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شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه
تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .
شورا نخست مراتب تسلیت خویش را نسبت وفات نظام الدین تهذیب سابق رئییس سیتره محکمیه یه
هفته گذشته درخارج از شور به عمر 87سالگی داعی اجل را لبیک گفت  ،ابراز داشته ازبارگاه الهی به
مرحومی طلب غفران نموده و به فامیل و بازمانده گانش صبر جمیل استدعا رد.
سپس با توجه به مصوبه شماره  14مورخ 30ر1ر 1395شورای عالی ستره محکمه یه بدیدازتفاهم بیا
ریاست امور قنسلی وزارت امور خارجه به هدف ایجاد تسهیل و جلوگیری ازسیرگردانی میردم صید ور
یافته  ،یکباردیگر خاطرنشان گردید ه پس از صدور مصوبه فیو  ،وثیای ی یه ازجانیب محیا م زون
ابل ترتیب گردیده و قرار است به خارج از شور فرستاده شیوند  ،ف یپ پیس ازتاییید ریاسیت محکمیه
استیناف ابل و تصدیق وزارت امور خارجه طی مراحل میگردند ولی درقبال وثایق مرتبه والیات بدیداز
تایید ریاست های محا م استیناف وتصدیق نماینده گی های وزارت امورخارجیه در زون هیای والیتیی
اجراات صورت میگیرد ودرینصورت موضوع ایجاب تصدیق ریاست ذاتیه ستره محکمه را نمی نماید.
متداقباً طبق اجنداء اظهارات یکتن از روسای محا م ابتدائیه نظامی به مظنونیت فساد اداری مورد استماع
قرار گرفته و در مطاب ت به حکم ماده ( )91قانون تشکیل و صیححیت قیوه قئیائیه انفصیال موقیت وی
تصویب و به داراالنشاء هدایت داده شد تا عزل موقت ویرا به م ام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد نماید.
درادامه جلسه برخی از استهداات وا صله مورد غور ورسیده گی قرار گرفته  ،در برابر استهدائیه ریاسیت
محکمه استیناف والیت فاریاب  ،درخصوص چگونگی اجراات درمورد وثای ی ه از اجرای آنها سیالها
سپری شده ولی اخیراً مبنای دعاوی ح وقی قرارگرفته و به تئمین بانک هیا نییز گیذ اشیته میی شیوند ،
تصریح گردید  ،در صورتیکه وثایق دارای ثبت محفوظ قئابوده ومورد ادعا قرارنداشته وبرطبق احکیام
تدلیماتنامه تحریر وثایق ترتیب گردیده باشند  ،ما ان دارای ارزش قانونی انید ولیی هرگیاه مشیکو
ومشبوه باشند  ،رسیده گی به صحت و عدم صحت وثایق ازجمله وظایف محا م ذیصحح است ه باید
در زمینه اقدامات الزم قا نونی را مرعی بدارند .
همچنان پیرامون استهدائیه مداونیت لوی حا رنوالی درامور عسکری درخصوص چگیونگی تطبییق حکیم
قطدی محکمه مبنی بر حبس تدطیل بریکتن ازمحکومین یه باارائیه اسیناد  ،مدییوب بیودنش را مطیرح
نموده است رهنمایی بدمل آمد ه مرجع مستهدی میتواند ازمحکوم در قطده ایکه به سپری ردن حبس
تدطیل دران حکم شده است  ،مطابق به حالت ظاهری وتوانایی فزیکی وی استحصال خدمت نماید .
برعحوه درجلسه امروزی شورای عالی دو ت اضای تجدید نظر مدنی  ،نزده مورد ارت ای درجیات یادر
قئایی  ،هشت درخواست تبدیلی محکمه در قئایای جزایی و مدنی نیز جزء اجندا بود یه درهرمیورد
تصامیم الزم و م تئی اتخاذ گردید .

