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 چکيده

بینی کرده و تکالیف و قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش

نماید تا از این طریق، منافع جامعه و حقوق متهم کننده مقرر میاختیاراتی را برای مقامات تعقیب

عقیب برخی از متهمان را حفظ گردد؛ به همین دلیل، این مقامات صالحیت قانونی دارند تا ت

داشتن تعقیب را تعلیق نمایند. در این رابطه، امروزه سیستم دادرسی کیفری، اصل موقعیت

داشتن تعقیب و یکی از پذیرفته و نهاد تعلیق تعقیب، به عنوان مصداقی از اعمال اصل موقعیت

یین دادرسی کیفری رود و این موضوع، در قانون جدید آهای تعقیب کیفری به شمار میجایگزین

نیز تصریح گردیده است. مطابق این قرار، دادستان به عنوان مقام تعقیب، با اعمال اختیار در 

ای در تأمین مصالح جامعه، اصالح مجرم و احقاق تعقیب جرم یا عدم تعقیب آن، نقش سازنده

ادرسی کیفری دیده دارد. در این نوشتار، تعلیق تعقیب و نقش آن در قانون آیین دحقوق بزه

 وسیله جایگاه آن در نظام کیفری آشکار گردد.تا بدین مورد بررسی قرار گرفته2931

 مقام تعقیب-بودن تعقیبقانونی -داشتن تعقیبموقعیت-تعلیق تعقیب :يديکل واژگان
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  2 مریم حاجی زاده،  1 نسرین خدابنده لو

 .قم دانشگاه  کارشناس ارشد حقوق جزاوجرم شناسی دانشکده حقوق 2
 .کارشناس ارشد حقوق جزاوجرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه کاشان 1

 
 نام نویسنده مسئول:

 ده لونسرین خدابن

تعليق تعقيب و جایگاه آن در قانون آیين دادرسی 

 1932کيفري مصوب 
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 مقدمه
ران وبازپرسان ویا ضابطین دادگستری که تحت توسط دادیا در روند امور کیفری،اولین مرحله تحقیقات مقدماتی است که معموالً

 شود،میشود.پس از انجام تحقیقات مقدماتی و زمانی که پرونده برای مطرح شدن درمرحله دادرسی مهیا انجام می ،نظر دادستان هستند

هارا استماع و و اظهارات آن قاضی دادگاه دالیل طرفین پرونده ،رسد که در این مرحلهنوبت به رسیدگی در دادگاه یا مرحله دادرسی می

کندو پس از صدور حکم،واحد اجرای اقدام به صدور حکم و تعیین مجازات می ،دادن متهممورد ارزیابی قرار داده ودر صورت مجرم تشخیص

یل و جهاتی کامل این روند بنا به دال ،گردد.اما در بعضی مواقععلیه،آزاد مینماید و سپس محکومنسبت به اجرای حکم اقدام می ،احکام

چرا که حفظ حقوق و منافع جامعه  ماند؛،ناتمام باقی میدر مرحله تعقیب تحت عنوان تعلیق تعقیباین روند گاهی ، به طوری که شودنمی

 گردد.مین نمیأهمیشه از طریق تعقیب کیفری وصدور حکم و اجرای آن ت ،که از مهمترین وظایف دستگاه کیفری است

که همیشه باصدور حکم ،کشف نمود بازدارندگی،بازپروری واصالح را نام برد ؛هانآتوان ازجمله ها که میمجازات مل در اهدافأبا ت

توان گفت که می ،ها دست یافت.براساس آمارهاها واهداف مجازاتتوان به رسالتنمی ،باشدها میترین آنمحکومیت که مجازات حبس رایج

، در حالی که ما امکانات الزم در این زمینه گرددبه صدور مجازات حبس بر می نیز،عمدتاًده و این موضوع جمعیت کیفری ما افزایش پیدا کر

 را در اختیار نداریم. 

در راستای  ،داشتن تعقیبسیاست متفاوتی در خصوص امر تعقیب و دادرسی مطرح وسیستم موقعیت ،ثیر این معضالتأتحت ت

رو، ما در این نوشتار در پی از این گردد.های کوتاه مدت مطرح میحبس اًخصوص ،هااز آثار منفی حبسها و جلوگیری مین اهداف مجازاتأت

 شود.پاسخ به این سؤال خواهیم بود که جایگاه تعلیق تعقیب، با توجه به اهداف و رسالت آن، در نظام کیفری ما چگونه ارزیابی می

ایم و در مبحث را به بررسی پیرامون مفهوم و مبانی تعلیق تعقیب اختصاص دادهپیرو توضیحات فوق، مبحث نخست از نوشتار خود  

پردازیم و در مبحث آخر، برای تحقق رسالت داشتن تعقیب، به عنوان مؤلفه اصلی نهاد تعلیق تعقیب میدوم، به کنکاش در اصل موقعیت

 مورد مداقه قرار خواهیم داد. 2931دادرسی کیفری مصوب پژوهش، ماهیت قرار تعلیق تعقیب و جایگاه این نهاد را در قانون آیین

 

 مفهوم و مبانی تعليق تعقيب -مبحث اول
آید تا نگارنده و مخاطب را در جهت درک بهتر در ابتدا این نوشتار، ذکر مفاهیم و معانی در خصوص نهاد تعلیق تعقیب الزم می

هم، در ذیل به این امر پرداخته است و در ادامه به مبانی این نهاد حقوقی اشاره موضوع یاری سازد. لذا نگارنده، برای نائل آمدن به این م

 خواهیم کرد.

 معناي لغوي و اصطالحی تعليق -گفتار اول
نهادن یک کار  تکلیف تعلیق به معنای بال و در معنای اصطالحی؛ 1در لغت به معنای معلق کردن و آویختن آمده است 2تعلیق

معدوم کامل است ونه موجود  ،ازآن حیث که معلق است ،لذا امر معلق. تصمیمی راجع به آن نگرفته باشد ،یا اثباتاً نفیاًکه  شکلیبه باشد؛ می

 .9کامل

 معناي لغوي واصطالحی تعقيب-گفتار دوم
صطالح . از سوی دیگر، درا5کردن،از پی چیزی رفتن،دنبال امری یا کسی را گرفتن آمده استدر لغت به معنی دنبال 4تعقیب

 .6گویندحقوقی، اقدامات کیفری به منظور کشف جرم را تعقیب می

 مبانی تعليق تعقيب -گفتار سوم
شناسی، به موجب پیشنهاد مکتب تحققی مطرح شد وبه تدریج، وارد حقوق ، ازجمله نهادهایی است که ابتدا در جرم7تعلیق تعقیب

 .8کیفری گردید

                                                           
2suspend 

 .404، ص2979عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید،چاپ سوم، تهران،نشرسپهر، 1
های نامهای از پایانقضائیه ،گزیده ؛ همچنین ر.ک؛ معاونت آموزش قوه264، ص2987جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،چاپ بیستم، تهران،نشرگنج دانش، 9

 .57،ص 2988علمی قضات در امورکیفری،جلداول،تهران،انتشارات جاودانه، 
4pursuit 

 .404عمید، پیشین، ص5
 .7، ص2932انشگاه قم،کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، د نامهکوثری، شهین، بررسی نهاد تعلیق تعقیب و تعویق مجازات در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس، پایان6

7 suspend of pursuit 

 .8، ص2988ماهنامه کانون وکالی دادگستری مرکز، ،)فروتن، مصطفی، تعلیق تعقیب )الغا یاابقاءآن8
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های که تراکم پرونده« خرد»عقیب همه مجرمان، به ویژه در جرایم کم اهمیت و به اصطالح امروزه از دیدگاه سیاست جنایی مدرن، ت

ای را در میان سازوکارهای ، جایگاه ویژه«اقتضای تعقیب»کیفری را در بردارد،ممکن است سودمند به نظر نیاید. به همین دلیل، قاعده 

تعلیق تعقیب یکی از اختیارات دادستان است که به لحاظ مصالح وباوجود رو، گذاری جنایی به خود اختصاص داده است. از اینسیاست

 .2تواند امر تعقیب را متوقف نمایدشرایطی، می

های گزاف عدالت کیفری واطاله دادرسی، معظالتی است های کیفری، عدم کفایت منابع و هزینهعالوه بر معایب حبس، تورم پرونده

کند تا سازمان عدالت کیفری، در تخصیص های عملی ایجاب میها برآید. ضرورتکیفری، درصدد رفع آنباشد تا سازمان عدالت که الزم می

منابع، از مدیریت مناسب برخوردارباشدتا منابع محدود، به موارد برخوردار از اولویت باالتر تخصیص یابد.در این خصوص، سازمان قضایی، 

باشد؛ بنابراین مانندهرمجموعه دیگر، نیازمند ت که پاسخگویی نیازهای نامحدود آن نمیمانند هرمجموعه دیگری دارای منابع محدودی اس

 .1مدیریت اقتصادی است

کند و های قضایی جلوگیری می؛ زیرا دادستان از ادامه پرونده در دستگاه9رو، تعلیق تعقیب در واقع نوعی قضازدایی استاز همین

های مهمتر،بادقت یابد تا به پروندهفری نیز جلوگیری شده و دستگاهقضایی، فرصت بیشتری میرود و از تورم کیپرونده به دادگاه نمی

 بیشتری رسیدگی کند.

کند؛ با این توضیح که در فرآیند رفت و آمد متهم را در مراجع قضایی کم می4«زنیبرچسب»تعلیق تعقیب با تأثیرگرفتن از نظریه 

خورد بت به جرایم جزئی، به تدریج در تعامل پلیس و نهادهای قضایی، فرد برچسب مجرمانه میزنی، به دلیل عدم گذشت جامعه نسبرچسب

گذارد. حتی این آثار، دامن کند. برچسب اقدامات مجرمانه،آثار قابل توجهی بر روی آینده فرد میو در دنیایی متفاوت از دیگران سیرمی

زنی،از تعقیب نجارمنداست.اما نهاد تعلیق تعقیب، در جهت جلوگیری از فرآیند برچسبگیردکه مانع از ادامه زندگی هخانواده وی رانیز می

 تر، بتواند به زندگی عادی برگردد.کند تا وی راحتنظر میمتهم صرف

کند که قاضی در دایره ایجاب می« التعزیر بما یراه الحاکم»داشتن تعقیب، باید گفت: قاعده فقهی درخصوص مبنای فقهی موقعیت

شدن و قانونمند 5های اجتماعی، نسبت به متهم تعیین کندکردن واکنشترین واکنش اجتماعی را بر اساس اصل فردیتعزیرات،مناسب

بودن جرم ومجازات صورت گرفته است،باقاعده فقهی مذکور در ارتباط باتعلیق تعقیب کیفری، مغایرتی تعزیرات که بر اساس اصل قانونی

 .6ندارد

 

 داشتن تعقيب و ایرادات وارد بر آنل موقعيتاص-مبحث دوم

 اصل موقعيت داشتن تعقيب -گفتار اول
داشتن تعقیب مورد پذیرش قرار گفته که مطابق آن، دادستان به عنوان مقام های دادرسی کیفری، اصل موقعیتامروزه در سیستم

 .7دیده دارددر تأمین مصالح جامعه، اصالح مجرم و احقاق حق بزهای تعقیب، با اعمال اختیار در تعقیب جرم یا عدم تعقیب آن، نقش سازنده

کردن پرونده،اعطای مهلت به متهم برای جلب گذشت شاکی یا داشتن تعقیب، شامل قرار بایگانیهای مبتنی بر اصل موقعیتبرنامه

اجرای مجازات ونیز حکم بر معافیت از جبران خسارت وی، میانجیگری،قرارهای تعلیق تعقیب و ترک تعقیب،تعویق صدور حکم و تعلیق 

 .8کیفر در دو قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری، ذکر شده است

بودن تعقیب،بدین معناست که دادستان باید مجاز باشد که در مواردی که تعقیب کیفری متهم به داشتن یا مناسباصل موقعیت

نظر کرده واز ارسال پرونده به دادگاه، جهت محاکمه ده در قانون، از تعقیب صرفشبینیمصلحت او یا جامعه نیست، تحت شرایط پیش

دهدکه بابررسی هر پرونده، تشخیص دهدکه آیا موقعیت مناسبی برای تعقیب اوخودداری نماید.همچنین این اصل به دادسرا امکان می

                                                           
 .12؛ کوثری،پیشین،ص81، ص2939جوانمرد، بهروز، فرآیند دادرسی کیفری، جلد اول،چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، 2
 .19، صکوثری، پیشین1
 .63فروتن، پیشین، ص9
 .70همان، ص4
 .12،ص2977 ؛ خزائی،منوچهر،فرآیندکیفری،تهران،انتشارات گنج دانش،206، ص2988آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، 5
 .63-72فروتن،پیشین،صص6
 .9، ص2932، 93مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری، ماهنامه دادرسی، شماره داشتن تعقیب در دو الیحه جدید مصدق، محمد، جایگاه اصل موقعیت7
 همان.8
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میت ومجازات احتمالی رهایی یابد و هم به نفع جامعه است که با کیفری متهم، وجود داردیاخیر. این امر، هم به نفع متهم است که از محکو

 .2های دادگستری، به تعقیب جرایم مهمتر اهتمام ورزدجویی در هزینهصرفه

در مورد تأثیر اصل مقتضی بودن تعقیب در نظام دادرسی کیفری ایران، باید گفت که این اصل مهمترین تاثیرش برنظام دادرسی 

کردن مجازات، با توجه به وضعیت مجرم است که تا حدود زیادی، از ها و اعمال اصل فردیبودن مجازاتبه اصل فردی کیفری ایران، توجه

بندی جرایم به حدود، قصاص،دیات، تعزیرات،باید رغم طبقهبودن تعقیب نشأت گرفته است. در قانون مجازات اسالمی نیز، علیاصل مقتضی

های تعزیری صریحا قابل اعمال دانسته شده است و در ظاهر به مجازاتهای حدود،قصاص و دیات، تسری گفت اصل مذکور، تنها در مجازات

یابد،هرچند بحث توبه در حدود و مصالحه ی مشروط در قصاص را نیز تاحدودی می توان نشانه ای از اصل مقتضی بودن تعقیب شمرد. نمی

های کیفری است.الزمه تواند به دنبال داشته باشد، کاهش حجم پروندهتعقیب می بودنتأثیر شگرفی که جریان صحیح و کامل اصل مقتضی

باشد.همچنین قلمرو جرایم در این خصوص کننده، به ویژه بازپرس و مقامات قضایی دادگاه میاین امر، اعطای اختیار به سایر مقامات تعقیب

 .1باید گسترده شود

المللی نیزمورد توجه قرار گرفته است.قواعد حداقل استاندارد سازمان عقیب در اسناد بینبودن تعالوه بر این، باید گفت اصل مقتضی

باشد، مقررات مدون ومناسبی را برای تعقیب و می 9«بیجینگ»ملل متحد برای مدیریت دادگستری جهت نوجوانان که معروف به قواعد 

 .4محاکمه نوجوانان تعیین کرده است

ها زم است که جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر و جرایم علیه حیات و آزادی، به علت ماهیت خطرناک آنالبته اشاره به این نکته ال

شود.در برخی از کشورها، عبارت به کار رفته در قانون برای بیان اصل اقتضا، ها انجام میمشمول اصل اقتضا قرارنگرفته و تعقیب نسبت به آن

هایی کلی وعام، بدون بیان چهارچوبی برای اعمال صالحدیدبه کار رفته است. ن نیست؛ زیرا واژهمحدود کننده اختیار صالحدیدی دادستا

تواند اعمال شود. البته این بدان معنا نیست که این صالحدید، لجام گسیخته بنابراین اصل اقتضا، نسبت به تمامی جرایم و تمامی شرایط، می

نون صریحاً درج شده باشد، یا به صورت عملی مورد پذیرش قرار گرفته و اعمال گردد.برای و بدون قید وشرط است؛ خواه اصل اقتضا در قا

 .5مثال؛ ممکن است ترک تعقیب، زمانی که تصمیم مقام تعقیب در حدود معقول اتخاذ شده باشد،نقض وظیفه تلقی گردد

ط هیجانی و روحی و روانی ناشی از عصبانیت در مقابل، در جرایم سبک ومتوسط، بدیهی است که گاهی اوقات، مرتکب جرمدر شرای

زند و بالفاصله پس از وقوع جرم نیز، به شدت نادم بوده و نمایی خویش، دست به ارتکاب جرم مییا تحت تأثیر تحریک دیگران برای خود

نظر کردن از تعقیب ق صرفاظهار پشیمانی می نماید، سؤال این است که آیا در چنین مواردی، دادستان تحت شرایط مقدر در قانون، ح

چنین متهمی را دارد یا خیر. گاهی اوقات مرتکب جرم، در سنین جوانی است و در اثر اضطرار یا نیاز مادی، دست به ارتکاب جرایم علیه 

ت، رضایت شاکی زند؛ از قبیل سرقت ساده وخیانت در امانت ویا تخریب اموال. اگر در چنین جرایمی، متهم بتواند با جبران خساراموال می

بینی نماید که متهم با رعایت این نظر نماید و شرایط و اقداماتی را پیشتواند از تعقیب چنین متهمی صرفرا جلب نماید، آیا دادستان می

اش زمرهشرایط و اقدامات، به جای تحمل محکومیت و رفتن به زندان، سریع تر به آغوش خانواده وجامعه برگردد و خللی در روال زندگی رو

 ای ننماید.پیش نیاید ومحیط نامناسب زندان،او را تبدیل به یک مجرم حرفه

بینی شرایط و ضوابطی خاص، آن هم در جرایم سبک و متوسط، این اختیار را به گذار باید با پیشرو، طبیعی است که قانوناز این

نظر نموده و فرصتی به متهم در مدت معین داند، از تعقیب وی صرفچه تعقیب متهم را به صالح متهم و جامعه نمیدادستان بدهد تا چنان

 .6بدهد تا وی خود را اصالح و از گرایش به سمت ارتکاب جرم خودداری نماید

 

                                                           
؛ مرتضوی،سعید،آیین دادرسی کیفری،جلداول،چاپ 42، ص2931خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ  بیست و چهارم، تهران، انتشارات شهر دانش، 2

 .104،ص2989اول،تهران،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی، 
 .219؛ کوثری، پیشین، ص279و271،صص2981زراعت،عباس،آییندادرسی کیفری،چاپ اول،تهران،انتشارات مجد، 1

Bejing9 

های این صالح جهت تعیین تکلیف قضیه مربوطه،نزدخودبا توجه به اصول زیر،مورد راهنمایی قرار خواهدگرفت که یکی از بندمقام ذی»این قانون آمده است: 27درماده 4

 27ماده  4که در تفسیر بند صالح )بندح( جهت تعیین تکلیف بزه نوجوانان،اختیارداده است که در هر مقطع زمانی،مراحل پیگرد رامتوقف سازد. چنان،به مقام ذی ماده

جوان در مقایسه با افراد بالغ است. در هر ای از مراحل پیگرد قانونی،ویژگی ذاتی در خصوص مسائل مربوط به بزهکاران نواختیار منع تعقیب در هر مرحله»آمده است: 

راد،مسعود،اصل ؛ ابراهیمی«صالح ،منع مداخله رسمی در قضیه،بهتر از هر کار دیگری باشدمورد،امکان دارد شرایطی در مقاطع زمانی مختلف پیش آید که به نظر مقام ذی

؛ 9،ص2930نامه کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق دانشگاه قم،ق کیفری ایران،پایانبودن تعقیب در حقوبودن تعقیب وضرورت گرایش آن به سمت مقتضی قانونی

 .97کوثری،پیشین،ص
 .97کوثری،پیشین،ص5
 .31، ص2939، آیین دادرسی کیفری،چاپ اول،تهران، انتشارات جنگل جاودانه،جویباری، رجبگلدوست6
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 داشتن تعقيبهاي وارد بر اصل موقعيتایراد -گفتار دوم

که دادستان رو است؛ از جمله اینهایی نیز روبهداشتن تعقیب با ایرادبا وجود مطالب فوق،این ادعا قابل طرح است کهاصل موقعیت

تواند به صورت کامل، شخصیت مجرم وشرایط مجرم را بررسی کند و چه بسا افرادی که مستحق تعقیب هستند، از تعقیب معاف نمی

 .2طرفی قرار دهدیشوند.همچنین، ممکن است این اصل، دستخوش امیال و اغراض افرادی قرار گیرد و دادسرا را در معرض اتهام ضد ب

بودن تعقیب را پذیرفته و نه از اصل بنابراین، شاید بتوان گفت قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مطلق، نه سیستم قانونی

داشتن تعقیب ،تبعیت کرده است، بلکه راه سومی را برگزیده که همان؛ تعلیق تعقیب است و شبیه سیستم موقعیتداشتن تعقیبموقعیت

 .1باشدمی

 

 قرار تعليق تعقيب-مبحث سوم
در ابتدا، برای بررسی دقیق موضوع در نظام کیفری جدید، طرح بحثی از ماهیت تعلیق تعقیب ارائه داده و سپس به تدقیق موضوع 

 پردازیم.در نظام کیفری جدید می

 طرح بحث -گفتار اول

است که در صورت عدم ارتکاب جرم در آن مدت، تعقیب  کردن تعقیب یک متهم، برای مدتی محدودتعلیق تعقیب، در واقع متوقف

 .9شود و در صورت ارتکاب جرم،تعقیب نسبت به هر دو جرم پیگیری خواهد شدبه طور کلی منتفی می

صدور قرار مذکور، آن هم توسط مقامات قضایی دادسرا، قبل از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست،یکی از طرق بارز رعایت اصل 

و  7، 6؛در جرایم تعزیری درجه 82گذار در ماده ، قانون2931تن تعقیب است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب داشموقعیت

،تحت شرایطی، به دادستان اجازه صدور قرار تعلیق تعقیب را داده است که در ادامه به بررسی شرایط و مدت اعتبار قرار مذکور پرداخته 8

 .4شودمی

داشتن دارد. بودن موقعیتهای مختلف تعقیب کیفری؛ یعنی دو سیستم قانونیتعقیب نیز ریشه در تفکیک سیستم فلسفه نهاد تعلیق

گذار ایرانی، تابع نظام قانونی بودن تعقیب است و در واقع برای تعدیل چنین نظامی،نهاد تعلیق تعقیب را وارد نظام کیفری کرده است قانون
5. 

وفق شرایط مقرر قانونی صادر می شود و نتیجه  ،نهایی شکلی است که در جهت ارفاق به برخی متهمانیک قرار  ،قرار تعلیق تعقیب

تعلیق تعقیب را نباید با تعلیق اجرای حکم اشتباه کرد.تعلیق اجرای . البته، 6شدن پرونده استعدم تعقیب دعوای عمومی و بایگانی،آن

اغلب قوانین کیفری ممالک متمدن جهان و از جمله در حقوق جزای جمهوری  از اصول مهم و معقول و مفیدی است که در ؛مجازات

 15قانون راجع به مجازات اسالمی و ماده  40در ماده 2946بینی شده است )قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب تیر ماه اسالمی ایران پیش

 .7متداول گردیده است ایران در اکنونتا هم 2951از سال  باشد کهای میتازه امر نسبتاً ،اما تعلیق تعقیب، قانون مجازات اسالمی(

قانون نظارت بر رفتار  13ماده  .بینی شده استتعلیق تعقیب مصداق دیگری نیز دارد که در خصوص قضات پیشاز سوی دیگر، 

به میزان سابقه و تجارب قضایی و  دادستان می تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه"قضات در این باره چنین مقرر می دارد:

همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه عالقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه ،تعقیب انتظامی او را 

صدور  ،.در حقیقت"ر نباشد.تعلیق و مراتب را به او اعالم نماید،مشروط بر اینکه تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و باالت

تواند با وجود احراز می ر،تواند چنان آثار سوئی در روحیه آنان داشته باشد که ادامه خدمت مزبوحکم محکومیت نسبت به چنین قضاتی می

اوضاع و احوال سابقه و درجه عالقمندی قاضی به انجام وظایف محول و سایر حسن ،با توجه به مدت سابقه ،ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی

 .قضیه،تعلیق قضایی او را به او اعالم نماید

 

                                                           
؛ آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد 14،ص2931 انگلستان،چاپ اول،تهران،انتشارات بهنامی،دهدارزاده،فاطمه،موارد قانونی شروع به تعقیب کیفری در ایران و 2

 .279؛ زراعت، پیشین، ص272،ص2974 اول،تهران،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
 .272آخوندی، پیشین، ص1
 .84، ص2939وم،تهران، چتر دانش، یار آیین دادرسی کیفری،چاپ دگروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، قانون9
 .38جویباری، پیشین، صگلدوست4
 .294راد، پیشین، ص؛ ابراهیمی217 و 216 ،صص2931 پیریایی،موسی،ترک تعقیب جایگزین تعقیب درحقوق کیفری ایران،چاپ اول،تهران،نشردادگستر،5
 .949جوانمرد، پیشین، ص6
 .267آخوندی،پیشین، ص7
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 جایگاه تعليق تعقيب در نظام کيفري کنونی-گفتار دوم

 2950 شود که در ایران نیز ،از اوایل دهههای کیفری پیشرفته جهان محسوب میتعلیق تعقیب،تأسیس نسبتاً جدیدی در نظام  نهاد

تعلیق خاص که نسبت به  -1. شمول عام که نسبت به همه شهروندان است -2: نوع شمول استاین نهاد دارای دو . متداول شده است

 اقشاری خاص شمول دارد. 

هستیم  2931در این مجال، برای رعایت اختصار در کالم، ناگزیر از بررسی نهاد تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که »این قانون:  82نماییم. طبق ماده پوشی میشمو از شرح حال این نهاد در قوانین سابق چ

چه شاکی وجود نداشته،گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت ها قابل تعلیق است، چنانمجازات آن

تواند پس از اخذ سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می دیده،ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز، فاقدبزه

موافقت متهم و در صورت ضرورت، با اخذ تأمین متناسب،تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت،دادستان متهم را 

 کند:های زیر میحسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستور

ترک اعتیاد، از -دیدهببار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزهدیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیانارایه خدمات به بزه -الف

خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، -طریق مراجعه به پزشک،درمانگاه،بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه پ

های معین، به معرفی خود در زمان -آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یکسالثخودداری از رفت و -حداکثر به مدت یکسالت

المنفعه، با انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عام-شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثربه مدت یکسال ج

ای در ایام و ساعات معین، حداکثر به ا جلسات آموزشی فرهنگی و حرفهها یشرکت در کالس-تعیین دادستان، حداکثر به مدت یکسال چ

عدم حمل سالح دارای -دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یکسال خعدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل-مدت یکسالح

 -دیده، به تعیین دادستان برای مدت معینذجرم و بزه عدم ارتباط و مالقات با شرکای-مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یکسال د

ای دادن گذرنامه با اعالم مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه.این ماده، در قانون قدیم سابقهممنوعیت خروج از کشور و تحویل

 .2زدایی تنقیح شده استگذار در راستای کیفرهای قانونندارد و از نوآوری

های عدالت ترمیمی،صدور قرار تعلیق تعقیب متهم، از ، در جهت تحقق آموزه2931های قانون آیین دادرسی کیفری وآوریاز دیگر ن

نمودن تعقیب یک متهم برای مدتی محدود است که در صورت عدم ارتکاب جرم در . تعلیق تعقیب در واقع، متوقف1سوی مقام قضایی است

.در برخی از 9شود و در صورت ارتکاب جرم، تعقیب نسبت به هر دو جرم پیگیری خواهد شدآن مدت، تعقیب به طور کلی منتفی می

شود، از جمله در صورتی که جرم علیه اموال رخ داده یا متهم در سنین جوانی نظر میکشورها، به احراز شرایطی خاص از تعقیب متهم صرف

کردن پرونده، متفاوت است. بایگانی کردن ش نشود که تعلیق تعقیب با بایگانیبار مرتکب جرم شده باشد،همچنین فراموبوده و برای نخستین

های موقوف کردن تعقیب دعوای کیفری در مرحله پیش از دادرسی است. در این شیوه، دادستان رأسا با یک تصمیم پرونده نیز یکی از شیوه

یت شرایط و دستوراتی، دستور توقف تعقیب دعوای کیفری و های حقوقی، پس از توافق با متهم در خصوص رعااداری و در برخی نظام

 .4دهدبایگانی شدن پرونده را)فقط برای یک بار( می

قانون آیین دادرسی کیفری جدید،در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می  82ماده  5همچنین برابر تبصره 

صدور قرار تعلیق تعقیب نماید. همچنین پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به  شود،دادگاه می تواند مطابق شرایط مقرر ،اقدام به

بودن شرایط صدور قرار تعلیق دادگاه، در جرایم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعالم کند، دادستان در صورت فراهم

ه نماند که با صدور قرار تعلیق تعقیب، قرار تأمین نظارت قضایی لغو تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند. ناگفتتعقیب، می

بار با اخذ تأمین تواند برای یک مقام قضایی می»مقرر شده   2983اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  26ماده  1.تبصره 5شودمی

ن و کاهش آسیب(،نسبت به تعلیق تعقیب، به مدت شش ماهه این قانون)گواهی تحت درما 26مناسب و تعهد، به ارائه گواهی موضوع ماده 

یا به اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید.مراکز مذکور، موظفند ماهیانه گزارش درمان معتاد را به مقام قضایی 

                                                           
؛ کیان، محمد، تحوالت و رویکردهای قانون آیین دادرسی 286،ص1293 شدن آیین دادرسی کیفری،تهران،انتشارات میزان،های علمی توافقی نیازپور،امیرحسین،جنبه2

 .47، ص2939رنگ،کیفری جدید،چاپ اول،تهران، انتشارات هزار
زاده اهری، امین و صادق سلیمی، تحلیل ماده به ماده قانون ؛ بخشی85،ص3929 ها درقانون آیین دادرسی کیفری،چاپ اول،تهران،انتشارات شهر دانش،خالقی،علی،نکته1

 .78، ص2939در مقایسه با قوانین سابق، چاپ دوم،تهران، انتشارات جاودانه جنگل، 2931آیین دادرسی کیفری 
؛ مصدق،محمد،آیین دادرسی کیفری بر مبنای 44،ص2981 فتم،،سال ه93 شیروان،محمود،وضعیت نهاد تعلیق تعقیب در نظام دادرسی کیفری ایران،ماهنامه،شمارهبقال9

 .46،ص2939 قانون جدید،چاپ دوم،تهران،انتشارات جنگل جاودانه،
 .81و  82جوانمرد، پیشین، صص 4

 949همان،ص5 
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فی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان ترک اعتیاد، با صدور قرار موقو

ربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بالمانع صورت، طبق مفاد این ماده اقدام می شود.تمدید مهلت موضوع این تبصره، با درخواست مراکز ذی

دسراها و دادگاه های ویژه روحانیت اصالحی آیین نامه دا 16در مورد صدور قرار تعلیق تعقیب توسط دادسرای ویژه روحانیت، ماده «.است

های قضایی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب کلیه مسئولیت»مقرر داشته:  2984

 «.را بر عهده دارد:...)و(صدور قرار تعلیق تعقیب در جرایم خفیف و یا امور خالف شان

و با تجربه به عنوان مددکار اجتماعی در جهت نظارت بر فرد مرتکب و تسهیل اجرای دستورات متناسب با  وجود افرادی متخصص

تواند به بازسازگاری و اعاده مجرمین به دامان اجتماع، کمک شخصیت فردی و حتی حمایت از فرد  در حین و پس از اجرای قرار، می

های حبس خواهد گردید.حتی مددکاران اجتماعی، قادر به تکمیل بهتر پرونده شخصیت  بسیاری نموده و باعث نیل به اهداف اصلی جایگزین

گردد با که در قوانین موجود، عمالً، مددکار اجتماعی نقشی ندارد، فلذا پیشنهاد میوشناخت شخصیت مرتکب خواهند بود. با توجه به این

شده و باعث انجام یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه که؛ همانا ف، این خأل برطرهای منظم و غیرانتفاعی در این زمینهبینی ایجاد سازمانپیش

 .2باشد، گرددبازسازگاری مجرمان می

 

 شرایط صدور قرار تعليق تعقيب -بند اول

 شرایط جرم ارتکابی -الف
صدور قرار تعلیق تعقیب دعوی یافته، به عنوان یکی از شرایط بودن جرم ارتکاببودن جرم:براساس ماده مذکور، تعزیریتعزیری

تواند های مستوجب حد، قصاص و دیه از شمول این قرار خارج گردیده و دادستان نمیکیفری معرفی شده است.بنابراین، مرتکبان جرم

 8تا6ی درجه های تعزیرنسبت به این دسته از بزهکاران، قرار مذکور را صادر کند.همچنین، مطابق ماده مذکور، دادستان فقط نسبت به جرم

 تواند از قرار مذکور استفاده نماید. می

قانون آیین دادرسی کیفری تصریح شده؛ جرایم تعزیری درجه شش،هفت و هشت، قابلیت صدور قرار  82طور که در ماده همان

، در جرایم مستوجب قصاص،حد تعلیق تعقیب را دارند؛ بنابراین با تصریح مذکور، صدور چنین قراری در بقیه جرایم تعزیری و به طریق اولی

بندی واجد جنبه و دیه روشن است؛ چرا که جرایم مذکور هم واجد جنبه عمومی و بعضاً شرعی بوده و بسیاری از جرایم، داخل در این دسته

ک تا شش نیز به دلیل سنگین و باشند. عدم تفویض اختیار به دادستان در صدور قرار تعلیق تعقیب، در جرایم تعزیری درجه یالناسی میحق

گذار، شوند لیکن جنبه عمومی چنین جرایمی از نظر قانونچه این جرایم از درجه تعزیری محسوب میبودن جرم تعزیری است. زیرا اگرمهم

و امتیازی برای های دیگر جرم ترجیح دارد و مرتکب چنین جرایم تعزیری، باید به مجازات قانونی خویش برسد تا چنین ارفاق بر جنبه

 رسد:نکات زیر به نظر می 82.با توجه به ماده 1مرتکبین این دسته از جرایم وجود نداشته باشد

در جرایم تعزیری درجه -های غیرتعزیری؛ یعنی حدود،قصاص و دیات، صدور قرار تعلیق تعقیب ممنوع است.دومدر مجازات -نخست

نهاد، فقط مختص جرایم تعزیری درجه شش تا هشت است. جرایم تعزیری درجه شش تا یک تا پنج نیز، تعلیق تعقیب ممکن نیست و این 

میلیون ریال 80ها حبس تا دو سال و یا جزای نقدی تا ، جرایمی هستند که مجازات قانونی آن2931ق.م.ا مصوب 23هشت با توجه به ماده 

ها، ممنوعیت از یک تا چند فعالیت نتشار حکم قطعی در رسانهضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال، ا 33و شالق تعزیری تا 

شغلی یا اجتماعی و ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و اصدار برخی اسناد تجارتی برای اشخاص حقوقی تا پنج سال 

یر قوانین مربوطه است. مثالً بند ق.م.ا و سا 47بودن مجازات، یک جرم معیار ومالک و ضایطه ماده در خصوص قابل تعلیق -باشد.سوم

نمایی با چاقو را قابل تعلیق ندانسته است؛ پس هرچند که مجازات این جرم درجه شش است، اما صدور )پ(این قانون مجازات، جرم قدرت

بل تعلیق باشد. در ، قا2931ق.م.ا مصوب  47و 46. بنابراین بایستی مجازات جرایم طبق مواد 9قرار تعلیق تعقیب در مورد آن ممکن نیست

که در جرایم بودن جرم ارتکابی تصریح نشده است، لیکن با توجه به اینگذشت یا غیرقابل گذشتجا هم، هر چند به قابلاین

 .4شده بالوجه خواهد بودگذشت،گذشت شاکی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است، در جرایم یادقابل

بودن و ناپذیرهای تعزیری در صورت گذشتناپذیر باشد؛ در واقع جرمیافته، باید گذشت تکابعالوه بر این، مطابق ماده مزبور جرم ار

پذیر از های گذشتدیده در جرمتوانند مشمول قرار تعلیق تعقیب دعوای کیفری قرار گیرند.زیرا گذشت شاکی بزهاحراز سایر شرایط، می

که شاکی وجود نداشته،گذشت کرده چنان»... رود؛ در نتیجه، منظور از عبارت یجهات صدور قرار موقوفی تعقیب دعوی کیفری به شمار م

                                                           
 .242راد، پیشین، صابراهیمی2
 .38جویباری، پیشین، صگلدوست1
 .87و  86جوانمرد، پیشین، صص 9
 .78شین، صزاده اهری، پیبخشی4
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شدن آیین دادرسی کیفری بوده ناپذیر، به عنوان یکی از جهات ارفاق کیفری و توافقیهای گذشت، پذیرش تأثیر گذشت شاکی در جرم...«

های ای که مرتکبان جرمگونهباشد؛ بهوافق بزهکاران با او مینظر شاکی و تبینی این شرط ترمیمی، بستر مناسبی برای جلباست، پیش

 .2دارنددیده گام بر میمزبور، برای تحقق این شرط در راستای تأمین رضایت شاکی بزه

 

 شرایط متهم-ب
شدن آیین  آید، بستر مناسبی برای توافقیموافقت بزهکاران:این شرط که نسبت به مقررات کیفری گذشته، یک نوآوری به شمار می

شود که عالوه بر وجود سایر شرایط که قرار تعلیق تعقیب دعوی کیفری از سوی دادستان صادر میدادرسی کیفری است. مطابق آن، هنگامی

کردن بینی این شرط )یعنی اخذ  توافق بزهکاران(نمایانگر گرایش مزبور به توافقیمتهم نیز موافقت خود با صدور این قرار را اعالم نماید پیش

های حقوق بشری است؛ به این شکل که به بودن مقررات کیفری است.شرط مذکور از یک سو، دارای جنبهعدالت کیفری و گسست امری

دیدگان های مزبور را به ارائه خدمات به بزهتواند مرتکبان جرمدادستان می« و»و « الف»های این ماده، به ویژه بند موجب شماری از بند

المللی میثاق بین 8ماده  9المللی حقوق بشری، از جمله قسمت الف بند که بر پایه برخی از اسناد بینبدیهی است با توجه به اینمکلف کند. 

بینی موافقت بزهکاران به انجام وادار کردن دیگری به انجام کار و خدمت ممنوع شمرده شده است.  پیش 2366حقوق  مدنی و سیاسی 

سازمان بین المللی کار  13نامه شماره مقاوله 1های حقوق بشری سازگار است، حتی به این نکته بیشتر در ماده آموزه گونه دستورها، بااین

شود که با تهدید به مجازات و اصطالح کار قهری یا اجباری به کار یا خدماتی اطالق می»اشاره شده است. بر پایه این ماده:  2390در سال 

 1«.خاطر برای انجام آن داوطلب باشد،به وی تحمیل گرددمیل و رضای نفع بهکه شخص ذیآنبی

که موافقت مجرمان با صدور قرار تعلیق باشد؛ به این صورتشناسانه نیز میاز سوی دیگر، اخذ موافقت مجرمان دارای کارکرد جرم

ه پیش گفته(نمایانگر تمایل آنان به سمت تعقیب دعوی کیفری و طبیعتاً اجرای یکی از دستورات دادستان )مندرج در بندهای ماد

های مذکور، بزهکاران مکلفند به روشنی مشاهده می شود. بر اساس بند« ز»و « ب»هنجارگرایی اصالح و درمان است. این نکته در بند های 

ران با اجرای این دستورها، های آموزشی فرهنگی حرفه ای و غیره، مبادرت ورزند. موافقت بزهکانسبت به ترک اعتیاد یا شرکت در جلسه

تواند دارای که دارای کارکرد حقوق بشری است، میدهنده گرایش آنان به بازپروری است؛ به این سان،شرط مذکور، عالوه بر ایننشان

 .9شناسانه هم باشدهای جرمتأثیر

را هم به وی تفهیم  2این قرار مفاد تبصره  که موافقت متهم، همراه با آگاهی کامل باشد، دادستان باید قبل و ضمن صدوربرای این

بینی تکالیفی بر عهده او در دوره تعلیق است؛ زیرا اگر او با تعلیق تعقیب خود .  لزوم اخذ موافقت متهم در این قرار، به دلیل پیش4نماید

گذاشته خواهد شد، انجام نخواهد داد. برای  اشگناهی و خواستار اثبات آن باشد، تکالیفی را هم که بر عهدهموافق نبوده و مثالً مدعی بی

افزایش اثربخشی نهاد تعلیق تعقیب،موافقت متهم باید هم نسبت به اصل قرار و هم نسبت به نوع تکالیفی که برای او مقرر می شود، جلب 

بوده و توسط وی قابل اعتراض است. گردد.قرار تعلیق تعقیب، به دلیل ایجاد مانع بر سر راه رسیدن شاکی به نتیجه مورد نظرش به زیان او 

که گذشت نکرده یا خسارت وی جبران نشده و یا موافقت او هم ترتیبی برای جبران خساراتش اتخاذ تواند مثالً به استناد اینشاکی می

خود را با صدور قرار تعلیق گناهی خود موافقت که برای اثبات بینگردیده،به این قرار اعتراض کند.متهم نیز می تواند مثالً به استناد این

تعقیب اعالم نکرده و یا تکالیف تعیین شده برای او توسط دادستان، خارج از حدود مقرر در ماده فوق بوده است،به قرار مذکور اعتراض 

اشد؛ یعنی جرایم نماید. مرجع رسیدگی به اعتراض، نسبت به قرار این گونه تعیین می شود؛اگر قرار تعلیق تعقیب را دادستان صادر کرده ب

تعزیری درجه شش، مرجع صالح، دادگاهی است که صالحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و اگر در آن محل، دادگاه انقالب یا دادگاه کیفری 

ه (، اما اگر قرار تعلیق تعقیب را قاضی دادگاه صادر کرد172یک تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است)ماده

 .5(416باشد؛ یعنی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است )ماده

برای صدور این قرار، اخذ رضایت خود متهم شرط است؛ در حالی که در صدور قرار بایگانی پرونده و ترک تعقیب، اخذ رضایت متهم 

قانون  46قانون حاضر و ماده 82حقیقات مقدماتی است، نه مرحله محاکمه .لذا باید بین ماده شرط نشده است.صدور این قرار، در مرحله ت

فرق قائل شد. در ماده قانونی اخیر، اجرای مجازات معلق می شود، نه تعقیب متهم که نه تنها حکم محکومیت 2931مجازات اسالمی مصوب 

                                                           
 .236و  235نیازپور، پیشین، صص 2
 .69همان، ص1
 .237و  236همان، صص 9
 .89خالقی، پیشین،ص4
 .86همان، ص5
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ت. همچنین مدت تعلیق اجرای مجازات، یک تا پنج سال است؛ لیکن مدت در مورد او صادر نشده، بلکه مجرمیت وی هم محرز نشده اس

 .2تعلیق تعقیب شش ماه تا دو سال خواهد بود

این قانون، از  15ق.م.ا محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم بر اساس ماده 40مطابق تبصره ماده

قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده، ناظر بر انجام  82ذ موافقت متهم که در مادهرسد اخحقوق اجتماعی محروم می کند؛ به نظر می

 .1دستورهایی است که در ماده مذکور ذکر شده و نه در خصوص اصل صدور قرار تعلیق تعقیب

ق نباشد، چه متهم با صدور چنین قراری موافشرایط دیگر مربوط به متهم، موافقت وی با صدور قرار تعلیق تعقیب است؛ چنان

نمایند و در واقع امر تواند قرار مذکور را صادر نماید.اگرچه در عمل اکثریت متهمین با صدور چنین قراری موافقت میدادستان نمی

بودن مقررات از سوی نمودن مقررات آیین دادرسی کیفری است و در جهت کاستن از آمرهبینی چنین شرطی در راستای توافقیپیش

بینی چنین شرایطی ایراد وارد است؛ چرا که وقتی متهم از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب برخوردار است، باشد؛ لیکن بر پیشگذار میقانون

 .9بودن تعقیب منافات داردکردن آن به اراده و توافق شخص متهم با اصل الزامیدادستان باید مکلف به صدور چنین قراری باشد و موکول

 

 کیشرایط مربوط به شا-ج

گذشت،با گذشت بودن است؛ چرا که در جرایم قابلشک در جرایم غیرقابل گذشت، از شرایط اصلی مقتضیعلیه، بیرضایت مجنی

تواند علیه در دادگاه میکه بعد از تعقیب متهم و صدور کیفرخواست، رضایت مجنیشاکی، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد؛ضمن این

داده شده « با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن»یا « خسارت وارده جبران گردیده ». اگر 4را تشکیل دهد یکی از علل مخففه مجازات

باشد، دیگر لزومی به گذشت شاکی خصوصی نیست؛ بنابراین، در این دو فرض، حتی اگر جرم قابل گذشت هم بوده و شاکی بر شکایت خود 

 .5وجود دارد باقی باشد، باز امکان صدور قرار تعلیق تعقیب

بودن دانست؛ امری که اگرچه در عالوه بر این، شرط جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز، باید در زمره شرایط اصلی مقتضی

بینی قرار نگرفته بود، اما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مورد لحاظ قرار گرفته است. کاهش آثار جرم، به قوانین سابق مورد پیش

 .6شرط سومی است که این امر نیز در قانون جدید مورد تصریح قرار گرفته استعنوان 

دیدگان باید دیدگان است.به موجب این شرط که دارای ماهیتی کامالً ترمیمی است، بزههای وارده بر بزهشرط دیگر، ترمیم خسارت

ها گام بردارند.از این رو،مجرمان از رهگذر ی تأدیه آندیدگان در خصوص چگونگهای وارد شده یا توافق با بزهدر جهت پرداخت خسارت

 .7دیدگان را جلب کنند تا در پرتو آن،زمینه صدور قرار مذکور فراهم گردهای وارد شده، باید رضایت بزهترمیم خسارت

 

 موارد صدور قرار تعليق تعقيب-بند دوم
صورتی که متهم در مدت تعلیق به اتهام ارتکاب یکی از  ، در2931قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  82ماده  2مطابق تبصره 

جرایم مستوجب حد،قصاص یا تعزیر درجه هفت و باالتر، مورد تعقیب قرار گیرد و تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا 

تورهای مقام قضایی را اجرا نکند، دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق تعقیب وی منتهی به صدور کیفرخواست گردد و یا دس

قرار تعلیق لغو و با رعایت مقررات مربوط به تعدد تعقیب به عمل می آید و مدتی که تعقیب، معلق بوده است، جز مدت مرور زمان محسوب 

کننده قرار، مکلف رجع صادرکند و در این مورد، مچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد، دادگاه قرار تعلیق تعقیب را ابقا مینمی شود؛ چنان

 .8است به مفاد این تبصره در قرار صادره تصریح نماید

لذا، هرگاه در مدت قرار تعلیق تعقیب، معلوم شود که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر بوده، قرار مزبور بالفاصله به وسیله 

 .3شودمعلق بوده است، جز مدت مرورزمان محسوب نمی شود و مدتی که تعقیبمرجع صادرکننده لغو و تعقیب از سرگرفته می
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 گيري و پيشنهاداتنتيجه
که قانون تشکیل  2982تا 2979های بودن، تقریبا در تمام ادوار دادرسی مورد تصریح قرار گرفته است؛ البته در سالاصل مقتضی

ای از ابهام قرار بود و اجرای اصل اقتضای تعقیب در هالههای عمومی و انقالب حاکم بود،اگرچه قانون در این خصوص سکوت کرده دادگاه

توان این گونه استدالل کرد که رئیس حوزه قضایی جا که وظایف دادستان، به رؤسای حوزه قضاییه محول شده بود،میداشت، اما از آن

 توانست بر اعمال دقیق این اصل نظارت کند و خود به آن مبادرت ورزد.می

مکرربه تفصیل سخن گفته شده که این ماده با 40، در ماده 2130یق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری سال پیرامون قرار تعل

بودن اتهام،اقرار مقرون به واقع متهم به جرم، عدم وجود سابقه  ایق.ا.پ.ق.د دچار تغییراتی شد و شرایطی نظیر؛ جنحه 11تصویب ماده 

ای قائل به امکان اعمال قرار یا گذشت او، مطرح شده بود.با وجود این تغییر و تحوالت، عدهمحکومیت کیفری مؤثر،نبود شاکی خصوصی 

ای، قائل به عدم امکان اعمال این قرار در این دوره شدند،که هرکدام نیز دالیل و استدالالت خاص خود را داشتند. البته تعلیق تعقیب و عده

باشرایط  82نون جدید آیین دادرسی کیفری، قابلیت اجرایی داشته و اکنون نیز صریحاً در مادهرسد که این ماده تا زمان تصویب قابه نظر می

شود که انجام تعقیب در رابطه با متهمی متناسب نباشد و این امر از آن جهت خاصی ذکر شده است؛قرار تعلیق تعقیب، هنگامی صادر می

 ضروری است که منافع جامعه و فرد در آن نهفته است.

جرایم به 2904نماید؛ در قانون مجازات عمومی، مصوب بندی جرایم میگذار را ملزم به طبقهوه بر این، وجود قرار مذکور، قانونعال

، به جنایت،جنحه و خالف تقسیم شدند و در قانون مجازات 2951بودند و در سال  جنایات، جنحه مهم، جنحه کوچک و خالف تقسیم شده

بندی جرایم درجه 23های بازدارنده تقسیم شده بودند و اکنون نیز، طبق ماده ود،قصاص،دیات، تعزیرات و مجازاتاسالمی سابق نیز، به حد

اند و در تمام ادوار دادرسی،این قرار در مورد جرایم خرد قابل اعمال بوده است که در قوانین سابق در کلیه اتهامات از درجه جنحه به شده

انون مجازات عمومی قابل اعمال بوده و در نظام کیفری کنونی نیز فقط در مورد جرایم تعزیری درجات های باب دوم قاستثنای جنحه

 شش،هفت و هشت قابل اعمال است.

کننده، دادستان تنها مقامی است که در مورد حق صدور قرار تعلیق تعقیب توسط وی اختالفی نیست، اما در میان مقامات تعقیب

تواند رأسا اقدام به صدور این قرار نماید و در مواردی که شنهاد صدور قرار تعلیق تعقیب را به دادستان بدهد و نمیتواند پیبازپرس تنها می

 شود، دادگاه نیز حق اعمال و صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد که این امر، قبالً در قانون ذکر نشده بود.پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می

تواند فرصت اصالحی و بازاجتماعی شدن نانچه دادسراهای کشور به این مهم توجه کافی داشته باشند، میرسد، چبه نظر می

هزینه را به متهم بدهد و در عین حال از حجیم شدن کار در مرحله تعقیب بکاهد و نیز از تحمیل هزینه گزاف دادرسی به هزینه و گاه بیکم

 نظام قضایی کشور جلوگیری کند.

های ارتقاء کیفیت کار قضایی با های آموزشی با محتوای شیوهها و دورهگردد معاونت آموزش قوه قضائیه کالس، پیشنهاد میروازاین

کارگیری آنها آشنا و به استفاده از این ها قضات را با فوائد بهجویی از نهادهایی مثل تعلیق تعقیب برگزار نماید و در خالل این کالسبهره

 ماید.نهاد ترغیب ن
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