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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون انتقال زندان ها و مراكز اقدامات تأميني و تربيتي موجود 
به خارج از شهرها مصوب 1380/9/7 مجلس شوراي اسالمي

 ماده 1- سازمان زندان ها و اقدامات تأمیني و تربیتي کشور که در این قانون 
مراکز  اقدامات  و  زندان ها  انتقال  به منظور  مي شود،  نامیده  سازمان  به اختصار 
تأمیني و تربیتي داخل شهرها به خارج از آن، به استثناي بازداشتگاه ها، مکلف 
است اراضي و مستحدثات مربوط اعم از عرصه و اعیان را  حسب مورد مطابق این 
قانون و آیین  نامه اجرایي آن به وزارت مسکن و شهرسازي واگذار نماید. وزارت 
مذکور نیز موظف مي باشد ظرف حداکثر ده سال، ضمن تأمین اراضي مناسب، از 
محل فروش اراضي و مستحدثات مزبور با تغییر کاربري یا بدون آن و اعتباراتي 
نسبت  مي شود  پیش بیني  مستقل  در  ردیف  کشور  کل  بودجه  در  هرساله  که 
به ایجاد زندان ها و مراکز اقدامات تأمیني و تربیتي موردنیاز وفق این قانون و 

آیین نامه اجرایي آن اقدام نموده، پس  از تکمیل در اختیار سازمان قرار دهد.
 تبصره 1- احداث زندان ها و مراکز مذکور بر اساس اولویت های تعیین شده از 

سوي سازمان و مطابق ضوابط موردنظر آن انجام خواهد شد.
وزارت مسکن و شهرسازي موظف مي باشد در ساخت زندان ها   تبصره 2- 
و مراکز یادشده با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط طرح هاي تهیه شده و  لحاظ 
سرانه هاي استاندارد زیربنا براي هر نفر، در محل هایي که بر طبق مقررات تعیین 
شناسي  کار  نظر   اساس  بر  و  مذکور  اماکن  معماري  اصول  رعایت  با  مي گردد 

سازمان درباره ساختمان و تأسیسات مربوط اقدام نماید.
ماده 2- درآمد حاصل از فروش اموال موضوع ماده )1( این قانون، به حساب 
پانزده  درصد  معادل  واریز مي شود.  ) نزد خزانه داري کل(  درآمد عمومي کشور 
)15%( وجوه واریزي با پیش بیني در بودجه ساالنه کشور در اختیار سازمان قرار 
مي گیرد تا براي رفع نارسایی هاي زندان ها و نیز تعمیر و تکمیل  ساختمان ها و 
تربیتي  و  تأمیني  اقدامات  مراکز  و  اردوگاه ها  بازداشتگاه ها،  زندان ها،  تأسیسات 

هزینه نماید.
مرکز  یا  و  زندان  گرفتن  تحویل  به محض  است  مکلف  سازمان   -3  ماده 
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اقدامات تأمیني و تربیتي جدید، حسب مورد، نسبت به تخلیه و در اختیار  قرار 
دادن زندان و یا مرکز موجود در داخل شهر به وزارت مسکن و شهرسازي مطابق 
مدت و شرایط تعیین شده در آیین نامه اجرایي این قانون اقدام  نماید. تحویل و 

تحول موارد مذکور حتي االمکان به طور همزمان صورت خواهد گرفت.
 ماده 4- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است نسبت به صدور و 
انتقال اسناد امالک موضوع ماده )1( این قانون به نام سازمان و یا وزارت مسکن 
و شهرسازي و یا اشخاص حقیقي و حقوقي معرفي شده، حسب مورد، اقدام نماید.

 ماده 5- وزارت جهاد کشاورزي مکلف است در جهت احداث زندان ها و مراکز 
دولتي  غیرمستعد  و  ملي  اراضي  واگذاري  به  نسبت  تربیتي  و  تأمیني  اقدامات 

کشاورزي موردنظر به طور رایگان به وزارت مسکن و شهرسازي مبادرت نماید.
 ماده 6- کلیه دستگاه هاي اجرایي مي باید براي تأمین تأسیسات زیربنایي و 
سایر نیازهاي مربوط هرگونه اقدام الزم را حسب نظر وزارت مسکن و  شهرسازي 

در خصوص احداث زندان هاي جدید معمول دارند.
 ماده 7- مقررات این قانون موجب حذف اعتبارات طرح هاي عمراني سازمان، 
در مواردي که مربوط به ایجاد زندان ها و مراکز اقدامات تأمیني و  تربیتي نمي باشد 

تا زمان اتمام انتقال زندان ها به خارج از شهرها نمي گردد.
 ماده 8- آیین نامه اجرایي این قانون توسط وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي 
و دادگستري با هماهنگي سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
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 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان ها و اقدامات تأميني و 
تربيتي كشور به  سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي  

كشور مصوب 1364/11/6 مجلس شوراي اسالمي

اقدامات  و  زندان ها  قانون شوراي سرپرستي  این  تصویب  تاریخ  از  ماده 1- 
اقدامات تأمیني و تربیتي کشور  تأمیني و تربیتي کشور به سازمان زندان ها و 
 که در این قانون سازمان نامیده مي شود، تبدیل مي گردد. این سازمان زیر نظر 

شوراي عالي قضایي انجام وظیفه خواهد کرد.
 ماده 2- وظایف سازمان به شرح زیر است:

 الف- اداره کلیه امور مربوط به زندان ها، بازداشتگاه ها و مراکز اقدامات تأمیني 
و تربیتي کشور و مؤسسات صنعتي و کشاورزي و خدماتي وابسته به  آنها.

ب- ایجاد امکانات و تسهیالت الزم در زمینه اصالح و ارشاد و آموزش زندانیان 
و اشتغال و حرفه آموزي آنها.

ج- کمک به رفع مشکالت مادي و معنوي خانواده زندانیان.
 د- جذب کمک هاي مردمي و مؤسسات خیریه.

امکانات  از  استفاده  با  کار  داوطلب  زندانیان  اشتغال  جهت  برنامه ریزي  ه- 
سازمان و نیز سرمایه هاي دولتي، بانک ها، تعاونی ها، بخش خصوصي و  تالش در 

جهت خودکفایي زندان ها.
به  مربوط  مطالعات  در  استفاده  منظور  به  الزم  اطالعات  و  آمار  تهیه   و- 
جرم شناسي و ارائه آن به شوراي عالي قضایي و کمیسیون امور قضایي و  حقوقي 

مجلس شوراي سالمي.
 ز- تهیه و فهرست اسامي زندانیان محکوم واجد شرائط عفو یا تخفیف مجازات 
ارائه آن به دیوان عالي کشور و همچنین پیشنهاد آزادي مشروط  به مقامات  و 

قضایي مربوط.
ح- برنامه ریزي براي مراقبت بعد از خروج با همکاري دستگاه هاي ذي ربط.

 ماده 3- رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شوراي 
عالي قضایي براي دو سال منصوب مي شود و نصب مجدد وي بالمانع  است. عزل 
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رئیس سازمان با شوراي عالي قضایي خواهد بود.
کشور  کل  بودجه  در  همه ساله  مستقل  ردیف  در  سازمان  بودجه   ماده 4- 

منظور خواهد شد.
 ماده 5 1- کلیه دارایي ها و اموال منقول و غیر منقول که تا تاریخ تصویب این 
قانون مربوط به اداره زندان ها و امور زندانیان است، از قبیل انبارها، ساختمان ها، 
وسائل نقلیه، ملزومات و تجهیزات و بیمارستان ها و درمانگاه ها از طرف دادستاني 
سپاه  و  انقالب  اسالمي  کمیته  ایران،  اسالمي  جمهوري  شهرباني  کشور،  کل 
پاسداران انقالب اسالمي و ارتش جمهوري اسالمي ایران و وزارت اطالعات همراه 

با اعتبارات مربوط در بودجه کل کشور به این  سازمان منتقل مي شود.
تحویل  ماه  سه  ظرف  مورد  مربوط حسب  دستگاه  رئیس  و  سازمان   رئیس 
اختالف،  موارد  در  و  داد  خواهند  انجام  را  ماده  این  به  مربوط  تحول هاي  و 

نظر دادستان کل کشور قطعي خواهد بود.
 تبصره- تا زماني که نقل و انتقال و تفکیک اماکن مربوط به زندان ها صورت 
نگرفته است دستگاه هاي مذکور در این ماده موظفند امور زندان ها را  کماکان با 

همکاري و نظارت سازمان اداره نمایند.
 ماده 6- انتظامات و حفاظت زندان ها و بازداشتگاه ها با سازمان است. سازمان 
موظف است نیروهاي موردنیاز خود را از بین نیروهاي نظامي و  انتظامي موجود 
با هماهنگي مسئولین مربوط گزینش نماید. نیروهاي مذکور پس از گزینش با 

۱- تفسیر قانوني در خصوص تعیین ساختمان هاي مشمول ماده 5 قانون تبدیل شوراي سرپرستي زندان ها و 
اقدامات تأمیني و  تربیتي کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمیني و تربیتي کشور.

 موضوع استفسار -
 آیا منظور از ساختمان هاي مربوط به اداره زندان ها و امور زندانیان موضوع ماده 5 قانون تبدیل شوراي سرپرستي 
مصوب  کشور  تربیتي  و  تأمیني  اقدامات  و  زندان ها  سازمان  کشور  به  تربیتي  و  تأمیني  اقدامات  و  زندان ها 
به  یا  اماکني که صرفاً  از آنها استفاده مي شده است  ۱۳64/۱۱/6 کلیه ساختمان هایي است که به عنوان زندان 

عنوان زندان ساخته شده اند؟
 نظر مجلس –

 ماده واحده ـ با عنایت به عموم ماده 5 قانون تبدیل شوراي سرپرستي زندان ها و اقدامات تأمیني و تربیتي کشور 
به سازمان زندان ها و اقدامات تأمیني  و تربیتي کشور، مقصود از کلیه اموال غیر منقول، اعم از ساختمان هایي است 

که به عنوان زندان ساخته شده یا به این عنوان از آنها استفاده مي شده است.
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اعتبارات مربوط به سازمان منتقل مي شوند.
 تبصره- نیروهاي نظامي و انتظامي اداري و خدماتي کنوني که در زندان ها 
به خدمت  در  مأمور  باشند عنوان  زماني که موردنیاز سازمان  تا  دارند  استقرار 

اختیار سازمان باقي خواهند ماند.
 ماده 7- تشکیالت سازمان توسط وزیر دادگستري و سازمان امور اداري و 
استخدامي کشور و رئیس سازمان تهیه و تصویب شوراي عالي قضایي  خواهد 

رسید.
و  تأمیني  اقدامات  و  زندان ها  سرپرستي  شوراي  اختیارات  کلیه   -8  ماده 
وزارت  به  زندان ها  امور  اداره  واگذاري  قانوني  الیحه  در  مصرح  کشور  تربیتي 
 دادگستري مصوب 1358/6/13 شوراي انقالب اسالمي الیحه قانوني الحاقي به 

آن مصوب 1359/2/3 شوراي انقالب به سازمان واگذار مي شود.
رئیس  و  دادگستري  وزیر  توسط  قانون  این  اجرایي  آیین نامه هاي   ماده 9- 

سازمان تهیه و به تصویب شوراي عالي قضایي مي رسد.
 ماده 10- از تاریخ اجراي این قانون، کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه هاي 

مغایر با آن لغو مي گردد.
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 اليحه قانوني واگذاري اداره امور زندان ها به وزارت 
دادگستري مصوب 1358/6/12 نخست وزير

 ماده 1 1- اداره کلیه امور مربوط به زندان ها و مؤسسات صنعتي و کشاورزي 
و سایر مؤسسات وابسته به آنها در سراسر کشور به وزارت دادگستري  واگذاري 
قرار  دادگستري  وزارت  سازمان  جزء  زندان ها  کل  اداره  به عنوان  و  مي شود 
مي گیرد. تشکیالت و وضع استخدامي کارکنان اداره کل زندان ها و ترتیب  اداره 
امور آن به موجب آیین نامه تعیین مي شود.  شورایي مرکب از سه نفر از کارکنان 
اقدامات تأمین و تربیتي زیر نظر  اداره امور زندان ها و  موظف دولت به منظور 
عالي  از طرف شوراي  این شورا  اعضای  و   دادستان کل کشور تشکیل مي شود 
قضایي انتخاب خواهند شد. اداره امور زندان ها و مسائل مربوط به آن توسط این 
شورا طبق آیین نامه اي خواهد بود که به تصویب شوراي سرپرستي یا شوراي عالي 

قضایي خواهد رسید.
 تبصره 1- قانون تأسیس سازمان اقدامات تأمیني و تربیتي مصوب 56/4/7 و 
اساسنامه مربوط در قسمت هایي که مغایر با این الیحه قانوني است لغو  مي گردد.

 تبصره 2- تاریخ تحویل مؤسسات مذکور در این ماده و تصدي اداره امور آن 
توسط وزارت دادگستري از طرف این وزارتخانه اعالم خواهد شد.

به طور  و  کارمندان  همچنین  و  هم ردیفان  درجه داران،  افسران،   -2 ماده 
کلي تمام پرسنل اداره کل زندان ها به صورت مأمور با رعایت قوانین و مقررات 
مزایا  و  حقوق  و  مي گیرند  قرار  دادگستري  وزارت  اختیار  در  خود   استخدامي 
آنان تا زماني که در اداره کل زندان ها به خدمت اشتغال دارند از طرف وزارت 

 دادگستري تأمین و پرداخت مي شود.
وابسته  مؤسسات  و  زندان ها  کل  اداره  مصوب  اعتبارات  و  بودجه   ماده 3- 
به آن ) اعم از اعتبپارات عمومي و عمراني و اختصاصي( و کلیه وسائط نقلیه  و 
تجهیزات فني و ارتباطي و سالح و ساختمان ها و به طور کلي تمام لوازمي که در 

۱- اصالحی ۱۳5۹/2/2۳
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تاریخ تصویب این قانون جزء اموال اداره کل زندان ها و مؤسسات  وابسته به آن 
است و نیز ساختمان هاي نیمه تمام زندان ها و مؤسسات وابسته که از محل بودجه 
عمراني اداره کل زندان ها در حال حاضر به وسیله وزارت  مسکن و شهرسازي یا 
هر مؤسسه دیگري در دست تهیه یا اجرا است عیناً به وزارت دادگستري منتقل 
نظر  را طبق  آنها  مربوط  یا  مؤسسات  و  و شهرسازي  مسکن  وزارت  و  مي شود 
وزارت دادگستري تکمیل و یا احداث نموده در اختیار این وزارتخانه قرار خواهند 
داد. سازمان برنامه وبودجه موظف  است نسب به انتقال اعتبارات مذکور در فوق 

اقدام کند.
و  تدارکات  و  پرسنلي  امور  نیاز  مورد  اعتبارات  اضافه  و  بودجه   -4 ماده 
تجهیزات الزم براي اداره امور زندان ها و مؤسسات وابسته به آن همه ساله  توسط 
وزارت دادگستري تهیه و تحت عنوان برنامه هاي مشخص ضمن بودجه وزارت 

دادگستري پیشنهاد خواهد شد.
 ماده 5- خدمت قضایي که در اداره کل زندان ها یا کانون هاي اصالح و تربیت 

انجام وظیفه مي کنند خدمت قضایي محسوب است.
 ماده 6- ترفیع مأمورین زندان مأمور خدمت ) افسران، درجه داران، هم ردیفان( 
سایر  از  جهت  و  گرفت  خواهد  صورت  محل  استان  هر  دادستان  نظر  جلب  با 

ضوابط تابع شهرباني و مقررات مخصوص خود خواهند بود.
 دادستان استان در این مورد نظر دادستان شهرستان یا رئیس دادگاه بخش 

مستقل حوزه خود را استفسار خواهد کرد.
 ماده 7- رسیدگي به تخلفات انتظامي مأمورین غیرقضایي زندان خواه به عنوان 
مأمور خدمت یا به عنوان مستخدم اداره کل زندان ها به موجب  آیین نامه اي خواهد 

بود که به تصویب وزیر دادگستري مي رسد.
 ماده 8- کارکنان کانون هاي اصالح و تربیت از مزایا و فوق العاده مخصوص 

مأموران اداره کل زندان ها استفاده خواهند کرد.
ماده 9- در هر موقع که از طرف مأمورین قضایي یا انتظامي زندان هاي کشور 
در هر ناحیه تقاضاي کمک از مأمورین لشگري یا سایر مأمورین انتظامي  بشود 
مأموران مزبور مکلفند کمک های الزم را از حیث وسائل یا افراد سریعاً در اختیار 
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مأمورین زندان قرار دهند.
 ماده 10- وزارت دادگستري به منظور تربیت کادر تخصصي براي اداره امور 
زندان ها اقدامات الزم را به عمل خواهد آورد و یا اشتغال افراد مذکور به تدریج 
کساني که به صورت مأمور خدمت در اداره کل زندان ها انجام وظیفه مي کنند 
به شهرباني باز خواهند گشت. شهرباني موظف است کلیه امکانات  خود را براي 
که  زماني  تا  و  دهد  قرار  دادگستري  وزارت  اختیار  در  تخصصي  کادر  تربیت 
کادر مذکور تکمیل نشده شهرباني حسب اعالم وزارت دادگستري  تعداد افسر 
کل  اداره  اختیار  در  مأمور خدمت  به عنوان  را  موردنیاز  هم ردیف  و  درجه دار  و 

زندان ها خواهد گذاشت.
وزارت  به  شهرباني  از  زندان ها  کل  اداره  مأمورین  دائم  انتقال   -11  ماده 
که  بود  خواهد  آیین نامه اي  مطابق  آنان  استخدامي  وضع  تبدیل  و  دادگستري 

به تصویب وزیر دادگستري و وزیر کشور مي رسد.
 ماده 12- آیین نامه هاي اجرایي این قانون با تصویب وزیر دادگستري به موقع 

اجرا گذاشته مي شود.



19فصل اول: قوانين

قانون مقررات اداري و استخدامي دادستاني كل، دادسراها، 
دادگاه های انقالب اسالمي، سازمان زندان ها و سازمان قضايي  

نيروهاي مسلح مصوب 1370/2/11 مجلس شوراي اسالمي

 ماده واحده- کارکنان و مستمري بگیران دادستاني کل که قباًل در خدمت 
انقالب  دادگاه هاي   دادسراها،  کارکنان  و  بوده اند  اسالمي  انقالب  کل  دادستاني 
اسالمي، سازمان زندان ها و سازمان قضایي نیروهاي مسلح به استثنای قضات و 

کارگران، مشمول قانون استخدام کشوري خواهند بود.
قانون داراي حداقل دو سال  این  تاریخ تصویب  تا  کارکناني که   تبصره 1- 
خدمت تمام وقت در این دستگاه ها بوده باشند به مستخدم رسمي تبدیل  وضع 
یافته و سایر کارکنان طبق مقررات قانون استخدام کشوري پس از گذراندن دوره 

آزمایشي به رسمي تبدیل خواهند شد.
 تبصره 2- در تعیین گروه شغلي کارکنان به هنگام تبدیل وضع به رسمي، 
خواهد  قرار   عمل  مالک  قانون  این  تصویب  تاریخ  در  آنان  تصدي  مورد  شغل 

گرفت.
تمام وقت کارکنان در دستگاه هاي موضوع   تبصره 3- کلیه سوابق خدمت 
این قانون از لحاظ پایه و بازنشستگي و وظیفه جزو خدمت دولتي آنان  محسوب 

و منظور خواهد شد.
تبدیل وضع  به هنگام  قانون  این  کارکنان دستگاه هاي موضوع   تبصره 4- 
از شرط حداکثر سن مقرر در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوري  معاف 

خواهند بود.
 تبصره 5- کسور بازنشستگي سهم کارکناني که به مستخدم رسمي تبدیل 
موضوع  این  دستگاه هاي  در  آنان  تمام وقت  خدمت  مدت  بابت  مي یابند  وضع 
قانون بر اساس آخرین حقوق و فوق العاده شغل دریافتي قبل از اجراي این قانون 
طبق قانون استخدام کشوري حداکثر ظرف 60 ماه از آنان کسر و به  صندوق 
بابت  بازنشستگي سهم دستگاه  واریز خواهد شد و کسور  بازنشستگي کشوري 
مدت مذکور طبق مقررات قانون استخدام کشوري ظرف مدت  سه سال توسط 
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این دستگاه ها به صندوق مزبور پرداخت خواهد شد.
 تبصره 6- تشکیالت مربوط به دستگاه هاي این ماده وسیله وزیر دادگستري 
و سازمان امور اداري و استخدامي کشور تهیه و به تأیید رئیس قوه  قضائیه خواهد 

رسید.
 تبصره 7- آیین نامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول این قانون حداکثر 
تأیید  از  پس  و  تهیه  دادگستري  وزیر  توسط  تصویب،  تاریخ  از  ماه  سه  ظرف 

 سازمان امور اداري و استخدامي کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
 تبصره 8- کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون بالاثر خواهد بود. 
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