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 كيفرياحکام از اجراي  گذار قانوناهداف 
 

 2، ابراهيم رستاد1گودرزي ندا

 شناسی جرمکارشناسی ارشد حقوق جزا و  1

 شناسی جرمکارشناسی ارشد حقوق جزا و  2

 

 چکيده

مرحله اجرای احکام کیفری آخرین مرحله از فرایند دادرسیی کیفیری در امیام حقیویی اییرا. اسیای در ایین مقالیه بیه رو           

بییا.   گوایه  ایین حیاکی از پیهوه     هیای  یافته ایم پرداختهاز اجرای احکام کیفری  گذار یااو.تحلیلی به بررسی اهداف -توصیفی

ایجاد رعب و بازدارادگی، توجیه   گذار یااو.بعضی از اهداف  شود میاز اجرای احکام کیفری متفاوت  ذارگ یااو.: که هدف یابد می

سیاسیا کیفیری   جلوگیری از ریختن یبح جیرم در جامعیه،   ، احقاق حقوق الناس، به بریراری امم و امنیا و آسای  در جامعه

در ییااو.   گیذار  ییااو. که ما این موضیو  را از احیوه اریار      باشد میاتخاذ شده در امام حقوق کیفری ایرا.، سیاسا یهرآمیز 

سرسیخا   هیای  مقابلیه ه دابیال  پیشریری و درما. مجرم بیشتر بی  جای بهکه معموالً  شویم میمتوجه  ۲2مجازات اسالمی سال 

 یباشد میهمراه با مجازات برای مجرم 

 

 ، اجرا، احکام، کیفریگذار یااو.اهداف، هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه

اجرای احکام میرویندی اجرای حکم و دستور  گیرد میحکم دادگاه ااجام  درآورد.به مرحله عمل  منمور بهبه مجمو  اعمالی که 

مرحله دادرسی اسای زیرا صدور حکم اگر پشیتوااه اجراییی اداشیته باشید، ارزشیی ایدارد و        ترین مهمایی و مراجع یض ها دادگاه

 ، محکوم له در مرحله اجرایی حکم اسا که عمال به حق خود میرسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود میرسدی  دروایع

ی هدف از اعمال مجازات یا ایدامات تأمینی و تربیتی در مرحله اجرای احکام کیفری یکی از مراحل مهم در فرایند کیفری اسا

ی در یابد میمرحله اجرای احکام تأمین می گردد، فایده ااشی از مراحل متعدد دادرسی کیفری در مرحله ی اجرای حکم تجلی 

اجرای احکام را حقیقا، اجرای حکم مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری اسای جرم شناسا. و کیفر شناسا.، مرحله ی 

 به مرحله مصرف دارو تشبیه کرده اادی دراین مقاله به بررسی اهداف اجرای احکام کیفری و خالهای آ. می پردازیمی

 

 گذار قانون

ویهه در مورد فردی و یوااینی که به مجلس و  کند؛ به اویسد یا تصویب می ای از یوااین را می فردی اسا که مجموعه گذار یااو.

مدار هستند و معموالً توسط مردم ااتخاب  گذارا. معموالً سیاسا شودی یااو. گذاری یک جامعه یا کشور مربوط می شیوه یااو.

 شوادی )ویکی پدیا( می

 

 اجرا احکام كيفري

 .اِجْرایِ اَحْکام، اصطالحی حقویی به مفهوم اجرای احکام و آراء مدای و کیفری دادگاهها

  ایامۀ»، و در مورد اجرای حدود (۵3؛ ابویعلی، 34۵/  4ادریس،  )ابن« تنفیذ احکام»اصطالح در منابع فقهی برای اجرای احکام 

صدور دستور اجرای حکم در صالحیا یاضی واجد شرایط یضاسا، خواه (ی ۵۲؛ ماوردی، 848، به کار رفته اسا )مفید، «حد

 .اسبا به اجرای آ. ایدام کنداینکه شخصاً حکم را اجرا اماید، خواه فرد یا دستراهی به امایندگی او 

 

 از اجراي احکام كيفري گذار قانونهدف 

به دیرر سخن، هم دفا  از جامعه با به کارگیری شیوه های تربیتی و ایجاد سازما. های فراهم کننده آ. ضروری می باشد و 

ی در این باره می گوید: یوااین هم سزادهی و به کیفر رسااد. مجرم؛ یعنی به کار بستن یوااین جزایی درباره او شهید مطهر

جزایی برای تربیا مجرمین و بریراری امم در جامعه ها ضروری و الزم بوده، هیچ چیز دیرری امی توااد جااشین آ. شودی 

زادا. باید دارالتأدیب ایجاد امود مغلطه اسا؛ تربیا  جای بهمجازات، مجرم را باید تربیا کرد و  جای بهاینکه برخی می گویند 

ایجاد دار التأدیب بی تردید الزم و ضروری بوده؛ تربیا صحیح مسلما از میزا. جرایم می کاهد، همچنا. که اابساماای  و

اجتماعی یکی از علل ویو  جرایم بوده، بریراری امامات اجتماعی، ایتصادی و فرهنری صحیح ایز به اوبه خود از جرایم می 

و اه کیفر و  شود میامی گیرد؛ اه تربیا و امامات عادالاه جااشین کیفر و مجازات  کاهد، ولی هیچ یک از اینها جای دیرری را

مجازات، جااشین تربیا صحیح و امام اجتماعی سالمی هر اادازه تربیا، درسا و امام اجتماعی، عادالاه و سالم باشد باز افراد 

فر اسا که احیااا باید سخا و شدید باشدی از طریق یاغی و سرک  پیدا می شواد که تنها راه جلوگیری از آاها مجازات و کی

تقویا ایما. و ایجاد تربیا صحیح و اصالح جامعه و از بین برد. علل ویو  جرم از میزا. جرایم و جنایات می توا. تا حدود 

م بوده و هیچ یک از زیادی اسا و باید هم از این راه ها استفاده کرد، ولی امی توا. ااکار کرد که مجازات هم در جای خود الز
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امور دیرر، اثر آ. را اداردی بشر هنوز موفق اشده و   اید هیچ ویا موفق اشود که از طریق اادرزگویی و ارشاد و استفاده از 

سایر وسایل آموز  و پرورشی بتوااد همه مردم را تربیا کند و امیدی هم ایسا که تمد. و زادگی مادی کنوای بتوااد وضعی 

یاورد که هرگز جرمی وایع اشودی تمد. امروز اه تنها جرایم را کم اکرده، بلکه به مراتب، آاها را بیشتر و بزرگتر را به وجود ب

کردهاسای کوتاه سخن آاکه آرام سازی دل یرباای جرم، که در اثر ایدام مجرم آزار دیده اسا، از جمله اهداف مجازات به شمار 

ه از این ویهگی باید در بستری امام یافته و یااوامند، مهار گردد تا اابساماای های می آید، ولی روحیه ااتقام جویی برخاست

 )ابراهیم پور لیالستاای، خبرگزاری فارس( اجتماعی را در پی اداشته باشدی

 حمایا جامعه از بدیها و ااپاکی هاسای فلذا با این دید، تکیه بر سه اصل تساوی مجازات ها، یااوای بود. و شخصی بود.

 .مجازات ها پایه ریزی شده اسا

 .در این راستا اجرای عدالا مد امر گرفته شده اسا که از دو عدالا فردی و اجتماعی تشکیل میرردد

عدالا فردی هما. معنایی اسا که در اصطالح فقه به کار رفته اسای عدالا فقهی ملکه ای اسا افساای که ااسا. را مصو. از 

شر  می کند و از ارتکاب کارهایی که به امر عرف متشر  گناه کبیره و اصرار بر صغائر اسا، باز  ااحراف و ملتزم به دستورات

می داردی این معنا از عدالا هما. اسا که در بسیاری از مسئولیا ها شرط الزم برای مرجعیا، یضاوت، شهادت، اماما و 

 (131۵ ،مااند اینها دااسته شده اسا طباطبایی

اسا که ااسا. از این جها که مدای الطبع اسا برای ادامه حیات مادی خود ایازمند به تشکیل جامعه و عدالا اجتماعی آ. 

حکوما اسا و باید در پوش  اجتما  زادگی کند و الزمه زادگی بشری تناز  و اختالف اسا لذا ضرورت دارد یوااین و 

اسبا به جامعه آشنا سازاد و این امکا. را به وجود آورد که مقرراتی بر آاا. حاکم باشد که هر کدام را بر حقوق و وظایف خود 

در موایع تصادم، همه تا آ. اادازه که ممکن اسا از حقوق حقه خود بهره مند شواد و در عین حال به وظایف خود در مقابل 

احب حقی را به او به بیا. دیرر، عدالا اجتماعی عبارت اسا از اینکه حق هر ص(ی 14۵۵حقوق دیررا. عمل امایند )گرجی 

 ،بدهند و هر کس به حق خود  که الیق و شایسته آ. اسا برسد، اه ظلمی به او شود و اه او به کسی ظلم کند )طباطبایی

 :با این تفاسیر اجرای مجازات مجرما. و متخلفا. از اوامر و اواهی دارای دو بعد اساسی اسا( 131۵

مجازاتها در اسالم اسا به گواه ایی که ااسا. در سرایی دیرر به ایتضای عدل  مجازات اخروی این او  مجازات اساسی ترین :1

 .الهی کیفر یا پادا  میبیند

 مجازات های دایوی:  :2

 :این مجازات خود بر دو او  اسا

دچار  او  اول تکوینی اسا به طوری که هر علتی معلولی داردبه گواه ایی که جوامع و ااسااها در صورت ااحراف از مسیر حق

 .آ. میررداد

او  دوم مجازات هایی اسا که در یوااین جزایی پی  بینی میشود و فقیها. اارا از منابع فقهی استنباط میکنند و حاکما. 

 .مکلف به اجرای آ. هستند

. می اهند و با این همه، هرچند ااسااهای بسیاری به واجبات الهی و مقررات یااوای، تنها به دلیل واجب و یااوای بود. آ. گرد

به آ. عمل می کنند و اسبا به ترک محرمات الهی و موارد ممنو  یااوای، تنها به خاطر حرام و غیر یااوای بود. آ.، و اه 

ترس از مجازات، پایبندی اشا. می دهند و به مصالح فردی و اجتماعی می اادیشند، ولی همه آدمیا. چنین ایستند و بسیاری 

ای متوسط مردم وضع گردیده اسا که اغلب آاا. را شامل می گردد و در میا. این ااسااهای متوسط از احکام و مقررات هم بر
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کساای هستند که شخصیتی ضعیف و منفی داراد و به هدایا دسا ایافته، از ارزشهای ااساای بهره کافی اداراد کساای که به 

به مصلحتهای ضروری آاا. تجاوز می کنندی از این  آساای مرتکب جرم می گرداد، حقوق دیررا. را محترم امی شماراد و

روسا که برای جلوگیری از فساد، و حفظ ااسااها در برابر تجاوز و اضرار دیررا. و چاره اادیشی در جها اصالح آاا.، دین 

رسااد. مجازات را ایز پی  بینی کرده اسای بنابراین، مبنای مجازات هما. مبنای مجمو  شریعا اسا که عبارت اسا از 

رحما به ااسااهای اگرچه در مجازات، راج و عذابی وجود دارد که به مجرم می رسد، در عین حال، این مجازات به مصلحا او و 

اجتماعی اسا که وی در آ. زادگی می کندی آیا دارویی که بیمارا. برای مداوا مصرف می کنند اغلب تلخ و ااگوار ایسا؟ ولی 

ین مصلحا خوی  تحمل می کندی مجرم و بزهکار ایز مجازات را برای خود مفسده می پندارد، ولی بیمار تلخی آ. را برای تام

دین برای رعایا و تامین مصلحا جامعه آ. را مقرر اموده اسای گاه مجرم در اثر گمراهی و ره ایافتری جرم را به ظاهر به 

ماعی منتهی می گردد و موجب ااحطاط شخص مجرم صالح خود می دااد، ولی دین به دلیل آ. که این عمل به مفاسد اجت

اوشی و تجاوز به حقوق دیررا. ممکن اسا به امر سطحی مجرم  ہ، آ. را ممنو  ساخته اسای زاا، اختالس، سریا، بادشود می

 اه به خاطر این که به مصلحا اوسا، ;به مصلحا وی باشد، ولی این مصلحتی ظاهری اسا که دین آ. را معتبر امی شناسد

بلکه بدین سبب که ااجام آ. موجب فساد جامعه اسای روشن اسا که همه این اهداف در مورد تمامی مجرما. به طور یکسا. 

تحقق امیابد، بلکه در برخی موجب بیداری وجدا. و در برخی دیرر موجب بازداشتن مجرما. از ارتکاب مجدد جرم میشود و 

 ارتکاب آارا اکنندیباعث میرردد که دیررا. از ترس مجازات تصور 

 

 كيفر حدود

شود و بنابر تعاریفی که علما ارائه داده ااد، برای حراسا از مصالح ضروری  کیفر و مجازات در ازای ویو  جرم در امر گرفته می

و  ااسا. و مصو. مااد. آ. مصالح از هرگواه تعدی و تجاوز، باید یوااین و یواعدی باشد برای حراسا از مصالح ضروری ااسا.

 ها مصالح ااساای محفوظ بماادی  مصو. مااد. آ. مصالح از هرگواه تعدی و تجاوز، باید یوااین و یواعدی باشد تا با اجرای آ.

مجازات اشاعه کنندۀ جرم و گناه برای جلوگیری از ریختن یبح جرم در در جرایم جنسی حدی هدف از اجرای احکام کیفری 

 جامعه، امری ضروری اسا؛

محاربه در راستای ایجاد امنیا و آسای  جامعه، امری حیاتی اسای اجرای حدّ محاربه را در راستای ایجاد امنیا  اجرای حدّ 

 جامعه می باشدی

در درجه اول اهمیا یرار دارد، افس اجرای آاها اسا و به آثار مترتبه به  گذار یااو.در اجرای کیفرهای حدی، آاچه که برای 

در اجرای این او  مجازاتها به دابال اجرای عدالا مطلقه آسماای،  گذار یااو.بی عنایا ادارد، گویی آاها اعم از اثباتی یا سل

 صرفنمر از عوایب احتمالی آ. می باشدی

 

 قصاص كيفر

ترین دالیل عمما و ارز  حیات از دیدگاه  تشریع حکم یصاص به عنوا. عقوبا مناسب برای یاتل افس محرّمه، یکی از مهم

و از یک سو ضامن حیات و امنیا اجتماعی اسا و از سوی دیرر مایه حیات یاتل اسای زیرا یادآوری عوایب عمل  اسالم اسای

دارد و به این ترتیب جامعه ایز از شر و فساد افراد شرور و فاسد در  تا حد زیادی او را از ارتکاب این عمل باز می« یتل به ااحق»

 .مااد اما. می
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هدف ااتقام و تالفی خصوصی را تعقیب می امایدی چه آاکه اجرای آ. را موکول و منوط به  گذار یااو.در کیفر یصاص، 

خود را در اجرا یا عدم آ. ذینفع امی دااد و به غرض آاکه از  گذار یااو.درخواسا مجنی علیه با اولیاء دم کرده اسای ظاهراً 

 دسترس یرار بریرد یا خیر، مورد عنایا و توجه او ایسای  در« تنبه»اجرای این کیفر، اهداف دیرر مجازاتها مااند ارعاب و 

، دریصاص هم فی الوایع به دابال اجرای اوعی عدالا آسماای والیتغیر میباشد و هیچ عنایتی به آثار و اتایج این گذار یااو.

 کیفر اسبا به فرد یا جامعه اداردی

 

 كيفر دیه

ت وارده و ایز پیشریرى از رفتارهایى که منجر به آسیب و زیا. به دیررا. از یبیل جبرا. خسار ;باشد داراى اهداف متعددى مى

زیرا کیفر در موارد ارتکاب گناه جنایا عمدى اسا،  ;و در همه موارد، جنبه کیفرى ادارد بلکه اوعاً جنبه جبرااى دارد ;شود مى

 یبا اساگواه گناهى صورت اررفته ایز دیه ثا در حالى که در جنایا خطایى محض، که هیچ

 

 در اجراي احکام كيفري گذار قانوننقدي بر اهداف 

 یرا از اجرای احکام کیفری این گواه ایز بیا. امود گذار یااو.باتوجه به سیاسا کیفری اتخاذی می توا. اهداف 

احوه  که ما این موضو  را از باشد میاز آاجا که سیاسا کیفری اتخاذ شده در امام حقوق کیفری ایرا.، سیاسا یهرآمیز 

پیشریری و درما. مجرم بیشتر به  جای بهکه معموالً  شویم میمتوجه  ۲2در یااو. مجازات اسالمی سال  گذار یااو.ارار  

 یباشد میسرسخا همراه با مجازات برای مجرم  های مقابلهدابال 

ارتکاب مجدد او ایسا و برای اجرای احکام کیفری درما. متهم و پیشریری از  گذار یااو.رسد هدف  از این رو به امر می 

ریزی شده دییق ایسا بلکه بیشتر به دابال برخورد مقطعی و گذرا می باشد که معموالً این  دارای یک سازما. و امام براامه

 یااشی از فشار افکار عمومی، رسااه های جمعی و گاهی سیاسی و امنیتی می باشد گذار یااو.ضعف 

بدو. اینکه این جرم را تعریف کند تنها به  گذار یااو.در خصوص جرایم ایتصادی  ۲2به طور مثال در یااو. مجازات اسالمی  

ذکر مصادیق اکتفا کرده اسا اما در خصوص همین او  از جرم ضمااا اجراهای مختلفی در یوااین خاص متعددی مشاهده 

ما اهداف سازما.  گذار یااو.یم که کنیم که این در شا. یااوارذاری امی باشد و می تواایم از همین موضو  اتیجه بریر می

بندی شده ادارد و همین طور به زوایای آثار منفی جرایم در هدف گذاری توجه اداشته اسا و تنها از آاجایی که جرایم با امم 

 یجامعه در ارتباط تنراتنگ اسا تنها با مجازات مجرمین به دابال آرام  جو جامعه بوده اسا

فته با یک امام سازما. یافته بیشتر به دابال درما. مجرم و پیشریری از ویو  جرم و بعد در در صورتی که در جوامع پیشر 

 یاهایا به دابال سیاسا یهر آمیز و سرکوبرر میباشند

 ی گذاری در امام حقویی کیفری می باشد که این مورد از اقاط ضعف یااو. 

م حقویی کیفری هستیم در حالی که حقوق کیفری در دایا اتیجتا همری به این معناسا که ما شاهد عوام گرایی در اما 

اکنو. در مرحله جهاای شد. اسا یعنی کشور ها به دابال این هستند که مقررات شا. را یکسا. سازی کنند در حالی که 

 یایرا. هنوز به این مرحله ارسیده اسا

کیفری ابتدا باید بیاید ارز  ها را به طور شفاف از طرفی هدف اصلی یااو. گذاری این اسا که دولا در استفاده از حقوق  

مشخص کند و بعد بیاید برای اایضا. آاها ضمااا اجرا تعیین کند و این ضمااا اجرای آ. باید ابتدا به ساکن کیفری باشد 
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فراد به شمار می بلکه ما برای وضع یوااین کیفری حتماً باید یک توجیه الزام آوری داشته باشیم وگراه هر یااوای اایض حقوق ا

در اجرای احکام کیفری می باشد باید به عنوا.  گذار یااو.رود پس باید استفاده از ضمااا اجرای کیفری که امروز هدف اصلی 

آخرین حربه و راه حل مورد استفاده یرار بریرد در حالی که امروزه شاهد این هستیم که به عنوا. اولین راه حل و یک مسکن و 

 یمی باشد اوشداروی مویتی

باید مطابق ارز  ها طراحی شود یعنی باید بسیار ظریف و دییق باشد اه مبهم و کلی یعنی اول باید  گذار یااو.پس اهداف  

مشخص کند که یصد حمایا از کدام ارز  ها را دارد یعنی این که هدف  حمایا از منافع دولا اسا یا حمایا از مالکیا 

. هدف جرم ااراری و مجازات تعیین کند در حالی که در امام حقویی کیفری ایرا. فردی یا موارد دیرر و بعد بیاید بر اساس آ

به هیچ وجه چنین اتفایی رخ اداده اسا و همااطور که گفتیم بیشتر به سما سیاسا کیفری یهرآمیز و برخورد سرکوبرر 

 پیشرفته اسای

 

 بررسی خالء ناشی از اعمال اصل قانونی بودن در اجراي احکام كيفري

ویدااا. و دکترین آئین دادرسی کیفری، فرآیند های رسیدگی به پرواده کیفری را به چهار یا پنج مرحله تقسیم می کنند و حق

آخرین مرحله آ. را اجرای احکام کیفری می دااندی به طور خالصه به مجرد ویو  جرم، دستراه عدالا کیفری اعم از پلیس و 

ردیده و پس از کشف جرم و تعقیب متهما. به ارتکاب جرم، تحقیقات مقدماتی را ی کیفری وارد عمل گها دادگاهدادسرا و 

ااجام و با فرض احراز مجرمیا، پرواده با صدور کیفر خواسا به دادگاه کیفری ارسال و دادگاه پس از ااجام رسیدگی های 

و الزم االجرا شد. آ.، باالخره اوبا به الزم، با فرض احراز مجرمیا، متهم را به تحمل مجازات، محکوم و با فرض تأیید حکم 

آخرین مرحله دادرسی که اجرای حکم اسا فرا می رسدی اجرای حکم در یالب اعمال مجازات و یا ایدامات تأمینی و تربیتی 

ول و اتیجه و ثمره همه فرآیند ها و ایدامات صورت گرفته در مراحل یبلی اسای به یک معنا تمام اهاد های کیفری و اص دروایع

حاکم بر رواد رسیدگی به یک پرواده کیفری و تال  ها و زحمات بی ویفه دادرسا. برای رسید. به همین مرحله اسای  یواعد

مرحله ای که با اجرای مجازات علیه مجرم، واکن  اجتماعی به صورت سرکوب گرااه و یا پیشریرااه در یبال پدیده بزه، آشکار 

مبنی بر  شناسی جرمی صرف امر از اهداف و ویهگی های مجازات ها و دید گاه های شود میا می گردد و به اصطالح عدالا اجر

مفید ابود. مجازات و تأکید بر ایدامات پیشریرااه، آاچه یدر مسلم اسا و به عنوا. یک اصل در همه امام های حقویی دایا 

ذیرفته شده و ااتمام امور جامعه و امنیا و آسای  پذیرفته شده این اسا که برای جلوگیری از اقض ارز  ها و هنجار های پ

فردی و جمعی، مقابله با پدیده بزه و سرکوب مجرم اجتناب ااپذیر و الزمه حیات جوامع بشری اسای این مهم زماای محقق 

 که:  شود می

زات در ایل به اهداف از اول: مجازات متناسب با او  بزه ارتکابی و میزا. مسئولیا مجرم و توجه به شخصیا وی و تأثیر مجا

 پی  تعیین شده باشدی 

دوم: اعمال مجازات و احوه اجرای آ. مطابق اصول و موازین از پی  تعریف شده و رو  های صحیح منطقی باشد تا مسئولین 

مقررات ااجام و مأمورا. اجرای مجازات در عمل با اارسائی و بالتکلیفی روبه رو اباشندی و مأموریا خود را به احو احسن برابر 

 .دهند و از اعمال سالیق شخصی و تشتا در اجرای احکام کیفری جلوگیری گردد

 .الزمه اول از یوااین ماهوی اشات می گیرد و موضو  علم کیفر شناسی و از مباحث مربوط به حقوق کیفری عمومی اسا
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ألیفات خود راجع به ااوا  و ایسام کیفرها و خوشبختااه اساتید حقوق کیفری در این زمینه به بحث و بررسی پرداخته و در ت

ایدامات تأمینی و تربیتی، تاریخ، فلسفه، اهداف، ویهگی ها و اهمیا هر یک از مجازات ها به بحث و اختالف امر پرداخته و به 

گیرد و لکن در مورد الزمه دوم که از یوااین شکلی سرچشمه می ( 133: 143۵اتایج ارزشمندی رسیده اادی )علی آبادی، 

موضو  علم اجرای مجازات هاسا، پهوه  ها چنداای صورت اررفته و تألیفات اادکی وجود دارد و جامعه حقویی و دستراه 

یضایی در این بخ  با مشکالت و معمالت زیادی روبه رو اسای اگر چه در زمینه چرواری اجرای برخی مجازات ها، یوااینی 

و سر لوحه کار یضات اجرای احکام کیفری یرار گرفته اسا با این حال، اول: این  تصویب و آئین اامه هایی تدوین گردیده

 .یوااین و آئین اامه ها به صورت پراکنده بوده و به طور یکجا و منمم گرد آوری و تدوین اشده اسا

مجازات اسالمی به صورت دوم: برخی مقررات اجرائی راجع به احوه پاره ای از مجازات ها مااند حدود، یصاص و دیات در یااو. 

پراکنده در فصول مربوطه وضع گردیده اسا در حالی که مقررات مربوط به طرز اجرای مجازات ها از یوااین شکلی اسا اه 

ماهویی بنابرین تشریع این مقررات ضمن تدوین مقررات یااو. مجازات اسالمی که یک یااو. ماهوی اسا صحیح و منطقی به 

 امر امی رسدی 

 .لیرغم تعدد و گستردگی، بسیاری از مسائل مورد لزوم در صحنه اجرا را پی  بینی اکرده و اایص اساسوم: ع

چهارم: گاه آئین اامه ها از حدود و ثغور یااوای خارج گردیده و به وضع یواعدی مغایر با اصول و موازین یااوای پرداخته اسای 

سیاری مسائل مبوط به اجرای احکام کیفری دچار مشکل بوده و هر در اتیجه دادستا. ها و یضات مجری حکم، همواره در ب

روز در احوه و ترتیبات اجرای مجازات ها با بال تکلیفی و ابهامات بسیاری روبه رو می شواد، به طوری که بعضا در مسئله واحد، 

ایی می مااد و در برخی موارد در ی در پاره ای موارد، حکم الزم االجرا معطل و بدو. اجرا بشود میرویه های مختلف اتخاذ 

ی در واحد شود میاسا اجرا  گذار یااو.اعمال مجازت از حدود مقرر یااوای تخطی شده، مجازات کمتر یا بیشتر از آاچه مد امر 

و مهم ترین و حساس  شود میسال سابقه( استفاده  4های اجرای احکام کیفری معموال از یضات جوا. و با سابقه یضائی کم )

که از تجربه و داا  الزم برخوردار ایستند و چه بسا  شود مین فرایند از مراحل دادرسی کیفری به دسا کساای سپرده تری

خود اینها مشکالت جدیدی ایجاد می کنند و چرخه احقاق حق و اجرای عدالا را به تأخیر ااداخته یا تعطیل می امایندی 

 (33: 1438)آخوادی، 

ر اجرای احکام کیفری، ااشی از خالء یااوای خاص در زمینه اجرای احکام کیفری اسا و برخالف بنابراین مهم ترین خالء د

تاکنو. در این بخ  از دادرسی، یااوای را تدوین اکرده  گذار یااو.اجرای احکام مدای که دارای یااوای خاص و مدو. می باشد، 

ارادی این یوااین یا ماهوی هستند مااند یااو. مجازات اسا و یضات مجری حکم، چاره ای به جز توسل به یوااین دیرر اد

اسالمی و یا یااو. شکلی هستند مااند یااو. آیین دادرسی کیفریی آاچه مسلم اعمال مجازات و احوه اجرای آ.، باید مطابق با 

ت، در عمل با اصول و موازین از پی  تعیین شده و رو  های صحیح و منطقی باشد تا مسئولین و مأمورا. اجرای مجازا

اارسایی و بال تکلیفی مواجه اررداد و بتوااند مأموریا اجرای مجازات در خود را به احو احسن، برابر مقررات ااجام دهند و از 

 (131: 14۲3اعمال سالیق شخصی و تشتا در اجرای احکام کیفری جلوگیری به عمل آورادی )زار ، 
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 اجراي احکام كيفري عدم وجود امکانات و نيروي انسانی كافی در

وجود وظایف ذاتی اجرای احکام کیفری و با وجود پرواده های متعدد در اجرای احکام مع الوصف اول: وسایل الزم برای اجرای  

احکام به یدر کافی در اختیار اجرای احکام یرار داده اشده اسای دوم: ایروی کافی اعم از اداری و یضائی با توجه به مقدار زیاد 

ه ها به اجرای احکام اختصاص داده اشده اسای سوم: مأموراای که وظیفه اجرای حکم را داراد برای مثال اجرای شالق در پرواد

اختیار اجرای احکام یرار ادارد و این احکام یا از طریق مأمورا. وظیفه یرا. ااتمامی دادسرا با ایروهای خدماتی یا بعضأ 

که الزم اسا مأمورا. اجرای حکم شالق بدین منمور در مورد احوه اجرای ااوا  کارمندا. اجرای احکام ااجام می گیرد 

به  383محکومیا های شالق حدی و تعزیرات آموز  الزم به ایشا. داده شود، البته در یااو. آیین دادرسی جدید در ماده 

و همچنین در تبصره « ر مرایبا در اختیار داردیاین اکته اشاره اموده که معاواا اجرای احکام به تعداد الزمییی مأمور اجرا و مأمو

آمده اسا معاواا اجرای احکام کیفری، می توااد در صورت ضرورت دارای واحد یا واحد های تخصصی برای  383ماده 1

 اما عمال این مهم اجرای ارردیده اسا و می توا. این سوال را مطرح کرد که پس از گذشا چنین سال از« اجرای احکام باشدی

 .اجرای یااو. جدید این مواد تا چه اادازه اجرایی گردیده اسا؟ که البته ایازمند تحقیقات میداای و مستقل در این زمینه اسا

چهارم: امکااات رفاهی و اضافه کار مناسب برای کارکنا. اجرای احکام در امر گرفته اشده، به همین دلیل حجم زیاد پرواده ها 

ود. شعب اجرای احکام کیفری این ضرورت را می رسااد که اسبا به تشکیل شعب جدید و یا در اجرای احکام و کافی اب

اختصاص ایروی اداری و یضایی به شعب موجود ایدام گردد و امکااات رفاهی و اضافه کار مناسب با توجه به حجم فراوا. کار 

ل گرددی همچنین آموز  سیستم جدید رایااه ای در اجرای احکام جها باال برد. ااریزه ایرو های موجود ایدام الزم مبذو

به عموم یضات من جمله یضات اجرای احکام که وظیفه امارت اداری به  cms موسوم به سیستم مدیریا پرواده یضایی

د و عدم ثبا تمام پرواده ها در این سیستمی که جا دار cms کارکنا. دفاتر را داراد، عدم بهره گیری بهینه از امکااات سیستم

ثبا این پرواده ها ایروی آموز  دیده از دادگستری استا. در اختیار اجرای احکام یرار گیرد تا کار ثبا این پرواده  منمور به

ها را به اتمام برسااند زیرا ایروی موجود باتوجه به تراکم کار اجرای احام یادر به ثبا این پرواده ها امی باشند و اگر این کار 

با توجه به جمع آوری دفاتر  cms ا واگذار گردد بی  از یکسال طول می کشدی ثبا پرواده ها در سیستمبه خود این ایرو ه

حسب بخشنامه ریاسا محترم یوه یضائیه امری ضروری و الزم اسا و با ثبا پرواده ها امکا. تعیین ویا امارت، اما. 

 (133: 14۲3استفاده از سایر امکااات این سیستم فراهم خواهد شدی )زار ، 

مشکل بسیار مهم اجرای احکام تراکم فوق العاده زیاد پرواده ها اسا که امکا. تعیین ویا برای تمامی پرواده ها را غیر ممکن 

کرده و در حال حاضر صرفا پرواده های افراد زاداای و برخی پرواده های مهم تعیین ویا احتیاطی برای آ. ها صورت می 

 یگیرد

شعب تخصصی ایجاد گردد و بدین منمور سقف موجودی پرواده ها هر شعبه با توجه به تعداد  گذار یااو.لذا اگر حسب امر 

ایروی موجود و تخصص آ. شعبه تعیین گردد و در صورت رسید. پرواده ها به سقف موجود ارجا  پرواده های جدید در بین 

عدم امکا. این پیشنهاد یعنی تأسیس شعب شعب تقسیم و کنترل گردد کار آ. شعب کیفی و مطلوب خواهد شد در صورت 

تخصصی جدید به شعبی که تراکم پرواده داراد می توا. تا پنجاه درصد کمتر تا رسید. به حجم کمتر پواده ها به شعب دیرر 

 ارجا  گرددی
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 نتيجه گيري

ایدامات تأمینی و تربیتی در  مرحله اجرای احکام کیفری یکی از مراحل مهم در فرایند کیفری اسای هدف از اعمال مجازات یا

ی در یابد میمرحله اجرای احکام تأمین می گرددی فایده ااشی از مراحل متعدد دادرسی کیفری در مرحله ی اجرای حکم تجلی 

حقیقا، اجرای حکم مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری اسا، جرم شناسا. و کیفر شناسا.، مرحله ی اجرای احکام 

مصرف دارو تشبیه کرده اادی از مجمو  گفته ها میتوا. عنوا. کرد که ارعاب و ترس از ارتکاب جرم از اصلی ترین را به مرحله 

اهداف اجرای مجازات اسا که دین مبین اسالم به آ. توجه کرده اسای شعار همیشری پیشریری بهتر از درما. اسا اشاارر 

د زمینه ارتکاب آ. اولین و سازاده ترین راه برای رسید. به رویایی این اسا که ریشه یابی جرم و جلوگیری کرد. از ایجا

جامعه ایی سالم اسای در این میا. اباید از مسئله آموز  غافل شدی چرا آموز  صحیح مردم از بدو امر و آشنا امود. آاها با 

که فرد بدااد چنااچه در جامعه جرایم و مجازات هایی که در صورت ارتکاب در ااتمار مجرم اسا، خود راهی اسا برای این

تشدید مجازات های  جای بهمیباسا  گذار یااو.مرتکب جرمی گردد یطعا بدو. پاسخ اخواهد ماادی بنابراین به امر میرسد 

 .سختر، به دابال این باشد که هر فرد پلیس خود باشدی و خود به عنوا. ااساای آزاد از ااجام جرم سر باز زاد

در  خود را اشا. دهدی با توجه به این موارد در آینده ایی ازدیک اسبا به این مهم توجه خاص گذار یااو.فلذا امید آ. اسا 

در این مرحله از فرایند گیفری را تهدید می  گذار و.یاااین مرحله مسائل، مشکالت، موااع و کاستی هایی وجود دارد که اهداف 

مرحله حیاتی این اصالحات را بعمل آوردی عادالاه و منصفااه بود. این  اسا که در جها اجرای بهتر این گذار یااو.اماید و بر 

مرحله حق محکوما. اسا و اباید آ. ها را به چشم افراد طرد شده ارریسا که سزاوار ایدامی غیر از تحمل مجازت تعیین 

م کیفری، خالء یااوای خاص شده باشندی اجرای عدالا کیفری ایجاب می اماید این موااع برطرف شود در زمینه اجرای احکا

ی یااوای که مااند یااو. اجرای احکام مدای مستقل و تدوین شده باشد چرا که در این مرحله یوااین شود میکامال احساس 

پراکنده و آیین اامه های زیادی وجود دارد و گاه تشخیص ااسخ و منسوخ ایازمند صرف ویا زیادی می باشد برخی مقررات 

مجازات اسالمی بیا. گردیده مااند حدود، یصاص و دیات و برخی دیرر به وسیله یااو. آیین دادرسی کیفری  اجرایی در یااو.

مااند حق  باشد میوجود دارد که گاه این آیین اامه ها مخالف یااو. ایز  گذار یااو.و ارجاعات زیادی به آیین اامه ها توسط 

زمینه عدم وجود امکااات و ایروی ااساای کافی در این مرحله اسای  استفاده از مرخصی برای زاداایا. مشکل دیرر در این

 وسایل الزم برای اجرای احکام و همچنین ایروی ااساای آموز  دیده به یدر کافی در اختیار یاضی اجرای احکام ایسای 
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