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 ت،ایقطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، د ات،یاحاکم حدود، سلب ح  یحنوه اجرا انمهینیآ  

 نیمع یهاحمل ایو منع از اقامت در حمل  یبدل، اقامت اجبار ینف د،یشالق، تبع 

 هیقوه قضائ  سییر  ۲۷/۳/۱۳۹۸مورخ  ۲۰۰/۲۷۸۶۳/۹۰۰۰ شامره انمهینیآ  

سالم( ۲۱۶ماده ) یاجرا در صوب  یقانون مجازات ا س نییقانون آ( ۵۴۹و ماده ) ۱۳۹۲م صوب  یفر یک یدادر م

شالق،  ات،یقطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، د ات،یاحکام حدود، سلب ح ینحوه اجرا نامهنییآ» ۱۳۹۲

 .گرددیابالغ م یمواد آت حبه شر  «نیمع یهامحل ایو منع از اقامت در محل  یبلد، اقامت اجبار  ینف د،یتبع

 یاد عموماول: مو  فصل

 :است ریز  یدر معان نامهنییآ نیاصطالحات و اختصارات به کار رفته در ا . ۱ ماده

 ؛۱۳۹۲مصوب  ی: قانون مجازات اسالمیقانون مجازات اسالم . الف

 ؛۱۳۹۲مصوب  یفر یک یدادرس نیی: قانون آیفر یک یدادرس نییقانون آ . ب

 ات،یقطع عضو، قصاص نفس ، عضو و جرح، د ات،یاحکام حدود، سلب ح ینحوه اجرا نامهنیی: آنامهنییآ . پ

 ن؛یمع یهامحل ایو منع از اقامت در محل  یبلد، اقامت اجبار  ینف د،یشالق، تبع

 لیاز قب شاااود؛یمحکوم اعمال و اجرا م اتیدادن به ح انیکه به منظور پا ی: مجازاتاتیمجازات ساااالب ح . ت

 اعدام و قصاص نفس؛

 ؛یقانون طیشرا تیازاله منافع آن با رعا ایبدن  یاز اعضا کیجرح هر  ایاص عضو: قطع قص . ث

 ؛یقانون طیشرا تیبا رعا یحد  میبدن در جرا یاز اعضا کیقطع عضو: قطع هر  . ج
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به  یخود و الزام و  ی: طرد فرد از محل زندگدیتبع . چ قانون؛  به ساااکونت در مکان خاص در موارد مرکور در 

 طور مستمر تحت مراقبت باشد؛ به کهینحو 

طور مساااتمر به  کهنحویبهبه ساااکونت در مکان خاص؛  یخود و الزام و  یبلد: طرد فرد از محل زندگ ینف . ح

در  یمجازات وفق مقررات قانون نینباشاد. ا یتحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشارت با کسا

 جرم محاربه قابل اعمال است؛

 نییموجب حکم دادگاه تعکه به یدر مدت نی: الزام فرد به اقامت در محل معنیدر محل مع یاقامت اجبار  . خ

 شود؛یم

 که به یدر مدت نیمع یهامحل ایفرد از اقامت در محل  تی: اخراج و ممنوعنیمنع از اقامت در محل مع . د

 .شودیم نییموجب حکم دادگاه تع

با دادسااتان  یاحکام مدن یاز جرم وفق مقررات اجرا یناشاا انیضاارر و ز  نیچنو هم یفر یاحکام ک یاجرا .۲ماده

ست. در حوزه شک یفر یاحکام ک یکه معاونت اجرا ییهاا سرا ت ست، ا لیدر داد معاونت تحت نظارت و  نیشده ا

 .کندیدادستان اقدام م استیر 

 البدلیبا دادرس عل یو  ابیدادگاه بخش و در غ سیاحکام به عهده رئ یبخش اجرا ییدر حوزه قضاااا . تبصاااره

 .است

صره ) یدر اجرا .۳ماده س نییقانون آ( ۲۹۶ماده )( ۱تب شک یدر موارد یفر یک یدادر دادگاه  لیکه به علت عدم ت

آن استان  کی یفر یدادگاه ک نیتر کیدادگاه در نزد نیا تیداخل در صالح میبه جرا ،ییدر حوزه قضا کی یفر یک

 .محل وقوع جرم است یاحکام به عهده دادسرا یاجرا شود،یم یدگیرس
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احکام  یبه عهده معاونت اجرا نامهنییآ نیا( ۲مفاد ماده ) تیبا رعا ینظام یهااحکام دادگاه یاجرا .۴ماده

 .مربوط است ینظام یدادسرا

ضوع االجراالزم احکام . ۵ماده س نییقانون آ( ۴۹۰) ماده مو صل پرونده پس ا یفر یک یدادر ز ابالغ به همراه ا

معاونت، نزد دادسااتان ارسااال  نیا لیمربوط و در صااورت عدم تشااک یفر یاحکام ک یاجرا به معاونت اجرا یبرا

 .شودیم

صره س نییقانون آ( ۴۹۳و )( ۴۹۰مواد ) یدر اجرا . تب صوص محکومان یفر یک یدادر ست در خ  یدادگاه مکلف ا

 یو حسااب مورد برا هیاجرا باشااد ته دیجرا شااده اساات، بدل پرونده را که مفاال الزم هاکه پرونده نساابت به آن

 .دادستان ارسال کند ایمربوط و  یفر یاحکام ک یمعاونت اجرا

 یکند، قاضاا یواخواه یشااود و تقاضااا یعدم اطالع از مفاد رأ یچنانچه محکوم مدع یابیدر احکام غ . ۶ماده

 یالحفظ به دادگاه صادرکننده رأرا به همراه پرونده تحت و محکوم یحکم خوددار  یاز اجرا یفر یاحکام ک یاجرا

 .دینمایم یاعزام و معرف یابیغ

احکام  یاجرا ینباشااد، قاضاا سااریبه دادگاه م یدسااترساا یکه به جهت قانون یدر موارد ای لیتعط امیدر ا . تبصااره

 .دکنیمناسب صادر م یفر یک نیبه محکوم قرار تأم یبه منظور دسترس یفر یک

از صاادور دسااتور  شیمحض وصااول پرونده، دسااتور آبت آن را صااادر و پبه  یفر یاحکام ک یاجرا یقاضاا .۷ماده

 :کند یمجلس منعکس مو در صورت یرا احراز، بررس لیحکم، موارد ذ یاجرا

 اجرا؛ یبرا یقابل اجرا بودن آن و نبود مانع قانون ای تیحکم و قطع حیابالغ صح . الف

 اجمال در حکم؛ اینبود ابهام  .ب   
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 .از محکومان کیهر  تیمحکوم زانینوع و م قیاستخراج دق . پ

صره صورت قابل اجرا نبودن حکم به جهت مندرج در بند  . تب ض«الف»در  پرونده را با  یفر یاحکام ک یاجرا ی، قا

صح سر از آمار جهت ابالغ  ص نی. همچندهدیبه دادگاه اعاده م یرأ حیک اجمال در حکم،  ایورت وجود ابهام در 

 .دکنمیپرونده را جهت ارشاد به دادگاه ارسال  د،یبدل مف لیپس از تشک

محکوم را با  تیحکم، هو یاز اجرا شیاند پمعاون زندان مکلف ای سیو رئ یفر یاحکام ک یاجرا یقاضااا . ۸ماده

از  ،یتیبه اوراق هو یعدم دساااترسااا ایو در صاااورت عدم ارائه و  گرید یقطع لیدال  ایمعتبر  یتیتوجه به اوراق هو

داده و مراتب را  قیدر حکم دادگاه آمده است تطب هچمراجع مرتبط، با آن گریاستعالم از اداره آبت احوال و د قیطر 

 .ندیدر پرونده آبت و درج نما

که به موجب قانون  یافتد؛ مگر در موارد ریبه تأخ دیاالجراء شدن نبااست و پس از الزم یحکم فور  یاجرا .۹ماده

 .مقرر شده است یگر یحکم دادگاه به نحو د ای

مجلس و ذکر صورت میبا تنظ یفر یاحکام ک یاجرا یقاض ر،یز  یاز موانع قانون کیدر صورت حدوث هر  .۱۰ماده

شر  شک یقانون فاتیعلت، انجام ت سب مورد پس از اخر نظر پز ستور تعو نظر، نیا دییو تأ یقانون یو ح  یاجرا قید

 :کندیشدن مدت صادر م یسپر  ایمجازات را تا رفع مانع 

 ؛یدوران باردار  . الف

 مرده بودن مولود؛ ایحداکثر تا شش ماه و صرف نظر از زنده  مانیپس از زا . ب

در  یبر و  بیآساا ایتلف و  میب ای و نفس قصاااص مجازات یتلف طفل در صااورت اجرا میو ب مانیپس از زا . پ

 مجازات قصاص عضو مادر؛ یصورت اجرا
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 ؛یطفل به سن دو سالگ دنیتوسط مادر حداکثر تا رس یردهیدوران ش . ت

 ای یمار یب دیمجازات موجب تشاااد یاجرا کهمنوط به آن ؛یمحکوم تا زمان بهبود یروان ای یجسااام یمار یب . ث

 شود؛ یدر بهبود ریتأخ

 ام؛یا نیمجازات شالق در ا یاستحاضه و اجرا ای ضیح امیا . ج

 .یر یتعز  میدر جرا یجنون پس از صدور حکم قطع . چ

 یعدم دسترس ایوصول و در صورت فقدان مال  به از اموال محکوممحکوم   ،یمال یهادر مورد مجازات .۱تبصره

 .شودیمربوط اقدام م یبه آن وفق مقررات قانون

در صورت جنون  برد،یسر مدر حبس به  ینقد  یدم پرداخت جزاکه به علت ع یکس ایمحکوم به حبس  .۲تبصره

 یو  تیجزء محکوم امیا نی. اشاااودیم ینگهدار  گریمکان مناساااب د ای یروان مارساااتانیدر ب یتا زمان بهبود

 .شودیمحاسبه م

 یقانون یقطع عضو محکوم را به پزشک ایحکم قصاص عضو  یاز اجرا شیپ یفر یاحکام ک یاجرا یقاض .۱۱ماده

و  یباشاااد، مراتب اعالم شاااود. در صاااورت وجود مانع قانون یاز موانع قانون یکی یتا چنانچه دارا کندیم یمعرف

حکم تا رفع مانع به  ین صااورت اجرایا ری. در غشااودیخصااوص اقدام و حکم اجرا م نیممکن بودن رفع آن، در ا

 .افتدیم قیتعو

ضا یعال وانیشعبه د .۱۲ماده صول تقا شور با و س یک سالب  یاعاده دادر شتمل بر مجازات  سبت به احکام م ن

 وانید یعموم أتیه ۶/۵/۱۳۹۴مورخ  ۷۴۲شاااماره  هیوحدت رو یرأ تیبا رعا یبدن یهامجازات گریو د اتیح

حبس، صاادور دسااتور  نندما یفر یک یهاتیمحکوم گری. در ددهدیحکم را م یکشااور، دسااتور توقف اجرا یعال
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س زیحکم منوط به تجو یتوقف اجرا سو  یاعاده دادر ست. در اجرا یعال وانیشعبه د یاز  شور ا ( ۴۷۷ماده ) یک

سط رئ یاعاده دادرس زیبا تجو ،یفر یک یدادرس نییقانون آ ضا سیتو ضا ه،ییقوه ق سط معاونت ق قوه  ییمراتب تو

 .گرددیمربوط اعالم م اماحک یحکم به واحد اجرا یجهت توقف اجرا هییقضا

شعبه خارج م یلیکه پرونده به هر دل یدر موارد .۱۳ماده ض شود،یاز  پرونده  دیبدل مف یفر یاحکام ک یاجرا یقا

 یعال وانید ایاسااتان  دنظریدر دادگاه تجد یمیگزارش تنظ ،یفر یک نیمشااتمل بر اوراق مهم از جمله قرار ت أ م

 .دکنمی هیرا ته ییکشور، احکام صادره و مجموع اقدامات اجرا

از کشااور  یفرار و خروج و  میچه بو چنان ییبه محکوم به رغم اقدامات اجرا یدر صااورت عدم دسااترساا .۱۴ماده

کل  یمراتب را به دادسااتان یفر یک یدادرساا نییقانون آ( ۲۹۲ماده ) تیبا رعا یفر یاحکام ک یاجرا یبرود، قاضاا

حضاااور  ای یر یمحض دساااتگ به نینچابالغ گردد. هم ربطیبه مراجع ذ  قیتا از آن طر  کندیکشاااور اعالم م

 .کندینسبت به لغو دستور به شرح فوق اقدام م ،یحکم در موارد قانون یشدن اجرا یمنتف ایمحکوم 

دادگاه  میصااادر شااده اساات، حسااب تصاام نیمج ا زات در مکان مع یعلن یکه حکم به اجرا یدر موارد .۱۵ماده

ص مکان چنانچه. شودیاقدام م شد، محل اجرا یعلن یاجرا یبرا یخا شده با شخص ن مجازات با  یمجازات م

 .شودیم نییو موافقت دادستان تع یفر یاحکام ک یاجرا یقاض شنهادیپ

شااده  نییمجازات در دادنامه تع یاجرا وهیهرگاه شاا یفر یک یدادرساا نییقانون آ( ۴۹۸ماده ) یدر اجرا .۱۶ماده

شد، مطابق آن عمل م مقررات مربوط خواهد  گریو د نامهنییآ نیوفق ا یرأ یاجرا صورت،نیا ریو در غ شودیبا

 .بود

https://t.me/ekhtebar

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


7 
 

قصاااص  یاجرا نهیحد زم یکه با اجرا یحد و قصاااص، در صااورت یهاتوأمان به مجازات تیدر محکوم .۱۷ماده

و  اتیهمانند مجازات حد سااالب ح شااود؛یآن فراهم شااود، ابتدا قصاااص اجرا م یاجرا ریموجبات تأخ ایحرف 

 .شودیصورت مجازات قصاص ابتدا اجرا م نیقصاص عضو که در ا ایمجازات قصاص نفس و 

مجازات قصاص  لیتبد ایدم و  یول ای هیعلیگرشت مجن ایقصاص  یاجرا یدر صورت عدم مطالبه فور  .۱تبصره

 .شودیابتدا مجازات حد اجرا م ه،یبه د

 .مقدم است یحد  یهامجازات گرید یب حق بر اجراصاح یحد قرف در صورت مطالبه فور  یاجرا .۲تبصره

 ریو تعز  اتیکه مجازات حد ساااالب ح یدر صاااورت ر،یحد و تعز  یهاتوأمان به مجازات تیدر محکوم .۱۸ماده

شد و اجرا یشرع نیمع ریتعز  ایالناس و حق شود، ابتدا مجازات تعز  ریموجب تأخ یر یمجازات تعز  یبا و  یر یحد ن

 .شودیاجرا م اتیسپس مجازات حد سالب ح

مانند  یشرع نیمع ریتعز  ایالناس و حق ریو تعز  اتیح رسالبیحد غ یهاتوأمان به مجازات تیدر محکوم .۱۹ماده

 .شودیاجرا م یابتدا مجازات حد  ،یر یو شالق تعز  یبه شالق حد  تیمحکوم

 ریابتدا تعز  ،یشاارع نیمع ریتعز  ایالناس حق ریقصاااص نفس و تعز  یهاتوأمان به مجازات تیدر محکوم .۲۰ماده

ابتدا  ،یشرع نیمع ریتعز  ایالناس حق ریقصاص عضو و تعز  یهابه مجازات تیو در صورت محکوم شودیاجرا م

 .شودیمجازات قصاص عضو اجرا م

بلد،  ینف ایو  دیاز قصااااص نفس و حبس، تبع ریغ اتیساااالب ح یهاتوأمان به مجازات تیدر محکوم .۲۱ماده

توأمان به  تی. در محکومستیآن ن یبلد مانع اجرا یو نف دیو حبس و تبع شودیاجرا م اتیسالب حفقط مجازات 
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ماده  تیو با رعا یبه جهات قانون بناقصاص  یدر اجرا ریبلد، تأخ ینف ای دیقصاص نفس و عضو و تبع یهامجازت

 .شودیبلد نم ینف ای دیمجازات تبع یمانع اجرا ،یقانون مجازات اسالم( ۴۲۹)

قصااااص بنا به  یدر اجرا ریعضاااو، تأخ ایحبس و قصااااص نفس  یهاتوأمان به مجازات تیدر محکوم .۲۲ماده

 .شودیمجازات حبس نم یمانع اجرا ،یجهات قانون

 یمجازات مال یچند پرونده، اجرا ای کیها در مجازات گریو د یتوأمان به مجازات مال تیدر محکوم .۲۳ماده

 .باشدیها نمتمجازا گرید یمانع اجرا

رجم حسااب مورد اجرا  ایفقط مجازات اعدام  یقانون مجازات اسااالم( ۱۳۲ماده )( ۳تبصااره ) یدر اجرا .۲۴ماده

شود، هر دو مجازات اجرا  لیقانون به شالق تبد نیا (۲۲۵که مجازات رجم به استناد ماده ) یو در صورت شودیم

 .شودیم

 .بلد بالمانع است ینف ایو  دیشالق و قطع عضو هنگام تحمل حبس، تبع یهامجازات یاجرا .۲۵ماده

احکام  یاجرا یقاض نامه،نییاز موارد مصرح در قانون و آ ریچند مجازات غ ایتوأمان به دو  تیدر محکوم .۲۶ماده

 .نکند یرا منتف گریقسمت د یاجرا نهیاز حکم، زم یقسمت یاتخاذ کند که اجرا یبیترت دیبا یفر یک

 یحکم دستور آزاد یبالفاصله پس از اجرا یفر یاحکام ک یاجرا یچنانچه محکوم در زندان باشد، قاض .۲۷ماده

را فورًا آزاد  یبازداشت نباشد، و  یگر ید علت به محکوم چنانچهمکلف است  زیزندان ن سیرئ کند؛یفرد را صادر م

 .اعالم کند یفر یاحکام ک یاجرا یو مراتب را به قاض

سالم( ۱۱۴مواد ) یدر اجرا .۲۸ماده س نییقانون آ( ۵۴۲و ) یقانون مجازات ا چه محکوم  چنان  ،یفر یک یدادر

ض ایتوبه و  یحکم ادعا یدر مرحله اجرا ست عفو کند، قا پرونده را به دادگاه ارسال  یفر یاحکام ک یاجرا یدرخوا
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صالح و ندامت دادگاه چه. چنانکندیم سط رئ تواندیم کند، احراز را مرتکب ا ضا سیعفو محکوم را تو از  هییقوه ق

سو  جهیمجازات تا اعالم نت یصورت به دستور دادگاه اجرا نی. در ادیتقاضا نما یمقام رهبر  عفو،  ونیسیکم یاز 

مرکور مکلف اسااات حداکثر  ونیسااای. کمافتدیم ریبار به تأخ کی یمجازات محکومان فقط برا لیو تبد فیتخف

 .را به دادگاه اعالم کند جهیو نت یدگیقاضا رست نیظرف دو ماه به ا

 میماده را به محکوم اعالم و تفه نیحکم، مفاد ا یاز اجرا شیهفته پ کی یفر یاحکام ک یاجرا یقاضاا . تبصااره

 .کندیم

سااوگندها موضااوع مواد  یبرخ ایاآبات بطالن همه  ایو  یدر موارد رجوع شاااهد از مفاد شااهادت شاارع .۲۹ماده

سالم( ۳۴۶و )( ۱۹۸) ض ،یقانون مجازات ا ستان در  یفر یاحکام ک یاجرا یقا ستان اعالم و داد مراتب را به داد

 .دینمایم یاعاده دادرس یاضاپس از موافقت دادگاه تق( ۳۴۶رأسًا و در خصوص ماده )( ۱۹۸مورد ماده )

ها، مجازات گریکامل د یاجرا ایو  یبلد، اقامت اجبار  یفن د،یمجازات حبس، تبع یبا شاااروع به اجرا .۳۰ماده

ض ضا ای یفر یک نیاز قرار تأم یفر یاحکام ک یاجرا یقا سپرده  نیکه تأممگر آن د؛ینمایرفع اآر م ییقرار نظارت ق

 .باشد یگر ید هاجرا نشد یهاتیمحکوم ای دیجد یشده مربوط به اتهام انتساب

 میرجم، قصاااص عضااو و قطع عضااو تحت نظارت مسااتمر و مسااتق ات،یسااالب ح یهامجازات یاجرا .۳۱ماده

ستان به عمل م ست دیآیداد ستان مکلف ا  سیمرکور، مراتب را به رئ یهامجازات یاز اجرا شیهفته پ کی. داد

 .استان اطالع دهد یکل دادگستر 

 یر مرحله و از جمله هنگام اجرارجم فقط با اقرار آابت شاااده باشاااد و محکوم در ه ای قتل حد چهچنان .۳۲ماده

قانون ( ۱۷۳ماده ) یدر اجرا یفر یاحکام ک یاجرا یشود، قاض یحکم از اقرار سابق عدول کند و منکر بزه انتساب
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کند تا ضمن صدور قرار سقوط مجازات، بر اساس یپرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال م یمجازات اسالم

 یاز شااروع مرحله اجرا شیپ یفر یاحکام ک یاجرا یقاضاا نی. همچندیصااادر نما ماده حکم نیمجازات مقرر در ا

 .کندیم میحکم، مفاد ماده مرکور  را به محکوم تفه

 یدوم: مواد اختصاص فصل

 اتیسالب ح یهامجازات یاول: نحوه اجرا مبحث

 ندهینما ای یو اذن مقام رهبر  رانیمراحل است یدم و پس از ط یایقصاص نفس با درخواست اول یاجرا .۳۳ماده

 .ردیپریاو صورت م

شک قانون یاز اجرا شیپ .۳۴ماده ض ای یحکم، پز ضور قا شک معتمد در ح محکوم را  یفر یاحکام ک یاجرا یپز

 .کندیحکم اعالم نظر م یاجرا یو در خصوص فقد مانع برا نهیمعا

صورت .۳۵ماده ضع یدر  سم تیکه از نظر و ض یاجرا یبرا یمانع یج شد، قا به  یفر یاحکام ک یاجرا یحکم نبا

مالقات، افراد  یرا دارد اعالم کند. در صورت تقاضا یمالقات با افراد یتقاضا چنانچهتا  دهدیمحکوم اطالع م

حکم  یاجرا ریتقاضا موجب تأخ قبول کهیو در صورت یفر یاحکام ک یاجرا یقاض صیمورد نظر محکوم به تشخ

 یموجبات مالقات محکوم با آنان را وفق دستور قاض یمعاون و  ایزندان  سیو رئ شوندینشود، به زندان دعوت م

 .شودی. در صورت ضرورت از مترجم استفاده مآوردیفراهم م یفر یاحکام ک یاجرا

 تیحکم، در صااورت رضااا یاز اجرا شیشااب پ حاً یو ترج اتیمجازات سااالب ح یاز اجرا شیپ یساااعات .۳۶ماده

سم مره ص یبمحکوم مرا سط فرد ب سائل مرهب ریتو گاه به م ض شانیا ابیو در غ یو آ سط قا احکام  یاجرا یتو

 .دیدارد، اعالم نما تیوص ایمانند توبه  یاظهارات چنانچهکه  گرددیم میو به محکوم تفه شودیاجرا م یفر یک
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آن به  میو اعالم بالمانع بودن تساال یفر یاحکام ک یاجرا یمحکوم پس از مالحظه قاضاا نامهتیوصاا .۱تبصااره

ضم س یو پس از اجرا شودیپرونده م مهیورآه، اخر و  سل دیحکم، در قبال ارائه ر صد  ای میبه احد از وراث ت به مق

 .گرددیآن در پرونده حفظ م ریشده توسط محکوم ارسال و تصو نییتع

و توساااط رهبر  یو مرهب و  نیمقررات دمطابق  یو مرهب ینیمسااالمان، آداب د ریدر مورد محکوم غ .۲تبصاااره

 .باشدیحکم نم یمانع اجرا یو  ندهینما ای ینی. عدم حضور رهبر ددیآیبه عمل م یو  ندهینما ایمربوط  ینید

 یآن بر عهده قاضاا لیتعط ای ریاز تأخ یر یالزم و جلوگ فاتیتشاار  تیحکم و رعا ینظارت بر صااحت اجرا .۳۷ماده

کام ک یاجرا با تن ظ طیو شااارا فاتیتشااار  تیاسااات. پس از رعا یفر یاح مجلس صاااورت میمرکور، محکوم 

 یبه دستور قاض ادگاه،د یو پس از قرائت مفاد حکم توسط منش ابدییحکم انتقال م یالحفظ به محل اجراتحت

 .دیآیحکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در م ،یمرکور در مواد بعد  طیشرا تیو با رعا یفر یاحکام ک یاجرا

ضا .۳۸ماده صورت تقا شام ای یخوردن یدر  سو  یدنیآ ضا یمحکوم، جز در موارد یاز  شخ یو  یکه تقا  صیبه ت

حکم باشااد،  یاجرا ریتأخ یبرا یفر یاحکام ک یاجرا یقاضاا صیبه تشااخ ایبه مصاالحت نبوده  یقانون یپزشااک

 .باشندیآن م هیمکلف به ته یمأموران انتظام

حل یدر موارد .۳۹ماده جازات ساااالب ح طیحکم در خارج از مح یاجرا که م  میبا تنظ اتیزندان اسااات، م

معاون او، پزشک حاضر در محل،  ایزندان  سیرئ ،یفر یاحکام ک یاجرا یآن توسط قاض یمجلس و امضاصورت

ش معاون او با مالحظه اوراق  ایزندان  سی. رئشودیمعاون او اجرا م ایمحل  یانتظام یرو یدادگاه و فرمانده ن یمن

چه در حکم دادگاه آمده اسااات، مشاااخصاااات با آن قیتطب ثیرا از ح یزندان تیمدارک متقن، هو گرید ای یتیهو

 .کندیآن را امضاء م لینموده و ذ دییو تأ یبررس
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که  یگر ید وهیبه شاا ایطناب دار و  قیو از طر  زیآواعدام و قصاااص نفس به صااورت حلق یهامجازات .۴۰ماده

 .شودیمحکوم داشته باشد، اجرا م یآزار را برا نیکمتر 

کرده  نییرا تع یگر یکه دادگاه زمان دطلوع آفتاب است؛ مگر آن نیح اتیمجازات سالب ح یزمان اجرا .۴۱ماده

 .باشد

و از استحکام و  دینما یحکم، آالت و ادوات اجرا را بررس یاز اجرا شیحکم مکلف است پ یمأمور اجرا .۴۲ماده

حکم اقتضاااء  یچه اجرااز آن ریغ یالهیحاصاال کند. اسااتفاده از وساا نانیحکم اطم یاجرا یآماده بودن آن برا

 اتیعمل نیچنممنوع اسااات. هم گرددمثله شااادن محکوم  ایو  بیتعر که موجب شاااکنجه، یادارد و به گونه

 .ون اعمال خشونت انجام شوددر کمال آرامش و بد دهیدتوسط افراد آموزش دیبا ییاجرا

مراتب را  ات،یمجازات سالب ح یاز اجرا شیحداقل چهل و هشت ساعت پ یفر یاحکام ک یاجرا یقاض .۴۳ماده

 :حکم حاضر شوند یمحوله در محل اجرا فهیاطالع داده تا جهت انجام وظ ریبه مقامات و اشخاص ز 

 به موجب قانون الزم باشد؛ یکه حضور و  یدر صورت یصادرکننده حکم بدو  یقاض . الف

 حکم و حفظ نظم محل اجرا؛ یمقدمات اجرا هیته یبرا یمعاون و  ایزندان  سیرئ . ب

 هیته یبا مقامات زندان برا یبه منظور حفظ نظم محل اجرا و همکار  یمعاون و  ایمحل  یفرمانده انتظام . پ

 مجازات؛ یمقدمات اجرا و اجرا

 تیمحکوم و اعالم نظر راجع به وضاااع نهیمعا یپزشاااک معتمد برا ،یود و و در صاااورت نب یپزشاااک قانون . ت

 حکم؛ یجسد پس از اجرا نهیاز اجرا و معا شیپ یو  یجسمان
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گاه به مساااائل مرهب ریفرد بصااا . ث  انیمحکوم از اد نید چنانچهو  یو مرهب ینید فاتیانجام تشااار  یبرا یو آ

 مربوط؛ ینیرهبر د ندهیباشد، نما یشناخته شده در قانون اساس یرسم

 قرائت حکم؛ یدادگاه برا یمنش . ج

 قصاص نفس؛ یها در اجراآن ندهینما ای لیوک ایدم مقتول  یایاول . چ

 محکوم؛ لیوک . ح

 .که حضور آنان به موجب قانون الزم باشد یشهود در صورت . خ

 .باشدیحکم نم یمانع اجرا« ح»و « ث» یعدم حضور افراد موضوع بندها .۱تبصره

 یاجرا یقاضاا صیحکم جز به تشااخ یدر محل اجرا یحضااور افراد کمتر از هجده سااال تمام شاامساا .۲تبصااره

 .ممنوع است یفر یاحکام ک

 یمجلس کرده و به امضامراتب را صورت ات،یحکم سالب ح یپس از اجرا یفر یاحکام ک یاجرا یقاض .۴۴ماده

آنان )در صورت حضور( و  ندهینما ای لیوک ایدم  یایتمد، اولپزشک مع ای یپزشک قانون ،یمعاون و  ایزندان  سیرئ

 .رساندیم یمعاون و  ایمحل  یفرمانده انتظام

 ریتصاااو ای لمیف ،یمأموران انتظام ایو توسااط مقامات زندان  یفر یاحکام ک یاجرا یقاضاا صیبه تشااخ .۴۵ماده

 .شودیم یو در پرونده محکوم آبت و نگهدار  هیته اتیمجازات سالب ح یمراسم اجرا

شار مراتب اجرا .۴۶ماده صورت یانت صه حکم، در  صات محکوم، نوع جرم و خال شخ شتمل بر م ممکن  یحکم م

 ،یقانون مجازات اسالم( ۳۶احکام موضوع ماده ) ریاست که انتشار مفاد حکم به موجب قانون مجاز باشد. در غ
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سالب ح شخ یمراتب اجرا و اتیانتشار مفاد حکم  شخصات محکوم بالمانع  ردادستان و بدون ذک صیآن به ت م

 .است

 یبرا یمجازات اعدام باشااد و مانع پزشااک یپس از اجرا ای شیعضااو پ یاهدا داوطلب محکوم چنانچه .۴۷ماده

که ظرف سااه ماه از  دینمایاقدام م یطبق دسااتورالعمل یفر یاحکام ک یاجرا یعضااو موجود نباشااد، قاضاا یاهدا

صو خیتار  سط معاونت حقوق نامهنییآ نیا بیت ضا یتو ستر  رتوزا یبا همکار  هییقوه ق شک یدادگ سازمان پز  یو 

 .رسدیم هییقوه قضا سیرئ بیشده و به تصو هیکشور ته یقانون

صاص نفس، مرگ قطع ایحکم اعدام  یاجرا از پس چنانچه .۴۸ماده ضر د دییمحکوم به تأ یق شک حا ر محل پز

 دییمرگ محکوم به تأ کهی. در صورتابدییادامه م اتیحکم تا سلب کامل ح یاحراز شود، اجرا یو  اتیح اینرسد 

و در قصااص نفس با درخواسات  شاودیاحراز گردد، حکم اعدام اجرا م یو  اتیپزشاک حاضار برساد و ساپس ح

 ساااتین زیکه جا یادم قاتل را به گونه یول چنانچه ری. در فرض اخشاااودیدم، محکوم مجدد قصااااص م یایاول

صاص منته شد و نحوه ق صاص کرده با س یق ض بیبه آ شد، قا شده با ( ۴۳۸حکم مفاد ماده ) یمجر  یمحکوم 

سالم صاص  یقانون مجازات ا صوص حق متقابل قاتل بر ق ضودر خ . هرگاه کندیم میتفه نیجرح را به طرف ای ع

 :شودیاقدام م لیبه شرح ذ قصاص اصرار داشته باشد، یدم بر اجرا یول

 شود؛یحق خود منصرف شود، قصاص نفس مجددًا اجرا م یفایاگر محکوم از است . الف

مجدد قصاص  یاز اجرا شیپ یفر یاحکام ک یاجرا یجرح باشد، قاض ایقصاص عضو  یاگر محکوم متقاض .ب  

 .کندیارسال م صالحیبه مرجع ذ  فیتکل نییتع ینفس پرونده را برا
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 یپزشااک لیپزشااک معتمد، جسااد تحو ای یتوسااط پزشااک قانون یمرگ قطع دییحکم و تأ یپس از اجرا .۴۹ماده

 یو قانون یصااورت، طبق مقررات شاارع نیا ریگردد و در غ لیتحو یبسااتگان متوف ایتا به خانواده  شااودیم یقانون

 .شودیپرداخت م المالتیمربوطه از ب یهانهیدفن و هز 

 مجازات رجم یاجرااول: نحوه  گفتار

( ۲۲۵وفق ماده ) زینباشااد و دادگاه ن سااریمجازات رجم م یدادسااتان اجرا صیکه به تشااخ یدر موارد . ۵۰ماده

سالم ضا سیمجازات را به رئ لیتبد شنهادیپ یقانون مجازات ا ستان مراتب را به دادگاه  هییقوه ق شد، داد نداده با

ارسال  ییاستان به معاونت قضا یس کل دادگستر یرئ قیپرونده را از طر  د،یی. دادگاه در صورت تأدهدیم شنهادیپ

به دادگاه  دیمجازات رجم، پرونده جهت صاادور حکم جد لیبا تبد هییقوه قضااا سی. در صااورت موافقت رئکندیم

 .شودیمجازات رجم فراهم م یو در صورت عدم موافقت، مقدمات اجرا شودیارسال م

ضا . ۵۱ماده صورت ر ساعات تیدر  سم مرهب حاً یحکم رجم و ترج یاز اجرا شیپ یمحکوم و  شب اجرا، مرا  یدر 

گاه به مسائل مرهب ریتوسط فرد بص  میتفه یانجام و به و  یفر یاحکام ک یاجرا یتوسط قاض یو  ابیو در غ یو آ

 نیو تکف طیو تحن تین انجام غساال میدارد اعالم کند. همچن تیوصاا ایمانند توبه  یتا چنانچه اظهارات شااودیم

 .کندیم یادآور ی یتوسط محکوم را به و 

ها خارج از دساات کهنحویبه دهندیدر گودال قرار م نهیکمر و زن را تا ساا یکیمرد را هنگام رجم تا نزد . ۵۲ماده

 .گودال و آزاد باشد

صابت  یابه اندازه دیسنگ نبا یمجازات رجم بزرگ یدر اجرا . ۵۳ماده شد که محکوم با ا شته  ای کیبا دو عدد ک

 .باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند یابه اندازه دیآن نبا یکوچک نیچنشود. هم
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کام ک یاجرا یقاضااا . ۵۴ماده ماهنگ یاز اجرا شیپ یفر یاح با ه جازات رجم  مات  ربطیمأموران ذ  یم قدا ا

مجلس در پرونده صااورتضاابط  یمراتب را برا د،ییکرده و در صااورت تأ یبه شاارح مواد فوق را بررساا افتهیانجام

 .کندیم

آابت شااده باشااد، هنگام رجم ابتدا قضااات صااادرکننده حکم  یعلم قاضاا ایمحصاانه با اقرار  یهرگاه زنا . ۵۵ماده

ابتدا شهود و سپس قضات با شهادت شهود آابت شده باشد،  کهیو در صورت گرانیو سپس د زنندیسنگ م یبدو 

 .زنندیسنگ م گرانیو پس از آن د یصادرکننده حکم بدو 

صادر  یقطع یکشور رأ یعالوانیقضات د ،یفر یک یدادرس نییقانون آ( ۴۷۷ماده ) یچه در اجرا چنان  .۱تبصره

 .زنندیحکم سنگ م نیابتدا قضات صادرکننده ا ند،ینما

حد  یاجرا سنگ مانع نیزدن اول یاز آنان برا یبرخ ایعدم اقدام قضات صادرکننده حکم  ایعدم حضور  .۲تبصره

 .ستین

شهود هنگام اجرا . ۵۶ماده ضور  ضرور  یح ست؛ اما غ یحد رجم  سنگ، موجب  ای بتیا عدم اقدام آنان به زدن 

 .ستیسقوط حد ن

او با شااهادت آابت  یکه زنا یکه در آن قرار گرفته فرار کند، در صااورت یهرگاه محکوم به رجم از گودال . ۵۷ ماده

اقرار آابت شده باشد، محکوم برگردانده  ای یو اگر با علم قاض شودیحد رجم برگردانده م یاجرا یشده باشد، برا

 .شودینم

 مجازات صلب یدوم: نحوه اجرا گفتار
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 به کنند؛یم زانیاساات آو بیصاال هیباز به چوبه دار که شااب یحد صاالب محکوم را در فضااا یدر اجرا . ۵۸ ماده

صل کهینحو  شت به  شد. هم نیاز زم یمقدار  شیوده و پاهاو رو به قبله ب بیپ شته با صله دا ست نیچنفا  یهاد

روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران  سهبسته و به مدت  یرا به چوبه عمود شیو پاها یمحکوم را به دو چوبه افق

 .کنندیبه همان حال رها م

 .باشد که موجب مرگ مصلوب شود یابه گونه دینحوه بستن محکوم نبا .۱تبصره

 نییمحکوم از چوبه دار پا منظور از سه روز، سه روز و دو شب داخل آن است و با غروب آفتاب روز سوم، .۲تبصره

و کفن و  یانجام مراساام مرهب یچه فوت مصاالوب زودتر از سااه روز محرز گردد، جسااد برا . چنان شااودیآورده م

 .شودیآورده م نییدفن پا

 یارائه خدمات پزشک ازمندیچه ن و چنان  کنندیاگر مصلوب پس از سه روز فوت نکرده باشد، او را رها م . ۵۹ماده

 .شودیاقدام م نامهنییآ( ۴۹بالمانع است و در صورت فوت مطابق ماده ) یباشد، اقدامات درمان

 نفس مجازات قصاص یسوم: نحوه اجرا گفتار

 هیرا به سازش توص نیحکم قصاص نفس مکلف است طرف یاز اجرا شیپ یفر یاحکام ک یاجرا یقاض . ۶۰ماده

 .دینما

نفر را به  کیاز  شیچه محکوم به قصاص نفس ب چنان  ،یقانون مجازات اسالم( ۳۸۳ماده ) یدر اجرا . ۶۱ماده

نکرده  فیتکل نییمقتوالن تع گریدم د یایدم احد از مقتوالن خواهان قصاص باشد و اول یباشد و ول دهیقتل رسان

 .کندیرا اجرا م صاصضمن اخطار به آنان مجازات ق یفر یاحکام ک یاجرا یباشند، قاض
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افتد،  قیقصاص به تعو یاجرا معلق، ایگرشت مشروط و  اجرا، ریمانند مصالحه بر تأخ یهرگاه به جهات . ۶۲ماده

ض صاص، قا صاحب حق ق صاص را فراهم  یاجرا یمقدمات قانون یفر یاحکام ک یاجرا یبا رفع مانع و مطالبه  ق

 .آوردیم

مراتب را  یفر یاحکام ک یاجرا یو منجز همه صاااحبان حق قصاااص، قاضاا یدر صااورت گرشاات قطع . ۶۳ماده

نسبت به جنبه  فیتکل نییپرونده را جهت تع یقانون مجازات اسالم( ۴۴۷ماده ) یمجلس کرده و در اجراصورت

 .داردیارسال م یبدو  یرأ جرم به دادگاه صادرکننده یعموم

قصاااص ادعا  یاز اجرا شیمساالمان باشااند و محکوم پ ریهر دو غ هیعلیکه محکوم و مجن یدر صااورت . ۶۴ماده

ض دینما ست، قا شده ا سلمان  صره  یحکم، پرونده را در اجرا یضمن توقف اجرا یفر یاحکام ک یاجرا یکه م تب

 .کندیارسال م به دادگاه یقانون مجازات اسالم( ۳۱۰ماده )( ۲)

دم  یول یاساات که طبق قانون مجازات اسااالم یکسااان هیآن از ناح یفایقصاااص منوط به اساات یاجرا . ۶۵ماده

قصاص  یاز اجرا شیپ یفر یاحکام ک یاجرا یقصاص را دارا هستند. قاض یفایحق است ایو  شوندیمحسوب م

نان  یبه امضاااا پروندهدرج در  یمجلس نموده و براافراد مرکور را اخر، مراتب را صاااورت یدرخواسااات کتب آ

 .رساندیم

صره صورت عدم مراجعه ول . تب ست یدم برا یدر  صاص بدون عرر موجه  یفایا ضل  یو  یناتوان ایق از پرداخت فا

 .شودیاقدام م ینون مجازات اسالمقا( ۴۲۹دم، مطابق ماده ) یافاقه ول ایبلوغ  یبه جهت انتظار برا ایو  هید

باشد، دادستان پرونده را جهت اتخاذ  یقانون مجازات اسالم( ۴۲۴) ای( ۳۵۶اگر موضوع مشمول مواد ) . ۶۶ماده

 .کندیارسال م هییقوه قضا سینزد رئ یقانون میتصم
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 یفر یاحکام ک یاجرا یعاقل شود، قاض ای ریقصاص کب یاز اجرا شیمجنون پ ای ریدم صغ یول چنانچه . ۶۷ماده

 نیمصااالحه داشااته باشااد، بر ا ایکه نظر بر عفو  یقصاااص نفس اخر و در صااورت یرا در خصااوص اجرا ینظر و 

 .کندیاساس اقدام م

 یظرف مهلت مناسب شودیقصاص اخطار م یبه متقاض یقانون مجازات اسالم( ۴۲۳ماده ) یدر اجرا . ۶۸ماده

را پرداخت  حقیذ  هیاز دو ماه نخواهد بود، سهم د شتریو ب شودیم نییتع یفر یاحکام ک یاجرا یکه توسط قاض

صاص برا نیکند. ا ست خواهان ق ست. پس از  دیقابل تمد گرید ماه کینوبت و حداکثر تا  کی یمهلت با درخوا ا

 .شودیقصاص حکم اجرا م یحسب درخواست متقاض ،یبه حساب صندوق سپرده دادگستر  هیسهم د زیوار 

 :باشد لیمتضمن موارد ذ دیقصاص نفس با رانیاست . ۶۹ماده

 مشخصات پرونده؛ . الف

صات هو . ب شخ صو ریدم اعم از کب یایمحکوم ، مقتول و اول یتیم شامل ت ستندات آن   ریو محجور به همراه م

 ؛یام شمسدم بالغ کمتر از هجده سال تم یرشد ول یحصر وراآت و گواه یگواه ،یشناسنامه، کارت مل

 ارتکاب آن؛ تیفیو ک زهیو انگ تیوقوع جنا خیمحل و تار  . پ

 (؛ی)اقرار، شهادت، قسامه و علم قاض تیکننده جناادله اآبات . ت

 مستندات آن؛ ریمحجور به همراه تصو هیسهم د عیتود اینحوه پرداخت  . ث

 مستندات آن؛ ریبه همراه تصو یدر موارد مصرح قانون هینحوه پرداخت فاضل د . ج
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ها با مسااتند موافقت آن ایمسااتندات آن و  ریبه همراه تصااو هیدم خواهان د یایاول هینحوه پرداخت سااهم د . چ

 قصاص نفس؛ یپس از اجرا هید افتیدر 

 ؛یو  لیوک ایابالغ شده به محکوم  یو قطع یبدو  یهادادنامه ریتصو . ح

 قصاص؛ یاجرا یبرا هیعلیمجن ایدم  یایاول یدرخواست کتب . خ

 ؛یفر یاحکام ک یاجرا یو قاض رانیفرم است کنندهمیتنظ یمشخصات و امضا . د

 .یفر یاحکام ک یاجرا یقاض صیمدارک به تشخ گرید . ذ

احکام  یاجرا یقاضاا ،یمقام مأذون از طرف و  ایامر  یول یپس از صاادور اذن به قصاااص نفس از سااو  .۷۰ماده

 ی. مباشاارت در اجراکندیقصاااص در زمان مشااخص دعوت م یاجرا یصاااحبان حق قصاااص را برا یفر یک

ست. آنان م صاحبان حق ا صاص با  شده  یمنظور اجرابه توانندیق ضر  صًا حا شخ  ایدم  یایاول از یکیبه  ایحکم 

 .دهند ابتین گریشخص د

صره صاص  کیچیه چنانچه . تب صاحبان حق ق ساعت تع بینا ایاز  ضور ن نییآنان در روز اجرا و در   ابند،یشده ح

 یامتناع از اجرا ای. در صاااورت عدم حضاااور آنان بدون عرر موجه در نوبت دوم و افتدیم ریحکم به تأخ یاجرا

مراتب را  یقانون مجازات اسااالم( ۴۲۹ماده ) یدر اجرا یفر یاحکام ک یاجرا یقصاااص بدون عرر موجه، قاضاا

 .کندیبه دادگاه اعالم م یقانون میجهت اتخاذ تصم

صاص به محکوم چنانچه .۷۱ادهم ض نفس ق ش یاجرا یمتقا شد و همه اول یاهدا وهیحکم به  ضو با دم با  یایع

 .شودیاقدام م نامهنییآ( ۴۷آن موافق باشند، مطابق مقررات مرکور در ماده )
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ق ماده نداشته باشند و دادستان موضوع را مصدا هیپرداخت فاضل د یبرا یدم تمکن مال یایهرگاه اول .۷۲ماده

 قیپرونده را از طر  المالتیاز ب هیدهد، به منظور صدور دستور پرداخت د صیتشخ یقانون مجازات اسالم( ۴۲۸)

دادسااتان در جهت  شااان،یا دیی. پس از تأکندیارسااال م هییقوه قضااا سیاسااتان به دفتر رئ یکل دادگسااتر  سیرئ

صاص پس از پرداخت ددهدیاقدامات الزم را انجام م المالتیاز ب هیپرداخت د صاحبان حق طبق  هی. حکم ق به 

 .شودیمقررات اجرا م

ناممکن  یبه و  یبه جهت فرار دسترس ایفوت کند و  یکه محکوم به قصاص نفس به هر علت یدر صورت .۷۳ماده

در فرض فرار محکوم بدوًا  ،یفر یاحکام ک یاجرا یقاضااا یقانون مجازات اساااالم( ۴۳۵ماده ) یشاااود، در اجرا

مراتب  ،یصورت احراز عدم دسترس درو  آوردیبه عمل م یبه و  یدسترس یالزم را برا یو اقدامات قانون قاتیقتح

 .کندیبه دادگاه ارسال م یقانون میاتخاذ تصم یپرونده را برا ،یرا به دادستان اعالم و صورت موافقت و 

شروط  یاز اجرا شیدم پ یچه ولچنان .۷۴ماده صورت م صاص نفس به  شت کرده  ایق صاص نفس گر معلق از ق

. در صورت حصول توافق، چنانچه افتدیم ریمصالحه به تأخ ایگرشت  جهیشدن نت یقصاص تا قطع یباشد، اجرا

شد، آزاد یگر یمحکوم به جهت د شت نبا سپردن وآ یو  یبازدا سب م قهیمنوط به  صورت تحقق یمنا شد. در  با

ض هیعلمعلق ایشرط  سال م یر یمجازات تعز  نییا به منظور تعاحکام پرونده ر  یاجرا یقا . هرگاه کندیبه دادگاه ار

شروط  یقطع شت م سپر  ایشدن گر ضا نیشدن مدت زمان مع یمعلق منوط به  شد، پس از انق مدت مرکور  یبا

 .شودیبه شرح فوق اقدام م زین

و درخواسااات  یمقام رهبر  ضیبا تفو ،یبه و  یعدم دساااترسااا ایدم  یاگر به جهت شاااناخته نشااادن ول .۷۵ماده

سپس در مرحله اجرا شود و  صادر  صاص  ستان مربوط حکم ق سا یحکم ول یداد شنا سترس یبه و  ای ییدم   ید
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( ۴۲۴ماده ) یراحکم، پرونده را در اج یضمن صدور دستور توقف اجرا یفر یاحکام ک یاجرا یحاصل شود، قاض

 .کندیبه دادگاه ارسال م فیتکل نییتع یبرا یقانون مجازات اسالم

صره صاص منته یماده در مورد نیحکم ا . تب صدور حکم ق شده و ول یکه پرونده به  ضور  بیدم غا ین پس از ح

 .است یجار  زین کندیمطالبه قصاص م

 قطع و قصاص عضو یهامجازات یدوم: نحوه اجرا مبحث

 :قصاص عضو را درخواست کنند یاجرا توانندیم لیاشخاص ذ .۷۶ماده

 رآه او؛و  ای هیعلیمجن . الف

 مجنون باشند؛ ای ریکه صغ یدر صورت« الف»افراد مرکور در بند  یقهر  یول . ب

 یمجنون باشااند و ول ای ریصااغ یورآه و  ای هیعلیکه مجن یدر صااورت یقهر  یول یشااده از سااو  نییتع یوصاا . پ

 نداشته باشند؛ زین یقهر 

ضا سیرئ . ت سالم( ۳۵۶ماده ) تیبا رعا شانیفرد مأذون از طرف ا ای هییقوه ق صورت ؛یقانون مجازات ا که  یدر 

 .نداشته باشند زین یو وص یقهر  یمجنون باشند و ول ای ریافراد مرکور صغ

صره صاص برا تواندینم میق . تب صوص حق ق صم مومتیافراد تحت ق یدر خ  ریکند؛ مگر با اذن و تنف میاتخاذ ت

 .دادستان

 .کند هیرا به سازش توص نیقصاص عضو طرف یاز اجرا شیموظف است پ یفر یاحکام ک یاجرا یقاض .۷۷ماده
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صالحه  .۷۸ماده صورت م شت منجز اعم از معوض  ایدر  ض رمعوض،یغ ایگر مراتب را  یفر یاحکام ک یاجرا یقا

 .کندیبه دادگاه ارسال م یقانون مجازات اسالم( ۴۴۷ماده ) یمجلس و پرونده را در اجراصورت

متعارف به عمل  یهاوهیو مناسب و به ش یبا ابزار بهداشت دیقطع و قصاص عضو با یهاازاتمج یاجرا .۷۹ماده

 .نشود تیبر جنا دیزا بیآزار را بر محکوم وارد کند و موجب آس نیکمتر  کهینحو به د؛یآ

صره ض . تب صح قیدق یاجرا یالزم را برا داتیتمه یفر یاحکام ک یاجرا یقا ضو فراهم م حیو  صاص ع  کند؛یق

پزشاااک  ای یمورد نظر پزشاااک قانون نیباشاااد. در ا تیبا جنا یطول و عرض و عمق مسااااو  ثیاز ح کهنحویبه

 .شودیمتخصص معتمد اخر م

 ای هیعلیمجن ،یپزشک قانون ،یفر یاحکام ک یاجرا یمجازات قصاص عضو حضور قاض یهنگام اجرا . ۸۰ماده

 یعدم معرف ای یمقام و قائم ای هیعلیت عدم حضااور مجناساات. در صااور  یضاارور  یو  لیوک ایو  یمقام قانونقائم

چه اشااخاص مرکور در مرتبه   نانو چ افتدیم ریحکم به تأخ یقصاااص عضااو، اجرا یاجرا یبرا ندهینما ای لیوک

 شود؛یمتناسب آزاد م نیکه محکوم در بازداشت باشد، با اخر تأم یبدون عرر موجه حاضر نشوند در صورت زیدوم ن

 .بازداشت نباشد یگر یکه به جهت دمشروط بر آن

حکم  یالحفظ به محل اجراتحت یانتظام یرو یو توسط ن یفر یاحکام ک یاجرا یمحکوم به دستور قاض . تبصره

 .است یفر یاحکام ک یاجرا یالزم با قاض فاتیتشر  تی. نظارت بر صحت اجرا و رعاشودیاعزام م

 یالحفظ به محل اجراتحت یانتظام یرو یو توساااط ن یفر یاحکام ک یرااج یبه دساااتور قاضااا محکوم . ۸۱ماده

 .است یفر یاحکام ک یاجرا یالزم با قاض فاتیتشر  تی. نظارت بر صحت اجرا و رعاشودیحکم اعزام م
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امر  نیکه امگر آن شااود؛یکردن عضااو اجرا م حسیب ایکردن محکوم  هوشیقصاااص عضااو بدون ب . ۸۲ماده

صورت با اخر نظر پزشک  نیاز محکوم شود. در ا یشتر یبافت ب ایبه عضو  بیورود آس ایسبب گسترش جراحت و 

 .دیآیمحکوم به عمل م یحسیب ایو  یهوشیقصاص عضو با ب ه،یعلیمجن تیپزشک معتمد و با رضا ای یقانون

ساات محکوم واقع شااده باشااد، با درخوا هیعلیمجن یحساایب ای یهوشاایدر حال ب تیکه جنا یدر صااورت . تبصااره

 .شودیم اجرا الرکرفوق یهاتیاز وضع کیقصاص عضو حسب مورد در هر 

سالم  چنان  . ۸۳ماده صاص نا ضوع ق ضو مو ض ایچه ع شد، قا پس از اخر نظر  یفر یاحکام ک یاجرا یناقص با

اتخاذ  یپرونده را برا یقانون مجازات اساااالم( ۳۹۷ماده ) یمجلس و در اجرامراتب را صاااورت یقانون یپزشاااک

 .کندیبه دادگاه ارسال م هیالتفاوت دمابه رامونیپ میتصم

 ثیالزم را از ح داتیتمه دیبا یفر یاحکام ک یاجرا یقصاااص عضااو، قاضاا ایحکم قطع  یاز اجرا شیپ . ۸۴ماده

چه و عفونت و مانند آن فراهم کند. چنان یزیاز خونر  یر یجلوگ یبرا ازیمورد ن زاتیو تجه یحضااور کادر پزشااک

در  یو  یبه مداوا ازین همزمانباشااد و  یضاارور  بازداشاات محکوم ایقصاااص عضااو، حبس  ایقطع  یس از اجراپ

 .شودیاقدام م یفر یک یدادرس نییقانون آ( ۵۲۲خارج از زندان باشد، مطابق ماده )

اساات و پرونده جهت اتخاذ  یحکم منتف یشااده باشااد، اجرا لیقصاااص عضااو زا ایچنانچه محل قطع  . ۸۵ماده

 .گرددیبه دادگاه ارسال م یقانون میتصم

صورت . ۸۶ماده شخ کهیدر  شک قانون صیبه ت ضو ب یپز صاص ع به  ید یبرود و ام تیجنا زانیتجاوز از م میدر ق

 .کندیبه دادگاه ارسال م فیتکل نییتع یپرونده را برا یفر یاحکام ک یاجرا یرفع مانع نباشد، قاض
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 نیباشااد، حق قصاااص از ب یرفع مانع مسااتلزم گرشاات زمان طوالن یقانون یپزشااک صیاگر به تشااخ . ۸۷ماده

ماده  یدر اجرا یفر یاحکام ک یاجرا یحکم در بازداشااات باشاااد، قاضااا نیچه محکوم از بابت ا و چنان  رودینم

 .کندیمتناسب صادر م نیقرار تأم یفر یک یدادرس نییقانون آ( ۵۰۷)

ممکن  تیدر طول ، عرض و عمق با جنا یتساااو  تیدر قصاااص رعا یقانون یپزشااک صیاگر به تشااخ . ۸۸ماده

به  یقانون مجازات اساااالم( ۴۰۰مفاد ماده ) میمکلف اسااات پس از تفه یفر یاحکام ک یاجرا ینباشاااد، قاضااا

سااتعالم و ا یصااقصااا نیرا درباره امکان چن یقانون یدر صااورت مطالبه قصاااص کمتر، نظر پزشااک ه،یعلیمجن

 .به دادگاه ارسال کند فیتکل نییتع یپرونده را برا

سرا یاز اجرا شیپ هیعلیاگر مجن . ۸۹ماده صاص بر اآر  ضو د تیجنا ایفوت کند  تیجنا تیق سرا گریبه ع  تیاو 

 .کندیبه دادگاه ارسال م فیتکل نییتع یپرونده را برا یفر یاحکام ک یاجرا یقاض د،ینما

احکام  یاجرا یباشد، قاض یقانون مجازات اسالم( ۳۹۰و )( ۳۸۹موضوع مشمول مواد ) کهیدر صورت .۹۰ماده

صورت میتفه نیمواد را به طرف نیمفاد ا یفر یک ضا یمیمجلس تنظو  سان یرا که به ام پرونده  مهیضم ده،یآنان ر

 یبر اجرا ینصاحب حق قصاص مب یو در صورت تقاضا یقانون مجازات اسالم( ۳۸۹ماده ) ی. در اجراکندیم

صاص در برخ شت  اتیجنا یق صالحه در برخ ایو گر صورت نیچنو هم گرید یم صاص بر  یدر  صاحب حق ق که 

را قصاااص کند و از قصاااص  تیاز جنا یمحکوم قساامت تیبا رضااا یقانون مجازات اسااالم( ۳۹۰اساااس ماده )

سمت د شت  گریق صالحه نما ایگر ض د،یم شک یفر یاحکام ک یاجرا یقا صاص  یقانون ینظر پز را درباره امکان ق

حکم صادره را اجرا و  ،یقصاص توسط پزشک قانون یامکان اجرا دیی. در صورت تأکندیبه نحو مرکور استعالم م

 .کندیبه دادگاه صادرکننده حکم ارسال م فیتکل نییتع یپرونده برا صورتنیرایدر غ
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صورت .۹۱ماده ض یدر  صاص متقا صاحب حق ق شرت در ا یکه  ض یجرامبا شد، قا صاص با احکام  یاجرا یق

قصاص توسط  حیصح یاجرا یچه پزشک قانون . چنان کندیباره استعالم م نیرا در ا یقانون ینظر پزشک یفر یک

مقدمات  یفر یک اماحک یاجرا یرا ممکن بداند، قاض گریبه نفس و عضو د تیسرا میصاحب حق قصاص بدون ب

به  تیسرا میبر ب ریدا یصورت نظر پزشک قانون نیا ریو در غ کندیقصاص توسط صاحب حق را فراهم م یاجرا

ضو د صاص اعالم م گرینفس و ع صاحب حق ق ست که  یاجرا صورتنی. در اکندیرا به  صاص منوط به آن ا ق

قصاص دهد؛ در صورت عدم  یابت در اجرایآن را دارد ن حیصح یاجرا ییکه توانا یصاحب حق قصاص به فرد

 .شودیاقدام م نامهنییآ( ۸۰ماده ) طبق ابتین یاعطا

ضو پس از اجرا .۹۲ماده صاص ع سبت به پ تواندیحکم نم یمحکوم به ق شده خود اقدام کند؛  وندین ضو قطع  ع

 .تیعضو موضوع جنا وندیبه پ یاقدام و  ایصاحب حق قصاص  تیمگر در صورت رضا

درمان در  نهیهز  نیچنقطع عضااو و هم ایقصاااص  یمحکوم پس از اجرا یمداوا یبرا هیاول یهانهیهز  .۹۳ماده

موارد بر عهده محکوم  گریالزم باشد، بر عهده دولت و در د یگر ید یقانون لیبه دل یکه ادامه بازداشت و  یموارد

 .است

ست و پا ینحوه اجرا .۹۴ماده ست که در ماده ) یحد قطع د سالم( ۲۷۸محارب همان ا  یبرا یقانون مجازات ا

 .شده است ینیبشیسارق پ

ض .۹۵ماده سب پ یفر یاحکام ک یاجرا یقا ضو، محکوم را به منظور احراز نبود  یاز اجرا شیدر مدت منا قطع ع

و فراهم بودن  یمانع قانون صی. در فرض تشخکندیم یمعرف یقانون یمجازات به پزشک یاجرا یبرا یموانع قانون

صااورت تا برطرف شاادن  نیا ریو در غ شااودیموجبات رفع آن، در جهت رفع مانع اقدام و پس از رفع حکم اجرا م

 .افتدیم ریقطع عضو به تأخ یمانع، اجرا
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شخ چنان  .۹۶ماده در  دیزخم شود ، قطع عضو با تیهوا موجب سرا یسرد ای یگرم یقانون یپزشک صیچه به ت

 .ردیمعتدل انجام گ یهوا

 هیبه د تیمحکوم یسوم: نحوه اجرا مبحث

را احضار و  یو  یفر یاحکام ک یاجرا یمحکوم شده باشد، قاض هیچه محکوم صرفًا به پرداخت د چنان  .۹۷ماده

( ۴۸۸را وفق ماده ) یگر ید نحو به لهنحوه پرداخت و امکان توافق با محکوم ق،یمبلغ دق ه،یزمان حال شااادن د

احکام  یاجرا ینحوه پرداخت، قاضااا رب نی. در صاااورت توافق طرفدکنمی میبه او تفه ین مجازات اساااالمقانو

ماده  یصاااورت در اجرا نیا ریو در غ  دهدیبا لحاظ مفاد توافق اقدام و پرونده را در وقت نظارت قرار م یفر یک

عمد و شااابه اتیساااال پس از زمان وقوع جنا کیتا  ایو  یعمد  تیجنا هیپرونده را تا زمان حال شااادن د( ۴۸۹)

در بازداشت باشد،  یفر یک نیقرار تأم یکه محکوم در اجرا ی. در صورتدهدیمحض در وقت نظارت قرار م یخطا

اقدام الزم را به عمل  یفر یک یدادرسااا نییقانون آ( ۵۰۸و )( ۵۰۷مواد ) یدر اجرا یفر یاحکام ک یاجرا یقاضااا

 .آوردیم

از  ریغ هاتیاتهامات متعدد صااادر و حکم نساابت به همه محکوم یبرا یفر یک نیکه قرار تأم یدر موارد .۹۸ماده

شد؛ اما مهلت قانون هید شده با س هیپرداخت د یبرا یاجرا  شد  دهیبه اتمام نر صاحب حق مطالبه  هیاز ناح هید ایبا

متناسب صادر  نیقرار تأم یفر یاحکام ک یاجرا ینشده باشد، قاض یدر صورت مطالبه به پرداخت منته اینشده و 

 .کندیم

سالم هیمهلت پرداخت د .۹۹ماده شرح مرکور در قانون مجازات ا شامل د یبه  ست و   هیمقدر )ارش( و د ریغ هیا

به  هیاز د یبخشا ایتمام  زینسابت به وار  یمهلت قانون یاز انقضاا شیپ تواندی. محکوم مباشادیم زیشاده ن ظیتغل

ذمه محکوم  صااورتنیدهد. در ا لیآن را تحو دیاقدام کند و رساا یفر یاحکام ک یاجرا یاز سااو  یحساااب اعالم
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سبت به د ض یبر  یپرداخت هین ست و قا سبت به  کندیله اعالم ممراتب را به محکوم یفر یاحکام ک یاجرا یا تا ن

 .آن اقدام کند افتیدر 

 د،ینما هید یتقاضاااا یمواعد مرکور در قانون مجازات اساااالم دنیاز رسااا شیله پچه محکوم چنان  .۱۰۰ماده

ست و  ضابدون آن شود؛یدر پرونده درج م یدرخوا ست جد یاز یمواعد ن یکه پس از انق  یاجرا یبرا دیبه درخوا

را نپردازد،  هید زیو محکوم ن ندحکم را نک یاجرا یمواعد تقاضاااا یله پس از انقضااااحکم باشاااد. هرگاه محکوم

 .آوردیاقدام الزم را به عمل م یفر یک یدادرسنییقانون آ( ۵۴۱ماده ) یدر اجرا یفر یاحکام ک یاجرا یقاض

را تقاضاااا کند، محکوم  هیله دبرساااد و محکوم انیبه پا هیمواعد پرداخت د یهرگاه تا صااادور حکم قطع .۱۰۱ماده

که محکوم قادر به  یپرداخت کند. در موارد جاکیصاااورت آن را به ه،ید طیمکلف اسااات در صاااورت عدم تقسااا

قانون ( ۳ماده ) یکرده باشاااد، پرونده در اجرا میمقرر نبوده و دادخواسااات اعساااار تقد یهادر مهلت هیپرداخت د

 .شودیبه دادگاه ارسال م ۱۳۹۴مصوب  یمال یهاتیمحکوم ینحوه اجرا

( ۴۹۰مطابق ماده ) یفر یاحکام ک یو واحد اجرا دیمانیم نییتع هیاز د یدادگاه اقساط را بر اساس سهم . تبصره

زمان پرداخت  یبها ،یالیبر اساااس مبلغ ر  هید طیتقساا. در صااورت حکم بهکندیاقدام م یقانون مجازات اسااالم

 .محاسبه خواهد بود اریمع

ساس مدارک هو یو  تیله منوط به احراز هوبه محکوم هیپرداخت د .۱۰۲ماده ض یتیبر ا سط قا  یاجرا یمعتبر تو

و در  کنندیم یر یگیرا پ ییاجرا اتیعمل یو  یمقامقائمله، ورآه بهاسااات. در صاااورت فوت محکوم یفر یاحکام ک

شد، ولکه محکوم یموارد سلم یله فاقد ورآه با ست  نیامر م ض ووارث او ا صول  هید یفر یاحکام ک یاجرا یقا و

ساب اعالمشده را به سو  یح ضا یاز  سا. کندیم زیوار  هییقوه ق شنا صورت عدم  سترس ایوارث  ییدر  به  یعدم د

 .شودیم زیوار  هییبه حساب سپرده قوه قضا هیآنان، د
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فرار  ایبر عهده مرتکب اسات، در صاورت فوت و  هیکه به موجب حکم دادگاه پرداخت د یدر تمام موارد .۱۰۳ماده

از اموال  هید ۱۳۹۴مصاااوب  یمال یهاتیمحکوم یمطابق قانون نحوه اجرا ،یبه و  یمرتکب و عدم دساااترسااا

ست صورت عدم کفا شودیم فایمرتکب ا سب  هیحکم به پرداخت د دورص یفقدان اموال، پرونده برا ای تیو در  ح

 .شودیعاقله به دادگاه ارسال م ای المالتیمورد از ب

صدور حکم مبن .۱۰۴ماده س یهرگاه پس از  ض هید طیبر تق شود، قا وفق  یر فیاحکام ک یاجرا یمحکوم متمکن 

له چه محکوم . چنان کندیاقدام م ۱۳۹۴مصوب  یمال یهاتیمحکوم یقانون نحوه اجرا( ۱۱ماده )( ۱تبصره )

 نیدادگاه در ا ،یفر یاحکام ک یاجرا یبا اعالم قاضااا اقسااااط را خواساااتار شاااود، لیلحاظ تمکن محکوم تعدبه 

 .کندیم میخصوص اتخاذ تصم

قتل ارث  هیاز د یقانون مجازات اسااالم( ۴۵۱مرتکب وارث مقتول باشااد، مطابق ماده) کهیدر صااورت .۱۰۵ماده

 .شودیوراث پرداخت م گریبه د یطبق قانون مدن هیاالرث او از دو سهم بردینم

دادگاه  د،یمهلت نما یچه محکوم تقاضا . چنان شودیپرداخت م یحال است و فور  تیبر م تیجنا هید .۱۰۶ماده

ناسااا لت م هدیم یبه و  یبمه طا د لت اع خت در مه عدم پردا قانون نحوه اجرا ،ییو در صاااورت   یوفق 

 .شودیاقدام م ۱۳۹۴مصوب  یمال یهاتیمحکوم

مجنون شااود، به موجب   ای ریخود اعم از صااغ هیعلینساابت به مول تیمرتکب جنا یقهر  یچه ولچنان .۱۰۷ماده

 .شودیقانون مرکور اقدام م( ۳۵۶ندارد و مطابق ماده ) تیمورد وال  نیدر ا یقانون مجازات اسالم( ۳۵۸ماده )
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ض ه،یدر مورد اطفال محکوم به پرداخت د .۱۰۸ماده ست  ای میق ،یبا اخطار به ول یفر یاحکام ک یاجرا یقا سرپر

چه فرد بالغ کمتر از هجده ساااال تمام . چنانآوردیالزم را به عمل م ییها حساااب مورد اقدامات اجراآن یقانون

 .شودیاحضار م یقانون رستسرپ ای میق ،یشده باشد به همراه ول هیمحکوم به پرداخت د یشمس

 صیبازداشاات شااود و به تشااخ دهندهیچه فرار  چنان  ،یقانون مجازات اسااالم( ۴۳۴ماده ) یدر اجرا .۱۰۹ماده

شت و  ستان ادامه بازدا ضار مح یداد شد و در اح ستگ ایکوم مؤآر نبا شدن د صورت متعرر  محکوم، فوت  یر یدر 

. در صورت کندیدادگاه ارسال م هدادستان پرونده را ب دهنده،یفرار  یصاحب حق قصاص به آزاد تیرضا ایو  یو 

را به  دهندهیفرار  ایاموال محکوم  فیدم، دادگاه دسااتور توق یایاول ای هیعلیمجن ینظر دادسااتان و تقاضااا دییتأ

 تیبا رعا یفر یاحکام ک یاجرا ی. قاضااادهدیاعاده م یفر یاحکام ک یصاااادر و پرونده را به واحد اجرا هید زانیم

در بازداشااات  یگر یچه به سااابب د را چنان  دهندهیاموال اقدام نموده و فرار  فینسااابت به توق ،یمقررات قانون

 .کندینباشد، آزاد م

سو  هید چه پس از پرداخت چنان  .۱۱۰ماده سترس المالتیاز محل ب ایو  دهندهیفرار  یاز  صل  یبه محکوم د حا

 :شودیاقدام م ریز  بیشود، به ترت

صاص نفس  چنان  . الف سبت به ق ض ایچه ن شد، قا شده با شت  ضو گر ماده  یدر اجرا یفر یاحکام ک یاجرا یع

 المالتیدر حق ب هیو صدور حکم به استرداد د یر یمجازات تعز  نییو به منظور تع یقانون مجازات اسالم( ۴۴۷)

 کند؛یبه دادگاه اعزام م ندهالحفظ به همراه پرو)در صورت مطالبه( محکوم را تحت دهندهیفرار  ایو 

صورت . ب سب  هیکه اخر د یدر  صاص ح شد، حق ق شت با شد و محکوم در بازدا صاص نبا شت از ق به جهت گر

ست؛ اما بامح هیعلیمجن ایدم  یول یمورد برا صاص، د یاز اجرا شیپ دیفوظ ا سترد کند. در  هیق شده را م گرفته 
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سترداد د ض ،یافتیدر  هیصورت امتناع از ا به دادگاه اعالم  فیتکل نییتع هتمراتب را ج یفر یاحکام ک یاجرا یقا

 .کندیم

نباشد،  هیقصاص مشروط به رد فاضل د یچه اجرا چنان  یقانون مجازات اسالم( ۳۵۹ماده ) یدر اجرا .۱۱۱ماده

صاص به د لیتبد صالحه با مرتکب و اخر رضا هیق صراف از  یو  تیمنوط به م شروط نمودن ان صورت م ست. در  ا

محکوم را احضار و اظهارات  یفر یکاحکام  یاجرا یدم، قاض یول ای هیعلیتوسط مجن هیحق قصاص به مطالبه د

منظور صدور شرط مورد نظر، پرونده به یمحکوم با مصالحه و تحقق و اجرا. در صورت موافقت کندیرا اخر م یو 

صااورت قصاااص مطابق  نیا ریو در غ شااودیبه دادگاه ارسااال م یمطابق مقررات قانون یر یحکم به مجازات تعز 

 .شودیمقررات اجرا م

حق قصاص از حق  به محکوم باشد و صاحب هیقصاص مستلزم پرداخت فاضل د یکه اجرا یدر موارد . تبصره

 و کرده جلسااهمراتب را صااورت یفر یاحکام ک یاجرا یدهد، قاضاا تیرضااا هینظر کرده و به گرفتن دخود صاارف 

 .کندیاقدام م هیدر خصوص وصول د ۱۳۹۴مصوب  یمال یهاتیمحکوم یاجرا نحوه قانون وفق

 یو برا ییعاقله را شااناسااا یفر یاحکام ک یاجرا یقاضاا ه،یعاقله به پرداخت د تیدر صااورت محکوم .۱۱۲ماده

سبت به اجرا نیو وفق قوان می. در صورت حضور، مفاد حکم به عاقله تفهکندیحکم احضار م یاجرا  یمربوطه ن

 .شودیحکم اقدام م

احکام  یاجرا یبه باشاااند، قاضاااپرداخت محکوم یبرا یعدم تمکن مال یکه عاقله مدع یدر صاااورت .۱۱۳ماده

 یچند نفر از عاقله مدع ای کیچه  ن  . چنا دهدیالزم را انجام م قاتیها تحقآن یمال تیدر مورد وضاااع یفر یک

مطابق مقررات  گرانیاست و مفاد حکم نسبت به سهم د یجار  یماده تنها در مورد و  نیعدم تمکن باشد، حکم ا

 .شودیاجرا م
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نساابت به  یفر یاحکام ک یاجرا یقاضااامتناع کند،  هیاز پرداخت د یچه عاقله با وجود تمکن مال چنان  .۱۱۴ماده

 .کندیاقدام م یسهم عاقله متمکن از اموال و  زانیبه م هیوصول د

 .شودیم نیاز ماترک او تأم هیموعد پرداخت، د دنیدر صورت فوت عاقله پس از فرا رس .۱۱۵ماده

 یفر یاحکام ک یاجرا یباشااد، قاضاا مهیتوسااط ب هیتعهد پرداخت د یمدع یشاااک ایچه محکوم  چنان  .۱۱۶ماده

راننده به  تیدر صاااورت محکوم هینقل لیاز وساااا ی. در حوادث ناشاااآوردیوفق مقررات اقدام الزم را به عمل م

 یهاخسارت نیصندوق تأم ای وطمرب مهیرا حسب مورد از شرکت ب هید یفر یاحکام ک یاجرا یقاض ه،یپرداخت د

 یخسارات وارد شده به شخص آالث در اآر حوادث ناش یاجبار  مهیقانون ب( » ۱۷موضوع ماده ) یبه استثنا یبدن

ممنوع  هیلحاظ نپرداختن دو در هرصااورت بازداشاات راننده به دینمایوصااول م« ۱۳۹۵مصااوب  هینقل لیاز وسااا

 .است

آن مرد  هیعلیکه مجن یتیجنا هیموضااوع د یقانون مجازات اسااالم( ۵۵۱ماده ) لیتبصااره ذ یدر اجرا .۱۱۷ماده

اقدام کرده و در مورد  یو  تیمحکوم زانیاز محکوم به م هینسابت به اخر د یفر یاحکام ک یاجرا یقاضا سات،ین

 .کندیم یمعرف یبدن یهاسارتخ نیله را به همراه مدارک الزم به صندوق تأمالتفاوت آن، محکوممابه

 یفر یاحکام ک یاجرا یاضااصااادر شااده اساات، ق المالتیاز ب هیکه حکم به پرداخت د یدر تمام موارد .۱۱۸ماده

شت ستر  هیپرداخت د یمدارک الزم برا گریاز حکم را به همراه د یرونو سال م یبه وزارت دادگ خانه . وزارتکندیار

 .کندیاعالم م یفر یاحکام ک یواحد اجرارا به جهیمرکور پس از پرداخت نت

که  یآن و در موارد ریدر احکام مربوط به قتل و غ یفر یاحکام ک یاجرا یقاضااا ه،یپس از وصاااول د .۱۱۹ماده

 :کندیاقدام م ریز  بیدم مقتول متعدد باشند، به ترت یایاول
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به شااماره  هید صااورتنیکرده باشااند، در ا یمعرف یقانون ندهینما ای لیبوده و وک ریکب یدم همگ یایاگر اول . الف

االرث به نساابت سااهم هیصااورت، د نیا ریو در غ گرددیم زیوار  یقانون ندهینما ای لیوک یاز سااو  یحساااب اعالم

 شود؛یم زیآنان وار  یاز سو  یو به شماره حساب اعالم کیهر 

و در خصااوص محجور  شااودیپرداخت م یوصاا ای یقهر  یحسااب نظر ول هیدم محجور، د یدر خصااوص ول . ب

. در صورت شودیانداز مپس ای نهیز دادستان، با لحاظ غبطه محجور ه صیو تشخ میق شنهادیبنا به پ م،یق یدارا

 .شودیم زیبه حساب سپرده دادسرا وار  میق یتا معرف هید م،یفقدان ق

فوق عمل  یمجنون باشند، حسب مورد مطابق بندها ای ریصغ یو بعض ریله کباز افراد محکوم یاگر برخ . تبصره

 .شودیم

 سر یمو  دنیمجازات تراش یچهارم: نحوه اجرا مبحث

 .شودیزنان اجرا نممردان است و نسبت به یسر از احکام اختصاص یمو  دنیمجازات تراش .۱۲۰ماده

ش .۱۲۱ماده ش یمو  دنیمنظور از ترا ش دنیسر، ترا ست و ترا ش دنیکامل آن ا سر  یکوتاه کردن مو  ایاز آن  یبخ

 .ستین یآن کاف دنیبدون تراش

 .شودیمتعارف مشابه آن انجام م لیوسا گرید ای غیت لهیمرتبه و به وس کی یسر برا یمو  دنیتراش . تبصره

 مجازات شالق یپنجم: نحوه اجرا مبحث

 سااتیو ب صاادکی یال صاادکیشااده به طول  دهیبه هم تاب ینوار چرم لهیوساامجازات شااالق به یاجرا .۱۲۲ماده

 .شودیکه فاقد گره باشد انجام م متریسانت میو ن کی یبیو به قطر تقر  متریسانت
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بدن و سر، صورت، گردن و عورت اصابت  یباشد که ضربات به جلو  یاگونهبه دیشالق با ینحوه اجرا .۱۲۳ماده

 .نکند

آن معتدل باشااد و در  یهوا یدما دیاجرا شااود، با دهیساارپوشاا یچه مجازات شااالق در فضااا چنان  .۱۲۴ماده

ضا یصورت س یدما دینبا شود،یباز اجرا م یکه در ف س ایسرد  اریهوا ب س اریب سرد شد. در نقاط  حکم در  ریگرم با

 .شودیدر ساعات خنک اجرا م ریساعات گرم و در نقاط گرمس

شد که به علت پ یاگونهبه دیشالق نبا یاجرا .۱۲۵ماده سمت دنیچیبا صابت  یجلو  یهاشالق، ق بدن مورد ا

 .ردیقرار گ

 .شالق ممنوع است یاجرااز  شیو ضد درد پ یحسیب یاستفاده از هرگونه دارو  .۱۲۶ماده

. شودیشمارش م یو  ندهیانجام و توسط نما یفر یاحکام ک یاجرا یحکم شالق با نظارت قاض یاجرا .۱۲۷ماده

مجلس شده و به شالق، مراتب صورت ی. پس از اجراشودیدر تعداد ضربات، بنا بر اکثر گراشته م دیدر موارد ترد

 .شودیم روندهو ضم پ دهیرا و محکوم رسمأمور اج ،یفر یاحکام ک یاجرا یقاض یامضا

از  یکی ایبا محکوم  یدشاامن ای یسااابقه دوساات ای یساابب ،یقرابت نسااب دیحکم شااالق نبا یمأمور اجرا . تبصااره

 .دعوا داشته باشد نیطرف

و تا  شاااودیحکم متوقف م یمجازات شاااالق، اجرا یشااادن محکوم هنگام اجرا هوشیدر صاااورت ب .۱۲۸ماده

 یاجرا یدر بازداشت نباشد، قاض یگر یچه محکوم به علت د صورت چنان  نی. در اافتدیم ریبه تأخ یو  یبهبود

 .کندیمتناسب صادر م نیتأمقرار  یدر مورد و  یفر یک یدادرس نییقانون آ( ۵۰۷ماده ) یدر اجرا یفر یاحکام ک
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محکوم شاااود، پس از  یر یو تعز  یحد  تیمحکوم ایو  یشاااالق حد  تیچند محکوم ایهرگاه فرد به دو  .۱۲۹ماده

که مگر آن افتد؛یم ریمحل اصااابت ضااربات شااالق به تأخ یحکم دوم تا بهبود یاجرا ه،یاول تیمحکوم یاجرا

نحو  نیحکم دوم بد یاجرا یقانون یپزشک صیباشد و به تشخ یاز بهبود شیحکم دوم پ یمحکوم خواهان اجرا

 .شودیمتناسب صادر م نیشالق، قرار تأم یدر اجرا ریض تأخنباشد. در فر  زیآممحکوم مخاطره یسالمت یبرا

ض .۱۳۰ماده صورت ادعا یفر یاحکام ک یاجرا یقا شک ریمحکوم دا یدر  مجازات  یاجرا یبرا یبر وجود مانع پز

شک یشالق، و  شخ. هرگاه بهکندیم یمعرف یقانون یرا به پز شک قانون صیت شد، تا زمان  دیام یپز به رفع مانع با

شالق به تعو یاجرا یبهبود قانون ( ۵۰۲وفق ماده ) یر یشالق تعز  رصورت، د نیا ریو در غ افتدیم قیمجازات 

شالق شودیاقدام م یفر یک یدادرس نییآ ستور دادگاه با  یحد  و در  سته ترکه  کیبه د ضغث( که به  اید شالق )

 .به بدن او نرسد هاهرچند همه آن شود؛یبه محکوم زده م بارکیتعداد ضربات حد است، فقط 

صره شک چنان  . تب سمت یشالق حد  یاجرا یقانون یچه پز ساس ا یبر ق  نیاز بدن محکوم را بالمانع بداند، بر ا

 .رسدیو نوبت به ضغث نم شودینظر اقدام م

متمرکز در تمام نقاط  ریو غ یکمر و به صورت مساو  نییمحکومان زن از شانه تا پا یضربات شالق حد  .۱۳۱ماده

نشود و حکم توسط مأمور زن مجرب  انینما یداشته باشد که بدن و  یپوشش دی. محکوم باشودیمرکور نواخته م

 .شودیو بدون حضور مردان اجرا م

صره صورت . تب شالق در رأ یمحل اجرا کهیدر  ضور  نییتع یاز اماکن عموم یکیدادگاه  یحکم  شد، ح شده با

 .ستیحکم ن یامردان مانع اجر 
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متمرکز در تمام نقاط  ریو غ یاز شانه تا مچ پا به صورت مساو  ستادهیمحکوم مرد به نحو ا یشالق حد  .۱۳۲ماده

از ساتر عورت نداشته باشد و  ریغ یکه پوشاک یو شرب خمر در حال ریو در حد زنا، لواط، تفخ شودیمرکور اجرا م

 .شودیا ملباس متعارف اجر  یو قرف از رو  یدر حد قواد

 .است یاز حد قرف و قواد دتریاز حد شرب خمر و حد شرب خمر شد دتریشد ریحد شالق زنا و تفخ . تبصره

احکام  یاجرا یآن با قاضاا صیمتعارف باشااد و تشااخ دیبا یر یشااالق تعز  یاجرا نیپوشااش محکوم ح .۱۳۳ماده

 .است یفر یک

و پوشااش او لباس متعارف اساات، به پشاات  دهیشااکم خواب یکه محکوم بر رو  یدر حالت یر یشاالق تعز  .۱۳۴ماده

مجلس و با شدت  کیدر  کنواختی. ضربات شالق به نحو شودیبدن و به جز سر و صورت، گردن و عورت زده م

 .شودینقص عضو محکوم نشود، نواخته م ای یکه موجب خطر جان یامتوسط به گونه

صره ست . تب شالق در مورد محکوم مؤنث، به د ضحکم  سط مأمور مجرب زن و  یفر یاحکام ک یاجرا یور قا و تو

ضور مردان به نحو فوق اجرا م شالق در رأ یمحل اجرا کهنیمگر ا شود؛یبدون ح از اماکن  یکیدادگاه  یحکم 

 .شودینشسته اجرا م حالتو شالق در  ستیحکم ن یصورت حضور مردان مانع اجرا نیباشد که در ا یعموم

و منع از اقامت در محل  یاقامت اجبار  بلد،یو نف دیتبع یهامجازات یاششم: نحوه اجر  مبحث

 نیمع

قامت اجبار  ای نیمع یهامحل ایمجازات منع از اقامت در محل  ینحوه اجرا .۱۳۵ماده به  نیدر محل مع یا

 یقانون مجازات اسااالم( ۲۳موضااوع ماده ) یلیتکم یهامجازات یراجع به نحوه اجرا ییاجرا نامهنییآ»موجب 

https://t.me/ekhtebar

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


37 
 

 یبلد ، به شاارح مواد آت ید و نفیمجازات تبع ی. در مورد نحوه اجراباشاادیم «هییقوه قضااا سیرئ ۱۳۹۳مصااوب 

 .شودیعمل م

صره شرا ییهافهرست محل . تب سیس طیکه به لحاظ  و  دیو تبع یاقامت اجبار  یبرا رهیو غ یاجتماع ،یتیامن ،یا

 یشورا بیشده و پس از تصو هیکشور و اطالعات ته ،یدادگستر  یهاتوسط وزارتخانه باشد،یبلد مناسب نم ینف

 .ددابالغ گر  ییاعالم تا به مراجع قضا هییبه قوه قضا یمل تیامن یعال

 یبلد احضاار و مفاد حکم و محل ینف ای دیحکم تبع یاجرا یمحکوم را برا یفر یاحکام ک یاجرا یقاضا .۱۳۶ماده

 .کندیم میتفه یمجلس به و صورت میدر آن اقامت داشته باشد را با تنظ دیکه با

 یاجرا یتوسط قاض ییقضا ابتین میشده، پس از تنظ نییبلد به محل تع ینف ای دیاعزام محکوم به تبع .۱۳۷ماده

ستر  گرید ای یانتظام یرو یبه عهده ن یفر یاحکام ک ست. در ا یضابطان دادگ ض نیمربوط ا  یاجرا یصورت، قا

 ابتین یبخش مجر  یعموم دادگاه ایحکم را از دادسااارا  یاجرا ،ییقضاااا ابتیبا صااادور قرار ن یفر یاحکام ک

ست م سخه کندیدرخوا سال م یاانهیسامانه را قیرا از طر  ابتیاز مفاد قرار ن یاو ن . دینمایمربوط به آن مرجع ار

 .شودیگزارش م ابتین یبه مرجع معط قیطر  نیاز هم زیآن ن جهینت

و  متیشده عز  نییشخصًا به محل تع تواندی، محکوم م یفر یاحکام ک یاجرا یدر صورت موافقت قاض .۱تبصره

 .کند یخود را معرف

بلد  ینف ای دیبه تبع تیمراتب محکوم یفر یاحکام ک یاجرا یکه محکوم در زندان باشد، قاض یدر صورت .۲تبصره

 .آن به شرح فوق اقدام شود یاجراتا پس از تحمل حبس نسبت به کندیرا به زندان اعالم م
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 یفر یاحکام ک یاجرا یبه دسااتور قاضاا د،یاز رفتن به محل امتناع نما ایباشااد  یچنانچه محکوم متوار  .۳تبصااره

 .شودیحکم اعزام م یالحفظ به محل اجراجلب و تحت

 یمار یو ب رمترقبهیحوادث غ لیعلت عرر موجه از قبشده به  نییکه اعزام محکوم به محل تع یدر صورت .۴تبصره

 .ممکن نباشد، پس از رفع مانع اعزام خواهد شد

 .بلد از روز حضور محکوم در محل خواهد بود ینف ای دیتبع تیشروع محکوم . ۵تبصره

تار  کیچه ظرف چنان .۱۳۸ماده به دادسااارا یمعرف ایاعزام  خیماه از  لد نت ینف ای دیمحل تبع یمحکوم   جهیب

و  یر یگیمراتب را پ ابتین یمعط یفر یاحکام ک یاجرا یاعالم نشاااود، قاضااا ابتیاقدامات انجام شاااده در مورد ن

 .کندیرا در پرونده درج م جهینت

 یانتظام یرو یرا به ن یبلد ، و  ینف ای دیمحل تبع یبا حضااور محکوم در دادساارا ابتین یمجر  یقاضاا .۱۳۹ماده

 ابتین یرا به مرجع معط جهینت ابت،یحکم به نحو مندرج در قرار ن یاجرا تیفیک و ضااامن اعالم یمحل معرف

 .کندیاعالم م

و اداره  یمکلف اساات مشااخصااات محکوم را در دفتر مخصااوص آبت کند؛ فرماندار  یانتظام یرو ین .۱۴۰ماده

ضور محکوم مطلع کند و تا پا ض یهامراقبت تیمدت محکوم انیاطالعات محل را از ح ستور قا  یالزم را وفق د

 .به عمل آورد ابتین یمجر 

ستقرار در محل تع .۱۴۱ماده ست پس از ا شان نییمحکوم مکلف ا سرع وقت به  یشده، ن محل اقامت خود را در ا

صبح هر روز و چنان  یانتظام یرو یحکم و ن یمرجع مجر  صله ن مربوط اعالم کند و  با محل  یانتظام یرو یچه فا

( یکالنتر  ایمحل اقامت )پاسااگاه  یانتظام یرو یبار خود را به ن کیباشااد، هر دو روز  لومتریل کاز چه شیب دیتبع
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مراتب را به شرح فوق  دیبا ینشان رییدر صورت تغ نیچنرا امضاء کند. هم ابیو دفتر مخصوص حضور و غ یمعرف

 .است ابتین یمجر  یماده بر عهده قاض نیمفاد ا یدر اجرا یانتظام یرو یاعالم کند. نظارت بر عملکرد ن

که دادگاه شده بالمانع است؛ مگر آن نییو مناسب در محل تع نیحرفه مع ایاشتغال محکوم به شغل  .۱۴۲ماده

شغل مع ینف ای دیصدور حکم به تبع نیح شتغال به  شد که در ا نیبلد، محکوم را از ا صورت وفق  نیمنع کرده با

ظام یرو یمقررات توساااط ن بت قرار م یانت حت مراق قات،  یبه نف تیحکوم. محکوم در مردیگیت لد حق مال ب

شرت و رفت و آمد با د سا زیو ن گرانیمعا ستفاده از و  تواندیرا ندارد؛ اما م نترنتیتلفن و ا لیاز قب یارتباط لیحق ا

 .استفاده کند یمجاز داخل اتیو نشر  ونیز یتلو و،یراد رینظ یمل یهااز رسانه

. جدا کردن باشااادیبلد شاااامل حال خانواده محکوم نم یدر نف گرانیمراوده و معاشااارت با د تیوعممن . تبصاااره

ممنوع است. در صورت احراز  یو  تیبلد، جز در فرض احراز عدم صالح یکودک تحت حضانت زن محکوم به نف

 .شودیمربوط اقدام م نیامر، وفق قوان نیا

شرت محکوم با داز  یر یچه امکان جلوگچنان .۱۴۳ماده ض گرانیمراوده و معا شد، قا  یفر یاحکام ک یاجرا ینبا

)حبس  یمقام معظم رهبر  یحکم حکومت یتا در اجرا دینمایبه دادگاه منعکس م میمراتب را جهت اتخاذ تصااام

 .اتخاذ کند یمقتض می( تصمدیدر تبع

ترک کند،  یفر یاحکام ک یاجرا یبلد ، محل را بدون اذن قاض ینف اید  یکه محکوم به تبع یدر صورت .۱۴۴ماده

 .شودیحکم اعاده م یالحفظ به محل اجراو تحت ریدستگ یبه دستور و 

محض اطالع از خروج اند به حکم مکلف یمحل اجرا یضاااابطان دادگساااتر  گرید ای یانتظام یرو ین .۱۴۵ماده

 .گزارش کنند یفر یاحکام ک یاجرا یبلد، مراتب را به قاض ینف ای دیمحکوم از محل تبع رمجازیغ

https://t.me/ekhtebar

https://t.me/ekhtebar
https://t.me/ekhtebar


40 
 

 ایاحکام اعدام، رجم، صااالب، قطع  ینحوه اجرا نامهنییآ» نامه،نییآ نیاالجرا شااادن االزم خیاز تار  .۱۴۶ماده

احکام قصاااص، رجم، قتل، صاالب، اعدام و شااالق مصااوب  یاجرا نامهنییآ»و « ۱۳۷۰نقض عضااو مصااوب 

 .باشدیم یملغ« ۱۳۸۲

 .با دادستان کل کشور است نامهنییآ نیا ینظارت بر حسن اجرا .۱۴۷ماده

شتمل بر  نامهنییآ نیا .۱۴۸ماده صره در تار  ۴۰ماده و  ۱۴۸م صو ۲۶/۳/۱۳۹۸  خیتب ضا سیرئ بیبه ت  هییقوه ق

 .االجرا استابالغ الزم خیو از تار  دیرس

 یسیرئ میدابراهیس . هیقوه قضائ سیرئ

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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