
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصير    خيريهخيريهخيريهخيريه    بنيادبنيادبنيادبنياد

    عضوعضوعضوعضو    نقصنقصنقصنقص    يايايايا    قطعقطعقطعقطع    ،،،،    صلبصلبصلبصلب    ،،،،    رجمرجمرجمرجم    ،،،،    اعداماعداماعداماعدام    احكاماحكاماحكاماحكام    اجراياجراياجراياجراي    نحوهنحوهنحوهنحوه    نامهنامهنامهنامه    آيينآيينآيينآيين

 دو و كي يفريك يدادگاهها ليتشك قانون 28 ماده كي تبصره موضوع

  هييقضا قوه 1370 ماه بهشتيارد مصوب

            صلبصلبصلبصلب    وووو    رجمرجمرجمرجم    ،،،،    اعداماعداماعداماعدام    احكاماحكاماحكاماحكام    يييياجرااجرااجرااجرا    نحوهنحوهنحوهنحوه    دردردردر: : : :     اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 ، دادگاه سيير گردد، صيتشخ يقطع ، حكم صادركننده دادگاه توسط ، صلب اي و رجم ، اعدام حكم كه مورد هر در ـ 1 ماده

 حكم در مصرحه اطالعات هرگاه. كند يم ابالغ مربوطه حوزه دادستان به الزمه حاتيتصر با اجرا يبرا را صادره حكم از يرونوشت

 . دينما يم ارسال آن مهيضم به زين را محاكمه و يدگيرس  مجالس صورت از يفتوكپ نباشد، يكاف

 اتخاذ تا آن ياجرا ند،ينما دنظريتجد  يتقاضا حكم به نسبت ، حكم يمجر اريداد اي و ، دادستان ، هيعل محكوم چنانچه ـ 1 تبصره

 . ماند يم متوقف ، نقض و يبررس مرجع ييقضا ميتصم

 ليتشك قانون 35 ماده در مذكور ارياخت اعمال مقام در كشور كل دادستان اي كشور يعال وانيد سيير كه يصورت در ـ 2 تبصره

 دهند صيتشخ دنظريتجد قابل باشد، شده دنظرصادريتجد مقام در كه نيا ولو را صادره حكم دو، و كي يفريك يدادگاهها

 . ماند يم متوقف يبعد يدگيرس تا حكم ياجرا

 از جهينت اعالم تا حكم ياجرا د،يعفونما درخواست آن ياجرا و االجرا الزم حكم صدور فاصله در هيعل محكوم چنانچه ـ 3 تبصره

 . افتاد خواهد ريتاخ به  يبخشودگ و عفو العاده فوق ونيسيكم طرف

 مفاد تيرعا با حكم صادركننده دادگاه توسط آن ياجرا دستور صدور و يقطع حكم وصول از پس محل هر دادستان ـ 2 ماده

 و قيتعو عدم اجرا، صحت در و داده را الزم دستورات آن ياجرا نحوه درباره و بوده حكم ياجرا به مكلف  فوق يها تبصره

 . كرد خواهد نظارت آن ليتعط

 . افتد يم قيتعو به حمل ازوضع بعد ماه سه تا حكم ياجرا باشد، كرده حمل وضع تازه اي بوده حامله زن محكوم هرگاه ـ 3 ماده

 دادستان اي حكم صادركننده يقاض دييتا و پزشك زيتجو به چنانچه دهند، يم ريش را خود عيرض اطفال كه يزنان مورد در ـ تبصره

 دو سن به طفل دنيرس تا  فوق يمجازاتها ياجرا باشد، مادر ريش قطع سبب به طفل يسالمت به لطمه موجب مجازات ياجرا ، كل

 . افتاد خواهد قيتعو به يسالگ



 يو مرض ، كل دادستان اي حكم صادركننده يقاض دييتا و پزشك زيتجو و نظر طبق چنانچه ، ضيمر هيعل محكوم مورد در ـ 4 ماده

 . افتد يم ريتاخ به  مانع رفع تا حكم ياجرا باشد مجازات ياجرا از مانع

 : دهد يم اطالع ليذ اشخاص و مراجع به را مراتب ، حكم ياجرا زمان از قبل ساعت 48 حداقل ، حكم يمجر دادستان ـ 5 ماده

 ياجرا محل كه يصورت در( حكم ياجرا محل در نظم حفظ و يبرقرار يبرا يو ندهينما اي محل يانتظام يروهاين سيير ـ الف

 ). باشد زندان محوطه از خارج حكم

 .  زندان محوطه داخل در نظم حفظ و حكم ياجرا مقدمات هيته يبرا زندان اداره سيير ـ ب

 يجسمان تيوضع به راجع نظر اعالم و محكوم نهيمعا يبرا) نباشد يقانون پزشك ، محل در اگر( معتمد پزشك اي يقانون پزشك ـ ج

 .  يو

 همان يروحان باشد، شده شناخته يرسم انياد از يكي رويپ محكوم اگر ، يمذهب و ينيد فاتيتشر انجام يبرا ونيروحان از يكي ـ د

 . گردد يم دعوت باشد، موجود محل در چنانچه نيد

 . اجرا از قبل حكم قرائت يبرا ، دادگاه يمنش ـ  ه

 .  مقتول دم ياياول و هيعل محكوم ليوك ـ و

 .  حكم ياجرا مقدمات هيته در يهمكار جهت نيمامور اعزام يبرا دادگاه احكام ياجرا مسوول اي ييقضا سيپل ـ ز

 . داد خواهد زاطالعين يو به را مراتب دادستان است يالزام شرع حاكم حضور كه قانون در مصرحه موارد در ـ تبصره

 نظر اعالم و نهيمعا را او پزشك و رفته محكوم محبس به) معتمد پزشك اي( يقانون پزشك و دادستان ، حكم ياجرا از قبل ـ 6 ماده

 مالقات يتقاضا چنانچه دهد يم اطالع محكوم به دادستان نباشد، حكم ياجرا يبرا يمانع يجسم نظر از كه يصورت در. دينما يم

 تقاضا قبول كه نيا بر مشروط دهد يم را آنان احضار دستور ، مالقات يتقاضا صورت ودر دينما اظهار دارد، را ياشخاص

 . نشود حكم ياجرا ريموجبتاخ

 حق محكوم. دهد يم را آنان با  محكوم مالقات بيترت يو ندهينما اي زندان سيير تقاضا، مورد افراد اي فرد حضور از پس ـ 7 ماده

 اي زندان سيير فقط. كند اظهار شفاها اي كتبا كنندگان مالقات به يو حضور بدون اي دادستان حضور در را يمطلب هرگونه دارد

 . شد خواهد استفاده زين مترجم نفر كي  از ضرورت صورت در. باشد حاضر اظهارات انيب نيح در ديبا يو ندهينما

 به ريتاخ بدون ، آن بودن بالمانع  اعالم و دادستان مالحظه از پس را محكوم يايوصا و مكتوبات ، زندان اي يانتظام نيمامور ـ 8 ماده

 . رسانند يم ، است كرده نييتع محكوم كه يمقصد

 . خواهدآمد عمل به محكوم مذهب و نيد مقررات طبق بر الزم يمذهب آداب زندان از محكوم خروج از قبل ـ 9 ماده

 حق كه يافراد ريسا و دادگاه يمنش و او ندهينما اي يانتظام يروهاين سيير ، زندان سيير ، دادستان حضور با حكم ياجرا ـ 10 ماده

 . ديآ يم عمل به ، دهيگرد نيمع حكم در كه يگريد محل اي و زندان در مخصوص محل در دارند، حضور



 سيير ، دادستان يامضا به و هيته مجلس صورت كنند، يم خارج زندان از حكم ياجرا يبرا را محكوم كه يموارد در ـ 11 ماده

 از را يزندان تيهو زندان سيير. رسد يم يو ندهيانماي يانتظام يروهاين سيير و دادگاه يمنش ، محل در حاضر پزشك ، زندان

 . كرد خواهد امضا را آن ليذ و دييتا آمده دادگاه حكم در آنچه با يو مشخصات قيتطب ثيح

 كه نيا مگر ندينما هيته او  يبرا مكلفند نيمامور كند، تقاضا يدنيآشام اي يخوردن محكوم اگر ، حكم ياجرا از قبل ـ 12 ماده

 ).  است بادادستان امر نيا صيتشخ( باشد حكم ياجرا ريتاخ يبرا فقط هيمشارال يتقاضا

 . باشد صادركرده را يخاص دستور دادگاه كه نيا مگر بود خواهد آفتاب طلوع اول ، حكم ياجرا موقع ـ 13 ماده

 .  است يانتظام يروهاين عهده به زندان محوطه از خارج در حكم ياجرا محل تيامن نيتأم ـ 14 ماده

 صحت از و نهيمعا اجرا  ادوات و آالت ريسا و طناب و بيصل اي دار چوبه ديبا ، صلب اي اعدام حكم ياجرا از قبل ـ 15 ماده

 و يشرع ضوابط طبق بر حكم ياجرا مقدمات شودكه توجه ، رجم حكم ياجرا مورد در و شده حاصل نانياطم آنها استحكام

 . باشد شده فراهم يقانون

 سپس. شود يم آورده رجم حد ياجرا محل اي بيصل اي دار چوبه يپا به الحفظ تحت يزندان ، فوق فاتيتشر انجام از پس ـ 16 ماده

 و يرا مفاد طبق حكم ، دادستان دستور به بالفاصله آن از وپس كند يم قرائت بلند يصدا با را حكم دادگاه يمنش ، دادستان اجازه با

 . شود يم اجرا نيمامور توسط

 . شود انجام خشونت بدون و آرامش كمال با ديبا يياجرا اتيعمل هيكل ـ 17 ماده

 يباال در ساعت كي مدت به و شود يم دهيكش دار به باشد، نشده مقرر يخاص بيترت حكم در چنانچه اعدام به محكوم ـ 18 ماده

 . شود يم آورده نييپا به دار از سپس. شود حاصل يو مرگ به نانياطم كه نيا مگر ماند يم دار

 ميتسل ، دادستان دستور و صيتشخ به ندينما مطالبه را جسد محكوم كسان چنانچه مرگ از نانياطم و جسد نهيمعا از پس ـ 19 ماده

 . بود خواهد دولت عهده به ، مخارج هيكل صورت نيا در. شد خواهد دفن معموله مراسم طبق بر واالّ شود يم آنان

 ضبط مربوطه پرونده در و رسد يم 10 ماده در مذكور افراد يامضا به و شده هيته مجلس صورت ، حكم ياجرا از ـ 20 ماده

 . گردد يم

 پرونده در عكسها و شده يبردار عكس)مورد حسب( يانتظام نيمامور اي زندان نيولئمس توسط حكم ياجرا مراسم از ـ 21 ماده

 يياستثنا موارد در. گردد يم منتشر ها روزنامه در دادگاه يرا خالصه و جرم نوع ذكر با حكم ياجرا خبر. شود يم يگانيبا محكوم

 اطالع يبرا يگروه يها رسانه توسط حكم ياجرا حال در محكوم عكس كند جابيا يمصالح هييقضا  قوه استير صيتشخ به كه

 . ابدي يم انتشار يعموم

 دستور به نباشد، مصلحت به حكم ياجرا محل در يخاص افراد و طبقات اي يتماشاچ حضور يجهات به بنا كه يصورت در ـ 22 ماده

 . ندينما يم يريجلوگ محل به آنان ورود از يانتظام نيمامور دادستان

 به سپس دينما غسل بيترت  به ، خالص كافور و سدر آب با تا شود يم داده دستور محكوم به ، رجم حكم ياجرا از قبل ـ 23 ماده

 . گردد يم حد ياجرا ، يقانون و يشرع طيشرا ريسا تيرعا با و تيفيك همان



 غسل بدون و آورند يم جا به را تيم نماز مراسم ، نموده خارج چاله از را جسد ،  محكوم مرگ و رجم حكم ياجرا از پس ـ 24 ماده

 دفن و كفن ، غسل فاتيتشر انجام با باشد، نكرده غسل حد  ياجرا از قبل محكوم چنانچه و ندينما يم دفن ، كفن همان با مجدد

 . شود يم

 .  ستين يضرور خون به آلوده كفن ضيتعو باشد، شده انجام كفن پوشش حالت در رجم مراسم كه يصورت در ـ تبصره

 قبله به يرو و بيصل به پشت كه يحالت در است شده هيته بيصل هيشب كه دار چوبه به را محكوم ، صلب حد ياجرا در ـ 25 ماده

 و بندند يم  يعمود را  شيپاها و  يافق  چوب دو به را يو يدستها  كرده زانيآو باشد داشته فاصله نيزم از يمقدار شيپاها و بوده

 . كنند يم رها  حال  همان  به روز  سه  مدت  به

 رها واال دفن يمذهب مراسم  انجام از پس باشد كرده فوت اگر و آورند يم نييپا دار چوبه از را او روز سه يانقضا از پس ـ 26 ماده

 . كنند يم

 از قبل دفن و كفن و يمذهب  مراسم انجام يبرا جسد آوردن نييپا گردد، محرز روز سه از زودتر مصلوب فوت چنانچه ـ تبصره

 .  است بالمانع روز سه يانقضا

        عضوعضوعضوعضو    نقصنقصنقصنقص    اااايييي    قطعقطعقطعقطع    احكاماحكاماحكاماحكام    يييياجرااجرااجرااجرا    نحوهنحوهنحوهنحوه    دردردردر: : : :     دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 به پزشك حضور ، قصاص و حدود قانون بعد به 58 ماده در مقرر ضوابط و طيشرا تيرعا بر عالوه عضو قصاص در ـ 27 ماده

 ، پزشك نظر كسب از پس دادستان هرگاه.  است يضرور مذكور، قانون 68 و 65 و 63 و 62 مواد مفاد ياجرا و صيتشخ منظور

 دادگاه به فيتكل نييتع يبرا را پرونده حكم ياجرا از يخوددار با ، افتي مقدور ريغ  نهيمع زانيم و تيفيك به را حكم ياجرا

 . دارد يم ارسال  حكم صادركننده

. افتد يم قيتعو به خوف تارفع يو يماريب يبرا ياضاف صدمه خوف با ماريب نيمحكوم به نسبت عضو قصاص ياجرا ـ 28 ماده

 صيتشخ العمر مادام سبب به چنانچه. بود خواهد دادستان يازسو منتخب معتمد پزشك اي يقانون پزشك عهده به امر نيا صيتشخ

 . شد خواهد هيد به ليتبد ، دادگاه حكم و دادستان شنهاديپ به نباشد، قصاص ياجرا امكان امر، نيا شدن

 انجام را محوله فيوظا ارانيداد از يكي يو ابيغ در ، است دهيگرد مقرر دادستان عهده به يتيولئمس كه يموارد هيكل در ـ تبصره

 .داد خواهد

 

 

 


