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 العمل نحوه اجراي احكامدستور

 سازمان تعزیرات حكومتی

 بخش اول: كليات 

و  ستا هادادگاه آرایتابع مقررات حاكم بر اجرای  ،سازمان تعزيرات حكومتيصادره از شعب  اجرای آرای -1ماده 

 باشد.ميهای مالي اجرای آرای مدني صادره از شعب مذكور، تابع قانون نحوه اجرای محكومیت

تم دادرسي، ظرف مدت مقرر قانوني رأی مقتضي صادر و بالفاصله و اعالم خپس از رسیدگي  شعبه ريیس -2ماده 

 نمايد. ميآن را در سیستم دادرسي ثبت 

ای از ابالغیه نسخهپس از امضای دادنامه،  ،امور دفتری مكلف است مسؤولبه محض صدور و ثبت رأی،  -3ماده 

و نتیجه  غابال به اصحاب پرونده به صورت واقعي و يا قانوني آن را برای ابالغ به طرفین يا وكیل آنان ارسال تا تهیه و

 . دنمايدر سیستم دادرسي ثبت  ،با ذكر زمان ابالغ را آن

 ،عيقطبالغ و در صورت صدور محكومیت غیردادنامه حضوراً به وی ا ،شعبه حضور داشته باشدچنانچه متهم در  -4ماده 

 گردد. دادرسي كیفری به وی ابالغ مي آيینقانون  945ماده  3و تبصره  444مفاد مواد 

درصد  ضريبشود، به ازای هر پرونده و با كننده اجرا ميتوسط شعبه رسیدگي هايي كه آرای آنهادر پرونده -تبصره

توسعه مديريت و منابع، پاداش مقتضي در نظر گرفته خواهد  معاونت، طبق دستورالعمل صادره از وصولي محكومیت

 شد. 

ه پس از ابالغ توسط شعبه صادركنند قطعي بوده و يا مقرراتن و نیاومطابق ق آنها یآراهايي كه پروندهكلیه  -5ماده 

اين قوانین و مقررات موضوعه و مفاد به اجرای احكام ارسال و برابر ، انداالجراء شدهقطعي و الزم، نخستین یرأ

 .خواهند شد جرادستورالعمل ا

هايي كه فاقد اجرای احكام مستقل شهرستانات و ادار در به اجرای احكاموظايف مربوط یت انجام مسؤول -1 تبصره

 باشد.مي، بر عهده رئیس اداره باشندمي

اشد، نقدی ب فوری جريمهعلیه حاضر به پرداخت كننده مكلف است در صورتي كه محكومٌشعبه رسیدگي -2 تبصره

صورت، پس از  و در غیر ايناجراء شده را بالفاصله به اجرای احكام ارسال ه نسبت به اجرای حكم اقدام و پروند

 قطعیت يافتن دادنامه، فوراً پرونده را برای اجرای حكم به اجرای احكام ارسال نمايد.

بوده و رئیس اجرای  مي. به اجرای احكام الزامانند برائت، قرار بايگاني و .. های دارای رای قطعيارسال كلیه پرونده

را  شماری به بايگاني راكدو جری تشريفات قانوني، ارسال پرونده ممهور به مهر برگ مياحكام، دستور ثبت سیست

 نمايد.صادر مي

 د.نوشميبعد از ابالغ و انقضای مهلت واخواهي و تجديدنظرخواهي به موقع اجراء گذاشته  ،آراء غیابي -3 تبصره
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همان روز به اجرای بايد در ، پرونده ی صادرهأدر صورت قطعیت يافتن ر ،های مهم و مليدر پرونده -4تبصره 

 احكام تحويل گردد.

به ممهور  ،شماری شدهصحیح اوراق، به صورت برگها را با چیدمان مديران دفاتر شعب مكلفند پرونده -6ماده 

 تحويلاجرای احكام  ، به، پس از ثبت اقدامات در سیستم دادرسيشعبه ريیسدفتر و با دستور  شمارِمهر برگ

علت از دريافت پرونده خودداری اجرای احكام با ذكر  ،از ناحیه شعبه رعايت نگردد ميكه موارد اعال در صورتينمايند. 

  نمايد.مي

ی صادره دارای ايراد و أو يا ر االجراء ندانداجرای احكام رأی صادره را از لحاظ قانوني الزم ريیسهرگاه  -7ماده 

 به شعبه صادركننده رأی ... باشد، گزارش مستند و مستدل پرونده را اشتباه از حیث قطعیت و يا عدم قطعیت و

 نمايد.اقدام مي شعبه آن اعالم و وفق تصمیم

برخي از آنان اعتراض و يا  ،ی صادره در خصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقررأهرگاه ر -8 ماده

 .دباشمياالجرا الزم ،سايرينر در مورد درخواست تجديدنظر نموده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و تجديدنظ

به اجرای احكام ارسال گردد. اعتراض و يا درخواست  یرأی ی صادره و بدل پرونده جهت اجراأرای از الزم است نسخه

 االجرای دادنامه نخواهد بود.های الزممانع اجرای ساير قسمت ،یأتجديدنظرخواهي درباره يک قسمت از ر

يک میلیارد ريال  بیش ازاجرای آرای با محكومیت اداره شهرستان بر  ريیساستان يا  معاون اجرای احكام -9ماده 

 ،باشندو يا دارای زنداني مي دنشومهم و ملي محسوب مي ؛های مربوطالعملربر اساس دستوهايي كه پروندها يو 

ها هر ماهه توسط گونه پروندهگرفته در خصوص اين و وضعیت اجرايي و اقدامات صورت نموده نظارت ،ويژهصورت به

 یت تشكیل كارگروه و جلساتمسؤول .گرددمنعكس ميهای مهم و ملي پروندهاستاني رئیس اجرای احكام به كارگروه 

 باشد.ميآن با مديركل 

حكام اجرای ا ريیسكنند، هايي كه از اعتبارات دولتي استفاده ميدستگاه به منظور تسهیل در وصول جرايمِ -11ماده 

ون اساس قان استان ارسال تا بر رنامه و بودجهگرفتي از دادنامه را به سازمان بمكلف است عالوه بر اقدامات قانوني، رو

 .نمايديافته لحاظ  در بودجه سنواتي دستگاه محكومیترا به دولت، مبلغ قابل پرداخت محكومٌ پرداختنحوه 

 گردد مگر به موجبشروع و به هیچ وجه متوقف نمياجرای احكام ی با دستور رئیس عملیات اجرای رأ -11ماده 

كلیه اطالعات مربوط به عملیات اجرای حكم را  مكلف استاجرای احكام  دفتر، مواردی كه قانون مقرر نموده است

 ثبت نمايد. (CMS)در سیستم مديريت پرونده 

شود، رئیس اجرای احكام قرار موقوفي اجرا صادر ی موقوف ميأاجرای ر ،در مواردی كه مطابق مقررات -تبصره

 نمايد.مي
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 احكام  یس شعبه اول اجرایرئمعاون اجرای احكام و يا اجرای احكام، شعب در صورت تعدد  -12ماده  

 نمايد.مي صادر ،راارجاع آن به يكي از شعب  دستور ،به محض وصول پروندهمورد(  )حسب

مات ادها و اقنامه اجرايي سازمان زندانآيیندادرسي كیفری و  آيینتابع قانون ، گي به امور زندانیانرسید -13ماده  

به امور  رسیدگي مسؤول)حسب مورد(،  رئیس اجرای احكام كشور است. معاون اجرای احكام يا تأمیني و تربیتي

 را... مین و أصدور قرارهای ت مرخصي، اجازه مالقات، دستور آزادی و مواردی از قبیلاجرای  زندانیان بوده و دستور

 نمايد. ميبا رعايت ضوابط مقرر صادر 

مكلف است در زمان دادرسي و در صورتي كه تصمیمات وی به هر جهت  كنندهشعبه رسیدگيرئیس  -14ماده 

 ومنتهي به بازداشت متهم گرديد، ضمن ثبت اطالعات در سیستم مديريت پرونده، مراتب را به معاون اجرای احكام 

 منعكس نمايد.  يا ريیس اجرای احكام 

اعالم محكومیت قطعي زنداني، آن را تقويم و در سیستم دادرسي رئیس اجرای احكام مكلف است در زمان  -تبصره

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.

 يیسركننده و يا شعبه رسیدگي ريیس ،مرتكب غیبت گردددر طول تحمل محكومیت، چنانچه زنداني  -15ماده 

ده را جهت صدور دستور ضبط پرون ي،ضمن اعالم مراتب به محاكم قضاي مكلف است (حسب مورد)اجرای احكام 

 اداره ارسال نمايد.  ريیسها به و در شهرستان معاون اجرای احكامبه  در مركز استان، الكفالهوجهيا  وثیقه

كل درج گردد توسط اداره (CMS)بايست در سامانه مديريت پرونده ميضروری است كلیه مواردی كه  -16ماده 

 در سامانه ايجاد گردد. ،ید آن در كمیته توسعه دولت الكترونیکبررسي و پس از تأي ،وری اطالعات سازمانافن

وقت نظارت  ،های مطروحهپرونده مي( مكلفند برای تماحسب مورد)و يا رئیس شعبه  احكام رئیس اجرای -17ماده 

 ثبت نمايند.دادرسي تعیین و در سیستم 

 نقدي جریمه:  نحوه وصول بخش دوم

علیه را برای محكومٌ اجرای احكام، ريیسآن در اجرای احكام، ای رايانه برداریكپيپس از وصول پرونده و  -18ماده 

 نمايد.ی احضار مياجرای رأ

نقدی حاضر  جريمهده روز از تاريخ ابالغ احضاريه برای پرداخت مدت ظرف حداكثر علیه هرگاه محكومٌ -1 تبصره

مكلف  ،حكماجرای مجری كند. دفتر مينقدی معاف  جريمهدرصد  او را از پرداخت بیست، اجرای حكم مجریشود، 

 .را قید كند آيین دادرسي كیفری قانون 945اده م 3معافیت موضوع تبصره  ،علیهاست در برگه احضاريه محكومٌ

اطالعات الزم در خصوص اعمال تبصره را با نصب  ،در راستای حقوق شهروندی، اجرای احكام مكلف استهمچنین 

 آگهي نمايد.   ،اعالمیه در محل اجرای احكام
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دادرسي كیفری، در صورت تقسیط  آيینقانون  945ماده  3نقدی موضوع تبصره  جريمهمعافیت از  -2تبصره 

 قابل اعمال نیست. نقدی و يا پرداخت خارج از موعد مقرر جريمه

عمال معافیت دادرسي كیفری در زمان رسیدگي، مانع اِ آيینقانون  444عمال تخفیف موضوع ماده اِ -3 تبصره

 باشد.ماده نمي اين موضوع

نقدی، به دلیل اتهام يا اتهامات مطرح  جريمهقبل از صدور حكم محكومیت قطعي به  علیهمحكومٌچنانچه  -19 ماده

مجازات تعیین شده از  ،صد هزار ريالچهار مبلغ ،بازداشت قبلي به ازای هر روزدر بازداشت بوده باشد،  ،در پرونده

)در . رعايت مراتب فوق را به هنگام اجرای حكم، مراقبت نمايد است اجرای احكام موظف رئیس. گرددميكسر وی 

 (.صورت تعديل مبلغ مذكور، برابر دستورالعمل هیأت وزيران اقدام خواهد شد

 عليهمجازات حبس محکومٌ: سومبخش 

متعلقه پرداخت جريمه ی قطعي نسبت به أاز تاريخ ابالغ ر مقرر قانونيظرف مدت  علیهمحكومٌهرگاه  -21ماده 

وق يا با توقیف بخشي از حق )با رعايت مستثنیات دين( د، جريمه متعلقه از محل اموال شناسايي شده ویاقدام ننماي

 جريمهتبديل حكم صورت صدور ی قاچاق كاال و ارز، در هاپروندهو در  گردداستیفاء مي علیهو درآمدهای محكومٌ

عدم ها، در صورت ارز و در ساير پرونده قانون مبارزه با قاچاق كاال و 06توسط قاضي موضوع ماده  ،نقدی به حبس

مبلغ چهارصد هزار ريال از جريمه  صادر و به ازای هر شبانه روز زندان علیهمحكومٌ، دستور بازداشت اموالشناسايي 

 گردد.ميكسر متعلقه 

پانزده سال بوده و در حداكثر  كاال و ارز، ی قاچاقهامدت بازداشت بدل از جريمه نقدی محكومین پرونده -تبصره

 باشد.ميسه سال  حداكثرها ساير پرونده

 رئیسبندی و تأيید تصمیم شورای طبقهو با دستورالعمل  46مندرج در ماده شرايط بر اساس  علیهمحكومٌ -21ماده 

 .دشونگهداری مي آموزی و اشتغالباز، مراكز حرفهندان بسته، نیمهزهای اجرای احكام در يكي از بخش

به زندانیان واجد شرايط و دارای ضمانت معتبر، الزاماً منوط به خارج از زندان  اشتغال به كاراعطای  -22ماده 

 باشد.حبس ميپرداخت ده درصد از كل جريمه متعلقه و تحمل يک دهم از كل ايام 

به مدت حبس وی در زندان  ماه ششدر صورت عدم توانايي در پرداخت ده درصد جريمه توسط زنداني،  -تبصره

 خواهد شد. افزوده بسته

 علیهمحكومٌپرونده  ميسیستاجرای احكام مكلف است دستور تعیین وقت  دار، رئیسهای زندانيدر پرونده -23ماده 

ای صادر كند كه حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاريخ اتمام را به گونه

 اعالم كند.  شده صادر و به زندان ياد، دستور آزادی وی را در تاريخ علیهمحكومٌمدت حبس 
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نقدی،  جريمهنقدی در زندان باشد، پس از تقسیط  جريمهبه لحاظ عدم پرداخت علیه هرگاه محكومٌ -24ماده 

 .شودبالفاصله از زندان آزاد مي

 نقدي جریمه: تقسيط چهارمبخش 

ندات مربوط ها و مستبه ضمیمه صورتي از داراييعلیه محكومٌنقدی  جريمهدرخواست تقسیط : اصالحی 25ماده 

رئیس اجرای احكام مكلف است پس از دريافت تقاضای  وريیس اجرای احكام تحويل به  متقاضي،به عدم تمكن مالي 

احراز عدم  پس ازتا رئیس شعبه صادركننده رای بدوی منعكس، به  همراه مستندات مربوطه را موضوع ،تقسیط

 نمايد. تقسیط، امر به و داشتن تضمین مناسبعلیه محكومٌتمكن مالي 

در صورت تحويل تقاضا به رئیس سازمان و يا مديركل متبوع، موضوع به شعبه صادركننده رای بدوی  -1تبصره 

 وفق مقررات و قوانین اقدام نمايد.رئیس شعبه ضمن بررسي مفاد درخواست و دستور صادره، منعكس تا 

پرداخت، تعداد اقساط و نتیجه عدم پرداخت دو قسط در متن دستور تقسیط جريمه، بايد میزان پیش – 2تبصره 

 علیه ابالغ گردد.به محكومٌكتباً متوالي مبني بر لغو تقسیط، صراحتاً درج و 

های مهم و ملي را مديركل مربوطه، نظارت الزم در رابطه با تقسیط جرايم نقدی صادره در پرونده -3تبصره 

 مستقیماً بر عهده دارد.

 نقدی محكومین واجد شرايط به قرار زير است: جريمهتقسیط  نحوه -26ماده 

قسط  44 حداكثرو الباقي در جريمه  پنجميک حداقل ؛ پس از پرداخت تا يک میلیارد ريالنقدی  جريمهالف( 

 متوالي.

قسط  44و الباقي در حداكثر جريمه  پنجميک حداقل ريال؛ پس از پرداخت يک میلیارد نقدی بیش از  جريمه (ب

 متوالي. 

احكام با ابالغ  یاجرا سيیر ه،یعلدر صورت عدم پرداخت دو قسط متوالي از اقساط محكومٌ -یاصالح 27ماده 

نسبت به پرداخت اقدام  گريماه د کيكه حداكثر ظرف  يمراتب پرداخت اقساط معوقه را اعالم و در صورت یاهياحضار

 .گرددياخذ م كجايبه صورت  مهيجر هكننده لغو و كل ماندوسط مرجع موافقتت طیدستور تقس د،يننما

رابر شناسايي نگردد، ب علیهمحكومٌ، دستور شناسايي اموال صادر و چنانچه اموالي از تقسیطلغو در صورت  -28اده م

 .شودمياقدام دستورالعمل  46ماده 

علیه، در هر مرحله از اجرای حكم، رئیس اجرای احكام، موضوع را به مالي محكومٌ در صورت احراز تمكن -29ماده 

قسیط لغو ت وصول يک جای جريمه و به نسبتپس از توقیف اموال شناسايي شده، صادركننده تقسیط اعالم و مقام 

 گردد.اقدام مي
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 هامحکوميت اجراي سایر :پنجمبخش 

محرومیت از قطع سهمیه، كاال،  كردنضبط يا معدوم :هايي از قبیلمحكومیت ،اجرای احكام ريیس -31ماده 

و تا حصول نتیجه و اعالم  ربطذی به مراجعجهت اجرای كامل مفاد دادنامه، را  و ... اشتغال به حرفه يا حرف خاص

 نمايد.ميپیگیری  ،در پروندهنتیجه اقدام درج 

 ،صادرهاجرای احكام مطابق رأی  رئیسباشد،  ط نقلیهوسايمستلزم توقیف  اجرای حكمردی كه ادر مو -31 ماده

 كند.صادر مي ميابالغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظا علیهمحكومٌمراتب توقیف را به 

آوری سازمان جمع توسط ،مذكورعملیات انجام  .باشدمستلزم فروش اموال  ،چنانچه اجرای دستور يا رأی -32ماده 

 .شودانجام مي ،اجرای احكام مدنيموضوعه و مطابق مقررات اجرای احكام  و فروش اموال تملیكي و يا

الكفاله، يا وثیقه و وصول ضرر و زيان التزام، وجه اموال، اخذ وجهضبط تعلیق، دستورهای و  اجرای قرارها -33ماده 

بر  ،همچنین لغو و بالاثر نمودن اقدامات اجرايي بالفاصله پس از اجرای كامل مفاد دادنامه ،و خسارت شاكي و ...

 عهده اجرای احكام است.

غیرقابل شناسايي متواری و اموال وی از اجرای حكم و يا در مواردی كه  علیهمحكومٌدر صورت استنكاف  -34ماده 

 و های ثابت و سیاری بانكي و تلفنهاحساب انسداد كلیهدستور و  علیهمحكومٌاز كشور  خروجیت ممنوع قرار، باشد

كل با امضاء مدير توسط رئیس و يا معاون اجرای احكام صادر و ،يید مديركلأپس از ت با رعايت مستثنیات دين()... 

 .گرددميمنعكس  صالح قانونيبه مراجع ذی جهت اقدام

 گردد.ريیس يا معاون اجرای احكام امضاء و ارسال مي دستور انسداد حساب در سطح استان توسط -1 تبصره

 اخذ جوابیهمستلزم محكومین با محكومیت كمتر از پنجاه میلیون ريال، ر ممنوعیت خروج صدور قرا -2 تبصره

 .باشدمي علیهمحكومٌو عدم شناسايي اموال و عدم شناسايي و يا دسترسي به ربط از مراجع ذیاستعالمات 

در سیستم دادرسي ثبت  را علیهمحكومٌمنوعیت خروج از كشور قرار مرئیس اجرای احكام مكلف است  -3 تبصره

 .دنمايابالغ  علیهبه محكومً رابر قانونب ،در صورت امكان و

عطای در حوزه قضايي ديگری حضور داشته باشد، اجرای احكام با تنظیم و ا علیهمحكومٌدر صورتي كه  -35ماده 

از مجری نیابت جرای مفاد دادنامه را ، ابا تعیین وقت نظارت وی به محل سكونت و يا  اشتغال ميسیست نیابت

، كلیه اقدامات اجرايي را برابر مفاد نیابت انجام و در سیستم در سیستم برداریرخواست و مجری نیابت نیز ضمن كپيد

 نمايد. بت اعاده ميآن به مرجع معطي نیا دادرسي ثبت و در نهايت با انجام و اجرای كامل

 : عفو ششمبخش 

 عفو« هیأت مركزی» ،مركزو در « هیأت استاني» ،برای رسیدگي به درخواست عفو محكومین هر استان -36ماده 

 است.  با اكثريت آراء معتبر هاتصمیمات هیأت .شودتشكیل مي
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 اعضاء هیأت مركزی عفو عبارتند از:   -37ماده 

 هیأت(  ريیس) سازمان تعزيرات حكومتي ريیس -الف

 معاون حقوقي و امور مجلس  -ب

 معاون پیشگیری از وقوع تخلفات -ج

 مديركل حراست -د

 امور قاچاق كاال و ارز  و پیشگیری مديركل نظارت -هـ

 مديركل نظارت بر اجرای احكام )دبیر هیأت( -و

 عبارتند از:   اعضاء هیأت استاني عفو -38ماده 

 مديركل )ريیس هیأت( -الف

 معاون اجرايي در امور شعب -ب

 معاون اجرای احكام  -ج

 حراست مسؤول -د

 )دبیر هیأت(مركز استان ريیس اجرای احكام  -ـه

استخراج  علیهمحكومٌرا از پرونده  44موارد ذكر شده در ماده  درخواست عفو،دبیر هیأت استاني با وصول  -39ماده 

 نمايد.ميجهت طرح در جلسه هیأت آماده اين دستورالعمل،  43مندرج در ماده مدارك  به ضمیمه و

هیأت استاني پس از بررسي مدارك و احراز شرايط عفو، ضمن تشريح جهات و داليل، گزارش كاملي از  -41 ماده

ارسال  عفو ( به دبیرخانه هیأت مركزیمربوطههای را به طور مستدل و مستند )مطابق فرم علیهمحكومٌوضعیت 

 نمايد.مي

 :باشدشرايط اولیه احراز عفو به شرح ذيل مي -41ماده 

 نداشتن پیشینه كیفری مؤثر  -1

 نداشتن تمكن مالي -4

های موضوع صالحیت تعزيرات حكومتي )مگر به موجب قوانین و فرامین عدم استفاده قبلي از عفو در پرونده -3

 (العاليمدظلهمقام معظم رهبری 

 در مواردی كه پرونده شاكي خصوصي دارد. ،ویايت شاكي خصوصي يا پرداخت خسارت رضاخذ  -4

  :عفو تطرح موضوع در هیأجهت مورد نیاز مدارك   -42ماده 

 ا ارجاع ريیس سازماني درخواست عفو -الف

 گیرد.های مربوط كه در اختیار متقاضي قرار ميفرم تكمیل -ب
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 به انضمام نتیجه سوابق پیشینه كیفری مؤثرعدم گواهي  -ج

 مدارك الزم دال بر عدم تمكن مالي  -د

قانون آيین دادرسي  443و  945و  444و آرای صادره در مورد اعمال مواد  تصوير آرای بدوی و تجديدنظر -هـ

 كیفری )در صورت اعمال تخفیف(

 نقدی به حبس راجع به محكومین زنداني )قاچاق كاال و ارز(  جريمهحكم دادگاه مبني بر تبديل  -و

 مستندات مربوط به ورود به زندان محكومین -ز

 علیهمحكومٌتصاوير كلیه صفحات شناسنامه و كارت ملي  -ح

 مدارك مربوط به اخذ رضايت شاكي و يا پرداخت خسارت به وی -ط

اين دستورالعمل هستند در صورت تحقق يكي از موارد  41تقاضای عفو محكومین كه واجد شرايط ماده  -43ماده 

 باشد:ل طرح در هیأت عفو استان ميزير قاب

مالي و ريال باشد، در صورت احراز عدم تمكن  دمبلغ جزای نقدی آنها تا سقف يک میلیار محكومیني كه -الف

 . نقدی جريمهدرصد از  96پرداخت حداقل 

محكومیني كه مبلغ جزای نقدی آنها از يک میلیارد ريال تا سقف دو میلیارد ريال باشد، در صورت احراز عدم  -ب

 درصد از جريمه نقدی.  06تمكن مالي و پرداخت حداقل 

محكومیني كه مبلغ جزای نقدی آنها بیش از دو میلیارد ريال باشد، در صورت احراز عدم تمكن مالي و پرداخت  -ج

 . درصد از جريمه نقدی 76حداقل 

 از مجازات حبس تبديلي. چهارمنقدی( در صورت تحمل يک  جريمهمحكومین زنداني )حبس بدل از  -د

ها رد شده است به شرط طرح مجدد درخواست عفو محكومیني كه تقاضای عفو آنها از طرف هیأت -1 تبصره

 باشد. بالمانع مي منتفي شدن علت رد و يا حدوث شرايط جديد با رعايت ساير شرايط

 باشند. های خاص به شرط تأيید پزشكي قانوني از شرايط فوق مستثني ميدارندگان بیماری -2 تبصره

كل اند را از ادارهدبیر هیأت مركزی عفو، اسامي محكومیني كه مشمول عفو و يا تخفیف مجازات گرديده -44ماده 

 نمايد.ابالغ ميجهت اعمال عفو  كل سراسر كشورادارات یه اخذ و بهيي قوه قضايعفو و بخشودگي و سجل قضا

حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به اعمال عفو دار ی زندانيهابا اولويت پروندهكل استاني مكلفند ادارات -تبصره

 اعالم نمايند. ،اقدام و نتیجه را به دبیرخانه مركزی عفو

 هی تا حصول نتیجأی استاني و مركزی، اجرای رهاتأدر هی علیهيید پیشنهاد عفو محكومٌأدر صورت ت -45ماده 

 .خواهد يافتیه با نظر مديركل استان و به صورت تقسیط جريمه، ادامه كمیسیون عفو و بخشودگي قوه قضاي
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ارچوب در چ ريیس سازمانوزير دادگستری و نافي اختیارات  ،رعايت ضوابط اين دستورالعمل -اصالحی 46ماده 

 نخواهد بود. موازين و مقررات قانوني،

نظارت بر اجرای احكام  كلادارهي استان و يكل اجراالعمل با مديراندستوراين سن اجرای نظارت بر حُ -47ماده 

 سازمان خواهد بود. 

و از تاريخ ابالغ آن، االجراء بوده ماده تهیه و از زمان تصويب و ابالغ آن الزم 44اين دستورالعمل در  -48ماده 

 گردد.دستورالعمل قبلي لغو مي

 

 

 
 بسمه تعالی

 

شورای راهبری و شورای معاونین و مدیران کل ستادی  کارشناسیدر جلسات تبصره   02ماده و  84در دستورالعمل که  با اجرای    
              کل تابعه اقدام تا در اجرای آن . مقرر است نسبت به ابالغ آن به کلیه اداراتموافقت می شودتصویب اعضا رسیده است،   به
 دام قانونی معمول گردد .اق

 جمال انصاری
 معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی

 


