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  چكيده

باشد كه در راستاي محقق ساختن آموزههاي عدالت ترميمي و ار ترك تعقيب يكي از نهادهايي ميقر

بعنوان جلوه ايي از اصل موقعيت داشتن تعقيب، در مادهي ٧٩ قانون آيين دادرسي كيفري مورد تصويب 

قانونگذار قرار گرفته است. اين قرار در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٧٨ نيز درتبصره يك مادهي 

١٧٧ آن پيشبيني گرديده بود وليكن داراي ابهامات زيادي بود كه در قانون جديد به آنها پاسخ داده شده 

است. با اين حال بر مصوبه جديد در خصوص اين قرار هم چنان ايرادات و انتقاداتي وارد است كه در اين 

  تحقيق به بررسي اين موارد خواهيم پرداخت. 

  هايكليدي: قرار ترك تعقيب، عدالت ترميمي،  بزه قابل گذشت، قابليت اعتراض هواژ
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  مقدمه

با پشت سر  فلسفي سده هجدهم دارد كه –حقوق كيفري امروز به طور كلي ريشه در تحوالت فكري 

مداري و مجرم مداري به عصر بزه ديدهمداري قدم نهاد. با پايان يافتن جنگ گذاشتن فضاي فكري جرم

جهاني دوم بزهديده از ديدگاههاي جرمشناختي و سياست جنايي مورد توجه قرار گرفت. بر اساس همين 

رهيافت عقيدتي، حمايتي قانونگذاران كيفري چندي بيش از پيش به خواست و سرنوشت بزهديده در 

مراحل مختلف فرآيند كيفري از شروع تعقيب گرفته تا چگونگي اجراي مجازات توجه كردهاند. 

  (شاكري،  خدابخشي پالندي، ١٣٨٩: ص ١٧٥-١٧٤)

تر تحت به عنوان بخشي از جنبش گسترده ˝از سوي ديگر معرفي حقوق جديد بزه ديدگان، اغلب كامال

عنوان عدالت ترميمي است. عدالت ترميمي دعوتي است به مشاركتي كامل، اتفاق نظر و اجماع اين بدان 

معناست كه بزهكاران، بزهديدگان و جامعه محلي در اجراي عدالت درگير شوند. (غالمي، ١٣٨٥ : ص ١٣-

(١٠  

كند كه رفتار مجرمانه قبل از هرچيز ن انديشه دفاع ميبه عقيده طرفداران اين نظريه عدالت ترميمي از اي

بايد تجاوز يك فرد به فرد ديگرتلقي شود، در واقع بزهكار به بزه ديده بدهي دارد كه بايد به رفع و ترميم 

  صدمات ناشي از جرم پرداخته شود. (رهامي، نجفي ابرند آبادي، حيدري، ١٣٨٩: ٢٧)

گونه كه بر همگان آشكار است تعقيب جرايم بر عهده دادسرا است كه از اين تكليف به عنوان اصل همان

شود هم اكنون مادهي ٢٢ قانون آيين دادرسي كيفري كه يكي از ودن يا الزامي بودن تعقيب ياد ميقانوني ب

اهداف تشكيل دادسرا را تعقيب متهم ميداند از اصل قانوني بودن تعقيب الهام گرفته است ليكن در نظر 

گرفتن مالحظات ديگري ممكن است دادسرا را به اين نتيجه برساند كه خودداري از ادامه تعقيب به صالح 

متهم و جامعه است در حالي كه تعقيب كيفري متهم بايد مفيد فايده و مناسب باشد، از اين روي اصل 

موقعيت داشتن يا مناسب بودن تعقيب شكل گرفته كه مكمل اصل نخست است. (خالقي، ١٣٩٨: صص 

(٥١-٥٢  

هايي كه براي كنار گذاشتن تعقيب دعوي كيفري در راستاي اصل متناسب بودن تعقيب استفاده شيوه

ميشوند با توجه به ماهيتي كه دارند به دو دسته اداري و كيفري تقسيم ميشوند. از نمونه شيوههاي اداري، 

بايگاني پرونده (موضوع ماده ي ٨٠ قانون آيين دادرسي كيفري) است كه به صورت يك تصميم اداري 

اتخاذ ميشود، اما در شيوههاي كيفري ضمن احراز بزهكاري متهم، دادستان تعقيب او را به هر دليل به 

  صالح نميداند مانند قرارهاي ترك تعقيب يا تعليق تعقيب. (جمشيديان، نوريان، ١٣٩٢: ص ١٥٢-١٥١)

توان پي برد كه قرار ترك تعقيب در راستاي گسترش نهادهاي هم سو با عدالت با بيان مقدمات فوق مي

ترميمي و بر مبناي اصل متناسب بودن تعقيب (مقتضي بودن تعقيب) مورد تصويب مقنن قرار گرفته است. 

  جهت درك بهتر اين قرار در ابتدا به بررسي سابقه تقنيني آن خواهيم پرداخت. 
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ن بار در تبصره پيش بيني نشده بود و نخستي ١٢٩٠قرار ترك تعقيب در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

  ت:به شرح ذيل مورد تقنين قرار گرف ١٣٧٨قانون آيين دارسي كيفري مصوب  ١٧٧يك ماده ي 

امر  درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه دادگاه قرار ترك تعقيب صادر خواهد كرد ايندر صورت «

باشد.» در اصالحات بعمل آمده در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و مانع از طرح شكايت مجدد نمي

انقالب در سال ١٣٨١ از اين قرار سخني به ميان نيامد تا اين كه مجددا  قانونگذار در مادهي٧٩ قانون آيين 

  دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ با بيان اين قرار آن را به رسميت شناخت. 

تواند تا قبل از در جرايم قابل گذشت، شاكي مي"قانون آيين دارسي كيفري اشعار مي دارد:  ٧٩ماده ي 

صدور كيفرخواست درخواست ترك تعقيب نمايد. در اين صورت دادستان قرار ترك تعقيب صادر 

ميكند. شاكي ميتواند تعقيب مجدد متهم را فقط براي يكبار تا يكسال از تاريخ صدور قرار ترك تعقيب 

  درخواست كند."

ي ١٧٧ قانون آيين دادرسي كيفري ١٣٧٨ مادهبختانه سواالت و ابهامات بسياري كه در تبصره يك خوش

وجود داشت به موجب مقرره جديد برطرف گرديده است. سواالت و ابهاماتي مانند اين كه با توجه به قيد 

دادگاه در ماده، آيا امكان صدور اين قرار در دادسرا هم وجود دارد يا صرفا "در مرحله رسيدگي قابل 

اصدار است؟ آيا فقط دادگاه بدوي اجازه صدور اين قرار را دارد يا دادگاه تجديد نظر نيز از اين اختيار 

بهرهمند ميباشد؟" اساسا قرار ترك تعقيب تا چه زماني اعتبار دارد؟ شاكي چند بار مي تواند تقاضاي ترك 

  تعقيب نمايد؟

ايي كه بايد به آن توجه نمود اين است كه پيشفرض قانونگذار در پذيرش كتهدر بررسي اين قرار اولين ن

قرار ترك تعقيب، قابل گذشت بودن بزه ميباشد. برخي از جرايم يا از چنان اهميت اندكي برخوردار 

هستند كه بدون شكايت شاكي قابل پيگيري نيستند و نبايستي جامعه براي چنين امر ساده اي با ابزار كيفري 

دخالت نمايد يا بنا به داليلي قانون چنان جايگاهي براي متضرر قائل است كه تدبير فرآيند كيفري را به وي 

واگذار نموده است. رويكرد هاي جديد عدالت كيفري نيز آن چنان كه گذشت بر همين نكته اخير تاكيد 

دارند. (الهام برهاني، ٢٧٩:١٣٩٨) بنابراين در جرايم غير قابل گذشت حتي در جنبه خصوصي آن نيز صدور 

  قرار ترك تعقيب جايز نيست. (مصدق، ٤٥:١٣٩٣)

باشد عدهايي از حقوقدانان در خصوص پيشبيني اين قرار توسط قانونگذار ايراد وارد شايان ذكر مي

نمودهاند و بيان داشتهاند به روشني معلوم نيست كه چرا شاكي خصوصي كه در جرايم قابل گذشت از حق 

بزرگي براي شروع و موقوفي تعقيب برخوردار است بايد از اختيار ديگري براي تقاضاي ترك تعقيب نيز 

برخوردار باشد در واقع با اين اختيار به شاكي امكان داده ميشود كه هر زمان كه مايل باشد دستگاه عظيم 

تعقيب كيفري را در جهت تامين نظر خويش به حركت درآورد و هرگاه كه خواست آن را به طور دائم «از 

طريق گذشت» يا موقت «از طريق تقاضاي ترك تعقيب» از حركت باز ايستاند امري كه ميتواند منجر به 
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استفاده ابزاري از دادگستري و نهاد هاي عمومي در جهت منافع شخصي شود. (خالقي، ٢٥٠:١٣٩١) با 

توضيحاتي كه در ابتداي اين مقال در جهت تبيين آموزههاي عدالت ترميمي عنوان گرديد به نظر ميرسد 

  پاسخ به اين ايراد آشكار ميباشد. 

بيني نهادهايي مانند قرار ترك تعقيب و ساير تدابير مقرر در قانون كه عمدتا "در مواد ٨٠ ضمن آن كه پيش

الي ٨٤ قانون آيين دادرسي كيفري آمدهاند به عنوان جايگزينهاي تعقيب كيفري به منظور كاستن از 

پروندههاي قضايي در محاكم در جرايم كم اهميت و جلوگيري از وارد شدن متهم در فرآيند كيفري 

  پيشبيني شده است." (خالقي، ١١٣:١٣٩٧) 

بنابراين درخواست ترك تعقيب با گذشت شاكي خصوصي متفاوت است چرا كه با گذشت شاكي در 

كند كه از اعتبار امر مختومه برخوردار است و ادگاه قرار موقوفي تعقيب صادر ميجرايم قابل گذشت د

شاكي نميتواند مجددا طرح شكايت نمايد زيرا گذشت بايد منجز باشد و يا شرط مورد توافق يا معلق 

عليه، در گذشت مشروط يا معلق حاصل شود تا منشاء اثر شود ليكن با درخواست مدعي مبني بر ترك 

تعقيب قرار ترك تعقيب صادر ميشود كه از اعتبار امر مختوم برخوردار نيست و براي شاكي حق شكايت 

  مجدد وجود دارد. (شاكري، خدابخشي پالندي، ١٧٣:١٣٨٩)

ا يكسال تاكثر البته بايد اين نكته را مطمح نظر داشت كه درخواست تعقيب مجدد متهم توسط شاكي، حد

  كند. (مصدق، ٤٦:١٣٩٣)يكسال اعتبار امر مختومه پيدا مياز تاريخ صدور قرار امكان پذير است و پس از 

ايي كه قانونگذار جهت ه يكسالهاين است كه چنان چه فرج ابهامي كه در اين جا به ذهن خطور مي نمايد

شكايت مجدد از سوي شاكي پيش بيني نموده است با مرور زمانهاي تعيين شده از سوي قانونگذار تداخل 

نمايد تكليف چيست؟ بعنوان مثال چنان چه در بزه صدور چك بالمحل شاكي تقاضاي صدور قرار ترك 

تعقيب نمايد و اين قرار از سوي دادستان صادر گردد آيا شاكي ميتواند خارج از مهلت شش ماهه كه در 

خصوص شكايت كيفري چك بايد رعايت شود و ظرف يكسال، از متهم شكايت مجدد نمايد؟ آيا در اين 

صورت قاضي مكلف به رسيدگي است يا بايد به استناد مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد؟ در 

پاسخ به اين سوال ميان حقوقدانان اختالف نظر وجود دارد، عدهايي از حقوقدانان مانند دكتر آخوندي 

معتقدند مرور زمان شش ماهه شكايت به نحو عنوان شده در قانون صدور چك به دوران بعد از شروع به 

تعقيب تسري نمييابد و همين كه دارنده چك اعالم شكايت نمايد مرور زمان فوق قطع مي شود به عبارت 

ديگر شكايت بعدي شرط ادامه تعقيبي است كه قبال با شرايط قانوني و در فرجه شش ماهه شروع شده 

حقوقدانان منالجمله دكتر مهاجري معتقدند كه تبصره يك مادهي ١٧٧  است، در حالي كه عده ديگر از̋ 

قانون آيين دادرسي كيفري ١٣٧٨ (ماده ٧٩ قانون آيين دادرسي كيفري فعلي) حكم عامي را بيان ميكند 

كه نميتواند مقررات خاص شكايت كيفري در چك را تحت الشعاع قرار دهد لذا در جرم صدور چك 

بالمحل اگر قرار ترك تعقيب صادر شود تعقيب بعدي متهم با شكايت مجدد مشروط بر آن خواهد بود كه 
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مهلت شش ماهه از تاريخ گواهي عدم پرداخت نگذشته باشد. (شاكري، خدابخشي پالندي، ١٣٨٩: 

  ص١٨٣)

اشد داشته ب اربردالبته الزم به ذكر است كه نظر دكتر مهاجري در زمان حكومت قانون قديم مي توانست ك

مان زد به زيرا در زمان حكومت قانون سابق، شكايت مجدد پس از صدور قرار ترك تعقيب اساسا مقي

ال مطرح س فعلي محدوديت يك قانون آيين دادرسي كيفري ٧٩بوده است ليكن بر اساس ماده ي خاصي ن

هاي مندرج در قوانين منجر به حدوث اختالف نظر در اين خصوص ميگردد. گرديده است و تداخل زمان

  
در قرار ترك تعقيب و  مشابه همين بحث و اختالف در خصوص تداخل مهلت يكساله براي شكايت مجدد

بطور مثال چنان چه شخصي در جرم قابل گذشتي برقرار است  ١قانون مجازات اسالمي ١٠٦ي رعايت ماده

پس از سه ماه از تاريخ وقوع جرم شكايت نمايد و در ماه چهارم تقاضاي صدور قرار ترك تعقيب نمايد و 

نهايتا اين قرار صادر شود آيا براي طرح شكايت مجدد يك سال از زمان صدور قرار فرصت دارد يا يك 

سال از زمان وقوع جرم (هشت ماه پس از صدور قرار ترك تعقيب)؟ به نظر ميرسد پاسخ به اين سوال نيز 

  اختالفي است. 

ايي كه در مورد قرار ترك تعقيب بايد مطمح نظر داشت اين است كه صدور اين قرار تنها از دومين نكته

سوي دادستان امكانپذير است و بازپرس حق صدور اين قرار را ندارد و چنان چه زمينه صدور اين قرار 

فراهم باشد ميتواند صدور اين قرار را به دادستان پيشنهاد دهد. البته در پروندههايي كه به طور مستقيم به 

دادگاه ارجاع مي شود نيز دادگاه ميتواند در صورت جمع بودن شرايط قرار ترك تعقيب صادر كند. 

(مصدق، ٤٦:١٣٩٣) هر چند به نظر ميرسد با تكيه بر تفسير تحتاللفظي و لغات بكار رفته در متن مادهي 

٧٩ كه قانونگذار از كلماتي مانند دادستان و كيفر خواست استفاده نموده است، ميتوان گفت امكان صدور 

اين قرار در جرايم درجه ٧ و ٨ كه مستقيما در دادگاه مطرح ميشوند وجود ندارد لكن تفسير به نفع متهم 

  همسو با نظر دكتر مصدق، امكان صدور اين قرار را مي طلبد. 

به عقيده برخي از حقوقدانان اختيار دادستان در تعقيب موضوعات مربوط به حقوق اجتماع بايد بدون رقيب 

ت نخست سيستم پيگيري حقوق جامعه كه به نظر داشته اسر در نهاد دادسرا دو سيستم را مدگذاقانونباشد. 

عهده دادستان است و از شئون اداري حاكميت است و ديگري سيستم تحقيق راجع به جرايم كه امري 

زاده، صفرنيا شهري، ١٣٩٠: ص ١٦١-١٦٠) در صورتي كه دادستان اعتقاد به بيگناهي حسنقضايي است. (

مظنون، فرد تحت بررسي يا متهم داشته باشد بايد بتواند از حقوق وي دفاع كند و اسباب آزادي وي را از 

                                                
يت قوع جرم شكااطالع از و مجازات اسالمي : در جرايم تعزيري قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت يكسال از تاريخقانون  ١٠٦ماده ي . ١

اين صورت  باشد كه دركايت ننكند حق شكايت كيفري او ساقط مي شود مگر اينكه تحت سلطه ي متهم بوده يا به دليلي خارج از اختيار قادر به ش

رح ظر وي از طنر صرف بفع مانع محاسبه مي شود هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضاي مدت مذكور فوت كند و دليلي مهلت مزبور از تاريخ ر

  . شكايت نباشد هر يك از ورثه ي وي در مهلت شش ماه از تاريخ وفات حق شكايت دارد
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قيد و بندهاي تعريف شده در عدالت كيفري فراهم كند اين رويكرد با جايگاه دادستان در نظام عدالت 

كيفري همسو است (صالحي، افراسيابي، ١٣٩٧: ص ١٩٩-١٩٨) و از منظر برخي ديگر تفويض اختيارات 

بازپرس به دادستان مغاير با روش معقول تفكيك مراجع تحقيق از تعقيب است و دادرسي كيفري را از 

مسير اصولي و منطقي خود منحرف ميسازد اين ازدياد اختيارات دادستان ظاهرا به منظور نفوذ هر چه بيشتر 

قوه مجريه در مرحله تحقيق مقدماتي صورت گرفته است و گرنه از لحاظ قضايي متضمن فايده عملي 

  نيست. (آخوندي، ٧٤:١٣٧٤)

باشد يا خير، دو نظر ميان حقوقدانان ر قرار ترك تعقيب قابل اعتراض ميدر خصوص اين امر كه آيا صدو

وجود دارد نظر اول حاكي از اين ميباشد كه مصاديق ذكر شده در مادهي ٢٧٠ قانون آيين دادرسي كيفري 

تمثيلي است نه حصري لذا اين قرار قابل اعتراض است و طرفداران نظريه دوم بيان ميدارند كه در هيچ 

كجاي قانون به قابل اعتراض بودن اين قرار اشاره نشده است لذا صدور اين قرار از سوي دادستان قطعي 

(www.mizanonline.com) .است  

در اين خصوص بيان داشته  ١١/١١/١٣٨٢مورخه  ٩٥٣٤/٧اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتي شماره 

هاي عمومي و قانون تشكيل دادگاه ١٣٨١اصالحي  قرار ترك تعقيب بر اساس مقررات و قانون"است 

  انقالب و قانون آيين دادرسي كيفري ١٣٧٨ از ناحيه ذينفع قابل اعتراض است."

پذير است و از سوي تنها توسط دادستان امكاننگارندگان از آن جايي كه صدور قرار ترك تعقيب  به نظر

ديگر در ماده ي ٢٧٠ قانون آيين دادرسي كيفري قانونگذار در مقام بيان قرارهاي قابل اعتراضي است كه از 

سوي بازپرس صادر شده باشد، بررسي قابليت يا عدم قابليت اعتراض در خصوص قرار ترك تعقيب از 

مادهي ٢٧٠ خروج موضوعي دارد و در جهت جلوگيري از سوء استفاده شاكي بهتر است اين قرار را قابل 

  اعتراض بدانيم. 

ي ٧٩ قانون آيين دارسي كيفري صدور اين قرار را از آنجايي كه قانونگذار در مادهچنين بايد دقت نمود هم

در جرايم قابل گذشت تا قبل از صدور كيفر خواست تجويز نموده است به نظر ميرسد كه هدف مقنن 

دادن فرصت به متهم جهت اخذ رضايت از شاكي و در راستاي آموزههاي عدالت ترميمي پس از احراز 

مجرميت متهم مي باشد بنابراين به نظر مي رسد در جايي كه پرونده معد صدور قرار منع تعقيب ميباشد 

حتي اگر شاكي تقاضاي صدور قرار ترك تعقيب نمايد نبايد صدور اين قرار از سوي دادستان مورد 

موافقت قرار گيرد چرا كه بالتكليف گذاشتن فردي كه هيچگونه دليلي مبني بر ارتكاب بزه از سوي او 

وجود ندارد به مدت يكسال و گذاشتن وي در برزخي كه نميداند در پايان براي وي چه رقم خواهد 

خورد، به گونهايي خود مجازات ميباشد. قطعا اصل برائت نيز پشتوانه چنين برخوردي مي باشد. تحوالت 

مربوط به وضعيت متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در چهار محور اساسي دادرسي منصفانه زير در حال 

شكلگيري است: برابري با ساير طرفهاي دعوي كيفري، تضمين آزاديهاي فردي، اصل برائت و حقوق 
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دفاعي. اين تحوالت هدف آيين دادرسي كيفري در نظام حقوقي ايران را تغيير داده است اگر مدتها 

هدف آيين دادرسي كيفري از گذر افزايش اختيارات بازپرسان و دادياران تحقيق، كشف بهتر حقيقت بود 

در قانون آيين دادرسي كيفري ١٣٩٢ اين هدف به سوي توازن ميان حقوق و آزاديهاي فردي و الزام هاي 

نظم و امنيت عمومي گام برداشته است. (ساقيان، ١٣٣:١٣٩٣) از سوي ديگر در جايي كه داليل كافي مبني 

بر انتساب بزه به متهم وجود دارد نگاه داشتن مجرم در برزخ اجراي مجازات باعث مي شود بدون تحميل 

هزينه به فرد و جامعه، مرتكب به سوي اصالح رفتار خويش سوق داده شود و اثر عملي اين اصالح را نيز 

  در عدم اجراي مجازات و حذف مجازات از سجل كيفري خود مشاهده نمايد. (الهام  برهاني، ٢٦٨:١٣٩٨)

ايي چند شاكي وجود داشته باشد ن است كه چنان چه در پروندهيب ايابهام ديگر در مورد قرار ترك تعق

آيا شرط صدور قرار ترك تعقيب تقاضاي همه شكات است يا اگر يك شاكي نيز تقاضاي صدور قرار 

نمايد دادستان مي تواند با آن موافقت نمايد؟ در پاسخ به اين سوال ميتوان اينگونه بيان داشت كه از آن 

جايي كه گذشت شاكي خصوصي خواست شاكي جهت ترك تعقيب متهم بصورت دائم ميباشد و 

تقاضاي صدور قرار ترك تعقيب خواست شاكي جهت ترك تعقيب بصورت موقت ميباشد با وحدت 

كه موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات را در مواردي  ١اسالميقانون مجازات ١٠٢ي مالك از ماده

كه شكات متعدد هستند را منوط به رضايت تمامي آنها نموده است، شرط صدور قرار ترك تعقيب از 

ناحيه دادستان را منوط به درخواست همه شكات دانست، اين نظر همسو با فلسفه وضع مادهي ٧٩ نيز ميباشد 

چرا كه اخذ رضايت همه شكات پس از صدور قرار ترك تعقيب در نهايت ميتواند به متهم جهت رهايي 

از مجازات كمك نمايد. هر چند پذيرش اين نظر با اصل تفسير به نفع متهم سازگار نيست و از سويي 

پذيرش صدور قرار ترك تعقيب در جايي كه شكات متعدد هستند و يكي از آنها چنين درخواستي دارد 

چنان چه منجر به رضايت همان يك نفر گردد ميتواند در ميزان مجازات متهم حداقل از باب جبران ضرر 

  و زيان ناشي از جرم موثر باشد. 

ون آيين دادرسي كيفري قان ٦٤٨نكته پاياني در خصوص قرار ترك تعقيب اين است كه با استناد به ماده ي 

دارد "مواردي كه مقررات ويژه اي براي دادرسي جرايم نيروهاي مسلح مقرر نگرديده است كه مقرر مي

تابع مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري است." امكان صدور اين قرار در دادسراي نظامي نيز وجود 

كه در زمان قانون قديم به تصويب رسيده است  ٣/٧/١٣٨٠مورخه  ٦٥٣شماره  ٢دارد. راي وحدت رويه

                                                
ي ١٠٢ قانون مجازات اسالمي : هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي ماده. ١

  تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كردهاند. 

ي شمارهي ٦٥٣ مورخه ي ١٣٨٠/٠٧/٠٣: دادسرا سازمان واحدي است كه دادياران در آنجا تحت رياست و هدايت دادستان راي وحدت رويه. ٢

انجام وظيفه مينمايند و از حيث اظهار عقيده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه بنام دادستان بيان عقيده مي كنند بنابراين 

  تجديدنظرخواهي از ناحيه ي داديار دادسراي نظامي به استناد بند ج مادهي ١١ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها يكي از وظايف محوله به اوست. 
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مويد اين نظر ميباشد و اين در حاليست كه عدهايي معتقدند از آن جايي كه در آييننامه دادسرا و دادگاه 

ويژه روحانيت مصوب ١٣٦٩ با اصالحات و الحاقات بعدي آن هيچ اشارهايي به قرار ترك تعقيب نشده 

است و وظايف و تشكيالت و اختيارات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت به صورت خاص و منصوص 

پيشبيني شده است تحقيقا˝ امكان صدور اين قرار در دادسراي ويژه روحانيت وجود ندارد. (شاكري، 

  خدابخشي پالندي، ١٨١:١٣٨٩)

  

  گيري: نتيجه
هاي عدالت ترميمي قابل تقدير ميباشد لكن ذار در باب تحقق بخشيدن به آموزهگگرچه اقدامات قانون

مقررات آن بايد به گونهايي تدوين و تصويب گردد كه امكان سوءاستفاده از آنها توسط شاكي خصوصي 

وجود نداشته باشد زيرا كه نگاه داشتن شخص در برزخ بالتكليفي خود به گونهايي اعمال مجازات بر 

اوست و نبايد اهرم اعمال تهديد به جريان انداختن شكايت از سوي شاكي بر شخص مشتكي عنه در برابر 

تمكين از زيادهخواهي در دست او قرار گيرد، استفاده قانونگذار محترم از واژه كيفرخواست در متن ماده 

نيز اين نظر را تقويت مينمايد. لذا مقامات محترم قضايي ميبايست همواره اين نكته را در نظر داشته باشند 

كه در صورت معد بودن پرونده جهت صدور قرار منع تعقيب و يا موقوفي تعقيب از صدور قرار ترك 

  تعقيب امتناع نمايند. 
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