
د واکمنې محکمې غوتنه
اخونه کوالی شي د واکمنې محکمې داکنې په هکله خپل نظر هغې مرجع ته چې د تنازع د لرې کولو واک لري، واندې کي.نور یې )ارنوال او د قض۱(

غوتنلیک د محکمې د تحریراتو دفتر ته سپارل کېي، نوموی دفتر مکلف دی موضوع اوندو اشخاصو ته ابالغ کي.
په تر کې په لیکلې توه د محکمې د تحریراتو دفتر ته وسپاري.مودې) ورو۱۰والی شي هغه د ابالغ له نېې خه وروسته د (صورت کې چې اخونه اعتراض ولري،کۀپه هغ

و د واکمنې په تر کې یا د تنازع د لرې کولو په برخه کې د اعتراض د مودې په تېرېدو اې) ورو مود۱۰د (وروسته )محکمه د اخونو د غوتنو د رسېدو له نېې خه ۲(
یوسلو پنه اتیایمه مادهد جزايي اجراآتو قانون.محکمې په اکلو سره قرار صادروي، دغه قرار قطعي دی

سایر اطراف قضایا  در پرتو  شـرایط  ادارات موکل  و
قانون اصول محاکمات مدنی ومـاده  ٤٨٢حکم ماده 

قانون اجـراآت جزائـی  تحـت بحـث قـرار گرفـت        ٢٨٢
ودرهر مورد تصمیم الزم قانونی اتخاذ گردید.

بـــه همینطـــور  درجلســــه یکعـــده از مســـایل تنــــازع     
صالحیت رسیده گی، مسایل ذاتـی قضـات وتبـدیلی    

جــز اجنــداء بـــود کــه درمــورد هـــر     هــای جزایــی  نیـــز  
موضوع تصامیم الزم مقتضی گرفته شـده ونیـز بنـابر    

جـدی تحـت   ۳شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر 
ریاســت قــانونپوه ســید یوســف حلــیم قاضــی القضــات   

د .ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه دا
ــه ادارات      ــات عالیرتب ــزارش ســفر هئی شــورا نخســت گ
ــل عبــدالقادر       ــدلی و قضــائی  تحــت ریاســت پوهنوا ع
عدالتخواه  عضو شورای عالی ستره محکمه را که به 

ــیمینار  علمــــی  -هــــدف  ســــهمگیری در برگــــزاری ســ
توضــیحی  کــود جــزا بــرای منســوبین ادارات عــدلی و   

ــو     ــده ب د قضــائی زون شمالشــرق  عــازم بدخشــان گردی
استماع کرد.

ــرق  را    ــیمینار در زون شمالشــ ــزاری ســ ــات، برگــ هئیــ
تســهیل  بخشــیده  ودرخصــوص مشــکالت  تطبیقــی      
کود جزا در روشنایی توضـیحات  وتعـدیالت تصـویب    
ــمولین      ــا مشـ ــز بـ ــی مرکـ ــیمینار  اختصاصـ ــده  درسـ شـ
سیمینار بحـث نمـوده ونظریـات  مـدلل ومفیـد آنـان را       

مهم  خواندند ونیز در غنامندی هر چه بیشتر کود جزا 
ــ ــی     ۀدر ادامـ ــه  والـ ــی منجملـ ــات والیتـ ــا مقامـ ــفر بـ سـ

بدخشـــــان  دیـــــدار  واز ادارات  عـــــدلی و قضـــــائی و 
محبس آن والیت بازدید بعمل آورده اند.

ــالش محکمـــ     ــعی  وتـ ــزارش، سـ ــد  گـ ــا تائیـ ــورا  بـ ۀشـ
استیناف را در جهت ایجاد روابط مطلوب وهمآهنگی 

اسـتیناف  ۀس محکمـ با ادارات والیتی ستوده  واز رئی
ووالی بدخشان درین راستا سپاس وامتنان نمود.

بعداً  استهدائیه ریاست محکمۀ استیناف والیت کابل 
ــه نشــر اعــالن  حضــور        درخصــوص  معضــل مربــوط ب

ـارنوالی در  متهمین در قضایای غیابی کـه از طریـق   
گرفتـه  وطوالـت پروسـه     میعاد معینه قانونی  صورت ن

گی قضایا می شود بحث صورت باعث التوای رسیده 
گرفتـــه وبـــا تائیـــد نظـــر تـــدقیقی  هـــدایت الزم صـــادر  

گردید.

گــی بــه ــارنوالی رســیده تقاضـای اداره محتــرم لــوی  
) دوســـیه جزائـــی بـــه محـــاکم اســـتیناف  والیـــات  ٢٩(

ــویض    ــان تفـــ ــاب، پکتیاوبامیـــ ــار، غزنی،فاریـــ تخـــ
صالحیت گردید.

يدو کميسـیون  دشکايتونو اورنیه ٢٤/٨/١٣٩٨په 
ي رياســــت او اســــتیناف پــــه دې غونــــه کــــې دعــــدل

 ابتدائيــه  ــارنوال اســتازو ، دســره رود ولســوال    
محکمې رئيس او امنيه قوماندان هم ون کی و.

دکميسیون ون والو پـه بېالبېلـو برخـو کـې دخلکـو      
شکايتونه واوريدل  او په سره رود ولسوال کې دو 
تنو ترمن دمکې پرجنجـالي موضـوع بحـث وشـو او     
دغه راز يو شمېر نـورو شـکايتونو تـه هـم رسـيده ـي       

وشوه.
چــــې دهــــرې پنجشــــنبې پــــه ور    ده ،  ديــــادونې و

دشکایتونو اوريدو کميسیون غونه ترسـره کېـي او   
ولو هغه شکايتونو ته په کې رسيده ي کېي ، چې 

ياد کميسیون ته واندې شوي وي.

قضاوتیار  منیـر الـدین "منیـر"    ٣٠/٨/١٣٩٨بتاریخ 
رئیس محکمۀ اسـتیناف والیـت سـرپل بـا حضـور آمـر       

ــتیناف  ــۀ اسـ ــرات محکمـ ــعبات اداری و اتحریـ ز شـ
قضائی محاکم ابتدائیه شهری، ابتدائیه رسـیده گـی   
ــت اســناد و       ــت ثب ــه زن و آمری ــرایم خشــونت علی ــه ج ب
وثایق بازدید و از اجراآت آنان  نظارت و ارزیـابی بـه   

عمل آورد.
ــا یونیفــورم قضــائی      ــد قضــات ملــبس ب در ایــن بازدی
ــود و هــر شــعبه بــه طــور         ــوده و دفــاتر شــان مــنظم ب ب

گزارش مختصـر از اجـراآت شـان را از بابـت     جداگانه
ارائه نمودند که قرار ٣٠/٩/١٣٩٨الی ١٣٩٨سال 

شرح ذیل می باشد:
) دوســیه از گذشــته  ٣در دیــوان جــزاء شــهری ( -١

) دوسیه جدیـداً وارد گردیـده   ٧٣تحت دوران بوده و (
) جلـد  ٢٢) دوسیه آن فیصله شده، در مورد (٤٩که (

جــراآت بعمـل آمــده،  دوسـیه بــا صـدور قــرار قضـائی ا   
) جلد دوسیه مکتوبی مسـترد گردیـده و بـه    ٣تعداد (
) جلد دوسیه تحت دوران میباشد.٢تعداد (

) دوســیه از ٢در دیــوان امنیــت عامــۀ شــهری (  -٢
ــوده و (   ــد دوســیه وارد  ٣٨گذشــته تحــت دوران ب ) جل

) دوسیه آن فیصله گردیده، در مورد ٣٣گردیده که (
ضائی اجـراآت بعمـل   ) جلد دوسیه با صدور قرار ق٤(

) جلد دوسیه تحت دوران میباشد.٢آمده و به تعداد (
) ٣٢در دیــوان مــدنی و حقــوق عامــۀ  شــهری (  -٣

متعاقباً  شـش تقاضـای تجدیـد نظـر بـر فیصـله هـای        
ثالثــۀ مــدنی  وجزائــی مشــمول دو تقاضــای ریاســت      
عمــومی قضــایای دولــت، بــا حضــور معــین مســلکی    

ــه،  ــوط ونماینـــ  وزارت عدلیـ ــارنواالن  مربـ ده گـــان ـ

) ٤١٩در آمریت ثبت اسناد و وثایق به تعداد (-٦
) ١٢٢) قطعه وکالت خـط، ( ٢٢٦قطعه اقرار خط ، (

) ٤١) قطعـه قبالـه قطعـی و (   ٣١قطعه نکـاح خـط ، (  
) قطعـه وثـایق   ٨٥٨قطعه وصایت خط کـه مجموعـاً (  

گردد صادر گردیده است.مختلف النوع می
سپس به صورت جداگانه از شعبات محررین  و کتب 
ــدراج     ــاب انـ ــان از کتـ ــان و همچنـ ــادره  آنـ وارده و صـ
دوسیه های قضائی  و نحوۀ ثبت دوسـیه هـا مشـاهده    
به عمل آمده  که مطابق اندراج محررین کدام دوسیه 
که در التوا باقی مانده باشد به نظر نرسـید در ادامـه   

ــیس م ــدان بـــه     رئـ ــمت پابنـــدی کارمنـ حکمـــه در قسـ
حاضری  و طـرز سـلوک شـان بـا مـراجعین سفارشـاتی       
نمود  و همچنان در قسمت پاک کاری صحن محکمـه   
به کارکنـان خـدماتی تـذکر دادتـا در آن قسـمت توجـه       
ــای اداری و    ــوع کارکردهــ ــد. در مجمــ ــتر نماینــ بیشــ
قضائی محاکمی که تحت نظارت و ارزیـابی صـورت   

خش و قابل قدر دانی میباشند.گرفت رضایت ب

ــوده و (   ــت دوران بـ ــته تحـ ــیه از گذشـ ــد ١٣٤دوسـ ) جلـ
) جلـد دوسـیه آن فیصـله    ٣٧دوسیه وارد گردیـده کـه (  

ــورد ( ــده، در مـ ــرار   ٨١شـ ــدور قـ ــا صـ ــیه بـ ــد دوسـ ) جلـ
) جلد دوسـیه  ٨به تعداد (قضائی اجراآت بعمل آمده،  

) جلـد دوسـیه   ٤٠مکتوبی مسترد گردیده و به تعداد (
تحت دوران میباشد.

ــامی شـــهری ( -٤ ــیه از ١در دیـــوان نظـ ــد دوسـ ) جلـ
) جلــد دوســیه جدیــداً ٣٥گذشــته تحــت دوران بــوده و (

) دوسیه فیصله گردیـده،  ٢٣وارد گردیده که ازجمله (
جـراآت  ) دوسیه بـا صـدور قـرار قضـائی ا    ١١در مورد (

) جلــد دوســیه مکتــوبی مســترد ویــک    ١بعمــل آمــده، (
جلد دوسیه دیگر تحت دوران میباشد.

در محکمۀ ابتدائیه رسیدگی به جرایم خشونت -٥
) جلد دوسیه از گذشته تحت دوران بوده و ٣علیه زن (

) ١٧) جلد دوسیه تـازه وارد گردیـده کـه ازجملـه (    ٢٣(
ــله ، (  ــیه فیصـ ــر   ٣دوسـ ــدور قـ ــا صـ ــیه بـ ــد دوسـ ار ) جلـ

) جلـد  ١) دوسیه مکتوبی مسـترد و ( ١قضائی  حل ، (
دوسیه تحت دوران میباشد.

ــب     ــال متناسـ ــن و سـ ــاوت سـ ــت تفـ ــدم رعایـ ــد عـ ماننـ
ــهداء و    ــوتی ، شــ ــایق فــ ــروع در وثــ ــول و فــ ــین اصــ بــ
ســایر مواردیکـــه طبیعـــت قضـــیه و ظـــاهر الحــــال در  
تنــاقض بــا آن قـــرار  دارد ، بــه ترتیـــب وثــایق اقـــدام     
ــار      ــی را بـ ــکالت عملـ ــا مشـ ــه تنهـ ــه نـ ــد کـ ــی نماینـ مـ
ــبب   آورده بلکـــه از ارزش اســـناد رســـمی کاســـته و سـ

آن میگردد.مشبوهیت
بنا برآن بـه تعقیـب هـدایات قبلـی اکیـداً هـدایت داده       

ــایق در    میشــود تــا محــاکم و ادارات ثبــت اســناد و وث
اجرای و ثایق دقت بیشتر بخـرج دهنـد و در ترتیـب و    
ثایق مربوط ، احکام تعلیماتنامه های تحریـر و ثـایق   
ــاویب   ــایر هــــــدایات و تصــــ ، اشــــــباه و ثــــــایق ، ســــ

عایـت نماینـد ، ریاسـت تفتـیش     شورایعالی را جـداً ر 
ــت      قضــائی حــین بررســی قضــایا ، مــوارد عــدم رعای
هدایت فوق را در نظر داشته باشند و موضـوع جهـت   
همآهنگی در اجراآت به محـاکم و ادارت ذیـربط طـور    

متحدالمال اخبار گردد.))
ــتره    ــورایعالی ســـ ــرم شـــ ــام محتـــ هـــــدایت فـــــوق مقـــ
محکمـــه بدینوســـیله بـــه عمـــوم  محـــاکم اســـتیناف      

ــار   وال ــدالمال اخبــ ــوط طورمتحــ ــع مربــ ــات و مراجــ یــ
ــر     ــویش تکثیـ ــربط خـ ــع ذیـ ــه آن را بمراجـ ــد البتـ گردیـ
ــی و    ــراآت مقتضـ ــابق آن اجـ ــع مطـ ــد الموقـ ــوده عنـ نمـ

قانونی بعمل آرند.

ــماره   ــدالمال شــــ ــؤرخ ) ٢٣١٥-٢٢٤١(متحــــ مــــ
داراالنشاء شورای عالی :٢٠/٩/١٣٩٨

مقـــام محتـــرم شـــورایعالی ســـتره محکمـــه در جلســـه  
) ٦٥١طـــی تصـــویب شـــماره (  ٢٨/٨/١٣٩٨مـــؤرخ 

هدایت ذیل را ارشاد فرمودند.
ــناد و     ــت اسـ ــای ثبـ ــت هـ ــاکم و آمریـ ــدادی از محـ ((تعـ
ــی موضــوع       ــایق عین ــدون در نظــر داشــت حق ــایق ب وث

) تعلیماتنامـــۀ اشـــباه وثــــایق  ١٠و تخلـــف از مـــاده (  

خوشبختانه کدام شکایت تحریری از اصحاب 
متعاقباً رئیس دیده نشدهو دیگرمراجعین دعاوی 

محکمه ازرؤسا دواوین استینافی خواست تا 
تأمین عدالت وشفافیت دراجراآت خویش درقسمت

تالش همه جانبه نموده وبارعایت طرزسلوک قضائی 
قوانین نافذه کشوروهدایات ورهنمودهای مقام 
عالی ستره محکمه اجراآت خویش راعیارنمایند 
وجلسه با دعائیه خیروفالح مردم افغانستان خاتمه 

یافت.

کمیسیون سمع شکایات محکمۀ استیناف والیت 
تحت عقرب سال جاری ۳۰و ۹بتاریخ بادغیس

ۀرئیس محکممفتی محمد وزیر ریاست قضاوتمند
ون در یاشتراک اعضای کمیساوالیت بآن استیناف 

.مقر محکمه استیناف تدویریافت
مجید کالم اهللابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از

صندوق شکایات که بدروازه ورودی آغاز سپس 
استیناف نصب می باشد بحضور ۀریاست محکم

ون باز گردید که یکمیسایاعضرئیس وداشت 



۱۳۹۸جدی ۱۰

رئیس دیوان امنیت عامۀ استیناف مرتبط به موضوع توضـیحات  
تعقیب آن رئیس دیوان جـزاء اسـتیناف موضـوع را    به ارائه نمود و

قــانون ١از دیــد قــوانین نافــذه کشــور بــه خصــوص ضــمیمه نمبــر   
ــرارداد و در       ــه ق ــی مــورد بحــث  و بررســی همــه جانب اجــراآت جزائ

قــانون  ١مبــر ضــمیمه ن ٩نتیجــه تصــویب بعمــل آمــد کــه مــاده      
ــ اجـراآت ج  ت و بــه ـــــــــــــ ردید اســـــــــــــــــــــــــ دیل گــــــــزائی کـه تع ـــــ

طبــــــــق تعــــــــدیل  بعمــــــــل آمــــــــده متهمــــــــین جــــــــرایم مــــــــواد 
٢٨٠،٢٧٩،٢٥٩،٢٥٨،٢٥٥،٢٥٤،٢٤٩،٢٤٨،٢٤١،٢٣٨
کــود جــزاء متهمــین جــرایم خیانــت ملــی، جاسوســی، جــرایم علیــه   

یط و تاسیســات دولتــی، اخــذ روابــط دیپلوماتیــک ، تخریــب وســا
پول و منفعت بر ضد منافع دولت، جنگ داخلـی، اقـدام بـه اشـغال      
تاسیســات دولتــی، اتــالف بنــاء هــا وامــالک عامــه و جــرایم تمویــل 

٩تروریـــزم، اعـــم از بزرگســـاالن و اطفاـــل بـــر طبـــق تعـــدیل مـــاده  
ــر   ــزاء      ١ضــمیمه نمب ــود ج ــر شــده ک ــا در نظــر داشــت مــواد ذک و ب

ـــ  ــیده گ ــاکم   صـــالحیت رسـ ــایا از صـــالحیت محـ ــو قضـ ــه همچـ ی بـ
ابتدائیه واستیناف مبارزه علیه جـرایم داخلـی و خـارجی محکمـه     
استیناف توقیف گاه  بگرام پروان می باشد، ولـی جـرایم خـارج از    

کـــود جـــزاء  و ٢٧٧و ٢٦٠قضـــایای ذکـــره شـــده مشـــمول مـــواد 
ازمتهمـین آنهـا تـذکر بعمـل نیامـده اسـت بنـاءً         ٩درتعـدیل مـاده   

کــود مــذکور  مــرتکبین جــرایم    ٢٧٧و ٢٦٦حکــم مــواد  حســب
اســتفاده از مــواد منفجــره، مــواد کشــنده، تشــکیل ســازمان هــای    
ــا آنهــا  در     تروریســتی، اختطــاف و گروگــان گیــری  و همکــاری ب
صورتی که توسط اطفال صورت گرفته باشد قابل انتقال به مرکز  

ئی والیـت  عدلی  وقضائی  بگرام نبوده، ارگان های عـدلی و قضـا  
ــا   بــه رســیده گــی همچــو  قضــایا      صــالحیت و مکلفیــت دارنــد  ت

مبادرت ورزند.
ارنوالی مبـارزه علیـه جـرایم امنیـت     ـ در رابطه به پیشـنهاد  -٢

ــه اســاس حکــم مــادۀ      ــی وخــارجی کــه ب ــانون اجــراآت  ١٤٥داخل ق
درقضـایای  ١٣٩٥) سیمینار قضـائی  ١٠جزائی و پرسش شماره (

مدافع درتمام جریان تحقیـق ورسـیده   جنحه وجنایت حضور وکیل
گی الزمی می باشد اما درعده ازقضایای تحـت بررسـی اشـخاص    
که بی بضاعت تشـخیص میگردنـد از ادارۀ مسـاعدتهای حقـوقی     
وکیـــل خواســـته میشـــود امـــا وکیـــل هـــای معرفـــی شـــده ازطـــرف  
مساعدتهای حقوقی با وجود تماس هـای مکـرر درجریـان رسـیده     

عــث التــواء تحقیــق واجــراآت قــانونی   گــی حاضرنمیشــوند، کــه با 
دوســیه هــای مظنــونین میگــردد بــدین معنــی کــه در چنــدین اداره    
ــین حاــل        ــویش میباشــند ودرع ــور محولــه خ مصــروف پیشــبرد ام
تشکیل شان محدود است.  رئیس عدلیه چنـین توضـیحات ارائـه    
نمــود کــه تشــکیل ادارۀ مســاعدت هــای حقــوقی نهایــت محــدود    

الی های سه گانه؛ ملکی، نظامی و ارنواست ونسبت موجودیت 
امنیت داخلی وخارجی  و دیوان های محاکم مساعدین ما با تمام 
استقامت های وظیفوی شان رسیده گی کرده نمیتوانند که باعث 
تأخیر دررسیده گی قضایا میگردد. ودر رابطه تصـویب بـرآن شـد    
تــا ادارات ذیــربط درمــورد رســیده گــی بــه قضــایای مربوطــه شــان  

ــل ــا      ازقب ــا ریاســت عدلیــه همــآهنگی نمــوده وریاســت متــذکره ب ب
درنظرداشت الیحۀ وظیفوی وتقسیم اوقات مرتبه به وظـایف شـان   

رسیده گی نمایند.                                                       
راجع به عدم تطبیق فیصـله حقـوقی ورثـۀ یکـتن کـه  درسـال       -٣

ریاسـت عدلیـه   کسب قطعیت نموده وچندین سال میشود ١٣٩٣
درتطبیــق آن تعلــل وســهل انگــاری نمــوده وبارهــا بــاالی آن غــور        
صورت گرفته ولـی تـا کنـون خاتمـه نیافتـه اسـت. رئـیس محکمـه         
مســـتند بـــه مـــواد قـــانون طـــرز تحصـــیل حقـــوق  و ســـایر قـــوانین  
مکلفیت های ادارات ذیربط را درراسـتای تطبیـق وتنفیـذ احکـام     

ریاســت عدلیــه خواهــان  قطعــی ونهــائی محــاکم  تشــریح نمــوده از 
توضیحات گردید و رئیس عدلیه چنین استدالل نمود که یکـی از  
دالیـل تأخیردوســیه متـذکره  عــدم همکــاری ادارات ذیـربط بــا مــا    
ــای مختلــــف     ــه هــ ــه ازحیلــ ــوم علیــ ــر محکــ بــــوده وازجانــــب دیگــ
ــا حکــم         ــم درقســمت اعظــم محکــوم به ــی  بــا آنه ــد ول کارمیگیرن

ت آن درشـهر کهنـه بـاقی    محکمه  تطبیق گردیده وصرف یک قسم
ــان         ــه اطمین ــه محکم ــت اجــراآت نمــوده و ب ــه اســرع وق ــه ب اســت ک
میــدهیم ، قومانــدانی امنیــه راجــع بــه موضــوع ازهمکــاری جــدی   
خویش با ریاست عدلیه صحبت نموده وبیـان نمـود کـه درقسـمت     
گرفتاری مجرمین ومتخلفین دیتابیس تشکیل داده ایم وهرهفته 

یر نموده و درضمن یاد آورگردیـد  دراین موضوع جلسات منظم دا
کــه بایــد جهــت ارتقــاء وفهــم مســلکی بعضــی ازمســؤلین پــولیس    
ضرورت به ورکشاپ حقوقی دارند. و در رابطه تصویب برآن شـد  
که تا  در موقع مناسب ورکشاپ بخاطر معلومات حقـوقی تـدویر   
ــراآت        ــا شــکایات ازنحــوۀ اج ــوق ب ــدان حق ــردد. بعضــی ازکارمن گ

ند برآن بودند کـه مـا بـا جـدیت تمـام مصـروف       آمرین شان گالیه م
ــوهین       ــع بعــوض تقــدیر، ت خــدمت میباشــیم امــا دربعضــی ازمواق

میشویم که سبب بی عالقه گی کارمندان میگردد.
در رابطه بـه تحقیقـات نـاقص درقضـایای جزائـی رئـیس دیـوان        -

جزاء شهری توضیحات الزم ارائه نمـوده وبـا بیـان  مثاـل ازبعضـی      
رسیده گی شان معلومات ارایه نمود، سرپرست دوسیه های تحت 

   ارنوالی استیناف به عدم تکرار همچو  تحقیقات نـاقص  وعـده
سپرده ومورد تصویب قرارگرفت.به تعقیب آن رئیس محاکم نقض 
قــانون وعــدم رعایــت اصــل مســاوات مــردم دربرابــر قــانون را کــه    
احیاناً مالحظه گردیده است مشکل بـزرگ در  راسـتای حاکمیـت    

ارنوالی ــ قــانون دانســته بــه گونــۀ مثاــل یــاد آورشــد کــه  اداره        
ــت     ــدان ریاسـ ــاد اداری کارمنـ ــیه فسـ ــد دوسـ ــدین جلـ ــورد چنـ درمـ
معـارف  کـه  درســنوات قبـل غــرض تکمیـل نـواقص وخــالء هـا بــه       

ارنوالی ارســال گردیــده اســت دوبــاره ازسرنوشــت دوســیه هــای    ــ
ــربط خواســـته شـــد        ــداده اســـت. وازمراجـــع ذیـ ــذکره خبـــری نـ متـ

اهمچودوسیه ها را هرچه عاجل غرض رسیدگی سریع قانونی به ت
محاکم ذیربط ارسال دارند.

راجع به  تعلل وسهل انگاری مسؤلین محبس به  عدم احضار -
به موقع محبوسین به جلسات قضائی رئیس دیوان جزاء گفـت کـه   
هراداره باید صالحیت هـا ومسـؤلیت هـای کـاری شـان را رعایـت       

ــوده و ــوارنمـ ــند    درمـ ــته باشـ ــکلی داشـ ــبس مشـ ــه ادارۀ محـ دی کـ
بامراجعه به قانون محابس ومقررۀ تنظـیم امـور محـابس وتوقیـف     
ــودن        ــار نمــوده ودرحــاالت مصــاب ب ــا اجــراآت خــود را عی ــه ه خان
بعضی ازمحبوسـین بـه مریضـی هـای صـعب العـالج بایـد مطـابق         

قانون محابس رسیده گی صورت گیرد.        

بــه جــرم قتــل تحــت حــبس قــراردارد مبنــی  کــه فعــالًیکــتنشــکایت -۴
ــراء خــط (  ــۀ  ٢/٧/١٣٩٥مــورخ )٧/٤٦٧براینکــه اب ازطــرف یکــی از ورث

ــول بدســت داشــته امــا ازفــرامین عفــو وتخفیــف ریاســت جمهــوری          مقت
مــــورخ )٥٤١/٣٣٠مســــتفید نگردیــــده وبــــه همــــین ترتیــــب مکتــــوب (

ازآدرس جلسۀ همآهنگی واصل و مشعراست که به اسـاس  ٢٧/٨/١٣٩٨
ــادۀ ــان (مـــ ــتم فرمـــ ــورخ )٤هفـــ ــان (و٣١/١/١٣٩٨مـــ ــورخ ٥فرمـــ ) مـــ

مقــام ریاســت جمهــوری ابــراء خــط چنــین تعریــف گردیــده    ١٣/٣/١٣٩٨
است: "ابراء  عبارت ازابراء خط مرتبۀ محکمه براساس وثیقه حصروراثت 

مشـمول ایـن   ١٣٩٧بوده ابـرای منـدرج فیصـله هـای قبـل از شـروع سـال        
مطرح نمودند: حکم نمی باشد"  پرسش های  ذیل را

الف: درقضایای قتل که چندین سال قبل بـه رضـایت ورثـۀ مقتـول بطـور      
مجانی وبالعوض ابراء صورت گرفته باشد  آیا ابراء دوبـارۀ آنهـا امکـان    

دارد یاخیر؟ 
ب: درصورتیکه ابراء ممکن باشد و ورثه کبارازاقامه دعوی حق العبدی 

ار وجـود داشـته باشـد    خود انصراف نمایند و درجمله ورثه اشـخاص صـغ  
آیا چنین شده میتواند که به محض ابراء ورثۀ کبار اشخاص مرتکب قتل 
ازمزایای فـرامین عفـو وتخفیـف مقـام ریاسـت جمهـوری مسـتفید شـوند         
وحقوق ورثه صغار الی سن کبارت شان محفوظ باشد ویاخیر؟ مرتبط به 
ــی         ــه مســائل فقه ــا اســتناد ب ــدیم" ب ــدالجمیل "ن ــوع قاضــی عب ــن موض ای

در مورد پرسش اول چنین  جواب ارایه کرد: که ابـراء عبـارت از   وقانونی
اشخاصـی کـه   » السـاقط الیعـود   «اسقاط حق بوده وبر طبق قاعده فقهـی  

قــبالً ابــراء نمــوده باشــند حــق ابــراء را دوبــاره نداشــته در صــورتیکه ورثــه  
دیگری از مقتول باقی باشد حق ابرای شان محفوظ میباشد.

دوم نظریه اکثریت  اشتراک کنندگان برآن بود که فرمـان  در مورد پرسش 
نمبر فـوق مقـام  ریاسـت جمهـوری ابـرای ورثـه را مقیـد بـه مجمـوع ورثـه           
نموده که بغرض صیانت از حقوق صـغار بـوده واز جانـب دیگـر در فرمـان      
متذکره کلمـۀ ورثـه اسـتفاده شـده کـه شـامل مجمـوع ورثـه صـغار وکبـار            

در جمـع ورثـۀ مقتـول اشـخاص  صـغیر وجـود       میباشد  بناء در صورتیکه
داشــته باشــد تــا زمانیکــه وصــی وولــی آنهــا بــا در نظــر داشــت تقییــدات   
شرعی وقانونی  ابراء ندهند مشمولین  همچو قضـایا از مزایـای فـرامین    
ــر از         ــدۀ دیگ ــا ع ــد. ام ــی توانن ــده نم ــوری مســتفید ش ــت جمه ــام ریاس مق

قیاس نموده نظرشـان  اشتراک کنندگان موضوع فوق را به حالت قصاص 
برآن بود که با ابراء یکی از ورثه مـرتکبین قتـل عمـد از مزایـای فـرامین      
مستفید شده میتوانند، روی همرفته ازینکه برداشت ونظریات اشـتراک  
کننده گان یکسان نبود تصویب بعمل آمد تا مرتبط بـه موضـوع ازآدرس   

وهـدایت  جلسه همآهنگی عنوانی شورای عـالی سـتره محکمـه اسـتهداآء    
اخذ گردد.

ــداری آن  ٣٦٣٦/٢٩٤در رابطــه بــه مکتــوب  -٥ ریاســت زراعــت ومال
جریب ١٤٤والیت راجع به اجراآت آن اداره درمورد رسیده گی به غصب 

جریـب زمـین فـارم گـنج آبـاد ولسـوالی       ١١٠زمین لعل بدخشـان مـوازی   
جریب زمین  واقع باغ کوچه سـنگ دشـت قـرغ    ٣اشکاشم، غصب موازی 

جریب زمین کوچه حصار واقع ولسـوالی بهـارک، توسـط رئـیس     ١٤٠٠و
دیوان مدنی وحقوق عامه استیناف به اشتراک کننده گان معلومـات داده  
شد و درضمن آن یاد آور گردید که به اساس تصویب شورای عالی ستره 
محکمه تمام اداراتی که ملکیت های شان مورد غصـب قرارگرفتـه اسـت    

ا ادارۀ قضایای دولت مشخصات ملکیت هـای  باید درتفاهم وهمکاری ب
ــه محــاکم      مغصــوبه  را تکمیــل نمــوده غــرض انفصــال شــرعی وقــانونی ب
ــدالوکیل     ــوع مفتـــــی عبـــ ــه موضـــ ــد.  درادامـــ ــال نماینـــ ذیصـــــالح ارســـ
"عابدی"عالوه برمواد مندرج آجندای قبلی که شـامل خـالء هـا  ونـواقص     

را یاد آور تحقیقاتی ومسلکی دردوسیه های جزائی بود موضوعات ذیل 
گردید: پل ارتبـاطی ولسـوالی یـاوان کـه بـه ارزش بیشـتر از یـک میلیـون         
دالر امریکایی ساخته شده راه مواصـالتی هفـت ولسـوالی را بـاهم وصـل      
مـی نمایــد بـه اثــر طـال شــویی غیـر قــانونی عـدۀ ازاشــخاص اسـتفاده جــو       
درحالــت تخریــب قــراردارد امــا ادارات مســؤول هــیچ نــوع اعتنــاء وتوجــه  

رند دررابطه به این موضوع رئیس امنیـت ملـی گفـت : قرارمعلومـات     ندا
ــتان    ــوالی راغسـ ــاحه ولسـ ــکواتور و ١٦٠درسـ ــراده اسـ ــر  ٨٠عـ ــزار نفـ هـ

مصــروف طــال کــاری غیرقــانونی هســتند کــه ازایــن طریــق مبــالغ هنگفــت  
بدســترس مخــالفین دولــت قرارمیگیــرد ومــا موضــوع را ازطریــق مراجــع   

رش داده ایم و درقسـمت جلـوگیری   رسمی الی مقام ریاست جمهوری گزا
از تخریب پل متذکره اقدامات عاجل صورت خواهد گرفت. 

درجواب مفتی عبدالوکیل "عابدی" و قاضی عبـدالمنان "زیرکـی" چنـین    
ابرازنمود کـه پـل متـذکره درسـاحۀ تسـلط مخـالفین نبـوده بلکـه درحـوزه          
ــراردارد.      ــتان قـ ــوالی کوهسـ ــپوی ولسـ ــه شـ ــه قریـ ــلط دولـــت درمنطقـ تسـ

ررابطه تصویب گردید  تا از آدرس جلسۀ همآهنگی درقسمت جلوگیری د
ازتخریب پـل متـذکره بـه مراجـع ذیـربط موضـوع اخبـار گـردد تـا بـه سـهم            

خویش اقدام فوری نمایند. 
لــک افغــانی پــول چنــد نفــر   ٢١٤در رابطــه بــه  قضــیۀ ســرقت مبلــغ   -٦

علـوم  تجارمربوط ولسوالی راغستان، که درروز روشن توسط اشخاص م
الحال به سرقت برده شده اما مراجـع کشـفی وامنیتـی تاهنوزکـدام اقـدام      
نکرده اند، مسؤلین امنیتی وعده سپردند که  دررسیده گی قضیه اقدام 

در رابطـه بـه  شـکایت انجمـن مسـتقل      -٧جدی صورت خواهد گرفـت.  
قــانون اساســی ٣١وکــالی مــدافع آن والیــت مبنــی بــر اینکــه  طبــق مــاده   

قانون وکـالی مـدافع   ٣و ٢قانون اجراآت جزائی و مواد ١٠و ٩ومواد 
وغیره قوانین به مجرد گرفتـاری هـر شـخص بایـد بـرای آن وکیـل مـدافع        
تعیین گردد وبرای اشـخاص بـی بضـاعت مسـاعد حقـوقی تعیـین شـود،        
ومقرره تنظـیم مسـاعدتهای حقـوقی اسـتقامت کـاری مسـاعدین حقـوقی        

ی مربــوط ریاســت عدلیــه بــدون  رامشــخص کــرده، امــا مســاعدین حقــوق 
درنظرداشت احوال وشـرایط اقتصـادی اشـخاص بـا دریافـت حـق الزحمـه        
ــای حقــوقی         ــه ه ــاوی ودفاعی ــورت دع ــر ص ــروف تحری ــت مص ــای هنگف ه
وجزائی شده که ازیک جانب عدول ازاستقامت کاری شان بوده و ازجانب 
دیگر تشبث دربخش کاری وکالی مـدافع غیردولتـی شـمرده میشـود. در     

د مسؤل انجمن وکالی مـدافع اظهـارنمود مـا نمونـه  هـایی از تشـبث       مور
ومداخله بعضی ازمسـاعدین حقـوقی را داریـم کـه ازمسـاعدلهم  خـویش       
حــق الزحمــه دریافــت کــرده انــد بایــد جلــوگیری صــورت گیــرد. درمقابــل     
عبـــداالول "ســـدید" بـــه نیابـــت ازمســـاعدین حقـــوقی جـــواب  فرمـــود کـــه  

عنوان  مساعد وهم مشاور اجرای وظیفـه مـی   بنابرالیحۀ وظایف ماهم به 
نمـاییم  و قـانون وکـالی مـدافع بـه مـا صـالحیت داده اسـت تـا در اوقـات            
غیر رسمی محضر حقـوقی بنویسـیم واگـر مرجـع شـاکی  مبنـی بـر اثبـات         
ادعای خویش  کدام سندی داشته باشد ما حاضر بـه جوابگـویی هسـتیم.    

قوقی دربخش کـاری وکـالی   و در رابطه تصویب برآن شد تا مساعدین ح
مدافع آزاد مداخله نکرده ومطابق به ظرفیت زمانی والیحۀ کاری اجراآت 

خود را عیارسازند.
در رابطــه بــه پیشــنهاد مســتوفی آن والیــت راجــع بــه ترتیــب بعضــی  -٨

در والیت کابل:
ان های عـدلی و قضـائی والیـت کابـل بتـاریخ      جلسۀ همآهنگی ارگ

ــدین "حامــدی"   ١٣/٩/١٣٩٨ تحــت ریاســت قضــاوتوال معــراج ال
رئیس محکمۀ استنیاف آن والیت با اشتراک رؤسا و نماینـده گـان   

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

لسه توسط محمد فرهاد "راشد" به قرائت گرفتـه شـد کـه    آجنداء ج
قرار ذیل است:

قــانون اصــول محاکمــات  ١٣عریضــه حقــوقی مطــابق مــاده   -١
مدنی صورت نمـی گیـرد و سـایر مقـررات آن در نظـر گرفتـه نمـی        
شود، در قسمت ضمانت خط معتبر از معروض علیـه بـا محکمـه    
ــر     ــود نمبـ ــایا کـ ــی قضـ ــرد و در بعضـ ــی گیـ ــورت نمـ ــاری صـ همکـ

دیتابیس درج سیستم نمی گردد.
تحلیل قـرار تحقیقـاتی بموقـع در میعـاد معینـه تطبیـق نمـی        -٢

گـردد، آدرس دقیـق طـرفین قضـیه درج دوسـیه نمـی باشـد وعــدم        
تفکیک قضایا از نظر صالحیت های حـوزوی در نظـر گرفتـه نمـی     

شود.
در بعضی حاالت تقدم و تأخر در عریضه در نظر گرفتـه نمـی   -٣

از آنعده فیصله های که قطعیـت حاصـل کـرده    شود، عدم گزارش 
ــاری    ــول از طریـــق حقـــوق همکـ ــول محصـ باشـــد، در قســـمت حصـ
ــر    صـــورت نمـــی گیـــرد و صـــحبت نمـــودن وکـــالی مـــدافع در دفتـ

تحریرات محاکم و مزاحمت به کارمندان اداری.
عدم حضور وکالی مـدافع در میعـاد معینـه بـه جلسـه، عـدم       -٤

قضـائی در محکمـه،   جای مناسب بـرای انتظـار وکـال بـه جلسـات     
مشخص نبودن آجنداء جلسه پنج روز قبل از تدویر جلسه، انتظار 

بجـه الـی ظهـر، رویـۀ نـا      ٩وکال در دهلیز هـای محـاکم از سـاعت    
ــرک      ــا وکــال، صــدور قــرار ت مناســب بعضــی از اعضــای محکمــه ب

در ١٥٨خصــومت در حاــل حضــور داشــت وکــالء، تطبیــق مــاده       
جــرای طــالق خــط شــرعی  قضــایای تفریــق بــه ســبب ضــرر، عــدم ا  

غیابی بدون حضور یک نفر از اعضای فامیل مطلقه در محکمه.
مشکالت حقوق مرکز وزارت عدلیه با محاکم فامیلی چون: -٥

نداشتن ضمانت خط معتادین مواد مخدر، در صـورتیکه دوسـیه   
از نظر حوزوی سهواً به محکمه ارسال می شود محاکم باید بدون 

ــوق آن را    ــه ریاســت حق ــۀ    اینکــه ب ــه محکم ــد ب ــد بای محــول نماین
همجــوار خــویش منحیــث ارتبــاط صــادر نماینــد تــا از ســرگردانی   
اصحاب دعاوی جلوگیری بعمل آیـد و عـدم همکـاری پـولیس در     

بسا موارد در قسمت اخذ ضمانت خط اصولی.
فیصله نمـودن قضـیه بـدون حضـور داشـت مسـاعد حقـوقی،        -٦

کـم تـوجهی   عدم آگاهی از جلسات قضائی به مساعدین حقـوقی، 
مدیران تحریرات جهت مطالعه اوراق دوسیه بدسترس مساعدین 
حقوقی، برخورد دوگانه قضات در جریان جلسۀ قضـائی، در نظـر   
نگرفتن دفاعیه های مدنی، دفاعیه و صورت دعـوی در جلسـات   
ــنهاد    ــر نگـــرفتن پیشـ قضـــائی از طـــرف هیئـــات قضـــائی و در نظـ

مساعدین حقوقی.
بحـث و مداقـه روی موضـوعات شـامل     اشتراک کننده گان بعد از

آجنداء تصامیم مقتضی را اتخاذ نمودند:
در قسمت خانه های امن و مسئولین امنیتـی تصـمیم گرفتـه    -١

شد و موضوع به جلسه بعدی موکول شد.
در قسمت حصول محصول فیصله های محاکم بحث صورت -٢

ــد       ــر ندارن گرفــت، پیرامــون آنعــده دوســیه جاتیکــه ضــمانت معتب
که باید آدرس مکمل شان درج گردد.تاکید شد 

٢٧در مــورد عــدم حضــور وکــالی مــدافع بایــد مطــابق مــاده  -٣
قانون وکالی مدافع صورت گیرد، در بارۀ تنظیم جلسات قضائی 
حد اقل پنج روز قبل باید بـه وکیـل از هـر طریـق ممکـن خبـر داده       
شــود، جلــب وکــالی مــدافع بایــد از طریــق پوســته ارســال نگــردد و  

نل خدماتی ارسال شود و یـا از طریـق تمـاس تیلفـونی     ذریعۀ پرسو
اطالع داده شود. و در مـورد عـدم جـای مناسـب و انتظـار وکـالی       
مدافع در دهلیـز هـا نظـر بـه مشـکالت عـدم جـای مناسـبی کـه در          
محاکم موجود بوده و در آیندۀ نزدیک ایـن مشـکل مرفـوع خواهـد     

شد.
بـا در  در قسمت تحلیل هـای تحقیقـاتی بایـد بـه اسـرع وقـت      -٤

نظــر داشــت میعــادی کــه از طــرف محــاکم در نظــر گرفتــه شــده از   
طرف مرجع مربوطه گذارش تهیه و تقدیم محکمـه گـردد، فیصـله    
ــا و قــرار هــای محــاکم در صــورتیکه طــرفین مســاعد حقــوقی         ه
داشــته باشــند بایــد از تصــمیم قضــائی و یــا حکــم قضــائی مطلــع    

شوند.
دوگانـه نداشـته   قضات محاکم باید با طرفین قضیه برخورد -٥

باشد و همچنان در صورت عدم مدلل بودن صورت دعوی و دفـع  
دعوی قضات باید آنرا مکلف به تصحیح صورت دعوی و یا دفع 

دعوی نماید.
تفکیک قضایا از نظر صالحیت حـوزوی بایـد مـدنظر گرفتـه     -٦

شود، حاالت مقدم و متأخر بودن عریضه باید در نظر گرفته شـود  
از قطعیـت فیصـله جـات؛ محـاکم را در     و همچنان ریاسـت حقـوق  

قضــات بایـــد  ١٥٨جریــان قــرار دهــد و  در مــورد تطبیــق مــاده       
اجراآت الزم را به خرچ دهند. 

در مرکز عدلی و قضائی جرایم سنگین 
فساد اداری:

جلسۀ همآهنگی ادارات مرکز عدلی و قضائی جرایم سنگین فساد 
ــاریخ  ــاوتوال ان  ٣/٩/١٣٩٨اداری بتــ ــت قضــ ــت ریاســ ــه تحــ یســ

"رســولی" رئــیس محکمــۀ اســتیناف رســیده گــی بــه جــرایم ســنگین  
فساد اداری با اشتراک رؤسا و نماینـده گـان ادارات ذیـربط راجـع     

به اجراآت یومیه و مشکالت مسایل امنیتی تدویر یافت.
ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       

ــد    ــد روی موضــوعات شــامل آجن ــالً بحــث  ضــمن خــوش آمدی اء ذی
صورت گرفت:

ارنوالی ابتدائیه ضمن ارایه  مشکالت و چـالش هـا   رئیس -١
مطــرح نمــود کــه محــبس پلچرخــی آنعــده محکــومین را کــه مــدت   
حبس محکوم بهای شان تکمیل می گردد، بایـد مطـابق صـراحت    

مقرره تنظیم ٣١قانون محابس و توقیف خانه ها و ماده ٥٠ماده 
ارنوالی را رسـماً در  ها یکماه قبل  امور محابس و توقیف خانه

جریان قرار دهند، که چنین اجراآت تا کنون از جانب ادارۀ محبس 
صورت نگرفته اسـت. بـرعکس در همـان روزیکـه محبـوس اکماـل       

ارنوالی معرفــی و اعــزام مــی ــحــبس مــی نمایــد جهــت رهــائی بــه 
نمایند، و اکثراً محبوس را بعد از ظهر و نزدیک به ختم رسمیات 

ارنوالی انتقال می دهند، که نسـبت ضـیقی وقـت و خصوصـاً     به 
عدم رعایت مواد فوق الذکر قـانون محـابس و توقیـف خانـه هـا و      

ارنوالی دچـار مشـکل   ـ مقرره مربـوط آن از جانـب ادارۀ محـبس؛    
می باشد.

ارنوالی مبـارزه بـا جـرایم سـنگین     در رابطه به حل مشکل رئیس 
محـبس پلچرخـی را بـه مرکـز     فساد اداری وعـده سـپرد کـه رئـیس    

عدلی فراخوانده و پیرامون حل این مسـله تصـمیم الزم اتخـاذ مـی     
گردد.

ارنوالی و ــدر رابطــه بــه تفــاوت معاشــات منســوبین اداری   -٢
محاکم به رئیس اجرائیه مرکـز هـدایت داده شـد تـا آنـرا در بودجـه       

در نظر بگیرد.١٣٩٩سال 
ات نظـارت هریـک   دررابطه به پروژه شهرک اللـه چهـارنفر هیئـ   -٣

قاضی "عفیف" عضـو قضـائی محکمـه اسـتیناف، "نـوری" رئـیس       
 ارنوالی استیناف، "حکیمی" رئیس   ارنوالی ابتدائیـه و داکتـر

عابــد رئــیس اجرائیــه معرفــی تــا درمــورد اینکــه پروســیجر کــاری   
پروژه به کدام منوال اجراء می گردد، گزارشی تهیه نمایند .

که یکتعداد اسلحۀ که قـبالً  ارنوالی مطرح نمودند رؤسای -٤
غرض تأمین امنیـت فزیکـی بـه منسـوبین مرکـز عـدلی و قضـائی        
توزیــع گردیــده تــا حاــل زمینــه تطبیقــات، چــک و اســتفاده اســلحه    
متــذکره فــراهم نگردیــده تــا در صــورت نیــاز منســوبین مــذکور از   
اسلحۀ دست داشته شان استفاده نمایند. در مورد معاون ریاسـت  

ینـــان داد کـــه تـــیم فنـــی خـــویش را بـــه غـــرض  جـــرایم ســـنگین اطم
تطبیقات آماده می سازیم.

به ارتباط چاپ و توزیـع کـارت هویـت بـرای منسـوبین مرکـز       -٥
عدلی و قضائی اکیداً بـه ریاسـت اجرائیـه هـدایت داده شـد تـا بـه        
ــد و در غیــر آن مســؤولیت متوجــه آنهــا      اســرع وقــت اجــراآت نمای

خواهد بود.
ــا بــه اعمــار مســجد،   بــه ریاســت اجرائیــه هــدایت داد -٦ ه شــد ت

کلنیک و کودکسـتان در محوطـه مرکـز عـدلی و قضـائی بصـورت       
عاجل اقدام نموده و رفع مشکل نماید.

ارنوالی یاد آوری نمودند که اگر در خانه یـا مسـیر   رؤسای -٧
راه، رفــت و برگشــت بــه وظیفــه و منــزل منســوبین مرکــز عــدلی و   

راه حـل را بایـد   قضائی به کدام مشکل امنیتی مواجه گردنـد چـه   
داشــته باشــیم در رابطــه معــاون جــرایم ســنگین گفــت کــه نخســت     
منسوبین در رفت و برگشت خویش از احتیاط کار بگیرند و دیگر 
اینکــه دوشــماره تیلفــون را بــرای شــما ارائــه مــی دارم در صــورت    

مشکل به آن در تماس شوید.
ــرای منســوبین مرکــز عــدلی و     -٨ ــه توزیــع مخــابره ب در رابطــه ب

ی به رئیس اجرائیه هدایت داده شـد تـا بـه زود تـرین فرصـت      قضائ
اجراآت نماید.

یک تعداد عراده جات شخصـی کـه منسـوبین مرکـز عـدلی و      -٩
قضائی را انتقال می دهد در رابطه تفاهم شد که ریاسـت اجرائیـه   
عراده جات شخصی را شناسائی و از نزد راننده گان تضمین اخـذ  

نماید.
بــه اجــراء مکاتیــب، اوامــر مشــکالت اساســی در رابطــه -١٠

ــر        ــذ ضــمانت خــط معتب ــاری و اخ ــای گرفت ــرار ه ــق ق ــب، تطبی جل
احضار سر از مظنونین و متهمین در پروسۀ تحقیق اجراآت الزم و 
به موقع از جانب ارگان کشف صورت نمی گیرد و این معضـل تـا   
اکنون حل نگردیده است. در رابطه تصمیم اتخاذ گردید هر مرجـع  

صوص تطبیق اوامر جلـب و قـرار هـای گرفتـاری     و ارگانیکه در خ
تعلل نموده است جداً مـورد پیگـرد قـانونی قـرار گیرنـد. و در ایـن       
رابطـه بـه ریاسـت پـولیس جـرایم سـنگین وظیفـه سـپرده شـد تـا در           

ارنوالی مبـارزه بـا جـرایم سـنگین فسـاد اداری      ـ تفاهم بـا ریاسـت   
وقـت  مرکز عدلی و قضائی در قسمت رفع ایـن  مشـکل بـه اسـرع    

اقدام عملی را مرعی نمایند.
ارنوالی ابتدائیـه عسـکری   در قسمت پیشنهاد رئیس -١١

در رابطه به دوسیه های که بموجب قرار قضائی محکمۀ ابتدائیه 
ــبـــه آن  ــه   ـ ــر آن شـــد کـ ــترد گردیـــده اســـت تصـــمیم بـ ارنوالی مسـ

 ارنوالی عسکری با همآهنگی به محکمۀ ابتدائیه بمنظور تأمین
هـا و نـواقص تحقیقـاتی بپـردازد. در رابطـه بـه       عدالت به رفـع خال 

ــاهم و        ــا موضــوع در تف ــد ت ــن مشــکل تصــمیم اتخــاذ گردی حــل ای
ارنوالی، محکمۀ ابتدائیه و ادارات ذیربط حـل و  همآهنگی بین 

ــانونی     در مــورد تعیــین مســیر و سرنوشــت قضــایا تصــامیم الزم ق
اتخاذ گردد.

لوک رؤسای مرکزی یاد آوری نمودند که اصل تشکیل ب-١٢
جرایم سـنگین زیـاد بـوده ولـی افـراد موجـود درمرکـز کـم انـد ، در          
رابطــه بــه معــاون جــرایم ســنگین پــولیس هــدایت داده شــد کــه ایــن  
موضـــوع را در تفـــاهم بـــا وزارت داخلـــه حـــل نمایـــد و در غیـــر آن 

مسؤولیت عواقب بعدی متوجه ریاست جرایم سنگین می باشد.
دروالیت بدخشان:

ای عدلی وقضائی والیت بدخشان بتـاریخ  جلسۀ همآهنگی ارگانه
تحت ریاست قاضی فضل الرحمن "فضـلی" رئـیس   ٣٠/٨/١٣٩٨

محکمۀ استیناف آن والیت با اشتراک رؤسا و نماینده گان ادارات 
ذیربط در مقر محکمۀ استیناف دایر گردید. 

ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد ازکـالم اهللا مجیـد  توسـط سـید       
ــایق محکمــه اســتیناف آغــاز   برهــان "افضــلی" آمــ  ر ثبــت اســناد وث

سپس رئیس محکمه درپرتو آیات متبرکـه قرآنـی واحادیـث نبـوی     
ص پیرامـــون واژه هـــای امانـــت ومســـؤلیت ونمونـــه هـــای ازشـــیوه  
حکومت داری حضرت عمر(رض) بحث همـه جانبـه نمـوده وتـدویر     
ــکالت ادارات دولتـــی       ــل مشـ ــآهنگی را درجهـــت حـ ــات همـ جلسـ

مفیــد وســودمند توصــیف نمــود. متعاقبــاً     وخــدمت بــه خلــق اهللا   
ــه قــرار گرفتــه و تصــاویب الزم      آجنــداء جلســه مــورد بحــث و مداق

بعمل آمد:
در رابطه بـه پیشـنهاد ریاسـت امنیـت ملـی آن والیـت مبنـی        -١

برصالحیت رسیده گـی بـه جـرایم تروریسـتی، اختطـاف وگروگـان       
ــایای     ــمول قضـ ــارجی بشـ ــی و خـ ــت داخلـ ــایای امنیـ ــری درقضـ گیـ

١وریســتی ازطــرف اطفاــل کــه بــه اســاس مــواد ضــمیمه شــماره   تر
ــه مرکــز عــدلی و قضــائی بگــرام تفــویض       ــی ب قــانون اجــراآت جزائ
ــدات        ــوائی و تهدی ــات ه ــدم امکان ــا نســبت ع صــالحیت شــده، ام
شدید مسیرزمینی رسیده گی به موقـع صـورت نمیگیـرد و باعـث     
بی سرنوشتی همچو مظنـونین گردیـده وشـکایاتی را ببـار آورده،    
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تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٥/٨/١٣٩٨ یکنفر حادثۀ ترافیکی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب
شانزده سال حبس تنفیذی ٢٨/٨/١٣٩٨ یکنفر تجاوز جنسی رر
سیزده سال حبس تنفیذی ٢/٩/١٣٩٨ یکنفر قتل رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٣/٩/١٣٩٨ یکنفر حادثۀ ترافیکی رر
هفت سال حبس تنفیذی ٥/٩/١٣٩٨ یکنفر قتل رر
پنج سال حبس تنفیذی ٢١/٨/١٣٩٨ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت فاریاب

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر فریبکاری رر
یکسال و سه ماه حبس تنفیذی رر یکنفر اق مواد مخدرقاچ رر

هفت سال حبس تنفیذی ٢/٩/١٣٩٨ یکنفر پرتاب و نگهداری بم دستی رر
یکنفر ده سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت رر دونفر عضویت به گروه طالبان رر

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٢٨/٨/١٣٩٨ یکنفر سرقت اجناس منزل دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت فاریاب
کسال و یکماه حبس تنفیذیی ٢٥/٨/١٣٩٨ یکنفر حادثۀ ترافیکی رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٦/٨/١٣٩٨ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت فاریاب

یکنفر یکسال و شش ماه حبس تنفیذی و یکنفر برائت رر دونفر سوء استفاد از صالحیت 
وظیفوی رر

فیذیدوسال حبس تن ٢٩/٨/١٣٩٨ یکنفر عضویت به گروه مخالفین رر

پنج سال و چهار ماه حبس تنفیذی ٣/٩/١٣٩٨ یکنفر عضویت و فرار از نظارت 
خانه رر

دو سال و دو ماه حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و قاچاق سالح رر
دوسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٧/٩/١٣٩٨ یکنفر قاچاق مواد مخدر محکمه استیناف والیت بغالندیوان امنیت عامه
هر واحد چهار سال حبس تنفیذی رر دونفر قاچاق مواد مخدر رر
هر واحد سه سال حبس تنفیذی رر دونفر شراکت در اختطاف رر

ده سال حبس تنفیذی ١٢/٩/١٣٩٨ یکنفر قتل دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن محکمه استیناف 
والیت بغالن

تنفیذیهفده سال حبس  ١٧/٩/١٣٩٨ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استنیاف والیت سرپل
شانزده سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

یکنفر در قضیه قتل سی سال حبس و در قضیه راهزنی 
ده سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت رر دونفر قتل و رهزنی رر

یکنفر هفده سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ١٠/٩/١٣٩٨ دونفر اقدام به قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بدخشان
هشت سال حبس تنفیذی رر یکنفر ضرب منجر به فوت رر

ده سال حبس تنفیذی ١٣/٩/١٣٩٨ یکنفر قتل رر
هر واحد هشت سال حبس تنفیذی ١٧/٩/١٣٩٨ چهار نفر سرقت رر

پنج سال حبس تنفیذی ٢٠/٩/١٣٩٨ یکنفر وتمجروحیت منجر به ف رر
یکسال و سه ماه حبس تنفیذی ١٩/٩/١٣٩٨ یکنفر عضویت و فعالیت  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بدخشان

یکنفر بیست سال حبس، یکنفر هژده سال حبس تنفیذی 
و یکنفر برائت ١٧/٩/١٣٩٨ سه نفر قتل دیوان جزاء محکمه شهری والیت بدخشان

هر واحد پنج سال حبس تنفیذی ٢٠/٩/١٣٩٨ سه نفر قتل رر
ده سال حبس تنفیذی ١٣/٩/١٣٩٨ یکنفر عضویت گروه  دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت بدخشان
یکسال حبس تنفیذی ١٢/٩/١٣٩٨ یکنفر ضرب و جرح محکمه ابتدائیه خشونت والیت بدخشان

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ١٢/٩/١٣٩٨ یکنفر معاونت در قتل محکمه استیناف والیت بلخدیوان جزاء
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٥/٩/١٣٩٨ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت منزل رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٩/٩/١٣٩٨ یکنفر فعل زنا رر

هر واحد بیست و پنج سال حبس تنفیذی ١٢/٩/١٣٩٨ دونفر فعل زنا و قتل رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب موبائیل و پول رر

پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ 
افغانی قیمت سالح به خزانه دولت ٣٦٧٢٥ ٣/٩/١٣٩٨ یکنفر تسلیمی سالح و مهمات به 

دشمن
یه دیوان رسیده گی به جرایم منسوبین نظامی محکمه ابتدائ

شهری والیت بلخ
نه سال حبس تنفیذی ٢٠/٩/١٣٩٨ یکنفر قتل  دیوان جزاء محکمه شهری والیت کندز

یک نیم سال حبس تنفیذی ٢٤/٩/١٣٩٨ یکنفر سرقت رر
یکسال و سه ماه حبس تنفیذی ١٠/٩/١٣٩٨ یکنفر راهزنی دیوان جزاء محکمه شهری والیت تخار

یذیهر واحد پنج سال و چهار ماه حبس تنف رر دونفر تجاوز جنسی رر
یکنفر یکسال و شش ماه حبس تنفیذی و یکنفر بیست 

هزار افغانی جریمه نقدی ٣/٩/١٣٩٨ دونفر فوت ترافیکی رر

سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به سرقت رر
ده سال حبس تنفیذی ٤/٩/١٣٩٨ یکنفر سرقت رر

چهارده سال حبس تنفیذی ٥/٩/١٣٩٨ یکنفر منجر به لواطاختطاف دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت تخار
یکنفر دوسال حبس و یکنفر یکسال و شش ماه حبس 

تنفیذی ١٣/٩/١٣٩٨ دونفر خرید فروش سالح دولتی دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه استیناف والیت تخار

دونفر هر واحد سی سال حبس، یکنفر یکسال و شش ماه 
ل حبس تنفیذیحبس و یکنفر یکسا ٦/٩/١٣٩٨ چهار نفر سوه استفاده از صالحت و 

قتل رر

دونفر هر واحد یکسال حبس تنفیذی و یکنفر برائت رر سه نفر سوء استفاده از صالحیت 
وظیفوی رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی و مبلغ بیست هزار افغانی 
جزای نقدی ٣٠/٩/١٣٩٨ یکنفر فوت ترافیکی تیناف والیت کندزدیوان جزاء محکمه اس

یکنفر یکسال، یکنفر شش ماه و یکنفر سه ماه حبس 
تنفیذی  رر سه نفر جنگ مغلوبه رر

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر فوت ترافیکی رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی و سی هزار افغانی 

جزای نقدی رر یکنفر فوت ترافیکی رر

یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
هر واحد شانزده سال و یکماه حبس و یکنفر دونفر

یکسال و پنج ماه حبس تنفیذی ١١/٩/١٣٩٨ سه نفر عضویت به گروه مخالفین دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت فاریاب

هر واحد یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر شش نفر فروش سیمکارت غیر 
قانونی رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٢/٩/١٣٩٨ یکنفر عضویت به گروه مخالفین رر
هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استاحقوق استيناف طلبي ويا تمييز خو

ریاست دیوان امنیت قضائیات علنی جلس
بتاریخ عامه محکمۀ استیناف والیت دایکندی

عضویت در اییاقضرابطه به در ٦/٨/١٣٩٨
به اتهام دونفر و گروه طالبان و خیانت ملی 

عضویت در گروه مسلح غیر مسؤول  به اتهام 
"صدیقی"تحت ریاست قضاوتیار ابوبکر یکنفر 

عضویت بهوالیت آن استیناف ۀرئیس محکم
رئیس دیوان "حسینی"قضاوتیار سید عبدالعلی 

"مرادی"و قضاوتمند محمد کاظم امنیت عامه
ن جلسات قضائی ودیوان در سالآن عضو 
دایر گردید.استیناف ۀمحکم

بنـام  ابتداء رسمیت جلسه توسـط رئـیس محکمـه    
سـپس مـدقق قضـیه گـزارش     آغـاز خداوند دادگر 

بعداً ارنواالن موظـف  قضایای فوق رابیان نمود
قرائت و بـه تعقیـب   صورت اعتراضات خویش را

آن وکالی مدافع متهمین دفاعیه هـای خـویش را    
به خـوانش گرفتنـد کـه درنتیجـه هیئـات قضـائی       

ازاســتماع اعتراضــات ــارنواالن موظــف    بعــد
ووکالی مدافع متهمین قضیه نص حکم را ابالغ 

گـروه  که به اساس آن متهمین عضـویت در  نموده 
ماده ٩وفق هدایت جزء طالبان و خیانت ملی را 

کـود  ٢٣٩با در نظر داشت مـاده  ءکود جزا٢٣٨
کـــود ٢١٣و٢١٤و رعایــت احکـــام مــواد   ءجــزا 
و مـتهم  بمـدت دوازده سـال حـبس   ء هر واحـد  جزا

عضویت در گروه مسلح غیر مسؤول را بمدت ده 

کـرد و  بـه مجـازات   ینتنفیـذی محکـوم  سال حبس 
تفهیم شد که حقوق فرجام خواهی آنهـا  به متهمین

در میعاد قانون محفوظ می باشد.

ازوثایق مرتبۀ محاکم ولسوالی هـا کـه عـدم رعایـت مـواد      
ــو     ــد مـ ــده و بایـ ــالی شـ ــات مـ ــث تخلفـ ــانون درآن باعـ رد قـ

رسیدگی قرارگیرد.
در رابطــه  رئــیس محکمــه بــه رســیدگی جــدی وقــانونی   
همچووثـــایق تأکیـــد نمـــود کـــه بعـــداً بـــا احضـــار قضـــات  
مربــوط؛ وثــایق یــاد داشــت شــده را مــورد تجزیــه وتحلیــل  
ــادر       ــدایات الزم ص ــربط ه ــه مراجــع ذی ــرارداده ب قضــائی ق

نمود. و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
اد والیت سرپل:در ولسوالی صی

ــدلی و قضــائی      ــآهنگی ادارات ع ــالی هم ــۀ ع جلســۀ کمیت
محکمــۀ ابتدائیــه ولســوالی صــیاد والیــت ســرپل یــوم ســه    

تحــت ریاســت قضــاوتمند نظــام  ٧/٨/١٣٩٨شــنبه مــورخ 
ــا     ــدین "حمیــدی" رئــیس محکمۀابتدائیــۀ آن ولســوالی ب ال

ارنوالی، مـدیر حقـوق و   اشتراک قوماندان امنیه، رئیس 
ملی وسایراعضای کمیته در مقر محکمـه آن  مدیر امنیت 

ولسوالی دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کـالم اهللا مجیـد آغـاز    
سپس رئیس محکمـه ضـمن عـرض خـوش آمدیـد اعضـای       
کمیتــه، هــدف از تــدویر جلســات کمیتــۀ عــالی همــآهنگی  
ــاند     ــآهنگی و تسـ ــاد همـ ــائی را ایجـ ــدلی و قضـ ادارات عـ

ت عــدلی و قضــائی دانســته افــزود کــه  بیشــتر میــان ادارا
ادارات عدلی و قضائی به مثابـه سـتون هـای اساسـی یـک      
تعمیر است و شکست یک ستون باعث انهدام کلی تعمیـر  
می گردد، و هم چنان در راستای تأمین حاکمیت قـانون و  
تطبیق احکام قوانین بصورت احسن همه مسئولین ارگان 

فکــر باشــند.  هــای عــدلی و قضــائی بــاهم همکــار و هــم      
متعاقباً آجنداء جلسه مورد بحث و مداقه اعضای کمیتـه  

قرار گرفته تصامیم آتی اتخاذ گردید:
مدیر امنیت ولسوالی وضعیت امنیتی، مشکالت و -١

تهدیــدات دشــمن را مطــرح نمــوده افزودکــه در ایــن اواخــر  
دشمن تالش دارد که مسیر شاهراه آن ولسوالی الی مرکـز  

بخـاطر رفـت و آمـد مـامورین آن     سرپل را مختل سـاخته و 
ولســـوالی مشـــکالت ایجـــاد نماینـــد. در رابطـــه مصـــوب  
گردید تأمین امنیـت شـهروندان و بالخصـوص مـامورین،     

ارنواالن از جملــه مســئولیت و مکلفیــت هــای  ــقضــات و 
مهــم پــولیس بــوده، بنــابرآن قومانــدان امنیــه مکلــف اســت  
ــأمین      ــامورین عــدلی و قضــائی و ت ــت و آمــد م بخــاطر رف
امنیت مسیر آن ولسوالی الی مرکـز آن والیـت توجـه جـدی     

نمایند.
مدیر حقوق ولسوالی اظهار داشت، که در ولسـوالی  -٢

هــا سیســتم پیگیــری قضــایا وجــود نداشــته در مــورد ثبــت  
قضایا به مشکالت مواجـه مـی باشـیم. در رابطـه مصـوب      
گردید مدیریت حقوق مکلف است تا فورم پیگیری قضایا 

ــوده و اوراق وارده را در   را از ریاســت عدل ــه تحصــیل نم ی
فورم مربوط ثبت نمایند.

در قسمت قرار های بررسی کروکی ومساحت پـانزده  -٣
روز وقت تعیین میشود، اما نسـبت مشـکالت نـا امنـی و     
ــت اضــافی ضــرورت اســت در رابطــه       ــه وق ــود کدســتر ب نب
مصوب گردید مدیریت حقوق حتی االمکان تالش نماینـد  

ر قسـمت کروکـی، مسـاحت و قیمـت     تا قـرار محکمـه را د  
گزاری مدعی بها بررسی نمـوده و نتیجـه اجـراآت هیئـات     

مؤظف را محول محکمه نمایند.
در قسمت عدم حضور معروض علیه اصرار معروض -٤

در مورد پیگیری عریضه اش نیز مشکالت قابـل مالحظـه   
است محکمه عریضه عارض را بدون طـرفین تسـلیم نمـی    

دیــد در صــورتیکه معــروض  شــوند. در رابطــه مصــوب گر 
ــارض        ــردد عریضــۀ ع ــوق حاضــر نگ ــدیریت حق ــه م ــه ب علی
محول محکمه گردد محکمه به جلب معروض علیه اقـدام  

می نمایند و در صورت عدم حضور معروض علیه اجـراآت  
محکمه مطابق فصل هشتم قانون اصول محاکمـات مـدنی   

صورت می گیرد.
ــده،   -٥ ــله شـ ــه فیصـ ــه از طریـــق محکمـ ــایی کـ ــیه هـ دوسـ

کوم علیه عدم قناعت خویش را صـرف بـه پارچـه ابـالغ     مح
ابراز نموده و آیا دوسیه را محول محکمه استیناف کرد، و 
یا اینکه بـه عریضـه محکـوم علیـه منتظـر مانـد. در رابطـه        
مصوب گردید در صورت عدم اظهار عدم قناعت محکـوم  
علیه در پارچه ابـالغ دوسـیه غـرض غـور اسـتینافی محـول       

ــا دعائیــه خیــر خاتمــه    محکمــۀ اســتیناف   گــردد. و جلســه ب
یافت.

دخوست والیت په علیشیرو او تریزیو
ولسوال کې:

په علیشیرو او تریزیو ولسوال کـې  نیه ١١/٨/١٣٩٨په 
دعدلي او قضایي ارانونو ترمین د همغ غونه دقرآن 

مجید په ومبارکو آیتونو سره پیل شوه.
ابتدائیــه محکمــي پـه دې غونــه کـې دعلیشــیرو او تریزیـو   

، د محکمـــــې  )ســـــروري(رئـــــیس قضـــــاوتمند منورشـــــاه   
  محرررقیــــب (دوســــت) د علیشــــیرو او تریزیــــو ولســــوال

، امنیه قوماندان، ابتدائیه )درا(ولسوال مجیب الرحمن 
ملی امنیت مدیر، جنایي مـدیر،  دارنوال، دحقوقو مدیر، 

دامالکومدیر، دزراعت مدیر او د ولسوال د نـورو ملکـي   
ی وو.نظامي ادارو کارکوونکو ون کاو 

دعلیشیرو او تریزیو ولسـوال د ابتدائیـه محکمـي رئـیس     
چې د غونـي مشـري یـې پـه     )سروري(قضاوتمند منورشاه 

غــاه لرلــه پــه پیــل کــې د اداري فســاد ســره پــه مبــارزي ، د  
دولتی عایداتو په لوتیا، د ادارو ترمین د غوره او حسـنه  

قاضـیانو پـه وانـدي پـه پرتـو امنیتـي       ایکو په تـامین او د 
خنونو خبرې وکې .

ــه ، دعلیشــیرو      ــه ا ورکــ چــې قضــایي ارانون ــو ت ده ول
تریزیو ولسـوال محکمـه پـه کاملـه توـه لـه هـرول فسـاد         

خه خالي دي .
نوموي وویل چې د ولسوال ول چارواکي او په ـاني  

مـې پـه   توه کشفي منسوبین باید هه وکـي ترـو دمحک  
نوم په سیمه کې وک سوء استفاده ونکي.

ده زیاتـــه کـــه چـــې حقـــوقي عریضـــي، دعـــواوې او جنـــایې 
دوسیي باید په قانوني بـه تحریـک او تعقیـب شـي، ترـود      
دولــت لپــاره ــه عوایــد ولــري او غــوره جنــایي عــدالت هــم   

تامین شي.
ده ینار وک چې که هرول فیصلي یا پریکـي کیـي نـو    

ــه  ــوره     دمحکمــې ل ــاره غ ــت لپ ــود دول ــد وشــي تر الرې بای
عواید چمتو کل شي.

    واکونــو تــه وویــل چــې تاســو زمــو ــه ده امنیتــیهمدارن
وزرونه یاستئ کله چې مرغه وزره ونلري الوتنه نشي کوالی 
نو مو ستاسو په مـ کـوالی شـو چـې عـدالت پـه ـه توـه         

لـه  تامین کو، تاسو د قاضیانو په ساتنه او انتقال کې یـر 
احتیاط خه کارواخلئ، او همدارنه ده امنیتی واکونـه  
ته وویل چې تاسو زمووزرونه یاسـتئ کلـه چـی مرغـه وزره     
ونلري الوتنه نشې کوالی نومـو ستاسـو پـه مـ کـوالی شـو       
چې عدالت تامین کو، تاسو د قاضیانو په ساتنه او انتقال 

ي کې یر له احتیاط خه کارواخلئ، که عدلي او قضـای 
ــات تعقیــب       ــې د دــمن دزی ــه دې وروســتیو ک ــوبین پ منس
الندې راغلې، چې خدای مه که  کومـه بـده  امنیتـي پیـه     

ترسره نه شي.
  ي پـــه پـــای کـــی د علیشـــیرو او تریزیـــو ولســـوالد غونـــ
ولســـوال مجیـــب الـــرحمن (ـــدران )، حقوقـــو مـــدیر، ملـــی  
امنیت مدیر، جنایي مـدیرخبری وکـی محکمـې تـه یـې پـه       

و برخو کې ا او اطمینان ورک.یادو شوی

والیتونـو اسـتیناف   ، فایاب او ارزگـان بادغیس،دلغمان 
٢٦/٨/١٣٩٨محکمــو اداري غونــی پــه ترتیــب ســره  پــه 

ــو  ١٣٩٨ر٩ر٢٠او١٨، ١١/٩/١٣٩٨، ــو دپورتنیـــ نیـــ
والیتونو د استیناف محکمو د رئیسانو پـه مشـر جـوې    
شوې اوپه داسې حال کـې چـې دپورتـه یادوشـویو محکمـو      

 ون درلود  دالندنیو مواردو قضایي او اداري منسوبینو
په باره کې ينار صورت وموند .

خپل ول اجراآت د د اخالص، صداقت  نه کار واخلو.-١
کې عیارکو، قانون اول پرخپل ـان او  قانون  په چوکا

بیا په نورو باندې تطبیق کو. هی  مجرم بې له مجـازاتو  
پـــاتی نشـــی او هـــی بـــی نـــاه مجـــازات نشـــي، خپلـــو        

کې اتفـاق او صــمیمیت ولـرو د سـترې محکمــې د    منونـو 
محترم مقام ول مصوبات اوامر په خپل اجراآتوکې عملی 

کو زمون په کارونو کې ور تربلی بهبود راشی .
ــه     -٢ ــس اعتمــاد پ ــو ســره ــه وضــعه وشــي  دول مراجعین

محکمــو حاصــل کــو دولــس او محکمــو میــن کــې  واــن  
رفـی  حفـظ شـې    باید ختم کو قانونی اجراآت  وکو بی ط

، عدالت  تامین شې،   
په ورین حاضر پابندي د سهارله خوا یـوې خـانی   -٣

السلیک کول او د رسمیاتو په پای کې دبلې خـاني السـلیک   
کول.

ددوسیواوراق  باید ول فهرست او منظم شی-٤
ول استفاده د تخصیصاتو نه باید په وخت او اصولی -٥

وشی 
ورم اغوســتل  پــه رســمي وختونــو کــې د قضــایي یونیفــ -٦

.یضروري او حتمي د
ــویو       -٧ ــو وارد ش ــوده کــې ول ــاکلی شــوی م  ــانوني ــه ق پ

قضایاوو ته رسیده ي .
ــدالت د    -٨ ــې د عـ ــایتول چـ ــلوک د طرزرعـ ــایي سـ د قضـ

مـیم  عتـأمین او قـانون واکمنـ ترنـ، کـاري سـلوک تـه ت       
وربخي .

پـــه محکمـــو کـــې دعلنـــي قضـــایي غونـــو جـــوول پـــه  -٩
ه د تاوتریخوالی پـه قضـایا وو   انې توه د و په علی

او داختطاف جرایمو کې این دی تروخلک پـه ـه توـه د    
محکمو د اجراآتو له شفافیت او عدالت له تامین ینـی پـه   

آاهي کې قرارونیسي .
د کمیشنکار ، دالل او نورو اشخاصو په نومونـو  -١٠

ــو د     ــو د اجراآتــ ــامورینو او دمحکمــ ــیانو ، مــ ــې د قاضــ چــ
ر المل ینې یې  مخنیوی .بدنام ي له ننوتلو

ــه ــاکلي قــانوني مــوده کــې د مراجعینــو ولــو       -١١ پ
شکایتونو ته رسیده ې .

د دفترونــــو او دمحکمــــې د شــــاوخوا د نظافــــت -١٢
رعایتول چې د ادارې لومی مسئوول ترې ارنه وکي .

دمحکمې هی یوپرسونل حق نه لري لـه قـانوني   -١٣
دفترخه ووـي  مجوز پرته د رسمي وختونو په بهیرکې له

او په شخصي چاروبوخت شي .
ــو ، لوایحــــو او    -١٤ ــو ، مقرراتــ ــریعت ، قوانینــ د شــ

طرزالعملونو دتطبیق په موخه ول یو له بل سـره همکـاروي   
او له اداري فساد او اخالقي فسـاد سـره جـدي او هراخیـزه     

مبارزه وکی .
لـــــــه هغـــــــه ایـــــــه چـــــــې قضــــــــایي او اداري     -١٥

ــه     ــودجې خـ ــي بـ ــوې ملـ ــه یـ ــوبین لـ ــال  منسـ ــې استحصـ چـ
ــندنی او د   یــــې  ــه سرــ ــو پــ ــاعی واکونــ د امنیتــــی او دفــ

ــري       ــه نیغــه ایکــه ل ــورې نیــغ پ ــو اتبــاعو پ دې هیــواد د ول
او قاضــــیان پــــه میاشــــت کــــې لــــه  هغــــې بــــودجې ینــــې  
ــدل کــې       ــه ب ــي ، هــه دې وشــي چــې داجــورې پ معــاش اخل

سم کار او په خپل وخت سرته ورسول شي .

ــۀ      ــزاء محکمـ ــوان جـ ــائی دیـ ــی قضـ ــات علنـ جلسـ
٧هـــای ابتدائیـــه شـــهری  والیـــت هـــرات بتـــاریخ

ــاط  ١٢عقــــرب و   قــــوس ســــال جــــاری بــــه ارتبــ
قضایای سرقت مسلحانه به اتهام دونفر، قتل به 
اتهــام یکنفــر و ســرقت مســلحانه بــه اتهــام دونفــر  
تحت ریاست قضاوتیار محمد شعیب "ابراهیمی" 
رئـــیس محکمـــه ابتدائیـــه شـــهری  آن والیـــت  و     

ارنواالن ـ هیئات قضـائی شـان بـا حضـور داشـت      
دافع متهمین و جمع کثیـری از  موظف، وکالی م
مردم دایر گردید.

ابتداء رسمیت جلسه توسط رئیس محکمه اعالن 
شد بعداً قاضـی مـدقق گـزارش قضـایای فـوق را      

ــ بیـــان نمـــوده بعـــداً    ارنواالن موظـــف صـــورت  ـ

اعتراضــــات خــــویش را قرائــــت  و بــــه تعقیــــب آن 
وکالی مدافع متهمـین دفاعیـه هـای خـویش را بـه      

ر نتیجه هیئـات قضـائی بعـد    خوانش گرفتند که د
ارنواالن موظـف و وکـالی   ـ از استماع اعتراضات 

مدافع متهمین قضـیه نـص حکـم را ابـالغ نمودنـد      
که به اساس آن متهمین سرقت مسلحانه هر واحـد  

سال حبس، متهم قتل بمدت ٣٠-٣٠شان بمدت 
سال حبس و متهمـین سـرقت مسـلحانه یکـتن     ٣٠

ن بمـدت  بمدت هفت سال و شش مـاه حـبس و یکـت   
چهار سال  حـبس تنفیـذی محکـومین بـه مجـازات      
ــوق      ــه حقـ ــد کـ ــیم شـ ــین تفهـ ــه متهمـ ــد و بـ گردیدنـ
ــوظ      ــانون محف ــاد ق ــان در میع ــی  ش اســتیناف طلب

میباشد.

دین"منیر" رئیس محکمۀ اسـتناف والیـت سـرپل بـا     منیر ال
اشــتراک رؤســای دواویــن اســتینافی، شــهری و کارمنــدان   

اداری در مقر محکمه استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کـالم اهللا مجیـد آغـاز    
سپس توسط رئیس محکمه  در مـورد طـرز العمـل کمیتـۀ     

ــان واط   ــت زن ــا آزار و اذی ــارزه ب ــل روشــنایی داده شــد.   مب فا
ــر      ــی " آمـ ــد اهللا " عظیمـ ــل اسـ ــرز العمـ ــابق طـ ــاً مطـ متعاقبـ
ــی       ــد عیسـ ــیس  و محمـ ــث رئـ ــه حیـ ــتیناف بـ ــرات اسـ تحریـ
"ملکزی " مدیر تحریرات محکمۀ ابتدائیه شهری به عنوان 

عضو کمیته معرفی گردیدند . 
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مریت عمومی اداری قـوه قضـائیه بـا    آسرپرست 
ــوقی ســفارت     ــار) مستشــار حق شــهریار( آموزگ
ــات      ــل مالق ــیم کاب ــران مق جمهــوری اســالمی ای

بعمل آورد
مریـت  آسرپرسـت  قضاوت وال نجیب اهللا اکبری

٢٧عمـــومی اداری قـــوه قضـــائیه بعـــداز ظهـــر 
قوس دردفترکارش با آقای شهریار ( آموزگار) 
مستشــار حقــوقی ســفارت جمهــوری اســـالمی     

ایران مقیم کابل مالقات بعمل آورد 
دریــن مالقــات نخســت آقــای آموزگــار درمــورد 
ــوده     ــحبت نمـ ــین صـ ــان دولتـ ــوب میـ ــط خـ روابـ

مالقــات اغــاز واظهــار امیــد واری کــرد تــا ایــن  
خوبی برای اغاز همکاری های دوجانبه قضایی 

کشــور اســالمی میــان قــوه هــای قضــائیه هــردو  
باشــد . وی افــزود کــه میــان جمهــوری اســالمی   
ایـــران وجمهــــوری اســــالمی افغانســــتان قــــبالً  
معاهــده معاضــدت قضــایی و همچنــان تفــا هــم  
نامـــه اســـترداد مجـــرمین بـــه امضـــاء رســـیده و  

ایــران همچنــان امــاده دولــت جمهــوری اســالمی 
است تـا در حـوزه سـفر هـای قضـایی ، علمـی و       
ــات و همچنـــان تنظـــیم      ــاهداتی بـــرای قضـ مشـ
ــهای قضـــــات افغـــــان      ــه هـــــای اموزشـــ برنامـــ
درجمهوری اسالمی ایران وفراهم اوری بورسیه 

ــفق"  ٢٩/٨/١٣٩٨بتــــاریخ - قضــــاوتمند صــــبغت اهللا "مشــ
رئــیس محکمـــۀ اســـتیناف والیـــت جوزجــان بـــا حضـــور داشـــت   
رؤسای دواوین بـا محمـد صـادق"فیاض" مسـتوفی آن والیـت و      

ت معاون دافغانستان بانـک در دفتـر کـاری اش دیـدار و مالقـا     
کرد.

در این دیدار روی موضوعات مالیات و موضوعات مرتبط بـه  
آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت و رئیس محکمه در روشنی 
قــانون و مصــوبات از همــآهنگی و اجــراآت بــه موقــع محــاکم در 
خصوص قضایای مالیاتی و صحت اقدام ممنوع الخروج مالیه 

ل نمــی دهنــده گــان کــه ذمــت شــان را در میعــاد قــانونی تحویــ    
نمایند از طریق محکمۀ ذیصالح پیگیری نمایند و محاکم طبق 
احکام قانون به اسـرع وقـت در موضـوع رسـیده گـی و تصـامیم       

اتخاذ نمایند.
ترتیــب و از RMISونیــز در قســمت تعرفــۀ جدیــد کــه سیســتم   

ــه     ــتره محکمـ ــام سـ ــالی و اداری مقـ ــومی مـ ــت عمـ ــق ریاسـ طریـ
وفی آن والیـت  مواصلت ورزیده ، بحث صورت گرفـت کـه مسـت   

تا هنوز در آن والیـت ایجـاد   RMISروشنی انداخت که سیستم 
نگردیده هرزمانیکه سیسـتم تنظـیم گردیـد ریاسـت محکمـه را      
ــه        ــر خاتم ــه خی ــا دعائی ــد داد. و جلســه ب ــرار خواهن ــان ق در جری

یافت.
جلسـه تحـت عنـوان بـدیل     ٥/٨/١٣٩٨مـورخ  یوم یکشـنبه  -

ــیس عــادل"قضــاوتیار محمــد ناصــر " ریاســت تحــتحــبس  رئ
ــ ــت ر   ۀمحکمـ ــیر باحضورداشـ ــتیناف والیـــت پنجشـ ســـای ؤاسـ

دواوین محکمه استیناف، آمرثبت اسـناد ووثـایق، آمرمخـزن و   
دایـر  اسـتیناف   ۀعضو آمریت ثبت اسناد ووثـایق درمقرمحکمـ  

ودرروشـنایی جلســات متعـدد و پــیهم بـا ادارات تطبیــق کننــده    
هنگی یل هـــــای حـــــبس وطـــــرح موضـــــوع درجلســـــۀ همـــــآ بـــــد
قضات تالش نمایند که بیشتر توجـه  تاکید شد ١٣٩٨ر٧ر٢١

کـه شـرایط بـدیل هـای حـبس را مطـابق       یشان درمورد متهمین
جــزای .ضــمیمه نمبــردوم قــانون اجــراآت جزائــی داشــته باشــند   

که زیرا،نقدی وبدیل حبس باشد تا محبوس ساختن یک متهم
شــده  باعــث جلــوگیری ازدحــام محبوســین    هــا چنــین فیصــله  

ــا  ــان ب ــن سیاســت قضــائی  اهمچن ــه نســبت   ی ــت ب مصــارف دول
تـاثیر مثبـت دارد کـه تصـویب جلسـه      زندانی سـاختن متهمـین   

ۀبــرآن شــد رئــیس محکمــه یکــروز مشخصــی را راجــع بــه جلســ  
بــا،نهــاد هــای مربوطــه دایــرحجــز بــاهمــآهنگی بــدیل حــبس و

.درنظرداشت معلومات کافی تصامیم الزم اتخاذگردد
د ېمحکمـ ير والیـت ـار  رهاد نننیه ١٢/٩/١٣٩٨په -

وشـحال(کلیوال) لـه   خیس قضـاوتیار  ئـ شخصیه احوالـو دیـوان ر  
حقوقو او شرعیاتو پوهنی زده کد ننرهار پوهنتون ديلور

ېکـ انـ د ننرهار والیت استیناف محکمی پهېچ، یاالنو ته
ترســره ېزده کـ يعملـ کــېمرسـتو پــه ویـا کلینیـک    يد حقـوق 

سه) ترسره شوه.(جلې محکميد تمثیليکو
پـه  ـ قضایاوو ته د رسیده يزده کیاالنو ته د فامیلکليوال

دفع اعتراض او دفع اعتراض،،دفاعیهاوند صورت دعواو،
. زده کیـاالنو  وکـ بحث ېالدفع او نور اونده موضوعاتو باند

له ېاستیناف محکمکلینیک مسولینو د ننرهارياو د حقوق
د ېچـ ، یس مننـه وکـ   ئـ روالو دیوان لهاو د شخصیه احرهبر
مسـولين وايـي   .برابره که ورته زده کو لپاره یی زمینه يعمل

: دزده کياالنو  دعملي زده کو پروگرام دايشيافاونيشن سره 
دشوې تفاهم نامې پر بنس ترسره کېي.

وزیـر رئـیس   ی محمدتقضاوتمندمف٢٧/٨/١٣٩٨بتاریخ -
ــادغیس درهمــایش گرامــی داشــت    اســتیناف ۀمحکمــ ــت ب والی

ــان و     ازروزجهــانی خشــونت زدائــی کــه ازطــرف ریاســت امورزن
ــه همکــاری موسســه   ــادارۀ ریاســت  ارنوالی اســتیناف وب

(IDLO)    الیـت ، معـاون   درهوتل شام پـاریس بـه اشـتراک والـی و
ــود  مقــام والیــت و سایررؤ ســای ادارات والیتــی برگزارگردیــده ب

ه زنان ازدید گـاه شـرع وقـوانین نافـذه     اشتراک و درمورد جایگا
صحبت نموده و ازایجاد محـا کـم ابتدائیـه و اسـتیناف رسـیده      
گی به جرایم خشونت علیه زن درتشکیل محکمه که به رسـیده  
گـی اختصاصــی ایــن قضـایا میپــردازد ، توضــیحات الزم ارائــه   

کرد .
ــاریخ - ــت   ١٤/٨/١٣٩٨بتـ ــتیناف والیـ ــۀ اسـ ــیس محکمـ رئـ

ارنوالی استیناف آن والیت، یرزاد" رئیس نیمروز با فیصل "ش
ــق   ــر تحقی ــآم   ــر ــتیناف و آم ــر  ــارنوالی اس ارنوالی نظــارت ب

تحقیــق محــالت ســلب آزادی و تنفیــذ احکــام در مقــر محکمــۀ    
استیناف دیدن نمودند.

در این جلسه پیرامون یـک سلسـله اجـراآت قضـائی بحـث  و راه      
متهعـد  حل های مناسب جستجو گردید و یکبار دیگـر طـرفین  

بــر حفــظ رابطــه حســنه و نیــک هــر دو اداره گردیدنــد تــا از ایــن   
ــه فرص    ــه حــل چــالش هــای اداره و مــردم ب ـــطریــق ب ـــت انـــ دک ــــ

رسیده گی به موقع و مناسب صورت گیرد.
قضـاوتیار ابـوبکر "صـدیقی" رئـیس     ۲۵/۷/۱۳۹۸بتاریخ -

محکمــۀ اســـتیناف والیـــت دایکنـــدی بــا معیتـــی جـــان محمـــد   
ــاز دیــد بعمــل    "مظفــری" آمــر  تحریــرات، از محــبس آن والیــت ب

آوردند.
ــدگان      ــا نماین در ایــن بازدیــد کــه از محــبس صــورت گرفــت، ب
ــه       ــه راجــع ب ــاث بطــور جداگان محبوســین ذکــور و محبوســین ان
اعاشــه، مشـــکالت در رونـــد رســیدگی دوســـیه جـــات و دیگـــر   
موضوعات مرتبط صحبت همـه جانبـه صـورت گرفـت از اینکـه      

ــاص ا  ــکایت خـ ــدام شـ ــی   کـ ــود، بعضـ ــود نبـ ــا موجـ ــرف آنهـ ز طـ
مشکالت و شکایات اندک که وجـود داشـت یـاد داشـت گرفتـه      
شـد، در زمینـه هــدایات الزم قـانونی بـه مراجــع ذیـربط صــورت      

گرفت.
جلسه معرفـی اعضـا کمیتـۀ مبـارزه بـا      ٢/٩/١٣٩٨بتاریخ -

ـــآزار و اذیــت زنــان و اط فال تحــت ریاســت قضــاوتیار ــــــــــــــــــــــ

ها در مقاطع ماستری و دوکتورا همکاری نماید 
زیــــرا جمهــــوری اســــالمی ایــــران همــــین اکنــــون 

بـــــا وزارت محتـــــرم عدلیـــــه   توافقنامـــــه ایـــــرا  
افغانستان امضا نموده و قـرار اسـت تفـاهم نامـه     

ــ ــوی ـــارنوالی ج.ا.ا در ســـف   مشـ رقریب ابه بـــا لـ
ــه    ــل افغانســـتان درایـــران بـ الوقـــوع لـــوی ارنواـ
امضاء برسد . آقای آموزگار همچنان گفت که ما 
حاضــر هســتیم تــادرمورد چهــارچوب یــک تفــاهم   

توافـق روی  نامه قضایی نیز کـار کنـیم تـا بعـداز     
محتویات آن زمینه امضـای آن میـان رئـیس قـوه     
ــی      ــران و قاضــ ــالمی ایــ ــوری اســ ــائیه جمهــ قضــ
القضــات جمهـــوری اســـالمی افغانســـتان فـــراهم  

د سترې محکمـې عـالي   ه نی١٧/٩/١٣٩٨په 
مقــام د قضــائی تعلیمــاتو ریاســت لخــوا، د    

(IDLO)  جنــوب غــرب موسســی پــه همکــار
ــه ق  ــت تنــ ــازون درويشــ ــه د (د اداری نایضــ و تــ

ــوان     ــو ) ترعن فســاد، اقتصــادی او مــالی جرایم
النــــدی د تشــــريح پــــه موخــــه پنــــه ورنـــــی      

.شونارپیلیسيم
د ابتدائیـــــه نار د هلمنــــد والیــــت   یســــیم یــــاد  

ــوان     ــت دیـــ ــه امنیـــ ــې د عامـــ ــیقامحکمـــ ضـــ
ضــیاءالدین لخــوا د قــرآن کــریم پــه ــو مبــارکو   
ایاتونو باندې پیل شـو، چـې د پیـل پـه مراسـمو      
کې د کندهار اسـتيناف محکمـې د جـزا دیـوان     

شود .
ــران را    ــتان و ایـ ــری افغانسـ ــرم اکبـ ــابالً محتـ متقـ
دارای مناســـبات تـــاریخی ووجوهـــات مشـــترک    
فرهنگــی و اجتمــاعی دانســت و افــزود کــه بــدون   

ــری  شـــک انجـــام ســـفر  هـــای مشـــاهداتی ، فراگیـ
ــای ســـطح   آ ــه ارتقـ ــه بـ ــایی و توجـ ــهای قضـ موزشـ

تحصــیلی قضــات در مقــاطع ماســتر ی ازجملــه     
نیازمنــدیهای نظــام قضــایی معاصــر اســت و مــا   
کوشش میکنیم تا متناسب به مقتضیات کنـونی  
گام برداریم و امید وار هستیم تـا تماسـها ادامـه    

مــه یافتــه و زمینــه ترتیــب وا مضــاء یــک تفــاهم نا  
دوجانبه قضایی فراهم گردد .

ــعه    ــط و توســ ــات روی بســ ــن مالقــ ــرفین دریــ طــ
ــه    مناســبات قضــایی و میکــانیزم هــای رســیدن ب

اهداف متوقعه تبادل نظر کردند .

ــو  رئـــیس  ــلح) محترمـ ــاوتيار نورالحـــق (مصـ قضـ
و ضــیانااو د هلمنـد او زابـل والیتونـو ق   اسـتادانو 

ته کندهار والیت ته ـه راغالسـت ووایـه او ويـې     
نار د سترې محکمې عالي مقام یوويل دغه سيم

د قضائی تعلیماتو ریاست لخـوا جـو شـوی چـې     
ـاغلي مصـلح وویـل    . پنه وری به دوام وکی

چې د یاد سیمینار خه موخه د یـو او بـل سـره د    
يـاد سـيمنار د کنـدهار، زابـل    .نظریاتو تبادله ده

د ظرفیـت لـوونې   اضـیانو او هلمند والیتونو د ق
چې پنه ورې به دوام وکي. لپاره پیل شوی

ــوان    ــزا دیــ ــې د جــ ــتيناف محکمــ ــدهار اســ د کنــ
نار د ســــترې محکمــــې لــــه یرئــــیس دغــــه ســــيم

موسســـی پـــه همکـــار (IDLO)لـــوري او د
تـــه د اضــیانو ترســره کېــي مننــه وکــه ، چــې ق     

برابـــروي.  نارونهیهال مناســـب ســـيم ـاتيـــا پرمـــ 
ـــاغلي مصـــلح لـــه ـــون والـــو غوـــتنه وکـــه  
، چــې پـــه ســـيمينار کـــې فعالـــه ونـــه واخلـــي او  
لــه زده کــو تجربــو خــه يــې د کــار پــه جريــان        

ــه کـــي  ــه پورتـ ــتیناف .کـــې ـ د کنـــدهار اسـ
ــل هــــه      ــيس وويــ ــوان رئــ ــزا دیــ ــې د جــ محکمــ

ــو برخــو کــې ق    ــه بېالبېل و او نایضــاکــوي ، چــې پ
ــه دظرفيــــ  ــارکوونکو تــ ــه  اداري کــ ــوونې پــ ت لــ

.نارونه په الره واچويیبرخه کې سيم

جلســه یــی ٢/١٠/١٣٩٨قبــل از ظهــر یــوم دوشــنبه مــورخ  
تحــت عنــوان بررســی از وثــایق و اســناد شــهداء تحــت ریاســت 
معراج الدین "حامدی" رئیس محکمـه اسـتیناف والیـت کابـل     
دایــر گردیــد.در جلســه محترمــه جمیلــه "نورســتانی" معــین       
وزارت شهداء ومعلولین، عبدالغیاث شرف "عبدالرحیم زی" 

ــیس امــ  ور شــهداء آن وزارت، اعضــای کمیســیون بررســی    رئ
ــای    ــتیناف و اعضـ ــۀ اسـ ــزن محکمـ ــر مخـ ــهداء،  آمـ ــناد شـ اسـ
قضائی آمریت مخزن حضـور داشـتند جلسـه بـه بررسـی چهـل       
هزار وثیقه شـهداء مربـوط والیـت کابـل کـه در وزارت شـهداء       
ومعلولین موجـود اسـت ، تمرکزداشـت و درنتیجـه نـواقص و      

هداء، مســئولین آن وزارت و مشــکالت در اجــراآت وزارت شــ
مخــزن کابــل بررســی و انگشــت نشــان گردیــد ه و راهــای حــل   

پیشنهاد و تصامیم مقتضی گرفته شد.

قضــاوتیار محمــد شــریف ٢٨/٧/١٣٩٨یــوم یکشــنبه مــورخ 
"فـــانی" رئـــیس محکمـــۀ اســـتیناف والیـــت بلـــخ بـــا معیـــت        
قضـاوتمند میــرویس رئـیس دیــوان جـزاء از محکمــۀ ابتدائیــۀ    

ولسوالی خلم آن والیت بازدید بعمل آورد.
ی، دفــاتر، و راجســتر رئــیس محکمــه درایــن دیــدار از حاضــر

فیصله جات محاکم نظارت نمود و به خاطر تنظیم بهتر امور 
اداری و اســتفادۀ درســت از دفــاتر و اداره رهنمــائی هــای الزم  
ــائی      ــلوک قضـ ــت سـ ــری و رعایـ ــوابط حاضـ ــوده و روی ضـ نمـ
قضات و کارمندان تأکید ورزیـد و اعضـای قضـائی و اداری    

ائی و کسـب  آن محکمه بـه منظـور عرضـۀ خـدمات سـالم قضـ      
اعتماد مردم وعده اطمینان دادند.

سیمینار آگاهی دهی بخش خاص کود جزاء ( اخذ رشوت، 
اختالس، سوء استفاده از صالحیت های وظیفوی و تزویر 

تن از ٢٦قوس سال جاری برای ١٢الی ٧اسناد) از تاریخ 
قضات والیات هرات، بادغیس، غور و فراه ازسوی مقام 
عالی ستره محکمه درتاالر کنفرانس های محکمۀ استیناف 

والیت هرات به مدت پنج یوم دایر گردید.
قضاوتمند شمس الرحمن "رئیس خیل" رئیس محکمۀ 
استنیاف والیت هرات با بیان این مطلب که دوره های 

موزشی مطابق به پالن ریاست تعلیمات قضائی برگزار آ
میشود برنامۀ آموزشی بخش خاص کود جزاء را متفاوت از 
سایر برنامه ها دانست وتأکید نمود که اشتراک کننده گان 
این برنامه یافته های خود را در رسیده گی به دوسیه ها 
تطبیق نمایند. رئیس محکمه از دست اندر کاران این برنامه 

قدر دانی نموده وبر تداوم همچو برنامه ها تأکید نمود.
در پایان سیمینارتقدیر نامه هایی که از سوی مقام عالی 
ستره محکمه وریاست تعلیمات قضائی تهیه شده بود از 
طرف رئیس محکمه  و آقای قناعت آمر آموزش های ریاست 
تعلیمات قضائی برای اشتراک کننده گان اهداء شد و برنامه 

وفقانه به پان رسید. م

جلسۀ علنی قضائی محکمۀ ابتدائیه رسـیدگی  
به جـرایم خشـونت علیـه زن والیـت فاریـاب یـوم       

بـه ارتبـاط رسـیده گـی بـه      ٢١/٨/١٣٩٨مؤرخ 
ــه اتهــام هفــت      ــه قتــل ب قضــیه خشــونت منجــر ب
ــمیرا    ــاوتمند ســــــ ــت قضــــــ ــت ریاســــــ نفرتحــــــ

شـت  "نعمتی"سرپرسـت آن محکمـه بـا حضـور دا    
ــ ــدافع و متهمـــین    ـارنـ ــل مـ ــف، وکیـ وال موظـ

قضـــیه، بـــا اشـــتراک اقـــارب متهمـــین و مـــردم  

ذیعالقه در مقر آن محکمه دایر گردید.
ابتداء رسمیت جلسه توسط رئـیس محکمـه بنـام    
خداونـد عـادل و توانــا آغـاز ســپس مـدقق قضــیه     
گزارش فـوق رابیـان نمـود بعـداً ارنواـل موظـف       

به تعقیـب آن  قرائت وصورت اعتراض خویش را
ــه    ــین دفاعیـــه خـــویش را  بـ ــدافع متهمـ وکیـــل مـ

ازاسـتماع  خوانش گرفتند . هیئات قضـائی بعـد  
اعتراض ارنوال موظف ووکیل مدافع متهمـین  

قضیه نـص حکـم را ابـالغ نمـود کـه بـه اسـاس آن        
شش نفر از متهمین در قضیۀ خشـونت منجـر بـه    
قتـل بــه نســبت عــدم موجودیــت دالیــل الــزام بــری  

نسته شده و یکنفر از متهمین قضـیه را  الذمه دا
سـال  ٢٠از ابتدای ایام نظارت و توقیفی بمدت 

ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شـد و  ٦و 
به متهم تفهـیم شـد کـه  حقـوق اسـتیناف خـواهی       

اش در میعاد قانون محفوظ میباشد.

ــه  ــتیناف دکنیــــه٢٩/٨/١٣٩٨پــ نــــدهار اســ
ــدهار ددامـــ   ــیس د کنـ ــی ریـ ــپین محکمـ ان ، سـ

، ارغســــتان او بولــــدک ، معــــروف ،شــــورابک  
تختـــه پـــل لــــه ابتدائیـــه محکموخـــه لیدنــــه     

د اســـتیناف محکمـــې پـــه لـــومي کـــېوکـــره ،
ــیح اهللا   ــاوتیار ذبـــ د )ابراهیمـــــي(رئـــــیس قضـــ

ــه   تختـــه پـــل او ارغســـتان محکمـــو خـــه لیدنـ
ــه.  ــه وکــــ ــوال امنیــــ ــل ولســــ ــه پــــ او د تختــــ

ــل   ــې وکتـــــ ــره يـــــ ــدان ســـــ او د دوی د قومانـــــ
ــتنه    ــل پوـ ــل او احواـ مشـــکالتو، امنیـــت او حاـ

یـــې وکـــه. او د یـــادو ولســـوالیو حاضـــري  یـــې 
ــې او د محکمـــــې د   ــرول کـــ مالحظـــــه او کنتـــ

کــــ. رتــــه هــــدایت وینظافــــت پــــه اه يــــې دو
همــــداراز يــــې د تختــــه پــــل ولســــوال امنیــــه 
ــولنې     ــولیس د ـ ــې پـ ــل چـ ــره وکتـ ــدان سـ قومانـ

ــه  خــــدمتار د ــا دي او محکمــ ــون ویــ ي. زمــ
ــار   ــا واله ده او د اهللا د دربــــ ــر شــــ ستاســــــو تــــ

ــا    ــه د بری ــې ورت ــه   وخــه ي ــه او ل ــتنه وک و غو
ــې د     ــا کــ ــه چوکــ ــانون پــ ــې د قــ ــره يــ دوي ســ

.ژمنه وکههمکار

همــــــداراز د تختــــــه پــــــل امنیــــــه قومانــــــدان د  
ــت      ــه راغالسـ ــه ـ ــیس تـ ــې رئـ ــتیناف محکمـ اسـ

ــهوو ــاره  ایـ ــت لپـ ــیانو د امنیـ ــې دوی او د قاضـ يـ
تـــــــه ا ورکـــــــ او همـــــــداراز زیـــــــاتوي چـــــــې 
دولســـــوالیو د ابتدائیـــــه محکمـــــو ســـــره پـــــوره  

ــري   ــي لـ ــاغلې همغـ ــدان ـ ــه قومانـ ــل امنیـ وویـ
ــت     ــیانو امنیـــ ــې د قاضـــ ــون د محکمـــ ــې مـــ چـــ

ــاتلی دی او لــه دوی ســره کومــ    نلــرو ه ســتونزه س
کومـــــــه خـــــــهاو تراوســـــــه مـــــــو د محکمـــــــې 

ــان بــــه د      ــه کســ ــدلې او هغــ ــده لیــ ــا نــ نیمتیــ
منولــــو تــــه وســــپارو چــــې د ــــولنې او  قــــانون 

.قانون خالف عمل کوي
ــیح    ــاوتیار ذبـ ــیس قضـ ــې رئـ ــتیناف محکمـ د اسـ

ــي(اهللا  ــروف او   ابراهیمــ ــدک، معــ ــپین بولــ ) د ســ
ــه،    ــه وکـ ــه لیدنـ ــو خـ ــورابک د محکمـ ــدې شـ پـ

ــد    ــوال اونــــ ــې د ولســــ ــه کــــ ــو لیدنــــ محکمــــ
ــتونزو ــل   ســ ــل او احواــ ــامین او د حاــ ــت تــ ، امنیــ

ــوالی  ــیانو، و پوـــتنه يـــې وکـــه او د ولسـ د قاضـ
قضـــائی لبـــاس، نظافـــت او قضـــائی ســـلوک او     
ــو شـــــکایتونه واوریـــــدل او د   ــداراز د خلکـــ همـــ

يـــــې مالحظـــــه او  حاضـــــراونـــــدو محکمـــــو 
.کنترول کې

ــتیناف محکمـــې رئـــیس   وروســـته د کنـــدهار اسـ
ــپین   قضـــــــاوتیار ذبـــــــیح اهللا ابراهیمـــــــی د ســـــ
ــه     ــوالیو خـ ــورابک ولسـ ــروف او شـ ــدک، معـ بولـ

ــ  لیدنــــه وکــــه    ه کــــې د ولســـــوال  پــــدې لیدنــ
، امنیــــت تــــامین او د محکمــــو ســــتونزواونــــد 

ــه او د    ــې وکـــــ ــتنه يـــــ ــل پوـــــ ــل او احواـــــ حاـــــ
ــوالیو  ــاس،  ولســـــ ــائی لبـــــ ــیانو، قضـــــ د قاضـــــ

ــدارازیي د    ــلوک او همـــ ــائی ســـ ــت او قضـــ نظافـــ
خلکـــــــو شـــــــکایتونه واوریـــــــدل او د اونـــــــدو  

يــــې مالحظــــه او کنتــــرول   حاضــــرمحکمــــو 
.کې

یح د اســــتیناف محکمــــې رئــــیس قضــــاتیار ذبــــ
، اهللا ابراهیمـــــــی د تختـــــــه پـــــــل او ارغســـــــتان

ولســـوالیو ســـپین بولـــدک، معـــروف او شـــورابک
ــدایت و  ــه هـــ ــیانو تـــ ــو  رقاضـــ ــ چـــــې د خلکـــ کـــ

کارونــــه پــــه خپــــل وخــــت ســــره وکــــي او لــــه       
ــار     ــه کـــ ــو خـــ ــو اخالقـــ ــره د ـــ ــو ســـ مراجعینـــ

.واخلي


