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قاونن محایت قضائی از بسیج
مصوب اول دی ماه  ۱۳۷۱مجلس شورای اسالیم

ماده  .۱به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی اجازه داده میشود همانند ضابطین قوه قضائیه هنگاا
برخورد با جرائم مشهود درصورت عد حضور ضابطین دیگر و یا عد اقدا به موقع آنها و یا اعاال نیااز آناان باه من اور
جلوگیری از امحاء آثار جر و فرار متهم و تهیه و ارسالگزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی الز را به عمل آورند.
تبصره  . ۱کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انت امی جمهوری اسالمی ایران مکلفند در صورت ارجاع گازارش و
یا تحویل متهمین در جرائم مشهود از ساوی مسالونین مزااز ردههاای مقاومات نیاروی مقاومات بسایج ساپاه پاساداران
انقالب اسالمی متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمهمدارک ارسانی به مراجع قضائی نمایند.
تبصره  . ۲تعیین ردههای مقاومت مذکور در تبصره  ۱به عهده فرماندهی نیروی مقاومت بسیج میباشد.
تبصره( .۳اصالحی  ۱۳۹۴به موجب تبصرۀ  ۲مادۀ  ۱۷قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکار)ساتاد امار باه
معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امار باه معاروف و نهای از منکار موضاوع
ماده ( )۴قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین باه عناوان
ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند .
ماده  . ۲هر گونه توهین و یا ایراد ضرب و شتم یا جرح به افراد موضوع این قانون در حین ان ا وظایف محونه در حکم
توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و مأمورین دونتی و انت امی بوده و با مرتکبین برابر مقررات کیفاری مربوهاه رفتاار
میشود.
ماده  . ۳کلیه افراد موضوع این قانون چنانچه در حین انزا وظیفه یا به سبب آن کشته ،فوت و یا معلاول و یاا گروگاان
گرفتاه شااوند حسااب مااورد شااهیدو جانباااز و آزاده شااناخته شااده و تحاات پوشاای بنیاااد شااهید انقااالب اسااالمی و بنیاااد
مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی و ستاد امور آزادگان قرارمیگیرند.
ماده  . ۴به من ور حمایت از افراد موضوع این قاانون دفااتر حمایات و خادمات حقاوقی و قضاائی بسایزیان در نیاروی
مقاومت بسیج سپاه پاسدارانانقالب اسالمی در ارتباط با اجراء این قانون تشکیل میگردد.
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تبصره – کارشناسان حقوقی این دفتر بدون انزا به کسب پروانه وکانت از کانون وکالء میتوانند در کلیه مراحل دادرسای
از هرف افراد مذکور ،بعنوان وکیل اقدا کنند .
ماده  .۵نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب آحاد مرد از تمامی اقشار و صنوف و ایزاد ردههای مقاومت
در مساجد ،ادارات،کارخانزات ،و مراکز آموزشی اقدا نماید و کلیه مسلونین ادارات و نهادها و کارخانزات ،امور مساجد
و مراکز آموزشی موظف به همکاری و فراهمنمودن تسهیالت و امکانات الز موضوع این قانون میباشند.
ماده  . ۶آئیننامه اجرائی این قانون ظرف مدت  ۲ماه توسط ستاد مشترک سپاه و قوه قضائیه و وزارت کشاور تهیاه و باه
تصویب فرماندهی کل قوا میرسد.
ماده  . ۷اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از ردیف تقویات بنیاه دفااعی در ساال  ۱۳۷۱و بارای ساانهای بعاد از هریا
افزودن  ۱۰%به هزینه ابطال تمبردر پروندههای کیفری من ور و در بودجه همهسانه پییبینی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه مورخ یکم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک
مزلس شورای اسالمی تصویب ودر تاریخ  ۱۳۷۱/۱۰/۶به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

آینینامه اجرایی قاونن محایت قضایی از بسیج
مصوب  ۳۰خرداد  ۱۳۷۲فرماندهی کل قوا

ماده  .۱افرادی که دارای مزوز از نیاروی مقاومات بسایج هساتند در صاورت برخاورد باا جارایم مشاهو دو عاد حضاور
ضابطین دیگر و یا عد اقدا به موقع آنها و یا اعال نیاز آنان به من ور جلوگیری از امحای آثار جر و فرار متهم و تهیه و
ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی الز را به عمل میآورند.
تبصره  .۱اعضای بسیج و سپاه شرکت کننده در این مأموریت بایستی دارای شرایط ذیل باشند:
انف ا گذراندن دوره آموزشی الز به تشخیص رده ذیربط بسیج.
ب ا دارا بودن سالمت جسمی در حد اجرای مأموریت محونه و دارا بودن سالمت روانی.
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جا ّ
مزوز مخصوص.
تبصره  .۲کلیه ضابطین دادگستری و مراجع نیروی انت امی مکلفند درصورت ارجاع گزارش و یاا تحویال ماتهم از ساوی
مسؤونین مزاز ردههای مقاومت بسیج متهم را تحویل گرفته و گزارش بسیج را ضمیمه مدارک ارسانی به مراجع قضاایی
نمایند.
ماده  .۲من ور از جرایم مشاهود ماوارد موضاوع ماادتین  ۲۳و  ۲۳مکارر قاانون آیاین دادرسای کیفاری 1و ساایر قاوانین
موضوعه میباشد.
ماده  .۳عد اقدا به موقع ضابطین در شرایطی محرز است که ضابطین ذی ربط دیرتر به صحنه برسند و یا در صاورت
حضور با جر مورد ن ر برخورد ننمایند.
ماده  .۴نیاز ضابطین ذیرباط قضاایی در خصاوص برخاورد باا جارایم مشاهود باه ردههاای مقاومات بسایج کاه توساط
فرماندهی این نیرو تعیین خواهد شد منعکس میگردد و ردههای مزبور موظفند حتیانمقدور در حادی کاه باه مأموریات
های ن امی نطمه وارد نشود و به صورت سازمان یافته همکارینمایند.
ماده ۵ـ هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری موظف هستند گزارشاات ارساانی از ساوی مساؤونین ردههاای ذی رباط
نیروی مقاومت بسیج را تحویل گرفته و مورد رسیدگی قرار دهند.

 .1ماده  ۴۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب :۱۳۹۲
الف -در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بالفاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را
بالفاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب – بزهدیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند ،حین وقوع جرم یا بالفاصله پس از آن ،شخص معینی را به عنوان
مرتکب معرفی کنند.
پ – بالفاصله پس از وقوع جرم ،عالئم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده
به متهم محرز گردد.
ت – متهم بالفاصله پس از وقوع جرم ،قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بالفاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
ث – جرم در منزل یا محل سکنای افراد ،اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن ،در همان حال یا بالفاصله پس از وقوع
جرم ،ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
ج – متهم بالفاصله پس از وقوع جرم ،خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
چ – متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.
تبصره  -1چنانچه جرایم موضوع بندهای (الف)( ،ب)( ،پ) و (ت) ماده ( )3۰2این قانون به صورت مشهود واقع شود ،در صورت
عدم حضور ضابطان دادگستری ،تمام شهروندان میتوانند اقدامات الزم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم
به عمل آورند.
تبصره  -2ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.
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ماده .۶محدوده جغرافیاایی و ردههاای نیاروی مقاومات بسایج کاه اجاازه اجارای مااه  ۲۴قاانون آییندادرسای کیفاری
(بازداشت به مدت حداکثر  ۲۴ساعت) را دارند توسط فرماندهی این نیرو تعیین شد و به مراجع مربوهه اعال میگردد.
ماده  .۷افرادی که مزوز دریافت میکنند باید به هنگا برخورد باا متهماین در صاورت مطانباه و یاا احساات ضارورت
مزوز خود را ارایه دهند.
ماده .۸نیروی مقاومت بسیج موظف است پس از دستگیری و یا ضبط آالت جر در اسرع وقت آنها را همراه با گازارش
و مطاب صورت مزلس تن یمی به مراجع قضایی یا انت امی تحویل نماید.
ماده  .۹نیروی مقاومت بسیج موظف است هنگا عملیات تیمی مراتب را به اهالع رده نیروی انت امی ذیربط برساند.
ماده  10.بارای رفاع اختالفاات و مشاکالت احتماانی در اجارای ایان قاانون و باه من اور ایزااد همااهنگی هاای الز
کمیسیونی متشکل از نماینادههای نیاروی انت اامی و نیاروی مقاومات بسایج باه ریاسات نمایناده قاوه قضااییه تشاکیل
میگردد.
ماده  .۱۱آموزشهای عقیدتی و احکا امر به معروف و نهی از منکر و همچناین آموزشاهای قضااییراجع باه تشاخیص
جرایم و قوانین مربوهه و توجیهات اجرایی توسط معاونت آموزشی نیروی مقاومت بسیج و معاونت عقیدتی سیاسی حاوزه
نمایندگی ونی فقیه در این نیرو ،انزا و پس از قبونی در امتحانات مزوز مربوهه صادر میشود.
ماده ۱۲ـ در صورتیکه متهمین به دستور و تذکر دارندگان مزوز در حین انزا وظیفه توجه نکرده و یا با تاوهین و ایاراد
ضرب و شتم و جرح علیه آنها برخورد کنند عمل آنها در حکم توهین و مقابله باضابطین دادگستری و ماأمورین دونتای و
انت امی میباشد.
ماده ۱۳ـ در صورت برخورد و درگیری متهمین با پرسنل و افراد نیروی مقاومت بسیج مشمول اینقانون ،نیروی انت امی
موظف به حمایت و همکاری با نیروی مقاومت بسیج میباشد.
ماده ۱۴ـ ردههای نیروی مقاومت بسیج و افراد دارنده مزوز در صورت اهالع و برخورد با جرایم و تخلفات چنانچه قاادر
به انزا اقدامات قانونی الز نباشند مراتب را باه رده بااالتر در نیاروی مقاومات بسایج و نیاروی انت اامی محال اهاالع
میدهند.
ماده ۱۵ـ رسیدگی به تخلفات و جرایم افراد و ردههای نیروی مقاومت بسیج در حین انزا مأموریات حساب ماورد برابار
قوانین جاری در مراجع صانحه انزا میگیرد.
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ماده  .۱۶ارایه خدمات مذکور در ماده  ۳ایان قاانون مناوط باه تأییاد مراتاب از ساوی فرمانادهی نواحیکشاوری نیاروی
مقاومت بسیج است.
ماده  .۱۷به من ور اجرای ماده  ۴ایان قاانون مراجاع قضاایی مکلفناد حتیانمقادور همکااری و مسااعدتهاای الز را
بهعمل آورند.
تبصره  .۱دفاتر مذکور موظفند درصورت مراجعه افراد یا اعال مشکل حقوقی و قضایی از سویآنان خدمات مشاورهای و
راهنمایی و ایزاد صلح و سازش میان هرفین دعوا و سایر اقدامات الز را جهت اساتیفای حقاوق قاانونی آنهاا باه عمال
آورند.
تبصره  .۲کارشناسان حقوقی دفاتر فوق ملز باه رعایات کلیاه مقاررات راجاع باه تکاانیف و وظاایف وکاالی دادگساتری
میباشند.
ماده  .۱۸مسؤونین مراجع ذیربط ادارات ،نهادها،کارخانزات ،مساجد و مراکز آموزش کشورموظف باه فاراهم نماودن
تسهیالت و امکانات الز ردههای مقاومت بسیج مربوط به خود میباشند.
ّ
ماده  .۱۹کلیه مزایای قانونی که به ضابطین و ردههای مربوهه آنها تعلا میگیارد شاامل ماأمورین و ردههاای نیاروی
مقاومت بسیج موضوع این قانون نیز میشود.
ماده  .۲۰اجرای مقررات این قانون و آییننامه موجب سلب وظایف و مسؤونیتهای قانونی نیرویانت امی و سایر مراجع
ذیربط نخواهد بود.
ماده  .۲۱این آییننامه با  ۲۱ماده و  ۴تبصره در تاریخ  ۷۲/۳۱/۳۰به تصاویب فرمانادهی مع ام کالقوا رسایده و بارای
کلیه مراجع مذکور در ماده  ۵قانون الز االجرا میباشد.

→ برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→ برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←
→برای دریافت تازه ترین مطالب ،در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید ←
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