گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه
شورای عاالی ساتره محکماه اا از ه رساه شا اه  4حاو تحار ریاسار ااوووسوه سسدیوسا
حلااسر رسااسر سااتره محکمااه تهااکس جلسااه ضاضه وروی موجااوعا شااام اج اادا رسااسده گاای ااه
عم آورض .
شااورا وتساار گاازارش سااازما شاااامسر ااسه المللاای رااااه ا مکاااری و اااض ضیااده ااا شاااامسر
امغاوساتا ضرمورضمسااض ضراضارا ضولتای امغاوساتا ت ساه گرضیاده واضارا عادلی و ااایی را
سهااتر از ااراضاره ضیلاار آلااوضه ااه مساااض ضاوسااته اساار ع رض ومااوضه ع ا عااا ضاشاار اااه و ااا
ایی و اضاری رارضاشته و طی سالجاری تماامی
ایی امغاوستا ضر مسسر تطاسق ریاور
اجااراا واااارارض ااای ااا و محاااار زیاار و ااار وا تاارو ااوضه و ضسااتاورض ااای ا ا
ز
مالح ااه یاای ضر راسااتای ماااارزه امساااض اضاری ع اااوض وجاااسر محاااار و اراسااه اادما
ایی ه مرض ه ضسر آمده اسر  .ما اه ایاه عدساده ساتسر ااه و ااض اایی ااه ضر ت ساه اسه
گزارش ا ا دا مس مای د سهتر سساسی عم ارضه وازجاوای ر وسار وداشته م ار ز حداو ی ع
تااو ا ع صوصسر اا و اساتدامر اای اااری و ااض اای عادلی و اایی را وساز ومسداو اد
و االی گویی مه را ضرم ا ت مر و امترا رار مسد د ؛ ضرحالسکه اضعا اید مهتص اوضه
و مساازا مساااض ضر اار اضاره مساات د ااه ض یاا ع ماااار ااا و ار ااا اشااد  .زیاارا طااوری اااه
ضرگزارش امده اسر گویا مرض ضر یکسا حدوض ار ملسارض ضالر رشوه پرضا ته اود ااه اسه
اضعایی اید ه اثاا رسد .
ستره محکمه جم وری اسالمی امغاوستا ضرحالسکه موجوضیر م ا روشاایاه مسااض اضاری را
ار و سش ضرتمامی و اض ای ضولتی رض ومی وماید ع ولی اشاعه ا ذ رشوه ه ایه پسماوه سرساا
آور را ه شد رض ارضهع ازت سه ا ده گاا گازارش مستوا اد تاا اسا اض و مادارد ضسار ضاشاته
شاورا ا اوه ااسسه اهاور شاریز ساازودع ضرغسار آ مووگزارشا ااه جاز تتریاا و اا و
تتدیش او ار عامه توجساه ضیلاری ومستواواد ضاشاته اشاد ع اووواا ز مساتلز تادساا وپسلارض عادلی
ضاوسته مسهوض .
اداز مطا ق ه اج دا ر ی از است داا واصله مورض غور ورسسده گی رارگرمته ع ضر را ار
است داسسه ریاسر عمومی گمراا ضر صوص موجوع مر وط ه اوحصار ضرتورید اا اای
تجااارتی تصاارید گرضیااد اااه ضر زمس ااه احکااا ااواوسه وامااذه م جملااه اااوو ثااار عالیاار تجااارتی
م حسث اوو اص صراحر تا ضاشته ااو ر شرات ایی اه ضر زمس ه اضعاایی ضارواد مستواو اد ع
اضعا ای شاورا از طریق مراجع عدلی مطرح ومای د تاازمجرای اوووی مورض رسسده گای ارار
گسرض .
مو ا ضر ااا اسات داسسه ریاسار محکماه احاوا شتصاسه و یار ارا راجاع اه لاوولی
رسااسده گاای ااه اضعااای تاریااق ااه ساااا جاارر ر مااایی صااور گرماار ضرحااالی اااه و ریااا
حکمسه ا تالمی وضه و م جر ه وتسجه مطلاو ولارضض ع محکماه مکلا اسار اه اصا اضعاای

اوو مدوی رساسده گای ااوووی اه عما

تاریق پر از تهتسص م ها ا تالف طاق مصرحا
آورض .
ه مسه ترتسا پسرامو است داسسه ریاسر محکمه استس اف و یر اا ما ی ار ای کاه یکتااداض
ازورثه اه ا اتما وا شا ضروثایق حصر وراثر ع مترواه مهاعی ضرغسا شا اه ماروش
مسرسااد ولاای اااداز حاجاار و وا ااا س ا ر مااوروثی شااا مسلرضوااد ع ضر روش ا ایی حکاار ماااضه
 1094اااوو ماادوی توجااسد ضاضه شااد اااه ضعااوی اسااتحداع ر ر اای ازماساااه ع عدااد ورثااه الاای
راضرس ر وضشا ووسز االه اجرا شده را اطا ومای ا اد لکاه واص حکار اه حاق ورثاه اادی
ضرج االه شده و مددارماساه تصحسد مسلرضض .
مس طورضر ااا اسات داسسه امریار وثاایق و ثاار اسا اض حاوزه اار ما ای ار ای کاه یکااده از
واال مستوا د ملکسر موا را ه ا ار شا اه ش اض آو ا ه واع او جاواز وادارض ع ااروش
رساو د ع وسزضرپرتو حکر ماضه 1588اوو مدوی ر مایی ز ه عم آمد .
ارعالوه ضرجلساه شاورای عااالی ضو تداجاای تجدیاد و ار جزایاای اح اور محتار ع ایاار
امااا مرسااتسا لااوی څااارووا ع ضو تجدیااد و اار ماادوی ااا ح ااور طاارمسه ااایا و وسااز 14
ضر واسر تادیلی محکمه ضر ایای مدوی و جزایای وساز جاز اج ادا اوض ااه ضر رماورض ااد
ازغور تصامسر ز اتتا گرضید .

