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 «بسن اهلل الشحوي الشحین»

 هحتشم جٌاب آقای دکتش جباسصادُ استاًذاس

 ًوایٌذگاى هحتشم استاى دس هجلس شَسای اسالهی

 دستگاّْای دٍلتی هحتشماسشذ هذیشاى 

  هقاهات هحتشم قضائی ٍ اداسی استاًی
 

 ذسهت ضئیؽ ٍ اعضای هحتطم قَضای گفتگَی زٍلت ٍ ترف ذهَنی اؾتاى، ،تا ؾالم ٍ احتطام

خَئی زض ظهاى ٍ ضعایت اٍلات قطیؿ ععیزعاى  نطـِتا تكىط اظ ـطنتی وِ زض اذتیاض هي لطاض زازیس، تِ هٌظَض 

ّائی هطالة ضا تِ نَضت هىتَب ذسهت ضئزیؽ ٍ اعضزای   ثطی اظ چٌیي ًكؿتتطزاضی حساوٍ تِ هٌظَض تْطُ

 وٌن:هحتطم قَضای گفتگَی زٍلت ٍ ترف ذهَنی اؾتاى لطائت هی

ّای التهازی هْن وكَض اؾت وِ تیكتطیي آؾیة ضا ّای عوطاًی یىی اظ ترفوؿة ٍ واض پیواًىاضی ططح

ًفتی زٍلت زض چٌس ؾال گصقتِ هتحول قسُ اؾت زض ظالواًِ ٍ واّف زضآهسّای ّای آهسّای تحطیناظ پی

ّای ّای هرتلؿ تَؾط ؾاظهاىحال حاضط حسٍز ؾی ّعاض پیواًىاض ترف ذهَنی زض ؾطح وكَض زض ضقتِ

زض اؾتاى تعساز پیواًىاضاى تكریم نالحیت قسُ  .اًستطًاهِ  تَزخِ وكَض ٍ اؾتاًْا تكریم نالحیت قسُ

ترف ذهَنی  پیواًىاضیّای ضحال حاضط تعساز وثیطی اظ قطوتز تاقس.قطوت ذهَنی هی 2500حسٍز 

ای ًظیزط  اًس ٍ آًْائی ّن وِ هكؽَل واض ّؿتٌس تزا هكزىالت عسیزسُ   تِ حالت تعطیل ٍ ًیوِ تعطیل زضآهسُ

ّای والى تِ ؾیؿتن تاًىی، ًساقتي واض ٍ یا واض وطزى تسّی ،هطالثات هعَلِ اظزٍلت، تَلؿ گطزـ ًمسیٌگی

 .ذَز ضٍتطٍ ّؿتٌس ّای ـٌی ٍ اخطائیتتا حسالل ظطـی

ؾال ٍ  4یعٌی  تطای اخطا اتالغ قسُ اؾت 15/1/1331لاًَى تْثَز هؿتوط هحیط وؿة ٍ واض زض تاضید  -1

 گصضز.پٌح هاُ اظ اخطائی قسى لاًَى هی

قاّس ههازیك ًمض هَاز هرتلؿ لاًَى تْثَز هؿتوط هحیط وؿة ٍوزاض  وطات زض طَل ایي هست ها تِ  -2

لاًَى هعتَض: )هتي لزاًَى لطائزت    22تطاؾاؼ هازُ  ّؿتین.تَؾط زؾتگاّْای اخطائی  22خولِ هازُ اظ 

 قَز(

ّزا ٍ  ولیِ زؾتگاّْای اخطایی هىلفٌس زض اًتراب ططؾ لطاضزاز زض هعاهالت ذَز اظ خولزِ پیواًىزاضی  »

میمی ٍ حمَلی اهثال آًْا، چٌاًچِ اقرال حمَلی ترف عوَهی اعن اظ زٍلتی ٍ ؼیطزٍلتی ٍ اقرال ح

ّای تعاًٍی ٍ ذهَنی اظ لحاظ ضَاتط عوَهی اًترزاب طزطؾ لزطاضزاز زض قزطایط تطاتزط تاقزٌس،       ترف

 «ّای تعاًٍی ٍ ذهَنی ضا زض اٍلَیت لطاض زٌّس.اقرال حمیمی ٍ حمَلی ترف
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غ اتزال تِ زؾتگاّْای اخطائی « حىن لاًًَی»ٍ زض زٍ ترف آى  22زض هازُ ّوچٌاًىِ هالحظِ ـطهَزیس،  -3

وزطزُ زض اًترزاب طزطؾ لزطاضزاز     « هىلؿ»لاًَى زؾتگاّْای اخطائی ضا هعتَض، اٍل هازُ ترف قسُ، زض 

 لطاض زٌّس.« اٍلَیت»زض « زض قطایط تطاتط»هعاهالت پیواًىاضی ترف ذهَنی ضا 

گفزت وزِ زؾزتگاّْای    تزَاى  زض آى تِ خزطتت هزی   «تىلیؿ»ایي لاًَى ٍ نطاحت خاضی تَزى تا ٍخَز  -4

زٌّس. ههساق ایي گفتِ حضزَض  ؼسؼِ ٍ ضؼثت چٌساًی ًؿثت تِ اخطائی وطزى آى اظ ذَز ًكاى اخطائی ز

 ّززای عوطاًززی اؾززتاى زض توززاهی تركززْای  ّززای زٍلتززی ٍ قززثِ زٍلتززی زض پززطٍغُ قززطوتگؿززتطزُ 

ٍ  ،حول ٍ ًمل، وكاٍضظی ،آب، ضاُ  زض ؾزطح قزْط ّزن تاتلَّزای     قزْطزاضیْا ّؿزتین. قزوا اگزط      تزطق 

 ّزای زٍلتزی ٍ قزثِ زٍلتزی زض     ٌائی ضا زض شٌّتاى هطٍض وٌیس تِ ٍؾزعت حضزَض قزطوت   ّای ظیطتپطٍغُ

 .تطزذَاّیس پی ّای عوطاًی اؾتاى پطٍغُ

تَاى تزِ قزطح   هیعسم اخطای لاًَى تَؾط زؾتگاّْای اخطائی ضا اظ ظتاى هسیطاى اضقس آًْا زالیل عوسُ  -5

 :وطزتیاى ظیط 

ّزا وزِ   ّا ٍ تركٌاهًِاهِلَاًیي، آئیيؾایط تا ذیل عظیوی اظ ایي لاًَى تَاًائی ٍ لسضت تطاتطی  -الؿ

 وٌس ًساضز ٍ اظ تحىن واـی تطذَضزاض ًیؿت.تَضٍوطاؾی التهاز زٍلتی ضا پكتیثاًی هی

ّای زٍلتی ٍ قثِ زٍلتی وِ اظ ضاتطِ ذَیكاًٍسی زؾتگاّْای زٍلتی )زض ٍالع زٍلت( تا قطوت –ب 

تْن تٌیزسُ قزسُ اؾزت هَخزة قزسُ اؾزت        (ثتِ ًاواضآهسال)ٍ  ططیك تَضٍوطاؾی گؿتطزُ ٍ لَی

 ایزي هعاهلزِ تزِ نزطـِ ٍ نزالح زٍلزت       »هسیطاى اضقس زؾتگاّْای زٍلتی تا خولِ عزام ٍ ولزی   

حك ٍ حمَق ترف ذهَنزی ایدزاز    ٍزیَاض زـاعی هحىن ٍ تلٌسی ضا زض هماتل هٌاـع «. تاقسهی

 ًثاقس.« هَخِ»اعی س ٍ احسالٌاؾی ضا خطتت ٍضٍز تِ پكت ایي زیَاض زـًٌوای

هواقات ٍ یا حصؾ ّطگًَِ ٍؾَاؼ ٍ تسلیك زض اخطای  ،ٍ قثِ زٍلتیهعاهلِ تا قطوتْای زٍلتی  –ج 

 پاؾزرگَئی زض تطاتزط  ًوایس ٍ آًْا ضا زض هماتزل  الحهَل هیهُطّ لاًَى ضا تطای هسیطاى هَخِ ٍ ؾْل

ٍوطاؾزی زٍلتزی تزطای    وٌس ٍ ایي ّواى حاقیِ اهٌی اؾزت وزِ تَض  زؾتگاّْای ًظاضتی تیوِ هی

اگزط   تطای ترزف ذهَنزی   ای تا تطن تكطیفات هٌالهِهسیطاى ـطاّن وطزُ اؾت. ٍاگصاضی پطٍغُ

زٍ هیلیزاضز   هداظ ؾمؿ هعزاهالت زٍلتزی ٍ حزسٍز    تطای هسیطاى ٍ زؾتگاّْای زٍلتی تطای هثلػ

 200ای تزا  لاًَى هكىل آـزطیي اؾزت ٍاگزصاضی پزطٍغُ    ّای تواهی خٌثِتَهاى ٍ حتی تا ضعایت 

هوىزي اؾزت   هٌالهزِ  یه قطوت زٍلتی یا قثِ زٍلتی تا ضٍـ تطن تكطیفات تِ هیلیاضز تَهاى 

 تكَیمی ّن تطای هسیط تِ ّوطاُ زاقتِ تاقس.
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هیلیزاضز تَهزاى وزِ     20االى واض تِ خائی ضؾیسُ اؾت وِ واضّای زض حزس  چٌاًچِ قاّس ّؿتین 

گزصاضی  اؾزت تزا لیوزت    1ت پیواًىاضی پایزِ  یه قطوهداظ واضی ؾمؿ یه زّن ووتط اظ حتی 

زضنزس   30قزَز زض حالیىزِ   ّای زٍلتی ٍ قثِ زٍلتی ٍاگزصاض هزی  تْاخوی ٍ زهپیٌگ تِ قطوت

ذزَز  ظطـیت لزاًًَی  زضنس  20تا ووتط اظ قطوتْای پیواًىاضی ثثت قسُ زض اؾتاى تیىاضًس ٍ یا 

 وٌٌس. واض هی

ّای زٍلتی ٍ قزثِ  زٍلتی )ّواى زٍلت( تا قطوتّواى ضاتطِ ـاهیلی ٍ ذَیكاًٍسی زؾتگاّْای  -ز

عاللزِ ٍ ضؼثزت    ،ّزا زٍلتی هَخة قسُ اؾت وِ زض قطایط لحطی ٍ ووثزَز هٌزاتع هزالی پزطٍغُ    

زؾتگاّْای اخطائی تِ پیواًىاضاى زٍلتی ٍ قثِ زٍلتی تیكتط قَز ٍ هؿیط آًْا ضا تزطای هعزاهالت   

ّای هزالی ضا  ّا ٍ ؾایط زاضائیواضذاًِ ،گاّْاوٌس. ًظیط ٍاگصاضی ًیطٍّا ّوَاض تعسی تا ایي قطوت

. زؾزتگاّْای اخطائزی زض   قزَز تىزاض گطـتزِ هزی   ّا ٍظاضتراًِاعتثاضی تطای ضـع هكىالت همطعی 

یزا  ٍ اٍضاق هكزاضوت پزٌح ؾزالِ     ّای هالی ٍ یازاضائی زاًٌس وِ ٍاگصاضیچٌیي قطایطی ذَب هی

 گیزطز زضحالیىزِ   تی تزِ ضاحتزی اًدزام هزی    ّای زٍلتی ٍ قثِ زٍلزضیاـت ٍام تاًىی تطای قطوت

تا هكىالت ـزطاٍاى  ذَز تطیي همطع تاضید عوط ترف ذهَنی زض ضعیؿوؿة ٍ واض پیواًىاضی 

ذَز زؾت تزِ گطیثزاى   واضوٌاى ٍ واضگطاى ّای حمَق ٍ زؾتوعز گطزـ ًمسیٌگی ٍ تاهیي ّعیٌِ

 .اؾت

االخطا تطای زؾتگاّْای خعٍ هَاضز الظملاًَى تِ اًساظُ واـی هحىن ٍ زؾتَضی ًیؿت ٍ انطالحاً  -ّز

قزطایط  »احهزا    یزا « هىلزؿ تزَزى  »ّای زٍپْلَ ٍ تفؿیطپصیط تطای زٍلتی ًیؿت ٍ اظ خولِ هتي

عسم اخطای هدَظ تِ اًساظُ واـی اهىاى زٍض ظزى ٍ « اٍلَیت»ٍ ًیع ولوِ تسٍى حس ٍ حسٍز « تطاتط

اّْای زٍلتی آى ضا تیكزتط زض حزس یزه    زّس ٍ زؾتگآى ضا زض اذتیاض زؾتگاّْای زٍلتی لطاض هی

 االخطا تَزى آى.وٌٌس تا الظمضاٌّوا ٍ ذط هكی عوَهی تلمی هی

تطای ضـع وَتاُ هست ٍ هیزاى هزست هكزىل     ًظط تِ ٍضعیت ًاهطلَب وؿة ٍ واض پیواًىاضی،

ِ قطلی پیكٌْازاتی تِ قطح ظیط تِ قَضای گفتگَی زٍلت ٍ ترف ذهَنی اؾتاى آشضتایداى  اضائز

 ز:قَهی

ای تِ هدلزؽ قزَضای   قَضای گفتگَی زٍلت ٍ ترف ذهَنی اظ ططیك زٍلت تا اضائِ الیحِ – 1

 لاًَى هؿتوط تْثَز وؿة ٍ واض اضاـِ ًوایس.  22اؾالهی تثهطُ ظیط ضا تِ هازُ 

ّا دس جاّائیکِ هتقاضی بخش خصَصی اجشای پشٍطُ یا دس ٍاگزاسی پشٍطُ» -تبصشُ 

ّای دٍلتی ٍ شبِ دٍلتی ٍ عوَهی بِ ٍسٍد ششکتداشتِ باشذ  ٍجَدتاهیي اقالم 

 «باشذ.هٌاقصِ ٍ ٍاگزاسی کاس بِ آًْا هوٌَع هی
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لاًَى تْثَز هؿتوط ـضای وؿة ٍ واض ٍ زض  22اخطای هازُ  عسمپایف ههازیك ٍ تِ هٌظَض  – 2

 زتیطذاًِ قَضای گفتگَ ضوي اؾزتعالم  ،لاًَى هعتَض 11ضاؾتای اخطای تٌسّای )خ ٍ ز( هازُ 

ّائی وِ زض ؾالْای اذیط تِ قطوتْای زٍلتی ٍ قثِ اظ زؾتگاّْای اخطائی اؾتاى لیؿت پطٍغُ

قٌاؾزی هحزیط   زٍلتی ٍاگصاض قسُ اؾت زضیاـت ٍ تطای تطضؾی ٍ تدعیزِ ٍ تحلیزل ٍ آؾزیة   

ی زٍلت ٍ ترف ذهَنزی  وؿة ٍ واض پیواًىاضی زض اذتیاض ترف ذهَنی ٍ قَضای گفتگَ

 لطاض زّس.اؾتاى ٍ وكَض 

گطاى اظ هفاز لاًَى تْثَز هؿتوط هحزیط وؿزة ٍ وزاض تزِ     گصاضاى ٍ هٌالهِؾاظی هٌالهِآگاُ -3

 اضظیاتی پیواًىاضاى.آى ٍ شوط آى زض زعَتٌاهِ قطوت زض هٌالهِ ٍ اؾٌاز پیف 22ٍیػُ هازُ 

یزه لزاًَى   تطاؾزاؼ   (زٍلت تستیط ٍ اهیزس )ّوچٌاًىِ زض اٍایل ضٍی واضآهسى زٍلت یاظزّن  – 4

ّای تزا هثلزػ تزطآٍضز    اخطائی اظ زعَت تِ هٌالهِ ٍ ٍاگصاضی پطٍغُ ِ زؾتگاّْای زٍلتیًاًَقت

 ذززَززاضی ّززای زٍلتززی ٍ قززثِ زٍلتززی  تززِ قززطوتهیلیززاضز ضیززال  2000ظ اٍلیززِ ووتززط ا

وواوزاى  اؾزتاى  تا اتالغ اؾتاًساض هحتطم ّویي هحزسٍزیت ضا زؾزتگاّْای اخطائزی     ًسوطزهی

ِ  ّایهٌالهِ ٍ ٍاگصاضی پطٍغُ هسًظط لطاض زٌّس ٍ اظ زعَت تِ حزساوثط   ووتزط اظ  تا هثلػ اٍلیز

ّای زٍلتی ٍ قزثِ زٍلتزی   تِ قطوت ّای هرتلؿّای پیواًىاضی زض ضقتِؾمؿ هداظ قطوت

هیلیاضز ضیال حس لاًًَی ظطـیزت هدزاظ یزه     2000زضًظط زاقتِ تاقین وِ  س.ٌذَززاضی ًوای

  تاقس.زض ضقتِ آب هی 1پیواًىاض ضتثِ 

 عضیض فشٌّگی 

 سئیس ّیات هذیشُ 

 ششقیاًجوي پیواًکاساى عوشاًی ارسبایجاى
 


