بهمنظور برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه و عدم

مداخلۀ مقامات و کارکنان ادارات دولتی در روند
انتخاباتریاستجمهوری سال،۱۳۹۸مراتبآتیرا
میدارم :
منظور 
مادۀاول :
تمام مقامات و کارکنان ادارات دولتی مکلفاند در
روندانتخاباتاصولذیلراجداًرعایتنمایند :
- ۱همکاری الزم با کمیسیون مستقل انتخابات در
صورت مطالبه و اجرای وظایف محوله مرتبط به
فعالیتهایانتخاباتیبهاسرعوقتممکن .

بیطرفی حین اجرای وظایف محوله
- ۲رعایت اصل  
فعالیتهایانتخاباتی .

مرتبطبه
رأیدهندگان به مقصد
- ۳اجتناب از اعمال نفوذ بر  
اظهار یا افشای رأی آنها یا وادار ساختن ایشان به
رأیدادن به کاندیدای  معین و یا ارتکاب هرنوع

شوورایعووالیسووترهمحکمووهقبوولازظهوورسووومحوووت شورانخستمراتبتسلیتوهمدردیعمیوقخووی  قبلبهاثریکحملهتروریسوتیشوهیدگردیودوهوردو بعووداًدرحالیکووهمحتوورمهووارنپوهدکتووورغالمحیوودر
مستقیم

سری  بودن و 
عملی که  موجب اخالل آزادی  ،
تحتریاستقانونپوهسیدیوسفحلویمرئویسسوتره رانسبتوفاتقضواوتپوهبوایمحموددلوداریکتناز ازجملهقضاتنیکنامکشوربودنود،ابورازداشوته ،عالموووهمرسوووتیالتعقیوووبقضووواییلوووویهوووارنوالیو
رأیدهندگانگردد .
بودنآرای 
محکمهتشوکیلجلسوهدادهورویموعووعاتشوامل قضاتسابقهداروهمچنانشهادتقاعویمیورویس ازبارگووواهاج)جهبوووهمرحوووومینجنوووتفوووردو وبوووه همکووارویحضورداشووتند،دوتقاعووایتظدیوودنظوور
فراهمنمودن تسهیالت و منابع دولتی

- ۴اجتناب از 
اجنوداءرسیدهگیبهعملاورد .
جزایوویبوواحضوووراقوواربووکووالیموودافعمحکووومین
عزیزیقاعیمحکمهاستینافوالیتپروانکههفتوه فامیلهایشانصبرجمیلاستدعاکرد .
به نفع کاندیدای مشخص مگر اینکه طبق احکام
مووووردغوووورورسووویدهگووویقرارگرفتوووهودرهرموووورد
فراهم شدهباشد .

قانون طورمساوی
درروشووناییشوورایطحکوومموواده282قووانوناجووراآت
- ۵اجتناب از معرفی اشخاص به کمیسیون مستقل
جزاییتصامیممقتضیاتخاذگردید .
انتخابات و کمیسیون  شکایات انتخاباتی
متعاقباًعمنبحثبریکعودهازاسوتهداآتواصوله،
بهحیث کارکنان دایمی یا مؤقت
بهمنظوراستخدام  

باتوجهبهپیشنهادریاستداراالنشوایشوورایعوالی
انتخابات .
سووووووترهمحکمووووووهدرخصوووووووصمطالبوووووواتانعووووووده
بهمنظورتقویتیا
- ۶عدماستفادهازموقفوظیفوی 
ازمتقاعیانتظدیدنظرکوهمتکویبوهشورایطمنودرج
تضعیفموقفکاندیدایمشخص .
حکمماده34قانونتشکیلوصوالحیتقووهقضوائیه
- ۷اجتناب از امر و نهی کارکنان دایمی و مؤقت
ومووواد282و482قووانوناصووولمحاکموواتموودنیو
انتخابات خالف احکام  قانون و عدم اعطای هدایا و
قانوناجراآتجزاییخواهانلغووفیصولههوایقطعوی
تحایفبهآنها .
ونهوواییموووردنظوورانوود،تصووریحگردیوودکووهصوورف
- ۸اجتناب از ورود به مراکز و محالت ثبت نام
طوورحادعووایمح و قابوولترتیووباثوورنبووودهودلیلووی
رأیدهیوشمارشآراءبا حمل
رأیدهندهگان،مراکز 

میتواندبرایتظدیودنظورمووردتاییودقرارگیوردکوه
بهمعیت محافظینمسلح .
اسلحهویا 
حکممحاکمذیصالحمبنویبورثبووتادعوایمطروحوه
- ۹اجتناب از دعوت یکی از کاندیدان انتخابات
درمطابقووتبووهاحکوواممتووذکرهدرمحکمووهذیصووالح
پروژههایامحافلرسمی .
ریاستجمهوریدرافتتاح 

صادرومراحلقانونیاشراپیمودهباشد .
- ۱۰حفظ  معلوماتی که حین اجرای وظایف در روند
همچنووووانبووووهارتبوووواراسووووتهدائیهریاسووووتمحکمووووه
انتخابات و یا از جانب کمیسیون مستقل انتخابات
اسوووتینافوالیوووتکابووولدرمووووردچگوووونگیمظرایوووی
میآورند  و امتناع از نشر و یا ارائه آن به
بهدست  

محصوولیوکفیصولهمودنیکوهقضویهدررسویدهگووی
کاندیدایمشخص .
فرجووامیازلحوواضموعوووعی،تظووارتیتشووخیصو
مادۀدوم :
تغییرمسیرنموده،متکیبهحکمجزء)9همواده)2ه
هرگاه مقامات  و کارکنان ادارات دولتی از اصول
قانونتعرفهمحصولدولتیرهنمواییبوهعمولامود،
مندرج مادۀ اول این فرمان  تخلف نمایند ،غرض
قانونپوهسیدیوسفحلیمدسترېمحکمو رئویسد کومووومیکووانیزمونوهخووهاسووتفادهکوووې.نومووو ې العبوووودېدعووووواووتووووهرسوووویده وووو نووووهیوووووازېد مبلغویراکووهمحکووومعلیوهقووبالًدرمحکمووهابتدائیووه
تعقیبعدلیبه مراجعذیصالح ،معرفیگردند .
کوووبپوووهپنمموووهغرموووهمهسووولمیووورمنپریسووویالهینووور همدارنګهدافغانستاندقانونجو ولوودسیسوتماو افغانستانپهقوانینوکیبلکو داشخاصوودحقوقوو منحیثمحصولپرداخته،درفیصلههوایبعودیکوه
مادهسوم :
دملګروملتونوسوازمانیووهسوالکارهاوهمکوارانیو  دافغانسووتاندقوانینووودتفسوویراوتوجیووهدمرجووعپووه دتآمویناهمیوتتوهپوهپاملرنوه،دجمهوورېریاسوت درسوویرمحاکموواتیقضوویهصووادرمیگوورددوایظوواب
وزارتها و ادارات جمهوری اسالمی افغانستان

دعالیمقامدمظازاتودعفوواوتخفیوفپوهفرموانونو محصووولرانمایوود،قابوولمظرایوویبووودهوتفوواوتآن
چوو دیووورسوومرماموریووتپووهموخووهافغانسووتانتووه هکلهدمعلوماتوغوښتونک شوه .
مؤظفاند رهنمود عدم  مداخلۀ مقامات و کارکنان

راغلووردی،خپوولحضووورتهومنوولاوکتنووهی و ورسووره بیووادسووترېمحکم و رئوویسدافغانسووتاندقضووای  ک و ،محفوووضبلوولشوووېاودقووانونیپروسوویظرونو نیزقابلتحصیلمیباشد .
ادارات  دولتی در روند انتخابات  ریاست جمهوری
برعالوهدرجلسهیکقضویهتنوازعصوالحیتوهشوت
سیستمپهتشریحسرههر ندهکړهچو اساسورقوانون سرهسمتررسیده الندېنیولکیږې .
وکړه .
بهدفتر شورای امنیت ملی
سال ۱۳۹۸را آماده و  
لومړیمیرمنهینورافغانسوتانتوهدخپولسوفرمووخ  اودقضائیهقووېدتشوکیلاوواققوانوندمحکموو  دسوترېمحکمو رئویسپوههمودېترتیوبدقضووائیه درخواسوووتتبووودیلیمحکموووهدرقضووواییجزایوووینیوووز
ارسالنمایند .
چووو افغانسوووتانکووو دبشوووریحقونوووودوعوووعیت تشووووکیالتیجو ښوووووتمشوووووخصکوووووړیاودهمووووودې قوېدخپلوواک اوقوانونرصوالحیتونواوهمدارنګوه موووردغووورقرارگرفتووهوهمچنووانبنووابرمطالبووهاداره
مادۀچهارم :
مطالعوهده،بیووانکوړیاوزیاتووهیو کووړهچو غوووا ې جو ښتونوپربنسټدهیوادمحکم دنودهلورېترهوو دکشفاوتحقیقلهار انونوسرهدمحکموودا یکوو محتوورملووویهووارنوالی،رسوویدهگوویبووه126دوسوویه
ذیربط از
این فرمان از تاریخ  توشیح نافذ و ادارات  
پ ووهش ور،عوودالتتووهدخلکووواوپووه ووانګړېتو ووهد ددویپرو انوودېطرحووهشووویدعووواویحوولاوفصوول اوهمغږۍپها وندخبورېوکوړېاوزیاتوهیو کوړهچو  جزاییبوهمحواکماسوتینافوالیواتفاریواب،سورپل،
تطبیقآنمسئولیتدارند .
ښمواوکوچنیانوالسرس هرنګوهدیاودافغانسوتان کوړې.دسووترېمحکمو رئوویسهمدارنګوهزیاتووهکووړه محکم و دعوودالتدتوواموویناوقانونیووتد ینګ ووت پکتیکوووا،پکتیووووا،خوسووووت،جوزجووووان،نورسووووتان،
محمداشرفغنی 
محکم و دقضووایاووپووهرسوویده و پووهتیوورهبیوواد چوو و شووووکلرقوانینووووودقضووووایاوودرسوووویده وو و  مراجوووعدېاودقضوووایاووپوووهحووولاوفصووولکو و پوووه کنرها،تخوووووار،غور،هوووووورات،هلمنووووود،بدخشووووووان،
رئیسجمهوریاسالمیافغانستان 

بادغیس،کنووووووودهار،ننگرهار،سووووووومنگان،کنووووووودز،
اشخاصودحقالعبدیدعواووپهحلاوفصلکو لوه پروسوووویظرونهتنظوووویمکووووړیدېاوداشخاصوووووحووووق خپلواکهاوناپلوېتو هعملکوې .
دایکندی،بغالنوفراهتفوی

صالحیتگردید .

له تورن څخه استجواب او د هغۀ شفاهي بيانونه څارنوال مكلف دى ،د تحقيق په پيل كې ،له تورن څخه پوښتنه وكړي چې د جرمي عمل په ارتكاب كې خپل
نقش بيان كړي .د جرم د مادي ركن يا دهغۀ د يوې برخې په ارتكاب د اعتراف يا پدې برخه كې د اسانتياوو د برابرولو په صورت كې ،له هغۀ څخه غواړي
چې د جر مي عمل د پېښېدو د څرنګوالي په هكله زياتې څرګندونې وړاندې كړي .د استجواب په بهير كې تورن ته فرصت وركول كېږي څو له ځان څخه د
تور د دفع داليل كه يې غوښتي وي ،هم بيان او هغه حقايق چې په ګټه يې دي ،څرګند كړي.
د جزايي اجراآتو قانون يوسلو شپږ پنځوسمه ماده

 ۸حوت ۱۳۹۷
راجع به اجراآت پولیس  عدلی بحث مفصل صورت رابطه به موعوع جلسه که عبارت از بین بردن فاصله بین مردم عام
بیان داشت که در تبدیلی  محافظین ادارت مربور اقدام گردد و -7
درولسوالیسنگتختبندروالیت دایکندی :
به روز سه شنبه مؤرخ  1397/11/16جلسه همآهنگی ادارات اگر محافظین پابندی به  وظیفهنداشته وبی مسئولیتی  دارد از گرفت وتصویب به این  شدکه منبعد اجراآت مسلکی چون جمع ودولت بود  ،بحث وگفتگو صورت گرفته تاکید بر آن شد که دروازه
عدلی وقضائیولسوالیسنگتختبندر والیتدایکندیتحت طرف اداره به قوماندانی اطالع  داده  شود  تا آنرا تبدیل نمایند .آوری شواهد ،حفظ آثار واشیای متعلق به جرم وتالشی منزل های دفاتر ولسوالی باید در چوکات قانون روی مراجعین وعارعین
ریاستقضاوتمنددولت حسین"تیموری"رئیس محکمهابتدائیه بنا براین در این زمینه تصمیم اتخاذ گردیدکه بعد ازین تاریخ توسط بخ آمریت مبارزه با جرایم جنائی صورت گیرد وپولیس همیشه باز نگه داش ته شوند تا مردم بتوانند به صورت واعح وبدون
واسطه مشکالت خوی را مطرح وعرض نمایند در نیتظه مشترکین
ولسوالی سنگ  تخت بندر آن والیت به اشتراق میرزا قوماندانیامنیه بدونموافقهادارتمحافظآنراتبدیلننمایند  .غیرمسلکیدراجراآتآنها مداخلهننمایند.
از اینکه درجلسه بیشتر مشکالت متوجه جلسهبهاتفاقآرارویآجندامظلستائیدصحهگذاشتندوهمتوافقبه
در زمینه رویه پولیس با مظنونین  بحث صورت -8
موسی"سروری"  سرپرست آن ولسوالی به اشتراق نماینده امنیت -3
ملی ،مدیرمحترم حقوق  ،مدیر محترم عواید ،آمر جنایی آمر گرفت وتصویب برآن شد که قوماندانی امنیه با مظنونین رویه قوماندانی امنیه  بود.ولی قوماندان امنیه به عنوان مسئول اول عملآمدکهمنبعددرهربرج یکمرتبه جلسههمآهنگیدایرگرددتا
صحی و آمرکلنیک بندر در مقر ریاست  محکمه ابتدائیه به نیک نموده و اجراآت  شان را مطابق قانون نافذه کشور عملی ادارهدرجلسهحاعرنگردید،اعضایجلسهراجعبهعدماشتراق راجع به مشکالت وارده وخالهای ادارات مربوطه صحبت ها صورت
قوماندان تصویب نمود ،که سرپرست ولسوالی به وی تفهیم گرفتهوهمزمانغرضازبینبردنآنتصامیمالزماتخاذگردد .
تالوت چند آیاتی  از کالم مظید آغاز  شد سپس ریئس جلسه سازند .
تصویبگردیدکهتامینامنیتقضات،هارنواالنو نماید که  منبعد درجلسه شرکت نموده وبی اعتنایی ننماید درولسوالیخاکظباروالیتکابل :
عمن خوش آمدید وصحبت در مورد اهداف تشکیل جلسه روی -4
مسائلشاملاجنداصحبتنمودهومواردآتیبهتصویبرسید  :دفاتر آنها از وظیفه قوماندانی امنیه میباشد در زمینه  توجه وراجع به بعضی  موعوعات دیگر هم بحث صورت گرفت یوم مؤرخ  1397/11/17جلسه همآهنگی ادارات عدلی وقضائی
ولسوالی خاکظبار با اشتراق ادارات ذیربط بنام خداوند)جه به تالوت
وتصامیمالزماتخاذگردید .
در جلسه تصویب گردید که فورم پیگیری قضایای جدینماید.
-1
اشخاصیراکه هارنوالی غرضتنفیذ حکم محکمه درخاتمه اعضای جلسهدرموردمصوبهفوقوعدههمکاریداده آیاتیچندازکالماجمظیدآغازگردید .
جزاییبطوردقیق مطابقتذکره تابعیتمظنونینخانهپریونیز -5
درابتداوآغازجلسهقضاوتملمحمدموسی"شینواری"رئیسمحکمه
خاطرنشانگردیدوقتییکشخصسابقهجرمی داردکهبهحکم جلبمینمایند ،مکلفاستآنهارامطابق حکمماده303قانون وجلسه بادعائیهخیرخاتمهیافت .
آنولسوالیراجعبهمفهومهمآهنگیبهحاعرینمظلستفهیمنمودکه
قطعی محکمه با صالحیت محکوم علیه قرار گرفته باشد  بنا اجراآت جزایی به هارنوالی احضار نمایند تا فیصله های جزایی درولسوالیسروبیوالیتکابل :
جلسه همآهنگی ادارات عدلی وقضائی ولسوالی سروبی والیت ازطرفهمهاشتراقکنندهگاناستقبالگردید .
محاکمتعمیلگردد.
برآندروقتخانهپریبهاینشررتوجهجدیصورتگیرد .
تصویب گردید که جلب مظلوبین مطابق کابل بتاریخ  1397/11/16با اشتراق مسئولین ملکی ونظامی بعداً راجع به قضایای جزائی وفق قانون اجراآت جزائی به نمانیده
راجع به تبدیلی محافظ امنیتی محکمه  توسط -6
-2
قوماندانی امنیه که چند روز قبل  بدون در جریان گذاشتن مواد92و  94قانون اجراآت جزائی و در  مورد کشف  موعوعات وتعدادیازمتنفذینقومیآنولسوالیدایرگردیدجلسهابتداء هارنوالی وقوماندانی امنیه تفهیم شد وبعد در حصه غصب امالق
محکمهوموافقهآنصورتگرفتهبحث شدو سرپرستولسوالی جزائیوفق هدایتماده80قانونمتذکره ،پولیسصورتگیرد .با تالوت آیاتی چند از کالم اج مظید آغاز گردید سپس در دولت وحقوق عامه وتعریف امالق عامه دولت توعیحات داده شد
وهمچنان در حصه ترتیب وثایق مربور حصر وراثت  ،وکالت  ،مظرد
خط ،به حضور قریه داران ولسوالی توصیه شد که تا اشخاصی را که
معرفتکاملندارندتصدیقوتائیدننماینددراخیر جلسهرئیسقریه
بتاریخ  1397/11/20قضاوتمند محمد حسن "صدیقی" رئیس م حبوسینمالقاتکردهومشکالتشانرابازپر نمودکهدر راه بعضی از ولسوالی ها حین انتقال محبوسین و همچنان داران چند حرف را ارایه نموده که از طرف هیئت قضایی استماع
محکمه استیناف والیت بغالن در حالیکه قضاوتمند حبیب اج نتیظه محبوسین از نحوه برخورد اداره محبس کامالً اظهار موجودیت تعداد زیادی از محبوسین که کبر سن داشته و اکثر گردید ،و به بعضی سواالت شان از طرف رئیس جلسه مفصالً
"امین" رئیس دیوان جزاء استیناف و قضاوتمند عبداللطیف رعایت و خرسندی نمودند محبوسین مشکالت خوی را در شانتوانگشتوگذار،نشستوبرخواسترابهصورتعادی توعیحاتدادهشد .
عرصهفرامینبدینشرحبیانداشتند:اوالًدرفرامینبرایاکثر
جرایم عفو تخفیف صورت نمی گیرد ثانیاً شکلیات تطبیقی
فرامینخیلیپیچیدهوزمانگیربودهکهاکثراًبعدازمرورپنج
الیش ماهنتیظهآنبدستر قرارمیگیردبعداًمدیرمحبس
مشکالت کلی محبس را برای رئیس محکمه و هیئت معیتی
شانیادآورینمودکهشاملنبودبرقمشکالتامنیتیدرمسیر

نداشته و محکوم به مظازات طویل المدت میباشند تعداد
اشخاصیکهبهامراضصعبالعالجمصابمیباشنداندقبوده
اما مریضان مزمن تعداد شان قابل مالحظه میباشد در اخیر
رئیسوهیئتهمراهمشکالتمحبسومحبوسینرایادداشت
نمودندتاحتیالمقدوربهآنپرداختهشود.

یومموؤرخ1397/11/22جلسوهرؤسوایدواویونمحکموهاسوتیناف مستهدیهدایتالزمغرضاجراآتاصولیصوادروبوهتحریورات
موعوووعاترابوووهاداراتذیووربطارسووالبدارنووود
والیوووووووووووووتفاریوووووووووووووابتحوووووووووووووتریاسوووووووووووووتقضووووووووووووواوتمند هوودایتدادتووا

غووووالمسووووخی"حبیب"رئوووویسمحکمووووهاسووووتینافآنوالیووووتروی متعاقباًکمیسیونسمعشکایتجلسهئیراتحوتریاسوترئویس
موعووووعاتشووواملآجنووودادایووورگردیووود.درجلسو وهدررابطوووهبوووه محکمهاستینافبحضورداشترؤسایدواوینورئویسمحکموه
اسووتهدائیهریاسووتمعووارفصووحبتهمووهجانبووهصووورتگرفووت ابتدائیهمرکزدرصالونجلساتعلنیریاسوتمحکموهاسوتیناف
اعضایجلسهبعدازدقتدرپرتووشوریعتغورایمحمودی)صهو دایرنمود.نخستصندوقشکایتکهدربیورونازدرورودیایون
قوووانیننافووذهکشوووروبووهاسووتنادمصوووباتمقووامعووالیسوووتره ریاسووتنصووبشوودهمشووواهدهگردیوودکوودامشووکایتتحریوووریاز
محکموهجمهوووریاسووالمیافغانسووتانتصومیماتخوواذوبووهمراجووع پرسونلقضائیواداریمحاکمبنظرنرسیدسپسرئیسمحکموه

استینافبوهحاعورینجلسوهگفوت:پرسوونلقضوائیواداریبایود
بارعایتطرزسولوققضوائیقووانینوهودایتمقوامعوالیسوتره
محکمهاجراآتمربوطهخوی راعیارنماینودتواباشودایونعمول
کردشانممدتعمیلپالنهایسوازندهومثبوتگورأیمقوامعوالی
سترهمحکمهجمهوریاسالمیافغانسوتانگورددجلسوهبوهآرزوی
تامینصلحبهدیارعزیزماافغانستان خاتمهیافت .

"سروری" رئیس دیوان امنیت عامه استیناف وی را همراهی
مینمودندازمحبسآنوالیتواقعکیلهگیبازدیدنمود .
ابتداء رئیس محکمه استیناف و هیئت همراه از سایر محالت
محبسدیدننمودهوععیتمعیشتیمحبوسینرااعمازبرنامه
غذائی ،صحت و اماکن بودوباش شان بررسی نمود که کامالً
رعایت بخ دیده شد سپس با تعدادی از نماینده گان

پووونجتووونازمتهموووینجهوووتفاووولگیوووریوطوووالعبینووویبوووهخانوووه امنیتوووویدرجلسووووهعلنوووویدیوووووانرسوووویدگیبووووهجوووورایمامنیووووت توونبووهموودتپوونجسووالوپوونجموواه،دوتوونبووهموودتچهووارسووالو
هوووایشوووهروندانوالیوووتهوووراتمراجعوووهکوووردهوبوووهوسووویلهحیلوووه عامووووووهمحکمووووووهاسووووووتینافمووووووؤرخ1397/11/20کووووووهتحووووووت چهووارموواهویووکتووندیگووربووهموودتیووکسووالویووکموواهحووبس
ونیرنووگپوووولوزیووووراتشوووانرامووویگرفتنووودایوووندرحالیسوووت ریاسوووووتقضووووواوتمندشووووومسالووووورحمن"رئووووویسخیووووول"رئووووویس تنفیذیمحکومین بهمظازاتگردیدند  .
کوووهتعووودادشوووانزدهفامیووولمتضوووررازمتهموووینشوووکایتنمووووده محکموووهاسوووتینافبرگوووزارگردیووودهبوووودتحوووتمحاکموووهقووورار دراخیوورجلسووهقضووائی،رئوویسجلسووهبووهمتهمووانقضووایاتفهوویم
کوووهبوووال بووورچنووودملیوووونافغوووانیقیموووتطالهوووایازدسوووتداده گرفتند  .
شوووانمووویباشووودمتهموووینپوووسازگرفتووواریتوسوووطنیروهوووای درپایووان،یووکتوونازمتهمووینبووهموودتنووهسووالونووهموواه،یووک محکمهاستیناف ،درمیعادمعینه قانونیمحفوض میباشد .

نمودکوهحوقتمییوزطلبویشوان،درصوورتعودمقناعوتبوهحکوم

قضاوتمند منیرالدین"منیر"رئیسمحکمهاستینافوالیتسرپل جرایم خشونتعلیهزنواسداج"عظیمی" آمرتحریرات محکمه اداری و نظامی ابراز خشنودی نمودند محظوزین موجود در این
بتاریخ  1397/11/23از آمریت مرکز اصالح و تربیت اطفال استیناف وی را همراهی مینمودند با  محظوزین  مرکز اصالح و مرکزکه تعداد شان)7ه تن بودافزودندکهازامکاناتتربیتیو
بازدیدوبامحظوزینمالقاتبهعملآورد .
تربیت اطفال از نزدیک دیدن نمود ه و محظوزین از اعاشه واباته تعلیمی مرکزاصالحاستفادهمینمایند .
در این بازدید و مالقات که خلیل اج رئیس  دیوان رسیدگی به خوی ونحوهبرخوردآمر مرکزاصالحوتربیت اطفال وپرسونل

روز پنظشنبه مؤرخ  1397/11/25کمیسیون سمع  شکایات محکمه استیناف آن والیت راجع به رسید ه گی به استهداآت هیچ شکایتی موجود نبود وهکذا دو مورد استهداآت محاکم
ورسیده گی به استهداآت رؤسای دیوانهای محکمه استیناف وشکایاتمربورمحاکمدایرگردید  .نخستصندوقشکایات مورد بررسی ق رار گرفت  .استهداآت واصله حل گردیده و به
والیتبغالنتحتریاستقضاوتمندمحمدحسن"صدیقی"رئیس محکمه استیناف توسط هیئت مؤظف باز  شد که خوشبختانه مراجعمربورهدایتالزمدادهشد .

قضاییتعلقگرفتهاندکهزمینهوایمتوذکرهفعوالًدرسوهحالوت ازاجرایقبالهجاتمعذرتخواستهشدهاست.هه 
آتیالذکرقراردارند :
رؤسایدواوینهمدرموردابرازنظرنمودهمتذکرشدهاندکوه))
عوودهایازیوونجایوودادهووافع والًدرحالووتزراعتوویو
.1
درصووورتیکهزمووینهووایمتووذکرهتحووتپووالنهووایاسووتمالکی،
بوواغیقووراردارنوودوقبالووهجوواتشووانبعوودازکسووبمعلوموواتاز
ناحیووهمربوطووهریاسووتاراعووییوواادارهامووالقولسوووالیمربووور شهریوتوسعوینباشدبهمنظوررفوعمشوکلخلوقاج،افوزای 
عوایدومحصووالتدولوتوجلووگیریازمنازعواتامالکویطورح
طورمعمولاجراءمیگردد.
.2
عوووودهازایووووناراعوووویهووووادرسووووالهایماعوووویهبووووه تعوودیلقووانونامووورزمینووداریغوورضاجوورایقبالووههووایهمچووو

عمراناترهایشیوتظوارتیتبودیلگردیودهوقبالوهجواتشوانتوا
امالقپیشنهادگرددبهترخواهدبودبواآنهومموعووعجهوتاخوذ
اکنوناجراءگردیدهواجراءمیگردد.
هوودایتبمقوواممحتوورمسووترهمحکمووهارجوواعگووردددآنچووههوودایت
-3عدهازایناراعیهادرحالتبودیلشودنبوهمحوالترهایشوی
فرمودندموجبتعمیلاست.هه 
وتظووارتیمیباشوودکووهازسووال1394بوودینسوووقبالووهجوواتشووان
بمالحظووهآنموودققینقضووائیریاسووتمحتوورمتوودقیقومطالعووات
اجراءنمیگرددکهموجباتشکوهمالکوانآنرافوراهمنموودهاسوت ذیالًابرازنظرنمودهاند .
وازجانووبدیگوورمووادۀ)108هقووانونتنظوویمامووورزمینووداریچنووین ))اسوونادمووداراعتبوواردرمووادۀ)18هقووانونتنظوویمامووورزمینووداری
صراحتدارد«:احداثسرق،اعمارساختمان،تاسیسواتوسوایر منتشوورۀجریوودۀرسوومیشووماره)1254ه1396/1/26بووهطووورمفصوول
فعالیتهوووایغیوووورزراعتووویبوووواالیزمووووینهوووایزراعتوووویمظوووواز

نمیباشد،درحالتعوروریوزارتهوااداراتدولتویوشواروالی
هووامکلووفانووددرزمینووهقووبالًموافقووهادارهاراعوویومنظوووری
رئیسجمهورراکسبنمایند».کهخالفصراحتایونموادۀعوده
ازایناراعیدرحاولتبودیلشودنبوهمحوالترهایشویوتظوارتی
بووودهوعوودهازآنهوواقووبالًبووهعمرانوواتتظووارتیورهایشوویتبوودیل
شودهانودومقودارآنفعوالًدرحاولتبودیلشودنهسوتندکوهخوالف

کسبنمایند  ».
ازفحوایمادۀمتذکرهچنیناستنبارمیگرددکهدرتغییورزموین
زراعتوویبووهرهایشوویوصووفزمووینتغییوورنمووودهومالووکآنتنهووا
زمووینرابووههمووانوصووفانتقاوولدادهمیتوانوودکووهبووهنووامآنثبووت
اسوووووت،درصوووووورتیکهوصوووووفزموووووینتغییووووورنمایووووود،مطوووووابق
مادۀ)108هقانونتنظیمامورزمینداریایظابکسبموافقوهادارۀ
اراعووویومنظووووریرئووویسجمهوووورراموووینمایووود.لوووذامرجووووع
مستهدیدرموردمطابقاحکامقانوناجراآتقوانونیومقتضوی

نمایند.هه 
مطلوبمووورداسوتهداءونظوورتودقیقیمرتووببورآندرجلسووهمووورخ
1397/11/8مقاممحترمشورایعالیمطورحوطویتصوویبشوماره
)940ههدایتذیلصدورریافت .
))نظرریاسوتعموومیتودقیقومطالعواتتائیوداسوت،بوهجمیوع
محاکمطورمتحدالمالاخبارگردد.هه 
بیووانگردیووده،اداراتثبووتاسوونادووثووایقمطووابقآنبووادرنظوور
مراتوووبمنووودرجتصوووویبشووومارهفووووقذریعوووهناموووه)625هموووورخ
داشتمادۀبیستوچهارمقانونمذکوراجراآتنموودهودرطوی
1397/11/16بووهمحکمووهاسووتینافوالیووتکابوولاخبووارگردیووده
مراحووولآنالزماسوووتتموووامموووواردقوووانونیومقووورراترادرنظووور
اسووت.ازینکووهموعووووعجنبووهعووامداشوووتهبدینوسوویلهبووهعمووووم
بگیرنووود.وموووادۀ)108هقوووانونموووذکورکوووهچنوووینصوووراحتدارد«:
محاکم اسوتینافوالیواتومراجوعمربوورنیوزاخبوارمیگوردد،توا
احوداثسورق،اعموارسواختمان،تاسیسواتوسوایرفعالیوتهووای
هوودایتآنوورابووهمراجووعذیووربطخوووی تعموویمنمووودهعنوودالموقع
غیرزراعتیباالیزمینهایزراعتیمظازنمیباشود،درحالوت
مطابقآناجراآتمقتضیوقانونیبعملآرند  .
عوروریوزارتهووا،اداراتدولتویوشوواروالیهوامکلووفانووددر

مادۀفوقالذکرقانونتنظیمامورزمینداریمیباشودوتواکنوون زمینوهقووبالًموافقوه،ادارهاراعوویومنظوووریرئوویسجمهوووریرا

دخوست والیت د ولسوالیو  له ابتدائیه محکمو هخه دکتنو په لړ ک 
قضاوتیار محمد افضل ) مالخیله د خوست والیت استیناف محکم 
رئیس په  1397/11/22نیټه دتڼیو ولسوال له ابتدائیه محکم هخه
لیدنهوکړه .
دحاعرۍ د کتاب او ا ونده اجراآتو له کتلواو کنټرول وروسته  ی له
قضاوتمند عبدالباقی )نیازیه د تڼیو ابتدائیه محکم رئیس سره
هرا خیزه خبری وکړې  ،بیا د ولسوال له ولسوسل زمری اومراجعینو
سرههمدمحکم داجراآتوپههک لهخبریوشویاومراجعینودولسوسل
پهشمولدمحکم لهاجراآتوهخهمننههر ندهکړهاودمحکم رئیس
تهی ډاډورکړ.اودمحکم لهاجراآتوهخهدډاډپهترالسهکولواوپه
ور ینوچاروک دپرسونلحاعروالی  ینیدمنن پههر ندولود
استینافدمحکم رئیسلهابتدائیهمحکم رخصتاودخپل دندی
ایتهوال  .

گزارشاجراآتمحاکموالیتهلمندازبابتربعسومسالجاریبهشرح
ذیلمواصلتنموده :
دربخ جزائی :
به تعداد   469دوسیه وارد  دواوین جزائی محاکم آن والیت شده که از
جملهآن 364دوسیهفیصله گردیده،درمورد 40دوسیهقرارقضائی
صادرشده 32،دوسیهمکتوبیمستردو 33دوسیهتحتدورانقرار
دارد .
دربخ حقوقی :
به تعداد  156دوسیه حقوقی وارد دواوین محاکم آن والیت شده که از
جمله آن  26دوسیه فیصله گردیده ،در مورد  77دوسیه قرار قضائی
صادر شده 13 ،دوسیه مکتوبی مسترد شده و 40دوسیه تحت دوران
قراردارد .
همچنانعوایدمحاکمآنوالیتازدرققیمتومحصولوثایقمختلف
النوع طی این ربع جمعاً  159300افغانی می شود که تحویل خزانه
دولتگردیدهاست .

په   1397/11/6نیټه د بلخ والیت د ښارې ابتدائیه محکم د کورنی
دیوان علنر قضایر
اوبهرنر امنی ت پرعد جرمونوته د رسیده 
غونده د قضاوتمند وجیه الدین )عزیزیه د ښارې ابتدائیه محکم 
رئیس په مشرۍ او دمحمد عارف ) حنیف ه  د دی دیوان د رئیس او
قضاوتمندمسعود)فیضیهدهغهدیواندغړېپهغړیتوبدقضیید
دوا وخواوواورسنیوپهحضورددوهتنوداختطافدموعوعپههکله
ددوهکسانوپهاتهامجو هشوه .
چی له  هرا خیزې هیړنی وروسته متهمین هریو د دیارلسو دیارلسو
کلونوتنفیذیحبسمودېپهمظازتومحکومشول .

گزارش اجراآت محاکم والیت کندز از بابت برج جدی سال جاری قرار
ذیلمواصلتنمودهاست :
به تعداد  259دوسیه حقوقی وارد دواوین محاکم آن والیت شده که از
جملهآن 18دوسیهفیصلهشدهدرمورد 66دوسیهقرارقضائیصادر
شده11،دوسیهمکتوبیمستردگردیدهو164دوسیهباقیماندهاست .
همچنان در بخ

جزائی  202دوسیه وارد دواوین جزائی محاکم آن

والیت شده که  103دوسیه آن فیصله شده در مورد  53دوسیه قرار
قضائیصادرشده5،دوسیهمکتوبیمستردگردیدهو41دوسیهتحت
دورانقراردارد .
ب ههمینترتیبعوایدمحاکمآنوالیت ازدرققیمتومحصول وثایق
مختلفالنوعطیماهجدی628730افغانیگردیدهاست .





تعداد
متهمين

تاريخجلسه
قضايی

تصميمقضايی

عضویت به گروه مخالفین یکنفر
دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت فاریاب
یکنفر
عضویت وقتل
رر
یکنفر
عضویت به گروه مخالفین
رر
چهار نفر
اختطاف منجر به قتل
رر
قاچاق وفروش مواد مخدر یکنفر
رر
یکنفر
محکمهمواد مخدر
دی وان رسیده گی به جرایم امنیت عامه وجرایم ناشی از فساد اداری فاچاق
استینا والیت تخار
یکنفر
اختطاف
رر
سه نفر
اختطاف
رر

1397/11/9
رر
رر
1397/11/14
رر

یکسال ویکماه حبس تنفیذی
در دوفقره به مدت نه سال ویکماه حبس تنفیذی
یکسال ویکماه حبس تنفیذی
هر واحد به مدت بیست بیست سال حبس تنفیذی
یکسال ونه ماه حبس تنفیذی

1397/11/16

سه سال و ده روز حبس تنفیذی

محکمهمربور

نوعاتهام

رر
1397/11/17

شانزده سال حبس تنفیذی
یکنفر شانزده سال حبس تنفیذی دو نفر پنج پنج
سال حبس تنفیذی
هفده سال حبس تنفیذی
دو نفر هر واحد شانزده سال حبس تنفیذی ویک
نفر برائت
دوسال وشش ماه حبس تنفیذی
هشت سال حبس تنفیذی
یکسال وشش ماه حبس تنفیذی
دوسال حبس تنفیذی
یکسال و سه ماه حبس تنفیذی
یکسال و سه ماه حبس تنفیذی
دوسال حبس تنفیذی
سه سال حبس تنفیذی
نو سال ویکماه حبس تنفیذی
پنج سال حبس تنفیذی
یکنفر پنج سال حبس تنفیذی ودو نفر سه سه سال
حبس تنفیذی
هر واحد سه سال ویکماه حبس تنفیذی
بیست ویک سال حبس تنفیذی
بیست سال حبس تنفیدی
یکتن سه سال حبس تنفیذی ،یکتن مدت دو سال
حبس تنفیذی
سه سال حبس تنفیذی
دو نفر پنج سال ویکماه حبس تنفیذی ویکنفر
شانزده سال ویکماه حبس تنفیذی

دیوان جزائ محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهر کابل

قتل
فعل لواط

یکنفر
سه نفر

رر
رر
رر
رر
دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهر کابل
رر
رر
رر
رر
رر

سرقت
سرقت مسلحانه
سرقت
مجروحیت

یکنفر
یکنفر
دونفر
یکنفر

حیازت سالح
قاچاق مواد مخدر
تزویر

یکنفر
یکنفر

مواد مخدر
قاچاق مواد مخدر
فریبکاری

یکنفر
یکنفر
یکنفر
یکنفر

1397/11/8
1397/11/15
رر
رر
1397/11/2
1397/11/6
1397/11/6
1397/11/7
1397/11/13
1397/11/14

فریبکاری

سه نفر

1397/11/15

رر
دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ
رر

حیازت سالح
قتل وسرقت
قتل

سه نفر
یکنفر
یکنفر

1397/11/21
1397/11/13
رر

رر

فعل زنا

دونفر

رر

یکنفر

رر

سه نفر

1397/11/10

یکنفر

1397/11/8

سه سال وششماه حبس تنفیذی

دونفر

1397/11/10

هر واحد دو دو سال حبس تنفیذی
چهار نفر به مدت چهار چهار سال حبس تنفیذی
وسه نفر دو دو سال حبس تنفیذی
یکنفر پنج سال دوماه حبس تنفیذی ویکنفر مدت
چهار سال حبس تنفیذی
یکسال وشش ماه حبس تنفیذی
سیزده سال حبس تنفیذی
دوازده سال حبس تنفیذی
هر واحد سه سه سال حبس تنفیذی

رر

رر

فعل زنا وسرقت
رر
دیوان رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی محکمه عضویت در گروه طالبان
واستفاده از مواد منفجره
استیناف والیت بلخ
دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه محکمه شهری والیت
مواد مخدر
بلخ
انجام فعل زنا
دیوان جزاء محکمه شهری والیت بلخ

1397/11/6
رر

 ۸حوت ۱۳۹۷
جلسه حضوراشوتراقکننودهگوانراخیورمقودمگفتوهوپیوام
جلسهاداریمحکمهاستیناف 

فضوووویلتمآبرئوووویسسووووترهمحکموو وهرابعوووودازبازگشووووت
والیتجوزجان :
سفرشووانازمرکووزراجووعبووهرعووایتشووانازوعووعیتفعلووی
جلسوووهاداریمحکموووهاسوووتینافوالیوووتجوزجوووانبتووواریخ محووواکمبوووادغیسوتوجوووهبوووهتصوووویببودجوووهمووووردنیووواز
1397/11/3تحووتریاسووتقضوواوتمندصووبغتاج"مشووفق" واخووالقحسوونهوبرخوووردنیووکبووینهمکووارانوبووامووراجعین
رئووویسمحکموووهاسوووتینافآنوالیوووتبوووااشوووتراقرؤسوووای واصووحابدعووویبووامطالعووهوپیوورویازسوویرتبووابرکووت
دواویوووناسوووتینافیوابتدائیوووهاعووومازولسووووالیهوووایده پیوووامبرمعظماسووووالم)صهبوووورایحاعوووورینوسوووویلهشوووودند
گانووه،قضوواتوکارمنووداناداریدرمقوورریاسووتمحکمووه ودراداموهمضومونآیوواتیمبارکوهراقرائووتنموودکووهازاج
استینافتدویریافت .
متعاول)جهپیورویکنیودوازرسوولاج)صهفرسوتادهبرحووق

ابتداءجلسهباتالوتآیواتیچنودازکوالماجمظیودآغواز
پروردگاروازاولواالمرواولیایامورخودپیروینمائیودچورا
شوودسووپسرئوویسمحکمووهاسووتینافبووهاسووا هوودایت کوووووهتنظووووویمامووووووراتخوووووانوادگیاجتمووووواعیوخصوصووو واً
مکتووب3019بور1808موؤرخ1397/9/26ریاسوتدفتور تشکیالتاداراتدولتیاطاعوتصوادقانهراموی طلبودتوا
مقامعالیسترهمحکمهبوهاداراتمربوورهودایتدادتوا خوووردانازبزرگووانومووامورینازآموورینشووانفرمووانبوورداری
بتوواریخ25هوورمووواهگووزارشاجوووراآتوچگووونگیحاعوووری نماینوووددراداموووهافوووزودکوووهماموریوووتیوووکوظیفوووهاسوووت
منسوبینقضوائیواداریخووی رابودونتعلولبوهآمریوت درهرجایازوطنکهمقررشویمآنظواراخانوهخوود دانسوته
تحریووراتارسووالوتماموواًگزارشوواتیکماهووهتوحیوودوبووه وبایدبوهحودتووانادایرسوالتومسوئولیتنموائیموبعوداز
مقووامعوووالیسوووترهمحکموووهگوووزارشدادهشوووود.همچنوووان تبودیلیدرسواحهکواریخوودنوامنیوکبرجوایبگوذاریمواگوور
درجلسهپیرامونرعایتسلوققضائی،یونیفوورمقضواء ،رئوویسصوواحبسووترهمحکمووهبوورمنهوودایتتلفووونیداشووته
عوووابطحاعووری،برخوووردنیووکبووامووراجعینمبووارزهبووا باشندشایدمنبهرسماخالصواحترامبهپواایسوتادهشووم
فسوووواداداری،نظوووومودسووووپلیناداره،اسووووتفادهسووووالماز ومنکهحسبلزومدیدرئیساستینافشومامقوررگردیودم
وسوووایلولووووازمدفتوووری،تهیوووهوترتیوووبراپووووراحصوووائیه دراموووراتحووقوعوودالتبموونهمکووارینمائیوودومضوومون
ربعووواروسووالتمام،شووفافیتدراجووراآت،رسوویدهگوویبووه حوودیثمبارکووهراایوورادفرمووود)کووهدرهوویچطوواعتیبوورای
قضایادرمیعادقوانونی،طورزرسویدهگویدعواویمودنی مخلوقخداوند)جهنیستکهدرآنمعصیتبورایاجمتعاول
طبووقاصووولمحاکمووهصووحبتصووورتگرفتووهومکلفیووت باشوودهپووسرویایووناصوولهمووهاعضووایقضووائیازروسووای
هایقضاتوپرسونلمحکمهدرزمینهتوعیحدادهشد  .دیوانهواوروسوایمحواکمشوهریوهموانطورسلسولتاًتموام
متعاقب واًرئوویسمحکمووهدرموووردموووادیکووهازکنتوورول بخ هایاداریوقضائیباحفوظاحتوراممتقابولازاوامور
ومراقبووتقضووائیمقووامسووترهمحکمووهطبووقرهنمووووددر شووورعیوقوووانونیواصوووولیآمووورینشوووانپیووورویوهووودایات
صحنریاسوتمحکموهاسوتینافومحواکمابتدائیوهنصوب اخالقوویشووانرابپذیرنوودوجهووتتطبیووقشووریعت،مقووررات
گردیدهخاطرنشانکردکهموادرابهجوایینصوبنماینود ولووایحطرزالعموولوقووانیننافووذهکشوورهمووهبواهمهمکووار
کووهقابوولمشوواهدهباشوود،بعووداًرئوویسمحکمووهابتدائیووه باشوویموتقاعوواءهایبیظوواوغیوورقووانونیراتوورقوبووافسوواد
ولسوالیخواجهدوکوهازبابوتنداشوتندفواترکواریشوان هایاداریواقتصوادیواخالقویجودیوهموهشومولمبوارزه
یووادآورینمووودهکووهدرپاسووخرئوویسمحکمووهاسووتیناف نمائیمواگرمایانایناصولرادرنظرنگیریمازپوائینتورین
هوووودایتدادکووووهموعوووووعراازطریووووقمظوووورایقووووانونی مامورتاریاستجمهوورینظوامحواکمازهومپاشویدهوقوانون
بفرسووتندتابووهمقووامعووالیسووترهمحکمووهارسووالشوووددر جنگوولدرجامعووهحوواکممیگوورددلهووذاعوووابطموووردبحووث
اخیووریووکسلسوولهمشووکالتوپیشوونهاداتمطوورحومووورد عووروریپنداشووتهمیشووودواخیووراًاظهووارداشووتکووهمکوورراً
بحووثقوورارگرفووتودرهوورموووردتصووامیمالزمومقتضووی تاکیدمینمایمتاباحاعریپابندویونیفورمطورزسولوقرا
اتخاذشدجلسهبادعائیهخاتمهیافت .
رعایووتونظافووتبوودنلبووا شووعبهومحوویطموواحولخووودرا

رر
هفت نفر
فعل زنا وقوادی
رر
حفظوعدالتواخوتاسوالمیرابرقرارنموودهوبوا اسوتفاده
جلسهاداریمحکمهاستیناف 
1397/10/29
دونفر
سرقت منزل
دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ
ازفرصووتونزدیووکشوودنبهووارطووورصوودقهبووهتعمیرهووای
والیتبادغیس :
دولتینهسلغر نمائیدچراکهآبوادیوایظوادفضوایسوبز
رر
یکنفر
غصب موتر سایکل
رر
جلسووهاداریمحکمووهاسووتینافوالیووتبووادغیسبتوواریخ
بسیارمهمبوودهوشوهررازیبواوهوواراتصوفیهکوردهوطبوق
1397/11/2
یکنفر
قتل
رر
1397/11/28درصالونبرگزاریجلساتریاسوتمحکموه
مضمونحدیثمبارکه)تادرختخشکشودذکرپروردگوار
رر
یکنفر
جنسی
تجاوز
رر
اسووتینافتحووتریاسووتقضووواوتمندمفتوویمحموودوزیووور
رامینمایوودهوامیوودبووهمطالووبذکوورشوودهترتیووباثوورداده
رر
دونفر
زنا
فعل
رر
رئویسمحکمووهاسووتینافواشوتراقعمووومروسوواواعضووای
تاجامهعمولبپوشودورعوایتاج)جهوپیوامبرمعظوماسوالم
دیوان رسیده گی جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی محکمه
قضوووائیواداریمحکموووهاسوووتینافومحکموووهابتدائیوووه
ده سال حبس تنفیذی
1397/10/27
یکنفر
مساعدت به دشمن
استیناف والیت بلخ
کهتمامهستیوزندگیماستودستورات سعادتبخو 
تدویریافت .

شهری
یکنفر سه سال حبس تنفیذی ویکنفر سه سال وهشت ماه حبس
دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه محکمه شهری والیت
مسوویربووااهمی وتزنوودگیودنیوواوآخوورتمامیباشوودفووراهم
1397/11/1
دونفر
قاچاق هیروئین
تنفیذی
بلخ
درآغووازجلسووهبوواقرائووتآیوواتیچنوودازکووالماجمظیووود
گرددودراخیرجلسهبادعائیهخاتمه یافت .
اعدام
1397/11/27
دونفر
قتل
دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز
توسووطیکوویازاشووتراقکننوودهگووانافتتوواحسووپسرئوویس
دوازده سال حبس تنفیذی
رر
یکنفر
قتل
رر
دوسال حبس تنفیذی
رر
دونفر
سرقت
رر
1397/11/17
یکسال ویکماه حبس تنفیذی
یکنفر
اخذ رشوه
دیوان ناشی از فساد اداری محکمه استیناف والیت کندز
دوسال حبس تنفیذی
رر
حادثه ترافیکی منجر به فوت یکنفر
محکمه ابتدائیه اطفال والیت کندز
په مالراوادارېچارو ک  دواليت مرستيالاو دسپين دواليوووتمرسوووتيالتمووويمعوووارفمومنوووددسوووپينجوموووات
تنفیذی
حبس
سال
وپنج
بیست
1397
/
11
/
8
کنفر
ی
قتل
ارزگان
والیت
دیوان جزاء محکمه استیناف
جومووات دچووارو د بر ر سوو  کميسوویونغووړو دننګرهووار جو ولوودهووکړې،ترسورهکوړورغنيوزوچوارواونووروبرخوو
یکسال وده ماه حبس تنفیذی ومبلغ 352229
استينافمحکمو اواسوتينافهوارنوال رئيسوانواويوو بشپړمعلومات شريککړل .
1397/11/4
تسلیمی داوطلبانه به دشمن یکنفر
دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت ارزگان
افغانی جریمه نقدی
شووم رقاعوویانوسووورهد اکوولشوووېکميسووویونلووهلوووورې عووارفمومنوودوويوولهڅووهکوووې،چوو دمحوواکمواو ولووو
سی سال حبس تنفیذی
رر
یکنفر
قتل ومجروحیت
رر
دترسووووورهشوووووويوفعووووواليتونواومونووووودنووروسوووووتهپوووووه ا ونوودواليتوورادارودادارېاجراآتوووپووههمکووارۍدسووپين
دوسال ودوماه حبس تنفیذی
1397/9/18
یکنفر
مواد مخدر
دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت ارزگان
28ر11ر 1397نیټهدمحکم پهانګړک مشورترناسوته جومات پات رغنيزېچارې پيلاوترسرهکړې .
هر واحد بیست ویک سال حبس تنفیذی
1397/10/9
دونفر
تجاوز جنسی
دیوان نظامی محکمه شهری والیت ارزگان
دننګرهوواراسووتينافمحکموو رئوويسقضووواوتيارعبدالولر
وکړه .
یکسال ویکماه حبس تنفیذی
1397/11/2
یکنفر
سرقت
دیوان جزاء محکمه شهری والیت هلمند
ددغهمشورترناست  ډونوالووويولموخوهيو دسوپين قاعوورزادهدناسووت  ووډونوالوووتووهدښووهراغالسووتويلووو
پنج سال ویک روز حبس تنفیذی
1397/11/9
یکنفر
تجاوز جنسی
رر
جوماتموعوعپهبرخهک دعودليراوقضوايرار وانونو ترهن و پووهمحکموووکوو دسووپينجوموواتدقضووي پووها ه
پنج سال ویکروز حبس تنفیذی
رر
یکنفر
شروع به قتل
رر
ډونوالوتهمعلومات ورکړل .
دحقوقر مشوروترالسهکولدې .
پنج سال حبس تنفیذی
1397/11/16
یکنفر
سرقت مسلحانه
رر
دننګرهارپخوانروالرحياتاجحيواتلوهلوورېدسوپين عبووودالولرقاعووورزادهدسوووپينجومووواتدرغنيوووزوچوووارو
هر واحد دو دو سال حبس تنفیذی
رر
دونفر
خشونت منجر به قتل
رر
جوموواتموعوووعدبشووپړېبرس و لپووارهدا ونوودادارولووه ده ړن کمیسیونهڅ اوترسرهشوېهرا خيوزېبررسو 
یکنفر به مدت بیست ویکسال حبس تنفیذی ویکنفر
رر
دونفر
سرقت مسلحانه
رر
لوورېيوو وډکميسویونجووو شوویوهوودسوپينجومووات لهاملهمننهوکړه،چ دسپينجوماتدچاروپوها هيو پوه
به مدت شانزده سال حبس تنفیذی
ووول ترسوورهشوووېرغنيووزېچووارېوهيووړېاوپکوو شووته ز هپورېبررسرترسرهکړې .
یکسال حبس تنفیذی
1397/11/14
یکنفر
مجروحیت
دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بدخشان
نومووو ېسووپينجوموواتيوووتوواريخرجوموواتيووادکووړاود
 1397/11/17یکنفر اعدام ویکنفر بیست ویکسال حبس تنفیذی ستونزېپهن هکړې .
دونفر
قتل
رر
سه نفر شانزده سال حبس تنفیذی وسه نفر دو دو لوووهدېوروسوووته،چو و يوووادکمیسووویوندسوووپينجوموووات اسووتینافهووارنوالیمسووؤولینوتووهسپارښووتنهوشوووهچ و د
رر
جنگ مغلوبه منجر به قتل شش نفر
رر
سال حبس تنفیذی
موعووووعهووورا خيوووزهاوبشوووپړهه ړنوووهوکوووړهدوروسوووتيو یادجوماتا وند ولیجزایویقضویوتحقیقواتبشوپړاود
تنفیذی
حبس
ماه
ودو
یکسال
1397
/
11
/
15
یکنفر
طالبان
گروه
عضویت
بدخشان
والیت
استیناف
محکمه
دیوان امنیت عامه
اجراتوووواوحقووووقرمشووووروتووورالسوووهکولووووپوووهموخوووهيو و  قضووواییاجراآتوووولپوووارهدیدوسوووییا ونووودهمحکمووووتوووه
1397
/
11
/
14
تنفیذی
حبس
ماه
وشش
سال
شانزده
یکنفر
ومهمات
سالح
انتقال
بدخشان
والیت
شهری
محکمه
دیوان امنیت عامه
دننګرهوووواراسووووتينافمحکموو و اواسووووتينافهووووارنواليو واستوی .
هر واحد پنج پنج سال سال حبس تنفیذی
رر
دونفر
فعل زنا
دیوان جزاء محکمه شهری والیت بدخشان
همدارنګهپهناستهک دواليترشوراغوړېاسوراراجموراد
رئيسانواويو شم رقاعیانوسرهشريککړل .
چهار نفر هر وحد مدت بیست ویکسال حبس
ديکشوونب پووهورځپووهموووالراوادارېچوواروکوو دواليوووت ،داسووتينافهووارنوال رئوويس،ښووارجو ون رئوويس،حووج
1397/11/20
پنج نفر
قتل
دیوان جزاء محکمه شهری والیت سرپل
تنفیذی ویکنفر مدت هفده سال حبس تنفیذی
مرسووتيالتموويمعووارفمومنوودپووهداسوو حاوولکوو ،چوو  اوقووافورئوويس،دعوودليررئوويس،قاعوویانواو ولووو ووډون
حقوقاستينافطلبروياتمييزخواهرمحکومينفوقطبققانونمحفوضاست 
دب الب لوووووادارومسووووولينواودسووووپينجوموووواتدچووووارو والوخپلنظرونهسرهشريککړل .
دبررسو جوو شووې وډکمیسوویونغوړوهوم وډوندرلووود ډونوالوووويول،چو پوهنوږدېراتلوونکرکو بوهدسوپين
جومات پات شوېرغنيزېچارې پيلشر .
ديادکمیسیونترسرهکړېفعاليتونهشريککړل .

قضووواوتمندشووومسالووورحمن"رئووویسخیووول"رئووویس
محکموووهاسوووتینافوالیوووتهوووراتبووواهیئوووتنهووواد
حمایوووووووتسوووووووکتورعووووووودلیافغانسوووووووتان)JSSPه
جهوووووتبحووووووثپیرامووووووونبررسوووووویچووووووال هووووووای
سیسوووووتممووووودیریتقضوووووایامالقووووواتنموووووود.در
آغووازجلسوووهرئووویسمحکمووهدررابطوووهبوووهمزایوووا،
فوایوووووودودسووووووتآوردهووووووایسیسووووووتمموووووودیریت
قضووووایاتوعوووویحاتداده،ازتظوووواربوهمکوووواری
هوووایشوووانبووواسیسوووتممووودیریتقضوووایایوووادآور

شووووود.درایووووونحاووووولاعضوووووایرهبووووورینهووووواد
حمایوووتسوووکتورعووودلیافغانسوووتانمشوووکالت
یوووادشووودهتوسوووطرئووویسمحکموووهاسوووتینافرا
یووادداشووتنمووودهوعوودهسووپردتوواحوولمسووائل
مووووردبحوووثرابوووانهادهوووایذیربوووطپیگیوووری
نمایوودهمچنووانایوونهیئووتدررابطووهبووهپروسووه
وپووووووالنانتقاوووووولرهبووووووریسیسووووووتمموووووودیریت
قضووووووایاازنهووووووادحمایووووووتسووووووکتورعوووووودلی
افغانسووووووتانبووووووهسووووووترهمحکمووووووهجمهوووووووری

به سلسله برنامه های آموزشی ریاست ارتقاظرفیت )پالنگذاری،نظارت وارزیابی اجراآت ه طرزالعمل سیستم
اسووووالمیافغانسووووتانتوعوووویحداده،افزودنوووودکووووه وارزیابی اجراآت برنامه آموزشی  مهارت های اساسی اداری محاکم  ،صورت جلسه وانواع واجزای آن
تووووویمهیئوووووتنظوووووارتیکلیوووووهنهادهووو وایعووووودلیو سیستم اداری محاکم بتاریخ  7الی  10دلو 1397درزون متمرکزگردیدهبودکهدرپایانبرنامهعبدالرحمن"ملکزی
قضوووواییرویگزینووووههووووایمتعووووددیکووووهچگونووووه ننگرهار به همکاری مالی  مؤسسه محترم عدالت)چکیه " رئیس تحریرات محکمه استیناف زون آن والیت عمن
رهبووووریسیسووووتمبطووووورموووووثروکارآموووودصووووورت راه اندازی گردید ودرین برنامه کارمندان محاکم اینکه ازتالش های بی شایبه به مقتضی زمان سازی
گیوورد،کووارمووینماینوود.درپایووانرئوویسمحکموووه
ابتدائیه  واستیناف ننگرهار ،لغمان،کنر ونورستان وبهینه ریاست ارتقاظرفیت وارزیابی اجراآت یاد آوری
ازتوووالشهوووایموووووثرتووویمنهووووادحمایوووتسووووکتور
نمود،اظهارداشتمحررین وکارمندانباید باتقواوملبس
اشتراقداشتند .
عووووودلیدرهووووورات،درقسووووومتحووووولبوووووهموقوووووع
مشوووکالتتخنیکوووویووارسووویهمیشووووگیشوووواناز این برنامه روی اصول اساسی اداره کاربرد کتب محاکم بادان مسلکی باشند واندوخته های آموزشی خوی را
)ازمرحله ابتدائیه الی تمییزه  مکتوب نویسی،استعالم ،درعمل پیاده نمایند دراخیر برنامه  باتوزیع تصدیق نامه
سیستممدیریت قضایا قدردانینمود .
پیشنهاد،گزارش نویسی ،سایکل ارزیابی اجراآت هابرایاشتراقکنندهگانودعایخیرپایانیافت .
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 بتاریخ1397/11/11قضاوتمندمفتیمحمودوزیررئویس قانونپوهسیدیوسفحلیمرئیسسترهمحکموه قوهقضائیهکشورازوظایفمهومبخو خووی  فعالیوووتانخوشوووبینیوجوووودداردولووویانچوووهمحکمهاستینافوالیتبادغیسبامسوئولمؤسسوهنودایزن
قبلازظهراولحوتآقوای)ایموریادورادویووه دانسوتوافوزودکووهبواتوجوهبووهاهمیوتسیسووتم عووروراسووتکووارآیوویوپاسووخگوییاناسووتکووه بهاسا گزارشتیلفونیبهپولیسمبنیبوهاینکوهدرمنطقوه
وهیئوتهمووراهشوواندرمقرریاسوتمحکمووهاسووتینافمالقووات
بیوودق ولسوووالیور والیووتبامیووانقتوولصووورتگرفتووه
بووهعموولآوردهوراجووعبووهچگووونگیخوودماتارائووهشوودهایوون
پولیسبهمحلواقعهرفتوهبعودازاجوراآتمسولکی،یوکتون
موسسووووووهونحوووووووهاجووووووراآتوموثریووووووتآنبحووووووثوتبووووووادل
کهلبا اشخونآلودبودهتوسطجنائیگرفتارمویگورددو
افکارصووورتگرفووترئوویسمحکمووهعوومنخوووشآمدیوودبووه
ورثووهمقتووولعلیووهویادعووایقتوولرانمووودهوعلووتآنراداد
مهمانووانموجودیووتنهووادفوووقالووذکررادرجوکنووونیومحوویط
وسوتدماولطوورفینبیوانموویکنودموتهمموویگویودکووهمونبووا
موجووودبووادغیسجهووترسوویدنبووهاحقوواقحقوووقحق وهزنووان
مقتولکداممخالفوتنداشوتم،درپایوه)امتویانهیکظواکوار
درکنووارنهادهووایعوودلیوقضووائیازعووروریاتمبوورمعنوووان
میکردیمپولآنراباهمتقسیممینمودیمهمکارانشواننیوز
نموودهوآنوراروزنوهحیواتبوورایجموعکثیوریاززنوانخوانوود،
ازمخالفتبینآنهااظهاربیمعلوماتینمودهانوداموازوجوه
متعاقبووامسووئولموسسووهوهیئووتهمووراهشووانعوومنسووپا 
مقتوولبیوانمویکنودکوهشووهرشازموتهمشواکیبوودومووی
وقوودردانیازارتبووارنیووکمحوواکمومشووورههووایسووالمبووهآن
گفتپولمرانمیدهدویکتننیزبیانداشتهکوهموتهمرادر
موسسووووهخواسووووتارهوووودایاتسووووودمنددرراسووووتایبهبووووود
محلواقعهقبلازواقعهدیدمامواموتهمتمواماتهامواترارد
وععیتآنموسسهگردیدندورئیسمحکموهدرخوتمنشسوت
نمووووده،پسووورانموووتهمگفتوووهانووودکوووهپووودرشوووانیوووکمیووول
بوووههووودایاتومشوووورههوووایارزنووودهدرمووووردچگوووونگیارایوووه
کالشووینکوفداشووتمگوورمووتهمانکووارنمووودهودرتالشوویهووم
خووودماتآنموسسوووهبوووادرنظرداشوووتاوعووواعفعلووویوالیوووت
سالحیبدستنیامده،موتهمعلوتخوونداشوتنلبوا اشرا
متوسلگردید.
تصادمموترسایکلاشوانمودکردهامازوجهمتهمگفتهکوه
 قضاوتملمحمدابطح"عارف"رئویسمحکموهاسوتینافشوهرشازمنزلبیرونشودحینیکوهآموددسوتورویخوودرا
والیووتسوومنگانیووووممووؤرخ1397/11/30عزیوووزالوورحمنآمووور
شستکمیوارخطوابوود،اوراقبعودازخوتمتحقیقواتوملوزم
رادیوتلویزیونآنوالیترادردفترکوارشمالقواتنموودهدر
دانسووتنمووتهمطبووقمووواد)547و147هکووودجووزاءبووهمحوواکم
خصوووصادامووهبرنامووهمعووارفقضووائیکووهیکوویازپالیسووی
رئوویسعمووومیپروگوورامحمایووتسووکتورعدلی موودیریتقضوووایاوایظوووادسوووهولتدراسوووتفاده بایوووددفتووورحمایووتسوووکتورعدلیبووواتوجوووهبوووه محولگردیده،کهمحکمهابتدائیهولسووالیور  آنوالیوت
هایسترهمحکمهمیباشدوبایودطبقتقسویماوقواتترتیوب
افغانستان)Jsspهرابهحضورپذیرفتهوبواوی ازانحاعوورانوودتووابووهپیشوونهاداتکووارشناسووان مالحظووواتوپیشووونهاداتهیئووواتقووووهقضوووائیه حسبفیصلهخطنمبر)3همؤرخ1397/2/18خوی بهاتفواق
دادهشودتاهریکازقضاتومنسوبیناداریدربخو هوای مالقاتبعملاورد .
اداراتعوودلیوقضوواییطووینشسووتیتمکووین درکنفوورانسانوودونیزیاتوجووهبیشووتریدرزمینووه آراوباحضورداشتطرفینقضویهطبوقفقوره)2همواده)547ه
مربورشاناشتراقنمودهودرموعوعوظیفویشانصوحبت دریوونمالقوواتنخسووتآقووایایمووریدرمووورد نموووووودهوتغییوووووراتالزمومطلووووووبرابخووووواطر مبذولداشوتهودرحولنیازمنودیهایتظهیزاتوی ورعایووتفقووره)4هموواده)147هکووودجووزاءمووتهمرادرقضوویه
نماینوود،صووحبتکردنوود،همچن واندرارتبووارقضوواءکووهیووک
،حفووووظومراقبووووتوهمچنووووانعوووورورتهووووای قتولازابتودایایوامنظوارتوتووقیفی1396/12/14بوهمودت
برناموووههوووایپروگوووورامحمایوووتسووووکتورعدلی ارتقایکارآییانواردآورند .
امانوووتالهووویاسوووتازطریوووقرسوووانههوووایجمعووویبووواآگهوووی
بیسووتسووالحووبستنفیووذیمحکووومبووهمظووازاتنموووده،کووه
نسوووبتبوووهارگانهوووایعووودلیوقضووواییبووووی ه بعوووداًرئووویسسوووترهمحکموووهعووومنبحوووثروی تکنالوژیکیسیستماقدامنماید .
شوووهروندانآنوالیوووترسوووانیدهشوووودتووواهموطنوووانعزیوووزموووا
سیسوووتممووودیریتقضوووایاروشووونیانداختوووه ،اهمیووتسیسووتمموودیریتقضووایامنحیووثبانووک طرفیندرینمالقاتهمچنوانرویبرگوزارییوک طوورفینقناعووتننمووودهودیوووانجووزاءاسووتینافآنوالیووتبووه
احسووا نماینوودکووهواقع واًغیوورازتطبیووقعوودالتوقووانونجووز
نش سوووتمشوووترقبوووهمنظورارائوووهپرزنتیشووونو اسوووا فیصووولهخوووطنمبووور)34ه1397/4/17خووووی فیصوووله
دیگریبهمحاکمکشورجایندارد،بعداًآموررادیووتلویزیوون حمایوووتازسیسوووتموهمچنوووانحووولچالشوووهای معلوماتیقضایایجزاییومدنیگفوتکوهایون
همچنووانبحوووثرویابعووادتخنیکووویسیسوووتم ،محکمووهابتدائیووهراتشوودیداًتعوودیلومطووابقبنوود)1هفقووره)1ه
آنوالیتازپروگراممعارفقضائیتشوکرینموودهآموادهگوی سیسوووتمرابوووارعایوووتنظریووواتومالحظوووات سیسوووتماکنوووونمووووردتوجوووهاداراتعووودلیو
ارزیووووابیمشووووکالتوتشووووخیصراهحوووولهووووای موواده)547هکووودجووزاءبووارعایووتبنوود)5هموواده)147هکووود
همکاریخوی رانشانداد .
اداراتعوودلیوقضووواییافغانسوووتانمنظملوووه قضووواییبوووودهودرسوووطحدولوووتنیوووزنسوووبتبوووه
مذکورمتهمرابهارتکوابقتولعمودازابتودایایوامنظوارت
مناسبابرازتوافقنمودند .
وتوقیفیبهمدتبیستوپنجسوالحوبستنفیوذیمحکوومبوه
مظازاتکردهاندومطابقمواده)182هکوودجوزاءبوهمصوادره
یوکعورادهموترس وایکلویاصودارحکومگردیوودهودعوویحووق

العبدیرامحفوضدانستهاست .
دوسوویهبووهمنظووورغووورفرجووامیمحووولدیوووانجووزایعمووومی
اداره)JSSPپروگووورامحمایوووتسوووکتورعووودلی حفوووظونگهوووداریسوووالمدوسووویههوووایجزائووویاز  -3شوووکلیاتفورموووههوووایسیسوووتممووودیریت سووترهمحکمووهگردیوودهودرتحلیوولوارزیووابیمستشووواران
قضووائیسووترهمحکمووهفیصوولهصووادرهدیوووانجووزاءاسووتیناف
قضوووواوتوسلمولووووویعبوووودالتواب"مخلووووص"رئوووویسمحکمووووه وقضوووائیافغانسوووتانهدررابطوووهبوووهسیسووووتم مرحلهکشفالیختمپروسوهعودلیوقضوائیبوه قضایا
استینافوالیتپکتیکادرحالیکهمحمود رسوول"عادل"رئویس موودیریتقضووایادورهآموزشوویسووهروزهرابووه منظووووورسووووهولت،شووووفافیتوهمووووآهنگیبووووین  -4چگووووونگیاسووووتفادهازدیتووووابیسسیسووووتم متناسببهجرموجزاءباارایهدالیلموجوهومقنوعطبوقاحکوام
دفترمقاموالیتویراهمراهیمینمودازمحواکمولسووالیهای توواریخ20الووی22دلوووکووهمصووادفاسووتبووه 9ارگانهوایعوودلیوقضووائیایظوادگردیوودهاسووت ،قضایا،حفظمراقبتومحرمیتسیستمقضایا قووانوندانسووتهشوودهکووهنظربووهصووحتقانونیووتتخطوویدر
ارگون ،سروبی ،زیړوق ،وگیانکوهدرتعمیورمحکموهابتدائیوه الووووی11فبووووروریدرمرکووووزعوووودلیوقضووووائی درسیمینارمذکورآجندایموردتودریسبوهپونج مظموووعموووارداهوودافسیسووتمموودیریتقضووایا فیصلهمذکوربوهمالحظوهنمویرسودوطورفقناعوتهارنوسول
ولسوووالیارگوووونبووهامووووراتخلوووقاجرسوویدهگووویمینماینووود
درطولسهیومازسواعت8:30قبولازظهورالوی فرجامخواهنیزقرارگرفتهعدمقناعوتموتهمدرپارچوهابوال 
توقیفگواهبگورامبووااشوتراقبخ و هوایقضووائی بخ عمدهتقسیمگردید :
بازدیدنمود  .
3:10بعودازظهوربوورایمشوترکینتودریسیافووت بوواتوجوووهبوووهاوراقتحقیقووواتیواردهنبوووودهوفیصووولهفووووقدر
قضاتمحاکممتذکرهملبسبایونیفورمقضواییدرمحکموه واداریدایورنمووود،دریوونبرناموهگفتووهشوودکووه  -1تشریحسیستممدیریتقضایا 
وبعووودازنتیظوووهگیوووریمثبوووتوفراگیووورینظوووری حودودصوالحیتفقووره)2همواده)9هقووانونتشوکیلص والحیت
حضووورداشووتندوبووهرئوویساسووتینافوهئیووتمعیتوویشووان سیستممدیریتقضایاکهیوکسیسوتمافغوانی  -2پروسووویظروطووویمراحووولسیسوووتممووودیریت وعملووویموووواردآجنووودادورهآموزشووویبوووهپایوووان محووواکمایظوووابتائیووودراموووینمایووود.کوووهبوووههمووویناسوووا 
خوشآمدیدگفتند دراینبازدیدازچگوونگیحاعوریکنتورول بودهمربوربهدولتافغانستانمیباشدغورض قضایا 
ازجانوووبدیووووانجوووزایعموووومیسوووترهمحکموووهمووووردتاییووود
رسید .
بعمووولآمووودوقضووواترادربرخووووردخووووب،سووولوقنیوووکبوووا
قرارگرفتهاست .
مراجعینوحلوفصلقضایایواردهدرداخولمیعوادقوانونی،
تووامینعوودالتاجتموواعی،مبووارزهبووافسوواداداریدرروشوونی
احکامقوانینتوصیههایالزمنموودوآنوان رامتوجوهمسوؤلیت
متحووودالمالشوووماره) 1980- 1906هموووؤرخ رسووویدگیشووودیدتوووورینجووورمراداردکوووهطبووووق مطلبمورداسوتهداءونظورتودقیقیمرتوببورآن
 Coordinative session held on district courts.
هایخطیرقضائیشانساخت  .
هدایتموادهمتوذکرهقوانونتشوکیلوصوالحیت درجلسوووووهموووووورخ1397/10/18مقووووواممحتووووورم
بعداًقضاتمحاکمبالنوبهدرمورداجراآتونحووهکوارشوان  1397/11/15داراالنشاءشورایعالی :
 Administrative session held in appeal courts
 Open judicial session held in Balkh and
معلومووواتمفصووولبوووهرئووویساسوووتینافداده،پیشووونهادات بوواالثرناموووهشووماره)4829هموووورخ 1397/8/27قووهقضووائیهدرصووورتحالووتمشووددهاختطوواف شووورایعالیمطوورحوطوویتصووویبشووماره)866ه
Herat appeal courts.
ومشووکالتشووانراشووریکسوواختند،کووهدرحوولهوورمووورداز ریاستتحریراتمحکمهاستینافوالیتکابول منظووربوووهتظووواوزویوواتظووواوزگروهووویمتهموووین هدایت ذیلصدوریافت :
 Report from activities of Khust and Kundoz
طوورفرئوویساسووتینافاطمینوواندادهشوود وهمچنووانرئوویس اسووتهدائیهدیوووانجوورایمعلیووهامنیووتداخلوویو اختطاف،دیوانهایجورایمعلیوهامنیوتداخلویو ))صالحیترسیدگیقضوایایاختطوافمنظوربوه
appeal courts.
اسووتینافازتوورمیممحکمووهمتووذکرهکووهدرایووناواخوورصووورت خووارجیآنریاسووتمحتوورمذریعووهنامووه)1112ه خوووارجیدررسووویدگیهمچووووقضوووایاذیصوووالح تظووواوزجنسوووی،اختطوووافوتظووواوزگروهووویبوووه
 Event and news
گرفتهبودابرازرعائیتکوردوبوهقضواتخواطرنشوانسواخت مووووورخ1397/10/5ریاسووووتمحتوووورمعمووووومی نبووودهزیوورااگوورتظوواوزبوورمووذکرصووورتگرفتووه دیوانهوایجورایمعلیوهامنیوتداخلویوخوارجیو
 The criminal decisions of courts
کووهبوورآوردسووهخانووهرهایشوویرابووهآمریووتتعمیووراتشووریک تدقیقومطالعوات،بعودازابورازنظورمودققین باشدصوالحیتآنمربووردیووانجوزاءبوودهودر دروالیاتیکوهدیوووانجورایمعلیووهامنیوتداخلوویو
 Report about the session in Nengarhar
صووورتیکووهتظوواوزعلیووهمؤنووثصووورتگرفتووه خووارجیوجووودنداشووتهباشوودقضووایایمتووذکره
ساختهعنقریوبدرصوورتمنظووریخانوههوایمتوذکرهغورض قضائیبشورحذیلمواصلت ورزیدهاست .
appeal court.
بودوبوواشقضوواتنیووزتوورمیممیگوورددکووهازایوونناحیووهرفووع ))طوریکوهآنمقواممحتوورمدرجریوانقوراردارنوود باشوووودبووووهمحوووواکمخشووووونتعلیووووهزنارتبووووار مطووووابقتشووووکیلدردیوانهووووایامنیووووتعامووووه
 Report from the session of high council
رسیدگیگردد .
کووهقضووایایاختطووافمنظووربووهزنوواولووواردر میگیرد .
مشکلخواهد شد  .
supreme court
رئوویساسووتینافازکارکنووانخوودماتیکووهدرنظافووتمحوویط ماده)5هعمیمهشماره)5هقانونجوزاءیکویاز ولینظریههیئواتقضوائیایوندیووانبوراینسوت موعوووعغوورضتوحیوودمرافووققضووائیبووهجمیووع
 Chief justice meeting with UN advisor

کاریمحکمهسعیوتالشنمودهبودندنیزستای کردونیز حاالتمشددهاختطافدرنظرگرفتهشودهبوود کوووهقضوووایایاختطوووافمنحیوووثیکووویازجووورایم محاکممتحدالمال گردد.هه
 President decree non InterVision on
مراجعینیکهبخاطراجرایامورشانبوهمحکموهمراجعوهکورده کووهمحوواکمطبووقهوودایتمووادهمتووذکرهحوواالت سووازمانیافتووهمتهمووینآنوابسووتهبووهبانوودهووای هووودایتفووووقمقووواممحتووورمشوووورایعالیسوووتره
presently election.
بودندازاجراآتمحاکممتذکرهابرازرعوائیتنمودنودوکودام مشددهجورمرادرنظورگرفتوهموتهمرابوهجوزاء جنایوووتکووواربوووودهمعمووووالًتحقیوووقآنازطووورف محکمووهبدینوسوویلهبووهعموووممحوواکماسووتیناف
 The circulars of the supreme court
مشکلمطرحنشد همچنانرئیساستینافدرحالیکوهقاعوی محکومبهمظازاتمینمودندکهطبقمعموول هووارنوالیهووایامنیووتداخل ویوخووارجیصووورت والیاتومراجعمربورمتحودالماالًاخبوارگردیود
ایندیوانطبوقهودایتموادهمتوذکرهرسویدگی میگیووووورد،قیوووووا بوووووهمصووووووبه)125هموووووورخ توواآنوورابوووهمراجووعذیووربطخوووی تعموویمنموووده  Seminar about the case management system
محووباج"درانووی"عضوووقضووائیمحکمووهابتدائیووهولسوووالی
in Bagram appeal court
1397/1/28مقوووواممحتووووورمشوووووورایعالیسوووووتره مطوووابقآناجوووراآتمقتضوووووویوقووووووانونیبعمووول
ارگووون،قاعوویعبوودالمنعم"میاخیل"رئوویسمحکمووهابتدائیووه مینمود .
 Report from defined decision of Supreme
ولسوالیارگون،محمدرسوول"عادل"رئویسدفتورمقواموالیوت ،ولووویبعووودازانفووواذکوووودجوووزاءدرمووواده)595ه محکمهکهاختطافمنظربهقتولبوهدیووانهوای آرنووود .
Court criminal department.
ولسوووسلوشوواروسلولسوووالیارگووونویراهمراهوویمیکوورداز قانونمذکوراختطافمنظربوهتظواوزراتعودد جووورایمتفووووی گردیوووده،صوووالحیترسووویدگی متحدالمالشماره)2055-1981همووووووورخ/23
 The head of Baghlan appeal court visited
1397/11داراالنشاءشورایعالی :
مرکووزفرهنگوویوحوودتکووهدرجوووارتعمیوورمحکمووهابتدائیوووه جرایمدانستهکهبارتبار مظازاتاختطوافدر قضایایاختطافمنظوربوهتظواوزجنسوینیوزبوه
the jail of their province
ولسووووالیارگوووونفعالیوووتدارنووودودربخووو هوووایمختلوووف موواده)591هکووودجووزاءحووبسطویوولومظووازات دیووانهوایجوورایمعلیوهامنیووتداخلویوخووارجی بوواالثرناموووهشوووماره)1185هموووورخ1397/10/24
 The head of herat appeal court meeting with
شووواگرداندرآنآمووووزشمیبیننووودنیوووزبازدیووودنموووودواظهوووار تظواوزدرمواده)637هقووانونموذکورنیوزحووبس تفوووی صووالحیتگوورددبهتوورخواهوودبووودولووی ریاسووووتمحتوووورمعمووووومیتوووودقیقومطالعووووات
the JSSP delegates
خوشویکووردکوهمتعلمووینازرخصووتیهوایزمسووتانیاسووتفاده طویلپیشوبینیگردیودهکوهدرایونمووردکودام آنچووهراکووهاولیوواءامووورهوودایتفرماینوودواجووب استهدائیهآمریتثبتاسونادووثوایقحووزهسووم
 The heads of Paktika Saripul and Khust
شوووهرکابووولسلسووولتاًبعووودازابرازنظووورمووودققین
مثبوتمینماینوودوهمچنووانازمسووؤلینایوونمرکووزنیووزسووتای  اشکالنبودهولیدیوانهوایجورایمعلیوهامنیوت تعمیلاست .
appeal courts visited The children educational
داخلویوخوارجیبوهمشوکلیکوهبورخووردهانوود اسووتهدائیهفوووقدرجلسووهتوواریخی 1397/8/23قضوووائیبوووهایووونریاسوووتبشووورحذیووولمواصووولت
کردکهزمینهآموزشرابهمردمخوی مهیانمودند .
center and district courts of their provinces
رئوویساسوووتینافدریوووکنشسوووتجداگانوووهبوووابزرگووواناقووووام اینسوتکووهدرقضوویهتظواوزکووهحالووتمشوودده کمیسیونرؤسوایدواویوناسوتینافکابولموورد ورزیدهاست .
 Educational seminar about the court
ولسووووالیارگوووونازجووووانمردیوحمایوووتتوووامشوووانازدولوووت دارددرماده)639هکودجوزاءحوبسدوامدرجوه غووورقوورارگرفووتودرنتیظووهچنووینابوورازنظوور ))چنانچهمستحضرهستیدکهدرحووزهقضوایی
administrative system held
اینآمریتدونوعجایودادهوایغیورمنقوولقورار
سوتای کووردویووادآورگردیود:بووههوویچکوساجووازهمداخلووهدر )2هدرنظرگرفتهشدهوتظاوزگروهویدرمواده بعملآمد .
 In Nengarhar appeal court.
اموووورقضووواییرانمیدهووودوازآنهووواخواسوووتکوووههووورگونووووه )641هقانونمذکورمظوازاتحوبسدوامدرجوه «نظریوههیواتقضوائیدیووانرسویدگیبوهجورایم داردجایووودادهوووایکوووهدرسووواحاتتحوووتپوووالن
 Chief justice meeting with the head of JSSP
مشکالتیرا کهدرارگانهایعودلیوقضواییمویبیننوددرب )1هواعوودامراپیشووبینینمووودهکووهجووزاءمووواد علیوهامنیوتداخلویوخوارجیمحکموهاسوتیناف شووواروالیقوووراردارنووود.و)2هسووواحاتبیوووروناز
program.
متوذکرهنسوبتبوهمظوازاتاختطوافشودیدتوور کابلموجهبود،مووردتائیوداعضوایکمیسویون نقشهوپالنکهزراعتیوبواغیبوودهانودوآنهوا
دروازهریاسوووتاسوووتینافهمیشوووهبوووهرویشوووانبوووازبوووودهو
 The complaint commission and appealate
بودهکهطبقهدایتماده)70هقانونتشوکیلو رؤسایدواوینمحکموهاسوتینافقورارگرفوتبوا متعلووقبووهحوووزهقضوواییولسوووالیهووایکابوول
پیرامونطرحمشکالتشانآزادانهبواایشواندرتموا شودهو
departments’ session Held in baghlan and faryab
صالحیتقوهقضائیهصالحیترسویدگیآنبوه آنهماسوتهدائیهجهوتاخوذهودایتبمقواممحتورم بووودهکووهبعووداًبووهنووواحیمربوووربووهایوونحوووزه
تشریفبیاورند،تابوهزودتورینفرصوتبتوانودبورای راهحول
appeal courts.
محکمووووهایصووووورتمیگیووووردکووووهصووووالحیت سترهمحکمه ارجاعگردد.هه 
پیداکند .
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