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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.
فرزاد دانشور

مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



تقدیم هب

فع حرم  ی مدا روان پاک شهدا  

   و  
والدین زعزیمان  
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مقدمه
در طول تاریخ حقوق کیفری ایران برای فردی کردن مجازات، نهادهای 
مختلفی از جمله تعلیق اجرای مجازات، اعمال تخفیف، تبدیل مجازات، 
آزادی مشروط و... وجود داشته است.یکی از مهم ترین اهداف مجازات 
که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصالح و تهذیب 
مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به 
اجتماع و اجتماعی ساختن اوست؛پاره ای از صاحب نظران علم حقوق 
معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزه کاران، شایسته 

است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.
به طورکلی، وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه ی 
اکثر حقوق دانان معتقدند  امروزه  تأثیر مطالعات جرم شناسی دانست. 
که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم 
از طرف مجرم و اصالح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن 
مجرم است. اغلب حقوق دانان )اغلب کارشناسان( و جرم شناسان به این 
نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات 

ضروری است، ولی برای اصالح و تربیت او کافی نیست. 
نه  اکثر موارد آشکار شده و  عالوه براین، مضار زندان های کوتاه مدت در 
تنها این مجازات ها نمی تواند مؤثر در تهذیب اخالقی و بهبود وضعیت 
اثرات سوء به دنبال دارد؛ چرا که مجرم در  او مؤثر باشد، بلکه غالبًا 
اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران 

حرفه ای، فاسدتر خواهد شد.
 از طرف دیگر، شخِص مرتکِب جرم، حرفه و شغل معین خود را از دست 
می دهد و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده ی 
است  دیگری  تأسیس  نیز  حکم  صدوِر  .تعویِق  گردید،  خواهد  دولت 
جدیدترین  نهاد،  این  است،  شده  مطرح  ایران  تقنینی  فضای  در  که 



۹مقدمه

است  با هر شخص خطاکار کیفری  فردی  مناسب  برخورد  برای  ابزار 
قانون  تهیه کنندگان  است.  پیشینه  فاقد  ایران  کیفری  حقوق  در  که 
مجازات اسالمی، به منظور برخورداری هرچه بیشتر نظام کیفری ایران 
در  کیفری،  محکومیِت  حکِم  صدوِر  تعویِق  فردی کردن،  نهادهای  از 

جرایِم مستوجِب تعزیر را برقرار کرده اند.



نشر چتر دانش/ بررسی اجمالی نهادهای تعلیق اجرای ... و تعویق صدورحکم ۱۰

بخش اول: تعلیق اجرای مجازات در پرتو قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1392

فصل اول: بررسی تعلیق مجازات، اهداف و آثار
مبحث اول: تعلیق اجرای مجازات 

 در اثر تحوالتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید 
مالحظه می شود که مبانی حقوق قضایی از نظر اهمیتی که جامعه برای 
اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و 
اساس و پایه ی اِعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته 
به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است. مباحث جامع این تفاوت ها 
در بحث مکتب شناسی عنوان شده است که به منظور پرهیز از اطاله ی 

کالم از بیان آن ها خودداری می شود.
 در مجموع می توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی تّلقی 
می کنند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی. بر اساس این طرز تفکر است 
که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت در اعمال 
مجازات مطرح بود دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزه کار را 
صددرصد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و به طورکلی 
او را در ارتکاب جرم، از تأثیر و نفوذ محیط مستثنی ومّبرا بداند. با توسعه 
و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزه کار و بزه کاری بر اساس مبانی 
نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه ی مجازات نیز تغییر کلی پیدا 
کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده ی نظم جامعه و تربیت و اصالح و 

درمان بزه کار می  دانند تا تظاهری از انتقام، ارعاب یا اجرای عدالت.
با تغییر فایده ی مجازات، هدف از مجازات نیز الجرم تغییر می کند و برای 
هدف جدید، مجازات های جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود. در 
مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده ای از علمای حقوق 
جزایی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای 



۱۱بخش اول: تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسالمی

از موارد اجرای مجازات موقتًا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود؛ مگر 
آنکه محکوم علیه، خود را با شرایطی که به وسیله  ی قانون گذار و محکمه 
برای استفاده ی او از تعلیق مقرر داشته  اند منطبق نسازد و در جهت خالف 
آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تأسیس حقوقی که آن را 
»تعلیق اجرای مجازات« می  نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی 
مصوب ۱۳۰۴ در حقوق جزایی ایران راه یافته است و بعد از انقالب نیز 

مقنن اسالمی آن را در قانون مجازات اسالمی طرح نموده است. 

گفتار اول: تعریف تعلیق در اجرای مجازات
بند اول: تعریف لغوی تعلیق

تعلیق در لغت به معنای بالتکلیف نهادن یک کار است، به طوری که نفیًا 
یا اثباتًا راجع به آن تصمیم گرفته نشده باشد. امر معلق، از آن حیث 
که معلق است، نه معدوم کامل است و نه موجود کامل؛ بلکه وجودی 
است ناقص. مثاًل کارمند معلق از خدمت، عنواِن کارمند را دارد ولی 

یک کارمند کامل نیست.
مجرم  هرگاه  کرده اند:  تعریف  چنین  را  تعلیق  حقوق،  ترمینولوژی  در   
او اخطار می شود که  به  باشد،  نداشته  ارتکاب جرم  محکوم، سابقه ی 
هرگاه بعداً مرتکب جرم جدیدی نشود، حکم فعلی هم تا هنگامی که 
در  وگرنه  نمی  آید؛  در  اجرا  مرحله ی  به  نشده  مرتکب  جدیدی  جرم 
صورت ارتکاب به جرم دیگر، هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد 
این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است.

تعلیق در فرهنگ های حقوقی فارسی انگلیسی با این ترجمه آمده است.
مجازات  اجرای  تعلیق   ،)abeyance/probate/suspention( تعلیق 
معلق کردن   ،)suapention of punishment to grant a respite(
 ،)suspensive( تعلیق  حال  در   ،)suspender( معلق   ،)suspend(

.)probation( تعلیق مراقبتی ،)suspensor( موجب تعلیق




