دستورالعمل نحوه اجراي احكام
سازمان تعزیرات حكومتی
بخش اول :كليات
ماده  -1اجرای آرای صادره از شعب سازمان تعزيرات حكومتي ،تابع مقررات حاكم بر اجرای آرای دادگاهها است و
اجرای آرای مدني صادره از شعب مذكور ،تابع قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالي ميباشد.
ماده  -2ريیس شعبه پس از رسیدگي و اعالم ختم دادرسي ،ظرف مدت مقرر قانوني رأی مقتضي صادر و بالفاصله
آن را در سیستم دادرسي ثبت مينمايد.
ماده  -3به محض صدور و ثبت رأی ،مسؤول امور دفتری مكلف است ،پس از امضای دادنامه ،نسخهای از ابالغیه
تهیه و آن را برای ابالغ به طرفین يا وكیل آنان ارسال تا به اصحاب پرونده به صورت واقعي و يا قانوني ابالغ و نتیجه
آن را با ذكر زمان ابالغ ،در سیستم دادرسي ثبت نمايد.
ماده  -4چنانچه متهم در شعبه حضور داشته باشد ،دادنامه حضوراً به وی ابالغ و در صورت صدور محكومیت غیرقطعي،
مفاد مواد  444و تبصره  3ماده  945قانون آيین دادرسي كیفری به وی ابالغ ميگردد.
تبصره -در پروندههايي كه آرای آنها توسط شعبه رسیدگيكننده اجرا ميشود ،به ازای هر پرونده و با ضريب درصد
وصولي محكومیت ،طبق دستورالعمل صادره از معاونت توسعه مديريت و منابع ،پاداش مقتضي در نظر گرفته خواهد
شد.
ماده  -5كلیه پروندههايي كه آرای آنها مطابق قوانین و مقررات قطعي بوده و يا پس از ابالغ توسط شعبه صادركننده
رأی نخستین ،قطعي و الزماالجراء شدهاند ،به اجرای احكام ارسال و برابر قوانین و مقررات موضوعه و مفاد اين
دستورالعمل اجرا خواهند شد.
تبصره  -1مسؤولیت انجام وظايف مربوط به اجرای احكام در ادارات و شهرستانهايي كه فاقد اجرای احكام مستقل
ميباشند ،بر عهده رئیس اداره ميباشد.
تبصره  -2شعبه رسیدگيكننده مكلف است در صورتي كه محكومٌعلیه حاضر به پرداخت فوری جريمه نقدی باشد،
نسبت به اجرای حكم اقدام و پرونده اجراء شده را بالفاصله به اجرای احكام ارسال و در غیر اين صورت ،پس از
قطعیت يافتن دادنامه ،فوراً پرونده را برای اجرای حكم به اجرای احكام ارسال نمايد.
ارسال كلیه پروندههای دارای رای قطعي مانند برائت ،قرار بايگاني و  ...به اجرای احكام الزامي بوده و رئیس اجرای
احكام ،دستور ثبت سیستمي و جری تشريفات قانوني ،ارسال پرونده ممهور به مهر برگشماری به بايگاني راكد را
صادر مينمايد.
تبصره  -3آراء غیابي ،بعد از ابالغ و انقضای مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي به موقع اجراء گذاشته ميشوند.
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تبصره  -4در پروندههای مهم و ملي ،در صورت قطعیت يافتن رأی صادره ،پرونده بايد در همان روز به اجرای
احكام تحويل گردد.
ماده  -6مديران دفاتر شعب مكلفند پروندهها را با چیدمان صحیح اوراق ،به صورت برگشماری شده ،ممهور به
مهر برگشمارِ دفتر و با دستور ريیس شعبه ،پس از ثبت اقدامات در سیستم دادرسي ،به اجرای احكام تحويل
نمايند .در صورتي كه موارد اعالمي از ناحیه شعبه رعايت نگردد ،اجرای احكام با ذكر علت از دريافت پرونده خودداری
مينمايد.
ماده  -7هرگاه ريیس اجرای احكام رأی صادره را از لحاظ قانوني الزماالجراء نداند و يا رأی صادره دارای ايراد و
اشتباه از حیث قطعیت و يا عدم قطعیت و  ...باشد ،گزارش مستند و مستدل پرونده را به شعبه صادركننده رأی
اعالم و وفق تصمیم آن شعبه اقدام مينمايد.
ماده  -8هرگاه رأی صادره در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر ،برخي از آنان اعتراض و يا
درخواست تجديدنظر نموده باشند ،پس از گذشت مهلت اعتراض و تجديدنظر در مورد سايرين ،الزماالجرا ميباشد.
الزم است نسخهای از رأی صادره و بدل پرونده جهت اجرای رأی به اجرای احكام ارسال گردد .اعتراض و يا درخواست
تجديدنظرخواهي درباره يک قسمت از رأی ،مانع اجرای ساير قسمتهای الزماالجرای دادنامه نخواهد بود.
ماده  -9معاون اجرای احكام استان يا ريیس اداره شهرستان بر اجرای آرای با محكومیت بیش از يک میلیارد ريال
و يا پروندههايي كه بر اساس دستورالعملهای مربوط؛ مهم و ملي محسوب ميشوند و يا دارای زنداني ميباشند،
بهصورت ويژه ،نظارت نموده و وضعیت اجرايي و اقدامات صورت گرفته در خصوص اينگونه پروندهها هر ماهه توسط
رئیس اجرای احكام به كارگروه استاني پروندههای مهم و ملي منعكس ميگردد .مسؤولیت تشكیل كارگروه و جلسات
آن با مديركل ميباشد.
ماده  -11به منظور تسهیل در وصول جرايمِ دستگاههايي كه از اعتبارات دولتي استفاده ميكنند ،ريیس اجرای احكام
مكلف است عالوه بر اقدامات قانوني ،روگرفتي از دادنامه را به سازمان برنامه و بودجه استان ارسال تا بر اساس قانون
نحوه پرداخت محكومٌبه دولت ،مبلغ قابل پرداخت را در بودجه سنواتي دستگاه محكومیت يافته لحاظ نمايد.
ماده  -11عملیات اجرای رأی با دستور رئیس اجرای احكام شروع و به هیچ وجه متوقف نميگردد مگر به موجب
مواردی كه قانون مقرر نموده است ،دفتر اجرای احكام مكلف است كلیه اطالعات مربوط به عملیات اجرای حكم را
در سیستم مديريت پرونده ) (CMSثبت نمايد.
تبصره -در مواردی كه مطابق مقررات ،اجرای رأی موقوف ميشود ،رئیس اجرای احكام قرار موقوفي اجرا صادر
مينمايد.

4

ماده  -12در صورت تعدد شعب اجرای احكام ،معاون اجرای احكام و يا رئیس شعبه اول اجرای احكام
(حسب مورد) به محض وصول پرونده ،دستور ارجاع آن به يكي از شعب را ،صادر مينمايد.
ماده  -13رسیدگي به امور زندانیان ،تابع قانون آيین دادرسي كیفری و آيیننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات
تأمیني و تربیتي كشور است .معاون اجرای احكام يا رئیس اجرای احكام (حسب مورد) ،مسؤول رسیدگي به امور
زندانیان بوده و دستور اجرای مواردی از قبیل مرخصي ،اجازه مالقات ،دستور آزادی و صدور قرارهای تأمین و  ...را
با رعايت ضوابط مقرر صادر مينمايد.
ماده  -14رئیس شعبه رسیدگيكننده مكلف است در زمان دادرسي و در صورتي كه تصمیمات وی به هر جهت
منتهي به بازداشت متهم گرديد ،ضمن ثبت اطالعات در سیستم مديريت پرونده ،مراتب را به معاون اجرای احكام و
يا ريیس اجرای احكام منعكس نمايد.
تبصره -رئیس اجرای احكام مكلف است در زمان اعالم محكومیت قطعي زنداني ،آن را تقويم و در سیستم دادرسي
ثبت و به زندان اعالم نمايد .همچنین در صورت صدور دستور آزادی و اخذ نتیجه آزادی زنداني از ناحیه زندان،
مراتب را در سیستم دادرسي ثبت نمايد.
ماده  -15چنانچه زنداني در طول تحمل محكومیت ،مرتكب غیبت گردد ،ريیس شعبه رسیدگيكننده و يا ريیس
اجرای احكام (حسب مورد) مكلف است ضمن اعالم مراتب به محاكم قضايي ،پرونده را جهت صدور دستور ضبط
وثیقه يا وجهالكفاله ،در مركز استان به معاون اجرای احكام و در شهرستانها به ريیس اداره ارسال نمايد.
ماده  -16ضروری است كلیه مواردی كه ميبايست در سامانه مديريت پرونده ) (CMSدرج گردد توسط ادارهكل
فناوری اطالعات سازمان ،بررسي و پس از تأيید آن در كمیته توسعه دولت الكترونیک ،در سامانه ايجاد گردد.
ماده  -17رئیس اجرای احكام و يا رئیس شعبه (حسب مورد) مكلفند برای تمامي پروندههای مطروحه ،وقت نظارت
تعیین و در سیستم دادرسي ثبت نمايند.
بخش دوم :نحوه وصول جریمه نقدي
ماده  -18پس از وصول پرونده و كپيبرداری رايانهای آن در اجرای احكام ،ريیس اجرای احكام ،محكومٌعلیه را برای
اجرای رأی احضار مينمايد.
تبصره  -1هرگاه محكومٌعلیه حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ احضاريه برای پرداخت جريمه نقدی حاضر
شود ،مجری اجرای حكم ،او را از پرداخت بیست درصد جريمه نقدی معاف ميكند .دفتر مجری اجرای حكم ،مكلف
است در برگه احضاريه محكومٌعلیه ،معافیت موضوع تبصره  3ماده  945قانون آيین دادرسي كیفری را قید كند.
همچنین در راستای حقوق شهروندی ،اجرای احكام مكلف است ،اطالعات الزم در خصوص اعمال تبصره را با نصب
اعالمیه در محل اجرای احكام ،آگهي نمايد.
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تبصره  -2معافیت از جريمه نقدی موضوع تبصره  3ماده  945قانون آيین دادرسي كیفری ،در صورت تقسیط
جريمه نقدی و يا پرداخت خارج از موعد مقرر قابل اعمال نیست.
تبصره  -3اِعمال تخفیف موضوع ماده  444قانون آيین دادرسي كیفری در زمان رسیدگي ،مانع اِعمال معافیت
موضوع اين ماده نميباشد.
ماده  -19چنانچه محكومٌعلیه قبل از صدور حكم محكومیت قطعي به جريمه نقدی ،به دلیل اتهام يا اتهامات مطرح
در پرونده ،در بازداشت بوده باشد ،به ازای هر روز بازداشت قبلي ،مبلغ چهارصد هزار ريال ،از مجازات تعیین شده
وی كسر ميگردد .رئیس اجرای احكام موظف است رعايت مراتب فوق را به هنگام اجرای حكم ،مراقبت نمايد( .در
صورت تعديل مبلغ مذكور ،برابر دستورالعمل هیأت وزيران اقدام خواهد شد).
بخش سوم :مجازات حبس محکومٌعليه
ماده  -21هرگاه محكومٌعلیه ظرف مدت مقرر قانوني از تاريخ ابالغ رأی قطعي نسبت به پرداخت جريمه متعلقه
اقدام ننمايد ،جريمه متعلقه از محل اموال شناسايي شده وی (با رعايت مستثنیات دين) يا با توقیف بخشي از حقوق
و درآمدهای محكومٌعلیه استیفاء ميگردد و در پروندههای قاچاق كاال و ارز ،در صورت صدور حكم تبديل جريمه
نقدی به حبس ،توسط قاضي موضوع ماده  06قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و در ساير پروندهها ،در صورت عدم
شناسايي اموال ،دستور بازداشت محكومٌعلیه صادر و به ازای هر شبانه روز زندان مبلغ چهارصد هزار ريال از جريمه
متعلقه كسر ميگردد.
تبصره -مدت بازداشت بدل از جريمه نقدی محكومین پروندههای قاچاق كاال و ارز ،حداكثر پانزده سال بوده و در
ساير پروندهها حداكثر سه سال ميباشد.
ماده  -21محكومٌعلیه بر اساس شرايط مندرج در ماده  46دستورالعمل و با تصمیم شورای طبقهبندی و تأيید رئیس
اجرای احكام در يكي از بخشهای زندان بسته ،نیمهباز ،مراكز حرفهآموزی و اشتغال نگهداری ميشود.
ماده  -22اعطای اشتغال به كار خارج از زندان به زندانیان واجد شرايط و دارای ضمانت معتبر ،الزاماً منوط به
پرداخت ده درصد از كل جريمه متعلقه و تحمل يک دهم از كل ايام حبس ميباشد.
تبصره -در صورت عدم توانايي در پرداخت ده درصد جريمه توسط زنداني ،شش ماه به مدت حبس وی در زندان
بسته افزوده خواهد شد.
ماده  -23در پروندههای زندانيدار ،رئیس اجرای احكام مكلف است دستور تعیین وقت سیستمي پرونده محكومٌعلیه
را به گونهای صادر كند كه حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس ،پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاريخ اتمام
مدت حبس محكومٌعلیه ،دستور آزادی وی را در تاريخ ياد شده صادر و به زندان اعالم كند.
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ماده  -24هرگاه محكومٌعلیه به لحاظ عدم پرداخت جريمه نقدی در زندان باشد ،پس از تقسیط جريمه نقدی،
بالفاصله از زندان آزاد ميشود.
بخش چهارم :تقسيط جریمه نقدي
ماده  25اصالحی :درخواست تقسیط جريمه نقدی محكومٌعلیه به ضمیمه صورتي از داراييها و مستندات مربوط
به عدم تمكن مالي متقاضي ،به ريیس اجرای احكام تحويل و رئیس اجرای احكام مكلف است پس از دريافت تقاضای
تقسیط ،موضوع را همراه مستندات مربوطه به رئیس شعبه صادركننده رای بدوی منعكس ،تا پس از احراز عدم
تمكن مالي محكومٌعلیه و داشتن تضمین مناسب ،امر به تقسیط نمايد.
تبصره  -1در صورت تحويل تقاضا به رئیس سازمان و يا مديركل متبوع ،موضوع به شعبه صادركننده رای بدوی
منعكس تا رئیس شعبه ضمن بررسي مفاد درخواست و دستور صادره ،وفق مقررات و قوانین اقدام نمايد.
تبصره  – 2در متن دستور تقسیط جريمه ،بايد میزان پیشپرداخت ،تعداد اقساط و نتیجه عدم پرداخت دو قسط
متوالي مبني بر لغو تقسیط ،صراحتاً درج و كتباً به محكومٌعلیه ابالغ گردد.
تبصره  -3مديركل مربوطه ،نظارت الزم در رابطه با تقسیط جرايم نقدی صادره در پروندههای مهم و ملي را
مستقیماً بر عهده دارد.
ماده  -26نحوه تقسیط جريمه نقدی محكومین واجد شرايط به قرار زير است:
الف) جريمه نقدی تا يک میلیارد ريال؛ پس از پرداخت حداقل يک پنجم جريمه و الباقي در حداكثر  44قسط
متوالي.
ب) جريمه نقدی بیش از يک میلیارد ريال؛ پس از پرداخت حداقل يک پنجم جريمه و الباقي در حداكثر  44قسط
متوالي.
ماده  27اصالحی -در صورت عدم پرداخت دو قسط متوالي از اقساط محكومٌعلیه ،ريیس اجرای احكام با ابالغ
احضاريهای مراتب پرداخت اقساط معوقه را اعالم و در صورتي كه حداكثر ظرف يک ماه ديگر نسبت به پرداخت اقدام
ننمايد ،دستور تقسیط توسط مرجع موافقتكننده لغو و كل مانده جريمه به صورت يكجا اخذ ميگردد.
ماده  -28در صورت لغو تقسیط ،دستور شناسايي اموال صادر و چنانچه اموالي از محكومٌعلیه شناسايي نگردد ،برابر
ماده  46دستورالعمل اقدام ميشود.
ماده  -29در صورت احراز تمكن مالي محكومٌعلیه ،در هر مرحله از اجرای حكم ،رئیس اجرای احكام ،موضوع را به
مقام صادركننده تقسیط اعالم و پس از توقیف اموال شناسايي شده ،نسبت به وصول يک جای جريمه و لغو تقسیط
اقدام ميگردد.
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بخش پنجم :اجراي سایر محکوميتها
ماده  -31ريیس اجرای احكام ،محكومیتهايي از قبیل :ضبط يا معدومكردن كاال ،قطع سهمیه ،محرومیت از
اشتغال به حرفه يا حرف خاص و  ...را جهت اجرای كامل مفاد دادنامه ،به مراجع ذیربط اعالم و تا حصول نتیجه و
درج نتیجه اقدام در پرونده ،پیگیری مينمايد.
ماده  -31در مواردی كه اجرای حكم مستلزم توقیف وسايط نقلیه باشد ،رئیس اجرای احكام مطابق رأی صادره،
مراتب توقیف را به محكومٌعلیه ابالغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامي صادر ميكند.
ماده  -32چنانچه اجرای دستور يا رأی ،مستلزم فروش اموال باشد .انجام عملیات مذكور ،توسط سازمان جمعآوری
و فروش اموال تملیكي و يا اجرای احكام مطابق مقررات موضوعه و اجرای احكام مدني ،انجام ميشود.
ماده  -33اجرای قرارها و دستورهای تعلیق ،ضبط اموال ،اخذ وجه التزام ،وجهالكفاله ،يا وثیقه و وصول ضرر و زيان
و خسارت شاكي و  ،...همچنین لغو و بالاثر نمودن اقدامات اجرايي بالفاصله پس از اجرای كامل مفاد دادنامه ،بر
عهده اجرای احكام است.
ماده  -34در صورت استنكاف محكومٌعلیه از اجرای حكم و يا در مواردی كه متواری و اموال وی غیرقابل شناسايي
باشد ،قرار ممنوعیت خروج از كشور محكومٌعلیه و دستور انسداد كلیه حسابهای بانكي و تلفنهای ثابت و سیار و
( ...با رعايت مستثنیات دين) پس از تأيید مديركل ،توسط رئیس و يا معاون اجرای احكام صادر و با امضاء مديركل
جهت اقدام به مراجع ذیصالح قانوني منعكس ميگردد.
تبصره  -1دستور انسداد حساب در سطح استان توسط ريیس يا معاون اجرای احكام امضاء و ارسال ميگردد.
تبصره  -2صدور قرار ممنوعیت خروج محكومین با محكومیت كمتر از پنجاه میلیون ريال ،مستلزم اخذ جوابیه
استعالمات از مراجع ذیربط و عدم شناسايي اموال و عدم شناسايي و يا دسترسي به محكومٌعلیه ميباشد.
تبصره  -3رئیس اجرای احكام مكلف است قرار ممنوعیت خروج از كشور محكومٌعلیه را در سیستم دادرسي ثبت
و در صورت امكان ،برابر قانون به محكومًعلیه ابالغ نمايد.
ماده  -35در صورتي كه محكومٌعلیه در حوزه قضايي ديگری حضور داشته باشد ،اجرای احكام با تنظیم و اعطای
نیابت سیستمي به محل سكونت و يا اشتغال وی با تعیین وقت نظارت ،اجرای مفاد دادنامه را از مجری نیابت
درخواست و مجری نیابت نیز ضمن كپيبرداری در سیستم ،كلیه اقدامات اجرايي را برابر مفاد نیابت انجام و در سیستم
دادرسي ثبت و در نهايت با انجام و اجرای كامل آن به مرجع معطي نیابت اعاده مينمايد.
بخش ششم :عفو
ماده  -36برای رسیدگي به درخواست عفو محكومین هر استان« ،هیأت استاني» و در مركز« ،هیأت مركزی» عفو
تشكیل ميشود .تصمیمات هیأتها با اكثريت آراء معتبر است.
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ماده  -37اعضاء هیأت مركزی عفو عبارتند از:
الف -ريیس سازمان تعزيرات حكومتي (ريیس هیأت)
ب -معاون حقوقي و امور مجلس
ج -معاون پیشگیری از وقوع تخلفات
د -مديركل حراست
هـ -مديركل نظارت و پیشگیری امور قاچاق كاال و ارز
و -مديركل نظارت بر اجرای احكام (دبیر هیأت)
ماده  -38اعضاء هیأت استاني عفو عبارتند از:
الف -مديركل (ريیس هیأت)
ب -معاون اجرايي در امور شعب
ج -معاون اجرای احكام
د -مسؤول حراست
هـ -ريیس اجرای احكام مركز استان (دبیر هیأت)
ماده  -39دبیر هیأت استاني با وصول درخواست عفو ،موارد ذكر شده در ماده  44را از پرونده محكومٌعلیه استخراج
و به ضمیمه مدارك مندرج در ماده  43اين دستورالعمل ،جهت طرح در جلسه هیأت آماده مينمايد.
ماده  -41هیأت استاني پس از بررسي مدارك و احراز شرايط عفو ،ضمن تشريح جهات و داليل ،گزارش كاملي از
وضعیت محكومٌعلیه را به طور مستدل و مستند (مطابق فرمهای مربوطه) به دبیرخانه هیأت مركزی عفو ارسال
مينمايد.
ماده  -41شرايط اولیه احراز عفو به شرح ذيل ميباشد:
 -1نداشتن پیشینه كیفری مؤثر
 -4نداشتن تمكن مالي
 -3عدم استفاده قبلي از عفو در پروندههای موضوع صالحیت تعزيرات حكومتي (مگر به موجب قوانین و فرامین
مقام معظم رهبری مدظلهالعالي)
 -4اخذ رضايت شاكي خصوصي يا پرداخت خسارت وی ،در مواردی كه پرونده شاكي خصوصي دارد.
ماده  -42مدارك مورد نیاز جهت طرح موضوع در هیأت عفو:
الف -درخواست عفو يا ارجاع ريیس سازمان
ب -تكمیل فرمهای مربوط كه در اختیار متقاضي قرار ميگیرد.
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ج -گواهي عدم پیشینه كیفری مؤثر به انضمام نتیجه سوابق
د -مدارك الزم دال بر عدم تمكن مالي
هـ -تصوير آرای بدوی و تجديدنظر و آرای صادره در مورد اعمال مواد  444و  945و  443قانون آيین دادرسي
كیفری (در صورت اعمال تخفیف)
و -حكم دادگاه مبني بر تبديل جريمه نقدی به حبس راجع به محكومین زنداني (قاچاق كاال و ارز)
ز -مستندات مربوط به ورود به زندان محكومین
ح -تصاوير كلیه صفحات شناسنامه و كارت ملي محكومٌعلیه
ط -مدارك مربوط به اخذ رضايت شاكي و يا پرداخت خسارت به وی
ماده  -43تقاضای عفو محكومین كه واجد شرايط ماده  41اين دستورالعمل هستند در صورت تحقق يكي از موارد
زير قابل طرح در هیأت عفو استان ميباشد:
الف -محكومیني كه مبلغ جزای نقدی آنها تا سقف يک میلیارد ريال باشد ،در صورت احراز عدم تمكن مالي و
پرداخت حداقل  96درصد از جريمه نقدی.
ب -محكومیني كه مبلغ جزای نقدی آنها از يک میلیارد ريال تا سقف دو میلیارد ريال باشد ،در صورت احراز عدم
تمكن مالي و پرداخت حداقل  06درصد از جريمه نقدی.
ج -محكومیني كه مبلغ جزای نقدی آنها بیش از دو میلیارد ريال باشد ،در صورت احراز عدم تمكن مالي و پرداخت
حداقل  76درصد از جريمه نقدی.
د -محكومین زنداني (حبس بدل از جريمه نقدی) در صورت تحمل يک چهارم از مجازات حبس تبديلي.
تبصره  -1طرح مجدد درخواست عفو محكومیني كه تقاضای عفو آنها از طرف هیأتها رد شده است به شرط
منتفي شدن علت رد و يا حدوث شرايط جديد با رعايت ساير شرايط بالمانع ميباشد.
تبصره  -2دارندگان بیماریهای خاص به شرط تأيید پزشكي قانوني از شرايط فوق مستثني ميباشند.
ماده  -44دبیر هیأت مركزی عفو ،اسامي محكومیني كه مشمول عفو و يا تخفیف مجازات گرديدهاند را از ادارهكل
عفو و بخشودگي و سجل قضايي قوه قضايیه اخذ و به اداراتكل سراسر كشور جهت اعمال عفو ابالغ مينمايد.
تبصره -اداراتكل استاني مكلفند با اولويت پروندههای زندانيدار حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به اعمال عفو
اقدام و نتیجه را به دبیرخانه مركزی عفو ،اعالم نمايند.
ماده  -45در صورت تأيید پیشنهاد عفو محكومٌعلیه در هیأتهای استاني و مركزی ،اجرای رأی تا حصول نتیجه
كمیسیون عفو و بخشودگي قوه قضايیه با نظر مديركل استان و به صورت تقسیط جريمه ،ادامه خواهد يافت.
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ماده  46اصالحی -رعايت ضوابط اين دستورالعمل ،نافي اختیارات وزير دادگستری و ريیس سازمان در چارچوب
موازين و مقررات قانوني ،نخواهد بود.
ماده  -47نظارت بر حُسن اجرای اين دستورالعمل با مديرانكل اجرايي استان و ادارهكل نظارت بر اجرای احكام
سازمان خواهد بود.
ماده  -48اين دستورالعمل در  44ماده تهیه و از زمان تصويب و ابالغ آن الزماالجراء بوده و از تاريخ ابالغ آن،
دستورالعمل قبلي لغو ميگردد.

بسمه تعالی

با اجرای دستورالعمل که در  84ماده و  02تبصره در جلسات کارشناسی شورای راهبری و شورای معاونین و مدیران کل ستادی
به تصویب اعضا رسیده است ،موافقت می شود .مقرر است نسبت به ابالغ آن به کلیه ادارات کل تابعه اقدام تا در اجرای آن
اقدام قانونی معمول گردد .
جمال انصاری
معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی
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