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 1364 بهمن مصوب

 اقدامات و زندانها سازمان  به كشور يتيترب و ينيتام اقدامات و ها زندان يسرپرست يشورا قانون نيا بيتصو خيتار از ـ 1 ماده

 انجام ييقضا يعال يشورا نظر ريز سازمان نيا. گردد يم  ليتبد شود، يم دهينام سازمان قانون نيا در كه كشور يتيترب و ينيتام

 . كرد خواهد فهيوظ

 :  است ريز شرح به سازمان فيوظا ـ 2 ماده

 و يكشاورز و يصنعت موسسات و كشور يتيترب و ينيتام اقدامات مراكز و بازداشتگاهها زندانها، به مربوط امور هيكل اداره ـ الف

 . آنها به وابسته يخدمات

 . آنها يآموز  حرفه و اشتغال و انيزندان آموزش و ارشاد و اصالح نهيزم در الزم التيتسه و امكانات جاديا ـ ب

 .  انيزندان خانواده يمعنو و يماد مشكالت رفع به كمك ـ ج

 .  هيريخ موسسات و يمردم يكمكها جذب ـ د

 ها، يتعاون ها، بانك ، يدولت  يها  هيسرما زين و سازمان امكانات از استفاده با كار داوطلب انيزندان اشتغال جهت يزير  برنامه ـ  ه

 . ها زندان ييخودكفا جهت در تالش و يخصوص بخش

 ونيسيكم و ييقضا يعال يشورا  به آن هيارا و يشناس  جرم به مربوط مطالعات در استفاده منظور به الزم اطالعات و آمار هيته ـ و

 .  ياسالم يشورا مجلس يحقوق و ييقضا امور

 شنهاديپ نيهمچن و كشور يعال  وانيد به آن هيارا و مجازات فيتخف اي عفو طيشرا واجد محكوم انيزندان ياسام فهرست هيته ـ ز

 .  مربوط ييقضا مقامات به مشروط يآزاد

 .  ربط يذ يدستگاهها يهمكار با خروج از بعد مراقبت يبرا يزير برنامه ـ ح

 نصب و شود يم منصوب سال دو يبرا ييقضا يعال يشورا بيتصو با و كشور كل دادستان شنهاديپ به سازمان سيير ـ 3 ماده

 . بود خواهد  ييقضا يعال يشورا با سازمان سيير عزل.  است بالمانع يو مجدد



 . شد خواهد منظور كشور كل بودجه در ساله همه مستقل فيرد در سازمان بودجه ـ 4 ماده

 از است انيزندان امور و زندانها  اداره به مربوط قانون نيا بيتصو خيتار تا كه رمنقوليغ و منقول اموال و ها ييدارا هيكل ـ 5 ماده

 يشهربان كشور، كل يدادستان طرف از ها درمانگاه و ها مارستانيب و زاتيتجه و ملزومات ، هينقل ليوسا ساختمانها، انبارها، ليقب

  اطالعات وزارت و رانيا ياسالم يجمهور ارتش و ياسالم انقالب پاسداران سپاه ، ياسالم انقالب  تهيكم ، رانيا ياسالم يجمهور

 . شود يم منتقل سازمان نيا به كشور كل بودجه در مربوط اعتبارات با همراه

 در و داد خواهند انجام را ماده نيا به مربوط يتحولها و ليتحو ماه سه ظرف مورد حسب مربوط دستگاه سيير و سازمان سيير

 . بود خواهد يقطع كشور كل دادستان نظر ، اختالف موارد

 موظفند ماده نيا در مذكور يدستگاهها  است نگرفته صورت زندانها به مربوط اماكن كيتفك و انتقال و نقل كه يزمان تا ـ تبصره

 . ندينما  اداره سازمان نظارت و يهمكار با كماكان را زندانها امور

 .  است سازمان با ها بازداشتگاه و زندانها حفاظت و انتظامات ـ 6 ماده

. دينما نشيگز مربوط نيمسئول يباهماهنگ موجود يانتظام و ينظام يروهاين نيب از را خود ازين مورد يروهاين است موظف سازمان

 . شوند يم منتقل سازمان به مربوط اعتبارات با نشيگز از پس مذكور يروهاين

 به باشند سازمان ازين مورد  كه يزمان تا دارند استقرار زندانها در كه يكنون يخدمات و يادار يانتظام و ينظام يروهاين ـ تبصره

 . ماند خواهند يباق سازمان ارياخت در خدمت به مأمور عنوان

 بيتصو به و هيته سازمان  سيير و كشور ياستخدام و يادار امور سازمان و يدادگستر ريوز توسط سازمان التيتشك ـ 7 ماده

 . ديرس خواهد ييقضا يعال يشورا

 امور اداره يواگذار يقانون  حهيال در مصرح كشور يتيترب و ينيتام اقدامات و زندانها يسرپرست يشورا اراتياخت هيكل ـ 8 ماده

 يشورا 23/2/59 مصوب آن به يالحاق يقانون حهيال و ياسالم انقالب يشورا 13/6/58 مصوب يدادگستر وزارت به زندانها

 . شود يم واگذار سازمان به انقالب

 . رسد يم ييقضا يعال يشورا  بيتصو به و هيته سازمان سيير و يدادگستر ريوز توسط قانون نيا يياجرا نامه  نييآ ـ 9 ماده

 .گردد يم لغو آن با ريمغا يها  نامه  نييآ و مقررات و نيقوان هيكل ، قانون نيا ياجرا خيتار از ـ 10 ماده

 


