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ااجراایی حکم ددرر ززنداانن تربت  جامم بدوونن ااطالعع ددااددگاهه!

ااکونيیوزز:ووکيیل ددوو متهم که ااخيیراا به جرمم حمل مواادد مخدرر ددرر ززنداانن
تربت جامم مجاززااتت شد هه ااند، می گويید اايین مجاززااتت ها برخالفف تصريیح
آآيیيین نامه نحوهه  ااجراایی حکم بوددهه ااست، موضوعی که قاضی پرووندهه

آآنن رراا به شدتت رردد می کند.

"محمد شجاعع پورر" قاضی پرووندهه اايین متهمانن ددرراايین باررهه گفت: 12 ،(econews.ir)به گزااررشش خبرگزاارریی ااقتصاددیی اايیراانن
متهم مواادد مخدرر طی هفته هایی گذشته ددرر ززنداانن تربت جامم مجاززااتت شدهه ااند که جرمم تمامم اايین اافراادد مرتبط با مواادد مخدرر بوددهه

ااست.

وویی ددررمورردد ررووند ااجراایی حکم ااظهارر کردد: ددااددسراا ااجراایی حکم اايین اافراادد رراا بر ااساسس ااختيیاررااتی قانونی که ددااشته  ااجراا
کرددهه ااست.

شجاعع پورر با ااشاررهه به ااجاززهه قبلی ددااددگاهه براایی ااجراایی اايین حکم گفت: ااجراایی اايین حکم بدوونن ااطالعع ددااددگاهه به اايین معنا نيیست
که ددااددسراا حکم رراا خوددسراانه ااجراا کرددهه ااست.

اايین ددررحالی ااست که "محمد ددوولت خوااهه" ووکيیل پايیه يیک ددااددگستریی که ووکالت ددوو نفر اازز اايین متهمانن رراا بر عهدهه ددااشته ددرر
گفت ووگو با اايیسنا مدعی شد که ااجراایی حکم اايین متهمانن بر خالفف تصريیح آآيیيین نامه نحوهه یی ااجراایی حکم صوررتت گرفته

ااست.
وویی اافزوودد: اايین حکم بدوونن ااطالعع ووکيیل وو خانوااددهه اايین اافراادد، ددرر ززمانن غيیرقانونی وو غيیرمتعاررفف ااجراا شدهه وو ددرر نتيیجه

برخالفف تصريیح آآيیيین نامه نحوهه جراایی حکم بوددهه ااست.
وویی توضيیح دداادد: بر ااساسس ماددهه 7 آآيیيین نامه ااجراایی ااحکامم قصاصص، ررجم، قتل، صلب، ااعداامم وو شالقق، پس اازز ووصولل حکم
قطعی وو ددستورر ااجراایی آآنن اازز سویی ددااددگاهه، مرجع قضايیی مجریی حکم موظف ااست حدااقل 48 ساعت قبل اازز ززمانن ااجراایی
حکم مرااتب رراا به ووکيیل محکومم عليیه ااطالعع ددااددهه وو اازز آآنن بخوااهد جهت اانجامم ووظيیفه محوله ددرر محل ااجراایی حکم حاضر

شودد.
ددوولت خوااهه هم چنيین مدعی ااست: مرجع قضايیی هيیچ ااطالعی ددررمورردد ااجراایی حکم اايین اافراادد به ووکيیل محکومم عليیه ندااددهه وو

خانوااددهه اايین اافراادد نيیز هيیچ ااطالعی ندااشته ااند. 
اانتهایی پيیامم//
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