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مقدمه

تعويخ صدور حکم براي نخستين بدار در تداري قانونگدذاري ايدران در قدانون مجدازات
اسالمي  1312پيشبيني شده و از نوآوريهاي اين قانون به شمار ميآيد .اين نهاد از حقوق
کشورهاي غربي و به فور مشخص از نظام حقوقي فرانسه ،به شرح مدواد( )132-31بده بعدد
قانون جزاي فرانسه اقتباس شده اس ( .مصدق )132:1312،فلسفهي اين نهاد حقوقي که بدر
مبناي نظريه برچسب زني 1شکل گرفتده ايدن اسد کده دادگداه در پدارهاي از جدرايم خُدرد
[تعزير درجه شش تا هش ] ،در صورت وجود شدراي قدانوني ،بتواندد بدا معافيد مرتکدب
جرم از کيفر ،از انگ و برچسب 2مجرمي به وي پيشگيري نمايد .اين فلسفه ،نقطهي مقابل
تعليخ مجازات ميباشد که در آن مرتکب في دادنامه به مجازات محکوم گرديدده و سدسس
با فراهم بودن شراي  ،مجازات مقرر درباره وي اجرايي نميشود.
دادگاه در تعويخ صدور حکم  ،بدا اجتمداع شدراي قدانوني ايدن اجدازه را دارد کده اگدر
صدور حکم محکومي براي مرتکدب مصدلح و موقعيد نداشدته باشدد ابتددائاً ،صددور
حکم محکومي را به تلخير انداختده و سدسس مرتکدب را از مجدازات مقدرر قدانوني معداف
نمايد .تعويخ صدور حکم بر مبناي اصل فردي کردن مجازات بنا گرديده و به وسديلهي آن
دادگاه اين فرص را به بزهکار اعطاء خواهد نمود تدا در مددت تعويدخ ،خدود را بدا قواعدد
اجتماعي سازگار کرده و از ارتکاب مجدد بزه خودداري نمايد .اين رويکرد تقنيندي منطبدخ
با دکترين قضايي اسالم و انديشدمنداني همچدون روسدو مديباشدد کده مدرتکبين معاصدي و
جرايم را داراي سرشتي پليد نميدانند ،بلکه افدرادي مديدانندد کده ممکدن اسد گداهي در
زندگي خويش دچار لغزش شوند ،بنابراين فرصد اصدالح ،تربيد و بازگشد بده جامعده
هميشه بايد براي آنها فراهم باشد.
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1. labeling theory
2. stigma

در اياالت متحده ،قضات فدرال مجموعه محدودي از پاس هدا را بدراي افدرادي کده بده
جه مجازات نزد آنها حضور يافته ،دارند .حتي زماني کده جدرم ارتکدابي از جدرايم نسدبتاً
خرد و سدبک باشدد ،بدا مجدرم تشدخيص دادن فدرد ،رأي صدادره شدده و مجدازات تحميدل
دادگاههاي ايالتي جايگزينهاي کيفدري مبتکراندهاي در اختيدار دارندد کده اسدتفاده از آنهدا
ميتواند اثرات سوابخ کيفري را محو نمايد .يکي از ايدن جدايگزينهدا نهداد تعويدخ صددور
حکم ميباشدد کده در ايالد هداي مختلدف بدا عنداويني نظيدر « » deferred sentencingيدا
« »probation before judgmentياد مديشدود .شدرک کننددگاني کده بده صدورت موفدخ
برنامههاي دوره تعويخ را سسري نمايند اتهام مطرح شدده عليده آنهدا بايگداني شدده و سدوابخ
بازداش آنها نيز محو و از بين ميرود .اين نهاد حقوقي نه تنها يک جانشين بدراي مجدازات
حبس بوده ،بلکه جانشيني براي موان ،حقوقي و برچسبهايي که ميتواند بدالقوه از صددور
رأي محکومي حاصل شوند ،قلمداد ميشود.)colgate ،2009 :10 ).
در اياالت متحده امريکا ،بدراي اعمدال تعويدخ صددور حکدم ،دادگداه نخسد

نهاد تعویق صدور حکم کیفری رد فقه اسالمی ،حقوق اریان و ایاالت متحده

ميشود و يک سابقهي محکومي

دايميدر سوابخ وي ثب

خواهد شد .در مقابدل ،قضدات



اقدرار

مرتکب به جرم 1را مي پذيرد و سسس از صدور حکم محکومي خودداري نمدوده و وي را
تح يک دورهي مراقب تح شراي مقرر قرار ميدهد .اگر متهم به فدور موفقيد آميدز
دورهي تعليخ و مراقب را سسري نمايد دادگاه وي را از اتهامات وارده معاف مدينمايدد ،بده
نحوي که بتوان او را فاقد هرگونه سابقهي محکومي و سوءپيشينه کيفري تلقي نمود .عل
اين امر آن اس که به موجب قوانين اغلب حوزههاي قضايي امريکا تا زماني که براي متهم
رأيي صادر نگرديده و مجازاتي تحميل نشده اس  ،محکوميتي هدم بدراي وي قابدل تصدور
نميباشد .اينکه در حقوق امريکا نهاد تعويخ صدور حکم باعدث محدو سدوءپيشدينه کيفدري
شده بسيار ارزشمند اس زيرا وجود حتي يک سابقهي بازداش ميتواند بده تنهدايي بدراي
فرد بسيار حياتي قلمداد شده و بدراي وي مشدکالتي در خصدوص بده دسد
اجاره يا خريد آپارتمان يا اخذ وام ايجاد نمايد.

آوردن شدغل،

با توجه به نوپايي اين نهاد در حقوق ايران ،شناخ و بررسي ارکان و شراي آن کامالً
ضروري مينمايد .به اين مناسب در نوشتار حاضدر تدالش شدده تدا ضدمن بررسدي مبداني و
موقعي فقهي اين نهاد ،قلمرو اجرا ،آثدار ،مرجد ،صدالح جهد صددور ،شدراي شدکلي و
1.guilty plea
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ماهوي اعطاء و موجباب فس اين نهاد حقوقي در تطبيخ بدا حقدوق کيفدري ايداالت متحدده
مورد واکاوي قرار گيرد.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

 .1نظام حقوقی اسالم

در اين قسم

1

تعامل و رويکرد فقه جزايي اسالم در خصوص نهاد تعويخ صدور حکدم

را در دو بند جداگانه مورد بررسي قرار ميدهديم .در ابتددا بده بررسدي نهداد تعويدخ صددور
حکم در جنايات موجب قصاص و ديات ،و نيز جرايم موجب حد ،و در ادامده بده واکداوي
نهاد موصوف در تعزيرات خواهيم پرداخ .
 .1-1تعويق صدور حکم در جنايات و حدود

در خصوص موقعي و قلمرو نهاد تعويخ صددور حکدم در حقدوق کيفدري اسدالم بايدد
توجه نمود که در فقه جزايي نهادي با اين عنوان مشاهده نميشود ،لديکن مديتدوان نده تنهدا
مشروعي  ،بلکه ضرورت توجه به اين نظام را در بخشي از قلمرو کيفري در حقوق اسالمي
مدلل نمود.
در خصوص مجازاتهاي ناظر بر جناي  ،قصاص و ديه ،چون کيفر جنبهي حخ الناسدي
محض دارد ،لذا منطقاً مرج ،قضايي در زمينهي ندوع واکدنش نسدب بده مجدرم ،و عدوارض
ناظر بر آن اختياري نداشته و لذا نه ميتواند مجازات را از مرتکب سداق نمدوده و نده حتدي
اجراي آن را جز در برخي معاذير مصرح به تلخير اندازد ،بلکه تصميمگيدري در ايدن زمينده
صرفاً به مجنيعليه و اولياي دم وابسته اس .
گفتني اس

در قلمرو مجازاتهاي حدي نيز توجه به قواعد و ضدواب نداظر بدر حددود

مستنب از نصوصي چون «من عطل حدا من حدودي فقد عانددني» (کليندي« ،)33 :1321 ،ال
تلخير في الحددود» (مدومن قمدي )333 :1322،يدا «لديس فدي الحددود نظدر سداعه» (نجفدي،
 ،)312 :3)31(1حکاي از عدم اختيار مقام قضدايي در اسدقا و يدا تدلخير در اجدراي حدد
دارد .بنابر ادله مزبور ،بايد گف که در مورد حدود نيز بحث از اجراي نهداد تعويدخ صددور
حکم که قطعاً متضمن نوعي تلخير در اجراي مجازات ،و محتمالً در بدر دارنددهي اسدقا و
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 .1در تبيين ديدگاه حقوق اسالمي از منب ،ذيل استفاده شده و مناب ،استنادي منقول از آن اسد  :اکرمدي 11 :1313 ،بده
بعد .

معافي

از کيفر ميتواند باشد ،به لحاظ مغايرت با موازين شرعي منتفي خواهد بود .البتده در

مورد حدودي که جنبه حخالناس دارند مانند قدذف ،بده نظدر چدون قربداني جدرم مديتواندد
مجازات را ساق کند ،رضاي وي نيز به فريخ اولي ميتواند تلخير در اجراي حدد و حتدي
به رضاي

بزهديده من ،شرعي نخواهد داش .

با اين اوصاف گاه استثنائاً در برخي موارد ،ميتوان نشانههايي از تعويخ صدور حکدم را
با ويژگيهاي منحصر به خود پيدا نمود که البته اين موارد به قدر متيقن خود محددود بدوده
و قابل تسري به ساير حدود نيستند .به عنوان نمونه در مورد مدرد مشدمول ارتدداد ملدي فقهدا
بيان داشتهاند که مجازات قتل به عنوان کيفر ارتداد بالفاصله قابل اجرا نيسد  ،بلکده قاضدي
بايد حکم را براي مدتي به تعويخ بياندازد و او را توبه دهد تا دس از مسير مجرمانه بردارد.
بسياري از فقها معتقدند مدت زمان اين دورهي تعويدخ موکدول بده نظدر قاضدي اسد  ،و تدا

نهاد تعویق صدور حکم کیفری رد فقه اسالمی ،حقوق اریان و ایاالت متحده

اصدار حکم بر حد را به تعويخ اندازد ،لذا در اين موارد نهاد تعويخ صدور حکم بدا اشدترا



هنگاميکه اميد ميرود وي از مسير مجرمانه برگردد ميتواند استمرار يابد .شي فوسدي در
اين زمينه مي فرمايند «يستتاب القدر الذي يمکنه فيه الرجوع ،و هو االقدوي» (شدي فوسدي،
 233 :1332و نيز ر . .فخرالمحققين .)221 :1332 ،برخدي از فقهدا ايدن دورهي تعويدخ را
محدود به سه روز دانستهاند (موسوي خويي ،)313 :1331 ،لکن ايدن نظدر بده دليدل ضدعف
ادلهي استنادي مورد پذيرش قدرار نگرفتده اسد  ،از ايدن رو برخدي از معاصدرين در رد آن
فرمودهاند «إنّ مسللة االستتابه ليس أمراً تعبدياً محضاً ،بل الغرض منهدا رجدوع المرتدد إلدى
اإلسددالم مهمددا أمکددن ،فددالحخ أن أمرهددا منددو بنظددر الحدداکم ،و يختلددف ذلددک بدداختالف
الموارد ...،و ...إن ...هو في معرض الهدايده و التوبده ،يدؤخر قتلده بمقددار يرجدى عدوده إلدى
اإلسالم من دون تقديره بالمرّات أو األيّام ما لم يصل إلى مرتبه تعطيل الحدود و األحکدام .و
على هذا فالقول باستتابته ثالثه أيدام ال يکدون مطابقد ًا لالحتيدا فدي جميد ،المدوارد ،بدل قدد
يقتضي االحتيا الذهاب إلى القول األوّل ،أي :إمهاله بقدر الحاجه و ما يؤمدل معده الرجدوع
إلى اإلسالم و إن زاد علدى ثالثده أيدام»( .موسدوي اردبيلدي .)132-133 :3 ،1322 ،از اينکده
اعطاي اين فرص بدراي بازگشد بزهکدار بدوده ،و در ايدن مددت چنانچده قاضدي توبدهي
مرتکب را از رفتارهاي گذشته احراز نمود ،ديگر مجاز به تحميل مجازات نمديباشدد ،نهداد
مزبور با نهاد نوپيداي تعويخ صدور حکم تشابه فراواني مييابد.
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 .2-1تعويق صدور حکم در تعزيرات

در قلمرو مجازاتهاي تعزيري ،نهاد تعويخ صدور حکم نه فق جدايز ،کده رعايد آن
در مواردي الزم و واجب اس  .توضيح آن که مستنب از نظر برخدي فقيهدان آن اسد کده

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

جز در مواردي که نصوص شرعي بر اجراي تعزير ،تلکيد و تصريح دارند ،اعمال و اجدراي
تعزير منو و متوقف بر ضرورت و يا فايدهي مترتب بر آن خواهد بود ،اين فايده با التفدات
به مؤلفههايي چون تکرار گناه و جرم ،و يدا قابليد

اصدالح و «بازدارنددگي» و «ردع» قابدل

سنجش و اندازهگيري اس  .هدف از تعزير هم بازسازي مرتکب اسد

(الهدام-33 :1311 ،

 .)32لذا اگر در جايي قاضي احراز کند که با عددم اجدراي تعزيدر ،مرتکدب را مديتدوان از
تکرار جرم بازداش  ،برخي از فقها قائل به واجب نبودن اجراي تعزير و منو شددن آن بده
نظر قاضي شده اند مثالً شي فوسي در خالف در اين زمينه مي فرمايند «التعزير الدى االمدام
بال خالف ...و ان علم أن غيره يقوم مقامه مدن الکدالم و التعنيدف کدان لده أن يعددل اليده ،و
يجوز له تعزيره» (شي فوسي .)312 :2 ،2)31(1 ،حتي برخي از اساس در چنين حالتي قائل
به عدم جواز اجراي مجازات گشتهاند ،در اين زمينه برخدي از معاصدرين اظهدار داشدتهاندد «
يشکل القول بجواز التعزير إذا رأى الحاکم عدم مصلحه فيه .أما إذا رأى مد ،ذلدک مصدلحه
في ترکه ،فال يجوز بال إشکال»( .صافي گلسايگاني ،بيتا.)23 :
لذا چنانچه قاضي افمينان داشته باشد که اگر مجازات را اجرا نکند ،مجرم متنبده شدده و
دس از تکرار جرم بدر داشدته و بده آغدوش جامعده بداز مدي گدردد بايدد از اصددار حکدم
محکومي اجتناب نموده و نهاد تعويخ صدور حکم زميندهاي بدراي دادن چندين فرصدتي بده
بزهکار و در راستاي موازين اسالمي خواهد بود حال اگر در پايان اين مدت مجرم مجددد ًا
به بزهکاري روي آورد ،کاشف از مصلح نبدودن اجدراي تعزيدر اسد  ،کده تنهدا در ايدن
شراي اجراي تعزير توجيه و مشروعي مي يابد.
 .2نظام حقوقی ايران و آمريکا

تعويخ صدور حکم به عنوان جايگزيني براي کيفر با ويژگدي اجتمداع محدوري ،نهداد
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تازه تلسيسي در حقوق ايران اس که در مقايسه با نظام حقدوقي ايداالت متحدده آمريکدا از
قدم و پيشينهي کمتري برخوردار اس  .عل اين که نگارنده نظام حقوقي اياالت متحدده
امريکا را جه مطالعهي تطبيقي نوشتار حاضر برگزيده اس قدم وتجربه اين کشدور در

استفاده از نهادهاي مبتني بر دورهي مراقب

از جمله تعويخ صدور حکدم مديباشدد .تدرويا

اين نهاد حقوقي سودمند و اقبال محاکم به آن مسدتلزم بررسدي ،تبيدين و شدناخ کامدل آن
ميباشد لذا در اين قسم نخس قلمرو ،شراي اعطداء و مرجد ،صدالح صددور ايدن نهداد
مورد تطبيخ و مداقه قرار ميگيرد.
 .1-2قلمرو اجراي تعويق صدور حکم

در نظام حقوقي امريکا و ايران رويکرد واحدي در خصوص تعيين قلمرو اجراي تعويخ
صدور حکم مشاهده ميشود .با ايدن توضديح کده در نظدام حقدوقي هدر دو کشدور دامندهي
مشخصي از جرايم مشمول تعويخ بوده و در عين حال پارهاي از جرايم از شمول آن مستثني
شدهاند .بر اساس صدر ماده (( ))31قانون مجازات اسالمي ايران ،اعمال تعويدخ محددود بده
مجازاتهاي تعزيري درجه شش تا هش

نهاد تعویق صدور حکم کیفری رد فقه اسالمی ،حقوق اریان و ایاالت متحده

بررسي شده ،و در ادامه آثار و جهات الغاي تعويخ صدور حکم در حقوق ايدران و آمريکدا



ميباشد .بنابراين تعزير درجه يک تا پنا ،حدود،

قصاص و ديات از شمول آن خارج ميباشد .همچنين مجازاتهاي تعزيري درجده شدش تدا
هش

که مشمول مقررات تعويخ صدور حکم بوده شامل تعزيرات منصوص شرعي نشده و

منصرف از آن ميباشد .بر اساس تبصره ( )2ماده ( )112قانون مجدازات اسدالمي ،تعزيدرات
منصوص شرعي مشمول مقررات تعويخ صدور حکم قرار نميگيرند.
در اياالت متحده آمريکا هرچند برنامههاي تعويخ صدور حکم از ايالتي به ايال ديگدر
متفاوت ميباشد اما در بسياري از ايال ها بده مانندد حقدوق ايدران ،فقد اشدخاص مدتهم بده
جرايم نسبتاً خرد يا اشخاصي که صدرفاً سدابقه در ارتکداب جدرايم خُدرد داشدته ،صدالحي
استفاده از تعويخ صدور حکدم را دارندد .هدمچندين قانونگدذار ايراندي در مداده ( )32قدانون
مجازات اسالمي پارهاي از جرايم را هرچند مشمول تعزيدر درجده شدش تدا هشد باشدند از
شمول مقررات تعويخ استثناء نموده اس  .اين جرايم که در شش بند احصاء شدهاندد ،غالبداً
جرايمي ميباشند که نظم عمومي جامعه را به نحو شديد مختدل کدرده و از نظدر قانونگدذار
نبايد مرتکب آن مشمول جهات ارفاقياي نظير تعويخ و تعليخ قرار گيرد .هر چند کده دقد
در اين جرايم نشان دهندهي ايدن اسد کده غالبد ًا مشدمول تعزيدر درجدهي شدش تدا هشد
نمي باشند ،لذا با وجود خروج تخصصي نياز به تخصيص نمييابند .بر مبناي ماده ( )13ق.م.
ا تمامي جرايم تعزيري ارتکابي توس نوجوانان نيز ميتواند مشمول مقررات تعويخ صددور
حکم قرار گيرد .در پارهاي از ايال هاي آمريکا همچون آرکانزاس ،ورمون

و تگزاس در
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خصوص جرايمي که قابلي

صدور تعويخ را داشته محدودي هايي وجود دارد .دستهبنددي

معيني از جرايم که عموماً شامل جرايم جنسي و خشون آميز شده ،از دايرهي تعويخ صدور
حکم خارج ميباشند.

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

در بعضي از ايال ها اختيار تعويخ صدور حکم وابسته به پيشدنهاد دولد

(دادسدتان)

ميباشد و در بعضي از ايال ها اين گونه نيس  .به موجب قوانين مربدو بده تعويدخ صددور
حکم ايال ورمون مصوب  ،1121اختيار دادگاه در اعمال تعويدخ وابسدته بده توافدخ قبلدي
ميان دادستان ايالتي و متهم ميباشد 1.در سال  2112ميالدي قانون در جهد اعطداي اختيدار
تعويخ احکام محکومي

به دادگاهها بدون نياز به موافق

دادستان تحد

شدرايطي اصدالح

گرديد .اين شراي عبارتند از :نخس  ،سن متهم بايد  23سال يا کمتر از آن باشدد.دوم ايدن
که جرم ارتکابي نبايد در فهرسد جدرايم شدديد باشدد .سدوم آن کده دادگداه بايدد دسدتور
تحقيقات پيش از مجازات را بدهد (مگر دادستان دستور صرفنظر کدردن از آن را بدهدد).
چهارم قرباني مجاز به ارائهي اليحه اعتراضيه باشد .پدنجم ،دادگداه بايدد تحقيقدات پديش از
مجازات و اليحهي متهم را در حضور فرفين بازبيني نمايد .ششم دادگاه بايد مشخص کندد
2

که تعويخ صدور حکم در راستاي عدال کيفري ميباشد.
در ايال دالوير مقررات مربو به تعويخ صددور حکدم در سدال  1111بده تصدويب
قانونگذار ايالتي رسيده اس  .با نگاه بر اين قانون مشخص ميشود که تعويخ صددور حکدم
در جرايم و تخلفات مربو به مشروبات الکلي ،نقدض مقدررات مربدو بده منداب ،فبيعدي و
محيطي و جرايم مربو به تخلفات وسايل نقليه موتوري قابل اعمال ميباشد .در مقايسده بدا
ماده ( )32قانون مجازات اسالمي ايران که پارهاي از جرايم از شمول اعمال مقررات تعويدخ
استثناء شدهاند در ايال دالوير نيز تعويخ صدور حکم در موارد ذيل قابل اعمال نيس :
 .1هر شخصي که قبالً مجازات زندان ،تعليخ ،آزادي مشرو يا آزادي پيش از موعد را
سسري نموده باشد.
 .2هر شخص متهم بده يدک جدرم کيفدري کده در گذشدته در خصدوص ارتکداب يدک
جناي خشون آميز محکوم شده باشد.
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1. vt.stat.Ann.tit.13.S70(40) (a).
1. S. 7041(b).

 .3هر شخص متهم به يک جرم کيفري کده در گذشدته در خصدوص ارتکداب هرگونده
جناي غير خشون آميز محکوم شده و ده سال از آن نگذشته باشد.
 .3هر شخص متهم به يک جرم کيفري که در گذشته محکوم به يک جنحه شده و پدنا
 .2هر شخص مدتهم بده نقدض مقدررات مشدروبات الکلدي يدا منداب ،فبيعدي کده سدابقهي
محکومي قبلي در اين جرايم را داشته و پنا سال از آن نگذشته باشد.
 .3هر شخص متهم به کوتاهي در پرداخ جريمههاي وسايل نقليه موتوري که سدابقهي
محکومي قبلي در خصوص جرايم رانندگي داشته و پنا سال از آن نگذشته باشد.

 .2هر شخص متهم به نقض الزامات حضور در مدرسه يا مدرسهگريزي 1که در گذشدته

سابقهي محکومي در اين جرايم را داشته و پنا سال از آن نگذشته باشد.
در ايال مريلند ،افرادي که بدراي اولدين بدار مرتکدب جدرايم مدرتب بدا قدانون مدواد

نهاد تعویق صدور حکم کیفری رد فقه اسالمی ،حقوق اریان و ایاالت متحده

سال از آن نگذشته باشد.



خطرنا ِ تح کنترل يا مرتکب جنحه يا جناي شده ميتوانند از نهاد تعويخ صدور حکم
بهرهمند شوند .در مقابل فدردي کده بدراي مرتبده نخسد مرتکدب يدک جدرم جنسدي عليده
کود شده ،يا مرتکب جرمي شده کده در قدانون داراي يدک مجدازات حدداقلي اجبداري
ميباشد و يا مرتکب تخلفات راننددگي بدا داشدتن گواهينامده موقد شدده باشدد ،از اعمدال
مقررات تعويخ محروم اس .
 .2-2شرايط اعطاي تعويق صدور حکم

صدور قرار تعويخ صدور حکم به عنوان يکي از جهدات ارفداقيِ پديشبيندي شدده بدراي
مرتکبين جرايم ،مستلزم شرايطي ميباشد .در اين قسم
شکلي تقسيم شده و مورد تطبيخ و تدقيخ قرار ميگيرند.

اين شراي به دو قسم

مداهوي و

 .1-2-2شرايط ناظر بر ماهيت

اين دسته ،شروف ماهوياي را در بر ميگيرند که وجود آنها شر الزم بدراي بده تعويدخ
اندداختن صددور حکم اس .
 .1-1-2-2شرط راجع به احراز مجرميت

از جمله شرايطي که وجود آن در نظام حقوقي ايران و آمريکدا جهد تعويدخ صددور
حکم الزم اس  ،احراز مجرمي متهم ميباشد .بر اساس قسدم صددر مداده (( ))31قدانون
1. Truancy.
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مجازات اسالمي ايدران ،دادگداه زمداني مدي تواندد صددور حکدم را بده تعويدخ بيانددازد کده
مجرمي متهم محرز شده باشد .مجرمي مرتکب به اين معناس که وي رفتاري انجام داده
که بر فبخ قوانين موضوعه جرم بوده و قابلي انتساب بده وي را داشدته باشدد .پدس اگدر بده

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

جه

فقدان يکي از ارکان سهگانهي جرم ،بزه مورد نظر شکل نگرفته باشد ،يدا عمدل جدرم

بوده اما دليلي بر انتساب آن به متهم وجود نداشته باشد ،يا عمل جدرم بدوده امدا مرتکدب بده
لحاظ يکي از موان ،مسؤولي کيفري مانند صغر يا جنون قابدل مؤاخدذه نباشدد ،و يدا اينکده
عمل مورد نظر مشمول يکي از عوامل موجههي جرم (اسباب عيني عددم مسدؤولي ) باشدد،
به جه

عدم تحقخ شدر مجرميد

مدتهم و صددور حکدم برائد توسد دادگداه ،تعويدخ

صدور حکم قابل فرح نخواهد بود.

1

در حقوق کيفري آمريکا نيز اعمال تعويخ صدور حکم موکول به پذيرش اقدرار مدتهم،
توس دادگاه يا تشخيص گنهکاري متهم از سوي دادگاه يا هيلت منصفه ميباشد .به عندوان

مثال قوانين مربو به تعويدخ صددور حکدمِ ايالد ورموند کده مصدوب  1121مديباشدد،
اجازهي تعويخ مجازات را پس از احدراز مجرميد  2بده دادگداه داده اسد  .دادگداه پدس از
تعويخ ،متهم را در يک دورهي مراقب
3
غيرقطعي بوده ،قرار ميدهد.

که مدت آن نظر به انجام صحيح تدابير و دستورات

 .2-1-2-2شرط ناظر بر استحقاق مجرم

بر فبخ ماده (( ))31قانون مجازات اسالمي «دادگاه مديتواندد پدس از احدراز مجرميد
متهم با مالحظهي وضعي فردي ،خانوادگي و اجتماعي ،و سوابخ و اوضداع و احدوالي کده
موجب ارتکاب جرم گرديده اس » ،صدور حکم را به تعويخ بياندازد .بر اين اساس دادگاه
تکليف دارد پيش از تعويخ صدور حکم دربارهي وضعي و سوابخ زندگي مرتکب تحقيدخ
کند .بهرغم عدم تصريح قانونگذار ،اين امر مستلزم تشکيل پرونده شخصي بدراي مرتکدب
ميباشد .بررسي مجموعه قوانين ايال هاي مختلف آمريکا بيانگر شروفي اس که نزديک
به مفهوم مندرج در ماده (( ))31قانون مجازات اسالمي ايران اس  .به عندوان نمونده ،قدانون
آيين دادرسي کيفري ايال مريلند امريکا مصوب  2111ميالدي ،در بخدش ششدم از فصدل
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1 . guilty plea
2.adjudication of guilt
3.vt.stat.Ann.tit.13.S7041.

دوم ،مبحث ( 221د 1)3به مقررات مربو به تعويدخ صددور حکدم پرداختده اسد  .يکدي از
شراي اعطاي تعويخ در اين ايال اين اس که «دادگاه تشخيص دهدد کده بدا صددور ايدن
قرار مناف ،متهم و رفاه عمومي به بهترين شکل تدلمين و رعايد خواهدد شدد» .هدمچندين در
و مصلح جامعده و مدتهم بده

متهم به تعويخ ميافتد که به نظر دادگاه « به اين وسيله منفع

نحو بهتري تلمين شود ».در ادامه آمده اس که « ....تنهدا چيدزي کده قاضدي بايدد در يدک
دادگاه علني تشخيص دهد اين اس که قدرار دادن مدتهم تحد دورهي مراقبد و صددور
و منفع

تعويخ ،مصلح

قرباني را نيز تلمين خواهد کرد».

در قددوانين مربددو بدده تعويددخ صدددور حکددم ايال د

ورمون د

نيددز تصددريح شددده کدده

تصميمگيري در خصوص اينکه اعطاي تعويدخ بده سدود و مصدلح عددال و دادگسدتري
ميباشد ،بر عهدهي دادگاه ميباشد دادگاه بايد ماهي و اوضاع و احوال مجدرم ،شخصدي

نهاد تعویق صدور حکم کیفری رد فقه اسالمی ،حقوق اریان و ایاالت متحده

فصل ( )32آيين دادرسي کيفري ايال

تگزاس 2آمده در صورتي صدور حکم محکوميد



و سابقه متهم ،نياز به تلديب و اصالح ،خطر حاصل از جدرم را نسدب بده خدود مدتهم ،افدراد
ديگر و جامعه در نظر بگيدرد 3.قضدات دادگداههداي مدواد مخددر ايالد آرکدانزاس نيدز در
صورتي که متهم به فور موفقي آميز برنامههاي اعمال شده توس دادگاه را انجام دهندد بدا
توصيه دادستان و نيز مالحظهي سوابخ کيفري و سوابخ اجتماعي مدتهم ،مديتوانندد متعاقدب
تعويخ صدور حکم محکومي  ،پرونده متهم را بايگاني کرده و از سدابقهي محکوميد وي
رف ،اثر نمايند.

3

 .3-1-2-2شرط ناظر بر وجود جهات تخفيف

همانند نظام حقوق موضوعه ايران ،در نظام حقدوقي امريکدا و ايالد هداي آن از وجدود
جهات تخفيف ،به عنوان شر صدور تعويخ سخني به ميان نيامده اس و تلکيدد عمدده بدر
روي استحقاق مجرم و تلمين مصلح جامعه و متهم ميباشد که در بند قبدل بده آن اشداره
شد .اما بر اساس بند «الف» ماده (( ))31قانون مجازات اسالمي ايران ،تعويدخ صددور حکدم
مستلزم وجود جهات تخفيف ميباشد .يعني بايد حداقل يکدي ازکيفيدات مخففده مجدازات،
مصرح در ماده ( ،)33در خصوص مرتکب جرم مصداق داشته باشد.
– 1.2010 maryland code criminal procedure. tittle 6- trial and sentencing-subtitle2
sentencing.section6-220-probation before judgment.
2 . article 42.12, section.5.
3.vt.stat.Ann.tit.13.S7030.
4.s.16-98-303(g)(I).
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 .4-1-2-2شرط راجع به آينده محکوم

بددر اسدداس بنددد« ب» مدداده (( ))31قددانون مجددازات اسددالمي ،قاضددي دادگدداه از مجموعدده
مؤلفههايي نظير شخصي  ،وضعي  ،سوابخ مرتکب و نيز کيفي جرم ارتکابي ،بايد بده ايدن

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

نتيجه برسد که عدم صدور حکم مجازات براي بزهکار ،در آيندده سدبب اصدالح حدال وي
شده و او را از ارتکاب جرايم ديگدر بازخواهدد داشد  .بندابراين در مدواردي کده مرتکدب
داراي سوابخ کيفري عديده بوده و ارتکاب جرم براي وي به يک عادت تبديل شده اسد ،
ميتوان اصالح وي با تعويخ صدور حکم مجازات ،را به سختي قابل پيشبيني دانسد  .ايدن
که يکي از شراي تعويخ وابسته به قدرت پيشبيني و پيشگدويي قاضدي دادگداه باشدد ،در
عمل با دشواريهايي مواجه بوده که چه بسا باعث اعمال سليقه و عدم وحدت رويه توسد
محاکم در اجراي قانون شود .شايد به دليل همين ايرادات بوده که چندين شدرفي در قدوانين
اياالت متحده ،مشاهده نميشود.
 . -1-2-2شرط راجع به جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران

جبران ضرر و زيان ناشي از جرم از ديگر شرايطي اس

که در هر دو نظام حقوقي مورد

توجه قرار گرفته اس  .جدبران ضدرر و زيدان يا بدرقراري ترتيبات جبدران در بندد «پ» مداده
( )31قانون مجازات اسالمي پديشبيندي شدده اسد  .بده عبدارتي پرداخد خسدارت مددعي
خصوصي يا جلب رضاي وي از جمله شرو اعطاي تعويخ صدور حکم ميباشد.
اس

در حقوق امريکا مرتکب جرمي که صدور حکم محکومي وي معلخ ميشود ممکن
به جريمه نقدي که ميزان آن از  3211دالر تجداوز نخواهدد کدرد ،محکدوم شدود 1.در

ايال ورمون در صورت انجام موفقي آميز شراي و دستورات دورهي مراقب  ،اتهامدات
بايگاني شده و از سوابخ متهم به فور خودکار رف ،اثر صورت ميگيرد .البته در صورتي که
جبران خسارت 2وارده به فور کامل توس متهم صورت نگيرد از سابقهي کيفري وي رفد،
3

اثر صورت نميپذيرد.
همچنين در در مبحث ) 220د  )6بند )( () b( ،) 2(،) iقدانون آيدين دادرسدي کيفدري
ايال مريلند مصوب  2111که مقررات تعويخ صدور حکم در آن گنجانده شدده اسد  ،از
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1.first offender act of 1975.
2.Restitution
3.2011 vermont code.tit13.chap 221.§7041(d)r.

جبران خسارت 1به عنوان يکي از شراي تعويخ ياد شده اس  .وفخ مقررات مزبدور ،قبدل از
اعمال هرگونه جريمهي نقدي ،مجازات مدالي يدا جبدران خسدارت ،مدتهم حدخ شدرک
جلسهي رسيدگي براي اين منظور را خواهد داش .

در

در هدر دو نظدام حقدوقي ايدران و آمريکدا ،سدابقهي ارتکداب پدارهاي از جدرايم باعدث
محرومي

مرتکب در بهرهمندي از اين نهاد سودمند ميشود .استفاده از تعويخ صدور حکم

بر اساس بند «ت» ماده ( )31قانون مجازات اسالمي منو به فقدان سابقه کيفري مدوثر مدي-
باشدد .بددا توجدده بده تبصددره مدداده مدذکور ندداظر بدده مداده ( )22مرتکددب در صددورت نداشددتن
محکومي قطعي کيفري در جرايم عمدي ،به شرح سه بند مادهي موصوف ،مستحخ تعويخ
صدور حکم ميباشد .به نظر ميرسد محرومي از تعويخ صدور حکم به صرف محکومي

نهاد تعویق صدور حکم کیفری رد فقه اسالمی ،حقوق اریان و ایاالت متحده

 .6-1-2-2شرط راجع به فقدان سابقهي کيفري مؤثر



قطعي مرتکب به يکي از مجازاتهاي ماده ( )22به فدور دايدم ايجداد مديشدود ،و انقضداي
مواعد پيشبيني شده در ماده ( )22و اعادهي حيثي

مرتکب ،موجب برخورداري مجددد او

از اين نهاد نخواهد شد.
به موجب قوانين ايال آرکانزاس ،هر فدردي کده داراي سدابقه کيفدري در خصدوص
ارتکاب جرايم خشون آميز شديد يا داراي سابقه محکومي قبلي در زمينهي ارتکاب بيش
2
از دو جرم از درجده جنايدات باشدد صدالحي اسدتفاده از تعويدخ صددور حکدم را نددارد.
همچنين به موجب قانون ايال
حکم ميباشند:

دالوير محکومي هداي ذيدل مدان ،از اعمدال تعويدخ صددور

 .1محکومي به موجب قانون ايال ديگر ،يا محکومي
که به منزلهي ارتکاب جرم در اياالت متحده ميباشد.
 .2محکومي در خصوص جرايم ارتکابي جوانان.

در هر قلمروي اياالت متحدده

 .3برنامههاي مربو به تر الکل مجرمان اول بار.
 .3شخصي که در مدت پنا سال پيش از ارتکاب جدرم فعلدي ،از تعويدخ صددور حکدم
استفاده کرده باشد.

1.Make restitution
2.§5-4-30I.
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در صورتي که به جهتي از جهات قانوني نظيدر عفدو ،نسد قدانون و گذشد

شداکي در

جرايم قابل گذش  ،محکومي مؤثر سابخ مرتکب زايدل گدردد چدون ديگدر سدابقه بدراي
بزهکار محسوب نميشود ،لذا احکام تعويخ صدور حکم در اين موارد بايد قابل اجرا باشدد

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

(اردبيلي .)221:1312،همچنين بايد خافرنشان شد که تعويدخ صددور حکدم را نبايدد حقدي
براي بزهکار به شمار آورد .به عبارتي زماني که تمامي شراي اعطاي تعويخ هم فراهم باشد
اختيار آن با دادگاه اس که با توجه به وضعي و شخصي مرتکب تصميم گرفته و حسب
مورد صدور حکم مجازات را به عقب انداخته يا اينکده مبدادرت بده انشداء رأي محکوميد
نمايد.
 .2-2-2شرايط ناظر بر جهات شکلی

اين دسته ،شروف شکلياي را در بر ميگيرند که به مانندد شدرو مداهوي ،وجود آنهدا
شر الزم بدراي بده تعويدخ اندداختن صددور حکم اس .
 .1-2-2-2شرط راجع به زمان صدور قرار تعويق

قرار تعويخ صدور حکم بايد پس از احراز مجرمي

متهم صادر گردد نه پديش از آن.

رأي دادگاه در تعويخ صدور حکم در قالب قدرار بدوده و صددور آن نيدز زمداني اسد کده
دادگاه با بررسي عمل مرتکب آن را جرم دانسته و منتسب بده وي بداندد در اينجاسد کده
دادگاه با مالحظهي شراي قانوني مبادرت به صدور قدرار تعويدخ صددور حکدم مدينمايدد.
بنابراين صدور اين قرار پيش از احراز مجرميد مرتکدب فاقدد وجاهد
صورت صدور ،محکومي انتظامي را درپي خواهد داش .

قدانوني بدوده و در

در خصوص منو بودن احراز مجرمي متهم بده صددور رأيدي مسدتقل ،بايدد گفد در
حقوق کشورهايي چون انگليس و آمريکا بر خالف ايران ،احدراز مجرميد مدتهم و تعيدين
مجازات در دو مرحلهي مستقل رخ ميدهد با اين توضيح کده در انتهداي محاکمده دادگداه،
قاضي در صورت عدم حضدور هيداأت منصدفه ،يدا هيدلت منصدفه ،در صدورت حضدور ،در
خصوص گناهکاري يا بيگناهي متهم ،اتخاذ تصميم ميکند اين اتخداذ تصدميم ورديکد
ناميده ميشود .اگدر مدتهم در ايدن مرحلده بديگنداه تشدخيص داده شدود تبرئده شدده و آزاد

1

ميگردد و در غير اين صدورت بدراي تعيدين مجدازات 2وي زمداني تعيدين مديشدود .مدتهم
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1. verdict.
2. sentencing hearing.

ميتواند در جلسهي تعيين مجازات شرک

کند اما الزامي به حضور ندارد .متهم و دادسدتان

هر کدام حخ تجديدنظر خواهي از ""verdictو " "sentenceرا دارند.
در تعويخ صدور حکم مندرج در قانون ايران نيز در ابتدا بحث احراز مجرمي  ،و سسس
موضه نظامهاي حقوقي مزبور ،قائل شويم که دادگاه کيفري در ايران نيز مکلدف بده انشداي
رأيي مستقل در خصوص احراز مجرمي متهم در تعويخ ميباشد ،به سختي با قواعدد فعلدي
آيين دادرسي قابل پذيرش بوده و الزامي در اين باره مشاهده نمديگدردد .بدا ايدن يدادآوري
که در رسيدگيهاي معمول انجام شده در محاکم ايران ،احراز مجرمي

و صدور حکدم بدر

مجازات در يک مرحله و به موجب يدک رأي اتفداق مدي افتدد ،بندابراين همدين مدال

در

تعويخ صدور حکم نيز به نظر جاري خواهد بود.

نهاد تعویق صدور حکم کیفری رد فقه اسالمی ،حقوق اریان و ایاالت متحده

در انتهاي مدت تعويخ حسب مورد معافي

يا تعيين مجازات مطرح ميشود ،اين که همانندد



 .2-2-2-2شرط راجع به حضوري بودن رسيدگی

در مجموعه قوانين اياالت متحده امريکا بر خالف حقوق موضوعه ايدران ،در خصدوص
امکان صدور غيابي قرار تعويخ اظهار نظر صريحي به عمل نيامده اس  .اما در حقوق ايدران
به تصريح تبصره ( )1ماده ( )31قانون مجازات اسالمي ،دادگاه نميتواند قرار تعويخ صدور
حکم را به صورت غيابي صادر کند .قرار تعويخ صدور حکم زماني ميتواند توجيه يابد که
دادگاه با مالحظهي وضعي فردي ،خانوادگي ،اجتماعي ،سوابخ مرتکب و اوضاع و احوال
جرم ارتکابي مجموعاً استحقاق مجرم به درياف آن را احراز نمايد .اين مهم جز بدا حضدور
متهم در دادگاه قابل تحقخ نميباشد .شرايطي از قبيدل پديشبيندي اصدالح مرتکدب ،جبدران
ضرر و زيان مدعي خصوصي و تعهد کتبي مرتکب به عدم ارتکاب جرم که در مدواد ()31
و ( )31قانون مجدازات اسدالمي پديشبيندي شدده اسد  ،مجموعداً حضدور وي را در جلسده
دادرسي جه صدور قرار تعويخ صددور حکدم ضدروري مدينمايدد .بندابراين هدر چندد بده
موجب ماده ( )331قانون آيين دادرسدي کيفدري تقدديم اليحدهي دفاعيده يدا معرفدي وکيدل
مداف ،،رأي صادره را حضوري خواهد نمود ،اما اينکه در دادگاه اين حال و با فرض عددم
حضور مرتکب نيز بتواند قدرار تعويدخ صددور حکدم صدادر کندد بده سدختي قابدل پدذيرش
ميباشد.
اگر دادگاه مبادرت به انشاي رأي غيابي مبني بر محکومي

مرتکب نمايد ،بده نظدر مدي

رسد در صورت واخواهي و اعتراض مرتکب ،بتوان قرار تعويخ را صادر نمود .زيدرا تعويدخ
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صدور حکم که يکي از جهات ارفاقي براي مرتکبين جرايم ميباشد ،نبايد بده صدرف عددم
حضور مرتکب در دادگاه و صدور رأي غيدابي غيدر قابدل اجدرا تلقدي شدود .چده بسدا عددم
حضور متهم در دادگداه بده جهداتي خدارج از ارادهي وي باشدد .رعايد اصدول حداکم بدر

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

دادرسي م نصفانه و تفسدير قدوانين بده نفد ،مدتهم ايجداب مدينمايدد تدا در صدورت اعتدراض
محکومعليه به رأي غيابي و تشکيل جلسهي دادرسي ،صدور قرار تعويدخ فاقدد مند ،قدانوني
باشد.
 .3-2مرجع صالح جهت تعويق صدور حکم

بر اساس ماده ( )31قانون مجازات اسدالمي مرجد ،صدالح جهد

تعويدخ صددور حکدم

دادگاه ميباشد که پس از احراز مجرمي مدتهم بدا مالحظدهي وضدعي  ،سدوابخ ،اوضداع و
احوال پرونده ،صدور حکم را به تعويخ مياندازد .بنابراين دادسرا به عنوان نهاد تعقيدب ،در
خصوص صدور قرار تعويدخ فاقدد صدالحي

الزم مديباشدد .هدمچندين ايدن قدرار از جملده

قرارهاي قابل اعتراض دادگاههاي کيفدري بده موجدب تبصدره ( )2مداده ( )322قدانون آيدين
دادرسي کيفري ميباشد.
در ايدداالت متحددده امريکددا هددر ايال د  ،نظددام قضددايي مسددتقل و خدداص خددود را دارد.
دادگاههاي ايالتي در بيش از نود درصد از رسديدگيهداي کيفدري مداخلده مدينمايندد .هدر
ايال يک يا چند دادگاه تالي و الاقل يک دادگاه تجديدنظر دارد .محاکم تالي صدالحي
صدور قرار تعويخ را دارند .اغلب اياالت هم داراي دادگاههايي با صالحي عام ،که عهدده
دار محاکمه در خصوص جنايات و جنحههاي مهم هستند ،و هم دادگاههدايي بدا صدالحي
محدود بوده که در موضوعات قبل از محاکمه و انجام محاکمه نسب به جنحههاي خفيدف
مداخلدده مدديکننددد ،هسددتند .اغلددب ايدداالت همچنددين داراي برخددي از اشددکال دادگدداههدداي
تجديددددنظر بيندددابيني هسدددتند کددده دادگددداه عدددالي ايالد د را در اسدددتماع ميدددزان معمدددول
تجديدنظرخواهيها مساعدت مينمايند(.)scheb, schebII ,1999:25
اشاره شد که قرار تعويخ صدور حکم در حقوق ايران قابل اعتراض اس  ،اما با نگداه
بر قانون آييندادرسي کيفري ايال مريلند 1مشخص ميشود که حخ اعتدراض مدتهم کده از
جمله پايههاي اصلي دادرسي منصفانه بوده ،مورد توجه واق ،نشده اس  .به اين توضديح کده
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با رضاي

متهم به اعمال تعويخ ،مدتهم حدخ تجديددنظرخواهي خدود را در صدورت صددور

رأي محکومي

در آينده نيز ساق مينمايد.



 .4-2آثار تعويق صدور حکم

بعضي از آنها نيز ممکن اس

اين مدت به پنا سال نيز برسد .در بيشتر ايالد هدا افدراد فقد

يک بار حخ استفاده از تعويخ صدور حکم و مزاياي آن را دارند .بده موجدب قدوانين ايالد
ورمون

دادگاه ملزم به اعمال يک دورهي مراقب

دورهي مراقب

توس متهم ،دادگاه ملزم نيس

ثاب

نيس  .در صورت انجام دستورات

که اجازهي رهايي وي از اين دوره را بدهد

بلکه ميتواند تا دسدتور بعددي ،ايدن دوره را تمديدد نمايدد .در ايالد دالويدر مددت زمدان
دورهي مراقب به وسيله دادگاه تعيين ميشود ،امدا ايدن مددت نمديتواندد بديش از حدداکثر

نهاد تعویق صدور حکم کیفری رد فقه اسالمی ،حقوق اریان و ایاالت متحده

در اغلب ايال هاي آمريکا دورهي مقرر براي مراقب

بدين يدک تدا دو سدال بدوده و در

مدت مجازات مقرر براي آن جرم يا بيش از يک سال باشد.
قانونگذار ايران مدت زمان مقرر براي تعويخ صدور حکم را شش ماه تا دو سدال تعيدين
نموده اس  .دادگاه صرفاً در همين محدوده ميتواندد قدرار تعويدخ صددور حکدم را صدادر
نمايد .اين مدت دقيق ًا منطبخ بر مدت حبس مقرر بدراي تعزيدر درجده شدش ،بده شدرح مداده
( )11قانون مجازات اسدالمي مديباشدد .بدا وجدود اختيدار دادگداه در اعمدال ايدن حدداقل و
حداکثر قانوني ،چنانچه در جايي که مجازات مرتکب حبس بوده ،ميبايس حداکثر مدت
تعويخ صدور حکم را منطبخ با حداکثر حبس قانوني مرتکب يدا کمتدر از آن تعيدين نمايدد
امري که تطابخ بيشتري با تحقخ عدال کيفري خواهد داش .
با صدور قرار تعويخ صدور حکم ،دادگاه از انشاي رأي محکومي براي مرتکدب جدرم
فارغ شده و در صورت بازداش متهم ،چه ناشي از قرار بازداش و يا ساير قرارهاي تدلمين
باشد ،بايد مطابخ تبصره ( )2ماده ( )31قانون مجازات اسدالمي دسدتور آزادي وي را سدريعاً
صادر نمايد .در حقوق آمريکا پس از صدور تعويخ ،هرگونه اقدام قضايي ديگر عليده مدتهم
تا زماني که مفاد و شراي دورهي مراقب نقض شده يدا بده درسدتي توسد مدتهم بده انجدام
نرسد ،به حال تعليخ در ميآيد .دادگاه در صورت نقض شراي دورهي مراقب مديتواندد
وارد صدور حکم محکومي شدود .امدا در صدورتي کده مدتهم تددابير و دسدتورات دورهي
مراقب را به درستي انجام دهد دادگاه بايدد دسدتور بايگداني پروندده را صدادر و مدتهم را از
دورهي مراقب

آزاد و مرخص نمايد و دستور رف ،اثر از هر گونه سابقهي وي به خافر جرم
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ارتکابي را صادر نمايد .امتيدازات ناشدي از "قدانون مجدرمين اول بدار" از حيدث رفد ،اثدر از
سوابخ کيفري ،فق براي يک بار قابل اعمال و استفاده ميباشند.
دورهي تعويخ صدور حکم که مدت آن شش ماه تا دو سال ميباشد دورهاي نيس

کده

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

مرتکب از آزادي کامل برخوردار باشد در اين مدت مرتکب عالوه بر اين که به فور کتبي
تعهد بر عدم ارتکاب جرم ميدهد در صورتي که تعويخ وي مراقبتدي باشدد ،عدالوه بدر آن
بايد تدابير مقرر شدهي قانوني موضدوع مدادهي ( )32قدانون مجدازات اسدالمي و دسدتورات
دادگاه به شرح ماده ( )33را در مددت تعويدخ رعايد نمايدد .تددابير و دسدتورات مدذکور،
جنبهي حصري دارند.
در ايال

دالوير امريکا مانند حقدوق ايدران ،شدراي و دسدتوراتي بدراي تعويدخ صددور

حکم در نظر گرفته شده که عبارت اس از :نخس  ،متهم بايد آدرس فعلي سدکون خدود
را ارائه دهد دوم هرگونه تغيير آدرس را به صورت مکتوب اعالم نمايد سدوم در صدورتي

1

که براي برگزاري جلسه رسيدگيِ نقض مقررات تعويخ احضار شود ،حضور به هم رسداند.
همچنين تحميل مجازات نقددي ،پرداخد هزيندههداي دادگداه بده ايالد  ،جبدران خسدارت

بزهديده ،خدمات عمومي ،خودداري از ارتبدا بدا اشدخاص معدين ،و رفتدار در محددودهي
معيني که منجر به ارتکاب جرم نشود 2،از ديگر شدراي تعويدخ در ايالد مدذکور اسد (:7
.)colgate ،2009
در ايال مريلند به موجب قانون آيين دادرسي کيفري ،دادگاه ميتواند دسدتور دهدد
متهم مدتي در زندان يدا توقيدف حفداظتي 3قدرار گيدرد .در صددر قدانون ) (§6-220.(aنيدز،
توقيف حفاظتي در سه مفهوم تعريف شده اس  :نخس  ،نگهدداري (حدبس) در مندزل کده
نظام حقوقي ايران فاقد چنين شرفي مديباشدد  3دوم ،برنامدههداي اصدالحي مقدرر شدده بده
وسيلهي قانون که فرد در حبس خانگي را ملزم به شرک در معالجات تدوأم بدا بسدتري 2يدا
برنامههاي مشابه ميسازد سوم معالجات مربو به اعتياد بده مدواد مخددر و الکدل .همچندين

 .1تقريباً اين شراي سه گانهي نخس نظير شراي مندرج در ماده ( )32قانون مجازات اسالمي کشور ما ميباشند.
 .2شر اخير نيز بسيار نزديک به مفهوم بيان شده در بند (الف) ماده ( )31قانون مجازات اسالمي ايران ميباشد.
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3.custodial confinement
4.home detention
5.inpatient treatment

دادگاه ميتواند قبل از اعمال تعويخ ،به دپارتمان سالم

و بهداش

ذهندي دسدتور دهدد تدا

وضعي رواني و سالم فرد ارزيابي شود.
تميهدددات و برنامددههدداي تعويددخ صدددور حکددم بدده فددور قددانوني در بدديش از نيم دي از
قانون جزاي نمونه در زمينهي اصالح و تربي

بزهکاران ،قدوانين مربدو بده تعويدخ صددور

حکم را تصويب نمودند .بخش ( )311,1قانون جزاي نمونه اجازهي تعويخ تحميل مجازات
و قرار دادن متهم در تعليخ را به دادگاه ميدهد .البته با اين شر که اين امر منتهدي بده يدک
زندگي توأم با افاع

از قوانين براي متهم شود ،يا به احتمال زياد وي را در رسيدن بده ايدن

مقصود کمک و ياري نمايد .شراي ديگري که در اين بخش گنجانده شده شامل مدواردي
چددون رضدداي خددانواده و مسددؤولين کدداري ،گذراندددن دورههدداي درمدداني پزشددکي و
روانپزشددکي ،کددار کددردن در زندددان کمتددر از سددي روز مدديباشددد .دادگدداه بعددد از انجددام

نهاد تعویق صدور حکم کیفری رد فقه اسالمی ،حقوق اریان و ایاالت متحده

ايال هاي امريکا مجاز ميباشد .در دهه  1121بسياري از ايال هاي امريکا بدا الهدام از مدواد



موفقي آميز دورهي تعليخ ،ميتواند دستور دهد «مادام که مدتهم بده جدرم ديگدري محکدوم
نشود ،رأي صادره يک رأي محکومي به حساب نيامده و براي وي بده عندوان محکوميد
کيفري موثر که باعث سلب صالحي از پارهاي امور ميشود ،قلمداد نشود.(301.5(I))».
اشاره شد که مدت تعويخ در ايران شش ماه تا دو سال ميباشدد .بزهکداري کده در ايدن
دورهي آزمايشي ،صدور حکم مجازاتش به تلخير افتاده اس  ،در صورتي که جرم موجدب
حد ،قصاص ،جناي عمدي موجب ديه يا تعزير تدا درجده هفد مرتکدب نشدود ،و امتنداع
احتمالي او از اجراي دستورات دادگاه بده محکدوميتش نينجامدد ،مديتواندد شدراي اعطداي
معافي از کيفدر را پيددا کندد .مداده ( )32قدانون مجدازات اسدالمي مقدرر مديدارد «پدس از
گذش مدت تعويخ بدا توجده بده ميدزان پايبنددي مرتکدب بده اجدراي دسدتورهاي دادگداه،
گزارش مددکار اجتماعي و نيز مالحظه ي وضعي مرتکب ،دادگاه حسب مدورد بده تعيدين
کيفر يا صدور حکم معافي از کيفر اقدام ميکند» .از ظاهر ماده موصوف بدر مديآيدد کده
دادگاه پس از اتمام دوره آزمايشي ،در تعيين کيفر يا معافي از آن ،اختيار کامدل دارد .امدا
تدقيخ در مفاد ماده و خصوصاً فراز اخيدر آن ....« ،دادگداه حسدب مدورد بده تعيدين کيفدر يدا
صدور حکم معافي از کيفر اقدام ميکند» اينگونه استنبا ميشود که ،پس از اتمام مددت
تعويددخ [دورهي آزمايشددي] دو فددرض قابددل تصددور اس د  :اول ،مرتکددب در مدددت تعويددخ
دستورها و تدابير قانوني مندرج در مدواد ( )32و ( )33قدانون را رعايد

نمدوده باشدد دوم،
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مرتکب در اين مدت از رعاي

اين دستورها و تدابير خودداري نموده باشدد .در فدرض اول

قاعدتاً صدور حکم معافي از کيفدر بدراي وي اجتندابناپدذير بدوده و دادگداه مبدادرت بده
صدور حکم معافي از کيفر خواهد نمود .در فرض دوم نيز اگر مرتکب بعضي از دستورها

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

و تدابير قانوني را رعاي

ننموده ،امّا به نظر دادگاه عدم رعايد

مرتکب و اوضاع و احوال پرونده از اهمي

آنهدا بدا توجده بده وضدعي

زيدادي برخدوردار نباشدد ،در ايدن صدورت نيدز

ماده ( )32قانون مجدازات اسدالمي ايدن انعطداف را دارد تدا دادگداه بدا توسدل بده آن بتواندد
مرتکب را از کيفر معاف نمايد .امّا اگر مرتکب تمام يا بعضي از دستورها و تدابير قانوني را
رعاي

نکرده ،و به نظر دادگاه عددم رعايد

آنهدا از اهميد

زيدادي برخدوردار باشدند ،بده

نحوي که تحقخ اهداف تعويخ صدور حکم از جمله اصالح و سازگاري مرتکب بدا قواعدد
اجتماعي را مورد ترديد قرار دهد ،در اين حال
حقوقي و قضايي صحيحي را اعمال نمايد.

دادگاه با تعيين کيفر خواهد توانس

منطخ

در ايال مريلند در صورت نقض مقررات تعويخ ،دادگاه وارد صدور حکم محکوميد
شده به نحوي که گويي متهم تح دورهي مراقب نبوده اسد  .تحقدخ شدراي و مقدررات
دورهي تعويخ نيز دادگاه را ملزم بده آزادي مدتهم از دورهي مراقبد مدينمايدد .بده عبدارتي
آزادي متهم آخرين اقدام دادگاه در تعويدخ صددور حکدم خواهدد بدود .ايدن آزادي بددون
صدور حکم محکومي بوده و در سوابخ فدرد درج نمديشدود .در صدورت نقدض مقدررات
دورهي مراقب مدتي که فرد تح
حبس اعمالي کسر شود.

توقيف حفاظتي ،مانند حبس خانگي بوده ،بايد از مدت

 . -2الغاي قرار تعويق صدور حکم

در هر دو نظدام حقدوقي ايدران و آمريکدا ،فدرد تحد تعويدخ بايدد در دورهي مراقبد ،
پايبندي و التزام خود به قوانين و دستورات دادگاه را نشان دهد .در صورتي که مرتکدب در
مدت تعويخ و دورهي مراقب از پذيرش و انجام قوانين و مقررات ذيدرب اسدتنکاف ورزد،
در معرض الغاي تعويخ و صدور حکم محکومي قرار ميگيرد ،و در صورت سسري کردن
موفقي آميز مدت تعويخ ،حکم محکوميتي براي وي صادر نخواهد شد.
تعويخ در هر دو نظام حقوقي ميتواند به شکل ساده يا مراقبتي باشدد .در ايدن خصدوص
ماده ( )31قانون مجازات اسالمي مقرر ميدارد «تعويخ به شکل ساده يا مراقبتي اس  .الدف،
111

در تعويخ ساده مرتکب به فور کتبي متعهدد مديگدردد ،در مددت تعيدين شدده بده وسديلهي

دادگاه ،مرتکب جرمي نشود و از نحوهي رفتار وي پيشبيني شود که در آينده نيز مرتکدب
جرم نميشود .ب ،در تعويخ مراقبتي عالوه بر شراي تعويخ ساده ،مرتکب متعهد ميگدردد
دستورها و تدابير مقرر شده به وسيلهي دادگاه را در مدت تعويخ رعايد کندد يدا بده موقد،
( )33به متهم ملزم نکرده اس  ،اما انجام اين امر با توجه به رعاي

حقدوق مدتهم ،اجتنداب-

ناپذير اس .
ضمان اجراي عدم پيروي از دستورات دادگاه بر اساس قسم

اخير مداده ( )33قدانون

مجازات اسالمي آن اس

که «قاضي ميتواند براي يک بار تا نصف مدت مقرر در قرار بده

مدت تعويخ اضافه يا حکم محکومي

صادر کند» .اما در خصوص عدم اجراي تدابير مقرر

در ماده ( )32ضمان اجراي خاصي پيشبيني نشده اس  .پذيرش اين نظر که قسم اخيدر
ماده ( )33در خصوص «عدم اجراي دستورهاي دادگاه» اعدم از دسدتورهاي مقدرر شدده بده

نهاد تعویق صدور حکم کیفری رد فقه اسالمی ،حقوق اریان و ایاالت متحده

اجرا گذارد» .هر چند قانونگذار دادگاه را به تفهيم تدابير و دستورات مقرر در مدواد ( )32و



وسيلهي دادگاه و تدابير قانوني بوده ،و عدم ذکر تدابير ناشي از سهو قانونگذار ميباشدد بده
دو دليل موجه به نظر نميرسد .اوالً قانونگذار بدا انشداي تددابير و دسدتورهاي قدانوني در دو
مادهي مستقل ( )32و ( ،)33به روشني قائل به تفاوت بين آنها شده اس  .در بندد «ب» مداده
( )31نيز تدابير و دستورات مستقالً ذکر شده اس ثانياً اصول حقوقياي چون تفسير مضيخ
و به نف ،متهم قوانين کيفري ،و رعاي حقوق متهم در تضاد با اين نظدر بدوده و پدذيرش آن
را مورد ترديد قرار ميدهند .از اين رو به نظر ميرسد عدم اجدراي تددابير قدانوني در مددت
تعويخ يا دورهي آزمايشي «شش ماه تا دو سال» فاقد ضمان اجرا ميباشند ،امّا در خاتمدهي
مدت تعويخ ،دادگاه بر اسداس مداده ( )32قدانون مجدازات اسدالمي مديتواندد در خصدوص
مرتکبي که تدابير قانوني را رعاي ننموده ،به جاي صدور حکم معافيد از کيفدر مجدازات
مقرر قانوني را اعمال نمايد .زيرا در ماده ( )32قانون مجدازات اسدالميدر کندار دسدتورهاي
دادگاه ،به «گزارش مددکار اجتماعي و نيز مالحظهي وضعي مرتکب» اشاره شدده اسد ،
که با مقايسهي آن با ماده ( )32ميتوان به ارتبا و دالل اين قسم از ماده ( )32به تدابير
قانوني پيشبيني شده در ماده ( )32و بندهاي آن پي برد.
ارتکاب جرم نيز در مدت تعويخ از موجبات لغو قرار تعويخ صدور حکدم مديباشدد .بده
موجب ماده ( )33ق.م.ا« .در مدت تعويخ ،در صورت ارتکاب جرم موجدب حدد ،قصداص،
جنايات عمدي موجب ديه يا تعزير تا درجه هف  ،دادگاه به لغو قرار تعويدخ اقددام و حکدم
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محکومي

صادر ميکند» .همچنين حسب تبصره ماده ( )33در صورت الغاي قرار تعويدخ و

صدور حکم محکومي  ،صدور قرار تعليخ اجراي مجازات ممنوع اس .
در ايال تگزاس با تعويخ صدور حکم اين امکان پيش ميآيد که مدتهم بددون صددور

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

رأي محکومي

1

تح

يک دورهي مراقب

قرار گيدرد .در صدورتي کده بده وسديلهي قاعدده

رجحان دليل اثبات شود که متهم شراي مقرر براي دورهي مراقب

را نقدض نمدوده اسد

دادگاه با تشخيص تقصير متهم ميتواند وي را به مجدازات کامدلِ تجدويز شدده بدراي جدرم
اصلي ،محکوم نمايد.)Champion ،2008 : 207).
در صورتي که جرم اصلي ،جناي

درجه يک يا درجده دوم باشدد ايدن امدر از اهميد

بيشتري برخوردار اس  .در اين پروندهها ميزان مجازات ميتواند حداکثر تا نود و نه سال يا
حبس ابد در مورد ارتکاب جناي درجه يک و حداکثر بيسد سدال بدراي جنايد درجده
دوم باشد .در مقابل «در پروندههاي تعليخ متدداول» 2کده مدتهم تحد دورهي مراقبد قدرار
ميگيرد حداکثر مجازاتي که دادگاه پس از نقض مقررات دورهي مراقب ميتواندد اعمدال
نمايد ده سال ميباشد .دادگاه در پروندهي مربو به تعويخ صدور حکدم مديتواندد در هدر
زمان مدت دورهي مراقب را کاهش يا در صورت صدالحديد خاتمده دهدد .البتده در مدورد
تعليخ متداول ،خاتمه يا کسر مدت دورهي مراقب منو بده سدسري شددن يدک سدوم يدا دو
سال از مدت مراقب  ،هرکدام کمتر باشد ،اس  .تنها استثناء به جرايم جنسدي بدر مديگدردد
که دادگاه اختيار تقليل مدت نظارت يا پايان دادن به آن را ندارد.
به موجب قوانين ايال ورمون  ،متهم بايد در فول مدت مراقبد

شدراي اعمدال شدده

توس دادگاه را براي اجتناب از حبس ،به درسدتي انجدام دهدد .کوتداهي در بدرآوردن ايدن
شراي ممکن اس باعث لغو دورهي مراقب شود .در قانون آيين دادرسي کيفري و جرايم
ايال ورمون مصوب  3 2011دادگاه در صدورت نقدض مفداد دورهي مراقبد مکلدف بده
صدور مجدازات اسد  .متقدابالً در صدورت تحقدخ شدراي و مقدررات دورهي مراقبد
آزادي متهم و عدم صدور رأي محکومي گريزناپذير ميباشد.

نيدز

اگر در مددت مقدرر بدراي تعويدخ صددور حکدم ،مرتکدب داليدل جديددي مبندي بدر
بيگناهي خود به دادگاه صادر کنندهي قرار ارائه دهد ،قوانين ايدران و آمريکدا در ايدن کده
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1.preponderance of the evidence
2.regular probation case
3. §704,(e).

دادگاه تکليف به رسيدگي و بررسي اين داليل جديد را دارد يدا خيدر ،سدکوت نمدودهاندد.
پاس به اين مسلله وابسته به آن اس که قرار تعويخ صدور حکم را يک قدرار نهدايي بدراي
دادگاه بدانيم يا خير .از آنجا که قرارهاي نهايي دادگاه ،داراي دو ويژگي اصلي مديباشدند،
خاتمه ميدهند ،و ديگر آن که دادگداه را مشدمول قاعددهي فدراغ دادرس مدينمايندد ،بايدد
گف د قدددر متدديقن قددرار تعويددخ صدددور حکددم دادگ داه را مشددمول قاعدددهي فددراغ دادرس
نمي نمايد ،زيرا دادگاه پس از صدور آن ،در انتهاي مدت تعويخ جه صدور حکدم تعيدين
يا معافي

از کيفر مجدداً پروندهي امر را نزد خويش مفتوح مدينمايدد ،بندابراين ايدن قدرار،

اصليترين خصيصهي قرارهاي نهايي که همان قاعدهي فراغ دادرس ميباشدد را دارا نبدوده
و قرار نهايي محسوب نميشود .پس در صورت ارائهي داليدل جديدد مبندي بدر بديگنداهي
متهم ،منعي در رسيدگي و احياناً صدور حکم برائ وجود نخواهد داش .
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نخس

اينکه صدور آنها فرايند دادرسي و رسيدگي به جرم مورد نظر را در محداکم بددوي



 .6-2واکاوي در خصوص سوءپيشينه و امحاي آثار کيفري

اگر قرار تعويخ به معافي

مرتکب از کيفر منتهدي گدردد ،در ايدن کده آيدا ايدن تصدميم

قضايي يک رأي محکومي قلمداد شده و در سجل کيفري فرد ثب مديشدود يدا خيدر ،در
حقوق جزاي ايران بايد از مقايسهي آن با معاذير قانوني کمدک گرفد  .در معداذير قدانوني
معافي از مجازات ،وصف مجرمانهي عمل به جاي خود بداقي اسد و مرتکدب مسدؤولي
کيفري دارد ،به همين دليل رأي دادگاه مبتني بر معافي از مجازات و نده برائد مديباشدد،
لذا حکم در سجل کيفري متهم ثب ميشود .در تعويخ صددور حکدم نيدز رأي دادگداه بدر
معافي و نه برائ فرد ميباشد با اين مقايسه در اين نهاد نيز شايد بتوان نظر داد که پدس از
صدور حکم معافي  ،مراتب در پيشينهي کيفري محکوم درج خواهدد شدد .امدا بدا نگداه بده
حقوق امريکا که بيشتر اياالت معافي از کيفر مرتکب به دنبالِ سسري نمودن موفقي آميدز
را حکم محکومي

تلقي نمينمايندد ،مديتدوان ايدن ديددگاه سدختگيرانه را

دورهي مراقب
تعديل نمود.
قوانين اياالت متحده آمريکا ديدگاه متفاوتي در خصدوص امحداي سدوابخ در تعويدخ
دارند .در بيس ايال آرکانزاس ،کلرادو ،کنتيکد  ،دالويدر ،فلوريددا ،هداوايي ،ايليندويز،
آيووا ،لوزيانا ،مريلند ،ميسي سيسي ،ميزوري ،مونتانا ،پنسيلوانيا ،اوکالهاما ،داکوتاي جنوبي،
تنسي ،تگزاس ،ورمون

و واشنگتن پذيرفته شده که اگر دورهي مراقب

با موفقيد

سدسري
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شود هيچگونه سوءپيشينهاي براي فرد درج نخواهد شد .شدش ايالد

ديگدر نظيدر اوهدايو و

آالسکا صرف نظر کردن از اقرار متهم به ارتکاب جرم و بايگاني کردن اتهامدات او را پدس
از انجام موفقي آميز دوره تعليقي پذيرفتهاند اما راج ،به امحاي آثار کيفدري جدرم حکمدي
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ندارند .در اين ايال ها رأي محکوميتي صادر نميشود اما اقرار مرتکب بده ارتکداب جدرم
در سوابخ فرد باقي مانده و ممکن اس

1

افشا و اعالم شود.) colgate ،2009 :14 ).

در پارهاي از ايال ها ،مسللهي اجتناب از سوءپيشينه در تعويدخ از جامعيد و وضدوح
کمتري برخوردار اس  .قوانين نيويور مقرراتس پيرامون تعويخ صدور حکم ندارند ،امدا
دادگاهها برنامه هاي مربدو بده تعويدخ را تحد
مينمايند ،و پدس از درخواسد

قواعدد و نظامدات خدود ،مدديري

و اجدرا

دادسدتان متعاقدب انجدام موفقيد آميدز تعليدخ ،از اقدرار بده

ارتکاب جرم مرتکب رف،اثر مينمايند .در ايال نيويدور از سدوابخ عددم محکوميد بده
فور خودکار و اتوماتيک رف ،اثر ميشود مگر اينکده دادسدتان معتدرض ايدن امدر باشدد .در
ايال ميزوري دادگاهها مجاز هستند که تحميل مجازات را تعليخ کدرده و از سدابقهي مدتهم
رف،اثر نمايند اما براي اجراي قدانون و پدارهاي از اهدداف خداص ،دفاعيدات و اتهامدات در
سوابخ فرد باقي ميمانند .کاروليناي شمالي و جنوبي صرفاً براي جدرايم خُدرد مدواد مخددر،
مقرراتي نسب به تعويخ صدور حکم دارند .مطابخ اين مقررات تعويخ صددور حکدم صدرفاً
براي مجرماني که جرم آنها قبل از بيس و يک سالگي ارتکاب يافتده باشدد سدابقه کيفدري
محسوب نشده و در سوابخ آنها ثب نميشود.
ايال هاي کاليفورنيا ،مينسوتا و داکوتاي شمالي اجازهي رف ،اثر و عدم ثب

سدابقهي

کيفري در تعويخ صدور حکم را ندادهاند.
در حال حاضدر دادگداههداي فددرال فاقدد هرگونده مقدررات در خصدوص بده تعويدخ
انداختن مجازات يا صدور حکم محکومي ميباشند .قواعد آيين دادرسدي کيفدري فددرال

مقرر ميدارد که «دادگاه بايد بددون تدلخير غيرضدروري 2اعمدال مجدازات کندد) b( ) 1( ».
 .(Fed.R.Crim.proc.32تنها استثناء به قانون مجرمين اول بار 3بر ميگردد که بر اساس آن

شخصي که فاقد سابقهي کيفري قبلي در خصوص مدواد مخددر بدوده و در خصدوص جدرم

114

1.guilty plea
2. Time of sentencing
3.tittle 18 u.s.c.section 3602(“special probation and expungement procedures for drug
)”possessors

جنحهاي نگهداري ماري جوانا مجرم تشخيص داده شود ،و در عين حال زير بيسد

و يدک

سال داشته باشد ،دادگاه بايد به درخواس چنين فردي دستور محو و رف ،اثدر از سدابقهي او
را صادر نمايد.
به جرم به تعويخ بيافتد ،و پس از سدسري نمدودن موفقيد آميدز شدراي و دسدتورات دورهي
مراقبدد  ،بدده فددور خودکددار مسددتحخ محددو و رفدد ،اثددر از هرگوندده اتهددام يددا محکوميدد
باشند.( Ark.code.Ann,§§I6-93-302(a)(I),I6-93-303(a)(I)).
در ايال
ممکن اس

تگزاس متهمين به جناي

و جنحه که رأي محکومي

آنها به تعويخ مديافتدد،

براي دستور رف ،اثر از سابقه واجد شراي باشدند .بده موجدب قدانوني کده سدال

 2112تصويب شد ،شخصي که به موجب تعويخ صدور حکم تحد دورهي مراقبد قدرار
گرفته و متعاقب آن آزاد گرديده و پروندهي وي بايگاني ميشود ،به رغدم داشدتن سدابقهي
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ممکن اس

صدور رأي محکومي

مرتکبين جرم براي مرتبدهي نخسد  ،پدس از اقدرار



دورهي مراقب ميتواند صدور «دستور عدم افشاي سابقه» 1را از دادگداه درخواسد نمايدد
( ..)TexasGov.code, 081§411عالوه بر هزينهي دادرسي ،هزينهي اين درخواس بيس
و هش دالر بوده کده در عمدوم پرونددههداي حقدوقي بايدد پرداخد شدود .بعدد از ارسدال
اخطاريه به دادستاني و برگزاري يک جلسهي اسدتماع ،در خصدوص اسدتحقاق مدتهم بدراي
فرح اين درخواس و اينکه صدور اين دستور «عدم افشاي سدابقه» بده مصدلح ِ عددال و
دادگستري ميباشد تصميمگيري ميشود .دادگاه بايد دستور من ،نهادهداي عددال کيفدري
از افشاي افالعات مربو به سابقهي کيفري متهم را که مرتب با تعويخ بدوده صدادر نمايدد.
().)Texas code of criminal proce dure, Article 55.01(2)(B
تاري درخواس به دادگاه براي دستور عدم افشاء ،در جرايم جنحه و جنايي ،به ترتيب
دو و پنا سال از تاري آزادي از دورهي مراقب ميباشد.
دستور عدم افشاء ،نهادهاي عدال کيفري را از افشاي عمومي سوابخ کيفري مدرتب بدا
جرم ارتکابي موضوع تعويخ من ،مينمايد .تنها استثناي اين امر مجوزي اس که به موجدب
«قددانون افالعددات ملددي» داده شددده اسد  .مطددابخ آن نهادهدداي عدددال کيفددري مدديتواننددد
افالعات مربو به سوابخ کيفري متهم را صرفاً به ديگر نهادهداي عددال کيفدري فهرسد

1.order of nondisclosure
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شددده در مدداده ( 411.08 ) iکدده شددامل مدددارس ،بيمارسددتانها و ديگددر نهادهددا و هيلتهدداي
عموميداراي مجوز ميباشند ،بدهند.
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نتيجهگيري

قانونگددذار مجددازات اسددالميدر سددال  ،1312بددا لحدداظ مبدداني فقهددي و نگدداه بددر قددوانين
کشورهاي ديگر و استفاده از تجربيات آندان مبدادرت بده ايجداد نهداد تعويدخ صددور حکدم
نموده اس  .نظر به اين که مباني اصلي اين نهداد بدر بداز اجتمداعي کدردن بزهکدار ،اعطداي
فرص به وي در سازگار کردن خود با قواعد اجتماعي و جلوگيري از تکرار جدرم اسدتوار
اس  ،کارايي آن در تعويخ مراقبتي به انجام کامدل و صدحيح تددابير و دسدتورات مقدرر در
قانون توس مرتکب و نظارت دقيخ بر حسن انجام اين تدابير و دسدتورات بسدتگي دارد .بده
عبارتي دادگاه بايد در مدت تعويخ با رصد افعال مرتکب جرم در خاتمده افميندان يابدد کده
وي متنبه شده و در آينده دوباره مرتکب جرم جديد نخواهد شد و با اين افميندان مبدادرت
به انشاي حکم معافي

از کيفر نمايد.

بررسي تعويخ صدور حکم در نظام حقوقي ايران و آمريکا حداکي از وجدود قرابد

دو

نظام حقوقي در کليات و اختالفات معدودي در جزييات اسد  .انتقداد وارده بدر قانونگدذار
مجازات سال  1312اين اس که به رغم پيشبيني نهادهاي ارفاقي متنوع و جديد مانند نهاد
حقوقي تعويخ صدور حکم ،دامنهي شمول غالب آنها را به جرايمي بدا مجدازاتهداي نسدبتاً
سبک ،محدود نموده اس  .بنابراين الزم اس که قانونگذار در بازبيني اين قانون آزمايشي،
تمهيداتي را لحاظ نمايد تا نهادهاي ارفاقي آن از جملده تعويدخ صددور حکدم صدرفاً شدامل
جرايم خرد نشده تا نظدام عددال
برخورد نمايد.

کيفدري بدا آزادي عمدل وسدي ،تدري در اسدتفاده از آنهدا

در اغلب ايال هاي امريکا  ،سسري شدن موفقي آميز دورهي مراقب

در تعويدخ صددور

حکم منجر به معافي از مجازات شده ،و به تب ،آن سابقهاي هم براي مرتکب باقي نخواهدد
ماند .لذا پيشنهاد ميشود در حقوق ايران نيز با لحاظ حقوق متهمين ،قانونگذار تصريح کندد
که تعويدخ صددور حکمدي کده منتهدي بده معافيد مرتکدب از کيفدر مديشدود ،يدک حکدم
محکومي قلمداد نشده و در پيشينهي کيفري مرتکب ثب و ضب نگردد.
116



منابع

.2
.3
.3

.2

.3
.2
.3
.1
.11
.11
.12
.13

.13
.12

نهاد تعویق صدور حکم کیفری رد فقه اسالمی ،حقوق اریان و ایاالت متحده

.1

اردبيلي،محمد علي1313،ش ،حقوق جزاي عمومي،جلد سوم ،تهران،نشدر ميدزان،
چ،1ج.3
دددددددددددددددددددد ،مصاحبه با روزنامه رسال 1312،ش،ش .2231
افراسيابي،اسماعيل1323،ش ،حقوق جزاي عمومي،تهران،نشر فردوسي ،بيچا.
اکرمددي ،روح اهلل1313 ،ش ،جددزوه حقددوق جددزاي عمددومي ،3دوره فقدده القضدداي
مدرسه علميه حضرت وليعصر (عجل اهلل تعالي فرجه الشريف) زير نظدر رياسد
قوه قضاييه.
الهام ،غالمحسين1311 ،ش ،اعتماد بده قاضدي :تحليدل مداده  223قدانون مجدازات
اسالمي بر مبناي نظريدات فقهدي شدوراي نگهبدان ،فصدلنامه ديددگاههداي حقدوق
قضايي ،ش.22
امير سماواتي پيروز1333،ش،حقوق جزاي آمريکا ،انتشارات نگاه بينه،چ.1
انصاري ،ولي اهلل1331،ش ،حقوق تحقيقات جنايي ،تهران،سم  ،چ.1
زراع  ،عبداس1312،ش ،حقدوق جدزاي عمدومي 1و  ،2تهران،انتشدارات جنگدل
جاودانه ،چ.2
دددددددددددددددددددد 1312،ش ،حقوق جزاي عمومي ،3تهران،انتشارات جنگل جاودانده،
چ .1
صافي گلسايگاني ،لطف اهلل ،بيتا ،التعزير :احکامه و حدوده ،قم ،بينا ،چ ،1ج.1
فوسي ،ابوجعفر محمد بن حسن1312،ق ،الخالف ،قم ،دفتدر انتشدارات اسدالمي،
چ ،1ج..2
دددددددددددددددددددد 1332 ،ق ،المبسدو فدي فقده اإلماميده ،تهدران ،المکتبده المرتضدويه
إلحياء اآلثار الجعفريه ،چ ،3ج.2
عادل نيا نجف آبادي،مظداهر1311،ش ،تعويدخ صددور حکدم در حقدوق کيفدري
ايران و بررسي عملکرد مقنن ايراني ،پايدان نامده کارشناسدي ارشد،دانشدگاه علدوم
قضايي و خدمات اداري.
فخرالمحققين حلي ،محمد بن حسن1332 ،ق ،ايضاح الفوائد في شدرح مشدکالت
القواعد،قم ،موسسه اسماعيليان ،چ ،1ج.3
فلچر،جرج پي1333،ش ،مفاهيم بنيادين حقوق کيفري ،ترجمده مهددي سديد زاده
ثداني ،مشهد،دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،چ.12

117



.13

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

.12
.13
.11
.21
.21
.22
.23
.23
.22

قياسي،جالل الدين ،حيدري مسعود1311 ،ش ،مقاله بررسي تعويخ صددور حکدم
در اليحه قانون مجازات اسالمي ،مجله حقوق جزا و جرمشناسي ،ش.1
کليني ،ابوجعفر محمد بن يعقوب1321 ،ق ،الکافي،قم ،دارالحديث ،چ ،1ج.13
گلدوزيان ،ايرج1312 ،ش ،محشّداي قدانون مجدازات اسدالمي ،تهدران ،انتشدارات
مجد.
مرعشي شوشتري ،سيد محمد حسن1332 ،ش ،ديدگاههاي نو در حقدوق کيفدري
اسالم ،تهران ،نشر ميزان ،چ ،2ج.1
مصدددق،محمد1312،ش ،شددرح قددانون مجددازات اسالمي،تهران،انتشددارات جنگددل
جاودانه،چ.3
موسوي اردبيلي ،سيد عبدالکريم1322 ،ق ،فقه الحدود و التعزيدرات،قم ،الجامعده
المفيد ره ،چ ،2ج.3
موسوي خويي ،سيدابوالقاسم1322 ،ق ،مباني تکملده المنهداج،قم ،موسسده إحيداء
االثار االمام الخويي ره ،چ ،1ج.31
مؤمن قمي ،محمد1322 ،ق ،مباني تحريرالوسيله ،تهران ،موسسه نشر و تنظيم آثار
حضرت امام خميني ره ،چ.1
نجفددي ،شددي محمددد حسددن1313 ،ق،جددواهرالکالم ،بيددروت ،دار إحيدداء التددراث
العربي ،چ ،2ج.31
وليدي ،محمد صالح1331 ،ش ،نقش تعديلکننده تعليخ مراقبتدي بده عندوان کيفدر
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