جلسه شورای عالی ستره محکمه  31حمل 1395
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه  31حمل تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس
ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .
شورا نخست حملهه انجاهاری حهبم امهروز دشهمنا حهلم و بهات افغانسهتا راههه مناهر بهه شههادت و
ماروحیت تعداد بیشماری ازمردم بیگناه شهرهابل گردیده و خسارات هنگجت مالی را به بار آورد  ،بهه
شدت محکوم نموده از بارگاه الهی ( ج) مسئلت هرد تا به شهدای این حاد ه المناک بهشت بهرین  ،بهه
بازمانده گا شا حبرجمیل و به ماروحین آ شجای عاجل عنایت فرماید .
سپس روی گزارش ریاست تجتیش قضایی ونظریه تدقیقی درخصوص شکایت یکتن از احهحا دعهوی
پیرامو یک قباله قطعی مرتبه امریت و ایق و قرار قضایی مصدوریه دیوا محکمه ابتدائیه شهری والیت
هرات بحث نموده  ،رهنمایی بعمل اورد هه شخص الث میتواند مطابق به احکام قانو دعوی اسهتحقا
و مطالبه بطال قباله را از طریق محکمه استیناف والیت هرات ارائه و حل مشکل نماید .
متعاقباً برخی از استهداات واحله مورد غور قرار گرفته  ،در برابر پیشنهاد شورای علمهای شهیعه افغانسهتا
دررابطه به موضوع ( ایالء  ،طال و تجریق ) خاطرنشها گردیدههه درمهورد ایهالء فقهره اوه مهاده 141
قانو احواه شخصیه اهل تشیع حراحت داشته و اما با توجه به اینکه اجرای حیغه طال طبق حکم ماده
 142قانو احواه شخصیه اهل تشییع یکی ازارها طال است  ،بناء دیوانهای احواهه شخصهیه محهاهم
درقضایایی هه منار به تجریق بین زوجین گردد و زوج شیعه باشد  ،دراخیهر نهص حکهم فیصهله حهادره
تصریم نماید هه محکوم لها بعداز نهایی شد حکم و اجرای حیغه طال توسه عهالم واجهد الشهرای
شیعه  ،درحضور دو شاهد عاده و انقضای ایام قانونی عدت  ،اختیار نجس خود را دارد .
همچنا درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف والیت هابل راجع به ححت ویا عدم حهحت انعهده
از وهالت خ هایی هه از حدور انها سالیا زیادی میگذرد ولی برخی ازوههال درحالیکهه از حیهات و
ممات موهلین شا اطالعی ندارند میخواهند به استناد چنین وهالت خ ها ملکیت های آنانرا بجهروش
برسانند  ،رهنمایی حورت گرفت هه هرگاه امر موهوه بهای منهدرج وهالهت خه تها دوسهاه ازجانه
وهیل ایجا نشده باشد  ،آمریت های و ایق به منظور حصوه ا طمینا از اعتبار و یقه بارعایت احکام قانو
از وهیل بخواهد تا موهولش را هرگاه درداخل هشور باشد به محکمهه حاضهر نمایهد ولهی اگهر موههل
درخارج از هشور اقامت داشته باشد  ،وهیل مهکلف گردد تا از طهههرف وی سندهتههبی توسه نماینهده
گی های سیاسی افغانستا درخارج ازهشوررا هه مبین حیات وی و تایید وهالت خ باشد  ،ارائه نمایهد
در غیر آ اجراات به استناد وهالت خ های مشکوک متعذر میباشد .
به همین ترتی درمورد زمین ملکیت محکمه ابتدائیه ولسوالی دره حوف والیت سمنگا هه در سالهای
قبل غص و باالی آ دهاهین وسرایها بنا گردیده و اهنو اهالی آ منطقه حاضهر انهد تادرمقابهل آ
زمین دیگری را به اختیار ستره محکمه قراردهند  ،شورای عالی تاویزهرد تا یک باردیگرهیئاتی تحهت

ریاست تجتیش قضایی وبه اشتراک نماینده گا تعمیرات ستره محکمه  ،وزارتههای شهرسهازی و مسهکن
وزراعت و مالداری  ،هادستر و شاروالی محل به ولسوالی دره حوف رفته و نظر شانرا درخصوص ارزش
واقعی زمین های مورد معاوضه ابراز بدارند تا بعداً درمورد اجراات الزم قانونی رعایت گردد .
برعالوه یک تقاضای تادید نظر و  3درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی و مدنی وپاره ای از
مسایل مربوط به ارتقای درجات هادر قضایی نیز جزء اجندا بود هه درهرمورد بعد از بررسی و غور الزم
تصمیم مقتضی اتخاذ گردید .

