دستَسالؼول اجشایی هادُ  ۴۷۷لاًَى آییي دادسسی کیفشی
دس اجشای هفاد هادُ  ۴۷۷لاًَى آییي دادسسی کیفشی ٍ تا ػٌایت تِ اغل غحت احکام لضایی تا پشّیض اص تضلضل آساء ،جلَگیشی اص
اعالِ دادسسی ٍ لضٍم ًظاست لضایی سئیس لَُ لضاییِ دس ػذم اجشاء احکام خالف ضشع تیّي" ،دستَسالؼول اجشایی هادُ ۴۷۷
لاًَى آییي دادسسی کیفشی" تِ ضشح هَاد آتی اتالؽ هیگشدد.
هادُ  -۱تشسسی آساء لغؼی دس اجشای هادُ  ۴۷۷لاًَى آییي دادسسی کیفشی ٍ تطخیع خالف ضشع تیّي ٍ جلَگیشی اص اجشای آى
اص اختیاسات سئیس لَُ لضاییِ هیتاضذ.
هادُ  -۲سئیس دیَاًؼالی کطَس ،دادستاى کل کطَس ٍ سئیس ساصهاى لضایی ًیشٍّای هسلح دس اجشاء ٍظایف لاًًَی خَد چٌاًچِ
تا آساء خالف ضشع تیّي هَاجِ ضًَذ ،عثك تثػشُ  ۳هادُ  ۴۷۷لاًَى هزکَس هشاتة سا تِ سئیس لَُ لضاییِ اػالم هیًوایٌذ.
هادُ  -۳لاضی غادس کٌٌذُ حکن ٍ یا سایش لضات هشتثظ تا پشًٍذُ ٍ لضات اجشاء احکام هَظفٌذ دس هَاجِْ تا آساء خالف ضشع
تیّي هشاتة سا حسة هَسد تِ ًحَ هستذل تِ سئیس حَصُ لضایی یا دادستاى اػالم کٌٌذ .سؤسای حَصُّای لضایی ٍ دادستاىّا دس
ساستای ٍظیفِ ًظاستی خَیص چٌاًچِ هؼتمذ تاضٌذ سأی غادسُ خالف ضشع تیّي هیتاضذ ،هَظفٌذ حسة هَسد تا تٌظین گضاسش ٍ
استذالل تشخالف ضشع تیّي تَدى سأی ،هشاتة سا تِ سئیس کل دادگستشی استاى اػالم ًوایٌذ.
هادُ  -۴سئیس کل دادگستشی استاى پس اص ٍغَل گضاسش حذاکثش ظشف دٍ هاُ پس اص اخز ًظشیِ هطَستی حذالل دٍ ًفش اص
لضات هجشب ٍ تا ساتمِ ،دس غَست تطخیع خالف ضشع تیّي تَدىً ،ظش خَد سا تِ غَست هستٌذ ٍ هستذل ٍ تا رکش کالسِ
پشًٍذُ ،ضواسُ دادًاهِ ،دادگاُ ٍ ًام لضات غادس کٌٌذُ سأی ٍ هطخػات عشفیي پشًٍذُ تِ ضویوِ سأی لغؼی تِ دفتش سئیس لَُ
لضاییِ اػالم هیًوایذ ٍ دس غَست ػذم تطخیع خالف ضشع تیيّ ،هشاتة سا عی ضشحی هکتَب ٍ دس پشًٍذُ ًظاستی تایگاًی
هیًوایذ.
هادُ  -۵دستگاُّای اجشایی ٍ سایش اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی هتماضی اػوال هادُ  ۴۷۷لاًَى هزکَس دس غَستی کِ دلیل ٍ هستٌذ
کافی تشای اثثات خالف ضشع تیّي تَدى دادًاهِ غادسُ داضتِ تاضٌذ هیتَاًٌذ دسخَاست خَد سا تا رکش کالسِ پشًٍذُ ،هطخػات
عشفیي ،ػلت دسخَاست ٍ جْت خالف ضشع تیّي داًستي دادًاهِ تِ غَست هستذل تِ ضویوِ تػَیش دادًاهِ یا دادًاهِّای غادسُ
حسة هَسد ،تشای دادگستشی کل استاى هشتَط یا ساصهاى لضایی ًیشٍّای هسلح اسسال ًوایٌذ .هشاجغ هزکَس دسخَاست هتماضی
سا تشسسی ٍ عثك هادُ  ۴ایي دستَسالؼول الذام هیًوایٌذ .تذیْی است دسخَاستّای ًالع یا فالذ ضشایظ هزکَس لاتل تشسسی ٍ
تشتیة اثش ًخَاّذ تَد.

هادُ  -۶تا ٍغَل دسخَاست اػوال هادُ  ۴۷۷ق .آ .د .ن ،دس غَست اسجاع آى تِ حَصُ هؼاًٍت لضایی یا هطاٍسیي چٌاًچِ
پشًٍذُ هَسد هغالثِ لشاس گشفت ،هشجغ هشتَط هَظف است اغل پشًٍذُ سا پس اص تشگ ضواسی اسسال ًوایذ ٍ اص فشستادى تذل
پشًٍذُ یا لَح فطشدُ خَدداسی ضَد.
هادُ  -۷هؼاًٍت لضایی ،لضات ٍ هطاٍسیي تا تْیِ ٍ تٌظین گضاسش دلیك ،هستٌذ ٍ هستذل ،جْات خالف ضشع تیّي سا دس حذالل
صهاى تِ ضویوِ پشًٍذُ تشای دفتش سیاست لَُ لضاییِ اسسال هیًوایٌذ.
هادُ  -۸چٌاًچِ سئیس لَُ لضاییِ دس صهاى تاصًگشی ،دستَس تَلف اجشای حکن سا غادس ًوایذ ،دس غَست سدّ اػادُ دادسسی،
هشاتة لغَ تَلف تَسظ هؼاٍى لضایی تِ هشجغ لضایی اػالم هیگشدد تا هغاتك حکن غادسُ الذام ًوایذ.
هادُ  -۹دس غَست هَافمت سئیس لَُ لضاییِ تا تجَیض اػادُ دادسسی ،پشًٍذُ هحاکواتی تِ پیَست ًظشیِ لضات ٍکاسضٌاساى لَُ
لضاییِ اص عشیك هؼاًٍت لضایی دس اجشای هادُ  ۴۷۷لاًَى هزکَس جْت سسیذگی تِ دیَاًؼالی کطَس اسسال ٍ سًٍَضت ًاهِ تشای
پیگیشی تِ دادگستشی استاى هشتَعِ اسسال هیگشدد.
تثػشُ – تا تجَیض اػادُ دادسسی تَسظ سئیس لَُ لضاییِ اجشاء حکن تا حػَل ًتیجِ لغؼی تِ تؼَیك هیافتذ.
هادُ  -۱۰تا ٍغَل پشًٍذُ دس دیَاًؼالی کطَس ،سئیس دیَاى یا هؼاٍى لضایی ٍی پشًٍذُ سا جْت سسیذگی تِ یکی اص ضؼة
خاظ اسجاع هیًوایذ .ضؼثِ هشجَع الیِ هَظف است هثٌیاً تش ًظش سئیس لَُ لضاییِ ،ضوي ًمض سأی لغؼی لثلی سسیذگی هجذد
اػن اص ضکلی ٍ هاَّی سا هؼوَل ٍ الذام تِ غذٍس سأی ًوایذ.
تثػشُ – دفتش دیَاًؼالی کطَس هَظف است پس اص غذٍس سأی ًسخِای اص سأی دیَاى سا جْت دسج دس ساتمِ ًظاستی تِ هؼاًٍت
لضایی لَُ لضاییِ اسسال ٍ پشًٍذُ هحاکواتی هتضوي سأی جذیذ سا تِ دادگستشی استاى یا ساصهاى لضایی ًیشٍّای هسلح هشتَعِ
اػادُ ًوایذ.
هادُ  -۱۱ایي دستَسالؼول دس  ۱۱هادُ ٍ  ۲تثػشُ دس تاسیخ  ۷.۹.۱۳۹۸تِ تػَیة سئیس لَُ لضاییِ سسیذ ٍ اص تاسیخ تػَیة الصم
االجشا است.
سیذ اتشاّین سئیسی

