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 مقررات کلی اجرای احکام کیفری–بخش اول 
منظور از مقررات کلی اجرای احکام کیفری مقرراتی است که مختص مجازات مشخصی نیست. برای مثال 

قاضی می تواند در خالل اجرای مجازات قرار تامینی صادر کند یا آن قرار را تشدید کند. یا اگر علل موقوفی 

 موقوفی اجرا صادر کند یا تعویق اجرای مجازات را صادر کند.  حادث شد قرار

 

 مرجع اجرای احکام کیفری -فصل اول

مرجع اجرای احکام کیفری نهاد دادسرا می باشد. که در این رابطه دارای یک ساختار مشخصی می باشد.  

. کیفری را بر عهده دارندافرادی وجود دارند که وظیفه اجرای آرای  وبرای اجرای احکام کیفری یک ساختار 

در گفتار نخست ابتدا ساختار اجرای احکام کیفری را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و در گفتار دوم افرادی 

 را که مسئول اجرای احکام کیفری هستند را معرفی می نماییم.

 

 ساختار اجرای احکام کیفری -گفتار نخست

 یک معاونتی در دادسرا با نام معاونت اجرای احکام کیفری 22آیین دادرسی کیفری مصوب  قانونبه موجب  

خواست  دلیل این خواسته است استقاللی به بخش اجرای احکام بدهد. تشکیل می شود. در این قانون قانونگذار

ضایی کردن ق قانونگذار این است که قصد دارد فرایند اجرای احکام کیفری را به یک فرایند قضایی تبدیل کند.

شد به عبارت ی مجازات در کشور ما تا قبل از این قانون اجرای مجازات یک فرایند اداری محسوب میاجرا

دیگر بعد از صدور رای توسط قاضی عمل قضایی پایان می پذیرفت و اجرای حکم صادر شده یک عمل اداری 

رای شود و اجب میبود. با تصویب قانون آیین دادرسی جدید اجرای احکام کیفری یک فرایند کیفری محسو

 حکم توسط مقام قضایی با عنوان قاضی اجرای احکام کیفری می باشد.

 :قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که 484در ماده 
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رای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت بر عهده دادستان است و معاونت اجحکام کیفری اجرای ا »

 «دهد، در دادسرا عهده دار این وظیفه است. وی در مناطقی که رییس قوه قضاییه تشخیص می

ای هفرانسه برای اجرای احکام دادگاه بدین خاطر است که در کشورهای پیشرفته از جمله در نگارش مادهفلسفه 

ر این کشورها دادستان و قاضی با هم تفاوت دارند و این گونه نیست که به همه آنها مجزایی وجود دارد. د

  ق شود. در این کشورها دادستان و دادیار یک مقام اداری محسوب می شوند.عنوان مقام قضایی اطال

اضی منظور از قاضی نشسته ق. یک تقسیم بندی دارند با عنوان قاضی ایستاده و نشستهدر سیستم فرانسه  

ر و اجرای احکام ب قاضی اجرای احکام وجود دارد است که دارای استقالل است لذا در آنجا اصطالح دادگاه و

برخوردار است به نحوی که آرایی که صادر شده است و در  اختیار وسیعیاز عهده دادگاههاست. این دادگاه 

دیوان عالی مورد تایید قرار گرفته اند را با صالحدید خود تغییر دهند. مبنای علمی و تئوری این امر این است 

که قاضی اجرای احکام ناظر بر اجرای به دلیل این  .که گفته می شود هدف از مجازات اصالح مجرم است

مجازات بر مجرم است ممکن است تشخیص دهد که با اعمال نیمی از مجازات مجرم اصالح می شود یا این 

 که برعکس مجازات باید تشدید شود تا مجرم اصالح شود. 

 که اجرای این بود ث مطرح گردید و هدفزمانی که پیش نویس قانون آیین دادرسی تهیه می شد این مباح

اه یل دادگزیرا ثمره آرایی که صادر می شود در اجرای احکام ظاهر می شود. اما با تشک مند کنند؛احکام را نظام

 تشکیل شد. بنابراین در دادسرا با عنوان معاونت اجرای احکام یک نهاد بینابینیو  اجرای احکام مخالفت شد

ه ب ند و تنها یک نهاد معاونت اجرای احکام به آن اضافه شد.اجرای احکام کما فی سابق برعهده دادسرا باقی ما

در بسیاری هر حال در قانون جدید یک اصل جدیدی به وجود آمد با عنوان قضایی کردن اجرای مجازات که 

 از مواد نمود دارد.

ه ن دلیل کدر این جا به ای معموال در قانونگذاری رسم نیست که نهادهایی مثل معاونت در قانون ذکر شود اما

خواسته است اصل قضایی بودن اجرای احکام را نهادینه کند به طور خاص از معاونت اجرای احکام گذار قانون

 کیفری نام برده است.
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دادسرا ساختار اولیه عهده دار اجرای آرای کیفری است که در دل خود معاونت اجرای احکام کیفری را دارد  

  .م برای اجرای احکام داریمو در کنار این ساختارهای دیگری ه

 ن نکات توجه شود:از نظر ساختاری باید به ای 

  ای مثال واحد اجرای احکام شهرداریها، اجرای بر د ایجاد شودتوانمیواحدهای تخصصی در دادسرا

 احکام پزشکی. 

  که با اجازه داده است  484ماده  2نکته دیگر که باید بیان داشت این است که قانونگذار طبق تبصره

در زندانها یا موسسات کیفری مستقر تصویب رئیس قوه قضاییه معاونت اجرای احکام یا واحدی از آن 

 شود.

  بیان شده است که در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده  484ماده  3در تبصره

اجرای احکام رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است. بنابراین در حوزه بخش برای 

در دادسرا برای اجرای احکام الزم الرعایه است در آنجا  ی کهاما مقررات وجود نداردساختار ویژه ای 

 هم باید اجرا شود.

  ساختار دیگری هم اندیشیده شده است و آن واحد سجل اجرای احکام معاونت در  488مطابق ماده

ه طور کامل در قوه قضاییه حل نشده است یکی از مسایلی که بکیفری و عفو و بخشودگی می باشد. 

مساله سجل کیفری است. قوانین و مقررات خوبی راجع به سجل کیفری به تصویب رسیده است. 

سجل کیفری در وهله اول باید از لحاظ ماهوی وضعیتش روشن باشد. بدین معنی که هر چیزی را 

ب قانون مجازات اسالمی و قانون نباید جزو سابقه کیفری محسوب کرد. این موضوع در هنگام تصوی

در قانون مجازات اسالمی در مورد سجل کیفری . آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است

 44آمده است. تبصره ماده  44و تبصره ماده  26، 25ن محکومیت موثر کیفری در ماده یا هما

ت موثر کیفری محکومیتی محکومیت موثر کیفری را تعریف کرده است و بیان کرده است محکومی
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از حقو ق اجتماعی  سالمیا جازاتم انونق 25است که محکوم را به تبع اجرای حکم بر اساس ماده 

 محروم می کند. به عبارت دیگر محکومیت موثر کیفری محکومیتی است که اثر کیفری دارد.

 

ل کیفری ثبت ولی به سجسوابق محکومتی موثر کیفری در  سالمیا جازاتم انونق 25تبصره یک ماده  طبق

 مراجعی که استعالم می کنند اعالم نمی شود.

قانون مجازات اسالمی گذشت  26مندرج در ماده های محرومیت محکومیت موثر کیفری وقتی زمان  در مورد 

بنابراین سابقه محکومیت کیفری پس از اتمام  شود.می شود و جز سابقه وی محسوب نمی اعاده حیثیت

سوابق کیفری فرد اعالم  تنها جایی تمام در ماده فو ق از سجل کیفری فرد محکوم محو می شود.زمانهای مقرر 

 کیفری موثر است مثل آزادی مشروط می شود که استعالم قضایی باشد. زیرا در تصمیم گیری قضایی سابقه

نکرده  محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده» ق م ا گفته شده است  58ماده  بند )ت( که در

این امر که آیا فرد تاکنون از آزادی مشروط استفاده کرده است یا نه با مراجعه به سجل کیفری وی  «.باشد

قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده است که  84مشخص می شود. یا در قرار بایگانی پرونده موضوع ماده 

از تعقیب  بار یکواند ........ فقط در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت .......... مقام قضایی می ت»

مقام قضایی که می خواهد قرار بایگانی پرونده «. صادر کندمتهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را 

را صادر کند باید از یک مرجعی استعالم کند که تا به حال در جرایم ذکر شده برای متهم قرار بایگانی پرونده 

 صادر شده است یا نه. 

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات در مورد رانندگی بدون گواهینامه برای بار اول جزای نقدی  723اده م 

ف مذکور فرد مرتکب تخلو برای بار دوم حبس پیش بینی کرده است و برای اینکه بدانیم مرتبه چندم است که 

ن و هنگامی که مراجع قضایی ایبنابراین باید سوابق کیفری ثبت شود  می شود نیاز به ثبت سوابق داریم.

سوابق را استعالم کردند، سوابق اعم از موثر و غیر موثر اعالم می شود اما اگر سایر نهادها استعالم کردند تنها 

 محکومیت موثر کیفری را اعالم می کنیم.
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ک ی یاین مسایلی که عنوان شد مربوط به ساختار سجل کیفری از لحاظ ماهوی بود. از لحاظ ساختار شکل

سجل کیفری و عفو و بخشودگی که متولی دو امر سجل واحد در دادسرا تشکیل می شود با عنوان واحد 

 کیفری و پیشنهاد عفو و بخشودگی به مراجع صالح می باشد.

  486ساختار دیگری که در این قانون پیش بینی شده است مددکاری اجتماعی است که در ماده 

 ده است.قانون آیین دادرسی کیفری ذکر ش

سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر  ق آدک در جرایمی که مجازات قانونی آنها  243بر اساس ماده 

درجه چهار و باالتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه 

حقیقات، دستور تشکیل پرونده مکلف است در حین انجام ت بازپرس کامل مجنی علیه یا بیش از آن است،

 صادر نماید. اجتماعی  مددکاریشخصیت متهم را به واحد 

 واحد مددکاری اجتماعی دو وظیفه عمدی را بر عهده دارد:

 مجازات را بر عهده دارند یاجرا در مرحله اجرا به عنوان نیروهای متخصص در کنار ماموران مراقبتی -1

به طور مجزا از پرونده عمل پرونده شخصیت عهده دارند. وظیفه تشکیل پرونده شخصیت متهم را بر -2

 حاوی مطالب زیر است:مجرمانه تشکیل می شود و 

 خانوادگی و اجتماعی متهم مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی،گزارش  -الف

 گزارش پزشکی و روان پزشکی -ب

  رای احکام کیفری معاونت اج 484تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری اجباری نیست. طبق ماده

اگر در  در مناطقی که رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد در دادسرا عهده دار این وظیفه است.

جایی رئیس قوه قضاییه معاونت اجرای احکام کیفری تشکیل ندهد دادستان مستقیماً مسئول اجرای 

 احکام کیفری است.
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 رای احکام کیفریگفتار دوم : مسئول اج 

 

 ذاتیست. به عبارت دیگر یکی از وظایف جرای احکام کیفری را بر عهده دارد دادستان ااولین کسی که ا 

یاست دادستان انجام احکام کیفری تحت نظارت و راحکام کیفری است و معاونت اجرای اجرای  ،دادستان

  وظیفه می کند.

 :عبارتند از 485عالوه بر دادستان طبق ماده اعضایی که در تشکیالت اجرای احکام 

 قاضی اجرای احکام -1

 مددکار اجتماعی   -2

 مأمور اجرا  -3

 مأمور مراقبتی -4

 

 قاضی اجرای احکام  -1

 وظایف قاضی اجرای احکام احصا شده است این وظایف عبارتند از: 482در ماده 

 صدور دستور اجرای احکام الزم االجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها -الف

 ع به زندانیاننظارت بر زندانها در امور راج -ب

 اعالم نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط  مطابق قوانین و مقررات -ج

 اعطای مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقررات -د

اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتالیان به بیماریهای روانی و بیماریهای جسمی صعب العالج و  -ه

م نیازمند به مراقبت  و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر سایر افراد محکو

 اساس ضوابط و مقررات 

اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده یا بر عهده قاضی  -و

 اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.
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اضی ناظر زندان قرار گرفته است آخر هر گونه وظایفی را که طبق آیین نامه سازمان زندانها بر عهده ق در بند

 به قاضی اجرای احکام محول شده است.

. بنابراین وظایف قاضی اجرای در قانون مجازات اسالمی بارها از قاضی اجرای احکام کیفری نام برده شده است

نمی باشد بلکه موارد ذکر شده در این قانون آیین دادرسی کیفری  482اده موارد ذکر شده در متنها  احکام

می باشد. عالوه بر این وظایف عام قاضی اجرای احکام کیفری دارای وظایف خاصی نیز  ویماده وظایف عام 

می باشد. این وظایف خاص به طور پراکنده در قوانین و مقررات ذکر شده است برای مثال آنچه طبق آیین 

وظایف قاضی اجرای احکام محسوب مه سازمان زندانها از وظایف قاضی ناظر زندان بوده است اکنون جزو نا

، تعلیق خدمات قانون مجازات اسالمی 77زنگری در حکم طبق ماده اصالح و با همچنین پیشنهاد شود.می

قرار تعلیق خواست صدور ، درسالمیا جازاتم انونق 84ماده  4عمومی و یا تقاضای تبدیل آن به موجب تبصره 

ه خواست لغو قرار تعلیق یا تعویق صدور حکم بقانون مجازات اسالمی، در 46ماده اجرای مجازات به موجب 

، نون مجازات اسالمیاق 58دور حکم آزادی مشروط ماده ص، پیشنهاد سالمیا جازاتم انونق  55موجب ماده 

ت بر دوره مراقبت ماده ، نظارآیین دادرسی کیفریقانون  522ماده  3ی به موجب تبصره تخفیف جزای نقد

 جازاتم انونق 77، تبدیل و توقف مجازات طبق ماده قانون مجازات اسالمی، پیشنهاد تشدید، تخفیف 83

، صدور دستور قانون آیین دادرسی کیفری 154ماده  2، دستور کنترل ارتباطات مخابراتی طبق تبصره سالمیا

یین آ انونق 142، اجرای قرار تامین خواسته طبق ماده  ق آدک 542ماده از کشور به موجب  منع خروج

 را می توان ذکر کرد.  یفریکادرسی د

 وجود دارد. 482دو نکته مهم در وظایف قاضی اجرای احکام کیفری بر طبق ماده بنابراین 

م واگذار شده این ماده کلیه اختیارات در مرحله اجرای احکام به قاضی اجرای احکا« ج»به موجب بند  -1

 است.

 راتعالوه بر وظایفی که برای قاضی اجرای احکام در این ماده ذکر شده است وی طبق قوانین و مقر -2

 دیگر نیز می باشد. دیگر دارای وظایف و اختیارات
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نکته مهمی که وجود دارد در رابطه با دادستان و قاضی اجرای احکام می باشد و این سئوال مطرح می شود 

 ی اجرای احکام باید در اجرای وظایف خود از دادستان تبعیت کند؟ آیا قاضکه 

 دادستان بر معاونت اجرای احکام کیفری ریاست و نظارت دارد. 484طبق ماده 

ید تأیاظهار نظر و  ی دستورات و قرارهای وی نیازی بهکند یعنجرای احکام به صورت مستقل کار میقاضی ا

دادستان حق نظارت و ریاست دارد اگر به قاضی اجرای احکام دستوری داد دادستان ندارد اما بدین دلیل که 

افته باید به تأیید دادستان برسد و اگر دادستان در اعمال وظایف نظارتی خود متوجه شود دستورات انجام ی

 است که برای مثال در پرونده ای قاضی اجرای احکام به دلیل مرور زمان قرار موقوفی اجرا صادر کرده اشتباه

یا حتی قاضی اجرای احکام درست تصمیم گرفته اما دادستان عقیده دارد نباید قرار موقوفی اجرا صادر شود 

 در این صورت وی باید از دستور دادستان تبعیت کند. 

. 2. قاضی اجرای احکام مستقل وظیفه اش را انجام می دهد 1فلذا ارتباط قاضی اجرای احکام و دادستان : 

. تصمیمات 3آ د ک (  484ماده  –نظارت دادستان است ) دادستان حق نظارت استصوابی دارد  تحت ریاست و

 قاضی اجرای احکام نیازی به تایید دادستان ندارد ) ولی دادستان حق ریاست و نظارت دارد ( 

ات قضاینکه در اجرای احکام کیفری ممکن است که چند قاضی اجرای احکام باشد که یکی از آن  ه دوم :نکت

 سمت معاون دادستان را داشته باشد.ابالغ و باید 

نکته سوم : در صورتی که دادیار در دادسرا متولی اجرای احکام بشود و معاونت اجرای احکام وجود نداشته 

 آ د ک تصمیمات وی نیازی به تایید دادستان ندارد . 88باشد با توجه به ماده 

 

 

 فصل دوم : فرایند اجرای احکام کیفری

 گفتار نخست:  رأی الزم االجرا چیست؟ 

رأیی که برای اجرا به اجرای احکام فرستاده می شود باید الزم االجرا  آیین دادرسی جدیدقانون  به موجب 

 باشد. مقدمتاً باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا در قانون به جای حکم از واژه رای استفاده شده است؟  
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قرارهایی مثل . ودرقرارها هم برای اجرا به اجرای احکام می دادرسی کیفری جدید زیرا به موجب قانون آیین 

و تعویق صدور حکم اجرای مجازات  تعلیق به این دلیل که. صدور حکمتعلیق اجرای مجازات، قرار تعویق 

از جنس اجرا هستند و همراه با یک سری از دستورات و محدودیت هاست این دستورات و محدودیت ها 

کیفری متکفل اجرای این احکام  ای آنها بر عهده دادگاه نیست بلکه دادسرا و در ذیل آن اجرای احکاماجر

قرار اجرای تعلیق مجازات، آزادی  از بخش پنجم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در فصل پنجم باشد.می

های الکترونیکی، بر عهده اجرای قرارتعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه  مشروط،

 ه شده است. حکم از واژه رای استفادبرای همین به جای لفظ احکام کیفری می باشد. 

 سه نوع رای داریم

 که خود به چند دسته تقسیم می شود: رای قطعی -1

 به موجب قانون مثل جرایم با مجازات درجه هفت و هشت رای ذاتاً قطعی -الف

 د نظر و فرجام خواهی آن گذشته و به این دلیل قطعی شده استرایی که مهلت تجدی  -ب 

 .رایی که از مرجع تجدید نظر یا فرجام خواهی صادر شده است  -ج 

 رسیدگی و صادر می کند 744رایی که دیوان عالی طبق ماده  –د 

   734ماده  -جایی که طرفین حق تجدید نظر خواهی خود را کتبا ساقط می کنند  –ه 

 

رأیی است که قدرت و قابلیت اجرایی دارد. ممکن است این رأی قطعی نباشد  م االجرا:رای الز -2

مصادیق رای الزم قطعی نیست اما الزم االجراست.  به آن اعتراض نشده است مثل رأی غیابی که

یکی از خصیصه های رای الزم االجرا بیان شده است. بنابراین طبق این ماده  424االجرا در ماده 

بنابراین آرای قطعی تا زمانی که ابالغ نشده  .که عالوه بر قطعی بودن باید ابالغ هم بشود این است

 به موجب قاعده کلی ابالغ رای بر عهده مرجع صادر کننده رای می باشد. اند الزم االجرا نیستند.



  اجرای احکام کیفری 

 
               

13 

 

 

  نداند، قاضی اجرای احکام رای صادره را از لحاظ قانونی الزم االجرا   اگر 421نکته : طبق ماده

صادر کننده رای قطعی اعالم و مطابق تصمیم دادگاه اقدام  ب را با اطالع دادستان به دادگاهمرات

 می کند.

در این مورد قاضی اجرای احکام تنها به دادستان اعالم می کند که رای صادره از لحاظ قانونی الزم االجرا 

 نیست اما نیاز نیست که منتظر تأیید دادستان بماند.

 ه صادر کننده رای قطعی که در ماده فو ق و بسیاری از مواد قانون مجازات و آیین دادرسی دادگا

 کیفری جدید آمده است چه دادگاهی است؟

 اگر رای ذاتا قطعی باشد در این صورت دادگاه بدوی صادر کننده رای قطعی  -1

 کننده رای ردر صورتی که به علت انقضای مهلت تجدید نظر قطعی شده باشد، دادگاه بدوی صاد -2

 اگر رای از دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای بدوی صادر شده باشد، دادگاه تجدید نظر -3

در این صورت دادگاه تجدید  ،اگر دادگاه تجدید نظر رای مورد تجدید نظر خواهی را عیناً تایید کرد -4

 نظر

رسیدگی تنها رسیدگی  )زیرا دیوان عالی کشور در دادگاه بدوی ،رایی که در دیوان ابرام شده است  -5

 شکلی می کند و وارد در رسیدگی ماهوی نمی شود(.

 در دیوان رسیدگی و صادر می شود , دیوان عالی  477رایی  که طبق ماده ی  -6

 طرفین حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط می کنند , دادگاه بدوی  434در جایی که طبق ماده  -7

 

 فاده است« دادگاه صادر کننده رای»سی کیفری از اصطالح نکته : در مواردی که در قانون آیین دادر

 است.  قطعیشده است منظور دادگاه صادر کننده رأی 

 در رابطه با اجرای رای الزم االجرایی است که نسبت به افراد متعدد صادر شده است. 422ماده 
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عضی از آنان هرگاه رأی ، در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر ب» 792ماده 

ده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدید ا درخواست تجدید نظر یا فرجام کراعتراض و ی

 .«نظر یا فرجام در مورد بقیه الزم االجراست

در مواردی اعمال می شود که رأی الزم االجرا صادر شده اما محکوم تنها به یک قسمت از رأی  423ماده 

 اعتراض دارد نه تمام آن.

مانع از اجرای ا فرجام درباره یک قسمت از رأی، اعتراض و یا درخواست تجدید نظر ی» 793ماده 

 «.سایر قسمتهای الزم االجرای آن نیست

تخریب کرده است و با ورود برای مثال محکوم جرایم متعددی را مرتکب شده است. درب منزل شخصی را  

ن جا اگر وی در ای و مرتکب سرقت شده است. اده استبه منزل بزه دیده وی را مورد ضرب و جرح قرار د

ن یافتن به دلیل پایااعتراض کند تنها نسبت به آن رسیدگی می شود و مجازات تخریب نسبت به حکم سرقت 

به دلیل قطعی بودن ) جرم با مجازات درجه  و ضرب و جرحمدت اعتراض و عدم اعتراض از سوی محکوم 

 هشت( اجرا می شود.

قانون آیین  477در حیطه حقو ق جزا رای نهایی نداریم زیرا به دلیل وجود ماده  :رای نهایی -3

به هر حال تعریف رأی  دادرسی کیفری یک رای می تواند در هر زمانی خالف شرع اعالم شود.

 قانون ثبت بیان شده است: 22نهایی در تبصره ماده

اسطه انقضا مدت اعتراض و و یا به و طی مراحل قانونی ی عبارت از حکمی است که به واسطهحکم نهای»

 «.و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود استیناف

 

 گفتار دوم : ترتیب اجرای احکام کیفری 

 

بعد از صدور رأی و ورود پرونده به اجرای احکام با این مسأله مواجه می شویم که رأی را چگونه باید اجرا کرد 

 ه عبارت دیگر فرایند اجرای رأی به چه شکل می باشد؟و ب
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 فرایند اجرای رأی دارای مراحل زیر می باشد. 

قانون آیین دادرسی کیفری شروع به اجرا باید با  424طبق ماده  دستور قاضی اجرای احکام: -1

 باشد.  دستور قاضی اجرای احکام

ه این ک نکته دومستور قاضی اجرای احکام است و این که شروع به موجب د نکته اولاین ماده دو نکته دارد. 

 رای آن را متوقف کرد مگر به موجب قانون.با شروع به اجرای حکم نمی توان اج

 بلکه یک کار قضایی محسوب می شود. دستور شروع به اجرای مجازات یک کار اجرایی نیست

محکوم علیه ادرسی کیفری قانون آیین د 544طبق ماده بعد از دستور اجرا،  علیه:محکومٌ احضار  -2

 را برای اجرای رای احضار می کنند.

محکوم علیه برای اجرای رأی احضار می شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا »  044ماده 

اجرای رای تسلیم کند. در این صورت، قاضی   ار می شود تا محکوم علیه را برایوثیقه گذار اخط

 .ستور جلب محکوم علیه را صادر کندهمزمان د اجرای احکام کیفری می تواند به طور

تبصره: در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری 

 «.می تواند با ذکر دلیل در پرونده، از ابتدا دستور جلب محکوم علیه را صادر کند

را نیازی به احضار نیست. اما در قانون آیین ه برای اجوجود داشت که برای اجرا می گفتند کای در قدیم ویهر

برخی موارد در دادرسی جدید مقرر شد که برای اجرای مجازات باید محکوم علیه احضار شود. در عین حال 

م این اختیار داده شده است که در صورتی که بیم فرار یا مخفی شدن محکوم علیه باشد به قاضی اجرای احکا

 ی را صادر نماید.ون این که متهم را احضار کند بدواً دستور جلب وبدبا ذکر دلیل در پرونده، 

 : بر خالف مرحله تحقیقات مقدماتی که موارد جلب ابتدایی احصا شده است، در مرحله  نکته

اجرا جلب ابتدایی به نظر و صالحدید قاضی اجرای احکام واگذار شده است تا در صورت وجود 

 لیه را ابتدائاً جلب کند.دلیل و ذکر آن در پرونده محکوم ع
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یقه کفیل یا وث تواند در صورتی که محکوم علیه احضار شده حضور نیافت بهمیقاضی اجرای احکام  همچنین

دستور جلب محکوم  ی تواندم به طور همزمان گذار اخطار می کند که وی را برای اجرای رأی حاضر کند و

 .علیه را صادر کند

 . نظارت بر اجرای رای کیفری بر عهده قاضی اجرای احکام است 425طبق ماده  نظارت بر اجرا :  -3

د و در می شوآرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا »  790ماده 

اجرای رای باید توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای مواردی که طبق قانون، 

ا و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است عمومی غیر دولتی  و سازمانه

به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجرا و ارائه تعلیمات الزم، بر چگونگی 

 .«اجرا و اقدامات آنها نظارت دارد

 

 حکام این است کهوظایف قاضی اجرای ا قانون مجازات اسالمی یکی از 14ده مابند ب مثال : طبق *

اگر جرمی به موجب قانون " قاضی اجرای احکام بایستی روزنامه رسمی را هر روز بررسی کند و 

قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قطعی اصالح الحق تخفیف یابد , 

 "آن را در خواست کند 

 

فرایند اجرا نیاز به ضابطین اگر در : مالزام ضابطان به اجرای دستورات قاضی اجرای احکا -7

 426ملزم به اجرای دستورات قاضی اجرای احکام طبق ماده ین صورت ضابطین باشد در ا دادگستری

 هستند.

تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه »  794ماده 

و سازمان ها و نهادهایی که شمول  می غیر دولتیتی  و نهادهای عموها، موسسات و شرکتهای دول
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دستور قاضی اجرای  مکلفندقانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود 

احکام کیفری را در مقام اجرای رأی که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از این ماده، 

 «.زات مقرر قانونی نیز محکوم می شودعالوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجا

بنابراین طبق ماده فو ق اطاعت و تبعیت از دستورات قاضی اجرای احکام کیفری مختص به ضابطین دادگستری 

نیست بلکه کلیه مقامات و مستخدمان ذکر شده در ماده مکلف هستند در حدود وظایف و اختیارات خود 

 .دستورات قاضی اجرای احکام را رعایت کنند

 *نهاد های عمومی غیر دولتی : تامین اجتماعی , شهرداری , کمیته امداد امام خمینی 

 

ممکن است در فرایند اجرای رای ابهامی به وجود آید یا اینکه رأی دارای  رفع ابهام و اجمال از رأی: -0

رد را روشن تکلیف این موا 427ماده یا این که در فرایند اجرا اشکاالتی به وجود آید.  اجمال باشد و

 کرده است.

 رفع ابهام و اجمال  از رأی با دادگاه صادر کنند رأی قطعی است، اما رفع اشکاالت» 794ماده 

مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که 

 «.أی زیر نظر او اجرا می شودر

 این ماده دارای دو قسمت است:

ابهام و اجمال از رأی: بدین معنی که رأی به گونه ای است که دو برداشت از آن می شود و رفع  -الف

 دادگاه صادر کننده از رای قطعی رفع ابهام و اجمال کند.دارای ابهام و اجمال است در این مورد باید 

زیر نظر  قاضی اجرای احکام کیفری که رأی اگر اشکاالت مربوط به اجرای رأی باشد در این صورت -ب

 .از آن رفع اشکال می کندوی اجرا می شود 

کننده رأی  و رفع اشکاالت مرحله اجرا با دادگاهی بود در قانون سابق رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادر

 که رأی زیر نظر آن اجرا می شد.
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 گفتار سوم: نحوه اجرای احکام کیفری

 

 ااجرای علنی مجازاته نون جدید پیش بینی شده است از جمله اینکهمورد نحوه اجرای احکام قواعدی در قادر 

 بیان شده است. 422این مساله در ماده ممنوع است مگر در رای قید شده باشد. 

اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ » 799ماده 

ه ارتکاب جرم و سوابق مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحو

دادگاه خود یا به پیشنهاد  دادستان اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد و اجرای علنی 

 «.مجازات را در رأی تصریح کند

  دارای نکات زیر است: 422ماده 

 اصل بر این است که اجرای علنی ممنوع است.  -1

مجازات و اجرای آن دو مقوله جدا هستند و از  م دادگاه حتما قید شود زیراباید اجرای علنی در حک -2

ین همچن اگر متهم به اجرای علنی اعتراض داشته باشد بتواند اعتراض خود را بیان کند. سوی دیگر

با پیش بینی این مقرره در قانون قانونگذار میخواسته است که از اجرای علنی مجازاتها به صورت 

 وگیری کند.خودسرانه جل

 در دو مورد اجرای علنی رای در حکم دادگاه می تواند قید گردد  -3

. برای مثال در جرم زنا به صراحت آیه قرآن اجرای حد باید به صورت الزام قانونی وجود داشته باشد  -الف     

 سوره نور( 2) آیه  علنی باشد.

 بیم و سوابق مرتکبو  حوه ارتکاب جرمن، لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابیدر صورتی که به  -ب

اجرای علنی مجازات را ضروری تشخیص دهد  دادستان پیشنهادخود یا به  دادگاه، تجری او یا دیگران

 و اجرای علنی مجازات را در رای تصریح کند.
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با تشخیص قاضی اجرای ست یا به موجب آیین نامه و یا شیوه اجرای رای یا در قانون ذکر شده ا

در قانون جدید نیامده است اما اگر محکوم علیهی با شرایط برای مثال ضعث  با رعایت قواعد احکام

 به صورت ضغث شال ق راا در نظر گرفتن شرایط وی مجازات تواند باجرای احکام می خاص باشد قاضی

همان  به بیان شده است که شیوه اجرای رای در دادنامه تعیین می گردد و به 428اجرا کند.  در ماده 

در دادنامه شیوه اجرا تعیین نشده صورت که در دادنامه تعیین شده است اجرا می شود. در صورتی که 

 باشد قاضی اجرای احکام با رعایت موازین شرعی و قانون، رای را اجرا می کند.

هرگاه شیوه اجرای رای در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجرا می شود و » 794ماده 

ت عدم تعیین شیوه اجرا، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رأی را در صور

 «.اجرا می کند

.  2قانون مجازات اسالمی  223. ماده ی 1*مواردی از نحوه ی مجازات در آئین نامه ها : 

. آئین نامه سازمان 7  079و  214. آئین نامه ی ماده ی 3نحوه ی اجرای مجازات های تبعی 

 . نظام نیمه آزادی 4. آزادی مشروط 0ها  زندان

 

 : امکان صدور یا تناسب سازی قرار تامینی در مرحله اجرا  گفتار چهارم

 

آیا در مرحله اجرای مجازات می توانیم قرار تامین صادر کنیم سوالی که ممکن است مطرح شود این است که 

 خفیف دهیم یا تشدید کنیم؟ت اگر قرار تامین نامتناسب است آن را تغییر دهیم یعنی یا

 .این اجازه را به قاضی اجرای احکام کیفری داده است  548و  547قانون گذار در دو ماده 

هنگامی که پرونده محکوم علیه برای اجرا به واحد اجرای احکام آورده می شود به هر حال نسبت به محکوم 

ام اجرای مجازات وضعیت اقتضا کند که قرار علیه یک نوع قرار تامین صادر شده است ممکن است که در هنگ

ن دیه باید پرداخت شود و طبق قانو سال 3تامینی متهم تغییر کند. برای مثال در دیه خطای محض ظرف 

مجازات اسالمی هر سال باید یک نسبتی از دیه پرداخت شود. حال اگر محکوم علیه در سال اول یک سوم 
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ورتی که قرار نداشته باشد ما م را پرداخت کند در صد یک سوم دودیه را پرداخت کرد و در سال دوم بای

توانیم در صورتی که به حضور وی نیاز داریم وی را احضار کنیم بدین خاطر باید یک قرار تامینی نسبت نمی

قانون آیین دادرسی کیفری جدید امکان   522به وی صادر کنیم. یا در مورد جزای نقدی که طبق ماده 

کنیم و جزای نقدی وی را تقسیط نقدی وجود دارد. در این صورت قرار تامینی صادر می  جزای طیتقس

 کنیم.می

 548همچنین در صورتی که قرار تامینی صادر شده متناسب نباشد قاضی اجرای احکام می تواند طبق ماده 

 قرار تامین متناسب صادر کند.

ست که در تحقیقات مقدماتی ذکر شده است. در بخش مقررات راجع به مقررات تأمین در اجرای احکام همان ا

تحقیقات مقدماتی بازپرس قرار تامین صادر می کند اما در اجرای احکام کیفری قاضی اجرا احکام اقدام به 

 صدور قرار تامین یا الغای آن می کند.

 *نکته : قرار تامین در اجرا تابع قوانین قرار تامین در مرحله مقدماتی است 

 

 تعویق اجرای مجازات -پنجمگفتار 

 

در موارد مشخصی به موجب قانون اجرای مجازات به تعویق می افتد. دو واژه در آیین دادرسی و اجرای احکام 

کیفری داریم که موقت بودن آنها متبادر به ذهن می شود یکی توقف دادرسی است که یکی از مصادیق آن 

قانون آیین  13ماده  2که در تبصره  دور حکم می باشدعارض شدن جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از ص

 دادرسی کیفری بیان شده است.

واژه دیگر تعویق اجرای مجازات است بدین معنی که اجرای مجازات به طور موقت به عقب می افتد. یعنی 

نع مذکور اجرای مجازات با یک مانعی مواجه می شود و تا رفع آن مانع اجرای مجازات به تعویق می افتد موا

 .آمده اند 543و  541در ماده 

 اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می افتد:» 041ماده 
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 دوران بارداری -الف

 پس از زایمان حداکثر به مدت شش ماه -ب

 دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی-پ

 ام حیض یا استحاضهاجرای مجازات شالق در ای-ت

اجرای مجازات به طور مطلق آمده است اما باید این را در نظر داشت که همه انواع مجازات با  ماده فو قدر  

پیش آمدن موارد زیر به تعویق نمی افتد. منظور از مجازاتهای ذکر شده مجازاتهای بدنی و مجازاتهای سالب 

 تهای مالی نظیر جزای نقدی این ماده اعمال نمی شود.و یا محدود کننده آزادی هستند. در مورد مجازا

نکته دیگر مواد فو ق این است که در تعویق اجرای مجازات قاضی اجرای احکام راساً اختیار تصمیم گیری دارد 

 و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده حکم نیست.

قتضا نماید می توان اطفال رو از مادر جدا آ د ک در صورتی که مصلحت طفل ا 523*نکته اول : طبق ماده 

 کرد 

و اگر قانون مجازات اسالمی زن حامله نباید پیش از وضع حمل قصاص شود و  437*نکته دوم : طبق ماده 

بیم تلف طفل باشد تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند قصاص به تاخیر می افتد و با توجه به اطال ق ماده 

 اص نیز می شود مورد فو ق شامل حدود و قص

از موارد دیگری که باعث به تعویق افتادن اجرای مجازات می شود بیماری جسمی یا روانی است که در ماده 

 بدان اشاره شده است. 542

هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتال باشد و اجرای مجازات موجب » 042ماده 

، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود

نانچه در جرایم تعزیری امیدی به ق می اندازد. چقانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را بهتعوی

از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن  باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پسبهبودی بیمار ن
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نده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرو

 «.نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی قطعی ارسال می کند

ات ها مشمول ماده فوق نمی شوند مانند ی مجاز. همه 2فوق ماده ی زنانه است . ماده 1: نکته 

 مجازات جزای نقدی 

روانی در صورتی می تواند موجب تعویق اجرای مجازات شود که در ماده آمده است که بیماری جسمی و 

دی محکوم علیه شود. بنابراین باید توجه داشت که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبو

هر نوع بیماری جسمی و روانی باعث تعویق اجرای مجازات نمی شود. در این مورد قاضی اجرای احکام با جلب 

  نظر پزشکی قانونی تصمیم می گیرد.

ست را محکوم علیه که به مجازات حبس محکوم شده ا 522قاضی اجرای احکام مکلف است که طبق ماده 

 برای مداوا به خارج از زندان اعزام کند.

در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای »022ماده 

احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می کند و با 

ق می اندازد و هرگاه محکوم علیه تامین متناسب ندهد، اخذ تامین متناسب، اجرای حبس را به تعوی

لجه جزء محکومیت وی معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می گیرد و مدت معا

 «.محسوب می شود

ن است و هم هم برای مردا 042. ماده 1در دو مورد تفاوت دارد :  042با ماده  041ماده ی نکته : *

اخذ نظر  041اجبار برای اخذ نظر پزشکی قانونی وجود دارد ولی در ماده  042ماده ی . در 2زنان 

تاسیس جدیدی هست و مجازات را به مجازات  042دوم ماده . نیمه 3پزشکی قانونی اختیاری است 

. 7هم ندارد در تعیین مجازات جدید ماده هیچ حد و مرزی  دیگر تبدیل می شود و با توجه اطالق

 اخیر ماده ) تبدیل مجازات ( تنها مربوط به مجازات های تعزیزی است قسمت 
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 قانونگذار وضعیت دیگری را که باعث تعویق مجازات می شود را ذکر کرده است. 543در ماده 

طعی مبتال به جنون شود، ر جرایم تعزیری، پس از صدور حکم قعلیه د هرگاه محکوم»  043ماده 

تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می افتد؛ مگر در مورد مجازاتهای مالی که از اموال محکوم علیه 

 «.وصول می شود

د و می اندازباید به این نکته توجه داشت که ابتال به جنون تنها در جرایم تعزیری اجرای حکم را به تأخیر 

قانون مجازات اسالمی بیان می کند که جنون  154ماده  1تبصره صدر شامل سایر انواع مجازات نمی شود. 

 پس از صدور حکم قطعی موجب سقوط حد نمی شود.

قطعی دچار جنون شود حد  هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم -1تبصره

 شود. ساقط نمی

بیماری های روانی ذکر شده است. چرا قانونگذار  542ست مطرح شود این است که در ماده سئوالی که ممکن ا

 ذکر کرده است؟ 543جنون را که یک نوع بیماری روانی است در ماده 

 . این اختالالت روحیدر جواب باید گفت که در روانشناسی یک بحثی با عنوان اختالالت روحی و روانی داریم

 تقسیم می شوند:و روانی به دو دسته 

اختالالت روحی و روانی که شخص مبتال قوه تمییز و اراده اش مختل می شود. در اصطالح روانپزشکی  -1

در قانون مجازات عمومی به این دسته اختالالت  به این گونه افراد پسیکوزها )سایکوزها( گفته می شود.

 تام عصبی گفته می شد.

الل عصبی هستند در اصطالح روانپزشکی به این افراد اختالالت روحی و روانی که بیماری و اخت -2

 در قانون مجازات عمومی به این دسته اختالالت ناقص عصبی گفته می شد. نوروزها گفته می شود.

دو دسته تفاوت هایی دارند. در دسته اول شخص قوه تمییز و اراده خود را از دست می دهد اما در دسته این 

 اراده خود را از دست نمی دهد.  دوم شخص بیمار قوه تمییز و
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 دسته اول به بیماری خود واقف نیستند اما دسته دوم قبول دارند که دچار بیماری عصبی می باشند.

بیماری است که تعدادی در دسته اول و تعدادی در دسته  16مجموع این دو دسته از اختالالت روحی و روانی 

 دوم قرار می گیرند.

المی سابق این بود که می گفت جنون به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری ایراد قانون مجازات اس

عبارت مذکور در قانون سابق هر دو دسته از اختالالت روانی را شامل می شود. معتقد بودند که  و برخی است

 این ایراد را رفع کرد.  142قانون مجازات اسالمی جدید در ماده 

به نحوی که فاقد اراده یا  اختالل روانی بوده ن ارتکاب جرم دچاره مرتکب در زماهرگا» 179ماده 

 قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.

جنون محسوب شده و رافع مسئولیت کیفری بنابراین طبق این ماده تنها دسته اول از اختالالت روحی و روانی 

 هستند.

 به تعویق می افتد:بنابراین در سه وضعیت اجرای مجازات 

 ذکر شده است. 541وضعیت خاصی که مربوط به بانوان است و در ماده  -1

 542بیماری های جسمی و روانی با شرایط ذکر شده در ماده  -2

 543جنون پس از صدور حکم قطعی که در ماده  -3

 

 تبدیل مجازات -گفتار ششم

است و در مرحله اجرا مجازات به مجازات  در اینجا منظور از تبدیل مجازات این است که حکم قطعی صادر شده

دیگری تبدیل می شود. در قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفری چندین وضعیت داریم که در 

 آنها مجازات تبدیل می شود

 قانون آیین دادرسی کیفری 542قسمت دوم ماده  -امراض جسمی و روانی -1
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نباشد، قاضی اجرای احکام  ری امیدی به بهبودی بیمارچنانچه در جرایم تعزی»........ 042ماده 

س از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده کیفری، پ

با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده  برای تبدیل مجازات مناسب دیگر را

 .«رأی قطعی ارسال می کند

ر ماده اجرای مجازات به طبق ماده فو ق اگر امید به بهبودی بیماری محکوم علیه باشد طبق صد اول:نکته 

طعی ی قکننده رأدادگاه صادرافتد اما اگر امیدی به بهبودی نباشد قاضی اجرای احکام پرونده را به تعویق می

ر این مورد قاضی اجرای احکام د کند تا مجازات محکوم علیه به مجازات مناسب دیگری تبدیل شود.ارسال می

ب حس تواند راساً مجازات را تبدیل کند بلکه باید پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال ونمی

 کند. دستور و تصمیم دادگاه عمل

قانون مجازات  38و  37این است که این تبدیل مجازات بر خالف تبدیل مجازاتی که در ماده  :نکته دوم

ل در تبدی ،و یا در تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین آمده است و دارای ضوابط خاصی هستند اسالمی

به » مجازات در مرحله اجرا ضابطه خاصی وجود ندارد و قانونگذار به طور کلی عنوان کرده است که مجازات

 .تبدیل می شود «بیماری و مجازات  مناسب دیگری با در نظر گرفتن نوع مجازات

در رابطه با بیماری جسمی و روحی باید گفت که هر بیماری شامل تبدیل مجازات نمی شود.  ه سوم :نکت

 :باید وجود داشته باشدبلکه دو قید 

یعنی اجرای مجازات مانع بهبود بیماری می شود یا  اینکه بیماری با اجرای مجازات ارتباط داشته باشد. اول

 آن را تشدید می کند.

 به بهبود بیماری وجود نداشته باشد.اینکه امیدی  دوم

 :483طبق ماده  در جرایم غیر قابل گذشت اعالم رضایت شاکی خصوصی پس از صدور رأی قطعی -2

هرگاه شاکی یا مدعی خصوص در جرایم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از »  743ماده 

ه حکم قطعی درخواست کند شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کنند



  اجرای احکام کیفری 

 
               

26 

 

 

خواست محکوم علیه در وقت فوق ردر میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به د

( این قانون، رسیدگی می کند و 344العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده )

به مجازاتی که مناسب تر به حال دهد یا رت اقتضا در حدود قانون تخفیف میمجازات را در صو

 «.رأی قطعی استمحکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این 

در  78 و در سال ه ای از قوانین دادگستریاصالح پار قانون 16ماده فو ق دارای پیشینه قانونی است در ماده 

 بود. بیان شده 277های عمومی و انقالب در امور کیفری در ماده قانون آیین دادرسی دادگاه

 به شرح زیر است: 483نکات ماده 

تبدیل شدن مجازات به مجازاتی مناسب به حال محکوم علیه پس از گذشت شاکی مختص به جرایم  -الف

قابل گذشت است. زیرا اگر جرم قابل گذشت باشد در صورت گذشت شاکی باید قرار موقوفی اجرای مجازات 

 صادر شود.

اشد. بت دادگاه صادر کننده حکم قطعی میمذکور در ماده فو ق از اختیارا تخفیف یا تبدیل مجازات در مورد -ب

 قاضی اجرای احکام تنها شرایط را احراز و پرونده را به دادگاه ارسال می کند.

اگر شاکی خصوصی قبل از صدور رأی قطعی اعالم گذشت کرده باشد دیگر موجبی برای اجرای این ماده  -ج

 وجود ندارد.

لیه قبل از صدور رأی قطعی گذشت شاکی را تحصیل کرده است اما سند گذشت وی را در محکوم ع سوال:

دادگاه ابراز ننموده است و پس از آن که رأی قطعی صادر شد آن را ارائه می کند آیا می توان در چنین حالتی 

 را اعمال کرد؟ 483ماده 

اختیارات دادگاه است. بنابراین دادگاه در صورت گذشت شاکی، تبدیل یا تخفیف مجازات محکوم علیه از  -د

صادر کننده حکم قطعی ملزم نیست که مجازات محکوم علیه را در صورت گذشت شاکی تخفیف دهد یا 

 تبدیل به مجازات دیگری کند.
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از ظاهر ماده بر می آید که نمی توان به این گذشت شاکی ترتیب اثر داد اما باید توجه داشت که ماده در مقام 

ز این ا قبالًبات تخفیف مجازات است و چون محکوم علیه ین مطلب نیست. گذشت شاکی یکی از موجبیان ا

آن را ارائه کرده است دلیلی نداریم که به گذشت  استفاده نکرده است و بعد از صدور حکم قطعی جهت تخفیف

  شاکی ترتیب اثر ندهیم. تفسیر به نفع متهم هم موید این نظر است.

 ای جایگزین زندان در صورت تخلف مجازاتهتبدیل  -3

در مواردی در دادنامه شخص محکوم به مجازات جایگزین حبس می شود برای اینکه مجازات جایگزین حبس 

قانون مجازات اسالمی بیان  74اجرا داشته باشد، قانونگذار ترتیباتی را مقرر کرده است که در ماده  ضمانت

 شده است.

ازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در دادگاه ضمن تعیین مج» 44ماده 

صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجزاز پرداخت جزای نقدی، مجازات 

 «.س اجرا شودحب

 تصویب قانون اخف  -4

 ضیشرایطی را پیش بینی کرده است که قسمتی از آن در حیطه وظایف قا قانون مجازات اسالمی 14ماده 

 اجرای احکام قرار می گیرد.

یف فدر قانون قبل در صورتی که قانون اخفی تصویب می شد صرفاً خود محکوم علیه می توانست درخواست تخ

مجازات را به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند تا بر اساس قانون جدید مجازاتش را تخفیف دهد اما در 

تقاضای تخفیف کند، قاضی اجرای احکام  توانده محکوم علیه مید عالوه بر این کقانون مجازات اسالمی جدی

 موظف است اصالح مجازات را طبق قانون جدید تقاضا کند. 

  قانون مجازات اسالمی وجود دارد به شرح زیر است: 14نکاتی که در ماده 

 قوانینی که مساعد حال محکوم باشند عطف بما سبق می شوند اعم 14به موجب قسمت دوم ماده  -1

 از این که قانون جدید جرم زدایی کرده یا اینکه مجازات آن جرم را تخفیف داده باشد.
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اگر قانون عملی را که جرم بوده و اکنون آن را جرم نداند، قاضی اجرای احکام بالفاصله باید قرار  -2

دور یکی از موارد ص13ماده « ت»نسخ مجازات قانونی طبق بند موقوف االجرا بودن حکم را صادر کند.

آمده  13قرار موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات می باشد. نسخ مجازات قانونی که در این بند از ماده 

 قانون مجازات اسالمی است. 14ماده « الف»است ناظر به بند 

اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون الحق جرم شناخته نشود،  -الف»

در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می شود در این موارد حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر 

 .«و همچنین در موردی که حکم قبالً  اجرا شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست

 قانون گذار اجازه صدور قرار موقوفی اجرا را به قاضی اجرای احکام داده است. 545در ماده 

موقوف االجرا شده است هیچگونه اثر تبعی بر آن بار نمی شود  مجازاتی که به خاطر نسخ مجازات قانونی

 به عبارت دیگر به دنبال از بین رفتن مجازات اصلی مجازاتهای تبعی آن هم از بین خواهد رفت. 

قانون الحق تخفیف یابد،  اگر مجازات جرمی به موجب» قانون مجازات اسالمی  14ماده « ب»طبق بند 

ست قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادر کننده حکم قاضی اجرای احکام موظف ا

تواند از دادگاه صادر کننده حکم، قطعی، اصالح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند محکوم نیز می

ن الحق، مجازات قبلی را تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانو

این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می  دهد. مقرراتتخفیف می

شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی 

 «.را تقاضا نماید

  14ماده « ب»نکات مربوط به بند: 

ن اخفی تصویب شد و مساعد حال محکوم بود، قاضی اجرای احکام خود رأساً تکلیف دارد که اگر قانو -1

از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا کند که بر اساس قانون جدید مجازات محکوم علیه را تخفیف 

 دهد.
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اتخاذ تصمیم در این مورد بر عهده دادگاه صادر کننده حکم قطعی است. قاضی اجرای احکام صرفاً  -2

 .تقاضای خود را به دادگاه تقدیم می کند

؟ در این رابطه دو نظر در اینجا سئوالی که مطرح می شود این است که معیار اخف بودن مجازات چیست

 وجود دارد:

عده ای معتقدند که قانون گذار مجازاتها را درجه بندی کرده است و با توجه به درجات تعیین  –نظر اول 

کنیم. بنابراین طبق این ا را تعیین میقانون مجازات اسالمی اشد و اخف بودن مجازات ه 12شده در ماده 

 نظر ممکن است جزای نقدی اشد از حبس تلقی شود.

برخی دیگر معتقدند که برای سنجش اشد و اخف بودن مجازاتی باید اوضاع و احوال جرم و  -نظر دوم

 مجرم را باید در نظر گرفت. به عبارت دیگر معیار تشخیص اشد یا اخف بودن مجازات شخصی باشد نه

 قانونی. اداره حقوقی معتقد است که برای سنجش شدت مجازات باید معیار شخصی را در نظر گرفت.

قانون مجازات اسالمی ناظر به جرایم تعزیری است. در رابطه  14این نکته را باید خاطر نشان کرد که ماده 

 با حدود و قصاص مورد از موارد اعاده دادرسی است.

 

 کشورمنع خروج از  -گفتار هفتم

منع خروج از کشور در قانون آیین دادرسی کیفری در مواد و مقاطع مختلفی از دادرسی مورد توجه قرار گرفته 

 است.

  وقوع جرم،  ی تواند با توجه به اهمیت و ادلهبازپرس مدر ابتدای تحقیات مقدماتی  188طبق ماده

   دستور منع خروج از کشور متهم را صادر کند.

 قرار نظارت  248و  247طبق ماده  بازپرس منع خروج کشور موردی است که یکی دیگر از موارد

 قضایی منع خروج از کشور صادر کند.

  قانون مجازات اسالمی، منع خروج از کشور را به  23مورد دیگر زمانی است که قاضی طبق ماده

 عنوان مجازات تکمیلی صادر می کند.
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  م قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکا 542مرحله چهارم در زمان اجرای حکم طبق ماده

 1می تواند دستور منع خروج از کشور محکوم علیه را صادر کند.

هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و » 049ماده 

ه مراجع قانونی اعالم باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و ب بیم فرار وی از کشور

 «.کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکوم علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می کند

قانون آیین دادرسی  222شیوه شکلی اقدام در مورد تمام دستورات یا قرارهای منع خروج از کشور ماده 

 کیفری بیان شده است.

قانونی پس از اتخاد تصمیم بر ممنوعیت خروج کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد » 292ماده 

به مراجع ذی ربط  اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق

 اعالم گردد

تبصره: دادستان کل کشور در موارد انقضا مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم 

 «.رفع ممنوعیت خروج اقدام می کندتمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به 

قرارهای ممنوعیت خروج از کشور را این بوده است که قانونگذار خواسته است به  222هدف از تصویب ماده 

و یک مرجع واحد این امر را عهده دار باشد. مشکلی که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق نظام مند کند 

 ممنوع الخروج می شد و پس از برائت یا طی شدن مدت محکومیتوجود داشت این بود که متهم یا محکوم 

در رفع قرار مزبور اهمال صورت می گرفت و طرف کماکان ممنوع الخروج باقی می ماند. برای همین قانون 

برای رفع این مشکل دو ساز و کار اندیشید. یک راهکار این بود که پس از شش ماه از دستور یا قرار منع خروج 

به طور خودکار از قرار مزبور رفع اثر می شود مگر اینکه مرجع درخواست کننده منع خروج از کشور از کشور 

 قرار یا دستور صادره در این مورد را تمدید کند. 

                                                           
 انونق مستقیم، های مالیات قانون بانکی، بدهکاران منع قانون جمله از داریم کشور از خروج منع برای را مواردی دیگر قوانین در مورد چهار این بر عالوه 1

 ون گذرنامه.قان 17، ماده 1324 مصوب مالی های محکومیت اجرای نحوه
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در این مورد در سراسر کشور دادستانی کل را مرجع واحد  422ساز و کار دیگر این است که قانونگذار در ماده 

دادستانی کل کشور بخشی به این امر اختصاص داده شده است. طبق این ماده دادستان  هم اکنون در قرار داد.

کل مکلف است به محض انقضای شش ماه از دستور ممنوع الخروجی در صورتی که نسبت به آن درخواست 

را  کارتمدید نشده باشد، اقدام به لغو دستور و اعالم آن به مراجع ذی صالح نماید. البته اگر دادستان این 

 انجام ندهد چنانچه گفته شد بعد شش ماه قرار یا دستور منع خروج به طور خودکار لغو می شود.

 

 جرم اعمال مقررات تعدد و تکرار -گفتار هشتم

 

 تعدد جرم -1

 قانون مجازات اسالمی در رابطه با تعدد جرم مقرراتی وجود دارد. طبق این ماده اگر جرایم  134به موجب ماده 

داکثر مجازات مقرر را حکم می کند و یش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حارتکابی ب

ه مشروط ب هرگاه جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی

 تعیین می نماید.این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، 

ر رأی قطعی مشخص بشود که شخص دارای محکومیت های متعدد است و قواعد تعدد مطابق اگر پس از صدو

 514بر طبق ماده مکلف است در رابطه با وی اعمال نشده است، در این صورت قاضی اجرای احکام  134ماده 

 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کند تا نسبت به وی حکم واحد صادر شود.

صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری  هرگاه پس از»  014ماده 

احکام کیفری به است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا موثر است، قاضی اجرای 

 کند:شرح زیر اقدام می

اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت  -الف

ساوی دادگاه ها، پرونده ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه ت
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باالتر ارسال می کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد  صالحیتدارای 

 جرم، حکم واحد صادر شود.

شده باشد، پرونده ها را به این  اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر -ب

دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد 

صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر 

 کننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صالحیت رسیدگی دارد.

حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید ایر موارد و همچنین در صورتی که در س  -پ

های با استان های مختلف یا در دادگاههای قضایی فته باشد یا احکام متعدد در حوزهقرار گر

ز ا کند تا پسرا به دیوان عالی کشور ارسال می هاتی متفاوت صادر شده باشد، پروندهصالحیت ذا

 یا )ب( اقدام شود. نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای )الف(

 و بدون ، رسیدگیالعاده بدون حضور طرفین به موضوعتبصره: در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق 

 ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می کند.

 اضی اجرای احکام است.تشخیص موارد این ماده بر عهده ق

 

 

 :نکات این ماده 

و  این ماده ناظر به زمانی است که احکام قطعی متعددی در رابطه با یک شخص صادر شده باشد -1

احکام صادره باید مشمول مقررات تعدد شود. بنابراین اگر شخص محکوم به یک مجازات درجه شش 

مجازات ها را جمع کرده و اجرا ن و مجازات درجه هفت یا هشت شده باشد. طبق قانون همه ای

همچنین در صورتی که مجازات ها از انواع مختلف باشند با  کنیم و مشمول این ماده نمی شود.می

 هم جمع می شوند و مشمول قواعد تعدد نمی شوند مانند جمع مجازات حدی با قصاص یا تعزیری.
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د برای مثال شخصی مرتکب دو جرم در صورتی که جرایم در صالحیت ذاتی دادگاه های متفاوتی باش -2

شده است که یکی در صالحیت دادگاه انقالب و دیگری در صالحیت دادگاه عمومی است در این مورد 

از صدور رای هر دو پرونده بعد هم قواعد تعدد اعمال نمی شود و هر دادگاه جداگانه رسیدگی کرده 

ان هر دو پرونده را به وکند. سپس دیرا نقض می  آرای صادرهبه دیوان ارسال می شود و دیوان 

صادر دادگاهی که دارای صالحیت باالتر است یا در صورت تساوی در درجه و صالحیت به دادگاهی 

آخرین حکم ارسال می کند اما طبق تبصره دادگاهی که توسط دیوان پرونده ها به وی ارجاع  کننده

قواعد  134و تنها می تواند طبق ماده  در ماهیت و شرایط محکومیت ورود پیدا نمی کندمی شود، 

 تعدد مجازات ها را اعمال کند.

در مورد تساوی دادگاه ها که در بند )الف( آمده است همان طور که می دانیم منظور از تساوی دادگاه  -3

ها هم درجه بودن آنها می باشد. برای مثال دادگاه بدوی عمومی و دادگاه اطفال و کیفری یک همه 

دسته بندی قرار می گیرند. در زمان حاکمیت قانون سابق در خصوص صالحیت بین در یک درجه 

دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال اختالف پیش آمد. در این اختالف دادگاه کیفری استان استدالل 

قانون آیین دادرسی مدنی  34دارای درجه باالتری است و طبق ماده کرد که نسبت به دادگاه اطفال 

اطفال باید از نظر دادگاه کیفری استان به عنوان دادگاه عالی متابعت کند. دلیل این که دادگاه دادگاه 

کیفری استان خود را نسبت به دادگاه اطفال دارای درجه باالتر می دانست این بود که این دادگاه یک 

رأی وحدت ) شعبه ای از دادگاه تجدید نظر بود(. در خصوص این اختالف داشت وجهه تجدید نظر 

نوان به ع رویه ای صادر شد و عنوان کرد که دادگاه کیفری استان هنگامی که رسیدگی بدوی می کند

یک دادگاه بدوی محسوب می شود. بنابراین دادگاه کیفری استان و دادگاه کیفری اطفال در یک 

 درجه هستند. 

 در حال حاضر دادگاه کیفری یک و کیفری دو در یک درجه قرار دارند.

استفاده کرده است. اگر این اصطالح نبود مشکل « دادگاه با صالحیت باالتر»در بند )الف( قانونگذار از اصطالح 

در مثال فو ق دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری دو دادگاه با صالحیت باالتر محسوب . ایجاد می شد



  اجرای احکام کیفری 

 
               

34 

 

 

ه کیفری یک و دیگری دادگاه کیفری می شود. برای مثال دو حکم صادر شده است که یکی متعلق به دادگا

دو است طبق قاعده این دو جرم باید به طور یکجا در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شده است اما اینگونه 

بنابراین برای صدور حکم واحد هر دو پرونده به دادگاه کیفری یک به عنوان دادگاه با صالحیت  نشده است.

 باالتر ارسال می شود.

اه با صالحیت باالتر دادگاه هایی هستند که با سه قاضی رسیدگی می کنند. مثل دادگاه کیفری منظور از دادگ

 یک، دادگاه انقالب با سه قاضی، دادگاه نظامی یک.

بنابراین دادگاهها ممکن است از لحاظ درجه با هم مساوی باشند اما از لحاظ صالحیت یکی بر دیگری برتری 

از لحاظ درجه و هم از لحاظ هم ارای صالحیت باالتری باشد. اما اگر دادگاه ها داشته باشد و به عبارت دیگر د

دور اعمال می شود و پرونده ها برای ص 514صالحیت در یک رده باشند در این صورت صدر بند )الف( ماده 

 حکم واحد به دادگاه صادر کننده آخرین حکم ارسال می شوند.

قانون  134با صالحیت متفاوت نام برده است بدین خاطر است که ماده از دادگاه های  514در بند ) پ( ماده 

شود. یعنی اگر شخصی جرم در صالحیت دادگاه انقالب داشت و اسالمی شامل این دادگاه ها هم میمجازات 

جرم در این مورد هم اعمال درباره تعدد 134عمومی بنابراین مقررات ماده  یک جرم در صالحیت دادگاه

عمل می شود با این تفاوت که در غیر این مورد اگر در حین رسیدگی از  514بق بند )پ( ماده شود و طمی

وند شیم رسیدگی ها با یکدیگر تجمیع میشود آگاهی پیدا کنهای دیگر رسیدگی میکه در دادگاهجرایم متعدد 

 داده است تلویحاً اجازه متفاوت قانونگذار و به همه جرایم یکجا رسیدگی می شود اما در مورد صالحیت ذاتی

 514س ماده که هر دادگاه رسیدگی خود را انجام داده و در صورتی که منجر به محکومیت شد نهایتاً بر اسا

   کنیم.مجازاتها را تجمیع می

 در مورد اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری در مورد مقررات تکرار جرم است. 511ماده  

های دیگری داشته است کم معلوم شود محکوم علیه محکومیتح هنگام اجرای هرگاه»  011ماده 

صادر  قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاهمال مقررات تکرار جرم موثر است، که در اع
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رز های سابق را مح، چنانچه دادگاه، محکومیتکند. در این صورتکننده حکم قطعی ارسال می

 اید. نمدانست، مطابق مقررات اقدام می

تبصره: هرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می شود تا 

و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه  ضچنانچه محکومیت های سابق را محرز دانست، حکم را نق

 «.نده آن ارسال کندصادرکن

 

 صدور قرار موقوفی اجرا– نهمگفتار 

پیش بیاید، قرار موقوفی اجرا صادر یا بعد از قطعیت رأی ب در زمان اجرای مجازات اگر جهات موقوفی تعقی

 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. 13قرار موقوفی در ماده  می شود. موارد صدور

موقوف نمی  همچنین اجرای مجازاتتعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و  »13ماده 

 زیر:  مگر در موارد شود،

 علیه فوت متهم یا محکومٌ -الف     

 گذشت شاکی یا مدعی خصوص در جرایم قابل گذشت  -ب     

 شمول عفو  -پ     

 نسخ مجازات قانونی -ت

 شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون  -ث

 توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون -ج

 « اعتبار امر مختوم -چ

 اجرای مجازات قابلیت اجرا ندارد مانند اعتبار امر مختوم. ددر موربرخی از موارد فو ق 

قانون آیین دادرسی  545طبق ماده  قرار موقوفی اجرا بر عهده قاضی اجرای احکام است. این اختیار صدور

 به قاضی اجرای احکام داده شده است. کیفری
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ری د، قاضی اجرای احکام کیفشووف میرأی موق یادر مواردی که مطابق مقررات، اجر » 040ماده 

 «.قرار موقوفی اجرا صادر می کند

 :نکات ماده 

 صدور این قرار توسط قاضی اجرای احکام نیازی به تأیید دادستان ندارد. -1

با توجه به این که دادستان حق نظارت و ریاست بر قاضی اجرای احکام را دارد اگر اعالم کند که قرار  -2

م صحیح نیست و مورد از موارد موقوفی اجرای مجازات نیست در صادر شده توسط قاضی اجرای احکا

 این صورت قاضی اجرای احکام مکلف است که از نظر دادستان تبعیت کند.

 

 اعاده حیثیت  –گفتار دهم 

قانون آیین  512قانون مجازات اسالمی و  26و  25موادی که مربوط به اعاده حیثیت هستند عبارتند از مواد 

 .دادرسی کیفری

 

 مفهوم اعاده حیثیت: -8

اعاده حیثیت در اصطالح حقوقی بدین معنی است که کسی به عنوان مجازات تبعی به محرومیت از حقو ق 

اجتماعی محکوم شده است پس از گذشت زمانی محرومیت از حقو ق اجتماعی وی به هر علت پایان می یابد 

قانون مجازات اسالمی حسب مورد به تناسب  25و آثار مجازات تبعی زایل می شود. به عبارت دیگر در ماده 

محکومیت مدت مشخصی برای مجازات تبعی پیش بینی شده است. پس از اتمام مواعد پیش بینی شده در 

آثار محرومیت اجتماعی از سجل کیفری محکوم علیه محو می شود که به این فرایند اعاده حیثیت  25ماده 

 گفته می شود.

تبعی از حقوق اجتماعی محروم هر کس به عنوان مجازات »ده است که عنوان کر 26ماده  2تبصره 

و آثار تبعی  ( این قانون اعاده حیثیت می شود20پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ) گردد
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در مورد بندهای )الف( ، )ب( و )پ( این ماده که از حقوق مزبور  مگرگردد محکومیت وی زائل می

 «.به طور دائمی محروم می شود

که مشمول محکومیت   25ماده  الف ق اجتماعی هفت سال است که طبق بند بیشترین مدت محرومیت از حقو

به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی می شود. پس از گذشت هفت سال 

 اعاده حیثیت می شود. علیه از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی از محکوم

اص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از قص در محکومیت به قطع عضو، 25ده ما بند )ب(طبق 

سال از اجرای مجازات از محکوم  3پس از گذشت  نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

 اعاده حیثیت می شود.

ر صورتی که دیه جنایت قصاص عضو د»نکته ای که در بند )ب( وجود دارد این است که بیان شده است 

در اینجا دیه مجازات اصلی نیست بلکه مجازات اصلی  «ه بیش از نصف دیه مجنی علیه باشدوارد شد

 قصاص است ولی دیه عضوی که مورد قصاص است بیش از نصف دیه مجنی علیه است.

نی دیه مج طبق بند )پ( در محکومیت به شال ق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف

 از محکوم علیه اعاده حیثیت می شود. ،بعد از گذشت دو سال ،علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

و محرومیت از حقو ق  ومیت موثر کیفریجرایم با مجازات درجه شش، هفت و هشت و جزای نقدی محک

 اجتماعی ندارند لذا اعاده حیثیت در این موارد مصدا ق پیدا نمی کند.

 قانون مجازات اسالمی واحدی در اجرای احکام وجود دارد با نام واحد سجل کیفری 26و  25ی اجرای ماده برا 

 

 

 اعاده حیثیت در عفو و آزادی مشروط -2

پس از گذشت  محکومیت ، اثر تبعیقانون مجازات اسالمی 25اده م 3در آزادی مشروط و عفو طبق تبصره 

آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط عفو یا اتمام مدت  مدت های فو ق از زمان
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در آزادی مشروط برای مثال اگر  گردد.م نیز  از حقو ق اجتماعی محروم میو همچنین در زمان اجرای حک

سال باشد شروع مجازات تبعی بعد از اتمام آزادی مشروط است. نکته ای که در مورد  2مدت آزادی مشروط 

در  قانون مجازات اسالمی تعارض وجود دارد. 28 و ماده 25ماده  3تبصره  است که بینعفو باید گفت این 

ماده  3قانون گذار بیان کرده است که به محض عفو همه آثار محکومیت منتفی می شود اما تبصره  28ماده 

 شود.آثار محکومیت منتفی و اعاده حیثیت می  25گفته است بعد از گذشتن مدت های مقرر در ماده  25

برای رفع این تعارض باید مقدمتاً بیان کنیم که دو نوع عفو داریم: عفو عمومی و عفو خصوصی. در مورد عفو 

عمومی که به موجب قانون است هیچ شکی نیست که به محض عفو آثار محکومیت کیفری زایل می شود اما 

به کار برده است و معین نکرده است قانونگذار عفو را به طور مطلق  28عفو خصوصی اینگونه نیست. در ماده 

که منظورش کدام نوع عفو می باشد. در این مورد اداره حقوقی به طور صحیح نظر داده و بیان کرده است که 

بر خالف عفو عمومی، عفو خصوصی به خاطر مسایلی مانند  عفو عمومی است. 28منظور از عفو مذکور در ماده 

رخی محکومان را مورد عفو قرار و مسایلی از این دست، مقام رهبری بکمبود فضا در زندان، رأفت اسالمی 

این عفو بدین معنی نیست کسی که مورد عفو قرار گرفته می تواند به محض عفو از حقو ق اجتماعی  .دهدمی

 مانند کاندیدا شدن در انتخابات و مسایلی از این دست برخوردار شود.

شخصی که » طبق این ماده  قانون آیین دادرسی کیفری است. 512آخرین بحث مربوط به این گفتار ماده 

 ف شش ماه از تاریخ ابالغ رأی، ازبه موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می تواند حداکثر ظر

کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه  دادگاه صادر

انتشار حکم برائت در روزنامه را نمی توان  «.االنتشار منتشر شود قضاییه در یکی از روزنامه های کثیر

 به معنای دقیق کلمه اعاده حیثیت نامید بلکه بیشتر ماهیت جبران ضرر و زیان معنوی دارد.
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 مجازات هامقررات خاص مربوط به اجرای  -بخش دوم

 مجازات حبس -فصل نخست

 انواع زندان ها –گفتار نخست 

 قضاییه قوۀ رییس 1384 آذر 24 کشور مصوب تربیتی و تامینی اقدامات و هازندان سازمان اجرایی نامهآئین

 زندان را بدین گونه تعریف کرده است: 1382 اصالحات با

 هایمقام معرفی با است شده قطعی آنان حکم که محکومانی آن در که است محلی زندان ـ3 ماده

 هدف با کیفر، تحمل منظور به دایم طور به یا معین مدت برای قانونی و قضایی دارصالحیت

 .شوندمی نگهداری بازسازگاری و بازپروری آموزی،حرفه

، نیمه باز، بسته زندانزندان ها را به  513ها شده است. تبصره یک ماده ر قانون اشاره ای به انواع زنداند

له کانون اصالح و تربیت برای از جم مراکز اقدامات تأمینی و تربیتیو  مراکز حرفه آموزی و اشتغال

 اطفال و نوجوانان تقسیم کرده است.

 زندان بسته  -الف

 ها، زندان بسته را بدین گونه تعریف کرده است:آیین نامه اجرایی سازمان زندان

 خارجی و داخلی پوشش در بانیدیده برجهای با که محصور است زندانی بسته، زندان ـ 4 ماده

 . باشد کامل حفاظت دارای

 روزها و نگهداری گروهی یا اختصاصی های خوابگاه در شبها محکومان زندان، نوع این در ـ تبصره

 هب زندان داخل های کارگاه در و نمایندمی استفاده تفریحی و ایحرفه فنی و آموزشی هایبرنامه از

 .شوندمی گمارده کار

 زندان نیمه باز -ب
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زندان نیمه باز زندانی است محصور که در پوشش خارجی دارای  طبق آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها

حفاظت مناسب باشد و در آن زندانیان به طور گروهی با تعداد کافی مأمور مراقبت بدون اسلحه به کار اعزام 

 می گردند و پس از خاتمه کار مجدداً به آسایشگاه خود عودت داده می شوند.

 مراکز تأمینی و تربیتی -ج

 به دو دسته تقسیم می شود: مینی و تربیتیمراکز تأ

 تعریف شده است. 525کانون اصالح و تربیت که در ماده  -1

کانون های اصالح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت  اطفال و نوجوانان » 020ماده 

 و موضوع این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استان ها

ص رئیس قوه قضاییه در سایر مناطق کشور ایجاد شده اند و یا به تناسب نیاز و ضرورت با تشخی

 «.جاد می شوندای

به تصویب رسید ایجاد شدند.  1338طبق قانون مربوطه که در سال  1346کانون های اصالح و تربیت در سال 

همچنین در حال حاضر کانون اصالح و تربیت مختص  هم اکنون این کانون ها در مراکز استان ها وجود دارند.

 ه نسوان بخشی برای این منظور وجود دارد.اطفال و نوجوانان ذکور است و برای اناث در بند مربوط ب

 به آن اشاره شده است. قانون مجازات اسالمی 154ماده  2که در تبصره  نمرکز نگهداری مجانی -2

قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تأمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد  -2تبصره

[ دچار جنون شوند صدور حکم قطعی قبل ازموضوع این ماده ]مرتکبین جرایم موجب حد که 

ک ببیند. تا زمان شروع به کار این اماکن، قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی تدار

 «.شودبه این افراد اختصاص داده میموجود 

 

 

 طبقه بندی زندان بر اساس زندانیان 
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ومان به موجب قانون محل نگهداری محکو تربیتی،  عالوه بر طبقه بندی زندان به بسته، نیمه باز و مراکز تأمینی

مجزا باید  در زندان کیفری و متهمان و همچنین محکومین مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ممنوع است. نگهداری متهمان  نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان»  514باشد. طبق ماده 

 .«انها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت می گیرددر بازداشتگاه ها و زیر نظر سازمان زند

چنانچه بیان شد محکومین کیفری و محکومین به حبس به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

 بیانگر این مطلب است. 513باید در زندان در بخش های جداگانه نگهداری شوند. تبصره دو ماده 

ع نوقانون یا حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به به جز مواردی که در  - 2تبصره » 

، پیشینه و شخصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی و تأیید قاضی اجرای محکومیت و مدت

 .« احکام در یکی از بخشهای فوق نگهداری می شوند

تربیتی  یمه باز یا مراکز تأمینی وای که باید گفته شود این است که محکومان هستند که در زندان بسته، ننکته

 در بازداشتگاه ها نگهداری می شوند. 514متهمان طبق ماده  نگهداری می شوند.

وجود دارد این است که هیچ سازمانی به غیر از سازمان زندان ها حق ایجاد و  514نکته دومی که در ماده 

خواهند حتی یک شب متهمین را نگهداری  داشتن بازداشتگاه ندارد و مراکزی مانند نیروی انتظامی که می

 کنند باید از بازداشتگاه های زیر نظر سازمان زندانها استفاده کنند.

 

 نحوه اجرای مجازات حبس -دومگفتار 

اشخاص محکوم به »  513قدم اول در اجرای مجازات حبس معرفی محکومان به زندان است. طبق ماده 

بازداشت قبلی و مرجع صادر کننده زان محکومیت، ایام حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، می

، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیک ترین حوزه قضایی مخصوص برگهحکم در 

اعزام و معرفی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، 

 .«می شوند
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. این موضوع در ت محکوم به حبس خارج از حوزه دادگاه صادر کننده حکم باشدممکن است که محل اقام 

 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. 512و ماده  513ماده  3تبصره 

ی که محل اقامت محکوم به حبس، خارج از حوزه دادگاه صادر کننده حکم در صورت -3تبصره 

ن محل اقامت خود منتقل می شود؛ مگر اینکه این امر باشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندا

موجب مفسده باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادر کننده رای قطعی به نزدیک ترین 

قوه قضایی پرداخت می  تهزینه انتقال از محل اعتبارا شود.حل اقامت خود منتقل میزندان به م

 شود.

و بلوچستان است در تهران مرتکب جرمی بشود و پس از  برای مثال فردی که محل اقامتش در سیستان

محاکمه محکوم به حبس شود ابتدائاً به زندان تهران اعزام و معرفی می شود و پس از آن وی به زندان محل 

رئیس زندان »  512اقامت خود منتقل می شود. در فرایند انتقال محکوم به زندان محل اقامتش طبق ماده 

تقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را مکلف است هرگونه ان

بالفاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به طور کتبی و با ذکر 

 «.ادله و سوابق اطالع دهد

  محاسبه حبس های قبل از محاکمه 

، سپس به موجب زات و در طی تعقیب و محاکمه حبس شدقاعده این است که اگر کسی قبل از اجرای مجا

کسر کرد. مجازات محکوم شد باید ایام قبل که در بازداشت بوده است را از میزان محکومیت حکم دادگاه 

در صورتی که » ... قانون مجازات اسالمی  27ممکن است حبس یا جزای نقدی و یا شال ق باشد. طبق ماده 

 ،باشدعلت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده فرد، پیش از صدور حکم به 

در صورتی که مجازات مورد حکم، شالق تعزیری یا  مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود.
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جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شالق یا سیصد هزار ریال است. چنانچه 

 «.بت به حبس، شالق و جزای نقدی محاسبه می گرددمجازات متعدد باشد به ترتیب نس

مدت تمام کیفرهای حبس »  قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر می دارد 515همچنین ماده 

از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی الزم االجرا حبس شود. چنانچه  

اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا 

 .بلی از میزان حبس او کسر می شودنظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت ق

اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در  -تبصره

 «.احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می شود

حکومیت به مجازاتهای جایگزین حبس، شالق و جزای نقدی، ایام بازداشت در مورد م -014ماده 

 ( به شرح زیر محاسبه می شود:010قبلی موضوع ماده )

به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و   -الف

 پنج روز از دوره مراقبت کسر می شود.

به عنوان مجازت تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه  در مورد محکومیت به شالق -ب

 از شالق کسر می شود.

در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت های  -پ

 مالی اقدام می شود.

، قاضی داشت قبلی را محاسبه نکرده باشدچنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام باز -014ماده 

 اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب مالک های موضوع مواد فوق اقدام می کند.
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طبق قانون تکلیف اولیه محاسبه ایام بازداشت قبلی در حکم بر عهده قاضی صادرکننده حکم است. حال اگر 

ین ایام را در میزان قاضی صادر کننده حکم احتساب این ایام را در حکم فراموش کرد قاضی اجرای احکام ا

 محکومیت محاسبه و از میزان محکومیت اصلی کسر می کند.

 

 وظیفه قاضی اجرای احکام در مورد آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات-سومگفتار 

در این موارد برای قاضی  مصدا ق پیدا می کنند.آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات در مرحله اجرای احکام 

 اشاره می کنیم. هاناختیاراتی پیش بینی شده است که به آظایف و اجرای احکام و

 قانون مجازات اسالمی مقرراتی را پیش بینی کرده است. 58در مورد آزادی مشروط در ماده 

در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد » 04ماده 

حمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت محکومان به حبس بیش از ده سال پس از ت

با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را  دادستان یا قاضی اجرای احکام به پیشنهادمجازات 

 صادر کند:

 د.خود حسن اخالق و رفتار نشان دهن همواره از محکوم در مدت اجرای مجازات -الف

 ز آزادی، دیگر مرتکب جرم نمی شود.حاالت و رفتار محکوم نشان دهد که پس ا -ب

به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجاکه استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت  -پ

 را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد. یمدعی خصوص

 .محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد -ت

تب مذکور در بندهای )الف( و )ب( این ماده پس از گزارش رییس انقضای مواعد فوق و همچنین مرا

زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و 

وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط 

 را به دادگاه تقدیم نماید.
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ز وجود شرایط آزادی مشروط با قاضی اجرای احکام است و وی پس از احراز موارد مذکور در بندهای ماده احرا

 پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه صادر کننده حکم می دهد.فو ق 

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری بعد از اینکه حکم آزادی مشروط صادر شد اجرای دستورات ذیل این 

 556 -555قاضی اجرای احکام است. اجرای آزادی مشروط همراه با دستوراتی است که در مواد حکم بر عهده 

 قانون آیین دادرسی بیان شده است. 558و 

یکی از نوآوری هایی که در قانون آیین دادرسی جدید انجام شده است این است که اجرای آزادی مشروط و 

ند اجرای آنها شود، نظارت بر اجرای آنها را به واحد ی بر فرایتعلیق اجرای مجازات به دلیل اینکه نظارت دقیق

اجرای احکام کیفری واگذار کرده است. به طور خالصه قاضی اجرای احکام در مورد آزادی مشروط دو وظیفه 

دارد که یک وظیفه مربوط به قبل از اجرای آزادی مشروط است و آن پیشنهاد آزادی مشروط به دادگاه صادر 

م است و وظیفه دوم وی مربوط به مرحله بعد از صدور حکم آزادی مشروط است که وظیفه اجرا و کننده حک

 نظارت بر اجرای آن را برعهده دارد.

در مورد تعلیق اجرای مجازات موضوع پر رنگ تر است زیرا یکی از تغییراتی که قانون مجازات اسالمی نسبت 

 د.شی مجازات ضمن حکم مجازات صادر میق قرار تعلیق اجرابه گذشته داشته است این است که در قانون ساب

وجود دارد و یکی از مسایل قانون مجازات اسالمی در مورد تعلیق اجرای مجازات  42و  46نکته ای که در ماده 

این است که گفته شده است که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نه تنها ضمن صدور حکم  اختالفی است

 د این قرار را صادر کرد.هم می شو و در حین اجرای مجازات ارد بلکه بعد از آنمحکومیت امکان د

مقرر برای  گاه می تواند در صورت وجود شرایطهشت داد در جرایم تعزیری درجه سه تا»  74ماده 

ا یات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان ازتعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مج

واند از دادگاه صادر کننده حکم تز پس از اجرای یک سوم مجازات میاحکام کیفری نی ایقاضی اجر

 در صورت قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات،

 .«از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید دارا بودن شرایط قانونی،
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صادر می شود. گفته شده است که قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور رأی یا پس از آن  42در ماده 

مطلق است و هر زمانی را در بر می گیرد؟ آیا  «پس از آن»سئوالی که مطرح می شود این است که عبارت 

 42ست که ماده است؟ در این جا دو نظر وجود دارد و نظر صحیح و قابل قبول آن ا 46ناظر به ماده  42ماده 

. مخالفین می گویند که قاضی صادر کننده رأی هر زمانی که بخواهد می تواند نسبت است 46ناظر به ماده 

به تعلیق اجرای مجازات رأی دهد ولی دادستان و قاضی اجرای احکام قبل از اینکه یک سوم از مدت مجازات 

حال اگر دادستان و یا قاضی اجرای احکام پس  .طی شود نمی توانند پیشنهاد تعلیق اجرای مجازات را بدهند

از طی مدت یک سوم پیشنهاد قرار تعلیق اجرای مجازات را ارائه نکند در این صورت قاضی صادر کننده رأی 

 تواند قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند. این نظر مبنای صحیحی نداردخواست محکوم علیه میرأساً یا به در

 ت.طراحی کرده اسبرای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات یک نظام  46ماده زیرا قانونگذار در 

 .قانون آیین دادرسی کیفری به اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات اشاره کرده است 552و  551در ماده 

)مسایل ماهوی  وظیفه قاضی اجرای احکام در رابطه با صدور حکم آزادی مشروط یا قرار تعلیق اجرای مجازات

 بیان شده است ( 58ذیل ماده در 

]مسایل شکلی  وظیفه قاضی اجرای احکام در رابطه با اجرای حکم آزادی مشروط یا قرار تعلیق اجرای مجازات

 به بعد آمده است[. 555در ماده 

 

 تخلف انضباطی زندانیان -چهارمگفتار 

تکب جرم شود به جرم وی طبق زندانی ممکن است در زندان مرتکب جرم یا تخلف بشود. اگر وی در زندان مر

ی ترین مجازاتکب تخلف انضباطی شود معموالً سختاما در صورتی که زندانی مرتقانون رسیدگی می شود. 

که برای تخلف انضباطی پیش بینی می شد حبس انفرادی بود که در قانون جدید به این مجازات اشاره نشده 

ده بود اما شورای نگهبان بر اساس فرمایش مقام معظم در پیش نویس قانون حبس انفرادی گنجانده ش است.

به آن قانون اساسی می باشد،  36و مخالف اصل رهبری مبنی بر این که حبس انفرادی مجازات جداگانه است 
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درباره تخلف انضباطی زندانیان تدوین  524در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ماده  و حذف شد.ایراد گرفت 

 شده است.

در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب »  027ماده 

 از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجرا می شود:

 انتقال از مراکز حرفه آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه باز -الف

 محرومیت از مالقات حداکثر تا سه نوبت -ب

 محرومیت از مرخصیی حداکثر تا سه ماه -پ

 «. محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه -ت

  

 اتمام مدت مجازات حبس و آزادی محکوم –گفتار پنجم 

قانون گذار برای زمان اتمام حبس محکوم مقرراتی را وضع کرده است تا در صورتی که حبس وی به پایان 

قانون آیین دادرسی کیفری در این  518. ماده شتر از مدت محکومیت در زندان نماندرسید بی جهت و بی

وم محک ستور تعیین وقت پروندهقاضی اجرای احکام کیفری مکلف است د » است هرابطه مقرر داشت

به حبس را به گونه ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر 

تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکوم علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یاد شده  قرارگیرد تا با

صادر و به زندان اعالم کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت به زندان اعالم کند. 

دیگری در رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکوم علیه به اتهام 

بالفاصله به قاضی اجرای  ادامات راقدام نماید و نتیجه اق فوری برای آزادی زندانیبازداشت نباشد، 

 احکام کیفری اعالم کند.



  اجرای احکام کیفری 

 
               

48 

 

 

که تخلف از این ماده منجر به حبس بیش از مدت مقرر در رأی گردد، قاضی  صورتیدر  -تبصره

( این قانون 200( و )17اجرای احکام کیفری عالوه بر محکومیت انتظامی تا درجه چهار، طبق مواد )

 «.مسئول خسارت حبس اضافی به محکوم علیه است

 

 اجرای جزای نقدی -فصل دوم

 نحوه اجرای جزای نقدی –گفتار نخست 

ر ه»  قانون آیین دادرسی کیفری نحوه اجرای جزای نقدی را تبیین کرده است. به موجب این ماده 522ماده 

دی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نق

شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل  اجرای حکم،به وسیله مرجع 

مرجع  ت فقدان مال یا عدم شناسایی آن،فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صور

 یا بخشی مانون اجرای احکام مدنی و یا تمااجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق ق

ل جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت واز سایر درآمدهای محکوم علیه برای وص

تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که 

 «.ب امر به تقسیط نمایدرأی زیر نظر آن اجرا می شود می تواند با اخد تضمین مناس

نحوه اجرا و وصول جزای نقدی را معین 1377قبالً ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 

از شمول قانون نحوه اجرای  را محکومیت های مالی که جنبه کیفری دارند قانونگذار می کرد. در حال حاضر

تنها در  1324نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  کرده است. بنابراین قانونمحکومیت های مالی خارج 

 برگیرنده محکومیت های مالی حقوقی است و شامل جزای نقدی نمی شود.

 بنابراین نحوه اجرای جزای نقدی طبق قانون آیین دادرسی کیفری بدین گونه است:
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در صورتی که  جزای نقدی خود را پرداخت کند.کنیم که قدم اول به محکوم علیه را احضار می در -1

قاضی اجرای احکام  522ماده  3محکوم علیه در زمان مقرر جزای نقدی را پرداخت کرد طبق تبصره 

 درصد جزای نقدی معاف کند. 24می تواند وی را از پرداخت 

محکوم علیهی این ایراد را دارد که به قاضی اجرای احکام اختیار داده است که  522ماده  3تبصره  :1نکته 

درصد معافیت برخوردار کند این باعث  24ای پرداخت جزای نقدی به موقع حاضر شده است از را که بر

شود که در اعطای این معافیت اعمال سلیقه شود. البته می توان آن را بدین صورت تفسیر کرد که می

« واندتمی» از واژهقانونگذار در این تبصره خواسته است که ممنوعیت تخفیف جزای نقدی را از بین ببرد و 

 استفاده کرده است و به معنای اختیار نیست.

( بیان کرده است و آن را به صورت متغیر %24در این تبصره قانون گذار میزان را به طور مقطوع ) :2نکته 

. بنابراین در این صورت دست قاضی اجرای احکام برای میزان معافیت از نگفته است) تا بیست درصد(

 .جزای نقدی باز نیست

در صورتی که محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی حضور نیافت، در این صورت اموال وی به وسیله  -2

مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها 

کم در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای ح نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.

اند با توقیف بخشی از حقو ق  طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای تومی

 محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام می کند.

 

 

 تقسیط جزای نقدی –گفتار دوم 

ذار گقانون جا پرداخت کند در این صورتدر صورتی که محکوم علیه نتواند جزای نقدی را به طور کامل و یک

مقرره دیگری وضع کرده است. در این حالت محکوم علیه می تواند تقاضای تقسیط جزای نقدی را به دادگاه 

در صورت تقاضای تقسیط از  522تقدیم نماید. طبق ذیل ماده  شودنخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می
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د شوتین که رأی زیر نظر آن اجرا میخسجانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه ن

 تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.می

 در دو جا تقسیط جزای نقدی وجود داشت: قبل از این قانون  

 .که در قانون قواعد خاص خود را دارد :در مواد مخدر -1

دعی خصوصی را خسارت م»....  آمده بود قانون مجازات اسالمی سابق 38در ماده  آزادی مشروط: -2

و در مورد جزای نقدی هم همین را می گفت « پرداخت کرده باشد یا ترتیب پرداخت آن را داده باشد

یا ترتیبی برای پرداخت آن داده  باشد جزای نقدی را پرداخت کرده که در صورتی که با حبس همراه

 باشد.

مشروط محسوب رایط آزادی به بعد پرداخت جزای نقدی از جمله ش 58ماده مطابق در قانون جدید 

 شود.نمی

آمده است را پذیرفته  522قانون آیین دادرسی کیفری برای اولین بار تقسیط جزای نقدی به شکلی که در ماده 

 است.

 :نکات مربوط به تقسیط جزای نقدی 

 :تقاضای تقسیط دو وضعیت دارد

ت اشخاص به جزای در صورت محکومی»  534در حین رسیدگی و قبل از قطعیت حکم طبق ماده  -1

 دادگاه صادر کنندهاز  قبل از قطعیت حکمنقدی در مرحله بدوی، محکوم علیه می توان 

  .«تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدید نظر خواهی نیست

در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه   522طبق ذیل ماده زمان اجرای حکم جزای نقدی:  -2

می تواند با  دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می شودقدرت وی به پرداخت اقساط،  احراز

 اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
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حکم و در در مرحله قبل از صدور حکم قطعی مرجع تقسیط دادگاه صادرکننده برای تقسیط جزای نقدی 

ا می شود است. نکته مهم اینجاست که در مرحله مرحله اجرا دادگاه نخستین که رأی زیر نظر وی حکم اجر

 اجرا رأی قطعی الزم االجرا ممکن است توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد اما در هر حال دادگاه بدوی

 می کند. جزای نقدی را تقسیط 

 دارد:آزادی محکوم علیه پس از تقسیط جزای نقدی مقرر می بارهدر 531ماده 

حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای  صدوردر زمان گاه محکوم علیه هر» 

نقدی در حبس باشد بالفاصله به وسیله دادگاه صادر کننده رأی آزاد می شود. در هر صورت، قابلیت 

 «.تجدید نظر خواهی از رأی صادر درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست

فته شد اصل این است که هیچ حکمی اجرا نمی شود مگر این که قطعی و الزم االجرا شده همانطور که قبال گ

باشد اما در برخی موارد استثنائاً قانونگذار به لحاظ حفظ آزادی افراد این اجازه را داده است که قبل از قطعی 

زندان باشد به محض بنابراین اگر محکوم علیه به خاطر عدم پرداخت جزای نقدی در  اجرا شود. شدن حکم

 این که حکم به تقسیط جزای نقدی وی صادر شد از زندان آزاد می شود.

 :ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط جزای نقدی 

اگر حکم به تقسیط جزای نقدی صادر شد ولی محکوم اقساط را به موقع پرداخت نکرد با  532طبق ماده 

شود و برای اجرای دگاه صادر کننده حکم قطعی لغو میاعالم قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به وسیله دا

 گیرد.حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می

 :دستیابی به اموال محکوم علیه بعد از صدور حکم تقسیط 

پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکوم علیه مکلف است » 533طبق ماده 

ای حکم اعالم نماید تا نسبت به وصول محکوم به اقدام مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجز

 شود. در غیر این صورت با اعالم قاضی اجرای احکام، دادگاه صادر کننده حکم قطعی نسبت به لغو

 «.نمایدحکم تقسیط اقدام می
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 :در مورد جزای نقدی چند سئوال مطرح می شود 

 به تقسیط بدهد؟آیا تقسیط جزای نقدی نیاز به حکم دارد یا باید دستور  -1

 در جواب باید گفت تصمیمی که دادگاه در این مورد می گیرد حکم است.

 آیا برای تقسیط جزای نقدی باید دادخواست داد یا صرف تقاضا کفایت می کند؟ -2

. این اختالف از آنجا ناشی می شود که درباره جواب این سئوال اختالف نظر زیادی بین محاکم وجود دارد

استفاده کرده است چون منشأ « تقاضا»از واژه  522ت مدنی دارد. قانونگذار در ماده امر تقسیط ماهی

تقسیط جزای نقدی از امور کیفری است و در این امور باید دنبال تسهیل باشیم و از سوی دیگر تقاضای 

ه رتقسیط از دادگاه کیفری می شود نه دادگاه حقوقی باید بگوییم صرف درخواست کفایت می کند و ادا

ه شود این اما کسانی که اعتقاد دارند که دادخواست تقسیط به دادگاه داد 2حقوقی هم همین نظر را دارد.

کنند که تقسیط یک امر مدنی است و درخواست های مدنی از دادگاه باید ضمن گونه استدالل می

ده کرده است که این استفا« دادخواست»قانونگذار از واژه  532دادخواست باشد و از سوی دیگر در ماده 

 باعث بروز اختالف شده است.

 «.جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود.... تقسیط دادخواست» 039ماده 

اداره حقوقی در استدالل خود بیان کرده است که منظور از دادخواست در این ماده دادخواهی است و ناظر 

ت کند که تاجر نمی تواند دادخواساین را بیان میبه تشریفات نیست و این که این ماده در مقام نفی است و 

بدهد و ارتباطی به این که محکوم علیهی که محکوم به جزای نقدی شده است و برای تقسیط آن باید 

 دادخواست بدهد ندارد.

                                                           
 رسد مستلزمصدور رأی درباره تقسیط جزای نقدی، به نظر می»کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره حقوقی قوه قضاییه:  14/8/24نظریه مشورتی مورخ   2

قدی از شمول آن باشد، زیرا اصوالً تقدیم دادخواست در امور مدنی و حقو ق خصوصی اشخاص موضوعیت دارد و تقسیط جزای نتقدیم دادخواست نمی

قانون آیین  532خارج است و قانونگذار هم تصریحی به لزوم تقدیم دادخواست در این خصوص نکرده است. شایسته ذکر است تعبیر قانونگذار در ماده 

ند در تواندخواست، میمبنی بر اینکه دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی شود. صرف نظر از آنکه کلمه دا 1322دادرسی کیفری مصوب 

 «.معنای اعم )دادخواهی( به کار رفته باشد، چون در مقام نفی پذیرش آن است، نمی تواند دال بر لزوم تقدیم آن از سوی غیر تاجر باشد
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ه اوالً این که باید محکوم علیه هزیناگر معتقد باشیم که برای تقسیط جزای نقدی باید دادخواست بدهیم 

بپردازد و از سوی دیگر در دادخواست نیاز به طرف مقابل یا همان خوانده دعوی داریم و در این  دادرسی

 جا معلوم نیست که محکوم علیه چه کسی را باید طرف دعوی تقسیط جزای نقدی قرار دهد.

 :ممکن است تقاضای تقسیط جزای نقدی از سوی دادگاه رد شود در این صورت محکوم  نکته

در صورتی که محکوم علیه خواهی کند. همچنین دادگاه تجدید نظر از این تصمیم تواندعلیه می

تواند نسبت به تقسیط جرمی است که شاکی خصوصی دارد علی القاعده شاکی خصوصی هم می

 کند.تجدید نظر خواهی جزای نقدی 

 

 یا مجازات جایگزین  تبدیل جزای نقدی به حبس -گفتار سوم

پرداخت جزای نقدی را نداشته باشد و با تقسیط هم از عهده پرداخت آن بر نیاید یا اگر محکوم علیه توانایی 

اصالً تقاضای تقسیط نکند، در این صورت قانونگذار پیش بینی کرده است که جزای نقدی به مجازات حبس 

 مقرر شده است که: 522یا مجازات های جایگزین تبدیل شود. در ذیل ماده 

ریق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین اجرای حکم به ط هرگاه» 

 حبس به ترتیب زیر عمل می شود: 

تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی در جزای نقدی   -الف

 شود.تبدیل می رایگان

رت عدم شرایط اجرای بند )الف( این ، همچنین در صوباالی پانزده میلیون ریالدر جزای نقدی  -ب

 شود.تبدیل می سیصد هزار ریال به یک روز حبسماده، هر 

، به دلیل اتهام ر حکم محکومیت قطعی به جزای نقدیمحکوم علیه قبل از صدو چنانچه -1تبصره 

 ، ایام بازداشتتیا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد، دادگاه پس از تعیین مجازا

 کند.روز از مجازات تعیین شده کسر می هزار ریال یکقبلی را در ازای هر سیصد 
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قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت نمایند و در صورت 

 عدم رعایت خود اقدام کنند.

یفای مابه ازای صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع است -2تبصره 

 «.آید، نیستبه دست میبخش اجرا نشده آن از اموالی که بعداً از محکوم علیه 

  029نکات مربوط به این قسمت ماده: 

 جزای نقدی به دو قسمت تقسیم شده است: -1

اگر جزای نقدی زیر پانزده میلیون ریال باشد و شرایط مجازات های  جزای نقدی زیر پانزده میلیون ریال -الف

 ایگزین را داشته باشد تبدیل به خدمات عمومی رایگان می شود.ج

اگر جزای نقدی از پانزده میلیون ریال بیشتر باشد یا این که شرایط  جزای نقدی باالی پانزده میلیون ریال -ب

اجرای مجازاتهای جایگزین حبس وجود نداشته باشد در این صورت هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس 

 شود.تبدیل می 

طبق تبصره یک در صورتی که محکوم علیه قبل از صدور حکم به جزای نقدی در بازداشت بوده، ایام  -2

 بازداشت قبلی به ازای هر سیصد هزار ریال یک روز از مجازات تعیین شده کسر می شود.

اه ایام قاضی اجرای احکام موظف کرده است اگر دادگ که نکته مهمی که در این تبصره وجود دارد این است

 بازداشت قبلی را در حکم خود محاسبه نکرد، راساً اقدام کند.

 

 اجرای مجازات دیه -فصل سوم

اولین بحث در مورد اجرای مجازات دیه این است که مسئول پرداخت دیه کیست؟ مسئول پرداخت دیه را 

شخص کند. در قاضی صادر کننده حکم باید مسئول پرداخت دیه را م ،دادگاه مشخص می کند و در رأی

. اگر در جایی ابهام کند و در برخی موارد دیه از بیت المال پرداخت می شودمواردی دیه را عاقله پرداخت می
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و اجمالی وجود داشته باشد که مسئول پرداخت دیه کیست وظیفه قاضی اجرای احکام این است که در اجرای 

 بهام نماید.پرونده را به دادگاه بفرستد تا دادگاه رفع ا 427ماده 

 مهلت پرداخت دیه 

قانون مجازات اسالمی مهلتهای  482و  488محاسبه مهلت پرداخت دیه برعهده قاضی اجرای احکام است ماده 

 پرداخت دیه را معین کرده است:

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایات به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری » 744ماده  

 تراضی شده باشد:

 در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری  -لفا

 در شبه عمد، ظرف دو سال قمری -ب

 در خطای محض، ظرف سه سال قمری -پ

هرگاه پرداخت کننده در بین  مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه  -تبصره

 «.اقدام نماید، محکوم له مکلف به قبول آن است

پرداخت دیه با توجه به مواد فو ق تصریح می شود و اگر دادگاه صادر کننده رأی معموالً در رأی دادگاه مهلت 

مواعد و مهلت های فو ق را در رأی ذکر نکرد، قاضی اجرای احکام موظف است که حسب نوع جنایت طبق 

 مواد فو ق زمان پرداخت دیه را تعیین کند.

حض و شبه عمد پرداخت کننده باید در در زمان قانون سابق این سئوال مطرح بود که در جنایات خطای م

ظرف مدت مقداری از دیه را پرداخت کند یا اینکه مبلغ دیه را در زمان انقضای مهلت یکجا پرداخت نماید؟ 

از سوی دیگر اگر پرداخت کننده دیه حاضر به پرداخت دیه بود اما صاحب دیه قبول نکرد و بخواهد مبلغ دیه 

می تواند یا خیر؟ این دو ابهام قبل از قانون جدید مجازات اسالمی در رویه را در انقضای مهلت دریافت کند 

قانون  488و ابهام و اختالف دوم را در تبصره ماده  482که ابهام اول را قانونگذار در ماده  قضایی وجود داشت

 قانون آیین دادرسی کیفری برطرف کرد. 534مجازات اسالمی و ماده 
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محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه  یات خطایادر جن» 749ماده 

 «.عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد

هرگاه محکوم علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی » 037ماده 

 کند.الم میاز آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب برا به محکوم له اع

مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطای محض مانع از  -تبصره

 «.پذیرش تقاضای اعسار یا تقسیط نیست

قانون آیین دادرسی کیفری بدان اشاره شده است در زمان قانون سابق از  534موضوعی که در تبصره ماده 

رم شبه عمد یا خطای محض محکوم می شد و باید طی دو یا سه جموارد اختالفی بود. کسی به پرداخت دیه 

م مالئت سال حسب مورد دیه را پرداخت می کرد اما با گذشت یک سال از مهلت تعیین شده به علت عد

و بیان می کرد که تا سر رسید نمی تواند همه مبلغ دیه را پرداخت کند. در این مورد دادخواست اعسار تقدیم 

می کرد که موجبات اجرای این تعهد فراهم نشده است و تا موجبات اجرا فراهم نشده است دادگاه استدالل 

ت دادخواستواند دادخواست اعسار بدهد. بنابراین کلیفی به پرداخت وجود ندارد و چون تکلیفی ندارد نمیت

 دادند. درکننده دیه میکم به اعسار پرداخت پذیرفتند و حاما برخی دادگاه ها اعسار را می کرداعسار را رد می

 این اختالف در رویه را رفع کرده است. 534قانون جدید قانونگذار در تبصره ماده 

نکته آخر در رابطه با مهلت پرداخت این است که طبق قاعده کلی پرداخت دیه به نرخ یوم االداست. در شبه 

کند هر قسط با نرخ زمان خت میعمد و خطای محض که پرداخت کننده در دو یا سه مرحله حسب مورد پردا

رد نحوه پرداخت دیه بین خود قرارداد صاحب دیه و پرداخت کننده می توانند در مو پرداخت محاسبه می شود.

 ببندند و در آن بر خالف مهلت های قانونی توافق کنند مقررات قانون در این مورد تکمیلی است.

 اگر محکوم به پرداخت دیه فوت کند تکلیف چیست؟ 

تکب در مواردی که در صورت فوت مر»  است قانون مجازات اسالمی در این زمینه مقرر داشته 476ماده 

 «.متوفی استاخت دیه می باشد، دیه تابع احکام سایر دیون درخود وی مسئول پ
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دیه را حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم دانسته است و عنوان قانون مجازات اسالمی قانونگذار  452در ماده 

 کرده است که احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد.

هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت » قانون آیین دادرسی کیفری 535ماده 

 «.تقاضای محکوم له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکوم علیه استیفا می کند

ه باید یادآوری کرد که پرداخت کل یا جزء دیه به صورت یوم االدا محاسبه نکته ای که در مورد پرداخت دی

در صورتی که پرداخت کننده »در این باره بیان کرده است که قانون مجازات اسالمی  424می شود. ماده 

 معیار، قیمتبخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، 

 «.مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد پرداخت است زمان

قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل  16در ماده 

شخص ثالث عنوان کرده است که در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه 

و یا صندو ق تأمین خسارتهای بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس مسبب حادثه 

مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بالفاصله  سایرراهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش 

آن را پس از از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده  صدحداقل پنجاه در

معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند. نکته مرتبط این ماده با بحث اجرای احکام این است که مبلغی را که 

 تکند به نرخ روز محاسبه می شود و ذمه وی به همان نسبمه به صورت علی الحساب پرداخت میشرکت بی

  محاسبه و پرداخت خواهد شد.شود و نصف باقی مانده به نرخ روز که پرداخت کرده است بری می

 

 اجرای مجازات های سالب حیات –فصل چهارم 

 کلیات مربوط به اجرای مجازات سالب حیات-گفتار اول

 تعریف مجازات سالب حیات -8

 مجازات سالب حیات مجازاتی است که به منظور پایان دادن به حیات محکوم علیه اعمال و اجرا می شود. 
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مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری به کرات به کار رفته است و منظور از  در قانون« سالب حیات»واژه 

 است یا قصاص و یا اعدام. 3آن مجازاتی است که نتیجه آن گرفتن جان محکوم می باشد که یا از طریق حد

 

 اعدام در اسناد بین المللی مجازات  -2

جود و اقی به میثا ق حقو ق مدنی و سیاسیدر موازین بین المللی یک سند بین المللی با عنوان پروتکل الح

کشور به این پروتکل ملحق  141موضوع این پروتکل ممنوعیت مجازات اعدام است در حال حاضر  دارد که

میالدی دو سند به تصویب مجمع  1266شده اند و مجازات اعدام را از قوانین خود حذف کرده اند. در سال 

و ق بشری معروف شدند. بعدها اسناد متعددی در تفسیر و توضیح عمومی سازمان ملل رسید که به اسناد حق

این دو سند تصویب شد. این دو سند عبارتند از میثا ق حقو ق مدنی و سیاسی و میثا ق حقو ق اجتماعی، 

ند اول به حدود آزادی های فردی افراد مربوط می شود و سند دو در اقتصادی و فرهنگی می باشد. موضوع س

خ به تصویب رسیده اند که سند اول نسل ماعی افراد می باشد. هر دو این اسناد در یک تاریرابطه با حقو ق اجت

به هر دو سند فو ق  1354نسل دوم حقو ق بشر اطال ق می شود. ایران در سال  اول حقو ق بشر و سند دوم

 قانون مدنی بخشی از حقو ق ایران محسوب می شود. 2ملحق شده است و طبق ماده 

سال ممنوع شده است و برای افراد  18دنی و سیاسی مجازات اعدام فقط برای افراد زیر در میثا ق حقو ق م

ترین جرایم عیین نشود و این مجازات مختص سختتنها یک توصیه است که مجازات اعدام تسال  18باالی 

د افراد رباشد. بنابراین کشورهایی که به میثا ق حقو ق مدنی و سیاسی ملحق شده اند به موجب آن فقط در مو

نامه حقو ق کودک تأکید شده پیمان 37در ماده زیر هیجده سال تعهد دارند که مجازات اعدام را اعمال نکنند. 

زیر هیجده سال را اعدام  مجرماناست که کشورهایی که به این پیمان نامه حقوقی ملحق شده اند حق ندارند 

 «دامپروتکل لغو مجازات اع»کل الحاقی با عنوان متعاقب آن برای میثا ق حقو ق مدنی و سیاسی یک پروت کنند.

 تدوین شد. ایران به این پروتکل ملحق نشده است.

                                                           
 .است شده استفاده «عداما» عنوان از جدید قانون در که شد می برده نام «قتل» عنوان با حدی حیات سالب مجازات از سابق اسالمی مجازات قانون در 3
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 1372کشور ما هم بر اساس میثا ق بین المللی حقو ق مدنی و سیاسی و هم پیمان نامه حقو ق کودک که سال 

عمال نکند. البته این سال ا 18به آن ملحق شده است متعهد است که مجازات اعدام را نسبت به افراد زیر 

نکته را باید ذکر کرد که کشور ما هنگام پیوستن به پیمان نامه حقو ق کودک یک حق شرط برای خود قایل 

 شد و آن این است که در صورتی پیمان نامه را اجرا می کند که مخالف با قوانین کشور و شرع نباشد.

 وضعیت مجازات اعدام در ایران  -1

 سه گونه مجازات سالب حیات داریم که عبارتند از: مقدمتاً باید گفت که ما

 قصاص -1

 مجازات سالب حیات حدی مانند حد در بار چهارم، حد قتل در زنای با محارم  -2

 اعدام تعزیری -3

می تواند وجود داشته مجازات اعدام تعزیری ح می شود که اساساً از لحاظ شرعی در مورد سوم این سوال مطر

 یا خیر؟ باشد

ون ما د»اختالفی که بین فقها است در مورد  «دون الحدّماالتعزیر » ده داریم با بیان می کند در شرع یک قاع

ضربه که مادون آّن  75است که برخی بر این عقیده اند که منظور از آن ما دون اقل حدود است یعنی « الحدّ

 74تواند بیشتر از  ضربه شال ق می شود. طبق این نظر معنی قاعده این می شود که هیچ تعزیری نمی 74

ز اضربه شال ق باشد. برخی دیگر معتقد هستند که منظور از مادون حد، حد از جنس آن تعزیر است که باید 

. به طور خالصه باید گفت که اعدام تعزیری در شرع جایگاهی ندارد البته برخی کمتر باشد نه از اقل حدودآن 

فقیه برای ایجاد نظم در جامعه می توان مجازات اعدام تعزیری  از فقها عنوان کرده اند که از باب والیت مطلقه

 وضع کرد که این یک نظر شاذ است و طرفداران آن در اقلیت می باشند.

قانون مجازات اسالمی مجازات های تعزیری را درجه بندی و احصا کرد. در این ماده  12قانون گذار در ماده 

 دام آورده نشده است.در هیچ کدام از درجات ذکر شده مجازات اع
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 حق تقاضای عفو قبل از اجرای مجازات سالب حیات  -4

هر کسی که به مجازات سالب حیات محکوم می شود به جز آیین دادرسی کیفری قانون  542موجب ماده به 

 عفو نماید.تقاضای  یک بار تواندمی غیر قابل عفو و مجازات سالب حیات حدی قصاص

در غیر جرایم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و ه سلب حیات، هر گاه محکوم ب»  072ماده 

پس از الزم االجرا شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه  قصاص

تا اعالم نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف  فقط برای یک بارصادر کننده حکم، اجرای آن 

یسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا مجازات محکومان به تأخیر می افتد. کم

 «.رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعالم کند

میثا ق حقو ق مدنی و سیاسی است. در این میثا ق این موضوع پیش بینی شده است  6مبنای این ماده، ماده  

در تقاضای عفو کند.  که محکوم به مجازات سالب حیات یک بار حق دارد بعد از طی شدن فرایند دادرسی

، در آیین نامه عفو و بخشودگی این از قبل از انقالب تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفریحقو ق ایران 

 موضوع پیش بینی شده بود.

 

 اعاده دادرسی و مجازات سالب حیات  -9

 آیا اعاده دادرسی باعث توقف اجرای مجازات سالب حیات می شود یا خیر؟

 478عاده دادرسی مانع اجرای مجازات سالب حیات نبود. اما در قانون جدید طبق تبصره ماده در قانون سابق ا

 اعاده دادرسی باعث می شود که اجرای مجازات سالب حیات متوقف شود.

ج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های رت منددر صورتی که مجازا -تبصره

شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، 

 دستور توقف اجرای حکم را می دهد.تصمیم درباره تقاضا، 
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مقرره این تبصره برای اولین بار در قانون آیین دادرسی پیش بینی شد و به این نکته باید توجه داشت که 

ت که شخص تقاضای اعاده دادرسی را تقدیم دیوان عالی زمانی اس مرحله اول. اعاده دادرسی دو مرحله دارد

زمانی است که دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی را می پذیرد. در قانون  مرحله دومکشور می کند و 

پذیرش تقاضای اعاده دادرسی توسط دیوان باعث توقف اجرای حکم می شد در حالی که در قانون جدید سابق 

شود بلکه صرف تقدیم تقاضای اعاده ادرسی باعث توقف اجرای مجازات میی اعاده دنه تنها پذیرش تقاضا

 دادرسی اجرای مجازات را موقوف می کند.

برای اینکه اعاده دادرسی موضوع این ماده موجب توقف اجرای سایر مجازات ها نشود، دیوان عالی کشور رأی 

وحدت رویه در مورد آیین دادرسی کیفری صادر  به عنوان اولین رأی 6/5/1324به تاریخ  742وحدت رویه 

تقاضای اعاده دادرسی را دریافت کرده و با شد. این رأی وحدت رویه بیان می کند اگر قاضی رسیدگی کننده 

بررسی به این نتیجه برسد که اگر آن را به دیوان عالی کشور بفرستد تقاضای اعاده دادرسی رد می شود، 

 و هدف آن است. 478ند. این رأی وحدت رویه مخالف ماده اجرای حکم را متوقف نمی ک

 

 اجرای مجازات سالب حیات در حدود -6

حدود سالب حیات و رجم که جرم با اقرار محکوم ثابت شده باشد، در هر زمان که وی از اقرار خود برگردد در 

 ه است:این مطلب بیان شدقانون مجازات اسالمی  173اجرای مجازات متوقف می شود. در ماده 

در اقرار به جرمی که مجازات آن  رار موجب سقوط مجازات نیست به جزانکار بعد از اق» 143ماده 

ساقط و به  ، مجازات مزبورو لو در حین اجرارجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، 

 «.رددگآنها حبس تعزیری در پنج ثابت می جای آن در زنا و لواط صد ضربه شالق و در غیر

ر تا ب گردانیمدر صورت انکار بعد از اقرار در مرحله اجرا پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بر می

 اساس انکار متعاقب محکوم در رأی بازنگری شود.
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قانون مجازات  114بحث دیگری که در مورد اجرای مجازات در حدود مطرح می شود، توبه است که در ماده 

ش بیان شده است و در این مورد پس از توبه پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بر مقررات اسالمی

می گردانیم. بنابراین با این که رأی قطعی است و در مرحله اجرا می باشد ولی وضعیت هایی پیش می آید 

به دادگاه صادر کننده حکم  مثل اعاده دادرسی، توبه، اقرار بعد از انکار، فرار شهود که در این موارد پرونده را

 بازنگری شود.بر اساس وضعیت حادث شده  هقطعی اعاده می کنیم تا در حکم صادر

رجوع از شهادت شرعی، » قانون مجازات اسالمی بیان شده است که  128در مورد رجوع از شهادت در ماده 

ز رجوع از آن، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس ا

 «.مسموع نیست

پس از صدور حکم، بطالن همه یا  اگر» قانون مجازات اسالمی  346همچنین در رابطه با قسامه طبق ماده 

سوگند، از سوگندشان عدول کنند  مانند آن که برخی از ادا کنندگان رخی از سوگندها ثابت شودب

ورد ، مدادگاه صادر کننده حکم ثابت شود یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای

 «.از جهات اعاده دادرسی است

 

 شیوه اجرای مجازات سالب حیات -گفتار دوم

 نکاتی که در مورد شیوه اجرای مجازات سالب حیات وجود دارد به این شرح است:

 شویم که رأی الزم االجراست.بیان شد ابتدا باید مطمئن همانطور که در کلیات  -1

در مجازات قصاص از ولی فقیه که دادن این استیذان از طرف ولی فقیه به رئیس قوه قضائیه استیذان  -2

رهبری  در اجرای قصاص، اذن مقام» قانون مجازات اسالمی  417طبق ماده  تفویض شده است.

 «.یا نماینده او الزم است

ی شود که صاحب اجرای مجازات قصاص حق ولی دم است. بنابراین در صورتی مجازات قصاص اجرا م -3

 حق قصاص آن را تقاضا کند.
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تواند وکیل ن است و برای اجرای قصاص میحق صاحب آ و عضو مباشرت در اجرای قصاص نفس -7

  بگیرد.

 تعیین شیوه اجرای قصاص با حکومت است و صاحب حق قصاص در این باره حقی ندارد. -0

آیین نامه اجرای مجازات اعدام و » ان در رابطه با اجرای مجازاتهای سالب حیات آیین نامه ای تحت عنو

 داریم. در این آیین نامه برای اجرای مجازات قصاص سه شیوه پیش بینی شده است:« قصاص

 حلقه آویزی -الف

 با استفاده از سالح گرم -ب

 از طریق جریان الکتریسیته-ج

ه حلقه آویزی کاربرد داشتتاکنون از شیوه سالح گرم و جریان الکتریسیته استفاده نشده است و تنها مورد 

است. در آیین نامه جدید دو شیوه اخیر حذف شده و تنها از روش حلق آویز کردن برای اجرای مجازات قصاص 

نام برده شده است و شیوه جدید اهدا عضو به عنوان راهکار جدید برای اجرای مجازات سالب حیات پیش بینی 

 شده است.

بق آیین نامه بر عهده نیروی انتظامی است که تحت نظر و عملیات اجرایی مجازات سالب حیات ط -4

 گیرد.دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت می

در زمان اجرای مجازات سالب حیات باید پزشکی قانونی حضور داشته باشد و بعد از اجرای مجازات  -4

 کند و زنده یا زنده نبودن وی را بررسی و صورتمجلس کند. محکوم را معاینه

ر روحانی یا آگاه به مسائل مذهبی باید حضور داشته باشد و با محکوم علیه صحبت کند تا اگر یک نف -4

وصیتی داشت اعالم کند یا ازگناه خود توبه نماید و مراسم مذهبی مربوط به اجرای مجازات سالب 

 حیات را اجرا کند.

ا و خود رکند یت و حنوط غسل ممی تواند در آیین نامه پیش بینی شده است که محکوم قبل از اعدام 

 در سه قطعه کفن می پیچید، سپس مجازات اجرا شود.
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این مطلب  438اگر محکوم علیه بعد از اجرای مجازات زنده شود تکلیف چیست؟ قانون جدید در ماده  -9

 را پیش بینی کرده است.

ظ است اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفو» 734ماده 

لکن اگر وی را به گونه ای که جایز نیست قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند 

شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و  مشروط به

بل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی ق

تیفا، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را اس

ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با 

شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعالم می کند تا ظرف مهلت 

ر نسبت به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مقر

گردد و مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود و با مطالبه او قصاص نفس اجرا می

 «.حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است

 م و سالب حیات حدی هم جاری است.در مورد مجازات اعدا با تنقیح مناط مفاد این ماده 

در بعضی از موارد اجرای مجازات قصاص منوط به پرداخت فاضل دیه است نظیر زمانی که مقتول زن  -14

و قاتل مرد است یا این که قاتلین چند نفر هستند. بنابراین در زمان اجرای حکم قاضی اجرای احکام 

داخت شده باشد و سپس مجازات قصاص اجرا مکلف است توجه داشته باشد که اول باید فاضل دیه پر

 شود.

قانون مجازات  422طبق ماده اگر صاحب قصاص فاضل دیه را پرداخت نکند و تقاضای اجرای قصاص ننماید 

 اسالمی عمل می شود:

، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه در مواردی که محکوم به قصاص»729ماده  

ولی دم یا مجنی  داخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقهیا به علت ناتوانی در پر
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شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادر  مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با علیه،

اعالم می کند تا ظرف مهلت مقرر  احب حق قصاصکم، مدت مناسبی را مشخص و به صکننده ح

ای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه نسبت به گذشت، مصالحه یا اجر

و گذشتن مدت زمان آن با اخذ «  تعزیرات» می تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم

وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی 

 «.صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند

 قانون آیین دادرسی کیفری هم در این رابطه حکم مشابهی دارد. 541ماده 

ضای اجرای آن، اه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاگهر»  071ماده 

احکام کیفری به وی ابالغ می شود ذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای بدون داشتن ع

د را درباره اجرای حکم اعالم کند. در صورت سپری شدن این مدت و تا ظرف سه ماه تصمیم خو

عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادر 

را لغو می کند. در این صورت، چنانجه محکوم علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده 

 «.به طور موقت بایگانی می شود

اگر حفظ نظم عمومی مستلزم اجرای قصاص باشد، فاضل دیه از بیت المال پرداخت شده و مجازات قصاص 

، نظم و در مواردی که جنایت» دارد در این باره مقرر می اسالمی قانون مجازات 428اجرا می شود. ماده 

ای قصاص عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجر امنیت

باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته 

-اخت میباشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرد

 «.شود
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 اجرای سایر محکومیت های مالی –فصل پنجم 

 اشد.بد اما باید گفت که محکومیت های مالی منحصر به این دو نمیقبالً راجع به جزای نقدی و دیه بحث ش

 چه محکومیت های مالی در اجرای احکام کیفری اجرا می شوند؟

 محکومیت های مالی که در اجرای احکام کیفری اجرا می شوند عبارتند از:

 دیه -1

 جزای نقدی -2

 ضرر و زیان ناشی از جرم -3

 رد مال  -4

 اعاده به وضع سابق -5

 وانی و مزاحمت و ممانعت از حقرفع تصرف عد -6

 دستور دادستان مبنی بر ضبط وجه قرارها -7

 موارد فو ق چنانچه مرتبط با پرونده های کیفری باشند در اجرای احکام اجرا می شوند.

 ضرر و زیان ناشی از جرم -گفتار اول

معاونت اجرای  ضرر و زیان ناشی از جرم یک حکم مدنی صرف است که مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در

احکام کیفری اجرا می شود. یعنی قانون فقط ساختار آن را تغییر داده است فرض کنید اگر کسی نسبت به 

یک امر کیفری محکوم شد و نسبت به آن جرم دادخواست ضرر و زیان داده شد و حکم به پرداخت ضرر و 

ار نخواسته است این دو را که با هم ارتباط زیان صادر شد، حکم به ضرر و زیان کامالً حقوقی است اما قانونگذ

 دارند جداگانه اجرا شوند. بنابراین در اجرای احکام کیفری مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود.

برای ضرر و زیان ناشی از جرم احکام، مقررات و تشریفات مربوط به مسایل مدنی حاکم است بنابراین شخص 

و زیان خود را در قالب دادخواست به دادگاه ارائه دهد و هزینه دادرسی آن را  باید درخواست مطالبه ضرر

 بپردازد. 
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 رد مال -گفتار دوم 

داده می شود. رد عین یا مثل یا قیمت مال حکم به حکم به رد مال معموالً به این صورت صادر می شود که 

 ت. بنابراین رأی به رد عین یا مثل یا قیمتباید توجه داشت که رأی به موارد باال به صورت سلسله مراتبی اس

مال اختیاری نیست. اگر عین مال وجود داشته باشد باید حکم به رد مال داد حتی اگر در آن مال نقص و 

عیبی حاصل شده باشد و اگر مال از بین رفته باشد در صورت مثلی بودن حکم به دادن مثل و در صورت 

در می شود. دلیل این که در صورت از بین رفتن مال باید در صورت قیمی بودن حکم به دادن قیمت آن صا

مثلی بودن مثل و در صورت قیمی بودن قیمت آن را پرداخت کند این است که جبران باید نزدیکترین حالت 

 به وضعیت قبل از تلف باشد. 

که حکم به  در صورتی »در این رابطه بیان کرده است که  12ماده در صورت قیمی بودن مال تبصره 

  «.مالک است قیمت زمان اجرای حکمپرداخت قیمت مال صادر شود، 

 

از  پس از شش ماهچنانچه حکم صادر متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی » 034ماده 

تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، 

فری در صورت احتمال عقالیی فساد مال، می تواند دستور فروش مال را قاضی اجرای احکام کی

صادر کند. در این صورت مال به فروش می رسد و پس از کسر هزینه های مربوط، در صندوق 

 «.دادگستری تودیع می گردد

عملی در اجرا وجود داشت و  فلسفه وضع این ماده این است که در زمان حاکمیت قانون سابق مشکالت

کرد به همین دلیل قانونگذار مهلت مشخصی را معین کرده است تا ه برای دریافت مال مراجعه نمیلحکومم

بوط در صندو ق دادگستری تودیع های مررد مال فروخته و پس از کسر هزینهاگر طی آن مدت مراجعه نک

 شود.می
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 ضبط وجه قرارهای تأمینی -گفتار سوم 

د، قرارهای تأمینی لغو می شود. سوال این است که در اجرای احکام قرار در مواردی که حکم شروع به اجرا ش

  تامینی چه زمانی لغو می شود؟

هرگاه متهم یا محکوم علیه در مواعد مقرر حاضر »قانون آیین دادرسی کیفری  201مطابق ماده 

یا اقامت  یدتبعو  حبس با شروع به اجرایشود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، 

و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق  سایر مجازات ها با اجرای کاملو  اجباری

 «.اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می شود

از قرار تامینی لغو  در مورد مجازات حبس و تبعید یا اقامت اجباری به محض شروع به اجرای مجازات -1

 اثر می شود.

 در مورد سایر مجازاتها مانند جزای نقدی با اجرای کامل مجازات از قرار تأمین لغو اثر می شود. -2

با صدور قرارهای نهایی مثل منع و موقوفی و تعلیق تعیقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن  -3

 پرونده به هر کیفیت قرار تأمینی لغو می شود.

قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که قرار تامینی، کفالت یا وثیقه باشد، در صورت فوت  234اده طبق م

 کفیل یا وثیقه گذار، قرار تأمینی لغو می شود. 

در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتقی است و متهم »  237ماده 

ا ایداع وثیقه جدید اقدام کند، مگر آنکه دستور اخذ وجه حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل ی

 «.الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد

 صادر کند. در زمان حاکمیتآزادی وثیقه را  دستوراگر قرار تأمینی لغو شد قاضی اجرای احکام مکلف است که 

ازات پرونده بایگانی می شد اما قانون سابق این امر یکی از مشکالت اجرایی بود که بعد از اتمام اجرای مج

 ماند.وثیقه همچنان در توقیف باقی می

 رفع اثر از قرارهای تامینی
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 به غیر از لغو قرار تامینی در دو وضعیت از قرارها رفع اثر می شود:

زمانی که کفیل یا وثیقه گذار متهم یا محکوم علیه را تحویل دهد بازپرس یا قاضی اجرای احکام  -1

رار کفالت یا وثیقه رفع اثر کند و به متهم یا محکوم علیه اخطار کند که کفیل یا وثیقه قمکلف است از 

 گذار جدید معرفی کند.

دادرسی با معرفی و تحویل مهم  کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و» 224ماده 

ه در آنجا مطرح تواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پروندمی

است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بالفاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه 

 را فراهم نماید

در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا  -تبصره

حضور متهم مطابق این وثیقه گذار می تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از 

 «.ماده اقدام می شود

 

 ضبط وجه قرار و اجرای آن 

متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در »  234ماده 

باشد، احضار می شود و هر گاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر  مصورتی که حضورش الز

، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و خطاریهابالغ واقعی انشده است، در صورت 

معرفی کرده یا ، کفیل یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم

شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک 

اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابالغ واقعی 

دادستان، حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود. دستور 
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دادستان پس از قطعیت، بدون صدرو اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای 

 «.احکام مدنی اجرا می شود

  234نکات ماده: 

مکن م باشد. شده واقعی ابالغکه اخطار به وثیقه گذار،  کرده قرار وثیقه را ضبط هنگامی می توان وج -1

مقرر  231است که وثیقه گذار برای عدم امکان ابالغ واقعی آدرس اشتباه بدهد در این خصوص ماده 

هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به مظور عدم امکان ابالغ واقعی »  داشته است

را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعالم نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن  اخطاریه،

نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابالغ واقعی 

را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابالغ قانونی اخطاریه برای ضبط 

 «.ذ وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی استوثیقه، اخ

  در صورتی که سندی برای وثیقه توقیف می شود تنها به میزان وجه قرار مسئولیت دارد. -2

 در صورتی که وجه قرار ضبط شود دیه، ضرر و زیان و جزای نقدی از محل قرار تأمین می شود.

وم له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محک»  232ماده 

الکفاله کسر می شود که امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد و محکوم علیه حاضر نشود و وثیقه 

 «.گذار یا کفیل هم، وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد

مه دریافت می شود و در صورتی که شخص طبق این ماده دیه و ضرر و زیان در صورت وجود بیمه نامه از بی

محکوم علیه بیمه نداشته باشد در این صورت به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می کنیم که محکوم علیه را حاضر 

کند. در صورتی که وی محکوم را بدون عذر موجه حاضر نکرد دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم که حق 

ی شود یا این که وثیقه ضبط می گردد اما جزای نقدی از محل وجه خصوصی است از محل وجه الکفاله اخذ م

 الکفاله یا وثیقه که شخص ثالث سپرده است تأمین نمی شود.
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صادر شده، متضمن تأدیه وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه  چنانچه قرار تأمین»  233ماده 

صول آن از بیمه، عالوه بر اخذ دیه و کرده باشد، در صورت عدم حضور محکوم علیه و عدم امکان و

شود و در نیز در صورت محکومیت وصول می نقدی یان محکوم له از محل تأمین، جزایضرر و ز

ضور و عجز از پرداخت، محکومیت های فوق، با لحاظ مستثنیات دین ح صورتمورد قرار وثیقه، در 

 «.شودمحل تأمین اخذ می  از

جزای نقدی از محل وثیقه اخذ می شود زیرا در این جا محکوم علیه خود در این ماده بر خالف ماده قبل 

 وثیقه سپرده است و از مال وی جزای نقدی برداشت می شود.

در انتهای ماده بیان شده است که با رعایت مستثنیات دین از محل وثیقه جزای نقدی برداشت می شود. 

محکوم علیه شخصاً مال را به وثیقه گذاشته است  سئوالی که مطرح می شود این است که آیا در وثیقه که

 مستثنیات دین باید لحاظ شود؟

در صورتی که شخصی ملکی را برای خود یا دیگری به وثیقه می گذارد، اگر تخلفی شد مستثنیات جاری 

 هقانونگذار مستثنیات دین را جاری دانسته است زیرا آن بخشی که به وثیقه گذاشت 233نیست. اما در ماده 

شده برداشت می شود و مازادی که باقی می ماند در صورتی که بخواهند از آن ضرر و زیان، دیه یا جزای نقدی 

 کنند، مستثنیات دین در این مورد رعایت می شود.را برداشت 

وجه قرارها بر عهده معاونت اجرای احکام در اجرای دستورات دادستان در رابطه با ضبط  537ماده به موجب 

 است. کیفری

گاههای کیفری در مورد ضبط و دادستان و آرا الزم االجرای داد اجرای دستورهای»  034ماده 

وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا 

  «.و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است
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 اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق-گفتار چهارم

اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق بر عهده اجرای احکام کیفری است که مطابق 

 مقررات اجرای احکام مدنی است.

اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای »  004ماده 

 «.م مدنی استاحکا
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 ضمیمه
 

 اداره حقوقی قوه قضائیه 12/12/1397مورخ  377/97/4نظریه شماره 

 

قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که قاضی اجرای احکام، رأی صادره را از  421با توجه به ماده  .1

االجرا تشخیص نداده و با قانون مذکور الزم 424لحاظ قانونی و با توجه به شرایط مندرج در ماده 

اطالع دادستان، مراتب به دادگاه نخستین اعالم گردد، لیکن دادگاه علی رغم عدم وجود شرایط قانونی 

اصرار بر اجرای رأی داشته باشد تکلیف قاضی مجری حکم چیست؟ آیا امکان اجرای رأی غیر قطعی 

 با توجه به دستور دادگاه توسط قاضی مجری حکم وجود دارد؟

، چنانچه قاضی اجرای احکام، رأی 1322قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  421برابر ماده   پاسخ:      

کننده رأی قطعی اعالم و مطابق تصمیم االجرا نداند، مراتب را به دادگاه صادرصادره را از لحاظ قانونی الزم

مقاومت در برابر تصمیم دادگاه را ندارد، در  شود. بنابراین قاضی اجرای احکام اجازه مخالفت یادادگاه اقدام می

کننده االجرا بودن رأی، صرفا حق اعالم مراتب را به دادگاه صادرصورت تشکیک قاضی اجرای احکام در الزم

 رأی قطعی دارد و در نهایت تصمیم دادگاه تعیین کننده در این خصوص است.
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قانون آیین دادرسی  544مطابق با ماده  با توجه به تجویز جلب ابتدایی محکوم جهت اجرای حکم .2

کیفری، آیا ارسال اخطاریه به ضامن، همزمان با صدور برگ جلب محکوم علیه جهت دسترسی به وی 

 پذیر است؟امکان

و نیز با توجه  1322قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  224با توجه به اصل کلی مقرر در ماده   پاسخ:     

الذکر که جلوگیری از فرار محکوم علیه است و اخطار قانون فو ق 544ر تبصره ماده به فلسفه جلب ابتدایی د

گذار همزمان با صدور دستور جلب ممکن است موجبات فرار محکوم علیه را فراهم کند، به کفیل و وثیقه

 گذار جود ندارد.بنابراین قبل از مشخص شدن نتیجه جلب، امکان اخطار به کفیل و وثیقه

 

قانون آیین دادرسی کیفری در مورد محکوم علیه و  541ورت وجود شرایط مقرر در ماده آیا در ص .3

باشد یا بنا به تشخیص قاضی احراز آن توسط قاضی اجرای احکام، تعویق اجرای حکم الزامی می

 مجری حکم عمل خواهد شد؟

آیین دادرسی کیفری مصوب  قانون 541در صورت وجود هر یک از موارد چهار گانه مذکور در ماده پاسخ:      

و اصالحات و الحاقات بعدی و تشخیص قاضی اجرای احکام مبنی بر اینکه اجرای مجازات در این موارد  1322

 باشد.گردد، تعویق اجرای مجازات الزامی مینسبت به محکوم علیه، موجب تضرر وی می

 

د شرایط مندرج در ذیل های حدی و وجودر صورت صدور حکم محکومیت محکوم علیه به مجازات .7

قانون مذکور از حیث بیماری وی، آیا امکان تبدیل مجازات توسط دادگاه وجود دارد؟  542ماده 

 تکلیف قاضی مجری حکم در فرض عدم امکان تبدیل مجازات چیست؟

و اصالحات و الحاقات بعدی،  1322قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  542قسمت اخیر ماده  پاسخ:      

شود و قاضی اجرای احکام جز در های حدی را شامل نمیهای تعزیری دارد و مجازاتصاص به مجازاتاخت
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بینی شده است، در سایر موارد تکلیفی که موضوع خاصی است و در موازین شرعی پیش "ضغث"مورد بحث 

 جز تعویق اجرای حکم ندارد.

 

قرار موقوفی اجرای حکم توسط قاضی قانون آیین دادرسی کیفری در صورت  545با توجه به ماده  .0

قانون مذکور، اوالًـ آیا قرار صادره نیاز به تأیید دادستان  13اجرای حکم در موارد مندرج در ماده 

 باشد یا خیر؟دارد؟ ثانیاًـ قرار صادره قابل اعتراض می

و  1322یفری مصوب قانون آیین دادرسی ک 545اوالًـ قرار موقوفی اجرای حکم مذکور در ماده   پاسخ:     

شود، متفاوت از قرار موقوفی تعقیب اصالحات و الحاقات بعدی که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می

های های قابل اعتراض نیامده است و اصل بر قطعیت قرارالذکر در زمره قراراست و با عنایت به اینکه قرار صدر

نابراین قرار مزبور قابل اعتراض نیست و اصوالً با توجه به ماهیت باشد، بها( میدادسرا )برخالف آرای دادگاه

 باشد.ها قابل عدول میآن، نوعی دستور موقوف شدن مجازات است و به همین علت به مانند سایر دستور

ـ صرف نظر از آنکه قاضی اجرای احکام کیفری دارای عناوین مستقلی است و به همین علت به نظر می رسد ثانیاً

های الذکر، قرار موقوفی اجرا در زمره قرارد دارای ابالغ قضایی با همین عناوین باشد، با توجه به مراتب فو قبای

باشد تا نیازی به تأیید دادستان داشته نمی 1322قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  22نهایی مذکور در ماده 

 باشد.

 

قانون آیین دادرسی  548و  547ندرج در مواد در صورتی که قاضی اجرای احکام مطابق با اختیارات م .4

کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری یا تبدیل آن را نماید و محکوم علیه به لحاظ عجز از 

قانون مذکور از حیث مدت  242تودیع تأمین بازداشت شود، اوالًـ آیا رعایت شرایط مقرر در ماده 

مدت بازداشت محکوم علیه تا چه زمانی خواهد بود؟  بازداشت قانونی ضرورت خواهد داشت یا خیر و

ثانیاًـ در صورتی که محکوم صرفاً دارای محکومیت به پرداخت دیه باشد و به لحاظ  عجز از تودیع 
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تأمین کیفری بازداشت شود و مهلت پرداخت دیه نیز فرا رسیده باشد، تا چه زمانی امکان ادامه 

 بازداشت وی وجود دارد؟

ـ فلسفه وضع ماده ا  پاسخ:     و اصالحات و الحاقات بعدی،  1322قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  242والً

تسریع در رسیدگی به پرونده در دادسرا و دادگاه و نظارت بر وضعیت بازداشت افراد استکه در مرحله اجرای 

ی تأمین و نیز حداقل مجازات هاهای دو ماهه و یک ماهه مربوط به قراراالصول مصدا ق ندارد و مهلتاحکام علی

 حبس در مرحله اجرای حکم قابلیت اجرا ندارد.

و اصالحات و الحاقات  1322قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  251و  226ثانیاًـ با توجه به مواد           

و موعد برد بعدی، آزادی محکوم علیه حکم قطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین مزبور در بازداشت به سر می

باشد، منوط به معرفی کفیل یا ایداع االجرا نمیپرداخت دیه او فرا نرسیده و یا حکم صادره نسبت به وی الزم

 وثیقه و یا تبدیل قرار و یا اجرای کامل رأی صادره )پرداخت دیه( است.

 

ز آن با توجه به رویه سابق اجرای احکام کیفری در تبدیل مجازات جزای نقدی به بازداشت بدل ا .4

 522بدون اخذ نظر دادگاه نخستین، آیا امکان تبدیل مجازات جزای نقدی مندرج در بند ب ماده 

 قانون آیین دادرسی کیفری توسط قاضی اجرای احکام وجود دارد؟

و تبصره آن این  1322قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  522مستنبط از قسمت اخیر ماده   پاسخ:

تواند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری صورت پذیرد، بلکه ه حبس نمیاست که تبدیل جزای نقدی ب

 این امر نیازمند حکم دادگاه نخستین است.

 

قانون مذکور ظرف مهلت ده روز از تاریخ  522ماده  3در صورتی که محکوم علیه مطابق با تبصره  .4

حکام اختیار عدم اعمال ابالغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی مراجعه نماید آیا قاضی اجرای ا

 درصد( را خواهد داشت؟ 24تخفیف جزای نقدی مقرر در ماده )به میزان 



  اجرای احکام کیفری 

 
               

77 

 

 

قانون  522ماده  3در تبصره  "تواندمی"با توجه به امری بودن قواعد آیین دادرسی کیفری، واژه   پاسخ:

ی احکام به و اصالحات و الحاقات بعدی، بیانگر تکلیف قاضی اجرا 1322آیین دادرسی کیفری مصوب 

در  "رمعافیت مزبو"رعایت تخفیف است، مضافاً به اینکه عبارت ذیل تبصره مزبور مبنی بر ضرورت قید 

تواند موجب نقض غرض و برگ احضاریه نیز موید این مطلب است و عدم رعایت تخفیف مزبور می

 اعتمادی مردم به دستگاه قضایی گردد.بی

حوه استیفاء دیه از ماترک محکوم علیه توسط قاضی اجرای در صورت فوت محکوم به پرداخت دیه، ن .9

قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟ آیا رعایت قانون امور  535احکام کیفری مطابق با ماده 

 حسبی و قانون مدنی در تحریر و تصفیه ترکه، جهت وصول دیه از ماترک ضرورت دارد؟

، در صورت فوت مرتکب در 1322ت اسالمی مصوب قانون مجازا 476با توجه به تصریح ماده  پاسخ:

باشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است و حسب مورد مواردی که خود وی مسئول پرداخت دیه می

 االجرا خواهد بود. قوانین امور حسبی و مدنی الزم

 541ماده  هایی که اجرای آن منوط به درخواست محکوم علیه بوده و قابل تطبیق بامصادیق مجازات .14

باشد، شامل چه مواردی است؟ آیا محکومیت دیه جزو مصادیق مذکور قانون آیین دادرسی کیفری می

 باشد؟می

له دارد، علی االصول باید در با تذکر اینکه مواردی که اجرای مجازات نیاز به درخواست محکوم  پاسخ: 

قانون نحوه اجرای  22و  2مستفاد از مواد قانون تصریح شود، با توجه به اصول کلی حاکم بر حقو ق جزا و 

، منظور 1322قانون مجازات اسالمی مصوب  422و  255و مواد  23/3/1324های مالی مصوب محکومیت

قانون آیین دادرسی کیفری،  541له دارد، موضوع ماده هایی که اجرای آن نیاز به مطالبه محکوماز مجازات

عمل  1322قانون مجازات اسالمی  422قصاص باید مطابق ماده  دیه، قصاص و قذف است. البته در مورد

 نمود. 
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قانون آیین دادرسی  551در صورت تعلیق اجرای مجازات و جلب محکوم علیه در راستای اجرای ماده  .11

 علیه چیست؟های دادگاه به وی، تکلیف بازداشت محکومکیفری و تفیهم و ابالغ دستور

علیه همان تحت نظر قرار گرفتن محکوم "بازداشت"الوصف چنانچه منظور از عسوال دارای ابهام است، م پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  551تا معرفی نزد مقام قضایی )قاضی اجرای احکام کیفری( طبق ماده 

این قانون رفتار گردد و بدیهی  185و اصالحات و الحاقات بعدی است، در این صورت باید مطابق ماده  1322

الذکر، موجب قانون فو ق 551علیه و اجرای مفاد ماده های دادگاه به محکوماست که پس از تفهیم دستور

 علیه وجود ندارد.قانونی جهت ادامه بازداشت )تحت نظر بودن( محکوم

 

قانون آیین دادرسی کیفری جهت حضور  544آیا احضاریه تنظیمی در اجرای احکام مطابق با ماده  .12

، 162االجرا، مستلزم رعایت کلیه تشریفات قانونی مقرر در ماده منظور اجرای حکم الزم علیه بهمحکوم

علیه پس از ابالغ احضاریه و قبل از اتمام مهلت باشد، آیا جلب محکومقانون مذکور می 171، 174

 پنج روزه احضار وجود دارد؟

یم اخطاریه و غیره در مرحله اجرای حکم اوالًـ رعایت مقررات مربوط به تشریفات قانونی نحوه تنظ  پاسخ: 

 نیز باید رعایت شود.

و اصالحات و الحاقات بعدی و نیز  1322قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  172ثانیاًـ با اتخاذ مالک از ماده 

علیه برای اجرای حکم احضار شده باشد، دستور این قانون، در صورتی که محکوم 544با استفاده از مفاد ماده 

لب وی قبل از انقضای مهلت تعیین شده در اخطاریه فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است که چنانچه ج

الذکر، بعد از صدور اخطاریه و قبل از انقضای مهلت مندرج در قانون فو ق 544شرایط مذکور در تبصره ماده 

نسبت به صدور دستور جلب  تواند با عدول از دستور احضارآن، حادث یا کشف گردد، قاضی اجرای احکام می

 علیه با ذکر دلیل اقدام نماید.محکوم
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