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چکیده

تعویق صدور حکم از جلوههای نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکااری اسات.
خاستگاه این نهاد ،نظام کامنال بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شاده اسات.
در ایران نیز قانون گذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسالمی 1392ش و با الهام از قاانون
مجازات فرانسه ،این نهاد را وارد نظاام کیفاری کارد .هرنناد قاانونگاذاران هار ساه نظاام در
پیشبینی این نهاد اهداف مشترکی مانناد کیفرزدایای ،اصاال و درماان و بازاجتماا ی کاردن
مجرمان از رهگذر دم برنسبزنی مجرمانه را دنبال میکنند ،ولی شارای و ترتیبااتی کاه در
زمان صدور و اجرای آن پیش بینی شده متفاوت با یکدیگر است .افزون بر این ،در نظام کیفاری
ایران با وجود الگوبرداری از قانون مجاازات فرانساه ،برخای از موضاو ات مارتب باا ایان نهااد
پیشبینی نشده است .نگارندگان این مقاله تالش دارند با رویکرد تطبیقی و باا اساتفاده از روش
توصیفی -تحلیلی ضمن بیان پیشینۀ نهاد تعویق صدور حکم ،مهمترین تفاوتها و اشتراکهاای
این سه نظام را بیان کرده ،از نکات مبهم قانون مجازات اسالمی ابهامزدایی نمایند.

واژگان کلیدی

اصال مجرم ،تعویق ساده و مراقبتی ،تعویق صدور حکم ،دورۀ مراقبت ،معافیت از کیفر.

* نویسندۀ مسئول ،دورنگار07136287311 :

Email: Forughi@shiraz.ac.ir
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مقدمه
ا مال مجازات بر افراد ناقض هنجارهای جامعه ،سابقهای به قدمت جوامع انساانی دارد؛ نراکاه
الزمۀ حیات نظام اجتما ی پیروی از قوانین و نیز مجازات هنجارشکنان است .بااینحال ،توسا
بیشازحد به ضمانت اجراهای کیفری با ث محدودیت در آزادی اشخاص ،تحمی هزینۀ گازاف
به دولت و اخاتالل در ملکارد نظاام قضاایی شاده اسات .سیاساتگاذاران جناایی از رهگاذر
پیشبینی راهبردهای مختلف مانند جرمزدایی ،قضازدایی و کیفرزدایی تالش داشتهاناد باا ایان
نالش مقابله کنند .در این میان کیفرزدایی بیش از سایر سیاستها ماورد توجاه قاانونگاذاران
قرار گرفته ،زیرا با حفظ وصف مجرمانه برای رفتاری که تنها واکنش کیفاری از آن زدوده شاده
است ،محدودیتهای کمتری نسبت به سایر سیاستها دارد (باباایی و الالمای ،1391 ،ص)59؛
به این معنا که در این راهبرد ،برخالف سایر برنامههای ذکرشده ،هدف سلب خاصایت مجرماناه
از فع یا ترک فع نیست ،بلکه مراد اصلی موزون ساختن جرم و کیفر اسات ،یعنای در بیشاتر
موارد از شدت مجازات کاسته شده یا خاصیت کیفری مجازات از آن سلب مایشاود (کالنتاری،
 ،1381ص .)312ازاینرو در دانشنامۀ جرمشناسی از آن به جرمزدایی ناقص یاد شده و بایش از
جرمزدایی ،مد نظر مقامهای نظام های دالت کیفری قرار گرفتاه اسات ،زیارا باا حفاظ وصاف
مجرمانه برای رفتاری که تنها واکنش کیفری از آن زدوده شده است ،محادودیتهاای کمتاری
نسبت به جرمزدایی دارد (رایجیان اصلی ،1381 ،ص .)99دلی اصلی گرایش به ایان نهااد کاه
خاستگاه آن حقوق کامنال بوده و از حقوق فرانسه وارد سامانۀ پاسخدهی جنایی شده ،اصاال و
بازپروری بزهکار از رهگذر جلوگیری از زدن برنسب و انگ مجرماناه اسات .باه باارت دیگار،
سیاستگذاران جنایی قصد دارند از طریاق اجارای تادابیر بازپروراناه و نگاهداشاتن بزهکاار در
جامعه ،او را اصال کنند .این نهاد بهطور ویژه میتواناد نسابت باه مجرماانی کاه دارای ساابقۀ
کیفری نیستند ،بسیار اثرگذار باشد؛ به این معنی که ضمن اخطار به آنان ،مانع ا ازام آناان باه
زندان شده ،از برنسب زنی مجرمانه پیشگیری نماید .جلوگیری از ا زام مجرمانی که خطر جدی
برای جامعه ندارند به زندان ،به نوبۀ خود موجب پیشگیری از ظهور پیامدهای منفی زندان و یاا
به تعبیر دیوید گارلند ،انتقال فرهنگ زندان به اجتماع ) (Garland, 2001, p.2خواهاد شاد .بار
این اساس ،میتوان سرمنشأ پیدایش این نهاد را در قب نشینی نظام دالت کیفاری از اجارای
یکجانبۀ ضمانت اجراهای کیفری جستجو کرد که تالش دارد با بهرهگیری از سایر ظرفیتهای
جامعه ،به پدیدۀ بزهکاری پاسخ دهد (گلدوست جویباری و مرادیان ،1394 ،ص .)137افزون بر
این ،این نهاد در راستای جلب توجه بزهدیده نیز م مایکناد .ازآنجاایی کاه یکای از شارای
صدور قرار ،جبران خسارت از بزهدیده و یا ارائۀ تضامین مناساب بارای جباران خساارت از وی
است ،میتواند منافع وی را تضمین و تأمین کند.
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قانونگذار در سال 1392ش در راستای تحقاق ایان اهاداف و باهویاژه در راساتای اصاال
بزهکاران و پیشگیری از جرم (بند  5اص  156قانون اساسای) و باا گارایش باه ساوی حقاوق
کیفری قراردادی شاده (رایجیاان اصالی و صاادقی ،1394 ،ص ،)24-25باا اقتبااس از حقاوق
فرانسه ،فص پنجم از بخش دوم کتاب اولِ (مواد 40تا  )45قانون مجازات اسالمی را به تعویاق
صدور حکم اختصاص داده است .با توجه به نوپا بودن این نهاد ،تحلی ضواب و مقاررات حااکم
بر آن مفید خواهد بود .این نوشتار بر آن است با نگاهی تطبیقی به پیشاینه و خاساتگاه تعویاق
صدور حکم ،قلمرو اجرا ،شرای صدور ،گونهها ،آثار و اسباب لغو آن را تبیین و تحلی نماید.

پیشینۀ تعویق صدور حکم
واژۀ تعویق به معنای بازداشتن ،قب انداختن ،تأخیر و درناگ کاردن در کااری اسات ( میاد،
 ،1383ص)700؛ بنابراین معنای لغوی تعویق صدور حکم ،درنگ کاردن در صادور حکام و باه
تأخیر انداختن آن است .معنای اصطالحی این نهاد از معناای لغاوی آن دور نیسات .در تعویاق
صدور حکم ،مقام قضایی پس از أخذ موافقت بزهکار برای یک دورۀ زمانی مشاخص صادور رأی
محکومیت کیفری را به تأخیر میاندازد .درواقع دادگاه با بررسی شرای مجرم و درنظار گارفتن
ویژگی های شخصی و محیطی او ،با وجود احاراز مجرمیات ،باه جاای محکاوم کاردن ،فرصات
همنوایی باا هنجارهاا ی قاانونی و بهساازی را باه وی داده اسات تاا در صاورت مناساب باودن
رفتارهایش در دورۀ تعویق ،او را از تحم کیفر معاف و درالیر اینصورت به مجازات مقرر قانونی
محکوم نماید (نیازپور ،1392 ،ص.)239
خاستگاه تعویق صدور حکم را باید در نظام حقوقی کامنال جستجو کارد .بار اسااس رویاۀ
قضایی انگلیس ،ننانچه در ادلۀ اثبات جرم تردیدی وجود داشات یاا ماتهم باهدنباال فرصاتی
میگشت تا رضایت پادشاه را بهدست آورد ،قضات بارای تاأخیر در صادور حکام قاراری صاادر
میکردند (زرا ت « 1392،ب» ،ص .)224برابر قوا د کامنال دادگاههای کیفری صالحیت ذاتی
برای ا الم تنفس و توقف محاکمه پیش از صادور حکام مجاازات بزهکاار را دارناد (Ormeord,
) .2011, p.1864بااینحال ،تعویق صدور حکم بهدنبال گزارش «شورای مشورتی نظاام کیفاری
(کمیتۀ ووتون)» ) (Wootton Committeeبا نوان مجازاتهای الیرسالب آزادی (1970م) وارد
نظام کیفری انگلستان گردید .کمیتۀ یادشده القهمندی خود به تعویق صادور حکام مقارر در
مادۀ  47قانون دالت کیفری (1963م) اسکاتلند را ا الم و قانونگذار را به پیشبینی این نهااد
در قوانین موضو ه تشویق کرد .پیرو این گزارش تعویق صدور حکم برای نخستین بار در قاانون
ادالت کیفاری (1972م) پایشبینای شاد ) .(Jones, 1983, p.381ماادۀ  22ایان قاانون باه
دادگاههای مجستریت و جزا اجازه میداد برای مالحظه و مشاهده نحوۀ رفتار بزهکاار و پاس از
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احراز مجرمیت ،هرگونه تغییر احتمالی در اوضاع و احوال وی صدور حکم مجازات را به مادت 6
ماه بهتعویق بیندازند .این نهااد باا تغییارات انادکی در قاانون اختیاارات دادگااههاای کیفاری
(1973م) و مااواد  1و  2قااانون اختیااارات دادگاااههااای کیفااری (تعیااین مجااازات) (2000م)
پیشبینی شد .به دلی تبیین نشدن دقیق تعویق صدور حکم و وجود نهادهاای مشاابه ،قضاات
تمایلی به استفاده از آن نداشتند .ازاینرو ،قانون دالت کیفری (2003م) در صدد برآمد ضامن
حفظ ساختار موجود ،با افزودن شرط تحمی تدابیر معاین ،وضاعیت زایدگوناۀ آن را اصاال و
قضات را به استفاده از آن تشویق کند ).(Sevdiren, 2011, p.99
مادۀ  24قانون شمارۀ 1975( 75-624م) فرانسه با افزودن مواد  469-1و  469-3به قانون
آیین دادرسی کیفری ،نهاد یادشده را وارد نظام کیفری این کشور کرد و به دادگاههاا اجاازه داد
در صورت وجود شرای مقرر قانونی پس از احراز مجرمیت ،صدور و ا الم مجازات را باه تعویاق
اندازند ) .(Marie-Clet, 1982, p.13در این قانون تنها تعویق ساده پیشبینای شاده باود .نباود
تدابیر معاضدتی ،بازپرورانه و گاه ترمیمی نسبت به بزهدیدگان که دادگاه بتواند مجارم را باه آن
ملزم کند ،موجب شد طبق قانون شمارۀ 1989( 89-461م) ،نهاد تعویق مجازات آزمایشی نیاز
پیشبینی شود .قانون جزای 1994م نیز ضمن تأسیس نهاد تعویق همراه با دستور و تعهد ،مواد
 132-58تا 132-70را به مقررات مربوط به تعویق صدور و ا الم مجازات اختصاص داد.
در ایران نخستین بار در سال 1380ش و در الیحۀ رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان باه
این نهاد توجه شد .برابر مادۀ  25این الیحه ،دادگاه میتوانست پس از احراز مجرمیت ،با توجاه
به وضع طف یا نوجوان ضمن تعیین دستورهای مقرر قانونی ،صدور رأی را حداکثر تاا دو ساال
بهتعویق اندازد .این الیحه تصویب نشد ،ولی سرانجام در قانون مجازات اسالمی (1392ش) ایان
نهاد پیشبینی شد .افزون بر این ،در قانون آیین دادرسی کیفری (1392ش) نیز باه ایان نهااد
اشاره شد و برابر مادۀ  557مقرر گردید نحوۀ اجرای آن بهموجب آییننامهای خواهد بود که باه
تصویب رئیس قوۀ قضائیه می رسد .در برخای از قاوانین خااص متاأخر همانناد ماادۀ  7قاانون
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (1394ش) نیز به این نهاد اشاره و ممنو یتهاایی
در خصوص صدور آن پیشبینی شده است.

قلمرو تعویق صدور حکم
مادۀ  1قانون اختیارات دادگاههای کیفری بهطور مطلق به دادگاههای مجستریت و جازا اختیاار
داده است تا در صورت وجود شرای مقرر قاانونی صادور حکام مجاازات را باهتعویاق اندازناد.
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بااینحال ،شورای تعیین مجازات 1در رهنمودهاای تعیاین مجاازات قاانون ادالت کیفاری باه
دادگاه ها توصیه کرده است از تعویق صادور حکام در شارای بسایار محادود و در ماورد گاروه
کونکی از جرائم در آستانۀ مجازات سالب آزادی یاا مجاازاتهاای اجتماا ی اساتفاده کنناد
).)Hungerford-Welch, 2014, p.274; Hanibal & Mountford, 2012, p.430
در نظام دالت کیفری انگلستان میان مجازاتها سلسلهمراتب وجود دارد که برای صدور هر
مجازات آستانه ای تعیین و معیارهای آن در مواد  35و  79قانون اختیارات دادگاههای کیفری و
مادۀ  152قانون دالت کیفری ذکر شده است .بر این اساس ،دادگاه زمانی مایتواناد حکام باه
مجازات حبس یا مجازاتهای اجتما ی بدهد که جرم ارتکابی دارای ننان شدتی باشد که تنهاا
ننین مجازاتهایی را ایجاب میکند .تشخیص این امر به هادۀ دادگااه باوده و دادگااه موظاف
است ضمن ر ایت اص تناسب و أخذ کلیۀ اطال اات الزم در ماورد فعا مجرماناه و مرتکاب،
تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید .در نظر قانون گذار هر مرتبه از ایان ناوع مجاازاتهاا نسابت باه
دیگری شدیدتر بوده ،دادگاه نمیتواند بدون لحاظ شرای قاانونی از مرتباهای باه مرتباه دیگار
اادول کنااد (ساابزوارینااژاد ،1392 ،ص .)82بنااابراین در جرائماای کااه مرتکااب در معاار
مجازاتهای الیرسالب آزادی و اجتما ی همچون جزای نقادی و جباران خساارت اسات ،قابا
تعویق نیستند .در این نظام سن مرتکب نقشای در بهارهمنادی از ایان نهااد نداشاته ،اطفاال و
نوجوانان مزیتی نسبت به سایر مرتکبان ندارند؛ هرنند دادگاه ها از این نهاد بیشتر در خصاوص
جرائم نوجوانان استفاده میکنند ).(Keogh, 2010, p.408
در نظام کیفر ی فرانسه نیز نهاد تعویق صدور حکم در مورد همۀ جارائم ا ماال نمایشاود،
بلکه جنحه و یا خالف بودن جرم ارتکابی از شروط بهره مندی است .بار اسااس ماادۀ 132-58
قانون جزا «در جرایم جنحه یا خالف جز در موارد مذکور در مواد  132-63تا  132-65دادگااه

 .1در نظام کیفری انگلستان همواره نهادهایی وظیفۀ صدور رهنمودهای تعیین مجازات را بر هده داشتهاند.
نخست این وظیفه بر هدۀ دادگاه تجدیدنظر بود که از طریق صدور آرا و تصمیمهای قضایی نقش
حائز اهمیتی در انسجام آرای دادگاههای کیفری ایفا مینمود .بر اساس قانون جرم و بینظمی
(1998م) «هیئت مشورتی تعیین مجازات» ) (Sentencing Advisory Panelتأسیس شد که به دادگاه
تجدیدنظر در تصویب رهنمودهای تعیین مجازات کمک میکرد .در سال 2003م بر اساس مواد  169و
 170قانون دالت کیفری« ،شورای [صدور] رهنمودهای تعیین مجازات» (Sentencing Guidelines
) Councilایجاد شد که وظیفۀ صدور رهنمودهای تعیین مجازات را بر هده داشت .از آوری  2010نیز
نهاد نوینی با نوان «شورای تعیین مجازات» ) (Sentencing Councilتأسیس شد که ر ایت
رهنمودهای تعیین مجازات آن برای کلیۀ مراجع قضایی الزامی است؛ مگر زمانی که اجرای آن خالف
دالت باشد ).(www.sentencingcouncil.gov.uk
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میتواند پس از احراز مجرمیت و در صورت امکان صدور حکم در خصوص ضب اشیای زیانباار
و خطرناک ،محکوم را از هر مجازات دیگری معاف کند یا بر اساس شارای مقارر در ماواد آتای
صدور و ا الم حکم مجازات را بهتعویق اندازد» .هرنند جرائمی را که مجازات قانونی آن تاا 10
سال حبس جنحهای است میتوان مشمول تعویق صدور حکم قرار داد ،اما در م از ایان نهااد
در زمینههای خاصی مانند حمایت کیفری از مصرفکننده یا حقوق کاار اساتفاده مایشاود تاا
فروشنده ،تولیدکننده یا کارفرمای متخلف فرصت تطبیق خود با مقررات قانونی را داشاته باشاد
(بولک ،1384 ،ص .)206برای نمونه مادۀ  734قاانون کاار باه قاضای اجاازه داده اسات ا االم
مجازات را مطابق با شرای و ترتیبات مقرر در قانون جزا بهتعویق اندازد1.
در ایران قانون مجازات اسالمی قلمرو اجرایی تعویق صدور حکم را به جرائم تعزیری منحصر
کرده است .قانونگذار در مادۀ  94با اتخاذ رویکرد افتراقی نسبت به نوجوانان باه دادگااه اجاازه
داده است در مورد تمام جرائم تعزیریِ ارتکابی آنان صدور حکم را بهتعویق اندازد .این سیاسات
همسو با یافتههای جرم شناسی است که بر ضرورت جلاوگیری حاداکثری از ورود نوجواناان باه
نرخۀ دالت کیفری بهمنظور پیشگیری از برنسبزنی آناان تأکیاد داشاته و معتقاد اسات از
طریق سیاست های تأمینی ،تربیتی و دوری آنان از محی ناسالم زندان مایتاوان ماانع تبادی
آنان به بزهکاران حرفهای شد .بااینحال ،بر اساس مادۀ  ،40صدور قرار تعویق حکم دربارۀ دیگر
مرتکبان ،تنها در جرائم تعزیری درجۀ شش تا هشت امکانپذیر است .بنابراین ،افزون بر جارائم
تعزیری درجۀ یک تا پنج ،جرائم مستوجب حدود ،دیات و قصاص نیاز از شامول تعویاق صادور
حکم خارج است .بااینهمه ،صرف نظر از مبانی شر ی خروج اینگوناه جارائم از دامناۀ شامول
این نهاد ،بهنظر میرسد می توان قلمرو این قارار را باه برخای از مصاادیق جارائم یادشاده کاه
گذشت بزهدیده در آن ها بسیار تأثیرگاذار اسات ،گساترش داد .بارای نموناه ،کیفار حاد قاذف
می تواند در قلمرو این قرار جای گیرد تا مقام قضایی پس از احراز ساایر شارای تعویاق صادور
حکم ،امکان أخذ گذشت بزهدیده را فراهم سازد (سلیمی و کنعاانی ،1394 ،ص .)85همچناین
در جرائم مستوجب قصاص و دیه که گذشت شاکی در تعیین سرنوشت اینگوناه جارائم بسایار
نقشآفرین است ،میتوان از ظرفیت این نهاد بهره برد (نیازپور ،1392 ،ص .)243افزون بر ایان،
مادۀ  47تعویق صدور حکم را در خصوص برخی از جرائم ممنوع کرده است .بر اساس این ماده،
«صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قاب تعویق و تعلیق نیسات:
الف -جرایم لیه امنیت داخلی و خارجی کشور و خرابکاری در تأسیسات آب ،برق ،گااز ،نفات،
مخابرات ،ب -جرایم سازمان یافته ،سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ،آدمربایی و اسیدپاشی ،پ-
)1. Code du travail, art.734 (Loi n 92- 1336 3u 16 decembre 1992
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قدرتنمایی و ایجاد مزاحمت با ناقو یا هر نوع اسلحۀ دیگر ،جرایم لیه فت مومی ،تشاکی
یا ادارۀ مراکز فساد و فحشاء ،ت -قاناق مدۀ ماواد مخادر یاا روانگاردان ،مشاروبات الکلای و
سال  ،مهمات و قاناق انسان ،ث -تعزیر بدل از قصاص نفس ،معاونت در قت مدی و محارباه
و افساد فیاالر  ،ج -جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیاون ()100/000/000
ریال».
1
افزون بر ابهام در مفهوم و مصادیق جرائم اقتصاادی (حسانی و مهارا ،1394 ،ص،)45-69
جز برخی از جرائم موضوع بند «پ» مانند قدرتنمایی و ایجاد مزاحمات باا نااقو یاا هار ناوع
اسلحۀ دیگر (مادۀ  617قانون تعزیرات) ،رواب نامشروع یا م منافی فت الیار از زناا ،تظااهر
لنی ارتکاب م حرام در انظار و اماکن مومی ،نمایش و تجارت و توزیع اشیایی کاه فات و
اخالق مومی را جریحاهدار ماینمایاد و ایجااد مزاحمات بارای اشاخاص باهوسایلۀ تلفان یاا
دستگاههای مخابراتی (موضوع مواد  640 ،638و  641قانون تعزیرات) ،سایر جرائم به دلی دارا
نبودن ضابطۀ مقرر در مادۀ  ،40از شمول تعویق صدور حکم خروجِ موضو ی داشته ،ضرورتی به
ذکر آن نیست (اردبیلی ،1393 ،ص .)206-207همچنین قاانونگاذار در تبصارۀ  2ماادۀ 115
برخوردی همچون جرائم مستوجب حد ،قصاص و دیات با تعزیارات منصاوص شار ی داشاته و
مقررات تعویق صدور حکم را در خصوص آن قاب ا مال ندانسته است .افزون بر ابهاام تعزیارات
منصوص شر ی که موجب اختالف نظر و برداشتهاای متفااوتی در دکتارین حقاوقی شاده 2و
 .1شاید بتوان با توجه به بند «ب» مادۀ  109قانون مجازات اسالمی ،بیان کرد که جرائم اقتصادی ،با وجود دم
ارائۀ تعریف قانونی ،شام کالهبرداری و جرائم موضوع تبصرۀ مادۀ  36این قانون است.
 .2در خصوص تعریف و دامنۀ تعزیرات منصوص شر ی دیدگاه های مختلفی مطر شده است .بر اساس یک
دیدگاه ،تعزیرات منصوص شر ی تعزیراتی است که در خصوص ارتکاب محرمات شر ی ا مال میشوند و در
مقاب تعزیراتی قرار میگیرند که بهواسطۀ نقض مقررات حکومتی تجویز شدهاند (زرا ت« 1392 ،الف»،
ص .) 81بر اساس تفسیر دیگر به آن دسته از مواردی که دارای موجب و نوع مجازات معین شر ی هستند ،اما
میزان مجازات آن ها نه به صورت ثابت بلکه به صورت اق و اکثر در شرع مشخص شده است ،تعزیرات
منصوص شر ی اطالق میشود (رحمانیان و حبیبزاده ،1392 ،ص .)116بااینحال ،بر اساس تفسیر دیگری
رویکردهای نندگانه ای در شناسایی مصادیق تعزیرات منصوص شر ی مطر است که با توجه به لزوم تفسیر
مضیق قوانین جزایی ،به تفسیر حداقلی که قائ به رویکرد دوگانه انگاری بوده و معتقد است این نوان تنها
شا م ازدواج و نزدیکی با کنیز بدون أخذ رضایت همسر و همبستر شدن دو فرد ریان الیرخویشاوند است،
محدود میشود (برهانی و نادریفرد ،1394 ،ص .)108بهنظر میرسد دیدگاهی که قائ به این است که
تعزیرات منصوص شام محرماتی است که میزان مجازات تعزیری آنها منصوص است ،نه آنکه اص جرم
تعزیری بودن آن ها منصوص باشد (ساریخانی و اکرمی ،1393 ،ص ،)154-155با اص تفسیر مضیق قوانین
کیفری سازگارتر است .بنابراین ،همانگونه که ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه در نظریۀ شمارۀ  1470-92/7مورخ 7
آبان 1392نیز بیان کرده مواردی که بهموجب روایات یا هر دلی شر ی دیگر به طور کلی و مطلق برای ملی
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بهیقین تا زمان مداخلۀ قانونگذار و یا رویۀ قضایی نیز تداوم خواهد داشت ،مساتثنا شادن ایان
جرائم نیز توجیه منطقی ندارد .افزون بر این ،بر اسااس برخای از قاوانین خااص مانناد ماادۀ 7
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (1394ش) ،مرتکباان مشامول ایان قاانون،
صرف نظر از درجۀ جرم ارتکابی نیز از دامنۀ شمول این نهاد خارج شدهاند .ریشۀ مستثنا شادن
مرتکبان ا ین قانون از شمول نهادهای ارفاقی ازجمله تعویق صدور حکم را باید در پیشینۀ وضاع
آن جستجو کرد .این قانون در فضای هیجانی پس از حملۀ مهاجمی به یاک آمار باه معاروف و
ناهی از منکر تصویب شد .قانون گذار در فضای احساسی پس از این حمله ،بهویژه پاس از فاوت
آمر به معروف و ناهی از منکر ،تالش کرد با مستثنا کردن ناقضان این قانون از شمول نهادهاای
ارفاقی مانند تخفیف مجازات ،تعویق صدور حکم و تعلیق اجارای مجاازات ،موضاع ساختگیرانۀ
خود را به اجتماع نشان دهد .با وجود این ،باید خاطرنشاان سااخت اگار جارائم ارتکاابی تحات
شمول این قانون لیه تمامیت جس مانی آمران به معروف و ناهیان از منکر ارتکاب یابد ،مشمول
نوان قصاص بوده و بر اساس مادۀ  40قانون مجازات اسالمی از شمول این نهاد خارج است .در
خصوص جرائم ارتکابی تعزیری مانند توهین نیز بهنظر میرسد کاه اساتثنای پایشبینایشاده
مبنای منطقی ندارد و بهتر است مشمول قوا د ام شده ،با مرتکباان آن همانناد ساایر جارائم
رفتار گردد.

شرایط صدور قرار
نظام های مختلف حسب مورد تحقق شرای مختلفی را پیش از صدور قرار الزم دانستهاناد .ایان
شرای بارتاند از:

 .1احراز مجرمیت
در نظام کیفری انگلستان تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت صورت میگیرد .اصوالً هدف
دادگاه از تعویق صدور حکم ،مالحظۀ رفتار متهم و تغییرات احتمالی در اوضاع و احوال وی پس
از محکومیت و پیش از تعیین مجازات اسات (ماادۀ  1قاانون اختیاارات دادگااههاای کیفاری).
بیتردید مهم ترین تصمیم پیش از تعیین مجازات ،احراز مجرمیات ماتهم اسات .بارخالف ایان
تصور سنتی که مجرمیت متهم بهدنبال اتهامات و دفا یات مفص و طوالنی نمایندۀ دادستانی و
وکی متهم در برابر قاضی و هیئت منصفه مشخص میشود ،در م بیشاتر متهماان مجرمیات
تعزیر مقرر شده است ،ولی نوع و مقدار آن مقرر نگردیده [و بمایراه الحاکم است] ،منصوص شر ی شمرده
نمیشود.
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خود را قبول میکنند و بدینسان ضرورت محاکماه منتفای شاده ،دادگااه وارد مرحلاۀ تعیاین
مجازات میشود (مهرا ،1386 ،ص .)53ننانچه متهم مجرمیت خود را قباول نکناد ،در جارائم
اختصاری و جرائم دووجهی که با رضایت متهم به صورت اختصاری رسیدگی مایشاود ،دادگااه
مجستریت و در جرائم قاب کیفرخواست ،هیئت منصفه پس از بررسی دالی طرفین و اجتمااع
اظهارات شهود در خصوص برائت یا محکومیت متهم تصمیم گیری کرده ،در صورت صدور حکم
محکومیت ،دادگاه میتواند در صورت وجود شرای قانونی ،تعیین مجازات را بهتعویق اندازد.
در نظام کیفری فرانسه نیز بار اسااس ماادۀ  132 -58قاانون جازا ،دادگااه پاس از احاراز
مجرمیت متهم و صدور حکم در خصوص ضب اشیای خطرناک و زیانباار ،مایتواناد صادور و
ا الم حکم مجازات را بهتعویق اندازد.
در ایران و به استناد مادۀ  40قانون مجازات ،صدور تعویق حکم باه احاراز مجرمیات ماتهم
مشروط است .لت این امر را باید در فلسفۀ وجاودی ایان نهااد جساتجو کارد .قاانونگاذار باا
پیشبینی تعویق صدور حکم در صدد است که پیش از صدور حکم و تعیین مجازات به مجرمان
کم خطر و قاب اصال فرصت دهد تا با حضور در جامعه و در صورت اقتضا با اجارای دساتورات
مقام قضایی خود را با هنجارهای اجتماع منطبق سازند (گلدوست جویباری و مرادیاان،1394 ،
ص .)139بااینحال ،نحوۀ احراز مجرمیت در قانون مشخص نشده است .بهنظر مایرساد الیار از
جرائم مطبو اتی که مجرمیت از سوی هیئت منصفه احراز میشود( 1مادۀ  43قانون مطبو اات
 ،) 1379در سایر جرائم ،دادگاه باید باا توجاه باه محتویاات پروناده و قارائن و اماارات موجاود
مجرمیت را احراز نموده ،ننانچه ا تقاد به بیگناهی ماتهم داشاته باشاد ،ضارورتی باه تعویاق
صدور حکم نبوده ،حکم برائت صادر میشود.

 .2موافقت مرتکب
دالت کیفری سنتی در برخی از قلمروها جنبۀ ماودی /تحمیلای را کناار گذاشاته و باا روی
آوردن به سازوکارهای افقی /توافقی در صدد پاسخدهی به پدیدۀ بزهکاری برآماده اسات .نظاام
کیفری بهم وجب این تغییر از انحصارگرایی کیفاری گاذر کارده و امکاان مداخلاۀ بزهکااران در
فرایند پاسخدهی را به رسمیت شناخته اسات (نیاازپور ،1392 ،ص .)22موافقات بزهکاار بارای
صدور قرار تعویق مجازات ،بارزترین شیوۀ توافقی کردن آیین دادرسی کیفری است.
در نظام کیفری انگلستان صدور قرار تعویق حکم ،به رضایت مجرم مشروط شاده اسات .بار
 .1هرنند تبصرۀ مادۀ  43قانون مطبو ات مقرر داشته است« :درصورتی که تصمیم هیأت منصفه بر
بزهکاری باشد ،دادگاه میتواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند».

664

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1396

اساس بند  2مادۀ  1قانون اختیارات دادگاههای کیفری ،دادگاه زمانی میتواند تعیین مجازات را
بهتعویق اندازد که فرد راضی باشد و متعهد شود که تدابیر تحمیلی دادگااه در مادت تعویاق را
ر ایت کند .بر این اساس ،دادگاه تجدیدنظر رأی مورخ  18آوری  1984دادگاه کیفاری «نایات
اسپریج» را که بهموجب آن مرتکبِ جرم ایراد آسیب بدنی را باه دلیا ر ایات نکاردن تادابیر
تحمیلی در مدت تعویق به سه ماه حبس محکوم کرده بود ،نقاض و بیاان کارد کاه در تعویاق
صدور حکم رضایت بزهکار باید کسب شود و نبود رضایت از دالیا ماثثر در تجدیادنظرخواهی
است1.
هرنند قانون مجازات اسالمی بهطور صریح به لزوم رضایت مرتکب اشاره نکرده و برخی نیز
با این استدالل که نون دادگاه در صدور قرار مختار اسات و ایان تأسایس ارفااقی حاق ماتهم
محسوب نمی شود ،قائ به این هستند که رضایت داشتن یا نداشاتن وی در ا ماال آن تاأثیری
ندارد (توجهی و کورهپز ،1392 ،ص ،)107ولی باید گفت ماادۀ  41تلویحااً رضاایت مرتکاب را
ضروری دانسته است .ننانکه در زمان صدور قرار تعویق ،ا م از ساده و مراقبتی ،مرتکاب بایاد
بهطور کتبی متعهد شود که در مدت تعیینشده مرتکب جرمی نشده و دستورها و تدابیر مقارر
دادگاه را ر ایت کند .ازاین رو ،ننانچه مرتکب راضی نبوده ،حاضر به دادن تعهد نباشاد ،صادور
قرار منتفی خواهد شد .اهمیت تعهد مرتکب تا باه آن حاد اسات کاه اگار وی حاضار نباشاد و
محاکمه الیابی برگزار شود ،دادگاه نمیتواند قرار تعویق صدور حکام را صاادر کناد (ماادۀ .)41
درواقع تعویق صدور حکم نو ی تعیین و تحمی ضمانت اجرا بر مرتکب است .بناابراین ،صارف
حضور وکی یا ارسال الیحۀ دفا یه برای صدور قرار و حضوری تلقی کردن آن کفایت نمیکناد.
قرار الیابی تنها از نظر شک صدور ممکن است با حضور وکی و یا الیحۀ دفا یاۀ وی حضاوری
تلقی شود ،ولی پیش از آن باید محکوم در دادگاه حاضر شده ،تعهادات را بپاذیرد ( االیپاور و
توحیدی نافع ،1394 ،ص.)319-320

 .3جبران ضرر و زیان بزهدیده
جبران زیان وارده به بزهدیده و یا توافق مرتکب باا وی در زمیناۀ نگاونگی جباران آن ازجملاه
شرای بزهدیده مدار است که پیشبینی آن نقش ماثثری در حمایات از حقاوق بازهدیاده دارد.
ازاینرو در نظام کیفری انگلستان از سال 1982م در کلیاۀ پرونادههاایی کاه موضاوع آن ایاراد
جراحت ،مرگ و ضرر و خسارت است ،قاضی تعیینکنندۀ مجازات مکلف شده اسات نسابت باه
صدور قرار جبران خسارت نیز اقدام نماید .صدور حکم به پرداخت خسارت در این جرائم الزامی
1. R.V George [1984]1 WLR 1082
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است؛ بنابراین ،ننانچه دادگاه در هنگام رسیدگی از صدور این حکم خودداری نماید ،باید دلی
آن را در حکم بیان کند .بااینحال ،اگر مرتکب قادر به جبران خسارت نباشد ،دادگاه نمایتواناد
قرار جبران خسارت صادر کند .در این صورت ،اوراق تقاضای جبران خسارت از دولت در اختیار
بزهدیده قرار میگیرد (مهرا ،1392 ،ص .)109بر اسااس ماادۀ  1قاانون اختیاارات دادگااههاای
کیفری ،تعویق صدور حکم با این هدف انجام میگیرد که دادگااه نحاوۀ رفتاار مرتکاب پاس از
محکومیت ازجمله اقدام او در جبران خسارت ناشی از جرم در مرحلۀ تعیین مجاازات را درنظار
بگیرد .با توجه به اص ترمیمی لزوم ذرخواهی مرتکب از بزهدیده و جبران خسارت وی ،قاانون
جرم و دادگاهها (2013م) با الحاق بندی به مادۀ  1قاانون اختیاارات دادگااههاای کیفاری ،باه
دادگاه اختیار داده است در زمان صدور قرار تعویق حکم ،مرتکب را به مشارکت در برناماههاای
ترمیمی ملزم کند؛ فرایندی که از طریق مشارکت مرتکب و بزهدیده امکان میدهاد کاه آگااهی
مرتکب از پیامدهای جرم بر بزهدیده را افزایش داده ،فرصتی در اختیار بازهدیاده مایگاذارد تاا
دربارۀ جرم و آثار آن صحبت کند (جدول شمارۀ  16قانون جرم و دادگاهها).
هرنند در حقوق فرانسه لزوم پرداخت ضرر و زیان بزهدیده مجازات شمرده نمیشاود ،ولای
جبران آن ،حتی به صورت اقساطی ،نشانۀ دلگرمکنندهای از بازسازگاری اجتما ی مرتکب اسات
(بولک ،1384 ،ص .)68ازاینرو ،مادۀ  132-60قاانون جازا مقارر نماوده اسات دادگااه زماانی
میتواند صدور و اجرای حکم را بهتعویق اندازد که خسارت وارده بر بازهدیاده در حاال جباران
باشد.
قانونگذار ایران نیز از رهگذر پیشبینی ایان شارط در بناد «ب» ماادۀ 40قاانون مجاازات
اسالمی به تعویق صدور حکم جنبۀ ترمیمی بخشیده و در کنار توجه به وضعیت مرتکب ،مصالح
بزهدیده را نیز مد نظر قرار داده است (نیازپور ،1392 ،ص .)246جبران خسارت به ضرر و زیاان
مادی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم منحصر نشده ،بلکه شاکی /بزهدیده میتواناد جباران
زیان معنوی ،آسیبهای روحی یا هتک حیثیت و ا تبار شخصی ،خانوادگی یا اجتماا ی را نیاز
مطالبه کند .افزون بر این ،دادگاه میتواند به رفع زیان از طریق دیگر ازجمله الزام به ذرخواهی
و درج حکم در جراید و امثال آن نیز حکم نماید (مادۀ  14قانون آیین دادرسی کیفری).

 .4نداشتن سابقۀ کیفری مؤثر
در قانون اختیارات دادگاه های کیفری و قانون دالت کیفری انگلستان به شرط ساابقۀ کیفاری
در صدور قرار تعویق حکم اشاره نشده است .حتی در پروندۀ «اسمیت» 1دادگاه با لحاظ اقدامات
]1. Smith [1977
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مرتکب در انجام فعالیت شغلی منظم و ترک مصرف مشروبات الکلی ،با اینکه نناد ماورد جارم
ورود به منزل دیگری به قصد سرقت را مرتکب شده و سابقۀ کیفری نیز داشته ،مجاازات وی را
بهتعویق انداخته است؛ هرنند درنهایت به دلی دم ر ایت شاروط یادشاده وی را باه  18مااه
حبس محکوم کرد ) .(Sprack, 2011, p.397بااینحال ،دادگاه در تعیین مجازات ملزم به لحااظ
سابقۀ کیفری متهم است و نداشتن سابقۀ کیفری ازجمله واملی است کاه تخفیاف مجاازات را
توجیه میکند .برای اشخاص محترمی که سابقۀ قانونشاکنی ندارناد ،قارار گارفتن در جایگااه
متهم و رسیدن به آستانۀ تعیین مجازات هم تنبیه سختی است .ازایانرو در رویاۀ قضاایی ایان
کشور حتی در مواردی که به دلی شدت جرم ،مجازات حبس گریزناپذیر است ،توجیحاتی برای
کاهش مجازات در نخستین مرتبه وجود دارد (آماده ،1389 ،ص.)95
در نظام فرانسه ننین شرطی پیش بینی نشده و حتی مجرماانی کاه ساابقۀ محکومیات در
جرائم شدید دارند نیز با وجود شرای مقرر ،میتوانند از این نهااد بهارهمناد شاوند (گلدوسات
جویباری و مرادیان ،1394 ،ص.)150
در ایران برابر بند «ت» مادۀ  45قانون مجازات اسالمی «فقدان سابقۀ کیفاری ماثثر» جازء
شرای تعویق صدور حکم است تا از این طریق مقام قضایی بتواناد گذشاتۀ رفتااری مرتکاب را
شناسایی کند .پیش بینی این شرط نمایانگر گرایش سیاست جنایی ایران به ارفاق نسبت باه آن
دسته از مجرمانی است که پیش از ارتکاب جرم دارای ساابقۀ کیفاری ماثثر نباوده ،هماواره در
صدد احترام به هنجارهای قانونی هستند (نیازپور ،1392 ،ص .)244بر اساس تبصارۀ ماادۀ 40
قانون مجازات اسالمی ،محکومیت مثثر ،محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکام بار
اساس مادۀ  25این قانون از حقوق اجتما ی محروم میکند .بنابراین ،محکومیت قطعی کیفاری
در جرائم مدی که مجازات قانونی آنها سالب حیات ،حبس ابد ،قطع ضو ،قصاص ضو ،نفای
بلد (تبعید) ،حبس بیش از دو سال و شالق حدی است ،مانع تعویق صدور حکام خواهاد باود و
هرگاه پس از صدور قرار ،دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقۀ کیفری مثثر باوده و بادون
توجه به آن صدور حکم به تعویق افتاده است ،قرار را لغاو مایکناد .دادساتان و قاضای اجارای
احکام نیز موظف است در صورت اطالع ،لغو تعویق را از دادگاه درخواست نماید (مادۀ  55قانون
مجازات اسالمی) .برخی معتقدند «محرومیت از تعویق صدور حکم به صرف محکومیات قطعای
مرتکب به یکی از مجازاتهای مادۀ  25بهطور دائم ایجاد میشود و انقضای موا اد پایشبینای
شده در مادۀ  25و ا ادۀ حیثیت مرتکب ،موجب برخورداری مجدد او از این نهاد نخواهاد شاد»
(سلیمی و کنعانی ،1394 ،ص .)93بااین حال ،باید خاطرنشان ساخت این دیدگاه مخالف فلسفۀ
ایجاد نهاد ا ادۀ حیثیت است .بنابراین با انقضای موا اد پایشبینای شاده در ماادۀ  ،25ساابقۀ
کیفری محکوم حذف شده ،با وی همانند فرد ناکرده بزه رفتار خواهاد شاد؛ پاس ماانعی بارای
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بهاارهمناادی وی از قاارار تعویااق صاادور حکاام وجااود نخواهااد داشاات .در مااواردی کااه سااابقۀ
مثثر کیفری به دلی وجود جهات قانونی مانند فاو ،نساخ قاانون و گذشات شااکی در جارائم
قاب گذشت زای میشاود نیاز فارد مایتواناد در صاورت حصاول ساایر شارای از ایان نهااد
بهرهمند گردد.

 .5پیشبینی اصالح مرتکب
پیش بینی اصال مرتکب یکی دیگر از شروطی اسات کاه بار اسااس ماادۀ  40قاانون مجاازات
اسالمی برای صدور قرار تعویق صدور حکم الزم است .پیشبینی اصاال مرتکاب اماری قطعای
نیست و دادگاه نمیتواند بهطور قطع پیشبینی کند که متهم دوباره مرتکب جرم نخواهاد شاد
(آقایی جنتمکان ،1392 ،ص ،)106زیرا پیشبینی در خصاوص مجرماان در بیشاتر ماوارد باا
واقعیت منطبق نیست و بسیاری از افرادی که احتمال مایرود در آیناده مرتکاب جارم شاوند،
اساساً مرتکب جرم نمیشوند (بابایی و الالمای ،1391 ،ص .)247بااایانحاال ،تشاکی پرونادۀ
شخصیت امکان بررسی گذشتۀ زندگی مجرم در بُعد فردی و محیطی را فراهم میکند ،ننانکه
در پرتو آن شرای خانوادگی ،روحی -روانی و وضعیت قلی وی مطالعه شده ،مقاام قضاایی باا
تسل بیشتری نظام رفتاری و گرایشهای وی در آینده را تحلیا مایکناد و ایان امار فرصات
اتخاذ مناسبترین تصمیم قضایی را در اختیار مقام قضایی میگذارد؛ درنتیجاه بار دقات نظاام
دالت کیفری در پاسخدهی به مجرمان مایافزایاد (نیاازپور ،1392 ،ص .)244بااایانهماه ،در
حقوق کیفری ایران بر اساس مادۀ  203قانون آیین دادرسی کیفری (1392ش) تشکی پروندۀ
شخصیت به صورت محدود تنها در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیاات ،قطاع ضاو،
حبس ابد و یا تعزیر درجۀ نهار یا باالتر اسات و همچناین در جنایاات مادی لیاه تمامیات
جسمانی که میزان دیۀ آنها ثلث دیۀ کام مجنی لیه یا بیش از آن باشد ،پذیرفته شده اسات.
بر اساس مادۀ  286نیز افزون بر این جرائم ،در جرائم تعزیری پنج و شش نیاز تشاکی پرونادۀ
شخصیت در خصوص اطفال و نوجوانان الزامی است .افزون بر این محدودیت ،تراکم پروندههاای
کیفری و تالی فاسد آن در فردی کردن تصمیمات قضایی و ناآشنایی و الفلت دستگاه قضاایی از
اهمیت موضوع از مهم ترین موانع قضایی تشکی پروندۀ شخصیت است .برای نمونه ،بار اسااس
تحقیقات میدانی انجامشده در فاصلۀ سالهاای  1384تاا  ،1387از میاان  300نفار از قضاات
دادسرا ،محاکم کیفاری و کاارآموزان قضاایی ،تنهاا  95نفار ( 31/66درصاد) اصاطال پرونادۀ
شخصیت را شناخته و فق  50نفر ( 16/66درصد) بهطور تخصصی نسبت به پروندۀ شخصایت
و محتوای آن آگاهی داشته و در میان  100نفر از قضات دادسرا ،تنها  25نفر شخصیت متهم را
در تصمیم قضایی خود مثثر دانستهاند (شاملو و گاوزلی ،1390 ،ص .)94بناابراین ،پایشبینای

668

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1396

لمی اصال مرتکب از رهگذر تشکی پروندۀ شخصیت مشک بوده ،ناگزیر باید بر تجربۀ قضات
در پیشبینی اصال مرتکب (پیشبینی شهودی) تکیه کرد.

 .6وجود جهات تخفیف
در نظام کیفری انگلستان بر اساس قانون اختیارات دادگاههای کیفری ،قضات مکلفاند در زمان
صدور حکم افزون بر وام مشدده ،به وام مخففه موجود در پرونده نیز توجاه کنناد (مهارا،
 ،1392ص .)144جهاتی مانند تالش مجرم برای جبران خسارت وارده باه بازهدیاده ،جاوانی و
ناپختگی مجرم ،ساوابق مطلاوب اجتماا ی ،خاانوادگی و حسان رفتاار وی ،مسائولیتپاذیری
خانوادگی ،ناتوانی جسمی یا روانی ،نداشتن سابقۀ کیفری ،اقرار و همکاری وی با پلیس مواردی
هستند که به نوان وام مخففه پیشبینی شده و دادگاه ملازم اسات در زماان تعیاین کیفار
ازجمله صدور قرار تعویق مجازات به آنها توجه کند (سبزوارینژاد ،1391 ،ص.)64
در ایران نیز بر اساس بند «الف» مادۀ  40قانون مجازات اسالمی ،وجاود جهاات تخفیاف از
شروط الزم برای صدور قرار تعویق صدور حکم است .بار اسااس ماادۀ  38نیاز جهاات تخفیاف
حصری بوده و دادگاه مکلف است آن را در حکم خود قید کند .با وجود اطالق بند «الف» ماادۀ
 ،40وجود یک یا نند جهت از جهات تخفیف برای تعویق صدور حکم کفایت میکند .افزون بار
این ،با توجه به تبصرۀ  2مادۀ  38جهات تخفیف نمیتواند با سایر شاروط تعویاق صادور حکام
مصر در مادۀ  40یکسان باشد .برای نمونه ،دادگاه نمیتواند صرفاً به دلی جبران ضرر و زیاان
بزهدیده از سوی مرتکاب (موضاوع بناد «ج» ماادۀ  38و بناد «پ» ماادۀ  )40صادور حکام را
بهتعویق اندازد.

گونههای تعویق صدور حکم
در حقوق کیفری انگلستان تفکیکی میان انواع تعویق صورت نگرفته است ،1بلکه بر اساس ماادۀ
 .1برخی با همسان انگاشتن تعویق صدور حکم ) (Deferment of Sentenceو تبرئۀ مطلق و مشروط
) and Conditional Dischargeبیان کردهاند که در انگلستان سه نوع تعویق قطعی ،تعویق مشروط (در جرائم
کماهمیت) و تعویق مجازات (در کلیۀ جرائم) پیشبینی شده است (سبزوارینژاد ،1391 ،ص .)52صرف نظر
از اینکه تقسیمبندی یادشده خود گواه صحت نداشتن مطلب پیشگفته است ،در تبرئۀ مطلق و مشروط
همانگونه که از واژۀ ( Dischargeتبرئه) برمیآید ،دادگاه با توجه به جرم ارتکابی و ویژگیهای مرتکب ،با
وجود احراز مجرمیت ،تحمی مجازات را الزم ندانسته و حکم تبرئۀ مطلق یا مشروط را صادر میکند (مادۀ
 12قانون اختیارات دادگاههای کیفری).
(Absolute
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 1قانون اختیارات دادگاههای کیفری ،دادگاه میتواند تحت شرای مقرر قانونی تعیاین مجاازات
را به تعویق اندازد و در صورت لزوم تدابیری را که برای اصال مجارم ضاروری مایداناد بار وی
تحمی کند .قانون گذار جز در مورد شرط تعهد بزهکار به مشارکت در برناماۀ ادالت ترمیمای
(موضوع قانون راجع به جرم و دادگاه ها) از تادابیر خاصای ناام نبارده و انتخااب آن را بر هادۀ
دادگاه صادرکنندۀ قرار تعویق نهاده است ) .(Thomas, 2012, p.94بنابراین ،دادگاه میتواناد باا
توجه به محتویات پرونده و ویژگی هاای شخصایتی مجارم ،تادابیر و شاروطی همچاون حضاور
پارهوقت در کانونهای اصال و تربیت ،شرکت در برناماۀ مناع رفات و آماد در ساا ات معاین،
ممنو یت حضور در مکان مشخص ،قرار جبران خسارت و شرط بازپروری بارای معتاادان ماواد
مخدر را پیشبینی کند .برابر بند  5مادۀ  1قانون اختیارات دادگاههاای کیفاری ،دادگااه مکلاف
است بالفاصله تصویر قرار تعویق و کلیۀ تدابیر الزامی را به مجرم و هیئت تعلیق مراقبتی محلای
یا شخص انتخابشده برای نظارت بر رفتار بزهکار ارائه کند.
در نظام کیفری فرانسه تعویق صدور حکم به سه شک ِ ساده ،آزمایشی و هماراه باا تعهاد و
دستور معین پیش بینی شده است .در تعویاق سااده ،مرتکاب در مادت تعویاق تحات تادابیر و
دستور نیست (مادۀ  132-60قانون جازا) و در تعویاق آزمایشای مجارم در مادت تعویاق بایاد
تدابیری را که دادگاه تعیین میکناد ،ر ایات کناد .ماادۀ  132-64قاانون جازا ،رژیام تعویاق
آزمایشی را همچون رژیم تعلیق اجرای مجازات قرار داده است .بر اسااس ایان قاانون در مادت
تعویق آزمایشی ،دو دسته تدابیر الزامی و اختیاری وجود دارد؛ تدابیر کنترلکننده در مادۀ -44
 132مواردی هستند که قاضی مکلف به صدور آنها است .ایان تادابیر شابیه تادابیر ماادۀ 42
قانون مجازات اسالمی است .افزون بر این ،دادگاه میتواند مرتکب را به انجام یک یا نناد ماورد
از تدابیر دیگر مکلف نماید .این تادابیر همانناد دساتورهای ماادۀ  43قاانون مجاازات اساالمی
میتواند جنبۀ توان گیری یا اصال و بازسازگاری مجرم داشته یا در راستای ترمیم خسارتهاای
بزه دیده باشد .تعویق همراه با تعهد یا دستور معین نیز شام تعهد مجرم به انجام یک یاا نناد
دستور قانونی یا آییننامهای است که آنها را ر ایت نکرده است .ایان ناوع تعویاق زماانی اجارا
میشود که قانون یا آییننامه ای که برای ر ایت نکردن تعهدات و دستورات تعیین شاده اسات،
ننین اجازهای بدهد ).(Borricand & Simon, 2006, p.200
بر اساس قانون مجازات اسالمی تعویق صدور حکم به دو صاورت سااده و مراقبتای اسات و
دادگاه می تواند با مالحظۀ وضعیت فردی ،خانوادگی ،اجتما ی و سوابق و اوضااع و احاوالی کاه
موجب ارتکاب جرم شده است ،یکی از این دو ناوع را برگزیناد .بار اسااس ماادۀ  41در تعویاق
ساده ،مرتکب بهطور کتبی متعهد میگردد در مدت تعیینشدۀ دادگاه ،مرتکب جرمی نشود و از
نحوۀ رفتار وی پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهاد شاد .در تعویاق مراقبتای
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الوه بر شرای تعویق ساده ،مرتکب متعهد می گردد دستورها و تدابیر مقارر دادگااه را ر ایات
کند (مادۀ  42قانون مجازات اسالمی) .افزون بر این ،برابر مادۀ  ،43دادگاه میتواند با توجاه باه
جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرای زندگی او بهنحوی که در زندگی وی یاا خاانوادهاش
اختالل اساسی و مدی ایجاد نکند ،مرتکب را به اجرای یک یا نند مورد از دساتورهای مقارر
در این ماده ملزم نماید .فراهم بودن بساتر اجرایای و اجتماا ی یعنای داشاتن نیاروی انساانی
متخصص و آموزشدیده ا م از قضایی و الیرقضایی همچون قضات ،ماأموران تعویاق مراقبتای و
مددکاران اجتما ی و لزوم همکاری و مشارکت و ا تماد متقاب میان آنان پایششارط ضاروری
اجرای مقررات تعویق صدور حکم است .این درحالی است که پاژوهشهاا نشاان مایدهاد کاه
کمبود متخصصان الیرقضایی مانند مددکاران اجتما ی و مأموران مراقبتی از مهمترین مشکالت
مرتب با بسترهای اجرایای اسات (حااجیتباار فیروزجاائی ،1392 ،ص .)719افازون بار ایان،
دستورهای پیشگفته همانند تدابیر یادشده در مادۀ  42جنبۀ حصری داشته ،این انحصار مزیت
شمرده نمیشود ،زیرا ممکن است دستورهای پیشگفته اهداف مورد نظر قانون را تأمین نکند.

لغو تعویق صدور حکم
در نظام کیفری انگلستان ،دادگاه نمیتواند قب از پایان دورۀ تعویق حکم صادر کند ،مگر اینکاه
در نارنوب مادۀ  155قانون اختیارات دادگاههای کیفری ظرف مدت  59روز قرار تعویق را لغو
نماید ) (Ormeord, 2011, p.1862و یا به این نتیجه برسد که مجرم از ر ایت یک یا نند مورد
از تدابیر تحمیلی خودداری کرده یا در دورۀ تعویق به دلی ارتکااب جارم محکاوم شاده اسات
) .(Hungerford–Welch, 2014, p.273قانون دالت کیفری تغییراتی در مقررات نحوۀ نظاارت
دادگاه بر انجام تدابیر تحمیلی بر مجرم ایجاد کرده اسات ) .(Gibson, 2009, p.102بار اسااس
این اصالحات و برابر بند «ب» ماادۀ  1قاانون اختیاارات دادگااههاای کیفاری ،ننانچاه ماأمور
مراقبتی گزارش دهد که بزهکار از انجام یک یا نناد ماورد از تادابیر الزامای خاودداری کارده،
دادگاهی که صدور حکم و تعیین مجازات را بهتعویق انداخته است ،میتواند پیش از پایاان ایان
دوره ،قرار را لغو و مجازات تعیین کند .افزون بر این ،بر اساس بند «پ» مادۀ  1قاانون یادشاده،
ننانچه مجرم در دورۀ تعویق به دلی ارتکاب جرم جدید محکوم شود نیز قرار لغاو مایشاود و
دادگاه حکم مجازات را صادر خواهد کرد .بااین حال ،صرف ارتکاب جرم موجب لغو قارار تعویاق
نمیشود ،بلکه باید حکم محکومیت نیز صادر گردد 1.در این صورت دادگاهی که به جرم جدیاد
رسیدگی میکند ،می تواند برای جرم یا جرائمی که مجازات آن بهتعویق افتاده است نیز مجازات
1. Aquillina [1990] Crim LR 134
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تعیین کند .در این حالت ،صدور مجازات سالب آزادی الزامی است 1.بااینحال ،ننانچاه مرجاع
صادرکنندۀ قرار تعویق دادگاه جزا و پروندۀ جرم جدید در صالحیت دادگااه مجساتریت باشاد،
این دادگاه نمیتواند برای جرم به تعویق افتاده مجازات تعیین کند .برای لغو قرار تعویاق حضاور
مرتکب در دادگاه الزامی است.
در فرانسه اگر مرتکب از تدابیر نظارتی و مددکاری یاا الزامای خااص پیاروی نکناد ،قاضایِ
اجرای مجازاتها می تواند پیش از انقضای مدت ،صدور کیفر را از دادگاه درخواست کناد (ماادۀ
 747-3قانون آیین دادرسی کیفری) .بر اساس مادۀ  712-17این قانون ،قاضی اجرای مجاازات
میتواند دستور جلب محکوم لیهِ تحت نظارت را صادر و برابار ماادۀ  747-3بناباه درخواسات
دادستان قرار موجهی صادر نماید و مجرم را به صورت موقت در نزدیکترین زندان محباوس ،و
تشکی دادگاه جنحه برای تصمیم گیری در خصوص مجاازات را درخواسات کناد .پروناده نیاز
حداکثر ظرف پنج روز از حبس محکوم باید در دادگاه ثبت شود ،درالیر اینصورت مرتکاب آزاد
میشود .در تعویق همراه با تعهد یا دستور ،در پایاان مادت تعویاق اجارای تعهادات و الزاماات
بررسی میگردد.
بر اساس مادۀ  41قانون مجازات اسالمی مجرم باید باهطاور کتبای متعهاد شاود در مادت
تعیینشده از طرف دادگاه ،مرتکب جرم نشود .بااینحال ،ارتکاب هار جرمای موجاب لغاو قارار
تعویق نمیشود ،بلکه تنها جرائم موجب حد ،قصاص ،جنایات مدی موجاب دیاه یاا تعزیار تاا
درجۀ هفت موجب لغو قرار میشود (مادۀ  44قانون مجازات اسالمی) .بنابراین ،ارتکاب جنایاات
الیر مدی بر نفس ،ضو یا منفعت موجب دیه و جرائم تعزیری درجۀ هشت به لغو قارار تعویاق
منجر نمیشود .پرسش اصلی تأثیر ارتکاب جرائم الیر مدی بر بقای قرار تعویق است .قانونگذار
برخالف مقررات تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که ارتکاب جرائم مدی را موجاب لغاو
قرار صادره میداند ،قید « مدی» را تنها در مورد جنایات مدی موجب دیه ،جنایت مدی بار
نقص ضو یا منفعت که به هر جهت قصاص ندارد ،پیشبینی کرده است .این ابهاام وجاود دارد
که ارتکاب جرائم تعزیری الیر مدی نیز به لغو قرار تعویاق منجار مایشاود .پاذیرش ایان امار
مطلوب نبوده و مغایر سیاست جناایی قاانون گاذار در زمیناۀ تعلیاق اجارای مجاازات و آزادی
مشروط است .مادۀ  555قانون آیین دادرسی کیفری نیز به شاکی یا مد ی خصوصی اجازه داده
است تنها در صورت ارتکاب «جرم مدی» از سوی ماتهم مراتاب را باه قاضای اجارای احکاام
کیفری برای اجرای مقررات مربوط ا الم نماید .افزون بر این ،ماادۀ  44صارف ارتکااب جارم را
موجب لغو قرار تعویق دانسته است ،درحالی که منطق حقوقی ایجااب مایکناد همچاون نهااد
1. Hope [1960] 2 Cr APP R (s) 6
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تعلیق اجرای مجازات ،فرایند رسیدگی به جرم ارتکابی در مراجع قضاایی صاالح انجاام و حکام
محکومیت قطعی صادر شود ،زیرا ممکن است تعقیب و رسیدگی کیفری در دادسارا باه صادور
قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب منتهی گردد و یا حتی با وجود صدور کیفرخواست حکام
برائت متهم در دادگاه صادر شود .بر همین مبنا ادارۀ حقاوقی قاوۀ قضاائیه در نظریاۀ مشاورتی
شمارۀ  92-186/1-1035ماورخ  6آباان  1392تأکیاد کارده اسات انتسااب اتهاام باهتنهاایی
نمی تواند موجب لغو قرار تعویق صدور حکم گردد (ادارۀ ک امور حقوقی و تادوین قاوانین قاوۀ
قضائیه).
اگر مدت ت عویق به پایان رسد ،سپس معلوم شود که شخص در زمان تعویق ،یکی از جارائم
موجب لغو قرار تعویق را مرتکب شده است ،تکلیف نیست؟ بهنظر میرسد وقتی مادت تعویاق
پایان یابد ،مرتکب حق مکتسبهای پیدا میکند که نمیتوان این حق را باه دلیا ساه انگااری
مقامات قضایی از او سلب کرد (آقایی جنتمکان ،1392 ،ص .)340قاانونگاذار بایاد دادگااه را
مکلف می نمود که در هنگام صدور قرار تعویق حکم به طور صریح به مجرم ا الم کند که اگر در
مدت تعلیق ،مرتکبِ یکی از جرائم موضوع مادۀ  44شود ،الوه بر مجازات جرم اخیار ،مجاازات
معوق نیز اجرا میشود .اجرایی نشدن دستورهای دادگاه نیز میتواند به لغو قارار تعویاق صادور
حکم منجر شود .مادۀ  44مقرر داشته است« :در صورت دم اجرای دساتورهای دادگااه قاضای
می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صاادر
کند» .قانونگذار در این ماده بدون توجیه منطقی ،تنها ضمانت اجرای دم ر ایات دساتورهای
دادگاه را ا الم نموده و به ر ایت نشدن تدابیر قانونی موضاوع ماادۀ  42اشاارهای نکارده اسات.
بنابراین ،دادگاه نمی تواند به دلی دم اجرای تدابیر قانونی قارار تعویاق را لغاو کناد ،بلکاه در
صورت اقتضا پس از گذشت مدت تعویق نسبت به تعیین کیفر اقدام میکند .افزون بر ایان ،بار
اساس مادۀ  ، 55هرگاه پس از صدور قارار تعویاق ،دادگااه احاراز کناد کاه ماتهم دارای ساابقۀ
محکومیت کیفری مثثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده که صدور حکام در ماورد یکای از
آنها بهتعویق افتاده و بدون توجه به آن صدور مجازات به تعویق افتاده است ،قرار تعویق را لغاو
می کند .دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف اسات در صاورت اطاالع از ماوارد یادشاده،
تعویق مجازات را از دادگاه درخواست کند.

پایان دورۀ تعویق
در نظام کیفری انگلستان باید تمام اقدامات الزم صورت گیرد تا در تاریخ مقرر در قارار تعویاق،
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مجازات تعیین و ا الم شود 1.باایان حاال ،دادگااه در شارای اساتثنایی همانناد فاراهم نباودن
مقدمات رسیدگی ،حضور نداشتن مرتکب و یاا ادم تهیاۀ گازارش پایش از تعیاین مجاازات،
میتواند ا الم مجازات را برای مدتی به تأخیر اندازد؛ هرنند مدت آن بایش از شاش مااه مقارر
قانونی تعویق باشاد ) .(Sprack, 2011, p.396ننانچاه دادگااه در وقات تعیاینشاده و پاس از
مالحظۀ گزارش هیئت تعلیق مراقبتی محلی یا ناظر تعیینشده تشخیص دهد که مرتکب تدابیر
تحمیلی را ر ایت نموده و جرم دیگری را مرتکب نشده است ،مجاازات الیرساالب آزادی صاادر
خواهد کرد 2.اگر مرتکب تنها بخش اندکی از انتظارات دادگااه را بارآورده نکارده باشاد ،صادور
مجازات سالب آزادی ادالنه نخواهد بود 3.بنابراین دادگاه نمایتواناد در پایاان دورۀ تعویاق باه
صِرف ر ایت تدابیر و الزامات تحمیلی از سوی مجرم به معافیات وی از تحما مجاازات حکام
صادر نماید ،بلکه باید از مجازاتهای جایگزین حبس همانند مجاازاتهاای اجتماا ی و جازای
نقدی استفاده کند.
در فرانسه دادگاه در هنگام صدور قرار تعویق مجازات ،تاریخ تصمیم گیری در خصوص کیفر
یا معافیت از آن را ا الم می کند .در جلسۀ رسیدگی مجدد ،دادگاه با توجه به میازان باازپروری
اجتما ی مجرم ،جبر ان خسارت وارده ،توقف اختالل ناشای از جارم و نحاوۀ رفتاار وی در دورۀ
تعویق ،وی را از تحم مجازات معاف یا مجازات قانونی را ا االم مایکناد .همچناین مایتواناد
دوباره ا الم مجازات را به تعویق اندازد .افزون بر این ،در تعویق آزمایشی ،قاضی اجرای مجاازات
پس از موافقت دادستان شهرستان میتواند  30روز پیش از جلسۀ رسیدگیِ دوبااره و باهدنباال
مذاکرۀ حضوری با متهم ،برابر ماادۀ  712-6قاانون آیاین دادرسای کیفاری ،حکام معافیات از
مجازات را صادر نماید (مواد  132-61و  132 -65قانون جزا) .در تعویق همراه با تعهاد نیاز در
جلسۀ رسیدگی مجدد ،ننانچه تکالیف مقرر در تعویق انجام شده باشد ،دادگاه میتواناد مجارم
را از تحم مجازات معاف نماید یا به مجازات پیشبینیشده در قانون یا آییننامۀ مرباوط حکام
دهد .درصورتی که تکالیف و تعهدات اجرا نشده یا با تأخیر انجام شاده باشاد ،دادگااه در ماوارد
مقتضی جریمۀ تأخیر را تسویه و مجازات مقرر را ا الم میکند .همچنین دادگااه مایتواناد بار
اساس شرای مقرر در قانون یا آییننامه دستور دهد که این تکاالیف باه هزیناۀ مرتکاب انجاام
گیرد (مادۀ  132-69قانون جزا).
برابر مادۀ  45قانون مجازات اسالمی ،پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبنادی
مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه ،گازارش ماددکار اجتماا ی و مالحظاۀ وضاعیت مرتکاب،
دادگاه کیفر تعیین کرده یا حکم معافیت از کیفر را صادر میکند .تعیین کیفر به معنای صادور
1. Anderson [1983]76 Cr APP R 251
2. George [1986] WLR 1082
3. Smith [1979] 01 Cr APP R(s) 339
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حکم محکومیت است و این اقدام زمانی صاورت مایگیارد کاه ماتهم در طاول مادت تعویاق،
اجتما ی شدن خود را نشان نداده باشد .اجرا نشدن یک یا نند دستور یا نقض یکای از تادابیر
قانونی بهتنهایی بر دم شایستگی مرتکب داللت ندارد ،بلکه باید به وام گوناگون توجه شاود،
به ویژه ممکن است وی در تخلف از تدابیر یا دستورها اذر موجاه داشاته باشاد .ازایانرو ،قیاد
نشدن « ذر موجه» در نقض دستورها قاب انتقاد است .اگر متهم در مدت تعویق مرتکب جارم
نشده و تدابیر قانونی و دستورهای دادگااه را انجاام داده باشاد ،حکام معافیات از کیفار صاادر
میشود .هرنند این تصمیم بهصورت مطلق بیان شده است ،تردیادهایی درباارۀ آن وجاود دارد
(زرا ت« 1392 ،ب» ،ص.)248
این پرسش مطر میشود که آیا دادگاه میتواند در پایان مدت تعویاق باا وجاود پایبنادی
مجرم به اجرای دستورات ،دم ارتکاب جرم و گزارش مددکار اجتماا ی مبنای بار اصاال وی،
حکم به کیفر صادر کند؟ مادۀ  45به دادگاه اختیار تعیین کیفر یا صدور حکم باه معافیات داده
است ،اما به معنای اختیار مطلق او نیست ،بلکه این اختیار باا قیاودی مانناد «میازان پایبنادی
مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه ،گازارشهاای ماددکار اجتماا ی و نیاز مالحظاۀ وضاعیت
مرتکب» محدود شده است .افزون بر این ،توجه نداشتن به گزارش مددکار اجتماا ی مبنای بار
بازسازگاری و اصال بزهکار ،مخالف هدف تعویق صدور حکام و مغاایر ادالت اسات .بناابراین
دادگاه باید این موارد را مد نظر قرار داده ،با لحاظ جمیع شرای تصمیمگیاری نمایاد .پاذیرش
این دیدگاه همسو با مادۀ  374قانون آیین دادرسی کیفری (1392ش) نیز میباشاد کاه مقارر
داشته است ...« :رأی دادگاه باید مستدل ،موجه و مستند به مواد قانونی و اصولی باشاد کاه بار
اساااس آن صااادر شااده اساات  .»...بااهیقااین لحاااظ نشاادن قیااود مقاارر در مااادۀ  45در زمااان
تصمیمگیری موجب میشود که رأی دادگاه الیرموجه باشد.

نتیجه
تعویق صدور حکم از جلوه های نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیدۀ بزهکااری اسات.
این نهاد یک راهبرد ارفاقی نسبت به مجرمان اصال پاذیری اسات کاه فاقاد محکومیات ماثثر
کیفری هستند ،زیرا انتظار می رود از طریق آن فرصتی به ایانگوناه مجرماان داده شاود تاا باا
اشتیاق معافیت از کیفر و بیم محکومیت به کیفر ،با پیروی از دساتورهای دادگااه بارای اصاال
رفتار خود کوشش نموده ،با انجام فعالیت های مختلف زمینۀ جبران خسارت بزهدیاده را فاراهم
آورند (آشوری ،1382 ،ص.)229
قانون مجازات اسالمی  1392ش با پیروی از نظام کیفری انگلستان و فرانسه برای اولین باار
این نهاد را وارد قلمرو سیاست تقنینی ایران نمود .بااینحال ،اصرار قانونگذار بار لحااظ مباانی
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شر ی در صدور آن موجب شده است قلمرو اجرایی آن به جرائم کاماهمیات محادود و جارائم
مستوجب حدود ،قصاص ،دیات و تعزیر درجۀ یک تا پنج از دامنۀ شمول آن خارج گردد .افازون
بر این ،بدون ارائۀ تعریفی از تعزیرات منصوص شر ی ،مقررات تعویق را دربارۀ آنها قاب ا مال
نمیداند .قانون مجازات اسالمی همانند قانون اختیارات دادگاههاای کیفاری انگلساتان و قاانون
جزای فرانسه ،صدور قرار تعویق حکم را به احراز مجرمیت متهم از سوی دادگاه ،جبران ضارر و
زیان بزه دیده ،رضایت بزهکار ،نبود سابقۀ کیفری مثثر ،وجود وام تخفیف و قابلیت اصال وی
مشروط کرده است .در هر سه نظام ،ارتکاب جرم از سوی مجرم در دورۀ تعویاق و ادم ر ایات
تدابیر و دستورهای دادگاه از موجبات لغو قرار و صدور حکم محکومیت است .در نظاام کیفاری
ایران و فرانسه ،دادگاه با پایان یافتن مدت تعویق با توجه باه پایبنادی فارد باه اجارای تادابیر
الزامی و اصال و بازپروری ،حکم معافیت از مجازات را صادر میکناد ،اماا در انگلساتان صادور
مجازات الیرسالب آزادی ،پاداش ر ایت تدابیر و حسن رفتار بزهکار است.
با وجود این ،همچنان که رویۀ قضایی انگلستان و فرانسه بیانگر تمایا نداشاتن قضاات باه
استفاده از این نهاد است ،ناآشنایی قضات با اهداف آن ،نبود بسترها و زیرساختهاای فرهنگای،
آموزشی ،اجرایی و اقتصادی الزم ،دم پویایی نظام دالت کیفری و تجاانس آن باا پاساخهاای
کیفری سنتی سزاگرایانه و گرایش نداشتن قضات برای توس به نهادهاای جاایگزین سانتیتار
همانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط ،نشم انداز روشنی را در استفاده از ایان نهااد در
نظام کیفری ایران ترسیم نمیکند .بهویژه اینکه رویکرد قانون گذار به صدور قرار تعویاق صادور
حکم تکلیفی نبوده و این قرار را حق مرتکب محسوب نکرده است .بنابراین حتی درصورتی کاه
تمامی شرای صدور قرار نیز فراهم باشد ،دادگاه تکلیفای باه صاادر کاردن آن نادارد ،ازایانرو،
ممکن است این امر تمای قضات به استفاده از آن را کاهش دهد .در بسیاری از موارد قضاات از
بیم متهم شدن به تسامح و سه گیاری نسابت باه مجرماان از ساوی ا ضاای جامعاه تارجیح
می دهند که در مواردی که تکلیف قانونی وجود ندارد ،رویکرد ساختگیرانه را کاه مومااً ماورد
پسند وام است انتخاب کنند و از نهادهای ارفاقی نسبت به مجرمان دوری گزینند .در کنار این
موانع ،ابهام های مواد قانونی مربوطه نیز مجال تعار آرا و دیدگاههای حقوقدان را فراهم کرده
است .برای نمونه ،دم تعیین شمول یا دم شمول این نهاد نسبت به جارائم اشاخاص حقاوقی
موجب شده است که دیدگاههای متفاوتی مطر شود .ازایانرو ،باهمنظاور اساتفادۀ مطلاوب از
ظرفیت های آن در کنار رفع موانع اجرایی ،اقدامات تقنینی و ابهاام زدایای از ماوارد متعاار و
مجم قانونی ضروری است.
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