت مطروحه توسط  گردد و همین امر سبب

همچنین صدور قرار نهایی باعث می گردد که پرونده  مراجع تحقیق و تعقیب و رسیدگی انجام پذیرفته بالاثر گردد.

ه اعالم گردد و بایگانی شود. از نتایج این امر آن است که پرونده بطور کلی از چرخه رسیدگی خارج می شود و مختوم

در هیچ یک از اوقات مرجع رسیدگی کننده وقت نظارت احتیاطی، رسیدگی قرار ندارد و جزء آمار موجودی محسوب 

 .9نمی شود

 

 بایگانی نمودن پرونده کیفری گفتار دوم:

 بدین خاطر قانونگذاردرجهت ،ات ارسال پرونده به دادگاه وتعقیب متهم بیشتر ازعدم تعقیب وکیفر وی استآثار وتبع

درنظرگرفتن مقتضیات وشرایط خاص، درپاره ای ازموارد در جرایم سبک ومتوسط، تعدیل اصل الزامی بودن تعقیب با

بینی نموده که این امر به نفع مرتکب جرم می  را پیش 29ک .د.آ انونق 11قرار بایگانی نمودن پرونده مطابق ماده 

را هم باشد، زیرا متهم تحت تاثیر عوامل متعدد اجتماعی مرتکب جرم شده و ارتکاب عمل او آثارتخریبی ونامطلوبی 

قوانین قبلی دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست. اولین بار است که قانونگذار ایران به  دربر دارد. صدور این قرا د

                                                           
 .4893ي، دادگستر کی هیپا ليوك، بيتعق ترک قرار گاهیجا. خورشيدي، عزت اله.  4
 .4898روزنامه حمایت، ، بيتعق قيتعل قرار صدور طیشرا. توكلي نيا، اميد.  3

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 131-111، ص 1331،  اردیبهشت 3، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

022 
 

 29ک .د.آ انونق 11تباس از کشورهای اروپایی خصوصا نظام دادرسی کیفری فرانسه صدور چنین قراری را در ماده اق

گذشت کرده هشت، چنانچه شاکی وجودنداشته یادر جرایم تعزیری درجه هفت و »پیش بینی نموده بدین صورت: 

تواند پس از تفهیم اتهام با مالحظه وضع اجتماعی مقام قضایی می  کیفری،رصورت فقدان سابقه محکومیت موثرباشد، د

و سوابق متهم و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و درصورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت 

 .«1ایگانی نمودن پرونده را صادر کندمقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خوداری نماید و قرار ب

 

 ط صدور قرار بایگانی نمودن پروندهشرایبند اول: 

این ماده با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، شرایطی را نیز برای بایگانی کردن پرونده توسط مقام قضایی در نظر گرفته 

 است که عبارتند از: 

این نوع نهاد حمایتی و تاسیس مقنن مشمول آن دسته از جرایمی است که از نوع تعزیری است و  :ماهیت جرم .الف

آن هم مقید به درجه هفتم و هشتم است. بنابراین نوع جرم هم مقید به میزان و درجه مجازات است و از این رو شامل 

 جرایم تعزیری از درجه اول تا ششم نیست. 

جرم ارتکابی تعزیری باید جنبه عمومی داشته یا دارای دو حیثیتی باشد. از این رو که از این نظر :حیثیت جرم .ب

این اساس شامل  بر چنانچه جرم ارتکابی دارای حیثیت عمومی بوده، می توان از این تاسیس قانونی استفاده کرد.

 . نونگذار، در نظام تقنینی ماست که ستودنی استاجرایم قابل گذشت نیست که این شاهکار ق

جرایمی که دو حیثیت دارند یعنی در :ه یا گذشت کرده باشدتشرط سوم اینکه پرونده شاکی خصوصی نداش .ج

باید شاکی گذشت کرده باشد  حیثیت عمومی و هم حیثیت خصوصی. برای اعمال این نهاد ارفاقی نسبت به متهم حتما

داشته باشد که تعقیب و اقامه دعوای عمومی  جرم فقط حیثیت عمومییا درپرونده اصال شاکی خصوصی دربین نباشد و

 بر عهده دادستان است. 

این امتیاز و فرصت قانونی مختص کسانی است که از موقعیت، مقبولیت و  :سابقه ی کیفریوضعیت اجتماعی و .د

خطرناک و باشد و برای اجتماع محبوبیت اجتماعی برخوردار باشند و اجتماع آنها را باور و به آنها ایمان داشته 

سوی دیگر اوضاع و احوال شوند و جامعه ستیز نباشند. از نباشند و همچنین بر سبیل اتفاق و هیجان مرتکب جرممضر

قه ی محکومیت موثر کیفری باشند باید به نحوی باشد که مستحق حمایت قانونگذار باشند؛ یعنی فاقد ساب آنها

مقرر می دارد که مقام  11ردن پرونده را نداشته باشد. ذیل ماده همچنین مرتکب سابقه ی استفاده از قرار بایگانی کو

 .9می تواند فقط یک بار از تعقیب متهم خوداری نماید قضایی

 

 29ق آ د ک  11ابهامات موجود در ماده بند دوم: 

دارای ابهامات چندی بدین شرح است: اول اینکه معلوم نیست منظور قانونگذار از مقام قضایی  29ک .د.آ انونق 11ماده 

زیر مجموعه وظایف و  11صادر کننده کیست؟ دادستان، بازپرس یا دادیار؟ اما باید توجه داشت از آنجا که ماده 

                                                           
 .4891، 18 شماره ،ليصوراسراف نامه هفته ،گذشت قابل ريغ میجرا مختص پرونده، يگانیبا قرار. خدایاري، تقي.  4

 .4898 ،آوا انتشارات ، تهران:اول چاپ، 4893 مصوب اسالمي مجازات قانون بر هایي یادداشت. مجتبي . باري، 3
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از مقام قضایی شخص دادستان است نه  اختیارات دادستان تصریح و وضع شده است به نظر می رسد منظور قانونگذار

بایگانی سایر مقامات قضایی دادسرا. دوم اینکه اگر بپذیریم که منظور قانونگذار دادستان می باشد آن وقت تکلیف قرار 

شود؟ آیا نباید قرار مذکور به نظر و موافقت دادستان برسد؟ مگر اینکه بپذیریم که منظور از مقام کردن پرونده چه می

اخذ »عبارت پس از دنباله « برای رعایت مقررات قانونی»عبارت شخص دادستان است. سوم اینکه ذکر همان قضایی

مهم است و معلوم نیست که منظور قانونگذار  از ذکر عبارت مذکور چیست؟ اگر منظور قانونگذار « التزام کتبی از متهم

ام خود یک قرار التزکتبی است، پرواضح است که صدور صرف صدور قرار التزام« برای رعایت مقررات قانونی»از عبارت 

 . چهارم این1هجو و زاید است« برای رعایت مقررات قانون»ذکر عبارت  ،قانون است. بنابراینقرار قانونی و در چارچوب 

 که معلوم نیست که مدت اعتبار قرار بایگانی نمودن پرونده چقدر است و همچنین اگر پس از صدور قرار مذکور به

چنین  ه قانونگذار معلوم نکرده که صدورگردد تکلیف چیست؟ پنجم اینکه کمی متهم مجددا مرتکب جرم جدیدفاصل

قراری از سوی چه کسی قابل اعتراض است؟ بدیهی است در پرونده ای که شاکی وجود دارد صدور چنین قراری هم از 

ای شاکی وجود ندارد این قرار از طرف چه کسی سوی شاکی قابل اعتراض است. لیکن معلوم نیست وقتی در پرونده 

 قابل اعتراض خواهد بود؟

 

 قرار تعلیق تعقیبگفتار سوم: 

اصل بر الزامی بودن تعقیب جرایم بوده و دادستان اختیاری در تعقیب کیفری  1359حقوق ایران تا قبل از سال در

 1359بوده است. درسال « قانونی بودن تعقیب»اعده بزهکاران یا انصراف از آن را نداشت به عبارتی حقوق ایران تابع ق

مکرر  41ماده تصویب گردید و «کیفر عمومیری وتسریع دادرسی و اصالح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیف»قانون 

خصوص تعقیب متهمین پیش بینی نموده بدین ترتیب قانونگذار تا و تبصره های آن مقررات جدیدی در قانون مذکور

ه الزامی بودن تعقیب را تعدیل نموده و به واقع به قاعده متناسب بودن تعقیب که قبل از آن فقط در حدودی قاعد

و به  1371ک .د.. فقدان نص قانونی پیرامون نهاد تعلیق تعقیب در آ9مباحث نظری مطرح می شد، جنبه قانونی بخشید

بالتکلیفی محض قرار داد تنها پاره ای از قضات  تشکیالت قضایی و دادسراها را در 1311تبع آن در قانون اصالح سال 

 29ک .د.آ انوناقدام به صدور تعلیق تعقیب می نمودند. کمبود چنین نهادی نیز احساس می شد تا اینکه خوشبختانه ق

حقق آموزه های عدالت ترمیمی جهت تاجرای اصل الزامی بودن تعقیب، دردلیل آشکار شدن ناکارآمدهای ناشی از ه ب

در جرایم »که مقرر می دارد:  پیش بینی نمود 11ار تعلیق تعقیب متهم از سوی مقام قضایی را به موجب ماده قرصدور

چه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده یا  هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانزیری درجه شش، هفت وتع

تهم نیز مداده شود وپرداخت آن در مدت مشخصی خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب 

                                                           
 .93، ص 4898، دادرسي كيفري. چاپ اول. تهران: انتشارات جنگل جنگل جاودانه. آئين جب. گلدوست جویباري، ر 4

 .13، ص 4898، . تهران: مؤسسه مطالعات دو پژوهش حقوقي شهر دانش36. آئين دادرسي كيفري. چاپ ليع . خالقي، 3
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صورت ضرورت با اخذ تامین ازاخذ موافقت متهم و درکیفری باشد، دادستان می تواند پس فاقد سابقه محکومیت موثر

 .«1متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دوسال معلق کند...

 

 شرایط مربوط به جرم ارتکابیبند اول: 

هشت قابلیت صدور قرار ده، جرایم تعزیری درجه شش، هفت وتصریح ش 29ک .د.آ انونق 11ماده همان طور که در

ین قراری در بقیه جرایم تعزیری وبه طریق اولی درجرایم با تصریح این ماده صدور چن ،تعلیق تعقیب را دارند. بنابراین

ا شرعی بوده و بسیاری از دیه روشن است چرا که جرایم مذکور هم واجد جنبه عمومی و بعضمستوجب قصاص، حد و

جرم دیه و قسمتی دیگر رمجازات قسمتی ازجرایم داخل در این دسته بندی واجد جنبه حق الناس می باشد. لذا اگ

یت شاکی متهم اقدام به اخذ رضاحاصل شود و 11تعزیری درجه شش تا هشت باشند، وشرایط ماده  مشمول مجازات

صدور قرار تعلیق تعقیب  11اده عقیب باشد. همچنین به صراحت مموجبات تعلیق تخصوصی نماید می تواند از

م دارای سابقه محکومیت متهت کیفری موثر باشد. بنابراین اگرصورتی امکان پذیر است که متهم فاقد سابقه محکومیدر

ر تعلیق موثر باشد، صدوری چنین قراری بالمانع است. شرط دیگر مربوط به متهم، موافقت وی با صدور قراکیفری غیر

تعقیب است اگر متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب موافق نباشد، دادستان نمی تواند قرار مذکور را صادر نماید. لیکن بر 

پیش بینی چنین شرطی ایراد وارد است چرا که وقتی متهم از شرایط قرار تعلیق تعقیب برخوردار است، دادستان باید 

کردن آن به اراده و توافق شخص متهم با اصل الزامی بودن تعقیب منافات  مکلف به صدور چنین قراری باشد. موکول

ایی مربوط ناحیه متهم است که به صورت صدور قرار تامین از سوی مقام قضدیگر سپردن تامین مناسب ازشرط  .9دارد

جرایم مستوجب زت تعلیق، به اتهام ارتکاب یکی اصورتی که در مددر سال. 9ماه تا  6مدت تعیین می شود آن هم در

تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست شود یا و باالتر مورد تعقیب قرار گیرد وحد، قصاص یا تعزیر درجه هفت 

روز از ناحیه  11را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو خواهد شد. این قرار نیز ظرف  11دستورهای مقام قضایی مذکور در ماده 

ه مطرح می شود این است که آیا در این مرجع کلیه افراد قضایی شاغل، شاکی خصوصی قابل اعتراض است. سوالی ک

میان این افراد بق قانونگذاری مشخص می کند که ازقدرت قانونی برای صدور قرار تعلیق تعقیب را دارند؟ رجوع به سوا

 4تبصره دادرسی کیفری درقانون جدید آئین جانب بازپرس درمورد صدور این قرار از .3تنها دادستان این حق را دارد

چنین بیان می دارد که بازپرس نیز می تواند در صورت ارجاع پرونده اعمال مقررات این ماده را از دادستان  11ماده 

. در مورد درخواست کند. بنابراین واضح است او حق صدور قرار تعلیق تعقیب را ندارد و تنها می تواند متقاضی آن باشد

مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط قانونی مبادرت به ورجرایمی که پرونده بط

 .4صدور قرار تعلیق تعقیب نماید

                                                           
 ، تهران:اول چاپ ،سابق قانون با تطبيق و مقایسه در اسالمي مجازات قانون هاي بایسته شرح .محمد وليدي، . صالح 4

 .4893 ،جنگل انتشارات
 .411 ص خالقي، پيشين،.  3
بررسي اختيارات قضات در نظام دادرسي كيفري ایران، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشکده . يرناصرقرشي زاده، م. 8

 .463، ص 4834، حقوق، دانشگاه شهيد بهشتي
 .34ماده  5تبصره . 1
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 درخواست مهلت به متهم و ارجاع به میانجیگریبند دوم: 

الحه ای یا جه به حقوق بزه دیده باعث گسترش نوعی عدالت مصوقوانین کیفری و ناکارآمدی نظام زندانها و ت یمترم

. بدیهی است 1سازشی شده است که رضایت و توافق طرفین دعوا عنصر اساسی و اصلی این گرایش محسوب می شود

یکی از برنامه های عدالت ترمیمی،  میانجی گری کیفری پاسخی است که در مورد جرائم خفیف و سبک کاربرد دارد.

ی جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین امر کیفری دادن مهلت به متهم برای تحصیل گذشت شاکی و میانجی گر

به آن توجه داشته  19( در ماده 41-9و  41-1است که قانونگذار ایران برای اولین بار با تاسی از ق آ د ک فرانسه )مواد

            در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که قابل تعلیق هستند، مقام قضایی : »است. این ماده مقرر می دارد

می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یه مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب، حداکثر دوماه مهلت به 

متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت شاکی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند 

شورای حل اختالف یا شخص یا موسسه ای برای میانجی برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به 

 .«9گری ارجاع دهد ...

 

 شرایط مربوط به جرم ارتکابیبند سوم: 

قانونگذار در راستای تحقق عدالت ترمیمی درخواست مهلت و ارجاع امر به میانجی گری را تنها در جرایم تعزیری درجه 

وجود ندارد. البته قاضی باید  تعزیری چنین تکلیفی برای مقام قضاییجرایم پذیرفته است، بنابراین در سایر 1، 7، 6

سازش تالش درسی کیفری ایران در ایجاد صلح ودیات طبق نظام داحدود یا سایر تعزیرات وجرایم دیگر مثل قصاص، در

ز الزامات مقام ارجاع امر به میانجی گری اماده این است که درخواست مهلت و کند. مضافا ایراد اساسی وارده بر این

. عالوه بر این 3کلمه )می تواند( استفاده نموده استبلکه از موارد اختیارات است چراکه قانونگذار از قضایی نیست

درخواست مهلت و ارجاع امر به میانجی گری باید از سوی متهم صورت گیرد و بزه دیده یا مدعی خصوصی نیز با این 

م باید فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد. شرط دیگر این است که متهم درخواست موافقت نماید. به عالوه مته

باید تامین مناسب بسپارد. بدیهی است که در این ماده منظور قانونگذار از مقام قضایی در مرحله دادسرا، شخص 

ق تعقیب نماید بلکه قرار تعلیمبادرت به صدور اجازه نداده که بازپرس مستقیماً 19دادستان است چرا که تبصره ماده 

در صورت وجود شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب یا ارجاع امر به میانجی گری می تواند از دادستان درخواست نماید. 

            ماه به متهم فرصت  9مقام قضایی در صورت قبول درخواست مهلت متهم و موافقت بزه دیده حداکثر به مدت 

ی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام نماید. در صورت موافقت مقام قضایی یا می دهد تا برای تحصیل گذشت شاک

ماه می باشد البته در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به  3درخواست ارجاع امر به میانجی گری، مدت میانجی گری 

 6مر به میانجی گری نیز ماه و حداکثر ارجاع ا 6میزان مذکور قابل تمدید است؛ یعنی حداکثر مهلت درخواستی متهم 

ماه می باشد و این مدت دیگر قابل تمدید نمی باشد. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین 

                                                           
7 . Lazerge  (Ch). 7441. Mediation penale justice pénale et politique criminelle. R.SC. P 

721.    
 .4893 ،جنگل انتشارات ، تهران:دوم چاپ ،كيفري دادرسي آیين .محمد ،مصدق . 3

 .411گلدوست، پييشن، ص .  8
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امر کیفری، موضوع را به شورای حل اختالف یا شخص یا موسسه ای برای میانجی گری ارجاع دهد. اینکه مقام قضایی 

ق آ د ک پیش  14ه ای می تواند واگذار نماید، امری است که قانونگذار در ماده میانجی گری را به چه شخص یا موسس

بینی شده است. در آخر نیز نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت جلسه ای که به امضای 

قضایی مربوطه  قاممیانجی گر و طرفین امر کیفری می رسد برای بررسی، تائید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد م

 .1هدات طرفین و چگونگی انجام آنها در صورت مجلس الزامی استعصورت حصول توافق، ذکر تارسال می شود و در

 

 نتیجه گیری

نتایج حاصله از اصل قانونی بودن جرایم و د گفت که این اصل را باید یکی ازخصوص اصل الزامی بودن تعقیب بایدر

مجازات ها اندیشمندان را به این سمت رهنمون اران به اصل قانونی بودن جرایم وقانونگذمجازات ها دانست. توجه 

حقوقدانان این اصل را به الزامی بودن تعقیب تعریف انونی بودن تعقیب است که برخی ازساخت که الزمه این اصل، ق

نی صورت گیرد. اصل الزامی بودن چارچوب مقررات قانوتعقیب اگر چه الزامی است باید درکرده، اگر چه ما معتقدیم 

تعقیب یا قانونی بودن تعقیب هم در قوانین موضوعه و هم در شرع اسالم مورد تاکید قرار گرفته است. در مورد نقش 

مقامات دادسرا در رویکرد قانونی بودن تعقیب باید گفت دادستان به عنوان رئیس دادسرا وظیفه خاصی را دارا می 

تعقیب متهم به جرم از حیث جنبه حال و چه در گذشته اقامه دعوی و ب مقررات آ د ک چه درباشند؛ چرا که به موج

در راس دادسرا مکلف به این امر  29ک .د.آ انونق 11عمومی به عهده اداره دادسرا می باشد و دادستان نیز طبق ماده 

ی یا شفاهی را همه وقت قبول ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتب»ک .د.آ انونق 37است. یا به موجب ماده 

 29ک .دانون آ.نشان دهنده ی رعایت اصل الزامی بودن تعقیب از ناحیه ضابطین دادگستری است. در ق« کنند

اختیارات جدیدی برای دادستان در مقام حفظ نظم و امنیت پیش بینی شده است مثال در حیطه موضوع تحقیق باید 

داده شده است تا در جرایم تعزیری، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت نموده گفت در این قانون به دادستان اختیار 

باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری و تحت شرایطی، برای یک بار از تعقیب متهم خوداری و قرار 

با رضایت متهم، ترک تعقیب صادر نماید. همچنین در صورت گذشت شاکی و جبران خسارت وارده و موافقت بزه دیده، 

سال معلق و به انجام برخی تکالیف و دستورات مقرر در قانون ملزم کند. همچنین در  9ماه تا  6تعقیب وی را به مدت 

به چنین امری اقدام  11ماده  5مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه می تواند طبق تبصره 

دارد. این دادستان در برخی از جرایم با وجود شرایطی اختیار بایگانی کردن پرونده را نماید. عالوه بر تعلیق تعقیب، 

داشتن تعقیب، همچنین قضازدایی وپرهیز از  وظایف دادستان رویکرد قانونگذار را به سمت موقعیتتحول مهم در

انونگذار روش های نوینی را کیفری را نشان می دهد که از آن به قاعده مقتضی بودن تعقیب یاد می کنند که قفرایند

قانون آئین دادرسی کیفری وهم قانون مجازات اسالمی شامل حکم به تحقق اصل مقتضی بودن تعقیب هم درجهت 

 ، پیش بینی نموده است.31، تعلیق اجرای مجازات ماده 41، تعویق صدور حکم ماده 32معافیت از کیفر ماده 

 

 

                                                           
 آ.دک.38ماده .  4
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 پیشنهادات

اجراهای صریحی در خصوص مقامات تعقیب کننده جرم پیرامون عدم رعایت اصل قانونگذار می بایست ضمانت  -1

قانونی بودن تعقیب و فروع آن را ذکر نماید تا بیش از پیش شاهد حفظ حقوق جامعه در چارچوب اعمال این 

 .اصل باشیم

الوه بر دادستان با یار را عپیشنهاد می گردد قانونگذار در جهت احراز اصل مقتضی بودن تعقیب این وظیفه و اخت -9

ک جدید بازپرس حق صدور قرار تعلیق دهد. در قانون آ.د. یسرتنیز دیارجمله بازپرس و داسایرمقامات تعقیب از

نی، اعمال مقررات این ماده را در صورت وجود شرایط قانو 11ماده  4تنها می تواند طبق تبصره  ،تعقیب را ندارد

 دادستان درخواست کند.از

جرائم غیر ودن بیفزاید؛ به عنوان مثال قرارترک تعقیب را درببر قلمرو اصل مقتضی دد قانون گذارپیشنهاد می گر -3

قانونگذار صدورترک تعقیب را  72در ماده  29ک حالی که در قانون آ.د.ریان بداند، درقابل گذشت هم قابل ج

ه از شرایط الزام یرای جرایم قابل گذشت قابل اعمال می داند. حتماً شرط گذشت شاکی خصوصی کتنها در

 صدور قرار تعلیق تعقیب است حذف گردد.
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