
هاي تکمیلیبه نحوه اجراي مجازاتنامه راجعآیین
1392/ 2/ 1قانون مجازات اسالمی مصوب 23موضوع ماده 

و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستري 1392/ 2/ 1قانون مجازات اسالمی، مصوب 23ماده 3در اجراي تبصره 
/ 2/ 1قانون مجازات اسالمی، مصوب 23به کیفیت اجراي مجازات تکمیلی موضوع ماده نامه راجعآیین«

.به شرح مواد آتی است» 1392

اقامت اجباري در محل معین -الف
در مورد حکم به اقامت اجباري در محل معین، قاضی اجراي احکام بعد از اجراي حکم اصلی محکوم -1ماده

ضی مذکور با تنظیم پس از حضور محکوم، قا.کندرا جهت اجراي حکم درخصوص اقامت اجباري احضار می
.کندصورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می

در صورتی که محل اقامت اجباري، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجري حکم باشد، قاضی اجراي -2ماده
ه، مدت اقامت اجباري و دستورات احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علی

در این صورت قاضی اجراي احکام . کنددادگاه است، از مرجع مجري نیابت اجراي حکم را تقاضا می
.کندرونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می

.نظارت بر اجراي صحیح حکم اقامت اجباري به عهده مرجع مجري نیابت است-تبصره

اعزام محکومان اقامت اجباري به محل تعیین شده به عهده نیروي انتظامی یا سایر ضابطین -3ماده
.دادگستري است که این وظیفه به عهده آنان است

علیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباري عزیمت کند با موافقت قاضی چنانچه محکوم-1تبصره
در این صورت، قاضی اجراي احکام با . اقامت اجباري معرفی کندتواند خود را به محلاجراي احکام، می

اي جهت ارائه به آن کند و نسخهاعطاي نیابت قضایی، اجراي حکم را از مرجع مجري نیابت درخواست می
.شودمرجع تحویل محکوم می

تب علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجراي احکام مرادر صورتی که محکوم-2تبصره
توسط قاضی ناظر 2و 1محکومیت به اقامت اجباري را به زندان اعالم تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد 

.زندان انجام گردد

در صورتی که محکوم به اقامت اجباري، مخفی یا متواري گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع -3تبصره
و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستري نماید، به دستور قاضی اجراي احکام بازداشت 

.شودنامه به محل اجراي حکم اعزام میاین آیین2و 1مربوط، با رعایت مواد 

در صورتی که اعزام محکوم به محل اقامت اجباري به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیر مترقبه -4تبصره
.اقدام خواهد شدممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده 

و یا حضور ) 1(شروع محکومیت اقامت اجباري، از روز حضور در محل به نحو مذکور در تبصره -5تبصره
.وي از طریق اعزام احتساب خواهد شد



پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباري، قاضی اجراي احکام، محکوم را به نیروي انتظامی محل -4ماده
محکوم به اقامت اجباري مکلف به اجراي دستور .کندکم را به آن مرجع اعالم میمعرفی و کیفیت اجراي ح

هاي تعیین قضائی مرجع مجري نیابت از حیث حضور در دفتر اجراي احکام یا مرجع انتظامی محل در زمان
.شده است

.مطلع کندنیروي انتظامی محل مکلف است فرمانداري و اداره اطالعات محل را از حضور محکوم-1تبصره

محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباري، نشانی محل اقامت جدید خود را در -2تبصره
.اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجري حکم اعالم کند

محکوم به اقامت اجباري در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به -5ماده
.و بهزیستی و یا شهرداري محل معرفی خواهد شد) ره(قبیل کمیته امداد حضرت امام نهادهاي حمایتی از 

اعطاي مرخصی به محکومان اقامت اجباري براساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با -6ماده
در صورت اعطاي مرخصی، مراتب به نیروي . موافقت قاضی اجراي احکام یا قاضی مجري نیابت است

.شوداعالم میانتظامی محل 

چنانچه به لحاظ بروز مشکالت ناشی از اجراي حکم، امکان اجراي حکم فراهم نباشد، به نحوي که -7ماده
تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضاي مستلزم تغییر محل اقامت اجباري باشد، مرجع مجري حکم می

.دادگاه مذکور خواهد بوداتخاذ تصمیم در این مورد با. تغییر محل مذکور را بنماید

هاي معین منع از اقامت در محل یا محل-ب
هاي معین باشد، قاضی اجراي احکام مفاد حکم هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل-8ماده

محل یا چنانچه. کندهایی که باید از اقامت در آنها خودداري کند را به محکوم تفهیم میو محدوده محل یا محل
هاي ممنوعه که توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجراي احکام از محل

قاضی اجراي احکام . کندطریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجراي حکم اقدام می
ر صورت مشاهده محکوم علیه در آن کند تا دهاي ممنوعه اعالم میمراتب را به نیروي انتظامی محل یا محل

محکوم مکلف است در . ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعالم کندمحل یا محل
.صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجري حکم اعالم نماید

منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین -پ
م دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین باشد، اگر محکوم چنانچه حک-9ماده

اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجراي احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا باالترین مدیر یا 
ضایی مراتب را اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور ق. نمایدمسئول محل اشتغال محکوم ابالغ می

30چنانچه محکوم داراي جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده . به قاضی اجراي احکام اعالم نمایند
، جواز کار یا پروانه اشتغال وي از طریق مرجع مربوط و با اعالم 2/1392/ 1قانون مجازات اسالمی، مصوب 

حکوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجراي احکام به وي در صورتی که م. گرددقاضی اجراي احکام لغو می
.یا کاري که به موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداري نمایدکند، از اشتغال به شغل یا حرفهابالغ می



انفصال از خدمات دولتی و عمومی -ت
حکم دادگاه مبنی بر در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجراي احکام مفاد -10ماده

انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجراء به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم 
.ابالغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند

.مسئولیت اجراي مفاد حکم دادگاه با باالترین مقام دستگاه خواهد بود-تبصره

موتوري و یا تصدي وسایل موتوري منع از رانندگی با وسایل نقلیه-ث
در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوري و یا تصدي وسایل موتوري، -11ماده

قاضی اجراي احکام مطابق رأي دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی جهت ابطال 
پس از اجراي دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجري حکم اعالم مرجع مذکور . کندگواهینامه ابالغ می

.کندمی

هرگاه نیروي انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند، مراتب را جهت 
.کنداتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجري حکم اعالم می

منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی -ج
هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد، قاضی اجراي احکام مراتب را به منظور -12ماده

.کندعدم صدور دسته چک به بانک مرکزي اعالم می

در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجراي احکام مراتب را به بانک یا 
شود تا به ضمناً مراتب به بانک مرکزي اعالم می. کندري وي اعالم میبانکهاي مربوط جهت انسداد حساب جا

همچنین، قاضی اجراي احکام به . بانکها اعالم نماید از افتتاح مجدد حساب جاري براي محکوم خودداري کنند
ها به مرجع کند برگ یا برگهاي سفید دسته چک را که در اختیار دارد، جهت ابطال برگهمحکوم اخطار می

اي که به هاي مذکور، قاضی اجراي احکام با تنظیم صورتجلسهبا تحویل برگه یا برگه. مجري حکم تحویل دهد
چنانچه محکوم اعالم نماید برگه چک در اختیار . کندرسد، مبادرت به ابطال آنها میامضاي وي و محکوم می

منع از اصدار سایر اسناد تجارتی در مورد صدور حکم مبنی بر. گرددندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه می
.کند که از اصدار آنها خودداري کندقاضی اجراي احکام مفاد حکم را به محکوم ابالغ و تفهیم می

ها بانک مرکزي مکلف است مشخصات محکومان موضوع این ماده را از طریق سامانه به کلیه بانک-تبصره
.اعالم کند

منع از حمل سالح -چ
در مورد محکومیت به منع حمل سالح، قاضی اجراي احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر -13ماده

ممنوعیت از حمل سالح را به مرجع صادرکننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل 
د را جهت همچنین، قاضی مذکور موظف است به محکوم اخطار نماید، سالح خو. سالح هستند، اعالم کند

پس از ارائه سالح به اجراي احکام، قاضی اجراي احکام با تنظیم . توقیف به اجراي احکام تحویل دهد
رسد، سالح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع اي که به امضاي وي و محکوم میصورتجلسه



اه، موظف به ابطال پروانه مذکور مرجع صادرکننده پروانه حمل سالح، مطابق رأي دادگ. کندربط ارسال میذي
.باشدمی

منع خروج اتباع ایران از کشور -ح
در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجراي احکام موظف است 14ماده

:اقدامات زیر را انجام دهد

مام گزارشی از مفاد حکم مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انض-الف
.قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعالم به مراجع ذیربط قانونی به دادستان کل کشور اعالم کند

به اداره گذرنامه نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اعالم کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش -ب
.ي کنددرخواست صدور گذرنامه براي وي مطابق حکم دادگاه خوددار

به محکوم اخطار کند در صورتی که گذرنامه براي وي صادرگردیده آن را به قاضی اجراي احکام تحویل -پ
در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران . دهد

.ارسال کند

اخراج اتباع خارجی از کشور -خ
ه محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضی اجراي احکام پس از اجراي مجازات در مورد حکم ب-15ماده

هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو . کنداصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وي اقدام می
ور مرجع مذکور موظف است پس از اجراي دست. جمهوري اسالمی ایران در مدت مقرر در حکم ممنوع است

.قضایی مراتب را به مرجع مجري حکم اعالم کند

الزام محکوم به خدمات عمومی -د
79نامه اجرایی ماده نحوه اجراي حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آیین-16ماده

.قانون مجازات اسالمی است

ی ها و دستجات سیاسی یا اجتماعمنع عضویت در احزاب، گروه-ذ
ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه-17ماده

ها و باشد، قاضی اجراي احکام موظف است، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروه
به حزب یا گروه یا همچنین، حسب مورد . دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعالم نماید

.دستجات اعالم نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداري شود

توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم -ر
در موردي که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا مؤسسه دخیل در -18ماده
اب جرم باشد، قاضی اجراي احکام مطابق رأي دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ارتک

نیروي انتظامی موظف است نسبت به توقیف . کندابالغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروي انتظامی صادر می
.شوداجراي احکام تعیین مینحوه و مکان نگهداري به ترتیبی است که توسط قاضی. وسایل مزبور اقدام کند

.شودتوقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها اعالم می-1تبصره



و 41.40اي به ترتیب مقرر در مواد هاي رایانهها یا سامانههاي الکترونیکی و یا دادهتوقیف رسانه-2تبصره
.د بودخواه1388اي مصوب سال قانون جرایم رایانه42

الزام به یادگیري حرفه، شغل یا کار معین -ز
در مورد حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به یادگیري حرفه، شغل یا کار معین، به محکوم اخطار -19ماده
شود، طبق رأي دادگاه در یکی از مراکز مورد تأیید قاضی اجراي احکام مبادرت به یادگیري حرفه، شغل یا می

.کار کند

محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه مرکز پذیرش، به قاضی -تبصره
.اجراي احکام ارائه کند

الزام به تحصیل -ژ
شود طبق رأي دادگاه در یکی از در مورد محکومیت الزام به تحصیل، به محکوم اخطار می-20ماده

.اجراي احکام مبادرت به تحصیل کندهاي معتبر مورد تأیید قاضیآموزشگاه

محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه آموزشگاه مربوط به -تبصره
.دادسرا ارائه کند

انتشار حکم محکومیت قطعی - س
ر یکی از چنانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حکم دادگاه در یک نوبت د-21ماده

.شود؛ مگر اینکه دادگاه به نحو دیگري مقرر داشته باشدهاي محلی منتشر میروزنامه

قانون مجازات اسالمی، مصوب 36در صورتی که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده -1تبصره
هاي کثیراالنتشار منتشر باشد، مفاد حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه1392

.شودمی

.شودهاي مذکور توسط اداره امور مالی دادگستري محل پرداخت میهزینه نشر آگهی-2تبصره

به 1393/ 11/ 26در تاریخ تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستري،16ماده و 22نامه در این آیین-22ماده
.تصویب رئیس قوه قضائیه رسید

صادق آملی الریجانی - رئیس قوه قضائیه


