گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه
للفیر رسفیت سفتره محکمفه

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه  14ثور  1395تحت ریاست قانونپوه سید یوسف
تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .
شورا نخست لادثه قتل ناجوانمردانه رسیت څارنوالی استیناف والیت هرات را که چنفدی قبفل توسفش دشفمناح وفلب و ثبفات
افغانستاح وورت گرفت  ،به شدت محکوم نموده وازخداوند متعال (ج )به مرلومی بهشت برین و به فامیل و بازمانفده گفان
وبرجمیل مسئلت کرده ،خاطرنشاح ساخت که ارگانهای عدلی و قضایی درمجموع در راسفتای لاکمیفت قفانوح و تفامین ن فر
اجتماع وظای و رسالت پرمسئولیتی را به عهده دارند  ،بناء تامین امنیت منسوبین این نهادهفا ازجملفه وظفای ومکل یفت هفای
ارگانهای امنیتی کشور میباشد که باید درزمینه تدابیر و اقدامات جدی را رویدست بگیرند .
سپت طرح موافقتنامه های همکاری میاح سازماح بین المللی انکشاف لقوق  ،بخ انکشافی سازماح ملل متحفد درکابفل وقفوه
قضاسیه که در برگیرنده همکاری ها درعروه لل نیازمندیهای مادی  ،تخنیکی و تجهیزاتی  ،ارتقای ظرفیت و لمایت ازمرکز
تعلیمات قضایی ستره محکمه میباشد مورد بحث قرارگرفته و درقاعده مورد تایید قرارگرففت و بفه امریفت عمفومی اداری قفوه
قضاسیه وظی ه سپرده شد تا جزسیات توافقنامه هارا درمطابقت به پالیسی قوه قضاسیه تن یر و طی مرالل نماید .
شورا بعداً مبتنی بر پیشنهاد ریاست عمومی امنیت ملی درمورد چگونگی است اده از وسایطی که به دالیل مختل دراختیفار اح
اداره قراردارد  ،در مطابقت به هدایت بند  4مصوبه شفماره  40مفور 21ر11ر 1394کابینفه جمهفوری اسف می افغفا نسفتاح
تصریب نمود تا وزارت محترم مالیه درین رابطه استهداسیه جامع و م صلی را به شورای عالی سفتره محکمفه اراسفه و نیفز هیئفت
توظی شده قبلی در زمینه به من ور غور ورسیده گی بهتر به یکی ازجلسات شورای عالی دعوت گردند .
همچناح شورای عالی ستره محکمه به من ور تسهیل اجراات درخصوص رسیده گفی بفه دعفاوی لفع العبفدی قضفایای جزایفی
ازجانب محاکر  ،پت ازکسب معلومات الزمه ازمارکیت های جهانی و د افغا نستاح بانک  ،نر دیت در سال  1395را تعیین
و ب ه داراالنشاء وظی ه سپرد تا موضوع را به من ورتامین ولدت اجراات  ،متحدالماالً به تمامی محاکر کشوراخبار نماید .
به همین ترتیب شورا برمبنای استهداات واوله ازمحاکر استیناف والیفات کابفل و فاریفا و ریاسفت عمفومی قضفایای دولفت
پیراموح چگونگی فروش انعده ازملکیت ها که دردفاتر مالیاتی قیدیت ندارند  ،چگونگی اجرای مثنای وثایع سالهای قبل  ،لع
مداخله اداره قضایای دولت منحیث شخص ثالث دردعاوی میاح افراد بخاطر دفاع ازلقوق دولت  ،نحوه انتقال عواید محاکر
درکود های مشخص شده ازجانب ستره محکمه و چگونگی تعارض ویاهر تل یع مصوبه شورای عالی بفا برخفی از قفرار هفای
نهایی محاکر درخصوص داوطلبی دکاکین دولتی به داراالنشاء هفدایت داد تفا پیرامفوح مسفایل ففوق تحفت اشفراف برخفی از
اعضای محترم شورای عالی ستره محکمه که درجلسه معین گردیدند  ،غور همه جانبه بعمل آورده و ن ریات شانرا بفه جلسفه
بعدی اراسه بدارد .
برع وه درجلسه سه تقاضای تجدید ن ر مفدنی  ،ارتقفای درجفات کفادر قضفایی قضفات  ،نفزده درخواسفت تبفدیلی محکمفه
درقضففایای جزایی ومدنی و سایر مسایل مت رقه مورد غور ورسیده گی قرارگرفته و درهرمورد تصامیر مقتضی اتخاذ گردید .

قانونپوه سید یوس للیر رسیت ستره محکمه با خانر مونیکا زاناریلی رسیسه عمومی
کمیته بین المللی ولیب سر درکابل م قات بعمل آورد

قانونپوه سید یوس للیر رسیت ستره محکمه قبل از ظهر دوشنبه  13ثفور دردفتفر کفارش  ،بفا خفانر مونیکفا زانفاریلی
رسیسه عمومی کمیته بین المللی ولیب سر درکابل م قات بعمل آورد .
درین م قات نخست خانر زاناریلی ازفراهر آوری زمینه م قات تشکر نمفوده اظهفار داشفت کفه تفامین ارتباطفات بفا
لکومت وجوانب ذیدخل ازجمله اولویت های کاری کمیته بین المللی ولیب سر بوده واین روند را با ل ظ بیطرفی
و اعتماد متقابل دنبال مینماید .

وی افزود که ای ای فعالیت های بشر دوستانه ازجمله وظای اساسی این کمیته است و تف ش مینمایفد تفا ایفن وجیبفه
انسانی را درهر محل و مکاح بیطرفانه ا نجام داده وکمال رضاسیت مردم  ،دولت و اطراف ذیفدخل در قضفایا را بدسفت
آورد .
سپت رسیت ستره محکمه با ستای از نق کمیته بین المللی ولیب سر دراراسه کمک های انسفانی گ فت کفه ایفن
نهاد ازجمله نهاد های استثنایی بین المللی است که خدمات درسطب جهفاح وبفوی ه درافغانسفتاح منحیفث یفک کشفور
جنگ زده قابل قدر میباشد  ،رسیت ستره محکمه همچناح به من ور رفع نگرانی این کمیته اظهفار داشفت کفه محفاکر
کشور بارعایت قانوح اساسی و سایر قوانین نافذه درراستای رعایت لقوق بشری اتباع  ،تمامی لقففوق اساسی م نفونین
 ،متهففففمین و محففکومین را در پروسه رسیده گی های قضفایی مراعفات نمفوده و قضفایای شفانرا مطفابع بفه مفوازین
محاکمه عادالنه لل وفصل می نماید.
رسیت ستره محکمه دراخیر ابراز وعده کرد که با کمیته بین المللی ولیب سر آماده هرنوع همکاری بوده و بخفاطر
لل مطالبات و خواستهای این کمیته  ،درچوکات قانوح تسهی ت وزمینه های الزم را فراهر خواهد کرد .
طرفین درین م قات روی برخی ازمسایل مورد ع قه نیز بحث و تبادل ن ر بعمل آورند .
محترم مسئوول ويب سايت ستره محكمه  :خبر فوق همراه با جریده میزاح شماره  ۳۳۷ذريعه اسکایپ به شما ارسال است لط ا آنرا درويب سايت
ستره محكمه داخل نموده ممنوح سازيد .
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