به تاسی از حکم مندرج فقره ( )81ماده شصت و چهارم
قانون اساسی افغانستان ،به مناسبت حلول عید سعید
اضحی ،تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین
اعم از ملکی و نظامی را که به حکم قطعی و نهائی
محاکم محکوم گردیده اند ،حسب ذیل منظور می نمایم:
عفر تهف ف مجسزوت:
مسخه وا :
محکومینی که به ححز و حبس الی ( )2سال
()8
محکوم به مجازات گردیده اند ،بدون در نظر داشت
مدت سپری شده ،عفو و از حجزو حبس رها گردند.
مدت باقی مانده مجازات حجز و حبس
()2
محکومینی که به بیش از دو سال الی پنج سال محکوم
گردیده اند ،در صورتی که نصف مدت مجازات خود را
سپری نموده باشند ،عفو و از حجز و حبس رها گردند.
مدت باقی مانده مجازات حجز و حبس
()3
محکومینی که بیش از پنج سال الی ده سال محکوم
گردیده اند ،در صورتی که ( )2/3دو بر سه حصه
مجازات حجز و حبس خود را سپری نموده باشند ،عفو
و از حجز و حبس رها گردند.
محکومینی که شامل کتگوری های مندرج
()4
فقره های ( 2 ،8و  ) 3این ماده نمی گردند ،حسب ذیل
در مدت مجازات شان تخفیف به عمل آید:
در مجازات محکومین مندرج فقره ( )8این
-8
ماده ( )3/4سه بر چهار حصه مدت مجازات حجز و
حبس آنها؛
در مجازات محکومین مندرج فقره ( )2این
-2
ماده ( )8/2یک بر دو حصه مدت مجازات حجز و
حبس آنها؛
در مجازات محکومین مندرج فقره( )3این
-3
ماده مدت ( )2سال؛
در مجازات محکومین به حبس بیش از
-4
( )80سال الی ( )81سال ،مدت یکسال و شش ماه؛
در مجازات محکومین به حبس بیش از
-5
( )81سال الی ( )30سال ،مدت یکسال؛
عفر محترل ن ونسث خونوی طفل ش ر ررون ا کتر لن
مسخه خام:
محبوسین اناث که حد اقل سن ( )44سالگی
()8
یا باالتر از آن را تکمیل نموده باشند و یا دارای طفل
شیر خوار بوده و محبوسین ذکوری که سن ()54
سالگی یا باالتر از آن را تکمیل و به مدت الی ده سال
حبس محکوم گردیده اند ،مدت باقی مانده مجازات آنها
عفو و از حبس رها گردند.
آن عده محبوسینی که از مزایای عفو فقره
()2
( )8این ماده مستفید نمی گردند و یا به حبس بیش از ده
سال محکوم گردیده اند )3/4( ،سه بر چهار حصه
مجازات آنها تخفیف گردد.
ناسيی محجرزين ا محترل ن مصسب به ومروض صعب
و عالج
مسخه لرم:
شورای طبی افغانستان مسئولیت تثبیت
()8
محجوزین و محبوسین مصاب به امراض صعب العالج
را به عهده دارد.
اداره تنظیم امور زندان ها مکلف است
()2
مریضان مندرج فقره ( )8این ماده را به شورای طبی
افغانستان معرفی و در صورت تصدیق مریضی صعب
العالج ،اسناد آن ها به کمیسیون تطبیق فرامین ارجاع
گردد.
عفر مجسزوت حتس قطعه
مسخه چهسنم:
آن عده افسران ،بریدمالن ،ساتنمنان و سربازان اردوی
ملی ،پولیس ملی ،منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و
سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیالت نظامی که به
حبس قطعه محکوم به مجازات گردیده اند ،در
صورتیکه ( )8/3یک بر سه حصه مدت حبس خویش
را در قطعه سپری نموده باشند ،با در نظر داشت
ضمیمه شماره ( )8کود جزاء مدت باقی مانده مجازات
حبس آنها عفو و رها گردند.
حسالت محداخيت ا ممنرع ت عفر ا تهف ف
مسخه پنجم:
محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو
()8
این فرمان مستفید نمی شوند:
محبوسین جرایم مندرج فقره ( )2ماده
-8
( )350قانون اجراآت جزائی ،منتشره جریده رسمی
شماره ( )8832سال ( .8343معاون مندرج ماده ()54
کود جزاء ،شریک مندرج ماده ( )34قانون جزاء و
طفل در قضایای قتل از این حکم مستثنی اند).
محکومین جرایم راهزنی (قطاع الطریقی)
-2
مندرج مواد  103 ،102 ،108و  104کود جزاء.

شووورای عووالی سووتره محکمووه قبوول از هوور  71اسوود تحووت
ریاست قانونپوه سید یوسوف حلویم قاضوی القضوات و رئویس
ستره محکمه تشکیل جلسه داد.
طبق اجنداء نخست رئیس تعلیمات قضایی از آمواده گوی هوا
به خاطر اخذ امتحان تقریری از ششصد وسه تون متقاضوی
سی و یکمین دور ستاژ قضایی که قرار است به تاریخ 71
اسد از طریق کمیته های معینه تحت نظارت کمیته نظوارت
متشکل ازنماینده گان باصالحیت ادارات دولتی و نهاد های
ملووووی و بووووین المللووووی  ،اخووووذ گووووردد  ،گووووزار داده وروی
میکوووانیزم هوووای واضووور ونحووووه ترتیوووب و توزیووو سووووالها
معلومات ارائه کرد.
شووورا بعووداز ارزیووابی ابعوواد موضوووع  ،بووه منظووور توو مین
شفافیت پروسه امتحوان  ،روی اتخواذ انتظاموات بهترعملوی
و تسهیالتی به شمول فلمبرداری ازجریان امتحان بارعایت
طرز العمل امتحان تاکید کرد .
بعودا شوش توون از قضوات محواکم عسووکری کوه بنابرخواسووت
وزارت دفاع ملی  ،پیشنهاد ستره محکمه و حکم مقام عالی
ریاسوت جمهوووری بووه سوولک قضواء منسوولک گردیووده انوود  ،د
رمحضوور شووورای عووالی سووتره محکمووه مراسووم سوووگند را
درحالیکووه مووتن تحلیووف بووه آنووان ازجانووب قاضووی القضووات
ورئیس ستره محکمه تلقین میگردید  ،بجا اوردند.
متعاقبا شورای عالی ستره محکمه روی ابعاد تطبیقوی مواده
هفتم قانون محصول محاکم کشور درخصوص جمو آوری
عواید محاکم و تحویلی مطمئن آن بوه حسواب سوتره محکموه
بحوون نموووده و ب وه آمریووت عمووومی اداری قوووه قضووائیه بووه
خوواطر ایجوواد یووک راهکووار تسووهیالتی مطلوووب درهمو هنگی
باادارات مالی و بانکی کشور هدایت الزم داد .
بووه همووین ترتیووب صووالحیت هووای حوووزوی محوواکم ابتدائیووه
احوووال شخصوویه  ،تجووارتی و دیوانهووای امنیووت عامووه حوووزه
هووای دوم و سوووم شووهرکابل کووه طبووق نیازمنوودی در تشووکیل

و بووه

سووالجاری قوووه قضووائیه ایجوواد گردیووده انوود  ،مشووخ
تعمیم آن به محاکم مربوط هدایت داده شد .
دراداموووه جلسوووه اسوووتهداآت واصوووله از اداره محتووورم لووووی
څوووارنوالی و محوووواکم اسووووتینان والیووووات ننگرهووووار و کابوووول
پیرامووون چگووونگی اسووتفاده یووک محکوووم جوورایم متعوودد از
فرامین عفو وتخفیف مجازات ریاست جمهووری  ،اجورای
یک قبالوه شورعی بوا وجوود مالحظوات مطروحوه قوانونی و
استرداد ویاعدم اسوترداد محصوول یوک فیصوله عودم ا بوات
مووورد بحوون قرارگرفتووه ودرهرمووورد درروشوونایی احکووام
قوانین نافذه رهنمایی صورت گرفت .
درجلسوه همننوان برخوی از تقاضووا هوای تبودیلی محکمووه در
قضووایای موودنی و جزایووی مورداووور قرارگرفتووه و تصووامیم
الزم اتخووواذ و نیوووز بووور مبنوووای تقاضوووای اداره محتووورم لووووی
څارنوالی  ،صالحیت رسویده گوی بوه  63دوسویه جزایوی بوه
محاکم استینان والیوات کابول  ،کاپیسوا  ،ارزگوان  ،کنودز و
پکتیکا تفویض گردید .

کمیسیون سم شکایات محکمه استینان والیت بادایس مراجعین و اصحاب دعاوی به حسن سلوک رفتار نموده و
بتاریخ های  84و  84سرطان سال جاری تحت ریاست به اسرع وقت به مشکالت مراجعین رسیده گی شود و
قضاوتمند مفتی دمحم وزیر رئیس محکمه استینان با جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
اشتراک اعضای کمیسیون در مقر محکمه استینان دایر
گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم هللا مجید آااز
سپس صندوق سم شکایات که بدروازه ورودی ریاست
محکمه استینان نصب می باشد بحضور داشت رئیس
واعضای کمیسیون باز گردید که خوشبختانه کدام شکایت
تحریری از اصحاب دعاوی و دیگرمراجعین دیده نشد
بعدا رئیس محکمه خطاب به حاضرین فرمود که با

د زمري میاشتې د اوومې او د بیرغ ملي ورځې د لمانځنې
په پار ،نن سهار مهال د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې
د بیووورغ ملوووي ورر د سووووتر محکموووې پووووه چاپیریوووال کووووې
ولمانځل شوه.
په داو مراسمو کې چې د ستر محکمې رئویس او قاضوي

بیرغ چې زموږ د ولس د ملي او سیاسي هویت ښکارندوی
دی ،د ستر محکمې په انګړ کې پورته کوړ او د خودای ج
لووه دربوواره یووې د ملووي بیوورغ عووزت ،پووه ګووران هیووواد کووې د
سولې ،بات او سکون د ټینګښت لپاره د خدای ج دربار ته
السونه لپه کړل.

القضات قانونپوه سیدیوسف حلیم ،د ستر محکمې د عوالي
شورا اړو او مرکزي اداراتو رئیسانو په کې ګډون درلود،
لومړی د قضائیه قو قاضیانو د ساتنې د عمومي قومندانۍ
د تشریفاتو قطعې الزم تشریفات ترسره کړل او وروسوته د
سووتر محکمووې رئوویس او قاضووي القضووات ،د هیووواد ملووي

په بهر کې مېشت تورن توه خ رترت وس ولو ر کوه چېور تورن وه اېوروخ پهوه پوه بهور کوې مېشوت ا د رترت وس خ ا وۀ خ
والېدا ځسی ته (په ا ۀ صرنت کې چې معلرم ا )د ږتر ږه()۰۳انځې ه ا ې مرخ پهه چې خ خعر ٰ خ پېړنې خ
غرنډ پسنه ټسکل شرېده خمههد ول ر کېږ  .خ ترن خ نه حضورن پوه صورنت کوې خ ا وۀ قضو ه پوه غ وسبو ا پېوړ
کېږ وا ف صله صسخنېږ .
جزويو وجروآتر قسنر خاه لره سمه مسخه

 ۰۳ولد ۹۰۱۱

جلسۀ هم هنگی ادارات عدلی و قضائی محکمه استینان والیت بلخ
بتاریخ  8344/4/21تحت ریاست قضاوتیار دمحم شریف "فانی" رئیس
محکمه استینان با اشتراک رؤسای څارنوالی استینان ،عدلیه،
شهرسازی واراضی ،مسئوول انجمن مستقل وکالی مداف  ،رؤسای
دواوین محاکم استینان ،ابتدائیه شهری ،ابتدائیه رسیدگی به قضایای
اطفال ،کمیته اطفال ،رؤسای څارنوالی جزای عمومی ،څارنوالی
مبارزه علیه جرایم ،مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنائی ،قوماندان
امنیه ،مدیر عمومی تصفیه اراضی و مدیر عمومی اراضی
وشهرسازی ،درمقر محکمه استینان دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم هللا مجید توسط سید عبدالقادر"
هاشمی " مدیرحفظ ومراقبت آااز سپس رئیس محکمه طی صحبت
مختصر حاضرین مجلس را خو آمدید گفته اهدان جلسه را بیان نمود
متعاقبا طبق آجنداء مشکالت پیشنهادی ادارات عدلی و قضائی قرار ذیل
مورد بحن قرار گرفت:
 -8مشکالت پیشنهادی محکمه شهری مبنی بر اینکه :الف -هیئات
های اعزامی واهل خبره ،نظر دقیق وهمه جانبه ارایه نمی دارند .ب-
بعضا نظر تحریری با اسکیج وکروکی مرتبه شان متفاوت می باشد .ج-
نظریات زمان گیر بوده وبعد ازگذشت ماه ها ارسال می دارند .و
خاطرنشان گردید که عدم ارایه نظریه دقیق وهمه جانبه هیئات ،سبب
تکرارمعلومات شده که باید محاکم باربارذریعه استعالم استفسارنمایند.
مشکالت پیشنهادی ریاست محکمه ابتدائیه رسیدگی به قضایای
-2
اطفال مبنی بر اینکه :څارنوالی ابتدائیه من خشونت علیه زن و تخلفات
اطفال ،ازفیصله های که ازا ر قناعت څارنوالی نهایی گردیده باشد،
ذریعه مکاتیب متعدد و تماس های تیلفونی طالب معلومات گردیدیم تا
راپور اجراآت رب چهارم سال  8341را به مرج مربوط آن ارسال
داریم اما جواب رسمی داده نشده است .وخاطر نشان گردید که تاکید
مقامات صالحه براین است تا راپور یاد شده قبل ازختم رب به دسترس
شان قرارداده شود ولی تاکنون که یک رب دیگر ازسال بعد سپری شده،
اما څارنوالی مربوط راپورمربوطه خویش را ارایه نداشته است ،رئیس
څارنوالی استینان وعده سپرد که بعد ازختم جلسه ،دررف این نقیصه
اقدام عملی می نماید.
مشکل تشخیصیه ریاست محکمه استینان مبنی براینکه:
-3
عرایض حقوقی مردم درحوزه های امنیتی تحت رسیده گی قرارگرفته
ومعروض علیه درحوزه امنیتی جلب و به قضیه رسیده گی می شود.
وخاطر نشان گردید که مرج قانونی تقدیم عریضه اداره حقوق ویا
مستقیما محکمه است ،ادارات دیگر حق پذیر و رسیده گی به عرایض
حقوقی را ندارند.
مشکالت پیشنهادی ریاست اراضی مبنی براینکه :الف-
-4
درصورتی که درفورم های دورانی ویا معلومات امالکی ،امضای مدیر
عمومی شهرسازی واراضی نباشد مداراعتبار نیست.
ب -ساحاتی که دفاتر قباله جات آن مانند دفتر نقل جدید دشت شور،
مرحله دوم وایره که قبال ذریعه مکاتیب به محاکم خبر داده شده است
بناء ارض جلوگیری ازضیاع وقت ازارسال استعالم ها معلوماتی ما را
معذوربدارند.
ج -فورمه های دورانی خرید وفرو ازمحاکم ارض تصدیق به
مدیریت شهرسازی واراضی مواصلت میورزد ،محاکم با وجود تصدیق
این مدیریت فورمه ها را گویا که فروشات هرنفر درفورمه جزئیات داده
نشده دو باره مسترد می نمایند .درحالی که شرح این موضوع درفورمه
های دورانی گنجایش ندارد بناء درصورت ضرورت ذریعه استعالم
مشکل را حل نمایند.
ح -اداره شهرسازی و اراضی آماده روند پروسه انتقال قباله جات
ازمخزن محاکم می باشد وبرای پرسونل قباله جات دفاتر کاری ومحل
مناسب تدارک دیده است.
د -دوسیه های که ارض تثبیت مساحت ،کروکی ،قیمت ،تثبیت
ذوالیدی وسایرموارد ضروری مطابق ماده ( )80قانون قضایای دولت
ازطریق آمریت قضایای دولت به این اداره مواصلت ورزیده که اکثرا
ساحات کارته نورخدا می باشد .حدودات قباله باالی ساحه قابل تطبیق
نمی باشد ،ساحه نورخدا توزی شده دولت نیست بلکه توسط کمیسیون
مردمی توزی گردیده و مشکالت عدیده را به وجود آورده است.
ض -ساحات کارته نورخدا ازیک طرن به اساس حکم رئیس جمهور
تحت پوشش بت ساحات ایر پالنی شهری نیزقرارگرفته ازطریق دفتر
هبیتات سروی یک اندازه سند ملکیت توزی شده وبقیه تحت پروسه طی
مراحل قرار دارد .وازجانب دیگر باالی ساحه نورخدا دعوی صورت
می گیرد وبعدا زمین به اساس فیصله محکمه دولتی گردیده و ازجانب
دیگر سند ملکیت توزی شده است.
ط -ارض تثبیت نمرات ومتصرفین با کالنترهای بالک ها کارته
نورخدا صحبت به عمل آمد اما از شناسائی متصرفین و موقعیت نمرات
ا هار بی خبری می کنند ،ومدعی بها دریافت شده نمی تواند و دوسیه
های ارسالی درالتوی قرارمی گیرند.
ع -تعداد ( )4جلد دوسیه که محکمه ابتدائیه به نف دولت اصدارحکم
نموده است ارض تطبیق به آمریت حقوق فرستاده شده اما هیئات تطبیق

خن االيت کسبل:

جلسوۀ کمیسویون رؤسووای دواویون اسووتینافی محکموه اسووتینان والیوت کابوول
یوم چهارشنبه مؤرخ  8344/5/1تحت ریاست قضاوتوال معراج الدین"
حامدی" رئیس محکمۀ استینان دایرگردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چنود از کوالم هللا مجیود آاواز سوپس در اجنوداء
جلسوووه بوووه تعوووداد  38موضووووعات مختلوووف از قبیووول پیشووونهادات محووواکم
مربوطه ،عرایض و دوسیه های جزائی که مبنی بر رف تنازع مواصلت
ورزیده بود مورد بحن و رسیده گوی قورار گرفتوه کوه از جملوه در موورد
دوسویه هوای کوه بووین محواکم تنوازع بمیووان آموده بوود تصوومیم مبنوی بور رفو
تنازع اتخاذ گردید و در قسمت پیشنهادات و عرایض نیز تصمیم اتخاذ و
به مراج مربوطه هدایت داده شد تا مطابق قانون به مشکالت عارضوین
اجراآت اصولی نمائید.

خن االيت کندز:

جلسۀ کمیسویون رؤسوای دواویون اسوتینافی محکموه اسوتینان والیوت کنودز
بتاریخ  7611/1/2تحت ریاست قضاوتیار فضل الهادی "فاضل" رئویس
محکمووه اسووتینان بووا اشووتراک همووه رؤسووای دواویوون اسووتینافی پیرامووون
بررسی استهداآت واصله و عرایض موراجعین در مقور محکموه اسوتینان

د پکتیکا والیت د مټاخان ولسوالۍ په نظارت خانه کې د دمحماوث نومي
د قتل په تور  ۵تنو ته د علني اونډ پر مهال بیالبیلې سزاو واورول
شو چې یو تن یې په  ۱۲کاله او څلور نور بیا په  ۶-۶میاشتو بند
محکوم شول.
یاده اونډه د روان  ۲۹۱۱کال د سرطان (چنګاښ) میاشتې په  ۲۱نیټه د
پکتیکا والیت د استینان محکمې د جزا دیوان له خوا جوړه شو وه،
چې تورنانو ،څارنواالنو ،مداف وکیالنو ،سپین ږیرو ،ځوانانو او عامو
خلکو په کې ګډون درلود.
د  ۲۹۱۱/۲۲/۲۹نیټه د یکشنبې په ورر دمحماوث د دوست دمحم نومي
کس له خوا د مټاخان ولسوالۍ د امنیه قومانداني اړوند نظارت خانې ته
راوړل کیږي چې له شکنجې وروسته سهار مهال په زندی شوي حالت
کې د همد ولسوالۍ په نظارت خانه کې موندل کیږي.

از تثبیت آن عاجزآمده وازتطبیق بازمانده است .یک خانه را با کالنتر
دق الباب کردیم نه حدودات قباله به آن تطبیق می گردید و نه اشخاصی
که درج فیصله است درآن خانه ها سکونت داشتند.
ی -تعداد سه دوسیه که دو روز قبل از قضایای دولت به اداره اراضی
محول گردیده ،بدون حضور داشت متصرن طی مراحل گردیده
ونمرات مبایل که درج دوسیه می باشد به اسم متصرن جواب گو نبوده
ومحل سکونت مدعی علیه نیز درقرارقضایی محکمه درج نیست.
وخاطرنشان گردید که مشکل یاد شده جدی بوده وهمیشه سرگردانی
مردم ،التوی دوسیه جات و ضیاع وقت ادارات را درپی دارد.
 -5مشکالت پیشنهادی آمریت حقوق ریاست عدلیه مبنی براینکه :
الف -زمانی که متمردین به قوماندانی امنیه وازآن طریق به څارنوالی
معرفی می گردند ،نتیجه اجراآت به ادارات حقوق خبرداده نمی شود
وبعد ازسپری شدن ایام تمرد دو باره به حقوق معرفی گردد.
ب -درصورتی که محکوم علیه دین خود را نپردازد ،باید تثبیت
جایداد گردد اما بعضا مدیون اجازه داخل شدن هیئات را به جایداد نمی
دهد ،چه باید کرد؟
ج -اوراق دعوی یکتن دررابطه به مبلغ  5000پنج هزار دالر
امریکایی به فسخ بی یک باب دکان به موجب قرارقضایی
نمبر( 8341/3/80)77علیه یکتن دیگر حکم گردیده اما مدیون طی
جلب های مکرر ازطریق قوماندانی امنیه حاضر نمی شود وشخ
مدیون داخل خانه است درمورد چه باید کرد؟
د -درارتباط به تحویلی مبلغ  300افغانی قیمت فیصله محکمه که به
نف دولت صادرمی گردد ،با وجودی که تعرفه های محکمه عندالوصول
ارض تحویلی به اسرع وقت به ادارات موکل ارسال وبا نماینده گان
ادارات تماس تیلفونی برقرار می گردد که نسبت طی مراحل اداری
درادارات موکل قیمت مذکور به اندک ت خیر تحویل می گردد چون
موضوع مذکور ازطریق محکمه تقریبا هفته ای دو بار کتبا تعقیب می
شود بناء نیاز به جستجوی راه حل دارد .وخاطرنشان گردید ،که
ازیکطرن تحصیل قیمت فیصله از جمله امورمستعجله قانونی است که
ایجاب حصول فوری را می نماید وازجانب دیگرادارات موکل نماینده
قضایای دولت ،بودجه فوری را دراختیار ندارند تا به انتقال آن به وجه
محکمه حاکمه بگونه فوری اقدام نماید.
اشتراک کننده گان بعد ازبحن ومداقه روی آجندای جلسه موضوعات
ذیل را مورد تائید و تصویب قراردادند:
 -8هیئات بررسی واهل خبره بخاطر حفظ امانت داری ،کسب
اطمینان از نظر دقیق وحفظ بی طرفی شان ،قبل ازاعزام به ساحه مدعی
بها ،طبق فقره ( )2ماده ( )875قانون اصول محاکمات مدنی سوگند
داده شوند.
 -2طبق تصمیم قبلی هیئات باید ازطریق محاکم مرکز وولسوالی ها،
تعیین و با طرفین دعوی یکجا به ساحه فرستاده شود .که محاکم مرکز
هیئات را ازادارات مرکزی و محاکم ولسوالی ها از ادارات مربوطه
ولسوالی تعیین وراج به مدعی بها کسب معلومات نمایند ومحاکم
ولسوالی منبعد مسئولیت تو یف هیئات را بدو اداره حقوق نه اندازد.
 -3اهل خبره باید نظریات شان را دقیق وهمه جانبه ارایه بدارند تا
ایجاب تکرار اعزام هیئات را نه نماید.
 -4درصورتی که هیئات ،ازدادن نظریه دقیق وهمه جانبه قصدا
تعلل ویا بی موجب درمیعاد تعیین شده ازجانب محکمه ارایه ندارد،
ازطرن محکمه مربوطه به اداراه څارنوالی معرفی گردند.
 -5افراد معرفی شده ادارات درترکیب هیئات اهل خبره حد اقل باید
درهرسه ماه تبدیل وبه عوض شان اشخاص دیگری معرفی گردد.
 -1څارنوالی ابتدائیه من خشونت علیه زن و تخلفات اطفال ،مکلف
است تا گزار فیصله های که ازا ر قناعت څارنوالی ها درمراحل
ابتدائیه واستینان نهائی می گردد ،قبل ازختم رب به محکمه ابتدائیه
رسیده گی به تخلفات اطفال ارسال بدارد.
 -7مرج قانونی تقدیم عریضه حقوقی اداراه حقوق ویا مستقیما
محکمه است ،ادارات دیگرحق پذیر و رسیده گی به عرایض حقوقی
را ندارند ،هرگاه عریضه ای حقوقی به اداره پولیس وسایر ادارات
ایرمرتبط تقدیم گردد ،اداره مربوطه عریضه تقدیم شده را منحین
ارتباط به اداره حقوق محول نمایند.
 -1ریاست اراضی وشهرسازی امضاء وشهرت مدیر عمومی
شهرسازی واراضی را به محاکم معرفی ورسما ارسال دارند ،تا
درصورتی که درفورم های دورانی ویا معلومات امالکی امضای
مدیرعمومی شهرسازی واراضی نباشد به معلومات ارایه شده اعتبار
داده نشود.
 -4ساحاتی که اسناد شان تحت قرنطین قراردارد ازجمله دشت
شور وایره ،و اسناد تحت قرنطین تا هنوزباطل نشده وحکم به عدم
اعتبار آن وجود ندارد باعن سرگردانی خلق هللا گردیده ،ریاست
اراضی با وزارت اراضی درتماس شده به مشکل مردم رسیده گی
نمایند.
 -80هرگاه معلومات شعبات اداره شهرسازی واراضی درفورمه های
دورانی خرید وفرو جایداد ها ،ارسالی محاکم به نسبت عدم گنجایش

دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم هللا مجید آااز سپس موضوعات
شووامل آجنووداء بووه تنوواوب مووورد اووور و بررسووی اعضووای کمیسوویون قوورار
گرفووت .در نتیجووه بعوود از بحووون و تبووادل نظوور روی موضوووعات شوووامل
آجنداء مبتنی بر قوانین نافذه و مصوبات شورایعالی تصاویب بعمل آمد و
به تحریرات هدایت داده شد تا تصاویب بعمل آمده کمیسیون رؤساء را به
مراج مربوط ارجاع نماید و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

درستون مربوطه مفصل و همه جانبه نباشد ،محاکم مربوطه تفصیل
موضوع را ذریعه استعالم جداگانه مطالبه نمایند.
 -88اداره قضایای دولت و اداره موکل آن درخصوص زمین هایی که
تثبیت شده نمی تواند با همکاری هم زمین مدعی بها را با متصرن آن،
و اجراآت الزمه رامرعی دارند وسعی گردد درحین تقدیم
تشخی
عریضه شهرت مکمل متصرن و زمین تحت دعوی از لحا موقعیت و
مساحت تعریف وتوصیف گردد تا ازمشکالت بعدی درجریان دعوی و
حین تنفیذ حکم ،جلوگیری به عمل آید.
 -82هرگاه حکم محاکم به دولتی بودن زمین ،افراد واشخاص
صادرگردد وازطرفی هم اداره اراضی طبق مقرره ساحات ایر پالنی
شهری به همان شخ سند ملکیت توزی نموده باشد ،درخصوص رف
مشکل آن مطابق به هدایت ورهنمود مقرره یاد شده اجراآت قانونی
راعملی دارد.
 -83زمانی که متمردین به قوماندانی امنیه وازآن طریق به څارنوالی
معرفی می گردند ،نتیجه اجراآت حتما به اداره حقوق خبرداده شود.
 -84درصورتی که محکوم علیه دین خود رانپردازد و قرارقضائی
مبنی برتثبیت جایداد صادرشود و مدیون اجازه داخل شدن هیئات را
بداخل حویلی ندهد ،درآن صورت هیئات تطبیق با استناد قرار قضائی
تجویزی صادره محکمه مربوطه مبنی بر تثبیت وفرو جایداد مدیون
که لزوم اجبار درتنفیذ را درپی دارد به رو های ممکن داخل حویلی
شده ،تثبیت جایداد نماید.
 -85درصورتی که محکوم علیه توسط جلب های آمریت حقوق به
ارض پرداخت دین ،حاضر نگردد و به مجرد مشاهده مو فین جلب
داخل خانه شده و خود را مخفی نماید ،درآن صورت مو فین پولیس
باید با استفاده ازوسایل وامکانات مختلف وبه رو های مختلف در
دستگیری شخ و احضارآن به اداره حقوق اقدام نماید ،تا زمینه تنفیذ
حکم فراهم گردد.
 -81ادارات موکل نماینده قضایای دولت ،که محکوم له قرارمی گیرد
سعی نهائی شان را درخصوص پرداخت به موق مبلغ  300افغانی
قیمت فیصله به خرچ دهند ،و در صورت فقدان بودجه به ادارات متبوع
خویش در تماس شده ،کسب بودجه نمایند و جلسه با دعائیه خیر خاتمه
یافت.

ذیربط آن ارسال گردید.

به سلسله برنامه های آموزشی ریاست ارتقاء رفیت وارزیابی اجراآت برنامه
آموزشی مدیریت توسعه سازمانی بتاریخ  38-24سرطان  8344درهوتل
ستاره طالئی شهرکابل به همکاری مالی مؤسسه ( )J.S.S.Pحمایت
ازسکتورعدلی افغانستان راه اندازی گردید که درین برنامه به تعداد ده تن
ازکارکنان اداری ریاست های مرکزی ستره محکمه اشتراک نموده بودند دایر
گردید.
این برنامه روی اصول اساسی مدیریت توسعه سازمانی که عبارت از تاریخنه
توسعه سازمانی ،تعریف توسعه سازمانی ،هدن توسعه سازمانی ،مقایسه حالت
کنونی و حالت آینده سازمان ،کتگوری های توسعه سازمانی ،عوامل توسعه
سازمانی ،پروسه تغییر ،مردم چرا در مقابل تغییر مقاومت میکند ،اشکال
مقاومت در برابر تغییر ،رو ها بخاطر کاهش مقاومت در برابر تغییر ،آوردن
تغییرات در سازمان ،اهدان پالن شده تغییر سازمانی ،رو های نمونوی
توسعه سازمانی ،مراحل توسعه سازمانی ،توسعه سازمانی در نهاد های دولتی،
مدیریت دانش توسعه سازمانی ،مدیریت فهم و دانش توسعه سازمانی ،دیتا
معلومات و دانش ،حالت سری و ضمنی ،دوران حیات مدیریت دانش ،رو
های مدیریت دانش کلیدی ،مدیریت دانش چرا مهم است ،مزایای مدیریت دانش،
معرفی فرهنگ سازمانی ،سطوح فرهنگ سازمانی ،نق فرهنگ سازمانی ،تیم
سازی ،تعریف تیم ،محبوبیت تیم ،تقویت تیم ،مراحل توسعه تیم ،انواع تیم
کاری ،نقش اعضای تیم ،ده اصل تیم سازی ،تشریر ساختار اداره و ارزیابی
تشکیل ،اهمیت تشکیل ،انواع ساختار ،مراحل ارزیابی تشکیل ،میکانیزم تشکیل
در سکتور خدمات ملکی افغانستان ،اصول اساسی برای برنامه ریزی تشکیل،
دالیل برای تغییر تشکیل و نقش کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات
ملکی متمرکزگردیده بود.
و درختم برنامه ،اشتراک کننده گان برنامه آموزشی را فوق العاده ارزیابی و
ازریاست ارتق رفیت وارزیابی اجراآت ا هارتشکروقدردانی نموده وتاکید
نمودند که چنین برنامه ها درراستای کاری ما بسیارمفید وبا اهمیت میباشد و
برنامه آموزشی با توزی تصدیق نامه برای اشتراک کننده گان پایان یافت.

خن االيت جرزجس :

کمیسوووووویون رؤسووووووای دواویوووووون اسووووووتینافی محکمووووووه اسووووووتینان والیووووووت
جوزجوووووووووووان بتووووووووووواریخ  7611/4/1تحوووووووووووت ریاسوووووووووووت صوووووووووووبغت هللا
"مشوووووووووفق" رئووووووووویس محکموووووووووه اسوووووووووتینان والیوووووووووت جوزجوووووووووان بوووووووووا
اشتراک اعضای کمیسیون رؤسای دواوین دایر گردید.
ابتووووووداء جلسووووووه بووووووا تووووووالوت آیوووووواتی چنوووووود از کووووووالم هللا مجیوووووود آاوووووواز
سووووووپس  1قطعووووووه عوووووورایض بووووووه ارتبوووووواط تصووووووحیر و ووووووایق مختلووووووف
النووووووووع مووووووووورد بحووووووون قوووووووورار گرفووووووووت ،کوووووووه در مووووووووورد هریووووووووک
ازعوووووووورایض طبووووووووق هوووووووودایات متحوووووووودالمال هووووووووای سووووووووتره محکمووووووووه
تصوووووومی م مقتضووووووی اتخوووووواذ و اوووووورض اجووووووراآت بعوووووودی بووووووه مراجوووووو

وروسته د پولیسو له لوري د قضیې په تړاو  ۶تنه نیول کیږي چې قضیه
یې د څیړنې په موخه د پکتیکا والیت د مټ خان ولسوالۍ اړوند ابتدائیه
محکمې ته لیږدول کیږي.
د ابتدائیه محکمې د پریکړ وروسته دوسیه د مو ف څارنوال او
متضررینو د اعتراض په اساس د استینان محکمې جزا دیوان ته سپارل
کیږي ،چې د یاد محکمې د جزا دیوان د قضایي هیئت په اوښتنه د
مو ف څارنوال له خوا جلسې ته صورت دعوی ترتیب کیږي.
د قضیې مؤ ف څارنوال خپله تحریری صورت دعوی د ا باتیه دالیلو
په ذکر کولو سره د شواهدو او اسنادو په اساس وړاند کړ او د استینان
محکمې جزا دیوان قضایی پالوي څخه د قضیې متهمینو ته د نافذه
قوانینو د احکامو تطبیق او عدالت تامین اوښتنه وکړه.
په یاده علني اونډه کې مداف وکیل هم د قضایي هیئت پر وړاند د
خپلو مؤکلینو د بیګناهۍ دالیل وړاند کړل.

په 8344/5/1نیټه د لغمان والیت استینان محکمې جزا دیوان علني دقضیي توورن دیوو ویشوت ( )28کلونوو موود پوه تنفیوذي حوبس مجوازاتو
قضایی اونډه دیو نفر په تور دقتل قضیې ته د رسیده ګۍ له کبله د محکوم شو .،تورن ته و پوهول شول چې د فرجام اوښتنې حقوق یې په
قضاوتوال مرګل (عمری) د استینان محکمې رئیس په مشرۍ او قانوني موده کې خوندي دي .
دقضاوتمند شاه ولي ( احمدزی) دجزا دیوان رئیس او قضاوتمند علی
دمحم ( عمرزی ) د د دیوان دقضایی اړی په اړیتوب جوړه شوه .
لوم ړی داونډ رسمیت د محکمې د رئیس پوه واسوطه اعوالن شوو ،بیوا د
قضیی مدقق پورتنی رپوو بیوان کوړ ،ورپسوي مو وف څارنــوـوال دخپول
اعتراض صورت قرائت کړ او په تعقیب یوې د موتهم موداف وکیول خپلوه د
فاعیوووه ولوسوووتله  .پوووه پوووای کوووې قضوووایي پوووالوي د قضووویې د شووواملینو د
څرګندونو له اوریدو وروسته دحکم ن قرائت کړ چوې دهغوه پربنسو

د یادونې وړ ده چې تورنو کسانو ته د محکمې له لوري کافي وخت
ورکړل شوی وو ،چې د اتهاماتو د رد په اړه یې خپل ا هارات قضایي
هیئت ته وړاند کړل.
د استینان محکمې جزا دیوان قضایی پالوي د دواړو خواوو د دالیلو
اوریدلو او د هر اړخیزو څیړنو پایله کې د رایو په اتفاق د دمحماوث
نومي د قتل په قضیه کې دوست دمحم په  ۱۲کاله او څلور نظامي کسان په
 ۶ - ۶میاشتو بند محکوم شول او یو تن بل بیا د دالیلو د نه موجودیت له
کبله بری الذمه وپیژندل شو .
د داې علني قضایی اونډ په پای کې قضایی هیئت خپله پریکړه ابالغ
او محکومینو ته یې وویل ،چې د تورنو پر وړاند شو پریکړه
وروستۍ نده او کوالی شي ،چې د تمییز اوښتنه وکړي .پکتیکا کې د
قتل په تور  ۵تنه په  ۱۲کاله او نورو سزاوو محکوم شول.

بتاریخ  8344/5/5جلسه ئی تحوت عنووان رسویدگی بوه مشوکالت در رابطوه بوه
فورم های دیتابیس بین محاکم و مدیریت دیتابیس محکمه استینان والیت فاریواب
تحت ریاست قضاوتمند االم سخی "حبیب" رئویس محکموه اسوتینان بوا اشوتراک
کارمنوودان دیتووابیس محکمووه اسووتینان ،محووررین دواویوون و محوواکم ولسوووالی هووا و
نماینده گان دفتر  JSSPدایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چنود از کوالم هللا مجیود آاواز سوپس روی موضووعات
چون همکاری محررین با کارمندان دیتابیس ،خانوه پوری فوورم هوای دیتوابیس در
وقت معین آن ،محررین مکلوف انود فوورم هوای دیتوابیس را در اسورع وقوت خانوه
پری نموده به دسترس کارمندان دیتابیس قرار دهند تاکید صورت گرفت.
متعاقبووا کمیسوویون سووم شووکایات محکمووه اسووتینان تحووت ریاسووت قضوواوتمند اووالم
سخی"حبیب" رئیس محکمه استینان به حضور داشت رؤسای دواویون و رئویس
محکمووه ابتدائیووه مرکووزدر سووالون جلسووات علنووی ریاسووت محکمووه اسووتینان دایوور
گردید.
ابتداء صندوق شکایات که در بیرون از در ورودی ریاست محکموه نصوب شوده
مشاهده گردید کدام شکایت تحریری از پرسونل قضائی و اداری محاکم بوه نظور
نرسید سپس رئیس محکمه رو به حاضرین جلسه نموده گفوت پرسوونل قضوائی و
اداری اجووراآت مربوطووه خووویش را بووا رعایووت طوورز سوولوک قضووائی ،قوووانین و
هوودایات مقووام عووالی سووتره محکمووه عیووار نماینوود تووا باشوود ایوون عموول کوورد پرسووونل
قضائی و اداری ما ممد درامر تعمیل پالن های سوازنده و مثبوت گورق مقوام عوالی
ستره محکمه واق گردد و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
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بتاریخ  8344/4/30جلسۀ اختتامیه هیئات تفتیش قضائی که
ذریعه ( )223مورخ  8344/4/2ریاست عمومی تفتیش
قضائی مقام عالی ستره محکمه هریک قاضی دمحم علی
"کریمی" و قاضی سلیم هللا "خالقی" ارض بررسی و تفتیش
دقیق اجراآت سال  8341محاکم ابتدائیه شهری ،ولسوالی ها،
دیوان های استینافی و بخش مدیریت عمومی مالی و اداری
محکمه استینان والیت میدان وردک معرفی و اعزام گردیده
بودند در تاالر جلسات محکمه استینان دایر گردید.
ابتوووداء جلسوووه بوووا توووالوت آیووواتی چنووود از کوووالم هللا مجیووود توسوووط
عبووووودالمبین "نووووووری" رئووووویس دیووووووان امنیوووووت عاموووووه اسوووووتینان
آاوووواز سووووپس قضوووواوتوال صوووودیق هللا "حقیووووق" رئوووویس محکمووووه
اسووووتینان صووووحبت هووووای عالمانووووه خووووویش را ایووووراد فرموووووده و
از بررسووووی اجووووراآت سووووال  8341محوووواکم مربوووووط از طوووورن
هیئوووات تفتووویش قضوووائی ا هوووار سوووپاس وامتنوووان نموووود .متعاقبوووا
هیئووووات تفتوووویش قضووووائی بووووه نوبووووه خووووود تشووووریف آوری تمووووام
قضوووووات و کارمنووووودان اداری محکموووووه اسوووووتینان را در تووووواالر
جلسووووووات خیوووووور مقوووووودم گفتووووووه و در ضوووووومن یکتعووووووداد موووووووارد
برشوووومرده شووووده را بوووورای محوووواکم دواویوووون مربوطووووه رهنمووووائی

هوووووای ال زم نمودنووووود توووووا منبعووووود در اجوووووراآت خوووووویش در نظووووور
بگیرند.
در اخیر رئیس محکمه از طرز سلوک ،رفتار نیک و رهنمائی
های ارزشمند هیئات اعزامی ابراز امتنان نمود و رهنمائی های
شان را در راستای ت مین عدالت یک گام مثبت خوانده و در
امور محوله از بارگاه خداوند منان موفقیت های بیشتر آنها را
استدعا نمود و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

حقرق ول نسف طلتو ايس تم ز ررواو محکرم ن فرق طتق قسنر محفرظ ولت

محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد  451 ،455و 457
-3
قانون جزاء و مواد  703 ،702و  704کود جزاء.
محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی
()2
شوند:
محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال
-8
که نصف یا بیشر از نصف مجازات آنها به ا ر فرامین قبلی تخفیف گردیده باشد.
محکومین جرایم اختطان ،مگر اینکه شخ اختطان شده رها و مال
-2
یا منفعت به دست آمده را به مجنی علیه رد نموده باشد.
محبوسینی که به سبب ارتکاب جرایم قتل عمد محکوم گردیده اند ،مگر
-3
اینکه ور ه مقتول ابراء نموده باشد.
محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.
-4
محکومینی که در سال جاری در میعاد حجز و یا حبس آنها تخفیف به
-5
عمل آمده باشد.
محجوزین و محبوسینی که عالوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران
-1
خساره نیز محکوم گردیده اند ،طبق فرمان شماره ( )34مورخ 8344/3/8
اجراآت صورت گیرد.
محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان
()3
مستفید نمی شوند:
محکومین جرایم مندرج قانون من خشونت علیه زن.
-8
محکومین جرایم مندرج ضمیمه شماره ( )8قانون اجراآت جزائی.
-2
محکومین جرایم مندرج مواد  34 ،24 ،84 ،81 ،81و  35قانون
-3
جزای عسکری منتشره جریده رسمی شماره  444سال  8317و مواد ،81 ،87
 31 ،20 ،84و  48قانون جرایم عسکری منتشره جریده رسمی شماره 104
سال .8315
محکومینی که در سال جاری در محالت سلب آزادی به ارتکاب جرایم
-4
آشوب ،ااتشا  ،جنگ ،قتل ،تخریب کاری ،فرار و فرو مواد مخدر محکوم
گردیده باشند.
محکومین جرایم چپاولگری؛
-5
محکومین جرایم سرقت وسایط و پلیت آنها؛
-1
محجوزین و محبوسین جرایم تروریستی؛
-7
محکومین جرایم مواد مخدر؛
-1
محکومین جرایم فساد اداری؛
-4
تسل می محجرزين ا محترل ن ونسث
مسخه ششم:
ادارات زندان ها مکلف اند ،محجوزین (ذکور و اناث) را که مطابق
()8
احکام این فرمان از حجز رها می گردند ،حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی
آنها تسلیم نمایند.
وزارت کارو اموراجتماعی مکلف است برای آن عده محجوزینی که
()2
والدین و ممثل قانونی نداشته باشند ،محل مناسب رهایش را در مرکز و والیات
تدارک نماید.
وزارت امور زنان مکلف است برای آن عده محبوسین انا ی که طبق
()3
احکام این فرمان از حبس رها می گردند ،به رضایت آنها الی حاضر شدن محرم
شرعی شان ،محل مناسب رهایش را در مرکز و والیات تدارک نماید.
مرجع تطت ق کننده
مسخه اف م:
به منظور تعمیل احکام این فرمان در مرکز و والیات کمیسیون های به
()8
ترتیب ذیل تشکیل گردد:
در مرکز رئیس عمومی محبس پلنرخی به حین رئیس و در والیات
-8
مدیر محبس مربوطه به حین رئیس؛
نماینده اداره لوی څارنوالی به حین عضو؛
-2
نماینده وزارت امور داخله به حین عضو؛
-3
نماینده وزارت دفاع ملی به حین عضو؛
-4
نماینده وزارت امور زنان به حین عضو؛
-5
نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مرکز و در والیات در
-1
صورت موجودیت به حین عضو؛
نماینده ریاست عمومی امنیت ملی به حین عضو؛
-7
کمیسیونی تحت ریاست نماینده اداره تنظیم امور زندان ها و عضویت
()2
نماینده مرکز عدلی و قضائی پروان به نماینده گی اداره لوی څارنوالی و عضویت
ادارات مندرج فقره ( )8این ماده به استثنای وزارت امور زنان در محبس و
توقیفگاه پروان ایجاد گردد.

ونويۀ گزونش

گردد موجودیت امضوای هور سوه نفور قاضوی صوادر کننوده حکوم بوا در نظور داشوت
اصل صراحت ماده مذکور حتمی می باشد .در مورد صدور حکم به اکثریوت آراء
هیئت قضائی و درج نظر اقلیت ،احکام قوانین مربووط صوراحت دارد و نیوازی بوه
توضیر و تکرار آن دیده نمی شود این نکته نیز در این جا قابل تذکر است کوه اگور
تصوومیم قضووائی بووه اتفوواق آراء تحووت اشووران و در حضووور داشووت رئوویس محکمووه
صادر گردیده باشد الزم است تا رئیس محکمه بنابر مسوؤلیت در و یفوه قضوائی و
اداری خود فیصله تحریر شده را قبل از امضای هیئت قضائی دقیقا مطالعوه نمووده
و بعد از دقت هم شخ رئیس و هم هیئت قضائی برآن امضاء نماید زیرا اگر این
دقت از جانب رئیس محکمه صورت نگیورد در واقو موصوون و یفوه و مسوؤلیت
خووود را بووه عنوووان شووخ اول اداره قانونووا انجووام نووداده اسووت امووا حوواالت ذیوول را
میتوان از اصل ماده ( )73قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه ( اشتراک سه نفر
قاضی ولزوم درج امضای هر سه آنها) استثناء نمود:
در صووووورتیکه قاضووووی یووووا رئوووویس محکمووووه در روز تصوووومیم گیووووری
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حاضووور باشووود و امضوووای موصوووون در ورقوووه تصووومیم درج باشووود اموووا موصوووون
قانونا در رخصتی به سر ببرد در اینجا دو موضوع قابل طرح است:
الوووف :اگووور رخصوووتی قوووانونی هیئوووات قضوووائی محکموووه بووورای یوووک روز یوووا نهایوووت
دو روز باشوووود و صوووودور دوسوووویه بوووودون امضووووای یکووووی از آنهووووا در اسووووتعجالیت
قووورار نداشوووته باشووود ،موووان نخواهووود داشوووت توووا هیئوووت قضوووائی و تحریووورات منتظووور
آمدن موصون باشند.
ب  :هرگووواه ارسوووال فیصوووله بوووه مرجووو مربووووط آن ایجووواب اسوووتعجالیت را نمایووود و
یوووا موعووودی دیگووور بووورای بووواقی مانووودن دوسووویه در محکموووه وجوووود نداشوووته باشووود و
یکنفووور از هیئووووات قضووووائی بوووورای یووووک یووووا دو روز قانونووووا رخصووووت اخووووذ نموووووده
باشوود در ایووون صوووورت ارسوووال فیصوووله بووا امضوووای قضوووات تصووومیم گیرنوووده جلسوووه
قضوووائی موووان نخواهووود داشوووت ،البتوووه بووواذکر کیفیوووت موضووووع در محووول امضوووای
یک نفر اایب.

اگوووووور هیئووووووات قضووووووائی محکمووووووه حووووووین صوووووودور فیصووووووله و اتخوووووواذ
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تصوووووومیم قضووووووائی حاضوووووور باشوووووود امووووووا در جریووووووان تحریوووووور فیصووووووله قانونووووووا
رخصوووووت مریضوووووی ،ضوووووروری یوووووا تفریحوووووی توووووا پووووونج الوووووی بیسوووووت روز یوووووا
اضوووووافه رخصووووووتی قووووووانونی اخووووووذ نموووووووده باشووووود در ایوووووون صووووووورت بووووووه دلیوووووول
اینکووووووووه فیصووووووووله تحریوووووووور شووووووووده در محکمووووووووه مربوووووووووط بوووووووودون موجووووووووب در
معطلووووووی قوووووورار نگیوووووورد ،ارسووووووال آن بووووووا دو امضووووووای هیئووووووت قضووووووائی مووووووان
نخواهووووود داشوووووت ،البتوووووه بووووواذکر کیفیوووووت موضووووووع در محووووول امضوووووای رئووووویس
و یووووووا اعضوووووواء و کوووووواپی تصوووووودیق شووووووده ورق تصوووووومیم قضووووووائی روز جلسووووووه
را ضم فیصله یا قرار ارسال دارند.
در صووووورتیکه هیئووووات قضووووائی محکمووووه در تصوووومیم گیووووری موجووووود
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باشووود اموووا بوووه دلیووول تقاعووود ،ایابوووت و یفووووی منجووور بوووه انفکووواک ،عوووزل و ایوووره
حووواالت ،اخووووذ امضووووای وی ممکووون نباشوووود و یووووا قانونوووا اخووووذ امضووووای وی مجوووواز
نباشوووود ،در ایوووون صووووورت ارسووووال فیصووووله بووووا دو امضووووای هیئووووت قضووووائی مووووان
نخواهووود داشوووت ،البتوووه بووواذکر کیفیوووت در محووول امضووواء یوووک نفووور اایوووب و ضوووم
نمودن کاپی تصدیق شده ورق تصمیم قضائی با فیصله و یا قرار)).
مطلووووووب مووووووورد اسووووووتهداء و نظوووووور توووووودقیقی مرتووووووب بوووووور آن در جلسووووووه مووووووورخ
 7611/2/26مقووووام محتوووورم شووووورایعالی مطوووورح و طووووی تصووووویب شووووماره ()31
هدایت ذیل صدور یافت:
((نظرریاسوووت محتووورم عموووومی تووودقیق و مطالعوووات تائیووود اسوووت ،اووورض توحیووود
مرافق قضائی به محاکم و مراج مربوط طور متحدالمال اخبار گردد)).
مراتووووب منوووودرج تصووووویب شووووماره فوووووق بدینوسوووویله بووووه عموووووم محوووواکم اسووووتینان
والیووووات و مراجوووو مربوووووط طورمتحوووودالمال اخبووووار گردیوووود تووووا آنوووورا بووووه مراجوووو
ذیوووربط خوووویش تعمووویم نمووووده ،عنووودالموق مطوووابق آن اجوووراآت مقتضوووی و قوووانونی
بعمل آرند.

مسخه اش م:
اداره تنظیم امور زندان ها مؤ ف است تا از چگونگی تحقق فرمان شماره فوق به
ریاست جمهوری ا.ا گزار ارائه نماید.
ونفسذ
مسخه نهم:
این فرمان از تاریخ  4اسد سال  8344نافذ می گردد.

جلسۀ علنی قضائی دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت
هرات یوم سه شنبه مؤرخ  8344/4/38تحت ریاست
قضاوتمند عبداللطیف "متین" رئیس دیوان جزاء شهری و
هیئات قضایی شان ،با حضور داشت څارنوال مو ف ،وکیل
مداف متهم ،رسانه ها و عده یې از مردم در سالون جلسات
محکمه شهری دایر گردید.
ابتوووداء رسووومیت جلسوووه توسوووط رئووویس محکموووه اعوووالن شووود بعووودا
موووودقق قضوووویه گووووزار فوووووق را بیووووان نموووووده بعوووودا څووووارنوال
مؤ ووووف صووووورت اعتووووراض خووووویش را قرائووووت نمووووود و بووووه
تعقیوووب آن وکیووول موووداف موووتهم دفاعیوووه خوووویش را بوووه خوووووانش
گرفوووت .کوووه بعووود از تووودقیق هموووه جانبوووه هیئوووات قضوووائی موووتهم

از هفوووووتم اسووووود کوووووه مصوووووادن اسوووووت بوووووا روز ملوووووی بیووووورق در
مقوووووووور محکمووووووووه اسووووووووتینان والیووووووووت میوووووووودان وردک تجلیوووووووول
بعموووووول آموووووود .در نخسووووووت تووووووالوت آیوووووواتی چنوووووود از کووووووالم هللا
مجیووووووووود توسوووووووووط قضووووووووواوتپال انصوووووووووارهللا "مولووووووووووی زاده"
قرائووووووووت سووووووووپس قومانوووووووودانی مفوووووووورزه محکمووووووووه اسووووووووتینان
مراتوووووووووووب تشوووووووووووریفات الزم را بوووووووووووه جوووووووووووا آورد متعاقبوووووووووووا
قضووووووووووواوتوال صووووووووووودیق هللا "حقیوووووووووووق" رئووووووووووویس محکموووووووووووه
اسوووووووتینان بیوووووووان نموووووووود کوووووووه بیووووووورق جمهووووووووری اسوووووووالمی
افغانسوووووتان از سووووووه رنوووووگ متشووووووکل بووووووده و هوووووور رنووووووگ آن
نمایوووووانگر حووووووادث و واقعیوووووت هوووووای تووووواریخی کشوووووور موووووی
باشووووود ،بیوووووورق حیثیووووووت مووووووادر وطوووووون را بوووووورای همووووووه ملووووووت
مسووووووولمان افغانسوووووووتان دارد ،بیووووووورق کوووووووه نموووووووادی از هویوووووووت
ملوووووووی ،حاکمیوووووووت ملوووووووی ،تمامیوووووووت ارضوووووووی و ارز هوووووووای
ملووووووووی بوووووووووده کووووووووه وحوووووووودت ،همبسووووووووتگی و هووووووووم زیسووووووووتی
مسوووووالمت آمیوووووز را میوووووان اقووووووام بووووواهم بووووورادر تقویوووووت موووووی
بخشووووووود .بوووووووه مناسوووووووبت روز ملوووووووی جوووووووا دارد کوووووووه از نیووووووورو
هوووووای امنیتوووووی و دفووووواعی کشوووووور قووووودر دانوووووی نمووووواییم کوووووه بوووووا
قهرمووووووانی هووووووا و قربووووووانی هووووووای شووووووان بیوووووورق سووووووه رنووووووگ
کشووووووووور را در هوووووووور شوووووووورایطی در سراسوووووووور کشووووووووور بوووووووور
افراشووووووته انوووووود ،روح همووووووه شووووووهداء شوووووواد و بووووووه بازمانوووووودگان
و خووووووانواده هوووووووای شوووووووان از بارگووووووواه هللا متعوووووووال ج صوووووووبر و

پووووووووه  8344/5/85نیټووووووووه دننګرهووووووووار اسووووووووتینان محکمووووووووې
مشوووورتابه وایووووي :پووووه ننګرهووووار محووووبس دشوووووي بریوووود لووووه املووووه
دننګرهوووووار اسوووووتینان محکموووووې ریاسوووووت اړونووووود ودانیوووووو توووووه
درانه مالي زیانونه اوښتي .
دننګرهوووووووار اسوووووووتینان محکموووووووې مشووووووورتابه او رهبوووووووري پوووووووه
ننګرهوووار محوووبس دشووووي بریووود لوووه املوووه زیانمنوشوووویو کورنیوووو
سوووره ځوووان پوووه د درانوووه اوووم کوووې شوووریک ګ وووي شوووهیدانو توووه
دهللا ج لوووووه دربووووواره دفوووووردوس جنوووووت ،ټپیوووووانو توووووه دبیړنوووووۍ
رواتیوووا  ،دکوووورنۍ اوووړو توووه دجمیووول صوووبر هیلوووه کووووي او لوووه
اړونووود مسوووئولینو څخوووه اوښوووتنه کووووي ،چوووې د ترسوووره شووووي
تروریستي بریدعاملین پیدا او دقانون منګولو ته وسپاري.
دوی زیوووواتوي دننګرهووووار اسووووتینان محکمووووې ریاسووووت اړونووووود
داسووووووتینان ،ښوووووواري ،و ووووووایق ،س،ټووووووابیس ،قاضوووووویانو فووووووامیلۍ،
دنظوووامي پرسوووونل اسوووتوګنځایونه ،مولمسوووتون او ځونوووې نوووور
برخې زیانمنې کړي دي.
دننګرهوووووار اسوووووتینان محکموووووې مرسوووووتیال او دجوووووزا اسوووووتینان
د،وووووووان رئوووووویس قضوووووواوتیارحبیب هللا (منیووووووب) وایووووووي :دیووووووادو
ودانیووووو ټووووولې ښوښووووې ،اشوووودار  ،درواز  ،میزونووووه ،چوووووکۍ،

قضوووویه بموووودت بیسووووت و پوووونج سووووال حووووبس تنفیووووذی محکوووووم بووووه
مجووووازات گردیوووود و بووووه مووووتهم تفهوووویم شوووود کووووه حقوووووق اسووووتینان
خواهی ا در میعاد قانونی محفو میباشد.

شکیبایی استدعا می نماییم.
در اداموووووه بیوووووورق ملووووووی بووووووه سوووووواعت یووووووازده قبوووووول از هوووووور
توسووووووط رئووووووویس محکموووووووه اسوووووووتینان بلنووووووود و در اهتوووووووزاز در
آورده شوووووود و در اخیوووووور رئوووووویس محکمووووووه روز ملووووووی بیوووووورق
را از طوووووووورن رهبووووووووری و تمووووووووامی کارمنوووووووودان محوووووووواکم آن
والیووووت بوووووه موووووردم عزیوووووز خوووووود تبریوووووک و تهنیوووووت عووووور ض
نمود.

ایرکنډیشوونونه او د تووه ورتووه نووور توووکي پووه بشووپړه توګووه لووه
منځه تللي ،چې له سره راولو ته اړتیا لري.
منیووب زیوواتوي هېووې یووې پیوول کووړي څووو کوواري دفترونووه بیرتووه
فعوووال او خپووول کارونوووه پیووول کوووړي .نومووووړي دسوووتر محکموووې
لوووووه مقوووووام څخوووووه اوښوووووتنه وکوووووړه څوووووو دننګرهوووووار اسوووووتینان
محکمووووې اړونوووود ودانووووۍ زیووووانمنې شووووو برخووووې ژر توووور ژره
وراوووووي څوووووو دمراجعینوووووو کارونوووووه لووووه خنوووووډ او ځنوووووډ سوووووره
مخامخ نشي.
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بتاریخ  8344/5/8قضاوتمند قضل قادر "قناعت" رئویس
محکمه استینان والیت پکتیا با دمحم حلیم "فدایی" والی جدید التقرر آن
والیووت در حضووور داشووت قضووات محوواکم اسووتینان و ابتدائیووه شووهری
دیدار و مالقات نمود.
ابتووداء رئوویس محکمووه ضوومن عوورض خووو آمدیوود بووه والووی والیووت،
خواهووان همکوواری هووای همووه جانبووه مقووام والیووت بووا محکمووه شوود سووپس
والی والیت وعد سوپرد کوه تموامی مشوکالت محواکم را حول و مشوترکا
رسیده گی می نماید.
بتاریخ  9911/5/7بیرق ملی توسوط مفتوی دمحم وزیوررئیس
محکمه استینان والیت بادایس همراه با تعدادی از همکاران شان در
صحن محکمه استینان برافراشته شد.
رئیس محکمه فرموود بیورق ملوی پرمفهووم تورین ومشوترک تورین نمواد
پرحماسووه وهویووت ملووی کشوووروباالترین نشووانه هویووت ملووی اسووت .کووه
شامل الگوهای هویوت بخشوی ویوک پارچوه گوی ملوت موا اسوت اموروز
بیرق ملی کشور عنصر جدا ناشودنی حماسوه هوا اسوت و مضواعف بور
آن پیونووود رویوووداد هوووای باملوووت از آنهوووا حماسوووه میسوووازد .سوووربازان
قهرمانان وافتخار آفرینان در دوره های مختلف در دفاع ازمردم جان
های شویرین خوود را سوپر کردنود ،توا مبوادا بیورق ملوی کشوور زیرپوای
دشمن گذاشته شود و ورزشکاران ماه ها و سال های زیاد را باتمرین
های طاقت فرسا تحمل میکنند وتنها به امید شوق وانگیزه اینکه پرچم
کشووور دریووک مسووابقه جهووانی تنهووا در چنوود دقیقووه بووه اهتووزاز در بیایوود
وسرودملی کشور پخوش گوردد .بیورق کشوورما یوک تکوه نیسوت بلکوه
یووک افتخووار و نموواد از یووک پووارچگی میلیووون هووا انسووان ایوون سوورزمین
است ،روز ملی بیرق مبارک باد.

قاضی القضات و رئویس سوتره محکموه قبول از هور
 71اسوووددرحالیکه اعضوووای محتووورم شوووورای عوووالی
وسرپرسووووت آمریووووت عمووووومی اداری قوووووه قضووووائیه
حضورداشووتند از جریووان اخووذ امتحووان گوورو اول
متقاضوووویان سووووی و یکمووووین دور سووووتاژ قضووووایی در
حالیکوووه پروسوووه امتحوووان از جانوووب کمیتوووه نظوووارت
متشکل از نماینده گان ادارات مختلوف دولتوی و نهواد
هووای ملووی و بووین المللووی نظووارت مووی گردیوود ،دیوودن
نموووده و بووه مسووئولین مربوووط بخوواطر تووامین هرچووی
بیشتر شفافیت هدایت الزم داد.
گفتنوووووی اسوووووت کوووووه سوووووتره محکموووووه د .ج ا .ا بوووووه
منظورتکمیووول کادرقضوووائی خوووویش ،برمبنوووای حکوووم
جوووووزء ( )3فقووووور ( )7مووووواد ( )87قوووووانون تشوووووکیل
وصووالحیت قووو قضووائیه ،دوره هووای آموزشووی سووتاژ
قضووائی را بووا توجووه بووه نیوواز تشووکیالتی قووو قضووائیه
دایرمی نماید.
بعوووود از فرااووووت دور ( )63سووووتاژ قضووووائی درسووووال
 7613ریاست تعلیمات قضائی طبق هدایت شوورای
عوووالی سوووتره محکموووه ،مسوووود طرزالعمووول پوووذیر
متقاضوووویان سووووتاژ قضووووائی را بووووه اشووووتراک نماینوووود
کمیسیون مستقل اصالحات اداری وخدمات ملکوی و
نمایند دیده بان شفافیت ،تهیوه نموود کوه طوی مصووبۀ
شووماره ( )847موووورخ  7611/73/8شوووورای عوووالی
ستره محکمه به تصویب رسید.
بعدا کار پروسه جذب ستاژران بوا توجوه بوه شورایط
امنیتی کشوور ،ازطریوق بوت نوام بوه صوورت آنالیون
آاوواز و بووه اسوواس مصوووبۀ شووماره ( )7361مووورخ
 7611/72/71شووورای عووالی سووتره محکمووه ،کمیتووۀ
خاص به منظور تهیه سواالت وکلیودجوابات امتحوان
تحریوووری ایجووواد گردیووود کوووه بعووود از وضووو سوووواالت
توسط کمیته موذکور ،از ( )1123نفرمتقاضوی واجود
شوورایط بووه همکوواری اداره ملووی کووانکور ،درتابسووتان
سال ،7618امتحان تحریری اخذگردید.
طبووووق حکووووم موووواد ( )8مقوووورر تعلیمووووات قضووووائی
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وتصووویب شووماره( )61مووورخ  7618/1/72شووورای
عوووالی سوووتره محکموووه ،اداره ملوووی کوووانکور بوووه تعوووداد
( )333نفووور ازداوطلبوووانی راکوووه حوووایز نمووورات بلنووود و
واجوود شوورایط امتحووان تقریووری (مصوواحبه حضوووری)
دانسته شدند ،به ستره محکمه معرفی نمود.
همننان ازجانوب سوتره محکموه و اداره ملوی کوانکور،
بووه شووکایات وعوورایض کسووانی کووه درمرحلووه امتحووان
تحریوری بووه نموورات خووویش قناعووت نداشووتند وخواهووان
تجدیووود نظووور بودنووود پرداختوووه شووود و همننوووان امتحوووان

تحریری بار دوم برای متقاضیانی که درحاد ه انفجوار
در روز امتحان کانکور سوتاژ قضواء زخوم برداشوته و
ازامتحوووان بازمانوووده بودنووود بوووه تووواریخ 7618/73/73
برگووزار شوود و بعوود از اخووذ امتحووان تحریووری ،سووه توون
دیگوور ازجملووه متقاضوویان موووذکور بووه مرحلووه امتحوووان
تقریری راه یافتند.
بنابرآن ( )336نفرآماد امتحان تقریوری گردیدنود ،بوه
منظورشووووفافیت هرچووووه بیشووووتر ،سووووتره محکمووووه طووووی
تصووویب شووماره ( )867مووورخ  7618/77/8خووویش

سووراج الوودین دقضوویی دڅرنګوووالی پووه هکلووه لنووډه وینووا ورسیده.
وکړه وروسته مو ف څوارنوال خپلوه صوورت دعووی
او شته دالیل اوشواهد قضائی هیئوت توه وړانودی کوړل
اوبیا موداف وکیول اوپوه پوای کوی توورن خبوری وکوړی
چووی دهغوووی وینووا قضووائی هیئووت پووه پوووره اورسووره
واوریوووده او دلنوووډی موووودی لپووواره ځوووانګړی خوووونی توووه
والړل د راتګ سره سم حبیب صویب تصومیم واوروه
چی په ترڅ کوی نومووړی دنظوارت اوتووقیفی لوومړی
مودی څخه په لس کاله تنفیذی بند محکوم په مجازات
او حووق العبوودی دعوووی یووی محفو ووه وګ وول شوووه ،هغووه
وویوول داووه پریکووړه قطعووی اونهووایی نووده تاسووو کوووالی
شووو پووودی هکلوووه خپووول اعتوووراض سوووتری محکموووی توووه
وړانوودی کوووړئ ،دحکوووم د ابوووالغ سوووره اونوووډه پوووای توووه

نن 1399هجری شمسوی کوال د زموری میاشوتی ۵
نیټووووه دفاریوووواب والیووووت اسووووتینان محکمووووی رئوووویس
قضووووواوتمند اوووووالم سوووووخی (حبیوووووب ) پوووووه مشوووووری
اوقضووووواوتمند عبوووووودالحی (قووووووادری ) او قضوووووواوتمند
عبدالخلیل (عثمانی ) په اړیتوب پوه داسوی حوال کوی
چی مو ف څارنوال االم دمحم (صوابر) همدارنګوه د
قتول پیښووی توورن اوووث الوودین او دهغوه مووداف وکیوول
دمحم نسیم (رفعت) اویو شمیر نوروخلکو ګډون کړی
وء سهار  ۱بجی دعلنی جلسی په سالون کی اونوډه
جوړه شوه.
په  8344/5/5نیټه په کابل والیت کوې دشوهیدانو او معلولینوو د و یقوو حبیووب صوویب جلسووه دهللا پووه پوواک نامووه پیوول کووړه ،د
دستونزو دحل په تړاو یوه اونډه د قضاوتوال معراج الودین (حامودی) قضیی دواړو اړخونواوګډون والوتوه داونوډی آداب
د استینان محکمې د رئیس په مشرۍ د دین دمحم ( قان ) دشوهیدانو او اوقووانونی مکلفیتونوه پووه ګوتووه شووول ،داونووډی منشووی
معلولینووووو وزارت د سترسووووالکار ،نجیبوووووه ( رحمووووانی) دشوووووهیدانو او
معلولینو په چوارو کوې د والیتونوو همغوږي کووونکې  ،شورن الودین (
عبدالرحیم زی) د شهیدانو چارو رئیس  ،عبدالغفور ( عتواد) او روح
هللا (ابدالی) دشهیدانو د و ایقو په پروسه کې د ستر محکموې د مقوام یوم یکشنبه مورخ  8344/4/85قضاوتیار دمحم رعایت سلوک قضائی و اداری ،اجرای سری امور
اسووتازیو  ،د اسووتینان محکمووې د مخووزن آموور او دشووهیدانو دچووارو پووه شریف "فانی" رئیس محکمه استینان والیت بلخ با خلق هللا و تطبیق قوانین و مصوبات مقام عالی ستره
معیتی پیداگل "طیب" رئیس تحریرات محکمه محکمه تاکید و هدایات الزم نمود .همننان رئیس
برخه کې دمخزن امریت د قاضیانو په ګډون جوړه شوه .
لوومړی اونووډه دکووالم هللا مجیوود و څوآیوواتونو پوه تووالوت پیوول شوووه بیووا د استینان در حضور داشت قضاوتیار وجیه الدین محکمه مشکالت منسوبین آن محکمه را استماع و به
شووهیدانو د و ووایقو موضوووعات تربحوون النوود ونیووول شووول او تصوومیم رئیس محکمه ابتدائیه شهری از شعبات محکمه ریاست تحریرات و یفه سپرد تا هر چه عاجل به رف
مشکالت آنها اصوال اقدام نماید .بالمقابل رئیس
پرد شو ترڅو هغه و ایق چې کاپي نه لری  ،شهیدانو وزارت د شهری بازدید بعمل آورد.
د رسوومي مکتوووب پووه توورڅ کووې لووه مخووزن څخووه معلومووات وکووړي او در این دیدار رئیس محکمه از دفاترحاضری ،کتاب محکمه شهری ،قضات و کارمندان اداری وعده
اندراج ،فیصله جات دواوین محکمه شهری نظارت سپردند که به منظور عرضه خدمات سالم قضائی و
دمخزن آمریت د یې په تړاو مفصل او هراړخیز معلوموات وړانود نموده و به قضات و کارمندان اداری راج به اداری و کسب اعتماد مردم ،و ایف محوله را به
کووړي  ،او هغووه شوومیر و یقووې چووې کوواپې یووې دشووهیدانو پووه وزارت کووې پابندی حاضری ،حضور به وقت معینه به و یفه ،وجه احسن انجام می دهند.
شووتون لووري  ،د شووهیدانو ریاسووت د د آنالیوون سیسووتم او دیتووابیس لووه
الر ځواب ورکړ او هارد د یې هم د ارشیف له الر واسوتوي
 ،څرنګووه چووې پووه د برخووه کووې نووه همغووږي توووب او کوواري عمووده
نیمګړتیاوي دشهیدانو وزارت د مسئوولینو مسئوولیت دی چوې ورتوه
وپوهول شوه  ،او نغوته ورته وشووه او پوه راتلوونکې کوې د وزارت د
کوواري سووالمو سووتونزو دلیووری کیوودو اوښووتونکی شووول او دشووهیدانو د
وزارت ګډون کوونکو هم په خپل وزارت کوې پوه خپلوو چوارو کوې پوه پوووه  8344/4/4نیټوووه د خوسوووت والیوووت د اسوووتینان سووووووره نووووووه یووووووو مووووووخ شوووووووي یووووووواز زموووووووږ څووووووو بریالیتوب اوښتنه وکړه.
جدي نیمګړتیاوو ټینګاروکړ او په راتلونکي کې یې دهغو د لوه مینځوه محکموووووې سرپرسوووووت رئووووویس قضووووواوتمند نوووووور هللا ستونز دي چې هغه په الند سول دي:
وړلو ژمنه وکوړه  ،دا پوه داسوې حوال کوې دی چوې د شوهیدانو ریاسوت (فوواروقي) او ورسووره موول دوه نفووره هوور یووو قاضووي  -8د برښنا ،کمپیوټراو پرنټر په برخه کې.
کوووالی شووی پووه ورر کووې لږترلووږه لووه مخووزن څخووه د ( )800و یقووو حافظ الرحمن (حیدري) د خوست والیوت د اسوتینان  -2د ځووانګړي تعمیوور پووه برخووه کووې چووې توور اوسووه
معلومووات وکووړي او دمخووزن امریووت پووه سیوور ژروخووت کووې پووه قووانوني محکمووې د جووزا دیوووان قضووایي اووړی ،او د اسووتینان موږ د بل چا په تعمیر کې خپل کارونه پرمخ وړو.
محکمې د عمومي تحریراتو اجرائیه مدیر دمحم عظویم  -3د ځانګړو تشنابونو په برخه کې.
توګه ځواب وړاند کړي .
د خوست والیت د نادر شاه کو ولسوالۍ د ابتدائیوه  -4د بندیانو د انتقال په برخه کې چې پوه د برخوه
کووې زموووږ سووره امنیتووي ارګانونووه هووو راز مرسووته نووه
محکمې څخه لیدنه وکړه.
یووووووووواده لیدنوووووووووه چوووووووووې د نومووووووووووړ ولسووووووووووالۍ د کوي.
ابتدائیوووووه محکموووووې پوووووه سوووووتونزو بانووووود د نووووووږد نور هلل الحمد چې موږ خپلوه دنوده پوه پووره صوداقت او
څخووووووه د خبووووووراوي پووووووه موخووووووه وه پووووووه ښووووووه سول ایمان دارۍ او امانت سره تر سره کړي ،او د خلق هللا
تووووووور سوووووووره شووووووووه ،پوووووووه لیدنوووووووه کوووووووې د ابتدائیوووووووه ستونزو ته مو په خپل وخت الس رسي کړي ده.
محکموووووووووووې رئووووووووووویس قضووووووووووواوتیار دمحم ابوووووووووووراهیم پوووه یووواده لیددنوووه کوووې تللوووي پوووالوي ددوی څخوووه زیاتوووه
وویوووول چوووووې توووور اوسوووووه موووووږ د کوووووومې سوووووتونز مننووووه وکووووړه او پووووه راتلووووونکي کووووې یووووې ورتووووه د ال

جلسه اداری محکمه استینان والیت پکتیا بتاریخ  8344/4/25تحت
ریاسووت قضوواوتمند فضوول قووادر "قناعووت" رئوویس محکمووه اسووتینان بووا
اشتراک رؤسای دواویون و قضوات محواکم اسوتینان و شوهری در مقور
محکمه استینان دایر گردید.
ابتداء جلسوه بوا توالوت آیواتی چنوداز کوالم هللا مجیود آاواز سوپس رئویس
محکمووه ضوومن عوورض خووو آمدیوود بووه حاضوورین روی موضوووعات
چووون پابنوودی بووه حاضووری ،ملووبس بووودن قضووات بووه لبوواس قضووائی و
رسیده گی به پیشبرد امورات خلق هللا به وقوت و زموان آن تاکیود نموود
و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

م حووووووووووودو مس شووووووووووومسنه ( )525-154مووووووووووو ن
 4911/5/1خونوالنشسء شرنوی عس ی:
پیشوووووونهاد شووووووماره ( )41ریاسووووووت محتوووووورم دیوووووووان
جووووزاء عمووووومی مقووووام سووووتره محکمووووه بشوووورح ذیوووول
مواصلت ورزیده بود:
یوووک تعوووداد فیصوووله هوووای واصوووله محووواکم اسوووتینان
والیوووووات کشوووووور کوووووه بووووواال ر اعتوووووراض یکوووووی از
اطوووران قضووویه اووورض بررسوووی فرجوووامی بوووه ایووون
دیوووووان مواصوووولت مووووی ورزد فاقوووود امضوووواء رئوووویس
محکموووووه اسوووووتینان میباشووووود چناننوووووه یوووووک فیصوووووله
صوووووادره محکموووووه اسوووووتینان والیوووووت سووووومنگان کوووووه
اوورض رسوویدگی فرجوووامی واصوول آموووده اسووت فاقووود
امضووووواء رئووووویس محکموووووه اسوووووتینان آنوالیوووووت موووووی
باشوووود صوووورفا محوووورر محکمووووه تحریوووور داشووووته کووووه
(حوووین جلسوووه حضورداشوووت) ایووون در حالیسوووت کوووه
اوراق قضووویه موووذکور بمنظوووور رفووو خوووالء فووووق و
تکمیووووول نصووووواب قضوووووائی بوووووه آن محکموووووه ارسوووووال
گردیوود ،محکمووه متووذکره بوودون کوودام اجووراآت مبنووی
بوور تصووحیر و امضووواء ،فیصووله را بوووه همووان حالوووت
سووووووابقه ارسووووووال و ایوووووون رد عموووووول خووووووود را بووووووه

متحـووووووووووووـدالمال ( )786-722مووووووووووووورخ7681/7/26
صوووووادره شوووووورایعالی قضووووواء وقوووووت مسوووووتند سوووووازی
نموووده کوووه در قسووومتی از متحوود الموووال متوووذکره چنوووین
تووووذکر بعموووول آمووووده (در صووووورتیکه حکووووم از طوووورن
سووووائر قضووووات بووووه امضوووواء رسوووویده باشوووود در مووووورد
رئووویس محکموووه اسوووتینان کوووه حاضووور و یفوووه نیسوووت
بوواال ر محاکمووه اعوواده شووده نمیتوانوود و توو خیر خووروج
فیصوووله از محکموووه الزم نیسوووت ...تحریووور گوووردد کوووه
«در حووووین صوووودور حکووووم حاضوووور بووووود» و قضووووایای
عاجل از محکمه خارج گردد).
بمالحظوووه موووتن رهنموووود فووووق در خصووووص قضوووایای
مطروحه ناشی از عدم حضور رئویس مبنوی بور تورک
و یفووه و نبوووود امکووان عوووودت و بازگشووت بوووه و یفوووه
میباشد و سایر قضوایای موورد بحون بور آن قیواس شوده
نمی تواند زیرا ارسوال فیصوله از ایون دیووان در حوالی
صووورت مووی گیوورد کووه رئوویس محکمووه حاضووری روز
جلسه قضیه را امضاء نموده و فعال نیز حاضر و یفه
می باشود افوزون بور اینکوه مواده ( )73قوانون تشوکیل و
صوووالحیت قووووه قضوووائیه ،اشوووتراک سوووه نفووور قضوووات
ذوالحکووم را در مرحلووه اسووتینان پوویش بینووی کوورده کووه

هدایت ماده متذکره دلیل بر موجودیت هیئت قضائی و
امضاء هر واحد آنها در فیصله میباشد ،فقط این جملوه
کووه «در جلسووه حضووور داشووت» جووای گووزین امضوواء
قاضی ذوالحکوم شوده نموی توانود بودین وسویله متمنوی ام
که استهدا موضوع را از طریق خویش به شوورایعالی
ستره محکمه تقدیم و به رهنمود های همیشگی ،محاکم
مربوطوووه را رهنموووائی عنایوووت فرماینووود توووا محووواکم در
مسیر قانونیت قرار گیرند)).
پیشوووونهاد شووووماره فوووووق جنسووووا اوووورض ابووووراز نظوووور
بریاسوووت محتووورم عموووومی تووودقیق و مطالعوووات محوووول
گردیووود ،آن ریاسوووت محتووورم نظووور تووودقیقی خوووویش را
در مورد ذیال ابراز نموده اند:
((بووه نظوور مووا و بووادر نظوور داشووت هوودایت موواده ()73
قانون تشکیل و صوالحیت قووه قضوائیه اصول آن اسوت
کووه در مرحلووه اسووتینافی اشووتراک سووه نفوور قاضووی ذو
الحکووم در فیصووله کووه بووه اتفوواق آراء صووادر مووی گووردد
الزمووی مووی باشوود و بنووابر آن زمانیکووه فیصوله یووا قوورار
قضوائی در مرحلوه اسوتینافی بوه اتفواق آراء صوادر موی

کمیتوه تهیوه سوواالت تقریوری را تشوکیل نموود ،کمیتوه موذکور همزموان
آااز به کارکرده و تحت نظوارت کمیتوۀ متشوکل از نماینودگان ریاسوت
عمومی ادار امور ریاست جمهوری ،کمیسویون هوای عودلی وقضوائی
مجلسوووین شوووورای ملوووی ،وزارت عدلیوووه ،لووووی څوووارنوالی ،کمیسووویون
مستقل اصالحات اداری ،دیده بان شفافیت ،حقوق بشر ،پوهنځی های
شرعیات وحقوق ،انجمن مستقل وکالی مداف  ،اتحادیۀ حقوق دانوان و
برخووی ازسووفارت خانووه هووای خووارجی کووه برمبنووای تصووویب ()7363
مورخ  7611/72/1شورای عالی ستره محکموه ایجواد گردیوده اسوت،
وار تهیووه سووواالت را در محوول قوورنطین شووده در مقوور سووتره محکمووه
کو ت
بارعایوووووت شووووورایط وضووووو شوووووده و محرمیوووووت کامووووول ،بوووووه تووووواریخ
7618/72/72به اتمام رسانید.
سواالت تهیه شده ،مناب استفاده شده درتهیه سوواالت ،و سوایر وسوایل
کاری کمیته درحضورداشت آمرعمومی قو قضائیه ،نا رین ،رئویس
کمیته و اعضای کمیته نظوارت درمحول مصوئون الک ومهور گردیود و
آمادگی به اخذ امتحان تقریری گرفته شد کوه مت سوفانه پروسوه بوه دلیول
شویوع ویووروس کویوود( )71و وضو محوودودیتهای کوواری در ادارات تووا
الحال به ت خیرگرائید.
سووتره محکمووه بعوود از رف و نسووبی محوودودیتهای وض و شووده ،طووی یوواد
داشووت شووماره( )14مووورخ  7611/4/67تصوومیم گرفووت تووا بووه توواریخ
 7611/1/71پروسۀ اخذ امتحان تقریوری از متقاضویان واجود شورایط
را آاوواز و در نتیجووه تعووداد مووورد نیوواز بوورای آموووز دور دوسووالۀ
ستاژقضاء را جذب نماید که عموال ایون پروسوه آاواز یافتوه و در مودت
 72روز آینده به اتمام خواهد رسید.
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