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چکیده
پذی�رش ادع�ای محکومعلی�ه مبنی بر اعس�ار از پرداخت ج�زای نقدی از
موضوعهای مورد اختالف در میان حقوقدانان و به ویژه قضات اجرای احکام کیفری
اس�ت .اعسار به دو ش�کل مطلق (عدم توانایی پرداخت جزای نقدی به طور مطلق)
و نس�بی (ع�دم توانایی پرداخت یکجای ج�زای نقدی و توانایی پرداخت به ش�کل
قس�ط) تصورپذیر است .مخالفان پذیرش ادعای اعس�ار برای پرداخت جزای نقدی
ب�ه مصلحت اجتماعی و هدف قانونگذار از اج�رای مجازاتها و نبو ِد تصریح قانونی
در این زمینه اس�تناد میکنند و امکان اس�تناد به نهادهای تخفیف ،تبدیل و تعلیق
مجازات را نیز منتفی میدانند .موافقان پذیرش دعوای اعس�ار برای پرداخت جزای
نقدی بیشتر به عمومات قوانین و گرفتن مالک از مقررات پراکنده  -ماننده تبصره
 1م�اده  31ق.م.م.م بن�د  3ماده  38ق.م.ا و  - ...اس�تناد میکنن�د .در مورد مرجع
قس�طبندی نیز س�ه نظر ارائه شده اس�ت :دادس�تان (دایره اجرای احکام کیفری)،
دادگاه پیشنهاد دایره اجرای احکام کیفری و موافقت دادگاه.
واژگان کلیدی :جزای نقدی ،اعسار ،اعسار مطلق ،اعسار نسبی ،قسطبندی،
دین
 .1دادیار دادسرای عمومی و انقالب و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شاهد
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مقدمه

مالی مص��داق مجازاتهای تعزیری
ج��زای نقدی از جمله مجازاتهای ِ
(م��اده  16ق.م.ا) و بازدارنده (ماده  17ق.م.ا) اس��ت .از جمله تعریفهای ارائه
ش��ده برای جزای نقدی عبارتاند از :اجبار محکومعلیه به پرداخت مبلغی وجه
نق��د (« ،)7:112جریم��های که وجه آن نقد باش��د» ( )3:195و نوعی مجازات
مالی تعزیری یا بازدارنده که به موجب آن محکومعلیه مکلف به پرداخت مبلغی
پول رایج در حق صندوق دولت میشود (.)2:297
اعس��ار از ریشه « ُعس��ر» در لغت به معنای تنگدستی ،نیازمندی و فقر
اس��ت 1.بر پایه ماده یک قانون اعس��ار نیز ،معسر کسی است که به واسطه عدم
کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج یا دیوان خود
نیس��ت .در برخی از قوانین ،کس��ی که به واس��طه عدم کفایت دارایی یا عدم
دسترس��ی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه دین خود نیس��ت نیز معسر
نامیده شده است (ماده  504ق.ا.د.ع.م)
بنابراین ،اعسار هنگامی پیش میآید که:
.1دارایی شخص برای پرداخت هزینه دادرسی یا محکو ٌمبه کافی نباشد؛
.2ش��خصی به دلیل دسترس��ی نداش��تن به مال خود نتواند هزینههای
دادرسی یا محکو ٌمبه را پرداخت کند (.)4:278
در حالت عدم توانایی فرد برای پرداخت جزای نقدی ،ممکن اس��ت دو
حالت پیش آید:
.1ف��رد به طور کلی توانایی پرداخت جزای نقدی را ندارد (نه یکجا و نه
با قسطبندی) که اعسار مطلق نام دارد؛
.2فرد نمیتواند جزای نقدی را یکجا پرداخت کند ،ولی اگر پرداخت آن
قسطبندی شود ،قادر به پرداخت خواهد بود که به آن اعسار نسبی میگویند.
پذیرش ادعای محکومعلیه مبنی بر اعسار از پرداخت جزای نقدی (اعم
 .1لغتنامه دهخدا؛ جلد دوم ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم ،1377 ،ص 2945
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از مطلق یا نس��بی) از موضوعهای همواره محل بحث و گفتوگو و اختالفنظر
بین حقوقدانان و به ویژه قضات اجرای احکام کیفری است.
هدف این نوش��تار بررس��ی امکان طرح ادعای اعس��ار (اعم از مطلق یا
نس��بی) در مجازات ج��زای نقدی بر پایه رویه قضای��ی و اصول کلی حقوقی و
قوانین موجود است.
الف.بررس�ی استداللهای مخالف پذیرش ادعای اعسار یا قسطبندی

پرداخت جزای نقدی

روی��ه قضایی در مورد اج��رای حکم محکومیت به م��ال -اعم از جزای
نقدی ،اس��ترداد عین و قیمت ،ضرر و زیان ناشی از جرم و دیه  -به ق.ن.ا.م به
منزله منبع اصلی توجه میکند .طبق ماده  1این قانون« ،هرکس��ی به موجب
حک��م دادگاه در امر جزایی به پرداخ��ت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نیز
نپردازد و یا مالی غیر از مس��تثنیات دین از او به دس��ت نیاید به دستور قاضی
صادرکنن��ده حکم به ازای هر یکصد هزار ریال یا کس��ر آن یک روز بازداش��ت
میگردد».
ضمانت اجرای عدم پرداخت محکو ٌمبه مالی بازداش��ت فرد اس��ت (ماده
 ،)2مگر آنکه حکم به اعس��ار یا قس��طبندی محکو ٌمبه صادر شود (ماده  .)3اما،
در خص��وص جزای نقدی و امکان یا عدم امکان طرح دعوای اعس��ار در قانون
مزب��ور ذکری به میان نیامده اس��ت .برخی از این اجمال و س��کوت قانونگذار
عدم امکان طرح چنین دعوایی را افاده میکنند .برخی نیز قبول دعوای اعسار
محکومعلی��ه از پرداخ��ت جزای نقدی را مخالف فلس��فه مجازاتها و مصلحت
اجتماعی میدانند .در زیر ،این دیدگاهها را بررسی میکنیم.
.1مصلحت اجتماعی و هدف قانونگذار از اجرای مجازاتها

قانونگ��ذار از حکم به مجازات و اج��رای آن هدفهای خاصی را دنبال
میکن��د که نمیتوان آنه��ا را نادیده گرفت .از جمله اصول اساس��ی در اجرای
مجازاته��ا فوریت اج��رای آن و در نتیجه مت ّنبه ش��دن مجرم و پیشگیری از
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تکرار جرم است .طرفداران عدم پذیرش اعسار 1از پرداخت جزای نقدی با تکیه
بر این مبنا عقیده دارند که قبول درخواس��ت اعسار از محکو ٌمعلیه جزای نقدی
باعث میش��ود که اجرای مجازات س��البه به انتفاع موضوع ش��ود و چه بسا هر
محکو ٌمعلیهی با اقامه دعوای اعسار بتواند از اجرای مجازات قانونی فرار کند که
زیانهای اجتماعی فراوانی خواهد داشت.
این دیدگاه در نظریه دادس��تان وقت کل کش��ور در رأی ش��ماره 232
م��ورخ  1349/9/19هیأت عمومی دیوان عالی چنین تبیین ش��ده اس��ت...« :
چنانچه عرضحال اعسار در محکومیتهای نقدی ناشی از تعقیب جزایی قبول
شود دارای نتایج زیر میباشد:
.1کلیه محکومیتهای مربوط به اختالس وجوه دولتی که وزارت دارائی
و سایر وزارتخانهها شاکی خصوصی تلقی میشوند با چهار شاهد تصنعی از بین
میرود و ضربه هولناکی به وجوه دولتی که نزد کارمندان به امانت سپرده شده
وارد خواهد شد.
تجری پیدا
.2ب��ا از بین رفتن جریمههای قاچاق ،قاچاقچی��ان حرفهای ّ
کرده و با وارد کردن مصنوعات خارجی ضربات هراسناکی بر صنایع کشور وارد
ساخته و در نتیجه باعث پاشیده شدن کارگاههای تولیدی کشور و گسیل دادن
کارگران به ورطه فقر و فالکت میشوند.
.3قربانیان��ی ک��ه در اثر تخلف��ات مجرمین جان یا مال ی��ا ناموس آنها
در معرض خطر قرار میگیرد با ش��هادت چهار ش��اهد س��اختگی مورد سخریه
متجاوزی��ن به آنها قرار میگیرند و این خود موجب میش��ود که روز به روز بر
تعداد تبهکاران و تجاسر آنها افزوده شود و ...
آیا این لطمات که بر پیکر اقتصادی و اخالقی کشور در اثر قبول اعسار
وارد میشود نظام جامعه را از بیخ و بن واژگون نمیسازد؟ بدیهی است که عدم
قبول عرض حال اعس��ار در موارد فوقالذکر موجب میش��ود که بازداشتهای
ممتد جزایی ،افرادی را که گرایش به ارتکاب جرم دارند خوفناک س��اخته و از
 .1منظور از اعسار در نظر این گروه اعم از اعسار مطلق و اعسار نسبی یا همان قسطبندی است.
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ارتکاب آن بر حذر دارد».
بنابرای��ن ،در نظر این گروه مش��کالت اجتماعی و از بین رفتن فلس��فه
اجرای کیفر مانع از پذیرش دعوای اعسار از پرداخت جزای نقدی است.
برخ��ی 1نیز با همین مبنا عقیده دارند که جزای نقدی مقرر در حکم را
نمیتوان قسطبندی کرد .زیرا ،جزای نقدی مانند شالق و زندان نوعی مجازات
اس��ت و حفظ نظم اجتماعی اجرای فوری مج��ازات را ایجاب میکند تا جنبه
بازدارندگی آن خدش��هدار نشود .از این رو ،اگر جزای نقدی را قابل قسطبندی
بدانی��م ،ای��ن مجازات گاهی اعمال نخواهد ش��د و اگر هم اجرا ش��ود ،دریافت
محکو ٌمبه سالها به درازا خواهد کشید؛ در حالی که ،هدف قانونگذار از تصویب
ای��ن مجازاتها اجرای فوری آنها در راس��تای منفعتبخش بودن برای جامعه
است.
میت��وان گفت که ای��ن گونه نگارش به زندان در عمل کارایی خود را از
دس��ت داده است .به نظر مارک آنسل ()1:87؛ «زندان ،دیگر در عمل ،آنچه را
که مدعی آن است :یعنی برای ایجاد آن ایجاد شده ،ارائه نمیدهد [ ...بلکه] از
همان آغاز به صورت یک مدرسه تکرار جرم بوده یا به آن تبدیل شده است».
فنی مربوط به محافظت از زندانیان
از طرفی ،عالوه بر مشکالت اداری و ِ
( ،)6:4فاس��د ش��دن افرادی که بر اثر عدم پرداخت جزای نقدی  -که معموالً
ب��رای جرمهای کوچک در نظر گرفته میش��ود  -زندانی ش��دهاند نیز یکی از
علتهای ناکارآمدی زندان برای این افراد است .زیرا ،در زندان ،مجرمان دارای
پیشینه ارتکاب جرمهای شدید با مجرمان عادی که به دلیل خطا مرتکب جرم
ش��دهاند یکجا نگهداری میش��وند و ممکن است دسته اخیر بر اثر همنشینی با
ب��زهکاران حرفهای پس از آزادی به مجرمی حرفهای و خطرناک تبدیل ش��وند
(.)10:113
 .1نظریه مورخ  79/9/6کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی به نقل از:
www.aftab.ir/articles/social/Law
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.2نبود تصریح قانونی بر امکان صدور حکم به اعس�ار یا قس�طبندی
جزای نقدی

طرف��داران این نظریه معتقدند که تا قبل از نس��خ قان��ون نحوه اجرای
محکومیته��ای مالی مص��وب  1351و آییننامه اجرایی آن ،ادعای اعس��ار و
قس��طبندی ج��زای نقدی در ش��رایط خاصی پذیرفتنی بود .بن��د «د» ماده 1
اجرایی ماده  2این قانون یکی از ش��رایط معافیت بخش��ی از جزای
آییننام��ه
ِ
نقدی را عدم اس��تفاده محکوم از قسطبندی اعالم کرده بود .همچنین ،تبصره
زندان جانشین
 3ماده  1همین قانون درخواس��ت اعس��ار را بعد از تحمل نصف
ِ
جزای نقدی قابل استماع میدانست.
اما ،با نس��خ این قانون و تصویب قانون جدید در س��ال  ،1377نه تنها
به پذیرش اعس��ار یا قسطبندی جزای نقدی تصریحی نشده بلکه ماده  1قانون
جدید به طور ضمنی به عدم جواز پذیرش اعس��ار یا قس��طبندی جزای نقدی
اش��اره میکند .بنابراین ،با توجه به اینکه قاضی موظف اس��ت طبق نص قانون
رأی خ��ود را صادر کن��د و اکنون در این زمینه نصی وج��ود ندارد (،)11:112
صدور حکم اعس��ار امکانپذیر نیست .وانگهی ،هر چند ماده  3ق.آ.د.ا.م و ماده
 214ق.آ.د.ا.ک رج��وع به منابع فقه��ی را در صورت عدم تصریح قانوین تجویز
کرده اس��ت ،به دلیل فقدان س��ابقه فقهی در خصوص جزای نقدی یا حکم به
اعسار یا قرار قسطبندی آن مجوز قانونی برای قبول اعسار وجود نخواهد داشت.
در تقوی��ب این نظر میتوان به ابطال م��اده  2آییننامه اجرایی مصوب
 1378موضوع ماده  6ق.ن.ا.م به موجب رأی شماره  119/79مورخ 1380/6/5
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد« :با عنایت به لزوم فوریت اجرای
اح��کام کیفری در مراجع قضایی و اعم��ال مجازاتهای مقرر درباره محکومین
و ای��ن که حکم مذک��ور در ماده یک قانون نحوه اج��رای محکومیتهای مالی
مص��وب  1377متضمن ج��واز اعطاء مهلت به منظ��ور پرداخت جزای نقدی و
نتیجتاً تأخیر در اجرای حکم قطعی نیست لذا ماده  2آییننامه قانون فوقالذکر
که مش��عر بر اعطاء مهلت پرداخت جزای نقدی بوده خالف قانون تش��خیص و
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ابطال گردیده است».
با توجه به این مبنا ،وقتی اعطاء مهلت حداکثر س��ه ماهه برای پرداخت
جزای نقدی خالف قانون تش��خیص داده میشود ،به قیاس اولویت قبول اعسار
یا قس��طبندی آن که ظاهرا ً موجب تأخیر اجرای حکم بیش از س��ه ماه اس��ت
مخالف قانون و منافی با لزوم فوریت اجرای حکم خواهد بود .در نتیجه ،صدور
حکم اعسار یا قرار قسطبندی جزای نقدی امکانپذیر نخواهد بود.
.3عدم امکان استناد به تخفیف ،تبدیل یا تعلیق مجازات

از طرفی ،برخی ( )11:111امکان صدور حکم اعس��ار یا قرار قسطبندی
ج��زای نق��دی را در قالب یک��ی از نهادهای تخفیف ،تبدی��ل و تعلیق مجازات
منتفی دانسته و اعتقاد دارند که به دلیل عدم انطباق ماهیت آن با هیچ یک از
این نهادها اعسار متهم نمیتواند مورد توجه قرار گیرد.
.1-3تخفیف مجازات

م��اده  22ق.م.ا جهاتی را که دادگاه با احراز آنها میتواند مجازات مقرر
قانونی را تخفیف دهد برش��مرده اس��ت .اعس��ار متهم مصداق هیچ یک از این
جهات تخفیف نیس��ت .بنابرای��ن ،با توجه به آنکه ا ِعم��ال تخفیف خالف اصل
است ،باید به موضع قدر متیقن که همان موارد شش گانه تصریح شده در ماده
 22ق.م.ا اس��ت اکتفاء کرد و قاضی نمیتواند موارد دیگری را به منزله کیفیات
مخففه در نظر بگیرد (.)13:429
هر چند طبق نظریه  73/9/21-7/6165اداره حقوقی قوه قضاییه عالوه
بر موارد ماده  22ق.م.ا تخفیف مجازات به استناد ماده  6ق.ا.پ.ق نیز از جمله
مواردی اس��ت که دادگاه میتواند با تمس��ک به آن مجازات قانونی را تخفیف
دهد ،حتی در صورت اعتقاد به عدم نسخ این قانون ،این ماده نیز یکی از موارد
منصوص است و عدولی از اصل پیش گفته صورت نگرفته است.
.2-3تبدیل مجازات

در خصوص تلقی اعس��ار یا قس��طبندی جزای نقدی ب��ه منزله تبدیل

مجله حقوقی دادگستری /شماره  /60پاییز 1386

19

تأثیر اعسار در پرداخت جزای نقدی

مجله حقوقی دادگستری /شماره  /60پاییز 1386

20

مج��ازات ،عالوه بر ایراد عدم ذکر اعس��ار به مثابه یکی از جه��ات تبدیل ،باید
اضاف��ه کرد که تبدیل مجازات  -همانطور که از عنوان آن پیداس��ت  -عبارت
اس��ت از تغییر ماهیت مجازات تعزیری یا بازدارنده و تبدیل به مجازاتی از نوع
دیگر که متناس��بتر به حال متهم باش��د ( .)9:349در حالی که ،محکومیت به
جزای نقدی و قسطبندی آن هر دو یک نوع مجازاتاند و تبدیلی صورت نگرفته
است .بنابراین ،نمیتوان ماهیت حکم اعسار یا قسطبندی جزای نقدی را نوعی
تبدیل مجازات دانست.
.3-3تعلیق مجازات

مطاب��ق م��اده  25ق.م.ا ،قاضی میتواند در صورت اح��راز فقدان موارد
پنج گانه قس��مت ال��ف ماده مزبور با مالحظه وضع اجتماعی و س��وابق زندگی
محکومعلیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم ش��ده اس��ت اجرای تمام
یا قس��متی از مجازات را معلق س��ازد .هر چند ممکن اس��ت بتوان حکم اعسار
یا قرار قس��طبندی جزای نقدی را (در صورت فقدان شرایط قسمت الف) یکی
از مصداقهای قس��مت دوم این ماده دانست و وضع اجتماعی و سوابق زندگی
متهم را به گونهای تفس��یر کرد که تنگدس��تی وی را نیز شامل شود ،ماده 26
ق.م.ا تعلی��ق ج��زای نقدی را ب��ه صراحت از ش��مول محکومیتهای ماده 25
استثناء کرده است.
از طرف��ی ،دادگاه باید مدت تعلیق ( 2تا  5س��ال) را در حکم خود ذکر
کند ،در حالی که در حکم اعس��ار مهلت معینی برای پرداخت معین نمیش��ود
و تا زمانی که ش��خص ملی نش��ده ،حکم اعس��ار دارای اثر خواهد بود و در قرار
قس��طبندی نیز ممکن اس��ت مهلت بیشتر از  5س��ال یا کمتر از آن به طول
انجامد.
طرفداران عدم امکان صدور حکم اعسار یا قرار قسطبندی جزای نقدی
اضافه میکنند ( )11:112که حتی اگر صدور حکم اعس��ار یا قرار قس��طبندی
جزای نقدی را قابل انطباق با یکی از نهادهای پیش گفته بدانیم ،طبق مادههای
 22و  28ق.م.ا ،دادگاه بای��د همزم��ان با صدور حکم در میزان مجازات تخفیف

حسین اعظمی چهاربرج /یاور فضلی

دهد یا آن را تبدیل یا معلق کند و بعد از صدور حکم ،قاعده فراغ دادرس جاری
ش��ده و قاضی نمیتواند در رأی صادره تصرف کرده و مجازات را تخفیف داده،
تبدی��ل یا تعلیق کند .در حالی که ،اعس��ار از پرداخت جزای نقدی معموالً در
مرحله اجرا و بعد از قطعیت حکم مطرح میشود.
ب��ه عبارت دیگر ،بر فرض که حکم اعس��ار و قرار قس��طبندی را نوعی
تخفیف یا تبدیل یا تعلیق بدانیم ،قاضی میتواند با توجه به اختیارات وس��یعی
که در قانون و در شرع به وی داده شده است طبق مادههای  22و  25ق.م.ا در
موقع صدور رأی تمام جوانب و مش��کالت بعدی حکم به پرداخت جزای نقدی
را در نظر گرفته و سپس به صدور حکم طبق قوانین موجود مبادرت کند.
همچنین ق.ن.ا.م در مقام بیان شیوه اجرای انواع مختلف محکومیتهایی
اس��ت ک��ه موضوع آن پرداخ��ت مالاند .با وج��ود آنکه ماده  2ای��ن قانون در
محکومیت به اس��ترداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا
دیه امکان طرح دعوای اعسار را مطرح کرده و در تبصره آن نیز قسطبندی آنها
پیشبینی ش��ده ،در خصوص جزای نقدی ،مستفاد از ظاهر ماده یک ،فقط دو
ِ
بازداشت جانشین جزای
حالت پیشبینی شده اس��ت :پرداخت جزای نقدی یا
نقدی .بنابراین ،با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده و ذکری از امکان
طرح دعوای اعس��ار یا قس��طبندی جزای نقدی به میان نیاورده است ،سکوت
قانونگذار به معنای عدم امکان رس��یدگی به دعوای اعسار یا قسطبندی جزای
نقدی خواهد بود.
از طرفی ،در بخش نخس��ت (جزای نق��دی) آییننامه اجرایی این قانون
نیز ذکری از امکان رسیدگی به اعسار یا عدم اعسار محکومعلیه نشده است ،در
حالی که در بخش دوم امکان طرح دعوای اعس��ار و قسطبندی پیشبینی شده
اس��ت (ماده  19آییننامه ق.ن.ا.م) که این س��کوت آییننامه نیز برداشت پیش
گفته از قانون را تقویت میکند (.)12:301
درتحلی��ل ای��ن نظر باید گفت ک��ه هر چند قاضی موظف اس��ت طبق
قوانین موضوعه رأی صادر کند ،باید توجه داشت که اصول حقوقی نیز از منابع
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حق��وق بوده و به موجب اصل  166ق.ا و ماده ماده  3ق.آ.د.ا.م و نیز ماده 214
ق.آ.د.ا.ک ،قاضی میتواند با استناد به این اصول حقوقی رأی صادر کند .از این
رو ،اگر اقتضای این اصول تجویز رس��یدگی به ادعای اعسار محکومعلیه جزای
نقدی باشد ،نیازی به حکم صریح قانونی در این مورد نیست و میتوان با استناد
به آن اصول رأی صادر کرد .به نظر میرس��د که آنچه از اصول حقوقی میتوان
برداش��ت کرد ،رسیدگی به اعسار محکومعلیه (اعم از محکومعلیه جزای نقدی
یا دیه یا س��ایر محکومیتهای مالی) است که در ادامه با تبیین نظر طرفداران
قبول اعس��ار از پرداخت جزای نقدی آنچه از مقررات موجود در زمینه اعس��ار
برداشت میشود ذکر خواهد شد.
ب .بررسی اس�تداللهای موافق پذیرش دعوای اعسار یا قسطبندی
پرداخت جزای نقدی

موافق��ان امکان رس��یدگی و ص��دور حک��م در مورد دعوای اعس��ار یا
قس��طبندی جزای نقدی بیشتر با توجه به عمومات قوانین موجود سعی دارند
ت��ا با اتخاذ مالک از مق��ررات متفرقهای که در خص��وص موضوع وجود دارد و
تعمیم حکم آنها رسیدگی و در صورت اقتضاء صدور حکم اعسار از جزای نقدی
1
یا قرار قسطبندی آن را توجیه کنند.
از نظ��ر تاریخ��ی ،نخس��تین مجوز در مورد قس��طبندی ج��زای نقدی
بخشنامه وزارت دادگس��تری به ش��ماره ن 66354/مورخ  1329/12/29است
که قس��طبندی جزای نقدی را برای محکومانی که نمیتوانس��تند آن را یکجا
2
پرداخت کنند تجویز کرده بود.
در سال  ،1337با تصویب ماده واحده قانون آزادی مشروط ،قسطبندی
 .1الزم به ذکر اس��ت که طرفداران این نظر بیشتر به امکان قس��طبندی جزای نقدی متمایلاند تا صدور حکم به
اعسار مطلق از پرداخت جزای نقدی.
 .2مجموعه بخشنامههای وزارت دادگس��تری از س��ال  1307تا  ،1354چاپ روزنامه رس��می سال  1355صفحه
 .29در همین زمینه ،بخشنامه دیگری به ش��ماره  1343/12/20-7/629از طرف وزارت دادگس��تری صادر شده
است( .به نقل از)2:98 :
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جزای نقدی مش��روعیت قانونی یافت .به موج��ب تبصره  8این قانون« ،دادگاه
وقتی حکم به آزادی مش��روط میدهد که محکومعلیه غرامت (جزای نقدی) را
پرداخته یا قراری برای پرداخت آن با دادستان داده باشد» .از بند «د» ماده 1
آییننامه اجرایی ماده  2قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،مصوب 1351
نیز امکان قبول ادعای اعس��ار از جانب محکومعلیه استنباط میشد 1.این طرز
تفکر در دس��تورالعمل عفو رییس قوه قضاییه که همه س��اله ابالغ میگردد نیز
2
دیده میشود.
اداره حقوق��ی ق��وه قضاییه نی��ز در اینباره در نظریه ش��ماره 7/3607
مورخ  79/6/5چنین مقرر میدارد« :اگرچه با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای
محکومیته��ای مالی  1351و آییننامه اجرایی آن و حاکم بودن قانون س��ال
 1377ماده صریحی جهت قسطبندی جزای نقدی وجود ندارد ،لیکن با استفاده
از م�لاک تبصره یک ماده  31قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376
میت��وان جزای نقدی را تقس��یط کرد» .مطابق تبصره یک م��اده  31ق.م.م.م
«تقس��یط جزای نق��دی مورد حکم ،پس از اجرای مدت حبس توس��ط اجرای
احکام ،منوط است به اخذ وثیقهای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص
ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد».
همانط��ور که مالحظه میش��ود ،این ماده قس��طبندی جزای نقدی را
امکانپذیر میداند؛ هرچند آن را برای مدتی بیش از س��ه س��ال جایز ندانسته
اس��ت ،با الغاء خصوصیت از جرمهای موادمخدر ،میتوان این حکم را به س��ایر
جرمها نیز تسری داد .از طرفی ،بند  3ماده  38ق.م.ا مقرر میدارد« :در صورتی
 .1این آییننامه که ش��رایط معافیت بخش��ی از جزای نقدی را بیان میکند ،در بند «د» یکی از شرایط بهرهمندی
از این معافیت را عدم استفاده محکوم از قسطبندی اعالم کرده است.
 .2بخش��ی از دس��تورالعمل عفو ریاس��ت قوه قضاییه« :باقی مانده اقس��اط محکومان به جزای نقدی از  .......به ....
کاهش مییابد» .اگر جزای نقدی قابلیت قس��طبندی نداش��ته باشد ،آیا اجرای این دستورالعمل صحیح است( .به
نقل از :فرهادی ،علی؛ در:
(www.DADsetani.ir/newer/maghalat.asp?select=keyfari
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که محکومعلیه در مجازات حبس توأم با جزای نقدی ،مبلغ مزبور را بپردازد یا
ب��ا موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت بدهد میتواند (با حصول
س��ایر شرایط) از آزادی مشروط استفاده نماید» .نکته موردنظر در اینجا عبارت
«محکومعلی��ه میتوان��د با موافقت رییس حوزه قضای��ی ترتیبی برای پرداخت
بدهد» اس��ت .در واقع ،وقتی ش��خص نمیتواند تمام جریم��ه را یکجا بپردازد،
راهحلی جز قس��طبندی باقی نمیماند .از این رو ،منظور قانونگذار در این ماده
چیزی جز قسطبندی جزای نقدی نیست.
طرف��داران امکان صدور قرار قس��طبندی جزای نق��دی در ر ّد این ایراد
که با صدور قرار قس��طبندی جزای نقدی اجرای حکم متوقف میش��ود و این
امر مخالف حکم ماده  283ق.آ.د.ا.ک 1،اس��ت ،بی��ان میدارند که اصوالً هرگاه
محکومعلیه بخش��ی از جزای نقدی را (طی قسط نخست) پرداخت کرد ،حکم
در حال اجرا و محکوم در حال تمکین تلقی میشود .بنابراین ،بازداشت محکوم
در ازای عدم پرداخت جزای نقدی محل تأمل و تردید است (.)2:320
در نتیج��ه ،این گروه بر ای��ن اعتقاداند که طبق قوانی��ن موجود امکان
قس��طبندی جزای نقدی وجود دارد و حتی قانونگ��ذار در مورد مجازاتهای
خاصی مثل دیه امکان اعس��ار یا قس��طبندی را به صراحت مطرح کرده اس��ت
(م��اده  303ق.م.ا و م��اده  2ق.ن.ا.م) و این تصریح بیانگر عدم تعارض و تباین
بین صدور حکم اعسار یا قرار قسطبندی با ماهیت مجازات است.
در فرض قبول امکان صدور قرار قسطبندی این پرسش مطرح میشود
که مرجع قس��طبندی جزای نقدی کدام است .در پاسخ به این پرسش سه نظر
ارائه شده است (.)11:109-10
.1اختیار قس��طبندی جزای نقدی با دادس��تان (و در واقع دایره اجرای
احکام کیفری) اس��ت .زیرا ،طبق بند  3م��اده  38ق.م.ا ،اتخاذ ترتیب پرداخت
« .1عملیات اجرایی حکم پس از صدور دس��تور دادگاه ش��روع و به هیچ وجه متوقف نمیشود مگر در مواردی که
دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید».
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جزای نقدی با موافقت رییس حوزه قضایی (که بعد از احیای دادس��را در سال
 1381وظایف وی را دادستان بر عهده دارد) ذکر شده است .بنابراین ،دادستان
میتواند جزای نقدی را قسطبندی کرده و نیازی به صدور حکم دادگاه نیست.
وانگهی ،در تبصره  1ماده  31ق.م.م.م 1نیز به صراحت قید ش��ده است
که قسطبندی جزای نقدی را دایره اجرای احکام کیفری انجام میدهد .با توجه
به اینکه دایره اجرای احکام زیر نظارت و نظر دادستان است ،قسطبندی جزای
نقدی نیز در صالحیت دادستان خواهد بود؛
.2به دالیل زیر ،اختیار قسطبندی جزای نقدی با دادگاه است:
الف) مس��تنبط از ماده  37قانون اعس��ار ،درخواست قسطبندی فرع بر
دعوای اعسار است .بنابراین ،قس��طبندی مستلزم ارائه دادخواست اعسار است
تا اگر دادگاه احراز کند که محکومعلیه دارایی ندارد یا دارایی او برای پرداخت
تمام بدهی وی کافی نیس��ت ،در مورد قس��طبندی تصمیمگیری کند  2و چون
رسیدگی به اعسار امری قضایی است ،دادستان یا دایره اجرای احکام دادگستری
نمیتوانند قرار قسطبندی جزای نقدی را صادر کنند.
ب) در مواد مختلف ق.م نیز که امکان قسطبندی یا دادن مهلت مطرح
شده کلمه «حاکم» به کار رفته است (مادههای  277و  652ق.م) که به معنای
دادرس دادگاه به کار برده شده است نه دادستان ()8:435؛
پ) طب��ق م��اده  283ق.آ.د.ا.ک« ،عملیات اج��رای حکم پس از صدور
دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمیشود مگر در مواردی که دادگاه
صادرکننده حکم در حدود مقررات دس��تور توقف اجرای حکم را صادر نماید».
ماده  299این قانون نیز ش��یوه اجرای حکم جزای نقدی را اینگونه بیان کرده
که میزان محکومبه باید به حس��اب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست
پرونده ش��ود .همان گونه که مالحظه میشود ،قسطبندی جزای نقدی با شیوه
« .1تقسیط جزای نقدی مورد حکم ،پس ازاجرای مدت حبس توسط اجرای احکام منوط است به .» ...
 .2نظریه شماره  7/11375مورخه ( 79/11/26به نقل از.)5:156 :
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مقرر متباین اس��ت .از این رو ،بای��د هرگونه تغییر یا
اج��رای
ِ
حکم مقرر قانون ّ
توقف در اجرا با نظر دادگاه صورت گیرد و دادستان و دایره اجرا رأساً نمیتوانند
خارج از شیوههای مقرر قانونی ترتیب دیگری برای اجرای حکم برگزینند.
از طرف��ی ،جزای نقدی موضوع حکم دادگاه جزء درآمد دولت اس��ت و
اجرای احکام نمیتواند درآمد دولت و پرداخت آن را بدون در نظر گرفتن حکم
دادگاه قس��طبندی کن��د و در قوانین موجود چنین اختی��اری به اجرای احکام
داده نشده است .در نتیجه این امر فقط از طرف دادرس دادگاه پذیرفتنی است.
.3قس��طبندی جزای نقدی با پیش��نهاد دایره اج��رای احکام کیفری و
موافقت دادگاه امکانپذیر اس��ت .زیرا ،طبق ماده  285ق.آ.د.ا.ک رفع ایرادهای
مرب��وط به اج��رای حکم در صالحیت دادگاه اس��ت و چگونگی پرداخت جزای
نقدی و امکان قسطبندی یا عدم امکان قسطبندی نیز نوعی ابهام و اجمال در
نحوه اجرای حکم است .بنابراین ،برای رفع شبهه و تعیین تکلیف و قسطبندی
جزای نقدی و مهلتهای آن ،دایره اجرای احکام از دادگاه استعالم خواهد کرد.
نتیجهگیری

مخالفان امکان صدور حکم به اعسار و
به نظر میرس��د که عمده دلیل
ِ
قرار قسطبندی جزای نقدی آن است که جزای نقدی دارای وصف جزایی است
و نمیتوان مانند دین با آن برخورد کرد .ولی ،باید توجه داشت که جزای نقدی
نیز از نظر ماهیتی دین است و وجود وصف جزایی ماهیت آن را تغییر نمیدهد.
زی��را ،جزای نقدی جزء دارایی منفی ش��خص بوده و بر ام��وال محکومعلیه بار
میگردد .البته ،این دین قائم به ش��خص اس��ت و با فوت مدیون و محکومعلیه
ساقط میشود.
بنابرای��ن ،اصوالً باید تمام قواعد حاکم ب��ر دینها در مورد جزای نقدی
نی��ز ا ِعمال ش��ود هر چند وج��ود وصف جزایی در این دین باعث میش��ود که
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استثناهایی بر قواعد عام وارد شود ،اینها نمیتوانند اصل دین بودن جزای نقدی
را خدشهدار کنند .از جمله این استثناها عبارتاند از:
.1ب��ا توجه به م��اده  283ق.آ.د.ا.ک ،نمیتوان اج��رای حکم جزایی را
متوق��ف کرد مگر به موجب قانون؛ یعن��ی ،حکم بعد از طی مرحلههای قانونی،
باید اجرا شود .پس ،به نظر میرسد که با توجه به این ماده امکان صدور حکم
اعس��ار مطلق از جزای نقدی با مشکل روبهرو ش��ود .زیرا ،با صدور حکم اعسار
نص یاد
مطل��ق از جرای نقدی ،اجرای حکم متوقف میش��ود و این امر خالف ّ
ش��ده و فلس��فه مجازاتهاس��ت .ولی ،این ماده مانع از صدور حکم به اعس��ار
نس��بی یا قرار قسطبندی نیست .زیرا ،صدور قرار قسطبندی مانع اجرای حکم
نیس��ت ،بلکه اجرای یکجای حکم به اجرای تدریجی تبدیل ش��ده و با پرداخت
نخس��تین قسط حکم در حال اجرا محسوب میشود و در صورت شک به اصل
رجوع میکنیم که همان امکان صدور حکم قس��طبندی در تمام انواع دیون -
صرفنظر از منش��أ پیدایش و ویژگیهای آن  -است .این دیدگاه با اصل برائت
و تفسیر به نفع متهم نیز سازگار است؛
.2از آنجا که این دین نوعی مجازات است که برای تأدیب و بازدارندگی
مجرم وضع ش��ده اس��ت ،فقط در مورد خود وی باید ا ِعمال ش��ود .بنابراین ،با
توجه به اصل ش��خصی بودن مجازاتها بعد از فوت وی س��اقط شده و به ورثه
منتقل نمیشود.
بع��د از پذیرش امکان قس��طبندی جزای نقدی ،به نظر میرس��د که با
توجه به اینکه صدور قرار قسطبندی مستلزم رسیدگی قضایی به موضوع است
و قس��طبندی یا اعس��ار نوعی وقفه و یا حداقل طوالنی ش��دن عملیات اجرایی
بوده و دادس��تان یا دایره اجرای احکام کیفری نیز مجری حکم اس��ت ،هرگونه
تغیی��ر و تبدیلی در نحوه اجرا در صالحیت دادگاه اس��ت و محکومعلیه رأس��اً
میتواند به دادگاه مراجعه و قس��طبندی جزای نقدی را درخواست کند .دادگاه
بر فرض اعتقاد به امکان رس��یدگی به این درخواس��ت ،میتواند بدون پیشنهاد
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دادستان یا دایره اجرای احکام کیفری وارد رسیدگی شده و تصمیمگیری کند.
بنابراین ،درباره مرجع قسطبندی جزای نقدی ،نظری که ناظر به اختیار دادگاه
در رسیدگی به درخواست قسطبندی است با اصول حقوقی و مقررات موضوعه
انطباق بیشتری دارد.
اس��تناد قانون��ی دادگاه برای رس��یدگی به درخواس��ت اعس��ار و قرار
قس��طبندی جزای نقدی میتواند ماده  37قانون اعسار باشد که به موجب آن،
در خصوص هر دینی دادگاه میتواند با رس��یدگی قضایی پس از احراز اعس��ار
قرار قس��طبندی آن را بدهد .البته این نتیجه مانع از آن نمیشود که در موارد
مخصوص  -مثل تبصره ماده  31ق.م.م.م یا بند  3ماده  38ق.م.ا  -دادس��تان
قرار قسطبندی پرداخت را صادر کند.
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