
د واک تنازع هغه وخت را رندېي چې دوه محکمې د یوې جزایي قضیې د ېنې د واک د لرلو یا نلرلو په د تنازع رندېدل-د واک (صالحیت) تنازع-دوه یم فصل
اه قرار صادر کي.

ه نده، خپل قرار د موضوع په شي چې د قضیې ېنه د قانون د حکمونو مطابق، د هغې په واک کې شاملرندهواندې په)که چېرې د محکمې۱(د نه واک د قرار صادرېدل
ته اعاده کوي.اوندې ارنوالېنه کې د نه واک او د واکمنې محکمې د تشخیص په اه صادروي او دوسیه 

خیص کي، په صورت کې چې دغه محکمه هم ان د نه واک لرونکې تشۀ)ارنوالي هر ومره ژر موضوع هغې محکمې ته چې واکمنه تشخیص شوېده، ارجاع کوي او په هغ۲(
یوسلو درې اتیایمه مادهیوسلو دوه اتیایمه مادهزايي اجراآتو قانوند جهکله یې د نه واک قرار صادروي او موضوع اوندې ارنوال ته اعاده کوي.

اعتراض  و مراجع رسیده گی به شـکایات در مراحـل   
استیناف وفرجام  تمـاس گرفتـه  و بـه محـاکم ذیـربط      

.کید کردتانافذهدرمورد رعایت سالم احکام قوانین

ــداً بـــر اســـاس تقاضـــای یکعـــده از محـــاکم ، در       بعـ
خصــوص  قــانون محصــول محــاکم  منتشــره جریـــده      

بحث نموده و به ١٣٩٨ر١ر٢٧مورخ ١٣٣٤رسمی 

ــل از ظهــر     ــه قب ــوس ١٢شــورای عــالی ســتره محکم ق
ــی     ــیم قاضـ ــف حلـ ــید یوسـ ــانونپوه سـ ــت قـ تحـــت ریاسـ

جلسه داد .القضات و رئیس ستره محکمه تشکیل

ن  آمنظــور حــل چالشــها و همچنــان غنامنــدی بیشــتر   
تعــــدیالت و اضــــافات الزم را  تصــــویب نمــــوده  بــــه  

تیوت داراالنشاء هدایت داد تا  موضوع را  بـه انسـتی  
ســـیل محتـــرم امـــور قانونگـــذاری وزارت عدلیـــه  گ   

.نماید
ــب     ــتیال تعقیــــ ــت  مرســــ ــا حضورداشــــ ــاً بــــ متعاقبــــ

ارنواالن مربـــــوط ، ـــــارنوالی ،  ـــــقضـــــایی لـــــوی 
ــا     ــدافع آنهـ ــالی مـ ــومین ووکـ ــارب محکـ ــی از اقـ برخـ
،  چهــــار تقاضــــای تجدیــــد نظــــر جزایــــی درمــــوارد  
ــالمی وا     ــات اسـ ــه مقدسـ ــوهین بـ ــداد و تـ ــل ،  ارتـ قتـ

ــه و   خــــتالس  ــیده گــــی قرارگرفتــ ــور و رســ ــورد غــ مــ
ــا     ــم مـ ــدرج حکـ ــرایط منـ ــنایی شـ ــورد در روشـ درهرمـ

ــامیم     ٢٨٢ده  ــور تصــ ــی کشــ ــراآت جزایــ ــانون اجــ قــ
مقتضی اتخاذ گردید .

ــای       ــه  دو تقاضــ ــی بــ ــیده گــ ــب رســ ــین ترتیــ ــه همــ بــ
تجدیــد نظـــر مـــدنی ، یــک موضـــوع تخلـــف قضـــایی   
ــک تقاضـــای       ــازع صـــالحیت  و یـ ــک موضـــوع تنـ ،  یـ

ــد   ــه مـــ ــدیلی محکمـــ ــت   تبـــ ــار درخواســـ ــا چهـــ نی بـــ
ــه      ــود کـ ــدا بـ ــزء اجنـ ــز جـ ــی نیـ ــۀ جزایـ ــدیلی محکمـ تبـ
ــان     ــده و همچنــ ــه شــ ــامیم الزم گرفتــ ــورد تصــ درهرمــ

ــ برمبنــــای تقاضــــای اداره محتــــرم لــــوی     ارنوالی ــ
صــالحیت رســـیده گــی بـــه یــازده دوســـیه جزایــی بـــه     
ــرپل     ــخ ، سـ ــان، بلـ ــات بدخشـ ــتیناف والیـ ــاکم اسـ محـ

و نیمروز تفویض گردید .

ارنواالن موظف صـورت اعتراضـات خـویش را    بعداً
قرائت  و به تعقیب آن وکالی مدافع متهمین دفاعیـه  
هـــای خـــویش را بـــه خـــوانش گرفتنـــد کـــه در نتیجـــه   

ارنواالن ـ هیئات قضائی بعد از استماع اعتراضـات  
موظف و وکالی مدافع متهمـین قضـیه نـص حکـم را     
ابــالغ نمودنــد کــه بــه اســاس آن متهمــین اســتفاده از   

ــدت      ــان بم ــد ش ــر واح ــره ه ــواد منفج ســال ٢٢-٢٢م
حــــبس و مــــتهم قضــــایای اختطــــاف، تجــــاوز علیــــه 
موظفین خدمات عامه و استفاده غیـر قـانونی سـالح    
ــذی      ــبس تنفیـ ــاه  حـ ــه مـ ــال  و نـ ــانزده سـ ــدت شـ ــه مـ بـ
محکومین به مجازات گردیدند و بـه متهمـین تفهـیم    
ــی شــان در میعــاد قــانون         ــد کــه حقــوق تمییــز طلب ش

شد.محفوظ میبا

ــې برخــې مشــر دکتنــې لپــاره خپــل حضــورته        دارزون
ومانه

ــواک ســره د         ــه قضــائیه ــواد ل ــې دهی ــه ک ــه دې کتن پ
ــق    ــو دتطبیــ ــتو دپرورامونــ ــروژې د مرســ ــوې پــ نومــ

رنـــــوالي چـــــې د ظرفیـــــت د او اغیزمنتـــــوب لـــــه
ــو، د     ــایي ریننونــــ ــو، قضــــ ــه رونــــ ــو پــــ لوولــــ
محکمـــو د اداري سیســـتم پیاوتیـــا، قاضـــیانو تـــه     

ــه او دعینـــ   ــره کـ ــابي ترسـ ــزه ارزیـ ــاوو هراخیـ ي اتیـ
ــابق د راتلونکـــــو پرورامونـــــو دجزئیـــــاتو پـــــه      مطـــ

تاوبحث صورت وموند .
قاضـــــی القضـــــات او دســـــترې محکمـــــې رئـــــیس د 
افغانســـتان لـــه قضــــائیه ـــواک ســــره د پـــروژې لــــه     
مرســتو خــه پــه مننــه زیاتــه کــه چــې ســتره محکمــه    
ــه مرســتو      ــی بنســونو ل ــین الملل ــه مجمــوع  کــې د ب پ

لومیتــوب درلودونکــو پرورامونــو پــه تطبیــق کــې      
په بشپې  همغ سره صورت ومومي .

ــه      ــق پـ ــرام دتطبیـ ــل پروـ ــواک دعمـ ــائیه ـ ترودقضـ
ـــــر کـــــی الزم پرمختـــــ رامیـــــن تـــــه شـــــي او د  

ایت تضمین شی .پرورامونو دوام اوپ
 وخــــواوو پــــه دې کتنــــه کــــې دنــــورو عالقــــي ودوا

مسایلو په هکله هم دنظرتبادله وکه

ــه جــرایم    جلســات علنــی  قضــائی دیــوان رســیده گــی  ب
علیه امنیت داخلی و خارجی محکمۀ اسـتیناف والیـت   

عقـــرب ســـال جـــاری بـــه ٢١و ٧هـــرات بتـــاریخ هـــای 
ــام       ــه اته ــره ب ــواد منفج ــتفاده از م ــاط قضــایای اس ارتب
دونفر و اختطاف، تجاوز علیه موظفین خدمات عامـه  
ــه اتهــام یکنفــر تحــت      و اســتفاده غیــر قــانونی ســالح ب

ست قضاوتمند شمس الرحمن "رئیس خیل " رئـیس  ریا
محکمۀ استیناف آن والیت  و هیئـات قضـائی شـان بـا     

ارنواالن موظــــف، وکــــالی مــــدافع ــــحضــــور داشــــت 
متهمین و جمع کثیری از مردم دایر گردید.

ابتداء رسمیت جلسه توسط رئیس محکمه اعـالن شـد   
بعداً قاضی مدقق گزارش قضایای فوق را بیان نموده 

الـــی ٣٥٨شـــورا نخســـت درروشـــنایی احکـــام مـــواد 
قانون اصول محاکمات مدنی در خصـوص حـق   ٣٦٤

ــکایت و    ــدیم شــ ــاد تقــ ــراض ، میعــ شــــکایات و اعتــ

قـــانونپوه ســــید یوســــف حلـــیم قاضــــی القضــــات او   
ــمه     ــه دیارلســ ــد پــ ــیس دلینــ ــې رئــ ــترې محکمــ ســ
ـــــاغلی اســـــتیفن اچ مکنـــــزی دعـــــدالت پــــــروژې     

دمشـــاهداتی اوتجربـــوي ســــفرونو دچمتـــو کولــــو او    
ــه    ــالی کتنـــې دکمیـــې لـ ــو د بیـ ــو اومقرراتـ دقوانینـ
ــري ،    ــ تمرکزلـــ ــه مالتـــ ــه پـــ ــو خـــ ــه کولـــ رامینتـــ

ــه     ــه منــ ــوي خــــو هیلــ ــی کــ ــې هرکلــ ده ترــــودا ینــ
ــه     ــاوو پــــ ــیزو اتیــــ ــي  اوبنســــ ــونه د اساســــ بنســــ
ــواک د   لومیتــــــوب بنــــــد ســــــره او دقضــــــائیه ــــ

دوسـیه مکتـوبی مسـترد و در مـورد     ٤فیصله شـده،  
٩٨دوسیه با صـدور قـرار اجـراآت بعمـل آمـده و      ٢٨

ان می باشد.دوسیه تحت دور
محاکم ولسوالی ها و خشونت علیه زن:

دوسیه از قبل تحـت دوران بـوده بـه    ٥٢در این بخش 
دوســیه در مــاه هــای میــزان و عقــرب وارد  ٣٠تعــداد 

محاکم ولسوالی ها و محکمه ابتدائیۀ خشونت علیه 
دوسـیه فیصـله شـده،    ٧زن آن والیت شده که از جمله 

دوسـیه بـا   ١٠دوسیه مکتوبی مسـترد و در مـورد  ١
دوســیه تحــت ٦٤صــدور قــرار اجــراآت بعمــل آمــده و 

دوران می باشد.
) قطعه وثیقه مختلـف النـوع   ٣٢٥همچنان به تعداد (

طی ماه های میزان وعقرب اجراء شده و عواید ناشی 
) افغانی به خزانه دولت تحویل ٣٤٢٤٢٤ازآن مبلغ  (

گردیده است.

ــه     گــزارش اجــراآت دواویــن محــاکم اســتیناف، ابتدائی
شــهری، ابتدائیــه ولســوالی هــا و آمریــت وثــایق والیــت  

عقـرب سـال جـاری    ٢٥میـزان الـی   ٢٦غزنی از تاریخ 
بشرح ذیل مواصلت ورزیده است:

اوین استینافی:دو
دوسـیه از قبـل تحـت دوران بـوده بـه      ٦٧در این بخـش  

ــداد  ــرب وارد   ٤٢تعـ ــزان و عقـ ــای میـ ــیه در ماهـ دوسـ
دوسیه ٥١دواوین استیناف آن والیت شده که از جمله 

٩دوسیه مکتوبی مسـترد و در مـورد   ٢فیصله شده، 
دوسـیه  ٤٧دوسیه با صدور قرار اجراآت بعمل آمده و 

شد.تحت دوران می با
دواوین محکمۀ شهری:

دوسـیه از قبـل تحـت دوران بـوده بـه      ٨٨در این بخـش  
ــرب وارد    ٩٥تعــداد  ــای میــزان و عق دوســیه در مــاه ه

دوسـیه  ٥٣دواوین شـهری آن والیـت شـده کـه از جملـه      
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دروالیت پکتیکا:
یخ ارگانهای عدلی و قضائی والیت پکتیکا بتـار همآهنگیجلسۀ 

تحت ریاست قضاوتوال مولوی عبدالتواب "مخلص" ۱۳۹۸/٨/۸
رئیس محکمۀ استیناف بـا اشـتراک رؤسـا و نماینـده گـان ادارات      

ذیربط در مقر محکمۀ استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا محیـد آغـاز سـپس       

ت کـه طبـق هـدای   همـآهنگی رئيس محکمه در باره تـدویر جلسـات   
شورای عالی و تعامل موجود بـه گونـۀ مـاهوار دایـر میگـردد و در      
رفــع مشــکالت کــاری میــان ادارات خصوصــاً در زمینــۀ مواعیــد    
رســیده گــی قضــایا و دیگــر مطالــب ، مهــم اســت ، صــحبت همــه     
جانبه نموده و حضور ادارت ذیربط را در جلسات الزمـی پنداشـت   

ن امنیـه، رئـيس   و در مورد عـدم حضـور والـی آن والیـت، قومانـدا     
ارنوالی نظامی، رئيس ارنوالی مبـارزه بـا جـرایم علیـه امنیـت      
داخلی و خارجی که در جلسۀ دیگر مقام والیت تشریف برده بودند 
ــا مســؤولین       ــراز تأســف نمــود و در مــورد تصــویب بعمــل آمــد ت اب
ــذه لزومــاً در      ــق حکــم ریاســت جمهــوری و قــوانین ناف متــذکره طب

ــین ارگاهمــآهنگیجلســات  ــر    ب ــه در مق نهــای عــدلی و قضــائی ک
محکمۀ استیناف دایر میگردد اشـتراک نماینـد در صـورت تکـرار     
عــدم حضــور  موضــوع را بــه مقامــات ذیــربط از طریــق قــانونی آن  

شریک خواهند کرد.
متعاقبـاً اجنـداء جلســه مـورد بحــث و مداقـه قــرار گرفـت و در هــر      

مورد تصاویب الزم  بعمل آمد:
کـه از طـرف محـاکم ابتدائیـه و اسـتیناف      یک تعداد متهمین -۱

قـانون اجـراآت جزائـی بـه     ۳۰۸بری الذمـه میگردنـد مطـابق مـاده     
ارنوالی مربوطه خبر داده میشود ولـی ـارنوالی امنیـت ملـی از     
تسلیمی مکتوب خود داری مینمایـد ، در رابطـه مصـوب گردیـد     
که ارنوالی و هر اداره مکلف به تسلیمی چنـین مکاتیـب بـوده و    

) قــانون اجــراآت جزائــی و ۱ضــمیمه شــمار(۷در مـورد طبــق مــاده  
اجراآت نمایند.۱۱/۶/۱۳۸۴مورخ ۷۶فرمان تقنینی 

از ارنوالی های ذیربط خواسـته شـد کـه متهمـین خـویش را      -۲
ــات رســمی غــرض نگهــداری بــه محــبس معرفــی و اعــزام         در اوق

م نمایند  در رابطه مصوب گردید که موضوع تائید اسـت بـا آن هـ   
ــه مشــکالتی کــه در ســطح آن       ــورد نظــر ب مــدیریت محــبس؛  در م

والیت وجود دارد همکاری نماید.
از طـــرف ـــارنوالی هـــا مکاتیـــب رهـــایی در اوقـــات رســـمی -۳

ارســال شــود بهتــر اســت ، در رابطــه تصــویب گردیــد کــه موضــوع   
تائید است.

مکاتیب جلب از طرف محاکم یک روز قبـل از جلسـۀ قضـائی    -۴
رسال شود بخاطریکه برای انتقال تدابیر بیشتر اتخاذ به محبس ا

شـود و اجـراآت بـه وقـت صــورت گیـرد در رابطـه تصـویب شـد کــه         
خواســت مــدیریت محــبس بجــا و مطــابق قــانون اســت امــا نظــر بــه   
تهدیدات امنیتی که وجود دارد در مورد محبس همکاری نمایند 

عـادی  با آن هم هدایت داده میشود که در مورد متهمین قضایای
سه روز قبل به محبس خبر داده شود.

مکاتیبی که در قسـمت الزامیـت و عـدم الزامیـت محبوسـین      -۵
بــه ــارنوالی هــای مربوطــه ارســال مــی شــود جــواب بــه وقــت داده   
نمیشود در رابطه مصوب گردید  وبه ـارنوالی هـدایت داده شـد    
کــه در مــورد الزامیــت و عــدم الزامیــت یکتعــداد محبوســین آن       

ت که به پلچرخی یا دیگر محـبس هـا انتقاـل گردیـده انـد و در      والی
همــان محــبس اکماــل حــبس مینماینــد و از الزامیــت و عــدم آن از    
ــورد      ــت پرســش میشــود، ــارنوالی در م ــدیریت محــبس آن والی م
بموقع اجـراآت قـانونی نماینـد تـا آزادی شـخص بـی موجـب سـلب         

نگردد.
ـارنوالی مواصـلت   تست البراتواری مواد مخدر بـه موقـع بـه   -٥

ــت آن        ــدار و نوعی ــت مق ــورد بروی ــه در م ــه محکم ــا ک نمــی ورزد ت
تصمیم و حکم خویش را صادر نماید در رابطه مصوب گردید که 
محکمـــه بـــه هـــیچ صـــورت در ایـــن مـــورد همکـــاری نمیتوانـــد        
بخاطریکه تـا نوعیـت معلـوم نشـود اصـدار حکـم بـه شـی مجهـول          

مکلـف گردیـد کـه    صورت گرفته نمیتواند در مورد صـحت عامـه  
در رابطه؛ به وزارت صحت عامه پيشـنهاد نمایـد تـا در شـفاخانۀ     
مرکــزی آن والیــت تســت البراتــواری مــواد مخــدر بشــکل اســتندرد  
صورت گیرد و تا فعال نمودن البراتـوار در شـفاخانه مرکـزی شـرن     
مدیریت مواد مخدر قوماندانی امنیه آن والیت مکلف است که از 

خـــویش اســتفاده نمــوده و بــه زود تـــرین    امکانــات دســت داشــته    
فرصت غرض تست به مرکز ارسال نمایند تا مشکل حل گردد.

تثبیــت اعتیــاد کــه در شــفاخانه مرکــزی دولتــی چنــین شــعبه   -٦
وجــود نــدارد در قضــایای معتــادین مــواد مخــدر طبــق کــود جــزاء   
حتمی بوده تـا باشـد کـه تصـمیم قـانونی اتخـاذ گـردد ، در رابطـه         

نه از نبــود امکانــات یــاد آوری کــرد و تصــمیم بــرآن  معــاون شــفاخا

ــا     شــد کــه موضــوع را بــه وزارت صــحت عامــه پيشــنهاد نماینــد ت
شعبۀ مربوطه را در شفاخانه مرکزی آن والیت فعال نماید.

ــک سلســله مشــکالت وجــود دارد     -٧ ــب عــدلی ی در بخــش تعقی
مخصوصــاً یکتعـــداد اشـــخاص در قضـــایا قلمـــداد گردیـــده امـــا  

اشخاص در اوراق درج نبوده، جلب و احضـار شـان   شهرت مکمل
ناممکن است در رابطه نمایندۀ امنیت ملـی جـواب قناعـت بخـش     
ارایه کرد با آن هم در مورد هدایت داده شد تـا حـد امکـان از نـزد     

مظنون شهرت مکمل شخص قلمداد شده را اخذ نمایند.
در مورد جلب و احضار اشخاصی که به موقع حضـور نیافتـه   -٨

و اوراق در التوا قرار میگیرد ، مصوب گردید که در مورد بخـش  
های مربوطه قوماندانی مکلف اسـت تـا جلـب را بـه اصـل شـخص       
تســلیم و بــه ــارنوالی مربوطــه اطمینــان دهنــد و همچنــان دیــوان    
مدنی محکمه ابتدائيۀ شهری در مورد عدم اجراآت جلب هـای آن  

ارد و قومانـدانی در  دیوان یاد آور شد که چنین مشکالت وجود د
مــورد ســهل انگــاری مینمایــد چونکــه قومانــدان امنیــه  در جلســه   
حضــور نداشــت موضــوع بــه جلســۀ آینــده معطــل شــد تــا در جلســه  

حضوریافته و جواب خویش را ارایه نماید.
ــاتی    -٩ اکثــر دوســیه هــای جزایــی دارای خــال ونواقصــات تحقیق

بــاز هـــم  میباشــد کــه ذریعـــۀ قرارقضــائی مســـترد میگــردد ولـــی     
تحقیقات طبق قرار قضائی تکمیل نمی گـردد ووقتیکـه محکمـه    
درموجودیــت خــال و نــواقص اصــدار حکــم مینمایــد ازطــرف ســتره  
محکمـــه بـــه نســـبت موجودیـــت خـــال و نـــواقص تحقیقـــاتی نقـــض  
ــل حکــم      میگــردد مثــل دوســیه رویــداد کــه مطــابق مطالبــه ارنوا
صـــورت میگیـــرد و ارنواـــل مؤظـــف مکلـــف بـــه حـــل نـــواقص        

یقاتی میباشد که درمرحله ابتدائی باید تحقیقات همه جانبـه  تحق
صورت گیرد در رابطه تصویب شد که ـارنوالی مکلـف اسـت تـا     
قرار قضائی محاکم مربوطه را در وقت معین آن حـل نمایـد بـا آن    
هم هدایت داده شد که قضات کوشش نمایند تا ارنواـل مربوطـه   

ــون خواســته و حــل    ــا   را در قــدم اول توســط تیلف ــد ت مشــکل نماین
متهمین بـی سرنوشـت بـاقی نماننـد در صـورتیکه بـه تیلفـون حـل         
شــده نتوانــد قــرار قضــائی مبنــی بــر خــالء تحقیقــاتی و نــواقص را  

صادر نمایند.
دربعضی دوسیه ها همرای متهم مـوتر گرفتـه میشـود ولـی     -١٠

از طرف محاکم ثالثه به مصادرۀ آن حکم صورت نگرفته ولـی بـاز   
ارگانهــای مربوطــه بــرای مالــک اش تســلیم داده نمــی   هــم از طــرف 

شـــود اکثـــر متضـــررین شـــکایت مـــی نماینـــد در رابطـــه نماینـــده   
ارنوالی استیناف یاد آور شـد کـه بعـد از عریضـه مالـک مـوتر و       
اطمینان ارنوال مربوطه موتر های متذکره را بـه مـالکین اصـلی    

د کـه چنـین   آن تسلیم داده و در جلسه به ارنوالی هـدایت داده شـ  
ــه      ــاکم ثالثـ ــورتیکه در محـ ــد در صـ ــب نماینـ ــوعات را تعقیـ موضـ

اجناس مصادره نشده باشد به مالکین اصلی آن تسلیم دهند.
ــه    -١١ ــه ابتدائیـ ــله محکمـ ــه فیصـ ــه بـ ــف وقتیکـ ــل مؤظـ ارنواـ

قانون اجراآت جزائی را در نظر گرفته ۲۶۲اعتراض میکند ماده 
از محکمـه ذیصـالح   و مکلف است که امر رهـایی و یـا توقیـف را   

اخــذ نمایــد کــه چنــین نکــرده ، خــاطر نشــان  شــد کــه موضــوع در    
قانون اجراآت جزائی واضح بوده مطابق آن اجراآت نمایند.

در اکثریت از قباله ها تاریخ گذشته ثبت نیسـت و دعـاوی   -١٢
که برای قیمت گزاری مساحت مـی رونـد بـه وقـت و زمـانش نمـی       

لی هــا بــرای فیصــله دعــوی وقــت رســند بــه علــت اینکــه در ولســوا
محــدود اســت در مــورد هــدایت داده شــد تــا محــاکم و دیوانهــای    

۴/١/۱۳۹۸) مـورخ  ۷۵–۱مربوطه مطـابق متحـدالمال شـماره (   
مقام عالی ستره محکمه اجراآت نمایند. 

برای تصدیق جواب استعالم باید وکیل گـذر تصـدیق کنـد    -١٣
گـذر انتخابـات صـورت    نه مال امام؛ و باید بـرای انتخـاب وکیـل   

گیرد و این بسیار مهم است در مورد به شاروالی هدایت داده شد 
ــابق       ــذر مطـ ــل گـ ــین وکیـ ــارۀ تعیـ ــت در بـ ــرین فرصـ ــه زود تـ ــه بـ کـ
طرزالعملـی کـه در رابطـه موجـود و نافـذ اسـت انتخابـات را دایــر        
ــایق حــل و اجــراآت        ــت ثبــت اســناد ووث ــا مشــکالت آمری ــد ت نماین

مطابق قانون صورت گیرد.
مدیر تحقیق ریاست امنیت ملی در مـورد موترهـایی کـه در    -١٤

قضایای مختلف ضبط شده و در محاکم ثالثـه مصـادره نشـده بـه     
آن مــدیریت خبــر داده نمیشــود در نتیجــه وســایط نقلیــه تــا ســطح   
تخریب میرسد در جلسه تصمیم گرفته شد کـه ـارنوالی مربوطـه    

.یک کاپی حکم نهایی را به آنان ارسال نماید
مربوطه مسؤولیندر اخیر رئیس محکمه برای ارگانهای ذیربط و 

در راســتای قضــایا و انفصــال آنهــا توصــیه هــای جــدی کــرد و بــر    
حضــور والــی، معــاون والیــت، قومانــدان امنیــه  و ــارنوالی هــای  

ــآهنگیمربوطــه در جلســات   ــای عــدلی و قضــائی    هم ــین ارگانه ب
فت. تأکید نمود و جلسه با دعائیۀ خیر خاتمه یا

در والیت لغمان:
ــۀ  ــآهنگیجلســ ــان   همــ ــت لغمــ ــائی والیــ ــدلی وقضــ ــای عــ ارگانهــ
ــاریخ ــری"     ١٥/٨/١٣٩٨بت ــل "عم تحــت ریاســت قضــاوتمل ثمر

رئـیس محکمــه اســتیناف آن والیــت بـا اشــتراک رئــیس دفتــر مقــام   
ــۀ     ــر محکمـ ــربط  درمقـ ــان ادارات ذیـ ــده گـ ــا و نماینـ والیـــت، رؤسـ

استیناف دایر گردید. 
الوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       ابتداء جلسه با ت

رئیس محکمه ضمن عرض خوش آمدیـد بـه حاضـرین جلسـه روی      
مفصـآل بحـث نمـوده و تأکیـد نمـود کـه       همـآهنگی اهمیت جلسات 

ارگانهـای عـدلی وقضـائی شـخص اول اداره     همآهنگیدرجلسات 
ادارات عـدلی وقضـائی   همـآهنگی مطابق طرزالعمل کمیتۀ عالی 

ایند بعداً اجندا جلسه مورد بحث و مداقه قـرار گرفـت    اشتراک نم
و تصامیم الزم اتخاذ گردید: 

جـــرایم تروریســـتی از جملـــۀ جـــرایم جنایـــت بـــوده و محـــاکم -١
ذیصالح آن محاکم توقیف گاه بگرام میباشد در چنین موضوعات 
ــا       ــرد تـ ــد کـ ــه بایـ ــوقیفی چـ ــد تـ ــالحیت در تمدیـ ــویض صـ ــی تفـ الـ

.موضوعات در التوا قرار نگیرد
ریاست صحت عامه آن والیت  در مـورد تعیـین سـن مجـدد     -٢

محبوسین همکاری جدی نماید.
ــت صــــحت عامــــه بایــــد در       -٣ ــه اســــاس پیشــــنهاد ریاســ بــ

ــات طــب عــدلی از افشــاء آن خــودداری      موضــوعات محــرم معاین
صورت گیرد.

در رابطــه بــه اجســاد مجهــول الهویــه  کــه توســط ارگانهــای  -٤
آورده میشــود و معاینــات ذیــربط بــه مــدیریت طــب عــدلی رســماً   

اضـافی ضـرورت دارد در آن صــورت در انتقاـل آن موافقـه اقــارب     
میـت  الزم میباشـد تـا در آینــده از ادعـای اقـارب آن جلـوگیری بــه       

عمل آید .
اعــالن اشــخاص مجهــول الهویــه بــا مشخصــات آن بایــد از  -٥

طریق تلویزیون ملی افغانستان صورت گیرد.
م بـــاالی مجـــرمین حکـــم جـــرایم نقـــدی کـــه از طـــرف محـــاک-٦

میگردد تحصیل آن وظیفۀ ارنوالی میباشد نه ریاست عدلیه.
در رابطـــه بـــه تطبیـــق حکـــم محکمـــه در صـــورت ضـــرورت -٧

همکاری پولیس حتمی و ضروری میباشد. 
دوسیه های سرقت که به محاکم مواصلت مـی ورزد قیمـت   -٨

مال مسروقه باید قبالً تعیین گردیده باشد.
بــه مــوارد فــوق بــه ادارات ذیــربط هــدایات الزم در اخیـر در رابطــه 

ــا دعائیــۀ خیــر وفــالح مــردم افغانســتان      صــورت گرفــت وجلســه ب
خاتمه یافت.

در والیت پنجشیر:
یـوم والیـت پنجشـیر   ارگان هـای عـدلی و قضـائی    همآهنگیۀجلس

ــنبه مـــــ  ــاوتیار   ١٥/٨/١٣٩٨رخ ؤچهارشـــ ــت قضـــ ــت ریاســـ تحـــ
یــــــــت  والآن اســــــــتیناف  ۀمحمدناصــــــــر"عادل"رئیس محکمــــــــ 

و نماینـده گـان ادارات   سا ؤر،مقام والیتۀباحضورداشت نمایند
ــر     ــای حــبس و حجــز در مق ــدیل ه ــه ب ــربط  در رابطــه ب ــذی ۀمحکم

.دایر گردیداستیناف 
چنـد ازکـالم اهللا مجیـد توسـط جالـل      یتالوت آیـات جلسه باابتداء

استیناف آغاز سپس رئیس ۀآمرتحریرات محکمالدین "توحیدی"
ۀاعضـای جلسـه طـی بیانیـ    یـد بـه  خـوش آمد رض ضمن عـ محکمه 

ــت جلســات  ؤخــویش ازاهمیــت وم  درقســمت زدودن همــآهنگیثری
نیزراه ادارات عدلی وقضائی ومشکالت وپرابلم های موجود فرا

و مراجـــع راجــع بــه مـــوارد بــدیل حــبس، ادارات نظـــارت کننــده      
ــر   ــانون اجــراآت  ) ٢(استحصــال خــدمت ازآن مطــابق ضــمیمه نمب ق

.بحث نمودجزائی اجماال
ــاً ــداآطبـــق متعاقبـ ــت  ء جنـ روی موضـــوعات بـــدیل حـــبس وظرفیـ

، آن والیــتپــذیرش خــدمات عامــه درادارات دولتــی وغیردولتــی   
بدیل حبس ازنظرشریعت وعلمـاء دیـن، همکـاری واطـالع رسـانی      

والیـت  آن بدیل حبس وحجز به شـهروندان، پـالن تطبیبقـی محـاکم     
ــی      ــالن تطبیق ــدیل حــبس وحجــز، پ ــت آن والی ارنــدرمــورد ب والی

ــدیل حــبس      ــدیل حــبس وحجــز، نظــارت ازمحکــومین ب درمــورد ب
ــق وســایل الکترونیکــی، همکــاری درنظــارت محکــومین       ازطری

نهــاد هــای مربــوط، واجــدین شــرایط بــدیل حجــز،  بــدیل حــبس بــا
ــه درادار   ــت ۀبـــدیل حـــبس وظرفیـــت پـــذیرش خـــدمات عامـ ریاسـ

یل ، محبوسـین واجــد شــرایط بـدیل حــبس، بــد  آن والیــتاروالیشـ 
حبس وحجز ومراجع استحصال خدمت وظرفیـت پـذیرش خـدمات    

بـــدیل حـــبس وحجـــز عامـــه ونظـــارت توســـط کـــارکن اجتمـــاعی، 
بـــدیل حـــبس وظرفیـــت پـــذیرش خـــدمات درنهادهـــای تعلیمـــی، 

ــدیل      ــذیرش خــدمات عامــه درنهــاد هــای تحصــیلی، ب وظرفیــت پ
والیـت و  آن حبس وظرفیت پذیرش خدمات عامـه درمراکـز صـحی    

آن ترافیــکۀیــت پــذیرش خــدمات عامــه درادار بــدیل حــبس وظرف

و چنــین خــاطر نشــان بحــث وتبــادل نظرهمــه جانبــه صــورت گرفــت  والیــت
:گردید

هـــای بـــدیل حـــبس کـــه عبـــارت از ریاســـتۀادارات نظــارت کننـــد -١
ــ ــی ـ ــت ملـ ــاعی ،ارنوالی، امنیـ ــاروامور اجتمـ ــه  و کـ ــدانی امنیـ قومانـ

ازمحکومین بدیل خویش درقبال نظارت های میباشند راجع به مکلفیت 
آوری وهرنوع اطمینـان کامـل را درقسـمت اجـرای بهترنظـارت      حبس یاد

.دندنموبه اعضای جلسه ارایه 
مـــدیریت محـــبس وریاســـت عدلیـــه ارقـــام معینـــی ازمحبوســـین       -٢

ومحجوزین واجد شرایط بدیل حبس وحجـزرا بـه اعضـای جلسـه معرفـی      
ن یت تعیـ درقسـم اطمینان داده شـد تـا  محکمهنمودند که ازطرف رئیس 

سرنوشت آنها به بدیل حـبس وحجـز مطـابق قـانون اقـدام صـورت خواهـد        
.گرفت

سایر ادارات که منحیث مراجع استحصال خدمات عامه قراردارند -٣
ــبس وحجــز        ــدیل ح ــذب محکــومین ب ــرض ج ــویش غ ــت خ ــون ظرفی پیرام

تطبیـق قـانون درمـورد بـدیل     ۀبیان نمودنـد کـه امیـد وارکننـد    مطالبی را 
فالح مردم افغانستان خاتمه خیر وۀدعائیجلسه باوحبس تلقی میگردد

.یافت

در ولسوالی سنگتخت و بندر والیت دایکندی:
ارگانهـای عـدلی و   همـآهنگی جلسـۀ  ١٠/٧/١٣٩٨یوم چهارشنبه مـورخ  

قضــائی محکمــه ابتدائیــۀ ولســوالی ســنگتخت و بنــدر والیــت دایکنــدی    
حکمــه بــا تحــت ریاســت قضــاوتمند دولــت حســین "تیمــوری" رئــیس آن م 

اشتراک یعقوب "شفق" ولسوال آن ولسوالی، آمـرین و سـایر نماینـده گـان     
ادارات ذیربط در مقر آن محکمه دایر گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس رئـیس        
محکمه ضـمن عـرض خـوش آمدیـد روی اهـداف تشـکیل جلسـه صـحبت         

ت آجنـــداء بحـــث و تبـــادل نظـــر مختصــر نمـــود. متعاقبـــاً روی موضـــوعا 
صورت گرفته و تصاویب الزم بعمل آمد.

راجع به عدم تطبیق یـک فیصـلۀ نهـائی کـه محکـوم لـه آن یـک مـرد         -١
ساکن قریه چهار قل میری می باشد تصویب گردید که سی من تخم ریـز  
زمــین بــه نفــع محکــوم لــه مــذکور حکــم گردیــده از طــرف هیئــات؛ حکــم    

جلسه خاطر نشان گردید که منبعد فیصله محکمه تطبیق گردد و نیز در
های قطعی و نهائی و احکام محکمه از طرف مراجع ذیربط طبـق احکـام   

قانون تطبیق شود.
در ارتباط بـه پیشـنهاد تفتـیش مسـکن و اجـراآت معاینـات عـدلی        -٢

هدایت داده شد که مرجع پیشنهاد کننده قبـل از اقـدام پیشـنهاد شـان را     
پیشــنهاد اجــازۀ تفتــیش حــاوی مطالــب ذیــل بـه محکمــه تقــدیم نماینــد و  

ــاریخ، ســاعت، محــل        ــیش، ت ــوع تقت ــرم، هــدف و موض ــت ج باشــد نوعی
تفتیش و مدت اجرای تفتیش.

ارنوالی ـــدر مـــورد توظیـــف یـــک نفـــر ســـرباز بـــه ادارۀ محکمـــه و -٣
صحبت بعمل آمد و رئیس محکمه اظهـار داشـت کـه قـبالً مقـام محکمـۀ       

یـت مکتـوب ارسـال نمـوده تـا یکنفـر       استیناف به قوماندانی امنیـه آن وال 
سرباز در محکمه سنگتخت اضافه شود و بـه اثـر آن قومانـدانی امنیـه آن     
والیت به قوماندانی امنیه سنگتخت هدایت داده که سرباز به آن محکمـه  

ارنوالی توظیف نگردیده توظیف شود؛ ولی تا هنوز سرباز به محکمه و 
نــوان داشـــت کــه پرســـونل در   در زمینــه آمـــر مبــارزه بـــا جــرایم جنـــائی ع   

ــاتو         ــی از ولســوالی پ ــای امنیت ــروی ه ــه نی ــا اینک ــت ت ــم اس ــدانی ک قومان
برگردند بعداً سرباز به اداره های متذکره توظیف می گردد.

تصویب گردید که تذکره های تابعیت مظنونین ضم دوسیه گردد و -٤
سوابق جرمی نیز تذکر یابد.

مـین؛ مـدعی بهـا را    تصویب گردید که هیئات تحقیقات امالکی ز-٥
با توجه به کمیت و کیفیت آن قیمـت گـزاری نمـوده در صـورتیکه ادعـای      

خساره موجود باشد خساره عایده نیز سنجش گردد.
ــه مــتن       -٦ ــد ک ــواقص آن تصــویب گردی ــوقی و ن ــرایض حق ــون ع پیرام

ق.ا.م.م تحریـر گـردد در زمینـه ولسـوال بیـان      ١٣عریضه طبق حکم ماده 
مذکور طـی مکتـوب از طریـق ادارۀ حقـوق بـه      داشت که حکم ماده قانون

ولسـوالی ارســال و موضـوع بــه عریضــه نـویس گفتــه شـود و مــدیر حقــوق     
تعهد به اجرای آن نمود.

٧-       ارنوال ابتدائیۀ ولسوالی پیشـنهاد نمـود کـه دوسـیه هـای جزائـی
ــه       ــود و موضـــوعاتی کـ ــدانی تفکیـــک شـ ــد در قومانـ ارنوالی آن ـــمنبعـ

سی آن را ندارد بـه مرجـع مربـوط ارسـال     ولسوالی صالحیت تحقیق و برر
گردد و در زمینه تصویب گردید تا دوسیه ها در آمریت مبـارزه بـا جـرایم    

ــا     ــودن موضــوع ب ارنوالی مشــوره ــجنــائی تفکیــک و در صــورت مــبهم ب
گردیده وطبق قانون اجراآت شود.

تصویب گردید که مدیریت عواید منبعد راجع به اخـذ جریمـه هـای    -٨
ـارنوالی طــی مکتــوب اطمینــان  ن بــه مرجـع مربــوط بــه  نقـدی و ارســال آ 

.دهند
در رابطــه بــه اخــذ مشــاهدات توســط داکتــران تصــویب گردیــد کــه    -٩

داکتران وظـایف شـانرا بـا کماـل امانـت و صـداقت انجـام داده و بـه طـور          
عادالنه و بی طرف مشاهدات را اخذ نمایند.

ــه    -١٠ ــود کـ ــنهاد نمـ ــه پیشـ ــائی در جلسـ ــرایم جنـ ــا جـ ــارزه بـ ــت مبـ آمریـ
قوماندانی آن ولسوالی نظـارت خانـه نداشـته و اشـخاص تحـت توقیـف،       
نظارت  و اعاشه ندارند دررابطه تصویب گردید کـه رفـع ایـن مشـکل از     
صالحیت و توانائی این جلسه نبوده موضوع باید به قوماندانی امنیـه آن  
والیت و وسیلتاً به وزارت امور داخله پیشنهاد گردد تـا راه حـل سـنجیده    

شود.
ــه       -١١ ــا چگون ــت ت ــا بحــث صــورت گرف ــدی مــدعی به ــاط ذوالی در ارتب

اجراآت صورت گیرد ، مصوب گردید کـه قومانـدانی امنیـه بـا همکـاری      
اداره حقــوق طبــق قــانون ذوالیــدی زمــین را الــی تصــمیم قضــائی بدســت   

متصرف قبلی آن قرار دهند.
در زمینه جلب و احضار مجلوبین مصوب گردید که اجرای جلـب و  -١٢

ــدانی امنیــه بــوده وبایــد طبــق    احضــار مجلــ وبین از مکلفیــت هــای قومان
قانون اجراآت خویش را عیار نمایند.

تصویب گردید که منبعد مسؤول اول ادارات به جلسه حاضر شوند -١٣
ــز روی بعضــی از        ــا میشــود و نی ــه آنه ــکالت متوج ــیاری از مش ــرا بس زی

ه موارد دیگر بحث و تصـامیم الزم اتخـاذ گردیـد در خاتمـه اعضـای جلسـ      
در مــورد مصــوبۀ فــوق وعــدۀ همکــاری نمودنــد و جلســه بــا دعائیــۀ خیــر   

خاتمه یافت. 
:کېد خوست والیت په سپيری ابتدائيه محکمې

١/٨/١٣٩٨د سپيری ابتدائیه محکمې په دفتر کې د همغ غونه په 
جوه شوه او نوموی غونی ته د سپیری ولسوالی ولسوال صـاحب  نیه

پیری ولســوالی او د ســپیری قــومي مشـــران او    او قومانــدان امنيــه د ســ   
سپين يري رابلل شوی ؤ د غونی په پيل کـې د قـران عظـيم الشـان ـو      

سـترس نباشـد   تذکر گردیده درصورتیکه خدمات فایبر نـوری درد 
ــا wimax ،vsatریاســــت میتواننــــد ازطریــــق سیســــتم   pzpویــ

انترنت خویش را فعال نمایند.
مراتب قرارشـرح فـوق نقـالً بـه شـما خبـر داده شـد بـا درنظرداشـت          
محتویات نامۀ فوق الذکر هرنـوع خـدمات انترنـت قابـل دسـترس      
ــراآت قــانونی را       ــت مناســب باشــد اج ــت وقیم ــه  دارای کیفی را ک

رعی بدارید.مقتضی م
وضمناً رئیس محکمـه بـا رئـیس اتـراء درمـورد صـحبت نمودنـد و        
رئیس اتراء وعده سپرد که بعد ازبررسی های الزم شرکت مؤفـق و  
فعاــل را غــرض عقــد قــرارداد مجــدد بــه آن  محکمــه معرفــی مــی   
نماید و تصویب بعمل آمد که قرارداد قبلی باشرکت افغـان تیلـی   

شرکت موفق و دارای کیفیت عـالی  کام فسخ وقرارداد جدیدی با 
منعقد گردد.

جلسۀ اداری محکمۀ استیناف
والیت سمنگان:

ــ اســــتیناف والیــــت ســــمنگان یــــوم مــــورخ  ۀجلســــۀ اداری محکمــ
ــارف"  ١٢/٨/١٣٩٨ تحـــت ریاســـت قضـــاوتمل محمـــد ابطـــح "عـ

ــن    ــا، قضـــات دواویـ ــا اشـــتراک رؤسـ ــۀ اســـتیناف بـ رئـــیس محکمـ

خشـونت علیـه زن،    استینافی، محکمۀ شهری، محکمـۀ ابتدائیـه   
ــر        ــۀ اســتیناف دای ــر محکم ــایق  در مق ــت وث ــت مخــزن و آمری آمری

گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       

پیرامون موضوعات ذیل بحث مفصل صورت گرفت:
ــت مــاده  -١ قــانون اساســی و رهنمــای منــدرج کتــاب     ٤رعای

"روفـی" خانـه پـری    رهنمای تحریر وثایق تـألیف مرحـوم عتیـق اهللا   
ستون قوم در فیصله ها و وثایق الزمی است.

مشخصــات شـــش گانـــه تـــذکره تابیعـــت شـــاملین وثـــایق و  -٢
فیصله جات از قبیل نمبرثبت، صفحه، جلد، تاریخ صدور، محل 

صدور و عمر مندرج آن لزوماً ثبت گردد.
حصــر و قیــد نمــودن ســتون، مــدعی، مــدعی علیــه، شــهود  -٣

ی علیـه، وکیـل، مؤکـل، بـایع، مشـتری و      مقبوله مدعی ویا مدع
غیره به منظور جلوگیری از دستبرد و مواضـعه کـاری حتمـی مـی     

باشد.
تحویل باالتراز پنجـاه هـزار افغـانی حسـب هـدایت مکتـوب       -٤

آمریـت عمـومی اداری   ١٨/٢/١٣٩٨) مـؤرخ  ٥٠٥/١٦١٨نمبر( 
قوه قضائیه مقام عالی از طریق بانک های تجارتی صورت گیرد.

واید قطعی از محصوالت امانتی با صدور تفکیک ع-٥
اسناد تحویلی آن به مراجع مربوطه.

اســتفاده از رخصــتی هــای قــانونی علــی الخصــوص    -٦
رخصتی های مریضی حسب ضرورت و نیازواقعی باشد، رعایت 
ــا در نظــر داشــت هــدایت صــریح فقــه اســالمی و      ســلوک قضــائی ب

افـت  مقررۀ طرز سلوک قضائی و اداری صـورت گیـرد، رعایـت نظ   
در دفتر کاری و ماحول آن و نیز رعایت دقیق مقررۀ لباس قضات 
و ایجاد روابط و بر خورد آگاهانه نسبت به کار توأم بـا اخـالص و   

احساس مسؤلیت قانونی صورت گیرد.
دقــت و ژرف نگــری پیرامــون قضــایای واصــله و عــدم  -٧

مصلحت اندیشی در رسیده گی آن.
هیئات قیمت نظارت مستقیم و مسؤالنه از عملکرد -٨

گــزاری در حصــۀ تثبیــت قیمــت مبیعــه هــا و مــدعی بهــا بمنظــور     
حفاظت و صیانت از حقوق حقۀ دولت.

معاملــه نمــودن قــرار هــای تائیــدی و نقضــی محــاکم   -٩
فوقانی در کنده جات وثایق و صورت حال های مربوطه.

در اخیر قضات و رؤسا ازتعمیل و رعایت موارد فـوق در اجـراآت   
مودند و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.یومیۀ شان تعهد ن
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یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

یکسال و هشت ماه حبس تنفیذی ٢٨/٧/١٣٩٨ یکنفر مجروحیت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهر کابل 
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب مبائیل، موتر سایکل و 

پول نقد رر
هر واحد هشت سال حبس تنفیذی ٢٩/٧/١٣٩٨ دونفر غصب و آزار و اذیت رر

بیست و دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر
سی سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
سی سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر

یکنفر سی سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت رر دونفر قتل رر
بیست و پنج سال حبس تنفیذی ١١/٨/١٣٩٨ یکنفر قتل ن جزاء محکمه استیناف والیت فاریابدیوا
یکسال و سه ماه حبس تنفیذی ١٩/٨/١٣٩٨ یکنفر سرقت رر

درقضیه قتل بیست و دوسال حبس و در قضیه سرقت 
هشت سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل و سرقت رر
شانزده سال حبس تنفیذی ٢٨/٧/١٣٩٨ یکنفر قتل رر

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
زده سال و یکماه حبس تنفیذیشان ٢٨/٧/١٣٩٨ یکنفر عضویت دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت فاریاب

پنج سال حبس تنفیذی ٢١/٨/١٣٩٨ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر فریبکاری رر

یکنفر بیست سال حبس و یکنفرپانزده سال حبس تنفیذی ١٩/٨/١٣٩٨ نفردو قتل دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت فاریاب
شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی ٢٨/٧/١٣٩٨ یکنفر استفاده از مواد منفجره دیوان امنیت عامه محکمه شهری فاریاب

هرواحد دوسال حبس تنفیذی ١٤/٨/١٣٩٨ پنج نفر عضویت به گروه مخالفین 
دولت رر

فیذیشانزده سال و یکماه حبس تن ١٥/٨/١٣٩٨ یکنفر عضویت به گروه مخالفین 
دولت رر

سه نفر هر واحد پنج سال حبس و یکنفر پنج سال و نه ماه 
جزای ٦٧١٥١٣٧حبس تنفیذی و همچنان هر واحد مبلغ 

نقدی محکوم به مجازات شدند
رر چهار نفر اختالس رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٤/٨/١٣٩٨ یکنفر سیشروع به تجاوز جن محکمه ابتدائیه رسیده گی بجرایم خشونت علیه زن والیت 
فاریاب

یکسال حبس تنفیذی ١٣/٧/١٣٩٨ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بدخشان
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٤/٧/١٣٩٨ یکنفر قتل رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٧/٧/١٣٩٨ یکنفر مجروحیت رر
ذیدوسال حبس تنفی ٧/٨/١٣٩٨ یکنفر مجروحیت رر

هر واحد دوسال حبس تنفیذی رر دونفر سرقت رر
یکنفر هشت سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت رر دونفر ضرب منجر به فوت رر

بیست سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
چهار سال حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به جرم قاچاق مواد 

مخدر ه استیناف والیت بدخشاندیوان امنیت عامه محکم
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر ترویج پول جعلی رر

هر واحد شش سال حبس تنفیذی ١٤/٧/١٣٩٨ دونفر سرقت دیوان جزاء محکمه شهری والیت بدخشان
یکسال و یکماه حبس تنفیذی و بیست هزار افغانی جزای 

نقدی ٧/٨/١٣٩٨ یکنفر مجروحیت رر
ذی و بیست هزار افغانی حزای نقدیسه سال حبس تنفی رر یکنفر فوت ترافیکی رر

هفده سال حبس تنفیذی ٢٧/٧/١٣٩٨ یکنفر فعالیت تروریستی دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت بدخشان
هفده سال حبس تنفیذی ١٤/٧/١٣٩٨ یکنفر مجروحیت منجر به فوت محکمه ابتدائیه خشونت علیه زن والیت بدخشان

ال حبس تنفیذیبیست س ٥/٨/١٣٩٨ یکنفر تجاوزجنسی رر
دوسال حبس تنفیذی ٦/١٣٩٨ یکنفر مجروحیت رر

شش سال حبس تنفیذی ٤/٨/١٣٩٨ یکنفر تجاوز جنسی رر
ده سال حبس تنفیذی ٢٧/٨/١٣٩٨ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه شهری والیت کندز

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر کیسه بری رر
ال حبس تنفیذیدوس رر یکنفر هتک حرمت منزل رر

شش سال حبس تنفیذی ٣/٩/١٣٩٨ یکنفر سرقت رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٣/٩/١٣٩٨ یکنفر سوختاندن محکمه ابتدائیه خشونت علیه زن والیت کندز

ده سال حبس تنفیذی ٢٦/٨/١٣٩٨ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت پروان
سال حبس تنفیذیشانزده  ٢٧/٨/١٣٩٨ یکنفر شرکت در قتل رر

دوسال حبس تنفیذی ٢٩/٨/١٣٩٨ یکنفر معلولیت ترافیکی رر
هر واحد هفده سال حبس تنفیذی ٣٠/٧/١٣٩٨ دونفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هلمند
هر واحد یکسال حبس تنفیذی ٧/٨/١٣٩٨ دونفر فعل زنا رر

ماه حبس تنفیذیهر واحد یکسال و شش رر سه نفر جنگ مغلوبه رر
شانزده سال حبس تنفیذی ٢٩/٧/١٣٩٨ یکنفر عضویت دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هلمند
پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت رر

یکسال و سه ماه حبس تنفیذی رر یکنفر مواد مخدر رر
بیست سال حبس تنفیذی ٧/٨/١٣٩٨ یکنفر مخدرمواد  رر

یکنفر دوازده سال حبس و یکنفر سه سال حبس تنفیذی ١١/٨/١٣٩٨ دونفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر
پنج سال حبس تنفیذی ١٤/٨/١٣٩٨ یکنفر تجاوز از حق دفاع مشروع رر

یکنفر هشت سال حبس تنفیذی و سه نفر بری الذمه ٢١/٨/١٣٩٨ چهارنفر غصب و هتک حرمت مسکن رر
سه نفر هر واحد سه سال حبس تنفیذی و یکنفر انصراف 

مجنی علیه از دعوی اش و سقوط دعوی جزائی رر چهار نفر سرقت گاو رر
یکنفر بیست و یکسال حبس تنفیذی و دو نفر برائت ٥/٨/١٣٩٨ سه نفر قتل و قوادی زن والیت تخاردیوان رسیدگی به جرایم خشونت علیه 

دوسال حبس تنفیذی ١٠/٨/١٣٩٨ یکنفر تجاوز جنسی رر
هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استاحقوق استيناف طلبي ويا تمييز خو

اياتونه تالوت شول او په تالوت سره غونه شروع 
ولسوالی د ابتدائیـه  یشوه او په اوله کې د سپير

محکمې رئيس قضاوتوال عبدالحکیم حکمتی د 
او ستی مشی ته ه راغالست ونوالوغونی 

وویل او د ولو نه يي مننه وکه چې تاسـی مـونه   
سره په دغـه غونـه کـې شـرکت وکـ او زياتـه يـي        
کله چـې مـونه کوشـش کـوو چـې عـدالت تـامين        
کو او د خلکو کارونه په وخت سره سرته ورسـوو  
او خلکو ته هي نوعـه مشـکالت پيـدا نشـی او د     

او که چا کارونه معطل نشی او نه ئي معطل کوو
د هر چا کار په محکمـه کـې پيـدا شـی نـو د هغـو       
کارونو ته بـه وخـت او زمـان سـره رسـیدي کـوو.        

او د فساد مخه نيسو او په هر کار کې به يو د بل 
ســـره همکـــاري او همغـــی کـــوو پـــه غونـــه کـــې  
محتــرم ولســوال محمــد عظــیم (مجاهــد) پــه خپــل 
نوبــت ســره خبــری پیــل کــي او داســي یــې وويــل    

حکمــه فعالــه ده هــي مشــکل نلــرو او د زمـونه م 
قضاء خه خو يو او قاضـي صـاحب زمـون يـو     

فسه شخصیت دی او په کـارونو  نمسلمان او پاک 
پآبنــــد دی او کـــې ــــه فعاـــل دی او د حاضــــر  

هميشه مونه سره په ولسـوالی کـې حاضـر وي او    
هيچا ترينه تراوسه شکايت ندی کی او مـونه د  

همکـــار يـــو او محکمـــې ســـره پـــه هـــر وخـــت کـــې 
محکمـې تــه ا ورکــوو چـې خپــل کارونــه دی پــه   

    ا ه سره سـرته ورسـوی او د همکـاريه تو  یـې
ــا     ورکــ او پــه غونــه کــې قــومي مشــر ادم ــل وين
وکه او وويل چې زمونه قاضي يـو ـه شخصـیت    
  ه مشکالت پری حل او فصل دي هـيدی او زمون

ي نوعه مشکالت نلرو او نه ترینه وک شکایت لـر 
مـونه ـول ترینــه راضـي او خـو يــو د غونـی پــه      
اخیــر کــې قومانــدان د امنيــه ميرعلــي خــان داســي   
ــه     وويــل چــې مــون ــول پرســونل د جنــاب قاضــي پ
خدمت حاضـر يـو او د امنيـت ا يـي ورکـ او کـه       
هـر نوعــه مشــکل ورتــه پــي شـي نــو مــونه پــه هــر   
وخــت کــې ورتــه حاضــر یــو د امنيــت پــه خــاطر یــې   

ره او مکمل د امنيت ا ورک.محکمې ته پو

جلسۀ اداری محکمۀ استیناف
والیت نورستان:

جلســۀ اداری محکمــۀ اســتیناف والیــت نورســتان بتــاریخ    
تحت ریاست قضـاوتمند عبـدالغفار"وثیق"   ١٥/٨/١٣٩٨

رئــیس محکمــۀ اســتیناف آن والیــت بــا اشــتراک رؤســا و       
ــه     ــهری و ابتدائیـ ــتیناف، شـ ــاکم اسـ ــن محـ ــات دواویـ قضـ

ی ها در مقر محکمۀ استیناف دایر گردید.ولسوال
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کـالم اهللا مجیـد آغـاز    
سپس رئیس محکمه ضمن عرض خوش آمدید به اعضای 
ــؤولیت هــای       ــه مس جلســه؛ مشــترکین جلســه را متوجــه ب
دنیوی و اخروی در قبال اجراآت قضائی، عرضـۀ خـدمات   

الت قضائی در پرتو قضائی و اداری و تأمین و رعایت عد
قوانین نافذه کشور نمود و تأکید بـه حاضـری در وظـایف    
شان کرد و همچنان در رابطه به لبـاس قضـائی در اوقـات    
رســمی کــار و محــل وظیفــه بحــث شــد و راجــع بــه رعایــت   
ــهداء    ــایق شــ ــه در وثــ ــهیالت الزمــ ــد و تســ ــاختار جدیــ ســ
منسوبین نظامی طبق رهنمـود شـورایعالی سـتره محکمـه     

ورت گرفت و خاطر نشان گردید که ترتیب وثایق تأکید ص
ــابر طــی مراحــل طــوالنی کماکــان موجــب آزار و      شــهداء بن
اذیت مـی گـردد در آینـده از آن اجتنـاب بعمـل آیـد و روی       
یــک سلســله مســایل دیگــر نیــز بحــث صــورت گرفــت و در    
مورد تصامیم قانونی اتخـاذ شـد و جلسـه بـا دعائیـۀ خیـر       

خاتمه یافت.
کمۀ استینافجلسۀ اداری مح

والیت غزنی:
ــاریخ      ــی بتـ ــت غزنـ ــتیناف والیـ ــۀ اسـ ــۀ اداری محکمـ جلسـ

تحت ریاست قضاوتمند سکندر "حیـدری"  ٢٥/٨/١٣٩٨
رئــــیس محکمــــۀ اســــتیناف آن والیــــت در مقــــر محکمــــه  

استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کـالم اهللا مجیـد آغـاز    

ــیس محکمــه حاضــرین جلســه را د    ــه  ســپس رئ ــاط ب ر ارتب
موضــوعاتی چــون رعایــت حاضــری، پوشــیدن یونیفــورم       
ــا گذاشــتن      وضــع شــده و در صــورت ضــرورت رخصــتی ب
ــات و      ــرار داده و از قض ــان، مخاطــب ق ــت زم رقعــه در وق
کارمندان خواست که از رفتن و اشتراک بـه مهمـانی هـای    
مردم جداً خود داری نمایند و طبق هدایت مقامـات عـالی   

را بـه وقـت و زمـان معینـه ترتیـب و      راپورهـای کـاری شـان   
ــق ایمیــل آدرس       ــال ومرســول از طری ــال نماینــد و ارس ارس

صورت گیرد.
اجراآت مدیریت مالی باید به وقت و زمان معـین صـورت   
گیــــرد، اجنــــاس محــــاکم اوالً در جمــــع معتمــــد محکمــــۀ  
اســتیناف قیــد و بعــداً طبــق ضــرورت بــه محــاکم توزیــع و   

ــو     ــنس طـ ــدام جـ ــر کـ ــردد و اگـ ــلیم گـ ــرف  تسـ ــک از طـ ر کمـ
موسســات و انجوهــا بدســترس محـــاکم قــرار مــی گیـــرد      
فهرست آن بایـد دونقـل ترتیـب  و یـک نقـل بـه مقـام عـالی         
سـتره محکمــه ارســال شـود و هرگــاه معتمــد غــرض آوردن   
ــتن مــدیریت        ــل از رف ــردد قب ــز اعــزام میگ ــه مرک ــاس ب اجن
جنسی در جریان قـرار داده شـده و اجنـاس مـورد ضـرورت      

اشت نموده و بعداً در مـورد اعـزام معتمـد    محاکم را یاد د
به مقام عالی ستره محکمـه اقـدام گـردد، اجنـاس کهنـه و      
فرسوده محاکم از طریق تعیـین هیئـات مرکـب از ریاسـت     
هـــای محکمــــه اســــتیناف، امنیـــت ملــــی، مســــتوفیت و   
ــد.      ــروش برسـ ــته و بفـ ــیالم گذاشـ ــه لـ ــه بـ ــدانی امنیـ قومانـ

داری گردد که محروقات زمستانی برای دفاتر محاکم خری
شاءاهللا به وقت و زمان معین توزیع مـی گـردد، محـاکم    ان

ابتدائیه ولسوالی ها که تا حال محروقات زمسـتانی اخـذ   
نکــرده ا نــد پیشــنهادات خــویش را بــه ریاســت محکمــه       
ــانرا اخــذ       ــات ش ــول و محروق ــد و پ ــدیم نماین ــتنیاف تق اس

بدارند.
کــه بــه تمــام قضــات و کارمنــدان اداری توصــیه مــی گــردد

جهــت شــرایط نــاگوار امنیتــی بایــد همیشــه چهــار اطــراف  
خویش را چک نموده و متوجه داخل شـعبات و اطـاق هـای    
ــا     ــه بـ ــای همیشـ ــوالی هـ ــات ولسـ ــز قضـ ــند و نیـ ــان باشـ شـ

ارنواالن از طریـــق تیلفـــون در ـــولســواالن، قومانـــدانان و  
تماس باشند. کـه بعـداً جهـت رفـع مشـکالت و نیازمنـدی       

ه هدایات و رهنمائی های مفصل های محاکم در هر عرص
صورت گرفت و در اخیـر شـاملین جلسـه  وعـده بـه عملـی       

ــد و     شــدن توصــیه هــا و خواســته هــای رئــیس محکمــه دادن
جلسه با دعائیۀ خیر خاتمه یافت.

جلسۀ اداری محکمه استیناف
والیت بدخشان:

جلســۀ اداری محکمــه اســتیناف  ١٦/٨/١٣٩٨یــوم مــورخ 
قاضی فضل الرحمن "فضـلی"  والیت بدخشان تحت ریاست 

رئـــیس محکمـــۀ اســـتیناف آن والیـــت بـــا اشـــتراک پرســـونل  
قضائی واداری آن محکمه دایر گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چنـد ازکـالم اهللا مجیـد توسـط     
ــایق     قاضــی ســید برهــان الــدین افضــلی آمرثبــت اســناد ووث
آغازســــپس رئــــیس محکمــــه دررابطــــه بــــه اصــــل امانــــت  

یعت اسالم وقـوانین نافـذه کشـور صـحبت     درپرتواحکام شر
مفصل نمـوده یـک بـاردیگر قضـات ومنسـوبین اداری را بـه       
وظایف محوله شان منحیث یک امانت سـپرده شـده متوجـه    
ساخت. متعاقباً مطابق آجندای از قبل ترتیب شده راجع به 
موضوعات ذیل بحث وتبـادل نظرصـورت گرفـت وهـدایات     

ورهنمائی های الزم بعمل آمد.
ازاینکـــه قاضـــی عبدالقـــدیر ولـــد عبـــدالغفار اخیـــراً      -١

به حیث رئـیس  ٢٧/٧/١٣٩٨)مورخ ٢٩٦١(٢قرارفورم پ
محکمه ابتدائیه کران ومنجان آن والیت تقررحاصـل نمـوده   

مذکور ازطریق پوست الی اکنون بـه ریاسـت   ٢ولی فورم پ
ــل قاضــی     ــده و درعــین حا محکمــه اســتیناف توصــل نورزی

که بطور رسمی صـادر گردیـده   مذکور علم و خبر خویش را
ــا اجــرای      تقــدیم محکمــه اســتیناف نمــوده اســت دررابطــه ب
معاشـات مــذکور تصــویب بعمــل آمــد کــه تــاریخ علــم وخبــر  
ــوده بمالحظــه آن درمــورد اجــراآت        ــذکور مــدار اعتبــار ب م

مقتضی قانونی بعمل آید.
ازاینکه اخیراً راه رو صفه مقابل تعمیررهایشـی رئـیس   -٢

ساسی کانکریت گردیـد ومعمـار مـذکور    محکمه به شکل ا
ــه کــرده      ــه اســاس متران تقاضــای اجــراآت کــاری خــویش راب
ــت       ــا درنظرداشـ ــار بـ ــرت معمـ ــا اجـ ــد تـ ــل آمـ ــویب بعمـ تصـ

مندرجات قرارداد و رعایت قانون ومقررات اجراء گردد.
دررابطه به درخواستی محرر خدمتی محکمۀ ابتدائیـه  -٣

ود تـا ازخـدمتی   تشکان مبنی براینکه تقاضا بعمـل آورده بـ  
بودنش درمحکمۀ تشکان انصـراف بعمـل آیـد و دوبـاره بـه      
اصـــل بســـت اش کـــه در محکمـــۀ ابتدائیـــه کشـــم میباشـــد  
توظیف گردد تصویب بعمل آمد تـامحرر مـذکور ومحـرری    
ــکان      ــوالی تشـ ــه ولسـ ــه ابتدائیـ ــت محکمـ ــل بسـ ــه دراصـ کـ
توظیف میباشد بـه جلسـه اداری آینـده فراخوانـده شـوند تـا       

ــتماع  ــد ازاس ــه علــت     بع ــذارآنها واینکــه روی چ اقواــل واع
درســالهای قبــل خــدمتی بــوده آیــا تأدیبــاً بــه آن محکمــه بــه 
طــور خــدمتی توظیــف گردیــده بــوده یــا چطــور؟ اجـــراآت        

مقتضی قانونی بعمل آید.
ازاینکه دررابطه با اجرای ویدیوکنفرانس قبالً باشرکت -٤

افغان تیلی کام عقـد قـرارداد صـورت گرفتـه بـود وکیفیـت      
شــبکه متــذکره قناعــت بخــش نبــود وموضــوع قــبالً ذریعــه    

ازمقـــــام ١٣٩٨/ ١٧/٧) مـــــورخ  ١٦٤١/١٠٨٩صـــــادره (
ــام      ــراً هــدایت مق ــودیم واخی ــده ب ــب هــدایت گردی عــالی طال

عالی به شرح ذیل توصل ورزیده است.
) مـــــورخ  ١٦٤١/١٠٨٩بـــــه پاســـــخ پیشـــــنهادیۀ نمبـــــر (   

مدیریت عمومی مالی وحسـابی آن محکمـه   ١٧/٧/١٣٩٨
ــماره ( احت ــود: نامـــۀ شـ ــته میشـ ) مـــورخ ٥٥/٣٨رامـــاً نگاشـ

مدیریت عمومی تسـهیل قـرارداد هـا وپـالن     ٧/١١/١٣٩٧
ــت:       ــعر اسـ ــین مشـ ــل وچنـ ــدارکات واصـ ــت تـ ــذاری آمریـ گـ
ــن     ــس ازایـ ــا پـ ــت تـ ــمم اسـ ــه مصـ ــتره محکمـ ــورایعالی سـ شـ
درجریان جلسات شورای عـالی سـتره محکمـه صـرف بـرای      

رکردهــای مــدت پــانزده دقیقــه گــزارش مختصــراجراآت وکا
محاکم والیات را ازطریـق ویـدیوکنفرانس بـه صـورت زنـده      
استماع وارزیابی نماید. بدینوسیله هدایت داده تا رؤسـای  
محــاکم اســتیناف طبــق تقســیم اوقــات کــه ازجانــب ریاســت  
داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه ترتیب وبه اختیارشـان  
ــه روز وســاعت     قــرارداده میشــود آمــاده گــی الزم داشــته وب
موجــود بــه اطــاق ویــدیوکنفرانس حضورداشــته باشــند بنــاءً  
آنریاسـت طبـق مقـدارتعیین شـده جـدول ریاسـت تکنــالوژی       
معلومــاتی را درحصــۀ تــدارک انترنــت مــورد ضــرورت ســال  

اجراآت نمایند.١٣٩٨مالی 
قابــل تذکراســت کــه درجــدول خــدمات ازطریــق فــایبرنوری   

محکمـه صـورت گرفـت کـه     رئـیس این دیدار پس از آن بـا  
انجمن مستقل وکـالی مـدافع افغانسـتان حـدود پـنج مـاه       

ــل ــدافع،    طــیقب ــک ســروی از وضــعیت کــاری وکــالی م ی
ی، مشـکالت  ئقضـا چگونگی همکاری نهاد های عـدلی و 

وکالی مدافع در والیات هرات، بلـخ،  انجمنچالش هایو
ه کابــل انجــام داد، ننگرهــار، بدخشــان، بامیــان ورکنــدها

ــو ی کمیتــه مــذکور چگــونگی  کــه درنتیجــه بررســی هــا  دب
از والیـات  والیـت بهتـر  آن وکالی مـدافع در  کاریوضعیت

ابتدا احمد رفیع "نادری" مسئوول .تشخیص گردیددیگر 
انجمن مستقل وکالی مـدافع آن والیـت  از همکـاری همـه     
ــا انجمــن وکــالی مــدافع اظهــار      جانبــه ریاســت محکمــه ب

همکــاری هـــای همـــه جانبـــه  ســپاس و قـــدردانی نمـــوده و  
محکمه را ستودو در اخیر لوح سپاس بـه خـاطر همکـاری    
ــتقل       ــا انجمــن مس ــه اســتیناف ب ــه  محکم ــه جانب ــای هم ه

وکالی مدافع به رئیس محکمه استیناف اهداء گردید.
ناف محکمــې یدننرهــار اســتــه نی٢٥/٨/١٣٩٨پــه -

رئيس په مشر ديادې محکمې په ان کې  د د درې تنو 
او يــو تــن اداري کــارکوونکي دفــاتحې مراســم     ونایضــاق

ترسره شول.
درې تنــه قضــات او يــو تــن اداري کــارکوونکی ، چــې ــو   
ورـې وانــدې دپکتيــا واليــت خــه کابــل تــه پــر الره وو ،  
ــه       ــوري پ ــه ل ــو ل ــه وســله وال ــه اودو کــې دنامعلوم دالرې پ

ناف محکمــې یشـهادت رســول شـوي وو او دننرهــار اسـت   
دکورني او بهرني امنيت دېوان رئيس قاضي فضـل الربـي   
دتره زوی دورپېې ناروغ له امله پـه حـق رسـيدلی وو،     

ــه ور يــې دننرهــار اســتیناف محکمــې رئــيس     د شــنبې پ
قضــــاوتيارعبدالولي قاضــــي زاده پــــه مشــــر دننرهــــار  

دفـاتحې  ناف محکمې په ان کې فاتحه ترسـره شـوه.  یاست
ــمو   ــه مراس ــ شــمېر ق   پ  ــې ــې دمحکم و او اداري نایضــاک

کارکوونکو ون کی و.
ون والو شهيدانو ته دفردوس جنت او کورن غو ته يې 
دجميل صبر هيله وکه او دغه راز يې دوفات شويو کسانو 

ـون  له کورنيو سـره انونـه پـه  غـم کـې شـريک يـاد کـل.        
ــامين    ــه خونــديتوب او دعــدالت پــه ت والــو دفــردي امنيــت پ

.ار وکېن
وزیـر  قضـاوتمندمفتی محمـد  ٢١/٨/١٣٩٨مورخ یوم-

عصـام  رئیس محکمه استیناف والیت بـادغیس بـا  دکتـور    
ی تعــدادوالیــت وآن والیتــی ۀ" رئــیس شــفاخانتســل"الــدین

ازکارمندان آن نهاد دیدارومالقات به عمل آورد.
ــداء  ــه  ابتـ ــیس محکمـ ــه    رئـ ــد بـ ــوش آمدیـ ــرض خـ ــمن عـ ضـ

رایک مسلک  پاک ومقدس عنـوان  مسلک طبابت مهمانان؛  
و افــزود کــه مــوارد زیــادی ازدوســیه هــا ی محــاکم       نمــود 

مشـروط ومنـوط بـه نظریـه داکتراسـت از داکتربحیـث اهـل        
خبره نظریه خواسته میشود تا با درنظرداشت رویـه عـدالت   
احســـاس مســـئولیت ایمـــانی ووجـــدانی نمـــوده درچوکـــات  

ــه قــوانین ومقــررات بطوربیطرفانــه نظریــات خــویش ر   ا ارائ
ضـمن  رئـیس شـفاخانه  سپس نموده ادای مسئولیت نمایند 

ــه     ــدردانی ازرئــــیس محکمــ ــپاس وقــ ــده ســــپردکه  ســ وعــ
.درچوکات قوانین همکار خواهند بود
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ــو      ــې توکی ــود دخاصــې برخــې ( دنشــه ی دجــزا ک
جرایمــــو) ترعنــــوان النــــدی روزنیــــز پروــــرام     
دمیرآغا(ســـــتانه) دپکتیـــــا والیـــــت اســـــتیناف 
ــوان د رئـــیس او د      ــت دیـ ــه امنیـ ــې عامـ محکمـ
روزنیزپرورام  د مدرس ترنظر الندی د قضایې 

) IDLOل او (ید ای تعلیماتو آمریت له خـوا 
رسـتی د پکتیـا ، لـور، پکتیکـا     موسسې په م

اوخوست والیتونو د استیناف او ابتدائیه عامه 
امنیت دیوانونو محکمو قاضیانو لپـاره د روان  

کاــل لــم لــه دولســمې تــر پنلســمې نیــې پــورې  
دلورو ورو لپاره جوشو .

په دې پروـرام کـې دنشـه يـي توکیـو دمفهـوم لـه        
ین نشــه یــي توکیــو ســره د مبــارزې دحقــوقي او بــ 

ــه       ــو ت ــو جرایم ــي توکی ــابعو ، د نشــه ی ــي من الملل
درسیده  په تنظیم کـې دنشـه یـې توکیـو سـره      
دمبــارزې بنســونو ، ( نشــه یــې توکیــو د قاچــاق  
جرایمـــو ) د نشـــه یـــي توکیـــو لـــه جرایمـــو پـــوری  
ایکمنـو جرایمـو او دنومــوو جرایمـو دمتشــکله    

ــورت     ــث صـ ــاو بحـ ــه تـ ــوعاتو پـ ــرو دموضـ عناصـ
لو پـــه روزنیــــز پروــــرام  ومونـــد ، چــــې ــــونوا 

اوروپی کارونو په ترسره کولـو کـې فعاـل ـون     
درلود او د روزنیـز پروـرام دجنـوب ختـی لـور      
واو  والیتونو دعامـه امنیـت دیوانونـو قاضـیانو     
لپاره دزیاتی اغیزناکتیا درلودونکی ؤ  او دجـزا  
کـود کـې یـې د نشـه یـي توکیـو لـه قاچـاق ســره د         

ه جرایمو سره پـه ایکـه   نشه یي توکیو د قاچاق ل
کې بلدتیا ترالسه که.

ال ناصـــر دننرهـــار ســـپين غـــر ـجمــــــه نی٨/٨/١٣٩٨پـــه -
ولسوال ابتدائيـه محکمـې درئـيس پـه توـه خپلـه  دنـده پيـل         

که.
جمال ناصر، چې تر دې واندې نورستان واليت کې دقاضي پـه  

ال دسـترې محکمـې لـه لــوري    ـتوـه دنـده ترسـره کولـه اوس مهــ    
تدائيـه محکمـې رئـيس پـه توـه اکـل       دسپين غر ولسـوال  اب 

شوی ، چې دچهارشـنبې پـه ور دننرهـار اسـتيناف محکمـې      
دتحريراتو او يو شمېر ولسواليو ابتدائيه محکمـو رئيسـانو لـه    

جمال ناصر ژمنه وکه ، چـې ورسـپارل شـوې    لوري معرفي شو.
چارې به په پوره صداقت پرمخ يوسي.

محکمې رئيس د کندهار استينافه نی۲۶/۸/۱۳۹۸په -
قضاوتیار ذبیح اهللا ابراهیمی په هلو لـو او د سـترې محکمـې    

ــاتو ریاســت لخــوا، د ق    ــام د قضــائی تعلیم و د نایضــاعــالي مق
موسسـې  ) (I.D.L.Oظرفیت لوونې په خاطر د ای ي اېـل او  

و تـه د  نایضـ اپه همکار جنوب غرب زون پينـه ويشـت تنـه ق   
ن (خاصــه برخــه ) د  جــزا کــو د مخــدره مــوادو د قاچــاق قــانو     

مینار پیل شویتشريح په موخه لور ورنی س
ال د کنـــدهار اســـتيناف ـنار کـــې د ـــون پرمهـــیپـــه يـــاد ســـيم

محکمې رئیس قضاوتیار ذبیح اهللا ابراهیمی وويـل دغـه لـور    
ــه ) (I.D.L.Oو الایــــنار د ای ي یورنــــی ســــيم موسســــې پــ

زابـل  همکار ترسره کيي، چې د کندهار پـه ـون هلمنـد او    
و پکې ون کی.نایضاواليتونو پنه ويشت تنه ق

قضاوتمند مفتـی محمـد وزیـررئیس    ٢٣/٨/۱۳۹به تاریخ -
محکمۀ استیناف والیت بادغیس با جمعی ازمتنفذین وبزرگان 

شهرقلعه نو در دفترکاری اش دیدارومالقات نمودند.
ــبق ریاســـت       ــان "شـــمس" مشاوراسـ ــد یعقـــوب خـ ــداء محمـ ابتـ

وشــــی ورضــــایت ازکــــارکرد و فعالیــــت جمهــــوری بــــا اظهارخ
محـاکم، اصـالحات بمیـان آمـده دربخشـهایی مختلـف ازجملــه       
ــه شــکایات و       ــارزۀ جــدی علیــه فســاد اداری، رســیده گــی ب مب
عــرایض مــردم، ســلوک نیــک منســوبین محــاکم  بــا مــراجعین        
ــبزی       ــه بازســازی، نوســازی و سرس ــه ب واصــحاب دعــاوی وتوج

رئــیس محکمــه افزودکــه  محـاکم در آن  والیــت را ســتود . بعــداً  
ــه    ــارمختلف جامعـ ــات اقشـ ــام طبقـ ــه روی تمـ ــاکم بـ دروازه محـ
بازاســت بــا جبـــین بازکوشــش میکنــیم شـــنونده خــوب باشـــیم      
مشکالت مردم را شنیده با درک مسئولیت دنیوی واخـروی بـه   

رفع آن وتامین عدالت به پردازیم 
جلســه ای تحــت ریاســت قضــاوتیار  ١٤/٨/١٣٩٨بتــاریخ -

ــدالقیوم ــید عبـ ــت   سـ ــتیناف والیـ ــۀ اسـ ــالی" رئـــیس محکمـ "کمـ
نیمروز با اشتراک رؤسـای دواویـن محکمـه اسـتیناف، محـاکم      
ابتدائیه ولسوالی ها و محکمۀ ابتدائیه شهری دایر و در مورد 
دقــت در جمــع آوری راپــور بــه موقــع عوایــد محــاکم، یونیفــورم  
قضات و صرفه جـوئی در مصـرف بـرق بحـث و گفتگـو صـورت       

عائیه خیرخاتمه یافت.گرفت و جلسه با د
مفتـی محمـد وزیـررئیس    قضـاوتمند ١٤/٨/١٣٩٨مـورخ  -

ــادغیس بـــا   ــان  محکمـــۀ اســـتیناف والیـــت بـ ارنیـــار احمـــد جـ
ارنوالی آن والیـــــت دردفترکـــــاری اش   ـــــ "عزیـــــزی" رئـــــیس   

دیدارومالقات نمود.
جــانبین روی چــالش هــا ومشــکالت موجــود فــرا راه ارگانهــای  

.سـپس رئـیس محکمـه    عدلی وقضائی مفصـالً صـحبت نمودند  
ارنوالی را درراستای تحقیق وروشن شدن ابعـاد تاریـک   نقش 

قضایا که منتج بـه احقـاق حـق وازالـۀ باطـل درجامعـه میگـردد        
ــراآت   ــه    ــســتود واج ــق محــاکم عادالن ــت تحق ارنوالی را درجه

وتـأمین عــدالت درچوکـات ارگانهــای عـدلی وقضــائی رکـن بــا     
ارگانهای  فــوق  بیشــتر همــآهنگی ارزش توصــیف نمــوده و بــه   

ارنوالی نیـــــــــز ضـــــــــمن ـــــــــتأکیـــــــــد ورزیـــــــــد ، رئـــــــــیس 
اظهارتشـــکروقدردانی ازتـــالش هـــا وزحمـــات شـــخص رئـــیس  
محکمه درامرمبارزه با فسـاد اداری وقـانون شـکنی، قضـاء را     

چشم امیدهمه شهروندان عنوان نمود 
ــاریخ   - ــه ت ــر "   ٢٥/٨/١٣٩٨ب ــدین " منی ــر ال قضــاوتیار منی

پل بـا نبـیال "حبیبـی" رئیسـه     رئیس محکمۀ استیناف والیت سـر 
امور زنان آن والیت و مـدیران آگـاهی عامـه و حقـوق آن ریاسـت       

دیدار و مالقات نمود.
در این دیـدار طـرفین  پیرامـون عـدم آگـاهی دختـران و زنـان از        
حقـوق و وجایـب شــان، ازدواج هـای زیـر ســن، عـدم اخـذ نکــاح       

تفریـق  خط شرعی و ثبت ازدواج ها در محاکم و افزایش موارد 
صحبت نموده و رئیسۀ امور زنان در مـورد اجـراآت آن اداره در   
ــابع       ــق من ــذکره از طری ــاهی دهــی شــان در مــوارد مت قســمت آگ
مختلــف از جملــه آگــاهی دهــی خانــه بــه خانــه، آگــاهی دهــی از   
طریق خطبای مساجد و برگزاری محافل آگاهی دهـی اطمینـان   

مکـــاری داده و گــزارش مختصــری ارائـــه نمودنــد و خواهــان ه    
بیشــتر نهادهــای عــدلی و قضــائی پیرامــون مســایل مربــوط بــه 

زنان گردیدند.
رئیس محکمه در ادامه بـا توجـه بـه گـزارش رئیسـۀ امـور زنـان        
ــه    ــنهادات  و مشـــکالتی کـ ــا آن اداره پیشـ ــد تـ ــاد آور گردیدنـ یـ
ــت میگــردد را         ــدلی و قضــائی آن والی ــاد هــای ع ــوط بــه نه مرب

رات عــــدلی و قضــــائی اداهمــــآهنگیرســــماً عنــــوانی کمیتــــۀ 
پیشنهاد نمایند تا این کمیتـه مشـکالت ریاسـت امـور زنـان را      
در اجندای جلسـات خـویش گنجانیـده و از طریـق آن کمیتـه در      

مورد مشکالت مطروحه تصویب به عمل آید. 
یس ئــ ر"الــرحمن قضــاوتمند شــمس  ١٥/٨/١٣٩٨بتــاریخ  -

عضـای کمیتـه   بـا ا استیناف والیـت هـرات   ۀرئیس محکم"خیل
، مسئول زون هـای انجمـن وکـالی مـدافع،     خواهیترک دادمش

ــده م   ــوقی و نماینـ ــای حقـ ــاعدت هـ ــده  ؤمسـ ــه کننـ ــات ارایـ سسـ
ــد دســت        ــاری جهــت بازدی ــک ســفر ک ــه در ی ــوقی ک خــدمات حق
آوردهای انجمن وکالی مدافع به آن والیـت سـفر کـرده بودنـد ،    

رد.کو مالقات دیدار در دفتر کاری اش

دمحکمې رئیس دلیلیـې ، تدریسـي ، حرفـوی ،    
زده کــی د برخــو او امنیتــی برخــو خــه دلیــدنی 
ــه      ــدو مســئوولینو ت ــه هرمــورد کــې اون ــل پ پرمها
الزمــــې الرــــوونې وکــــې اوهغــــوی یــــې خپلــــو  
مسـئوولیتونو تـه متوجـه کـل اوزیاتـه یـي کـه د        

چنیــانو داصــالح او روزنــې مرکــز لکــه رنــه  کو
چې له نوم خه جوته ده د محجوزینـو کوچنیـانو   

نیـــه قضـــاوتیار فهـــیم اهللا    ٢٣/٧/١٣٩٨پـــه  
ــې     ــت اســتیناف محکم ــان والی ــازی ) د ارز (نی
ــزا     ــیس دقضــاوتمند عطــاء اهللا (عــاطف)  دج رئ
دیوان رئیس اونورالـدین (ضـیایي ) د مـدني او    
ــا د دی     ــه ملرتی ــیس پ ــوان رئ ــو دی ــه حقوق عام
والیــت د کوچنیــانو داصــالح اوروزنــې لــه مرکــز  

خه لیدنه وکه .

دبیا لی اصـالح اوروزنـې مرکـز دی او الزمـه ده     
ترو ولنی ته د دوی د بیا لی اصالح اوروزنې 
لپــاره لــه هــرې مشــروع اومنلــې ممکنــه وســلې او 

ابزار خه استفاده وشي .
ــولنې تـــه و  الشـــي او خپلـــې ترـــودوی دوبـــاره ـ

ــولنې او  ــئوولیت  ــ ــالمواو مســ ــه دســ ــو تــ کورنیــ
کو افرادوپه یر واندی شي .نمنو

جلسۀ علنی قضائی دیوان جزاء محکمۀ ابتدائیۀ شهری 
در رابطه به قضیه قتل ٣٠/٧/١٣٩٨والیت جوزجان بتاریخ 

به اتهام یکنفر تحت ریاست قضاوتیار عبدالنافع رئیس 
محکمۀ شهری آن والیت به عضویت عبدالحمید"باختری" 
رئیس دیوان جزاء و قضاوتمند سلطان مراد"مرادی" عضو 

محکمه در تاالر محکمۀ استیناف دایر گردید.قضائی آن 
ابتداء رسمیت جلسه توسط رئیس محکمه اعالن شد بعداً 

ارنوال موظف مدقق قضیه گزارش فوق را بیان نموده و
صورت اعتراض خویش را قرائت و به تعقیب آن وکیل مدافع 
متهم دفاعیۀ خویش را به خوانش گرفت که در نتیجه هیئات 

ارنوال موظف، وکیل تماع اعتراض قضائی بعد از اس
مدافع متهم ، بیانات متهم قضیه و اقارب مقتول نص حکم 

کود جزاء ٥٤٧ماده ١فقره ١را ابالغ که طبق هدایت بند 
متهم در قضیۀ قتل بمدت بیست و یکسال حبس تنفیذی 
محکوم به مجازات شد و برایش تفهیم شد که حقوق 

محفوظ می باشد.استیناف طلبی اش در میعاد قانون 

دیــوان رســیده گــی بــه جــرایم خشــونت علیــه زن و 
قضاوتمند عبدالباقی عضو قضائی آن دیـوان بـا   

ارنوال مؤظف، متهمین قضیه و غیـره  اشتراک 
ــر    شــاملین قضــیه در مقــر محکمــۀ اســتیناف دای

گردید.
ــه  ابتـــ داء رســـمیت جلســـه توســـط رئـــیس محکمـ

اعالن شد بعداً مدقق قضیه گزارش فوق را بیان 

جلسه علنی قضائی دیوان رسیده گی به جـرایم  
ــت     ــتیناف والیـ ــۀ اسـ ــه زن محکمـ ــونت علیـ خشـ

در ٨/٨/١٣٩٨سمنگان یوم چهار شـنبه مـؤرخ   
رابطـه بـه قضـیۀ تجـاوز جنسـی بـه اتهـام دونفـر         

حمـد ابطـح "عــارف"   تحـت ریاسـت قضــاوتمل م  
رئیس محکمۀ اسـتیناف آن والیـت بـه عضـویت     
ــاهری" سرپرســـت   قضـــاوتمند غـــوث الـــدین "طـ

ارنوال موظف صورت اعتراض خویش نموده ، 
را قرائــت و بــه تعقیــب آن وکــالی مــدافع متمــین   
دفاعیه های خویش را به خـوانش گرفتنـد کـه در    
نتیجه هیئات قضائی که قـبالً بـه اسـاس فیصـله     

محکمۀ ابتدائیـه  ١٣/٦/١٣٩٨) مورخ ١٠نمبر(
یکـــتن از متهمـــین را در قضـــیه تجـــاوز جنســـی  
ــه مــدت ســی     ازابتــدای ایــام نظــارت و تــوقیفی ب
ــرم     ــر را در جـ ــتهم دیگـ ــذی و مـ ــبس تنفیـ ــال حـ سـ
معاونت در تجاوز جنسی به مدت ده سـال حـبس   
تنفیـذی محکــوم بـه مجــازات نمـوده بــود دوســیه    
متذکره را در حضور داشت طـرفین تحـت غـور و    

ــرا  ــه را   برســی ق ــه ابتدائی ر داده و فیصــلۀ محکم
) ١٥عیناً و استینافاً به اساس فیصله نمبر خط (

تائیـد نمودنـد و بـه متهمـین قضـیه      ٨/٨/١٣٩٨
تفهیم شد که حقوق تمییـز طلبـی شـان در میعـاد     

قانون محفوظ می باشد.

قضــــــاوتیار ذبــــــیح اهللا ٢١/٨/١٣٩٨بتــــــاریخ 
"ابراهیمـــی" رئـــیس محکمــــۀ اســـتیناف والیــــت    

لحی"صدیقی" کندهار با معیتی قضاوتمند عبدا
ــت       ــه امنی ــه جــرایم علی ــوان رســیدگی ب ــیس دی رئ
ــان     ــده گـ ــا و نماینـ ــارجی، سایررؤسـ ــی و خـ داخلـ
ادارات ذیربط از محبس آن والیـت بازدیـد بعمـل    

آورد.
مدیر محبس سمونوال عبدالحی "ترکی" ابتداء با

جلسه صورت گرفت مدیر محـبس از کـارکرد هـا    
و پیشرفت ها در محـبس آن والیـت گـزارش ارائـه     
ــای     ــده هـ ــا نماینـ ــالک هـ ــام بـ ــپس  از تمـ ــرد. سـ کـ
محبوســین خواســته شــد، مشــکالت هریــک شــان  
ــداد     ــکایات یکتعـــ ــه شـــ ــد، کـــ ــتماع گردیـــ اســـ
محبوسین از بی سرنوشتی بوده و در زمینه برای 
مــدیر محــبس هــدایت داده شــد تــا لســت مکمــل   

ــه    ــوده و ب ــب نم ــا را ترتی ــآنه  ــتیناف ارنوالی اس
یســبوک  بســپارند، شــایعاتی کــه در صــفحات ف   

پخش گردیده بود که گویا با محبوسـین برخـورد   
زشت و ظالمانه از طرف پرسونل محبس صـورت  
می گیرد و مـواد اولیـه در کـانتین محـبس حتـی      
بـه دو چنــد و سـه چنــد بـه فــروش مـی رســد در آن     
موارد از محبوسین پرسـش بعمـل آمـد همـه شـان      
ــد و      ــد نکردن ــوارد را تائی ــین م ــد چن راضــی بودن

ارنوالی در صحبت های خـود  سرپرست ریاست
گفت که با همچو اشخاص که موارد دروغـین را  
در صـــفحات اجتمـــاعی پخـــش مـــی نماینـــد کـــه  

ــارکرد     ــه کـ ــبت بـ ــردم را نسـ ــان مـ ــؤولیناذهـ مسـ
محبس مغشوش میسازند برخورد جدی قـانونی  

صورت می گیرد.
متعاقبــاً هیئــات متــذکره از محــبس طبقــۀ انــاث  

ــا صـــحبت صـــورت   ــا آنهـ ــوده بـ ــت دیـــدن نمـ گرفـ
پیشــنهادات و مشــکالت شــان اســتماع گردیــد و 

ــرای شــان وعــده نمــود کــه    ــسرپرســت  ارنوالی ب
ارنوالی نظارت و از طبقۀ اناث در هر منبعد از 

ــزد شــان مراجعــه مینمایــد و شــما     هفتــه یکبــار ن
ــورد      ــا م ــا او شــریک ســازید ت ــان را ب مشــکالت ت

رسیده گی قرار گیرد.
اطفاـل دیـدن   همچنان از مرکز اصـالح  و تربیـت  

صورت گرفته و مشکالت آنها استماع گردید و 
بمنظور رفع مشکالت و رسـیده گـی بـه خواسـته     
هـای شــان بــه آمــر مرکــز  اصــالح و تربیــت اطفاــل  
هدایت الزم داده شد عالوتاً از آشـپزخانه محـبس   
دیدن بعمل آمد طعامی که آماده صـرف داشـتند   
ــوده و نیــز نظافــت شــان مراعــات     ــابلو ب مطــابق ت
گردیــده بـــود و در اخیـــر از کـــارکرد هـــای مـــدیر  

محبس سپاسگزاری و تشکری صورت گرفت.

جلسۀ کمیسیون رؤسای دواوین استینافی محکمۀ اسـتیناف  
تحت ریاست ٢٢/٨/١٣٩٨ورخ والیت کابل یوم چهار شنبه م

قضاوتیار معراج الدین" حامدی" رئیس محکمۀ استیناف آن 
والیت برگزارگردید.

جلسه با تالوت آیاتی چند از کـالم اهللا مجیـد آغـاز و بعـد بـه      
موضـــوع مختلـــف از قبیـــل پیشـــنهادات محـــاکم ٣٠تعـــداد 

مربوطه، عرایض و دوسیه های جزائی که مبنی بر رفع تنـازع  
رزیده بود مورد بحث و رسیده گی قرار گرفته کـه  مواصلت و

از جمله در مورد دوسیه هایی که بین محاکم تنازع صالحیت 
بمیان آمده بود تصمیم مبنی بر رفع تنازع اتخاذ گردیـد و در  
قسمت پیشنهادات و عرایض نیز تصـمیم اتخـاذ و بـه مراجـع     
مربوطـــه هـــدایت داده شـــد تـــا مطـــابق قـــانون بـــه مشـــکالت   

اجراآت اصولی نمائید.عارضین 

به سلسله برنامـه هـای آموزشـی ریاسـت ارتقـاء      
ــدیریت و     ــۀ م ــابی اجــراآت برنام ــت و ارزی ظرفی
نظــارت بــرای منســوبین اداری محــاکم والیــات   

ــاریخ    ٥ننگرهــار، کنــر، لغمــان و نورســتان از ت
ــی  ــالی     ٧ال ــه همکــاری م ــرب ســال جــاری ب عق

در هوتل سپوژمی شهر جالل )  JSSPموسسه (
آباد برگزار گردید.

این برنامه روی اصـول اساسـی مـدیریت، تفـاوت     
میــان مــدیر و مـــدیریت، شــیوه هــای مـــدیریت،     
وظایف اساسی مدیر، سطوح مـدیریت، مهـارت   
های مدیر، روش های مدیریت، تعریف نظارت، 
ــارت از پــــالن   ــارت و ارزیــــابی، نظــ تفــــاوت نظــ

ارزیــابی متمرکــز  تطبیقــی، چگــونگی نظــارت و   
گردیــده بــود کــه توســط آموزگــار ریاســت ارتقــاء   

ظرفیــت و ارزیــابی اجــراآت بــه پــیش بــرده شــد و   
برنامـــۀ آموزشـــی از طـــرف اشـــتراک کننـــده گـــان  
ــی شـــد و از       ــت و بـــا ارزش تلقـ ــیار بـــا اهمیـ بسـ
ریاســت ارتقــای ظرفیـــت و ارزیــابی اجـــراآت در    
راستای برگزاری چنین برنامه ها اظهار سپاس و 

دانی گردید و با توزیع تصدیق نامه ها بـرای  قدر
اشتراک کننده گان به پایان رسید.

برنامۀ یک روزۀ آموزشی سیستم ثبت ٢/٩/١٣٩٨بتاریخ 
نفر از محررین و کارمندان اداری محاکم ٢٤قضایا برای 

استیناف، شهری، خشونت، آمریت وثایق و محاکم ولسوالی 
استیناف آن والیت ) در مقر محکمۀJSSPها توسط دفتر (

دایر گردید.
ابتداء روی اهمیت و جایگاه سیستم ثبت قضایا بطور مفصل 
صحبت شد سپس باالی فورمه های سیستم ثبت قضایا و 
نحوۀ خانه پری فورمه ها توضیحات الزم توسط استادان 
بخش مربوطه ارائه و به تمام اشتراک کننده گان هدایت داده 

ورمه های ثبت قضایا خیلی شد تا در قسمت خانه پری ف
محتاط بوده و فورم پیگیری قضایا را در دوسیه ها درج 
نمایند تا تمام قضایای جزائی و مدنی ثبت سیستم گردد 
چون فورمه ها حاوی معلومات دقیق از مرحله کشف الی 
حبس می باشد و کارمندان عدلی و قضائی می توانند به 

یک قضیه سهولت و در اسرع وقت راجع به معلومات
دسترسی کامل پیداکنند.برنامه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

هجــری شمســی کاــل دلــم میاشــتی پــه  ۱۳۹۸د
دفاریاب والیت استیناف محکمـی  مه نیه ۱۹

رئیس قضاوتمند غـالم سـخی(حبیب)په مشـری    
ــاروق  (فقیـــــــری )     ــالم فـــــ ــاوتوال غـــــ او قضـــــ
اوقضاوتمند عبدالحی (قادری )په غیتوب پـه  

ــاغلی وال ـال کــی چــی موظــف ارنــ ـداســی حــ
، دغال  اوقتل متهم جمعه د (صابر)غالم محمد
ــروزی زوی   ــل هاو دهغــ ــدافع وکیــ ــاغلی مــ ــ

نصـرت درویـش همدارنـه دمجنـی علیـه ورثــه     
۹ســهار ءو ـون کــی و کــاویـو شــمیر نوروخل 

په سالون کی  غونـه جـوه   وغونبجی دعلنی 
وه.ش

ــل    ــه پیـ ــاک نامـ ــه پـ ــه داهللا پـ حبیـــب صـــیب جلسـ
ــه ــه   ،کـ ــون والوتـ ــیی دواو اخونواوـ د قضـ
ــانونی مکلفیتونـــ یـــی ــی اداب اوقـ ــه هدغونـ پـ

ــراج     ــاغلی سـ ــی ـ ــی منشـ ــل، دغونـ ــه کـ وتـ
ــدین ــیی دالـ ــه   دقضـ ــه لنـ ــه هکلـ ــوالی پـ رنـ

ــا وکـــه وروســـته موظـــف ارنواـــل خپلـــه       وینـ
ــواهد     ــل اوشـــ ــته دالیـــ ــوی او شـــ ــورت دعـــ صـــ
ــدی کــل اوبیــا  مــدافع     ــه وان قضــائی هیئــت ت

ــای کــی   ل وکیــ ــه پ ــتهماوپ ــی چــی   م ــری وک خب
ــا   ــا قضـــ ــوی وینـــ ــوره   دهغـــ ــه پـــ ــت  پـــ ئی هیئـــ

ــره واوریــــد  ــی مــــودی لپــــاره   هغورســ او دلنــ
ــان ــم     ـ ــره سـ ــ سـ ــه والل د راتـ ــونی تـ ی خـ

ــب صـــیب  تصـــمیم واور   ــی پـــه تـــر   احبیـ وه چـ
ــور  کــی  دوه ویشــت    کــی   ــه ت نومــوی دقتــل پ

ــد      ــه تنفیــذی بن ــه کال ــه ات ــه هکل ــه او دغــال پ کال
ــازات   ــازات شــــمحکــــوم پــــه مجــ و، دغــــه مجــ

پـــه خـــهمـــودیمودنظـــارت اوتـــوقیفی لـــ
او پرلـــه پســـی توـــه دتطبیـــق اوتنفیـــذ  و دی 

ــوه       ــل ش ــه و ــی محفوظ ــوی ی ــدی دع حــق العب

ــو       ــده تاس ــایی ن ــل  پریکــه قطعــی اونه هغــه ووی
پــدی هکلــه خپــل اعتــراض ســتری      شــئ کــوالی 

، دحکـــم د ابـــالغ   ئمحکمـــی تـــه وانـــدی کـــ   
ورسیده.سره غونه پای ته 


