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استیناف کابل درمورد معضل مربوط به نحوه اجرای 
تضمین خط ها در برابر دیون بانکها که تحت شرایط 
متفاوت مطرح میگردند ، متکی به مصوبات متعدد 

ای مختلی   شورای عالی ستره محکمه که طیی سیاله  

در زمینه صدور یافته ، به ریاسیت عمیومی تید ی  و    
 همیههنگی مطالعات هیدایت داده شید تیا م یکل رادر    

بادیوانهییای ترییارتی و تمریییت هییای ومییای  محکمییه      
اسییتیناف کابییل  درروشیینی  ییوانین و مفییررات نافیی ه   

تیییید ی  و بررسییییی نمییییوده  و درخصییییو  مو ییییو      
د و در گییا  بادریافییت یییه راه اییل  ییانونی ابییراز نماییی 

محیاک  روی    اجیراتت بعدی به منظیور تیامین وایدت    
الیحۀ  یمانت خیط هیا کیه از سیالهای ما ییه مرعیی        

االجرا بوده ، بازنگری و طرح جدید را مطاب  بیه نییاز   
 های فعلی و بانظرداشت ابعاد مو و  تماده نماید .

برخی از تخلفات  ضایی و اداری تحت   -
گزارشیییییهای  بررسیییییی  رارگرفتیییییه و بادرنظرداشیییییت

تفتی یی و نظرییات تیید یفی بیه هییانزده تین از  ضییات      
محییاک  اسییتیناف والیییت کابییل کییه درنتیرییۀ تفتییی    

 ضییایی و اداری تخطییی هییای شییان ت  یییت       اجییراتت 
گردییییده بیییود ، در مطابفیییت بیییه ااکیییا  مفیییرره طیییرز   
رسیده گی به تخلفات  ضایی ، جزا های الز  تادی ی 

یس عمیومی تفتیی    ترویز  و نیز ازکار و فعالیت رئی 
 ضیییایی و مفت یییین مربیییوط بخیییاطر اجیییرای سیییال       

 وظای  شان ابراز امتنان بعمل تمد . 
ارنوالی څبنابر مطال ه اداره محتر  لوی  -

ج.ا.ا دوازده تفا ای تردیید نظیر محکیومین جزاییی     
بییر فیصییله هییای محییاک  مومییه درخصییو   ضییایای     
فس  و فریور ،   تیل ، تزوییر و فری کیاری ،   ا یا       

وادمخییدر ،  اختطییاف ،  فییرار از صییحنه محاربییه  و  م
ارنپوه غو  څاختطاف منرر به زنا  با اضور محتر  

ارنوالی څی ایدر عومه مرستیال تعفیب  ضایی لو ی 
ا ییییارب و برخییییی از وکییییوی   وارنواالن مربییییوط څیییی، 

محکیییومین میییورد غیییور ورسییییده گیییی  رارگرفتیییه و   
ت بییه در مطابفیی مطال ییات مطرواییهدربرابییر هریییه از 

 یانون اجیراتت جزاییی     282شرایط مندرج اک  میاده  
 تصامی  مفتضی  انونی اتخاذ گردید . 

سییییه تفا ییییای تردییییید نظییییر ریاسییییت      -
عمومی  ضایای دولت درمو یوعات افیو  عامیه ،    
بااضور رئیس عمومی  ضایای دولت ، نماینده گان 
ادارات موکل و اطیراف  ضیایا ط ی  شیرایط منیدر ج      

اصیول محاکمیات میدنی میورد       یانون  482اک  ماده 
غییور ورسیییده گییی  رارگرفتییه ودرهرمییورد تصییامی       

 مفتضی اتخاذ گردید.
برعووه درجلسات شورای عالی  یمن غوربریکعیده   
ازدرخواستهای ت دیلی محکمه در  ضیایای میدنی و   

ارنوالی ، څی جزایی ، بنیابر مطال یه اداره محتیر  لیوی     
محاک  ( دوسیه جزایی به 44صوایت رسیده گی به )

استیناف والیات  غور ، بادغیس ،  خوسیت ، هلمنید   
، جوزجیییان ، تخیییار ، سیییرهل ، بدخ یییان و دایکنیییدی 

 تفویض گردید
 

سین له و   30شورای عالی ستره محکمیه بیه تاریخهیای    
دو  مییزان  تحیت ریاسییت  یانونپوه سییید یوسی  الییی      

ستره محکمه ت کیل جلسات  ا ی الفضات ورئیس 
نوبتی داده که مهمترین تصاویب و تصامی  تن ذیًو از 

 نظر میگ رد :
برگیییزاری سییییمینار عیییالی تو ییییحی و     -

شناسایی  ال های تط یفی کیود جیزاک کیه بیه اشیترا       
 ضات  ، اعضیای مسیلکی انسیتیتوت  یانونگزاری و     

ارنواالن ، وکییوی څییتحفیفییات علمییی وزارت عدلیییه ، 
و نماینده گیان ادارات ک ی  بیه میدت سیه روز      مدافع 

 237در مفیییر سیییتره محکمیییه برگزارگردییییده و طیییی تن  
مییورد  شییامل  ال ییها و م ییکوت بییه هییدف تعییدیل ،  
تزئید  ، تصحیح و اصوح درهروسۀ بعدی تفنینی کود 
جییزاک شناسییایی و طییرح الز   بخییاطر غنامنییدی هر ییی    

دییده و  بی تر تن هی نهاد گردید ، م  یت  ارزییابی گر  
به ریاسیت عمیومی تید ی  و مطالعیات سیتره محکمیه        
هدایت داده شد تیا نتیایک کیار سییمینار را غیر  طیی       

 مراال بعدی  انونی اماده نماید .

مفییرره تعیییین ل ییا  رسییمی  ضییات  ییوه     -
 ضیییائیه ج .ا.ا  متکیییی بیییه ااکیییا   یییانون ت یییکیل و    
صیییوایت  یییوی  ضیییائیه تحیییت غیییور  رارگرفتیییه و بیییه  

مرییدد بییه ریاسییت عمییومی تیید ی  و   منظییور بییازنگری 
 مطالعات هدایات الز  داده شد .

بییا توجییه بییه اسییتهدای ریاسییت محکمییه       -

 استیناف توجه نماید .

اذعییان  شیید کییه در سییمت اجییرای امتیییاز کییادری  -5
 ضات  ا دا  رسمی صورت گرفته  و معاش محیررین  
نیییز عرالتییًا  ط یی  نییور   مطییرح شییده ازجانییب وزارت    

 مالیه منظور گردیده  و اجراک خواهد شد .

در سییمت  ییروریات محییاک  بییه وسییایط نفلیییه ،    -6
 و م کوت ال خواهد شد . بررسی ها اغاز شده  

بییه ریاسییت عمییومی تیید ی  و مطالعییات وظیفییه      -7
سییپرده شیید تییا روی طییرز العمییل تعیییین ، تفییرر و ت ییدل 

 کار نماید .

تصادی  مریضی ط   ااکا   انون تنظی  شود تا  -8

به رئیس عمومی منابع ب ری هیدایت داده شید ،    -2
تییادر  سییمت تکمیییل کم ییودات  محییاک  توجییه جییدی      

 م  ول نماید .

سییییتیناف میتواننیییید  روسییییای محتییییر  محییییاک  ا  -3
عرالتیییًا بخیییاطر تکمییییل نصیییاب جلسیییه  ضیییایی  در   
توظیییی   ضیییات خیییدمتی درمحیییدوده ااکیییا   یییانون   
وصییوایت شییان ا ییدا  و درغیییر ان بییه مرکییز هی یینهاد 

 نمایند .

ریاست عمیومی میالی و اداری بیا توجیه بیه تفیاه         -4
نامیییه  رییییب الو یییو  بیییا وزارت محتیییر  شیییهر سیییازی    

ییییییرات محیییییاک  وارا یییییی در سیییییمت بازسیییییازی تعم

بعید ازخیت  سییمینار     1398سن له سیال   27بعداز ظهر 
عیییالی تو ییییح و شناسیییایی  ال یییهای کیییود جیییزاک ،     
 ییانونپوه سییید یوسیی  الییی   ا ییی الفضییات ورئیییس   

روسییای دوایییر مرکییزی و   سییتره محکمییه ، درن سییت   
روسای  محاک  استیناف والیات که به ابتکیار امرییت   
عمییومی اداری  ییوه  ضییائیه بییه منظییور رسیییده گییی بییه  
م کوت میالی واداری  وااید هیای دو  بودجیوی  یوه      
 ضائیه وانسرا  بهتر روابط انها با مرکز راه انیدازی  

 گردیده بود ، اشترا  نمود. 
اوت وایل نرییب اا اک یری    ییییییییییییییییجلسه با سخنان  ض

مرییییت عمیییومی اداری  یییوه  ضیییائیه اغیییاز  تسرهرسیییت 
گردیده و بعدًا به روسای دوایر مرکز فرصیت داده شید   
تا م کوت کاری شان با محاک  اسیتیناف والییات را   
مطرح نمایند که ایین م یکوت بالنوبیه مطیرح گردیید      
ه وبعییدًا روسییای محییاک  اسییتیناف والیییات بییه ترتیییب بیی

ارائییه م ییکوت  و هی یینهادات درعرصییه کییاری شییان   
هرداختیییه و خواسیییتار ایییل تنهیییا ازجانیییب ره یییری  یییوه   
 ضییائیه گردیدنیید وبییه دوا  ان محتییر   ضییاوت واییل      
نریب ا ا اک ری سرهرست امرییت عمیومی اداری  یوه    
 ضائیه  نکیاتی را منحییک کاسیتی هیا و نارسیایی هیا       

نمییود کییه    دراجییراات و روابییط محییاک  بییا مرکییز مطییرح  
بعداز ارزییابی همیه جان یه م یکوت  و ارائیه صیح ت       
هییای رهنمییودی فضیییلتماب  ا ییی الفضییات ورئیییس   
ستره محکمه ، به منظور ال م کوت و هی ینهادات  
مطرواه ازجانب روسای محاک  استیناف ونیز رعایت 
رهنمییود هییای ره ییری سییتره محکمییه ازجانییب محییاک       

 :روی مسایل ذیل تاکید صورت گرفت 
ریاسیت عمیومی میالی و اداری د ر سیمت تنظییی       -1

سفر  ضات از مرکز به والیات و از والیات به ولسوالی 
هییا درهمییاهنگی بییا وزارت محتییر  دفییا  ملییی ا ییدا        

 نماید .

 جلوجعل و تزویر گرفته شود . 

تییامین روابییط مرکییز بییا والیییات از طرییی  ایمیییل    -9
معلومیییاتی دریییین  تنظیییی  شیییود و ریاسیییت تکنیییالو ی

 راستا فعالیت جدی نماید .

انعده ازمنسوبین  ضایی و اداری محاک  که بیه   -11
ارتفیییای ظرفییییت  یییرورت دارنییید ، درهمیییاهنگی بیییا   
ریاسیییت تعلیمیییات  ضیییایی و ارتفیییای ظرفییییت  بیییه      
منظورکسب اموزشهای مسلکی و تخصصی معرفیی  

 گردند .

به محاک  مطیاب   بیه نییاز و نییز بادرنظرداشیت       -11



 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

۱۳۹۸میزان  ۱۰  

 

 در مرکز عدلی و  ضائی جرای  سنگین فساد اداری:
جلسه همههنگی ادارات مرکز عدلی و  ضائی جرای  سنگین فساد 

تحییییت ریاسییییت  ضییییاوتوال انیسیییییه     1398 10/6اداری بتییییاری   
مه استیناف فساد اداری با اشترا  رؤسیا و  "رسولی" رئیس محک

نماینییده گییان ادارات ذییییربط راجییع بیییه اجییراتت اداری و مسیییایل     
 امنیتی تدویر یافت.

ابتداک جلسه با تووت تییاتی  نید از کیو  اا مریید تغیاز سیپس       
رئییییس جلسیییه بیییه اعضیییای جلسیییه خیییوش تمدیییید گفتیییه و روی        

 رفت.مو وعات شامل تجندا بحک و ت ادل نظر صورت گ
تین ازمیوظفین    32نخست رئیس جلسه گفت گر ه تعداد  -1

امنیتی درمرکز توظی  اند اما نظر بیه م یکوت موجیوده هی  در     
مرکز عدلی و  ضائی ایفیای وظیفیه میی نماینید و هی  در ریاسیت       
جرای  سنگین فساد اداری و هی نهاد نمودند کیه ریاسیت اجرائییه    

ر داخلیه ارسیال   مرکز عدلی و  ضائی مکتوب عنوانی وزارت امیو 
بدارنیید تییا تعییداد منسییوبین کییه از طییرف جییرای  سیینگین در مرکییز    
عدلی توظی  می باشند ن اید در جای دیگر بیه وظیای  خیارج از    
مرکیز عییدلی و  ضییائی توظیی  شییوند کییه هی ینهاد رئیییس جییرای     
سیینگین را ره ییری جلسییه همییههنگی تائییید و بییه ریاسییت اجرائیییه       

 اتت مفتضی نمایند.هدایت داده شد تا در زمینه اجر
ارنوالی  نیین مطیرح   څی در جلسه همههنگی   لی رؤسای   -2

نموده بودند که   ًو ییه تعیداد اسیلحه از   ییل تفنگمیه کمیری و       
کوشینکوف غر  تأمین امنیت فزیکی به منسوبین مرکز عدلی 
و  ضائی توزیع گردیده است ولی تا اکنون زمینه تط یفات  ه و 

اه  نگردییییده تیییا در صیییورت نییییاز   اسیییتفاده اسیییلحه متییی کره فیییر  
منسوبین م کور از اسلحه دست داشته شیان اسیتفاده نماینید کیه     
در رابطه بیه مو یو  بیه ریاسیت جیرای  سینگین هیدایت داده شیده         
بود تا زمینه تط یفات را فراه  نماینید ولیی رئییس جیرای  سینگین      
از این مو و  اظهار بی خ ری نمود و به هیئت جلسه تعهد نمود 

ین مو و  را یاد  داشت می نماید و در مدت ییه هفتیه ایین    که ا
 مسئله را ال می نماید.

ارنوالی در خصییییو  اعییییزا  څییی بیییه ارت ییییاط م ییییکوت    -3
محکییومین بییه تو ییی  خانییه و محیی س کییه بییه اسییا  فیصییله هییای  
محاک  مرکز عدلی و  ضائی به ا س تنفی ی محکو  می گردند 

ل موظیی  را الییی  رنواییڅاهییولیس جییرای  سیینگین مطال ییه همراهییی    
تو ییی  خانییه یییا محیی س مییی نماییید بنییا بییر ملحوظییات امنیتییی و    

ارنواالن اسییت اشییترا  کننییده گییان جلسییه  څییتهدیییدات کییه متوجییه 
 یانون   5میاده   9مصم  بر تن شدند تا هولیس در مطابفت به ففیره  

هولیس که همکاری با ادارات دولتی در هی  رد وظای  تنها جزک 
ارنوالی تسییلی  و بیییه  څیی کییو  را از  مکلفیییت هییای تنییان اسییت مح    

مح س اعزا  نماینید تیا اایل ایین مو یو  ایل نگردییده اسیت کیه          
ارنوالی در ایین  څی رئیس جرای  سنگین اظهار نمود که اگر رؤسای 

رابطه م کل نداشیته باشیند میا کیدا  م یکل نیداری  و مین بعید         
 ارنوال تسلی  شده و انتفال می دهی .څمحکو  را بدون همراهی 

راجع به عد  رعایت میعاد  یانونی در اراییه راهیور تگیاهی           -4
ارنوالی از جانییب هییولیس جییرای   څییمظنییونین  ضییایای جزائییی بییه   

سیینگین کییه هیرامییون مو ییو  در جلسییه   لییی کییه معییاون جییرای        
سنگین نیز اا یر جلسیه بیود هیدایت داده شیده بیود تیا در تط یی          

هی مظنیونین در  ااکا   انون در مورد ترتییب و ارسیال راهیور تگیا    
ارنواییل مربوطییه مکلفیییت خییوی  را اسییب  څسییاعت بییه  24ظییرف 

 انون اجیراتت جزائیی اداک نماینید در غییر      80ماده  3هدایت ففره 
تن مسیییلیت متوجییه تنهییا خواهیید شیید کییه اییین مو ییو  را رئیییس    

 جرای  سنگین ه یرفت.
راجع به عد  همکاری ادارات م نی بر هاس  استعو  ها   -4

ارنواالن در جریییان تحفییی  صییادر مییی څییاز طییرف  و جلییب هییای کییه
شود در و ت و زمان معین تن اجراک نمی گردد ، در رابطه تصمی  

ارنوالی زمینییه مو ییات څییبییر تن شیید کییه ریاسییت دفتییر مفییا  لییوی  
ارنوالی اختصاصییی م ییارزه بییا جییرای  سیینگین    څییرئیییس عمییومی  

به رفع  فساد اداری را به وزارت خانه ها و ادارات ذیربط فراه  و
 معضل م کور ا دا  نماید.

ارنواالن څییدر جلسیه همییههنگی   لییی راجییع بییه م ییکوت    -5
تحفی  از لحاظ عد  توظی  به مو یع وسیایط ترانسیپورتی بیرای     

ارنواالن کییه جهییت اجییراتت تحفییی  بییه خییارج از مرکییز عییدلی و     څیی
 ضائی توظی  و اعزا  می گردند و عد  موجودییت ترانسیپورت   

ر داخل مرکز شکایت داشتند کیه در میورد   محل مناسب تحفی  د
بیه رئییس اجرائییه مرکییز هیدایت داده شیده بییود تیا دو عیراده مییوتر        

ارنواالن څییارنواالن تحفیی  نظیامی و دو عیراده  در اختییار     څی بیرای  
تحفییی  ملکییی و هممنییان اطا هییایی را کییه بخییاطر انرییا  تحفییی   

الی ارنوڅی تنظی  و اختصا  داده شده در اختیار رؤسای تحفیی   
ها  رار دهند و اکیدًا برای بار دو  به ریاست اجرائیه هدایت داده 

 شد تا این مسئله را به اسر  و ت ال نماید.
ارنوالی تحفی  نظامی در جلسه یاد تور شد کیه  څرئیس   -6

در  ضایای غصب زمین و ت  یت جایداد ها مظنونین و متهمیین  
  ییییت و در صیییفحه تحفیییی  ب میییا   الیییه هیییا را بخیییاطر تط یییی ، ت 

 گونگی صحت و سف  تن به مخزن والییت کابیل ارسیال میی داریی       
امییا مرجییع میی کور جییواب نییداده و مییی گوییید مو ییو  را از طرییی   
داراالن اک مفا  ستره محکمه به مخزن راجیع نمائیید تیا در زمینیه     
معلومات داده شود و در مورد تصمی  بر تن شد تا مو و  غر  

 ن گ اشته شود.ال م کل با ستره محکمه در میا
در  سییمت  گییونگی اکمایییل کارسییاختمانی بییو  هیییای       -7

رهای ی برای هرسیونل مرکیز عیدلی و  ضیائی کیه  ی ًو بیه اسیا          
فرمییان رئیییس جمهییور بییه هرسییونل مرکییز عییدلی و  ضییائی در نظییر  
گرفته شده و به رئیس اجرائیه هدایت داده شید بیود تیا از صیورت     

نماینید هممنیان در    هی رفت کار تن توسط هیئت اعزامی نظیارت 
مییورد سرنوشییت اشییخا  جدییید ال ییمول کییه تیییا مسییتح  توزیییع   
اهارتمان های مت کره می شوند یا خیر از رئییس اجرائییه هرسییده    
شد در جواب  نین اظهار نمودند در زمینه دو گزینیه وجیود دارد   
اول اینکه اهارتمان عادی داری  و از تن به تنهیا توزییع میی کنیی  و     

ارنوایل گرفتیه   څاکی  لیوی    11رابطه به اعمار بو   دو  اینکه در
شود و نیز به ریاست اجرائیه هدایت داده شد کیه ییه مکتیوب بیه     
تمییا  ادارات مرکییز عییدلی و  ضییائی ارسییال بدارنیید تییا تن عیییده        
اشخاصی که از گرفتن اهارتمان انصراف می نمایند کت ی تحرییر  

اهارتمیان هییای  بدارنید کیه اهارتمیان اخی  میی نماینید تیا بروییت تن         

 منصرفین به مستحفین توزیع گردد.
بییه ارت ییاط  ییاز و توزیییع کییارت هویییت بییرای منسییوبین     -8

مرکیییز عیییدلی و  ضیییائی ، تهییییه  رطاسییییه جیییات بیییا کیفییییت و      
خرییییداری ماشیییین هیییای فوتوکیییاهی کیییه در جلسیییات   لیییی بحیییک  
گردیده بود اکیدًا به ریاست اجرائیه هدایت داده شید تیا بیه اسیر      

د اجیراتت نمایید و در غییر تن مسییلیت متوجیه تنهیا       و یت در میور  
خواهد بود که رئیس اجرائیه تعهد نمود در ظرف یه هفته کیارت  

 هویت را  از می نماید.
در جلسه بریاست اجرائییه هیدایت داده شید تیا بیه اعمیار         -9

مسرد، کلینیه و کودکسیتان در محوطیه مرکیز عیدلی و  ضیائی       
نماید که در زمینه تعهد بصورت عاجل ا دا  نموده ورفع م کل 

 نمود.
در جلسه تصیمی  گرفتیه شید تیا تمیا  منسیوبین هرسیونل          -11

خدماتی روز های شن ه و سه شن ه طور دسته جمعی محوطه مرکز 
عدلی و  ضائی را هیا  کیاری نمیوده و منسیوبین امنیتیی بعید از       
این به مراجعین اجازه داخل نمودن نصیوار،  هیان، سیگرت و غییره     

 عک تلودگی محوطه می گردد ، ندهند.مواد را که با
ارنوالی در جلسه یاد توری نمودنید کیه اگیر در    څرؤسای   -11

خانه یا مسیر راه رفت و بیر گ یت بیرای منسیوبین مرکیز عیدلی و       
 ضییائی کییدا  م ییکل امنیتییی بییه هییی  تییید  ییه راه اییل را باییید      
داشیته باشییی  راجییع بییه ایین مو ییو  تصییویب شیید کیه بییه اییل اییین    

ای  سنگین هیولیس مسییلیت دارد کیه در زمینیه     مسئله ریاست جر
رئیس جرای  سنگین اظهیار نمیود جهیت ایل ایین مطلیب دوشیماری        
رسمی را در اختیار مرکز عدلی و  ضائی  رار میی دهیی  و بیرای    
رئیس جرای  سنگین و  وماندانی رجال برجسیته هیدایت داده شید    
تا در صورت بروز خطرات برای منسوبین مرکیز عیدلی و  ضیائی    

 راه های ا طراری را تدار  ب ینند.
در جلسیییه بیییه رئییییس جیییرای  سییینگین و  ومانیییدان رجایییل    -12

برجسته که در سااات مرکز توظی  اند هدایت داده شد تا سااه 
تحییت هوشیی  هییرکس م ییخه گییردد کییه در  رابطییه رئیییس جییرای  
سنگین یاد تور گردید که در مدت یه هفته این مسئله را ال می 

را به هیئت جلسه شریه می سازد و هممنان  نماید و تصمی  خود
بعیید از  4:31الییی  3:31  ییل از ظهییر و از سییاعت  7:31از سییاعت 

ظهر سیااه سیر  عمیومی از طیرف هیولیس جیرای  سینگین و رجایل         
 برجسته تحت هوش   رار گیرد.

مو و  توزیع دستگاه مخابره تا اکنون ال نگردییده کیه     -13
مخیابره در مرکیز موجیود    رئیس اجرائییه اظهیار نمیود کیه دسیتگاه      

اسییت و بعیید از تکمیییل هروسیییرر م ییت و راجسییتر بییه زود تییرین        
 فرصت هروسۀ توزیع تن شرو  می گردد.

م کل انترنت تا اکنون ال نگردیده که ریاسیت اجرائییه     -14
 تعهد نمود که در مدت دو روز این مسئله ال می گردد.

مو و  تفدیر نامه های بخ  اداری محاک  استیناف و   -15
تدائیه تا اکنون ال نگردیده که هیئت جلسه به ریاسیت اجرائییه   اب

ارنوالی څییهییدایت دادنیید کییه بییه زود تییرین فرصییت عنییوانی لییوی      
 هی نهاد تفدیر نامه های بخ  اداری را ترتیب و تنظی  نمائید.

 در والیت کاهیساک:
جلسیه همییههنگی ارگانهیای عییدلی و  ضییائی والییت کاهیسییاک یییو     

تحییت ریاسییت  ضییاوتمل داود شیییاه     11/6/1398یک یین ه مییور    
"اسن زاده" رئیس محکمه استیناف تن والیت با اشیترا  رؤسیا و   
سایر نماینده گان ادرات ذیربط در مفر ریاست محکمه اسیتیناف  

 دایر گردید.
ابتداک جلسه با تووت تییاتی  نید از کیو  اا مریید تغیاز سیپس       

دسییت تورد و ط یی  تجنییداک از   ییل ترتیییب شییده راجییع بییه اهمیییت،   
نتییایک جلسییه گ شییته از طییرف رئیییس محکمییه مییرور و یییاد توری    
صییورت گرفییت بعییدًا روی مییوارد ذیییل تصییامی  مفتضییی اتخییاذ       

 گردید.
بی خ ر ماندن میدیریت محی س تن والییت از فیصیله هیای       -1

محاک  ابتدائیه  و تمییز بعد از فیصله  ضیایای مربوطیه شیان از    
ه کی څیارنوالی تعهید کیرد     یارادارنوالی که در نتیریه  څسوی اداری 
هی فیصیله هیای محیاک  مومیه را بیه میدیریت محی س        م ل   ل کیا 

 رسمًا ارسال میدارد.

 انون اساسی از طرف نیروهای امنیتی که  31نفض ماده  -2
در نتیره هرسونل  وماندانی امنیه تن والیت گرفتن وکییل میدافع   

 را برای مته  از تاری  گرفتاری رعایت می کنند.

ارنوالی و امنییت ملیی تن والییت در    څی هی ادارات بی تیوج  -3
   ال  رار های محاک  مومه.

گ اشیییتن اورا  م یییت  ضیییایا در دوسییییه هیییا در مرالیییه      -4
 ارنوالی مربوطه.څابتدائی نزد هولیس یا 

ت  یت هوییت مظنیون و میته  و  ی  نمیودن کیاهی تی کره         -5
 طوریکه نفل مطاب  اصل در تن تحریر و در دوسیه گ اشته شود.

ارنوالی و ترتییب  یمانت خیط    څی ضار متهمیین توسیط   اا -6
ارنوالی به جلسه څمعت ر که مظنون یا مته  بعد از رهایی توسط 

  ضائی اا ر گردد.

در خصیو  هویییت طفیل و هممنییان در    DNAتزمای یات   -7
 سییمت تعیییین جنسیییت طفییل و سییایر م ییکوت موجییود در طییب    

 عدلی تن والیت.

حن ریاسییت راجییع بییه مییوتر هییای مصییادره شییده کییه در صیی  -8
محکمه اسیتیناف تن والییت از سیالهای متمیادی بعید از مصیادره       
با ی مانده ابراز نظر صیورت گرفیت و بیه ایل م یکوت موجیوده       
در زمینییه کییه متعلیی  بییه اداره مسییتوفیت بییود تو یییحات ارائییه      

ارنوالی و نمایندی مفا  تن والیت څگردید و در مورد توجه ریاست 
ذیییربط تعهیید کردنیید کییه کییار  خواسییته شیید کییه در نتیرییه شییع ات

فروشات موتر های مصیادره شیده در جرییان  یرار دارد و عنفرییب      
بییه اکماییل رسیییده و مییوتر هییای متیی کره رسییمًا و علنییًا لیییو  مییی      

 گردند.

جلوگیری از فروش مواد مخدر و گرفتاری فروشنده گان  -9
میواد مخیدر کیه در میورد شیخه  ومانیدان امنییه تن والییت  ویییًا         

 وعده سپرد.

در رابطه به خانه هری فورمیه هیای فیصیله هیای  طعیی و       -11
ارنوالی و ریاست عدلییه تن والییت  و   څنهائی محاک  توسط اداری 

بییه  ارت ییاط نظییارت از فیصییله هییای  طعییی و نهییائی محییاک  کییه      
وظیفییه شییخه رئیییس محکمییه مییی باشیید تصییمی  اصییولی اتخییاذ   

 گردید.

یزون در  سییمت اجییرای   الییه شییرعی بییه اداره رادیییو تلییو    -11
ملی کاهیساک که   ًو بیه اسیا  سیند ملکییت مو یت شیاروالی تن       
والییییت خرییییداری گردییییده در مییییان اا یییرین جلسیییه ت یییادل نظیییر 
صییورت گرفییت و بییه یکایییه م ییکوت یییاد توری شییده در جلسییه    
روشنی انداخته شد و بخاطر ال م کوت موجود و خدمت بهتر 

ااکیا   یانون تی کر    و خوبتر به خل  اا راه ال تن نییز در روشینی   
 داده شد.

بعدًا به شرکت کننیده گیان در جلسیه و یت داده شید کیه هیر کیدا           
بالترتیییب نظریییات خییود را راجییع بییه مییوارد مطرواییه بحییک جلسییه  
ارایییه نماینیید کییه در زمینییه تمییامی اشییترا  کننییده گییان راجییع بییه     
م یکوت موجییوده در اجییراتت اداره خییوی  هرداختنیید عییده ای از  

اتی که شکایات و نوا ه در اجراتت متوجه ادارات مسیلین ادار
تنها  گردیده بود به رفع م کوت و رفع نوا ه بیا کمایل ااتیرا     
متفابل تعهد سپردند. در اخیر جلسه با دعائیه خیر و فیوح وطین   

 عزیز مان خاتمه یافت.
 در والیت بدخ ان: 

جلسییه همییا هنگییی ارگییان هییای عییدلی و  ضییائی والیییت بدخ ییان     
تحییت ریاسیت فضییل الیرامن "فضییلی" رئیییس     23/6/1398 بتیاری  

محکمه استیناف تن والیت بیا اشیترا  رؤسیا وسیایر نماینیده گیان       
 ادارات ذیربط در مفر ریاست محکمه دایر گردید.

ابتداک جلسه با تووت تیاتی  ند ازکو  اا مریید توسیط  ا یی    
سییید برهییان الییدین "افضییلی" تمییر م ییت اسییناد وومییای  محکمیییه         

مریییت یتیناف تغییاز سییپس  رئیییس محکمییه راجییع بییه نفیی  وم   اسیی
جلسات همههنگی وهدف ازتدویر هممو جلسات وامرات م  ت تن 
درراسییتای تییأمین عییدالت درهرتییو ااکییا   ییوانین نافیی ه ک ییور       
وااکییا  شییریعت اسییو  صییح ت مفصییلی نمییوده یییه بییار دیگییر         

ارنوالی  و مراجعیییی را کیییه څیییمحییاک ، ارگانهیییای ک یییفی، نهییاد   
ک اهل خ ره در ضایا ومو یوعات ابیراز نظرمینماینید ، بیه     منحی

 مسیلیت های خطیر شان متوجه ساخت.
متعا  ًا ط   تجندای از   و ترتیب شده مو یوعات ذییل درهرتیو    
ااکا   وانین ناف ه ک ورومصوبات شورای عالی ستره محکمیه  

 مورد غور وم اا ه  رارداده شد.
رت یاط بیه اسیترداد    عد  همکاری الز  ادارات دولتی درا  -1

وافاظت ملکییت هیای تنهیا بطورم ایل و تیکیه دوسییه هیا جهیت         
تحفی  وتفکیه امو  دولتی ازاشیخا  بیه اداره ارا یی محیول     
میگردد اداره م کور بیدون تحفیفیات همیه جان یه وارائیه دالییل بیه        

 ملکیت اشخا  افیفی ابراز نظر مینماید. 
مه مابیت میگیردد   ودربعضی موارد که سااه مورد نظر ملکیت عا

وعلیه اشخا  ا امه دعوی صورت میگیرد اداره ارا ی نماینده 
 خود را بحیک ماله اموکهای دولتی معرفی نمیکند.

راجع به مو و  رئییس عدلییه  تو ییحات داد کیه اک یرًا دوسییه       
هییای ملکیییت هییای عامییه بییه اداره  ضییایای دولییت مواصییلت مییی    

شییخه ازدولییت ورزد بییه ریاسییت زراعییت جهییت تفکیییه ملکیییت   
ارسال میگردد ریاست زراعت بیدون اینکیه تحفیی  نماینید تحرییر      
میدارند ملکیت م کور دولتی ن وده ویا اینکه ملکیت را دولتی 
ت یییخیه میدهنییید ولیییی ازتعییییین مو عییییت، کروکیییی، محیییل،     
اسیییکیک، ادوداربعیییه وسیییایر م خصیییات میییدعا بهیییا تو ییییح       

 یند.نمیدهند واسناد خوی  را نیز    دوسیه نمی نما
 ضایای انصراف ازنیامزدی، اضیانت اطفایل و تحصییل      -2

دیییین کیییه ازطریییی  محکمیییه ابتدائییییه واسیییتیناف بنابرر یییایت       
ومصیییالحه طیییرفین خاتمیییه یافتیییه و دوسییییه محیییول اداره افیییو     
میگییردد کییه طییرفین دیگییر اضییورنیافته وتدر  تنهییا دردوسیییه       
م خه ن وده که باعک هرس  تفتی  وزارت عدلیه ازکارمندان 

 ی اداری افو  گردیده است . مسلک
ب:    ییرار هییایی راکییه دیییوان مییدنی شییهری مطییاب  مییاده شییانزده    
 ییانون اصییول محاکمییات مییدنی م نییی بییر  ناعییت معییرو  علیییه    
صادرنموده محکیو  علییه بعیداز جلیب هیای مکرربیه اداری افیو         
اا ییر نگردییییده وییییا درایییین تط ییی  تمیییاده هرداخیییت دیییین دایییین   

ر  تعفیییب عییدلی بییه جییر  تمییرد بییه  نمی اشیید و تیکییه دوسیییه غیی 
ارنوالی ازتسییلیمی دوسیییه امتنییا  څییارنوالی فرسییتاده می ییود څیی

 می نماید. 
ج:   دوسییییه هیییایی کیییه ازطریییی  محیییاک  ولسیییوالی بیییه ایییین اداره  
مواصلت میورزد با ا افه نمودن یه مکتوب بیه محکمیۀ شیهری    
واسییتیناف ارسییال میگییردد کییه محییاک  متیی کره بییه بهانییۀ اینکییه      

ت خییییراب واورا  غیییییرمنظ  بییییوده دوسیییییه هییییا راتسییییلی   فهرسیییی
 نمی وند.

د: در  تعدادی از مکتوبهیای ریاسیت محکمیه شیهری کیه غیر         
تحصیل محصول فیصیله هیا بیه ایین اداره مواصیلت میورزنید نیا         
مدعی ومدعی علیه ومحل سیکونت تنهیا تی کر نگرفتیه صیرف بیا       

دوسییه  ذکرشهرت تنها درفیصله اکتفاک صورت گرفته دراالیکه 
توأ  با فیصله غر  اجراتت به مرجع مربوط فرسیتاده شیده بهتیر    
است که محاک  درمکتوب رسیمی شیان شیهرت طیرفین دعیوی را      
ذکر نمایند تا برویت تن هیرامون تحصییل محصیول ا یدا   یانونی     

 صورت گیرد.
هییی:    رارهییای سییفوط شییکایات کییه صییادرمیگردد محکییو  علیییه   

ه محکیو  لیه روزانیه  بیه اداره     مستأن   طعًااا رنگردیده شخ
افو  مراجعه نموده وکدا  امیر برفیصیله محکمیه ابتدائییه مرتیب      

 نگردیده اداری افو  در نین  ضایا  گونه اجراتت نماید. 
استهدائیه ریاست دیوان میدنی محکمیه شیهری درمیورد      -3

 زمین های که اشخا  علیه  ضایای دولت دعوی مینماید 

"زیرکییی" رئیییس دیییوان مییدنی    الیی : مو ییو  توسییط ع ییدالمنان  
وافو  عامه محکمه استیناف  رائیت گردیید کیه درهاسی  رئییس      
محکمیه اسیتیناف گفییت کیه مو یو  ازطییرف مفیا  شیورای عییالی       
ستره محکمه ال گردیده است مطاب  هدایت متحدالمال شورای 

 عالی ستره محکمه اجراتت به عمل تید.
ارنوایل موظی    څب: دربرخی ازدوسیه ها ت کره های مزورازطرف 

گ اشییته می یییود کیییه درمرالیییه اسییتینافی سییی ب بطیییون فیصیییله   
ارنوالی اظهارداشیتند کیه   څرئیس  که در رابطهابتدائیه میگردد. 

جلیییوگیری میییی  ارنواالن میظییی  ازهممیییو  ضیییایاجدًاڅیییدرتینیییده 
 نمایند.

دربرخی ازدوسیه ها نظر داکتر خواسیته می یود وطیب عیدلی      ج: 

درمرالیه اسیتینافی    لی تفدی  می نماید بعیداً ارنواڅه  نظر خوی  را به 
ارنوال موظ  ازشفاخانه وازداکتران غیر څبه اسا  استعو  های مکرر 

نظر خواسته می ود واین هی  سی ب بطیون      اداری شفاخانه و طب عدلی 
 فیصله ها درمراله ابتدائیه میگردد.

 یی   دوسیه های جزائی وافو ی به و یت وزمیان  یانونی شیان بایید تط      د:
درزمینه رئیس عدلیه گفیت کیه بیه جیز از نید  ضییه اسیت نائی         که گردد

 رار ضییائی  طعییی ونهییائی محییاک  درریاسییت عدلیییه   کییدا  فیصییله ویییا
بدون تط ی  با ی نمانده است ووعده سپرد که ریاسیت عدلییه درتط یی     

و رئییس   وتنفی  ااکا   طعی ونهائی محاک  اجراتت جدی خواهد نمود.
که به جزاز  ضایای غییابی هیین نیو   ضییه بیدون       رنمودارنوالی اظهاڅ

 ضییایای غیییابی کییه  تط یی  وتنفییی  فیصییله هییای محییاک  بییا ی نمانییده و 
 تنهیا محکو  درصفوف مخالفین دولت هیوسته وتعداد دیگر  تعداد افراد

واشییخا  فییو   درک یورهای خییارجی رفتییه انید ، اییین دسییتگیری افیراد   
 اهد شد.تط ی  خو تنهاااکا  محاک  باالی 

  اشخاصیکه ازطرف محکمه تحت تعفییب  یرارداده می یوند تیا     تما  هی: 
 . ارنوالی درمورد هین نو  اجراتت ننموده استڅ حالفی ال

ریاسیت امنییت     ومانیدانی امنییه و    وماندانی مرکز همههنگی،  -4
والیییت دربرابرمکاتییب وهییدایات محییاک  بییی اعتنییائی ن ییان مییی  تن ملییی 
 دهند.

عدلی و ضائی بعد ازبحک ومدا ه  انهایگارمههنگی م ارکین جلسه ه
 روی تجنداک جلسه مو وعات تتی رامورد تائید وتصویب  راردادند.

تصییمی  بییر تن شیید کییه ریاسییت زراعییت، ریاسییت شهرسییازی و         -1
ارا ی زمانیکه دوسیه های  ضایای دولت به تن ها مواصیلت میی ورزد   

ی  را عییارنموده  اسب هدایت  انون تنظی  امور زمینداری اجراتت خیو 
درصورتیکه زمیین را دولتیی ت یخیه مینماینید ایدود اربعیه، کروکیی        
محل، اندازه جریب و نوعیت تنرام خه نموده یه نفیر نماینیده خیوی     
را همییراه بییا دوسیییه بییه تمریییت  ضییایای دولییت معرفییی نماینیید تییا باشیید    
نماینیده  ضییایای دولیت بییا اسیتمداد ازنماینییدی اداری مربوطیه درهی ییگاه     
محکمه همراه شخه غاصیب دعیوی را تعفییب نمایید درصیورت غفلیت       

، 389وتعلل ادارات مربوطه این عمل اسیب ااکیا  هیدایات میاده هیای      
 166   17کود جزا جر  بوده اسب تو یح هرس   شماره  431و   417

متخلیییی  از واعیییید مسییییلکی اداره و    1395سیییییمینار عییییالی  ضییییائی   
ارنوالی معرفییی څییشییده وبییه   معلومییات نییدادن ازاموکییات جییر  شییمرده    

 میگردد.
تصییمی  گرفتییه شیید ، هر نیید در  رارهییای انصییراف ازنییامزادی،           -2

اضییانت طفییل و تحصیییل دییین ازطییرف دیییوان هییای مییدنی وافییو  عامییه  
شهری ویا دییوان میدنی وافیو  عامیه محکمیه اسیتیناف شیهرت میدعی         
ومیییدعی علییییه، اسییی ، ولییید، ولیییدیت و محیییل سیییکونت فعلیییی واصیییلی    

رداده می ییود ، بییهنه  دیییوان هییای محتییر  باییید توجییه جییدی نمییوده     تیی ک
شهرت مکمله و تدر  د ی  طرفین دعوی رابه شمول شماره تما  تنهیا  
در رارها ومکاتیب خوی  درج نمایند تا باشد درتنفیی  وتط یی  ااکیا     

 نهائی محاک  ممد وا ع شود .
فیو  تمیاده   تصویب بعمل تمد که تنعیدی محکیو  علییه  کیه دراداره ا     -3

هرداخت دیین خیوی  بیرای دایین نمیی باشیند ودرمیورد  ی ًو  رار ضیائی          
 انون اصول محاکمات مدنی صادر گردیده این مو یو    16اسب ماده 

وتو یییح هرسیی   71   8تمییرد بییوده کییه اسییب تو یییح هرسیی  شییماره  
و ففیره   1386سیمینار عالی رؤسای محاک  سال  64مندرج    1شماره 
کود جزاک این عمل جر  تمرد شمرده شده میته  تن بیه    461ماده  6ایزادی 
ارنوالی معرفی  و تحیت تحفیی  وبررسیی همیه جان یه  رارگییرد       څریاست 

ارنوالی څی گر محکو  علیه محکو  بها را به محکو  لیه تسیلی  ننمایید    او
 ویا محاک  ا  افظ اورا  را ندارند.

اک  ابتدائییه  تصویب بعمل تمد که تما  ادارات ذییربط بیه شیمول محی     -4
ولسوالی ها مکل  اند تا دوسیه های مربوط خود را بطور منظ  و د ی  
فهرست نموده در ید اورا  به مرجع مربوطیه تسیلی  نماینید تیا ازجعیل و      

 تزویر و دست رد اورا  جلوگیری بعمل تید.
تصیویب بعمیل تمیید  رارهیای سییفوط ای  شیکایت کییه ازطیرف دیییوان        -5

صییادر میگییردد اسییب هییدایت مصییوبه      مییدنی وافییو  عامییه اسییتیناف   
شییواری عییالی سییتره محکمییه  طعییی ن ییوده     28/12/1397(مییور  1065)

اداره افو  دوسیه را غر  غور فرجامی یه بار بیه مفیا  سیتره محکمیه     
 ارسال نماید. 

تصیییمی  بیییر تن شییید کیییه دیوانهیییای میییدنی وافیییو  عامیییه شیییهری        -6
 3/2/1398( مور  125)واستیناف در ضایای افو  عامه مصوبه شماره 

 شورای عالی ستره محکمه رادراجراتت خوی  مطمح نظر داشته باشند.
تصویب بعمل تمد  که دیگر ت کره های مزور   دوسییه هیا نگردییده     -7

 واز تکرار تن جلوگیری بعمل تید .
ارنوالی درایین اخی  نظرییه داکتیر     څی تصویب بعمیل تمید کیه ریاسیت       -8

ی ازافییراد مسییلکی وخ ییره نظراخیی  نماییید   واهییل خ ییره در  ضییایای جزاییی 
 وازگرفتن نظریات افراد غیرفنی ومسلکی اجتناب بعمل تید.

تصویب بعمل تمد تما  فیصله هیا و رارهیای  طعیی ونهیائی محیاک        -9
درو ییت معینییه تن تط ییی  ورئیییس محکمییه اسییب هییدایت الیحییه تنفییی       

 ااکا   طعی محاک  ازتنفی  تنها نظارت خواهند نمود.
ارنوالی مکلفییت دارد تمیا  افیراد و اشخاصیی     څصویب بعمل تمد ت -10

راکه ازطرف محکمه مورد تعفییب عیدلی  یرار میگیرنید ، تحیت تحفیی        
 رارداده درصورت کسب مسیلیت علیه تنها ا امه دعوی نماید ورئییس  

ارنوالی میییورد څیییازطیییرف  من عییید ارنوالی وعیییده سیییپرد  نیییین افیییراد څییی
 و انون باالی ان تط ی  میگردد. تحفیفات همه جان ه  رارگرفته

که ادارات  وماندانی امنیه، ریاست امنیت ملیی   تصمی  بر تن شد   -11
و  ومانییدانی همییههنگی دربرابرمکاتیییب وهیییدایات محییاک  من عیید بیییی      
اعتنییاک ن اشییند ودراسییر  و ییت اجییراتت  ییانونی بعمییل تورنیید درغیییرتن      

 می نمایند.عملکرد تنها غفلت وظیفوی محسوب شده کسب مسیلیت 
 در ولسوالی  هاربرجه والیت نیمروز:

جلسییه همییههنگی ادارات عییدلی و  ضییائی محکمییه ابتدائیییه ولسییوالی       
تحیت ریاسیت    10/6/1398 هاربرجه والیت نیمیروز ییو  یک ین ه میور      

 ضیییاوتمند ا ییییب الیییرامن" خطی یییی" سرهرسیییت محکمیییه ابتدائییییه تن      
ادارات ذییییربط تن  ولسیییوالی  بیییا اشیییترا  تمیییرین و سیییایر نماینیییده گیییان  

 ولسوالی دایر گردید.
ابتییداک جلسییه بییا تییووت تیییاتی  نیید از کییو  اا مرییید تغییاز سییپس روی  
بعضیییی از مسیییایل و م یییکوت ارگانهیییای عیییدلی و  ضیییائی در سیییطح    
ولسوالی تحت بحک  رارگرفته و در زمینه تصامی  مفتضی گرفته شد و 

ابراز  یدردانی نمیوده   دراخیر اشترا  کننده گان از تدویر هممو جلسات 
 خواهان برگزاری دوامدارهممو جلسات گردیدند.

 



  
 

 

 

 

 

 

 
     

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

۱۳۹۸میزان  ۱۰  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یي   ضايتصم
  جلسه يتار

 یي ضا

 تعداد 

 نيمتهم
 وطمحکمه مرب نو  اتها 

1/5/1398 هفده سال حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ قتل یکنفر 
 رر سرقت دونفر رر یکنفر ده سال حبس و یکنفر هشت سال حبس تنفیذی
دونفر هرواحد چهار سال حبس تنفیذی و دونفر دیگر 

 بری الذمه
 رر غصب جهار نفر رر

29/4/1398 هر واحد سی سال حبس تنفیذی فردون   رر قتل و غصب 
8/5/1398 هر واحد شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی  رر قتل دونفر 

 رر قتل یکنفر رر ده سال حبس تنفیذی
5/5/1398 هر واحد شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی  رر قتل دونفر 

 رر غصب یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی
یکنفر سیزده سال حبس و دو نفر هر واحد هفت سال 

س تنفیذیحب  
8/5/1398  اختطاف سه نفر 

دیوان رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی 
 محکمه استیناف والیت بلخ

 رر عضویت در گروه طالبان یکنفر رر یکسال و یکماه حبس تنفیذی
 رر مساعدت به دشمن یکنفر رر دوسال و شش ماه حبس تنفیذی

8/5/1398 دوسال حبس تنفیذی ه قتلاقدام ب یکنفر   دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ 
 رر تجاوز جنسی یکنفر رر هفده سال حبس تنفیذی

5/5/1398 بیست و پنج سال حبس تنفیذی  رر قتل یکنفر 
 رر سرقت یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی

13/5/1398 هرواحد سه سال حبس تنفیذی ه ابتدائیه حوزه سوم شهر کابلدیوان جزاء محکم چپاول مبائیل و پول نقد دونفر   
15/5/1398 شش سال حبس تنفیذی  رر اقدام به قتل یکنفر 

یکنفر پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی و مبلغ سی 
هزار افغانی جریمه نقدی و یکنفر دو سال و شش ماه 

 حبس تنفیذی
2/6/1398  

 مجروحیت دونفر
 رر

5/6/1398 بیست ویکسال حبس تنفیذی سیتجاوز جن یکنفر   رر 

11/6/1398 یکنفر نه سال حبس و یکنفر دوسال حبس تنفیذی  
سرقت مسلحانه  دونفر

 ومجروحیت
 رر

یکنفر چهار سال و چهار ماه حبس، یکنفر سه سال و 
سه ماه حبس و سه نفر هر واحد دوسال و دوماه 

 حبس تنفیذی
 رر

 سرقت پول پنج نفر
 رر

17/6/1398 هرواحد دوسال حبس تنفیذی جروحیتم سه نفر   رر 
23/6/1398 یکسال حبس تنفیذی  رر سرقت یکنفر 

26/6/1398 هر واحد سی سال حبس تنفیذی  رر قتل و غصب واسطه نقلیه دونفر 
30/5/1398 یکنفر چهار سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سمنگان غصب موتر دونفر 

17/6/1398 یکسال و یکماه حبس تنفیذی  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت سمنگان توهین به مقدسات یکنفر 
10/6/1398 یکسال و یکماه حبس تنفیذی  رر فریبکاری یکنفر 

23/6/1398 هفده سال حبس تنفیذی  رر عضویت و حمالت مسلحانه یکنفر 
 رر عضویت در گروه طالبان یکنفر رر پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی

ه سال حبس و یکنفر یکسال و ششماه حبس یکنفر س
 تنفیذی

20/6/1398  دیوان جزاء محکمه شهری والیت سمنگان تجاوز جنسی دونفر 

13/6/1398 یکنفر سی سال حبس و یکنفر ده سال حبس تنفیذی  محکمه ابتدائیه منع خشونت علیه زن والیت سمنگان  تجاوز جنسی دونفر 
30/5/1398 یکسال و شش ماه حبس تنفیذی  دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت سمنگان اخذ رشوت یکنفر 

6/6/1398 پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بدخشان سرقت یکنفر 
14/6/1398 حد شرعی  رر شراب نوشی یکنفر 

12/6/1398 یکسال و یکماه حبس تنفیذی مه محکمه استیناف والیت بدخشاندیوان امنیت عا ترویج پول جعلی یکنفر   
 رر عضویت گروه طالبان دونفر رر هر واحد یکسال و شش ماه حبس تنفیذی

 یکنفر رر پنج سال و چهار ماه حبس تنفیذی
عضویت و فعالیت های 

 مسلحانه
 رر

10/6/1398 هر واحد دوازده سال حبس تنفیذی فاریاب دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت اختطاف سه نفر   
 رر عضویت و مواد منفجره یکنفر رر شانزده سال حبس تنفیذی
12/6/1398 هفت سال حبس تنفیذی  رر گروگان گیری یکنفر 

10/6/1398 بیست سال ویکماه حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب قتل یکنفر 
11/6/1398 سه سال حبس تنفیذی  رر حادثه ترافیکی یکنفر 

فر هر واحد بیست سال حبس تنفذی و یکنفر دون
 شصت هزار افغانی جریمه نفدی

12/6/1398  دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت فاریاب گرو گان گیری سه نفر 

9/6/1398 پنج سال حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندهار قتل یکنفر 
5/6/1398 هفده سال حبس تنفیذی ریکنف   رر سرقت مسلحانه 

9/6/1398 دوسال و سه ماه حبس تنفیذی  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کندهار قاچاق هیروئین یکنفر 
 دیوان امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف والیت کندهار عضویت  و خرابکاری یکنفر رر سیزده سال حبس تنفیذی
 رر عضویت یکنفر رر شش سال حبس تنفیذی

 یکنفر رر بیست سال حبس تنفیذی
عضویت، خرابکاری و 

 ترور
 رر

4/6/1398 سه سال حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه شهری والیت کندهار سرقت موتر سایکل یکنفر 
 رر شروع سرقت یکنفر رر یکسال حبس تنفیذی
7/5/1398 دوسال حبس تنفیذی وزدیوان جزاء محکمه استیناف والیت نیمر قوادی یکنفر   
 رر سرقت یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی

 دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت نیمروز مواد مخدر یکنفر رر دوسال حبس تنفیذی

6/5/1398 یکسال و یکماه حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه شهری والیت نیمروز سرقت یکنفر 
10/5/1398 بیست و یکسال حبس تنفیذی  رر قتل یکنفر 

سه سال حبس و یکنفر دوسال حبس تنفیذییکنفر   رر چورچپاول مبائیل دونفر رر 
8/5/1398 هر واحد سه سال حبس تنفیذی  دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت نیمروز مواد مخدر دونفر 
 رر مواد مخدر دونفر رر هر واحد دوسال حبس تنفیذی

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی و مبلغ دو صدو پنجاه 
ر افغانی مهر مثلهزا  

4/6/1398  تجاوز جنسی یکنفر 
محکمه ابتدائیه جرایم رسیده گی به خشونت علیه زن والیت 

 دایکندی

 هي محکومين فو  ط    انون محفوظ استاافو  استيناف طل ي ويا تمييز خو

 

 13/6/1398میر   ( 1575-1501)متحدالمال شماره 
 داراالن اک شورای عالی :

ریاست محتر   16/5/1398( مور  591باالمر نامه شماره )
عمومی تد ی  و مطالعات، استهدائیه محکمه استیناف 

 والیت کابل ب رح ذیل مواصلت ورزیده است.
))بمنظیور تسیریع رسییدگی  بیه اختوفیات  مالییاتی میییان       

( محیاک   1395لیه دهنده گیان و وزارت مالییه در سیال )   ما
مالیاتی در  وکات محکمه  استیناف کابل ایریاد و ایین   
صوایت در والیات بیه محیاک  تریارتی تفیویض گردییده.      
امیییا طوریکیییه دییییده می یییود محیییاک  متییی کره از اصیییول    
محاکمییات واایید در بررسییی بییه  ضییایای مالیییاتی هیییروی 

صول محاکمات مدنی رسیدگی نکرده بعضًا ط   ااکا  ا
مینماینید و بعضییًا  مطیاب  اصییول محاکمیات ترییارتی کییه    
دوگیییانگی و هراگنیییدگی اجیییراتت  باعیییک بیییروز م یییکوت  

 بعدی خواهد گردید.
)نظر م خه  ضات محکمه استیناف کابل: مالیات در 
اصل من أ ترارتی داشته که از عواید خاله کسی ه کیار   

ر بمنظیور جلیوگیری از   و ترار اخ  میگردد واز جانب دیگی 
ازدیاد جرای  مالیاتی ایراب استعرالیت  را می نماید و 
رونییید رسییییدگی اصیییول محاکمیییه تریییارتی نییییز مسیییتلز    
استعرالیت می اشد بناکً  بهتر است بمنظور تسریع رونید  
رسییییدگی و توایییید اجیییراتت در محیییاک  سراسیییر ک یییور     
  ضایای مالیاتی واختوفات ناشی از مالیات ط    انون

 اصول محاکمات ترارتی مورد رسیدگی  رار گیرد.(
مو ییو  بمفییا  محتییر  اسییتهداکً عییر  گردییید در مییورد    

 طوریکه هدایت فرمایند موجب تعمیل است.((
کییه میید فین  ضییائی ریاسییت محتییر  عمییومی تیید ی  و       

 مطالعات در مورد ذیًو ابراز نظر نموده اند:
))از نظییییر مییییا میییید فین  ضییییایی نظییییر  ضییییات محکمییییه 

تیناف والیییت کابییل م نییی بییر اینکییه در رسیییده گییی بییه  اسیی
جهییت همییههنگی در اجییراتت از  ییانون    ضییایای مالیییاتی

اصول محاکمات ترارتی استفاده شود موجه بوده و مورد 
 تأیید است.((

مطلب مورد استهداک و نظر تد یفی مرتب بیرتن در جلسیۀ   
مفیا  محتیر  شیورایعالی مطیرح و طیی       29/5/1398مور  

 ( هدایت ذیل صدور یافت:430ماره )تصویب ش
نظییر ریاسییت محتییر  عمییومی تیید ی  و مطالعییات تائییید  ))

اسییت، غییر  تواییید مرافییی   ضییائی بییه جمیییع محیییاک        
 وادارات ذیربط متحدالمال گردد.((

( 254مراتییب منییدرج تصییویب شییماره فییو  ذریعییه نامییه )     
به محکمه استیناف والیت کابل اخ یار   10/6/1398مور  

بدینوسیله به عمو  محاک  استیناف والیات گردیده است 
و مراجع مربوط نیز ابوغ میگردد تا تنرا به مراجیع ذییربط   
خوی  تک یر نموده وففًا اجراتت مفتضی و  انونی بعمل 

 تورند.
 16/6/1398میر   ( 1650-1576)متحدالمال شماره 

 داراالن اک شورای عالی :
در جلسییۀ  یی ًو مفییا  محتییر  شییورایعالی سییتره محکمییه      

( اسیب ذییل   15طی یادداشیت شیماره )   13/1/1398مور  
 هدایت فرموده بودند:

)ریاست محتر  تد ی  و مطالعات هیرامون شاخصیه هیای   
تعین کننده صوایت های مو وعی تن عده  ضایای کیه  
توسییط منسییوبین نظییامی ارتکییاب مییی یابیید، بییه اعت ییار     
ب محل، من اک و و ت ارتکاب جیر ،  صید و ارادی مرتکی   

که رسیدگی به تن از صیوایت محیاک  عیادی می اشید ییا      
نظییامی یییا فسییاد اداری و یییا محکمییه رسیییدگی بییه جییرای   
علیییه امنیییت داخلیییی و خییارجی، طییرح جیییامع م تنییی بیییه      
 وانین ناف ه تهیه و به یکی از جلسات شورایعالی مطرح 

 گردد.(
بیییه تأسیییی از هیییدایت فیییو ، مو یییو  بعییید از ابیییراز نظیییر   

مفیییییا  محتیییییر   24/2/1398ه میییییور  تییییید یفی در جلسییییی
( هییدایت 84شییورایعالی مطییرح و طییی یادداشییت شییماره )  

فرمودنیید کییه: )ریاسیییت عمییومی تییید ی  و مطالعییات بیییه     
اشترا  یه ییه نفیر مست یاران دیوانهیای امنییت عامیه،       
جیییرای  علییییه امنییییت داخلیییی و خیییارجی و دییییوان جیییرای      

 منسوبین نظامی، نظر مردد شان را ابراز نمایند.(
 یی  هییدایت فییو  ریاسییت محتییر  تیید ی  و مطالعییات بییا  ط

اشترا  مست اران  ضیائی دییوان هیای متی کره مو یو       
 را بادرنظرداشت  وانین مربوطه ذیًو تحلیل نموده است:
( 1))با توجه بیه اهیداف منیدرج میاده دو   یمیمه شیماره )      

کود جزاک به خصیو  )تو ییح جیرای  وظیفیوی منسیوبین      
مفهو  جیرای  وظیفیوی    ین تنها(،نظامی و مرازات مرتک 

مندرج ماده سیو  و هممنیان تعییین سیااه تط یی  منیدرج       
(  ییمیمه متیی کره کییه منسییوبین    5اجییزاک نییه گانییه مییاده )   

نظییامی و سییایر اشییخا  کییه تحییت محاکمییه در محییاک        
 نظامی  رار میگیرند به متن ذیل م خه گردیده است:

ط یی   ااکا  این  میمه باالی اشخا  ذیل ت»ماده هنر :
 می گردد:

   _ منسوبین نظامی.1
_ شخصییی کییه منسییوب برااییل  طعییات نظییامی بییوده و     2

 میعاد خدمت وی ط    انون تکمیل نگردیده باشد.
_ شخصییی کییه منسییوب  ییوت هییای ااتیییاط بییوده و در     3

زمان براالی مرتکب عمل جرمی گردیده و به خاطر انرا  
 تحفیفات و محاکمه ااضار میگردد.

استفاده از اسناد تزوییری انفکیا  خیود     _ شخصی که با4
 را از صفوف  طعات نظامی ااصل نموده باشد.

_ شخصییی کییه از صییفوف سییکتور نظییامی فییرار نمییوده و    5
 گرفتار گردیده باشد.

_ اشخاصی که صیوایت رسییدگی  ضیایای جرمیی تنهیا      6
ط ییی   یییوانین نافییی ه ک ییییور، می یییا  هیییا، هیمیییان هییییا و       

محکمییه نظییامی تفییویض   مواففتنامییه هییای بییین المللییی بییه 
 شده باشد.

_شخصی کیه ایین محاربیه منسیوبین نظیامی را همراهیی       7
 می نماید.

_ منسوبین ملکی سکتور نظامی کیه در محیوت نظیامی    8
 مرتکب جرای  نظامی مندرج این  میمه گردند.

 «_ هولیس محلی و ساختار های م ابه به تن9
بتییدأ ( کییود جییزاک، ا 1( مییاده هیینر   ییمیمه شییماره )  1جییزک )

( را به صورت مطلی  بیاالی   1ااکا  مندرج  میمه شماره )
منسییوبین نظییامی  ابییل تط ییی  دانسییته اسییت و بعییدًا بییه        
جزئیات مو و  داخل گردیده و باالی اشخا  دیگیری کیه   

 ( جزک م خه نموده نیز  ابل تط ی  دانسته است.8در )
بناًک مد فین  ضیائی بیه منظیور تفکییه هر یه بهتیر جیرای         

 نظامی، اسب هدایت ذیًو ابراز نظر می نمایند: منسوبین
: رسیییدگی بییه جییرای  ارتکییابی منسییوبین نظییامی و سییایر   1

( کیود  1گانه مندرج ماده هنر   یمیمه شیماره )   8اشخا  
جزاک در صورتیکه شامل میوارد منیدرج میاده هینر  و میاده      
بیست و هفت   انون م ارزه با فسیاد اداری منت یره جرییده    

بییوده باشیید، ط یی   8/7/1397( مییور  1314رسییمی شییماره )
شییورایعالی سییتره  29/4/1395( مییور  385مصییوبۀ شییماره)

محکمییه توسییط محکمییه جییرای  سیینگین فسییاد اداری و در    
غیییر ازاالییت منییدرج مصییوبه فییو  الیی کر در مرکییز توسییط    
محاک  ابتدائیه و استیناف فساد اداری کابل و در والییات  

عامیییۀ محیییاک   ط ییی  ت یییکیل توسیییط دییییوان هیییای امنییییت 
ابتدائیییۀ شییهری و اسییتیناف و در مرالییه فرجییامی توسییط     

 دیوان امنیت عامۀ ستره محکمه رسیده گی میگردد.
رسیییدگی بییه جییرای  نظییامی منسییوبین نظییامی و سییایر      -2

(  ییمیمه شییماره 5اشییخا  منییدرج اجییزاک ه ییتگانه مییاده )
(کود جزاک که بداخل  طعات گارنیزون یا بیرون از تن در 1)

وظیفه یا مرت ط به وظیفه ارتکاب یافته باشید ، در   جریان
مرالییه ابتدائیییه توسییط دیییوان هییای  رسیییدگی بییه جییرای         
منسییوبین نظییامی ابتدائیییه شییهری و در مرالییه اسییتیناف      
توسیییط دییییوان هیییای نظیییامی و ییییا امنییییت عامیییه محکمیییه   
اسییتیناف و در مرالییه فرجییا  توسییط دیییوان نظییامی سییتره     

 محکمه رسیدگی می گردد.
رسیدگی به جرای  غیرنظامی )خارج محدودی مادی سو   -3

( کود جزا( که توسط منسوبین نظیامی ییا   1 میمه شماره )
سییایر اشییخا  منییدرج اجییزا ه ییتگانه مییاده هیینر   ییمیمه  

( کود جزا بداخل  طعات گیارنیزیون ییا درجرییان    1شماره )
وظیفه و یا مرت ط به تن ارتکاب یافته باشد، ط   ت کیل 

ابتدائیه ، استیناف و فرجامی توسط دیوان های در مراله 
 مربوط رسیده گی می گردد.

اینه ط   هیدایت شیورایعالی سیتره محکمیه طیرح تفکییه       
صوایت دیوان های رسیده گی به جرای  منسوبین نظیامی  
از سایر محاک  جزائی فو ًا ترتیب و ااترامًا تفدی  گردید، 

 تنمه هدایت باشد موجب تعمیل است.(( 
یکه تفصیل جریان مو و  تیوأ  بیا اصیل نظیر تید یفی      این

مفا  محتر  شورایعالی مطرح  15/4/1398در جلسۀ مور  
 ( هدایت ذیل صدور یافت:312و طی تصویب شماره )

))نظییر ریاسییت محتییر  عمییومی تیید ی  و مطالعییات تائییید     
اسییییت، جهییییت تواییییید مرافیییی   ضییییائی بمراجییییع ذیییییربط    

 متحدالمال گردد.((
ویب شییماره فییو  بدینوسیییله بییه عمییو    مراتییب منییدرج تصیی 

محاک  استیناف والیات و مراجع مربوط متحدالمااًل اخ یار  
میگییردد تییا تنییرا بییه مراجیییع ذیییربط خییوی  تعمییی  نمیییوده        
عنیییدالمو ع مطیییاب  تن اجیییراتت مفتضیییی و  یییانونی بعمیییل 

 میاورند.
 
 
 
 
 

 

جلسیییات اداری ریاسیییت هیییای محیییاک  اسیییتیناف    
 1398ر5ر30والیات غزنی و بغون بیه تیاری  هیای    

تحیییییت ریاسیییییت روسیییییای محیییییاک   1398ر6ر30و
اسییتیناف فییو  دایییر و روی مسییایل مربییوط بحییک   

 بعمل اورده اند .
مییه اسییتیناف غزنییی درمییورد درجلسییه اداری محک

هی رفت کار نصب انترنت و تنظیی  سیالون وییدیو    
کنفرانس و معضل مربوط بیه کم یود کیار  ضیایی     
وهممنان نیازمندیهای محیاک  ابتدائییه تن والییت    
به یه یه هایه ماشین فوتوکیاهی مطیرح گردییده و    
بعدازبحک همه جان یه در خصیو  ایل م یکوت     

 ی اتخاذ گردیده است .تصامی  مفتض
هممنان درجلسیه اداری محکمیه اسیتیناف والییت     

بغون کیه درروشینی هیدایات ورهنمیود هیای مفیا        
عالی ستره محکمه درااشییه سییمینارکود جیزا ،    
دایر گریده بیود ، خوصیه رهنمیود هیا دررابطیه بیه        
رعایت اصول اداری ،یونیفور  و  وابط اا یری  

میزمن منسیوبین    ، معامله ر عه های مریضی های
که باید ط ی  مفیرره و بعیداز نظیر کمیسییون هیای       
ط ی دولتی و خصوصی به استحفا   یانونی تنیان   
معامله گردد ، ترتیب و تنظی  هون کاری عمیومی  
کارمندان بخصو  تنعده که از طری  ر ابت تزاد 
اسییتخدا  شییده انیید ، ترتیییب درسییت فورمییه جییات   

رمنییدان ، سییوانح  لمییی وفییور  ارزیییابی اهلیییت کا 
عییید  توظیییی  کارمنیییدانی کیییه از طریییی  ر ابیییت     

اسییتخدا  گردیییده انیید بییه طییور خییدمتی ، ترتیییب     
لسییت شییهرت کامییل منسییوبین  ضییایی و اداری و  
تردید تنها هر ش ماه وارسیال بیا ادر  م یخه    
و ایمیل به ریاست منابع ب ری ، ترتییب  و تنظیی    
راهور مصارفات ، ترتیب راهور  طعییه سیالتما  ،   

یییب هیییون ملیییی مطیییاب  نیازمنیییدیهای اولییییه ،  ترت
تمییاده سییازی اجنییا  وا ییو  داغمییه جهییت لیییو  و 
تییدویر میینظ  جلسییات همییههنگی میییان ادارات بییه    
منظییور اییل م ییکوت فییی مییا بییین ادارات ، بییه       
تگاهی منسوبین رسانیده شیده و توجیه جیدی شیان     
درجهت رعایت و تط ی  رهنمود هیای مفیا  عیالی    

 ردید . ستره محکمه جلب گ
 

بودجیییودی ،  تخصیصیییات الز   بیییرای  تیییرمی       امکانیییات
تعمیرات و اکمال موبل وفرنیمر مورد  رورت شان ارسال 

 شود .

روسییای محییاک  اسییتیناف از مسییایل مییالی و اسییابی    -12
با توجه  به فاکتهایی کیه ازجانیب ریاسیت عمیومی و میالی      

 م خه گردیده  نظارت  جدی نمایند .

کیز هدفمنید   سفر های منسوبین  ضایی و اداری به مر -13
وبنابر ییییرورت و ت ییییخیه اداره باشیییید ، تمییییدن  یکییییتن 
بخییاطر امییل یییه طغییرا مهییر و اخیی  کرائیییه وسییفریه توجیییه  

  انونی ندارد .

اجنییا  کمکییی باییید درجمییع معتمیید مربییوط  ییید و       -14
 لست ان به مرکز خ رداده شود .

مفیییرره طیییرز سیییلو   ضیییایی همیییه جان یییه رعاییییت و       -15
از و ت رسمی ن اید به منسوبین  ضایی و اداری باستفاده 

 ادامه تحصیل منرمله در مفاطع ماستری بپردازند .

امور اداری جدًا میورد نظیر روسیای محیاک  اسیتیناف       -16
 بوده  و کارمندان به گونه دوامدار ارتفای ظرفیت شوند .

جلسات هماهنگی به گونه مستمر دایر و این جلسیات   -17
 تاسطح ولسوالی ها تسری داده شود .

علنی  ضایی کیه نماییانگر شیفافیت     درتدویر جلسات -18
 و نزاهت  ضایی است باید توجه دایمی م  ول گردد.

ن ست با روسای دوایر مرکزی و روسای محاک  اسیتیناف  
 والیات ک ور با دعائیه ای هایان یافت .
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   Chief justice meeting with the 
ambassador of Turkish in Kabul. 
   Chief justice meet with the 
heads of provinces appeal courts. 
  The seminar about the 
administrative skillbiulding held in 
Herat and badghis appeal courts. 
   The paktia appeal court new 
head has been entreated. 
 Coordinative session held in 
provinces. 
 The criminal decision of courts. 
 Administrative session held in 
Ghazni and Baghlan appeal courts. 
 Event and News. 
 The circulars of the Supreme 
Court. 
 Report from the session of high 
council of Supreme Court. 
 The Nemroz appellate 
department held session. 
 The complaint commission of 
Urozgan and Nemroz appeal courts 
held session. 
 Open judicial session held in 
Herat, badghis and Daikundi appeal 
courts. 
 

لیی   ا یی الفضیات او     انونپوه سید یوسی  ا 
دسترې محکمې رئیس د تلی هه لومړۍ نیټه له 
غرمییې مخکییې یییاغلی اواییوزان ایرتییوارول هییه  
افغانستان کې د ترکییې جمهورییت لیوی سیفیر     

 خپل اضور ته ومانه او ورسره یې وکتل .
هیییه دې کتنیییه کیییې لیییومړی د ترکییییې سیییفیر د      
افغانسیییییتان او ترکییییییې د تیییییاریخي ا یکیییییو د 

 ې د شاه امیان اا او مصیطفی   مخینې هه تړاو 
کمال اتاتر  هه دوستۍ سره هیاو ی شیوی او د  
دوو وروسییتیو لسیییزو هییه تییرز کییې یییې زیاتییه        
هراختییییییییا مونیییییییدلې ، خ یییییییرې وکیییییییړې او د    
تیروسییلوکلونو هییه اوېدوکییې یییې لییه افغانسییتان  
سره د هغه هیواد لیه مرسیتو څخیه دعسیکر  ،     

ړه هوهنې ، روغتیا، فرهنګ ، د بورسونو هه ورک
اونییورو ګ ارونییو کییې اوهیی  لییه افغانسییتان سییره د  
مرستو له هرو و او نورو برخو کی  ې کمییت ییې   
لییه زرو څخییه زیییاتو هییرو وو تییه رسییی   ، یادونییه   
وکړه او زیاته یې کیړه  د ترکییې خلیه او دولیت ،     
هماغسیییې د افغانسیییتان لیییه خلکیییو سیییره خپلیییو    
مرسیییتو تیییه ادامیییه ورکیییو  او د ترکییییې دولیییت      

رڅییو دا مرسییتی عییدلي او  ضییایې    هییوګمن دی ت
 ګارونو ته ه  وغځوی .

بیا  ا ی الفضات او دسترې محکمیې رئییس د   
دوه ا خیییز وا یکییو او مرسییتو د تو یییح هییه تییرز   
کییې ، دترکیییې هیییواد د افغانسییتان د خلکییو یییه  
دوست او دییو بیل هیه مصیی تونو او کړاوونیو کیې       

شریه وباله او زیاته ییې کیړه  یې افغانسیتان لیه      
ا یکییو ور تخییوا ، د ترکیییې لییه دوسییت       سیاسییي 

هییییواد سیییره تیییاریخي ، ورورالیییویزی او د  یییان   
تیرییییدنی ا یکیییې درلیییودلې د  او د دی ا یکیییو  
درناوی کو  ،  ا ی الفضیات هیه لولیو ګارونیو     
کیییې د دې هییییواد لیییه مرسیییتو څخیییه دمننیییی هیییه    
څرانییییدولو سییییره هیلییییه منیییید  ویییییووله  ییییې د 

هییواد د  افغانستان له  ضائیه  وا  سیره دهغیه   
عدلي وزارت ا یکی غوره هړاو ته هورته شي او د 
ترکیې دعدالت ملی اکیاګیمی کیې د افغانسیتان    
د  ا یانو دزده کړی فرصتونه رامینځ ته شي او 
هه دی  ا وندیې لینګار وکړ ترڅو یونوی هوهاوی 
لیییه  ییې د لولییو روزنیییزو ا تیییا وو او دترربییو د  

در هییییار وب برنامییییه معییییارف   21/6/1398بتییییاری            -
 ضییائی ،  ضییاوتمند ا یییب اا "عزیییزی" عضییو دیییوان جییزاک      

والیت ارزگان هیرامیون  ضییه تریاوز جنسیی     محکمه استیناف 
با رادییو ملیی تن والییت مصیاا ه ای  انریا  داد.در ایین برنامیه        
راجیییع بیییه تعریییی  تریییاوز جنسیییی، عناصیییر مت یییکله جرمیییی،  
مرییییازات و اییییاالت م ییییدد تن بییییه شییییهروندان شییییهر ارزگییییان 

 .نموده استمعلومات علمی و افو ی ارائه 
 ییتی  ضییاوتیار  جلسییه برگ  31/6/1398یییو  شیین ه مییور    -

سید ع دالفوی  "کمالی" رئیس محکمه استیناف والیت نیمروز 
از سیییمینار عییالی تو یییح و شناسییایی  ییال  هییای ناشییی از     
تط ی  کود جزا که در مفر ستره محکمه ج.ا.ا دایر گردیده بیود  
به اشترا  تمامی  ضات محکمیه اسیتیناف، محیاک  ابتدائییه     

کمییه اسییتیناف دایییر   شییهری و ولسییوالیها در مفییر ریاسییت مح  
 گردید.

سپس رئیس  محکمه  هیرامون سفر خوی  که از مرکز ت ری  
تورده بودنیید صییح ت همییه جان ییه نمییوده رهنمییایی هییا وتوصیییه   
های فضیلتمهب  ا ی الفضات و رؤسای دواییر مرکیزی مفیا     
عالی ستره محکمیه را بیه سیمع  ضیات تن محکمیه رسیانیده و       

موارد یاد شیده در جلسیه را    هدایت داده شد تا در اجراتت خود
 عملی نمایند.

سن له سال جاری سیمینار تموزشی تحت  14الی  9بتاری    -
عنوان مو وعات  افو  عینی به مدرسی ع یدالرمیل "نیدی "   
رئیس دیوان مدنی وافو  عامه محکمه شهری والیت بدخ ان 

تییین از ضییات محیییاک  ابتدائیییه واسیییتیناف والییییات    25بییرای   
ا همکیییاری وهمیییههنگی ریاسیییت تعلیمیییات  بدخ یییان وتخیییار بییی

  ضائی درهوتل با  دنیا فیض تباد والیت بدخ ان دایر گردید.

 ضاوتیاراامدشاه "نادری" که بیه اییک    31/6/1398یو  مور  
رئیییییییس محکمییییییه ابتدائیییییییه شییییییهری والیییییییت بییییییادغیس و     
 ضاوتمندع دالفاهر" ائد" به ایک رئییس دییوان امنییت عامیه     

ی تن والیت  مفرر گردیده بودند ،طی وجرای  ناشی ازفسادادار
محفلی با اشترا    ضاوتمندمفتی محمدوزیر رئیس محکمیه  

ارنوالی ، عدلییییه ،  شیییورای والیتیییی،  څیییاسیییتیناف،  رؤسیییای 
ارنوالی نظامی  و تعداد ک یری ازمحاسن سفیدان شیهر لعه  څ

 شدند. نو مرکز تن والیت  به  وظای  جدید شان معرفی

د هییرات والیییت د یییار  محکمییې  د کییورني او     
نیییت دیییوان علنییي  ضییایي غونیی ه هییه     بهرنییي ام

نیټییه د  ضییاوتمند محمیید شییعیب     16/6/3981
ابراهیمی ( د دې والیت دیار  محکمیی رئییس   )

هه م رۍ د موظ  څارنوال ، مدافع وکیل اواڼ 
شییمیر ایی ونوالو هییه اضییور د نومییو ی محکمییې   

 دغون و هه سالون کې جو ه  شوه .
لیییومړی دغونییی ی رسیییمیت د رئییییس هیییه واسیییطه  

، بییا مید    ا یی د ییادی شیوی  ضییې       اعون 

نیټیییییه د هولیسیییییو د امنیتیییییی  4/12/1397هیییییه
سییته ویوولسییمی اییوزی دفر ییی د دوه الرې هییه ه

کیییې  دهوسیییتی هرموظییی  سیییرتیری فیرصیییورت 
سی ی او ترهګر فرد هغیه  مومي او هه شهادت ر

مهال  ی له محل څخه د تیښتې  صد درلود د 
نومیییو ی ایییوزی دازمیییي لیییه رنررمیییولر سیییره     
مخییام  اونیییول کییی ی ، هییه لومړنیییو تحفیفییاتو  
کییی جییوتی    ییې مییته  کییس دیییار هییه کمییه د   
 ترور هه نورو هیښوکي ه  ال  درلودلی دی .

"صییفا" سرهرسییت ریاسییت دیییوان امنیییت عامییه و    
جییییییرای  ناشییییییی از فسییییییاد اداری  و عضییییییویت   
 ضاوتمند محمد اا "نییازی" عضیو  ضیائی  تن    

 دیوان دایر گردید.
لسیییه توسیییط رئییییس محکمیییه  ابتیییداک رسیییمیت ج

اعییون سییپس میید    ضیییه گییزارش فییو  رابیییان  
ارنواییل موظیی  صییورت اعتییرا    څنمییوده بعییدًا  

جلسه علنی  ضائی ریاست دیوان امنیت عامه 
و جییرای  ناشییی از فسییاد اداری محکمییه شییهری  

در رابطیه   12/6/1398والیت دایکنیدی بتیاری    
یت بییییه یییییه  ضیییییه سییییوک اسییییتفاده از صییییوا  

وظیفیییوی و اخیییتو  بیییه اتهیییا  یکیییتن تحیییت     
ریاسییت  ضییاوتمند عطییاکاا "تمکییین" رئیییس     
محکمه شهری به عضیویت  ضیاوتمند ابیراهی     

اداره کیییاربرد ایییین برنامیییه روی اصیییول اساسیییی   
کتیییب محیییاک  )ازمرالیییه ابتدائییییه الیییی تمیییییز(    
مکتییوب نویسییی، اسییتعو ، هی یینهاد، گییزارش  
نویسییییی، رهنمییییود مراسییییوت اداری، سییییایکل   
ارزیابی اجیراتت )هونگی اری، نظیارت وارزییابی     
اجییییراتت ( طرزالعمییییل سیسییییت  اداری محییییاک     
صورت جلسه، انوا  و اجزای تن متمرکزگردییده  

امتحان مفدماتی  د نخست بااخ بود تدویرگردی
واضوروغیاب اشیترا  کننیده گیان برنامیه هیای      

تموزشیییی تغیییاز و بیییا امتحیییان نهیییایی وارزییییابی  
انرییا  یافییت، کییه در خییت  برنامییه اشییترا  کننییده 
گان از برگزاری   نین برنامه ها از طرف ریاست 
ارتفأ ظرفیت وارزیابی اجراتت سیپا  گی اری و   

هار داشتند که برگزاری ابرازامتنان نمودند و اظ
 نییین برنامییه هییا در راسییتای کییاری مییا بسیییار      
مفییید و بییا اهمیییت مییی باشیید و برنامییه بییا توزیییع  

 تصدی  نامه ها هایان یافت.
 

را رائت و به تعفییب تن وکییل میدافع میته       دخو
دفاعیییه اش را  بییه خییوان  گرفییت کییه درنتیرییه    
مته  به هرداخت م لغ ه تاد هزار افغانی جیزای  

 نفدی محکو  به مرازات گردید. 
لسییه بییه مییته   ضیییه تفهییی  شیید کییه    و درخییت  ج

افو  فرجا  خواهی اش در صورت عید   ناعیت   
 به اک  محکمه محفوظ  می اشد.

ریاسییت ارتفییأ ظرفیییت   میییییییطاب  هییون سییاالنه 
وزشییی مهارتهییای  وارزیییابی اجییراتت برنامییه تم 

اساسیییییی سیسیییییت  اداری محیییییاک  و ارزییییییابی 
سن له سیال جیاری در    27الی 24اجراتت بتاری  

زون هییرات بییه همکییاری مییالی میسسییه ) کییی(  
عییییدالت راه انییییدازی گردییییید ودرییییین برنامییییه    
کارمنییدان اداری محییاک  ابتدائیییه واسیییتیناف    

 بادغیس و هرات اشترا  داشتند.

 لیه شي .ت ادلی رانغښتونکی و  ،  متو او الس
د ترکیې سفیر همدارنګه دخپل هیواد له عدلیې وزارت سیره  

وکیړه  ییي  د  ضائیه  وا  له ا یکو څخه هرکلی وکیړ او  منیه   
 ې هه دی تړاو د دی ا یکو مخینې ته هه ها  او هغیه هوهیاوی   
 یییې د نړیوالیییو کنفرانسیییونو هیییه څنییی ه کیییی د ا.ا.ج د  ا یییی  

سییترې محکمییې الفضییات او دهغییه هیییواد د عییدلیي وزیییر او  
دجزاییي برخییې لیه رئیییس سیره صییورت مونیدلی ، مو ییو  بییه     

کیړ   بیه و دخپل هییواد لیه مفامیاتو سیره مطیرح کیړ  او ه یه        
 ترڅودنویو مرستو فرصت رامینځ ته کړ  .

هه دې کتنه کې د وا وخوا وو دعدلي او  ضیایی  مرسیتو هیه     
هکله هه  انګړې تواه د محکومینیو د انتفایل او مررمینیودا    

هه ګار کې د دواو و دولتونو دهروتوکولونیو د هړاوونیو   عادې 
 دوهلو د ټکتیا هه تړاو ه  د نظرت ادله وکړه .

 

ریاست هه مفرکې جو ه شیوه   هه ا ون  دمحکمې
. 

هه غون ه کې د هوهنی ریاست د یوه تن یوونکی 
د تو ییی  ، نظییارت ، تحفییی  اومحییاکمی دوری   
دمعاش د اجرا دڅرنګوالی هه ا وند  ې له بست 

نیټیه دنیمییروز والییت اسییتیناف   21/6/1398هیه  
محکمیییییییې د دیوانونیییییییو رئیسیییییییانو غونییییییی ه   
د ضیییاوتیار سیییید ع یییدالفیو  )کمیییالی ( د دی  
والیییت د اسییتیناف محکمییی رئیییس هییه م ییرۍ   
دنومو ی والیت د استینافی دیوانونو رئیسیانو  

د هکتیییا اسییتیناف محکمییې لپییاره نییوی    نیټییه  15/6/1398هییه 
رئیس  ضاوتمند فضل  ادر) ناعت(  رسمٌا معرفی او هه خپلیه  

 دنده یې هیل وکړ .
هییه دې  ا ه جییو ه شییوو مراسییمو کییې   ییې  هارشیین ه د یییادې       
محکمې د جلسو هه تاالرکې ترسره شول هکې د هکیتا مرستیال 

الولي )سییهي( ، د والیتییي شییورا رئیییس او غییړو ، د    والییي ع یید 
هکتیا امنیه  وماندان ، د استیناف څارنوالی رئیس ، دسیترې  

 ونوالو ای محکمې څخه راغلي هیئت غړی او ایڼ شیمیر نیورو    
برخه اخیستې وه . د هکتیا مرسیتیال والیي ع یدالولي ) سیهي (     

ییییا د اسیییتیناف تهیییه ییییادو مراسیییمو کیییې خ یییری وکیییړی او دهک  
سار  یادې کړې او خویي  بیې هخوانی رئیس ه ي یې محکم

ده کیییړه  یییې هیییه اسیییتیناف محکمیییو او اسیییتیناف     نیییییییې  څرا
څارنوالۍ کي هه دې وروستیو کیې د هیا  و تغیییرات راغلیي ،     

کییوو  ییې زمییون  هییه محکمییو کییې    ه  ییهنییو مییو   وویییل مییون    
شریعت تط ی  کی   او غویتنه یې وکیړه  یې هیه محکمیو کیې      

   ته خاصه توجه وشي .دی دعدالت تط ی
د هکتییا د   (مراهید )د هکتیا د والیتي شورا رئیس ع دالماله 

لولو ولسونو هه استازیتوب نو  لاکل شو  رئییس تیه م یارکې    
وویله او د هخواني رئیس  ضاوتیارعطاکاا )فکر  ( ه ی یې 
وسییتایلي او مننییه یییې تییرې وکییړه  ییې خپلییه دنییده یییې هییه هییوره     

 صدا ت سرته ورسوله .
د هکتیا داستیناف محکمې هخوانی رئیس عطاکاا ) فکیر  (  
وویل  ې هه خپله شاوخوا یو کلنه کیار   دوره کیې ییې د خپیل     
و  مطییاب  کوشیی  کییړی څییو د هکتیییا ولسییونو تییه هییه یییه ګول  
خپلي  ارې ترسره کړو  ې یو یه م ال یې هه ییو شیمیر نیاامنو    

هیه کیې    ولسوالیو کې دمحکمو فعالول ؤ  یې هخیوا تیردې نیه ؤ    
فعاییل او لییه مرکزڅخییه هییه مختییه تلییل ، همدارنګییه  نومییو   د    
فساد له منځه و لو ته ه  اشیاره وکیړه  یې هیه ب یپړه توایه ییې        

 مخه نیول شو  وه .
د استیناف محکمې نوی رئیس فضل  ادر)  ناعت ( د مفررۍ 
اکیی  د سییترې محکمییې څخییه راغلییي هیئییت  غییړ  سیییدتغا        

رسیییمٌا د یییادې محکمیییې   )سییتانکزی (  لخییوا ولوسیییتل شییو او   
کارکوونکو ته وروهیژندل شو . د استیناف محکمې نیوې لاکیل   
شییو  رئیییس دخپلییې معرفییۍ هییه مراسییمو کییې ګاګ ورکییړ  ییې د  

ورییدلي ولیس سیتونزو     هکتیا د ولسونو هه همکارۍ بیه د دې  
یییاده د وې  ییې    تییه رسیییدگۍ کییو  او عییدالت بییه تط ییی  کییو  
ې هه عمیومي ریاسیت   نومو   وویل ده و اندی  دستر  محکم

کییې د تفتییی  مسییلکي غییړ  هییه صییفت دنییده ترسییره کولییه  ییی   
 اندی شو . یادی جلسی جریان تاسوته و

 

رهییو   بیییان کییړ ، بیییا د  ضیییي څارنواییل دخپییل   
اعترا  صورت ولوست و رهسیی دمیته  میدافع    
وکیل خپله دفاعیه بیان کړه  یې  ضیایي هیوو     
له هرا خیزتد ی  وروسته ، تیورن د ترهګیرۍ هیه    
 وتور هه اشد مرازات )اعدا ( محکو  هه مریازات 

 کړ .
ی کیییې د  ضییییې میییته  تیییه   او د غونییی ی هیییه هیییا 

وروهوهول شوه  ې د محکمیې هیه اکی  ییې د نیه      
 ناعت هیه صیورت کیې د اسیتیناف غوییتلو ای        

 خوند  دی .
 

جلسه علنی   ضائی ریاست دیوان امنیت عامه محکمه 
به ارت اط  16/6/1398استیناف والیت بادغیس بتاری  

رسیده گی به  ضیه اختطاف به اتها  سه نفر تحت ریاست 
محمد وزیررئیس محکمه استیناف به  ضاوتمند مفتی 

عضویت  ضاوتیاراامدشاه "نادری" رئیس دیوان امنیت 
عامه و  ضاوتمند نصیراامد  "منصور" عضو  ضائی  

 ریاست دیوان امنیت عامه  دایرگردید.                                                            
ن سپس ابتداک رسمیت جلسه توسط رئیس محکمه اعو

ارنوال موظ  څمد    ضیه گزارش فو  رابیان نمود بعدًا 
را رائت وبه تعفیب تن وکوی مدافع  دصورت اعترا  خو

متهمین دفاعیه های خوی  را به خوان  گرفتند که 
ارنوال څدرنتیره هیئت  ضائی بعد ازاستما  اعترا  

موظ  ووکوی مدافع متهمین نه اک  را ابوغ نمود که 
ن متهمین هر وااد به مدت دوازده دوازده سال  به اسا  ت

 ا س تنفی ی محکو  به مرازات گردیدند. 
و درخت  جلسه به متهمین  ضیه تفهی  شد که افو  فرجا  
خواهی تنها در صورت عد   ناعت به اک  محکمه محفوظ  

 می اشد.

 

څخییه منفییه شییوی خییو هییه هییای کییې د محاکمییاتي  
هراوونو له وهلو وروسته بری ال مه هیژندل شیوی  

مو هیییه رکیییا کیییی    دی د نافییی ه   وانینیییو د ااکیییا  
 غویتونکی تصمی  ونیول شو.

 

 جلسات تن محکمه  دایر گردید.
ابتیییداک رسیییمیت جلسیییه توسیییط رئییییس محکمیییه  
اعییون سییپس  ا ییی میید   گییزارش  ضیییه یییاد    

ارنوایل  ضییه صیورت    څشده را بیان نموده بعیدًا  
اعتییرا  خییود را  رائییت متعا  ییًا وکیییل مییدافع    
مییته  دفاعیییه خیییود را بیییان نمیییوده کییه بعییید از     

جلسییییه علنییییی  ضییییائی دیییییوان امنیییییت عامییییه  
   16/6/1398محکمه شهری والیت هرات بتاری  

تحییییت ریاسییییت   ضییییاوتمند محمیییید شییییعیب     
"ابراهیمی" رئییس محکمیه شیهری تن والییت بیا      

ارنوال موظ ، وکیل میدافع  و  څاضور داشت 
الون جمییع ک یییری از اشییترا  کننییده گییان در سیی 

بیه اتهیا    تد ی  همه جان یه هیئیت  ضیائی میته      
فری کییاری را بییه مییدت بیسییت سییال و هفییت مییاه    

 ا س تنفی ی  محکو  به مرازات  کرد. 
و درخت  جلسه به مته   ضیه تفهی  شد کیه ای    
اسییتیناف طل ییی اش در صییورت عیید   ناعییت بییه  

 اک  محکمه محفوظ  می اشد.

 

کمیسیون های سمع شکایات ریاست های محیاک  اسیتیناف   
سن له سالراری ت کیل  21والیات نیمروز وارزگان به تاری  

جلسه داده وطی تن صندو های سمع شکایات که در محوت 
اند درمحضر اعضای کمیسیون بازگردیده کیه  مناسب نصب 

خوشیی ختانه کییدا  شییکایت ناشییی ازاجییراتت محییاک  وسییلو    
 ضات به مواظه نرسیده که م ین ر ائیت مرد  از فعالیت 
و اجراتت محاک  است . درین جلسات درمورد ال  ال ها و 
م ییکوت بییه غییر  ایرییاد تسییهیوت بهتییر بییه مییراجعین وا   

 ل نظر صورت گرفته استصحاب دعاوی بحک و ت اد


