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مقررات می تواند  این  اعمال  بدیهی است،  باشد. 
کوتاه مدت  حبس های  اجرای  از  مانع  حدودی  تا 
شود و اثر حبس زایی ایجادشده را با تغییر مقررات 
به  توجه  با  است  بدیهی  اما  کند؛  تعدیل  تخفیف 
به طورکلی  را  اثر  این  نمی تواند  پیش گفته،  شرایط 

مرتفع سازد.
ــهــاد از قــانــون  ــن ن ــدورحــکــم:ایـ تــعــویــقصــ
مجازات فرانسه اقتباس  شده است و تفاوت آن با 
تعویق  که در  این است  اجرای مجازات در  تعلیق 
صدور حکم، با وجود احراز مجرمیت متهم، حکم 
این  صــدور  و  نمی شود  صــادر  او  بــرای  محکومیت 
مدت  ایــن  در  مــی گــردد.  معلق  مدتی  ــرای  ب حکم 
تعویق  )در  نشود  جرمی  مرتکب  متهم  چنانچه 
)در  کند  رعــایــت  را  ــاه  ــ و دســتــورهــای دادگ ــاده(  سـ
تعویق مراقبتی( دادگاه بسته به میزان پایبندی او 
گزارش های مددکار اجتماعی  به اجرای دستورها، 
به  مــورد  حسب  مرتکب،  وضعیت  ماحظه  نیز  و 
اقدام  کیفر  از  معافیت  حکم  صدور  یا  کیفر  تعیین 

می کند.
این نهاد نسبت به نهاد تعلیق اجرای  امتیاز 
که در صورت عدم  حکم برای مرتکب جرم آن است 
مشمول  دادگاه  دستورهای  رعایت  و  جرم  ارتکاب 
نــه حکم  از مـــجـــازات مـــی شـــود،  حــکــم مــعــافــیــت 
مشمول  تعویق  زمــان  در  بنابراین،  و  محکومیت 
مجازات های تبعی نمی شود؛ درحالی که در تعلیق 
اجرای مجازات، بی اثر شدن محرومیت های ناشی 
از محکومیت معلق، منوط به سپری شدن مدت 
تعویق  در  همچنین   5۲ مـــاده  در  اســـت.  تعلیق 
نشده  صادر  محکومیت  حکم  چون  حکم،  صدور 

اســـت، مــحــرومــیــت هــای مــوضــوع  بــنــدهــای مــاده 
نخواهد شد؛ درحالی که  اعمال  ۲6 در مورد متهم 
بندهای  موضوع   مجازات های  به  فردی  چنانچه 
کل  گر اجرای  سه گانه ماده ۲5 محکوم شود، حتی ا
مذکور  محرومیت های  گــردد،  معلق  وی  مجازات 
ــم بــر او اعــمــال خــواهــد شــد. همچنین  بــه طــور دائ
است  کوتاه تر  تعلیق  به  نسبت  تعویق  مدت  زمان 
کم اهمیت تر،  )6 ماه تا ۲ سال( البته در مورد جرائم 

تعزیرات درجه 6 تا 8 قابل اعمال است.
کنار  در  ــقــررات  م ایــن  اجـــرای  اســت  بدیهی 
مانع  مــی تــوانــد  مــجــازات  اجـــرای  تعلیق  مــقــررات 
توجه  باید  البته  شــود.  حبس  مــجــازات  اعمال  از 
تعویق  نهاد  ناموفق  اجـــرای  قــانــون گــذار  داشـــت، 
اجــرای  تعلیق  اعمال  بــرای  مانعی  را  حکم  صــدور 
حکم می داند. به  عبارت  دیگر، این نهاد به عنوان 
است،  شده  گرفته   نظر  در  تعلیق  از  مستقلی  نهاد 
حکم،  صدور  تعویق  دوران  در  فردی  چنانچه  اما 
مرتکب جرم جدیدی شود یا از اجرای دستورهای 
دادگاه امتناع ورزد، محکوم   به مجازات می شود و 
اجرای این مجازات قابل تعلیق نیست؛ بنابراین، 

این دو نهاد به نوعی در طول هم قرار می گیرند.
از اهداف  که یکی  آنجا  از  آزادی:   نظامنیمه
ــروری مــحــکــومــان اســـت و  ــازپـ مــجــازات حــبــس، بـ
این  از یک سو مانع تحقق  از جامعه  جدایی آن ها 
کردن امکانات  هدف می شود و از سوی دیگر فراهم 
آموزشی و فنی حرفه ای متناسب با نیازهای متنوع 
هزینه بر  بسیار  و  غیرممکن  تقریبًا  امری  زندانیان 
کــرده  انــد  سعی  کیفری  نــویــن  نــظــام هــای  اســـت، 
رژیم های اجرایی مختلفی را با توجه به محکومان 
که به  مختلف به اجرا درآورند. یکی از این شیوه ها 
کاستن آسیب مجازات زندان برای محکوم،  دنبال 
خانواده او و جامعه بوده، نظام نیمه آزادی است. 
او  بــر محکوم  بــه  نــظــارت  اعــمــال  بــا  ایــن روش،  در 
مربوط  مــقــررات  مــی شــود.  اعطا  نیمه وقت  آزادی 
اقتباس  فرانسه  مجازات  قانون  از  که  نهاد  این  به 
که آیا   شده، ممکن است با این ابهام روبه رو شود 
حرفه ای،  فعالیت های  محکوم  به  اشتغال  زمــان 
آموزشی، حرفه آموزی و درمان جزئی از زمانی است 
که فرد از آزادی محروم است و در سایر زمان ها فرد 
اینکه  یا  ماند،  خواهد  باقی  خــانــواده اش  کنار  در 
به  او  اشتغال  زمــان  و  اســت  فــرد در حبس  اصــواًل 
محسوب  او  آزادی  زمان  جزو  مذکور  فعالیت های 
بــا تــوجــه بــه ســیــاق مـــاده 56 و عبارت  مــی شــود، 

»محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس ...« 
قانون گذار  موردنظر  دوم  احتمال  می رسد  نظر  به 

بوده است.
گفتنی است قانون گذار در خصوص نوجوانان 
هفته  پایان  در  نگهداری  اجــرای  ضمانت  بزهکار 
ایـــن شــیــوه  اســــت. در  کــــرده  پــیــش بــیــنــی  ــیــز  ن را 
هر  پایانی  روزهــای  در  اســت  موظف  محکوم علیه 
مقامات  به  را  خود  مجازات،  گذراندن  برای  هفته 
کند. ذکر دو روز آخر  کانون اصاح و تربیت معرفی 
که نوجوان  هفته با این فرض در قانون آمده است 
تحصیل  یا  کــار  به  هفته  دیگر  روزهـــای  در  بزهکار 
بی سرپناه  و  بیکار  نوجوانان  پس  اســت؛  مشغول 
کانون اقامت داشته  باید در تمام  روزهای هفته در 

باشند.
به  الکترونیکی  نظارت  الکترونیکی:  نظارت
کنترل و نظارت بر محکومان به وسیله ابزار  معنای 
بار  زندان است، نخستین  از  ج  الکترونیکی در خار
نیومکزیکو  در  الو«  »جــک  قاضی   1984 ســال  در 
ــه آن حــکــم داد. ایــن  ب کــنــتــرل یــک مــجــرم  ــرای  بـ
رعایت  بـــرای  تضمینی  بــه عــنــوان  ابــتــدا  در  روش 
اما بعدها  قواعد حبس در خانه استفاده می شد، 
آزادشــده  محکومان  دادن  قرار  کنترل  تحت  برای 
نیز  متهمان  کنترل  همچنین  و  تعلیق  مشمول 
نظارت،  این  از  ایــران  در  قانون گذار  شد.  استفاده 
)مــاده  کیفری  ــرای  اج ضمانت  یک  به عنوان  هم 
6۲ قانون مجازات اسامی( و هم به عنوان یکی از 
)بند »چ«  و نظارت قضایی  تأمین  قرارهای  اقسام 
استفاده  کیفری(  دادرســی  آیین  قانون   ۲17 ماده 
ــوع نظارت  ــن ن کـــرده اســـت. فــوایــد اســتــفــاده از ای
کوتاه مدت و جلوگیری  کاستن از میزان حبس های 

از بازداشت متهمان است.
در باره ماهیت این نوع ضمانت اجرا باید گفت 
قــانــون گــذار با وضــع ایــن مــقــررات اجــرای مجازات 
حبس را همان محدودسازی محکوم در محدوده 
مکانی و تحت نظارت قرار دادن او دانسته است؛ 
بنابراین، مرتکب در دادنامه صادرشده محکوم  به 
محدود  حبس،  اجــرای  نحوه  اما  می شود،  حبس 
در  و  گــردد  تعریف  مکانی  مــحــدوده  در  وی  شــدن 
مذکور  دستورهای  و  تدابیر  از  تبعیت  لزوم  صورت 
ماهیتی  بــا  بنابراین،  اســت؛  مراقبتی  تعویق  در 
مستقل از تعویق، تعلیق و نظام نیمه آزادی روبه رو 
هستیم. البته باید توجه داشت قانون گذار تمامی 
تبیین  را  نهاد  ایــن  به کارگیری  بــرای  الزم  احــکــام 

قانون گذار  داشت،  توجه  باید  البته    
اجرای ناموفق نهاد تعویق صدور حکم 
اجـــرای  تعلیق  ــمــال  اع بـــرای  مــانــعــی  را 
حکم می داند. به  عبارت  دیگر، این نهاد 
به عنوان نهاد مستقلی از تعلیق در نظر 
گرفته  شده است، اما چنانچه فردی در 
جرم  مرتکب  حکم،  صدور  تعویق  دوران 
دستورهای  اجــرای  از  یا  شــود  جدیدی 
دادگاه امتناع ورزد، محکوم   به مجازات 
ایـــن مــجــازات قابل  ــرای  مــی شــود و اجــ
نهاد  دو  ایــن  بــنــابــرایــن،  نیست؛  تعلیق 

به نوعی در طول هم قرار می گیرند.  


