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برخی اظهار نظرها درباره مجازات بی حجابی، توجیه قانونی ندارد

بررسی ماهیت حقوقی جریمه حجاب بعد از تکذیبیه پلیس
با وجود تکذیبیه نیــروی انتظامی نگرانی های ایجاد شــده در روزهای اخیر هم 
برطرف شــد، اما بســیاری بر این باورند که در ماه های اخیر اظهارات ســتاد امر به 
معــروف در تهران و شهرســتان ها درمــورد موضوع حجــاب واکنش برانگیز بوده 
و حتی کامبیــز نوروزی، حقوق دان، هم برخی از این اظهارات را موجب آشــفتگی 
بیشتر جامعه می داند: تعیین و دریافت هرگونه مجازات تعیین میزان جریمه و نحوه 
دریافت آن از سوی مأموران اجرائی حکومت مانند نیروی انتظامی فقط در صورتی 
مجاز است که قانون به آنها اجازه داده باشد. البته با وجودی که طبق قانون اساسی 
بی حجابی جرم تلقی می شود؛ ولی همچنان مصداق و فاکتور دقیقی برای آن وجود 
ندارد و اختالف نظرهایی در این زمینه بیــن فقها وجود دارد. مأمور نیروی انتظامی 

صالحیت تشخیص میزان حجاب را ندارد.
کامبیز نوروزی، حقوق دان، در پاسخ به اینکه آیا اساسا درنظرگرفتن جریمه نقدی 
برای بی حجابی یا بدحجابی توجیه قانونی دارد؟ به «شرق» می گوید: تعیین هرگونه 
مجازات، تعیین میزان جریمه و نحوه دریافت آن از سوی مأموران اجرائی حکومت 
مانند نیروی انتظامی فقط در صورتی مجاز است که قانون به آنها اجازه داده باشد. 
البته با وجود اینکه طبق قانون اساسی بی حجابی جرم تلقی می شود؛ ولی همچنان 
مصداق و فاکتور دقیقی بــرای آن وجود ندارد و اختالف نظرهایی در این زمینه بین 

فقها وجود دارد.
مأمور  نیروی انتظامی  صالحیت  تشخیص  میزان  حجاب  را  ندارد

کامبیز نــوروزی، حقوق دان، در پاســخ به اینکه آیــا درنظرگرفتن جریمه نقدی 
بــرای بی حجابی یــا بدحجابی توجیه قانونــی دارد؟ به «شــرق» می گوید: در اول 
الزم اســت به این موضوع اشــاره شــود که بی حجابی طبق قانــون ما جرم تلقی 
می شود؛ ولی مشخص نیست که مصداق بی حجابی چه چیزی است؛ حتی در این 
امر بین فقها هم نظرات متفاوتی وجود دارد. از ســوی دیگر مســئله این اســت که 
چه کســی می خواهد بی حجابی یا بدحجابی فرد را تشــخیص دهد. آیا یک مأمور 
نیــروی انتظامی صالحیت تشــخیص این را دارد؟ که پاســخ قطعــا منفی خواهد 
بــود. در مــواردی مثل جریمه رانندگی کامال همه چیز مشــخص اســت. اتومبیل 

در محلی پارک شــده که تابلوی پارک ممنوع وجود داشــته یا با ســرعتی در اتوبان 
حرکت می کرده که طبق سرعت ســنج مشخص شــده از حد مجاز بیشتر بوده. در 
واقع به لحاظ موضوعی امر بســیار روشــنی است؛ اما مســائلی مثل بی حجابی یا 
بدحجابی اصال در آن ابهام بســیاری وجود دارد؛ حتی گاهی مشاهده شده که رنگ 
پوشــاک را مصداق بدحجابی دانســته اند که این یک ســلیقه کامال شخصی است 
و ســلیقه شخصی نمی تواند جانشــین قانونی شــود که یک امر کامال کلی است.

میزان  بی حجابی و  بدحجابی  مشخص  نیست 
این حقوق دان اضافه می کند: بنابراین در جمع بندی صحبتم باید بگویم درست 
اســت که بی حجابی در قوانین ما جرم شناخته شــده است؛ اما اینکه بی حجابی یا 
بدحجابی چیست، اصال روشن نیست و مسئله اصلی هم همین جاست. عالوه بر این 
در برخورد با جرائم شــدت جرم خیلی مهم است. به طور مثال شما اگر یک سارق 

مسلح را می خواهید در خیابان دستگیر کنید، پلیس مجاز به اقدامات متعدد است، 
برخی از این اقدامات هم شدید است و ممکن است مجاز به درگیرشدن با آن سارق 
مسلح یا برخورد مسلحانه باشد؛ اما جرمی مثل بدحجابی با توجه به نوع مجازاتی 
که برای آن در قوانین تعیین شده، عمال جزء جرائم بسیار سبک شناخته شده است و 
شدت جرائم هم بر حسب نوع مجازاتش تعیین می شود؛ بنابراین با این جرم سبک 

نمی توان برخوردی کرد که با یک جرم سنگین مثل سرقت مسلحانه می شود.
نوروزی ضمن اشــاره به اینکه جریمه اصطالحی است که برای جزای نقدی به 
کار می رود، ادامه می دهد: در واقع جریمه پرداخت کردن نوعی مجازات محســوب 
می شــود، مجازات باید به حکم قانون باشــد، برخی از جزاهــای نقدی را دادگاه ها 
مشــخص می کنند و جرائم سبک مثل تخلفات رانندگی که آن هم جرم است؛ ولی 
در رده جرم بســیار سبک طبقه بندی می شــود. درمورد این قبیل تخلف ها قانون به 

دســتگاه مجری اجازه داده بدون مراجعه به دادگاه مجازات اعمال شــود؛ بنابراین 
تعیین و دریافت هرگونه مجازات، تعیین میزان جریمه و نحوه دریافت آن از ســوی 
مأموران اجرائی حکومت مانند نیروی انتظامی فقط در صورتی مجاز است که قانون 
به آنها اجازه داده باشــد. مثل تخلفات رانندگی، اینکه یک دستگاه اجرائی خودش 
بگوید این یک تخلف اســت و خودش بخواهد میــزان جریمه و نحوه وصول آن را 
مشــخص کند، کامال غیر قانونی اســت و نقض صریح تمام اصول و مبانی حقوقی 
خواهد بود؛ بنابراین به این شکل مردم هیچ امنیتی در برابر قدرت حکومتی نخواهند 
داشت، تمام حقوق جزا و قوانین کیفری و آیین دادرسی کیفری به مطلوب جلوگیری 
از تعرض حکومت ها به حقوق ملت ها تصویب شده است؛ مگر آنکه قانون تصویب 
کند چنین تخلفی وجود دارد و میزان مجازات و نحوه پرداخت آن را هم مشــخص 
کند؛ اما این را باید در نظر داشت که اگر چنین قانونی تصویب شود، اساسا غیر قابل 
اجرا است. این را هم از واقعیت های اجتماعی و همین طور از نظر وضعیت حقوقی 
سوژه می توان فهمید که مثال اتومبیل یک وسیله نقلیه است که پالک رسمی دارد، 
شماره ثبت شده دارد و می تواند جریمه شود یا جلوی معامالتش گرفته شود، حتی 
می تواند در خیابان توقیف شــود؛ اما خانمی را کــه در خیابان حضور دارد، چگونه 
می توان جریمه نقدی کرد، اساســا امکان اجرائی شــدن این امــر وجود ندارد. فکر 
می کنم طرح این ایده جریمه، ناشــی از آن است که نیروی انتظامی در این حوزه به 
زحمت فراوان افتاده و ارگان های دیگر هم مثل ستاد امر به معروف در سیاست های 
خود موفق نبوده اند؛ چون این سیاست ها مقبول جامعه نیست، حاال هم رسیده اند 
به جایی که بابت این مســائل جریمه بگیرنــد؛ یک تصمیم خالف قانون و غیر قابل 
اجرا. در واقع آقایان نتوانســتند در این امر موفق شــوند و جامعه هم با آنها همراه 

نبود، این موضوعات با گرایش موجود در فرهنگ عمومی سازگار نیست.
برخی  اظهارات  آشفتگی  را  بیشتر  می کند

این حقوق دان درمورد اینکه به تازگی ارگان هایی مثل ستاد امر به معروف درباره 
مســئله زنان و حجاب اظهاراتی می کنند که به حوزه کاری و سیاســت گذاری آنها 
مرتبط نبوده و تنها جو عمومی جامعه را بر هم می زنند و اینکه آیا شــرحی قانونی 
برای برخورد با این رفتارها وجود دارد یا نه، می گوید: ستاد امر به معروف در ماه های 
اخیر، در شهرستان ها یا تهران مسائلی را مطرح کرد که در حیطه وظایف آن نیست. 
مثال اعتراض کردند به اینکه چرا ســرمربی تیم هندبال دختران غیر مسلمان است. 
اینها ارتباطی به این ســتاد پیدا نمی کند، این طور اظهار نظرها موجب می شود نظم 
عمومی جامعه را که همین االن مختل است، دچار آشفتگی بیشتر کند. اینها همه 
مشکالت سیستماتیک است که افراد در سطوح مدیریتی به خود اجازه می دهند هر 

حرفی را بزنند و هیچ برخوردی هم در سیستم مدیریتی و نظارتی با آنها نمی شود.

نســترن فرخه: جریمه افتادن شــال و روســری ۳۰۰ هزار 
تومان، کوتاه بودن مانتو ۱۵۰ هزار تومان، نداشتن مانتو ۵۰۰ 
هــزار تومان و آرایش غلیظ ۸۵ هــزار تومان» خبری که در 
روزهای گذشته در رسانه و فضای مجازی سروصدایی به راه 
انداخت و بعد از مدتی هم مرکز اطالع رسانی فراجا، این خبر 
را از اساس تکذیب و عنوان کرد لیستی مبنی بر جریمه های 
بدحجابــی وجود نــدارد. با ایــن وجود هنــوز اظهارنظر 
محمدصالح هاشــمی گلپایگانی، دبیر ســتاد امر به معروف 
و نهی از منکر کشور، در نشســت کارآمدسازی طرح جامع 
عفاف و حجاب سر جای خود است. آنجا که اعالم کرده بود 
در طرح جدید حجاب، «جرم» کشــف حجاب را به «تخلف» 
تخفیف داده ایم؛ اما کارآمد و اثرگذار است و قابلیت اجرائی 
دارد و متخلفان به جای پرونده سازی و مجازات هایی که در 

قانون آمده است، شخص جریمه نقدی می شود.

جریمه نقدی یا جزای نقدی یکی از اقسام مجازات های تعزیری است که نحوه اجرا 
و وصول آن تابع قانون آیین دادرســی کیفری و قانون مجازات اســالمی است؛ بنابراین 
برخالف تصور، حســب صراحت مــاده ۲۲ قانون نحوه اجــرای محکومیت های مالی 
مصوب ســال ۱۳۹۴، جریمه نقدی از قلمروی شــمول قانون مزبور خــارج بوده و تابع 

مقررات خاص خود است.
در تعریــف جــزای نقدی در حقوق کیفــری ایران، قاضی محکوم علیــه را ملزم به 
پرداخت مبلغی می کند که این مبلغ یک طلب نیســت که حکم دادرس جنبه اعالمی 
داشته و کاشف از مدیون بودن محکوم علیه تلقی شود، بلکه جزای نقدی حکمی انشائی 
است. غرض اصلی از الزام مرتکب به پرداخت، تعقیب اهداف ضمانت اجراهای کیفری 
اســت و وصول نمی شود مگر از کسی که حسب قوانین موضوعه مجرم تشخیص داده 
شود. در هنگام صدور حکم، قاضی نظرش معطوف به مجرم است، شخصیت و اوضاع 

و احوال و شرایط ارتکاب جرم، مسئولیت و درجه تقصیر مورد ارزیابی قرار می گیرد.
مزایای  جزای  نقدی

برای پیشــگیری از جرائمی که انگیزه مجرم در آنها کسب سود و ثروت اندوزی است، 
جــزای نقدی مؤثر و مانع از تکرار جرم این قبیل افراد اســت کــه محرک آنها از ارتکاب 
مجرم، حرص شدید و ســودجویی است. به عبارت دیگر از لحاظ روحی در زمان حاضر 
جریمه (جزای نقدی) کیفر مناسبی است وقتی تشخیص دادند، شخص محکوم عالقه 
زیــادی به پول دارد که در این صورت می توانند با محکوم کردن مجرم به جریمه (جزای 

نقدی) از ارتکاب مجدد او جلوگیری کنند.
اجــرای مجازات جزای نقــدی مخارجی به همراه ندارد و جــزای نقدی خود منبع 
درآمدی برای دولت به حســاب می آید؛ بنابراین از لحــاظ اقتصادی اعمال این کیفر به 

نسبت سایر مجازات ها به ویژه حبس بصرفه است.
معایب  جزای  نقدی

وضعیت اقتصادی افراد در پرداخت یا عدم پرداخت جزای نقدی، مؤثر اســت، چون 
میزان جزای نقدی برای ثروتمندان ناچیز و برای فقرا قابل تحمل نیست. بنابراین جزای 
نقدی در معرض این انتقاد قرار دارد که غیرعادالنه است و گفته می شود با اصل تساوی 

مجازات ها سازگار نیست.
اصل شــخصی بودن از اصول حاکم بر مجازات هاســت، به طــوری که مجازات باید 

متوجه شــخص مرتکب شــود اما درخصوص جزای نقدی گفته شده جریمه یا جزای 
نقــدی فاقد این خصیصه اســت زیرا آثار جریمه به طــور اجتناب ناپذیر متوجه خانواده 

محکوم می شود.
نحوه  اجرای  جزای  نقدی

هــر کس که بــه پرداخت جــزای نقــدی محکوم می شــود بایــد آن را به محض 
قطعی شــدن حکم بپردازد و چنانچه محکوم علیه پس از الزم االجراشدن حکم، جزای 
نقدی را نپردازد و از پرداخت آن ناتوان باشــد و برای مقام قضائی اجراکننده حکم هم 
این امر مســلم شود که او واقعا ناتوان از پرداخت اســت، به ازای هر ۱۰۰ هزار ریال یک 
روز بازداشــت می شــود. پس اگر جزای نقــدی مقرر در حکم دادگاه یــک میلیون ریال 
باشــد و محکوم علیه از پرداخت آن عاجز باشــد، باید به ازای این مبلغ، ۱۰ روز در حبس 

باقی بماند.
باید توجه داشت که اوال این مبلغ یعنی ۱۰۰ هزار ریال به ازای هر روز نرخ ثابتی نیست 
و ممکن اســت با توجه به نرخ تورم توســط قوه قضائیه تعدیل شود و برای مثال در دو 
سال دیگر شــاید این مبلغ به ۱۵۰ هزار ریال افزایش پیدا کند. ثانیا اگر میزان محکومیت 
به جزای نقدی یا باقی مانده آن کمتر از ۱۰۰ هزار ریال باشد نیز یک روز بازداشت در نظر 

گرفته می شود.
انواع جزای نقدی

جــزای نقدی جایگزین حبــس: طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اســالمی یکی از انواع 
مجازات های جایگزین حبس، مجازات نقدی است.

جزای نقدی بااِلصاله: جزای نقدی باالصاله به معنای این اســت که مجازات اصلی 
مورد حکم، جزای نقدی باشــد. درمورد پرداخت جزای نقــدی بااِلصاله دو مورد قابل 
تصور است؛ حالت اول که حکم اجرا شده باشد؛ در مواردی که متهم به پرداخت جزای 
نقدی محکوم می شود، ممکن است که خود او در مرحله دادرسی و قبل از ارسال پرونده 
به اجرای احکام نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نموده باشد و فیش آن را تحویل 
دادگاه دهد که در این حالت دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می نماید تا بررسی 
کند که آیا جزای نقدی پرداخت شــده دقیقا به میزان محکومیت است یا خیر، مضاف بر 
اینکه باید بررســی شود که حسابی که پول به آن واریز شده است، شماره حساب جزای 
نقدی بوده اســت یا شماره حساب دیگری، با بررسی این دو نکته در پرونده قید می شود 

که با عنایت به پرداخت جزای نقدی و اجرای کامل دادنامه، پرونده از آمار کسر و بایگانی 
شود. حالت دوم که حکم اجرا نشده باشد؛ اگر حکم اجرا نشده باشد و پرونده جهت اجرا 
به اجرای احکام ارسال شده باشد، چند حالت قابل تصور است؛ در این صورت، پرونده به 
همراه متهم به اجرای احکام ارسال می شود و اگر محکوم علیه حاضر به پرداخت جزای 
نقدی باشد، قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت ۲۰ درصد جزای نقدی معاف 
کند. در این حالت محکوم علیه به صورت تحت الحفظ یا توسط فرد دیگری، جزای نقدی 
را پرداخت کرده و بعد دســتور آزادی بدون قید و شرط او صادر شده و بعد از آن پرونده 

مختومه و بایگانی می شود.
در حالت دوم، در این فرض، پرونده به اجرای احکام ارســال شــده اما جزای نقدی 
پرداخت نشــده است و محکوم علیه در بازداشت به ســر می برد. با توجه به ماده ۳۷۷ 
قانون آیین دادرسی کیفری قاضی مکلف است که به دفتر دستور دهد تا به زندان اعالم 
کند که متهم به موجب رأی صادره محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده اســت و با 
رعایت مقررات مربوط به جزای نقدی و احتساب ایام بازداشت قبلی اگر به علت دیگری 

در بازداشت نباشد، آزاد شود.
بنابراین زندان ممکن اســت با احتساب ایام بازداشت قبلی، در ازای هر روز ۴۰۰ هزار 
ریــال مجازات زندانی را محاســبه و نامبرده را آزاد کند یا اینکه هنــوز بر این مبنا میزان 
مجازات به اتمام نرسیده باشد و محکوم علیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی 

باشد.
اگر به موجــب اعمال مواد ۴۴۲ یا ۴۸۳ قانون آیین دادرســی کیفــری، در مجازات 
محکوم علیه تخفیف داده شــود، قاضی اجرای احکام موظف است ۲۰ درصد تخفیف 

نسبت به دادنامه دوم یعنی مجازات تخفیفی اعمال کند.
در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادســتان از حکم صادره درخواست 
تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با 
رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظر خواهی خود را اســقاط یا درخواست 

تجدیدنظر را مسترد و تقاضای تخفیف مجازات کند.
در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا 

یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.
اگر محکوم علیه تقاضای مهلت کند اعم از اینکه بخشی از وجه را نقدا پرداخت کند 

سه شنبه
۱ شهریور  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۵۶

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

مورچه- بــرای پناهجویی و دادخواهی گفته می شــود- 
عجلــه و تنــدی ۱۰- نوعی خویشــاوندی- دریاچه ای در 
آفریقای جنوبی- تکرار حرفــی ۱۱- مرکز تهیه فیلم های 
سینمایی آمریکا- خویشــاوندی ۱۲- طال- مقدس بودن- 

کلیدی در موسیقی- شیشه آزمایشگاهی ۱۳- دارای درجه 
باالتر از استوار در ارتش- کلیسای تاریخی پاریس- شهری 
در آلمان ۱۴- شهری در شهرستان فریدن - از اجزای میز- 

پایتخت کشور مالت ۱۵- آشفته و نابسامان- ماکت  افقی: 
 ۱- نقــاش دربــار پادشــاهان تیمــوری و صفوی 
۲- بلندمرتبــه- گفتــار- آســان گیری ۳- رهبــر قوم  
قــدم   -۴ بــزرگ  خانــه  به هم پیوســتگی-  هــون- 
یک پــا- تحیــت- آلبومی بــا آواز شــهرام ناظری ۵- 
بی ریخت و زشــت- معدوم- رمق آخــر ۶- الهه ماه 
و جنگل در اســاطیر رومی- ظرف نوشــیدن مایعات 
۷- نیرنگ باز- علم شــعبده- حداقــل ۸- آبگیر- به 
راست متمایل شدن- برای تحریک اشتها با غذا خورده 
می شــود ۹- اجازه رســمی برای ماندن در کشــوری 
خارجی- آفریده شــدگان- دیشب ۱۰- نقل حدیث- به 
حد مطلوب نرسیده ۱۱- خبر ناتمام- خیانت در آن روا 
نیســت- ماهی آزاد ۱۲- شهرستانی در استان زنجان- 
مخــزن گلوله- مــادر عــرب ۱۳- گهــواره- نادانی- 
درخشــندگی ۱۴- خطوط سایه روشــن- نوعی ماهی 
جنوب- برکشیدن شمشیر از غالف ۱۵- نمایش نامه ای 

نوشته مرحوم اکبر رادی 
عمودی: 

۱- حیوانی که در طول عمر خود آب نمی نوشــد- 
گذر پوســت به آنجا خواهد افتاد ۲- رژ لب- فرورفتن 
چیزی بــه قعر آب- نوعی برنج شــمال ۳- شــیمی 
کربــن- جانشــین هنرپیشــه اصلــی در صحنه های 
خطرناک- زره ۴- حــرف نمی زند- حرف دهن کجی- 
صاف و مســطح- سوسن زرد ۵- رازها- موش و گربه 
کارتونی ۶- اثر چربی- نوعی زغال سنگ- قوه حافظه 
۷- زمین مثلثی شــکل کــه از آبرفــت رودخانه پدید 
می آیــد- مخلوط کــردن- ســحاب ۸- گلــی زیبا و 
خوش بو- موی گردن اســب- خالصه کردن ۹- سوره 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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و بخشــی را بعدا پرداخت یا اینکه کال تقاضای مهلت کند، با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آنچه  باید  درباره  ماهیت  جرائم  نقدی  بدانیم
آیین دادرســی کیفری قانون گذار دادن مهلت را در این ماده پیش بینی نکرده اســت اما 
بعضــی اعتقاد دارند که اعطای مهلت خالف ماده فوق الذکر نیســت و محکوم علیه با 
تقاضای مهلت قصد پرداخت جزای نقدی را دارد. بررســی تقاضای وی نیز با دادستان 

است.
مــاده ۵۲۹ قانون آیین دادرســی کیفری مقرر مــی دارد: « هرکس به موجب حکم 
قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله 
مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل 
فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی 
آن، مرجــع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشــی از حقوق طبق قانون اجرای احکام 
مدنی یا تمام یا بخشــی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام 
مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقســیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت 
وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می شود می تواند با اخذ 
تضمین مناســب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد 

با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود:
الــف – در جزای نقدی تا ۱۵ میلیــون ریال، هر ۳۰ هزار ریال به یک ســاعت انجام 

خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.
ب – در جزای نقدی باالی ۱۵ میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شــرایط اجرای 

بند (الف) این ماده، هر ۳۰۰ هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.
تبصره ۱- چنانچــه محکوم علیه قبل از صدور حکــم محکومیت قطعی به جزای 
نقدی، به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشــت بوده باشــد، دادگاه پس 
از تعیین مجازات، ایام بازداشــت قبلی را در ازای هــر ۳۰۰ هزار ریال یک روز از مجازات 

تعیین شده کسر می کند.
قضات اجرای احکام موظف اند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم، مراقبت 

نمایند و در صورت عدم رعایت، خود اقدام کنند.
تبصره ۲- صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای 

مابازای بخش اجرانشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید، نیست.
تبصــره ۳- هــرگاه محکوم علیــه ظــرف ۱۰ روز از تاریــخ ابــالغ احضاریه قاضی 
اجرای احــکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شــود، قاضــی اجرای احکام 
می توانــد او را از پرداخت بیســت درصد جزای نقدی معاف کنــد. دفتر قاضی اجرای 
احــکام کیفــری مکلــف اســت در برگــه احضاریــه محکوم علیه معافیــت موضوع

 این تبصره را قید کند».


