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١٠٠/۶٢۴٧/٩٠٠٠۴/٢/١٣٩٨شماره

جناب آقای اکبرپور

رئيس محترم هيأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

آیيننامه شماره  اجرای قرار تعليق اجرای۴/٢/١٣٩٨ مورخ ١٠٠/۶١۴١/٩٠٠٠تصویر   ریاست محترم قوه قضائيه در خصوص «نحوه 
مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نيمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونيکی و جایگزینهای حبس»

جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ایفاد میگردد.

مدیرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

١٠٠/۶١۴١/٩٠٠٠۴/٢/١٣٩٨شماره

آیيننامه نحوه اجرای قرار تعليق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نيمه آزادی و آزادی تحت
نظارت سامانههای الکترونيکی و جایگزینهای حبس

 قانون آیين دادرسی کيفری و بنا به پيشنهاد وزیر دادگستری، «آیيننامه نحوه اجرای قرار تعليق اجرای مجازات،۵۵٧در اجرای ماده 
آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نيمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونيکی و مجازاتهای جایگزین حبس» به

شرح مواد آتی است:

فصل اول: کليات

نامه در معانی زیر بکار میرود:اصطالحات و واژگان مذکور در این آیين ـ ١ماده 

؛١٣٩٢الف ـ قانون: قانون مجازات اسالمی مصوب 

و الحاقات بعدی با اصالحات١٣٩٢ب ـ قانون آیين دادرسی کيفری: قانون آیين دادرسی کيفری مصوب 

پ ـ سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور؛

ت ـ سازمان قضایی: سازمان قضایی نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران؛

؛ت ـ قاضی اجرا: قاضی اجرای احکام کيفری یا دادیار مجری حکم

پنجساله ششم توسعه قانون برنامه ٢٩ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ج ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی موضوع ماده 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

دفاع و سازمانهای وابسته به آنها و وزارت اطالعات؛چ ـ دستگاه پذیرنده نظامی: کليه نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، وزارت 
درمانی، آموزشی، فرهنگی، علمی، امور فنی و حرفهای، کشاورزی، عمرانی، صنعتی،و از جمله مراکز و واحدهای امور بهداشتی

خدماتی، ورزشی و آماد و پشتيبانی؛توليدی،

قرار تعویق صدور  حکم، نظام نيمه آزادی، آزادی تحت نظارتح ـ تأسيسات حقوقی: قرار تعليق اجرای مجازات، آزادی مشروط، 
حبس، موضوع این آیيننامه.سامانههای الکترونيکی و مجازاتهای جایگزین

خ ـ مددکار اجتماعی: فردی است که دارای دانش مددکاری و علوم اجتماعی و مهارت در تنظيم روابط انسانی است و خدمات
مددکاری را زیر نظر قاضی اجرا انجام ميدهد.
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کند. مأموران مراقبتی محکوميند ـ مأمور مراقبتی: فردی است که تحت نظارت قاضی اجرا وظایف مربوط در این آیيننامه را اجرا می
نظامی از بين ضابطان نظامی انتخاب ميشوند.

ذ ـ یگان: محلی است که فرد نظامی قبل از محکوميت در آن اشتغال داشته و یا در آنجا همچنان مشغول خدمت است.

ر ـ دادگاه: دادگاه صادرکننده حکم قطعی

دادستانهای عمومی، انقالب و نظامی و دستگاهرئيس سازمان قضایی نيروهای مسلح استان،  ریيس کل دادگستری استان،ـ٢ماده
از تأسيسات حقوقی را فراهم سازند.پذیرنده نظامی باید بستر الزم برای استفاده

) قانون آیين دادرسی۴٨٧) و (۴٨۶تأسيسات حقوقی از خدمات مددکاران اجتماعی موضوع مواد (قاضی اجرا برای اجرایـ ٣ماده
استفاده میکند.کيفری 

اعمال مقررات این آیيننامه درمورد محکومين برخوردار از نظام نيمهآزادی، آزادی مشروط و تعليق بخشی از مجازات زندان، مانعـ ۴ماده
اعمال وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج نيست.

 در صورت انتقال یا مأموریت محکومعليه نظامی به خارج از حوزه قضایی، یگان مکلف است موضوع را به منظور اقدام قانونی بهـ۵ماده
اجرای احکام اعالم کند.

فصل دوم: نحوه اجرای قرار تعویق صدور حکم و تعليق اجرای مجازات

 پس از صدور قرار تعویق صدور حکم یا قرار تعليق اجرای مجازات و تعيين مدت آن توسط دادگاه، قاضی اجرا مرتکب را احضار و ـ۶ماده
دستور یا دستورهای دادگاه و چگونگی اجرا را به وی تفهيم  و همچنين شيوههایی که امکان نظارت مامور مراقبتی در طول دوره

تعليق یا تعویق صدور حکم را فراهم آورد،  به وی تفهيم میکند.

شود در مدت تعيين شده به وسيله دادگاه مرتکب در قرار تعویق مراقبتی محکومعليه موظف است به طور کتبی متعهدـ١تبصره
جرمی نشود و دستورها و تدابير مقرر شده بوسيله دادگاه را رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.

 در صورتی که متهم در زندان باشد مراتب توسط قاضی اجرا به قاضی اجرای احکام مستقر در زندان منعکس تا اقدامـ٢تبصره
مقتضی وفق این ماده انجام شود.

قرار تعليق و تعویق اجرای مجازات و الغای قرار مذکور در سامانه مربوط ثبت میشود. قاضی اجرا مکلف است پس از صدورـ ٧ماده
قرار تعليق اجرای مجازات، مراتب را از طریق سامانه به اداره سجل کيفری اعالم کند.

)۴٣قاضی اجرا با همکاری مددکار اجتماعی یا مأمور مراقبتی بر نحوه اجرای دستورات دادگاه توسط مرتکب که وفق ماده ( ـ ٨ماده
شود به ترتيب و شرح زیر نظارت خواهد کرد:قانون تعيين می

ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معين، خودداری از تصدی کليه یا برخی از وسایل نقليهآموزی یا اشتغال به حرفهالف ـ حرفه
راجعای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛ در موارد فوق، بر اساس آیيننامه موتوری و خودداری از فعاليت حرفه

 اقدام میشود.١٣٩٣مصوب قانون،٢٣به نحوه اجرای مجازاتهای تکميلی موضوع ماده

) قانون مجازات جرایم نيروهای٣» ماده (١رعایت تبصره«،  در مورد اقامت یا عدم اقامت در مکان معين محکوم عليه نظامیـتبصره
مسلح الزامی است.

ب ـ درمان بيماری یا ترک اعتياد:

مددکار اجتماعی با اخذ گواهی پزشک معالج و تایيد پزشکی قانونی یا پزشک معتمد محل و بررسی فرآیند درمان یا ترک اعتياد مراتب
را به قاضی اجرا گزارش مینماید.

النفقه:پ ـ پرداخت نفقه افراد واجب

مرتکب باید تا پایان هر ماه نفقه افراد واجب نفقه را به شماره حسابی که قاضی اجرا اعالم نموده، پرداخت و رسيد آن را به قاضی
اجرا تحویل نماید.

دیده:ت ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبيل بزه

معاونان جرم یا سایر اشخاصی که در حکم دادگاه آمدهقاضی اجرا تعهد کتبی مبنی بر خودداری مرتکب از ارتباط و معاشرت با شرکا یا
نماید. مأمور مراقبتی با توجه به موقعيت و تعداد شرکا یا معاونان جرم، هر ماه بر نحوه اجرای دستور دادگاهاست، از وی اخذ می

کند. صرف ارتباط موقتی یاکند و در صورت مشاهده یا اطالع از تخلف محکوم عليه مراتب را به قاضی اجرا گزارش مینظارت می
ساده مرتکب با اشخاص مورد نظر نقض دستور دادگاه نيست. تشخيص این امر با دادگاه است.

از ارتباط و معاشرت موضوع این ماده را حسب مورد به ضابطان نظامی یا دادگستری اعالمـتبصره  قاضی اجرا مراتب خودداری 
میکند تا در صورت مشاهده تخلف مرتکب، مراتب را به وی گزارش نمایند.

های تربيتی، اخالقی،های اساسی زندگی یا شرکت در دورههای خاص آموزش و یادگيری مهارتگذراندن دوره یا دورهـث
مذهبی، تحصيلی یا ورزشی:

قاضی اجرا با توجه به نوع دوره و مدت زمانی پيشبينی شده در رأی دادگاه از طریق مؤسسات یا نهادهایی که مورد تأیيد مراجع
ارزیابی عملکرد نهادهای مجری دورههای مذکور اعالم میکند که  قانونی ذیربط است، اقدام میکند. قاضی اجرا به اشخاص یا 
آموزشی مرتکب را در پایان هر دوره به قاضی اجرا منعکس کنند. در این زمينه، مددکار اجتماعی در هر دوره بر نتيجه ارزیابی نظارت

کند.کرده و در پایان مراتب را به قاضی اجرا گزارش می

مرتبط با موضوع در نيروهای مسلح برگزار در مورد محکومين نظامی دوره یا دورههای آموزشی ویژه از طریق دستگاههایتبصره ـ
میشود.
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ای مرتبط با جرم ارتکابی یا عدم استفاده نسبت به شخص حقوقی، چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از فعاليت حرفهـ٩ماده
از وسایل مؤثر در آن فعاليت باشد، قاضی اجرا از طریق مأمور مراقبتی یا به هر نحو دیگر، حداقل ماهی یک مرتبه نوع و ميزان فعاليت
های حرفهای و نيز اقدامات طرفهای قرارداد شخص حقوقی یا سایر امور مرتبط با دستور را بررسی میکند تا مطمئن شود شخص
حقوقی مفاد دستور را رعایت میکند. پس از گذشت یکسوم از دوره مراقبت، در صورت عدم دریافت گزارشی که مبنی بر اقدام خالف

تواند نظارت را به صورت حداقل دو ماه یکبار انجام دهد و در صورت لزوم  در مرکز فعاليت شخصدستور دادگاه باشد، قاضی اجرا می
حقوقی حضور یابد. چنانچه بعضی از شعب شخص حقوقی خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرا از طریق اعطای نيابت

نماید.قضایی به مرجع قضایی مربوط اقدام می

 قانون آیين دادرسی کيفری قاضی اجرا در صورت لزوم با اخذ نظر مددکار اجتماعی یا مامور مراقب مبنی۵۵٢ در اجرای ماده ـ١٠ماده
بر رعایت حسن اخالق و رفتار یا انجام دستورات مندرج در حکم دادگاه به نحو شایسته، پيشنهاد خود مبنی بر کاهش مدت تعليق یا

لغو تمام یا برخی از دستورات تعيين شده به دادگاه اعالم میکند.

شود، دادستان یا قاضی اجرا مکلف است موضوعدر مواردی که موجبات قانونی اضافهشدن به مدت تعليق یا الغای آن فراهمـ ١١ماده
را برای اقدام قانونی به دادگاه اعالم کند.

فصل سوم: نظام نيمه آزادی

 به منظور ساماندهی نظام نيمه آزادی، سازمان عهده دار وظایف زیر میباشد:ـ١٢ماده

ها و تحقق اهداف نظام نيمه تأسيس مرکز نيمه آزادی و تشکيل مراکز متناظر آن در ادارات کل استانها، به منظور اجرای برنامهالف ـ
) قانون.۵۶آزادی در اجرای ماده (

های مرتبط با نظام نيمه آزادی؛مطالعه و طراحی فعاليتب ـ 

اجرایی، تعاونیها، سازمانپ ـ  انعقادتعامل، هماهنگی و همکاری الزم با دستگاههای  و  و بخش خصوصی  نهاد  مردم  های 
تفاهمنامه در اجرای نظام نيمه آزادی در چارچوب بودجه و اعتبارات سازمان؛

نظارت بر مراکز نيمه آزادی در استانها و شهرستانها و محکومان تحت پوشش نظام مذکور؛ت ـ 

ها، تهيه گزارش و آمار مربوط به نظام نيمه آزادی ؛ ـ ارزیابی فعاليتث

 محل انجام هریک از فعاليتهای شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفهآموزی، درمانی و نظایر اینها که موضوع حکم دادگاه است،ـ١٣ماده
مگر اینکه در حکم دادگاه محل مزبور تصریح شده باشد.از سوی مرکز نيمه آزادی با هماهنگی قاضی اجرا تعيين میشود؛ 

 در مورد محکوم عليه نظامی محل مذکور با هماهنگی نيروهای مسلح تعيين ميشود.ـتبصره

 محل اجرای فعاليتهای مورد حکم دادگاه در نظام نيمه آزادی میتواند در هر محلی از قبيل دستگاه اجرایی یا محل اقامتـ١۴ماده
سایر اشخاص حقيقی یا حقوقی اعم از عمومی یا غيردولتی باشد. در مورد محکومين نظامی، محل اجرای فعاليت، یگانهای نظامی

و انتظامی مربوط و موسسات وابسته میباشد

در اختيار، همکاریهای الزم را با مراکز نيمه آزادی بنياد تعاون زندانيان مکلف است با بکارگيری امکانات، تجهيزات و فضاهایـ١تبصره
انجام دهد.

 کارگاهها و آموزشگاههای وابسته به بنياد تعاون زندانيان، در صورت وجود ظرفيت و امکانات برای انجام فعاليتهای شغلی وـ٢تبصره
حرفهای نظام نيمه آزادی دارای اولویت میباشند.

فعاليت موضوع حکم را تغيير دهد. همچنينعليه در طول اجرای نظام نيمه آزادی نمی تواند بدون موافقت دادگاهمحکومـ ١۵ماده
مگر اینکه محل فعاليت مذکور در حکم دادگاه تصریح شده باشد کهتغيير محل اجرای فعاليت موکول به موافقت مرکز نيمه آزادی است؛ 

در این صورت موکول به نظر دادگاه است.

چنانچه انجام فعاليت موضوع حکم دادگاه در مرحله اجرا غيرممکن شود، ریيس مرکز نيمه آزادی باید مراتب و پيشنهادـ ١۶ماده
فعاليت دیگر را به همراه درخواست محکوم عليه از طریق قاضی اجرا به دادگاه منعکس کند تا وفق دستور دادگاه اقدام شود.

برابر ضوابط و مقررات مربوط از مرخصی،توانند همانند سایر محکومان به حبس،محکومان مشمول نظام نيمه آزادی میـ ١٧ماده
تعليق اجرای مجازات، آزادی مشروط، عفو، توقف یا تعویق اجرای حکم استفاده نمایند.

گردد. چنانچه استفاده از تأسيسات حقوقی فوق منتهی به منتفی شدن مجازات گردید، حکم نيمه آزادی نيز ملغی میـتبصره

ای از حکم دادگاه، محکوم عليه را چنانچه درپس از صدور حکم نيمه آزادی، قاضی اجرا مکلف است ضمن ارسال نسخهـ ١٨ماده
زندان نباشد به زندان اعزام تا بالفاصله به مرکز نيمه آزادی معرفی شود. مرکز موظف است نسبت به اجرای حکم دادگاه وفق مقررات،

در صورتی که محکوم عليه در زندان باشد، دادگاه مراتب را به زندان اعالم تا نسبت به معرفی وینامه اقدام نماید . از جمله این آیين
به مرکز نيمه آزادی اقدام شود .

 ) قانون آیين دادرسی کيفری باید در محل اقامت محکوم عليه اجرا شود؛ مگر۵١٣) ماده ( ٣حکم نيمه آزادی وفق تبصره (ـ ١٩ماده
صورت بنا به تقاضای قاضی اجرا وکه اجرای حکم مزبور در محل اقامت وی مقدور نباشد یا موجب مفسده باشد که در این این

شود.موافقت دادگاه نسبت به تغيير محل اجرای حکم اقدام می

) قانون که از سوی دادگاه مقرر۵٧) و (۵۶های موضوع مواد (مراکز نيمه آزادی مکلفند نظارت الزم را نسبت به انجام فعاليتـ ٢٠ماده
شده است، معمول دارند.

ترین زندان محل اقامت وی معرفی و حکم نيمه آزادیعليه به نزدیک در حوزههای قضایی که فاقد زندان میباشد، محکوم ـ١تبصره
شود.تحت نظارت قاضی اجرا و مرکز نيمه آزادی مربوط اجرا می

) ماده٢های نيمه آزادی موضوع تبصره ( مراکز نيمه آزادی باید از رعایت نظامات و استانداردهای الزم در محل انجام فعاليتـ٢تبصره
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) قانون، اطمينان حاصل نمایند.٨۴(

محکوم عليه نظام نيمه آزادی مکلف است در طول روز نسبت به اجرای فعاليت مندرج در حکم دادگاه اقدام و سپس خود راـ ٢١ماده
به زندان مربوط یا مراکز تحت نظارت زندان معرفی نماید. محکوم عليه در هر صورت شب ها را باید در زندان یا مراکز مزبور سپری کند.

 چنانچه محکومعليه تقاضا کند فعاليت موضوع این ماده را در شب انجام دهد، با موافقت قاضی اجرا بالمانع است؛ در اینـ١تبصره
صورت در طول روز در زندان یا مراکز مربوط نگهداری خواهد شد.

 تعيين ساعات دقيق شب یا روز با قاضی اجرای احکام است.ـ٢تبصره

محکومعليه در طول دوره نيمه آزادی مکلف به رعایت دستورات مندرج در رأی دادگاه و تعليمات قاضی اجرا است و درصورتـ ٢٢ماده
تخلف یا ارتکاب جرم جدید، قاضی اجرا مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعالم میکند. مرکز نيمه آزادی نيز مکلف است تخلف

محکومعليه را به قاضی اجرا اعالم تا در صورت احراز تخلف، از دادگاه کسب تکليف شود.

فصل چهارم: نظام آزادی مشروط

در صورتیکه محکومعليه در مدت آزادی مشروط، بدون عذرموجه از دستورهای دادگاه تبعيت نکند قاضی اجرا مکلف استـ ٢٣ماده
مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعالم کند.

) قانون شود، پس از۶١ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب تکرار جرم یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده (ـ٢۴ماده
حکمجدید، قاضی اجرا مکلف است مراتب را برای اعمال ماده قانونی مذکور به دادگاه صادرکنندهصدور حکم قطعی در مورد جرم 

آزادی مشروط اعالم کند.

) قانون آیين دادرسی کيفری است.١٧٨ منظور از عذرموجه مذکور در این ماده و سایر مواد این آیيننامه، موارد مذکور در ماده (ـتبصره

 ریيس١٠/۴/١٣٩٧نحوه اجرای آزادی تحت نظارت تجهيزات الکترونيکی برابر آیيننامه اجرایی مراقبتهای الکترونيکی، مصوب ـ ٢۵ماده
قوه قضایيه میباشد.

پنجم ـ نحوه اجرای مجازاتهای جایگزین حبسفصل 

مبحث اول ـ خدمات عمومی رایگان

 هيات وزیران و مقررات این۵/۶/١٣٩٣ قانون، مصوب ٧٩نحوه اجرای خدمات عمومی رایگان بموجب آیيننامه اجرایی ماده ـ ٢۶ماده
آیيننامه میباشد

 خدمات عمومی رایگان در نيروهای مسلح عالوه بر موارد مذکور در آیيننامه فوق الذکر شامل آموزشهای نظامی و انتظامیـ٢٧ماده
نيز ميباشد.

 دستگاههای پذیرنده در سازمانهای نيروهای مسلح در هر حوزه قضایی، ظرفيت پذیرش و نوع خدمت مورد نياز خود راـ٢٨ماده
براساس خدمات مندرج در این آیيننامه با ذکر نشانی محل به کارگيری محکوم، به باالترین مقام دستگاه مربوط اعالم میکنند و پس
از تأیيد باالترین مقام دستگاه در اختيار ریيس سازمان قضایی قرار میگيرد و ریيس سازمان قضایی آن را به مراجع قضایی اعالم

میکند.

 ساعات ارائه خدمات عمومی رایگان کارکنان نيروهای مسلح بيش از چهار ساعت در روز نيست و باید به نحوی تعيين شودـ٢٩ماده
که مانع انجام خدمات سازمانی محکومعليه در یگان نشود.

 کارکنان وظيفه نيروهای مسلح نيز مشمول مقررات این ماده هستند.تبصره ـ

)٢) قانون، مکلفند در اجرای تبصره (٧٩نامه اجرایی ماده (های پذیرنده خدمات عمومی رایگان مذکور در آیينکليه دستگاهـ ٣٠ماده
آور را با توجه به شرایط محکوم عليه،) قانون همه ضوابط فنی، بهداشتی و ایمنی کار و رعایت ضوابط کارهای سخت و زیان٨۴ماده (

از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، فراهم کنند

های کاریهای پزشکی یا سنجش تواناییقاضی اجرا موظف است در صورت نياز و حسبمورد نسبت به انجام آزمایشـ ٣١ماده
) قانون، اقدام قانونی الزم را به عمل ٨۴) ماده (۴عليه از طریق مقتضی اقدام و در صورت وجود معذوریتهای موضوع تبصره (محکوم

آورد.

شود.عمومی رایگان محسوب نمیمدت زمان رفت و آمد محکوم عليه به محل کار جزء مدت خدمتـ ٣٢ماده

های ناشی از حوادث کار پيشبينی جبران زیاندستگاههای پذیرنده مکلفند حسب نوع خدمت عمومی رایگان نسبت بهـ ٣٣ماده
برای محکوم عليه، مشروط به اینکه ناشی از تقصير وی نباشد، اقدامات الزم را به عمل آورند.

در صورتی که محکوم به خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت، از انجام دستورهای دادگاه خودداری کند به دستور قاضیـ ٣۴ماده
گردد.) قانون به دادگاه اعالم می٨١اجرا مراتب برای اتخاذ تصميم مطابق ماده (

عليه محاسبه مییا حضور محکوم  زمان شروع محکوميت به خدمات عمومی رایگان حسب مورد از روز شروع به خدمتـ٣۵ماده
شود.

تعيينشده در رأی دادگاه متعذر شود به نحوی کهچنانچه انجام خدمات عمومی رایگان یا حرفه آموزی یا اشتغال در مکان ـ ٣۶ماده
در حکم باشد، قاضی اجرا مراتب را به دادگاه منعکس و وفق تصميم دادگاه اقدام ميکند.اجرای حکم مستلزم تغيير مکان مذکور

ً اقدام میتبصره ـ کند. چنانچه تغيير مکان مستلزم تغيير در حکم صادره یا تغيير حوزه قضایی نباشد قاضی اجرا رأسا
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مبحث دوم ـ دوره مراقبت

حبس باشد، قاضی اجرا محکوم عليه را احضار وچنانچه حکم دادگاه مبنی بر اعمال دوره مراقبت به عنوان مجازات جایگزینـ ٣٧ماده
ضمن تنظيم صورت مجلس، مفاد حکم و دستور دادگاه و همچنين مدت دوره مراقبت را به وی تفهيم میکند.

چنانچه دستور دادگاه مبنی بر حرفهآموزی یا اشتغال به حرفه خاصی باشد، قاضی اجرا محکومعليه را با ذکر مدت حسبـ ٣٨ماده
یا به یکی از دستگاههای پذیرنده نظامی معرفی میکند.) قانون٧٩به یکی از مراکز مذکور در آیيننامه اجرایی ماده (مورد،

 مرکزی که محکومعليه به آن معرفی شده، مکلف است هر ماه وضعيت محکومعليه، ميزان پيشرفت او در حرفه موردنظر وـتبصره
چگونگی آن را به قاضی اجرا گزارش کند.

اقامت در مکان معين و همچنين خودداری از تصدیچنانچه دادگاه ضمن تعيين دوره مراقبت دستوراتی از قبيل اقامت یا عدم ـ ٣٩ماده
مصوب قانون،٢٣راجع به نحوه اجرای مجازاتهای تکميلی موضوع ماده باشد، وفق آیيننامه کليه یا برخی از وسایل نقليه موتوری

شود. اقدام می١٣٩٣

 قانون مجازات جرایم نيروهای مسلح نيز ضروری است.٣ ماده ١ در مورد محکومين نظامی رعایت تبصره تبصره ـ

اگر دستور دادگاه مبنی بر درمان بيماری یا ترک اعتياد باشد، قاضی اجرا به محکومعليه تفهيم میکند تا حسب مورد خود راـ ۴٠ماده
به یکی از مراکز مجاز ذیربط یا پزشک معالج معرفی و گواهی مراجعه و درمان یا ترک اعتياد را به قاضی اجرا ارائه نماید.

شود.نامه اقدام می) این آیين٨چنانچه دستور دادگاه مستلزم پرداخت نفقه افراد واجب النفقه باشد، وفق بند (پ) ماده (ـ ۴١ماده

حرفهای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثرچنانچه دادگاه ضمن تعيين دوره مراقبت دستور خودداری از فعاليتـ ۴٢ماده
در آن را صادر کرده باشد، به شرح ذیل اقدام میشود:

الف ـ چنانچه محکوم عليه دارای جواز شغلی باشد که به دستور دادگاه از فعاليت در آن شغل محروم شده است، جواز مذکور ضبط و
چنانچه فاقد جواز اشتغال باشد تا پایان دوره مراقبت از اعطاء جواز کار به وی خودداری خواهد شد.

ب ـ درصورتیکه اشتغال مرتکب، مستلزم داشتن جواز کار به نام مرتکب نباشد، بهمشاراليه و کارفرمای وی ابالغ میشود که از
اشتغال به فعاليت حرفهای مرتبط یا استفاده از وسایل مؤثر در آن خودداری کند.

دیده باشد،چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبيل بزهـ ۴٣ماده
نامه خواهد بود.) این آیين٨اجرای آن وفق بند (ت) ماده (

)٨) قانون، وفق بند «ث» ماده (۴٣در مورد صدور حکم مبنی بر الزام به گذراندن دوره یا مهارتهای موضوع بند «ح» ماده (ـ ۴۴ماده
.این آیيننامه اقدام میشود

مبحث سوم ـ جزای نقدی

) قانون باشد، قاضی اجرا ضمن احضار محکومعليه در٨۶چنانچه حکم دادگاه مبنی بر محکوميت به جزای نقدی موضوع ماده(ـ ۴۵ماده
)۵٢٩) ماده (٣برگ احضاریه قيد ميکند در صورتی که ظرف ده روز نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نماید از مزایای مذکور در تبصره (

قانون آیين دادرسی کيفری برخوردار ميشود. در غير اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام ميگردد.

مبحث چهارم ـ جزای نقدی روزانه

) قانون باشد، پس از احضار محکوم عليه به وسيله٨۵چنانچه حکم دادگاه مبنی بر پرداخت جزای نقدی روزانه موضوع ماده (ـ ۴۶ماده
 مذکور به وی تفهيم میشود تا نسبت به اجرای حکم دادگاه اقدام کند.٨۵قاضی اجرا، مفاد حکم دادگاه و تبصره ذیل ماده 

در صورت موافقت محکوم عليه، مراتب کسر از حقوق محکومعليه بهمحل اشتغال وی اعم از دولتی یا خصوصی اعالم ميشودـ ۴٧ماده
ً مراتب را تا ماهانه به حساب مخصوصی که اجرای احکام اعالم ميکند واریز نماید و در صورت قطع رابطه شغلی با محل اشتغال فورا

اعالم نماید.

چنانچه محکوم عليه درآمد روزانه یا ماهيانه ثابتی نداشته باشد، قاضی اجرا به نحو مقتضی، ميزان درآمد وی را مشخص وـ ۴٨ماده
برای کسب تکليف مراتب را به دادگاه منعکس ميکند.

مبحث پنجم ـ محروميت از حقوق اجتماعی

در مورد حکم دادگاه مبنی بر محروميت از حقوق اجتماعی، قاضی اجرا ضمن احضار محکومعليه، مفاد حکم دادگاه و مواردـ ۴٩ماده
.محروميت را به وی تفهيم میکند

الزماالجرا، مراتب محروميت محکومعليه و مدت زمان آن را به مراجعقاضی اجرا مکلف است ضمن اعالم مفاد دادنامه قطعی ـ ۵٠ماده
ذیربط اعالم کند.

قاضی اجرا موظف است نوع، مدت، شروع و خاتمه مجازات جایگزین از نوع محروميت از حقوق اجتماعی را به مراجع ذیربط ـ ۵١ماده
اعالم کند.

مراتب محروميت شخص از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی اجرا در سامانه مربوط درج ـ ۵٢ماده
میشود. قاضی اجرا همچنين مکلف است در صورت منتفیشدن این حکم، مراتب را در سامانه مذکور درج کند.

اجرای مقررات این آیيننامه در مورد محکومعليه نظامی با مالحظه وضعيت خدمتی و مقتضيات نيروهای مسلح صورت ـ ۵٣ماده
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میپذیرد. درصورتیکه دستور دادگاه در یگان قابل اجرا نباشد یا در انجام وظایف سازمانی محکومعليه اختالل اساسی ایجاد کند یا به
علت رهایی از خدمت محکومعليه قابل اجرا نباشد، مراتب از طریق اجرای احکام برای اصالح یا تغيير دستور به دادگاه اعالم میشود.

فصل ششم ـ سایر مقررات

قاضی اجرا مکلف است پس از شروع به اجرا مراتب شروع و خاتمه تأسيسات حقوقی را در سامانه مربوط ثبت نماید. ـ ۵۴ماده

ای درالکترونيکی مربوط و به صورت دورههاینامه از طریق سامانهقاضی اجرا به منظور پایش موارد مذکور در این آیين ـ ۵۵ماده
نماید.های مقرر با تعيين وقت نظارتی برای هر پرونده اقدام میزمان

 به تصویب ریيس قوه قضایيه رسيد.٣/٢/١٣٩٨ تبصره  در تاریخ  ١٨ ماده و ۵۶ این آیيننامه در ـ۵۶ماده

رئيس قوه قضائيه ـ سيد ابراهيم رئيسی
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