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  اسالمی عدالت راستای در کیفری احکام اجرای شناسی جرم
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 میهروا واحد تهران تحقیقات و علوم شناسی. دانشگاه جرم و جزا حقوق ارشد کارشناس

 

karshenas.bahram@gmail.com   

 

های وارده بر جامعه شناخته شود. بدین کیفر عادالنه زمانی وضع خواهد شد که شخصیت مجرم و آسیب: چکیده

 آن با مجازات تناسب و مرتکب قابلیت؛ او از نیابت به، قضایی دستگاه یا  منظور الزم است که شخص قانونگذار

ترین مراحل ترین و در عین حال فنیمرحله اجرای حکم، از حساس. کند اعمال را الزم مجازات و تشخیص را قابلیت

نشیند و لذا وقوع هر نوع شود و در این مرحله است که ثمره نهایی فرایند دادرسی به بار میمی دادرسی تلقی

هدف  تواند لطمات بزرگ و جبران ناپذیری را بر پیکره نظام عدالت کیفری وارد سازد.میلغزشی در این مرحله، 

هایی که توسط شاکی خصوصی یا دولت در مدت نهایی از چهار مرحله رسیدگی ماقبل اجرای احکام و وقت و هزینه

ر نهایت دسترسی به د شود اجرای حکم و احقاق حقوق متضررین از جرم ورسیدگی به یک پرونده کیفری صرف می

قوه قضائیه در تأمین عدالت، امنیت و سعادت کند. اهدافی است که حقوق جزا از اجرای مجازات مجرم تعقیب می

جامعه نقشی مؤثر، برجسته و محوری دارد. ایفای نقش مؤثر و برجسته قوه قضائیه مستلزم وجود قضاتی مجرب با 

به دور از هرگونه جانب داری و گرایشی مبادرت به رسیدگی و  دانش قضایی الزم است که با بی طرفی کامل و

صدور رأی نمایند و احکام صادره از سوی آنان را، طوعاً و با طیّب خاطر گردن نهند. متأسفانه در بسیاری از موارد 

کام محاکم همواره اجرای احگردد و نیاز به اجرای آن از طریق مأمورین اجرا است و محکوم علیه به حکم تسلیم نمی

 احکام اجرای باشد اینکه؛ای که در این رابطه قابل طرح میمسألههای دستگاه قضایی  بوده است. از دغدغهیکی 

اسالمی با چه موانع و مشکالتی همراه است؟ و به تبع این مسأله  مطلوب قضایی عدالت تحقق با ارتباط در کیفری

چه و  چیست عدم اجرای حکم خیر در اجرای حکم و بعضاًأعلل تهایی مطرح نمود از جمله اینکه؛ توان پرسشمی

های مطرح شده در پاسخ به مسأله و پرسش راهکارهایی در جهت بهبود اجرای احکام کیفری قابل ارائه است؟

با توجه به اینکه بسیاری از مشکالت اجرای حکم مربوط به مراحل قبل از اجرای حکم است لذا توان اذعان نمود؛ می

 است شامل؛ موانع و مشکالت در تحقیقات مقدماتی، مشکالتطرح قابل  مرحله، به تفکیک  سهن مشکالت در ای

 کیفری. احکام اجرای واحدهای به مربوط دادرسی و مشکالت مرحله به مربوط

 راهکارهای اجراییاجرای احکام کیفری، موانع و مشکالت اجرایی، عدالت قضایی اسالمی،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 بیان مسأله -1

، ای که بدون اجرای حکم، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیدهاجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه

ترین اصول اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی .مین نخواهد شدأت ،است مجازات مجرم و اصالح وی

  .کلیه نظامات حقوقی استپذیرفته شده در 

اجرای حکم غایب و هدف نهایی دادرسی است. به عبارتی دیگر، شخصی که حق یا حقوق او تضییع یا مورد انکار قرار گرفته و جهت 

خواهد به آنچه از دست داده برسد و در غالب موارد صرف صدور حکم مقصود او را احقاق حکم به محکمه مراجعه کرده است، می

توان گفت اجرای حکم به اجرا منتهی نشود اجرای عدالت محقق نخواهد شد. به تعبیر دیگر، می کند اگر هم حکم دادگاهتأمین نمی

شود. بنابراین اجرای این حکم مهمتر از دادرسی و صدور حکم است و در نتیجه اجرای حکم است که حق به صاحب آن رسانده می

 ای دارد. به جهت تحقق آن، اهمیت ویژه

ه از مراحل دادرسی کیفری است که بعد از مرحله کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام پنجمین مرحل

رسد. اجرای احکام برائت یا قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب در مورد متهمان بازداشتی رسیدگی و صدور حکم نوبت به آن می

گردد. توسط واحد اجرای احکام کیفری اجرا می یت معموالًگیرد اما احکام محکومتوسط مراجع صادرکننده آرای فوق صورت می

باشد زیرا هدف نهایی از چهار مرحله رسیدگی ماقبل اجرای کمتر نمی ،اهمیت مرحله اجرای احکام اگر بیشتر از مراحل قبل نباشد

شود اجرای حکم و ف میهایی که توسط شاکی خصوصی یا دولت در مدت رسیدگی به یک پرونده کیفری صراحکام و وقت و هزینه

کند. در نهایت دسترسی به اهدافی است که حقوق جزا از اجرای مجازات مجرم تعقیب می احقاق حقوق متضررین از جرم و

سفانه در سالیان گذشته بهای الزم به اجرای احکام داده نشده و مشکالتی که در اجرای احکام وجود دارد تاکنون أالوصف متمع

 مغفول مانده است.

در همین راستا، از بین قوای سه گانه هر حکومت، قوه قضائیه در تأمین عدالت، امنیت و سعادت جامعه نقشی مؤثر، برجسته و 

محوری دارد. ایفای نقش مؤثر و برجسته قوه قضائیه مستلزم وجود قضاتی مجرب با دانش قضایی الزم است که با بی طرفی کامل و 

گرایشی مبادرت به رسیدگی و صدور رأی نمایند و احکام صادره از سوی آنان را، طوعًا و با طیّب به دور از هرگونه جانب داری و 

گردد و نیاز به اجرای آن از طریق مأمورین اجرا خاطر گردن نهند. متأسفانه در بسیاری از موارد محکوم علیه به حکم تسلیم نمی

 های دستگاه قضایی  بوده است. از دغدغه است و همواره اجرای احکام محاکم یکی از مسائل بغرنج و

اسالمی با چه  مطلوب قضایی عدالت تحقق با ارتباط در کیفری احکام اجرای باشد اینکه؛ای که در این رابطه قابل طرح میمسأله

اجرای حکم و  خیر درأعلل تهایی مطرح نمود از جمله اینکه؛ توان پرسشموانع و مشکالتی همراه است؟ و به تبع این مسأله می

 چیست؟ چه راهکارهایی در جهت بهبود اجرای احکام کیفری قابل ارائه است؟ عدم اجرای حکم بعضاً

 

 اهداف تحقیق -2

کند. به عبارت باشد که ضرورت بحث در آن حوزه را ایجاب میانجام هر پروژه تحقیقاتی، صرف نظر از موضوع آن، دارای اهدافی می

عات مختلف باید به حل مشکلی از مشکالت زندگی انسان کمک کند. پژوهش مورد نظر از این امر دیگر تحقیق در خصوص موضو

 باشد:فارغ نموده و دارای اهداف ذیل می

 مطلوب؛ قضایی عدالت تحقق با ارتباط در کیفری احکام اجرایالف( بررسی موانع و مشکالت 

 آنها؛  عدم اجرای  بعضاًو کیفری م احکاخیر در اجرای أعلل تب( مطالعه و بررسی 

 مطلوب. قضایی ارائه راهکارهایی با هدف بهبود اجرای احکام کیفری در جهت تحقق عدالت ج(
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 تحقیق شناسیروش -3

  تحقیق الف( روش

باشد. از جمله براساس روش اجرا، هدف، گردآوری اطالعات، بندی میروش تحقیق براساس معیارهای مختلفی قابل طبقه

براساس هدف، تحقیق  تحلیلی، -بر اساس روش اجرای تحقیق، تحقیق مورد نظر توصیفیخصوصیات مسأله و معیارهای ترکیبی. 

 ها، تحقیق مورد بررسی تحقیق کیفی است. باشد و براساس نوع و ماهیت دادهمورد نظر، تحقیق کاربردی می

 ب( ابزار گردآوری اطالعات

آوری گردآوری اطالعات یکی از مهمترین برهه های تحقیقات متعارف است. در هر تحقیق نه تنها باید از چند روش برای جمع

ها استفاده نمود، بلکه باید هر روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده شود و دست به کار آید. در تحقیق مورد نظر از داده

آوری شود. به عبارتی دیگر جمعها استفاده میآوری دادهی غیر مستقیم از جمله استفاده از اسناد و مدارک برای جمعهاروش

 است.  1ای یا اسنادیاطالعات در این تحقیق، به روش کتابخانه

 های تجزیه و تحلیل اطالعاتج( روش

گیرد و با این تفاسیر در این قرار می لیتحل و هیتجزها به روش تکیه بر موضوعات نظری و ارائه یک قضیه توصیفی مورد داده

نیست و جنبه آماری ندارند، عقل، ها در این تحقیق کمیباشد. از آنجا که دادهکیفی می ها به روشتجزیه و تحلیل دادهتحقیق، 

 ها، کیفی است. مبنا در تجزیه و تحلیل داده گیرد وار میقر منطق، تفکر و استدالل، معیار

 

 تحقیق مبانی نظری کلیات و -1

 : مفهوم اجرای احکام کیفری1-1

انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله  به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، اجراء )به کسر همزه(

ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد الح، به کاربردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهطگویند و در اصعمل در آوردن حکم قضایی 

اجراییه  ،رسمی را اجراء گویند. در اصطالحات اجرای احکام، اجراء اسناد رسمی، اجراء مالیاتی، اجراء موقت، اجراییه، اجراییه ثبتی

ند رهنی، اجراییه سند شرطی، ورقه اجراء و ضمانت اجراء، اسناد الزم االجراء، اجرای قرار، ای، اجراییه سدادگاه، اجراییه سند ذمه

خاص استعمال شده است: معنای  کیفری و... به کار رفته است. اجراء حکم در دو معنای عام و یمدنی، اجرا یی داور، اجراأاجرای ر

معنای خاص تحقق بخشیدن مدلول حکم  له را گویند و دربه، به محکومعام آن شامل ابالغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم 

 شود. را گویند که شامل ابالغ نمی

گیرد اجرای احکام به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام میبه عقیده برخی نویسندگان، 

ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی ها و مراجع قضایی مهماجرای حکم و دستور دادگاه 2.گویندمی

علیه هم به رسد و محکومله در مرحله اجرایی حکم است که عمالً به حق خود مینداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم

مدنی تعریفی از اجرای احکام مدنی ارائه نداده است، بلکه تنها احکام قابل اجرا را رسد. قانون اجرای احکام سزای عمل خود می

                                                           
1 - Documentary Research 

 .843، چاپ ششم، ص 1832بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات نگاه بینه،  -2 
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نفع و بر طبق قانون تعریف توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذیکند. با این حال میتعریف می

  3.نمود

ها در امور شود. در اجرای احکام کیفری، احکام صادره از دادگاهیبکار برده م مدنیدر مقابل اجرای احکام  کیفریواژه اجرای احکام 

ها در امور آید اما در اجرای احکام مدنی، احکام صادره از دادگاهجزایی( توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می)کیفری

   شود.حقوقی به وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا می

 

 مفهوم عدالت قضایی: 1-2

اما به تعبیر حضرت امیر المومنین  .به لحاظ مفهومی با واژه قسط و مساوات نزدیکی بسیار دارد ،«عدل» ،عدالت و به تعبیر قرآنی آن

 ،بوده عدالت مفهوم از اعم و  در حالی که مساوات به معنای برابری 4«قرار دادن هر چیزی به جای خود»)ع( عدالت عبارتست از 

 که است ممکن نیز مواردی در اما است؛ مساوات همان گاه عدالت چه گر. شودمی نیز خود جای به زیچی هر گیری قرار شامل

ردارنده نوعی توسعه ب در ،قسط واژه مفهوم اما. اوست به کسی هر حق دادن عدالت حقیقت در. نماید نیز برابری نا اقتضای عدالت

 5.عدالت در سطح جهان است

 عدالت، فردی تشخیص با  مرج هرج ایجاد عدم برای اما .دهندمی دستور بدان  و فطرت هر فردیعدالت مفهومی است که که عقل 

بدین سبب در فرهنگ  .باشد آنها خطاترین بی و ترآگاه که است کسی قانونگذاران بهترین اول درجه در .هستیم قانون نیازمند

     .اسالمی قانونگذار حقیقی خداوند بوده و دستورات او در قالب شرع و فقه اسالمی الزم االتباع است

لذا عدالت اقتصادی در بر دارنده عدالت در جهت  .گیردمی عدالت به صورت مضاف، جهت خاصی از مفهوم گسترده عدالت را در بر

و عدالت سیاسی شامل اجرای عدالت در جهت سیاسی است. عدالت قضایی نیز در بردارنده اجرای عدالت در  ،اقتصاد جامعه است

  .جهت قضایی است

 که گیردمی پی را هدف این  کیفری عدالت حقیقت در. است  «عدالت کیفری»متفاوت از « عدالت قضایی»باید توجه داشت که 

گیری عدالت در مرحله ت قضایی به دنبال اجرای عادالنه مجازات و در صدد پیعدال اما ،باشد عدالت اساس بر مجازات و کیفر

 .قضاوت و پس از آن است

های وارد بر جامعه با خطای اخالقی یا عدالت کیفری مقایسه زیان» ؛در تعریف عدالت کیفری نقل شده است که« برنارد بورک»از 

های وارد بر جامعه از عدالت کیفری، با مقایسه زیان در حقیقت، 6«آن است. عیین میزان کیفر و اجرایقابلیت سرزنش مرتکب و ت

ه گردد. گر سعی دارد نوعی موازنه و مساوات را برقرار سازد تا کیفر عادالن ،و خطای اخالقی یا قابلیت سرزنش مرتکب ؛سوی بزهکار

ه باشد که به هر میزان مرتکب را مجازات کند. بلکه اما این امر سبب نخواهد شد که حق داشت ،دیده استچه جامعه از جرم آسیب

ان اهلل یامر »فرمایند: سوره نحل می 09. خداوند در آیه شود دانسته عادالنه کیفر بایست بین کیفر و جرم ارتکابی موازنه باشد تا

 راغب اصفهانی نیزدر تبیین این آیه 7د.دانمی انصاف حضرت امیرالمومنین)ع( در تفسیر این آیه، مقصود از عدل را،« بالعدل

                                                           

 .18، چاپ اول، ص 1831مدنی، تهران، انتشارات مجد، مدنی کرمانی، عارفه، اجرای احکام  -8 

حکمت ، «، فالعدل اشرفهما و افضلهماو العدل سائس عام والجود عارض خاص ،العدل یضع االمور مواضعها واجود یخرجها من جهتها» -4 

 .384ص ، قم، 1831 نشر موعود، البالغه،، ترجمه نهجمحمددشتی، ، 483

 .«مساواة» ،«قسط»  ،«عدل»الفاظ ذیل  ه،1411بیروت،  ،مکتبة المرتضویة ،ردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، معجم مف -1 

 .23، ص 1833، مرکز تخصصی حقوق و قضای اسالمی ،تقریرات درس جرایم علیه عدالت قضایی ،عبدالعلیتوجهی،  -6 

 .281حکمت دشتی، محمد، همان،  -3 
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 که است چیزی آن ،این و کندمی مجازات و کیفر میان مساوات و موازنه رعایت اقضای انصاف 8«ة فی المکافئةهو مساوا» گوید:می

 .است نموده امر بدان خداوند

عدالت را درباره ی اصحاب  ،ان عدالتمجری ،پس از ارتکاب جرم یا تضییع حق» :این در حالی است که عدالت قضایی بدین معناست

جرم علیه عدالت  ،اعم از مرحله تعقیب تا اجرای حکم ،دعوا اعمال کنند. هر عملی که مانع پیاده سازی عدالت در حوزه قضایی باشد

مانع از اجرای عدالت درباره طرفین دعوا یا  ،جرائمی که پس از ارتکاب جرم یا پس از تضییع حق ،بنابراین 0«شود. می قضایی نامیده

 شود. مانند اعمال نفوذ در اجرای حکم دادگاه. می جرایم علیه عدالت قضایی نامیده ؛مرتکبین جرم شود

 این از. دارد قانون اجرای با مستقیمی ارتباط ؛گردد برمی قانون به بیشتر که کیفری عدالت برخالف در حقیقت عدالت قضایی، 

  19ضایی را به اجرای قانون تعریف کرده است.ق عدالت آخوندی، دکتر هک روست

ی افراد و اشخاص جامعه به طور عدالت قضایی عبارت از آن است که کلیه: »انددر تعریف عدالت قضایی گفتهنظران برخی صاحب

سیاسی به طور یکسان از خدمات یکسان و بدون تبعیضات ناشی از وضعیت طبقاتی یا موقعیت اجتماعی یا وضعیت عقیدتی و 

 11«شود. قانون اساسی استنباط می 37و  36، 35، 34، 29، 10ها استفاده کنند. این معنا از اصول قضایی دادسراها و دادگاه

 

 ضرورت عدالت قضایی از دیدگاه اسالم: 1-3

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات » :سوره حدید آمده است 25از این رو در آیه  .عدالت و عدالت گستری یکی از اهداف انبیاء الهی بوده است

براساس بیان این آیه شریفه خداوند با ارسال رسل و انزال کتب و تبیین  .«و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

 ،از این رو .عدالت قضایی استها در صدد گستردن عدالت در سطح جامعه انسانی بوده است. از مصادیق بارز آن نیز میزانو معیارها 

 خاتم پیامبر جهانی رسالت هدف تبیین در قرآن .است داده حکم صدور مقام در عدالت رعایت به دستور  ،12نساء 58خداوند در آیه

  13«ل بینکمالَعد ُأمرتُ و کتاب من اهلل انزل بما آمنت قل»:است فرموده و دانسته عدالت اجرای را او موریتأم ،(ص)

 قضایی عدالت به ویژه عنایت با مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با درنظر گرفتن اهتمام قضای اسالمی به بحث عدالت، 

 ،است شده بینی پیش دینی دقیق ضوابط به آشنا و عادل قضات از متشکل و اسالمی عدل پایه بر ،قضائی سیستم ایجاد» :گویدمی

إِذا »د باش سالم نا مناسبات و رابطه نوع هر از دور به است الزم آن بودن مکتبی در دقت و بنیادی حساسیت دلیل به نظام این

 در این عبارات توجه به رعایت عدالت در فرآیند کار قضایی موج ،شودمی چنان که مشاهده«. حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ 

   .از مهم ترین جرائم علیه عدالت قضایی یعنی جرم اعمال نفوذ تصریح شده استبه ویژه که به یکی  .زندمی

                                                           

 .283ص همان،  ،راغب اصفهانی -3 

 .81، ص همان ،عبدالعلیتوجهی،  -9 

سایت حقوقی دادخواهی،  ،به نقل از خبرگزاری ایسنامصاحبه با دکتر آخوندی، آیا عدالت قضایی دست یافتنی است؟  ،-11 
http://www.dadkhahi.net 

 ،سایت حقوقی دادخواهی ،،آیا عدالت قضایی دست یافتنی است؟ به نقل از خبرگزاری ایسنامصاحبه با دکتر بهمن کشاورز،  -11 

http://www.dadkhahi.net. 

 «أَهْلِها، وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ  إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى» -12 

 .11آیه  شوری،مبارکه سوره  -18 
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از این رو عدالت قضایی بیش از  .تحقق عدالت قضایی زمانی خواهد بود که سیستم قضایی به گونه ای عادالنه برنامه ریزی شده باشد

 است درشتی و ریز های چالش گرفتار ،حکم اجرای تا صدور فرآیند  .هر چیز، وام دار عدالت کیفری و قوانین عادالنه است

 14.برای رهاندن روند اجرای عدالت از این چالش هاست. ،دقیق ریزی برنامه نیازمند  که،

قانونگذار ایران را بر آن داشته است که در جهت برخورد با انحرافات  ،نیاز جدی به رفتار عادالنه دستگاه قضایی در روند اجرای قانون

به جرم انگاری انحرافات مذبور بپردازد. از این رو تاریخچه قانونگذاری ایران از ابتدا به صورت  ،پیش روی اجرای قانونو تخلفات 

  .پراکنده به جرم انگاری برخی مصادیق جرایم علیه عدالت پرداخته است

 

 : جایگاه مرحله اجرای احکام در دادرسی1-4

شود و در این مرحله است که ثمره نهایی می ترین مراحل دادرسی تلقیحال فنیترین و در عین مرحله اجرای حکم، از حساس

تواند لطمات بزرگ و جبران ناپذیری را بر پیکره نظام می نشیند و لذا وقوع هر نوع لغزشی در این مرحله،فرایند دادرسی به بار می

 عدالت کیفری وارد سازد.

شه شرکت دادن قضات دادگستری و متخصصان علوم کیفری را در مرحله اجرای ها باشد، که اندیشاید به لحاظ همین حساسیت

شناسی مطرح ساخته است و این اندیشه به عنوان یک احکام کیفری، بعداز جنگ جهانی دوم توسط علمای حقوق جزا و جرم

پاریس تشکیل گردید، مورد  المللی حقوق جزا که دردر چهارمین کنگره بین 1037های عدالت کیفری در سال دغدغه جدی نظام

 15.ای نیز در این خصوص صادر گردیدمذاکره قرار گرفته و قطعنامه

بسیاری از کشورها نظیر فرانسه به تبعیت از این رهنمودها، به منظور تأمین اجرای اصل فردی کردن رفتار یا واکنشی که باید نسبت 

ها و واگذاری آن به یک قاضی با تجربه و سئولیت اجرای مجازاتبه محکومین معمول داشت، در تدوین قوانین خویش، ایجاد م

متخصص )قاضی نشسته( را ضروری دانسته و هدف این بود که توجه قاضی به مرحله پس از محکومیت ـ یعنی فرآیند اجرای حکم 

آنها، بهترین شیوه  ـ نیز معطوف گردد و بتواند با شناخت شخصیت بزهکار و تصمیم گیری در خصوص نحوة برخورد مناسب با

با اینحال، در قوانین دادرسی ایران و حتی کشورهایی نظیر فرانسه، اگر چه  16ممکن را برای اصالح و بازپروری بزهکار برگزیند.

رسد که نقش قاضی مزبور صرفًا سمتی تحت عنوان قاضی اجرای احکام در مراجع قضایی وجود دارد، مع الوصف، چنین بنظر می

 17دهد.اشته و عمده تکالیف خود را تحت نظارت دادگاه صادر کننده حکم انجام میجنبه اداری د

                                                           

پیاپی  ،1838تابستان  ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران ،حبیب زاده  -14 

41. 

.23، ص 1814صالحی، جاوید، کیفرشناسی، چاپ دوم، نشر دانشگاه ملی ایران،  -11 
  

.29صالحی، جاوید، همان، ص  -16 
 

 

 .114، ص 1832ابرندآبادی، چاپ اول، نشر مجد، حسین نجفیعلیبولک، برنارد، کیفر شناسی، ترجمه  -13 
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 کیفری موانع و مشکالت در اجرای احکام -2

مرحله، به  سهبا توجه به اینکه بسیاری از مشکالت اجرای حکم مربوط به مراحل قبل از اجرای حکم است لذا این مشکالت در 

 .استطرح قابل  تفکیک 

 و مشکالت در تحقیقات مقدماتی: موانع 2-1

گردد. به دنبال کشف جرم و تعقیب متهم با ارجاع دادستان به بازپرس یا ریزی میبنای اولیه تشکیل یک پرونده در این مرحله پی

 .گرددله تحقیقات مقدماتی آغاز میدادیار تحقیق مرح

شود و در صورت صدور تر انجام میمراحل دیگر رسیدگی نیز بهتر و سهل ،هر مقدار تحقیقات مقدماتی دقیق و صحیح صورت گیرد

اما مشکالتی که در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرونده مشاهده  .حکم نیز، اجرای احکام با مشکالت کمتری مواجه خواهد شد

 سازد عبارتند از:حکم را مشکل میاجرای  ،شود و در مراحل بعدمی

الوصف به کس پوشیده نیست؛ معاهمیت احراز هویت اشخاص پرونده به ویژه متهم بر هیچ: در احراز هویت عدم اهتمام الزم الف(

گردد گیرد و مشخصات کامل متهم، شاکی و گواه اخذ نمیلحاظ کثرت کار و فشار کار فراوان تالش کافی در این زمینه صورت نمی

 کند. ای احکام ایجاد میکه این امر مشکالت زیادی در مراحل بعد به ویژه اجر

 از جمله مشکالت در این رابطه عبارت است از: خذ تامین:أمشکالت مربوط به  ب(

به عنوان مثال؛ عدم آشنایی برخی از قضات محترم با میزان دیه باعث اخذ تامین کمتر از مبلغ دیه به ویژه  قرار تامین نامناسب: -1

ناشی از تصادفات یا برخی موارد حوادث ناشی از کار که وسیله نقلیه یا کارگران و  گردد. در صدمات غیرعمدیدر جرایم عمدی می

 نماید.اسب اشکال کمتری ایجاد میباشد تامین نامنمحیط کار بیمه می

شود و از شخصی که بازنشسته به عنوان مثال قرار کفالتی به مبلغ یکصد میلیون ریال صادر می عدم احراز صحیح مالئت کفیل: -2

الکفاله، شود بدیهی است در صورت صدور دستور اخذ وجهباشد کفالت پذیرفته میبوده و حقوق ماهانه وی سه میلیون ریال می

  .ای حداقل ده سال به طور خواهد انجامیدالکفالهوصول چنین وجه

 بیماری یا سن کهولت لحاظ به گذاروثیقه یا کفیل موارد از بسیاری در :علیهمحکوم یا متهم معرفی در کفیل توانایی احراز عدم -3

باشد شود شخص روی ویلچر یا با عصا و در حالی که خود قادر به حرکت نمیوانایی معرفی متهم را ندارد بعضی مواقع مشاهده میت

شود که طبیعی است شخصی که خود قادر به حرکت نیست توانایی کند، جهت ضمانت حاضر میو با کمک دیگران حرکت می

 .معرفی متهم را در مواقع احضار نخواهد داشت

الت نظامیان به ویژه نیروهای سپاه و کف که متعدد موارد در :الکفالهوجه وصول یا کفیل طرف از متهم معرفی امکان احراز عدم – 4

وصول  دادرسی کیفری و متعاقباًروزه قانون آیین  19روزه و اخطار  29شود ابالغ اخطاریه به کفیل اعم از اخطار ارتش پذیرفته می

جمله؛ عدم اعاده و ابالغ شود، از باشد با مشکالت بسیاری مواجه میالکفاله به لحاظ اینکه محل کار ایشان محیطی نظامی میوجه

اوراق اخطاریه به کفیل نظامی یا عدم اجرای دستور قضائی مبنی بر توقیف و کسر حقوق کفیل در موارد صدور دستور اخذ 

 الکفاله. جهو

با توجه به اینکه در موارد عدیده بعد از دستور ضبط وثیقه معلوم گردیده که : لی بودن سند مورد وثیقه یا کفالتمشکالت جع - 5

سند ارائه شده و نامه اداره ثبت جعلی بوده یا مالک ملک مورد وثیقه، شخص دیگری بوده و با جعل شناسنامه یا سند یا نامه اداره 

  .شودهایی در اطراف دادسرا مبنی بر ارائه سند جهت کفالت و وثیقه مشاهده میکنند یا بعضا آگهیگذاری میمبادرت به وثیقهثبت 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 168-181، ص 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

871 
 

 

 دادرسی مرحله به مربوط مشکالت: 2-2

 باشند:از جمله مشکالت مربوط به مرحله دادرسی به شرح ذیل قابل طرح می

باشد که این امر منوط به ابالغ صحیح االجرا شدن حکم میاجرای حکم قطعیت یا الزم اولین شرط عدم ابالغ صحیح دادنامه: الف(

علیه طی الیحه مستقل یا در صورتجلسه دادگاه باشد در موارد متعدد محکومهای صادره از دادگاه بدوی میدادنامه به ویژه دادنامه

های چک دادنامه یا حتی اخطاریه حضور در دادگاه را یژه در پروندهدارد در حالی که دفتر دادگاه به وآدرس جدید خود را اعالم می

ی واخواسته یا آدرس اولیه اعالمی در برگ بازجویی یا وبه آدرس مندرج در گواهی عدم پرداخت یا آدرس سابق موجود در ر

االجرا یا در مورد احکام غیابی، الزم به لحاظ عدم ابالغ صحیح دادنامه حکم قطعیت نیافته نماید که طبیعتاًشکوائیه شاکی ابالغ می

ی اعاده شود تا نسبت به ابالغ صحیح دادنامه اقدام و بعد از قطعیت آن را ارسال أگردد و پرونده بایستی به دادگاه صادرکننده رنمی

 فرمایند. 

 اتفاق آن نظایر و جعل یا کالهبرداری یا سرقت هایپرونده در عمدتاً  ابهامات این جمال و اشتباهات در احکام صادره:ابهام و ا ب(

ها های سرقت برخی دادگاهدر پرونده .دارددقیق آن را اعالم نمی میزان ولی نمایدمی صادر مال رد به حکم دادگاه که افتدمی

کارشناسی و تعیین قیمت ال اجرای احکام ؤآورند و در موارد سی میأدر ر قانون مجازات اسالمی را عیناً واد سفانه متن عبارت مأمت

وظیفه اجرای احکام اجرای حکم  ،آیدگونه که از اسم اجرای احکام برمینمایند در حالی که هماناموال را به اجرای احکام محول می

ی است و تعیین میزان رد مال از حیطه صالحیت اجرای احکام خارج است و حکم باید فاقد هرگونه ابهام و اجمالی باشد و اگر اجرا

  .احکام مسئول تعیین میزان رد مال باشد

 ها مشخصات متهم تنها شامل یک نام و نام خانوادگیدر بسیاری از پرونده الهویه:بی در مورد متهمان مجهولمشکل احکام غیا ج(

و دادیاری ای در بر نداشته باشد که یا تحقیق الزم در خصوص شناسایی هویت متهم صورت نگرفته یا این تحقیقات نتیجهمی

تحقیق با بازپرسی به صرف یک اسم مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نموده و دادگاه نیز به همین ترتیب مبادرت به 

علیه در رای صادره صرفا نام و نام خانوادگی وی باشد نظر از اینکه اگر مشخصات محکوملذا صرف .صدور رای محکومیت نموده است

های جعل و کالهبرداری و سرقت هویت واقعی متهم با نامی آید در بسیاری از موارد به ویژه در پروندهپیش میموضوع تشابه اسمی 

 ،شودکه از وی در پرونده وجود دارد مطابقت ندارد و جالب این است که با وجود اینکه در تحقیقات دادسرا نیز این مورد احراز می

ها نیز بر این اساس حکم ظ عدم حضور، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و دادگاهمتهم با همان نام مجعول احضار و به لحا

 .کنندمحکومیت غیابی فردی موهوم را صادر می

 

 کیفری احکام اجرای واحدهای به مربوط مشکالت: 2-3

 است:از جمله مشکالتی که ممکن است در واحدهای اجرای احکام کیفری به وجود آید، موارد زیر قابل اشاره 

قوانین مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری برخالف اجرای احکام مدنی که در یک : وجود قوانین کامل در اجرای احکامعدم  الف(

سفانه به صورت پراکنده در مواد مختلف قانون مجازات اسالمی در کتاب أمت ،ماده گردآوری و تدوین شده است 189مجموعه در 

ها و قوانین پراکنده آمده است که همین پراکندگی و نقصان نامهو بخشی در آیین نیز در قانون آیین دادرسی کیفری حدود و بخشی

 .سرگردانی ارباب رجوع گردیده است ای به همراه داشته و باعثمقررات اجرای احکام کیفری مشکالت عدیده

ظایف این واحدها از قبیل اجرای قرارهای تامین خواسته، اجرای با حذف واحدهای مزبور و: حذف واحدهای اجرای احکام مدنی ب(

های ضرر و زیان ناشی از جرم ولو در جنبه کیفری حکم برائت متهم یا قرار منع یا موقوفی تعقیب وی صادر شده باشد، محکومیت
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شده که البته وظیفه اخیر قبل از  الکفاله و اخذ وجه التزام به اجرای احکام کیفری محولاجرای دستورات ضبط وثیقه و اخذ وجه

نیروی  ها در شرایطی است که اوالًاصالحیه فوق و از حدود دو سال پیش به اجرای احکام کیفری محول گردیده است و همه این

ر اجرای کافی و مکان الزم برای این امر در نظر گرفته نشده و نیروهای واحد اجرای احکام مدنی و دادورزان به جای اینکه در اختیا

اند، در حالی که با حذف این واحدها و با تحمیل وظایف آنها به های عمومی مشغول کار شدهاحکام کیفری قرار گیرند در دادگاه

اند در بایستی حداقل بخشی از این نیروها که آموزش دیده و تجربه کافی در اجرای احکام مدنی داشتهاجرای احکام کیفری می

  .گرفتندکیفری قرار میاختیار اجرای احکام 

با  با وجود تحمیل وظایف اجرای احکام مدنی به اجرای احکام کیفری و فی و نیروی کافی در اجرای احکام:عدم وجود امکانات کا ج(

 نیروی کافی اعم از اداری و الوصف اوالًهای متعدد در اجرای احکام معوجود وظایف ذاتی اجرای احکام کیفری و با وجود پرونده

وسایل الزم برای اجرای احکام به قدر کافی  ها به اجرای احکام تخصیص داده نشده است. ثانیاً قضائی با توجه به مقدار فراوان پرونده

برای اجرای شالق در اختیار اجرای احکام قرار  موران موظف اجرای حکم مثالًأم در اختیار اجرای احکام قرار داده نشده است. ثالثاً

ندارد و این احکام یا از طریق مامورین وظیفه یگان انتظامی دادسرا یا نیروهای خدماتی یا بعضا کارمندان اجرای احکام انجام 

 .ردگیمی

ها است العاده زیاد پروندهاکم فوقتر ،مشکل بسیار مهم اجرای احکام که تا حدی در قسمت قبل به آن اشاره شد ها:تراکم پرونده د(

های مهم دار و برخی پروندههای زندانیپرونده ها را غیرممکن کرده و در حال حاضر صرفاً که امکان تعیین وقت برای تمامی پرونده

  .گیردتعیین وقت احتیاطی برای آنها صورت می

 

 راهکارهای پیشنهادی در بهبود اجرای احکام کیفری -3

با توجه به اینکه در این تحقیق، مشکالت و موانع در اجرای احکام کیفری در سه بخش مجزا مورد تبیین قرار گرفت، راهکارهای 

پیشنهادی نیز در سه بخش مجزا شامل راهکارهای پیشنهادی در مرحله تحقیقات مقدماتی، راهکارهای پیشنهادی در مرحله 

  ارائه خواهد شد. کیفری احکام اجرای واحدهای به مربوطدادرسی و راهکارهای پیشنهادی 

 راهکارهای پیشنهادی در مرحله تحقیقات مقدماتی: 3-1

 توان موارد زیر را ارائه داد:از جمله راهکارها در این مرحله می

 در همراه تلفن و کار محل منزل، تلفن شماره اخذ با سکونت محل و کار محل آدرس از اعم شاکی یا متهم از کامل آدرس اخذ (الف

های فوق با تحقیق مقتضی از جمله ان از صحت آدرساطمین و دادسرا و انتظامی مرجع در تنظیمی مجلسصورت و بازجویی برگ

 ارکنان دفتر دادیاری یا بازپرسی.های اعالمی توسط مامورین انتظامی و یا کتماس با تلفن

 وضعیت شغل، تولد، تاریخ ملی، شماره شناسنامه، شماره پدر، نام خانوادگی، نام نام،: شامل پرونده اشخاص کامل مشخصات اخذ (ب

ن تحصیالت و سابقه محکومیت کیفری به همراه اخذ تصویر کارت شناسایی معتبر )ترجیحا کارت ملی( و در مورد میزا تاهل،

 ایی از مراجع ذیربط.ت مدارک شناسهایی نظیر جعل و کالهبرداری یا موارد مشکوک استعالم صحت و اصالپرونده
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موجود است )هرچند اندک( تهیه عکس از تصویر ایشان و پیوست آن  پرونده در ایشان به اتهام توجه دالیل که متهمانی مورد در( ج

شود فیلدی در باشد. همچنین پیشنهاد میدر پرونده؛ که ]این[ گام مهمی در شناسایی بعدی متهم در صورت فراری شدن وی می

 ژه متهمان در آن فیلد ذخیره شود.ایجاد شود و تصویر اشخاص پرونده به وی 18«سی ام اس»برنامه 

شامل؛  قسمتشود در مورد هر متهم، فرمی حاوی چهار دار، پیشنهاد مینظور تهیه سجل کیفری و شناسایی متهمان سابقهم بهد( 

و در آخر ی بدوی أتجدیدنظر و تغییرات در ری دمشخصات ر ،ی صادرهأمشخصات ر ،شامل مشخصات کامل متهم و آدرس وی

تهیه و پیوست پرونده شود و تنظیم هر بخش آن در مرحله رسیدگی مربوطه توسط دفتر شعبه رسیدگی  اجرای حکممشخصات 

ن نیز در فیلد مربوط به شخص پرونده یا فیلد مخصوص ای «سی ام اس»تواند در سیستم کننده انجام گیرد. همچنین فرم مذکور می

 .مین گرددأکار طراحی شود تا امکان گرفتن پرینت و خوانا بودن این فرم ت

 شود؛ پیشنهاد میدر رابطه با صدور قرارهای کفالت  ه(

نامه دارد، ترتیبی اتخاذ شود که از صدور قرارهای کفالت باالی پنجاه میلیون ریال جز در مورد تصادفات رانندگی که متهم بیمهاوالً 

الکفاله باشند خودداری شود و در صورت صدور چنین قرارهایی، کفالت اشخاصی پذیرفته شود که قادر به پرداخت وجهالمقدور حتی

 باشد. مانند تجار یا کارمندانی که حقوق ماهانه ایشان بیش از ده میلیون ریال می

له توانایی جسمی و بدنی کفیل یا ت و محکومباید ترتیبی داده شود که قضات عالوه بر احراز مالئت به جهت حفظ حقوق دولثانیاً 

 علیه یا متهم احراز نمایند.حکومگذار را در معرفی موثیقه

شود ترتیبی اتخاذ شود که در مورد عموم کارمندان باالخص نظامیان قرار قبولی کفالت در صورتی صادر شود که پیشنهاد می ثالثاً 

ها به یید اشتغال به کار با قید میزان حقوق خالص دریافتی ماهانه کارمند ابالغ، اخطاریهأدستگاه متبوع کارمندان مزبور ضمن ت

الکفاله و واریز به حساب سپرده دادگستری را تعهد نمایند. در مورد کفیل مذکور و کسر حقوق وی در صورت صدور دستور وجه

شود که ندان پیمانی در صورت کفالت ایشان پذیرفته میکارمندان روزمزد از قبول کفالت ایشان خودداری شود. در مورد کارم

 حسب گواهی اداره متبوع وی حداقل دو سال از مدت خدمت وی باقی مانده باشد. 

خاطر ضمانت وام بانکی الکفاله یا توقیف حقوق ایشان به به منظور جلوگیری از کفالت اشخاصی که سابقه دستور اخذ وجهرابعاً 

 طول در حداقل کفیل حقوق توقیف سابقه وجود عدمتأیید اشتغال،  گواهی ضمن در وی متبوع ادارهشود؛ پیشنهاد می وجود دارد

 . نماید تایید را گذشته سالهپنج

  شود:می پیشنهاد در موارد ارائه جواز کسب جهت کفالت و(

های تنها کفالت اشخاصی پذیرفته شود که اموالی برای توقیف داشته باشند و از پذیرفتن جواز کسب مشاغل خدماتی نظیر بنگاه اوالً

باشد و امکان معامالتی، آرایشگران و... که اموالی برای توقیف ندارند و وسایل موجود در محل کار آنها نیز جزو وسایل و ابزار کار می

  .تثنیات دین بودن، ندارند خودداری شودتوقیف به لحاظ مسس

المقدور به طور بدون های تقلبی، جواز کسب از اتحادیه صنف مربوطه استعالم شود حتیبه جهت جلوگیری از ارائه جواز کسب ثانیاً

  .واسطه و از طریق فاکس این کار انجام گیرد

اند یا تغییر شغل داده و جواز عالیت در شغل مربوطه را نداشتهشود اشخاص بعد از اخذ جواز کسب فمشاهده می چون گاهاً اً ثالث

  ب اقدام نماید.یید اشتغال به کار کفیل در محل درج شده در جواز کسأنیروی انتظامی محل نسبت به ت ،اندکسب را ابطال ننموده
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 راهکارهای پیشنهادی در مرحله دادرسی :3-2

ی بعد از اطمینان از صحت ابالغ و احراز قطعیت یا أهای صادرکننده رباید ترتیبی اتخاذ شود که قضات دادگاه در این رابطه

االجرا بودن حکم، دستور اجرای حکم و ارسال پرونده به اجرای احکام را صادر فرمایند و قضات اجرای احکام نیز پیش از هر الزم

 ا شدن رای را احراز نمایند.االجراقدامی صحت ابالغ و قطعیت یا الزم

ها تا شناسایی هویت شود در این قبیل پروندهجهت جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع و اتالف وقت اجرای احکام پیشنهاد می

واقعی متهم از صدور قرار نهایی مجرمیت و کیفرخواست و حکم غیابی خودداری و پرونده مفتوح بماند و اگر اقدامات دادسرا جهت 

شناسایی هویت واقعی متهم به نتیجه نرسد به لحاظ عدم انتساب بزه به شخص معین قرار منع تعقیب صادر گردد، بدیهی است در 

 .توان متهم واقعی را مورد تعقیب قرار دادصورت کشف دالیل جدید و شناسایی هویت متهم می

 

 کیفری احکام اجرای واحدهای به مربوطراهکارهای پیشنهادی : 3-3

ای دو روز ها و تسریع در اجرای احکام بهتر است کارکنان اجرای احکام تا مدت محدودی بعدازظهرها هفتهجهت کاهش پرونده

های دیه و های اعالمی متهم یا ضامن وی جهت تسریع در اجرای حکم به ویژه محکومیتحاضر شوند و با تماس تلفنی با تلفن

گیرد و تلفن اعالمی زیرا تجربه نشان داده است در بسیاری از موارد که تماس تلفنی صورت می .جزای نقدی احضار انجام گیرد

های کمتری به دنبال دارد که جا دارد شود و مشکالت کمتری نسبت به ابالغ کتبی و نیز هزینهتر اجرا میصحیح باشد حکم سریع

وظایف خطیر آنها و حجم کار ایشان و سودآوری اجرای احکام با توجه به ای برای کارکنان اجرای احکام با توجه به العاده ویژهفوق

 های ضرر و زیان تخصیص داده شود.عشر در مورد محکومیت الکفاله، ضبط وثیقه و وصول نیماخذ جزای نقدی، اخذ وجه

جودی هر شعبه با توجه به شود نسبت به ایجاد شعب جدید اجرای احکام اقدام شود و بدین منظور سقف موپیشنهاد می همچنین

ها به سقف مذکور از ارجاع فقره پرونده تعیین گردد و در صورت رسیدن پرونده 2999تا  1999تعداد نیروهای موجود مابین 

 59ماه خودداری شود و در صورت عدم امکان تاسیس شعب جدید به این قبیل شعب تا  6تا  2های جدید برای مدتی مابین پرونده

از شعب دیگر ارجاع گردد و اگر امکانات دادسرا از نظر تامین محل جهت تاسیس شعب جدید فراهم نباشد پیشنهاد درصد کمتر 

فقره پرونده مازاد بر حد اشباع حداقل یک نفر قاضی و یک نفر  1999ها به حد اشباع به ازای تا شود بعد از رسیدن پروندهمی

فقره پرونده  2999نفر قاضی و دو نفر کارمند و به ازای بیش از  1د بر حد اشباع حداقل فقره پرونده مازا 2999کارمند و به ازای هر 

  نفر کارمند دیگر عالوه بر کارکنان فعلی شعب موجود اختصاص یابد. 3نفر قاضی و  1حداقل 
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