گزارش از تدویر جلسه شورای عالی ستره محکمه

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه  03قوس  5031تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم
رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .
شورا نخست با توجه به استهداء امریت های وثایق شهرکابل و به منظور ایجاد سهولت به مررد و انتارا
واجرای امور مربوط به وکالت خط هرا برا تاییرد مهروبه شرماره  5301مرور 1ر53ر 5035چنری
تهویب بعمل آورد :
هرگاه وکالت خط ماابق احکا مندرجه قانون مدنی ترتیب شده باشد صرف دراحوار منردرم مراده
 5131قانون مدنی منتهی میگردد بناء درحا عد ظهور یکی از حراتت منردرم مراده وروو وکالرت
مدار اعتبار بوده به تمدید ان الی اتمرا عملری کره وکالرت دران صرورت گروتره ضررورت محسروس
نمیباشد و اعتبار آن ثابت است ودر صورتیکه وکیل برحار باشرد بررای تمدیرد وکالرت نیرز ضررورت
احساس نمیشود شورا مهوبات قبلی شورای عالی راکه درهمی راباه و بعداز صدور مهوبه ووو الذکر
اصدار یاوته اند لغو نمود .
سپس طبق تجویز قبلی محترمی سید اکرا اوضلی رئیس دیرده بران شریاویت اوغانسرتان و هم نران میرر
حیدر ماهر مدیر مسئو روزنامه آرمان ملی بخاطر ارائه توضیحات درقبار ان ره کره در خهروو قروه
قضائیه از طریق اوشان به نشررسیده بود به جلسه امروزی تشریف آوردند داراتنشاء بره هردف ایجراد
ورصت تز به ذوات ووو سواتت و نکات مورد نظر قوه قضرائیه را کتبربا بره اختیرار شران قررارداد ترا
توضیحات مدلل شان رادرموارد ماروحه تهیه و به جلسه بعدی شورای عالی ستره محکمه ارائه بدارند .
متعاقببا گزارشهای ریاست تیتیش قضایی و نظریرات تردقی ی درمرورد بررسری اجرراات محکمره ابتدائیره
تجارتی کابل و امریت وثایق حوزه سو شهرکابل مورد غور قرارگروته و برا توجره بره تشرخیط تخاری
های وظییوی به شش ت از قضات قبلی ای بخشها متکی به احکا طرز العمل رسیده گی به تخلیات
قضایی جزا های تز تادیبی تجویز گردید .
درادامه جلسه برخی از استهداات واصله تحت غور و رسیده گی قرارگروته و در برابر استهدائیه ریاست
محکمه استیناف وتیت پکتیکا مبنی بر اینکه درمورد وثرایق حهرر وراثرت ووکالرت مرتبره ان محکمره
ازجانب م امات کشورعربستان سعودی مالحظاتی ارائه گردیده خاطر نشان گردیرد کره طبرق ا حکرا
قانون مدنی اوغانستان درامور متعلق به اجراات در صورت اختالف قوانی قروانی دولتری قابرل رعایرت
است که حادثه دران ایجا د و اقامه دعوی صورت گروته است بناء محکمره وورق ایر قاعرده قرانونی
اجراات تز نماید .
هم نان بارتباط استهدائیه ریاست محکمه استیناف وتیت بادغیس مبنی برر چگرونگی اسرتیاده حمایرت
کننده جر اختااف از مزایای ورامی عیو و تحییف مجازات تهریح گردید که متکی به حکرم مراده
 013قانون اجراات جزایی جر اختااف مشمو استیاده ازورامی عیرو نمیگرردد بنراء جرر حمایرت
کننده اختااف نیز تابع همی حکم قانونی است .

به همی ترتیب پیرامون استهدائیه ریاست محکمه استیناف وتیت ننگرهرار مبنری برر اینکره ایرا دعراوی
نسب تعی سهم مروروثی و ویهرله مروروثی ترابع محهرو میگردنرد یراخیر رهنمرایی بعمرل آمرد
درصورتیکه درچنی حاتت ا زجانب محکمه حکم به اوراز و تسلیم صادر گردد طبق هدایت سیمینار
سا  5031موضوع ایجاب محهو را مینماید درغیر آن موارد ووو تابع محهو نمی باشند .
همیناور متون دری و انگلیسی یادداشت تیاهم میان جمهوری اسالمی اوغا نسرتان و حکومرت امریکرا در
خهوو مبارزه با قاچاو مواد هستوی و سایر مواد رادیو اکتیف و مسوده مواو ت نامره همکراری عردلی
درمورد موضوعات جزایی میان جمهوری اسالمی اوغا نستان وودراتیف روسیه که از طریق وزارت امور
خارجه مواصلت ورزیده اند نیز مورد غورو رسیده گی قرارگروت درخهروو موضروع او رهنمرایی
بعمل آمد تا وزارت محتر امور خارجه طبق حکم ماده ششرم قرانون معاهردات و میهاقهرای بری المللری
موضوع را به وزارت محتر عدلیه ارجاع نمایند و بارتباط مسوده مواو تنامه همکاری جمهوری ودراتیف
روسیه خاطر نشان گردید تا موضوع به منظور درک دیدگاه ها و نظریات مراجع ذیعالقره طری جلسره
مشترک مورد بحث قرارگیرد .
گیتنی است که درجلسه شورای عالی سه ت اضای تجدید نظر جزایی با حضور محتر څارنپوه عنایت اهلل
کما مرستیا لوی څارنوالی وهمکاران شان مرورد غرور قرارگروتره و درنتیجره یر ت اضرا بنرابر عرد
تکمیل شرایط حکم ما ده  383قانون اجراات جزایی رد ی ت اضا به منظور غور بیشتر به کمیسریون
ذیهالح ستره محکمه محو و با عاف توجه به ت اضای سو ُ بارعایت حکم و ره  3ماده  553قرانون
جزا به شخط ثالث حق داده شد تابه خاطر اثبات ما ادعایش به محکمه حاکمه مراجعه نماید .
برعالوه رسیده گی به یکعده از ت اضا های تجدید نظر مدنی درخواست های تبدیلی محکمه و مسرایل
مربوط به ارت ای درجات کادر قضایی قضات نیز جز اجندا"ء بود که درهرمورد تهرامیم م تضری اتخراذ
گردید .

