گزارش از تدویر جلسه فوق العاده شورای عالی ستره محکمه
شورای عالی ستره محکمهه بلها از ر رشهبله  4جهدی  5931تحه ریاسه بهاپوپ وه سه د
یوسف حل م رئ س ستره محکمه تشک ا جلسهه فهوق العهاده داده و روی مواهوعام شهاما
اجبداء رس ده گی به عما آورد .
شورا پخس حمله تروریستی اخ ر به مبزل شخصی محترم م رولی معلم عضو ولسهی جرگهه
راکه مبجر به ش ادم و مجروح برخی از اعضای فام ا وی وپ زش ادم پسر محترم عل هد
اهلل بارکزی عضو ولسهی جرگهه گردیهد ه بهه شهدم محکهوم پمهود و از بارگهاه ایهزد متعاهل
استدعا کرد تا به ش داء ب ش برین ه به مجروح ن صهح عاجها و بهه فام ها ههای شها
صلر جم ا عبای فرماید .
شورا بعداً به مبظور ارتقای سطح داپه مسهلکی و کسهج تجهارل عملهی آپعهده از بضهام
جوا که به طور راپورتر در دیواپ ای ستره محکمه ایفای ور فه م بمایبد ه تصهم م گرفه
تا ورایف آپا دردیواپ ا پایا یافته و به محاکم ابتدائ ه حوزوی ش رکابا تور ف گردپهد ه
امباً ریاس محکمه است باف کابها مکلهف گردیهد تها درمجمهوپ راپهور اجهراام کهاری
بضام خدمتی رادر سطوح ابتدائ ه و است باف به گوپه ماهوار به مقام ستره محکمهه گهزارش
بدهد .
س س طلق اجبداء پظرریاس عمومی تدب ق و مطالعام ستره محکمهه در خصهوف فقهرام
سه گاپه ماده  35باپو تشهک ا و صهیح بهوه بضهائ ه پ رامهو حهایم توب هف بااهی ه
اپتسال ات ام جرم پاشهی از ور فهه بهه بااهی و مسه ول ههای محاکمهاتی بااهی درپت جهه
فعال های تفت شی ه مورد غور برارگرفته و پظریه تدب قی به کم ته ای سه پفهری متشهکا
ازعال جبابا بضهاوت وه دوکتهور علهدالملک کهاموی ه بضهاوت وه براتعلهی مته ن و بضهاوت ال
محمهد زمها سهب ری اعضهای شهورای عهالی سهتره محکمهه ارجهاپ گردیهد تهادر زم بهه در
روشبایی احکام باپو اساسی غور بعما آورده و پظر شاپرا به یکی ازجلسام بعدی شورای
عالی ارائه بدارپد .
متعابلاً برخی از است داام واصله مورد غور و رس ده گی بهرار گرفتهه و درمهورد اسهت دائ ه
اداره لوی څارپوالی ملبی بر بوم و اعتلهار دو فرمها عفهو وتخف هف مجهازام صهادره مقهام
عالی ریاس جم وری که دارا ی احکام متفاوم اپد ه تصریح گردید که مرجع مسهت دی
م تواپد میحظه و مشکل را درزم به با مرجع صدور فرما درم ا گذاشته و حا پماید .

به هم ن ترت ج درمورد است دای د آریاپا افغا هوایی شرک درمهورد تع ه ن و تیل ه روز
های کاری ح ن اعطای رخصتی های کارکبا و پ ز است دائ ه ریاسه مبهابع بشهری وزارم
امور خارجه دررابطه به چ وپ ی سبج ایهام خهدم یکهتن ازکارمبهدا آ اداره خهاطر
پشا گردید که بر اساس ا حکام مبدرج اساسبامه اپست ت وم امور بهاپوپ زاری و تحق قهام
علمی وزارم عدل ه ه توا ح ه تشریح ورفع اب ام در اسباد تقب بی از ورایف ا اداره اسه
بباء مراجع است دا کببده م تواپبد است داام شاپرا به آ مرجع ارسال پمایبد .
هم بطهههور درمهههورد توصههه ه ههههای شهههورا ی عهههالی مراکهههز اصهههیح و ترب ههه اطفههها
ل پسل به ارگاپ ای عدلی و بضایی که دریکی ازجلسام آ شهورا بهه تصهویج رسه ده ه
تجههویز گردیههد تهها محترمههه همهها عل ههزوی رئ سههه محکمههه ابتدائ ههه اطفههال کههه دریههن جلسههه
حضورداشته به هدف توا ح همه جا پلهه اههداف و مقاصهد ایهن تجهویز بهه جلسهه بعهدی
شورای عالی حضور یابد .
برعیوه شورای عهالی بارعایه احکهام بها پهو اجهراام جزایهی برخهی از دوسهههه ه ههای
جزایههی فرجا می دیواپ ای ستره محکمه را پ ز مهورد رسه ده گهی بهرارداده و درمهورد اپ ها
بعداز تدب ق و ارزیابی همه جا پله تصام م مقتضی باپوپی اتخاذ کرد .

