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مهدی شیداییان ،1یزدان

نصرتی2

 .1استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)



 .2دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
چکیده
جایگزینهای تعقیب کیفری راه سوم و روش بینابین تعقیب کیفری و بایگانی کردن بدون قید و شرط پرونده است.
در این روش اهداف مجازاتها بدون تعقیب و اعمال مجازات محقق میگردد .جایگزینهای تعقیب کیفری بر مبانی
مکتبشناختی ،جرمشناسی و عملی استوار است و در آموزههای اسالم موارد زیادی از اعمال این روش در تعقیب و
مجازات متهمین مشاهده میشود .در حقوق انگلستان هم نظر بر اینکه تعقیب کیفری مبتنی بر مصلحت عمومی است؛
جایگزینهای تعقیب کیفری نمود بیشتری دارند .در نتیجهی مطالعات صورت گرفته ،در تصویب قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب  ،1392جلوههایی از این جایگزینها مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفت .اگر چه این جایگزینها
موانع و ارایهی راهکارهای الزم جهت برونرفت از آنها با نگاهی به حقوق انگلستان ،ضرورت و هدف انجام این
کار تحقیقی را توجیه میکند و میتواند تحولی در نظام تعقیب کیفری در استفاده از این جایگزینها به وجود آورد.
این موانع را میتوان در قالب چالشهای نظری (فقدان ایده و تفکر اعمال جایگزینها) و چالشهای کاربردی (فقدان
سازوکارهای عملی اجرای جایگزینها) بیان کرد؛ مواردی همچون :عدم توجه به اهداف مجازاتها ،کیفرگرایی،
محدودیت اختیارات ضابطان ،عدم توجه به شخصیت افراد در ابتدای تعقیب جرایم و ...
کلیدواژگان :تعقیب کیفری ،جایگزینهای تعقیب کیفری ،مقام تعقیب ،تعقیب در انگلستان.
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آن طور که باید و شاید توسعه نیافتهاند .عدم توسعهی این جایگزینها در نتیجهی موانع متعددی است .شناخت این
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مقدمه
تعقیب کیفری یکی از مراحل مهم در فرایند کیفری به حساب میآید .پس از ارتکاب جرم و
پیرو کشف آن ،دادستان بسته به نظامی که از آن تبعیت میکند ،تکلیف خود را مبنی بر تعقیب یا
عدم تعقیب جرم اعمال میکند .در نظام الزامی بودن تعقیب ،دادستان باید جرم مورد نظر را مورد
تعقیب قرار دهد؛ صرف نظر از اینکه این تعقیب به نفع متهم یا جامعه میباشد یا خیر .اما در نظام
متناسب بودن تعقیب ،دادستان در سنجش نفع و ضرر تعقیب ،اختیار دارد و میتواند در شرایطی،
بسته به نوع جرم ،شخصیت مجرم و اوضاع و احوال ناشی از جرم که تعقیب به نفع متهم یا جامعه
نمیباشد ،تعقیب را آغاز نکند .دادستان در سنجش تعقیب میتواند از جایگزینهای تعقیب کیفری
که یک روش و راه حل بینابینِ تعقیب کیفری و بایگانی کردن بدون قید و شرط پرونده میباشد،
استفاده کند .در این روش فرد وارد چرخهی عدالت کیفری نمیشود بلکه با روشهای جایگزین
تعقیب هم اهداف مجازاتها بدون اعمال مجازات محقق میشود و هم ایدهی بدون کیفر ماندن
مجرم در جامعه رواج پیدا نمیکند .با توجه به فوایدی که این شیوهی تعقیب دارد و نیز نظر به اینکه
این شیوه ی تعقیب مورد استقبال اکثر کشورهای دنیا از جمله انگلستان قرار گرفته است؛ قانونگذار
در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،1392بخشهایی را به جایگزینهای تعقیب کیفری
اختصاص داد که در مجموع میتوان گفت اقدام به جا و پسندیدهای است؛ اما باید اذعان داشت که
این مقدار کافی نمیباشد و از سوی دیگر ،اعمال و اجرای همین مقدار کم هم در مرحلهی اجرا با
صورت قابل طرح است که چالشهای توسعهی جایگزینهای تعقیب کیفری با توجه به حقوق
انگلستان کدامند؟ متعاقب سؤال مطروحه ،میتوان فرضیاتی را در این زمینه مطرح کرد؛ به این
صورت که ،به نظر میرسد در توسعه جایگزینهای تعقیب کیفری چالشهای نظری و کاربردی
عدیدهای نقش دارند .چالشهای نظری توسعهی جایگزینهای تعقیب کیفری در محدودهی ایده و
تفکر کارگزاران کیفری قابل تعریف است؛ به این صورت که هر تأسیس کیفری در ابتدای ورود به
سیستم عدالت کیفری ،چنانچه با عدم تمایل و عدم استقبال از آن مواجه شود ،قطعاً در آینده در
مسیر اعمال آن مشکل به وجود میآید .به لحاظ شرایط حاکم بر جامعه و نگاه تک بعدی به کیفر
به عنو ان تنها راه حل مشکالت در ابتدای امر و رسوخ این دیدگاه در ذهن اکثریت افراد جامعه و
تسری آن به کارگزاران حقوق کیفری که برخاسته از همین جامعه هستند ،از جمله موانع عمدهی
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عدم توفیق ،جایگزینهای تعقیب کیفری در بعد نظری میباشد .با فرض عبور از چالشهای نظری،
در عمل ،سازوکارهای اعمال جایگزینهای تعقیب فراهم نمیباشد .موانعی که در محدودهی عدم
وجود قوانین مطلوب ،نقص در قوانین موجود ،امکانات عملی سیستم عدالت کیفری ،اختیارات
ضابطان دادگستری ،شرایط سخت اعمال جایگزینها و  ...هم در قالب چالشهای کاربردی توسعهی
جایگزین های تعقیب کیفری قابل تعریف است .بر همین اساس مطالب مقاله در پنج مبحث بیان
میشود .در مبحث اول تعقیب کیفری در ایران و انگلستان و سازوکارهای آن بیان میشود .در مبحث
دوم جایگزینهای تعقیب کیفری و تعریف آن شرح داده میشود .مبانی جایگزینهای تعقیب
کیفری شامل :مبنای مکتبشناختی ،مبنای جرمشناختی و مبنای عملی در مبحث سوم بیان میشود.
در مبحث چهارم قلمرو جایگزینهای تعقیب کیفری در قالب معیارهای مبتنی بر جرم ،معیارهای
مبتنی بر ویژگیهای مجرم و شرایط جامعه و سودمندی اجتماعی تعقیب مورد بررسی قرار میگیرد.
در نهایت در مبحث پنجم هم چالشهای نظری و کاربردی توسعهی جایگزینهای تعقیب کیفری
تفصیل خواهیم داد.
 .1تعقیب کیفری در ایران و انگلستان
از لحاظ ادبی تعقیب از ماده «عقب» در باب تفعیل است و در زبان فارسی به معنای پیگیری و
پی گشت یا پیگرد است .اما در برخی فرهنگهای فارسی معانی دیگری نیز برای آن ذکر شده است.
« از پی درآمدن ،پی برداشتن ،پی کردن ،دنبال کردن ،دنباله گیری یا پیگیری»( .معین)1102 :1/1371 ،
و جریان دادرسی( ».رمضانی نوری)599 :1380 ،

دادسرا و مقام دادستانی مأخوذ از سیستم قضایی کشور فرانسه است .در کشور مزبور در قرن
سیزدهم میالدی از بین وکالیی که در دادگاهها به وکالت میپرداختند ،اشخاصی مربوط به مقام
سلطنت بودند که این وکال به تدریج از وکالت کردن برای افراد دیگر محروم میشدند و صرفاً
نمایندهی پادشاه در دادگاه بودند و آنها را وکالی عمومی یا مدعیان عمومی میگفتند( .ضرابی:1372 ،

 )64پس از قانونی شدن نهاد دادسرا در فرانسه ،قانونگذار ایران نیز در سال  1290نهاد دادسرا و مقام
مدعیالعموم را در ایران بنا نهاد .اکنون نهاد دادسرا و دادستان بر اساس قانون ،وظیفهی تعقیب متهم
را بر عهده دارد؛ به طوری که ماده  11قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392مقرر میدارد:
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«تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهدهی دادستان  ...است» پس تصمیم به
تعقیب و یا به عبارتی وظیفه تعقیب طبق حقوق ایران با دادستان به عنوان مدافع حقوق جامعه است،
به گونه ای که این مقام قضایی به طور مطلق و بدون قید و شرط وظیفه تصمیم به تعقیب را بر عهده
دارد .البته باید شرایط مندرج در ماده  64قانون فوقالذکر ،جهت شروع به تحقیقات در خصوص
جرمی که واقع شده است ،وجود داشته باشد.
سیستم تعقیب موجود در انگلستان تقریباً نسبت به هر سیستم تعقیبی دیگر به طور متفاوت
سازماندهی شده است .تا مدتها تصمیمگیری اولیه در مورد تعقیب یا عدم تعقیب در اختیار پلیس
بوده است و کارکرد تشکیالت دادستانی سلطنتی 1از سال ( 1986همزمان با تاسیس  )cpsآغاز شد.
پلیس در مراحل اولیه اختیار قابل توجهی داشت و  cpsهیچ حقی برای ملزم کردن پلیس به پرسیدن
پرسشهای خاص یا دنبال کردن رویههای خاص تعقیب و بازجویی نداشت .در چند سال اخیر
تقسیم مسئولیتها تغییر کرده است .سرویس تعقیب دادستانی یا  cpsبه موجب ماده یک قانون تعقیب
جرایم مصوب  19852به وجود آمد (.)Sprack, 2002: 115
شرایط تعقیب در انگلستان در اواسط دهه  1980تغییر کرد .تا آن زمان سه نهاد اصلی تعقیب
وجود داشت؛ اول ،پلیس که از اواسط قرن نوزدهم بیشتر تعقیبها را انجام میداد و همچنان این
پلیس بود که بیشتر تصمیمات را در خصوص تعقیب میگرفت .دوم ،دادستان عمومی 3که در بخش
کوچکی از لندن وجود داشت و به تعقیب در خصوص قتل عمد و طیف وسیعی از دیگر پروندههای
میپرداخت .سوم ،نهادهای مختلف دیگر تعقیب مانند اداره مالیات ،اداره پست ،کمیسیون بهداشت
سالمت ،مقامات محلی (مثالً شامل افسران بهداشت محیط زیست) و غیره (.)Ashworth, 1999: 174

در حال حاضر اتخاذ تصمیم در مورد تعقیب بر عهدهی ادارهی دادستانی سلطنتی است و نه
افسران پلیس( .هیئت پژوهشگران کاواندیش )152 :1387 ،بدین معنا که پس از آنکه پروندهای توسط پلیس
و سایر نهادها علیه متهمی تشکیل شده و آن شخص مورد اتهام قرار گرفته یا احضار میشود،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1. cps (crown prosecution service
)2. (prosecution of offences Act
(3. DPP (Director of public prosecution
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مرحلهی بعدی بررسی توسط سیستم دادستانی 1است؛ به گونهای که پرونده توسط فردی از افراد
دادستانی که دارای تحصیالت حقوقی است و برای امر رسیدگی آموزش دیده است ،مورد بررسی
قرار میگیرد (.)Ashworth, op.cit: 12

تعقیب کیفری در نظام کامنال همیشه با مصلحت عمومی همراه است .بر خالف نظام رومی –
ژرمنی که تعقیب میتواند مقید به مصلحت عمومی نباشد ،در کامنال همیشه تصمیم به تعقیب
کیفری مشروط به مصلحت عمومی است.

(2002,: 211-212

 )Sanders,در نظام کامنال ،چه در

انگلیس و چه در آمریکا ،به جریان افتادن تعقیب یا به عبارت صحیحتر تصمیم به تعقیب ،نیازمند دو
شرط اصلی است؛ کفایت ادله و منفعت عمومی؛ شروطی چون منفعت قربانی و رعایت اصول
اخالقی به عنوان شروط فرعی تعقیب هستند)Slapper, 2010: 433( .

 .2جایگزینهای تعقیب کیفری
«جایگزینهای تعقیب دعوی عمومی» مجموعه شیوهها و اقداماتی است که توسط قانونگذار
پیش بینی شده است تا دادستان به عنوان مقام تعقیب به جای پیگیری دعوی عمومی در مسیر اصالح
و باز اجتماعی کردن فرد و تضمین حقوق بزه دیده از آن استفاده کند.

(Vanessa Valette, procedure

)penale: 154

اهمیت این اقدامات به اندازه ای است که آن را اقداماتی مستقل و روشی جداگانه برای اقامه
دعوی عمومی محسوب کردهاند؛ از آنجایی که اصل ضرورت تناسب در ارائهی پاسخ قضایی
دعوی عمومی منطبق با «قضازدایی» و «عدالت محلی» ،در واقع درصدد نزدیک کردن اجتماع با نظام
عدالت کیفری است .دادستان زمانی به اقدامات مذکور توسل پیدا میکند که جرایم ارتکابی شدید
نباشد .با توجه به اهداف جایگزینهای تعقیب دعوی عمومی آنها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
برخی از آنها جنبهی ترمیمی دارند و بیشتر تحت تأثیر رویکرد «عدالت ترمیمی» به وجود آمدهاند و
برخی دیگر با اینکه جایگزین تعقیب دعوی عمومی محسوب میشوند ولی جنبهی «رسمی» و
«تنبیهی» آنها حفظ شده است( .همان)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Cps .1یا تشکیالت دادستانی سلطنتی ،نهادی مشابه نهاد دادسرا در ایران است و رییس آن  DPPاست که از طریق دادستان کل
) (Attorney generalبه پارلمان پاسخ گو میباشد ،این نهاد مستقل از پلیس است.
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در حقیقت ،جایگزینهای تعقیب دعوی عمومی باعث ایجاد تحول در حقوق کیفری سنتی شده
است .برخالف شیوه های سنتی حل و فصل جرایم ،که به دنبال تحلیل و بررسی در مورد جرم
ارتکابی است ،آنچه که در وهلهی اول در مورد جایگزینهای تعقیب دعوی عمومی اهمیت دارد،
شرایط و اوضاع و احوالی است که جرم در آن واقع شده است .در واقع جایگزینهای تعقیب دعوی
عمومی حد وسط ضمانت اجراهای سنتی (کیفر) و بایگانی کردن پرونده بدون قید و شرط است و
نقش بسیاری در جهت گیری بسیاری ضمانت اجراها به ترمیم و جبران خسارت وارد شده دارند.
()Desdevises, 2006: 167

جایگزینهای تعقیب کیفری در قالب جلوههای خاصی از جمله :ترک تعقیب ،اخطار ،اخطار
نهایی ،تعلیق تعقیب ،ضمانت اجراهای از پیش تعیین شده و  ...نمود پیدا میکند.
 .3مبانی جایگزینهای تعقیب کیفری
جایگزینهای تعقیب کیفری مبتنی بر یکسری مبانی خاصی است که بیتردید شناخت این مبانی،
پذیرش این تأسیس را تسهیل نموده و به دنبال آن کارکرد اصلی آن مورد سنجش قرار میگیرد.
 .1-3مبنای مکتبشناختی
شناخت مکاتبی که جایگزینهای تعقیب بدان استوار است ،میتواند به عنوان نخستین مبنای
تأسیس یاد شده بررسی شود .تبیین این مبنا ،که میتوان آن را مبنای مکتب شناختی نام نهاد ،نیاز به
سیاست هایی خاص تکیه دارد .در این رویکرد ،مقام تعقیب ،مجری صرف قانون نیست ،بلکه باید
در شیوهی اعمال قانون بیندیشد و نسبت به آثار آن احساس مسئولیت کند .مکتب مصلحتگرایی
حقوقی ،مکتبی است که بر اساس آن ،قاضی برای اتخاذ تصمیم باید آیندهنگر و نتیجهگرا باشد و
بتواند آثار احتمالی تصمیم خود را بر دعاوی و بر کل جامعه تشخیص دهد.
قاضی مصلحتگرا میتواند به آسانی با الفاظ و مفاهیم قانونی بازی کند و از آنها معانی مورد
نظر را استخراج کند .او ملزم نیست تنها به قواعد حقوقی توجه داشته باشد ،بلکه میتواند از هر دلیلی
که به تصمیم قضایی او مرتبط میشود استفاده کند و بر خالف قضات سنتی ،میتواند انواع دادهها،
نظیر دادههای جامعه شناختی و اقتصادی را مورد استفاده قرار دهد( .انصاری )107 :1383 ،این مبنا در
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حقوق انگلستان از شرط مربوط به مصلحت عمومی در تعقیب کیفری ،قابل استنباط میباشد؛
( )Ashworth, 2004: 190چرا که در این نظام اوضاع و احوال جرم ارتکابی ،شدت جرم ،موقعیت
بزهدیده ،منافع بزهدیده و به صورت کلی منافع جامعه در ابتدای تعقیب جرایم مورد توجه قرار
میگیرد و این معیارها بر اساس دستورالعملها و آییننامههای خاصی از جمله آییننامه اجرایی قانون
تعقیب جرایم  1985و مجموعه قوانین دادستانهای سلطنتی مشخص میشوند.
مکتب واقعگرایی حقوقی نیز میتواند به عنوان مبنایی برای جایگزینهای تعقیب کیفری مورد
توجه قرار گیرد .این مکتب بخش عمدهی کار خود را بر ترجمهی مفاهیم حقوقی به موارد قابل
اثبات در علوم اجتماعی قرار داده است .از این رو بسیاری از آنان روش عملی قضات در رسیدگی
به دعاوی و صدور رأی را به چالش کشیدهاند( .بیکس )374 :1389 ،به عبارت دیگر ،این مکتب بر
استفاده از داده های علوم اجتماعی تاکید دارد .به اعتقاد آنان مقام قضایی به عنوان عضوی از جامعه
عالوه بر قانون ،از عوامل اجتماعی نیز هنگام صدور رأی تأثیر میپذیرد .بنابراین میتوان این مکتب
را مبنایی برای جایگزین های تعقیب کیفری به حساب آورد؛ چرا که در اینجا هم ،بر استفاده از
دادههایی که در اجتماع عینیت یافتهاند ،تاکید دارد( .جمشیدی)148 :1392 ،

 .2-3مبنای جرمشناختی
در بین نظریات جرمشناسانه،که هر کدام به گونهای تولید جرم و محتوای آمار جنایی را تحت
تأثیر قرار دادهاند ،در دیدگاههای آن دسته از نظریاتی که کنشگران اصلی عمل مجرمانه ،یعنی
کیفری را مشاهده کرد.
بیتردید نظریاتی که جرم را محور مطالعات خود قرار داده و از این رو معتقدند «حتمی بودن
عقوبتی حتی معتدل ،همیشه تأثیری شدیدتر از ترس از مجازاتی موحش که امید رهایی در آن راه
دارد ،به جا میگذارد» (بکاریا )86 :1374 ،خودداری مقام قضایی از تعقیب را بر نمیتابند و تعقیب و
مجازات مرتکب جرم را به عنوان حقی که به یک فرد تعلق ندارد و متعلق به همه شهروندان است،
(همان )87 :ضروری میشمارند.
در دورهای که بزهکار مرکز مطالعات جرمشناسانه قرار گرفت ،واکنش جامعه ،با توجه به
شخصیت مرتکب ،انگیزهی وی و اوضاع و احوال ناظر بر تعیین جرم تعیین میشد .پس از آن ،در
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کنار بزهکار ،بزهدیده ن یز مورد توجه قرار گرفت .در واقع مقام قضایی ،دیگر به طور مطلق و بدون
اعتنا به نظر بزهکار و بزهدیده ،در خصوص دعوی کیفری تصمیم نمیگرفت بلکه از این پس نظر
نقشآفرینان دعوی کیفری را در زمینهی تعیین سرنوشت دعوی جویا شده و گاه نظرها و
خواستههای آنان را مبنای پاسخدهی قرار میداد( .نیازپور )44 :1390 ،این رویکرد که از آن به عدالت
ترمیمی 1یاد میشود ،از گونه های اصلی تغییر جهت در راهبردهای عدالت کیفری است که با
رویکردی جدید به پدیدهی بزهکاری و چگونگی پاسخدهی به آن مینگرد

( Johnstone, Gerry,

.)2002: 88
بدیهی است این نوع نگرش تا اندازه زیادی در توجه به جایگزینهای تعقیب کیفری تأثیرگذار
است .همچنین نظریهی«برچسبزنی» نیز به عنوان یکی از مبانی نظری جایگزینهای تعقیب کیفری
قابل طرح است .این نظریه ابتدا در انگلیس و آمریکا مطرح شد؛ زیرا در این دو کشور ،پلیس دارای
اختیارات زیادی است و عملکرد این نهاد در دستگیریها مورد انتقاد قرار گرفت .اما این نظریه
تحول بزرگی در سیاست جنایی و کیفرزدایی به وجود آورد .به ویژه در مورد کودکان که دادرسی
آنها از حیطهی اختیارات پلیس و دادسرا خارج گردید و تمامی مراحل دادرسی حتی تحقیقات
مقدماتی نیز در دادگاه انجام میشود( .زراعت )417 :1391 ،در این نظریه ساختار و نحوهی عملکرد
نظام عدالت کیفری در کلیهی مراحل اعم از قانونگذاری ،تعقیب ،تحقیق ،دادرسی و اجرای احکام
کیفری و نه صرفاً ویژگیهای شخصی و محیطی مرتکب مورد انتقاد قرار میگیرد( .گسن)100 :1385 ،

میکند رفتاری از خود بروز دهد که دیگران از وی انتظار دارند( .همان )416 :به ایجاد رویکرد
جدیدی در پدیدهی بزهکاری و چگونگی پاسخدهی به آن انجامید که تحول در توجه به
جایگزینهای تعقیب کیفری را هم در پی داشت.
در ادامه میتوان «سیاست بزهپوشی» را هم یکی دیگر از مبانی اعمال جایگزینهای تعقیب
کیفری به حساب آورد که در آموزههای اسالم موارد زیادی را میتوان پیدا کرد که در آنها امر بر
بزهپوشی شده است و در این راستا عللی که برای توجیه بزهپوشی و عدم تمایل به تعقیب کیفری از
دیدگاه شارع مقدس ،قابل بیان است ،عبارتند از :نخست ،وقوع گناه و جرم در سطح جامعه یک اثر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Restorative Justice
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دارد و افشاء آن نیز اثر دیگری .شایدآثار سوء اخالقی که به اشاعه و افشاء گناه مترتب باشد ،بر
وقوع آن مترتب نباشد .دوم ،به تجربه اثبات شده است که استفاده و اعمال گسترده مجازاتها باعث
زائل شدن قبح و زشتی آنها میگردد .وقتی کیفر مجازات از نظر عامه خفیف و حقیر گردد ،اصل
گناه و جرم نیز حقیر میگردد و این خود باعث اشاعهی گناه میشود .سوم ،استفاده غیراصولی و
زیاد از دستگاه عدالت کیفری ،نقش ارعابی و بازدارندگی خاص و عام را از بین میبرد و شهروندان
خود را در معرض تهدیدات آن نمیدانند .چهارم ،عدم افشاء گناه یک اثر اخالقی دیگر دارد و آن
حفظ کرامت و شخصیت افراد و موقعیت انسانی میباشد .پنجم ،وقتی فرد گناهکار در جامعه
مشخص نگردد ،همین عدم برچسبزنی مجرمانه ،راه را برای بازگشت مجدد وی به اجتماع و شروع
یک زندگی شرافتمندانه برای او ،باز میگذارد و قدرت بازسازگاری افراد متخلف را با جامعه
افزایش میدهد( .پیریایی)124 :1392 ،

 .3-3مبنای عملی
از دیگر مبانی جایگزینهای تعقیب کیفری ،مبنای عملی است .تورم پروندههای کیفری ایجاب
میکند که مقام تعقیب از اختیاراتی برخوردار باشد تا بتواند تصمیم بگیرد که از میان انبوه پروندههای
کیفری کدام یک را به محکمه ارسال و کدام یک را با شیوههای برون محکمهای حل و فصل نماید.
بیتردید الزام مطلق مقام قضایی به تعقیب نمیتواند این امر را محقق سازد .بنابراین پذیرش
جایگزینهای تعقیب کیفری جهت مقابله با تراکم پروندهها امری ضروری مینمایاند .و در این میان
پروندههای محاکم از طریق اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری ایفاء میکند (.)Tak, PJP, 1986: 190
واقعیت دیگر این است که تعقیب جرایم کم اهمیت ،منابع محدود سیستم قضایی را جهت
تعقیب جرایم مهمتر ناکارآمد میسازد .به عبارت دیگر سیستم قضایی مانند هر مجموعهی دیگری
دارای منابعی محدود است که پاسخگوی نیازهای نامحدود آن نمیتواند باشد .لذا مدیریت اقتصادی
این مجموعه ایجاب میکند با صرف نظر کردن از تعقیب جرایم کم اهمیت،که این امر تخصیص
منابع به نیازهای دیگر را در پی خواهد داشت ،چرخهای عدالت کیفری را برای جرایم مهمتر به
حرکت درآورد تا سودمندی تعقیب جرایم نیز لحاظ شده باشد .بر همین اساس است که در آییننامه
اجرایی قانون تعقیب جرایم  1985انگلستان ،چنانچه احتمال محکومیت متهم به یک مجازات جزیی
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یا صوری وجود داشته باشد ،تعقیب متهم آغاز نخواهد شد )kerley, 2004: 10( .محور قرار دادن
شخص مجرم و فردی کردن تعقیب ،واقعیت دیگری است که امکان عدم تعقیب مجرمین بیسابقه
را در دستگاه قضایی فراهم می آورد .با این استدالل که همان تماس اولیه با دادسرا برای عدهای از
متهمین میتواند آنان را متنبه کند و فیالواقع دادستان احراز میکند که همین اندازه رفت و آمد به
دادسرا برای تنبیه او کافی بوده است؛ لذا نیازی به ادامه مسیر تعقیب کیفری نیست( .نجفی ابرند آبادی،

تقریرات درس جرم شناسی(نظریهها).)225 :
 .4قلمرو جایگزینهای تعقیب کیفری
پس از شناخت مبانی جایگزینهای تعقیب کیفری ،شناخت قلمرو اعمال این جایگزینها هم از
مباحث مهم و کلیدی به حساب میآید که شناخت آنها میتواند به مقامات تعقیب در تشخیص نوع
جرایم مقتضی اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری و اشخاص مستحق دریافت این پاسخ ،کمک
شایانی رساند.
توانایی ترک تعقیب جزایی نمیتواند به عنوان صالحیتی مطلق و بدون ضابطه قلمداد شود .بلکه
مسئولین قضایی مکلفند ارزیابی خود را دربارهی ضرورت به حرکت درآوردن امر تعقیب و یا عدم
آن بر اصول و معیارهای منطقی و قابل دفاع استوار سازند .در تعیین ضوابط و معیارهای مذکور ،گاه
نفس جرم و در مواردی موقعیت مجرم و گاهی شرایط و موقعیتهای اجتماعی مدنظر قرار میگیرد
که در ادامه به تبیین هر یک از آنها خواهیم پرداخت.

در برخی از کشورها ،اجرای قاعدهی مناسبت داشتن تعقیب کیفری یا اعمال جایگزینهای
تعقیب کیفری را محدود به جرایمی کردهاند که میزان مشخصی از کیفر برای آن پیشبینی شده
باشد .مثالً این اختیار منحصر به رفتارهای مجرمانهای میشود که مجازات آن تا شش ماه حبس است.
در این صورت زمینه اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری ،صرفاً برای مجرمیتهای کم اهمیتی است
که به منظور رهایی ادارات دادسرا از تراکم حجم پروندههای وارده ،بدان پناه میبرند.
در بسیاری از کشورهای غربی ،معیار گزینش پروندههای قابل تعقیب اهمیت پروندهها و یا ساده
بودن آنها است که ضمناً کمی نامتعارف به نظر میرسد .مثالً مقامات قضایی،پروندههایی را که
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دارای نوعی پیچیدگی است و هم زمان به نظر میرسد چندان مهم نیستند ،تعقیب نمیکنند .زیرا
چنین به نظر میرسد که بین وقت و نیروی انسانی که باید صرف تعقیب آنها شود و فایده اجتماعی
مجازات ،تناسبی وجود ندارد( .گسن)297 :1371 ،

بتابراین مرجع ذیصالح در تصمیمگیری خود اقدام به ارزیابی بهای جنایت ،در زمینهای محدود
پرداخته است و با مالک و نگرشی صرفاً مادی و اقتصادی به بررسی رفتارهای مجرمانهای که
ارزشهای انسانی -اجتماعی را مورد تجاوز قرار دادهاند ،دست میزند .به عنوان مثال ،در حقوق
انگلستان چنانچه محکومیت احتماالً به یک مجازات خاص منجر شود ،تعقیب آغاز خواهد شد و
در غیر این صورت ،یعنی در شرایطی که مجازات جرم جزیی است و میزان خسارت وارده در
نتیجهی جرم خفیف باشد ،تعقیب کیفری آغاز

نخواهد شد ( Hoyle&sanders, 2000: 14; cod for crown

.)prosecution, 2013: 8
در ارزیابی قلمرو جایگزینهای تعقیب کیفری میتوان از واژهی «جرم خرد» هم استفاده کرد.
جرایم خرد رفتارهایی هستند که به کژرفتاری که دارای پاسخ اجتماعی است ،نزدیکتر است تا به
جرمانگاری ،پاسخ قهرآمیز و سرکوبگر .اما بر حسب ضرورت ،قانونگذار برای آنها ،مجازات
کیفری تعیین نموده است .اما قبح اجتماعی آنها به حدی نیست که مردم ،مرتکبین آنها را مستحق
مجازاتهای سنگین و سرزنش شدید بدانند .اگرچه تأثیر جرایم خرد بر امنیت روانی جامعه ،محدود
است اما کثرت تعدد و آمار باالی ارتکاب آنها ،باعث پایین آمدن کیفیت زندگی شهروندان و فشار
به کثرت تعدد این قبیل جرایم ،اگر بیش از جرایم مهم به جامعه لطمه وارد ننماید ،قطعاً تأثیر سوءآن
کمتر نخواهد بود؛ (جوان مرد )87 :1386 ،لذا با قرار دادن این دسته از جرایم در محدودهی
جایگزینهای تعقیب کیفری هم میتوان این جرایم را کنترل کرد و هم منابع دستگاه قضایی صرف
رسیدگی به این جرایم نمیشود و به تبع به سمت رسیدگی به پروندههای مهمتر سوق داده میشود.
در سیاست جنایی اسالم امکان اجرای قاعده مناسبت داشتن امر تعقیب یا اعمال جایگزینهای تعقیب
کیفری در طبقه خاصی از جرایم که مشمول واکنشهای تعزیری است ،به طور مطلق پذیرفته شده
است .لکن در مجازاتهای مقدر اصوالً بعد منفی این ارزیابی بیشتر مورد توجه قاضی بوده است،
مگر در مواردی خاص که منحصراً در این طبقه از جرایم اختیار سنجش خسارتزایی کیفر را خواهد
داشت .با این وجود ،دادسرا میتواند در حقوق اهلل و قبل از ارجاع پرونده به دادگاه پس از
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ارزیابیهای الزم ،نسبت به امر تعقیب تصمیمگیری نماید و چنانچه مصلحت ایجاب نماید به عنوان
میانجی ،موافقت دادگاه را در ترک پیگرد جزایی جلب نماید.
 .2-4معیارهای مبتنی بر ویژگیهای مجرم
عالوه بر توجه به جرم در اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری ،شرایط مجرم نیز باید مورد بررسی
قرار گیرد .بر این اساس ترک پیگرد جزایی هنگامی میتواند قابل توجیه باشد که استعداد بزهکاری
مجرم خفیف و به نحوی باشد که امکان توسل به وسایل غیرکیفری در اصالح و تربیت وی ممکن
باشد و در هر حال ،ارزیابی مذکور از نظر منطقی ،منتهی به عدم تکرار جرم گردد .بر اساس قسمت
 dاز بخش  12-4کد دادستانهای سلطنتی ،در نظام حقوقی انگلستان ویژگیهای مجرم از جمله:
سن او و تأثیر مخرب تعقیب کیفری بر آیندهی او ،میتواند عاملی در عدم تعقیب کیفری متهم به
حساب آید .آنچنان که دادستانها باید تعهدات برخاسته از کنوانسیون حقوق کودک  1989را در
نظر داشته باشند (.)Hoyle & sanders, op.cit: 14; cod for crown prosecution, op.cit: 9
شیخ در نهایه آورده است :جاز لالمام العفو عنه او اقامه الحد علیه حسب ما یراه اردع فی الحال.
(شیخ طوسی1428 ،ق )718 :ظهور ندامت داوطلبانه و انجام رفتارهایی که حکایتگر اصالح و
نیکاندیشی مجرم است ،زمینهی مناسب را به منظور توقف جریان دادرسی جزایی فراهم میآورد.
توبه که یکی از عوامل اساسی ترک تعقیب جزایی در سیاست جنایی اسالم است ،در واقع معیاری
است که بر اساس توجه به شخصیت و موقعیت روانی مجرم به کار میآید.
فقدان تمایالت مجرمانه و حالت خطرناکی اوست ،باشد .چنانچه حضرت علی (ع) آشنایی و ارتباط
مستمر مجرم با قرآن و حفظ سورهای از آن را به عنوان فرصتی در عدم اجرای کیفر شناختهاند ،از
تحمیل حد بر سارق پس از اعتراف وی به جرم امتناع میکردند (حر عاملی ،بی تا )331 :18/و بدین
وسیله ضمن تأکید بر اهمیت امر آموزش و توجه جدی به جهات تربیتی ،موقعیت شخصیتی مجرم
را در ارزیابی ضرورت تعقیب ،مؤثر قلمداد کردهاند .همچنین توصیه به امتناع از به حرکت درآوردن
امر پیگرد جزایی دربارهی بزهکارانی که به طور اتفاقی مرتکب جرم شدهاند و از حیثیت و وجاهت
خاص اجتماعی برخوردارند( ،همان )353 :11/نشان از لزوم توجه به شخصیت مجرم در ارزیابی تعقیب
دارد.
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در نامهی امام علی (ع) به مالک ،فرماندار مصر آمده است :هرگز از عفو و گذشت پشیمان و از کیفر
دادن مردم شاد و خوشحال مباش( .امام علی(ع) ،نهج البالغه ،نامه ش .)993 :53پیشنهاد و توصیه در عدم
اعمال واکنش کیفری بر مجرمینی که دارای سوابق روشن بودهاند و از موقعیتی مثبت و مؤثر در
جامعه برخوردارند ،در روایات متعدد ،حاکی از ضرورت و اهمیت ارزیابی مصالح تعقیب است.
پیامبر (ص) در این باره فرموده است« :از لغزشهای افراد با شخصیت و با وجاهت در گذرید1».

(حسن بن علی حرانی .)58 :1376 ،حضرت علی (ع) نیز میفرماید« :لغزشهای افراد آبرومند و با شخصیت
را دنبال نکنید( 2».امام علی(ع) ،حکمت  ،19نهج البالغه فیض .)1095 :امام سجاد (ع) در رسالهالحقوق خود
در بیان حقوق شهروندان در برابر حکومت خطاب به حاکم میفرمایند« :واجب است که با مردم به
عدالت رفتار کنی و برای آنان همانند پدری مهربان باشی ،ناآگاهیهای آنها را چشمپوشی کنی و
با عجله آنان را مورد کیفر قرار ندهی( ».شیخ صدوق ،بی تا .)678 :در روایتی دیگر از حضرت علی (ع)
آمده است« :چه بسا جرایمی که مقدار مجازات آنها فقط هشدار دادن به مجرم است( 3».آمدی ،غرر
الحکم و درر الکالم)73 :4/

چگونگی عمل پیامبر (ص) با فردی به نام حاظب که مرتکب جرم جاسوسی به نفع دشمن شده
بود ،به روشنی حکایتگر تأثیر سوابق بزهکار در تصمیمگیری مقامات رسمی است؛ چرا که حاظب
علیرغم آنکه در شرایطی خطرناک اقدام به جاسوسی مینماید ،به دلیل حضور در جبههی
سرنوشتساز جنگ بدر و از خودگذشتگی در آن نبرد و سوابق روشن فکری ،از سوی پیامبر (ص)
محکوم به مجازات نگردید .پیامبر (ص) دربارهی مالک اساسی توقف تعقیب کیفری او ،چنین
این امر همچنین در آراء و نظریات حقوقدانان اسالمی در مواضع متعدد منعکس است .شیخ
طوسی می نویسد :تعزیر مجرم به امام محول شده است؛ بدان گونه که اگر خواست اجرای تعزیر
میکند و اگر نخواست چشمپوشی مینماید .برای او فرقی نمیکند که بتوان مجرم را به وسیله غیر
تعزیر منع کرد یا نه .برخی قائلند به اینکه اگر امام تشخیص داد که به غیر از تعزیر میتوان مانع مجرم
گردید میان اقامه و ترک تعزیر مخیر است( .همان)69 :8/
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1اقیلوا ذوی الهئیات عثراتهم.
 .2اقیلو طوی المروءات عثراتهم.
 .3رب زنب مقدار العقوبه علیه اعالم المذنب به.
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شیخ در جای دیگر آورده است« :تعزیر از اختیارات امام است و در این نکته اختالف نظری
نیست ».اگر امام تشخیص داد که که برای جلوگیری از جرم مجرم ،هیچ چیزی جز تعزیر مصلحت
نیست ،نباید از تعزیر وی صرف نظرکند ولی اگر دانست که با جایگزین کردن روشهای دیگری
به جای تعزیر مانند ضمانت و سختگیریها ،استفادهی مطلوب حاصل میشود ،میتواند با به
کاربردن این روشها از اجرای تعزیر چشمپوشی کند؛ در حالی که اگر بخواهد میتواند تعزیر را
نیز جاری کند( .همان)70 :

بنابراین در مواردی که منافع و مصالح ،مقتضی تعقیب کیفری باشد ،حاکم مکلف به آن است
لکن در صورتی که اقدامات غیرقضایی و تدابیر غیرجزایی را در وصول به اهداف مورد نظرکافی
تشخیص دهد به ویژه در خصوص بزهکاران اتفاقی که دارای شخصیتی محترم هستند و از سوابقی
نیک برخوردارند پیگرد کیفری را متوقف خواهد کرد.
پس مالحظه میشود که در سیاست جنایی اسالم هم توجه ویژهای به شخصیت و جایگاه افراد
شده و حتی بعضاً در جرایم شدید هم چنانچه سابقهی مجرم سابقهای درخشان باشد همین امر
می تواند محملی جهت عدم تعقیب او و عنداللزوم استفاده از جایگزینهای تعقیب کیفری باشد.
برخی از قوانین موجود نیز متأثر از این معیار ،امکان «سنجش ضرورت تعقیب» به وسیلهی دادسرا را
منحصر به مواردی کرده اند که مجرم فاقد سوابق مجرمانه بوده ،برای اولین بار مرتکب جرم شده
است( .قانون منع خرید و فروش کوپنهای کاالهای اساسی مصوب  ،1367ماده  10قانون مجازات
)1392
 .3-4شرایط جامعه و سودمندی اجتماعی تعقیب
عالوه بر مصالح فردی ،سودمندی و منافع اجتماعی نیز مالک دیگری است که به وسیلهی
مراجع ذیصالح اساس سنجش ضرورت تعقیب قرار میگیرد .به عنوان مثال توجه به هزینههای
تعقیب کیفری که بر جامعه تحمیل میشود ،گستره نقض مقررات و شدت آسیبپذیری بزهدیده،
بر اساس بند  cاز بخش  12-4مجموعه قوانین دادستانهای سلطنتی در حقوق انگلستان معیار
تشخیص شرایط جامعه و سودمندی اجتماعی تعقیب به حساب میآید ( Cod for crown prosecution,

.)Sanders, op.cit: 211-212 op.cit: 8
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شیخ مفید در ضمن مباحث خود دربارهی توبهی مجرم پس از گواهی دادن شهود مینویسد:
کان لالمام الخیار فی العفو عنه او اقامه الحد علیه حسب مایراه من المصلحه فی ذالک له و االهل
االسالم (شیخ مفید ،المقنعه ،ضمیمه الجوامع الفقیه .)123 :بنابراین قاضی موظف است در ارزیابی مصالح با
تقدیم اهم بر مهم مصلحت راجحه را اجتهاد و در مقابله با بزهکاری به کار گیرد .بهعالوه ،انتظارات
جامعه و تأثیراتی که جرم در افکار عمومی بر جای نهاده است نیز نمیتواند از دیدگاه مراجع
ارزیابیکننده به دور ماند؛ زیرا در بسیاری از موارد ،مراجع قضایی در جهت تامین منافع عمومی
اقدام نمودهاند و تصمیمات آنها تبلور انتظارات ،خواستها و ارادهی اجتماعی قلمداد شده است؛
بنابراین دستگاه قضایی که در مواردی مجری تمایالت عمومی در مبارزه با بزهکاری و متولی جلب
مصالح اجتماعی است ،باید در تصمیمگیریهای خود به قضاوت جامعه نیز توجه اساسی مبذول دارد
و شدت و ضعف حساسیت های اجتماعی نسبت به بزهکاری را مدنظر قرار دهد.گرچه باید توجه
داشت که این مالک نمیتواند به عنوان ضابطهی مطلق و اصیل در هر شرایطی به کار آید ،چرا که
عالوه بر مشکالتی که در تشخیص سنجش مناسبی از مردم ،که تفکر آنها به عنوان «اندیشه اجتماعی»
باید محل توجه قرار گیرد مطرح است .نمیتوان به هر نوع تفکری هرچند در جامعه تعمیم یافته
باشد ،اصالت بخشید( .امامی)92 :1377 ،

در حقوق اسالم سیره و روش جاری مردم تا آنجا معتبر است که با ارزشهای ثابت و پایداری
که در نصوص شرعی و قانونی متجلی است تعارض نیابد .از این رو مقاومت قانون در برابر افکار
را در برابر موج وسیع تمایل به بزهکاری منکوب و مضمحل نمیسازد؛ بلکه با توجه به آرای مردم
به عنوان مالک و ضابطه تصمیم قضایی در جهت تامین منافع و مصالح عمومی محدود به مواردی
است که افکار حاکم بر جامعه در راستای تقویت ارزشهای مذکور باشد.
بنابراین با در نظر گرفتن موارد فوق چنانچه جرم ارتکابی در جامعه اشتهار یافته،آثار سوء خود
در زمینه اجتماع بر جا میگذارد و انتظارات مردم را مبنی بر اعمال واکنش کیفری در پی داشته
باشد ،فرصت ممکن در ترک تعقیب کیفری را به شدت محدود خواهد ساخت.
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 .5-4چالشهای توسعه جایگزینهای تعقیب کیفری
جایگزینهای تعقیب دعوی عمومی مجموعه شیوهها و اقداماتی است که توسط قانونگذار
پیش بینی شده است تا دادستان به جای پیگیری دعوی عمومی در مسیر اصالح و بازاجتماعی کردن
فرد و تضمین حقوق بزهدیده از آن استفاده کند و میتوان گفت این شیوه حد وسط میان بایگانی
کردن بدون قید و شرط پرونده و تعقیب میباشد .با توجه به فوایدی که در اعمال این جایگزینها
وجود دارد ،قانونگذار در تصویب قانون آیین دادرسی مصوب  1392بعضی از این جایگزینها را
به رسمیت شناخت که به نظر میرسد کافی نباشد و در اعمال همین تعداد محدود هم سیستم قضایی
ما با مشکالت و موانعی رو به روست که این مشکالت را در قالب چالشهای نظری و کاربردی
توسعه جایگزینهای تعقیب کیفری میتوان بیان کرد.
 .1-5-4چالشهای نظری توسعه جایگزینهای تعقیب کیفری
چالشهای نظری مجموعهی علل و عواملی است که ایده و تفکر توسعهی جایگزینهای تعقیب
کیفری را با مشکل مواجه میکند و در واقع میتوان گفت در این نوع چالش اراده و خواست جهت
اعمال این جایگزینها به دالیلی که در زیر بیان میشود وجود ندارد.
 .1-1-5-4عدم توجه به اهداف مجازاتها
از دیر باز و از زمان تاسیس نظام عدالت کیفری بسته به مقتضیات زمانی و مکانی جوامع در
مجازاتها در سیاست کیفری اسالم عبارت از بازجامعهپذیری و اصالح مجرمین و جلوگیری از
تکرار جرم توسط آنها است (میرخلیلی )678 :1393 ،یا هدف اصلی در اجرای مجازات به صورت کلی
ریشهکن کردن جرم است و زجر و ردع مجرم یکی از راههای رسیدن به این هدف است (غالمی،

 )46 :1392یکی از اهداف مجازاتها در حقوق انگلستان اصالح و بازپروری بزهکار است .این هدف
در قانون عدالت کیفری  2003مورد توجه قرار گرفته است .نمونهی این توجه را میتوان در وظایف
سازمان زندانهای انگلستان مشاهده کرد .یکی از وظایف این سازمان ،تدارک دورههای مراقبتی
ویژه برای بزهکاران جنسی است ( .)Munice, 1999: 188این اهداف لزوماً با اجرای مجازات محقق
نمیشود حتی در خیلی از موارد امکان دارد که اجرای مجازات نتیجهی عکس داشته باشد و نه تنها
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موجب تنبیه و اصالح مجرم نگردد؛ بلکه موجب شود مجرم مرتکب جرایم متعدد دیگری شود.
یکی از موانعی که در سر راه توسعهی جایگزینهای تعقیب کیفری وجود دارد ،همین عدم توجه به
اهداف مجازات ها است؛ چرا که در خیلی از موارد اهداف مجازات مثالً اصالح و تربیت مجرم از
طریق عدم اجرای مجازات محقق میشود.
 .2-1-5-4عدم توجه به آموزههای اسالم در مرحله تعقیب از جمله پوشاندن و ستر گناه
نگرش ویژهای که در حقوق اسالم نسبت به کنش و واکنشهای جزایی وجود دارد ،موجب
شده است که در سیاست جنایی اسالم عکسالعملهای کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی
نشده حتی راهی مناسب و کارآمد نیز شناخته نگردد و از این رو صورتهای مختلف و گستردهای
در گریز از اجرای واکنشهای جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تالش شده است( .متقی هندی،

بی تا )399 :5/این تمایل در مراحل مختلف دادرسی و قبل از آن نیز متجلی است به طوری که گاه
انحراف جریان رسیدگیهای جزایی از مسیر رسمی آن و عدم طرح پرونده در محکمه مورد تاکید
و توجیه قرار میگیرد.
بر همین اساس در آموزههای اسالم در روایات متعدد در مواجهه با ارتکاب جرم از سوی افراد
توصیه بر پوشاندن و ستر گناه شده است؛ که این امر میتواند آثار خوبی را در جامعه داشته باشد.
اشاعهی جرم و گناه در جامعه در بعضی از موارد میتواند مخربتر از خود وقوع جرم و گناه باشد؛
لذا پوشاندن و ستر آن برای جامعه مفیدتر میباشد .استفاده و اعمال گسترده مجازاتها قبح و زشتی
استفاده زیاد و غیراصولی از دستگاه عدالت کیفری نقش ارعابی و بازدارندگی خاص و عام مجازات
را در جامعه از بین میبرد و شهروندان دیگر خود را در معرض تهدیدات آن نمیدانند .عدم افشای
گناه یک اثر اخالقی دیگر دارد و آن حفظ کرامت و شخصیت افراد و موقعیت انسانی میباشد .عدم
برچسب زنی در نتیجهی عدم اعمال مجازات یا کشف آن میتواند زمینهی بازگشت مجدد فرد را
به اجتماع فراهم کند.
این مورد را هم میتوان در حقوق انگلستان مشاهده کرد .همان طور که گفته شد رعایت اصول
اخالقی یکی از شروط فرعی تعقیب در حقوق انگلستان به حساب میآید .بر این اساس مقام تعقیب
نباید با یک سونگری و با توجیه دفاع از حقوق عامه ،به ویژه زمانی که ادله ضعیف است یا متهم از
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شرایط خاصی برخوردار است ،بی پروا و خالف اصول اخالق و انصاف و با تمام توان بر حقوق
قانونی و انسانی متهم بتازد؛ بلکه باید حمای ت از حقوق افراد را به عنوان بخشی از حقوق و نه به
عنوان مانعی در برابر ایفای نقش صحیح پلیس یا دادستان در نظر داشته باشد

( Ashworth, op.cit:

)203؛ لذا عدم تعقیب متهم هنگامی که در شرایط خاص قرار دارد یا در جایی که ادله ضعیف است،
منطبق با دیدگاه اسالم مبنی بر ستر گناه و بزهپوشی است.
 .3-1-5-4فقدان ساز و کارهای مشخص در نهادینه کردن ارزشها
یکی از وظایف جامعه و حکومت این است که از طریق سازوکارهای مشخص از قبیل ،امر به
معروف و نهی از منکر ،تعلیم و ارشاد جاهالن و تربیت آنها ارزشهای مهم را در جامعه نهادینه کند.
به ع بارت دیگر این مرحله پیشین اعمال مجازات بر خاطیان است چرا که فرض بر این است که
شخصی که در جامعهای زندگی میکند که این ارزشها نهادینه شده و مرتکب جرم میشود ،این
ارتکاب جرم در نتیجهی تمرد و سرکشی وی میباشد و بایستی به سزای عمل خود برسد .اما اگر
چنانچه سازوکارهای مشخص در نهادینه کردن ارزشها در جامعه مفقود باشد ،نمیتوان هدف اصلی
تامین این ارزشها را صرفاً در اجرای مجازات جستجو کرد( .همان) به همین نسبت در حقوق انگلستان
هم توجه ویژهای به ارزشهای اساسی جامعه مثل اخالق و انصاف در تعقیب جرایم میشود .تا آنجا
که بر اساس پاراگراف  2/6از کد دادستانهای سلطنتی ،مقام تعقیب ملزم به تبعیت از اصول
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در تعقیب جرایم است (.)Ibid
اخالقی است که نهادینه شدن و فرهنگ شدن آنها زمینهساز تولید نظم و انتظام اجتماعی و در نتیجه،
تولید امنیت و آرامش و احساس امنیت در روابط اجتماعی است ،وجود تاکیدات فراوان در قرآن و
روایات براهمیت ارزشهای اخالقی در کنشها و رفتارهای انسانها نشان از تأثیرات بسیار مهم
نهادینه شدن اخالق و ارزشها در اجتماع به منظور تامین نظم و امنیت و آرامش در جامعه است.
(شیداییان)111 :1389 ،
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 .4-1-5-4سست شدن جنبهی بازدارندگی و ارعابی کیفر
این شبهه وجود دارد که با اجرای جایگزینهای تعقیب کیفری در حیطهی جرایم خاص ،جنبهی
ارعابی کیفر در آن زمینه از بین میرود چرا که اگر چنانچه مجرمین بدانند در حیطه جرایم خاص و
با شرایطی مجازات علیه آنها اجرا نمیشود؛ این باعث تحریک آنان به سمت ارتکاب جرم خواهد
بود (میرخلیلی ،پیشین .)698 :حال آنکه در برخی از جرایم ،بسته به نوع و میزان مجازات و خسارتهای
ناشی از جرم و همچنین موقعیت و جایگاه بزهکار ،اجرای مجازات میتواند اثر مخربی بر جامعه
داشته باشد.
همان طور که گفته شد ،یکی از شرایط آغاز تعقیب کیفری در نظام حقوقی انگلستان بعد از
کفایت ادله ،توجه به منفعت عمومی تعقیب است .بر همین اساس در پروندههای مهم و جرایم
ارتکابی شدید ،تعقیب معموالً صورت میگیرد مگر اینکه فاکتورهای مربوط به منفعت عمومی علیه
تعقیب باشد ( .)cod for crown prosecution, op.cit: 8; sanders, op.cit: 212فلذا مشاهده میشود
شبههی سست شدن جنبهی بازدارندگی و ارعابی کیفر با توجه به اینکه معموالً جرایم خفیف و
سبک مشمول جایگزینهای تعقیب کیفری قرار میگیرند؛ نمیتواند مورد توجه قرار گیرد.
 .5-1-5-4کیفرگرایی در رویه قضایی
با نگاهی به رویه قضایی بعد از انقالب میتوان دریافت که دو نوع رویکرد در برخورد با
بزهکاری در میان قضات وجود دارد .برخی از قضات معتقدند که برای تأمین امنیت و آرامش جامعه
محض با آنان است و کاربرد مفاهیم علوم انسانی و از جمله جرمشناسی و کیفرشناسی در این
خصوص نه فقط مسئله را حل نمیکند ،بلکه آن را پیچیدهتر نیز میسازد .از طرف دیگر عدهای از
قضات معتقدند که کیفرهایی که معقول باشند و نسبت به ارزش مورد حساسیت قانونگذار متناسب
باشند و این تناسب با جرم مورد نظر و مباشران جرم ،تناسب کیفی و ماهوی نیز داشته باشند ،در
مجموع ،بازدارندگی بیشتری نسبت به کیفرهای شدید دارند؛ یعنی معقول بودن کیفر میبایست
همراه با قاطعیت باشد و تناسب بین جرم و مجازات در قانون ،توسط قاضی در مرحله اجرا نیز
میبایست رعایت شود .از طرفی رویه دادگاهها در مواجهه با برخی از جرایم خرد مثالً استفاده از
تجهیزات دریافت امواج ماهواره یکسان نیست به گونهای که گاه شعب دادگاهها رویکرد
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انعطاف ناپذیری نسبت به تجهیزات دریافت امواج ماهواره داشته و گاه برخوردی معقول و متناسب
با مرتکبین این گونه جرایم داشتهاند( .آقایینیا و جوان مرد )27 :1389 ،از آنجا که در حقوق انگلستان
آغاز تعقیب کیفری منوط به تحقق شرایط خاصی است و از طرف دیگر در آییننامه اجرایی قانون
تعقیب جرایم  1985و کد دادستانهای سلطنتی  ،2013فاکتورهای به نفع و علیه تعقیب کیفری لیست
شدهاند ( ،)cod for crown prosecution, op.cit: 7; Tak, PJP, op.cit: 15فلذا دیدگاه کیفرگرایانه به
ندرت میتواند در ذهن قضات رسوخ پیدا کند.
 .6-1-5-4ترس از کاهش اقتدار نظام کیفری و دولت
بسیاری از کارگزاران دولت عقیده دارند که چنانچه رفتاری از دایرهی تسلط حقوق کیفری
خارج شود دیگر امکان کنترل آن وجود ندارد .در حالی که جرمزدایی و قضازدایی از یک رفتار به
معنی این نیست که آن را در محدودهی آزادیهای فردی قرار دهیم بلکه میتوان با توسل به
راهکارهای جایگزین همچنان آن را تحت سلطه حکومت قرار داد (محمودی جانکی.)336 :1387 ،
 .7-1-5-4فهم نادرست از رویدادها و ناآگاهی نسبت به شناخت مشکالت و حل آنها
هنگامی که در نتیجهی جرمانگاریهای افراطی ،تورم کیفری به وجود میآید و دستگاه عدالت
کیفری در مواجهه با جرایم خرد ،کارایی خود را از دست میدهد و این شبهه به وجود میآید که
دستگاه عدالت کیفری در برخورد با جرایم مهم هم کارایی الزم را ندارند .لذا با ارجاع این دسته از
را گرفت ،هم میتوان منابع محدود دستگاه قضایی را در مبارزه با جرایم شدید به کار بست .به همین
دلیل است که در بند نخست پاراگراف  5-6از آییننامه اجرایی قانون تعقیب جرایم  1985انگلستان،
آمده است که چنانچه این احتمال وجود داشته باشد که دادگاه متهم را به یک مجازات خیلی جزیی
یا صوری محکوم کند در این صورت تعقیب متهم آغاز نخواهد شد ( Cod for crown prosecution,

.)op.cit: 9; Hoyle&sanders, op.cit: 14
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 .8-1-5-4ترس نسبت به از بین رفتن سرزنش پذیری یک رفتار با اعمال جایگزینهای تعقیب
کیفری
این واهمه وجود دارد که با اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری در حیطهی برخی از جرایم
خاص جنبهی سرزنشپذیری آن رفتار از بین خواهد رفت .این نگرانی در جایی قابل توجیه است
که جرم انگاری اولیه رفتار هم بر اساس اصول اخالقی صورت گرفته باشد؛ حال آنکه میبینیم که
خیلی از جرمانگاریهایی که صورت میگیرد ،مغایر با اصول اخالقی نیست؛ بلکه موضوع آنها
امور فنی یا به منزله ضمانت اجرای نقض قواعد و مقررات عمومی یا اداری به شمار میآید که
میتوان آنها را در زمره پاسخهای غیرکیفری قرار داد و بدین وسیله هم جنبهی سرزنشپذیری آن
کماکان حفظ شود و هم رفتار مرتکب بدون پاسخ نماند( .همان)346 :

 .9-1-5-4ترس قضات از اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری به لحاظ جنبهی نوآوری آن
جنبهی نوآوری و جدید بودن قوانین مربوط به جایگزینهای تعقیب کیفری هم میتواند عاملی
در عدم توسعهی آنها باشد که قضات سنتی به سادگی تمایلی به اعمال این جایگزینها ندارند و
بیشتر به سمت اعمال روشهای سنتی تعقیب گرایش دارند .شاید بتوان یکی از دالیل این امر را
ترس از بازگشت مجدد پرونده به شعبه به لحاظ عدم رعایت شرایط و عدم انجام دستورات از سوی
متهم قلمداد کرد و قضات به دلیل حجم زیاد پروندههای ارجاعی به آنها ،نمیخواهند زمینهی
بازگشت پروندههای مختومه را برای خود مجدد فراهم کنند.

نظام دادرسی ما میتواند از ظرفیتهای گستردهای که اقوام و قبایل ایرانی در حل اختالفات و
منازعات از آنها بهرهمند هستند در جهت پیشبرد اهداف خود استفاده نماید .ارجاع به میانجیگری
که در ماده  82قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392به آن اشاره شده است ،حل اختالف از
طرق کدخدامنشی و مداخلهی بزرگان و ریش سفیدان محل که همگی جلوههایی از عدالت ترمیمی
به حساب میآید میتواند تحول عظیمی در نظام دادرسی ما ایجاد کند که متأسفانه در سایهی
پیشرفت جوامع و تغییر سبک زندگی افراد جامعه ،مغفول واقع شده است .برنامههای میانجیگری
کیفری و نهادهای متولی میانجیگری با سرعت باالیی در کشورهای اروپایی از جمله انگلستان رو
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به رشد گذاشت به طوری که هماکنون طبق آمارهای موجود بیش از  43طرح و برنامه در انگلستان
فعال هستند ( .)Rossner, 1999: 132لذا میتوان با گسترش دامنهی این تدابیر ،گامی مؤثر در جهت
اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری برداشت.
 .2-5-4چالشهای کاربردی توسعه جایگزینهای تعقیب کیفری
در توسعهی جایگزینهای تعقیب کیفری موانع و چالشهای کاربردی عدیدهای میتواند نقش
داشته باشد .این چالشها میتواند مربوط به امکانات و سازوکارهای عملی محاکم و یا سیستم
قانونگذاری باشد که در زیر به پارهای از آنها اشاره میشود:
 .1-2-5-4فقدان امکانات و سازوکارهای اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری
فقدان سازوکارها و امکانات بازسازگاری مجرمین با جامعه و ایجاد نکردن زیر ساختها و
مبانی آن میتواند مهمترین عامل عدم استقبال از جایگزینهای تعقیب کیفری باشد (میرخلیلی ،پیشین:

 .)698در انگلستان ،پلیس در یک روز کاری معمولی ،سه هزار بزهدیده را به مرکز حمایت از
بزهدیدگان و خدماترسانی به شهود ارجاع میدهد .این مرکز توسط نیروهای داوطلب همراه با
کارمندان حقوقبگیر اداره میشود .مرکز حمایت از بزهدیدگان  97درصد از پروندههای ارجاعی
را با موفقیت حمایت میکنند( .مهرا )101 :1387 ،شبیه به این مرکز میتوان با صرف بودجه «سازمان
مراقبت از مجرمین در جامعه» را ایجاد کنیم که افرادی که به هر علتی از چرخه عدالت کیفری

 .2-2-5-4عدم تمایل مقامات قضایی به حل و فصل دعاوی در ابتدای تشکیل پرونده به لحاظ
حجم باالی پروندههای ارجاعی
نهادهای قانونگذاری ظرفیت محدودی دارند و نمیتوانند قوانین را با توجه به تغییرات اجتماعی
و بینالمللی تطبیق داده و گاهی قوانین کیفری را با توجه به این شرایط و میزان رضایتبخش بودن
آنها تغییر دهند .جرمزدایی نکردن از وصفهای مجرمانهای که برای شرایط و زمانهای خاصی
وارد حقوق کیفری شدهاند ،از اسباب تورم پروندههای کیفری محسوب میشود و همین امر مجال
گرایش به سمت جایگزینهای تعقیب کیفری و حل و فص دعاوی در ابتدای تشکیل پرونده را از
قضات و پلیس به لحاظ حجم باالی پروندهها ،میگیرد (محمودی جانکی ،پیشین)336 :

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-05-17

خارج میشوند جهت انجام خدمات درمانی ،مشاورهای و اجتماعی به این سازمان معرفی شوند.

شناسایی و چالشهای تعقیب کیفری با نگاهی به حقوق انگلستان 187

 .3-2-5-4عدم تمایل شاکی و بزه دیده به اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری
اختیار مسئوالن قضایی در سنجش مقتضیات تعقیب ،ممکن است سرانجام به نفی مصلحت ،در
به حرکت درآوردن تعقیب کیفری منتهی شود .در این صورت ،چنانچه مجنیعلیه بر شروع پیگرد
جزایی و مجازات جرم تاکید کند ،مقام ارزیابی کننده با توجه به تمایل بزهدیده ،چگونه میتواند به
بررسی نتایج اعمال خود بپردازد و تصمیم قضایی را مبتنی بر باور خویش استوار کند؟
وجود این تزاحم موجب شده تا در برخی نظامهای اقتضاگرا ،وسیلهی تصحیح قابل توجهی،
برای حفاظت و حمایت از منافع مجنی علیه پیشبینی شود .چنان که در پارهای از قوانین به ویژه در
فرانسه ،پرتقال ،بلژیک و لوکزامبورگ ،مجنیعلیه در صورت غیرفعال بودن دادسرا میتواند به طور
مستقیم به قاضی محکمه مراجعه کند و بدین ترتیب ،دعوی عمومی را به جریان اندازد که در نتیجه،
دادسرا ناگزیر میشود علیرغم نظر خود به تعقیب بپردازد( .پرادل)123 :1365 ،

اما آیا دادگاه در هر شرایطی مکلف است در پاسخ به تمایل بزهدیده و به رغم ارزیابی خود،
جریان دعوی کیفری را دنبال و مجرم را محکوم به مجازات کند؟
پیشبینی نقش مؤثر و کارآمد برای بزهدیده در نظام دادرسی جزایی اسالم ،موجب تقدم تأمین
مصالح و جبران خسارت وارده بر او نسبت به بسیاری از مصالحی که مقتضی ترک تعقیب است
میگردد .با وجود این ،اگرچه بر ضرورت ترمیم زیان مجنیعلیه تاکید شده ،اما این امر ،مانع از آن
نخواهد بود که در مواردی چنانچه قاضی مصلحت را در عدم پیگرد جزایی تشخیص دهد ،برخالف
است به منظور جبران صدماتی که متوجه منافع بزهدیده شده ،تدابیر مناسب غیرکیفری را بر اساس
ضوابط پیشبینی شده به کار گیرد.
در نظام کیفری انگلستان ،اختیارات بزهدیده در مرحله اقامه دعوی و پیگیری تعقیب کیفری محدود
است (زینالی ، )185 :1392 ،و تعداد جرایم دارای جنبه خصوصی بسیار کم است؛ ضرب و جرح ساده
تنها جرمی است که بزهدیده تعقیب میکند یا از جانب وی تعقیب صورت میگیرد (زینالی:1387 ،

 .)321در این نظام منافع بزه دیده به جای تمایل او در تعقیب متهم مدنظر قرار میگیرد .بدین صورت
که اگر چنانچه بزهدیده مایل به تعقیب متهم باشد اما مقام تعقیب ،منافع را در عدم تعقیب تشخیص
دهد؛ تعقیب را آغاز نخواهد کرد ( .)shapper Gray, 2015: 77; Fletcher, 1998: 56این در حالی است
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که در حقوق کیفری ایران تمایل بزه دیده بر منافع او برتری دارد و تعقیب بر اساس تمایل یا عدم
تمایل او آغاز میشود و مقام تعقیب اختیار سنجش منافع تعقیب را ندارد.
 .4-2-5-4محدودیت اختیارات پلیس در مواجهه با جرم
وظیفه پلیس در انگلستان از زمان کشف جرم شروع میشود و پیش از شروع به تعقیب ،مسئول
تحقیق و تحصیل دالیل در خصوص جرم مذکور میباشند ( .)Sprack, op.cit: 44در واقع میتوان
گفت وظیفه پلیس در انگلستان همانند وظیفه یک مامور تحقیق در نظام عدالت کیفری است .در
این کشور ،پلیس در برخی شرایط و اوضاع و احوال و در دستهای از جرایم میتواند با اخطار پرونده
را مختومه نماید و وزارت کشور با صدور بخشنامههایی تالش دارد تا پلیس را ترغیب کند که از
طریق اخطار ،قضازدایی را افزایش داده و استفاده از تعقیب کیفری رسمی را کاهش دهد
( .)Ashworth, 1999: 160حال آنکه در سیستم قضایی کشور ما ،اختیارات پلیس محدود میباشد و
کلیه ی اقدامات آنها بایستی تحت نظر و توافق مقام قضایی صورت گیرد؛ هرچند که در برخی از
جرایم و شرایط از جمله جرایم مشهود حق دخالت و انجام اقدامات خاصی را دارند .اما این کافی
نیست ،اگر چنانچه پلیس ایران همانند پلیس انگلستان از اختیارات ویژهای که در برخورد با جرایم
دارد برخوردار بود؛ میتوانست خیلی از پروندههای سبک و کم اهمیت را در همان مرحلهی طرح
در کالنتری با دادن یک اخطار یا اخذ تعهد مختومه کند و به این نحو از ورود خیل عظیم پروندهها
به سیستم قضایی جلوگیری کند .البته این امر محقق نمیشود مگر زمانی که نیروهای پلیس ،از همان
قانون انجام دهند.
 .5-2-5-4عدم الزام محاکم به اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری
با نگاهی به مواد  81 ،80و  82قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392که جلوههایی از
جایگزینهای تعقیب کیفری در آن آمده است ،متوجه میشویم که در اعمال این جایگزینها مقام
قضایی هیچ گونه الزامی ندارد و با قید کلمه «میتواند» در ماده ،این تکلیف در حد یک اختیار برای
مقام قضایی درآمده است ،حال آنکه اگر این اختیار همانند حقوق انگلستان در محدودهی برخی از
جرایم خاص و با اوضاع و احوال ویژهی مندرج در پاراگرافهای  5/6و  5/9آییننامه اجرایی قانون
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تعقیب جرایم  1985به صورت الزام در میآمد ( )Bailey, 2007: 234میتوانست مانعی که در سر راه
توسعهی این جایگزینها وجود دارد را بردارد.
 .6-2-5-4عدم تعیین دقیق جرایم مستلزم اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری
یکی دیگر از چالشهای کاربردی توسعه جایگزینهای تعقیب کیفری عدم تعیین محدودهی
دقیق جرایم مستلزم جایگزینهای تعقیب کیفری است؛ چرا که اگر این محدوده با مالکها و
معیارهای دقیق تری تعیین شود و مقام قضایی خود را در مواجهه با آنها سردرگم نیابد که آیا این
جرم همان جرمی است که باید مشمول جایگزینهای تعقیب شود یا خیر؟ میتواند در گرایش
قضات به اعمال این جایگزینها نقش به سزایی داشته باشد و دیگر ،قضات با احتیاط و حالت
محافظهکارانه به این قبیل اعمال نزدیک نمیشوند و با فراغ بال اقدام به اعمال این جایگزینها
میکنند .این محدوده میتواند همچون حقوق انگلستان در قالب آییننامهها و دستورالعملهای
خاص تعیین و معرفی شود (.)Ibid: 284
 .7-2-5-4عدم توجه به شخصیت افراد در ابتدای تعقیب جرایم و عدم الزام به تشکیل پرونده
شخصیت
شاید یکی از مشکالت روی نیاوردن به جایگزینهای تعقیب کیفری عدم توجه به شخصیت
افراد و عدم الزام به تشکیل پرونده شخصیت در ابتدای تعقیب تمامی جرایم باشد .همان طور که در
شخصیت مرتکب میباشد که اگر این جایگاه و شخصیت در ابتدای امر مشخص نگردد؛ احتمال
دارد متهمی که مستحق تعقیب کیفری از نظر ویژگیهای شخصیتی نباشد مورد تعقیب قرار گیرد و
وارد چرخه عدالت کیفری شود .لذا تشکیل پرونده شخصیت در همه جرایم میتواند مقام تعقیب را
در فردی کردن تعقیب و اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری یاری رساند .در حقوق انگلستان ،لزوم
توجه به شخصیت متهم در ابتدای تعقیب جرایم را میتوان از پاراگراف  5-6آییننامهی اجرایی
قانون تعقیب جرایم  1985استنباط کرد .چرا که بر اساس آن ،چنانچه متهم سالخورده باشد یا در
زمان ارتکاب جرم از یک آسیب ذهنی شدید رنج ببرد یا بیماری داشته باشد؛ مگر در مواردی که
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جرم شدید باشد یا احتمال تکرار جرم در آینده وجود داشته باشد؛ تعقیب علیه متهم آغاز نخواهد
شد (.)Cod for crown prosecution, op.cit: 8; http://www.opsi.gov.UR/ACTS/Actsidex.htm
 .8-2-5-4عدم همکاری متهم در انجام برنامههای جایگزین تعقیب کیفری
یکی دیگر از چالشهای توسعه جایگزینهای تعقیب کیفری میتواند عدم همکاری متهم در
انجام برنامههای جایگزین تعقیب باشد .متهمی که به درستی برنامهها را انجام نمیدهد ،به دستورات
مقام قضایی بیتوجه است و نسبت به اهداف اعمال این جایگزینها توجهی ندارد مسلماً نمیتواند
اهداف مورد نظر از اعمال این جایگزینها را محقق کند؛ بنابراین این هم میتواند عاملی در عدم
توسعه جایگزینهای تعقیب کیفری باشد.
 .9-2-5-4الزام به اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری همراه با شرایط سخت
در فرایند اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری ،الزام به انجام اقدامات خاص و شرایط ویژه از
جمله کسب رضایت شاکی یا جبران ضرر و زیانهای وارده به او و نداشتن سابقهی مؤثر کیفری
میتواند مانعی در راه توسعهی این جایگزینها به حساب آید .بهتر آن است که همانند حقوق
انگلستان ،تعقیب جرایم مستلزم تحقق شرایطی از جمله کفایت ادله ،منفعت عمومی به عنوان شروط
اصلی و منفعت قربانی و لزوم رعایت اصول اخالقی به عنوان شروط فرعی تعقیب،

باشد ( cod for

 )crown prosecution, op.cit: 7; Slapper, op.cit: 433تا اینکه عدم تعقیب و اعمال جایگزینهای

نتیجه
در نظام موقعیت داشتن تعقیب کیفری ،قانونگذار با توجه به شرایط و تشریفات قانونی ،اختیار
ارزیابی تعقیب یا عدم تعقیب دعوی عمومی را به دادستان واگذار میکند .به عبارت دیگر نقش
دادستان در این رویکرد ،فعال و مهم است و وی تحت تأثیر آموزههای جرمشناسی و قضازدایی و
با توجه به اهداف مجازاتها در مورد سودمند بودن یا نبودن تعقیب کیفری ،تصمیمگیری میکند.
بر اساس این اصل ،دادستان میتواند ضمن خودداری از تعقیب متهم ،به منظور اصالح مجرم ،تأمین
مصالح جامعه و ترمیم خسارت بزهدیده ،تدابیر مناسبی اتخاذ کند که این تدابیر در قالب
جایگزینهای تعقیب کیفری قابل اعمال است .این اصل به لحاظ ویژگیهای خود باعث افزایش
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کارآمدی دستگاه عدالت کیفری میگردد .امروزه همین ضرورتها زمینهی گرایش سازمان عدالت
کیفری در کشورهای مختلف را به اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری فراهم کرده است و
سازمانهای بینالمللی نیز به منظور بهبود کارکرد دادستان در کنترل جرایم و مدیریت واکنشهای
کیفری ،قانونگذاران را به سوی رعایت این موارد ترغیب میکنند .کشور ایران هم متأثر از همین
ضرورت ،در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392این تدابیر را به رسمیت شناخت.
اما همین مقدار ،کافی نمیباشد و در اعمال و توسعهی همین تدابیر ناکافی هم چالشهای نظری و
کاربردی عدیدهای وجود دارد .چالشهای نظریِ توسعهی جایگزینهای تعقیب کیفری را میتوان
مجموعهی علل و عواملی دانست که ایده و تفکر توسعهی این تدابیر را با مشکل مواجه میکند .به
عبارت دیگر در این نوع چالش ،اراده و خواست جهت اعمال این جایگزینها وجود ندارد .زمانی
که مقام تعقیب نسبت به عواقب تصمیمات خود و اینکه با تعقیب متهم چه سرنوشتی در انتظار وی
و خانواده اش است و یا اینکه اصالً هدف از تعقیب و متعاقب آن اعمال کیفر بر او چیست ،بیتوجه
است؛ همگی میتواند روند گرایش به سمت کیفر را تسهیل و روند رویآوری به سمت جایگزینها
را سخت کند .چه بسا بسیاری از اهداف مجازاتها از جمله اصالح و تربیت مجرم و جبران خسارت
بزهدیده از طریقی غیر از عدالت کیفری رسمی محقق شود .به همین خاطر یکی از آموزههای کلیدی
که در اسالم وجود دارد ،تأکید بر ستر گناه و بزهپوشی در ابتدای تعقیب جرایم خصوصاً جرایم
خفیف است که متأسفانه مقامات تعقیب تحت تأثیر دیدگاه کیفرگرایی که دارند به آن بیتوجه
مجازات بر خاطیان است .زمانی که این فرایند در جامعه مورد بیتوجهی قرار گیرد؛ نمیتوان تنها
راه مقابله با بزهکاری را در قالب پاسخهای کیفری قرار داد .یکی دیگر از چالشهای اساسی که
نشأت گرفته از ذهن کیفرگرای کارگزاران کیفری است؛ القای شبههی سست شدن جنبهی
بازدارندگی کیفر و ترس از کاهش اقتدار نظام کیفری و از بین رفتن سرزنشپذیری یک رفتار است.
این در حالی است که در خیلی از موارد ،حفظ اقتدار نظام کیفری و حفظ جنبه بازدارندگی کیفر و
سرزنش پذیری آن ،به لحاظ حفظ حرمت ارزشی که مورد تجاوز قرار گرفته است ،اقتضای عدم
تعقیب متهم را دارد .از سوی دیگر ،معموالً قضات سنتی در ابتدای کار تمایل چندانی به اعمال
تأسیسات کیفری نوین که در حیطهی اختیار آنها قرار داده شده است ،از خود نشان نمیدهند و
همین امر میتواند تمایل اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری را از آنها بگیرد .از یک منظر دیگر
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میتوان بیتوجهی مقام تعقیب نسبت به پتانسیل سنتهای قومی و قبیلهای در حل منازعات که
میتواند در مسیر اعمال جایگزینها مورد استفاده قرار گیرد ،مانعی دیگر از بعد نظری در راه توسعه
جایگزینهای تعقیب به حساب آورد که متأسفانه در سایهی پیشرفت جوامع مغفول واقع گشته است.
در چالشهای کاربردی ،امکانات عملی و سازوکارهای اجرایی در خدمت توسعه جایگزینهای
تعقیب کیفری نیست ،بلکه در عمل به لحاظ فراهم نبودن زیر ساختهای مربوط و مشکالت عملی،
شاهد عدم توفیق آنها هستیم .یکی از این زیر ساختها ،فقدان سازمان مراقبت از مجرمین یا هر
تأسیس مشابهی است که مجرمین رها شده از سیستم عدالت کیفری رسمی را زیر چتر حمایتی خود
قرار دهد و روند اقدامات پس از خروج از مرحله کیفری را برای آنها در قالب برنامههای خاص و
جایگزین تدارک ببیند .مشکل دیگر حجم زیاد پروندههای ارجاعی است که عمالً فرصت بررسی
جوانب مختلف پرونده و انتخاب روش متناسب با آن را از مقام تعقیب سلب مینماید ،به همین خاطر
افرادی که بر اساس شرایط مقرر در قانون میتوانند موضوع جایگزینهای تعقیب قرار گیرند از این
امتیاز محروم میشوند .این مشکل هم ریشه در الزامی نبودن اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری
دارد؛ چرا که زمانی که بر اساس قانون اعمال این جایگزینها در اختیار مقام تعقیب قرار داده شده
است؛ این مقامات هم تمایلی جهت استفاده از آنها از خود نشان نمیدهند .عامل دیگری که این
عدم تمایل را تقویت میکند ،مشخص نبودن محدودهی دقیق جرایم مستلزم اعمال جایگزینهای
تعقیب کیفری است .اعمال جایگزینهای تعقیب کیفری توام با شرایط سخت از جمله فقدان شاکی
در توسعهی جایگزینهای تعقیب کیفری باشد .از سوی دیگر محدودیت اختیارات پلیس در مواجهه
با جرم ،از منظر قوانین محدودکنندهی این اختیار ،زمینهی عدم توسعهی جایگزینهای تعقیب کیفری
را فراهم می آورد؛ چرا اگر پلیس ،همانند حقوق انگلستان از اختیار صدور اخطار برخوردار باشد
خیلی از پروندهها را در همان ادارهی پلیس با یک اخطار مختومه میکند ،که متأسفانه پلیس ما فاقد
این اختیار است و صرفاً مجاز به انجام اقداماتی است که مقام قضایی به وی ارجاع میدهد .بیتوجهی
به شخصیت افراد در ابتدای تعقیب جرایم و الزامی نبودن تشکیل پرونده شخصیت میتواند روند
ارجاع به جایگزین های تعقیب کیفری را با مشکل مواجه کند .چرا که مقام تعقیب به واسطه ابزار
پرونده شخصیت است که به استحقاق وی در بهرهمندی از جایگزینهای تعقیب کیفری پی میبرد
و با فقدان چنین ابزاری عمالً توفیقی در ارجاع به آنها مشاهده نمیشود.
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همان طور که مالحظه میشود اکثر چالشهای مورد اشاره در توسعهی جایگزینهای تعقیب
کیفری ،در نظام کیفری انگلستان به لحاظ شرایط حاکم بر تعقیب متهمین از جمله شرط کفایت ادله
و منفعت عمومی به عنوان شروط اصلی و منفعت قربانی و رعایت اصول اخالقی به عنوان شروط
فرعی تعقیب ،وجود ندارد یا خیلی کمرنگ است .از سوی دیگر آییننامهی اجرایی قانون تعقیب
جرایم  1985و کد دادستانهای سلطنتی  2013به صورت دقیق موارد الزام مقام تعقیب مبنی بر عدم
تعقیب جرایم به لحاظ موقعیت خاص ارتکاب جرم ،تبعات منفی تعقیب ،شخصیت مرتکب ،منافع
بزه دیده و همچنین توجه به میزان مجازات جرم ارتکابی را مشخص کرده است .بر همین اساس
سیستم کیفری کشور و قانونگذار ما میتواند با الگوبرداری از شرایط حاکم بر تعقیب در نظام
کیفری انگلستان در جنبههای مختلف و توجه به مقررات و آییننامههایی که در این خصوص وجود
دارد گامی بلند در اصالح و تقویت نظام حاکم بر تعقیب کیفری کشور بر دارد.
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