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 چکيده

بر اساس موازین قانونی اجرای احکام به عنوان بخشی از مراحل دادرسی جزایی رکن مهم 

رسیدگی را تشکیل می دهد. به تعبیر بهتر اجرای احکام به عنوان تبلور دادرسی صحیح همواره 

مورد توجه قانونگذار و اصحاب دعوا می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی فقهی و حقوقی 

 با حقوقی و فقهی کتب به مراجعه ضمن تحقیق این دررای احکام کیفری می باشد. تاخیر اج

 میزان و کیفری احکام اجرای در تأخیر موجبات بررسی به تحلیلی توصیفی روش از استفاده

با فقه اسالمی پرداخته شده است.  است آمده کشورمان موضوعه قوانین در که موجباتی انطباق

تحقق اهداف مجازات ها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که مجازات ها با سرعت و فوریت اجرا 

شوند و از قطعیت و حتمیت الزم برخوردار باشند. هرچه اجرای مجازات سریعتر و حتمی تر باشد، 

لَیسَ فِی الحُدودِ »یشه دارد و با قاعده عادالنه تر و مفیدتر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ر

انطباق پذیر است. این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل  «نظرهَ فی الساعه

فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات ها، با تاخیر اجرای حکم کیفری روبه رو بوده است. جهات 

له، شخص ثالث، عدم پرداخت دیه  تاخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکومً

درموارد مربوط به قصاص، اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل 

 .اً تا رفع مانع به تعویق می افتدتاخیر، اجرای حکم الزام

 .حدود، قصاص، احکام کیفری، تأخیر اجرای احکام، مجازات :يديکل واژگان
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 2، حسين فخر2، مهدي نيک نفس1ستار فاطمی
دانشجوی کارشناس ارشد فقه و حقوق جزا، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی  1

 شرقی(واحد تبریز )علوم و تحقیقات آذربایجان
 .استادیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، تبریز، ایران 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 ستار فاطمی

 خير اجراي احکام کيفريأبررسی فقهی و حقوقی ت
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 مقدمه
 زیرا شود. می تلقی دارد، را جامعه و حقوق افراد احقاق در اساسی نقش که مراحلی ترین مهم از یکی احکام اجرای کیفری، فرایند در

 در که هایی تالش تمام نتیجه و گیرد می صورت مرحله این به رسیدن یرای دادرسی تحقیق و تعقیب، کشف، از اعم رسیدگی دیگر مراحل

 دقیق اقتدار، با دیگر، مراحل هرچند است. نهفته است رسیدگی مرحله آخرین که این مرحله در است، طوالنی بسیار نیز گاهی که این فرایند

 حق احقاق نشود، گذاشته اجرا به درست نحو به است قطعی حکم اجرای مرحله که همان نهایی مرحله اگر باشد، قانونی موازین با منطبق و

 های رسیدگی از هدف در حقیقت .بود خواهد فایده بی مرحله این تا یافته انجام های تالش و زحمات کلیه و نگرفته درستی صورت به

 تربیتی و تامینی اقدامات و مجازات متهم، کیفری مسؤلیت بودن محقق و انتساب آن صحت و جرم وقوع احراز صورت در که است این کیفری

 اجرا موقع به شده صادر هرگاه حکم .نماند باقی نشده اصالح و ندیده کیفر بزهکاری هیچ جامعه در تا شود؛ گذاشته موقع اجرا به او مورد در

 بی کیفری مراجع های کوشش و ها تالش تمام نگیرد، قرار عمل آموزشی مورد و تربیتی صحیح های روش آن اعمال در یا و نشود گذاشته

 .[1] آید نمی به دست واقعی بهره کیفری دادرسی از و گردد می تحمیل جامعه و دولت بودجه بر جهت بی مالی سنگینی بار و ماند می ثمر

 زیرا آن، اعمال شدت نه است اجرای مجازات حتمیّت و قطعیت  دارد اهمیت چه آن نیز بکاریا جمله از قدیمی اندیشمندان دیدگاه در

 اطمینان پرورانند می سر در را مجرمانه عمل خیال که کسانی هرگاه کند. می را تضمین جرم ارتکاب از بازدارندگی مجازات اجرای حتمیّت

 به مجازات اجرای تاثیرگذاری همان و این نمایند امتناع عمل آن ارتکاب از رسید خواهند آن سزای و کیفر به جرم ارتکاب صورت در یابند که

 به توجه نیز اسالم مبین دین در. شود برداشته میان از باید آورد می وارد خدشه بودن کیفرها قطعی به چه آن بنابراین است، علنی صورت

 مرحله در و متعال خداوند دستور اجرای در امر بدو در عمل نحوه این می رسد نظر به است، شده تلقی مسائل اهم از مجازات اجرایی بعد

 . باشد می عدالت اجرای و ها آن سودمندی و ها مجازات اهداف جهت تأمین در بعدی

 در شده اتخاذ قضایی تصمیمات و اجرای حکم به نیز اعتبار و آن قضایی دستگاه به کشور یک اقتدار گفت توان می جرأت به بنابراین

 از  انگاری سهل و آن و این تقاضای و شک و تردید و درنگ با که نیست ای مرحله اجرا، مرحله گفت توان می جهت این از. دارد بستگی آن

 کشان زحمت امیدواری و احساس رضایت که جاست این و باشد می درو زمان در محصوالت برداشت مرحله اجرا مرحله بلکه باز ماند، حرکت

 صحیح اعمال با که اوست و شده نمایان ها مجازات ی کننده اجرا نقش قاضی که است حکم اجرای مرحله در .کرد مشاهده توان می را

 می مسترد ذینفع به است و گرفته پس باز را است شده تصییع علیه محکوم ی ناحیه ار جرم ارتکاب اثر بر که را و جامعه افراد حقوق قانون،

 ..[2]نماید

 یا رحمت از دریایی باید احکام قاضی اجرای .است کیفری احکام اجرای دادرسی، مرحله ترین سخت و بدترین گفت توان می بنابراین

 و الم احساس حکم صدور هنگام به حکم ی صادرکننده قاضی کند. تحمل را حکم کیفری اجرای سخت بار بتواند تا باشد سنگین ای صخره

 و درد و دارد دوش بر را بار تمامی است که احکام اجرای قاضی این و کند نمی درک درستی به را او خانواده و علیه محکوم بر درد مستولی

 گذارد. می تاثیر او تمامی وجود بر و حس وجود تمام با را حکم اجرای از ناشی رنج

 اجرای قضاوت کار سرلوحه و تدوین گردیده هایی نامه آئین و تصویب قوانین ها، مجازات برخی اجرای چگونگی زمینه در چه اگر

 نشده تدوین و گردآوری منظم و یکجا طور به و بوده پراکنده صورت به ها نامه و آئین قوانین این حال، این با است گرفته قرار کیفری احکام

 صورت به اسالمی مجازات در قانون قصاص و حدود مانند ها مجازات از ای پاره نحوه به راجع اجرایی مقررات برخی دیگر سویاز  .است

 قصاص و حدود مانند ها مجازات از ای پاره نحوه به راجع اجرایی مقررات دیگر برخی سوی از است. گردیده وضع مربوطه فصول در پراکنده

 از ها مجازات اجرای به طرز مربوط مقررات که حالی در .است گردیده وضع مربوطه فصول در پراکنده صورت به مجازات اسالمی قانون در

 نمی نظر به منطقی و صحیح است ماهوی قانون یک که اسالمی قانون مجازات مقررات این تشریح بنابراین .ماهوی نه است شکلی قوانین

 آئین گاه همچنین ناقص است. و نکرده بینی پیش را اجرا صحنه در لزوم مورد مسائل از بسیاریگستردگی،  و تعدد علی رغم همچنین، رسد.

 قضات و ها دادستان نتیجه در است. پرداخته قانونی موازین و اصول مغایر با قواعدی وضع به و گردیده خارج قانونی ثغور و حدود از ها نامه

 با ها مجازات ترتیبات اجرای و نحوه در روز هر و بوده مشکل دچار کیفری احکام اجرای به مربوط مسائل از در بسیاری همواره حکم مجری

 الزم حکم موارد، ای پاره شود. در می اتخاذ مختلفی های رویه مسئله واحد، در بعضاً که طوری به هستند، مواجه زیادی ابهامات و بالتکلیفی

 آن از بیشتر یا کمتر شده، مجازات تخطی قانونی مقرر حدود از ها مجازات اعمال در موارد برخی در و ماند می باقی بدون اجرا و معطل االجرا

 .[3] شود می اجرا است گذار قانون مدنظر که چه

 به باید مجازات است. وجود داشته 1932 مصوب قانون از قبل و باشد نمی ایران حقوق در جدید و نوین نهادی مجازات، اجرای تاخیر

 که شود اعمال مواردی در نباید مجازات اجرای یا و آسیب ببیند مجازات اجرای از ثالث شخص نباید و شود اعمال علیه محکوم شخص

 محکوم برای سوئی آثار مجازات اجرای صورت این در که شود، بیماری تشدید موجب اجرای مجازات که بیماری، وضعیت در علیه محکوم

 اما شود. اجرا می قابل مجازات موانع، رفع از بعد و افتد تاخیر به موانع رفع تا مجازات باید سوء آثار این از جلوگیری و برای دارد علیه

http://www.joce.ir/


 39 -201، ص 2931، تابستان  21فقه، حقوق و علوم جزا ، شماره 

ISSN: 2538-3787 

http://www.Joce.ir 

 

 است قرارداده حکم مجری قاضی ید در را چنین اختیاراتی قانون آیا که است این رسد؛ می نظر به مهم آن بررسی زمینه این در که موضوعی

 ؟ اجراست قابل ای اندازه چه تا این اختیارات باشد، داشته وجود موردی چنین اگر و خیر؟ یا

 از: عبارتند شده؛ اشاره آنها به حقوق و فقه در که حکم اجرای تاخیر موارد این

 ثالث شخص اختیار به -1

 علیه محکوم شخص اعتبار به -2

 قضایی رسیدگی اعتبار به-9 

 دیه پرداخت تاخیر اعتبار به -4 

، 449، 954، 494مجازات به ماده های  قانون در توان می پردازند، می ایران حقوق در حکم اجرای تاخیر به که قانونی های، از ماده

 اشاره نمود. 444و  542، 511، 512، 519، 514، 541و همچنین در قانون کیفری به ماده های  495، 151ماده  1تبصره 

 

 روش تحقيق -1
باشد. در این نوشته کوشش شده است تا با مراجعه به منابع و متون موجود و  می تحلیلی – توصیفی تحقیقات نوع از پژوهش این

ای و اسنادی و استفاده از کتب مربوطه و همچنین ترجمه کتب التین پایان نامه فوق تهیه گردد. روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه

–سازمان تحقیق، توصیفی و ساختار اساساً و اطالعات وریگردآ شیوه حاضر پژوهش باشد. درسایر نشریات و ظرفیت محیط مجازی می

 آثار بررسی طریق از که ایگونه به است؛ ایاطالعات، کتابخانه گردآوری روش ضمن، در است. تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی

کسب  مباحث، منظور غنای به همچنین است. کسب گردیده الزم اطالعات پژوهشی، و علمی مراکز و ها کتابخانه در سوابق موضوع و موجود

 جستجوی و داده هایبرخی پایگاه به مراجعه با نظرات اساتید دانشگاهی و نیز مراجعه به مراجع دخیل در امور حقوقی و قضایی، گاه

در نهایت، با استفاده از تبیین، تفسیر و توصیف اطالعات جمع آوری شده،  است. شده تحصیل موضوع زمینه در معتبری مقاالت اینترنتی،

 تحقیق حاضر به صورت محتوایی انجام خواهد گرفت. گیرند.تمثیل، استقراء و قیاس، اطالعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می

 

 مفهوم شناسی-2
 .است پرداخته ینظر یمبان و هادگاهید نیچن هم و قیتحق یاصل موضوع به مربوط میمفاه یبررس به حاضرمبحث 

 تأخير و توقف -2-1

تأخیر در  در فرهنگ معین به معنی دنبال افکندن، پس انداختن، دیر کردن، دیر آمدن و دیر کرد آمده است و همینطور« تأخیر»

حقوقی،تاخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله  اما در اصطالحلغت به معنی قرار دادن چیزی بعد از جای آن و عقب انداختن آمده است. 

 انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرایی است. در حالیکه واژه توقف به مفهوم درنگ کردن، فروایستادن، بازایستادن و ثابت ماندن در امری

دن و در حقیقت موقتی بودن آن دو واژه معنی شده است. وجه مشترک  هر دو عنوان یاد شده، یعنی تاخیر و توقف، را باید در مدت دار بو

م نمی دانست. در تاخیر، عمل مورد نظر کامالً از حرکت نمی ایستد، بلکه تنها بخشی از آن و یا تمام آن در مدتی که مورد انتظار بوده به انجا

 .[4] ن، تعبیر کردرسد. اما توقف را می توان به معنای بازایستادن از حرکت و به انتظار وقوع واقعه و رخدادی نشست

 

 حکم قطعی و آثار آن -2-2

در اصطالح رأی و تصمیمی است که قاضی دادگاه درباره دعوای  .حکم در لغت به معنای امر، فرمایش، داوری، قضا...آمده است

های عادی عبارت است از حکمی که به هیچ وجه از روش حقوقیحکم قطعی در اصطالح . کندمطروحه برای فیصله دادن اختالف، صادر می

به عبارت دیگر حکم وقتی قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی نداشته باشد و قابل اجرا باشد. . شکایت قابل تجدیدنظر و واخواهی نباشد

 .باشدها میایران اصل بر قطعی بودن آراء دادگاه آئین دادرسی مدنیقانون  5بر طبق ماده 

 

 تاخير ناپذیري اجراي حکم کيفري -2-3
گردد که جریان شود که اجرای رأی دادگاه به سبب حدوث واقعه و یا اتفاقی، موجب میوضعیتی گفته میتأخیر اجرای حکم، به 

ی اجرایی به طور موقت از حرکت ایستاده و به تعویق افتد بدون آن که این امر بتواند عملیات اجرایی را که تا زمان صدور قرار تأخیر اجرا

ان ببرد و یا این که موجب اعاده آن گردد. تأخیر اجرای حکم به نظر تنها اجرای کامل حکم را به حکم، ادامه یافته و حاصل گردیده، از می

اندازد و به هیچ وجه مقدمات اجرایی مانند توقیف اموال جهت استیفاء محکوم به از محل آن و یا خارج نمودن عین تأخیر و تعویق می
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سازد. این امر در حالی است که اصوالً هدف از متوقف ساختن با تأخیر مواجه نمی محکوم به از اختیار محکوم علیه را متوقف نساخته و

سازد به نحوی که اجرای اجرای حکم، توقف در همه جهات آن است. توقف اجرای حکم در مواردی موضوع مورد اعتراض را کامالً متوقف می

ملیات اجرایی به منظور توقیف اموال دیگری به غیر از مال توقیف شده . ولی ع1ایستدحکم نسبت به مال توقیف شده کامالً از حرکت باز می

. همچنین اجرای حکم گاه در مواردی باید 2تواند ادامه یافته و با تغییر مسیر، از راه دیگری به پایان رسدمورد اعتراض شخص ثالث، می

از احکام مانند اعاده دادرسی، احتمال نقض حکم مورد ای خاص از یکی از طرق شکایت متوقف شود که به علت عبور پرونده از مرحله

 .[5]ق.آ. د.م(  494و ماده  495شکایت به طور جدی قوت یابد؛ مانند صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی. )تبصره ماده 

 

 موضوع  پيشينه-3
 جرم اثبات ادلۀ در چنانچه انگلیس، رویۀ قضایی اساس بر. کرد جستجو کامن ال حقوقی نظام در باید را حکم صدور تعویق خاستگاه

صادر می  قراری حکم صدور در تأخیر برای قضات آورد، به دست را پادشاه رضایت تا فرصتی میگشت دنبال به متهم یا داشت وجود تردیدی

دارند.  را بزهکار مجازات حکم صدور از پیش محاکمه توقف و تنفس اعالم ذاتی برای صالحیت کیفری دادگاه های کامن ال قواعد کردند. برابر

 م( وارد نظام 1341آزادی ) سالب غیر مجازات های نوان کیفری باع نظام مشورتی گزارش شورای به دنبال حکم صدور تعویق با اینحال،

 را م( اسکاتلند 1399)کیفری  عدالت قانون 44 در مادۀ مقرر حکم صدور تعویق به خود عالقه مندی یادشده کمیتۀ .گردید انگلستان کیفری

قانون  در بار نخستین برای حکم صدور تعویق گزارش این پیرو کرد. تشویق موضوعه قوانین نهاد در این پیش بینی به را قانونگذار و اعالم

 رفتار نحوۀ مشاهده و مالحظه برای میداد اجازه جزا و مجستریت به دادگاه های قانون این 22 شد. مادۀ بینی م( پیش 1342عدالت کیفری )

 این بیندازند. به تعویق ماه 9مدت  به را مجازات حکم صدور وی احوال و اوضاع در احتمالی تغییر هرگونه مجرمیت، از احراز پس و بزهکار

 .شد کیفری پیش بینی دادگاه های اختیارات قانون 2 و 1 مواد کیفری و دادگاههای اختیارات قانون در اندکی تغییرات با نهاد

به قانون آیین دادرسی کیفری، نهاد یاد شده را  493-9و  493-1م( فرانسه با افزودن مواد  1345) 45-924قانون شماره  24ماده 

ا وارد نظام کیفری این کشور کرد و به دادگاهها اجازه داد در صورت وجود شرایط مقرر قانونی پس از احراز مجرمیت، صدور و اعالم مجازات ر

 ازند.به تعویق اند

این  25ش و در الیحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان به این نهاد توجه شد. برابر ماده  1941در ایران نخستین بار در سال 

الیحه، دادگاه می توانست پس از احراز مجرمیت، با توجه به وضع طفل یا نوجوان ضمن تعیین دستورهای مقرر قانونی، صدور رای را حداکثر 

ش( این نهاد پیش بینی شد. افزون بر  1932به تعویق اندازد. این الیحه تصویب نشد، ولی سرانجام در قانون مجازات اسالمی ) تا دو سال

مقرر گردید نحوه اجرای آن به موجب آیین نامه  554ش( نیز به این نهاد اشاره شد و برابر ماده  1932این در قانون آیین دادرسی کیفری )

 .[6]ه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد ای خواهد بود که ب

 

 یافته ها-4
 ادله اصل لزوم اجراي حکم )رأي( قطعی-4-1

. است شمرده الزم دیات و قصاص تعزیرات، حدود، عنوان تحت را متجاوز تنبیه اسالم فساد، و فتنه از جلوگیری و حقوق حفظ برای

 .است انسان سعادت موانع با مبارزه نوعی مجازات، اجرای واقع، در

 قاعده ناروا بودن تاخير در اجراي حد-4-1-1

 از پس که است چنین اند، کرده تعبیر ؛«ساعه نظره الحدود فی لیس» و« حد فی التأخیر» عنوان با آن از فقیهان که را قاعده این

 حرمت به فقیهان. شوند اجرا فورا باید اثبات از پس حدود یعنی، بود، خواهد حرام و ناروا آن اجرای در تأخیر حد، مستوجب جرم ارتکاب

 می کبیره گناهان از را آن و دانند می حرام است، تأخیر که جنبه این از را حد تأخیر آنان بیشتر گرچه قائلند، حدود اجرای در تأخیر

 بر جا هر واقع در و شمرند می حرام شود، می حدود تضییع و تعطیلی موجب که نظر این از را حد اجرای تأخیر فقیهان برخی ولی. شمارند

 حدود تعطیلی و جایز تأخیر معتقدند عده این دیگر، سخن به. اند کرده بار آن بر را حرمت حکم کند، صدق آن تعطیلی حد، اجرای تأخیر

 . است حرام

 و میثم روایت ،«حد فی الکفاله» قاعده ادله | صدوق، شیخ مرسله سکونی، معتبرۀ: از عبارتند که است روایاتی قاعده این اصلی دلیلی

 .[7]روایات  فحوای

                                                           
 قانون اجرای احکام مدنی 144ماده  - 1

 قانون اجرای احکام مدنی 144تبصره ماده  - 2
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 بررسی اصل لزوم اجراي قصاص در آیات-4-1-2

. تتقون لعلکم األلباب أولی یا حیاۀ القصاص فی ولکم: »فرماید می و دارد اشاره «قصاص» قانونگذاری حکمت به قصاص، آیه در خداوند

 ذهن به دیه و عفو تشریع از است ممکن که را توهمی هم و کند می اشاره قصاص تشریع حکمت به آیه این: »فرماید می طباطبایی عالمه

 مصلحت به عفو: فرماید می نموده، بیان را رأفت انگیزه و رحمت نشر یعنی است؛ عفو در که را مصلحتی و مزیت نیز و نماید می دفع برسد،

 یکی خود رحمت،) است قاتل به نسبت رحمتی و تخفیفی چند هر عفو که است آن جمله این معنای حاصل. «انتقام تا است تر نزدیک مردم

 نه و گرفتن دیه و کردن عفو نه کند، می ضمانت را حیات قصاص،. شود می تأمین قصاص با تنها عموم مصلحت ،(است انسانی فضایل از

 جامعه افراد حیات تأمین را «قصاص» قانونگذاری حکمت مفسران، از . بسیاری فهمد می عاقلی انسان هر را مطلب این و دیگر چیز هیچ

 .  اند کرده تلقی

 و عاطفه عقل، دین اسالم، دین: گفت توان می قصاص، تشریع وسیله به جامعه حیات تضمین با عفو و رحمت ناسازگاری شبهه درباره

: است کرده نهی آن از شدت به آید، حساب به آفت عاطفه، و رأفت جا هر رو، این از عاقالنه، غیر و احساسی عاطفه نه است، عاقالنه رحم

 هر مؤمنان شما باید «اآلخر والیوم باهلل تؤمنون کنتم إن اهلل دین فی رأفۀ بهما تأخذکم وال جلده مائه منهما واحد کل فاجلدوا والزانی الزانیۀ»

 روز و خدا به اگر مدارید، روا ترحم و رأفت خدا دین در آنان درباره هرگز و کنید تنبیه و مجازات تازیانه صد به را زناکار مردان و زنان از یک

 عقل اسالم دین اساس و محور کلی، طور به. شود الهی حکم اجرای مانع نباید( کاذب محبت و رأفت ) مورد، این در. «دارید ایمان قیامت

. شود نمی پیدا مجالی نکردن آن، مراعات به زمانی و دهد می دستور عاطفه رعایت به گاهی دین که سوء برداشت این برای پس. است

 و تأمین را جامعه حیات آن، اعمال زیرا است؛ اصل قصاص،. کنند استفاده آن از بتوانند دم اولیای تا است فرعی حکمی رحمت، و تخفیف

 .[8] آسیب برساند عمومی مصلحت و حیات به نباید عاطفی مسائل بنابرین،. کند می تضمین

 اجراي قصاص در روایاتبررسی اصل لزوم  -4-1-3

 و حیات کننده تأمین ،«قصاص» حقیقت، در. است پیشگیرانه و بازدارنده نگاه عضو، و نفس قصاص در قصاص مجازات به روایات نگاه

 یا «للدماء حقنا القصاص و....  الشرک من تطهیرۀ االیمان اهلل فرض: »فرماید می على المؤمنان امیر. شود می محسوب جامعه در آرامش

 . بر «االلباب اولی یا حیوه القصاص فی لکم و: »اهلل مأنزل القتل، یقل القتل: قلت و...  کتابه فی بها تصدیقی تعالی اهلل انزل اربعاء قلت: »فرمود

 جامعه سالمت و حیات امنیت، تا فرمود نازل را قصاص آیه سبحان، خداوند و شود می قتل کاهش سبب قصاص مجازات سخنان، این اساس

 . شود حفظ

 عمومی و خصوصی بازدارندگی قصاص، اجرای و گذاری قانون حکمت و هدف ترین مهم که آید می دست به اسالمی روایات و آیات از

 و متهم شخص حیات نتیجه، در. کرد خواهد نظر صرف کار این از قصاص، حکم از اطالع با کند، اراده را دیگری کشتن که کسی زیرا است؛

 حال. رفت نخواهند عمومی جرح و ضرب یا عضو قطع قتل، پی در حکم، این از گیری پند با نیز افراد بقیه. ماند می محفوظ هدف مورد فرد

 را آن بازدارندگی و ارعابی اثر کنیم، توجه جامعه در آن نتیجه به و باشیم داشته نظر قصاص به کارکردگرایانه، رویکرد با اگر است، چنین که

 امکان نیز عمل در نظری، جنبه بر عالوه ها انسان شأن و حیات از حمایت باب در قصاص مجازات توجیه رو، این از. گرفت نادیده توان نمی

 به نسبت نفرت ایجاد در بازدارندگی، بر عالوه قصاص رساند مجازات می اثبات به جامعه در را مجازات این قانونگذاری ضرورت و است پذیر

 است، داده انجام اعدام مجازات مورد در تحقیقاتی که انگلستان سلطنتی کمیسیون گزارش. است اثرگذار جامعه عمومی افکار در قتل جرم

 عمد قتل ارتکاب صدد در که افرادی اندیشه بر که نظر این از تنها نه اعدام، مجازات اثر که باشیم معتقد باید ما نظر به: »کند می بیان چنین

 می ایجاد قتل جرم به نسبت خاصی نفرت جامعه، افراد اذهان در دارازمدت، در آنکه نظر از بلکه گذارد، می باقی ارعابی تأثیر باشند، می

 قتل شمردن منفور عمده دالیل از یکی شوند، می آویخته دار به قتل ارتکاب دلیل به افراد که حقیقت این. است برخوردار اهمیت از کند،

 .«باشد می عمد

 و محارب حد خواه باشد، قصاص خواه شود، می مطرح اسالم در اعدام حکم هرجا است، مرگ از بهتر زندگی، اینکه بهانه به کسانی

 با خون شستن قصاص، اینکه بیان با اینان. کنند می انصاف و عدل قانون و معقول حکم متوجه را احساسی ایراد و عاطفی نقد آن، مانند

 گفت توان می پاسخ در. کنند می وارد ایراد قصاص حکم به نیست، زمانه مقتضای مطابق یا است انسانی ضد و خشن رفتاری یا است خون

 نورانی بیان مشمول تا شود می شو و شست است، حیات آب که قصاص زالل کوثر با بلکه شود، نمی شسته قاتل خون با گناه بی خون

 بیان .  «است خیر و مطلوب عادالنه، دفاع گرنه و است مهاجم و قاتل برای قتال، یا قصاص بودن شر: »که شود ع طالب ابی بن علی حضرت

 قصاص، در و است قتل از غیر قصاص،. اند نبرده پی «قصاص» در نهفته راز به منتقدان که است آن از ناشی قصاص برای خشونت توصیف

 بر افزون. بود خواهد انسان هر مطلوب بالذات، خود حیات که است حیات کننده تضمین عدالت، این اجرای و شده تعبیه عدالت و مساوات

 درمان، و چاره آخرین که البالغه نهج بیان به. است بدن از فاسد عضو کردن جدا و جراحی مانند مجرم، فیزیکی حذف و مرگ مجازات آن،
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 رحمی بی و قلب قساوت به او کردن متهم سبب و شود می پزشک قلمداد خشونت پزشکی، قانون نظر از پزشک کار این آیا. است کردن داغ

 رود؟ می شمار به مدارانه انسان حرکتی یا شد خواهد

 مقرر اسرائیل بنی بر جهت، همین به: فرماید می قصاص فلسفه بر حاکم عمومی مصلحت و عقالنیت درباره مجید قرآن در خداوند

 اگر و است کشته را ها انسان همه گویی که است چنان بکشد، زمین روی در فساد یا قتل ارتکاب بدون را انسانی کس، هر که داشتیم

 قرآن: »فرماید می آیه این ذیل طباطبایی عالمه. است کرده زنده را ها انسان همه گویی که است چنان بخشد، رهایی مرگ از را انسانی

 انسان، افراد میان جاری قوانین که است این پاسخ بیان و است داده پاسخ اشکاالت تمامی به ،92 آیه مائده سوره همان که آیه یک با کریم

 خارجی ماهیت و طبیعت قوانین، اصلی ریشه است، شده رعایت انسانی اجتماعی مصالح آن، در که است اعتباری و قراردادی اموری چند هر

 و کمی امری خارجی، ویژگی این. خواند می تکوینی نیازهای و ها نقص رفع به را او که دارد هایی کاستی و نیازها او طبیعت و است انسان

 بین آن، در و کرد تعبیر انسان انسانیت به توان می ویژگی این است. از موجود تکوینا ها آدم تمام در که است حقیقتی بلکه نیست، عارضی

 در قصاص حکم پس. شود می تلقی ها انسان همه حرمت هتک حقیقت، در نفر، یک کشتن رو، این از. نیست فرقی نفر هزاران و نفر یک

 اعدام کشتن یا به چند هر کند، پاسداری آن از ای وسیله هر به که بود خواهد این ذات حب اقتضای و است نهفته ها انسان حیثیت از دفاع

 .[9]بینجامد قاتل یا مهاجم

 خمینی امام. است شده تشریع ها انسانامنیت  و حیثیت جان، از دفاع و جامعه سازی سالم راستای قصاص در قانون رو، این از

 را مجرمانه انحراف و فساد و کند می تشبیه انسان یک بدن به را جامعه ایشان. داند می الهی رحمت اسالم، مکتب در را اعدام و قصاص

 بدن اعضای دیگر ماندن سالم برای کند، قطع را آن و اقدام فاسد عضو این بردن بین از برای پزشکی اگر. داند می بدن در سرطانی مانند غده

 قصاص را بزهکار فرد یک گاهی نیز جامعه و فرد اصالح برای خشونت؛ نه و بیمار حال در شود می محسوب رحمت پزشک کار این و است

 قصاص دادن انجام بر اصل پس .[10] نیست فاسد عضو این جراحی جز ای چاره امنیت، و نظم جامعه، مصالح حفظ خاطر به و کند می

 به امر طبیعت یا ضرورت به بنا موارد برخی در کلی اصل این الوصف مع. دارد داللت کیفری آرای بودن االجرا الزم بر کار این یعنی است

 .کند می ایجاب را حکم اجرای تأخیر که دارد استثنائاتی دیگر اصول با تعارض جهت

 

 استثناء بودن تاخير در اجراي حکم نسبت به لزوم آن-4-2

 خواهیم بررسی تأخیر علت وصف با را آنها از یک هر که است شده تبیین و احصا مقررات و قوانین در پراکنده طور به تأخیر عوامل

 کرد.

 

 بيماري محکوم و مستحاضه بودن محکومٌ عليها
 به امیدی اینکه مگر افتاد، خواهد تأخیر به وی بیماری رفع تا جلد حد اجرای باشد، بیمار جلد، به محکوم اگر فقیهان، نظر طبق

 می اجرا «ضغث صورت به جلد مجازات صورت این در که بداند مصلحت را جلد حکم اجرای در تعجیل حاکم اینکه یا نباشد وی بهبودی

 یا سرایت از ترس جلد، حد اجرای در تأخیر علت. افتد می تأخیر به خون قطع و حیض اتمام تا مستحاضه زن جلد حد شود. همچنین

 نمی تأخیر به حد اجرای شود، محکوم رجم یا قتل به مستحاضه زن یا بیمار شخص اگر اما. است آن درمان شدن طوالنی یا بیماری تشدید

 چنانچه عضو، قطع مثل ها مجازات سایر زمینه در(. همان) نیست متصور آن تسری یا بیماری تشدید یا زیان و ضرر خوف که چرا افتد؛

 داشته وجود بیماری تسری یا تشدید یا هالکت خوف یا است، حد الزمه که باشد شده آنچه از بیش زیان و ضرر ورود موجب حد اجرای

 کرده منع بهبودی، حصول تا مستحاضه زن و مریض مورد در را جلد حد اجرای فقها اینکه کالم افتد. خالصه می تأخیر به آن اجرای باشد،

 به نسبت جلد، حد اجرای تأخیر مستندات خصوص در. اند نشده قائل سالم افراد و آنان بین فرقی رجم مجازات اجرای خصوص در ولی اند،

 دارد اکرم ) ص ( داللت پیامبر توسط ضغث صورت به جلد حد اجرای بر که است شده بیان متعددی روایات مستحاضه زن یا بیمار محکوم

[11]. 
 

 بارداربودن
 مجازات بین فرقی مورد این در که علیهاست محکوم بودن حامله انداخت، تأخیر به باید را حد اجرای آن در که دیگری موارد جمله از

. تأخیر به خوارگی شیر دوران پایان تا حتی و حمل وضع زمان تا باید مجازات اجرای حالت دو هر در. ندارد وجود جلد مجازات و رجم

 در و باشد عضو قصاص به محکوم حامله، زن اگر: است آمده نفس قصاص به نسبت امر این جدید مجازات قانون 994 ماده در همچنین

 و. افتد می تأخیر به شود، برطرف مذکور بیم که زمانی تا قصاص باشد، طفل بر آسیب یا تلف بیم حمل، وضع از پس یا پیش قصاص، اجرای

 حمل، وضع از پس یا پیش قصاص، اجرای در و باشد عضو قصاص به محکوم حامله، زن اگر: است آمده عضو قصاص مورد در 449 مادۀ در
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 داشته مقرر اسالمی مجازات قانون 31 ماده .افتد می تأخیر به شود، برطرف مذکور بیم که زمانی تا قصاص باشد، طفل بر آسیب یا تلف بیم

 نداشته کفیل نوازد که صورتی در حمل وضع از بعد همچنین شود، نمی جاری او بر رجم قتل یا حد زن، نفاس و بارداری ایام در: »است

 همان 32 ماده در همچنین. گردد می جاری حد شود، پیدا کفیل نوزاد برای اگر ولی شود، نمی جاری حد برود، نوزاد شدن تلف بیم و باشد

 حد اجرای باشد، خوار شیر نوزاد یا حمل برای ضرر بیم احتمال ده شیر یا باردار زن بر جلد حد اجرای در هرگاه» که است شده بیان قانون

 .[12] «افتد می تأخیر به ضرر بیم رفع تا

 

 شيردهی زن محکوم به حد
 «لبا» خوردن تا و زایمان زمان تا را قتل یا رجم حد اجرای در تأخیر فقها برخی. شود می شروع شیردهی دوران حمل وضع از پس

 متکفل و دهد شیر را طفل باید که ای دایه که شرط این با دانند می جایز را تمام سال دو یعنی رضاع مدت پایان تا گروهی اند دانسته جایز

 شمرده جایز نباشد، سرپرستی و کفیل طفل برای که زمانی تا را قتل یا رجم حد اجرای در تأخیر دیگری عده و باشد نداشته وجود باشد، او

 شیرخوار نوزاد برای ضرر بیم جلد، حد اجرای در و نوزاد شدن تلف بیم و کفیل فقدان رجم و قتل حد اجرای در اسالمی مجازات قانون. اند

 .است دانسته آن اجرای در تأخیر یا حد اجرای را معیار

 

 مستی محکوم عليه
 از اعم است، حد موجب کند، زائل را عقل و شود مستی موجب آنچه یعنی مسکر، خوردن اسالمی مجازات قانون 131 ماده مطابق

 قانون 149 ماده طبق و نکند خارج بودن مسکر از را آن که حدی به باشد، مخلوط یا خالص نکند، یا کند مست زیاد، یا باشد کم اینکه

 اجرای هنگام در حد به محکوم اگر لکن شود، می گذاشته اجرا موقع به علیه محکوم در که است شالق ضربه هشتاد آن مجازات مارالذکر،

 نه است مطرح خمر شرب مورد در فقط بحث این افتد اوال می تأخیر به مستی حالت رفع تا مجازات اجرای باشد، مستی حالت در مجازات

 حد، اجرای هنگام است شرط آیا خمر شرب حد اجرای حین در و کیفری مسئولیت تحقق از پس که است این سؤال ثانیا حدود؛ سایر در

 ماده در امامیه فقهای نظر از تبعیت به اسالمی مجازات نیست؟ قانون شرطی چنین یا نماید رنج و درد احساس تا نباشد مست مجرم شخص

 در که است ضروری هم نکته این ذکر. «باشد آمده بیرون مستی حال از محکوم که شود می جاری وقتی حد» است داشته مقرر چنین 144

 .[13]ندارد اجرا قابلیت کند، می طی را طوالنی زمان قطعی حکم صدور تا متهم تعقیب که کنونی زمان

 

 سرزمين دشمن
 محکوم فرد شدن ملحق نتیجه در و حد اجرای از ناشی عار و ننگ خوف را آن دلیل و است شده منع دشمن سرزمین در حد اجرای

 به گرایش عدم و کفار ترس موجب دشمن سرزمین در حد اجرای دیگر سوی از. اند دانسته دشمن شماتت از جلوگیری نیز و دشمن به

 چند هر نشد؛ مشاهده زمینه این در اختالفی و هستند القول متفق فقها شود، اجرا دشمن سرزمین در نباید حد اینکه شود. درباره می اسالم

 در حدود اجرای عدم مستندات و دالیل جمله از اند، نکرده اظهار آن بر نیز خالفی عقیده ولی اند، نشده مزبور بحث متعرض فقها از برخی

 که است آمده دیگری روایت در و «شود نمی اجرا حد فردی بر دشمن، سرزمین در: »فرمودند که است ع علی حضرت کالم عدو سرزمین

 خوف اینکه دلیل به شوند، خارج سرزمین آن از اینکه تا شود نمی اجرا حدی دشمن سرزمین در کس هیچ بر: »فرمودند ) ع (  حضرت على

  دارد. وجود دشمن به پیوستن و وی بر خواری و ننگ تحمیل

 

 پناه بردن به حرم مکه
 و خوراک در بلکه زد؛ حد او بر نباید است حرم در تا بنشیند، بست به آنجا در و شود پناهنده مکه حرم به حد، به محکوم اگر

 جایز حرم در وی زدن حد شرعا کرد، تحصن هم همانجا و زنا حرم در فردی اگر آید، ولی بیرون خود تا گیرند می سخت او بر آشامیدنی

 مکه، حرم در حد اجرای عدم دلیل و مستند. اند شده قائل حرم برای که است احترامی لحاظ به مکه، حرم در جد اجرای عدم علت. است

 شده پناهنده حرم به سپس و بود کرده جنایتی حرم، غیر در که مردی درباره کند می نقل ال عبداهلل ابی از حکم بن هشام که است روایتی

 وی به چیزی و شود نمی مصاحبت ایشان با نیز و شود نمی داده وی به آبی و خوراک و شود نمی اقامه وی بر حد: فرمود حضرت که بود

 .[14]شد  خواهد جاری وی بر حد آن از بعد و شود می خارج حرم از وی. شود چنین اگر پس شد، نخواهد فروخته
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 نتيجه گيري
غایت و هدف اصلی از دادرسی و به طور کلی هدف نهایی سیستم قضاء اجرای عدالت و به تعبیر دیگر همان اجرای حکم می باشد، 

لذا مرحله اجرا نقش بسیار مهمی در تحقق عدالت و احقاق آرمان های آن دارد. به همین دلیل حکمی که الزم االجرا گردید، دیگر نمی توان 

به تأخیر انداخت. مگر به حکم صریح قانون. اصل فوریت، اصل مستمر بودن و اصل ممنوعیت در جلوگیری از اجرای آن را متوقف کرد یا 

و یا حکم از اصول مهم و اساسی مرحله اجرای احکام می باشد، اما با وجود این قانونگذار ایران در موارد استثنایی اجازه توقیف، تأخیر، قطع 

موده است. قانونگذار ایران هر چند در مقام بیان، تاخیر و توقیف اجرای حکم مصادیقی را ذکر کرده ولی به تعطیلی اجرای حکم را صادر ن

 صورت دقیق و واضح از هم تفکیک نکرده است. مصادیق قطع و تعطیلی اجرای حکم را بیان ننموده است.

به جهت حدوث واقعه و یا اتفاقی و یا به علتی که تاخیر اجرای حکم، نهادی قانونی و موضوع رایی موقتی است که دادگاه صالح 

منتسب به هریک از طرف های حکم الزم االجرا و اجراییه است، از آن استفاده و با صدور قرار مزبور، اجرای حکم را به تاخیر و تعویق می 

ور قرار تاخیر اجرای حکم را فراهم می آورد. این اندازد. افزون بر اسباب قانونی، اتخاذ برخی از طرق اعتراضی و شکایت از آرا نیز موجبات صد

قرار، تنها در دو طریق فوق العاده شکایت از احکام یعنی فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به کار می رود. در مورد سایر طرق عادی و 

ظیر تعطیل و توقیف اجرای حکم می توان فوق العاده نظیر واخواهی، تحدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی نیز از نهادها و تصمیم های دیگری ن

 استفاده کرد. استفاده از قرار تاخیر اجرای حکم منحصر به احکام ترافعی نیست، بلکه در احکام و تصمیم های حسبی نیز می توان از آن سود

 برد. 

 اصطالحی حدود به موضوع، و حکم نظر تناسب از هم و لفظی تفسیر لحاظ به هم دانند، می ناروا را حد اجرای در تأخیر که روایاتی

 همۀ تعزیری از های مجازات و جرایم همۀ کرد. تعبیر و تفسیر اصطالحی حدود اجرای بر تأکید خاص به نباید را روایات این . ندارد اختصاص

 گاه شود. رعایت قاضی نظر به موکول های مجازات هم در و ثابت های مجازات در هم باید کیفر، قطعیت اصل نیستند. تر اهمیت کم حدود

 حد تأخیر اجرای وجوب یا جواز حصری مصادیق مصالح، این کنند. تجویز را حد اجرای در تأخیر معصومان )ع( تا است شده سبب مصالحی

 و ظهور حد اجرای جریان در بلکه داشت؛ را آنها بودن ادعای محصور بتوان تا اند نشده احصا و شمارش واحدی نص در گاه هیچ و نیستند

 که می شود پدیدار مقتضیاتی نوپیدا و مصالح عمل، جریان در که است طبیعی باشد، حد اجرای بر بنا اگر اند. حکم شده و اند پیداکرده بروز

 .نبوده اند مهم امروز همچون یا نداشته اند موضوعیت به کلی گذشته در دوران مقتضیات و مصالح این شاید کنند؛ ایجاب را تأخیر نیز آنها

 اصل از مراتبی . ندارد اختصاص اصطالحی به حدود شود، حد تضییع موجب که گونه آن حد، اجرای در نابجا تأخیر مقابل جانب در

 آن بر ناموجه انگاری نکوهش سهل با اسالم کیفری های آموزه هستند. کارآمد کیفری نظام یک الزمۀ ضروری ها، مجازات اجرای قطعیت

اجرای  در بشری حقوق و انسانی جهات مالحظه مواردی، در حد اجرای در تأخیر تجویز .ببندد را ها مجازات اجرای در تزلزل باب تا است بوده

 ارتکاب فرض در ویژه به مناسب زمانی های در بازه کیفر تقسیم و توزیع بیماران، بر مجازات اجرای تأخیر مانند کند. می پذیر امکان را حد

 .ضروری موارد در کیفر اجرای از قبل محکوم دیدار و انسانی عواطف از محکوم برخورداری کسان برای سازی زمینه و متعدد جرایم

 منظور به کیفر اجرای در تأخیر توان نمی . است ضرروت -تعزیر یا باشد حد -کیفر اجرای یا تأخیر در انسانی جنبه های رعایت امروزه

 در تمهیداتی چنین دلیل اینکه به صرفاً را آنها حدی جرایم در اما پذیرفت، تعزیری جرایم در را بهبودی یا تأخیر بیماری تشدید از جلوگیری

 از موارد بسیاری است. نبوده نصوص نظر مورد کلی به جهات این که نیست اوالً: روشن کرد. نفی اند، نشده لحاظ دینی متون و شارع بیانات

 در تعجیل ادلۀ حتی و حدی جرایم اثبات ادلۀ ثانیاً: بوده است؛ آنان به وابسته افراد یا محکومان حال رعایت برای دقیقاً تأخیر، الزام یا تجویز

 مالحظات به گذاری توجه پایه در خود اسالم مقدس شارع . کند نفی را مالحظات این مراعات که است چنان اطالقی فاقد حدود اجرای

 استقبال عقالنی و انسانی مالحظات نوپیدای مصادیق شناسایی از و رویکرد، نگاه همین با هماهنگ باید است. داشته نقش آن توسعۀ و انسانی

 .کرد
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