خبر جلسه شورای عالی ستره محکمه 7ثور
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 گزارشی راکه ازجانب اتحادیه اروپا درخصوص افزایش روز افزون فساداداری درافغانستان
منجمله در محاکم به گونه شتابزده و عجوالنه بدون تثبیت صحت وسقم ان به نشر رسیده  ،شدیداً رد
نموده وافزود که اتهامات و افترااات برعلیه نظام قضایی درچهارچوب اهداف  ،مقاصد و برنامه های
ازقبل پال ن شده صورت گرفته و مراجع انتشار دهنده هیچگونه تماس و هماهنگی با قوه قضائیه نداشته
وبا چشم پوشی ازتمامی اقدامات قوه قضائیه در راستای مبارزه با فساد اداری و اجرای برنامه های
اصالحی  ،دست به نشر و پخش چنین گزارشهای کاذبانه وواهی که سبب مغشوشیت اذهان عامه میگردد
 ،میزنند  .شورای عالی ستره محکمه مصمم است هرگاه این مراجع اسناد  ،مدارک و شواهد درخصوص
تثبیت ادعا های شانرا ارائه کنند  ،موضوع ازطریق نهاد های عدلی کشورمورد پیگرد جدی قانونی
قرارخواهد گرفت .
سپس قضیه اخذ رشوه به اتهام یکتن ازقضات سابق محکمه ابتدائیه ولسوالی نرنگ والیت کنر مورد
رسیده گی قضایی قرارگرفته و بعدازانکه حارنوال موظف به اقامه دعوی پرداخته و اظهارات و مدافعات
متهم ووکیل مدافع وی عند المجلس استماع گردید  ،در مطابقت به حکم ماده  255و بارعایت ماده
 145قانون جزا به حبس معینه قانونی و جریمه معادل پول رشوه محکوم به مجازات گردیده ونیز به
طرد وی از مسلک قضا و منع اشتغال به وظایف اعوان قضاء تصمیم اتخاذ شد .
بعداً با درنظرداشت گزارشهای ریاست تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی  ،به رئیس محکمه ابتدائیه
ولسوالی بگرام بدلیل اجراات خالف صالحیت قانونی در مطابقت به طرز العمل رسیده گی به تخلفات
قضایی توصیه تج ویز و نیز در برابر یک نظریه دیگر راجع به اجراات دیوان مدنی محکمه ابتدائیه
شهری والیت کندهار دریک موضوع معین  ،تصریح گردید که هرگاه شخص ثالث بر قرار قضایی
محکمه اعتراض داشته باشد ،میتواند بررسی قانونیت قرارصادره را توسط محکمه استیناف ان والیت
مطالبه نماید البته هرگاه قرارمورد نظر ازجانب دیوان استینافی باطل گردد درانصورت مسئاله تادیب
قضات مربوط مورد بررسی قرارخواهد گرفت .
متعاقباً درمورد خواست جمهوری اسالمی ایران مبنی بر استرداد یکتن ازاتباع ان کشورکه بعدازانجام
عمل جرمی به افغا نستان فرار نموده و دراینجا نیز به اثرارتکاب جرم دیگری دستگیر وزندانی میباشد ،
پس از ارائه توضیحات نماینده گان محترم لوی حارنوالی  ،وزارت امور خارجه  ،اداره ثبت احوال
نفوس و بخش انترپول وزارت امو رداخله که بررسی آنها مبین تثبیت هویت ایرانی وی میباشد ،خاطر
نشان کرد که درمورد استرداد متهم به کشور ایران طبق احکام قانون اساسی  ،سایر قوانین نافذه

وبارعایت موافقتنامه همکاری های قضایی میان جمهوری اسالمی افغانستان و جمهوری اسالمی ایران
مانعی وجود ندارد .
برعالوه درجلسه شورای عالی یک تقاضای تجدید نظر ،شا نزده درخواست تبدیلی محکمه در قضایای
جزایی و مدنی وبرخی از استهداات متفرقه نیز مورد رسیده گی قرارگرفته ودرهرمورد تصامیم الزم و
مقتضی اتخاذ گردید .

