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عادل ساریخانی

چکيده
یکی از اهداف سیاست کیفری پیبگیری از جرم با اجرای مجازات است .سیاست
کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است .تعویق صدور قکم کیفری که
درقووق کبورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون
مجازات اسامی  1392مورد توجه مونن ایران قرارگرفته است ،نهادی میباشد که در
پرتو اندیبهی جرمشناسان و سایر اندیبمندان قووق به رسمیت شناخته شده است،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب– سال دوم – شماره سوم  -پا یز 1334

مبانی و آاثر تعویق صدورحکم مجازات رد نظاماهی کیفری اریان و فرانسه

تهسیس مورد بحث در قووق اسامی بر اساس قاعده «رعایت مصلحت توسط قاکم»
قابل توجیه است .در این تحویق ،به تبیین نهاد تعویق صدور قکم مجازات در ایران و
موایسهی آن با قووق فرانسه میپردازیم .ضرورت توجه به شخصیت بزهکار ،عدم
انحصار واکنشهای اجتماعی علیه پدیدهی مجرمانه در کیفر ،توجه به هزینههای
اجتماعی ،فرهنگی ،عاطفی و اقتصادی زندان ،اختیارات وسیع قکومت اسامی در
قلمرو تعزیرات در شمار مبانی توجیهی نهاد تعویق صدور قکم هستند .با ماقظهی
سابوهی تونینی تعویق صدور قکم جزایی در فرانسه ،استفاده از آرای کارشناسان و
در نظر گرفتن دادههای جرمشناختی میتوان گفت نهاد فوق تا قد زیادی در
جامعهپذیری مجرمین و در نتیجه کاهش آمار جنایی نوش سازندهای ایفا نموده است.
در قووق ایران به دلیل جدید بودن این نهاد و نبود مطالعات تحلیلی و میدانی کافی
نمیتوان قضاوت روشنی از آثار عملی نهاد تعویق صدور قکم جزایی ارایه کرد.
واژگان کلیدی :تعویق صدور قکم ،صدور قکم ،مجازات ،ایران ،فرانسه.

 .1دانشيار گروه حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه قم رايانامهadelsari@yahoo.com :
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مقدمه

برخي مانند کان
در جه

اعتقاد به اجراي مجازات حتي با اضمحالل جامعه دارندد .عددهاي نيدز

تلطيف اين نظر برآمده و مانند کان

بدا اعتقداد بده ارادهي مجدرم هميشده اجدراي

مجازات را ضروري نميدانند .براساس اين نظريه همواره صدور حکدم و اجدراي مجدازات
ضروري نيس  .آنسل باور داش

که بايستي به روشهاي مختلف ،در صدد تلفيق مناف ،فرد

و جامعه و سازش ميان آنها برآمد ،که در نتيجهي جامعهپدذيري و اصدالح مجدرم ،راه ورود
از او براي تدداوم زنددگي شدرافتمندانه و عداري از جدرم را فدراهم

وي به اجتماع و حماي
نمود( .آنسل)23 :1311،

در فرانسه ،از نهاد تعويق صدور حکم در کنار معافي
اس

از مجازات سخن بده ميدان آمدده

يعني دادگاه در شراي خاصي اختيار دارد ،حتدي صددور حکدم جزايدي را بدا اثبدات

مجرمي

به تعويق اندازد .در اين کشور ،تشکيل پروندهي شخصي

مقدماتي در جرايم جنايي الزامي اس
به پروندهي شخصي

در مرحلدهي تحقيقدات

و در مقام اعطاي تعليق و آزادي مشرو نيدز رجدوع

ضرورت دارد( .حسيني )23 :1312،در حقدوق فرانسده ،بده شخصدي

بزهديده به عنوان يک انسان ،بدون توجده بده فعليد
وقوع جرم ،توجه خاص شده اس  .اين به آن معنا اس
مناف ،بزهکار و بزهديده به جه

يدافتن عمدل جندايي و دخالد

وي در

کده موضدوع برقدراري تدوازن بدين

ترميم و التيدام آالم بدزهديدده و جامعده مدورد توجده مقدنن

فرانسوي قرار گرفته اس .

قانونگذار ايراني در ماده ( )233قانون آيين دادرسي کيفري تشکيل پروندهي شخصدي
در خصوص اطفال و نوجوانان و مرتکبين جرايم موجب مجازات سلب حيات ،حدبس ابدد،
جرايم موجب مجازات قط ،عضو و جنايات عمدي عليده تماميد
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جسدماني بدا ميدزان ثلدث

ديهي کامل يا بيش از آن ،جرايم موجب مجازات تعزيري درجه چهدار و بداالتر و همچندين

جرايم سياسي و مطبوعاتي را الزامي دانسته اس  .پس از تصدويب قدانون مجدازات اسدالمي
 1312مجازاتهاي جايگزين حبس جه

تا به اين وسيله ضمن اعطاي فرصد

مجددد بده مرتکدب و

در صورت اقتضاء با اجراي دستورات مقام قضدايي ،خدود را بدا هنجارهداي اجتمداع منطبدق
سازد.

 .1مفهوم تعويق صدور حکم

تعويق در لو
درن

1

به معناي بازداشتن ،کدار را عقدب اندداختن(معدين ،)312:1333 ،تدوخير و

کدردن(دهخددا،واژه تعويدق) در کداري اسد  .از نظدر حقدوقي تعويدق صددورحکم

اوضاع و احوال خاصي اس

مبانی و آاثر تعویق صدورحکم مجازات رد نظاماهی کیفری اریان و فرانسه

خارج از زندان فراهم شده اس

بازپروري و بازسازگاري براي مجدرم در محدي



که بهرغم تحقق جدرم ،صددور حکدم بده تعويدق مديافتدد .بده

عبارت ديگر دادگاه ميتواند پس از احراز مجرمي

با توجه به شراي مجرم ،صدور حکدم

را از مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد .بندابراين تعويدق صددور حکدم يعندي اختيدار
مقام قضايي صدادرکنندهي حکدم کيفدري ( )1988: 276،Grantدر جدرايم کدم اهميد

بدا

مجازات هاي سبک در به تعويق انداختن صدور حکم کيفري با هدف اصالح بزهکار فاقدد
سابقهي محکومي

کيفري م ثر براي مدتي محدود ،همراه يا بدون لزوم اجدراي دسدتورات

مراقبتي .در قانون مجازات اسالمي تعويق صدور حکم پيش بيني شده اس

که بر اساس آن

قاضي دادگاه ميتواند بعد از تشخيص گناهکاري متهم از تعويدق اسدتفاده کندد .در ادامدهي
اين مقاله به تطبيق دو نظام جزايي ايران و فرانسه خواهيم پرداخ .
 .2پيشينهي نهاد تعويق صدور حکم مجازات درايران و فرانسه

مطالعهي تداريخ حقدوق کيفدري نشدان مديدهدد کده توسديس حقدوقي نهادهداي تعويدق
مجازات در حقوق کامنال بعد از جن

جهاني اول (1321ميالدي) مورد توجه بدوده اسد

که مطابق آن قضات انگليسي در برخدورد بدا جدرايم کدم اهميد

در صدورتي کده مدتهم را
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1 . deferment of passing sentence



مستحق ارفاق مي دانستند از صدور حکم به محکومي

جزايي او خودداري کدرده و تعيدين

مجازات را براي مدتي به تعويق مي انداختند .در اين مدت ،رفتار متهم به وسيلهي مدوموري
که از طرف دادگاه تعيين ميشد مورد کنترل قدرار مدي گرفد

و چنانچده در مددت مقدرر،
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گزارشي از سوي مومور به دادگاه مبني بر حسن رفتار متهم تسليم ميشدد ،قاضدي مجدازاتي
تعيين نميکرد ولي هرگاه متهم برخالف تعهداتش رفتار ميکرد ،دادگاه او را بده مجدازات
محکوم مينمود .تعويق صدور حکم در فرانسه به سال  1333از طرف سناتور برانثره مطدرح
شد (وليدي،1322،ج )111 :3و اين موضدوع در سدال  1332در انجمدن بدينالمللدي حقدوق
جزاي تشکيل شده در رم مورد بحث و بررسي قرار گرف

و سرانجام به سدال  1311تعليدق

مجازات به شيوهي خاصي در قانون جزاي فرانسه پذيرفته شدد و متعاقدب آن بده تددريج در
قوانين جزايي کشورهاي سوييس ،پرتوال ،فنالند ،برزيل ،آرژانتين ،اتحاد جماهير شدوروي،
چين ،يوگسالوي ،لهستان و مصر مدورد قبدول قدرار گرفد ( .روزنامده رسدمي قدوه قضداييه
جمهوري اسالمي ايران)1322 :
در اواخر قرن نوزدهم به عل

روند رو به رشدد جدرايم و افدزايش آمدار تکدرار جدرم و

ازدحام مجرمان در زندان به تدريج اعتماد به تواندايي جنبدههداي اصدالحي مجدازات حدبس
دربارهي مجرمين بر اثر نفود نظريات جرمشناسي به شدت متزلزل شد به نحدوي کده مفهدوم
عدال

کيفري مورد نظر طرفداران مکتب نئوکالسيک حقوق جزا در اعمال مجدازاتهداي

سالب آزادي به منظور اصالح و تهذيب اخالقي مجرمين به ويژه مجرمين جوان مورد انتقاد
و ترديد قرار گرف

و تالشهدايي تحد

تدوثير آراي جدرمشناسدان شدکل گرفد  ،چنانکده

اعمال مجازات به نحوي به مرحلهي اجرا گذارده شود کده بده ابدزار مدوثري بدراي تعدالي و
اصالح مجدرم بددل گدردد( .سدليمي )223 :1333،مجدرمين بده ويدژه جواندان ،مدورد توجده
دانشمندان حقوق کيفري و قانونگذاران قرار گرفتند و استفاده از مددکاران اجتمداعي بدراي
نظارت و سرپرستي مجرميني که مجازاتهاي آنها توس دادگاه معلق و کداهش داده شدده
اس

به صورت آزاد و در خارج از زندان براي مدتي به منظور تربي

و آمداده شددن بدراي

ادامهي زندگي در جامعه مقرر شد .به تدريج در بعضي از کشورها گرايشهدايي بده منظدور
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خطرهاي ناشي از رفتار مجدرمين بدا اسدتفاده از تعويدق تدو م بدا مراقبد

شدروع گرديدد .در

نظامهاي کيفري کامنال و همينطور در نظدامهداي مبتندي بدر حقدوق موضدوعه ،اسدتفاده از
تخفيف مجازات به صورت اعطاي آزادي يا مراقب

به شکل خاصي به موق ،اجدرا درآمدد

مخصوص به خود را دارد ،لکن بعد از جن

جهداني دوم ،زميندهي همگرايدي بدين ايدن دو

نظام در مسولهي تخفيف مجازات بيشتر شد که در نتيجه اعمال تعليدق و تعويدق مجدازات بده
صورت آزاد در خارج از زندان در اکثر قوانين کشورهاي اروپايي و آمريکايي بدا روش ندو
پذيرفته شده اس  .امروز در بيشتر نقا دنيدا ،تعويدق مجدازات شديوه آزادي بدا مراقبد

در

خارج از زندان يکي از راهحلهاي برخورد کارساز با مجرمين به منظور تقليل تعداد زنددانيان
و اصالح بازسازي شخصي

اجتماعي مجرمين اس .

مبانی و آاثر تعویق صدورحکم مجازات رد نظاماهی کیفری اریان و فرانسه

در اين راستا با اين که کاهش مجازات در نظام کامنال و حقوق موضدوعه عناصدر و ارکدان



اگر چه تعويق صدورحکم در حقدوق کيفدري ايدران سدابقهاي قبدل از قدانون مجدازات
اسالمي  1312ندارد ،ولي ميتوان مقرراتي را دربارهي ترک دعدوا و تعقدب کيفدري يافد
که شباه

نزديکي به تعويق دارند .به عبارت ديگر اگر چه در قانون و تحليل حقدوقداندان

از اين نهاد کيفري با عنوان تعليق تعقيب ياد شده اسد  ،ولدي عندوان دقيدقتدر آن تدرک يدا
تعويق تعقيب اس  .اين قاعده با عندوان اصدل موقعيد داشدتن يدا مناسدب بدودن تعقيدب يدا
مقتضي بودن تعقيب مورد بحث قرار گرفته اس  .بنابر اصدل مفيدد بدودن تعقيدب ،دادسدتان
مجاز اس تا در مواردي که تعقيب کيفري متهم به مصدلح جامعده نيسد تحد

شدراي

پيشبيني شده در قانون ،از تعقيب صرفنظدر کدرده و از ارجداع پروندده بده دادگداه جهد
محاکمه ي متهم خودداري نمايد .قرار تعليق تعقيب توس دادستان که براي نخستين بدار در
سال  1322وفق ماده ( )31مکرر قانون آيدين دادرسدي کيفدري و مداده ( )22قدانون اصدالح
پارهاي از قوانين دادگستري مصوب  1323در امور جنحه و موردي که متهم داراي سدابقهي
محکومي

م ثر کيفري نبوده و همينطور اقرار مقرون به واق ،توس متهم و فقددان شداکي

خصوصي و يا گذش

وي و با توجه به وض ،اجتماعي و سوابق زندگي و روحيهي مدتهم و

اوضاع و احدوالي کده موجدب ارتکداب جدرم گرديدده اسد
گرديده اس

وارد حقدوق موضدوعه ايدران

که طبق آن به دادستان اجازه داده شده بود که تح

شرايطي ر ساً قرار تعليق

تعقيب را صادر نمايد .به موجب ماده ( )31مکرر الحداقي بده قدانون آيدين دادرسدي کيفدري
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«در امور جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نمايد و اين

سال  1322که مقرر ميداش

اقرار حسب محتويات پرونده مقرون به واق ،باشدد ،در صدورتي کده دادسدتان بدا مالحظدهي
وض ،اجتماعي و سوابق زندگي و روحيهي مدتهم و اوضداع واحدوالي کده موجدب ارتکداب

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

جرم گرديده تعليق تعقيب را مناسب بداند ميتواند با احراز شراي زير تعقيب کيفدري او را
معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نمايد-1:موضدوع اتهدام از جدرايم منددرج در بداب
دوم قانون کيفر عمومي نباشد-2 ،متهم سدابقهي محکوميد
خصوصي در بين نبوده يا گذش
توييد نمايد ،قرار قطعي اس

مد ثر نداشدته باشدد-3 ،شداکي

کرده باشد ،دادگاه جنحه در صدورتي کده قدرار تعليدق را

در غير اين صورت طبق مقررات به موضدوع اتهدام رسديدگي

خواهد نمود »...پس از آن قانونگذار به موجب مداده ( )22قدانون اصدالح پدارهاي از قدوانين
دادگسدتري  ،1323ضددمن حدذف قيددد «بددا مالحظدهي وضدد ،اجتمداعي و سددوابق زندددگي و
روحيهي متهم و اوضاع و احوال» عنوان نموده بدود «در کليدهي اتهامدات از درجدهي جنحده
هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نمايد ،دادستان (رييس دادگستري) ر ساً ميتواند تا اولين
جلسه ي دادرسي با احراز شراي زير تعقيب کيفري او را معلق سازد-1 :اقدرار مدتهم حسدب
محتويات پرونده مقرون به واق ،باشدد-2 ،مدتهم سدابقه ي محکوميد
باشد-3 ،شاکي يا مدعي خصوصي در بين نبوده يا شکاي
به اين ترتيب قانونگذار جه

کيفدري مد ثر نداشدته

خود را استراداد کرده باشدد»...

کاهش کار دادگاهها ،امر تعليق تعقيدب را ر سداً بده دادسدتان

واگذار نمود ،ولي تعليدق تعقيدب از قدانون آيدين دادرسدي کيفدري مصدوب  1323و قدانون
تشکيل دادگاههاي عمومي و انقالب مصوب 1331حذف شد.
با اين وصف اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره  2/3222مور  1332/2/2مقدرر
نموده اس

«ماده ( )22قانون اصالح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب  1323نسخ نشدده

و به اعتبار و قوت خود باقي اس  ...لذا صدور قرار تعليق تعقيب کيفدري از سدوي دادسدتان
بالاشکال اس » .بنابراين اداره ي مذکور منسو دانستن قانون مزبور را مردود اعدالم نمدوده
اس  .باالخره تعويق صدور حکم مجازات بده طدور صدريح و در مدواد ( )31بده بعدد قدانون
مجازات اسالمي سال  1312در بخشي از جرايم تعزيري کدم اهميد
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ايران گرديد که دربخشهاي بعدي بررسي خواهد شد.

وارد سيسدتم حقدوقي



 .3مبانی تعويق صدور حکم مجازات درايران و فرانسه

بسياري ازجرم شناسان ردپاي نظريهي برچسب زندي را بده کتداب «جدرم و اجتمداع» اثدر
فرانکتانن 1باز ميگردانند (ويليامز ،)123 :1333،که معتقد بود وقتي فردي به عنوان بزهکدار
دستگير ميشود اين برچسب بزهکاري عالوه بر اينکه ميتواند تصوير شخص از خودش را
تويير دهد موجب ميشود تا مردم نسب

به آن برچسب و نه به خود آن فدرد واکدنش نشدان

دهند(.ويليامز )122 :1333،اين تفکر تانن بام عنوان برچسب زني به خود نگرفد

تدا اينکده

در سال  1133آقاي هوارد بکر 2استاد دانشگاه شيکاگو نظريهي تانن بام را روز آمد کدرد و

مبانی و آاثر تعویق صدورحکم مجازات رد نظاماهی کیفری اریان و فرانسه

 .1-3نظريه برچسب زنی

تئوري برچسب زني 3يا لکه زني 3را ارائه کرد.
نظريه برچسب زني در فضاي انتقاد به حقوق کيفري و جرم شناسدي زمدان خدود مطدرح
شد و ابتدا تعريف حقوقي (قانوني) جدرم و فرايندد جدرمانگداري را مدورد انتقداد قدرار داد و
سپس برچسب زني را به عنوان عامل جرم مطرح و از جدرمشناسدي موجدود بده خداطر خُدرد
نگري و ناديده گرفتن نقش حقوق کيفري و نهادهاي کنترل جرم در بررسي عوامل جرم به
شدت انتقاد کرد( .نجفي ابرندآبادي)223 :1333،
وظيفهي جرمشناسان ارائهي يک تحقيق قابل مشاهده و ملموس در مورد اين اس

کده

چرا برخي از مردم مرتکب جرم ميشوند .ولدي از منظدر نظريدهي برچسدب زندي «انحدراف
کيفيتي از واکنش اس
وجود ندارد»( .واي

و دات يک رفتار نيس  .اگر واکنشي وجود نداشدته باشدد انحرافدي
و هيدنس )111 :1332،حفدظ يدک خدود -انگدارهي نامجرمانده ،بدراي

اغلب مردم خيلي مهم اس

وقتي شخص دستگير و محاکمه و در نهاي

محکدوم مديشدود

جامعه طي اين فرايند شخص را به طور رسمي و گسترده مجرم معرفي ميکندد(ولدد:1331،
 )311در اين صورت ممکن اس

شخص تصوير داده شده از سوي جامعده را بپدذيرد و بدر
1 . Frank Tannenbaum
2 . Howard Becker
3 . Labelling theory
4 . Stigmatization
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اساس آن ،تصوير شخصي خويش را تويير دهدد و خدود -انگدارهي مجرمانده در وي شدکل
گيرد .رفتار مجرمانهاي که در بستر يک خود -انگارهي نامجرمانه به علدل مختلدف زيسدتي،
روانشناختي و جامعهشناختي روي ميدهد از نظر لمرت  1انحراف اوليه اس

(ولدد:1331،

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

 )311ولي رفتار مجرمانهاي که در بستر يدک خدود –انگدارهي مجرمانده ارتکداب مدييابدد
انحراف ثانويه اس  .از نظر لمرت فرايندد آن عبدارت اسد
انحراف بيشتر ،مجازات سنگينتر ،پذيرش نهايي موقعي

از « انحدراف اوليده ،مجدازات،
اجتماعي منحدرف و تدالشهدايي

براي تنظيم بر اساس نقش مرتب »( .ولد)312 :1331،
به هرحال بر چسب زدن مجرمي

به کساني که احساس ميشود براي اولين بار مرتکب

جرم شدهاند و با وجود اين جرم ارتکابي از طرف آنها اهمي

چنداني نددارد و بدراي مثدال

متنبه ،نادم و پشيمان شدهاند چندان به صواب نيس (اردبيلي .)2 :1311،اگر دستگاه قضدايي
بخواهد اين دسته از افراد را محکوم کند بايد تشريفات دادرسي طدوالني را در ايدن فرآيندد
رعاي

کند ،به اين ترتيب يک سابقهي محکومي

گاهي گفته ميشود جرايم کماهمي
محکومي

در سجل کيفري ثب

براي وي ايجاد مديشدود .هدر چندد کده

نبايد سابقهاي براي مرتکب محسوب شدوند و مراتدب

شوند .بدا ايدن حدال ايدن احتمدال وجدود دارد کده بده ايدن

ترتيب افراد مذکور محکوم شوند و آثار اين مهر محکوميد
باقي بماند .نهاد تعويدق صددور حکدم نهدادي اسد

بدر پيشداني بزهکدار هدمچندان

کده در محددودهي قدانون ،فرصدتي بده

مرتکب نادم داده ميشود تا ديگر مرتکب جرايم بعدي نشود .در ضمن ايدن تعويدق صددور
حکددم بدده مثابددهي يددک شمشددير بدداالي سددر مجددرم اسد

کدده اگددر بزهکددار بدده دسددتورهاي

دادگاه توجه نکرد و مرتکب جرايم جديدي شد ،دادگاه بتواند همچنان که به جدرم پيشدين
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رسيدگي کرده اس  ،صدور حکم محکومي

را معوق گذاشته اس  ،بالفاصله مبادرت بده

صدور حکم محکومي کند و مفاد محکومي

پيشين را هم به اجرا بگذارد.

1 Edwin M.Lemert

 .2-3اصالح و درمان

تعويق صدور حکم که به صورت مراقبتي و به منظور تربي

و بازسازي شخصي

مجرم

اجتماعي در دوراني اس که مجرم به طور آزمايشي تح

مراقب

قدرار مديگيدرد .در ايدن

مدت شخص يا سازماني که سرپرستي مجرم را عهدهدار مي شود بايستي با استفاده از مبداني
جرمشناسي مجرم را تح

نظارت خدويش مدورد راهنمدايي قدرار داده و زمينده ي اصدالح و
موقعي

سازگاري وي را در جامعه براي بازياف

اجتماعي مناسب فراهم نمايدد ،از ايدن رو

نظارت بر رفتار مجرم در مدت تعليق يکي از ارکان تشکيل دهنده ي تعليق تدو م بدا مراقبد
محسوب ميگردد .به عالوه اهمي

ويژه ي سرپرستي و ارشاد مجرمين در اين دوران که بده

مبانی و آاثر تعویق صدورحکم مجازات رد نظاماهی کیفری اریان و فرانسه

اجرا مي شود مستلزم اعمال نوعي سرپرستي و ارشاد مجرم توس متخصصدان و مدددکاران



صورت انفرادي صورت مي گيرد نوعي کنترل قضايي به حساب مي آيدد و بده عندوان يدک
واکنش اجتماعي مبتني بر درمان باليني ،راه را براي اصالح و بازسازي مجرم هموار ميکندد
اما اتکاي بر نظارت و راهنمايي مجرم در مدت معين ،خود نوعي عکسالعمل جامعه نيز در
جه تعالي و تربي

مجرم خواهد بود .به عبارت ديگر تعويق تو م با مراقب  ،اگر چه کيفر

جانشين مجازات محسوب ميگردد با وجود اين صرفاً يک مجدازات نيسد

بلکده شديوهاي

براي اصالح و تربي شخص مجرم و يک توسيس حقوقي قابل انعطداف در حدل مشدکالت
جامعه اس  .در حقيق تعويق تو م با مراقب
يک فرص

يک ارفاق قانوني موق

اس

کده بده عندوان

مناسب براي اصالح به مجرم اعطا ميشود ولي در صورت عدم اطاع

مجدرم

از دستور دادگاه امکان اعمال مجازات در ساختار اين نوع تعويدق آشدکار خواهدد شدد .بده
اعتقاد گاروفالو (از بنيانگذاران مکتب تحققي) بايد اصل «استعداد بزهکار براي زنددگي» را
جانشين عمل او ساخ  .در واق ،اين نهاد بايد به دنبال ابزاري مناسب به منظور جلوگيري از
وقوع مجددد جدرم و تکدرار جدرم باشدد .بده هرحدال ايدن اقددامات داراي جنبدهي سدرزنش
اجتماعي يا مجازات نيس

بنابراين از صف

اجراي اين اقدامات تقصير و سوءني

زجردهندگي و ترديلي مبرا هستند .در اعمال و

مجرمانه ي مرتکب مالک و معيار قرار نمي گيرد زيرا

اگر اين کار انجام مي شد ،ديگر تفاوتي ميان ايدن اقددامات بدا مجدازات هدا وجدود نداشد .
بنابراين مالک بهره گيري از امکاندات و ابزارهداي الزم بدراي بازسدازي اجتمداعي مجدرم و
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آغاز براي يک زندگي سالم اس  .در واق ،اعمال اين نهاد بايد به نحوي اجدرا و بده شدکلي
مقرر و تنظيم شود که مجرم احساس نکند که او را به خاطر تقصيرش کيفر مي دهند چده در
غير اين صورت از هدفهاي عيني اين اقدامات دور مدي مدانيم .در تعويدق مراقبتدي دادگداه

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

صادرکنندهي قرار ميتواند مرتکب را با توجه بده جدرم ارتکدابي و خصوصديات مرتکدب و
شراي زندگي او بهنحوي که در زندگي محکدوم يدا خدانوادهاش اخدتالل اساسدي و عمدده
ايجاد نشود به اجراي يک يا چند مورد از دسدتورات اصدالحي زيدر در مددت تعويدق ملدزم
نمايد« :حرفهآموزي يا اشتوال به حرفدهاي خداص ،اقامد
درمان بيماري يا ترک اعتياد ،پرداخ

يدا عددم اقامد

در مکدان معدين،

نفقهي افراد واجبالنفقه ،خودداري از تصدي کليده

يا برخي از وسايل نقليه موتوري ،خودداري از فعالي

حرفهاي مدرتب بدا جدرم ارتکدابي يدا

استفاده از وسايل م ثر در آن ،خودداري از ارتبا و معاشرت با شرکا يدا معداونين جدرم يدا
ديگر اشخاص از قبيل بزهديدده بده تشدخيص دادگداه ،گذرانددن دوره يدا دورههداي خداص
آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يدا شدرک

در دورههداي تربيتدي ،اخالقدي،

مذهبي ،تحصيلي يدا ورزشدي» .يکدي از فوايدد آشدکار تعويدق صددورحکم ايدن اسد

کده

مجرمان را ازمحي هاي جرمزا دور ميکند(احمدي موحد )1311:32،و در چندين شدرايطي
آنها را در جامعهي خود نگه ميدارد تدا از مزيد

بازسدازگاري اجتمداعي بهدرهمندد شدوند.

اشخاصي که مشمول تعويق صدور حکم ميشوند معموالً شول خود را ادامه ميدهندد و در
کنار خانوادهي خود زندگي ميکنند و از آنها حماي
تفريحي و مهارتي شرک

ميکنند و در برنامه هاي آموزشي و

ميکنند از مشاوره برخوردار ميشوند و بده زنددگي خدود ادامده

ميدهند .با اينکه در زندانهاي باز ،زندانيان ميتوانندد از برنامدههداي آموزشدي و مهدارتي و
اجتماعي استفاده کنند ،اما هي گاه به اندازهي کساني که در جامعه آزادانه زندگي ميکنندد
فرص

بازسازگاري اجتماعي نخواهند ياف  .همچنين به مجرمان اجازه ميدهندد در جامعده

بمانند و شول خود را حفظ کنند ،خانوادههاي خود را حماي

کنند و خسارت بدزهديدده را

جبددران کننددد .فلسددفهي اصددلي تعويددق ،اصددالح مجددرم اس د

و ايددن امددر بايددد در آيندددهي

محکومعليه محقق شود .تصميم دادگاه صرفاً يک برنامهريزي براي اصالح محکدوم اسد .
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بددا وجددود ايددن موفقي د

ايددن تصددميم بدده ميددزان تعامددل و خواس د

محکددوم بسددتگي دارد.

(گلدوزيان )123 :1332،هر چند در قوانين تصريح نشده اس
اين قانون موافق

که آيا شر برخدورداري از

محکومعليه با تصدميم توسد دادگداه مديباشدد يدا خيدر لديکن بده نظدر

 .3-3پيشگيري از تکرارجرم

تکرار جرم يا به عبارت بهتر بازگش
اقتصاد جامعه و بودجهي عدال

به رفتار جنايي ،صرفنظدر از هزيندههدايي کده بدر

کيفري تحميل مديکندد ،نظدم و امنيد

عمدومي را نيدز بده

مخاطره ميانددازد .بده همدين اعتبدار يکدي از مهدمتدرين معيارهداي قدانوني خطرنداکي فدرد
محسوب ميشود .عقيده بر ايدن اسد

رفتدار کيفدري مکدرر و بده ويدژه رفتدار خشدون بدار

مجرمانه ،نشاندهندهي تمايل و رغب

و اصرار بزهکدار بده ارتکداب جدرم در آيندده اسد ،

مبانی و آاثر تعویق صدورحکم مجازات رد نظاماهی کیفری اریان و فرانسه

ميرسد که تعويق اجباري کارساز نيس

و بايد توافقي اعمال شود.



يعني با توجه به سوابق کيفري بزهکار ميتوان حدس زد که وي در آينده نيز مرتکب جدرم
خواهد شد )Morris, 1951: 130( .بزهکاري که به عل

ارتکاب جرم تح تعقيدب قدرار

گرفته و نهايتاً به موجب حکم قطعي به تحمل مجازات محکوم شده اسد  ،چنانچده مجددداً
مرتکب جرم گردد ،خطرناکتر از کسي اس

که براي جرايم قبلياش در پنجدهي عددال

کيفري گرفتدار نشدده اسد  ،زيدرا در مدورد اول معلدوم مديشدود کده بزهکدار از تعقيدب و
محدودي هاي اعمال شده از طريق دستگاه عدال
اثر بازدارنده نداشته اس
عدال

کيفري متنبه نشده و مجازات سدابق نيدز

اما در مورد دوم که شخص بهرغم ارتکاب جرم گرفتار دسدتگاه

کيفري نشده اس  ،چنانچه مرتکب جرم ديگري گردد ،بده دليدل اينکده هندوز آثدار

بازدارنددگي مجدازات نسددب

بدده او تجربدده نشددده اسد  ،نمدديتددوان بدده قطدد ،و يقددين وي را

خطرناک دانس  .به اين ترتيب کسي که مجدداً مرتکب جرم ميشود ،پرده از راز نهفتدهاي
بر ميدارد که نشاندهندهي انحراف از ماهي

و طبيع

جامعهپدذيري اسد  ،بندابراين بايدد

وسايل دفاع اجتماعي و تدابير جامعه پذير کردن چندين افدرادي در جامعده ،فعدالتدر گدردد.
بعضي از علماي حقوق عقيده دارند مجازات چنين افدرادي بايدد شدديدتر گدردد و چنانچده
مجازاتهاي اجرا شده اثربخش نباشند ،بايد نوع مجازات و تدابير را تويير داد و در صورت
لددزوم بزهکددار را در وضددعيتي قددرار داد کدده تددوان ارتکدداب جددرم از او سددلب گددردد.
(سميعي )33 :1331،مطالعات انجام شده در چند دههي اخير نشان ميدهد اقلي

خاصدي از
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افراد ،مرتکب اکثري
درصد از جمعي

جرايم در جامعه ميشوند ،به طدوري کده گفتده مديشدود حددود ده

جنايي حدود پنجاه درصد کدل جدرايم را مرتکدب مديشدوند .ايدن افدراد

همان کساني هسدتند کده مرتکدب جدرايم متعددد شدده و داراي سدوابق محکوميد

فدراوان

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

مي باشند .از اين بزهکاران مکرر به «ابر بزهکار» يداد مديشدود( .گسدن )213 :1323،مطدابق
تحقيقي در اسپانيا که بين سالهاي  1132تا  1111انجام شد ،چهدل و پدنج درصدد زنددانيان
پس از آزادي ،دوباره مرتکب جرايم ديگر شدهاند .ايدن ميدزان در آمريکدا شصد

درصدد

تخمين زده شده اس ( .آشوري)123 :1332،
در مقابل نظريهي به کارگيري مجازات بيشتر براي جلوگيري از تکدرار جدرم ،بعضدي از
جرم شناسان بر اين باورند که ميتدوان بدا تصدويب قدوانين و فرآينددهايي از ورود افدراد بده
محي هايي که سبب ميشود آنها دچار مجازاتهاي بعدي شوند جلوگيري کرد .اين همان
نکته و اصلي اس

که قانونگذاران را بيشتر معطوف اين نکتده مدي کندد کده نگذارندد پداي

فردي که دچار جرايم مشخص و قابل گذش

اس

به محي هايي که سدبب جدرايم بعددي

ميشود باز شود.
 .4شرايط تعويق صدور حکم در قانون مجازات اسالمی با نگاهی به قانون مجازات فرانسه
 .1-4جرم تعزيري درجه شش تا هشت بودن در ايران و جرم جنحه و خالف در فرانسه

نهاد تعويق به موجب ماده ( )31قانون مجازات اسدالمي فقد در جدرايم موجدب تعزيدر
امکانپذير اس

و آن هم ،جدرايم موجدب تعزيدري کده از درجدهي شدش تدا هشد

باشدد.

بندابراين اوالً تعويددق در جددرايم غيرتعزيددري و جددرايم مشدمول حددد ،قصدداص و ديدده جدداري
نميشود .ثانياً همهي تعزيرات را شامل نميشدود ،و قلمدرو آن فقد شدامل جدرايم تعزيدري
درجهي شش تا هش
شش تا هش

اس  .در اين ماده مقرر شده اس

دادگاه مي تواند پس از احراز مجرمي

«در جرايم موجب تعزير درجدهي

مدتهم بدا مالحظده ي وضدعي

فدردي،

خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي که موجب ارتکاب جدرم گرديدده اسد
در صورت وجود شراي زير صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق انددازد».
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در قانون مجازات فرانسه تعويق صدور حکم در جرايم خالف و جنحه امکدان پدذير اسد .

طبق ماده (« )132-23در جرايم جنحده يدا خدالف ،جدز در مدوارد مدذکور در مدواد (،)132
( )33تا ( ،)132و ( )32دادگاه مي تواندد پدس از اعدالم مجرميد

مدتهم و پدس از آنکده در

محکوم را از هر مجازات ديگري معاف نمايد يا در موارد و مطابق شراي مدذکور در مدواد
بعدي اعالم کيفر را به تعويق اندازد».
 .2-4پيشبينی اصالح مرتکب

براساس ماده ( )33قانون مجازات اسالمي جهات تخفيف عبارتند از گذشد شداکي يدا
مدعي خصوصي ،همکاري م ثر متهم در شناسايي شرکا يا معاونان ،تحصيل ادله يدا کشدف
اموال و اشياي حاصل از جرم يا به کار رفته براي ارتکاب آن ،اوضاع و احوال خداص مد ثر
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صورت اقتضا در مورد ضب اشياي خطرناک يا زيانبدار مربدو بده جدرم تصدميم گرفد ،



در ارتکاب جرم از قبيل رفتار يا گفتار تحريک آميز بزه ديده يا وجود انگيدزهي شدرافتمندانه
در ارتکاب جرم ،اعالم متهم قبل از تعقيب يا اقدرار مد ثر وي درحدين تحقيدق و رسديدگي،
ندام  ،حسن سابقه و يا وض ،خاص متهم از قبيدل کهولد

يدا بيمداري ،کوشدش مدتهم بده

منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي بدراي جبدران زيدان ناشدي از آن ،خفيدف بدودن زيدان
وارده به بزه ديده يا نتايج زيان بار جرم و مداخله ي ضعيف شريک يا معاون در وقدوع جدرم.
در قانون مجازات فرانسه با عنوان حاصلشدنِ بازپروري بزهکدار در صددر مداده ()132-31
آمده اس هنگامي که به نظر ميرسد بدازپروري اجتمداعي بزهکدار در حدال تحقدق اسد ،
دادگاه ميتواند صدور کيفر را به تعويق بياندازد .قاضي دادگاه پس از بررسي کامل پرونده
و با استفاده از نظريات کارشناسان امر در دوران تعويق و بده ويدژه در ندوع مراقبتدي ،اختيدار
تعويق حکم مجرمين را دارد.
در هر دو نظام مقنن معياري براي پيشبيني قابلي
ميرسد قاضي با توجده بده مطالعدهي وضدعي
اجتماعي ميتواند ميزان قابلي

اصدالح معدين نکدرده اسد  .بده نظدر

مدتهم و اسدتفاده از مشداورههداي مدددکاران

اصالح مجرم را پيشبيندي کندد .مداده ( )31قدانون مجدازات

اسالمي در تعويق ساده به پيش بيني از طريق رفتار مرتکب اشاره کرده اس  .در مداده (-31
 )132قانون مجازات فرانسه نيز با عبارت «نيدل بده بداز جدايگيدري در اجتمداع» بده مسدولهي
اصالح مجرم اشاره شده اس .
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 3-4جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران

در بند (پ) از ماده ( )31قانون مجدازات اسدالمي بده جبدران ضدرر و زيدان يدا برقدراري
ترتيبات جبران توس مجرم اشاره شده اس  .البته ضواب مشخصي براي نحوهي جبدران در

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

تعويق صدور حکم وجود ندارد ،ولي طبق قوانين قبلي براي جبدران ضدرر و زيدان مقرراتدي
وجود دارد .منطقيترين روش جبران ضرر و زيان به صورت ترميم عيني خسارت ميباشدد.
ترميم عيني خسارت عبارت اس

از بازگرداندن وض ،زيانديده از جرم بده حالد

پديش از

وقوع بزه که طبيعيترين راه ترميم ضرر و زيان ناشي از جرم ميباشدد ،هدر چندد ايدن روش
جبران خسارت استرداد اموال واشياي ناشي از جرم را نيدز در بدر مديگيدرد ،ولدي برخدي از
حقوقدانان روش استرداد اموال ناشي از جرم را از شمول راههاي جبدران خسدارت وارد بدر
بزهديده خارج ساختهاند( .ميرمحمدصادقي )113 :1333،ايدن گدروه بدر ايدن عقيددهاندد کده
قانونگذار تعيين تکليف اشياي ناشي از جرم از جمله استرداد آنان را بر عهدهي مقام قضايي
نهدداده اسد  ،در روش اخيددر نيددازي بدده تقددديم دادخواسد
خصوصي نيس

ضددرر و زيددان و طددرح دعددواي

و مقام قضايي صالحي دار ر ساً ملزم به انجام وظيفهي قانوني خود اسد .

در نقطهي مقابل اغلب حقوقدانان بر اين باورند که اگر چه ايدن مسدوله از لحداظ مدوازين و
معيارهاي فني آيين دادرسي کيفري داراي توجيه اس  ،ولي چنانچده بپدذيريم کده مرتکدب
جرم با اخراج عين مال از يد صاحب آن ،عالوه بر ساير ضرر و زيانهداي احتمدالي وارد بدر
بزهديده موجبات تضرر وي را فراهم ساخته اس  ،در اين صورت استرداد امدوال حاصدل از
جرم به صاحب آن نيز ميتواند گونهاي از راههاي جبران خسارت وارد بر بزهديدده انگاشدته
شود( .فقيه نخجيري )123 :1333،چنانچه موضوع خسارت وارده بر بزهديده مال غير منقول
باشد ،ت رميم عيني خسارت از طريق خلد ،يدد از ملدک مدورد تصدرف عددواني امکدانپدذير
خواهد بود .قانون مجازات اسالمي در مقدام بيدان حکدم اسدترداد امدوال حاصدل از جدرم بده
عنوان يکي از روشهاي ترميم عيني خسارت مقرر ميدارد «مجرم بايد مدالي را کده در اثدر
ارتکاب جرم تحصيل کرده اس  ،اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد مثدل يدا قيمد
آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارتهاي ديگر نيز برآيد».
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به طور کلي بزهديده شناسي که در آغداز بده مطالعدهي ويژگديهدا و نقدش بدزهديدده در
تکوين جرم و همچنين رابطهي قرباني جرم با مجرم پرداخته بود ،از اواخر سال هداي -1121
يک انسان ،بدون توجه به فعلي

يافتن عمل جنايي و دخال

وي در وقوع جرم ،مورد نظدر

واق ،شد .بزهديده شناسي خود شاخهاي از جرمشناسي واکنش اجتماعي اس
که توثيرات شگرفي بر نظام عدال

کيفري داشته اس

شاخه از علوم جنايي ضمن ايجداد فرصد

ولدي ازآنجدا

به صورت مستقل بحث مي شود .اين

بدراي بزهکدار جهد

جبدران ضدررهاي وارد بده

اشخاص ،به خود بزهديده نيز اين امکان را ميدهد که احساسات ،هيجدانهدا و پرسدشهداي
خود را به بزهکار بازتاب دهد تا از اين طريق بزهکار به غيرانساني بودن عمل خود پي ببرد.

مبانی و آاثر تعویق صدورحکم مجازات رد نظاماهی کیفری اریان و فرانسه

 1122چشمانداز وسي،تري مورد توجه قرار گرف که در آن شخصي

بزهديدده بده عندوان



اين شرمساري براي او عبرتآموز و بازپذيرکننده خواهد بود و سبب ميشدود مدتهم از نيداز
واقعي بزه ديده که در اثر ارتکاب عمل مجرمانه ايجاد شده اسد

آگداه شدود و در تسدکين

بزهديده بکوشد.

در حقوق فرانسه ،جه استفاده ازتعويق مي بايس

ضمن جبران خسارت هداي ناشدي از

بزه بر اشخاص ،توقف ادامهي آسيب به نظم عمومي جامعه نيز مورد نظر قدرار مديگيدرد .از
اين رو اين شر با دو جه

مطرح شده اسد  ،اول اينکده خسدارت و ضدرر و زيدان پديدد

آمده از جرم در حال جبران باشد ،و دوم اينکه بي نظمي کده بدا ارتکداب جدرم ايجداد شدده
اس

در آستانهي توقف باشد .در اين راستا دکر دو نکته مفيد بده نظدر مدي رسدد اوالً بدراي

تحقق جه

اول همين اندازه که خسارت ناشي از جرم شروع بده جبدران شدده باشدد کدافي

اس  ،و جبران کامل خسارت يا در آستانهي جبران کامل بودن الزم نمي باشد .همچندين بده
نظر مي رسد برخالف حقوق ايران ،صرف برقراري ترتيبات جبران خسارت جهد
از اين نهاد کفاي

اسدتفاده

نکند .ثانياً ،مقنن فرانسوي بزهديده را هم ناظر بر اشخاص و هم جامعه بده

عنوان هوي هاي مستقل دانسته اس

و تبعاً جبران خسارت از هر دوي اينها به عندوان شدر

استفاده از اين نهاد ارفاقي خواهد بود .بر اساس بند ( )2ماده ( )132-23قانون جزاي فرانسه،
چنانچه دادخواس

ضرر وزيان تقديم شده باشد ،دادگاه ضمن تصميم در خصوص تعويق،

حکم به ضرر وزيان مدعي خصوصي نيز صادر مينمايد.
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 .4-4فقدان سابقهي کيفري مؤثر

يکي از شراي بهرهمندي از امتياز تعويق صدور حکم کيفري به موجدب بندد «ت» مداده
( )31قانون مجازات اسالمي «فقدان سابقهي کيفري م ثر» ميباشد .اين شر در حقيق

بده

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب دااگشنه قم

شر «پيشبيني اصالح مرتکب» باز ميگردد اما از ظاهر قانون چنين اسدتفاده مديشدود کده
شر ياد شده ،شر مستقلي اس

و حتي اگر دادگاه ،اصالح مرتکب را پيشبيني کند امدا

مرتکب داراي سابقهي کيفري م ثر باشد صدور حکم وي قابل تعويق نيس  .ممکدن اسد
گفته شود سابقهي کيفري يک امارهي مطلق بر عدم اصالح مرتکب اس .
منظور از سابقهي کيفري م ثر اين اس

که حکدم مديبايسد

در يکدي از دادگداههداي

بدوي يا تجديدنظر صادر و مدت اعتراض آن به پايان رسيده باشد .تبصره ماده ( )31اشدعار
ميدارد «محکومي

م ثر ،محکوميتي اس

که محکوم را به تبد ،اجدراي حکدم ،بدر اسداس

ماده ( )22اين قانون از حقوق اجتماعي محروم ميکند» .بر اين اساس ،محرومي از حقدوق
اجتماعي در مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد به مدت هف
مجازاتهاي اصلي و محکومي
ديه جناي

سال پس از توقف اجراي

به قط ،و قصاص عضو مقرر شده اس

مشدرو بدر اينکده

وارد شده ،بيش از نصف ديه مجنيعليه باشد .نفي بلد و حبس تا درجهي چهار

بين پنج تا بيس

و پنج سال ،تا سه سال محروميد از حقدوق اجتمداعي بده عندوان مجدازات

تبعي به دنبال خواهد داش  .در شالق حددي و قصداص عضدو ،بدا ديدهي معدادل نصدف يدا
کمتر از ديهي کامل مجنيعليه و حبس درجه پنج بين دو تا پنج سال ،دوسال محروميد

از

حقوق اجتماعي دارد.
به اين ترتيدب کسداني کده داراي سدابقهي محکوميد
محکومي

غيدر قطعدي و يدا داراي سدابقهي

حقوقي هستند ،مشمول سابقهي کيفري م ثر نخواهندد بدود .البتده عددم اجدرا يدا

شروع به اجراي حکم محکومي

تدوثيري در عددم تحقدق شدر مدذکور نددارد .بده عدالوه

محکومي کيفدري قطعدي بده جدرايم عمددي موجدب محروميد

از تعويدق صددور حکدم

ميشود .بنابراين محکومي کيفري قطعي به جدرايم غيرعمددي يدا در حکدم شدبه عمدد يدا
خطاي محض يا در حکم آن مشمول شدر مدذکور نخواهدد بدود .سدابقهي محکوميد
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بده

جزاي نقدي و شالق تعزيري و انفصال ،سابقهي م ثر کيفري محسوب نشدده و مدان ،اعمدال
تعويق صدور حکم نيستند.

ارفاق به آن دسته از بزهکاراني سوق داده شود که پيش تر نيز ارزش هدا و هنجارهداي مدورد
قبول جامعه را رعاي

کدرده و از خدود رفتدار ناشايسدتي ابدراز نکدردهاندد .دربداره ي فقددان

سابقهي کيفري موثر در قانون مجازات فرانسه پيشبيني خاصي نشده اس .
 .5آثار تعويق صدور حکم کيفري درايران و فرانسه

تعويق صدور حکم هم داراي آثار مثب
آمارها ميتوان درياف که جمعي

و هم منفي اس  .در يک نگداه کلدي براسداس

محبوسين افزايش پيدا کرده اس

مبانی و آاثر تعویق صدورحکم مجازات رد نظاماهی کیفری اریان و فرانسه

هدف قانونگذار از پيش بيني شر باال اين بوده اس که سياس جنايي ايران بده سدم



لذا از مهمتدرين آثدار

تعويق صدور حکم کاهش تعداد محبوسين به ويژه درحبسهاي کوتاهمدت اس  .با وجود
اين مرتکب نسب

به بزهديده ،شهروندان و جامعه وظايفي دارد که بايد آن را رعاي

کنند.

در قوانين ما در اين مورد توجه کافي نشده اس  .براي بررسي تطبيقي ايدن ندواقص شدراي
خاص آثار تعويق را در مقايسه با حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار ميدهيم.
 .1-5قرار تعويق صدور حکم و آثار مترتب بر آن در حقوق ايران

قانونگذار در تبصره ( )1و ( )2ماده ( )31قانون مجدازات اسدالمي عبدارت «قدرار تعويدق
صدور حکم» و در ماده ( )33عبارت «لوو قرار تعويق» را به کار برده اس  .بندابراين دادگداه
تعويق صدور حکم را در قالب قرار و نه حکم صادر مينمايد .اين قرار از مصاديق قرارهاي
اعدادي يا نهايي آيين دادرسدي کيفدري نيسد  ،زيدرا بدر اسداس تعريدف مدذکور در آيدين
دادرسي کيفري ،قرار عبارت از تصميم مراج ،قضايي براي تکميدل تحقيقدات يدا اظهدارنظر
در مورد قابلي يا عدم قابلي محاکمه ي متهم اس  ،در حالي که قرار تعويق صدور حکدم
هي ارتباطي به تحقيقات مقدماتي يا قابلي محاکمه ندارد و آنچه در ايدن قدرار مدورد نظدر
قرار ميگيرد قابلي مجرم براي محکومي يا معافي اس  .بر اساس تبصره ( )1مداده ()31
اين قرار با حضور بزهکار صادر مي شود .دليل ممنوعي صدور غيابي قرار تعويق آن اس
که متهم با حضور در جلسهي دادرسي بايد تعهداتي را بپدذيرد .بدر همدين اسداس اسد کده
چنانچه متهم از قبول تعهد خودداري کند دادگاه ملزم به صدور حکدم محکوميد خواهدد
بود .اگر متهم در جلسه ي دادگاه حضور نداشته باشد منعي براي تجديد جلسه وجود نددارد

89



تا متهم براي دادن تعهد حضور پيدا کند و بهتر اس
هر حال دادگاه تکليفي براي تجديد جلسه ندارد.

عل حضور در احضاريه قيد شود .در

 .2-5لغو قرار تعويق صدور حکم
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در دوره ي اجراي تعويق مجرم تح تدابير کنتدرل و نظدارت قدرار دارد تدا در صدورت
عدم انجام تعهدات و الزامات تعيين شده ،برخي اقدامات دربارهاش اجرا شود.
در صدر ماده ( )33قانون مجازات اسالمي مقرر شده اس «در مدت تعويق ،در صورت
ارتکاب جرم موجب حد ،قصاص ،جنايات عمدي موجدب ديده يدا تعزيدر تدا درجده هفد ،
دادگاه به لوو قرار تعويق اقدام و حکم محکومي صادر ميکند» .از اين رو دادگداه پدس از
احراز جرايم فوق ضمن لوو قرار تعويق ،مدتهم را احضدار و در صدورت عددم حضدور ،او را
جلب و براي وي حکم محکومي صادر مينمايد.
در اينجا دکر چند نکته ضدرورت دارد ،اوالً در بندد (الدف) مداده ( )31قدانون مجدازات
اسالمي ،شر تعويق صدور حکم سپردن تعهد براي عدم ارتکاب جرم دانسدته شدده اسد
بدون اينکه نوع جرم را مشدخص کندد .امدا صددر مداده ( )33قدانون مجدازات اسدالمي کده
ضمان اجراي اين تعهد را بيان مدي کندد بده جدرايم خاصدي اشداره دارد .ثانيداً در صدورتي
دادگاه اقدام به لوو قرار تعويق و صددور حکدم محکوميد مجدرم خواهدد نمدود کده جدرم
ارتکابي در مدت تعويق اثبات و حکم محکومي قطعي برايش صادر شده باشدد ،امدا مداده
( )33قانون مجازات اسالمي هي اشارهاي به اثبات جرم در مددت تعويدق نددارد و ايدن امدر
عاري از ايراد نيس  .بنابراين در صورتي که حکمي عليه وي صادر شدده باشدد ولدي هندوز
مراحل نهايي را طي ننموده باشد ،دادگاه نميتواند به ايدن دليدل اقددام بده لودو قدرار تعويدق
صدور حکم نمايد.
ثالثاً مجرم بايد در مدت تعويق اعتماد دادگاه را جلدب نمايدد ،يکدي از راههداي جلدب
اعتماد ،عدم ارتکاب جرم اس  .بنابراين ارتکاب هر جرمي در مدت تعويق از موجبات لودو
قرار تعويق صدور حکم خواهد بود .اما حکم قانونگذار در اين خصوص مطلق نبوده و ايدن
احتمال که مجرم در دورهي تعويق ممکن اس مرتکب جرايم کوچدک شدود لحداظ شدده
اس و چنين بيان نموده که اگر جرم تعزيري تا درجه هف ارتکاب ياف  ،قرار تعويق لودو
ميشود .مفهوم مخالف اين مقرره آن اس که در صورت ارتکداب جدرايم تعزيدري درجده
هش  ،دادگاه نميتواند اقدام به لوو قرار تعويق نمايد و همين امر موجدب مديشدود دادگداه
پس از اتمام مدت تعويق به محکومي مجرم حکدم دهدد .از طدرف ديگدر ،ارتکداب جدرم
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جديد ضمن لوو قرار تعويق صدور حکدم ،سدبب تحميدل دو مجدازات جدرم موضدوع قدرار
تعويق و جرم لوو کنندهي آن قرار ميشود.
مجرم پس از صدور قرار تعويدق صددور و در دوران تعويدق آزمايشدي ملدزم بده اجدراي
دستوراتي از سوي دادگاه شده اس که اگر آنها را اجرا ننمايد ،به استناد مداده ( )33قدانون
مجازات اسالمي قاضي ميتواند براي يک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مددت تعويدق
اضافه يا حکم محکومي صدادر کندد .قانونگدذار مدالک خاصدي بدراي اتخداد يکدي از دو
تصميم مقرر در ماده ( )33بيان نکرده اس  .از اين رو دادگداه اختيدار کامدل دارد ،امدا بهتدر
اس دادگاه در تصميمگيري خود به نوع تخلف و آثار آن توجه نمايد.
طبق تبصره ماده ( )33قانون مجازات اسالمي با ارتکاب جدرايم موجدب حدد ،قصداص،
جنايات عمومي موجب ديه يا تعزير تا درجه هف در مدت تعويدق ،ضدمن لودو شددن قدرار
تعويق و صدور حکم محکومي  ،ديگدر امکدان بهدرهمنددي از تعليدق اجدراي مجدازات نيدز
وجود ندارد.
ممنوعي تعليق اجراي مجازات در خصدوص فدردي کده حکدم محکدوميتش بده تدوخير
افتاده و در مدت مدذکور پداي بندد بده تعهددات نبدوده ومرتکدب جدرم شدده و سدپس قدرار
تعويقش لوو شده اس امري منطقي اس زيرا اعتماد مجدد به او غيدر قابدل توجيده اسد و
تعليق اجراي مجازات او در آينده اقدامي بيهوده خواهد بود.
از ديگر موارد لوو تعويق صدور حکم کشف سابقه ي محکومي کيفري موثر اس  .در
ماده ( )22قانون مجازات اسالمي مقررشده اس «هرگاه پس از صدور قرار تعليدق ،دادگداه
احراز نمايد که محکوم داراي سابقه ي کيفري م ثر يا محکومي قطعي ديگري بوده اسد
که در ميان آنها محکومي تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجدراي مجدازات معلدق
شده اس  ،قرار تعليق را لوو ميکند .دادستان يا قاضي اجدراي احکدام کيفدري نيدز م ظدف
اس در صورت اطالع از موارد فوق ،لوو تعليدق مجدازات را از دادگداه درخواسد نمايدد.
حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاري اس » .وفق مادهي مزبور ،چنانچده در
اثناي بهرهمندي مرتکب از مزاياي تعويق صدور حکم ،جرمي کشف ولدي هندوز منتهدي بده
نتيجه نشدده باشدد ،قدرار تعويدق صددور حکدم لودو نمديگدردد ،زيدرا آنچده موجدب الوداي
قرارتعويق اس محکومي کيفري موثر و نه ارتکاب جدرم اسد  .همدينطدور اگدر پدس از
اتمام دوران آزمايشي قرار تعويق معلوم شود محکومعليده داراي سدابقه ي محکوميد ِ مدان،
تعويق بوده اس  ،به نظر ميرسد مجوزي براي لوو قرار تعويق صدور حکم وجدود نخواهدد
داش چه آن که اين نظر عالوه بر سازگاري با موازين حقوقي به نف ،متهم نيز ميباشد.
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بديهي اس چون دادگاه به هنگام صدور قرار تعويدق تمدامي اقددامات دادرسدي حتدي
اخذ آخرين دفاع از متهم را انجام ميدهد ،لکدن بده جداي حکدم محکوميد  ،قدرار تعويدق
صدور حکم صادر مي نمايد ،پس در پايان مدت تعويق نيازي به تشکيل جلسده ي دادرسدي
نيس مگر با حدوق شراي جه لوو قرار تعويق يا وجود ادعاها يدا ابهامداتي کده تشدکيل
جلسهي رسيدگي را اقتضاء نمايد .ماده ( )32قانون مجازات اسالمي دو تصميم را بده عندوان
تصميم نهايي دادگاه پيشبيني نموده اس « :پس از گذش مدت تعويق با توجده بده ميدزان
پايبندي مرتکب به اجراي دستورهاي دادگاه ،گزارش مددکار اجتماعي و نيدز مالحظده ي
وضعي مرتکب ،دادگاه حسب مورد به تعيين کيفر يا صدور حکم معافيد از کيفدر اقددام
ميکند» .براين اساس ،دادگاه هم اختيار صدور حکم محکومي کيفري و هم اختيار حکدم
معافي د از کيفددر را دارد ،يعنددي مرتکددب در طددول مدددت بدده تددوخير افتددادن صدددور حکددم
محکوميتش ،پيوسته بايد مراقب رفتار خود و پداي بندد بده دسدتورات دادگداه باشدد .قاضدي
محکمه پس از پايدان مددت تعويدق مکلدف اسد در صددور ر ي نهدايي بده گدزارشهداي
مددکار اجتماعي توجه نمايد ،يعني گزارش مددکار يدک تددبير قدانوني اسد کده مدالک
تصميم دادگاه قرار ميگيرد.
 .4-5آثار صدور قرار تعويق صدور مجازات در فرانسه

در حقوق فرانسه طبق ماده ( )232-3قانون آيين دادرسي کيفدري ،اگدر مدتهم از تددابير
نظارت و مددکاري يا الزامات خاص تبعي نکند ،قاضي اجراي مجازات ميتواندد پديش از
انقضاي مدت آزمايشي ،دادگاه را به منظور تصميمگيري مطل ،کند .حسب ماده ()212-12
قانون آيين دادرسي کيفري قاضي اجراي مجازاتهدا در صدورت عددم رعايد الزامدات از
سوي محکوم ،ميتواند عليه وي دستور جلب صادر نمايد .وي مطابق مداده ( )232-3قدانون
آيين دادرسي کيفري ميتواند با قرار موجهاي که براساس درخواس هداي دادسدتان اتخداد
ميشود ،تصميم بگيرد کده محکدوم بده صدورت موقد درنزديدکتدرين م سسده ي زنددان
محبوس گردد .از دادگاه جنحه در کمترين مدت براي تصميمگيري در خصوص مجدازات
درخواس ميشود .پروندده بايدد حدداکثر ظدرف پدنج روز از حدبس محکدوم در جلسده ي
دادگاه ثب شود ،در غير اين صورت دينف ،ر ساً آزاد ميگردد.
دادگاه بعد از تعويق صدور کيفر يدک سدال وقد تعيدين مدينمايدد تدا در مدورد کيفدر
تصميمگيري نمايد .تصميم دادگاه از يکي از سه حال زير خارج نخواهد بود
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الف .صدورکيفر :اگر محکدوم در دوران تعويدق آزمايشدي بده تعهدداتي کده بدراي وي
توس دادگاه تعيين شده اس عمل نکند و به تدابير نظارت و مددکاري يا الزامدات خداص
توجه ننموده و تبعي نکند ،و قاضي اجراي مجازاتها بدر اسداس گدزارشهداي مدددکاران
اجتماعي دليلي بر تمرد محکدوم از انجدام تعهددهاي تحميلدي بيابدد تکليفدي بدراي موکدول
نمودن درخواس اجراي مجازات تا پايان مهل آزمايشي ندارد و ميتواند طبدق مداده (-3
 )232درخواس اجراي مجازات را کند.
ب .معافي از کيفر :دادگاه در زمان اخذ تصميم بده تعويدق ،تداريخي جهد رسديدگي
مشددخص مددينمايددد .چنانچدده در آن زمددان تحقددق بازسددازي اجتمدداعي بزهکددار و جبددران
خسارتهاي ناشي از بزه و توقف زيانهاي ناشي از جرم به نظم عمومي احراز شود ،دادگاه
ميتواند وفق ماده ( )132-21قانون جزاي فرانسه تصميم بگيرد که هي گونه کيفري اعدم از
اصلي و جانشين مورد حکم قرار ندهد و معافي مجازات اعدالم شدده در پيشدينهي کيفدري
فرد ثب نشود .در دوران تعويق آزمايشي ،مرتکب تح تدابير نظارتي و کنترل کننده قرار
دارد که در صورت اجراي تمام دستورات دادگاه ،اين تدابير و تعهدات خاتمده و حکدم بده
معافي از کيفر در خصوص مرتکب صادر ميگردد .به عالوه در تعويق همراه با آزمدون و
مراقب  ،قاضي اجراي مجدازاتهدا طبدق مداده ( )132-32قدانون جدزا بدا موافقد دادسدتان
ميتواند يک ماه قبل از شروع جلسه ي رسديدگي و بدر اسداس اهدداف تعيدين شدده در امدر
تعويق معافي از کيفر را مورد حکم قرار دهد.
ج .تمديد تعويق صدورحکم :پس از تصميم دادگداه مبندي بدر تدوخير در صددور حکدم
مجازات و تعويق ،مدتي به جه اعمال نظارت در نظر گرفته مي شود کده پدس از آن و در
جلسه ي دوم دادرسي ،در تعويق ساده و آزمايشي  ،چنانچه دادرسان معتقد باشدند مددت در
نظرگرفته شده جه اصالح و بازسازي اجتماعي بزهکار کم بوده و نياز بده تمديدد دوبداره
تعويق اس  ،حسب ماده ( )132- 32قانون جزا مدت تعويق تمديد ميشدود بدا وجدود ايدن
تصددميم در مددورد کيفددر در محدددودهي تدداريخي يددک سددال از نخسددتين تصددميم بددر تعويددق
خواهدبود .در تعويق همراه با تعهد يا دستور معين ،تعهدد بزهکدار بده اجدراي يدک يدا چندد
دستور قانوني يا آييننامهاي امکان تجديد جلسدهي رسديدگي وجدود نددارد و اگدر بزهکدار
دستور مقرر شده را با توخير اجرا نمايد دادگاه ميتواند موافق ماده ( )132 – 33قدانون جدزا
مان ،از اجراي دستور شده و کيفر پيشبيني شده به موجب قانون يا آييننامه را مدورد حکدم
قرار دهد و يا هنگامي که دستورات از سوي مرتکدب اجدرا نشدده ،در آن صدورت دادگداه
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ميتواند ضمن اجراي کيفر مقرر نمايد که اجراي دستورات به هزينده ي محکدوم و بده طدور
رسمي انجام شود.
نتيجه گيري

در قانون مجازات اسالمي مصوب  1312نهاد جديد تعويق صدورحکم دربارهي بدالوين
فق درجرايم تعزيري درجه هف و هش قابل اجرا اس ولي دربارهي اطفال بهطدور عدام
پذيرفته شده اس  .مناسب آن بود که اين امر به اختيار قاضدي واگدذار شدود ،تدا بدا در نظدر
گرفتن نتيجه ي هر جرم بر نظم اجتماع و سداير اوضداع و احدوال و وضدعي بزهکدار بتواندد
صدور حکم کيفري را به تعويق اندازد .در فرانسه ،تعويدق صددور حکدم در تمدامي جدرايم
جنحه و خالف پذيرفته شده اس و صرفاً در جرايم سدنگين بدا مجدازات بديش از ده سدال
حبس که جزء جنايات به شمار ميآيند ،اجرا نميشود.
از ابتکارات قانون مجازات اسالمي بهرهگيري از تجارب مددکاران اجتماعي اس اين
امر موجب اتقان بيشتر قضاوت و موجب جلدب اعتمداد بده محکمده اسد  .قدانون مجدازات
فرانسه ،تعويق صدورحکم مجازات را بدراي اشدخاص حقيقدي وحقدوقي مقررکدرده اسد ،
درحاليکه اين امر باتوجه به عدم امکان صدور قرار تعويق بدراي تعزيدر درجده شدش بدراي
اشخاص حقوقي قابلي اجرايي ندارد.
در ايران دو نوع تعويق ساده و مراقبتي در قانون آمده اس که به ترتيب با مددت شدش
ماه و دوسال هستند .در حاليکه درحقوق فرانسه سه نوع تعويق لحداظ شدده اسد  ،تعويدق
ساده ،تعويق همراه با آزمون و مراقب  ،و همچنين تعويدق همدراه بدا دسدتور .مددت در نظدر
گرفته شده براي هر يک از اين انواع حداکثر يک سال ميباشد.
در نظام حقوقي ايران و بر اساس يکي از بنددهداي مداده ( )31قدانون مجدازات اسدالمي
شر جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران پيشبيني شده اس که به صرف تالش
مجرم براي گرفتن رضاي و جبران خسارت بزهديده محقق ميشود .ولي در فرانسده ضدمن
جبران خسارت هاي ناشي از بزه بر اشخاص ،توقف ادامهي آسيب بدر نظدم عمدومي جامعده
نيز مورد نظر قرار گرفته اس .
به موجب بند (ت) ماده ( )31قانون مجدازات اسدالمي فقددان سدابقه ي کيفدري مد ثر از
ديگر شراي استفاده از نهاد تعويق صدور حکم ميباشد .درفرانسه ،چنين شرطي پيش بيندي
نشده اس و حتي مجرمان با سابقه ي محکومي به جرايم شديد نيز با وجدود شدراي مقدرر
در قانون ميتوانند از اين نهاد بهره ببرند .اين امر نشان ميدهد که قانونگذار ايراندي متدرجم

بلکه مقتضيات زمان و مکان نيز در وض ،قانون رعاي

شدده
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صرف قانون فرانسه نبوده اس
اس .
در ايران تعويق مراقبتي به جه ناتمام بودن و ناکام ماندن سيستم مراقبتي در کشور ،بده
ندرت مورد حکم واق ،مي شود .پيش بيني سيستمي مشابه کشورهايي مانند انگليس و فرانسه
در کشور ما نيز به راحتي امکان پذير اس  .بسياري از نهادهداي موجدود همانندد بهزيسدتي و
سازمان جوانان با برنامهريزي ميتوانند نقش مددکاري را ايفا کنند .ديگر سازمانهاي مدني
مردمنهاد ميتوانند در اين زمينه نقشي اساسي داشته باشند .اساساً بايدد تعويدق صددور حکدم
مبتني بر مطالعهي شخصي محکوم باشد .در اکثدر کشدورها ايدن امدر بدا تشدکيل پرونددهي
شخصي براي متهم در کنار پروندهي اتهامي وي صورت ميگيرد.
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