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به ریاست محترم عمومی آژانس اطالعاتی باختر !
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیی رییی
ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .
شورا نخست حمله انفجاری هژده دلو بر موترحامل رییی محکمیه اسیتیناال و ییت لیوگرو
تنییی دنیید از قوییات و منسییوبی آن محکمییه را ییه درنتیجییه یکییت شییهید و متبییاقی بییه شییمو
ریی محکمه اسیتیناال مجیرو گردیدنید شیدیدا محکیوم نمیوده ضیم تا ییدبر تشیدید تیدابیر
امنیتی محا و قوات ازجانب نهاد های امنیتی شور به شهید حادثیه از بارگیاه الهیی جنیت
فردوس و به مجروحی صحت عاجل استدعا رد .
بعدا طبق اجندا قویه اخذ رشیوه بیه اتهیام رییی سیابق محکمیه ابتدایییه شیهری و ییت یور
مورد رسیده گی قوایی قرارگرفته و بعداز طی پروسیجرهای زم قیانونی میته متکیی بیه
حک فقره  9ما ده ( )31قانون تشکیل و صالحیت قوه قواییه و مستند بیه حکی میاده (255
) قانون جیااء از ابتیدای گرفتیاری بیه (دو) سیا حیب و پرداخیت جریمیه معیاد پیو رشیوه
محکوم و به طرد وی از مسلک قوا و منع از اشتغا به وظیایف اعیوان قویا تصیمی اتخیا
گردید .
همچنییان بادرندرداشییت ندییر هیرییات بررسییی ریاسییت تفتیییو قوییایی بییه دو تی از قوییات
سییابق محکمییه اسییتیناال و یییت نن رهییار و یییک قاضییی محکمییه ابتداییییه ولسییوالی مالسییتان
و یت انی بدلیل تشخیص تخطیی شیان دراجیرای وظیایف مربیوط در مطابقیت بیه مقیرره
طرز رسیده گی به تخلفات قویایی جیاا هیای زم تیادیبی پین و ده روز سیر معیا تجیویا
گردید.
متعاقبیا برخیی ازاسییتهداات واصیله مییورد یور قرارگرفتییه بیا ندرداشییت اسیتهداییه ریاسییت
قوییایای دولییت تصییویب گردید ییه دردعییاوی حقییو عامییه بییویژه عقییارات میییان اشییخا و
قوییایای دولییت هرگییاه حک ی نهییایی وقطعییی بییه نفییع شییخص صییادر شییده و قوییایای دولییت
محکوم علیه قرار گیرد به مندور انتفای شایبه انتقا محکوم بها تطبیق فیصله الیی نتیجیه
تجدید ندر قوایای دولت معطل باشد .
همچنان دربرابر استهداییه اداره حمایت از سرمایه گااری افغانستان درخصو د یون ی
درخواست تمدید جواز یکی از شر تها ه ریی آن بنابر ارتکاب جرم تحت حب قیراردارد
رهنمیایی بعمیل آمید یه درزمینیه قیانون سیرمایه گیااری خصوصیی و نییا بخیو جیاا هییای
تبعی مندرج ماده  112قانون جااء صراحت تام دارند طبقا اجراات بعمل آید .
به همی ترتیب بادرندرداشت استهداییه ریاست محکمه استیناال و یت ابل مبنی بیر اینکیه
محصو فیصله ها طبق قیانون تعرفیه محصیو دولتیی ازمحکیوم علییه اخیذ می یردد ولیی
هرگییاه محکییوم علیییه درمراحییل اسییتینافی و فرجییامی مح یـکوم لییه قرارگیییرد درانـییـصورت

پــییـو تحویییل ییرده گییی وی د ونییه مسییترد شییود توضییید داده شیید ییه دردنییی حالییت
محـــصو تحــویل یرده گیی توسیم محکیوم علییه ازجملیه عوایید محکمیه دانسیته شیده وقابیل
استرداد نمیباشد موصوال میتواند پ از قطعیت حک ادعای جبران خساره ناشی ازتحویلی
محصو را بر علیه محکوم له اقامه نماید.
همینطیییور پیرامیییون اسیییتهداییه اداره تیییدار ات ملیییی ریاسیییت عمیییومی اداره امیییور ریاسیییت
جمهوری بارتباط طر میکانیام رسیده گی به زورگویی ها و تهدیدات درپروسیه داوطلبیی
ها خاطرنشان شد ه درخصو دهاردوب حقیوقی ایی موضیو میسییون محتیرم میتوانید
یور بیه انسیتیتیتوت امیور قیانون ااری اراییه نمایید و امییا در
طیر زم را تهییه و یر
بخو جاایی احکام  435و 477قانون جااء مویدات زم تیادیبی را پییو بینیی نمیوده یه بیا
تعقیب قانونی دنی قوایا محا طبق احکام قوانی نافذه اجراات زم بعمل خواهند آورد .
برعالوه درجلسیه رسییده گیی بیردو تقاضیای تجدیید ندیر جااییی بیا حویورمحترم عناییت
ما مرستیا لوی حارنوالی و  24درخواست تبیدیلی محکمیه درمسیایل جااییی و میدنی نییا
جاءاجندا بود ه درهرمورد تصامی مقتوی اتخا گردید .
خواهشییمند اسییت درنشییر خبییر از طریییق رادیییو تلویایییون ملییی و سییایر رسییانه هییای خبییری
همکاری به عمل اورده ممنون سازند .
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