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 چکیده
از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از تعویق صدور حکم یکی 

آن دادگاه، محکومیت متتهم  پایۀ سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر 
آن  ۀنت ولتی وارو  ،عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر استت نظر کند. از را اعالم ولی تعیین کیفر نمی

تعلیق کامتل کیفتر و نیت     سایۀ شود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در کیفری تعیین نمی
در عتدالت یتا تیییتر در عتدالت.      تأخیرمعافیت قضایی از کیفر جای بگیرد و در میان دو راه سرگردان شود؛ 

شکار شود، محکوم باید از رهگترر  سنتی سازگار نیست که اگر مجرمیت کسی آانگارۀ در عدالت با این  تأخیر
. از انجامتد  نمتی تعیین مجازات در برابر جامعه پاسخگو شود. تعویق صدور حکم حتی به ظاهرنمایی کیفر نی  

ای از توان به ناکامی این نهاد در ایران گواهی داد. در برابر باید گفت که تعویق صدور حکم گونته مینظر این 
عدالت کیفری است. این نهاد در قالتب قترار استت و در هتر حتاح بته حکتم         ای نو ازتعیین مجازات و چهره

انجامد. حکم تعیین کیفر در صورت انجام ب ه نو یا پیروی نکردن از دستورهای دادگاه و حکم به معافیتت   می
که محکوم، هنجارهای جامعه و دستورهای دادگاه را پاس بدارد. بتدین حتاح تعویتق صتدور حکتم       در جایی
که از یک سو نگران ناروشن بودن کیفر و از سوی دیگتر در پتی    آورد میحساس برای محکوم پدید  وضعیتی

تن دادن به قوانین کیفری و دستورهای دادگاه است. این وضعیت کم از تحمل کیفر ندارد و در همتان حتاح   
دیده از سوی محکوم و ب ه های رسیده بهدیده و جامعه باشد؛ زیرا پایندانیِ پرداخت زیانتواند به سود ب همی

دنباله یافتن رسیدگی کیفتری   های ه ینهدر سنجش با  های اقتصادی جایگ ینی تعویق صدور حکمنی  جنبه
 های صدور قرار تعویق صدور حکم است.زندان، از بایستگی ویژه بهو اجرای کیفرها 
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 درآمد
، ن دیک به سه 1393تا پایان مهر  1392االجرا شدن قانون مجازات اسالمی در خرداد از هنگام الزم

ه ار قرار تعویق صدور حکم در کشتور صتادر شتده کته در ایتن میتان کمتتر از چهتل متورد از آنِ          

بردی هماننتد احکتام   کاررویۀ های تهران بوده است. با آنکه صدور قرار تعویق صدورِ حکم در  دادگاه

نظتر  شود و با توجه به اینکته ایتن قترار از    دادرسان، ثبت الکترونیکی میصادرۀ صادره در آمار آرای 

 رفتته  هم یرودیده برجسته است، های رسیدگی کیفری و پاسداشت حاح محکوم و ب هکاهش ه ینه

نگرش به جایگاه و اعتبار صتدور  شود. نو بودن این نهاد از یک سو و از این نهاد کمتر بهره گرفته می

شود تا تعویتق صتدور حکتم راه درازی را    گاه سبب می ،احراز مجرمیت از سوی دیگر منظور حکم به

 دادرسی کیفری ایران استوار شود. ۀبگرراند تا در سامان

قضایی عدم اجرای مجازات است. عدم اجرای مجازات راهکاری  های صورتتعویق صدور حکم از 

نسبت به محکومانی است کته یتا جترم     شده یینتعپوشی قاضی از اجرای مجازات چشم قضایی برای

استت کته صترح محکومیتت      ای گونته  بهاست یا موقعیت آنها و شخصیتشان  اهمیت کم شان یارتکاب

به برآورده شدن اهداح مجازات منجر شده است و دیگر نیازی به اجرای مجتازات نیستت.    تنهایی به

یکتی از راهکارهتای قضتایی در     عنتوان  بته « عتدم اجترای مجتازات   »شتیوۀ  در  ،چنانکه روشن است

محکومیت )تعبیر محکومیت در این نوشتار در برابر برائت است و نه حکتم   قطعاًهای کیفری،  پرونده

ولتی   ،شودمحکومیت همان احراز مجرمیت است( شخص مرتکب اعالم می رو ازاینبه مجازات دادن. 

از  یا انتدازه گیرد. در همین مرحله است که نظام کیفری ایتران تتا   ورت نمیتعیین مجازات ص ل وماً

تعیین و اجرای مجتازات بته نظتام کیفتری انگلستتان       ۀمحکومیت و مرحلمرحلۀ تفکیک میان نظر 

کیفر و  ۀکنند تعیینها که گرایش دارند تا میان قاضی از برخی نظام ،و از سوی دیگر شود مین دیک 

 .شود میتفاوت و البته استقالح نظر باشد، دور قاضی اجرای کیفر 

. نخستت،  شتود متی در نظام کیفری کنونی ایران، عدم اجرای مجازات با سه نهاد متفاوت اعماح 

دوم،  ؛تعویق صدور حکم که نوعی اعالم محکومیت مرتکب بدون تعیین می ان و نوع مجتازات استت  

د و در واقع نیازی بته اعتالم محکومیتت در    گیرتعلیق کامل کیفر که پس از تعیین کیفر صورت می

همتراه دارد.   طبیعی و خودکار، اعتالم محکومیتت را نیت  بته     طور بهاینجا نیست؛ زیرا تعیین مجازات 

قضایی نامشخص باید گفتت کته قاضتی    رویۀ سکوت قانون و با وجود سوم، معافیت قضایی کیفر که 

است،  شده  مشخص یرأه می ان و نوع آن در زند و سپس کیفری را کابتدا به تعیین کیفر دست می

گرارد. بنابراین در حالت اوح یعنتی تعویتق صتدور حکتم،     در قالب معافیت قضایی کیفر به اجرا نمی

ولی در دو حالت دیگر یعنی تعلیق  ،شودمحتمل مطرح می صورت بهگیرد و تعیین کیفر صورت نمی

 گیرد.ورت میتعیین کیفر ص ل وماًکامل کیفر و معافیت قضایی، 
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اعتالم محکومیتت مرتکتب    ، شودهرچند در تعویق صدور حکم، نوع و می ان مجازات تعیین نمی

قتانونی مشتموح کیفتر    نظتر  از  شتده  محکومکه شخص  کشد یمضمنی این وضعیت را پیش  طور به

رایند فتعویق صدور حکم را نی  باید بخشی از  رو ازاین. شودمیولی تعیین آن به آینده موکوح  ،است

، هتم  1392قانون مجازات استالمی   45 مادۀآنکه  ویژه بهتعیین کیفر در نظام کیفری ایران دانست؛ 

 ل وماًدهد و هم اینکه تعویق صدور حکم طولی تعویق صدور حکم و تعیین کیفر گواهی میرابطۀ بر 

محکوم نیت    شرایط تعویق صدور حکم موجود باشد وهمۀ حتی اگر  ،کندتعیین کیفر را منتفی نمی

نسبی، هنجارمندی از خود بروز داده باشد. جدا از این چنانکه گفتته خواهتد شتد، در حالتت      طور به

یک دیتدگاه موافتق بتا     عنوان بهصدور حکم معافیت از کیفر در تعویق موفق، باز امکان تعیین کیفر 

قتانون مجتازات   قانون وجود دارد. این مرز بسیار اندک تعویق صتدور حکتم و تعیتین کیفتر کته در      

توان ادعا داشتت کته تعویتق    دهد که در نظام کیفری ایران میاسالمی نادیده گرفته شده، نشان می

در درون تعیین قضایی کیفر است. همین نکته یعنی تلقی قرار تعویتق صتدور   فرایندی صدور حکم 

در اجترای عتدالت    تأخیری بخشی از تعیین قضایی کیفر، نشان خواهد داد که این نهاد عنوان بهحکم 

 کیفری است یا تیییر در آن. برای تبیین این جایگاه باید این نهاد جدید شناسانده شود:

 تعویق صدور حکم مفهوم (الف

بته رستمیت    1392تعویق صدور حکم، نهاد جدیدی است که در قتانون مجتازات استالمی مصتو      

نی  تعویتق اجترای مجتازات در    شناخته شده است. تا پیش از این، مفهوم تعویق رسیدگی کیفری و 

هایی مانند جنون و اناطه سبب به تعویتق  شده بود. پیش از صدور حکم، عامل نظام کیفری، شناخته

افتادن جریان رستیدگی کیفتری و پتس از صتدور حکتم نیت  جنتون و بیمتاری یتا شترایط ختا             

یدگی کیفتری یتا   تعویتق رست   1شتد. افتادن اجرای مجازات می تأخیرعلیه سبب به تعویق یا  محکوم

                                                 
، میت ان،   اوح، زمستتان   یند کیفتری اراهبردهای تعلیق و تعویق در فر ،رضایی، غالمحسین :برای آگاهی بیشتر ر.ک. 1

یند کیفری را بته دو بختش قبتل از تعیتین مجتازات و بعتد از       ا. در این نوشته، نویسنده تعلیق و تعویق در فر1389

هتایی ماننتد    تعویق پیش از تعیین مجازات بته عامتل   ۀطور مشخص دربار بندی کرده است و بهتعیین مجازات دسته

عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گرشت، ترک تعقیب کیفری از سوی شاکی، مصونیت، اناطته و جنتون پرداختته    

توان تعویق رستیدگی کیفتری دانستت. در جترایم قابتل گرشتت بتدون شتکایت،          رد نخست را نمیاست که سه مو

گتراری پرونتده دانستت. در تترک      ای انجام نشده که انتظار دستگاه قضایی برای شتکایت را نتوعی تعویتق    رسیدگی

امتور کیفتری مصتو     های عمومی و انقال  در  قانون آیین دادرسی دادگاه 177 ۀماد 1 ۀتبصربه داللت  تعقیب نی 

در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب صتادر خواهتد    دارد،که مقرر می 1378

شتود و شتروع مجتدد منتو  بته      ؛ نی  جریان رسیدگی متوقف میباشد کرد. این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی
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های طبیعی مانند جنون یا حقوقی مانند اناطه بستگی داشت که چنتدان در  اجرای مجازات به عامل

یتا تعویتق بتر عملکترد دادگتاه ج ایتی تحمیتل         تتأخیر اختیار دادرس ج ایی نبود، به همین دلیل 

اعتده  یتک ق براستاس  در صتدور حکتم محملتی نداشتت و      تأخیراز همین دریچه تعویق یا  1شد. می

                                                                                                                        
روشن است که ترک تعقیب سبب بیرون رانتدن   ،ود داردشکایت مجدد است. هرچند در این زمینه اختالح نظر وج

 1392قانون آیین دادرسی کیفتری   79 ۀمادشود نه به تعویق گراشتن آن. در  کیفری از جریان رسیدگی می ۀپروند

انتدازد. در واقتع در    های قابل گرشت است و رسیدگی را به تعویق نمتی  نی  ترک تعقیب اختیاری برای شاکی در ب ه

تعقیب اصل بر تمام شدن رسیدگی است مگر اینکه استثنائا، شاکی برای فقط بار دوم طرح تعقیب مجدد قرار ترک 

تواند تا قبل از صدور کیفرخواستت درخواستت تترک     م قابل گرشت، شاکی مییدر جرا این ماده براساسمتهم کند. 

واند تعقیتب مجتدد متتهم را فقتط     ت شاکی مید. کنتعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می

 .ساح از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند بار تا یک برای یک

های قضایی و نماینتدگی مجلتس نیت      های سیاسی نی  از اساس رسیدگی کیفری منتفی است و در مصونیت در مصونیت

گیرد که تعویق رسیدگی کیفری معنا  یندهای بایسته مانند تعلیق قضایی انجام نمیارسیدگی کیفری پس از طی فر

 پیدا کند.

در تعویق پس از تعیین مجازات نی  به جنون و نی  بیماری و همچنین موارد مانع اجرای قصا  و نیت  تبتدیل مجتازات    

 اشاره شده که ارتبا  دو مورد آخر با تعویق اجرای مجازات باز محل چالش است.

 قانون مجازات اسالمی، تعویق اجرای مجازات مشهور بود کته البتته کتامالً    بینی تعویق صدور حکم در تا پیش از پیش. 1

استتفاده   «تعویتق صتدور حکتم   »کرد. شاید به همین دلیل است که قانون از تعبیر  با تعلیق اجرای مجازات فرق می

انتد   فاده کترده که برخی کشورها از تعبیر تعویق مجتازات استت   کرده تا با تعویق اجرای مجازات اشتباه نشود؛ درحالی

 1392که در اصل همان تعویق صدور حکم است. تعویق اجرای مجازات در قانون آیتین دادرستی کیفتری مصتو      

اجرای مجازات در موارد زیر بته   این قانون 501 ۀماد براساسبینی شده است.  تر از قبل پیش تر و منظم نحو شفاح به

 :دافت تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می

 دوران بارداری (الف

 پس از زایمان حداکثر تا شش ماه ( 

 دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به دو سالگی (پ

 اجرای مجازات شالق در ایام حیض یا استحاضه (ت

علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتال باشد و اجرای مجازات موجتب تشتدید بیمتاری     گاه محکومٌ هر ،502 ۀمادبراساس 

خیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پ شکی قتانونی تتا زمتان بهبتودی، اجترای      یا تأ

  ....اندازد. مجازات را به تعویق می

گاه حین اجرای مجازات، بیماری حادث شود و تعویق اجرای مجازات فوریتت داشتته باشتد، قاضتی اجترای       هر –تبصره 

 .کند ف اجرای آن، طبق مقررات این ماده اقدام میاحکام کیفری، ضمن صدور دستور توق

علیه در جرائم تع یری، پس از صدور حکم قطعی، مبتال به جنون شود، تا زمان افاقته،   گاه محکومٌ هر ،503 ۀماد براساس

 .های مالی که از امواح محکومٌ علیه وصوح میشود اجرای حکم به تعویق میافتد؛ مگر در مورد مجازات
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بایتد   ،یافتت  یدرمنانوشته در راستای اجرای سریع احکام کیفری، چنانچه قاضی محکومیت متهم را 

 اجرایی شدن آن طی شود.فرایند کرد تا حکم را صادر می

ختالح تعویتق    ای دارد؛ یعنتی بتر  ای اختیتاری و درون پرونتده  نهاد تعویق صدور حکتم، چهتره  

گیرد که صتدور حکتم را   در اینجا قاضی خود تصمیم می رسیدگی کیفری یا تعویق اجرای مجازات،

حصوح شرایط تعویق حکم، دادگاه تکلیفی به تعویق حکتم نتدارد.    رغم بهیا خیر و  یندازدببه تعویق 

شود و فقط در قالب یک قترار بته   نمیمنجر چنانکه روشن است، تعویق صدور حکم به نگارش حکم 

بترای وی تعیتین    فعتالً ولتی   ،میت وی احراز شده استت که مجرمیت یا محکوشود میمرتکب اعالم 

تعیتین  مرحلۀ گیرد. از منظر اینکه ماهیت تعویق صدور حکم، حکم نیست و به مجازاتی صورت نمی

ختالح معافیتت قضتایی، چتون      ولی بر ،اقدام قضایی برای مرتکب است ترین مناسبرسد، کیفر نمی

 ویتژه  بهارد، از نهاد معافیت قضایی شدیدتر است، همچنان امکان تعیین کیفر از سوی قاضی وجود د

تعویق، دستورهای دادگتاه را اجترا کنتد و از ختود هنجارمنتدی و حستن       دورۀ آنکه اگر مرتکب در 

 انجامد.اخالق نشان دهد، قرار تعویق صدور حکم به خود معافیت قضایی می

عیین مجتازات استت و   خفیف ت های صورتدر نظام کیفری انگلستان تعویق صدور حکم یکی از 

است که اگر تعویق صدور حکم را آنچنان که در قانون  Conditional Dischargeاصطالح برابر با آن 

کنیم، شتاید بتتوان گفتت کته تعویتق       بندی دستهمجازات ایران و فرانسه آمده، به عادی و مراقبتی 

یتا   Absolute Dischargeاست و این مجازات خود بر دو گونه است: Discharge صدور حکم معادح 

ال ترین نوع مجازات در دسترس دادگاه در نظام کیفتری کتامن  خفیف» آزادی بدون قید و شر  که 
ولی بتا ایتن حتاح     ،ترین قرابت را با تعویق صدور حکم از نوع ساده دارداین مجازات ن دیک 1.«است

هتای حقتوقی   . حتی برختی نظتام  تواند با نهاد معافیت قضایی در ایران نی  همخوانی داشته باشدمی

کتار   شتود نیت  بته   مانند اسکاتلند، این اصطالح را برای مواردی که متهم پیش از محکومیت آزاد می

 دقیقاًدر حقوق کیفری ایران  شده بینی یشپتوان گفت که تعویق صدور حکم بنابراین نمی 2برند.می

 شتود  متی کار برده  الح دیگری نی  بهاست. حتی اصط Conditional Dischargeیا  Dischargeهمان 

                                                                                                                        
م به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت ج ای نقدی در حبس به سر می برد، در صورت جنون تا محکو -تبصره

بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگتری نگهتداری میشتود. ایتن ایتام جت م متدت محکومیتت وی         

 .محاسبه میشود

سیستم عدالت کیفتری انگلستتان،   ها در  . مهرا، نسرین، آیین دادرسی کیفری تطبیقی؛ مروری بر نظام مجازات1

شناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با تنظیم امیر ایروانیان،  ج وۀ دورۀ دکتری حقوق ج ا و جرم

86-1385   ،3. 
1.http://en.wikipedia.org/wiki/absolute_discharge 
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معادح تعویق صدور حکم است و بیشتر در حقتوق   تقریباًکه Deferred Adjudication تحت عنوان 

 Conditional Discharge ایتن اصتطالح دومتی را اعتم از      بعضتاً ؛ شتود متی  استتفاده کیفری آمریکا 

مجتازات   ۀالیحت  ۀاولیت  ۀود. در نستخ شت در ایران نی  همین چندگانگی عنوان دیتده متی   1.اند دانسته

تیییتر  « تعویق صتدور حکتم  » کار برده شده بود و سپس به  به« تعویق مجازات»اسالمی ابتدا تعبیر 

 عنوان داد.

در اصتل از قتانون    ،در قالتب تعویتق صتدور حکتم آمتده      1392در قانون مجازات اسالمی  آنچه

ال بته ایتن    ی مشابه در نظتام کیفتری کتامن   مجازات فرانسه گرفته شده و تطبیق دقیق آن با نهادها

نشتده بتود، در    بینتی  پیشدلیل است که نهاد تعویق صدور حکم که تا کنون در نظام کیفری ایران 

های ج ئی، دارای اهداح و مستیر مشتترکی در نظتام    ها ردپایی دارد و با توجه به تفاوتبیشتر نظام

ار به مفهتوم، شترایط و آثتار تعویتق صتدور      تعیین قضایی مجازات است. در این مبحث طی سه گفت

 شود:حکم پرداخته می

 چرایی تعویق صدور حکم (ب
ضمن اعالم محکومیت متهم،  کننده رسیدگیتعویق صدور حکم قراری است که بر مبنای آن قاضی 

است  این سبباندازد. قرار بودن تعویق صدور حکم، به صدور حکم یا تعیین مجازات را به تعویق می

صمیمی شکلی و اعالنی است و قانون مجازات اسالمی چندین بار به قرار بتودن تعویتق صتدور    که ت

قانون آیین دادرسی کیفتری مصتو    مقررۀ توان در چند را می تأکیدحکم اشاره کرده است. همین 

قابتل تجدیتدنظر، اعتم از     یآرا دارد:که مقترر متی   427 مادۀ 2 تبصرۀدر  ویژه به ؛دید 4/12/1392

 یت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است.محکوم

رود و گتاه بستیار شتبیه    شمار می های کیفری جهان بهتعویق صدور حکم، نهادی جدید در نظام

قانون عدالت جنایی  47 مادۀابتدا ». در نظام کیفری بریتانیای کبیر، نماید میتعلیق اجرای مجازات 

آن محکومیتت متتهم اعتالم     براستاس کرد که  بینی پیش، تعویق مجازات را 1963  اسکاتلند مصو

در راستتای   2افتتاد. شتورای مشتورتی نظتام کیفتری انگلستتان      ولی مجازات به تعویتق متی   شد می

گ ارشتی   1970قانونگترار استکاتلند استتفاده کترد و در     ایدۀ از  3«گراییزدایی و شبه زندان زندان»

تدابیر کاهش جمعیت زندان، استفاده از تعویتق مجتازات بتود. چرایتی چنتین      چاپ کرد که یکی از 

                                                 
2. http://definition.uslegal.com/c/conditional-discharge 

1.Advisory Coucil on the Penal System (Wooton Committee) 
2.Non-Custodial and semi Custodial Penalties 
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بود تتا فرصتتی بته وی داده شتود تتا دوبتاره زنتدگی         1«در دست داشتن محکوم»پیشنهادی برای 

 1973هنجارمند را شروع کند. این پیشنهاد در بخش نخست قانون اختیارات دادگاه جنایی مصو  

هتای  های کیفتری و هتم دادگتاه   آن هم دادگاه براساسونی درآمد که قانچهرۀ برای نخستین بار به 

 2.«صلح، اختیار تعویق مجازات را تا شش ماه دارا بودند

چرایی تعویق صدور حکم مبتنی بر بازدارندگی ارعابی محکوم و اصالح و تربیت وی از یتک ستو   

نگترش ارعتابی و    استت.  اهمیتت  کتم و کاهش جمعیت زندان و مخاطرات زندانی کتردن در جترایم   

از تعلیق اجرای مجازات بیشتر استت. در تعویتق صتدور حکتم،      بسا چهاحتیاطیِ تعویق صدور حکم 

دلیل اینکه کیفتر در زمتان    محکوم به دو چی  جهل دارد؛ یکی جهل به می ان و نوع کیفر دادگاه، به

دادگاه در های  هخواستشود و دوم، جهل به امکان رعایت صدور قرار تعویق صدور حکم مشخص نمی

مراقبت و احتماح انجام ب ه یا سرپیچی از دستورهای دادگاه. چنتین جهتل دوستویه بته     دورۀ طوح 

ال مبتنتی   ویژه در نظام کیفری کامن طور بهشود. این نگرش که ارعابی وافر در ن د محکوم منجر می

ن د بنتام نی  همختوانی   بر کنترح رفتار مرتکب است، با رویکرد هراس ذهنی یا رنج ظاهری کیفر در

از تحمتل ختود کیفتر استت؛      تر بازدارندهدارد. در ن د بنتام ارزش حس هراس از تحمل کیفر بسیار 

ایتن   3هرچند برای ایجاد این حس باید رنج واقعی کیفر در هر حاح نسبت به مرتکب تحمیل شتود. 

 1998جازات آلمان مصو  رویکرد ارعابی و هشداری در برخی قوانین تصریح شده است. در قانون م

این قانون اگر شخصی بته جت ای    59 مادۀبراساس از هشدار همراه با تعویق مجازات یاد شده است. 

روز تجاوز نکند، محکتوم شتود، دادگتاه در زمتان محکومیتت بته وی        180نقدی که از واحد روزانه 

یقی، تعویق مجتازات بتا   دهد. با این حاح در حقوق کیفری تطبهشداری همراه با تعویق مجازات می

به یتک معنتا نیستتند. در تعویتق      دقیقاًتعویق صدور حکم که در قانون مجازات اسالمی آمده است، 

دادگاه تعیین شده باشد، همان تعلیتق اجترای مجتازات و اگتر تعیتین       یرأمجازات، اگر مجازات در 

 ر حکم است.به اعالم محکومیت مرتکب بینجامد، همان تعویق صدو صرفاًنشده باشد و 

                                                 
3.Stay its hand 
4.Jones, Stephen; Deferment of Sentence, British Journal of Criminology, vol 23, no 4, October 1983, p.381 

ارزش ظاهری و ارزش واقعی. ارزش واقعی، رنج کامل کیفتر استت؛ تمتام    : »بنتام برای کیفرها دو گونه ارزش قائل بود. 5

شود و ارزش ظاهری، رنج محتملی است کته حستب توصتیف کیفتر یتا       رنجی است که در اجرای کیفر احساس می

بندد. بنتام معتقد استت بترای ایجتاد اثتر ظتاهری کیفتر، اجترای         ها نقش می دیدن اجرای آن در تصور عموم انسان

آن ضروری است، لیکن کیفری که ارزش آن در ظاهر به همان میت ان یتا بیشتتر از ارزش واقعتی استت، بته        واقعی

حقتوق   ،نقتل از اردبیلتی، محمتدعلی    .«کیفری که ارزش واقعی آن از ارزش ظاهری آن بیشتر استت، تترجیح دارد  

 .84،   1390وهفتم،  ، ج نخست، می ان،   بیستج ای عمومی
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زدایتی و کتاهش جمعیتت    زندانپشتوانۀ در قانونگراری کیفری ایران، نهاد تعویق صدور حکم با 

دیده باشد و هتم  تواند هم در راستای جلب توجه ب هزندانیان از حقوق غر  گرفته شد. این نهاد می

اش را تتار مجرمانته  جبران خسارت وارده از رف که هنگامیکه مرتکب تا سبب دیده به این جامعه. ب ه

بهره است و جامعه به ایتن دلیتل کته    قطعی نکند یا تضمین مناسب ندهد، از تعویق صدور حکم بی

فقدان  دلیل کند و بهدار نمیجدی خدشه طور بهکه نظم عمومی را  اهمیت کممرتکب تنها در جرایم 

دیده و جامعه نقش ب ه پریرد که فرصت دوباره به مرتکب بدهد.، میمؤثرمحکومیت کیفری پیشینۀ 

نحوی پررنگ است که قانون مجازات فرانسه به این دو معیار عینی )جبتران   در تعویق صدور حکم به

نهتاد حقتوقی   »اند کته  نظم عمومی( اشاره کرده است. برخی گفته ۀدیده( و ذهنی )اعادخسارت ب ه
در حقیقتت راهتی بترای    استت و   یزنت  برچسب شناسی جرمنظریۀ قرار تعویق صدور حکم مبتنی بر 

زنی در ، زیرا برچسبنیستاین دیدگاه دقیق  1.«مقابله با آثار زیانبار برچسب مجرمیت به افراد است

رسیدگی اولیه و ختواه پتس از محکومیتت؛    مرحلۀ شود، خواه در رسیدگی کیفری محقق میفرایند 

کنتد  این میان فرقتی نمتی  شود و در بنابراین برچسب محکوم بودن و مجرم بودن بر مرتکب زده می

که برای چنین فردی تعیین مجازات شود یا نشود. ضمن اینکه استاس تعویتق صتدور حکتم همانتا      

برچسب زدن )قانونی( مجرمیت یا محکومیت بر متتهم استت و از ایتن منظتر تعویتق صتدور حکتم        

 کند.برقرار نمی یزن برچسبنظریۀ اهداح  تأمینارتباطی با 
قانون مجازات اسالمی به دو شکل ستاده و مراقبتتی استت.     41 مادۀ براساستعویق صدور حکم 

دادگاه، مرتکب جرمتی  وسیلۀ بهشده  ، در مدت تعیینشود میکتبی متعهد  طور بهدر تعویق ساده مرتکب 

در تعویتق مراقبتتی    شتود.  بینی شود که در آینده نی  مرتکتب جترم نمتی   رفتار وی پیشنحوۀ نشود و از 

دادگتاه را در   توستط  مقررشتده دستورها و تدابیر شود  می، مرتکب متعهد ویق سادهبر شرایط تع عالوه

 گرارد. اجرامدت تعویق رعایت کند یا به موقع 

تعویق صدور حکم به ساده و مراقبتی برگرفته از قتانون مجتازات فرانسته استت. در      بندی دسته

تعیین مجازات است وگرنه تعویق  شده که منظور تعویق قانون مجازات فرانسه از تعویق مجازات یاد

ایتن قتانون، دادگتاه     132-60 مادۀبراساس اجرای مجازات همان تعلیق اجرای مجازات خواهد بود. 

تواند در جایی که مجرمیت متهم احراز شده و وی جبران خسارت کترده و نیت  اختالح در نظتم     می

به این تعویق، ستاده یتا معمتولی    عمومی ناشی از جرم برطرح شده، از تعویق مجازات استفاده کند. 

، تعویق مراقبتی جتدا از شترایط تعویتق معمتولی،     132-64و  132-63 وادمبراساس شود. گفته می

                                                 
، انتشتارات جنگتل جاودانته،   اوح،    بتا رویکترد کتاربردی    1392قانون مجازات اسالمی مصو  شرح  ،مصدق، محمد .5

1392   ،134. 
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در تعلیق مراقبتی که ناظر به انجام برخی کارها توسط محکوم یا عتدم انجتام    شده بینی یشپشرایط 

مراقبت دورۀ یق صدور حکم همراه با . در نظام کیفری ایاالت متحده، تعوشودمیآنهاست، نی  لحاظ 

بر »ال، پریرش مجرمیت از سوی متهم است. آن نی  به اقتضای نظام کیفری کامن شر  پیشاست و 
هتای آمریکتا محکومیتت    بیستم، بسیاری از ایالتت سدۀ هفتاد دهۀ قانون کیفری در نمونۀ متن پایۀ 

. کنتد  میآن از ایالتی به ایالتی دیگر فرق اعماح شیوۀ معوق را در قوانین کیفری خود پریرفتند ولی 
ها، تعویق صدور حکم تنها برای جرایم خرد است ولی برخی دیگر جرایم قتانونی  در بسیاری از ایالت

ها امکان تعویق کتل دادرستی منتو  بته     . در برخی ایالتدانند می)متوسط( را هم مشموح این نهاد 
تعویق یک تا دو ساح است ولتی  دورۀ ت. در برخی، ها نیسدرخواست دولت است ولی در دیگر ایالت

 1.«در برخی دیگر بیشتر حتی تا پنج ساح است

اعالم محکومیتت، عتدم تعیتین میت ان و نتوع مجتازات و        یضلع سهمفهوم تعویق صدور حکم با 

رسمی و در ضمن صتدور   طور بهگیرد. ضلع نخست، اعالم محکومیت متهم که صدور قرار، شکل می

ای نیست. با ایتن حتاح   شود و نیاز به نوشته یا سند قضایی جداگانهصدور حکم، بیان میقرار تعویق 

شتود و ستپس   شفاهی از سوی قاضی نسبت به مرتکتب اعتالم متی    صورت بهاعالم محکومیت متهم 

 رسد.نوبت به صدور قرار تعویق صدور حکم می

دور حکم، وقتتی حکتم بته    ضلع دوم، عدم تعیین مجازات و آن به این معناست که در تعویق ص

عدم تعیین نوع یا میت ان مجتازات یتا     ولی قانوناً ،شودکیفری نی  تعیین نمی طبیعتاًافتد، می تأخیر

همان صدور حکم به مجازات مانع از بیان شفاهی کیفر قانونی یا حتی قضایی مرتکتب نیستت. ایتن    

جنبتۀ  توانتد  بلکته متی   ،نادیتده گترفتن ماهیتت تعویتق صتدور حکتم نیستت        ۀمن ل بهبیان شفاهی 

 تر عمل کند.تعویق محتا دورۀ و سبب شود تا محکوم در  باشد بازدارندگی داشته

 صتورت  بته دهد که قاضی همچنان ضلع سوم یا ماهیت قرار بودن تعویق صدور حکم، نشان می 

 منحصتراً پرونده نیست. این قترار   ۀدهند و تصمیمش قاطع و جهت کند میصوری پرونده را پیگیری 

بایتد  شود و در دادسرا جایگاهی ندارد. قرار، حضوری است و در هر حاح مرتکتب  در دادگاه صادر می

، 41 متادۀ  1تبصترۀ براستاس  . شودمیبداند و آگاه باشد که به چه دلیل مشموح نهاد مساعد دادگاه 

ور قترار  صورت غیابی صادر کند. دلیتل ممنوعیتت صتد   تواند قرار تعویق صدور حکم را به دادگاه نمی

محکوم باید تعهداتی را بپریرد تا  41 مادۀغیابی آن است که به موجب  صورت بهتعویق صدور حکم 

خواه ساده باشد و خواه مراقبتی. قرار تعویق صدور حکم نوعی  ،دادگاه بتواند قرار م بور را صادر کند

                                                 
1.Law office of Margaret Colgate Love, Alternatives to Conviction: Deferred adjudication as a way of 

avoiding collateral consequences, Federal Sentencing Reporter, Vol 22, No 1, October 2009, p.8 
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دفاعیته  الیحتۀ  ستاح  بنابراین صرح حضور وکیل یا ار ،تعیین و تحمیل ضمانت اجرا بر محکوم است

 صرفاًبرای صدور قرار تعویق صدور حکم و حضوری تلقی کردن آن کافی نیست. در واقع قرار غیابی 

ولی پیش از  ،وی حضوری تلقی شودالیحۀ دفاعیۀ شکل صدور ممکن است با حضور وکیل یا نظر از 

تحمل کیفر قتائم   که چنانهمو تعهدات را بپریرد؛ بنابراین شود آن باید محکوم در ن د دادگاه حاضر 

گونتاگون حقتوقی،    هتای  نظتام به شخص محکوم است، تحمل تعهدات موضوع قرار صدور تعویق در 

 ای از ضمانت اجرا در برابر ب ه ارتکابی است، نی  قائم به شخص است.گونه

ک اعدادی یا نهایی بودن به قرارهای اعدادی ن دینظر و از 1قرار تعویق صدور حکم، قابل اعتراض

بته   ل ومتاً شتود و  نمیمنجر آنکه خود قرار، به تعیین تکلیف پرونده و بایگانی شدن آن  ویژه بهاست؛ 

؛ خواه این حکم، تعیین مجازات باشتد و ختواه معافیتت از مجتازات. در واقتع      انجامد میصدور حکم 

استت   دلیل بترای ایتن   ترین مهمسرانجام حتمی صدور حکم، متعاقب صدور قرار تعویق صدور حکم 

 یند تعیین قضایی کیفر در نظام قضایی ایران است.اکه این نهاد ج ئی از فر

 شرایط تعویق صدور حکم (ج
همانند شرایط تعلیق اجرای مجازات است؛ هرچند قتانون مجتازات   اغلب شرایط تعویق صدور حکم 

عویق صدور به برای تعویق صدور حکم ذکر کرده است. شرایط ت ، این شرایط را ابتدائا1392ًاسالمی 

، تعویق صدور حکم، تصمیمی اختیاری است. این حالتت بتر ختالح تعویتق     نخستشرح زیر است: 

رسیدگی ج ایی یا اجرای مجازات است که قاضی ال ام در تعویق دارد. دلیل اختیاری بتودن، همانتا   

  میتان  گراری میان جرایم و نیت  اصل فردی کردن تعیین کیفر و دادن صالحدید قضایی برای تفاوت

گ ینش است مرحلۀ مرتکبان است. اختیاری بودن تعویق همانند دیگر نهادهای قضاییِ اختیاری در 

توانتد از انتختا  ختود    ، قاضی نمتی است بینی کردهردی که قانون پیشاو پس از انتخا  مگر در مو

در  ویتژه  بته  ،منصرح شود؛ هرچند به نظر، اختیاری بودن در تعویق صدور حکم اطالق بیشتری دارد

توانتد بته تعیتین    های دادگاه باز متی با وجود پایبندی محکوم به خواسته 45 مادۀبراساس جایی که 

اطالق این ماده باید با توجه به قرائن مواد دیگتر   ،کیفر دست ب ند. با این حاح چنانکه خواهیم گفت

تواند به نمی هاتخصیص زده شود و قاضی در صورت حسن اخالق محکوم و رعایت مقررات و دستور

 تعیین کیفر مبادرت کند.

                                                 
نظر، اعم از محکومیتت، برائتت، یتا قرارهتای      آرام قابل تجدید :1392قانون آیین دادرسی کیفری  427 ۀماد 2 ۀتبصر .2

منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، درصتورتی  

 .رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظرخواهی باشدمشموح این حکم است که 
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شود و دادگتاه نتاظر   تنها از سوی دادگاه صادر می ،تعویق صدور حکم هرچند در قالب قرار است

شتود.  اعم از تالی و عالی ولی دادسرا را شامل نمی ؛هر مرجع قضایی صالح برای صدور حکم است رب

دهتد از  که نشان می گردد یبرملیق اجرای مجازات قرار بودن تعیین قضایی کیفر به تعپیشینۀ البته 

 تعویق صدور حکم همانند تعلیق اجرای مجازات است. یرأماهیت نظر 

مگتر   ،شتش تتا هشتت استت    درجتۀ  ، تعویق صدور حکم تنها در جرایم مستوجب تع یری دوم

ر قتانون مجتازات استالمی، تعویتق صتدو      115 مادۀ 2 تبصرۀتع یرات منصو  شرعی که به استناد 

تع یترات منصتو  شترعی    دربتارۀ  . شتود نمتی حکم نسبت به این دسته از کیفرهای تع یری اعماح 

در هر حتاح بایتد در قتانون بازتتا  یابتد،       18 مادۀبراساس ولی چون تع یر  ،های چندی استگمان

بینی شده باشد. آهنگ از تع یرات منصو  شرعی، محرم شرعی قابل تع یر است که در قانون پیش

های تع یرات منصو  شرعی همان کیفرهایی است کته در بتا  حتدود    ترین نشانهز برجستهیکی ا

، 232، 222؛ مانند تع یرات موضوع متواد  اند شدهکه شرایط حد وجود ندارد، تعیین  نسبت به جایی

جترایم و شتروع بته جترایم     دربارۀ قانون مجازات اسالمی. همچنین تعویق صدور حکم  244و  237

هرچند بیشتتر ایتن جترایم در درجتات     شود، نمیقانون مجازات اسالمی، اعماح  47 ادۀممندرج در 

 گیرند و نیازی به چنین تصریحی وجود نداشت.از شش جای می تر پایین

تع یری بودن جرم مرتکب و نی  جای داشتن آن در درجات خفیف تع یر یعنی شش تا هشتت،   

های بسیار مساعد به حاح محکتوم استت و بتدیهی    دهد که تعویق صدور حکم یکی از نهادنشان می

هفتت و هشتت    ،شش ۀگان سه. روشن است که درجات شودلحاظ  اهمیت کماست که تنها در جرایم 

مجازات قتانونی   بینی پیشبراساس  ؛ یعنی جرایمی که ابتدائاًشوند میبا توجه به تعیین قانونی لحاظ 

گیرنتد، تنهتا مشتموح    در این درجات جتای متی   قانون مجازات اسالمی، 19 مادۀو سپس تطبیق با 

در تخفیف مجازات، مجازات جرمتی   ویژه بهو چنانچه با اقدامات قضایی  شوند میتعویق صدور حکم 

شش تا هشت برسد، مشموح حکتم تعویتق نیستت. ایتن     درجۀ تر است به پنج و پاییندرجۀ که در 

ولی تفاوت اعمتاح ایتن قاعتده در دیگتر     شود، مینهادهای تعیین مجازات البته لحاظ همۀ حکم در 

نهادها با تعویق صدور حکم این است، در تعویق صدور حکم از استاس نوبتت بته تیییتر قضتایی در      

قطتع تنهتا درجتات     طور به رو ازاین، شوددادگاه نوشته نمی یرأرسد؛ زیرا درجه از با  تخفیف نمی

 .شوند میقانونی جرایم لحاظ 

دهد کته ایتن   شش، هفت و هشت نشان میدرجۀ تع یری  یها ب ه اطالق تعویق صدور حکم در

آنکه بخشی  ویژه بهو هم اشخا  حقوقی؛ شود مینهاد هم نسبت به اشخا  حقیقی محکوم اعماح 

شش قرار دارد. با این حاح ممکن است گفته شتود کته تعبیتر    درجۀ اشخا  حقوقی در  مجازاتاز 

ی و سوابق و اوضاع و احواح که موجتب ارتکتا  جترم    وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماع ۀمالحظ»

قتانون  براستاس  ولی چنانکه پیش از این نیت  گفتته شتد،     ،محکوم حقیقی است رناظر ب« استشده 
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بینی شده، یکی شخص حقیقتی و دیگتری   ، دو گونه از متهم و محکوم پیش1392مجازات اسالمی 

مگر اینکه امکتان اعمتاح واقعتی     ،وندش میشخص حقوقی. این دو در عرض هم مشموح عموم قواعد 

مقررات نسبت به شخص حقوقی وجود نداشته باشد یا قانون خود تصریح به عدم تستری مقترره بته    

کته در  « وضعیت فردی، خانوادگی و اجتمتاعی »شخص حقوقی داشته باشد؛ بنابراین با یافتن تعبیر 

م به استثنای شخص حقوقی داد؛ حکتوان  نمینگرش قاضی، نحوۀ شرایط پیشینی است و تابع زمرۀ 

و « کتس »، «فرد» ۀگان سهضمن اینکه چون قانونگرار در این زمینه دقت الزم نداشته و باز از تعابیر 

قرینه یافت کته نشتان دهتد     توان ینمناآگاهانه استفاده کرده است،  بعضاًنامنظم و  طور به« شخص»

های حقوقی پیشتین  عکس بر خالح دیدگاه منظور قانونگرار تنها شخص حقیقی بوده است. بلکه بر

گفته را در یک معنا دانسته و مخاطب آن را هتم شتخص حقیقتی    پیشواژۀ از این پس باید هر سه 

 مگر اینکه قانون خود تصریحی در این زمینه داشته باشد. ،دانست و هم شخص حقوقی

 متادۀ براستاس  ود. شجرایم تع یری میهمۀ محکوم نوجوان باشد، تعویق صدور حکم شامل اگر 

تواند در مورد تمام جرایم تع یری ارتکابی توسط نوجوان، صدور حکتم را بته تعویتق    ، دادگاه می94

شتده در   بینی پیشاندازد. چنانکه پیش از این گفته شد، درجات تع یر نوجوانان تابع کیفرهای اصلی 

ه مجتتازات اصتتلی و بلکتت ،قتتانون مجتتازات استتالمی نیستتت 19 متتادۀآن  تبتتع بتتهقتتوانین کیفتتری و 

 فترد  منحصتربه جداگانته و   طتور  بته قانون مجتازات استالمی و    89 مادۀنوجوانان در  ۀشد یبند درجه

در دو معنتا   توانتد  می 94 مادۀشده در  بینی پیش« تمام جرایم تع یری»شده است. تعبیر  بینی پیش

تعویتق   ردارد و تنها ناظر بت  داللتنتیجه بر مجازات  نخست آنکه این تعبیر بر تع یر و در؛ کار آید به

آیتد کته   نظر می به تر درستاست. این دیدگاه زمانی  89 مادۀموضوع  مجازاتصدور حکم نسبت به 

 منطقاًبدانیم در اعماح تعویق صدور حکم، آنچه مالک است مجازات است؛ یعنی تعویق صدور حکم 

تعبیتر   ،. از ستوی دیگتر  برای معوق کردن حکمی است که قرار است در آن مجتازاتی تعیتین شتود   

تع یرات آن هم برای اعماح نهادهایی مانند تعویق صدور حکم داللت بر مجتازات بتودن دارد نته بتر     

 جرایم مستوجب تع یر.

در معنای دوم، داللت بر جرم تع یری و در نتیجه بر جرایم ارتکابی نوجوانان از سنخ تع یر دارد. 

مطلق است؛ خواه تع یتر باشتد و    طور به مسئوحانان محکومیت نوجو رپس تعویق صدور حکم ناظر ب

. بنابراین تعویق صدور حکم نه تنها نسبت به ضمانت اجراهتای تع یتری موضتوع    ینیتأمخواه اقدام 

قتانون مجتازات    88 متادۀ موضتوع   ینیتأمقابل تسری است که نسبت به ضمانت اجراهای  89 مادۀ

بتر   94 متادۀ  تأکیتد است؛ زیترا فتارا از    تر یکن د یتدرس  به. این دیدگاه یابد یماسالمی نی  تسری 

باید دانست که در تعویق صدور حکم آنچه اهمیت دارد، محکومیتت فترد استت و    « جرایم تع یری»

نسبت به نوجتوان، بایتد    ینیتأمهم برای اعماح تع یر و هم برای اعماح اقدام  ،چنانکه مشخص است

هر دو ضتمانت اجترا، یتک چیت  مشتترک استت و آن       در اعماح  رو ازاینمحکومیت وی احراز شود؛ 
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جرایم تع یری نوجوانان با توجه به تناسب سنی کته  همۀ چون  رو ازاینمحکوم کردن نوجوان است. 

؛ ینیتتأم مشتموح تع یتر شتوند و هتم اقتدام       توانند یمشده است، هم  بینی پیش 89و  88واد مدر 

تعویق صدور حکم نسبت بته تع یتر اعمتاح    . پس اگر شوند میمشموح امکان تعویق صدور حکم نی  

ولی چالشی که در اینجتا وجتود   شود، نی  اعماح  ینیتأمباید به طریق اولی نسبت به اقدام  ،دشو یم

 کتامالً اصتالحی دارد و   یا چهتره و تربیتتی   ینیتتأم است. اقدام  ینیتأمدارد، ماهیت و رسالت اقدام 

پریری اخالقی و اجتماعی ستنجیده   ه می ان سرزنشاخالقی دارد کچهرۀ گراست؛ بنابراین نه  نتیجه

 شود و نه مدت آن قابل تعیین است که بتوان زمان اصالح محکوم را بررسی کرد. 

نیت    88 مادۀشده در  بینی پیش ینیتأمهای اقدام اوالًحل کرد که  طور یناتوان این چالش را می

مقترر  هتای   مهلتتمام خورشیدی( در  ساح 15ساح ) 16شود که نوجوان زیر و فرض می دارند مدت

و  هتا هدح تعویق صدور حکم نی  اصتالح مرتکتب و کاستتن خطر    یاًثانو شود بر حسب مورد اصالح 

 یا گونته  بته های اصالح و تربیت است؛ بنتابراین تعویتق صتدور حکتم     تهدیدات زندان و حتی کانون

 .شود می ینیتأمجانشین اقدام 

م موجتب  یدر جترا  قانون مجازات اسالمی، 40 مادۀبراساس وجود شرایط پیشینی تعویق. سوم، 

وضتعیت فتردی،   مالحظۀ تواند پس از احراز مجرمیت متهم با  شش تا هشت دادگاه میدرجۀ تع یر 

در صورت وجود  ،استشده خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکا  جرم 

 ؛وجود جهتات تخفیتف   (دو ساح به تعویق اندازد: الف شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا

سابقۀ فقدان  (و ت ؛جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران (پ ؛بینی اصالح مرتکبپیش ( 

 کیفری مؤثر.  

قتانون مجتازات    38 متادۀ شتده در   بینتی  پتیش شر  وجود جهات تخفیف ناظر به بودن جهتات  

اصالح مرتکب امری شخصی و نی  نوعی است که قاضی آن را احتراز   بینی پیشاسالمی است. شر  

. شخصی بودن ناظر به بررسی علتت و موقعیتت ارتکتا  جترم، جایگتاه و من لتت شتخص و        کند می

های رفتاری و هنجاری وی است و نوعی بودن نی  ناظر به وجود شترایط دیگتر یعنتی وجتود     دیدگاه

دهتد شتخص در   کته نشتان متی    متؤثر کیفتری  سابقۀ دان دیده و فق جهات تخفیف، جبران زیان ب ه

راستای اصالح خود گام برخواهد داشت. شر  جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران نی  در 

 ویتژه  بهکه مطرح است این است که این ضرر و زیان  ای مسئلهولی  ،دیده است راستای جلب نظر ب ه

های مادی و معنوی و سنجیده شود و شامل زیان 1392ی قانون آیین دادرسی کیفر 14 مادۀاگر با 

های ج ایی، صدور حکم به ضرر در دادگاه ،شود. به سخن دیگرالحصوح شود، چگونه احراز میممکن

نویستد، پتس   نمتی  یرأاست و اگر قاضی در ایتن مرحلته    یرأو زیان منو  به محکومیت و نگارش 

اگر مرتکب به می ان جبران زیان  ویژه بهکب جبران کند؛ کند تا مرتچگونه ضرر و زیان را تعیین می

الحصتوح باشتدد در متتن     دیتده، خستارت معنتوی یتا ممکتن      معترض باشد یا اینکه درخواست بت ه 
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دادگتاه هم متان بتا حکتم     »بینی شده بود: پیش 152-3 مادۀمجازات اسالمی در الیحۀ  نویس پیش

ه دعوای ضرر و زیان و تعیین تکلیتف اشتیا و امتواح    معافیت از کیفر یا قرار تعویق مجازات، نسبت ب

در تیییرات بعدی حرح شد و حتتی در متتن    هماداین  ....«نماید میمقتضی صادر  یرأموضوع جرم 

 ارسالی مجلس به شورای نگهبان نی  گنجانده نشد.اولیۀ 

کتب استت   برای مرت مؤثرکیفری پیشینۀ نبود  رناظر ب مؤثرکیفری سابقۀ شر  چهارم یا فقدان 

 تبصرۀبراساس جدی هنوز به شخصیت جنایی ن دیک نشده است.  طور بهدهد، مرتکب که نشان می

اجرای حکم،  تبع بهقانون مجازات اسالمی، محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را  40 مادۀ

 نشتان  متؤثر کیفتری  پیشتینۀ  کند. شر  این قانون از حقوق اجتماعی محروم می 25 مادۀبراساس 

آن محکومیتت قطعتی    ستبب  که در تکرار جرم چنانچه جرم ارتکابی پیشین که مرتکب بته  دهد یم

شتش تتا هشتت    درجتۀ  شش باشد، امکان تعویق صدور حکم برای ب ه جدید کته در  درجۀ یافته، از 

محکومیت به جرایم غیرعمدی، ج ای نقدی، شالق تع یری و انفصاح نیت   پیشینۀ است، وجود دارد. 

ق.م.ا نیستت. همچنتین چنانچته     40 متادۀ و مانع اعمتاح   شود میمحسو  ن مؤثرمیت محکوسابقۀ 

و مانع اعمتاح  شود  نمی، پیشینه محسو  شودق.م.ا سپری  25 مادۀ ۀگان سهمواعد مقرر در بندهای 

 ق.م.ا نیست. 40 مادۀ

امکتان تعویتق صتدور حکتم نستبت بته        ،شش باشنددرجۀ در تعدد جرم نی  چنانچه همگی از  

آن در تعدد بیش از سه تا وجتود   عالوه بهو بیش از اشد تا نصف  ییتا سهزات اشد در تعدد دو یا مجا

نصتف آن، از   ۀعالو بهاست که اگر در تعدد ب ه، مجازات اشد یا بیش از اشد تا  دارد. ولی پرسش این

نوبتت بته    ناکنو همولی به جهاتی اجرا نشده و  ،است تر ینسنگپنج یا درجۀ آن جرمی باشد که در 

شش است، رسیده آیا باز امکان تعویق صتدور  درجۀ نصف که  ۀعالو بهمجازات اشد یا بیش از اشد تا 

گفت که ماهیت قرار بودن تعویق صدور حکم از یک ستو و نیت  تعیتین و     توان یمد وجود داردحکم 

شش برستد،  ۀ درجدهد که اگر نوبت به اجرای مجازات اجرای مجازات اشد از سوی دیگر اجازه نمی

بتوان به تعویق صدور حکم دست زد؛ ضمن اینکه کیفیت و ماهیت تعدد جرم برای تشتدید استت و   

تتوان گفتت کته اعمتاح     نه استفاده از نهادهای مناسب مانند تعویق صدور حکم. در دیدگاه دیگر می

جترا. در  یک تا شش دو گام دارد، یکی تعیتین و دیگتری ا  درجۀ قواعد تعدد جرم نسبت به تع یرات 

ولتی در گتام اجترا تنهتا یکتی کته از همته        شود،  میجرایم ارتکابی تعیین همۀ گام نخست مجازات 

 توانتد  متی شود؛ بنابراین در گام نخست یعنتی گتام تعیتین قاضتی     است به اجرا گراشته می یدترشد

و  ییتتا  سته دو و  یتعددهاترتیب در  آن به ۀعالو بهضمن تعیین اشد مجازات یا بیش از اشد تا نصف 

شش است، قرار تعویق صدور حکم صادر کند که اگر نوبت به اجرای درجۀ نی  بیش از سه تا که در 

آن رسید، تعیین کیفر همراه با صدور قرار تعویق صدور حکم باشد. هرچند دیتدگاه دوم مستاعد بته    

ش کیفتر  در هر حاح نه تنها با چگونگی و طبع تعتدد بت ه کته در راستتای افت ای      ،حاح محکوم است
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است، همخوانی ندارد، بلکه چنانکه گفته شد، در تعدد ب ه، قاضی مکلف به تعیتین کیفتر بترای هتر     

 رو ازایتن ؛ دگیر میدر تعویق صدور حکم، تعیین کیفر انجام ن که یدرحالهای ارتکابی است؛ یک از ب ه

ویق صدور حکم منتفتی  باشد، تع تر ینسنگپنج یا درجۀ ارتکابی  یها ب هگاه یکی از  در تعدد ب ه هر

همتۀ  تواند سبب انتفای تعویق صدور حکم در تعدد جترم جتایی کته    است. دلیل تعیین مجازات می

شش باشند، گردد؛ زیرا در اینجا نی  دادرس مل م به تعیین کیفتر بترای هتر یتک و     درجۀ جرایم در 

استتفاده کنتد.    تواند از تعویتق صتدور حکتم   سپس اجرای کیفر اشد است و پس از تعیین کیفر نمی

ولتی شتر  تعیتین     ،بنابراین به نظر هرچند در تعدد جرم منعی برای تعویتق صتدور حکتم نیستت    

 .کند میمجازات در قواعد تعدد جرم، اعماح تعویق صدور حکم را منتفی 

چنانکه مشخص استت در تعویتق ستاده، تنهتا      ، وجود شرایط پسینی در تعویق مراقبتی.چهارم

دگاه برای تعویق صدور حکم )شرایط پیشینی( شر  است. بتا وجتود ایتن    شرایط پیش از تصمیم دا

گیترد تتا در مهلتت تعویتق     مکتو  از مرتکتب تعهتد متی    طور بهتنها  ،شرایط اگر قاضی صالح بداند

تواند ناظر قانون مجازات اسالمی هم می 44 مادۀصدر براساس مرتکب جرم نشود. این جرم ارتکابی 

یتک تتا   درجتۀ  ا  و جنایات عمدی موجب دیه باشد و هتم تع یترات   جرایم مستوجب حد و قص رب

و در هر دو فرض بر این است  یرعمدیغجرایم عمدی است و هم  رهفت و جرایم تع یری هم ناظر ب

نسبت به مراقبت از رفتار خود احتیتا  نداشتته استت. تنهتا      که مرتکب نقض قانون کیفری کرده و

تعویتق نتدارد. در برابتر، در تعویتق مراقبتتی      دورۀ در تداوم  یریتأثهشت درجۀ انجام جرم تع یری 

بر شتر    گیرد و باید در مدت تعویق عالوهچنانکه از عنوانش پیداست، مرتکب تحت مراقبت قرار می

دادگتاه   توسط مقررشده، باید دستورها و تدابیر مرکوربنیادین تعویق ساده یعنی عدم ارتکا  جرایم 

 را رعایت کند.

 تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: قانون مجازات اسالمی 42 ۀمادبراساس 

   ؛ی یا مددکار اجتماعی ناظریشده توسط مقام قضا در زمان و مکان تعیین موقع بهحضور  (الف

نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار کنندۀ تسهیلاطالعات و اسناد و مدارک ارائۀ  ( 

   ؛اجتماعی

گ ارشی  ۀجایی در مدت کمتر از پان ده روز و ارائونه تیییر شیل، اقامتگاه یا جابهگ اعالم هر (پ

 ؛از آن به مددکار اجتماعی

 .مسافرت به خارج از کشور منظور بهی یکسب اجازه از مقام قضا (ت

معرفی مرتکب به مانند تواند از سوی دادگاه با برخی تدابیر معاضدتی  تبصره ت تدابیر یادشده می 

 باشد.همراه های حمایتی نهاد

توانتد بتا    قرار میصادرکنندۀ قانون مجازات اسالمی در تعویق مراقبتی، دادگاه  43 مادۀبراساس 

نحوی که در زندگی وی یا خانوادهتوجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به
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چند مورد از دستتورهای زیتر در   مرتکب را به اجرای یک یا  ،اش اختالح اساسی و عمده ایجاد نکند

 :کندمدت تعویق، مل م 

 ؛ای خا آموزی یا اشتیاح به حرفهحرفه (الف

 ؛اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ( 

 ؛درمان بیماری یا ترک اعتیاد (پ

 ؛النفقهافراد واجبنفقۀ پرداخت  (ت

 ؛موتورینقلیۀ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل  (ث

 ؛ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آنی از فعالیت حرفهخوددار (ج

دیتده بته   بت ه  ماننتد خودداری از ارتبا  و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشتخا    ( 

 ؛تشخیص دادگاه

اساسی زندگی یا شترکت در   یها مهارتهای خا  آموزش و یادگیری گرراندن دوره یا دوره (ح

 های تربیتی، اخالقی، مرهبی، تحصیلی یا ورزشی.هدور

تواند جتدا از اینهتا، دستتورهای دیگتری تعیتین کنتد.       اند و دادرس نمیدستورهای باال حصری

درجۀ در تعیین کیفر تکمیلی نسبت به جرم دارای مجازات تع یری  تواند میبخشی از این دستورها 

درجتۀ  تع یری  یها ب هتر دستورهای باال بیشتر در بیش ییکاراداشته باشد. در واقع  یهمپوشانشش 

 ابتدایی دارای کیفرهای مکمل نیستند. طور بهکه  اند هشتهفت و 

، داشتن مهلت تعویق که همان مهلت مراقبت رفتاری مرتکبِ محکوم استت. ایتن مهلتت    پنجم

و اکثر قتانونی  بین شش ماه تا دو ساح است که قاضی با توجه به جمیع شرایط، مهلتی را میان اقل 

شده نباید جرمی مرتکب  کند. در تعویق ساده، محکوم در مهلت تعیینیا خود اقل و اکثر انتخا  می

، بلکته نبایتد دستتورها و تتدابیر     شود  میشود و در تعویق مراقبتی، محکوم نه تنها نباید مرتکب جر

 توسط دادگاه را نی  نادیده بگیرد. مقررشده

 آثار تعویق صدور حکم (د
با دیگر نهادهای تعیتین قضتایی کیفتر     اش یریناپر جمعاثر حقوقی تعویق صدور حکم  ینتر برجسته

، اعمتاح  شتود  متی و کیفر تعیین ناست آنجا که این نهاد در قالب قرار  ازدلیل آن روشن است. ؛ است

شتش،  درجتۀ  نهادهای دیگر مانند تخفیف، تشدید و تعلیق منتفی است. هرچند در جرایم تع یتری  

از کیفرهای تکمیلی بهره بگیرد، با صدور قرار تعویق صدور حکم، کیفرهای تکمیلی  تواند میادرس د

و  گیترد  ینمت موضوع حکم دادگاه قترار   تنهایی به؛ زیرا کیفر تکمیلی به هیچ روی شود مینی  منتفی 

لی از کیفتر  بر کیفتر اصت   اف ون تواند میدر صورت تمایل و دادرس شود باید کیفر اصلی تعیین  ل وماً
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تکمیلی نی  بهره بگیرد. بنابراین چون در قرار تعویق صدور حکم، کیفر اصلی در گام نخستت صتادر   

تعویق ناموفق باشد و دادرس مبادرت دورۀ ، کیفر تکمیلی نی  جایی نخواهد داشت. چنانچه شود مین

مگتر   ،یگر وجتود دارد از نهادهای قضایی د یریگ بهره، در این زمان امکان کندبه محکومیت به کیفر 

 منع شده باشند. ( یا معافیت قضایی که قانونا44ً مادۀ تبصرۀ) نهادهایی مانند تعلیق اجرای مجازات

اوح نگرشتی مستاعد بته مرتکتب از ستوی دادگتاه و در       درجۀ صدور قرار تعویق صدور حکم در 

براساس  رو ازاینی است، بازداشت یا زندانی بودن و ویژه بهنتیجه گواهی بر عدم ل وم تحمل مجازات 

، چنانچه متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قترار تعویتق صتدور حکتم،     41 مادۀ 2 تبصرۀ

 اختر تواند در این مورد تأمین مناسب  . هرچند دادگاه میکندمیبالفاصله دستور آزادی وی را صادر 

. حتی اگتر مرتکتب نخواهتد یتا     شودتأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی  اخر. در هر صورت کند

همتین  ستبب  تعویتق صتدور حکتم میتایر استت. بته       فلسفۀ باز بازداشت وی با  ،بدهد تأمیننتواند 

آمریکا، رضایت مرتکب در تعویق صدور حکم متحدۀ ایاالت  ویژه بهال  مشکالت در نظام کیفری کامن

ز قراینی مانند جبتران زیتان   وجود ندارد، هرچند ا یحاًصر. در ایران که چنین شرطی شود میلحاظ 

یکتی از شترایط    عنوان بهاگر رضایت  ،شود میضمنی برداشت  طور بهدیده، شر  رضایت مرتکب ب ه

 ، مرتکب باید به آثار رضایت خود پایبند باشد.  شودبینی اصلی پیش

 پیشتین معتبتر بتوده و    تتأمین کیفری مناسب گرفته شده باشد،  تأمینچنانچه در پرونده از متهم 

 آزاد بتوده  تأمینکیفری که متهم با معرفی  تأمینقرار تعویق صدور حکم موجب منتفی شدن قرارهای 

 شود؛ زیرا هتر کیفری از این تبصره استنبا  نمی تأمین، نخواهد شد. به هر حاح ال امی بودن اخر است

یتا  نکند وثیقه اقدام  گاه متهم پس از صدور قرار الت ام، کفالت یا وثیقه نسبت به معرفی کفیل یا تودیع

 موجبی برای بازداشت متهم نبوده و ضمانت اجرای خاصی تعیین نشده است. ،ملت م نشود

نماید: نخستت  یند کیفری به دو صورت رخ میاچالش عدم بازداشت در تعویق صدور حکم در فر

 هفتت و هشتت و   یهتا  درجته دو انجام ب ه متهم باشد کته یکتی در    سبب آنکه ممکن است کسی به

ستنگین در بازداشتت باشتد، ولتی دادرس     درجۀ اتهام سبب   های سنگین باشد و بهدیگری در درجه

هفت یا هشت، از تعویق صدور حکم بهره بگیرد. در این صتورت  درجۀ بخواهد نسبت به ب ه ارتکابی 

هفتت یتا   درجتۀ  تعویق صدور حکم در جترم تع یتری   فلسفۀ اتهام دیگر،  ۀواسط بهبازداشت محکوم 

 تعدد عددی و تعدد معیاری فرق گراشت.بین . در اینجا باید برد یمرا از بین هشت 

که مجازات از چه نوع باشد  کند میدر تعدد عددی، انجام بیش از یک جرم شر  است و فرقی ن

ولتی اگتر کستی     ،یا تع یر در چه درجه باشد. تعویق صدور حکم در جرایم غیر تع یری منتفی است

 تتر  ینستنگ پنج یا درجۀ هفت یا هشت و دیگری  یها درجهشود که یکی در های چندی مرتکب ب ه

درجتۀ  جرم سنگین در بازداشت باشد، صدور تعویق صدور حکم بترای بت ه ارتکتابی     سبب باشد و به

بازداشت به جهت اتهام دیگر ندارد. در تعدد معیاری یعنی اعمتاح   تداومهفت یا هشت منافاتی برای 
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یک تا شش، نی  پیش از این گفته شد که تعویق صتدور  درجۀ در تع یرات   مجازاتقواعد منع جمع 

هفت و درجۀ بازداشت باشد، جرایم ارتکابی  ها اتهامهر یک از  سبب حکم منتفی است و اگر متهم به

 در لیو بازداشت پیشین ندارد. یریتأثولی  ،دشو میهشت مشموح تعویق صدور حکم 

تعویتق  دورۀ عملکترد محکتوم در   نحتوۀ  آورد، بار متی  قی بهتعویق صدور حکم آنچه آثار حقودر 

، در مدت تعویق، در صورت ارتکا  جرم موجب حد، قصا ، جنایات عمدی 44 مادۀبراساس است. 

کنتد.  هفت، دادگاه به لیو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر متی درجۀ موجب دیه یا تع یر تا 

عویق صدور حکم نی  پس از صدور حکم قطعی نسبت به ارتکا  ق.م.ا لیو قرار ت 54 مادۀبا توجه به 

تواند به صرح اطالع از ارتکا  ب ه جدید یتا تشتکیل   است؛ بنابراین دادگاه نمی یرپر امکانب ه جدید 

 .کندپرونده و حتی صدور کیفرخواست، قرار تعویق صدور حکم را لیو 

رای یک بار تتا نصتف متدت مقترر در     تواند ب در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می

قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. این مهلت دومی، قضایی استت؛ یعنتی اگتر    

نصتف  انتدازۀ  تعویق را یک ساح تعیین کرده باشد، به دورۀ قاضی در صدور قرار تعویق صدور حکم، 

ار دارد که حکتم بته محکومیتت    . در عین حاح قاضی اختیکند مییعنی شش ماه به یک ساح اضافه 

هشتت از  درجتۀ  قابل نقد است که ارتکا  جترم  نظر نی  صادر کند. در اینجا نگرش قانونگرار از این 

ولی چنانچه محکوم دستتورها و تتدابیر دادگتاه را     ،تعویق ندارددورۀ در اعتبار  یریتأثسوی محکوم 

تعیین کیفر برای  تر یقدقعبارت  تکب یا بهتواند به محکومیت مردر تعویق مراقبتی نادیده بگیرد، می

 محکوم مبادرت کند.

و هنجارمنتد   یدرستت  بهتعویق صدور حکم را دورۀ اثر مهم دیگر این است که اگر محکوم نتواند 

قتانون   44 تبصترۀ براستاس  . دشتو  یمت تمام کند، صدور تعلیق اجرای مجازات نی  برای وی منتفتی  

ر تعویق و صدور حکم محکومیت، صتدور قترار تعلیتق اجترای     مجازات اسالمی، در صورت الیای قرا

 مجازات ممنوع است؛ ولی مانع تخفیف یا حتی تبدیل کیفر نیست.

پس از گرشت مدت تعویق با توجه به می ان پایبنتدی   قانون مجازات اسالمی، 45 مادۀبراساس 

وضتعیت مرتکتب،   ظۀ مالحهای مددکار اجتماعی و نی   مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گ ارش

میت ان  »کنتد. تعبیتر    دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیتت از کیفتر اقتدام متی    

یا رد  ییدتأاست و چون حالتی بین  یا درجهکیفی و « پایبندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه

صدور معافیت کیفر ولی می ان آن را برای  ،ندارد، قاضی ممکن است مرتکب را پایبند تشخیص دهد

بررسی دادگاه معلتوم  براساس این است که  45 مادۀاندک تشخیص دهد. با این حاح تفسیر منطقی 

ایتن استت    یدمؤنی   45 مادۀدر « حسب مورد»شود که شخص پایبند بوده یا نبوده است. تعبیر می

گیتری  مستدح این نتیجه طور بهپایبندی و ناپایبندی را احراز کند و نتیجۀ که قاضی باید یکی از دو 

، نباشتد و سپس تصمیم بگیرد. چنانچه مرتکب بته اجترای دستتورهای دادگتاه پایبنتد      کند را اعالم 
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تنها در تعویق صدور حکم از نتوع مراقبتتی صتدق     منطقاً. این حالت کند میمبادرت به تعیین کیفر 

باشند، تعویق صدور حکم ؛ زیرا شرایط تعویق صدور حکم ساده پیشینی است و اگر موجود نکند می

اعم از ساده و مراقبتی در کار نخواهد بود؛ ولی در تعویق مراقبتی شرایط پسینی نی  وجود دارد کته  

 تعویق باید تحقق آنها را احراز کند.دورۀ قاضی پس از اتمام 

چنانچته   ،و نیت  در تعویتق مراقبتتی    کنتد  میردی که دادگاه از تعویق ساده استفاده اموکلیۀ در 

ادگاه احراز کند که مرتکب به دستورهای دادگاه پایبند بوده است، حکم به معافیت از کیفر صتادر  د

 ،قاعده، حکم به معافیت از کیفر هنگامی است که می ان کیفتر تعیتین شتده باشتد    براساس . کند می

را از  آن است که قاضی ابتدا نوع و می ان کیفر را تعیین و ستپس محکتوم   تر معقوحبنابراین دیدگاه 

معافیتت از چته کیفتری صتورت     شتود  معقوح است که مشخص  رو ازآنکند. این رویه آن معاح می

بته   پایبنتدی ستبب   گرفته است و نی  این حالت نمادین نی  برای مرتکتب نشتان داده شتود کته بته     

 تواند ایتن باشتد کته   دستورهای دادگاه از چه نوع و می ان کیفری رهیده است. دیدگاه دیگر نی  می

شود، نیازی به تعیین کیفر نی  نیست و قاضی وقتی در هر حاح کیفری نسبت به محکوم اعماح نمی

 باید تنها حکم کلی معافیت از کیفر را صادر کند.

تبعی دارد؛  یا چهرهتعویق است و دورۀ وجود شرایط الزم در  تبع بهصدور حکم به معافیت 

دورۀ ر تنها وابسته به این است که محکوم در عبارت دیگر شرایط صدور حکم معافیت از کیف به

دادگاه بوده است یا خیر و نیازی نیست کته شترایط کلتی     هایتعویق ملت م به قانون و دستور

شده است، در اینجا نی   بینی پیشقانون مجازات اسالمی  39 مادۀصدور معافیت از کیفر که در 

 .شودلحاظ 

جازات اصتلی استت. بتا ایتن حتاح امکتان اعمتاح        قرار تعویق صدور حکم مستل م عدم تعیین م

اصتلی   مجازاتتکمیلی و تبعی با وجود  مجازاتمجازات تکمیلی و تبعی نی  وجود ندارد؛ زیرا هویت 

کند و در نظام کیفری ایران امکان اجرای کیفر تکمیلی یا تبعی بتدون مجتازات اصتلی    معنا پیدا می

تبعتی اختیتاری    مجتازات )در برابر  25 مادۀموضوع تبعی اجباری  مجازاتوجود ندارد. ضمن اینکه 

پتنج و بته پتایین    درجۀ قانون مجازات اسالمی( در جرایم تع یری مستوجب حبس  87 مادۀموضوع 

شش تا هشت درجۀ در تعویق صدور حکم که تنها برای جرایم تع یری  خود خودبهو شود میاعماح 

عویتق پتس از تعیتین مجتازات استت، امکتان       گردد. در قانون مجازات آلمان کته ت است، منتفی می

 محکوم از حقوق اجتماعی وجود دارد. یساز محروم

دادگتاه بتا حضتور محکتوم     جلستۀ  در هر حاح مستل م تشکیل  45 مادۀ براساستصمیم دادگاه 

مراقبتت یتا سترپیچی از دستتورهای دادگتاه،      دورۀ اثبات انجام بت ه در   منظور است. در جایی که به

، دادگاه باید تشکیل جلسه دهد و حتی اگر به هتر دلیتل آخترین دفتاع گرفتته      شود میتعیین کیفر 

از دیگتر   یتری گ بهتره نشده باشد، آن را انجام دهد و سپس به تعیین کیفر مبتادرت ورزد. در اینجتا   
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پیتروی   ستبب  در جتایی کته بته    ویژه بهنهادهای مساعد به حاح محکوم مانند تعلیق یا تخفیف کیفر 

استت. در جتایی کته     یرپتر  امکتان های دادگاه، قرار تعویق صدور حکم ملیی شتده،  نکردن از دستور

نی  بایتد تشتکیل جلسته دهتد و کیفتر را تعیتین و ستپس         دهد یمدادگاه حکم به معافیت از کیفر 

 محکوم را از آن کیفر معاح کند.

 یریگ جهینت
چهترۀ  عتدالت بیشتتر   قرار تعویق صدور حکم دگرگونی در اجرای عدالت است؛ هرچند این اجترای  

تعویق با موفقیت همراه باشد، باز دادرس بترای صتدور حکتم معافیتت از     دورۀ نمادین دارد. چنانچه 

دارد. این حالت ممکتن  و سپس محکوم را از آن معاح می کند میکیفر، ابتدا کیفر مرتکب را تعیین 

حقوق کیفتری و   یها سنجها ولی ب ،بیهوده تلقی شدن یا نداشتن اثر مورد اقباح نباشد سبب است به

کیفری سازگاری کامل دارد. در واقع تعیین کیفر در حالت صدور حکم به معافیتت از آن،   یها هدح

ماهیت با تعویق صدور حکم همخوانی دارد؛ یعنی تعویق صدور حکتم در هتر حتاح بایتد بته       علت به

شتود و در  اجترا گترارده متی    مراقبت کیفر بته دورۀ تعیین کیفر بینجامد؛ ولی در حاح ناموفق بودنِ 

. بدین حاح هنگام صتدور قترار تعویتق صتدور حکتم،      شود میحاح موفق بودن، محکوم از آن معاح 

تعویق صدور  رو اینکند. ازکیفر محکوم را در ن د خویش تعیین می یررسمیغ طور بهدادرس هرچند 

 جرای آن.ادر  تأخیرحکم را باید تیییر در اجرای عدالت دانست نه 

شده در نظام قضایی ایران است؛ این نهتاد دو ظرفیتت بتالقوه     ویق صدور حکم نهادی تازه زادهتع

اند. از یک سو تعویق صدور حکم ممکن است مورد توجته دادرستان    باال دارد که هر دو رویاروی هم

معافیتت قضتایی    بینتی  پتیش قرار نگیرد. همسانی این قرار و شرایطش با تعلیق اجرای کیفتر و نیت    

شود تا دادرسان به نهتاد نتو ختو    ، سبب می1392عام در قانون مجازات اسالمی قاعدۀ یک  عنوان به

متددکاران   یریکتارگ  بته نگیرند. همچنین اگر امکان الزم برای اج ای قرار تعویق صدور حکم ماننتد  

ی های تعویق مراقبتی ختوددار ، در عمل ممکن است دادرسان از کاربرد مقررهنشوداجتماعی فراهم 

وامانده شود؛ زیرا نبود مددکاران اجتماعی در دادگستری یا شتمار انتدک    گام به گامکنند و این نهاد 

 .شودمیاز مقرره مرکور  یریگ بهرهکاری مددکاران موجب عدم تمایل دادرسان به آنان و کم

س خود یک نهاد ساده و در دسترچهرۀ سادۀ در  ویژه بهاز سوی دیگر قرار تعویق صدور حکم 

از آن بهتره   تواننتد  یمت زنند و بر حسب صالحدید ختود  دست نمی یرأاست. دادرسان به نگارش 

کته بیشتتر از    ای گونته  به ،ای شدن این قرار بینجامدبه سلیقه مکن استمبگیرند. چنین بستری 

 و از چرایی و منطق خود بیرون شود. بدین حاح باید برای این نهاد نوشود نهادهای دیگر استفاده 

 یدرستت  بته قضایی دارای منطق و دلیل باشد و تشتریفات قتانونی آن   نظر بستری پدید آید که از 

اینها وابسته به این ذهنیت است که قترار تعویتق صتدور حکتم بخشتی از      همۀ پاس داشته شود. 
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ینتتد تعیتتین قضتتایی کیفتتر استتت و دادرس بایتتد در گتتام نخستتت بتته اهتتداح ب هکتتارمحور،   افر

مراقبتت در هتر   دورۀ و در گتام دوم پتس از    یندیشدبهم مان  طور به محور معهجامحور و  یدهد ب ه

دورۀ ولتی در حالتت نتاموفق بتودن      ،حکم دست ب ند و کیفتر را تعیتین کنتد    یحاح باید به انشا

و در حالت موفتق بتودن، بته اجترا گترارده       شود میبه اجرا گرارده  یرأدر  ذکرشدهتعویق، کیفر 

 .شود میو محکوم معاح  شود مین
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