گزارش از تدویر شورای عالی ستره محکمه
شورای عالی ستره محکمهه بلها از ر هر سهه شه له  24حمها تحه ریاسه بهاپوپ وه سه د
یوسف حل م رئ س ستره محکمه تشک ا جلسه داده وروی موضوعات شاما اج هدا رسه ده
گی به عما آورد .
شورا پخس گزارش اجراات محاکم ابتدائ ه و است اف مرکهز ووییهات در راسهتای رسه ده
گهی بههه باههایای شهوپ عل ههه زز و تنههاوزات ج سههی در سهار گاشههته را مههورد ارزیههابی
برارداده  ،اطر پشاز کرد که محاکم کشور طی سار  1394به تعداد  519با ه شهوپ
عل ه زز به ات ام  693تن و  236با ه تناوزج سی به ات هام  269تهن را کهه دوسه ه های
شاز ازجاپب پ اد ای عدلی کشور تعق هب گردیهده بودپهد  ،مهورد رسه ده گهی بهرار داده
ودرمورد اپ ا اصدارحکم کرده اس که به اثر آز ازجمله مت م ن باایای فهو  14تهن بهه
اعدام  28،تن به حلس دوام  200 ،تن به حلس طویا  138 ،تن به حهلس متوسه288 ، ،
تن به حلس بص ر و  142تن به جرایم مختلف پقدی محکوم به منهازات گردیهده  ،حهلس
گاشته به حار  14تن کافی داپسته شده و 137تهن ازمت مه ن ب ابرعهدم موجودیه دییها
کافی الزام بری الامه ش ا ته شده اپد .
شورای عالی دای داد تا جهداور مربهوب بهه م هور اگها ی و رفه پرراپهی ازپاح هه عهدم
اجراات به موب محاکم به مراجه ییهرب ،ارسهار و پ هز در پشهر از درمنلهه باها و صه حه
اپترپ تی ستره محکمه ابدام بعما آید .
س س طلق اج دا بر ی از است داات واصله مورد غهور برارگرفتهه  ،بها توجهه بهه اسهت دائ ه
ریاس محکمه است اف ویی پ رر ار مل ی بر عدم رعای بر ی از تق هدات یزم بهاپوپی
درا جرای بعای از وثایق شرعی سال ای بلا  ،هاطر پشهاز گردیدکهه رگهاه رفه پهواب
وثایق یاد شده توس ،باات ترت ب د هده وشهامل ن وثهایق مهورد پ هر مقدورپلاشهد  ،باپوپها
ای محهاکم ییصهالب بهوده کهه بایهد طلهق
تثل صح و عدم صح وث قه از صالح
احکام با پوز اصور محاکمات مدپی و تعل مات امه ای تحریر و اشلاه وثایق درزم هه رسه ده
گی و اجراات یزم صورت گ رد .
مچ از در بلار است دائ ه ای ریاس محکمهه اسهت اف وییه کابها درمهورد یرهوپری
تطل ق طرزالعما ابالغ و ت ا احکام غ ابی برموضوعات تنارتی و پ ز یروپری توث ق عقهد
ا که دردفاتر مال اتی ب دی پداشته ویا م بدوز ثل س د ملک ب هدی
آپعده از ملک

دارپد  ،به ریاس تدب ق و مطالعات ور ه س رده شد تاپ راموز ردو موضوع درپرتو بهاپوز
زم داری ور مود ت م اس اد شرعی مل ی بر توث ق عقد ب مطالعات یزم رااپنام و مرجه
مست دی را سمتد ی باپوپی پمای د .

برعالوه درجلسه سه تقاضای تندید پ ر جزایی با حاور محترم ع ایه ا کماهر مرسهتیار
لههوی څ هارپوالی  ،سههه تقاضههای تندیههد پ ههر مههدپی بهها حاههور اصههحا دعههاوی  ،شههاپزده
در واس تلدیلی محکمه و پ ز بر ی از مسایا دیرر مورد رس ده گی برارگرفته ودرمهورد
اپ ا تصام م مقتای اتخای گردید.

