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 چکیده
زد و بـه محـض   انگیـ ارتکاب جرم به عنوان رفتار ناقض نظم عمومی، واکنش عمومی را در همه جوامع بر می

در این بین، گاه در . گرددکشف آن تعقیب متهم به جرم از سوي دادستان به عنوان نماینده جامعه مطرح می
م پروندهمصالحی همچون  دادرسی کیفري کشورهاي مختلف، لحاظهاي کیفري، پیشگیري پیشگیري از تور

دیدگان، اختصاص منـابع و  رضایت بزههاي حاصل از زندان در خصوص مرتکبان جرایم سبک، جلب از آسیب
سبب ایجاد نهادهـایی در دادرسـی    ...اي و امکانات دستگاه عدالت کیفري به جرایم سنگین و مرتکبان حرفه

ال، در حقـوق کـامن  . کیفري شده که موجد اختیار دادستان به عنوان نهاد تعقیب در این امر گردیـده اسـت  
دهد که قانونگذار کیفري سیر تقنینی کشورمان نشان می. ندیشی استامعامله اتهام مصداق بارز این مصلحت

ایـن  . هاي کیفـري نشـان داده اسـت   بینی تعلیق تعقیب، تمایل خود را به لحاظ مصلحت در دادرسیبا پیش
بینی تأسیساتی همچون تعلیق تعقیـب و  با پیش 1392رویکرد در قانون جدید آیین دادرسی کیفري مصوب 

آمریکایی دارد، -هایی با معامله اتهام انگلیسیگرچه تأسیسات مذکور تفاوت. تقویت شده است بایگانی پرونده
 . باشنداما، از برخی جهات همچون هدف و آثار داراي وجوه تشابه می
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 مقدمه
شـود،  ارتکاب جرم به دلیل خللی که در لحظه وقوع آن متوجه نظم عمومی جامعه و منافع عمومی می

تعقیب متهم به جرم از سوي مدعی العموم را در جهت اعاده نظم عمـومی و جبـران احسـاس نـاامنی     
ت دستیابی به این اهـداف، نهـاد دادسـرا یـا نهـادي      بدین ترتیب و در جه. طلبدحاصله از وقوع آن می

تکلیـف   ،با این حـال  .دار امر تعقیب گردیده استمشابه آن در کشورهاي مختلف طراحی شده و عهده
در برخورد با ایـن مسـأله دو   . ها تابع قاعده واحدي نیستنظامیا اختیار دادستان به تعقیب در همه 

قـانونی بـودن یـا    «فري مطرح است که تحـت عنـوان قاعـده    دادرسی کی يهانظامقاعده مختلف در 
بر اساس سیاست کیفري و . شوندشناخته می» مقتضی بودن تعقیب«و قاعده » الزامی بودن تعقیب

بنـابراین،   .کننـد ها یا هـر دو را انتخـاب مـی   از این روش ها یکیبا توجه به وضعیت بزهکاري، دولت
هـاي  ، بلکه در برخی از نظـام )328: 1389کوشـکی،  (مطلق نیست  انتخاب هر یک از این دو روش به صورت

 .گردددادرسی کیفري تلفیقی از این دو روش اعمال می
نظم عمومی جامعه  ،قاعده الزامی یا قانونی بودن تعقیب بر این اساس استوار است که وقوع جرم

وي قانونگـذار بـه عنـوان    دار کرده و به تبع آن براي دادسرا یا هـر نهـاد دیگـري کـه از سـ     را خدشه
کند که به تعقیب متهم به جرم پرداخته و این تکلیف را ایجاد میاست، نماینده عموم شناخته شده 

تکلیف دادسرا به اقامه دعواي عمـومی ابتـدا در   . دعواي عمومی را به نمایندگی از جامعه اقامه نماید
درسی در آنها طبق نظام مختلط انجـام  حقوق آلمان شناخته شد و از آنجا به سایر کشورهایی که دا

در مقابل، قاعده مقتضی بودن تعقیب، تعقیب امـر کیفـري را نـه    . )87: 1380آشوري، ( شود راه یافتمی
شمارد کـه در مـواردي کـه بـر تعقیـب      داند و او را مجاز میتکلیف بلکه اختیاري براي دادستان می

کند، از تعقیب متهم یا مصلحت چنین اقتضا می متهم اثر سودمند و فایده اجتماعی مترتب نیست و
در حقیقت این قاعده براي دادستان نقشی فعال در دادرسی کیفـري درنظـر   . به جرم اجتناب نماید

مصلحت بودن و مفید بـودن  به شناسد که در هر مورد، گرفته و براي او این قدرت را به رسمیت می
 .گیردتصمیم  و بر آن اساس دهدتعقیب را مورد بررسی قرار 

در برخـی از کشـورها، قـانونی    . انـد کشورهاي مختلف در اعمال این قواعد یکسان عمل نکرده
درحالی . بودن تعقیب به عنوان اصل و مقتضی بودن آن به عنوان استثناء درنظر گرفته شده است

ال عکـس ایـن موضـع اتخـاذ شـده      خصوص کشورهاي تابع نظام کامنکه در کشورهاي دیگر و به
ال به زعم نویسندگان کـامن . معامله اتهام در این کشورها مصداق بارز چنین رویکردي است. است

معامله اتهام محصول اصل مصلحت و در تضاد با اصل قانونیتی است که در کشورهاي تـابع نظـام   
شود و دادستان را در صورت وجود دالیل کافی علیه متهم ملزم به تعقیب ژرمنی اعمال می-رومی
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در مقاله حاضر برآنیم تا نهاد معامله اتهام و تأسیسات مشابه آن در . 3Oren gazal, 2009(1:(سازد می
دادرسی کیفري کشورمان را بررسی کنیم تا زمینه براي شـناخت وجـوه اشـتراك و افتـراق ایـن      

 .نهادها فراهم و معایب و مزایاي هرکدام روشن شود

 کلیات و مفاهیم. 1
مفهـوم، پیشـینه و مبـانی وجـودي معاملـه اتهـام و نیـز         له و در چند بند مجزادر این قسمت از مقا
 .آن در دادرسی کیفري کشورمان بررسی می شوندنهادهاي نزدیک به 

 معامله اتهام. 1.1

 مفهوم معامله اتهام. 1.1.1
ي اسـت  آشکار است، معامله اتهام قـرارداد  همانطور که از واژه معامله ذکر شده در این عبارت کامالً

ت معاملـه اتهـام قـراردادي    توان گفمی ،در واقع .دهندکه طرفین آن را متهم و دادستان تشکیل می
بین مقام تعقیب و متهم که هر دو طرف ملزم به رعایت آن هستند و به موجـب آن مـتهم در   است 

یـک توافـق در    به بیان دیگر، معاملـه اتهـام  . اذاي اقرار به ارتکاب جرم از مزایایی برخوردار می شود
شامل موافقت متهم با پـذیرش تقصـیر نسـبت بـه همـه       ،هاي کیفري است و به طور معمولپرونده

 .)Ibid: 4( شوداتهامات یا بخشی از آنها در عوض اغماض و تساهل می
توافق حاصل از مذاکره میان مـتهم  «: کندگونه تعریف میمعامله اتهام را این 2فرهنگ بلک

تر و یا تیب که متهم در برابر اقرار به ارتکاب جرم، نسبت به یک جرم سبکو دادستان بدین تر
توانـد در انتظـار   گیـرد و یـا مـی   نسبت به یکی از اتهامات چندگانه خود مورد مؤاخذه قرار می

توان این تعریف را از معامله اتهام تر میبطور کلی و با عباراتی ساده. »تري باشدمجازات خفیف
امله اتهام توافقی است فیمابین متهم و دادستان که به موجب آن متهم، در عوض مع: ارائه داد

تر یا اتهامات کمتري پاسخگو خواهد بود و در کـل مـورد   پذیرش تقصیر، نسبت به اتهام سبک
 .)Kramer, 2005:2(تساهل قرار خواهد گرفت 

                                                           
. شـود ژرمنی به نحو یکسان اعمال نمی-الزم به ذکر است که اصل قانونی بودن تعقیب در تمام کشورهاي تابع نظام رومی .1

 -2و  41 -1، 40-1مـواد  . شـود براي نمونه، در کشور فرانسه اصل مقتضی بودن تعقیب درسطح قابل توجهی اعمال می
هـاي  شور حاوي اختیاراتی براي دادستان اسـت کـه از آنهـا بـا عنـوان جـایگزین      قانون آیین دادرسی کیفري این ک 41

 ).1389کوشکی، . ك.ر(شود تعقیب دعواي عمومی یاد می
2. Black’s Law Dictionary 



 
 1395بهار و تابستان ، 1 مارهش، 3 دوره                                                                                                                                   44

و یـا بـه   » 1تـر هـام سـبک  ات«ال یا به شکل تبدیل اتهام متهم، بـه یـک   این تساهل در حقوق کامن
متضمن کاهش اتهام به جرمی سـبک تـر   » تراتهام سبک«است،  2»تخفیف نسبت به مجازات«صورت 

دربردارنـده جلـب موافقـت دادسـتان بـه      » تخفیف نسبت به مجازات« در مقابل پذیرش تقصیر است و
 .)Black’s Law Dictionary, 2004(تر براي متهم در قبال پذیرش تقصیر خواهد بود تقاضاي مجازاتی خفیف

انـد و در مرحلـه بعـد از تفهـیم     هاي دادرسی کیفري که معامله اتهـام را پذیرفتـه  در واقع، در نظام
اتهام، دادستان این اختیار را دارد که در خصوص شروع فرایند رسیدگی و یا ارائه پیشنهاد معامله اتهام 

تخفیـف  (ها در معامله اتهام رو بـه تزایـد اسـت    اگر چه نقش قضات دادگاه. گیري کندبه متهم تصمیم
شـود  ، اما معامله اتهام عمدتاً به عنوان یک توافق میان متهم و دادسـتان لحـاظ مـی   )نسبت به مجازات

)Oren gazal, op.cit: 4( .توان در قدرت قضات براي تعیین مجـازات و عـدم امکـان    دلیل چنین امري را می
ن شده در فراینـد معاملـه اتهـام از سـوي طـرفین پرونـده بـه آنـان         تحمیل نوع و میزان مجازات تعیی

کنـد کـه   جستجو کرد و بر این اساس تخفیف مجازات تنها به شکل یک پیشنهاد به دادگاه جلـوه مـی  
. ها عمالً تمایل به متابعت از ایـن پیشـنهادها دارنـد   دادگاه قدرت قبول یا رد آن را دارد؛ اگر چه دادگاه

تـر اسـت معاملـه    بندي ذکر شده در بحث معامله اتهام، آنچه که مطمئنرغم تقسیمبدین ترتیب و علی
ها در مقایسه با نوع تخفیف مجـازات از قـدرت محـدودتري بـراي     اتهام از نوع چارج است؛ زیرا، دادگاه

رد هـا نیـز در ایـن مـوا    افزون بر این، دادسـتان . بازنگري و تغییر در این نوع از معامله برخوردار هستند
 .مشکلی از باب ایراد عدم تناسب جرم و مجازات نخواهند داشت

 پیشینه تاریخی. 1.1.2
تـا  . )103: 1389روشن قنبري، (، )Langbeing, 2003: 261(شکل گرفت  19معامله اتهام به لحاظ تاریخی در قرن 

ملـه اتهـام،   قبل از آن زمان محاکمات کیفري سریع و کم هزینه بودند و بنـابراین، وجـود تأسـیس معا   
. هـاي کیفـري اسـت   میالدي سرآغاز پیچیده شدن دادرسـی  19قرن  ال، در دنیاي کامن. ضروري نبود

منـدي  بدین ترتیب که در این دوران و به منظور تحکیم و تقویت حق دفاع متهم، براي متهم حق بهره
مـیالدي   1836در سال  و )62: 1384اسپنسر، . آر. جی(از معاضدت یک وکیل مدافع به رسمیت شناخته شد 

رفته رفتـه محاکمـات بـا حضـور فعـال      ). همان(مندي همه متهمان از چنین حقی موافقت شد با بهره
  3شد و شهود توسط وکالي مدافع طرفین، مورد بـازجویی و بـازجویی متقابـل   وکالي مدافع برگزار می

 .امیدهاي کیفري انجگرفتند و همین امر به پیچیدگی بیشتر دادرسیقرار می
ویژگی دیگر نظام اتهامی که حضور و مداخله هیأت منصفه است نیز به همین نسـبت بـر پیچیـدگی    

هـاي  هاي منصفه در دادرسـی به عنوان نمونه، به رغم اینکه سابقه وجود هیأت. هاي کیفري افزوددادرسی
                                                           

1. Charge Bargain 
2. Sentence Bargain 
3. Cross Examination 
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روزي آن در همـین  رسد، اما هیأت منصفه به شکل امـ میالدي می 19کیفري در انگلستان به قبل از قرن 
به بیان دیگر این مفهوم که بر اساس آن هیأت منصفه حق آگاهی از دالیـل موجـود در   . قرن شکل گرفت

ها را دارد و باید در خصوص این موضوعات با حضور این هیـأت و بـه طـور    هاي تحصیل آنپرونده و شیوه
 .)44: همان(میالدي شکل گرفت  1856شفاهی بحث شود، در سال 

ال، پیچیـدگی محاکمـات و   هـا در دادرسـی کیفـري کـامن    است که وجود این ویژگـی روشن 
هایی براي محاکمات کیفري مطرح شد و از این رو، نیاز به جایگزین. ها را به همراه داشتدادرسی
بـدین  . )Alschuler, 1979: 211(دنبال راهی براي تشویق متهمین به معامله اتهام بودند ها بهدادستان

هـا در  ریزي شد و این به مفهوم آزادي عمل بیشـتر بـراي دادسـتان   ، نهاد معامله اتهام پایهترتیب
آمیز هم تلقی شده آزادي عملی که بعضاً مخاطره. شودال تلقی میدادرسی کیفري در دنیاي کامن

هاي آمریکا میالدي در مقابل دادستان 1940به عنوان نمونه، در یک سخنرانی که در سال . است
نسبت به هر شخص دیگري در آمریکا، «: یکی از قضات دیوان عالی چنین بیان داشت شد،نجام میا

نظر و صالحدید او شـگرف و مخـوف   . دادستان بیشترین کنترل را بر زندگی، آزادي و اعتبار ما دارد
کـل  قـدرت دادسـتانی در انگلسـتان و آمریکـا و حتـی       ،از آن زمان تاکنون. )Jackson, 1940:3(» است

به نحوي که در دهه هاي گذشته معامله اتهـام روش غالـب   . جهان، بطور پیوسته افزایش یافته است
در انگلستان و . )Oren gazal, op.cit: 2(هاي کیفري در آمریکا و انگلستان شده است حل و فصل پرونده

ن در حـالی  ایـ . افتـد تنها در هشت درصد موارد اتفـاق مـی   1»مجستریت«ولز، محاکمات در محاکم 
در . گیرندهاي غیابی بقیه موارد را در بر میو محکومیت) تراز نوع اتهام سبک(است که معامله اتهام 

، هـا آن درصـد  3/14 تنهـا که در حالی .اندها نتیجه معامله اتهامدرصد از پرونده 61 2»کراون کرت«
چنـین   نیزال ر نظام کامنایر کشورهاي مبتنی بدر س. ت منصفه هستندأنتیجه محکومیت توسط هی

 .)Oren gazal, op.cit:5(تصویري قابل مشاهده است 

 مبناي معامله اتهام و اهداف آن. 1.1.3
منفعت عمومی  ،ال وجود داردبراي معامله اتهام در جهان کامن ترین مبنایی که رسد مهمبه نظر می

ان دالیل کافی علیه مـتهم و  زمانی که مصلحت عمومی به دلیل فقد بر این اساس،. و مصلحت است
در  .هـا قـدرت معاملـه بـا مـتهم را دارنـد      دادسـتان ، کندیا به دالیل دیگر چنین امري را توجیه می

ها با ها از این قدرت خود در راستاي انطباق تعداد پروندهال، دادستانشورهاي مبتنی بر نظام کامنک
هـا بـه مصـلحت عمـومی     توان گفت که دادسـتان می ،در واقع. برندامکانات و منابع دادسرا بهره می

را که در آنها دسـت بـه   هایی نگاهی اقتصادي دارند و در عمل به دنبال این هستند که تعداد پرونده

                                                           
1 . Magistrates Court 
2 . Crown Court 
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ایـن اسـاس،    بـر  .زنند با امکانات دادسرا و منابع اقتصادي خود هماهنگ نماینـد ن میتعقیب متهما
. زدسـا فته با استفاده از تأسیس معامله اتهام را روشن مـی هاي خاتمه یاتعداد پرونده ،میزان امکانات

تـرین توجیـه در خصـوص آزادي و    تـرین و جـامع   ال در ارائه مهـم یکی از نویسندگان حقوقی کامن
دادرسی کیفري درست مثل یـک بـازار   «: داردها در امر تعقیب چنین بیان میقدرت عمل دادستان

عدالت  نظامبه دنبال عملی کردن بازدارندگی و سایر اهداف  ها در عین اینکهکند، دادستانعمل می
هـاي  کیفري هستند، با محدودیت منابع و امکانات هم مواجهند، آنها قادر بـه تعقیـب همـه پرونـده    

در چنـین شـرایطی، آزادي   . ها به سوي یک محاکمه کامل نیستندموجود و سوق دادن تمام پرونده
تعـدادي از   تواننـد مـی دهـد و آنهـا   ها را مـی زینش از میان پروندهها به آنها امکان گمطلق دادستان

» ها را بر اساس معیارهایی که در ذهن دارند به طریقی غیر از محاکمـه حـل و فصـل نماینـد    پرونده
)Esterbrook, 1983: 299( .از منظر این نویسنده در دادرسی کیفري معادالتی نظیـر آنچـه کـه در     ،پس

هـا  دادستان«: به همین دلیل است که وي در ادامه می افزاید. روي خواهد داد دهد،یک بازار رخ می
توانند به معیارهایی نظیر ضرورت پیشگیري از جـرایم خـاص، تغییـرات در میـزان تقاضـا بـراي       می

محاکمه نسبت به برخی جرایم و سایر عوامل توجه کرده و بر اساس آنها منـابع و امکانـات را میـان    
 .)Ibid( »خصیص دهندجرایم مختلف ت

براساس چنین دیدگاهی، آزادي دادستان در امر معامله اتهام باید مطلق باشـد؛ زیـرا، تنهـا بـا وجـود      
ها و مشمول معاملـه اتهـام قـرار    توان امیدوار بود که دادستان در انتخاب پروندهآزادي مطلق است که می

ایـن  . و سایر اهداف را درنظر گیرد و دنبال نماید دادن آنها، اهداف نظام عدالت کیفري از قبیل بازدارندگی
اسـتفاده  ال مورد انتقاد قرار گرفته است و آن را موجـب سـوء  آزادي مطلق از دید برخی از حقوقدانان کامن

هـا نهادهـاي خـالی از    به این دلیل که دادسـتانی  1»استربورك«براي نمونه، به بیان . اندها دانستهدادستان
هـا  درحالی که هر نوع تالشی براي نظارت بر دادسـتان . طلبی آنها وجود داردکان منفعتنقصی نیستند، ام

در مقابل، حقوقدانان دیگر با چنین دیدگاهی مخالفنـد و برآننـد   . )Ibid(شود با مشکل مشابهی مواجه می
حسـاس  اي انگیزه اجتناب از خطـر محاکمـات نـامطلوب را دارنـد کـه درگیـر ا      ها به اندازهکه دادستان

عالوه، اگر امکـان  به. شودضمن اینکه حضور و مداخله وکال نیز مانع از این امر می. جویی نشوندمنفعت
توان امیـدوار بـود کـه در مـوارد     ، میبازنگري از تصمیمات مربوط به معامله در متون قانونی تعبیه شود

ور کـه بـازنگري قضـایی در    طـ همـان . اسـتفاده وجـود دارد، از آن پیشـگیري کـرد    نادري که امکان سـوء 
 .)Oren gazal, op.cit:9(شده است بینیتصمیمات مربوط به عدم معامله پیش

در جـرایم  . دهنـد ها به همه متهمان پیشـنهاد معاملـه نمـی   ، دادستاندر عمل ،نکته مهم اینکه
رفتن شدید و مهم و در اتهامات سیاسی، دادستان ممکن است در احترام به قربـانی و بـا در نظـر گـ    

                                                           
1. Easterbrook 
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با کسانی که متهم به  ها معموالًبراي نمونه دادستان. احساسات عمومی تمایل به توافق نداشته باشد
 .)Gifford,1983: 7( شوندتجاوز به عنف یا قتل عمد هستند، وارد معامله نمی

مـتهم بـا   . دیـده را در پـی دارد  بزه دولت و گاهینهاد معامله اتهام، منفعت فرد، جامعه،  ،در کل
جامعه در فراینـد معاملـه   . کندتري را تحمل میتر مواجه شده و یا کیفر سبکعنوان مجرمانه سبک

اتهام تا حدودي نسبت به آمار واقعی بزهکاري آگاه شده و زمینه براي بررسی علـل شـیوع ارتکـاب    
ود را دولت و دادگستري از نظر اقتصادي سود برده و امکانات خ. شودجرم یا جرایم خاص فراهم می

هـاي  تر خواهند کرد و درصورت مشروط کردن معامله به پرداخت ضرر و زیـان صرف جرایم سنگین
ی خـاطر و احسـاس اجـراي عـدالت     فّشَدیده براي تَبزه ،عالوههب. دیده، وي نیز منتفع خواهد شدبزه

معاملـه بـه    اعطـاي اختیـار   ،بدین ترتیـب . نیازي ندارد که مدت زمانی طوالنی را در انتظار بسر برد
هـاي کیفـري را   و جامعه را تضمین کرده و به نوعی مدیریت دادستان بر پرونده دادستان، منافع فرد

 .سازدی میمتجلّ

 هاي مشابه در دادرسی کیفري ایراننهاد .1.2
 در این قسمت برآنیم تا با کنکاش در قوانین دادرسی کیفري کشورمان از گذشـته تـا کنـون، مهـم    

 .کنیمو بررسی  بیابیمستند، اتی با معامله اتهام هنونی که داراي تشابهترین تأسیسات قا

 پیشینه. 1.2.1
دهد که وجود اختیاراتی بـراي  بررسی سیر قانونگذاري کشورمان در حوزه دادرسی کیفري نشان می

دادستان در امر تعقیب که نه کامالً مطابق با معامله اتهام و بلکه نزدیـک بـه آن اسـت، مسـبوق بـه      
در اولین قوانینی که در حوزه دادرسی کیفري در کشور ما به تصـویب   ،در واقع. ابقه زیادي نیستس

بـا پیـروي از    1291قانون آیین دادرسی کیفري مصوب . رسیدند، تعقیب تکلیفی براي دادستان بود
قـانون   79مـاده  . قاعده الزامی بودن تعقیب راه را بر هر نوع اختیار دادستان بر امر تعقیب بسته بود

مدعیان عمومی مکلفند اعمالی را کـه متضـمن خـالف یـا     «: داشتاصول تشکیالت عدلیه مقرر می
و با اصالحاتی که در ایـن   1352اولین بار در سال . »جنحه یا جنایت است، تفتیش و تعقیب نمایند

ختیـار  مکـرر بـه ایـن قـانون ا     40سال در قانون آیین دادرسی کیفري واقع شد و بـا افـزودن مـاده    
در ماده مذکور قانونگذار بـه دادسـتان اختیـار داده    . دادستان در امر تعقیب به رسمیت شناخته شد

مشروط به وجود شرایطی از قبیل اقرار مقرون بـه واقـع مـتهم، عـدم وجـود       ،بود که در امور جنحه
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شرایط مـذکور  در صورت اجتماع  1.تعقیب را معلق نماید... سابقه محکومیت کیفري مؤثر براي متهم و
توانست قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر کند و پرونده را براي تأیید قـرار بـه   در این ماده، دادستان می
د بـودن      . دادگاه جنحه ارسال نماید عـدادگاه در صورت عدم موافقت با تصمیم دادستان بـا توجـه بـه م

 .)92: آشوري، پیشین(کند پرونده براي رسیدگی، مکلف بود نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام 

 تحوالت تعلیق تعقیب. 1.2.2
طورکه گفته شد قطعی شدن قرار تعلیق تعقیب صادره از سوي دادستان منوط به تأییـد دادگـاه   همان

همین امر موجـب شـد   . نمودهاي جنحه را دو چندان میجنحه بود؛ که این مسأله در عمل کار دادگاه
این قانون را تصـویب کنـد    22ها نموده و ماده بیشتري به دادستان اعتماد 1356که قانونگذار در سال 

ها رأساً قادر به صدور قرار تعلیق تعقیب شـدند بـی آنکـه نیـازي بـه ارسـال       موجب آن، دادستانکه به
الذکر، نسبت به مواردي کـه دادسـتان پـس از    مکرر سابق 40ماده . پرونده به دادگاه وجود داشته باشد

شـد کـه   ظاهر چنین استنباط مـی ه دادگاه، قصد تعلیق داشت، سکوت کرده بود؛ اما، بهارسال پرونده ب
تواند از اختیـارات منـدرج   همانند حقوق آلمان، پس از به جریان انداختن دعواي عمومی، دادستان می

گـذار در  اي از قوانین دادگستري، قانونقانون اصالح پاره 22در ماده . )همـان (در ماده مذکور استفاده کند 
توانـد تـا   دادستان رأساً مـی «: در ماده مذکور آمده بود. خصوص این مسأله صراحتاً تعیین تکلیف نمود

بـر ایـن   . )72: 1384آخونـدي،  (» اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیـب کیفـري را معلـق سـازد    
توانست تا شد، دادستان مییاساس، در مواردي که شرایط الزم پس از ارسال پرونده به دادگاه فراهم م

مکـرر   40ماده  3و  2هاي موجب تبصرهعالوه، بهبه. اولین جلسه رسیدگی رأساً قرار تعلیق صادر نماید
اي از قوانین دادگستري هـم بـه رسـمیت    قانون اصالح پاره 22قانون آیین دادرسی کیفري که در ماده 

شـد و  سجل کیفري در دفتري مخصوص ثبـت مـی   بایست در ادارهشناخته شده بودند، قرار تعلیق می
شـد، تعقیـب وي بـراي همیشـه     در صورتی که متهم ظرف سه سال، مرتکب جنحه یـا جنـایتی نمـی   

 .ماندموقوف می

                                                           
ارتکاب جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقـرون بـه    در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به«: مکرر 40ماده . 1

واقع باشد و در صورتی که دادستان با مالحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی کـه  
تواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفـري او را معلـق و   ند میموجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بدا

 .موضوع اتهام از جرایم مندرج در باب دوم قانون کیفـري عمـومی نباشـد   . 1: پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید
 دادگـاه جنحـه  . شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد-3 .ثر نداشته باشدؤمتهم سابقه محکومیت م. 2

صـورت طبـق مقـررات بـه موضـوع اتهـام رسـیدگی         در غیر این. در صورتی که قرار را تأیید نماید قرار قطعی است
االثـر  مینی صادر شده باشد، پس از قطعیت قـرار تعلیـق، قـرار تـأمینی ملغـی     أهرگاه درباره متهم قرار ت. خواهد شد
 .»خواهد شد
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از جملـه قـانون    ،پس از انقالب در قوانینی که در حوزه دادرسی کیفـري بـه تصـویب رسـیدند    
و نیـز قـانون    این قـانون  1381الحات سال اص و 1373هاي عمومی و انقالب مصوب تشکیل دادگاه

، موضوع تعلیق تعقیب و یا 1378هاي عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب آیین دادرسی دادگاه
قانونگـذار دادسـتان را مکلـف بـه      ظـاهر، بـه هر نوع اختیار دادستان در امر تعقیب مسکوت مانده و 

هـاي  قانون اصـالح قـانون تشـکیل دادگـاه     3ده به موجب بند الف ما. تعقیب کلیه جرایم نموده بود
اللهی دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حقدادسرا عهده«: عمومی و انقالب

توان الزام دادستان به امر تعقیـب  از این ماده می .»است... و حفظ حقوق عمومی و حدود اسالمی و 
شـد کـه دادسـتان در امـر تعقیـب      نونی چنین استنباط مـی از مواد قا ،براین اساس. کردرا برداشت 

چنانچه فعل یا ترك فعـل جـرم   . گیرداختیاري ندارد و در چارچوب نظام کیفري سنتی تصمیم می
باشد و شرایط عمومی مسئولیت برقرار باشد، دادستان ناگزیر است که تصـمیم بـه تعقیـب دعـواي     

براي اقدامات قانونی بعـدي بـه دادگـاه ارجـاع دهـد      عمومی از طریق رسمی بگیرد و باید پرونده را 
قـانون   22اگرچه در همان زمان هم تعدادي از حقوقدانان بر آن بودند که مـاده  . )332: کوشکی، پیشین(

 .)38: 1387خالقی، (اي از قوانین دادگستري همچنان به قوت خود باقی است اصالح پاره

 1392مصوب  سی کیفريآیین دادر نهادهاي جدیدتر در قانون. 1.2.3
آغـازگر فصـلی نـو در خصـوص اختیـارات       1392تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفري در سـال  

تـوان  اگر چه مسلماً نمـی . شوددادستان در امر تعقیب در نظام دادرسی کیفري کشورمان محسوب می
بـا ایـن حـال، از حیـث      ال دانسـت، اختیارات اعطایی به دادستان را معادل معامله اتهام در حقوق کامن

تـوانیم وجـوه تشـابهی را احـراز     آزادي دادستان در امر تعقیب تعدادي از جرایم و نیز آثار و هدف مـی 
بـه بحـث انصـراف از     82گانه آن و نیـز مـاده   هاي ششو تبصره 81، 80در قانون مذکور، مواد . نماییم

انصـراف از   ایـ  بیـ تعق اریاخت اساساً نکهیا رغمبهاند و ادامه تعقیب برخی از جرایم، اختصاص داده شده
این  باشد، يو تیدر صالح انحصاراً ستیبایم دادستان، یالعمومیبا توجه به سمت مدع میجرا بیتعق

اختیار در جرایم درجه هفت و هشت به قاضی دادگاه سپرده شده است و وي با احـراز شـرایط قـانونی    
با این وجـود، در جـرایم تعزیـري     1.نده و یا تعلیق تعقیب نمایدتواند اقدام به صدور قرار بایگانی پرومی

قانون آیین دادرسی کیفري، دادستان مجاز است که در صورت وجـود   81درجه شش و بر اساس ماده 
دیـده و یـا ترتیـب    شرایط خاصی از قبیل فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وي، جبـران خسـارت بـزه   

مبرهن است کـه  . قرار تعلیق تعقیب را صادر نماید... ي مؤثر وجبران آن، فقدان سابقه محکومیت کیفر

                                                           
طور مستقیم در دادگـاه  جرائم تعزیري درجه هفت و هشت، به«: اردقانون آیین دادرسی کیفري مقرر می د 340ماده  .1

 .»...مطرح می شوند
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صدور این قرار در این دسته از جرایم، در راستاي اصـل موقعیـت داشـتن تعقیـب بـه عنـوان یکـی از        
هاي تعقیب کیفري در اختیار دادستان به عنوان مقام تعقیب قرار داده شـده تـا چنانچـه وي    جایگزین

محکومیت متهم را بیشتر از منافع آن براي جامعه بداند، دعواي عمومی را عواقب سوء فرایند کیفري و 
قـانون آیـین دادرسـی     195عالوه، ماده به. )290: ، جلد اول1394خالقی، (براي مدتی به حالت تعلیق در آورد 

به موجب این ماده بازپرس پیش از شروع به تحقیـق بـا توجـه بـه حقـوق      . کیفري نیز قابل تأمل است
سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شـکل صـریح   . کند مراقب اظهارات خود باشدبه وي اعالم میمتهم 

توانـد موجبـات تخفیـف    به او تفهیم می کند و به او اعالم می نماید که اقرار یا همکاري مـؤثر وي مـی  
اتهـام از نـوع    توانـد بـا معاملـه   در نخستین نگاه این مـاده مـی  ... . مجازات وي را در دادگاه فراهم سازد

با این حال، این اعالم بـازپرس تکلیفـی بـراي    . پیشنهاد تخفیف مجازات به دادگاه مشابهت داشته باشد
کند؛ چراکه، بحث تخفیف در جرایم مستوجب حد، قصـاص و دیـات   دادگاه مبنی بر تخفیف ایجاد نمی

مـتهم حـین تحقیـق از    اقـرار مـؤثر    38مـاده  » ت«در تعزیرات نیز گرچه به موجب بند . منتفی است
 .در اعمال تخفیف مخیر خواهد بود 37کیفیات مخففه است، اما اساساً دادگاه به موجب ماده 

 تحلیل ماهیت معامله اتهام و نهادهاي نزدیک به آن. 2
آمریکایی و نهادهایی که در قـانون  -به یقین آگاهی یافتن بر وجوه تشابه و تفاوت معامله اتهام انگلیسی

الـذکر  اند، جز با تحلیل و بررسی ماهیـت و شـرایط نهادهـاي فـوق    ی کیفري ما تعبیه شدهآیین دادرس
ذیالً و در راستاي دستیابی به این هدف، ابتدا ماهیت نهاد معامله اتهام و آثار آن بـر  . مقدور نخواهد بود

اختیـارات  پردازیم کـه منشـأ   دادرسی کیفري را بررسی خواهیم کرد و سپس به تحلیل مواد قانونی می
 .باشنددادستان در امر تعقیب کیفري در دادرسی کیفري کشورمان می

 ماهیت معامله اتهام و آثار آن بر دادرسی کیفري. 2.1

 ماهیت و شرایط معامله اتهام .2.1.1
ال حمایت از معامله در بررسی پیشینه تاریخی معامله اتهام مورد اشاره قرار گرفت، در کامن همانطورکه

این مسأله و همینطور تعداد . هاي کیفري داشتریشه در افزایش پیچیدگی محاکمات و دادرسیاتهام، 
از آنجا که معاملـه  . ها را وادار به جداکردن تعدادي از آنها براي معامله اتهام نمودها دادستانزیاد پرونده

یا ایـن توافـق ماهیتـاً    شود که آال مطرح میاتهام نوعی توافق است، همواره این پرسش در دنیاي کامن
ال در پاسخ به این پرسش برآننـد کـه   مشابه توافق در حقوق خصوصی است؟ نویسندگان حقوقی کامن

رسد که معامله اتهام ماهیتی مشابه توافق و سازش در حقوق خصوصـی  در یک نگاه اجمالی به نظر می
اي که دادرسـی بـه آنهـا    ینهارد؛ زیرا، در هر دو مورد، طرفین نتیجه محتمل فرایند قضایی و هزد
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ها کند را در نظر گرفته و بر اساس نتیجه حاصل از سنجش احتمال برد و میزان هزینهتحمیل می
معموالً هزینه باالي محاکمه و اجتناب از خطر، منتهی به سازش طرفین . نمایندگیري میتصمیم

بـا  . دستگاه قضایی نیز مطلوب اسـت  اي نه تنها براي طرفین، بلکه براي جامعه وچنین نتیجه .شودمی
هـاي  شـود کـه حـاکی از وجـود تفـاوت     اي غیر از این رهنمون میاین حال، دقت بیشتر ما را به نتیجه

تـوان در چنـد   هـا را مـی  مهم ترین تفاوت. بنیادین میان معامله اتهام و سازش در دعاوي حقوقی است
م است و مجازات مورد انتظار براي هر جـرم نیـز از   اول اینکه، دادستان نماینده عمو. نکته خالصه نمود

ها به عنوان نماینده عموم نفعـی در افـزایش   از این رو، دادستان. قبل توسط قانونگذار تعیین شده است
هاي شدید، هزینه و تبعاتی منفی بـراي  از این جهت که مجازات. هاي ارجاعی ندارندمجازات در پرونده

این در حالی است که در یـک دعـواي حقـوقی تـالش     . هستند، درپی دارداش عمومی که آنها نماینده
دوم اینکـه،  . شاکی در جهت افزایش مبلغ یا شدت حکمی است که از سوي محکمه صادر خواهد شـد 

کـه، در منازعـات مـدنی چنـین     در حـالی . کننـد ها آن را رعایت میمالحظاتی وجود دارد که دادستان
مونه، در صورت شکست یک معامله اتهام و عدم پذیرش تقصیر از سـوي  براي ن. مالحظاتی وجود ندارد

اي در مورد متهمـان آینـده، در   ها ممکن است در جهت پیشگیري از تکرار چنین واقعهمتهم، دادستان
هاي بیشتري را در جهت محکومیت متهم بکار برند و کیفرخواست خود را تقویت نزد محکمه استدالل

 .)Bibas, 2004: 2463-2500(ها وجود ندارد برخالف دعاوي حقوقی، نظارتی بر دادستانآخر اینکه، . نمایند
ان خـود در دعـاوي مـدنی    هاي اساسی با همتایـ هاي کیفري داراي تفاوتمتهمان نیز در پرونده

هـاي  ال از جمله قانون معاضـدت تعددي در کشورهاي تابع نظام کامنطبق قوانین م ،چهاگر. هستند
توسـط دولـت    ،معموالً هزینه وکالت براي متهمان بـی بضـاعت   ،میالدي 1988سال  قضایی مصوب

ـ در دعاوي کیفري مواردي همچون احتمال بازداشت موقـت یـا ضـرورت م    اما،. شودپرداخت می ا هی
کردن یک وثیقه و برچسب و بدنامی حاصل از متهم شدن، اراده متهمان را به سمت و سوي حـل و  

این درحالی است که در دعاوي حقوقی چیزي بیش از هزینه مسـتقیم  . دهدفصل و معامله سوق می
توان گفت که معامله اتهام می ،بدین ترتیب. خدمات حقوقی و محاکمه در انتظار طرفین نخواهد بود

 ،شـاید بتـوان گفـت معاملـه اتهـام     . هاي مـدنی دارد ماهیتی متفاوت از حل و فصل و صلح و سازش
 .تی دو سویه که نفع آن متوجه جامعه و متهم خواهد شدقراردادي است با منفع

اي به حـوزه قضـایی دیگـر متفـاوت     ال، معامله اتهام از حوزهگرچه در کشورهاي تابع نظام کامن
اساساً معاملـه اتهـام    ،نخست اینکه. هاي اساسی کامالً مشابهت وجود دارداست، اما در برخی ویژگی

امـا در حـوزه اقتـدار     ،طرفین مذاکره قادر به شروع آن هستندیک مذاکره است و هرچند هر یک از 
غیبت متهم یا سایر رفتارهاي اعتمـاد  . دادستان است که تصمیم بگیرد پیشنهاد معامله بدهد یا خیر



 
 1395بهار و تابستان ، 1 مارهش، 3 دوره                                                                                                                                   52

معاملـه   ،نکتـه دوم اینکـه   1.تواند دادستان را از پیشنهاد معامله منصرف کنـد شکن از سوي وي می
این متهم است که تصمیم نهایی را در خصوص پـذیرش   شود وانجام میاتهام بین متهم و دادستان 

بینی شده است کـه وکیـل مـتهم    در قوانین اغلب کشورها پیش ،با این وجود 2.کندمعامله اتخاذ می
 3.باید از پیشنهاد معامله مطلع شده و با او در این خصوص مشورت شود

آمیز مبتنـی بـر آن متمرکـز    بر نتایج تساهل اگر چه اعتراض عمومی نسبت به نهاد معامله اتهام
 ،یعنـی  ؛کنندگناهی تکیه میبیشتر نویسندگان حقوقی بر مشکل بیاما، ، )Cohen, 1990: 85-109(است 

تر محکومیت اشـتباه در محکمـه   گناه تنها بدین دلیل که از نتیجه سنگیناین احتمال که متهم بی
  4کـه چـرچ  همـانطور   ،با این حال. )Alschuler, 1968: 50-112( دترسد، پیشنهاد معامله اتهام را بپذیرمی

مـتهم از   ،زیرا ؛توان معامله اتهام را به خاطر چنین احتماالتی مورد انتقاد قرار دادنمی ،کندبیان می
توانـد ایـن خطـر را    ترسد و بر این اساس که به تصور او معاملـه اتهـام مـی   گناه محکوم شدن میبی

چنین متهمی با خطر مجـازات   ،اگر معامله اتهام ممنوع شود ؛ در نتیجه،پذیردمی کاهش دهد آن را
ممنوعیت معاملـه   اما، ،استاین انتخاب سخت  هرچند .تر پس از محاکمه مواجه خواهد بودسنگین

تواند از آنهـا حمایـت الزم را   اتهام به منظور مجبور کردن این متهمان به پذیرش خطر محاکمه نمی
معتقدنـد کـه بـه طـور خـاص در       نیز برخی نویسندگان ،حتی. )Church, 1979: 509-525(ورد به عمل آ

از و او  دهـد مـی متهم را رنـج   ،جرایم سبک، انتظار محاکمه، هزینه وثیقه و نیز از دست دادن زمان
طرفـداران ایـن نهـاد اشـاره      .کندپیدا میبه سمت پذیرش تقصیر سوق  ،گناهیبا وجود بی این باب،

ن نسبت بـه معاملـه   ت که بازداشت موقت بر تمایل متهماکنند که مطالعات تجربی مؤید این اسمی
زمانی که فرایند دادرسی کیفـري کـه سـاخته بشـر اسـت و       ،درواقع. )Kellough, 2002: 196(افزاید می

 .اندبکشـ گناه را به مجـازات  ن بییست، این قابلیت را دارد که متهماهمچون خود او مصون از خطا ن
نقـش را  باید به این متهمان این امکان را داد که چنین فرایندي را دور بزنند و معامله اتهام همـین  

راردادي اسـت کـه حتـی در خصـوص     معامله اتهام قـ  ،با این تفسیر. )Bowers, 2008: 156(کند می ایفا
ز نویسندگان حقـوقی  تعداد زیادي ا ،البته. گناه هم براي هر دو طرف سودمند خواهد بودن بیمتهما

گناه بسیار کم است و اساساً چنـین ایـرادي   معتقدند که احتمال پذیرش تقصیر از سوي متهمان بی
ها پیشنهاد خـود را بـا احتمـال    دادستان ،بدین توضیح که در فرایند معامله. متوجه این نهاد نیست

 ،در مقابل. دهندطبیق میت ،محکومیت متهم و نیز مجازاتی که پس از محاکمه متوجه او خواهد شد
را بر اساس همین دو عامـل  متهمان هم که در آرزوي کاهش مجازاتند تمایل خود نسبت به معامله 

                                                           
 Corpas Jurissecundum, 2004.u.s.v.pleasant, 12: پرونده. 1
 Johnson V Duckworth, 19986: پرونده. 2
 .بینی شده استصراحتاً پیش نمونه ایاالت متحده 2003اي قانون قواعد رفتار حرفه 14براي نمونه این مسأله در ماده . 3

4. Church 
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خصـوص وجـود دارد ایـن اسـت کـه       تنها تفاوتی که میان متهم و دادستان در این. دهندنشان می
ـ   اساسـاً مح  ،در عـین حـال  . دانند که گناهکارند یا نهواقع میهن بمتهما اي گونـه هاکمـات کیفـري ب

طور صحیحی تخمین خواهد زد که هگناه بمتهم بی ،لذا .اند که حقیقت را آشکار سازندطراحی شده
 راه کـاري بنـابراین معاملـه اتهـام    . احتمال برائت او باال است و تسلیم پیشنهاد دادستان نخواهد شد

 .)Kobayashi, 1996: 397-416( گناه را از مجرمان واقعی جدا خواهد کرداست که متهمان بی

 دادرسی کیفري نظامآثار معامله اتهام بر . 2.1.2
. معامله اتهام قراردادي است میان متهم و مقام تعقیب که هر دو طرف ملزم بـه رعایـت مفـاد آن هسـتند    

. ال منشأ آثار مستقیم و غیرمستقیمی براي نظام عدالت کیفـري خواهـد بـود   مسلماً چنین نهادي در کامن
ال، کمک به اجراي عـدالت و تحقـق نتـایج مطلـوب از     مهمترین اثر این تأسیس از منظر حقوقدانان کامن

هاي مختلفـی کـه   زعم این نویسندگان، قانونگذاران امروزي با انگیزهتوضیح آنکه، به. لحاظ اجتماعی است
تري نسـبت بـه مـرتکبین جـرایم     ین آنها جلب نظر رأي دهندگانی است که خواهان رویکرد خشنمهمتر

دهد و یا دامنـه جـرایم   اند که یا مجازات جرایم را افزایش میطور پیوسته در حال وضع قوانینیهستند، به
شرایطی نبـود قـدرت   در چنین . )Stuntz, 2001: 505-600(بخشند انگاري رفتارهاي بیشتر وسعت میرا با جرم

هـاي  ها و نیز افزایش هزینـه ها در معامله اتهام منجر به ازدحام جمعیت زندانو آزادي عمل براي دادستان
ها در معامله تکیـه  هایی که بر آزادي تعقیب و اختیار دادستاناما، در نظام. نظام عدالت کیفري خواهد شد

تر بـا  تر و خشنر چنین نظامی، قواعد کیفري گستردهد. کنند، اثر چنین سیاستی متفاوت خواهد بودمی
شـوند کـه چـه کسـانی و بـراي چـه مـدتی        گیري مواجه میها براي این تصمیمقدرت بیشتر دادستان

 .)Oren gazal, op.cit:22(مجازات شوند 
 هـاي قابـل معاملـه و در   ها در این نظام توانایی بیشتري براي یافتن پروندهبدین ترتیب، دادستان

یکی از نویسندگان حقوقی در این خصـوص  . پی آن اجتناب از محاکمات پرهزینه خواهند داشت
ها هر متهمی را مجبـور بـه تحمـل    دانند که دادستاندر چنین شرایطی قانونگذاران می« :نویسدمی

که آثار مضر آن در عمـل بـیش از نتـایج مطلـوب آن      -مجازات نامتناسب تعیین شده توسط قانون 
داننـد  ها مـی آن. اکمه دارندمگر تعداد کمی از متهمان که خود اصرار بر مح ،کنندنمی -بود  خواهد
انـد، منجـر بـه تعقیـب مرتکـب      انگاري شدهاي که جرماهمیت و پیش پا افتادههاي بیرفتاريکه بد
آن تري از سوي متهم شود که اثبـات  شوند، مگر اینکه دادستان مظنون به ارتکاب جرم سنگیننمی

حقوق کیفري توسعه یافته، اساساً ابزاري  ،بر این اساس و به زعم این حقوقدانان. )Ibid( »دشوار است
ها قدرت معامله اتهام را داده و بدین ترتیب بر محاکمات کیفري پرهزینه غلبـه  است که به دادستان

دگی کیفري بـه ایـن   این حقوقدانان، دیر زمانی نیست که حقوق کیفري و آیین رسی از دید. کندمی
از لحـاظ اجتمـاعی   محاکمـات  نتایج مطلوب  به دنبال تضمینسمت و سو سوق داده شده است که 
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ها در معامله اتهام، منجر به دستیابی به چنین نتیجـه ارزشـمندي   آزادي عمل دادستان ،درواقع. است
انجام داد، تمایل شـدید   ال در تحقیقی که به طور تجربی و میدانییکی از نویسندگان کامن. خواهد شد

ایـن تحقیـق   . ها را براي استفاده از ابزارهاي مقرر قانونی در جهت منافع اجتمـاعی نشـان داد  دادستان
برند که اعتقاد ها از ابزارهاي قانونی و از جمله معامله اتهام زمانی بهره میحاکی از این بود که دادستان

بـدین  . )Bjerk, 2005: 591-625(کنـد  انونی را توجیـه نمـی  داشته باشند شرایط پرونده، اعمال مجـازات قـ  
هـاي سـختی کـه    مند به تحمیل مجـازات ها عالقهترتیب، نتایج تحقیقات نشان داده است که دادستان

به عنـوان مثـال، اگـر دادسـتانی در خصـوص      . قانوناً براي جرایم ارتکابی آنها تعیین شده است، نیستند
یک تا دو سـال حـبس باشـد، در شـرایطی کـه محکومیـت مـتهم در         متهمی مایل به تحمیل حداکثر

تواند با گرفتن پذیرش تقصـیر از زبـان مـتهم،    آسانی میمحکمه منتج به ده سال حبس خواهد شد، به
شـان را اثبـات   گناهیحتی از متهمینی که احتمال معقولی وجود دارد که بتوانند بی. با وي معامله کند

که اعتقاد دارند، مجازات پیشنهاد شده توسط دادسـتان، بـیش از آن چیـزي    کنند و حتی از متهمانی 
هاي افراطی مقرر شده در قـانون در عمـل   بر این اساس مجازات. داننداست که عموم آن را مطلوب می

ها از قدرت عمـل خـود در راسـتاي دسـتیابی بـه      منتهی به محاکمات کمتر و استفاده بیشتر دادستان
 .شوداعی مینتایج مطلوب اجتم

ایـن  . تواند به مثابه تیغی دولبـه باشـد  ها میبا این حال، مسلماً چنین آزادي مطلقی براي دادستان
ها، زمانی که منفعـت آنهـا   هاي دادستانمسأله نگرانی زیادي را در خصوص اشتباهات و حتی بدرفتاري

تواننـد  ال دارد درمواردي که مـی براي مثال، احتم. کندکامالً منطبق بر منافع عمومی نیست، ایجاد می
هاي سنگینش، پذیرش تقصیر را از زبان متهم استماع نماینـد،  در سایه حقوق کیفري خشن و مجازات

ال، عالوه، به زعم نویسندگان کـامن به. وقت کمتري صرف تحصیل و بررسی دالیل له و علیه متهم کنند
منظـور از  . خواننداي میود که آن را تعقیب بهانهاي شتواند منتهی به پدیدهها میقدرت عمل دادستان

ها در خصوص متهمینی که به اعتقاد آنها مرتکـب جـرم یـا جرایمـی     این پدیده این است که دادستان
 .)Richman, 2005: 583-639(نمایند اند که قابل اثبات نیستند، اقدام به طرح اتهامات دیگري میشده

ال بر له اتهام ذکر شد، حقوقدانان کامنی که در خصوص آثار معامهایرغم نگرانیبا این حال و به 
 .چربداین باورند که منافع این نهاد بر مضرات آن می

نکته دیگري که در بحث آثار معامله اتهام واجد اهمیت اسـت، دالیـل حاصـل از معاملـه اتهـام      
اي  نهـاد تعقیـب معاملـه   همانطور که گفته شد، در این شیوه میان متهم و  .باشدشکست خورده می

 تردیـد داشـت  دادستان که تا قبل از این جلسه نسبت به وقوع جرم از سوي متهم . پذیردصورت می
آیا ممکن است که دادستان از اظهارات متهم در جلسه معامله اخذ  ،اما. شود با اقرار متهم مواجه می

در حقیقـت آنچـه کـه در    . منفـی اسـت  » آنگلوساکسـن «پاسخ این سؤال در کشورهاي  ؟دلیل کند
مرحله مذاکره بین متهم و وکیل او از یکسو و دادستان از سوي دیگر کشف و مورد بحث قرار گیرد، 
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قـانون ادلـه    10در این زمینه مـاده  . )226: آشوري، پیشین( به دادگاه ارائه شود به عنوان دلیل تواندنمی
ن جلسه متهم و دادسـتان بـه توافـق دسـت     هرگاه در ای«: دارد اثبات دعواي فدرال آمریکا مقرر می

نیابند و یا متهم از تصمیم خود رجوع نماید و مصمم شود تا در محکمه، شیوه عدم پذیرش اتهامات 
اطالعـات مـأخوذ از اظهـارات مـتهم در      نیست کـه صورت دادستان مجاز  وارده را پی گیرد، در این

ر حسب این قانون چنین اطالعـاتی در زمـره   ب. »جلسه مذکور را به عنوان دلیل علیه وي بکار گیرد
 .دالیل قرار نخواهد گرفت

 ماهیت و شرایط قرارهاي بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب. 2.2
بینـی شـده   کشورمان تأسیساتی پیش 1392مصوب  آیین دادرسی کیفري چنانکه گذشت در قانون

این جهت که اختیار تعقیب را دست  از ، اما،است که گرچه کامالً منطبق با نهاد معامله اتهام نیست
تأسیسـات مـذکور کـه    . دهـد، مشـابه و نزدیـک بـه آن هسـتند     کم در جرایم سبک به دادستان می

قانون آیـین دادرسـی کیفـري     82تا  80عبارتند از قرارهاي بایگانی پرونده و تعلیق تعقیب در مواد 
 .نی خواهیم پرداختکه به ترتیب به تحلیل این مواد قانو اندبینی شدهپیش 1392

 قرار بایگانی پرونده. 2.2.1
ست کـه در راسـتاي یـک سیاسـت جنـایی و در جهـت       ا ايالعادهبایگانی پرونده اختیار بدیع و فوق

ثر که مرتکب جرم سـبکی  ؤتحقق اهدافی همچون فرصت دادن به مجرمان فاقد سابقه محکومیت م
عـدالت   نظـام کاسـتن از بـار دادگسـتري و    اند و خارج ساختن آنها از چرخه تعقیـب کیفـري،   شده

در قـانون  ... کیفري، پیشگیري از تبعات منفی زندان و مجازات در خصوص این دسته از مجرمـان و  
الذکر که حاوي اختیاري براي مقام قضـایی در  قرارِ فوق. آیین دادرسی کیفري جدید تعبیه شده است

. باشـد ایـن قـانون مـی    80ست موضوع مـاده  خصوص تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب متهم به جرم ا
منظور از مقام قضایی، قاضی دادگاه است؛ چراکه، این قرار در جـرائم تعزیـري درجـه هفـت و هشـت،      

قانون آئین دادرسی کیفري این جرائم مستقیماً در دادگاه طرح  340صادر خواهد شد و بر اساس ماده 
شده اسـت کـه در    شرایطی لحاظ 80در ماده . آیدشده و تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه به عمل می

بار از تعقیب متهم خودداري نموده و قـرار بایگـانی   تواند فقط یکصورت تحقق آنها مقام قضایی می
دسـته  . توان به سه دسته تقسیم نمودشرایط موجود در این ماده قانونی را می. پرونده را صادر نماید

به موجـب مـاده مـذکور    . ت جرمی است که فرد بدان متهم استاز شرایط ناظر به میزان مجازا ،اول
. صدور قرار بایگانی پرونده تنها در جرایمی ممکن است که جزء تعزیرات درجه هفت و هشت باشند

قـانون مجـازات اسـالمی     19بایگانی پرونده تنها در جرایم سبک که بر اسـاس مـاده    ،بر این اساس
پـذیر  بینی شده براي درجات هفـت و هشـت باشـد امکـان    هاي پیشمتضمن یکی از مجازات 1392
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بایگانی پرونده در مواردي ممکن است که  ،در واقع. از شرایط ناظر به شاکی است ،دسته دوم 1.است
شاکی خصوصی وجود نداشته و یا اگر پرونده داراي شـاکی اسـت، وي بایـد گذشـت خـود را اعـالم       

بدین ترتیـب کـه مـتهم بایـد فاقـد      . ربوط به متهم استنموده باشد و نهایتاً دسته سوم از شرایط م
وضع اجتماعی و سوابق مـتهم و اوضـاع و احـوالی کـه      ،عالوهبه. ثر باشدؤسابقه محکومیت کیفري م

در صورت وجـود مجمـوع   . موجب وقوع جرم شده نیز باید صدور قرار بایگانی پرونده را توجیه نماید
با اخذ التزام کتبی از متهم براي رعایت مقررات قانونی، شرایط فوق، مقام قضایی در صورت ضرورت 

الزم بـه ذکـر   . نمایـد بار از تعقیب متهم خودداري و اقدام به صدور قرار بایگانی پرونـده مـی  تنها یک
قرار بایگانی پرونده در زمره قرارهاي قابل اعتراض مرجـع قضـایی    ،80است که به موجب ذیل ماده 

مرجع رسیدگی به ایـن  . قابل اعتراض خواهد بود ،روز از تاریخ ابالغ شناخته شده است که ظرف ده
ه این نهاد و معامله اتهام بر آنچه از مقایس. اعتراض بر اساس تبصره این ماده دادگاه تجدیدنظر است

هـر دو نهـاد در پـی کاسـتن بـار      . آید این است که از حیث اهـداف کـامالً مشـابهت وجـود دارد    می
بایگانی پرونـده منـوط بـه     ،در عین حال. تر هستنداهمیت هاي کمردن پروندهو خارج کدادگستري 

با ایـن  . گذشت شاکی یا جلب رضایت وي شده است که به نوعی منفعت بزه دیده را هم در پی دارد
دست قاضی محکمه سپرده شده که از این جهت با معامله اتهـام کـه   ه اختیار بایگانی پرونده ب ،حال

قـرار بایگـانی پرونـده، مـتهم      بـا صـدور   ،ضمن اینکـه . باشددار آن است، متفاوت میدادستان عهده
تـر یـا مجـازات    که در معامله اتهام، محکومیـت بـه اتهـام سـبک    در حالی .کندواکنشی دریافت نمی

 .یافته در انتظار وي خواهد بودتخفیف

 قرار تعلیق تعقیب. 2.2.2
دادرسی کیفري و قوانین ما مسـبوق بـه سـابقه     نظامه در تعلیق تعقیب بر خالف قرار بایگانی پروند

راه پیـدا  به قوانین دادرسـی کیفـري مـا     1356و  1352هاي گونه که ذکر شد در سالاست و همان
بـر  . پـیش بینـی شـده اسـت     81این قرار در ماده  1392 آیین دادرسی کیفري در قانون. کرده بود

شرط دسته اول مربـوط بـه   . ط به وجود شرایطی استاساس این ماده صدور قرار تعلیق تعقیب منو
صدور قرار تعلیق تعقیب تنهـا   81بدین ترتیب که به صراحت ماده . نوع جرم و میزان مجازات است

. باشـد پذیر مـی در جرایم تعزیري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است امکان

                                                           
حبس از نـود و یـک روز   : تعزیر درجه هفت جرمی است که مجازات آن یکی از این موارد باشد ،به موجب ماده مذکور. 1

تا شش ماه، جزاي نقدي بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شالق از یازده تا سی ضربه و محرومیـت از  
حبس تا سـه مـاه، جـزاي    : تا شش ماه و تعزیر درجه هشت به یکی از این مجازاتها اطالق می شودحقوق اجتماعی 

 .نقدي تا ده میلیون ریال و شالق تا ده ضربه
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آن دسته از تعزیرات درجه شش تـا هشـت هـم     ،پنج عالوه بر تعزیرات درجات یک تا ،بر این اساس
 1.شوندکه مجازات آنها قابل تعلیق نیست از شمول قاعده تعلیق تعقیب خارج می

در واقع قانونگذار صـدور قـرار تعلیـق    . دیده و شاکی خصوصی هستندشرایط دسته دوم ناظر به بزه
دیده یا ترتیب پرداخـت آن  بزه تعقیب را منوط به فقدان شاکی خصوصی، گذشت وي، جبران خسارت

. انـد دیده نموده است و درنهایت، دسته سوم شرایط نـاظر بـه خـود مـتهم    در مدت معین با موافقت بزه
بدین ترتیب، تنها متهمینی شایسته استفاده از قرار تعلیق تعقیب هستند که سابقه محکومیت کیفـري  

اي در شـود کـه مـتهم داراي چنـین سـابقه     مؤثر نداشته باشند و اگر در مدت تعلیق تعقیب، مشخص 
مکلف بـه لغـو قـرار و از     81سجل کیفري خود است، مرجع صادرکننده قرار بر اساس تبصره سه ماده 

. شـود سرگیري فرایند تعقیب متهم خواهد بود و مدت تعلیق نیز جزء مدت مرور زمان محسـوب نمـی  
در واقع، با توجه بـه اینکـه صـدور    . تهم استعالوه بر این، صدور قرار تعلیق تعقیب منوط به رضایت م

متهم را مواجه با دستوراتی خواهـد کـرد کـه ضـمن آن از سـوي       81قرار تعلیق تعقیب بر اساس ماده 
هـایی  قاضی دادگاه یا دادستان بر حسب درجه تعزیري جرم، صادر خواهد شـد و متضـمن محـدودیت   

اخـذ  . ضایی منوط به اخذ موافقـت مـتهم اسـت   صدور این قرار از سوي مرجع ق. براي متهم خواهد بود
باید بدانیم کـه دسـتوراتی    .سازداین توافق، تعلیق تعقیب در قانون ما را به نهاد معامله اتهام شبیه می

تواند به هنگام صدور قرار تعلیق تعقیب صادر کند، که دادستان یا قاضی محکمه به موجب قانون می
 1392قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب      23ی مذکور در مـاده  هاي تکمیلماهیتی مشابه با مجازات

بار مادي یا دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانارائه خدمات به بزه: عبارتند از این دستورات. دارند
دیـده، تـرك اعتیـاد از طریـق مراجعـه بـه پزشـک، درمانگـاه،         معنوي ناشی از جرم با رضـایت بـزه  

ظرف شش ماه، خـودداري از اشـتغال بـه کـار یـا حرفـه        ر، حداکثربیمارستان و یا به هر طریق دیگ
اي بـه  معین، حداکثر به مدت یک سال، خودداري از رفت و آمد به محل یا مکان معین، معرفی نوبه

اي کـه دادسـتان   المنفعـه سسات عمومی یا عامؤشخص یا مقامی به تعیین دادستان، انجام کار در م
اي یا فرهنگی، تحویل گواهینامه و عدم یا جلسات آموزشی، حرفه هاکند، شرکت در کالسمعین می

اقدام به رانندگی، عدم حمل سالح داراي مجوز یا استفاده از آن، حداکثر تا یک سال و نیز مـواردي  
کنـد و ممنوعیـت   دیده براي مدتی که دادستان تعیین میهمچون عدم ارتباط با شرکاي جرم و بزه

                                                           
جـرایم علیـه امنیـت داخلـی و خـارجی کشـور،       : عبارتنـد از  1392قانون مجازات اسالمی  47این جرایم به استناد ماده . 1

ربـایی  یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون بـه آزار، آدم رق، گاز، نفت و مخابرات، جرایم سازمانخرابکاري در تأسیسات آب، ب
نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفـت عمـومی، تشـکیل یـا اداره     و اسیدپاشی، قدرت

لی و سـالح و مهمـات و قاچـاق انسـان، تعزیـر      گردان، مشروبات الکمراکز فساد و فحشا، قاچاق عمده مواد مخدر یا روان
االرض و جرایم اقتصادي با موضوع جرم بیش از یکصـد میلیـون   بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و افساد فی

 .ریال
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ضمانت اجراي عـدم رعایـت دسـتورات در مـدت تعلیـق      . مدت شش ماه خروج از کشور حداکثر به
عدم رعایت دسـتورات مقـام    ،موجب آنبه .است شده بیان 81ماده  1تعقیب نیز صراحتاً در تبصره 

بینـی شـده   اجرا در مواردي هـم پـیش  این ضمانت. قضایی موجب لغو قرار تعلیق تعقیب خواهد شد
به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد، قصاص یا تعزیـر  است که متهم در مدت تعلیق تعقیب 

در ایـن  . درجه هفت و باالتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وي منتهی به صدور کیفرخواست شود
لغو و متهم با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم مورد تعقیب و محاکمـه قـرار    ،قرار تعلیق ،صورت

 .خواهد گرفت
مسـتقیماً در دادگـاه    340، جرایم تعزیري درجه هفت و هشت به موجب مـاده  با توجه به اینکه

شویم که آیا در این موارد امکان صدور قرار تعلیـق تعقیـب   شوند، با این پرسش مواجه میمطرح می
در این خصوص نیز تعیـین   81ماده  5وجود ندارد؟ قانونگذار قانون آئین دادرسی کیفري در تبصره 

به موجب این تبصره در مواردي که پرونده به طـور مسـتقیم در دادگـاه مطـرح      .تکلیف کرده است
کامالً واضح است که در چنین جرایمی نیـز  . تواند مقررات این ماده را اعمال کندشود، دادگاه میمی

 81صدور قرار تعلیق تعقیب از سوي دادگاه منوط به وجود کلیه شرایطی اسـت کـه در مـتن مـاده     
 .آنها اشاره نمودیم آمده است و به

صدور قرار تعلیق تعقیب در صـالحیت دادسـتان و یـا قاضـی      81موجب ماده چه به، اگرعالوهبه
تواند متقاضی صـدور چنـین   ، بازپرس می 81ماده  4محکمه قرار داده شده است، به استناد تبصره 

. دستان درخواست کنـد را از دا 81و در صورت وجود شرایط قانونی، اعمال مقررات ماده  شودقراري 
از قرارهاي قابل اعتراض است و به موجب تبصـره   نیزضمن اینکه باید دانست که قرار تعلیق تعقیب 

 .روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه صالح خواهد بود 10ظرف  81ماده  2
جیگري و که اختصاص به میـان  82الزم به ذکر است که قانونگذار آیین دادرسی کیفري در ماده 

دیده و جبران خسارت وي دارد، بار دیگـر امکـان صـدور قـرار     اخذ مهلت جهت تحصیل رضایت بزه
براساس این ماده و باز هم انحصاراً در تعزیـرات درجـه شـش    . بینی کرده استتعلیق تعقیب را پیش

قضایی بگیـرد   اي را از مقامتواند مهلت دو ماههتا هشتی که مجازات آنها قابل تعلیق است، متهم می
دیده جـرم و یـا جبـران خسـارات حاصـل از      اقداماتی را در جهت اخذ رضایت بزه ،تا ظرف آن مدت
از آنجا که تحقیقات مقدماتی جـرائم تعزیـري درجـه هفـت و هشـت مسـتقیماً در       . جرم انجام دهد
در . ی اسـت در این ماده، حسب مورد بازپرس یا قاضـ » مقام قضایی«منظور از  .شوددادگاه انجام می

مواردي که تحقیقات مقدماتی در دادسرا به دادیار ارجاع شده باشد، وي نیز حق صدور ایـن قـرار را   
اعطاي چنین مهلتی قانوناً منوط به درخواست مـتهم، موافقـت    ،البته .)211: اول، جلد 1394خالقی، ( دارد
در همـین دسـته    ،عالوهبه. دیده و نیز اخذ تأمین مناسب از متهم توسط مرجع قضایی شده استبزه

توانـد آنهـا را جهـت حـل اخـتالف و حصـول       صورت توافق طرفین، مقام قضایی مـی از جرایم و در 
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مدت میانجیگري . سازش، به شوراي حل اختالف و یا مؤسسه دیگري جهت میانجیگري ارجاع دهد
ه همـان میـزان و   هاي ذکر شده که البته هر یک بـ پس از گذشت مهلت. حداکثر سه ماه خواهد بود

بار قابل تمدید هستند، اگر متهم موفق به تحصیل گذشـت شـاکی خصوصـی شـود و     تنها براي یک
ثر باشد ؤکه متهم فاقد سابقه محکومیت کیفري م جرم از جرایم قابل گذشت نباشد، مشروط به این

. سال معلق کنـد  تواند تعقیب را به مدت شش ماه تا دوو موافقت خود را اعالم کند، مقام قضایی می
 ضمن این. در این مورد هم الزم است 81هاي ماده رعایت تبصره ،82بنا به تصریح ماده  ،طورهمین

متهم را به انجام برخی از  بایدمقام قضایی در صورتی که اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب کند،  ،که
متهم بدون عذر موجه از انجـام   در صورتی که. نمایدمکلف الذکر سابق 81دستورات مذکور در ماده 

دستورات تعیین شده کوتاهی نماید، بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، مقام قضـایی صـادر   
کننده قرار اقدام به لغو قرار تعلیق تعقیب نموده و تعقیب کیفري و فرایند دادرسی کیفري را از سـر  

تعلیـق تعقیـب مشـابهت بسـیاري بـا       ،گفـت در مقایسه این نهاد با معامله اتهام باید . خواهد گرفت
اتهام نیز میان مـتهم و   معامله معامله اتهام دارد از این جهت که منوط به توافق متهم شده است، در

گیرد و متهم با اقرار و پذیرش مجرمیت خود، نقشی فعـال در تعیـین   مقام تعقیب توافق صورت می
یکی . م تعزیري درجه شش تا هشت ممکن استتعلیق تعقیب در جرای. یابداش میسرنوشت پرونده

در . شدتر محکوم میاز مصادیق معامله اتهام نیز این بود که متهم در عوض اقرار، به یک اتهام سبک
قانونگذار در تعلیق تعقیب با لحاظ . یابدتر نمود میواقع معامله اتهام نیز بیشتر در جرایم کم اهمیت

ایـن   دیده را هم در نظر گرفته اسـت کـه از  رت وي منفعت بزهدیده یا جبران خساشرط گذشت بزه
در ضمن، گنجاندن شرط عدم سابقه محکومیت کیفري مـؤثر  . با معامله اتهام، مطابقت دارد نیزجهت 

با هدف پیشگیري از اجراي مجازات بر مجرمانی که واجد حالت خطرنـاك نبـوده و اصـالح پذیرنـد در     
این حیث نیز با معامله اتهام شـباهت دارد؛ چراکـه در معاملـه اتهـام،     بینی شده است که از قانون پیش

دار و دادستان در ارائه پیشنهاد به متهمان مختار است و مسلماً امکان طرح پیشنهاد به مجرمان سـابقه 
بـر خـالف   . با این حال، از حیث مقام قضایی مختار به تعلیق، تفـاوت وجـود دارد  . خطرناك کمتر است

م که صرفاً در اختیار دادستان است، تعلیق تعقیب در دادرسی کیفري ایران بر حسب درجه معامله اتها
عـالوه، دامنـه تعلیـق بسـیار محـدود      به. تعزیري جرم به دادستان و یا قاضی محکمه سپرده شده است

مهمترین تفاوت اینکه تعلیق تعقیب حالت معاملـه  . است و صرفاً جرایم بسیار سبک را پوشش می دهد
  .شود را دارا نیستاي که در معامله اتهام واقع میزنی بین متهم و مقام قضایی به همان شیوهچانه و

طور نسبی و حداقل در جرایم هدر کل و به موجب مواد فوق الذکر، قاعده مقتضی بودن تعقیب ب
قضایی و در  سبک در دادرسی کیفري ما پذیرفته شده است و قانونگذار با اعتماد به دادستان و مقام

اختیار تعقیب یا عدم آن را در این دست از جرایم بـه   ،جهت دستیابی به منفعت و مصالح اجتماعی
 .آنها داده است
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 گیرينتیجه
عدالت کیفري با ابزارهایی که در اختیار دارد به دنبال تحقـق آن   نظامترین اهدافی که  یکی از مهم

از طریق کشف حقیقت مطلق، دسـتیابی بـه مجـرم     است، اعاده نظم عمومی از دست رفته اجتماع،
دستیابی به این هدف، محصول  به یقین،. ینی شده قانونی بر وي استبواقعی و اعمال مجازات پیش

جملـه دادسـتان در امـر تعقیـب مـتهم      عدالت کیفري و از  نظامفعالیت تمامی نهادهاي موجود در 
هـا را  اساس سیاست کیفري اتخاذي خود، دادستان امروزه قانونگذاران مختلف بر ،با این وجود. است

گیري در خصوص تعقیب یا عـدم آن را  در امر تعقیب برخی از جرایم واجد اختیار شناخته و تصمیم
نمایـد، مصـالحی   آنچه که اختیار دادسـتان در امـر تعقیـب را توجیـه مـی     . کنندواگذار می هاآنبه 

هاي حاصل از زندان در خصـوص  پیشگیري از آسیب اي کیفري،ههمچون پیشگیري از تورم پرونده
دیدگان، اختصاص منابع و امکانات دستگاه عـدالت کیفـري   مرتکبین جرایم سبک، جلب رضایت بزه

، 1392مصـوب  آیین دادرسی کیفـري   در قانون. باشدمی... اي و به جرایم سنگین و مرتکبان حرفه
اسـتاي تحقـق بهتـر اهـداف عـدالت کیفـري       اندیشـی در ر مصداق این مصلحت 82و  81، 80مواد 

به موجب این مواد قانونگذار به مقامات قضایی و دادستان این اختیـار را داده اسـت کـه در    . هستند
حسب مورد اقدام به صدور قرارهـاي   ،جرایم سبک و در صورت تحقق شرایط مذکور در مواد قانونی

قـدرت عمـل    1امـریکن -ال و کشـورهاي آنگلـو  ندر حقوق کام. بایگانی پرونده یا تعلیق تعقیب نماید
بینی شده در قوانین ایـن کشـورها   معامله اتهام پیش. ها در این خصوص بسیار بیشتر استدادستان

اي، توافـق  چنـین معاملـه  . اسـت  در اتخاذ تصمیم براي معامله با متهممتضمن اوج قدرت دادستانی 
اس آن متهم در عوض اقرار به ارتکاب جـرم و  حاصل از مذاکره میان متهم و دادستان است که براس

تـر و یـا تخفیـف در مجـازات     از امتیازاتی همچون تقلیل اتهام به یک اتهـام سـبک   ،پذیرش تقصیر
شود، گرایش به سمت این نهـاد  علیرغم انتقاداتی که بعضاً متوجه معامله اتهام می. شودبرخوردار می

ادگاه عالی آمریکا در یکـی از آراي خـود بیـان داشـته     به نحوي که د. در این کشورها بسیار باالست
معامله اتهام یک مؤلفه اساسی اجراي عدالت و بخشی بسیار مطلوب از نظام دادرسی کیفري «: است
ترین منافع معاملـه اتهـام را    ال مهمحقوقدانان کامن. (Santobello v New York, 1971. P.260-261) »است

لت کیفـري و تخصـیص   عـدا  نظامپذیري بیشتر انعطاف: ه عبارتند ازکنند کدر سه مورد خالصه می
تر منابع آن و نیز کاهش تورم کیفري، فراهم کردن این امکـان بـراي مـتهم کـه بـا پـذیرش       کارآمد

دیـدگان  فراهم کردن این امکان براي بزه درنهایت،تقصیر خود مسئولیت رفتارش را به عهده گیرد و 
. ن به دادگاه، خیلی زود از سرانجام پرونده و مجازات متهم آگـاهی یابنـد  نیازي از رفتکه در عین بی

بینی شده در قوانین ما ماهیتاً متفاوتنـد و  آمریکایی و تأسیسات پیش -گرچه معامله اتهام انگلیسی 

                                                           
1. Anglo-Americans 
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تـوان  بـا ایـن وجـود، مـی    . انـد هر یک در بسترهاي متفاوت اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی شکل گرفته
هایی رغم تفاوتچنین نهادهایی علی. ها مالحظه نموداز حیث اهداف و نیز نتایج بین آن هاییمشابهت

شوند و در پـی سـبک کـردن بـار دسـتگاه عـدالت       که دارند، همه در مرحله قبل از محاکمه اعمال می
 ها از چرخه عدالت کیفري، زمینه را بـراي همچنین، با خارج ساختن تعدادي از پرونده. کیفري هستند

عـالوه، از  بـه . نمایـد قیقت در آنها فراهم مـی هاي باقی مانده و جستجوي بهتر حتر پروندهبررسی دقیق
ایـن  . کننـد هایی همچون حبس نسبت به شماري از مجرمین پیشگیري میبار مجازاتاعمال آثار زیان

دیـده تحمیـل   به بـزه آورند که با درك بیشتر شرایطی که نهادها براي متهم نیز این امکان را فراهم می
در عـین حـال، دامنـه معاملـه اتهـام از حیـث       . نموده است، در صدد جبران و اخذ رضـایت وي برآیـد  

همانطور که دیدیم در دادرسی کیفري مـا اختیـار تعقیـب    . تر استدهد، وسیعجرایمی که پوشش می
ار اعم از دادسـتان  مرجع واجد اختی. بینی شده استصرفاً در جرایم تعزیري درجه شش تا هشت پیش

بینی نشده است و مهم تر از همه، حالت معاملـه و چانـه زنـی در    شرط اقرار پیش. و قاضی دادگاه است
 .قالب خاص معامله اتهام وجود ندارد

 منابع

 فارسی )الف
، جلد دوم، چـاپ هشـتم، تهـران   . آیین دادرسی کیفري سازمان و صالحیت مراجع کیفري ،)1384(آخوندي، محمود . 1

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات
 .انتشارات سمت ،جلد اول، چاپ هشتم، تهران ،آیین دادرسی کیفري ،)1380(آشوري، محمد . 2
ترجمه محمدرضا گودرزي و لیال مقـدادي، چـاپ اول،    ،، آیین دادرسی کیفري در انگلستان)1384(اسپنسر . آر. جی. 3

 .لانتشارات جنگ ،تهران
 .انتشارات شهر دانش ،چاپ اول، تهران ،آیین دادرسی کیفري ،)1387(خالقی، علی . 4
 .انتشارات شهر دانش ،، تهران29جلداول، چاپ ، آیین دادرسی کیفري ،)1394(خالقی، علی . 5
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