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

 1صادق سلیمی

 2محمد علی کنعانی

 

 چکیده
 1392در ساا  تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسالمی 

باشاد  در ایان ندااد ناوین تقنینای می یبوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد ساابق 
ای از جرایم خرد را مرتکا  باشیم ک  پارهاشخاصی می یویکرد ویژه دربارهشاهد ر

ب ند و قانونگذار در جدت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکااشده
امکاان با  تعویاق افتاادن ر ی  مجادد رفتارهاای مجرمانا ، باا اجتماای شارای   زم،

عویق صادور حکام بار میناای اصای فاردی بینی نموده است  تمحکومیت آندا را پیش
در  شاود ی ارفاقی برای بزهکاران قلماداد مایکردن مجازات بنا گردیده و جزء ندادها

این مقال  میانی، قلمرو، شرای  شکلی و ماهوی، آثاار و جداات الیاای تعویاق صادور 
ده ماورد حکم ب  شکی تطییقی با تأکید بر رویکارد فقا  جزایای و حقاوا ایاا ت متحا

 واکاوی قرار گرفت  است 
 

ی مراقیات، تعویق صدور حکم، تعویق ساده، تعویق مراقیتی، دوره واژگان کلیدی:
 .حکم معافیت از کیفر

                                 
 اه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.استادیار دانشکده حقوق دانشگ .1
 ول(. رایانامه:ئدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز )نویسنده مس .2

kanani110@yahoo.com 

 اتریخ پذریش     اتریخ ردیافت
11/3/1393     11/7/1393 
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 مقدمه
تعویق صدور حکم برای نخستین باار در تااریق نانونگایاری ایاران در ناانون مجاازا  

این نهاد از حقوق  آید.ون به شمار میهای این نانبینی شده و از نوآوریپیش 1392اسالمی 
( باه بعاد 132-60کشورهای غربی و به طور مشخص از نظام حقونی فرانسه، به شرح ماواد)

این نهاد حقونی که بار  ی( فلسفه135:1392نانون جزای فرانسه انتباس شده است. )مصدق،
جارایم ُرارد ای از شاک  ررفتاه ایان اسات کاه دادرااه در پااره 1مبنای نظریه برچسب زنی

]تعزیر درجه شش تا هشت[، در صور  وجود شارای  ناانونی، بتواناد باا معافیات مرتکاب 
مقابا   یمجرمیت به وی پیشگیری نماید. این فلسفه، نقطاه 2جرم از کیفر، از انگ و برچسب

باشد که در آن مرتکب طی دادنامه به مجازا  محکوم رردیاده و سا   تعلیق مجازا  می
 شود. شرای ، مجازا  مقرر درباره وی اجرایی نمیبا فراهم بودن 

ه ارار دادراه در تعویق صدور حکم، باا اجتمااش شارای  ناانونی ایان اجاازه را دارد کا
 صدور حکم محکومیت برای مرتکاب مصالحت و مونعیات نداشاته باشادد ابتادادار، صادور

اف ونی معاحکم محکومیت را به تأُیر انداُتاه و سا   مرتکاب را از مجاازا  مقارر ناان
آن  ییلهنماید. تعویق صدور حکم بر مبنای اص  فردی کردن مجازا  بنا رردیده و به وسا
ا نواعاد بادادراه این فرصت را به بزهکار اعطاء ُواهد نمود تاا در ماد  تعویاق، ُاود را 
ق ینای منطبااجتماعی سازرار کرده و از ارتکاب مجدد بزه ُودداری نماید. این رویکرد تقن

باشاد کاه مارتکبین معاصای و نضایی اساالم و اندیشامندانی همناون روساو می با دکترین
دانناد کاه ممکان اسات رااهی در دانند، بلکاه افارادی میجرایم را دارای سرشتی پلید نمی

ه زندری ُویش دچار لغزش شوند، بنابراین فرصات اصاالح، تربیات و بازرشات باه جامعا
 همیشه باید برای آنها فراهم باشد.

                                 
1. llllllll llllll  

2. stigma  
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ه با کاه یافاراد یها را بارااز پاساق ی  متحده، نضا  فدرال مجموعه محدوددر ایاال

 م نسابتاراز جارای یکاه جارم ارتکااب یزمان یدارند. حت، جهت مجازا  نزد آنها حضور یافته
ی صاادره شاده و مجاازا  تحمیا  أر ن فارد،مجارم تشاخیص داد بااُرد و ساب  باشاد، 

ابا ، نضاا  ثبت ُواهد شد. در مق یق ودر سوابمییمحکومیت دا یشود و ی  سابقهیم
هاا ناد کاه اساتفاده از آندر اُتیاار دار یامبتکراناه یکیفار یهاجایگزین یهای ایالتدادراه

ق صادور هاا نهااد تعویااز ایان جایگزین یرا محو نماید. یکا یتواند اثرا  سوابق کیفریم
ا یا«  deferred sentencing» نظیار عنااوینیمختلا  باا  یهااباشاد کاه در ایالتیحکام م

«probation before judgment »صاور  موفاق ه کاه با یشاود. شارکت کننادرانیااد می
بق شاده و ساوا یده علیاه آنهاا بایگااننمایند اتهام مطرح شا یهای دوره تعویق را س ربرنامه

ا  رای مجاازبانه تنها ی  جانشین  یرود. این نهاد حقونیبازداشت آنها نیز محو و از بین م
 تواند باالقوه از صادوریکه م یهایو برچسب یبرای موانع حقون یبلکه جانشین ،ودهحب  ب

 (.colgate، 2009: 10 .(دوشمینلمداد ، شوندرأی محکومیت حاص  
انارار نخسات  رااهادد امریکا، بارای اعماال تعویاق صادور حکام، در ایاال  متحده    

ُاودداری نماوده و وی را  یاتم محکومپییرد و س   از صدور حکرا می 1مرتکب به جرم
آمیز دهد. ارر متهم باه طاور موفقیاتشرای  مقرر نرار می تحتمرانبت  یتحت ی  دوره

باه  نمایاد،میی تعلیق و مرانبت را س ری نماید دادراه وی را از اتهاما  وارده معااف هدور
. علت ی نمودتلق یپیشینه کیفرمحکومیت و سوء یفاند هررونه سابقه بتوان او رانحوی که 
متهم  یکه برا یامریکا تا زمان ینضای یهاحوزه اغلبموجب نوانین ه است که ب آناین امر 

نابا  تصاور  یو یهام بارا ی، محکومیتاست و مجازاتی تحمی  نشده نگردیدهصادر  یرأی
 یپیشاینه کیفارباشد. اینکه در حقوق امریکا نهاد تعویق صدور حکام باعام محاو سوءینم

بارای  یتواند باه تنهااییبازداشت م یزیرا وجود حتی ی  سابقه درزشمند استشده بسیار ا
دسات آوردن شاغ ، ه در ُصاو  با یمشاکالت ینلمداد شده و بارای و یفرد بسیار حیات

 وام ایجاد نماید. اُیاجاره یا ُرید آپارتمان یا 
  آن کامالر با توجه به نوپایی این نهاد در حقوق ایران، شناُت و بررسی ارکان و شرای 

نماید. به این مناسبت در نوشتار حاضار تاالش شاده تاا ضامن بررسای مباانی و ضروری می

                                 
1.guilty plea  
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مونعیت فقهی این نهاد، نلمرو اجرا، آثاار، مرجاع صااله جهات صادور، شارای  شاکلی و 
ماهوی اعطاء و موجباب فسق این نهاد حقونی در تطبیق باا حقاوق کیفاری ایااال  متحاده 

 د.مورد واکاوی نرار ریر
 

 1نظام حقوقی اسالم .1

 صدور حکامنهاد تعویق  در ُصو  اسالمجزایی و رویکرد فقه  تعام نسمت  در این 
صادور  نهااد تعویاقبررسای دهیم. در ابتادا باه نرار مای مورد بررسیرا در دو بند جدارانه 

 واکااویباه در جنایا  موجب نصا  و دیا ، و نیز جرایم موجب حد، و در اداماه حکم 
 پرداُت.ُواهیم  در تعزیرا  نهاد موصوف

 تعویق صدور حکم در جنایات و حدود. 1-1

در ُصو  مونعیت و نلمرو نهاد تعویق صادور حکام در حقاوق کیفاری اساالم بایاد 
تاوان ناه تنهاا شاود، لایکن میتوجه نمود که در فقه جزایی نهادی با این عنوان مشاهده نمی

اسالمی  ور  توجه به این نظام را در بخشی از نلمرو کیفری در حقوقمشروعیت، بلکه ضر
 مدل  نمود.

حق الناسای  یهای ناظر بر جنایت، نصا  و دیه، چون کیفر جنبهدر ُصو  مجازا 
ارض ناوش واکانش نسابت باه مجارم، و عاو یمحض دارد، لیا منطقار مرجع نضایی در زمینه

حتای  تواند مجازا  را از مرتکب ساان  نماوده و ناهیناظر بر آن اُتیاری نداشته و لیا نه م
ناه ریری در ایان زمیاجرای آن را جز در برُی معاذیر مصرح به تأُیر اندازد، بلکه تصامیم

 علیه و اولیای دم وابسته است.صرفار به مجنی
های حدی نیز توجه به نواعد و ضاواب  نااظر بار حادود رفتنی است در نلمرو مجازا 

ال »(، 44: 1429)کلینای، « من عط  حدا من حدودی فقد عانادنی»وصی چون مستنب  از نص
)نجفای، « لای  فای الحادود نظار سااعه»( یاا 438: 1422)ماومن نمای،« تأُیر فی الحادود

(، حکایت از عدم اُتیار مقام نضاایی در اساقاو و یاا تاأُیر در اجارای حاد 395: 4(40)1
صادور نهااد تعویاق از اجرای  مورد حدود نیز بحمدر که  مزبور، باید رفتدارد. بنابر ادله 

                                 
باه  99: 1393ین دیدراه حقوق اسالمی از منبع ذی  استفاده شده و منابع اساتنادی منقاول از آن اسات: اکرمای، در تبی . 1

 بعد .
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و اساقاو ی در بار دارنادهمجازا ، و محتمالر تأُیر در اجرای  متضمن نوعینطعار که  حکم

در ُواهد بود. البتاه منتفی شرعی  با موازینمغایر   لحاظ تواند باشد، بهاز کیفر میمعافیت 
تواناد می جارم نرباانینظار چاون دارند مانناد نایف، باه  اسالنحقجنبه که مورد حدودی 

حاد و حتای تواند تأُیر در اجرای میاولی طریق نیز به وی کند، رضایت را سان   مجازا 
 باا اشاتراوصدور حکم موارد نهاد تعویق  اندازد، لیا در اینتعویق بر حد را به اصدار حکم 

 نخواهد داشت.شرعی ع دیده منبزهرضایت به 
هایی از تعویق صدور حکام را توان نشانهبا این اوصاف راه استثنادار در برُی موارد، می

وده باد محادود های منحصر به ُود پیدا نمودد که البته این موارد به ندر متیقن ُوبا ویژری
قهاا د ملای فتاداو ناب  تسری به سایر حدود نیستند. به عنوان نمونه در مورد مارد مشامول ار

ه ناضای اند که مجازا  نت  به عنوان کیفر ارتداد بالفاصله ناب  اجرا نیسات، بلکابیان داشته
ه بردارد. ر مجرمانباید حکم را برای مدتی به تعویق بیاندازد و او را توبه دهد تا دست از مسی

تاا  وت، تعویاق موکاول باه نظار ناضای اسا یبسیاری از فقها معتقدند مد  زمان این دوره
ر شیق طوسای د .تواند استمرار یابدرود وی از مسیر مجرمانه بررردد میکه امید میهنگامی

ی، )شایق طوسا «یستتاب القدر الیی یمکنه فیه الرجوش، و هو االناوی»این زمینه می فرمایند 
تعویاق را  ی(. برُای از فقهاا ایان دوره550: 1387د و نیز ر.ک. فخرالمحققین، 283: 1387
(، لکن ایان نظار باه دلیا  ضاع  396: 1441اند )موسوی ُویی، ود به سه روز دانستهمحد
رد آن  استنادی مورد پییرش نارار نگرفتاه اسات، از ایان رو برُای از معاصارین در یادله

المرتاد إلا   منهاا رجاوش ب  الغرض ،دیار محضاربلیست أمرار تع هإنّ مسألة االستتاب»اند فرموده
ف ن، فااالحق أن أمرهااا منااوو بنظاار الحاااکم، و یختلاا  ذلاا  باااُتالاإلسااالم مهمااا أمکاا

إلا   رجا  عاوده، یاخُر نتلاه بمقادار یهو التوبا هالموارد،... و... إن... هو فی معرض الهدایا
ألحکاام. و دود و اتعطی  الح هاإلسالم من دون تقدیره بالمرّا  أو األیّام ما لم یص  إل  مرتب

  ناد بالماوارد، أیاام ال یکاون مطابقاار لالحتیااو فای جمیاع ا هعل  هیا فالقول باستتابته ثالث
لرجاوش   معاه او ما یخما هیقتضی االحتیاو الیهاب إل  القول األوّل، أی: إمهاله بقدر الحاج

کاه (. از این165-166: 4، 1427)موساوی اردبیلای، «. أیاام هإل  اإلسالم و إن زاد علا  ثالثا
 یوده، و در ایان ماد  چنانناه ناضای توباهاعطای این فرصت بارای بازرشات بزهکاار با

 باشاد، نهاادمرتکب را از رفتارهای ریشته احراز نمود، دیگر مجاز به تحمی  مجاازا  نمی
 یابد.مزبور با نهاد نوپیدای تعویق صدور حکم تشابه فراوانی می
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 تعویق صدور حکم در تعزیرات. 1-2

آن  نه فق  جاایز، کاه رعایاتهای تعزیری، نهاد تعویق صدور حکم در نلمرو مجازا 
کاه  آن اسات هاانیفق یمستنب  از نظر برُادر مواردی الزم و واجب است. توضیه آن که 

اجارای  دارند، اعمال و هیو تصر دیتأک ر،یبر اجرای تعز یجز در مواردی که نصو  شرع
تفاا  با ال هدیفا نیی مترتب بر آن ُواهد بود، اهدیفا ایمنوو و متون  بر ضرور  و  ریتعز
نابا  « ردش»و « یبازدارنادر»اصاالح و  نابلیات ایاو  ،تکرار رناه و جرمهایی چون مخلفهبه 

-33 :1391)الهاام،  بازسازی مرتکب اسات هم ریاست. هدف از تعز رییرسنجش و اندازه
تاوان از (. لیا ارر در جایی ناضی احراز کند که با عادم اجارای تعزیار، مرتکاب را مای32

 دن آن باهشاشت، برُی از فقها ناد  به واجب نبودن اجرای تعزیر و منوو تکرار جرم بازدا
الماام االتعزیر الا  »اندد مثالر شیق طوسی در ُالف در این زمینه می فرمایند نظر ناضی شده

، و عادل الیاهیبال ُالف... و ان علم أن غیره یقوم مقامه مان الکاالم و التعنیا  کاان لاه أن 
التی ناد  (. حتی برُی از اساس در چنین ح497: 5، 7(40)1سی، )شیق طو« یجوز له تعزیره

 »اند اند، در این زمیناه برُای از معاصارین اظهاار داشاتهبه عدم جواز اجرای مجازا  رشته
 هلا  مصالحذفیه. أما إذا رأى ماع  هیشک  القول بجواز التعزیر إذا رأى الحاکم عدم مصلح

 (.76تا: ل ایگانی، بی)صافی ر«. فی ترکه، فال یجوز بال إشکال
و  تنباه شادهملیا چناننه ناضی اطمینان داشته باشد که ارر مجازا  را اجرا نکند، مجرم 

کام دست از تکرار جرم بار داشاته و باه آغاوش جامعاه بااز مای رارددد بایاد از اصادار ح
ی باه ای بارای دادن چناین فرصاتمحکومیت اجتناب نموده و نهاد تعویق صدور حکم زمیناه

ار جرم مجاددر و در راستای موازین اسالمی ُواهد بودد حال ارر در پایان این مد  مبزهکا
یان به بزهکاری روی آورد، کاش  از مصلحت نباودن اجارای تعزیار اسات، کاه تنهاا در ا

 شرای  اجرای تعزیر توجیه و مشروعیت می یابد.
 

 . نظام حقوقی ایران و آمریکا2
نهااد  ،یاجتمااش محاور یکیفر با ویژرا یبرا ینعنوان جایگزیه تعویق صدور حکم ب    

مریکاا از آ   متحادهایااال یحقاوننظام است که در مقایسه با  ی در حقوق ایرانتازه تأسیس
علت این که نگارنده نظام حقونی ایاال  متحاده  برُوردار است. یکمتر یندمت و پیشینه

مت وتجربه این کشاور در تطبیقی نوشتار حاضر بررزیده است ند یامریکا را جهت مطالعه
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تاروی  باشاد. ی مرانبت از جمله تعویق صادور حکام میاستفاده از نهادهای مبتنی بر دوره

کاما  آن شاناُت  بررسای، تبیاین و سودمند و انبال محاکم به آن مساتلزم یاین نهاد حقون
، شرای  اعطااء و مرجاع صااله صادور ایان نهااد نلمرو نسمت نخستدر این  باشدد لیامی
ررسی شده، و در ادامه آثار و جها  الغای تعویق صدور حکم در حقوق ایاران و آمریکاا ب

  ریرد.مورد تطبیق و مدانه نرار می

 . قلمرو اجرای تعویق صدور حکم2-1

تعویق  و ایران رویکرد واحدی در ُصو  تعیین نلمرو اجرایامریکا نظام حقونی در  
 ینی هار دو کشاور دامناهه در نظاام حقاوشود. با ایان توضایه کاصدور حکم مشاهده می

ی ای از جرایم از شمول آن مستثنمشخصی از جرایم مشمول تعویق بوده و در عین حال پاره
ه با(( نانون مجازا  اسالمی ایران، اعمال تعویاق محادود 40اند. بر اساس صدر ماده ))شده

ه ی  تا پن ، حدود، باشد. بنابراین تعزیر درجهای تعزیری درجه شش تا هشت میمجازا 
های تعزیری درجاه شاش تاا باشد. همننین مجازا نصا  و دیا  از شمول آن ُارج می

 هشت که مشمول مقررا  تعویق صدور حکم بوده شام  تعزیرا  منصو  شرعی نشده و
 ( نانون مجاازا  اساالمی، تعزیارا 115( ماده )2باشد. بر اساس تبصره )منصرف از آن می

 ریرند.ول مقررا  تعویق صدور حکم نرار نمیمنصو  شرعی مشم
به ایالت دیگار  یتعویق صدور حکم از ایالت یهابرنامه در ایاال  متحده آمریکا هرچند

فقا  اشاخا  ماتهم باه  باه مانناد حقاوق ایاران، هااز ایالت یدر بسیاراما باشد یمتفاو  م
م ُرارد داشاته، صاالحیت ساابقه در ارتکااب جارای که صارفار یجرایم نسبتار ُرد یا اشخاص

( ناانون 47چناین نانونگایار ایرانای در مااده )هم استفاده از تعویق صادور حکام را دارناد.
ای از جرایم را هرچند مشمول تعزیار درجاه شاش تاا هشات باشاند از مجازا  اسالمی پاره

ار اناد، غالباشمول مقررا  تعویق استثناء نموده است. این جرایم که در شش بند احصاء شده
باشند که نظم عمومی جامعه را به نحو شدید مختا  کارده و از نظار نانونگایار جرایمی می

ای نظیر تعویق و تعلیق نرار ریرد. هر چند کاه دنات نباید مرتکب آن مشمول جها  ارفانی
شاش تاا هشات  یایان اسات کاه غالباار مشامول تعزیار درجاه یدر این جرایم نشان دهنده

( ق.م. 94یابند. بر مبنای ماده )د ُروج تخصصی نیاز به تخصیص نمیباشند، لیا با وجونمی
تواند مشمول مقررا  تعویق صادور ا تمامی جرایم تعزیری ارتکابی توس  نوجوانان نیز می

چون آرکانزاس، ورمونت و تگزاس در هم آمریکا یهاایالت ای ازپاره در حکم نرار ریرد.
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 یبندی وجود دارد. دساتهیهامحدودیترا داشته تعویق  یت صدورکه نابل یُصو  جرایم

تعویق صدور  یهآمیز شده، از دایرو ُشونت یاز جرایم که عمومار شام  جرایم جنس یمعین
 باشند.یحکم ُارج م

ها اُتیار تعویق صدور حکم وابسته به پیشانهاد دولات )دادساتان( از ایالت یدر بعض     
موجب نوانین مرباوو باه تعویاق صادور ه رونه نیست. ب ها ایناز ایالت یباشد و در بعضمی

 ی، اُتیار دادراه در اعمال تعویاق وابساته باه توافاق نبلا1971مصوب  حکم ایالت ورمونت
اُتیاار  اعطاایناانون در جهات  یمیالد 2005در سال  1باشد.یو متهم م یدادستان ایالت میان

اصاالح  تحات شارایطی فقت دادستانموانیاز به ها بدون تعویق احکام محکومیت به دادراه
دوم ایان سال یا کمتر از آن باشاد. 28سن متهم باید  نخست، د. این شرای  عبارتند از:رردی
دادرااه بایاد دساتور  ساوم آن کاهجرم ارتکابی نباید در فهرسات جارایم شادید باشاد. که 

بدهاد(.  نظر کاردن از آن راتحقیقا  پیش از مجازا  را بدهد )مگر دادستان دستور صرف
دادرااه بایاد تحقیقاا  پایش از  پانجم، الیحه اعتراضیه باشد. ینربانی مجاز به اراده چهارم

دادراه باید مشخص کناد  ششممتهم را در حضور طرفین بازبینی نماید.  یمجازا  و الیحه
 2باشد.یم یعدالت کیفر یکه تعویق صدور حکم در راستا

ویب باه تصا 1999تعویق صادور حکام در ساال در ایالت دالویر مقررا  مربوو به     
 شود که تعویق صادور حکامبا نگاه بر این نانون مشخص می .رسیده است ینانونگیار ایالت

یعای و در جرایم و تخلفا  مربوو به مشروبا  الکلی، نقاض مقاررا  مرباوو باه مناابع طب
باا  شد. در مقایساهبامحیطی و جرایم مربوو به تخلفا  وسای  نقلیه موتوری ناب  اعمال می

ق ای از جرایم از شمول اعمال مقررا  تعویا( نانون مجازا  اسالمی ایران که پاره47ماده )
 :تاند در ایالت دالویر نیز تعویق صدور حکم در موارد ذی  ناب  اعمال نیساستثناء شده

 اموعد ر هر شخصی که نبالر مجازا  زندان، تعلیق، آزادی مشروو یا آزادی پیش از .1
 س ری نموده باشد. 

هر شخص متهم باه یا  جارم کیفاری کاه در ریشاته در ُصاو  ارتکااب یا   .2
 آمیز محکوم شده باشد. جنایت ُشونت

                                 
1. vt.stat.Ann.tit.13.S70(40) (a).  
1. S. 7041)S(.  
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هر شخص متهم به ی  جرم کیفری کاه در ریشاته در ُصاو  ارتکااب هرروناه  .3

 آمیز محکوم شده و ده سال از آن نگیشته باشد. جنایت غیر ُشونت
  ه ی  جرم کیفری که در ریشته محکوم به ی  جنحه شده و پانهر شخص متهم ب. 4

 سال از آن نگیشته باشد. 
 یهر شخص ماتهم باه نقاض مقاررا  مشاروبا  الکلای یاا مناابع طبیعای کاه ساابقه .5

 داشته و پن  سال از آن نگیشته باشد. را محکومیت نبلی در این جرایم 
 یه ساابقهوسای  نقلیه موتوری ک هایهر شخص متهم به کوتاهی در پرداُت جریمه .6

 محکومیت نبلی در ُصو  جرایم رانندری داشته و پن  سال از آن نگیشته باشد. 
کاه در ریشاته  1رریزیهر شخص متهم به نقض الزاما  حضور در مدرسه یا مدرسه .7
 محکومیت در این جرایم را داشته و پن  سال از آن نگیشته باشد.  یسابقه
د انون ماواافرادی که بارای اولاین باار مرتکاب جارایم مارتب  باا نا ،ریلنددر ایالت م    

ور حکم توانند از نهاد تعویق صدتحت کنترل یا مرتکب جنحه یا جنایت شده می ُطرناکِ
نسای علیاه مرتکاب یا  جارم ج نخسات مرتباهدر مقاب  فاردی کاه بارای  .مند شوندبهره

ای یا  مجاازا  حادانلی اجبااری یا مرتکب جرمی شده کاه در ناانون دار ،کودک شده
از اعماال ،باشد و یا مرتکب تخلفا  راننادری باا داشاتن رواهیناماه مونات شاده باشاد می

 .استمقررا  تعویق محروم 
 . شرایط اعطای تعویق صدور حکم2-2

بینای شاده بارای صدور نرار تعویق صدور حکم به عنوان یکای از جهاا  ارفاانیِ پیش
 باشد. در این نسمت این شرای  به دو نسمت مااهوی وایطی میمرتکبین جرایم، مستلزم شر

 ریرند.شکلی تقسیم شده و مورد تطبیق و تدنیق نرار می
 . شرایط ناظر بر ماهیت2-2-1

 قاتعوی هاب ایراب زمال وشر نهاآ دجوو که ریرندمی بررا در  ایماهوی طوشر ،ستهد ینا
 ست.ا حکم ورداص ُتنادانا

 ه احراز مجرمیت. شرط راجع ب2-2-1-1
از جمله شرایطی که وجود آن در نظام حقونی ایران و آمریکاا جهات تعویاق صادور   

(( ناانون 40باشد. بر اساس نسامت صادر مااده ))حکم الزم است، احراز مجرمیت متهم می

                                 
1.  Truancy. 
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تواناد صادور حکام را باه تعویاق بیانادازد کاه مجازا  اسالمی ایاران، دادرااه زماانی مای

شده باشد. مجرمیت مرتکب به این معناست که وی رفتاری انجام داده مجرمیت متهم محرز 
که بر طبق نوانین موضوعه جرم بوده و نابلیت انتساب باه وی را داشاته باشاد. پا  ارار باه 

جرم، بزه مورد نظر شک  نگرفته باشد، یاا عما  جارم  یرانهجهت فقدان یکی از ارکان سه
وجود نداشته باشد، یا عم  جارم باوده اماا مرتکاب باه بوده اما دلیلی بر انتساب آن به متهم 

لحاظ یکی از موانع مسخولیت کیفری مانند صغر یا جنون نابا  مخاُایه نباشاد، و یاا اینکاه 
جرم )اسباب عینی عادم مساخولیت( باشاد،  یعم  مورد نظر مشمول یکی از عوام  موجهه

دادرااه، تعویاق به جهت عدم تحقق شارو مجرمیات ماتهم و صادور حکام برادات توسا  
 صدور حکم ناب  طرح نخواهد بود.

 1،اعمال تعویق صدور حکم موکول به پاییرش انارار ماتهم نیز آمریکا کیفری در حقوق
عناوان ه باشد. بی  منصفه مأدادراه یا هیاز سوی متهم  یتشخیص رنهکاریا توس  دادراه 

 ،باشادیم 1971ایالات ورمونات کاه مصاوب  مثال نوانین مربوو باه تعویاق صادور حکامِ
باه دادرااه داده اسات. دادرااه پا  از  2تعویق مجازا  را پا  از احاراز مجرمیات یاجازه

مرانبت که مد  آن نظر به انجام صحیه تدابیر و دستورا   یتعویق، متهم را در ی  دوره
 3دهد.یبوده، نرار م یغیرنطع

 . شرط ناظر بر استحقاق مجرم2-2-1-2
تواناد پا  از احاراز مجرمیات دادراه مای»ون مجازا  اسالمی (( نان40بر طبق ماده )) 

وضعیت فردی، ُانوادری و اجتماعی، و سوابق و اوضااش و احاوالی کاه  یمتهم با مالحظه
، صدور حکم را به تعویق بیاندازد. بر این اساس دادراه «موجب ارتکاب جرم رردیده است

و سوابق زندری مرتکب تحقیاق  وضعیت یتکلی  دارد پیش از تعویق صدور حکم درباره
رغم عدم تصریه نانونگیار، این امر مستلزم تشکی  پرونده شخصیت بارای مرتکاب کند. به

های مختل  آمریکا بیانگر شروطی است که نزدی  باشد. بررسی مجموعه نوانین ایالتمی
ناه، ناانون (( نانون مجازا  اسالمی ایران است. به عناوان نمو40به مفهوم مندرج در ماده ))

فصا   از در بخاش ششام ی،میالد 2010ایالت مریلند امریکا مصوب  یکیفر یآیین دادرس

                                 
1 . guilty plea 

2.adjudication of guilt  
3.vt.stat.Ann.tit.13.S7041.  
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از  یاسات. یکا پرداُتاهمقررا  مربوو باه تعویاق صادور حکام  به1(6ا  220)دوم، مبحم 

دادراه تشخیص دهاد کاه باا صادور ایان »ست که ا اعطای تعویق در این ایالت این شرای 
در  چناینهم. «عمومی به بهترین شاک  تاأمین و رعایات ُواهاد شادنرار منافع متهم و رفاه 

صدور حکام محکومیات  در صورتیآمده  2ایالت تگزاس یکیفر یآیین دادرس (42)فص  
وسیله منفعت و مصلحت جامعاه و ماتهم باه  ینه اب» افتد که به نظر دادراه متهم به تعویق می

تنهاا چیازی کاه ناضای بایاد در یا  .... »در ادامه آمده است که  د«د.ومین شأنحو بهتری ت
مرانبات و صادور  یست که نارار دادن ماتهم تحات دورها دادراه علنی تشخیص دهد این

  .«مین ُواهد کردأتعویق، مصلحت و منفعت نربانی را نیز ت
در نااوانین مربااوو بااه تعویااق صاادور حکاام ایالاات ورموناات نیااز تصااریه شااده کااه    
تعویاق باه ساود و مصالحت عادالت و دادرساتری  ایاعطریری در ُصو  اینکه تصمیم
باشد دادراه باید ماهیت و اوضاش و احوال مجارم، شخصایت ی دادراه میهباشد، بر عهدمی

ُطر حاص  از جارم را نسابت باه ُاود ماتهم، افاراد  ،و سابقه متهم، نیاز به تأدیب و اصالح
یالات آرکاانزاس نیاز در هاای ماواد مخادر انضاا  دادراه 3دیگر و جامعاه در نظار بگیارد.
های اعمال شده توس  دادراه را انجام دهناد باا آمیز برنامهصورتی که متهم به طور موفقیت
توانناد متعاناب سوابق کیفری و سوابق اجتمااعی ماتهم، می یتوصیه دادستان و نیز مالحظه

 یو ی محکومیاتهتعویق صدور حکم محکومیت، پرونده متهم را بایگانی کرده و از ساابق
 4رفع اثر نمایند.

 . شرط ناظر بر وجود جهات تخفیف2-2-1-3
هاای آن از وجاود امریکاا و ایالت یحقاون نظاام درهمانند نظام حقوق موضوعه ایران، 

کیاد عماده بار أو ت داست سخنی به میان نیامدهعنوان شرو صدور تعویق ه جها  تخفی ، ب
که در بند نبا  باه آن اشااره  دباشدمین مصلحت جامعه و متهم میأاستحقاق مجرم و ت یرو
(( نانون مجازا  اسالمی ایران، تعویاق صادور حکام 40ماده ))« ال »اما بر اساس بند  شد.

                                 
1.2010 SSSSSSSS SSSS SSSSSSSS SSSSSSSSS. SSSSSS 6- SSSSS SSS SSSSSSSSSS-SSSSSSSS2 –

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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باشد. یعنی باید حدان  یکای ازکیفیاا  مخففاه مجاازا ، مستلزم وجود جها  تخفی  می

 (، در ُصو  مرتکب جرم مصداق داشته باشد.38مصرح در ماده )
 راجع به آینده محکوم. شرط 2-2-1-4

عااه (( نااانون مجااازا  اسااالمی، ناضاای دادراااه از مجمو40ماااده ))« ب» باار اساااس بنااد
 هایی نظیر شخصیت، وضعیت، سوابق مرتکب و نیز کیفیت جرم ارتکابی، باید باه ایانمخلفه

ی ونتیجه برسد که عدم صدور حکم مجازا  برای بزهکار، در آیناده سابب اصاالح حاال 
رتکاب مز ارتکاب جرایم دیگار بازُواهاد داشات. بناابراین در ماواردی کاه شده و او را ا

اسات،  دارای سوابق کیفری عدیده بوده و ارتکاب جرم برای وی به ی  عاد  تبدی  شده
 ایانسات. بینی دانتوان اصالح وی با تعویق صدور حکم مجازا ، را به سختی ناب  پیشمی

در  ،راویی ناضای دادرااه باشادبینی و پیشیشتعویق وابسته به ندر  پ شرای که یکی از 
ه توسا  هایی مواجه بوده که چه بسا باعم اعمال سلیقه و عدم وحد  رویعم  با دشواری

ر ناوانین د یدلی  همین ایرادا  بوده که چناین شارطه . شاید بشودمحاکم در اجرای نانون 
 . شودنمیایاال  متحده، مشاهده 

  ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبرانجبران  . شرط راجع به2-2-1-5
نی مورد جبران ضرر و زیان ناشی از جرم از دیگر شرایطی است که در هر دو نظام حقو

اده ما« پ»ناد بتوجه نرار ررفته است. جابران ضارر و زیاان یا بارنراری ترتیبا  جباران در 
ُساار  مادعی بینای شاده اسات. باه عباارتی پرداُات ( نانون مجازا  اسالمی پایش40)

 باشد.ُصوصی یا جلب رضایت وی از جمله شروو اعطای تعویق صدور حکم می
شود ممکن در حقوق امریکا مرتکب جرمی که صدور حکم محکومیت وی معلق می   

در  1دالر تجااوز نخواهاد کارد، محکاوم شاود. 3500نقدی که میازان آن از  هاست به جریم
اتهاماا   ،مرانبت یمیز شرای  و دستورا  دورهآایالت ورمونت در صور  انجام موفقیت

ریرد. البته در صورتی که بایگانی شده و از سوابق متهم به طور ُودکار رفع اثر صور  می
کیفاری وی رفاع  یوارده به طور کام  توس  متهم صور  نگیرد از ساابقه 2جبران ُسار 
 3پییرد.اثر صور  نمی

                                 
1.SSSSS SSSSSSSS SSS SS 1975.  

2.Restitution  
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 یکیفار یآیاین دادرساناانون  )( i (،)2 ( ،)b)(د بنا (6ا  (220همننین در در مبحم     

، از اساتکه مقررا  تعویق صدور حکم در آن رنجانده شاده  2010ایالت مریلند مصوب 
نبا  از  وفق مقاررا  مزباور، تعویق یاد شده است. شرای از  یعنوان یکه ب 1جبران ُسار 

شارکت در  حاق یاا جباران ُساار ، ماتهم ی، مجازا  ماالینقد یاعمال هررونه جریمه
 داشت.ُواهد  را این منظور یبرا یرسیدر یجلسه

 کیفری مؤثر ی. شرط راجع به فقدان سابقه2-2-1-6
ای از جارایم باعام ارتکااب پااره یدر هار دو نظاام حقاونی ایاران و آمریکاا، ساابقه  

 شود. استفاده از تعویق صدور حکممندی از این نهاد سودمند میمحرومیت مرتکب در بهره
-ی ماوثر مای( نانون مجازا  اسالمی منوو به فقدان سابقه کیفر40ماده )«  »بر اساس بند 

تن ( مرتکااب در صااور  نداشاا25باشاد. بااا توجااه باه تبصااره ماااده مایکور ناااظر بااه مااده )
یق موصوف، مستحق تعو یمحکومیت نطعی کیفری در جرایم عمدی، به شرح سه بند ماده

یت رسد محرومیت از تعویق صدور حکم به صرف محکومباشد. به نظر میصدور حکم می
ضاای شاود، و انق( به طاور دایام ایجااد مای25های ماده )نطعی مرتکب به یکی از مجازا 

جادد او حیثیت مرتکب، موجب برُورداری م ی( و اعاده25بینی شده در ماده )مواعد پیش
 از این نهاد نخواهد شد.

هر فاردی کاه دارای ساابقه کیفاری در ُصاو   به موجب نوانین ایالت آرکانزاس،   
ارتکاب بیش  یآمیز شدید یا دارای سابقه محکومیت نبلی در زمینهارتکاب جرایم ُشونت

 2از دو جاارم از درجااه جنایااا  باشااد صااالحیت اسااتفاده از تعویااق صاادور حکاام را ناادارد.
تعویاق صادور هاای ذیا  ماانع از اعماال موجب نانون ایالت دالویر محکومیته چنین بهم

 ند:باشحکم می
تحاده ایاال  م ییا محکومیت در هر نلمرو ،محکومیت به موجب نانون ایالت دیگر .1

 باشد.   متحده میارتکاب جرم در ایاال یکه به منزله
  .محکومیت در ُصو  جرایم ارتکابی جوانان .2
 مجرمان اول بار. های مربوو به ترک الک برنامه .3

                                 
1.Make restitution  
2.§5-4-30I.  
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  پن  سال پیش از ارتکاب جارم فعلای، از تعویاق صادور حکام شخصی که در مد .4

 استفاده کرده باشد. 
ر در صورتی که به جهتی از جها  نانونی نظیار عفاو، نساق ناانون و ریشات شااکی د
ی جرایم ناب  ریشت، محکومیت مخثر سابق مرتکب زایا  رارددد چاون دیگار ساابقه بارا

جرا باشاد احکم در این موارد باید ناب   شود، لیا احکام تعویق صدوربزهکار محسوب نمی
حقای  (. همننین باید ُاطرنشان شد که تعویاق صادور حکام را نبایاد220:1392)اردبیلی،

اشد بشرای  اعطای تعویق هم فراهم برای بزهکار به شمار آورد. به عبارتی زمانی که تمامی 
حسب  صمیم ررفته واُتیار آن با دادراه است که با توجه به وضعیت و شخصیت مرتکب ت

کومیات مورد صدور حکم مجازا  را به عقب انداُته یا اینکاه مباادر  باه انشااء رأی مح
 نماید.

 . شرایط ناظر بر جهات شکلی2-2-2
 هاانآ دجوو به مانناد شاروو مااهوی، که ریرندمی بررا در  ایشکلی طوشر ،ستهد ینا
 ست.ا حکم ورداص ُتنادانا قاتعوی هاب ایراب زمال وشر

 . شرط راجع به زمان صدور قرار تعویق2-2-2-1
از آن.  نرار تعویق صدور حکم باید پ  از احراز مجرمیت متهم صادر رردد نه پایش   

کاه  رأی دادراه در تعویق صدور حکم در نالب نارار باوده و صادور آن نیاز زماانی اسات
اسات کاه در اینجدادراه با بررسی عم  مرتکب آن را جرم دانسته و منتسب باه وی بدانادد 

ایاد. نمشرای  نانونی مبادر  به صدور نارار تعویاق صادور حکام مای یدادراه با مالحظه
ه و در بنابراین صدور این نرار پیش از احراز مجرمیات مرتکاب فاناد وجاهات ناانونی باود

 صور  صدور، محکومیت انتظامی را درپی ُواهد داشت.
ور رأیای مساتق ، بایاد رفات در در ُصو  منوو بودن احراز مجرمیت متهم باه صاد

حقوق کشورهایی چون انگلی  و آمریکا بر ُالف ایران، احاراز مجرمیات ماتهم و تعیاین 
دهد با این توضیه کاه در انتهاای محاکماه دادرااه، مستق  رخ می یمجازا  در دو مرحله

ناضی در صور  عدم حضاور هیااأ  منصافه، یاا هیاأ  منصافه، در صاور  حضاور، در 
 1کند ایان اتخااذ تصامیم وردیکاترناهی متهم، اتخاذ تصمیم میکاری یا بیُصو  رناه

رنااه تشاخیص داده شاود تبرداه شاده و آزاد شاود. ارار ماتهم در ایان مرحلاه بینامیده می

                                 
1. SSSSSSS.  
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شاود. ماتهم وی زماانی تعیاین می 1رارددد و در غیار ایان صاور  بارای تعیاین مجاازا می
به حضور ندارد. متهم و دادساتان د اما الزامی تعیین مجازا  شرکت کن یتواند در جلسهمی

 را دارند. "sentence"و  "verdict"هر کدام حق تجدیدنظر ُواهی از 
، و س   در تعویق صدور حکم مندرج در نانون ایران نیز در ابتدا بحم احراز مجرمیت

انناد مهشود، این که در انتهای مد  تعویق حسب مورد معافیت یا تعیین مجازا  مطرح می
ه انشاای باهای حقونی مزبور، ناد  شویم که دادراه کیفری در ایران نیز مکلا  موضه نظام

باشد، به سختی با نواعاد فعلای رأیی مستق  در ُصو  احراز مجرمیت متهم در تعویق می
ری که رردد. با این یادآوآیین دادرسی ناب  پییرش بوده و الزامی در این باره مشاهده نمی

ر های معمول انجام شده در محاکم ایاران، احاراز مجرمیات و صادور حکام بادر رسیدری
ر دمجازا  در ی  مرحله و به موجب یا  رأی اتفااق مای افتاد، بناابراین هماین ماالک 

 تعویق صدور حکم نیز به نظر جاری ُواهد بود.
 . شرط راجع به حضوری بودن رسیدگی2-2-2-2

صاو  ُالف حقوق موضوعه ایاران، در ُ در مجموعه نوانین ایاال  متحده امریکا بر
ن قوق ایاراحامکان صدور غیابی نرار تعویق اظهار نظر صریحی به عم  نیامده است. اما در 

تواند نرار تعویق صدور ( نانون مجازا  اسالمی، دادراه نمی41( ماده )1به تصریه تبصره )
ه تواند توجیه یابد کحکم را به صور  غیابی صادر کند. نرار تعویق صدور حکم زمانی می

احوال  وضعیت فردی، ُانوادری، اجتماعی، سوابق مرتکب و اوضاش و یدادراه با مالحظه
ر ز باا حضاوججرم ارتکابی مجموعار استحقاق مجرم به دریافت آن را احراز نماید. این مهم 

ن بینای اصاالح مرتکاب، جبارابیا  پایشباشد. شرایطی از نمتهم در دادراه ناب  تحقق نمی
( 40ضرر و زیان مدعی ُصوصی و تعهد کتبی مرتکب به عدم ارتکاب جرم که در ماواد )

ه بینای شاده اسات، مجموعاار حضاور وی را در جلسا( نانون مجاازا  اساالمی پایش41و )
نمایاد. بناابراین هار چناد باه دادرسی جهت صدور نرار تعویاق صادور حکام ضاروری می

کیا  دفاعیاه یاا معرفای و یری تقادیم الیحاه( نانون آیین دادرسای کیفا640موجب ماده )
م ا فرض عادمدافع، رأی صادره را حضوری ُواهد نمود، اما اینکه در دادراه این حالت و ب

حضور مرتکب نیز بتواند نارار تعویاق صادور حکام صاادر کناد باه ساختی نابا  پاییرش 
 باشد. می

                                 
2. sentencing hearing.  
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ظار مایننماید، باه  ارر دادراه مبادر  به انشای رأی غیابی مبنی بر محکومیت مرتکب

ا تعویاق رسد در صور  واُواهی و اعتراض مرتکب، بتوان نرار تعویق را صادر نمود. زیار
باشد، نباید باه صارف عادم صدور حکم که یکی از جها  ارفانی برای مرتکبین جرایم می

دم حضور مرتکب در دادراه و صدور رأی غیاابی غیار نابا  اجارا تلقای شاود. چاه بساا عا
ر وی باشاد. رعایات اصاول حااکم با یر دادرااه باه جهااتی ُاارج از ارادهحضور متهم د

راض نمایاد تاا در صاور  اعتادادرسی منصافانه و تفسایر ناوانین باه نفاع ماتهم ایجااب می
انونی نادادرسی، صدور نرار تعویاق فاناد مناع  یلیه به رأی غیابی و تشکی  جلسهعمحکوم
 باشد. 
 . مرجع صالح جهت تعویق صدور حکم2-3

( نانون مجازا  اساالمی مرجاع صااله جهات تعویاق صادور حکام 40بر اساس ماده )
اش و وضاعیت، ساوابق، اوضا یباشد که پ  از احراز مجرمیت ماتهم باا مالحظاهدادراه می

یاب، در نهاد تعق اندازد. بنابراین دادسرا به عنواناحوال پرونده، صدور حکم را به تعویق می
 چناین ایان نارار از جملاهباشاد. همصاالحیت الزم مایُصو  صدور نارار تعویاق فاناد 

( ناانون آیاین 427( مااده )2های کیفاری باه موجاب تبصاره )نرارهای ناب  اعتراض دادراه
 باشد.دادرسی کیفری می

 در ایاااال  متحااده امریکااا هاار ایالاات، نظااام نضااایی مسااتق  و ُااا  ُااود را دارد.
نمایناد. هار های کیفاری مداُلاه مییدریدرصاد از رسا ناوددر بیش از  یایالت یهادادراه

 ی صاالحیتایالت ی  یا چند دادراه تالی و الان  ی  دادراه تجدیدنظر دارد. محاکم تال
عهادههایی با صالحیت عام، که دارای دادراههم صدور نرار تعویق را دارند. اغلب ایاال  

هاایی باا صاالحیت دادراههم ، و هستندهای مهم محاکمه در ُصو  جنایا  و جنحهار د
های ُفیا  جنحهنسبت به که در موضوعا  نب  از محاکمه و انجام محاکمه بوده محدود 

هااای کننااد، هسااتند. اغلااب ایاااال  همننااین دارای برُاای از اشااکال دادراهمداُلااه می
تجدیااادنظر بیناااابینی هساااتند کاااه دادرااااه عاااالی ایالااات را در اساااتماش میااازان معماااول 

 .(scheb, schebII ,1999:25نمایند)عد  میها مساُواهیتجدیدنظر
اشاره شد که نرار تعویق صدور حکم در حقوق ایران ناب  اعتراض است، اما با نگااه     

شود که حاق اعتاراض ماتهم کاه از یمشخص م 1ایالت مریلند یکیفر یدادرسبر نانون آیین

                                 
1. S.6-220)S(.  
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این توضایه کاه  هاست. بمنصفانه بوده، مورد توجه وانع نشده  یدادرس یهای اصلجمله پایه

صادور  صاور ُاود را در  یبا رضایت متهم به اعمال تعویق، ماتهم حاق تجدیادنظرُواه
 نماید. یسان  م در آینده نیزرأی محکومیت 

 . آثار تعویق صدور حکم 2-4 
در  باوده وو ساال دمرانبت باین یا  تاا  یمقرر برا یدوره های آمریکادر اغلب ایالت

هاا افاراد فقا  در بیشاتر ایالت .برسدسال نیز  پن  این مد  به کن استممآنها نیز بعضی از 
ین ایالات باه موجاب ناوان ی  بار حق استفاده از تعویق صدور حکم و مزایای آن را دارند.

انجام دستورا   در صور  یست.ی مرانبت ثابت نورمونت دادراه ملزم به اعمال ی  دوره
 ه را بدهدرهایی وی از این دور یم نیست که اجازهی مرانبت توس  متهم، دادراه ملزهدور

 د. در ایالات دالویار ماد  زمااننمایا تمدیادرا  تواند تا دساتور بعادی، ایان دورهبلکه می
تواناد بایش از حاداکثر شاود، اماا ایان ماد  نمیوسیله دادراه تعیین میه ی مرانبت بدوره

 آن جرم یا بیش از ی  سال باشد. ایمد  مجازا  مقرر بر
ل تعیاین نانونگیار ایران مد  زمان مقرر برای تعویق صدور حکم را شش ماه تا دو ساا

صاادر  تواناد نارار تعویاق صادور حکام رانموده است. دادراه صرفار در همین محدوده می
مااده  نماید. این مد  دنیقار منطبق بر مد  حب  مقرر بارای تعزیار درجاه شاش، باه شارح

ان  و باشاد. باا وجاود اُتیاار دادرااه در اعماال ایان حاد( نانون مجاازا  اساالمی می19)
مد   بایست حداکثرحداکثر نانونی، چناننه در جایی که مجازا  مرتکب حب  بوده، می

نمایادد  تعویق صدور حکم را منطبق با حداکثر حب  نانونی مرتکب یاا کمتار از آن تعیاین
 امری که تطابق بیشتری با تحقق عدالت کیفری ُواهد داشت.

با صدور نرار تعویق صدور حکم، دادراه از انشای رأی محکومیت برای مرتکاب جارم 
فارغ شده و در صور  بازداشت متهم، چه ناشی از نرار بازداشت و یا سایر نرارهای تاأمین 

( نانون مجازا  اساالمی دساتور آزادی وی را ساریعار 40( ماده )2باشد، باید مطابق تبصره )
آمریکا پ  از صدور تعویق، هررونه اندام نضایی دیگر علیاه ماتهم در حقوق  صادر نماید.

مرانبت نقض شده یاا باه درساتی توسا  ماتهم باه انجاام ی تا زمانی که مفاد و شرای  دوره
تواناد مرانبات می یشرای  دورهدر صور  نقض  آید. دادراهنرسد، به حالت تعلیق در می

 یکاه ماتهم تادابیر و دساتورا  دورهدر صاورتی اماا وارد صدور حکم محکومیت شاود. 
و ماتهم را از  صاادرانجام دهد دادراه بایاد دساتور بایگاانی پروناده را  یمرانبت را به درست

ُاطر جرم ه وی ب یهمرانبت آزاد و مرُص نماید و دستور رفع اثر از هر رونه سابق یدوره
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رفاع اثار از  از حیام "ارناانون مجارمین اول با" ناشای از امتیاازا ارتکابی را صادر نماید. 

 . دنباشفق  برای ی  بار ناب  اعمال و استفاده می ،سوابق کیفری
ای نیست کاه باشد دورهی تعویق صدور حکم که مد  آن شش ماه تا دو سال میدوره

ور کتبی طمرتکب از آزادی کام  برُوردار باشد در این مد  مرتکب عالوه بر این که به 
دهدد در صورتی که تعویق وی مرانبتای باشاد، عاالوه بار آن م میتعهد بر عدم ارتکاب جر

تورا  ( ناانون مجاازا  اساالمی و دسا42) ینانونی موضاوش مااده یباید تدابیر مقرر شده
یکور، ما( را در ماد  تعویاق رعایات نمایاد. تادابیر و دساتورا  43دادراه به شرح ماده )

 ی حصری دارند.جنبه
تعویاق صادور  یبارا و دساتوراتی شارای  انند حقاوق ایاران،م در ایالت دالویر امریکا 
ساکونت ُاود  یمتهم باید آدرس فعل در نظر ررفته شده که عبار  است از: نخست، حکم

 یدر صاورتد ساوم صور  مکتوب اعالم نمایده هررونه تغییر آدرس را ب دوم درا اراده دهد
 1م رسااند.ها ود، حضور بهنقض مقررا  تعویق احضار ش یِجلسه رسیدر یبررزار یکه برا

جباران ُساار   ،دادرااه باه ایالات یهاپرداُات هزیناه ی،همننین تحمی  مجاازا  نقاد
 یدر محادوده و رفتاار ،از ارتبااو باا اشاخا  معاین یُوددار ی،ُدما  عموم ،دیدهبزه

: 7اسات)از دیگار شارای  تعویاق در ایالات مایکور  2،ب جرم نشودارتکمنجر به امعینی که 
2009 ،colgate.) 
تواند دساتور دهاد دادراه می کیفری،ایالت مریلند به موجب نانون آیین دادرسی  در    

 نیاز، §)a.(220-6(در صادر ناانون . نارار ریارد 3یمتهم مادتی در زنادان یاا تونیا  حفااظت
کاه  نگهاداری )حاب ( در منازل: نخست، تونی  حفاظتی در سه مفهوم تعری  شده است

ه مقارر شاده با یهای اصاالحبرناماه دوم، 4 باشاددچناین شارطی می نظام حقونی ایران فاناد
یاا  5یم باا بساترأمعالجاا  تاو به شرکت درملزم  را نانون که فرد در حب  ُانگی یوسیله
معالجا  مربوو به اعتیاد باه ماواد مخادر و الکا . همنناین  سوم سازددمی مشابه هایبرنامه

                                 
 .باشندیکشور ما م ی( نانون مجازا  اسالم42مندرج در ماده )  یشرا رینظ نخست یسه رانه  یتقریبار این شرا. 1

 باشد.( نانون مجازا  اسالمی ایران می41مفهوم بیان شده در بند )ال ( ماده ) بسیار نزدی  به زیشرو اُیر ن. 2

3.custodial confinement  

4.home detention  

5.inpatient treatment  
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 دهاد تاا دپارتمان سالمت و بهداشت ذهنای دساتور تواند نب  از اعمال تعویق، بهدادراه می

 .شود یارزیاب فرد وضعیت روانی و سالمت
از  یماادر باایش از نی یتعویااق صاادور حکاام بااه طااور نااانون یهاتمیهاادا  و برنامااه    
های امریکا باا الهاام از ماواد بسیاری از ایالت 1970باشد. در دهه یامریکا مجاز م یهاایالت

عویاق صادور اصالح و تربیت بزهکاران، ناوانین مرباوو باه ت یدر زمینهنمونه  ینانون جزا
جازا  تعویق تحمی  م ینانون جزای نمونه اجازه (301.1)حکم را تصویب نمودند. بخش 

های باه یا  دهد. البته با این شرو که این امر منتو نرار دادن متهم در تعلیق را به دادراه می
ه ایان ر رسیدن بایا به احتمال زیاد وی را د ،برای متهم شودم با اطاعت از نوانین أزندری تو

دی ماوار مقصود کم  و یاری نماید. شرای  دیگری که در این بخش رنجانده شده شام 
هااای درمااانی پزشااکی و ولین کاااری، ریراناادن دورهخرضااایت ُااانواده و مساا چااون
بعااد از انجااام باشااد. دادراااه روز می ساایپزشااکی، کااار کااردن در زناادان کمتاار از روان

که ماتهم باه جارم دیگاری محکاوم  مادام»تواند دستور دهد می ،تعلیق یهآمیز دورموفقیت
ت عناوان محکومیاه رأی صادره ی  رأی محکومیت به حساب نیامده و برای وی با ،نشود
 .((I)301.5)«شود، نلمداد نشود.امور می یاموثر که باعم سلب صالحیت از پاره یکیفر

باشاد. بزهکااری کاه در ایان مد  تعویق در ایران شش ماه تا دو سال میاشاره شد که 
ی آزمایشی، صدور حکم مجازاتش به تأُیر افتاده است، در صورتی که جرم موجاب دوره

حد، نصا ، جنایت عمدی موجب دیه یا تعزیر تاا درجاه هفات مرتکاب نشاود، و امتنااش 
تواناد شارای  اعطاای نینجاماد، مای احتمالی او از اجرای دستورا  دادراه باه محکاومیتش

پا  از »دارد ( ناانون مجاازا  اساالمی مقارر مای45کناد. مااده )معافیت از کیفار را پیادا 
ریشت مد  تعویق باا توجاه باه میازان پایبنادی مرتکاب باه اجارای دساتورهای دادرااه، 

ی وضعیت مرتکب، دادراه حسب ماورد باه تعیاین رزارش مددکار اجتماعی و نیز مالحظه
آیاد کاه از ظاهر ماده موصاوف بار می«. کندکیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اندام می

دادراه پ  از اتمام دوره آزمایشی، در تعیین کیفر یا معافیت از آن، اُتیار کاما  دارد. اماا 
دادرااه حساب ماورد باه تعیاین کیفار یاا »....تدنیق در مفاد ماده و ُصوصار فراز اُیار آن، 

شود که، پ  از اتمام ماد  اینگونه استنباو می« کندافیت از کیفر اندام میصدور حکم مع
آزمایشاای[ دو فاارض ناباا  تصااور اساات: اول، مرتکااب در مااد  تعویااق  یتعویااق ]دوره

( ناانون را رعایات نماوده باشادد دوم، 43( و )42دستورها و تدابیر نانونی مندرج در ماواد )
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ها و تدابیر ُودداری نموده باشاد. در فارض اول مرتکب در این مد  از رعایت این دستور

ناپاییر باوده و دادرااه مباادر  باه ناعدتار صدور حکم معافیات از کیفار بارای وی اجتناب
صدور حکم معافیت از کیفر ُواهد نمود. در فرض دوم نیز ارر مرتکب بعضی از دستورها 

ایات آنهاا باا توجاه باه وضاعیت و تدابیر نانونی را رعایت ننموده، امّا به نظر دادراه عدم رع
مرتکب و اوضاش و احوال پرونده از اهمیت زیاادی برُاوردار نباشاد، در ایان صاور  نیاز 

( نانون مجاازا  اساالمی ایان انعطااف را دارد تاا دادرااه باا توسا  باه آن بتواناد 45ماده )
یر نانونی را مرتکب را از کیفر معاف نماید. امّا ارر مرتکب تمام یا بعضی از دستورها و تداب

رعایت نکرده، و به نظر دادراه عادم رعایات آنهاا از اهمیات زیاادی برُاوردار باشاند، باه 
نحوی که تحقق اهداف تعویق صدور حکم از جمله اصالح و سازراری مرتکب باا نواعاد 
اجتماعی را مورد تردید نرار دهد، در این حالت دادراه با تعیین کیفر ُواهد توانست منطق 

 ضایی صحیحی را اعمال نماید.حقونی و ن
یات در ایالت مریلند در صور  نقض مقررا  تعویق، دادراه وارد صدور حکم محکوم

ا  مرانبت نبوده اسات. تحقاق شارای  و مقارر یشده به نحوی که رویی متهم تحت دوره
ی عباارته نمایاد. بامرانبات می یتعویق نیز دادراه را ملازم باه آزادی ماتهم از دوره یهدور
دون زادی متهم آُرین اندام دادراه در تعویاق صادور حکام ُواهاد باود. ایان آزادی باآ

. در صاور  نقاض مقاررا  شاوددرج نمیصدور حکم محکومیت بوده و در ساوابق فارد 
ز مد  باید ا ،حب  ُانگی بوده، مانند مرانبت مدتی که فرد تحت تونی  حفاظتی یدوره

 حب  اعمالی کسر شود.

 تعویق صدور حکم . الغای قرار 2-5

مرانبات،  یدر هر دو نظاام حقاونی ایاران و آمریکاا، فارد تحات تعویاق بایاد در دوره
ر ده مرتکاب کپایبندی و التزام ُود به نوانین و دستورا  دادراه را نشان دهد. در صورتی 

 ی مرانبت از پییرش و انجام نوانین و مقررا  ذیارب  اساتنکاف ورزد،مد  تعویق و دوره
ن ریرد، و در صور  س ری کردض الغای تعویق و صدور حکم محکومیت نرار میدر معر

 موفقیت آمیز مد  تعویق، حکم محکومیتی برای وی صادر نخواهد شد.
تواند به شک  ساده یا مرانبتی باشاد. در ایان ُصاو  تعویق در هر دو نظام حقونی می

شک  ساده یا مرانبتی است. الا ، تعویق به »دارد ( نانون مجازا  اسالمی مقرر می41ماده )
 یهراردد، در ماد  تعیاین شاده باه وسایلدر تعویق ساده مرتکب به طور کتبای متعهاد می
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بینی شود که در آینده نیز مرتکاب ی رفتار وی پیشدادراه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه

راردد می شود. ب، در تعویق مرانبتی عالوه بر شرای  تعویق ساده، مرتکب متعهدجرم نمی
دادراه را در مد  تعویق رعایات کناد یاا باه موناع  یدستورها و تدابیر مقرر شده به وسیله

( و 42هر چند نانونگیار دادراه را به تفهیم تدابیر و دستورا  مقرر در ماواد )«. اجرا ریارد
-اببه متهم ملزم نکرده است، اما انجام این امر با توجه به رعایت حقاوق ماتهم، اجتنا( 43)

 ناپییر است.
انون نا( 44ضمانت اجرای عدم پیروی از دستورا  دادراه بر اساس نسمت اُیر مااده )

تواند برای ی  بار تا نص  مد  مقرر در نرار باه ناضی می»مجازا  اسالمی آن است که 
مقرر  اما در ُصو  عدم اجرای تدابیر«. مد  تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند

اُیار  بینی نشده است. پییرش این نظر که نسمتضمانت اجرای ُاصی پیش( 42در ماده )
اعام از دساتورهای مقارر شاده باه « عدم اجرای دستورهای دادراه»در ُصو  ( 44ماده )
اشاد باه بگیار میدادراه و تدابیر نانونی بوده، و عدم ذکر تدابیر ناشی از سهو نانون یوسیله

ر دو دی ناانونی الر نانونگیار باا انشاای تادابیر و دساتورهارسد. اودو دلی  موجه به نظر نمی
مااده « ب»ناد (، به روشنی ناد  به تفاو  بین آنها شده است. در ب43( و )42مستق  ) یماده
یق تفسیر مض ای چون( نیز تدابیر و دستورا  مستقالر ذکر شده استد ثانیار اصول حقونی41)

ن پاییرش آ وت حقوق متهم در تضاد با این نظار باوده و به نفع متهم نوانین کیفری، و رعای
د  مارسد عدم اجارای تادابیر ناانونی در دهند. از این رو به نظر میرا مورد تردید نرار می

 یا در ُاتماهباشند، امّفاند ضمانت اجرا می« شش ماه تا دو سال»آزمایشی  یتعویق یا دوره
  تواناد در ُصاومجاازا  اساالمی مای ( ناانون45مد  تعویق، دادراه بر اسااس مااده )

 ر مجاازا مرتکبی که تدابیر نانونی را رعایت ننموده، به جای صدور حکم معافیات از کیفا
در کناار دساتورهای ( نانون مجاازا  اساالمی45مقرر نانونی را اعمال نماید. زیرا در ماده )

سات، شاره شاده اا« وضعیت مرتکب یرزارش مددکار اجتماعی و نیز مالحظه»دادراه، به 
( به تدابیر 45ده )توان به ارتباو و داللت این نسمت از ما( می42آن با ماده ) یکه با مقایسه
 ( و بندهای آن پی برد.42بینی شده در ماده )نانونی پیش

باشاد. باه ارتکاب جرم نیز در مد  تعویق از موجبا  لغو نرار تعویق صادور حکام می
مد  تعویق، در صور  ارتکاب جرم موجاب حاد، نصاا ، در »( ق.م.ا. 44موجب ماده )

جنایا  عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادراه به لغو نرار تعویاق انادام و حکام 
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( در صور  الغای نرار تعویاق و 44همننین حسب تبصره ماده )«. کندمحکومیت صادر می

 ت.صدور حکم محکومیت، صدور نرار تعلیق اجرای مجازا  ممنوش اس
که ماتهم بادون صادور  آیدامکان پیش میتعویق صدور حکم این با در ایالت تگزاس 

 هناعاد یوسایلهه ی مرانبت نرار ریارد. در صاورتی کاه بارأی محکومیت تحت ی  دوره
ی مرانبات را نقاض نماوده اسات اثبا  شود که متهم شرای  مقرر برای دوره 1رجحان دلی 

تجاویز شاده بارای جارم  را به مجاازا  کاما ِ یواند وتیدادراه با تشخیص تقصیر متهم م
 (. Champion ،2008:  (207، محکوم نماید.یاصل

ایان امار از اهمیات  ددر صورتی که جرم اصلی، جنایت درجه ی  یا درجاه دوم باشاد
سال یا  نود و نهتواند حداکثر تا ها میزان مجازا  میدر این پرونده بیشتری برُوردار است.

ساال بارای جنایات درجاه  بیساتمورد ارتکاب جنایت درجه ی  و حداکثر  حب  ابد در
ی مرانبات نارار کاه ماتهم تحات دوره 2«های تعلیاق متاداولدر پرونده»دوم باشد. در مقاب  

تواناد اعماال مرانبت می یهریرد حداکثر مجازاتی که دادراه پ  از نقض مقررا  دورمی
تواناد در هار مربوو به تعویق صادور حکام می یدهباشد. دادراه در پرونسال می دهنماید 

ُاتماه دهاد. البتاه در ماورد  در صور  صاالحدیدیا  کاهشی مرانبت را زمان مد  دوره
 دویا  ساوم یاا  منوو باه سا ری شادنی مرانبت ُاتمه یا کسر مد  دوره ،تعلیق متداول

 رارددبار میم جنسای به جارای ء. تنها استثنا، استهرکدام کمتر باشد ،سال از مد  مرانبت
 . یا پایان دادن به آن را نداردمد  نظار   اُتیار تقلی که دادراه 

متهم باید در طول مد  مرانبات شارای  اعماال شاده  ،به موجب نوانین ایالت ورمونت
توس  دادراه را برای اجتناب از حب ، به درساتی انجاام دهاد. کوتااهی در بارآوردن ایان 

و جرایم  یکیفر یی مرانبت شود. در نانون آیین دادرسدورهشرای  ممکن است باعم لغو 
مرانبات مکلا  باه  یهنقاض مفااد دور در صاور دادرااه  3 2011ایالت ورمونت مصاوب 
نیاز ی مرانبات تحقاق شارای  و مقاررا  دوره متقاابالر در صاور  .صدور مجاازا  اسات

 باشد.میرریزناپییر آزادی متهم و عدم صدور رأی محکومیت 

                                 
1.preponderance of the evidence  

2.regular probation case  

3. §704,(e).  
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ر در ماد  مقارر بارای تعویاق صادور حکام، مرتکاب دالیا  جدیادی مبنای بار ار   
کاه  ا در ایاننرار اراده دهد، نوانین ایاران و آمریکا یرناهی ُود به دادراه صادر کنندهبی

اناد. دهدادراه تکلی  به رسیدری و بررسی این دالی  جدیاد را دارد یاا ُیار، ساکو  نمو
ی هاایی بارات که نرار تعویق صدور حکم را ی  نارار نپاسق به این مسأله وابسته به آن اس

باشاند، صالی میادادراه بدانیم یا ُیر. از آنجا که نرارهای نهایی دادراه، دارای دو ویژری 
م بادوی نخست اینکه صدور آنها فرایند دادرسی و رسیدری به جرم مورد نظر را در محااک

نمایناد، بایاد فاراغ دادرس می یدهدهند، و دیگر آن کاه دادرااه را مشامول ناعاُاتمه می
فااراغ دادرس  یرفاات ناادر متاایقن ناارار تعویااق صاادور حکاام دادراااه را مشاامول ناعااده

نماید، زیرا دادراه پ  از صدور آن، در انتهای مد  تعویق جهت صدور حکام تعیاین نمی
رار، نا نمایاد، بناابراین ایانامر را نزد ُویش مفتاوح می ییا معافیت از کیفر مجددار پرونده

باشاد را دارا نباوده فراغ دادرس می ینرارهای نهایی که همان ناعده یترین ُصیصهاصلی
رنااهی دالیا  جدیاد مبنای بار بی یشود. پ  در صور  اراداهو نرار نهایی محسوب نمی

 متهم، منعی در رسیدری و احیانارSر صدور حکم برادت وجود نخواهد داشت.

 آثار کیفری  ینه و امحاپیشیواکاوی در خصوص سوء .2-6

صامیم تایان در ایان کاه آیاا  ،ارر نرار تعویق به معافیت مرتکب از کیفر منتهای راردد
در  ،شاود یاا ُیارو در سج  کیفری فرد ثبات می شدهنضایی ی  رأی محکومیت نلمداد 

 یر ناانونآن با معاذیر نانونی کما  ررفات. در معااذی یاز مقایسهباید ایران جزای حقوق 
ولیت خاسات و مرتکاب مسا یعم  به جای ُود باان یوص  مجرمانه ،ت از مجازا معافی
د، باشامی تناه براداو  بر معافیت از مجاازا  یبه همین دلی  رأی دادراه مبتن ،دارد یکیفر
ر باشود. در تعویق صادور حکام نیاز رأی دادرااه یمتهم ثبت م یدر سج  کیفر حکم لیا

ه پا  از کتوان نظر داد نیز شاید ب این نهاددر  این مقایسه د باباشدمی فردمعافیت و نه برادت 
 هه با. اماا باا نگااُواهاد شادکیفری محکوم درج  یصدور حکم معافیت، مراتب در پیشینه

یاز وفقیت آممس ری نمودن  به دنبالِ حقوق امریکا که بیشتر ایاال  معافیت از کیفر مرتکب
ا ایان دیادراه ساختگیرانه ر تاوانمی، نادنمایتلقای نمیی مرانبت را حکم محکومیت دوره

 .نمودتعدی  
ساوابق در تعویاق  یدر ُصاو  امحاا ین ایاال  متحده آمریکا دیدراه متفاوتیانون    
 ،ایلیناویز ،هااوایی ،فلوریادا ،دالویار ،کنتیکات ،کلرادو ،د. در بیست ایالت آرکانزاسندار

 ،داکوتای جنوبی ،اوکالهاما ،پنسیلوانیا ،مونتانا ی،میزور ی،میسی سی  ،مریلند ،لوزیانا ،آیووا
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 یی مرانبت با موفقیات سا رواشنگتن پییرفته شده که ارر دوره و ورمونت ،تگزاس ی،تنس

 و اوهاایو نظیاردرج نخواهد شد. شاش ایالات دیگار  فردبرای  یارونه سوءپیشینهشود هیچ
پا  را  او ن اتهاماا نظر کردن از انرار متهم به ارتکاب جرم و بایگانی کردآالسکا صرف

 حکمایجارم  یآثار کیفار یاند اما راجع به امحاپییرفته یآمیز دوره تعلیقانجام موفقیت از
 1شود اما انرار مرتکاب باه ارتکااب جارمیصادر نم یها رأی محکومیتندارند. در این ایالت

 (. colgate، 2009:  14 .(مانده و ممکن است افشا و اعالم شود یدر سوابق فرد بان

وح پیشینه در تعویاق از جامعیات و وضااجتناب از سوء یمسأله ،هااز ایالت یادر پاره    
اماا  د،ندارنتعویق صدور حکم  پیرامون  برُوردار است. نوانین نیویورک مقررات یکمتر
های مرباوو باه تعویاق را تحات نواعاد و نظاماا  ُاود، مادیریت و اجارا ها برنامهدادراه
آمیز تعلیااق، از اناارار بااه از درُواساات دادساتان متعانااب انجااام موفقیات نمایناد، و پاا می

نمایند. در ایالت نیویاورک از ساوابق عادم محکومیات باه اثر میارتکاب جرم مرتکب رفع
شاد. در شود مگر اینکاه دادساتان معتارض ایان امار بایطور ُودکار و اتوماتی  رفع اثر م

ماتهم  یعلیق کارده و از ساابقهتتحمی  مجازا  را ها مجاز هستند که دادراه یایالت میزور
ر دفاعیاا  و اتهاماا  د ،ای از اهاداف ُاا اما برای اجرای ناانون و پااره داثر نمایندرفع

، واد مخادرماصرفار برای جارایم ُرارد  یو جنوب یشمال ید. کارولینانمانیم یسوابق فرد بان
 رفارصامقررا  تعویق صادور حکام  مطابق این. دارندتعویق صدور حکم  مقرراتی نسبت به

 یه کیفارارتکاب یافتاه باشاد ساابق یکه جرم آنها نب  از بیست و ی  سالگ یمجرمان یبرا
 شود.یو در سوابق آنها ثبت نم نشدهمحسوب 

 یابقهرفع اثر و عدم ثبت سا یاجازه یشمال یکالیفورنیا، مینسوتا و داکوتا یهاایالت    
 اند.ندادها ردر تعویق صدور حکم  یکیفر
فادرال فانااد هرروناه مقاررا  در ُصااو  باه تعویااق  یهااادر حاال حاضار دادراه    

فادرال  یکیفار یباشند. نواعد آیین دادرسایانداُتن مجازا  یا صدور حکم محکومیت م
(  b( ) 1« )اعماال مجاازا  کناد. 2دادراه بایاد بادون تاأُیر غیرضاروری»دارد که مقرر می

32Fed.R.Crim.proc.(. که بر اسااس آن  ررددبر می 3تنها استثناء به نانون مجرمین اول بار
در ُصو  ماواد مخادر باوده و در ُصاو  جارم  ینبل یکیفر یکه فاند سابقه یشخص

                                 
1.guilty plea  

2. Time of sentencing  

3.tittle 18 u.s.c.section 3602(“special probation and expungement procedures for drug 

possessors”)  
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 بیسات و یا و در عین حال زیر  ،جوانا مجرم تشخیص داده شود یمار ینگهدار یاجنحه

او  یدستور محو و رفع اثار از ساابقه یدادراه باید به درُواست چنین فرد، سال داشته باشد
 را صادر نماید.

باه  انرار پ  از ی نخست،مرتکبین جرم برای مرتبه ممکن است صدور رأی محکومیت
ی آمیز شارای  و دساتورا  دورهو پا  از سا ری نماودن موفقیات ،جرم باه تعویاق بیافتاد

ا محکومیاات مرانباات، بااه طااور ُودکااار مسااتحق محااو و رفااع اثاار از هررونااه اتهااام یاا
 ). ()Ark.code.Ann,§§I6-93-302)S()S(.S6-93-303)S()Sباشند.

، افتادیجنایت و جنحه که رأی محکومیت آنها به تعویاق مبه در ایالت تگزاس متهمین 
کاه ساال  یدستور رفع اثر از سابقه واجد شرای  باشاند. باه موجاب ناانون یممکن است برا

ی مرانبات نارار صدور حکم تحات دوره که به موجب تعویق یتصویب شد، شخص 2005
ی اشاتن ساابقهدبه رغام  ،شودیم یبایگان یو یررفته و متعانب آن آزاد رردیده و پرونده

 از دادرااه درُواسات نمایادرا  1«ساابقه یدستور عدم افشا»صدور  تواندیم ی مرانبتدوره
(TexasGov.code, 081§411.). بیست ن درُواست ای یهزینه ،دادرسی یعالوه بر هزینه

بایاد پرداُات شاود. بعاد از ارساال  یحقاون یهادالر باوده کاه در عماوم پروناده و هشت
 یاساتماش، در ُصاو  اساتحقاق ماتهم بارا یی  جلسه یو بررزار یاُطاریه به دادستان

عادالت و  باه مصالحتِ «ساابقه یعدم افشا»طرح این درُواست و اینکه صدور این دستور 
 یعادالت کیفار یدادراه باید دستور منع نهادهاا شود.می یریرصمیمت باشدمی یدادرستر
 متهم را که مرتب  با تعویق باوده صاادر نمایاد. یکیفر یاطالعا  مربوو به سابقه یاز افشا

(Texas code of criminal proce dure, Article 55.01(2)(B).)   
 ه ترتیبب، جناییو  م جنحهجرای درتاریق درُواست به دادراه برای دستور عدم افشاء، 

 باشد. ی مرانبت میپن  سال از تاریق آزادی از دورهو دو 
تب  باا مار یسوابق کیفر یعموم یرا از افشا یعدالت کیفر یدستور عدم افشاء، نهادها

 ست که به موجابااین امر مجوزی  یتنها استثنا .نمایدجرم ارتکابی موضوش تعویق منع می
تواننااد می یعاادالت کیفاار ینهادهااا مطااابق آنداده شااده اساات. « نااانون اطالعااا  ملاای»

هرسات ف یعادالت کیفار یاطالعا  مربوو به سوابق کیفری متهم را صرفار به دیگر نهادهاا
 یهاااکااه شااام  ماادارس، بیمارسااتانها و دیگاار نهادهااا و هیأت 411.08(  iشااده در ماااده )

 بدهند. ،دنباشمجوز می یداراعمومی

                                 
1.order of nondisclosure  
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 گیرینتیجه
، بااا لحاااظ مبااانی فقهاای و نگاااه باار نااوانین 1392در سااال گاایار مجااازا  اسااالمینانون

حکام  ایجااد نهااد تعویاق صادور کشورهای دیگر و استفاده از تجربیا  آناان مباادر  باه
 ر، اعطااینموده است. نظر به این که مبانی اصلی این نهااد بار بااز اجتمااعی کاردن بزهکاا

ساتوار اواعد اجتماعی و جلوریری از تکرار جارم فرصت به وی در سازرار کردن ُود با ن
قارر در ماست، کارایی آن در تعویق مرانبتی به انجام کاما  و صاحیه تادابیر و دساتورا  
ارد. باه دنانون توس  مرتکب و نظار  دنیق بر حسن انجام این تدابیر و دساتورا  بساتگی 

ه ن یاباد کار ُاتماه اطمینااعبارتی دادراه باید در مد  تعویق با رصد افعال مرتکب جرم د
  ان مباادروی متنبه شده و در آینده دوباره مرتکب جرم جدید نخواهد شد و با این اطمینا

 به انشای حکم معافیت از کیفر نماید.
دو  بررسی تعویق صدور حکم در نظام حقونی ایران و آمریکا حااکی از وجاود نرابات

 انونگایارا  اسات. انتقااد وارده بار ننظام حقونی در کلیا  و اُتالفا  معدودی در جزیی
انند نهاد مبینی نهادهای ارفانی متنوش و جدید این است که به رغم پیش 1392مجازا  سال 

هاای نسابتار ی شمول غالب آنها را به جرایمای باا مجازا حقونی تعویق صدور حکم، دامنه
یشی، ون آزمانی این نانسب ، محدود نموده است. بنابراین الزم است که نانونگیار در بازبی

ار شاام  تمهیداتی را لحاظ نماید تا نهادهای ارفانی آن از جملاه تعویاق صادور حکام صارف
آنهاا  جرایم ُرد نشده تا نظاام عادالت کیفاری باا آزادی عما  وسایع تاری در اساتفاده از

 برُورد نماید.
عویاق صادور در تی مرانبت دورهآمیز س ری شدن موفقیت، های امریکا در اغلب ایالت

نخواهاد  یانمرتکب ب یهم برا یاسابقهه، و به تبع آن شد منجر به معافیت از مجازا  حکم
کناد  شود در حقوق ایران نیز با لحاظ حقوق متهمین، نانونگیار تصریهلیا پیشنهاد میماند. 

شاود، یا  حکاام یات مرتکاب از کیفار مایکاه منتهای باه معافکاه تعویاق صادور حکمی
 کیفری مرتکب ثبت و ضب  نگردد. ینشده و در پیشینه محکومیت نلمداد

 

 منابع
 ش، حقوق جزای عمومی،جلد سوم، تهران،نشار میازان،1393اردبیلی،محمد علی، .1

 .3،ج1چ

 .2531ش،ش 1392،مصاحبه با روزنامه رسالت،اااااااااااااااااااا  .2
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 چا.ش، حقوق جزای عمومی،تهران،نشر فردوسی، بی1376افراسیابی،اسماعی ، .3
، دوره فقااه القضااای 3ش، جاازوه حقااوق جاازای عمااومی1393کرماای، روح ا ، ا .4
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 .1، چسمت،انتهر، جنایی  تحقیقا قحقوش، 1380، ا لیو ری،نصاا .7

، تهران،انتشاارا  جنگا  2و  1ش، حقاوق جازای عماومی1392زراعت، عبااس، .8
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