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هدف  نیبه ا لین یاست برا نیمجرم یاصالح و بازپرور یفریهدف دستگاه عدالت ک نیترمهم :دهیچک

حکم است  یاجرا قی، نهاد تعلهاآنشده است از جلمه  ینیب شیپ یجزائ نیدر قوان یادیز یحقوق ینهادها

صدور حکم  قیتعل -۲ بیتعق قیتعل -۱بر سه نوع است:  یدگیبا عتبار زمان رس یفریدر حقوق ک قیتعل

 نیمع یمدت یبرا فریک یاجرا قیتعومجازات عبارت است  یاجرا قیتعل ،مجازات یاجرا قیتعل -۳ تیمحکوم

، شودیم یتلق کنیکان لم  تیمحکوم دیمدت و عدم ارتکاب بزه جد نیدستورات در ا تیکه در صورت رعا

شده است  عیتشر شهیاند نیا یایو با هدف اح هامجازاتکردن  یاصل فرد یمجازات بر مبنا یاجرا قیتعل

آغاز شده و در مکتب دفاع  یفریحقوق ک یاز مکتب تحقق است که یحقوق عرف ساتیاز تاس ینهاد حقوق نیا

ساده  قیاست. در تعل یمجازات بر دو نوع ساده و مراقبت یاجرا قیاست تعل دهیرس یبه تکامل نسب یاجتماع

نسبت به او  زین یو مراقبت و نظارت شودینم نییتع قیدر دوران تعل هیمحکوم عل یبرا یو شرط دیق چگونهیه

با نظارت و مراقبت نسبت به  توأم قیعبارت است از تعل زیحکم ن یاجرا یمراقبت قیتعل .شودینماعمال 

 (Probation) شنیانگلوساکسون پروب یحقوق ستمیرا در س قینوع تعل نیا قیدر مدت تعل هیمحکوم عل

ن مجازات تا کنون که قانو ۱۳۳۱از سال  یفریک نیبه قوان تیبا عنا زین رانیا یفریدر حقوق ک انددهینام

که  یارگان ایسازمان  چیه اوالً رایدارد ز تیمجازات حاکم یساده اجرا قیتعل ستمیس باشدیمحاکم  یاسالم

 زین یسالمقانون مجازات ا ۲۲ماده  یدستورات مراقبت اًیثانباشد وجود ندارد  هیمتکفل مراقبت از محکوم عل

 شودینماعمال  یمراقبت و نظارت عمالًدادگاه  یاز سو هاآن نییاست و بر فرض تع یاریدادگاه اخت یبرا

آمده است  یاسالم نیحکم که در قوان یاجرا ریتأخاسالم ناشناخته است و با  یمجازات در نظام حقوق قیتعل

 قیدر خصوص تعل یقانون مجازات اسالم ۳۳و  ۲۲فرق دارد در حال حاضر در کشور ما مواد  یاز جهات زین

 زیموارد ن یهستند و در پاره ا قیقابل تعل یزیتعز یهاتیمحکومفقط  ینونک تی. در وضعگرددیماعمال 

مجازات نسبت به محکوم  یاجرا قیتعل ستندین قیقابل تعل یریتعز یفرهایاز ک ی، بعضیوجود موانع لیبدل

ع آثار رف نیا قیلغو قرار تعل ایو  قیمدت تعل یبدنبال دارند که بعد از انقضا یآثار یو مرجع قضائ هیعل

 شودیم کنیمعلق کان لم  تیمحکوم قیو پس از اتمام مدت تعل شودیم

 یقطع تیمحکوم ،یفرکیحقوق مسئولیت کیفری، ، تعلیق مجازات :یدیکل کلمات
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 مقدمه

. بدیهی است اگر فردی فاقد باشدیممجرمین وجود مسئولیت کیفری در شرایط فعلی حقوق جزا الزم اعمال مجازات به 

نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم  توانینماشد به هیچ وجه مسئولیت کیفری ب

حقوقی است.  یهانظام. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در باشدیمتحقق ارکان سه گانه جرم 

ل فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخالقی و مضر به حا

جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسالمی مسئول 

یف نموده قانون مجازات اسالمی جرم را چنین تعر ۲عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 

( اما مساله مهم تر شودیماست )هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب 

مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول 

مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان مرتکب را  توانیمزمانی  شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین

 فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

 تعلیق اجرای مجازات

کند. در قانون مجازات تعلیق اجرای مجازات یک وسیله ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می

لیق مجازات تعریف نشده و بیشتر به موارد تعلیق ذکر شده است. اما به طور کلی تعلیق اجرای مجازات اسالمی جدید، تع

تواند اجرای مجازاتی را عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن قاضی دادگاه با رعایت شرایطی می

های ه همین دلیل تعلیق اجرای مجازات یکی از راهاندازد. ب ریتأخبرای مدت معینی با هدف اصالح و تربیت مجرم به 

قانونی اعطای فرصت به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه 

است. قانون جدید مجازات اسالمی به موضوع تعلیق پرداخته است. البته در قانون مجازات اسالمی سابق، قاضی 

مجازات اسالمی، تحت شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق کند.  قانون ۳۳تا  ۲۲بر اساس مواد  ستتوانیم

 .های آن را با قانون مجازات سابق ذکر خواهیم کرددر ادامه دیدگاه قانون مجازات اسالمی جدید را بررسی کرده و تفاوت

 

 حکم، صدور تعویق برای مقرر شرایط وجود صورت در تواندیم اهدادگ هشت تا سه درجه تعزیری جرائم در -۱۳ ماده

 از پس نیز کیفری احکام اجرای قاضی یا دادستان. نماید معلق سال پنج تا یک از را مجازات از قسمتی یا تمام اجرای

 از پس تواندیم محکوم همچنین. نماید تعلیق تقاضای قطعی، حکم صادرکننده دادگاه از تواندیم مجازات یکسوم اجرای

 تقاضای کیفری احکام اجرای قاضی یا دادستان طریق از قانونی، شرایط بودن دارا صورت در مجازات، یکسوم تحمل

 .نماید تعلیق

 :نیست تعلیق و تعویق قابل هاآن به شروع و زیر جرائم مورد در مجازات اجرای و حکم صدور -۱۴ ماده

 مخابرات و نفت گاز، برق، آب، تأسیسات در خرابکاری ور،کش خارجی و داخلی امنیت علیه جرائم -الف

 اسیدپاشی و آدمربایی آزار، به مقرون یا مسلحانه سرقت یافته، سازمان جرائم -ب
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 و فساد مراکز اداره یا تشکیل عمومی، عفت علیه جرائم دیگر، اسلحه نوع هر یا چاقو با مزاحمت ایجاد و نمایی قدرت -پ

 فحشا

 انسان قاچاق و مهمات و سالح و الکلی مشروبات روانگردان، یا مخدر ادمو عمده قاچاق -ت

 االرض فی افساد و محاربه و عمدی قتل در معاونت نفس، قصاص از بدل تعزیر -ث

 ریال( ۱۳۳.۳۳۳.۳۳۳) میلیون یکصد از بیش جرم موضوع با اقتصادی، جرائم -ج

 .باشد مراقبتی یا ساده طور به است ممکن حکم، صدور قتعوی در مندرج مقررات رعایت با مجازات تعلیق -۱۴ ماده

 که کسی. گرددیم صادر آن صدور از پس یا محکومیت حکم ضمن دادگاه بهوسیله مجازات اجرای تعلیق قرار -۱۲ ماده

 .گرددیم آزاد فوری باشد بازداشت در اگر است، شده معلق طورکلی به وی مجازات حکم اجرای

 تبعیت دادگاه دستورهای از موجه عذر بدون تعلیق مدت در است شده معلق او مجازات که یمحکوم چنانچه -۲۳ ماده

 سال دو تا یک اول بار برای احکام، اجرای قاضی یا دادستان درخواست به تواندیم قطعی حکم صادرکننده دادگاه نکند،

 اجرای و تعلیق قرار الغای موجب دوم، بار رایب دادگاه دستور از تخلف. نماید لغو را تعلیق قرار یا اضافه تعلیق مدت به

 .شودیم مجازات

 در دیه یا خسارت پرداخت حکم و ندارد تأثیری خصوصی مدعی حق به نسبت محکوم مجازات اجرای تعلیق -۲۱ ماده

 .شودیم اجراء موارد این

 تا تعزیر یا دیه قصاص، حد، وجبم عمدی جرم مرتکب تعلیق، مدت پایان تا قرار صدور تاریخ از محکوم هرگاه -۲۲ ماده

 .شودیم بیاثر تعلیقی محکومیت نشود، هفت درجه

 خاتمه زمان از تعلیق مدت شود، معلق حکم مورد یهامجازات از یکی یا مجازات از قسمتی که صورتی در -۲۳ ماده

 .گرددیم محاسبه غیرمعلق مجازات اجرای

 تعلیق، صورت در است انفصال موجب کیفری محکومیت استخدامی، و اداری قوانین موجب به که مواردی در ـ تبصره

 .شود لغو تعلیق قرار یا تصریح قانون در آنکه مگر ،گرددینم انفصال موجب معلق، محکومیت

 یا دیه قصاص، حد، موجب عمدی جرائم از یکی مرتکب تعلیق، مدت پایان تا قرار صدور تاریخ از محکوم هرگاه -۲۱ ماده

 و صادر نیز را معلق حکم اجرای دستور و لغو را تعلیق قرار دادگاه أخیر، حکم قطعیت از پس شود، هفت هدرج تا تعزیر

 اعالم محکوم به صریح طور به تعلیق قرار صدور هنگام به دادگاه. کندیم اعالم تعلیق قرار صادرکننده دادگاه به را مراتب

 وی درباره نیز معلق مجازات أخیر، جرم مجازات بر عالوه شود، قفو جرائم از یکی مرتکب تعلیق مدت در اگر که کندیم

 .شودیم اجراء

 یا مؤثر کیفری محکومیت سابقه دارای محکوم که نماید احراز دادگاه تعلیق، قرار صدور از پس هرگاه -۲۲ ماده

 اجرای آن به وجهت بدون و داشته وجود تعلیقی محکومیت هاآن میان در که است بوده دیگری قطعی یهاتیمحکوم

 از اطالع درصورت است موظف نیز احکام اجرای قاضی یا دادستان. کندیم لغو را تعلیق قرار است، شده معلق مجازات

 .است جاری نیز حکم صدور تعویق مورد در ماده این حکم. نماید درخواست دادگاه از را مجازات تعلیق لغو فوق، موارد
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را باقانون جدید مجازات اسالمی به موارد  ۱۳۴۳علیق اجرای مجازات در قانون مجازات های تتوان تفاوتبه طور کلی می

 :ذیل تقسیم کرد

تعلیق درجرایم تعزیری قابل اعمال بود اما در قانون جدید مجازات اسالمی درجرایم تعزیری  ۱۳۴۳در قانون مجازات  (-۱

 .قابل اعمال است ۴تا  ۳درجه 

 .دو تا پنج سال است ولی در قانون جدید یک تا پنج سال مدنظر قرار گرفته است مدت تعلیق در قانون سابق (-۲

در قانون جدید مجازات اسالمی آمده است که دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری پس از اجرای یک سوم از  (-۳

انون جدید بوده و در قانون توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق کنند که این امر نوآوری قمجازات می

 .سابقه ندارد ۱۳۴۳مجازات 

در قانون مجازات اسالمی آمده است که محکوم علیه پس از اجرای یک سوم از مجازات در صورت دارا بودن شرایط  (-۱

ین امر تواند از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق اجرای مجازات را داشته باشد که اقانونی می

 .در قانون سابق وجود نداشت

 جدیدسه مورد است اما در قانون مجازات اسالمی  ۱۳۴۳های قابل تعلیق در قانون مجازات محکومیت (-۲

 .های قابل تعلیق بیشتر شده استمحکومیت

یق شد، ولی در قانون جدید تعلتعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر می ۱۳۴۳در قانون مجازات  (-۳

 .شودتواند صادر اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت و یا پس از آن نیز حکم تعلیق می

مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصالح و تهذیب مجرم از اعمال اهداف  نیترمهمیکی از 

ست و معتقدند که در پاره ای از موارد مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن او

 عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد. و راجع به

مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر  ریتأثبه طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه 

ی مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصالح او و به حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرا

که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان  انددهیرستعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه 

کوتاه مدت در اکثر  یهازندانیک مجازات ضروری است، ولی برای اصالح و تربیت او کافی نیست. عالوه بر این مضار 

اثرات سوء  غالباًدر تهذیب اخالقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه  مؤثر تواندینم هامجازاتشده و نه تنها این موارد آشکار 

به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر 

شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده خواهد 

 و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.

تعلیق »حقوقی تحت عنوان  سیتأسبا عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین 

 ق مجازات بر دو قسم است:باشند. تعلی« مجازات
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و اگر این دوره را  گرددیمتعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف 

و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان  گرددیمبدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف 

 ز اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.برساند به طور قطع ا

تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در 

کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و مورد نظر را رعایت  یهاکمکدوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن 

 .شودیمدرغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده 

نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات 

و از اختیارات دادرس  شودیماز جرائم مطرح در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی 

دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار 

 .ردیگیم

و مواد مورد پذیرش قرار گرفت  ۱۳۳۱اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 

این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی  ۲۳الی  ۱۴

اصالحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق  ۱۳۳۴. در سال شدیم هاتیمحکومبوده و فقط شامل تعدادی از 

قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا  یهایینارسابا سیستم تعلیق آشنا شدند.  را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم

ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از  ۱۴قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر  ۱۳۱۳اینکه در سال 

وزارت دادگستری مکلف است »بود:  مقرر شده ۱۴مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده  شدندیمتعلیق برخوردار 

معلق شده و یا در مدت  هاآنظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات 

صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت  هاآنتعلیق دستوراتی برای 

 «اید.دادگستری تصویب نم

به تعویق افتاد تا اینکه باالخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه  هاسالتصویب این آئین نامه 

شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن  ۴/۲/۱۳۳۱مورخ  ۲۴۳در جلسه  هازندانامور 

ییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغ

به عمومات قانون راجع به  ۱۳صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 

منسوخ و  ۴/۲/۱۳۴۳وب مجازات اسالمی راه یافت. باالخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسالمی مص

 مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصالح قرار گرفت.

 شرایط تعلیق اجرای مجازات –گفتار اول 

 .براساس قانون جدید مجازات اسالمی شرایط تعلیق اجرای مجازات بررسی و تدوین شده است

ز مجازات را با رعایت شرایط زیر ازدو تواند اجرای تمام یا قسمتی اهای تعزیری حاکم میدر کلیه محکومیت- ۲۲ماده 

 .پنج سال معلق نماید
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 :های زیرنداشته باشدمحکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازات -الف 

  .محکومیت قطعی به حد - ۱

 .محکومیت قعطی به قطع یا نقص عضو - ۲

 .محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش بیش ازیکسال درجرائم عمدی - ۳

 .یت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دومیلیون ریالمحکوم - ۱

  .عمدی با هر میزان مجازات یهاجرمسابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت  - ۲

دادگاه با مالحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده  -ب 

 .مجازات را مناسب ندانداست اجرای تمام یا قسمتی از 

 .تعیین شده باشد« و قانونا» شرعاًهای غیر تعزیری تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که در محکومیت -تبصره 

 .در مواردیکه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست - ۲۳ماده 

یت صادرخواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکوم - ۲۴ماده 

 .گرددآزاد می« فوراًمعلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه » تماماً

دادگاه جهات و موجبات تعلیق ودستورهائیکه باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم - ۲۴ماده 

تعیین  ۲۲حسب نوع جرم و حاالت شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده  خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر

 .نمایدمی

تواند اجرای دستور یا دستورهای در مدت دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه ومحتویات پرونده می- ۲۲ماده 

 .اشدبتعلیق از محکوم علیه بخواهد ومحکوم علیه مکلف به اجرای دستوردادگاه می

اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده  -تبصره 

تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کننده حکم تعلیق، برای بار اول بمدت 

برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء  شود وتعلیق مجازات او یکسال تا دو سال افزوده می

 .گذاشته خواهد شد

تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تاثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات  - ۳۱ماده 

 .در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهدشد

وم علیه از تاریخ صدور قرارتعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب هرگاه محک - ۳۲ماده 

شود. اثر محسوب و از سجل کیفری او محو مینشود محکومیت تعلیقی بی ۲۲جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 

طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری معلق باید بالفاصله پس از قطعیت حکم از  یهامجازاتبرای کلیه محکومین به 

تنظیم و به مراجع صالحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء 

 .برای اثبات در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صالحیت دار مربوط اعالم شود» فوراًگرددباید مراتب 

موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در مواردی که ب -تبصره 

 .در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد
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اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی  - ۳۳ماده  

است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را  ۲۲که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 

 .صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعالم دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء گردد

م مستوجب هرگاه بعد از صدور قرارتعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرائ - ۳۱ماده 

و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه  بوده ۲۲محکومیت مذکوردرماده 

محکومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق راالغاء خواهد 

  .کرد

کند که اگر در قیدواعالم می« حاًیصرم صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را دادگاه هنگا - ۳۲ماده 

شود عالوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق  ۲۲مستوجب محکومیت مذکوردر ماده  جرائممدت تعلیق مرتکب یکی از 

 .نیز درباره او اجراء خواهد شد

شوند قابل اجراء نیست و ات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم میمقررات مربوط به تعلیق مجاز - ۳۳ماده 

ها محکومیت همچنین اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین آن

دگاه صادر کننده معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دا

  .بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود

هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتال به جنون شود با استعالم  - ۳۴ماده 

شود و مدت اقامت او در بیمارستان یجنون، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل م دییتأاز پزشک قانونی در صورت 

جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل 

 .شودمناسبی نگهداری می

ایط یا صادر کننده حکم کیفری در به کار بردن تعلیق اجرای مجازات، محدود و منوط به احراز بعضی از شراختیار دادگاه 

 مربوط به شرایط ماهوی است و یا مربوط به شرایط شکلی است.

 شرایط ماهوی -الف

 محکومیت تعزیری -1

قانون مجازات اسالمی تعزیری محکومیت است. با توجه به  ۲۲اولین شرط اعطای تعلیق اجرای مجازات درصدر ماده 

همین قانون که  ۱۴و با نگرش به مفاده ماده تعزیری  یهامجازاتقانون مجازات اسالمی درخصوص  ۱۳منطوق ماده 

 که: شودیمچنین مستفاد  ۲۲را تعریف کرده و انطباق این مواد با صدر ماده  مجازات

نوع جرم ارتکابی برای تعلیق، مورد نظر قانونگذار نبوده، بدین سان که صرف اینکه دادگاه با توجه به ضوابط قانونی،  -اوالً

دهد. اعم از اینکه محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرائم تعزیری بوده و یا ناشی از  یا حکم به محکومیت تعزیری و

با در نظر گرفتن شرایط مندرج قانونی اجرای مجازات را معلق نماید. به عنوان  تواندیمارتکاب جرائم غیر تعزیری باشد، 

قانون  ۲۲۱. به مقررات ماده شودیمت تعزیری در مورد ارتکاب جرائم غیر تعزیری که منجر به محکومی توانیممثال 
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هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند، با رعایت شرایط قصاص عفو، قصاص »مجازات اسالمی استناد نمود: 

 آرش. در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص، دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت شودیم

 «.گرددیمضربه شالق تعزیر  ۴۱و اگر سالم باشد تا  گرددیممحکوم 

هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد »قانون مجازات اسالمی مقرر شده:  ۳۴یا در ماده 

 .«شودیمزنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر 

ی به هر میزانی که باشند، قابل تعلیق بوده، مگر اینکه از جمله محکومیت هائی باشند که تعزیر یهاتیمحکومانواع  -اًیثان

 .گردندیماز لحاظ حیثیت عمومی و خطرات اجتماعی اهمیت فوق العاده داشته که از شمول قانون تعلیق مستثنی 

 هامجازاتفقدان محکومیت قطعی به برخی از  -2

با توجه به مبنا و منظور »کیفری را مورد انتظار قرار داده و معتقدند که:  مؤثرمیت برخی از حقوقدانان شرط فقدان محکو

در صورت اعتالی سطح فرهنگ و اوضاع اجتماعی جامعه، هر موقع درباره هر مجرمی که احتمال « اصالح مجرم»تعلیق 

جرای مجازات کافی نبوده و بایستی ساده ا ، باید مجازات مورد حکم قابل تعلیق باشد. در این صورت تعلیقرودیماصالح 

 «به منظور تأمین اصالح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم، مقررات موثری برای نظارت و حمایت وجود داشته باشد.

ایراد فوق منطبق با واقع بوده چرا که کسی با وجود محکومیت قبلی مرتکب جرم دیگری شده در واقع از تکرار کنندگان 

. بنابراین بهتر است که اعطای تعلیق مجازات کشدینمبا یک تهدید ساده، دست از ارتکاب جرم جرم است که هرگز 

 کیفری باشد. مؤثرمشروط به فقدان سابقه محکومیت 

 استحقاق محکوم -3

سومین شرط از شرایط تعلیق اجرای مجازات این است که دادگاه شخصیت بزهکار، سوابق، صالحیت اخالقی و اینکه 

دادگاه با »قانون مجازات اسالمی:  ۲۲ای اصالح و تربیت را دارد، مد نظر قرار دهد. به موجب بند ب ماده آمادگی بر

مالحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، اجرای تمام 

 «یا قسمتی از مجازات را مناسب بداند.

متعدد جسمانی، روانی، اجتماعی به عمل آمده  یهاشیآزماکه  دیآیماز استحقاق محکوم الزم بدیهی است که جهت احر

وسائل اعمال این آزمایشات را فراهم سازند در غیر  مؤسساتو تحقق این امر ممکن نیست مگر اینکه مسئولین ذیربط 

 کیفری، کیفیت فدای کمیت خواهد شد. یهاپروندهاین صورت به دلیل تراکم 

قانون راجع به مجازات اسالمی، عالوه بر شرط فوق الذکر، شرط  ۱۳در ماده  ۱۳۳۱زم به ذکر است که قانونگذار سال ال

محکوم علیه تعهد نماید زندگی »دیگری را نیز جهت صدور دستور تعلیق اجرای مجازات اضافه نموده و گفته بود که: 

 «تبعیت کند. کامالًاه شرافتمندانه ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگ

که یک جانبه بودن حالت تعلیق از طرف دادگاه از بین رفته و عالوه  دیگردیممنظور نمودن چنین شرطی در قانون باعث 

پذیرش آن از طرف محکوم علیه و تعهد او به داشتن زندگی شرافتمندانه نیز بر تمایل دادگاه به اعطای تعلیق مجازات، 



 80-221، ص   2931 اسفند  ،2 جلد، 12 حقوق و علوم قضایی ، شماره
 

ISSN: 1394-0038 
http://www.jolaw.ir  

 

88 

 

که محکوم علیه از قبول چنین تعهدی سرباز زده و تحمل مجازات را ترجیح دهد،  رسدیمید به نظر . گرچه بعبودیمالزم 

که در صورت عدم رضایت محکوم، اعطای تعلیق مجازات امکان پذیر نگردد.  دیگردیمولی وجود این چنین شرطی باعث 

اهوی اعطای تعلیق مجازات حذف نموده به همین علت است که قانونگذار جدید شرط اخیرالذکر را از عداد شرایط م

 است.

 شرایط شکلی -ب

مورد رعایت  ستیبایمتشریفاتی عالوه بر شرایط ماهوی جهت اعطای امتیاز تعلیق اجرای مجازات، شرایطی چند از نظر 

 از: اندعبارتقرار گیرد. اهم این شرایط 

 مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات -1

قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت »قانون مجازات اسالمی پیش بینی و مقرر شده:  ۲۴رط فوق در ماده ش

 فوراًمعلق شده اگر بازداشت باشد، به دستور دادگاه  تماماًصادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او 

 .«گرددیمآزاد 

اکمه، متناسب بودن تعلیق را احراز و در ضمن صدور حکم محکومیت، قرار در ضمن مح ستیبایمبدین ترتیب دادگاه 

صادر شده، وجهه قانونی نداشته و  قبالًتعلیق را نیز صادر نماید و صدور قرار تعلیق برای مجرمی که حکم محکومیتش 

ای مجازات نکرده قابل نقض خواهد بود. حال اگر دادگاهی در ضمن صدور حکم بدوی اقدام به صدور قرار تعلیق اجر

باشد، آیا این امکان برای دادگاه تجدید نظر وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که حکم بدوی نقض شود، دادگاه مرجع 

آن را برابر نظر و تشخیص خود، حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین یا  تواندیمتجدید نظر 

بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض نشود، مجوزی برای تغییر آن چه به نحو تخفیف یا معلق نماید. اما اگر حکم 

به موجب قرار بعدی تعلیق نمود و  توانینمتخفیف و چه به نحو تعلیق وجود ندارد. به همین ترتیب حکم قطعی را 

 فاقد مجوز قانونی است. مؤخریا قرار  یرأتعلیق اجرای حکم به موجب 

 تخلف از مقررات تعلیقاعالم ضمانت اجرای  -2

 دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار»قانون مجازات اسالمی مقرر شده است:  ۳۲دومین شرط از شرایط شکلی در ماده 

که اگر درمدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم مستوجب  کندیمقید و اعالم  حاًیصرعدم تبعیت از دستورهای صادره را 

 «، عالوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.شود ۲۲محکومیت مذکور در ماده 

 منظور از ضمانت اجرای مقرر در این ماده چنین است که:

 .شودیمتهدیدی محکوم علیه را احاطه و بدین وسیله هشداری به او داده  -اوالً

لی نسبت به او اعمال نخواهد شد، بلکه باید مطلع محکوم علیه احساس نکند که به حال خود رها شده و هیچ کنتر -ثانیاً

 باشد که نسبت به او روشی به مورد اجرا گذارده شده که به نفع نهایی اجرای آن، متوجه خود محکوم خواهد شد.



 80-221، ص   2931 اسفند  ،2 جلد، 12 حقوق و علوم قضایی ، شماره
 

ISSN: 1394-0038 
http://www.jolaw.ir  

 

89 

 

 تعیین مدت معین -3

اماتی را بر دادگاه بایستی پس از بررسی جهات مختلف و تشخیص به لزوم تعلیق اجرای مجازات در حکم، تکالیف و الز

حسب چگونگی سرشت و خصوصیت مجرم و شخصیت او تعیین نموده و مدت تعلیق مجازات را در قرار اصداری معین 

قانون مجازات اسالمی از دو تا پنج سال پیش بینی و دادگاه مکلف است بر اساس اوضاع و  ۲۲کند. این مدت درصد ماده 

 که از حداقل و حداکثر مقرر شده، تجاوز نکند. احوال محکم علیه، مدتی را به صورت ثابت تعیین

تعیین مدت یکی از شرایط اساسی تعلیق اجرای مجازات بوده، چرا که مراقبت و تمهیدات دادگاه نسبت به محکوم علیه 

مورد نیاز  یهامراقبت. بدیهی است که این مدت باید به نحوی تعیین شود که مناسب با ردیگیمدر این مدت صورت 

 واقع شود. مؤثرو تمهیدات دادگاه محکوم 

 قلمرو تعلیق اجرای مجازات

ممنوع التعلیق در  یهاتیمحکومبه استثنای  تعزیری و یهاتیمحکومقانون مجازات اسالمی،  ۲۲وفق مقررات ماده 

که بر  که صالحت رسیدگی به امور کیفری را دارند، در صورتی ییهادادگاهقلمرو تعلیق اجرای مجازات قرار گرفته و 

 .باشندیمرا مورد حکم قرار دهند، صالح برای اصدار چنین قراری  اساس ضوابط قانونی محکومیت تعزیری و یا

 اصلی یهامجازاتقلمرو تعلیق در  -الف

قانون مجازات اسالمی پیش بینی شده است که اهم  ۱۴و  ۱۳تعزیری اصلی قابل تعلیق در مقررات مواد  یهاتیمحکوم

 از: اندعبارتآن 

 محکومیت به حبس -1

تعزیری بوده و میزان حبس تاثیری در اجرای تعلیق نداشته و با توجه به  یهاتیمحکوممحکومیت به حبس یکی از انواع 

مطرح شود که آیا  سؤال. حال ممکن است این باشدیمضوابط قانونی، مجازات حبس به هر میزانی که باشد، قابل تعلیق 

، او را نیز به کندیمبه یکسال حبس قطعی محکوم  مثالًر حکم عالوه بر این که محکوم علیه را ضمن صدو تواندیمدادگاه 

منفی است و دادگاه در صورت احراز  سؤالچهار سال حبس تعلیقی محکوم نماید یا خیر؟ بدیهی است که پاسخ این 

ی از آن را. بنابراین تعیین حبس منجز و تعلیق نماید و نه قسمت کالًمجازات پنج سال حبس را  تواندیمشرایط تعلیق، 

 معلق برای یک عمل مجرمانه، مخالف نص صریح قانون است.

که قانونگذار به نحو شایسته ای منظور اجرای تعلیق مجازات را مورد توجه قرار داده و اختیار قضات جهت  رسدیمبه نظر 

مناسب تشخیص  واقعاًاعمال تعلیق در مواردی که اعمال تعلیق را گسترش داده تا مطول بودن مدت حبس مانعی جهت 

مجرم دهند، نشود، زیرا که ارتکاب جرائمی که دارای مجازات حبس طویل المدت است در همه موارد حاکی از خطرناکی 

نیست، بلکه ارتکاب یک جرم غیر مهمه نیز ممکن است داللت بر حالتی از مجرم باشد که احتمال بازپروری و اصالح او را 

عیف نشان دهد. بدین ترتیب اعمال تعلیق نسبت به مجازات حبس طویل المدت گام مثبتی است که قانونگذار اسالمی ض

 اهداف تعلیق اجرای مجازات برداشته است. نیتأمدرجهت 
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 محکومیت به شالق -2

ات و ضوابط اسالمی تعزیری است که با تغییر و تحول قوانین بر اساس مقرر یهاتیمحکوممجازات شالق نوع دیگری از 

قانون مجازات اسالمی قابل تعلیق است. شمول تعلیق بر مجازات  ۲۲به قوانین جزایی ایران راه یافته و وفق مقررات ماده 

در راستای عنایت تعلیق اجرای مجازات قلمداد نمود و آن را با اوضاع و احوال مجرم تطبیق داد و بی  توانیمشالق را 

مجرم را در قلمرو حمایتی تعلیق قرار داد، اقدام به اجرای چنین مجازاتی نمود، چرا که به  توانیم جهت نباید تا آنجا که

هر ترتیب مجازات شالق مجازاتی است که بر جسم شخص مرتکب جرم وارد شده و بالمال تاثیرات و عواقب سویی بر 

 روان او وارد خواهد ساخت.

 محکومیت به جزای نقدی -3

قانون راجع به  ۱۳در ماده  ۱۳۳۱است. قانونگذار سال  تعزیری و یهاتیمحکومکی دیگر از انواع جزای نقدی نیز ی

محکومیت به جزای نقدی قائل شده بود. بدین نحو که اگر کسی محکوم به پرداخت مجازات اسالمی محدودیتی از نظر 

یا قسمتی از غرامت نیست، قرار تعلیق اجرای که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام  کردیمو دادگاه احراز  شدیمغرامت 

 .دیگردینممجازات صادر 

به جزای نقدی مشمول مقررات  یهاتیمحکوماین محدودیت در قانون مجازات اسالمی جدید مرتفع و منبعد کلیه 

قدی سبب تعلیق اجرای مجازات قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب جنبه اصالحی تعلیق و عواقب احتمالی اجرای جزای ن

 شخص محکوم را با اعمال تعلیق در این راستا حمایت نمود. یستیبایمتوسعه تعلیق بر جزای نقدی شده و 

متعدد حاصله از یک جرم شده و آن وفق  یهاتیمحکومبا وجود این، در یک مورد قانونگذار قائل به تبعیض تعلیق در 

که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزای نقدی قابل  در مواردی»قانون مجازات اسالمی است:  ۲۳مقررات ماده 

تعزیری،  یهامجازاتدر هنگام برخورد با تعهد محکومیت به جزای نقدی با دیگر  هادادگاهبدین ترتیب « تعلیق نیست.

دی در این از قبیل حبس و شالق و غیره بوده و تعلیق اجرای محکومیت جزای نق هامجازاتفقط مجاز به تعلیق سایر 

 خصوص به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

 تکمیلی و تبعی و تتمیمی یهامجازاتقلمرو تعلیق در  -ب

تتمیمی از قبیل محرومیت از  یهامجازاتپروانه و غیره و  لغو تکمیلی و تبعی نظیر تعطیل محل کسب، یهامجازاتاکثر 

عنوان مجازات اصلی در مقررات  ر نقطه یا نقاط معین بهحقوق اجتماعی، اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت د

قانون مجازات اسالمی در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه هدف از اعمال تعلیق بازپروری اجتماعی مجرم  ۱۴ماده 

جهت تسهیل بازگشت مجدد او به زندگی اجتماعی است و اجرای این امر ممکن نیست مگر با حفظ موقعیت شغلی و 

را در مدت معین معلق  هاتیمحکوماین قبیل  تواندیمکه دادگاه تشخیص دهد ماعی شخص محکوم، فلذا هر زمان اجت

نماید. ولی اگر وضعیت شغلی و اجتماعی مجرم خود عاملی جهت ارتکاب جرم باشد، در این صورت موردی جهت حفظ 

 و عدالت نخواهد بود. چنین موقعیتی باقی نمانده و تعلیق اجرای مجازات منطبق با مصلحت
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قانون مجازات اسالمی به دادرس دادگاه اختیار داده شده که در صورت اقتضاء کسی را که به  ۱۲از طرف دیگر در ماده 

مدتی از حقوق اجتماعی  محکوم کرده، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات

از  تواندیمیا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. بنابراین قاضی  محروم و نیز از اقامت در نقطه

این اختیار در مواقع مناسب و مقتضی بهره جسته و مجازات تتمیمی را که در واقع همان مجازات تکمیلی است برای 

م قرار نداده و بدین ترتیب عدم مجرمی که تعلیق اجرای مجازات نسبت به او مناسب تشخیص داده نشود، مورد حک

 مشکل آفرین نخواهد بود. عمالًتکمیلی و تبعی و تتمیمی در قانون  یهامجازاتتسری قاعده تعلیق اجرای مجازات به 

 جرائم ممنوع التعلیق -ج

و قانونا تعیین را جایز ندانسته مگر در مواردی که شروعا  تعزیری و یهاتیمحکومبا اینکه قانونگذاربطور مطلق، تعلیق در 

در  هاآنو اهمیت  شده باشد، معهذا از این حد نیز فراتر رفته و به دلیل طبیعت ناخوشایند برخی از جرائم تعزیری و یا

 :داندینمروند زندگی اقتصادی و خطرات حاصله برای جامعه، اجرای احکام جزایی زیر را قابل تعلیق 

تن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساخ -۱

 .ندینمایممذکور معاونت 

مجازات کسانی که به جرم اختالس یا ارتشاء یا کالهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا  -۲

 .شوندیمسرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم 

 .ندینمایممجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت  -۳

مقررات مربوط به تعلیق مجازات »که:  کندیمقانون مجازات اسالمی اضافه  ۳۳عالوه بر این موارد، قانونگذار در ماده 

که در مورد اعمال مقررات  رسدیمنظر به « ، قابل اجرا نیست.شوندیمدرباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم 

، مقنن فرض غیر متناسب بودن تعلیق را مصادره به هاتیمحکوماین ماده همانند ممنوع التعلیق بودن تعدادی از جرائم و 

مطلوب نموده و مرتکبین این قبیل جرائم را قابل بازپروری جهت بازگشت سریع به جامعه ندانسته و لطمه شدیدی که 

 در اعمال نظر قانونگذاری قرار گرفته است. مؤثر، سازندیمجرائم به اجتماع وارد این گونه 

 آثار تعلیق مراقبتی مجازات

آثار تعلیق عبارت از معلق ساختن اجرای مجازات محکوم، به ارتکاب اعمال نقض کننده تعلیق و به اجرا در آمدن 

ی بر تعلیق مجازات که ضمن محکومیت مجرم اعالم تمهیدات دادگاه و اقدامات حمایتی است. تصمیم دادگاه مبن

 ، متضمن اثرات زیر است:گرددیم

 تعلیق اجرای مجازات -الف

مورد حکم و اقدامات سریع دیگری است که در  تعزیری و یهاتیمحکومتعلیق بر  ریتأثمنظور از تعلیق اجرای مجازات، 

 .به مورد اجرا گذارده شود ستیبایمراستای مقررات تعلیقی 
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 تعلیق در مورد محکومیت به حبس ریتأث -1

، مجازات حبس دیگر به مورد اجرا گذارده شودیمزمانی که تعلیق اجرای مجازات مناسب تشخیص و قرار تعلیق صادر 

. هر چند شودیمآزاد  فوراًقانون مجازات اسالمی  ۲۴و در صورتی که محکوم در توقیف باشد وفق مقررات ماده  شودینم

قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که »مورد تعلیق قطعی نشده باشد: که حکم 

 .«گرددیمآزاد  فوراًمعلق شده اگر بازداشت باشد، به دستور دادگاه  تماماًاجرای حکم مجازات حبس او 

 تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شالق ریتأث -2

و به مانند تعلیق محکومیت به حبس، در صورتی  شودینمتعلیق، جزای نقدی از محکوم علیه دریافت  از زمان صدور قرار

 فوراًقانون مجازات اسالمی، به دستور دادگاه  ۲۴تامینی باشد، مطابق مقررات ماده که محکوم به جزای نقدی در توقیف 

 .شودیمآزاد 

تعلیق بر محکوم علیه، اعمال نخواهد شد. حال اگر در جرائمی که  هم چنین است مجازات تعزیری شالق که با صدور قرار

مقنن مجازات حبس و جزای نقدی را تواما مقرر کرده، دادگاه با در نظر گرفتن وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم 

جزای  تواندیمعلیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید، آیا 

 نقدی اخیرالذکر را نیز معلق نماید یا خیر؟

با توجه به این که در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست و بقیه 

دادگاه  با جزای نقدی بوده و توأمقابل تعلیق خواهند بود. بنابراین چون مجازات عمل ارتکابی قانونا حبس  هامجازات

قابل تعلیق بوده به جزای نقدی تبدیل کرده است، لذا مجازات عمل ارتکابی فقط جزای نقدی  تاًیماهکیفر حبس را که 

 .باشدیماست که آنهم قابل تعلیق 

 تعلیق و خسارت مدعی خصوصی -3

ت شرایطی اجرا مجازاتی را که دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت تعیین نموده، در صورت تصمیم به تعلیق آن تح

، ولی تاثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت، در وجه گرددیم

قانون مجازات اسالمی مورد تاکید قرار گرفته و  ۳۱مدعی خصوصی اجرا خواهد شد. این همان نکته ای است که در ماده 

ق الناس همراه است، تاثیری در حق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در تعلیق اجرای مجازاتی که با حقو: »دیگویم

 «این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.

تصریح قانونگذار به این جهت است که حقوق افراد جامعه که استحقاق دریافت آن را دارند، محفوظ بماند ولی نباید از 

که منافات با هدف تعلیق اجرای مجازات  آوردیمرداخت خسارت گاهی نتایجی به بار نظر دور داشت که اجرای حکم پ

 دارد.

در کلیه مواردی که محکوم علیه عالوه بر محکمیت کیفری به رد »قانون مجازات اسالمی مقرر شده:  ۳۲۳در ماده  مثالً

ه باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در عین یا مثل مالی یا ادای قیمت با پرداخت دیه و ضرر ناشی از جرم محکوم شد
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صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنبات دین حکم را اجراء یا نا استیفاء حقوق 

 «محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

وم به در اختیار دادگاه قرار گرفته و دادرس محک هیتأدمحکوم له در زندان به علت عدم  هر چند که در این ماده، نگهداری

نتایج حاصله از نگهداری محکوم در زندان را مرتفع سازد، ولی باید اذعان با استفاده از این اختیار، تا حدودی  تواندیم

نمود که اجرای حکم ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی با تعلیق اجرای مجازات سازگاری نداشته و مانعی در راه 

ازپروری محکوم علیه است. بر همین اساس شایسته است که مقررات تعلیق را نیز بر ضرر و زیان مدعی خصوصی تعمیم ب

داد تا در مواقع مناسب و مقتضی، تعلیق اجرای مجازات مشمول ضرر و زیان مدعی خصوصی شد. بدیهی است به منظور 

از بیت المال جبران چنین ضرر و زیانی را نمود،  به نحوی منجمله توانیمجلوگیری از تضییع حق مدعی خصوصی 

همچنانکه در مورد پرداخت دیه در زمانی که محکوم علیه و یا عاقله و یا االقرب فاالقرب قادر به پرداخت آن نباشند، 

 چنین مقرراتی در قانون مجازات اسالمی پیش بینی شده است.

 ورت گیرد؟چه اقداماتی جهت مشخص شدن تعلیق محکومیت باید ص -۱

هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور »قانون مجازات اسالمی پیش بینی و مقرر شده:  ۳۲در این خصوص اقداماتی در ماده 

 ۲۲قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده، مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 

معلق  یهامجازات. برای کلیه محکومین به شودیمز سجل کیفری او محو نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و ا

باید بالفاصله پس از قطعیت حکم از طرف مرجع قضایی مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صالحیتدار ارسال 

برای ثبت در  فوراً شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات القاء گردد، باید مراتب

 سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صالحیتدار مربوط اعالم شود.

حال اگر محکوم علیه پس از تعلیق اجرای مجازات و در مدتی که از طرف دادگاه معین شده، مرتکب جرم جدیدی شود، 

 تکلیف چیست؟

اگر کسی که اجرای حکم »قرر شده: قانون مجازات اسالمی م ۳۳تکلیف قضیه از طرف مقنن مشخص شده و در ماده 

مجازات او معلق شده، در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در 

است، بشود به محض قطعی شدن، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین  ۲۲ماده 

 «د تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد.باید الغاء آن را اعالم دار

 تحمیل تکالیف خاص به محکوم علیه -ب

قانون مجازات اسالمی پیش بینی  ۲۲تکالیف خاص نسبت به محکوم علیه ای که مجازاتش تعلیق شده در مقررات ماده 

عواملی که در ارتکاب بزه  شده که بر اساس اوضاع و احوال خاص محکوم علیه و پس از شناخت دقیق شخصیت وی و

 از: اندعبارت. این تکالیف شودیمنقش داشته، توسط دادگاه مقرر 

 مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود. -۱

 خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین. -۲
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 اشتغال به تحصیل در یک موسسه فرهنگی. -۳

را برای  هاآنه ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با خودداری از تجاهر ب -۱

 .دهدیممحکوم علیه مضر تشخیص 

 خودداری از رفت و آمد به محلهای معین. -۲

 .کندیممعین به شخص یا مقامی که دادگاه تعیین  یهامدتمعرفی خود در  -۳

این تکالیف آثار منفی م صدور این تکالیف به نحوی اقدام کند که نه تنها اجرای در هنگا ستیبایممسلم است که دادگاه 

و مراقبت باشد. اعمال مراقبت نسبت به محکوم علیه در ماده ازخود بجای نگذارد، بلکه در دوران تعلیق نیز قابل کنترل 

آمده است: اداره مددکاری اجتماعی  شورای عالی قضایی سابق پیش بینی و ۴/۲/۱۳۳۱مصوب  هازندانآئین نامه امور  ۳۳

و حمایت زندانیان موظف است از طریق مددیاران اجتماعی بر رفتار مجرمینی که از آزادی مشروط و یا تعلیق اجرای 

حمایت زندانیان از طریق اداره  یهاانجمن، نظارت و مراقبت داشته و با جلب همکاری ندینمایممجازات استفاده 

رزی و خدماتی وسایل اشتغال و اسکان آنان و زندانیان آزاد شده را در مراکز مراقبت بعد از خروج صنعتی، کشاو مؤسسات

فراهم آورند. امید است با اجرای دقیق این ماده مبنی بر حمایت مادی یا معنوی از محکوم علیه ای که مجازاتش تعلیق 

 د.یافته، بتوان نتایج درخانشی از تعلیق اجرای مجازات به دست آور

 خاتمه تعلیق -ج

 .ابدییمدر دو حالت خاتمه دوران تعلیق اجرای مجازات 

 انقضای مدت تعلیق -1

هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که »قانون مجازات اسالمی:  ۳۲طبق مقررات ماده 

نشود محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب  ۲۲ماده از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در 

 .«شودیمو از سجل کیفری او محو 

خاتمه تعلیق نیازی به اعالم دادگاه نداشته و تعلیق خود به خود پس از سپری شدن مدت و عدم ارتکاب جرائمی که 

منتفی شدن از طریق سپری  . باشودیمو تمهیدات دادگاه قطع  هامراقبتو بالنتیجه کلیه  گرددیماحصاء شده، منتفی 

از مقررات تعلیق در مواقع  تواندیمکه قبل از ارتکاب جرم داشته و در آینده  گرددیمشدن مدت محکوم به حالتی باز 

 مناسب بهره مند شود.

 فسخ تعلیق -2

 در دو مورد از اشتباهات احتمالی در اعطای تعلیق، فسخ آن تجویز شده است:

جازات اسالمی آمده است: هر گاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای قانون م ۳۱در ماده  -اول

بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را  ۲۲سابقه محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 
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جازات را خواهد نمود و دادگاه پس از معلق کرده است، مقام قضایی به استناد سابقه محکومیت از دادگاه تقاضای لغو م

 احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.

 هاآنهم چنین است اگر درباره یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد که در بین  -دوم

ر یا قرارهای تعلیق را از دادگاه محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد، مقام قضایی مجری حکم موظف است فسخ قرا

 صادر کننده بخواهد و دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود.

 شرایط فسخ تعلیق -3

باالخره اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده، مرتکب جرم جدیدی که 

است، بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را  ۲۲ماده مستوجب محکومیت مذکور در 

 ۳۳ماده »جانشین باید الغاء آن را اعالم دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد.  صادر کرده است یا دادگاه

 «.قانون مجازات اسالمی

 نیست مگر اینکه: که حکم تعلیق قابل فسخ شودیمبدین ترتیب نتیجه گرفته 

 است، بشود. ۲۲محکوم علیه مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده  -اوالً

در صورتی که محکوم علیه در مدت تعلیق مرتکب جرمی شود که به قطعیت نرسیده باشد، فقط مجازات جرم  -اًیثان

 علیق نخواهد یافت.ارتکابی اخیرالذکر به مورد اجرا گذارده شده و مجازات قبلی او ت

فسخ تعلیق باید توسط دادگاه صادر کننده حکم تعلیق و یا دادگاه جانشین صورت گیرد. در غیر این حالت، فسخ  ثالثاً

 تعلیق فاقد اثر خواهد بود.

پس از احراز شرایط فوق، تعلیق فسخ شده و بالفاصله مراتب برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع 

 مربوط اعالم و مجازات سابق و الحق هر دو به مورد اجرا گذارده خواهد شد.صالحیتدار 

در آغاز همانند تبدیل این نوع مجازات اختیارات  ۱۳۳۱درباره تعلیق اجرای احکام حبس نیز قانون مجازات عمومی سال 

 :این قانون ۱۴شناخته بود. به موجب ماده  هادادگاهنسبتاً گسترده ای برای 

موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به حبس شده است در صورتی که سابقاً به واسطه  شخصی که به

نظر به اخالق و احوال مجرم و دالیل موجه اجرای مجازات  تواندیمارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم نشده باشد محکمه 

 .را نسبت به او معلق دارد

 :زم اجتماع چهار شرط بودبه موجب این ماده تعلیق اجرای مجازات مستل

نداشتن پیشینه محکومیت قطعی به زندان بیش از دو ماه ناشی از جنحه یا جنایت عمومی و یا زوال محکومیت  -۱

 .گذشته با عفو عمومی یا اعاده حیثیت و یا اعاده دادرسی

 .محکومیت به مجازات حبس جنحه ای ناشی از ارتکاب جنحه-۲

 .زات عمومی و نه قوانین جزایی دیگرمحکومیت به موجب قانون مجا-۳

 .شایستگی محکوم علیه-۱
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قلمرو شمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده یک قانون  ۱۳/۱۱/۱۳۳۴ولی دیر نپایید که با تصویب 

وده و که راهنمای قانونگذار در این تصمیم اهمیت و شدت عمل مجرمانه ب نمودیممذکور صریحاً تعیین شده بود. چنین 

قانونونگذار خواسته است فقط جنحه هایی را که آثار وخیم چندانی در برندارد قابل تعلیق بداند. در هر صورت در این 

دلیل قوی و موجهی بر وضع این مقررات حاکم باشد، بسیاری از جنحه هایی که در قانون مجازات  آنکهدوره بدون 

حبس تخفیف  یهامجازاتیز جنایاتی که با اعمال کیفیات مخففه به پیش بینی نشده بود و ن ۱۳۳۴عمومی و قانون سل 

. ولی ابتکاری که قانونگذار برا نخستین بار به خرج داد گرفتینمخالفی مشمول تعلیق قرار  جرائمو همچنین  افتییم

ه عنوان یک تدبیر بسط قاعده تعلیق به جزای نقدی بود که رفته رفته کیفرهای دیگری را نیز در برگرفت و تعلیق را ب

( همچنان حاکم بود. ۲۳/۱/۱۳۱۳ارفاقی شناساند. این مقررات تا تصویب قانون جدید تعلیق اجرای مجازات )مصوب 

 .بود متأثرقانون جدید نیز شروطی را برای تعلیق پیش بینی کرده بود که تا حدود بسیاری از مقررات سابق 

 :از جمله

 .ی یا زوال محکومیت گذشته و آثار آن به جهتی از جهات قانونیکیفر مؤثرنداشتن سابقه محکومیت  -۱

و یا غرامت )جزای نقدی( و یا به هر دو مجازات ناشی از ارتکاب جنحه و یا  یبیتأدمحکومیت به مجازات حبس  -۲

 .باشد جنایت که مجازات آن قانوناً حبس مجرد شدیدتر نباشد و با رعایت کیفیات مخففه به حبس جنحه ای تبدیل شده

 .محکومیت به حبس بیش از یک سال نباشد -۳

 .در مورد محکومیت به غرامت تنها، محکوم علیه قادر به پرداخت تمامیا قسمتی از غرامت نباشد -۱

محکوم علیه جرم تخلف از قوانین داوریی، غذایی، آرامشی، بهداشتی و نیز به جرم وارد کردن و یا ساختن مواد مخدر  -۲

 .یل آن و همچنین به جرم اختالس و یا ارتشاء و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول محکوم نشده باشدویا تسهیل وسا

 شاتیستگی محکوم علیه -۳

 .تعهد محکوم علیه مبنی بر این که زندگی شرافتمندانه ای در پیش گیرد و از دستورهای دادگاه کامالً تبعیت کند -۴

برداشته شد و حتی  ۱۳۳۴خاص موضوع قانون سال  جرائمشمول تعلیق به با وجودی که در قانون جدید محدودیت 

جنایی نیز گسترش یافت، نگرانی قانونگذار نسبت به جرایمی که به نحوی به زعم او آثار سوء  جرائمدامنه شمول قانون به 

؛ خوردیمون به چشم اجتماعی در برداشت همچنان مشهود بود. عالوه بر آن، دونکته پر اهمیت دیگر نیز در این قان

 .کاهش مدت محکومیت به حبس از سه سال به یک سال و تعلیق اجرای محکومیت به جزای نقدی

با فلسفه تعلیق مجازات حبس به  ۱۳۳۱در مورد کاهش مدت محکومیت باید افزود که در مجموع، نظر قانونگذار سال 

ود این باشد که از آثار وخیم اقامت د زندان پیشگیری مراتب سازگارتر بود. زیرا اگر از تعلیق محکومیت به حبس مقص

کرد و محکوم علیه بی پیشینه را از آنان زیانبار معاشرت بازندانیان دیگر مصون نگه داشت، تحدید این مدت بی مبنا 

برای  نتوایماست. مگر آنکه فرض شود قانونگذار به تعبیر جدید از زندان کوتاه مدت رسیده است و بر این اعتقاد که 

اصالح زندانیان در این  یهابرنامهدراز مدت )بیش از یکسال( برنامه ریزی کرد و یازندانهای کشور برای اجرای  یهازندان

 .مدت امادگی کامل دارد تعلیق محکومیت به حبس بیش از یکسال را جایز ندانسته است
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باب آن را گشود مورد اختالف  ۱۳۳۴نون سال ولی موضوع تعلیق محکومیت به جزای نقدی که قانونگذار با تصویب قا

به نظر موجه  شناسندینمعلمای حقوق کیفری است. دالیل کسانی که برای جزای نقدی آثاری همانند مجازات حبس 

. بدون شک جامعه، محکومان به زندان را رسدیم. بدون شک جامعه، محکومان به زندان را شدیدتر از محکومان رسدیم

 . بنابرانی ننگ و سرافکندگی مجازات زندان بیش از جزای نقدی است.کندیمومان به جزای نقدی تقبیح شدیدتر از محک

جزای نقدی فاقد آثار شوم زندان ناشی از بسری فساد اخالقی زندانیان و جدایی محکوم علیه از خانواده  بران عالوه

با سیاستی که قانونگذار در  دیرسینمکه بخ نظر  دارد ییهایدشوارخویش است. البته تحمل جزای نقدی به نوبه خود 

. زیرا، اوالً قانون تعلیق اجرای مجازات بودیمپیش گرفته بود به آسانی قابل جبران  ۱۳۱۳چارچوب مقررات قانون سال 

خالفی این بود که اگر متخلف  یهاتیمحکوم. شاید دلیل عدم شمول مقررات تعلیق به شدینمشامل کیفرهای خالفی 

با پرداخت آن رفتن به زندان  توانستیممحکومیت او قابل تبدیل به غرامت بود و بدین ترتیب  شدیممحکوم به حبس 

مقصود بود با وصول آن، متخلف متناسب با شدت و خفت قبح عمل به کیفر  دیگردیمرهایی یابد و اگر به جریمه نقدی 

که محکوم علیه قادر به پرداخت غرامت نبود و بار دیگر سایه شوم زندان بر سر  شدیمآنجا آغاز  . ولی مشکل ازدیرسیم

. بر این اساس و به موجب قانون اصالح ماده یک اضافه شده به آیین دادرسی کیفری، )مصوب کردیماو سنگینی 

در بازداشت بماند و چون بازداشت بدل از  ( محکوم علیه ناگزیر بود به ازاء هر پانصد ریال یک روز۱۳۲۳اردیبهشت ماه 

جریمه تابع نظام خاص زندانبانی نبود و متخلف، مقصر و جانی در یک جا و در کنار هم محکومیت خود را سپری 

همین قانون با قید  ۲. ثانیاً، به موجب ماده نمودیمکوتاه مدت بر شمردیم رخ  یهازندانهمان عیوبی که برای  کردندیم

 :این که

در صورت اقتضاء و بارعایت مقررات این قانون فقط مجازات حبس را  تواندیمبه حبس و غرامت دادگاه  یهاتیمحکومدر 

 .درباره محکوم علیه تعلیق نماید

قانونگذار در نگارش این ماده و به کارگیری واه های مناسب رعایت قواعد درست نویسی را نکرده و این توهم را به وجود 

که محکوم علیه قادر به  شدیمکه حبس و غرامت تواماً قابل تعلیق بدارد. در نتیجه حتی اگر بر دادگاه محرز آورده بود 

. تکلیف کردندیمپرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نیست، قضات از اعطای تعلیق محکومیت به جزای نقدی امتناع 

شت جز آنکه راهی زندان شود. این دور باطل عمالً از میزان محکموم علیه نیز در این گونه موارد روشن بود و چاره ای ندا

نیز تعارضی بود که ظاهراً  النیدلکاسته بود.  دیآیمکیفری به شمار  یهانیگزیجا نیترمهمکارایی نهاد تعلیق که یکی از 

درست بود. ولی در واقع در گزیدن راه  هادادگاهقانون تعلیق اجرای محازات وجود داشت و تاسالها مانع  ۲و  ۱بین مواد 

نقدی و نیافتن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر  یهاتیمحکومحاکم کردن قواعد تعلیق اجرای مجازات زندان بر 

به حبس ئ غرامت توماً، دلیل چنین تعارض  یهاتیمحکوممناسبی برا  یهانیگزیجامحکومتهای نقدی و نیافتن 

. در هر حال چنانکه گفتیم در روزگار ما تعلیق اجرای شدیمی این دوره دیده آشکاری بود که در اهداف سیاست جنای

که با قید اجرای دستور دادگاه و تعهد به ادامه زندگی  دیآیممجازات صرف نظر از نوع آن تدبیری ارفاقی نیز به شمار 

 .آوردیمشرافتمندانه، فرصت مناسبی برای اصالح محکومان فراهم 
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از مجازات و حکم به اجرای قسمت دیگر موضوعی است که در نظام کیفری کشور ما با این صراحت  تعلیق اجرای قسمتی

متنوع و گاه تعلیق  یهامجازاتتازگی دارد. البته مستنبط از عبارت قسمتی از مجازات گاه مقصود تعلیق اجرای یکی از 

ت. در مورد نخست، در گذشته نه چندان دور جزیی از یک نوع مجازات اصلی است که مورد حکم دادگاه قرار گرفته اس

(، ۱۳۱۳قانون تعلیق اجرای مجازات سال  ۲و ماده  ۱۳۳۱قانون راجع به مجاطات اسالمی سال  ۱۳ماده  ۱)تبصره 

قانونگذار در محکومیت به حبس همراه با جزای نقدی این اختیار را به دادگاه داده بود که با رعایت مقررات فقط مجازات 

رباره محکوم علیه معلق نگاه دارد مقررات فقط مجازات حبس را درباره محکوم علیه معلق نگاه دارد و از تعلیق حبس را د

جزای نقدی چشم بپوشد. البته مقصود قانونگذار در آن زمان این نبود که تعلیق مجازات حبس و جزای نقدی با هم 

( خصوصاً شرط عجز ۱۳۳۱قانون سال  ۱۳و ماده  ۱۳۱۳ قانون سال ۱ممکن نیست. و این قصد از مجموع مقررات )ماده 

قانون سال  ۱و بند د ماده  ۱۳۳۱قانون سال  ۱۳محکوم علیه به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم به نقدی )بند د ماده 

اشاره  . منتهای مراتب چنانکهشدیمحکم محکومیت را تعلیق نماید. به خوبی استنباط  دادیم( که به دادگاه اجازه ۱۳۱۳

این اجازه را هم  هادادگاه. در واقع، قانونگذار در مقام گشودن راهی بود که به کردینمکردیم، این ماده )پس از آن بیان 

قانون  ۱۴که در چنین مواردی یکی از دو مجازات را تعلیق نماید. زیرا در مقررات پیش از آن )مستنبط از ماده  دادیم

ق یکی از دو مجازات ممکن نبود، بدین معنی که دادگاه ملزم بود یا هر دو مجازات را ( تعلی۱۳۳۱مجازات عمومی سال 

معلقبدارد و یا هیچ کدام را. به بیان دیگر قانونگذار قصد داشت برخالف گذشته تبعیض در تعلیق اجرای مجازات را تحویز 

نه تنها  ۱۳۴۳در اقنون مجازات اسالمی سال  که تعلیق هر دو مجازات را نا ممکن بداند. ولی این اشکال بدونانبنماید، 

بر تبعیض قرار داده بود صریحاً در ماده  ۲۲مرتفع نگردید، بلکه قانونگذار منتاثر از این توهم و با آن که اصل را در ماده 

 :مقرر کرد ۲۳

که جای هیچ شک و در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست. و برای آن 

شبهه ای باقی نگذارد، شرط عجز محکوم علیه به پرداخت جزای نقدی را که مانع بازداشت او به ازای جزای نقدی بود از 

قانون مجازات اسالمی حذف کرد. اصرار قانونگذار تا این حد به اخذ جزاهای نقدی حتی به قیمت بازداشت محکوم علیه با 

شویم بار دیگر مالحظات مالی راهنمای قانونگذار در اتخاذ چنین  قائلشنی ندارد جز این که تمام آثار سوء آن تعبیر رو

در تعلیق قسمتی از یک نوع مجازات و حکم به اجرای قسمت دیگر  هادادگاهتصمیم بوده است. ولی معهمتر از آن اختیار 

 .ر است که نیاز به استدالل نداردآن است. مبانیت مبنا و غایت تعلیق با این حکم قاندنگذار آن قدر آشکا

خصوصاً در اجرای زندان، پیشگیری از آثار شوم مجازات و نیز حفظ و تثبیت وضع اجتماعی محکوم علیه با بازداشت او به 

پذیرفت که علل موجب تعلیق چندانکه در قانون پیش بینی شده است مقتضای قسمتی از  توانینمهر میزان مغایر است. 

و این قاعده در مورد تعلیق یکی از مجازات و تفکیک آن نیز صادق است. زیرا اصوالً حکم به اجرای قسمتی  مجازات باشد.

از مجازات آثاری از لحاظ روانی در بردارد که مانع حصول نتایج کاملی است که از تعلیق قسمت دیگر مجازات مورد انتظار 

از محکوم علیه توقع داشت که بار  توانیمانتظاراست. چگونه  از تعلیق قسمت دیگر مجازات مورد توانیماست. چگونه 

دیگر شایستگی خود را اثبات برساند و در مواردی که از دستورهای دادگاه تبعیت کند، در حالی که با اجرای قسمتی از 

 :دیگویممجازات این احساس را در او به جامعه نیست. سنک جمله معروفی دارد، او 
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آنان را اصالح کنیم، زیرا فرد وقتی بر رفتار و کردار خویش مراقبت  ترآسان میتوانیمراتقلیل دهیم،  اگر مجازات مقصران

 .که آبروی خود را کامالً از دست نداده باشد دهدیمبیشتری نشان 

وقتی رفتار ضد اجتماعی در مدت تعلیق همانا شوق معافیت از مجازات و نیز خوف از اجرای آن است. ولی  یهازهیانگ

. به نظر ما، داندیمو محکوم علیه مجازات را در حق خود جاری  سدیریممجازات به اجرا درآمد ترس از مجازات فرو 

که حتی صدور حکم محکومیت معلق بماند و این خود بحثی است که فرصت و مجال  کندیمغایب تعلیقف ایجاب 

که متضمن قاعده منع تبعیض در تعلیق اجرای مجازات به  از این جهت ۱۳۳۱. بر این اساس قانون سال طلبدیمدیگری 

 .هر شکل بود با مبانی تعلیق مطابقت بیشتر داشت

 اندنمودهدر جایگزینی مجازات حبس به موجب قانون مجازات اسالمی کسب  هادادگاهاز جمله اختیارات دیگری که 

در صورت احراز  تواندیماین قانون: دادگاه  ۲۲ه اختیار تبدیل مجازات به مجازات از نوع دیگری است. به موجب ماد

به حال متهم  ترمناسبرا تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که  جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا

 ...باشد،

  رانیا یفرکیق مجازات در حقوق یو نقد تعل یبررس

جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق  یکاب که با ارتک یسکت به یمه نسکئت حایه از طرف هکاست  یمجازات مشتق

 یکشه در مجازات یند همیگو یه مکن روست ی. از اگرددیمافراد اجتماع لطمه وارد نموده است اعمال  یا قانونی یعیطب

  .عدالت نهفته است یاجرا یکاعمال قدرت و 

از نظر  ییحقوق قضا یه مبانک شودیمد مالحظه یگرد داریشرفته پدیر در جوامع پیه دزر چند قرن اخک یدر اثر تحوالت

ه اعمال یل شده و اساس و پایر و تبدییز دست خوش تغین داشتیممجازات ملحوظ  یاجرا یه جامعه براک یتیاهم

ه مباحث جامع آن در کافته است. ی یلکتفتوت  شدیمسته یه در قرئن گذشته به آن نگرکمجازات در قرن حاضر با آنچه 

 توانیمدر مجموع  شودیم یخوددار هاآنان یالم از بکز از اطاله یعنوان شده است و به منظور پره یتب شناسکبحث م

ن طرز یو بر اساس ا یعنصر فاسد و ضد اجتماع یکتا  پندارندیم یمار اجتماعیب یکشتر یه امروزه مجرم را بکگفت 

گر وجود یعدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت د یه در قرون گذشته نسبت به اجراک یه آن اعتقادکر است کتف

ب جرم کخود دانسته و او را در ارت یار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعکه بزهکاست  یسکمتر کندارد و 

بر  یارکر و با شناخت بهتر بزهکن طرز تفیو دور بداند. با توسعه و نفوذ ا یمستثن یلکط به طور یو نفوذ مح ریتأثاز 

اعاده  یبرا یشتر عاملیرده و آن را بکدا یپ یلکر ییز تغی، فلسفه مجازات نیو جرم شناس یین حقوق جزاینو یاساس مبان

ده مجازات، هدف یر فاییبا تغ عدالت یا اجرایاز انتقام ارعاب  یدانن تا تظاهر یار مکب و اصالح و درمان بزهینظم و ترت

ر ی. در مسشودیم ینیش بید پیا طرق جدید یجد یهامجازاتد، یهدف جد یو برا کندیمدا یر پییاز مجازات، ال جرم تغ

د یه شاک اندافتادهر کن فیو جامعه شناسان به ا یحقوق جزائ یاز علما یه عد هاکن تحول بوده است یر و اکن طرز تفیا

ه خود را با یوم علکه محکات اجرا نشود مگر آنن مجازیمعلق بماند و ا موقتاًمجازات  یاز موارد اجرا یبهتر باشد در پاره ا
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منطبق نسازد و در جهت خالف آنچه  اندداشتهق مقرر یاستفاده او از تعل یمه براکله قانون گذار و محیه به وسک یطیشرا

 نامندیممجازات  یق اجرایه ان را تعلک یحقوق سیتأسن یاو مقرر شده است گام بر دارد. ا یه براک

 یز مقنن اسالمیافته است و بعد از انقالب نیران را یا یدر حقوق جزائ ۱۳۳۱مصوب  یقانون مجازات عمومن یاز زمان تدو

  .ر نموده استکذ یآن را در قانون مجازات اسالم

  فیبخش اول ـ تعر

مجازات  اما در قانون کندیمبه مجرم اعطال  یطیت شرایه دادگاه با رعاکاست  یله اغماض و ارفاقیوس یکق مجازات یتعل

ق مجازات است یتعل یق مجازات عبارت از روش قانونیتعل یلکبه طور  شودینمده یق مجازات دیاز تعل یفی، تعریاسالم

با  ینیمدت مع ید نموده است برایه در دادنامه قکرا  یمجازات یاجرا تواندیم یطیت شرایا رعایه به موجب آن دادگاه ک

فرصت به  یاعطال یقانون یاز راها یکیمجازات  یق اجراین تعلین ایاندازه بنابرا ریتأخت مجرم و به یهدف اصالح و ترب

  .در جامعه است یعاد یباز گشت مجرم به زندگ یاب جرم و آماده شدن براکاز ارت یخوددار یمجرم برا

  :از اندعبارتق یخاص تعل یهایژگیو

به دادگاه واگذار  کمکارفاق و  یه براکاست  یابزار له ویه وسکشودبل یمجرم محسوب نم یبرا یق مجازات حقیتعل ـ 1

  .دیل مجازات اجراز نمایرا بدون تحم یاجتماع یت باز گشت به زندگیآن مجرم قابل یشده لست تا با اجرا

دستورات دادگاه در مهلت مقرر در  یو اطاعت مجرم از اجرا یبه وفادار یو بستگ یاعماض موقت یکق مجازات یتعل ـ 2

  .م داردکح

با نوع  یو رابطه مستقم دینمایمت مجرم را فراهم یردن با شخصک ینه فردیه در زمکاست  یسیتأسق مجازات یتعل ـ 3

  .ندکرا معلق  هامجازاتهمه  تواندینمگر دادگاه یا به عبارت دیدارد  یجرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسالم

وم مطابق دستور دادگاه در تمام کق شده منوط به حسن رفتار محیجازات تعلم یعدم اجرا یمجرم برا یت قطعیمعاف ـ 4

  .باشدیمق یمدت تعل

ب کن بار مرتینخست یه براک کنندیمدا ین ارفاق را پیاستحقاق ا ینیتنها آن دسته از مجرم یقانون مجازات اسالم ـدر 5

  .ر شده باشندیجرم قابل تعز

ان یدر حقوق مدع یریمجازات تاث یق اجرایم تعلیدان یه میکه به طورکو حال آن دشویمه آثار اتهام یلکموجب زوال 

ل یدل یاقو ثالثاًو  شودیمم پرداخت خسارات درباره متضرر از جرم صادر و به موقع اجرا گذاشته کندارد و ح یخصوص

م کطبق ح یستیق بایتعلت است و شخص منتفع از یومکم محکمجازات فرع بر صدور ح یق اجرایه، صدور قرار تعلکآن

  .م درباره او متعلق گرددکمجازات مورد ح یاجرا بعداًده و یوم گردکق محیمه قابل تعلکمح

  .است یر گذشت و عفو عمومینظ یق اقدامیتعل

را یست زیز چندان قابل توجه نیه نیا نظریاست.  یا عفو عمومیر گذشت ینظ یق اقدامیاز حقوق دانان تعل یده بعضیبه عق

زوال اثار  ی(قانون مجازات اسالم ۱۴ماده ست )یچ وجه قابل برگشت نیهم به ه یخصوص یه با گذشت مدعک یجرائمه ک

 .ن خواهد بودکشه ممیق همیه در مدت تعلیوم علکمجازات درباره مح یق و اجرایم تعلکح
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  قیر تعلآثا

ح آثار یح و تشریبه توض میپردازیم کنین اآ یت حقوقیده و ماهیفا یو بررس یحقوق سیتأسن یاز ا یاتیلکان یپس از ب

ق را در دو بخش و از دو نقطه یمرتب است. ما آثار تعل یمجازات چه آثار یق اجرایه بر قرار تعلکد یم دیق و خواهیتعل

  .میدهیمنظر مورد مطالعه قرار 

  هیعل ومکمح به نسبت قیتعل آثار –گفتار اول 

  مجازات یعدم اجرا

 

  یسبت به مراجع دادگسترق نیآثار تعل  

  ه زندانیوم علکردن محکآزاد 

از آثار صدور  یکیه کم یدیم و دیه اشاره نمودیوم علکق به آزاد شدن محیبه اثر تعل یدر مطالب قبل

ن یا. باشد بوده موقت داشت باز در مکح اعالم و یدادرس نیح هک است یمجرم شدن آزاد قیتعل  قرار

م که صدور حکست ین یدیترد یم، ولیه دادیوم علکق نسبت به محیم تعلکح را ما از جهت آثار حیتوض

م دادگاه یه طبق مقررات و تعالک دینمایملف کز ملزم و میق منظم به دستور دادگاه اداره زندان را نیتعل

مجازات  یق اجرایه قرار تعلک شودیمن جهت مالحظه ید و از ایص مجرم از زندان اقدام نماینسبت به ترخ

  .دینمایمجاد یا یفیلکفه و تیاو هم وظ یرا به خود مشغول داشته و برا یاز مراجع دادگستر ییک

  یفرکیردن سجل ک کپا -2

ه از اقدام یوم علکمح یه خودارک گرددیممالحظه  شودیماستفاده  آ.م.ق ۳۲ز گفته شد و از ماده یه در باال نکهمان طور 

ده و از یاثر گرد یب یقیت تعیومکه محک شودیمق، موجب یشود در مدت تعل آ..مق ۲۲منرج در ماده  جرائماب کبه ارت

از طرف  یستیه باکاست  یز مستلزم اقداماتین یفرکیت از سجل یومکز محو گردد. محو نمودن آثار محیاو ن یفرکیسجل 

 یم از طرف دادسراکت حید بالفاصله پس از قطعیمعلق با یهامجازاتن به یومکه محیلک یربط انجام شود. برایمراجع ز

داده  یرییق تغیه در مدت تعلک یت دار ارسال شود و در هر موردیم و به مراجع صالحیتنظ یفرکیمربوط برگ سجل 

ت دار یه به مراجع صالحیوم علکمح یفرکیثبت در سجل  یبرا فوراًد مراتب یق مجازات الغا گردد بایم تعلکا حیشود 

  .مربوط اعالم شود

ه اجرا شود در یوم علکده و مجازات معلق در حق محیلغو گرد ین است در موارد خاصکمجازات مم یراق اجیم تعلکح

م مزبور کح یم القاکق موظف است بر حسب در خواست دادستان نسبت به حیم تعلکننده حکن صورت دادگاه صادریا

 .ه شودم معلق در حق مجرم به مورد اجرا گذاردکمجازات مورد ح ناًیعد تا یاقدام نما
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 :قیم تعلکحاالت لغو ح

  دیاب جرم جدکق به علت ارتیم تعلکالف( لغو ح 

ه از طرف ک یم مجازات او معلق شده در مدتکح یه اجراک یسکه: )اگر کمقرر داشته است  آق.م. 33ماده 

است بشود به محض  22ور در ماده کت مذیومکه مستوجب محک یدیب جرم جدکدادگاه مقرر شده مرت

د الغاء آن را ین بایا دادگاه جانشیرده است کق مجازات سابق را صادر یم تعلکه حک یدادگاه شدن یقطع

وم که قانون گذار محک شودیمن مالحظه یه اجرا گردد.( بنابرایوم علکز درباره محیم معلق نکاعالم دارد تا ح

ق یا در مدت تعلین است یا یاهن دو ریقرار داده است و ا یدو راه یکق را در مقابل یم تعلکه منتفع از حیعل

خود  آ.م.ق 22مندرج در ماده  یدیاب جرم جدکاز ارت (سال است 2دو تا  آل ماده ق.م.یه با توجه به ذک)

است  یفرکینه یشیم مجازات و محو شدن پکح یه همان عدم اجراکق یتعل یایجه از مزایو در نت یدار

مبادرت ورزد  یدیجه تحمل مجازات معلق به جرم جدینت ق و دریم تعلکح کسیا با قبول رید و یاستفاده نما

ر یه عاقل و با تدبیوم علکده و محیواقع گرد مؤثرد قانون گذار در قالب موارد ین تهدیه اکاست  یهیو بد

  م را به دادگاه ندهدکه موجبات فسخ حکرد کخواهد  یسع

  یفرکی مؤثرت یومکشف سابقه محکق به علت یم تعلکب( لغو ح

م در کن حیه اکنموده است  یطید به شرایمجازات را از طرف دادگاه مق یق اجرایه قانون گذار صدور قرار تعلکم یدان یم

ت به جرائم مستوجب یومکسابقه مح یه دارایوم علکق محیان شده است هر گاه بعد از صدور قرار تعلیب آ.م.ق ۳۱ماده 

رده است دادستان به استناد کمجازات را معلق  یه آن اجرابوده و دادگاه بدون توجه ب ۲۲ور در ماده کت مذیومکمح

ق را الغاء یلغو مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعل یت از دادگاه تقاضایومکسابقه مح

ت یومکمح ننده از سابقهک یدگیمجازات به علت عدم اطالع مراجع رس یق اجرایم تعلکن چنانچه حیرد.( بنابراکخواهد 

ز ینبوده است، دادگاه ن یقه این سایچن یه دارایوم علکه محک بعداًه صادر صادر شده باشد و یوم علکمح یفرکی مؤثر

  م معلق درباره او اجرا شودکد، تا حیم معلق را فسخ نماکه پس از احراز وجود سابقه، حکلف است کم

در صدر ماده  مذکور« هرگاه» ید و زمانیه اگر چه قکنیاول ا. رسدیمبه نظر  ین ماده ضروریم اکمطلب در ح یکح یتوض

ن خواهد بود کمم مثالًه کجاد شود ین تصور اید ایشا یر عبارتین تعبینا محدود است و از ا ینده ایناظر به آ یاز نظر لغو

ده است، یگرد صادر یفرکی مؤثرنه یشیه به علت عدم اطالع مراجع صالحه از پک یهیوم علکت معلق محیم محدودکه حک

ده و مجازات معلق یه باشد، فسخ گردک یدر هر زمان و پس از هر مدت یفرکینه یشین پیمراجع مزبور از ا یپس از آگاه

ت امر یمکو اصول و ضوابط اعمال عدالت و توجه به اعتبار و حا یت منطق عملیبا رعا یبه موقع اجرا گذارده شود. ول

لمه هر گاه در که مراد قانونگذار از استعمال کرد کقبول  یستیو با رسدینمح به نظر یصح یهین توجیمختوم چند
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ا پس از گذشتن مدت یق و یم مجازات معلق را پس از گذشته مدت تعلکه بتوان حکن نبوده است یهرگز ا ۳۱صدرماده 

ه کرا  ین مهلتیبنابرارا به موقع به اجرا گذارد.  یا فراموش شده ایده شده و یزمان مجازات فسخ نموده و مجازات بخش

استن  یدر نظر گرفته است همان مدت مؤثر یفرکینه یشیشف پکجه یق در نتیم تعلکلغو ح ین ماده برایقانون گذار در ا

 .ر نموده استکم معلق ذکو در ح ینیش بیه پیوم علکمح یم معلق براکننده حکه دادگاه صادر ک

 قیش مدت تعلیج( افزا

ق یده در مدت تعلیمجازات او معلق گرد یه اجراک یق مجرمیقانون تعل ۱۳جب مفاد ماده ه به موکم یدر مبحث قبل گفت

شنهاد دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه یبه پ یتخط یا دستورات دادگاهیبار بدون عذر موجه از دستور  یکش از یب

بار تخلف بدون عذر  یک یخواهد شد. ول م درباره او به موقع اجرا گذاردهکق مجازاتش لغو ومجازات مقرر در حیم تعلکح

 ین صورتیه در چنکمقرر داشته است  ۱۳ن ماده یز قانون گذار بدون مجازات نگذارده و در همیه را نیوم علکموجه مح

تا دو سال افزوده  یکق مجازات او از یه باز هم بر حسب در خواست دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه به مدت تعلک

  .شودیم

ن ماده یق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع ایه مجازات او معلق شده است در مدت تعلک یتبصره ـ اگر مجرم

بار اول به مدت  یق، برایم تعلکننده حکد بر حسب در خواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر یت ننمایتبع

ق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء یم تعلکبار دوم ح یبراو  شودیمسال تا دو سال افزوده  یکق مجازات او یتعل

 یچیمجازات معلق سرپ یق و اجرایم تعلکگر تز موارد لغو حید یکیه ک شودیمن مالحظه یگذاشته خواهد شد.( بنابرا

  .م به او داده استکننده حکه دادگاه صادر کاست  یق از دستوراتیه در مدت تعلیوم علکبدون عذر موجه مح

ه القل دو بار از دستورات دادگاه یوم علکمح اوالًه کالزم است  ین وضعیتحقق چن یه براکر بود کمتذ یستیالبته با

  .ده باشدیده و به اثبات رسیم احراز گردکننده حکتخلف از طرف دادگاه صادر  تیآموارد و حدوث  اًیثان د.ینما یچیسرپ

  متعدد یاب جرائم عمدکق به علت ارتیم تعلکد( لغو ح

 یسانکق مجازات درباره ی)مقررات مربوط به تعل آق.م. ۳۳ز در ماده یرا ن یگریق فرض دیم تعلکلغو ح یقانون گذار برا

در  یمتعدد یام قطعکنفر اح یکن اگر درباره یست و همچنیقابل اجراء ن شوندیموم کمتعدد مح یه به جرائم عمدک

م موظف کح یز وجود داشته باشد دادستان مجریت معلق نیومکمح هاآنن یه در بکصادر شذه باشد  یمورد جرائم عمد

مزبور اقدام خواهد نمود.(  یقرارهاننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با کق را از دادگاه صادر یتعل یقرارهااست فسخ 

ب که مرتک یمجرم یبرا اشتباه و عدم توجه یمجازات از رو یق اجرایم تعلکه حکن است یمورد توجه قرار داده. آن ا

وم شده باشد. کمح یم قطعکمه و حکمحا یگرید یجزائ یهادادگاهآن جرائم در  یده و برایز گردین یگرید یجرائم عمد

ق را از دادگاه صادر یم تعلکه فسخ حکم را موظف نموده است کح یدادستان مجر آ. م.ق ۳۳ه ماده کن صورت است یدر ا

  .ه اقدام گرددیوم علکمجازات نسبت به مح ین مربوط نسبت به اجراینم بخواهد تا طبق قواکننده حک
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ق و به یمقررات تعل یه به منظور حسن اجرایوم علکت لز دستورات به محیم آثار عدم تبعیه( الزام دادگاه به اعالم و تفه

ق آثار یه هنگام دور قرار تعل: )دادگاآق.م. ۳۲ه، قانون گذار در ماده یوم علکشتر حقوق و منافع محیت هر چه بیلحاظ رعا

مستوجب  جرائماز  یکیب کق مرتیه اگر در مدت تعلک کندیمد و اعالم یق حاًیصرصلدره را  یدستورهات از یعدم تبع

ز درباره او اجراء خواهد شد.( دادگاه یر مجازات معلق نیشود عالوه بر مجازات جرم اخ ۲۲ور در ماده کت مذیومکمح

به  حاًیصرت از دستورات دادگاه را یق، آثار عدم تبعیم تعلکه به هنگام صدور حکنموده است لف کننده را مک یدگیرس

ان نموده یاو ب ین تخلف و عواقب سو آن را به صراحت برایا یضمانت اجرا یعنیند. یم نمایه اعالم و به او تفهیوم علکمح

  .ندک  م یباشد به او تفه یه مقتضکله یو به هر وس

ت یر مواد عدم رعاکه مبادا دادگاه به ذکاست  ین نگرانیاز ا یدر ماده مورد بحث ناش“ میتفه”لمهکر که ذک مرا قانون گذار

فه خود را انجام یت وظیومکم محکتفا نمده و. به قرائت آن در موقع و به دنبال مفاد حکه ایوم علکدستورات از طرف مح

 یکیندارد و به  ییشور آشناک یه به زبان رسمیوم علکا محیه ک دشویماز موارد مشاهده  ید. چه در پاره اینما یشده تلق

رو الل است و کا یاو دشوار است و  یم براکو فهم مطالب ح داندینم یا آنرا به خوبیو  کندیملم کت یمحل یاز زبانها

ه دادگاه اهتمام کست الزم ا ین موردیچن یکن در یا ثقل سامعه دارد و بنابرایر است و کا ی یول داندینمزبان  اصوالً

ت از دستورات دادگاه را به مفهوم یسر است آثار عدم تبعین و مکه ممک یله ایقه و وسیامل مبذول دارد تا به هر طرک

 .دیم نمایه تفهیعل

شور کوان ین آمده است موجب نقض دادنامه در دیه از قوانکن ماده از طرف دادگاه یم اکت حیه عدم رعاک دیآیمبه نظر 

  .دیگرد خواهد

  قیر قابل تعلیغ یهامجازات

 یاب برخکرده است. منتها چون ارتکق تعالم یقابل تعل مطلقاًرا  ای یریتعز یهاتیمحکومقانونگذار 

ل ین قبیت به ایومک. محکنندیمجامعه وارد  یه به نظم مصالح عمومک یل مخاطرات و لطماتیر به دلیقابل تعز جرائماز 

تم کاح ی، مقنن اجرایقانون مجازات اسالم (۳۳ن هدف، ضمن ماده )یتحقق ا یو برا شناسدیمق یر قابل تعلیرا غ جرائم

  :است ردهک اعالم قیتعل  ر را قابلیز یجزائ

ور کن اعمال مذیبکاز انحا با مرت یا به نحویا فروش مواد مخدر و یا ساختن و یردن و که به وارد ک یسانکمجازات  ـ 1

  .دینمایممعاونت 

ا یانت در امانت یا خیا استفاده از سند معجول یا جعل و ی یالهبردارکا یا ارتشا یه به جرم اختالس ک یسانکمجازات  ـ 2

  .شوندیموم کمح ییا آدم ربایست یه موجب حد نک یسرقت

  .دینمایماز انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت  یه به نحوک یسانکمجازات  ـ 3

ه مشمول ک ینیر مجرمی، ساباشدیمق یر قابل تعلیح در قانون غیه به طور صرکفوق  یام جزائکاحنجه عالوه بر یدر ا

 یو سزاوار اعطال شوندیمر قابل ارفاق شناخته یغ یرر به نظام اجتماعک، به علت تجاوز مرندیگیمقاعده تعدد جرم را قرار 

ه مشمول کرا  یشخص حاًیصر یقانون مجازات اسالم (۳۳ن جهت، مقنن در ماده )یق مجازات نخواهمد بود، به همیتعل
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ق یمقررات مربوط به تعل”ن ماده آمده است: ی. در اشناسدینمق مجازات یتعل یمقررات تعدد جرم باشد مستحق اعطال

م که حک یدر صورت یست و حتیقابل اجرا ن شوندیموم کمتعدد مح یعمد جرائمه به ک یسانکمجازات، درباره 

ام به علت اشتباه و کن احیاز ا کیصادر شده باشد و  یعمد جرائمشخص در مورد  یکه یعل یتعددم یت قطعیومکمح

  “.گرددیمم فسخ کن حیمعلق شده باشد، ا یدگیدر ضمن رس جرائماز وجود  یاطالع یب

ه با حقوق ک یمجازات یق اجرای، چنانچه تعلیقانون مجازات اسالم (۳۱ق بر حقوق الناس: به موجب ماده )یتعل ریتأثعدم 

ن موارد با پرداخت خسارت به یم مجازات در اکق در حقوق الناس نخواهد داشت و حیم تعلکالناس همراه باشد. صدور ح

ت از صاحبان حق و جبران خسارت ی، مقنن به منظور حماشودیماجرا خواهد شد. چنانچه مالحظه  یخصوص یمدع

ن، بر یرده است. بنابراک یخصوص یا منوط به پرداخت خسارت مدعق ریم تعلک، صدور حیخصوص یا مدعیمتضرر از جرم 

از جرم  یان ناشیا پرداخت ضرر و زیمت یق یا ادایا مثل مال ین یوم از رد عکمه مح یق، در صورتیم تعلکفرض صدور ح

با فروش اموال وم له کمح ی، در صورت تقاضای( قانون مجازات اسالم۳۲۳د، دادگاه به موجب ماده )یم امتناع نماکمورد ح

ه را باز داشت خواهد نمود و یوم علکوم له، محکحقوق مح یفایا تا استیم را اجرا کن، حیات دیه به جز مستثنیوم علکمح

 .ط ادامه خواهد داشتیان به صورت تقسیا پرداخت ضررو زیم اعسار و کن باز داشت تا صدور حیا

مجازات، موجب احتراز مجرم از  ید به اجرایه تهدکص دهد یه در دادگاه تشخکقابل قبول است  یق مجازات زمانیتعل

  شود سازگار نخواهد بود ینیش بینده، پیوقوع جرم در آ یادیان زکام واقعاًو اگر  گرددیماب جرم کارت

 :ق مجازاتیقلمرو تعل

ن بر یو همچن یممجازات را با توجه به مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسال یق اجرایمحدوده اعمال تعل

قرار  یر مطرح نموده. مورد بررسیب زیبه ترت توانیمباز دارنده،  یهامجازاتا یز یبر جرائم قابل تعر یلکاساس اصول 

  .داد

  :فر حبسکیت به یومکمح ـ 1

از ب آ یریتعز یهاتیمحکومر است. مجازات حبس در یقابل تعز جرائمق بارز یاز مصاد یکیت به مجازات حبس، یمحوم

ار دادگاه یق خواهد شد و اختیه باشد مشمول تعلک یزانیه به هر مکوتاه مدت، کا یل المدت یطو یهاحبسدارنده اعم از 

  .ندارد یتین مورد محدودیدر ا

  :ت به مجازاتشالق مادون حدیومکمح ـ 2

. به ردیگیممجرم تعلق  و بر جسم و جان شودیممحسوب  یریتعز یهاتیمحکوماز  یه نوعکمجازات شالق مادون حد، 

  .باشدیمق یه باشد قابل تعلک یزانیهر م
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 :ینقد یت به جرایمحوم ـ 3

ن، به موجب یق است. با وجو د ایه باشد. قابل تعلک یزانیو باز دارنده به هر م یریدر جرائم تعز ینقد یت به جرایومکمح

ق نخواهد بود. یقابل تعل ینقد یگر جزایهمراه باشد، د راتیگر تعزیبا د ینقد یه جزاک، یقانون مجازات اسالم (۲۳ماده )

ق یتعل یق است ولیباشد. حبس مزبور قابل تعل ینقد یبا جزا توأمقانونا حبس  یابکب هرگاه مجازات جرم ارتین ترتیبد

ه ه به موجب تبصره مادکن خصوص. جرم اختالس است یست، تنها استثنا در ایق نیبا حبس قابل تعل توأم ینقد یجزا

ص مصلحت نظام ی( مجمع تشخ۱۳۳۴، )مصوب ین ارتشاء و اختالس و گالهبرداریبکد مجازات مرتی( قانون تشد۲)

  :داردیممقرر  صراحتاً، یاسالم

ا ید دادگاه او را از تمام یا مال مورد اختالس را مسترد نمایفر خواست تمام وجه کیب اختالس قبل از صدور کهرگاه مرت”

  .“ م انفصال درباره او اجرا خواهد شدکح یمجازات حبس را نعلق، ول یو اجرا دینمایممعاف  ینقد یاز جزا یقسمت

  :یو تبع یلیمکت یهامجازات ـ 4

 یهامجازاتمه یه به ضمکره یسب، لغو پروانه و غکل محل یل تعطی، از قبیو تبع یلیمکت یهامجازاتت به یومکمح

( در ماده ۱۳۴۲. عالوه بر آن، مقنن سال )باشدیمق یق قابل تعلیط تعلیشرا. با احراز رندیگیمم قرار کمورد ح یاصل

اب جرم، در موقع کات حرم و دفعات ارتیدادگاه را مجاز دانسته تا با مالحظه خصوص ی، قاضی( قانون مجازات اسالم۴۲۴)

  .دیمورد استفاده نماحسب  یلیمکت یهامجازاتق و یف، تعلیم ودر صورت لزوم، از مقررات مربوط به تخفکصدور ح

  :مجازات یق اجرایتعل آثار گفتار سوم،

“ نیکان لم ک“ن، آثار آن یمشروط آن در مدت مع یمجرمو در صورت اجرا یاست برا ارفاقی مجازات، یق اجرایتعل

 مکت حیمعلق شده است، بالفاصله بعد از قطع هاآنه مجازات ک ینیومکه محیلک ید براین لحاظ بایخواهد شد. بد

  .س گرددکت دار منعیم گردد و به مراجع صالحیبه نام مجرم تنظ یفرکیت، برگ سجل یومکمح

خواهد  آزاد ه مجرم در باز داشت باشد.ک ینجازات نعلق خواهد شد و صورت یق نجازات. اجرایبه محض صدور قرار تعل ـ 1

  .شد

  .شودینمافت یدر موقتاً ینقد یق، جزای، به محض صدور قرار تعلینقد یت به جزایومکدر مورد مح ـ 2

در صورت اتمام  یول افتدیم ریتأخبه  موقتاًآن  یق، اجرایز با صدور قرار تعلین یریت به شالق تعزیومکدر مورد مح ـ 3

  .گرددیم“ نیکان لم ک” اجرای ق،یمدت تعل

وم کار محیدر اخت ید. فرصت مناسبیمجازات را فراهم نما یدر اجرا ریتأخنه یه زمکب ین ترتیق به مجرم، بدیتعل یاعطال

 .به اثبات برساند ینظامات اجتماع یبند خود را به اجرا ی، پایو اطاعت از قواعد و مقررات اجتماع یرویتا با پ دهدیمقار 

 ینقد یق جزایتعل یق است ولیباشد. حبس مزبور قابل تعل ینقد یبا جزا توأمقانونا حبس  یابکهرگاه مجازات جرم ارت

  .ستیق نیبا حبس قابل تعل توأم
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  :مجازات یق ساده اجرایتعل ـ 1

ن ارفاق ینه شدن ایش و نهادیدایو سابقه پ یات قانونیق و خصوصیتعل ین مورد مفهوم حقوقیبر ا یمبن

قابل  یهامجازاتق و یو سپس اهداف قاعده تعل شودیم یران بررسیشور اکدر نظامات مختلف و  یقانون

ق و یق آثار تعلیط مربوط به دوران تعلیق در حق الناس و شرایتعل ریتأثوم و عدم که محق بیتعل یق اعطایتعل

  .مورد مطالعه قرارخواهد گرفت یق در قانون مجازات اسالمیمربوط به فسخ قرار تعل یامدهایپ

 با مراقبت توأمق یتعل ـ 2

 یت و بازسازیترب یمجرم آزاد شده برا س العمل جامعه و نحوه نظارت برکاز ع یزه ایق به عنوان آمین نوع نعلیا

 یهایژگیوبا مراقبت و شناخت  توأمق یز تعلین روش ارقاق آمیو در آن مفهوم نو شودیم یبررس یو یت اجتماعیشخص

م کنش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزیفر جانشکین نهاد به عنوان یخاص ا

ن یا یط مربوط به اعطایبه مجرم و شرا یق و ارائه خدمات مراقبتیسازمان تعل یز چگونگیخواهد شد ن توسط دادگاه مرح

امن لو و ک یمختلف حقوق یهانظامق در یش تعلیو طول مدت آزما یط سنیمجرم و شرا یابکارفاق از نظر نوع جرم ارت

 ید نظر در مقررات سنتیتجد یشنهاد الزم برایپت یل قرار خواهد گرفت و در نهایه و تحلیر حقوق موضوع مورد تجزیسا

ن سازمان در نظارت و ارشاد یف ایو نحوه وظا یق مراقبتیتعل یبرا یسازمان مستقل خدمات یکجاد یا یق برایتعل

  .ق ارائه خواهد شدین در طول مدت تعلیمجرم

م کرات دادگاه در مهلت مقرر در حو اطالعت مجرم از دستو یبه وفادار یاست و بستگ یاغماض موقت یکق مجازات یتعل

 .دارد

ه کق یات تعلیمفهوم و خصوص یعنیمجازات،  یق ساده اجراین مبحث از بخش هفتم از تعلیبه شرح اول میپردازیمو اما 

 :در ییهابخشر یبه ز شودیمم یتقس

 :مجازات یق اجرایف تعلیگفتار اول: تعر

به مجرم اعال  یطیت شرایه دادگاه با رعاکاست  یله اغماض و ارفاقیوس یکق مجازات یاشاره شد تعل قبالًه کهمان گونه 

ق مجازات عبارت از روش یتعل یلکبه طور  شودینمده یق مجازات دیاز تعل یفی، تعریاما در قانون مجازات اسالم کندیم

د نمود یه در دادنامه قکرا  یمجازات یاجرا تواندیم یطیت شرایه به موجب آن دادگاه با رعاکل مجازات است یتعد یقانون

 یقانون یاز راهها یکیمجازات  یق اجراین تعلیبنابرا)انداز  ریتأخت مجرم به یبا هدف اصالح و ترب ینیمدت مع یاست برا

در جامعه است.  یعاد یبازگشت مجرم به زندگ یاب جرم و آماده شدن براکاز ارت یخوددار یبه مجرم برا یفرصت یاعطا

م کار دادگاه در صدور حین قانون اختی. ا(۲۲)در ماده  یه در قانون مجازات اسالمکرد کد فراموش ینباته را کن نیاما ا

 جرائماب کاز ارت یناش یریت تعزیومکه محکن یا باز دارنده شده است اعم از ای یریت تعزیومکق محدود به محیتعل

ن مبنا دادگاه با در نظر یموجب حد باشد بر ا جرائم از یا برخیمشمول قصاص عفو  جرائماب کارت آر یا ناشیبوده  یریتعز

 .اندازد ریتأخبه  ینیمدت مع یمجازات مجرم را برا تواندیمط مندرج در قانون یگرفتن شرا



 80-221، ص   2931 اسفند  ،2 جلد، 12 حقوق و علوم قضایی ، شماره
 

ISSN: 1394-0038 
http://www.jolaw.ir  

 

108 

 

  ق مجازاتیات تعلیگفتار دوم؛ خصوص

به  توانیمرا  یمق مجازات در قانون مجازات اسالیزات خاص تعلیق مجازات ارائه شده ممیه از تعلک یفیبا توجه به تعر

  .نموده مورد بحث قرار داد یر دسته بندیب زیترت

به دادگاه واگذار  کمکارفاق و  یه براکاست  یله و ابزاریه وسکبل شودینممجرم محسوب  یبرا یق مجازات حقیـ تعل ۱

 .دیمال مجازات اجراز نیرا بدون تحم یاجتماع یت بازگشت به زندگیآن مجرم قابل یشده است تا با اجرا

دستورات دادگاه در مهلت  یو اطاعت مجرم از اجرا یبه وفادار یاست و بستگ یاعماض موقت یکق مجازات یـ تعل ۲

 .م داردکمقرر در ح

 یمیو رابطه مستق دینمایمت مجرم را فراهم یردن مجازات با شخصک ینه فردیه زمکاست  یسیتأسق مجازات یـ تعل ۳

را معلق  هامجازاتهمه  تواندینمگر دادگاه یا به عبارت دیدارد  یر قانون مجازات اسالمبا نوع جرم و نوع مجازات مقرر د

 .ندک

وم مطابق دستور دادگاه در تمام کق شده منوط به حسن رفتار محیمجازات تعل یعدم اجرا یمجرم برا یت قطعیـ معاف ۱

 .باشدیمق یمدت تعل

ب کن بار مرتینخست یه براک کنندیمدا ین ارفاق را پیاستحقاق ا ینیرمتنها آن دسته از مج یـ در قانون مجازات اسالم ۲

 .ر شده باشندیجرم قابل تعز

 .ق او فسخ خواهد شدیم تعلکب جرم گردد. حکق مجدداً مرتیتعل یه مجرم در خالل مهلت قانونک یـ در صورت ۳

 قیتعل

ات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط ردن مجازک یه قانون به منظور فردکاست  یاریمجازات مظهر اخت یاجرا

 .ب جرم داردکت خاص مرتین شخصیزان مجازات مقرر در قانون و همچنیبا درجه وخامت جرم و م یمیمستق

 :ق مجازاتیتعل یخیمبحث دوم: سابقه تار

ات ید و نظریار عقاانتش ریتأثه تحت ک ییفرکی یهانظامرا در  ین ارفاق قانونینه شدن ایق مجازات و نهادیسرگذشت تعل

ق مجازات صورت ین تعلیصاحبنظران در خصوص مفهوم نو یفرکیشه یو تحول اند یفرکیاتب کدانشمندان طرفدار م

 :قرار داد ینموده مورد بحث و بررس یم بندیر تقسیز یدر مقاطع زمان توانیمگرفته است 

 .ن المل اولیمجازات در دوران بعد از جنگ ب یق ساده اجرایـ تعل ۱

 .دوم یمجازات در دوران بعد از جنگ جهان ین اجرایق نویـ تعل ۲

 .رانیر در ایمجازات، در طول هفتاد سال اخ یق اجرایـ تعل ۳

 .اول ین المللیبعد از جنگ ب یفرکی یهانظامق ساده مجازات در یگفتار اول؛ تعل

ن الملل یامن لو بعد از جنگ بکحقوق  ق مجازات دریتعل یحقوق سیتأسه ک دهدیمنشان  یفرکیخ حقوق یمطالعه تار

مورد توجه  یق سنتیمورد توجه بوده است و نروژ به طر یق سنتیو نروژ به طر یانگلستان و اتازون (م ۱۴۴۳)اول از سال 
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از  دانستیمه متهم را مستحق ارفاق ک یت در صورتیم اهمک جرائمدر برخورد با  یسیانگل یه مطابق آن قاضکبوده است 

ن مدت، یو در ا انداختیم ریتأخبه  یمدت ین مجازات را براییو تع کردیم یاو خوددار یت جزائیومکبه مح مکصدور 

و چنانچه در مدت مقرر،  گرفتیمنترل قرار کمورد  شدیمن ییه از طرف دادگاه تعک یله ماموریرفتار متهم به وس

 یول کردیم ین مجازات خوددارییاز تع ی. قاضشدیمم یبر حسن رفتار متهم تسل یبه دادگاه مبن مأمور یاز سو یگزارش

 .نمودیموم به مجازات ک، دادگاه او را محکردیمهر گاه متهم برخالف تعهداتش رفتار 

 :قیقابل تعل یهامجازاتو  قیهداف تعل

شده  یگذار، قانونیبه اهداف خاص دنیتحقق بخش یبرا یگرید یحقوق سیتأسمانند هر  زیمجازات ن یاجرا قیتعل نهاد

و  جرائمچون قانونگذار برحسب نوع  ستندین قیقابل تعل هامجازاتاشاره شد همه ” قبالًه کهمان گونه  نیاست. عالوه برا

 .میپردازیممختصر بدان  نیه در اکقائل شده است  ییهاتیمحدود یارفاق قانون نیا یدر اعطا هاآن یهامجازات

 :مجازات قیاول، اهداف تعل گفتار

 قیهدف تعل نیترمهمه کرد کادعا  توانیمسابقه دار: به جرات  انیسوء مصاحبت مجرم با زندان ریازتاث یریجلوگ ـ ۱

ار ک نیزندان گردد و با ا یجرم زا طی، مانع ورود مجرم به محقیم تعلکه دادگاه با صدور حک نستیمجازات، ا یاجرا

و  کندیمدور  (سابقه دار نیبر اثر تماس بامجرم)نامساعد زندان  طیمجرمانه در شرا یرفتارها یریمجرم را از فراگ” عمالً

رار جرم را در کت نهیه زمکباشد بل مؤثر تواندیممجرم  یو روان یروح تیو وضع تیاخالق وترب بیامر نه تنها در تهذ نیا

 .رساندیمبه حداقل  نیمجرم لیقب نینزد ا

 یاجرا قیتعل یهاهدفاز  گرید یکیدر جامعه:  یعاد یزندگ شدن و بازگشت به یاجتماع یبه مجرم برا کمکـ  ۲

از خودمجازات در  شیه بکاست  یا ندهیمجازات در آ یبه اجرا دیتهد قیمجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طر

و او با  دشویممجرم در نظر گرفته  یبرا یدر فرصت مناسب هکباشد. چنان مؤثر تواندیمـ  قیرفتار مجرم ـ در مدت تعل

از  تیمعاف یایو ازمزا رساندیمدر جامعه به اثبات  یعاد یبازگشت به زندگ یخود را برا یاتخاذ رفتار مناسب، آمادگ

 .شودیمبهره مند  زیمجازات ن

مجازات مجرم از طرف  یاجرا قی: تعلنیمجرم تیار وفعالکزندان و استفاده جامعه از  یهانهیهزدر  ییـ صرفه جو ۳

امر نه  نیمجازات معاف گردد. ا ینشود تا از اجرا یگریب جرم دک، مرتقیتعل امیمجرم در ا هکنیمشروط است به ادادگاه، 

 نیو شغل مع شهیپ قیه چون مجرم در زمان استفاده از تعلکبل گرددیم یزندان ینگهدار یهانهیهزاهش کتنها باعث 

و  یرد اقتصادکهم او و هم جامعه، از عمل جهی، در نتدهدیمامه خود اد یاجتماع تیار و فعالکخود را از دست نداده و به 

به مجرم،  قیتعل یه اعطاک فتگر جهینت توانیمنون گفته شد، ک، بهره مند خواهند شد. با توجه به آنچه تایو یعمل

تا با  دهدیمار وم قرکمح اریدر اخت ی، فرصت مناسبدینمایممجازات را فراهم  یدر اجرا ریتأخ نهیه درزمک بیترت نیبد

 نیدر ا رایاست ز یو اجتماع یفرد دیامر متضمن فوا نیبه اثبات برساند و ا یواطاعت از قواعد و مقررات اجتماع یرویپ

. عالوه بر دیاستفاده نما شیخو تیار و خالقک یرویاز ن تواندیمدر خارج از زندان  یمدت، مجرم با بهره مند شدن از آزاد

سابقه دار در زندان خواهد شد و  نیسوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرم ریتأثاز  یریباعث جلوگ یارفاق قانون نیآن، ا
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 لیقب نیا یو مخارج نگهدار هانهیهزدر  ییموجب صرفه جو زیو ن کندیم یریجلوگ ندهیرار جرم مجرم در آکاز ت

 .در زندان خواهد شد نیمجرم

ساده  قیناظر به تعل یبق مقررات فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسالمساده: مطا قیقابل تعل یهامجازاتدوم،  گفتار

آن در  یهامجازاتمجرم و  یابکارت جرائمچون قانونگذار برحسب نوع  ستندین قیقابل تعل هامجازاتمجازات، همه  یاجرا

را تحت  هاآنمقال،  یه دراک قائل شده است ییهاتی( محدود۳۴تا  ۲۲به شرح مندرج در مواد ) یارفاق قانون نیا یاعطا

 .میدهیمقرار  یمجازات مطرح نموده مورد بحث و بررس قیتعل یوصور یماهو طیعنوان شرا

 :: از نظر نوع مجازات(۱الف ـ )مجازات  یاجرا قیتعل یماهو طیـ شرا ۱

 هیلکدر»موده است: نحو مشخص ن نی، بدیقانون مجازات اسالم (۲۲)را در ماده  قیقابل تعل یهامجازات قانونگذار

ماده از دوتا  نیمندرج در ا طیشرا تیاز مجازات را با رعا یقسمت ایتمام  یاجرا تواندیمم ک، حاای یریتعز یهاتیمحکوم

 قیتعل یدادگاه در اعطا اریاخت یه قلمرو اجرائک شودیممطلب روشن  نیفوق ا هبا توجه به ماد «.دیپنج سال معلق نما

 :است لی، به قرار ذمجازات به مجرم یاجرا

اعم  ای یریتعز یهامجازاتمجرم به  تیومکـ مح ”اًیثانباشد.  یهامجازات ای ریقابل تعز جرائمجرم از جمله  دیـ با ”اوالً

اب کـ ارت” ثالثاً باشد، مجازات ای ری، قابل تعزیرعمدیغ جرائم ای یعمد میمجرم ازجرا یابکنوع جرم ارت هکنیاست از ا

 طیشرا تیه مجازات آن با رعاک یگریندن دندان دک ایستن کش مانند عضو، صاصموجب ق یعمد یبدناز صدمات  یبرخ

ه با چهار بار اقرار نزد کاب زنا موجب حد کطورارت نیهم خواهد بود. قی، قابل تعلباشدیم یریمقرر درقانون، شالق تعز

 ریسا” ”رابعاًخواهد بود.  قیه قابل تعلک شودیم ری، تعزدیمتر از چهار بار اقرار نماکب ک، اگر مرتگرددیمم ثابت کحا

خواهد  قیباشد، قابل تعل ینقد یاجزای یریشالق تعز خواه باز دارنده خواه به صورت حبس، ای یریتعز یهاتیمحکوم

 .بود

 :از نظر شخص مجرم

 (۲۲)ازماده  «الف»د مجازات به موجب مندرجات بن یاجرا قیم تعلکح صدور ،شوندیمب جرم که مرتک یاشخاص درمورد

 :است ریز یهامجازاتبه  یقطع تیومکبه فقدان سابقه مح مشروط ،یقانون مجازات اسالم

 .به حد یقطع تیومکـ مح ۱

 .نقص عضو ایبه قطع  یقطع تیومکـ مح ۲

 .یعمد جرائمسال در  کیاز  شیبه مجازات حبس به ب یقطع تیومکـ مح ۳

 .الیر ونیلیازدو م شیلغ ببه مب ینقد یبه جزا یقطع تیومکـ مح ۱

 .مجازات زانیهرم ای یعمد یهاجرمبه علت  شتریب ایدو بار  یقطع تیومکـ سابقه مح ۲
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 :مجرم یاجتماع تیاز نظر وضع

 شده، ینیب شی، پیقانون مجازات اسالم (۲۲)ازماده  «ب»ه در بند کمجازات  یاجرا قیتعل یاعطا طیاز شرا گریاز د یکی

ه ک یطور، با اوضاع و احوال نیمجرم وهم یو سوابق زندگ یاجتماع تیتوجه و درنظر گرفتن وضعه دادگاه با ک نستیا

 .خواهد نمود ادرص قیم تعلکاست، ح دهیاب جرم گردکموجب ارت

شرط از طرف  نیا تیاستحقاق مجرم با رعا صیه در حال حاضر، تشخک نستیشرط ا نیر درخصوص احراز اکقابل ذ تهکن

 یلذا اعطا شودیمارفاق و اغماض استوار  هیبرپا” اساساًمجازات  قینهاد تعل چون ،نیاست. با وجود ا یظرن” غالباًدادگاه، 

 ،آوردیممجرم به عمل  یو سوابق زندگ یاجتماع تیوضع یدر بررس ”معموالًه دادگاه ک ییاجمال قاتیآن با توجه به تحق

 .ندارد یالکاش قیتعل یاعطا یبرا

 :قیلتع رقابلیغ یهامجازات

رده است. منتها چون کاعالم  قیقابل تعل” مطلقاًرا  ای یریتعز یهاتیمحکوماشاره شد، قانونگذار، ” قبالًه کگونه  همان

. کنندیمجامعه وارد  یه به نظم و مصالح عمومک یمخاطرات و لطمات لیبه دل ریقابل تعز جرائماز  یاب برخکارت

قانون مجازات  (۳۳)هدف، ضمن ماده  نیتحقق ا یو برا شناسدیمق یلتع رقابلیرا غ جرائم لیقب نیبه ا تیومکمح

 :رده استکاعالم  قیتعل رقابلیرا غ ریز یام جزائکاح ی، مقنن اجرایاسالم

اعمال  نیبکاز انحا با مرت یبه نحو ایفروش مواد مخدر اقدام و  ایساختن و  ایردن و که به وارد ک یسانکـ مجازات  ۱

 .ندینمایمور معاونت کمذ

 ایدر امانت  انتیخ ایاستفاده از سند معجول  ایجعل و  ای یالهبردارک ایارتشا  ایه به جرم اختالس ک یسانکـ مجازات  ۲

 .شوندیموم کمح ییآدم ربا ای ستیه موجب حد نک یسرقت

 .ندینمایم معاونت از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، یه به نحوک یسانکـ مجازات  ۳

ه مشمول قاعده ک ینیمجرم ری، ساباشدیم قیتعل رقابلیدر قانون غ حیه به طور صرکفوق  یام جزائکوه بر احعال نجایدرا

 قیتعل یو سزاوار اعطا شوندیمارفاق شناخته  رقابلیغ یرر به نظام اجتماعک، به علت تجاوز مرندیگیمتعدد جرم قرار 

ه مشمول مقررات کرا  یشخص حاتیصر یقانون مجازات اسالم (۳۳)در ماده  نجهت، مقن نیمجازات نخواهند بود، به هم

مجازات،  قیمقررات مربوط به تعل»ماده آمده است:  نی. دراشناسدینممجازات  قیتعل یتعدد جرم باشد مستحق اعطا

 یقطع تیومکم محکه حک یدر صورت یو حت ستیقابل اجرا ن شوندیموم کمتعدد مح یعمد جرائمه به ک یسانکدرباره 

از  یاطالع یام به علت اشتباه و بکاح نیاز ا یکیصادر شده باشد و  یعمد جرائمشخص در مورد  کی هیعل یعددمت

 «.گرددیمم فسخ کح نیمعلق شده باشد، ا یدگیدر ضمن رس جرائم ریوجود سا

 یمجازات یاجرا قی، چنانچه تعلیقانون مجازات اسالم (۳۱)بر حقوق الناس: به موجب ماده  قیتعل ریتأثعدم  (هـ ـ الف)

موارد با  نیم مجازات در اکدر حقوق الناس نخواهد داشت و ح یریتاث قیم تعلکه با حقوق الناس همراه باشد. صدور حک

 .شد هداجرا خوا یخصوص یپرداخت خسارت به مدع
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، یوصخص یامدعیاز صاحبان حق و جبران خسارت متضرر از جرم  تی، مقنن به منظور حماشودیممالحظه  چنانچه

 در ،قیم تعلک، برفرض صدور حنیرده است. بنابراک یخصوص یرا منوط به پرداخت خسارت مدع قیم تعلکصدور ح

م امتناع کاز جرم مورد ح یناش انیضرر و ز اختپرد ای متیق یادا ایمثل مال  ای نیرد ع از ،هیوم علکه محک یصورت

به  هیوم علکوم له با فروش اموال محکمح یتقاضا درصورت ،یقانون مجازات اسالم (۳۲۳)، دادگاه به موجب ماده دینما

تا  تبازداش نیرا بازداشت خواهد نمود و ا هیوم علکوم له، محکحقوق مح یفایتا است ایم را اجرا ک، حنید اتیجز مستثن

 .ادامه خواهد داشت طیبه صورت تقس انیپرداخت ضرر و ز ایم اعسار و کصدور ح

 :نستند قیقابل تعل ینیو ـ الف (: اقدامات تام

مجازات، موجب احتراز مجرم از  یبه اجرا دیه تهدکدهد  صیه دادگاه تشخکقابل قبول است  یمجازات زمان قیتعل

 ینیار در قانون، اقدام تامک نیا یشود و برا ینیب شی، پندهیوقوع جرم در آ یادیان زکام” واقعاًواگر  گرددیماب جرم کارت

 .بود سازگارنخواهد قیتعل یدف اجتماعآن با ه قیمناسب باشد تعل

 :و آثار آن یو محدوده اجرائ قیتعل یلکش طیدوم، شرا مبحث

 :مجازات یاجرا قیتعل یلکش طیشرا اول، گفتار

 :و آثار آن قیـ نحوه صدورقرار تعل 1

، ضمن صدور یاسالمقانون مجازات  (۲۴)مجازات بداند. در محدوده ماده ج  قیمستحق تعل” دادگاه مجرم را قانونا هرگاه

 .کندیممجازات را صادر  یاجرا قیمجرم به مجازات، قرار تعل تیومکم محکح

 یاجرا قی. صدور قرار تعلنی. بنابراشودیمآزاد ” فوراًمجرم در بازداشت باشد به دستور دادگاه  چنانچه صورت، نیدرا

و قابل  یاگانه صادر گردد فاقد وجاهت قانونمجرم به مجازات، به طور جد تیومکم محکمجازات چنانچه بعد از صدور ح

 نیب قیو مدت تعل قی، موجبات تعلقیجهات تعل دیمزبور، دادگاه با ( قانون۲۴)نقض خواهد بود. به عالوه، به موجب ماده 

شودمجازات  یدیب جرم جدکمرت قیردهد چنانچه در طول مدت تعلک، و به مجرم تذدینما دیم قکدو تا پنج سال را در ح

، ردیدادگاه صورت نگ وارتو دست یازمقررات جزائ یتخلف قیاگر در مدت تعل یاجرا خواهد شد ول اشدربارهدو جرم هر 

 .شودیماو محو  یفریکاثر محسوب شده، از سجل  یمعلق او ب تیومکو آثار مح گرددیم یمجرم ازمجازات قطع تیمعاف

صدور  خیاز تار هیوم علکهرگاه مح»مقرر داشته است:  نیمزبور چن قانون (۳۲)امر را قانونگذار در ماده  نیا یاجرا ضمانت

ور در ماده کمذ تیومکمستوجب مح جرائمب که از طرف دادگاه مقرر شده، مرتک یمجازات در مدت یاجرا قیقرار تعل

 «.شودیماو محو  یفریکو از سجل  باثر محسو یب یقیتعل تیومکنشود، مح (۲۲)

ه کخواهد شد بل یمجرم از مجازات اصل تیمجازات. نه تنها باعث معاف یاجرا قیه تعلکوش نمودفرام دینبا زیته را نکن نیا

از دستور دادگاه  یتخلف قیمجرم در طول مدت تعل یچنانچه از سو زیمعلق شده او ن یو تبع یلیمکت یهامجازات ریسا

 .لغو خواهد شد دباش دهینگرد یگریب جرم دکمرت ینشده باشد و و
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 :مجازات یاجرا قیمربوط به دوران تعل طیـ شرا 2

 متقنن قرار گرفته. دیک، موردتایقانون مجازات اسالم (۲۲)ه درماده ک قیم تعلکصدور ح یلکش طیاز شرا گرید یکی

 یدستورها یاجرا تواندیم قیم تعلکشخص مجرم، درضمن صدور ح یتیشخص اتیه دادگاه با توجه به خصوصک نستیا

لف به کمجازات صادر شده، م یاجرا قیاو قرار تعل ارهه دربک یبخواهد و مجر هیوم علکمح از قیرا در مدت تعل لیذ

 :باشدیم ریز بیدستورات دادگاه به ترت یاجرا

 .خود ادیاعت ای یماریدرمان ب یدرمانگاه برا ای مارستانیـ مراجعه به ب ۱

 .نیمع احرفهیار کاز اشتغال به  یـ خوددار ۲

 .یموسسه فرهنگ کیر د لیـ اشتغال به تحص ۳

 یرا برا هاآنه دادگاه معاشرت با ک یمعاشرت با اشخاص ایواجبات  کاب محرمات و ترکازتجاوز به ارت یـ خوددار ۱

 .دهدیم صیمضر تشخ هیوم علکمح

 .نیمع یاز رفت و آمد به محلها یـخوددار ۲

 .کندیم نییه دادستان تعک یمقام ایبه شخص  نیمع یهامدتخود در  یـ معرف ۳

به منظور ” عموماًمجرم از مجازات  تیمعاف یر شده، براکدستورات ذ یمجرم به اجرا الزام .شودیمه مالحظه ک یطور به

 .ردیگیماب جرم مجدد صورت کو بازداشتن او از ارت تیاصالح و ترب

 :اصالح آن ای قیفسخ قرار تعل یـ چگونگ 3

دستورات دادگاه را در دوران  دیبا” لزوماًاو معلق شده است،  تیومکمح مکه حک یاشاره شد، مجرم” قبالًه کگونه  همان

ه ک یدیب جرم جدکم مجازات او از طرف دادگاه مقرر شده است. مرتکح یه اجراک ی. اما اگر در مدتدینما تیرعا قیتعل

مجازات  یاجرا قی. تعلیقانون مجازات اسالم (۳۳)، به موجب ماده داست شو (۲۲)ور در ماده کمذ تیومکمستوجب مح

اجرا  هیوم علکدرباره مح زیم معلق نکخواهد شد تا ح یملغ نیدادگاه جانش ای قیننده تعلکسابق توسط دادگاه صادر 

 .گردد

سابقه  یدارا هیوم علکه محکمعلوم شود  قیقانون مزبور، هرگاه بعد ازصدور قرار تعل (۳۱)به موجب ماده  نیهمچن

مجازات را معلق  یو دادگاه بدون توجه به آن اجرا ( بوده۲۲)ور در ماده کمذ تیموکمستوجب مح جرائمبه  تیومکمح

مجازات را خواهد نمود ودادگاه پس از  قیلغو تعل یتقاضا دادگاهاز  تیومکبا استناد به سابقه مح دادستان رده است،ک

مجازات  یاجرا قیم تعلکح حیتصح ینوع توانیماقدام دادگاه را  نیرد. اکرا الغا خواهد  قیاحراز وجود سابقه، قرار تعل

 .محسوب نمود

ارتشاء و  نیبکمجازات مرت دیقانون تشد (۲)ه به موجب تبصره ماده کاختالس است  جرم خصوص. نیاستثنا در ا

 :داردیممقرر ” صراحتاً، یمصلحت نظام اسالم صیمجمع تشخ (۱۳۳۴مصوب )، یالهبردارکاختالس و 

 ای، دادگاه او را از تمام دیمال مورد اختالس را مسترد نما ایخواست تمام وجه  فریکصدور ب اختالس قبل از کهرگاه مرت

 .م انفصال درباره او اجرا خواهد شدکح یمجازات حبس را معلق، ول یو اجرا دینمایممعاف  ینقد یاز جزا یقسمت
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