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  در احکام  اجرای مرحله  در علیه  محکوم حقوق با مرتبط  های  نوآوریبررسی 

 ١٣٩٢مصوب  کیفری دادرسی  آیین  قانون
 

 ٢یساک نیام، ١مسلم محمدیان

 ی دادگستر ک ی  هی پا لیوک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم  تحقیقات تهران ،کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1

 نشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آّباد دا ،وق خصوصیکارشناسی ارشد حق 2

 

 چکیده 

اجرای احکام، آخرین مرحلة دادرسی های کیفری است اگر گفته شود که دادرسی های کیفری فقط برای تحقق  بششقیدن بقه 

این مرحله صورت می گیرد، سشنی نادرست نشواهد بود در حقیقت هدف از رسیدگی های کیفقری ایقن اسقت کقه در صقورت 

جرم و صحت انتساب آن و محق  بودن مسئولیت کیفری متهم، مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی دربقار  او بقه   راز وقوعاح

در حقیقت، اجرای حکم مرحله بهقره   .موقع اجرا گذاشته شود؛ تا در جامعه هیچ بزهکاری کیفر ندیده و اصالح نشده باقی نماند

مال مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی درسقت نقطقة مشقالن آن اسقت؛ زیقرا عدم اع   برداری از دادرسی های کیفری بوده و

را مقی  1392از مهمترین نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصقوب نتایج و ثمره های دادرسی کیفری را از بین می برد.

درخواسقت عفقو و   ،جایگزینی حقبس  ،حکمتعوی  اجرای    ،اجرای حکم نسبت زنان  ،تاسیس معاونت اجرای احکام کیفری  ،توان

 .اجرای جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت سامانه الکترونیک را نام برد

 

 حقوق متهم ،نوآوری،احکام اجرای ، حقوق متهمهای کلیدی:  واژه
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 :قدمهم 

شده از دادرسقی، در مرحلقه ری  سپ  یهای مقامات قضایی در چهار مرحلهی تمامی تالش  حامل فرایند دادرسی کیفری و ثمره

ی الزم و کقافی نباشقد و قضقات اجقرای اجرای حکم نمود پیدا می کند. چنان چه توانایی مقام قضایی در اجرای حکم به اندازه

ی خود را به نحو شایسته اجرا نمایند، جامعه نسبت به دستگاه قضایی بدبین می شود و عدم اعتماد عمقوم احکام نتوانند وظیفه

ی ی اجرای حکم، نقطهی قضاییه همچون مانعی در راه اعتالی دستگاه قضا عمل می نماید. به عبارت دیگر، مرحلهقوه  به  سبتن

 دادرسقی  ققانون آیقینامید اصحاب دعواست و در واقع تمامی مراحل فرایند دادرسی کیفری در خدمت این مرحلقه ققرار دارد.  

 باشد. این داشته حقوق محکوم علیه را به  مناسبی  محور توجه  رویکردی عدالت  با  تا  نموده است  نیز سعی  1392کیفری مصوب  

از  ، پقسشورای اسالمی مجلس و حقوقی کمیسیون قضایی 4/12/1392مورخ  تبصره مصوب جلسه 230ماده و   570قانون در  

مقورخ   و تاییقد شقورای نگهبقانی  19/11/1390رخ  مقو  علنی  سال در جلسه  مدت سه  آن به  با اجرای آزمایشی  مجلس  موافقت

 مبقاحیی  قانون بقه  . در اینکشور منتشر شده است  رسمی  در روزنامه  20135شماره    طی  3/2/1393  ، در تاریخ26/12/1392

اختیقارات   و  اینوظ  ، صدور رای، اجرای رای، تعیین، نحوه رسیدگی، تحقیقات مقدماتیمحکوم علیه  جرم، تعقیب  همانند کشن

متفقاوت   و با نگقاهی  دقی   شکلی  و... به  ، بزه دیده و جامعهحقوق محکوم علیه  و ضابطان دادگستری و رعایت  مقام های قضایی

اهقداف مجازاتهقا  کیفری، رسقیدن بقه عدالت به در نیل  بسزایی  نقش  حقوق محکوم علیه  رعایت  . از آنجا کهشده است  پرداخته

 محکوم از آن برخقوردار اسقت را که منظور، باید حقوق و امتیازاتی همین حقوق بشر دارد به  الح کردن محکوم و حفظاص  یژهبو

 راستا یکی مراعات گردد. در این  مناسبی  شکل  به  حقوق محکوم علیه  اندیشیده شود که  گردند و راهکارهایی  و معرفی  شناسایی

کمتقری شقده  آن توجقه دادگاه بقه دیگر مراحل به در آن لحاظ گردد و نسبت  د حقوق محکوم علیهبای  همواردی ک  از مهمترین

 را در ایقن نوآوریهقایی 1392کیفری مصقوب  دادرسی قانون آیین باشد که می  اجرای حکم  در مرحله  حقوق محکوم علیه  است

گقردد تقا نوآوریهقای  فوق تقالش مقی نکات مطروحه  به  . با توجهه استوردن آارمغا  با خود به  پیشین  قوانین  به  خصوص نسبت

 ایقن اصلی بعنوان مساله 92کیفری  دادرسی و آیین  اجرای احکام از منظر کیفرشناسی  در مرحله  حقوق محکوم علیه  مربوط به

 شقده اسقت نگاشته شگران در خصوص حقوق متهمژوهی پ از سو  قرار گیرد.تاکنون آثار و تالیفاتی  و مداقه  مورد بررسی  پژوهش

 آثار فوق دارای افتراقات و تفاوتهای عمده ای با اثر حاضقر مقی گیرند لیکن  قرار می  مورد بررسی  پژوهش  پیشینه  در قسمت  که

شقده و یقا بصقورت  پرداخته هممت حقوق  از مصادی  مفهوم و ذکر برخی یه فقط آثار بصورت کلی  از این  دربرخی  باشند چرا که

انقد و یقا   ققرار گرفتقه  و ارزیقابی  سکوت و... مورد بررسقی  اتهام، ح   نظیر تفهیم  از مصداق های حقوق متهم  برخی  فقط  ناقص

ر ی دها و کنوانسیون ها و یا منشقور حققوق شقهروند و عهدنامه کشور و یا از منظر حقوق خارجی  در نظام حقوقی  حقوق متهم

 1392کیفقری  دادرسی در آیین حقوق متهم  به  آثار جدیدتر نیز که  . در برخیاست  مورد کنکاش قرار گرفته  شورهای اروپاییک

صدور رای مد نظقر نویسقندگان   تا مرحله  وتحقیقات مقدماتی  تعقیب  در مراحل  حقوق متهم  گردد که  می  اند مالحظه  پرداخته

 گقردد یکقی  میقان مشقاهده مقی  در ایقن  عمده ای که  اجرای احکام ورود پیدا نکرده اند. خالء پژوهشی  حلهمر  و به  قرار گرفته

مقالقه  باشد که اجرای احکام می نوآوری ها در مرحله این تر بررسی و بصورت اخص حقوق متهم  نوآوری های مربوط به  بررسی

 را بصقورتی اجقرای حکقم در مرحلقه حقوق مقتهم خالء، نوآوری های مربوط به  نای  دادن به  پوشش  تا ضمن  حاضر بر آن است

 قرار دهد. و تحلیل مورد کنکاش و تجزیه جانبه مبسوط و همه
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 تأسیس معاونت اجرای احکام کیفری  -١-١

در ایقن خصقوص   484  یهمقاد( به صراحت از معاونت اجرای احکام نام برده شده است.  1392در قانون آیین دادرسی کیفری )

 مقرر می دارد:

»اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و »معاونت اجرای احکام کیفقری  تحقت ریاسقت و نظقارت وی در منقاطقی کقه 

رییس قوه قضاییه تششیص می دهد. در دادسرای عمومی عهده دار این وظیفه است. معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد الزم 

کام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد. قاضی اجقرای احکقام کیفقری بایقد اح  رایقاضی اج

 حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد .

 

 تعویق اجرای تعزیر در صورت جنون محکوم پس از صدور حکم قطعی  -٢-١

 503ی  ون گذار جدید روش جدیدی را اتشاذ نموده است و در مادهانق  1در خصوص مجازات های تعزیری بر خالف قانون ساب ،

 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد:

»هرگاه محکومٌ علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی مبتال به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعوی  مقی 

 کومٌ علیه وصول می شود.محل افتد؛ مگر در مورد مجازات های مالی که از اموا

برد. در صورت جنون تا بهبقودی در تبصره. محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می

 شود. این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه می شود.داری میبیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگه

 تکمیل این بحث مقرر می دارد: درن  همین قانو 502ی  هم چنین ماده

علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتال باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تقأخیر در بهبقودی و یقا »هرگاه محکومٌ

  تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعوی

اندازد. چنان چه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشقد، قاضقی اجقرای احکقام کیفقری، پقس از احقراز بیمقاری   می

علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظقر گقرفتن محکومٌ

 ننده رأی قطعی ارسال می کند.ک درنوع بیماری و مجازات به مرجع صا

تبصره. هرگاه حین اجزای مجازات، بیماری حادث شود و تعوی  اجقرای مجقازات فوریقت داشقته باشقد، قاضقی اجقرای احکقام 

 کیفری، ضمن صدور دستور توقن اجرای آن، طب  مقررات این ماده اقدام می کند .

 

 کامحاتجویز صدور قرار تأمین کیفری توسط قاضی اجرای    -٣-١

 در تجویز این مهم مقرر می دارد: 507ی  ماده

»چنان چه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ علیه به دفعات باشد و محکومٌ علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یقا 

 قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطاب  مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می کند .

 نیز در تکمیل این موضوع آمده است: 508ی  در ماده

گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیققه علیه، کفیل یا وثیقه»قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌ

 گذار و یا جایگزینی وثیقه تصمیم می گیرد .

 
 : »جنون بعد از صدور حکم ... موجب سقوط مجازات های تعزیری نمی باشد ... 1378قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب  289ی . ماده 1
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 رای احکام کیفریتجویز صدور قرار موقوفی اجرای حکم توسط قاضی اج  -4-١

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری این موضوع را مسکوت گذاشته بود و لذا این ابهام مطقرح بقود 

ی اجرای حکم حادث شود، آیا قاضی اجرای احکام مجاز به صقدور ققرار موققوفی که چنان چه جهات موقوفی تعقیب در مرحله

قانون آیقین دادرسقی کیفقری  505ی ای صدور چنین قراری باید پرونده را به دادگاه ارسال نماید. مادهتعقیب است یا آن که بر

 ( تکلین را به این ترتیب روشن نموده است:1392)

 »در مواردی که مطاب  مقررات، اجرای رأی موقوف می شود، قاشی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می کند .

 

 اسبق شدن آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورم عطف به   -5-١

 (، ضمن پیش بینی یک، اشعار داشته است که:1392قانون آیین دادرسی کیفری ) 471ی  قسمت اخیر ماده

»... در صورتی که رأی اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطاب  رأی وحدت رویه هیقأت عمقومی دیقوان عقالی کشقور، عمقل 

علیه باشد، رأی میأت عمومی نسقبت بقه آراء مقذکور قابقل جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ  انتسابی

 تسری است و مطاب  مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می شود .

 

 پیش بینی اختیارات ویژه برای رئیس قوه قضائیه   -6-١

ر نظام تقنینی ایران سابقه نداشته است، با پیش بینی اختیقارات ویقژه د  قانون جدید واجد حکمی است که تاکنون  479ی  ماده

 برای عالی ترین مقام قوه قضاییه، چنین اشعار داشته است:

»در صورتی که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خالف شرع بین تششیص دهد، با تجویز اعاده 

الی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تشصیص مقی یابقد، ع   دادرسی، پرونده را به دیوان

رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خقالف شقرع بقین اعقالم شقده، رأی قطعقی دقبلقی را نقق  و 

 ند.ایرسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نم

. آرء قطعی مراجع قضایی )اعم از حقوقی و کیفری( شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای 1تبصره  

 مسلح، دادگاه های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختالف می باشند.

ستورهای موقت دادگاه هقا، اگقر توسقط ریقیس ققوه د  . آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز2تبصره  

 قضاییه خالف شرع بین تششیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

. در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهقای مسقلح و یقا ریقیس کقل 3تبصره  

ی اعم از حقوقی یا کیفری را خالف شرع بین تششیص دهند، مقی تواننقد بقا طعدادگستری استان در انجام وظاین خود، رأی ق

ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال اسقت؛ 

 مگر این که خالف شرع بین آن به جهت دیگری باشد .

 

 ی احکام از سوی دیوان عالی کشور در جرایم سنگینجراتجویز صدور دستور توقف ا  -7-١

 ( در این خصوص مقرر داشته است:1392قانون آیین دادرسی کیفری ) 478ی  ی مادهتبصره
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»در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با 

ص  1392 ،رسی قبل از اتشاذ تصمیم درباره تقاضا، دسقتور توققن اجقرای حکقم را مقی دهقد .)خالقیدادوصول تقاضای اعاده  

101) 

 

 تصریح به سمت قاضی اجرای احکام کیفری  -8-١

دادیقار زیقر نظقر دادسقتان اسقت و   1381قانون اصالح تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصقوب    3ی  مطاب  بند »ز  ماده

ار باید با موافقت دادستان باشد و در صورت اختالف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهقد ادیی قرارهای دکلیه

بود. بر مبنای قانون ساب ، اجرای احکام کیفری توسط دادیاران و تحت نظر دادسقتان صقورت مقی گرفقت و مققام قضقایی بقه 

حاب دعوی و ماحصل فرآیند دادرسی کیفقری اسقت، اختصقاص اص  ی امیدخصوصی به این امر مهم و اساسی که در واقع نقطه

مققرر  485ی ی مهقم و اساسقی مقذکور، در مقادهی یک نوآوری، ضمن توجه به نکتقهداده نشده بود. لیکن قانون جدید با ارایه

 داشته است که:

ور اجقراء و مقأمور مراقبتقی در مقأم»معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد الزم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتمقاعی، 

 اختیار دارد.

 تبصره. قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضایی داشته باشد .

 

 تدوین وظایف قاضی اجرای احکام کیفری  -٩-١

 ت:( در احصاء وظاین قاضی اجرای احکام کیفری مقرر داشته اس1392قانون آیین دادرسی کیفری ) 489ی  ماده

 وظاین قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:»

 االجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آن ها؛الن( صدور دستور اجرای احکام الزم

 ب( نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیان؛

 پ( اعالم نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطاب  قوانین و مقررات؛

 مرخصی به محکومان بر اساس قوانین و مقررات؛طای  ت( اع 

العالج و سقایر افقراد ث( اتشاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتالیان به بیماری های روانی و بیمقاری هقای جسقمی صقعب

 مقررات؛ط و محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه، از قبیل صدور اجازه بستری برای آن ها در مراکز درمانی بر اساس ضواب

ج( اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری 

 یا ناظر زندان قرار گرفته است .
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 ممنوعیت اجرای علنی مجازات مگر در موارد منصوص قانونی  -١0-١

 ی غیر علنی بودن اجرای مجازات ها مقرر داشته است:یح به قاعدهر تصر( د1392قانون آیین دادرسی کیفری ) 499ی  ماده

»اجرای علنی مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانونی یا در صورتی که به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی بزه ارتکابی، نحوه 

سقتان اجقرای علنقی مجقازات را ضقروری د دادارتکاب جرم و سواب  مرتکب و بیم تجری او یا دیگران، دادگاه خود یا به پیشنها

 تششیص دهد و اجرای علنی مجازات را در رأی تصریح کند .

 

 ی اجرای رأیمند شدن مقررات مربوط به نحوهنظام -١١-١

قانون ساب  در خصوص این که آیا محکوم علیه باید برای اجرای رأی احضار شود یا این که می توان او را جلقب نمقود، سقکوت 

ی یقک این خالء موجبات اختالف نظر میان قضات اجرای احکام را فراهم آورده اسقت؛ ققانون جدیقد ضقمن ارایقه  است و  کرده

 ، خأل قانونی مذکور را این گونه مرتفع نموده است:500ی  نوآوری، در ماده

علیقه را شود تا محکومٌ طار میعلیه برای اجرای رأی احضار می شود و در صورت عدم حضور، به کفیل یا وثیقه گذار اخ»محکومٌ

علیقه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند به طور هم زمان دستور جلب محکومٌ

 صادر کند.

از  رونقده،علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری می تواند با ذکر دلیل در پ تبصره. در صورتی که بیم فرار یا مشفی شدن محکومٌ

 علیه را صادر کند .ابتدا دستور جلب محکومٌ

 

 تجویز درخواست انتشار حکم برائت-١٢-١

ی دادرسی کیفری وارد شده، از بابت انتساب اتهام به او مشدوش می گقردد و لقذا الزم اسقت بقه حیییت ششصی که در چرخه

ری جدید نیز به این موضوع پرداخته و در ایقن رسی کیفقانون آیین داد  512ی  ی حیییت شود. مادهطریقی نسبت به وی اعاده

 خصوص مقرر داشته است:

»ششصی که به موجب حکم قطعی، برایت حاصل کند، می تواند حداکیر ظرف شش مقاه از تقاریخ ابقالأ رأی، از دادگقاه صقادر 

ز روزنامقه هقای ر یکقی اکننده حکم نشستین درخواست نماید که حکقم برایقت از محقل اعتبقارات مربقوط بقه ققوه قضقاییه د

 کییراالنتشار منتشر شود .

 

 طبقه بندی زندان -١٣-١

 قانون جدید، زندان را در چهار نوع مورد توجه قرار داده و این گونه مقرر داشته است: 513ی  ماده

نقده حکقم »اششاص محکوم به حبس با ذکر مششصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادر کن

در برگه مشصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیک ترین حوزه قضایی آن استان حسب مورد، به همقراه 

 شوند.مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی اعزام و معرفی می

ز اققدامات تقأمینی و تربیتقی از جملقه کقانون ل و مراکق. زندان ها به زندان بسته، نیمه باز، مراکز حرفه آموزی و اشتغا1تبصره  

 اصالح و تربیت برای اطفال و نوجوانان تقسیم می شود.
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. به جز مواردی که در قانون یا در حکم دادگاه تصریح شده است، محکومان با توجه به نوع و مدت محکومیت، پیشقینه 2تبصره  

 اجرا احکام در یکی از بشش های فوق نگه داری می شوند.ید قاضی  و ششصیتشان، بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی و تأی

. در صورتی که محل اقامت محکوم به حبس، خازج از حوزه دادگاه صادر کننده حکم باشد، نامبرده برای تحمقل ادامقه 3تبصره  

ششیص قاضقی ورت با تحبس به زندان محل اقامت خود منتقل می شود؛ مگر این که این امر موجب مفسده باشد که در این ص

صادر کننده رأی قطعی به نزدیک ترین زندان به محل اقامت خود منتقل می شود. هزینه انتقال از محل اعتبارات ققوه قضقاییه 

 پرداخت می شود .

 

 ممنوعیت نگه داری متهمان و محکومان در یک مکان-١4-١

 که:قانون جدید، در بیان این ممنوعیت، اشعار داشته است  514ی  ماده

داری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگه داری متهمان در بازداشتگاه ها و زیر نظقر سقازمان زنقدان هقا و »نگه  

 اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت می گیرد .

 

 مند شدن مقررات مربوط به احتساب ایام بازداشت قبلینظام  -١5-١

 ر نموده اند که:ن خصوص مقرقانون جدید، در ای 517و   516،  515مواد 

االجراء، حبس می علیه به موجب حکم قطعی الزم: »مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می شود که محکوم515ٌی  ماده

علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشقت شود. چنان چه محکومٌ

 ت قبلی از میزان حبس او کسر می شود.مدت بازداششده باشد،  

تبصره. اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یقک روز 

 محاسبه می شود.

ی دوره مت عمقومی وی بازداشت قبلی به جای شالق، جقزای نققدی، خقدحکم جدیدی را مقرر نموده و آن محاسبه  516ماده  

 مراقبت است مطاب  این ماده:

( به شقرح زیقر 515در مورد محکومیت به مجازات های جایگزین حبس، شالق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده )

 محاسبه می شود:

راقبقت کسقر از دوره م  الن( به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز

 می شود.

ب( در مورد محکومیت به شالق به عنقوان مجقازات تعزیقری بقه ازای هقر روز بازداشقت قبلقی، سقه ضقربه شقالق کسقر مقی 

 (96ص  1394  ،شود.)مصدق 

 پ( در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطاب  مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام می شود .

 قانون مقرر می دارد؛  این 517ی  ماده

ی قضایی، اختیار قاضی اجرای احکام به محاسقبه ایقام بازداشقت قبلقی در محکومیقت اسقت. »از جمله ابهامات موجود در رویه

قانون جدید به عنوان یک اصل دادگاه را مکلن نموده در حکم به مجازات، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نماید، اما   517ی  ماده

ت حکم از این جهت، به قاضی اجرای احکام این اختیار را داده است کقه ایقام بازداشقت را محاسقبه و از میقزان صورت سکو  در
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مجازات کسر نمایند. چنان چه قاضی صادر کننده حکم، ایم بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفقری 

 اقدام می کند .مواد فوق  به احتساب این ایام، حسب مالک های موضوع 

 

 مند شدن مقررات مربوط به اعطای مرخصی به زندانیاننظام-١6-١

(، مقررات مربوط به ح  زندانی بقر مرخصقی و ماننقد آن در آیقین نامقه 1392تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری )

. قانون آیقین دادرسقی کیفقری جدیقد، کر شده بودذ 1384اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کسور مصورب 

 این قانون، در خصوص ح  زندانی بر قصاص اشعار می دارد: 520ی این حقوق را مورد توجه قرار داده است از جمله ماده

 »محکومان می توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصالحی و تربیتی و کسقب امتیقازات

ز سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکیر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حقاد یقا فقوت بسقتگان الزم پس ا

نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می تواند به تششیص دادستان حداکیر تا پنج روز از 

ین ماده و امتیاز هر یک از برنامقه هقای اصقالحی و تربیتقی، چگقونگی انطبقاق ات موضوع امرخصی استفاده نماید. تعیین مقرر

ای خواهد بود کقه ظقرف سقه مقاه از وضعیت زندانیان با شرایط تعیین شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین نامه

و به تصقویب ریقیس ققوه قضقاییه مقی کشور تهیه  تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی  

 رسد.

. در موارد شمول قسمت دوم این ماده، در صورت عجز از فراهم نمودن تأمین، اعزام محکقوم تحقت مراقبقت مقأموران، 1تبصره  

 یک روز در ماه و به مدت ده ساعت بالمانع است.

در تبصره فوق و با نظر مرجع صقدور ققرار جقایز شرح مقرر  . اعزام متهمان بازداشت شده به مرخصی تنها به مدت و به2تبصره  

 است.

. در مواردی که زندانی دارای شاکی خصوصی است و بنا به تششیص دادستان یا قاضی اجرای احکام، اعطقای مرخصقی 3تبصره  

ن سقپردن تقأمیمی تواند در جلب رضایت شاکی مؤثر باشد، زندانی می تواند عالوه بقر مرخصقی مقذکور در ایقن مقاده پقس از  

مناسب، در طول مدت حبس یک نوبت دیگر و حداکیر به مدت هفت روز از مرخصی اسقتفاده نمایقد. در صقورتی کقه محکقوم 

بتواند بششی از خسارت شاکی را پرداخت یا رضایت او را جلب کند، این مرخصی فقط برای یک بار دیگقر بقه مقدت هفقت روز 

 تمدید می شود.

ن مشمول مقررات تعلی  اجرای مجازات نمی شوند، پس از تحمقل یقک سقوم از میقزان موجب قانو  . محکومانی که به4تبصره  

مجازات با رعایت شرایط مندرج در صدر ماده و به تششیص دادستان می توانند در هر چهار مقاه حقداکیر پقنج روز از مرخصقی 

 برخوردار شوند.

وه بر سقن تعیین شده در این قانون، حداکیر دو بار در و مذهبی عال. رییس قوه قضاییه می تواند به مناسبت های ملی  5تبصره  

 سال به زندانیان واجد شرایط، مرخصی اعطاء کند.

. مواردی که ششص باید به موجب مقررات شرعی به طور دایم در زندان باشد، از شمول مقررات این ماده و تبصره های 6تبصره  

 آن خارج است .
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 حکومیت به انفصال موقت از خدمتخدمتی از م   احتساب ایام تعلیق  -١7-١

 قانون جدید، در بیان نوآوری، اشعاد داشته است: 521ی  ی مادهتبصره

»مدت زمانی که محکومٌ علیه پیش از صدور حکم قطعی بقه موجقب الزامقات ققانونی از خقدمت معلق  شقده اسقت، از میقزان 

 محکومیت وی به انفصال موقت کسر می شود .

 

 ز ماترک محکومٌ علیه در صورت فوت ویول دیه از وصتجوی  -١8-١

( موضوع امکان یا عدم امکان وصول دیقه از مقاترک محکقومی کقه فقوت 1392تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری )

وفی ی موضوع حکقم را از مقاترک محکقوم متقامکان کسر دیه  535ی  نموده، در قوانین مسکوت مانده بود. قانون جدید در ماده

 ی دیه معاف نموده است: مطاب  این ماده:له را از تقدیم دادخواست مطالبهه و بدین ترتیب محکومقرار داد

لقه مطقاب  مققررات مربقوط، دیقه را از »هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ

 ماترک محکومٌ علیه استیفاء می کند .

 

 نقدیسیط جزای  ز تقتجوی  -١٩-١

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری تقسیط جزای نقدی را پیش بینی ننمقوده بقود و محکقوم بقه 

جزای نقدی که توانایی پرداخت جزای نقدی را ندارد و یا ممتنع از این امر بوده و به امقوال وی نیقز دسترسقی نباشقد، مطقاب  

( بقا مققرر نمقودن امکقان 1392مالی بازداشت خواهد شد. قانون آیین دادرسقی کیفقری )محکومیت های    ی اجرایقانون نحوه

قانون جدید در این مورد چنقین   529ی  ی بازداشت محکوم را تا حد زیادی حذف نموده است. مادهتفسیط جزای نقدی، زمینه

 اشعار داشته است:

قدی محکوم گردد و آن را نپردازد، امقوال وی بقه وسقیله پرداخت جزای ن. »هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به  529ماده  

مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقین و با رعایت مقررات راجع به مستینیات دین از محل فروش آن نسبت به اجرای حکم اقدام 

نون اجقرای ز حقوق طبق  ققاتواند با توقین بششی امی شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می

علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمقل آورد. در صقورت احکام مدنی و یا تمام یا بششی از سایر درآمدهای محکومٌ

علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نشستین که رأی زیر نظر آن اجرا مقی شقود تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ

 سب امر به تقسیط نماید.أخذ تضمین مناتواند با  می

هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد، با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیقب زیقر عمقل 

 می شود:

 الن( در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.

قدی باالی پانزده میلیون ریال، هم چنین در صورت عدم شرایط اجرای بند )الن( این ماده، هر سیصد هزار ریال ب( در جزای ن

 به یک روز حبس تبدیل می شود.

علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونقده . چنان چه محکوم1ٌتبصره  

باشد، دادگاه پس از تعیین مجازات، ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصقد هقزار ریقال یقک روز از مجقازات بازداشت بوده  در  

 تعیین شده کسر می کند.
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 قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند ودر صورت عدم رعایت خود اقدام کنند.

ازای بشش اجزاء نشده آن از امقوالی ای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مایهحکم تقسیط جز  . صدور2تبصره  

 علیه به دست می آید، نیست.که بعداً از محکومٌ

علیه ظرف ده روز از تاریخ ابالأ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نققدی حاضقر . هرگاه محکوم3ٌتبصره  

( جزای نقدی معقاف کنقد. دفتقر قاضقی اجقرای احکقام %20ی احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد )ود، قاضی اجراش

 علیه مهافیت موضوع این تبصره را قید کند .کیفری مکلن است در برگه احضاریه محکومٌ

ح بقرای رسقیدگی بقه و دادگاه صال  ی طرح این درخواستنیز در خصوص مسایل شکلی تقسیط جزای نقدی، نحوه  530ی  ماده

 درخواست است. مطاب  این ماده:

علیه می تواند قبقل از قطعیقت حکقم از دادگقاه صقادر »در صورت محکومیت اششاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ

 کننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط ح  تجدیدنظر خواهی نیست.

 در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود .یط جزای نقدی تبصره. دعوای تقس

 

 تجویز پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم از محل وجه الکفاله یا وجه الوثاقه  -٢0-١

و  145در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری بقا اسقتنباط هقای مشتلقن از مقواد 

ققانون آیقین دادرسقی کیفقری   232ی  تالف نظرهای جدی ایجاد شقده بقود، لقیکن مقادهاخر این زمینه  میان قضات د  2  146

 ( به این اختالفات پایان داده و این گونه مقرر می دارد:1392)

ل له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله کسر می شود که امکقان وصقو»دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ

علیه حاضر نشود و وثیقه گذار یا کفیل هم، وی را طب  مقررات حاضر ننموده و عقذر مقوجهی یسر نباشد و محکومٌان از بیمه م

 هم نداشته باشد .

 :در ادامه به سایر مواد مطرح شده اشاره می نماییم

اتب را بقا اطقالع دادسقتان بقه راء نداند، مراالجهرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی الزم  -491ماده  

 کند.دادگاه صادر کننده رأی قطعی اعالم و مطاب  تصمیم دادگاه اقدام می

شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجقراء، هرگاه شیوه اجرای رأی در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می  -498ماده  

 کند.قانونی، رأی را اجراء میت قاضی اجرای احکام کیفری مطاب  مقررا

شقود تقا شود ودر  صورت عدم حضور، به کفیل یقا وثیققه گقذار اخطقار میعلیه برای اجرای رأی احضار میمحکوم   -500ماده

تواند به طور همزمقان دسقتور جلقب علیه را برای اجرای رأی تسلیم کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری میمحکوم

 ه را صادر کند.محکوم علی

تواند با ذکر دلیقل در پرونقده، از علیه باشد، قاضی اجرای احکام کیفری میدر صورتی که بیم فرار یا مشفی شدن محکوم  -تبصر

 ابتدا دستور جلب محکوم علیه را صادر کند.

 
دی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا به ضرر و زیقان مقدعی خصوصقی از تقأمین های عمومی و انقالب در امور کیفری: »در موارقانون آیین دادرسی دادگاه  145ی . ماده 2

 گرفته شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می شود .

د و مجموعه محکوم به کمتر از تأمین گرفته شده باشد، فقط قدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده باشعلیه عالوه بر حبس به جزای نهمان قانون: »در صورتی که محکوم 146ماده  

 حکم اجرا شده تلقی می شود .  تا میزان محکومیت وی از وثیقه تودیعی یا وجه الکفاله یا وجه التزام پرداخت خواهد شد و زاید بر آن بازگردانده می شود و در این صورت
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ر موققوفی اجقراء صقادر شود، قاضی اجرای احکام کیفقری ققرادر مواردی که مطاب  مقررات، اجرای رأی موقوف می  -505ماده  

 کند.می

دهد که قاضی اجرای احکام نیز ح  صدور قرار موقوفی را خواهد داشت با این تفاوت که صدور قرار موققوفی این ماده نشان می

 شود نه »موقوفی تعقیب .در این مرحله، »قرار موقوفی اجرا  خوانده می

مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشقیاء و امقوالی کقه وسقیله موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا     -506ماده  

ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نشواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجقرای مجقازات، 

 نسخ مجازات قانونی باشد.

علیه در پرونده فاقد قرار تقأمین بقوده و کومعلیه به دفعات باشد و محچنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکوم  -507

 کند.یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطاب  مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می

 دهد که امکان اخذ تأمین در موارد قانونی برای قاضی اجرای احکام نیز وجود خواهد داشت.این ماده نشان می

علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبقدیل ققرار تقأمین، تغییقر ی احکام کیفری درباره درخواست محکومقاضی اجرا  -508ماده  

 گیرد.کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می

 هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار وی از کشقور باشقد،  -509ماده  

علیقه تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعالم کند؛ اما بقه محق  حضقور یقا دسقتگیری محکوممی

 کند.نسبت به لغو این دستور اقدام می

های قطعی دیگری است و اعمال مققررات تعقدد، علیه دارای محکومیتهرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم  -510ماده  

 کند:میزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میدر 

ها هقا پرونقدهاگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه  -الن

کند، تا پس از نقق  تمقام دارای صالحیت باالتر ارسال میرا به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه 

 احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.

کنقد تقا پقس از ها را به این دادگاه ارسال میاگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، پرونده  -ب

رات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مشتلقن دادگقاه تجدیقد نق  تمام احکام با رعایت مقر

 نظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صالحیت رسیدگی دارد.

قرار گرفته باشقد یقا احکقام در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید   -پ

ها را به دیقوان های با صالحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پروندههای مشتلن یا در دادگاههای قضایی استانمتعدد در حوزه

 کند تا پس از نق  احکام، حسب مورد، مطاب  بندهای )الن( یا )ب( اقدام شود.عالی کشور ارسال می

اه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسقیدگی و بقدون ورود در شقرایط و ماهیقت در موارد فوق، دادگ  -تبصره

 کند.محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر می

دارد:» در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگقاه بقرای مقرر می 1392ق.م.ا مصوب   134ماده  

کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جقرم باشقد، مجقازات هقر یقک را از آن جرایم حداکیر مجازات مقرر را حکم می  هر یک

نماید. در هقر یقک از بیش از حداکیر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکیر به اضافه نصن آن تجاوز نکند، تعیین می

ت و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یقا غیقر قابقل اجقراء موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء اس
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گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکیر باشد، اگر جقرایم ارتکقابی بقیش از سقه شود، مجازات اشد بعدی اجراء می

گردد.  با مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصن

مقوردی را   510ی کیفری محکوم علیه در محکومیت جدید، قانون آیین دادرسی کیفری در مقاده  توجه به تأثیر مستقیم سابقه

دانقد و پیش بینی نموده که قاضی اجرای احکام کیفری به موجب آن تکلین خود را در مراحل مشتلن رسیدگی به محکومیت ب

 طب  آن عمل نماید.

های قطعی دیگری داشته است که در اعمقال مققررات هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکوم علیه محکومیت  -511ماده  

کند. در این صقورت، تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال می

 نماید.های ساب  را محرز دانست، مطاب  مقررات اقدام میمحکومیت  چنانچه دادگاه،

های ساب  را شود تا چنانچه محکومیتهرگاه حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده باشد، پرونده به آن مرجع ارسال می  -تبصره

 .محرز دانست، حکم را نق  و پرونده را جهت صدور حکم به دادگاه صادر کننده آن ارسال کند

های تعزیری از درجقه یقک تقا دارد:» هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتاشعار می  1392ق.م.ا مصوب    137ماده  

شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیییت یا شمول مرور زمان اجرای مجقازات، مرتکقب جقرم تعزیقری 

ی شود  با توجه به تقأثیر مسقتقیم سقابقهیک و نیم برابر آن محکوم می  درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکیر مجازات تا

موردی را پیش بینی نمقوده کقه قاضقی اجقرای   511کیفری محکوم در محکومیت جدید، قانون آیین دادرسی کیفری در ماده  

 نماید.احکام کیفری به موجب آن تکلین خود را در مراحل مشتلن رسیدگی به محکومیت بداند و طب  آن عمل  

تواند حداکیر ظرف شش ماه از تقاریخ ابقالأ رأی، از دادگقاه ششصی که به موجبحکم قطعی، برایت حاصل کند، می  -512ماده  

های صادر کننده حکم نشستین درخواست نماید که حکم برایت از محل اعتبارات مربقوط بقه ققوه قضقاییه در یکقی از روزنامقه

 کییراالنتشار منتشر شود.

 شد.اهیتاً ارتباطی به اجرای احکام کیفری نداشته و بهتر بود در این فصل گنجانده نمیاین ماده م

نمود:» حکم برایت متهم در صورت درخواست او با هزینه خقودش جرایقد کییراالنتشقار اعقالن قانون ساب  اشعار می  298ماده  

ی انتشار حکم برایت است به طوری که طب  به هزینه  شود.  لذا تغییری که بین دو ماده قانونی به وجود آمده بیشتر مربوطمی

گرفت ولی طب  قانون جدید این هزینه از محل اعتبقارات مربقوط در ققوه ی محکوم صورت میقانون ساب  حکم برایت با هزینه

 قضاییه پرداخت خواهد شد.

ومی و یا منقافع مقدعی خصوصقی ایجقاب »هرگاه منافع عم  3داشت:قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مقرر می  17همچنین ماده  

نماید. هرگاه منافع عمقومی علیه صادر مینماید دادگاه صادر کننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعیت به هزینه محکوم

نفقع و یقا یا منافع متهمی که برایت حاصل کرده است ایجاب نماید دادگاه دسقتور انتشقار حکقم برایقت را پقس از قطعیقت ذی

 نماید.ضی به هزینه اعالم کننده جرم صادر میمتقا

االجراء، حقبس شقود. شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی الزممدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می  -515ماده  

ه علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظقر یقا بازداشقت شقدچنانچه محکوم

 شود.باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می

 
 سخ صریح شده است.ن 1392ق.م.ا مصوب  728ن قانون به موجب ماده . ای 3
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اگر مدت زمان تحت نظر یا بازداشت شدن متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز   -تبصره

 شود.محاسبه می

شقود کقه حقبس از روزی آغقاز می  دارد: »مقدتاین قانون مقرر می  515در حکمی مشابه با ماده    1392ق.م.ا مصوب    27ماده  

گردد. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی کقه االجراء حبس میمحکوم، به موجب حکم قطعی الزم

شود. در صورتی کقه مجقازات مقورد حکقم، در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می

( ریقال اسقت. چنانچقه 300.000یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شالق یا سیصقد هقزار )  شالق تعزیری

 گردد. مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شالق و جزای نقدی محاسبه می

ی احکام کیفری به احتساب چنانچه قاضی صادر کننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرا  -517ماده  

 کند.های موضوع مواد فوق اقدام میاین ایام، حسب مالک

هقای قضقایی دیگقر و نیقز بازگشقت وی را رییس زندان مکلن است هرگونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یقا حوزه  -519ماده  

 طور کتبی و با ذکر ادله و سواب  اطالع دهد.  بالفاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به

اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگقر آنکقه مصقلحت   -523ماده

و یقا طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صالحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آنها 

 4شود.صالح سپرده مینزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صالحیت آنان، به مؤسسات ذی

نمود: »کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده نباید جدا کرد مگر اینکقه قانون ساب  مقرر می  296ماده  

دیگرش بسپارد.  استینایی که برای جدا کردن طفقل از مقادر  وجقود داشقت، »رضقایت مادر با رضایت، او را به پدر یا نزدیکان  

 مادر  بود در حالی که در قانون جدید، اگر »مصلحت طفل اقتضا کند  امکان جدا کردن او از مادر وجود خواهد داشت.

تب را حداکیر ظرف سقه مقاه علیه مکلن است مراپس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکوم  -533ماده  

به قاضی مجری حکم اعالم نماید تا نسبت به وصول محکوم به اقدام شود. در غیر این صقورت بقا اعقالم قاضقی اجقرای احکقام، 

 نماید.دادگاه صادر کننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می

ورت حصول تمکن مالی مراتب را به قاضقی اجقرای حکقم اعقالم علیه را مکلن نموده تا در صدر این ماده، مقنن با اینکه محکوم

ای که برای آن در نظر گرفتقه در نهایقت همقان لغقو حکقم به اقدام شود، لیکن ضمانت اجرایینماید تا نسبت به وصول محکوم

 .علیه نسبت به تمکنش شودتواند ضامن اجرای تکلین محکومباشد که نمیبه میتقسیط و حکم به وصول محکوم

له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عقذر موجقه، تقأخیر هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم  -541ماده  

شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکقم اعقالم کنقد. کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابالأ می

درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تقأمین  در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول

علیه به علت دیگری حبس نباشقد، آزاد و پرونقده بقه طقور موققت بایگقانی کند. در این صورت، چنانچه محکومصادره را لغو می

 شود.می

در صورت ضرورت و با اخذ تأمین مناسب بقه قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری،   -547ماده  

 کند.( این قانون مرخصی اعطاء می520محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده )

 
نمود: »کودک شیرخوار را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است نباید جدا کرد، مگر آن که مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت چنین مقرر می  523. متن پیش نویس ماده   4

 صالح سپرده، که در نهایت با ایراد و تذکر شورای نگهبان به شکل کنونی اصالح گردید. سات ذیقدان یا عدم صالحیت وی، به نزدیکان و یا مؤستوان کودک را به پدر و در صورت فمی
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شقوند و مراتقب بقه شوند، از محل تعیین شده اخقراج میای معین محکوم میاششاصی که به منع از اقامت در نقطه  -548ماده  

 شود.ایر نهادها و مراجع مرتبط ابالأ مینیروی انتظامی محل و س

 اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از ح ، مطاب  مقررات اجرای احکام مدنی است. -550ماده  

نحوه اجرای قرار تعلی  اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعوی  صدور حکقم، نظقام نیمقه آزادی و آزادی تحقت   -557ماده  

هقای جقایگزین حقبس بقه ای الکترونیکی مطاب  مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازاتنظارت سامانه

االجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و ای است که ظرف شش ماه از تاریخ الزمنامهموجب آیین

 رسد.شود و به تصویب رییس قوه قضاییه میکشور تهیه می  ها و اقدامات تأمینی و تربیتیرییس سازمان زندان

نامه این ماده در مورد جرایم در صالحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رییس ستاد کل نیروهای مسقلح و آیین  -تبصره

رییس قوه قضقاییه  شود و به تصویبرییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می

 رسد.  می

 

 نتیجه گیری:

 از تقری  مهقم  مرحلقه  حکم،  صدور  پس  در  بلکه  یابد؛  نمی  پایان  بزهکار  مجازات  حکم  صدور  و  محاکمه  با  کیفری  دادرسی  فرایند

 اشدب یا گونه به باید کیفری، آرای اجرای شیوه  و  ساختار.  است   کیفری  احکام  اجرای»  آن  و  دارد  وجود  کیفری  عدالت  سیستم

 ترینمهم  از  یکی  مجازات،  حکم  اجرای.باشد  شده  رعایت  آن  در  قضایی  استقالل  اصل  ازجمله  منصفانه  دادرسی  اصول  الزامات  که

 حکقم،  اجقرای  مرحلقه  در  مسقتقلی  قضایی  مقام  وجود  مجازات،  بهتر  اجرای  جهت.  است  کیفری  دادرسی  مراحل  ترینحساس  و

 در قاضقی ایقن کقه شده بینی پیش  کیفری احکام اجرای قاضی» نام با مقامی یفریک نقوانی در بنابراین،  است؛  ضروری  و  الزم

 اجقرای قاضقی نقام  بقه  نهادی  بینی  پیش.  است  اختیاراتی  و  وظاین  دارای  حکم  اجرای  از  بعد  مرحله  حتی  و  حکم  اجرای  مرحله

 است ضروری و الزم محکومیت محک صدور از پس قضایی دستگاه حضور و دخالت که  است  این  بیانگر  کیفری  سیستم  در  احکام

 او نقام از کقه همانطور بلکه شود؛نمی محدود مجازات اجرای به او وظیفه و نیست مجازات اجراکننده فقط  احکام  اجرای  قاضی  و

 کقه(  هقا  زنقدان  امقور  سازمان)  قضایی  دستگاه  شناسان  جامعه  و  روانشناسی  و  اجتماعی  مددکاران  همراه  به  قاضی  این  آید  برمی

 و  روحیقات  با  احکام  انطباق   در  سعی  دیگر  تعبیر  به  یا  و  کندمی  اعمال  را  مجازات  باشند؛می  مشغول  وظیفه  انجام  به  او  رنظ  تحت

 .نمایدمی محکومین و مجرمین ششصیت

 حکقم،  صقدور  تعویق   تعلیق ،  نهقاد  زمینه  در  و  شده  کیفری  سیستم  وارد  هامجازات  ساختن  فردی  هدف  با  احکام  اجرای  قاضی

 پیش کیفری، اجرای ضمانت در تنوع. است اختیاراتی و وظاین دارای  حبس،  جایگزین  هایمجازات  آزادی،  نیمه  روط،مش  آزادی

 سقال جزایقی ققوانین بشصوص فرانسه جزای قانون در کیفری امور در حقوقی تأسیسات همچنین و جایگزین هایمجازات  بینی

 کننقده اعمقال قاضقی کقه اسقت گردیقده موجقب ایقران جزایقی  نانیققو  در  تأسیساتی  چنین  بینی  پیش  آن  تبع  به  و  م  1992

 به محکومین کردن بازاجتماعی و ودرمان اصالح در بتواند است، شده گرفته نظر در قانون در  که  اختیاراتی  به  توجه  با  هامجازات

 .نماید ایفا را  مهمی نقش  هامجازات  اهداف بهترین از یکی عنوان

 .از است عبارت کیفری احکام اجرای  قاضی  وظاین ییفرک دارسی آیین  قانون اساس بر

 هاآن اجرای شیوه بر نظارت و کیفری االجرایالزم احکام اجرای دستور صدور( الن

 زندانیان به راجع امور در  ها زندان بر  نظارت( ب
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 مقررات  و قوانین مطاب  مشروط آزادی و عفو شرایط  واجد زندانیان  درباره نظر  اعالم( پ

 مقررات و قوانین براساس  محکومان به مرخصی  یعطاا( ت

 افقراد  سقایر  و  العالجصقعب  جسقمی  هقایبیماری  و  روانقی  هقایبیماری  به  مبتالیان  سالمند،  محکومان  درباره  تصمیم  اتشاذ(  ث

 مقررات و ضوابط اساس بر  درمانی مراکز در هاآن برای بستری اجازه صدور: قبیل از ویژه توجه  و مراقبت به  نیازمند محکوم

 کیفقری احکام اجرای قاضی عهده بر یا شده وضع هامجازات اجرای برای مقررات و قوانین موجب به  که  وظایفی  سایر  اجرای(  ج

 .است گرفته قرار زندان  ناظر  یا

 بقه  اندسقتدا  اطقالع  بقا  را  مراتقب  نداند،  االجراء  الزم  قانونی  لحاظ  از  را  صادره  رأی  کیفری،  احکام  اجرای  قاضی  هرگاه  همچنین

 احکقام  اجقرای  قاضقی  ققانونی  اختیقارات  از  دیگر  یکی.کندمی  اقدام  دادگاه  تصمیم  مطاب   و  اعالم  قطعی  رأی  صادرکننده  دادگاه

 کقه  مقواردی  در  و  شقودمی  اجراء  کیفری  احکام  اجرای  قاضی  نظارت  تحت  و  دستور  به  کیفری  آراء  اینکه  از  است  عبارت  کیفری

 و هاسقازمان  و  غیردولتقی  عمقومی  هقاینهاد  و  دولتقی  هایشقرکت  و  مؤسسات  ها،وزارتشانه  سطتو  باید  رأی  اجرای  قانون،  طب 

 دسقتور صدور ضمن کیفری، احکام اجرای قاضی آید، عمل  به  است  نام  تصریح  یا  ذکر  مستلزم  آنان  بر  قانون  شمول  که  هایینهاد

 .اردد تنظار  هاآن اقدامات و اجراء  برچگونگی الزم، تعلیمات ارایه و اجراء

 و دولتقی هایشقرکت و مؤسسقات هقا،وزارتشانقه مسقتشدمان و مقامقات نظقامی، و انتظامی  هاینیرو  دادگستری،  ضابطان  تمام

 وظقاین  حقدود  در  اسقت،  نام  تصریح  یا  ذکر  مستلزم  آنان  بر  قانون  شمول  که  هایینهاد  و  هاسازمان  و  غیردولتی  عمومی  هاینهاد

 از متشلقن. کننقد رعایقت اسقت آن اجقرای با مرتبط که رأی اجرای مقام در را کیفری اماحک اجرای قاضی  دستور  مکلفند  خود

 بقا رأی از اجمقال و  ابهقام  رفع.شقودمی  محکقوم  نیز  قانونی  مقرر  مجازات  به  اداری،  و  انتظامی  تعقیب  بر  عالوه  ماده،  این  مقررات

 اجقرای قاضقی بقا ققانونی، و شرعی موازین رعایت با  یرأ  اجرای  به  مربوط  اشکاالت  رفع  اما  است،  قطعی  رأی  صادرکننده  دادگاه

 اجقرا  ترتیقب  همقان  بقه  شقود،  تعیقین  دادنامه  در  رأی  اجرای  شیوه  هرگاه.شودمی  اجراء  او  نظر  زیر  رأی  که  است  کیفری  احکام

 علنقی اجرای.دکنمی اجرا را رأی قانونی، مقررات مطاب  کیفری  احکام  اجرای  قاضی  اجرا،  شیوه  تعیین  عدم  صورت  در  و  شودمی

 و جقرم ارتکاب نحوه ارتکابی،  بزه  اجتماعی  تبعات  و  آثار  لحاظ  به  صورتیکه  در  یا  قانونی  الزام  موارد  در  مگر  است،  ممنوع  مجازات

 و دهقد تشقشیص ضقروری را مجازات علنی  اجرای  دادستان  پیشنهاد  به  یا  خود  دادگاه  دیگران،  یا  او  تجری  بیم  و  مرتکب  سواب 

 .کند تصریح رأی در را تازامج علنی اجرای

 ابتقداء از پرونقده، در دلیقل ذکر با تواندمی کیفری احکام  اجرای  قاضی  باشد،  علیهمحکومٌ  شدن  مشفی  یا  فرار  بیم  که  صورتی  در

 .کند صادر را علیهمحکومٌ جلب دستور

 .افتدمی تعوی  به احکام اجرای قاضی دستور و تششیص به زیر موارد در مجازات اجرای

 بارداری دوران( نال

 ماه شش  تا حداکیر زایمان از  پس( ب

 سالگی  دو سن به طفل رسیدن تا حداکیر  شیردهی دوران( پ

 استحاضه  یا حی   ایام در شالق  مجازات اجرای( ت

 یو بهبقودی در تقأخیر  یقا  و  بیمقاری  تشدید  موجب  مجازات  اجرای  و  باشد  مبتال  روانی  یا  جسمی  بیماری  به  علیهمحکومٌ  هرگاه

 در  چنانچه.  اندازدمی  تعوی   به  را  مجازات  اجرای  بهبودی،  زمان  تا  قانونی  پزشکی  نظر  کسب  با  کیفری  احکام  اجرای  قاضی  ود،ش

 آن بقودن مقانع  و  علیقه  محکومٌ  بیماری  احراز  از  پس  کیفری،  احکام  اجرای  قاضی  نباشد،  بیمار  بهبودی  به  امیدی  تعزیری  جرایم
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 بقه مجقازات و بیمقاری نقوع  گقرفتن  نظر  در  با  دیگر  مناسب  مجازات  به  تبدیل  برای  را  پرونده  یل،دل  ذکر  با  مجازات،  اعمال  برای

 فوریقت مجقازات اجقرای  تعویق   و  شود  حادث  بیماری  مجازات،  اجرای  حین  هرگاه.کندمی  ارسال  قطعی  رأی  صادرکننده  مرجع

 نظقام در.کنقدمقی اققدام مقاده این مقررات ب ط آن، اجرای توقن دستور صدور ضمن کیفری، احکام اجرای  قاضی  باشد،  داشته

 مطالعقه. اسقت همقدیگر از متفقاوت دادگستری،  ساختار  از  بششی  عنوان  به  کیفری،  احکام  اجرای  ساختار  مشتلن،  حقوقی  های

 اسبراسق فرض، این در که باشد آن مقامات و دادسرا برعهده تواند  می  احکام  اجرای  سو،  یک  از  که  داد  نشان  موضوع  ای  مقایسه

 برعهقده  توانقد  مقی  احکام  اجرای  سو،  دیگر  از  و  بود  خواهد  مجریه  قوه  یا  قضاییه  قوه  زیرمجموعه  دادسرا  کشور،  هر  حقوقی  نظام

 مستقل  دادگاهی  یا  و  حکم  صادرکننده  دادگاه  همان  تواند  می  حکم  اجرای  نیز،دادگاه  فرض  این  در  که  باشد  آن  مقامات  و  دادگاه

 معاونقت» ، دادسقرا» نهقاد برعهده کیفری احکام اجرای ،1392 مصوب کیفری  دادرسی  آیین  نونقا  طب   ایران،  کشور  در.  باشد

 اجتماعی، مددکاران همچون دیگری اششاص و است شده داده قرار  کیفری احکام  اجرای  قاضی»  مقام  و   کیفری  احکام  اجرای

 سقاختاری، ازنظقر بنقابراین،. هسقتند یفقریک یآرا اجقرای  مرحله  کنشگران  و  متشصصان  دیگر  مراقب،  مأموران  و  اجرا  مأموران

 نهقاد  آنکقه  ضقمن.  کنقد  مقی  وظیفقه  انجقام  حکقم  صادرکننده  دادگاه  معیت  در  که  است  دادسرایی  برعهده  کیفری  آرای  اجرای

 گرفته  عهده  بر  را  احکام  اجرای  تشصصی  وظیفه  و  شده  افزوده  دادسرا  مجموعه  به   کیفری  احکام  اجرای  معاونت»  نام  با  جدیدی

 اجقرای قاضقی کشقورها، سایر در مجازات اجراکننده قضایی پیرا نهادهای و فرانسه در مجازات اجرای  قاضی  برخالف  البته.  تاس

 و مجقازات اجقرای تعلیق  مشروط، آزادی همچون بارپرورانه و ارفاقی اصالحی،  نهادهای  از  کدام  هیچ  در  ایران  در  کیفری  احکام

 دادگقاه  بقا  نهقایی  تصقمیم  و  است   دهنده  پیشنهاد  قاضی»  فقط  و  ندارد  را  مستقل  اماقد  ح   تشویقی  و  تشفیفی  نهادهای  دیگر

 دادگقاه  تصویب  به  او  ماهوی  تصمیمات  کردن  موکول  و  اجرا  قاضی  به  کافی  اختیار  نشدن  اعطا  آنکه  حال.  است  حکم  صادرکننده

 در و ساختاری منظر از اجرا قاضی یدشا آنکه ضمن.  است  کیفرها  کردن  فردی  و  قضایی  استقالل  اصل  با  مغایر  حکم،  صادرکننده

 آیقا کقه پرسش این به پاسخ در و سازمانی درون منظر از اما  باشد؛  مستقل  قضاییه،  قوه  از  خارج  فشارهای  و  مجریه  قوه  با  ارتباط

 اجرای  ذاتی  یفهوظ  زیرا  نیست؛  چنین  گفت  باید  برخوردارند،  دادستان  و  دادسرا  برابر  در  کامل  استقالل  از  اجرا  نهاد  و  اجرا  قاضی

 خقود کقه دادسقرایی.  گفقت  سقشن  دادسقرا  از  احکام  اجرای  معاونت  استقالل  از  توان  نمی  و  شده  داده  قرار  دادسرا  برعهده  حکم

 کقه محکقوم به نسبت تعقیب مقام رویکرد. است مجرم کردن مجازات پی در  اینک  بوده،  جرم  تعقیب  دار  عهده  و  جامعه  نماینده

 بقر  فشقار  یا  و  مجرم  بر  مجازات  اجرای  نوع  قالب  در  و  اجرا  مرحله  در  تواند  می  اینک  است،  رفتهگ  لشک  دادرسی  اولیه  مراحل  در

 و طرفقی بقی بقا  یعنقی  دهقد؛  می  انجام  را  محاکمه  و  دادرسی  مرحله  نیز  حکم  صادرکننده  دادگاه.  دهد  نشان  را  خود  اجرا  قاضی

. نماید  می  کیفردهی  به  اقدام  درنهایت  و  ارزیابی  را  او  سرزنش  یتقابل  عدم  یا  قابلیت  و  متهم  نبودن  یا  بودن  مجرم  کامل،  استقالل

 خقوبی  به  تواند  نمی  نیز  حکم  صادرکننده  دادگاه  رسد  می  نظر  به.  یابد  می  پایان  دادرسی  فرآیند  از  مرحله  این  حکم،  صدور  با  اما

 بقا ارتبقاط و تشصقص تجربقه، نیازمند و هبود رأی صدور و رسیدگی  از  متفاوت  اجرا  مرحله  اوالً  زیرا  دهد؛  انجام  را  آن  اجرای  کار

 رسد می نظر به.دهد نمی را احکام مطلوب  اجرای  و  ارتباطات  این  اجازه  ها،  دادگاه  رسیدگی  مشغله  ثانیاً،  و  باشد  می  نهادها  سایر

 خقود بقه را  کیفقری احکقام اجرای دادگاه» نام تواند می که  است  مستقل  دادگاه  همانا  کیفری،  احکام  اجرای  برای  نهاد  بهترین

. گیقرد  ققرار  نیقز  ایران  قانونگذار  موردِتوجه  تواند  می  و  گذرانده  سر  پشت  خوبی  به  را  آن  فرانسه  قضایی  نظام  که  ای  تجربه.  گیرد

 هقر  معیقت  در  ، کیفقری  احکقام  اجقرای  ققانون»  عنقوان  تحقت  جقامعی  و  مسقتقل  قانون  تصویب  با  شود  می  پیشنهاد  رو  ازاین

 می دادگاه این.  شود  تأسیس   کیفری  احکام  اجرای  دادگاه»  عنوان  تحت  نهادی  کیفری،  اییقض  مجتمع  یا  شهرستان  دادگستری

 الزم  تشصقص  و  قضقایی  تجربه  کافی،  اختیارات  قضایی،  استقالل  دانش،  از  آن  قضات  و  باشد  مشتلن  شعبات  یا  شعبه  دارای  تواند
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 کمقک بقا را احکقام اجقرای کار پرونده، ارسال و هصادر رأی شدن قطعی از پس مرجع این. باشند برخوردار احکام اجرای  امر  در

 برابقر در قضقایی اسقتقالل اصقل هرچنقد  آنکه  ضمن.  داد  خواهد  انجام  قضایی  پیرا  نهادهای  همچنین  و  متشصص  اششاص  دیگر

 بقه  مقرتبط،  نهادهقای  و  اجتمقاعی  مددکار  چون  اششاصی  به  کافی  اختیارات  اعطای  اما  است؛  شده  پذیرفته  قضایی  پیرا  نهادهای

 .بود خواهد مطلوب  ها، مجازات کردن فردی اصل راستای در  نباشد، استقالل اصل  با  تعارض در که ای نهگو
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