
جیاز بسییقضاتیقانون حما

یاسالميمجلس شورا1371ماه ياول دمصوب

هیقوه قضائنیضابطهمانند شودیاجازه داده میسپاه پاسداران انقالب اسالمجیمقاومت بسيرویبه ن-1ماده
ازیاعالم نایموقع آنها و عدم اقدام بهایو گریدنیصورت عدم حضور ضابطهنگام برخورد با جرائم مشهود در

یاقدامات قانونییگزارش به مراجع قضاو ارسالهیتهاز امحاء آثار جرم و فرار متهم و يریآنان به منظور جلوگ
ند.الزم را به عمل آور

مکلفند در صورت ارجاع رانیایاسالميجمهوریانتظاميرویو مراجع نيدادگسترنیضابطهیکل-1تبصره
جیمقاومت بسيرویمقاومت نيهامجاز ردهنیمسئوليمشهود از سودر جرائم نیمتهملیتحوایگزارش و 

یبه مراجع قضائیارسالمداركمهیرا ضمجیگرفته و گزارش بسلیمتهم را تحویسپاه پاسداران انقالب اسالم
.ندینما

.باشدیمجیمقاومت بسيروینیبه عهده فرمانده1مقاومت مذکور در تبصره يهاردهنییتع-2تبصره

از منکر)انیاز آمران به معروف و ناهتیقانون حما17ةماد2ةبه موجب تبصر1394ی(اصالح-3تبصره
یامر به معروف و نهیعملمرتبهيبرانیمستضعفجیسازمان بسياز منکر با همکاریستاد امر به معروف و نه

جیاز سازمان بسازیافراد مورد نيبرامنکراز انیاز آمران به معروف و ناهتیقانون حما) 4از منکر موضوع ماده (
.برگزار کندیاز منکر دوره آموزشیبه عنوان ضابطان امر به معروف و نهنیمستضعف

محوله فیام وظاجاننیقانون در حنیجرح به افراد موضوع اایضرب و شتم رادیاایو نیهر گونه توه-2ماده
برابر مقرراتنیبوده و با مرتکبیو انتظامیدولتنیو مأموريدادگسترنیو مقابله با ضابطنیدر حکم توه

.شودیمربوطه رفتار ميفریک

ایمعلول و ایبه سبب آن کشته، فوت و ایفهیانجام وظنیقانون چنانچه در حنیافراد موضوع اهیکل-3ماده
یانقالب اسالمدیشهادیجانباز و آزاده شناخته شده و تحت پوشش بنودیگروگان گرفته شوند حسب مورد شه

.رندیگیمقرارانو ستاد امور آزادگیمستضعفان و جانبازان انقالب اسالمادیو بن

در انیجیبسیو قضائیو خدمات حقوقتیقانون دفاتر حمانیاز افراد موضوع اتیبه منظور حما-4ماده
.گرددیملیقانون تشکنیدر ارتباط با اجراء ایانقالب اسالمسپاه پاسدارانجیمقاومت بسيروین



هیدر کلتوانندیدفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکالء منیاحقوقیکارشناسان-تبصره
.اقدام کنندلیاز طرف افراد مذکور، بعنوان وکیمراحل دادرس

يهاردهجادیاقشار و صنوف و ایموظف است نسبت به جذب آحاد مردم از تمامجیمقاومت بسيروین-5ماده
ادارات و نهادها و نیمسئولهیو کلدیاقدام نمایکارخانجات، و مراکز آموزشمقاومت در مساجد، ادارات،

و امکانات الزم موضوع التیتسهننمودو فراهميموظف به همکاریکارخانجات، امور مساجد و مراکز آموزش
.باشندیقانون منیا

و وزارت کشور هیماه توسط ستاد مشترك سپاه و قوه قضائ2قانون ظرف مدت نیایاجرائنامهنیآئ-6ماده
.رسدیمکل قوایفرماندهبیو به تصوهیته

بعد از يسالهايو برا1371در سال یدفاعهیبنتیتقوفیقانون از ردنیاياجراازیاعتبار مورد ن-7ماده
یمینیبشیساله پمنظور و در بودجه همهيفریکيهادر پروندهابطال تمبرنهیبه هز10%افزودن قیطر

.گردد

و صدیو سهزارکیماه يدکمیفوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه مورخ قانون
.استدهینگهبان رسيشورادییبه تأ6/10/1371خیدر تاروبیتصویاسالميمجلس شوراکیهفتاد و 


