
:شاهدانو ته د پوتنو توجیه
انو خـه پوـتنه   )محکمه کوالی شي هره پوتنه چې غوتنې یې وي، د حقیقت د روانه کېدو لپاره شاهدانو ته متوجه کي یا اخونو ته اجازه ورکـي لـه شـاهد   ۱(

فه ده، له هر ول ل) محکمه مک۳(وجیه جایز ندي، مخنیوی وکي.تخه چې په موضوع پورې اه نلري یا شاهدانو ته د هغو )محکمه مکلفه ده، د هغو پوتنو له توجیه ۲وکي.(
و )محکمه کوالی شي د شاهدانو د شاهد د اورېدو غوتنه د هغ۴د افکارو د پرېشان یا وېرې (تخویف) موجب شي، منع کي.(صریح کالم، تلویح یا اشارې خه چې د شاهد

دوه سوه شلمه مادهدجزایی اجراآتو قانون پېو په هکله چې د محکمې په واندې په کافي اندازه روانه شوې وي، په دالیلو سره رد کي.

شورای عالی ستره محکمه تحـت ریاسـت قـانونپوه    
ســید یوســف حلــیم قاضــی القضــات و رئــیس ســتره  

ــاریخ هــای    ــه ت عقــرب تشــکیل  ٢٧و ٢٠محکمــه ب
ــات  ــامل  جلســ ــوعات شــ ــوبتی داده و روی موضــ نــ

اجنداء رسیده گی بـه عمـل اورد کـه اهـم تصـامیم و      
تصاویب ان ذیالً  به نشر میرسد  :

روی معــاذیر قــانونی واحواــل مخففــه مســئولیت   -
جزایی که تحقق موارد آن باعث معافیت ، تخفیـف  
جزا و یا تبرئه ازجـزا میگـردد ، بحـث بعمـل آمـده و      

کـود جـزا بـه    ٢١٣و ٢١٢در روشنی فقـرات مـواد   
محـــاکم کشـــور تاکیـــد گردیـــد کـــه اســـتفاده ازیـــن  
معاذیر مستلزم رعایت سالم فقرات مرتبط به مواد 
مـذکور بــوده و محـاکم مکلــف انـد حــاالت اســتفاده    
ازین معاذیر رادر اسـباب دالیـل حکـم شـان تصـریح      

نمایند .
ــه    - درمــورد اصــول وقواعــد عمــومی رســیده گــی ب

ــا توجــ  ه بــه مــوارد برائــت ذمــه ،   قضــایای جزایــی  ب
تساوی اشخاص در برابر قـانون ،  قانونیـت جـرم و    
جـزاء ،  محکمــه صـالحه ، عــدم گسـترش محــدوده    
جرم و جزا خارج از  کود جزا ،  شخصـی بـودن جـرم    
و جــزا ، بــی خبــری ازاحکــام قــانون ، رعایــت اصــل  
کرامت  انسانی و منع محاکمه مجدد در روشـنایی  

ود جزا که متضـمن  حقـوق   ک١٥الی٥احکام مواد 
اساسی اتباع است ،  بحث بعمل امده و  توجه نهاد 
های عدلی و قضایی بـه رعایـت سـالم احکـام فـوق      

معطوف گردید .
مبتنــی بــر پیشــنهاد  دیــوان  عــالی رســید گــی بــه  -

جرایم قضایای منسوبین نظـامی  سـتره محکمـه  ،     
تعدیل و ایزاد  درماده نهم ضمیمه شماره یـک کـود   

به منظور جرم انگاری جرم غفلت وسـهل انگـاری   جزاء
ــا      ــد تـ ــدایت داده شـ ــویب و هـ ــامی تصـ ــوبین نظـ منسـ

مصوبه به وزارت محترم عدلیه ارجاع گردد .
ضــــمن بحــــث بــــر اســــتهداات واصــــله ، درمــــورد  -

ــت      ــایای دولـــ ــومی قضـــ ــت عمـــ ــتهدائیه  ریاســـ اســـ
درخصوص مشکالت قانونی و حقوقی  ناشی از قرار 

بر دولتی بودن مدعا بها و های قضایای دولت مبنی 
استرداد انها درحال عدم ارائه اسناد بنیادی ازجانـب  

) ٥اشخاص حقیقی  که بر مبنـای حکـم تعـدیل فقـره (    
) قانون قضایای دولت صدور می یابنـد ، در  ٨ماده (

ــویژه  قــانون تنظــیم     روشــنایی احکــام قــوانین نافــذه ب

امور زمینداری رهنمایی الزم صورت گرفـت همچنـان   
مبنای استهدائیه محکمه خاص وزراء دایر بر عدم بر

تســجیل اســتفاده ازاحکــام غیــابی در رســیده گــی بــه  
دوســـیه هـــای وزراء  در قـــانون تشـــکیل و صـــالحیت  
محـــاکم خـــاص ،  تصـــریح گردیدکـــه احکـــام غیـــابی  
قاعدهء عام بـوده در صـورت نبـود صـراحت در قـانون      

و ٢٠٠-٢٠٩خاص ، استفاده ازاحکام مندرج مواد 
قانون اجراات جزایی مانعی ندارد.٢١٩

بانظرداشت گزارشـهای تفتـیش اقتضـایی  ، برخـی     -
از تخلفــــات وظیفــــوی قضــــات مــــورد رســــیده گــــی  
قرارگرفته ، ضمن تجویز مویده الزم تادیبی به یک تن 

از قضات قبلـی محکمـه ابتدائیـه ولسـوالی  بگرامـی      
کابل ،  اظهارات قاضـی محکمـه ابتدائیـه ولسـوالی     

ــه    ســرخ پار ــل تخطــی اش ک ــروان در قبا ــت پ ســای والی
محاکماتی تشخیص گردیده بود ، اسـتماع و متکـی   

قانون تشکیل و صالحیت ٩١به حکم فقره سوم ماده 
قــوه قضــائیه انفصــال موصــوف از وظیفــه تصــویب و   
هدایت داده شد تا به منظور تحقیق بیشتر  پیشـنهاد  
ــت       ــام ریاسـ ــه مقـ ــاء بـ ــلک قضـ ــت وی از سـ ــزل موقـ عـ

سالمی افغانسـتان پیشـنهاد گـردد . و نیـز     جمهوری ا
به یازده تـن از قضـات محـاکم والیـات فـراه وکاپیسـا       
پس از تثبیت تخطی های وظیفوی شان مویـدات الزم  

تادیبی تجویز شد .
درحالیکــه دگرجنراــل عبــدالفتاح عزیــزی مرســتیال   -

ارنواالن مربــوط، ــارنوالی درامــور نظــامی ، ــلــوی 
از محکــومین حضــور وکــالی مــدافع و اقــارب برخــی 

ــون (  ــتند ، پیرامــ ــر   ٩داشــ ــد نظــ ــت تجدیــ ) درخواســ
ــوارد      ــای قطعــی درم ــی برفیصــله ه محکــومین  جزای
فریبکاری ،  شکنجه ، قتل ،  تجاوز جنسی و تجاوز 

٤٨٢شــرایط منــدرج مــاده   بــه عفــت د رچهــارچوب   
ت جزایــی رســیده گــی صــورت گرفتــه و   قــانون اجــراآ 

درهرمورد تصامیم مقتضی اتخاذ شد .
ش درخواسـت  تجدیـد نظـردر قضـایای مـدنی بـا       ش-

حضــــور اطــــراف قضــــایا تحــــت غــــور قرارگرفتــــه و  
درهرمورد در پرتو شرایط پیش بینی شده حکـم مـاده   

قانون اصول محاکمات مدنی تصامیم مقتضی ٤٨٢
اتخاذ شد. 

ارنوالی تبـدیلی  ـ بنابر تقاضـای اداره محتـرم لـوی    -
ت محکمه بیست قضیه جزایی تصویب و نیز صـالحی 

ــه  (    ــی بـ ــیده گـ ــاکم   ١٥رسـ ــه محـ ــی بـ ــیه جزایـ ) دوسـ
استیناف والیات غزنی، تخار ، بغـالن، کنرهـا و بلـخ     

تفویض گردید.
ــای    - ــیه ه ــداد ازد وس ــورد یکتع ــات درم ــن جلس دری

ت جزایـــی  جزایـــی متکـــی بـــه احکـــام قـــانون اجـــراآ     
نیزرســیده گــی صــورت گرفتــه و تصــامیم الزم گرفتــه  

شد .

این نشست بـین المللـی زمینـه خـوب تکـوین وتـرویج       
اهداف واال و انساندوستانه میباشد  .این 

گفتنی است  که کارکنفرانس فردا با بیانیه اختتامیه 

قاضـی القضـات ورئـیس    قانونپوه سـید یوسـف حلـیم    
عقــرب در بیســت ویکمــین  ١٧ســتره محکمــه  شــام  

کنفرانس بین المللی قاضی القضات هـای جهـان  کـه    
سای ستره محکمه ؤبه اشتراک قاضی القضات ها ، ر

ــن    ــان بــــــــه طــــــــور انالیــــــ و حقــــــــوق دانــــــــان جهــــــ
ــتان برگــزار گردیــده بــود ،  اشــتراک      درکشورهندوس

بعمل آورد .
ــده درکنفـــ   ــتراک کننـ ــای اشـ ــب اعضـ رانس ،  د رترکیـ

هشـــت گـــروپ کـــاری روی مســـایل ا صـــالحات  در     
ساختار حکومتداری جهانی ،  حکومتـداری جهـانی   
و دید  پس از کرونا ، تحصیالت جهانی شهروندان ، 
تعریــف جدیــد امنیــت ،  تعصــبات نــژادی ، تعصــب و 
جنـدر ،  حفاظــت محــیط زیســت و برابــری  اقلیمــی ،   

ای مصئونیت پذیری ایجاد مجمع جهانی پارلمانی بر
ــاکم در     ــش محـ ــل  و نقـ ــازمان ملـ ــودن سـ ــانونی بـ و قـ
سـاختارا منیـت و برابـری جهـانی  بحـث و تبـادل نظــر       
ــالمی    ــوری ا ســـ ــات جمهـــ ــی القضـــ ــوده  و قاضـــ نمـــ
افغانسـتان  از طریــق گــروپ چهـارم کنفــرانس بیانیــه   
ای  درمـورد تعصـبات نـژادی ، تعصـب و جنـدر ارائـه       

بیانیـه  دیـدگاه   کرد ،  قاضـی القضـات کشـور دریـن    
اسالم را از نظر برابری جنسیتی ،  همزیستی دینی و 
همزیستی مادی با ملـت هـا وا حتـرام ووحـدت ادیـان      
ــژادی و   ســـماوی و نفـــی هرگونـــه تبعـــیض وتعصـــب نـ

ر از تجنسیتی بیان داشته و افـزود کـه در جهـان بیشـ    
هر زمـان دیگـر فرصـتهای نزدیکـی ادیـان و همنـوایی       

باید پیـروان ادیـان و مـذاهب بـا     انسانی وجود دارد و 
ــاهم نزدیــک شــوند     گفتگــو از نظــر علمــی و فرهنگــی ب

زیــرا اهانـــت بــه مـــذاهب ، نــژاد پرســـتی و تعصـــبات    
جنسیتی از مقوله  های کهنه و ناکام انـد کـه کـاربرد    
منطقی نداشته ودر قوانین بـین المللـی مـردود انـد و     

ــدی موســس پوهنتــون صــلح     جاللتمــاب جگــدیش گان
مونتیســوری کشورهندوســتان بــا تصــویب بیانیــه ای  

به پایان میرسد .

ــماره   ــدالمال شــــ ــؤرخ ) ١٣٤١-١٢٦٧(متحــــ مــــ
داراالنشاء شورای عالی:١٠/٨/١٣٩٩
ای محتـرم عـالی سـتره محکمـه در جلسـه مـورخ       شور
با در نظر داشـت مبرمیـت رسـیده گـی     ٣٠/٧/١٣٩٩

) ٤٨٥به قضایای فسـاد اداری طـی تصـویب شـماره (    
حسب ذیل تصمیم اتخاذ نمود:

ارنوالی و محــاکم بمنظــور مبــارزه مــؤثر بــا جــرایم ــ((
فســاد اداری از رهــائی موقــت مظنــونین و متهمــین     

راز نماینــد، موضــوع غــرض  جــرایم فســاد اداری احتــ 
توحید مرافق قضائی به جمیـع مراجـع مربـوط متحـد     

المال گردد.))
هــدایت تصــویب شــماره فــوق مقــام محتــرم شــورای       
عــالی ســـتره محکمـــه بدینوســیله بـــه عمـــوم محـــاکم   
اســتیناف والیــات و مراجــع مربــوط طــور متحــدالمال  
اخبار میگردد تا آنرا به مراجـع ذیـربط خـویش تکثیـر     

قاً اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند.نموده وف
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١٣-فاد و ارنوالی شهری اکثراً قرار های محکمه را طبق م
مندرجات آن و در میعاد قانونی حل نکرده در اجراآت خود تعلل 

ارنوال مکلف است تا قرار های مینمایند. تصمیم برآن شد 
قضائی خالء و نواقص تحقیقاتی را با تمام موارد و اجزای آن در 
میعاد مشخص شده تمدید توقیف متهم حل کرده و دوسیه را در 

نماید.میعاد معینه به محکمه ارسال 
ارنوال مستانف اعتراض خود را به در مرحله استینافی -١٤

ق.ا.ج مرتب نمی نماید. ٢٤٦شکل درست و در مطابقت به ماده 
ارنوال مستانف باید در متن در رابطه تصمیم بر آن شد 

ق.ا.ج را رعایت ٢٤٦اعتراض خود دقت کامل نماید و ماده 
به دالیل ارنوال مستانف باید متکیکند و نیز اعتراض 

مشخص و طور مستدل باشد.
نگهداری و حیازت وسایط نقلیه فاقد جواز سیر و اسناد -١٥

گمرکی در حکم قاچاق اموال بوده، دوسیه های جزائی که از 
ولسوالی ها به محکمه استیناف مواصلت می ورزد بارها دیده 
شده که وسایط نقلیه که دارای چنین وصف بوده دوباره به مالک 

داده شده که خالف قانون می باشد. در رابطه تصمیم بر آن تسلیم 
ارنواالنی که قضایای جزائی را در ولسوالی ها بررسی آن شد 

می کنند در صورتی که قضیه مشتمل بر واسطه نقلیه فاقد جواز 
سیر و اسناد گمرکی باشد نباید واسطه را به مالک آن تسلیم کنند 

آنرا مطالبه کنند.کود جزاء مصادره ٧٧٩بلکه طبق ماده 
١٦- ارنوالی در اکثر قضایا مدعی حق العبد، مجنی علیه و

متضرر قضیه را متوجه دعوی حقوقی حق العبدی یا جبران 
خساره نه ساخته و جلب آنها در محکمه مشکل بوده که موجب 

ارنوال مکلف ضیاع حقوق آنها می گردد. تصمیم بر آن شد که 
هرت کامل و شماره تماس است تا در جریان تحقیق ابتداء ش

مدعی حق العبد، متضرر و مجنی علیه را درج محضر تحقیق 
نموده و بعد آنها را کتباً متوجه دعوی حق العبدی یا جبران 
خساره آنها نماید و جواب آنها را در صورت امکان ثبت اوراق 

تحقیق نماید.
١٧- ارنوالی امنیت عامه در قضایای مواد مخدر تحقیقات را

می نماید که در نتیجه دوسیه مکرراً ذریعه قرار قضائی تکمیل ن
ارسال می گردد. تصمیم بر آن شد قرار های قضائی محکمه از 

ارنوالی مکلف به رفع تمام هر نوع آن واجب التعمیل است 
مندرجات قرار در میعاد مشخص شده مندرج قرار قضائی می 

را در ارنوالی در اجراآت خود مسئولیت قانونی خودباشد، 
نظر گرفته به اسرع وقت اجراآت نماید.

١٨- ارنوالی تخلفات اطفال متخلفین طفل را که تذکره
تابعیت ندارند باید قبل از اخذ تذکره تابعیت غرض تثبیت سن 
به طب عدلی معرفی نماید. در رابطه تصمیم بر آن شد اطفال 
متخلف که تذکره تابعیت ندارند تثبیت سن آنها به اساس کارت 

ولد و در صورت عدم موجودیت به اساس نظر طب عدلی درج ت
تذکره تابعیت گردد و از تثبیت سن توسط اشخاص غیر مسلکی 

جداً خود داری شود.
بعضی از محکومین به جزا های نقدی قادر به پرداخت -١٩

مبلغ محکوم بها نبوده خواستار اقساط می باشند. در رابطه 
دواوین مربوطه آن مکلف اذعان شد که محکمه ابتدائیه شهری و

است تا پیشنهاد های تقسیط جزای نقدی را در سه روز یا در 
صورت تراکم کاری حد اکثر در مدت یک هفته بررسی نموده و 

تصمیم الزم اتخاذ نماید.
آمریت قضایای دولت شاکی بود که ادارات ذیربط حین -٢٠

ورود قضایای امالکی آنان در اداره قضایای دولت جهت فراهم 
آوری اسناد، شواهد و مدارک و معرفی نماینده با صالحیت 
غرض دفاع از امالک آنان علیه غاصبین در پیشگاه محکمه 
همکاری الزم ندارند. در رابطه تصمیم بر آن شد از اینکه اداره 
قضایای دولت موضوع را طور کلی و عام بیان نموده و از اداره 

ز مشکل موضوع را مشخص یاد آوری نکرده بناءً در صورت برو
در همکاری با ریاست محکمه شهری ودیوان مدنی با اداره سهل 

انگار در موضوع فوق مورد بحث قرار دهد.
آمریت قضایای دولت از عدم همکاری صادقانه و همه -٢١

جانبه اداره اراضی و شهر سازی جهت پیگیری قضایای واصله 
طه غاصبین به آمریت قضایای دولت شاکی می باشد. در راب

تصمیم بر آن شد از اینکه اختالف اداره اراضی و قضایای دولت ابعاد 
مختلف حقوقی و قانونی دارد در جلسه مخصوص تحت ریاست رئیس 
محکمه شهری و اشتراک دیوان مدنی، اداره قضایای دولت و اداره 
اراضی موضوع را همه جانبه مورد بررسی قرار داده و تصامیم الزم 

ه اتخاذ نمایند.قانونی را در زمین
اداره قضایای دولت از عدم در جریان گذاشتن و اطالع به موقع -٢٢

چند روز قبل از تصمیم قضائی محکمه به اداره قضایای دولت حین 
برگزاری جلسات قضائی پیرامون قضایای که غرض حل و فصل به 
محاکم محول می گردد ، شاکی است. در رابطه تصمیم بر آن شد که 

ه روز قبل اداره قضایای دولت را از برگزاری جلسات محکمه منبعد س
قضائی که اداره قضایای دولت منحیث مدعی یا مدعی علیه می باشد 

رسماً با خبر سازد.
اداره قضایای دولت نسبت عدم تحقیقات صحیح و شفاف هیئات -٢٣

بررسی ساحات مدعی بها شاکی می باشد. در رابطه تصمیم بر آن شد 
مقام والیت در مورد اعضای هیئات مختلط که با همکاری مشترک

متشکل از ادارات مختلف در امر تحقیقات امالکی بازنگری گردد.
آمریت حقوق ریاست عدلیه از اجراآت محکمه شاکی بوده. در -٢٤

رابطه تصمیم بر آن شد که مدیریت تحریرات دیوان مدنی محکمه شهری 
له جات را قبل در مطابقت به نص فیصله اجراآت نماید و محصول فیص

از ارسال دوسیه توسط محکوم علیه تحویل خزانه دولت نماید.
آمریت قضایای دولت در دعوی حقوق عامه وی نماینده خود را -٢٥

که غرض تعقیب دوسیه معرفی نموده اجراآت دوسیه را در میعاد 
قانونی تعقیب نکرده و موجب معطل ماندن اجراآت می گردد. در رابطه 

که آمریت قضایای دولت نماینده های خویش را که تصمیم بر آن شد 
منحیث مدعی یا مدعی علیه دعاوی مربوطه را به پیش میبرند به 
مسئولیت پذیری تعقیب موضوع مربوطه و سرعت در اجراآت مکلف 

نماید.
آمریت حقوق عرایض حقوقی اشخاص را که محول محکمه می -٢٦

در نظر نگرفته، دعوی ق.ا.م.م را ١٣و ١٢نماید در اکثر عرایض مواد 
مدعی مجهول و ارکان دعوی در آن ناقص می باشد. در رابطه تصمیم 
بر آن شد که آمریت حقوق قبل از اخذ و ثبت عریضه عارض درمورد 

قانون اصول محاکمات مدنی و وجود ١٣و ١٢رعایت احکام مواد 
ارکان دعوی در متن عریضه دقت کرده و در صورت مجهول بودن یکی 

کان دعوی از ثبت و دوران آن خود داری نماید.از ار
مساعدین حقوقی و وکالی مدافع طی دفاعیه های خویش همیشه -٢٧

اعتراض داشته و شاکی اند که در زمان تحقیق موکلین آنها در 
 ارنوالی شهری و ارنوالی جرایم امنیت داخلی و خارجی، امنیت ملی

ت در حضور آنها صورت و پولیس از قبل اطالع داده نمی شود و تحقیقا
نمی گیرد. در رابطه تصمیم بر آن شد که حضور وکیل مدافع متهم در 
جریان تحقیق و استجواب متهم حتمی و الزمی است، موظفین پولیس، 

ارنوالی ها باید به وجود وکیل مدافع متهمین و امنیت ملی و 
مظنونین که از جمله حقوق اساسی متهمین و مظنونین می باشد توجه

الزم نمایند.
نماینده انجمن وکالی مدافع شاکی بوده که دیوان مدنی در دعوی -٢٨

عقاری ابتداء باالی مدعی صورت دعوی را ترتیب می نماید و بعداً 
غرض تعیین هئیات موضوع را به ارگان های ذیربط ارسال می کنند در 
حالیکه در تطبیق و تشخیص مدعی علیه مشکالت به وجود می آید. 

طه تصمیم بر آن شد از اینکه مشکل ابعاد مختلف حقوقی  دارد در راب
و مصوبات شورای عالی ستره محکمه در زمینه وجود دارد موضوع در 

جلسه جداگانه با رئیس محکمه شهری و دیوان مدنی بحث گردد.
نماینده انجمن وکالی مدافع پیشنهاد نموده که در جرایم جنحه -٢٩

یا متهم قضیه در جریان تحقیق به حتی االمکان کوشش شود که مظنون
ضمانت رها گردد. در رابطه تصمیم بر آن شد در صورتی که موانع 
قانونی و یا خوف فرار یا خطر مظنونین و متهمین قضایای جنحه 

ارنوالی می تواند با رعایت احکام قانون آنها را در موجود نباشد، 
ز تراکم هر چه بدل ضمانت معتبر و اصولی از توقیف رها سازد تا ا

بیشتر محبوسین در محبس جلوگیری شود.
مساعدین حقوقی از محکمه شاکی بوده که وقت کافی غرض -٣٠

ترتیب دفاعیه برای مساعدین حقوقی داده نمی شود. در رابطه تصمیم 
بر آن شد به استثنای قضایای که در درجه استعجالیت قرار دارند سایر 

بررسی قرار گیرد و وقت کافی قضایا به ترتیب ورود به محکمه مورد
برای مساعدین حقوقی غرض ترتیب دفاعیه از جانب محکمه داده شود.

شفاخانه های تحت اثر ریاست صحت عامه در موضوعاتی که -٣١
مکلف به ارائه نظر طبی می باشند نظر مشبوه و گنگ ارائه می دارند. 

ومات در رابطه تصمیم بر آن شد دکتوران موظف در صورت مطالبه معل
ارنوالی و یا محکمه منحیث اهل خبره مکلف به ارائه نظر همه از طرف 

جانبه دقیق علمی می باشند.
قطعه محافظت قضات محکمه از مشکالت لوژستیکی شاکی -٣٢

اند در رابطه نماینده قوماندانی امنیه اظهار داشت که این مشکل 
عامل آن تقریباً با تمام بخش های پولیس در این والیت وجود دارد و

قرار دادی های دست دوم و سوم می باشد و برای رفع مشکل با مقامات 
وزارت داخله بحث صورت خواهد گرفت و جلسه با دعائیه خیر خاتمه 

یافت.
در محکمه ابتدائیه ولسوالی محمد آغه والیت لوگر:

جلسۀ همآهنگی ارگان های عدلی و قضائی محکمه ابتدائیه ولسوالی 
تحت ریاست قضاوتیا عزیز ١/٧/١٣٩٩لوگر بتاریخ محمد آغه والیت

احمد "نوری" رئیس محکمه ابتدائیه با اشتراک ولسوال ، قوماندان 
ارنوالی و مدیر حقوق در مقر محکمه امنیه، مدیر امنیت، سرپرست 

ابتدائیه دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز سپس رئیس 

ه حاضرین خوش آمدید گفته و در رابطه به موضوعات شامل محکمه ب
آجنداء بعد از بحث و مداقه روی موارد ذیل تصویب صورت گرفت:

لوگر به ارگان -در مورد مشکالت امنیتی در مسیر شاهراه کابل-١
های امنیتی هدایت داده شد تا در مناطق تحت مسئولیت شان توجه 

خاص نمایند.
قوماندانی هدایت داده شد تا از نتیجه در مورد جلب افراد به -٢

اجراآت در قسمت جلب به محکمه اطمینان داده شود.
روز های پنج شنبه جهت پاک کاری صحن حویلی ولسوالی و محکمه -٣

حشر عمومی می باشد به ارگان های ذیربط هدایت داده شد تا در 
حشرسهم فعال داشته باشند.

ارگان های عدلی و همچنان بحث روی مسایل متفرقه و مشکالت
قضائی ادامه یافت و در هر مورد هدایت الزمه صادر گردید و جلسه با 

دعائیه خیر خاتمه یافت.     

در والیت پکتیا:
جلسۀ همآهنگی ارگان های عدلی و قضائی محکمه استیناف

تحت ریاست ٣٠/٧/١٣٩٩والیت پکتیا یوم چهار شنبه مورخ 
قضاوتیار حبیب اهللا "منیب" رئیس محکمه استیناف با اشتراک 
محمد حلیم "فدایی" والی والیت، رؤسا و نماینده گان ادارات 

ذیربط در مقر محکمه استیناف دایر گردید.
سپس ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز 

رئیس محکمه روی اهداف و فواید تدویر جلسات همآهنگی و 
جلب حضور و همکاری ادارات ذیدخل در موضوع صحبت نمود 
در ادامه والی والیت در رابطه به مؤثریت جلسات همآهنگی 
ادارات عدلی و قضائی و حضور همه رؤسای ادارات ذیربط 
صحبت نمود متعاقباً روی موضوعات شامل آجنداء بحث و

مداقه صورت گرفته و تصامیم  مقتضی ذیالً اتخاذ گردید:
در رابطه به اجراآت موظفین کشفی و مامورین ضبط -١

قضائی؛ اسم و شهرت مظنونین و متهمین قضیه هم از نگاه امالء 
و هم از نگاه پیشوند و پسوند و یا در کل چندین بار در جریان 

ن کشف در تحقیق تغییر می کند. تصمیم بر آن شد که موظفی
اولین پرسش مکلف اند تا هویت اصلی مظنونین را مطابق تذکره 
تابعیت آنها طور دقیق تشخیص نمایند ودر صورت ناممکن 
بودن دریافت تذکره تابعیت باید اسم کامل شخص و اسم کامل 
پدر و جد وی دانسته شود و از اسم مستعار یا تلفظ لهجه محلی 

اسم تفکیک گردد.
ا.ج کشف جرم حسب احوال وظیفه پولیس و ق.٨٠طبق ماده -٢

امنیت ملی بوده و اجراآت پولیس از محل واقعه اکثراً خالف 
معیار های کریمینال تخنیک می باشد. در رابطه تصمیم بر آن 
شد که پولیس باید در زمان جمع آوری مدارک جرمی از محل 
واقعه و همچنان در زمان معاینه آنها از نهایت دقت و احتیاط 

ار گیرد تا موجب ضیاع یا مغشوش شدن مدارک جرمی محل ک
واقعه نگردد، مقام والیت در همکاری با قوماندانی امنیه غرض 
فراهم آوری تمام وسایل و تجهیزات مورد ضرورت کریمینال 
تخنیک برای قوماندانی امنیه عنقریب اجراآت الزم را روی دست 

ت پولیس می گیرد و قوماندانی امنیه تعداد مورد ضرور
مسلکی و متخصص کریمینال تخنیک را در تشکیل آمریت 

تحقیقات جنائی توظیف می کند.
ق.ا.ج برای موظفین کشف (پولیس و امنیت ملی) ٨٧ماده -٣

ساعت وقت تعیین نموده تا قبل از پایان رسیدن ٧٢حد اکثر 
ارنوالی نماید، در وقت موضوع را با مظنون قضیه محول 

ین کشفی میعاد متذکره را رعایت نمی برخی دوسیه ها موظف
نمایند. در رابطه تصمیم بر آن شد که پولیس و امنیت ملی 

ق.ا.ج را در موضوع نظارت ٨٧مکلف است تا حکم ماده 
ارنوالی رعایت مظنونین قضیه و محول ساختن دوسیه به 

نماید.
پولیس از اجراآتی که به آن مکلف میگردد چون جلب و احضار -٤

ایر اجراآت که از طرف ادارات عدلی و قضائی اشخاص یا س
کتباً به آنها هدایت داده می شود، مکلف به صدور اطمینانیه 
کتبی به اداره هدایت دهنده از انجام اجراآت می باشد. در رابطه 
تصمیم بر آن شد پولیس از اجراآت که کتباً توسط ادارات عدلی 

ار باید کتباً و قضائی به آن مکلف شده چون احکام جلب و احض
به اداره مطالبه کننده جواب ارائه و اطمینان دهد.

مسئولین محبس پکتیا باید به نظم و انضباط داخل محبس -٥
توجه جدی کند و تا حد ممکن همه نقاط محبس را تحت پوشش 
دوربین های امنیتی قرار دهد. در رابطه مدیر محبس مشکل را 

بر بیشتر از جدی دانسته اظهار داشت که محبس چند برا
گنجایش آن محبوس دارد و قبالً هیچ برنامه فرهنگی یا برنامه 
ایکه باعث مصروفیت محبوسین گردد در محبس وجود نداشته 
و تاکید شد که در رابطه با ریاست معارف و ریاست تربیت بدنی 
و برخی ادارات دیگر طرح مناسب برای تدویر برنامه های سواد 

، ورزشی و آموزش حرفه در محبس آموزی، درسی، معارف دینی
ترتیب گردد.

٦- ارنوالی از اکثر اجراآت ارگان های کشفی شاکی بوده آنرا
ضعیف و حاوی مشکالت می داند. در رابطه تصمیم بر آن شد 
که پولیس و امنیت ملی اجراآت مقدماتی و کشفی را در مطابقت 

به احکام قانون اجراآت جزائی و مکلفیت وظیفوی خود طور 
امل، سالم و همه جانبه انجام دهد و از اجراآت ناقص گنگ و ک

خالف قانون خود داری کند تا موجب صدور قرار های تحلیلی و 
ارنوالی و مردم نگردد.یا شکایت 

آمریت مساعدت های حقوقی از اجراآت مرحله کشف پولیس -٧
شاکی اند که برای مظنونین بی بضاعت زمینه تعیین مساعد 

ی شود. تصمیم بر آن شد که تفهیم حقوق اساسی حقوقی میسر نم
مظنون و متهم در آغاز تحقیق برای مظنون قضیه حتمی است، 
پولیس و امنیت ملی برای مظنونین در قضایای جنایت کتباً 
توصیه نماید تا برای خود وکیل مدافع تعیین نمایند و در 
صورت نداشتن توانایی مالی از امکانات مساعدین حقوقی 

عدلیه استفاده شود و برای مظنونین بی بضاعت مساعد ریاست
حقوقی تعیین گردد.

آمریت حقوق ریاست عدلیه شاکی بوده که قوماندانی امنیه -٨
در تطبیق حکم محاکم قرار های استرداد و تحقیقات امالکی 
جهت تأمین  امنیت هیئات مختلط و احضار معروض علیهم 

نهائی محاکم همکار ومحکوم علیه جهت تطبیق احکام قطعی و 
نمی باشد. تصمیم بر آن شد که پولیس با توجه به هدف و 
مسئولیت وظیفوی خود منحیث قوه قهریه در امر تطبیق قانون 
در همکاری با ادارات عدلی و قضائی نقش اساسی را ایفا می 
کند، قوماندانی امنیه پولیس تحت امر خود را مکلف نماید تا 

ی تطبیق حکم محکمه، تأمین  امنیت با ریاست عدلیه در راستا
هیئات تحقیقات امالکی و احضار محکوم علیه جهت تطبیق 
احکام قطعی و نهایی محاکم در حدود احکام قانون همکاری 

کامل نماید.
معامالت خرید و فروش وسایط نقلیه فاقد جواز سیر، گشت -٩

و گذار وسایط نقلیه فاقد پلیت  و راننده گی اشخاص فاقد جواز 
اننده گی در سطح شهر به مشکل جدی تبدیل شده. در رابطه ر

والی والیت اظهار داشت که برای رفع مشکل موتر های فاقد 
جواز سیر و فاقد اسناد گمرکی ، طرح مناسب تحت کار می 
باشد که به مقام ریاست جمهوری ارسال خواهد گردید و در 

کل زمینه از ریاست جمهوری طالب هدایت خواهند شد تا مش
موجود بنیادی حل گردد و پولیس ترافیک همه اشخاص و افراد 
را که بدون داشتن جواز راننده گی مصروف راننده گی می باشند 

توقف خواهد داد.
١٠- ارنوال مکلف است تا در جریان تحقیق ابتداء هویت

مظنون و متهم و سایر اشخاص را که تحقیقات از نزد آنها 
تابعیت آنها تثبیت نماید. در صورت می گیرد به اساس تذکره 

ارنوالی مکلف است تا در آغاز رابطه تصمیم بر آن شد که 
تحقیق از وجود نقل خوانا تذکره تابعیت مظنون در اوراق دوسیه 
اطمینان حاصل کند و در صورت فقدان آن مظنون یا متهم و یا 
اقارب آنها را مکلف به تسلیمی یک نقل تذکره تابعیت به 

ماید.ارنوالی ن
ارنوال و اظهارات مظنون، متهم و اشخاصی که توسط -١١

مستنطق ثبت می گردد توأم با غلطی امالیی بوده و گاهی اصالً 
خوانا نمی باشد. در رابطه تصمیم بر آن شد در صورتی که 
مظنون یا متهم توانائی کامل درست نوشتن اظهارات خود را 

به زبانی که ارنوال مستنطق اظهارات وی را نداشته باشد 
مظنون یا متهم صحبت می کند نوشته نموده و دوباره برای 

مظنون یا متهم خوانده و شست وی را در اخیر اخذ کند.
ارنوال می ق.ا.ج از وظیفه ١٤٥تحقیق جرایم طبق ماده -١٢

باشد اما در برخی دوسیه ها دیده می شود مواردیکه مربوط به 
یعه قرار محول پولیس ارنوالی ذراجراآت کشف نبوده از طرف 

یا امنیت ملی می گردد، نه تنها که مفید نمی باشد بلکه موجب 
معطل ماندن تحقیق و بی سرنوشتی مظنون قضیه می گردد. در 
رابطه تصمیم بر آن شد مواردیکه مربوط به اجراآت موظفین 
کشفی بوده و اجراآت کشفی در آن خالف قانون یا ناقص میباشد 

ه از صالحیت قانونی خود می تواند موضوع را ارنوال با استفاد
ذریعه قرار تحلیلی محول موظفین کشفی نماید. و نیز طبق 

ارنوال ارنوال می باشد صراحت ماده فوق تحقیق وظیفه 
صالحیت و مسئولیت کامل تحقیق و انکشاف قضیه را در تمام 

جوانب آن دارد.

ساحه کاری، ارسال به موقع گزارشات، راپـور هـای احصـائیوی و    
ر مطابقـت بـه احکـام قـانون و هـدایات مقـام       اجراآت طـور دقیـق د  
عالی ستره محکمه.

در اخیر رئیس محکمه از همه منسوبین محاکم تقاضا نمود تا در 
برخورد با مراجعین بی نهایت صبور و فروتن بوده و با رویـه نیـک   
و همکاری متقابل دوستانه بین خویش واطاعت پـذیری از اوامـر   

مرین خـویش مصـدر خـدمات    شرعی، قانونی، اصولی و اخالقی آ
بهتر و صادقانه به خلق اهللا گردیده و مسـئولیت دنیـوی و اخـروی    
خویش را با کمال ایمانداری انجام دهند و جلسـه بـا دعائیـه خیـر     

خاتمه یافت.
جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت سمنگان:

ــت ســـــمنگان بتـــــاریخ       ــۀ اداری محکمـــــه اســـــتیناف والیـــ جلســـ
وتیار منیـر الـدین "منیـر" رئـیس     تحت ریاست قضا٢٧/٧/١٣٩٩

محکمـه اســتیناف بــا اشــتراک رؤسـای دواویــن اســتینافی در مقــر   
محکمه استیناف دایر گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       
پیرامون موضوعات ذیل بحث مفصل صورت گرفت:

مقرره تعیین لباس رسـمی قضـات قـوه قضـائیه را بـه قضـات       -١
رائت نموده و در راستای مقرره فوق خصوصاً در پوشـیدن لبـاس   ق

قضائی در جلسات قضائی و محل کار تأکید صورت گرفت.
رؤسای دیوانهای استینافی و محاکم مربوط را وظیفـه دادتـا   -٢

جهت تطبیق مقرره فوق نظارت جدی و همه جانبه نمایند.
ــان     -٣ ــان فرم ــاری و مــاحول آن و همچن ــاتر ک ــت دف ــت نظاف رعای
قنینـی ایـزاد و تعـدیل در برخـی مـواد کـود جـزاء را بـرای قضــات         ت

قرائت و روی اجراآت قانونی آن بحث و تاکید صورت گرفت.
روی طرزالعمل تقرر و تبدل قضات و کارمندان اداری و مسـلکی  
قوه قضائیه بحث مفصل نموده و جهت غنامندی طرزالعمـل فـوق   

ا دعائیـه خیـر   قضات نظریـات خـویش را ارائـه نمودنـد و جلسـه بـ      
خاتمه یافت.

جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت کابل:
جلســۀ اداری محکمــه اســتیناف والیــت کابــل یــوم دوشــنبه مــورخ    

ــیس     ٥/٨/١٣٩٩ ــیس خیــل" رئ ــرحمن "رئ تحــت ریاســت شــمس ال
ناف بـا اشـتراک رئـیس تحریـرات، آمـرین تحریــرات      محکمـه اسـتی  

دواویــن اســتینافی، حــوزه هــای شــهری، مــدیران تحریــرات دیــوان  
ــاالر       ــه اســتیناف در ت ــایق محکم ــای وث ــت ه ــه و آمری هــای ابتدائی

جلسات محکمه استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       

آجنـداء روی مــوارد چــون ترتیــب و ارســال  رئـیس محکمــه بــر طبــق 
راپور های یومیه حاضری، تنظیف محالت کار، دفاتر، سرسـبزی  
و ایجاد محـیط زیسـت سـالم، مراقبـت از دفـاتر، تعمیـر، وسـایل        
دفتــر، سیســتم هــای آبرســانی و ســایر تاسیســات دفــاتر، برخــورد  
سالم بـا مـراجعین و همکـاران در جریـان کـار، برخـورد بـا اسـناد،         

عت در اجراآت و صـحت اجـراآت بصـورت همـه جانبـه صـحبت       سر
نمــوده و وظــایف و مکلفیــت هــای آمریــت هــا و مــدیران تحریــرات  
دواوین استینافی، محاکم شهری و حوزه هـای وثـایق را برشـمرده    
و هریــک از مســئولین را متوجــه وظــایف و مســئولیت هــای شــان    

نمود و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
محکمه استیناف والیت بلخ:جلسۀ اداری 

٢٣/٧/١٣٩٩جلسۀ اداری محکمه اسـتیناف والیـت بلـخ بتـاریخ     
تحت ریاست قضاوتیار محمـد شـعیب"ابراهیمی" رئـیس محکمـه     
استیناف بـا اشـتراک رؤسـا، مـدیران و محـررین مسـلکی دواویـن        
استینافی، محاکم ابتدائیه مرکـز و ولسـوالی هـا در تاالرجلسـات     

دایر گردید.علنی محکمه استیناف 
ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد توسـط سـید       
ــیس       ــت آغــاز ســپس رئ ــظ و مراقب ــدالقادر "هاشــمی" مــدیر حف عب
محکمه ضمن عـرض خـوش آمدیـد بـه قضـات و کارمنـدان اداری       
بیان نمود همه ما و شما خاصتاً دوستانیکه تجارب بیشتر دارند 

مانند سایر نهاد هـای دولتـی   می دانند که دستگاه قضائی کشور
و غیر دولتی از گزند حوادث و شرایط نـاگوار چنـد دهـه اخیـر در     
امان نمانده و دچار آسیب های گوناگون گردیده. اما رهبری مقام 
عـــالی ســـتره محکمـــه نظـــر بـــه جایگـــاه واالی قضـــاء در راســـتای   
اصالحات در قوه قضائیه و مبارزه بـا انـواع فسـاد خاصـتاً فسـاد      

که بـا تاسـف کشـور مـان در سـطح جهـانی در رده هـای بـاال         اداری
قرار داشت گامهای مؤثر را برداشته ودست آورد های چشم گیری 
داشــته  کــه انکــار ناپــذیر اســت. و غــرض حفــظ دســت آورد هــای    
حاصله و رونق دادن هر چه بیشتر آنهـا نکـات چنـدی را در سـاحه     

کاری خود بعنوان تکرار احسن یاد آور می شوم.
ــتگاه       ــام واالی منصــب قضــاء و اســتقاللیت دس حفــظ قدســیت مق
قضــاء، بــی طرفــی قاضــی، حســن ســلوک و برخــورد مســاویانه بــه   
اطــراف دعــوی، خــود  داری از قهــر و غصــب واحتــراز از برخــورد   
زشت با خلق اهللا، جلب اعتماد مردم نسبت بـه قضـاء و محـاکم تـا     

ایت مقرره زمینه همکاری مردم به ارگان قضاء مساعد گردد، رع
ــائی، دقــــت کامــــل در رســــیده گــــی    ــلوک و لبــــاس قضــ طــــرز ســ
قضــایامطابق احکــام قــانون، احتــراز و خــود داری از اشــتراک در   
مجالس که به شأن قاضی و منصب قضاء منافات دارد بـه شـمول   
تجمعــات سیاســی، تحــت تــاثیر زورمنــدان و حلقــات مافیــا قــرار    

حاضـــری و نگــرفتن، احتــراز از قبــول تحـــایف، رعایــت ضــوابط      
موجودیت دایمی بـاالی وظیفـه کـه جـزء از مکلفیـت هـای مهـم هـر         
منســوب اداره اســت، اجــرای قانونمنــدی و ســریع امــور خلــق اهللا و 
خاصـتاً وثــایق شــهداء، اســتفاده مطلـوب و بجــا از رخصــتی هــای   
قانونی، ضروری، تفریحی و مریضی در مطابقـت بـه قـانون کـار،     

ــایق و   ــایق طــور  رعایــت دقیــق مقــررات مــرتبط وث مهــر نمــودن وث
واضح و خوانا، تحویلی قیمت و محصول وثایق توسط کارمنـدان  
اداری در میعـــاد قـــانونی و دقـــت در محاســـبه آن، تطبیـــق دقیـــق 
احکام قانون و مصوبات مقام عالی ستره محکمه و تعمیـل آن در  
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تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

یکسال دو ماه حبس تنفیذی ١٣/٧/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهر کابل
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٩/٧/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر

یکنفر پنج سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ٢١/٧/١٣٩٩ دونفر دشنام و سقط جنین رر
یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر

هر واحد ده سال حبس تنفیذی رر دونفر چپاول موبائیل و پول و تجاوز علیه 
موظفین خدمات عامه رر

هژده سال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
ده سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب موبائیل و پول نقد رر

واحد سی سال حبس تنفیذیهر رر چهار نفر بیست و نه مورد سرقت عراده 
جات رر

سه سال حبس تنفیذی و پانزده هزار افغانی جزای نقدی رر یکنفر غصب پول نقد و موبائیل رر
هشت سال حبس تنفیذی ٢٧/٧/١٣٩٩ یکنفر سرقت موتر رر

سه سال و سه ماه حبس تنفیذی ٢٨/٧/١٣٩٩ یکنفر شروع به تجاوز جنسی رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به تجاوز جنسی رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب پول و موبائیل رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
یکسال و چهار ماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب موبائیل رر

دوسال حبس تنفیذی ٢٩/٧/١٣٩٩ یکنفر پول نقد و موبائیلغصب  رر
پنج سال حبس تنفیذی ٢٩/٧/١٣٩٩ یکنفر سرقت منزل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سمنگان
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت یک راس گاو رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٤/٨/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر
سه سال حبس تنفیذی ٦/٨/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر

ل و شش ماه حبس تنفیذیهر واحد یکسا ١١/٨/١٣٩٩ دونفر غصب زمین دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت سمنگان
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٣٠/٧/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر استفاده غیر قانونی سالح رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر اختالس رر

هفده سال حبس تنفیذی ٣٠/٧/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت جوزجان
در قضیه قتل بیست سال حبس تنفیذی و در شراب 

پانزده هزار افغانی جریمه نقدی ٧/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل و شراب نوشی رر

اعدام رر یکنفر قتل رر
یک و نیم سال حبس تنفیذی ١٨/٨/١٣٩٩ یکنفر قتسر رر

هفده سال حبس تنفیذی ١١/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
یکسال حبس تنفیذی ٢/٧/١٣٩٩ یکنفر ضرب و جرح دیوان جزاء محکمه استیناف والیت لوگر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر حادثه ترافیکی رر

بیست و یکسال حبس تنفیذی ١٦/٧/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
هفده سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر

هر واحد شش سال حبس تنفیذی رر دونفر سرقت اموال دکان رر
هژده سال حبس تنفیذی ٢٨/٧/١٣٩٩ یکنفر قتل و مجروحیت رر

شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی ٢٩/٧/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب

بیست سال حبس تنفیذی و پرداخت مهر مثل ٢٦/٧/١٣٩٩ یکنفر جاوز جنسیت دیوان استینافی رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن 
والیت فاریاب

یکسال حبس تنفیذی ٢٩/٧/١٣٩٩ یکنفر اختالس دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت 
فاریاب

هر واحد دوسال و شش ماه حبس تنفیذی ٥/٨/١٣٩٩ دونفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندهار
ه سال حبس تنفیذیس رر یکنفر فوت ترافیکی رر

پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر فوت ترافیکی رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت ترافیکی رر

چهار سال حبس تنفیذی ٣/٨/١٣٩٩ یکنفر چپاولگری دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت کندهار
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

هر واحد دوسال حبس تنفیذی ٧/٨/١٣٩٩ دونفر فعل زناء دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری  والیت بدخشان
سه سال حبس تنفیذی ٤/٨/١٣٩٩ یکنفر مجروحیت رر

یکسال حبس تنفیذی ١/٨/١٣٩٩ یکنفر اخذ رشوت دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت 
بدخشان

بیست و یکسال حبس تنفیذی ٦/٨/١٣٩٩ یکنفر عضویت و فعالیت تروریستی رر
هر واحد دوسال حبس تنفیذی ١١/٨/١٣٩٩ دونفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر

چهار سال حبس تنفیذی و بیست هزار افغانی جزای 
نقدی ١٣/٨/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

شش سال حبس تنفیذی ١٢/٨/١٣٩٩ یکنفر فوت ترافیکی ه خشونت علیه زن محکمه والیت محکمه ابتدائی
بدخشان

شش سال حبس تنفیذی ٣/٨/١٣٩٩ یکنفر لت و کوب منجر به خود کشی رر
هفده سال حبس تنفیذی ١٠/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ
ده سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر فوت ترافیکی رر
یازده سال حبس تنفیذی ٦/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
چهار سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب پول و موبائیل رر

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر ضرب و جرح رر
بیست و سه سال حبس تنفیذی ١٣/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز

دوسال حبس تنفیذی ١٧/٨/١٣٩٩ نفریک سرقت رر
هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

ولسوالی ناوه میش-۱
این سفر طور برنامه ریزی گردیـده بـود کـه صـبح یکشـنبه      

ــاریخ  ــت بــــه اســــتقامت    ۱۳/۷/۱۳۹۹بتــ از مرکــــز والیــ
ــه      ــاوه مــیش حرکــت نمــوده بعــد از مواصــلت ب ولســوالی ن

بـا همـآهنگی کـه قـبالً صـورت گرفتـه       ولسوالی ناوه مـیش  
بود جلسه کمیته عالی همآهنگی ادارات عدلی و قضـائی  
تحت ریاست قضاوتیار ابوبکر "صـدیقی" رئـیس محکمـه    

) فقره ای از قبل ۶استیناف در دفتر ولسوالی با آجندای (
تعیین شده دایر گردید. ابتداء رئیس جلسه ضمن تشـریح  

لی ستره محکمـه را  اهداف سفر خویش، سالم مقامات عا
بــه اعضــای جلســـه تقــدیم نمــوده و بـــه اهمیــت برگـــزاری      
جلسات همآهنگی  پرداخته و بعد از مباحثـه مفصـل روی   
موضــوعات درج شــده در آجنــداء بــرای هــر کــدام راهکــار   
های قانونی جستجو و قناعت اعضـای جلسـه گرفتـه شـد     
سپس با همکاری اداره ولسوالی و مشوره رؤسای ادارات 

ــرات   عـــدلی و ــر تحریـ ــه توســـط آمـ ــوبه جلسـ ــائی مصـ قضـ
محکمــه اســتیناف ترتیــب و بعــد از امضــاء توســط رئــیس  
جلســـه، بـــه مرجـــع مربـــوط هـــدایت داده شـــد تـــا آن را بـــه  
ادارات تحت اثر در ولسوالی مربوط تکثیـر و در اجـراآت   

بعدی خویش آن را در نظر گیرند.
ــا حضــور      ــاً جلســه ســمع شــکایات  بعــد از ظهــر ب متعاقب

ر مــردم و متنفــذین مرکــز ولســوالی و تمــام اعضــای  پرشــو
هیئات بدون حضور کارمندان محلی ولسوالی در مسجد 
جامع مرکز ولسـوالی دایـر، و ضـمن ابـراز تسـلیت و ادای      
ــن ولســوالی مشــکالت و      ــر ای ــه روح شــهدای اخی فاتحــه ب
شکایات به ارتباط کـم کـاری، کنـدکاری، اجـراآت جانـب      

جــویی هـا توســط نهـاد هــای   دارانـه، مغرضــانه و اسـتفاده   
عدلی و قضائی از دو طریق سمع شکایات شفوی و کتبی 
ــکایات بطـــور       ــت شـ ــات ثبـ ــه جـ ــع فورمـ ــوری و توزیـ حضـ
محرمانه به انجام رسید، سپس تـک تـک شـکایات سـمع و     
درج شده در روشنایی احکام قانون مورد رسیده گی قرار 

گرفت.
اره و در ختم جلسه سمع شکایات با مـردم، مسـئول هـر اد   

به نظارت و ارزیابی کارکرد های اداره خـویش پرداختـه و   
ــت بــه       ــه وجــود داش مشــکالت، نواقصــات و کمبــودات ک

ــاکم      ــای محـ ــت هـ ــده و از ملکیـ ــدام گردیـ ــایی آن اقـ رهنمـ
بازدید بعمل آمد.

ولسوالی گیتی-۲
بعــد از خــتم کــار در ولســوالی نــاوه مــیش صــبح دو شــنبه  

ولسوالی گیتـی  بعد از مواصلت به۱۴/۷/۱۳۹۹بتاریخ 
با همآهنگی که قبالً صورت گرفته بود جلسه کمیته عالی 
همآهنگی ادارات عدلی و قضائی تحت ریاست قضاوتیار 
ــتیناف در دفتـــر      ــه اسـ ــیس محکمـ ــدیقی" رئـ ــوبکر "صـ ابـ

) فقره ای از قبل تعیین شده دایر ۱۸ولسوالی با آجندای (
گردیــد. ابتــداء رئــیس جلســه ضــمن تشــریح اهــداف ســفر     

بـه اهمیـت برگـزاری جلسـات همـآهنگی پرداختـه و       خویش 
ــده در      ــوعات درج شـ ــل روی موضـ ــه مفصـ ــد از مباحثـ بعـ
ــانونی جســتجو و       ــای ق ــدام راهکــار ه ــرای هــر ک ــداء ب آجن
قناعت اعضای جلسه گرفته شد، سپس با همکاری اداره 
ولســــوالی و مشــــوره رؤســــای ادارات عــــدلی و قضــــائی  

ــوبه جلســه توســط آمــر تحریــرات محکمــه اســتی       ناف مص
ــه مرجــع       ــیس جلســه، ب ترتیــب و بعــد از امضــاء توســط رئ
مربــوط هــدایت داده شــد تــا آن را بــه ادارات تحــت اثــر در  
ولسوالی مربوط تکثیـر و در اجـراآت بعـدی خـویش آن را     

در نظر گیرند.
متعاقباً جلسه سمع شکایات  بعد از ظهر با حضـور تمـام   
اعضای هیئـات بـدون حضـور کارمنـدان محلـی ولسـوالی       

ر مســـجد جــــامع مرکــــز ولســـوالی دایــــر، مشــــکالت و   د
شکایات به ارتباط کـم کـاری، کنـدکاری، اجـراآت جانـب      
دارانـه، مغرضــانه و اسـتفاده جــویی هـا توســط نهـاد هــای     
عدلی و قضائی از دو طریق سمع شکایات شفوی و کتبی 
ــکایات بطـــور       ــت شـ ــات ثبـ ــه جـ ــع فورمـ ــوری و توزیـ حضـ

کایات سـمع و  محرمانه به انجام رسید، سپس تـک تـک شـ   
درج شده در روشنایی احکام قانون مورد رسیده گی قرار 

گرفت. 
و در ختم جلسه سمع شکایات با مـردم، مسـئول هـر اداره    
به نظارت و ارزیابی کارکرد های اداره خـویش پرداختـه و   
ــه       ــته ب ــود داش ــه وج ــودات ک ــات و کمب ــکالت، نواقص مش

بازدید رهنمایی آن اقدام گردید و از ملکیت های محاکم 
بعمل آمد.

ــه   جلســۀ علنــی قضــائی دیــوان رســی   ــه جــرایم علی ده گــی ب
امنیــت داخلــی و خــارجی محکمــه ابتدائیــه شــهری والیــت   

تحـــت ریاســـت قضـــاوتمند ١٩/٧/١٣٩٩هـــرات بتـــاریخ 
ضیاءالحق "ضیا" رئیس محکمه ابتدائیه شهری و هیئات 
قضــایی شــان، بــا حضــور داشــت ارنواــل موظــف، وکیــل  
مدافع متهم و تعدادی از مردم در سالون جلسات محکمه 

د.دایر گردی
ابتــداء رســمیت جلســه توســط رئــیس محکمــه اعــالن شــد   

بعداً مدقق قضـیه گـزارش فـوق را بیـان نمـوده و متعاقبـاً       
ارنوال مؤظف صورت اعتراض خویش را قرائـت نمـود و   
ــه       ــه خــویش را ب ــتهم دفاعی ــدافع م ــل م ــب آن وکی ــه تعقی ب
خـــوانش گرفـــت. کـــه بعـــد از تـــدقیق همـــه جانبـــه هیئـــات  

ــذی  قضــائی مــتهم قضــیه بمــدت دو   ازده ســال حــبس تنفی
محکوم به مجازات گردید و به متهم تفهیم شد که حقـوق  

استیناف خواهی اش در میعاد قانونی محفوظ میباشد.

قضـــاوتیار ٣٠/٧/١٣٩٩یـــوم چهـــار شـــنبه مـــورخ 
عبــدالملک "رجــب زاده" رئــیس محکمــه اســتیناف     

ظم، دسپلین، والیت پنجشیر با تیم معیتی شان از ن
ــدیریت     ــد مـ ــابقه و جدیـ ــر سـ ــه، تعمیـ ــه و اباتـ اعاشـ

محبس بازدید بعمل آورد.
در این دیدار ابتداء رئیس محکمه طی نشسـتی بـا   
ــین    ــداد محبوسـ ــبس از تعـ ــدیریت محـ ــئولین مـ مسـ
طالب معلومات گردید سپس صحبت های پیرامون 
طــرز برخــورد و ســلوک مناســب بــا محبوســین و حــل  

ــو  احی مختلــف خصوصــاً  مشــکالت محبوســین از ن

مســاعد ســاختن انتقاــل محبوســین را بــه تعمیــر  
جدید که تا هنوز طور رسمی افتتاح نشده است 

با محبوسین محبس داشت.
بعـداً طبـق قـانون محـابس و توقیـف خانـه هـا بـا         
رعایت حقوق محبوسین که شامل حق کـار، حـق   
تعلیم و تربیه و آموزش های حرفوی، حق اجرای 

ــرورش   ــات و پـ ــتفاده از   تمرینـ ــق اسـ ــمی، حـ جسـ
خــدمات صــحی، حـــق ارتبــاط بـــا فامیــل، حـــق     
اجــرای مناســک دینــی، حــق مفاهمــه ضــروری در  
حـــاالت خـــاص و حـــق اســـتفاده از رخصـــتی مـــی 

باشد صحبت نموده و توجـه مـدیریت محـبس را    
در زمینــه خواســـتار شـــد و همچنـــان از رعایـــت  
نظافت در بخـش صـحی و غـذائی اداره محـبس     

عیـار هـا برابـر بـود قـدردانی      که واقعاً بـه همـه م  
نمود.

در اخیر رئیس محکمه دیداری که همراه جمعی 
از محبوســین داشـــت بـــه رســـیده گـــی قضـــایای  
نسبتی آنها با در نظر داشت زمان بندی قانونی 
در پرتو احکام قـانون و فیصـله عادالنـه بـه تمـام      

آنها اطمینان داد.

دننرهار استيناف محکمـې رئـیس   ه ن٣٠/٧/١٣٩٩په 
ــه    قضــاوتمندمفتي محمــدوزير دــاري محکمــې رئــیس پ
ملتيا دننرهار ـو چـارو رياسـت اودمېرمنـو مالتـ لـه       

مرکز خه ليدنه وکه او دهغوی ستونزې يې واوريدې.
پــه يــاده ليدنــه کــې دننرهــار ــو چــارو رئيســې فتانــه    

ــ( ــنا  )اعزيزــ ــاد رياســــت حقوقومــــديرې برېــ اوديــ
)رهار استيناف محکمې رئیس )کوهستانله لوري دنن

ــیس     قضــاوتمندمفتي محمــدوزير او دــاري محکمــې رئ
تــه دخپلــو چــارو اوشـــته    )فــايق (قضــاوتمند محمــدانعام   

ستونزو په اه معلومات ورکل شول.
ــه      ــه مننــه وکــه، چــې ل ــه دې امل ــه دواو رئيســانو ل دوی ل

ــان  نــ دې يــې د دوی احواــل واخيســت او لــه ســتونزو يــې
.خبر ک

دو چارو رئیسې وويل اوس مهاـل دوی د زون پـه کچـه    
فعاليت کوې او له اوند ارانونو سره ې کـاري ايکـي   

لري.
په ناسته کې دننرهار استيناف محکمې رئیس وويل پـه  
ولنه کې دمېرمنو پرواندې ستونزې شته او په خبره يې، 

ې دهمغ په میاشتن غونه کې به پرې بحث وکي.چ
ــه ده او     ــولنې برخـ ــې دـ ــه ـ ــه کـ ــي محمدوزيرزياتـ مفتـ
  و له قانوني او شرعي حقوقو دفاع  او مالتـمحکمه د

نوموي دـو چـارو رئیسـې تـه سپارـتنه وکـه،       کوي.
چې ينه هغه قضاياوې، چې ستونزې په کـې موجـودې   

صل تـه اتيـا لـري پـه ليکلـې      وي او يا يې قضاياوې حل ف
به له دوی سره شريکي کي و په اوند برخو کـې جـدي   

ت ترسره شي.آاجرا
ــه ورتــه وخــت کــې دننرهاراســتيناف محکمــې رئــيس        پ
داري محکمې رئـیس او دـو چـارو رئيسـې پـه ملتيـا       

ــ لــه مرکــز خــه هــم ليدنــه وکــه او پــه کــې     دــو دمالت
.دمېشتو مېرمنو ستونزې يې واوريدې

دمالتله دننرهار استيناف محکمې رئیس وويل دو
مرکز خه دليدنې موخـه يـې پـه کـې دمېشـتو مېرمنـو لـه        

پــه يــاده ــي کــول دي.ه ســتونزو خبريــدل  او  ورتــه رســيد 
و دمېرمنو ستونزې له ان سـره يادـت   نایضاليدنه کې ق

 ا ورک.ه او ورته دقانوني رسيد

د کنـدهار اسـتيناف   نیـه  ٢٣/٧/١٣٩٩پـه  نن چهارشنبه 
د ـــاري  محکمـــې رئـــيس قضـــاوتوال ثمرـــل (عمـــری)    

محکمې، د ثبت او اسناد وثایقو آمریـت، د مخـزن آمریـت    
او دقضاياو دثبت سيستم ترنـ دبېالبېلـو دېوانونـو او    

.انو محکمو خه ليدنه وکه
ــانو، ـــاغلی عمـــری د ليـــدنې پرمهاـــل  د دېوانونـــو رئيسـ

نکو تــه دشــعباتو دپـــاکوالي،   ووکو او اداري کــار نایضــ اق
تولو، حاضـر پابنـد او   ادقضايي سلوک او لبـاس مراعـ  

.دمراجعينو سره ده چلند سپارتنې وکې
نوموي دليدنې پرمهال د دېوانونـو او ـانو محکمـو د    
تجهيزاتـو دکمــوالي او نــورې دې تــه ورتــه اونــد ســتونزې  

تــه يــې )کوشــان(ريــدې او دتحريراتــو رئــيس ذبــیح اهللا  واو
سپارــــتنه وکــــه، چــــې لــــومن اتيــــاوې پــــه نــــه او 

.ي وکيه دامکاناتو په پام کې نيولو سره ورته رسيد
دغــه راز اســتيناف محکمــې رئــيس دوثــايقو لــه شــعبې او  
داستيناف دېوانونو او اداري شعباتو خه دليدنې پرمهال 

ــ، ه ينــو کــارونو تــه دــې رســيد ولينو تــه دمراجعئمســ
.پاکوالي او نظم ساتلو سپارتنې وکې

ــوي دوثــايقو  نه وکــه، چــې  وآمــر او غــو تــه الرــو   نوم
دوثايقو مراجعينو سره ه سـلوک وکـي او دهغـه سـتونزو     

وي پــه پــه حــل کــې يـې قــانوني موانــع موجــود پـه اه، چــې 
عمــری داســتيناف او ــاري  .نرمــ ســره قناعــت ورکــي 

ولينو تـه ا ورکـ، چـې    ئمې ابتدائيـه دېوانونـو مسـ   محک
دوسايلو دکمي ستونزې ته به دامکاناتو په پام کـې نيولـو   

نومـوي دمراجعينـو سـتونزې هـم     .ـي وکـي  ه سره رسـيد 
.کلرت واواوريدې او په اوند برخو کې يې الزم هداي

عدم تکرار آن با آنها تأکید بعمل آمد.
جلسۀ همآهنگی نهاد های عدلی و قضـائی یـوم   -١٠

ــا اشــتراک مراجــع ذیــربط در   ٢٦/٧/١٣٩٩شــنبه مــورخ  ب
مقــر محکمــه اســتیناف دایــر گردیــد و ریاســت محکمــه       
ــان محــاکم و ســایر ادارات     ــا همــآهنگی می مصــمم اســت ت
ــد. همچنــان رؤســای دیــوان هــای اســتنیافی و     تحکــیم یاب
جلسات مالی و اداری وفق تقسیم اوقات مرتبه منبعـد در  

اوقات معینه آن دایر گردیده و می گردد.
به منظور سـرعت عمـل و دقـت بیشـتر در اجـراآت بعـد از       
ــل       ــه هــای ذی ــد محکمــه اســتیناف کمیت ــیس جدی تقــرر رئ

مــورات مــالی و  تشــکیل گردیــده اســت: کمیتــه تــدقیق ا    
حســابی، کمیتــه نیــاز ســنجی محــاکم و ادارات مربوطــه،   
کمیته سمع شکایات، کمیته تدقیق اسـتهداآت واصـله و   

کمیته ترتیب و انسجام جلسات همآهنگی. 
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رهنمــود  ،هــای اساســی سیســتم اداری محــاکم   
مراســــالت مراســــالت اداری، اهــــداف رهنمــــود 

ــر مراســالت اداری،     ــاکم ب ــی ح اداری، اصــول کل
ــواع مراســالت اداری (  ) ٢) شــرایط شــکلی، ( ١ان

مکتـــوب،عریضـــه، شـــرایط مـــاهوی، طرزتحریر
کتـاب  پیشنهاد، استعالم، مرسل و مرسل الیـه، 

وارده  و صادره، مینوت، کتاب ثبت و راجستر، 
کتاب رسیدات، کتاب عرایض اسـتیناف طلبـی   

، پــوش میعــاد اســتیناف طلبــی یــز طلبــی و یو تم
دوسیه های حقوقی و جزایی، کتاب ثبت اجراآت 

ــی و حقــو   ــع و  دوســیه هــای جزای قی، کتــاب توزی
ــورم گــزارش     خــروج، کتــاب تســلیمی قضــات، ف
دهــی ربعــوار اجــراآت حقــوقی و جزایــی، صــورت 
جلســه، ارکــان جلســه، ســازمان جلســه، وظــایف   

متمرکزگردیده بود.انواع جلسهمنشی جلسه، 
ازطــرف اشــتراک کننــده دراخیــربرنامــه آموزشــی

ازریاســت ارتقـاء ظرفیــت گـان بـا اهمیــت تلقـی و   
ــابی ــین   وارزیـ ــزاری چنـ ــتای برگـ ــراآت درراسـ اجـ

. برنامه بـا توزیـع   نمودندبرنامه ها اظهارسپاس
تصدیق نامه هـا بـرای اشـتراک کننـده گـان پایـان       

.یافت

به سلسله برنامـه هـای آموزشـی ریاسـت ارتقـاء      
برنامـــه آموزشـــی ،ظرفیـــت وارزیـــابی اجـــراآت

مهـــارت هـــای اساســـی سیســـتم اداری محـــاکم  
ــاریعقــــرب١٣الــــی١١بتــــاریخ  ــال جــ ــه ســ بــ

ــه   ــالی مؤسسـ ــاری مـ ــدالت همکـ ــی) عـ در (چکـ
والیت بلخ راه اندازی گردید کـه در ایـن برنامـه    

ــن    ــداد بیســت  ت ــه تع ــان اداب ری محــاکم کارکن
وســرپلجوزجــان،ابتدائیــه واســتیناف والیــات 

.اشتراک داشتندبلخ
ــه  ــارت   آموزشــیبرنام روی اصــول اساســی  مه

ــاریخ - ــیس  ٢١/٨/١٣٩٩بتـــــ ــری" رئـــــ ــب اهللا "اکبـــــ نجیـــــ
تعلیمــــات قضـــــائی ســـــتره محکمـــــه بـــــا رئـــــیس عمـــــومی و  

دیدار ومالقات نمود.IDLOرئیس آموزش های 
ــات قضــائی        ــت تعلیم ــأمین  امنی ــه ت ــه ب ــداردر رابط ــن دی در ای
بحـــث صـــورت گرفـــت کـــه در نتیجـــه خواهـــان شـــریک ســـاختن 

ــا    ــابی بـ ــی و ارزیـ ــات فنـ ــر هیئـ ــتم  IDLOنظـ ــد از خـ ــده و بعـ شـ
ــا ــار هیئــ ــاری داده   کــ ــده همکــ ــده وعــ ــابی کننــ ت فنــــی وارزیــ

ــه     ــی برنامـــ ــد از معرفـــ ــان بعـــ ــد. همچنـــ ــورد TPDCشـــ در مـــ
برنامــــه هــــای آنالیــــن صــــحبت نمودنــــد و طــــرفین بــــا اصــــل   
پــذیرش برنامــه هــای حضــوری بعــد از ایجــاد سیســتم مــنظم        
آنالیــــــن در صــــــورت عــــــدم امکانــــــات حضــــــور در حــــــاالت  

د.  استثنائی از برنامه های آنالین حمایت نمودن
قضــــــــاوتیار محمــــــــد شـــــــــعیب   ٧/٨/١٣٩٩بتــــــــاریخ  -

ــخ بــا معیتــی        ــه اســتیناف والیــت بل ــی" رئــیس محکم "ابراهیم
قضــاوتیار میــرویس "عزیـــزی" رئــیس دیـــوان جــزاء و پیـــداگل     
"طیــــب" رئــــیس تحریــــرات از پــــروژه اعمــــار دیــــوار احــــاطوی  
ملکیـــت محکمـــه اســـتنیاف واقـــع پـــروژه خالـــد بـــن ولیـــد کـــه   

نمــــود. و بــــه انجنیــــر مربــــوط     کــــار آن جریــــان دارد دیــــدار   
ــر    ــوده و در امـ ــدایات الزم نمـ ــروژه هـ ــده موظـــف پـ مراقبـــت کننـ

تسریع پیشبرد کار تأکید ورزید.
مراســـــمی بـــــه مناســـــبت معرفـــــی    ١/٧/١٣٩٩بتـــــاریخ -

قضــــاوتیار جماــــل الــــدین رئــــیس جدیــــد التقــــرر محکمــــه        
ــرر        ــز تقـ ــد عـ ــزوم دیـ ــب لـ ــه حسـ ــاء کـ ــت کاپیسـ ــتیناف والیـ اسـ

ــا حضــور      ــوده اســت ب ــت، رؤســا و    حاصــل نم ــی والی داشــت وال
نماینــــده گــــان ادارات دولتــــی در مقــــر محکمــــه اســــتیناف      

دایر گردید.
ــد از کــالم اهللا مجیــد آغــاز ســپس       ــاتی چن ــالوت آی ــا ت محفــل ب
داود شــــــاه "حســــــن زاده" رئــــــیس اســــــبق والیــــــت کاپیســــــاء  
ــه     ــای سـ ــا و فعالیـــت هـ ــورد کارکردهـ ســـخنان خـــویش را در مـ

و در ادامـــه والـــی  ســـاله کـــاری اش توضـــیحات ارائـــه نمـــود     
والیــــت، رئــــیس جدیــــد محکمــــه اســــتیناف، نماینــــده مــــردم  
ــاون       ــی، معـ ــورای والیتـ ــیس شـ ــه، رئـ ــی جرگـ ــا در ولسـ کاپیسـ
شـــورای والیتـــی و نماینـــده انجمـــن وکـــالی مـــدافع بـــه ترتیـــب  
ــدالت و       ــأمین  عــ ــر تــ ــد بــ ــوده وتائیــ ــحبت نمــ ــس صــ در مجلــ

تطبیق یکسان قانون باالی همه ورزیدند.
دلغمــــان اســــتيناف محکمــــې او  ــــه نی٢٦/٧/١٣٩٩پــــه -

جـــزا دېـــوان رئـــيس دننرهـــار اســـتيناف محکمـــې لـــه رئـــيس  
قضــاوتمندمفتي محمـــدوزير ســره پـــه خپــل کـــاري دفتــر کـــې     
ــيس      ــې رئــــ ــتيناف محکمــــ ــار اســــ ــه. دننرهــــ ــته وکــــ ناســــ
ــاوتمند مفتـــي محمـــدوزير دلغمـــان اســـتيناف محکمـــې       قضـ
ــه     ــه ـ ــوان رئـــيس تـ ــرفي) او جـــزا دېـ ــد ســـعيد (اشـ رئـــيس احمـ

وايه.راغالست و
ــتيناف      ــار اسـ ــيس او دننرهـ ــې رئـ ــتيناف محکمـ ــان اسـ دلغمـ
محکمــــې رئــــيس پــــه ناســــته کــــې دقضــــايي اجراآتــــو پــــه اه  
خبــــرې وکــــې او دقضــــائيه قــــوې پــــه چوکــــا کــــې يــــې پــــه  

راغلو بدلونونو او اصالحاتو خوي ووده.
ــادلې     ــه تبـ ــو پـ ــارو کـــې دنظرونـ ــايي چـ ــه قضـ ــانو پـ دواو رئیسـ

ــووالي ېـــار وکـــ. دوی وو   ــه قضـــائيه قـــوه کـــې     او يـ يـــل پـ
ــه ده،        ــم  روان ــارزه شــوې، چــې اوس ه دفســاد پرضــد جــدي مب

چې ې الس ته راونې هم لري.
قضــــــــــاوتیارمحمداجمل"عرب  ٢٣/٧/١٣٩٩بتــــــــــاریخ  -

ــا    ــه اســـــــتیناف والیـــــــت بـــــــادغیس بـــــ زی"رئـــــــیس محکمـــــ
ــم"    ــه، حمیداهللا"عاصــــــ ــیس عدلیــــــ ــدالجبار"راجی" رئــــــ عبــــــ
ــادری"     ــدین "قــــ ــیف الــــ ــوق و صــــ ــای حقــــ ــاعدت هــــ آمرمســــ

ــات     آم ــدارو مالقــ ــاری اش دیــ ــر کــ ــت  دردفتــ ــایای دولــ رقضــ
.نمود

ابتداء رئیس عدلیه  سمت جدید را به رئیس محکمه استیناف 
تبریک عرض نموده وبه وی آرزوی موفقیت نمـود سـپس رئـیس    
محکمــه ضــمن عــرض خــوش آمدیــد افــزود کــه ریاســت عدلیــه   
درقسمت تطبیق قانون وتـأمین  عـدالت دسـت پـر تـوان محـاکم       

گـردد و بـه احکـام مصـدوریه محـاکم اثـرات مـادی        محسوب می
مــوثری میبخشــد و اجــراآت آمریــت حقــوق، آمریــت قضــایای       
دولت و آمریت مساعدت های حقوقی را درخورستایش وقابـل  
ــل و       ــرام متقاب ــط، احت ــزود حســن رواب ــان نمــوده اف توصــیف بی
تحکیم همـآهنگی بـین ارگـان هـای دولتـی بـه ویـژه ارگـان هـای          

پالیسی مقـام عـالی سـتره محکمـه بـوده و      عدلی وقضائی جزء 
دریــن راســتا تــالش خواهنــد نمــود تــا بــا مســاعی مشــترک  بــه    
ــت ممکنــه رســیده گــی اصــولی          ــه اســرع وق مشــکالت مــردم ب

.صورت گیرد
قضـاوتیار سـید عبـدالقیوم "کمـالی"     ١٩/٧/١٣٩٩بتاریخ -

رئــیس محکمــه اســتیناف والیــت بدخشــان باجاهــد اهللا "پیــام "    
آن والیـت در دفتـر کـاری    JSSPسـئولین دفتـر   ونورالحق"نور" م

اش دیدار و مالقات نمود.
در این دیدار طرفین راجع به  مواردی چون اهمیـت دیتـابیس،   
ثبــت اجــراآت وفعالیــت هــای محــاکم ابتدائیــه ولســوالی هــا بــه  
ــور دهــی بطــور      شــمول محــاکم ابتدائیــه مرکــز واســتیناف، راپ

الیســی مقــام عــالی  مــاهوار، ربعــوار وســاالنه بریاســت پــالن وپ  
ستره محکمه عندالموقع،  تطبیق قضایای ثبت شـده بـه دفـاتر    
انــــدراج محــــاکم غــــرض شــــفافیت، دسترســــی بــــه قضــــایا       
عندالضـرورت، چگــونگی رهنمــائی وهمکـاری مســئولین دفتــر   
مــذکور بــه کارمنــدان مربــوط بــه ماموریــت هــای ثبــت سیســتم   

ان قضایا و پابندی مامورین ثبت قضـایا بـه وظـایف محولـه شـ     
که هیچ قضیه اعم از حقوقی وجزائی بـدون ثبـت سیسـتم بـاقی     

نمانده باشد بحث وتبادل نظر نمودند.

ئــــیس بخــــش تنفیــــذ و حاکمیــــت قــــانون   بــــا ر
)UNODC   ) و رئـــیس بخـــش آ یـــدلو (IDLO (

بعمل اورد .گانههای جدادردفترکارش مالقات
درمالقات اول که قبل از ظهر صـورت گرفـت ،   
رئــیس بخــش تنفیــذ و حاکمیــت قــا نــون بخــش   
مبــارزه علیــه مــواد مخــدر وجــرایم ملــل متحــد   
درمورد برنامه های مربـوط بـویژه برنامـه بـدیل     
های حبس و توقیف  معلومـات ارائـه داشـته  و    
ــاهش تعــداد       ــدف پــروژه ک ــار داشــت کــه ه اظه

درمحــــابس بــــوده  و ایــــن نظریــــه    زنــــدانیا ن 
دراولویت قـراردارد  کـه نـه تنهـا درافغانسـتان       
بلکــه درتمــامی جهــان افــراد نبایــد درپیونــد بــا  
جــرایم کوچــک در محــابس باشــند بلکــه بایــد از 
بدیلهای حبس استفاده کرده  و مصدر خدمات 

عام المنفعه در کشور شان گردند . 
موصوف همچنـان روی شـیوه هـا و محـور هـای     
کــاری شــان توضـــیحات داده  عــالوه کــرد کـــه     
پیرامون  این مسـئاله بـا وزارت عدلیـه ،  لـوی     

ــ  ارنوالی ، وزارت امــــور داخلـــه و تعلیمــــات  ـ
قضایی ستره محکمه  دیدار هـایی داشـته و از   
نظریات انان در قبال موضوع استفاده الزم برده 

ارنوالی استیناف والیت فراه، رئیس ـارنوالی  
جرایم علیه امنیـت داخلـی و خـارجی و ـارنواالن     
بخش های مختلف در مقرمحکمه استیناف دایر 
و بحـث روی موضـوعات مهـم عـدلی و قضـائی،      

و برجسته ساختن خالء هـا و نـواقص در اجـراآت    
چگونگی بهبود بخشیدن اجراآت اعم از تحقیـق،  

تعقیب و غیره صورت گرفت.
ــاریخ -٦ ــا شــاروال آن   ٢١/٧/١٣٩٩بت جلســۀ ب

والیت، آمرین و وکالی نـواحی شـهر فـراه در مقـر     
محکمه اسـتیناف دایـر و چگـونگی نقـش محـاکم      

قضـائی در  در تأمین  نظم عامه و روند اجـراآت 
صــــول قباــــل بررســــی دوســــیه جــــات و تطبیــــق ا 

ــه در جلســات قضــائی و اهمیــت    محاکمــه عادالن
ــه آنهــا       ــات ب ــه معلوم ــذر در ارای ــالی گ ــت وک دق
توضــیح داده شــد و در رابطــه بــه اعمــار و تــرمیم  
محاکم توجه شاروال جلب گردید. جناب شـاروال  
ســاحات قابــل تــرمیم و قابــل کانکریــت را عمــالً   
مشاهده نموده و وعده سـپرد کـه صـحن محوطـه     

حکمـه و مهمانخانــه مربوطــه را  تعمیـر ریاســت م 
از بودجه شاروالی کانکریت و ترمیم مـی نمایـد.   
همچنـان آمـرین و وکـالی گـذر ابـراز همــآهنگی و      

همکاری با محاکم نمودند.
ــاریخ -٧ ــاج  ٢٠/٧/١٣٩٩بتـ ــا تـ ــژه بـ ــۀ ویـ جلسـ

محمد "جاهد" والی آن والیت در مقام والیت دایر 
و در رابطه به تـأمین  امنیـت قضـات و همکـاری     

حــاکم، اعمــار یــک محــراب مســجد در داخــل      م
محوطه ریاست محکمه توجه شـان جلـب گردیـد.    
و خاطر نشان گردید که تأمین  امنیـت قضـات و   
محاکم اثرات مسـتقیم مثبـت بـر تـأمین  عـدالت      
داشته و تأمین  عدالت ضامن تحکیم امنیـت در  
شــهر فــراه مــی باشــد. زیــرا عــدالت و شــفافیت       

یـده و فاصـله هـای    باعث جلب اعتماد عامـه گرد 
موجــود بــین نظــام و مــردم را روز بــه روز کــاهش  

جلســــــۀ اداری بــــــا  ٧/٧/١٣٩٩بتــــــاریخ -١
اسـتیناف  اشتراک همه پرسونل ریاست محکمه 

والیت فراه که موضوع آن متمرکز بر سـلوکیات  
پرسونل اداری و رهنمائی های الزم در امـورات  

اداری بود دایر گردید.
ــاریخ -٢ ــا   ٨/٧/١٣٩٩بتــ ــی بــ ــۀ امنیتــ جلســ

ــدان جلـــب و   ــدان امنیـــه، قومانـ اشـــتراک قومانـ
جذب، رئیس امنیـت ملـی، قومانـدان ریـزرف،     
ــته و    ــل برجسـ ــه محافظـــت رجاـ ــدان قطعـ قومانـ

مانــدان مفــرزه محــاکم و عــده از مســـئولین     قو
نظامی غرض استحکام تدابیر امنیتـی قضـات   

و محاکم دایر گردید.
جلســــۀ بــــه منظــــور    ٩/٧/١٣٩٩بتــــاریخ -٣

تشــریح رونــد کــاری، شــفافیت، اســتقالل و بــی 
ــه    ــتن بـ ــار مثبـــت ارج گذاشـ ــاء و آثـ طرفـــی قضـ
اســتقاللیت قاضــی و قضــاء، نقــش محــاکم در   

ا رئــیس و اعضــای  تــأمین  امنیــت شــهر فــراه بــ  
شورای والیتـی در مقـر محکمـه اسـتیناف دایـر      

گردید.
جلسۀ با عده از علماء ٨/٧/١٣٩٩بتاریخ -٤

در مقــر محکمــه اســتیناف دایــر و در رابطــه بــه  
موضوعات مختلف بحث و تبـادل نظـر صـورت    
گرفته، همآهنگی آنها با محاکم نهایت مثبت و 
ارزنــــده دانســــته شــــده و نقــــش آنهــــا در بــــاره 

عات حقوقی و احوال شخصیه که غـرض  موضو
تحقــق مصــالحه بــه آنهــا از طــرف محــاکم وفــق   
احکــام شــریعت و قــانون محــول مــی گــردد اهــم   
دانسته شد، حتی از آنهـا دعـوت بـه عمـل آمـد      
تا در جلسات قضـائی علنـی محـاکم اشـتراک و     
ــام و    ــه وفـــق احکـ ــونگی محـــاکم را کـ رونـــد چگـ
قــوانین مســتنبط از احکــام شــریعت اســالم مــی 

باشد عمالً مشاهده نمایند.
ــا رئــــیس  ١٠/٧/١٣٩٩بتــــاریخ -٥ ــۀ بــ جلســ

می دهد، برعکس اگر به تـأمین  امنیـت قضـات    
و محــاکم توجــه الزم صــورت نگیــرد عــدم توجـــه      
اثرات منفی خـود را برتـأمین  عـدالت بـه جـا مـی       
گــذارد، یــک قاضــی زمــانی مــی توانــد مکلفیــت   
خطیر خود را به وجه احسن انجـام دهـد کـه ذهـن     

در برابــر هــر نــوع تشویشــات خصوصــاً عــدم   اش
ــان، دفتــر و محــل اقامــت اش       ــأمین  امنیــت ج ت
راحت بوده باشـد. و در مقابـل والـی والیـت ابـراز      
همــآهنگی و همکــاری نمــوده وعــده ســپرد کــه در 
رابطــه بــه تــأمین  امنیــت قضــات و محــاکم توجــه 
الزم نموده و ضمناً از اعمار یـک محـراب مسـجد    

ست محکمه اطمینان داد.در داخل محوطه ریا
جلسۀ با اشتراک تمـام  ١٣/٧/١٣٩٩بتاریخ -٨

ــتیناف     ــه و اس قضــات و رؤســای محــاکم ابتدائی
بصورت عمومی در مقر محکمـه اسـتیناف دایـر    
و چالش ها، مشکالت و نیازمندی های مادی و 
معنوی آنهـا یـاد داشـت و بالفاصـله اجـراآت الزم      

یـک  به عمل آمـد و همچنـان توجـه هـر واحـد آنهـا       
گانه مقرره ٢٣بار دیگر به رعایت و تطبیق مواد 

طرزسلوک قضائی معطوف گردید و به مکلفیـت  
های خطیر شان نیز اکیداً متوجه ساخته شدند.

ــاریخ -٩ ــت   ٢١/٧/١٣٩٩بتـ ــر ثبـ ــا آمـ ــۀ بـ جلسـ
اسناد و وثایق، پرسـونل قضـائی و اداری آمریـت    
متــذکره در مقــر آن آمریــت تحــت ریاســت رئــیس   

ــتیناف د  ــه اس ــایق،    محکم ــه وث ــر و در رابطــه ب ای
دقت در اجرای آنها، رعایت جدی احکام قوانین 
و مقررات و متحد الماـل هـای مقـام عـالی سـتره      
محکمه حین ترتیب وثـایق، قیمـت و محصـوالت    
ــه اســناد بنیــادی در اجــرای      ــایق توجــه جــدی ب وث
ــه      ــایق مربوطــه ب ــه جــات و ســایر اســناد و وث قبال

ــا توضــیحات     ــه آنه ــت ب ــل ملکی ــد و انتقا داده ش
ــود بــود از       ــت وثــایق موج مشــکالت کــه در آمری

نبه نیز تعاطی نظر کردند .همکاری های دوجا
درمالقات دومی که بعداز ظهر صورت گرفـت ،  

ــت  ــائیه    آسرپرسـ ــوه قضـ ــومی اداری قـ ــت عمـ مریـ
رئــیس ســـازمان انکشــاف بـــین المللــی حقـــوق (    
ــه حضــور پذیرفتــه  و بــا وی مالقــات    ایــدلو) را ب

قضــائیه موقــف ســتره محکمــه رادر زمینــه بیــان  
یاســت تعلیمــات قضــایی بــه مثابــه داشـته  و از ر 

ــام     ــات  جــــوان نــ ــد پــــرورش قضــ بــــرد کــــه  مهــ
بادرنظرداشــت خصوصــیت و ویــژه گــی خــاص بــه  
ــه     ــب ســتره محکم منظــور تربیــه ســتاژیران ازجان
رهبــری میشــود و هرنهــاد عــدلی دیگــر نیــز بــه       
ــز    ــان مراکـ ــلکی شـ ــای مسـ ــه کادرهـ ــور تربیـ منظـ

مشابه را به اختیار دارند .
مطابقـت بـه  برنامـه عمـل     رئیس دفتـر آ یـدلو در   

قوه قضائیه اظهـار امـاده گـی کـرد کـه در زمینـه        
ارتقای ظرفیت مسلکی قضات و همچنـان کمـک   
در خصــوص محــاکم خشــونت علیــه زن در مرکــز  
ووالیات و نیز ایجاد عالقمندی و تشویق قضات 

کار در محاکم خشـونت علیـه زن  در   هدف زن به 
ــات کشــــ  ــاری   والیــ ــه همکــ ــتره محکمــ ــا ســ ور بــ

ــرای ســال     ، ١٣٩٩ریاســت تعلیمــات قضــائی ســتره محکمــه ب
پـالن کـاری سـاالنه مبنــی بـر تـدویر آمــوزش هـای داخـل خــدمت        

) برنامــۀ ۵۳بــرای قضــات، تــدوین نمــود. در ایــن پــالن، تعــداد(
عریـف و پـیش بینـی گردیـد. بـر اسـاس       آموزشی داخل خـدمت ت 

تـا  ١٣٩٩پالن مذکور، ریاسـت تعلیمـات قضـائی از اول سـال     
ــون، تعــداد (  ــف    ۲۵اکن ــای مخت ــۀ آموزشــی در بخــش ه ) برنام

(تجــارتی، جزائـــی، مــدنی و موضـــوعات متفرقــه) در کابـــل و    
بعضی والیات دیگر دایر نمود. جزئیات این برنامه ها در جدول 

ت. زیر نشان داده شده اس

عنوان 
برنامه

تعداد 
محل تدویر برنامهبرنامه

داد تع
اشتراک 

کننده
حقوق 
اساسی

۳۰کابل۱

کود 
جزاء

۱۲۵آنالین۷

۱۴۴کابل، بدخشان، بامیان، هرات۵تجارتی
اقتصادی 

و مالی
کابل( برای زون های: کندز، ۷

پکتیا، ننگرها، هرات، قندهار، 
بلخ، بامیان)

۲۰۷

کابل(شامل: پروان، پنجشیر، ۵مدنی
کاپیسا)، بدخشان، بامیان، هرات

۱۴۴

ــا      بــر اســاس پــالن متــذکره، اخیــراً ریاســت تعلیمــات قضــائی ب
همکــاری نهادهــای بــین المللــی همکــار، پــنج برنامــۀ آموزشــی  
ــل، بدخشــان و      ــات کاب ــب ســه ورکشــاب در والی ــل را در قال ذی

بامیان برگزار نمود:
از » جـرایم فسـاد اداری  «برنامۀ آموزشی تحت عنوان -

ــه     ــتره محکم ــائی س ــات قض ــت تعلیم ــوی ریاس ــا همکــاری  س ب
ــدیلو (  ــۀ آیـ ــائی    IDLOمؤسسـ ــات قضـ ــت تعلیمـ ــر ریاسـ ) در مقـ

. در این برنامه، سرفصل های اساسـی  ١٣٩٩عقرب ٣بتاریخ 
ــتاد     ــدی" اسـ ــد "توحیـ ــوی عبدالوحیـ ــاد اداری از سـ ــرایم فسـ جـ

) ١٨ریاست تعلیمـات قضـائی، ارایـه گردیـد و در آن بتعـداد (     
ر و کابـل  تن از قضات محاکم والیات: پروان، کاپیسـا، پنجشـی  

اشتراک نمودند. این برنامه با توزیع تصدیق نامه ها به اشتراک 
خاتمه یافت. ١٣٩٩عقرب ٧کنندگان، بتاریخ 

ریاست تعلیمات قضائی با همکـاری مؤسسـه چکـی    -
ورکشاب آموزشـی داخـل خـدمت را در شـهر فـیض آبـاد والیـت        

میـزان دایــر نمـود. در ایــن ورکشــاپ، دو   ۲۶بدخشـان بتــاریخ  
آموزشی تحت عناوین ملکیت و حـل منازعـات امالکـی    برنامۀ

و  حکمیت تجارتی، به طور همزمان از سـوی دو تـن از اسـاتید    
ریاست تعلیمـات قضـائی عبدالواحـد "حامـد" و محمـد یاسـین       

) تـــن از ٢٠"متوکــل" ارایــه شـــد. در ایــن برنامــه هـــا بتعــداد (     
قضات والیات بدخشان و تخار به شـمول ولسـوالی هـا در آنهـا     

خاتمه ۱۳۹۹عقرب ۱شتراک نمودند. برنامۀ متذکره بتاریخ ا
یافت. 

ریاســت تعلیمــات قضـــائی همچنــان یــک ورکشـــاب     -
آموزشی دیگـر را بـا همکـاری موسسـۀ چکـی در والیـت بامیـان        

برگـزار نمـود. در ایـن ورکشـاب، دو     ١٣٩٩میزان ٢٦بتاریخ 
برنامۀ آموزشی تحت عناوین وثایق و قراردادهای تجارتی، بـه  

ورت همزمــان، از ســوی دو تــن از اســاتید ریاســت تعلیمــات  صــ
ــدین "ســراجی" و نصــیر احمــد "دالور" ارایــه        ــائی معــراج ال قض

ــداد (   ــه بتعـ ــن برنامـ ــد. در ایـ ــت  ١٠گردیـ ــات والیـ ــن از قضـ ) تـ
) از قضــــات والیــــت بامیــــان اشــــتراک  ٩دایکنــــدی و تعــــداد (

میزان  خاتمه یافت. ٣٠داشتند. ورکشاب مذکور بتاریخ 
١٧س پالن فوق، یک برنامه آموزشـی بتـاریخ   بر اسا-

عقرب سالی جاری تحت عنوان جرایم علیه اشـخاص، امواـل و   
) تـن  ١٨عفت در ریاست تعلیمات قضـائی دایـر، کـه بتعـداد (     

ــت  در آن    ــوگر و خوسـ ــا، لـ ــا، پکتیکـ ــات پکتیـ از قضـــات والیـ
عقرب خاتمه یافت. ٢٢اشتراک داشتند که بتاریخ 

مریـــت آقضـــاوتپال جاویـــد رشـــیدی سرپرســـت  
عقـرب  ٢٦عمومی اداری قوه قضـائیه بتـاریخ   

اند .
طـــرفین دریـــن مالقـــات روی ابعـــاد مختلـــف     

بعمل اورد . رئیس آیدلو گفت که دفتر آیـدلو بـه   
ــای   منظــور پیشــبرد   ــه ه موزشــی آمشــترک برنام

قضایی و عدلی روی ایجـاد یـک مرکـز    بخشهای
ارنوالی و وزارت واحد که ستره محکمه ، لوی 

عدلیــه بتواننــد برنامــه هــای اموزشــی مشــترک      
در .شانرا درانجـا تـدویر نماینـد ، کارمینماینـد     

مقابــــل سرپرســــت امریــــت عمــــومی اداری قــــوه  

.نمایدمی
موصوف درین مالقات از برنامـه هـای انکشـاف    

قضاییمهارت های مسلکی و همکاری با ستاژ
سال بعد شـروع شـوند نیـز    که قرار است در اغاز

.یاد کرد 
طـــرفین دریـــن مالقـــات در بـــاره  ســـایر مســـایل  

موردعالقه نیز تبادل نظر کردند .


