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  اجراي احكام  •

  احكام الزم االجراء: فصل اول    •

 ترتيب اجراي احكام: فصل دوم    •

•   

    احكام الزم االجرا: ل اول فص  •

   :٢٧٨ماده 

  :احكام الزم االجراء عبارتنداز  

  .حكم قطعي دادگاه بدوي) الف

كم دادگاه بدوي آه در مهلت مقرر در قانون نسبت به آن اعتراض يا درخواست ح )ب

  .تجديدنظر نشده باشد و يا اعتراض يا درخواست تجديدنظر نسبت به آن رد شده باشد

  .حكم دادگاه بدوي آه مورد تاييد مرجع تجديدنظر قرارگرفته باشد )ج

  .مي نمايدحكمي آه دادگاه تجديدنظر پس ازنقض راي بدوي صادر )د

  

   :٢٧٩ماده 

هرگاه حكم صادره راجع به چند نفر باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان به حكم  

اعتراض و يا درخواست تجديدنظر آرده باشند نسبت به بقيه پس از انقضاي مهلت 

  .اعتراض و يا تجديدنظر خواهي الزم االجراء خواهد بود

  

   :٢٨٠ماده 

 نسبت به يك قسمت از حكم مانع اجراي آن نسبت اعتراض يا درخواست تجديدنظر 

  .به ساير موارد نمي باشد

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

    ترتيب اجراي احكام: فصل دوم   •

    :٢٨١ماده 

اجراي حكم در هر حال با دادگاه بدوي صادر آننده حكم يا قائم مقام آن بشرح مواد  

   .آتي ميباشد

  

    :٢٨٢ماده 

در مواردي آه اجراي حكم مي بايست توسط ماموران يا سازمان هاي دولتي يا  

آموزش عمومي به عمل آيد دادگاه ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و 

   .الزم، نظارت آامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل مي آورد

  

   : ٢٨٣ماده 

عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچ وجه متوقف نمي 

شود مگر در مواردي آه دادگاه صادر آننده حكم در حدود مقررات دستور توقف اجراي 

   .حكم را صادر نمايد

  

    :٢٨۴ه ماد

آليه ضابطين دادگستري و نيروهاي انتظامي ونظامي و روساي سازمان هاي دولتي و 

وابسته به دولت و يا موسسات عمومي در حدود وظايف خود مكلفند دستورات مراجع 

تخلف از مقررات اين ماده عالوه بر تعقيب . قضايي را در مقام اجراي احكام رعايت آنند

   . تعقيب آيفري برابر قانون مربوط مي باشداداري و انتظامي مستوجب

  

    :٢٨۵ماده 

رفع ابهام واجمال از حكم با دادگاه صادر آننده حكم است ليكن رفع اشكاالت مربوط به 

   .اجراي حكم توسط دادگاهي آه حكم زيرنظر آن اجرا مي شود به عمل خواهد آمد

  

    :٢٨۶ماده 

   خسارات و ضرر و زيان مدعيان خصوصياجراي احكام راجع به هزينه دادرسي، تاديه

   .برابر مقررات مندرج در فصل اجراي احكام مدني به عمل مي آيد

  



  

  

  

    :٢٨٧ماده 

هرگاه راي به برائت يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب متهم صادر شود، راي بالفاصله  

ي از توسط دادگاه اجراء مي شود و چنانچه متهم به علت ديگري بازداشت نباشد فور

   .وي رفع بازداشت خواهد شد

  

    :٢٨٨ماده 

  :مجازات شالق تعزيري در موارد زير تا رفع مانع اجراء نمي شود  

  . زني آه درايام بارداري يا نفاس يا استحاضه باشد)الف

  .زن شيرده در ايامي آه طفل وي شيرخواراست حداآثر به مدت دو سال)   ب

بيماري آه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمددادگاه، اجراي حكم موجب )    ج

دراين مورد چنانچه اميدي به بهبودي بيمار . تشديد بيماري يا تاخير در بهبودي او شود

نباشد يا دادگاه مصلحت بداند يك دسته تازيانه يا ترآه مشتمل بر تعداد شالق آه 

  .ار به محكوم عليه زده مي شودمورد حكم قرار گرفته است تهيه و يكب

درمواردي آه تبديل مجازاتي به مجازات ديگر برابر قانون الزم باشدمجازات اولي تا  )   د

   .اتخاذ تصميم از طرف دادگاه اجراء نخواهد شد

  

    :٢٨٩ماده 

جنون بعد از صدور حكم و فرار محكوم عليه در حين اجراي حكم موجب سقوط مجازات 

   .دتعزيري نمي باش

  

    :٢٩٠ماده 

محل و چگونگي اجراي حكم شالق به تشخيص دادگاه با رعايت موازين شرعي و 

   .حفظ نظم عمومي و ساير مقررات مربوط در حكم تعيين مي شود

  

    :٢٩١ ماده

بيماري محكوم عليه موجب توقف اجراي مجازات حبس نمي شود مگر اينكه به 

ي و تاخير در بهبودي محكوم عليه تشخيص دادگاه اجراي حكم موجب شدت بيمار

باشد آه در اين صورت دادگاه با تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد و اخذ تامين 

متناسب اجازه معالجه در خارج از زندان را صادر مينمايد و اگر محكوم عليه تامين ندهد 



به تشخيص پزشك و دستور دادگاه در زندان يا بيمارستان تحت نظر ضابطين 

  . ستري معالجه مي شوددادگ

 در صورت جنون، محكوم عليه تا بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي :تبصره 

   .ايام توقف در بيمارستان جزو محكوميت وي محاسبه مي شود. شود

  

    :٢٩٢ماده 

چگونگي پرداخت ديه و مهلت آن به ترتيبي است آه در قانون مجازات اسالمي و 

  . وميتهاي مالي پيش بيني شده استقانون نحوه اجراي محك

  

    :٢٩٣ماده 

قبل از اجراي حكم اعدام يا قصاص نفس يا رجم يا صلب مراسم مذهبي توسط 

اشخاصي آه صالحيت دارند نسبت به محكوم عليه انجام مي گيرد و هنگام اجراي 

  حكم اعدام بايد رئيس دادگاه

 محل يانماينده وي، رئيس زندان، صادر آننده حكم يا نماينده او، رئيس نيروي انتظامي

وآيل محكوم عليه . پزشك قانوني يا پزشك معتمد محل و منشي دادگاه حاضر باشند

پس از حاضر آردن محكوم عليه در محل، رئيس دادگاه يا . نيز مي تواند حضور يابد

نماينده او دستور اجراي حكم را صادر و منشي دادگاه حكم را با صداي رساقرائت مي 

  . يد، سپس حكم اجراء و صورتمجلس تنظيمي به امضاي حاضران مي رسدنما

 آئين نامه اجرايي اين ماده و همچنين چگونگي اجراي حكم شالق ظرف :تبصره  

   .مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد

  

    :٢٩۴ماده 

م نوع جرم و ميزان محكوميت براي اشخاصي آه محكوم به حبس هستند، با اعال 

   .تحميل آيفر به زندان معرفي مي شوند

  

    :٢٩۵ماده 

مدت تمامي آيفرهاي حبس از روزي شروع مي شود آه محكوم عليه به موجب حكم 

  .قطعي قابل اجراء حبس شود

 چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم الزم االجراءبه علت اتهام يا اتهاماتي :تبصره 

در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلي از مقدار حبس آه 

   .او آسر خواهد شد

  



  

  

   :٢٩۶ماده

آودك شيرخوار را ازمادري آه محكوم به حبس يا تبعيد شده نبايد جدا آرد مگر اينكه

   .مادر با رضايت، او را به پدر يا نزديكان ديگرش بسپارد

  

   :٢٩٧ماده

 ه به تبعيد محكوم شده اند، به محل اعزام و مراتب به دادگاه و نيروياشخاصي آ

  .انتظامي محل ابالغ مي شود

 آئين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه هاي:تبصره

   .دادگستري و آشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

  

   :٢٩٨ماده

است او با هزينه خودش در جرايد آثيراالنتشار اعالنحكم برائت متهم در صورت درخو

   .ميشود

  

  

   :٢٩٩ماده

در اجراي حكم به جزاي نقدي، ميزان محكوم به بايد به حساب خزانه دولت واريز و

   .برگ رسيد آن پيوست پرونده شود

  

   :٣٠٠ماده

  .اجراي حدود شرعي برابر مقررات مندرج درقانون مجازات اسالمي خواهد بود
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