دسترې محکمې عالي شورا دوږي په یوولسمه نیټه له
غرمې مخکی د قانونپوه سید یوسف حلیم قاضي القضات
او سترې محکمي رئیس په مشرۍ غونډه وکړه .
لومړی دوکتور عبدهللا عطایي د قضایي تعلیماتو رئیس ،
دقضایي ستاژ دیودیرشمې دورې دتقریري آزموینې د
پای ته رسیدو په تړاو رپوټ وړاندې کړ.
د رپووووټ لوووه مخوووې  ،پوووه دې پروسوووه کوووې  )306تنوووه د
نارینوووه او وووو نو پوووه شووومو اوووې د عموووومي کوووانکور د
آزمووووینی دپوووایلو نتوووای و) د تحریوووري ووووورا لووووومړې
نمووورې پرټنسووو شوووارټ لسوووو شووووی  ،وووډو درلوووود
او دآزمووووووینې ټ یووووور د کوووووتحیو لرونکوووووو دولتوووووی او
ملوووي اوټووویل المللوووي ټنسوووټونو لوووه اسوووتازیو خوووه تشوووکی
شووووې د وووارنې کمیتوووې پوووه واسوووطه و وووار شوووو  ،پوووه
پوواک کووې ده د لوووی لووه میوونت خووه د اړتیووا وړ شوومیر د
ډیووورو لووووړو نمووورو پوووه پووواک کوووې لرلوووو سوووره د قضوووایي
سوووتاژ دیوووو دیرشووومې د وږې پوووورې اړونووود رزالعمووو
په رعایو سره جذب شي .
عالي شورا د رپوټ په اوریدو سره داارو د انتظاک  ،د
پایلو داعت او د ستاژ د دورې د دایرولو په کله د
راتلونکو اقداماتو په تړاو غووتونکی دایو کادرکړ .
ټیوووا د سوووترې محکموووې لوووه سوووودا ریوووک دیووووا او دکاټووو
او ټدوشووووووووا وسیتونووووووووو اسووووووووتینا محکمووووووووو خووووووووه
رارسووویدلی اسوووت دا انی اوووې  ،د موووودی پوووه لوووه پووواک کوووې
نیولوووو پرتوووه پوووه مووودني او سوووودا ریکو قضوووایاوو کوووې د
کوووووولیرانو دنوووووووې کتنووووووې دغووووووووتنې د تقاضووووووا وو ،د
کوووولیرانو دسرپرسووووتو د ووووواکلو د واکمنووووې محکمووووې د
تشوووخیو او د ټانووور ترتضووومیل سنووودې یووووه جایوووداد نوووه
پلورلوووو تقاضوووا او دنومووووړي جایوووداد لوووه منوووا عو خوووه د
قرضووې د حلوووو وړانووودیک د تووړاو دموووواردو پوووه کلوووه
وی ترغووور سنوودې ونیووو شوووې او پووه رمووورد کووې د جکایوووي قضووویو توووه د رسووویده وووو کوووتحیو دنیموووروز او
نا ذه قوانینو داحکامو په رڼا کې سرووونه وشوه .
للما وسیتونو استینا محکمو ته وسپار شو.
دغونووووډې پووووه ادامووووه کووووې پووووه جکایووووي قضووووایاوو کووووې د
م حکموووووې د تبوووووودیلو یووووووو شووووومیر عریضووووووی تر یړنووووووې
سنووودې ونیووووو شوووووی او مدارناووووه د لووووویې ووووارنوالو
د محترموووووووووې ادارې دمطوووووووووالبې پرټنسووووووووو دیارلسوووووووووو

م حدالمال ڼماره ( )566-625مؤرخ 9911/5/2
داراالنشاء ڼورای عالی:
مقووواک محتووورک شوووورایعالی سوووتره محکموووه در جلسوووه مووو ر
 1938/11/8وودایو رموووده ټودنوود تووا ریاسووو عمووومی
تدقیی و مطالعات ستره محکمه ټا اشتراک یر ن ور نماینود
وزارت محتوورک عدلیووه ویوور ن وور نماینووده از ټخوو عوایوود
وزارت محترک مالیه درقسمو جنبه تطبیقی ماده تم قانو
محلووو محووواکم منتشووور جریوود رسووومی شوووماره )1999
مووو ر  ،1931/11/18نظووور شوووانرا اټوووراز و ټوووه یکوووی از
جلسوووات ټعووودی شوووورایعالی تقووودیم نماینووود) حسوووب ووودایو،
ریاسووو محتوورک عمووومی توودقیی و مطالعووات در مووورد ذیووت
اټراز نظر نموده اند.
 -1وزارت محترک مالیه در وسیو کاټ و ولسووالی وای
مرټو ه آ و مچنا در سایر وسیات کشوور و ولسووالی
ای مرټو آ در ولوص جمع آوری عواید محاکم و ټه
ولوص در زمینه اوذ محلو ثبو عرایض اعتراض و
اقامه دعوی ،تداټیر اتخواذ و ټوه مسو لیل جموع آوری عوایود
وودایو ووا نوود رمووود تووا در قسوومو جمووع آوری عوایوود و
محلوووست ناشووی از وودمات محوواکم توجووه جوودی نموووده تووا
عوایوود محووواکم و ادارات مرټوووو ټوووه قوووو قضوووائیه از درک
محلوست قانونی قاټو تادیوه ،واضوح و آشوکار ټاشود و ټوه
گونه ش ا ټه وکینه دولو تحوی گردد.
 -1در محتتیکووه وووودمات ټووانکی موجوووود و عووا میباشووود،
تعر وه تحووویلی پوو محلووو و سووایر عوایود محوواکم توسوط
محوورر یووا کارمنوود مسو محکمووه ،ټووه شووخو مو دی تسوولیم
داده شوود و مو دی موذکور پووو محلوو قاټو تادیووه را در
ټانک وای مرټووو ټوه حسوواب عوایوود محکموه تحویو نموووده و
آویک تحویلی آ را رسید) ټه محکمه مرټو تقدیم نماید.
 -9ټا وجود اینکه آویک وای تحوویلی رسوید) توسوط مو دی
ټه محاکم و ادارات مرټوو آ تقودیم موی گوردد ،ټوه منظوور
ش ا یو رای ټیشتر ،ټانر ا نیوک موضووت تحوویلی پوو
را رسما ټه محکمه یا ادار مرټو ه وبر د ند.
 -4در محوتت کوه ټانور وا عموت عالیوو ندارنود ،مچنوا
محاکم و ولسوالی ای که ټا مراکک وسیوات مرټوو اکوله
زیوواد دارنوود ټووه منظووور ر ووع سوور گردانووی مووراجعیل ،پووو
محلو و سایر عوایود محواکم و ریاسوو وای مرټوو  ،ټوه
کووورت کیکوووی توسوووط محووورر محکموووه یوووا موووامور اداری
مرټو و ټه اساس ودایو رسومی رئویس یوا مسو محکموه
یا اداره مرټو اوذ و درجمع محرر یا مامور مسو اداره
قید گردد پو مذکور در مدت پانکده روز و حد اکثر یکماه
توسط محرر محکمه یا مامور مسو ذریعوه تعر وه رسومی
ټه حساب عواید محکمه در ټانر تحوی و آویک تحویلی آ

رسید) اوذ گردد.
 -5آویک ای تحوی پو رسید) که توسط م دی ټه محاکم
تقدیم می گوردد مچنوا آویوک وای تحوویلی پوو کوه توسوط
محرر از م دی اوذ میرردد و ټوه ټانور تحویو میشوود در
اسووناد مرټووو محوواکم نلووب و در د وواتر مرټووو محوواکم و
ادارات مرټو ه رسما معامله گردد.
 -6ټووورای اینکوووه در جموووع آوری پوووو محلوووو و عوایووود
محواکم و ریاسوو وای مرټووو کوه نظور ټووه نبوود ټانور ووا،
محلو توسط محرر یا مامور مس ټه ور کیکی اوذ
میرردد ش ا یو ټه وجود آید ،در کوتواه مودت سزک اسوو توا
ریاسوووو محتووورک موووالی و اداری سوووتره محکموووه کوووار شووویوه
تخنیکوی مشووخو را ترتیوب و ټووه مقوواک سوتره محکمووه تقوودیم
نماید.
 -1در دراز مدت سزک اسو ریاسو محتورک موالی و اداری
سووتره محکمووه ټووه مکوواری ادارات مرټووو وزارت محتوورک
مالیه و ټانر ا ،را کار مشخو را ترتیب نماینود توا پوو
محلو و سایر عواید ناشی از ودمات محاکم قو قضائیه
توسط محاکم ټه کورت کیکی اوذ نرردد ،ټلکوه ټوه آسوا
تریل شیو آ توسط شخو م دی ټه حساب ستره محکموه
در ټانر ا تحوی و در زمینه ش ا یو ټیشتر تأمیل گردد.
ایوول ټووود نظوور کووه ټووا در نظوور داشووو نظریووات نماینووده گووا
مراجوع ذیورټط وول الوذکر ترتیوب شوده  ،احتراموا پیراموو
موضوووت تقوودیم گردیوود راووه وودایو ټاشوود موجووب تعمی و
اسو)).
حینیکه ت لی جریوا موضووت تووبک ټوا اکو نظور تودقیقی
در جلسه م ر  1933/5/1مقاک محترک شورایعالی مطور
و ی تلویب شماره  )105دایو ذی کدور یا و.
نظر ریاسو محترک تدقیی و مطالعات تائید اسو ټه جمیع
محاکم و مراجع مرټو متحدالما گردد))
مراتووب منوودرج تلووویب شووماره ووول ټدینوسوویله ټووه عموووک
محاکم اسوتینا وسیوات و مراجوع مرټوو وور متحودالما
اوبووار میرووردد البتووه آنوورا ټووه مراجووع ذیوورټط ووووی تکثیوور
نموده و قا اجراآت مقتضی و قانونی ټعم میآورند.
م حدالمال ڼماره ( )576-569مؤرخ 9911/5/4
داراالنشاء ڼورای عالی:
ټووواسثر ناموووه شوووماره  )396موووور  9611/5/5ریاسوووو
محتوورک عمووومی منوواټع ټشووری سووتره محکمووه ،یادداشووو در
موووورد کوووتحیو وووای حووووزوی محووواکم اټتدائیوووه احووو وا
شخلوویه ،ت ووارتی و دیوووا ووای امنیوو عامووه حوووزه ووای
دوک و سوک ش رکاټ و محاکم غلب امتک دولتوی ټشور
ذی مواکلو ورزیده اسو:
در مورد :تلیر در ساوتار تشکی محاکم اټتدائیوه احووا
شخلوویه ،ت ووارتی و دیوووا ووای امنیووو عامووه حوووزه ووای

دوک و سوک وسیو کاټ و محاکم اوتلاکی غلب امتک
دولتی.
او – محکمه اټتدائیه احوا شخلیه
در تشوووکی سوووا  9611ریاسوووو محکموووه اټتدائیوووه احووو وا
شخلیه استینا کاټ ټا ترکیب دیوا ای الف ،ب و ج)
ای اد و کتحیو موضوعی و حوزوی شا ټه ترتیب آتی
تثبیو گردیده اسو.
 -9دیوووا الووف) رسوویدگی ټووه قضووایای اح و وا شخلوویه
وسیو کاټ .
نووواحی او  ،دوازد ووم ،ووتم ،شووتم ،شووانکد م ،نووکد م و
ششم .
مچنا شام ولسوالی ای :سروټی ،واک بوار ،ټرراموی،
موس ی و ا ارآسیاب میباشد.
 -2دیووووا ب) رسووویدگی ټوووه قضوووایای احووو وا شخلووویه
وسیو کاټ .
نوووواحی دوک ،ا وووارک ،ن وووم  ،د وووم ،یوووازد م ،پوووانکده وووم و
د م.
مچنووا شووام ولسوووالی ووای :میرټچووه کوووت ،کلک وا  ،ده
سبک و قره ټاغ میباشد.
 -6دیووووا ج ) رسووویدگی ټوووه قضوووایای احووو وا شخلووویه
وسیو کاټ .
نواحی سوک ،پن م ،سیکد م ،د م و ټیسو و یکم.
چنووا شووام ولسوووالی ووای :گلوودره ،شووکردره ،اسووتالف،
رزه و پلما میباشد.
دوک -محکمه اټتدائیه ت ارتی کاټ
در تشووکی سووا  9611محکمووه اسووتینا کاټ و ټووا ترکیووب
دیوان ا و کتحیو ای ذی ای اد گردیده اسو:
 -9دیوا الوف) شوام کوتحیو وای حووز وی محکموه
قبلی الف)
 -2دیوووا ب) شووام کووتحیو ووای حوووز وی محکمووه
قبلی ب)
 -6دیوا رسویدگی ټوه قضوایای ټوانکی و مالیواتی) شوام
کتحیو وای رسویدگی ټوه تمواک قضوایای ټوانکی و مالیواتی
در سطح ش ر و ولسوالی ای وسیو کاټ .
سوک – دیوا ای امنیو عامه.
در تشکی سا  9611حوزه ای دوک و سوک ،دیوا ای
رسیده گی ټه قضایای امنیو عامه ایکاد گردیده و در حدود
کتحیو ای حوزوی حوزه ای مرټو عالیو مینماینود
که نیاز ټه تقسیمات حوزوی م دد را ندارد.
ا ارک – محکمه اوتلاکی غلب امتک دولتی:
 -9مطووووواټی تشوووووکی سوووووا  9611زو وووووای محکموووووه
اوتلاکی رسیدگی ټه قضایای غلب اموتک دولتوی للوو
گردیده اسو.

 -2در تشوکی سووا  9611محکمووه اوتلاکووی رسوویدگی
ټوووه قضوووایای غلوووب اموووتک دولتوووی در محووودده شووو ر و
ولسوووالی ووای کاټ و ای وواد گردیووده اسووو ،محکمووه متووذکره
قضایای غلب زمیل ای دولتی که ده جریب یا ټیشوتر از
آ را احتوووا نمایوود اعووم از اینکووه ټوواسی آ سوواوتما اعمووار
گردیده ټاشد یا ویر مورد رسیدگی قرار مید د.
 -6در کاټ قضایا کمتور از ده جریوب و در سوایر وسیوات
تمووواک قضوووایا غلوووب اموووتک دولتوووی بوووی تشوووکی توسوووط
دیوان ای اټتدائیه و استینا حقوول عاموه موورد رسویده گوی
قرار میریرد)).
یادداشووو ووول ووی پیشوون اد ټووه جلسووه مووور 9611/5/7
مقاک محترک شورایعالی سوتره محکموه تقودیم در نتی وه قورار
تلویب شماره  )299دایو ذی کدور یا و:
متل پیشن اد تائیود اسوو ،وی متحودالما ټوه جمیوع محواکم
تعمیم گردد)).
مرات وب منوودرج تلووویب شووماره ووول ټدینوسوویله ټووه عموووک
مرټووو
محوواکم اسووتینا وسیووات و مراجووع
ووور متحوودالما اوبووار میرووردد تووا آنوورا ټووه مراجووع ذیوورټط
اجوووورابت
ووووووی تکثیوووور نموووووده و قووووا
مقتضی و قانونی ټع م آرند.

اووم فصل  -د قضایي څېړنې ډول په قضایي غونډه کې د څارنـوال او تورن حضور
() ۱د جنحې یا جنایت په جزایي قضیو کې د څارنوال او تورن یا د هغۀ د مدافع وکیل حضوور د قضوایي غونوډ د جوو ودو ین وریز ڼو ک ږيول کېوا چ وو دا وې پوه د قوانون کوې یول ډول ا شول ڼوو و ()۲د مودافع وکیول پوه انو هني هوې
ڼخص نشي کوالی د محشمې په وواند له غایب تورن څخه دفاع یا نیایت وکړ  .د تورن پلوان د قانون د حشمونو مطایق لد حشم څخه م هني د )۳(.هغه تورن ې په توقیف ونه کې و چ د پوـولی تو څوارنې النود غونوډ توه
حاض او د غونډ ت پایه پاتې کېا .
()۴تورن په قضایي غونډه کې پ ته له ولچک او زوالنې و چ و دا ې د هغۀ د تېښ ې یا پ ځان یا پ نورو یاند د تع ض (تې ) و ه موجوده و ) ۵( .که ې د تورن مدافع وکیول پوه قضوایي غونوډه کوې وې حضوور یوې ح موي دیچ
حضور ونه مومي یا تورن ڼخصا ً په نورو مواردو کې حاض نه و چ موضوع تورن ته ایالغ او غونډه یل و ت ته موکولېا .
د نه حضور د تش ار په صورت کېچ دانې انګې ل کېا ې تورن حشما ً حضور ل )۶( .که ې تورن د ییانونو له وواند کولو ورون هچ د قضایي غونډ ونه ت ک یا دا ې عمدا ً د قضوایي غونوډ لوه نېروې څخوه د تیوا یوا وجوود
غونډ ته حاض نشي او یا یې احضار نا ممشن (ناڼونی) و چ محشمه کوالی ڼي غونډ ته د هغۀ په نه حضور کې دوام ورکړ .پد صورت کې محاكمه حضور ږيل کېا .
دجزایی اج اآتو قانون دوه نوه دوول مه ماده:

 ۲۲نن له ۱۳۱۱

د پش یشا والیت کی:

د پکتیکا وسیو د عدلی او قضایی ار وانونو د ملوږۍ غونوډه پوه
 ۹۳۱۱/3/۳نېټوووه د اسوووتینا محکموووې رئووویس قضووواتوا مولووووی
عبودالتواب مخلووو) پوه مشوورۍ د اسووتینا محکموې د غونووډو پووه
تاسر کې جوړه شوې وه .اې په کې د وسیو مقاک معاو ان ینور
ارنوالی رئیس اسدهللا
شیرټادشاه اور ونی) د پکتیکا د استینا
وزیوووری) ،د عووودلیی ریاسوووو رئووویس ل عوووالم) د عسوووکری
وووارنوالی او کوووورنی او ټ رنوووی امنیوووو ضووود جرمونوووو سوووره د
مبارزې ارنوالی رئیسا  ،د امنیه قوماندانی جنایی مدیر د و و
اوووارو رئیسوووه ووشوووبو میندوا ) د محوووبس عموووومی مووودیر ،ملوووی
امنیو استازې د استینا محکمې د دیوانونوو رئیسوا او غوړې د
وووواری اټتدائیوووه محکموووې رئووویس او غوووړي او مووودا ع وکووویت یوووی
ټروووووا وو ،اوووې پوووه سنووودې موضووووعاتو ټانووودې ټحوووث او سزک
تلمیمونه په کې ونېو شو .
د جلسووې پووه پیو کووې د پکتیکووا وسیووو د اسووتینا محکمووې رئوویس
ډونوالو ته وه راغتسو ووایه او د ملوږۍ غونوډې پوه ا میوو
وبوورې وکووړې او د اړونوود ار ووانونو موونظم ووډو یووی پووه دا ډو
غونووډو کووې ضووروری وټالووه او غووووتنه یووی وکووړه اووه د ملووږۍ
غونډو ته دری ورځې مخکې وپو لوه موضووعات اوې ټایود د
ح سره ورته پیدا شي د استینا محکمې د تحریراتو آمریو توه
وسپاري.
ورپسووووې د پکتیکووووا وسیووووو د مقوووواک معوووواو د عوووودلی او قضووووایی
ار انونو تر منت د ملږۍ غونډې راټل د مشوکتتو د حو لپواره
م م وټل او غووتنه یی وکړه اې د اولې درجوې مسو لینو وډو
پووه داسووې غونووډو کووې سزک دی توور ووو د ولکووو او عوودلی قضووایی
ار انونو تر منت ستونکو ته په ډه د ح سرې پیدا شي او یادونه
یووی وکووړه اووې پووه تلووویب د جلسووه کووې دا موضوووت ذکوور شووي
مدارناه یی د استینا محکمې رئیس خه غووتنه وکړه ددې
په وا ر اې کش ی ار انونو وپو کوتحیتونه پیدنودلی وي او د
قوانینووو مطوواټی یووی وپلووې کړنووې ټراټوورې کووړي وي د محکمووې او
ارنوالی دوه م رب کدرونه دې توییف کړي تور وو وووو او
ناووتووه مختل ووو حقوووقی او جکایووی موضوووعاتو کووې دې اړونوودو
ار انونو ته سیمینارونه دایور کوړي تور وو پوه راتلوونکی کوې موو
وه یر یتونه روزلی وي.
ورپسوووې داړونووودو ار وووانونو اسوووتازو پوووه نوټوووو سوووره وپوووو
وړاندیکونه ،مشکتت او نظریات وړاندې کړ اې په اړه یی په
مشترک ډو سزک تلامیم ونیو شو .
د غونووووډې پووووه جریووووا کووووې د عوووودلیې ریاسووووو سنوووودې غووووووتنې
درلودلې:
 -9امنیتی ار انونه اکثره حقوقی عرایض پوه غیرقوانونی ډو
اولووووی او یووووړي یووووی حتووووی پووووه شوووو ا ی ډو د کووووار ټنوووودولو او

وتکولو په راټطه ولکو ته سرووږی جوړوی.
 -۲د وووا ری محکمووې موودنی دیوووا لووه حقوووقی دوسوویې اووې د
ولسوالیو له لوورې پوه کوې د عودک کوتحیو قضوایی قورار کوادر
شوی وی او موضوعي ت وارتی وي نوه تسولیموی او علوو یوی دا
ویی اې ولومیل موجوود نودی پداسوې حوا کوې اوې د ولومینو
جلبو د حقوقو آمریوو پوه حووزوي او موضووعي کوتحیو کوې
نه دي.
 -۳امنیتوووی ار انونوووه د دولوووو د قضوووایاوو د ووودایو مطووواټی پوووه
دولتی ځمکه د متلر ینو غیر قانونی تلر ات نه ټندوي.
 - ۴امنیتووی ار انونووه لووه اشووخاص اووې د دولووو د قضووایاوو لووه
ادارې سره دعوی لري په وپو وووو نوه حاضوروي لوور ځلوې
تعقیبی مکتوټونه ورکو کیږي اما ټیا م اشخاص نه حاضروي.
 - ۵امنیتی ار انونه اکثره اوقات د دولتی ځمکو عرایض یړي
اشخاص جوړ جاړی ته کوی د ولکو تر منت پوه دولتوی امتکوو
کې اکت کوي تر وو ددوی پوه مکواری دولتوی ملکیوو حیوف
او می شي.
 - ۶امنیتووی ار انونووه اکثریووو پووه دولتووی امتکووو کووې د اشخاکووو
کار ټندوي یا یی وتکووي اوې د دولتوی ملکیوو د حیوف او میو
یا د دولو د اجاره دارانو د سر ردانی سم رځي.
د غونډې تلمیم :امنیتی ار انونه د وپلو کتحیتونو په اوکاټ
کې وپ اجراآت تنظیم او تر سره کړي او په حقوقی موضوعاتو
کووې دې د عوودلی او قضووایی ار ووانونو د وودایاتو مطوواټی پووه وپ و
ووو تور سوره کوړي او لوه اشوخاص اوې د دولوو د قضوایاو لوه
ادارې سره دعوی لري په وپو وووو جلوب او اړونودو ار وانونو
تووه یووی احض وار کووړي پووه ووی کووورت د حقوووقی موضوووعاتو د
یړلو کوتحیو نلوري او امنیوه قومانودا توییوف شوو تور وو دا
موضووووت د وولوووو ولسووووالیو قومانووودانانو توووه ووودایو وکوووړي اوووې
حقوووووقی موضوووووعاتو کووووې مداولووووه ونکووووړي کوووور د اړونوووودو
ار انونو حکمونه او دایات د قانو مطاټی تطبیی کړي.
د ووواری موودنی دیوووا ل وه ووووا د ولسوووالیو ل وه ووووا لیووږ شوووي
دوسیې اې مدعی او مدعی علیه په کوې حاضور نوه وي پریکوړه
وشوه اې تحریرات دې موضوت د دیوانونو د رئیسانو کمیسویو
ته وړاندې کړي تر و د ح سره ورته پیدا شي.
ووارنوالی ریاسووو د مشوورو ه ر ووایی د تطبیووی پووه
د اسووتینا
اړوند د محبوسینو شکایو وړاندې کړ اوې ولوی نوه تطبیقیوږي ،د
محبوسوینو شووکایو اووې رولووتی نوه ورکووو کیووږي مدارناووه د
تروریستی دوسیو په راټطه محبوسینو شکایو کړی اې د قضیو
اړوند یی ووو زیات وتلی اما په مورد یی پریکړه نده شوی .پوه
ر مورد یی په سندې ډو تلویب وشو:
مشرو ه ر ایی د جکایی اجراآتو قانو  ۳۳۵ماده کې واضح ده
د محووبس ادارې تووه وودایو ورکووړ شووو اووې د مووادې مطوواټی دې

اجووراآت وکووړي او مدارناووه د رولووتی موووارد قووانو کووې ذکوور
شوی اشکا په کې نه لید کیږي او دوسیی اړوند د استینا او
واری دیوانونو قاضویا غونوډه کوې حاضور و داسوې موورد اوې
دوسیې تر التواء سندې راغلی وي ندی لید شوی ،وولې دوسویی
په قانونی موده کې ح ل شوي دي غونډه کې پریکړه وشوه:
که ایری مشخله دوسیه ټاندې د قانونې موودې نوه زیوات وووو
وتلووی وي راتلووونکی غونووډې تووه دې وړانوودې کووړي مدارناووه د
اسووتینا محکمووې رئوویس دغونووډه اړونوودو ار ووانونو مس و لینو تووه
دایو ورکړ ځینې موضوعات اې ټاید عاجو ورتوه رسویده وی
وشی لوه ده سوره دې شخلوی د ویل وو لوه سرې شوریر شوي تور
و په ماغه ووو عاج پرې کار وکړي.
مووودا ع وکیتنوووو د شوووکن و یادونوووه وکوووړه اوووې مووو کلیل یوووی تووورې
شکایو کوي وو تر اوسه د شکن ې د منعې قانو مطواټی کمیټوه
نده جوړه شوې او غوووتنه یوی وکوړه اوې کمیتوه دې تشوکی شوي
په اړونود یوی جلسوې پریکوړه وکوړه اوې موضووت دې د ملوږۍ
غونډې له مخې تعقیب او کمیټه دې د قوانو مطواټی تشوکی شوي.
مدارناه یی د له تروریستی قضایاوو اې د جنایاتو اړوند دی
د ت ووویض کووتحیو مکتوټونووه ځن وډیږي اووې قضوویو تووه د قووانو
مطاټی رسویده وی نوه کیوږی او غوووتنه یوی وکوړه اوې موضووت
دې د غونوووډې لوووه آدرسوووه سوووترې محکموووې عوووالی مقووواک او لووووی
ارنوالی سره شریکه شي د موضوت اړوند د کوورنی او ټ رنوی
امنیو ضد جرمونو سره د مبارزې ارنوالی رئیس یادونه وکړه
اې داسی کومه قضیه نشته اې تر دوه میاشتو زیات ووو پورې
تیوور شوووی وي کووه وي مشووخو دي شووي .دریووم شووکایو د موودا ع
وکیتنو دا وه اې کله نا کله د واري اټتدائیه محکمې او استینا
محکمووې قضووایی غونووډې پووه یووو ووووو کووې جوووړیږي اووې موودا ع
وکی د وپ م ک د د ات خه په یوه غونډه کې پاته شي اوې پوه
مورد یی د استینا محکمې رئیس دایو وکړو اې محواکم دې
مدا ع وکیتنو ته د قضایی غونډو خه دری ورځې مخکوې وبور
ورکړي تر و ددې اارې مخه نیو شوي وي.
د وواری اټتدائیوه محکموی د عاموه امنیوو دیووا رئویس قضواوتیار
عر ووات قوووواک) د وووواری محکموووې پووه اسوووتازیتوب ځینوووی م موووې
قضووایاوې د غونووډې حضووور تووه وړانوودې کووړېل ده ووی و اووې د
قطعی او ن ایی حکمونو رزالعمو لوه مخوې محواکم ټایود د وپلوو
حکمونوووو نظوووارت وکوووړي اموووا وووارنوالی د دولوووو وکانوووې توووه د
ملادرې شوي شیانو او یوا لوه لویتک وروسوته د لووی د قیموو د
سووپارلو خووه محوواکمو تووه ا مینووا نووه ورکوووي ،غونووډې پریکووړه
وکووړه اووې ذکوور شوووی موضوووت کووې ووارنوالی مکلووف ده اړونوود
محکموووو توووه ا مینوووا ورکوووړي او اړونووودو محکموووې او دیوانونوووه
مکلف دې اې موضوت رسما تعقیب کړي ،مدارناه له نیشوه

نلب گردد.
تلویب ټعم آمد تاغرض تنویر ټیشوتر کوحل تعمیور
-8
ریاسو محکمه استینا ټا است اده از ټطری جدیدی کوه ټوه مویل
منظور وتقویه ټرل سوولری وریوداری گردیوده لویل تمدیود گردیوده
ټه تعداد گروپ ا ا کود گردد.
موضوت کارآموزی که از مدت زمانی نسبو ټه وقایه
-1
از ویروس کرونا ازمحکمه مروو گردیوده ټودنود مطور ټحوث
قرار گر و که آیا دوټاره ټوه آن وا اجوازه آموووتل کوار درادارات
داده شووود ویوواویر ټووه اکثریووو آراء تلووویب ټووه عموو آموود کوووه
ټلورت عموک الی وتم مشک کرونا از آن وا معوذرت وواسوته و
ټه قناعو آن ا پرداوته شود و جلسه ټا دعائیه ویر واتمه یا و.
جل ۀ اداری محشمه ان یناف والیت دایشندی:
جلس اداری محکمه استیا وسیوو دایکنودی یووک یکشونبه موور
 9611/3/2تحوو ریاسووو قضواوتیار اټووټکر "کودیقی" رئوویس
محکمه استینا ټا حضورداشو یئات اعکامی ریاسوو عموومی
ت تی قضائی مقاک عالی سوتره و ټوا اشوتراک قضوات و کارمنودا
اداری در مقر سالو جلسات محکمه استینا دایر گردید.
اټتووداء جلسووه ټووا تووتوت آیوواتی انوود از کووتک هللا م یوود آغوواز سووپس
رئیس محکمه ضمل عرض ووش آمدید ټه حاضوریل ،از یئوات
ت تی قضائی مقاک عالی ستره محکمه نسبو را نمایی ای م یود
شوووا در جریوووا ټررسوووی اټوووراز تشوووکری و قووودر دانوووی نمووووده،
ا در راستای ارایه ودمات ټرای مردک را کوه
مشکتت و اال
شووام تووأمیل امنیووو قضووات ټخلوووص در سووطح ولسوووالی ووا،
کمبووود و مقوورر نمووود قضووات در ټسووو ووای متووذکره ،تکئیوود در
تخلیلات کود ای مرټو  ،اعکاک و مقورر نموود قضوات ز
در محووواکم و مووووارد دیرووور را ټووورای یئوووات ت توووی پیشوووک و
ووا ا توجه و انتقا مطالبات ټه مقامات ذیلت شد .در ادامه
وم ټوه نوټوه وووی از ټررسوی ان واک شوده اجوراآت
یئات ت توی
سوووا  ۹۳۱۱محووواکم اټوووراز رضوووایو نمووووده و ټیوووا داشوووتند توووا
مطالبات محاکم آ وسیو را ټه سمع مقامات ذیلت میرسانند.
و در جریووا ټررسووی ټعضووی نواقلووات جکئووی کووه ټووه مشووا ده
یئات ت تی رسیده ټود ی لیسو ټرای رئیس محکموه اسوتینا
تقدیم و ووا ا ارسا و تکثیر آ ټه شعبات تحو اثر گردیدند.

راضی شی .جلسه په دعائیې سره پای ته ورسیدله.

یوی توووکې اوې د محوواکمو لخووا ملووادره کیوږي وووو د یلولې د قطعیووو
خوه وروسوته د یووادو توکوو ټرولیوور نوه معلوومیږي اووې وارنوالی ټایوود
پوودې اړه د محکمووې پریکووړه تطبیووی کووړي او ټلووه موضوووت دا اووې لووه
دولتوی کارمنوودا اوې پووه ویی ووی یووا اداری سواد جرمونووو ټانودې تووور
وي د تحقیی د وه تر سوره کولوو لپواره ټایود لوومړی دیوادو کسوانو د دنودو
تعلیووی د ووارنوالی لخوووا وغووووت شووي نووه دا اووې تورنووا پووه ضوومانو
ووشی او عمت دې د عامه ودماتو م یف په حیث دنده تر سوره وکوړي
پووه دواړه موضوووعاتو کووې غونووډې پریکووړه وکووړه اووې د ملووادره شوووو
نیشه یی توکو د ټرولیر خوه دې محکموه وبوره او لوه کسوا اوې پوه
ویی ووی جرمونوو توور دي دنوودې دې تعلیوی شوی توور وو اسونادو کووې د
سسو نې مخه نیو شوی وي او تحقیوی پوه ووه تو وه سور توه ورسویږي،
مدارناه یی یادونه وکړه اي د محاکمو د ووت او نواقلوو قرارونوه پوه
واک شوي موده کې د ارنوالیو له ووا نه ح کیږی اه په موورد یوی د
ارنوالی استازې ژمنه وکړه اې موضوت ټه وولو وارنواسنو
استینا
سره شریکوي دا رنروه یوی د شورعیاتو او حقوقوو د وارغینو او ټیکواری
ډیروالی سره سره د مسواعد ټسوتونه نودي ډک شووي اوې پوه اړونود یوی د
عوودلیی رئوویس ووی و اووې د ډیوورو کوششووونو او کووو پووه پایلووه کووې یووی د
عدلیی وزرات په دې قانع کړی تر و د ویای و سیحه تلییر او د مدا ع
وکالو جواز شر یی تورې لیورې کوړي دادی اوس د شور لیورې کیودو
سره سم ټستونه اعت ته تللي اې په نږدي ورځو کې ټه وړ کوس ورتوه
استخداک شي ،پوه پوای کوې یوی د شوکن و د منوع کمیټوې پوه جوړولوو تاکیود
وکړ .
د و و اوارو رئیسوه د امنیوی قومانودانی ،ملوی امنیوو او وارنوالیو د نوه
مکاری یادونه وکړه او مدارناه یی د دریو میرمنو یادونه وکوړه اوې
د دوی د قضوویو د ح و اړونوود ووارنوالی او د عوودلیی ریاسووو مرسووته نووده
کړې اې د ارنوالی او عدلیی ریاستونو رئیسانو ډاډ ورکړ اې قضویی
یی تر ېړنې سندې دي او رئیسې ته یی ا مینا ورکړ اې د قوانو پوه
رڼا کې ټه د دوی موضوعاانې یړ کیږي او مدرناه د لو میرمنو
اې د کورنو تواوتریخوالی یوا نوورو مشوکتتو لوه وجوې د وپلوو کورونوو
خه راوتلي د حمایوی مرکک د جوړیدو غووتنه وکړه اې په اړوند یی
د پکتیکووا وسیووو معوواو او د اسووتینا محکمووې رئوویس ل وه ووووا سزمووې
مشورې او د مکاری ډاډ ورکړ شو.
نوټ :دا اې په غونډه کې امنیه قوماندا  ،ملی امنیوو رئویس او د عوامې
روغتیووا رئوویس حاضوور نووه وه ،پداسووې حووا کووې د جم ووور رئوویس وودایو
دی ،ملی امنیو او امنیه قوماندانی ته وبر م ورکوړ شووی دی ټنواء د
غونووډې تلوومیم داوء اووې پووه راتلونکووو کووې دا اوواره تکوورار نشووي او د
اړونووودو ار وووانونو ر بوووری دې د ملوووږۍ غونوووډو کوووې ټرووووه واولوووي د
وت په کورت کې ټه موضوت رسما لووړو مقامواتو سوره وم شوریکه
شي .غونډه په ا لانستا کې د تلپاتې سولې په دعاسره پای ته ورسېده.

د کندهار والیت کی:

جل ۀ اداری محشمه ان یناف
والیت ید شان:

جلسووووووو اداری محکموووووووه اسووووووووتینا وسیوووووووو ټدوشوووووووا یوووووووووک
مور 9611/5/60تحو ریاسو قاضی ض الرحمل " ضولی"
رئووویس محکموووه اسوووتینا ټوووا اشوووتراک ر سووواء ،سرپرسوووو وووا و
مسئولیل ادارات مرککی در مقر محکمه استینا دایر گردید.
اټتداء جلسه ټا تتوت آیاتی اندی از کتک هللا م ید آغاز سپس ټه
نسووبو ش و ادت نواسووه کاکووای رئوویس دیوووا موودنی وحقووول عامووه
استینا اتحا دعاء کورت گر و .متعاقبا و ی آجندای از قبت
ترتیووب شووده روی موضوووعات ذی و غووور وتبوواد نظوور کووورت
گر و:
ازاینکووه ریاسووو محکمووه اسووتینا دارای ش و درټنوود
-9
حووویلی ر ایشووی درناحیووه پوون م ش و ر وویض آټوواد درجوووار تعمیوور
ریاسووو محکموووه اسوووتینا میباشووود و درحووویلی وووای موووذکور ټوووه
شوومو رئوویس محکمووه اسووتینا  ،ر سووا ،قضووات وآموور عمووومی
تحریرات ټا امی ای شا اقامو دارند حوویلی وای موذکور ټوه
مشک عدک داشتل آب غرض سرسبکی حویلی وا وغیوره مووارد
مواجووه میباشووند ،ای وواب مینمایوود توووا یوور حلقووه اوواه دریکوووی از
حویلی ای مذکور ح ور گردیوده ومشوک آب آن وا مر ووت گوردد.
تلویب ټعم آمد تا درراټطوه ټوا ح ور یور حلقوه اواه پیشون اداتی
عنوانی مقاک عالی ستره محکمه ،د تر ټنیاد انکشا ی آغاوا مقیم
ش ر یض آټاد و مقاک وسیو تقدیم گردد توا ټواح ر یور حلقوه اواه
حووویلی ووای مووذکور کووه دارای دروتووا مثموور وغیرمثموور ،اموول
وسرسووبکی میباشوود مووواره آټیوواری گردیووده وجلووو ازټوویل ر ووتل
زراعو ودروتا حویلی ا گر ته شود.
راجووع ټووه تعمی و وودایو منوودرج مکتوووب مقوواک آمریووو
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عمووومی اداری قوووه قضووائیه کووه در راټطووه ټووا ارائووه نیازمنوودی ووا
درعرکه تعمیرات توک ورزیده ټود ،یئات مرکوب از قاضوی
عبدالحی "حکمو" سرپرسو محکمه اټتدائیه وشوونو علیوه ز ،
م توی عبوودالوکی "عاټوودی" رئوویس محکموه اټتدائیووه شو ری ،م تووی
عبووودالکریم "زا ووود" آمووور عموووومی تحریووورات ریاسوووو محکموووه
اسوووتینا و قووواری ل عوووالم "عظیموووی" مووودیرمالی واداری تحوووو
ریاسووو قاضووی توواج ل "واثووی" نایووب رئوویس محکمووه اسووتینا
توییووف گردیوود تووا دون وور ان نیوورا مسوولکی ریاسووو شو ر سووازی
واراضی رسما دعوت و ټعد از اووذ نظریوه ان نیورا موذکور ټوه
متحظووه سووواټی درمووورد موضوووت منوودرج مکتوووب مقوواک آمریووو
عمومی قوه قضائیه اټراز نظر دقیی وقانونی نمووده و ټوه ریاسوو
محکمه استینا تقدیم تا نقت ټ واب مکتوب مقاک آمریو عمومی
اداری قوه قضائیه ارسا گردد.
احموود ر وواد محووورر دیوووا منسووووټیل نظووامی محکموووه
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اټتدائیوووه شووو ری کوووه درعووویل حوووا عضوووو یئوووات وریوووداری و
عضو یئات سیف و درمدیریو اجرائیه ش ری نیک ټطور ودمتی
مویف میباشد از شار کاری ټاسی ووی شکایو نمووده تقاضوا
یاټوود .ټووه
نمووده ټووود تووا پوواره از ماموریووو ووا از ع ووده وی کووا
آمریووو عمووومی تحریوورات وودایو داده شوود تووا نظرووووی را در
مووورد ټووا رئوویس محکمووه اسووتینا شووریر سوواوته و شووار کوواری
یاټد.
ټاسی وی کا
موضووووت ملوووار ووووورد وکواووور مت رقوووه مطووور
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ټحث قرار گر ته و ټه مدیریو مالی واداری ودایو سزک قوانونی
داده شد.
موضووووت کرایووووه حوووویلی محکمووووه اټتدائیوووه ولسوووووالی
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ارگن خواه مورد غور م دد قورار گر وو و ټوه کمیتوه موالی اکیودا
دایو داده شد تاسواټی را ټطور مه جانبه تدقیی نموده ونظریوه
ووی را ټا ریاسو محکمه استینا کتبا شریر سازند.
از اینکووه تش وناب ووای محوواکم وادارات مرکووکی نسووبو
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تراوش آب از سقف آن ا نیاز ټوه تورمیم دارنود تلوویب ټعمو آمود
تووا دون ووور ان نیووورا مسووولکی از آمریووو آټرسوووانی رسوووما دعووووت
گردیده ،ساحات تراوش آب را مشا ده نموده و ټعد از اټراز آن وا
در راټطه ټا ترمیم آن ا اجراآت مقتضی ټعم آید.
تلووویب ټعموو آموود تووا راد پوورده ووای د وواتر وادارات
-7
رنرمووالی شووده توسووط کارمنوودا مسوولکی آن ووا در مقاټوو اجووورت

د ارزږان والیت د ان یناف محشمې اداری
غونډه:

په 9611/3/90نیټه د ارز ا وسیو اسوتینا محکموې ریاسوو
په کالو کې اداری غونډه د استینا محکمې رئویس قضواوتیار
یم هللا نیاری) په مشری جوړه او په دی غونډه کوې داسوتینا
محکمووې ددیوانونووو رئیسووانو ،قاضوویانو او دووواری محکمووې او د
اټتدائیوووه محووواکمو قاضووویانو او موووامورینو پوووه کوووې وووډو درلوووود.
لوو مړی د قرآنکووریم ووو مبووارک آیتونووو تووتوت شووو  .وروسووته د
استینا محکمې رئیس ډو والو ته رکلی ووایاسو.
ټیووایي د محکمووې اداری او قضووایي پرسووون تووه ووی و اووې مووونږ
تاسو ټاید د اوتص ،کداقو نوه کوارواولو .وپو ووو اجوراآت د
قانو په اوکاټ کې عیوارکړو ،قوانو او پروپو ځوا اوټیوا پوه
نورو ټاندی تطبیی کړو .ی م رک ټی له م وازاتو پواتی نشوی او
ی ټی ناه م ازات نشی .وپ مین ونو کوی ات وال او کومیمیو
ولوورو د سووترې محکمووې د مقوواک وووو ملوووټات اواموور پووه وپل وو
اجراآتو کې عملی کړو زمونږ ټه کوارونو کوې ورت ترټلوی ټ بوود
راشی.
مراجعینو سره وه وضعه وشی دولس اعتماد پوه محکموو حاکو
کووړو دولووس او محکمووو میوونت کووې واووول ټایوود وووتم کووړو قووانونی
اجراآت وکړو ټی ر ی ح ظ شی ،عدالو توامیل شوی ،پوه ولکوو
ټاندی قانونی ترحم وکړی ،وپ حیثیو د اداری حیثیو وساتو پوه
کووارونوکې ش و ا یو راول وئ ،جلسووات علنووی ونیسووئ تر ووو ولوور
دمحکمو داجراآتو خه وبرتیا پیدا کړی ،دولکو کارونه معطو
نووه شووی ،یووو ټ و تووه متقاټ و احتووراک ولووری ،تواضووع عوواجکی ن وه
کارواولی ،نظا و او یونی ورک رعایو شی ،پوه حاضوری پاټنودی
او قانونی رولتیو خه است اده وشې تر وو موونږ وکووسی شوو
وپ ملو ته شواید او ټایود واقعوی وودمتونو عرضوه کوړو .کوارونو
کی سرعو راولو او ش ا یو نوه کوارواولو تر ووهللا زمووږ خوه

په  9611/5/5نیټه د کنود ار وسیوو د اسوتینا محکموه کوي د ملوږۍ
نوټتي غونډه جوړه شوه .په یاده غونډه کي د کند ار د اسوتینا محکموې
ووارنوالی
د رئوویس قضوواوتم ذټوویح هللا اټرا یمووي) توور نووڅ د اسووتینا
رئیس ،د کند ار د امنیه قومنودانو د جنوایي جرمونوو آمور ،د ملوي امنیوو
د کووورني او ټ رنوووي ا منیووو پووور وړانوودي د وووارنوالی رئوویس ،د عووودلیې
ریاسو استازی ،د ټشر د حقوقو د وپلواک کمېسو استازی د کند ار د
عمومي محبس استازی او د ورته نورو ادارو استازو ډو کړی وه.
غونډه لومړی د قرانکریم په و مبارکو آیاتونه سره پی شووه ،ورپسوې
د کند ار د استینا محکمې رئیس د غونډي د موووي او ا میوو پوه اړه
وینا وکوړه ،د اسوتینا محکموې رئویس زیاتوه کوړه اوي دا ډو غونوډو د
قضایی او عدلی ار انونو تر منت د شته ستونکو د ح په ټرووه کوي ووه
رو لوټولی دی او زیاته یې کړه اي په راتلونکو غونډو کي وره اداره
ټایود وپو یوو اسووتازی غونوډی توه را واسووتوي تور وو د نووورو ادارو او د
ولکو د شکایو په ټروه کي وضاحو ورکړي ورپسې د غونوډي منشوي
د تیري غونډی د ستونکو او تلمیمونو پر ح ټاندي وووي و وووده او
د دې غونډي د آجنډاء سره سم یې له موارد ذکر کړ اوي د مختلی وو
ادارو لخوا خه درج شوي وه ،اي ر مورد یې په وپ وار سره ټیوا
کړ او اړونده مس لینو یې د ستونکو د ح ژمنه وکړه وروسوته غونوډه
د دُعا په ویلو سره پای ته ورسېده.

د ونت والیت په یاک ول والۍ
د ای دائیه محشمې کی:

په  9611/3/4نیټه د ووسو وسیو د ټاک ولسوالو د اټتدائیوه محکموې
په ریاسو کې د عدلي او قضایي ار انونو تور مونت د ملوږۍ غونوډه تور
سره شوه.
په دې غونډه کې د نوموړي ولسوالو د اټتدائیه محکمې رئیس ،ولسوا ،
د امنیه قومندانو ،د اټتدائیه ارنوالی ،د ملي امنیو ،د حقوقو ،امتکوو،
واروالو ،کرنې ،دن وسو داحوا ثبو استازو ډو کړی و.
غونډه د قرانکریم د و مبارکو آیتونو په تتو ت سره پیو شووه .ورپسوې
د ټاک ولسوالو د اټتدائیه محکمې رئیس اې د یادې غونوډې مشوري یوې
کوله د ملږۍ غونډو د ا میو په کله یې وبرې وکړې ،او پوه کوې د
شووویو پرړکووړو د عملووي کولووو غووو وووتنه وکووړهل او ددې توور نووڅ یووې
قضایاو ته پر ووو د رسیده ی غووتنه وکړه.
دمحکمووی رئوویس د لووه اسووتعتمونو پووه اړه اووې پووه قضووایي او عوودلي
ار انونو پورې اړه لري ،په دقیقه تو ه د وانه پري کولو دایو ورکړ،
تر و نا ذه قوانیل په سمه تو ه پلي شي.
په غونډه کې په سندې موضوعاتو ټحث وشو:
 -9د ولسوالو لپاره د تعمیر جوړو .
 -2د ولسوالو د موورو تر میم.
 -6د ټاک ولسوالو د رشې ساحې د امنیو د ویناښو په اړه.
 -4د ولسوالو له پاره د کمپیوور ،میکونو او پرنتر س و لو.
 -5د ټوواک ولسوووالو د سوورحدي ځواکونووو د دریمووې وووولو پرسووون
کمبود په اړه.
د غونډې ډو والو د تېر په ېر د ملږۍ غونډه ډړوره اغېوک ناکوه یواده
کړه ،او د غونډه د یو آټاد او سو کاله سورلوړي او پورمت تللوي ا لانسوتا
ددعاء په ویلو پای ته ورسیده.

 ۲۲نن له ۱۳۱۱

نوع اتهام

دیوا جکاء محکمه اټتدائیه ش ری وسیو
لوگر
رر

تعداد
م همین

تاریخ جل ه
قضایی

م روحیو و لو و کوټی

یکن ر

2911/2/21

دوسا حبس تن یذی

سرقو

یکن ر

2911/2/21

رر

قت

دون ر

2911/9/21

رر
رر
رر
رر

سرقو
سرقو
قت
سرقو
م روحیو ترا یکی

یکن ر
یکن ر
یکن ر
دون ر

2911/9/92
2911/1/11
2911/5/2
2911/5/1

یکن ر

2911/5/11

یکن ر
یکن ر
یکن ر
یکن ر
یکن ر

رر
رر
رر
رر

دوسا حبس تن یذی
ر واحد ټیسو و پنج سا حبس تن یذی و 17
 17کار ا لانی جکای نقدیدوسا حبس تن یذی
ش سا حبس تن یذی
ده سا حبس تن یذی
ر واحد ش سا حبس تن یذی
دوسا حبس تن یذی و ټیسو کار ا لانی
جکای نقدی
ټیسو سا حبس تن یذی
یکسا و یکماه حبس تن یذی
شانکده سا حبس تن یذی
و سا حبس تن یذی

رر

شو سا حبس تن یذی

2911/5/97

و سا حبس تن یذی

محشمه م یوک

دیوا جکاء محکمه استینا

وسیو کند ار

ضرب من ر ټه قت
م روحیو ترا یکی
سرقو مسلحانه
قت
ا شاء ویو م نی علیه ټه
منظور م بور نمود عم
نامشروت لوا
سرقو

رر
رر
رر
رر
رر

رر
دیوا امنیو عامه محکمه استینا
عضویو
غکنی
عضویو و ترور
رر
عضویو و ماینرذاری
رر
انتقا ټم دستی
رر
تکویر تذکره
رر
قت
دیوا جکاء محکمه استینا وسیو ټلت
ت اوز جنسی
رر
سرقو
دیوا جکاء محکمه اټتدائیه ش ری وسیو ټلت
قت و غلب
رر
ت اوز جنسی
رر
تر حرمو و سرقو
رر
غلب مسلحانه
رر
غلب مسلحانه
رر
دیوا رسیده گی ټه جرایم ترا یکی محکمه
وت ترا یکی
اټتدائیه ش ری وسیو ټلت
دیوا امنیو عامه محکمه استینا وسیو
قااال و روش مواد مخدر
اریاب
دیوا امنیو عامه محکمه اټتدائیه ش ری
قااال مواد مخدر
وسیو اریاب
عضویو ټه گروه
رر
قااال مواد مخدر
رر
قااال مواد مخدر
رر
محکمه اټتدائیه رسیده گی ټه جرایم وشونو
حادثه ترا یکی
علیه ز وسیو اریاب
دیوا جرایم منسوټیل نظامی محکمه اټتدائیه
تسلیمی ست ټه دشمل
ش ری وسیو اریاب
قت
دیوا جکاء محکمه استینا وسیو ارزگا
دیوا امنیو عامه محکمه استینا وسیو
قااال ست
ارزگا
وسیو

رر
رر
رر
رر
دیوا جکاء محکمه اټتدائیه ش ری وسیو
لمند
رر
رر
رر
رر
رر
دیوا جکاء محکمه استینا وسیو کندز
رر
رر
رر
دیوا جکاء محکمه اټتدائیه ش ری وسیو
کندز
دیوا جکاء محکمه استینا وسیو ټلت
رر
رر

یکن ر

تصمیم قضایی

یکن ر

2911/5/12

ده سا حبس تن یذی

یکن ر
یکن ر
یکن ر
یکن ر
یکن ر
یکن ر
یکن ر
دون ر
یکن ر
یکن ر
یکن ر
یکن ر

رر
رر
رر
رر
2911/5/11
رر
2911/5/11
رر
رر
2911/5/11
2911/5/11
رر

یکن ر

2911/1/19

ټیسو و یکسا حبس تن یذی
ټیسو و یکسا حبس تن یذی
پنج سا حبس تن یذی
یکسا و ش ماه حبس تن یذی
ټیسو سا حبس تن یذی
شو سا حبس تن یذی
دوسا حبس تن یذی
ر واحد ټیسو و دوسا حبس تن یذی
ده سا حبس تن یذی
یازده سا حبس تن یذی
یکسا و یکماه حبس تن یذی
یکسا و ش ماه حبس تن یذی
ا ار سا حبس تن یذی و مبلغ ټیسو کار
ا لانی جریمه نقدی

یکن ر

2911/5/11

یکسا و پنج ماه حبس تن یذی

یکن ر

2911/5/12

ا ار سا و ش

یکن ر
یکن ر
یکن ر

2911/5/11
رر
رر

شانکده سا و دوماه حبس تن یذی
یکسا و دوماه حبس تن یذی
یکسا و ش ماه حبس تن یذی

یکن ر

رر

یکسا و یکماه حبس تن یذی

یکن ر
یکن ر

ماه حبس تن یذی

یکسا و سه ماه حبس تن یذی و مبلغ 11191
2911/5/11
ا لانی جبرا وساره
ده سا حبس تن یذی
2911/1/19
و سا و ش

ماه حبس تن یذی

یکن ر

2911/1/21

سوء است اده از کتحیو
ویی وی و ع لوا

سه ن ر

2911/1/19

عالیو ضد دولتی
عالیو تروریستی
عالیو ضد دولتی

یکن ر
دون ر
یکن ر

2911/5/15
رر
2911/2/2

سرقو

یکن ر

2911/5/11

یکسا حبس تن یذی

سرقو
حادثه ترا یکی
م روحیو ترا یکی
سرقو
سرقو

یکن ر
یکن ر
یکن ر
یکن ر
یکن ر

رر
2911/5/11
رر
2911/5/11
رر

یکسا و یکماه حبس تن یذی
یکسا حبس تن یذی
یکسا حبس تن یذی
پنج سا حبس تن یذی
دوسا حبس تن یذی

سرقو مسلحانه

سه ن ر

2911/2/5

یکن ر شانکده سا و یکماه حبس و دون ر ر
واحد ده سا حبس تن یذی

قت وطاء
تخریب دیوار
معاونو در قت

یکن ر
یکن ر
دون ر

رر
رر
رر

دو سا حبس تن یذی
یکسا حبس تن یذی
ر واحد و سا حبس تن یذی

سرقو

یکن ر

2911/2/22

یکن ر ش سا و و ماه حبس ،یکن ر
دوسا حبس و یکن ر ش سا و و ماه
حبس تن یذی و مبلغ  17777کار ا لانی
جکای نقدی
پنج سا حبس تن یذی
ر واحد ټیسو و یکسا حبس تن یذی
پنج سا و یکماه حبس تن یذی

ش

سا حبس تن یذی

شانکده سا و دوماه حبس تن یذی
2911/2/8
یکن ر
قت
سه سا حبس تن یذی
یکن ر
اپاو
2911/2/5
یکسا و دوماه حبس ت یذی
رر
یکن ر
م روحیو
یکن ر سه سا حبس و یکن ر یکسا و ش ماه
2911/2/1
دون ر
ع زناء
دیوا جکاء محکمه اټتدائیه ش ری وسیو ټلت
حبس تن یذی
ش سا حبس تن یذی
رر
یکن ر
سرقو
رر
یکن ر ا ار سا حبس و یکن ر یکسا و ش
رر
دون ر
اپاولرری
رر
ماه حبس تن یذی
ده سا حبس تن یذی
یکن ر
قت عمد
رر
2911/2/22
ده سا حبس تن یذی
رر
یکن ر
قت و م روحیو
رر
حقوق ان یناف کل ي ویا تمییز واهي محشومین فوق ک ق قانون محفوظ انت

یوووووک موووو ر  9611/3/8قضوووواوتمند م تووووی ل وزیوووور
رئوووویس محکمووووه اسووووتینا وسیووووو ټووووادغیس ټووووا معیتووووی
قضوووواوتمند عبدالقوووودیر "دسوری" رئوووویس دیوووووا جووووکاء
اسووووتینا ازنظارتخانووووه قومانوووودانی امنیووووه ټازدیوووود ټعموووو
آورد.
رئووووویس محکموووووه اټتوووووداء ټوووووا مووووو پاسووووووا ل مح ووووووی
"ولیووووکاده" قومانوووودا امنیووووه درحالیکووووه پرسووووون ټخوووو
جنووووائی و نظووووارت وانووووه نیووووک حضورداشووووتند دیووووودار و
پیرامووووو موضوووووعات موووورتبط ټووووه و یووووایف و مکل یووووو
وووووای قوووووانونی شوووووا درحووووووزه عووووودالو قضوووووائی موووووه
جانبه کحبو نمود.
وی اذعوووا نموووود کوووه اسووواس یلوووله وووای محووواکم را
اجووووووراآت پووووووولیس تشووووووکی مید وووووود ،اجووووووراآت پووووووولیس
وعموووووووو کوووووووورد آ درجریووووووووا کشووووووووف ،دسووووووووتریری،
مشووووووا دات ،جمووووووع آوری دسیوووووو و موووووودارک اثباتیووووووه،
اسوووتنطال ،ټرووووورد ټوووا مظنوووو ورعایوووو حقوووول ټشوووری
وقوووووووانونی مظنووووووووونیل در حالووووووووو توقیووووووووف ونظووووووووارت
ازجملووووووه ویووووووایف ومکل یووووووو ووووووای پووووووولیس جنووووووائی
وتضووووومینات عووووودالو و شووووو ا یو قضوووووائی میباشووووود کوووووه
درایووووووول راسووووووووتاء توجووووووووه ټیشووووووووتر مسووووووووئولیل را ټووووووووه
مکل یت ای قانونی شا وواستار گردید.
متعاقبوووووا رئووووویس محکموووووه از نکدیووووور محووووو نر وووووداری

دیر یوووووو لوړو لوووووو او اجراآتوووووو د ارزونوووووی ریاسوووووو د
روزنیووووکو پر رامونووووو پووووه لړکووووې  ،د پووووت جوړولووووو
دټنسووووټونو روزنیووووک پرو ووووراک د  ) Jsspموسسووووې پووووه
مووووووالي مرسووووووته د روا کووووووا دزمووووووری لووووووه  -29مووووووې
توووووور -22مووووووې نیټووووووې پووووووورې جوړشووووووو اووووووې پووووووه دې
پرو وووراک کوووې د لمنووود او کنووود ار وسیتونوووو د اسوووتینا
محکمووووو د ملکووووی ووووودمتونو لووووس ) تنووووو کووووارکوونکو
ډو درلود .
روزنیووک پرو ووراک د پووت جوړولووو د ټنسووتونو د اساسووی
اکوووولو  ،د پوووت جوړولوووو موووووو) د پوووت جوړولوووو د
ا میو او اړتیا  ،له زماني لحایه دپت جوړولو ډولونوه
انوووووات ) د سوووووطوحو لوووووه لحایوووووه د پوووووت ډولونوووووه  ،د
 ) S.W.O.Tدحووو سرو دامکانووواتو پیدنووود  ،روپوووي
کار ،دوطرونو په پاک کوې درلوود  ،لوه شویا اوې ټایود
په پت کې شام شي  ،عملیواتي پوت  ،د پوت سوایک ،

مظنووووونیل تحووووو توقیووووف را ټازدیوووود و ټررسووووی نمووووود و
ټووووا دون وووور مظنووووو کووووه تحووووو نظووووارت قوووورار داشووووتند
کووووحبو نمووووود کووووداک مشووووک ازسوووووی مظنووووونیل تحووووو
توقیوووووف مطووووور نرردیووووود ،از ټاټوووووو اعاشوووووه ،اټاتوووووه و
ټروووووورد مسووووئولیل اټووووراز رضووووایو نمودنوووود ،وضووووعیو
نظوووووارت وانوووووه از رلحوووووای قناعوووووو ټخووووو ټووووووده ټوووووه
رعایوووو نظا وووو و اموووورات کوووحی تاکیووود ،توکووویه وووا
و ر نمود ای ټیشترکورت گر و.

ارنی او ارزونې متمرکک شوی .
پوووووه پوووووای کوووووې د وووووډو کوونکوووووو لوووووه وووووووا روزنیوووووک
پرو وووووووراک ډیووووووورم م او ارزووووووووتناک وټلووووووو شوووووووو او د
دارناووووووه پرو رامونووووووو پووووووه جوړولووووووو کووووووې دیر یووووووو
لوړولوووووو او اجراآتوووووو د ارزونوووووې لوووووه ریاسوووووو خوووووه د
مننووووې ر ندونوووووه وشووووووه او پرو وووووراک وووووډونوالو توووووه د
تلدیی لیکونو په ویشلو سره پای ته ورسید .

Editor:M.Sediq Zhobal
Designer:Waheedullah Asadyar
Serial Number:

 سرپرسووو ریاسووو پالیسووی و پووت ټووه توواریت پووانکد م سوونبله ټووامسوووئولیل د تووور حمایوووو سووووکتورعدلی و قضوووایی متقوووات نموووووده و
درمورد مسای مرټو ټه نیازمندی ای سیستم تباد نظر کردند .
 ټتوووواریت  2911/2/1قضوووواوتیارل اجموووو "عوووورب زی" رئوووویسمحکمووه اسووتینا وسیووو ووراه ټووا ټروووی قضووات ج ووو تبریکووی رئوویس
امنیووو ملووی و رئوویس شووورای وسیتووی آ وسیووو درد توور کوواری شووا
دیدار و متقات نمود.
اټتداء رئیس محکمه ټخا ر مآ نری راه ټ تر ټیل ارگان ای عدلی
وقضوائی ،کشو ی ،امنیتوی و ادارات ملکووی ټحووث نمووده سووپس ر سووای
امنیو ملی و شورای وسیتوی ضومل قودر دانوی رئویس محکموه یواد آور
شدند کوه مایوا نماینوده گوا موردک و مسوئولیل کشو ی سوتیم ،از اینکوه
مووردک از اجووراآت سووریع ،ټووه موقووع و ش و ا ریاسووو محکمووه وشوونود
ستند لذا ریاسو ای امنیو ملوی و شوورای وسیتوی در حلوه توداټیر
امنیتی ټا ریاسوو محکموه مکوار ټووده و از وی نووت امکانوات دسوو
داشته ووی دریغ نخوا ند کرد.
 کمیسوویو سوومع شووکایات محکمووه اسووتینا وسیووو اریوواب ټتوواریت 2911/2/9تحو ریاسو قضاوتمند غتک سخی"حبیب" رئیس محکمه
اسوتینا ټوه حضوور داشوو ر سووای دواویول و رئویس محکموه اټتدائیووه
مرکووکدر سووالو جلسووات علنووی محکمووه اسووتینا دایرگردیوود .نخسووو
کندول شکایات که در ټیورو از در ورودی ریاسوو محکموه نلوب
می ټاشد مشا ده گردیود کوداک شوکایو تحریوری از پرسوون قضوائی و
اداری محاکم ټه نظر نرسید و جلسه ټا دعائیه ویر واتمه یا و.
 کمیسووویو سووومع شوووکایات محکموووه اسوووتینا وسیوووو وووراه ټتووواریت 2911/2/1تحووو ریاسووو قضوواوتیار ل اجم و "عوورب زی" رئوویس
محکمه استینا دایر گردید.
اټتداء جلسه ټا تتوت آیاتی اند از کتک هللا م ید آغواز سوپس کوندول
سمع شکایات ټازگردید که ووشبختانه کداک شکایو ټه نظر نرسید.

حسب ملوټه  )619مور  1938/8/11شورای عالی ستره
محکمه و ټه اساس دایو جکء 9ماده 5رزالعم کمیته آزارواذیو
زنا وا ا محکمه استینا وسیو ټادغیس ټتاریت 1933/5/15
تحو ریاسو عبداسله"قاضی زاده" آمرتحریرات محکمه استینا ټه
عضویو ا مه "اشکانی " مامور مالی وودمات و ل عیسی
"ټ ادری" مدیرتحریرات محکمه اټتدائیه ش ری درراټطه ټه م اد
رزالعم وارونری تطبیی آ درمحتت کاری تشکی جلسه داد،
که ټا درنظرداشو رعایو اکو اوتقی ومدیریو سالم ر بری مقاک
ریاسو محکمه تا اکنو ی نوت موارد آزارواذیو زنا وا ا
ثبو نرردیده اسو و جلسه ټا دعائیه ویر واتمه یا و.
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در والیت کایل:
جلس و کمیسوویو ر سووای دواویوول اسووتینا ی محکمووه
اسوووووتینا وسیوووووو کاټووووو یووووووک ا ارشووووونبه مووووو ر
 9611/5/21تحووووو ریاسووووو قضوووواوتوا معووووراج
الدیل" حامدی" رئیس محکم استینا دایرگردید.
اټتووداء جلسووه ټووا تووتوت آیوواتی انوود از کووتک هللا م یوود
آغاز سوپس در اجنوداء جلسوه ټوه تعوداد  20موضووت
مختلف از قبی پیشن ادات محاکم مرټو ه ،عورایض
و دوسووویه وووای جکائوووی کوووه مبنوووی ټووور ر وووع تنوووازت
مواکلو ورزیده ټود مورد ټحث و رسیده گی قورار
گر تووه کووه از جملووه در مووورد دوسوویه ووایی کووه ټوویل
محوواکم تنووازت ټمیووا آمووده ټووود مبنووی ټ ور ر ووع تنووازت
تلوووومیم اتخوووواذ گردیوووود و در قسوووومو پیشوووون ادات و
عوورایض نیووک تلوومیم اتخوواذ و ټووه مراجووع مرټو ووه
وووودایو داده شوووود تووووا مطوووواټی قووووانو ټووووه مشووووکتت
عارضیل اجراآت اکولی نمائید.
در والیت کندز:
جلسووه کمیسوویو ر سووای دواویوول اسووتینا ی محکمووه
اسووووتینا وسیووووو کنوووودز ټتوووواریت  1933/6/5تحووووو
ریاسوووو قضووواوتیار ضووو ال وووادی " اضووو " رئووویس
محکمه استینا ټا اشتراک ر سای دواویل استینا ی
پیرامووووو ټررسووووی اسووووت داآت واکووووله و عوووورایض
مراجعیل در مقر محکمه استینا دایر گردید.
اټتووداء جلسووه ټنوواک وداونوود عوواد و توانووا "ج" آغوواز
سپس موروری ټور اجوراآت تلواویب قبلوی کمیسویو
ر سووای دواویوول اسووتینا ی کووورت گر ووو .متعاقبووا
روی آجنوووداء از قبووو ترتیوووب شوووده تمرکوووک کوووورت
گر ووو و اسووت داآت و عوورایض مطروحووه ټالترتیووب
موورد غوور و ټررسوی و تحلیو ارزیواټی موه جانبووه
اعضاء کمیسیو ر ساء قورار گر وو .کوه در نتی وه
تلوووووواویب در پرتووووووو قوووووووانیل نا ووووووذه و ملوووووووټات
شووواریعالی مقووواک سوووتره محکموووه اتخووواذ گردیووود و ټوووه
تحریرات دایو داده شد تا تلاویب کمیسیو را ټه
مراجع مست دی غرض اجوراآت ټعودی ارجوات نمایود
و جلسه ټه دعائیه ویر واتمه یا و.
در والیت ید شان:
جلسووو ر سوووای دواویووول اسوووتینا ی محکموووه اسوووتینا
وسیوو ټدوشوا ټتواریت  1933/6/10تحوو ریاسوو
قاضووووی ضوووو الوووورحمل " ضوووولی" رئوووویس محکمووووه

استینا ټوا اشوتراک ر سوا ،سرپرسوو وای دیوان وای
اسووووتینا ی ،رئوووویس محکمووووه اټتدائیووووه شوووو ری ورئوووویس
محکموه اټتدائیوه رسویدگی ټوه جورایم وشوونو علیووه ز
در مقر محکمه استینا دایر گردید.
اټتداء جلسه ټا تتوت آیاتی اند ازکتک هللا م ید آغاز
سپس مطاټی آجنودای از قوبت ترتیوب شوده موضووعات
ذی مورد غور وټررسی قورار گر توه و تلوامیم سزک
اتخاذ گردید:
موضووووووعات منوووووودرج تلروووووراک کووووووادره
-2
 )525/979معاونیووو محا ظووو رجووا ټرجسووته کوووه
درآ دو دون وور محووا ظ غوورض تووأمیل امنیووو ر سووای
محاکم اټتدائیه ولسووالی وا وټوه تعوداد پونج ن ور سورټاز
غرض تقویه م رزه تعمیر محکمه استینا تذکر ټعم
آموده وتلرووراک موذکور عنوووانی قومانودانی امنیووه توکو
ورزیووده ،مووورد ټحووث وتبوواد نظوور کووورت گر ووو و
ذریعه مکاتیب جداگانه ټوه محواکم اټتدائیوه ولسووالی وا
وودایو داده شوود تووا وور اووه عاجو دو دون وور سوورټازا
مووورد اعتموواد ووووی را ټووا شوورایط واکووی رسووما ټووه
ریاسوو محکموه اسوتینا معر وی ټدارنود و مچنووا در
راټطه ټا اینکه درمورد پونج تول سورټازا ج وو تقویوه
م رزه تعمیر محکمه استینا اه اجراآتی ټعم آید ټه
جما الودیل معواو توولی رجوا ټرجسوته کوه درجلسوه
حضورداشو دایو سزک داده شد.
در راټطوووه ټوووه دروواسوووو وووا وعووورایض
-1
ټعضی از اجیرا تلامیم مقتضی سزک اتخاذ گردید.
ټووه آمریووو عمووومی تحریوورات وودایو داده
-9
شد تا راه عاج نظر ن ائی دون ر ان نیورا ریاسوو
ش رسازی واراضی را در راټطه ټه ارونری اعموار
دیوووار کووحل تعمیوور ریاسووو محکمووه اسووتینا کووه آیووا
کود یلود و ووی ټورآورد تعوودی شوده مقوواک عوالی سووتره
محکمووه کووار اعمووارآ ټووه پایووه اکمووا رسوویده اسووو و
یواویر اووذ نمووده ورسوما ټوه تعقیوب مکاتیوب قبلوی ټووه
ریاسو عمومی مالی واداری مقاک عالی ستره محکموه
ارسا گردد.
گووووکارش ت لوووویلی کمیتووووه مووووالی اسووووتمات
-1
گردید ،از اینکوه جلرا یوای آ وسیوو از لحوای اداری
وسووووویع ټووووووده وتخلووووویو کوووووه در کوووووود ترمیموووووات
وملوار ات توکو مووی ورزد کووا ی وټسوونده نبوووده ټووه
مدیریو مالی دایو داده شد توا موضووت را رسوما ټوه
ریاسو محکمه استینا ارقاک وټعدا موضووت ټوه مقواک

پوووه  1933/6/11نیټوووه دننار وووار اسوووتینا محکموووې
رئوویس قضوواوتیارعبدالولي قاضووي زاده) دیووو شوومېر
قاضیانو په ملتیا دقضائیه قوې له ادرسه له ننار وار
والي سره دیو مکار ار ا پوه تو وه لوومړنو ناسوته
وکووړه او دننار ووار نوووي واک و شوووي والووي تووه یووې د
دندې مبارکي وویله.
په غونډه کې قاضي زاده دقضوائیه قووې پوه ارزووو
او وپلوووواکو وبووورې وکوووړې او دیوووو شووومېر سوووتونکو
یادونه یې وکړه.
نوموووووړي وویوووو دننار ووووار ولسووووونه دامنیووووو لووووه
نشوووووتوالي ،اداري سووووواد او ځمکوووووو غلوووووب خوووووه
ځوریږي ،اې ټاید جدي پاملرنه ورته وشي.
دننار ار اسوتینا محکموې رئویس وویو د ېوواد پوه
کچوووه پوووه یوووو شووومېر وسیتونوووو کوووې د اداري سووواد او
ځمکو غلب ځاناړې محکمې رامنت ته شوې ،اې
د دوسیو دنشتوالي لوه املوه ټېرتوه لوه من وه وسړې او
اارې یې نورو دړوانونو ته وسپار شوې.
قضوواوتیارعبدالولي قاضووي زاده) ووی و پووه محکمووو
کې پراوه اکتحات او ټدلونونه راغلوي ووو ویناوار
یووې وکووړ ،اووې دعوودالو وووه تووامیل پووه مووووه دې پووه
جنوووایي ،ټررسوووو او نوووورو اړونووود ټرووووو کوووې جووودي
اکتحات راشي.
نومووووووړي دمحووووواکمو دقطعوووووي او ن وووووایي حکمونوووووو

پرتطبیی او په اوارو کوې پوه ملوږۍ وېناوار وکوړ .پوه
ناسته کې ننار وار والوي دننار وار اسوتینا محکموې
رئوویس پووه مشوورۍ لووه ورغلووو قاضوویانو مننووه وکووړه او
ژمنوووه یوووې ورسوووره و کوووړه ،اوووې تووور دې وروسوووته ټوووه
دقضائیه قوې دوپلواکو اک ته پوه درنواوي دمحکموو
د ملږۍ او نورو اړینو غونډو کې ډو کوي.
ننار وواروالي پوووه محکموووو کووې پوووه راغلوووو اکوووتحاتو
وووووي وووووده او زیاتووه یووې کووړه ،اووې دقضووائیه قوووې
وپلواکي د ېواد نا ذه قوانینو پیشبیني کوړې او د مودې
قوانینو پر ټنس ټه محکمو ته پوره درناوی کوي.
نوموړي ژمنه وکړه ،اې دعودالو دټشوپړ توأمیل لپواره
ټه محاکمو سره ډ کار کوي او په رډو حاستو کوې
ټه دمحکمو وروستي حکمونه تطبیقوي .ننار اروالي
وایي ،په وو توا ټه د ولس او دولو ترمنت واول کوم
او له من ه یوسي .ضیاالحی امروې ووی دامنیو وه
والووي ،اداري سوواد او ځمکوغلووب پووه وړانوودې جوودي
دی او که ر وک په داسې قضایاوو کوې ونیوو شوي
تر وولو جدي قانوني الند ټوه ورسوره وشوي .ننکر وار
والي ووی د ولسونو په مونت کوې ټوه وي او د ولسوونو
پرمو ټووه پووه دې وسیوو کووې وووې حکمتوولو تووه زمینووه
ټراټره کړي.

یووووک دو شووونبه موووور  ۹۳۱۱/۶/۳ټرناموووه آموزشوووی
یر روزه تحو عنوا وانه پری ورمه جوات ثبوو
سیستم قضایای مدنی و ت ارتی ټوا مکواری موسسوه
 JSSPټوووا حضوووور داشوووو کارمنووودا اداری محووواکم
مرکووووک و ولسوووووالی ووووای وسیووووو دایکنوووودی توسووووط
قضاوتیار اټوټکر "کدیقی" رئیس محکموه اسوتینا
ا تتا گردید.
در ایوول ټرنامووه اټتووداء رئوویس محکمووه ټوورای اشووتراک

کننده گا ووش آمدید گ ته و ټیا داشو که کارمنودا
از ایووول ټرناموووه اسوووت اده درسوووو نمووووده و ج وووو ر وووع
مشکتت کوه در ایول ټخو داشوته ټاشوند توتش نماینود،
سووووپس مسووووئو موسسووووه  JSSPوووود از ټرگووووکاری
ټرنامووه آموزشووی را ټوورای حاضووریل تشووریح و ټرنامووه
را مطوواټی ا ووودا تعیوویل شوووده آغوواز نموووود ،در اویووور
اشوتراک کننوودگا از محتویووات ټرنامووه اټووراز رضووایو
نموده و از تدویر کنندگا آ قدردانی نمودند.

جلس علنی قضائی دیوا امنیو عامه محکمه استینا وسیو رات
یوک یر شنبه م ر  9611/3/2در راټطه ټه قضیه ست و م مات
ټه ات اک یکن ر و قضیه اواذی ټه ات اک یکن ر تحو ریاسو قضاوتمند
ل ارل " رما " رئیس دیوا امنیو عامه محکمه استینا و
یئات قضایی شا  ،ټا حضور داشو ارنوا مویف و وکتی مدا ع
مت میل در سالو جلسات محکمه دایر گردید.
اټتداء رسمیو جلسه توسط رئیس محکمه اعت شد ټعدا مدقی قضیه
گکارش ول را ټیا نموده ټعدا ارنوا م یف کورت اعتراض
ووی را قرائو نمود و ټه تعقیب آ وکتی مدا ع مت میل د اعیه
ای ووی را ټه ووان گر تند .که ټعد از تدقیی مه جانبه یئات
قضائی مت م قضیه قااال ست وم مات ټمدت پنج سا و یکماه
حبس و مت م قضیه اواذی ټمدت سه سا حبس تن یذی محکومیل ټه په  9611/3/3نیټه د قضایي ارنې ادارې ریاسوو
م ازات گردیدندو ټه مت میل ت یم شد که حقول تمییک لبی شا در پوووه مقرکوووې د قضوووائیه ځوووواک د محکموووو پوووه کچوووه د
میعاد قانونی مح وی میباشد.
رشوت او اداري ساد پرضد مبارزې د سختولو په
مووه د سترې محکموې دعمو پرو وراک دتطبیوی پوه
لووورې کووې لووه قضووایي  ،اداري او اوپراتی ووی اووارو
خه د قضایي ارنې ادارې د ارزونی غونډه جوړه
شوه .
لومړی غونډه د کتک هللا م ید د وآیاتونو په تتوت
پی و شوووه ټیووا دغونووډې د اجنوودا پووه کلووه راړویووک

جلس علنی قضائی محکم اټتدائیه ولسوالی کشنده وسیوو ټلوت ټتواریت
 2911/5/15در راټطووه ټووه قضوویه قتو ټووه ات وواک دون وور تحووو ریاسووو
قضاوتیار ش یی هللا "مشو ی" رئویس محکمو اټتدائیوه و یئوات قضوائی
شوووا ټوووا حضوووور داشوووو وووارنوا مویوووف و وکوووتی مووودا ع مت مووویل
دایرگردید.
اټتووووداء رسوووومیو جلسووووه توسووووط رئوووویس محکمووووه اعووووت شوووود ټعوووودا
مووووودقی قضووووویه گوووووکارش وووووول را ټیوووووا نمووووووده متعاقبوووووا ووووو ارنوا
م یوووف کوووورت اعتووووراض وووووی را قرائوووو نمووووود و ټوووه تعقیووووب
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آ وکوووتی مووودا ع مت مووویل د اعیوووه وووای وووووی را
ټوووه وووووان گر تنووود .کوووه ټعووود از تووودقیی موووه جانبوووه
یئوووووات قضوووووائی مت مووووویل قضووووویه یکن ووووور ټمووووودت
شوووووانکده سوووووا حوووووبس و یکن ووووور ټمووووودت ټیسوووووو و
یکسوووووا حوووووبس تن یوووووذی محکوووووومیل ټوووووه م وووووازات
گردیووووده انوووود و ټووووه مت موووویل ت وووویم شوووود کووووه حقووووول
اسوووتینا وووووا ی شوووا در میعووواد قوووانونی مح ووووی
میباشد.

ټحوووث کوووورت ومونووود او د روا کوووا پوووه تووور کوووې
دکرونووا ویووروس د وپریوودو او قوورنطیل سووره سووره پووه
لومړۍ رټعه کې درې تنه اوپه دو موه رټعوه کوې شوپږ
تنووه اووې پووه م موووت کووې  )1تنووه لووه موودا ع وکیتنووو ،
دمحکمووو لووه منسوووټینو او نووورو اشخاکووو او ا ووراد و
خه اې د محکمو له نوک خه ناوړه ټوه اویسوتله او
د اوووتتس  ،د اسوونادو د تکویوور او د لووو د اسووتعما ،
ریبکوووارۍ او د رشووووت دوسووووا و پوووه مظنونیووووو د
قضایي ارنې ادارې دموی ینوو لوه وووا سس پوه سس

عالی ستره محکمه پیشن اد گردد.
و مچنوووا ټوووادرنظر داشوووو اینکوووه در کوووود ممنوعوووه
درسا 1933مبلغ  )318400ا لوانی توکو ورزیوده
از جمله مبلوغ  )194901ا لوانی انتقوا وټوه ملور
رسیده ومتباقی ټاقیمانده اسو ټه مودیریو موالی ودایو
داده شد تا تعدی مبلغ ټاقی مانده را ټه کوود ملوار ات
عنوانی مقاک عالی ستره محکمه ازسلسله ایل ریاسوو
پیشن اد نماید.
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استینا درجلسه ویده آمریو ش داء ومعلولیل وسیو
تقدیم گردید از اینکوه درجلسوه متوذکره نماینوده ریاسوو
محکمه استینا و ی دایو مقاموات عالیوه ټوه منظوور
تدقیی ټیشتر وثایی ش داء ومعلولیل اشتراک می نمایود
و درجلسه از دقو ،کداقو ومدیریو نماینوده محکموه
تقدیروتم یوووود ټعموووو آمووووده ټووووود از قاضووووی عبوووودالحی
"حکموووو" سرپرسوووو محکموووه اټتدائیوووه رسووویدگی ټوووه
جووورایم وشوووونو علیوووه ز ونماینوووده مویوووف ریاسوووو
محکموووه درکمیسووویو موووذکورای ار سوووپاس وامتنوووا
ټعم آمد و ودایو داده شود توا ټوا ت وا م آمریوو شو داء
ومعلووولیل روز ووای توودویر جلسووات وووری مشووخو
ومحووودد گوووردد کوووه در اموووور مرټوووو محکموووه اټتدائیوووه
رسوویدگی ټووه جوورایم وشووونو علیووه ز سووکتری رونمووا
نرردد و جلسه ټا دعائیه ویر واتمه یا و.
در والیت یامیان:
جلسوووه کمیسووویو ر سوووای دواویووول محکموووه اسوووتینا
وسیوووو ټامیوووا ټتووواریت  ۹۳۱۱/۵/۲۱تحوووو ریاسوووو
قضووواوتمند غوووون الووودیل " وووا ری" رئووویس محکموووه
استینا ټا اشتراک ر سای دواویل استینا ی پیراموو
اکت دوقطعه وثیقه شرعی تشکی جلسه داد.
که ټعداز ټحث مه جانبه ومداقه قضائی بی ودایو
قوووره  )۲متحووود الموووا شوووماره  )۳۳۳-۲۲۶موووور
 ۹۳۱۱/۳/۹۵مقواک شووورایعالی سووتره محکمووه تلوومیم
قانونی در زمینه اتخواذ و ټوه آمریوو ثبوو اسوناد وثوایی
محکمه استینا ودایو داده شود توا در تلوحیح وثوایی
متذکره اجراآت قانونی نمایند.
در والیت فاریاب:
جلس ر سای دواویل محکمه استینا وسیوو اریواب
ټتووواریت  1399/6/3تحوووو ریاسوووو قضووواوتمند غوووتک
سوووخی"حبیب" رئووویس محکموووه اسوووتینا ټوووا اشوووتراک
ر سوووووای دواویووووول درمقووووور محکموووووه اسوووووتینا روی

نیو شوي او نسبتي دوسیې یوې وارنوالو توه اسوتو
شوي دي .
مدارناووووه لووووه لووووه شوووومیر منسوووووټینو خووووه اووووې د
ورسووپار شووویو اووارو پووه ترسووره کولووو کووې یووې نووه
ستړې کیدونکی لې ځلې کړې وې مننه ر نده شووه
ورپسې د کاري ټیتټیلو لوریو پوه ډ رکوی د منسووټینو
کووواري رپووووټ واوریووود شووووو او د پوووه وتوووه شووووویو
نیماړتیا وو په له مین وه وړلووکې سزک تلومیم ونیوو
شو او منسوټیل له پخوا خه زیوات وپلوو درنودو دنودو
اومسوولیتونو ته متوجوه کوړ شوو او غونوډه دویرپوه
دعا پای ته ورسیده .

موضوعات شام آجنداء ټخلوص در راټطه ټه عورایض موراجعیل
و تلووحیح وثووایی سوونوات گذشووته دایوور گردیوود .و ټووه تحریوورات وودایو
داده شد تا موضوعات را مطاټی ملوټات مقاک عالی ستره محکمه ټه
محوواکم مرټو ووه ارسووا و محوواکم ذیلووت ټووا اسووتناد تلوومیم ر سووای
دواویل رسیدگی قضائی نموده ټه مشکتت عارضیل رسیدگی گردد.
در والیت ف اه:
جلسه ر سای دواویل محکمه استینا وسیو راه ټتاریت 1933/6/1
تحو ریاسو قضاوتیار ل اجم "عرب زی" رئیس محکمه استینا
ټا اشتراک ر سای دواویل در مقر محکمه استینا دایر گردید.
اټتداء جلسه ټناک وداوند متعا ج آغاز سپس روی تشکی سا 1933
ریاسووو محکمووه اسووتینا  ،ازاینکووه در تشووکی یوور محکمووه اټتدائیووه
وشونو علیه ز و تخل ات ا ا و دیوا استینا ی آ ا وکود گردیوده
ټحث کورت گر و.

 The circulars of the Supreme Court.
 Report from the session of high
council of Supreme Court.
 Coordinative session held in
provinces.
 Administrative session held in appeal
court.
 The criminal decision of court.
 The appellate departments of appeal
courts held session.
 The head of Nengarhar appeal court
meeting with the Nengarhar Governor.
 Event and News.
 Open judicial session held in Herat
and Balkh appeal courts.
 The Supreme Court supervision
organization held session.
 The CMS seminar held in daikundy
appeal court.
 The skill building seminar held in
Kandahar and Helmand appeal courts.
 The head of badghis appeal court
visited the jail of his province.
 The women and children comity of
badghis appeal court held session.
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