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ــز  ــاده ٣جـ ــدنی   ٣٨٢مـ ــات مـ ــل  محاکمـ ــانون اصـ قـ
میباشد . 

ازاینکــه قــانون محصـــول محــاکم نســبت بـــه     -١٤
قانون اصول محاکمات تجارتی موخر التـا ریـخ بـوده    

٢٣واحکام مغایر قانون محصول محـاکم طبـق مـاده    
قانون مذکور ملغی دانسته شـده اسـت ، محـا کـم بـه      
ــه    ــاکم مکلـــف بـ ــانون محصـــول محـ اســـاس احکـــام قـ

باشند .اجراآت می
در قضایای احوال شخصیه وسـایر قضـایایی   -١٥

کـه محکــوم علیــه آن غایــب باشــد ، محصــول فیصــله  
طبــق احکــام قــانون طــرز تحصــیل حقــوق از محکــوم    

علیه غایب قابل تحصیل میباشد .
ــاب صــورت    -١٦ ــای فیصــله در محــاکم درکت مثن

ــوط اجــرا میگــردد و     حاــل و در مخــازن در کتــاب مرب
محـاکم تصـریح گردیـده    قیمت آن در قـانون محصـول   

است .
عریضــــۀ اســــتیناف خــــواهی کــــه  مشــــمول     -١٧

اعتراض باشد  تا بع محصول ثبت عرایض میباشد .

کــار روی بقیــه اســتهداآت راجــع بــه قــانون محصــول  
وثایق به جلسۀ بعدی شورای عالی  موکول گردید.

تجـــــاویزی کـــــه برمبنـــــای والیـــــت قاضـــــی     -١٨
درخصــوص نفقــه خــط ، وصــایت خــط و امثاــل آن در  
وثیقه اجرا میگردد، تابع قیمت وثیقه بوده  ولی سایر 
تجاویزی کـه در قـرار اتخـاذ میشـوند ، درصـورتیکه      

قـانون  ٩مـاده  ٢دارای وجه مالی باشند ، طبق فقـرۀ  
محصول ماکم تابع محصول اند .

درصـــورتیکه صـــدور فیصـــله بـــه نفـــع دولـــت -١٩
باشد ،  صرف قیمت وثیقه فیصله خط از اداره ایکـه  

نفع آن صادر شده ، قابل تحصیل میباشد .حکم به
هرگــاه محکــوم علیــه بــه محکــوم لــه تغییــر       -٢٠

ــب وی     ــد ، محصــول پرداخــت شــده ازجان موقــف نمای
ــه     ــوده و محکــوم علی ــل اســترداد ب ــرایش قاب ــاره ب دوب

فعلی مکلف به پرداخت محصول میباشد .
همچنان به هدف ایجاد توازن در اخذ محصول ورفع 

قــــانون محصــــول محــــاکم ، چالشــــهای موجــــود  در 
ــوارد الزم   ــزاد و تعــــدیل در برخــــی از مــ ضــــرورت ایــ

١٣و ١٠شورای عـالی سـتره محکمـه بـه تـاریخ هـای       
جدی تحت ریاست قـانونپوه سـید یوسـف حلـیم رئـیس      

روی موضــوعات سـتره محکمــه تشــکیل جلســه داده و  
شامل  اجنداء رسیده گی به عمل آورد که اهم تصامیم 

و تصاویب آن ذیالً گزارش میگردد :
ــان    ــه درجریـ ــتره محکمـ ــایی سـ ــراآت  قضـ ــزارش اجـ گـ
ششـــماه اول ســـالجاری را مـــورد بررســـی و ارزیـــابی     

دوسیه درسطح ٦٧٣٠قرارداد ، درین مدت به تعداد 
ــه،     ــامی ســتره محکم ــیه دو١٣٧٧١دیوانهــای فرج س

دوسیه در سطح ٢٩٩٣٩درسطح محاکم استیناف  و 
دوسـیه  ٥٠٤٤٠محاکم  ابتدائیه کشور کـه مجموعـاً   

ــه و     ــی قرارگرفتـ ــیده گـ ــورد رسـ ــد،  مـ ــوا مینمایـ راحتـ
بارعایـت اصــول محاکمــه عادالنــه حــل وفصــل گردیــده  
انــد کــه مبــین افــزایش اعتبــار و دسترســی مــردم بــه        

رک عـــدالت میباشـــد، همچنـــان عوایـــد محـــاکم ازمـــد 
محصــول فیصــله هــا وقیمــت وثــایق هفتصــد وهشــتاد   

ملیون افغانی گزارش گردیده است . 
متعاقباً متکی به استهداآت محاکم درمورد ابهامات 

ــود ــور     موجـ ــاکم  غـ ــول محـ ــون  محصـ ــا نـ ــام قـ دراحکـ
ورســیده گــی صــورت گرفتــه وباتوجــه بــه اهمیــت  ایــن   
ــا ، روی     ــله هـــ ــول فیصـــ ــیل محصـــ ــانون در تحصـــ قـــ

رهنمایی های ذیل صورت گرفت :استهداآت واصله 
ازاقامــه دعــوی انحالــل ازدواج محصــول اخــذ      -١

نمیگردد ، اما فیصله آن تابع محصول میباشد .
قانون محصـول محـاکم ،   ٧ماده ١مطابق جزء -٢

ــت      ــه محــاکم تقــدیم و ثب تمــامی عــرایض حقــوقی کــه ب
میگردند ، تابع اخذ محصول میباشند .

ایای هرگـــاه اعتـــراض  فرجـــام خـــواهی در قضـــ -٣
ــه      ــه وتجــارتی ب ــل شخصــیه ، حقــوق عام مــدنی ، احوا
ــردد ،    ــدیم گــ ــتیناف تقــ ــه اســ ــوان مربــــوط محکمــ دیــ
محصــول ان نیــز ازطریــق همــان دیــوان بوســیله فرجــام    
خـــواه تحویـــل و کـــاپی رســـید ان ضـــم اوراق دوســـیه      
میگــردد واگــر فرجــام خــواه اعتــراض خــود را بــه دیــوان  

ن ثبت و مربوط ستره محکمه تقدیم نماید ، اعتراض ا
ــذ    ــوان اخـ ــعبۀ اداری دیـ ــراض توســـط شـ ــول اعتـ محصـ

میگردد .
انعده فیصله هایی که قیمت مدعی بهـای انهـا   -٤

بــه پــول نقــد ســنجش شــده نتوانــد ،  محصــول فیصــله    
قـانون  مـذکور   ٨های انها طبق جزء یک فقره یک ماده 

قابل تحصیل است . 
فقره یک مـا ده  ٥درمورد فیصله اصالحی جز ء -٥
ول محاکم صراحت دارد ، طبقاً اجراآت قانون محص٨

بعمل آید . 
قـانون اصـول   ١٦قرارهایی که طبق حکـم مـاده   -٦

محاکمات مدنی  ، قطعـی و نهـایی میگردنـد و دارای    
وجه مالی باشند ، محصول انها طبق مـاده نهـم قـانون    

مذکور اخذ میگردد .
را جع به تعیین قسط محصول ، دین و یـا وجـه   -٧

حکمــه بــا صــدور قــرار اجــراآت محکـوم بهــا ازاینکــه م 
قـــانون ٣مـــاده ١مینمایــد و ایـــن اجـــراآت طبــق جـــزء   

ــابع محصــول  پنداشــته شــده اســت       محصــول محــاکم ت
ــزء       ــابع محصــول ج ــل تحصــیل ت ــه قاب ــاءً وج ــاده ٢بن م

مذکور میباشد .
ــزء » بانــــک « کلمــــۀ -٨ ــانون ١٠مــــاده ٦درجــ قــ

محصول محاکم مطلق ذکر گردیده ، شامل با نک های  
و دولتــی بــوده محــاکم بــا توجــه بــه آن وثــایق   شخصــی 

تضـمین خــط راکــه ناشــی ازمعــامالت رســمی بــا نکهــا  
) فیصــد  و جــه رهــن ، از رهــن   ٠ر٥٠باشــد ، معــادل (

گیرنــده اخــذ نمایــد وایــن حکــم در برگیرنــدۀ اشــخاص  
حقـوقی و حکمــی ا ســت کــه وثیقــه بــه نفــع آنهــا ترتیــب  

شده باشد .
یه اخـذ  قیمت فیصلۀ ترک خصومت ازمدعی عل-٩

میشود وفیصله ترک خصومت  به سبب غیابت ایجاب 
محصول را نمی نماید .

دانسـته شــدو در زمینـه بــه ریاسـت عمــومی تــدقیق و    
مطالعات هدایت مقتضی صادرگردید .

به منظـور رسـیده گـی سـریع  بـه قضـایای جزایـی ،        -
مـدنی ، احواــل شخصــیه و حقـوق عامــه ، اســتفاده از   

ردید تـا آنعـده از   وسایل الکترونیکی آنالین تجویز گ
متهمین ، شاهدان وسـایر اشخاصـی کـه حضـور آنـان      
در رسیده گی های قضـایی ضـرورت اسـت ، بتواننـد     
به منظور ارا ئه اظهـارات وادای شـهادت بـه جلسـات     
قضایی از طریـق آنالیـن حضـور بهـم رسـانند ، دریـن       
رابطه رهنمود استماع آنالین  بارعایت احکام قـانون  

شد تا به محاکم تعمیم گردد .تصویب و هدایت داده
روی طرح نهایی تعدیالت در کود جزا ء که قبالً از -

طریق برگزاری سیمینارعالی کودجزاء تدوین گردیده 
بود ، غور همه جانبه صورت گرفتـه وبعـداز تصـویب    
هــدایت داده شــد تــا بــه منظــور طــی مراحــل بعــدی بــه  
انستیتیوت امـور قـانونگزاری وزارت محتـرم عدلیـه     

رسال شود .ا
بـــه هـــدف تـــامین همـــا هنگـــی دراجـــراآت پیرامـــون  -

رسیده گی بـه قضـایای حقـوق عامـه و امـالک دولتـی       
ــام       ــا تم ــد ت ــاطر نشــان گردی ــت ، خ ــین شــخص ودول ب
محـــاکم کشـــور درجریـــان رســـیده گـــی دعـــاوی بـــین   
ــادۀ    ــی مـ ــی و حکمـ ــخاص حقیقـ ــی و اشـ ادارات دولتـ
هشتم قا نون قضایای دولت و سایر تعدیالت مربوط

١٣٩٨ر٧ر٩مـورخ  ٢١٠به آن و نیز مصـوبۀ شـماره   
ــق    ــتره محکمـــه  را رعایـــت و تطبیـ شـــورای عـــالی سـ

نمایند .
ارنواالن ـ با حضور معین مسلکی وزارت عدلیه ، -

مربوط ، نماینده گان ادارات موکل و اطـراف قضـایا   
،  سه تقاضای تجدید نظر ریاسـت عمـومی قضـایای    

ــوص    ــه درخصـ ــای  ثالثـ ــله هـ ــر فیصـ ــت بـ ــب دولـ غصـ
٤٨٢ملکیــت هــای عامــه طبــق شــرایط حکــم مــاده       

قــانون اصــو ل محاکمــات مــدنی مــورد رســیده گــی       
ــمن   ــه ، ض ــع     قرارگرفت ــه نف ــه ب ــای ثالث لغــو فیصــله ه

،  به رسیده گی مجدد محاکمـاتی هـدایت داده   دولت
ــت     شــده و حــق دعــوی ریاســت عمــومی قضــایای دول

نسبت به اصل رقبه محفو ظ دانسته شد .
ارنوالی بر مطالبه ادارۀ محترم لویدرجلسات بنا-

، د و درخواســت تبــدیلی محکمــه جزایــی مــورد غــور  
دوسـیه  ٤٩قرارگرفته و نیر صالحیت رسیده گـی بـه   

ــی ،       ــخ ، غزن ــات بل ــاکم اســتیناف والی ــه مح ــی ب جزای
بغالن ، ارزگان ، هلمند ، هـرات و فـا ریـاب تفـویض     

گردید .

محـرر محکمـه در قسـمت  تحـویلی محصـول      -١٠
ــوده  وا مــا تحــویلی محصــول     اقامــه دعــوی مکلــف ب
فیصله ازجمله مکلفیت های محکوم علیه میباشد  .

در صــــورتیکه محکــــوم علیــــه قســــط اول را  -١١
وضوع مبادرت تحویل نماید محکمه به رسیده گی م

ــد  رســیده گــی        ــد ولــی محــاکم درجریــان مواعی نمای
مکلف اند ا ز تحویلی اقساط بعدی اطمینان حاصل 
و در صورت عدم تحویلی اقساط بعـدی رسـیده گـی    

را متوقف نمایند. 
قـانون   ١٤هدف ازکلمـۀ مسـئول کـه درمـاده      -١٢

محصول محاکم ذکرگردیده ، محرر محکمه است که 
صـول اقامـه دعـاوی را طبـق     صرف قیمت وثایق و مح

قـــانون محصـــول اخـــذ و درمیعـــاد     ١٤و ١٣مـــواد  
معینه قا نونی تحویل بانک مینماید .

ــول     -١٣ ــویلی محصـ ــه درتحـ ــوم علیـ ــاه محکـ هرگـ
محکمه تـاخیر ورزد ، محکمـه فوقـانی طبـق مصـوبۀ      

ــورخ ٢٢٥ ــتره  ١٣٩٥ر٢ر٢٨مــ ــالی ســ ــورای عــ شــ
محکمه اجراآت نمایـد زیـرا مصـوبۀ متـذکره توضـیح      

شـــــورایعالی ســـــتره محکمـــــه در مـــــورد صـــــالحیت 
رسیدگی استینافی آنعده قضایای که مرحله ابتدائی 
ــالحیت در      ــویض صـ ــاالثر تفـ ــا بـ ــادی و یـ ــور عـ آن بطـ
محــاکم ابتدائیــه رســیدگی مــی شــد طــی متحــدالمال 

ــؤرخ ٢١٩٠-٢١٣٢( ــام  ١٥/١١/١٣٨٥) مــ ــه تمــ بــ
محـــاکم تعمـــیم گردیـــده ولـــی نســـبت عـــدم صـــراحت  

ــذکور در قســمت صــالحیت رســیدگی    متحــدالمال م
١٢/٩/١٣٩٨فرجــــامی موضــــوع در جلســــه مــــؤرخ  

شــورای محتــرم عــالی ســتره محکمــه مطــرح و طــی       
) هدایت ذیل صادر شد:٣٠٦یادداشت (

هرگـــاه صـــالحیت رســـیدگی قضـــایا بـــاالثر هـــدایت  ((
ــا      ــه و ی ــۀ ابتدائی ــه در مرحل ــتره محکم شــورایعالی س

تفـویض  استیناف از یـک محکمـه بـه محکمـه دیگـری      
شــده باشــد رســیدگی بــه قضــایای متــذکره در مرحلــۀ  
ــکیل از      ــق تشـ ــوع طبـ ــت موضـ ــا درنظرداشـ ــام بـ فرجـ
ــد،     ــه آن میباشــ ــامی مربوطــ ــوان فرجــ ــالحیت دیــ صــ

) ٢١٩٠) الی (٢١٣٢موضوع به تعقیب متحدالمال (
به محاکم و مراجع مربوطـۀ آن  ١٥/١١/١٣٨٥مؤرخ 

طور متحدالمال اخبار گردد.))
ــدرج یادداشــ   ــب من ــرم    مرات ــام محت ــوق مق ت شــماره ف

ــوم محــاکم اســتیناف       شــورایعالی بدینوســیله بــه عم

والیات و مراجع مربوط طور متحدالمال اخبار گردید 
البته آنرا به مراجع ذیربط خـویش تکثیـر نمـوده وفقـاً     

اجراآت مقتضی و قانونی بعمل میاورند. 
مؤرخ )  ٢٤٦٥- ٢٣٩١(متحدالمال شماره 

:ای عالی داراالنشاء شور٣٠/٩/١٣٩٨
١٣/٩/١٣٩٨) مـــــؤرخ ٩٥٠بـــــاالثر نامـــــه شـــــماره (

ــات،    ــدقیق و مطالعـــ ــومی تـــ ــرم عمـــ ــت محتـــ ریاســـ
اسـتهدائیه محکمــه اســتیناف توقیفگـاه بگــرام بشــرح   

ذیل مواصلت ورزیده است.
قراریکــه مقــام محتــرم بهتــر در جریــان قــرار دارنــد ،   
قبل از انفاذ کود جزاء  قضایای منسوبین نظامی کـه  

انت بوطن میشدند طبق هدایت مـادۀ  مرتکب جرم خی
) قانون جزای ١٦) قانون جرایم عسکری و مادۀ (١٧(

عسکری توسط محاکم نظـامی مـورد رسـیدگی قـرار     
) آن ١میگرفت بعد از انفاذ کود جزاء و ضمیمه نمبر (

قوانین جرایم عسکری و جزای عسکری لغـو گردیـده   
و در کــود مــذکور محکمــۀ ذیصــالح همچــو قضــایا      

ــراآت  وضـــاحت نـــد ــه گـــی در اجـ ارد و ســـبب دو پارچـ
محاکم گردیده است چنانچه  محـاکم نظـامی اسـتناد    

١٣٩٨ر١٠ر٩) مورخ  ٣٢٣٩متحدالمال شماره (
مقام ستره محکمه :

طوریکه ارزیـابی هـا نشـان میدهـد در ایـن      -
اواخر سوء استفاده کننـده گـان، احکـام مقامـات قـوه      
قضائیه را جعل و تزویر نموده، تـالش مـی نماینـد تـا     
بــا ارائـــه آن اهـــداف مــورد نظـــر خـــویش را حاصـــل و   
سیررسیده گـی قضـایا را از مسـیر قـانونی و اصـولی      

آن منحرف سازند.
ــد    ب ــا منبعـ ــود تـ ــی شـ ــدایت داده مـ ــیله هـ ــاءً بدینوسـ نـ

مسـئولینی کـه چنــین احکـام مغــایر قـانون و پالیســی     
ــرد، در        ــی گی ــرار م ــه دســترس شــان ق ــوه قضــائیه ب ق
خصوص آن دقت و تفحص جدی نمایند و در صـورت  
نیازمی توانند با مقامی کـه حکـم را صـادر نمـوده در     
تمــاس شــده و اطمینــان حاصــل نماینــد؛ در غیــر آن      
مســئولیت بعــدی ناشــی از تطبیــق احکــام جعــل و یــا   
تزویــر شــده بــدوش مرجــع تطبیــق کننــده خواهــد بــود.  
ریاســـت دفتـــر، موضـــوع را بـــه عمـــوم ریاســـت هـــای  

مرکزی و محاکم قوه قضائیه اخبار نماید.
مؤرخ )  ٢٣٩٠- ٢٣١٦(متحدالمال شماره 

:داراالنشاء شورای عالی ٢٥/٩/١٣٩٨
ــت (  ــبالً یادداشــــــ ــؤرخ ٩٠٩قــــــ ٥/١١/١٣٨٥) مــــــ



۱۳۹۸جدی ۱۹

میگیرد باید آن را به مؤکلین خویش تسلیم بدارند.
ـ هیئـــات مرکـــب از ادارات شـــهرداری، اراضـــی، عدلیــــه     ۱۰

۱۷۶ومستوفیت که بمنظورتعریف مـدعی درمطابقـت بـه مـواد (    
) قــانون اصــول محاکمــات مــدنی ازجانــب محــاکم توظیــف   ۱۷۷و

ــد   ــف ان ــد مکل ــب    میگردن ــی ومســلکی خــویش را حس ــات فن نظری
مقتضای قرارقضائی و درمحـدودۀ میعـاد معینـه ترتیـب وتسـلیم      
ــه نماینــد و اال عملکــرد شــان تعلــل محســوب گردیــده بــا        محکم

ایشان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
ـ هیئات قیمت گذاری با درک مسـئولیت وظیفـوی و بمنظـور    ۱۱

مکلف اند کـه درقسـمت   حفاظت وصیانت ازعواید خالص دولتی
قیمت گذاری امالکـات قابـل فـروش ازدقـت الزم کارگرفتـه وقـیم       
قرین به واقعیت آن را تثبیـت وتعیـین نماینـد، امـا درصـورت بـی       

تفاوتی مسئولیت جدی متوجه شان خواهد شد.
ـ ریاست محکمـۀ شـهری خـاطر نشـان سـاخت کـه اکثردوسـیه        ۱۲

محــول محکمــه   ارنوالی بــا تحقیــق ســطحی و ناتکمیــل    ــ هــای 
گردیده و درنتیجۀ بررسی طی قرارقضـائی بمنظورتکمیـل خـأل و    

ارنواالن تحقیــق  ــرفــع نــواقص مســترد میگــردد امــا بــا تأســف       
درحصۀ رفع خأل موجوده حسـب مقتضـای قـرار صـادره توجـه الزم      

ارنوالی استیناف با مبذول نمیدارند. با طرح این معضله رئیس 
نمـود کـه تحقیـق    ه وحـه عـالو  تعهد نمودن مبنی برحل مشکل مطر

ــاتوانی      ــا تکمیــل مبــین ضــعف و ن نارســا و ترتیــب دوســیه هــای ن
        ــین ــد چن ــا منبع ــرد ت ــالش صــورت میگی ــوده ت ــه ب ــل مربوط ارنوا

مشکل تکرارنگردد.
ـ با طرح شکایت ادارۀ رادیـو تلویزیـون مبنـی برعـدم پرداخـت      ۱۳

ــد     ــبس تأکیـ ــدیریت محـ ــدانی و مـ ــرازجانب ادارۀ قومانـ ــق النشـ حـ
گرفــــت تــــا ادارات مــــدیون دیــــن ذمــــت شــــان را بــــدون صــــورت

تأخیرپرداخته رفع شکایت نمایند درنتیجه آمرامنیت قومانـدانی  
و مدیر محبس تعهد سپردند کـه درقسـمت پرداخـت دیـن مطلوبـه      

اقدام عملی صورت خواهد گرفت.
ـ ادارات کشف و تحقیق درصورت ضرورت میتواننـد حسـب   ۱۴

مین ضمانت معتبرقادر و توانا به هدایت قانون از مظنونین ومته
احضـــارفرد ضـــمانت شـــده ودارای آدرس مشـــخص ومعـــین اخـــذ  
نماینــد، درصــورتی کــه چنــین نباشــد اخــذ ضــامن نــه تنهــا معنــی    
ومفهوم نداشـته بلکـه همکـاری مطلـق کارمنـدان کشـف وتحقیـق        
ــی میگــردد.        ــونین ومتهمــین تلق ــازی فرارمظن ــر زمینــه س ــی ب مبن

ــن رویکــرد بذاتــ   ــانونی    درحالیکــه ای ــل پیگــرد ق ــوده و قاب ه جــرم ب
میباشد.

ارنواالن بایــد اعترضــات شــان را علیــه تصــامیم محــاکم    ـــ ۱۵
ابتدائیــه درمحورنـــواقص وکاســتی هـــای موجــوده عیـــارنموده و    

ارنواـــل ازاعتـــراض برفیصـــله هـــایی کـــه درمحـــدوده مطالبـــات 
ــا بالوســیله جلــو ازدحــام و    مربوطــه صــادرگردیده احترازنماینــد ت

گرفته شود.یارتراکم ک
ـ اســلحه جــاتی کــه براســاس حکــم قطعــی محــاکم مصــادره      ۱۶

گردیده اند باید به مـدیریت دایـاک قومانـدانی امنیـه تسـلیم داده      
شوند تا بالوسیله از استفادۀ خودسرانه وحیف ومیل آن جلوگیری 

صورت گیرد.
ـ در رابطه به مشـکل مطروحـه مـدیریت محـبس مبنـی برعـدم       ۱۷

هـــای ابتدائیـــه واســـتیناف بـــه آن مـــدیریت،     مواصـــلت فیصـــله  
ارنواالن مربوطـه مکلفیـت دارنـد کـه یـک      ـ خاطرنشان گردیـد کـه   

ابتدائیه را عندالوصول به مـدیریت  کاپی فیصله های استیناف و
محــبس گســیل دارنــد تــا برویــت آن اجراآتــی کــه الزم اســت مرعــی   

گردد.
ریـات  دراخیرسرپرست مقام والیت بعد از جمع بنـدی مباحـث و نظ  

ارایه شده ابراز امید واری نمود که ادارات اشتراک کننده درحصۀ 
تعمیل و تطبیق مقتضیات مباحـث فـوق ونهادینـه سـازی اجـراآت      
مبتنی برعدالت محورازهیچ گونـه سـعی وتـالش دریـغ نورزنـد. و      
جلســه بــا دعائیــه خیــر و برقــراری صــلح و ثبــات درکشــور خاتمــه    

یافت.
در والیت هرات:

گی ارگــان هــای عــدلی و قضــائی والیــت هــرات یــوم   جلســۀ همــآهن
تحـــت ریاســـت قضـــاوتمند شـــمس ١٨/٩/١٣٩٨دوشـــنبه مـــورخ 

ــتراک        ــا اشـ ــتیناف بـ ــه اسـ ــیس محکمـ ــل" رئـ ــیس خیـ ــرحمن "رئـ الـ
عبدالقیوم "رحیمی " والی آن والیت و رؤسا و نماینده گان ادارات 

ذیربط در سالون کنفرانس های محکمۀ استیناف دایر گردید.
جلسه با تالوت آیاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       ابتداء 

رئیس محکمه تشریف آوری اعضای جلسـۀ همـآهنگی و مهمانـان    
را خیر مقدم گفته و افـزود کـه هـدف از تـدویر جلسـات همـآهنگی       
ایجــاد همــآهنگی میــان ادارات عــدلی و قضــایی بــوده کــه بخــاطر  

ــان ادارات و    ــب میـ ــول مکاتیـ ــال و مرسـ ــوگیری از ارسـ ــت جلـ جهـ
دریافت راه حـل قـانونی بـرای مشـکالت، چالشـها و پیشـنهادات       
ادارات، از چند سال بدین طرف دایـر میگـردد کـه نتـایج مثبـت و      
مـــوثری داشـــته اســـت، ســـپس آقـــای رحیمـــی والـــی آن والیـــت در   
خصوص استقاللیت قوه قضائیه و عـدم مداخلـه در امـور محـاکم     

د همــآهنگی و  تأکیــد نمــود و تــدویر جلســات همــآهنگی را ایجــا      
ــاً      ــان ادارات عــدلی و قضــائی دانســت. متعاقب ــط بیشــتر می رواب
رئـــیس محکمـــه بیــــان نمـــود کـــه بــــا در نظرداشـــت محتویــــات      
ــائی،     ــدلی و قضـ ــآهنگی ادارات عـ ــالی همـ ــۀ عـ ــل کمیتـ طرزالعمـ
بخاطر تنظیم بهتر امور و اجرای موثر فعالیت های کمیته والیتی 

ت، رهنمــود کــاری  همــآهنگی ارگانهــای عــدلی و قضــائی آن والیــ  
کمیتۀ والیتی همآهنگی ادارات عدلی و قضـائی آن والیـت ترتیـب    
گردیــده کــه در رهنمــود مــذکور ضــمن موضــوعات دیگــر، کمیتــه   
هـای فرعــی جهـت رســیده گــی بـه امــورات جزائـی، مــدنی، احواــل     
شخصــیه حقــوق عامــه و امــورات تجــارتی ایجــاد گردیــده اســت و   

هنگی خـویش را مطـابق   ایجاب میکنـد کـه در آینـده جلسـات همـآ     
رهنمــود مــذکور تنظــیم و ترتیــب نمــاییم. بعــداً روی موضــوعات،  
پیشـــنهادات، چـــالش هـــا و مشـــکالت بعضـــی از ادارات چـــون      
محکمـۀ ابتدائیـۀ شـهری، مـدیریت ترافیـک، نماینـده گـی انجمــن        
مســـتقل وکـــالی مـــدافع آن والیـــت، مـــدیریت محـــبس و ریاســـت   

  ه بـود بحـث و تبـادل نظـر     ارنوالی که از قبل شامل آجنـدا گردیـد
صــورت گرفــت و در هــر مــورد تصــامیم قــانونی و اصــولی اتخــاذ    
گردید و در خصوص دو موضوع تصمیم گرفته شد که در فرصـت  
مناسب جلسۀ اختصاصی به اشتراک ادارات ذیربط دایر گـردد تـا   
مشـکل بــه وجــود آمـده مطــابق قــانون و مقـررات مرفــوع گــردد، و    

راجع به تناقض بعضی طرزالعمل ها ضمناً سه موضوع دیگر چون 
با قوانین بود جهت دریافـت راه حـل، الزم دیـده شـد تـا بـه کمیتـۀ        
عالی همآهنگی ادارات عدلی و قضائی مرکـز محـول گـردد. و در    
اخیر جلسه رهنمود کاری کمیتۀ والیتـی همـآهنگی ادارات عـدلی    
و قضائی آن والیت که قـبالً ترتیـب گردیـده بـود از جانـب اعضـای       

میتۀ والیتی مورد تائید قرار گرفت. ک

در ولسوالی شهرستان والیت دایکندی:
جلســۀ کمیتــۀ عــالی همــآهنگی ارگــان هــای عــدلی و قضــائی محکمــۀ         
ــورخ      ــنبه مــ ــوم شــ ــدی یــ ــت دایکنــ ــتان والیــ ــوالی شهرســ ــۀ ولســ ابتدائیــ

تحــت ریاســـت قضـــاوتمند ضـــامن علـــی "محقـــق" رئـــیس  ٢٥/٨/١٣٩٨
تراک ضـامن علـی "پویـا" ولسـوال آن     محکمۀ ابتدائیۀ آن ولسـوالی بـا اشـ   

ــر       ــه دای ــر محکم ــربط آن ولســوالی در مق ــدیران ذی ــرین و م ولســوالی، آم
گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس رئـیس        
محکمــه ضــمن عــرض خــوش آمدیــد، از اهمیــت جلســات همــآهنگی بــین   

فـــراهم آوری  ادارات و مســـئولین در حـــل مشـــکالت مـــردم و ایجـــاد و     
حکومــت داری خــوب تحــت حاکمیــت قــانون و حکومــت داری بــر اســاس    
ــق آجنــداء روی موضــوعات ذیــل بحــث         ــت. ســپس طب ــدالت ســخن گف ع

صورت گرفت و به ترتیب روی هر موضوع تصامیم الزم اتخاذ گردید:
ــا    ــ-١ ــه در تحقیقــات خــود کوشــش نمایــد ت ارنوالی در جنــگ مغلوب

م بــی بضــاعت زیــاد خســاره منــد فاعــل جنــگ را مشــخص نماینــد تــا مــرد
نگردنــد و در صــورتی کــه فاعــل جنــگ مشــخص نگــردد بــه مصــداق جنــگ  

کود جزاء، مطالبه مجازات گردد.٥٨١ماده ٤مغلوبه مطابق بند 
٢-   ارنوالی بعضی از دوسیه هایی را که محکمه به رفـع نـواقص آن

قــرار صــادر نمــوده و از طریــق محکمــه میعــاد هــم تعیــین گردیــده، ولــی   
زیادی شده که سرنوشت آن دوسیه ها معلوم نیست و چنین دوسـیه  مدت

ها که در قضایای جنحوی می باشـند اگـر بعـد از مـدت زیـادی کـه طبـق        
قانون مشخص است به محکمه فرستاده شود تحت مرور زمان قـرار مـی   

ارنوالی اجراآت خویش را بموقع نمایند.گیرد، در مورد 
قیقـاتی امالکـی کـه از طـرف     مدیریت حقوق درقباـل قـرار هـای تح   -٣

محکمه صادر می گردد به تـاخیر اجـراآت مـی کننـد کـه در رابطـه حقـوق        
مردم ضایع گردیده و زمین های مردم در اثر ممانعت از زراعت و آبیاری 
خساره مند می گردنـد، در رابطـه مصـوب گردیـد کـه محکمـه بـه نسـبت         

کنـد کـه در   قرب و بعد مسافت راه و یا فصـل آب و هـوا وقـت تعیـین می    
وقت معینه اجراآت صورت گیرد.

ــد و     -٤ ــل ادارات عوای ــی از مســئولین ادارات مث ــود بعض نســبت نب
ــأخیر مــی افتــد در رابطــه تصــویب گردیــد کــه آن      ــه ت اراضــی ؛ اجــراآت ب
مســئولین مشــکالت شــان را از طریــق ادارۀ مــافوق شــان حــل نماینــد تــا    

بـه هـدایت مـادۀ    سکتگی در کار شـان بوجـود نیایـد و در غیـر آن مطـابق      
کود جزاء اجراآت قانونی می گردد.٤٠٧

در تحقیقات امالکی بارتبـاط تمـام مـواردی کـه در قـرار از طـرف       -٥
محکمه تحریر میگردد ،شست طرفین دعوی اخذگردد تا در آینده مـورد  

اعتراض طرفین و یا یک طرف دعوی قرار نگیرند.
مکتوب های قوماندانی جلب ها را به موقع اجرا ننموده ودرمورد-٦

جلوگیری از ممانعت کشت و زراعـت طـرفین دعـوی اجـراآت نمـی کنـد،       
مصـــوب گردیـــد کـــه محکمـــه ذوالیـــد را از خـــارج ذوالیـــد توســـط قـــرار  
تشــخیص و طــرفین دعــوی خــویش را طبــق قــانون تعقیــب نماینــد، در        
صورت صدور قرار اگر مشکل قانونی وجود داشته باشد قومانـدانی در  

ون اساسی مطابق به مکتوب محکمه اجراآت و هم قان٤٠روشنائی مادۀ 
چنـــان جلـــب هـــا را بـــه موقـــع اجـــراء نماینـــد و در صـــورت عـــدم اجـــراآت  

٤٠٧قوماندانی، محکمه در رابطه بـه موضـوع مطـابق بـه هـدایت مـاده       
کود جزاء به سهم خویش اقدام می نماید.

ــر      -٧ ــه محــض اطــالع از جــرم در ه ــی ب ــت مل ــدانی و ادارۀ امنی قومان
شب و روز در صحنه جرمی حاضر گردند، آثار و مدارک جرمی ساعت از

را دقیــق بررســی نمــوده طبــق قــانون اجــراآت نماینــد تــا مشــکل در اداره    
.ارنوالی و محکمه رونما نگردد
داکتران موظـف شـفاخانه معاینـات خـویش را دقیـق، واضـح و بـا        -٨

کلمات عام فهم تحریـر نماینـد، کلمـات مغلـق و اصـطالحات طبـی را بـه       
ارنوالی و ـ صورت عام فهم بـین قـوس ترجمـه نماینـد تـا در مـورد ادارۀ       

محکمه با مشکل مواجه نگردند.
ــه آن    -٩ ــدانی امنیـ ــرایم جنـــائی و سرپرســـت قومانـ ــا جـ ــارزه بـ آمـــر مبـ

ولسوالی اظهار داشتند که پـولیس بـرای تطبیـق حکـم محکمـه بـه سـاحه        
در مـورد چـه   میروند اکثراً با درگیری فزیکی با مردم مواجـه مـی گردنـد   

باید کنند؟ در رابطه تصویب گردید که پولیس در ساحه بـا مـردم درگیـر    
نشـوند و طبـق قـانون پـولیس وظـایف خـویش را انجـام دهنـد پـولیس هـر           

٣٥٩الــی ٣٥٤زمـانی کـه درسـاحه مواجـه بـه مقابلـه گردنـد طبـق مـواد          
مندرج فصل سوم کود جزاء شخص برخـورد کننـده را مسـتند و بـا دالیـل      

ارنوالی هــم طبــق مــواد ــارنوالی معرفــی بدارنــد و ــمکتوبــاً بــه واضــح
متذکره بنا به صالحیت های وظیفوی خویش اجراآت قانونی را نمایند.

محافظین امنیتی محکمه دارای اخـالق پسـندیده و کرکتـر خـوب     -١٠
نبوده و اکثراً مراجعین و پرسونل محکمه از برخورد آنان شکایت دارند، 

تقاضا می گردد؛ افرادی را برای محافظت از محکمه بناءً از قوماندانی
بفرستند که افراد سالم و برای دایم در محکمه به حیث محافظ باشـند و  
آنان را نوبتی به پوسـته هـای ولسـوالی کجـران و پـاتو نفرسـتند تـا افـراد         
دایـم را محکمـه تحـت تربیــت صـحیح گرفتـه و آنهــا هـم در وظـایف شــان        

با جرایم جنائی و سرپرست قومانـدانی امنیـه آن   منظم باشند، آمر مبارزه
ولسوالی موضوع فوق را قبول نموده و عهده دار اجرای آن گردید.  

در والیت کندهار:
جلسۀ همآهنگی ارگان های عـدلی و قضـائی   ٥/٩/١٣٩٨بتاریخ 

والیت کندهار تحت ریاسـت ذبـیح اهللا "ابراهیمـی" رئـیس محکمـه      
ــا و       ــت، رؤس ــام آن والی ــا اشــتراک معــاون مق ــت ب اســتیناف آن والی
نماینده گان ادارات ذیربط در مقر محکمۀ استیناف دایر گردید.

ا تــالوت آیــاتی چنــد از کــالم اهللا مجیــد توســط       ابتــداء جلســه بــ   
قضاوتمند نجیب اهللا "دولتی" رئـیس محکمـۀ ابتدائیـۀ شـهری آن     
والیــت آغــاز ســپس رئــیس محکمــه جلســات همــآهنگی را راه حــل   
مشکالت که از اثر نا همآهنگی های ارگان های عـدلی و قضـائی   
به میـان آمـده دانسـت و تأکیـد نمـود کـه تصـامیم جلسـات ارگـان          

ای عـدلی و قضـائی بایـد قابـل تعمیـل باشـد و بمنظـور تصـمیم         ه
گیری ، شخص رؤسای ادارات عدلی و قضائی در جلسات بعدی 
اشتراک نمایند، متعاقباً مروری بر تصامیم قبلی صورت گرفت و 
بعد مواردی که تا هنوز حل نگردیده بود بـرای مسـئولین مربوطـه    

یاد آوری و هدایات الزم صورت گرفت:
آمریت عمومی اداری قوه ١٤/٨/١٣٩٨) ٦٣٤٦(مکتوب-١

قضـائیه مقـام عـالی سـتره محکمـه: حسـب هـدایت مکتـوب نمبـر          
فــوق بــرای تمــامی محــاکم ابتدائیــه ولســوالی هــا دونفــر محــافظ    
توظیــف گــردد در رابطــه تصــویب گردیــد معــاون مقــام والیــت  در   
ضمن صـحبت هـای خـود تـذکر داد کـه در زمینـه طبـق محتویـات         

ــای    مکتــوب متــذک  ــا همــآهنگی ارگــان ه ــان دارد و ب ره بحــث جری
مربوطه اجراآت مقتضی صورت خواهد گرفت.

آن والیت اظهار داشت که دوسیه هـای  ILF-Aدفتر ساحوی -٢
موضوعات سیاسـی کـه در مرحلـۀ اسـتیناف بـه آن والیـت تفـویض        
صالحیت گردیده تا هنوز به محـاکم مربوطـه مواصـلت نورزیـده و     

لــۀ اســتینافی برائــت میگیرنــد از طــرف  نیــز متهمینــی کــه در مرح 
  ارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی رها نمی گردنـد. در

ارنوالی امنیـت ملــی آن والیــت بیـان داشــت از ایـن کــه تــا    ــزمینـه  
جواب از مرکـز مـی رسـد و یـا اسـتیناف طلبـی صـورت مـی گیـرد          
زمــان را در بــر مــی گیــرد و در خصــوص موضــوع عــدم رهــا کــردن  

فت در صورتیکه در مرحله استینافی برائت یابند به رهائی باید گ
شان هیچ گونه تعلل صورت نمی گیرد.

ریاست عدلیه اظهار داشت که محـاکم از تسـلیمی دوسـیه    -٣
هــای مربــوط قضــایای دولــت خــودداری و ابــاء مــی ورزد و نیــز        
پیرامون قرار داد هـای ملکیـت هـای اهـل هنـود. در زمینـه رئـیس        

هری آن والیـت بـا حضـور رئـیس دیـوان رسـیده       محکمۀ ابتدائیۀ ش
گـی بـه قضــایای حقـوق عامـه اســتیناف چنـین بیـان داشــت کـه بــه        
استثنای موارد غصب امالک که نماینده قضـایای دولـت حیثیـت    

 ارنوال را دارد و ضرور می باشد در دیگر موارد هیچ گونه تعلل
به تسلیمی دوسیه ها صورت نمی گیرد. و در مـورد ملکیـت اهـل    
هنـود کـه رفــع تـأمین جایــداد هـای مـذکور ذریعــه تجـویز قضــائی       
صورت می گیرد و در زمینه نظـر تـدقیقی کـه طـی حکـم تـاریخی       

مقـام عــالی ســتره محکمـه تائیــد گردیــده و ذریعــۀ   ٣١/٤/١٣٩٨
ــۀ ( ــتره  ٢/٥/١٣٩٨) ٥٢٣نامــ ریاســــت تــــدقیق و مطالعــــات ســ

محکمه عنوانی آمریت ریاسـت عمـومی قضـایای دولـت و ذریعـۀ      
آن ریاســت بــه ریاســـت   ٣٠/٧/١٣٩٨) ٦٢٥٩/٢٩٩٦کتــوب ( م

عدلیـــۀ آن والیـــت ارقـــام گردیـــده صـــراحت دارد طبـــق آن اجـــراآت  
صورت گیرد.

که در عدم همکاری ارگان های ذیربط پیرامون محجوزین -٤
خصوص پیشـنهاد محکمـۀ ابتدائیـه اختصاصـی اطفاـل آن والیـت       

زین کـه  در مورد عدم همکاری ارگان های ذیربط پیرامون محجـو 
از جانــب رئــیس محکمــۀ ابتدائیــۀ اختصاصــی اطفاــل آن والیــت       
مواردی که همکاری صورت نمی گیرد بیان گردیده و چنین بیـان  

قــانون تخلفــات اطفاــل اصــالً از جانــب پــولیس   ١١داشــت : مــادۀ 
قـــانون تخلفـــات اطفاـــل ١٣مربوطـــه مراعـــات نمـــی گـــردد مـــادۀ 

عت در حـوزه هـای   سـا ٢٤صراحت دارد که اطفال بایـد بیشـتر از   
پولیس نمانند در حالیکه سه و چهار شب را نزد پولیس باقی می 
مانند و در خصـوص تثبیـت پـرده بکـارت بـدون حکـم محکمـه بـه         
معاینه روان می کنند که در این خصوص از جانب رئیس محکمه 
از لحاظ قانونی به موضوع پرداخته شد و بیـان داشـتند کـه طبـق     

ات اطفال اجراآت صـورت گیـرد. و در   قانون تخلف١٣و ١١مواد 
خصــوص پــرده بکــارت بــدون حکــم محکمــه رئــیس محکمــه بیــان  
داشت که چنین اجراآت بدون حکم محکمه ، قابـل تعقیـب عـدلی    

ارنوالی آن والیــت گفــت کــه در دوحالــت     ــ رئــیس  اســت. ســپس   
معاینــه صــورت مــی گیــرد اول حکــم محکمــه دوم رضــایت مجنــی  

شـد کـه بایـد مطـابق قـوانین نافـذۀ       علیه و در رابطه تصـمیم بـرآن  
کشور اجراآت بعمل آید.

ارنوالی مبـارزه  ـ عدم تسلیمی مکاتیب رسمی در ریاست -٥
با جـرایم علیـه امنیـت داخلـی و خـارجی و تعیـین دو روز از طـرف        

ارنوالی بـــرای ارســـال مکاتیــب. در رابطـــه از جانـــب سرپرســـت  ــ 
ه بـا جـرایم   ارنوالی مبـارز ـ ارنوالی اسـتیناف و نماینـده   ریاست 

علیه امنیت داخلی و خارجی چنـین اظهارگردیـد کـه در خصـوص     
معضلۀ متذکره با مراجع مربوطه همآهنگی صورت خواهد گرفـت  
تـا مشــکل رفــع گـردد و معــاون مقــام والیــت بیـان داشــت کــه بایــد    
دروازه ادارات بــرای همــه بــاز باشــد تــا فاصــلۀ دولــت و مــردم کــم   

ــا  ــباشــد، دراخیــر تصــویب شــد کــه ریاســت   ارنوالی اســتیناف ب
ــارنوالی علیــه امنیــت داخلــی و  ارنوالی امنیــت ملــی و ــشــمول 

ن نماینــد و رفــع مشــکل یخــود را تعــهــایخـارجی هریــک نماینــده 
.زارش دهندگشود و در جلسه آینده 

مشکل تطبیق تصویب قضایای عادی منسوبین نظامی در -٦
 ـ ارنوالی های ابتدائیـه، رئـیس   سطح یـت  ارنوالی شـهری آن وال

عالوه کرد که محاکم در زمینه قرار صادر نماید بهتر خواهد بود 
و در زمینه استهدا هم نمودیم و از مرکز طالب معلومات خـواهیم  

شد.
بمنظـــور فعاـــل نگهداشـــتن سیســـتم دیتـــابیس مـــدیریت      -٧

قضایای ارگانهای عدلی با شمول ریاسـت محکمـۀ اسـتیناف کـه     
صمیم جلسۀ همآهنگی مورخ درجوارهم قراردارند ، و قبالً از اثر ت

سـاعته بـرای ارگانهـای یـاد     ٢٤درمورد تأمین بـرق  ٥/٣/١٣٩٧
و ٨/٣/١٣٩٧) ١٧٨٥/١٦٥٥شده بمقام والیت ذریعه پیشنهاد (

پیشــنهاد صــورت گرفتــه بــود ولــی ٣/٧/١٣٩٨) ٤٦٣١/٤١٩٩(
تــا الحاــل از ریاســت برشــنا آن والیــت در زمینــه جــواب دریافــت        

ت برشنا آن والیت چنین بیان داشـتند  نگردیده، نماینده های ریاس
میگاوات برق ضرورت دارد در حالیکه فقط ١٦٠که آن والیت به 

ــت     ١٠ ــرای آن والی ــد ب ــد کجکــی والیــت هلمن ــرق از بن میگــاوات ب
تخصیص داده شده و مشـکالت مختلـف را بیـان داشـت در اخیـر      
رئـــیس اداره برشـــنا بـــا توافـــق نظـــرات رئـــیس محکمـــه و رئـــیس   

ی آن والیـــت چنـــین تصـــویب نمودنـــد کـــه یکنفـــر  ارنوالی شـــهرـــ
نماینده از محکمۀ استیناف تعیین شود که در زمینه حل مشـکل  
ــئس محکمــه تعیــین      ــب ری ــیس محکمــۀ شــهری از جان گــردد و رئ

گردید تا با نماینده ریاست بریشنا آن والیت روی حل مشکل برق 
تعمیر محکمۀ استیناف کار نمایند.

یــت اظهــار داشــت کــه   آمریــت قطعــه محافظــت قضــات وال  -٨
بمنظـــور تـــأمین امنیـــت بهتـــر اســـت کـــه ســـاحه اطـــراف محکمـــۀ   

ارنوالی، شــهر ــاســتیناف و ارگــان هــای دیگــر از قبیــل ریاســت    
سازی، مستوفیت، معارف، عدلیه و ساحه پارک غـازی از طـرف   
شب روشن باشد و ضرورت است تا ریاست شاروالی گـروپ هـای   

غیـر فعاـل اسـت ، فعاـل     سولری را که در ساحه موجود ولـی فعـالً  
نمایند. معاون شاروالی آن والیت در زمینه بیان داشـت کـه سـاحۀ    
متذکره از جانب ریاست شـاروالی سـروی گردیـده اسـت و بـاطری      
هـای آن خـراب اســت و ان شـاءاهللا در بودجـه انکشــافی سـال آینــده      

شامل می سازیم تا رفع مشکل شود.
تند کـه مطـابق   انجمن وکـالی مـدافع آن والیـت اظهـار داشـ     -٩

قــانون اجــراآت جزائــی بــرای وکــالی مــدافع      ١٦٦و ١٧٥مــواد 
ارنوالی ـ اوراق اتهامنامه و سـایر اوراق مـورد ضـرورت از طـرف     

جرایم علیه امنیت داخلـی و خـارجی آن والیـت داده نمـی شـود. در      
ارنوالی اســتیناف آن والیــت چنــین بیــان ریاســت ــزمینــه نماینــدۀ 

مشـکالت امنیتـی وکـالی مـدافع حـق      داشت که با در نظر داشـت  
دارنــد کــه تمــامی اوراق دوســیه را قرائــت نماینــد، اتهامنامــه و       
ــه حــل      صــورت دعــوی در اختیــار شــان گذاشــته شــود، و در زمین
مشکل فوق بیان داشت که منبعد مشکل فـوق حـل خواهـد شـد و     
با همـآهنگی قومانـدانی امنیـه و سـایر ارگانهـای مربوطـه موافقـه        

مشکل حل خواهد شد. و رئیس محکمه گفت که صورت گرفته و 
موضوع حق الزحمه وکالی مدافع باید در قرار داد خـط مشـخص   
ــه نــام           ــوم باشــد و ب ــد هــم معل ــه مــی پردازن ــا محصــولی ک شــود ت
ارگانهای عدلی و قضائی سوء استفاده هم نشود، که موضـوع بـا   
حضــور نماینــدۀ انجمــن مســتقل وکــالی مــدافع آن والیــت توســط     

لسه همآهنگی مورد قبول واقع گردید.شاملین ج
ابتدائیـه  ـارنوالی  ریاست ٤/٩/١٣٩٨) ١٥٩٤مکتوب (-١٠

ــت: مطــابق متحــدالمال (   ١٦/٦/١٣٩٨) ١٦١٣عســکری آن والی
ــه      ریاســت داراالنشــاء شــورای عــالی ســتره محکمــه رســیده گــی ب
جرایم نظامی در داخـل گـارنیزون هـا یـا در جریـان وظیفـه مربـوط        

ارنوالی ابتدائیـه عسـکری بـا مشـکالت     دیوان مربوطه است که 
ارنوالی عســکری گفــت کــه ــمواجــه مــی باشــد. در زمینــه رئــیس 

متحد المال متذکره مشکالت را به بار آورده چنین بر داشت مـی  
ارنوالی عسکری بسـیار محـدود شـده و    شود که صالحیت های 

ارنوالی استیناف آن والیت بیـان  برای راه حل آن نماینده ریاست 
آن والیت بحث ارنوالی استیناف ت که در زمینه در ریاست داش

خواهد شد و راه حل قانونی پیدا می نماییم.
در والیت سمنگان:

جلسۀ همآهنگی ارگانهای عدلی و قضائی والیت سمنگان بتـاریخ  
تحت ریاست قضـاوتمل محمـدابطح "عـارف" رئـيس     ٤/٩/١٣٩٨

، رؤســـا و محکمــۀ اســـتیناف بـــا اشـــتراک سرپرســت مقـــام والیـــت  
نماینده گان ادارات ذیربط درمقرمحکمه استیناف دایرگردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       
رئــیس محکمــه بــا ابــراز خــوش آمدیــد بــرای اشــتراک کننــده گــان    
پیرامــون اهمیــت ونیازمنــدی همــآهنگی میــان ارگانهــای عــدلی و   

ــان    ــت قــ ــأمین حاکمیــ ــور تــ ــائی بمنظــ ــترک  قضــ ــارزه مشــ ون، مبــ
دربرابرپدیــدۀ زشــت و بــدنام کننــده فســاد اداری و برچیــدن گلــیم   
فرهنــگ غیرمعقــول امــروز و فــردا صــحبت مختصــرنموده و بــا بــه   
معرفــی گــرفتن آجنــداء اعضــای جلســه پیرامــون آن بحــث مفصــل    

نموده وبه تصاویب ذیل نایل آمدند:
باال شدیداً ـ ازاینکه راه مواصالتی ولسوالی درۀ صوف پایین و۱

ــی  آن       ــای امنیت ــرو ه ــرار دارد نی ــی ق ــد امنیت ــدات بلن تحــت تهدی
ــا بمنظورجلـــوگیری       ــد تـ ــت دارنـ ــه مکلفیـ ــای وظیفـ ــت برمبنـ والیـ
ازسقوط کامل ولسوالی های یـاد شـده تسـهیالت رفـت وبرگشـت      

ارنواالن ولسوالی های یاد شده را فراهم نمایند.قضات و
مانــدانی مبنــی بــر عــدم  ارنوالی از عــدم همکــاری قوـــ ادارۀ ۲

-۹۲احضارجلب های شان شاکی بوده این درحالیست کـه مـواد (  
ــئولین جلــــب   ۹۸ ــراآت جزائــــی مکلفیــــت هــــای مســ ) قــــانون اجــ

واحضــــارعلی الخصـــــوص پـــــولیس را برجســـــته ســـــاخته وادارۀ  
قومانـــدانی نـــاگزیردربرابر هـــدایات قـــانونی تمکـــین نمـــوده وبـــه  

ــی و  تعمیــل مکاتیــب جلــب واحضــارادارات متقاضــی    اقــدام عمل
مسئوالنه نماید، درمورد آمرامنیت قوماندانی امنیه تعهد نمود.

کیــد شــد کــه ریاســت عدلیــه درحصــۀ تعمیــل هــدایت مــاده   أـ ت۳
) قانون اجراآت جزائی مبنی بر توظیف مساعد حقـوقی بـرای   ۱۰(

مظنــونین و متهمــین معیــوب ( ناشــنوا، نابینــا و گنــگ) گــام هــای  
ورد شخص رئیس عدلیه تعهـد رعایـت   عملی بردارند که دراین م

ماده فوق و همکاری الزمه را نمودند.
ـــ دربرابرشــکایت ۴    ــی برعــدم درج قناعــت وعــدم ارنوالی مبن

دواویـن قناعت محکومین درذیل پارچه ابالغ، محاکم ابتدائیه و 
استینافی متوجه ساخته شدند چون هـدف اساسـی ابـالغ، تثبیـت     

منبعــد پارچــه هــای ابــالغ قناعــت وعــدم قناعــت محکــومین بــوده
بدون درج قناعت وعدم قناعت محکومین صادرنگردد.

ـ چون موجودیت تست البراتواری مواد مخدر درقسمت تعریـف  ۵
دقیق ماهیت مـواد بدسـت آمـده و تعیـین وصـف جرمـی مـرتکبین        

کیـد صــورت گرفـت تــا   أقاچـاق رول عمـده و اهمیــت بسـزا دارد، ت   
ــواد مخــدر قومانــدانی امن    ــدیریت م ــذ ســمپل و    م ــه درحصــه اخ ی

ــواری و بدســت آوردن نتیجــۀ آن      ــات البرات ارســال آن غــرض معاین
دراســرع وقــت ممکنــه اقــدام جــدی و مســئوالنه نمایــد، درغیــرآن    
ازعواقــب نــا گوارچــون تــأخیر در رســیده گــی قضــیه مربوطــه و         

سرنوشت متهم تحت توقیف پاسخگوخواهد بود.
نیتــی، محــاکم بایــد ـ بمنظورســوق بهترواتخــاذ تدابیرالزمــۀ ام۶

ــک      احضــارمتهمین تحــت توقیــف را ازمــدیریت محــبس حــداقل ی
ــه      ــد، مگراینکــ ــه نماینــ ــائی مطالبــ ــۀ قضــ ــل ازتدویرجلســ روزقبــ

استعجالیت موضوع ایجاب حضورفوری را نماید.
ـ کوشش صورت گیرد که اوامر و مکاتیب رهـائی محبوسـین و   ۷

اه متهمین درساعات رسمی بمدیریت محـبس ارسـال گـردد، هرگـ    
اوامــر و مکاتیــب رهــائی درســاعات غیــر رســمی وارد مــدیریت       
ــاً اداره    ــراد لزومـ ــق آزادی افـ ــبت اهمیـــت حـ ــود، نسـ محـــبس میشـ
ــوالی      ــق نوکری ــورد نظرازطری ــائی شــخص م محــبس درقســمت ره

ارنوالی اقدامات الزمه وعملی نماید.ادارۀ محبس و
ـ وکالی مدافع که ازمحجوزین وکالت مینمایند باید یک کاپی ۸

وکالت خط و یک کاپی قرارداد شان را به اختیار مسـئولین مرکـز   
اصالح وتربیت اطفال قرار دهند.

ــد     ۹ ــل ذیصــالح ان ـ محــاکمی کــه در رســیده گــی قضــایای اطفا
تصامیم قضائی شـان را درخـتم جلسـۀ حضـوری بـرای محکـومین       
ابالغ و یک نقـل پارچـه ابـالغ را بـه اختیـارمحکومین قـرار دهنـد.        

ابالغ محکومین اطفال بدسترس وکالی مدافع قـرار  هرگاه پارچۀ

نیــه فضــل قــادر( قناعــت ) د پکتیــا والیــت د اســتیناف  ٩/٨/١٣٩٨پــه 
محکمــې رئــیس ، د ســید عنبر(پاچــا) د اســتیناف ــارنوال د رئــیس او  

یت د محبس له مدیریت خـه لیدنـه   نورو رئیسانو په ون دنوموی وال
ــوری ریاســت د قوانینــو دتطبیــق        ــه او د افغانســتان د اســالمي جمه وک
درنوالی په اوندیې خبرې وکې او الزمه الروونه یې وکـه . پـه پیـل    
ــه       ــه وویــل چــې هیــوک دمحکمــو پ کــې د محکمــې رئــیس محبوســینو ت

د محکمې او اجراآتو کې دعدالت خد کیدای نه شي او هی کوم شخص
ــه شــي کــوالی ، ورپســی دمحبوســینو        ــاوه  اســتفاده ن ــه ن ــه نام قاضــي پ

دزیـات عمـر   -١استازیو چې په لـورو کتیوریـو کـې ترتیـب  شـوی ؤ       
-٤معیوب محبوسـین  -٣معتاد محبوسین  -٢درلودونکی محبوسین 

هغه محبوسین چې  په صعب العالجـه نـاروغیو اختـه دی ، خبـرې وکـې       
نو په خپل  اکلي وخت د محکمو  له اجراآتو ینـی خوـي   ولو محبوسی

رندولـه . بیـا د محکمــې رئـیس او ورســره پـالوي یــې د محبوسـینو لــه      
معیشتی وضعیت خه لکه اعاشه ، اباته . روغتیایي کلینیک ، خیاطی 
، او دلیک لوست زده کی خه لیدنه وکه ، چې په پایله کې محبوسینو 

ه فرمانو ینـی د نـه اسـتفادی او هـم دپولیسـو او      له عفوی او د تخفیف ل
دمحــبس دننــه تــه دنشــه یــي توکیــو د لیــد پــه تــاو   هپــایوازانو پــه واســط

ــه        ــاد داشــت شــول او ژمن ــوارد ی ــود او ددوی د شــکایتونو م شــکایت درل
ورسره وشوه چې ان شـاء اهللا د دوی شـکایتونو تـه بـه قـانوني رسـیده ـي        

وشي .



۱۳۹۸جدی ۱۹

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

هفت سال حبس تنفیذی ١٩/٩/١٣٩٨ یکنفر عضویت در گره طالبان دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت سمنگان
نفیذییکسال و یکماه حبس ت ١/١٠/١٣٩٨ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت سمنگان

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٤/١٠/١٣٩٨ یکنفر سرقت رر
بیست و یکسال حبس تنفیذی ٧/١٠/١٣٩٨ یکنفر تجاوز رر

شش سال حبس تنفیذی ٢٠/٩/١٣٩٨ یکنفر تجاوز به عفت و ناموس یه زن والیت سمنگانمحکمه ابتدائیه منع خشونت عل
ده سال حبس تنفیذی ١٦/٩/١٣٩٨ یکنفر ادعای قتل محکمه ابتدائیه ولسوالی فیروزنخچیر

بیست سال و شش ماه حبس تنفیذی ٢/١٠/١٣٩٨ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فراه
پنج سال حبس تنفیذی و سی هزار افغانی جریمه نقدی ٣/١٠/١٣٩٨ یکنفر و حیازت سالحقتل خطا  رر

یکسال و دو ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
یکسال و سه ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

یکسال و سه ماه حبس تنفیذی ٥/١٠/١٣٩٨ یکنفر توهین و تحقیر والیت دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن محکمه استیناف 
بغالن

پانزده سال حبس تنفیذی ٢٧/٩/١٣٩٨ یکنفر اقدام به قتل محکمه ابتدائیه خشونت علیه زن والیت بغالن
یکنفر بیست سال و شش ماه حبس و یکنفر هفده سال حبس 

تنفیذی ٤/١٠/١٣٩٨ دونفر قتل رر

پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی ٧/١٠/١٣٩٨ یکنفر سرقت ناف والیت کندزدیوان جزاء محکمه استی
یکنفر پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی و سه نفر برائت رر چهار نفر قتل رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر ضرب و جرح رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی و بیست هزار افغانی جزای 

نقدی ١٦/٩/١٣٩٨ یکنفر مجروحیت ترافیکی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ

وسال حبس تنفیذید ٢٦/٩/١٣٩٨ یکنفر سرقت رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به سرقت رر

هر واحد یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٣/٩/١٣٩٨ دونفر قوادی دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٦/٩/١٣٩٨ یکنفر فروش سالح م منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهری دیوان رسیده گی به جرای
والیت بلخ

دوسال حبس تنفیذی ١٨/٩/١٣٩٨ یکنفر فریبکاری دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت تخار
چهار سال حبس تنفیذی ٢٦/٩/١٣٩٨ یکنفر عضویت رر

یکسال و ده روز حبس تنفیذی رر یکنفر جعل و تزویر رر
هژده سال حبس تنفیذی ٢٦/٩/١٣٩٨ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندهار
هشت سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به سرقت رر

هفت سال حبس تنفیذی ٢٥/٩/١٣٩٨ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کندهار
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر اق مواد مخدرقاچ رر

هزار افغانی جزای نقدی٣٥هفت سال حبس تنفیذی و  ٤/٩/١٣٩٨ یکنفر سرقت مسلحانه دیوان جزاء محکمه شهری والیت کندهار
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
سه سال حبس تنفیذی ١٤/٩/١٣٩٨ یکنفر سرقت رر
دوسال حبس تنفیذی ٤/٩/١٣٩٨ یکنفر قاچاق مواد مخدر وان امنیت عامه محکمه شهری والیت کندهاردی

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٢/٩/١٣٩٨ یکنفر فروش مواد مخدر رر
سه سال حبس تنفیذی ٤/٩/١٣٩٨ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
ج سال و یکماه حبس تنفیذیپن ٣/٩/١٣٩٨ یکنفر عضویت دیوان امنیت داخلی و خارجی محکمه شهری والیت کندهار

دوسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر انتقال مواد منفجره رر

هر واحد از یکسال الی یکسال و شش ماه حبس تنفیذی حمل الی ١٣از 
١٣٩٨اسد ١٣ نه نفر مجروحیت

)٩( م ترافیکی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابلدیوان جرای

هر واحد از یکسال و یکماه الی چهار سال حبس تنفیذی حمل الی ٢٧از 
١٣٩٨اول اسد  دوازده نفر فوت ترافیکی

)١٢( رر

هر واحد از یکسال الی سه سال حبس تنفیذی اسد الی ٧از 
عقرب ٢٠ هفت نفر مجروحیت

)٧( رر

یکماه الی دوسال حبس تنفیذی و سی هر واحد از یکسال و 
هزار افغانی جریمه نقدی

سرطان الی ٧از 
١٣٩٨اول اسد  دونفر فوت ترافیکی

)٢( رر

هر واحد دوسال و هفت ماه حبس تنفیذی و ده هزار افغانی 
جریمه نقدی ٢٦/٤/١٣٩٨ دونفر فوت و واگزاری رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٧/١٠/١٣٩٨ یکنفر ذیتآزار و ا محمه ابتدائیه خشونت علیه زن والیت سمنگان
دوسال حبس تنفیذی ٣/١٠/١٣٩٨ یکنفر سرقت محکمه ابتدائیه حضرت سلطان والیت سمنگان

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٦/٩/١٣٩٨ یکنفر سرقت و لت کوبی محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن والیت فاریاب
افغانی جزای ١٠٧٥١٦٦٩ی و مبلغ سه سال حبس تنفیذ

نقدی رر یکنفر تسلیمی به دشمن دیوان رسیده گی به جرایم منسوبین نظامی والیت فاریاب

هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استاحقوق استيناف طلبي ويا تمييز خو

قضــــــاوتمند ســــــکندر   ١٤/٩/١٣٩٨بتــــــاریخ  
"حیدری" رئیس محکمۀ استیناف والیت غزنی از 

محبس آن والیت بازدید بعمل آورد.
ایـن بازدیـد بـه دفتـر مـدیریت      رئیس محکمـه در 

ــوقیفین و      ــزارش محبوســین، ت ــه و گ محــبس رفت
تـن از محکـومین   ١٥متهمین را اخذ و با تعداد 

ذکور و اناث به نماینده گـی از سـایر محبوسـین،    
ــورت گرفـــت.      ــات صـ ــوقیفین مالقـ ــین و تـ متهمـ
محبوســین کــدام شــکایتی نداشــتند ودر محــبس  

یفین تن محبوسین، توق٢٩٧به تعداد مجموعی 
تـن از  ١٠و متهمین وجود داشت کـه از آن جملـه   

تــن نهــائی ٩٣طبقـه انــاث بودنــد. دوســیه تعــداد  

تــن در مرحلــۀ ٩٩گردیــده، د وســیه هــای تعــداد  
ــای   ــه محــاکم  ٧٦تمییــز و دوســیه ه ــن در مرحل ت

تـن انتظـار   ٢٩استینافی قرار داشت و به تعـداد  
به حکم محاکم ابتدائیه می باشند.

ریاسـت  ١٨شـامل فرمـان شـماره    تـن  ٧به تعـداد  
ــه مرکــز      ــده کــه غــرض منظــوری ب جمهــوری گردی

ارسال شده است.
ــاریخ   ــان بتــــ ــاوتمند ١٧/٩/١٣٩٨همچنــــ قضــــ

سکندر "حیدری" رئیس محکمۀ استیناف والیـت  
غزنــی از مرکــز اصــالح و تربیــت اطفاــل آن والیــت  
بازدید بعمل آورد. در حالیکه آمر مرکز اصالح و 

حاضـر بـود بـا وی  احواـل     تربیت اطفاـل آن والیـت  

ــه دفتــر کــاری اش رفتــه و گــزارش     پرســی نمــوده ب
تـن از  ١٦محجوزین و متهمین را اخذ و با تعداد 

ــات بعمــل آورد و از طبقــۀ      محجــوزین ذکــور مالق
اناث کسی تحت حجز قرار نداشـت و مجموعـاً بـه    

تن از محجوزین ذکور در مرکـز اصـالح   ١٦تعداد 
د. دوسیه های تعـداد  و تربیت اطفال به سر می برن

٣تن قطعی و نهـائی شـده، دوسـیه هـای تعـداد      ٧
تن از محجوزین در مرجله فرجامی قـرار داشـته  و   

تـن  ٥یکتن در انتظار حکم اسـتیناف و بـه تعـداد    
ــد. و از   ــۀ ابتدائیـــــه بودنـــ منتظـــــر حکـــــم محکمـــ

١٨محجــــوزین کســــی مســــتحق فرمــــان شــــماره  
ریاست جمهوری نمی باشد.

قاضی فضل الرحمن "فضلی" ١٦/٨/١٣٩٨به تاریخ -١
رئیس محکمۀ استیناف والیت بدخشان با رئیس امنیت 
ملی آن والیت دردفتر کاری اش روی موضوع تحکیم 

حث هرچه بیشتر تدابیر امنیتی محکمه وماحول آن ب
وتبادل نظر نمودند و بنابرتقاضای رئیس محکمه؛ رئیس 
امنیت ملی تعهد سپرد که درمقابل درب ورودی وماحول 
تعمیر ریاست محکمۀ استیناف آن والیت ازبودجۀ ریاست 
امنیت ملی چراغ های برق سولری را نصب  نموده ونیز 
تعهد سپردند که بعد ازتقدیم پیشنهاد ریاست محکمۀ 

رد توزیع یک یک میل سالح به قضات نیز استیناف درمو
اقدام صورت می گیرد.

قاضی فضل الرحمن "فضلی" رئیس محکمۀ -٢
١٤/٨/١٣٩٨استیناف والیت بدخشان بتاریخ 

اخترمحمد "خیرزاده" معاون مقام آن والیت را دردفتر 
کاری اش بحضور پذیرفت و روی موضوعات مهم بحث 

موازی سه جریب وتبادل نظر صورت گرفت ازاینکه قبالً
زمین واقع دشت خمچان شهرفیض آباد ازطرف شاروالی 
آن والیت به ریاست محکمۀ استیناف غرض اعمار دفاتر 
کاری دیوان های استینافی توزیع گردیده بود وقیمت 
زمین مذکور بالغ به هفتاد ودولک افغانی گردیده است 
باالثرپیشنهاد محکمۀ استیناف ومنظوری مقام والیت 

اب معاون اطمینان بخشیدند که دررابطه با انتقال جن
پول قیمت زمین مذکورازبودجۀ مقام والیت بحساب 
شاروالی آن والیت اجراآت صورت گرفته است الیوم 
ذریعۀ تماس تیلفونی یک بار دیگر ازانتقال پول قیمت 
زمین مذکور اطمینان داده اند که درمقابل ازمقام والیت 

تشکری به عمل آمد.

قاضی فضل الرحمن "فضلی" ١٦/٨/١٣٩٨بتاریخ -٣
رئیس محکمۀ استیناف والیت بدخشان با اشتراک 
منسوبین نظامی محبس ازمحبس مرکزی آن والیت بازدید 

بعمل آورد.
ابتداء  جلسه با تالوت آیاتی چند ازکالم اهللا مجید آغاز 
سپس رئیس محکمه دررابطه به زندان ومحبس منحیث 

موزشگاه صحبت مفصلی درپرتو ارشادات یک تربیت گاه وآ
احکام شریعت اسالم وقوانین نافذه کشور نمودند وضمناً 
اصول محاکمۀ عادالنه را درپرتو احکام شریعت وقانون 
توضیح نمود و به حقوق شرعی وقانونی محبوسین اشاره 
نموده یک بار دیگر توجۀ منسوبین محبس را به مندرجات 

ها درعرصه های مختلف قانون محابس وتوقیف خانه 
جلب نمود متعاقباً به هریک ازنماینده گان محبوسین موقع 
داده شد تاعرایض، پیشنهادات ونظریات خویش را 
باکمال جرئت وآزادی تقدیم بدارند نمایندگان مذکور به 
ترتیب درخواستها وپیشنهادات خویش را ارائه کردند که 

د داشت توسط شخص رئیس محکمه به طور شماره وار یا
گردید و درمواردیکه ایجاب فراهم نمودن قناعت آنها را 
می نمود درپرتو احکام قوانین به قناعت آنها پرداختند 
ودرمورد پیشنهادات آنها هدایات الزم دادند. جلسه 
ازطرف مشارکین ومحبوسین نهایت مؤثر وارزشمند 
پنداشته شد و ازریاست محکمه اظهار سپاس وامتنان 

نمودند.
کارریختن کانکریت اساسی صفۀ بزرگ و راه رو -٤

حویلی رهایشی ریاست محکمۀ استیناف آن والیت به پایۀ 
اکمال رسیده وعمالَ به بهره برداری سپرده شد.

شـورایعالی سـتره   ١٥/٦/١٣٩٠) مـؤرخ  ٩١٦بـه مصـوبۀ (  
محکمه و دیوان های جرایم علیه امنیت داخلـی و خـارجی   
محکمۀ استیناف توقیفگاه بگـرام بـه اسـتناد تعـدیل مـاده      

ــی  ) قــانون اجــ ١)ضــمیمه شــماره( ٩اول و مــادۀ ( راآت جزای
همچــو قضــایا را رســیدگی نمــوده انــد ولــی دریــک قضــیه   

محکمه ابتدائیـه رسـیدگی   » الف«مشخص که بین دیوان 
به جرایم علیـه امنیـت داخلـی و خـارجی توقیفگـاه بگـرام و       
دیــوان  منســوبین نظــامی محکمــۀ ابتدائیــه حــوزۀ چهــارم   
شهر کابل در رابطه به رسیدگی قضایای خیانـت بـه وطـن    

الحیت به میـان آمـده کـه شـورایعالی مقـام سـتره       تنازع ص
) مــــــؤرخ ٩٩محکمــــــه طــــــی قــــــرار قضــــــائی شــــــماره ( 

ــادۀ (   ١٢/٥/١٣٩٨ ــدیل مـ ــدایت تعـ ــق هـ ــویش طبـ ) ٩، خـ
) قانون اجراآت جزایـی رسـیدگی قضـیه    ١ضمیمۀ شماره (

خیانــت بــه وطــن منســوبین نظــامی را از صــالحیت دیــوان   
و محکمـــۀ ابتدائیـــه جـــرایم علیـــه امنیـــت داخلـــی » الـــف«

ــرار       ــق رهنمــود ق ــه طب ــرام دانســته ک ــاه بگ خــارجی توقیفگ
قضائی متذکره دیوان های ابتدائیه و استیناف توقیفگـاه  
ــامی را      ــوبین نظـ ــن منسـ ــه وطـ ــت بـ ــایای خیانـ ــرام قضـ بگـ
رسیدگی و فیصله نموده اند ولی دراین اواخـر یـک تعـداد    
دوسیه هـای فـوق الـذکر از طـرف دیـوان هـای مقـام عـالی         

به بطالن گردیده و از سـوی دیگـر در   ستره محکمه مواجه
١٦/٦/١٣٩٨) مـؤرخ  ١٦٥٠-١٥٧٦متحدالمال شماره(

ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه که در اجـزای  
) آن از رسیدگی به جرایم وظیفوی منسوبین نظـامی  ٣و٢(

و رسیدگی به جرایم غیر منسوبین نظامی تذکر داده شده 
ت بـه وطـن گردنــد   آیـا منسـوبین نظــامی کـه مرتکـب خیانــ    

شــامل جــرایم نظــامی بــوده یــا غیــر نظــامی؟ هــدایت مقــام  
محترم را خواهانیم هر آنچه اولیای امور هـدایت فرماینـد   

واجب التعمیل میباشد.))
کــه مــدققین قضــائی ریاســت محتــرم عمــومی تــدقیق و       

مطالعات در مورد ذیالً ابراز نظر نموده اند.
اخلـی و خـارجی   ((محکمۀ اسـتیناف جـرایم علیـه امنیـت د    

ــه اجــزای (     ــاه بگــرام در رابطــه ب ) متحــدالمال ٣و٢توقیفگ
ــماره( ــر١٥٧٦شـ ــؤرخ ١٦٥٠بـ ــت ١٦/٦/١٣٩٨) مـ ریاسـ

داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه که مربـوط بـه تعیـین     
ــه جــرایم      ــوان هــای رســیدگی ب شــاخص صــالحیت هــای دی

منسوبین نظامی ورسیدگی به جرایم غیر منسوبین نظامی 
ستهداء نموده اند که: آیا منسـوبین نظـامی   میباشد چنین ا

که مرتکب خیانت به وطن گردند شامل جرایم نظامی بـوده  
یا غیر نظـامی؟ درزمینـه مـدققین قضـایی ذیـالً ابـراز نظـر        

می نمایند.
) کـود جـزاء منتشـره جریـده     ١در ماده سوم ضمیمه شـماره ( 

چنـین تصـریح   ١٨/٧/١٣٩٧) مـؤرخ ١٣١٤رسمی شـماره ( 
گردیده است.

جــرایم وظفیــوی شــامل جرایمــی اســت کــه درایــن ضــمیمه  « 
پیشـبینی گردیـده و منســوبین نظـامی در جریــان وظیفـه یــا     
مرتبط به وظیفه و یـا بـداخل گـارنیزیون قطعـات، مرتکـب      

»آن شده باشد
) کــود ١ازاینکــه جــرم خیانــت بــه وطــن در ضــمیمۀ شــماره (  

جــزاء درج نبــوده و محتویــات جــرم خیانــت بــه وطــن منــدرج  
) ٢٣٨) قانون جرایم عسکری قبلی، فعالً در ماده(١٧ۀ(ماد

کود جزاء تحت عنوان خیانت ملی تسـجیل گردیـده اسـت و    
چنین صراحت دارد:

ــل     « ــل ذیـ ــی از اعماـ ــب یکـ ــتان مرتکـ ــۀ افغانسـ ــاه تبعـ هرگـ
»گردد....

از مادۀ فوق استنباط می گردد که (تبعـه) لفـظ عـام بـوده و     
ی نیـز شـامل آن   شامل همه اشخاص بوده و منسـوبین نظـام  

میگردد ودر ماده مذکور وصف جرم به اسـاس فعـل تعیـین    
گردیده نه به اساس وظیفه.

بنـــاءً جـــرم مـــذکور از جملـــۀ جـــرایم علیـــه امنیـــت داخلـــی و 
خارجی بوده و صالحیت رسیدگی آن از دیـوان جـرایم علیـه    

امنیت داخلی و خارجی توقیف گاه بگرام میباشد.))
تـدقیقی مرتـب بـر آن در جلسـۀ     مطلب مورد استهداء و نظر 

شــــورایعالی مطـــرح وطــــی تصــــویب  ١٩/٩/١٣٩٨مـــؤرخ  
) هدایت ذیل صدور یافت.٧٢٥شماره(

ــدقیق و مطالعــات تائیــد      ((نظــر ریاســت محتــرم عمــومی ت
است به جمیع محاکم طور متحدالمال اخبار گردد))

ــه عمــوم      مراتــب منــدرج تصــویب شــماره فــوق بدینوســیله ب
مراجع مربـوط طـور متحـدالمال    محاکم استیناف والیات و

اخبار میگردد تـا آنـرا بمراجـع ذیـربط خـویش تکثیـر نمـوده        
عندالموقع مطابق آن در زمینـه اجـراآت مقتضـی و قـانونی     

بعمل میاورند.

جلســـۀ اداری محکمـــۀ  ٣٠/٩/١٣٩٨یـــوم شـــنبه مـــورخ   
ابتدائیــۀ حــوزه ســوم شــهر کابــل تحــت ریاســت قضــاوتمل   
محمد صـفا"علیزاده" رئـیس آن محکمـه بـا حضـور داشـت       
رؤســـای دواویـــن، اعضـــای قضـــائی، کارمنـــدان اداری و  
خدماتی در مقر آن محکمه دایـر گردیـد . نخسـت در مقـر     

گرفتـه و بعـد   محکمۀ جدید ختم قرآن عظیم شان صـورت 
رئیس محکمۀ  حوزه سوم شهرکابل چنین گفت :

اوالً جــا دارد کــه اصــالتاً از طــرف خــود و نیابتــاً از طــرف    
رؤسای اعضـای قضـائی و کارمنـدان اداری و خـدماتی از     
توجه و رهبـری مقـام عـالی سـتره محکمـه صـمیمانه ابـراز        
سپاس و امتنان نمایم که جای مناسب برای محاکم تدارک 

اند، ولی بر ما الزم است که در نظافت دفاتر از هیچ دیده 
نــوع تــالش و کوشــش دریــغ نــورزیم. ثانیــاً جــا دارد کــه از   
کارمندان اداری و خدماتی کـه در انتقاـل دوسـیه جـات  و     
ــل گرفتنــد و        ــاً ســهم فعا ــاتر دواویــن واقع ــوازم دف ــایر ل س
زحمات و تالش زیادی نمودند قدردانی و تشکری نمایم. 

روی موارد ذیل تاکید صورت گرفت :متعاقباً 
نظافت از دفاتر دواوین و توجه به آن از اولویـت  -١

های کاری همه ما باشد.
در اســتفاده از وســایل و امکانــات محکمــه کــه  -٢

مال بیت المال است توجۀ جدی صورت گیرد.
ــمیات    -٣ ــت رس ــورم قضــائی در وق پوشــیدن یونیف

ن و ضروری است، رویۀ درست و بـر خـورد نیـک بـا مـراجعی     
پا بندی به حاضری یومیه.

ــانونی و  -٤ رســــیده گــــی بــــه قضــــایا در میعــــاد قــ
بالخصوص در مدتی که انتقاالت موجب التوای دوسیه هـا  
گردیــده ایجــاب مــی نمایــد ســرعت در رســیده گــی تــوأم بــا  

تأمین عدالت و شفافیت در نظر گرفته شود.
ــانونی   -٥ ــای قــ ــتی هــ ــه ارتبــــاط حاضــــری رخصــ بــ

ــائی، اداری و  ــدان قضـ ــه  کارمنـ ــه جانبـ ــث همـ خـــدماتی بحـ
ــیش       ــود تفت ــانون در رهنم ــابق احکــام ق ــت مط صــورت گرف
قضائی از رخصـتی هـای قـانونی خـویش بـا در نظـر داشـت        

سلسلۀ مراتب و جدول نوبتی اداره استفاده نمائید.
ــت     -٦ ــه را مطــابق اصــول طــی دو نوب حاضــری یومی

ــر آن از طــرف مــامور       ــاء نمائیــد در غی ــر امض ــبح و عص ص
ــت غیــر ح   ــف لیس ــار رئــیس    مؤظ اضــران ترتیــب و در اختی

محکمۀ استیناف قرار داده می شود.
بعداً رؤسای اعضای قضائی دواوین و کارمندان اداری در 
جلســه یــک سلســله پیشــنهادات و نظریــات خــویش را ابــراز  
نمودند که در هر مورد آن از طرف رئیس محکمـه هـدایات   

ه فاــل الزم و قـانونی داده شــد، انتقاـل در تعمیــر جدیـد را بــ   
نیک برای محاکم دانستند و جلسـه بـا دعائیـه خیـر و فـالح      

خاتمه یافت.

ــه ،  د روان کاـــــل دلی ــتې پـــــه اوومـــ نـــــد میاشـــ
وارلســـــمه او یوویشـــــتمه نیـــــه دکنـــــدزوالیت  
استینافی رئیسانو کمیسیون غونه د قضاوتیار 
فضــل الهــادی (فاضــل) د دې والیــت د اســتیناف   
محکمې د رئیس په مشر د استینافي دیوانونو 
د ولو رئیسانو په ون د رارسـیدلو اسـتهداآتو   

موخــه جــوه او مراجعینــو د عریضــو د ینــی پــه 
شوه .

ــاتونو    ــد  د وآیـ ــالم اهللا مجیـ ــه دکـ ــومی غونـ لـ
پـــه تـــالوت پیـــل شـــوه بیـــا لـــه وانـــدې خـــه پـــه  
ترتیـــب شـــوې اجنـــدا تمرکـــز صـــورت ومونـــد ،      
ــو عریضـــــــــــی د   اســـــــــــتهداآت او دمراجعینـــــــــ
ــل او    ــز تحلیـــــ ــو ترهراخیـــــ ــیون دغیـــــ کمیســـــ
ــې د       ــدا کـ ــه اجنـ ــوې پـ ــول شـ ــدی ونیـ ــې النـ ارزونـ

ــه    ــد ل ــه اون بحــث او دنظــر  شــاملو موضــوعاتو پ

لــــــه تبــــــادلی وروســــــته تصــــــویبونه وشــــــول او     
ــانو    ــو د رئیسـ ــوه  ترـ ــوونه وشـ ــه الرـ ــو تـ تحریراتـ
ــیون لـــــه خـــــوا شـــــوي تصـــــویبونه پـــــه       د کمیســـ
ــه    ــه موخـ ــو پـ ــتیو اجراآتـ یرلنـــوخت کـــې د وروسـ
ایکمنـــــو مراجعـــــو تـــــه اخبـــــارکی او غونــــــه     

دخیرپه دعا پای ته ورسیده .
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جلسۀ اداری محکمۀ اسـتیناف والیـت جوزجـان    
تحت ریاست قضـاوتمند  ١٨/٩/١٣٩٨بتاریخ 

غت اهللا "مشفق" رئیس محکمۀ استیناف آن صب
والیــت بــا اشــتراک رؤســای دواویــن اســتینافی،  
اعضــای قضــائی و اداری محکمــه اســتیناف،    
رئــــیس محکمــــۀ شــــهری و رؤســــای محــــاکم     
ــۀ   ــه در مقـــــر محکمـــ ولســـــوالی هـــــای ده گانـــ

استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسـه بـا تـالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا       

ــیس    ــپس رئـ ــاز سـ ــد آغـ ــور  مجیـ ــه حضـ محکمـ
اشـتراک کننـده گـان را خیــر مقـدم گفتـه اضــافه      
نمود که تدویر همچو جلسات در حصه تشـریک  
نظریات حاضرین جلسه و همچنان مشـکالت و  
مقابله با چالشهای اداری و قضائی ممـد واقـع   
شــده و زمینــه تفــاهم و همکــاری هــای مزیــد را   

مهیا می سازد.
مشترک بعداً طبق آجنداء هدایات واصله جلسۀ 

که در نشستی با جاللتمآب قاضـی القضـات و   
رئیس ستره محکمه، سرپرست آمریـت عمـومی   
ــتره     ــزی سـ ــای مرکـ ــائیه و رؤسـ ــوه قضـ اداری قـ
محکمــه در حاشــیه ســیمینار اختصاصــی کــود   
جــزاء مطـــرح و بـــه آن ریاســت رســـماً مواصـــلت   
ورزیده بود بصورت شماره وار یکایک از طرف 

قضــــاوتوال معــــراج الــــدین   ١١/٩/١٣٩٨بــــه تــــاریخ  -
ــانم       ــا خـ ــل بـ ــت کابـ ــتنیاف والیـ ــه اسـ ــیس محکمـ ــدی" رئـ "حامـ
ــیم       ــاروی مقــ ــفارت نــ ــناد ســ ــابی اســ ــص ارزیــ ــمت متخصــ ســ

ر بعمل آورد.افغانستان و هیئات همراهش دیدا
هیئــــــات متخصـــــص ارزیــــــابی اســــــناد ســــــفارت نــــــاروی و 

ــت     ــتم ثبـ ــونگی سیسـ ــاره چگـ ــات در بـ ــان معلومـ ــراش خواهـ همـ
نکــاح خــط هــا، ترتیــب نکــاح خــط هــا در محــاکم فــامیلی و         
ــن اســناد          ــر ای ــاالتی کــه اگ ــز ح ــناد ووثــایق ونی ــت اس ــت ثب آمری
ــورد از    ــود ، کــــه در مــ ــه اجــــراآت میشــ مفقــــود گردنــــد چگونــ

وال شخصــــــیه محــــــاکم ابتدائیــــــه و   ـطــــــرف رؤســــــای احــــــ  
زم داده شد.استیناف معلومات ال

بــــه ابتکــــار قضــــاوتیار فضــــل  ۲۸/۸/۱۳۹۸بتــــاریخ -
ــدز    ــۀ اســــتیناف والیــــت کنــ الهــــادی "فاضــــل" رئــــیس محکمــ
کـــار دســـته جمعـــی غـــرض حفـــظ الصـــحه محیطـــی و جمـــع        
آوری کثافـــات و خاکروبـــه هـــای محوطـــه تعمیـــرات رهایشـــی  
ــای      ــت هـ ــاعی ریاسـ ــریک مسـ ــا تشـ ــاکم بـ ــوط محـ ــاتر مربـ و دفـ

ــو   ــات و پرســـ ــاف دهـــ ــاروالی، انکشـــ ــم از  شـــ ــاکم اعـــ نل محـــ
قضــــات، مـــــامورین و اجیـــــران خــــدماتی بـــــه دلیـــــل اینکـــــه   
ــلمانان      ــفات مسـ ــی از مواصـ ــاکی یکـ ــان و پـ ــزء ایمـ ــت جـ نظافـ

محسوب میشود ، صورت گرفت.
قضــــــــــــاوتمندمفتی ٢٢/٨/١٣٩٨یــــــــــــوم مــــــــــــورخ -

محمـــدوزیر رئـــیس محکمـــۀ اســـتیناف والیـــت بـــادغیس بـــا       
ســـمونیار مال"اچکـــزی" قومانـــدان کنـــدک ریـــزرف عملیـــاتی      

ــاری اش   شـــ ــر کـ ــدالحکیم مـــودودی در دفتـ ــدان عبـ هید قومانـ
دیدارومالقات نمودند.

دریـــن دیـــدار قومانــــدان کنـــدک ازبهبــــود وضـــیعت امنیتــــی     
ــاکم       ــاری محــ ــاتر کــ ــات و دفــ ــی قضــ ــت فزیکــ ــأمین امنیــ وتــ
ــای آن والیـــــت    ــوالی هـــ ــات بـــــه ولســـ ورفـــــت وبرگشـــــت قضـــ
ــآهنگی    ــاری وهمــــ ــیم همکــــ ــز روی تحکــــ ــان داد ونیــــ اطمینــــ

ــد  ــترتأکید ورزیـــ ــأمین   بیشـــ ــان تـــ ــه همچنـــ ــیس محکمـــ ، رئـــ
ــان را      ــت شــ ــت و برگشــ ــات و رفــ ــاکم وقضــ ــت دفاترمحــ امنیــ
ــاط      ــمرد و درارتبــ ــی برشــ ــای امنیتــ ــای نیروهــ ــت هــ ازمکلفیــ
تــــــأمین امنیــــــت قضــــــات و درمحــــــل کارومســــــیر رفــــــت       

وبرگشت شان به قوماندان کندک هدایات الزم داد.
قضـــــاوتیار ســـــید عبـــــدالقیوم ١٠/٩/١٣٩٨بتـــــاریخ -

ـــ  ــالی" رئـــــیس محکمــ ــا  "کمـــ ــروز بـــ ــتیناف والیـــــت نیمـــ ۀ اســـ
اشـــتراک فیصـــل "شـــیرزاد"رئیس ـــارنوالی، محمـــد افضـــل      
"فضـــل" مــــدیر محــــبس و آمـــرین بخــــش مربوطــــه محــــبس از   
ــبس     ــه محــ ــام خانــ ــات و طعــ ــالون مالقــ ــا، صــ ــامی اطاقهــ تمــ

بازدید بعمل آوردند.
ــد،        ــحبت گردیـ ــیل صـ ــه تفصـ ــین بـ ــا محبوسـ ــدار بـ ــن دیـ در ایـ

ــتما   ــورد اسـ ــان مـ ــنهادات شـ ــت. مشـــکالت و پیشـ ــرار گرفـ ع قـ
کــه خوشـــبختانه کــدام مشـــکل حــاد بنظـــر نرســید و نتیجتـــا ً     
ــه      ــدایات الزم بـ ــبی هـ ــای نسـ ــتی هـ ــواقص و کاسـ ــع نـ ــرای رفـ بـ

مسئوولین ذیربط داده شد. 
جلســـــــه ای تحـــــــت ریاســـــــت   ٢٥/٨/١٣٩٨یـــــــوم مـــــــورخ  

ــه     ــیس محکمـــ ــالی " رئـــ ــدالقیوم "کمـــ ــید عبـــ ــاوتیار ســـ قضـــ
ــتیناف والیــت نیمــروز  بــا حضــور داشــت یــونس "و       لیــزاده" اس

مشــاور صــحت روانـــی و اجتمــاعی و خـــانم لطیفــه " رحمـــانی     
" مشـــاور صـــحت روانـــی، در مقـــر محکمـــه اســـتیناف دایـــر       
ــورد      ــاعی  در مـــ ــی و اجتمـــ ــحت روانـــ ــاور صـــ ــد. مشـــ گردیـــ
ــی و اجتمــاعی بحــث        ــای روان ــد و نکــات مهــم مشــاوره ه فوای
ــواد کــه         ــی س ــه افــراد ب ــع ب ــوده و آن را اکیــدا ً راج ــو نم و گفتگ

واده گـــی دارنـــد و از ایـــن ناحیـــه رنـــج میبرنـــد  مشـــکالت خـــان
ــه مســــئله فــــوق را در    مــــوثر دانســــت. ســــپس رئــــیس محکمــ
ــی     ــن اساسـ ــوره را رکـ ــته و مشـ ــروری دانسـ ــه ضـ ــراآت یومیـ اجـ
در قســــمت از بــــین بــــردن معضــــالت دانســــتند و در اخیـــــر      
ــا    ــه پرســـونل ریاســـت محکمـــه، بـ وعـــده همکـــاری ســـپردند کـ

ــود    ــن نمـ ــه کـ ــرای ریشـ ــدیگر پـــذیری بـ ــه همـ ــالت روحیـ ن معضـ
جامعــــه بــــا شــــما همکــــار خواهنــــد بــــود و در ایــــن راســــتا        

همکاری های الزم صورت خواهد گرفت.

تشـریح شـد،   رئیس محکمه به حاضرین قرائت و
و در حصۀ تطبیق مواد یاد شده خصوصـاً مـوارد   

ذیل به محاکم هدایات مشخص صادر نمودند:
طوریکـــه همـــه مـــی داننـــد بخـــش عوایـــد  -١

محاکم یک رکن مهم و اساسی فعالیت محاکم را 
تشــکیل مــی دهــد و داشــتن معلومــات دقیــق از   
عواید حقیقی و غیـر حقیقـی محـاکم بـرای سـتره      

ــا   محکمــه و ریاســت محکمــ   ــی ب ه اســتیناف خیل
ارزش می باشد. پس باید مطابق قانون محصول 
محاکم، که محاکم را مکلف به اخـذ محصـول از   
ثبــت عــرایض حقــوقی، ثبــت اســتیناف خــواهی و   
فرجام خواهی نموده و تمام محـاکم کـه در زمینـه    
اجراآت دارند راپور عوایـد شـان را بـه طـورمنظم     

.به ریاست محکمۀ استیناف ارسال بدارند
بــــه تمــــام کارمنــــدان قضــــائی، اداری و    -٢

ــۀ اســتیناف و محــاکم ابتدائیــه      ــدماتی محکم خ
هــدایت داده شــد کــه تمــام رقعــه هــای رخصــتی،  
ضروری و مریضـی خـویش را مطـابق قـانون کـار      
ــه      ــه بــ ــت معاملــ ــوری جهــ ــد از منظــ ــب بعــ ترتیــ
ــه در    ــعباتی کـ ــا شـ ــلیم تـ ــری تسـ ــئولین حاضـ مسـ
قسمت حاضری مکلفیت دارند مطـابق اصـول از   
رخصتی و غیر حاضـری منسـوبین آگـاهی کامـل     
داشته باشند در صـورت عـدم موجودیـت رقعـه،     

ــه      ــوان رســیده گــی ب ــی قضــائی دی جلســات علن
جرایم علیه امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد 
اداری محکمۀ استنیاف والیت فاریاب بتـاریخ  

قــوس ســال جــاری  بــه    ١١عقــرب و ١٩هــای 
قضایای انتقاـل و بدسـت   ارتباط رسیده گی به

آمدن ماین در قرار گاه قومانـدانی امنیـه مرکـز    
آن والیــت بــه اتهــام یکنفــر و عضــویت بــه گــروه   
مخالفین دولت بـه اتهـام سـه نفـر تحـت ریاسـت       
قضاوتمند غالم سخی "حبیـب" رئـیس محکمـۀ    
اسـتیناف آن والیـت بـه عضـویت قضــاوتیار اول     
خان"زاهــــدی" رئــــیس دیــــوان امنیــــت عامــــه و 

مســئولین مکلــف انــد کــه خانــه هــای حاضــری       
پرســونل غیــر حاضــر شــان را قیــد و غیــر حاضــر    

محسوب خواهند شد.
اذعان داشت که بر مبنای احکـام فقهـی و   -٣

قـــانونی و مطـــابق بـــه مـــواد مقـــررۀ طـــرز ســـلوک  
منسـوبین اداری محـاکم   قضائی؛ قضـات و همـه  

مکلف اند تـا مـوازین اخالقـی و سـلوکی را حـین      
برخورد و تعامل با مـراجعین و از عطـف نظـر بـه     
یک جانب قضیه که عدالت و بی طرفی را خدشه 
دار مــی ســازد جــداً جلــوگیری نماینــد تــا عــدالت  

بوجه احسن تأمین گردد.
شعبات راپور های ماهوار، اجرای تصفیه -٤

ربعـوار و سـاالنه قطعیـه خـویش     حسابات مـالی،  
را ترتیب نموده به وقت زمان معینـۀ آن تصـفیه و   
بـــه ریاســـت مـــالی و اداری مقـــام عـــالی ســـتره      

محکمه ارسال نمایند.
ــدان اداری    ــات و کارمنـــ ــه قضـــ ــر جلســـ در اخیـــ
مشــکالت موجــوده در امــورات کــاری و بعضــی    
پرسش هـا را مطـرح نمودنـد کـه بـه توضـیح آنهـا        

ــه و در حصــه   ــا وعــدۀ    پرداخت ــل مشــکالت آنه ح
همکاری داده شد و جلسه با دعائیـه خیـر خاتمـه    

یافت.

اوتمند عبــداهللا "جاللــی" عضــو آن دیــوان  بــا  قضــ
حضور داشت ارنواالن موظف، وکالی مـدافع و  
ــین،   متهمـــین قضـــیه بـــا اشـــتراک اقـــارب متهمـ

ــو  ــلین پــ ــی   هنیمحصــ ــوم سیاســ ــوق و علــ حقــ
پوهنتـــون آن والیــــت  و مــــردم ذیعالقــــه در مقــــر  

محکمۀ استیناف دایر گردید.
ابتداء رسمیت جلسه توسط رئـیس محکمـه بنـام    

ونـد عـادل و توانــا آغـاز ســپس مـدقق قضــیه     خدا
گزارش قضایای فوق رابیان نمود بعداً ارنواالن 

قرائت و بـه  موظف صورت اعتراضات خویش را
تعقیــب آن وکــالی مــدافع متهمــین دفاعیــه هــای  

خــویش را  بــه خــوانش گرفتنــد . هیئــات قضــائی 
ــد ــف   بعـ ــارنواالن موظـ ــراض ـ ــتماع اعتـ ازاسـ

ا نــص حکــم را   ووکــالی مــدافع متهمــین قضــای    
ابالغ نمودند که به اساس آن متهم قضیه انتقاـل  
و بدســـت آمـــدن مـــاین در قـــرار گـــاه قومانـــدانی 
امینــه بــه مــدت شــانزده ســال حــبس و متهمــین       
قضیه عضویت بگروه مخـالفین دولـت دونفـر هـر     
واحد بمدت شانزده سال و یکماه حـبس و یکنفـر   
بمدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی محکومین 

زات شــدند و بــه متهمــین تفهــیم شــد کــه  بــه مجــا
ــانونی    ــاد قـ ــا در میعـ ــواهی آنهـ ــام خـ حقـــوق فرجـ

محفوظ میباشد.

جریــان طــوری اســت کــه یــک طفــل خــورد ســن هفــت ســاله کــه    
ــوده از    ــتاده بــ ــع بتخــــاک ایســ ــه شــــان واقــ در پیشــــروی خانــ
ــم     ــانی هـ ــا تبـ ــنظم بـ ــه روی پـــالن مـ ــیه کـ ــین قضـ طـــرف متهمـ
ــه    یکجــــا شــــده بودنــــد اوالً بــــه بهانــــه بســــکویت خریــــدن بــ

ان بـــرده شـــده و بعـــداً وی رادر تـــولبکس مـــوتر انداختـــه  دکـــ
ــوده و       ــنا بــ ــل آشــ ــه طفــ ــد از اینکــ ــی نماینــ ــاقش مــ و اختطــ
ــا را        ــائی انه ــد از ره ــادا بع ــرس اینکــه مب ــران ازت اختطــاف گ
نشناســــــد ، وی را مــــــی کشــــــند و ذریعــــــه شــــــماره هــــــای 
ــی      ــاس مـ ــول تمـ ــت پـ ــل غـــرض دریافـ ــارب طفـ ــا اقـ ــدد بـ متعـ

ــ      ط بـــرادر مقتـــول بــــه   گیرنـــد و قبـــل از تســـلیمی پـــول توسـ
ــه تقــدیم مــی شــود و بــه اســاس         ــت امنیــت ملــی عریض ریاس

ســـه نفــــر آنهــــا  ٢٠/١١/١٣٩٧کوشـــش آن ارگــــان بتــــاریخ  
ــاریخ     ــه تـ ــد و بـ ــی گردنـ ــار مـ ــین   ٢١گرفتـ ــاه متهمـ ــان مـ همـ

باقی نیز گرفتار و به جرم شان اعتراف می نمایند.
ــه     ــرایم علیـ ــه جـ ــیده گـــی بـ ــوان رسـ ــائی دیـ جلســـۀ علنـــی قضـ

ــی   ــت داخلـ ــل   امنیـ ــت کابـ ــتیناف والیـ ــه اسـ ــارجی محکمـ و خـ
ــورخ   ــنبه مـــــ ــوم یکشـــــ ــت  ٢٦/٨/١٣٩٨یـــــ ــت ریاســـــ تحـــــ

قضـــــاوتوال معـــــراج الـــــدین "حامـــــدی" رئـــــیس محکمـــــۀ      
ــب اهللا      ــاوتمل نجیــ ــویت قضــ ــه عضــ ــت بــ ــتیناف آن والیــ اســ
"احقــاق" رئــیس دیــوان رســیده گــی بــه جــرایم علیــه امنیــت         
ــائی آن     ــو قضــ ــل اهللا عضــ ــی خلیــ ــارجی و قاضــ ــی و خــ داخلــ

ــا حضــ   ــوان ب ــرفین قضــیه،   دی ــت ط ــل موظــف،  ور داش ارنوا
وکالی مدافع متهمین و ورثۀ مقتول دایر گردید.

ابتـــداء رســـمیت جلســـه توســـط رئـــیس محکمـــه اعـــالن شـــد   
ــاً      ــوده متعاقبـ ــان نمـ ــوق رابیـ ــزارش فـ ــیه گـ ــدقق قضـ ــداً مـ بعـ

      ارنواــل موظــف صــورت اعتـــراض خــویش را قرائــت نمـــود
ــای     ــه هــ ــین دفاعیــ ــدافع متهمــ ــالی مــ ــب آن وکــ ــه تعقیــ و بــ
ــداز    ــائی بعــ ــد. هیئــــات قضــ ــوانش گرفتنــ ــه خــ خــــویش را بــ

ــراض   ــتماع اعتـــ ــدافع   اســـ ــالی مـــ ــف و وکـــ ــل موظـــ ارنواـــ
متهمــــین نــــص حکــــم را ابــــالغ نمودنــــد کــــه بــــه اســــاس آن  
دونفــر از متهمــین بــه اشــد مجــازات یعنــی اعــدام محکــوم        

ســی ســال  -و ســه نفــر از متهمــین هــر واحــد بــه مــدت ســی       
ـــ   ــازات گردیدنـ ــومین بــــه مجــ ــه حــــبس تنفیــــذی محکــ د. وبــ

ــان    متهمـــین قضـــیه تفهـــیم شـــد کـــه حقـــوق تمییـــز طلبـــی شـ
در میعاد قانونی محفوظ میباشد.   

کال په درییمه ربع کې د سترې محکمـې د عمـومي   ١٣٩٨د
جــزا دیــوان پــه ــولیزه توــه د قانونیــت لــه لحاظــه د ــکتنیو  

ه یــې کلــ)د وســیې یلــې دي او دهغــو پــه ه١١٢٥محکمـو ( 
یولي دي .غوتونکی تصمیمونه ن

) دوسیې نفض ، ١١٩) دوسيې تائید ، (٧٣٩له هغې جملې (
) دوسیې مسترد شوي دي چې په ٤٠) دوسيې تعدیل او(٥٥(

ــل شـــــوی او ( ٩٥٣مجمـــــوعي ول ( ــیې  یـــ ) ١٧٢)  دوســـ
دوسیې تر دوران الندی دي .

ال الـــــدین ـقضــــاوتیار جمــــ  ١٧/٩/١٣٩٨پــــه  
دکونونــو والیــت اســتیناف محکمــې رئــیس پــه  

یناف ال کــې چــې ددې والیــت د اســت    ـداســې حــ  
ــیس    ــه رئـ ــیس ، عدلیـ ــارنوال رئـ ــه ـ ، د امنیـ

لرتیاکولـــه ، قومانـــدان جنـــایي مـــدیریي م  
دنومــوی والیــت دســرکانو ولســوال ابتدائیــه   

، چــې د ولســوال د ریف یــووشــمحکمــې تــه ت
ولسوال اومامورینو له خوا ورته ـه  راغالسـت   

کـې د محکمـې   وویل شو، نوموي په دې کتنه
ــه ریاســــت ــارنواللــ ، دحقوقومــــدیریت ، ، ــ

جنایي  انې او ددې ولسوال له توقیفخـونی  
ه . و رپسـې دمحکمـې رئـیس او    خه لیدنـه وکـ  

ــو  ــي  دغونـــ ــري یـــ ــه والل او  ملـــ ــالون تـــ صـــ
، د قومونـــــــو مخـــــــورو ، ددی  ولومـــــــامورینو

ولســـوال دســـیمه ییـــزو شـــوراانو رئیســـانو او 
مراجعینــــو تــــه چــــې پــــه نومــــوي صــــالون کــــې 
  او لنــشــوي ؤ دخپــل ســفر دمــوخې پــه تــراغون
ــې      ــو کــ ــه اجراآتــ ــل اوپــ ــدې کــ ــات وانــ معلومــ

اداري فســاد ســره د مبــارزې او   دشــفافیت ، لــه 
انونیــت لــه اصــل خــه خلکــو تــه د   دعــدالت او ق

ا   ـ وخت کې دوسیو ته د رسـیدهیرلن په ،
، په رسیده یو کې دن نه منل ، د محکمو او 

اف محکمي  د دروازې په انې توه د استین
، شـکایتونو تـه د رسـیده ـ او     پرانیستل تـوب 

خبرتیـــا پـــه منظـــور دعامـــه نورومســـایلوپه تـــاو 
. په دې سـفرکې ولیـدل شـول چـې لـه      خبرې وکې

محکمو خه اصال ً شـکایت شـتون نـه درلـود او     
   ــوال ــتازیتوب د دې ولسـ ــه اسـ ــورو پـ ــوتن د نـ یـ
محکمې له اجراآتو ینـې رضـایت رنـد کـ او     
ــه      ــې پـ ــه یـ ــرو خـ ــیس او ملـ ــه رئـ ــې لـ دمحکمـ

مترادفوالفاظو و ولې مننه وکه .

ـــ   والی جریـــان طـــوری اســـت کـــه یـــک شـــخص ح
قبـــــــل از ظهـــــــر بتـــــــاریخ   ١٠:٣٠ســـــــاعت 

در ســاحۀ شــهر نــو کابــل مربــوط     ٤/٣/١٣٩٨
ناحیۀ چهارم توسط فیر مرمی به قتل می رسـد  
و بعد از بررسی شخصی در حالت فـرار توسـط   
پولیس گرفتار و به حوزه انتقاـل داده مـی شـود    
ــی کمــری نیــز        ــل ســالح ترک ــرایش یــک می و هم

گیــزه بدســت مــی آیــد و در اظهــارات خــویش ان  
قتل را دفاع مشروع وانمود نموده است. 

جلســـۀ علنـــی قضـــائی دیـــوان جـــزاء محکمـــۀ      
ابتدائیـــــۀ حـــــوزه دوم شـــــهر کابـــــل بتـــــاریخ     

تحــــــــــت ریاســــــــــت قاضــــــــــی  ٢٥/٨/١٣٩٨
ــۀ    ــیس محکمــ ــور" رئــ ــان پــ ــدالوارث" احســ عبــ
ــا     ابتدائیــۀ حــوزه دوم و هیئــات قضــائی شــان ب

ارنواـل موظـف و و کیـل مـدافع     حضور داشت 
ید.متهم دایر گرد

ــه      ــیس محکم ــداء رســمیت جلســه توســط رئ ابت
اعالن شد بعداً مـدقق قضـیه گـزارش قضـیه را     

ــداً    ــوده بعـ ــان نمـ ــورت   بیـ ــف صـ ــل موظـ ارنواـ
اعتراض خویش را قرائت و به تعقیب آن وکیـل  

مدافع متهم دفاعیه خویش را بـه خـوانش گرفتـه    
از حضور هیئات قضائی خواستار رأفت قضائی 

ــه هیئـــات   ــد از گردیـــد کـــه در نتیجـ قضـــائی بعـ
ارنوال موظف و وکیل مـدافع  استماع اعتراض 

مــتهم قضــیه نــص حکــم را ابــالغ نمودنــد کــه بــه   
فقره ١اساس آن متهم را در قضیۀ قتل وفق بند 

کـود  ٧٤کود جزاء با رعایـت مـاده   ٥٤٧ماده ١
جزاء از ابتـدای ایـام نظـارت و تـوقیفی بـه مـدت       
ســی ســال حــبس تنفیــذی محکــوم بــه مجــازات       

د. و بــه مــتهم قضــیه تفهــیم شــد کــه حقــوق  گردیــ
استیناف خواهی اش در میعـاد قـانونی محفـوظ    

میباشد.

ــاریخ  ــی ٩بتــ ــی    ١٣الــ ــۀ آموزشــ ــاری  برنامــ ــال جــ ــوس ســ قــ
ــرایم     ــانون جـــ ــزاء (قـــ ــود جـــ ــوان بخـــــش خـــــاص کـــ تحـــــت عنـــ
فســــاداداری) بــــه مدرســــی عبدالواحــــد  "توحیــــدی" عضـــــو      

ات تــن از قضـــ ٢٥مســلکی ریاســت تعلیمــات قضـــائی بــرای     
ــدویر      ــدی  تـــ ــان و دایکنـــ ــات بامیـــ ــتیناف والیـــ ــاکم اســـ محـــ

یافت.
ــد از کـــالم اهللا     ــاتی چنـ ــا تـــالوت آیـ ــی بـ ــۀ آموزشـ ــداء برنامـ ابتـ
مجیـــد توســـط یکـــتن از اشـــتراک کننـــده گـــان آغـــاز و مطـــابق  
ــنج روز       ــه مــدت پ ــل ترتیــب شــده برنامــۀ آموزشــی ب آجنــدا ازقب
ادامـــه داشـــت کـــه در اخیـــر؛ بـــا صـــحبت قضـــاوتمند غـــوث        

"طـــاهری" رئـــیس محکمـــۀ اســـتیناف والیـــت  بامیـــان و الـــدین
بادعائیه اختتامیه به پایان رسید.

قضــاوتیار محمــد اجمــل (عــرب  ٣/٩/١٣٩٨پــه 
ــت اســـتیناف   ــراه والیـ ــې رئـــیس  زی) د فـ محکمـ

ــی ــارنوال  دعبدالغیور(قریشـ ــت دـ ) د دې والیـ
ــه      ــت دامنیـ ــوي والیـ ــا د نومـ ــه ملرتیـ ــیس پـ رئـ

ــه نظــارتخونې خــه ل   ــدان ل ــه .  قومان ــه وک یدن
) دمحکمې رئیس له فضل احمد ( سروریلومی 

د دې والیـت لــه امنیــه قومانــدان ســره د ده د کــار  
په دفتر کې وکتل او دترتوقیف الندی مظنونینـو  
دشته ننونو او د دوی دحقوقـو پـه تاوهراخیـز    
بحث صورت وموند ، ورپسی د محکمـې رئـیس   

او دـارنوال رئــیس پــه داســې حاــل کــې دامنیــه 
ــه    ــدان لـ ــری ؤ  د قومانـ ــره ملـ ــدان ورسـ قومانـ
نظارتخونې خه یي له نـدی ینـی لیدنـه وکـه     
او د توقیفخونې وضعیت یې له ندی ویه اوله 
ــه دی ســره     مظنونینــو ســره یــي مرکــې وکــې او ل
دپولیسو د چال چلند ، اعاشې ، اباتې او مـدافع  
وکیالنو ته یي د دوی السرسی او حقوق یـې ورتـه   

ول بیایې داوندو چارو داله کیـدولپاره  وروپوه
دهغی قوماندان ایکمینو مسئولینو ته الزمـې  

الروونې وکې .


