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 جىاب آقای دکتر مصدق

 معاين محترم حقًقی قًٌ قضائیٍ

 سالم ػلیىن

زضتاضُ اصالح آئیي ًاهِ اجطائی هَضَع  30/11/98هَضخ  500/14992/9000احتطاهاً تاظگطت تِ ًاهِ ضواضُ 

 :ضساًس تِ استحضاض هی 1333الیحِ لاًًَی استمالل واًَى ٍوالی زازگستطی هصَب  22هازُ 

ّواًگًَِ وِ استحضاض زاضیس، زض حال حاضط چٌس ططح ضاجغ تِ اصالح لَاًیي ٍوالت زض وویسیَى حمَلی ٍ  -1

تط ایي اساس ٍ هطاتك هصاوطُ تطذی هسیطاى ًْاز ٍوالت زض لضائی هجلس ضَضای اسالهی زض زست تطضسی است. 

جلسات هطتطن پیطٌْاز گطزیس تا هسیطیت حضطتؼالی ٍ هطاضوت ًْاز ٍوالت ٍ ّواٌّگی تا وویسیَى حمَلی ٍ 

ّای ٍوال ٍ هطوع  ّایی وِ لثالً تا حضَض ًوایٌسگاى لَُ لضائیِ ٍ واًَى ًَیس لضائی هجلس ٍ تا استفازُ اظ پیص

ّای هجلس ضَضای اسالهی تْیِ ضسُ تَز، هسیط اصالح لَاًیي ٍوالت پیگیطی ضَز وِ زض ایي ضاستا ٍ  پژٍّص

ّای ٍوال هاّیت  پیطٍ هؼطفی ًوایٌسُ اظ سَی حضطتؼالی، ًوایٌسگاى ًْاز ٍوالت ًیع هؼطفی ضسًس. اظ ًظط واًَى

تا اصالح لاًَى هیسط است ٍ اظ  هَضَػات ٍ هسائل فؼلی ًْاز ٍوالت تِ ًحَی است وِ حل ٍ فصل آًْا صطفاً

جای اصالح آئیي ًاهِ ّوىاضی ٍ هطاضوت پیطیي  ططیك اصالح آئیي ًاهِ لاتل اضتفاع ًیست ٍ لصا هؼتمسین وِ تِ

 .تطای اصالح لاًَى استوطاض یاتس

گصاضی زض ایي ظهیٌِ  الوللی ٍ تِ هالظهِ استمالل واًَى ٍوال، لاًَى الظم تِ شوط است هطاتك ٌّجاضّای تیي -2

فالس هاّیت لضائی است. تط ّویي اساس، لاًَى اساسی جوَْضی اسالهی ایطاى، حك تطذَضزاضی اظ ٍویل ضا زض 

لاًَى اساسی ًیع زض همام  158صل فصل حمَق هلت ٍ هستمل اظ فصل هطتَط تِ لَُ لضائیِ شوط ًوَزُ ٍ ا

ػالٍُ، تِ ظػن تسیاضی اظ  ّای ٍوال ًىطزُ است. تِ ای تِ ٍوالت ٍ واًَى احصاء اذتیاضات ضئیس لَُ لضائیِ اضاضُ

هَضخ  421حمَلساًاى تا تَجِ تِ هاّیت غیط لضائی ٍوالت، هسائل ًْاز ٍوالت اظ ضوَل ًظطیِ ضواضُ 

ذطٍج  1371آى اظ ضوَل لاًَى اذتیاضات ٍ ٍظائف ضئیس لَُ لضائیِ هصَب تثغ  ضَضای ًگْثاى ٍ تِ 1/9/1359



ضَضای هحتطم ًگْثاى ًیع هإیس  2/6/1390هَضخ  43458/30/90هَضَػی زاضز. هفاز ًظطیِ تفسیطی ضواضُ 

 .ّویي زیسگاُ است

، 1315هصَب  لاًَى ٍوالت)ػوسُ هحَضّای هصوَض زض ًاهِ صسضالصوط یا زض لَاًیي فؼلی ضاجغ تِ ٍوالت  -3

ٍ لاًَى ویفیت اذص پطٍاًِ ٍوالت زازگستطی  1333الیحِ لاًًَی استمالل واًَى ٍوالی زازگستطی هصَب 

اًس ٍ یا تؼییي تىلیف آًْا هستلعم لاًًَگصاضی است ٍ یا زض ظهطُ هسائل زاذلی ًْاز  تؼییي تىلیف ضسُ( 1367

اظ هساذلِ تیطًٍی ٍلَ تا ٍضغ لاًَى هصَى تاضٌس. تطای ٍوالت ّستٌس وِ ضاى ًظاهات زاذلی زاضًس ٍ اصَالً تایس 

هثال هسائلی ًظیط آظهَى، ظطفیت پصیطش ٍ صسٍض پطٍاًِ ٍوالت، تطىیالت ّیأت هسیطُ، اًتراتات ٍ ًظاضت تط 

اًس ٍ ٍضغ آئیي ًاهِ زض هفاز آًْا ًِ الظم است ٍ ًِ اهىاى پصیط  آى زض لَاًیي فؼلی صطاحتاً تؼییي تىلیف ضسُ

زیگطی ًظیط تطَیك ٍ ًمل ٍ اًتمال ٍوال اظ اهَض زاذلی ًْاز ٍوالت است وِ ًیاظ تِ لاًَى ٍ آئیي ًاهِ  هسائل

ًساضز ٍ تِ ّویي ذاطط زض الیحِ لاًًَی استمالل واًَى ٍوالی زازگستطی ّن ًیاهسُ است تا ًیاظ تِ آئیي ًاهِ 

زض سایط حطف ًیع لاًًَگصاض تا ایي حس زض اهَض  ًظط اظ استمالل ًْاز ٍوالت، اجطائی زاضتِ تاضس. ووا ایٌىِ صطف

 .زاذلی آًْا زذالت ًىطزُ است

ًظط اظ هاّیت غیط لضائی الیحِ لاًًَی استمالل واًَى ٍوالی زازگستطی ٍ آئیي ًاهِ اجطائی آى، هطاتك  صطف -4

 :الیحِ لاًًَی استمالل واًَى ٍوالی زازگستطی 22هازُ 

ّای هطتَط تِ اهَض واًَى اظ لثیل اًتراتات ٍ ططظ ضسیسگی تِ  لاًَى آییي ًاهِ واًَى ٍوال تا ضػایت همطضات ایي“

ترلفات ٍ ًَع ترلفات ٍ هجاظات آًْا ٍ تطفیغ ٍ واضآهَظی ٍ پطٍاًِ ٍوالت ضا زض هست زٍ هاُ اظ تاضید تصَیة ایي 

 .”ضَز ًوایس ٍ پس اظ تصَیة ٍظیط زازگستطی تِ هَلغ اجطا گصاضتِ هی لاًَى تٌظین هی

فطهائیس ایي هازُ ػالٍُ تط پیطٌْاز آئیي ًاهِ ٍ طثؼاً تطریص ضطٍضت آى، تٌظین ٍ تسٍیي چٌاًىِ هالحظِ هی

ّای  زضستی ٍ زض ضاستای استمالل ًْاز ٍوالت تِ ػْسُ واًَى ٍوال گصاضتِ است. اظ ًظط واًَى آئیي ًاهِ ضا ّن تِ

ًسُ اظ لاًَى ٍوالت، الیحِ لاًًَی استمالل واًَى ٍوالی زازگستطی، آئیي ًاهِ هَجَز زض چاضچَب هَاز تالیوا

وٌس ٍ زض  ّا ضا تطططف هی ٍوالی زازگستطی ٍ لاًَى ویفیت اذص پطٍاًِ ٍوالت زازگستطی، ًیاظّای فؼلی واًَى

 .پصیط است چاضچَب لَاًیي هصوَض تسٍیي آئیي ًاهِ جسیس ًِ ضطٍضی ٍ ًِ اهىاى

ظم تِ شوط است وِ صطف ًظط اظ اًطثاق یا ػسم اًطثاق آى تا اظ هحَضّای پیطٌْازی، ال 6زض هَضز تٌس  -5

تَاى تِ تؼییي  استمالل واًَى ٍوال، ّن ایٌه لَُ لضائیِ تط توام اهَض ًْاز ٍوالت ًظاضت زاضز وِ اظ آى جولِ هی

ظطفیت پصیطش واضآهَظ، صالحیت زاٍطلثاى ػضَیت زض ّیأت هسیطُ، تصویوات ّیأت هسیطُ، ترلفات اػضای 



ػالٍُ زض هَضز صالحیت هتماضیاى پطٍاًِ ٍوالت ًیع  ّای اًتظاهی اضاضُ ًوَز. تِ هسیطُ ٍ آضاء زازگاُ ّیأت

وٌٌس. ػلیْصا ٍضغ همطضاتی تطای ًظاضت لَُ لضائیِ زض آئیي ًاهِ اجطائی  ًْازّای حاوویتی زیگطی اظْاض ًظط هی

لاًَى اساسی جوَْضی  35ّای ٍوال ٍ اصل  َىپصیط ًیست ٍ تا استمالل واً فطاتط اظ هَاضز لاًًَی فَق، اهىاى

الوللی، هغایط ذَاّس تَز ٍ زض ّط حال تا هصالح وطَض ٍ ًظام لضائی  اسالهی ایطاى ٍ تطذی اسٌاز ٍ تؼْسات تیي

 .ساظگاضی ًرَاّس زاضت

صالح ّای ٍوالی زازگستطی زض حال حاضط پیطٌْازی تطای ا ضساًس واًَى تٌا تِ هطالة فَق، تِ استحضاض هی -6

آئیي ًاهِ اجطائی ًساضًس. لیىي اظ آًجا وِ زض ًاهِ هؼطَف تِ استٌاز تِ ًظط ضیاست هحتطم لَُ لضائیِ ضسُ است، 

ای حضَضی  ّای لثلی زض جلسِ ّای ٍوال تماضا زاضًس تا تَجِ تِ ٍػسُ پیطیي ٍ زضذَاست ضؤسای واًَى

ّای ذَز ضا ًیع تِ ػطض ایطاى تطساًٌس تا پس ُ ضٌّوَزّای ضیاست هحتطم لَُ زض ایي ظهیٌِ ضا زضیافت ٍ زیسگا

ػٌَاى ًْاز هتَلی حك  اظ آى تصوین هٌطثك تط هصالح ًظام لضائی ٍ ًْاز ٍوالت تا ضػایت استمالل ًْاز ٍوالت تِ

 .وٌین زفاع ضْطًٍساى اتراش ضَز. اظ تصل ػٌایتی وِ ذَاّیس فطهَز، پیطاپیص لسضزاًی هی

 


