
 شهروندی های مشروع و حفظ حقوق قانون احترام به آزادی
  تصويب مجلس شورای اسالمی - از اليحه قوه قضاييه 

   واحده ماده

 و عمومی،انقالب محاکم کليه قانون، اين تصويب تاريخ از 
 انجام در مکلفند قضاييه قوه ضابطان و دادسراها نظامی
 اجراء و رعايت دقت به را ذيل موارد خويش قانونی وظايف
 محکوم موضوعه قوانين در مندرج مجازات به متخلفين. کنند

  :خواهندشد
 قرارهای صدور و تحقيقات اجرای و جرايم تعقيب و کشف- ١

 و قوانين رعايت بر مبتنی بايد می موقت بازداشت و تامين
 اعمال از و گيرد صورت شفاف و مشخص قضايی دستور و حکم با
 اعمال يا و قدرت از سوءاستفاده و شخصی ساليق گونه هر

 ضرورت بدون و ياضاف های بازداشت يا و خشونت هرگونه
  .شود اجتناب

 به منحصر و قانونی ترتيبات طبق بر بايد ها محکوميت- ٢
 صالح دادگاه در جرم تا و باشد جرم معاون و شريک مباشر،
 يا و قانون مواد به مستند و مستدل رأی و نشود اثبات
 نگرديده قطعی) قانون نبودن درصورت( معتبر فقهی منابع

 قانون پناه در دارد حق کس هر و بوده متهم برائت بر اصل
  .باشد برخوردار الزم امنيت از
 عنهم مشتکی و متهمان دفاع حق مکلفند دادسراها و محاکم- ٣

 را کارشناس و وکيل از استفاده فرصت و کرده رعايت را
  .آورند فراهم آنان برای

 جرايم مرتکبان و اتهام مظان در واشخاص دادخواهان با - ۴
 برخورد و محوله وظايف اجرای در کالً  و وقايع از مطلعان و

 مراعات کامالً  اسالمی موازين و اخالق است الزم مردم، با
  .گردد

 در که نمايد می ايجاب افراد بازداشت و دستگيری منع اصل- ۵
 معين قانون در که باشد ترتيبی و حکم به نيز ضروری موارد
 صالح مراجع به پرونده مقرره مهلت ظرف و است گرديده
 قرار جريان در دستگيرشدگان خانواده و شود ارسال قضايی
  .گيرند

 از تحقيق، و استطالع يا بازجويی و دستگيری جريان در- ۶
 و تحقير اعضاء، ساير و چشم بستن نظير افراد ايذای

  .گردد اجتناب آنان، به استخفاف



 نشستن يا و صورت پوشاندن از تحقيق ماموران و بازجويان- ٧
 کالً  و نامعلوم اماکن به آنان بردن يا متهم سر پشت

  .ورزند خودداری قانون خالف های اقدام
 يا فراری متهمان دستگيری جهت محلی ومعاينات ها بازرسی- ٨

 بدون و قانونی مقررات اساس بر جرم ادوات و آالت کشفِ 
 به نسبت تعرض از و شود انجام احتياط کمال در و مزاحمت
 يا و نداشته جرم به ارتباطی که اشيايی و مدارک و اسناد

 و ها نوشته و ها نامه مضمون افشای و ندارد تعلق متهم به
 ها آن مورد بی ضبط و خانوادگی های فيلم و فاميلی های عکس

  .گردد خودداری
 اجبار يا و اقرار اخذ منظور به متهم شکنجه گونه هر - ٩

 شده اخذ اقرارهای و بوده ممنوع ديگر امور به او
  .داشت نخواهد قانونی و شرعی حجيت وسيله بدين
 های شيوه و اصول بر مبتنی بايد ها بازجويی و تحقيقات - ١٠

 و گيرد صورت الزم نظارت و قبلی های آموزش و قانونی علمی،
 در و گرفته ناديده را مقررات و ترتيبات که کسانی با

 بر اند، شده متوسل آن خالف های روش به خود وظايف اجرای
  .گيرد صورت جدی برخورد قانون اساس
 يا اتهام با مرتبط و روشن و مفيد بايد ها پرسش - ١١

 و يشخص اسرار در کنجکاوی از و باشد انتساب اتهامات
 به پرداختن و افراد گذشته گناهان از سؤال و خانوادگی
  .گردد احتراز بررسی مورد پرونده در مؤثر غير موضوعات

 و تغيير بدون و شده اظهار کيفيتِ  همان به ها پاسخ- ١٢
 افراد و شود خوانده اظهارکننده برای و شود نوشته تبديل
 تا بنويسند را خود مطالب خودشان تمايل، صورت در باسواد
  .نگردد ايجاد القاء يا تحريف شبهه
 يا ضابط نيروهای های بازداشتگاه بر دادسراها و محاکم- ١٣

 انجام را آنان وظايف خاص قوانين موجب به که هايی دستگاه
 با مربوط متصديان و مأموران رفتار نحوه و دهند می

 مورد را مقررات صحيح مجريان و کنند جدی نظارت متهمان،
 قانونی برخورد متخلفان با و دهند قرار تشويق و تقدير

  .شود
 توقيفی و ضبطی اشياء و اموال در ناروا تصرف و دخل از- ١۴

 صدور ضمن يا ممکن فرصت اولين در و نموده اجتناب متهمان،
 اشياء و اموال به نسبت دادسراها و محاکم در قرار يا حکم

 تصميم اتخاذ ها آن به نسبت که مادام و گردد تکليف تعيين
 الزم اهتمام آنها از مراقبت و حفظ در است نگرديده قضايی



 استفاده ها آن از نبايد موردی هيچ در و گرديده معمول
  .آيد عمل به اداری و شخصی
 و نظارت منظور به را هيأتی است موظف قضاييه قوه رئيس- ١۵
 به که هايی دستگاه کليه. کند تعيين فوق موارد اجرای حسن

 اين با موظفند دارند قرار موارد اين با ارتباط در نحوی
 در دارد وظيفه هيات آن. دارند معمول را الزم همکاری هيأت
 اصالح در  مساع بر عالوه قوانين، از تخلف مشاهده صورت
 طريق از نيز متخلفان با مقررات، با ها آن انطباق و ها روش

 به را خود اقدامات نتيجه و نموده جدی برخورد صالح مراجع
  .نمايد گزارش اييهضق قوه رئيس

 سه روز علنی جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانون 
 هشتاد و سيصد و هزار يک ماه ارديبهشت پانزدهم مورخ شنبه

 به ١۶/٢/١٣٨٣ تاريخ در و تصويب اسالمی شورای مجلس سه و
 .است رسيده نگهبان شورای تأييد


