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به ریاست محترم عمومی آژانس اطالعاتی باختر !

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قااوووووه سدییوساح یمادئ ر اد
ستره محکمه تشکدل جمسه داده وروی موضوعات شامل اجنیاء رسدیه گی به عمل آورد .
شورا وخست قضده اخذ رشاوه باه اتهااک یکاتق ازقضاات ساابه محکماه ابتیا داه ولساوالی وااوه
والیت هممنی را مورد رسدیه گی قضایی قرارد اده  ،بعیاز اساتما واورت دعاوی څاارووال
موظح و دفع متهئ وتحمدل و ارزیاابی هماه جاوباه موضاو  ،در متابهات باه یکائ فهاره وهائ
ماده  13قاوون تشکدل و واحیدت قاوه قضاا ده و مااده  ) 4قااوون جاءاء وسابت فهایان دالیال
کافی الءاک به برا ت وی اویاریکئ کرد .
همچنان بادروظرداشت گءارشات ریاست تفتدش قضایی مبنی بار بررسای اجاراات قضاایی و
اداری محکمه استدناف والیت دایکنیی  ،محکمه ابتیا داه شاهری و محااکئ ولساوالی هاای آن
والیاات و ودااء اجااراات قضااایی و اداری ریاساات محکمااه ابتیا دااه تاااارتی والیاات کاباال  ،بااا
رعایت اول مکافاات و مااازات ازکاار و فعالدات ساه تاق ازقضاات اظهاار امتناان واورت
گرفته و باه هشات تاق از قضاات دیهار باه دلدال عایک رعایات مهاررات دراجاراات و تااخدر و
التوا دررسدیه گای قضاایا درمتابهات باه ایکااک مهارره رارز رسادیه گای باه تخمفاات قضاایی
جءا های الزک تادیبی تاویء گردیی .
ساو شااورای عاالی راارد یادداشات تفاااهئ مداان سااتره محکماه و بخااش یاکمدات قاااوون دفتاار
هدئت معاووت سازمان ممل متحی درافغاا وساتان یوواماا ) راکاه یااوی همکااری هاای مهمای
در راستای تتبده اهیاف ستراتدژیک قوه قضا ده باوده وزمدناه همکااری و همااهنهی متهابال
را مدسر مدنمایی  ،در قاعیه پذیرفته و به امریت عمومی اداری قوه قضا ده وظدفاه ساورد تاا
درتنظدئ اولویت های مهئ قوه قضا ده دریق ررد کاه ترکداء بار ارا اه کماک هاا درساایات
تخندکی  ،تاهدءاتی  ،آموزشی و ارتهای ظرفدت ربه پالدسی قوه قضا ده داشاته باشای  ،اقایاک
و زمدنه عهی آورا مساعی ومایی .
متعاقبا ً برخی ازاستهیاات واومه مورد غور قرار گرفته  ،در برابر اساتهیا ده وزارت دفاا
ممی در خصوص چهووهی اجرای عممدات هاای عاجال و اساتفاده ازامکاواات وارایاع ممکناه
ربی به هیف یفظ یداات ماارویدق اردوی ممای کاه دریاال کوماا منتهال گردیایه و پاایوازان
اوها ودء وجود ویاروی  ،در روشنایی قواعی فههی و ودء مواد  31و  34قاوون جءا کاه باایکااک
قواعی فهه اسحمی درمتابهت کامل قرار دارد  ،رهنمایی الزک به عمل آمی .
همچنان با توجه به استهیای ریاست محکمه اساتدناف والیات کنایهار درماورد ادعاای غصا
یک قتعه زمدق که میعدون اوالتا ً ازجا و خود و ودابتاا ً از رارف قاوک غدار محصاور خاود
ها اقامه دعوی کرده اوی  ،با تایدی وظر کمدسادون روساای دیواوهاای محکماه اساتدناف توضاد
داده شی که ادعای رقبه اواالتا ً از رارف مایعی ویاا مملال قااوووی وی در محکماه اقاماه شایه

ولی دعوی میعدان به ودابت از اهاالی یاک قریاه باه دلدال اینکاه اواان وارفا ً درمناافع شاریک
شیه مدتواونی وه در اول رقبه  ،جواز ویارد .
برعحوه درجمسه شورای عالی ستره محکمه روی یک موضو تهاضای تاییی وظر مایوی و
شاوءده درخواست تبییمی محکمه در قضایای جءایی ومیوی وداء بحاو و رسادیه گای واورت
گرفته ود رهرمورد تصامدئ الزک و مهتضی اتخاا گردیی .
خواهشمنی است در وشر خبر از رریه رادیاو تمویءیاون ممای و رسااوه هاای خباری همکااری
وموده ممنون سازوی .
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