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مقدمه
وجـود آمـده اسـت،     هاي حقـوقی کیفـري بـه    هاي اخیر در آموزه نظر به تحوالتی که در دهه

هـا دیگـر اجـراي     ایـن آمـوزه  . هـا ابـراز شـده اسـت     نظریات جدیدي در باب جـرایم و مجـازات  
دانند بلکه در کنـار واکـنش   هاي سخت و سنگین را موجب کاهش پدیده مجرمانه نمیمجازات

  .کنند زدایی و قضازدایی از بعضی انحرافات اجتماعی را نیز توصیه می هاي کیفري، جرم
نگـري   هـا، بـه واقـع    انگاري در اجراي مجـازات از حتمیت و مطلقها  در عصر حاضر، نگرش

تغییر یافته است زیرا بررسی واقعیات جوامع مبین آن است که تنبیه و ارعاب صرف، در کاهش 
رو، هدف اولیه از اجراي کیفـر، بـه  ازاین. خورده استپدیده مجرمانه، الگویی ناقص و شکست

عنوان آخرین حربه علیه بزهکاري به مجازات به. ري استجاي تنبیه و عقوبت، اصالح و بازپرو
شود لذا تا هنگامی که فرد بزهکار از طرق دیگر به هدف اولیه اعمـال کیفـر نائـل     کار گرفته می

در این راسـتا اغلـب   . Jareborg,2004:524)(شود آید، ضرورتی به استفاده از کیفر دیده نمی می
از انجام آن لطمات شدیدي بـه جامعـه وارد نیامـده و نیـز      اهمیت کهها در برابر جرایم کم دولت

زمانی که اعمال کیفر ضرورتی نداشته باشد و اعطاي فرصت دیگر، موجبات اصالح بزهکـار را  
هاي خود خارج و خواسـتار نـوعی نـرمش     آورد، سیاست جنایی سرکوبگر را از برنامه فراهم می

  .در اعمال کیفر هستند
است که در راستاي سیاست جنایی مبتنـی بـر نـرمش و حمایـت      تعویق صدور حکم، نهادي

نهاد مزبور، ابزاري ارفاقی است که دادگـاه بـا   . بیشتر از مجرمان غیرخطرناك تأسیس شده است
  .تواند موجبات اصالح بزهکار را فراهم آورداستفاده مناسب از آن، می

تعویـق صـدور حکـم در    شود که چه شرایطی الزم است تـا نهـاد   حال این پرسش مطرح می
  هایی است؟هاي نظري نهاد مزبور، مبتنی بر چه انگارهحق مجرم اعمال شود؟ همچنین پشتوانه

حال موضوع پژوهش مستقلی نبوده اسـت، در ایـن نوشـتار،    که نهاد تعویق تابهازآنجایی
این  به. گیردنحو خالصه مورد بررسی قرار میشناختی آن هرچند بههاي حقوقی و جرمجنبه

ترتیب براي شناخت هرچه بهتر این نهاد وارداتی، نخست باید به بررسی مفهوم و پیشینه آن 
در . ویژه اینکه برخی مفاهیم مشـابه ممکـن اسـت بـا یکـدیگر خلـط شـوند       به. پرداخته شود

شود و سرانجام در گفتار سوم، شرایط اعطاء، انواع  گفتار دوم، اهداف نهاد تعویق تبیین می
هاي حقوقی ایـران، آلمـان و فرانسـه مالحظـه      ور حکم و آثار قانونی آن در نظامتعویق صد
  .خواهد شد
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  نهاد تعویق صدور حکم بررسی مفهوم و پیشینه. 1
، 1392نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی است که پس از تصویب قـانون مجـازات اسـالمی    

هـا پدیـد آمـده     ریـد مجـازات  توان آن را جدیدترین ابزاري دانست که در راستاي سیاست تف می
  .اي در متون قانونی ایران نداشته است است که پیش از این، هیچ سابقه

حال براي آشنایی هرچه بیشتر با ایـن نهـاد، در ایـن گفتـار ابتـدا مفهـوم و سـپس پیشـینه آن         
  .شود بررسی می

  
  مفهوم تعویق . 1-1

ر، در این بند ابتدا به بررسـی  نظر به ضرورت آشنایی با مفهوم لغوي و اصطالحی نهاد مذکو
  .شودمفهوم و سپس تمییز آن از مفاهیم مشابه پرداخته می

  
  مفهوم لغوي و اصطالحی. الف
). 1362،405معـین،  (انداختن اسـت  افکندن و عقبدر لغت به معنی بازداشتن، پس 1»تعویق«

  .شود آن مستفاد میانداختن انجام کاري تا آینده از معناي لغوي نمودن و عقبپس نوعی معلق
تعویـق  «اگرچه در قانون مجازات اسالمی تعریفی از این نهاد ارائـه نشـده اسـت بایـد گفـت      

تأخیرانداختن صدور حکـم بعـد از   صدور حکم در اصطالح به معناي اختیار دادگاه صالح در به
اعدر واقع قاضی بـا توجـه بـه شـرایط و اوضـ     . (Grant, 1988:276)»شناختن بزهکار استمجرم

واحوالی که فرد مرتکب جرم شده و خصوصـیات فـردي، اجتمـاعی و خـانوادگی وي، صـدور      
شدن مجـرم را فـراهم   اندازد تا با این تصمیم موجبات اصالح و بازاجتماعی حکم را به تعویق می

عـدم صـدور حکـم    «: توان تعویق صدور حکم را به این شکل تعریف نمودترتیب میاینبه. کند
هاي شناختن فرد مرتکب با توجه به خصوصیت جرم ارتکابی و ویژگیمجرم محکومیت پس از

  .»فردي وي
  

  بررسی مفاهیم مشابه. ب
پس از آشنایی با مفهوم لغوي و اصطالحی تعویق صـدور حکـم، بـراي جلـوگیري از خلـط      

  .گیرداصطالحات مشابه با این مفهوم، واژگان مرتبط به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می
                                                                                                                            
1.  .Deferment
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  1عویق تعقیبت)1
نحـوي از  بودن تعقیب، مکلف به تعقیب تمامی جرایمی است که بهدادسرا در اجراي اصل قانونی

امروزه از دیدگاه سیاست جنایی، تعقیب همـه  ). 107، 1، ج1386آشوري، (شود  ها آگاه می وقوع آن
ممکن اسـت از نظـر    هاي کیفري را در بردارد، اهمیت که تراکم پروندهویژه در جرایم کممجرمین، به

، جایگـاه  »اقتضـاي تعقیـب  «چنین است که اصل یـا قاعـده دیگـري بـا عنـوان      . دادستان سودمند نباشد
البتـه تصـمیم دادسـرا در    . خاصی را در میان ابزارهاي سیاست جنـایی بـه خـود اختصـاص داده اسـت     

اب جـرم  نکردن به این معنـا نیسـت کـه وي قصـد دارد شـخص یـا اشخاصـی را کـه در ارتکـ         تعقیب
شـدن مـدتی کـه    اند، تعقیب نکند بلکه دادستان مجاز است تا پـیش از سـپري   اي دخالت داشته گونهبه

تعقیـب داشـته باشـد    ) تعلیـق (قانونگذار براي مرور زمان تعقیب در نظر گرفتـه اسـت، نظـر بـه تعویـق      
از الزم به توضـیح نیسـت کـه تصـمیم بـر تعویـق تعقیـب در مرحلـه پـیش          ).1382،230آشوري،(

که تعویق صدور حکـم مجـازات، در مرحلـه    محاکمه و در اختیار مقامات دادسرا است درحالی
  .کننده حکم استدادرسی و در اختیار قاضی صادر

  
  2تعویق اجراي مجازات) 2

تأخیرانـداختن اجـراي مجـازات بعـد از     تعویق اجراي مجازات به معناي اختیار دادگاه در بـه 
گاه موجبـات قـانونی سـبب    .است) Hungerford-Welch, 2000: 636(صدور حکم محکومیت

شـود نظیـر نهـاد تعلیـق اجـراي مجـازات و آزادي مشـروط و گـاه          تأخیر در اجراي مجازات می
 1378قانون آیین دادرسـی کیفـري   288موضوع مواد (موجبات شخصی مانند بیماري یا بارداري 

  .شود ، مجازات اعمال میکه پس از رفع مانع) 1370قانون مجازات اسالمی  92-93و 
در اینجا تفاوت دو مفهوم آشکار است، در تعویق اجراي مجازات، دادگاه حکم به مجازات 

کـه در تعویـق صـدور    دهـد، درحـالی   داده ولی به صورت موقت، دستور به عدم اجراي آن مـی 
  .کند تا بخواهد دستور به عدم اجراي آن بدهد حکم، دادگاه اصالً حکمی صادر نمی

  
  پیشینه نهاد تعویق.1-2

اي در متـون   همان طور که گفته شد، نهاد تعویق صدور حکـم تـا پـیش از ایـن، هـیچ سـابقه      
صـورت وارداتـی از دیگـر    قانونی ایران ندارد و تأسیسی است که در یک برهه زمانی خاص، بـه 

                                                                                                                            
1 .Deferred Prosecution
2. .Suspension ofSentence
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در برخـی  البته باید به این نکته اشاره کرد کـه نهـاد مـذکور    .هاي حقوقی اقتباس شده است نظام
یـک  لوایح که مربوط به دادرسی اطفال و نوجوان است، ظهور پیدا کرده است ولی تاکنون هیچ

  1.اند ها نمود قانونی پیدا نکرده از آن
توان دریافت که تعویق صـدور حکـم،    از این نوع لوایح و مقررات قانونی دیگر کشورها می

شود زیرا نهـاد مـذکور، مصـلحت     یکی از ترتیبات خاص رسیدگی به جرایم اطفال محسوب می
تـرجیح  » لزوم صدور حکـم پـس از بررسـی پرونـده    «طفل را بر رعایت تشریفات قانونی مبنی بر 

رود و در  لذا این نوع ترتیب رسیدگی بیشتر در دادرسی اطفال و نوجوان به کـار مـی  . داده است
عنـوان  بـه ). 1382،100جمشـیدي،  (رسیدگی به جرایم بزرگساالن از جایگاهی برخوردار نیست 

 هاي مربوط بـه اطفـال و نوجوانـان پسـر تـا سـن سـیزده سـال کـه در رسـیدگِی           مثال در دادرسی
ها تعویـق صـدور حکـم    ترین حکم در مورد آن هاي انگلستان، مجرم شناخته شدند، شایع دادگاه

ه تعویـق  درصد از مجرمین، رأي ب 52ها در مورد  ، دادگاه1994که در سال طوريمجازات بود به
  ).1383،203دوگالس، (صدور حکم مجازات دادند

بینـی   صورت مطلق پیشبه) نظیر فرانسه وآلمان(اما امروزه نهاد تعویق در اکثر کشورهاي دنیا
شود زیرا اگر فلسفه نهاد مذکور را جلـوگیري   شده است و در ارتباط با بزرگساالن نیز اعمال می

توان ایـن نهـاد را دربـاره هـر دو دسـته از مجـرمین        میاز مجازات مجرمین غیرخطرناك بدانیم، 
در (و آلمانی ) 132-60در ماده (فلذا به همین خاطر است که قانونگذاران فرانسوي . اعمال نمود

اند و فرد بزهکار بـه صـرف داشـتن شـرایط مرقـوم در      رده سنی خاصی را متذکر نشده) 59ماده 
  .شود ار میقوانین مذکور، از این ارفاق قانونی برخورد

قانون مجازات اسالمی نیز با تأسی از قانونگذار فرانسـوي، هـیچ تفکیکـی میـان کودکـان بـا       
ا کـه از اطفـال و نوجوانـان    .م.ق94مسئولیت کیفري و بزرگساالن قائل نشده است جـز در مـاده   

  .حمایت بیشتري به عمل آورده است
                                                                                                                            

این الیحه  25ماده . توان به الیحه قانونی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان اشاره کرد راي نمونه در این زمینه میب. .1
تواند پس از رسیدگی و احراز مجرمیت، صدور رأي را با توجه به وضع طفل یا نوجوان با  دادگاه می«: دارد قانونی مقرر می

هرگاه طفل یا نوجوان در این مدت دستور دادگاه . سال به تعویق بیندازد 2داکثر تا ح 33و 32تعیین دستورهاي مقرر در مواد 
تواند قرار  را اجرا کرده باشد، دادگاه پس از دریافت گزارش مددکار اجتماعی مبنی بر حسن رفتار طفل یا نوجوان می

.»فیف، حکم مقتضی صادر کندموقوفی تعقیب صادر یا طفل یا نوجوان را از مجازات معاف کند و یا با رعایت تخ
الیحه حمایت از حقوق کودکان از به تعویق انداختن صدور حکم درباره والدینِ کودك در جرایم خاصِ  45همچنین ماده 

.دهد ها خبر میارتکابی علیه آن
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  اهداف نهاد تعویق صدور حکم. 2
  ها ستاي اصل تفرید مجازاتتعویق؛ نهادي در را. 2-1

با ظهور مکتب دفاع اجتماعی نوین، بار دیگر توجهات خاصی نسبت بـه فـرد بزهکـار پدیـد     
کردن کیفر بـیش از آنچـه در   بحث لزوم تشکیل پرونده شخصیت مجرم سبب شد تا فردي. آمد

 بـه دنبـال تطبیـق هرچـه     1»کـردن کیفـر  اصـل فـردي  «. مکتب تحققی مطرح شده بود، نضج گیرد
مجـرم و درنتیجـه،   2»اصـالح «بیشتر مجازات با شخصیت مجـرم اسـت تـا بتـوان در پرتـو آن، بـه       

  ).1375،26آنسل، (کاهش پدیده مجرمانه نائل آییم 
شـده در قـانون مجـازات اسـالمی     بینـی  هـاي پـیش   نهاد تعویق صـدور حکـم، یکـی از شـیوه    

. دارد ادرسـی گـام برمـی   ها در مرحله د است که در جهت سیاست تفرید مجازات 1392مصوب 
واحـوالی کـه    به این ترتیب دادگـاه بـا مالحظـه وضـعیت فـردي و اجتمـاعی و همچنـین اوضـاع        

شخص مرتکب جرم شده است، این اختیار را دارد که با اعمال این نهـاد، در تعیـین کیفـر بـراي     
  .مجرم شتاب نکند

ادي، مـانع تحمیـل هزینـه   هـاي اقتصـ  همچنین استفاده از چنین نهادي، افزون بر کاهش هزینه
ها، حقـوق بشـر معیـار و چـوب      شود چرا که در روابط بین دولتها نیز میهاي سیاسی بر دولت

بنـابراین هرچـه حقـوق کیفـري و آیـین دادرسـِی       . هاستخطی براي قضاوت درباره کارنامه آن
فـی نج(یک کشور، خشن و تند باشد، آن دولت در کارنامه خود کاهش امتیـاز خواهـد داشـت   

  ).1385،111ابرندآبادي،
  

  شدن حقوق کیفريتعویق؛ نهادي در پرتو قراردادي. 2-2
موجـب آن مقـام   راهبرد نوین سیاست جنایی اسـت کـه بـه    3،»شدن حقوق کیفريقراردادي«

راهبـرد  . کنند قضایی و بزهکار در خصوص تعیین سرنوشت دعواي کیفري با یکدیگر توافق می
ها را در عرصه سیاست جنایی به  سامانه پاسخ ارِ رویکرد کیفرگرا،مذکور از گذرِ گسستنِ انحص

توانند در  به این ترتیب قضات می). 63ب، 1390نیازپور،(گرایی متنوع ساخته استسمت اصالح
دادرسی، دادرسی و پسادادرسی با توجه بـه معیارهـاي متعـدد ازجملـه وضـعیت      هاي پیش  مرحله

شـود   ها موجب میاین تنوع در پاسخ. ي متنوعی را برگزینندها فردي و محیطی بزهکاران، پاسخ
                                                                                                                            
1.  .Individualization of Punishment
2.  .Reformation
3. Contractualization of Criminal law
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تـر بـراي رعایـت بیشـتر مصـالح بزهکـاران و منـافع         تر و مناسب تا قضات بتوانند تصمیمی واقعی
  ).24الف، 1390همان،(جامعه اتخاذ کنند 

نهاد تعویق صدور حکم با عدول از اصل لـزوم صـدور حکـم پـس از بررسـی پرونـده، ایـن        
سـنجانه در ارتبـاط   دهد تا در مرحله دادرسی با اتخاذ رویکردي مصـلحت  به قضات می اختیار را

ها اعمال کند زیرا هدف از ایـن شـیوه رسـیدگی    با مجرمین غیرخطرناك، این نهاد را درباره آن
گیرد تـا جنبـه عمـودي و تحمیلـی، تـرمیم آثـار جـرم و رعایـت          که بیشتر جنبه افقی به خود می

  ).1382،26ابرندآبادي، نجفی(هاکیفررساندن آن، تا بهمصلحت بزهکار است
  

  تعویق؛ نهادي در جهت قضازدایی . 2-3
هـا تـرجیح    زد، دولـت  1»زدایـی جرم«توان دست به  با توجه به آنکه در بسیاري از جرائم نمی

 ، از درگیرشدن مرتکبین در فرآیند عدالت کیفري ممانعـت 2»قضازدایی«دهند تا با استفاده از  می
به عمل آورند یا در صورت ورود به این فرآیند، از ادامـه مسـیر، جلـوگیري یـا آن را بـه سـمتی       

تنهـا از ورود بـه سیسـتم    اند که نـه  هاي نوین قضازدایی به دنبال آن شیوه.تر منحرف کنندمناسب
عدالت کیفري جلوگیري به عمل آورنـد بلکـه بـا ارائـه راهکارهـاي اجتمـاعی بـه رفـع اخـتالل          

  ).103، 1381رایجیان اصلی، (دشده از جرم یا ترمیم رابطه اجتماعی بپردازند ایجا
شـود، چـرا کـه دادگـاه پـس از احـراز        نهاد تعویق صدور حکم، خود منجر به قضازدایی می

کنـد بلکـه بـراي مـدتی صـدور       مجرمیت فرد خاطی بالفاصله کیفر را در ارتباط با او اعمال نمی
افزون بر این، اگر دستگاه عدالت کیفري را از زمان کشف . مایدن حکم مجازات وي را معلق می

هاي بعد از خروج درگیر بدانیم، با استفاده از چنـین   جرم تا زمان اجراي مجازات و حتی مراقبت
  .نهادهاي حمایتی، بار دستگاه عدالت کیفري کاهش پیدا خواهد کرد

  
  خوردنتعویق؛ نهادي به دنبال جلوگیري از برچسب. 2-4

گیري رفتار  پردازد و در شکل به تعامل موجود میان فرد و جامعه می 3»گرا شناسی تعامل جرم«
  . افراد، ارزش زیادي براي جامعه قائل است

                                                                                                                            
1.Decriminalization
2. .Diversion
3. .Interactionist Criminology
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لکـه «و  1»زنـی برچسـب «شناسی به پدیده رقم سیاه در آمار بزهکاري و مفـاهیم   این نوع جرم
  .اجتماعی توجه دارد 2»دارساختن

شود که قدرت اجتمـاعی و اقتصـادي    قانون به سود کسانی دانسته می زنی،  در نظریه برچسب
ها است زیرا وقتی صـاحبان   را در دست دارند و همین امر به زیان طبقات محروم جامعه و اقلیت

تواننـد بـه یـک شـخص      تصـمیم بگیرنـد، مـی   ...) مانند قضات، والدین، پلیس، معلمـان و (قدرت
  ).1389،19دادستان، (مجرم درآورند صورت برچسب مجرم بزنند و او را به

پس از آنکه شخصی از سوي جامعـه برچسـب خـورد و آن را پـذیرفت، بـر اسـاس آن، تصـویرِ        
شـین،  ویلیـامز، مـک  (گیـرد   دهد و خودانگاره مجرمانه در وي شکل مـی  شخصیِ خویش را تغییر می

ابقت هرچـه بیشـتر بـا    پس از قبول این خودانگاره مجرمانه، ممکن است شخص براي مط).1383،158
بـراي نمونـه ممکـن اسـت شـخص بـا       . هاي مجرمانه بیشتري سوق داده شـود  این نقش، به سوي نقش

خاطر محکومیت کیفري، نتواند کار مشروعی به دست آورد و بـراي بقـاي حیـات،    رهایی از زندان به
دیگري که مانند خـود  شود که با افراد  دوباره به ارتکاب جرم دست بزند که این خود منجر به آن می

  ).1390،303اسنیپس، ولد، برنارد، (اند، معاشرت کنند  برچسب خورده
اي تصـمیمات کـارگزاران عـدالت     شود که تا چه اندازه مشخص می با توجه به آنچه در باال آمد،

شـود کـه پـاي یـک      تـر مـی   تواند در آینده افراد جامعه مؤثر باشد و این امر زمانی حسـاس   کیفري می
خطـاب نهاد تعویق صدور حکم بـرخالف نهـاد تعلیـق اجـراي مجـازات از مجـرم      .ل در میان باشدطف

آورد زیرا در تعلیق اجراي مجـازات، فـرد، مجـرم و     کردن بزهکار توسط جامعه، ممانعت به عمل می
کـه در تعویـق صـدور حکـم،     محکوم است و تنها مجازات وي به حالت تعلیق درآمده است درحالی

  .محکومیتی صادر نشده است تا جامعه بتواند فرد خاطی را مجرم قلمداد نماید اصالً حکم
موجـب  این نوع تعدیل منطقی موقعیت کیفر، با سیاست جنایی اسالم نیز همسو است که بـه  

هـاي  هاي سرکوبگر در متون قانونی، با تمسک به تأسیسات و گریزگـاه  آن، ضمن حفظ واکنش
  ).1384،30صادقی، (شود  میمتعدد، از اجراي کیفر، دوري 

وجـه از  هـیچ در پایان این گفتار ذکر این نکته حائز اهمیت است که تعویق صدور حکـم بـه  
پوشی از دادنامه، جنبۀ  غمض عین است و در آن چشم زمره جانشینان کیفر نیست، بلکه از مقوله

  ).1365،179پیناتل،(مشروط دارد 
                                                                                                                            
1. .Labeling Theory
2. .Stigma
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  نهاد تعویق صدور حکمشرایط اعطاء، انواع و آثار قانونی . 3
سـپس  . شـود در این گفتار ابتدا به شرایط قانونی صدور قرار تعویق صدور حکـم اشـاره مـی   

طور خالصه در حقـوق ایـران، آلمـان و فرانسـه     انواع تعویق و نهایتاً آثار حقوقی ناشی از آن، به
  .گیردمورد بررسی قرار می

شرایط قانونی اعطاي قرار تعویق صدور حکم.3-1
تواند پس از احراز مجرمیـت مـتهم، بـا مالحظـه وضـعیت       دادگاه می...«ا .م.ق 40مطابق ماده 

واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است فردي، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع
این . »در صورت وجود شرایط زیر، صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد

  :د ازان شرایط عبارت
  
  بودن جرم ارتکابیسبک. الف

بنـابراین  . پـذیر اسـت  صدور قرار تعویق صدور حکم، تنهـا در جـرایم موجـب تعزیـر امکـان     
. غیرقابل تعویق هسـتند 1هاي شرعیِ حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی، مجازات

ر صـدر مـاده   بودن جرم ارتکابی کافی نیست بلکه همان طـور کـه د  بر این، صرف تعزیريعالوه
اسـت کـه دادگـاه     2»...در جرائم موجب تعزیر درجه شش تـا هشـت  «: ا مقرر شده است.م.ق 40

  .مجاز به استفاده از چنین نهادي است
                                                                                                                            

اي مشخص براي تشخیص تعزیرات منصوص شرعی از غیر آن، تعزیرات منصوص را از قانونگذار بدون تعیین ضابطه .1
اطالق مقررات این ماده و «: دارد ا بیان می.م.ق115ماده  2در این زمینه تبصره . اعمال برخی مقررات خارج کرده است

این ) 105(و ) 94(، )93(، )46(، )45(، )40(، )39(، )27(و مواد  8ماده ) ب(و ) الف(و بندهاي ) 7(ماده ) ب(همچنین بند 
.»شود قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی

رحسب شدت به هشت درجه از شدید به ضعیف، تقسیم هاي تعزیري ب ا، مجازات.م.ق 19الزم به ذکر است که در ماده . 2
:اند از هاي تعزیريِ درجه شش تا هشت عبارت بر اساس این ماده، مجازات. شده است

6درجه 
  حبس بیش از شش ماه تا دو سال-
  ریال) 000/000/80(ریال تا هشتاد میلیون ) 000/000/20(جزاي نقدي بیش از بیست میلیون -
  تادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرایم منافی عفتشالق از سی و یک تا هف-
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال-
  ها انتشار حکم قطعی در رسانه-
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی براي اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال-
اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سالممنوعیت از دعوت عمومی براي افزایش سرمایه براي -
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یـابیم کـه قانونگـذار،    هـاي شـش تـا هشـت درمـی      هاي مندرج در درجـه با مالحظه مجازات
میت به مصلحت دانسـته اسـت زیـرا    اهاستفاده از نهاد تعویق حکم را تنها در ارتباط با جرایم کم

چنین مجرمینی داراي ظرفیت بزهکارانه باالیی نیستند و اصوالً جامعه نیز از صدمات وارده ناشی 
  .شود از آن، متضرر نمی

هـا  تر اشاره شد، قانونگذار به لحاظ وضع خاص اطفال و نوجوانـان از آن همان طور که پیش
ین دسته از مجرمین، حتی در صورت ارتکابِ تمـامیِ  حمایت بیشتري به عمل آورده است زیرا ا

در این زمینه ماده . جرایمِ موجب تعزیر، همچنان قابلیت برخورداري از این تأسیس را دارا هستند
تواند در مورد تمام جرایم تعزیري ارتکابی توسط نوجوانان،  دادگاه می«: دارد ا مقرر می.م.ق 94

این در حالی است که پیش از تصویب ایـن قـانون؛ یعنـی در     .»...صدور حکم را به تعویق اندازد
تنها در جرایم تعزیريِ درجه پنج تا هشت، صدور حکم اطفال و نوجوانان بـه   1پیشنهادي، الیحه

  .شود این نرمش، در برابر نوجوانان و جوانان، اقدامی پسندیده محسوب می. افتاد تعویق می
پیشا حکایت از در.م.ق 19گرفته در ماده سازي صورتالزم به توضیح است که مدرج

ها دارد که مطابق آن، تالش دستگاه بندي مجازاتگرفتن نوعی سیاست جنایی مبتنی بر اولویت
هاي حقوقی  کمااینکه در بعضی از نظام. تر استعدالت کیفري در جهت مقابله با جرایِم مهم

ها در ساختار  ت متحده امریکا، اولویتدر ایاال«براي نمونه. شود گذاري دیده میچنین اولویت
دار با هاي اولویتاي در سراسر کشور، طرح هاي منطقهدادستان. شود دادستانی منعکس می

یافته، متجاوزان جنسی و مانند تمرکز بر مبارزه با فروشندگان اصلی مواد مخدر، جرایم سازمان
  ).1389،411دبلیو نیوبور، (»اند آن تعیین کرده

                                                                                                                            
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال-

7درجه 
حبس از نودویک روز تا شش ماه-
  ریال) 000/000/20(ریال تا بیست میلیون ) 000/000/10(جزاي نقدي بیش از ده میلیون -
شالق از یازده تا سی ضربه-
از حقوق اجتماعی تا شش ماهمحرومیت -

8درجه 
حبس تا سه ماه-
  ریال) 000/000/10(جزاي نقدي تا ده میلیون -
شالق تا ده ضربه-
تواند در جرائم موجب تعزیر درجه پنج تا هشت با رعایت مقررات این  دادگاه می«: داشت ا مقرر می.م.الیحه ق 93ماده . 1

.»... ن به تعویق انداختهقانون، صدور حکم را در مورد اطفال و نوجوانا
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آینـد یـا خیـر     به این پرسش که آیا اقدامات تأمینی و تربیتی به حالت تعویق در مـی  در پاسخ
باید گفت اوالً، این نوع تدابیر ماهیتاً مجازات نیستند ثانیاً، هدف غایی چنین اقداماتی بـازپروري  

بنابراین اقدامات تأمینی و تربیتی مشمول چنـین ارفـاقی نخواهـد    . و احیاي اخالقی مجرمین است
  ).1386،484نوربها، (شد

توانـد صـدور    نیز دادگـاه زمـانی مـی   ) 2008مصوب (قانون مجازات آلمان  59بر اساس ماده 
صدوهشـتاد واحـد   اي کـه بیشـتر از یـک    شخص به جریمـه «حکم مجرم را به تعویق بیاندازد که 

مـان نیـز،   بنابراین در حقوق جـزاي آل ). 1389،53بوهالندر، (» ...محکوم شده باشد روزانه نباشد، 
.شود از این نهاد تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناك استفاده می

توانـد   ، دادگاه زمانی می)2موسوم به پِربن ( 2004مطابق قانون جزاي فرانسه، اصالحی سال  
،جـرم  132-60بـر شـرایط منـدرج در مـاده     صدور حکم مجازات را به تعویق بیندازد کـه عـالوه  

در قلمرو ...«: در این باره دارد 132-58ماده . و جرایم جنحه یا خالف باشدیافته در قلمرارتکاب
یا در قلمرو خالفی، دادگاه  132-65تا  132-63شده در موارد بینیغیر از موارد پیشاي به جنحه

شـده در مـوارد بعـدي،    بینیو شرایط پیش... تواند پس از بزهکاردانستن متهم و صدور حکم  می
  ).1387،234لوترمی، (»ه تعویق بیندازدصدور حکم را ب

  
  وجود جهات تخفیف. ب

ا به آن اشاره شـده  .م.ق 40ماده ) الف(وجود جهات تخفیف، شرط دیگري است که در بند 
بــرخالف قــانون (کــردن قلمــرو تخفیــف ا پــس از مشــخص.م.ق 37قانونگــذار در مــاده . اســت
ا جهـات تخفیــف را بـا انــدك   .م.ق 38در مـاده  ) کـه محـدوده تخفیــف تعیـین نشـده بــود    1370

  . بینی کرده استپیش 1370قانون مجازات اسالمی  22تغییرات نسبت به ماده 
  :اند از جهات تخفیف عبارت«: این ماده اشعار دارد

  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی -الف
همکاري مؤثر متهم در شناسایی شـرکاء یـا معاونـان، تحصـیل ادلـه یـا کشـف امـوال و          -ب

  کاررفته براي ارتکاب آنشده از جرم یا بهلاشیاي تحصی
آمیـز  واحوال خـاص مـؤثر در ارتکـاب جـرم، از قبیـل رفتـار یـا گفتـار تحریـک         اوضاع -پ

  دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم بزه
  اعالم متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وي در حین تحقیق و رسیدگی -ت
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وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماري ندامت، حسن سابقه و یا -ث
منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وي در جهت جبران زیان ناشی از آنکوشش متهم به -ج
بار جرمدیده یا نتایج زیان بودن زیان واردشده به بزهخفیف -چ
. »مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم -ح

تخفیف براي صدور قـرار تعویـق حکـم در حـق     بنابراین وجود یک یا چند جهت از جهات 
.مجرم ضروري است

  
  بینیِ اصالح مرتکبپیش. ج

با مالحظـه وضـعیت فـردي،    ...«ا نیز آمده است، دادگاه .م.ق 40همان طور که در صدر ماده 
، تصـمیم  »...واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیـده خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع

. بینی مجازات، موجبـات اصـالح وي را فـراهم خواهـد کـرد یـا خیـر       م پیشگیرد که آیا عد می
بنابراین اگر قاضی با استفاده از گذشته مجرم و پرونده شخصیت وي به این نتیجـه رسـید کـه بـا     

.کندعدم اجراي مجازات اصالح خواهد شد، قرار تعویق صدور حکم را در حق او صادر می
نون مجـازات فرانسـه نیـز تحصـل بـازپروري اجتمـاعی را       قا 132-60در این باره، صدر ماده 

  .شرط برخورداري از این ارفاق دانسته است
  :قانون مجازات آلمان نیز آمده است 59در بند یک و دو ماده 

  .انتظار رود مجرم، بدون تعیین فوري مجازات، مرتکب جرایم دیگري نخواهد شد-1«
، وجود شـرایط خاصـی را اثبـات نمایـد     هاي شخصیتی مجرم بررسی کامل جرم و ویژگی-2

  .»...که وضع مجازات را غیرضروري کند و
شود آن است که دادگاه تکلیف دارد پیش از صدور  بنابراین آنچه از این قوانین دریافت می

قرار تعویق، درباره وضـع اجتمـاعی و سـوابق زنـدگی مجـرم تحقیـق کنـد و چنانچـه اصـالح و          
  .تواند صدور حکم را به تعویق اندازد شدن دید، میبازپروري او را در حال حاصل

  
  جبران ضرروزیان یا برقراري ترتیبات جبران. د

هرگونه کوشش و اقدام مجرم به قصد جبران ضرر و زیان و کاهش آثار جرم، چه در اثناي جـرم  
توانــد مجــرم را مســتحق  و چــه پــس از آن و نیــز جبــران زیــان مــادي و معنــوي ناشــی از جــرم، مــی  

اي از تنبه مجرم بـه حسـاب    ورداري از این ارفاق کند زیرا جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، نشانهبرخ
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آید و کسی که پشیمان شده و در صدد جبـران خسـارت نیـز برآمـده، شایسـته اغمـاض و تسـامح         می
ي خود یـا دیگـر   نیز آن است که مثالً » برقراري ترتیبات جبران آن«منظور از عبارت .خواهد بود

کردن ایـن  قانونگذار با لحاظ. متعهد شوند که ضرر و زیان و خسارت وارده را خواهند پرداخت
  . ا به آن اشاره شد تکرار کرده است.م.ق 38ماده ) ج(نوعی آنچه را که در بند بند، به

. بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرده اسـت       132-60در همین زمینه قانون مجازات فرانسه در ماده 
توانـد صـدور حکـم مجـرم را بـه تعویـق        هـا در فرانسـه مـی   ی قاضی اجراي مجازاتدرواقع زمان
و مجـرم در صـدد جبـران    » هاي ناشی از ارتکاب جرم در حال جبران باشـد خسارت«بیندازد که 

قضائی فرانسـه، دادگـاه در زمـان    الزم به ذکر است که با توجه به رویه. 1ها برآمده باشدخسارت
در تصـمیم   132-60شـده مـذکور در مـاده    بینـی به ذکر شرایط پـیش  تعویق صدور حکم، نیازي

  ).(crim, 18 mai 2004, B.c.n°122خود ندارد
دیـده یـا جبـران    تالش جهـت سـازش بـا شـخص زیـان     «قانون جزاي آلمان نیز  59(a)بخش 

توانـد در   را یکی از مواردي دانسته است که دادگـاه مـی  » واسطه ارتکاب جرمخسارت وارده به
  .ه تعویق به فرد مجرم دستور دهددور

  
  فقدان سابقه کیفري مؤثر. ه

تر اشاره شد، نهاد تعویق صدور حکم در ارتباط با مجرمین غیرخطرناك همان طور که پیش
در نتیجـه چنـین   . بـودن مجـرم دارد  داشتن سابقه کیفري مؤثر، نشان از خطرنـاك . شود اعمال می

توان اقدامات ارفـاقی نظیـر نهـاد مـذکور را در حـق       مجرمی داراي ظرفیت جنایی باالست و نمی
فقـدان سـابقه   «ا، .م.ق 40مـاده  ) ت(به همین خاطر است کـه قانونگـذار در بنـد    . وي اعمال کرد

  .را یکی از شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم دانسته است» کیفري مؤثر
محکومیـت مـؤثر،   «: دارد گونه اشعار میا در بیان سابقه کیفري مؤثر، این.م.ق 40تبصره ماده

ایـن قـانون از حقـوق    ) 25(محکومیتی است که محکوم را به تبع اجراي حکم، بـر اسـاس مـاده    
  .»کند اجتماعی محروم می

بنابراین اگر کسی قـبالً مرتکـب   . شود در قانون جزاي آلمان و فرانسه چنین شرطی دیده نمی
با مالحظه و رعایت شرایط اعطـاي نهـاد   جرم شده باشد و داراي سابقه کیفري نیز باشد، دادگاه 

                                                                                                                            
قانون جزاي فرانسه، چنانچه دادخواست ضرروزیان  132- 58ماده  2رسد که بر اساس بند ذکر این نکته اینجا الزم به نظر می. 1

.تقدیم شده باشد، دادگاه ضمن تصمیم در خصوص تعویق، حکم به ضرر و زیان مدعی خصوصی صادر خواهد نمود
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بـه بیـان   . تواند قرار مذکور را حتی درباره مجـرمین باسـابقه اعمـال کنـد     تعویق صدور حکم، می
اسـتفانی، لواسـور،   (سابقه، حق استفاده را داراسـت  دیگر، مجرم باسابقه کیفري مانند مجرم فاقد 

  ).1377،857بولوك، 
  
  فقدان منع قانونی. و

هـا و همچنـین تـأثیرات نـامطلوبی کـه بـر       جرایم هستند که به دلیل شدت و اهمیت آنتعدادي از 
شـود زیـرا مسـامحه و     ها اعمال نمـی گذارد، نهادهاي ارفاقی درباره آن روي امنیت یا اقتصاد جامعه می

  .ها به اجتماع بسیار زیاد است، جائز نیست ارفاق در جرایمی که میزان صدمه و خسارت آن
صدور حکـم و اجـراي   «: دارد دانستن برخی جرائم مقرر میتعویق و تعلیقا با غیرقابل.م.ق 47ماده 

جـرایم علیـه امنیـت     - الـف : ها قابل تعویق و تعلیـق نیسـت  مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آن
جـرایم   - داخلی و خارجی کشـور، خرابکـاري در تأسیسـات آب، بـرق، گـاز، نفـت و مخـابرات ب       

نمـایی و ایجـاد   قـدرت  - ربـایی و اسیدپاشـی پ  ، سرقت مسلحانه یـا مقـرون بـه آزار، آدم   یافتهسازمان
مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفـت عمـومی، تشـکیل یـا اداره مراکـز فسـاد و       

گردان، مشروبات الکلی و سالح و مهمات و قاچاق انسـان  قاچاق عمده مواد مخدر یا روان - فحشا ت
جـرایم   - االرض جیر بدل از قصاص نفـس، معاونـت در قتـل عمـدي و محاربـه و افسـاد فـی       تعز - ث

  .»ریال باشد) 000/000/100(صد میلیون اقتصادي، با موضوع جرم بیش از یک
بینـی نکـرده اسـت و    قانون مجازات فرانسه، چنین ممنوعیتی براي ارتکاب برخی جرایم پیش

هاي ایجادشده در حال شدن باشد، خسارتحال حاصلهمین که بازپروري اجتماعی بزهکار در 
شدن باشـد، بـراي تعویـق در صـدور     هاي ناشی از بزه نیز در آستانه متوقف جبران باشد و آسیب

یسـندگان، ممنوعیـت شـمول    به همین دلیل است که برخـی از نو . کند حکمِ بزهکار، کفایت می
پندارنـد زیـرا شـدت و وخامـت      وجـه مـی  هاي تعزیـري را نام مجازات یبه بعض) تعویق(تعلیق یا 

از جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفـاق گروهـی از بزهکـاران شـود چـرا کـه        یبعض
اساس و غایت چنین نهادهایی، اصالح بزهکاران و پیشـگیري از حـوادث احتمـالی آتـی اسـت؛      

). 242، 2ج ،1386اردبیلـی،  (کند که بزهکار، مرتکب چـه جرمـی شـده باشـد      حال تفاوتی نمی
و میزان  دانند زیرا معتقدند، چنانچه نوع البته برخی از نویسندگان نیز چنین ممنوعیتی را موجه می

آقـایی (رسد  مجازات، مالك منع قرار گیرد، عدم توسعه دامنه چنین نهادهایی منطقی به نظر می
زیـرا اگـر مجـرم    رسـد   تر به نظـر مـی   به نظر ما، قول نخست وجیه). 2،330، ج1390مکان، جنت
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توانـد او را ممنـوع از   قابلیت اصالح و بـازپروري را داشـته باشـد، ارتکـاب جرمـی خـاص نمـی       
  .طور اتفاقی دست به ارتکاب جرم زده باشدخصوص زمانی که فرد بهبرخورداري نماید؛ به

مطابق قانون مجازات آلمان نیز قانونگذار، ضابطه را مشخص کـرده اسـت و حـدودوثغور و    
حمایت از نظم عمومی «: دارد مقرر می 59ماده  3بند . آن را در اختیار قاضی گذاشته است احراز

اي،  قـراردادن چنـین ضـابطه   بنابراین بهتر بود قانونگـذار بـا مـالك   . »مستلزم وضع مجازات نباشد
  .صورت حصريداد تا بیان موارد ممنوعیت به احراز آن را در اختیار قاضی قرار می

: دارد ا مقـرر مـی  .م.ق40رسـد کـه مـاده     بند ذکر این نکته ضروري بـه نظـر مـی   در پایان این 
به این معنـا  . بنابراین صدور قرار تعویق صدور حکم از اختیارات دادگاه است. »تواند دادگاه می«

که تعویق صدور حکم اصوالً حق بزهکار نیست بلکه اختیاري در دست دادگاه است و در ایـن  
قانون جزاي آلمان نیز  59و ماده  1قانون جزاي فرانسه 132-60ماده . نداردمورد، دادگاه تکلیفی 

البتـه در برخـی کشـورها نظیـر انگلسـتان،      . داننـد  صدور چنین قراري را از اختیارات دادگـاه مـی  
کند بلکه رضایت خود او نیـز شـرط   صرف تشخیص دادگاه مبنی بر استحقاق مجرم کفایت نمی

تواند بدون توافق با مجـرم، دسـت بـه چنـین اقـدامی بزنـد       نمی شود و قاضیاساسی محسوب می
)Tomas,2008:66 .(هاي ارفـاقی، حـق مـتهم محسـوب     رسد با توجه به اینکه تأسیسبه نظر می

  .ها فاقد تأثیر استشود، رضایت یا عدم رضایت او در اعمال آننمی
  

  انواع تعویق صدور حکم. 3-2
  .»به شکل ساده یا مراقبتی استتعویق «: ا.م.ق 41مطابق صدر ماده 

نیز )132-66ماده(2البته در حقوق فرانسه، نوع سومی از تعویق، با عنوان تعویق همراه با تعهد
  .شود در این بند ابتدا به بیان تعویق ساده و سپس تعویق مراقبتی پرداخته می. وجود دارد

  
  تعویق ساده.الف

گـردد،   طور کتبی متعهـد مـی  ق ساده، مرتکب بهدر تعوی«: ا.م.ق 41ماده ) الف(بر اساس بند 
بینی شود کـه   وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وي پیش شده بهدر مدت تعیین

                                                                                                                            
قانون آیین دادرسی کیفري فرانسه، تصمیم دادگاه مبنی بر تعویق صدور حکم در  768ماده  1ق بند باید اشاره کرد که طب. 1

.سجل کیفري شخص ثبت خواهد شد
) برخالف تعویق ساده و مراقبتی(در حقوق فرانسه در خصوص تعویق همراه با تعهد، تمدید مدت تعویق صدور حکم . 2

  .پذیر نیست امکان
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شـود کـه در    بنابراین در تعویق ساده، مجرم صرفاً متعهد می. »شود در آینده نیز مرتکب جرم نمی
یچ نـوع تکلیفـی از وي مبنـی بـر انجـام      شـده مرتکـب جـرم نشـود و دادگـاه نیـز هـ       مدت تعیـین 

  .کند دستورهاي خود تقاضا نمی
قانون جزاي فرانسه نیز در مدت تعویـق سـاده، دادگـاه هـیچ      132-62تا  132-60مطابق مواد

  .کند تکلیف و الزامی از مجرم طلب نمی
جهت تواند به فرد محکوم  دادگاه می«: دارد قانون جزاي آلمان مقرر می 59(a)همچنین ماده 

مفهوم مخالف جمله مذکور آن است که دادگـاه ممکـن اسـت    . »اجراي موارد ذیل دستور دهد
) الف(هیچ نوعی دستوري به مجرم در مدت تعویق ندهد که این همان تعویق ساده مقرر در بند 

  .ا است.م.ق 41ماده 
  

  تعویق مراقبتی.ب
بـر شـرایط   مراقبتـی عـالوه   در تعویـق «ا، برخالف تعویـق سـاده   .م.ق 41ماده ) ب(مطابق بند 

وسـیله دادگـاه را در مـدت     گردد دستورها و تدابیر مقررشـده بـه   تعویق ساده، مرتکب متعهد می
بنـابراین در دوره تعویـق آزمایشـی، مجـرم داراي     . »تعویق رعایت کند یا بـه موقـع اجـرا گـذارد    

رهایی کـه بیشـتر جنبـه    تواند وي را به اجراي تدابیر یا دسـتو  آزادي مطلق نیست بلکه دادگاه می
هدف اصلی از دستورهاي دادگاه نیز کنتـرل و نظـارت بـر    . تأمینی و بازدارنده دارد، مکلف کند

  ).334،پیشینمکان، جنتآقایی(ه آزمایشی است  رفتار مجرم در طول دور
. در این نوع تعویق، مرتکب متعهد به رعایت تدابیر مورد نظر دادگاه در مدت تعویـق اسـت  

  :ممکن است به اجراي دستورهایی نیز ملزم شودهمچنین 
  

  الزام مرتکب به رعایت تدابیر دادگاه) 1
ها را مکلف به رعایـت   منظور اصالح و بازپروري مجرمین، آنا به.م.ق 42قانونگذار در ماده 

  :تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است«: مطابق این ماده. تدابیري نموده است
شده توسـط مقـام قضـایی یـا مـددکار اجتمـاعی       قع در زمان و مکان تعیینموحضور به -الف

  ناظر
کننده نظارت بر اجراي تعهدات محکـوم بـراي   ارائه اطالعات و اسناد و مدارك تسهیل -ب

  مددکار اجتماعی
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جـایی در مـدت کمتـر از پـانزده روز و ارائـه       اعالم هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابـه  -پ
  به مددکار اجتماعیگزارشی از آن 

  .»منظور مسافرت به خارج از کشورکسب اجازه از مقام قضایی به -ت
 42بـر آنچـه در مـاده    توانـد عـالوه   حمایتی فوق، حصري است و دادگاه نمی -تدابیر نظارتی

تـدابیر  «: دارد همچنین تبصره ایـن مـاده مقـرر مـی    . ا آمده است، تدبیر دیگري را لحاظ کند.م.ق
اند از سوي دادگاه همراه بـا برخـی تـدابیر معاضـدتی از قبیـل معرفـی مرتکـب بـه         تو یادشده می

ا را اعمـال نظـارتی   .م.ق 42به این ترتیـب اگـر مـوارد مـذکور در مـاده      . »نهادهاي حمایتی باشد
الذکر در جهت حمایت و کمک هرچه بیشتر به مرتکـب اسـت   شک تبصره ماده فوقبدانیم، بی

  .وي شتاب گیرد تا روند اصالح و بازپذیري

الزام مرتکب به رعایت دستورهاي دادگاه) 2
توانـد   ا مـی .م.ق 43ا، دادگاه با توجه به مـاده  .م.ق 42افزون بر رعایت تدابیر مذکور در ماده 

کـه در زنـدگی   نحـوي با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به... «
عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجراي یک یا چنـد مـورد از   اش اختالل اساسی و  وي یا خانواده

  :دستورهاي زیر در مدت تعویق، ملزم نماید
  اي خاص آموزي یا اشتغال به حرفهحرفه -الف

  اقامت یا عدم اقامت در مکان معین -ب
  درمان بیماري یا ترك اعتیاد -پ
  النفقه پرداخت نفقه افراد واجب -ت
برخی از وسایل نقلیه موتوري خودداري از تصدي کلیه یا -ث
اي مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن خودداري از فعالیت حرفه -ج
خودداري از ارتباط و معاشرت بـا شـرکاء یـا معاونـان جـرم یـا دیگـر اشـخاص از قبیـل           -چ

دیده به تشخیص دادگاه بزه
هـاي اساسـی زنـدگی یـا      ي مهـارت هاي خاص آموزش و یادگیر گذراندن دوره یا دوره -ح

.»هاي تربیتی، اخالقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی شرکت در دوره
دادگاه در صدور دسـتور، انتخـاب نـوع و تعـداد آن یـا خـودداري از صـدور هرگونـه دسـتور از          
اختیارات کامل برخوردار است امـا دادگـاه در انتخـاب هریـک از ایـن دسـتورها بایـد اصـل تناسـب          
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ابهـامی کـه در اینجـا وجـود دارد آن     . نوع و ماهیت جرم ارتکابی را مورد توجـه قـرار دهـد   دستور با 
هـا در ضـمن   است که قانونگذار به تکلیف دادگاه مبنی بر تصریح این دستورها و آثار عدم انجـام آن 

. برانگیز قانون جدید استقرار تعویق، اشاره نکرده است که این خود از نکات منفی و چالش
. بینی کـرده اسـت  پیش 132-65تا 132-63را در مواد  1ن جزاي فرانسه، تعویق آزمایشیقانو

-43قـراردادن، یعنـی رژیمـی کـه از مـواد      رژیم تحت آزمایش«: این قانون 132-64مطابق ماده 
آید قابل اعمال بـر   به دست می) مربوط رژیم آزمایشی در تعلیق آزمایشی(132-46تا مواد  132

.2»استتعویق آزمایشی 
. اي را که محکوم بایـد بـه آن تـن دهـد ذکـر کـرده اسـت        تدابیر کنترل کننده 132-44ماده 

ا .م.ق 42قانونگذار ایران، آنچه را در این مـاده آمـده اسـت بـا انـدك تغییـرات، در قالـب مـاده         
دارد کـه ممکـن اسـت دادگـاه در     ) هـایی (نیز اشاره به تعهد 132-45همچنین ماده . آورده است

ا مقـرر شـده اسـت،    .م.ق 43آنچـه در مـاده   . هـا ملـزم نمایـد   دت تعویق، مرتکب را به آنطول م
  .الذکر داردشباهت زیادي با ماده فوق

کننده این اسـت کـه تـالش    هدف تدابیر کمک«: قانون مجازات فرانسه 132-46مطابق ماده 
هـاي   صـورت کمـک  هتدابیر یادشده که بـ . منظور بازپروري اجتماعی را تقویت نمایندمحکوم به

شـوند توسـط    هـاي مـادي بـه اجـرا گذاشـته مـی       صورت کمـک اجتماعی یا در صورت امکان به
هاي مراقبتی و در صورت مقتضی با مشارکت همه نهادهاي عمومی و خصوصی انجـام  سرویس

ا بـه آن اشـاره   .م.ق 42و این همان موردي است که قانونگذار ایـران در تبصـره مـاده    » گیرند می
.ستکرده ا

تواند به فرد محکـوم جهـت اجـراي مـوارد      دادگاه می«: قانون جزاي آلمان (a)59طبق ماده 
  .ذیل دستور دهد

  واسطه ارتکاب جرمتالش جهت سازش با شخص زیاندیده یا جبران خسارت وارده به وي به
  اجراي تعهدات خود در زمینه نفقه

                                                                                                                            
قانون مربوط به  L.421- 3امروزه ماده (1988ژانویه  5نسه بعضی از قوانین خاص مانند قانون همچنین در حقوق فرا. 1

.بینی نموده استقانون مربوط به جنگل، نوعی تعویق مراقبتی را پیش 322- 9-1و ماده ) کنندگان مصرف
بوط به تعلیق آزمایشی است عیناً اشاره شد، در حقوق فرانسه، دستورها و تدابیري که مر 132- 64همان طور که در ماده . 2

ا مقررات مربوط به اعمال تعویق را در رابطه با .م.الیحه ق 47در این خصوص ماده . شوددر تعویق آزمایشی نیز اعمال می
ا برعکس قانون جزاي فرانسه، ابتدا به تعویق .م.جاري دانسته است زیرا در الیحه ق) طور ساده، چه آزمایشی چه به(تعلیق 
.پرداخته شده است) فصل ششم ( و سپس به تعلیق اجراي مجازات) فصل پنجم(حکم  صدور
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  پرداخت مبلغی پول به یک سازمان خیریه یا خزانه دولت
  انجام درمان سرپایی پزشکی یا درمان سرپایی اعتیاد

  هاي آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی شرکت در دوره
. گونه خواسته غیرمعقـولی نبایـد درخصـوص شـیوه زنـدگی فـرد محکـوم وضـع گـردد         هیچ

اول همین بند، باید متناسـب بـا میـزان     جمله 5تا  3هاي مندرج زیر بندهاي  شروط و دستورالعمل
  .»همیت جرم ارتکابی باشدا

تر اشاره شد، این دستورها باید متناسب بـا جـرم ارتکـابی و    به این ترتیب همان طور که پیش
تواند از مرتکب، دستوري را تقاضا کنـد کـه رعایـت     واحوال مرتکب باشد و دادگاه نمیاوضاع

  . تناسب و اصالح بزهکار در آن لحاظ نشده باشد
تواند قرار تعویق صدور حکـم را   رسدکه دادگاه، زمانی میظر میذکر این نکته ضروري به ن

این نکته در تبصـره یـک   . درباره مجرم اعمال کند که وي در جلسه دادرسی حضور داشته باشد
صـورت غیـابی صـادر    تواند قرار تعویق صدور حکم را به دادگاه نمی«: ا آمده است.م.ق 41ماده 
واحوال و وضـعیت مرتکـب آگـاه باشـد تـا بتوانـد چنـین        ضاعزیرا دادگاه باید از تمامی او» کند

قراري را در حق وي صادر کند و این شناخت تنها با حضور مرتکب در محضر دادگـاه حاصـل   
تعویـق  «: دارد قانون مجازات فرانسه نیز مقرر مـی  132-60در این باره قسمت اخیر ماده . شودمی

ص حقیقی متهم یا نماینده شخص حقـوقی مـتهم   تواند مورد حکم قرار گیرد مگر اینکه شخ نمی
زیرا در حقوق فرانسه این موضوع مربوط بـه نظـم عمـومی    » در جلسه دادگاه حضور داشته باشد

  .(Crim, 22 mai1986, B.C.,n° 166)بوده و رعایت آن کامالً ضروري است
. و سال اسـت ا، مدت تعویق، شش ماه تا د.م.ق 40در پایان این بند باید گفت که مطابق ماده

به ضرر فرد است زیرا وي . هرچه این مدت بیشتر باشد، به ضرر فرد بزهکار است و به نفع جامعه
. باید مدت بیشتري نسبت به رفتار خویش مراقبت داشته باشد و به دستورهاي دادگاه عمـل کنـد  

تماعی به نحو به نفع جامعه است زیرا در سایه اهتمامی که فرد نسبت به رفتار خود دارد، دفاع اج
  ).1391،30توجهی، (تري تأمین خواهد شد مطلوب

قانون آلمـان، مـدت تعویـق بیشـتر از دو سـال وکمتـر از یـک سـال         ) a(59ماده 1مطابق بند 
قانون مجازات فرانسه، این مدت بیشتر از یـک سـال    132-64که طبق ماده نخواهد بود، درحالی

.نخواهد بود
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  آثار تعویق صدور حکم. 3-3
شود و نیـازي بـه قطعـی    ثر صدور قرار تعویق صدور حکم بالفاصله از زمان صدور آغاز میا

محـض صـدور چنـین قـراري، اگـر مـتهم در بازداشـت باشـد،         به این ترتیب، به. شدن آن نیست
: دارد ا مقـرر مـی  .م.ق41مـاده  2بـه ایـن منظـور، قانونگـذار در تبصـره      . بالفاصله آزاد خواهد شد

بازداشت باشد، دادگـاه پـس از صـدور قـرار تعویـق صـدور حکـم، بالفاصـله         چنانچه متهم در «
البته دستور آزادي مجرم به معناي آن نیست که دادگـاه  . »...نماید دستور آزادي وي را صادر می

تواند متناسب با جرم ارتکابی، شدت و  تواند هیچ نوع تأمینی از متهم بگیرد، بلکه دادگاه می نمی
در این . اي که دوباره به بازداشت وي منجر نشود گونهتأمین اخذ کند البته بهاهمیت آن از متهم 

توانـد در ایـن مـورد تـأمین مناسـب اخـذ        دادگاه مـی «: دارد الذکر بیان میزمینه ادامه تبصره فوق
  .»در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد. نماید
لغـو قـرار تعویـق صـدور حکـم و همچنـین چگـونگی         پس از این توضیح، در ادامه شـرایط  

  .صدور حکم معافیت از کیفر بررسی خواهد شد
  

  لغو قرار تعویق صدور حکم. الف
  :قرار تعویق صدور حکم به سه دلیل ممکن است لغو شود

  
  ارتکاب جرم جدید) 1

در ایـن زمینـه   . ارتکاب جرم در مدت تعویق، یکی از اسباب لغو تعویق صدور حکـم اسـت  
در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جـرم موجـب   «: دارد ا مقرر می.م.ق 44سمت نخست ماده ق

حد، قصاص، جنایات عمدي موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام 
بنابراین چنانچه مجرم در مدت تعویـق، مرتکـب هـر جرمـی     . »کند و حکم محکومیت صادر می

موجب دیه و جرم تعزیري درجه هشت شود، دادگاه قـرار تعویـق وي را   غیر از جرم غیرعمدي 
  .لغو خواهد کرد

پرسشی که ممکن است اینجـا مطـرح شـود آن اسـت کـه آیـا چنانچـه فـرد، مرتکـب جـرم           
رسـد بـه    تعزیري تا درجه هفت نیز شود، قرار تعویق وي لغو خواهد شد؟ به نظر می» غیرعمدِي«

را باید تنها منصرف به جرایم عمدي دانست زیرا عادالنـه نیسـت   قرینه کلمه ارتکاب، واژه جرم 
کسی را که در حق وي قرار تعویق صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم غیرعمدي محروم از 
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هرگـاه  «: ا آمـده اسـت  .م.ق 54از سـوي دیگـر، در مـاده    ). 28تـوجهی، پیشـین،  (این ارفاق کنیم 
تعلیق، مرتکب یکی از جـرایم عمـدي موجـب حـد،     محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت 

بنـابراین مشـخص نیسـت    . »...دادگاه قرار تعلیق را لغو... قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود
شود امـا هـیچ    که چرا یک جرم غیرعمديِ موجب تعزیر تا درجه هفت باعث لغو قرار تعویق می

تـوان بـه    نابراین ایـن ناهمسـویی را تنهـا مـی    ب. آورد خللی به قرار تعلیق اجراي مجازات وارد نمی
پس، جرم غیرعمدي موجب دیه، جرم عمديِ تعزیري درجه . حساب تساهل قانونگذار گذاشت

  .هشت و جرم غیرعمدي موجب تعزیر درجات یک تا هشت، از شمول این ماده خارج است
ی کـه نسـبت بـه    رسد که ارتکاب جرم جدید همراه با جرمـ  ذکر این نکته نیز الزم به نظر می

سازد و از مقـررات آن کـه در    آن قرار تعویق صادر شده است، موجبات تعدد جرم را فراهم می
  .کند آمده است، تبعیت می) 131-135مواد (فصل پنجمِ بخش سوم کلیات

قـانون مجـازات آلمـان اعـالم      56(f)مـاده   1و همچنـین بنـد    59(b)ماده  1در این زمینه، بند 
بینـی کـه بـر اسـاس آن     فرد در مدت تعویق با ارتکاب جرم ثابـت نمایـد پـیش   چنانچه «: دارد می

دادگاه قـرار تعویـق صـدور حکـم را     » مجازات وي به تعویق افتاده، با شکست مواجه شده است
  .لغو و نسبت به صدور حکم محکومیت اقدام خواهد کرد

دت تعویـق مـالك قـرار    قانون مجازات فرانسه درنظرگرفتن رفتار بزهکـار را در مـ   132- 65ماده 
توانـد   به این ترتیب که دادگاه با تحت نظرقـراردادن بزهکـار در طـول مـدت تعویـق، مـی      . داده است

شده در قانون را مـورد حکـم قـرار دهـد، خـواه      بینیخواه وي را از کیفر معاف کند، خواه کیفر پیش
. بار دیگر به تعویق بینـدازد  132- 63شده در ماده بینیهاي پیش صدور کیفر را بر مبناي شرایط و شیوه

بنابراین ممکن است فرد بزهکار در مدت تعویق، مرتکب جرمی نشـود ولـی دادگـاه تصـمیم بـه لغـو       
  .قرار تعویق بگیرد یا بالعکس؛ یعنی حتی با ارتکاب جرم نیز قرار تعویق وي لغو نشود

  
  عدم تبعیت از دستورهاي دادگاه) 2

رهاي دادگاه نیز ممکن است منجر به الغاي قرار تعویق صـدور حکـم شـود    ناپیروي از دستو
زیرا برخالف آنچه در ارتباط با ارتکاب جرم در مدت تعویق گفته شد، در اینجا دادگاه مختـار  

  .است تا نصف مدت مقرر در قرار افزوده یا نسبت به صدور حکم محکومیت اقدام کند
ا آمـده اسـت دادگـاه تنهـا بـراي یـک بـار        .م.ق 44ه البته همان طور که در قسمت اخیر مـاد 

تواند تا نصف مدت مقرر در قرار اضافه کند و در صـورت اصـرار مجـرم بـر عـدم تبعیـت از        می
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دستورهاي دادگاه، قاضی مکلف است تا قرار تعویق صدور را لغو و نسبت به صدور حکم اقدام 
ت عدم اجراي دستورهاي دادگاه قاضی در صور«: دارد قسمت اخیر ماده یادشده مقرر می. نماید

تواند براي یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق، اضافه یـا حکـم محکومیـت     می
ابهامی که در اینجا وجود دارد آن است که آیا در صورت افـزایش، مـدت تعویـق    . »صادر کند

اجراي مجازت آمده است، تواند از دو سال تجاوز کند یا خیر؟ اگرچه این بحث، ذیل تعلیق  می
در مقابل، ). 247اردبیلی، پیشین،(شمارند  اي بدون ارائه دلیل، تجاوز از حداکثر را جایز نمی عده
داننـد و   دانند و آن را با منطق تعلیق نیز سازگار مـی  اي دیگر تجاوز از حداکثر را ممنوع نمی عده

به نظر مـا نیـز هـیچ    ). 1386،53زیان، گلدو(کنند براي پرهیز از مشکالت عملی آن را پیشنهاد می
توان بـه بـیش از حـداکثر مقـرر      شود و در صورت عدم اجراي دستورها، می ممنوعیتی دیده نمی

  .حکم نمود) سال نخواهد بود 3که در تعویق بیش از (
قانون مجازات فرانسه نیز چنانچه دستورها با تأخیر اجرا شـده باشـند در    132-69مطابق ماده 

شـده در قـانون را مـورد    بینـی ی قاضی به اجراي تعهدات پایـان داده و کیفـر پـیش   صورت مقتض
بـر لغـو تعهـدات، قاضـی مجـازات را      دهد و اگر دستورها اجرا شده باشند، عـالوه  حکم قرار می

اسـتفانی، لواسـور و بولـوك،    (کند که دستورها به هزینه متهم اجرا شـوند   تعیین و رأساً مقرر می
  ).753پیشین،

کـه  صـورتی در«: قـانون مجـازات آلمـان    56(f)مـاده   2و  1و نیـز بنـد    59ماده  1ین طبق بند همچن
ها را نقض نماید یا دائماً از نظارت و راهنمـایی مـأمور نـاظر     طور فاحش و مدام دستورالعملمحکوم به

م طـور دائـ  نتیجه باعث ایجاد نگرانی در خصوص ارتکاب مجـدد جـرم گـردد، یـا بـه      رسر باز زند، د
  .»نماید شروط تعویق صدور حکم را نقض نماید دادگاه نسبت به صدور حکم محکومیت اقدام می

  
  عدم توجه دادگاه به سابقه محکومیت کیفري) 3

هـاي کیفـري سـابق     چنانچه دادگاه هنگام صدور قـرار تعویـق صـدور حکـم، از محکومیـت     
ر قـرار نمـوده باشـد و سـپس     بزهکار مطلع نباشد و بدون اطالع از این سوابق مبـادرت بـه صـدو   

محض آگاهی از این سوابق، باید نسبت احراز شود که وي داراي سابقه کیفري است، دادگاه به
هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احـراز  «: ا.م.ق 55موجب ماده به. به لغو قرار اقدام نماید

اي قطعـی دیگـري بـوده    هـ  نماید که محکوم داراي سابقه محکومیت کیفري مؤثر یا محکومیـت 
ها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق است که در میان آن
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حکم این ماده در مـورد تعویـق صـدور حکـم نیـز جـاري       ...کند شده است، قرار تعلیق را لغو می
  .شودالبته چنین ممنوعیتی در قوانین مجازات آلمان و فرانسه دیده نمی. »است
زم به ذکر است، فردي که قرار تعویق وي الغاء شده و صدور حکم محکومیـت در رابطـه   ال

با وي اعمال شده است، دیگر مستحق ارفاق و اغماض نیست و تأسیسـات حقـوقی دیگـري کـه     
مبتنی بر مسامحه است در حق وي کـارایی نـدارد چـرا کـه فـرد بزهکـار نتوانسـته اسـت اعتمـاد          

بدین منظور دیگر وي لیاقت استفاده از چنین تأسیساتی را . سخ بدهددستگاه عدالت کیفري را پا
در صورت الغاء قرار تعویق و صـدور  «: دارد ا مقرر می.م.ق 44در همین زمینه تبصره ماده . ندارد

  .»حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجراي مجازات ممنوع است
  

  صدور حکم معافیت از کیفر. ب
تعویق مرتکب جرمی نشود و همچنـین بـه دسـتورهاي دادگـاه      چنانچه فرد بزهکار در مدت
 45موجب مـاده  به. صورت قطعی وي را از مجازات معاف کندعمل کند ممکن است دادگاه به

پس از گذشت مدت تعویق با توجـه بـه میـزان پایبنـدي مرتکـب بـه اجـراي دسـتورهاي         «: ا.م.ق
وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به هاي مددکاران اجتماعی و نیز مالحظه دادگاه، گزارش

فلذا اگر فرد بعد از طی مـدت تعویـق   . »کند تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می
سان کسی است که براي بار  و اصدار حکم معافیت از کیفر در حق وي، مرتکب جرمی شود، به

  .نخست، مرتکب جرم شده است
ها نسبت بـه مجرمـی کـه صـدور حکـم       هاي آن از گزارشتعیین ناظر و مراقب و نیز استفاده 

اي است که پیش از این جاي خالی آن حتی در  شود، ابداع بسیار پسندیده نسبت به وي معلق می
شده و قانونی ایران ازجمله تعلیق مجازات و آزادي مشروط کامالً محسوس بود نهادهاي شناخته

کارگیري مـددکاران،   در ارتباط با نحوه فعالیت و بهالبته بهتر بود قانونگذار ). 1390،43رضایی،(
بینـی   نمود؛ ضمن آنکه قابلیت اعتراض به گزارش مددکاران نیز پیش نظر می طور شفاف اظهاربه

  .نشده است و این ماده از این حیث نیز با کاستی مواجه است
در تعویق سـاده  (ط تواند مجرم را بدون قید و شر می 1مطابق قانون مجازات فرانسه نیز دادگاه

-65در تعویـق آزمایشـی مـاده    (، با درنظرگرفتن رفتار بزهکار در طول مدت آزمایش )61-132
                                                                                                                            

گیرد بلکه از زمان تصویب تنها توسط دادگاه صورت می در حقوق فرانسه، صدور حکم معافیت از کیفر پس از تعویق آن نه. 1
.د چنین تصمیمی را اتخاذ نمایدتوانها نیز پس از یک رسیدگی ترافعی می، قاضی اجراي مجازات2004مارس  9قانون 
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-69در تعویـق همـراه بـا تعهـد مـاده      (و میزان پایبندي و اجراي تعهدهاي اجباري دادگـاه  ) 132
  .از کیفر معاف کند) 132
که پیامـدهاي  درصورتی«: دارد میقانون مجازات آلمان در این زمینه مقرر  60همچنین ماده  

وضـوح،  ناشی از جرم که مجرم متحمل شده است، چنـان شـدید باشـد کـه وضـع مجـازات، بـه       
  .»تواند حکم به معافیت وي صادر کند تناسب باشد، دادگاه می بی

  
  نتیجه  

نهاد تعویق، تأسیسی است که با عدول از اصلِ لزومِ رسیدگی به پرونده پس از بررسـی ادلـه   
این نهـاد کـه در جهـت    . بینی شده استپیش 1392روحه، در قانون مجازات اسالمی مصوب مط

خـوردن  حمایت از مجرمین غیرخطرناك بنا شده است با توجیهاتی نظیر جلـوگیري از برچسـب  
اصل نهاد تعویق صدور حکـم  . عنوان استثنائی براصلِ یادشده، لحاظ شده استمرتکبین جرم، به

اقتباس شده است؛ بـا ایـن   ) به بعد 132-58ماده (از قانون جزاي فرانسه ) ا.م.ق 40مقرر در ماده (
مـاده  (و آلمانی ) 132-60و  132-58در مواد ( تفاوت که در برخی موارد قانونگذاران فرانسوي

جاي ذکر دقیق شـرایط صـدور قـرار تعویـق، بـا ارائـه ضـابطه، تشـخیص انطبـاق آن را بـا           به) 59
کـه  (اند واحوال جرم ارتکابی، برعهده مقام صادرکننده قرار نهادهعخصوصیات مرتکب و اوضا

منظـور  کـه قانونگـذار ایرانـی بـه    درحـالی ) در مطالعه تطبیقی پیش رو به این شرایط پرداخته شـد 
ها و تصمیمات متفاوت در شرایط مشابه، شرایط اعطاي این نهـاد را بـه  جلوگیري از اعمال رویه

. ه استتري احصاء نمودطور دقیق
بنابراین، اگرچه نهاد تعویق صدور حکم از قانون جزاي فرانسه اقتبـاس شـده اسـت، ایـن بـه      
معناي آن نیست که این نهاد برگرفته از ترجمه صرف بوده است و قانونگـذار هـیچ تـوجهی بـه     

حـال قضـاوت در ارتبـاط بـا کـارایی و میـزان       بااین. بسترهاي اجتماعی آن در ایران نداشته است
طور رسمی در بوتـه  یل قضات در استفاده از آن، هنوز زود است و تا زمانی که نهاد مزبور بهتما

مـورد  ) نظیـر تعلیـق  (آزمایش سنجیده نشـود، مشـخص نیسـت کـه آیـا همچـون نهادهـاي مشـابه        
بـراي نمونـه بایـد گفـت نتیجـه بررسـی آراي تعلیـق در آمـار         (گیـرد یـا خیـر    توجهی قرار میبی

 77007هزار پرونـده مختومـه کـه تعـداد     166448دهد که از مجموع نشان می هاي اردبیلدادگاه
پرونـده قـرار تعلیـق     41ها مستعد صدور قرار تعلیق اجراي مجازات بوده اسـت، تنهـا در   فقره آن

اي که از نهادهاي مشـابه  تجربه). 335،پیشینمکان، جنتآقایی(اجراي مجازات صادر شده است
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ها و مراکز متولی براي اعمـال  ن دارد که به دلیل عدم وجود سازمانبیان شده است حکایت از آ
نظارت و کنترل رفتار مجرمین در دوره آزمایشی، این نهادهاي ارفـاقی کـارایی ندارنـد؛ کـه بـه      

بـااین . شوددلیل عدم توجه قانونگذار به چنین الزاماتی، ضرورت پژوهش در این حوزه دیده می
ن، نویدبخش تحولی اساسی در برگشت افراد به جامعـه و پرهیـز از   حال اجراي شایسته و دقیق آ

.زنی و مشوقی براي تالش بزهکاران در اصالح خود استمضرات برچسب
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