
 

 

در تعليق ساده اجراي مجازات نيازي به احضار و جلب محكوم از ناحيه قاضي اجراي 

 .احكام وجود ندارد

 

 :سؤال

كيفري،  دادرسي كيفري، درصورت تعليق اجراي مجازات، قاضي اجراي احكام قانون آئين) 551(همانطور كه مستحضريد به موجب مفاد ماده 

يا دستورهاي دادگاه، چگونگي اجراء و ضمانت   عليه، دستور عليه را احضار و درصورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب و يا حضور محكوم محكوم

 . نمايد عدم رعايت آنها را به وي تفهيم و ابالغ مي

آزادي و آزادي تحت  مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمهنامه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزاد  آئين) 6( همچنين در ماده

پس از صدور قرار تعويق صدور «: رئيس محترم قوه قضاييه بيان شده 3/2/1398هاي حبس مصوب  هاي الكترونيكي و جايگزين نظارت سامانه

ب را احضار و دستور يا دستورهاي دادگاه و چگونگي حكم يا قرار تعليق اجراي مجازات و تعيين مدت آن توسط دادگاه، قاضي اجراي احكام مرتك

آورد، به وي  هايي كه امكان نظارت مأمور مراقبتي در طول دوره تعليق يا تعويق صدور حكم را فراهم مي اجراء را به وي تفهيم و همچنين شيوه

 » .كند تفهيم مي

عليه متعاقب صدور قرار تعليق اجراي  شود كه احضار محكوم بادر ميگونه به ذهن مت االشاره، اين عليهذا؛ از عطف توجه به مفاد مواد فوق

چرا كه . عليه مكلف به اجراي دستور يا دستورهاي دادگاه باشد صادر شده و محكوم» مراقبتي«اردي است كه قرار مزبور به نحو مجازات، ناظر به مو

هاي نظارت مأمور مراقبتي و ضمانت  ، شيوهدادگاه، آموزش چگونگي اجراءرهاي در اين قسم از قرار تعليق اجراي مجازات، تفهيم دستور يا دستو

جايگاهي ... والّا در قرار تعليق اجراي مجازات به نحو ساده، تفهيم دستورات، آموزش شيوه اجراء و . يابد عدم اجراي دستورات مفهوم و مصداق مي

عليق اجراي مجازات را به نحو ساده صادر نمايد، آيا قاضي اجراي احكام موظف ندارد، خواهشمند است اعالم فرمائيد درصورتي كه دادگاه قرار ت

عليه را احضار، در صورت عدم حضور بدون موجه جلب و مفاد قرار و ضمانت عدم رعايت آن را به وي تفهيم نمايد يا اينكه احضار  است محكوم

نامه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات،  آئين) 6(درسي كيفري و ماده دا قانون آيين) 551(محكوم عليه و تفهيم موضوعات مندرج در ماده 

هاي حبس، اختصاص به قرار  هاي الكترونيكي و جايگزين آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه

 تعليق اجراي مجازات به نحو مراقبتي دارد؟

آيا قاضي اجراي احكام موظف است محكوم عليه را احضار و در . تعليق اجراي مجازات را به نحو ساده صادر كنددر صورتي كه دادگاه قرار 

بتي صورت عدم حضور ،وي را جلب كرده و مفاد قرار تعليق را به وي تفهيم كند يا اينكه اين اختيار اختصاص به قرار تعليق اجراي مجازات مراق

 دارد ؟

 

 

 

 :پاسخ

كند كه اگر در  ، دادگاه به هنگام صدور قرار تعليق به طور صريح به محكوم اعالم مي1392قانون مجازات اسالمي مصوب ) 54(برابر ماده 

درموارد   شود؛ اجرا مي عالوه بر مجازات جرم اخير، مجازات معلق نيز درباره وي  ،جرايم اشاره شده در اين ماده شودمدت تعليق مرتكب يكي از 

نوع اقدام اجرايي نسبت به رأي صادره به عهده دادسرا قرار نگرفته است نيازي به احضار  چتعليق اجراي مجازات به طور ساده با عنايت به اينكه هي

و ماده  1392كيفري مصوب قانون آيين دادرسي ) 559(و جلب محكوم و ابالغ مجدد موضوع توسط قاضي اجراي احكام نيست، آنچه كه در ماده 

ناظر بر قرار تعليق اجراي مجازات   رئيس محترم قوه قضاييه آمده است، 1398مصوب ... نامه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات و  آيين) 6(

) 559(احكام برابر ماده كند و قاضي اجراي  بصورت مراقبتي است كه دادگاه محكوم را مكلف به اجراي دستور يا دستورهايي در مدت تعليق مي

عليه را احضار و درصورت عدم حضور بدون عذر موجه جلب و چگونگي اجراي دستور يا دستورهاي دادگاه و ضمانت اجراي  قانون مذكور محكوم

 .كند عايت آنها را به وي تفهيم ميعدم ر
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