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چکیده
برجستهترین پیامد بررسیهای تطبیقی در حقوق کیفری ،واکاوی تعمیمها و استثناهای گزارههای
حقوقی است .هنوز این باور پررنگ است که در دادرسی کیفری ،بهترین رویکرد در برابر چندگونگی
بزهها و چندگانگی بزهکاران گزینش نشده است و نظامهای حقوقی همچنان در این زمینه در تکاپوی
آزمون و خطا هستند .معاملۀ اتهام نهادی برخاسته از نظام حقوقی کامنال و بهطور ویژه امریکاست که بر
پایۀ آن دادستان و متهم بر سر اتهام و پیامدهای پذیرش آن گفتگو و سازش میکنند .معاملۀ اتهام
اگرچه نهادی است که به دلیل زیرساختهای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و ...در نظامهای حقوقی
خاص شکل گرفته است ،اما از آنجا که این نهاد بهدنبال اجرای بهتر عدالت ،راهکارهایی به سود متهم،
جامعه و بزهدیده دارد ،در رویکرد تعمیمگرایی ماهیت معاملۀ اتهام بهگونهای است که این نهاد قابلیت
تعمیم به نظامهای حقوقی دیگر ازجمله نظام قضایی ایران را دارد.

واژگان کلیدی
پذیرش بزهکاری ،تعلیق تعقیب ،چانهزنی در اتهام ،دادستان ،متهم ،نظام حقوقی.
 نویسندۀ مسئول ،فاکس294-55994651 :

Email: hassan.alipour@gmail.com
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مقدمه
در پیشینۀ قانونگذاری کیفری در ایران ،سال 4932ش بهعنوان برجستهترین تاریخ
دگرگونی منابع قانونی حقوق کیفری شناخته میشود .هر دو قانون اصلی ماهوی و
شکلی (قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری) در این سال تصویب
شدهاند و هر دو نیز بهطور چشمگیر از نظامهای حقوقی بزرگ نشان دارند و هماکنون
کمتر نهاد یا قاعدهای را میتوان یافت که در نظام قضایی ایران جای پایی نداشته باشد.
در این میان ،جایگاه یکی از نهادهای برجستۀ قضایی در جهان و بهویژه نظام کامنال،
یعنی چانهزنی در اتهام روشن نیست.
معاملۀ اتهام یا چانهزنی در اتهام یکی از نهادهایی است که به دلیل بسترهای ویژۀ
یک نظام حقوقی بنیاد گرفته است .در معاملۀ اتهام ،دادستان پیشنهاد تبدیل عنوان
اتهامی به اتهام مناسبتر یا کاهش شمار اتهام ها یا کاهش کیفر را به متهم یا وکیل وی
میدهد و در برابر ،متهم انجام رفتار بزهکارانهای را که به وی نسبت داده شده است ،به
گردن میگیرد .متهم راهی به جز محکوم شدن ندارد و دادستان نیز باید به پیشنهادش
عمل کند .چنین نهادی ،بایستهها و نیازهای نظامهای حقوقی گوناگون را آشکار
میکند؛ چنانکه « 35درصد از محکومیتهای انجامشده در نظام دادرسی کیفری
امریکا و  32درصد آن در انگلستان ،دستاورد چانهزنی در اتهام است ولی در نظامهای
حقوقی رومی– ژرمنی مانند ایتالیا تنها  5درصد از محکومیتها به جهت پذیرش
چانهزنی در اتهام بوده است» ) .(Garoupa, 2008, p. 324در بسیاری دیگر از نظامها نیز
مانند ایران یا پذیرفته نشده است یا جایگاه روشنی ندارد.
زادگاه چانهزنی در اتهام در مفهوم امروزین ،نظام حقوقی امریکاست و نظامهای دیگر
به الگوگیری از این نظام کوشیدهاند تا فرایند رسیدگی کیفری را به سمت سازشی
کردن ببرند و در این میان برخی کشورها مانند ایران برای اجرای آن دستور روشنی
ندارند .همین جایگاه ابهامآمیز در نظام حقوقی ایران سبب شده است تا با بررسی
ظرفیتهای تعمیم نهاد معاملۀ اتهام ،درونمایۀ پذیرش این نهاد در نظام حقوقی ایران
فراهم شود؛ بهویژه در وضعیت کنونی که دگرگونیهای قانونگذاری در حوزۀ حقوق
کیفری شتاب گرفته است.
گرچه چانهزنی در اتهام با روی آوردن به زیرساختهای حقوقی یک کشور یا یک
نظام حقوقی شکل میگیرد ،رویکردهای اقتصادی به هزینههای دادرسی کیفری ،چیره
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شدن رویکرد سرمایه داری در نظام قضایی ،اعتماد به دادستان در برآوردن دادگری
کیفری ،تکثرگرایی فرهنگی و چندگانگی نژادی که گاه سبب میشد تا چانهزنی در اتهام
به سود نژاد یا رنگِ انسانی ویژهای رقم بخورد ،سرانجام نقش پررنگ اشخاص حقوقی و
شرکت های بزرگ بازرگانی در بزهکاری در ساخت حقوقی امریکا سبب شد تا این کشور
جنبشی چشمگیر از سوقدهی عدالت اخالقی به سمت عدالت سودگرایانه داشته باشد.
اما در برابر ،رویکرد تعمیمگرایی در نظامهای حقوقی بر آن است که هر بنیاد حقوقی
میتواند در نظام های حقوقی دیگر درون شود؛ به شرطی که بتوان بر برتری امتیازهای
آن بر کاستیهایش گواهی داد .نهاد چانهزنی در اتهام توان آن را دارد که بهطور پررنگ
سودِ فرد ،جامعه و دولت را برآورده کند .سود فردِ متهم بهطور مادی در پذیرش عنوان
بزهکارانۀ کوچکتر یا تحمل کیفر سبکتر فراهم میشود و بهطور معنوی با پذیرش
بزهکاری خویش ،شکوه و کارکرد نظام عدالت کیفری در ذهنش استوار میشود که
فرجامش بیشتر به سمت تکرار نکردن بزه از سوی فرد خواهد بود.
سود جامعه از سود فرد بیشتر است .چانهزنی در اتهام سبب افزایش اعتماد اجتماعی
و حتی آگاهی اجتماعی میشود .جامعه از رهگذر این معامله بهطور گستردهتری به آمار
جنایی واقعی دست مییابد و از این راه ،علتشناسی انجام بزه و راهکارهای پیشگیری از
آن بهطور چشمگیر فراهم می شود .معاملۀ اتهام از نظر اجتماعی تنها سودگرایانه نیست
و میتواند بهطور آرمانگرایانه نیز به عدالت کیفری بیندیشد .هرچند گفته میشود که
امکان چانه زنی در اتهام ،نادیده گرفتن قانون کیفری از سوی دو تن و پشت پا زدن به
عدالتی است که جامعه در پی اجرای بیچونوچرای آن است ،ولی در برابر« ،عدالت
کامل» با اجرای بیچونوچرای قانونها و فرآیند کیفری بهدست نمیآید؛ زیرا در معاملۀ
اتهام« ،ما یک فرآیند کیفری واقعی و قانونی را نادیده میگیریم تا به جهت ناتوانی در
اثبات بزه و اجرای عدالت ،از رهگذر خود بزهکار به عدالت واقعی نزدیک شویم»
) .(Schelesinger, 1981, p. 583به سخن دیگر ،پذیرش بزهکاری از سوی متهم سبب
میشود تا به طور یقین به این دستاورد برسیم که کیفر در مفهوم شایسته و انتزاعی
بهدرستی در برابر بزۀ انجام یافته قرار گرفته است؛ هرچند که در اندازۀ قانونی و
عادالنهاش نبوده است.
سود دولت نیز در کاهش انباشتگی پروندههای کیفری و هزینههای اقتصادی فرآیند
کیفری نمود مییابد .چانهزنی در اتهام حتی نسبت به بزهدیده نیز بیپروا نیست .در
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برخی نظامهای حقوقی ،برآوردن خواست بزهدیده یا پرداخت زیانهای وی یکی از
شرطهای انجام معامله در اتهام است؛ چنانکه بستری را فراهم میکند تا شاکی نیروی
بازی در پروندۀ کیفری یافته ،زیانهایش زودتر از هنگامی که متهم آهنگ پذیرش
بزهاش را داشته باشد ،ترمیم شود .با درنظر داشتن سودهای چانهزنی در اتهام میتوان
گفت که در رویکرد سودگرایانه ،معاملۀ اتهام در نظامهای حقوقی دیگر و ازجمله ایران
پذیرفتنی است .بهراستی ارزش آگاهی از حقوق تطبیقی و آزمودههای دیگر کشورها در
همین سنجش سود و زیان بنیادهای حقوقی است .در چانهزنی اتهام هنگامی زمینههای
پذیرش در ایران پررنگتر میشود که بدانیم قانونگذار کیفری ایران گامهایی به سمت
آن برداشته است .در قانون مجازات اسالمی 4932ش ،به روزنههایی از تصمیمگیری
دادگاه در معافیت از کیفر در بزههای سزاوار درجۀ هفت و هشت یا اجرا نشدن کیفر در
پیکرۀ نهادهایی مانند قرار تعویق صدور حکم برمیخوریم .درجههای تعزیزی خفیف
بیشتر بر پایۀ جزای نقدی و سود مالی دولت استوار است ،ولی پیشبینی شده که دادگاه
میتواند به دلیل شرایط متهم از رویکرد کیفری چشمپوشی کند و با کیفر ندادن ،به
اصالح محکوم امیدوار باشد .در قانون آیین دادرسی کیفری 4932ش ،پذیرش معاملۀ
اتهام بهویژه در پیکرۀ تعلیق تعقیب پررنگتر است .در این نوشتار به جستارهای بنیادین
پیرامون چانهزنی در اتهام و سنجش آن با نظام حقوقی ایران پرداخته ،سپس با
بایستههای حقوق کیفری تطبیقی سنجیده میشود.

بازیگران معامله در اتهام
دادستان و متهم دو بازیگر اصلی چانهزنی در اتهاماند .بهراستی ،سازش باید میان
دادستان و متهم انجام گیرد تا پیامدهای آن در فرایند رسیدگی کیفری روشن شود.
جدا از این دو ،بازیگران دیگری نیز تأثیرگذارند که بهطور ویژه میتوان بر بزهدیده و نیز
دادگاه تصمیمگیرنده انگشت نهاد:
 .1دادستان
چانهزنی در اتهام یک توافق در پروندههای کیفری است که طرفین این توافق دادستان و
متهم هستند که بر سر حل پرونده علیه متهم سازش میکنند .دادستان مهمترین مقام
در نظام عدالت کیفری در مرحلۀ پیشدادرسی است که در تصمیم برای نسبت دادن
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اتهام از وی انتظار میرود که به طیف گستردهای از عوامل توجه کند؛ ازجمله کفایت
دالیل ،میزان آسیبهای ناشی از جرم ،تناسب مجازات مجاز در خصوص جرم خاص یا
مجرم ،همکاری متهم در دستگیری یا محکومیت دیگران و هزینۀ دادرسی در نظام
عدالت کیفری .افزونبراین ،دادستان به چگونگی برخورد زیاندیده ،جلوگیری از ورود
ضرر به متهم ،قابلیت دسترسی رویههای جایگزین ،استفاده از مجازاتهای مدنی و قصد
متهم برای همکاری توجه میکند ) .(Krauss, 2012, p. 4با درنظر گرفتن ماهیت
پیچیدۀ تصمیمگیری دادستان در مرحلۀ پیشدادرسی ،قائل شدن درجۀ خاصی از
اختیار برای دادستان بهمنظور سنجش وضعیت متهمان ،اسباب تضمین رویکردی
انعطافپذیر در راستای پیشبرد منافع فرد و جامعه و نیز مدیریت پروندههای کیفری را
فراهم میآورد.
در ایاالت متحدۀ امریکا در سی سال گذشته ،گسترش چشمگیر نیروی دادستانی در
افزایش آمار معامله در اتهام تأثیرگذار بوده است؛ بهگونهای که قدرت گستردۀ همراه با
نظارت قضایی ،دادستان را برجستهترین چهره در دولت عدالت کیفری امریکا ساخته
است ( .)Ma, 2002, p. 31اگرچه در رویکرد استثناگرایی ،چانهزنی در اتهام تنها با نظام
حقوقی کامنال همخوانی دارد ،اما یکی از زمینههایی که نهاد معاملۀ اتهام را در امریکا و
انگلیس پیریزی کرده ،پایههای نیرومند اعتمادگرایی به دادرسان و دادستانها است که
باوجود سایر زیرساختهای سازندۀ این نهاد ،درسالهای اخیر در کشورهایی که از اصل
قانونی بودن تعقیب تبعیت میکنند نیز نشانههایی از دور شدن از پایبندی سخت به
تعقیب اجباری وجود دارد؛ مانند ایران که نخست بهطور خاص از نظام قانونی بودن
تعقیب پیروی میکرد ،اما برای تعدیل این قاعده و کاستن از مشکالت اجرایی آن که به
شرایط بزهکار بیتوجه بود ،قانونگذار سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری را
پیش بینی کرد که به دادستان حق ارزیابی موضوع و اعمال افکارعمومی را میدهد.
بهتدریج با افزایش اختیارات دادستان در مرحلۀ پیشدادرسی ،این امکان برای آنان
فراهم شده است تا به معامله و چانهزنی با متهم بر سر اتهام بپردازند.
در چارچوب اعمال دادستانی ،اصل تعقیب اجباری گامبهگام کمرنگ شده است.
بنابراین افزایش اختیارات دادستان گامی در جهت ظهور معاملۀ اتهام در کشورهای
کامنال میباشد .افزایش اختیارات دادستان و پیرو آن ظهور چانهزنی در اتهام در قانون
کشورها متفاوت است و بستگی به این دارد که آیا یک کشور از اصل مناسب بودن
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تعقیب (اصل تشخیص مصلحت) و یا اصل قانونی بودن تعقیب پیروی میکند .در
کشورهایی که از اصل مناسب بودن تعقیب پیروی میکنند ،دادستان استقالل باالیی در
تصمیمگیری در خصوص اتهام دارد؛ یعنی دادستان اختیار دارد منافع عمومی متنوعی
را دربارۀ اتهامهایی که باید در خصوص پروندهای خاص باشد ،درنظر بگیرد .درمقابل ،در
کشورهایی که از اصل قانونی بودن تعقیب پیروی میکنند ،دادستان ملزم است در هر
زمان که مدارک و شواهد کافی برای حمایت از مجرمیت متهم وجود دارد ،پروندۀ اتهام
را عنوان کند و مالحظات منافع عمومی در تصمیمگیری دادستان بیربط است
(.)Grande, 2000, p. 237 & Ma, 2002, p. 32
از آنجا که چانهزنی اتهام در مرحلۀ پیشدادرسی است ،برای ایجاد یک معاملۀ اتهامِ
صحیح ،شرایطی که از سوی دادستان تحقیق میشود عبارتاند از :جدیت اتهامات،
سابقۀ کیفری متهم و قدرت نسبی پروندۀ دادستان ( )Lawfirms.com‚ 2012که شاید
بتوان اینگونه شرح داد که در یک پرونده ،دادستان تا چه اندازه شانس برنده شدن و
متهم تا چه اندازه شانس تبرئه شدن دارد.
درعینحال ،دادستانها موظف به پیشنهاد معاملۀ اتهام به همۀ متهمان نیستند .در
جرائم مهم و شدید و نیز در اتهامات سیاسی ،دادستان ممکن است در احترام به قربانی
و نیز با درنظر گرفتن احساسات عمومی تمایلی برای معامله و توافق با متهم نداشته
باشد؛ برای مثال دادستان با شخصی که متهم به تجاوز به عنف و یا قتل عمد است ،وارد
معامله نمیشود ،زیرا چنین فردی سزاوار حداکثر مجازات است ).(Gifford‚ 1983, p. 7
 .2متهم
بازیگر دیگر چانه زنی در اتهام ،متهم است که در تعیین سرنوشت کیفری خویش نقش
مییابد .در این معامله ،ارادۀ بزهکاران بهرسمیت شناخته شده ،عدالت کیفری از حالت
یکسویه و تحمیلی آن خارج میشود؛ بنابراین متهمان نیز در فرایند تصمیمگیری در
خصوص تعقیب و مجازات خویش امکان مداخله مییابند .از آنجا که بزهکار در فرایند
رسمی عدالت کیفری نقشی منفعل دارد و همچنین عدالت کیفری سنتی با هدف اصلی
سزادهی نتوانسته است از افزایش نرخ بزهکاری جلوگیری کند ،اندیشههای نوین عدالت
کیفری به جای آنکه بزهکار را صرفاً سزاوار کیفر متناسب با شدت جرم دانسته ،مجازاتی
تحمیلی و نقشی منفعل برای وی درنظر بگیرند ،بهدنبال یافتن دیدگاهی هستند که در
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آن نقش بزه کار فعال شده ،فرصتی به او داده شود تا به دالیل انجام بزهکاری او توجه
شود و از این رهگذر با پذیرش مجرمیت خویش و اظهار پشیمانی ،زمینۀ گفتگو با
دادستان فراهم شده ،به عدالت توافقی دست یابند که این عدالت به دور از رنجهای
دادرسی است .متهم میتواند با پذیرفتن پیشنهاد دادستان مبنی بر پذیرش مجرمیت با
دیدی واقع بینانه و امکان سنجش سود و زیان خویش ،از تخفیف در مجازات برخوردار
شود.
 .3دادگاه
چانهزنی در اتهام یک موافقتنام ۀ حل و فصل میان متهم و دادستان به نمایندگی از
جامعه است که تا حدودی شبیه حل و فصل پروندههای مدنی است ،ولی این توافق
برخالف بسیاری از حل و فصلهای مدنی باید از سوی دادگاه تأیید شود .بنابراین دادگاه
شرایط معامله و اجرای حکم را تأیید میکند و نیز میتواند با توجه به استداللهای خود
معاملۀ اتهام را رد کند .با این حال ،معموالً دادستانها میتوانند تحت اختیار خویش
ترتیب معامالت و مذاکرات را بدهند و این اعتماد را داشته باشند که دادگاه آن را تأیید
خواهد کرد .دیگر اینکه قضات از متهمان پرسوجو میکنند تا اطمینان حاصل کنند که
چانه زنی در اتهام به صورت آگاهانه و هوشمندانه صورت گرفته است (Alschuler,
.(1976, p. 7-8

قرارداد یا توافق هرچند در عنوان چانهزنی در اتهام نهفته است ،ولی از جهت
چیستی و شرایط ،این یک قرارداد راستین نیست تا پس از ایجاب و قبول دارای
پیامدهای حقوقی باشد ،بلکه درست آن است که گفته شود «چانهزنی در اتهام یک
رفتار شبه قراردادی است که میان دادستان و متهم یا وکیل وی پدید میآید و طبق
روال باید از سوی دادگاه تأیید شود .در این میان یکی از وظیفههای اصلی دادگاه در
بررسی اتهام این است که پذیرش بزه از سوی متهم خودخواسته و آگاهانه باشد وگرنه
دادگاه به پذیرش اتهامی که در پی تهدید یا گمراهی یا توافق نابرابر باشد ،پروا
نمیکند» ).(Snyman, 2000, p. 194
همچنین دادگاه باید متهم را از عواقب احتمالی پذیرش مجرمیت و اعتراف به جرم
خویش آگاه سازد و اثبات کند که مبنایی واقعی برای اعتراف وجود دارد .افزونبراین،
دادگاه باید اطمینان حاصل کند که این اعتراف ،داوطلبانه بوده و نتیجۀ اجبار ،تهدید و
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یا وعدهها ی خارج از توافقنامه نیست .سرانجام اعتراف باید در پرونده ثبت شود
( .)Chemerinsky&Levenson, 2008, p.166هرچند نظر مخالفی در این زمینه وجود
دارد که هیچ نقشی برای دادگاه در تأیید کردن یا نکردن قرارداد منعقدشده میان
دادستان و متهم قائل نیست ،اما این نظر چندان قابل توجیه بهنظر نمیرسد.
چانهزنی در اتهام باعث سازش و حل اختالف میان دادستان و متهم میشود و از
سوی دیگر به ا ین نکته تأکید دارد که دادگاه مجبور و محدود به بستن چنین
توافقنامهای نیست .از آنجا که چانهزنی در اتهام نه تجویز میشود و نه ممنوع ،دادگاه
می تواند از اختیار خود برای تالش در ایجاد سازش و مصالحۀ طرفین استفاده کند
( .)Rauxloh, 2011, p. 7اگر دادگاه ،معاملۀ اتهام منعقدشده میان دادستان و متهم را
تأیید کند ،پذیرش مجرمیت بهعنوان محکومیت متهم است و وی نمیتواند به دلیل
همان اتهامها دوباره محاکمه شود ).(Thefreedictionary.com
 .4بزهدیده
هرچند نمیتوان بزهدیده از جرم را بهعنوان یکی از بازیگران فعال معاملۀ اتهام معرفی
کرد؛ با این حال ،بزهدیده هم میتواند با درخواست ترمیم زیان خویش ،شرطهایی برای
دادستان بگذارد یا با گذشتِ خویش مهربانیهایی را در حق متهم روا دارد .این دو
رویکرد بزهدیده در برخورد با پرونده میتواند انجام چانهزنی در اتهام را دشوار یا آسان
کند .بزه دیدگان از جرم حق دارند پیش از پایان مذاکرات از روند معاملۀ اتهام آگاه شوند
و همچنین حق حضور و صحبت دارند .در برخی مصادیق ،قربانیان جنایات خاص در
خصوص اینکه آیا اتهام ها از طریق معاملۀ اتهام حل شود و یا روند یک محاکمه را طی
کند ،حق اظهار نظر دارند و دادگاه موظف است که دیدگاه قربانی یا خانوادۀ وی را در
تصمیمگیری در خصوص پذیرش و تأیید معاملۀ اتهام درنظر بگیرد .با این حال ،در
سنجش نظر قربانی و منافع خصوصی نباید منافع عمومی را نادیده انگاشت و برای وی
قدرت جلوگیری از یک معاملۀ اتهام معقول را درنظر گرفت .بنابراین نمیتوان پروندهای
که امکان حل شدن از طریق چانهزنی در اتهام را دارد ،تنها به علت توجه به نظر
بزهدیده ،مجبور به طی مراحل محاکمه کرد ).(Michael, 2010, p. 30
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ماهیت معاملۀ اتهام
معاملۀ اتهام به گواهی آمار و بستر شکلگیری و نیز شیوههای اعمال آن ،نشان میدهد
که نهادی برای نظام قضایی کامنال است .در دادگاههای فدرال امریکا ،طبق بخش ()e
قانون  44از قوانین آیین دادرسی کیفری فدرال ،معاملۀ اتهام مجاز است .در این قانون
«دادستان و متهم ممکن است وارد یک مذاکره شوند که بهموجب آن اگر متهم اقرار به
بزهکاری کند ،دادستان پیشنهاد میکند که دادگاه یک یا چند اتهام وی را نادیده
بگیرد ،یا به دادگاه یک محکومیت خاص را توصیه میکند .طبق این قانون معاملۀ اتهام
باید قبل از محاکمه و دادرسی انجام شود مگر اینکه طرفین دلیل خوبی برای تأخیر
ارائه بدهند» ()Asher, 2011, p. 3؛ بنابراین چانهزنی اتهام در مرحلۀ پیش از دادرسی
است که گاهی در روند دادرسی هم ممکن است از این شیوه استفاده شود.
در معاملۀ اتهام ،اعتراف به جرم تنها زمانی معتبر است که در پرونده اثبات شود که
متهم آگاهانه و کامالً ارادی از حقوق قانونیاش چشمپوشی کرده است .قانون  44آیین
دادرسی کیفری فدرال (ب) ( ،)4الزم میداند که قاضی متهم را در دادگاه علنی مخاطب
قرار دهد تا وی را مطلع ساخته ،معلوم شود که متهم شخصاً درک میکند که از حقوقی
که در ادامه برای او ایجاد میشود ،با اقرار به جرم و پذیرش مجرمیت خویش
چشمپوشی میکند؛ ازجمله حق ادعای بیگناهی ،حق محاکمه با حضور هیئت منصفه،
ماهیت اتهامی که متهم به آن اعتراف و اقرار میکند ،هرگونه حداقل کیفر الزماالجرا،
هرگونه حداکثر کیفر ممکن ،چشمپوشی متهم از حقوق فرجامخواهی معین و حق
دولت برای استفاده از بیانات متهم در یک پیگرد شهادت دروغ ( & Chemerinsky
.)Levenson, 2008, p. 166
به طور معمول ،متهم مبنای واقعی اعتراف به جرم را از طریق توصیف خالصهای از
ا عمال مجرمانه که مرتکب شده است ،اثبات خواهد کرد .متهم باید از نظر ذهنی
شایستگی اعتراف به جرم را داشته باشد .دیوان عالی ایاالت متحده بیان داشته است که
معیار صالحیت برای اقرار به جرم و پذیرش مجرمیت ،باالتر از معیار صالحیت برای
برگزاری محاکمه نیست .این معیار نیازمند آن است که متهم ،اقدامات علیه خودش را
درک کند و بتواند با درج ۀ قابل قبولی از درک عقالنی با وکیلش مشورت نماید .دادگاه
تالی (دادگاه نخستین) به متهم این اجازه را داده است که اگر دادستان در فاش کردن
اطالعاتی که به تبرئۀ متهم منجر میشود -قبل از پذیرش مجرمیت و اقرار به جرم وی ـ
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کوتاهی کند ،متهم بتواند از اعترافش انصراف دهد .از آنجا که گاهی اوقات افراد بیگناه
به جرم اعتراف میکنند  ،این مسئله که چه مقدار اطالعات باید قبل از ثبت یک اعتراف
آگاهانه و ارادی در اختیار متهم قرار بگیرد ،بسیار مهم و قابل توجه است (IBID, P.
.)166
بهطور کلی چانهزنی در اتهام تنها زمانی معتبر است که سه مؤلفۀ اساسی وجود
داشته باشد :نخست آنکه در نتیجۀ این معامله ،فرد از حق خود برای محاکمه در دادگاه
چشمپوشی می کند؛ بنابراین قبل از آنکه متهم وارد فرایند مذاکره شود باید بداند که در
اثر این توافق حقوق وی نادیده انگاشته میشود .دوم آنکه این چشمپوشی باید داوطلبانه
باشد نه اینکه دادستان با استفاده از قدرت قانونی خویش و با انگیزۀ به حداکثر رساندن
سود حاصل از چانهزنی ،شخص را به اجبار وارد معامله نماید و سوم برای حمایت از
اتهامات عنوانشده علی ه متهم که وی اقرار به آن کرده و مجرمیت خویش را پذیرفته
است ،اساس واقعی وجود داشته باشد؛ زیرا در معاملۀ اتهام و با اقرار مصلحتی به جرم،
احتمال محکومیت یک بی گناه وجود دارد و درنتیجه ،باعث صدور حکم ناعادالنه
میشود.
چانهزنی در اتهام ،ترازویی پدید میآورد که سمت کارایی و سودآوری بر سمت
عدالت و سزادهی میچربد ،این نهاد بهظاهر وارونه ،رویکردهای اخالقی و دینی به
عدالت کیفری دارد و نیازمند پشتیبانی است .طرفداران این نهاد بر پایۀ سه دیدگاه
اصلی از معاملۀ اتهام هواخواهی میکنند« :نخست آنکه معاملۀ اتهام یک ابزار مناسب
برای سیاست صدور حکم است تا به مجرمانی که به مجرمیت خود اعتراف میکنند،
پاداش داده شود .آنها چندین بحث را در حمایت از این موقعیت پیش میبرند ،بهویژه
آنکه درخواست برای اقرار به مجرمیت ممکن است پذیرش مسئولیت متهم یا تمایل او
برای ورود به یک سیستم تأدیبی را بهوجود آورد تا در زمان کوتاهتر از متهم اعادۀ
حیثیت شود .دوم آنکه معاملۀ اتهام بهعنوان شکلی از اشکال حل اختالفات است که
برخی از طرفداران آن ،این نهاد را بهعنوان مصالحۀ واقعی و قانونی بر سر اختالفات
میان دولت و متهم میدانند .آنها خاطرنشان میکنند که اگر معاملۀ اتهام موقعیت
متهم و دولت را بهبود نبخشد ،دولت یا متهم یا هر دو بر محاکمه اصرار خواهند ورزید.
سوم زمینه های اقتصادی یا ضرورت معاملۀ اتهام است که بر پایۀ آن ،جامعه نمیتواند
همۀ متهمان را برای دادگاه و محاکمه آماده سازد؛ بنابراین جامعه میتواند از منابعی که
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از طریق معاملۀ اتهام ذخیره شده است استفادۀ مناسبتری نماید» (Pradeep, 2008, P.

.)2
چانه زنی در اتهام همچنین از زاویۀ قربانی ،جانشین خوبی برای تشفی خاطر اوست،
چون او می تواند از روند طوالنی دادگاه برای مشاهدۀ محکومیت متهم جلوگیری کند.
این نهاد برای کاهش تعلیقهای بلندمدت در دادگاهها نیز مناسب است تا به تعداد
زیادی از افرادی که طی فرایند محاکمه در حبس بهسر میبرند ،کمک کند
(.)Chemerinsky&Levenson, 2008, P. 151
معاملۀ اتهام بسته به جدیت و پیچیده بودن پرونده میتواند ساده و سریع و یا
پیچیده و طوالنی باشد .بسیاری از حقوقدانان معاملۀ اتهام را با عنوان تئوری مذاکره
تجزیه و تحلیل کردهاند و مذاکره یک عنصر کلیدی است که این گونه معامله را از انواع
و شکلهای دیگر حل پرونده در سیستم عدالت کیفری متمایز میسازد.
علتها و مدارک احتمالی باید اتهامها را اثبات کنند و اتهام متهمان به جرائم بدون
این علتها بهوضوح غیرقانونی است .بنابراین زمانی میتوان تفهیم اتهام کرد و فرد را
تحت تعقیب قرار داد که دادستان مدرک و شواهدی دال بر اتهام فرد یافته باشد .اما
مسئلۀ مشکلتر این است که آیا تمام تصمیمات اتهام که علتها و مدارک احتمالی را
به عنوان پشتوانه با خود دارند ،باید چنان انتخاب شوند که اقتضای تعقیب را داشته
باشند؟ از نظر قانونی تصمیمات اتهامی دادستان تا زمانی که این اتهامها از طرف علل
احتمالی پشتیبانی میشوند مخالف قانون نیستند .با این حال ،درواقع ،اگر هدف از
تشک یل پروندۀ اتهام ،حفاظت و امنیت مجرم از محاکمه در دادگاه باشد ،هیچ دادستان
محتاط و مسئولی یک متهم به جرم را فقط به جهت دالیل احتمالی متهم نمیکند.
دادستان باید اطمینان داشته باشد دالیلی که برای محاکمۀ متهم بهکار میرود ،قوی و
برای محاکمه کافی بوده و فراتر از یک شک منطقی است .اما وی ممکن است به
پشتوان ۀ دالیل و مدارک احتمالی دال بر اتهام فرد ،او را متهم و بر سر اتهام وی برای
بهدست آوردن اهرم و قدرت معاملۀ اتهام ،چانهزنی کند؛ درحالی که ممکن است فرد
کامالً بیگناه بوده و این دالیل احتمالهای کامالً ضعیفی باشد .با همۀ این اوصاف،
معاملۀ اتهام وسیلهای است در دست دادستانها تا بتوانند اتهامات ضعیف را ازبین برده،
فقط اتهامهایی را به محاکمه و دادگاه ببرند که دالیل قویتری دارند (Ma, 2002, P.
.)19-20
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ظرفیتهای تعمیم نهاد معاملۀ اتهام
چیستی معاملۀ اتهام را میتوان از سه بُعد بررسی کرد و برای هریک از این ابعاد نیز در
نظام کیفری ایران نمونهای آورد؛ از یک منظر ،چانهزنی در اتهام روش مذاکرهای است
که در آن نقش رضایت و توافق بهگونهای عدالت تحمیلی را به عدالت قراردادی تبدیل
میکند و به متهم در تعیین سرنوشت کیفری خویش هویت میبخشد .اگر بخواهیم
جای پایی از توافق و سازش را در حقوق کیفری ایران جستجو کنیم ،سازش در
دگرگونی کیفر قصاص به دیه یکی از نمونههای برجستۀ آن است؛ نمونهای که در آن
فرایند کیفری به بستری برای توافق کیفری تبدیل شده است .بر پایۀ قانون مجازات
اسالمی ،قتل عمد موجب قصاص با رضایت صاحب خون و قاتل ،به مقدار دیۀ کامله یا
به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل میشود .رویکرد این ماده بر پایۀ برتری خواست صاحب
خون بر عدالت سزادهی در نظام کیفری اسالم است .این برتری نه به دلیل پررنگ
نبودن دولت در پیگیری کیفری که به جهت خصوصی بودن ماهیت قصاص و دیه است؛
چنانکه قصاص به خواست بازماندگان مقتول و دیه به خواست قاتل است« .صحیحۀ
حلبی وصحیحۀ عبداهلل بن سنان به نقل از امام صادق (ع) میفرماید :کسی که مؤمنی را
از روی عمد به قتل برساند ،قصاص می شود ،مگر آنکه اولیای مقتول به دیه راضی باشند
پس اگر به دیه راضی شدند و قاتل هم قبول کرد ،دیه ثابت میشود» (لطفی،4954 ،
ص .)415
هرچند گفته شده است «درجایی که قصاص ثابت میشود ،قصاص حق است و
میتوان نسبت به اسقاط آن در برابر مالی صلح نمود و در صورت رضایت دو طرف
میتوان زیادتر از دیه یا کمتر از آن را تعیین نمود؛ زیرا که چگونگی صلح به دست
طرفین است و جز با رضایت آنها تعیین نمیگردد .اگر ولی دم خواستار دیه شود ،در
صورت داشتن توان بر جانی واجب میشود زیراکه حفظ نفس واجب است و این مهم،
متوقف بر دیه است» (دادمرزی ،4955 ،ص  .)616با این حال ،باید دانست که واجب
بودن نگهداری از جان ،هنگامی است که جان در برابر جان دیگری قرار نگرفته باشد.
جایی که جان قاتل هدر است ،بار کردن حکم وجوب بر قاتل برای نگهداشت جان و
پذیرش دیه نهتنها با نص قانون و متنهای فقهی رویارویی ندارد ،بلکه بار کردن ضمانت
اجرایی است که قاتل رفتار موجب آن را انجام نداده و تنها با خشنودی وی است که
میتوان چنین ضمانت اجرا یعنی دیه را مقرر کرد.
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در سازش میان قاتل و صاحب خون در گزینش یکی از دو ضمانت اجرای قصاص یا
دیه ،اثری از اتهام نیست تا با چانهزنی در اتهام پیوند برقرار کند ،زیرا این سازش پس از
محکومیت قطعی به قتل عمد معنا دارد؛ وگرنه تا پیش از محکومیت ،قاتل هنوز به
قصاص محکوم نشده است تا برای صاحب خون حق قصاص و برای قاتل حق پذیرش
دیه پیش آید .با این حال ،بازدارندهای نیست تا در دادسرا یا تا پیش از صدور حکم،
متهم به قتل و شاکیان با هم بر سر دیه سازگاری کنند .در این حال ،دادرسان کیفری
تنها بهمنظور اثبات نوع قتل برای تعیین ضمانت اجراهای تعزیری میکوشند؛ وگرنه اثر
قصاص و دیه با سازش قاتل و صاحب خون از میان رفته است .هرچند در این سازش،
دادستان یکی از طرفهای چانهزنی نیست ،ولی پیامدهای چانهزنی در اتهام نیز در اینجا
جاری است؛ چنانکه مقام قضایی با سازش متهم و شاکی بر دیه ،چارهای جز رویگردانی
از کیفر اصلی قتل عمد یعنی قصاص ندارد .افزونبراین ،برای چنین سازشی ،خود
دادستان هم میتواند تالش کند .در اینجا مصالحه بهمنظور معامله در اتهام نیست ،بلکه
چانهزنی بر س ر مجازات جایگزین است و شاید بتوان گفت تا حدودی با معاملۀ اتهام بر
اساس میزان مجازات برابری میکند.
گاهی معاملۀ اتهام در مرحلۀ دادرسی و برای تعیین کیفر است .در این مرحله
صحبت از کاهش اتهام نبوده ،بلکه چانهزنی بر سر مجازات است .در اینجا مایۀ اصلی
چانهزنی د ر اتهام بر پذیرش بزهکاری از سوی متهم است و در نظام کیفری ایران
پذیرش بزهکاری با توبه همانندی دارد .از دیدگاه حقوق جزای اسالمی ،مجازاتی که
برای مجرم توبهکننده درنظر گرفته میشود ،با تخفیف یا عفو همراه است و از این باب
یک تأسیس حقوقی در حقوق جزای اسالمی میباشد که بیشباهت به چانهزنی در اتهام
نیست؛ به ویژه در جایی مانند زنا که با اقرار ثابت شود و زانی پس از محکومیت توبه
کند ،که در این حال اختیار دادرس در عفو زانی یا کیفر دادن وی ،زمینهای برای سازش
میان زانی توبهکار و دادرس است .با این حال ،این سازش پس از محکومیت است نه
پیش از آن .پیش از آن ،توبه حسب مورد اثری از اتهام باقی نمیگذارد تا سازش بر پایۀ
آن معنا داشته باشد.
پذیرش مجرمیت و گناهکاری در اساسنامۀ رم یا قواعد و مقررات دیگر بهطور صریح
بهعنوان عامل کاهش مجازات یاد نشده است ،اما میتوان فرض کرد که حکم دادگاه آن
را به این عنوان بشناسد ( .)Petrig, 2013, P. 8برای مثال از آنجا که اعتراف و اقرار
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متهم در سیستم عدالت کیفری همۀ کشورها بهعنوان یک قانون مطلوب درنظر گرفته
میشود  ،بنابراین متهم با اقرار و پذیرش مجرمیت خویش سزاوار پاداش است .درنتیجه،
دادگاه میتواند کاهش مجازات را بر پایۀ پذیرش مجرمیت بهعنوان معاذیر تخفیفدهندۀ
مجازات توجیه کند .معاملۀ اتهام نهادی است که در نتیج ۀ آن تخفیف بر مبنای توافق
دوجانبه رخ میدهد.
تخفیف بر سه نوع است :الف) تخفیف قانونی ،که این نوع تخفیف الزامی است و
قانونگذار به لحاظ خاصی و با انگیزۀ مشخصی در مجازات ارتکاب فعل مجرمانه تخفیف
قائل میشود؛ ب) تخفیف قضایی ،که همان اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس
از احراز کیفیات مخففه است؛ ج) انواع دیگر تخفیف ،مانند تخفیف مندرج در مادۀ 244
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4954ش ،اسقاط حق تجدید نظرخواهی قبل از
قطعیت حکم و قبل از سپری شدن مدت تجدیدنظر و تخفیف برابر مادۀ  6قانون اصالح
پارهای از قوانین دادگستری (صرفنظر شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل
گذشت بعد از قطعی شدن حکم) (اخوت ،4955 ،ص )39-35که در هریک از این
کیفیات مخففه ،اقرار و پذی رش مجرمیت متهم و یا همکاری مؤثر وی و درنهایت توافق
با مقام قضایی جایگاه ویژهای دارد.
پیشدادرسی بودن ،بُعد دیگر چانهزنی در اتهام است .همانگونه که از اسم آن
پیداست ،معاملۀ اتهام در مرحل ۀ اتهام فرد و پیش از دادرسی و محکومیت وی است که
از شیوههای کاهندۀ میزان اتهام در مرحلۀ پیشدادرسی است .در مرحلۀ دادرسی دیگر
سخن از کاهش میزان اتهام نیست ،بلکه سخن از شیوههای کاهندۀ میزان مجازات فرد
است .این شیوه به دادستان اجازه میدهد که از تعقیب بیشتر متهم و پیش بردن پرونده
در مراحل باالتر صرفنظر کند و این مهم امکانپذیر نیست؛ مگر با افزایش اختیارات
دادستان در مرحلۀ پیشدادرسی .بنابراین در معاملۀ اتهام بحث بر سر اختیارات
دادستان با نظر به دو رویکرد اصل لزوم تعقیب و یا اصل اقتضا داشتن و متناسب بودن
تعقیب کیفری است که در نظام کیفری ایران با نهاد قرار تعلیق تعقیب همانندی
میکند که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

تعلیق تعقیب چون معاملۀ اتهام
در ایران بهموجب پذیرش اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب با تحقق کلیۀ شرایط
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الزم برای به جریان انداختن تعقیب کیفری ،دادسرا ملزم به این کار است و دادستان
نمیتواند به تشخیص خود از تعقیب منصرف شده ،یا با متهم مصالحه و معامله نماید
(خالقی ،4955 ،ص .)94حال مسئلۀ اساسی این است که آیا با توجه به این اصل ،در
سیستم حقوقی ایران میتوان برای معاملۀ اتهام جایگاهی یافت؟
با عنایت به این نکته که در سالهای پیش قانونگذار ایرانی برای تعدیل قاعدۀ
قانونی بودن تعقیب کیفری ،نهادی بیسابقه یعنی نهاد قرار تعلیق تعقیب را ابداع کرد
که تا اندازها ی به مقام تعقیب این اختیار عمل را میدهد که در صورت رویارویی با
جرائم کماهمیت که نفع معقولی برای جامعه ندارد ،بهطور قانونی از تعقیب آنها
صرفنظر کند .تعلیق تعقیب دعوای کیفری نیز از شیوههایی است که در مرحلۀ
پیشدادرسی ،دادستان بهموجب آن و پس از احراز شرایط ویژهای میتواند پیگرد دعوای
کیفری را برای مدت زمان مشخصی ،معلق نماید.
تصمیم به تعقیب کیفری اصوالً برعهدۀ دادستان است ،ولی گاهی مصلحت اقتضا
دارد که مقام صالحیتدار با رعایت شرایطی از تعقیب کیفری صرفنظر نماید ،زیرا
سیستم الزامی بودن تعقیب دعوای کیفری رویکردی انعطافناپذیر و بهگونهای یکسویه
و تحمیلی است که به مدیریت پروندههای کیفری بیتوجه است و در این سیستم اختیار
دادستان برای تشخیص اینکه تعقیب نفعی برای متهم و جامعه ندارد ،نادیده انگاشته
میشود .بنابراین قانونگذار ایرانی برای تعدیل قاعدۀ قانونی بودن تعقیب کیفری ،نهاد
قرار تعلیق تعقیب را پیشبینی کرده و بهاینترتیب اختیارات دادستان در مرحلۀ
پیشدادرسی افزایش یافته است.
قانونگذار ایران برای نخستین بار پس از تصویب قانون موقتی اصول مکالمات
جزایی ،ضمن اصالحاتی که به عنوان قانون تسریع دادرسی و اصالح قسمتی از قوانین
آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی در بهمن ماه سال 4952انجام داد ،4در سال
 .4مادۀ ( )12مکرر و دو تبصرۀ الحاقی آن  4952/44/2چنین بیان میکنند« :در امـور جنحـه هرگـاه
متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید واین اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشـد ،درصـورتی
که دادستان با مالحظۀ وضع اجتماعی و سوابق زندگی ،روحیۀ متهم و اوضاع و احوالی کـه موجـب
ارتکاب جرم گردیده ،تعلیق تعقیب را مناسب بداند میتواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفـری او را
معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید:
 -موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفری عمومی نباشد.
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4956ش و در مادۀ  22قانون اصالح پارهای از قوانین دادگستری مصوب ،49564/9/25
قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری با تحوالت متعددی روبرو شد و قانونگذار به دادستان
این اختیار عمل را داد که تحت شرایطی خود رأساً قرار تعلیق تعقیب صادر کند.
بنابراین میتوان گفت اختیارات گستردهای که در نهاد معاملۀ اتهام برای دادستان لحاظ
شده است در کشور ما با نهاد تعلیق تعقیب همانندی میکند.
با توجه به مادۀ  22قانون اصالح پارهای از قوانین دادگستری ،قرار تعلیق تعقیب در
امور جنحه که در درجۀ دوم از جرائم قرار دارد ،به استثنای جنحههای باب دوم قانون
مجازات عمومی (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی مملکت که مقررات آنها در حال
حاضر در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب 4945ش پیشبینی
شده است) ،امکان پذیر و به اقرار متهم وابسته است؛ به این معنا که متهم باید اتهام
خویش را بپذیرد و بهگونهای که مقرون به صحت باشد اقرار نماید .افزونبراین ،برابر بند
-

.4

-

متهم سابقۀ محکومیت مؤثر نداشته باشد.
شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد.
دادگاه جنحه درصورتی که قرار تعلیق تعقیب را تأیید نماید ،قرار قطعی است درغیر اینصورت طبق
مقررات به موضوع اتهام رسیدگی خواهد شد ،هرگاه دربارۀ متهم قرار تأمینی صادر شده باشد پـس
از قطعیت قرار تعلیق ،قرار تأمین ملغیاالثر خواهد شد.
تبصرۀ  :4قرار تعلیق کیفری در دفتر مخصوص در ادارۀ سجل کیفری ثبت میشـود ،درصـورتی کـه
متهم ظرف  9سال از تاریخ صدور قرار تعلیق ،مرتکب جنحه یا جنایتی شود نسبت به اتهـام سـابق
نیز با رعایت مقررات تعدد جرم مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصرۀ  : 2در مورد تعدد جرم ،هرگاه جرائم انتسابی توأماً واقع شده باشد ،مانع از اجـرای مفـاد ایـن
ماده نیست و درصورتی که یکی از جرائم انتسابی از درجۀ جنایی باشد ،دادستان وقتی میتواند قرار
تعلیق در مورد امر جنحه صادر نماید که امر جنایی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده باشد».
مادۀ  22قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری :در کلیۀ اتهامات از درجـۀ جنحـه بـه اسـتثنای
جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نمایـد ،دادسـتان رأسـاً
می تواند تا اولین جلسۀ دادرسی به احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصرههـای  4و 2
مادۀ  12قانون تسریع دادرسی و اصالح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عمومی معلق سازد:
اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.
متهم سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر نداشته باشد.

 -شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.
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 9این ماده ،قرار تعلیق تعقیب هنگامی صادر میشود که «شاکی یا مدعی خصوصی در
بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد» .بنابراین دادستان پس از احراز شرایط
پیشگفته و تا زمانی که نخستین جلسۀ دادرسی سپری نشده باشد ،میتواند نسبت به
صدور قرار یادشده اقدام کند.
از آنجا که نهاد معاملۀ اتهام نیز همچون قرار تعلیق تعقیب نهادی است در مرحلۀ
پیشدادرسی که بهتدریج با افزایش اختیارات دادستان بهوجود آمده است ،عالوهبر
افزایش اختیارات دادستان در قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری که با نهاد معاملۀ اتهام
همانندی میکند ،میتوان گفت اصلیترین ماهیت نهاد معاملۀ اتهام ،اقرار و پذیرش
مجرمیت و بهگونه ای توافق با متهم برای فراهم آوردن بستری است که در آن متهم نیز
در تعیین سرنوشت کیفری خویش نقش فعالی مییابد که از این منظر نیز با ماهیت قرار
تعلیق تعقیب دعوای کیفری که همانا اقرار متهم و پذیرش بزهکاری وی است ،همانندی
دارد.
یکی از شروط صدور قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری ،اقرار متهم به ارتکاب جرم
است .درحقیقت ،اقرار به ارتکاب جرم ،آغاز پذیرش بزهکاری است که متهم با پذیرش
مجرمیت خویش و اقرار به ارتکاب جرم که حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد،
میتواند از سیاستهای ارفاقی دستگاه عدالت کیفری مانند قرار تعلیق تعقیب ،سود
جوید.
پیشبینی این شرط که اقرار «حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد» ،به
تعلیق تعقیب دعوای کیفری جنبۀ توافقی میبخشد .به این صورت که دادستان
درصورتی که احراز نماید اقرار متهم مقرون به واقع است و مبنای واقعی برای اقرار متهم
وجود دارد و نیز با وجود شرایط یادشدۀ دیگر ،میتواند نسبت به صدور این قرار تصمیم
بگیرد که همکاری متهم در پرتو اقرار به رفتار بزۀ خویش زمینۀ توافق با دادستان
را فراهم میآورد .بنابراین ،یکی دیگر از شباهتهایی که میتوان برای قرار تعلیق
تعقیب و معاملۀ اتهام درنظر گرفت ،این است که در هر دو نهاد باید مبنای واقعی
برای اقرار و اعتراف متهم به جرم وجود داشته باشد و این مبنای واقعی
میتواند از طریق توصیف خالصهای از اعمال جنایی که شخص مرتکب شده است ،اثبات
شود.
با توجه به تصویب مقررات قرار تعلیق تعقیب در پیش از انقالب ،در قانون آیین
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دادرسی کیفری مصوب 4945ش و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب اصالحی
4954ش که دادسراهای عمومی و انقالب بر اساس آن عمل میکردند ،مقرراتی در این
باب وجود نداشت.
به دلیل مزایا و امتیازات ویژهای که نهاد تعلیق تعقیب بههمراه دارد؛ ازجمله
صرفنظر از تعقیب جرائم کماهمیت و سبک که هزینههای تعقیب سنگینی را در پی
دارد که درنتیجه سیاست اصالح و بازپروری مجرم نیز بهتر صورت میپذیرد و همچنین
کاهش پروندههای کیفری و ایجاد فرصت برای رسیدگی به جرائم بااهمیتتر ،رویۀ
قضایی به استفاده از این شیوه برای پاسخدهی به شماری از گونههای بزهکاری گرایش
یافته است.
با توجه به نارسایی قوانین پیشین آیین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرار تعلیق
تعقیب دعوای کیفری ،تبصرۀ  2مادۀ  46اصالحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
4953ش صریحاً به قرار تعلیق تعقیب اشاره دارد 4که بهگونهای رویکرد قانونگذار برای
احیای این نهاد در قوانین فعلی را میرساند .همچنین سیاستگذاران جنایی ایران به
چگونگی صدور این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری به صورت شفافتری توجه
کردهاند.
قانون آیین دادرسی کیفری در مادۀ  54برای صدور قرار تعلیق تعقیب
کیفری شرایطی را برشمرده است .بر اساس این ماده «در جرائم تعزیری درجۀ
شش ،هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ،چنانچه شاکی وجود
نداشته ،گذشت کرده یا خسارت واردشده جبران گردیده و یا با موافقت بزهدیده
ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقۀ محکومی
مؤثر کیفری باشد ،دادستان میتواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت
 .4برابر این ماده ،مقام قضایی میتواند برای یک بار با أخـذ تـأمین مناسـب و تعهـد بـه ارائـۀ گـواهی
موضوع مادۀ  45این قانون ،نسبت به تعلیق تعقیب به مدت ششمـاه اقـدام و معتـاد را بـه یکـی از
مراکز موضوع مادۀ یادشده معرفی کند .این مراکز موظفاند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را بـه
مقام قضایی یا نمایندۀ وی ارائه نمایند .در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قـرار موقـوفی
تعقیب از سوی دادستان ،پروندۀ بایگانی و درغیر اینصورت طبق مفـاد ایـن مـاده اقـدام مـیشـود.
تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سـهماهـه دیگـر مـانعی
ندارد.
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ضرورت با اخذ تأمین متناسب ،تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق
کند .4»...
 .4در ادامۀ این ماده « ....در این صورت ،مقام قضایی متهم را حسب مورد ،مکلف بـه اجـرای برخـی از
دستورات زیر میکند:
الف -ارائۀ خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جـرم بـا
رضایت بزهدیده.
ب -ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک ،درمانگاه ،بیمارستان و یا به هر طریـق دیگـر ،حـداکثر
ظرف ششماه.
پ -خودداری از اشتغال به کار یا حرفۀ معین ،حداکثر به مدت یکسال.
ت -خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین ،حداکثر به مدت یکسال.
ث -معرفی خود در زمانهای معین به شخص یـا مقـامی بـه تعیـین دادسـتان ،حـداکثر بـه مـدت
یکسال.
ج -انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عامالمنفعه بـا تعیـین دادسـتان،
حداکثر به مدت یکسال.
چ -شرکت در کالسها یا جلسات آموزشی ،فرهنگی و حرفهای در ایام و ساعت معـین حـداکثر بـه
مدت یکسال.
ح -عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیۀ موتـوری و تحویـل دادن گـواهینامـه ،حـداکثر بـه مـدت
یکسال.
خ -عدم حمل سالح دارای مجوز یا استفاده از آن ،حداکثر به مدت یکسال.
د -عدم ارتباط و مالقات با شرکاء جرم و بزهدیده به تعیین دادستان برای مدت معین.
ذ -ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مراجـع مربـوط حـداکثر بـه
مدت ششماه.
تبصرۀ  -4درصورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از جرایم مستوجب حد ،قصـاص
یا تعزیر درجه هفت و باالتر مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد
و یا دستورات مقام قضایی را اجرا نکند ،قرار تعلیق ،لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعـدد تعقیـب
بهعمل میآید و مدتی که تعقیب معلق بوده است ،جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود .چنانچه
متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ،دادگاه قرار تعلیق را ابقاء میکند .مرجع صادر کننده قرار مکلف است
به مفاد این تبصره در قرار تصریح کند.
تبصرۀ  -2قرار تعلیق تعقیب ،ظرف ده روز پس از ابالغ ،قابل اعتراض در دادگاههای کیفری مربـوط
است.
تبصرۀ  -9هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب معلوم شود که متهم دارای سـابقۀ محکومیـت کیفـری
مؤثر است ،قرار مزبور بالفاصله بهوسیلۀ مرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سر گرفته میشود ،مـدتی
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بر اساس مادۀ  ، 54یکی از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری ،تعزیری
بودن بزه ارتکابی است .در خصوص حدود ،صدور قرار تعلیق تعقیب امکانپذیر نیست،
چراکه اجرای حدود الهی را نمیتوان به تأخیر انداخت یا تعقیب آن را معلق کرد.
همچنین در قلمرو قصاص و دیه نیز صدور قرار تعلیق تعقیب ممکن نیست ،زیرا بر
اساس صدر مادۀ  ،54ازجمله شرایط الزم برای صدور قرار تعلیق این است که شاکی
وجود نداشته باشد یا گذشت کرده یا خسارت واردشده جبران گردد و یا با موافقت
بزهدیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود .بدیهی است که در این صورت
قصاص یا دیه به اجرا گذاشته نمی شود و مانعی برای صدور قرار تعلیق تعقیب باقی
نمیماند .مطابق مادۀ یادشده ،دادستان فقط نسبت به جرمهای تعزیری درجۀ شش تا
هشت میتواند از این قرار استفاده کند که این نشاندهندۀ کماهمیت بودن جرم است.
در مقررات پیشین نیز برای صدور قرار تعلیق تعقیب ،جنحهای بودن جرم اهمیت
داشت .ولی جرائم جنحهای که جنبۀ امنیتی دارند از شمول این شیوه خارج میشدند؛
بنابراین میتوان گفت که قانونگذار ایران تعلیق تعقیب را در جرائم کماهمیت پذیرفته
است ،زیرا در زمینۀ جرمها ی جنایی مصلحت اقتضا دارد که تحت تعقیب قرار گیرد و به
دلیل اهمیت ،قاعدۀ آمرۀ حقوق کیفری در خصوص اینگونه از جرائم اجرا شود.
چانهزنی در اتهام نیز برابر یکی از تعاریف ،توافق میان مقام تعقیبکنندۀ جرم و
متهم در دادرسی های کیفری است که در نتیجۀ آن متهم با پیشنهاد دادستان موافقت
میکند که به اتهام کماهمیت خود اعتراف کند؛ هرچند که اعتراف به جرم بایستی
همیشه به صورت ارادی و فارغ از هرگونه فشار نامشروع انجام شود .متهم در دادگاه
جنایی مجاز است تا از قاضی بخواهد که حداکثر میزان مجازات را که در صورت اعتراف
به جرم به وی تحمیل خواهد شد ،اعالم نماید ).(Oxford Dictionary of Law,2004
که تعقیب معلق بوده است ،جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.
تبصرۀ  -1بازپرس می تواند در صورت وجود شرایط قانونی ،اعمال مقررات ایـن مـاده را از دادسـتان
درخواست کند.
تبصرۀ  -5در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود ،دادگاه میتوانـد مقـررات
این ماده را اعمال کند.
تبصرۀ  -6قرار تعلیق تعقیب در دفتر مخصوصی در واحد سجل کیفری ثبـت مـی شـود درصـورتی کـه
متهم در مدت مقرر ،ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید ،تعلیق لغو میگردد.
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بر اساس این تعریف ،در جرائم خرد وکماهمیت ،نهاد معاملۀ اتهام نمود فراوانتری
پیدا میکند .بنابراین میتوان گفت بیشترین تأثیر قوانین کیفری ایران از نهاد معاملۀ
اتهام میتواند مربوط به مجازات تعزیری آنهم در درجههای پایینتر باشد؛ چراکه مبنا و
مفهوم جرائم این حوزه و اختیار گستردۀ قانونگذار در وضع و اجرای آنها و همچنین
کماهمیت بودنشان که تعقیب و محاکمۀ اینگونه جرائم چندان نفعی برای فرد و جامعه
ندارد ،امکان انطباق آنها با مقتضیات زمان و مکان و تأثیرپذیری از نظامهای حقوقی
دیگر را فراهم میسازد .در حوزۀ همین جرائم مستوجب مجازاتهای تعزیری از درجات
پایین است که میتوان بر برتری امتیازهای استفاده از چانهزنی در اتهام گواهی داد.
همچنین یکی دیگر از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب هم در مقررات پیشین و هم
در قانون آیین دادرسی کیفری ،نداشتن سابقۀ کیفری مؤثر است .مجرمان دارای
محکومیت کیفری مؤثر به دلیل وجود حالت خطرناک ،شایستۀ برخورداری از رویکرد
انعطافگرایانۀ دستگاه عدالت کیفری نیستند.
بنابراین از آنجا که در بینش سیاستگذاران جنایی مجازات فینفسه فاقد ارزش
است ،مجازات همانند دیگر خدمات اجتماعی وقتی ارزش پیدا میکند که اجرای آن
اثرگذار باشد (اردبیلی ،4955 ،ص .)95قرار تعلیق تعقیب سیاستی است که برای اصالح
مجرمانی که حالت خطرناک نداشته ،تعقیب آنها نفعی برای جامعه ندارد ،اجرا میشود.
در خصوص نهاد معاملۀ اتهام نیز همانگونه که بیان شد برخی از حقوقدانان
معتقدند که این معامله یک ابزار مناسب برای سیاست صدور حکم است تا به مجرمانی
که به مجرم بودن خود اعتراف میکنند ،پاداش داده شود .آنها چندین بحث را در
حمایت از این موقعیت پیش میبرند؛ مانند آنکه درخواست برای اقرار به مجرمیت
ممکن است پذیرش مسئولیت متهم یا تمایل او برای ورود به یک سیستم تأدیبی را
بهوجود آورد تا در زمان کوتاهتر از متهم اعادۀ حیثیت شود ) .(Pradeep‚ 2008, P. 2و
زمانی میتوان به مجرمان پاداش داد که سابقۀ محکومیت مؤثر و نیز حالت خطرناک
وجود نداشته و اجرای کامل مجازات مجرم نفعی برای فرد و جامعه در پی نداشته باشد.
افزونبراین ،دادستانها در پیشنهاد معامله با متهمانی که سابقۀ محکومیت ندارند و یا
برای اولین بار مرتکب جرم شدهاند ،پیشدستی میکنند.
همانگونه که گفته شد ،یکی از مهمترین شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب دعوای
کیفری ،اقرار متهم به ارتکاب جرم است که بهصراحت در مادۀ  22قانون اصالح پارهای
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ا ز قوانین دادگستری به آن اشاره شده است ،اما در قانون آیین دادرسی کیفری چنین
شرطی دیده نمیشود و به جای آن موافقت بزهکاران آمده است که نسبت به مقررات
کیفری گذشته یک نوآوری بهشمار میآید .پیشبینی این شرط در صدور قرار تعلیق
تعقیب ،باعث شباهت هرچه بیشتر این قرار با نهاد معامله اتهام میشود که در پرتو آن
تعقیب دعوای کیفری ،اتخاذ تصمیم قضایی -کیفری و تعیین مجازات برای بزهکار به
صورت افقی و دوجانبه صورت میپذیرد .در نهاد قرار تعلیق تعقیب در ایران و نیز نهاد
معاملۀ اتهام در کشورهای کامنال ،جایگاه توافق و رضایت بزهکار در مرحلۀ
پیشدادرسی و قبل از ورود به دادگاه است که در یک طرف آن ارادۀ دادستان و در
طرف دیگر آن رضایت و توافق متهم قرار میگیرد.
یکی دیگر از شرایطی که در مادۀ  54به آن توجه شده ،جلب نظر بزهدیدگان است.
در این ماده افزونبر توجه به نوع جرم و شروطی که متهم باید برای برخورداری از این
قرار داشته باشد ،شرطهای دیگری پیشبینی ،و باعث تقویت این نگرش شده است که
بهجز بزهکار ،بزهدیده نیز در صدور این قرار سهم بسزایی دارد؛ درنتیجه ،دو رویکرد
بزهدیده محور و بزهکار محور در این قرار بهگونۀ سازگاری درهم آمیختهاند .این شروط
عبارت اند از :نخست ،نبود شاکی یا گذشت شاکی که مسلماً در جرائم غیرقابل گذشت
میباشد ،زیرا در جرائم قابل گذشت ،با گذشت شاکی انگیزهای برای تعقیب وجود ندارد.
شرط دوم ،جبران خسارتهای وارده به بزهدیدگان است .بزهکار باید خساراتی را که
در نتیجۀ بزه ار تکابی به فرد وارد شده است ،جبران کند یا با جلب رضایت و موافقت
بزهدیده ترتیب پرداخت آن را در مدت مشخصی بدهد تا بتواند در پرتو آن از امتیازات
قرار تعلیق تعقیب بهره جوید.
بنابراین همانگونه که در معاملۀ اتهام سه سوی پروندۀ کیفری یعنی جامعه ،متهم و
بزهدیده در پی چانهزنی در اتهام به خواستههای خود میرسند ،در نهاد تعلیق تعقیب
نیز که امکان اعمال آن در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پررنگتر شده است ،همان
رویکرد سودگرایانۀ معاملۀ اتهام در نظام حقوقی کامنال وجود دارد.

نتیجه
نهادها و قاعدههای حقوقی همچون مال نیستند که نظامهای پدیدآورنده نسبت به آنها
دارای حق مالکیت مادی یا معنوی باشند ،بلکه دستاوردهای رایگان بشریاند که برای
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عدالتجویی بیشتر و حقدهی بهتر بنیاد گرفتهاند؛ پس صدور این نهادها و قواعد ،به
خواست نظام حقوقی پدیدآورنده نیست ،بلکه به خواست نظام حقوقی کشور پذیرنده
است .سیاستگذاران کشور پذیرنده نیز هرچند میدانند رایگان بودن نهادها و قواعد
حقوقی سبب پیروی نظام پذیرنده از نظام پدیدآورنده است ،ولی همواره این پندار وجود
دارد که نظامها و قاعدههای حقوقی قابلیت بومیسازی دارند.
چانهزنی در اتهام ،نهادی بر پایۀ فرهنگ یا بوم یک کشور نیست تا به استثنا بودن
آن گواهی داده شود؛ پایۀ این معامله در سازشِ میان دادستان با متهم است تا هدفهای
اقتصادی و اصالحی برخاسته از آن نمود یابد .پس این سازش در یک فضای راستین که
بر اساس آن ،دادستان بهراستی پاسدار سود اجتماعی و جایگاه قانون باشد و متهم نیز
در شرایط اجتماعی شایسته قرار داشته باشد ،دستیافتنی است .بهاینترتیب ،نمیتوان
گفت که نوعِ سازش یا ویژگی بازیگران آن در نظام حقوقی کشورهای کامنال با نظام
حقوقی ایران بهطور آشکار متفاوت است ،بلکه وارونۀ آن را میتوان گفت که در معاملۀ
اتهام نقش فرد بسیار پررنگ تر از جامعه و نقش سیستم قضایی بسیار برجستهتر از
بایسته های بومی و فرهنگی است .پس برای آماده کردن معاملۀ اتهام در نظام حقوقی
ایران باید بر روی بازیگران آن از یکسو ،و پدید آوردن سیستم قضایی کارآمد و
ضابطهمند از سوی دیگر ،کار کرد.
با این حال ،آموزش فردی بازیگران معاملۀ اتهام و نیز وجود نظام قضایی کارآمد و
ضابطه مند ،دو شرط بایسته برای معاملۀ اتهام در ایران است .در جایگاه کنونی نظام
قضایی ایران ،با توجه به تورم پروندههای کیفری و تراکم کار در دادگاهها ،چانهزنی در
اتهام بر سر اتهامهای کوچک که پیگرد و کیفر متهمان اینگونه اعمال سود بخردانهای
برای جامعه ندارد ،رویکرد درستی بهنظر میرسد .با این همه ،به دلیل انباشتگی پرونده
در دادگاههای ایران و نیز نبود کارایی و یکدستی بایسته برای رسیدگیهای کیفری،
دستکم از جهت سیستمی زمینۀ بهرهگیری از معاملۀ اتهام وجود ندارد .در این حال،
اینگونه معامله تنها بهعنوان تسکیندهندۀ دردی خواهد بود که گهگاه بهکار میآید و
دلیل آن نیز روشن است ،زیرا اگر به معاملۀ اتهام تنها به دیدۀ کاستن پروندههای
کیفری و بیرون بردن اتهامهای کوچک از چرخۀ رسیدگی کیفری نگریسته شود ،روشن
است که خود به یک بیماری تبدیل میشود؛ چون اینگونه معامله برای پیکار با تورم
پروندههای کیفری نیست ،بلکه همزمان به سود جامعه ،دولت ،متهم و بزهدیده
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میاندیشد .کاستن از انباشت پروندههای کیفری شاید تنها به سود دولت و متهم باشد،
ولی جامعه و بزهدیده را فراموش میکند.
ویژگی دیگری که باید برای سوددهی معاملۀ اتهام در نظام کیفری ایران آورد،
مقدماتی بودن آن است .در نظام کیفری ایران نهادهایی مانند اختیار قضایی در پذیرش
توبه ،سازش میان محکوم و شاکی ،کاهش یا معافیت از کیفر یا تعلیق اجرای کیفر را
می توان یافت که همگی پس از گذشتن از همۀ فرایندهای کیفری و رسیدن به گام اجرا
نمود مییابند؛ درحالی که ویژگیهای چانهزنی در اتهام در همان گامهای آغازین
رسیدگی کیفری است .پس مادۀ  93قانون جدید مجازات اسالمی که در پی
پروندهزدایی از بزههای کوچک است ،باز به معافیت از کیفر پرداخته است تا معافیت از
رسیدگی کیفری .بر پایۀ این ماده ،در جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت در صورت
احراز جهات تخفیف ،چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با اجرا
نشدن مجازات نیز مرتکب ،اصالح میشود در صورت نداشتن سابقۀ کیفری مؤثر،
گذشت شاکی ،جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن ،میتواند حکم به
معافیت از کیفر صادر کند.
هرچند قانونگذار ایران نشان داده است که در وامگیری از نهادهای حقوقی
کشورهای دیگر به بومیسازی آن گرایش دارد ،ولی در برخی مصداقها نیز بهطور ناروا،
نهاد وارداتی را از ریخت میاندازد .با اینکه در نظام حقوقی ایران ماهیت چانهزنی در
اتهام و اهداف ویژۀ این نهاد که همانا کاهش انباشت پروندهها در مراجع رسیدگی و
پایین آوردن هزینههای دادرسی است ،نمونههایی مانند قرار تعلیق تعقیب را دارد ،ولی
بهدرستی روشن نیست که آیا بهراستی ،این نهاد خواسته است بهجای معاملۀ اتهام بهکار
آید و آیا درعمل نیز خواست اجرای آن در دادگاه وجود دارد یا خیر .با این حال ،نیاز
نیست تا در نظام حقوقی ایران بهطور دقیق همان عنوانی بهکار برده شود که در
نظامهای حقوقی کامنال بهکار میآید .آنچه مهم است ،بودن ساختار و درونمایۀ نهاد
معاملۀ اتهام است که در عنوان تعلیق پیگرد نمود یافته است .تعلیق پیگرد ،نهادی است
که برای تقویت جنبههای اصالحی -درمانی و باال بردن کارایی نظام عدالت کیفری در
پی افزایش تدریجی اختیارات دادستان و نقش یافتن بزهکار در پاسخدهی به رفتار بزه
خویش تأسیس شده و در قانون آیین دادرسی کیفری و برخی مقررههای کیفری ویژه
مانند قانون مبارزه با مواد مخدر نیز نمود یافته است.
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 یکی از چهرههای.شهرت هر نظام حقوقی به برخی نهادهای کیفری است
 معاملۀ اتهام است که به دلیل سنجش آن با،نمایشدهندۀ شهرت نظام حقوقی امریکا
. اینگونه بهنظر میرسد که نهادی است اختصاصی برای این نظام،سودگرایی اجتماعی
ولی معاملۀ اتهام را با عنوانی دیگر میتوان هم برای سودگرایی و هم برای اخالقگرایی
 و اخالقگرایی با،در ایران نگاه داشت؛ سودگرایی با نگاه به پیامدهای اجرای معاملۀ اتهام
 بایستههای اخالقی و وجدانی متهم و، بیطرفی مقام قضایی،توجه به قانونگرایی
.بزهدیده در سازشی با نام چانهزنی در اتهام
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