ګزارش از تدویر شورای عالی ستره محکمه -:
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرشنبه  ۲۲حوت تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل
جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل آورد .
نخست رئیس ستره محکمه پیرامون سفررسمی شان به کشور ایتالیا که درراس هیئات بلند پایه قضایی به شمول پوهندوی
عبدالقادر عدالتخواه وقضاوت وال عبدالحسیب احدی اعضای شورای عالی ستره محکمه صورت گرفته بود  ،روشنی
انداخته  ،افزود که این سفر بنابر دعوت رسمی پروگرام انکشاف قانون تجارت مربوط به وزارت تجارت ایا الت متحده
امریکا ازطریق وزارت امور خارجه انکشور تنظیم گردیده بود و هیئات طی نشست های جداگانه با مقامات عالیرتبه
وزارت عدلیه  ،ستره محکمه و بخش حکمیت تجارتی کشور ایتالیا پیرامون حل بدیل منازعات تجارتی در روشنایی قانون
حکمیت تجارتی  ،قانون میان جیگری  ،قانون اصول محاکمات تجارتی وقانون اتاقهای تجارت افغانستان وقوانین موضوعه
کشور ایتالیا بحث و تبادل نظر نمودند که نتایج آن در راستای رسیدن به یک نتیجه مطلوب مثبت ارزیابی میگردد .
رئیس ستره محکمه همچنان درحاشیه این سفر با رئیس ستره محکمه ایتالیا مالقات نموده وروی دو موضوع مهم ،همکاری
های قضایی و نیز انتقال محبوسین بین دوکشور صحبت کرده و بر ضرورت عقد موافقتنامه ها در زمینه تاکید کرد که جانب
مقابل نیز درتدوین وعقد چنین موافقتنامه ها میان دولتین ا براز اماده گی نمود  ،به همین ترتیب هیئت با خانم زبیده خان
رئیسه عمومی سازمان بین المللی انکشاف حقوق درشهرروم دیدار نموده ودرمورد هما هنگی کمک های آن سازمان باستره
محکمه مطابق به نیازمندیهای عینی تبادل نظر بعمل آورد .
رئیس ستره محکمه ازاستقبال گرم و مهمان نوازی مقامات مربوط کشور ایتالیا ازهیئت بلند پایه قضایی افغانستان اظهار
امتنان و تشکر نمود .
سپس طبق اجنداء گزارش ریاست تفتیش قضایی ستره محکمه را جع به اجراات قضایی و اداری محا کم ابتدائیه ولسوالی
های والیت کابل مورد غور و بررسی قرار گرفته و به سه تن از قضات محکمه ابتدائیه ولسوالی بگرامی کابل که تخطی
شان در التوا و تاخیررسیده گی دوسیه ها تشخیص گردیده بود  ،مطابق به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا
های الزم تادیبی تجویز گردید.
متعاقبا ً طبق اجنداء برخی ازاستهدات واصله مورد غور قرار گرفته  ،در قبال استهدائیه ریاست عمومی امنیت ملی در
رابطه به چگونگی ضبط ادویه قاچاقی که بدون فاعل اصلی بدست آمده در مطابقت به احکام مواد  174-136و  176قانون
گمرکات و نیزماده  80قانون اجراات جزایی رهنمایی به عمل امد .
همچنان با توجه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف والیت کابل در خصوص اصالح و ابراء اصحاب دعاوی عند المحکمه
 ،خاطر نشان گردید که هرگاه اصالح و ابراء قبل ازدوران دعوی باشد درج وثیقه گردیده و به موضوع خاتمه داده میشود
ولی اگر بعداز دوران دعوی مطرح گردد  ،درج فیصله شده و اجراات مقتضی قانونی مرعی میگردد همچنان تجویز شد تا
وثایق ابراء خط و اصالح خط به منظور ایجاد سهولت بیشتر به اختیار محاکم استیناف هم قرارداده شود تا عند الضرورت
مورد استفاده قرار گیرند .
به همین ترتیب در برابر استهدائیه ریاست محکمه استیناف کابل  ،درخصوص موارد توجیه سوگند متممه  ،اثرات نکول
مدعی ازان و نیز صالحیت های قاضی درتوجیه سوگند فراتر ازموارد پیش بینی شده  ،درپرتو احکا م قانون رهنمایی الزم
صورت گرفت .
برعالوه درجلسه شورای عالی یک تقاضای تجدید نظرخواهی  ،بیست و هفت درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی
و مدنی وبرخی از مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی قضات نیزمورد غور قرارگرفته ودرهرمورد تصامیم الزم
اتخاذ گردید .

