)تكىیل هجتوغ ترههی ٍیػُ ضؾیسگی تِ جطائن التهازی تْطاى(
تِ هٌظَض اًجام تْیٌِ ٍظایف لَُ لضاییِ زض هؿائل التهازی جاهؼِ ،پیكگیطی اظ ٍلَع هفاؾس ٍ جطائن التهازی ،حوایت اظ
ؾطهایِگصاضی ؾالن ،تسٍیي ؾیاؾت ویفطی هٌاؾة ٍ تاظزاضًسُ ،تْیِ پیَؾتِّای اعالع ضؾاًی هتٌاؾة ،هثاضظُ ٍ هماتلِ لاعغ تا
هجاضی فؿاز ،تؿطیغ زض تؼمیة ،تحمیك ،ضؾیسگی ،نسٍض حىن ٍ اجطای احىام ٍ زض اجطای لاًَى هجاظات اؾالهی ٍ همطضات
آییي زازضؾی ویفطی ،تِ ٍیػُ هازُ  ٍ ۵۶۶تثهطُ آى « ،زؾتَضالؼول تكىیل هجتوغ ترههی ٍیػُ ضؾیسگی تِ جطائن التهازی
تْطاى» ،تِ قطح هَاز آتی اؾت.
هازُ  -۱انغالحات تىاض ضفتِ زض ایي زؾتَضالؼول زض هؼاًی هكطٍح ظیط هیتاقس:
الف) هجتوغۺ هجتوغ ترههی ٍیػُ ضؾیسگی تِ جطائن التهازی تْطاى.
ب) آییيًاهِۺ آییي ًاهِ اجطایی ًحَُ ضؾیسگی تِ جطاین اذاللگطاى زض ًظام التهازی وكَض ،ههَب  ۹۷.۸.۲۳ضئیؽ لَُ لضاییِ.
ج) قَضاۺ قَضای هكَضتی ٍ ًظاضتی هجتوغ.
هازُ  -۲اّساف ٍ هأهَضیتّای هجتوغ ػثاضتٌس اظ:
الف) پیكگیطی اظ تطٍظ جطائن ٍ هفاؾس التهازی.
ب) ّوىاضی تا ًْازّای شیطتظ جْت انالح ؾاذتاضّای فؿازظا ٍ تحمك قفافیت زض فؼالیتّای التهازی.
ج) ایجاز توطوع ٍ ؾاذتاض هتٌاؾة زض زازگؿتطی زض جْت هثاضظُ تا هفاؾس ٍ جطائن التهازی.
ت) اتراش ؾیاؾت ویفطی هتٌاؾة ٍ تطذَضزاض اظ ؾطػت ،زلت ٍ تاظزاضًسگی زض ضؾیسگی تِ جطائن التهازی.
ث) اضتماء واضآهسی ٍ تمَیت اضتثاط ٍ تؼاهل فیواتیي هطجغ لضایی ٍ ضاتغاى زض ضؾیسگی تِ پطًٍسُّای هطتَط.
ج) ایجاز ظهیٌِ تطای اعالع ضؾاًی هٌاؾة زض جْت الٌاع افىاض ػوَهی.
هازُ  -۳اضواى هجتوغ ػثاضتٌس اظ:
- ۱قَضا؛
- ۲ضئیؽ هجتوغ؛
- ۳زازگاُّای ٍیػُ قاهل زازگاُّای ویفطی  ،۲ویفطی یه ،اًمالب (قؼة هَضَع آییي ًاهِ) تجسیسًظط اؾتاى تْطاى؛

- ۴زازؾطا ،قاهل هؼاٍى زازؾتاى ،قؼة زازیاضی ،تاظپطؾی ،اظْاض ًظط ٍ اجطای احىام؛
هازُ  -۴اػضای قَضا ػثاضتٌس اظ:
- ۱هؼاٍى اٍل لَُ لضاییِ ،ضئیؽ قَضا؛
- ۲ضئیؽ ول زازگؿتطی اؾتاى تْطاىً ،ائة ضئیؽ قَضا؛
- ۳ؾرٌگَی لَُ لضاییِ؛
- ۴زازؾتاى ػوَهی ٍ اًمالب تْطاى؛
- ۵ضئیؽ هطوع حفاظت ٍ اعالػات لَُ لضاییِ؛
- ۶ضئیؽ ؾاظهاى تاظضؾی ول وكَض؛
- ۷ضئیؽ ول زازگاُّای ػوَهی ٍ اًمالب تْطاى؛
- ۸ضئیؽ هجتوغ (زتیط قَضا)؛
- ۹ضئیؽ هطوع ضؾاًِ لَُ لضاییِ.
تثهطُ – تا تكریم ٍ زػَت ضئیؽ یا ًائة ضئیؽ قَضا اظ ًوایٌسگاى ضاتغاى ( ًیطٍی اًتظاهی جوَْضی اؾالهیٍ ،ظاضت
اعالػات جوَْضی اؾالهی ٍ ؾاظهاى اعالػات ؾپاُ) تِ ػٌَاى هسػَ جْت قطوت زض جلؿِ زػَت تؼول هیآیس.
هازُ ٍ -۵ظایف قَضا:
الف) تسٍیي ؾیاؾتّای پیكگیطاًِ ٍ ویفطی هٌاؾة زض حَظُ هفاؾس ٍ جطائن التهازی.
ب) پیگیطی انالح ؾاذتاضّای فؿازظا ٍ غیط قفاف زض حَظُّای هرتلف التهازی.
ج) ّواٌّگی ٍ پیگیطی زض جْت اًتراب ضاتغاى واضآهس هترهم ٍ آهَظـ زیسُ هتٌاؾة تا هأهَضیتّای هجتوغ.
ت) اضائِ هكاٍضُّای لضایی تِ لضات هجتوغ ،تِ ٍیػُ زض پطًٍسُّای والى ٍ هلی.
ث) ًظاضت تط ضًٍس آهَظـ ٍ زاًف افعایی ٍ تأهیي ًیاظهٌسیّا ٍ حفظ هٌعلت ٍ وطاهت لضات ٍ هطاجؼیي.
ج) پایف ٍ اضظیاتی ػولىطز هجتوغ زض ؾغَح هرتلف ٍ اضائِ گعاضـّای ًَتِای آى تِ ضئیؽ لَُ لضاییِ تِ نَضت فهلی.

چ) قٌاؾایی ذالّای لاًًَی زض حَظُ جطاین التهازی ٍ هأهَضیتّای هجتوغ ٍ السام تطای ضفغ آى اظ عطیك هؼاًٍت حمَلی لَُ
لضاییِ.
هازُ  -۶ضیاؾت هجتوغ تِ ػْسُ یىی اظ هؼاًٍیي ضئیؽ ول زازگؿتطی اؾتاى تْطاى ذَاّس تَز وِ تا پیكٌْاز ضئیؽ ول ٍ اتالؽ
ٍیػُ ضئیؽ لَُ لضاییِ تِ ایي ؾوت هٌهَب هیگطزز.
هازُ  -۷ضئیؽ هجتوغ حسالل زاضای زٍ هؼاٍى تحت ػٌَاى هؼاٍى اجطایی ٍ هؼاٍى لضایی ذَاّس تَز وِ تِ پیكٌْاز ضئیؽ ول
اؾتاى ٍ تا اتالؽ ٍیػُ ضئیؽ لَُ لضاییِ هٌهَب هیگطزًس.
تثهطُ – هؼاٍى لضایی هجتوغ یىی اظ هؼاًٍیي لضایی ضئیؽ ول زازگاُّای ػوَهی ٍ اًمالب تْطاى ذَاّس تَز.
هازُ  -۸اضجاع پطًٍسُ تِ قؼة تجسیس ًظط ٍ ویفطی یه تَؾظ ضئیؽ هجتوغ ٍ تِ قؼة ویفطی  ٍ ۲اًمالب تَؾظ هؼاٍى لضایی
اًجام هیپصیطز.
تثهطُ – اضجاع پطًٍسُّا تِ قؼة هَضَع اؾتجاظُ تطاتط آییي ًاهِ ذَاّس تَز.
هازُ  -۹هؼاٍى زازؾتاى ٍ ؾطپطؾت زازؾطای ٍیػُ ضؾیسگی تِ جطائن التهازی تا پیكٌْاز زازؾتاى ػوَهی ٍ اًمالب تْطاى ٍ تأییس
ضئیؽ هجتوغ ٍ ضئیؽ ول زازگؿتطی ٍ تهَیة ٍ اتالؽ ضئیؽ لَُ لضاییِ هٌهَب ذَاّس قس.
تثهطُ -ؾطپطؾت زازؾطای ٍیػُ ضؾیسگی تِ جطاین التهازی زاضای زٍ هؼاٍى زض اهَض لضایی ٍ اجطای احىام ذَاّس تَز وِ
ّواًٌس هؼاٍى زازؾتاى اًتراب ٍ هٌهَب هیگطزًس.
هازُ  -۱۰ولیِ لضات زازؾطا ٍ زازگاُّای هجتوغ تطاتط ضَاتظ آییيًاهِ تؼییي گطٍُّای قغلی لضات تا تهَیة وویؿیَى ًمل ٍ
اًتماالت ٍ اتالؽ ضئیؽ لَُ لضاییِ هٌهَب ٍ اظ هعایای یه گطٍُ قغلی تاالتط ،هَضَع تثهطُ  ۵هازُ  ۸آییيًاهِ هطتَط تطذَضزاض
هیقًَس.
هازُ  -۱۱نالحیت ٍ حَظُ ترههی هجتوغ تا ضػایت نالحیتّای شاتی ٍ هحلی زض هَضَػات ویفطی ،هكتول تط اهَض ظیط
هیتاقس.
الف) ضقاء ٍ اضتكاء؛
ب) اذتالؼ؛
ج) اػوال ًفَش تط ذالف حك ٍ همطضات لاًًَی زض نَضت تحهیل هال تَؾظ هجطم یا زیگطی؛

ت) هساذلِ ٍظضاً ،وایٌسگاى هجلؽ ٍ واضهٌساى زض هؼاهالت زٍلتی ٍ وكَضی؛
ث) تثاًی زض هؼاهالت زٍلتی؛
ج) اذص پَضؾاًت زض هؼاهالت ذاضجی؛
چ) تؼسیات هاهَضاى زٍلتی ًؿثت تِ زٍلت؛
ح) جطاین گوطوی؛
خ) جطاین هالیاتی؛
ز) پَلكَیی؛
ش) اذالل زض ًظام التهازی؛
ض) تهطف غیطلاًًَی زض اهَال ػوَهی یا زٍلتی ٍ یا تضییغ آى؛
ظ) تحهیل هال اظ عطیك ًاهكطٍع؛
غ) جطاین هَضَع فهل قكن لاًَى تاظاض اٍضاق تْازاض جوَْضی اؾالهی ایطاى.
تثهطُ  -۱زض جطاین هصوَض تِ پطًٍسُّایی زض هجتوغ ضؾیسگی هیقَز وِ هیعاى هال هَضَع جطاین اضتىاتی یا ػَائس حانل اظ
 ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ضیال یا تیف اظ آى تاقس.
تثهطُ  -۲چٌاًچِ هطتىة اظ اقرال هصوَض زض هازُ (  )۳۰۷لاًَى آییي زازضؾی ویفطی ( ههَب  ٍ )۱۳۹۲.۱۲.۴یا اظ هكاٍضاى
ٍظضاء ،تاالتطیي همام ؾاظهاىّا ،قطوتّا ٍ هَؾؿِّای زٍلتی ٍ ًْازّا ٍ هَؾؿِّای ػوَهی غیطزٍلتی ،هسیطاى ول ،هسیطاى
هَؾؿِّا ،ؾاظهاىّا ،ازاضات زٍلتی ٍ ًْازّا ٍ هَؾؿِّای ػوَهی غیطزٍلتی ،ضٍؾای زاًكگاُّا ٍ هطاوع آهَظـ ػالی ،قْطزاضاى
هطوع اؾتاى یا ؾطپطؾتاى ّط یه اظ ؾوتّای هصوَض تاقس تسٍى ضػایت ًهاب همطض ،تِ اتْاهات آًاى زض زازؾطا ٍ زازگاُّای
هجتوغ ضؾیسگی هیقَز.
تثهطُ  -۳پطًٍسُّای جطاین التهازی ووتط اظ ًهاب هصوَض زض ایي هازُ تا تَجِ تِ حؿاؾیت ٍ اّویت هَضَع ٍ تا پیكٌْاز
زازؾتاى تْطاى ٍ تاییس ضئیؽ هجتوغ ،زض ایي هجتوغ ضؾیسگی هیقَز.
تثهطُ  -۴زض هَاضز تؼسز اضتىاب جطاین هَضَع ایي هازُ ٍ یا اضتىاب آى تِ نَضت ؾاظهاىیافتِ ،جوغ اضظـ اهَال هَضَع
جطاین اضتىاتی ٍ ػَایس حانل اظ آىّا هالن ضؾیسگی زض هجتوغ اؾت.

تثهطُ  -۵تاظًگطی زض ًَع جطاین ٍ ًهاب آى زض هجتوغ تا پیكٌْاز قَضا ٍ تهَیة ضئیؽ لَُ لضاییِ نَضت هیگیطز.
هازُ  -۱۲ولیِ پطًٍسُّای ٍانلِ تِ هجتوغ لثل اظ ثثت تَؾظ ؾطپطؾت زازؾطا یا یىی اظ هؼاًٍیي ٍی تطضؾی ٍ چٌاًچِ هكوَل
حَظُ ترههی هجتوغ ًثاقس ظطف حساوثط  ۲۴ؾاػت تِ ؾایط ًَاحی زازؾطای تْطاى اضؾال هیگطزز.
تثهطُ -زض هَاضز ذال تطاتط ًظط زازؾتاى ػوَهی ٍ اًمالب تْطاى السام ذَاّس قس.
هازُ  -۱۳اضجاع پطًٍسُّای اذالل زض ًظام التهازی وكَض ( هَضَع آییيًاهِ) وِ زض زازؾطاّای ؾایط اؾتاىّا ضؾیسگی قسُ تِ
قؼة ٍیػُ زازگاُ زض تْطاى تاتغ آییيًاهِ ذَاّس تَز.
هازُ  -۱۴تؼمیة ٍ ضؾیسگی ًؿثت تِ تطذی اظ پطًٍسُّای هْن ٍ والى التهازی وِ زض ذاضج اظ حَظُ لضایی تْطاى ضخ زازُ
اؾت زض نَضت نالحسیس ضئیؽ لَُ لضاییِ ٍ اظ عطیك احالِ تطاتط هازُ  ۴۲۰لاًَى آییي زازضؾی ویفطی تِ هجتوغ اضجاع ذَاّس
قس.
هازُ  -۱۵تا تهَیة ٍ اجطای ایي زؾتَالؼول زازؾطاّای ٍیػُ اهَض التهازی ،پَلی ٍ تاًىی ،قؼة تاظپطؾی ػْسُزاض ضؾیسگی تِ
پطًٍسُّای هَضَع آییيًاهِ ٍ ًیع قؼثی اظ زازؾطای واضوٌاى زٍلت وِ ػْسُزاض ضؾیسگی تِ جطاین التهازی واضوٌاى زٍلت
هیتاقٌس ،تحت ػٌَاى زازؾطای ٍیػُ ضؾیسگی تِ جطاین التهازی تِ هجتوغ هٌتمل ذَاٌّس قس.
هازُ ً -۱۶وایٌسگاى ولیِ ًْازّای واقف جطاین التهازی ٍ ًیع ضاتغاى زازگؿتطی اػن اظ ؾاظهاى تاظضؾی ول وكَضٍ ،ظاضت
اعالػات ،ؾاظهاى اعالػات ؾپاًُ ،یطٍی اًتظاهیّ ،وچٌیي ؾاظهاى ثثت اؾٌاز ٍ اهالن ،تِ هٌظَض ّواٌّگی ّط چِ تیكتط ٍ تؿطیغ
زض فطآیٌسّای لضایی تایس زض هجتوغ هؿتمط گطزًس.
هازُ  -۱۷ضئیؽ هجتوغ ٍ هؼاٍى زازؾتاى هیتَاًٌس تا ّواٌّگی هطاجغ شیهالح ًؿثت تِ واضگیطی واضقٌاؾاى ٍ هكاٍضاى
هترهم تِ نَضت هاهَضیت ( توام ٍلت یا پاضُ ٍلت) اظ هیاى قاغالى زض لَُ لضاییِ یا ؾایط ازاضات ٍ ؾاظهاىّای زٍلتی السام
ًوایٌس.
هازُ  -۱۸تطای اًجام واضقٌاؾیّای هَضز ًیاظ تا ّواٌّگی واًَى واضقٌاؾاى ضؾوی زازگؿتطی ٍ هطوع ٍوالء ،واضقٌاؾاى ٍ
هكاٍضاى ذاًَازُ لَُ لضاییِ ،تینّای واضقٌاؾی هترهم ٍ هَضز ٍثَق اًتراب ذَاّس قس.
هازُ  -۱۹ضئیؽ هجتوغ هَظف اؾت توْیسات الظم تطای زضیافت گعاضـّای هطزهی ٍ ؾاظهاىّای هطزمًْاز ٍ تكَیك ٍ حوایت
اظ گعاضقگطاى فؿاز ضا زض ذهَل جطاین هصوَض زض ایي زؾتَضالؼول فطاّن ًوایس .زض نَضتی وِ َّیت گعاضـ زٌّسگاى
هكرم ًثاقس ،ؾطپطؾت زازؾطا هَظف اؾت لثل اظ قطٍع تِ ضؾیسگی ،نحت ٍ ؾمن هَضَع گعاضـ ضا تطضؾی ًوایس.

تثهطُ -ؾاظ ٍ واض حوایت ٍ تكَیك گعاضقگطاى هطزهی فؿاز حساوثط ظطف  ۳هاُ اظ تاضید اتالؽ ایي زؾتَضالؼول زض چاضچَب
لَاًیي هَجَز ٍ اذتیاضات لَُ لضاییِ تَؾظ قَضا تْیِ ٍ تِ تهَیة ضئیؽ لَُ لضاییِ ذَاّس ضؾیس.
هازُ  -۲۰ضئیؽ هجتوغ هىلف اؾت ضوي اّتوام ٍیػُ تِ ضػایت هفاز « زؾتَضالؼول حفظ وطاهت ٍ اضظـّای اًؿاًی زض لَُ
لضاییِ ،ههَب  ۱۳۹۸.۴.۲۲ضئیؽ لَُ لضاییِ» زض ایي هجتوغ ،ؾاظ ٍ واض الظم تطای گعاضـگیطی ترلفات اظ هطزم ٍ هطاجؼیي ٍ
اذص ًظطات آىّا ضا زض ذهَل ػولىطز لضات ٍ پطؾٌل هجتوغ تِ هٌظَض اضظیاتی ٍ اػوال تكَیك ٍ تٌثیِ ایجاز ًوایس.
هازُ  -۲۱ضئیؽ هجتوغ هىلف اؾت زض ضاؾتای حفظ ٍ اضتمای زاًف ٍ تَاى ترههی لضات هجتوغ زض ضاؾتای ضؾیسگی
ترههی تِ پطًٍسُّا ،تطًاهِ ضیعی ٍ الساهات الظم ضا تؼول آٍضز.
هازُ  -۲۲هطوع آهاض ٍ فٌاٍضی اعالػات لَُ لضاییِ هَظف اؾت ًؿثت تِ تْیِ ولیِ ظیطؾاذتّا ٍ ؾاهاًِّای الىتطًٍیىی هَضز
ًیاظ هجتوغ ،الساهات الظم ضا زض اؾطع ٍلت تِ ػول آٍضز.
هازُ  -۲۳هطوع ضؾاًِ لَُ لضاییِ هَظف اؾت تطای اعالعضؾاًی ٍ هسیطیت افىاض ػوَهی زض پطًٍسُّای هْن هجتوغ پیَؾت
ضؾاًِای تْیِ ٍ حؿة زضذَاؾت ضئیؽ هجتوغ ًؿثت تِ ضثظ ٍ تهَیطتطزاضی ضؾیسگیّای لضایی السام ًوایس.
تثهطُ -زػَت اظ ؾایط هطاوع ذثطی جْت حضَض ٍ پَقف ذثطی زازگاُّای هجتوغ تِ ػْسُ هطوع ضؾاًِ هیتاقس.
هازُ ّ -۲۴طگًَِ اعالعضؾاًی ذثطی زض هَضز پطًٍسُّای هجتوغ تا ّواٌّگی ؾرٌگَی لَُ لضاییِ ٍ تطجیحا تَؾظ قرم
ؾرٌگَ اًجام هیپصیطز.
هازُ  -۲۵زض اجطای تثهطُ هازُ  ۳۶لاًَى هجاظات اؾالهی ،زازًاهِّای لغؼی هكتول تط هحىَهیت زض پایگاُ اعالعضؾاًی هجتوغ
تاضگصاضی ٍ زض اذتیاض ضؾاًِ هلی ٍ ضٍظًاهِّای وثیطاالًتكاض لطاض هیگیطز.
هازُ  -۲۶تا تَجِ تِ پیكٌْاز ضئیؽ ول زازگؿتطی اؾتاى تْطاى ،هجتوغ ترههی ٍیػُ ضؾیسگی تِ جطاین التهازی زض ضلغ قوالی
زازگؿتطی ول اؾتاى تْطاى (هحل ؾاتك زازگاُّای تجسیسًظط اؾتاى) هؿتمط هیگطزز .تغییط هحل آى تا ضئیؽ لَُ لضاییِ اؾت.
هازُ  -۲۷ضئیؽ ول زازگؿتطی اؾتاى ٍ زازؾتاى ػوَهی ٍ اًمالب تْطاى تایس ظطف حساوثط زُ ضٍظ ًؿثت تِ اؾتمطاض ٍ ضاُاًساظی
قؼة هجتوغ السام ًوایٌس.
هازُ  -۲۸هطوع آهاض ٍ فٌاٍضی اعالػات لَُ لضاییِ ٍ ؾایط ًْازّای شیطتظ اهىاى زؾتطؾی الظم تطای قٌاؾایی اهَال هتْواى ٍ
اتالؽ لطاض تَلیف اهَال ،هوٌَعالوؼاهلِ قسى ٍ هوٌَعالرطٍجی هتْواى ٍ اؾتؼالم اظ تاًهّای اعالػاتی هَجَز تَؾظ ًوایٌسگاى
ضاتغاى ٍ ؾاظهاىّای تاتؼِ لَُ لضاییِ زض هجتوغ ضا فطاّن هیًوایٌس.

هازُ  -۲۹ایي زؾتَضالؼول هكتول تط  ۲۹هازُ ٍ  ۱۲تثهطُ زض تاضید  ۱۳۸۹.۵.۱۳تِ تهَیة ضئیؽ لَُ لضاییِ ضؾیس.

ؾیس اتطاّین ضئیؿی

