
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

  
     

       
  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

   

 

 ائتد سندونو قر

د غایببت رببو ق د قدببېړ د په نببړ ېببد وبببت  ببړس د ب ررېببا د اسبب و و او ېببد قدببای  

دوه دجزایب  اجراتربو قبانوق .              قرائبت  هب   سغونډه  ړ ېد احدا  ېو ې اړوند سندوند

 سوه یوو سمد ماده

 

 

۵۵ - ۱۲/۵/۲۹۱۱ 
مې مادې  دحکم  (46د افغانستان اساسي قانون د)

و پربنسټ، د ښځو د ځواکمن کیدو په تړاو د کورنیو ا
د رامینځ ته کولو،  ۍنړیوالو شریکانو ترمینځ د همغږ

ټولنو د  يد پالیسي جوړونې او ارزونې اړوند د مدن
ګډون او دښځو د حقوقو د پراختیا او مالتړ په تړاو د 
افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د ژمنو د پلي 

 کیدو په موخه الندې موارد منظور دي:
 دعا   شو ا ایجاد

  وم ۍ ماده:
دافغانستان د اسالمي جمهوریت د رئیس په مشرۍ "د 

 ښځو عالي شورا" رامینځ ته کیدل منظور دي.
  ا     نال ه

 دویمد ماده:
الندې موارد، د دغه فرمان سره مل د ښځوعالي 

 شورا د جال کړنالرې له الرې تنظیم کیږي.
 دښځو عالی شورا دندې اوواکونه؛ (1)
س  د افغانستان  داسالمي  جمهوریت رئی  (2)

دتشخیص او دښځو عالي شورا سره د حکمي او 
حقیقي اشخاصو د وظیفوي، کاري او موضوعي تړاو 
 درلودلو پربنسټ د ښځو عالي شورا دغړیو لړلیک؛

کاري څرنګوالی: د ناستې د آجنډا لپاره د   (3)
وړاندیز شویو موضوعاتو انسجام، د ناستو جوړول، 

وریت د پریکړو تعقیب او د افغانستان د اسالمي جمه
رئیس او د ښځو عالي شورا ناستوته دپریکړو په 

 تړاو د دولتي ادارو کړنو راپور وړاندې کول.
  ا     نالوې رعدیل

 د یېمد ماده:
دښځو عالي شورا د کړنالرې تعدیل د داراالنشاء په 
وړاندیز او د افغانستان د اسالمي جمهوریت رئیس د 

 منظورۍ پربنسټ، ترسره کیږي.
 کرټریت(دا االنشاء) س

 پلو مد ماده:
په لومړۍ ماده کې د یادې شوې عالې شورا د 
داراالنشاء مسئولیت د ښځو چارو وزارت او 
دجمهوري ریاست د چارو ادارې لوی ریاست 

 پرغاړه لري.
 داړوندو رقنېن  اسناد و اصالح

 ېنځمد ماده:
عدلیې وزارت ته دنده ورکول کیږي چې د ښځو 

ت د چارو ادارې چارو وزارت او دجمهوري ریاس
لوی ریاست سره په همغږۍ د ښځو پروړاندې د 
تاوتریخوالي د قانون په ګډون اړوند تقنیني سندونه د 
دغه فرمان دحکمونو سره سم، اصالح او طی 

 مراحل کړي.
 

 دمحم اشرف غنی
 دافغانستان داسالمي جمهوریت رئیس

 

دسترې محکمې عالی شورا د وږي  په څلورمه نیټه له 

مخکې د قانونپوه سید یوسف حلیم قاضي القضات   مېرغ

 او سترې محکمې رئیس په مشرۍ غونډه وکړه .
شورا لومړی دقضائیه ځواک د تشکیل اوواک قانون د 

څلویښتمې مادې دشپږمې فقرې په حکم متکي او دمحکمو 

دقطعي او نهایې احکامو له تنفیذ څخه  د څارنې د 
لوسره ، یوځل بیا طرزالعمل ) کړنالري( په پام کې لر

دهیواد استیناف محکمو ریاستونو ته الرښوونه وکړه 

ترڅوله پورتنې  طرزالعمل سره سم ، په جزایې او مدني 
قضایا وو کې داحکامو له تنفیذ څخه د څارنې پروسی ته 

چټکتیا ورکړي اود قانون د واکمنۍ د ټینګښت او عدالت ته 

حکمو د قطعي د خلکو د الرسۍ په موخه د پخوا په څیر دم

اونهایي  احکامو د تنفیذ له څرنګوالي څخه څارنه وکړی  
 او ډاډ ترالسه کړي .

بیا د محکمو پروړاندې دکابل بانک په قضایاوو کې د 

مدعی او مدعي علیه په توګه د محکمو  له محصول څخه 
یې پرمعافیت بنا دکابل بانک د تصفیې د ادارې د وړاندیز 

تصفیی  د مدیر او دصعب  په هکله ، د کابل بانک د

الحصوله پورونو د ترالسه کولو کمیسیون رئیس 
دڅرګندونو له اوریدلو وروسته  او همدارنګه د تخاراو 

زابل والیتونو استیناف محکمو د استهداګانو په باره کې 

تو د پریکو لو) آدمحصول د ورکړی د نه توانایي ، د اجرا
دمحکمې د  قطع( قراراو له اصل دعوی څخه انصراف او

ونو په بهیرکې ومحصول سرنوشت اوپه محاکماتي پړا

دشخصی غیابت او د قضایی نصاب د نه بشپړتیا دلیل 
دیوي  فیصلې دبطالن موارد ترغور الندې ونیول شول او 

په هرمورد کې د نافذه قوانینود احکامو په رڼاکې الزمې 

 الرښوونې وشوې .
نې ورپسې د اجندا له مخې ځینې قضایي سرغړو

ترغورالندې ونیول شوې او قضایي سرغړونو ته د رسیده 

ګۍ د طرز مقرری احکامو سره په مطابقت کې  دپنجشیر 
( تنه قاضیانو ته 7او بغالن والیتونو استیناف محکمو )

 الرمې تا دیبې جزا ګانې تحویز شوې .
پهههههه همهههههدی ترتیهههههب د مهههههدنې بیهههههاکتنې د تجدیهههههد نظههههههر، 

مهدني اوجزایهي قضهایاوو شپږوغوښتنو ته رسهیده ګهۍ ، پهه 
کهههی دمحکمهههی د تبهههدیلۍ غوښهههتنې ، او دقاضهههیانو دکهههادری 
درجو په ارتقا پوری اړوند مسایل هم د اجندا یهوه برخهه وه 
چې په هرمهوردکې غوښهتونکی تصهمیمونه ونیهول شهول او 
همدارنګه د لویې څارنوالۍ د محترمې ادارې د مطالبی پر 

صههالحیت د ( جزایههي دوسههیو د رسههیده ګههۍ 86بنسههټ  د )
بههههادغیس ، سههههرپل ، فههههراه ، تخههههار، ننګرهههههار، کاپیسهههها ، 
نورستان ،  زابل ، خوست ، دایکندي ، بدخشهان ، پکتیها او 

 زابل  والیتونو استیناف محکمو ته وسپارل شو .

 اطمینان داده، ممنون سازند.

مراتب واصله شماره فوق طهور متحهدالمال بهه تمهام محهاکم 
اسههتیناف والیههات و مرکههز نقههالگ ارقههام دردیههد، بهها در نظههر 

 ید.داشت محتویات آن اجراآت قانونی را مرعی بدار

 

  4/6/4711 مببخ   ( 2374-7243) م حببدا ماش شببما ه 

 :تمریت عموم  ادا ی قوه قدائېد

 به خارج از کشورموضوع: در مورد قاچاق مواشی 
ریاسههت  22/7/9511( مههور  7775)  مکتههوب شههماره

امههههور حقههههوقی، تقنینههههی و قضههههائی، معاونیههههت نظههههارت و 

حراسهههت از قهههانون، ریاسهههت عمهههومی اداره امهههور ریاسهههت 
جمههههههوری ا.ا، کهههههه اصهههههل آن بهههههه وزارت محتهههههرم مالیهههههه 

( مهههههههور  728صادرشهههههههده اریعهههههههه صهههههههادره شهههههههماره )

، ریاسههت تحریههرات آمریههت اسههناد و ارتبههاط 21/7/9511

 مقام بشرح ایل توصل ورزیده است.

 21/7/9511( مههور  687بههر9778))مکتههوب شههماره )

اداره محترم اردان های محل به این اداره واصل و نگاشته 

ریاسهت  27/7/9511( مهور  87اند که مکتوب شهماره )

دفتهههر والیهههت محتهههرم پکتیکههها پیرامهههون قاچهههاق دوسهههفند از 

لی به کشور پاکستان مواصلت طریق راه های فرعی و اص

ورزیهههده و طهههی آن نگاشهههته کهههه بعضهههی وقهههت قاچهههاقبران 
دوسفند از جانب اردان های کشهفی و امنیتهی دسهتگیر و از 

طرف مراجع عدلی و قضائی بنابر عهدم موجودیهت ههدایت 

 واضح پیرامون موضوع، رها می دردند.
گ نگاشهته مهی شهود؛ مهاده یکصهدو  پیرامون موضوع احترامها

و چهارم قهانون دمرکهات چنهین صهراحت دارد: فقهره هشتاد

( انجام فعالیت های ایل به مفهوم این ماده قاچاق شناخته 9)
شههده و مرتکههب آن طبههق احکههام ایههن قههانون مجههازات مهههی 

 دردد.

( مهاده متهذکره: "دخههول یها خهروج امههوال 9بنهد ) -

از قلمههرو دمرکههی کشههور مغههایر احکههام ایههن قههانون و سههایر 

کی به منظور فرار یا اجتنهاب از بازرسهی اسناد تقنینی دمر
 یا نظارت دمرکی."

( ماده متذکره: "باردیری، تخلیه و انتقهال 8بند ) -

امههوال، مسههافرین و وسههایل سههفری مربههوط از یههک وسههیله 
نقلیه به وسیله نقلیه دیگر در محل غیر مجاز، بهدون اجهازه 

 مامورین دمرک." 
همچنههان قابههل یههادآوری اسههت کههه مههاده یکصههد  -

تاد وششهههم قهههانون دمرکهههات در مهههورد مجهههازات قابهههل وهشههه
تطبیق بر قاچهاق را پیشهبینی نمهوده اسهت از قبیهل جریمهه و 

 ضبط مال.((
بنابراین، وزارت محترم مالیه طبهق احکهام قهانون دمرکهات 
با همکاری پولیس تدابیرقانونی اتخهاا نمهوده و جلهو ارسهال 

 مواشی از طریهق راه ههای غیرقهانونی بهه خهارج از کشهور

را درفتههه و همچنههان اردههان هههای محتههرم عدلیههه و قضههائی 
مکلف بر اجرای وظایف و مکلفیت های قانونی خویش می 

باشههند.  بنههابراین، از اردههان هههای محتههرم عدلیههه و قضههائی 

متمنی ایم که طی متحهد المهال بهه تمهام بخهش ههای مربوطهه 
خویش هدایت واضح داده تا در عرصه رسهیده دهی بهه ایهن 

نههه ورزیههده و مکلفیهت هههای قههانونی خههویش را مشهکل تعلههل 

انجهههام داده و از چگهههونگی اجهههراآت خهههویش ایهههن اداره را 

 ورکړي .

 
آنالین محهاکمې د تخنیکهی اړتیها وو پهه هکلهه جهدي پاملرنهه 
ولري  بیا دعهدلي پهروژې دڅهانګې سهوپروایزري د آنالیهن 

محکمهههو د پروسهههیجر دچمتهههو کولهههو پهههه بهههاره کهههې دسهههترې 

مې له هڅو څخه مننه وکړه او مرستی ژمنه یهې وکهړه محک
او د کنفرانس د رپوټ د چاپولو په تړاویهې ههم چمتهو والهی 

پروژې له     UNDPڅرګند کړاو ژمنه یي وکړه چې د    

اختصاصي بهودجې څخهه بهه د رپهوټ د چهاي مهالي لګښهت 

برابرکههړي او دسههترې محکمههې پههه السرسههېي کههې بههه یههې 

یدی د قضههائیه شههنیټههه قضههاوتپال جاویههد ر 9/8/9511پههه 

ځههههواک د اداري عمههههومي آمریههههت سرپرسههههت لههههه میههههرمن 
( دفتههههر دعههههدلی پههههروژې    UNDPسههههیرلوک اوووم )    

 څانګې له سوپروایزرې سره وکتل .

په دې کتنه کهې لهومړی د قضهائیه ځهواک د اداري عمهومي 

همیهت او آمریت  سرپرست دجزاکهود کنفهرانس درپهوټ  دا
دآنالین محاکمې داړتیها پهه تهړاو خبهرې وکهړې او ټینګهارې 

وکړ چې د قانون واکمنۍ پهه برخهه کهې ژمهن دونهران دې د 



 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

۲۹۱۱سن لد  ۲۱  

 

رد تها امنیهت امیر شهید موقعیت دارند سرپرست قوماندانی امنیه وعده سپ
 مین می نماید.دفاتر آن محاکم را تأ

ارنواالن و کارمندان اداری محاکم څسمت انتقال قضات، در ق -6

ارنوالی ها به ولسوالی ها سرپرسهت قومانهدانی امنیهه وعهده سهپرد تها څو 
 مین می نمایند.ب قبلی انتقال و امنیت آنها را تأطبق تصاوی

راجع به توظیف دونفر محافظین برای رؤسای محاکم ابتدائیه  -5

ال ـی جهههت تههامین امنیههت رجههولسههوالی ههها طبههق فرمههان ریاسههت جمهههور
 برجسته تصویب دردید تا موضوع از مرکز تعقیب شود.

راجهع بهه توزیهع یهک میهل تفنگچهه کمهری بهرای قضهات طبهق  -4

فیصهله شهورای امنیهت تصهویب دردیهد کهه بعهد از ظههر امهروز کمیتههه از 
ارنواالن څههارنوالی و محکمههه تعیههین تهها جههدول هههای شهههرت قضههات و څهه

ز سنجش و جدول متذکره به مقام والیت ارسهال ترتیب و اسلحه مورد نیا

شود، تا طبق فیصله شورای نظامی الهی طهی مراحهل شهدن جهواز اسهلحه 
بههرای هههر کههدام یههک یههک میههل تفنگچههه از طههرف قومانههدانی امنیههه توزیههع 

دردد و نیز سرعت بخشیدن به طی مراحل جواز های حمل اسلحه برای 
 قضات یک امر حتمی می باشد.

دیوار مستحکم شرقی محکمه استیناف که در در حصه اعمار  -7

موقعیههت دارد سرپرسههت مقههام والیههت وعههده  خانجههوار مقبههره عبههدالغفار
سپرد که در زمینه اعمار دیوار مستحکم توسط مرجع مربوطه اقدام مهی 

 نماید و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

و سبببوا   د  نببباد  شببباه  بببو  ېبببدد بوسبببت والیبببت 

 :ړد  ېد محکمئاب دا
یهه ئولسوالۍ د ابتدا نیټه د خوست والیت د نادر شاه کوټ 22/5/1311په

 غههږۍمحکمهې پههه ریاسهت کههې د عههدلي او قضهایي ارګههانونو تهر مههنځ د هم

 .غونډه تر سره شوه

یه محکمې رئیس، ولسهوال، ئپه دې غونډه کې د نوموړي ولسوالۍ د ابتدا

د حقوقهو، امالکهو، یه څارنوالی، د ملهي امنیهت،  ئد امنیه قومندانۍ، د ابتدا

 .استازو ګډون کړی ودنفوسو داحوال دثبت ښاروالۍ، زراعت، 

 ورپسهې د .یتونو په تالوت سره پیل شهوهآغونډه د قرانکریم دڅو مبارکو 

چههې د یههادې غونههډې  یههه محکمههې رئههیسئنههادر شههاه کههوټ ولسههوالۍ د ابتدا

غونډو د اهمیت په هکله یې خبرې وکهړې، او  غږۍهممشري یې کوله د 

کې د شویو پرېکړو د عملي کولو غو ښتنه وکړه؛ او ددې تر څنګ یې ه پ

 .قضایاو ته پر وخت د رسیده ګی غوښتنه وکړه

دمحکمهههی رئهههیس د هغهههه اسهههتعالمونو پهههه اړه چهههې پهههه قضهههایي او عهههدلي 

ارګانونو پورې اړه لري، په دقیقه توګهه د خانهه پهري کولهو ههدایت وکهړ، 

 ي شي.تر څو نافذه قوانین په سمه توګه پل

یههه ئپهه غونههډه کههې د نومهوړي ولسههوالۍ ولسههوال، دامنیهه قومنههدانۍ، د ابتدا

دنفوسهو څارنوالی، د ملي امنیت،  د حقوقو، امالکو، ښاروالۍ، زراعت، 

او د حج او اوقهافو ریاسهت اسهتازو ههم پهه خپهل وار خبهرې داحوال دثبت 

وکههړې، او پههه غونههډه کههې یههې د خپههل منځههي سههتونزو پههه هکلههه نظریههات 

 .ادله، او الزم تصامیم یې ونیولتب

ه کههوټ پههه ولسههوالۍ کههې د امنیههت د د یههادې ولسههوالۍ ولسههوال د نههادر شهها

د غونههډې  .مین پههه اړه ډاډ ورکههړ او دایههې خپههل درونههد مسهه لیت وګاڼهههأتهه

غونډه ډېره اغېز ناکهه یهاده کهړه، او د  غږۍګډون والو د تېر په څېر د هم

و پهرم  تللهي افغانسهتان ددعهاء پهه باد او سهو کالهه سهرلوړي اآغونډه د یو 

 .ویلو پای ته ورسیده

 

 د  والیت سمنگاق:
اردههان هههای عههدلی وقضههائی محکمههه اسههتیناف والیههت جلسههه همههیهنگی 
تحت ریاست قضاوتمل دمحم ابطح "عارف"  24/5/1311سمنگان بتاری  

رئیس محکمهه اسهتیناف بها اشهتراک نماینهده مقهام والیهت، رؤسها و نماینهده 

 دان ادارات ایربط در مقر محکمه استیناف دایر دردید.
 مجیههد آغههاز سههپس رئههیس ابتههداء جلسههه بهها تههالوت آیههاتی چنههد از کههالم ه

محکمه با ابراز خوش آمدید برای اشتراک کننهده دهان پیرامهون اهمیهت و 

نیازمنهدی همهیهنگی میههان اردهان هههای عهدلی و قضهائی بههه منظهور تههامین 
حاکمیت قانون و مبارزه مشترک علیهه بهی عهدالتی، فسهاد اداری، تعلهل و 

گ اشههتراک کننههد ه دههان بعههد از  کارشههکنی صههحبت همههه جانبههه نمههود متعاقبهها

 بحث و مداقه روی آجنداء جلسه  تصاویب ایل را اتخاا نمودند:
از اینکههه در ایهههن اواخههر تهدیهههدات امنیتههی روز بهههه روز بهههاال  -1

ارنوالی ها تحت تهدیدات بلند امنیتی قهرار څدرفته ریاست های محاکم و 

داشته و نیروی های امنیتی سمنگان بر مبنای وظیفه و مکلفیتی که دارند 
ایههد در حصههه تههامین امنیههت ادارات فههوق مسههئولیت خههویش را بههه طههور ب

شایسته انجام دهند در غیر آن صهورت، مسهولئیت بعهدی بهدوش آنهها مهی 

باشد. که در مورد آمر جنائی وعده انتقهال مشهکل مطروحهه را بهه آدر  
 قوماندانی امنیه و جلسه امنیتی والیت نمود.

نوالی از عهههدم ارڅهههریاسهههت ههههای محکمهههه ابتدائیهههه شههههری و  -2

همکاری مبنی بر عدم ارایه جواب جلب، احضهار متهمهین و مکاتیهب کهه 
غههرت تیبیههت شسههت مههدعی بههه کریمینههال تخنیههک ارسههال میگههردد شههاکی 

قانون اجراآت جزائی مکلفیهت  19و  12بوده و این در حالیست که مواد 

های مسئولین جلب و احضار علی الخصوص پولیس را برجسهته سهاخته 
قوماندانی در برابر هدایت قانون تمکین نموده و بهه ارایهه جهواب و اداره 

مکاتیب جلهب و احضهار ادارات متقاضهی اقهدام عملهی و مسهئوالنه نماینهد 

که در مورد آمر جنائی قوماندانی امنیه تعهد خویش را به انجام مسئولیت 
 بر مبنای قانون نمود.

وکیهل محکمه ابتدائیه ولسوالی حضرت سلطان از عدم تعیهین  -3

گ متهمههین بههی  مههدافع در زمههان درفتههاری و تحقیههق بههرای متهمههین خصوصهها
بضهاعت در دوسهیه هها شههاکی بهوده کهه در مههورد رئهیس عدلیهه و مسههئول 

انجمهههن وکهههالی مهههدافع در حصهههه تعیهههین وکهههالی مجهههانی وعهههده هرنهههوع 

همکههاری نمههوده و تصههریح داشههت کههه محههاکم در صههورت ضههرورت از 
گ طالههب وکیههل مههدافع ریاسههت عدلیههه و انجمههن مسههتقل وکهه الی مههدافع رسههما

 شوند.

در مهورد اینکههه حاضههری محکمههه حضههرت سههلطان از جانههب  -6
هیئههات موظههف مقههام والیههت کنتههرول شههده، در زمینههه تصههریح دردیههد کههه 

عملکرد مقام والیت کامالگ در مخالفت قانون اساسی صورت درفته و در 

ر تضهاد بهوده استقاللیت اردان قوه قضائیه به عنوان رکن مستقل دولهت د
و از تکههرار آن جلههودیری صههورت دیههرد، در صههورت تکههرار اجههراآت 

قههانونی صههورت خواهههد درفههت. نماینههده مقههام والیههت عملکههرد هیئههات را 

تصههادفی و غیههر قصههدی وانمههود کههرد و وعههده سههپرد کههه دوبههاره تکههرار 
 نخواهد شد.

از انتقههال مظنههونین غههرت تحقیههق بههه وقههت  ارنوالیڅههاداره  -5

وی آمریههت قومانههدانی شههاکی بههود ، در مههورد آمههر جنههائی معینههه آن از سهه

تذکر داد که مسئولیت نظارت خانه بهر اسها  فیصهله مقهام وزارت امهور 

داخله به آمریت امنیهت انتقهال نمهوده کهه در حصهه حهل آن اقهدام عملهی بها 

 تفاهم آمریت امنیت صورت خواهد درفت.
وی ریاست عدلیه در مورد عدم آداهی مساعدین حقوقی از سه -4

دیوانهای محاکم ابتدائیه و استیناف پیش از یک یها دو روز قبهل از تهدویر 

جلسه قضائی شاکی بوده، که در مورد  به تمام دیوانهای محاکم مربوطهه 
هدایت داده شد تا به پیشنهاد ریاست عدلیه در مورد  مسهاعدین حقهوقی و 

ر جلسه وکالی مدافع توجه جدی نموده محاکم یک یا دو روز قبل از تدوی
وکال را اطالع دهند در غیر آن صورت مسئولیت بعهدی بهدوش آن اداره 

 می باشد.

ریاست عدلیه از عدم همکاری، عدم همیهنگی و تقسم اوقهات  -7
، اروالیمیان هیئات کروکهی شهکایت داشهته، هیئهات مرکهب از ادارات شه

اراضی، عدلیه و مستوفیت به منظور کروکی ارایه نظریه فنی و مسلکی 

از جانب محهاکم توظیهف مهی دردنهد، همهه یکسهان مکلفیهت داشهته خویش 
حسههب مقتضههای قههرار قضههائی بههه اسههرع وقههت بهها همههیهنگی الزم نظریههه 

عملکرد شان تعلل محسوب  ترتیب و تسلیم محکمه نمایند و االخویش را 

 دردیده با آنها برخورد قانونی صورت خواهد درفت.
نیتههی محههاکم بایههد بمنظههور سههوق بهتههر و اتخههاا تههدابیر الزم ام -9

احضار متهمین تحت توقیف را طبق تقسم اوقهات از مهدیریت محهبس حهد 

اقههل یههک روز قبههل از تههدویر جلسههه قضههائی مطالبههه نماینههد مگههر اینکههه 
 استعجالیت موضوع ایجاب حضور فوری را نماید.

در رابطه به مشهکل مطروحهه مهدیریت محهبس مبنهی بهر عهدم  -1

ارنوالی بهه آن څهو استیناف از سوی مواصلت فیصله های محاکم ابتدائیه 
ارنواالن مربوطه مکلفیت دارند کهه یهک څمدیرت خاطر نشان دردید که 

کاپی فیصله ههای محهاکم فهوق را عندالوصهول بهه مهدیریت محهبس دسهیل 

 دارند تا به رویت آن اجراآتی که الزم است مرعی دردد.
رادیهو تلویزیهون در در رابطه به مشهکالت مطروحهه آمریهت  -12

کههان فهی مهابین اداره شههاروالی و ریاسهت شههر سههازی و بهاب د 22 مهورد

اراضی، به اسا  قرار مصالحه آمریت قضایای دولهت ریاسهت عدلیهه و 
تائیدی وزیر عدلیه تیبیت ملکیت به آمریت رادیو تلویزیون شده موضوع 

ایجههاب تسههلیم دهههی را مینمایههد کههه مربههوط بههه قههوه اجرائیههه بههوده و جنبههه 

در صهههورت بهههروز جنبهههه حقهههوقی اردانههههای عهههدلی و حقهههوقی نداشهههته و 
 قضائی در خدمت قرار دارند و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

 د والیت ننگرها :
نگی اردههان هههای عههدلی و قضههائی محکمههه اسههتیناف والیههت هجلسههه همههی

تحت ریاست قضاوتیار عبهدالولی "قاضهی  21/5/1311ننگرهار بتاری  

ا اشتراک سرپرست مقام والیهت، رؤسها و زاده" رئیس محکمه استیناف ب

 نماینده دان ادارات ایربط در مقر محکمه استیناف دایر دردید.

ابتههداء جلسههه بهها تههالوت آیههاتی چنههد از کههالم ه مجیههد آغههاز سههپس رئههیس 

محکمههه ضههمن عههرت خههوش آمدیههد بههه حاضههرین جلسههه، حملههه انتحههاری 

ه بهاالی عهدالت نامیهد موتر بم باالی محبس آن والیت را تقبیح و آنرا حمل

و راجع به پیامد های چنین حمالت و تاثیرات سوء آن بهاالی نظهام دولهت 

ج.ا.ا، تطبیق قوانین و اجرای عدالت توسط اردان ههای عهدلی و قضهائی 

صههحبت نمههوده و در بخشههی از صههحبت هههایش افههزود ادههر در آینههده جلههو 

منهدان ارنواالن و سهایر کارڅههمچو حمالت دشمن درفتهه نشهود قضهات، 

اردان های عدلی و قضائی از نگاه روحهی صهدمه دیهده از تطبیهق قهانون 

باالی مجرمین و تامین عدالت عهاجز خواهنهد مانهد و بهرای شههداء از ه 

متعال جنت الفردو  و برای مجروحین شفای عاجل اسهتدعا نمهود. بعهداگ 

سرپرسههت مقههام والیههت پیرامههون اهمیههت همههیهنگی بههین ادارات عههدلی و 

ی به ایهراد سهخن پرداختهه و وعهده سهپرد کهه بهه زود تهرین فرصهت قضائ

وضعیت در آن والیت به حالت عادی و تهدابیر بهتهر امنیتهی جههت تهامین 

ارنواالن اتخاا می دردد و نیز از سعی څامنیت جانی و دفتری قضات و 

و تالش نیرو های امنیتی و دفاعی کشور در امر مهار حمهالت مهاجمهان 

یری تعهداد زیهادی از محبوسهین فهراری سهتایش نمهود. تروریست و دستگ

گ آجندای جلسهه مهورد بحهث و مداقهه اعضهای جلسهه قهرار درفتهه و  متعاقبا

 تصاویب الزم ایالگ اتخاا دردید:

مههدیر محههبس راجههع بههه چگههونگی حملههه تروریسههتی ، تعههداد  -1
محبوسههین موجههود درمحههبس ، تعههداد محبوسههینی  کههه فههرار نمههوده بودنههد 

ینی کههه بههداخل محههبس بودنههد و همچنههان تعههداد محبوسههین وتعههداد محبوسهه

محههبس  فههراری کههه بعههداگ توسههط اردهها نهههای امنیتههی دسههتگیر و دوبههاره بههه
ت و اقههدامات بعههدی بخههاطر انتظههام بهتههر اورده شههدند و نیههز روی اجههراآ

 امور محبوسین صحبت همه جانبه کرد . 

ی و به منظور اتخاا تدابیر وقایوی امنیتی از اردهان ههای عهدل -2
قضائی تصویب بعمهل آمهد تها هیئهات مرکهب از نماینهده محکمهه اسهتیناف، 

ت یارنوالی، مهدیرڅهقوماندان مفرزه محافظهت قضهات محکمهه اسهتیناف، 

ون یمحههبس، ریاسههت امنیههت ملههی و ترافیههک تحههت ریاسههت آمههر اوپراسهه
تشکیل و ساحات را از نزدیک مشاهده و نقاط آسیب پذیر را شناسهائی و 

آن تصمیمات الزم و اصولی از قبیل ایجاد موانهع فلهزی  در قسمت تدابیر

جهت منع عبور مهوتر ههای کهالن، مسهدود نمهودن برخهی از سهرک هها و 
افراز پوسته های امنیتی صورت دیهرد. و نیهز در قسهمت خهدمتی نمهودن 

تعدادی از پرسونل امنیتی دیگر حسب ضهرورت بهرای محهاکم، تهرمیم و 

ه اسهتیناف قهبالگ بهه ریاسهت محکمهیا ههم عهوت نمهودن تانهک ههاموی کهه 
مین امنیت از طرف قوماندانی امنیه توظیهف و در طور خدمتی غرت تأ

اختیههار قههرار داده شههده بههود، سرپرسههت قومانههدانی امنیههه وعههده سههپرد کههه 

 اجراآت می نماید.

ودر قسمت ساختمان شرق پالزه از طهرف مهدیریت سهاختمانی شهاروالی 

کور شخصی بوده قهبالگ از رهایشهی بهه معلومات ارائه دردید که ساحه مذ

تجارتی تعدیل دردیده و نقشه خویش را از شش منزل از طریهق وزارت 

شهر سازی ویزا نموده است، در این مهورد و در قسهمت سهایر سهاختمان 

های جوار محاکم و محبس ریاست شاروالی و شهر سازی وعده سپردند 

مهی نماینهد تها تهدابیر بهتهر  تا پیرامون نقشه و اعمار آنها تحقیق همه جانبه

 امنیتی اتخاا دردد.

م ولسهههوالی ههههای حصهههارک، مین امنیهههت محهههاکدر قسهههمت تهههأ -3

رادام، که فعالگ نسهبت عهدم موجودیهت امنیهت بهه جهوار بها  یچشیرزاد و پ

درفتههار مههی دههردد. اوراق دوسههیه بعههداز اکمههال  2/5/9516بههر9بتههاری  

 تحقیق غرت انفصال شرعی و قانونی محول محکمه دردیده است.

( 977محکمهههههههه ابتدائیهههههههه حهههههههوزه دوم شههههههههر کابهههههههل طهههههههی فیصهههههههله )

مبایههههل خههههویش مههههتهم قضههههیه را در غصههههب یههههک سههههیت  95/7/9516

کهههود جهههزاء بمهههدت یکسهههال حهههبس تنفیهههذی و  792مهههاده  2طبهههق فقهههره 

کهههود جهههزاء بهههه  777مهههاده  8و  7، 5بنهههد  9در قضهههیه قتهههل طبهههق فقهههره 

 75اشهههد مجهههازات ) اعهههدام( محکهههوم بهههه جهههزاء نمهههوده کهههه طبهههق مهههاده 
کهههود جههههزاء شهههدید تههههرین مجههههازات اعهههدام بههههاالیش قابهههل تطبیههههق اسههههت 

یک جرمهههی ا ش هههههدایت داده ونیهههز بهههه شناسهههائی و تعقیهههب عهههدلی شهههر

شهههده و دعهههوی حهههق العبهههدی محفهههوظ دانسهههته شهههده اسهههت، بعهههداگ اوراق 

 تابع دوران استینافی دردیده است. 
( 607دیههههوان جههههزای محکمههههه اسههههتیناف والیههههت کابههههل طههههی فیصههههله )

رویداد قضیه: جریان طوری است که متهم قضیه باشنده قلعه موسی چند 
نامشهروع فعهل روز قبل از واقعه قتل مقتول، از شهخص مقتهول تقاضهای 

لواط را می نماید اما شخص مقتول از خود دفاع ودر برابهر مهتهم قضهیه 
مقاومت نشان می دههد. شهخص مقتهول جریهان موضهوع را بهرای پهدرش 

بههاز دههو مههی کنههد، وقتیکههه مههتهم قضههیه خبههر مههی شههود کههه پههدر مقتههول از 

جریان اطالع حاصل نموده است تعهدادی از بزردهان و ریهش سهفیدان را 
مقتول به عنوان عهذر خهواهی روان مهی کنهد بعهد از ایهن رویهداد  نزد پدر

شههخص مقتههول همههرای چهههار نفههر از دوسههتانش بهها  20/1/9517بتهاری  

کسب اجازه پدرش غرت تفریح به تپه قلعه موسی میرونهد بعهداز تفهریح 

و عکاسی در حالیکه یکتن از دوستانش به طهرف خانهه خهویش میهرود و 
تانش در قسمت پنجره قبرستانی ها پائین شخص مقتول همرای سایر دوس

ستاده می باشد که در همین اثنا متهم قضیه همهرای یهک دوسهتش بهه یتپه ا

طرف شخص مقتول و رفیق هایش آمده و متهم قضیه به دوست خود می 

دوید آنها را محکم بگیر تا نروند مقتول مصهروف صهحبت تیلفهونش مهی 

د مقتهول تیلفهونش را بهه طهرف باشد متهم و رفیقش باالی وی حمله میکننه
دوستش پرتاب می کند تیلفون به زمین افتاده متهم قضیه ورفهیقش تیلفهون 

را تصاحب می کنند هر سه دوست مقتول از صحنه پابه فرار نهاده و به 

طرف سر قبرها می روند بعد از چند دقیقه دوباره به محل بر می دردند 
شهریک جرمههی اش از  مهی بیننهد کهه شههخص مقتهول توسهط مههتهم قضهیه و

ناحیههه سههر مجههروح دردیههده، جریههان را بههه پههدر مقتههول اطههالع مههی دهنههد 

شخص مقتول به کمک ورثه اش به شفاخانه انتقال داده می شود سرانجام 
فهههوت مهههی نمایهههد، شهههخص قاتهههل و  7357سهههاعت  20/1/9517بتهههاری  

شههریک جرمههی اش بعههد از غصههب مبایههل و مجروحیههت مقتههول از سههاحه 

الخره قاتهل ایند، موصوفان تحت تعقیب پولیس قهرار داشهته بهفرار می نما

 
 

جلسه کمیسیون رؤسای دواوین استینافی محکمه استیناف والیت کندز 

قضاوتیار فضل الهادی "فاضل" تحت ریاست  22/7/9511بتاری  

رئیس محکمه استیناف با اشتراک همه رؤسای دواوین استینافی بمنظور 
 بررسی استهداآت و عرایض واصله تدویر دردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیات چندی از کالم ه مجید آغاز سپس روی  

وشنایی قوانین آجنداء از قبل ترتیب شده تمرکز صورت درفت و در ر
یعالی ستره محکمه تصاویب الزم بعمل آمد و به ارفذه و مصوبات شونا

تحریرات هدایت داده شد تا تصاویب به عمل آمده رؤسای استینافی را به 
 مراجع مربوط اخبار نمائید. 

همچنان در حاشیه جلسه؛ رئیس محکمه در حالیکه رؤسای دواوین 

آمرین وثایق و  استینافی و ابتدائیه، رؤسای محاکم شهری و اختصاصی،

مخزن محاکم مربوط استیناف حضور داشتند دفت: نه چندان دور وفق 
یعالی مقام ستره محکمه جلسه همیهنگی اردان های عدلی رامصوبه شو

ابد رؤسای محاکم مربوط چالش ها و مشکالتی را ی و قضائی تدویر می

قدیم جه ت که در اجراآت یومیه به آن مواجه اند طور تحریری با دالیل م
ریاست تحریرات محکمه استیناف نمایند، تا درج آجنداء جلسه همیهنگی 

عدلی و قضائی دردیده و راه حل آن جستجو شود و جلسه به دعائیه خیر 

 خاتمه یافت.

 نمائید وجلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
 

شههههههکایات کههههههه بههههههدروازه ورودی ریاسههههههت محکمههههههه سههههههمع صههههههندوق 

ون یکمیسههه ایاعضههرئههیس واسههتیناف نصههب مههی باشههد بحضههور داشههت 

بهههههاز دردیهههههد کهههههه خوشهههههبختانه کهههههدام شهههههکایت تحریهههههری از اصهههههحاب 
گ رئهههیس محکمهههه خطهههاب بهههه  دیهههده نشهههدو دیگرمهههراجعین دعهههاوی  متعاقبههها

حاضهههرین فرمهههود بههها مهههراجعین واصهههحاب دعهههاوی بهههه حسهههن سهههلوک 

رفتههههارنموده وبههههه اسههههرع وقههههت بههههه مشههههکالت مههههراجعین رسههههیده دههههی 

خهویش حکهم فیصهله نمبهر فهوق محکمهه ابتدائیهه را نقهض نمهوده و  9/99/9516

گ مهتهم را درقضهیه قتهل ته م بها غصهب مبایهل وی غهرت تسههیل بهه جهرم أواسهتینافا

کههود جههزاء بمههدت سههی سههال  777مههاده  9و فقههره  90و  8غصههب طبههق اجههزای 

ارنوال قناعهت نمهوده و اوراق در څهحبس تنفیذی محکهوم بهه جهزاء نمهوده اسهت، 

 اثر عدم قناعت متهم وارد مرحله فرجامی شده است.
ق مرتبهههه و دهههزارش تحلیهههل و ارزیهههابی مستشهههاران قضهههائی: بهههه مالحظهههه اورا

فهههوق حکهههم فیصهههله نمبهههر فهههوق دیهههوان جهههزای محکمهههه اسهههتیناف والیهههت کابهههل 

 2وفهههق روحیهههه و محتهههوای اوراق و احکهههام قهههانون صهههدور یافتهههه و طبهههق فقهههره 
 ق ت و ص قوه قضائیه قابل تائید است. 1ماده 

 96/9/9511نص قرار: دیوان جزای عمومی ستره محکمهه در جلسهه تهاریخی 
ماده  2رش و تحلیل و ارزیابی مستشاران قضائی و متکی به فقره با توجه به دزا

 9/99/9516( 607قههانون تشههکیل و صههالحیت قههوه قضههائیه ، حکههم فیصههله ) 1
گ مورد تائید قرار داده است  دیوان جزای محکمه استیناف والیت کابل را عینا

محکمههههه اسههههتیناف والیههههت بههههادغیس بتههههاری   کمیسههههیون سههههمع شههههکایات

رئهههههیس مفتهههههی دمحموزیههههر  ریاسههههت قضهههههاوتمندتحههههت  28/7/9511

ون در مقههههر محکمههههه یاشههههتراک اعضههههای کمیسهههه ابهههه محکمههههه اسههههتیناف

بهههههها درنظرداشههههههت اهتمامههههههات صههههههحی غههههههرت جلههههههودیری  اسههههههتیناف
 .و  کرونا دایر دردیدازویر

مجیهههد آغهههاز سهههپس   ابتهههداء جلسهههه بههها تهههالوت آیهههاتی چنهههد ازکهههالم ه 
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  یم قداېرصم
خ جلسد یرا 

  یقدا
 رعداد 
 نېم هم

 محکمد مربوط نوع ارهام

یکنفر سی سال حبس و یکنفر بیست و دوسال حبس 

 تنفیذی
 دیوان جزاء محکمه استیناف والیت تخار قتل دونفر 52/4/9911

یکنفر دوسال حبس تنفیذی و یکنفر شانزده هزار 

 افغانی جریمه نقدی
 رر مجروحیت دونفر 52/4/9911

 رر قتل یکنفر 51/4/9911 بیست و پنج سال حبس تنفیذی

 رر قتل یکنفر 2/2/9911 بیست و یکسال حبس تنفیذی

 رر قتل یکنفر 92/2/9911 سی سال حبس تنفیذی

 رر قتل  یکنفر 55/2/9911 بیست و پنج سال حبس تنفیذی

 دولت مخالف عضویت به دروه یکنفر 91/4/9911 یکسال و شش ماه حبس تنفیذی
دیوان رسیده دی به جرایم امنیت عامه محکمه 

 استیناف والیت تخار

 رر اکتساب غیر قانونی مهمات یکنفر رر یکسال و شش ماه حبس تنفیذی

 رر مخالف دولت عضویت به دروه یکنفر 54/4/9911 هفت سال حبس تنفیذی

 رر اختطاف و تجاوز جنسی یکنفر 51/4/9911 هفده سال حبس تنفیذی

 رر اختطاف یکنفر 1/2/9911 ده سال حبس تنفیذیهژ

 رر ترور  چهار نفر 92/2/9911 هر واحد بیست و یکسال حبس تنفیذی

 52/9/9911 ده سال حبس تنفیذی
محکمه ابتدائیه رسیده دی به جرایم خشونت علیه  ادعای تجاوز جنسی یکنفر

 زن والیت تخار

 رر قتل یکنفر رر دوازده سال حبس تنفیذی

 رر اخفای جسد و عدم اطالع دهی یکنفر 4/4/9911 ده سال حبس تنفیذیهف

 یکنفر 9/2/9911 یکسال و یکماه حبس تنفیذی
معاونت در تهدید منجر به سقط 

 جنین
 رر

 دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت سمنگان سرقت یکنفر 91/2/9911 ده سال حبس تنفیذی

زار افغانی جبران ده سال حبس تنفیذی و مبلغ پنجاه ه

 خساره
 رر

 یکنفر
 رر سرقت موتر

هر واحد نه سال حبس تنفیذی و پنجاه پنجاه هزار 

 افغانی جریمه نقدی 
9/2/9911 

 غصب موتر و طال و مجروحیت سه نفر
 دیوان جزاء محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهر کابل

 رر مجروحیت یکنفر 2/2/9911 پنج سال و یکماه حبس تنفیذی

ل و شش ماه حبس تنفیذی و پانزده هزار پنج سا

 افغانی جریمه نقدی
 رر غصب یکنفر 59/2/9911

 رر سرقت یکنفر 52/2/9911 یکسال حبس تنفیذی

 رر تجاوز جنسی یکنفر 52/2/9911 دوازده سال حبس تنفیذی

 رر غصب یکنفر رر شش سال هفت ماه حبس تنفیذی

 رر تجاوز جنسی پنج نفر رر هر واحد بیست و دوسال حبس تنفیذی

 51/2/9911 سه سال حبس تنفیذی
اقدام به سرقت مسلحانه و تجاوز  یکنفر

 علیه موظف خدمات عامه 
 رر

 رر سرقت اموال منزل یکنفر رر دوسال حبس تنفیذی

 رر سرقت و غصب یکنفر رر شش سال حبس تنفیذی

دونفر هر واحد بیست و هشت سال حبس و یکنفر پنج 

 فیذیسال حبس تن
 سه نفر 51/2/9911

قتل و نقض مقررات حفاظت و 

 استعمال تخنیک نظامی
 رر

 دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت ارزدان فعالیت ضد دولتی یکنفر 52/2/9911 پنج سال حبس تنفیذی

 رر فعالیت تروریستی دونفر رر هرواحد بیست و یکسال حبس تنفیذی

 رر فعالیت ضد دولتی یکنفر 9/2/9911 دوسال و شش ماه حبس تنفیذی

 رر فعالیت ضد دولتی یکنفر رر پنج سال و یکماه حبس تنفیذی

 قاچاق مواد مخدر پنج نفر 55/2/9911 هر واحد یکسال و یکماه حبس تنفیذی
دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت 

 ارزدان

 رر د مخدرقاچاق موا یکنفر 51/2/9911 یکسال و یکماه حبس تنفیذی

 دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هرات  سرقت یکنفر 52/2/9911 دوازده سال حبس تنفیذی

 رر قتل یکنفر رر بیست و هفت سال حبس تنفیذی

 رر قتل یکنفر رر شش سال حبس تنفیذی

 رر راهزنی یکنفر رر پنج سال و یکماه حبس تنفیذی

 شش سال حبس تنفیذی
 رر قتل یکنفر رر

 رر سرقت مسلحانه یکنفر رر سال و یکماه حبس تنفیذیپنج 

 رر شروع به قتل یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی

 دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هرات ترویج پول جعلی یکنفر 51/2/9911 یکسال و شش ماه حبس تنفیذی

 فریبکاری یکنفر 52/2/9911 هفت سال و هشت ماه حبس تنفیذی
ت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت دیوان امنی

 هرات

 رر قاچاق سالح دونفر رر یکنفر یکسال و یکماه حبس تنفیذی و یکنفر برائت

 رر قاچاق مواد مخدر یکنفر رر یکسال و شش ماه حبس تنفیذی

 رر قاچاق سالح دونفر رر هر واحد سه سال حبس تنفیذی

 رر اد مخدرقاچاق مو یکنفر رر شش سال و دوماه حبس تنفیذی

یکنفر پنج سال و یکماه حبس و یکنفر دوسال و دوماه 

 حبس تنفیذی
 رر قاچاق موادمخدر دونفر رر

 یکنفر 59/2/9911 یکسال و دوماه حبس تنفیذی
سوء استفاده از صالحیت 

 وظیفوی
 دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بدخشان

 تجاوز به عفت یکنفر رر شش سال حبس تنفیذی
وان رسیده دی به جرایم خشونت علیه زن محکمه دی

 استیناف والیت بدخشان

 رر تجاوز جنسی یکنفر رر هفده سال حبس تنفیذی

 انتقال ماین به دروه مخالفین یکنفر رر پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی
دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت 

 بدخشان 

بیست و یکسال  دونفر هر واحد سی سال حبس، یکنفر

 حبس و دونفر هرواحد پنج سال و یکماه حبس تنفیذی 
 دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز قتل پنج نفر 52/2/9911

 دیوان جزاء محکمه شهری والیت کندز ضرب منجر به قتل یکنفر 52/2/9911 سه سال و شش ماه حبس تنفیذی

 رر بکاریفری یکنفر 9/2/9911 یکسال و یکماه حبس تنفیذی

 دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت کندز قاچاق مواد مخدر دونفر 55/2/9911 هر واحد سه سال حبس تنفیذی

 محکمه ابتدائیه ولسوالی امام صاحب والیت کندز قتل یکنفر 59/2/9911 سی سال حبس تنفیذی

 دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب زناءفعل  دونفر 55/2/9911 یکنفر یکسال و یکماه حبس تنفیذی و یکنفر برائت

 سه نفر 59/2/9911 هر واحد سه سال حبس تنفیذی
سوء استفاده از صالحیت 

 وظیفوی
دیوان امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد اداری 

 محکمه استیناف والیت فاریاب
 

 ه  محکومېن فوق ط ق قانوق محفوظ استااس ېناف طل   ویا رمېېز بوحقوق  
 

 جلسۀ ادا ی محکمد اس ېناف والیت غزن :
جلسههه اداری محکمههه اسههتیناف والیههت غزنههی یههوم چهههار شههنبه 

تحت ریاسهت قضهاوتمند سهکندر"حیدری"  21/7/9511مور  
رئهههیس محکمهههه اسهههتیناف بههها اشهههتراک رؤسههها و قضهههات دواویهههن 
اسههتینافی، قضههات و کارمنههدان اداری محههاکم ابتدائیههه شهههری و 

الر جلسههات امرکههز در تههههها مسههتقر و فههـعال درائیههه ولسههوالی ابتد
 محکمه استیناف دایر دردید. 

ابتههداء جلسههه بهها تههالوت آیههاتی چنههد از کههالم ه مجیههد آغههاز سههپس 
اشتراک کننده دان جلسه مراتب تسلیت و همدردی خویش را بهه 
نسبت وفات قضاوتپوه دمحم عیمان "ژوبهل" رئهیس اسهبق عمهومی 

ه و قضهاوتمند امیهر زاده "تسههل" تهدقیق و مطالعهات سهتره محکمه
عضو دیوان منع خشونت علیه زن محکمه استیناف والیت لودر 
که به اثر مریضی عایده داعی اجل را لبیهک دفتنهد ابهراز داشهته 
بههه مرحومههان از باردههاه خداونههد متعههال ج جنههت الفههردو  و بههه 
گ  فامیههل و بازمانههده دههان شههان صههبر جمیههل مسههئلت کردنههد. متعاقبهها

مههه در مههورد اهمیهههت جلسههات اداری صههحبت همهههه رئههیس محک
جانبهههه نمهههوده دفهههت کهههه ز الحمهههد مههها از همهههین آدر  جلسهههات، 
اصالحات قابل درک را در روند کاری روزمره خویش آوردیم 
کههه آنههرا عمههالگ مشههاهده مههی کنههیم و هههم مشههکالت سههرراه کههاری 
خههویش را بههه بحههث ههها و تبههادل افکههار و نظههرات همههدیگر دور 

تههایج آن نشههان دهنههده پابنههدی بههه حاضههری ورعایههت سههاختیم کههه ن
یونیفهورم و انجههام کههار خلهق ه بههه وقههت و زمهان قههانونی آن مههی 
باشد. بعداگ شاملین جلسه به بحث آزاد پرداخته هر کدام بهه نوبهت 
روی مشههکالت دفههاتر خههویش صههحبت نمودنههد در اخیههر رئههیس 

دی محکمه بعد از استماع جهت رفع مشکالت موجهود و نیهاز منه
ها محاکم، در ههر عرصهه بهه آمریهت عمهومی تحریهرات ههدایت 

 الزم داد و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

 :جلسۀ ادا ی محکمد اس ېناف والیت بامېاق 
جلسهههههههه اداری محکمهههههههه اسهههههههتیناف والیهههههههت بامیهههههههان بتهههههههاری  

تحههت ریاسهههت قضهههاوتمند غهههور الهههدین"طاهری"  27/۵/۹۹۱۱
ضههات و کارمنههدان اداری رئههیس محکمههه اسههتیناف بهها اشههتراک ق

شههعبات و دیوانهههای اسههتینافی، محکمههه ابتدائیههه شهههری، آمریههت 
ثبت اسناد و وثایق، آمریت مخزن و محکمه ابتدائیه رسیددی بهه 

 جرایم خشونت علیه زن در مقر محکمه استیناف دایردردید.
ابتههداء جلسههه بهها تههالوت آیههاتی چنههداز کههالم ه مجیههد آغههاز سههپس 

حبتی دفههت: بههه منظههور بهبههود اجههراآت رئههیس محکمههه طههی صهه
قضائی و اداری محاکم در خصوص رسیده دی به امور خلق ه 
در موقع وزمهان معینهه آن بایهد اجهراآت صهورت دیهرد تها باعهث 
سههردردانی اصههحاب دعههوی نگههردد، کههه البتههه رهبههری ریاسههت 
طههور دوام دار از اجههراآت محههاکم نظههارت بههه عمههل آورده و بههه 

هههدایت الزم خواهنهد داد. وی تأکیهد کهرد تهها  رفهع کاسهتی ههای آن
قضههههات و کارمنههههدان اداری ملههههبس بههههه لبهههها  رسههههمی قضههههاء 
ویونیفورم باشند و در قمست حاضری یومیه خویش توجه جهدی 
نموده و نیز از منسوبین قضائی وپرسونل اداری خواست کهه بها 
مههراجعین رویههه نیههک نمههوده و سههلوک قضههائی را مههدنظر داشههته 

به وجه احسن انجام یافتهه وعهدالت تهأمین شهود و از باشند تا کار 
جانههب دیگههر موجههب رضههای ه)ج( دههردد و هههم ازسههردردانی 
اصحاب دعاوی جلودیری شود. واز منسوبین قضائی وپرسونل 

خهویش را بهه طهور دقیهق  ۹۹۱۱اداری خواست که سوابق سهال 
ومنظم آماه تفتیش نموده تا در موقعی که مفتشهین ریاسهت تفتهیش 

م عالی ستره محکمه بهه ایهن والیهت غهرت بررسهی تشهریف مقا
مییورند بدون معطلی وکدام کمی وکاستی کار شان به پیش بهرده 
شود و در اخیهر اظههار نمهود کهه  قضهات و پرسهونل اداری ههر 
نوع مشکل قانونی که داشته باشند مطرح نمایند البته در رفهع آن 

ا دعائیه خیهر از طرف ریاست محکمه اقدام خواهد شد و جلسه ب
 خاتمه یافت.

 :جلسۀ ادا ی محکمد اس ېناف والیت دایکندی
جلسه اداری محکمه استیناف والیت دایکندی یوم دوشنبه مور  

تحت ریاست قضاوتیار ابوبکر "صهدیقی" رئهیس  20/7/9511
محکمه اسهتیناف بها اشهتراک قضهات و کارمنهدان اداری در مقهر 

 محکمه استیناف دایر دردید.
لسهههه بههها تهههالوت آیهههاتی چنهههد از کهههالم ه مجیهههد آغهههاز ابتهههداء ج

سهههپس رئهههیس محکمهههه تشهههریف آوری هیئهههات اعزامهههی تفتهههیش 
قضههائی مقههام سههتره محکمههه را جهههت بررسههی اجههراآت کههاری 

خیههههر مقههههدم دفتههههه و بیههههان داشههههت کههههه اجههههراآت  9516سههههال 
کهههاری ههههر اداره بایهههد مهههورد ارزیهههابی قهههرار دیهههرد تههها توسهههط 

ضهههعف مهههامورین شناسهههائی دهههردد ایهههن ارزیهههابی نقهههاط قهههوت و 
و در آینههههده از نقههههاط ضههههعف کاسههههته و نقههههاط قههههوت خههههویش را 
گ هریهههههههک قضهههههههاوتوال مخهههههههدوم و  تقویهههههههت نماینهههههههد. متعاقبههههههها
قضهههاوتیار میهههری هیئهههات تفتهههیش قضهههائی، تفتهههیش سهههال جهههاری 
را نسههههبت بههههه سههههالهای قبههههل متفههههاوت دانسههههته و موضهههههوعات 

ورد مههه 98مهههورد تفتهههیش را بهههرای حاضهههرین بیهههان نمهههوده کهههه 
را در بهههر مهههی درفهههت، کهههه از جملهههه بررسهههی التهههوای دوسهههیه 
هههههای جزائههههی و حقههههوقی، چگههههونگی اجههههرای وثههههایق، اخههههذ و 
قیمهههت محصهههول آنهههها و تحهههویلی آن بهههه خزانهههه دولهههت مطهههابق 
قهههانون محصهههول محهههاکم، چگهههونگی مصهههرف بودجهههه واصهههله، 
حاضهههههری پرسهههههونل و غیهههههره. هیئهههههات قضهههههائی از کارمنهههههدان 

اجههههرای هههههر چههههه بهتههههر وظههههایف  قضههههائی و اداری محههههاکم در
محولهههه خههههویش خواههههان همکههههاری شهههدند تهههها بتواننهههد وظههههایف 
خههههویش را بههههه اسههههرع وقههههت بههههه انجههههام برسههههانند، حاضههههرین 
متعههههد شهههدند تههها در زمینهههه از ههههیب دونهههه تهههالش غهههرت بهبهههود 
اجهههراآت دریهههغ نمهههی ورزنهههد و جلسهههه بههها دعائیهههه خیهههر خاتمهههه 

 یافت.

 :اقجلسۀ ادا ی محکمد اس ېناف والیت بدبش
جلسهههههه  اداری محکمهههههه اسهههههتیناف والیهههههت بدخشهههههان بتههههههاری  

تحههههههههت ریاسههههههههت قاضههههههههی فضههههههههل الههههههههرحمن   27/7/9511
"فضههلی"رئیس محکمههه اسهههتیناف بهها اشهههتراک رؤسههای دواویهههن 
استینافی، رئیس محکمه شهری، سرپرسهت محکمهه رسهیددی بهه 
جرایم خشونت علیه زن، آمر عمومی تحریرات و مدیر مالی در 

 ف دایر دردید.مقر محکمه  استینا
ابتههداء جلسههه بهها تههالوت آیههاتی چنههد از کههالم ه مجیههد آغههاز سههپس 
رئیس محکمهه از اجهراآت سهالم ومیبهت محهاکم در سهطح والیهت 
در همه عرصه هها اظهارسهپا  وامتنهان نمهوده اظهارداشهت کهه 
به یقین کامل دفته می توانم کهه اجهراآت محهاکم وادارات مربهوط 

قضائی، اداری ومالی نسهبت بهه ریاست محکمه در عرصه های 
سایر والیات متبارز و میبت ارزیهابی دردیهده اسهت، ایجهاب مهی 
گ وفهق آجنهدای از قبهل  نماید تا سعی بیشتر صهورت دیهرد. متعاقبها
 ترتیب شده موضوعات ایل مورد غور وبررسی قرار درفت:

در جلسه تصهویب بعمهل آمهد تها در رابطهه بهه زمهین اضهافی  -9
یع شده به ریاست محکمه استیناف واقهع در جوار زمین قبالگ توز

دشت خمچان شهر فیض آباد پیشهنهاد ویهژه عنهوانی مقهام والیهت 
تقدیم دردد تا زمین اضافی نیز بریاست محکمه اسهتیناف بعهد از 

 طی مراحل قانونی توزیع دردد.
قاضهههی دهههدا دمحم "صهههمیم"رئیس  محکمهههه ابتدائیهههه ولسهههوالی  -2

ام عههالی سههتره محکمههه بههه اشکاشههم اخیههراگ حسههب  لههزوم دیههد مقهه
تقاعدسوق دردیده بود، وی به جلسه متذکره دعوت وسپا  نامه 
واصههله مقهههام آمریههت عمهههومی اداری قهههور قضههائیه طهههی مراسهههم 
خاصی ضم تقدیر وتمجیهد از خهدمات موصهوف بهه وی تفهویض 

 دردید.
 ردانههههه مقههههرر25تصههههریح بعمههههل آمههههد کههههه تطبیههههق مههههواد   -5

کهه بایهد آنهرا همهواره  طرزسلوک قضائی وجیبه هر قاضی بهوده
گ مههداخالت  مههد نظههر داشههته وفههق آن اجههراآت بدارنههد، خصوصهها
قضات در امور همدیگر به هیب وجه قابل توجیهه نبهوده، قضهات 
اصهههل عهههدم مهههداخلت در امهههور همهههدیگر را رعایهههت نمهههوده بهههه 

 استقالیت قاضی ارج بیشتربگذارند.
دیوار سمت شهمال صهحن ریاسهت محکمهه اسهتیناف بعهد از   -7

راحل قانونی توسط قرار دادی مجدداگ اعمار دردیده است، طی م
تصههویب بعمههل آمههد تهها از ریاسههت شهرسههازی واراضههی دونفههر 
انجینران فنی ومسلکی خواسته شهود تها بهرآورد تعهدیل شهده مقهام 
عههالی سههتره محکمههه را بگونههه دقیههق در سههاحه تطبیههق ، محاسههبه 

ار داد وغههور نماینههد کههه آیهها کههار قههرار دادی صههد فیصههد وفههق قههر
 تعدیل شده است ویا خیر؟ جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

 :جلسد ادا ی محکمد اس ېناف والیت فا یاب
 محکمه استیناف والیت فاریهاب یهوم یکشهنبه مهور  جلسه اداری

رئهیس  "حبیهب"ریاست قضاوتمند غالم سخی تحت  ۲/۶/۹۹۱۱
قضهههاوتمند موالنهها عبهههده رئهههیس  بهها اشهههتراکمحکمههه اسهههتیناف 

محههررین و  سههای دواویههن اسههتینافی،ؤر محکمههه ابتدائیههه شهههری،
 در مقر محکمه استیناف دایر دردید.کارمندان اداری 

چند از کهالم ه مجیهد توسهط موالنها  ابتداء جلسه با تالوت آیاتی 
 آغهازمحرر دیوان جهزاء محکمهه اسهتیناف  "حقجو"سراج الدین 

ین حاضههربههه خههوش آمدیههد ضههمن عههرت  رئههیس محکمههه سههپس
موجود در اجراآت کهاری و راه بیهرون های روی چالش  ،جلسه

رفت آن بعد از تبادل افکار و بحث های حقوقی در پرتو قهوانین 
و بهه اسهتناد مصهوبات  )ص( نافذه کشور و شریعت غرای دمحمی

ههدف نایهل آمهدن ه به داد ومقام عالی ستره محکمهه ههدایات الزم 
النه و استفاده سالم از اجراآت شفاف و توصل به محاکمه عاده ب

سهخنرانی نمهوده و بهه سهوال  محکمه  ریاست درانترنت موجود 
خاتمهه  دعائیهه خیهر او جلسهه بهکهرد های مطروحه جهواب ارائهه 

 یافت.

 :جلسۀ ادا ی محکمد اب دائېد شهری والیت بلخ
ی  جلسههههه اداری محکمههههه ابتدائیههههه شهههههری والیههههت بلهههه  بتهههههار

یههه الههدین "عزیههزی" وجتحههت ریاسههت قضههاوتیار  96/7/9511
رئیس محکمه ابتدائیه شهری با اشتراک رؤسا، اعضای قضهائی 

در تاالر جلسهات محکمهه واداری دواوین محکمه ابتدائیه شهری 
ابتهداء جلسههه بهه نههام خداونهد متعههال ج توسهط رئههیس دایهر دردیههد. 

محکمههه آغههاز سههپس روی مههواردی چههون پابنههدی بههه حاضههری، 
نسهوبین قضهائی و اداری بها طرزسلوک قضائی، برخورد سالم م

مههراجعین، تسههریع اجههراآت و صههدور فیصههله ههها در مههدت معینههه 
قههانونی، نظههارت از تطبیههق فیصههله هههای قطعههی محههاکم و ارائههه 
دزارش آن به مقامات عالی ستره محکمه، تدویر جلسات قضائی 
مطههابق بههه قههانون، اسههتفاده از یونیفههوم قضههائی در دفههاتر کههاری، 

راف قضههیه در قضههایای جزائههی، تعیههین اطههالع بههه موقههع بههه اطهه
سرنوشههت متهمههین در نخسههتین جلسههه قضههائی، تهیههه راپههور ههها، 
تهیههه فارمههت هههای ارسههالی و مکاتیههب بههه وقههت معینههه آن مفصههالگ 
صحبت نموده و در نظر درفتن موارد فوق را در پیشهبرد امهور 
قضهههائی و اداری یهههک امهههر ضهههروری عنهههوان نمهههود، بهههاالخص 

خههورد سههالم بهها مههراجعین را در راسههتای پابنههدی بههه وظیفههه، بر
نههههها مههههوثر آجلههههودیری از سههههردردانی مههههردم و رفههههع شههههکایات 

توصههیف نمههود و اظهههار داشههت کههه بههر مبنههای تعهههدات صههورت 
درفتههههه اجههههرای وظههههایف رسههههمی در اوقههههات رسههههمی فههههرت و 

خیر و انجهام کهار ههای أکندکاری، غفلت در وظیفه، حضور به ته
فین آیات نخست سوره مطفمیات بر مبنی شخصی در جریان رس

حرام و شامل تطفیف می باشد که همهه مهوارد از طهرف رؤسها، 
اعضهای قضههائی و اداری دواویههن مههورد پههذیرش قههرار درفههت و 
تعهد نمودند که موارد فوق را مدنظر درفته و وظایف خویش را 
به وجه احسن آن انجام خواهند داد و جلسه با دعائیه خیر خاتمهه 

 یافت.
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•Presidential order. 
•The circulars of the Supreme Court. 
•Report from the session of high council of 
Supreme Court. 
•The acting head of general administrative 
directorate of the judiciary meeting with the 
head of UNDP justice project. 
•Coordinative session held in provinces. 
•Administrative session held in appeal 
courts. 
•Report from definite decision of Supreme 
Court department held session. 
•The Kunduz, daikundy and bamiyan 
appellate department held session. 
•The complaint commission of badghis and 
daikundy held session. 
•The criminal decision of courts. 
•Report from activities of Ghazni, Kunduz 
and Kabul appeal courts. 
•The acting head of General administrative 
directorate of judiciary meeting with the 
head of Access to information commission 
and social delegates. 
•Open judicial session held in laghman 
appeal court. 
•The head of badghis appeal court visited 
the children educational center of his 
province. 

کمیتههه تسههوید طرزالعمههل دسترسههی بههه اطالعههات در 

ارنوالی ج.ا.ا کهههه از چنهههدی څهههقهههوه قضهههائیه و لهههوی 

تراک نماینده دان بها صهالحیت سهتره بدینطرف به اش

ومسایلی که ایجاب بحث و تبال نظر در جلسهه را مهی 
نمهههود صهههحبت نمهههوده و درادامهههه سرپرسهههت ریاسهههت 

ورد ههای قهوه قضهائیه در یپالیسی وپالن در مورد دست

فقرات مربوط بخش ممنوعیت های طرزالعمهل جابجها 
 و باتدویرجلسه دیگری نهایی دردند.

 

تفاهم نامه همکاری های علمی برنامه ماستری در رشهته شهریعت و  -

مریهههت عمهههومی اداری قهههوه آقهههانون میهههان وزارت تحصهههالت عهههالی و 
( تهن  10به امضا رسید. قرار است به اسا  این تفاهم نامه ) ئیه اقض

ی در یهههک پروسهههه ئیه اعهههم از اداری و قضهههائاز منسهههوبین قهههوه قضههها

بهه  آنان( تن ا 50رقابتی بین هم به پوهنتون کابل معرفی و از جمله ) 

در رشته مذکوربه پوهنځی شرعیات برای دوره  هاسا  بلند ترین نمر

 .دردنجذب میگ هدو سال
بههه تههاری  اول سههنبله  سههالجاری سرپرسههت ریاسههت پالیسههی و پههالن  -

ستره محکمه درجلسه کمیته عهدلی و قضهایی کابینهه اشهتراک نمهوده و 

 طبق اجنداء دزارش مربوط به ستره محکمه  را ارائه داشته است .
به تاری   سوم سنبله  سالجاری سرپرسهت ریاسهت پالیسهی و پهالن و  -

می مهالی و اداری درهشهتمین جلسهه قهرارداد رئیس مالی ریاست عمهو
دولتداری که به ابتکار وزارت مالیه و نماینده ویهژه اتحادیهه اروپها در 

قصر چارچنار ارگ دایر دردیده بود ، اشتراک  بعمل اوردنهد. دریهن 

جلسه میهان وزارت مالیهه و کمیسهیون اتحادیهه اروپها تعهدیل منهدرجات 
ن اتحادیهههه اروپههها آبرمبنهههای قهههرارداد دولتهههداری امضهههاء دردیهههد کهههه 

درپروژه های  مختلف منجمله بخش سکتور عدلی و قضایی کمهک و 

 همکاری مینماید .
قضاوتمند غور الدین"طاهری" رئیس  9/8/9511یوم شنبه مور   -

محکمههه اسههتیناف والیههت بامیههان بهها اشههتراک رؤسههای دواویههن محکمههه 

ی آن اسهههتیناف و دواویهههن محکمهههه شههههری بههها سهههید انهههور"رحمتی"وال

 والیت دیدارو مالقات نمود.
در نخسههت رئههیس محکمههه تقههرر والههی جدیههد آن والیههت را تبریههک  

عهههرت نمهههوده و از وی در راسهههتای خهههدمت دهههذاری بهههرای مهههردم 

آرزوی موفقیت نمود سپس روی همکاری های متقابهل بهین ادارات، 
بهبود روابط و تحکیم قانونیت و حکومت داری خوب صهحبت ههای 

 ت درفت و دیدار با دعائیه خیر خاتمه یافت.همه جانبه صور
مقههام عههالی  99/6/9516( مههور  822بتاسههی از هههدایت مصههوبه ) -

ستره محکمه جلسات کمیته مبارزه بها آزار و اایهت زنهان و اطفهال در 

قههوه قضههائیه ریاسههت محکمههه اسههتیناف والیههت بلهه  ضههمن آدههاهی دهههی 

حمهل و  29ههای  قبلی به منسوبین طبقه انار محاکم آن والیت بتهاری 

جوزای سال جاری در ریاست تحریرات محکمه استیناف دایهر و  21

در رابطههه بهههه موضهههوع فههوق از جانهههب منسهههوبین انههار محهههاکم کهههدام 
 شکایتی محول کمیته نگردیده است. 

 

نیټههه دلغمههان والیههت داسههتیناف محکمههی دغونههډو پههه  91/7/9511پههه 
وژنههی پیښههه ددی والیههت داسههتیناف محکمههی رئههیس  اوتههاالرکی دتههرور

اوقضاوتمند عبدالقسیم )غرزی(  ۍقضاوتوال ثمرګل )عمری( په مشر
اوقضههاوتمند سمسههور )نیههازی( پههه غړیتههوب اودشههفیق ه )سهههاک( پههه 

 جوړه شوی وه.منشی توب 
ارنوال اودتورنهههو مهههدافع ـسهههربیره پهههردوی دپیښهههی ګمهههارل شهههوی څههه 

وکیالنواودپیښهههههی متضررینواودپیښهههههی تهههههورن کسهههههانو هریهههههواین ه 
دمامورجان ځوی اوزریالی دالالجان ځهوی اوعهزت ه دجهالت خهان 
ځوی چی په یهاده پیښهه کهی تهورن حاضهر ؤه لهومړی دغونهډی رئهیس 

پهه سهپیڅلی نامهه پیهل اوغونهډی ګډونوالوتهه ئهی  یاده غونډه  ده ) ج (
ی ګمههارل دغونههډی آداب اوقههانونی مکلفیتونههه واورؤل چههی لههومړی ئهه

چی هغه خپل اعتهرات ولوسهت بیهائی  شوی څارنوال ته وخت ورکړ
دیههادو تورنومههدافع وکیالنوتههه وخههت ورکړچههی هغههوی هریوپههه خپههل 

ه وخهت وارسره داعترات دفعی ولوستی اوبیائی دپیښهی متضهررینوت
ورکهړ چهی هغهوی دپیښهی پهه هکلهه څرګنهدونی وکهړی اوبیهائی تورنهو 
کسههانوته وخههت ورکړچههی هغههوی هههم خپلههی څرګنههدونی وکههړی غونههډه 
دډیرجراوبحث وروسته پای ته ورسیده چی قضهائی پهالوی دیهادتورن 

راحت مطهابق صهمهاده  ۵هریو عزت ه اوزریالی نومی دجزاء کود  
  ۲نههههههومی ئهههههی دجههههههزاء کههههههود   بهههههری الزمههههههه ؤپیژنهههههدل اوایههههههن ه

ذی بنههد یههلههس کالههه تنفه او ۹۵مههادی دصههراحت مطههابق پههه  ۵۴۵فقههری
محکوم په جهزاء کهړه اوپهوه کهړای شهو چهی سهتادفرجام غوښهتنی حهق 

 .یمحفوظ د

ارنوالی، کمیسهههیون دسترسهههی بهههه څهههمحکمهههه، لهههوی 
اطالعات، دیده بان شفافیت و سایر نهاد های مهرتبط 

به جامعه مدنی فعالیت مینمایند، قبل از ظهر یکشهنبه 

سههوم سههنبله تحههت ریاسههت قضههاوتپال جاویههد رشههیدی 
 سرپرسهههههت آمریهههههت عمهههههومی اداری قهههههوه قضهههههائیه

 تشکیل جلسه داد. کمهدرمقرستره مح

درایههههن جلسههههه محتههههرم بهههههادری رئههههیس کمیسههههیون 
دسترسههی بههه اطالعههات، محتههرم رسههولی سههخنگوی 

ارنوالی، رؤسههای تههدقیق و مطالعههات و څههاداره لههوی 

پالیسههی و پههالن سههتره محکمههه و سههایر نماینههده دههان 
 جامعه مدنی اشتراک داشتند.

طبههق آجنههداء نخسههت محتههرم بهههادری در رابطههه بههه 

تطبیق قانون دسترسهی بهه اطالعهات صهحبت اهمیت 
گ رئههیس عمههومی تههدقیق و مطالعههات  نمههوده و متعاقبهها

سهههتره محکمهههه در مهههورد رونهههد تسهههوید طرزالعمهههل 

سهههولت هههای دسترسههی مههردم بههه فعالیههت ههها و زمینههه 
 کارکرد های قوه قضائیه مطالبی چندی ارائه داشت.

بعداگ محترم رشهیدی سرپرسهت آمریهت عمهومی اداری 

قوه قضائیه با تشکر از حضور نماینهده دهان در جلسهه 
موضههوع مههورد بحههث در جلسههه را کههه بههر ممنوعیههت 

 های دسترسی به اطالعات مندرج طرزالعمل متمرکز

بود مطرح نموده و خواسهتار تبهادل نظریهات اشهتراک 
کننده دان بهویژه رئهیس محتهرم کمیسهیون دسترسهی بهه 

اطالعهههات دردیهههد کهههه بعهههداگ رئهههیس محتهههرم کمیسهههیون 

دسترسی بهه اطالعهات و سهایر اشهتراک کننهده دهان بهه 
ارنوالی نظریهات څشمول سخنگوی اداره محترم لوی 

بههه ایههن نتیجههه شههانرا ارائههه کردنههد و جلسههه در نهایههت 

گ به اختیهار ریاسهت عمهومی  رسید تا این نظریات رسما
تههدقیق و مطالعههات سهههتره محکمههه قهههرار داده شههود تههها 

بارعایت احکام قوانین و پالیسی های ستره محکمه در 

افغهههانی محصهههول وثهههایق متهههذکره کهههه  999776897

گ مبلهههغ ممج افغهههانی میشهههود را بهههه  997281597وعههها

خزانههه دولههت تحویههل نمههوده اسههت. کههه از جملههه وثههایق 

( قطعهههه قبالهههه دولتهههی آن 978اجهههراء شهههده بهههه تعهههداد )

لهودر بهوده کهه  –مربوط مسهیر اسهتمالک سهرک کابهل 
راآت بعدی به مرجع مربوطه بعد از ترتیب غرت اج

آن دسههیل دردیههده اسههت. ایههن در حالیسههت کههه آمریههت 

وثایق حوزه پنجم یکی از پر کارترین وثایق در سطح 
زون ههای شههش دانهه آمریههت ههای وثههایق والیهت کابههل 

آمریههت وثههایق حههوزه پههنجم شهههر کابههل طبههق تشههکیل 

سهتره محکمهه ایجهاد کهه فعالیهت خهویش  9517سهال 

غههاز نمههوده و الههی اخیههر آ 9/7/9516را از تههاری  

( قطعههه 99627بههه تعههداد ) 9516بههرج حههوت سههال 

وثایق مختلف النوع چون قبالهه قطعهی، قبالهه دولتهی، 
قبالههه بیههع جههایزی، رسههید خههط، تقسههیم و ترکههه خههط، 

اقرار خط، وکالت خط، نکاح خط، وصایت خط، قیم 

خط، نفقه خط، ابراء خط و تضمین خط اجراء نموده 
غهههانی قیمهههت وثهههایق و مبلهههغ اف 7710700کهههه مبلهههغ 

 می باشد.
 

جلسههه رؤسههای دواویههن محکمههه اسههتیناف والیههت دایکنههدی یههوم شههنبه 
تحهههت ریاسهههت قضهههاوتیار ابهههوبکر "صهههدیقی"  27/7/9511مهههور  

مه استیناف با اشتراک رؤسای دواوین محکمهه اسهتیناف و رئیس محک

 رئیس محکمه ابتدائیه شهری در مقر محکمه استیناف دایر دردید.

ابتهداء جلسهه بهها تهالوت آیههاتی چنهد از کهالم ه مجیههد آغهاز سههپس روی 
موضوع استهدائیه ریاست شههر سهازی و اراضهی بهه ارتبهاط ثبهت آن 

لت حکم دردیده است و حین ثبت در عده از فیصله هایی که به نفع دو

بانک زمین دولتهی آن اداره، در حهدود و مسهاحت آن بنهابر اسهتفاده از 
یهرات بهه وجهود یآالت و ابزار های انجنیری در فیصله های محهاکم تغ

مههی آیههد بحههث همههه جانبههه صههورت درفههت و بههه ریاسههت مربوطههه در 

یات روشهنایی مصهوبات شهورای عهالی سهتره محکمهه راهنمهائی و ههدا
 الزم داده شد.

 

 ېد حقوق  اوسوادګریزه بربد   ړ :
( دوسههیي لههه وړانههدې څخههه 926پههه دی برخههه کههې )

دې وې او دچنګههههههای پههههههه میاشههههههت کههههههې ترکارالنهههههه
اګریزې دوسهههیي  ههههم د(  حقهههوقي او سهههو69نهههورې )

د دې والیههههت محکمههههو تههههه وارد شههههوي دي چههههې لههههه 
( 7( دوسههههههیي  فیصههههههله شههههههوې ، )6هغههههههې جملههههههې )

( دوسهههیو پهههه بهههاره 51دوسهههیې مکتهههوبی مسهههترد او د)
کههههې  دقرارپههههه صههههادرولو سههههره اجههههراآت شههههوي او 

 ( دوسیي  ترکارالندې دي .976)
( 790نګهههه د چنګهههای میاشهههتې پهههه تهههر  کهههې )همدار

قطعههې مختلههف النوعههه وثیقههی اجههرا شههوي او لههه هغههو 
( افغهههانۍ د دولههههت 768720څخهههه  ترالسهههه شهههوی )

 خزانې  ته تحویل شویدی  .

کال دچنګای میاشتې له بابته دکندز والیت  9511د
 استیناف محکمو د دیوانونو ، ښاري ابتدائیه ،
ولسوالیو ابتدائیه محکمو او وثایقو آمریت د اجرااتو 

 رپوټ په الندې شرحه رارسیدلي دی .
 ېد جزای  بربد  ړ :

( 89په جزایي برخه کې د چنګای په میاشت کې )
دوسي د دی والیت دمحکمو دیوانونو ته وارد 

( 29شویدي په داسې حال کې چې له وړاندې څخه )
درلود له هغې جملې دوسیو هم تر دوران الندې قرار

( دوسیه مکتوبی 9( دوسیې  فیصله شوي ، )56)
( 95( دوسیه تعویض صالحیت شوی او )9مسترد )

دوسیو په تړاو د قرارپه صادرولو سره اجراآت 
 ( دوسیي ترکارالندې دي .50شوي او )

 

معیشتی محجوزین وبرخورد مسئولین با آنها از جانب 
رئیس محکمه میبت ارزیابی دردیده و بهرای مسهئولین 

 مذکور رهنمود های الزم داده شد.

 

قضهههاوتمند مفتهههی دمحم وزیهههر  9511/ 27/7بتهههاری  

عیتههی رئههیس محکمههه اسههتیناف والیههت بههادغیس بهها م
قضاوتیار دل آقا "پویا" رئهیس دیهوان رسهیده دهی بهه 

قضایای مدنی وحقوق عامهه محکمهه ابتدائیهه شههری 

وعبدااللهههههه "قاضهههههی زاده" آمرتحریهههههرات محکمهههههه 
فال آن ـاستیناف ازآمریت مرکز اصهالح وتربیهت اطه

 والیت بازدید بعمل آورد.

یکهههه تمهههام محجهههوزین ابتهههداء رئهههیس محکمهههه در حال
ت معیشتی وبرخهورد مسهئولین یعحاضربودند ازوض

مرکزاصالح وتربیت اطفال ازآنها جویای معلومهات 

رسههندی ازدیههدار رئههیس من خدردیههد، محجههوزین ضهه
محکمههه بهها آنههها ازوضههیعت معیشههتی خههویش ابههراز 

رضهههایت وبرخهههورد مسهههئولین مربوطهههه را همهههرای 

خویش نیهک عنهوان نمودنهد سهپس دربهاره سرنوشهت 
ب بعمهههل آمهههد هریهههک ازمحجهههوزین ازآنهههها اسهههتجوا

قهع مذکورین ضمن توضیح درزمینهه ازرسهیددی بمو

رسهندی نمودنهد. دوسیه های مربوطه خویش اظهارخ
گ رئیس محکمه بهرای محجهوزین توصهیه ههای  متعاقبا

الزم ابههراز داشههته بیههان نمههود کههه شههما نبایههد وسههیله 

جرمههی دیگههران قههرار بگیریههد وآنههها را بههه آمههوختن 
ه شما باید باعث دانش وحرفه تشویق واضافه نمود ک

ت یعفت افغانستان دردید و در اخیر وضترقی وپیشر

م اسههتیناف، ابتدائیههه شهههری، ابتدائیههه دههزارش اجههراآت دواویههن محههاک
ولسوالی ها، محکمه ابتدائیه رسهیده دهی بهه جهرایم خشهونت علیهه زن، 

 52آمریت ثبت اسناد وثایق و آمریهت مخهزن والیهت غزنهی از تهاری  
 اسد سال جاری بشرح ایل مواصلت ورزیده است: 52سرطان الی 

 دواوین اس ېناف :
دوسهیه  95وران بوده بهه تعهداد دوسیه از قبل تحت د 91در این بخش 

در ماه های سرطان و اسد وارد دواوین استیناف آن والیت شده که از 
 9دوسیه مکتهوبی مسهترد و در مهورد  9دوسیه فیصله شده،  95جمله 

دوسهیه تحهت دوران  92دوسیه با صهدور قهرار اجهراآت بعمهل آمهده و 
 می باشد.

 دواوین محکمد شهری:
دوسهیه  41قبل تحت دوران بوده بهه تعهداد دوسیه از  21در این بخش 

در ماه های سرطان و اسد وارد دواوین شهری آن والیهت شهده کهه از 
 95دوسیه مکتوبی مسترد و در مورد  9دوسیه فیصله شده،  55جمله 

دوسهیه تحهت دوران  21دوسیه با صهدور قهرار اجهراآت بعمهل آمهده و 
 می باشد.

 شونت:محا م و سوا   ها و محکمد اب دائېد ب
دوسهیه  41دوسیه از قبل تحت دوران بوده بهه تعهداد  21در این بخش 

های سرطان و اسد وارد محاکم ولسوالی ها و محکمهه ابتدائیهه ه در ما
دوسیه فیصهله شهده، در مهورد  99خشونت آن والیت شده که از جمله 

دوسههیه تحههت  12دوسههیه بهها صههدور قههرار اجههراآت بعمههل آمههده و  99
 دوران می باشد.

( قطعههه وثیقههه مختلههف النههوع طههی مههاه هههای 525مچنههان بههه تعههداد )ه
( 551222سههرطان و اسهههد اجههراء شهههده و عوایههد ناشهههی ازآن مبلهههغ  )

 افغانی به خزانه دولت تحویل دردیده است.
 

 

دارزګهههههان  والیهههههت اسهههههتیناف محکمهههههې دشهههههکایتونو 

ه د نیټهههههههههههه 27/7/9511اوریدلوکمیسههههههههههههیون پههههههههههههه 

قضاوتیارفهیم ه ) نیازی (  د استیناف محکمې رئیس 
پهههه مشهههرۍ د اسهههتیناف دیوانونهههو رئیسهههانو پهههه ګهههډون 

 جوړشو.

لومړی غونهډه  دکهالم ه مجیهد د څوآیتونهو پهه تهالوت 
پیههل شههوه بیهها دمحههبس او محکمههې دشههکایتونو صههندوق 

پرانیستل شو او د دوه تنه محبوسینو پورې اړوند  دوه 

وڅیههړل شههوی اوپههه هکلههه یههې الزم  قطعههې عریضههې

تصههمیمونه ونیههول شههول او د وروسههتۍ رسههیده ګههۍ پههه 
 موخه اړیکمنو مراجعو ته محول شوې .

 

جلسهههه کمیسهههیون رؤسهههای دواویهههن محکمهههه اسهههتیناف والیهههت بامیهههان 

تحههههههت ریاسههههههت قضههههههاوتمند غههههههور الههههههدین  ۲۵/۵/۹۹۱۱بتههههههاری   
"طهههاهری" رئهههیس محکمهههه اسهههتیناف بههها اشهههتراک رؤسهههای دواویهههن 

محکمههههههه اسههههههتیناف پیرامههههههون  اصههههههالح دوقطعههههههه  وثیقههههههه حصههههههر 

 وراثت و وصایت خط دایر دردید.
 ۲کهههه بعهههد از بحهههث همهههه جانبهههه ومداقهههه قضهههائی طبهههق ههههدایت فقهههره 

ور  ــــــهههههههههههـــ( م۹۳۳-۲۲۶ماره )ــــــــــهههههههههههـحد المهههههههههههال شـهههههههههههـمت

مقههههام شههههورایعالی سههههتره محکمههههه تصههههمیم قههههانونی در  ۹۵/۹/۹۹۱۱
زمینهههههه اتخهههههاا دردیهههههد و بهههههه آمریهههههت ثبهههههت اسهههههناد وثهههههایق محکمهههههه 

اسهههتیناف هههههدایت داده شهههد تهههها در تصهههحیح وثههههایق متهههذکره اجههههراآت 

 قانونی نمایند. 
 


