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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 شده است[ تایپبهائی  و جامعه مربوط به افراد مطالب و اخبار]برای وضوح بیشتر فقط 

 

 اطالعات :[]روزنامه

 ۱۳۶۰ آذر ۱۷ :[تاریخ]

 ۱۶۵۹۶ :[شماره]

 ۲]صفحه:[ 

 

 ای دادستان كل انقالب به کلیه دادسراها و دادگاههاماده ۴دستورالعمل مهم 

های انقالب اسالمی ایران و ای خطاب به كلیه دادسرااز سوی دادستان کل انقالب جمهوری اسالمی ایران بخشنامه

 کلیه دادستانیهای انقالب اسالمی مستقر در سپاه صادر شد.

 ت:متن بخشنامه مذکور بشرح زیر اس

در اجرای فرمان مهم امام امت رهبر انقالب اسالمی ایران بدین وسیله توجه کلیه دادستانها و دادیاران و بازپرسان 

های انقالب اسالمی و همچنین دادستانی انقالب اسالمی سپاه پاسداران و نمایندگیهای مربوطه سراسر کشور را دادسرا

 به این نکات جلب میکند.

 دا  یاک، دستگیری، بازداشت افراد بدون انجام تحقیقات الزم و مالحظه اسناد و مدارک کافی از صدور حکم جلب -۱

خودداری شود و در صورت وجود دالئل و مدارک نیز در مورد متهمین غیر گروهکهای محارب یا افرادیکه آزادی 

 شت و زندان خودداری شود.االمکان از بازدای یقه با کفالت امکان پذیر است، حتوث تأمینهای ایشان با قرار

ها بدون کسب مجوز قانونی از مراجع قضائی به هیچ وجه حق احضار جلب و دستگیری، پاسداران سپاه و کمیته -۲

بازرسی منزل و توقیف و ضبط اموال را ندارند و در صورت اقدام وظیفه دادستانی انقالب اسالمی محل است که 

 ایشان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

تحت تعقیب  شدیدا  افراد غیر پاسدار که خودسرانه اقدام به دستگیری و جلب و توقیف و ضبط اموال اشخاص نمایند  -۳

 قانونی قرار میگیرند.

در مورد توقیف اموال منقول و غیرمنقول و انسداد حسابهای بانکی ضرورت دارد قبل از هرگونه اقدام، دالئل و  -۴

رویه اموال و امالک مردم و انسداد بالجهت حسابهای بانکی تا بدین نحو از توقیف بی آوری شودع م جممدارک الز

مورد بررسی واقع و نسبت به ارسال  سریعا  جلوگیری شود. اینگونه اقدامات که تا بحال صورت گرفته ضرورت دارد 

حکم توسط حاکم شرع و تائید آن پرونده به دادگاه یا رفع توقیف اقدام شود استرداد یا مصادره اموال منوط به صدور 

 در دادگاه عالی بوده و در غیر اینصورت بال اعتبار است.

اعالم این اطالعیه از وسایل ارتباط جمعی بمنزله ابالغ محسوب شده و متخلفین از بخشنامه در دادستانی كل انقالب 

 تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

 سید حسین موسوی تبریزی -ران دادستان کل انقالب اسالمی جمهوری اسالمی ای

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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