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پليس ویژه ابالغ و اجرای احکام کيفری
(تاریخ دریافت23 :آذر1397ـ تاریخ پذیرش19 :اردیبهشت)1398

علیرضا سایبانی :استاديار ،گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد ،واحد بندرعباس
مجتبی قهرمانی :دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد ،واحد قشم

چکیده
تشكیل پلیس ويژه اجراي احكام كیفري و ابالغ مستقر در محل دادسراها و تحت نظارت و تعلیمات
دادستان ،نوآوريِهاي دو دستورالعمل ساماندهی واحدهاي اجراي احكام كیفري مصهوب  1388و 1391
رئیس قوه قضايیه است .ايجاد اين پلیس ،با قانون اساسی مغايرتی نداشته لذا در قهوانین عهادي ،ازجملهه
قانون آيین دادرسی كیفري و قانون مبارزه با قاچاق كهاال و ارز بهه وظیفهه اجرايهی و تشهكیل آن در
واحدهاي اجراي احكام كیفري و تعزيرات حكومتی اشاره شده است .تشكیل اين نههاد ويهژه ،موجهب
تسريع در ابالغ اوراق قضايی و اجراي سريع احكام میشود .بها وجهود مقهررات كهافی و نیهاز شهديد
واحدهاي اجراي احكام به ي

پلیس تخصصی جهت اجراي دستورات و تصمیمات قضايی ،تاكنون بهه

اين مهم پرداخته نشده است .هدف مقاله تشريح جايگاه قانونی و وظايف پلیس ويژه اجهراي احكهام و
ه تحلیلی و به روش اسنادي میباشد كه از طريق مطالعه كتابخانهاي و همینین استفاده از تجارب قضايی
خصوصاً اجراي احكام كیفري و راه اندازي پلیس مربوط در استان هرمزگان 1،تهیه شده اسهت و تهالش
میكند تا به نقش و جايگاه اين پلیس در ساماندهی واحدهاي اجراي احكام كیفري بپردازد.
کلیدواژهها :ابالغ احكام ،اجراي احكام كیفري ،پلیس ويژه ،ضابط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده مسئول

>E- mail: >Saybain.a@gmail.com

 .1این پلیس با ظرفیت  7نفر نیروی رسمی و  2نفر نیروی وظیفه که از کالنتری و پاسگاههای شهرستان سرازماندهری شرده بودنرد در مهرمراه  93در
ساختمان دادسرای عمومی و انقالب بندرعباس راهاندازی و یک مامور ارشد به عنوان فرمانده آن منصوب گشت .اکنون ماموران پلیس مرککور بره
 11نفر نیروی رسمی ،شامل 9 :نفر آقا و  2نفر خانم افزایش یافته است .آمار جلب محکومین قبل از تشکیل این پلیس به صورت تخمینی به کمتر از
 300نفر در سال می رسید لکن بعد از ایجاد پلیس مککور  ،تعداد  807نفر در  6ماهه دوم سال  1950 ،93نفرر در سرال  2565 ،94نفرر در سرال  95و
 2291نفر در سال  96جلب و به واحدهای اجرای احکام معرفی شدهاند.
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مقدمه
الزمه تأمین هدف مجازاتها ،توجه به دو اصل فوریت در اعمال و حتمیت اجرای مجازت
است« .هر چه فاصله زمانی میان تبهکاری و کیفر کوتاهتر باشد ،تداعی دومفهوم جرم و کیفر در
ذهن انسان قوی تر و پایدارتر خواهد ماند ،به نحوی که انسان رفته رفته یکی را علت و دیگری را
معلول ضروری و حتمی به شمار میآورد» (بکاریا .)96 :1368 ،اهمیت مراتب فوق در کنار لزوم
فردی کردن مجازاتها ،سیستمهای مختلف حقوقی را به توجه بیشتر در مرحله اجرای احکام از
طریق ارتقاء جایگاه «قاضی اجرای مجازاتها» و ایجاد «دادگاه اجرای مجازاتها» 1وادار نموده
است .البته تقویت جایگاه قاضی اجرای مجازاتها نیازمند حضور عناصر دیگری ،ازجمله پلیس
تخصصی و کارآمد خواهد بود.
پلیس از کُنشگرانِ اصلی فرآیند کیفری محسوب میشود که بهعنوان ضابط فنی یا قضایی ،در
آغاز فرآیند رسیدگی کیفری با شهروندان روبرو میشود .پلیس معموالً نخستین نهادی است که
در جریان ارتکاب جرم قرار میگیرد (رجبی )15 :1388 ،لکن از نقش پلیس در مراحل بعدی
فرآیند کیفری خصوصاً مرحله اجرای حکم نیز نباید غافل شد .با وجود تالش گسترده مراجع
انتظامی ،اطالعاتی ،دستگاه قضایی و صرف هزینههای فراوان ،شاهد آن هستیم که پروندههای
کیفری در واحدهای اجرای احکام انباشت شده و آخرین مرحله فرآیند کیفری که همان اجرای
حکم و چشاندن طعم عدالت به بزهدیده و جامعه است ،با کندی و تعلل مواجه است .به همین علت
ساماندهی اجرای احکام کیفری به تصویب رسانده است.
یکی از مواردی که به خوبی در این دستورالعملها دیده شده ،تشکیل پلیس ویژه اجرای
احکام و ابالغ است .با تشکیل این پلیس ،دو مشکل اساسی از واحدهای اجرای احکام کیفری تا
حدودی مرتفع خواهد شد .به این ترتیب مشکل قدیمی ابالغ اوراق و دیگری دستگیری محکومین
متواری که باعث انباشت پروندهها شدهاند ،را حل مینمایند .عالوه بر آن تشکیل پلیس مذکور
گام مهمی در راستای تحقق اصول فوریت و حتمیت در اجرای مجازاتها به شمار میآید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1ماده  712 -1قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه با اصالحات « 2012قاضی اجرای مجازاتها و دادگاه اجرای مجازاتهـا شـامل
مراجع اجرای مجازاتهای درجه اول (بدوی) است».
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کلمه پلیس را واژهای یونانی و مشتق از ریشه «پلیتیا» و «پلیتیکا» به معنی حکومت و مدیریت
میدانند (صانعی .)136: 1391 ،یکی از وظایف خطیر پلیس ایجاد امنیت است .چراکه امنیت
حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند و
امنیت از ضروریترین نیازهای یک جامعه است .امنیت در گفتمان سلبی ،بر نبود خطر و تهدیدات
استوار بود ولی در گفتمان ایجابی به تأمین و تضمین آسایش و آسودگی نظر دارد )کریمیایی،
.)8 :1389
از سویی تحقق امنیت امری است فنی و تخصصی و با توجه به پیشرفتهای دنیای امروز هر
نهادی جهت ارتقاء و کارآمدی ،نیاز به تخصص دارد .پلیس نیز از این مقوله مستثنی نبوده است
هرچند که تاکنون اقدامات موثری در راستای تشکیل پلیسهای تخصصی مثل :پلیس پیشگیری،
آگاهی ،اطالعات و امنیت عمومی ،مبارزه با مواد مخدر ،امنیت اخالقی ،فرودگاه ،پلیس راه آهن
و  ...صورت گرفته است ولی در حوزۀ تخصصی امور قضایی ،ازجمله مرحله اجرای احکام،
کماکان این خالء احساس می شود .عالوه بر آن ،پلیس اجرای احکام به طور خاص با تسریع در
اجرای حکم و اعمال مجازاتها ،نقش مهمی در ارعاب عام و خاص و یا در راستای پیشگیری از
تکرار جرم ،ایفا میکند.
 .1جایگاه پلیسِ ویژه در قوانین عادی
ایشان را ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی اعالم کرده است .همچنین در ماده  485قانون
مذکور برای معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد الزم قاضی ،مددکار اجتماعی ،مأمور اجرا و
مأمور مراقبتی پیشبینی شده است .علیالظاهر معاونت اجرای احکام کیفری و قاضی اجرای احکام
کیفری پست های جدیدی هستند که نیاز به ابالغ مخصوص از سوی رئیس قوۀ قضاییه دارند لکن
رویة قضایی تاکنون چنین عمل نکرده و با ابالغ داخلی دادستان ،یکی از معاونان وی ،تصدی
اجرای احکام کیفری را به عهده میگیرد و قضات اجرای احکام کیفری همان دادیارانی هستند
که با ابالغ داخلی به این سمت منصوب میشوند.
عبارت مأمور اجرا در امور کیفری نیز از ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
است .مأمور در لغت فرمان دادهِشده و فرمانبَر است (عمید .)1076 :1384 ،واژه اجرا نیز در
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اصطالح به کاربردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها یا مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی
را گویند؛ همچنین اجرای احکام گاهی به معنای خاص اجرای حکم دادگاه و گاهی به معنی عام
اجرای رأی دادگاه اعم از حکم و قرار به کار میرود (جعفری لنگرودی)9 :1387 ،
در قانون اجرای احکام مدنی مأمور اجرا ،همان دادورز بوده که در مواد مختلف قانون به آن
اشاره شده است .بهموجب ماده  13این قانون «اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا
دادورز (مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد ،میتوان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر
دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجرا کرد».
با توجه به مطالب فوق و نظر به اینکه دادورز یا مأمور اجرا در اجرای احکام حقوقی از
کارمندان دادگستری محسوب میشود و به نظر میرسد که مأمور اجرا در واحدهای اجرای احکام
کیفری نیز باید از همان کارمندان بوده و منصرف از ضابطان دادگستری (پلیس) میباشد .هرچند
که با وجود کارکنانی با ابالغ رسمی مأمور اجرا ،از تاریخ الزماالجرا شدن قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب  ،1392عمالً در واحدهای اجرای احکام کیفری چنین جایگاهی احیا نشده است.
اداره کل تشکیالت و طبقهبندی مشاغل ،معاونت تشکیالت و بهبود روشهای معاونت
راهبردی قوه قضائیه قوه در فرم شماره  24/2201/2174شرح وظایف پست سازمانی مأمور اجرا،
 11مورد را به عنوان وظیفه اعالم کرده که شماره  8آن انجام مجازاتهای مقرر قابلتوجه

است1.

با توجه به مطالب فوق و مقایسه با جایگاه مأمور اجرای احکام کیفری و مأمور اجرای احکام
وظیفه خواهد کرد .نیز از کارکنان قوه قضاییه است بنابراین مانعی وجود ندارد که حتی از ضابطان
یا کارکنان مرتبط سازمان زندانها در این خصوص استفاده شود.
عالوه بر مقررات فوق که درخصوص مأمور اجرا و مأمور مراقبت بیان شد ،براساس شق (ط)
بند  8ماده  4قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مصوب  ،1369اجرا و ابالغ احکام
قضایی یکی از وظایفی است که طبق قانون به عهدۀ نیروی انتظامی (به عنوان ضابط قوه قضاییه)
محول شده است .همانطور که برابر ماده  3قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،فرماندهی نیروی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1درگـــاه معاونـــت راهبـــردی قـــوه قضـــاییه بـــه نشـــانی< ،>http://dadplan.ir/Default.aspx?tabid=4305تـــاریخ
مراجعه.1397/5/21:
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انتظامی اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز است که در اجرای ماده  75همین قانون،
موظف است برای ابالغ و اجرای احکام موضوع قانون ،مأموران انتظامی آموزش دیده را در
واحدهای اجرای احکام قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی مستقر

نماید1.

معموالً پروندههای وارده به اجرای احکام کیفری به دالیل گوناگون مثل ماهیت محکومیت
(حبسهای بلندمدت) ،عدم شناسایی محکومعلیه ،متواری بودن محکوم علیه و دالیلی مثل کمبود
نیروی قضایی و اداری ،برای مدتی در واحدهای اجرای احکام باقی میمانند لذا با وجود قوانین
عادی در خصوص کلیت و نحوۀ اجرای احکام کیفری ،به منظور ساماندهی واحدهای مذکور
«دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری» 2به تصویب رئیس قوۀ قضاییه رسید .این
دستورالعمل  22مادهای ،مقررات مختلفی درخصوص بازشماری ،تطبیق و تصحیح آمار ،تهیه
گزارش تحلیلی از وضعیت پروندهها ،احراز هویت وثیقهگذار ،نحوه اجرای احکام ضرر و زیان
ناشی از جرم ،قرار تأمین خواسته کیفری و دستور ضبط وثیقه ،تعیین تکلیف پروندههای غیابی و
تقسیط دیه ،آموزش کارکنان و  ...وضع کرده است .در ماده  8این دستورالعمل آمده است« :جهت
تسریع در ابالغ اوراق قضایی و اجرای احکام به تعداد الزم کارمند و نیروی انتظامی آموزش دیده
در محل دادسرا مستقر گردد تا تحت نظارت و تعلیمات دادستان و معاونان او ،نسبت به انجام امور
محوله اقدام نمایند ».این ماده دارای دو نکته حائز اهمیت است:
 .1برای اولین بار مأموران نیروی انتظامی آموزش دیده جهت تسریع در ابالغ و اجرای احکام
 .2از نظر مکانی محل استقرار آنها در دادسرا و تحت نظارت دادستان و معاونان وی لحاظ
شده است.
با وجود ابالغ دستورالعمل مذکور ،کماکان مشکل تراکم غیرمتعارف و نابسامانیها در
واحدهای اجرای احکام کیفری به عنوان یک معضل قضایی و به علت نارضایتی ارباب رجوع و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است برای ابالغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش دیده
را در واحدهای اجرای احکام قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید .وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظف
هس تند امکانات الزم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.
 .2به شماره  100/21892/9000در تاریخ .1388/4/28
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اطاله اجرایی ،باعث شد مجدداً در تاریخ 6خرداد( 1391حدود سه سال بعد) ،رئیس قوه قضاییه
دومین «دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری» 1را به تصویب برساند .عنوان و
مقدمه هر دو دستورالعمل کامالً یکسان است .در دستورالعمل دوم در مورد اعتبار مقرره نخست
تصریحی وجود ندارد .به نظر میرسد با توجه به یکسانی عنوان ،مقدمه ،موضوعات و اینکه
دستورالعمل مُؤخر اراده جدید تصویبکننده را نشان میدهد ،استناد به دستورالعمل اول جزء
درخصوص موضوعاتی که در دستورالعمل جدید مسکوت مانده است ،بالوجه باشد؛ مانند بحث
پروندههای دارای احکام غیابی موضوع ماده  11دستورالعمل اول که در دستورالعمل دوم به آن
اشارهای نشده است.
در ماده  18دستورالعمل مؤخر با ادبیاتی مشابه ماده  8دستورالعمل قبل ،آمده است« :جهت
تسریع در ابالغ اوراق قضایی و اجرای سریع احکام به تعداد الزم کارمند و مأمور انتظامی آموزش
دیده (پلیس ویژه اجرای احکام و ابالغ) در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعلیمات دادستان
نسبت به انجام امور محوله اقدام نمایند ».تنها نکته جدید این ماده نسبت به ماده قبلی آن است که
عنوان «پلیس ویژه اجرای احکام و ابالغ» برای مأموران انتظامی آموزش دیده که میبایست در
دادسرا مستقر شوند ،وضع شده است؛ به عبارت دیگر ،این ماده به صراحت وجود پلیس مخصوص
و آموزش دیده تحت نظارت دادستان و مستقر در محل دادسرا را با عنوان خاص ،ابداع کرده
است2.

 .1به شماره 100/8563/9000در  22ماده.
 . 2الیحــه پلــیس قضــایی در قالــب مــاده واحــده شــامل هفــت تبصــره توســط قــوه قضــاییه تهیــه شــده و بــه موجــب نامــه شــماره
 9000/17145/100در تاریخ  93/3/31برای تقدیم به مجلس شورای اسالمی به وزارت دادگستری ارسال شده است لکن در تاریخ
 93/9/25وزیر دادگستری اعالم کرده است که الیحه مزبور در هیأت دولت مطرح و مورد مخالفت قرار گرفتـه اسـت .پـس از آن
رئیس قوه قضاییه در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده  3قـانون وظـایف و اختیـارات رئـیس قـوه قضـاییه مصـوب  92/7/20و
تکلیف مقرر در بند الف ماده  211قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  93/10/1الیحه مذکور را به
منظور سیر مراحل تصویب و تقنین به مجلس شورای اسالمی ارسال نموده است و در تاریخ  93/10/7اعالم وصول شده و در انتظار
بررسی در مجلس است .به موجب این ماده واحده « به منظور تسهیل و تسریع در اجرای وظایف و اختیارات قوه قضاییه و در راستای
اجرای بند الف ماده  211قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  ،89/10/15پلـیس قضـایی بـه صـورت
واحدی زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد.
وظایف و اختیارات این واحد عبارتند از  .1:ابالغ اوراق و آرای قضایی  .2اجرای احکام کیفـری ومـدنی و تعزیـرات حکـومتی .3
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پلیس ویژه ابالغ و اجرای احکام کیفری137

 .2ماهیت و وظایف پلیس قضایی یا پلیس ویژه
آنچه که در بند  1و  2وظایف و اختیارات الیحه پلیس قضایی مالحظه میشود ،همان است که
پیش از این درخصوص پلیس ویژه اجرای احکام مطرح شد لکن تبصره  2این ماده واحده( ،الیحه
یاد شده) پلیس قضایی را به عنوان ضابط خاص و تحت نظر قوه قضاییه قلمداد کرده است،
درحالیکه پلیس ویژه اجرای احکام مذکور در دستورالعملهای ساماندهی اجرای احکام کیفری
و ماده  75قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  1392ضابط عام محسوب میشوند .در ادامه
منصرف از نام پلیس قضایی که همچنان باید منتظر تصویب آن باشیم ،ضمن تفکیک وظیفه
ماموران ویژه در اجرای احکام و موضوع ابالغ اوراق قضایی ،تحقیق را پی میگیریم.
 .1 -2وظایف پلیس ویژه مرتبط با ابالغ
امر ابالغ یکی از پایه های اساسی دادرسی عادالنه است لذا دادرسی بدون ابالغ امکانپذیر
نیست؛ به عبارتی ابالغ و آگاهی مخاطب ،الزمه حق دفاع و رکن اصلی دادرسی است بنابراین
ابالغ صحیح و به موقع اوراق قضایی و اخطارها به شخص مخاطب و آگاه کردن اینجانب دعوا از
محتویات دعوی با اوراق قضایی و وقت رسیدگی از موضوعات مؤثر در دادرسی عادالنه برای
پرهیز از اطاله دادرسی است .دقت و سرعت در امر ابالغ از یک سو باعث افزایش رضایتمندی
مراجعین و از سوی دیگر باعث کاهش سوءاستفاده و تخلف درونی دستگاه خواهد شد.
کسی است» (عمید .)73 :1382 ،همچنین ابالغ در معنای حقوقی از معنای لغوی آن دور نشده و به
معنای «رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی و اظهارنامهها و احکام دادگاهها به کسی که هدف
آگاه کردن اوست» میباشد (جعفری لنگرودی .)68 :1381 ،مسأله ابالغ هم به لحاظ حجم اوراق
ابالغی و هم هزینه باال ،کمبود نیروی انسانی و امکانات ،ناکارآمدی مأمورین و عدم ارتقاء
ساختاری و گاهی فساد اداری ،به عنوان یکی از مشکالت اساسی دستگاه قضایی از دیرباز مورد
توجه بوده است.

انجام وظایف ضابط قوه قضاییه در موارد ارجاعی.
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یکی از جلوه های دادگستری نوین و کارآمد ،دسترسی سریع و بهنگام به دادگستری است.
اصل دسترسی سریع که ازجمله اصول راهبردی حاکم بر عدالت آیینی تلقی میشود ،در پی تسریع
اجرای عدالت بوده و دربردارنده اصل استانداردسازی زمان دادرسی بر اساس فناوری اطالعات و
ارتباطات میباشد .اصل  7از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی و بند  3از ماده  14میثاق بینالمللی
حقوق مدنی و سیاسی ) (ICTنیز به این اصل اشاره دارند (شهبازینیا.)122 :1396 ،
در راستای رفع مشکل ابالغ الکترونیک و استفاده از فناوری در ارائه خدمات قضایی و
رسیدگی به پروندهها ،مواد  175و  176قانون آیین دادرسی کیفری تدوین و جواز قانونی این مهم
صادر شده است به دنبال آن در اجرای مواد مذکور «آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای
یا مخابراتی» در تاریخ 24مرداد 1395به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید 1.با شروع اجرای این
آییننامه از مهرماه  1395در سراسر کشور بود که ،تحول عظیمی در حوزه ابالغ صورت گرفت.
براساس بند (ز) ماده یک آییننامه مذکور ،ابالغ الکترونیکی عبارت است از« :ارسال الکترونیکی
اوراق قضایی و آگهیها از طریق سامانه ابالغ».
به منظور تحقق اجرای طرح ابالغ الکترونیک وجود دو سامانه ضروری است که از سوی قوه
قضاییه طراحی و هم اکنون عملیاتی شده است :اول سامانه «ثنا»؛ یا سامانه ثبتنام الکترونیکی که
عبارت است از :سامانهای برای ثبتنام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری (بند د ماده 10
آییننامه) .دوم سامانه ابالغ؛ سامانهای الکترونیکی که بر بستر شبکه وب ،قابل دسترسی و استفاده
اشخاص مرتبط برای ابالغ اوراق قضایی و نشرآگهی بهصورت الکترونیکی است.
به استناد ماده  9آیین نامه ،مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه موظف است برای کلیه
اصحاب دعوا ،وکال ،نمایندگان قانونی ،کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی،
حساب کاربری 2ایجاد کنند .همچنین مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف هستند جهت انجام امور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1روزنامه رسمی شماره  20811مورخ .95/5/28
 .2بند خ ماده  1آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانه ای یا مخابراتی ،حساب کاربری :عبارت است از یک نشانی الکترونیکـی
ال یـک شناسـه
که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابـالغ اختصـاص یافتـه اسـت .ایـن نشـانی معمـو ً
کاربری و گذرواژه است.
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قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند .بهعبارتِدیگر ،کلیه مراجعین اعم از اصحاب پرونده
و مرتبط با پرونده و اشخاص حقیقی و حقوقی برای بهرهمندی از خدمات ابالغ الکترونیک
میبایست بدواً در سامانه ثنا ثبتنام کرد .با ثبتنام در سامانه مذکور یک نام کاربری (که کدملی
افراد است) و یک گذرواژه دریافت میکنند پس از ثبتنام اشخاص در سامانه ،هرگونه ابالغی
که صادر شود به حساب کاربری و سامانه ابالغ ارسال میشود .قابل ذکر است که صدور هر
ابالغیه از طریق پیامک و پست الکترونیک افراد نیز اطالعرسانی میشود .همچنین یک بار ثبتنام
در سامانه ثنا برای هر شخصی کافی است و هر پروندهای و با هر سمتی که در طول دوران زندگی
فرد تشکیل شود ،ابالغیههای آن به همان حساب کاربری ارسال میشود .سازوکار پیشبینی شده
در حوزه ابالغ الکترونیک باعث کاهش چشمگیر ابالغ سنتی شده است ،به نحوی که در کل
کشور به میزان قابل توجهی ابالغها بهصورت الکترونیک انجام میشود و این بدان معنی است که
به همین میزان ماموریتهای پلیس در حوزه ابالغ کاهش یافته

است1.

همانطور که بیان شد در ابالغ الکترونیکی ،سازوکار ابالغ به گونهای طراحی شده که پس از
صدور ابالغیه در دفتر مراجع قضایی ،بالفاصله در بستر شبکه  CMSو سامانه ،ابالغیه مذکور در
حساب کاربری مخاطب بارگذاری شده و وصول آن به حساب کاربری ابالغ قانونی و مشاهده آن
ابالغ واقعی محسوب می شود لذا در این نوع ابالغ هرچند عامل انسانی در صدور ابالغیه دخیل
است لکن عامل انسانی در ابالغ اوراق و وصول آن دخالتی ندارد و همین موضوع یکی از مزایای
احکام و ابالغ گفته شد ،ابالغ سنتی بوده ولی در ابالغ الکترونیک به لحاظ ماهیت کار ،دخالت
پلیس تا اندازهای سالبه به انتفاء موضوع است؛ چراکه گستره ابالغ الکترونیکی محدود بوده و هنوز
فراگیر نشده است.
 .2-2وظایف پلیس ویژه مرتبط با اجرای مجازاتها
اجرای حکم و مجازات نیز یکی از مهمترین و حساسترین مراحل دادرسی کیفری است .به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2درگاه مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه به نشانی:
تاریخ مراجعه97/5/18 :

< >http://www.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=2351&ID=8655
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عبارت دیگر ،دادرسی کیفری برای تحقق این مرحله صورت میگیرد .اجرا در معنای قانونی
عبارت است از :اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکومعلیه و یا
اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهدهدار گردیده است
(فتحی و اقبالی .)1 :1395 ،به استناد ماده  490قانون آیین دادرسی کیفری ،آراء کیفری در موارد
زیر پس از ابالغ ،به موقع اجرا گذاشته میشوند :الف) رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر
می کند؛ ب) رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام
نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد؛ پ) رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را
تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد .ت) رأی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد.
همچنین اجرای احکام کیفری به عهدۀ دادستان و تحت نام معاونت اجرای احکام کیفری قرار
دارد .از این قرار ،معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد الزم قاضی اجرای احکام کیفری،
مددکار اجتماعی ،مأمور اجرا و مأمورمراقبتی در اختیار دارد .در هر صورت مهمترین وظیفه قاضی
اجرای احکام کیفری ،صدور دستور اجرای احکام الزماالجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای
آنها است (ماده  489قانون آیین دادرسی کیفری) .همانطور که بیان شد ،قاضی اجرای احکام
برای انجام وظایف خود به عوامل و بازوهای اجرایی نیاز دارد که پلیس ویژه اجرای احکام،
اصلیترین نیروی عملیاتی اجرای احکام محسوب میشود .طبق مطالعه قوانین و مقررات پیش
گفته وظایف پلیس اجرای احکام کیفری و ابالغ ،در عملیات اجرایی و اجرای دستورات و

 .1-2-2جلب محکومان
اصل بر لزوم احضار قبلی محکوم و عدم جلب ابتدایی است لذا توسل به جلب محکومعلیه
بدون احضار قبلی وی ،امری استثنایی و نیازمند استدالل کتبی قاضی اجرای احکام است .تنها دلیل
توجیهکننده این امر ،نیز میتواند بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد (خالقی .)395 :1393 ،هرچند
بخش عمدهای از برگ جلبهای صادره توسط مراجع قضایی در کالنتریها و پاسگاهها منجر به
دستگیری نمیشود که دالیل متعددی دارد؛ مثل کمبود نیروی انسانی ،کمبود تجهیزات ،فقدان
تخصص ،فقدان اطالعات مربوط به محکومعلیه و  ...این موضوع باعث انباشت پروندهها در
واحدهای اجرای احکام کیفری شده است .خصوصاً در پروندههایی که شاکی خصوصی ندارند یا
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پروندههای دارای رأی غیابی و محکومٌله ناتوان ،این معضل برجستهتر است.
به این ترتیب ،تراکم غیرمتعارف پروندهها و بالنتیجه بودن بخش عمده دستورات جلب در
کالنتری و پاسگاهها ،فلسفه تشکیل «پلیس ویژه اجرای احکام و ابالغ» است .آنچه که از این
نیروی عملیاتی توقع میرود ،افزایش کارآیی در دستگیری محکومین و چشاندن طعم عدالت به
جامعه است .در راستای افزایش کارآیی پلیس ویژه اجرای احکام درخصوص جلب محکومین
اقدامات زیر مؤثر بوده است:
 .1تجهیز پلیس مذکور به سامانههای اطالعات افراد که در اختیار ناجا است ،برای پاالیش
اطالعات محکومین و شناسایی دقیق محل اقامت و سکونت ایشان قبل از عملیات دستگیری؛
 .2اجازه دسترسی پلیس ویژه اجرای احکام و ابالغ به اطالعات محکومین مذکور در پرونده
قضایی مثل :تصویر محکومعلیه 1،نوع جرم ،نوع محکومیت ،میزان محکومیت و نحوه ارتکاب
جرم ،اطالعات شاکی ،اطالعات شهود و مرجع گزارشدهنده اولیه و غیره  ...جهت استفاده از
اطالعات و انجام موفق عملیات با پیشآگاهی کامل؛
 .3تجهیز پلیس ویژه اجرای احکام و ابالغ به سامانه متهمین تحت تعقیب جهت اعالم اسامی
محکومین به این سامانه و سامانه متهمین دستگیر شده برای شناسایی محکومین که برگ جلب آنها
صادر شده است؛
 .4تجهیز پلیس ویژه اجرای احکام به سامانه پانیذ (ثبت اطالعات زندانیان سراسرکشور) برای
 .5تجهیز پلیس به سیستم کنترل تردد (سیستم مدیریت پرونده قضایی) واحدهای قضایی برای
شناسایی و جلب محکومین که برگ جلب آنها صادر شده و به مراجع قضایی تردد دارند؛
 .6طراحی نرمافزار مخصوص پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و ابالغ جهت ثبت برگ
جلبها و دستورات قضایی وارده و تحلیل اطالعات و آمارگیری و ثبت نتیجه اقدامات.
 .2-2-2اجرای دستورات مربوط به حقوق عینی ،ازجمله رفع تصرفات
در پروندههای کیفری مربوط به تصرف عدوانی ،مزاحمت ملکی و ممانعت از حق در اراضی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1از سیستم مدیریت پرونده قضای ی که به سازمان ثبت احوال متصل است ،امکان استخراج تصویر وجود دارد.
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اشخاص یا تصرف عدوانی اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی بسته به ماهیت پرونده
و نحوه ارتکاب جرم ،قاضی صادرکننده حکم موظف است حسب مورد ،رفع تصرف عدوانی یا
رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و رفع تجاوز یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
پلیس ویژه اجرای احکام کیفری ،تحت تعلیمات قاضی اجرای احکام در این موضوعات اقدام
تخصصی خواهد کرد ،ازجمله رویة عملی اجرای چنین احکامی این است که با آمادهسازی
ماشین آالت و تجهیزات الزم و با حضور نماینده اجرای احکام و حضور پلیس ویژه اجرای احکام
به عنوان قوه قهریه و کارشناس ذیربط جهت اجرای حکم و حتی با احتمال جلوگیری از مقاومت
محکومٌعلیه و بستگان وی ،صورت میگیرد.
 .3-2-2اجرای مجازاتهای سالب حیات
از آنجا که حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح،
بهموجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیّات مقرر در آن باشد لذا حکم به مجازات یا اقدام تأمینی
و تربیتی و اجرای آن ها نیز حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه
مشخص شده است،

تجاوز کند1.

در خصوص اجرای مجازاتهای سالب حیات ،اضافه بر مقرراتی که درباره تشریفات اجرا،
درخواست اجرا و وظایف قاضی اجرا ،زمان و مکان اجرا و وظیفه نیروی انتظامی که پلیس ویژه
 .1تأمین امنیت محل اجرای حکم در خارج از محوطه زندان.
 .2جلوگیری از ورود تماشاچی یا طبقات خاصی که حضور آنان بنا به تشخیص دادستان به
مصلحت نباشد.
 .3فیلمبرداری و عکسبرداری از مراسم اجرای حکم در مواردی که محل اجرا خارج از
محوطه زندان باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 1هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شـود ،در صـورتی کـه از روی عمـد یـا تقصـیر باشـد ،حسـب مـورد موجـب
مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت ،خسارت از بیتالمال جبران میشود( .مواد  12و  13قـانون مجـازات اسـالمی
مصوب .)1392
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 .4امضاء صورتجلسه اجرای حکم.
 .4-2-2اجرای مجازاتهای بدنی
بخش عمدهای از مجازتهای بدنی در قوانین جزایی ،شالق یا تازیانه است .شالق یک نوع
مجازات بدنی است که بهموجب آن بدن مجرم از طریق نواختن ضربه با شالق مورد درد و عذاب
قرار داده می شود ،بدون آن که عضوی از اعضاء بدن قطع یا جرح شود و بدون آن که حیات وی
سلب شود (احمدی موحد.)134 :1383 ،
البته عالوه بر جنبه فیزیکی و درد ظاهری شالق ،جنبه روانی و ترذیلی اجرای حکم شالق نیز
قابل توجه است .به نحوی که شخص محکومعلیه در وضعیتی قرار گرفته که به لحاظ ارتکاب
جرم ،او را شایسته نواختن تازیانه کرده است ،علیایحال ،همانگونه که در بخش جایگاه قانونی
پلیس ویژه اجرای احکام گذشت ،اجرای احکام و تصمیمات قضایی بهطورکلی بر عهده ضابطان
و به طور خاص به عهده پلیس ویژه اجرای احکام است .فقدان نیروی خاص و آموزشدیده و یا
عدم نظارت مستقیم قضات اجرای احکام موجب شده است تا این مجازات اغلب شدیدتر یا
خفیفتر از میزان مقرر در حکم دادگاه و یا به نحو نامناسب اجرا شود لذا وجود پلیس ویژه که در
خصوص اجرای حکم شالق نیز آموزشهای الزم دیده باشند ،ضرورتی حتمی است .تا مطابق
آییننامه نحوه اجرای احکام قصاص ،رجم ،قتل ،صلب ،اعدام و شالق مصوب  1382اقدام گردد.
به عنوان مسئول اجرا و ناظر اقدامات در زمان اجرای حکم شالق نیست .همچنین در خصوص
سایر مجازات های بدنی مثل :قصاص عضو و قطع عضو نیز پلیس ویژه اجرای احکام وظایفی مشابه
موارد مذکور به عهدۀ دارد.
 .5-2-2اجرای تبعید یا اقامت اجباری یا منع از اقامت در محل معین
برابر ماده  23قانون مجازات اسالمی اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین
مجازاتهای تکمیلی هستند که دادگاه میتواند فردی که به حد ،قصاص یا مجازات تعزیری از
درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است ،با رعایت شرایط قانونی متناسب با جرم ارتکابی و
خصوصیات متهم محکوم نماید .طبق مواد  525و  546قانون آیین دادرسی کیفری شخصی که به
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تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است ،به دادسرای محل اجرای حکم اعزام میشود و نظارت
بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری به عهده قاضی اجرایی احکام کیفری
محل اجرای حکم است .همچنین اشخاصی که به منع از اقامت در نقطهای معین محکوم میشوند،
از محل تعیین شده اخراج و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابالغ می-
شود اما براساس آییننامه مربوط به نحوۀ اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده  23قانون
مجازات اسالمی و مقررات پیشگفته ،وظایف نیروی انتظامی به طور عام و پلیس ویژه اجرای
احکام و ابالغ بهطور خاص به شرح زیر است:
 .1اعزام محکومان به محل تبعیدیا اقامت اجباری؛
 .2ثبتنام محکومان به تبعید در دفتر مخصوص و مراقبتهای الزم تا پایان محکومیت و انجام
حضور و غیاب روزانه؛
 .3اطالع به فرمانداری و اداره اطالعات از حضور محکومعلیه در محل؛
 .4گزارش خروج غیرمجاز محکومعلیه از محل تبعید یا اقامت اجباری به مرجع قضایی؛
 .5گزارش مشاهده محکومعلیه در محل یا محلهای ممنوعه اقامت به مرجع قضایی.
نتیجهگیری
در قانون آیین دادرسی کیفری تا حدودی به ارتقا جایگاه قاضی اجرای احکام توجه شده
است .در همین راستا نیز پلیس ویژه اجرای احکام و ابالغ ،زمینهای مناسب برای احیاء جایگاه
واقعی و تقویت نهاد قاضی اجرای احکام است .همچنین به لحاظ تخصصی بودن پلیس ویژه
اجرای احکام ،قاعدتاً موجبات افزایش کارآیی ضابط (در حال حاضر نیروی انتظامی) نیز فراهم
خواهد شد .پس تأسیس پلیس ویژه اجرای احکام وابالغ ،مغایرتی با قانون اساسی ندارد بلکه اصل
 61و بند چهارم اصل  156این قانون زمینه را برای تصویب قوانین عادی در راستای تشکیل
پلیسهای تخصصی برای اجرای عدالت به طور عام و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود به
طور خاص فراهم کردهاند.
ماده  28قانون آیین دادرسی کیفری ،یکی از وظایف ضابطان دادگستری را ابالغ اوراق و
اجرای تصمیمات قضایی اعالم نموده است و ماده  75قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،به عنوان
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اولین قانون عادی است که به صراحت استقرار مأموران آموزشدیده در واحدهای اجرای احکام
قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی را مطرح میکند .همچنین به استناد مواد  29و  485قانون آیین
دادرسی کیفری و باتوجه به ساختار سازمانی کارکنان اداری دادگستری و شرح وظایف آنان،
مأمور اجرا و مأمور مراقبتی از کارمندان دادگستری هستند ولی پلیس ویژه اجرای احکام کیفری و
ابالغ در حال حاضر باید از مأموران نیروی انتظامی باشد.
با لحاظ سیستم گسترده مدیریت قضایی پروندهها و متعاقباً ابالغ الکترونیکی در سراسر کشور،
امروزۀ در مراجع قضایی با دو نوع ابالغ سنتی و الکترونیک مواجه هستیم .بدیهی است با وجود
بستر ابالغ الکترونیک که در فضای مجازی و با تجهیزات الکترونیکی صورت میگیرد ،پلیس
ویژه اجرای احکام و ابالغ در این نوع ابالغ نقشی ایفا نمیکند اما مصادیق ابالغ سنتی توسط پلیس
ویژه اجرای احکام و ابالغ شامل ابالغ احضاریه ،ابالغ به کفیل و وثیقهگذار ،ابالغ برگ جلب و
ابالغ به محکومله همچنان بهصورت دستی و نیز فیزیکی صورت میگیرد که ضرورت آموزش
این مأموران اجتناب ناپذیر است.
پلیس ویژه اجرای احکام و ابالغ در اجرای دستورات مربوط به :رفع تصرفات در حقوق عینی،
و اجرای مجازاتهای سالب حیات ،اجرای مجازات شالق ،نظارت بر حضور و فعالیت محکومان
به تبعید و اقامت اجباری یا منع اقامت در محل معین ،استرداد ،ضبط یا معدوم کردن اموال ناشی از
جرم ،شناسایی و توقیف اموال به عنوان نیروی عملیاتی واحدهای اجرای احکام کیفری ،میتواند
به دالیل گوناگون مثل کمبود نیرو و امکانات ،حجم باالی امور محوله به ضابطان ،نفوذ
محکومان ،فساد اداری ،قانونگریزی تالشی برای شمول مرور زمان ،عدم نظارتها و  ...ممکن
است دستگیری محکومین را با تعلل مواجه سازد لذا تشکیل پلیس اجرای احکام و از بین رفتن
زمینههای مذکور به منظور تسریع در اجرای مجازاتها و دستگیری به موقع محکومین ،تأثیر مثبتی
بر قطعیت اجرای مجازاتها خواهد داشت پس هرچه احتمال دستگیری افزایش یابد ،اجرای
مجازات هم قطعیتر خواهد بود .به عبارت دیگر افزایش احتمال جلب محکومین نیز منوط به
افزایش توان و امکانات پلیس ویژه اجرای احکام و ابالغ است؛ چون بخشی از محکومین متواری
واحدهای اجرای احکام ،در سطح جامعه مجدداً به اقدامات مجرمانه خود ادامه میدهند .اقدامات
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پلیس ویژه اجرای احکام در دستگیری به موقع آنها و معرفی ایشان برای اعمال مجازات،
خصوصاً افرادی که به حبس محکوم شدهاند ،موجب ارتقاء امنیت اجتماعی و پیشگیری از تکرار
جرم توسط افراد مذکور -از طریق حذف زمینه جرم و ارعاب خاص و همچنین پیشگیری از
ارتکاب جرم توسط سایرین از طریق ارعاب عام -خواهد شد.
در جمعبندی مطالب مقاله پیشنهاد میشود :از بین نیروهای موجود که بعضاً بهصورت متفرقه
مشغول انجام مأموریت های جلب محکومین هستند و به دالیل گوناگون کارآیی مطلوب ندارند،
پلیس ویژه اجرای احکام و ابالغ در محل دادسراها تشکیل داده و یک افسر ارشد به ریاست این
پلیس تعیین گردد که طبق وظایف مطروحه در این تحقیق انجام وظیفه نمایند .با این کار بخشی از
بار مسئولیت جلب محکومین از دوش پاسگاهها و کالنتریها برداشته و در عوض وظیفه آنان در
واحدی تخصصی و با کارآیی باالتر انجام خواهد شد .در این صورت قوۀقضائیه دستورالعمل
جامعای را درخصوص نحوه تشکیل پلیس ویژه اجرای احکام و ابالغ و با تعیین وظایف و
مأموریت ها و محل استقرار و نحوه تأمین نیرو و امکانات و تجهیزات این پلیس تدوین و ابالغ
نماید تا در سراسر کشور ،پلیس مذکور به عنوان یکی از ردههای پلیس پیشگیری یا یک پلیس
تخصصی فعالیت خود را آغاز نماید.
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