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قالب آیین نامه ها مقرر می شود در مصوبه ای در 
سطح قانون ذکر شود.

در . 3 ممکن  راه  بهترین  هــرچــنــد  ــاره  بـ ایـــن  در 
است  قبلی  ــاع  اط ــه  روی آزادی هـــا  ایــن  تأمین 
قانون  با  مغایر  قوانین  در  روش  این  تعبیه  اما 
اساسی است؛ زیرا از ظاهر و همچنین مشروح 
کـــرات تــصــویــب اصـــل چــنــیــن اســتــنــبــاط  مـــذا
کــرده  کــه قــانــون گــذار ایــن رویــه را رد  مــی شــود 
است. با توجه به ضرورت های عملی الزم است 
شود.  فراهم  قبلی  اطــاع  سازکار  اتخاذ  زمینه 
همچنین  و  قانون  بر  کم  حا روح  راستا  این  در 
ماحظات عملی تضمین این آزادی ها، ایجاب 
می کند نهاد مفسر تفسیری از اصل در راستای 

کاربست سازکار اطاع قبلی ارائه دهد.
الزم . 4 پیشینی،  مجوز  اخــذ  رویــه  تغییر  زمــان  تا 

است سازکارهای بررسی درخواست متقاضیان 
برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی ها در فرایندی 

شفاف انجام پذیرد.
با توجه به دشواری های تأمین نظم تجمعات . 5

نیاز است مکان های خاصی البته نه به صورت 
در  تجمعات  برگزاری  بــرای  امتیازاتی  و  الزامی 
این  برگزاری،  متقاضیان  تا  شود  تعیین  آن هــا 

مکان ها را ترجیح دهند.
پیگیری . 6 و  استماع  جهت  سازکاری  پیش بینی 

مطالبات اجتماع کنندگان یا راهپیمایان.
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دستگاه متولیبازه زمانیراهکارمعضلردیف

شورای نگهبانمیان مدترفع ابهام از عبارت مبانی اسام ضمن ارائه تفسیر از اصل ۲7- ابهام در عبارت قانون اساسی1

 - به رسمیت نشناختن آزادی ۲
تجمعات آحاد افراد

که  - شأن قانونی بسیاری از مواردی 
در آیین نامه هایی مربوطه آمده است.

ح/الیحه مستقل و جامع برای تمهید بستر قانون اجتماعات  ارائه طر
گذاشتن رویه اخذ مجوز پیش بینی و اختصاص  کنار  و راهپیمایی ها و 

گروه های سیاسی  آزادی ها به احزاب و 

معاونت حقوقی ریاست میان مدت
جمهوری و هیئت وزیران- 

مجلس شورای اسامی

کاربست سازکار 3 - ارائه تفسیری جهت 
اطاع قبلی

شورای نگهبانمیان مدتتدبیری برای سازگاری روش اطاع قبلی با قانون اساسی 

ایجاد شفافیت در رویه اخذ مجوز پیش بینی از طریق اصاح اعمال سلیقه و رفتار دوگانه4
آیین نامه مربوطه

هیئت وزیرانکوتاه مدت

که البته جنبه الزامی دشواری تأمین نظم تجمعات5 تعیین مکان های خاص برای برگزاری تجمعات 
نداشته باشد.

هیئت وزیرانکوتاه مدت

بی توجهی به مطالبات 6
اجتماع کنندگان یا راهپیمایان

الزام به حضور یک نماینده از دادستانی برای جمع آوری شکایات 
اجتماع کنندگان و راهپیمایان به صورت مستند و مستدل برای 

پیگیری دادستانی 

قوه قضائیهکوتاه مدت
مجلس شورای اسامی


