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  :چکیده

  .تعلیق مجازات یکی ازروشهاي قانونی تعدیل مجازات می باشد

دادنامه راباتوجه به شرایطی وبراي مدتی معین  اجراي مجازات مذکوردر،                 تعلیق مجازات یعنی دادگاه صادرکننده حکم 
  .وتربیت مجرم به تاخیراندازدوبه منظوراصالح 

نوع ساده ومراقبتی تقسیم می شودتعلیق ساده که متهم تعهدمی نمایددرمدت تعلیق جرمی انجام 2تعلیق به
  .درمدت تعلیق انجام دهدندهدوتعلیق مراقبتی که عالوه برشرایط تعلیق ساده بایددستورات دادگاه رانیز

اضی ازطرف دادگاه به مجرم براي برگرداندن آن به زندگی عادي تعلیق حقی براي مجرم نمی باشدبلکه کمک واغم
  .دراجتماع می باشد

متاسفانه کشورعزیزمان ایران ازتعلیق به عنوان یکی ازنهادهاي تخفیف مجازات استفاده می کندولیکن تعلیق یکی 
  .ازمجازاتهاي جایگزین حبس می باشد

وشمارزندانیان وبرگرداندن زندانیان غیرخطرناك به آغوش هدف اصلی تعلیق اجراي مجازات کاستن ازتعدادجرایم 
  .گرم خانواده شان می باشد

وانین جزایی نمودپیداکردلیکن علی رغم گذشت ه ازاوایل قرن حاضرایده تعلیق درقمتاسفانه درکشورمان باوجوداینک
به درتعلیق مراقبتی  هشت دهه ازتاریخ تصویب آن هیچ نهادمناسبی براي نظارت برحسن اجراي تصمیمات دادگاه

  وجودنیامده است

  .که این امرباعث شده که قضات بیشتربه تعلیق ساده روي آورند

به نظرمی رسدکه راه حل این مشکل بومی سازي روش هاي رایج درسایرکشورهاوتاسیس نهادهاي الزم دراین زمینه 
  .می باشد
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  حقوقیتعریف تعلیق اجراي مجازات در لغت نامه ها و فرهنگهاي 

هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به : در ترمینولوژي حقوق تعلیق را بدین صورت تعریف کرده اند
او اخطار می شود که هرگاه بعدا مرتکب جرم جدیدي نشود حکم فعلی هم تا هنگامی که جرم جدیدي مرتکب نشده 

این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت . ق او اجرا خواهد شدبه مرحله اجرا در نمی آید وگرنه هر دو مجازات در ح
 ]1.[تعلیق اجراي مجازات است

  ]3] [2.[تعلیق در فرهنگ هاي حقوقی فارسی ـ انگلیسی با این ترجمه آمده است

 Suspention of Punishment to grant a= تعلیق مجازات ،abeyance/Probate/Suspention= تعلیق 

respite  ،ق کردن معل =Suspend  ، معلق =Suspender  ، تعلیق =Suspention  ، در حال تعلیق =Suspense  ،
  Probation= تعلیق مراقبتی ،  Suspensor= موجب تعلیق ،  Suspensive= در حال تعلیق 

  

 :سابقه تعلیق اجراي مجازات در حقوق ایران

مجازات حبس است که از بدو قانونگذاري در ایران سابقه تعلیق اجراي مجازات از جمله شیوه هاي سنتی جایگزین 
  ]4.[تاریخی دارد

از نوع تعلیق ساده پیش  50تا  47طی مواد  1304تعلیق اجراي مجازات، اولین بار در قانون مجازات عمومی مصوب 
  ]5.[بینی گردید که این نوع تعلیق در خصوص مجرمین به جرایم جنحه اي بود

شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم «مقرر می داشت  1304عمومی  قانون مجازات 47ماده 
به حبس شده است در صورتی که سابقا به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم شده باشد محکمه می تواند نظر به 

  .»اخالق و اموال مجرم و دالیل موجه، اجراي مجازات را نسبت به او معلق کند

مقررات تعلیق اجراي مجازات مورد اصالح قرار گرفت در این قانون موارد مشمول تعلیق به  1307ب آن در سال متعاق
اوال، در این قانون موارد . مشاهده می شود 1304در این قانون دو متغیر عمده نسبت به قانون . مراتب محدودتر شد

ثانیا دامنه مشمول تعلیق . تعیین شده بود 1304ن سال قانو 1مشمول تعلیق محدود به جنحه هایی گردید که در ماده 
  ]6.[به جزاي نقدي نیز گسترده شد

این قانون براي  1ماده به تصویب رسیده به موجب ماده  18در » تعلیق اجراي مجازات«قانون  1346سرانجام در سال 
چنانچه (حه یا جنایتی باشد محکومیت هاي حبس تادیبی یا جزاي نقدي یا هر دو مجازات که ناشی از ارتکاب جن
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دادگاه می تواند با احراز شرایط عینی، اجراي مجازات را براي مدت ) مجازات آن قانونا از حبس مجرد شدیدتر نباشد
  .دو تا پنج سال در ضمن حکم محکومیت معلق کند

  :اجراي برخی احکام جزایی راقابل تعلیق نمی دانست که عبارت بودنداز 1346قانون 

  حبس بیش ازیک سالاحکام  .1

 مجازات متخلفین ازقوانین دارویی وغذایی وآرایشی وبهداشتی .2

مجازات کسانی که به واردکردن ویاساختن موادمخدراقدام ویابه نحوي ازانحاء براي مرتکبین اعمال تسهیل  .3
 وسایل می نمودند

 .می شدند مجازات کسانی که به جرم اختالس یاارتشاء یاجعل ویااستفاده ازسندمجعول محکوم .4

همچنین تعلیق دربارة کسانی که مرتکب چندجنحۀ مهم یاجنایت می شدندوبارعایت تعددجرم محکوم می 
  .گردیدندقابل اجرانبود

تفاوت بارز و . دامنه شمول آن گسترده تر بود و شامل جرایم جنایی نیز می شد 1307این قانون در مقایسه با قانون  
وجود دارد این است که مدت  1304با قانون مجازات عمومی ) 1346ون مصوب قان(آشکاري که میان این قانون 

: معتقدند که] 8[در این خصوص برخی حقوقدانان] 7.[سال به یک سال کاهش یافته است 3محکومیت از حبس 
ت به زیرا اگر هدف از تعلیق محکومی. با فلسفه تعلیق مجازات حبس به مراتب سازگارتر بود 1304قانونگذاري سال «

حبس این باشد که از آثار وخیم اقامت در زندان پیشگیري کرد و محکوم علیه بی پیشینه را از آثار زیان بار معاشرت 
  .»با زندانیان دیگر مصون نگه داشت تمدید این مدت بی معناست

ه مجازات اسالمی در قانون راجع ب 40متعاقبا تعلیق اجراي مجازات از صورت قانونی خاص خارج شده و در قالب ماده 
  ]9 .[پیش بینی گردید 1361سال 

اما تفاوت هاي عمده میان این . ، نهاد تعلیق اجراي مجازات را آورده است40قانونگذار در این قانون در قالب ماده 
وجود دارد از جمله اینکه، این قانون شامل کلیه محکومیت هاي تعزیري می شود که شالق هم از  1346قانون با قانون 

  ]10.[جمله محکومیت هاي تعزیري به حساب می آید

تعمیم تعلیق به سایر مجازات هاي تعزیري ظاهرا نشانه تحول جدیدي بود که در مبانی این تاسیس کیفري رخ داده 
زیرا مساله، دیگر صرفا پرهیز از آثار شوم زندان هاي کوتاه مدت نبود، بلکه مراد، ارفاق به بزهکارانی بود که . است

ي نخستین بار مرتکب جرم شده اند و تهدید اجراي مجازات در صورت ارتکاب جرم جدید عاملی بازدارنده تلقی برا
  ]11.[می شد



  
6  

  

قانون راجع به مجازات اسالمی فسخ گردید و  40مقررات ماده  1370سرانجام با تصویب قانون مجازات اسالمی سال 
این قانون با رعایت شرایط خاصی پیش بینی شده  37تا  25مقررات تعلیق اجراي مجازات در حال حاضر ضمن مواد 

، عالوه بر کلیه محکومیت هاي تعزیري 1361است که این قانون در مقایسه با قانون راجع به مجازات اسالمی سال 
  ]12.[شامل کلیه محکومیت هاي بازدارنده نیز می شود

. تعلیق تعقیب کیفري پیش بینی شده بود 1356ري مصوب ناگفته نماند که در قانون اصالح پاره اي از قوانین دادگست
این قانون تعلیق تعقیب کیفري در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا بدین شرح مورد توجه و تاکید  22در ماده 

 رئیس(هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار کند دادستان ) از درجه جنحه(در کلیه اتهامات «. قانونگذار قرار گرفته بود
راسا می تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایطی تعقیب کیفري را معلق سازد که این شرایط عبارت ) دادگستري
  :بودند است

وقتی اقرار متهم برحسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد، مرجع قضایی می : اقرار متهم به ارتکاب جرم) الف
  .با احراز شرایطی دیگر معلق سازد تواند در جرایم غیر مهم تعقیب کیفري را

شرط دوم تعلیق تعقیب کیفري این است که متهم سابقه محکومیت کیفري : فقدان سابقه محکومیت کیفري) ب
  .نداشته باشد

آخرین شرط براي قبول تعقیب کیفري این است که شاکی یا مدعی خصوصی در : فقدان شاکی یا مدعی خصوصی) ج
  ]13.[را مسترد کرده باشدبین نبوده یا شکایت خود 

وشایان ذکراست که قانونی درموردتعلیق مجازات زندانیان به عنوان قانون تعلیق مجازات زندانیان مصوب 
  .وجوددارد1331

  تعلیق و یا تأخیر مجازات در اعمال مجازات از دیدگاه نظام قضایی اسالم

  یا تأخیر مجازات وجود دارد؟آیا در اعمال مجازات از دیدگاه نظام قضایی اسالم تعلیق و 

 :پاسخ

شود، لکن اقتضاي سیاست جنایی جرم شناختی آن است  پس از صدور حکم قطعی محکومیت، اجراي مجازات آغاز می
تواند بر  بر اساس قوانین موضوعه جمهوري اسالمی ایران، قاضی می. که اجراي مجازات در بعضی از موارد معلّق شود

تعلیق . ن مجازات اسالمی، تحت شرایطی اجراي تمام یا قسمتی از مجازات را تعلیق نمایدقانو 36تا  25اساس مواد 
شود از آیات قرآن کریم و روایات این مفهوم را  یافت نشده است و نمی: مجازات در قرآن کریم و روایات معصومین

شده، مربوط به تعزیرات در  آن چه در قانون مجازات اسالمی در خوص تعلیق در جرایم تعزیري ذکر. استنباط کرد
  .مسایل جدیدي است که مبتال به جوامع است
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شود و سیره معصومان هم بر آن استوار است، تأخیر اجراي  نظام قضایی اسالم بر اساس آن چه از نصوص استفاده می
ت نسبت به او بعد مجازا. مجازات بر شخصی است که زخمی شده یا مریضی است، تا زمانی که سالمت خود را باز یابد

  .شود آید و یا این که مجازات نسبت به او با مدارا اعمال می به مرحله اجرا در می

نهایۀ .1من وجب علیه الجلد و کان علیالً، ترك حتی یبرأ ثم یقام علیه الحد؛": فرماید مرحوم شیخ طوسی در نهایه می
شود تا  ري شود، مریض باشد، حد بر او جاري نمیاگر کسی که بر او حد شالق باید جا. 701االحکام، شیخ طوسی، ص 

  ."شود این که سالمت خود را بیابد و بعد بر او اقامه حد می

. کنند بر این معنا داللت می 7و  5و  4از ابواب مقدمات حدود، احادیث  13، باب 322و  321، ص 18وسائل الشیعه، ج 
هاي  شخصی را که واجب الحد است، را حد نزنید تا زخم": یدفرما می) ع(در یکی از این احادیث مذکور، حضرت امیر

 .4، ح 321، ص 18وسائل الشیعه، ج .2.در روایت ذکر شده است "حتی تبرأ"و تعبیر  "بدنش خوب شود

باشد، ولی تأخیر در اجراي مجازات را  نتیجه بحث این که تعلیق در اجراي مجازات از مستندات شرعیه قابل فهم نمی
 .ه روشنی از روایات فهمیدتوان ب می

  

  بنداول ـشرایط تعلیق
  :می توان براي تعلیق شرایط زیررااحصاء کرد1370باتوجه به قانون مجازات اسالمی

 شرط راجع به طبیعت مجازات  .أ 

 شروط راجع به گذشته محکوم  .ب 

 شروط راجع به آینده محکوم  .ج 

 شروط راجع به جرایم ارتکابی  .د 

  شروط راجع به طبیعت مجازات.الف 

درکلیه محکومیتهاي تعزیري وبازدارنده حاکم می توانداجراي تمام “اعالم می دارد1370قانون مجازات25صدرماده 
  ”سال معلق نماید5تا2از)36تا25شرایط مندرج درمواد(یاقسمتی ازمجازات رابارعایت شرایط زیر

آن رانیزمی توندتعلیق کندکه برخالف قانون سابق که تمام مجازات قابل تعلیق بودقسمتی از1370درقانونمجازات
  .بامنطق تعلیق همسازي وهماهنگی نداردتعلیق پاره اي ازکیفرمطلقاً

  شروط راجع به گذشته محکوم.ب

  اول ـ عدم وجودسابقه محکومیت قطعی
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  :محکوم علیه نبایدسابقه محکومیت قطعی به مجازاتهاي زیرداشته باشد“25طبق بندالف ماده 

1. محکومیت قطعی به حد 

 میت قطعی به قطع یانقص عضومحکو .2

 محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش ازیک سال درجرایم عمدي .3

 محکومیت قطعی به جزاي نقدي به مبلغ بیش ازدومیلیون ریال .4

 ”سابقه محکومیت قطعی دوباریابیشتربه علت جرمهاي عمدي باهرمیزان مجازات .5

حسوب می شودنه اجراي مجازات وثانیاًهریک همانطورکه مالحظه می شوداوالًمحکومیت قطعی دراین سابقه م
  .ازمحکومیتهابه تنهایی یاباجمع بادیگرمحکومیتهامی تواندمانع تعلیق باشد

  دوم ـ مالحظۀ وضع اجتماعی وسوابق زندگی محکوم علیه

مشخص است که موقعیت اجتماعی افرادوسوابق آنهااعم ازتحصیلی وشغلی وشخصی براي دادگاهی که می 
  .محکوم رامعلّق نمایدقابل بررسی ودقّت استخواهدمجازات 

  سوم ـ اوضاع واحوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است

باتوجه به موقعیت اجتماعی افرادوسوابق ایشان بایدبه اوضاع واحوالی که درآن شرایط بزهکاربه ارتکاب جرم شده 
  .است توجه شود

  چهارم ـ تعددجرایم محکوم

  .بارعایت تعددجرم درارتکاب چندجرم عمدي محکوم شده باشندقابل اجرانیستتعلیق دربارة کسانی که 

  ج ـ شروط راجع به آینده محکوم

که این .محکوم علیه بایدمتعهدشودکه زندگی شرافتمندانه اي رادرپیش گیردوازدستورهاي دادگاه تبعیت کند
  :دستوریادستورهاعبارتنداز

 ان بیماري یااعتیادخودمراجعه به بیمارستان یادرمانگاه براي درم .1

 خودداري ازاشتغال به کاریاحرفه معین .2

 اشتغال به تحصیل دریک موسسه فرهنگی .3

خودداري ازتجاهربه ارتکاب محرمات وترك واجبات یامعاشرت بااشخاصی که دادگاه معاشرت باآنهارابراي  .4
 محکوم علیه مضرتشخیص می دهد

 خودداري ازرفت وآمدبه محل هاي معین .5
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 .دتهاي معین به شخص یامقامی که دادستان تعیین می کندمعرفی خوددرم .6

حق داردیک یاچنددستورصادرنمایدیاحتی دراین زمینه دستوري ندهدامابه  دادگاهاین دستورات جنبه حصري دارندو
  .هرحال هرچنددستوردادگاه اختیاري است ولی اجراي آن ازناحیۀ محکوم علیه اجباري می باشد

  رتکابیدـ شروط راجع به جرایم ا

  :اجراي برخی جرایم راقابل تعلیق نمی داندکه عبارت است از 1370مقنن

مجازات کسانی که به واردکردن ویاساختن ویافروش موادمخدراقدام ویابه نحوي ازانحاء بامرتکبین اعمال  .1
 .مذکورمعاونت می نمایند

یااستفاده ازسندمجعول یاخیانت درامانت مجازات کسانی که به جرم اختالس یاارتشاء یاکالهبرداري یاجعل  .2
 .یاسرقتی که موجب حدتیست یاآدم ربایی محکوم می شوند

 .مجازات کسانی که به نحوي ازانحاء باانجام اعمال مستوجب حدمعاونت می نمایند .3

  .براینهادرحالت تعدددرزمینۀ جرایم ارتکابی ومشروط برعمدي بودن جرایم نیزتعلیق جاري نمی شود عالوه

  بنددوم ـ آثارتعلیق
  الف ـ تاثیرتعلیق ازجهت حقوق مدعیان خصوصی

تعلیق اجراي مجازات که باحقوق الناس همراه است تاثیري درحقوق الناس نخواهدداشت وحکم مجازات دراین 
که دراینجابه نظرمی رسدمنظورقانونگذارتقدم پرداخت .مواردباپرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراخواهدشد

  .رحق الناس بوده نه عدم قبول تعلیقخسارت د

  ب ـ تاثیرتعلیق ازجهت مدت

می باشدپرسشی که مطرح است این است که آیادادگاه می تواندپس 1370سال براساس قانون مجازات5تا2مدت تعلیق 
  .سال باشد5تا2حکم تعلیق درمدت آن تغییردهدپاسخ مثبت است درهرحال تغییرمدت بایددرفاصلۀ زمانی ازصدور

  ـ تاثیرتعلیق ازجهت شخص محکومج 

هرگاه محکوم علیه ازتاریخ صدورقرارتعلیق اجراي مجازات درمدت تعلیق مرتکب جرایم مستوجب محکومیت 
  .نشودمحکومیت تعلیقی بی اثرمحسوب وازشناسنامۀ کیفري مرتکب زدوده می شود 25مذکوردرماده

می قرارتعلیق لغوتعلیق مرتکب جرم جدیدگرددامابرعکس اگرکسی که اجراي حکم مجازات اومعلق شده درمدت 
  .شودودراینجاجاسیستم جمع مجازاتهارعایت می گردد
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ـ وظایف دادگاه ودادستان درتعلیق   بندسوم 

  الف ـ وظایف دادگاه

دادگاه پس ازاحرازشرایط تعلیق ضمن حکم محکومیت قرارتعلیق اجراي مجازات راصادرخواهدکردکه بایدجهات 
درمدت تعلیق ازآن تبعیت نمایددرحکم خودتصریح ومدت تعلیق ورهایی راکه محکوم علیه بایدوموجبات تعلیق ودست

سال معین می کندوضمناًآثارعدم تبعیت ازدستورهاي دادگاه درحکم صریحاًقیدوبه محکوم علیه اعالم 5تا2رانیزبین 
  .می شود

ی نمایدوعذرموجهی ارائه ندهدبرحسب امادرصورتی که محکوم علیه فقط دستورات دادگاه رااجرانکندوازآن سرپیچ
درخواست دادستان پس ازثبوت مورددردادگاه صادرکنندة حکم تعلیق باراول یک تادوسال به مدت تعلیق اضافه می 

افزایش مدت ممکن است موجب آن شودوبراي باردوم قرارتعلیق لغوومجازات معلق به موقع اجراگذارده خواهدشد
  .انون تجاوزنمایدبه اعتقادمااشکالی باتوجه به منطق تعلیق ایجادنخواهدشدسال مذکوردرق5شودکه ازحداکثر

  ب ـ وظایف دادستان

بوده 25اگربعدازصدورقرارتعلیق محرزشودمحکوم علیه داراي سابقۀ محکومیت به جرایم مستوجب محکومیتدرماده
دادستان بایدبه استنادسابقۀ محکومیت مکلف به تقاضاي لغوتعلیق ازدادگاه خواهدبودودادگاه پس ازاحرازسابقه 

رجرایم عمدي ازسوي دادگاههاي جزایی دربارة قرارتعلیق راملغی خواهدکردوچنانچه اگراحکام قطعی متعددي دالّ ب
یک نفرصادرشودکه محکومیت معلّق نیزدربین آنهاوجودداشته باشددادستان مجري حکم وظیفه داردفسخ 

  .بخواهدقراریاقرارهاي تعلیق راازدادگاه صادرکننده 

ـ مقررات مختلف    بندچهارم 

اوتماماًمعلق شودفوراًبه دستوردادگاه  درصورتی که مجرم حین صدورتعلیق بازداشت باشدومجازات حبس  .أ 
  .آزادمی گردد

چنانچه دادگاه قسمتی ازمجازات راموردحکم قراردهدونسبت به قسمت دیگرقرارتعلیق صادرنمایدمحکوم   .ب 
  .علیه ابتدابایدمجازات راتحمل نمایدوبعداًازتعلیق استفاده نماید

  .قابل تعلیق نیست درمواردي که جزاي نقدي بادیگرتعزیرات همراه باشدجزاي نقدي  .ج 
این امکان نداردچون وتربیتی تعلیق درمجازات تتمیمی وتکمیلی نیزامکان داردولی تعلیق دراقدامات تامینی   .د 

  .اقدامات به نفع متهم می باشدومجازات تبعی به تنهایی قابل تعلیق نیستند
 .حکم رامعلق نماید يتعلیق اجراي حکم ازمصادیق تخفیف نیست ودادگاه نمی تواندبه عنوان تخفیف اجرا  .ه 

 .محکومیت به شالق درجرایم تعزیري وبازدارنده قابل تعلیق است  .و 
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 .اگرحبس توام باجزاي نقدي باشدحبس مزبورقابل تعلیق وحتی قابل تبدیل به جزاي نقدي می باشد  .ز 

 .انفصال شامل تعلیق نمی گرددمگراینکه درقانون یاحکم دادگاه صریحاًقیدشده باشد  .ح 

 .وهمچنین تعلیق قسمتی ازاجراي مجازات دریک جرم بالاشکال استاستفاده ازتخفیف   .ط 

 .حبس بدل ازجزاي نقدي قابل تعلیق نیست  .ي 

 .شعب سازمان تعزیرات حکومتی دادگاه نمی باشدواختیارتعلیق اجراي مجازات راندارد  .ك 

ران قانون مجازات اخاللگ2ماده5تبصره.ك.مجازات صدورچک ازحساب مسدودهم غیرقابل تعلیق می باشد ر  .ل 
 .درنظام اقتصادي کشور

 

 

 

  )Probation(تعلیق مراقبتی 
 

  تعریف تعلیق مراقبتی

تعلیق مراقبتی یکی از مهمترین نهادهاي جانشین مجازات زندان است که هدف اصلی آن کاستن از تعداد جرایم و 
  ]14.[شمار زندانیان است

نظارت مددکاران اجتماعی به جاي کیفر در  این تاسیس حقوقی عبارتست از دادن آزادي به مجرم تحت سرپرستی و
  ]15.[زندان، در مدت معینی به منظور آماده ساختن او براي بازگشت به زندگی اجتماعی

در تعلیق مراقبتی محکوم علیه ملزم به انجام تعهداتی در دوران تعلیق می گردد که در جهت منافع وي و اصالح و 
به عالوه جامعه نیز از عمل بزهکاران تعلیقی معاف می گردد و در مقابل با . پیگیري از سقوط او در ارتکاب جرم است

 Probationاز ] 16.[موجبات حبس بزهکاران حرفه اي و خطرناك، جامعه از شر این قبیل بزهکاران مصون می ماند
ا تعلیق مراقبتی ی Probationتعریف روشنی در نظام یا نظام هاي مختلف کیفري ارائه نشده است ولی زمانی می توان 

  :را به نهادي اطالق کرد که متضمن ویژگی هاي زیر باشد

داشتن سازمان مستقل در چارچوب یک نظام کیفري، قضایی بودن ماهیت وظایف آن، اقتدار قانونی، اعمال سرپرستی 
  ]17.[و نظارت بر مجرم و باالخره آماده سازي مجرم به منظور بازگشت به جامعه و تطبیق با آن
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تعلیق مراقبتی تعریف کامال دقیقی ارائه گردیده است ولی این تعریف شاید جامع همه نظام هاي دنیا نباشد، چنانکه از 
تعلیق مراقبتی، یک روش مجازات با مبانی جامعه شناختی ـ تربیتی : با نظام هاي جهان توسعه یافته ناهمگون است

این روش در نظام آزاد، در مورد مجرمینی اعمال می . است که با ترکیبی از سرپرستی و مساعدت مشخص می گردد
این افراد در ارتباط با نظامی قرار . گردد که انتخاب آنها برحسب شخصیت جرم شناختی و جرم پذیري آنها بوده است

می گیرند که هدفش فراهم آوردن فرصت اصالح براي مجرم و رهیافتی براي زندگی او در جامعه، و یافتن جایگاهش در 
  ]18.[محیط اجتماعی است، بدون آنکه خطر تجاوز مجدد به هنجارهاي جزایی وجود داشته باشد

تعلیق مراقبتی، روش برخورد با : همچنین سازمان ملل در تعریفی که حدود نیم قرن پیش ارائه داده است می گوید
ازات مجرم، در طول مدت مجرمینی است که به نحو خاصی انتخاب می شوند و عبارتست از معلق کردن مشروط مج

  ]19.[زمانی که تحت نظارت شخصی قرار می گیرد و به صورت فردي ارشاد یا درمان می شود

  

  :1390باالیحه جدیدمجازات اسالمی  1370.ا.م.تفاوت هاي تعلیق اجراي مجازات در ق 

درجرایم  جدیدمجازات اسالمیتعلیق درجرایم تعزیري وبازدارنده قابل اعمال بودولی درالیحه 1370.ا.م. درق )1
 .قابل اعمال است8تا6تعزیري درجه

 .دوتاپنج سال است ولی درالیحه یک تاپنج سال می باشد 1370. ا.م.مدت تعلیق درق )2

درالیحه آمده دادستان یاقاضی اجراي احکام کیفري نیزپس ازاجراي یک سوم ازمجازات می توانندازدادگاه  )3
سابقه 1370کنن که این امرفقط درالیحه ذکرشده ودرقانون مجازات صادرکننده حکم قطعی تقاضاي تعلیق

 .ندارد

درالیحه آمده محکوم علیه پس ازاجراي یک سوم ازمجازات درصورت دارابودن شرایط قانونی می  )4
تواندازطریق دادستان یاقاضی اجراي احکام کیفري تقاضاي تعلیق اجراي مجازات رانمایدکه این 

 .سابقه ندارد1370درقانون مجازاتامرنیزدرالیحه ذکرشده و

سه موردمی باشدولی درالیحه شش مورداست که سه موردبه 1370محکومیتهاي قابل تعلیق درقانون مجازات )5
 .آن اضافه شده است

تعلیق اجراي مجازات ضمن حکم محکومیت صادرمی شودولی درالیحه آمده تعلیق 1370درقانون مجازات )6
 .اپس ازآن صادرمی شوداجراي مجازات ضمن حکم محکومیت وی

آمده اگرمجرم دستورات دادگاه رابدون عذرموجه رعایت نکندبراي باراول یک  1370درقانون مجازات )7
تادوسال به درخواست دادستان به دادگاه صادرکننده حکم به مدت تعلیق اواضافه می شودولی درالیحه آمده 

باراول اگرمجرم دستورات دادگاه رابدون می تواندبه درخواست دادستان وقاضی اجراي مجازاتهابراي 
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عذرموجه رعایت نکندیک تادوسال به مدت تعلیق اضافه ویاقرارتعلیق رالغونمایدکه این امردرقانون 
 .پیش بینی نشده بود1370مجازات

ذکرشده اگرمجرم دستورات دادگاه رارعایت نکندبه پیشنهاددادستان به دادگاه 1370درقانون مجازات )8
ولی درالیحه آمده به پیشنهاددادستان یاقاضی اجراي حکم که قاضی اجراي حکم ...... و صادرکننده حکم

 .راقانونگذاردراین مورداضافه کرده است

آمده اگردرزمان تعلیق مرتکب محکومیت هاي قطعی به حدود، قطع یانقص عضو،حبس 1370درقانون مجازات )9
باریابیشتربه علت جرائم عمدي 2حکومیت قطعیمیلیون ریال وسابقه م2بیش ازیک سال، جزاي نقدي بیش از

باهرمیزان مجازات ولی درالیحه آمده درمدت تعلیق مرتکب جرایم عمدي حدود ،قصاص، دیه وتعزیري 
 .شودمحکومیت قطعی بی اثرمی شود7تادرجه

آمده بودهرگاه محکوم به حبس درحال تحمل کیفرقبل ازاتمام مدت حبس مبتالء به 1370درقانون مجازات  )10
نون شودمحکوم علیه بااستعالم پزشک قانونی درصورت تاییدجنون به بیمارستان روانی منتقل شده ومدت ج

حذف شده است اقامت اودربیمارستان جزء مدت محکومیت اومحاسبه می شودکه این امردرالیحه 
 .وقانونگذارآن رابه کارنبرده است
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