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 .يافت 
 اصل درمورخه ١٧۵قانون اساسی دردوازده فصل و
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 مجموعه قوانين اساسی
 

 در جمهوری اسالمی دعوت بخير،امر به معروف ونهی :٨اصل -١
ازمنکروظيفه ايست همگانی ومتقابل برعهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت 

 .ومردم نسبت به دولتبه مردم 
 
رضی  در جمهوری اسالمی آزادی واستقالل ووحدت وتماميت ا:٩اصل-٢

هيچ .کشورازيکديگرتفکيک ناپذيرندوحفظ آنهاوظيفه دولت وآحادملت است
ندارد به نام استفاده از آزادی به استقالل فردياگروه يامقامی حق 

سياسی،فرهنگی،اقتصادی ونظامی وتماميت ارضی ايران کمترين خدشه ای وارد 
ديهای هيچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقالل وتماميت ارضی کشورآزاکندو

 .مشروع را، هرچندباوضع قوانين ومقررات،سلب کند
 
تفتيش عقايد ممنوع است وهيچکس رانمی توان به صرف داشتن :٢٣اصل -٣

 . ای مورد تعرض ومواخذه قرار دادعقيده
 
احزاب،جمعيتها،انجمنهای سياسی وصنفی وانجمنهای اسالمی يا :٢۶اصل -۴

 اينکه اصول استقالل ،آزادی،وحدت اقليتهای دينی شناخته شده آزادند،مشروت با
هيچکس را نمی .ملی،موازين اسالمی واساس جمهوری اسالمی رانقض نکنند

 .توان ازشرکت در آنها منع کرد يا به شرکت دريکی از آنها مجبور کرد

 
تشکيل اجتماعات وراهپيمائيها،بدون حمل سالح،به شرط آنکه مخل :٢٧اصل -۵

                                                .به مبانی اسالم نباشد آزاد است
 
هيچکس رانمی توان دستگيرکرد مگربه حکم وترتيبی که قانون معين :٣٢اصل -۶

در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايدباذکرداليل بالفاصله کتبا به متهم .ميکند
 ابالغ وتفهيم شود وحداکثر ظرف مدت بيست وچهار ساعت پرونده مقدماتی به



متخلف .مراجع صالحه قضائی ارسال ومقدمات محاکمه،دراسرع وقت فراهم گردد
 .ازاين اصل طبق قانون مجازات می شود

 
 برای خود وکيل انتخاب درهمه دادگاهها طرفين دعوی حق دارند:٣۵اصل-٧

نمايندواگر توانايی انتخاب وکيل رانداشته باشند بايد برای آنهاامکانات تعيين وکيل 
 .رددرافراهم گ

 
حکم به مجازات واجراء آن بايد تنها ازطريق دادگاه صالح وبه :٣۶اصل -٨

 .موجب قانون باشد
 
اصل،برائت است وهيچکس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی :٣٧اصل -٩

 .شود،مگراينکه جرم اودردادگاه صالح ثابت گردد
 
وع است،اجبا          :٣٨اصل-١٠ ر هرگونه شکنجه برای گرفتن اقراروکسب اطالع ممن

د               ين شهادت واقراروسوگندی فاق شخص به شهادت،اقراريا سوگندمجازنيست وچن
 .متخلف ازاين اصل طبق قانون مجازات می شود.ارزش واعتبار است

 
ل -١١ تگير، :٣٩اص انون دس م ق ه حک يکه ب ت کس ت وحيثي ک حرم  هت

 .بازداشت،زندانی يا تبعيد شده بهر صورت که باشد ممنوع وموجب مجازات است
 
ه             :۴٠اصل-١٢ يله اضراربه غيرياتجاوز ب هيچکس نمی تواند اعمال خويش راوس

 .منافع عمومی قراردهد
 
م او،انسان                 :۵۶اصل -١٣ د است وه ان و انسان ازآن خداون حاکميت مطلق بر جه

هيچکس نمی تواند اين حق     .را برابر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است         
 فرديا گروهی قرار دهدوملت اين حق      الهی راازانسان سلب کند يا در خدمت منافع       

 .خداداد رااز طرقی که دراصول بعد می آيداعمال می کند
 



ودم    (:٧۶اصل -١۴ توانه اصل ن ق وتفحص       ) پش مجلس شورای اسالمی حق تحقي
 .درتمام امورکشوررادارد

 
ائل          :٨۴اصل -١۵ ه مس ام ملت مسئول است وحق دارددرهم ده دربرابرتم هرنماين

 .هارنظر نمايدداخلی وخارجی کشوراظ
 
وه قضائيه  :٩٠اصل -١۶ ا ق ه ي اقوه مجري ار مجلس ي کايتی از طرز ک هرکس ش

ه  المی عرض ورای اس س ش ه مجل ود را کتباب کايت خ د ش د،می توان ته باش داش
دودرمواردی         .کند افی ده ن شکايت رسيدگی کندوپاسخ ک ه اي مجلس موظف است ب

ا      که شکايت به قوه مجريه وياقوه قضائيه مربوط است رسي          دگی وپاسخ کافی از آنه
بخواهدودرمدت متناسب نتيجه رااعالم نمايدودرموارديکه مربوط به عموم باشد به          

 .اطالع عامه برساند
 
تند      :١۶۶اصل -١٧ انون واصولی باشد        احکام دادگاهها بايد مستدل ومس واد ق ه م  ب

 .حکم صادرشده است که براساس آن
 
اتی علنی است وباحضورهيات     رسيدگی به جرائم سياسی ومطبوع    :١۶٨اصل -١٨

رد      ی گي ورت م تری ص اکم دادگس فه درمح رايط،اختيارات  .منص وه انتخاب،ش نح
ين می                    وازين اسالمی مع انون براساس م هيات منصفه وتعريف جرم سياسی را ق

 .کند
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قوانين مجازات اسالمی
 

 وشروع به اجرای آن نمايد لکنهرکس قصد ارتکاب جرمی کند:۴١ ماده -١٩
م منظورواقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات جر

 .همان جرم می شود
  مجرد قصد ارتکاب جرم وعمليات واقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده:١تبصره

وارتبط مستقيم باوقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده وازاين حيث قابل 
 .مجازات نمی باشد

 شروع به جرمی کرده است، به ميل خود آن را ترک کندواقدام  کسی که:٢تبصره
 .انجام شده جرم باشد ازموجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد

 
وباتوجه به شرايط وامکانات اشخاص زيرمعاون جرم محسوب :۴٣ ماده -٢٠

تعزير،تعزير می  اتب جرم وتاديب از وعظ وتهديدودرجاترخاطی ودفعات وم
 :دنشو
 ياترغيب ياتهديد يا تطميع به ارتکاب جرم نمايد ويا س ديگری راتحريکهرک -١

 .به وسيله دسيسه وفريب نيرنگ موجب وقوع جرم شود
 هرکس با علم وعمدوسايل ارتکاب جرم راتهيه کندويا طريق ارتکاب آن را -٢

 .باعلم به قصد مرتکب ارايه دهد
 . هرکس عالما،عامدا وقوع جرم راتهسيل کند-٣
 
دارای عناوين متعدده جرم   درجرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد:۴۶ماده -٢١

 .باشد مجازات جرمی داده می شودکه مجازات آن اشداست
 
 درمورد تعدد جرم هرگاه جرايم ارتکابی مختلف باشد بايدبرای :۴٧ ماده-٢٢

هريک ازجرايم مجازات جداگانه تعيين شود واگرمختلف نباشد فقط يک مجازات 
تواند از علل مشدده کيفرباشد  ن می گرددودراين قسمت تعددجرم میييعت

 جرايم ارتکابی درقانون، عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به واگرمجموع
 .مجازات مقرردر قانون محکوم می گردد

 



هرکس درمقام دفاع ازنفس يا عرض وياناموس ويا مال خودياديگری :۶١ ماده-٢٣
 دربرابر هرگونه تجاوز فعلی ويا خطر قريب الوقوع  تن خود ياديگریآزادیويا

عملی انجام دهد که جرم باشد درصورت اجتماع شرايط زيرقابل تعقيب ومجازات 
 :نخواهد بود

 .دفاع باتجاوز وخطر متناسب باشد -١
 .الزم نباشد عمل ارتکابی بيش ازحد-٢
ه قوای  توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عمال ممکن نباشد ويامداخل-٣

 .مذکوردررفع تجاوزوخطر موثر واقع نشود
وقتی دفاع ازنفس وياناموس وياعرض ومال ويا آزادی تن ديگری جايز : تبصره

 .است که اوناتوان ازدفاع بوده ونيازبه کمک داشته باشد
 
هر کس با هرمرامی، دسته، جمعيت يا شعبه جمعيتی بيش :۴٩٨ ماده-٢۴

ياعنوانی تشکيل دهد يااداره نمايد ت هراسم ازدونفردرداخل ياخارج از کشورتح
که هدف آن برهم زدن امنيت کشورباشد ومحارب شناخته نشود به حبس ازدو تاده 

 .سال محکوم می شود
 
 هرکس دريکی ازدسته ها يا جمعيت هايا شعب جمعيت های :۴٩٩ ماده -٢۵

می عضويت يابد ، به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم ) ۴٩٨(مذکور درماده 
 .گردد مگراينکه ثابت شود ازاهداف آن بی اطالع بوده است

 
هرکس عليه نظام جمهوری اسالمی ايران يا به نفع گروهها :۵٠٠ ماده-٢۶

وسازمان های مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغی نمايد به حبس ازسه ماه تا 
 .محکوم خواهد شديک سال 

 
زدن امنيت کشوربه جنگ  هرکس مردم را به قصد برهم :۵١٢ ماده -٢٧

وکشتاربايکديگر اغوايا تحريک کند صرفنظرازاينکه موجب قتل وغارت بشود 
 .يانشود به يک تاپنج سال محکوم می گردد

 
 هرکس به مقدسات اسالم ياهريک ازانبيای عظام يا ائمه :۵١٣ ماده -٢٨

ساب اهانت نمايد اگر مشمول حکم ) س(يا حضرت صديقه طاهره ) ع(طاهرين



نبی باشد اعدام می شود ودرغير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال محکوم ال
 .می گردد

 
 هرکس به حضرت امام خمينی ، بنيانگذار جمهوری اسالمی :۵١۴ماده  -٢٩

عليه ومقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نمايد به حبس ... رضوان ا
 .ازشش ماه تادو سال محکوم خواهد شد

 
 ،مورين دولتی که برخالف قانون هريک از مقامات وما:۵٧٠ ماده-٣٠

آزادی شخصی افراد ملت راسلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی 
 تا پنج سال از مشاغل  عالوه بر انفصال ازخدمت ومحروميت سهمحروم نمايند

 .دولتی به حبس از شش ماه تاسه سال محکوم خواهد شد
 
لين ومامورين بازداشتگاهها وندامتگاهها بدون اخذ برگ  اگرمسئو:۵٧٣ ماده-٣١

بازداشت صادره ازطرف مراجع ومقامات صالحت دار، شخصی رابه نام زندانی 
 .بپزيرند به دوماه تادوسال حبس محکوم خواهند شد

 
اگرمسئولين ومامورين بازداشتگاه هاوندامتگاه هاارايه دادن يا  :۵٧۴ ماده-٣٢

 مقامات صالح قضايی ياازارايه دادن دفاترخود به اشخاص تسليم کردن زندانی به
مزبورامتناع کنند ياازرسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت 

مگراينکه ثابت . تا دوسال حبس محکوم خواهند شدماهياخودداری نمايند به دو
ه نمايند که به موجب امرکتبی رسمی ازطرف رييس مستقيم خود ،مامور به آن بود

 .اند
 
 هريک ازمستخدمين ومامورين قضايی ياغير قضايی دولتی برای :۵٧٨ ماده -٣٣

يا اورااذيت وآزار بدنی نمايد عالوه برقصاص اينکه متهمی رامجبور به اقرارکند
پرداخت ديه حسب مورد به حبس ازشش ماه تا سه سال محکوم می گردد وچنانچه 

ردهنده به مجازات حبس کسی دراين خصوص دستور داده باشد فقط دستو
مذکورمحکوم خواهد شد واگرمتهم بواسطه اذيت وآزارفوت کند مباشر مجازات 

 .قاتل وآمرمجازات آمر قتل راخواهدداشت
 



 چنانچه هريک ازمامورين دولتی محکومی راسخت ترازمجازاتی :۵٧٩ ماده-٣۴
ه حبس که موردحکم است مجازات کند يا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است ب

 وچنانچه اين عمل به دستورفرد ديگری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد
انجام شود فقط آمر به مجازات مذکورمحکوم می شودوچنانچه اين عمل موجب 

قصاص يا ديه باشد مباشربه مجازات آن نيز محکوم می گردد واگراقدام 
رد نسبت به مزبورمتضمن جرم ديگری نيز باشد مجازات همان جرم حسب مو

 .مباشر ياآمراجرا خواهدشد
 
يا کسی که هريک از مستخدمين ومامورين قضايی ياغير قضايی  :۵٨٠ ماده-٣۵

خدمت دولتی به اوارجاع شده باشد بدون ترتيب قانونی به منزل کسی بدون اجازه 
ورضای صاحب منزل داخل شود به حبس ازيک ماه تا يک سال محکوم خواهد 

 نمايد به امر يکی از روسای خود که سالحيت حکم راداشته شد مگر اينکه ثابت
است مکره به اطاعت امراوبوده ،اقدام کرده است که دراين صورت مجازات 

مزبوردرحق آمراجراخواهدشدو نيز اگر درشب باشد به حداکثر مجازات مقرر 
 .محکوم خواهد شد

 
به وارد شود  هر کس درمنزل يامسکن ديگری به عنف يا تهديد :۶٩۴ ماده-٣۶

مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد ودر صورتی که مرتکبين 
دو نفر يا بيشتر بوده والاقل يکی از آنها حامل سالح باشد به حبس از يک تا شش 

 .سال محکوم می شود
 
 هر کس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومی يا :۶٩٨ ماده-٣٧

نامه يا شکواييه يا مراسالت يا عرايض ياگزارش ياتوزيع مقامات رسمی به وسيله 
هرگونه اوراق چاپی يا خطی باامضايابدون امضا اکاذيبی را اظهار نمايد يا 

باهمان مقاصد اعمالی رابر خالف حقيقت شخصا يا به عنوان نقل قول به شخص 
 از اعم از اينکهحقيقی يا حقوقی يامقامات رسمی تصريحا يا تلويحا نسبت دهد 

طريق مزبوربه نحوی ازانحاء ضررمادی يا معنوی به غير وارد شود يا نه عالوه 
) ٧۴(براعاده حيثيت درصورت امکان، بايد به حبس از دوماه تا دوسال يا شالق تا

 .ضربه محکوم شود
 



 هرکس با نظم يا نثريا به صورت کتبی يا شفاهی کسی راهجو کند :٧٠٠ ماده-٣٨
 .د،به حبس از يک تاشش ماه محکوم می شودوياهجويه رامنتشر نماي

 
 
 

 آئين نامه اجرائی سازمان زندانها
  

 به ٢۶/۴/٨٠ تبصره درتاريخ ٨۴ماده و٢٣٢شامل 
 .تصويب قوه قضائيه رسيد

 
 : لوازم آ سايشگاه برای هرزندانی عبارت است از:۶٧ ماده-٣٩

 اين لوازم تغيير محل(تختخواب،تشک،بالش، دوتخته پتو، ملحفه برای پتووبالش
 ).درآسايشگاه به دلخواه زندانی ممنوع است

 
استعمال دخانيات دراماکن مسقف مطلقا ممنوع است، مسئولين :٨٢ ماده-۴٠

 .تمهيدات الزم جهت ترک سيگاررافراهم نمايندمربوطه درزندان مکلفند 
 
 :حداقل برنامه غذايی عبارت است از: ٩١ ماده-۴١

اروشام، سبزيجات تازه ياخشک، برنج،سيب نان وپنيروچای برای صبحانه ونه
زمينی، پياز، حبوبات، انواع لبنيات، تخم مرغ وميوه فصل می باشدودرهرهفته 

 .حداقل سه بار به زندانيان نهار ياشام باگوشت داده می شود
 
 وضع اماکن زندان عموما وآسايشگاه زندانيان خصوصا بايدمنطبق :٩۶ ماده-۴٢

 .بااصول بهداشتی باشد
 
 بهداری زندان مکلف است حداقل ماهی يک بارنسبت به تست :٩٨ ماده-۴٣

 .پزشکی کليه زندانيان اقدام نمايد
 



 مراجع قضايی ومسئوليين زندانها موظفند وضع زندانيان :٩٩ تبصره ماده-۴۴
بيمارصعب العالج ياغير قابل رارسيدگی وحسب مورد مطابق مقررات به آنان 

مقررات مربوطه ازطريق عفو ياآزادی مشروط يابارعايت سايرمرخصی اعطا 
 .موجبات آزادی آنان رافراهم نمايند

 
 کليه اماکن زندان بايد حداقل ماهی يک بارضدعفونی شود مگراين :١٠١ ماده-۴۵

که به علت ظهورحشرات يابروزاپيدمی واشاعه ويروس، بيماری های مسری 
يی لوازم مربوطه ومحلی ايجاب نمايد زودتر ازموعدمقررنسبت به گندزدا

 .وسمپاشی اطاقها درمحوطه زندان اقدام شود
 
درهرزندان بايدوسايل استحمام زندانيان فراهم بوده وزندانی به : ١٠٣ ماده-۴۶

 .محض ورود به زندان استحمام نمايد
 
تراشيدن موی سرزندانی الزامی نيست،مگر به موجب رای مرجع : ١٠۵ ماده-۴٧

 .غی ازسوی سازمانقضايی ويا جرايم معينه ابال
 
 بهداری زندان موظف است اززندانی تازه وارد معاينات کامل :١٠٧ ماده-۴٨

به عمل آورد درصورت لزوم باانجام آزمايشهای تشخيص طبی برنامه پزشکی 
ريزی وحسب مورد نسبت به درمان يامعرفی وی به مرکز مربوطه اقدام وکليه 

 .اقدامات پزشکی درپرونده زندانی درج گردد
 
دارويی همراه داشته باشد   هرگاه زندانی تازه وارد نسخه يا:١٠٨ ماده-۴٩

اخذودراختياربهداری زندان قرارمی گيرد تابه تجويز پزشک به اوداده شود 
وهرگاه داروجنبه حياتی برای زندانی دارد بايستی فورا پس از معاينه 

 .وتجويزپزشک دراختياروی قرارگيرد
 
يان رابه مسئول ربه محض احساس کسالت جهرزندانی  :١٠٩ ماده-۵٠

امورنگهبانی زندان اطالع داده وبااخذ معرفی نامه به بهداری زندان اعزام ودارو 
 .ودستورهای الزم پزشکی رادريافت می دارد

 



 . معاينه وعنداللزوم معالجه زندانيان بيمار به عهده زندان است:١١۴ ماده-۵١
عت ، به زندان مصنوعی، عصا، درصورت نياززندانيان بی بضا: تبصره

اعضای مصنوعی، صندلی چرخداروعينک، انجمن حمايت اززندانيان مکلف به 
 .تامين آن می باشد

 
پرداخت هزينه های مربوط به تحصيالت عالی ازطريق برنامه  :١٣۶ماده -۵٢

زندان مکلف است به هزينه زندانی . های عادی يا مکاتبه ای باخودزندانی است
 . الزم را تهيه ودراختياراوقراردهدکتب ووسايل

درصورتی که زندانی به جهت عدم بضاعت قادر به پرداخت هزينه های : تبصره
مذکور دراين ماده نباشد پرداخت هزينه ها از طريق انجمن حمايت اززندانيان 

 .صورت می گيرد
  

 استفاده ازمجالت وروزنامه های مجاز درداخل زندان بالمانع :١۴١ ماده-۵٣
 .ستا

 
 زندانيان می توانندازاخبار کشورازطريق وسايل ارتباط جمعی :١۵٣ ماده-۵۴

مجازدرداخل زندان مانند راديو، تلويزيون، وحداقل يک روزنامه کثيراالنتشار 
 .اطالع حاصل نمايند

 
شکايات وتقاضای مالقات به صورت دسته جمعی  اعتراض، :١۶١ ماده-۵۵

اما هرزندانی می تواند شفاهاياکتبا ست واعتصاب زندانيان به کلی ممنوع ا
يس زندان رابنمايد واگرشکايت يا اعتراضی داردآن تقاضای مالقات باري

رادرصندوقهای مربوطه بيندازد وبه همين منظورصندوقهايی درمحلهای مناسب 
 .نصب وحداقل هفته ای يک بار تخليه خواهد شد

 
ياتنبيه بدنی زندانيان واعمال تندخويی، دشنام، ادای الفاظ رکيک : ١۶٣ ماده-۵۶

 .تنبيهات خشن ومشقت باروموهن درزندانها به کلی ممنوع است
 



 استفاده از دستبند برای زندانی جهت کنترل وجلوگيری ازخودزنی :١۶۴ ماده-۵٧
وايذاء وآزارديگران ياايراد خسارت به اموال بادستور رييس زندان ودرغياب وی 

 .مجازمی باشدباالترين مقام مسئول درزندان 
استفاده ازپابند فقط درصورتی مجاز است که به وسيله دستبند يا تمهيدات : تبصره

 .ديگرنتوان زندانی راکنترل کرد
 
 هرگاه زندانيان بايکديگر اختالفی داشته باشند بايستی موضوع :١۶٧ ماده-۵٨

 رابه اطالع مامور مراقب بندرسانده تارييس اندرزگاه را درجريان امر قرار
دهدورييس اندرزگاه موظف است به طريق مقتضی رفع اختالف نمايدوهرگاه 

موفق به حل اختالف نشود جريان رابه رييس زندان گزارش خواهد کرد تا رييس 
 .زندان حسب مورد اقدام الزم به عمل آورد

 زدوخورددرزندان ، خودزنی، اقدام به خودکشی يا تهديد به انجام آن :تبصره
 طبق مقررات خالف محسوب می شودممنوع بوده و متخلف وهرنوع عملی که

وحسب مورد به مراجع قضايی معرفی خواهد طبق نظر شورای انضباطی تنبيه 
 .شد
 
 به منظوررسيدگی به تخلفات زندانيان ، شورای انضباطی با :١۶٨ ماده-۵٩

مسئولين واحدهای قضايی وفرهنگی : ترکيب اعضای ذيل تشکيل می گردد
فاظت اطالعات ، رييس اندرزگاه مربوطه ويک نفرمددکارباانتخاب وانتظامی، ح
 .رييس زندان

 .تصميمات متخذه بااکثريت آراء معتبراست
 
پس ازاتخاذتصميم می تواندتنبيهات مقرره رابه شورای انظباتی  :١٧٠ ماده-۶٠

اکثريت آراء کال ياجزئا به مدت شش ماه تعليق نمايد هر گاه در اين مدت زندانی 
کب تخلف يا جرمی نشود اجرای تنبيهات مذکورکان لم يکن می گردد درغير مرت

کابی اخير،تنبيهات مقرره اين صورت عالوه بر مجازات تخلف يا جرم ارت
 .درشورای انظباتی نيز به مورد اجراءگذارده خواهد شد

 



 کليه زندانيان اعم ازمتهم ومحکوم تحت نظارت کامل وطبق :١٧۴ ماده-۶١
آيين نامه مجاز به داشتن ارتباط بابستگان وآشنايان خود می باشند مقررات اين 

 .واين ارتباط به وسيله مالقات ومکاتبات انجام می پذيرد
چنانچه مالقات يا مکاتبه متهمی مخالف حسن جريان محاکمه باشد قاضی : تبصره

ن دراي.مربوطه می بايست کتبا مالقات بازندانی يامکاتبه وی راممنوع اعالم کند
صورت ومدت ممنوعيت حسب مورد مالقات بازندانی ويا مکاتبه او فقط بااجازه 

تخلف ازمفاد اين تبصره موجب . کتبی مراجع قضايی ذی صالح مجاز می باشد 
ولی به مجرد شروع محاکمه وکيل .تعقيب انتظامی يااداری متخلف خواهد بود

مايد وهيچ يک مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت که بااومالقات ن
ازماموران انتظامی يااداری وقضايی نمی توانند به هيچ وجه ازاين مالقات 

 .جلوگيری نمايند
 
زوج يازوجه ، پدر، مادر، برادر،خواهروفرزندان زندانی  :١٧۶ ماده-۶٢

وهمچنين پدرومادرهمسروی حق دارند طبق شرايط مالقاتهای هفتگی بازندانی 
وستان زندانی درصورت درخواست باکسب اجازه مالقات کنند وساير بستگان ود

 .ازطرف رييس زندان يا قاضی ناضرزندان می توانند مالقات کنند
 
 برنامه مالقات عمومی درهرزندان ازنظرروزوساعت متناسب :١٨٢ ماده-۶٣

بافصول سال ونيازهرمحل به وسيله رييس زندان تهيه وباتصويب مديرکل 
 .مربوطه آگهی می شود

مردان مالقات کننده نامه مالقات بايد به گونه ای تنظيم شود که زنان و بر:١تبصره
 .ومالقات شونده بتوانند به طور جداگانه بايکديگر مالقات نمايند

 برنامه مالقات عمومی بايد به گونه ای تنظيم شود که هرزندانی حداقل :٢تبصره
 .اشد دقيقه نب٢٠هفته ای يک بارمالقات داشته باشد ومدت آن کمتراز

 
 عالوه بررييس زندان ، مقامات قضايی ذی صالح ومديرکل :١٨٣ ماده-۶۴

زندانهای استان نيزدرصورت تشخيص ضرورت می توانند دروقت اداری کتبا 
 .اجازه مالقات بازندانی را بااشخاص مجازدرآيين نامه صادر نمايند

 



رييس  اعطای مالقات موضوع اين ماده درخارج ازوقت اداری بانظر:١تبصره
 .زندان ياباالترين مقام مسئول درزندان بالمانع است

ازسوی شورای انضباطی محدوديت درصورتی که برای زندانی : ٢تبصره
مالقات درنظر گرفته شود موضوع باذکردليل به مراجع مذکور درماده فوق اعالم 

 .تاازدادن مالقات خودداری نمايند
 
ازبدون اجازه رييس زندان يانماينده  ردوبدل کردن نامه واشيای مج:١٨۵ ماده-۶۵

وی به هرنحوازانحاء بين مالقات کننده وزندانی به کلی ممنوع می باشد ومامور 
 .مالقات موظف به حفظ انتظام وانضباط کامل واجرای دقيق مالقات خواهد بود

 
 درتمامی موارد تنظيم برنامه مالقات ازنظرروزوساعت وطول :١٩٠ ماده-۶۶

 .ونگی وکيفيت آن با نظر رييس زندان خواهد بودمدت مالقات وچگ
 
نامه های صادره ووارده زندانی بايدبه وسيله مسئول ارسال نامه  :١٩٣ ماده-۶٧

های زندانيان که ازبين ماموران مجرب ومورداعتماد زندان انتخاب می شود دقيقا 
 .بررسی ومطالعه شده وپس از امضا ومهر قسمت مذکور به مقصدارسال شود

 
 نامه هايی که مندرجات آن مفسده انگيز يامخالف بانظامات زندان :١٩۴ ماده-۶٨

يا خالف نظم وعفت عمومی واخالق حسنه بوده وموجب هتک حرمت اشخاص 
شود يامتضمن الفاظ رکيک ومستهجن وفحش وناسزا وتهديدويا تهمت وافتراباشد 

 همچنين عرض حالهای غير موجه ومکرردرباره موضوعاتی که قبال
باشد به موردرسيدگی قرارگرفته وتهيه وارسال آنها صرفا به منظورمزاحمت 

دستوررييس زندان ضبط شده ونويسنده نامه طبق مقررات اين آيين نامه تنبيه 
 .انضباطی ويا تحت تعقيب جزايی قرار خواهد گرفت

 
درمواقع ضروری ارتباط زندانی بوسيله تلگراف ياتلفن بااشخاص  :١٩٩ ماده-۶٩
مقامات رسمی با رعايت مقررات اين آيين نامه وموافقت قبلی رييس زندان يا 

 .باهزينه شخصی زندانی بالاشکال است
 



واحدهای بازرسی ادارات کل موظفند برای هرزندان صندوق  :٢٠٠ ماده-٧٠
شکايات تهيه ودردسترس زندانيان قرار دهندتادرصورتی که زندانيان 

 داشته باشند بتوانند شکايات خودراباذکر دليل ازاموربازداشتگاه يازندان شکايت
ضمن نامه ای که هويت دقيق زندانی روی پاکت قيد شده باشد مستقيما درصندوق 

مذکورقرار دهند اين صندوق هر هفته يک بار توسط بازرسی اداره کل 
 .بازوشکايات آن به وسيله واحد بازرسی مورد بررسی قرار می گيرد

 
 که زندانی ازنحوه اجرای بازداشت ياحبس خود ويا  درصورتی:٢٠٢ ماده-٧١

هرامرديگرازاموربازداشتگاه وزندان شکايت داشته باشد می تواند شکايت خود 
 به رييس زندان اعالم نمايد ونامبرده رابا ذکردليل ضمن نامه ای سربسته مستقيما

 .مکلف است اين قبيل نامه هارابه مراجع مربوطه ارسال دارد
 
 زندانی می تواند کتب مذهبی وعلمی وتحصيلی وهرکتاب ونشريه :٢٠٣ ماده-٧٢

 .مجاز رابانظر مسئول فرهنگی زندان دريافت ومطالعه نمايد
 
 ورودالبسه وپتووموادخوراکی توسط زندانيان براساس :٢٠۴ ماده-٧٣

 .دستورالعمل صادره ازسازمان خواهد بود
 
وسببی درجه اول ازطبقه درموارد ازدواج، فوت بستگان نسبی  :٢٠۶ ماده-٧۴

اول يا ابتدای آنان به بيماری که به سبب آن برای مدت طوالنی قادر به حرکت 
نباشندرييس ياقاضی ناظرزندان می تواند پس ازاخذ وثيقه الزم ياکفالت برای مدت 

 . ساعت به زندانی مرخصی اعطاء نمايند٢۴
م زندانی تحت  درصورت عجزاز توديع وثيقه يا معرفی کفيل اعزا:١تبصره

مامورين بالباس شخصی حداکثر به مدت ده ساعت به خارج اززندان بالمانع 
 .است

اعطای مرخصی ) ضرورت( درغيرموارد مذکور، درصورت نياز:٢تبصره
موضوع اين ماده موکول به کسب نظر رييس زندان وموافقت قاضی ناظر زندان 

 .می باشد
 



 مسلحانه ، جاسوسی، اقدام عليه  محکومينی که جرم آنان سرقت:٢١۵ ماده-٧۵
ء می باشد، ازشمول اعطای امنيت کشورويا داير کردن مرکز فسادوفحشا

 .مرخصی مستثنی هستند
 
 اعطای مرخصی به زندانيان تحت قراربادستورويا موافقت مقام :٢١۶ ماده-٧۶

 .رسيدگی کننده به پرونده ياقائم مقام قانونی آن خواهد بود
 
، بدرقه، نقل وانتقال زندانيان به مراجع قضايی، موسسات  اعزام:٢٢٢ ماده-٧٧

صنعتی ، کشاورزی وخدماتی، مراکزدرمانی ، تربيتی، آموزشی، مرخصی های 
تحت الحفظ وياساير مراجع ذی ربط طبق ضوابطی که ازسوی سازمان اعالم می 

شود به عهده نيروهای مسلح يگان انتظامی سازمان می باشد وتاتامين نيروهای 
وردنيازواستقرار کامل يگان مزبوراين امرازطريق نيروی انتظامی صورت می م

 .گيرد
 

ولباس مخصوص زندانی درموارد فوق برای زندانيان   استفاده ازدستبند:تبصره
الزامی نيست مگردرموارد ضروری حسب تشخيص رييس زندان وجرايمی که به 

 .سوی سازمان تعيين می شودموجب دستورالعمل صادره از 
 

 :جلد دوم مبسوط
 قاضی حق ندارد به هيچ وجه سخن دردهان اصحاب دعوی ياگواهان :تلقين

بگذارد خواه دراطراف دليل اصحاب دعوی باشد خواه دراطراف خواسته 
 .وهرمطلب ديگرعمل قاضی رادر اين موارد تلقين گويند

 
ال مجمل باشد وقاضی مطلبی دررفع اجم) مدعی به(=  اگرخواسته:تلقين تحرير

 .گويند) تحرير دعوی(= مذکور به مدعی تلقين کند عمل قاضی را تلقين تحرير
 

 : تهديد واکراه۶۶٨.بند م. قانون مجازات
هرکس با جبروقهر يا بااکراه وتهديد ديگری را ملزم به دادن نوشته ياسند يا 

ويا سندو نوشته ای که متعلق به اويا سپرده به او می باشد امضاء ويا مهرنمايد 



ضربه شالق محکوم خواهد ) ٧۴(راازوی بگيرد به حبس ازسه ماه تادوسال وتا
 .شد
 
 
 **البته حکمی رايج به نام علم قاضی نيزوجود دارد **
 

 اميرساران: گردآورنده
 بابک عادل: م وتدوينتنظي

 .کتب زير جهت مطالعه معرفی می گردد
 
 .آموزش دانش سياسی ، د کتر حسين بشيريه-١
 
 .سی سياسی ، دکتر حسين بشيريهجامعه شنا-٢
 
 .ايران بين دوانقالب ، يرواند آبراهاميان-٣
 
 .عاليجناب سرخپوش وعاليجنابان خاکستری، اکبرگنجی-۴
 
 . دانشنامه سياسی ، داريوش آشوری-۵


