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الزم حقوقی و آسان بودن سریع دستیابی مردم بھ خدمات قضایی بھ قوه قضاییھ اجازه بھ منظور حمایتھای
فارغ التحصیالن رشتھ حقوق جھت صدور مجوز تاسیس موسسات داده میشود تا نسبت بھ تایید صالحیت 

مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید وبدین صورت حضور مشاوران مذکوردر محاکم دادگستری و ادارات 
و سازمانھای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان بال مانع است . 

فھ کارشناسی افراد مذکور بھ تصویب رئیس قوه قضاییھ خواھد تعرین یآیین نامھ اجرایی این ماده و تع
رسید . 

سیاستھای کلی قضایی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

اصالح ساختار نظام قضایی کشور در جھت تضمین عدالت و تامین حقوق فرد و اجتماعی ھمراه با 
کردن استفاده بینھ ویمین در سرعت و دقت با اھتمام بھ سیاست ھای مذکور در بندھای بعدی .نظامند

کردن رسیدگی بھ دعاوی در سطوح مورد یدادگاھھااستفاده از تعدد قضات در پرونده ھای مھم .تخصص
نیاز .تمرکز دادن کلیھ امور اداری ماھیت قضایی در قوه قضاییھ با تعریف ماھیت قضایی و اصالح 

ھ دادخواھیھا و تظلمات .قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماھوی بھ ھم

استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی . باال بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی 
پژوھشی قوه قضاییھ و توجھ ردانش حقوقی قضات .تقویت امومتناسب با نظام قضایی کشور .باال بردن 

خالقی و ابردن سطح علمی و شایستگی بیشتر بھ شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتھای قضایی . باال 
ن نیازھای توان علمی ضابطان دادگستری و فراھم ساختن زمینھ برای استفاده بھینھ از قوای انتظامی . تامی

قانون اساسی ١٥٦/١٥٧/١٥٨قوه قضاییھ در زمینھ ھای مالی .تشکیالتی و استخدامی با توجھ بھ اصول 
قضایی از قبیل قضاوت .وکالت . کارشناسی و ظابطان و نظارت .تعیین ضوابط اسالمی برای کلیھ امور 

مستمر و پیگیری قوه قضاییھ بر حسن اجرای آنھا .

بازنگری در قوانین در جھت کاھش عناوین جرم و کاھش استفاده از مجازات زندان .تنقیح قوانین قضایی 
.. گسترش دادن فرھنگ حقوقی در جامعھ و نظام معاضدت و مشاورت قضایی 


