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 تفاوت های اجرای احکام کیفری و اجرای احکام حقوقی

رر ق.آ.د.ک ضمن اشاره به این وظیفه مق 484کیفری وظیفه دادستان است و قانونگذار در ماده اجرای احکام -1

مکا اداشته که در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد معاونت اجرای احکام کیفری تشککی  مکی دکردد 

سکت داه اجکرا شکود و ممککن ااجرای احکام مدنی از وظائف دادداه است. که ممکن است مستقیما توسط داد

 جهت ایجاد تمرکز به واحد اجرای احکام مدنی ارسال شود.

حتکرم قکوه مدو رویه در کشور وجود داشت بعضی از استانها با توجه به دستور العم  رئیس  95تا قب  از سال 

ضکی مکا بعفقط در شعب حقوقی بدوی اجکرا مکی شکد اآراء قضائیه سابق اجرای احکام مدنی را منح  کرده و 

وه قضکائیه رئیس محتکرم قک 95در سال استانها کماکان در اجرای احکام مدنی به اجرای احکام می پرداختند که 

 طی دستور العملی مقرر داشتند احکام حقوقی در واحد اجرای احکام اجرا دردد.

ببه حقهوقی ر پرونده های حقوقی به محض آنکه رای صادر گردید پرونده مختومه می گردد و قاضهی شهد -2

اید. هیچ تکلیفی در خصوص صدور دستور اجرای حکم ندارد مگر اینکه محکوم له تقاضای اجرای حکم را نم

جرایهه در که در اینصورت دادگاه بدوی مکلف به صدور اجرائیه در احکام اجرایی می باشد. که نسهخه ای از ا

ه ابالغ اقی و نسخایتا نسخه ای نزد محکوم علیه بپرونده باقی مانده و سایر نسخ جهت به دائره ابالغ ارسال و نه

 شده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می گردد.

الزم په  از  دادگاه موظف اسهت 490ماده بند الف و با توجه به  489اما اجرای احکام کیفری با توجه به ماده 

اشد را نموده بمحکوم له تقاضای اج اعم از اینکه را به اجرای احکام ارسال می نمایداالجرا شدن حکم، پرونده 

 ی باشهد یهایا خیر و اعم از اینکه جرم قابل گذشت باشد یا خیر و اعم از اینکه اجرای حکم فاقهد فرجهه زمهان

 دارای فرجه زمانی )مثل دیات(

 * برای ارسال سه رویه وجود دارد )در شورا نیاز است بدانید(

 ارسال می گرددرویه اول جهت ابالغ هم به اجرای احکام  -  

 په  از ابهالغ روز مهلهت 10اگر طی  اما رویه دوم اینکه قاضی دادگاه خودش باید به ابالغ بفرستد -  

  می کنندپرداخت نکرد ببد به اجرای احکام ارسال 

روز تغییر کرده لکن  30روز به  10ببضی شب  می گویند با قانون محکومیت مالی جدید رویه سوم  -  

بهه  روز از تهاریخ ابهالغ مربهوط 30ست زیرا بحث یا توقیف شخص و یا توقیف مال اسهت و این رویه غلط ا

ه بهرای روز از مهلت محکوم له 20روز نگه داریم در حقیقت  30توقیف شخص است نه مال لذا اگر پرونده را 

واسهت ادخروز گذشت و مالی توقیف نشد بررسی می کنیم اگهر د 30توقیف مال را تضییع کرده ایم. حال اگر 

موافقهت  در صهورتاگر در زندان دادخواست اعسهار داد  و در این حالنداده بود او را توقیف می کنیم اعسار 

 اخری محکوم اخذ تامین آزاد می کنیم. به عبارتو در صورت عدم موافقت و با القید آزاد می کنیم محکوم له ب

 علیه که دادخواست اعسار داده است نباید بازداشت باشد.
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بیهان شهده  107یفری مطابق مبحث مرور زمان مقرر در قانون مجازات اسهالمی کهه در مهاده کپرونده های  -3

ه ههای در پرونهدمشمول مرور زمان می گردد. اما پرونده های حقوقی مشمول مرور زمان نمی شود هرچند اگر 

ورت صهیگانی مهی شهود و در سال از تاریخ صدور اجرائیه اجرا نگردد پرونده اجرائی با 5حقوقی ظرف مدت 

 تقاضای محکوم له مجددا اجرائیه صادر می گردد.

کام کیفری کل پرونده موجود )اعم از تحقیقات دادسهرا و دادگهاه بهدوی و تجدیهد نظهر( بهه در اجرای اح -4

ز رای ااجرای احکام ارسال می شود به خالف اجرای احکام مدنی که فقط برگ اجرائیه بهه انضهمام دو نسهخه 

ال مدنی ارسه وی و تجدید نظر و دستور دادگاه مبنی بر ارسال پرونده به اجرای احکام به واحد اجرای احکامبد

 می گردد.

ر شهکایت در یک دادنامهه وجهود دارد مهثال د 16و  15* در مواردی که رای حقوقی و کیفری با توجه به ماده 

غ مبلهتقدیمی شاکی خوانده به پرداخت  صدور چک بالمحل عالوه بر محکومیت حب  با توجه به دادخواست

ینگونهه اچک نیز محکوم شده و در انشای واحد رای هر دو پرونده صادر شده باشد در اینجها رویهه مندرج در 

 د. کیفری کل پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می شواست که پ  از الزم االجرا شدن پرونده 

ی دادگاه های اجرای دستورهای دادستان و آراء الزم االجرا»ر می دارد ق.آ.دک که مقر 537*سوال* با توجه به 

ول نقهدی، وصه کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وجه الوثیقه و نیز جزای

ه آیا ست کاسوال این « دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده مباونت اجرای احکام کیفری است

ه اجرای بدر فرض مثال )پرونده چک( پ  از ارسال پرونده به اجرا قاضی اجرا نسبت  537بر اساس ذیل ماده 

 حکم به رد مال نیز مواجه با تکلیفی هست یا خیر؟

صرفا در مقام بیان ایجاد صالحیت اضافی برای دادگاه جزایی در رسیدگی به ضهرر و  15با عنایت به اینکه ماده 

به لزوم  15ی از جرم است و در مقام بیان نفی تشریفات نیست و به همین دلیل است که در خود ماده زیان ناش

رعایت تشریفات اشاره شده است. و از طرفی قانونگهذار در قهانون اجهرای احکهام مهدنی در قسهمت کلیهات 

ای احکهام مهدنی چنهین و در هیچ کجای قهانون اجهریبنی لزوم صدور اجرائیه را بیان نموده  5استثنائات ماده 

استثنائی وجود ندارد که زمانی که به ضرر و زیان ناشی از جرم در محکمه جزایی رسیدگی شده باشهد صهدور 

به همین سبب باید اجرائیه صادر شود کما اینگه ادر دادداه جزایکی دو پرونکده را بکه لحکا  اجرائیه الزم نباشد 

ی حقوقی مستقلی صکادر مکی ککرد جکای هکیه شکبهه ای در عدم امکان رسیددی توامان تفکیک می نمود و را

خصوص لزوم صدور اجرائیه وجود نداشت به همین سبب زمانی که دادداه پرونده را به اجرای احککام کیفکری 

ارسال می نماید فقط قسمت کیفری رای قابلیت اجرائی دارد اما قسمت حقوقی آن چکون فاقکد اجرائیکه اسکت 

در خصوص مواردی است که توجهی به اینکه آیا اجرای ضرر و زیان  537 ذی  ماده قابلیت اجرا ندارد لذا اوال

ممکن است منصرف از اجرای احکام باشد ککه بکه تبک   537با صدور اجرائیه باشد یا خیر ندارد ثانیا ذی  ماده 

کک  بکه مواردی است که دادداه مکلف به صکدور ح 537دادخواست صادر شده است زیرا قدر متیقن ذی  ماده 
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ضرر و زیان بدون تقدی  دادخواست است نظیر سرقت و کالهبرداری نسبت به مازاد سایر ضوابط مان  اطکالق 

یه نیز جهت اجرای رای حقوقی که ئشده و در نتیجه باید به امهات مراجعه کرد یعنی بر فرض صدور اجرا 537

مقکرر  484قانونگذار در ماده  ل دردد زیرادر محکمه جزایی صادر شده پرونده باید به اجرای احکام مدنی ارسا

داشت که اجرای احکام کیفری به عهده دادستان است و ادر شک کنی  که آیا مراد از ضرر و زیان ناشی از جرم 

مطلق ضرر و زیان ناشی از جرم است و یا ضکرر و زیکانی ککه وظیفکه داددکاه بکوده و بکه نکوعی  537در ماده 

 باید به قدر متیقن اکتفا نماید.محکومیت کیفری محسوب می شود 

مها در اجهرای ادر مواردی که در اجرای احکام مدنی کاری انجام می دهیم نیم عشر دولتهی را مهی گیهریم  -5

د. افت می شهواحکام کیفری اصال پولی به عنوان هزینه اجرای احکام گرفته نمی شود اما هزینه های مزایده دری

 )کارشناسی و نشر آگهی و ...( 

 وظایف قاضی اجرای احکام کیفری

 ق.آ.د.ک وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را به شرح ذیل بیان کرده است: 489قانونگذار در ماده 

 :وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از -489ماده  »

 دور دستور اجرای احکام الزم االجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنهاص -الف
 ها در امور راجع به زندانیانبر زنداننظارت  -ب
 نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقرراتاعالم -پ

 عطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقرراتا -ت 
العالج و سایر افراد محکوم نیازمند های جسمی صعب های روانی و بیماریتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتالیان به بیماریا -ث 

 به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات
ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا نااظر ظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازاتواجرای سایر  -ج

 «.قرار گرفته استزندان 
 که در ذیل به توضیح موارد آن پرداخته می شود

 آنها یاجرا یوهو نظارت بر ش یفریک یاحکام الزم االجرا یصدور دستور اجرا -الف

 احکام الزم االجرا را به شرح ذیل بیان کرده است: 1ق.آ.د.ک 490قانونگذار در ماده 

 .یکندصادر م ینکه دادگاه نخست یقطب یرأ -1

یکزان یکا مجرائ  مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتی ککه و  8جرائم تبزیری درجه  427قانونگذار در ماده 

 را قطعی مقرر کرده است. جم  آنها کمتر از یک ده  دیه کام  باشد

                                                      
 :شودیپ  از ابالغ به موقع اجراء گذاشته م یردر موارد ز یفریآراء ک -490ماده  1

 .یکندصادر م ینکه دادگاه نخست یقطب یرأ -الف

فرجهام آن رد  ایه یهدنظردرخواست تجد یافرجام نشده باشد  یا یدنظردرخواست تجد یا ینسبت به آن واخواه یکه در مهلت قانون ییرأ -ب

 شده باشد.

 صادر کرده باشد. یننخست یپ  از نقض رأ یا ییدآن را تأ یدنظرکه مرجع تجد ییرأ -پ

 باشد. یدهمرجع فرجام رس ییدکه به تأ ییرأ -ت
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 )یعنکی از تاین است که بررسی کند که آیا این رای نیز واقعکا قطعکی اسک اجرالذا در این موارد وظیفه قاضی  

ه نباشکد اشکتبا یا دادداه اشتباها آن را قطعی اعالم کرده است. چنانچه رای واقعا قطعی است( 427صادیق ماده م

ای  باعث الزم االجرا شدن حک  نمی شود لذا قاضی اجرا موظف است صورتجلسه بیان وصف حک دادداه در 

 به شرح ذی  تنظی  نماید:

ه تکرم داددکابه تاریخ ..... در وقت فوق العاده پرونده کالسه ... تحت نظر است مالحظه می دردد که قاضکی مح

اکی بکوده چه در برگ پزشکی قانونی بیان شده قط  یک انگشت شنآحال آنکه اند و رای را قطعی اعالم نموده 

 .جرا نیستاشته و از این حیث الزم االکه دیه آن یک ده  ک  دیه است و لذا رأی صادره قابلیت تجدید نظر د

 نام سمت تاریخ امضا

 مقرر است دفتر مراتب با اطالع دادستان به دادداه محترم صادر کننده رأی اعالم دردد.

 نام سمت تاریخ امضا

ا نبودن الزم یتصمی  دادداه را برای اجرای احکام در خصوص الزم االجراء بودن  491* قانونگذار در ذی  ماده 

 التباع دانسته و لذا در ذی  ماده مقرر داشته مطابق تصمی  دادداه اقدام می کند.ا

ی یا درخواست تجدد نظر یا فرجام نشده باشد یا درخواسکت نی نسبت به آن واخواهورأیی که در مهلت قان -2

  تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد.

ض آن اعترا همانگونه که در این بند مالحظه می شود باید مهلت قانونی سپری شده باشد و در مهلت قانونی به

ا مکدت نشده باشد جهت بررسی این بند قاضی اجرا در پرونده هایی که به آن اعتراض نشد و بکه لحکا  انقضک

در فکرض  بکوده یکا مجهکول المککان وشده باید بررسی کند که آیا مته  معلوم المککان اعتراض به اجرا ارسال 

ان مجهول المکان بودن آیا تکلیف دادداه در خصوص نشر آدهی عم  شده یا خیکر  و در فکرض معلکوم المکک

ه باشکد بکالغ داشکتابودن نیز باید به نحوه ابالغ توجه کنی  آیا فرد سابقه ابالغ داشته یا خیر  و چنانچکه سکابقه 

راق به نحو ردی که اوغ اولیه دارای ایراد است یا ابالغ دادنامه همچنین در مواپرونده را بررسی نماید که آیا ابال

ایکد بالغ باشکد قانونی ابالغ شده باشد بر فرض که مامور اعالم کرده که متعلق به مته  نیست و دارای سابقه ابک

از ناحیکه مکته   رس جدیدیکه مجوز تغییر اقامتگاه به مته  داده آیا آد 194بررسی نمود که آیا با توجه به ماده 

ن آدرس اعالم شده یا خیر  و آیا ابالغ رای بر فرض ارائه آدرس جدید به آدرس جدید صورت درفته یکا همکا

 قبلی 
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ک ابالغ به ق.صدور چ 22اگر پرونده چک باشد با توجه به ماده  (مجهول المکان بودن متهم) 2و 1* در موارد 

اینکه  ا توجه بهبالزم نیست )تنها استثنائی است که قانونگذار پذیرفته البته  آدرس بانکی کافی است و نشر آگهی

ای گهر آنکهه الغهاستفاده کرده محاکم حقوقی اکثرا در این مورد نشر آگهی انجام می دهند م« متهم»ماده از واژه 

 خصوصیت کنیم که از باب مورد غال  گفته متهم( و در سایر موضوعات باید نشر آگهی شود.

 باید بررسی کنیم که: 3در مورد  *

 سابقه ابالغ به متهم وجود دارد -  

 باید ابالغ به آدرس جدید صورت گیرد.«« آیا متهم آدرس جدیدی اعالم کرده است  -   

باید بررسی کرد که کدام مامور دروغ گفته یا اشهتباه «« متهم آدرس جدید اعالم نکرده است  -   

 کرده )سابق یا الحق(

 باید نحوه ابالغ بررسی شود ««  ابقه ابالغ به متهم وجود نداردس -  

 اگر آدرس شناسایی شده ولی متهم در آدرس نبوده باید اوراق الصاق شده باشد -   

 باید اوراق اعاده شده باشد.«« اگر آدرس شناسایی نشده باشد  -   

 دلیل لزوم توجه قاضی اجرا به ابالغ موارد ذیل است 

 هلت از تاریخ ابالغ صحیح است.شروع م -  

 تا زمانی که ابالغ صحیح صورت نگرفته باشد مهلت شروع نمی شود چه رسد به اینکه منقضی شود. -  

امی توسط شاکی یا مرجع انتظ
اعالم شده

(1( )مجهول المکان)اصل آدرس شناسایی نشده و دسترسی به متهم پیدا نشود 

آدرس شناسایی شده

مجهل )شده ولی متعلق به متهم نیست و دسترسی به متهم پیدا ن
(2( )المکان

لوم مع)و متعلق به متهم بوده و دسترسی به متهم ایجاد شده 
(3( )المکان

توسط متهم ارائه شده

.باید اوراق اعاده گردد«« ( 4( )آدرس غلط است)اصل آدرس شناسائی نشده 

اصل آدرس شناسایی نشده

باید الصاق شده «« ( 5( )معلوم االمکان)منتعلق به متهم نیست 
.باشد

باید یا ابالغ واقعی و «« ( 6( )معلوم المکان)متعلق به متهم هست 
.یا الصاق شده باشد
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 تا زمان انقضای مهلت رای الزم االجرا نیست. -  

 * در موارد مبلوم المکان بودن متهم باید به آدرس ابالغ شود.

به اجهرای  در مواردی که ابالغ باید از طریق نشر آگهی صورت گیرد چنانچه دادگاه بدون نشر آگهی حکم را* 

ورتجلسه صاحکام ارسال نماید در اینجا حکم الزم االجرا نیست و قاضی اجرا باید طی صورتجلسه ای به شرح 

 یم دادگاه اقدام گردد. اول پرونده را با اطالع دادستان به دادگاه اعاده نماید.و مطابق تصمم

 طی شرحی به دادگاه چنین می نویسد 

جه  به مونکه بسمه تبالی با توجه به اینکه ابالغ رای به دلیل عدم تبلق آدرس به متهم صورت نگرفته و حال آ

رونهده بهه صفحه فالن پرونده سایر اوراق پرونده به متهم به همین آدرس دارای سابقه ابهالغ شهده اسهت لهذا پ

 تا در خصوص صحت و سقم ابالغ اظهار نظر گردد ارسال می گرددحضور 

 گردد شببه صادر کننده رای اعادهمقرر است دفتر پرونده به 

 الغ سهابق ورئی  دایره ابالغ دادگستری مکاتبه کند و مستندات مربهوط بهه ابهقاعده این است رئی  دادگاه با 

 غ مجدد به محکوم علیه را نماید.به آن مرجع ارسال کند و تقاضای ابال ابالغ رای را

 * در آدرس واهی همیشه اوراق اعاده می شود.

 ایی که مرجع تجدید نظر آن را تایید یا پ  از نقض رای نخستین صادر کرده استر -3

 ی که به تایید مرجع فرجام رسیده باشد رای -4

طبی است ی صادره از تجدید نظر قدید نظر خواهی محکوم علیه و اینکه راجکه در دو فرض فوق با توجه به ت

 )از حیث بررسی ابالغ( نیست.قاضی اجرا مواجه با تکلیف خاصی 

دانی ههای زنه هد* در کلیه آنچه تا کنون بیان شد و حتی نکات الزم الرعایه ای که ببدا اعالم می گردد در پرون

ه عههده بهود.و سپ  وظایفی که حکم به زندان اعالم ش مفاددار باید به محض وصول پرونده به اجرای احکام 

اشهت قبلهی قاضی اجرا است به آن قیام شود زیرا چه بسا میزان محکومیت مقرر در حکم با توجه بهه ایهام بازد

 دان اعهالمسپری شده و رای اجرا شده تلقی شود. و منتهی به آزادی محکوم علیه گردد و حال آنکه اگر بهه زنه

 یه بیش از میزان دادنامه در زندان گردد.نشود چه بسا باعث باقی ماندن محکوم عل

د ن شرع تشخیص داده شهو* در خصوص محکوم علیه زندانی در مواردی که رای توسط قاضی اجرا خالف بیّ

ذکهر  477در خصوص مجازات شالق باید مرات  به زندانی اعالم شودو اگر زندانی به شرحی که در بیان مهاده 

 ئی  قوه نموده به وظیفه مقرر در آن ماده عمل شود.خواهد شد تقاضای اعاده دادرسی از ر

* ممکن است در مرحله اجرای حکم محکوم علیه با این بیان که از مفاد حکم مطلع نبوده و بهه همهین جههت 

 اعتراض نکرده به رای اعتراض کند در اینصورت وظیفه قاضی اجرا چیست؟
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و  237در دو مهاده  ادگاه دانسته کما اینکه در قانون سابقاز وظیفه د را که بررسی این ادعا 432با توجه به ماده 

  ین بنویسداین مسئله را بیان کرده بود در اینجا باید قاضی اجرا ذیل درخواست اعتراض محکوم علیه چن 238

اضهی محتهرم باشهد و ق 178بسمه تبالی با عنایت به اینکه ادعای عدم اطالع می تواند از مصادیق بنهد ج مهاده 

بهه  432ده باید در این خصوص به موضوع رسیدگی نماید علی هذا مقرر است دفتر پرونده به استناد مهادادگاه 

 دادگاه ارسال گردد.

 ست(ا )نظر استاد این است که حتی در ابالغ واقبی نیز این قاعده جاری

ا ارسهال بو یا  با حضور نزد قاضی دادگاه تجدید نظر خواهی روزه 20در مواردی محکوم علیه قبل از فرجه * 

ازداشهت الیحه تقاضای اجرای حکم را می نماید به عنوان مثال کسی که فقط محکوم به شالق شده و سهابقه ب

تقاضهای  داشته باشد یا در زندان باشد چون می داند که در صورت اجرای حکم شالق آزاد می شود از دادگهاه

روزه  20آیا قاضی دادگاه قبل از انقضها فرجهه  صدور دستور اجرای حکم را می نماید.حال سوال این است که

م ی اجرا حکمی تواند پرونده را به اجرای احکام ارسال کند یا خیر و در صورت ارسال به اجرای حکم آیا قاض

 ؟روزه سپری شود 20منتظر بماند تا مهلت  را الزم االجرا مفروض کند و دستور اجرا بدهد یا

را از احکام الزم االجهراء محسهوب نکهرده رضی چنین ف 490در ماده  قانونگذار با توجه به اینکهاوال  -نظر اول

 ا به اجهرایانقضاء فرجه مقرر به صرف تقاضای محکوم علیه پرونده ر قبل ازاست لذا قاضی دادگاه نمی تواند 

شخاصهی بیهان اعالوه بر محکوم علیه، شاکی و دادستان را نیهز بهه عنهوان  433در ماده  ثانیا .احکام ارسال کند

دسهتان اد یهانموده که حق تجدید نظر خواهی دارند و چه بسا با تقاضای محکوم علیه حکم اجرا شود و شاکی 

 نیز تجدید نظر خواهی کنند که در اینجا از نظر عملی با محذور مواجه می شویم.

ی کرده و در مواردی که در مرحله تحقیقات یا رسیدگی طرفین توافق بر اسقاط حق تجدید نظر خواه -نظر دوم

میت در مواردی الزم االجرا است حال اگر پ  از محکوچنین رایی  430کتبا اعالم نموده باشند با توجه به ماده 

( و یا دستان استدیار اجرا نماینده داباشد )چون دا مکه پرونده شاکی نداشته و دادستان نیز موافق با اجرای حک

ی تهوان روزه باشد بهه طریهق اولهی مه 20در مواردی که شاکی داشته اما شاکی موافق با اجرای حکم در فرجه 

 چنین رأیی را الزم االجرا دانست.

 است یبنی بینابینرویه عملی قضات در چنین فرضی، رویه 

گی از نداشته و قاضی اجرا نیز که بهه نماینهد عتراضا اگر رای را صحیح تشخیص دهند و شاکی نیز -  

 د حکم را اجرا می کننددادستان موافق با اجرا باش

 در غیر اینصورت که قاضی اجرا رای را منطبق با قانون نداند از اجرای حکم خودداری می کند. -  

 زندانها در امور راجع به زندانیان  برنظارت  -ب

 وظیفه را به قاضی ناظر زندان تفویض نماید.البته ممکن است دادستان این 
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 نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقرراتاعالم -پ

 اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات -ت 

صاب  هاای روانای و بیماریهاای ج امی اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتالیان به بیماری -ث 

البالج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجاازه ب اتری بارای آنهاا در 

 مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات

یهژه ود مراقبت های روانی یا بیماریهای جسمی صب  البالج و سایر افرادی که نیازمن مانند مبتالیان به بیماری

 از به صدور اجازه بستری شدن در مراکز درمانی باشد.هستند مانند اینکه نی

ها وضع شده یاا بار عهاده اجرای سایر وظایفی که به موج  قوانین و مقررات برای اجرای مجازات -ج

 قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است

 مثل وظایف مطرح در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

 ی اجرا رأی را الزم االجرا دید در پرونده چنین می نویسد:پ  از اینکه قاض

 دفتر پرونده ثبت و به نظر برسد )ثبت اجرایی(

چ وجهه بهه ههی عملیات اجرایی، رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود 494با توجه به ماده 

 متوقف نمی شود مگر در مواردی که بیان خواهد شد.

بایهد نای دادگاه پرونده را ثبت کرد و به نظر قاضی رساند قاضی ابتدا رای را مرور می نماید رپ  از آنکه دفتر 

مها اه به حب  ابهام و اجمال داشته باشد به عنوان مثال اگر در پرونده خیانت در امانت محکوم علیه محکوم شد

ه و رد مال مسروقه شهدمشخص نیست که حب  تبلیقی است یا تبزیری یا در پرونده سرقت محکوم به حب  

 و مشخص نیست که حب  تبلیقی یا تبزیری است یا مثال حدی است )مثال بهار سهوم بهوده و بهه حهب  ابهد

ه میزانهی محکوم شده( و همچنین مبلوم نیست میزان مالی که متهم با محکوم علیه باید به شهاکی رد نمایهد چه

 ود.شت اجرایی ندارد مگر اینکه رفع ابهام است در چنین رأیی با توجه به ابهامی که بیان شد، قابلی

ه دارد مثال اگر محکوم به دیه اندام تحتانی شده باشد. این حکم مبهم است مثال بیضه سهمت چهد دوسهوم دیه

 لکن بیضه سمت راست یک سوم دیه را دارد.

 لذا در مواردی که رای ابهام دارد چنین صورتجلسه می کنیم:

جه  لیه به موعبه تاریخ ..... در وقت فوق الباده، پرونده کالسه ...... تحت نظر است مالحظه می گردد محکوم 

رد مال  منظور از دادانامه شماره ...... محکوم به رد مال شده و حال آنکه شکایت متبدد بوده و مبلوم نیست اوال

 جهت رفهع 497 پرونده به استناد مادهرد شود علیهذا مستبه کدام یک از شکات د یمال باچه میزان است و ثانیا 

ای ر کننهده رابهام اعاده می گردد مقرر است دفتر بدل پرونده مقید به وقت احتیاطی و پرونده بهه دادگهاه صهاد

 به نظر برسد. ،قطبی ارسال و با حلول وقت یا اعاده پرونده

 بررسی صحت رای و عدم فقدان سهو قلم -چ
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 باید بررسی کند که رای صحیحا صادر شده و سهو قلم نشده باشد. احکامقاضی اجرای  

ور رای رای صادر شده توسط دادگاه دارای ایراداتی اسهت کهه نیازمنهد بهه صهدآتوضیح اینکه در ببضی موارد 

ا بها ات اجهرا راصالحی است مانند سهو قلم و یا اشتباه در محاسبات که با توجه به اینکه در مواردی این ایهراد

و قلمهی کل مواجه می کند لذا الزم است که قاضی اجرا در مواردی که در تنظیم و نوشهتن رای دادگهاه سههمش

یهرد بهه گمانند ایراد در درج مشخصات طرفین و یا کم یا زیاد شدن کلمه ای و یا اشهتباه در محاسهبه صهورت 

 .تقاضای صدور رای اصالحی نماید 381استناد ماده 

م گفهت نچه خهواهیآراء نمی دانیم و چنا تباهاه در محاسبه و امثال این را از موارد اشو قلم و اشتبه* ما بحث س

 رفع اشتباه در رای پروسه پیچیده ای دارد و حتی باید به تایید رئی  قوه نیز برسد.

 در خصوص اشتباه در مشخصات طرفین 

 در پرونده های حقوقی دو حالت دارد: -  

ت را اشتباه نوشته و قاضی طبق دادخواست رای صادر کرده خواهان در دادخواست مشخصا -   

. حتی به خواهان باید مجددا دادخواست داده و رسیدگی شوددر این صورت اصالح رای مبنا ندارد و ««« است 

م ولهی نظر ما در این فرض حتی اگر در مرحله رسیدگی نیز شخصی بیاید و بگوید خوانده این دعوا مهن هسهت

تی در ان به اشتباه نوشته و درخواست اصالح نماید، در این فرض نباید پذیرفت چهون سهممشخصاتم را خواه

یی کهه بهه دعوا ندارد. در این فرض حتی اگر خواهان نیز درخواست اصالح نماید پذیرفته نمی شود زیرا دعهوا

رجاع ه ما ادادگاه ارجاع شده بین طرفین مذکور در دادخواست است و ادعای مذکور خواهان بر فرض صحت ب

 نشده است.

در ایهن ««« قاضی در صدور رای اشتباه کرده اسهت  دادخواست درست تنظیم شده است اما -   

مراحهل  صورت مصداق سهو قلم بوده و دادگاه باید رای اصالحی صادر نماید. و پ  از آن باید مجهدد رأی و

 ببدی آن ابالغ شود. 

ت اشهتباه کهرده اسهت یبنهی اشهتباه در دادنامهه دادخواست و رای صحیح بوده ولی تایپیس -   

 در این صورت دیگر رای اصالحی صادر نمی شود بلکه دادنامهه اصهالحی صهادر مهی««« صورت گرفته است 

 شود. و مجدد دادنامه و مراحل ببدی ابالغ می شود.

بایهد در هر صورت و تحت هر شرایطی و در ههر مرحلهه ای کهه باشهد ««« در پرونده های کیفری  -  

مشخصات اصالح شود. حتی پ  از اجرای حکم زیرا ممکن است برای دیگران ایجهاد مشهکل و سهابقه کنهد 

مخصوصا اینکه در زندان سابقه صاح  مشخصات ثبت می شود. همچنین مشخصات شاکی نیهز بایهد اصهالح 

لم یزی از قحاسبه یا چشود مخصوصا جایی که در پرونده رد مال باشد. مفاد رای نیز در هر صورت )اشتباه در م

 افتاده باشد( باید اصالح شود و نمی توان قبل از اصالح اجرا کرد.
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ه مهواردی که * در مورد اشتباه در محاسبه دیه یا از قلم افتادن برخی از جراحات قبل از اصالح رای نسبت بهه

 رای صادر شده باید موردی اقدام کرد

دن دیه جراحات از قلم افتاده مبلغ از ده درصهد دیهه گاهی ممکن است با محاسبه جدید و منضم ش -  

 شود. لذا پرونده برای صدور رای اصالحی به دادگاه عودت می بیشتر شده و قابل تجدید نظر خواهی گردد

و گاهی ممکن است اگر مبطل کنیم سال عوض شود و با آمدن سال جدید و گران شدن دیه سهقف  -  

ار رداخهت مقهدبیمه پر شود و محکوم علیه به مشکل برخورد کند لذا در اینگونه موارد باید بیمهه را ملهزم بهه پ

 دانیم.دادگاه برگر جهت اصالح رای در خصوص موارد از قلم افتاده بهتبیین شده کنیم و سپ  پرونده را 

 بررسی رأی که خالف بین شرع نباشد -ح

ماید نیکی از وظایف قاضی در صدور رای این است که رای خود را صحیحا و بر اساس مقررات قانونی صادر 

انون قهو قانونگذار در آرای قابل اعتراض مرجع تجدید نظر را موظف نموده که چنانچه رای خهالف شهرع یها 

سهت اصالح رای اقدام و در صورت لزوم رای قبلی نقض و رای جدید صادر شود حال ممکن اباشد نسبت به 

ی زمان قضهایبه هر دلیل رایی که صادر شده باشد اعم از دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری دیوان عالی کشهور سها

رع شهف خهالف شوراهای حل اختال ءنیروهای مسلح دادگاه های تجدید نظر و همچنین قرارهای دادسرا و آرا

جهرا ی الزم االباشد چنین رایی را از طرق عادی نمی توان رسیدگی نمود زیرا قانونا رای الزم االجرا است و را

 و لو اینکه اشتباه باشد قدرت اجرایی دارد

ه ق مبتلهی بهقانونگذار طریق فوق الباده ای برای بررسی مجدد این آراء در نظر گرفته است که مبموال این طهر

 احکام می باشد.اجرای 

فی نیست در اینجا قاضی اجرا چنانچه رای را خالف بین شرع تشخیص دهد از جهت ظاهر قانون مواجه با تکلی

ه و بهه لیکن از جهت رویه اینگونه است که قاضی اجرا ایراد خود را به صورت مکتوب در پرونهده درج نمهود

جهرا اتا قاضهی  ا صحیح نداند پرونده را اعاده می کنددادستان ارسال می کند دادستان نیز چنانچه ایراد قاضی ر

وجه  )چون گفته شد عملیات اجرایی پ  از شروع متوقف نمی شود مگهر بهه معملیات اجرایی را ادامه دهد 

ل ستان ارساقانون( اما اگر دادستان نظر قاضی اجرا را صحیح تشخیص دهد پرونده را نزد رئی  کل دادگستری ا

رونهده بهه اگر رای را صحیح تشخیص داده و نظر دادستان را خالف بداند دستور اعاده پ می کند رئی  کل نیز

از رئهی   اجرای احکام صادر می نماید اما اگر رای را خالف بین شرع تشخیص دهد در اینجا با ذکر اسهتدالل

په   و اماه( قضائی قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی می نماید )پرونده را به دفتر نظارت پیگیری قوه

مه اجرا از اینکه پرونده نزد رئی  قوه مطرح شد چنانچه رئی  قوه رای را خالف شرع تشخیص ندهد جهت ادا

ا دسهتور به اجرای احکام ارسال می گردد و چنانچه رئی  قوه قضائیه رای را خالف بین تشخیص دهد در اینج

یهد چنین می نویسد اجرای حکهم تها صهدور رای جد تجویز اعاده دادرسی صادر می کند و در ضمن در ادامه

 متوقف شود )اگر متهم تامین داشت آزاد و اگر نداشت می ماند(
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 پرونده با دستور رئی  قوه به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. اما نکاتی اینجا الزم است 

دیوان رسهیدگی  477ماده یوان عالی کشور همیشه رسیدگی شکلی می کند اما در این مورد به موج  ذیل د -1

 )آزمون جامع( ماهوی کرده و راسا رای صادر می کند.

اده مراجبی که صالحیت تشخیص خالف بین بودن حکهم را داشهته و مهی تواننهد درخواسهت تجهویز اعه -2

 :(477ماده  3)تبصره  دادرسی را داشته باشند

رئی  ««« اه های بدوی و تجدید نظر صادره در شوراهای حل اختالف دادسرا و و دادگآراء در مورد  -  

 کل دادگستری

 سازمان قضایی نیروهای مسلح رئی  سازمان قضایی مسئول بررسی و اعالم خالف بین شرع است. 

 ، رئی  دیوان عالی کشور است. در مورد آراء دیوان عالی کشور مسئول تشخیص -  

ت امهور خیریهه و اوقهاف عامهه و امهور ر مواردی که در مورد امور عامه و دعاوی مربوط بهه دولهد -  

ف محجورین و غائ  مفقود االثر بی سرپرست حکم قطبی صادر شودو دادستان کل کشورحکم مذکور را خهال

ی مهتشخیص دهد به طور مستدل از دیوان عالی کشور درخواست نقض حکهم را  یا قانونیبین موازین شرعی 

و  اضا رای صادره را نقض و رسیدگی صرفا شهکلی اسهتنماید و دیوان عالی کشور نیز در صورت پذیرش تق

جهاع جهت رسیدگی ماهوی پرونده را به حوزه قضایی اعاده تا به شببه هم عرض صادر کننده حکهم قطبهی ار

  293گردد 

دسهتان کهل الزم به ذکر است که چنانچه به هر دلیلی سایر پرونده ها نزد دادستان کل کشور مطهرح شهود و دا 

ویز الف بین شرع تشخیص دهد می تواند با ذکر مستندات از رئی  قهوه قضهائیه تقاضهای تجهکشور رای را خ

 اعاده دادرسی نماید.

ز اعاده دادرسی از رئی  قوه فقط برای یکبار امکان پذیر است مگر آنکه جههت خهالف بهین تقاضای تجوی -3

 477ماده  3متفاوت باشد تبصره آنچه در ابتدا مطرح شده است  شرع با

باشد امها  نمی 477هر چند صراحتا از مصادیق ماده  است در مواردی که قاضی خالف بین قانون عمل کرده -4

نیست و  از این جهت که قاضی ماذون، ماذون به محدوده قوانین است و خروج از این محدوده اذن شرعا جایز

اء آرین جهت ادر نتیجه رای نافذ نمی باشد لذا خالف بین قانون نتیجتا خالف بین شرع تلقی می شود و لذا از 

 نیز تجویز اعاده دادرسی می گردد. خالف بین قانون

در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سال  حیات یا سایر مجهازات ههای بهدنی کهه در  -5

باقی نمی ماند باشد به محض اینکه رئی  کل دادگستری رای را خهالف  477صورت اجرا موضوعی برای ماده 

اجرای آن متوقف می شود و چنانچه ایشان نیهز دسهتور قوه  تا زمان اظهار نظر رئی  محترمبین تشخیص دهد 
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  478توقف اجرا دهندتا زمان صدور رای دیوان اجرا متوقف می شود این رویه برداشتی است از تبصره ماده 

 

 آراء ادغامی 

جازات در مواردی ممکن است فرد دارای محکومیت های متبددی باشد که رعایت مقررات تبدد می تواند در م

د شهد یها تبهدقابل اجرا موثر باشد اعم از اینکه نوع محکومیت ها از نوع محکومیت های مادی متحد البنوان با

ه دو سهال مادی مختلف البنوان به عنوان مثال فردی به آقای الف چک بالمحلی داده و با شکایت او محکوم به

بهت وم به دو سهال حهب  شهده و باحب  شده به آقای ب نیز چنین چکی داده و از بابت شکایت او نیز محک

سهه ههر یهک از آراء فهی نف ضچک بالمحلی به که آقای ج داده نیز به دو سال حب  محکوم شده در این فهر

ه پرونده سضمانت اجرای خود را دارد و علی القاعده باید شش سال تحمل حب  نماید و حال آنکه اگر به این 

و حهال  و نهایتا یکی از مجازاتها قابل اجهرا بهود شده 134توأمان رسیدگی می شد موضوع مشمول صدر ماده 

 آنکه االن تمامی مجازات ها قابل اجرا است.

سال  محل به دوو یا اینکه جرایم ارتکابی از نوع متبدد مادی مختلف االعنوان باشد مثل اینکه به خاطر چک بال

 قت به سه سال حب  محکوم شهدهحب  محکوم شده به خاطر کالهبرداری به چهار سال حب  و به خاطر سر

آنکهه در  در این فرض نیز اگر رسیدگی توامان می بود فقط مجازات کالهبرداری قابلیت اجرا می داشت و حال

یگهر نمهی این مرحله در اجرای احکام تمامی احکام الزم االجرا است و هیچ یک از احکام مانع اجرای حکم د

 ی کند.شود و کفایت از اجرای سایر احکام نیز نم

ار اجرای ماده ق.آ.د.ک در مبحث اجرای احکام تاسیسی را ایجاد کرده که در واقع استمر 510قانونگذار در ماده 

 در مرحله اجرای حکم است. 134

 در اینجا دو حالت مفروض است:* ممکن است تمامی آراء در حوزه قضایی واحد صادر شده باشد 

 در ایهن فهرض«« بض دیگر در دادگاه های تجدید نظر باالجرا شده و  ر دادگاه بدوی الزمدیا ببضی از آرا  -1

یک  می کند و همه پرونده ها به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود دادگاه عالی )تجدید نظر( کلیه آراء را نقض

 ق.م.ا صادر می نماید. 134رأی ادغامی واحد با رعایت مقررات تبدد مقرر در ماده 

زم االجهرا ه همه آراء در دادگاه بدوی الکالجرا شده مانند اینادگاه های با درجه واحد الزم یا همه آراء در دا -2

ه ادگاهی که بهدر این فرض قاضی اجرا همه پرونده ها را به آخرین د«« شده یا همه آراء در دادگاه تجدید نظر 

حد صادر می رأی وا 134ت ماده پرونده رسیدگی نموده ارسال می کند و آن دادگاه همه آراء را نقض و با رعای

 کند. بدیهی است مجازات اشد، مجازات قابل اجرا خواهد بود.

ا رد مجهازات توضیح اینکه پ  از آنکه قاضی اجرا دستور ثبت پرونده را داده و اگر محکوم علیه در زندان باش

 یگر، دز پرونده های به زندان اعالم نموده و اگر آزاد بوده دستور اجرا را صادر کرد به محض اطالع ا
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اگر پرونده ها در همین شببه اجرا باشد به دفتر دستور می دهد که پرونده های کالسه فالن و فالن و  -  

 فالن به نظر برسد.

اگر پرونده ها در شب  متبدد اجرا باشد به دفتر دستور می دهد پرونده ها را از شب  مختلف اخهذ  -  

 می کند  و به نظر برساند و سپ  صورتجلسه

 ر است مالحظهظ... تحت ن.....و .......... ..... به تاریخ .......... در وقت فوق الباده پرونده های کالسه های ....... و

ه اتههام ...... و نسبت ب می شود محکوم علیه به موج  دادنامه های جداگانه نسبت به اتهام ............ به ......میزان

ه با توجهه و حال آنک بت به اتهام ........ به ....... میزان سال حب  تبزیری محکوم شده استمیزان و نس به .......

ه مسهاوی می بایست رای ادغامی صادر شود و نظر به اینکه محاکم صادر کننده رای از حیث درجه 510به ماده 

اریخ( تی از حیث ادر کننده راهستند مقرر است دفتر بدلی از کلیه پرونده ها تشکیل و به شببه ....... )آخرین ص

 اریخ امضاتارسال گردد بدل مقید به وقت احتیاطی با حلول وقت یا اعاده پرونده ها به نظر برسد. نام سمت 

پرونده ها حوزه های قضایی متبدد یک استان باشد در اینجا نیز چون مربوط به یک استان است  اگر -  

ر حهوزه تور می دهد که دفتر با عنایت بهه اینکهه محکهوم علیهه دقاضی اجرا به محض اطالع به دفتر چنین دس

 ر شهرستانقضایی کاشان و نطنز دارای پرونده های محکومیت های متبدد به کالسه پرونده های فالن و فالن د

 پرونده مذکور اخذ و به نظر برسد  510های فالن و فالن می باشد لذا در راستای اعمال ماده 

ی تاخر زمهان ها به شببه واصل شد بررسی می کنیم که آیا بر اساس مالک عالی و دانی و یاپ  از آنکه پرونده 

 مرجع صالح جهت صدور رای ادغامی چه مرجبی است و سپ  صورتجلسه تشکیل داده و به دفتر دستور مهی

 دهیم که پرونده ها را جهت صدور رای ادغامی به مرجع صالح ارسال نماید.

بوط به استان های متبدد باشد در اینجا بدوا باید بهه دفتهر دسهتور دههیم کهه کلیهه پرونده ها مر اگر -  

ه شهرح پرونده ها از استان های مختلف جمع آوری شود و پ  از آنکه پرونده ها جمع آوری شد مرات  را به

 ذیل صورتجلسه می کنیم 

در  حکهوم علیههمر است مالحظه مهی شهود به تاریخ ...... در وقت فوق الباده ..... پرونده کالسه ....... تحت نظ

ت و بها حوزه های متبدد دارای محکومیت است که رعایت مقررات تبدد در میزان مجازات قابل اجرا موثر اسه

قهض نعنایت به اینکه حوزه های قضایی مربوط به استان های مختلف است مقرر است دفتر پرونده ها جههت 

ه از عاده پروندبدل پرونده ها مقید به وقت احتیاطی با حلول وقت یا ااحکام متبدد به دیوان عالی کشور ارسال 

س لح بهر اسهادیوان به نظر برسد.و پ  از آنکه دیوان عالی کشور آراء را نقض نمود پرونده ها را به مرجع صا

 مالک عالی و دانی و یا تقدم و تاخر زمانی جهت صدور رای ادغامی ارسال می نماید.

در مواردی که محکومیت محکوم علیه در دادگاه های با صالحیت های ذاتی متفاوت باشد مانند آنکه فهردی * 

سال حب  محکوم شهده در  7سال حب  شده و به خاطر کالهبرداری نیز به  10به خاطر حمل مواد محکوم به 
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ه دیوان عالی کشور ارسال گهردد این است که در این فرض نیز باید پرونده ها را ب 510اینجا ظاهر بند پ ماده 

اما به نظر می رسد بند پ منصرف از فرض مذکور باشد به عبارت دیگر شمول بند پ بر فرض مهذکور مبتنهی 

را در مبحث اختالف در صالحیت ذاتی دادگاه ها نیز الزم الرعایه بدانیم یا  134بر این است که آیا رعایت ماده 

بالشک قابل اعمال اسهت زیهرا  303ر خصوص جرایم متبدد موضوع ماده د 134خیر توضیح اینکه اعمال ماده 

 2در این خصوص رای وحدت رویه صادر شده لذا اگر کسی حمل مواد داشته باشد جاسوسی نیز کهرده باشهد 

در دادگاه  134رسیدگی می شود اما در خصوص شمول ماده  134اتهام توامان در دادگاه انقالب با رعایت ماده 

 الحیت ذاتی متفاوت رای وحدت رویه نداریم و قانون نیز تصریحی ندارد های با ص

یم چهون بهر شو 134مطلق است یا مقید. اگر قائل به اطالق ماده  134پاسخ این فرض در این است که آیا ماده 

اید قائل ند پ ببدادگاه ها با صالحیت های ذاتی متبدد را نیز شامل می شود لذا در  134مبنای اطالق ماده ماده 

بهه ائهل اگهر قبه لزوم ارسال پرونده ها به دیوان عالی کشور جهت نقض آراء و صدور رأی ادغامی شهویم امها 

ه مرجهع را شامل جرائم متبدد با صالحیت های ذاتهی واحهد اعهم از اینکه 134چنین اطالقی نشویم بلکه ماده 

ین فهرض را نمی تواند ا 510جا بند پ ماده محاکم کیفری عمومی باشد یا محاکم انقالب در اینرسیدگی کننده 

ه محکوم نیز شامل شود زیرا مفروض این است که قانونگذار اگر قبل از صدور حکم نیز قاضی متوجه می شد ک

نها ود و نه تعلیه جرائم متبدد دارد مرجع واحدی برای صدور رای واحد در دو عنوان اتهامی پیش بینی نکرده ب

ف ا نیز مکلهرده بلکه بازپرس را مکلف کرده که دو قرار تامین اخذ نماید و دادستان مرجع واحد پیش بینی نکر

 تکلیفهی 510 کیفرخواست صادر نماید و به دو مرجع جداگانه ارسال نماید لذا بر این مبنا بنهد پ مهاده 2کرده 

رح طهنده ههای پروجهت صدور رای ادغامی ایجاد نمی کند و مراد از صالحیت های ذاتی دادگاه های مختلف 

الی کشهور در دیوان ع 1می باشد خصوصا اینکه ببضی از آراء کیفری  1و کیفری  2شده در دادگاه های کیفری 

 م(در اینجا اصراری به این مطل  نیست و حس  نظر دادستان عمل می کنی) رسیدگی و تایید شده باشد.

ت احکهام اسه ادغامی دلیلی بر تجدید نظر خواهی نداریم فلذا با توجه به اینکه اصل بر قطبی بهودن ء* در آرا

 صهادر شهده مگر خالف آن تصریح شود البته می توان قائل به تفصیل نیز شد آنجا که رای ادغامی به نفع متهم

 قابل اعتراض نباشد و آنجا که به ضرر متهم باشد قابل اعتراض باشد

 ازات تخفیف مج

در  یکی از الیحه هایی که به اجرای احکام تقدیم می شود گذشت شاکی است که ممکن است شاکی با حضور

سها فهرد اجرای احکام گذشت منجز خود را اعالم می نماید در اینجا باید هویت شاکی احراز شود زیهرا چهه ب

حهراز اود را اعهالم کنهد په  از دیگری با هماهنگی با محکوم علیه خود را به جای شاکی جا زده و گذشت خ

اضهی بهه قهویت و یا اینکه گذشت در دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته باشد و به قاضی اجرا ارائه شده باشد 

 دفتر اجرا دستور می دهد دفتر ثبت ضم سابقه به نظر برسد 

 پ  از آنکه پرونده به نظر رسید
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 :ادستانا صادر می نماید. و پ  از اظهار نظر داگر جرم قابل گذشت باشد بالفاصله قرار موقوفی اجر -

محکوم علیه در زندان باشد به دفتر چنین می نویسیم دفتر به زندان اعالم شود چنانچهه محکهوم  اگر -  

 زندانی نمی باشد فورا آزاد و نتیجه به این مرجع اعالم شود.علیه به علت دیگری 

ونهده ه نبایهد پرامضاء قاضی می رساند اما پ  از ارسال این نامهدفتر نیز نامه خطاب به زندان تنظیم کرده و به 

ز ابماند پ   بلکه به دفتر دستور می دهیم پرونده تا حصول نتیجه از زندان در وقت احتیاطی باقیمختومه شود 

فهع روثیقه نیز  ای توقیف باشد ازوثیقه آنکه نامه آزادی محکوم علیه از زندان از این پرونده واصل شد چنانچه 

 اثر و به دفتر دستور می دهیم پرونده مختومه و از آمار کسر گردد.

اما اگر محکوم عیه آزاد باشد به محض تایید قرار موقوفی ابتدا دستور رفع اوراق جل  یا جل  سیار  -  

 دستور:صادر می شود با این 

 .()پیرو نامه جل  رددکان لم یکن اعالم گمورخه ......  دفتر برگ جل  به آدرس یا برگ جل  سیار 

 ه را صادرپ  از کان لم یکن کردن جل  سیار چنانچه وثیقه ای بازداشت شده باشد دستور رفع توقیف از وثیق

 .و سپ  دستور کسر از آمار و بایگانی شدن پرونده را صادر می کنیم می نماییم.

 ««« غیر قابل گذشت باشد جرم اگر -

رونده نهدارد قانون مجازات اثری در پ 100ا تقدیم نمود با توجه به ماده پ  از آنکه شاکی رضایت منجز خود ر

 لذا به دفتر دستور می دهیم 

  دفتر ثبت، ضم سابقه به نظر برسد.

 و پ  از بررسی پرونده چنین می نویسیم 

 با توجه به غیر قابل گذشت بودن پرونده اقدامی ندارد پرونده کماکان در وقت احتیاطی باشد.

ه چنانچه پ  از تقدیم گذشت شاکی تقاضای تخفیف مجازات به اجهرای احکهام واصهل شهد اعهم از اینکهاما 

 محکوم علیه در حب  باشد و یا اینکه آزاد باشد. ذیل تقاضا چنین می نویسیم

 دفتر ثبت ضم سابقه به نظر برسد 

 و پ  از رؤیت پرونده ذیل تقاضا چنین می نویسیم:

اضهای اکی پ  از قطبیت حکم ارائه شده مقرر است دفتر پرونده جهت بررسهی تقبا عنایت به اینکه گذشت ش

 ق.آ.د.ک به دادگاه صادر کننده رای قطبی ارسال گردد. 483تخفیف محکوم علیه به استناد ماده 

ب  را * بهترین زمان گذشت شاکی، گذشت در این مرحله می باشد زیرا در این مرحله قاضی هم می تواند حه

 پایین تر تخفیف دهد و هم می تواند به نوع دیگری یبنی جزای نقدی تبدیل نماید.به درجات 
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 به شرح ذیل است نسبت به جرائم غیر قابل گذشت به طور کلی تاثیر گذشت در مراحل مختلف

ثر گذشت هیچ اثری ندارد بلکه فقط در میزان یا نوع قرار تامین کیفهری مهو«« قیقات مقدماتی در مرحله تح -1

 می شود. تبلیق می تواند موج که  6است لیکن اثری در ادامه  تحقیقات مقدماتی ندارد مگر در جرائم درجه 

می باشد یبنی حهب  را نمهی  37ماده از عوامل تخفیف مجازات درمحدوده ««« ر مرحله رسیدگی دادگاه د -2

 شود به جزای نقدی تقدیم کرد.

در مقهام  تاثیری نهدارد مگهر اینکهه««« صدور رای دادگاه بدوی و قبل از تجدید نظر خواهی  مرحله پ  از -3

 تجدید نظر خواهی شود و در مرجع تجدید نظر اعمال مقررات تخفیف شود. اجرا تقاضای تخفیف کند

 از عوامل تخفیف است.«« دید نظر در مرحله تج -4

ق.آ.دک هم تخفیف جایز است و هم تبدیل مجازات )غیهر  483زم االجرا شدن: طبق ماده الگذشت پ  از  -5

 از کالهبرداری(. لذا بهترین مرحله برای گذشت است.

نمهی شهود  فتههگقهانون تشهدید کهه  1)به نظر استاد کالهبرداری را نیز شامل می شود زیرا قید مذکور در ماده 

حلهه کالهبرداری را به کمتر از یکسال حب  تخفیف داد مربوط به مرحله رسیدگی و صدور حکم است نهه مر

 کالهبرداری را تبدیل نمی کند(از الزم االجرا شدن هر چند رویه،  پ 

به ت ممکن است موضوع پرونده جرائم تلفیقی از قابل گذشت و غیر قابل گذشت باشد که در این صورت نسب

 جرایم قابل گذشت موقوفی اجرا صادر می شود.

شهو ک* برخی دفتری ها برگه های گذشت را سریع ضم پرونده نکرده و به رویت قاضی نمی رسهاند بلکهه در 

 د تها حقهوقمی گذارد تا سر فرصت ضم پرونده کند و قاضی اجرا باید کامل نظارت کند که چنین اتفاقاتی نیفت

 متهم تضییع نشود.

 رای جزای نقدی نحوه اج

 در خصوص جزای نقدی پرونده که به اجرای احکام واصل می شود به کیفیات ذیل تکمیل می شود:

رونده به پ  از آنکه پمحکوم علیه جزای نقدی را شخصا پرداخته و فیش آن را ضمیمه پرونده نموده که  -الف

ود کهه شهت به اجرای احکام ارسال مهی اجرای احکام واصل می شود اقدام اجرایی خاصی ندارد اما از این جه

 ردد گاجرای حکم با دادسرا است و بخش هایی از سی ام اس که در مرحله دادسرا باید تکمیل شود تکمیل 

وجود دارد از  نکته توجه کند اوال جزای نقدی که در فیش واریزی 2در این گونه پرونده ها قاضی اجرا باید به 

واریز کرده  هزار ریال 500هزار تومان محکوم شده اما  500مثال محکوم علیه حیث مبلغ مبادل محکوم به باشد 

 ثانیا به حساب خاص جزای نقدی واریز شده باشد که ببدا قابل وصول نباشدو 

چنانچه محکوم علیه تقاضای مکاتبه با مرجع خاصی داشته باشد مکاتبات الزم صورت می پذیرد و سپ  به * 
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 دفتر ثبت با عنایت به پرداخت جزای نقدی پرونده مختومه و از آمار کسر گردد. دفتر چنین دستور می دهیم

ز صهدور ا* در این پرونده ها مفروض این است که محکوم علیه آزاد است و وثیقه ای توقیف نشده و اال پ  

ادی زدستور ثبت باید دستور آزادی محکوم علیه و رفع توقیف از وثیقهه صهادر شهود و په  از وصهول نامهه آ

 محکوم علیه یا رفع توقیف از وثیقه دستور کسر از آمار و بایگانی شدن صادر گردد.

علیهه  در مواردی که محکوم علیه محکوم به جزای نقدی شده و پرونده به اجرا ارسال می شود و محکهوم -ب

احتساب ایهام  قانون آئین دادرسی کیفری 529ماده  1در زندان است در اینجا با توجه به اینکه به موج  تبصره 

شاره ای ننمهوده ضی دادگاه در رای خود اهزار تومان الزامی است ولو اینکه قا 40بازداشت قبلی به ازاء هر روز 

 باشد لذا در این پرونده ها اینگونه دستور می دهیم دفتر پرونده ثبت و به نظر برسد 

را ت قبلی اجهو سپ  تمامی ایام بازداشت قبلی را محاسبه می کنیم چنانچه جزای نقدی با توجه به ایام بازداش

 شده تلقی شود به دفتر می نویسیم 

ر ههزا 40وز روجه به آنکه محکوم علیه فالن تبداد روز ایام بازداشت قبلی داشته که بها احتسهاب ههر دفتر با ت

... جهزای تومان حکم صادره اجرا شده تلقی لذا طی شرحی به زندان اعالم شود محکوم علیه محکوم به فهالن .

یگهری دذا چنانچه بهه علهت نقدی شده که با احتساب ایام بازداشت شده قبلی حکم اجرا شده تلقی می شود ل

 بازداشت نباشد فورا آزاد و نتیجه به این مرجع اعالم گردد.

د بهه رونده مقیدفتر متنی به شرح مذکور تهیه و باید به امضا قاضی برساند و سپ  دستور به دفتر می دهیم که پ

ر ی دهیم دفتهدفتر دستور مبه وقت احتیاطی باشد پ  از آنکه نامه آزادی محکوم علیه از این پرونده واصل شد.

 پرونده مختومه و از آمار کسر شود.

کنهیم کهه  و اما چنانچه ایام بازداشت قبلی بخشی از جزای نقدی را به خود اختصاص دهد به دفتر اعهالم مهی 

ال جهزای دفتر طی شرحی به زندان اعالم گردد محکوم علیه به موج  دادنامه شماره فالن محکوم به فهالن ریه

 که با احتساب ایام بازداشت قبلی چنانچه فالن ریال دیگر بپردازد آزاد خواهد شد. نقدی شده

لهی ازداشت قبباینکه پرونده به اجرای احکام ارسال شود محکوم علیه آزاد باشد اما مدت زمانی سابقه ایام  -ج

کنهد  تنظهیم مهی داشته باشد در اینجا نیز قاضی اجرا پ  از صدور دستور ثبت و مالحظه پرونده صورتجلسهه

صهورت  چنانچه مدت ایام بازداشت قبلی به اندازه ای باشد که با احتساب آن حکم اجرا شهده تلقهی شهود در

ول نتیجهه جلسه مرات  را قید و چنانچه وثیقه ای توقیف باشد دستور رفع توقیف از وثیقه صادر و پ  از وصه

 در می کنیم رفع توقیف دستور کسر از آمار و مختومه شدن پرونده را صا

قبها ذکهر اما چنانچه ایام بازداشت قبلی بخشی از حکم را پوشش دهد نسبت به اخذ الباقی بهه شهرحی کهه متبا

 خواهد شد اقدام می نماییم.

رداخت جزای نقدی شده و یها بازداشت قبلی نداشت و محکوم به پ چنانچه فرد ایامبا توجه به مرات  فوق  -د
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قدی را پوشش ندهد در اینجا فرد باید جهت پرداخت جزای نقدی احضار گردد ایام بازداشت قبلی کل جزای ن

 لذا به دفتر چنین دستور می دهیم:

 دفتر محکوم علیه جهت پرداخت جزای نقدی احضار گردد.

ضار ابتدا اح * در خصوص اینکه آیا در اجرای احکام جل  ابتدایی امکان پذیر است یا الزاما باید محکوم علیه

ر ماده د  شود در قانون سابق مبنایی در این خصوص وجود نداشت اما در قانون کنونی قانونگذار و سپ  جل

 ی شود.ق.آ.دک مقرر کرده که محکوم علیه ابتدا احضار و در صورت عدم حضور از طریق قانون اقدام م 500

دم عهبنهی در صهورت الزم به ذکر است که اقدام همزمان از طریق ضامن و هم چنین جل  امکان پذیر است ی

 حضور محکوم علیه می توان همزمان به دفتر دستور داد 

بهه نظهر  دفتر محکوم علیه از طریق کفیل یا وثیقه گذار احضار شود ضمنا برگ جل  محکوم علیه نیز صهادر و

 برسد.

وم علیهه حکضرورت بداند بدون احضار قبلی، م قاضی اجراپیش بینی کرده که اگر  500قانونگذار در ذیل ماده 

 را جل  کند. 

م علیهه رویه اینگونه است که در پرونده های مهم که احتمال فرار یا مخفی شدن محکوم علیهه مهی رود محکهو

 ابتدا جل  می شود اما در پرونده هایی که صرفا محکومیت جزای نقدی است ابتدا احضار می شود

 ح ذیل تنظیم می شود:پ  از آنکه محکوم علیه در شببه حاضر شود صورتجلسه ای به شر

.... با .لیه آقای به تاریخ ...... در وقت فوق الباده پرونده کالسه ...... تحت نظر است مالحظه می شود محکوم ع

پرداخهت  احراز هویت در اجرای احکام حاضر است خطاب به نامبرده به موج  دادنامه شماره ..... محکوم بهه

 ....اشت .....اید آیا حاضر به پرداخت آن هستید محکوم علیه اظهار د ...... ریال جزای نقدی در حق دولت شده

لیه اظهار داشت حاضر به پرداخت است و شخصا حاضر شده بود به دفتر دستور می دههیم اگر محکوم ع -الف

شماره حساب جزای نقهدی در اختیهار وی قهرار دههد و په  از اخهذ شهماره حسهاب امضهای نهامبرده ذیهل 

 به وی فرصت پرداخت جزای نقدی را می دهیم.صورتجلسه اخذ و 

حالت تشویقی برای محکوم علیه منظور نموده و آن اینکهه  529ماده  3* با توجه به اینکه قانونگذار در تبصره 

جزای نقدی حاضهر شهود قاضهی  پرداخت روز از تاریخ ابالغ احظاریه قاضی اجرای احکام برای 10اگر ظرف 

درصد جزای نقدی مباف کند لذا در چنین فرضی اوال دفتر اجهرای احکهام  20داخت اجرا می تواند او را از پر

مکلف است در برگ احضاریه مبافیت موضوع این تبصره را قید کند ثانیا در این مرحله پ  از تفهیم موضهوع 

یهل روزه جهت پرداخت جزای نقدی مراجبه کرده باشد در ذ 10به محکوم علیه چنانچه محکوم علیه در فرجه 

صورتجلسه مبافیت موضوع تبصره را در صورت تمایل مکتوب نموده و به محکوم علیه تفهیم می نماید و پ  
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از پرداخت مبلغ جزای نقدی توسط محکوم علیه و ارائه فیش آن به دفتر دستور می دهیم چنانچه بهرگ جله  

و پ  از وصول نتیجهه بهه دفتهر صادر شده کان لم یکن و اگر وثیقه ای توقیف باشد دستور رفع توقیف صادر 

 دستور می دهیم دفتر با عنایت به پرداخت جزای نقدی پرونده مختومه و از آمار کسر گردد.

مکن است در این مرحله اظهار نماید که قادر به پرداخت نیسهت امها مهالی جههت توقیهف ممحکوم علیه  -ب

 . د یا خارج از مستثنیات دین باشدمبرفی کند اعم از اینکه مال تبرفه شده جزو مستثنیات دین باش

واهد خقید آزاد پ  از انکه مال را مبرفی نمود به دفتر دستور توقیف مال را صادر می نماییم و محکوم علیه بال

نقهدی بهه  بود. و سپ  اموال مبرفی شده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی به فروش رفته و به میزان جهزای

 ی آن پ  از کسر هزینه های مزایده به محکوم علیه مسترد می گردد.حساب مربوطه واریز و الباق

م علیه اظهار دارد قادر به پرداخت جزای نقدی نیست و مالی نیهز جههت توقیهف نهدارم در چنانچه محکو -ج

 دستور مهی اینجا ممکن است از ادعای او برای قاضی اطمینان حاصل نشود لذا قاضی اجرا به دفتر دستور چنین

 دهد:

قهدام، ادفتر طی شرحی به کالنتری اعالم گردد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه بهه جهز مسهتثنیات دیهن 

در بانک  همچنین با سرپرستی بانک ها یا شورای هماهنگی بانکها مکاتبه که چنانچه محکوم علیه حساب هایی

 گردد.ها داشته نسبت به توقیف فالن ریال از موجودی وی اقدام و نتیجه اعالم 

اگهر مجهرد )همچنین اگر مالی از محکوم علیه به دست نیامد می توان با رعایت قانون اجرای احکام مدنی ثلث 

 ام کرد.باشد( یا ربع حقوق وی )اگر متاهل باشد( را توقیف و از محل آن نسبت به پرداخت جزای نقدی اقد

 ز قبهل ضهامنمرحله محکوم علیه کماکان آزاد باشد یبنی اگر ا اینالزم به ذکر است که قاعده این است که در 

مهاده  داشته ضمانت قبلی به قوت خود باقی است و اگر ضامن از خود سل  مسئولیت کرده باشد با توجهه بهه

 قانون آ.د.ک قاضی اجرا تامین مناس  صادر می کند. 507

ه )مزایدنیم وفق حالت قبل عمل می ک«« وقیف شدو اگر مرجع انتظامی و یا از سایر طرق مالی از محکوم علیه ت

 و ...(

در اینجها  اگر مالی به دست نیامد یا از گفته محکوم علیه که مالی جهت توقیف ندارم اطمینهان حاصهل شهداما 

ر ان ربهع اگهچنانچه فرد دارای حقوق و مزایا باشد دستور حقوق وی را به میزان ثلت اگر مجرد باشد و به میهز

 ت می شود.را صادر می کنیم و جزای نقدی از محل آن پرداخ قانون اجرای احکام مدنی( 96)ماده  متاهل باشد

سهت آیهد الزم به ذکر است که توقیف بخشی از حقوق مانع از آن نیست که چنانچه مالی از محکوم علیه بهه د

  نیز توقیف شود.مثل یارانه توقیف شود و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای وی 

یارانه قابل توقیف است )شهریه قابل توقیف نیست به نظر ما چون مراجع تملیک نمی کنند بلکه صرفا اباحه  *
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در تصرف است( البته مزایایی که مثال پایان سال واریز می شود همه قابل توقیف است و مشهمول ثلهث و ربهع 

 کردن نمی شود.

 ه حهرف خهودر اداره حقوقی بر این است که می توان بهو اما اگر هیچ مالی نداشت یا از وی سراغ نداشتیم )نظ

 نانچهه فهردچمحکوم علیه اعتمادکرد و نیازی به تفتیش نیست اما ما قبول نداریم و طبق این قانون نمهی شهود( 

دالت نیهز هر چند در قانون سابق تقسیط پیش بینی نشده بود و دیوان عه)تقاضای تقسیط جزای نقدی را نماید 

تقسیط  530و  529در این قانون قانونگذار در مواد  (ه را خالف قانون دانسته و نقض نموده بود.آئین نام 1ماده 

بدوی و  را پیش بینی کرده است و حتی به دادگاه حکم نموده که اگر محکوم علیه پ  از محکومیت در مرحله

بهه  ل از قطبیهت رایقبل از تجدید نظر خواهی درخواست تقسیط جزای نقدی را نمود دادگاه مکلف است قبه

ه مهی دعوای تقسیط رسیدگی نماید و این درخواست به منزله اسقاط حق تجدید نظر نیست.و لذا محکهوم علیه

گی دگاه رسیدتواند در مرحله اجرای حکم نیز تقاضای تقسیط خود را مطرح نماید. هرچند این تقاضا باید در دا

 شود.

 ،تقسهیط انشاء نموده که چنین برداشت می شود که درخواسهت عبارت را به نحوی 529قانونگذار در ذیل ماده 

بهه  ،قدیمانع مبرفی محکوم علیه به زندان می گردد. لذا قاضی اجرای احکام به محض تقاضای تقسیط جزای ن

 دفتر دستور می دهد 

 به وقت یددفتر پرونده جهت اظهار نظر دادگاه نسبت به درخواست تقسیط جزای نقدی به دادگاه ارسال بدل مق

د رونهده وجهوپاحتیاطی با حلول وقت یا وصول نتیجه به نظر برسد و محکوم علیه نیز با توجه به تامینی که در 

 دارد بالقید آزاد می گردد.

اطر خهه ینکه ب* در مواردی که محکوم علیه در زندان باشد و در خواست تقسیط را از زندان تقاضا نماید و یا ا

حکم به  به زندان مبرفی شود و سپ  تقاضای تقسیط نماید به محض اینکه دادگاه مجازات بدل از جزای نقدی

ل قابه تقسیط  فورا دستور آزادی محکوم علیه را صادر می کنند و اینکه حکمبا اخذ تامین  ،تقسیط صادر نماید 

 یست.یبنی صدور دستور آزادی محکوم علیه ن ،تجدید نظر باشد همان گونه که بیان شد مانع از اجرا

ی رود ان مهپیشنهاد می کنم در اجرای احکام راهنمایی کنید که تقاضای تقسیط کند چهون مبمهوال وقتهی زنهد)

 (تقاضای تقسیط می کند

 تقاضای تقسیط کرد او را نباید بازداشت کرد تا دادگاه جواب تقسیط را بدهد. محکوم علیه اگر

یل عمهل ن اجرای حکم وجود نداشته باشد به شرح ذو اما چنانچه با هیچ یک از طرق فوق و حتی تقسیط امکا

 می شود.

میلیون ریهال  15ی نقدی تا ادر مواردی که محکوم علیه محکوم به پرداخت جز 529قانونگذار در بند الف ماده 

ههزار ریهال نمهوده  30شده باشد پیش بینی تبدیل جزای نقدی به خدمات عمومی رایگان به ازای ههر سهاعت 



 زیدعزّهاستاد عابدی  اجرای احکام کیفری /

 

 

 

ه 
ور

د
7

9
 

م
 ق

ی
وز

آم
ار

ک
 

23 

 

قسهیط جهزای تبدیل نیز همانند تقسیط باید توسط دادگاه صورت گیرد و ثانیا همانگونهه کهه تبدیهی است اوال 

ازای بخش اجرا نشده از اموالی که ببدا از محکوم علیه به دست می آید نیست تبدیل نیز نقدی مانع استیفای ماب

قی جزای نقدی از وی اخذ از محکوم علیه به دست آمد البا ،به همین صورت است یبنی اگر ببد از تبدیل مالی

 خواهد شد. 

ا اینکهه در میلیون ریال باشهد و یه 15در مواردی که جزای نقدی باالتر از ق.آ.د.ک  529اما حس  بند ب ماده 

زای هر روز امیلیون ریال محکوم علیه حاضر به انجام خدمات عمومی رایگان نباشد محکوم علیه به  15کمتر از 

 نقدی وی کسر می گردد. هزار ریال از جزای 400حب  

ر دستور قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این بحث مطرح بود که مرجع صدو 2* در قانون قبل در ماده 

ه دادگهاه بهه تکلیفهی متوجه 529بازداشت بدل از جزای نقدی دادگاه است. اما با توجه به اینکه در بند ب ماده 

رق مهذکور ا چنین دستور می دهد دفتر با عنایت به اینکه به طهحب  بدل از جزای نقدی ننموده لذا قاضی اجر

درسی کیفری قانون آئین دا 529امکان اجرای حکم جزای نقدی وجود ندارد به استناد بند ب ماده  529در ماده 

نقهدی وی  هزار ریال از جهزای 400محکوم علیه به زندان مبرفی و اعالم گردد که به ازای هر روز حب  مبلغ 

 دد.کسر گر

قدی نیز نقانون مجازات اسالمی ایام بازداشت قبلی در خصوص حب  بدل از جزای  27* با توجه به ذیل ماده 

 هزار تومان باید محاسبه شود. 40به ازای هر روز 

ی بهه سهر قانون مجازات اسالمی حداکثر مدت زمانی که فرد در حب  بدل از جزای نقد 29* با توجه به ماده 

ر م خیانهت دحداکثر مدت حب  مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر شود. به عنوان مثال در جر می برد نباید از

اشد نبایهد حب  تبدیل به جزای نقدی شده باشد مبلغ جزای نقدی هر میزان که ب 483امانت اگر بر اساس ماده 

لی میهزان نین به طور کسال محکوم علیه به عنوان حب  بدل از جزای نقدی در زندان بماند و همچ 3بیشتر از 

هبهرداری حب  بدل از جزای نقدی از سه سال تجاوز نمی کند به عنوان مثال اگر فردی یک میلیارد تومهان کال

هبهرداری سال حب  یا کمتر و رد مال و جزای نقدی مبادل مال کال 7کرده و به موج  رای دادگاه محکوم به 

مجازات  مکن است توام با مجازات حب  باشد پ  از اتمامشده گردد در اینجا بازداشت بدل از جزای نقدی م

این مهدت  نباید 29حب  مجازات بازداشت بدل از جزای نقدی شروع می شود که در اینجا به استناد ذیل ماده 

 از سه سال تجاوز نماید.

ت آید بالفاصله * چنانچه فرد پ  از مبرفی به زندان خواهان پرداخت الباقی مبلغ باشد و یا مالی از وی به دس

اموال توقیف و به محض توقیف اموال دستور آزادی وی از زندان صادر می گردد الزم به ذکر است که این امر 

در صورت تمکن از وظایف خود محکوم علیه نیز می باشد و حتی در مهوارد تقسهیط نیهز در  اعالم اموالیبنی 

ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعالم کنهد  صورت تمکن مالی محکوم علیه مکلف است مرات  را حداکثر

در غیر اینصورت قاضی اجرای احکام ضمن توقیف اموال وی به قاضی دادگاه صادر کننده حکم اعالم می کنهد 
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 ق.آ.د.ک 533ماده  تا نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام نماید.

 وم علیه رارسید زندان باید محکپ  از آنکه حب  بدل از جزای نقدی )بازداشت بدل از جزای نقدی( به اتمام 

برفهی ه زنهدان مآزاد و نامه آزادی وی را به اجرا ارسال نماید الزم به ذکر است که در زمانی که محکوم علیه به

ن ند و در آمی شودصرف نظر از اینکه قاضی اجرا در نامه مبرفی محکوم علیه به زندان سقف آن را اعالم می ک

از جهزای  ههزار تومهان 40قانون مجازات اسالمی به ازاء هر روز حهب   29ماده  نامه قید می کند که با رعایت

 م بایهد درید پرونده به وقت احتیاطی را نیز صادر می کند.و مدت زمانی که مهتهینقدی وی کسر شود دستور تق

 زندان بماند در این دستور لحاظ شده و در زمان وقت احتیاطی پیگیر آزادی محکوم علیه می شود.

م مجهاز محکهو در زمان مبرفی محکوم علیه به زندان قاضی اجرا باید ایام بازداشت قبلی که قانونا و یها غیهر* 

ند په  ن اعالم کعلیه در کالنتری ها تحت نظر بوده را نیز احتساب کرده و به عنوان ایام بازداشت قبلی به زندا

م ام با سالمی نویسد قاضی محترم اجرای احک از مبرفی محکوم علیه به زندان زندان در پاسخ قاضی اجرا چنین

اریخ تهروع و در پیرو نامه شماره فالن ایام بازداشت بدل از جزای نقدی محکوم علیه آقای .... از تاریخ فالن ش

 فالن خاتمه می یابد.

اه اشهتبا را ههاگر قاضی اجرا این نامه را صحیح بداند مرات  صحت آن را به زندان اعالم می کند و اگر تهاریخ 

قرر اس موعد مبداند نسبت به تصحیح نامه آزادی اقدام و مرات  را به زندان اعالم می کند بدیهی است زندان ر

پ  از  می نماید اگر محکوم علیه به علت دیگری زندانی نباشد او را آزاد نموده و نتیجه را به قاضی اجرا اعالم

ا راز آمهار  ر پرونده قاضی اجرا دستور مختومه شدن و کسروصول نامه آزادی و اطمینان از عدم توقیف وثیقه د

 صادر می نماید.

ر غیهر * در موارد تقسیط جزای نقدی محکوم علیه موظف است به موقع نسبت به پرداخت اقساط اقدام کند د

ماید و اینصورت قاضی اجرای احکام طی شرحی به دادگاه صادر کننده حکم قطبی تقاضای لغو تقسیط را می ن

 الف و ندباز طریق اعمال   از لغو تقسیط اگر امکان اجرای حکم از طرق دیگر نباشد )مثل خدمات رایگان( پ

 به دستور قاضی اجرای احکام به زندان مبرفی می شود. 529ب ماده 

 نحوه اجرای سایر محکومیت های مالی 

 دیه  -الف

رونهده بهه اجهرای احکهام ارسهال مهی شهود در پ  از آنکه پرونده های مربوط به دیات الزم االجرا می شود پ

بسیاری از موارد پرونده های دیات اقدام اجرایی ندارد مگر آنکه عالوه بر دیه محکوم به پرداخت جزای نقهدی 

یا حب  نیز شده باشد که به محض ارسال پرونده به اجرای احکام از حیث اجرای حهب  و یها جهزای نقهدی 

اما از حیث اجرای دیه مبموال اقدام خاصی ندارد زیرا مواعد پرداخت دیه حال پرونده دارای اقدام اجرایی است 

نشده و تا زمان سپری شدن آن مواعد یبنی یکسال که در عمد تمام و در شهبه عمهد نصهف دیهه و در خطهای 

محض ثلث دیه حال می شود اقدام اجرایی ندارد و همچنین پ  از حال شدن تمام دیه نیز به صرف حال شدن 
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ه و بدون تقاضای محکوم له پرونده باز هم اقدام اجرایی ندارد لذا در پرونده های دیات الف در مواردی کهه دی

صرفا محکوم علیه محکوم به پرداخت دیه شده و به جنبه عمومی محکوم نشهده بهه محهض آنکهه پرونهده بهه 

 دستور می دهیم اجرای احکام واصل شد حالت اول بند الف اینکه دیه حال نشد در اینجا چنین 

ور یا بها حضه دفتر ثبت با عنایت به حال نشدن دیه پرونده مقید به وقت احتیاطی )طوالنی بزنید( با حلول وقت

 هر یک از طرفین به نظر برسد.

اضی م نماید ق* اگر پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه محکوم علیه به پرداخت تمام یا بخشی از دیه اقدا

ائهه فهیش به محض ارنسبت به پذیرش آن اقدام نماید لذا  534فری مکلف است به استناد ماده اجرای احکام کی

 پرداخت دیه به دفتر چنین دستور می دهیم

ه جههت دفتر ثبت ضم سابقه طی شرحی به محکوم له اعالم شود با عنایت به پرداخت دیه از سوی محکوم علی

ضور محکوم حکماکان مقید به وقت احتیاطی با حلول وقت و یا اخذ دیه به اجرای احکام مراجبه نماید پرونده 

 نام و سمت و امضا             له به نظر برسد 

ید دستور ضمنا چنانچه در این فرض محکوم علیه سندی توقیف داشته باشد و به طور کامل دیه را پرداخت نما

 رفع توقیف از سند نیز صادر می گردد.

ه یکسهاله که پرونده به اجرای احکام ارسال شده و حال انکه دیه حال شده یبنهی فرجهاول بند ب و اما حالت 

 سپری شده در اینجا نیز دو فرض مطرح است 

ا به قاضی اجر فرض اول اینکه محکوم له تقاضای الزام محکوم علیه به پرداخت دیه را نکرده باشد در اینجا نیز

ا مقید ندارد لذ ضای اجرا دیه توسط محکوم له پرونده اقدام اجراییدفتر دستور می دهد دفتر با توجه به عدم تقا

 به وقت احتیاطی با حلول وقت یا حضور طرفین پرونده به نظر برسد.

صهطالحا فرض دوم اینکه دیه حال شده باشد و محکوم له نیز تقاضای الزام محکوم علیه بهه پرداخهت دیهه و ا

 ای مهالی را بنمایهد در ایهن فهرض ممکهن اسهت محکهوم علیههقانون نحوه اجرای محکومیت ه 3اعمال ماده 

مهوده د ارائهه ندادخواست تقسیط دیه را تقدیم دادگاه نموده باشد و یا حکم به تقسیط دیه و یا اثبات اعسار خو

کهه اگهر  باشد.در این فرض نمی توان محکوم علیه را بازداشت نمود اما صدور حکم اعسار مانع از این نیسهت

 حکوم علیه به دست آوردیم توقیف نماییم.اموالی از م

لیه ال محکوم عدر اینجا ابتدا باید همانند مبحث جزای نقدی اموو اما اگر دادخواست اعسار تقدیم نکرده باشد 

 ر مهی کنهیمبررسی شود و اگر محکوم علیه مالی داشته باشد دستور توقیف اموال او بجز مستثنیات دین را صاد

 خود مستثنیات را مبرفی کند . مگر اینکه محکوم علیه

قانون آئین دادرسی کیفری دیه از محهل  233و  232* چنانچه قبال وثیقه ضبط شده باشد چون به موج  ماده 

تامین اخذ شده قابل پرداخت است لذا در این فرض نه امکان توقیف اموال فرد وجود دارد و نه امکان بازداشت 
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 دیه پرداخت خواهد شد. خود فرد بلکه از محل تامین اخذ شده

  فوق الباده 5جلسه 

فتهر ینجها بهه داو اما چنانچه مالی از محکوم علیه به دست نیامد و دادخواست اعسار نیز تقدیم ننموده باشد در 

رتی کهه دستور می دهیم دفتر محکوم علیه احضار گردد الزم به ذکر است همانگونه که سابقا ذکر شهد در صهو

حضار شهود م علیه راسا جل  می شود اما در پرونده های دیات بهتر است اوال ابتدا اضرورت اقتضا کند محکو

ضر شهود و ثانیا در احضاریه قید شود که جهت پرداخت فالن مبلغ دیه ظرف مدت یکهفته در اجرای احکام حا

گهر در ا ر نسبت به پرداخت دیه اقدام نمود، محکوم له جهت اخذ دیه دعوت می شود وچنانچه در فرجه مذکو

 ل بر بیمهفرجه مذکور اقدام ننمود نامبرده جل  می شود .پ  از جل  محکوم علیه اگر محکوم علیه مدارک دا

کوم علیهه بودن وسیله نقلیه را ارائه نمود چون امکان تحصیل دیه از طریق بیمه ممکن است نوبت به حب  مح

یمهه اقهدام باخذ تا نسبت به وصهول دیهه از طریهق نمی رسد و در اینجا باید ابتدا مدارک الزم از محکوم علیه 

د در داشته باشهشودو اما اگر محکوم علیه فاقد مدارک بیمه باشد و وسیله نقلیه ای که با آن تصادف شده بیمه ن

ت پیهاده اینجا به دفتر چنین می نویسیم دفتر با توجه به صورتجلسه فوق )صورتجلسه مثل جزای نقدی از صهو

 دوی مبرفیبر محکوم علیه تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه محترم صادر کننده رای شود( مقرر است دفت

عاده پرونهده بهه اظهار نظر نماید بدل پرونده مقید به وقت احتیاطی با حلول وقت یا ا 3تا نسبت به اعمال ماده 

 نظر برسد.

جهرا بهه دفتهر ام اعاده می شهود و قاضهی اموافقت نمود پرونده به اجرای احک 3و چنانچه دادگاه با اعمال ماده 

 ثهانوی یها دستور می دهد دفتر با عنایت به موارد فوق محکوم علیه به زندان مبرفی و اعهالم گهردد تها اطهالع

 پرداخت دیه و یا اخذ رضایت محکوم له محکوم علیه در زندان باقی بماند.

ه ضهررو کلیه محکومیت های مالی از جملهه دیهقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  22* با توجه به ماده 

رای زیان ناشی از جرم رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جهزای نقهدی مشهمول قهانون نحهوه اجه

سهایی محکومیت های مالی خواهد بود.لذا در خصوص انجام اقدامات الزم توسط اجرای احکام بهه منظهور شنا

ا مکلهف م رکهاین قانون مقامات مجری ح 2الزم صورت گیرد زیرا ماده اموال باید توسط قاضی اجرا اقدامات 

وال ناسایی امشکرده به طرق پیش بینی شده در این قانون و نیز به هر طریق دیگرکه قانونا ممکن باشد نسبت به 

ون انقه 20ده محکوم علیه و توقیف آن به میزان محکوم به اقدام نماید. و ضمانت اجرای این امهر را نیهز در مها

ر راسهتای داز خدمات عمومی و دولتی بیان نموده لذا باید قاضی اجرا سبی خهود را  6مذکور به انفصال درجه 

جرا کننده رای بیان شده مرجع ا 19شناسایی اموال محکوم  علیه بنماید. و خصوصا با توجه به آنچه که در ماده 

انک ها هرست کلیه حساب های محکوم علیه در بباید به درخواست محکوم له به بانک مرکزی دستور دهد که ف

 و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به اجرا تسلیم نماید.

همچنین اگر محکوم له تقاضای مکاتبه با اداراتی مانند ثبت محل و شهرداری ها را نماید باید با مراجع مهذکور 



 زیدعزّهاستاد عابدی  اجرای احکام کیفری /

 

 

 

ه 
ور

د
7

9
 

م
 ق

ی
وز

آم
ار

ک
 

27 

 

 مکاتبه گردد.

نهد عسار امکان بازداشهت محکهوم علیهه وجهود نهدارد ههر چ* با توجه به اینکه در فرض تقدیم دادخواست ا

روز  30ئیهه تها قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته که از تاریخ ابهالغ اجرا 3قانونگذار در ماده 

ن ی و صهدور حکهم امکهاگاگر دادخواست اعسار تقدیم شود به محض تقدیم اعسار امکان بازداشت تا رسهید

ت وجهود روزه نیز مشروط به تودیع تامین و یا با رضایت محکهوم لهه امکهان بازداشه 30 ندارد و پ  از فرجه

آن قاضهی  ندارد لذا در پرونده های دیات نیز علی القاعده به محض تقدیم دادخواست اعسار و ارائه رونوشهت

ت اعسهار خواسهعهدم تقهدیم داد 3کند زیرا شرط تجویز حب  به استناد ماده  3اجرا نباید تقاضای اعمال ماده 

ز مهاده خارج است و مستند دیگری نیز به ج 3است و کسی که دادخواست اعسار تقدیم کرده موضوعا از ماده 

اکم دارد. لذا صرف نظر از اختالف نظر محاکم در مهورد دیهات کهه برخهی محهنبرای جواز بازداشت وجود  3

دخواست را به می دانند نه تقدیم دا 3ماده  را مانع اعمال توسط قاضی دادگاه و صدور حکم اعسار احراز اعسار

در  ونظر می رسد که قاضی اجرا اصوال نسبت به کسی که گهواهی تقهدیم دادخواسهت اعسهار را ارائهه نمهوده 

رای بازداشهت جهوازی به 3به دادگاه ارسال کند زیهرا مهاده  3پرونده نیز دارای ضامن است نباید به استناد ماده 

 چنین فردی صادر نمی کند.

ر چه بسا د * سابقا این بحث مطرح بود تا زمانی که دیه حال نشده امکان تقدیم دادخواست اعسار وجود ندارد

مها د ندارد ااین فاصله فرد ملیک شود و از اعسار خارج شود و در طول فرجه زمانی نیز الزامی به پرداخت وجو

کهان اعسار ام قرر قانونی نیز پذیرش دادخواستقانونگذار در قانون جدید این امر را پذیرفته که درطول فرجه م

 پذیر می باشد

الوه بر دیه به مجازات دیگری مانند مجازات حب  و یا جزای نقدی نیز محکوم شهده عمحکوم علیه  -بند ب 

 باشد 

رسهی در این فرض حکم نسبت به سایر مجازات ها به جز دیه به محض ارسال پرونده به اجهرای احکهام و بر

کند لذا  ا صادر میسابقا بیان شد )الزم االجرا بودن تصحیح و اشتباه و ...( قاضی اجرا دستور اجرا ر مقدماتی که

ردد گاگر محکومیت به جزای نقدی موضوع حکم باشد به شرط آنچه در مبحث جزای نقدی بیان شد اقدام می 

 به این توضیح که 

م و ایام بازداشت قبلی را بدل از جزای نقدی اگر سابقه ایام بازداشت قبلی داشت صورتجلسه می کنی -  

 محاسبه می کنیم 

اگر سابقه بازداشت قبلی ندارد که محکوم علیه جهت پرداخت جزای نقدی احضار می شود و ادامهه  -  

 اقدام به شرح فوق الذکر

 و پ  از آنکه جزای نقدی واصل شد جهت پرداخت دیه به شرح بند الف اقدام می شود.
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بهه  کم دادگهاهکوم علیه از قبل در زندان باشد )به لحاظ عجز از مبرفی کفیل یا تودیع وثیقه( و ح* چنانچه مح

دی محکومیت جزای نقدی و دیه صادر شد بدیهی است در فرض که با احتساب ایام بازداشت قبلی جهزای نقه

ده سهتناد مهااده باشد به اجرا شده تلقی شود و پرداخت دیه نیز هنوز حال نشده باشد و یا محکوم له تقاضا نکر

ین مناس  چون نیاز به دسترسی به محکوم علیه جهت پرداخت دیه در دفبات ببدی می باشد باید قرار تام 507

یا  برفی کفیلمصادر و یا اگر قرار سابق الصدور را مناس  می دانیم به محکوم علیه اعالم نماییم که در صورت 

 ت خواهد ماندوثیقه گذار آزاد خواهد شد.واال بازداش

علیه  * در چنین فرضی که محکوم علیه فاقد تامین است این سوال مطرح است که مدت زمان بازداشت محکوم

یها در  وتا چه تاریخی خواهد بود در پاسخ باید گفت در قانون بیانی در این خصوص در مبحث اجرای احکام 

کهوم ت تقدیم دادخواست اعسار از طرف محمبحث قرار های تامین وجود ندارد لکن به نظر می رسد در صور

شد صرف تقدیم محکوم علیه در زندان با 3علیه بر اساس مبنای بیان شده چنانچه دیه حال شده و با اعمال ماده 

بهارت دیگهر دیه حال نشده باشد و به عدادخواست اعسار می تواند موجبات آزادی وی را فراهم کند و اما اگر 

زاد کم اعسار آحیا وثیقه زندانی شده باشد به دادن اعسار آزاد نمی شود اما با صدور بابت عجز از مبرفی کفیل 

 تیجهه قهرارنمی شود زیرا مفروض این است که با اثبات اعسار دادنامه اولیه قدرت اجرایی نخواهد داشت و در 

با  گری کاریر داده دیتامین صادره نیز لغو خواهد شد )چون قرار تامین برای دسترسی به فرد بود و وقتی اعسا

ذا دارد( و لهناو نداریم کما اینکه اداره حقوقی نیز قائل است ک  که اعسارش ثابت شود دلیلی بر تامین وجود 

 به استناد آن نمی توان فرد را در بازداشت نگه داشت

ر دببهد و اما چنانچه محکوم به مجازات حب  و دیه باشد نسبت به حب  با رعایت مقرارتهی کهه در مبحهث 

 خصوص نحوه اجرای مجازات حب  بیان خواهد شد اقدام می گردد.

بایهد  * در مواردی که فرد محکوم به پرداخت دیه شده و وسیله نقلیه بیمه است هرچند دیهه فهرد طبهق حکهم

که جه به اینتوسط خود فرد داده شود به عبارت دیگر محکوم علیه در پرونده شخص متهم است نه بیمه اما با تو

ه بهیمهه نسهبت ه موج  قانون بیمه ، بیمه نقش قائم مقامی دارد لذا در این فرض اجرای احکام با مکاتبه بها بب

 می نماید وصول بیمه اقدام می کند رویه اینگونه است که به محض تصادف محکوم علیه پرونده بیمه را تکمیل

 صورتجلسهه اخت نیاز بهه مسهتنداتی ماننهدو کوپن بیمه را نیز به آن مرجع تسلیم می کند و بیمه نیز جهت پرد

ی داشته که با در زمان تصادف اظهارات طرفین در مرجع تحقیقات نظر افسر کاردان و آراء نهای 110اولیه مامور 

ل نشهده مکاتبه با اجرای احکام نسبت به اخذ مدارک اقدام و مبمهوال در پایهان ههر سهال ولهو اینکهه دیهه حها

ین اقهدام اشخص محکوم له و یا ارائه چک آن به اجرای احکام اقدام می کند که  باشدنسبت به پرداخت دیه به

ول وظف به قببیمه به منظور جلوگیری از افزایش قیمت دیه به نرخ روز در سال ببد می باشد و محکوم له نیز م

 آن است )چون گفتیم مهلت ها برای محکوم علیه است(.

سهاله قهانونی  3و  2و  1توجهه بهه قهانون بیمهه فرجهه ههای مقهرر  * الزم به ذکر است که به نظر می رسد با
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مخصوص محکوم علیه است نه بیمه و بیمه موظف است از زمانی که طرفین توافق به مراجبه به بیمه می کننهد 

روز نسبت به پرداخت بیمه اقدام  نمایند و حق تاخیر انداختن در پرداخت دیه در فرجهه ههای  15ظرف مدت 

 رد.مقرر را ندا

در خصهوص بهه رسهیدگی بهه ادعهای اعسهار  18در مهاده  23/6/95* رئی  قوه قضائیه در بخشهنامه مهورخ 

 محکومین مالی چند مطل  را اشاره نموده اند

اوال در مواردی که خوانده دین خود را پذیرفته و تقاضای مهلت یا تقسیط یها ادعهای اعسهار داشهته  -  

ی نسهبت بهه رسهیدگی توامهان دعهاو 13/10/90مهورخ  723ویه شهماره باشد دادگاه با توجه به رای وحدت ر

ده چه بسها اقدام و همزمان حکم مقتضی صادر می نماید که علی القاعخواهان اصلی و خوانده پرونده )اعسار( 

یجهه قاضهی زمانی که پرونده به اجرای احکام ارجاع می شود همزمان با آن حکم اعسار نیز صادر شهده و در نت

 نماید  3ی تواند درخواست اعمال ماده اجرا نم

ثانیا در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازدشت وی حس  درخواست محکوم له  -  

الئهت وی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مواردی که حالت سابقه مدیون داللت بر م 7مطابق ماده 

ت عههده اوسه ه یا به هر نحو تحصیل مال کرده اثبات اعسار بههداشته یا مدیون در مقابل دین مالی دریافت کرد

گهر امگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده اما اگهر مهدیون در عهوض مهالی دریافهت نکهرده 

حهرز زد قاضهی مخوانده دعوای اعسار نتواند مالئت فبلی یا سابق او را اثبات کند یا مالئت فبلی یا سابق او نه

ی مالحظه مه ی اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در ق.آد.م پذیرفته می شود که در واقعنباشد ادعا

ی شود که در این بند به اصول عملیه جهت بررسی ادعای مدعی اعسار تمسهک جسهته شهده مگهر اینکهه دلیله

 قانون نحوه اجرا نیز همین مطل  را بیان می کند( 7خالف آن را ثابت کند )ماده 

الثا در رسیدگی به دادخواست اعسار باید خارج از نوبت رسیدگی شود و دادگاه بهه نحهو مقتضهی ث -  

ادر روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صه 30دادخواست و ضمائم را به محکوم له ابالغ و حداکثر ظرف 

نی را عسار زنداکننده اخواهد نمود رئی  محترم قوه در اینجا عبارتی انشاء نموده اند که هرگاه دادگاه رسیدگی 

 احراز نماید نسبت به ازادی زندانی اقدام خواهد نمود هرچند رای صادره غیر قطبی باشد 

دی محکهوم برخی از قضات از این تببیر اینگونه استفاده کرده اند که صرف تقدیم دادخواست اعسار مجهوز آزا

حکومیت مقانون نحوه اجرای  3ح ذیل ماده علیه نمی شود بلکه باید اعسار محرز شود این برداشت خالف صری

و دقهام بیهان مهای مالی است و حال آنکه رئی  محترم قوه قضاییه اصال در مقام بیان این مطل  نبوده بلکه در 

 مطل  است 

مطل  اول اینکه به محض صدور حکم اعسار زندانی چه تامین داشته باشد و چه نداشته باشهد بایهد فهورا آزاد 

نیست و مطل  دوم اینکه به محض صدور حکم اعسار طرف مقابل چه  507ه اخذ تامین طبق ماده شود و نیاز ب
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اعتراض داشته باشد و چه نداشته باشد این رای هر چند الزم االجرا نیست و هنوز مدت اعتراض سپری نشهده 

حکوم علیه دادخواست اعسار باید به آن ترتی  اثر داد و محکوم علیه را آزاد نمود و هیچ ارتباطی به اینکه اگر م

باید بالفاصله از زندان آزاد شود و یا اگر زندان نرفتهه امکهان اعمهال  3داده و دارای تامین باشد که مطابق ماده 

 وجود ندارد، نخواهد داشت. 3ماده 

ه کطلق باشد راببا رئی  محترم قوه در این بخشنامه اشاره به این دارند که پذیرش اعسار ممکن است به نحو م

سهت ادادگاه به طور کلی حکم اعسار را صادر می کند و یا پذیرش اعسار به نحو مطلهق نیسهت بلکهه ممکهن 

ههای  ون نحهوه اجهرای محکومیهتقان 11اعسار به نحو اقساطی صادر شود که در این صورت با توجه به ماده 

ه مالی اگر دادگاه مدیون را متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخت ضهمن صهدور حکهم اعسهار بها مالحظه

یشهت وضیبت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد و یا حکم تقسیط بدهی را با لحاظ درامد مدیون و مب

عسهار اادر می نماید بدیهی است اوال صدور حکم ضروری وی به نحوی که توانایی پرداخت داشته باشد را ص

 عتبهار امهرمانع از این نیست که اگر مال از محکوم علیه به دست آید یکجا توقیف شود همچنین اعسهار فاقهد ا

بها  بر اینکه مختومه است لذا اگر دعوی اعسار رد شود امکان تقدیم دادخواست آن ولو کرارا وجود دارد. مضافا

واسهت همیشه پ  از صدور حکم اعسار از سوی هر یک از طرفین امکان تقدیم دادخاحوال توجه به اوضاع و 

اهی یهک تبدیل اقساط وجود دارد. به عنوان مثال سکه گران می شود محکوم علیه تقاضای تبدیل اقساط از مه

اهی یک مه ماه سکه ب 2ماه یک سکه می کند سکه ارزان می شود محکوم له تقاضای تبدیل اقساط از  2سکه به 

 سکه می کند.

انون نحهوه ق 8* چنانچه محکوم علیه دادخواست اعسار تقدیم نماید باید صورت کلیه اموال خود را طبق ماده 

مهاده بهه  اجرای محکومیت های مالی به محکمه ارائه نماید و اگر چنین اقدامی نکند و یا امهوال موضهوع ایهن

توسهط  7ه بق مقررات آن ماده اعالم نکند به حب  تبزیری درجمنظور فرار از اجرای حکم به نحو کامل و مطا

ود که دادگاه محکوم شده ضمن اینکه اعسار وی رد می شود و حتی اگر پ  از صدور حکم به اعسار مبلوم ش

 فهع اثهر ازاموال خود را کامل بیان نکرده و خود را بر خالف واقع مبسر قلمداد کرده دادگاه ضمن حکهم بهه ر

کهم محکوم می نماید. همچنهین اگهر ببهد از صهدور ح 7ابق نامبرده را به حب  تبزیری درجه حکم اعسار س

 د تها زمهاناعسار از مدیون رفع عسرت شود به تقاضای محکوم له اموال او توقیف و چنانچه اموال را مخفی کن

 .اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار مجدد یا جل  رضایت محکوم له به زندان مبرفی خواهد شد

او را  مهلتی برای پرداخت دین بهه محکهوم علیهه بدههد و یها دیهن 11همچنین چنانچه دادگاه به موج  ماده  

رداخت م له تا پتقسیط نموده و محکوم علیه در موعد مقرر دین را نپردازد یا اقساط را نپردازد با تقاضای محکو

 دین و یا پرداخت اقساط مبوق به زندان مبرفی می گردد.

چه محکوم علیه پ  از قسطی شدن دین از پرداخت اقساط خود داری نماید محکوم له با تقاضایی به پ  چنان

قاضی اجرا اعالم می نماید که فالن مدت از پرداخت اقساط خود داری نموده و پرداخت به تبداد فالن قسط به 
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 دفتر چنین می نویسیم. قانون نحوه اجرای مورد توقع است است و به 18تبویق افتاده لذا تقاضای ماده 

احضهار یها  قانون نحوه اجرای... احضار گردد/ جل  گردد و په  از آنکهه 18دفتر محکوم علیه به استناد ماده 

 جل  شد به دفتر دستور می دهیم 

به زندان  هلتا پرداخت اقساط مبوق و یا جل  رضایت محکوم قانون نحوه  18به استناد ماده  هدفتر محکوم علی

 ددمبرفی گر

دخواسهت ممکن است در این مرحله محکوم علیه توان پرداخت اقساط را نیز نداشته باشد که علهی القاعهده دا

زاد نمهی آتقلیل اقساط را به دادگاه تقدیم می کند. در این فرض به محض تقدیم دادخواسهت تقلیهل از زنهدان 

خواسهت ه آزادی به محض تقهدیم دادق.نحوه است و در این مستند اشاره ای ب 18شود زیرا مستند حب  ماده 

قی زندان بها نشده است. و لذا تا رسیدگی کامل و اثبات اعسار مطلق یا تقلیل اقساط و یا رضایت محکوم له در

 خواهد ماند.

ر مبنهای در مواردی که حکم به نحو اخذ دیه در اقساط صادر می شود نحوه احتساب به چه کیفیتی است آیا به

ر طبیت اعساقواست اعسار یا بر مبنای قیمت زمان اثبات اعسار یا بر مبنای قیمت زمان قیمت زمان تقدیم دادخ

 محاسبه می شود  ءیا به نرخ یوم االدا

 به منظور ارائه پاسخ به این سوال باید به مبانی موجود در این بحث اشاره کرد

واست اعسهار غیهر کند دادخ ببضی از قضات مبتقدند زمانی که فرد دادخواست اعسار تقدیم میروش اول:  -

فهالن مهی  مالی است و آنچه به عنوان خواسته در دادخواست بیان می شود اعسار از محکوم به موضوع دادنامه

اعیان  ه بخشی ازباشد و اگر محکوم به به نحو اعیان باشد دادگاه نیز خواهان اعسار را محکوم به پرداخت ماهیان

 20ر کسهی ا در زمان ادا همیشه درصد تبدیل به نرخ روز می شود په  اگهمی نماید مثال ماهیانه نیم درصد لذ

تا پایهان شتر محکوم شود و دادخواست اعسار دهد و دادگاه او را ماهیانه نیم درصد محکهوم کنهد 20درصد یا 

 ثال ههر شهترهر ماه بر اساس نرخ جدید بخشنامه مه 96هزار تومان باید بپردازد و در سال  950هر ماه  95سال 

و تومهان میلیه 3بهر اسهاس ههر شهتر  97هزار تومان و در سال سوم یبنی  1200هزار تومان باید ماهیانه  2400

 میلیون و نیم باید پرداخت کند1ماهیانه 

به کهرده ببضی از محاکم مبتقدند در زمان تقدیم دادخواست اعسار قیمت دیه را به نرخ روز محاسهروش دوم: 

ماهیانهه  میلیو تومان و در رای خود چنین می نویسند که محکهوم بهه پرداخهت 38درصد از دیه مبادل  20مثال 

قاعده بایهد ههر هزار تومان علی ال 500میلیو شده و ماهیانه  38هزار تومان که در واقع دادخواست مقوم به  500

ی دهند که در م میلیون خاتمه یابد این دسته از محاکم مبموال اینطور حکم 38هزار تومان اخذ شود تا  500ماه 

 تومان  700 مثال ماهیانهتا استهالک کامل دین  97تومان و از سال  600مثال  96و از سال  500ماهی  95سال 

سازگاری ندارد چون قانون مذکور حتی پرداخت اقسهاط را بهه نهرخ یهوم االداء  92روش دوم با قانون مصوب 
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 مقرر کرده است. 

 می باشد به شرح ذیل توضیح اختالف فوق مربوط به مبنا

فتهوای مقهام )درهم پرداخهت شهود  10000دینار یا  1000یا باید انبام ثالثه پرداخته شود و یا در پرداخت دیه 

 مبظم رهبری این است که حله االن موضوعیت ندارد چون در خارج یافت نمی شود( 

ذکور قسهیم ودند که دینار و درهم مهمبتقد ب 73مقام مبظم رهبری در پاسخ استفتائی در زمان آقای یزدی سال 

جهانی  مان مبصومانبام ثالثه نیستند بلکه قیمت انبام ثالثه هستند و دینار و درهم موضوعیتی ندارند یبنی در ز

تهوانیم بهه  هم ما می باید یا دیه را از انبام ثالثه پرداخت می کرد یا قیمت آن را که درهم و دینار بود لذا اکنون

 قیمت آن را به پول رایج پرداخت نماییم. جای انبام ثالثه

می  رداخت دیهببد از این استفتاء آقای یزدی به قضات بخشنامه کرد در تمام مواردی که بیت المال محکوم به پ

مهی شهد در نشود قیمت را انتخاب کنید. و مثال محکوم به سه و نیم میلیون محکوم می کردند ولذا دیگر گران 

 مثال انتخاب می کردند با گذشت زمان گران می شد.صورتی که اگر شتر را 

خهاب کهرده یک از وکال از مقام مبظم رهبری استفاء کرد که موکل من برای پرداخت دیهه دینهار را انت 74سال 

 حال که می خواهیم پرداخت کنیم چگونه باید پرداخت کنیم. است 

و  یین می کردند.ثه و دینار و درهم را ساالنه تبطی بخشنامه قیمت انبام ثال 92تا  73مقام مبظم رهبری از سال 

در صهورت  می گفتند اگر کسی بخواهد می تواند نرخ یا عین را انتخاب کند که اگر نرخ را انتخاب کرد دیگهر

 اقساط گران نمی شود.

ش گانهه مهوارد شهدر دیهات را  سابق موارد قانون 297ماده  قضات زیر بار نظر مقام مبظم رهبری نرفتند چون

ر زمهانی را بزنیم د و با وجود قانون نمی توان به فقه مراجبه کرد. لذا ما در آراء باید حتما عینکرده بود  احصا 

رف را و ما نیز باید طهکه محکوم علیه می خواهد پرداخت کند حس  بخشنامه وقت تبدیل به قیمت می شود. 

 ه نرخ روز می شود.به عین محکوم کنیم و در هنگام پرداخت تبدیل ب

یم امها ببضی قضات در پاسخ به این گروه گفتند که درست است که ما در زمان صدور حکم این کار را می کنه

ست و ستمراری اتبدیل با جانی است جانی می تواند یکی از اینها را انتخاب کند که تخییر او ابتدایی نیست و ا

یهد مهن پرداخت ندارد و دادخواست اعسار می دههد و مهی گومی تواند ببدا تبدیل کند حال وقتی جانی توان 

ست که من میلیون تومان را ندارم مفهومش این ا 190شتر را که مقوم است به نرخ روز 100قدرت پرداخت دیه 

 رفت دیگهر مهاشتر را طبق نظر مقام مبظم رهبری تبدیل به تومان کردم و اگر قاضی دادگاه این را پذی 100دیه 

 لذا:کام نمی توانیم این رای را خالف شرع بدانیم در اجرای اح

در خصوص دادخواست آقای فالنی به طرفیت آقهای  قاضی دادگاه اینطور حکم داد ممکن است یک -  

میلیون چون اعسارش ثابت شد لذا وی را محکوم بهه پرداخهت ماهیانهه  190نسبت به اعسار از پرداخت فالنی 
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 میلیون می کنم  2مثال 

شهتر  100میلیون محکوم نکند و بگوید من در دادنامهه وی را بهه  190کن است یک قاضی به و مم -  

و را بهه امیلیهون لهذا  190شهتر مقهوم بهه  100محکوم کرده بودم و با توجه به اثبات اعسار جانی از پرداخهت 

 شتر محکوم می کنم.  100درصد  2پرداخت ماهیانه 

 عدالت می باشد.* به نظر می رسد شیوه دوم نزدیکتر به 

ارد را کهه به ببد دیگر پنج قیمت نداریم و فقط یک قیمت داریم و محکوم علیه هر کهدام از مهو 92از سال *  

 میلیون می باشد. 190مبلغ  95انتخاب کند قیمت آن واحد می شود مثال در سال 

آن  ه بهود طبهقور که تقسیط شدلذا وظیفه قاضی اجرا این است که به دادنامه صادره از دادگاه نگاه کند و هر ط

محکهوم  عمل کند اگر درصدی محکوم کرده بود به قیمت روز تبدیل و اخذ می کند اما اگر به قیمهت و تومهان

 کرده بود دیگر به نرخ روز اخذ نمی شود. بلکه همان مبلغ مندرج در دادنامه اخذ می شود.
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