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جستجو ....

پنجشنبه 20 شهریور 1399  Islamic Parliament Research Center Of The Islamic Republic Of IRAN (fa/) فارسی(English (/en

کاربرانموبایلفصلنامه مجلس و راهبردکتابخانه فارابیمجلس شوراي اسالمیسـامانه قوانینمرکز پژوهش هابرگ نخست

مسیر شما : سـامانه قوانین (/fa/law)  ›  قوانین و مقررات (/fa/law/search)  ›  آیین نامه اجرایی تبصره بند (5) ماده (3) قانون به کارگیري سالح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ...

جزئیات قانون

آیین نامه اجرایی تبصره بند (5) ماده (3) قانون به کارگیري سالح توسط
مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري

آیین نامه

اجرایی تبصره بند (5) ماده (3) قانون به کارگیري سالح توسط مأموران  نیروهاي مسلح

در موارد ضروري

شماره : .21250ت 21340ه 

 تاریخ : 1381.05.07

 وزارت کشور - وزارت دادگستري

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.4.30 بنا به پیشنهاد مشترك شماره 919.1.6.61

مورخ1378.2.26 وزارتخانه هاي کشور و دادگستري و به استناد تبصره بند (5) ماده (3)

قانون به کارگیري سالح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري - مصوب 1373 -،

آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح ذیل تصویب نمود:

 آیین نامه اجرایی تبصره بند (5) ماده (3) قانون به کارگیري سالح توسط مأموران

نیروهاي مسلح در موارد ضروري

ماده 1-  تعاریف و مفاهیم

 الف - بازداشتگاه:

 محل نگهداري موقت متهمانی است که طبق قوانین و مقررات تأسیس و اداره می گردد.

ب - بازداشتی: به کسی اطالق می گردد که طبق قوانین و مقررات تا اتخاذ تصمیم نهایی

در بازداشتگاه نگهداري می شود.

ج - زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی با معرفی مقامات ذي صالح قضایی و

قانونی براي مدت معین یا به طور دائم به منظور اصالح و تربیت و تحمل کیفر نگهداري

می شوند.

ماده 2 - مأموران ذي ربط در صورت مشاهده فرار بازداشتی یا زندانی موظفند به ترتیب

زیر اقدام کنند:

 الف - بااستفاده از امکانات موجود نسبت به تعقیب ودستگیري فرد متواري اقدام

نمایند.

ب - با صداي بلند و رسا سه مرتبه به فرد یا افراد متواري ایست بدهند.

ج - با رعایت اطراف و جوانب به نحوي که به دیگران آسیب نرسد، اقدام به شلیک

تیرهوایی نمایند.

 د - درصورت عدم تاثیر اقدامات فوق، فرد متواري را از ناحیه کمر به پایین مورد هدف

قرار دهند.

تبصره 1 - تیراندازي از ناحیه کمر به باالدرصورتی مجاز است که مراحل فوق رعایت

گردیده و یا اجراي آنها ممکن نباشد.

تبصره 2 - در صورتی که فرار با استفاده از وسایط نقلیه انجام گیرد، مأموران

موظفند برابر ماده (6) قانون به کارگیري سالح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد

ضروري - مصوب 1373- اقدام نمایند.

تبصره 3 - دستورالعمل اجرایی چگونگی برخورد با نا آرامیهاي داخل زندان و زندانیان

و بازداشتیهاي متواري از الیه هاي درونی زندانها و بازداشتگاهها توسط سازمان

(fa/)

گروه هاي موضوعی (0)مجریان قانون (0)متن قانون
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زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران

تدوین و به تأیید رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره 4 - در صورتی که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از

مأموران صورت گیرد، تشخیص تیراندازي بر عهده فرمانده گروه مأموران مراقب می باشد.

ماده 3 - در شرایطی که رعایت ترتیبات موجب متواري شدن بازداشتی یا زندانی می شود،

مأمور یا مأموران مجاز به استفاده از سالح بدون رعایت ترتیبات فوق می باشند.

ماده 4 -  به منظور پیشگیري و تقلیل حوادث پیش بینی نشده، مسؤوالن ذي ربط موظفند

مأموران موضوع قانون به کارگیري سالح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري -

مصوب 1373- را با قانون و آیین نامه هاي اجرایی آن حتماً آشنا نمایند.

ماده 5 -  در کلیه مواردي که مأمور یا مأموران مسلح در اجراي مأموریت خود اقدام

به تیراندازي نموده و منجر به قتل یا جرح شده باشد اعم از اینکه شکایت از طریق

یگان مربوط و یا شاکی خصوصی مطرح گردد، سازمان مربوط موظف است همراه با گزارش جامع

خود در خصوص اقدامات مأمور یا مأموران عمل کننده نظریه هیأت کارشناسی مرکب از

نمایندگان حفاظت اطالعات، بازرسی، حقوقی و یگان مربوط را اخذ و به مرجع قضایی

رسیدگی کننده ارسال نماید. 

 هیأت مزبور مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم 

انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیري سالح با مقررات مربوط اعالم نماید.
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