
 

 ی قضائیه اس قوهرهثز انقالب انتظارات 

 7/4/9314 قضبئیِ قَُ هسئَالى ٍ رئیس دیذاردر هطزح ضذُ 

 توضیح توصیه 

1.  

 ی کٌٌذُ ایستبدگی در هقببل عَاهل هخذٍش

 « استقالل و تأثیزناپذیزی»

 قوه قضائیه

 عوَهی جَ فطبرِ ٍ رٍدرببیستی تطویع، تْذیذ، جولِ اس قضب استقالل ی کٌٌذُ هخذٍش عَاهل بزابز در ببیذ

 .کزد تکیِ قضب صحیح رٍش ٍ رفتبر بز ٍ ایستبد

 سیبسی هتعبرف طلبی قذرت قضبئیِ، ی قَُ اقتذارطلبی است. قضبئی دستگبُ استقالل عَاهل اسیکی  «اقتدار»

 .است حق حزف سز بز ایستبدگی ٍ قبطعیت هعٌبی بِ بلکِ ًیست جٌبحی ٍ

 است. قضبئیِ، ی قَُ استقالل تحقق دردیگز هْن  عبهل دٍ قضبئی دستگبُ «کامل سالمت و گزایی قانون»

2.  
 یبفتِ بزای  تالش سبسهبى

 «جزم اس پیشگیزی»
 هوذام  جوزائن،  صوَرت،  ایي غیز در کِ چزا پذیزد، صَرت جزم اس پیطگیزی ی سهیٌِ در یبفتِ سبسهبى تالضی ببیذ

 .بَد ًخَاّذ هوکي آًْب کالى هذیزیت ٍ یببٌذ هی گستزش ٍ افشایص

3.  

  ّبی هختلف بزای حل یبفتي راُ

جلوگیزی اس افشایش تعداد »

 «سندانیان

 بوب  ببیوذ  ٍ است سبس ّشیٌِ اجتوبعی ٍ اخالقی خبًَادگی، هبلی، هختلف سٍایبی اس سًذاًیبى تعذاد افشایصی  هسئلِ

 .کزد جذی فکزی آى عالج بزای هختلف، ّبی حل راُ بز توزکش

ایص در افوش  شناسی و تقویت شوراهای حل اختتال   آسیةٍ  تزویج فزهنگ صلح و ساسش در جامعه

 است. ًیبفتي تعذاد سًذاًیبى، هؤثز

4.  
 ّبی خبًَادُ بزای تالش قضبت دادگبُ

 «تقلیل طالق توافقی» 
 .دٌّذ تقلیلطالق تَافقی را ّوچَى  یهسبئل ّب، خبًَادُ بشرگبى کوک بب هحتزم قضبت

 محوری تزنامه  .5
 اس هوبًع  ٍ کٌوذ  هوی  کووک  آیٌوذُ   اًوذاس  چطن هسیز در دقیق حزکت بِ هذٍى، ٍ رٍضي ی بزًبهِ بز کزدى تکیِ

 .ضَد هی رٍسهزُ ّبی کطوکص در ضذى گزفتبر

 تنقیح و اصالح قوانین  .6
 را آًْوب  ببیذ دارًذ، تعبرض یکذیگز بب یب ٍ ایزاد قَاًیي بزخی چٌبًچِ ٍ کٌذ هی ّوَار را کطَر پیطزفت راُ قبًَى،

 .ًذارم قبَل را گزیشی قبًَى ٍجِ ّیچ بِ بٌذُ اهب کزد اصالح

 .دّیذ پزٍرش بشرگ کبرّبی بزای را آًْب ببیذ کِ دارًذ ٍجَد قضبئیِ ی قَُ در سبلوی ٍ هستعذ ًیزٍّبی کادرساسی  .7

  


