گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرر سره شرهبه  17حمرل  1395تحر رااسر قراپوپ وه سر
اوسف حل م رئ س ستره محکمه تشک ل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجهر ا رسر ه ری
به عمل آورد .
زارش اجراات داواپهای سرتره محکمره در سرا  1394را مرورد ارزارابی قررارداده
شورا پخس
خاطر پشان کرد که در سا ذشته جمعاً به تع اد  17108دوس ه وارد داواپهرای سرتره محکمره
ردا ه که ازجمله  15389دوس ه از لحاظ چگوپی قاپوپ اص ارف صله هرا مرورد رسر ه ری
قرار رفته و درمورد اپها تصام م مقتضی مبهی بر تاا  ،تع ال وااهم پقض اتخاذ ردا ه اس .
شورای عالی ارجاع قضااا به داواپهای ستره محکمه را از لحراظ کم ر  ،ک ف ر وروپر بررسری
قاپوپ ف صله های محاکم تحتاپی بوس له داواپهای ستره محکمه که بارعاا سرع الزم اپجرام
اافته و پ ز ص ور ه ااات ورههمود های الزم قاپوپی به محاکم  ،مثب ارزاابی کرد .
س س قض ه تزوار به اتهام رئ س سابق محکمه ابت ائ ه شهری والار ارز ران مرورد رسر ه ری
قضاای قرار رفته و پس از اپکه حارپوا موظرف اقامره دعروی کررده و مرتهم بره دفراع ازخروا
پرداخ  ،شورای عالی به مهظور ت ق ق و غورهمه جاپبه وبه ه ف روشن شر ن زواارای تارار
قض ه  ،رس ه ی موضوع را به جلسه بع ی موکو کرد .
متعاقباً با توجه به تقاضای معاوپ لوی څارپوالی درامور عسکری  ،به مهظور اپفصا دوس ه هرای
متراکم پظامی است هافی در والار کهر هار  ،بره داروان جرزا محکمره اسرت هاف والار کهر هار
تفواض صالح صورت رف تا درحل وفصل است هافی دوس ه های موردپظر اق ام پماا .
درادامه جلسه طبق اجه ا ار تقاضرا ی تج ار پظرر جزااری و پرها تقاضرای تج ار پظرمر پی
براحکام قطعی وپهاای محاکم کره ازجاپرا اداره قضرااای دولر برعل ره اشرخاع وبررعکس ان
مطرح ش ه بود  ،در محضر متقاض ان مورد غور و بررسی قرار رفتره ود رهرمرورد تصرام م اتخراذ
ش .
برعالوه رس ه ی بر ب س و پرها درخواسر تبر الی محکمره در قضرااای جزااری ومر پی کره
ازجاپا اشخاع و اداره لوی څ ارپوالی ارائه ردا ه بود  ،پ رز جرز اجهر ا برود کره درمرورد اپهرا
تصام م مقتضی اتخاذ ردا .

