
 داز صالحیت قضایی هقاهات تِ شًداًیاى پریسش ظسفیت تسخظ اػالم

 اسالهی خوَْزی فسٌّگی ٍ اختواػی اقتصادی، تَسؼِ ضطن سالِ پٌح تسًاهِ قاًَى ۱۱۳ هادُ ت تٌد ۳ قسوت تثصسُ اخسای دز

 :است آتی هَازد ضسح تِ ،«صالحیت داز قضایی هقاهات تِ شًداًیاى پریسش ظسفیت تسخظ اػالم اخسایی دستَزالؼول »ایساى،

 :است ذیل ضسح تِ دستَزالؼول ایي دز زفتِ کاز تِ اصغالحات هؼاًی- ۱ هادُ

 ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ هصَب ایساى اسالهی خوَْزی فسٌّگی ٍ اختواػی اقتصادی، تَسؼِ ضطن سالِ پٌح تسًاهِ قاًَىۺ قاًَى( الف

 :اسالهی ضَزای هدلس

 تِ قاًًَی هساخغ سایس یا قضایی صالحیت داز هساخغ سَی اش هحکَهاى ٍ هتْواى آى دز کِ است ٍاحدیۺ کیفسی هَسسِ( ب

ِ آهَشی تاشپسٍزی، ّدف تا حثس کیفس تحول یا ٍ ًگْدازی تاشداضت، هٌظَز  کِ هی ضًَد هؼسفی اختواػی تاشساشگازی ٍ حسف

ِ آهَشی هسکص تستیت، ٍ اصالح کاًَى تاشداضتگاُ، تاش، ًیوِ تستِ، شًداى ضاهل  ٍ( ازدٍگاُ )دزهاًی کاز هَسسِ اضتغال، ٍ حسف

 .هی تاضد کطاٍزشی ٍ خدهاتی صٌؼتی، هَسسِ

 .کطَز تستیتی ٍ تاهیٌی اقداهات ٍ شًداى ّا ساشهاىۺ ساشهاى( ج

 .قضاییِ قَُ اعالػات فٌاٍزی ٍ آهاز هسکصۺ هسکص( ت

 اػالم ٍ تؼییي ساشهاى تَسظ کِ کیفسی هَسسِ دز هصَب سساًِ اساس تس شًداًی پریسش(ۺ استاًدازد )اسوی ظسفیت( ث

 .هی گسدد

 .آى تساتس دٍ تا حداکثس اسوی، ظسفیت اش تیص شًداًی پریسشۺ اضغساز ظسفیت( ج

 .اضغساز ظسفیت تس هاشاد کیفسی هَسسِ دز شًداًی پریسشۺ قثَل غیسقاتل ظسفیت( ذ

 اساس تس زا استاى ّس کیفسی هَسسات فؼلی ٍضؼیت دستَزالؼول ایي اتالؽ تازیخ اش هاُ یک ظسف است هکلف ساشهاى- ۲ هادُ

 صَزت تِ زا شًداًیاى پریسش خْت کیفسی هَسسات آشاد فضای ًیص ٍ یک هادُ دز هرکَز ظسفیت ّای ّوساُ تِ کل هَخَدی

 .دّد قساز هسکص ٍ استاى ّس دادگستسی کل زئیس اختیاز دز اهٌیتی خْات زػایت تا زٍشآهد ٍ تسخظ

 دزیافتی اعالػات ٍ اقدام ازتثاعی ضثکِ ایداد تِ ًسثت اهٌیتی خْات زػایت تا ٍ ساشهاى ّوکازی تا است هَظف هسکص- ۳ هادُ

 .دّد قساز صالحیت داز قضایی هقاهات اختیاز دز زا

 :هی تاضد ذیل ضسح تِ دستَزالؼول ایي هَضَع اعالػات تِ قضایی صالحیت داز هساخغ دستسسی هیصاى- ۴ هادُ



ٍ ّای قضایی ساشهاى زئیس ٍ قضات اًتظاهی دادستاى کطَز، کل دادستاى قضاییِ، قَُ اٍل هؼاٍى- الف  تِ آًاى ًوایٌدُ یا هسلح ًیس

 .کطَز اعالػات تواهی

 .هستَط استاى اعالػات تِ استاى هسکص دادستاى ٍ دادگستسی کل زئیس- ب

 هقسزات، تساتس کِ کیفسی هَسسِ اعالػات تِ دادسسا ّا ٍ دادگاُ ّا ضؼة قضات ضْسستاى، دادستاى قضایی، حَشُ زئیس- ج

 .هی ًوایٌد هؼسفی شًداًی

 خَددازی حثس احکام یا ٍ تاشداضت تِ هٌتْی تاهیي قساز ّای صدٍز اش ضسٍزی هَازد دز خص هحاکن ٍ دادسسا ّا قضات- ۵ هادُ

 کاّص ٍ شًداًیاى ساهاًدّی دستَزالؼول ٍ اسالهی هداشات قاًَى کیفسی، دادزسی آییي قاًَى هَضَع کیفسی تاسیس ّای اش ٍ

ِ ّای ًظازت تحت آشادی حکن، صدٍز تؼَیق هداشات، یا تؼقیة تؼلیق هاًٌد شًداى ّا، کیفسی خوؼیت  آشادی الکتسًٍیکی، ساهاً

 .ًوایٌد استفادُ حثس خایگصیي هداشات ّای ٍ هطسٍط

 دادستاى تِ تاز یک هاُ سِ ّس زا هادُ ایي هَضَع ضدُ، اًدام اقداهات گصازش است هَظف استاى دادگستسی کل زئیس- تثصسُ

 .ًواید ازائِ قضات اًتظاهی دادستاى ٍ کطَز کل

 ًوَدُ ازشیاتی زا کطَز سساسس دادگستسی ّای ػولکسد هطتسک صَزت تِ قضات اًتظاهی دادسسای ٍ کطَز کل دادستاًی- ۶ هادُ

ِ تٌدی هسکص ّوکازی تا ٍ  .هی ًوایٌد ازائِ قضاییِ قَُ اٍل هؼاٍى تِ هاِّ ضص هقاعغ دز زا استاى ّا اش یک ّس تحلیلی زتث

 تِ ۱۳۹۸.۵.۵ تازیخ دز ٍ تْیِ دادگستسی ٍشازت ّوکازی تا ساشهاى تَسظ تثصسُ یک ٍ هادُ ّفت دز دستَزالؼول ایي- ۷ هادُ

 .هی تاضد الشم االخسا تصَیة تازیخ اش ٍ زسید قضاییِ قَُ زئیس تصَیة

 

 زئیسی اتساّین سید

 


