گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرسه شنبه  14جددی  1395تحد ریاسد قداپوپ وه سدود یوسد
حلوم رئوس ستره محکمه تشکول جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسوده گی به عمل آورد .
شورا پخس دوسوه اخذ رشوه به اتهام یکتن ازقضات رامدورد رسدوده گدی قضدایی قدرارداده و مدتهم را
بعداز اقامه صورت دعوی څارپوال موظ  ،مدافعات وی ووکول قاپوپی اش  ،متکی به فقدره پهدم مداده
 31قاپون تشکول و صالحو قوه قضائوه وحکم ماده  255قاپون جدزاء ازتدارید دسدت ور ی بده دوسدال
حبس تنفوذی و جریمه معادل پول رشوه محکوم به مجازات پموده و به طرد وی از مسدل قضدا و مند
اشتغال به وظای اعوان قضاء پوز تصموم اتخاذ کرد .
بعداً بادرپظر داش گزارش ریاس تفتوش قضایی و پظریه تدقوقی به پدن تدن از قضدات فعلدی و قبلدی
دیواپهای امنو عامده ابتدائوده و اسدتونا ویید پدروان بدا توجده بده تشدخوو تخودی وظوفدوی شدان ،
درموابق به احکام طرز العمل رسوده گی به تخلفات قضایی جزا های یزم تادیبی تجویز گردید .
متعاقباً برخی از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته و در برابر استهدائوه اداره لوی څدارپوالی درمدورد
استفاده محکومون ی قضوه قتل عمد از مفاد فرامون عفو و تخفو مجازات  ،درحالوکه ازجمله وارثون
مقتول تنها یکی ازاپها ابراء داده اس  ،تصریح گردید که طبق حکم فقره سوم ماده  350قداپون اجدرا
ات جزایی تا زماپوکه تمامی ورثه مقتول ابدراء پدهندد  ،محکدومون پموتواپنندد از فدرامون عفدو وتخفود
مجازات مستفود گردپد همچنان در قبال ی استهدائوه دی ر آن اداره درموضوع پ هداری مدواد مخددر
ضبط شده به غرض استفاده قاپوپی  ،خاطر پشان گردید که احکام قاپون پافذ مبارزه با مسکرات ومواد
مخدر درزمونه صراح تام دارد ،طبقاً اجراات شود .
همچنان درمورد استهدائوه ریاس محکمه استونا ویی پن رهار در خصوص اعتباروعدم اعتبار ید
قباله شرعی که خال صالحو حوزوی درکابل اجرا گردیده و اکنون مال موخواهد درپن رهار بده
فروش عقار مندرج ان اقدام پماید  ،رهنمایی بعمل امد که در زمونه مقررات  ،مصوبات و قواپون پافدذه
صراح تام دارپد  ،محکمه طبقاً اجراات پماید .
به همون ترتوب درمورد استهدائوه اداره سرمایه گزاری آیسا مبنی بر اینکه در ی فعالو سرمایه گزاری
معاون شرک بنابر معاذیری خواهان لغو شرک و اعاده سهمش گردیده اس  ،رهنمایی بعمل آمد کده
فصل چهاردهم قاپون شرک های سهامی و محدود المسئولو درموضوع لغو  ،اپحالل و فسد شدرکتها
احکام صریح دارد  ،طبق ان موضوع به مرج ذیصالح احاله گردد تا تصموم قاپوپی اتخاذ شود .
همونوور با توجه به پوشنهاد اداره اپترپول وزارت امورداخله مبنی بدر تقاضدای جمهدوری اسدالمی ایدران
بخاطر استرداد یکتن ازمتهمون ایراپی که در افغا پستان سکوپ دارد  ،بادرپظرداش تفاهم پامه استرداد
مجرمون موان جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اسالمی افغا پستان رهنمدایی صدورت گرفد تدا اداره

محترم لوی څارپوالی پوشنهاد قبول و یارد این تقاضا را با طی مراحل یزمه قاپوپی غرض اتخاذ تصدموم
به شورای عالی ستره محکمه ارائه پماید .
برعالوه درجلسه شورای عالی  3تقاضای تجدید پظر و  60درخواس تبدیلی محکمه در قضایای مدپی
و جزایی پوز جزء اجندا بود که درهرمورد تصاموم مقتضی اتخاذ گردید .

