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ی فریکاحکام  یاجراهای محاکم قضایی در ویژگی

 های قضایی نگارگری در مقایسه با محکمه

 

مصوب   کیفری  دادرسی  آیین  قانون  حوز  13۹2در  حقوق    ۀدر  رعایت  بحث  در  و  احکام  اجرای 

محکوممحکوم و  زندانیان، له  بر  نظارت  و  از   علیه  هدف  است.  گرفته  صورت  مفیدی  اقدامات 

محقق بودن مسئولیت کیفری متهم    ،انتساب آن  رسیدن به احراز وقوع جرم و  ،های کیفریرسیدگی

جامعه هیچ    قع اجرا گذاشته شود تا در موعلیه بهمحکوم  ۀ و مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی دربار

دسترسی به محل اقامت و    عدم  ،اجرای مجازات  نشده باقی نماند.بزهکاری مجازات ندیده و اصالح

  حبس   ،گذاراجرای حکم توسط کفیل یا وثیقه  برایعلیه  معرفی محکوم  عدم  ،علیه سکونت محکوم

عدم اخذ  نظارت بر دادنامه و اخطاریه و  توان عدم  قضایی می  ء یا موانع با منشاعلیه  بودن محکوم

را نام برد. همچنین قاضی احکام بر اجرای جرایم مجازات بدنی ازجمله مجازات سالب    تامین مناسب 

و محدودکنند  ، حیات سالب  یا مجازات  و شالق  و جرح عضو  قطع  بدنی  و    آزادی،   ۀ مجازات  حق 

مرزی و اخراج یا طرد از کشور و اقامت  حیثیت ازجمله حبس و تبعید و محرومیت از سکونت در نوار  

اجباری در نقطه معین یا مجازات مالی ازجمله دیه و جزای نقدی و مصادره و ضبط و معدوم کردن  

گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی  پرونده مختومه نمی  ،اموال نظارت دارد و تا حکم اجرا نشود

های پژوهش حاکی از این  ی انجام شده است. یافتهاهای منابع کتابخانهو تحلیلی  و با تکیه بر داده

های  که محکمهاست که امروزه نظارت بیشتری در حوزه اخالق بر اجرای مجازات وجود دارد درحالی

 هاست.قضایی نگارگری حاکی از سرعت عمل و ضعف قانونی و خودمحوری شاه در اجرای مجازات

 اهداف پژوهش 

 بررسی سازوکارهای اخالقی در نحوۀ اجرای مجازات توسط قاضی.  .1

 . واکاوی چگونگی قضاوت و مجازات در نگارگری ایران. 2

 سؤاالت پژوهش 
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 مقدمه 

های کیفری  اگر گفته شود که دادرسی  .آیدحساب می  ترین و آخرین مرحله دادرسی کیفری بهنهایی  ،اجرای احکام 

های  درحقیقت هدف از رسیدگی  .سخنی نادرست نخواهد بود  ،د گیرفقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت می

انتساب آن و محقق بودن مسئولیت کیفری متهم و مجازات    کیفری رسیدن به این موضوع هست که احراز وقوع جرم و

ندیده و  جامعه هیچ بزهکاری مجازات  موقع اجرا گذاشته شود تا درعلیه بهمحکوم  ۀیا اقدامات تأمینی و تربیتی دربار

های مراجع کیفری اعم از  ها و کوششصادره که با تمام تالشرأی   نشده باقی نماند. بدیهی است که اگر حکم واصالح

  ، دهکرکه بر دوش دولت و جامعه  دادسرا و دادگاه و همچنین ضابطین به نتیجه رسیده و از سوی دیگر بار مالی سنگین  

نماید.طبیعتاً نخواهد توانست هدف  ، موقع اجرا نشودبه برآورده  تأمینی و تربیتی را  اقدامات  یا  از    های مجازات  قبل 

  ،اجرای حکم که مراحل مختلف دادرسی کیفری ازجمله کشف و تحقیق و تعقیب و دادرسی به نتیجه رسیده است

صادره اجرا شود. در حقوق کیفری ایران  رأی    شود مگر اینکه درنهایتزات تأمین نمیهای اعمال مجاوقت هدفهیچ

لذا در این پژوهش به بررسی    ؛ قاضی دارای اختیارات بسیاری است. یکی از این اختیارات اجرای احکام کیفری است

در ایران و اجرای احکام    پیشینه محاکمه قضایی   شود.قاضی اجرای احکام کیفری و موضوعات مرتبط با آن مبادرت می

توان  گری میررسد. در برخی از آثار هنری برجای مانده از این مقاطع تاریخی، مانند هنر نگاکیفری به ادوار کهن می

 هایی از این محاکم را مشاهده کرد.  جلوه

تحریر درنیامده است. با این    ۀپژوهش حاضر باید گفت تاکنون تحقیق مستقلی با این عنوان به رشت  ۀ درخصوص پیشین

ای با عنوان »جایگاه قاضی  ( در مقاله13۹4)  دعاخوان  اند.حال، آثاری به بررسی نقش قاضی در اجرای احکام پرداخته

و به صورت مفصل به پیدایش و جایگاه    های جدید دادرسی کیفریاجرای احکام« به بررسی نقش قاضی در سیستم

ای با عنوان  ( در مقاله13۹8قاضی اجرای حکام، از مظر قانون ایران و سایر کشورها پرداخته است. امیری و همکاران )

»جایگاه ایفای نقش مقام اجرای مجازاتها در نهادهای مبتنی بر خروج موقت و مشروط زندانیان با مطالعه حقوق کیفری  

ف  تعیینایران،  عوامل  و  بررسی کیفیت  به  انگلستان«  و  اجرایرانسه  آثار    کننده در  در  احکام کیفری پرداخته است. 

 لذا پژوهش حاضر بر  ؛های محاکم قضایی در عصر حاضر و در نگارگری انجام نشده استای در ویژگییادشده مقایسه

 ای به بررسی این موضوع بپردازد.منابع کتابخانههای آن است به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

 در مقایسه با محاکم قضایی نگارگری. محاکم قضایی 1

 مجازات بدنی .1.1

ها به  تکه خیلی از شرایط و مقررات مجازای اعدام و شالق و قطع عضو است  هامجازات  ،ی بدنیهامنظور از مجازات

این مجازاتهادر هر لحظه در تمامی اجرای احکامگردد و هر روز و  میبر  ها این مجازات   های کیفری شاهد اعمال 

 . هستم
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 مجازات سالب حیات .1.1.1

ی  هااز اقسام مجازات  .شود می  رفتن و حذف کلی مجرمبینمجازاتی است که منجر به از  ،منظور از مجازات سلب حیات

ی حدی  هاکه قصاص مجازات قتل عمدی و رجم و صلب از مجازات  است  رجم و صلب  اعدام،،  قصاص  سالب حیات

 شود.می ی سلب حیات منجر به نابودی و نیستی مجرمهامجازات  ، موارد تمامیدر   .دشومی تلقی

 اعدام  .1.2

 کردن، نابود شدن،  گردانیدن، تهیدست نیست   چون گوناگونی معانی  به  لغت درکه   از ماده عدم  است عربی ای  واژه اعدام

 در را آن برخی  .(18۹/  1:  13۹0  )عمید،   است شده مجازات استعمال عنوانبه کسی  کشتن چیزی، گردانیدن نایاب

 چنین  ،نیست مهجور اشلغوی معنای از که   آن اصطالحی معنای اما  اند؛آورده دولت فرد توسط حیات سلب معنای

 نظامی و  مسلح  نیروهای توسط  یا  باشد  شده  صادر کشورها قضایی  دستگاه  سوی از  که  است مجازاتی و حکم  اعدام  است:

  ؛(524:  13۹5)گلدوزیان،    اندکرده تبیین حیات سالب مجازات ترینسخت را اعدام برخی  .شود اجر و شده صادر کشورها

 شخص حیات  سلب به آن موجب  به که رودمی شمار به بدنی  کیفرهای اقسام از یکی  اعدام که  گفت توانمی بنابراین

االیام در تمام  شدیدترین نوع مجازات است که از قدیم  مجازات اعدام،رود.  می شمار   به محکوم مجازات  اشد  و  شده  منجر

از اقسام کیفر اعدام بر  جوامع بشری و تمدن قربانیان بسیاری گرفته است. در حقوق ایران برخی  ها وجود داشته و 

مانند مجازات اعدام برای مرتکب جرم محاربه و افساد در زمین و نیز    ؛تشریع شده استمبنای متون و نصوص فقهی  

مرتکب آن مستوجب اعدام یا قتل است. این قبیل    موجب قوانین و مقررات شرعی،   تجاوز به عنف و سایر جرائمی که به

)احمدی،    شوندمرور زمان هم نمیول مقررات  ها راه ندارد و مشمها جزء حدود هستند و تخفیف و تعلیق در آناعدام

1387: 55) . 

. هنگام اجرای حکم باید  شودمیپیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صالحیت اجراء  

دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک  

باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده   داشته  حضورمعتمد و منشی دادگاه 

برای   تواندمیعلیه نیز ، در ادامه این ماده آمده است: وکیل محکومتسنیم خبرگزاریگزارش  . بهیابدمیوی نیز حضور 

در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا    علیه محکوماجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن  

و به امضای    شودمیتنظیم    مجلس صورت. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجراشده،  کندمیقرائت  

دهد مجازات اعدام در ایران از عهد باستان وجود داشته است و سند  ها نشان می بررسی  (.534د )همان:رسحاضران می

 ، نگاره اعدام مانی است. 1ۀ اند. تصویر شمارهایی دانست که این مسئله را منعکس ساختهتوان نگارهرا می آن
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 (13۹1اعدام مانی، شاهنامه ابوسعیدی، قرن هفتم، دوره مغول، مکتب تبریز، مأخذ: )شیرازی، قاسمی:    ۀ: نگار 1تصویر

 قصاص نفس  .1.3

از شایع تا در صورتی که شخص مرتکب قتل شودشومی  ی سالب حیات تلقیهاترین مجازاتقصاص نفس یکی    ، د 

بینی شده است و در جایی  در قانون مجازات اسالمی پیش  ،دشومی  مواردی که منجر به قتل عمدی  د.شوقصاص نفس  

مثل و گرفتن  بهمقابله  ،گیردمی  اعدام شود و سزای کسی که حیات از دیگری  د بای  ، شودمی  مرتکب قتل  که شخص عمداً

 . است حیات از ایشان

. به معنای  استدر حقوق کیفری ایران    گانهپنجیکی از مجازات    که قصاص در لغت به معنی سزای کار بد دادن است  

به معنای روح، عین و خون آمده است و کلمه    که  علیه وارد شده استتالفی و استیفای عین جنایتی است که بر مجنی

اگر از آن اراده معنای شخص را بکنی و به قصاص   ،اگر از آن ارادۀ معنای روح را بکنی و مذکّر است ، نفس مؤنث است

قتل را    بعدازآنچه در قبل از انقالب یا    مقنن(.  826:  1385)علوف،    گویندالنفس میدر جنایت قتل عمدی قصاص

عمالً و    المعصومة المکافیةمد ازهاق النفس  قتل ع.  تعریف کاملی از قتل نبودند  درصدد تعریف نکرده است و فقها هم  

  استو برابر در دین و حرّیت و غیره    کفوهمعدواناً یعنی خارج کردن نفسی که محترم و مورد حمایت قانون است و  
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حیات ارادی از انسانی که مورد    سلب   ( 245  /4  :ه  1408)حلی،    است صورت عمدی و عدوانی که بدون اذن شارع  هب

آنچه در قصاص موضوعیت دارد  (.  27:  1385)یاد،    انسان دیگر را گویند  ۀوسیلبهعدالت    برخالفحمایت قانون است  

ای  حال هر وسیله  که باید به صورتی سریع و بدون کمترین ایذاء و اذیتی واقع شود.  استازهاق روح جانی و کشتن وی  

و منعی در استفاده از    شودتواند در اعمال قصاص استفاده  می  ، یا دردی کمتر این مجازات را محقق نماید  ترکه راحت

ترین  آن وجود ندارد و ذکر شمشیر در روایات طریقت داشته و علت ذکر آن نیز این بوده که شمشیر در آن زمان مطمئن

 .(31۹: 1378 نائری،)شمس  ه استترین ابزار برای اجرای قصاص و ازهاق روح بودوسیله و سریع

 ( 547  /14:  ه ق  1414  منظور، )ابن    قتله، یقتله، قتال و تقتاال  .استترین مصادیق قصاص نفس قتل عمد  یکی از مهم

قتل    ، شودقتل ازاله روح است از بدن مانند مرگ، لیکن چون به کشنده اطالق می  دیگرعبارتبهه معنای کشتن و  ب

  :قتل در قرآن چنین آمده است  ۀواژ  .(231  :13۹0بنابی،  )قرشی    دموت نامن   را رفتن حیاتبینگویند و به این اعتبار از

  کریم،   قرآن)  ت.به اذن خدا شکست دادند و داوود و جالوت را کشآنان را  پس    جَالُوتَ«  دَاوُودُ   َقتَلَ  وَ  اللَّهِ  بِإِذْنِ  َفهَزَمُوهُم»

اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد و وی را  س نفس امارهَفَقتَلَهُ« پ أَخِیهِ  َقتْلَ  نَْفسُهُ  لَهُ »َفطَوَّعَتْ   (251  ۀ آی  بقره،  ۀسور

 . (30 ۀآی مائده، ۀسور کریم، قرآن )  کشت

  کریم،  )قرآن  گذاشتند میرا زنده باقی    زنانشان  و  کشتند میرا    شانپسراننِسَاءَکُمْ«    وَیَسْتَحْیُونَ  أَبْنَاءَکُمْ  »یَُقتِّلُونَ در آیه  

مادی و    عمل  واسطهبهخواه  جنین،  سقطلطمه به حیات دیگری وارد ساختن و از غیر طریق    ( 141  ۀآی  اعراف،  ۀسور

  شیر ندهد تا  ،وستاخود که تحت حضانت ۀ مادری به طفل شیرخوار اینکهمثلترك فعل  واسطهبهفیزیکی باشد خواه 

انسان زنده    تر تعریف دیگر نیز قتل را سلب حیا د(.  252:  13۹5)جعفری،    باید قصد داشته باشد   هرحالبهاو بمیرد  

 (.33۹: 1385احمدی، )شاملو  انددهکر توسط انسان دیگر تعریف 

  ها آناگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنیٌ علیه شود، چنانچه همه    –  2۹8ماده   

.  شودفقط به قصاص نفس محکوم می  ، مشترك موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد  طوربه

سی را بار اول از مچ قطع کرد و بار دوم از آرنج جدا نمود(  دست ک)   باشد له قبلی یک نفر  ئاگر جانی در همان فرض مس 

بها بگیرند، همان پول خون مقتول  اگر ورثه مقتول قصاص نکنند و بخواهند خون)  شوددیه عضو داخل در دیه نفس می

ن در داخل شدن  گیرند( البته این فتوی در برخی از فروض مشکل است. ایگیرند و بابت قطع اول چیزی نمیرا می

طور مطلق  دیه عضو در دیه نفس بود اما در داخل شدن قصاص عضو در قصاص نفس وجوهی است: اول اینکه بگوییم به

قصاص عضو جدای از قصاص نفس است(، سوم اینکه بگوییم  )   شودشود، دوم اینکه بگوییم مطلقا داخل نمیداخل می

کشند و دیگر  کند یعنی تنها او را میطرف را کشته باشد، تداخل میاگر یک یا چند جنایت به یک ضربت وارد آمده و  

چشمان او بیرون جسته و هم فرقش  به اعضای او کاری ندارند، پس اگر با یک ضربت که بر فرق کسی وارد آورده هم

سیبی  کشند و دیگر به چشم او آتنها او را می)  شودشکافته و مرده است، قصاص چشم او داخل در قصاص نفس می

شود، چهارم اینکه اگر  کنند( و اما اگر جنایت با ضربات متعددی بود قصاص عضو داخل در قصاص نفس نمیوارد نمی
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  کرد قطعه  و او را قطعه  درپی بر بدن او وارد آوردضربات متعدد را در یک جلسه وارد آورده مثال شمشیر را برداشته و پی

اما اگر بین ضربات فاصله انداخت مثل یک   .شوددر قصاص نفس می و کشت، در این صورت قصاص عضوهای او داخل

روز دستش را برید و از تن جدا کرد و روز دیگر پایش را قطع نمود و روز سوم جنایتی دیگر وارد آورد تا اینکه طرف  

را با قاتل    ه توانند همان معاملشود و ورثه مقتول میوپا و سایر اعضای او داخل در قصاص نفس نمیمرد قصاص دست

ه یک روز دست او را و روز دیگر پایش را قطع کنند و در آخر هم او را بکشند، در بین این چهار وجه بعید نیست  کرد

فاصله به    های با تر باشد، ولی مسئله دارای اشکال است، بله در این اشکال نیست که اگر جنایتکه وجه چهارم وجه

شود،  و سپس جنایت دوم را وارد کند، قصاص عضو داخل در قصاص نفس نمی  که جنایت اول بهبودی یابد  نحوی باشد

کند و او همچنان زنده بماند تا جراحت پایش بهبود یابد، آنگاه او را به قتل    همانند اینکه دست کسی را از بدنش جدا 

:      13۹2  )خمینی، ام دهند  انج  ، قاتل با مقتول کردکه  را    ای ملهاتوانند همان معبرساند، ورثه مقتول بدون اشکال می

4 /283). 

آویز به چوبه دار یا شلیک اسلحه آتشین یا اتصال الکتریسیته  صورت حلققتل و اعدام ممکن است به  اجرای قصاص نفس،

زمان اجرای حکم اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر    انجام گیرد.رأی    یا به نحو دیگر و به تشخیص قاضی صادرکننده

  دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد و اجرای حکم حسب مورد با مامورین زندان یا نیروی انتظامی است.اینکه  

اند قبل از اجرای حکم ابزار و عدوات و آالت اجراء را دقیقا مورد معاینه و بررسی قرار داده  مامورین اجراء حکم موظف

ای باشد زاید بر گونهینان حاصل کنند. وسایل مذکور نباید بهها برای اجرای حکم اطم و از استحکام و آماده بودن آن

همچنین کلیه عملیات باید با کمال    .آنچه اقتضای اجرای حکم است موجب شکنجه، تعذیب یا مثله شدن محکوم گردد

عدم تاخیر  نظارت بر صحت اجرا و رعایت تشریفات الزم و    انجام شود.  خبره  توسط افراد   آرامش و بدون اعمال خشونت،

الحفظ به محل  محکوم تحت  پس از رعایت تشریفات و شرایط مذکور،  و تعطیل آن با مقام قضایی مجری حکم است.

منشی دادگاه متن حکم را با صدای بلند قرائت   شود و سپس با اجازه مقام قضایی مجری حکم،اجرای حکم آورده می

  پس از اجرای حکم،  آید.کم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا درمیح  ازآن بالفاصله به دستور مقام مذکور،کند و پسمی

از محل اجرای حکم خارج و    چنانچه به تشخیص پزشک قانونی یا پزشک معتمد اطمینان مرگ محکوم حاصل شود،

به تشخیص و دستور مقام قضایی    ،شود. چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمایندجسد تحویل پزشک قانونی می

آنان میمجری   اجرای حکم صورتحکم تسلیم  از  قانونی دفت خواهد شد.  و  واال طبق مقررات شرعی  مجلس  شود 

مقام  فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم  یس اداره زندان یا نماینده وی،ئر  شده و به امضای قضایی مجری حکم،تهیه

اولیاء دم یا وکیل    منشی دادگاه،   شک معتمد، پزشک قانونی یا پز  وی در صورت اجرای حکم در خارج از محل زندان، 

از    در صورت صالحدید مقام قضایی مجری حکم،   گردد.مربوط ضبط می  ۀرسد و در پروندعلیه میها وکیل محکومآن

ها  برداری شده و عکسبرداری یا عکسمراسم اجرای حکم توسط مسئولین زندان یا مأمورین انتظامی حسب مورد فیلم

ها  دادگاه در روزنامهرأی    شود و خبر اجرای حکم با ذکر نوع جرم و خالصهپرونده محکوم بایگانی می  ها در یا فیلم
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یه یا مقامات مجاز از طرف ایشان مصلحت ایجاد  ئگردد. در موارد استثنایی که به تشخیص رییس قوه قضامنتشر می

 یابد.ع عموم انتشار میهای گروهی برای اطالعکس محکوم در حال اجرای حکم توسط رسانه کند، 

 سنگسار( ) رجم .2

پیش بینی    ، دشودر صورتی که شخص مرتکب جنایت حدی    ، ی سلب حیاتهاعنوان یکی از مجازاترجم یا سنگسار به

بینی شده است اما در قانون مجازات اسالمی  البته هر چند در حال حاضر برای اجرای آن ممنوعیت پیش  . ده استش

 بایستی رجم یا سنگسار شوند.مرتکب برخی جرائم 

به   ه ق( 1414)منظور,  و لعن. قتل سنگ،  با  زدن سنگ،  مانند اندکرده ذکر رجم  لغت  برای معنا  لحاظ لغوی چندین  از

 موضوع یا شخص  به اشیای کردن  پرتاب و  افکندن  معنی  به  لغت در رجم  که  است این این کلمه  ترنظر معنایی صحیح

 چنانچه  . باشد معنوی امر خواه و باشد  کالمی   خواه جمادات، از  سنگ غیر یا باشد سنگ  شیء،  آن  خواه است، معینی 

 با. الرحمه و  اللطف قطع و  بالقهر أو  شده، و خشونه ذات بکلمات  أو الحدید،  بزبر أو  بالحجاره زیدا  رجمت :شودمی گفته 

 طرد اما  است رجم  کلمه اصل  مصادیق از  کردن  لعن یا شتم  و ضرب  یا  فحش  یا  سنگ با  رمی  شودمی روشن  بیان  این

 حد  رجم، ،فقهى اصطالح در و  ( 74  / 4:  ه ق1402  )مصطفوی، گردد می تلقی رجم لوازم و آثار از(  قتل )   کشتن  و کردن

 حاکم که معنى بدین  بمیرد  تا کنند پرتاب سنگ  قدرآن زانى یا ثانیه به که است آن از  عبارتکه   است محصنه زنای

 (.۹04)سجادی:  کند  باشد، اجرا کردن سنگسار که را رجم  حد  خاصى  تشریفات با ثبوت  از  پس شرعى

ن و  سحد زنا برای زانی مح   :13۹2قانون مجازات اسالمی    225بر اساس ماده    .است  محصنه مصداق بارز رجم زنای  

با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت    کهدرصورتیرجم است.    محصنهزانیه   امکان اجرای رجم  عدم 

  ایندر غیر    .باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است  شده ثابترئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه  

مرد    بارۀدرکه واجب است آن را    ستاز اقسام حد، سنگسار تنها  .استموجب صد ضربه شالق برای هر یک    صورت

زنی محصنه یعنی دارای شوهر که به مردی بالغ    بارۀ و نیز در  محصن یعنی دارای همسر که با زنی بالغه و عاقله زنا کند 

که اگر زن و مرد جوان باشند،    و در فتوایی معروف است د، هرچند که زن و مرد جوان باشندکرو عاقل زنا دهد، اعمال 

  )خمینی،   نها سنگسار کردن آن دو واجب باشد است که ت  و لکن اقرب آن   شوندمی  خورند و هم سنگسار هم تازیانه می

هم    برده فقط در یک نوبت آندایر به ارتکاب زنای محصنه، نظر به اینکه نام  ...در خصوص اتهام خانم  .(187  /4:  13۹2

لذا به جهت اینکه نصاب شرعی اقرار وجود ندارد و نیز با توجه به شبهه،  ؛نزد آقای دادیار اجماال اقرار به زنا کرده است

  ار به مادون الحد موجب تعزیر است گردد، النهایه اقرمجازات حد زنای محصنه که عبارت است از رجم است، دفع می

 . کشور( عالی  دیوان آرای -7/5/1370 - 12-301 شمارهرأی    )

  در  حکم   مجری  مرجع  اجرا،  از   قبل :  ، اعدام و شالق، صلب، قتل، رجمنحوه اجرای احکام قصاص  نامه آیین  21ماده  

  سه  حداقل  است  الزم   درهرحال  .سازدمی  آگاه   حکم   اجرای  زمان  از  را   مردم  حکم  صادرکننده  قاضی  تشخیص  صورت
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  زندان   یا  انتظامی  نیروی  مأمورین نامه مذکور:آیین  22ماده    باشند.  داشته  حضوررای حد  اج  زمان   در  مؤمنین  از  نفر

  مقداری   و  کرده   حفر  اسالمی  مجازات  قانون   102  ماده  در  مقرر   کیفیت   به  را   حد   اجرای  محل   بدواً   اندموظف  مورد   حسب

ری حکم بدواً اقدامات  مج  قاضی .  کنند  آماده   حکم   اجرای  محل   در  قانون  همان  104  ماده  در  مقرر  یهااندازه  به  سنگ

 ده و پس از تأیید دستور اجرای حکم را خواهد داد. کر به شرح فوق را بررسی  یافتهانجام

 صلب .2.2

د ولی  شوچند در عمل این مجازات اجرا نمیگردد هرمی  ی سلب حیات تلقیهاعنوان یکی از مجازاتصلیب کشیدن به

 است. بینی شده در قانون مجازات اسالمی پیش

یک نوع  اصطالح  در   .(8۹  :13۹2بندرریگی،  )افرام باستانی و  شود . صلیب هم گفته مییعنی دار زدن صَلَب در لغت

 را به آن میخکوب وپایش  دستکنند و  آویزان می درختی یا تنه از دار زدن است که در آن فرد را به شاخه  معروف

و   محارب  دربارهاست که   مجازاتیاز    صلب  (.  305:  1410)مروارید،    کنند تا بمیردکرده، او را به همین حال رها می

وَ ما َقتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ  ):  فرماید( میالسالمعلیه)   مسیححضرت    درباره متعال  خداوند  .(144  همان:)  شوداعمال می راهزن

  نساء،   سوره  کریم،   قرآن  )  مشتبه شد   هاآن  امربرنکشیدند، بلکه    وَ لکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ...« او را نکشتند و )حتی( او را به دار

 .(157 آیه

در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه    :، اعدام و شالق، صلب، قتل، رجمنحوه اجرای احکام قصاص نامه آیین 24ماده 

بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله عمودی    قبلهروبه، در حالتی که پشت به صلیب و شده  تهیهدار که شبیه صلیب  

. پس از انقضای  کنندمیو به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورین نیروی انتظامی به همان حال رها    بندندمی

او    صورت این مراسم مذهبی دفن و در غیر  پس از انجام    ، اگر فوت کرده باشد  .آورندمیسه روز، او را از چوبه دار پایین 

 .اقدامات درمانی بالمانع خواهد بود ،و چنانچه نیاز به ارائه خدمات پزشکی داشته باشد کنند میرا رها 

 شالق  .2.3

بینی شده است. در اکثریت  ی بدنی در خیلی از جرائم حدی و تعزیری پیشهاعنوان یکی از مجازاتشالق یا تازیانه به

  و اعما گرفتند  میبرای مجرمین در نظر  را  جوامع در دنیا این مجازات وجود دارد و در دوران باستان هم این مجازات  

 آید. می ی قدیمی به حسابهاتوان گفت یکی از مجازاتمی کردند ومی

شود  از آن استفاده می هااینخطاکاران و مانند  تنبیه چارپایان، است که برای راندن  ریسمانی ای چرمی یازیانه، تابیده

است؛    شده   یاد با چند واژه از آن   عربی (. در  81:  13۹0قرآن کریم،   المعارف ۀدائر) گویندمی  نیز  َقمچی  و  شالق و به آن 

است » ازجمله چیزی  با  چیزی  کردن  مخلوط  معنای  به  اصل  در  که  منظور،  )  سَوْط«  تازیانه    (.125:  1414ابن  به 

هنگام   شده   گفتهسوط    جهتازآن می به اصابت که  مخلوط  آن  با  به    اثر   برکه    رو ازآنیا    شود پوست،  اصابت 
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  شده گرفته»جِلْد« به معنای پوست    ۀمِجلَدَه یا مِجالد که از ریش.  (431  همان:)  گرددمخلوط می گوشت با خون پوست،

بر کیفری خاص که   متون دینی و   فقه جَلْد در اصطالح  واژه  .(125همان:  )  شودمیو به تازیانه زدن جَلْد گفته    است

با واژه »سَوْط«    باریک از تازیانه   قرآن  (. در 46:  13۹1)ارجمند دانش،    گردد ، اطالق میشدهمعین جرایم برای برخی

عَلَیهِم رَبُّکَ سَوطَ   دو آیه واژه جَلْد )تازیانه    در   ( 13  ۀآی  فجر،  ۀسور  کریم،  )قرآن  «عَذابسخن به میان آمده: »َفصَبَّ 

جَلدَۀ مِائَۀَ  مِنهُما  واحِد  کُلَّ  »َفاجلِدوا  است:  آمده  نیز   آیات برخی  در  ( 2  آیه  نور،  سوره  کریم،   قرآن  «)زدن(  دیگر 

های  تازیانهآن را به »زدن با   مفسران برخی  ( 50  آیه   انفاق،  سوره   کریم،   )قرآن  کافران یاد شده است  عذاب  و ضرب  از

با تازیانه،   دنیا  در  کاران گناه این آیات افزون بر مجازات برخی  در   . (251/  3:  ه1403  جوزی،)ابن  اند الهی« تفسیر کرده

 .های عذاب الهی نیز سخن به میان آمده استاز تازیانه

قانون مجازات اسالمی چنین    و بزرگداشت و تأدیب است    کردنیاریتعزیر در لغت به معانی   تعزیر   :شده  تعریف در 

است، از قبیل حبس، جزای    شده   واگذار تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم  

در مواردی که شرعاً مقدار آن    جز مجازات شالق تعزیری  . از مقدار حد کمتر باشد  دنقدی و شالق. میزان شالق بای 

گذار در بعضی جرائم که در کتاب پنجم  قانون  (.6۹-70:  13۹2)خاکی،    ضربه باشد   75  باید کمتر از   ، است  شدهنمعی

محکوم یا شکستن مهر    ،540  ۀهای خالف واقع موضوع مادنامهازجمله تصدیق  ، آورده است  تعزیرات و مجازات بازدارنده 

تعزیرات غیرقانونی    ،5۹5  ۀ، موضوع ماد547  ۀبازداشتگاه موضوع ماد، فرار زندانی از زندان یا  543  ۀو پلمپ موضوع ماد

نمایی با اسلحه  قدرت  60۹و    608  ۀ توهین به افراد عادی یا دولتی موضوع ماد  ،602یا    5۹8  ۀ در اموال دولت موضوع ماد

 . 618 ۀ، تعرض به افراد موجب اخالل نظم و آسایش و آرامش عمومی موضوع ماد617 ۀموضوع ماد

 قطع و جرح عضو .2.4

گذار در ارتکاب  یعنی قانون  ؛وان قصاص متفاوت استعنمجازات بدنی قطع عضو حدی با مجازات قطع یا جرح عضو به

مثل  بهده است بدون اینکه مجازات قطع از باب مقابلهکر جرائم حدی مثل سرقت یا محاربه قطع عضو را پیش بینی  

گیرد و باید  می  قصاص عضو صورت  ،قصاص چون مرتکب جنایت قطع عضو شدهکه در قطع عضو در  چرا  ؛ کردن باشد

 همان عضو به جایگزینی از بین برود. 

ظاهری    گسیختگیازهمموجب    ها آن  واردکردنشود که  در لغت به معنی »زدن« است و به صدماتی گفته می ضرب

  که  شود می  گفته   هاییآسیب  به  و  بوده  زدن  زخم  معنی  به  لغت   در جرح  .شودنسوج و جاری شدن خون از بدن نمی

شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی    هابافت  گسیختگیازهم  موجب

همراه باشد    هاییشکستگی  با  است  وجرح ممکنضرب ع،در بعضی از مواق   (.110-115ه.ق:  1414)صاحب جوهر،    دست

زدن ممکن است توسط فرد با    ضربهمثال در اثر ضربه زدن استخوان بینی فردی بشکند یا گوش فردی بریده شود.  

بلکه نوع و   نیست؛از این وسایل    یک هیچمهم است    آنچهیا وسایل دیگری مانند سنگ و چوب انجام شود و    پا،  دست
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  هایآسیباز نظر پزشکی قانونی به    وجرحی ضربطورکلاست. به  ایجادشدهاست که در ظاهر اندام فرد    ای صدمهمقدار 

 (. 55: 13۹4)سادات حسینی،    شودگفته می روانی بر بدن  شیمیایی و  فیزیکی،  حاصله از عوامل مکانیکی، 

و مناسب با    آلودهغیرعضو باید تیز،    قصاص   در ابزار قطع و جرح    :13۹2قانون مجازات اسالمی    43۹ماده  بر اساس  

اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب،  

ورت امکان،  باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در ص ایگونهبهبیمار یا شرایط زمان و مکان 

. در قصاص  افتدمیشود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر موانع رفع و قصاص اجراء می

  417حق تقاضای قصاص دارند با توجه به اطالق ماده    عضو، پس از تقاضای مجنی علیه یا سایر اشخاصی که قانونا

ده است. در  کراجرای قصاص را منوط به استیذان از مقام رهبری    قانون مجازات اسالمی که در مطلق موارد قصاص،

لکن اجرای قصاص معموال در بیمارستان و تحت نظارت قاضی اجرای    ؛قصاص عضو نیز مراحل مذکور طی خواهد شد

  در قصاص عضو نیز رعایت خواهد شد.   ، احکام صورت خواهد پذیرفت و تمامی مواردی که در قصاص نفس بیان شد

گیری  اندیشد تا حدود جراحت کامال اندازهنونی مکلف است که برای رعایت تساوی در قصاص عضو تدابیری بیپزشکی قا

 (.257:  13۹7)عابدی،    جلوگیری به عمل آید   ،شود و از هر چیزی که مانع استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن شود

علیه پس از اجرای قصاص ممنوعیتی  هوش کردن محکومحس کردن موضع اجرای قصاص عضو و همچنین بیمداوا و بی

این قانون،    444اما با توجه به ماده    کرده است؛  قانون مجازات اسالمی صراحتا به این مسئله اشاره  445ندارد و ماده  

هوشی یا  جنایت در حال بی  -1اص دو فرض مطرح است  حسی حین اجرای قصیا بی  هوشیخصوص استفاده از بیدر

یا    حس کردنبی  امر فتوای فقها،   444در این صورت با توجه به ماده    .حسی عضو مجنی علیه اتفاق افتاده باشدبی

  جنایت بر مجنی علیه در حالت عادی اتفاق افتاده باشد: در این فرض،   -2  ؛علیه الزامی استهوش کردن محکومبی

در این خصوص باید  حسی کردن عضو او حق مجنی علیه است و  هوشی یا بیرتکب جنایت بر عضو بدون بیقصاص م

 .( 25۹ نظر وی اخذ شود )همان:

 حق و حیثیت   زادیآ ۀمحدودکنندمجازات سالب و  .2.5

مجازات    شود ومی  شود که یک یا چند حق مشروع شخص مجرم از او گرفتهمی  مجازات سالب حق به مجازاتی گفته

گردد یعنی مجازاتی که موجب سلب  حیثیث بیشتر به مجازات سالب حیثیت و آبرو و شرافت مجرم برمی  ۀ کنندمحدود

 شود. می حیثیت و آبرو مجرم

د تا نتواند خودسرانه مرتکب جرائم دیگر  شومی  ی سلب آزادی موجب توقف مجرمهاعنوان یکی از مجازاتحبس به

معادل    ۀ واژکه    است  مجازاتیکی از انواع    .است  هدف از مجازات سلب آزادی پیشگیری از وقع جرم توسط مرتکب  .شود

اباحه مجانی منافع برای جهتی یا  .  1و پریسامدتر از آن حبی است. حبیبی، اغلب در معانی زیر استعمال شده است:  

زندانی کردن: در فرهنگ معین به معنای زندانی کردن و    .2(.  86:  1404)مغنیه،    شخصی معین یا عنوانی از عناوین

 (. 3۹1: 13۹0، )معین  بازداشتن آمده است
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به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده  اشخاص محکوم

ترین حوزه قضائی آن استان، حسب  حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضائی یا نزدیک 

ها به زندان بسته،  زندان  .شوندیا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می  مورد، به همراه مأمور بدرقه زن

  و کانون اصالح و تربیت برای اطفال    ازجملهو اشتغال و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی    آموزیحرفه، مراکز  بازنیمه

است، محکومان با توجه به نوع و    شده  تصریحمواردی که در قانون یا در حکم دادگاه    جز  .شودتقسیم می  نوجوانان

از    یکی   دربندی و تأیید قاضی اجرای احکام  اساس تصمیم شورای طبقه، برشخصیتشانمدت محکومیت، پیشینه و  

دادگاه صادرکننده حکم    ۀ به حبس، خارج از حوزمحل اقامت محکوم  که درصورتی  .شوندفوق نگهداری می  یهابخش

مگر اینکه این امر موجب مفسده    .شودمیباشد، نامبرده برای تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل  

ترین زندان به محل اقامت خود منتقل  قطعی به نزدیک رأی    باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده

 .(513 ماده   ،پیشین)  شودقال از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت میشود. هزینه انت می

 آزادی  ۀمحدودکنندمجازات  .2.6

عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی یا تبعی برای متهم در نظر گرفته شود  تواند بهمی  کننده آزادی کهکیفرهای محدود

سلب آزادی تلقی    ، کند برخالف حبس که مجازاتمی  بلکه آن را محدود  ؛کند طور کلی سلب نمیآزادی مجرم را به

مجازاتا  د.ش از  دسته  می  ،ین  سلب  را  فرد  عمل  اآزادی  محکوممکند  سایر  ا  مناسبات  شغنظیر    ها آزادیعلیه  و  ل 

ت  ماز اقا  نع معین، مت اجباری در محل  مقاااز    اند عبارتاین مجازات    ترینعمده.  دهدنمیخانوادگی خود را از دست  

از دیگر موارد    .است  شده  اشارهقانون مجازات اسالمی بدان    23و ب ماده    ف ال  بند   درمعین که    های محلدر محل یا  

 (.26: 13۹4)پیرانی،  به تبعید اشاره کرد توانمیآزادی  محدودکننده مربوط به مجازات 

قانون جدید    آزادی از ابتکارات مهنیآزادی اشاره کرد. نظام  نظام نیمه  به  توانمیاز دیگر موارد مربوط به این مجازات  

موجب آن آزادی    مجازاتی است که به  مجازات محدودکننده آزادی،   .(27  همان:  )  بود  13۹2مجازات اسالمی مصوب  

عنوان مجازات اصلی  کیفرهای محدودکننده آزادی که به  .(164:    )اردبیلیشود  ی مجرم محدود میی جاك و جابهتحر

سلب    کلی از محکومآزادی را به  شده است،   یا اقدامات تأمینی و تربیتی در قوانین کیفری پذیرفتهیا تبعی یا تکمیلی  

  محرومیت از سکونت در نوار مرزی،   مجازات تبعید، در قانون  (.  8۹:  1376)دانش،    سازد بلکه آن را محدود می  ؛ کندنمی

عنوان مجازات تکمیلی از اقسام مجازات  عنوان مجازات تکمیلی و منع اقامت بهاقامت اجباری به  یا طرد از کشور،اخراج  

 د.شومی آزادی تلقی ۀ کنندمحدود

تبعید در اصطالح    (.436:  13۹0)معین،    است ی( و نفی بلد  ی تبعید در لغت به معنای دور کردن، راندن )از شهر و جا

اقامت اجباری در نقطۀ    صورت بهیعنی بیرون راندن کسی از شهر یا آبادی معین به نقطۀ دیگر از کشور است که غالباً  

قانون مجازات    22۹  ۀبر اساس ماد  (.243:  138۹)ایمانی،    گرددمعین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین اعمال می

مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حد وی صد ضربه شالق، تراشیدن  :  13۹2اسالمی  
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قانون مجازات سابق: مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب    87  ۀ. مادقمری استموی سر و تبعید به مدت یک سال  

قسم پنجم از اقسام حد تازیانه و سر    به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال محکوم خواهد شد.  ، زنا شود

رد، لیکن بنابر اقرب  تراشیدن و تبعید کردن است و این عقوبت حد پسر بکر است یعنی پسری که نامزدی عقد بسته دا

تراشند و در آخر او را  زنند و سپس سر او را میاش میاول تازیانه  ، هنوز بر او دخول نکرده باشد، این پسر اگر زنا کند

 (.18۹: 13۹2)خینی،   کنند به شهری دیگر تبعید می

از مرزهای کشور و اصالح بعضی از مواد قانون گذرنامه    غیرمجازدهندگان اشخاص  قانون مجازات عبور  35  ۀماد  ۀتبصر

  از مرز   غیرمجاز مرتکب عبور    سوءنیتاغنام و احشام با    تبعبهکسانی که    :و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران

تور او بوده،  علم و اطالع یا دس  از مرز با  که عبور احشام  و گردند و صاحب اغنام  شده باشند، به مجازات فوق محکوم می

 .شودمی برای مدت پنج سال از سکونت در نوار مرزی محروم

  شده است.بینیپیش  25  ۀعنوان محرومیت از حقوق اجتماعی در ماددر قانون مجازات اسالمی مجازات سالب حق به

شده    مجازات تبعی ذکرعنوان  عنوان مجازات اصلی یا تکمیلی و هم بهنحوه اجرای محرومیت از حقوق اجتماعی به

  ، شده باشدعنوان مجازات اصلی یا تکمیلی محکومعلیه به مجازات انفصال از خدمات دولتی بهکه محکوماست. درصورتی

باید مراتب به کارگزینی دستگاه مربوطه اعالم گردد. در خصوص اجرای مجازات محرومیت از تصدی مشاغل دولتی  

عنوان مجازات تکمیلی مراتب باید به سازمان مدیریت  عنوان مجازات اصلی و چه بهعنوان مجازات اصلی و چه بهچه به

شده ندارد و  علیه حق استخدام و تصدی مشاغل دولتی را در مدت تعیینو محکوم  گردد ریزی کشور اعالم  و برنامه

از حقوق اجتماعی  اجرای مجازات محرومیت    ۀشود. درخصوص نحومراتب در سوابق مربوطه درج و نتیجه اعالم می

شود و اجرای آن بعد  علیه به آثار آن محکوم میمحکوم  ،بدون اینکه در حکم دادگاه ذکر شود  عنوان مجازات تبعی،به

  البته قاضی اجرای احکام بایستی خطاب به دستگاه مربوطه ضمن اعالم مجازات اصلی،  استاز اجرای مجازات اصلی  

اجرای مجازات محرومیت از خدمات    ۀ عنوان مجازات تکمیلی باید ذکر کند. نحوبهرا  مدت محرومیت از حقوق اجتماعی  

شود و مفاد حکم که داللت بر قطع خدمات عمومی  عمومی بدین ترتیب است که با دستگاه یا سازمان فوق مکاتبه می

مان فوق موظف است  گردد. دستگاه و سازشده اجرا و نتیجه به اجرای احکام کیفری اعالم میظرف مدت تعیین  ،دارد

 . در این خصوص دستورات اجرای احکام را بپذیرد

 مجازات سالب حق و حیثیت .2.7

ولی مجازات    ؛گرددمی  که مرتکب به موجب آن مجازات از یک یا چند حق از حقوق مشروع خود محروممجازاتی است  

مرتکب عرض  و  اعتبار  و  آبرو  سلب  مجازات  به  مربوط  حیثیت  به   .است  سالب  مربوط  مجازات  حق  سالب  مجازات 

قانونگذار پیش ده  کربینی  محرومیت افراد از حقوق اجتماعی است یعنی اگر شخص مرتکب جرم شود در مدتی که 

 د.شومی محروم هالاز حق عضویت و اشتغال در برخی مناصب و شوراها و شغ ،است
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مهم از  یکی  است.  حقوقی  دارای  کیفری  و  اساسی  قانون  در  شهروندی  حقوق  هر  است.  اجتماعی  حقوق  این  ترین 

های اجتماعی و اقتصادی، برای  شود که برای رفع تبعیضحقوقی اطالق میسلسله  اجتماعی در معنای وسیع آن، به

ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد  هایی که  شده است؛ تبعیضفرد شناخته

های گوناگون  کند. حقوق اجتماعی در معنای فوق، شامل حقوق سیاسی، عمومی و آزادی در فعالیتدر آن زندگی می

تماعی  عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به

قوای عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن مشارکت نماید و حقوق و    ۀخویش دخالت کند، در ادار

دیگر حقوق اجتماعی را   (. برخی1: 13۹4)طباطبایی موتمنی،  های مشروع خود را درصحنه اجتماع اعمال کندآزادی

خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است؛ مانند حقوق  حقوقی که مقنن برای اتباع  اند:  دهکرچنین تعریف  

سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقنّنه و انجمن ایالتی و والیتی و بلدی و در  

واقع شدن  ادای شهادت در مراجع رسمی، داوری و مصدق  لنگرودی،    هیئت منصفه،  واقع  (.  230:  13۹5)جعفری 

کلی مقصود از مجازات سالب حقوق   طور؛ بهاستاجتماعی یعنی سلب از ایفای نقش و مسئولیت در جامعه محرومیت 

به افرادی  که  آن  مجازاتی هستند  از جرایم مجازات  برخی  ارتکاب  ایفای نقشموجب  در  ها سلب  افراد  های مختلف 

 . استهای سیاسی اجتماعی اقتصادی و غیره جنبه

سالب مجازات  از  محکوم  منظور  آبروی  ریختن  یعنی  مردم،  حیثیت  سایر  نزد  وی  ارتکابی  جرم  کردن  علنی  و  علیه 

  ۀ سسؤنظر گرفته شده است. ازجمله نصب پالکارد در محل شرکت یا م  مجازاتی است که در قوانین ما به چند صورت در 

نظامیان و سایر موارد دیگر که در قانون  تنزل درجه    خلع لباس از افراد روحانی متخلف،  ای مسافر و کاال.ترابری جاده

 د. شوعنوان مجازات سالب حیثیت تلقی میبه

ها،  علیه در جراید و روزنامهنصب پارچه در محل وقوع جرم، نصب شعارنوشته، اعالم نام محکوم  ۀوسیلاعالم حکم به

برخی از    (.40:  13۹4)پیرانی،    یرد گمی  های جمعی و مواردی از این قبیل را دربرعلیه از طریق رسانهمعرفی محکوم

اعالمی دارد بدین    ۀ نظامیان جنب  ۀ مجازات تنزل درج  اعالمی دارد و برخی جنبه اجرائی.  ۀ مجازات سالب حیثیت جنب

اقدام دیگری متصور   معنا که در اجرای آن مراتب به کارگزینی یگان مربوطه اعالم و پس از اطمینان از اجرای دستور،

با درج مشخصات    ای خطاب به فرمانده یگان مربوطه،طی نامه  قاضی اجرای احکام دادسرای نظامی،  بدین منظور   نیست.

نوع اتهام یا اتهامات و مجازات یا مجازات مورد حکم راجع به محکوم    دادنامه بدوی و تجدیدنظر،  ۀکامل محکوم و شمار

یگان نظامیان   ۀفرماند شود.را و نتیجه اعالم میمحکوم اج ۀمفاد مجازات تنزل درجه دربار ،دهدرا تشریح و دستور می

اجرا گذاشته و نتیجه    مفاد حکم را به مورد  مطابق دستور،  اعالم محکومیت،  ۀ محض وصول نام  مربوطه مکلف است به

 . (253 :1387)موحد،  به قاضی اجرای احکام اعالم نماید را 
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 مجازات مالی .2.8

آن محکوم  یی هامجازات در  ی که  مال  پرداخت  به  دیه محکوم  اعلیه  تلقی  ،گرددمی  هرگونه  دیات  شومی  مالی  در  د. 

ده است. در تعزیرات در اکثریت به اتفاق جرائم  کربینی  قانونگذار میزان دیه هر نوع جنایت و ضرب و جرحی را پیش

 قانونگذار پرداخت دیه را برای مجرم در نظر گرفته است. 

دیه مالی است که در شرع مقدس برای    .مجازات اسالمی و در مواد زیادی به بحث دیات پرداخته شده است  در قانون

به موجب   ، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد  ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس،

بینی شده است و در مواقعی که دیه  خودش پیشدر قانون برای هر عضو و جنایتی دیه مربوط به   شود.می قانون مقرر

 پرداخت ارش ثابت است. ،بینی نشده پیش

است.   شده افزوده کلمه آخر در ءها   واو محذوف، جایبه اعالل قواعد وفق که است ماده ودی بوده از اصل  دیه در  Gواژ

به به معناى اخذ دیه  از همین ماده است که  نیز  اتداء   از برخى  (.3۹5ه.ق:  1414)الصاحب،    است رفته   کار  مصدر 

  شودجای نفس مقتول پرداخت می  دیه را حق قتیل یا مالی که به ولی مقتول به کلى،  و مطلق طوربه عرب، شناسان واژه

حق، مانند مقتول به حد و قصاص و  شده بهتفسیر بسیار موسع است و شامل کشته (. این258ه.ق: 1405)ابن منظور، 

عرفی، حق قتیل، یعنی حق مقتول    فشود، مگر اینکه گفته شود وفق ارتکاناحق و مظلومانه، هر دو می  شده بهکشته

شده به  کشته  ۀکه درباراند: دیه چیزی است  دانان عرب، آن را محدود ساخته و گفتهلغت  به ناحق کشته شده. برخی 

می پرداخت  این7106ه.ق:  1420)الحمیری،    شودناحق  دقیق  (.  دربرتفسیر  را  قصاص  و  حد  به  مقتول  و  است    تر 

 گیرد و با کاربرد فقهی و اصطالحی دیه هماهنگ است.نمی

  بیت اند. بسیاری از فقیهان مکتب اهلتعاریف گوناگونی از دیه بیان کرده  ،فقیهان اسالم با عبارات و واژگان نزدیک به هم

اند: دیه مالی است که به سبب جنایت بر ویژه فقیهان متاخر، در واژگان مشترکی، دیه را چنین تعریف کردهبه  (ع)

جازات منوط به درخواست  هرگاه اجرای م(.  5۹ه.ق:  1413)سبزواری،    شود تر از نفس انسان آزاد واجب مینفس یا پایین

به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به    ،له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کندمحکوم

در صورت سپری شدن این مدت و عدم   ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعالم کند.  ،شودوی ابالغ می

کند. در این  مین صادره را لغو میأقاضی اجرای احکام کیفری قرار ت  وجه،وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر م

محکوم چنانچه  نباشد صورت  حبس  در  دیگری  علت  به  به  ،علیه  پرونده  و  میآزاد  بایگانی  موقت  هرگاه  طور  شود. 

قاضی اجرای احکام    ، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند  علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه،محکوم

م  قاضی اجرای احکا   ،به پرداخت دیه فوت کندکند و هرگاه محکومله اعالم میکیفری ضمن پذیرش مراتب را به محکوم

 کند. علیه استیفاء میدیه را از ماترك محکوم له مطابق مقررات، در صورت تقاضای محکوم
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علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای  هرگاه محکوم

شده برای  بینیهای پیشمهلت  ( 534  ۀ ماد،  )پیشین کند  له اعالم میاتب را به محکوماحکام کیفری ضمن پذیرش، مر

  ماده  تبصره  قانون،  )همانیا تقسیط نیست    رش تقاضای اعسارعمد و خطای محض، مانع از پذیشبه  ائمپرداخت دیه جر

مطابق مقررات مربوط،   له محکومبه پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای  محکوم  هرگاه  (534

می استیفاء  محکومٌعلیه  ماترك  از  را  در قانون  (535  ماده   قانون،  همان )  کند دیه  اجرای    22  ۀماد  گذار  نحوه  قانون 

جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی    ...های مالی ازجمله دیهمحکومیت  تمامی که    کردههای مالی عنوان  محکومیت

تواند  می  ، دکنعلیه بخواهد درخواست تقسیط و اعسار دیه را مطرح  که محکوممشمول این قانون خواهند بود. درصورتی

های مالی اقدام نماید که در این صورت دادگاه کیفری که حکم  اجرای محکومیت  قانون نحوه  3مطابق ماده فوق و ماده  

به آن صادر    و در صورت فراهم بودن موجبات اعسار و تقسیط حکم  کردهبه موضوع رسیدگی    ،ده استکررا صادر  

  میت به دیه،های مالی برای درخواست تقسیط و اعسار تفاوتی بین محکواجرای محکومیت  ۀدر قانون نحو  . نمایدمی

 آن مسموع و قابلیت پذیرش دارد.  کردنرد مال و امثال آن نیست و مطرح  ضرر و زیان ناشی از جرم، 

 جزای نقدی  .2.9

گذار در جرائم خفیف  بینی شده است یعنی قانونی مالی در جرائم تعزیری پیشهاعنوان یکی از مجازاتجزای نقدی به

قانون مجازات اسالمی و قانون وصول برخی    1۹  ۀ علیه در نظر گرفته است و در مادمجازات جزای نقدی را برای محکوم

 بینی شده است. از درآمدهای دولتی جزای نقدی پیش

سومین مجازات جایگزین زندان تعیین جزای نقدی است. تردیدی نیست که اجرای اساس مجازات که فاقد جنبه سالب  

ها متفقا از طرف قاضی  آن  ی ی نقدی غالبا مکمل یکدیگرند یعنی هر دو. زندان و جزااستآزادی است، جزای نقدی  

برداری،  همچنان که در جرایم کالهصورت لزوم، دومی مکمل اولی است.    شده و در  عنوان مجازات در نظر گرفته به

کیفر  (.  177-178:  13۹2)شامبیاتی،    کندمجازات حبس و جزای نقدی را منظور می  اختالس و ارتشاء، قانون توأماً

های  دیگر، این کیفر یکی از برنامهعبارتبه  ها نقش جایگزینی آن است؛ نقدی دارای کارکردهایی است که یکی از آن

. جزای  شودمیجایگزین مجازات حبس، چه به شکل مستقل و چه به شکل کیفر تبدیلی در اکثر کشورها استفاده  

 (.  164:  13۹2)اردبیلی،    « ی دولتعنوان مجازات به خزانهبهنقدی عبارت است از »محکومیت به تأدیه مبلغی وجه نقد  

مرجع    ۀوسیلرا نپردازد، اموال وی به  موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن  هرکس به

ها نسبت به اجرای حکم  رات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آناجرای احکام، شناسایی، توقیف و با رعایت مقر

تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق  شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای احکام میاقدام می

مقتضی به عمل  علیه برای وصول جزای نقدی اقدام  تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم  ، قانون اجرای احکام مدنی

رأی    علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین کهدر صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم  آورد.
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  ماده   کیفری،  دادرسی  آیین   قانون  )تضمین مناسب، امر به تقسیط نماید  تواند با اخذ  شود، میزیر نظر آن اجرا می

 دادخواست اعسار است. ( اجرای این امر، مستلزم تقدیم 52۹

تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه  علیه میدر صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکوم

اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست. تقاضای تقسیط جزای    ۀ منزلصادرکننده، تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به

طبیعی است چون    .(530  تبصره  و   ماده  ،  قانون  )همان   مطرح گردد   صورت دعوای مستقل نقدی در هر مورد باید به

اق از  است، محکوم  سام تقسیط  بایاعسار  آیین    د علیه  تشریفات  رعایت  با  اعسار  دادخواست  قالب  در  را  تقاضای خود 

ازات  علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجهرگاه محکوم  دادرسی مدنی تقدیم دادگاه نماید.

به بالفاصله  باشد،  حبس  در  نقدی  جزای  از  صادرکننده  ۀوسیلبد  میرأی    دادگاه  قابلیت  آزاد  درهرصورت،  شود. 

  ( 531  ۀماد  ،قانون  همانبدوی دایر بر تقسیط نیست.)رأی    تقسیط، مانع از اجرای  ۀصادره درباررأی    تجدیدنظرخواهی از

علیه، با اعالم قاضی  موقع اقساط از سوی محکومعدم پرداخت بهدر صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و  

قدام قانونی مقتضی  شود و برای اجرای حکم ا دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می  ۀوسیلاجرای احکام، حکم تقسیط به

مکلف   علیه پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکوم  (532 ماده قانون،  )همان گیرد  انجام می

به اقدام شود. در غیر  است، مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی اجرای حکم اعالم نماید تا نسبت به وصول محکوم

نماید  به لغو حکم تقسیط اقدام میاین صورت با اعالم قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، نسبت  

های  محکومیت تمامیشده است که  های مالی قیداجرای محکومیت ۀقانون نحو 22در ماده   (533 ماده قانون،  )همان

از جرم،  مالی ازجمله دیه، و زیان ناشی  امثال آن  ضرر و زیان  پرداخت جزای نقدی، رد مال و  به    ها جز محکومیت 

 مشمول این قانون خواهند بود.

علیه به  محکوم  ، های مالی( ممکن نگرددمحکومیتنحوه اجرای  )  به از طریق مذکور در این قانوناگر استیفای محکوم

چنانچه    شود.له حبس میله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومتقاضای محکوم

علیه تا سی روز پس از ابالغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد  محکوم

علیه خارج از مهلت  موجب حکم قطعی رد شود. چنانچه محکوم  شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا بهحبس نمی

له آزادی وی را بدون  هرگاه محکوم  مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند.

دادگاه با صدور    به ارائه نماید،کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومعلیه به تشخیص دادگاه  اخذ تامین بپذیرد یا محکوم

علیه خودداری و در صورت حبس او را  حکم قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم

ظرف مهلت    شود کهگذار ابالغ میموجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه    در صورت رد دعوای اعسار به  ،کندآزاد می

علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب  نسبت به تسلیم محکوم  قعی او  بیست روز پس از ابالغ

می اجراء  آن  نظر  تحت  حکم  که  دادگاهی  رئیس  یا  دادستان  دستور  به  محکوم  ،شودمورد  استیفای  به  و نسبت  به 

شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از  م میی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدایهای اجراهزینه

مقررات اعتراض نسبت به دستور    صدور قرارهای تأمینی مزبور،   ۀنحو  اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. ابالغ واقعی قابل
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ضعیت سابق  در مواردی که و  دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

  ، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد  مدیون داللت بر مالئت وی داشته یا مدیون در عوض دین، 

اثبات اعسار بر عهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این صورت و نیز در  

هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند مالئت    ، نکرده باشدیا تحصیلمالی دریافت نکرده    مواردی که مدیون در عوض دین،

ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق    ، یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد  فعلی یا سابق او را ثابت کند یا مالئت فعلی 

 شود. تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می

 معدوم کردن ضبط و  تعریف مصادره، .2.10

در فرهنگ عمید،    .است مصادره از ریشه صدر یعنی انصراف و برگشت دادن و مصدر به معنی اصل و سرچشمه و ریشه

  .(821:  13۹0)عمید،    زور ضبط کردن، بازگیری جریمه و تاوان گرفتن آمده است مصادره به معنی مال کسی را به

گویی: صدرت االبل  مثالً می  یعنی انصراف و برگشت دادن و برگشتن؛ راغب در مفردات آورده: مصادره از ریشه صدر  

طورکلی مصادره یعنی مال غیر مشروع را که از  به   (.6۹8:  13۹5)راغب اصفهانی،    عن الماء یعنی شتر از آب برگشت

ود و اگر صاحبان  ها داده شبه آن  ، ها معلوم باشدآمده است، گرفته شود و اگر صاحبان اصلی آن  دست   غیرمشروع به  هرا

بیتاصلی آن به  نیازمندان و مستضعفین  زندگی  بهبودی وضع  برای  نشود،  برگردانیده شود و صرف  ها معلوم  المال 

 (. 27: 13۹1محمدی، ) و مستضعف گردد طبقات محروم 

 

 ( 1:  13۹4)سراوانی،    : نگاره سلطان حسین  و علما. مکتب هرات، قرن نهم هجری. منبع3ر  تصوی
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نگارگری این دوره بخشی از تحوالت زندگی اجتماعی و فرهنگی این دوره   ،گونه که در مباحث پیشین اشاره شدهمان

ه  مرهای خود به زندگی روزگرایی در نزدیک ساختن نقاشیرا نیز به تصویر کشیده است. نگارگران کوشیده اند با واقع

 عنوان متصدیان امر قضا دیدار دارد. با علما به در نگاره باال شاه در رأس نظام قضایی  گام مهمی بردارند.

 گیرینتیجه

آویز به چوبه دار یا شلیک اسلحه آتشین یا اتصال الکتریسیته  صورت حلققتل و اعدام ممکن است به  اجرای قصاص نفس،

خواهد بود مگر  زمان اجرای حکم اول طلوع آفتاب    انجام گیرد.رأی    یا به نحو دیگر و به تشخیص قاضی صادرکننده

  اینکه دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد و اجرای حکم حسب مورد با مامورین زندان یا نیروی انتظامی است.

اند قبل از اجرای حکم ابزار و عدوات و آالت اجراء را دقیقا مورد معاینه و بررسی قرار داده  مامورین اجراء حکم موظف

ای باشد زاید بر گونها برای اجرای حکم اطمینان حاصل کنند. وسایل مذکور نباید بههو از استحکام و آماده بودن آن

عملیات باید با    تمامی  آنچه اقتضای اجرای حکم است موجب شکنجه، تعذیب یا مثله شدن محکوم گردد همچنین 

گردد  شسته تلقی نمیانجام شود. هرچند قاضی اجرا از قضات ن  خبره  توسط افراد   کمال آرامش و بدون اعمال خشونت،

توان گفت اهمیت وظایف  کند اما بدون شک مینماید و تنها احکام صادره را اجرا میو مبادرت به صدور حکم نمی

چراکه احکام اگرچه با دقت و با    ؛نیست  آن  کمتر از  ،قاضی اجرای احکام اگر بیشتر از قضات دادگاه و دادسرا نباشد 

گردد که این مهم بر  اما تا جایی که اجر ا نشود کاری عبث و بیهوده تلقی می  ؛ شدموازین شرعی و قانونی صادرشده با

برای اجرای احکام کیفری موانعی وجود دارد که یا اجرای حکم را متوقف یا به    .استعهده قاضی اجرای احکام کیفری  

، نهادهای ارفاقی در  دی و دیهطرح دعوی تقسیط جزای نق همانند    قانونی  ءمنشا   موانعتواند  اندازد که میتاخیر می

  اجرای حکم، قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار تعویق اجرای مجازات، نپرداختن دیه و جزای نقدی، توبه عفو، گذشت، 

  لهمحکومعدم درخواست  عملی ازجمله    ء و یا موانع با منشا   بیم تلف رضایت شاکی، جنون، موانع مخصوص زنان بیماری  

علیه جهت اجرای حکم  معرفی محکوم  عدم  ،علیه دسترسی به محل اقامت و سکونت محکوم  عدم   ،جهت اجرای مجازات

توان عدم نظارت  قضایی می  ءیا موانع با منشا  ر،علیه در محکومیت دیگبودن محکوم حبس ، توسط کفیل یا وثیقه گذار

اجرای جرایم مجازات بدنی ازجمله  را نام برد. همچنین قاضی احکام بر    عدم اخذ تامین مناسب بر دادنامه و اخطاریه و  

حق و حیثیت    آزادی،   ۀ مجازات سالب حیات و مجازات بدنی قطع و جرح عضو و شالق یا مجازات سالب و محدودکنند

ازجمله حبس و تبعید و محرومیت از سکونت در نوار مرزی و اخراج یا طرد از کشور و اقامت اجباری یا منع اقامت در  

لی ازجمله دیه و جزای نقدی و مصادره و ضبط و معدوم کردن اموال نظارت دارد و تا حکم  نقطه معین یا مجازات ما 

نگا  گردد.پرونده مختومه نمی  ،اجرا نشود نشانهر در  نیز  ایران  از نقش شاه و علما در محاکم قضایی دیده  هاگری  یی 

 شود که حاکی از پیشینه طوالنی مجازات کیفری در ایران است.می
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