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 چکیده
ای احکام قطعی مجازات، احتساب یا عدمم احتسداب مدمت دازتاقدل قزدل از      یکی از مسائل مهم هنگام اجر

محاکمه تر میزان مجازات افرات اسل. تر کشورهای مختلف جهان سده رییکدرت تر ایدم زمینده یجدوت تارت       

نخسل  رییکرت عمم احتساب مطلق؛ تیم  رییکرت احتساب الزامی ی سوم  رییکرت احتساب اختیاری. قدوانیم  

ی  4031گذاری تاکنون ادتما ریش احتساب الزامی )قدانون مجدازات عمدومی    از آغاز نظام قانون کیفری ایران

قضایی ریی آیرت ی تر حدا    -( را تجرده کرته اسل. پس از انقالب اسالمی ده ریش احتساب اختیاری4031

الزامدی کده تر   ق.م.ا( عالقه نشان تاته اسل. ریش احتسداب   12حاضر تیداره ده ریش احتساب الزامی)ماتۀ 

های کیفدری کشدورها گرتیدمه دده     های حقوقی ده رعایل موازیم حقوق دشر یارت سامانهنتیجة گرایش نظام

المللی نیز ایدم ریش را مزندای عمدل قدرار     های کیفری دیمطوری که تاتگاهریقی جهانی دم  قمه اسل ده

  .تهنممی

 

 م، اختیاری ی الزامیاحتساب، دازتاقل قزل از صمیرحکم، نظا واژگان کلیدی:

 
 ، اهواز، ایران قهیم چمران اهوازحقوق تانشگاه  گریهتانشیار  .4

 

h.aghaei@scu.ac.ir 
 

 
   

 ژپوهشناهم حقوق کیفری

ال  همس ازد اره ی شم ان، اول ،  بست ر و ات ا 93 به 1 1 

ایپپی ره  ا  19  شم
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 مقدمه

اجرای حکدم دده    ها، نحوۀ محاسزه ایام دازتاقل قزل ازیکی از مسائل مهم تر زمینة اجرای مجازات

داقم. تر کل، تر جهان سه نظام مختلف درای احتسداب  می -ییژه مجازات حزسده -هااتجای مجاز

 دازتاقل قزل از صمیرحکم یجوت تارت  

نخسل، نظام عمم احتساب مطلق؛ در مزنای ایم ریش، که یک ریش قمیمی ی متریک محسوب 

ازتاقدل قزلدی جدز     می قوت، آغاز محاسزة زنمان، تاریخ صمیر حکم قطعی اسل، تر نتیجده ایدام د  

   .(10  4031)آخونمی، قوتتیران محکومیل حساب نمی

تیم، نظام محاسزه قضایی)اختیاری( کده تر آن کسدر مدمت دازتاقدل موقدل دده نظدر تاتگداه         

ای ایم ریش سزب می قدوت کده تر پداره    .(431  4011صاترکننمه حکم یاگذار قمه اسل)آقوری،

 ر قوت. موارت نادرادری تر تحمل کیفر حزس درقرا

سوم، نظام محاسزه قانونی)اجزاری(، که تر آن ممت دازتاقل اجزاراً از ممت محکومیل کاسدته  

آیم. عیب ریش سوم ایم اسل کده سدزب   ده مرحله اجرا ترمی -تر صورت یجوت -قوت ی دقیه آنمی

زم می قوت قاضی هنگام تعییم کیفر، قمت عمل ده خرج تهم ی میزان مجازات را دیش از آن چه ال

 اسل تعییم نمایم.

های گذقته رییکرتهای متفایتی را تر ایدم زمینده تاقدته اسدل  ادتدما      گذار ایران تر تههقانون

ریزی کدرت سد س   ( را پایه1 4031ی 4 4031رییکرت احتساب الزامی )قوانیم مجازات عمومی سادق 

قدانون  48ی ماتۀ  4034قانون راجع ده مجازات اسالمی 41)ماتۀ  رییکرت محاسزه قضایی یا اختیاری

( را تر پیش گرفل ی تر حا  حاضر تیدداره دده رییکدرت احتسداب الزامدی یدا       4023مجازات اسالمی

( عالقده  4011قانون آییم تاترسی کیفدری   343ی  4011قانون مجازات اسالمی  12)ماتۀ  اجزاری

تاته اسدل. دده   نیدز گسدترش    -افزین در حدزس  –ها نشان تاته اسل ی آن را ده قلمری همه مجازات

انم. هم چندیم،  عزارت تیگر، قلمریهای کیفری نیز مشمو  توسعه نظام احتساب اجزاری قرار گرفته

های کیفری اختصاصی نیز تسری ی تعمیم تاته قمه نظام احتساب ممت دازتاقل ده قلمری تاترسی

م تر زمرۀ قدوانیم  اسل. دا توجه ده ایم که مقررات مردوط ده احتساب ایام دازتاقل قزل از صمیرحک
                                                           

ممت کلیه حزس ها از ریزی قدری  مدی قدوت کده محکدوم      » مقرر می تاقل  4031قانون مجازات عمومی  42ماتۀ  .4

علیه در حسب حکم قطعی قادل اجرا محزوس قمه داقم لیکم اگر قزل از صدمیرحکم موقتداً توقیدف قدمه داقدم مدمت       

  «توقیف موقل از ممت حزس کسرخواهم قم.

ممت کلیه حزس ها از ریزی قدری  مدی قدوت کده محکدوم      » مقرر می تاقل  4031ن مجازات عمومی قانو 42ماتۀ  .1

علیه ده موجب حکم قطعی قادل اجرا محزوس قمه داقم لیکم اگر محکوم علیه قزدل از صدمیرحکم دده علدل اتهدام یدا       

یا جزای نقمی منمرج تر حکدم  اتهاماتی که تر پرینمه امر مطرح دوته دازتاقل قمه داقم یازتاقل مزدور ده جای حزس 

 «احتساب می قوت.
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مساعمتر ده حا  متهم می داقنم از ایم ری، نسدزل دده مدوارت محکومیدل هدای پیشدیم نیدز اجدرا         

 قونم.می

توسعه ی تعمیم نظام احتساب اجزداری ددا الهدام گدرفتم از مدوازیم حقدوق دشدر ی تر راسدتای         

ت رییکرت کیفرزتایدی  گذار سعی تارچنیم قانون سازی مقررات ی نیز کیفرزتایی می داقم. همانسانی

طوری که تامنه ی قلمری درخورتاری محکومدان از نهاتهدای ارفداق آمیدز     را توسعه ی تعمیم دخشم ده

را همدوار سدازت.    4011قانون آییم تاترسی کیفدری   343ی  4011قانون مجازات اسالمی  12موات 

نهات احتساب اجزداری تر   کارگیریگذار کیفری ایران دمین تلیل موجه ی منطقی از اعما  ی دهقانون

هدای حدمی ی   های حمی خوتتاری کرته اسل که ده نظر می رسدم تزعدیب ددیم مجدازات    مجازات

تعزیری چنمان موجه ی مناسب نزاقم. افدزین ددر آن تفسدیر قدعزه قشدم تیدوان عدالی کشدور تر         

  تین رادطه نامشدری  -4023قانون مجازات اسالمی  302مستثنا  نموتن جرم تعزیری موضو  ماتۀ 

همان قانون ده هیچ یجه پذیرفته نیسل ی دا اصدو    12از قمو  احتساب اجزاری موضو  ماتۀ  -زنا

ی قواعم حقوقی ی نیز فلسفه قانون مجازات اسالمی دده ییدژه رییکدرت کیفرزتایدی م دایر اسدل کده        

 خوقزختانه دا تفسیر منطقی تیوان عالی کشور ایم دینش اصالح قمه اسل. 

دا ارزش تاریخی ی منسجم ترخصوص ایم موضو  داعث قم تدا نوقدتار حاضدر     نزوت یک مطالعه

های قوانیم جداری رهنمدون   ها ی کژیگذار را تر رفع کاستیتقمیم جامعة علمی کشور قوت ی قانون

(، س س احتساب دازتاقل 4گرتت. تر زیر ادتما، احتساب دازتاقل قزل از صمیرحکم ده جای زنمان)

-چنیم تسری نظام احتساب ده قلمری تاتگداه  ( ی هم1ها )جای سایر مجازاتقزل از صمیر حکم ده 

های کیفری دیم المللی مورت ( ی تر نهایل انتقا  نظام احتساب ده قلمری تاترسی0های اختصاصی )

 (.  1مطالعه ی دررسی قرار می گیرت)

ق.آ.تک  343ی  343ی مدوات  4011ق.م.ا  12گذار ایران، تر مداتۀ  گونه که گفته قم، قانونهمان

از ریش سوم پیریی کرته اسل. موات فوق تر درخی موارت متماخل ی تر موارتی دا هم م دایر   4011

ق.م.ا نحوه احتساب دازتاقل قزل از صمیر حکم را ده چندم تسدته دده قدرح زیدر       12هستنم. ماتۀ 

 تقسیم کرته اسل 

 

 احتساب بازداشت قبل از صدورحکم، به جای زندان. 1

( تر خصدوص  4031ی  4031نه که گفته قدم، قدوانیم مجدازات عمدومی پدیش از انقدالب)      گوهمان

ده نظدام احتسداب الزامدی یدا اجزداری       42محاسزة ممت دازتاقل قزل از صمیرحکم هر تی تر ماتۀ 



کان           43  (19، )ایپپی  9311 بهار و اتبستان، اول، شماره یازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  حسین آاقیی جنت م

 

-احتساب دازتاقل قزلی را ده 414ماتۀ  4034تمایل تاقتنم. اما تر قانون راجع ده مجازات اسالمی 

یفییات مخففه تلقی ی کسر آن از مدمت زندمان را پدیش دیندی نکدرته ددوت)رییکرت       عنوان یکی از ک

دا اتخاذ رییکرت احتساب اجزاری، آن را تر مجدازات   4023اختیاری(. قانون مجازات اسالمی -قضایی

درای مثا  چنانچه قخصی قزدل از صدمیر    1(.48های تعزیری ی دازتارنمه پیش دینی کرته دوت)ماتۀ 

سا  حزس محکوم می نمدوت،   1اه تر دازتاقل ده سر می درت ی تاتگاه یی را ده حکم قطعی قش م

ماه از حدزس یی کسدر کندم. همدیم حکدم تر       3هنگام معرفی ده زنمان تاتگاه یظیفه تاقل ممت 

 تکرار قمه دوت.  4028قانون آییم تاترسی کیفری  113ماتۀ 

قوت که محکدوم،  ریزی آغاز می ممت حزس از » 4011ق.م.ا  12ماتۀ تر حا  حاضر، ده موجب 

گرتت. ترصورتی که فرت، پیش از صمیر حکم ده تلیدل  ده موجب حکم قطعی الزم االجرا  حزس می

اتهام یا اتهاماتی که تر پرینمه مطرح ددوته دازتاقدل قدمه داقدم، مدمت دازتاقدل قزلدی تر حکدم         

مدمت تمدام   »تارت  مقدررر مدی   قانون آ.ت.ک نیز دا تکرار همیم حکم 343ماتۀ  0« قوت...محاسزه می

قوت که محکوم علیه، ده موجب حکم  قطعی الزم اجرا ، حدزس  کیفرهای حزس  از ریزی قری  می

قوت. چنان چه محکوم علیه پیش از صمیرحکم ده تلیل اتهام یا اتهاماتی که تر همان پرینمه مطرح 

حکدم  « قدوت. حزس ای کسر میدوته تحل نظر یا دازتاقل قمه داقم، ممت دازتاقل قزلی از میزان 

هایی تارندم. از ایدم ری،   که ایم تی ماته تر دیان دا هم تفایتیکی اسل جز ایم 343ی ماتۀ  12ماتۀ 

منسوخ اسل.تنها تفایت دیم ماتۀ  343دا یجوت حکم، ماتۀ  12ده نظر می رسم قسمل نخسل ماتۀ 

مدتهم  « تحل نظرددوتن  »الل ح 343ایم اسل که تر ماتۀ  4011ق.آ.تک  343ی  4011ق.م.ا  12

را نیز قیم کرته اسل تا ادهام موجوت تر مورت احتساب ایم مدمت دده جدای حدزس قطعدی درطدر        

نیز عام ی قامل هر نو  دازتاقل اعم از دازتاقل موقل یدا   343ی  12گرتت. دازتاقل مذکور تر موت 

سداعته ضدادطان    11یدف  دازتاقل ناقی از عجز متهم از معرفی کفیل یا توتیدع یییقده ی حتدی توق   

قدانون   343تزصدرۀ مداته    .(422  4082گرتت)احمدمی موحدم،   های مشهوت میتاتگستری تر جرم

                                                           
ممت کلیه حزس ها از ریزی قری   می قوت که محکوم علیه ده موجب حکم قطعی قاددل  » مقرر می تاقل  41ماتۀ  .4

اجرا محزوس قمه داقم لیکم اگر محکوم علیه قزل از صمیرحکم ده علل اتهام یا اتهاماتی که تر پرینمه امر مظرح ددوته  

 «قمه داقم، ممت دازتاقل قزلی می توانم موجب تخفیف تر حکم تعزیری داقم.دازتاقل 

ممت کلیه حزس ها از ریزی قری   می قوت که محکوم علیه ده موجب حکم قطعی قاددل  » مقرر می تاقل  48ماتۀ  .1

 «  اجرا محزوس قمه داقم.

که تر پرینمه امر مطرح ددوته دازتاقدل قدمه    چنان چه محکوم علیه قزل از صمیرحکم ده علل اتهام یا اتهاماتی  -تزصرۀ

داقم، تاتگاه پس از تعییم تعزیر، از مقمار تعزیر تعییم قمه یا مجازات دازتارنمه ده میزان دازتاقل قزلدی یی کسدر مدی    

 «کنم.

 نیز یافل. 4028قانون آییم تاترسی کیفری  113سادقه ایم ماته را می توان تر ماتۀ  .0
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 11اگر ممت زمان تحل نظر یا دازتاقل قمن متهم کمتدر از  » تارت آییم تاترسی کیفری مقرر می

 یام دازتاقل قزلی،امنظور از  1ی 4«قوت.ساعل داقم، تر احتساب ایام دازتاقل، یک ریز محاسزه می

ایامی اسل که متهم قزل از صمیر حکم قطعی ی قری  ده اجرای آن، تر نتیجه قرار دازتاقل موقدل  

؛ آخوندمی،  422  4082)احمدمی موحدم،    یا عجز از توتیع یییقه یا معرفی کفیل زنمانی قمه داقدم 

قانون آ.ت.ک مقدررر   113االجرا اسل که تر ماتۀ (. منظور از حکم قطعی، همان حکم الزم11  4031

   0قمه اسل.

، تنهدا تر  4011قانون ِآییم تاترسی کیفدری  343ی  4011قانون مجازات اسالمی  12مفات موات 

-قوت؛ دده اجرا نمی )ده ییژه حمیت( های ده اصطالح قرعیقوت ی تر جرمهای تعزیری اجرا میجرم

هدای تعزیدری معقدو  ی    مجدازات رسم محمیت ساختم ایام دازتاقل قزدل از صدمیرحکم دده    نظر می

داقدم.  منطقی نزاقم زیرا تفکیک دیم حمیت ی تعزیرات تر ایم زمینه در منهج صحیحی استوار نمدی 

گدذار ددا   های قالق حمی نیز استفاته نموت. جالب آن که قانونتوان از نظام احتساب تر مجازاتمی

هایی تر اجرای مقدررات  ت تقواریداعث ایجا 4011خلق مفهومی نامعیم تر قانون مجازات اسالمی 

گذار تر قانون مجازات اسدالمی  مردوط ده احتساب ایام دازتاقل قزل از صمیرحکم قمه اسل. قانون

یات کرته اسل. ایدم مفهدوم   « تعزیرات منصوص قرعی» ای دا عنواندرای نخستیم دار از مفهوم تازه

مارت ی سدزب ادهامدات فرایاندی قدمه     های ریقنی تر حقوق کیفری ایران ند محتوی، قلمری ی مصماق

تلیل تأمیم نظر قورای نگهزان ددوته اسدل کده معتقدم اسدل      دینی ایم مفهوم دهاسل. ظاهراً پیش

داقدم.  جدایز نمدی   1های تعزیری تر خصوص تعزیرات منصوص قرعیاجرای اصو  حاکم در مجازات

                                                           
ریزنامده رسدمی قدمارۀ    43/43/4088نتقدا  محکدومیم دده حدزس ددیم ایدران ی قطدر مصدوب         قانون موافقل نامده ا  .4

 41/0/4081مورخ 41333

قدانون آیدیم    343قانون مجازات اسالمی، یک تزصره اضافه قمه که جایگزیم مداتۀ   18تر پیشنهاتات اصالحی ماتۀ  .1

ان تحدل نظریدا دازتاقدل قدمن مدتهم تر      اگر ممت زمد » می قوت. تزصره مزدور مقرر می تارت  4011تاترسی کیفری 

 «ساعل داقم، تر احتساب ایام دازتاقل، یک ریز حساب می قوت. 11احتساب ایام دازتاقل قمن کمتر از 

حکدم   -حکدم قطعدی تاتگداه ددمیی. ب     -االجرا عزارتندم از  الدف  تارت  احکام الزمق. آ.ت.ک سادق مقررر می 128ماتۀ  .0

ر تر قانون نسزل ده آن اعتراض یدا ترخواسدل تجمیدمنظر نشدمه داقدم ی یدا اعتدراض یدا         تاتگاه دمیی که تر مهلل مقرر

مرجع تجمیدمنظر قدرار گرفتده     تأییمحکمی تاتگاه دمیی که مورت  -ترخواسل تجمیمنظر نسزل ده آن رت قمه داقم. ج

 نمایم.حکمی که تاتگاه تجمیمنظر پس از نقب رأی دمیی صاتر می -داقم. ت

ز مفهوم ی مصاتیق تعزیرات منصوص قرعی ر.ک  درهانی، محسدم. تعزیدرات منصدوص قدرعی؛ مفهدوم      درای آگاهی ا .1

؛ سداریخانی، عدات  ی محمدمهاتی توکدل پدور. مفهدوم       43، ش4011فقهی ی مصاتیق قانونی. فصلنامه حقدوق کیفدری،   

؛ 41، ش 4013ومی، دا تاکیم در نظرهای قورای نگهزان. فصلنامه تانش حقدوق عمد  « تعزیرات منصوص قرعی» قناسی

سلیمی چمکاکایی، احسان. دررسی تطزیقی آیار ی قواعم مجازات های تعزیری منصوص ی غیرمنصوص قرعی. پایان نامه 
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م دازتاقدل قزلدی را تر جدرایم    تیوان عالی کشور ایران نیز دا پیریی از همیم رییکرت، احتسداب ایدا  

تانم. تیدوان تر یکدی از آرا    جایز نمی 4011ق.م.ا  43ماتۀ  1تعزیر منصوص قرعی موضو  تزصرۀ 

ضرده قالق )اتهام رادطه نامشدری    11ی اما تر مورت محکومیل متهمیم ده »... تارت  مقرر می 4خوت

محکومیدل تعزیدری متهمدیم جدز       کده ماتین زنا( ی س س کسر آن از ممت دازتاقل، نظر ده ایدم 

قادل تخفیدف   4011قانون مجازات اسالمی  443ماتۀ  1داقم ده استنات تزصرۀ تعزیرات منصوص می

دی ترتیدم تصدمیم تیدوان عدالی کشدور فاقدم       « قوت.ی تعلیق نیسل ، لذا ... رأی مذکور نقب ... می

زیرا ایدم تصدمیم    1(؛438  1401منطق ی مزنای حقوقی اسل ی دا ایرات جمی مواجه اسل)یوسفی، 

که تر آن رییکدرت احتسداب گسدترته را تر پدیش      331ییژه تر رای قمارۀ دا رییه پیشیم تیوان ده

مدورخ   223رأی یحدمت رییده قدمارۀ    ناگفته نماندم، تیدوان عدالی کشدور، تر     گرفته، م ایر اسل.  

خصوص اعمدا  مقدررات    دا تاییم نظر قعزه نهم تیوان ی رت نظر قعزه قشم تیوان تر 13/1/4012

دده اختالفدات پایدان     302قانون مجازات اسالمی تر جرایم تعزیدری موضدو  قلمدری مداتۀ      12ماتۀ 

  0دخشیم.

                                                                                                                                              
از « حمیتغیرمدذکور » ؛ رحمانیان، حامم ی محممجعفرحزیب زاته. معیار تفکیک4011کارقناسی ارقم تانشگاه اصفهان، 

 81، ش 4011. مجله حقوقی تاتگستری، 4011می تر قانون مجازات اسال« تعزیرات منصوص» 

قدانون   443ماتۀ  1استنات تزصرۀ قعزه قشم تیوان عالی کشور که ده  42/1/4013مورخ  01رجو  کنیم رای قماره  .4

قانون تعزیرات را ده عنوان تعزیر منصوص قرعی از قمو  مقدررات مداته    302مجازات اسالمی، محکومیل موضو  ماته 

 اسل. التصویب خارج تانستهازات اسالمی اخیرقانون مج 12

درای آگاهی دیش تر ر.ک  یوسفی، ادوالفضل. یاتتاقتی در رأی صاتره تر موضو  عمم کسر مدمت دازتاقدل موقدل از     .1

مجازات قضایی تر جرایم تعزیری منصوص قرعی. تر فصلنامه رأی  مطالعات آرای قضدایی. یادسدته دده پژیهشدگاه قدوۀ      

     44، ش 4011قضاییه، 

قدانون مجدازات اسدالمی     302اختال  قعزه قشم ی نهم تیوان عالی کشور تر خصوص ماهیدل جدرم موضدو  مداتۀ      .0

منجر ده رای یحمت رییه زیر گرتیمه که متم رأی یحمت رییده قضدایی تیدوان     -یعنی رادطه نامشری  تین زنا - 4011

قدانون مجدازات    48مسدتنز  از مقدررات مداته    » ی داقدم  ده قرح زیر مد  13/1/4012مورخ  223عالی کشور ده قمارۀ 

تعزیر، مجازاتی اسل که تر موارت ارتکاب محرمات قرعی یدا نقدب مقدررات حکدومتی تعیدیم ی       4011اسالمی مصوب 

قوت ی کیفیل اجرا ی مقررات مردوط ده تخفیف، تعلیق، سقوط ی سایر احکام مرددوط دده آن دده موجدب قدانون      اعما  می

ایم قانون ده تاتگاه اجازه تاته قمه، مقررات راجع ده تخفیف مجازات را تر کلیدة جدرائم    443ت ی تر ماتۀ قوتعییم می

هدای حدمی، غیدر    که نو  ی مقمار آن همانندم مجدازات  « تعزیر منصوص قرعی»تعزیری اعما  کنم ی تر تزصرۀ تیم آن 

ادرایم نظر قعزه نهم تیدوان عدالی کشدور کده مقدررات      داقم از اطالق ماته اخیرالذکر استثنا قمه اسل دنقادل ت ییر می

قانون مجازات اسالمی د تعزیرات اعمدا  کدرته     302قانون مجازات اسالمی را نسزل ده محکومیل موضو  ماته  12ماته 

قدانون آیدیم    124اسل ده اکثریل آرا  صحیح ی منطزق دا موازیم قدانونی تشدخیگ گرتیدم. ایدم رأی تر اجدرای مداته       

هدا ی سدایر مراجدع اعدم از قضدایی ی غیدر آن       یفری تر موارت مشاده درای قدعب تیدوان عدالی کشدور، تاتگداه     تاترسی ک

 «.االتزا  اسلالزم
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ها پرتاخته قدوت ایدم اسدل کده     نکات تیگری را که تر قوانیم فعلی مشخگ نشمه ی دایم ده آن

ت مجرمدان دده ایدران    چنانچه فرتی تر کشور خارجی دازتاقل قمه داقم ی دعدم تر نتیجده اسدترتا   

قمار آیم، اما، قدوانیم کیفدری ایدران تر ایدم زمینده      دازگرتانمه قوت دایم جز  ایام دازتاقل قزلی ده

درخی کشورها نظیر فرانسه، دلژیک ی سوئیس دازتاقل ناقی از استرتات مجرمیم ساکل هستنم. تر 

ایدام دازتاقدل قزلدی تر     احتسداب (. 11  4031آیم)آخوندمی،  جز ایام دازتاقل قزلی ده قدمار مدی  

محکومیل ده حزس تائم مصماق نمارت زیرا حزس ادم ممت زمان معینی نمارت تا دتوان ایام دازتاقل 

قزلی را از آن کسر نموت. تر مورت محاسزه ممت دازتاقل قزلی دده جدای تزعیدم حکدم صدریحی تر      

ان عالی کشور ی نیز رییکرت دینی نشمه اسل اما دا مستفات از رأی یحمت رییه قضایی تیوقانون پیش

تدوان عقیدمه   مدی  4011ییژه تر قانون مجازات اسالمی ی قانون آییم تاترسی کیفدری  گذار دهقانون

ریت. تلیل ایم امر هدم ایدم   قمار میتاقل که کسر ایام دازتاقل از ممت تزعیم منطقی ی معقو  ده

ان ی چده قزدل از صدمیرحکم    اسل که ایام توقف تر دیمارسدتان چده تر تیران سد ری کدرتن زندم     

 311دایستی تر میزان حزس محکوم علیه محاسزه ی از آن کسر گرتت. مطدادق مداتۀ   محکومیل، می

ن زندما  از خدارج  تر حدزس  دده  محکدوم  ممایای که صورتی تر  »4011قانون آییم تاترسی کیفری 

جدز   معالجده  متمد  ی گیدرت می صورت ضادطان نظرتحل دیمارستان تر ... معالجه یی ،ضریری داقم

 «.قوتمی محسوب یی محکومیل

 

 طرز محاسبه میزان حبس .1. 1

گدذار کیفدری ایدران،    قوت نحوۀ محاسزة میزان حزساسل . قانونیکی از مسائلی که اینجا مطرح می

که معموالً تر مالک ی معیاری درای طرز محاسزه میزان زنمان مشخگ نساخته اسل. اما ممت زمانی

قدانون   110قوت. پدیش از انقدالب، مداتۀ    م، در مزنای سا ، ماه ی ریز محاسزه میآیحکم تاتگاه می

 03از نظر احتساب ممت حزس هریک مداه  » مقرر می تاقل  4048تاترسی ی کیفر ارتش مصوب 

ترحا  حاضر، مزندای   4(81  4031آخونمی، «)قوت.ریز اسل ی کسور آن ده نفع متهم محسوب می

تانسدل کده سدا  را     4021قانون آییم تاترسی ممنی  110دایستی ماتۀ  محاسزه ایام مذکور را نیز

گذار فرانسه نیز تانم. قانونساعل می 11قزانه ریز ی طو  ریز را  2ریز،  هفته را  03ماه، ماه را  41

                                                           
قزل از انقالب ده منظور ایجات یجمت رییه قضایی دخشنامه ای از یزارت تاتگستری تر ایم زمینه صداتر قدم کده تر     .4

چدون تر ددارۀ احتسداب مدمت محکومیدل زندمانیان تر       »قرح زیر اسل زمان خوت راه گشا دوته اسل. متم دخشنامه ده 

مراجع تاتگستری ی نظامی ی تیایر زنمان رییه یاحمی موجوت نیسل دده منظدور جلدوگیری از ددریز هرگونده اخدتال  ی       

ریز  03ایجات یحمت عمل لزیماً متذکر می قوت که مطادق مستنز  از احکام مردوطه قدانونی مدمت حدزس هریدک مداه      

 « ماه اسل احتساب سا  هم تیازته سی ریز دایم ملحوظ گرتت. 41یم منظور قوت ی دا لحاظ آن که سا  دا
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قدانون آیدیم تاترسدی     243-4معیار محاسزه ممت زنمان را مشخگ ساخته اسل. ده موجب مداتۀ  

ریز اسدل.   03ساعل اسل. مجدازات یدک مداه زندمان،      11یک ریز زنمان،  کیفری فرانسه، مجازات

قدوت. چنانچده فدرتی    توجه ده تعمات ریزها در اساس هر ماه محاسزه میمجازات دیشتر از یک ماه، دا

 قوت. تر اینا  ریز ده زنمان معرفی گرتت، درای یی یک ریز کامل محاسزه می

 

 هاسایر مجازاتاحتساب ایام بازداشت قبلی به جای . 2

ها، نیز تی قیوه مختلف تر ایام دازتاقل قزلی ده تمام یا درخی از مجازاتاز لحاظ گسترش احتساب 

های سالب جهان یجوت تارت. ای ، نظام احتساب موسع که تر آن ممت دازتاقل موقل را از مجازات

کنندم. تیم،  می کدم مدی  های محمیتکننمه حقوق، تمادیر تأمینی ی حتی جدزای نقد  آزاتی ی مجازات

کننم. قسمل ریش احتساب مضیّق که تر آن ممت دازتاقل قزلی را فق  از مجازات حزس کسر می

ق.آ.ت.ک جمیم ذیل فصل تیم از دخش ای )کلیدات( از ریش   343ی ماتۀ  4011ق.م.ا  12تیم ماتۀ 

 قوت.ها اقاره میانم که تر زیر ده آنای  پیریی کرته
 

 اشت قبل از صدورحکم، به جای شالقاحتساب بازد .1. 2

که مجازات مورت حکم تاتگاه قالق تعزیری داقم دده ازای هدر ریز دازتاقدل قزلدی، سده      تر صورتی

کده مجدازات مدورتحکم،    تر صورتی  »4011ق.م.ا  12کسرخواهم قم. ده موجب ماتۀ  4ضرده قالق
 343دندم ب مداتۀ   .« . . . اسدل قالق تعزیری . . .  داقم، هرریز دازتاقل، معات  سده ضدرده قدالق    

تر مورت محکومیل ده قالق ده عنوان مجازات تعزیدری دده ازای   » تارت نیز مقرر می 4011ق.آ.ت.ک 
مداتۀ فدوق،   « ب»قیم مجازات تعزیدری تر دندم   «گرتت.هر ریز دازتاقل قزلی، سه ضرده از قالق کسر می

 داقم.  می 343ی  12درای جماسازی مجازات های حمی از قمو  مقررات موات 

 

 احتساب بازداشت قبل از صدورحکم، به جای جزای نقدی .2. 2

گونه که تر داال گفته قم، چنانچده فدرتی تر نتیجده صدمیرحکم قطعدی از سدوی تاتگداه دده         همان

کده، فدرت قزدل از صدمیر     پرتاخل جزای نقمی محکوم قمه داقم، تی حالل متصور اسل  نخسل آن

ر دازتاقل ده لحاظ ارتکاب جرم س ری نکرته داقدم، تر ایدم صدورت    حکم قطعی تاتگاه، ممتی را ت

دایم جزای نقمی را تماماٌ پرتاخل نمایم؛ تیم، پیش از صمیر حکم قطعی تاتگاه، ممتی را تر اجرای 

سر می درته اسل، تر ایدم صدورت، قاضدی تاتگداه صداتر کنندمه        قرار تأمیم کیفری تر دازتاقل ده

مکلف اسل ایام دازتاقل قزلی را ده ازای هر سیصم هزار  -ی یا تجمیمنظراعم از تاتگاه دمی -حکم، 

                                                           
 هر ریز معات  یک ضرده قالق مقرر قمه دوت. 4011تر پیش نویس متم نخستیم قانون .4
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احتساب ایام دازتاقدل را تنهدا تر خصدوص     4023قانون مجازات اسالمی  ریا  یک ریز کسر نمایم.

دینی کرته دوت ده همیم تلیدل تر مدورت اجدرای آن تر خصدوص جدزای نقدمی       مجازات زنمان پیش

منجر گرتیدم   331ل ایم اختال  ده صمیر رأی یحمت رییه قمارۀ اختال  یجوت تاقل که تر نهای

که دا تفسیر موسع مقررات قانونی، احتساب ایام دازتاقدل قزلدی را تر خصدوص جدزای نقدمی نیدز       

قانون مجدازات   48ده موجب تزصرۀ ماتۀ » 4ممکم تانسل. متم رأی یحمت رییه ده قرح زیر اسل 

اقدل قزلددی محکدوم علیدده تر پریندمه مددورتحکم را از    اسدالمی تاتگدداه مکلدف اسددل کده ایددام دازت   

-های تعزیری یا دازتارنمه کسرکنم. ی چون حزس ی جزای نقمی هر تی یک نو  ی از مجازاتمجازات

های تعزیری ی دازتارنمه می داقنم ی عمم محاسزه ی مرعدی تاقدتم ایدام دازتاقدل قزلدی ددرخال        

زصره مذکور کسدرممت دازتاقدل از محکومیدل    های فرتی اسل، علی هذا ده حکم تحقوق ی آزاتی

 ... «  جزای نقمی ی احتساب تزمیل آن ده جزای نقمی قانونی اسل

...  »1ها نیز مقدرر مدی تارت   ق.م.ا ذیل فصل سوم دا عنوان نحوۀ تعییم ی اعما  مجازات 12ماتۀ 

سه ضدرده قدالق    جزای نقمی داقم، هر ریز دازتاقل، معات  . . .تر صورتی که مجازات مورت حکم، 

ترتیب نسزل ده حزس، قدالق   (ریا  اسل. چنانچه مجازات متعمت داقم ده033.333) سیصمهزار یا

قدانون آیدیم تاترسدی     311ه موجب تزصرۀ یک ماتۀ دچنیم  هم .«گرتتی جزای نقمی محاسزه می

-زای نقدمی، دده  طعی ده جد علیه قزل از صمیرحکم محکومیل ق چنان چه محکوم »  4011کیفری 

تلیل اتهام یا اتهامات مطرح تر پرینمه تر دازتاقل دوته داقم، تاتگاه پس از تعیدیم مجدازات، ایدام    

دندم   1ی0«دازتاقل قزلی را تر ازای هر سیصمهزارریا  یک ریز از مجازات تعییم قمه کسر می کنم.

ات تر مورت محکومیل ده جزای نقدمی، مطدادق مقدرر   :» مقرر می تارت 4011ق.آ.تک  343پ ماتۀ 

منظور از مقررات فصل مردوط ده  .«فصل مردوط ده نحوۀ اجرای محکومیل های مالی اقمام می قوت

ددا   18مداته  های مالی، فصل سوم از دخش پنجم همیم قدانون خواهدم ددوت.    نحوۀ اجرای محکومیل

تر لیه مزالغ مذکور ک» :ترک قرای  ی تحوالت ناقی از ت ییر قیمل ها تر گذر زمان اقعار می تارت

یسدیله داندک   ایم قانون ی سایر قوانیم از جمله مجازات نقمی، ده تناسب نرخ تدورم اعدالم قدمه دده    
                                                           

ز جمله جزای نقدمی،  ها اقانون مجازات اسالمی ی نیز تسری احتساب ایام دازتاقل ده همه مجازات 12دا تصویب ماتۀ  .4

 رأی فوق قادلیل اجرایی نمارت.

محکومیل ده پرتاخل جزای نقمی را از قمو  قدانون مزددور    4011قانون نجوه اجرای محکومیل های مالی  11ماتۀ  .1

 خارج می تانم.  

داقدم، هدر    که مجازات مورت حکم، . . .  جدزای نقدمی  تر صورتی» مقرر می تارت  4011ق.م.ا  12قسمل میانی ماتۀ  .0

 منسوخ اسل.   12ده نظر می رسم ایم قسمل از ماته  « ( ریا  اسل.333/033ریز دازتاقل . . .  معات  سیصم هزار )

 4028نامه اجرایدی آن مصدوب   آییم ی 4022های مالی مصوب رجو  کنیم ده ماتۀ یک قانون نحوه اجرای محکومیل .1

  دا اصالحات دعمی.
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دار ده پیشنهات یزیر تاتگستری ی تصویب هیأت یزیدران تعدمیل ی تر مدورت    مرکزی هر سه سا  یک

دا تجویز  4018/  13/44هیات یزیران تر 1«.گرتتاالجرا  میقوت الزمکه دعم از آن صاتر میاحکامی

،  32323/433421 ده موجب تصویب نامه قدمارۀ  4011قانون مجازات اسالمی  18حاصله از ماتۀ 

رقم ریالی جزای نقمی دم  از حزس را ده یک میلیون ریا  )معات  یکصدمهزارتومان( افدزایش تاته   

توجده دده    تر انگلستان، اختیار ت ییر تر میزان جزای نقمی ده عهمۀ یزیر کشور اسل کده ددا   1اسل.

 (.130  4013تارت)نوریزی فیریز، نرخ تورم، ت ییرات را اعالم می

هرگداه دازتاقدل ددم  از جدزای     » کندم  قانون مجازات اسالمی اضافه مدی  11ماته جالب آن که 

قدوت  نقمی توأم دا مجازات حزس داقم دازتاقل دم  از جزای نقمی از تاریخ اتمام حزس قری  می

مقرر تر قانون درای آن جرم دیشتر نیسل ی تر هرحدا  مدمت دازتاقدل    که از حماکثر ممت حزس 

گذار ایم اسل کده مدمت دازتاقدل    اهتمام قانون 3.«دم  از جزای نقمی نزایم از سه سا  تجایز کنم

چه ممت سه سا  کمتر از میدزان حدزس   موقل نزایم دیش از حماقل مجازات هر جرمی داقم. چنان

 11ک کل مزلغ جزای نقمی ده لحداظ محدمیتیل مندمرج تر مداتۀ     فرت داقم ی یی پیش از استهال

از زنمان آزات قوت، چنان چه میزان جزای نقمی مورت حکدم از مزلدغ    4011قانون مجازات اسالمی 

مورت استهالک از طریق دازتاقل محکوم علیه دیش تر داقم، تر فرض قناسایی اموا  محکوم علیده  

جزای نقمی توقیف امدوا  مزددور ددرای اسدتیفای داقیماندمه       تر آینمه ی دعم از تحمل حزس دم  از

جزای نقمی مورت حکم توجیه قانونی نمارت ی نگهدماری یی تر زندمان جهدل اسدتهالک داقیماندمه      

   1...«جزای نقمی ده قرح فوق التوصیف تر استعالم فاقم مجوز ی دازتاقل غیرقانونی اسل 

                                                           
اخنیدار تصدمیم گیدری تر خصدوص      4022قانون نجوه اجرای محکومیل های مالی مصدوب   4ده موجب تزصرۀ ماته  .4

افزایش میزان ریالی جزای نقمی دم  از حزس ده پیشنهات یزیرتاتگستری ی رییس قوۀ قضاییه دوته اسدل. تر پیشدنهات   

ت احکامی کده دعدم از آن   افزایش رقم ریالی ده پیشنهات یزیر تاتگستری ی تصویب هیات یزیران تر مور 18اصالحی ماتۀ 

 ده متم ماته اضافه قمه اسل.  « یا اجرای می قوت» صاتر یا اجرا می قوت، الزم االجرا اسل. عزارت

هزارتومان دوته اسل که دا گذقل ممت سده سدا  تر میدزان آن ددازنگری قدمه اسدل.        13، 4013ایم رقم تر سا   .1

دده گدزارش    توانم ده کاهش جمعیل کیفری زندمان منجدر قدوت.   افزایش تی ی نیم درادری جزای نقمی دم  از حزس می 

دده پیشدنهات یزارت تاتگسدتری ی دده      4018دهمم  13هیئل یزیران تر جلسه  «پایگاه اطال  رسانی تفتر هیئل تیلل»

( 12مزلغ مجدازات نقدمی ددم  از حدزس، مندمرج تر مداته )       -4011مصوب  -قانون مجازات اسالمی ( 18استنات ماته )

 - قدانون آیدیم تاترسدی کیفدری     (311ی مزالغ ریالی منمرج تر دنم )ب( ماته ) -4011مصوب  - جازات اسالمیقانون م

هزار ریا  ده مزلغ یک میلیدون ریدا  تعدمیل     033 هزار ریا  ی 133آن، ده ترتیب از مزلغ ( 4ی تزصره ) -4011مصوب 

  /http://cabinetoffice.ir/fa/news/6573ر.ک   نموت.

 سا  دوته اسل.   3مت قزال ایم م  .0

 48/1/4010مورخ  118/10/2نظریه قمارۀ  .1
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مطالعه پرینمه مشخگ سازت که آیا محکدوم علیده    دنادرایم، قاضی اجرای احکام، نخسل دایم دا 

هدای  تر دازتاقل دوته اسل یا خیر. چنان چه فرت محکوم دازتاقدل ددوته، نسدزل دده کسدر زمدان      

دازتاقل از میزان جزای نقمی اقمام ی س س داقی مانمۀ جزای نقمی را یصو  نمایم. قانون گدذار تر  

تارت طوری که مقرر مدی احکام یاگذار کرته اسل دهایم تکلیف را ده عهمۀ قاضیان اجرای  311ماتۀ 

قضات اجرای احکام موظفنم رعایل مراتب فدوق را دده هنگدام اجدرای حکدم، مراقزدل نمایندم ی تر        

صورت عمم رعایل خوت اقمام کننم. پس از کسر ایام دازتاقل، قاضی اجرای احکام از محکدوم علیده   

نقمی اقدمام نمایدم. چنانچده محکدوم دده پرتاخدل       خواهم که نسزل ده پرتاخل داقیمانمه جزای می

جزای نقمی از رأی تاتگاه تمکیم نموت ددا پرتاخدل تمدام یدا داقیماندمه جدزای نقدمی پریندمه یی         

گرتت. چنانچه محکوم نسزل ده پرتاخل جزای نقمی اقمام ننمایم، قاضی اجرای احکدام  مختومه می

 اقمامات زیر را ده ترتیب ده عمل می آیرت 

هدای نقدمی محکدوم علیده ددریت. تیم،      که، قاضی اجرای احکام ادتما دایم سراغ تارایینخسل آن

هدای  چنان چه اموا  ی تارایی نقمی از محکوم علیه ده تسل نیامم، اقمام ده توقیف امدوا  ی تارایدی  

غیرنقمی ده ترتیب منقو  ی غیرمنقو  نمایم. سوم، چنانچه هیچ مالی اعم از نقمی یا غیرنقدمی دده   

چه تاتگاه دخواهدم از طریدق توقیدف امدوا      ل نیامم ده توقیف محکوم علیه مزاترت نمایم. چنانتس

محکوم علیه اقمام نمایم دایم مستثنیات تیم را جما نمایم س س مزلدغ جدزای نقدمی را از حسداب     

های دانکی محکوم علیه درتاقل یا دا فریش اموا  ی تارایی های نقمی ی غیرنقدمی یی دده تریافدل    

قدانون نحدوۀ اجدرای     11مستثنیات تیم ده موجدب مداتۀ   ترحا  حاضر،   4ای نقمی اقمام نمایم.جز

قدانون آیدیم تاترسدی     311مشخگ قمه انم که جانشیم ماتۀ  4011محکومیل های مالی مصوب 

 گرتیمه اسل.  4021ممنی ایران مصوب 

طدرح تر زمیندة   قانون نحوۀ اجرای محکومیل های مدالی نوتصدویب درخدی ادهامدات م     11ماتۀ 

قوت ایم اسل که آیا مستثنیات تیدم  مستثنیات تیم را درطر  ساخته اسل. پرسشی که مطرح می

قوت یا خیدر  ددرای نمونده، چندان چده کسدی       های نقمی محکوم علیه نیز میقامل اموا  ی تارایی

توقیدف ی از  تدوان آن را  مزل ی یجه نقم تارت که آن را درای رهم منزلی ده یتیعه گذاقته اسل، می

قانون جمیم ده ایم پرسدش پاسدخ مثزدل     11ماتۀ « ز»محل آن، جزای نقمی را درتاقل کرت  دنم 

                                                           
ترحقوق انگلستان، تاتگاه مجری حکم می توانم تر صورت عمم پرتاخل جزای نقمی از طر  محکدوم، حکدم ضدز      .4

دده جدزای    کاالهای مردوط ده مجرم را صاتر کنم ی درای تامیم جزای نقمی آن ها دفریقم یا ایم که ده میزان محکومیل

نقمی از عوایم ی مقرری قخگ محکوم کسر نمایم. تاتگاه می توانم تستور توقیف حقوق یترآمممجرم را صداتر کندم تدا    

دمیم یسیله کارفرمای مجرم را ملزم کنم که مزل ی را از حقوق ی تستمزت مجدرم کسدر ی دده تاتگداه د درتازت.) همتدی،       

4014  483.) 
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تاته اسل. ناگفته نمانم که مزلغ پیش پرتاخل درای رهم منز  تر صدورتی جدز  مسدتثنیات تیدم     

دهدا ددمین آن موجدب عسدر ی حدرج گدرتت ی عدیم مسدتأجره         پرتاخل اجاره محسوب می قوت که

 (.  431  4011 )آقایی جنل مکان داقمنیز قأن ای متناسب دا از ممیون دوته ی مورتنی

 

 احتساب بازداشت قبل از صدورحکم، به جای مجازات های جایگزین حبس .3. 2

گزیم زنمان های جایگذار نظام احتساب اجزاری ایام دازتاقل قزل از صمیرحکم را ده مجازاتقانون

قانون آییم تاترسدی کیفدری تر مدورت نحدوۀ      343ده نحوی که ماتۀ نیز تعمیم ی تسری تاته اسل. 

های جدایگزیم حدزس، ...    تر مورت محکومیل ده مجازات» تارت محاسزة ایام دازتاقل قزلی مقرر می

 قوت ده قرح زیر محاسزه می 343ایام دازتاقل قزلی موضو  ماتۀ 

زانه، هشل ساعل خممات عمومی ی ده ازای هرریز دازتاقل قزلی، یک ریز جزای نقمی ری -الف

 پنج ریز از تیرۀ مراقزل کسر می قوت.

تر مورت محکومیدل   4011،4قانون مجازات اسالمی  12تر اصالحات پیشنهاتی ماتۀ  . . .«  -ب

ده مجازات های جایگزیم حزس یا اقامل اجزاری تر محل معیم، ده ازای هر ریز دازتاقل قزلدی، تی  

ریز از تیره مراقزل یا محریمیل از  43ساعل خممات عمومی رایگان ی  18ریز جزای نقمی ریزانه، 

 حقوق اجتماعی یا اقامل اجزاری تر محل معیم ی ...  پیش دینی قمه اسل.

 

 احتساب مدت تعلیق از خدمت به جای مدت محکومیت به انفصال موقت .4. 2

میرحکم را طدوری توسدعه   گذار، نظام احتساب ممت دازتاقل موقدل قزدل از صد   که قانونجالب آن

دخشیمه که ده مجازات انفصا  از خممات تیلتی هم تسری تاته قمه اسل. ده موجب تزصدرۀ مداتۀ   

ممت زمانی که محکوم علیه پیش از صمیرحکم قطعی ده » 4011قانون آییم تاترسی کیفری  314

موقدل کسدر    موجب الزامات قانونی از خممل معلق قمه اسل، از میزان محکومیل یی دده انفصدا   

منظور از الزامات قانونی مقرر تر تزصرۀ داال  موارت انفصا  موقل ده صورت اجزداری اسدل   « قوت.می

ده عزارت تیگر، موارتی اسل که ده موجب مقررات قانونی افرات متهم قزل از صمیرحکم قطعی دایدم  

تشدمیم مجدازات   قدانون   0مداتۀ   1ی تزصرۀ  2ده صورت موقل از خممل تیلتی منفصل) نظیر ماتۀ 

( قونم. قانون گذار مشخگ نساخته اسل که 4032مرتکزیم ارتشا،، اختالس ی کالهزرتاری مصوب 

چنان چه فرتی قزل از صمیر حکم ده انفصا  موقل از خممل، ممتی را تر حزس گذرانمه داقم آیدا  

 می توان ممت حزس را از ممت انفصا  موقل یی کسر کرت یا خیر.

                                                           
 هایی مجلس قورای اسالمی نرسیمه اسل.  ایم اصالحات هنوز ده تصویب ن .4
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ممت دازتاقل موقل، قزل از صمیر رأی از میزان مجازات، یظیفده تاتگداه   رسم کسر ده نظر می

ممت دازتاقدل قزلدی تر   » تارت که مقرر می 12داقم. ایم مفهوم از عزارت ماتۀ صاترکننمه رأی می

ایدم کدار را    که تاتگاهاستنزاط ی درتاقل می قوت. دنادرایم، تر صورتی« حکم محاسزه می قوت ... 

قدانون   342نکنم قاضی اجرای احکام دایم مراتب را ده تاتگاه جهل تصحیح حکم، تذکر تهم. مداتۀ  

چنانچه قاضی صاترکننمه حکدم، ایدام دازتاقدل قزلدی را     » آییم تاترسی کیفری نیز مقرر می تارت 

سدب مدالک هدای موضدو      محاسزه نکرته داقم، قاضی اجرای احکام کیفری ده احتساب ایم ایام، ح

ی  4ها نظیر محریمیل از حقوق اجتماعیده سایرکیفر 12تسری حکم ماتۀ « کنم.موات فوق اقمام می

هدایی کده مدمت دازتاقدل     رسم دا توجه ده تعییم مجدازات داقم. ده نظر میتزعیم محل اختال  می

گدذار  ها مدورتنظر قدانون  زاتایم ماته ده سایر مجا ها گرتت تسری حکمگزیم آنتوانم جایقزلی می

   1داقم.ایم امر دا مقتضای عمالل ناسازگار می نزوته اسل هر چنم

 

 هاترتیب کسر ایام بازداشت قبلی در صورت تعدد مجازات .2. 5

دینی کرته اسل که چنانچه قخصدی دده سده مجدازات حدزس، قدالق ی       پیش 12قسمل آخر ماتۀ 

هدای مدذکور دده    زس قزل از دازتاقل ده جدای مجدازات  احتساب ح جزای نقمی محکوم قمه داقم،

ق.م.ا تر مدورت نحدوۀ    11چندیم مداتۀ    هم 0ترتیب ده جای حزس، قالق ی جزای نقمی خواهم دوت.

هرگداه دازتاقدل ددم  از جدزای نقدمی تدوأم ددا        » اجرای دازتاقل دم  از جزای نقمی آیرته اسل  

قوت که از حدماکثر  ریخ اتمام حزس قری  میمجازات حزس داقم دازتاقل دم  از جزای نقمی از تا

                                                           
قدانون   12تر مورت کسر ایام دازتاقل موقل از ممت محریمیل از حقدوق اجتمداعی تر اصدالحات پیشدنهاتی مداتۀ       .4

 مجازات اسالمی مشخگ قمه اسل.  

تاته  دده قضدات اختیدارات صدالحمیمی ددیش تدری       4011قانون مجازات اسالمی  12ناگفته نمانم، طرح اصالح ماتۀ  .1

اسل ی قاضی می توانم ایم ارفاق قانونی را حسب مورت نسزل دده هرمجدازاتی صدالح دماندم، محاسدزه کندم. مدتم مداتۀ         

تر صورتی که فرت، پیش از صمیرحکم ده علل اتهام یا اتهاماتی که تر پریندمه یی مطدرح   » پیشنهاتی ده قرح زیر اسل 

م محاسزه می قوت. تر صورتی کده مجدازات مدورت حکدم، قدالق      دوته، دازتاقل قمه داقم، ممت دازتاقل قزلی تر حک

( ریا  جزای نقدمی اسدل. . . .   333/333تعزیری یا جزای نقمی داقم، هر ریز دازتاقل معات  سه ضرده یا پانصم هزار)  

هم چنیم، تر مورت محکومیل ده مجازات های چدایگزیم حدزس یدا اقامدل اجزداری تر محدل معدیم، دده ازای هدر ریز          

ریز از تیره مراقزل یدا محریمیدل از    43ساعل خممات عمومی رایگان ی  18اقل قزلی، تی ریز جزای نقمی ریزانه، دازت

ده نظر می رسم قسدمل نخسدل مداتۀ پیشدنهاتی     .« حقوق اجتماعی یا اقامل اجزاری تر محل معیم کسر می قوت . . 

خگ ساخته، ت ییر تر میزان جزای نقمی متناسب ددا  مش 18زایم می داقم ی دهتر اسل قانون گذار آن گونه که تر ماتۀ 

 تورم را ده عهمه هیات یزیران قرار تهم. 

چنان چه مجازات متعمت داقم، مقام قضایی می تواندم حسدب مدورت آن را     » اصالحی آممه  12جالب آن که تر ماتۀ  .0

 «نسزل ده جزس یا قالق یا جزای نقمی محاسزه کنم. . . . 
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ممت حزس مقرر تر قانون درای آن جرم دیشتر نیسل ی تر هرحا  مدمت دازتاقدل ددم  از جدزای     

ایم ماته نیز تر قسمل تیم ماتۀ یک قانون نحدوه اجدرای    حکم .«نقمی نزایم از سه سا  تجایز کنم

ایدم تی مداته آن اسدل کده تر مداتۀ یدک        آممه دوت. تنها تفایت 4022های مالی مصوب محکومیل

حدماکثر   11سا  داقم حا  آنکه تر مداتۀ   3حماکثر ممت حزس دم  از جزای نقمی نزایم دیش از 

منسدوخ   4022سا  تقلیل یافته اسل. قانون نحوۀ اجرای محکومیدل هدای مدالی مصدوب      0آن ده 

هرگداه مدتهم داصدمیر     » ق.آ.تک تر یک حکم استثنایی مقرر مدی تارت  022اسل. همیم طور ماتۀ 

قرارتأمیم تر دازتاقل داقم ی ده موجب حکم غیرقطعی ده حزس، قالق تعزیری ی یا جدزای نقدمی   

محکوم قوت، مقام قضایی که پرینمه تحل نظر ای اسل دایم دا احتساب ایام دازتاقل قزلی، مراتب را 

  .«ده زنمان اعالم کنم تا یی دیش از میزان محکومیل تر زنمان نمانم

دینی قمه اسل زیرا ممکم اسل کسی ده ایم ماته تر راستای انسانی کرتن مقررات زنمان پیش

موجب حکم غیرقطعی محکوم قوت ی تا زمان رسیمگی ی صمیرحکم قطعی میزان دازتاقدل یی تر  

دیندی کدرته اسدل کده     گذار پیشزنمان، از حماکثر میزان مجازات قانونی داالتر ریت، از ایم ری قانون

ی اگر حکم غیرقطعی هم داقم درای جلوگیری از داقی مانمن محکوم تر زنمان، مراتب ده زندمان  حت

رسم مدوجزی  ده نظر می 4011اعالم گرتت. دا توجه ده مقررات تعمت جرم تر قانون مجازات اسالمی 

 داقی نمانم. 12درای اعما  قسمل آخر ماتۀ 

 

 اصیهای کیفری اختصتسری نظام احتساب در دادرسی. 3

یکی از موضوعاتی که قادل دحث ی دررسی اسل ایم اسل که آیدا احتسداب مدمت دازتاقدل قزدل از      

های نظامی یا محکومان سازمان تعزیرات حکدومتی  های اختصاصی نظیر تاتگاهصمیرحکم تر تاتگاه

هددای مددالی مصددوب  قددانون نحددوه اجددرای محکومیددل   02قادددل اعمددا  اسددل  تزصددرۀ مدداتۀ    

یفری سازمان تعزیرات حکومتی را تدادع مقدررات حداکم ددر اجدرای احکدام       های کمحکومیل4011

تانم. تر نتیجه تمامی مقررات مردوط ده محکومان سایر می 333تا  181ها یعنی موات کیفری تاتگاه

قوت. اعمدا  احتسداب مدمت دازتاقدل     ها، تر مورت محکومان تعزیرات حکومتی نیز اجرا می تاتگاه

دینی قمه اسل. نخسدل،  صورت پیش های نظامی ده تیورت محکومان تاتگاهقزل از صمیرحکم تر م

عدالیه ددر   »ده صراحل احتساب ایام دازتاقل قزلی را ده قرح زیر پیش دینی کرته اسل   314ماتۀ 

 قرح ده قزلی ایام دازتاقل زیر، های مجازات ده محکومیل مورت تر موارت پیش دینی قمه تر قانون،

 :قوت می محاسزه زیر

 قزلی دازتاقل ریز هر ازای ده خممل اضافه ممت از ریز سه کسر -الف

 قزلی دازتاقل ریز هر ازای ده خممل از موقل انفصا  ممت از ریز چهار کسر -ب
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 قزلی دازتاقل ریز هر ازای ده ترفیع از محریمیل ممت از ریز پنج کسر -پ

ده  مردوط درادر مقرررات قزلی، لدازتاق ایام احتساب کسرحقوق، ده محکومیل مورت تر - تزصره

 محکومیل ده جزای نقمی اسل. 

 342تدا   343موارت مذکور تر مدوات  « دینی قمه تر قانونعالیه در موارت پیش»منظور از عزارت 

ای درای تاترسدی جدرایم   موارتی که مقررات ییژه» تارت ق.آ.ت.ک مقرر می 318داقم؛ تیم، ماتۀ می

چدون تر  « ه اسل، تادع مقررات عمومی آیدیم تاترسدی کیفدری اسدل.    نیریهای مسلح مقرر نگرتیم

مورت احتساب ممت دازتاقل موقل مقررات خاصی تر قانون تر مورت محکومان تاتگاه های نظدامی  

 342تدا   343ییژه موات پیش دینی نشمه، از ایم ری مقررات مردوط ده دخش اجرای احکام کیفری ده

 قوت. می نیز اجرا میهای نظاتر مورت محکومان تاتگاه

دده   12دا توجه ده ادهام احتمالی مراجع قضایی تر خصوص اعما  نظام احتساب مذکور تر ماتۀ 

سدتورالعمل  ت 43مداتۀ  تزصرهتر خصوص محکومان ده مواتمخمر،  4011دعم قانون مجازات اسالمی 

مقدررات   » اقدعار مدی تارت    4013مصدوب   هدا سامانمهی زنمانیان ی کاهش جمعیل کیفری زندمان 

تر مدورت محکومدان کلیده جدرائم از جملده       4011 قانون مجازات اسالمی 11ی  12منمرج تر موات 

ده نظر می رسم چنان چه تزصرۀ مزددور نیدز تصدویب نمدی     « .داقممی . . .  جرائم موات مخمر جاری

احتسداب  قم دا توجه ده عمومات قانون ی درادری اقخاص ی محکومان تر مقادل قانون، منعدی ددرای   

گدذار تر مدورت   ایام دازتاقل قزلی تر خصوص محکومان مدوات مخدمر یجدوت نماقدته اسدل. قدانون      

-اقخاصی که قزل از محاکمه ی مجازات تر ایران، تر یک کشور یا کشورهای تیگر تر دازتاقل دوته

 انم مقرراتی یضع نکرته اسل. 

ح ریقم قدمه اسدل، تکلیدف    ده یضو 4011یکی از مسایلی که تر قانون آییم تاترسی کیفری 

قاضی اجرای احکام کیفری ده کسر ایام دازتاقل قزلی تر صورت عمم احتساب آن از سدوی قاضدی   

 قزلی دازتاقل ایام حکم، صاترکننمه قاضی چنان چه »  342ده موجب ماتۀ  4صمیرحکم می داقم.

 موضدو   مالک های حسب ایام، ایم احتساب ده احکام کیفری قاضی اجرای داقم، نکرته محاسزه را

   قاضی اجرای احکام مکلف اسدل قاضدی   348هم چنیم ده موجب ماتۀ « .کنم می اقمام فوق موات

 صداتر  گونده ای  را دده  ده حزس محکوم پرینمه یقل تعییم تستور اسل مکلف کیفری احکام اجرای

 اتمام تاریخ یمدا تعی تا گیرت قرار نظر تحل پرینمه حزس، ممت اتمام از پیش ریز ته حماقل که کنم

 اعالم کنم. رئدیس  زنمان ده ی صاتر یاتقمه تاریخ تر را یی آزاتی تستور محکومٌ علیه، حزس ممت

                                                           
قضات اجرای احکام موظف قمه انم در رعایل مراتب فوق ده هنگام اجدرای مجدازات    12نهاتی ماتۀ تر اصالحات پیش .4

نظارت کننم ی تر صورت عمم رعایل، خوت اقمام کننم. قسمل پایدانی مداته مقدرر مدی تارت  . . . قضدات اجدرای احکدام        

 « عمم رعایل، خوت اقمام کننم.موظفنم در رعایل مراتب فوق ده هنگام اجرای مجازات نظارت کننم ی تر صورت 
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 تر دازتاقدل  تیگدری  اتهدام  ده محکومٌ علیه چنانچه حزس ممت اتمام از پس اسل مکلف نیز زنمان

 اجدرای احکدام   قاضدی  دده  دالفاصله را اقمامات نتیجه ی نمایم اقمام زنمانی آزاتی درای فوری نزاقم،

ددرای تخلدف از    348جالب تر از همه ضمانل اجرایی اسل که تر تزصرۀ مداتۀ  « .کنم اعالم کیفری

 ده منجر ماته ایم از تخلف که صورتی تر »حکم ماته تر نظر گرفته قمه اسل تزصره مقرر می تارت 

 تدا  انتظامی محکومیل در عالیه کیفری اجرای احکام قاضی گرتت، رأی تر مقرر ممت از دیش حزس

محکدومٌ   دده  اضدافی  حزس خسارت مسؤی  پرتاخل قانون ( ایم144( ی )33موات) طزق چهار، ترجه

 4«اسل. علیه

 

 انتقال نظام احتساب به محکومان دادگاه های کیفری بین المللی. 4

ه گونه که گفل قم، رییکرت احتساب ممت دازتاقل موقل قزل از صمیرحکم تر اسدنات ی ریید  همان

نامده تیدوان کیفدری ددیم المللدی ذیدل       ( اساس1)28المللی نیز نمایان قمه اسل. ماتۀ قضایی دیم

تر اعما  مجازات حدزس، تیدوان مدمت قزلدی دازتاقدل      » اقعار می تارت  « تعییم مجازات» عنوان

محکوم علیه در اساس تستور تیوان را ) تر صورتی که یجوت تاقدته اسدل( از مدمت حدزس کسدر      

جالب آن که اساس نامه کسر ممت را ده ممت دازتاقل قزلی در اساس تستور تاتگاه « وت.خواهم نم

توانم هر ممتی که محکدوم علیده دده هدر نحدو      تیوان می» ... کنم  محمیت نساخته اسل ی اضافه می

تیگری تر ارتزاط دا عمل متضمم جنایل مذکور تر توقیف ددوته، را نیدز از مدمت حدزس یی کسدر      

( 1)28تر مداتۀ  « ده هر نحو تیگر تر ارتزاط دا عمل متضمم جنایل مذکور» از عزارت منظور« کنم.

ایم اسل که محکوم قزل از تحویل ده تیوان کیفری دیم المللی تر قهر الهه هلنم تر کشور متزدو   

 خوت یا کشور یالثی تر دازتاقل ده سر درته داقم.  

تهدم کده ایدم    یوگسالیی سادق نشان می همچنیم رییه قضایی تاتگاه کیفری دیم المللی درای

)ج( آییم تاترسی ی اتله ممت زمانی را که متهم قزدل از انتقدا  دده     434تاتگاه نیز دا الهام از ماتۀ 

تاتگاه یا پدیش از محاکمده ی صدمیرحکم تر دازتاقدل ددوته، تر نظرگرفتده اسدل. قدعب ددمیی ی          

ممت زمان دازتاقل قزل از صدمیرحکم را  تجمیمنظر تاتگاه یوگسالیی سادق تر پرینمه های متعمت 

از هر زمدانی  »تاتگاه اقعار تاقته  انم. درای نمونه تر پرینمه قخصی ده نام زیلونوییچممنظر قرارتاته

  4011مدنش،  )نژندمی  که یی تر راستای ایم پرینمه تر دازتاقل دوته، دایم مورت توجه قدرار گیدرت  

هدای کیفدری   رای حدزس درخدی محکومدان تاتگداه    (. دا توجه ده ایم که ممکم اسل محل اجد 441

                                                           
قانون گذار چگونگی تعییم میزان خسارت ناقی از حزس اضافی ی مرجع تعییم آن را مشخگ نساخته اسل. ده نظدر   .4

استنات کرت. دهتر می ددوت قدانون    4011قانون آییم تاترسی کیفری  134تا  133می رسم تر ایم مورت می توان ده موات 

 موات فوق را تر اینجا مجری می تانسل.  گذار ترتیزات مذکور تر 
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المللی تر کشورهایی غیر از محل استقرار تاتگاه داقم، ترنتیجه، اجرای حکم محکومیدل، تدادع   دیم

  4010داقدم)کرایر،  قوانیم کیفری مردوط ده اجرای مجازات ها تر کشور محدل تحمدل زندمان مدی    

483.) 

 

 گیرینتیجه

تهدم کده قدانون تر    ه پیرامدون موضدو  مدورت دحدث نشدان مدی      های ده عمل آمممطالعات ی دررسی

هدایی  های خوب ی مثزتی را تر ایم زمینه درتاقته اسل ی تر عیم حدا  کاسدتی  های اخیر گامسا 

هدا توجده   گذار تر اصالحات پسدینی دده آن  قوت که ضریری اسل قانونهم تر ایم نظام مشاهمه می

سازی مقررات مردوط ده احتساب ایام دازتاقل قزلی دده  ا کنم ی ادهامات قانونی را مرتفع سازت. قف

ییژه دا توجه ده اصالحات پیشنهاتی امری مستحسم ی نیکو اسل ی گامی تر راستای اصدل کیفیدل   

 قوت.قانونی تلقی می

توسعه ی گسترش نظام احتساب ممت دازتاقل قزل از صمیر حکم درمزنای رییکرتی انسدانی ی  

گذار قادل ستایش اسل. قضدات تاتگسدتری نیدز    سل که از سوی قانونحقوق دشری صورت گرفته ا

ییدژه آرا  تیدوان عدالی کشدور را تر ایدم      دایم هنگام تفسیر قوانیم کیفری پیشینة مقررات فوق ی ده

زمینه ممنظر قرار تهنم. از طر  تیگر، پراکنمگی ی یجوت احکام قانونی متفایت ی معارض تر ظدر   

قوت ی حکایدل از  حم از نظر قانون نویسی امری ناسزایار ی قزیح تلقی مییک سا  درای موضوعات یا

گذاری ی ناپیونمهای فرایان تر ایم زمینه تارت. علل ایم امر هم نزوت یدک  یجوت مراجع متعمت قانون

مطالعة جامع تر خصوص سوادق ی پیشینه قانون گذاری ی نیز قناسایی مقدررات جداری مدی داقدم.     

ای از ادهامات قانونی از محاسم قانون جمیم می داقدم. هدم   رخی مسایل ی رفع پارهالزته، تصریح ده د

ده جرایم تعزیری ی استثنا  کرتن جرم های حدمی ی افدزین ددر     12چنیم محمیتسازی اعما  ماته 

آن، تعزیرات منصوص قرعی دا مزانی عقلی ی منطق حقوقی چنمان هماهنگی نمارت. گسترش نظدام  

نفصا  موقل از خممل امری مستحسم اسل ی دهتر دوت قانون گذار احتساب ایام احتساب ده قلمری ا

دازتاقل موقل را ده مجازات های محریمیل های از حقوق اجتماعی نیز تسدری ی تعمدیم مدی تات.    

هدای  هدا، دده قلمدری تاترسدی    تسری نظام ارفاق آمیز احتساب ایام دازتاقل قزلی ده جدای مجدازات  

سازی نظام قضایی ی درقراری عمالل قدانونی ی انصدا  مناسدب دده نظدر      اناختصاصی ده منظور یکس

گذاری ی رییة قضایی ملی تر خصوص احتساب ایام دازتاقل قزلدی  رسم. انتقا  هنجارهای قانونمی

   ریت.المللی امری معقو  ی پسنمیمه ده قمار میهای کیفری دیمده قلمری تاتگاه
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