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   سيد محمد خاتمي–رييس جمهور  
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مكلفنـد در   اين قانون كليه محاكم عمومي انقـالب و نظـامي دادسـراها و ضـابطان قـوه قـضاييه              از تاريخ تصويب   -هماده واحد 

وضـوعه محكـوم   در قـوانين م  متخلفـين بـه مجـازات منـدرج     .انجام وظايف قانوني خويش موارد زير را به دقت رعايت واجرا كننـد          
  :خواهند شد

 مبتنـي بـر رعايـت     بازداشت موقـت مـي بايـد   قرارهاي تامين و صدور اجراي تحقيقات و تعقيب جرايم و كشف و  -1
سـوء   از اعمـال هـر گونـه سـاليق شخـصي و      با حكم و دستور قضايي مـشخص و شـفاف صـورت گيـرد و       قوانين و 

 .بدون ضرورت اجتناب شود تهاي اضافي ويا بازداش يا اعمال هر گونه خشونت و استفاده از قدرت و

دادگـاه   تـاجرم در  معـاون جـرم باشـد و     شـريك و ،منحصر به مباشـر   ترتيبات قانوني و   ها بايد بر طبق       محكوميت -2
 )در صـورت نبـودن قـانون   (يـا منـابع فقهـي معتبـر      راي مستدل و مستند به مواد قـانوني  و       صالح اثبات نشود و   

  .هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت الزم برخوردار باشد  متهم بوده وتئ اصل بر برا،قطعي نگرديده
فـر صـت اسـتفاده از وكيـل و      مـشتكي عـنهم را رعايـت  كـرده و      محاكم ودادسراها مكلفند حق دفاع متهمـان و        -3

  .نها فراهم كنندآكارشناس را براي 
 برخـورد بـا   وكـال در اجـراي محولـه      وقـايع و مطلعان از مرتكبان جرايم و ان اتهام و ظبا دادخواهان واشخاص در م     -4

  .مردم الزم است اخالق و موازين اسالمي كامال مراعات گردد
ترتيبي باشـد كـه در قـانون     بازداشت افراد ايجاب مي كند كه در موارد ضروري نيز به حكم و          اصل منع دستگيري و    -5

خانواده دستگير شـدگان در   ارسال شود و   قضايي  پرونده به مراجع صالح    ،معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره      
  .گيرند ن قرارجريا

 تحقيـر و  ،يـر بـستن چـشم و سـاير اعـضا      ظ از ايـذاي افـراد ن      ،  تحقيـق  بازجويي يا اسـتطالع و     در جريان دستگيري و    -6
  .استخفاف به آنان اجتناب گردد

م و كالً ا به اماكن نامعلويا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنه     بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و        -7
  .خودداري ورزنداقدامهاي خالف قانون 

معاينات محلي جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آالت و ادوات جرم براساس مقـررات قـانوني     ها و  بازرسي - 8
م ي كه ارتباطي با جـر ئاشيا  وو مدارك اسناد ض نسبت به از تعرّ ودر كمال احتياط انجام شود       بدون مزاحمت و   و

 هاي خـانوادگي و  فيلم عكسهاي فاميلي و ها و ها ونوشته افشاي مضمون نامه نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و       
  .نها خودداري گرددآمورد  ضبط بي



اقرارهاي اخـذ شـده بدينوسـيله     او به امور ديگر ممنوع بوده ويا اجبار  و هر گونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار   - 9
اهد داشتوقانوني نخ  شرعي وتيحج.  

ارت الزم صورت گيرد    نظ  علمي قانوني و آموزشهاي قبلي و      هاي شيوه اصول و   مبتني بر  بايد ها بازجويي تحقيقات و  -10
ـ   مقررات را ناديده گرفته و و با كساني كه ترتيبات و    انـد    ل شـده در اجراي وظايف خود به روشهاي خـالف آن متوس

  .گيرد يي صورت مجد بر اساس قانون برخورد
در اسـرار شخـصي و   از كنجكـاوي   مـرتبط بـا اتهـام يـا اتهامـات انتـسابي باشـد و           روشـن و   ها بايد مفيد و    پرسش - 11

  .راز گرددتپرداختن به موضوعات غير موثر در پرونده مورد بررسي اح سوال از گناهان گذشته افراد و خانوادگي و
افراد بـا   و براي اظهار كننده خوانده شود و ل نوشته شود    تبدي بدون تغيير و   ها به همان كيفيت اظهار شده و       پاسخ -12

  .سواد در صورت تمايل خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجاد نگردد
يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خـاص وظـايف آنهـا را           نيروهاي ضابط   محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي     - 13

مجريان صحيح مقـررات    ي كنند و  نظارت جد ،  متصديان مربوط به متهمان    تار مامورين و  نحوه رف  دهند و  انجام مي 
  .با متخلفان برخورد قانوني شود را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و

ا يـ لـين فرصـت ممكـن    در او توقيفي متهمان  اجتناب نمـوده و  اموال و اشياي ضبطي و در  ناروا از دخل و تصرف    -14
مادام كـه نـسبت بـه     اشيا تعيين تكليف گردد و ر در محاكم ودادسراها نسبت به اموال وضمن صدور حكم يا قرا   

هـيچ مـوردي    در اهتمـام الزم معمـول گرديـده و   در حفظ و مراقبت آنها  اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است    نهاآ
  .نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد

15-  ـ   رئيس قو يـه  كلّ. ا بـه منظـور نظـارت و حـسن اجـراي مـوارد فـوق تعيـين كنـد                 تي ر أف اسـت هيـ    ه قضاييه موظّ
آن . ت همكاري الزم را معمول دارندأارند موظفند با اين هي دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار د          

 مقـررات  ساعي در اصالح روشها و انطباق آنها بـا ت وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين  عالوه بر م            أهي
        ي نموده وبا متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جد    ضاييه گـزارش  ه قـ نتيجه اقدامات خود را بـه رئـيس قـو

 .نمايند

  
سـه   و هـشتاد  و سيـصد  و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مـورخ پـانزدهم ارديبهـشت مـاه يكهـزار                  

  .رسيده است ييد شوراي نگهبانأ به ت16/2/1383  اريخدر ت مجلس شوراي اسالمي تصويب و
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