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Background and Aim: The plea bargaining is one of the well-

known approaches in the field of criminal law, which was first 

introduced in the United States and then has found a special 

place in legal systems. The purpose of the present study is to 

investigate the role of the plea bargaining in the criminal law 

of Iran and the United States and its effect on diversion, which 

is also examined from a jurisprudential perspective. 

Materials and Methods: The method of the present study is 

descriptive-analytical as well as citing articles, books and 

related documents in the field of criminal and judicial law. 

Ethical considerations: The present study has been written 

while preserving the rights of authors and observing the codes 

of writing ethics. 

Results: Proponents of the plea bargaining see the agreement 

as a way toward diversion and crime reduction, while 

opponents emphasize the consequences such as presence 

coercion, conviction of innocents, and lack of guarantees from 

offenders. 

Conclusion: Lack of comprehensive laws in this area in the 

United States has led to challenges such as the conviction of 

innocents. However, in the penal system of Iran, the existence 

of restorative justice capacities provides a good opportunity to 

acknowledge such an agreement. Therefore, the incorporation 

of this approach in the penal system of Iran, apart from 

reducing the volume of cases and court costs, elicits 

reintegrative shaming from the accused. 
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 مقدمه. 1

های حقوقی و امروزه یکی از مشکالت اساسی نظام

ای، در هر جامعههای مجری عدالت دستگاه

ها و حجم باالی مراجعات به گسترش تعداد پرونده

ن، ـضایی است. عالوه بر ایـهای قگاهـدست

های مربوط به اصالح و بازپروری مجرمان استـسی

تواند راهگشا باشد. در کنار این نیز همواره نمی

مسائل، مسائل و مشکالت مربوط به نگهداری 

خاص خود روبرو است. های زندانیان نیز با دشواری

ها و نظریات متعددی برای حل این مشکل، دیدگاه

مطرح شده است. یکی از این راهکارها که امروزه 

معامله »بسیار مورد توجه است، معامله اتهام است. 

ان راهبرد واقعی قراردادی شدن به عنو« اتهام

یند کیفری، در یک نگاه متأمالنه، نهادی است افر

رد فرایند کیفری کرده است تا از که معامله را وا

طریق آن متهم بتواند از منافع داد و ستد استفاده 

های تعقیب و متهم در قالب کند. در این بستر، مقام

چون پذیرش های مختلف همدر شکل یک معامله

مجرمیت، تعدد اتهام، نوع اتهام یا تخفیف در میزان 

و کنند تا هر دمجازات با یکدیگر داد و ستد می

طرف از این معامله سود کنند. با توجه به افزایش 

روزافزون نرخ جرم، ناکارامدی نظام کیفری رسمی، 

دیدگان حقوق متهمان و بزه اطاله دادرسی، نقض

... کیفری، استقرار برچسب مجرمانه و یندادر فر

معامله اتهام برای نخستین بار در نظام کیفری 

ترین مزیت رگآمریکا مورد استفاده قرار گرفت. بز

ها در مراحل مختلف این نهاد، کاهش تراکم پرونده

دادرسی و در نتیجه کاهش حجم کاری پلیس، 

مقام تعقیب و قضات و کاهش جمعیت کیفری 

باشد. از دیگر سو زندانیان و مواردی از آن دست می

معامله »میزان تأثیر و آثار مثبت و منفی نهاد 

دگی و میزان بر عدالت کیفری، طول رسی« اتهام

شناسی مانند های نوین جرمانطباق آن با نظریه

ر کشورهایی که آن را به کار عدالت ترمیمی، د

آن به اند و تأثیرات احتمالی ناشی از ورود برده

قابلیت طرح و سیاست و حقوق کیفری ایران 

بررسی دارند. با این توضیحات باید گفت که معامله 

لزامی میان نهاد اتهام در حقیقت نوعی تفاهم ا

کننده جرم و متهم است؛ با این توضیح که تعقیب

با توجه به نوع جرم یا موجبات تشدید مجازات و 

دهی به روند رسیدگی یا پرهیز از در جهت سرعت

های گزاف بر دستگاه قضاء، دادستان تحمیل هزینه

دهد تا به ارتکاب جرم اقرار به متهم پیشنهاد می

جبات تشدید رهایی یابد یا کند و در عوض از مو

 تخفیف در مجازات در حق وی اعمال شود. 

با این توضیحات، پژوهش حاضر درصدد است تا به 

هام در حقوق کیفری ایاالت متحده بررسی معامله ات

مریکا و حقوق داخلی ایران بپردازد. رویکرد اخیر آ

های فقهی و در محدوده زمانی پس با تأسی از آموزه

گیرد. بنابراین پژوهش حاضر صورت میاز انقالب 

های مرتبط به بررسی معامله اتهام، مصادیق و گونه

مریکا و ایران و تأثیر آن بر با آن در حقوق کیفری آ

شود پردازد. پرسشی که مطرح میقضازدایی می

های مختلف آن از این است که معامله اتهام و گونه

در  یـوانند باعث قضازدایـتهایی میه راهـچ

 های کیفری و نظام قضایی شوند؟ پرونده
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 هامواد و روش. 2

-برای بررسی موضوع حاضر از روش توصیفی

نظر  تحلیلی استفاده گردید که مطالب مورد

آوری اطالعات به شیوه پژوهش نیز از طریق جمع

 ای صورت گرفته است. اسنادی و کتابخانه
 

 . مالحظات اخالقی3

اصول اخالقی در ارائه پژوهش حاضر بر مبنای 

مطالب، گردآوری علمی و اخالقی از مقاالت، کتب 

م ها انجاداری در بیان دیدگاهو اسناد و عدم جانب

 شده است.
 

 ها. یافته4

مریکا، نخستین بار نهاد معامله در قوانین کیفری آ

گو و مذاکره وفتگیری گاتهام با تأکید بر شکل

پیوست و به سایر میان متهم و دادستان به وقوع 

های حقوقی نیز تسری پیدا کرد. معامله اتهام نظام

تأسیس مبتنی بر سازش و توافق است که میان  کی

شود. این نهاد که دستگاه قضایی و متهم منعقد می

ای از قراردادی شدن حقوق کیفری است، جلوه

کند تا در قالب ارائه یک راهبرد منطقی تالش می

قام تعقیب و متهم را تضمین روانه، منافع مو پس

کند. نقطه مرکزی در معامله اتهام و صور گوناگون 

آن در نظام حقوق کیفری ایران از جمله تخفیف و 

گیری از مجازات تعزیری و تعلیق مجازات، بهره

 
یند کیفری از جمله در مرحله تعقیب قضازدایی در مراحل مختلف فرآ 1

به دنبال کاستن از  ...یم و تخلفات وی، اِعمال مجازات وبیان جرا متهم،

ها در ها، موارد رسیدگی و همچنین کاستن از تعداد پروندههزینه

های قضایی است. استدالل این است که در قضازدایی کاهش دستگاه

جمعیت کیفری، درک انسانی از جرم و برخوردی مبتنی بر کرامت با 

های کیفری باعث شده تا بخشی به پروندهسرعت

ها و نقش معامله اتهام در کاستن از تعداد پرونده

بسیار برجسته باشد. اثر دیگری که  1قضازدایی

وه سازشی، ـدر پی دارد، شی هامـه اتـمعامل

ای است از قِبَل آن حاصل گرایانه و روادارانهمصالحه

شود. بدین معنا که متهم با پذیرش جرم و می

بزهکاری خود، درصدد جبران و اصالح برآمده و از 

کند. موضع نادمانه به مسأله بزهکاری نگاه می

های روزه که گسترش و حجیم شدن پروندهام

های حقوقی است، های نظامقضایی یکی از دغدغه

های کیفری معامله اتهام با به کارگیری سیاست

تواند مسیر وگو میگرانه و مبتنی بر گفتمیانجی

جدیدی برای قضازدایی در نظر گرفته شود. این 

گیری نسبت مسأله در فقه اسالمی با رویکرد آسان

به جرایم سهوی، تفکیک جرایم برحسب شرایط 

سنی متهم و برقراری عدالت کیفری نمود بیشتری 

پیدا کرده است. نتیجه دیگری نیز از معامله اتهام و 

های مختلف آن قابل برداشت است و آن هم گونه

جلوگیری از اطاله دادرسی، کاستن از زمان روند 

الت ها و همچنین برقراری عدرسیدگی به پرونده

کیفری از حیث زمانی است. به عالوه اینکه ندامت 

و پشیمانی متهم و یا بزهکار و تالش وی برای 

جبران اعمال بزهکارانه نیز بخش دیگری از کارکرد 

 های کیفری است.معامله اتهام از پرونده

 

گیری از نظام عدالت کیفری با بهرهگیرد. در واقع، میبزهکاران صورت 

سازوکارهای قضازدایی در مراحل مختلف فرایند کیفری، باعث جلب 

گردد. بدین ترتیب مردم به اعتماد و استقبال گسترده عمومی می

دستگاه عدالت کیفری تنها به عنوان مرجع و مصدر رسمی اعمال قدرت 

 (.248 ،1382)آشوری،  نگرندمیها و اعمال ضمانت اجراها نحکومت
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 . بحث5

 . معامله اتهام و معناي آن1-5

ه در تحوالت معامله اتهام به لحاظ تاریخی ریش

قوقی ایاالت متحده آمریکا دارد. در حقوق داخلی ح

شود که دالیل متعددی برای مریکا استدالل میآ

گیری از معامله اتهام وجود دارد که از جمله بهره

زایی نظام توان به جرمگیری آن میدالیل شکل

کیفری، شکست نظام اصالح و درمان و پیشگیری 

کاربردی از برچسب مجرمانه اشاره نمود. به لحاظ 

شناسی، معامله اتهام ناظر بر تفاهم و در عرصه جرم

میان دادستان و متهم است. در این شرایط، مقام 

کننده و متهم با یکدیگر قرارادادی منعقد تعقیب

کند که بر مبنای آن، متهم با پذیرش و اقرار به می

ارتکاب جرم و قبول مجرمیت از منافع ناشی از 

. در این صورت، مقام شودمند میقانون بهره

جرم نیز رفتار توأم با تساهل و تسامح کننده تعقیب

گیرد که در قالب تحفیف مجازات و یا در پیش می

)اوران و شود کاستن از تشدید مجازات جلوه می

معامله اتهام همان طور  (. بنابراین3 ،2009ریزا، 

که از نام آن پیداست به شرایط توافقی اشاره دارد 

ک طرف آن، مجرم و در طرف دیگر آن نیز که در ی

 دادستان قرار دارد. 
 

. مزایاي معامله اتهام از نظر حقوق کیفري 2-5

 امریکا

ترین اهداف معامله اتهام، کمک به کاهش مهم

جرایم و همچنین جبران کردن نواقص ناشی از 

های اصالح مجرمان بوده است. استدالل سیاست

مدافعان معامله اتهام آن است که سیاست اصالح و 

تواند درمان و بازپروری مجرمان به تنهایی نمی

زایی نظام عدالت باعث کاهش جرایم شود. جرم

کیفری در واقع به معنای آن است که پس از اثبات 

ترین واکنش نظام جرم و مشخص شدن اتهام، اصلی

لت کیفری، به کارگیری مجازات و اقدامات عدا

تأمینی و تربیتی است. اگر اقدامات تأمینی و 

تربیتی عادالنه و در چارچوب موازین و اصول 

های کیفری باشند، مشروع و پذیرفتی است واکنش

اما اگر اقدامات صورت  (47 ،1385بجد،  )طاهری

گرفته خارج از چارچوب و اصول باشد، نظام کیفری 

هداف اساسی خود از جمله اصالح و تربیت به ا

بزهکار و مجرم دست نخواهد یافت. از جمله 

مواردی که ممکن است در فرایند مجازات مجرم و 

بزهکار صورت گیرد، نحوه برخورد نظام عدالت 

کیفری، پلیس و کارگزاران اجتماعی با آنان است. 

ری ـظام کیفـه فرد وارد نـبدین معنا هنگامی ک

شود، افکار عمومی و مجریان دستگاه قضایی، می

تحلیل درستی از مفاهیمی همچون مظنون، متهم، 

سان یکدیگر در ندارند و افراد را بهمجرم و بزهکار 

ن ـ(. ای93 ،1381ت، ـ)واید ـگیرنر میـنظ

، شود تا همه مجرمانانگاری باعث میشباهت

ان سهایی که با یکدیگر دارند، بهنظر از تفاوتصرف

یکدیگر در نظر گرفته شوند و مجرمان خطرناک و 

غیرخطرناک با هم آمیخته و یا تابع مقررات 

شود مشابهی شوند. در هر صورت این رویه باعث می

تا امکان سازگاری فرد با ذهنیت ساخته شده، وی 

 را به عنوان فردی مجرم در نظر گیرد. برای

 هایی مانندجلوگیری از چنین ادغامی در محیط

بازداشتگاه و یا زندان، باید اصل عدم مداخله را در 
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نظر گرفت. به عبارتی در چنین شرایط حساس و 

کیفری به نحو مطلوبی بهره مهمی باید از مداخله 

برد و از نهادهایی همچون معامله اتهام استفاده 

 (.193 ،1381)وایت، نمود 
 

. جایگزینی براي نظام اصالح و درمان 1-2-5

 مجرمان

موضوع دیگری که باعث توجه نشان دادن به معامله 

شود شکست نظام اصالح و درمان بزهکار اتهام می

های اصالحی و بازپروری استدالل است. در برنامه

شود که هدف این است که برنامه مداوای می

اخالقی با در نظر داشتن شرایط الزم برای -روانی

و  تأمین امنیت جامعه جهت بهبود وضعیت مجرم

پذیری همچنین فراهم کردن شرایطی برای سازش

)نجفی ابرندآبادی، اجتماعی وی مطرح است 

پشتوانه فلسفی رویکردهای اصالحی  (.290 ،1393

و درمانی این است که مجرمان صرفاً افرادی شرور 

نیستند که نتوان امیدی به اصالح و بازسازگاری 

مبنای تواند آنان با جامعه داشت. بلکه آنچه می

ری از ـگیر در رفتارهای آنان باشد، بهرهـتغیی

های اصالحی و بازپرورانه است. هدف نهایی روش

رویکردهای اصالحی آن است که مسیر مناسبی 

بزهکاران به زندگی سالم اجتماعی و برای بازگشت 

در نتیجه پیشگیری از تکرار جرم تهیه کنند و برای 

 (. اما63 ،1384مجرمان به کار گیرند )کاتینگهام، 

های اصالحی و بازپرورانه در با شکست سیاست

، این استدالل مطرح م 1970تا  1960های دهه

شد که اقدامات اصالحی و درمانی دیربازده بوده و 

فعالیت، اقدامات حتی برخی از مجرمانی که تحت 

 بازپروانه بودند، مجددا به زندان برگشتند )حاجی

یین نهاد بر این، تع عالوه (.84 ،1388آبادی، ده

زندان به عنوان محلی برای اقدامات بازپروری 

پذیر ایجاد مشکالت زیادی را برای مجرمان اصالح

کرده که در نهایت به معنای عدم کارآیی اقدامات 

اصالحی بود. همین اقدامات و از جمله دیربازده 

بودن رویکردهای اصالحی باعث شد تا تالش برای 

توسل به نهادهایی همچون معامله  زدایی وحبس

 اتهام بیش از پیش احساس شود. 
 

 . جلوگیري از اطاله دادرسی 2-2-5

عامل دیگری که باعث تشویق به کارگیری 

های کیفری معامله اتهام شده بود، سیاست

جلوگیری از اطاله دادرسی و تالش برای اصالح 

به ی سنتی در فرایند اثبات جرم است. هارویه

اه رسیدن به دادرسی مطلوب و عبارتی دیگر، ر

ل آن است که انتظارات مردم در زمینه کاهش آایده

 ،1379)ابراهیمی، اطاله دادرسی محقق شود 

نظور از اطاله دادرسی طوالنی شدن فرایند م (.173

و نهادهای قضایی است که در  دادرسی در مراجع

تلف رسیدگی اعم از تحقیقات، محاکمه مراحل مخ

)گلدوست جویباری و پیوست، آید و اجرا پدید می

-اطاله دادرسی یکی از چالش (. امروزه95 ،1390

رود و های اساسی در فرایند دادرسی به شمار می

ها برای کاستن از روند رسیدگی به امور تالش

های حقوقی است. حامیان کیفری، دغدغه نظام

ها روشمعامله اتهام، این روش را یکی از مؤثرترین 

دانند، زیرا در برای جلوگیری از اطاله دادرسی می

فرایند معامله اتهام، فرایندهای غیررسمی و توافق 
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میان دادستان و متهم، باعث ممانعت از اطاله 

گردد. در ایده معامله اتهام برای دادرسی می

شود که جلوگیری از اطاله دادرسی استدالل می

ها با گذشت هرسیدگی با تأخیر نسبت به پروند

زمان طوالنی از وقوع آن، اثر بازدارندگی و ارعابی 

از بین برده و باعث تجری افراد، مجازات را 

ای و ناامیدی مردم به مخصوصاً مجرمان حرفه

)گلدوست جویباری و شود دستگاه قضایی می

بنابراین کاربرد معامله اتهام  (.283 ،1388اکبری، 

ضییع حقوق مردم آن است که باعث جلوگیری از ت

در مراجعه به دستگاه قضایی شده و اهمیت آن در 

توجهی جامعه امروزی نیز بسیار محسوس است. بی

های کیفری رسیدگی سریع و دقیق به پروندهبه 

باعث عدم ارائه خدمات مطلوب به افراد جامعه شده 

و به تأخیر در اجرای عدالت منجر خواهد شد 

برخی از در همین راستا،  (.47 ،1385)عبادی، 

آور و ارشادگر، رسیدگی به المللی الزاماسناد بین

های کیفری در مدت زمان معقول مورد پرونده

ماده  3تأکید قرار گرفته است. مثالً قسمت ج بند 

، 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی بینمیثاق  14

 1978پیمان آمریکایی حقوق بشر  8ماده  1بند 

 )همان،روند اسناد به شمار میایی از این هو... نمونه

که با آگاهی از نقش این سازوکار در بهبود (. 49

ها را به سمت کیفری، دولت عملکرد نظام عدالت

 اند.توجه بیشتر به آن رهنمون ساخته
 

 

 

 

وگو میان مجرم و . ایجاد رویه گفت3-2-5

 دادستان 

که معامله اتهام در حقوق کیفری  نقش دیگری

مریکا دارد، کاهش مجازات و تخفیف آن از طریق آ

گو وگرایانه و مبتنی بر گفتهای تعاملسیاست

میان دادستان و متهم است. در این روش خاص که 

شود، نیز شناخته می« معامله مجازات»با عنوان 

متهم و دادستان پس از دستیابی به یک توافق در 

جرم و خصوص جرایم ارتکابی، درباره میزان و نوع 

همچنین مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده 

کنند. در وهله اول در خصوص زنی میاست، چانه

تری میزان مجازات، دادستان پیشنهادهای خفیف

کند. سپس ممکن است را به دادگاه ارائه می

دادستان از برخی از اتهامات مطرح شده علیه متهم 

تری در این و یا از اتهامات خفیفپوشی نموده چشم

زمینه استفاده نماید تا در نهایت موجب کاهش 

 معامله (.167 ،2007)درامبل، مجازات متهم شوند 

اندیشد. اتهام در هر شرایطی به مجازات مجرم نمی

استدالل مطرح شده درباره ارتباط این موضوع با 

قضازدایی آن است که در مواقعی که جرم ارتکابی 

رای نهاد ـیز بهای تعقیب نهـسبک و هزین

کننده زیاد باشد، و همچنین اقدامات رسیدگی

تأمینی و تربیتی برای بازگرداندن مجرم به زندگی 

مندانه مهیا نباشد، تعقیب جرم و مجازات شرافت

کردن بزهکار امر درستی نیست. هرچند این 

تواند تحت تأثیر سیاستی خاصی از موضوع نیز می

به عنوان مثال صالح صورت گیرد. طرف مراجع ذی

های دهـه شود تا پرونـممکن است از آنها خواست

شده تعقیب اهمیت را در برخی قلمروهای تعیینکم



   1400                                                  1400قه و حقوق فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه نامه جستارهای نوین ف /112

 

اجتماعی را های ضدنکنند یا اینکه برخی فعالیت

که در مواقعی از زمان بسیار خطرناک محسوب 

یری تعقیب نمایند گشوند، با قاطعیت و سختمی

با توجه  همین اساس،(. بر 72-71 ،1377)لواسور، 

به تشخیص مقام قضایی و با در نظر داشتن میزان 

دار بودن و یا نبود مجرم، شرایط برای جرم و سابقه

 شود. استفاده از معامله اتهام فراهم می
 

 . معامله اتهام در حقوق کیفري ایران3-5

معامله اتهام به صورت مشخص و با همین عنوان 

فقه مطرح نشده  در حقوق کیفری ایران و حتی

های متعددی در حقوق کیفری دیده است، اما جلوه

تواند به عنوان مصادیق و یا موارد شود که میمی

 مرتبط با معامله اتهام در نظر گرفته شود. 

 

 . توجه به عدالت ترمیمی 1-3-5

ادن فقه و اولین جلوه مشخص آن، توجه نشان د

ت های مختلف عدالجنبه حقوق کیفری ایران به

ی به شکلی که میان ترمیمی است. در عدالت ترمیم

توان در وگو حاصل شود، میطرفین جرم، گفت

ارتباط با معامله اتهام تفسیر نمود. گام اول در این 

زمینه پذیرش جرم ارتکابی از سوی مجرم و حتی 

دیده است. در این عذرخواهی از بزهتعهد وی به 

غرامت به  باره تعهدات ترمیمی معطوف به پرداخت

)سماواتی المنفعه است دیده و یا انجام امری عامبزه

معامله اتهام در این زمینه در  (.41 ،1384پیروز، 

شود، زیرا گیری دنبال میقالب تالش برای میانجی

های پیشین که مبتنی بر اجرای کامل روش

ه دنبال ـه بـمجازات علیه مرتکبان نیست، بلک

وقی، ـظام حقـهای نگیری از تمام ظرفیتبهره

گیری از نهادهای جامعوی و همچنین اتخاذ بهره

 ،1390)نیازپور، است « رواداری کیفری»رویکرد 

19.)  

توانند در ارتباط به معامله اتهام هایی که میتالش

در قوانین کیفری تفسیر شوند، ناظر بر امکان 

گری طرفین دعوای کیفری از جمله مجرمان کنش

کیفری را به بستری برای توافق و است که فرایند 

گیرد. در این نگرش جدید، که زنی در نظر میچانه

نگرشی شهروندمدار است، بزهکاران به عنوان عضو 

جدیدی از جامعه در نظر گرفته شده که نیازمند 

مدارانه برای بازگرداندن آنها به رویکردهای انسان

جامعه است. این رویکردها به عنوان بخشی از 

ه به ـکرفته شده ـر گـری در نظـداری کیفروا

دهد اندرکاران عدالت کیفری این امکان را میدست

لی داشته و امکان تا در قبال بزهکاران انعطاف معقو

ن دادرسی کیفری را فراهم نمود. توافقی شدن آئی

رش ـنگ»این نگرش در واقع فاصله گرفتن از 

و استفاده از سرکوب مجرمان و « مداردشمن

آئین دادرسی کیفری همان است. با این اوصاف، مت

های قضایی بستری برای توافق و قرارداد میان مقام

ترین تا به موجب آن مناسبو بزهکاران است 

د دهی به بزهکاری گزینش شوتصمیم برای پاسخ

در این حالت، آیین دادرسی  (.22 ،1390)نیازپور، 

ی هااز روند سنتی خارج شده و به سوی جنبه

رود. این وگو به پیش میسازشی و مبتنی بر گفت

راهکارهای سازشی با به رسمیت شناختن اراده 

دهی را به عنوان مرتکبان جرم، گویی فرایند پاسخ

بستری برای انعقاد قرارداد در نظر گرفته که در یک 
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طرف آن، مقامات قضایی و در طرف دیگر آن نیز 

اهکار هرچند بزهکاران و متهمان قرار دارند. این ر

« معامله اتهام»به معنای دقیق کلمه تحت عنوان 

رو و در راستای اهداف قابل طرح نیست، اما دنباله

 و اصول آن قابل تفسیر است. 

، 1364در قوانین ایران برای نخستین بار در سال 

بینی تصویب قانون تعلیق اجرای مجازات و پیش

 شرط تعهد بزهکار برای در پیش گرفتن زندگی

مندانه در واقع مشابه همین روندی است که شرافت

شود. زیرا در اینجا نیز در معامله اتهام دنبال می

اصل بر همکاری و توافق میان مقام قضایی و بزهکار 

در زمینه تعیین سرنوشت دعوای کیفری است. 

گیری یک عمل حقوقی دو همچنان که برای شکل

کفایت  طرفه، تنها اراده انشایی یکی از طرفین

بلکه باید اراده دو طرف در ایجاد توافق و کند، نمی

برقراری روابط مبتنی بر همکاری وجود داشته باشد 

وضعیت، شرایط الزم  (. در این28 ،1386)شهیدی، 

برای تعامل مؤثر برای توافق و همکاری میان دو 

گر )یعنی مقام قضایی و بزهکار( است. از کنش

توان مصداقی برای معامله اتهام در اینجاست که می

 قوانین داخلی پیدا کرد. 

در مرحله « تعویق تعقیب»ها از برخی از دیدگاه

قبل از دادرسی به عنوان نوعی سیاست معامله اتهام 

روش مذکور در نظام کیفری گذشته و اند. یاد کرده

امروز ایران به شکل صریح شناسایی نشده، ولی 

شماری از قضات با دادن مهلت به متهمان جهت 

دیده در عمل تعقیب بزه –جلب رضایت شاکی 

اندازند. نویسندگان دعوای کیفری را به تأخیر می

قانون آیین دادرسی کیفری این شیوه را در قسمت 

قانون مجازات اسالمی مصوب  82نخست ماده 

اند. براساس این ، مورد توجه قرار دادهش 1392

در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت که »ماده 

تواند به درخواست قابل تعلیق هستند، دادستان می

دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ متهم و موافقت بزه

تأمین متناسب مهلتی که بیش از دو ماه نباشد به 

متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران 

گیری شکل«. خسارت ناشی از جرم اقدام کند...

نهادهایی این چنین در فرآیند کیفری در راستای 

های کیفری، اهداف مدیریتی، کاهش تراکم پرونده

های کیفری و یا بر مبنای یافته کاهش جمعیت

زنی، اصالح علمی مانند جلوگیری از برچسب

غیره است. در  ها ومجرمان، فردی کردن مجازات

استفاده از این روش حتی استدالل شده است که 

ها با روح عدالت تأخیر در رسیدگی به پرونده

سازگاری ندارد. بنابراین سرعت بخشیدن به 

جمله موارد تأثیرگذار در های کیفری از پرونده

مدیریت عدالت کیفری، قضازدایی و کاستن از 

های قضایی است. به همین حجم و تعداد پرونده

دلیل، راهبرد سیاست ارفاقی با تأکید کردن به 

های کیفری درصدد بخشی به رسیدگیسرعت

افزایش کاری دستگاه عدالت کیفری هستند. 

دعوای کیفری  رویکرد معامله اتهام و تعلیق تعقیب

های کیفری ن در رسیدگیاز جمله مصادیق روش

(. 150 ،1377)خزانی، در این زمینه هستند 

استدالل مطرح شده در این زمینه آن است که 

است. زیرا  ها به نفع جامعهتسریع در دادرسی

تعقیب کیفری بزهکار، صدور و کاربست سریع 
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جرم ها برای ارتکاب مجازات نسبت به آنان زمینه

 برد. را از بین می

 

 . تعلیق مجازات به مثابه معامله اتهام 2-3-5

نمونه دیگری از مصادیق معامله اتهام در حقوق 

تواند به قضازدایی نیز منجر شود، کیفری آن که می

در مرحله صدور  و اجرای حکم است. معلق ساختن 

قانون مجازات اسالمی  46اجرای مجازات در ماده 

شود. در این ماده بیان دیده می ش 1392مصوب 

شده است که متوقف کردن مجازات کسی که به 

کیفرهای تعزیری محکوم شده تا چنانچه در مدت 

معینی پس از ارتکاب جرم، مرتکب جرم دیگری 

دستورات دادگاه در این مدت نشود و از احکام و 

معین، تبعیت نماید که در این صورت محکومیت 

 ،1393)اردبیلی، شود مییکن تلقی لماو کان

تعلیق  (. در این صورت، به کارگیری شیوه215

ی توافق میان مجرم و دادگاه مجازات در واقع نوع

کننده است که پس از احراز مجرمیت متهم، صادر

قاضی پرونده با در نظر گرفتن شرایط الزم و از 

جمله وجود شرایط قانونی از اجرای مجازات به 

وده و در سوی مقابل نیز صورت موقت موافقت نم

مجرم موظف است که در آن زمان تعیین شده، از 

این راهبرد، ارتکاب جرم جدیدی خودداری نماید. 

بر توافق یعنی بر رضایت مقام قضایی و بزهکار 

دهد تا با نرمش مبتنی است و به مجرم فرصت می

نظام عدالت کیفری مواجه شود. به دیگر سخن، 

رویکردی »سی کیفری با توافقی شدن آئین دادر

درصدد نشان دادن انعطاف کیفری « مداراگرایانه

نسبت به آن دسته از بزهکاران است که از سوء 

های پیشینه کیفری مؤثر برخوردار نبوده و اقدام

 .استگویای پشیمانی آنان « پسابزهکاری»

 

 گیري به مثابه معامله اتهام ی. میانج3-3-5

از فقه است، بحث در قوانین داخلی که منبعث 

مطرح شده است. با طرح همین  گیریمیانجی

یک از افراد  کننده با هرگر یا تسهیلمسأله، میانجی

کند و به صورت درگیر در جرم، ارتباط برقرار می

کند. دیده و بزهکار صحبت میویژه و جداگانه با بزه

یک از  گر انتظارات و نیازهای هرابتدا میانجی

شوند و در مرحله بعدی نیز تالش طرفین را می

کند تا نظرات آنان را نسبت به یکدیگر نزدیک می

این توافق و اقدام به تفاهمی ترمیمی نماید.  ساخته

گری بین ترمیمی که طی اعمال فرایند میانجی

شود، با امعان نظر به نتایجی طرفین جرم حاصل می

است که در نتیجه وقوع جرم، در سطح فردی و نیز 

سطح اجتماعی ایجاد شده است. بنابراین بزهکار  در

با پی بردن به نتایج زیانبار جرم ارتکابی خود برای 

پذیرد و داوطلبانه دیده، قلباً تقصیر خود را میبزه

  کند.دیده میخود را متعهد به عذرخواهی از بزه

های کیفری از باز در زمینه قضازدایی در پرونده

د که در برخی از جرائم وشمنظر فقهی استدالل می

التعزیر بما »مبنای آنان قاعده فقهی  تعزیری که

(، 193 ،1379)محقق داماد، ، است «یراه الحاکم

 هایتوانند از اصل شخصی کردن پاسخقضات می

عدالت کیفری و در نهایت از معلق کردن تعقیب 

دعوای کیفری بهره ببرند. بدین معنا که در جرایم 

دهی به آنان به نظام عدالت تعزیری که نحوه پاسخ

کیفری سپرده شده است، مقامات قضایی از این 
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آزادی برخوردار هستند که نسبت به صدور قرار 

 شاملودعوای کیفری اقدام نمایند )تعلیق تعقیب 

حال نباید این نکته  (. با این369 ،1384احمدی، 

ترین کاری مهمتعقیب بزهرا نظر دور نگاه داشت که 

تکلیف دادستان است و باید به موجب آن در 

ومی و پاسداری از ـظ مصالح عمـراستای حف

های اساسی جامعه گام بردارد. در نتیجه، ارزش

تعقیب گیری در خصوص ادامه یا توقف تصمیم

دعوای کیفری منحصراً از اختیارات وی بوده و 

طبیعتاً قرار مذکور باید از سوی دادستان صادر 

شود. به همین دلیل اداره حقوقی قوه قضاییه نیز 

ای، صدور قرار تعلیق تعقیب را از جمله طی اطالعیه

 اختیارات دادستانی در نظر گرفته است. 

 

 . معامله اتهام و قضازدایی4-5

دایی در ارتباط با مقامات تعقیب جرم به قضاز

های نوین عدالت معنای استفاده آنان از روش

کیفری و جدایی از رویکردهای سنتی و کالسیک 

. در واقع این وجه از عدالت کیفری با کیفری است

گیری هدف از کاستن از وزن حقوق کیفری و بهره

از راهکارهای جایگزین در رسیدگی به اختالفات 

(. قضازدایی 702 ،2001)مک گلین، جنایی است 

کند؛ اول به در این معنا دو هدف اصلی را دنبال می

افراد درگیر با  دنبال دور کردن بزهکاران و دیگر

جرم است و دوم اینکه خواستار مشارکت و همکاری 

ه و همکاری در وی در زمینه پذیرش جرم و معامل

قبال جرم و مجازات تعیین شده برای وی است. در 

این معنا، قضازدایی به معنای نادیده گرفتن از 

فرایند کیفری معمول به صورت موقتی و قبل از 

تواند باعث رأی صادره توسط دادگاه است که می

های غیرکیفری مشارکت بیشتر متهم در برنامه

این صورت، هدف در  (.155 ،1377)خزانی، گردد 

نظام نوین کیفری که به دنبال انسانی کردن 

 کند.مجازات است، قرابت بیشتری پیدا می

در هر صورت، قضازدایی یکی از مصادیق عدالت 

کیفری و حتی از افتخارات هر نظام حقوقی به شمار 

رود که یکی از راهکارهای محقق شدن آن، می

ون آن در گیری از معامله اتهام و صور گوناگبهره

های حقوقی است. توضیح اینکه معامله اتهام نظام

پذیر کردن متهم در قبال جرایمی که وی با مسؤول

دهد، عالوه بر شناسایی و مقصر دانستن صورت می

زنی به متهم کند تا مانع برچسبوی، تالش می

شود. بدین ترتیب روند دادرسی به نحوی به پیش 

زنی به متهم برچسبحد امکان از رود که تا می

پرهیز نموده و به بزهکار تفهیم نمایند که مسؤولیت 

)دوت، اعمال و رفتارهای خویش را بر عهده بگیرد 

مشخص شدن اتهامات، دادستان  (. با101 ،1382

ها و ممانعت از دهـعداد پرونـبرای کاستن از ت

نظر، اقدام به  گیری پرونده برای جرم موردشکل

ازات، گیری از تعلیق مجبهرهوساطت کرده و با 

... اقدام به سازش میان استفاده از احکام تعزیری و

نماید. در طرفین دعوی و یا متهم و مقام قضایی می

آئین دادرسی کیفری در پرتو راهبرد این صورت، 

سویه خارج شده و در مواردی  مذکور از حالت یک

جنبه سازشی به خود گرفته است. این راهبرد با به 

میت شناختن اراده مرتکبان جرم، گویی فرایند رس

دهی را بستری برای انعقاد قرارداد فرض کرده پاسخ

های قضایی و در سوی که در یک سوی آن، مقام
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دیگر آن بزهکاران قرار دارند. در این معنا، آئین 

دادرسی کیفری بستری برای توافق و قرارداد میان 

ه موجب آن بزهکاران است تا بهای قضایی و مقام

دهی به بزهکاری ترین تصمیم برای پاسخمناسب

این رویکرد  (.22 ،1390)نیازپور،  گزینش شود

به شکل پویا،  شود تا نظام عدالت کیفریسبب می

دورنمای خود را ترسیم کرده و برای دستیابی به 

ها، بهره ها و ظرفیتآینده از همه قابلیت اهداف

انفعالی فقط در برابر کنش گیرد؛ نه این که بصورت 

 بزهکاری، واکنش کیفری نشان دهد.

 

 . نتیجه6

معامله اتهام یکی از نهادهای مهم در قلمروی 

فرایند کیفری است که به موجب آن دادستان و 

سو، متهم کنند تا از یکمتهم با یکدیگر توافق می

اقرار به ارتکاب جرم کند و از سوی دیگر، دادستان 

شود تا مجازات قانونی را کاهش دهد. به متعهد می

مذاکره است که معاملۀ اتهام شکلی از عبارت دیگر، 

موجب آن دادستان و وکیل متهم قراردادی را  به

کنند تا یک یا چند اتهام متهم را بدون منعقد می

مریکا، حل و فصل کنند. در ایاالت متحده آمحاکمه 

گیرد. در معامله اتهام اشکال متفاوتی به خود می

قسم اول آن یعنی در صورتی که فرد مرتکب یک 

زنی برای مجازات مالک چانهشود، جرم واحد می

گیرد؛ یعنی فرد با پذیرش مجرمیت عمل قرار می

خود از تخفیفی قانونی برخوردار خواهد شد. لذا، 

دهد که زنی برای مجازات وقتی رخ میچانه

دادستان و متهم در خصوص میزان مجازات مذاکره 

بسته به اهمیت و پیچیدگی  با این حال،کنند. می

توانند ساده و سریع یا پیچیده می دعوی، مذاکرات

و کُند باشند. در حالت دوم، فرد با عناوین متعدد 

است. در این صورت یا به دیگر سخن اتهامی مواجه 

در تعدد اتهامات، معامله در رابطه با نوع اتهام 

پذیرد؛ زیرا در این شرایط متهم با تعدد صورت می

ها، آن عناوین اتهامی مواجه است که بسته به نوع

با تشدید مجازات روبرو خواهد شد. به همین دلیل، 

در این شرایط، دادستان و متهم بر سر پذیرش یک 

کنند، متهم اقرار به ارتکاب آن جرم اتهام توافق می

کند و در ازای آن اعتراف، دادستان از دیگر می

نظریه »د. مطابق نماینظر میاتهامات صرف

بهترین گزینه نش سعی در گزی ، طرفین،«مذاکره

معموالً در دعاوی نمایند. میبُرد( -)نتیجه بُرد

کیفری طرفین دارای چنین حق انتخابی نیستند. 

لیکن معامله اتهام با فراهم آوردن چنین حق 

گزینشی برای طرفین معامله، فرصتی در آن رابطه 

کند. همچنین در ایاالت را به طرفین اعطا می

متهم در فرایند  ترین برگ برندهمتحده رایج

مذاکره، موافقت وی برای انصراف از حق محاکمه 

توسط هیأت منصفه است؛ زیرا قانع ساختن افرادی 

از اقشار مختلف جامعه که لزوماً از اطالعات حقوقی 

تخصصی برخوردار نیستند، امری ساده نیست و از 

طرفی دادستان نیز با چالشی مشابه مواجه خواهد 

هایی آوری و برگزاری دادگاههمبود. ضمن آن که فرا

های فراوان برای با وجود هیئت منصفه دارای هزینه

نظام قضایی خواهد بود. هرچند برخی از ایاالت 

نظر از نهاد معاملۀ اتهام را دارند، تجربه نَسخ و صرف

های اما دانش و معرفت حاکم این است که ایالت

نظر فتر، منابع و کارکنان کافی برای صرجمعیترپُ
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از نهاد معامله اتهام ندارند و به همان دلیل عدم به 

 کارگیری آن نهاد عمالً امری ناشدنی است.

ساز گری به عنوان نهاد زمینهکه میانجیبا وجود آن

تصویب نهاد معامله اتهام در ایران به تصویب رسیده 

است، اما با توجه به فقدان مقرره قانونی مشخص، 

در حال حاضر ممکن است که معامله اتهام به 

صورت غیررسمی و در فرایندهای پلیسی یا دادسرا 

در این حالت،  تر،انجام پذیرد. به عبارت دقیق

معامله اتهام کامالً مبتنی بر تعهد اخالقی و بر 

اساس مذاکرات شفاهی است. این امر که بر خالف 

شود تا اصول بنیادین معامله اتهام است، موجب می

در عمل حقوق متهم تضییع شود؛ زیرا در متهم در 

فرایند کیفری در موضع ضعف قرار دارد. در 

شده است که با وجود  های بسیاری مشاهدهپرونده

معامله میان پلیس با متهم مبنی بر معامله بر سر 

مجازات یا عناوین اتهامی متعدد و انجام تعهد 

توسط متهم، اما نیروی پلیس از تعهد خود سرباز 

زده است. به همین دلیل، در حال حاضر، عدم 

مکتوب شدن توافق و عدم تأیید آن توسط قاضی 

آورد. این امر که راه میمشکالت بسیاری را به هم

بخشی از آن ناشی از اخالق و فرهنگ عمومی حاکم 

بر جامعه و بخش دیگر آن مربوط به سوءاستفاده از 

قدرت است، در عمل وضعیت معامله اتهام را به یک 

معامله یک طرفه تبدیل کرده است که در آن فقط 

برد. لذا، به نظر نظام عدالت کیفری سود می

یب قانون در قالب ماده واحده یا رسد که تصومی

الحاق موادی به قانون آیین دادرسی کیفری در باب 

و ها کم کند سو از حجم پروندهمعامله اتهام از یک

استفاده از قدرت از سوی دیگر به پیشگیری از سوء

منجر شود. بدین ترتیب، طرح تصویب ماده 

ای در خصوص تأسیس حقوقی نهاد معامله واحده

نظام کیفری ایران و نحوه اجرای آن امری  اتهام در

 ضروری است. 

 پیشنهادها

برای عملی شدن نهاد معامله اتهام و ورود آن به 

نظام حقوقی کیفری ایران در راستای تسریع روند 

 که رسدمی نظر دادرسی کیفری و قضازدایی به

 موادی الحاق یا واحده ماده قالب در قانون تصویب

 اتهام معامله باب در کیفری یدادرس آیین قانون به

 دیگر سوی از و کند کم هاپرونده حجم از سویک از

. شود منجر قدرت از سوءاستفاده از پیشگیری به

 تأسیس خصوص در ایواحده ماده ترتیب، بدین

 به ایران کیفری نظام در اتهام معامله نهاد حقوقی

 :شودمی پیشنهاد ذیل شرح

در جرایم تعزیری درجه شش تا  -ماده واحده

تواند در صورتی که متهم هشت، دادستان می

دیده را انجام دهد و سابقه جبران خسارت از بزه

کیفری مؤثر نداشته باشد، پیشنهاد معامله اتهام را 

تواند پیشنهاد معامله را رد به متهم دهد. متهم می

ن امر باید یا قبول کند. در صورت پذیرش معامله، ای

ناشی از اراده آزاد متهم و با اختیار تمام و کمال 

 وی صورت پذیرد. 

انواع معامله اتهام بر اساس نوع اتهام به  -1تبصره 

 شرح زیر است:

چه متهم تنها با یک عنوان اتهامی مواجه چنان( 1

باشد، معامله بر سر میزان مجازات است. در صورتی 

که متهم مجرمیت را بپذیرد، تخفیف مجازات تا 
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قانون بینی شده در صف حداقل مجازات پیشن

 خواهد بود.

چه متهم با عناوین اتهامی متعدد مواجه چنان( 2

هام است. در باشد، معامله بر سر پذیرش یک ات

صورتی که متهم یک نوع اتهام را در توافق با 

دادستان قبول کند، دادستان دیگر اتهامات او را در 

 گیرد.نظر نمی

معامله صورت گرفته باید به صورت  -2تبصره 

مکتوب نوشته شود و به امضای دادستان و متهم 

چنین قاضی اجرای احکام به عنوان عضو برسد. هم

 کند.را امضا می مجلسناظر صورت

معامله صورت گرفته میان دادستان و  - 3تبصره 

 2های کیفری متهم باید به شعبی از شعب دادگاه

کننده تنها باید مسئله ارسال شود. قاضی رسیدگی

معامله اتهام را از حیث مسائل شکلی و با در نظر 

های آن مورد بررسی گرفتن ماده واحده و تبصره

تشریفات موجود رعایت شده چه قرار دهد. چنان

 کند.باشد، دادگاه معامله اتهام را تأیید می

چه دادستان از اجرای تعهد خود چنان -4تبصره 

تواند از طریق قاضی اجرای سرباز زند، متهم می

 احکام اجرای مفاد معامله را بخواهد.

چه متهم از اجرای تعهد خود سرباز چنان -5تبصره 

 تعقیب کیفری را آغاز کند.  تواندزند، دادستان می
 

 . سهم نویسندگان7

مسؤولیت مطالب مطرح شده در مقاله بر عهده 

حاصل  نویسنده مسؤول است و مقاله حاضر نیز

 تالش مشترک نویسندگان است.
 

 . تضاد منافع 8

 در این مقاله تضاد منافعی وجود ندارد. 
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