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 معاونت حقوقی ریاست جمهوری

 دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهاي مردمي با قوه قضاييه

 1398,12,06مصوب 

 مقدمه

های  ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشاركت در زمينه بنيان به ظرفيتمند، پایدار و دانش  به منظور توجه نظام

دیدگان، ميانجيگری و صلح و سازش، نظارت بر  ، حمایت از بزهگذاری قضایی، پيشگيری از وقوع جرمسياست 

العالی( اجرای قوانين، رسيدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تأكيد مقام معظم رهبری )مدظله 

تم، و های تحولی قوه قضایيه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هش مبنی بر مردمی بودن برنامه

اهميت مشاركت مردم و ظرفيت گسترده نهادهای مردمی و در اجرای اصل یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و 

« دستورالعمل نحوه مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضایيه»قوانين و مقررات مذكور در این دستورالعمل؛ 

 .شرح مواد آتی استبه 

 كليات : فصل نخست

 :ف و اختصارات مذكور در این دستورالعمل در معانی زیر به كار رفته استـ تعاری 1ماده 

هستند كه به صورت داوطلبانه، غيردولتی، غيرانتفاعی، غيرسياسی و با مجوز یكی  ـ نهادهای مردمی: نهادهایی الف

 های مذهبی، گروه هيئتنهاد، های مردم  ها و تشكل كنند؛ از قبيل مساجد، سازمان صالح فعاليت می از مراجع ذی

 .ها و بقاع متبركه های علمی، خيریه های تبليغی و سازندگی، انجمن

آفرینی در چارچوب این دستورالعمل تمایل به همكاری  ـ نهادهای مردمی همكار: نهادهایی هستند كه برای نقش ب

یی فعاليت آنها را پس از احراز دارند و معاونت پيشگيری با همكاری مراجع مرتبط، موضوع و محدوده جغرافيا

 .نمایدمراجع مسئول ابالغ می های مربوطه، تعيين و به  شاخص

قانون آ.د.ك( یا  ۷۱و  ۷۰دیدگان خاص: زنان، كودكان، سالمندان، افراد محجور یا مجنون )موضوع مواد ـ بزه  پ

و افراد تحت پوشش نهادها ( ۱۳۹۷صوب قانون حمایت از حقوق معلوالن م ۱دارای معلوليت )موضوع بند الف ماده 

 .اندو مؤسسات حمایتی كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده 
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 ـ معاونت پيشگيری: معاونت پيشگيری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضایيه؛ ت

اقدامات تأمينی و تربيتی ها و ها و مراكز ستادی قوه، سازمان بازرسی، سازمان زندان مراجع مسئول: معاونت  - ث

 و مراجع قضایی كشور؛

 :اند ازـ اهداف این دستورالعمل عبارت  2ماده 

 الف ـ تقویت رویكرد مشاركت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضایيه؛

 ب ـ تسهيل عملكرد نهادهای مردمی در موضوعات این دستورالعمل؛

 ای مردمی؛پ ـ ارتقای توانمندی و تقویت ظرفيت نهاده

 .مندی از ظرفيت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضایيه ت ـ بهره

 :یابدـ مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضایيه با رعایت موارد زیر تحقق می  3ماده 

 الف ـ رعایت كرامت انسانی؛

 های مشروع؛ ب ـ دفاع از حقوق و آزادی

 پ ـ حفظ و احيای حقوق عامه؛

 ت ـ پيشگيری از وقوع جرم و مقابله با فساد؛

 های عدالت ترميمی و صلح و سازش؛گيری از برنامه  ث ـ بهره

 پذیری، همبستگی و انسجام اجتماعی؛ ج ـ مسئوليت

 پذیر؛چ ـ حمایت از محرومان و اقشار آسيب 

 .اشخاص مرتبط با پرونده های قضایی و اطالعات طرفين و احترام به حریم خصوصی ح ـ محرمانگی پرونده

 :ـ موضوع فعاليت نهادهای مردمی در اجرای این دستورالعمل عبارت است از ۴ماده 

مشاركت عمومی و همكاری در راستای صيانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پيشگيری و مقابله با 

 صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان های مشروع، پيشگيری از وقوع جرم، ميانجيگری،فساد، دفاع از آزادی 

شناختی، مددكاری اجتماعی، كارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سالمت، زنان، خانواده، اطفال و 

، ميراث فرهنگی، منابع طبيعی، امر به محيط زیستنوجوانان، بيماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، 

دیدگان و خانواده آنها، همياری بازپرورانه در اجرای مجازاتهای جایگزین بزه  معروف و نهی از منكر، حمایت از

 .حبس و معاضدت به محكومان و حمایت از خانواده آنها
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 سازی اجرای دستورالعمل آموزش و زمينه : فصل دوم

ظف به انجام ماه از تاریخ ابالغ، مو ۴ـ معاونت پيشگيری برای اجرای اثربخش این دستورالعمل، ظرف  ۵ماده 

 :اقدامات زیر است

های قضایی و  های آموزشی با همكاری معاونت منابع انسانی برای مقام های توجيهی و دورهـ برگزاری نشست ۱

 های آموزشی نهادهای مردمی؛ مندی حداكثری از ظرفيت مسئوالن اداری با بهره

 مردمی؛های علمی و تخصصی مورد نياز به نهادهای  ـ ارائه مشاوره۲

 برداری از سامانه جامع و هوشمند برای مشاركت نهادهای مردمی؛ ـ بهره۳

 .های ارزشيابی و معرفی سازوكار نظارت بر حسن عملكرد مراجع مسئول ـ تعيين و ابالغ شاخص۴

ی بندگيری، ارزشيابی و رتبه  ـ مركز آمار و فناوری اطالعات، سامانه فوق و بستر برخط برای گزارش تبصره

 .ماه پس از ابالغ دستورالعمل آماده نماید ۳مراجع مسئول را ظرف 

ماه از  ۲سازی تعامل مؤثر، ظرف  ـ معاونت پيشگيری به منظور تبيين موضوع برای نهادهای مردمی و زمينه 6ماده 

 :ابالغ این دستورالعمل، اقدامات زیر را انجام دهد

 ی مردمی؛رسانی عمومی به نهادها ـ شناسایی و اطالع۱

 های تبيينی برای مسئوالن و فعاالن نهادهای مردمی؛ ـ برگزاری نشست۲

 .ـ تدوین راهنمای اجرای این دستورالعمل برای نهادهای مردمی۳

 ـ به منظور تقویت رویكردهای مشاركتی در قوه قضائيه و تعامل مثبت و سازنده با نهادهای مردمی، نشست ۷ماده 

 :شودبرگزار می های مشتركی به شرح زیر 

الف ـ نشست ساالنه مشترك نهادهای مردمی و شورای عالی قوه با حضور رئيس قوه قضائيه، توسط معاونت 

 پيشگيری

 .ب ـ نشست نمایندگان مراجع مسئول و معاونت پيشگيری با نهادهای مردمی هر شش ماه یك بار

 .استانی هر سه ماه یك بارپ ـ نشست روسای كل و دادستانها با نمایندگان نهادهای مردمی 

آفرینی و تعامل حداكثری نهادهای مردمی ـ معاونت حقوقی با همكاری معاونت پيشگيری، به منظور نقش  8ماده 

 :با قوه قضایيه، اقدامات زیر انجام دهد

ظرف  های مرتبط در راستای تقویت و ارتقای مشاركت عمومی مردم، ها و دستورالعملنامه الف ـ اصالح آیين 
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 یك سال پس از ابالغ این دستورالعمل؛

 آفرینی و مشاركت مردم، نخبگان و نهادهای مردمی در اصالح قوانين و تدوین لوایح؛ب ـ توجه و تأكيد بر نقش 

 سازی نهادهای مردمی دریافت تمایل به همكاری و شبكه : فصل سوم

سامانه جامع، تمایل به همكاری نهادهای مردمی برای ـ معاونت پيشگيری با همكاری مراجع مسئول، از طریق  9ماده 

مشاركت در موضوع این دستورالعمل را دریافت و نسبت به احراز صالحيت، تعيين موضوع و محدوده جغرافيایی 

ماه پس از ابالغ  ۴سازی آنها اقدام نموده و اطلس اولویت و ظرفيت را در قالب سامانه جامع، ظرف  فعاليت و شبكه

 :دهدعمل در اختيار مراجع مسئول قرار می دستورال

 :ـ شاخص های ارزیابی نهادهای مردمی عبارتند از 10ماده 

 الف ـ سابقه و كيفيت فعاليت؛

 ای؛ ب ـ تعداد اعضا و توان تخصصی و حرفه

 پ ـ ميزان مقبوليت و اعتبار در جامعه؛

 ت ـ رعایت موازین و مقررات قانونی؛

 ای؛ شبكهث ـ برخورداری از ساختار 

 .ایهای بومی و منطقه ج ـ فعاليت های مرتبط با اولویت 

صالح قانونی مجوزدهنده است و تعامل قوه  ـ تشخيص قانونی بودن فعاليت نهادهای مردمی با مراجع ذی 1تبصره 

این  مندی از ظرفيت آنان است و اعمال هرگونه محدودیت نسبت بهقضایيه با نهادهای مذكور به منظور بهره 

 .صالح خواهد بود تعامل، منوط به استعالم از مراجع ذی

معاونت پيشگيری و مراجع مسئول، اقدامات الزم را به منظور تشویق نخبگان و فعاالن فرهنگی و اجتماعی  - 2تبصره 

 .ای انجام دهندهای اجتماعی، بومی و منطقه  برای ایجاد یا توسعه نهادهای مردمی، حسب اولویت

كارگروه ملی مشاركت و تعامل »ـ به منظور ایجاد هماهنگی، رفع موانع و تسهيل اجرای این دستورالعمل،  11ماده 

 :شود با تركيب زیر تشكيل می «نهادهای مردمی با قوه قضایيه

 الف ـ معاون پيشگيری از وقوع جرم و امور فرهنگی و اجتماعی قوه قضایيه )رئيس كارگروه(؛

 بازرسی كل كشور؛ ب ـ قائم مقام سازمان

 پ ـ معاون پيشگيری و حقوق عامه دادستانی كل كشور؛
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 ها و اقدامات تأمينی و تربيتی؛ت ـ معاون سالمت، اصالح و تربيت سازمان زندان 

 الملل و حقوق بشر؛ث ـ مدیر كل مربوطه معاونت امور بين 

 ج ـ معاون مربوطه مركز شوراهای حل اختالف؛

 های مردمی و مشاركت های مدنی معاونت پيشگيری؛ چ ـ مدیر كل پيشگيری

 .شش نفر از نمایندگان نهادهای مردمی همكارح ـ 

سال فعاليت  ۳هایی مانند گستره فعاليت، سابقه حداقل ـ نمایندگان نهادهای مردمی با توجه به شاخص  1تبصره 

های فعاليت، از سوی معاونت  ع حوزهای، و تنومؤثر در موضوعات مرتبط با دستورالعمل ، توان تخصصی و حرفه 

 .شوند سال انتخاب میپيشگيری برای مدت یك 

ـ كارگروه ملی به منظور تسهيل در اجرای این دستورالعمل در سطح استان و شهرستان، حسب مورد،  2تبصره 

يه اقدام خواهد های استانی و شهرستانی مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضای نسبت به تشكيل كارگروه

 .كرد

، معاونت پيشگيری «مجمع نهادهای مردمی همكار»ـ در صورت تمایل نهادهای مردمی همكار به تشكيل  12ماده 

ضمن حمایت از تشكيل این مجمع، چگونگی تشكيل، وظایف و حدود اختيارات مجمع مردمی را در راهنمای 

 .ایدتعيين نم( ۶ماده  ۳اجرای این دستورالعمل )موضوع بند 

های ، نمایندگان نهادهای مردمی همكار در كارگروه «مجمع نهادهای مردمی همكار»در صورت تشكيل ـ  تبصره

 .شوند(، توسط این مجمع معرفی می ۱۱ملی، استانی و شهرستانی )موضوع ماده 

ر ارائه خدمات ها و شوراهای حل اختالف موظفند به منظور تسهيل د ـ مسئوالن واحدهای قضایی، زندان13ماده 

پيشگيرانه، حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهادهای مردمی همكار، امكان تردد، دسترسی به افراد نيازمند 

دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهادهای مردمی همكار را با رعایت قوانين و مقررات و در حدود امكانات 

 .موجود، در سازمان متبوع خود فراهم آورند
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 حوزه های مشاركت نهادهای مردمی : چهارمفصل 

 گذاري ـ مشاركت در سياست مبحث اول

گذاری، تهيه و تدوین های راهبردی، حقوقی و سایر مراجع مسئول مكلفند در فرآیند سياست  ـ معاونت 1۴ماده 

ی همكار در سطوح ها، حسب مورد، از تجربه و تخصص نهادهای مردمها و دستورالعمل نامه لوایح قضایی، آیين 

 .راهبردی، تاكتيكی و عملياتی استفاده نمایند

ها و ابتكارهای ـ معاونت راهبردی و پژوهشگاه قوه از ظرفيت سامانه ایده برای دریافت پيشنهادها، طرح  1۵ماده 

اجرای نهادهای مردمی همكار در اجرای مشاركتی وظایف قوه قضایيه استفاده نموده و ضمن فراهم نمودن مقدمات 

 .پيشنهادهای مصوب، از ارائه دهندگان پيشنهادات برتر تقدیر نمایند

 ـ مشاركت در پيشگيري از وقوع جرم مبحث دوم

مندی از ظرفيت علمی ـ تخصصی و اجرایی نهادهای مردمی،  ـ معاونت پيشگيری موظف است با بهره 16ماده 

 :اقدامات زیر را انجام دهد

مندی از ظرفيت های مراكز  گيری از وقوع جرم و ارتقای سالمت اجتماعی با بهرهـ تهيه برنامه جامع پيش الف

های اجرایی و خصوصی و شورای عالی پيشگيری از وقوع جرم؛ در دانشگاهی و علمی و پژوهشی و دستگاه 

 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری برنامه پنج ۱۱۳بند ت ماده  ۱راستای تحقق جزء 

 ماه؛ ۹اسالمی ایران ظرف 

ها به نهادهای مردمی ها و اقدامات معاونت با رویكرد واگذاری حداكثری اجرای آن ـ بازنگری الزم در برنامه  ب

 .ماه ۳ظرف 

نامه همكاری با آموزش و پرورش،  های سراسر كشور ضمن انعقاد تفاهممعاونت پيشگيری و دادگستری ـ  1۷ماده 

ای نهادهای مردمی، اقدامات زیر را انجام  مندی از ظرفيت آموزشی و رسانه اكز علمی و با بهرهها و مر دانشگاه

 :دهند

سازی  ـ توسعه نهضت آموزش حقوق و تكاليف به مردم با هدف ارتقای سطح آگاهی های مردم و نهادینه الف

 فرهنگ احترام به قانون؛
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حفظ و احيای »، «پيشگيری از وقوع جرم و مقابله با فساد» های قضایی در قلمرو ـ ترویج و توسعه گفتمان ب

 .«دیدگانحمایت از بزه »و « عدالت ترميمی و صلح و سازش»، «اصالح و درمان مجرمان»، «حقوق عامه

منظور رسيدگی به مطالبات اجتماعی مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی كه توسط نهادهای مردمی ـ به  18ماده 

ها، موضوع  های سراسر كشور پس از بررسی اوليه این گزارش امانه جامع ارائه می شود، دادگستریو از طریق س

استانی متشكل از دادستان عمومی و انقالب مركز استان )رئيس هيئت(،  را جهت بررسی و پيگيری به یك هيئت

ادگستری استان، ارسال نمایند. معاون پيشگيری استان )دبير هيئت( و یك نفر شخص حقيقی به انتخاب رئيس كل د

های دریافتی، اقدامات حمایتی الزم از قبيل ارائه های مذكور موظفند در فرآیند بررسی و پيگيری گزارش  هيئت

های حقوقی، معاضدت های قضایی و تسهيل ارتباط با مراجع قضایی و انتظامی، را به نهادهای مردمی  مشورت

   .همكار ارائه نمایند

ـ نمایندگان نهادهای مردمی گزارش دهنده، در صورت تمایل و به تشخيص رئيس هيئت مذكور، در  1تبصره 

 .كنند های متولی شركت میهای استانی با دستگاه  جلسات هيئت

های مذكور در جرایم مرتبط با حقوق عامه و منافع عمومی كه جنبه ملی  گزارش نتایج بررسی هيئتـ  2تبصره 

 .شودد از سوی رئيس كل دادگستری مربوط به حوزه ریاست قوه قضایيه ارسال می دارند، حسب مور

ضمن هماهنگی با معاونت  "قانون پيشگيری از وقوع جرم" ۵های سراسر كشور مطابق با ماده ـ دادگستری  19ماده 

كاهش دعاوی یا جرایم  منظورهای متولی اقدامات زیر را به  پيشگيری، با مشاركت نهادهای مردمی همكار و دستگاه

 :انجام دهند

 آوری و تجزیه و تحليل اطالعات و آمارهای موجود در خصوص وضعيت بزهكاری در مناطق مختلف ؛جمع ـ 1

پذیری، تأثير بر تكوین سایر هایی مانند: ميزان پيشگيری  های پيشگيری از جرم بر حسب شاخص تعيين اولویتـ 2

های ناشی از آن، ميزان حساسيت مردم و افكار عمومی، و امكان مشاركت  آسيب جرایم، فراوانی جرم و صدمات و

 نهادهای مردمی همكار؛

دیدگی با تأكيد های پيشگيری از تكرار جرم و بزه  دیدگی و آماجشناسایی افراد در معرض خطر بزهكاری و بزه ـ 3

 وانان ذهنی و جسمی؛پذیر مانند كودكان و نوجوانان، زنان و ناتهای آسيب  بر گروه
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های استانی و شهرستانی پيشگيری از جرم و تعيين نقش نهادهای مردمی  ها و مداخله ـ طراحی و تدوین برنامه۴

 ها؛همكار در اجرای این برنامه 

های متولی،  های مربوطه، نهادهای مردمی همكار و دستگاه نامه همكاری چندجانبه ميان دادگستری تهيه تفاهمـ  ۵

 با تأكيد بر مشاركت پيشگيرانه حداكثری نهادهای مردمی همكار؛

 .نامه همكاری ـ ارزیابی ميزان اثربخشی تدابير پيشگيرانه و نظارت بر تحقق اهداف مورد نظر در تفاهم 6

 ديدگانـ مشاركت در حمايت از بزه  مبحث سوم

دیدگان خاص در فرآیند كيفری، در  از بزهتوانند به منظور حمایت ـ قضات و ضابطان دادگستری می  20ماده 

 :ای و حمایتی از سوی نهادهای مردمی را فراهم آورند موارد زیر امكان ارائه خدمات آموزشی، مشاوره

قانون آیين  ۶۹و  ۳۷چگونگی طرح شكایت و پيگيری آن در نهادهای انتظامی و قضایی )موضوع مواد ـ  الف

 دادرسی كيفری(؛

دیدگی و تعيين ميزان ضرر و زیان وارده آوری دالیل به منظور اثبات بزه ه دیده در زمينه جمع مساعدت به بزـ  ب

 قانون آیين دادرسی كيفری(؛ ۶۸و  ۶۲)موضوع مواد 

قانون آیين  ۱۴الحصول و پيگيری آن )موضوع ماده چگونگی مطالبه ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممكن ـ  پ

 دادرسی كيفری(؛

قانون آیين دادرسی  ۶دیدگان نسبت به حقوق قانونی خود در فرآیند دادرسی )موضوع ماده لع ساختن بزه مطـ  ت

 كيفری(؛

ای موجود  مندی از خدمات مشاوره دیدگان نسبت به حق درخواست جبران خسارت و بهره آگاه ساختن بزهـ  ث

 قانون آیين دادرسی كيفری(؛ ۳۸)موضوع ماده 

قانون آیين دادرسی كيفری(  ۱۴دیدگان در صورت ناتوانی مرتكب )موضوع ماده خسارات بزه  ـ كمك به جبران ج

 ؛
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 ۱۴۸دیدگان )موضوع ماده مساعدت و همكاری در شناسایی و بازگرداندن اموال و اشيای مكشوفه به بزه ـ  چ

 قانون آیين دادرسی كيفری(؛

 .هه حضوری با متهمدیده و شهود در جلسات رسيدگی و مواج ـ همراهی بزه ح

، قانون مبارزه ۱۳۸۱ـ قضات و ضابطان دادگستری در اجرای قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب  21ماده 

های مددكاری، اجرایی و حمایتی نهادهای  قانون مدنی، از ظرفيت ۱۱۷۳و ماده  ۱۳۸۳با قاچاق انسان مصوب 

 :دیدگی را در امور زیر استفاده كننددیده یا در معرض خطر بزه ه مردمی همكار در حمایت از اطفال و نوجوانان بز

آزاری و ـ همكاری با ضابطان دادگستری و مددكاران اجتماعی بهزیستی برای انجام تحقيقات در مورد كودك  الف

 در نظر گرفتن گزارش نهادهای مردمی همكار در اتخاذ تصميمات قضایی؛

 دیدگی؛ضایی مبنی بر حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزه ـ همكاری در اجرای دستورهای ق ب

 آوری ادله جرم؛ ـ شناسایی عوامل استثمار و بهره كشی از كودكان و نوجوانان و جمع پ

آوری ادله مرتبط با خرید و فروش و بكارگيری كودكان و نوجوانان به منظور ارتكاب اعمال ـ شناسایی و جمع  ت

 خالف قانون؛

 .ها و مؤسسات مرتكب قاچاق زنان و كودكانآوری ادله مرتبط با اشخاص، گروه ـ شناسایی و جمع  ث

دیدگان محجور و فاقد ولی یا قيم قانون آیين دادرسی كيفری مبنی بر حمایت از بزه  ۷۰ـ در اجرای ماده  22ماده 

ته باشد و نصب قيم نيز موجب فوت وقت و نيز در مواردی كه امكان طرح شكایت از سوی ولی یا قيم وجود نداش

تواند با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، نماینده نهادهای مردمی یا توجه ضرر به محجور شود، دادستان می 

 .همكار را به عنوان قيم موقت تعيين كند

 ـ مشاركت در ميانجيگري و صلح و سازش مبحث چهارم

ر مقام قضایی مبنی بر بررسی امكان صلح و سازش و اخذ رضایت ـ ضابطان دادگستری در اجرای دستو 23ماده 

های ها، از ظرفيت  دیدگان، ضمن بهره گيری از تجربه و مهارت واحدهای مددكاری و مشاوره كالنتریبزه 

 .نهادهای مردمی همكار در ایجاد صلح و سازش استفاده كند
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نامه ميانجيگری در امور كيفری، مقام قضایی  آیين ۵و ماده قانون آیين دادرسی كيفری  ۸۲ـ در اجرای ماده  2۴ماده 

در صورت توافق طرفين، پرونده را به یكی از نهادهای مردمی همكار و مورد توافق به منظور ارائه خدمات زیر 

 :ارجاع دهد

 الف ـ جلب رضایت طرفين دعوی برای ورود به فرآیند ميانجيگری و حصول توافق؛

 و تضمين حقوق طرفين دعوی در فرآیند ميانجيگری؛ب ـ نظارت بر رعایت 

 پ ـ انجام ميانجيگری در صورت توافق طرفين مطابق قوانين و مقررات؛

 های وارده؛ ت ـ ترغيب مقصر به پذیرش مسئوليت عمل ارتكابی و جبران خسارت

 های وارده؛ ث ـ مساعدت به مرتكب برای جبران خسارت

 عوی در فرآیند گفتگو و ميانجيگری؛ج ـ همراهی و حمایت از طرفين د

 .شده از سوی مرتكبچ ـ نظارت بر انجام تعهدات پذیرفته 

توانند در كليه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غيرقابل های كيفری می  ـ قضات دادسرا و دادگاه 2۵ماده 

خذ تأمين كيفری مناسب، موضوع گذشت، در صورت توافق طرفين دعوی، به منظور ایجاد صلح و سازش، پس از ا

را به یكی از نهادهای مردمی همكار و مورد توافق ارجاع داده و نتيجه صلح و سازش را به صورت مشروح و با ذكر 

شده برای صلح و سازش و طرفين می رسد،  ای كه به امضای نهاد مردمی تعيين جلسهدالیل آن، به موجب صورت 

ت بعدی، حسب مورد، نزد مقام قضایی مربوط ارسال نمایند. در صورت حصول توافق، برای بررسی و تأیيد و اقداما

 .مجلس الزامی استذكر تعهدات طرفين و چگونگی انجام آنها در صورت 

قانون شوراهای حل اختالف، در صورت عدم  ۸شوراهای حل اختالف مكلفند، در راستای تحقق ماده ـ  26ماده 

امكان پيگيری فرآیند صلح و سازش از طریق نهادهای مردمی همكار را به طرفين  حصول توافق در این شوراها،

 .دعوی پيشنهاد نمایند

ـ شوراهای حل اختالف موظفند، حسب مورد در مساجد و بقاع متبركه همكار و با رعایت شرایط قانونی،  2۷ماده 

 .گری اقدام نمایندنسبت به تشكيل شورای حل اختالف به منظور صلح و سازش طرفين و ميانجي
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 ـ مشاركت در نظارت بر اجراي قوانين مبحث پنجم

های نهادهای مردمی همكار را پيش و پس از وقوع تخلف و  ها از طریق سامانه جامع گزارش ـ دادستان 28ماده 

 :جرم دریافت و اقدامات زیر را انجام دهند

 ف و جرم، پس از بررسی ميزان اعتبار گزارشهای نهادهای مردمی پيش از وقوع تخل ـ در خصوص گزارش الف

 .های مربوط ارجاع و پيگيری نمایند های مذكور، برای كاهش احتمال وقوع تخلفات و جرایم، مراتب را به دستگاه

های  های نهادهای مردمی مربوط به وقوع تخلف و جرم، پس از بررسی اوليه گزارش ـ در خصوص گزارش ب

وظایف سازمان بازرسی كل كشور را به ادارات كل بازرسی، موارد مرتبط با فساد احتمالی،  مذكور، موارد مرتبط با

جریانات در قوه قضایيه را به ادارات حفاظت و اطالعات و سایر موارد مجرمانه را به شعب دادسراها،  تخلف و سوء

 .جهت اقدامات الزم ارجاع كنند

ـ دادسرای عمومی و انقالب تهران، موارد مرتبط با صالحيت مجتمع تخصصی ویژه رسيدگی به جرایم  1تبصره 

 ۰۵/ ۱۹اقتصادی )موضوع دستورالعمل تشكيل مجتمع تخصصی ویژه رسيدگی به جرایم اقتصادی تهران مصوب 

 .( را به دادسرای مستقر در مجتمع مذكور ارجاع نماید۱۳۹۸/

قانون آیين دادرسی كيفری، امكان شركت  ۶۶ند رسيدگی به موضوعات مذكور در ماده ـ قضات، در فرآی 2تبصره 

توانند نمایندگان دهنده را فراهم آورده و در سایر موارد، حسب مورد می  نمایندگان نهادهای مردمی همكار گزارش

 .مذكور را به عنوان مطلع دعوت نمایند

قانون تشكيل سازمان بازرسی كل كشور  ۱۱د در اجرای بند الف ماده توانـ سازمان بازرسی كل كشور، می  29ماده 

های نهادهای مردمی همكار را مبنای بررسی و  نامه اجرایی این قانون، اخبار و اطالعات و گزارشآیين  ۵۵و ماده 

 .مایدصالح ارجاع ن بازرسی قرار داده و در صورت احراز تخلف یا جرم، حسب مورد، موضوع را به مراجع ذی

 ـ مشاركت در فرآيند رسيدگي مبحث ششم

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهيان  ۱۴قانون آیين دادرسی كيفری و ماده  ۶۶ـ در چارچوب ماده  30ماده 

از منكر، نهادهای مردمی كه اساسنامه آنها در زمينه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار یا دارای 

ميراث فرهنگی، بهداشت عمومی، حمایت از حقوق شهروندی  محيط زیست، منابع طبيعی،ی یا ذهنی، ناتوانی جسم
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قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور از  ۳۸ماده « پ»و امر به معروف و نهی از منكر است و مطابق بند 

در فرآیند دادرسی با رعایت  صالح قانونی مجوز اخذ نموده اند، از حق اعالم جرم و شركت یكی از مراجع ذی

 :باشند الزامات و مالحظات زیر برخوردار می

 .قانون حمایت از آمران معروف و ناهيان از منكر ۱۴و ماده  ۶۶ـ اعالم جرم در موضوعات مندرج در ماده  الف

 .ـ ارائه پروانه فعاليت معتبر در موضوع اعالم جرم ب

 .معدم نياز به ابطال تمبر در اعالم جرـ  پ

قانون آئين دادرسی  ۱۰۲ـ امكان شركت در فرآیند رسيدگی و ارائه گزارش دالئل به استثناء موارد مندرج در ماده  ت

 .كيفری

كننده  ـ در موارد صدور حكم برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات، نهاد مردمی اعالم ث

مربوط ارائه و دادستان در صورت اقناع، برابر موازین قانونی، نسبت به رأی تواند دالیل الزم به دادستان جرم می 

 .نمایدصادره تجدیدنظرخواهی می 

های توسعه كشور، مركز آمار و فناوری اطالعات،  قانون احكام دائمی برنامه ۳۸ماده « پ»منظور اعمال بند  ـ به ج

ن دادرسی كيفری را برای اعالم جرم مجدد نهاد مردمی كه قانون آیي ۶۶ساله از حق مذكور در ماده  محروميت یك

اعالم جرم آن در مراجع صالح سه مرتبه متوالی، رد قطعی گردیده، را در سامانه مربوط، جهت بهره برداری مراجع 

 .قضایی ثبت نماید

الم كننده در ـ در صورت تعدد نهادهای مردمی اعالم كننده موضوع واحد، مشاركت اولين نهاد مردمی اع تبصره

 .كند مراحل دادرسی كفایت می

 ۱۴قانون آیين دادرسی كيفری و ماده  ۶۶ـ در صورت عدم اعالم جرم توسط نهادهای مردمی موضوع ماده  31ماده 

تواند رأساً از نهادهای مردمی همكار به عنوان قانون حمایت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، مقام قضایی می 

 .به عمل آورد و قبل از ختم دادرسی، نظرات و مالحظات ایشان را به صورت مكتوب دریافت نماید مطلع دعوت

طلبی و اعالم جویی، صلح  طلبی، عدالتهای حق  ـ به منظور حمایت از نهادهای مردمی همكار در زمينه 32ماده 

المللی، حقوق عمومی در مجامع بين های واردشده به  جرم و طرح دعوی در زمينه منافع و مصالح ملی و خسارت
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ماه  ۳مندی از این ظرفيت را ظرف الملل و حقوق بشر و دادستانی كل كشور برنامه عملياتی بهره معاونت امور بين 

 .پس از ابالغ این دستورالعمل، تدوین و ابالغ نماید

نند عالوه بر ظرفيت موجود در كانون تواـ مقام ارجاع و مقام قضایی رسيدگی كننده در دعاوی حقوقی می  33ماده 

ای و حقوقی نهادهای مردمی همكار برای ارائه خدمات به افراد بی بضاعت استفاده  های مشاوره وكال، از ظرفيت

 .كنند

 دن متهمان و مجرمانش بازاجتماعي در مشاركت ـ  مبحث هفتم

تواند در راستای احراز سالمی، مقام قضایی می قانون مجازات ا ۱۱۵و  ۱۱۴، ۴۰، ۳۹، ۳۸ـ در اجرای مواد  3۴ماده 

توبه، ندامت و اصالح متهمان و مرتكبان، پس از اخذ تأمين مناسب، نظر مشورتی نهادهای مردمی همكار را با تعيين 

زمان فرآیند اصالحی و تربيتی اخذ كند. این نظر مشورتی مستند به ضوابط شرعی و معيارهای عملی از قبيل ابراز 

های اجتماعی و خيرخواهانه، شركت در  دیده، انجام فعاليت جبران ضرر و زیان وارده و كسب رضایت بزه ندامت،

های مذهبی، فرهنگی، آموزشی و تربيتی بوده و حسب مورد با مساعدت معتمدین محلی زیر نظر نهادهای برنامه 

 .شودمردمی همكار تهيه می 

بينی و حی و تربيتی فوق را با همكاری نهادهای مردمی همكار پيش ـ معاونت پيشگيری، فرآیند اصال 1تبصره 

 .تدوین نماید

 .گرددـ طول دوره فرآیند اصالحی و تربيتی بستگی به روند پرونده توسط مقام قضایی تعيين می  2تبصره 

جه انجام فرآیند تواند با توجه به وضعيت متهم یا محكوم عليه و چگونگی و نتيـ نهاد مردمی همكار می  3تبصره 

دهنده ارائه دهد. مقام قضایی با مالحظه گزارش،  اصالحی و تربيتی، پيشنهاد تمدید فرآیند را به مقام قضایی ارجاع

 .نمایدفرآیند اصالحی و تربيتی را در حدود مقررات تمدید می 

برای شناخت وضعيت فردی و  آوری اطالعات مورد نيازمنظور تهيه و جمع تواند به ـ مقام قضایی می  3۵ماده 

اجتماعی مرتكبان و همچنين جهت اتخاذ تصميم در زمينه به كارگيری و اجرای سازوكارهای تخفيف )موضوع ماده 

قانون آیين دادرسی كيفری(، تعيين مجازات تعزیری  ۸۱قانون مجازات اسالمی(، تعليق تعقيب )موضوع ماده  ۳۸

قانون مجازات اسالمی( و تعویق  ۳۹سالمی(، معافيت از كيفر )موضوع ماده قانون مجازات ا ۱۸)موضوع بند ت ماده 
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ای، اجرایی، حمایتی های آموزشی، مشاوره  قانون مجازات اسالمی(، از ظرفيت ۴۵تا  ۴۰صدور حكم )موضوع مواد 

 :و نظارتی نهادهای مردمی در اجرای دستورهای قضایی زیر استفاده نماید

های فردی، اجتماعی و خانوادگی متهمان و مرتكبان به منظور احراز ندامت،  وص ویژگیـ تهيه گزارش در خص الف

 پذیری مرتكب؛ بينی اصالح حسن سابقه، وضعيت خاص متهم و وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم و پيش

 یت شاكی؛دیده، جبران خسارت و جلب رضا ـ كمك به متهمان و محكومان برای ارائه خدمات به بزه ب

 و كار و فعاليت های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصوالت مورد نياز، حرفه ـ كمك به ایجاد كسب پ

 های شغلی، تأمين منابع مالی مورد نياز و بازاریابی و فروش خدمات و محصوالت؛ آموزی، ارتقای مهارت

 های آموزشی؛ ـ برگزاری دوره ت

 یا ترك اعتياد؛ ـ كمك برای درمان بيماری ث

ـ كمك به متهم برای رعایت دستورهای قضایی مبنی بر عدم اشتغال به حرفه معين یا تردد در محل یا مكان  ج

 .معين یا خودداری از ارتباط و معاشرت با افراد خاص

واند از تـ به منظور كاهش موارد استفاده از قرارهای تأمين كيفری منجر به بازداشت، مقام قضایی می  36ماده 

 :مشاركت نهادهای مردمی همكار در امور زیر استفاده نماید

الف ـ مشاركت نهادهای مردمی در احراز شرایط صدور قرارهای حضور با قول شرف یا حضور با تعيين وجه 

 التزام؛

 ب ـ نظارت نهادهای مردمی بر اجرای قرارهای منجر به عدم خروج از حوزه قضایی یا محل اقامت متهم؛

 ای متهم به مرجع قضایی یا انتظامی؛مشاركت نهادهای مردمی در تضمين معرفی نوبه  پ ـ

 .گذار یا تأمين وجه الكفاله یا وثيقهت ـ مشاركت نهادهای مردمی در معرفی كفيل یا وثيقه 

ف و تواند به منظور احراز و ارزیابی شخصيت و حيثيت متهم جهت صدور، تشدید، تخفي ـ مقام قضایی می تبصره

 نهادهای ای مشاوره  قانون آیين دادرسی كيفری از ظرفيت ۲۵۰یا فك قرار تأمين كيفری به شرح مقرر در ماده 

 .نماید استفاده همكار مردمی
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تواند عالوه بر ظرفيت موجود قانون آیين دادرسی كيفری، مقام قضایی می  ۲۸۶و  ۲۰۳ـ در اجرای مواد  3۷ماده 

ای نهادهای مردمی ی و دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان، از تخصص و توان حرفه در واحدهای مددكاری اجتماع

همكار در جهت تشكيل پرونده شخصيت، تعيين شرایط خانوادگی و اجتماعی و نيز وضعيت پزشكی و روانپزشكی 

 .متهم استفاده نماید

تواند در صورت فقدان یا عدم دسترسی ی قانون آیين دادرسی كيفری، مقام قضایی م ۲۸۷ـ در اجرای ماده  38ماده 

و یا امتناع والدین، اوليا یا سرپرست قانونی از پذیرش طفل یا نوجوان و اتخاذ تصميم قضایی مبنی بر سپردن اطفال 

عنوان و نوجوانان به اشخاص حقوقی، نماینده نهادهای مردمی همكار را با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، به 

 .وع ماده مذكور، تعيين نمایدشخص حقوقی موض

قانون مجازات اسالمی در  ۸۸ذیل تبصره بند الف ماده  ۳و  ۲، ۱های  ـ در راستای اجرای قسمت 39ماده 

خصوص معرفی طفل یا نوجوان به مددكار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همكاری با آنان، فرستادن 

آموزی و اقدام الزم جهت درمان یا نگی به منظور تحصيل یا حرفه طفل یا نوجوان به یك مؤسسه آموزشی و فره

ای آموزشی و تواند از ظرفيت مددكاری، مشاوره  ترك اعتياد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشكی، مقام قضایی می

 .درمانی نهادهای مردمی همكار استفاده نماید

گی حقوقی و یا كيفری به منظور حمایت از زنان فاقد توانند در فرآیند رسيدـ نهادهای مردمی همكار می  ۴0ماده 

 .مكان سكونت اعم از خواهان، خوانده، بزه دیده، متهم یا مجرم جهت اسكان ایمن موقت آنان اقدام نمایند

كارگيری و اجرای سازوكارهای  تواند جهت اتخاذ تصميم در زمينه به ـ مقام قضایی مجری احكام كيفری می ۴1ماده 

نامه نحوه اجرای قرار تعليق آئين  ۸قانون مجازات اسالمی و بند ث ماده  ۴۶رای مجازات )موضوع ماده تعليق اج

قانون مجازات اسالمی  ۲۳های تكميلی )موضوع ماده  ( و اجرای مجازات۱۳۹۸/ ۰۲/ ۰۳اجرای مجازات و... مصوب 

( و آزادی مشروط ۱۳۹۳/ ۱۱/ ۲۷مصوب  های تكميلی دستورالعمل راجع به نحوه اجرای مجازات ۲۰و  ۱۹و مواد 

ای نهادهای مردمی همكار در اجرای های آموزشی و مشاوره قانون مجازات اسالمی(، از ظرفيت  ۵۸)موضوع ماده 

 :دستورهای قضایی زیر استفاده نماید

های  ورههای اساسی زندگی یا د های آموزشی مهارتهای خاص آموزشی، دوره ـ برگزاری دوره یا دوره  الف

 تربيتی، اخالقی، مذهبی، تحصيلی یا ورزشی؛
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های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات ـ آموزش حرفه، شغل یا كار معين و كمك به ایجاد كسب و كار و فعاليت  ب

های شغلی، تأمين منابع مالی مورد نياز و بازاریابی و فروش آموزی، ارتقای مهارت و محصوالت مورد نياز، حرفه 

 مات و محصوالت؛خد

 .ـ فراهم نمودن امكان تحصيل پ

قانون تبدیل  ۲ ماده ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور با توجه به بندهای ب، ج و د ـ سازمان زندان  ۴2ماده 

ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور، شورای سرپرستی زندان 

های  قانون احكام دائمی برنامه ۳۸ماده « ج»نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور، بند یين آ

ها و اقدامات تأمينی و تربيتی  نامه اجرایی مددكاری اجتماعی سازمان زندان آیين ۶ماده  ۲توسعه كشور و تبصره 

 ها، ضمن فعالسازی حداكثری ظرفيت انجمن دكاری اجتماعی زندانكشور، عالوه بر ظرفيت موجود در واحدهای مد

ای، مددكاری، حمایتی و اجرایی نهادهای مردمی همكار برای های حمایت از زندانيان، از ظرفيت آموزشی، مشاوره 

 :ارائه خدمات به مددجویان، به ویژه زنان و اطفال و نوجوانان، در موارد زیر استفاده نماید

 های اصالح و تربيت و نظارت بر آن؛ ین برنامهـ تدو الف

 ـ برقراری ارتباط ميان مددجویان با اعضای خانواده، اقوام و خویشاوندان؛ ب

 ـ فراهم نمودن امكان تحصيل؛ پ

 های آموزشی، تربيتی، اخالقی، مذهبی، ورزشی و هنری؛ ـ برگزاری دوره ت

مدزا از طریق شناسایی خدمات و محصوالت مورد نياز، حرفه های درآ و كار و فعاليت ـ كمك به ایجاد كسب ث

 های شغلی، تأمين منابع مالی مورد نياز و بازاریابی و فروش خدمات و محصوالت؛ آموزی، ارتقای مهارت

 ـ ارائه خدمات پزشكی، روانپزشكی، روانشناسی و مددكاری اجتماعی مورد نياز؛ ج

 ـ معاضدت حقوقی؛ چ

 های علمی، فرهنگی، مذهبی، هنری و ورزشی با مددجویان؛ مالقات نخبگان، چهره ـ برقراری امكان ح

 ـ كمك به رفع مشكالت مادی و معنوی خانواده ایشان؛ خ
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 دیدگان و پرداخت جزای نقدی آنان؛ـ كمك به تأمين منابع مالی مورد نياز برای جبران خسارات وارده بر بزه  د

 این دستورالعمل (؛ ۴۳دعوی )موضوع ماده  ـ ایجاد صلح و سازش ميان طرفين ذ

 شناسی و علم اداره زندان ها و نظایر آنها؛ های جرم های الزم در زمينه ـ انجام تحقيقات و پژوهش ر

 ها به مسئوالن؛ ها در زمينه بهبود اداره زندان حلها و راه  ـ پيشنهاد طرح ز

 .ها ـ بهبود فضای فيزیكی زندان ژ

ها و اقدامات تأمينی و  نامه اجرایی سازمان زندانراستای تحقق بند ث ماده مذكور و در اجرای آیين ـ در  تبصره

تربيتی كشور، این سازمان در راستای كارآفرینی اجتماعی بازپرورانه، خصوصاً نسبت به مددجویان متقاضی، 

نهادهای غيردولتی برای ایجاد و اداره المنفعه و های خيریه، عام  گذاری مؤسسهبسترهای مناسب برای سرمایه 

 .های صنعتی، كشاورزی و خدماتی درون زندان را فراهم آورد مؤسسه

ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور در ایجاد صلح و سازش ميان طرفين دعوی )موضوع  ـ سازمان زندان ۴3ماده 

، به شيوه (۱۳۹۸/ ۰۵/ ۳۱ها مصوب  داندستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفری زن ۲۰ماده 

ای، مددكاری حمایتی و مقتضی از طریق شورای حل اختالف ویژه امور زندانيان، از ظرفيت آموزشی، مشاوره 

 :اجرایی نهادهای مردمی همكار، برای انجام اقدامات زیر استفاده نماید

 ی در زندان؛های ترميمی و صلح و سازش ميان طرفين دعو ـ برگزاری نشست الف

 دیدگان؛ های ترميمی به زندانيان به منظور جلب رضایت بزهـ همكاری در زمينه اعطای مرخصی  ب

دیدگان و جبران  ای و حمایتی به زندانيان در خصوص چگونگی جلب رضایت بزهـ ارائه خدمات مشاوره  پ

 های وارده؛ خسارت

دیدگان و جلب رضایت آنها برای  سمی و مالی وارد بر بزههای عاطفی، روانی، ج ـ تالش برای ترميم آسيب ت

 .شركت در فرآیند ميانجيگری و حصول صلح و سازش

آزادی نسبت به بهره منظور اجرایی شدن نظام نيمه  ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور به ۴۴ماده 

مردمی همكار در خارج از زندان )موضوع بند پ ماده  آموزی و درمانی نهادهایمندی از خدمات آموزشی، حرفه 

 .( اقدام نماید۱۳۹۸/ ۰۲/ ۰۴نامه نحوه اجرای قرار تعليق اجرای مجازات و... مصوب آیين  ۱۲
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نامه اجرایی  های توسعه كشور و آیين قانون احكام دائمی برنامه ۳۸ماده « ج»ـ در راستای تحقق بند  ۴۵ماده 

نامه اجرایی مددكاری اجتماعی، سازمان آیين  ۶ماده  ۲قدامات تأمينی و تربيتی كشور و تبصره ها و ا سازمان زندان

سازی برای خروج از زندان و تسهيل بازگشت محكومان منظور آماده  زندان ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور به

های حمایت از زندانيان و يت انجمن سازی حداكثری ظرفزندگی شرافتمندانه، ضمن فعال پس از تحمل كيفر به 

ای، مددكاری، حمایتی و اجرایی  های متولی، از ظرفيت آموزشی، مشاورهمراكز مراقبت بعد از خروج و دستگاه 

 :نهادهای مردمی همكار، در انجام موارد زیر استفاده نماید

 ـ فراهم نمودن امكان تحصيل؛ الف

 ، اخالقی و مذهبی؛های آموزشی، تربيتیـ برگزاری دوره  ب

 های درآمدزا از طریق شناسایی خدمات و محصوالت مورد نياز، حرفه ـ كمك به ایجاد كسب و كار و فعاليت پ

 های شغلی، تأمين منابع مالی مورد نياز و بازاریابی و فروش خدمات و محصوالت؛آموزی، ارتقای مهارت 

 ـ كمك در تأمين مایحتاج اوليه زندگی؛ ت

 ه خدمات پزشكی، روانپزشكی، روانشناسی و مددكاری اجتماعی مورد نياز؛ـ ارائ ث

 ـ معاضدت حقوقی؛ ج

 .ـ كمك به رفع مشكالت مادی و معنوی خانواده ایشان چ

 

 حمایت، ارزشيابی، الگوسازی و تشویق : فصل پنجم

ی وضعيت اجرای قوانين های نهادهای مردمی همكار برا ها از طریق سامانه جامع، گزارش ـ دادگستری ۴6ماده 

قانون مدیریت خدمات  ۵های اجرایی )موضوع ماده آفرینی و مشاركت نهادهای مردمی در دستگاه  مرتبط با نقش

های دچار ضعف در اجرای قانون اقدام كنند و  كشوری( را دریافت و بررسی نموده و نسبت به معاضدت به دستگاه

رای قانون مربوط، ادارات كل بازرسی موظفند در اسرع وقت موضوع در صورت عدم تغيير وضعيت دستگاه در اج

 .را بررسی نموده و اقدامات الزم را انجام دهند
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كننده جرم، در اجرای مواد  ـ مقامات قضائی در صورت وجود احتمال تهدید عليه نهادهای مردمی اعالم ۴۷ماده 

ربط، اتخاذ تدابير حمایتی هادهای مردمی ذی قانون آیين دادرسی كيفری، نسبت به حمایت از ن ۲۱۴و  ۹۷

 .بينی تمهيدات مراقبتی اقدام نمایندپيشگيرانه در برابر تهدیدها، عدم افشای هویت نهادهای مذكور، و پيش 

های نظارت بر حسن عملكرد نهادهای مردمی همكار ـ معاونت پيشگيری، ضمن درج سازوكارها و شاخص ۴8ماده 

، نسبت به ارزشيابی و تعيين برترین نهادهای مردمی در سطح كشور (۶تورالعمل )موضوع ماده در راهنمای اجرای دس

 :پرداخته و اقدامات زیر را انجام دهد

همایش »ـ معرفی و تقدیر از نهادهای مردمی همكار و اقدامات الگویی آنها با حضور رئيس قوه قضایيه در  الف

 ؛«قوه قضایيه ساالنه مشاركت و تعامل نهادهای مردمی با

نمایشگاه ملی دستاوردهای مشاركت و تعامل نهادهای »ـ الگوسازی اقدامات موفق نهادهای مردمی با برپایی  ب

 ؛«مردمی با قوه قضایيه

 رسانی عمومی خدمات و اقدامات نهادهای مردمی؛ ـ اطالع پ

 .هادهای مردمیای این خدمات و اقدامات توسط نـ تمهيد شرایط الزم جهت بازنشر رسانه  ت

ـ مركز رسانه قوه قضایيه، با اعالم معاونت پيشگيری، نسبت به معرفی، ترویج و الگوسازی اقدامات مؤثر  1تبصره 

 .نهادهای مردمی اقدام نماید

های تعيين شده توسط نهادهای مردمی همكار، ـ معاونت پيشگيری، در صورت عدم رعایت شاخص  2تبصره 

 .تعامل با نهادهای مردمی مذكور اقدام خواهد نمود نسبت به بازنگری در نوع

ـ معاونت پيشگيری به منظور اجرای بهينه و اثربخش این دستورالعمل، موظف به انجام اقدامات زیر می  ۴9ماده 

 :باشد

 بندی تفكيكی و تعيين برترین مراجع مسئول و افراد ذی ـ پایش عملكرد مراجع مسئول و تهيه و انتشار رتبه الف

های قضایی و مسئوالن اداری در كميته مشترك متشكل از معاونت پيشگيری، معاونت راهبردی و ربط از مقام 

 دادسرای انتظامی قضات؛
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های قضایی و مسئوالن اداری در همایش  ربط از مقامـ برگزاری مراسم تقدیر از مراجع مسئول برتر و افراد ذی  ب

 ساالنه با حضور رئيس قوه قضایيه؛

 های اجرای این دستورالعمل؛ آموخته ـ مستندسازی تجربيات و درس پ

 ها و موانع موجود در راستای تحقق دستورالعمل و اعالم به رئيس قوه قضایيه؛ ـ تهيه گزارش ساالنه از پيشرفت ت

 .ـ اتخاذ تدابير الزم و ارائه پيشنهادات به منظور رفع موانع موجود ث

 ۴۹های ماده  انتقال قضات، معاونت منابع انسانی و دادستانی كل كشور نتایج ارزشيابیـ كميسيون نقل و  ۵0ماده 

 .های اصلی در ارتقا و نقل و انتقال مسئوالن قضایی و اداری لحاظ نمایند عنوان یكی از شاخص را به

باید مشاركت و تعامل مؤثر عنوان دبير شورای عالی انتخاب مفاخر دستگاه قضایی، ـ معاون منابع انسانی به  ۵1ماده 

های شناسایی و تقدیر از مفاخر عنوان یكی از شاخص  مدیران و كاركنان مراجع مسئول با نهادهای مردمی را به

در نظر گرفته ( ۱۳۹۸/ ۰۷/ ۱۴دستگاه قضا )موضوع دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب 

 .ارزشيابی را لحاظ نمایدو معاونت پيشگيری نيز نتایج این 

ـ معاون اول، ضمن تمهيد سازوكاری به منظور دریافت نظرات، شكایات و پيشنهادهای نهادهای مردمی  ۵2ماده 

همكار برای تسهيل اجرای دستورالعمل مذكور، با تشكيل جلسات ماهانه با معاونت پيشگيری و معاونت راهبردی، 

نموده و ضمن رسيدگی سریع و دقيق نسبت به خالءها و نارسایی  وضعيت اجرای دستورالعمل حاضر را بررسی

 .های مربوطه را به رئيس قوه قضایيه ارائه نماید ها، تدابير الزم را در این زمينه اتخاذ نموده و گزارش

 :ـ معاونت راهبردی به منظور اجرای مناسب این دستورالعمل اقدامات زیر را انجام دهد ۵3ماده 

 نی منابع الزم برای مراجع مسئول در اجرای این دستورالعمل با پيشنهاد معاونت پيشگيری؛بي الف ـ پيش

عنوان یكی از شاخص های اصلی ارزشيابی سازمانی مراجع به  ۵۲و  ۴۹ب ـ لحاظ نتایج ارزشيابی های مواد 

 . مسئول

به تصویب رئيس قوه  ۱۳۹۸/ ۱۲/ ۵تبصره در تاریخ  ۱۸ماده و  ۵۴فصل،  ۵ـ این دستورالعمل مشتمل بر  ۵۴ماده 

 .االجراستقضایيه رسيده و پس از ابالغ الزم 

 رئيس قوه قضاييه ـ سيدابراهيم رئيسي
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