گزارش از تدویر شورای عالی ستره محکمه
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر سه شنبه  10حمل  1395تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیی رییی
ستره محکمه تشکیل جلسه داده وروی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .
شورا نخست مراتب تسلیت وهمدردی عمیق خویش را نسبت به حادثه شهادت محمد انور رحمانی ریی محکمه
ابتداییه شهری والیت غزنی که سه روز قبل به اثر کمین دشمنان صلح و ثبات حین رفتن بیه وظیهیه در سیا حیه
ولسوالی سید آباد والیت میدان وردگ مظلومانه به شهادت رسید  ،ابراز داشته  ،ازبارگاه الهی به مرحومی بهشت
برین وبه فامیل و بازمانده گانش صبر جمیل مسئلت کرد .
بعداً گزارش اشتراک قضاوتپوه عبدالرشید راشد عضو شورای عالی و ریی دیوان جیرای علییه امنییت داخلیی و
خارجی ستره محکمه در نشست ( قضاوت موثر قضایای تروریستی ) که در مقر
سازمان ملل بنابر دعوت رسمی سرمنشی و ریی دفتر اجرا یی کمیته مبارزه با تروریزم سازمان ملل متحد صورت
گرفته بود  ،استماع گردیده و سهمگیری وی درین نشست مثبت ارزیابی گردید همچنان درجلسه محترم دوکتور
عبد الملک کاموی عضو شورای عالی و ریی دیوان امنیت عامه ستره محکمه که در راس یک هیئت بلند پاییه
عدلی وقضایی ازتاریخ  14الی  20مارچ درچهارچوب یک سهرعلمی ومشاهداتی از کشور ترکیه دیدن نمیوده
اند  ،نیزگزارش سهرشانرا ارایه داشتند  ،درین سهرهیئات عدلی و قضایی از محکمه قانون اساسی  ،محکمه تمییز ،
محکمه شهر انقره  ،البراتوارجنایی پولی و څارنوالی ترکیه دیدن نموده و با مقامات مراجی تحقییق  ،تعقییب و
رسیده گی به قضایای جرای علیه امنیت داخلی و خارجی انکشیور مققیات وتبیادظ نظربعمیل آورده ودر برنامیه
های اختصاصی که روی مهارتهای تحقییق  ،تعقییب و رسییده گیی بیه قضیایای تروریسیتی  ،تموییل ترورییزم و
هماهنگی میان مراج عدلی و قضایی مبارزه علیه امنیت داخلی و خارجی تمرکز داشته  ،اشتراک بعمل اورده اند
که درمجموع سهمگیری هیئات درین برنامه مهید و سازنده تلقی گردید .
بعدًا طبق اجنداء برخی از استهداات و اصله مورد غیورو رسییده گیی قیرار گرفتیه  ،در برابیر اسیتهداییه ریاسیت
محکمه استیناف والیت خوست درمورد انصراف اقارب از یک دعوی جزایی متکی بیه صیراحت فقیره ههیده
ماده چهارم قانون اجراات جزایی تصریح گردید که اصوظ وفروع الیی درجیه دوم ازجملیه اقیارب شیمرده شیده
وطبق صراحت ماده  63قانون اجراات جزایی درصورتی که تحریک یک قضیه جرمی براساس شکایت تحریری
مجنی علیه که ازجمله اقارب محسوب شود  ،صورت گرفته باشد  ،انصراف ازان نیز میتواند مشموظ من تحرییک
قضیه جرمی مورد نظر مندرج ماده  63قانون اجراات جزایی گردد .
همچنان بارتباط استهداییه لوی څارنوالی دررابطه به تاجیل تنهید احکام قطعی و نهایی و تعیین وجه کهالت بالماظ
درخصوص محبوسین شامل این پروسه تصریح گردید که ماده  333قانون اجراا ت جزاییی در زمینیه صیراحت

تام داشته و څ ارنوالی میتواند اتخاذ سایر تدابیر احتیاطی ویا ه تعیین اندازه کهالت باالماظ را در قباظ هر قضیه بیه
صورت جداگا نه از محکمه صادرکننده حک تقاضا نماید .
برعقوه در جلسه شورای عالی روی دو تقاضای تجدید نظر جزایی با حضور محتیرم عناییت اک کمایظ مرسیتیاظ
لوی څارنوالی  ،یک تقاضای تجدید نظر مدنی و  19درخواست تبیدیلی محکمیه بحی و رسییده گیی صیورت
گرفته ودرهرمورد تصامی الزم اتخاذ گردید .

گزارش از تدویر فوق العاده جلسه شورای عالی
شورای عالی ستره محکمه بعداز ظهر دوشنبه  9حمل  1395تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیی سیتره
محکمه تشکیل جلسه فوق العاده داده وروی میکانیزم های تطبیقی تشکیل سال مالی  1395قوه قضائیه بحث بعمیل
آورد.
درین جلسه احکام و فرمان تقنینی جاللتماب رئی جمهوری اسالمی افغانستان درمورد منظوری تشکیل ریفورمی ستره
محکمه در سال جاری مورد بحث و مداقه قرارگرفته وبه منظور تطبیق اوامر و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری در
خصوص تشکیل قوه قضائیه که با حفظ سقف تشکیالتی صورت گرفته و نیز به منظور اجرای منظم عملیه اصیالحات
بخشهای اداری ستره محکم ه  ،ایجاد نهاد هایی که جدیداً در تشکیل منظور گردیده  ،تطبیق تغییرات در ساختار های
تشکیالتی که به هدف جلوگیری ازتورم تشکیالتی و تداخل وظیفوی صورت گرفته و نیز جابجایی کادرها در بخشهای
قضایی و اداری ستره محکمه به کمیسیون تعیینات و ریاست ذاتیه هدایات ورهنمود های الزم و قانونی صادر گردید تا
بااتخاذ اقدامات وتدابیر الزم تشکیل جدید ازمجرای اصولی و قانونی عملی گردیده و الی تطبیق پروسه ریفورم هیی
منسوبی درحالت بی سرنوشتی قرار نگرفته و اهداف ریفورم و اصالحات به گونه درست و همه جا نبه تحقق یابد .
درجلسه همچنان به امریت عمومی اداری قوه قضائیه هدایت داده شد تا به منظور ایجاد تناسب منطقی با بودجه منظور
شده وجلوگیری ازکسربودجه هماهنگی الزم رامیان کمیسیون محترم اصالحات اداری و خدمات ملکی ووزارت محترم
مالیه ایجاد نماید .

محترم مسئووظ ويب سايت ستره محكمه  :خبر فوق همراه با جریده میزان شماره  334ذريعه اسکایپ به شما ارساظ است لطها آنرا
درويب سايت ستره محكمه داخل نموده ممنون سازيد .
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