
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

  
     

       
  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

   

 په محکمه کې له تورن څخه استجواب

(که چېرې د دعوٰي  د څېړنې په وخت کېې  داسېې پې ېې را مه تېه ېېي چېې د   ېو ۲(په قضایي غونډه کې په اجباري توګه د تورن استجواب جواز نلري.)۱) 

(که چېرې تورن پوښېتهې تېه د ۳ته اجازه ورکوي  خپلې څرګهدونې وړاندې کړي.) ۀې کول الزم ولیدل ېي  قاضي   په  کله د تورن لخوا د څرګهدونو وړاند

بیانونه د اثبېا  د دالیلېو د رالولولېو یېا د تحپیېو پېه وخېت کېې لېه بیېانونو سېره تېوپیر ولېري  محکمېه  ۀځواب له ورکولو څخه ډډه وکړي یا په غونډه کې د   

 مړنیو بیانونو په قرائت امر وکړي.د لو ۀکوالی ېي د د

دوه سوه یوویشتمه دجزایی اجراآتو قانون 

 ماده

 

 

 

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر چهارم قوس 

تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات 

 جلسه داد . ورئیس ستره محکمه تشکیل
شورا نخست پیرامون تعلیق تنفیذ حکم بحث نموده  

کود جزا که درآنها  236الی  221ومتکی به احکام مواد

مفهوم تعلیق تنفید حکم ،  تعلیق تنفید حکم جزای نقدی ،  

احوال تعلیق تنفیذ حکم ،  کاهش مدت تعلیق جزا قبل  

ر ازاکمال آن و سایرموارد مرتبط تصریح گردیده ، خاط

نشان ساخت که در صورت مبادرت به این امر ، 
رعایت حاالت پیش بینی شده قانونی حتمی بوده و محاکم 

مکلفند درحکم صادره شان دالیل تعلیق تنفید جزاء را 

 ذکرنمایند .
بعداً برخی از استهداآت وا صله مورد غور قرارگرفته ،  

 پیرامون استهدائیه ریاست محکمه استیناف کابل دایر به

چگونگی رهایی  یکتن ازمتهمین جرایم فساد اداری 
بنابر مریضی به کفالت بالمـال و استهدائیه  ریاست 

عمومی خزینه تقاعد مبنی براینکه آیا قانون حقوق و 

امتیازات بازمانده گان شهدا و مفقودین  در پروسه 
اجراآت  آن ریاست قابل تطبیق میباشد یاخیر؟  و مطالبه 

ابهام یکی از فقرات ما ده چهارم تعدیل  توضیح  بارتباط 

قا نون حقوق و امتیازات شهدا و مفقودین در مطابقت به 
 احکام قوانین نافذه رهنمایی های الزم صورت گرفت .

به همین ترتیب شورا بنابر تقاضای اداره محترم لوی 

( تن از اتباع 9څارنوالی  پیرامون مطالبه استرداد )
ستان تحت حبس قراردارند و خارجی که درمحابس افغان

فیصله های محا کم درمورد شان اصدار نیافته است  ،  

به مرجع متقاضی درمورد تنظیم تقاضای شان طبق 
قانون و مقرره استرداد متهمین و محکومین رهنمایی 

 الزم بعمل اورد .

همینطور دو تقاضای تجدید نظر مدنی اطراف قضایا در 
نون اصرول محاکمرات قرا 482روشنی شررایط حکرم مراده 

مرردنی مررورد غررور قرارگرفترره و نیررز بنررابر مطالبرره اداره 

محترم لوی څارنوالی تبردیلی محکمره یرض قضریه جزایری 

تصویب و صرححیت رسریده گری بره هفرده  قضریه جزایری 

دیگررر برره محرراکم اسررتیناف والیررات کابررل و کاپیسررا تفرروی  

 گردید .
ات  بررررعحوه  رسرررید ه گررری بررره یکعرررده ازمسرررایل ذاتررری قضررر

و بررسرررری برخرررری از دوسرررریه هررررای جزایرررری در روشررررنی 
احکررام قررانون اجررراآت  جزایرری ، نیررز جررزء اجنرردا بررود کرره 

 درهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد .

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضي القضات او د سترې 

محکمې رئیس دلیندۍ په درییمه مخکې له غرمې  په 

افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د پراختیایي 
رې مرستیالې میرمن ) پروګرامونو له سرپرستې او ست

 سارایوبوزورکووفا(  سره وکتل .

په دې کتنه کې لومړی میرمن ) سارایو( د ټولنې دشمزۍ 
او دمحد تیرپه توګه دعدالت او قانون واکمنۍ په مهم 

ګڼلوسره ، دملګرو ملتونو سازمان د پراختیایي 

پروګرامونو دمرستو ډګرونه تشریح کړل زیاته یې کړه 
وګرام له شلو بین المللي تمویل کوونکو چې د) لتفا(  پر

سره په افغانستان کې دملګرو ملتونو  سازمان د پراختیایي 

دفتر یوله سترو پروګرامونو څخه دی اوکاري ډګریې 
عدلي او قضایي برخې ، له اداري فساد سره مبارزه او 

امنیت تشکیلوي  چې په هره برخه کې یوه تخنیکي کمیټه 

لي او قضایي کمیټې دالرښوونې شتون لري او دهغې دعد
مسوولیت چې  معاونت  یې په دې وروستو کې بین المللي 

ادارو څخه یوې په غاړه اخیستی دی د افغانستان د اسحمي 

جمهوریت دسترې محکمې په غاړه اچول شوی دی . 

میرمن سارایو هیله څرګنده کړه ترڅو په ممکنه چټکتیا 

ورکولو غونډه سره دعدلي او قضایي کمیټې د مشورې 

جوړه  شي او د دې کمیټې دکاري بهیر اومهال په اړوند د 
 قاضي القضات د نظرغوښتونکې شوه.

بیا قاضي القضات او دسترې محکمې رئیس د ملګرو  

ملتونو سازمان له پراختیایي پروګرامونو څخه دهرکلي په 
ترڅ کې په ځانګړي توګه د ) لتفا( په پروګرام کې دعدلي 

یټې د فعالیت په تړاو، دهغه د کاري بهیر په او قضایي کم

هکله دنظرتبادله وکړه ، ویې ویل  چې په مجموع  کې د 
افغانستان قضایي نظام دالزمو قضایي او اداري اصححاتو 

دتأمین په موخه له ګڼ  شمیر شاخصونو سره دعمل 

پروګرام درلودونکی دی او هیله من دی د عدلي او قضایي  
الری له رامینځ  ته شوي فرصت او کمیټې) لتفا( له 

همدارنګه  دملګرو ملتونو سازمان پراختیایي څانګې له 

نورو مرستو څخه  وکوالی شي دعمل پروګرام  دتطبیق 
په ډګراوپه مجموع کې دهیواد  دعدلي او قضایي بنسټونو 

د ستونزو د حل په لوري کې  الزم امکانات مینځ ته راشي 

ې دنورو عحقې وړ مسایلو په .د واړوخواوو په دې کتنه ک

 هکله هم د نظرتبادله وکړه .
 

نیټرررره دبغررررحن والیررررت اسررررتیناف محکمررررې  6/8/1399پرررره 

جررررزا دیرررروان علنرررري قضررررایي غونررررډه  دیررررو نفرپرررره اتهررررام 

پرررره اخیسررررتلو دالرویررررانو ) عررررابرینو( پرررره ویرولررررو او مررررال 
منجررررر دالري وهنررررې ) راهزنررررۍ ( د قضرررریې پرررره تررررړاو د 

قضررررراوتیارمحمد حسرررررن )صررررردیقی( د اسرررررتیناف محکمرررررې 

رئرررررریس  پرررررره مشرررررررۍ او د دوی دقضررررررایي پررررررحوی پرررررره 
غړیتررروم دموظرررف څرررارنوال ، د مررردافع وکیرررل، د قضررریي 

د مررررررتهم او یوشررررررمیرګډونوالو پرررررره حضررررررور کررررررې چررررررې 

ه ملررری دغږیرررزو او انیررروریزو رسرررنیو پررره ځرررانګړې توګررر
راډیوتلویزیررررون ترپوښررررن النرررردی ونیررررول شرررروه ، جرررروړه  

 شوه.
لرررومړی دغونرررډې رسرررمیت  د محکمرررې د رئررریس لررره خررروا 
دعررادل اوتوانررا څتررتن تعررالی )م( پرره نامرره پیررل شررو  بیررا د 

قضررریې مررردقق پرررورتنی رپرررور  بیررران کرررړ ورپسرررې موظرررف 

څرررررارنوال خپررررررل د اعترررررررا  صررررررورت ولوسررررررت اوپرررررره 
پلرره دفاعیرره قرائررت کررړه  تعقیررب یررې د مررتهم مرردافع وکیررل خ

چرررې  پررره پایلررره کرررې قضرررایي  پرررحوي د موظرررف څرررارنوال 

او دقضررریي  دمرررتهم د مررردافع وکیرررل داعتررررا  لررره اوریررردو 
وروسرررته دحکرررم نررر  ابرررح  کرررړ چرررې دهغررره پربنسررر  د 

مرررری مررررادی د لررررومړۍ  601قضرررریې مررررتهم دجررررزا کررررود د 

( کلونررو تنفیررذي حرربس 8فقررری د دوهررم بنررد مطررابق د اتررو)

تو محکررروم شرررو او مرررتهم تررره وروپوهرررول مرررودی پررره مجرررازا

شررول چررې د فرجررام غوښررتلو حقرروق یررې پرره قررانوني مرروده 
 کې خوندي دي.

 



 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

۱۳۹۹قوس  ۱۰  

 

و قضائی روشنی انداخته و پیشنهاد نمود تا بخاطر تسریع روند اطحع 
دهی از تدویر جلسات قضائی به وکحی مدافع و مساعدین حقوقی صفحه 

 الکترونیکی واتسپ گروپ در بخش اداری محاکم بلخ ایجاد گردد.
حه توسط رئیس محکمه جمع بندی در اخیر پیشنهادات و نظریات مطرو

و تصامیم الزم اتخاذ شد و به ریاست تحریرات هدایت  داده شد  تا 
تصامیم اتخاذ شده به عموم ادارات ذیربط ارسال و ادارات عدلی و 
قضائی در تطبیق آن به منظور اجرای سریع امور خلق هللا، مبارزه با 

حش جدی و فساد اداری، تأمین  عدالت و عرضه خدمات بهتر ت
 دلسوزانه نمایند و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

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

تحت ریاست قضاوتیار خلیل هللا "نوری"  26/7/1399یوم شنبه مورخ 
معاون و سرپرست محکمه استیناف با اشتراک رؤسا و نماینده گان 

 ارات ذیربط عدلی وقضائی در مقر محکمه استیناف دایر گردید.اد
ابتداء جلسه با تحوت آیاتی چند از کحم هللا مجید توسط احمد وحید 
"صدیقی" آغاز سپس رئیس جلسه ضمن عر  خوش آمدید به 
حاضرین بیان نمود که جلسه عدلی و قضائی بخاطر همآهنگی  ارگان 

هدف آن بیرون شدن از مشکحت  های ذیربط عدلی و قضائی بوده و
ت مربوط شفافیت، رویه آموجوده در بین ادارات می باشد تا در ا جرا

نیض و اعتماد سازی در بین نهاد ها و ادارات حاکم گردد. متعاقباً 
ارنوالی استیناف، عدلیه و شاروالی و دیگر اعضای جلسه څرؤسای 

از نمودند در ادامه بالنوبه نظریات و پیشنهادات خویش را در جلسه ابر
چالش ها برجسته گردید و به رسیده گی و حل آن طبق رهنمود قوانین 

 نافذه در موارد ذیل تعهد و رهنمائی صورت گرفت:
ارنوالی استیناف که از طرف ریاست څآنعده دوسیه جات  -1

محکمه استیناف جهت رفع خحء و نواق  به قرار قضائی به ریاست 
رسال می گردد دوباره متأسفانه با موجودیت ارنوالی و آمریت  حقوق اڅ

همان خحء ها محول محکمه می گردد که در اجراآت  قضائی ریاست 
محکمه سکتگی به وجود می آید ،منبعد باید اصحح و توجه بیشتر 

 صورت گیرد.
آنعده دوسیه جات حقوقی که از طرف محاکم ابتدائیه درمورد  -2

وم علیه محصول محکوم بها شان حکم صادر می گردد تا زمانیکه محک
را تحویل خزانه دولت ننموده و ضمناً شخ  صاحب دوسیه حاضر 
نباشد دوسیه آن محول محکمه استیناف نگردد و طبق قانون 
طرزتحصیل حقوق ریاست عدلیه مکلف است تا بعد از حکم محاکم 
ابتدائیه محصول آن را تحویل بانض نموده و آویز آنرا ضم اوراق دوسیه 

د و همچنان آنعده دوسیه هاییکه بعد از حکم محاکم ثحثه قطعی و نماین
ارنوالی څنهائی میگردد ریاست عدلیه هر چه عاجل با همکاری ریاست 

و قوماندانی امنیه آنرا تنفیذ و تطبیق نمایند تا مردم از سرگردانی خحص 
 و به ارگان های عدلی و قضائی اعتماد بیشتر نمایند.

آور شد که هشت ناحیه مرکز فراه که رئیس شاروالی یاد  -3
اکثریت ملکیت آن قباله شرعی ندارند و فعحً هم از طرف ریاست 
محکمه استیناف قباله توزیع نمی گردد ، مردم با مشکحت مواجه هستند. 
رئیس جلسه هدایت داد تا همه توزیعات زمین های دولتی که از طرف 

یاست جمهوری نبوده ریاست شاروالی صورت گرفته مبنی برفرامین ر
توزیع آن بند در صورتیکه فرامین ریاست جمهوری موجود باشد بعد از 
طی مراحل قانونی قباله اجراء خواهد گردید. سپس رئیس شاروالی با 
نگرانی از ساحه های آسیب پذیر امنیتی یاد نمود که از طرف رئیس 

ی والیت جلسه هدایت داده شد تا جلسه ویژه با مسئولین امنیتی و کشف
تدویر و بخاطر تدابیر هرچه بیشتر موضوعات امنیتی اقدامات الزم 

 اتخاذ گردد.
مدیر زندان در مورد قضیه بی سرنوشتی یکتن که تقریباً  -4

یکسال قبل به زندان آن والیت معرفی گردیده و الی اکنون سرنوشت آن 
معلوم نگردیده طالب هدایت شد. بعد از استماع موضوع رئیس جلسه 

یت داد تا برویت سوابق آن هرچه عاجل از طریق زندان به ریاست هدا
ارنوالی استیناف کتبی پیشنهاد در صورتیکه موضوع رفع تنازع څ

ارنوالی اجراآت  مقتضی در اسرع څصححیت باشد از طریق مقام لوی 
ارنوالی می تواند سرنوشت مذکوره را څوقت صورت گیرد و ریاست 
موسسه ندای زن بعد از طی مراحل قانونی  به اخذ ضمانت و تسلیمی به

 آن روشن سازد.
نتیجه بایمتریض، بالستیض و سمپل های مواد مخدر که ضمیمه اوراق 
دوسیه نمی باشد و بدون آن دوسیه محول محاکم میگردد وقتیکه 
درخصوص انها معلومات گردد به وقت معینه دوباره به ریاست محکمه 

اوقات سبب التوا ی رسیده گی دوسیه ها پاسخ داده نمی شود که اکثریت 
ارنوالی و قوماندانی امنیه څدر میعاد قانونی میگردد که منبعد ریاست 

در زمینه توجه و اجراآت  سریع و عندالموقع نمایند . جلسه با دعائیه 
 خیر خاتمه یافت.

یه ئابتدا پهد خوست والیت د ځاځي میدان ولسوالۍ 
 کی:محکمې 

 همغږۍیه محکمې د ئي میدان ولسوالۍ د ابتداد خوست والیت د ځاځ
یه محکمې په ئنیټه د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدا  23/7/1399 غونډه په

غونډه تر سره  همغږۍریاست کې د عدلي او قضایي ارګانونو تر منځ د 
 .شوه

یه محکمې سرپرست رئیس ئپه دې غونډه کې د نوموړي ولسوالۍ د ابتدا
یه څارنوالی، د ئلسوال، د امنیه قومندانۍ، د ابتدا، و(یعقوبي)عبدالواهب 

ملي امنیت،  د حقوقو، امحکو، ښاروالۍ، زراعت، ثبت احوال نفوس، 

 .دحج او اوقافو ریاست استازو ګډون کړی و
یتونو په آغونډه دحج او اوقافو ریاست د استازي له خوا د قرانکریم دڅو مبارکو 

 .تحو ت سره پیل شوه
چې د یادې  (یعقوبي)یه محکمې سرپرست رئیس عبدالواهب ئورپسې د ابتدا

تر  وغونډې مشري یې کوله پرانیستونکي وینا وکړه؛ چې د خپل د ځان د پیژند
 څنګ یې په خورا اړینو مسایلو اوږدې خبرې وکړې.

منیررره قومنررردانۍ اړونرررد مررردیر څخررره د الرې د ایررره محکمرررې سرپرسرررت د ئد ابتدا
راتررو کررې د نظافرررت ادې تررر څنرررګ یررې پرره اد د امنیررت د تررأمین  غوښررتنه وکررړه؛

 .په هکله یو تربله نظریات تبادله کړل
ددې وروسته د حج او قافو مدیر خبرې وکړې چې په خپلو خبرو کې یې د لوړ 

 د دـ، مدیر وویل  دا زموږ کار دی او بایېولور د بد دود په هکله خبرې وکړ
ړو؛ ځوانان مو د همدې ولور د ګډه همکاري وک هدې په را ټیټولو کې یو تر بله پ

لوړوالي له امله په ناروا الرو روان دي؛ او هم مو خویندې ددې له امله د سختو 
 ستونزو سره مخ دي.

حاضرو استازو د خپل مسؤلیت په پوره کولو او تر سره کولو په هکله ژمنه 
ه غونډه ډېره اغېز ناکه یاد همغږۍد غونډې ګډون والو د تېر په څېر د  وکړه.

باد او سو کاله سرلوړي او پرمخ تللي افغانستان ددعاء په آکړه، او  غونډه د یو 
 .ویلو پای ته ورسیده

 
  
 

جلسه  مآ هگی  ارگانهای عدلی و قضایی قضایای غصب امالک 
 دولتی:

نخستین جلسۀ همآهنگی  ارگان های عدلی و قضائی در محکمه 
رسیده گی به قضایای غصب امحک دولتی یوم پنج  اختصاصی استیناف

تحت ریاست قضاوتیار عبدالولی "قاضی  15/8/1399شنبه مورخ 
زاده" رئیس محکمه اختصاصی استیناف غصب امحک دولتی با 
اشتراک رئیس محکمه ابتدائیه اختصاصی رسیده گی به قضایای غصب 

یه، رئیس اجرائیه امحک دولتی، معاون مقام والیت کابل، قوماندان امن
مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، رئیس تحقیق 

ارنوالی مرکز عدلی و قضائی، معین پحن گزاری شاروالی، رئیس څ
اراضی، رئیس قضایای دولت، مستوفی کابل، نماینده گان ادارات 
وزارت حج اوقاف وریاست حقوق کابل و قضات محاکم ابتدائیه و 

اف محکمه غصب امحک در مقر تاالر جلسات مرکز عدلی و استین
 قضائی جرایم سنگین فساد اداری دایر گردید.

ابتداء جلسه با تحوت آیاتی چند از کحم هللا مجید آغاز سپس رئیس 
محکمه ضمن عر  خوش آمدید به حاضرین تدویر همچو جلسات 

لعمل کمیته عالی همآهنگی  را در پرتو احکام قانون و با استناد از طرزا
همآهنگی  ادارات عدلی و قضائی بخاطر بهبود و انسجام کارهای عملی 
در امر مبارزه علیه جرایم غصب امحک دولتی و از سویی هم بخاطر 

( شورای عالی ستره محکمه و فرمان 821تعمیل تصویب شماره )
ریاست جمهوری در این برهه  26/4/1399( مورخ 918شماره )

جودیت و تشکیل همچون ادارات رسیده گی به قضایای حساس زمان مو
غصب امحک دولتی راضروری و به موقع دانسته و ایجاد واحد این 
مرکز را امر مهم و با اهمیت خواند و در رابطه از مسئولین دولت و 
مقام ستره محکمه ابراز تشکر و امتنان نمود و تعهد سپرد تا با رعایت 

حفظ اصل بی طرفی قضاء و با در نظر احکام قانون، تحقق عدالت، 
داشت استراتیژی و پالیسی دولت در همآهنگی  با ادارات ذیربط از هیچ 
نوع سعی و تحش دریغ نخواهند ورزید. متعاقباً هریض از اشتراک کننده 

 گان بالنوبه ذیحً صحبت و وعده همکاری نمودند:
رئیس محکمه ابتدائیه اختصاصی رسیده گی به قضایای  -1

ب امحک دولتی: یکی از چالش های بزرگ و معضل جدی فرا راه غص
دولت غصب امحک دولتی و عامه بوده که هم ردیف قاچاق مواد مخدر 
و جرایم فساد اداری جایگاه بخصوصی را در کنار نام افغانستان که 
سبب بد نامی آن می گردد به خود اختصاص داده است. که با کمال 

زم و مقتضی پیرامون این پدیده شوم که هم تاسف تا هنوز مبارزه ال
دولت و هم ملت را متضرر ساخته و از جانبی ضربه بزرگی به اقتصاد 

 کشور وارد نموده صورت نگرفته است.
و چالشهای فراراه مبارزه از نظر من چند موردیست که بدان ذیحً اشاره 

غفلت می گردد: عدم رعایت حاکمیت قانون، مسامحه، کم کاری، تعلل و 
ارگانهای ذیربط ، عدم تطبیق قرار ها و فیصله جات محاکم از جانب 
ارگان های مربوط برمبنای ضعف، فساد اداری، عدم همآهنگی  میان 
ارگان های مربوط. حاال با توجه به اینکه دولت، شورای حاکمیت 

ارنوالی قاطعانه و مدبرانه در څقانون، مقام ستره محکمه ومقام لوی 
میت قانون و مبارزه در برابر غاصبین و استرداد زمین راستای حاک

ارنوالی اختصاصی څهای مغصوبه مصمم هستند و خوشبختانه محاکم و 
نیز در زمینه ایجاد گردیده بنده غر  رسیده گی به موقع در زمان 
معقول به قضایای غصب امحک دولتی در ادارات ذیربط در فضای 

اشم، تا توانسته باشم در برابر همآهنگی  خواهان همکاری جدی می ب
این پدیده شوم و مهلض مبارزه صادقانه انجام داده و به نتیجه ملموسی 

 دست یابیم.
معاون والیت کابل: موجودیت کثرت نفوس در شهر کابل  -2

باعث آلودگی هوا و محیط زیست شده واز سوی هم افراد زیاد به 
مساعد ساختن سکونت و خانه ضرورت دارند از یض طرف غاصبین با 

موقع برای خود زمین های دولتی را غصب نموده واز طرف دیگر 
موجودیت فساد در برخی ادارات سبب غصب امحک دولتی نیز گردیده 
است و همچنان طوریکه ایجام می نمود در زمینه همآهنگی  خوبتر بین 
ادارات موجود نبوده، تاسیس و ایجاد همچو واحد مرکز عدلی و قضائی 

گی به قضایای غصب امحک دولتی و تدویر چنین جلسات رسیده 
 همآهنگی  را گام مثبت و ارزنده خواند.

قوماندان امنیه کابل: پولیس همیشه در خدمت مردم بوده و  -3
ارنوالی جلو اعمار څطبق احکام قوانین نافذه کشور بدون حکم محکمه و 

در سال  های غیر قانونی و خود سر را گرفته نمی توانند اما باز هم
بلند منزل خود سرانه را که بدون طی مراحل و  279به تعداد  1399

اسناد قانونی کار می کردند توقف و چندین تن از افراد پولیس در حین 
استرداد زمین های مغصوبه کشته شده اند که باعث نگرانی دانسته و باز 

 هم متعهد در امر مبارزه با غاصبین امحک دولتی گردید.
روالی کابل: عدم همآهنگی  بین ادارات ذیربط سبب معین شا -4

شده که دامنه غصب وسیع شود و نیز خواهان سیاست پیشگیرانه دولت 
و مسئولین امحک دولتی از طریق اعحن منع خرید و فروش زمین های 
شخصی بدون اسناد و عرفی ومنع و استرداد اضافه ستانی شد وازطریق 

خواهان مجازات قانونی گردید و مراجع ذیربط برای مرتکبین آن 
تاکیدکرد تا تمام ادارات  دولتی مرکز و والیات از زمین های مربوط 
اداره شان مراقبت و محافظت داشته تا مورد دست برد زورمندان محلی 

 و غاصبین قرار نگیرد.
رئیس اراضی: در صورت مطالبه معلومات در رابطه به  -5

وقعیت آن و حدودات زمین اسمای غاصبین با ذکر مقدار زمین و م
 مغصوبه حاضر به معلومات فوق گردیده وعده همکاری نمود.

رئیس قضایای دولت: در امر تطبیق فیصله های محاکم  -6
غصب امحک دولتی و عامه از دست غاصبین مواجه به مشکل بوده و 
خواهان همکاری جدی ارگان های ذیربط گردید و در حصه تسریع 

 عده همکاری نمود.روند معلومات مربوطه و
نماینده با صححیت حج اوقاف: از غصب ملکیت های وقفی  -7

اداره مربوط شکایت داشته و درحصه همکاری و معرفی غاصبین 
 زورمند امحک شان وعده همکاری نمود.

نماینده با صححیت ریاست حقوق والیت کابل: تدویر همچو  -8
ً از عدم جلسات همآهنگی  بین ادارات  ذیربط را مفید خوانده  و ضمنا

همآهنگی  در بین ادارات تطبیق کننده فیصله، یاد دهانی نموده خواهان 
 همکاری جدی و بموقع آن ها شد.

رئیس اجرائیه مرکز عدلی و قضائی: ایجاد واحد مبارزه  -9
علیه غصب امحک در مرکز عدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم سنگین 

ده و از چکونگی ایجاد فساد اداری را پر ارزش و با اهمیت خوان
 تشکیحت این واحد یاد آوری و وعده همکاری نمود.

ارنوالی مرکز عدلی و قضائی: راجع به ایجاد څرئیس تحقیق  -10
این واحد مانند مرکز مبارزه علیه جرایم سنگین فساد اداری در امر 
مبارزه علیه غاصبین امحک دولتی و عامه که اکثر افراد غاصبین مانند 

ین از جمله اشخاص زورمند و قانون شکن و مجرمین جرایم سنگ
 حرفوی می باشند اظهار نظر نمود.

مستوفی والیت: از ایجاد این واحد در مرکز عدلی و قضائی  -11
اظهار خرسندی نموده و ضمناً جهت این که در اسناد دستبرد صورت 
 نگیرد باید از طریق افراد رسمی اداره ارسال و مرسول صورت گیرد.

ه بعد از بحث و مداقه اشتراک کننده گان روی موارد ذیل در ادام
 تصاویب صورت گرفت:

به منظور تنظیم بهتر و بموقع جلسات همآهنگی  میان نهاد  -1
های مربوطه این مرکز عدلی و قضائی قضاوتمل یلدا"محبوم" عضو 
محکمه ابتدائیه اختصاصی رسیده گی به قضایای غصب امحک دولتی 

 خام و معرفی گردید.بحیث منشی جلسه انت
به منظور همآهنگی  میان محکمه اختصاصی رسیده گی به  -2

قضایای غصب امحک دولتی و نهاد های ذیربط در امر مبارزه علیه 
غصب امحک دولتی و روند رسیده گی عاجل و به موقع ایجام می 
نماید که همچو جلسات همآهنگی  بین نهاد های عدلی و قضائی مربوطه 

 یکبار دایر گردد.حد اقل ماه 
غر  تطبیق پالیسی دولت و استرداد عندالموقع زمین های  -3

غصب شده دولتی و عامه، فیصله به عمل آمد تا ارقام دقیق زمین های 
مغصوبه دولتی و عامه در شهر و ولسوالی های والیت کابل که شامل ده 
جریب و بیشتر از آن باشد با ذکر شهرت مکمل غاصبین، مساحت، 

وشناسایی تمام مشخصات آن در صورتیکه تحت تصرف، موقعیت 
تصاحب، استفاده، انتقال، رهن، اجاره، یا کرایه زمین های دولتی، 
عامه، شخصی مرعی یا وقفی بدون داشتن اسناد مدار اعتبار یا حکم 
قانون توسط اشخاص قرار گرفته باشد، به مراجع مربوطه غر  تعقیب 

در جلسات همآهنگی  معلومات  عدلی معرفی و از چگونگی اجراآت 
 ارائه شود.

ازاینکه کارهای اداری، قضائی و تعمیل اوامر و احکام  -4
قانونی واحد مرکز عدلی و قضائی رسیده گی به قضایای غصب امحک 
دولتی به تعطیل و سکتگی مواجه نگردیده باشد مطالبه می گردد تا 

 تکمیل نمایند.کمبودات پرسونل و تشکیحت نهاد های مربوطه خویش را 
همچنان توسط اعضای جلسه بخصوص معاون والیت  -5

پیشنهاد گردید تا مکلفیت حضور اعضاء در جلسات بعدی طی 
طرزالعمل وبعداز تصویب مقام عالی ستره محکمه روشن شود و جلسه 

 با دعائیه خیر خاتمه یافت.
 در والیت بلخ:

یت بلخ یوم جلسۀ همآهنگی  ادارات عدلی و قضائی محکمه استیناف وال
تحت ریاست قضاوتیار محمد شعیب  4/8/1399یکشنبه مورخ 

"ابراهیمی" رئیس محکمه استیناف با اشتراک رؤسا و نماینده گان 
ادارات ذیربط در رابطه به احضار محبوسین و محجوزین در جلسات 

 قضائی در تاالر جلسات محکمه استیناف دایر گردید.
از کحم هللا مجید آغاز سپس رئیس  ابتداء جلسه با تحوت آیاتی چند

محکمه ضمن عر  خوش آمدید به اشتراک کننده گان ، تدویر جلسات 
همآهنگی  را غر  رفع چالش ها، مشکحت و اجرای امور خلق هللا 

ثر و مثبت دانسته و روی موضوعات شامل آجنداء صحبت همه جانبه ؤم
تا در اجرای نمود و از مسئولین حاضر در جلسه تقاضا بعمل آورد 

وظایف و پیشبرد به موقع امور خلق هللا با کمال صداقت و ایمان داری 
در همآهنگی  با هم عمل نمایند تا عدالت به وجه احسن در جامعه تأمین  
گردد. بعداً مدیر عمومی محبس روی موضوعات مطروحه صحبت 
نموده گزارش خویش را در مورد وضعیت محبس و محبوسین، 

و احضار محبوسین به جلسات قضائی و تدابیر امنیتی  چگونگی اعزام
در انتقال شان را بیان و پیشنهادات و نظریات خود را در رابطه ارائه 

 نمود. 
ً نماینده  ارنوالی استیناف در رابطه به روند تسریع دوسیه جات څمتعاقبا

متهمین و نیز رؤسای دواوین استینافی و محاکم ابتدائیه بالنوبه پیرامون 
الش ها و مشکحت فرا راه کاری شان صحبت و نظریات و پیشنهادات چ

خویش را در مورد رفع چالش ها ابراز نمودند. در ادامه مسئول انجمن 
مستقل وکحی مدافع طی صحبتی از حضور به موقع وکحی مدافع به 
جلسات قضائی اطمینان داد. همچنان آمر مساعدت های حقوقی ریاست 

اری مساعدین حقوقی و همآهنگی  با ادارات عدلی عدلیه روی اوقات ک

از ساعت هشت ونیم الی ساعت یض ونریم بعرد از ظهرر در دفراتر خرویش 
حاضر بوده وبا در نظرداشت وقفه نان ونماز، از طرف صبح یض خانره 
حاضری وبعد از ختم رسمیات خانه دوم حاضری را امضاء نمایند. واز 

وگیری صورت گیررد ترا سربب نشست وبرخواست در دیگر دفاتر جداً جل
ضرریاع وقررت دیگرکارمنرردان نگردیررده واز واسررطه شرردن برره دیگرقضررات 

 ومامورین نیز اجتنام نمایند.
تمررام قضررات وکارمنرردان اداری مکلررف انررد تررا کارمنرردان خرردماتی   -4

خویش را متوجه کارهای شران گرداننرد واز آنهرا در اجررای امرور یومیره 
بره طرور جردی متوجره نظافرت وپراک دفراتر خرویش کرار بگیرنرد آنران بایرد 

کاری شعبات ودفاتر خویش بوده وبه شخصیت قضات وکارمندان اداری 
 احترام قایل باشند.

قضررات در جلسررات قضررائی عرردالت را برره وجرره حسررن آن تررأمین    -5
نموده وقضایای تحت غور خرویش را بره وقرت ترام ودر روشرنائی قروانین 

وکرامرت انسرانی متهمرین  نافذه کشور رسیده گی نموده وبه حقروق بشرری
قضیه ارم واحترام بگذارند واز استعمال الفاظ رکیض ورفتار ناپسند جداً 

 اجتنام نمایند.
قضررات وکارمنرردان اداری مکلفیررت شرررعی ودینرری دارنررد تررا همرره   -6

درحصۀ بهبود ادارۀ مربوطه خویش سهم فعال داشته ومسؤلیت ومکلفیت 
نماینرد ودر محرو فسراد اداری خویش را در قبال مرردم وخداونرد )م( اداء 

 ریاست محکمه ابتدائیه شهری را همکار باشند.
محررین وکارمندان اداری مکلفیت قانونی دارنرد ترا راپرور هرای   -7

ربعوار خویش را در وقت وزمانش بدون کدام سکتگی به دفتر تحریرات 
محکمه ابتدائیه شهری ارسال نمایند ترا از آن طریرق بره محکمره اسرتیناف 

 ه شود.فرستاد
قرانون اجرراآت  جزائری ومرراده  95جلرب هرا در مطابقرت بره مرراده   -8

قرررانون مررررذکور  بررره منظررررور آگرررراهی مرررتهم غایررررب عنرررروانی  207و 212
قومانرردانی امنیرره صررادر مرری شررود ولرری قومانرردانی امنیرره در زمینرره کرردام 

 اجراآت  قانونی نمی نمایند.
ر قضاء یض رکن مستقل دولت بوده واز جایگاه خاص برخروردا  -9

است، حفظ وقار ومقام آن از جمله مکلفیت های قضات اسرت از ایرن رو 
 اجازه مداخله در امور قضائی برای هیچکس داده نشود.

در کنار انجام سایر وظایف حفظ ومراقبت از وسایل و تجهیزات   -10
از مسؤلیت هرای ایمرانی و وجردانی هرر منسروم محراکم اسرت کره بایرد در 

 مورد توجه جدی صورت گیرد.
انون پررذیری مکلفیررت عمرروم شررهروندان اسررت کرره تطبیررق کننررده قرر  -11

قانون قضات بوده در مورد باید قانون را نخست باالی خود تطبیق نمایند 
 تا باشد که همه قانون پذیر شوند.

در قسرررمت بررسررری بررره موقرررع قضرررایا مطرررابق هررردایت مصررروبات   -12
 شورایعالی ستره محکمه عمل گردد. 

یشرربرد امررورات اداره توظیررف کارمنرردان خرردماتی صرررف برررای پ  -13

 جلسۀ اداری محکمه استیهاف والیت کاپیساء:
جلسررررۀ اداری محکمرررره اسررررتیناف والیررررت کاپیسرررراء یرررروم شررررنبه مرررررورخ 

تحرررت ریاسرررت قضررراوتیار جمرررال الررردین رئررریس محکمرررره  17/8/1399
 تاالر محکمه استیناف دایر گردید. استیناف در

ابتداء جلسه با تحوت آیاتی چند از کحم هللا مجید توسرط قضراوتمند فضرل 
هللا "فاضل" آغاز سپس رئیس محکمه در رابطه به اهمیت تدویر جلسات 
اداری صحبت نموده افزود که تدویر جلسات اداری نهایت مهم بوده زیرا 

سرتجو گردیرده و رفرع مشرکل خواهرد به تمام مشکحت موجروده راه حرل ج
گردید بنا برآن تمام ادارات مکلرف انرد ترا در وقرت معرین شرده بره جلسرات 

 اداری اشتراک نمایند. بعداً روی موضوعات ذیل صحبت نمود:
روی موضرررروع حاضررررری پرسررررونل قضررررائی، اداری و خرررردماتی  -1

صحبت نموده گفت که رؤسا و سایر کارمندان پابند حاضری یومیه خرود 
ه و رؤسا در قسمت معامله رقعه های واصله اجرراآت  قرانونی نمروده بود

 و حاضری کارمندان را سفید نگذارند.
روی موضرروع پوشرریدن لبرراس توضرریحات الزم ارائرره نمرروده و از  -2

قضات خواست که در قسمت رعایت یونیفورم قضائی توجه جدی داشرته 
مرررنظم  باشررند و پرسرررونل اداری و خرردماتی خرررویش را برره پوشررریدن لبرراس

 تشویق و ترغیب نمایند.
در رابطرره برره رعایررت نظافررت در دفرراتر و صررحن محرراکم صررحبت  -3

نموده و از رؤسا ادارات تقاضا گردید که در مرورد توجره جردی نمروده و 
 کارمندان خدماتی خویش را به رعایت نظافت توصیه و رهنمائی نمایند.

 روی موضوعات کنده جات کار شده و تکمیل شده سال های قبرل -4
نیز صحبت همه جانبه صورت گرفت و در ضمن به تمام ادارات محراکم 
ابتدائیه ولسوالی ها و محکمره ابتدائیره شرهری هردایت داده شرد کره سروابق 
تکمیل شده سالهای ماضی را جردول نمروده و تحویرل مخرزن نماینرد ترا از 
سرررگردانی خلررق هللا راجررع برره توزیررع مثنرری وثررایق و در مررورد داشررتن و 

 بت محفوظ وثایق جلوگیری بعمل آید.نداشتن ث
در رابطه بره تحریرر فیصرله جرات قررار هرای قضرائی دقرت کامرل  -5

صورت گیرد و نهایتاً کوشش شود که فیصله جات و قرار های عاری از 
 قلم خورده گی و تصحیح تحریر گردد.

 جلسۀ اداری محکمه استیهاف والیت زابل:
تحررت  15/8/1399یخ جلسررۀ اداری محکمرره اسررتیناف والیررت زابررل بتررار

ریاسرررت قضررراوتیار مرسرررل احمرررد "فضرررلی" رئررریس محکمررره اسرررتیناف برررا 
اشتراک قضات و کارمندان اداری دیوان هرای اسرتینافی، ابتدائیره شرهری 

 و ابتدائیه ولسوالی ها در تاالر جلسات محکمه استیناف دایر گردید.
از فاتحرره ابترداء جلسره بررا ترحوت آیراتی چنررد از کرحم هللا مجیرد آغرراز و بعرد

خرروانی برره روح شررهداء بخصرروص حادثرره المنرراک پوهنتررون کابررل رئرریس 
 محکمه طبق آجنداء روی موضوعات ذیل صحبت همه جانبه نمود:

تمرام قضرات مکلرف انرد کرره در اوقرات رسرمی مقررره تعیرین لبرراس  -1
 رسمی قضات را مراعات نمایند.

تمام قضات و کارمندان اداری در اوقات رسمی در دفاتر خرویش  -2
ضور داشته باشند تا به مشکحت خلق هللا به وقت و زمانش رسیده گری ح

 صورت گیرد.
قضات و کارمندان اداری اعم از مسافر و مقیم به امنیرت فزیکری  -3

 خویش توجه نمایند و بدون ضرورت در شهر گشت و گزارنه نمایند.
قضات، کارمندان اداری و خدماتی با مراجعین برخورد و سلوک  -4

 نیض نمایند.
 ر اخیر جلسه؛ نظریات و پیشنهادات اشتراک کننده گان شرنیده شرد و درد

رابطه در روشنائی قوانین نافرذه کشرور رهنمرائی الزم صرورت گرفرت و 
 جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

 جلسۀ اداری محکمه ابتدائیه ېهری بدخشان:  
 8/1399/ 4جلسۀ اداری محکمه ابتدائیه شرهری والیرت بدخشران بتراریخ 

تحت ریاست قضاوتیار مفتری عبدالوکیل"عابردی" رئریس محکمره ابتدائیره 
شهری با اشتراک رؤسرای دیوانهرای شرهری، قضرات و کارمنردان اداری 

 در مقر محکمه ابتدائیه شهری فی  آباد دایر گردید.
 ابترداء جلسره بررا ترحوت آیراتی چنررد از کرحم هللا مجیرد توسررط قاضری نعمررت

محکمرره ضررمن عررر  خرروش آمدیررد برره  هللا"اوام" قرائررت سررپس رئرریس
مشرترکین جلسرره راجررع برره اهمیرت واهررداف جلسرره اداری صررحبت مفصررل 
 نموده اضافه نمود که جلسه اداری بهترین راه حل مشکحت وپرابلم های
داخلی اداره مربروط بروده وتمرام کارمنردان بایرد مشرکحت شرانرا درجلسره 

سررتجو گررردد ودر مطرررح نماینررد تررا راه بیرررون رفررت برره مشرروره وتفرراهم ج
چوکات قوانین نافذه کشور به آن رسریده گری صرورت گیررد متعاقبراً روی 
موضوعات شامل آجنداء صحبت نموده وموضوعات را به تمام اشتراک 
کننررده گرران در میرران گذاشررت و عررحوه کرررد کرره تمررام کارمنرردان قضررائی و 

ًح ذی اداری محکمه ابتدائیه شهری مکلفیت قانونی دارند تا مواردی را که
ض خاطر نشان میگردد، عمحً در ساحه کاری یومیه تطبیق نمایند تا از یر

طرررف سرررعت در کررار برره میرران آمررده و از سرروی دیگررر وظیفرره محولرره 
خویش را با کمال صداقت وایمانداری پیشبرده وجیبه دینی و اخرروی را 

 اداء نمایند:
تمرررام کارمنررردان قضرررائی مربررروط مکلفیرررت قرررانونی دارنرررد ترررا برررا   -1

موضوعات قضائی، مردنی وجزائری طبرق احکرام قرانون در میعراد قرانونی 
ون رسیده گی نمایند تا باشد از یض سو اجراآت  در مطابقت به احکام قان

در وقت وزمانش صورت گرفته ومسؤلیت قانونی به ما راجع نشده باشد 
واز سرروی دیگررر طرررفین قضرریه اعررم از مرردنی وجزائرری سرررگردان نشررده 

 تواء بدون عذر قانونی بعمل آید.وجلوگیری از ال
قضررات در وقررت رسررمیات ملرربس بررا یونیفررورم قضررائی برروده بررا   -2

مرراجعین برخررورد نیررض صرورت گیرررد. تررا باشرد برخررورد قضررات مررورد 
 اعتماد مراجعین واقع شده وسبب آرامش آنها گردد.

کارمنرردان قضررائی، اداری و خرردماتی محکمرره ابتدائیرره شررهری در  -3
هشت ونیم الی سه ونیم ودر روز هرای پنجشرنبه وقت رسمیات از ساعت 
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 ییم قضایتصم
خ جلسه یتار

 ییقضا
 تعداد 
 نیمتهم

 محکمه مربوط نوع اتهام

23/7/1399 دوسال حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت خوست سرقت یکنفر 
 رر سرقت دونفر رر هر واحد شش سال حبس تنفیذی

30/7/1399 یکنفر دوسال حبس و یکنفر یکسال حبس تنفیذی  رر راهزنی دونفر 
سال حبس تنفیذیسه   11/8/1399  رر سرقت یکنفر 

22/8/1399 یکسال و یکماه حبس تنفیذی  عضویت در گروه مخالفین یکنفر 
دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت 

 خوست
23/8/1399 یکسال و یکماه حبس تنفیذی  رر عضویت در گروه مخالفین یکنفر 
29/7/1399 شش سال حبس تنفیذی ر به خودکشیخشونت منج یکنفر   دیوان خشونت محکمه استیناف والیت خوست 

 رر خشونت منجر به خود کشی یکنفر رر پنج سال و یکماه حبس تنفیذی
4/8/1399 سه سال حبس تنفیذی  رر شروع به قتل یکنفر 

29/7/1399 یکسال و دوماه حبس تنفیذی  یکنفر 
دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت  چپاولگری

 خوست
نزده سال و یکماه حبس تنفیذیشا  13/8/1399  رر قتل یکنفر 

 رر لواط دونفر رر هر واحد یکسال و شش ماه حبس تنفیذی

3/8/1399 شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی  
تجاوز جنسی و خود کشی  یکنفر

 منجر به مجروحیت
 محکمه ابتدائیه خشونت علیه والیت خوست

ر هر واحد یکنفر بیست و چهار سال حبس و دونف
 هشت سال حبس تنفیذی

19/8/1399  
 سه نفر

 دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هلمند سرقت مسلحانه

 رر قتل یکنفر رر شانزده سال حبس تنفیذی
20/8/1399 یکسال حبس تنفیذی  رر انتحال القام یکنفر 
 رر سرقت مسلحانه یکنفر رر هفده سال حبس تنفیذی
ریکنف رر یکسال حبس تنفیذی  رر سرقت 

یکنفر دوسال و شش ماه حبس، یکنفر دوسال 
 حبس و یکنفر یکسال و چهار ماه حبس تنفیذی

25/8/1399  
 قاچاق مواد مخدر سه نفر

 دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هلمند

6/8/1399 هر واحد یکسال حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت هلمند سرقت سه نفر 
 رر سرقت یکنفر رر یکسال حبس تنفیذی

 رر سرقت مسلحانه دونفر رر هر واحد دوسال و شش ماه حبس تنفیذی
 رر سرقت دونفر رر هرواحد یکسال حبس تنفیذی

10/8/1399 یکسال و شش ماه حبس تنفیذی  قاچاق مواد مخدر یکنفر 
دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت 

 هلمند
ل حبس و یکنفر یکسال و سه ماه یکنفر سه سا

 حبس تنفیذی
14/8/1399  رر قاچاق مواد مخدر دونفر 

20/8/1399 هفت سال و شش ماه حبس تنفیذی  رر عضویت یکنفر 
 رر عضویت یکنفر رر شانزده سال حبس تنفیذی
19/8/1399 دوسال حبس تنفیذی  رر قاچاق مواد مخدر یکنفر 

15/7/1399 یکسال و چهار ماه حبس تنفیذی  عضویت یکنفر 
دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت 

 تخار
 رر عضویت یکنفر رر سی سال حبس تنفیذی

 رر قاچاق مواد مخدر یکنفر رر یکسال و پنج ماه حبس تنفیذی
 رر اختطاف دونفر رر هر واحد پانزده سال حبس تنفیذی

 رر عضویت یکنفر رر هفده سال حبس تنفیذی
یست و نه سال حبس و یکنفربیست و یکنفر ب

 یکسال حبس تنفیذی
 رر اختطاف دونفر رر

16/7/1399 هژده سال حبس تنفیذی  رر راهزنی یکنفر 
یکنفر یکسال و یکماه حبس تنفیذی و سه نفر 

 برائت
 رر قاچاق مواد مخدر چهار نفر رر

 رر اختطاف یکنفر رر پانزده سال حبس تنفیذی
 رر عضویت یکنفر رر دوازده سال حبس تنفیذی
22/7/1399 سه سال حبس تنفیذی  رر اختطاف یکنفر 
 رر عضویت یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی
 رر اختطاف یکنفر رر هفده سال حبس تنفیذی

27/7/1399 یکسال و چهار ماه حبس تنفیذی  رر قاچاق مواد مخدر یکنفر 
29/7/1399 شش سال حبس تنفیذی  رر عضویت یکنفر 

ال حبس تنفیذیهفده س  رر قاچاق مواد مخدر یکنفر رر 
 رر اختطاف یکنفر رر دوازده سال حبس تنفیذی

 رر عضویت دونفر رر هر واحد چهار سال حبس تنفیذی
سه سال حبس تنفیذی و بیست هزار افغانی 

 جریمه نقدی
 رر قاچاق سحح یکنفر رر

25/8/1399 ده سال حبس تنفیذی قتلضرم و جرح منجر به  یکنفر   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سرپل 
 رر قتل یکنفر رر شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی
 رر قتل یکنفر رر شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی

دونفر هرواحد یکسال و شش ماه حبس تنفیذی و 
 یکنفر برائت

14/8/1399  خشونت منجر به خودکشی سه نفر 
علیه زن و دیوان رسیده گی به جرایم خشونت 
 تخلفات اطفال والیت سرپل

6/8/1399 پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بغحن فوت ترافیکی یکنفر 
13/8/1399 شش سال حبس تنفیذی  رر اشتراک در قتل یکنفر 

سه سال حبس تنفیذی و مبلغ چهل و پنج هزار 
 افغانی جزای نقدی

کیسه بریمجروحیت و  یکنفر رر  رر 

14/8/1399 شش سال حبس تنفیذی  رر تجاوز جنسی لواط یکنفر 
یکنفر یکسال و شش ماه حبس، یکنفر یکسال و 
 سه ماه حبس و یکنفر یکسال حبس تنفیذی

20/8/1399  رر شروع به سرقت سه نفر 

 رر فعل زناء دونفر رر یکنفر سه سال حبس و یکنفر دوسال حبس تنفیذی

حبس تنفیذی پنج سال و یکماه  11/8/1399  یکنفر 
قاچاق مواد مخدر و مهمات 

 سحح
 دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بغحن

25/8/1399 بیست سال و یکماه حبس تنفیذی  رر عضویت به گروه یکنفر 
 رر قاچاق مواد مخدر یکنفر رر سه سال و شش ماه حبس تنفیذی

 کومین فوق طبو قانون محفوظ است ي محااستیهاف طلبي ویا تمییز خوحپوق  
 

قضاوتوال استیناف محکمې رئیس  نیټه کندهار 21/8/1399په 
ولسوالیو ابتدائیه محکمو  ثمرګل )عمری( د کندهار والیت د

 .ناسته وکړه رئیسانو سره
 په یاده ناسته کې د دامان ولسوالۍ ابتدائیه محکمې، د ډنډ

ه ائیولدک ولسوالۍ ابتدولسوالۍ ابتدائیه محکمې رئیس، د سپین ب
محکمې رئیس، د تخته پل ولسوالۍ ابتدائیه محکمې رئیس، د 
شورابض ولسوالۍ ابتدائیه محکمې رئیس، د ژړی ولسوالۍ 
ابتدائیه محکمې رئیس، د ارغستان ولسوالۍ ابتدائیه محکمې 
رئیس او د ارغندام ولسوالۍ ابتدائیه محکمې رئیس برخه 

 درلوده. 
 قضاوتوالاستیناف محکمې رئیس  کندهارد ناستې پرمهال  د

ټولو قاضیانو ته ښه راغحست ووایه وروسته  ثمرګل )عمری(
ر هیې د قضاء او قضاوت د شریعت او نافذه قوانینو په رڼا کې 

 اړخیزه وینا وکړه او ټول قاضیان یې خپل مسئولیت ته متوجه
 او په الندې ټکو ټینګار وشو. چې ټول د ولسوالیو ابتدائیه

د حکمو رئیسان، قاضیان، اداري او خدماتي کارمندان م
نوموړي  .وسېارسمیاتو تر پای پورې د حاضری پابنده 

یه ئو ته سپارښتنه وکړه، چې ورسپارل شوې دندې دقضانایضاق
قوې دخپلواکۍ په نظر کې نیولو سره په پوره ایماندارۍ، 
صداقت اوبشپړې بې طرفۍ پرمخ یوسي، دهېچا تر فشار الندې 

انشي، فساد سره جدي مبارزه وکړي او په خپلو چارو کې ر
 . همغږي وکړي څوعدالت په ښه توګه تامین شي

و ته سپارښتنه وکړه، نایضااستیناف محکمې رئیس ق د کندهار
قضایي اصول په پام کې ونیسي، له مراجعینو سره ښه سلوک 
وکړي، دوسیو ته په خپل وخت رسیدګي وکړي، هغه دوسیې، 

ون کې یې منعه نه وي راغلي باید علني کړي په چې په قان
ځانګړي توګه انسان تتتوونکو ته په علني توګه درنه سزا 
ورکړي، دحاضرۍ پابندي وکړي، داړوند ادارو سره ښه کاري 

محکمې خپلواکۍ ته ژمن پاتې شي او  ،همغږي رامنځ ته کړي
ي دغه راز په ورسپارل شویو چارو کې دهېچا فشار ته تسلیم نش

 .و خپلې ټولې کړنې دقانون په چوکار کې ترسره کړيا
قاضیانو ته سپارښتنه وکړه  استیناف محکمې رئیسهمداراز د 

مخ چې د ولسوالیو ابتدائیه محکمو دروازې باید د مراجعینو پر
پرانیستې وي او د ولس کارونه په خپل وخت او زمان سره 

ه نظر کال مصوبه پ ۱۳۹۳ترسره شي همدا راز ټول قاضیان د 
ه کې ونیسي ترڅو د مراجعینو شکایاتو ته رسیده ګي وکړي او ل
مراجعینو سره په ښه سلوک باندې خبرې وکړي او د هغوی 
دعواو ته رسیده ګی وکړي ترڅو قاضی د دعوی یوه خوا واقع 
نشي او عدالت تأمین  شي چې پدې سره د ولسونو اعتماد په 

 محکمو زیاتیدای شي.
کمې رئیس وویل ټول هغه تجهیزات چې د کندهار استیناف مح

د ولسوالیو په ابتدائیه محکمو کې دي دا د بیت المال مال دی او 
ددی څخه باید په ښه ډول استفاده وشي، همداراز یې د ولسوالیو 
ابتدائیه محکمو رئیسانو باندې یې ټینګار وکړ ترڅو د ولسوالیو 

ئي جوړې کړي ترڅو د عدلي او قضا همغږۍغونډېپه سطح د

ارګانونو ترمینځ ښه همغږي موجوده وي او هغه مشکحت چې 
په  همغږۍد عدلی او قضائی ارګانونو ترمینځ وي ورته د

 غونډوکې د حل الره پیدا شي.
همداراز د کندهار استیناف محکمې رئیس وویل چې ډیر ژر به 
د ولسوالیو ابتدائیه محکمو څخه لیدنه وکړي او هغه ضرورتونه 

ابتدائیه محکمې یې لري په ګوته به یې کړي او  چې د ولسوالیو
له هغې وروسته به ورته هیئت وټاکل شي او بیا به پدې برخه 

 کې الزم تصمیمونه ونیسي.
یتوم د دامان ولسوالی  ابتدائیه په استازو نایضاق په ناسته کې د

 د کندهار محکمې رئیس قضاوتمند محمد رحیم )مخل (
ې ترڅنګ ژمنه وکړه، چې استیناف محکمې له رئیس دمنن

سپارښتنو ته به یې جدي پاملرنه کوي، دفساد سره به د تېر په 
څېر الغتتلې مبارزه کوي او دقانون په یو شان تطبیق کې به 

او په راتلونکې کې به همغږۍ  دهیچا تر فشار الندې رانشي
 غونډې کوي. غونډه په دعائیه پای ته ورسیده.

 

گردیده اند واز آنها جهرت اجررای امرور شخصری بره هریچ 
وجه استفاده صورت نگیرد و جلسه با دعائیه خیر خاتمه 

 یافت.
 

ایام الدین "یوسفی" رئیس  19/8/1399یوم دوشنبه مورخ 
محکمه ابتدائیه شهری والیت بامیان با معیتی قضاوتمند سید 
مدثر "فاضل پور " عضو و سرپرست دیوان رسیدگی به 
قضایای مدنی و حقوق عامه محکمه شهری و همایون "رسولی 
" مامور اجرائیه و سرپرست مدیریت تحریرات محکمه ابتدائیه 

اری دواوین محکمه ابتدائیه شهری از شعبات قضائی و اد
 شهری  باز دید به عمل آورد.

در نتیجه الحمدهلل همه قضات، کارمندان اداری و خدماتی با 
یونیفورم کاری دفتری به استثنای آن عده از کارمندان که قانوناً 
رخصت رفته بودند در وظایف خویش حاضر بودند. و 

ونیز از  دفاترشان از لحاظ نظافت عالی و قناعت بخش بود
چندین نفر از مراجعین و اصحام دعوی در رابطه به طرز 
برخورد مامورین و قضات با آنها شفاهی پرسش به عمل آمد که 
الحمدهلل کدام شکایت خاص نداشتند و از اجراآت  محاکم و شیوه 
برخورد کارمندان اداری وقضائی محکمه شهری راضی به 

خدماتی و اداری  تن از از کارمندان 3نظر رسیدند و صرف 
بجه بعد از  2محکمه قبل ازختم رسمیات یعنی قبل از  ساعت 

ظهر وظیفه خویش را  بدون در جریان قرار دادن مسئولین 

مربوطه ترک نموده بودند  این در حالیست که نظر به مححظه 
نفر هردو خانه کتام حاضری شان را  3کتام حاضری همان 

برای شان توصیه گردید که در امضاء و مهر نموده بودند بعداً 
آینده چنین عمل تکرار نشود و همچنان برای تمام کارمندان 
خدماتی توصیه گردید که چون فصل زمستان فرا رسیده و 
هردفتر نیاز به بخاری دارد باید در امر نظافت وگرم ساختن 

 دفاترمربوطه شان تاحد امکان تحش همه جانبه نمایند.
 

دواوین استینافی محکمه استیناف والیت جلسۀ کمیسیون رؤسای 
تحررررت ریاسررررت قضرررراوتیار سررررید 1/8/1399بدخشرررران بترررراریخ 

عبرردالقیوم "کمررالی"رئیس محکمرره اسررتیناف بررا اشررتراک رؤسررای 
 دواوین استینافی دایر گردید.

ابتداء جلسه  بنام خداوند متعال م آغاز سپس موضوعات شامل  
د غرور ومداقره اعضرای آجنداء که قبحً ترتیب شده بود ذیرحً مرور
 کمیسیون رؤسای استینافی قرار گرفت: 

برنامررره معرررارف قضرررائی کررره در هرررر مررراه دو بررراراز  -1
طریرررق تلویزیرررون ملررری بدخشررران برنامررره ریرررزی وموضررروعات 
مختلف در آن توسط قضات غرر  معلومرات عامره مطررح مری 
شود. غر  پیشبرد برنامه فوق برای آمریت  تحریرات هدایت 

فرر کارمنردان اداری کره اشرخاص فعرال ومسرلکی داده شد. ترا دون
باشررند معرفرری وتوظیررف گردنررد ترراهمرای قضررات اجررراء کننررده 

 برنامه همکار باشند.
چگرونگی تمدیرد توقیررف متهمرین کرره از طررف محرراکم  -2

ابتدائیرره بررری الذمرره شررناخته میشرروند برره اسرراس اسررتیناف خررواهی 
ی ارنوال مربرروط دوسرریه نسرربتی شرران برره دیرروان هررای اسررتینافڅرر

محول میگردد، مورد بحث قرار گرفت. در مورد تصویب بعمل 
قانون اجراآت  جزائی بمجررد ابرح  حکرم  262آمد تا طبق ماده 
ارنوال ابتدائیه ورقره اسرتیناف خرواهی خرود را څمحکمه ابتدائیه 

به دیوان استینافی مربوط تقدیم نماید ودیوان اسرتینافی مربروط برا 
ه را برره دیرروان مربرروط  وتمدیررد مقیررد نمررودن مرردت ، احالرره دوسرری

 توقیف متهم را صادر وبه مدیریت زندان نیز اخبار نماید.
ورقه در خواستی یکتن از مامورین محکمه استیناف  -3

کرره در سررالهای گذشررته بحیررث محرررر در دیرروان هررای اسررتینافی 
اجرررای وظیفرره نمرروده اسررت در ایررن اواخرتنررزیحً بحیررث مررامور 

شررنهاد بحیررث محرررر در یکرری از تبرردیل گردیررده بررود خواهرران پی
دیرروان هررا گردیررده اسررت، ورقرره در خواسررتی مررذکور تحررت مداقرره 
قرررار گرفررت. و تصررویب بعمررل آمررد کرره اکنررون در دیرروان هررای 
ریاسررت محکمرره اسررتیناف کرردام بسررت محرررری موجررود نبرروده برره 
آمریررت  تحریرررات هرردایت داده شررد در صررورت پیرردا شرردن بسررت 

ی دواوین تقدیم تا اجراآت  محرری ورقه عار  در جلسه رؤسا
 الزم بعمل آید.

برره آمریررت  تحریرررات هرردایت داده شررد تررا طرزالعمررل  -4
تقرررر وتبرردل قضررات در آجنرردای جلسرره بعرردی درم ودر جلسرره 
مطرح بحث قرار گرفته ونظریات قضات توحید گردیده بمرجرع 

 مربوطه ارسال گردد.
یض عدد صرندوق شرکایات در درم ورودی ریاسرت  -5

ف نصرب شرده کره مربروط اداره کنتررول ومراقبرت محکمه استینا
قضائی میباشد وبرای  آمریت  تحریرات هدایت داده شد ترا یرض 
عرردد صررندوق شرررکایات از آدرس ریاسررت محکمرره اسرررتیناف در 
محل مناسب نصب گردد تا برعحوه کمیسیون سمع شرکایات کره 
عرررای  وشررکایات مررراجعین را بررسرری مرری نماینررد عرررای  

صررندوق در جلسرره کمیسرریون رؤسررای دواویررن وشررکایات منرردرم 
نیرز مطررح ومرورد بررسری قرررار گیررد و جلسره برا دعائیره خیررر 

 خاتمه یافت.
 

نیټه دکندز والیت استیناف محکمې د اسرتینافې  15/8/1399په 
امرررین ( د اسرررتیناف کمیسررریون د قضررراوتمند حبیرررب هللا ) رئیسرررانو

کمې رئیس په مشرۍ د استینافۍ دیوانونو رئیسانو ، د ښاري مح
ابتدائیررره محکمرررې د رئررریس، د اسرررناد او وثرررایقو ثبرررت آمرررر او د 
استیناف مخزن آمریت  سرپرست په ګډون د اړوندو محکمرو  د 

 اومراجعینو عریضو دڅیړنې په موخه جوړشو. نووړاندیزو
یررل بیررا پمرره لررومړی غونررډه دعررادل اوتوانررا څتررن تعررالی )م( پرره نا

وړاندیزونررررره او د مراجعینرررررو عریضررررري  داسرررررتینافي رئیسرررررانو 
سریون یکمیسیون  ترغوراو څیړنې الندی ونیرول شروي چرې د کم

دغړیرو لرره بحررث اونظرلرره تبرادلې وروسررته د قررانون د احکررامو او 
دعالي شورا د مصوبو په رڼا کې تصویبونه  وشول اوتحریراتو 

ئیسانو کمیسیون تصویبونه ته الرښوونه وشوه ترڅو داستینافي ر
و لپرراره اړیکمنررو مراجعررو ترره  خبرورکررړي  ود وروسررتیو اجراآترر

 اوغونډه  دخیر په دعا پای ته ورسیده.
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 Report from the session of high 
council of Supreme Court. 
 Coordinative session held in 
provinces. 
 Administrative session held in 
appeal courts. 
 The criminal decision of court. 
 Event and news. 
 Chief justice meeting with the 
deputy head of UNDP. 
 Open judicial session held in 
samangan, laghman, Baghlan and 
Herat appeal courts. 
 The head of Kandahar appeal court 
visited the districts courts of his 
province. 
 The head of Bamiyan appeal court 
visited the his courts departments. 
 The Badakhshan and Kunduz 
appeal departments held session. 
 The head of Nengarhar appeal court 
visited the children educational center 
of his province. 
 The case management system 
leadership held session. 
 The head of urozgan appeal court 
meeting with the heads of justice and 
security organization of his province. 
 Harakat project Donated same IT 
equipment for the Supreme Court. 
 

داد سررره نفرررر از کارکنررران خررردماتی بررره تعررر 4/8/1399بتررراریخ  -
ریاسرررت محکمررره اسرررتیناف والیرررت بغرررحن کررره بررره اسررراس تفررراهم نامررره 
مقررررام عررررالی سررررتره محکمرررره و وزارت معررررارف؛ از طرررررف ریاسررررت 
محکمررره اسرررتیناف در همرررآهنگی  برررا ریاسرررت معرررارف در آغررراز سرررال 

شررررررامل کررررررورس سررررررواد آمرررررروزی گردیررررررده بودنررررررد ، دروس  1398
کارمنرررردان اداری کرررره منحیررررث خررررویش را تحررررت نظررررر یررررض تررررن از 

اسررتاد معرفرری گردیررده بررود موفقانرره برره اتمررام رسررانده فررار  گردیدنررد 
وطررری مراسرررم ویرررژه ای برررا اشرررتراک مسرررئول برنامررره سرررواد آمررروزی 
ریاسررررت معررررارف و تعرررردادی از کارمنرررردان اداری محکمرررره اسررررتیناف 

 تصدیق نامه  برای  شان اعطاء گردید.
قومانررردان داسرررتیناف  دننګرهرررار امنیرررهټررره نی 23/7/1399پررره  -

پرره ناسررته  محکمررې لرره رئرریس سررره پرره کرراري دفتررر کررې ناسررته وکررړه.

 (سرررتانکزي)کرررې دننګرهرررار امنیررره قومانررردان پاسررروال غرررحم سرررنایي 

و کمرررې رئرررریس تررره دمحکمررررو اړونرررد اجراآترررردننګرهرررار اسررررتیناف مح
 کې معلومات ورکړل.

سرررتانکزي ژمنرررره وکررررړه، چررررې دمحکمررررو قطعرررري او نهررررایي حکمونرررره 

ق کررروي او دمحکمرررې لررره لررروري ورکرررړل شررروي جلبونررره بررره بررره تطبیررر
و او اداري کررررررارکوونکو نایضررررررانومرررررروړي دمحکمررررررو، ق تعقیبرررررروي.

پرررره ورترررره وخررررت کررررې  دامنیررررت دخونرررردیتوم ډاډ هررررم څرګنررررد کررررړ.

دننګرهررررار اسررررتیناف محکمررررې رئرررریس قضرررراوتمند مفترررري محمرررردوزیر 
دننګرهرررار لررره امنیررره قومانررردان څخررره دمحکمرررو دیرررو شرررمېر قطعررري او 

حکمونرررو دتطبیررق لررره املرره  دمننرررې ترڅنررګ دهېرررواد امنیتررري او نهررایي 

 دفاعي ځواکونو دسرښندونو ستاینه وکړه.
برررررره سلسررررررله برنامرررررره هررررررای معررررررارف  1/8/1399بترررررراریخ  -

قضررررائی محکمرررره اسررررتیناف والیررررت ارزگرررران قضرررراوتمند حیررررات هللا 

"خالرررد" عضرررو دیررروان مررردنی و حقررروق عامررره محکمررره اسرررتیناف در 

هرررررارچوم برنامررررره معرررررارف قضرررررائی تلویزیرررررون ملررررری والیرررررت درچ

 مصاحبه ای انجام داد . 

در ایرررن مصرررراحبه پیرامرررون ترتیررررب دعررروی، دفررررع تعرررر ، دعرررروی 
شررررفع، دعرررروی دیررررن، قضررررایای مرررردنی واصررررول محرررراکم آن، تعریررررف 

عناصرررررر متشرررررکله حرررررق و حقررررروق و حررررراالت ترتیرررررب شررررردن آن بررررره 

 شهروندان آن والیت معلومات عملی و حقوقی ارائه نمود.
قضررررررررررررررررررررراوتیارمحمداجمل"عرم 30/7/1399بتررررررررررررررررررررراریخ -

زی"رئررررریس محکمررررره اسرررررتیناف والیرررررت برررررادغیس برررررا شررررراه محمرررررد 

ارنوالی مبررررارزه علیرررره جرررررایم امنیررررت داخلرررری څرررر"زریررررام" رئرررریس 
 .نمودوخارجی در دفترکاری اش دیدارومحقات 

ارنوالی سررررمت ریاسررررت محکمرررره را برررره رئرررریس څرررردرابترررداء رئرررریس  
خررروش  محکمررره تبریرررض عرررر  نمرررود سرررپس رئررریس محکمررره  ضرررمن

ارنوالی را درجهرررررت تحقرررررق محررررراکم عادالنررررره څرررررآمدیرررررد اجرررررراآت  
وتررررأمین  عرررردالت درچوکررررات ارگرررران هررررای عرررردلی وقضررررائی جررررزء 

ارنوالی هرررا را برررازوی توانرررای محررراکم څرررالینفرررض توصررریف نمررروده و 
درراه رسرررررررریدن برررررررره عرررررررردالت دانسررررررررت و توجرررررررره مسررررررررئولین را 

 درامورمحوله مبذول داشت.
د شررررعیب "ابراهیمررررری" قضرررراوتیار محمررررر 7/8/1399بترررراریخ  -

رئرررریس محکمرررره اسررررتیناف والیررررت بلررررخ  بررررا هیئررررات معیترررری شرررران بررررا 

 والی آن والیت دیدار و محقات نمود.

ابتررداء رئرریس محکمرره گررزینش والرری را در آن والیررت تبریررض عررر  
نموده و بیان داشت کره تغییرر و تبردیل یرض اصرل از اصرول نظرام مری 

همررآهنگی  بررین ادارات  باشررد و ضررمناً تقویرره رابطرره کرراری و اسررتحکام

محلرری، در ر س مقررام والیررت را یکرری از اولویررت هررای کرراری خررویش 
شمرده و از والی والیت در عرصه های مختلف به خصوص در امر 

مبارزه با فسراد اداری خواسرتار همکراری شرد. در مقابرل والری والیرت 

اصححات در دستگاه قضاء را ستایش نموده و حسن روابط و روحیه 
محاکم را با سایر ادارات محلی تمجید نموده و حفظ استقحل همکاری 

قضرراء را در مطابقررت برره احکررام قرروانین نافررذه کشررور وجیبرره خررویش 

دانسته و از عدم مداخله خود وسایر مسئولین ادارات در امرور محراکم 
یرراد آور شررده و در امررر مبررارزه بررا فسرراد اداری و سررایر مرروارد وعررده 

 همکاری نمود. 

 

 ۀعقرررردمن دفترپررررروژه حرکررررت برمبنررررای تفرررراهم نامرررره
میررران سرررتره محکمررره وآن دفترررر و بررره  1399اسرررد11

هدف تسهیل پروسره  تطبیرق پرور تحیرن نشرر فیصرله 
( پایره کمپیروتر لرب 30های تجارتی اخیراٌ  به تعداد )

 

نیټه د کشف، نیولو اوتحقیق دموضوعاتو په هکله  23/7/1399په
فوق العاده غونډه د عطاءهللا )عاطف( د ارزګان والیت استیناف 
محکمې  رئیس په مشرۍ د استیناف  څارنوالۍ رئیس ملکي اونظامي 
څارنواالنو او دامنیي قوماندانۍ د ترهګرۍ او نشه یي توکیو د جنایي 

 محکمې په مقرکې جوړه شوه. کارکوونکو په ګډون د استیناف
لومړی غونډه د کحم هللا مجید د څوآیاتونو په تحوت پیل شوه بیا د 
محکمې رئیس د موضوعاتو په هکله بحث وکړ اوپه دې تړاویې 
هراړخیزه رڼا واچوله بیا قضاوتیار موالداد ) اسلمي ( دعامه امنیت 

تحلیل دیوان قاضي موضوعات له علمي او حقوقي نظره تجزیه او 
کړل او د قانون پربنس  یې دهرې ادارې د دندو ، واکونو او کاري 

 برخو په باره  کې الزم او هراړخیز توضیحات ورکړل.
ورپسررې د غونررډې حاضرررینو هریررو پرره نوبررت خپلررې نظریررې وړانرردې 
کړې، په پای کې د محکمې رئیس غونډه مثبتره وارزولره او منسروبینو 

ح تطبیرق او پرخپرل وخرت اجررا او د ته یې د قانون د احکامو په صحی
کشف، تحقیق او د استوګنیزو کورونو دڅیړنی او تحشۍ په پرړاو کرې 
د اقد ام دصحیح والی په اخیستلو، او دمظنونینرو او متهمینرو د اساسري 
حقوقررو پرره ورپوهولررو ټینګررار وکررړ او غونررډه  دخیرپرره دعررا پررای تررره 

 ورسیده.

جلسررره علنررری قضرررائی دیررروان جرررزاء محکمررره ابتدائیررره شرررهری والیرررت 
بره ارتبراط رسریده گری بره قضریه قترل بره   7/8/1399سمنگان بتراریخ 
ریاست قضاوتمند عبدالمومن "نوری" رئیس محکمره اتهام یکنفرتحت 

ابتدائیرره شررهری برره عضررویت قضرراوتمند محمررد اعضررم"اکرمی" رئرریس 
دیرروان جررزاء  و قضرراوتمند نجیررب هللا "کرراتوزی" عضررو آن دیرروان بررا 
حضورداشت څارنوال مؤظف، وکیل مدافع متهم، مدعیان حق العبد و 

 ایرگردید.مردم ذیعحقه  درسالون محکمه ابتدائیه شهری د
ابتداء رسرمیت جلسره توسرط رئریس محکمره بنرام خداونرد عرادل و توانرا 

ق قضررریه گرررزارش فررروق را بیررران نمرررود. سرررپس ( آغررراز و بعرررد مررردقم)
څارنوال مؤظف صورت اعترا  خویش را قرائت  نمود وبه تعقیب 
آن وکیررل مرردافع مررتهم دفاعیرره خررویش رابرره خرروانش گرفررت. کرره بعررد از 

قضررائی  مررتهم قضرریه بمرردت سرری سررال حرربس  ترردقیق همرره جانبرره هیئررات
تنفیررذی محکرروم برره مجررازات گردیررد و برره مررتهم تفهرریم شررد کرره حقرروق 
اسررتیناف خررواهی اش در میعرراد قررانونی محفرروظ میباشررد. همچنرران برره 
مدعیان حق العبد گفته شد که بعد از قطعیت دعوی جزائری مری تواننرد 

 دعوای حق العبدی خویش را اقامه نمایند.
 

درتررررررررراالر کنفرانسرررررررررهای  1399 /8 /28تررررررررراریخ 
سرررتره محکمررره  صرررورت گرفتررره برررود ، قضررراوتپال 
جاویررررررد )رشرررررریدی( سرپرسررررررت آمریررررررت عمررررررومی 
اداری قررررررروه قضرررررررائیه از اهررررررردای وسرررررررایل فررررررروق  

تکنرالوژی  ( قلرم وسرایل22( پایره پرنترر و )30ترام )
، کمپیروتر هرای لرب ترام و بشمول کمره هرای امنیتری

والیت کابل را به  دسکتام و سرورمربوط به مخزن
 .ر بحعو  به ستره محکمه اهدا کردطو
درمحفلرررری کرررره برررره همررررین مناسرررربت قبررررل از ظهررررر  

رخصرررررروص  اسررررررتفاده  اظهرررررار تشررررررکر نمرررررروده و د
مقصرررررد مطلررررروم بررررره ازوسرررررایل اهررررردا شرررررده  بررررره 

. گفتنرری اسررت کرره دریررن محفررل مسررئولین هرردایت داد
یکعرررررررررده از روسرررررررررای ادارات سرررررررررتره محکمررررررررره 

 ومسئولین پروژه حرکت نیز حضور داشتند

د یررونفر پرره اتهررام دقتررل قضرریي ترره د رسرریده ګررۍ پرره 
نیټرررررره دلغمرررررران والیررررررت  18/8/1399تررررررړاو پرررررره 

یي ې دجرررررزا دیررررروان علنررررري قضرررررااسرررررتیناف محکمررررر

اشرررررررفی ( د غونررررررډه د قضرررررراوتیار احمررررررد سررررررعید )

شرررررررررۍ او د اسررررررررتیناف محکمررررررررې رئرررررررریس پرررررررره م
(  او قضرررراوتمند قضرررراوتمل فضررررل ربرررری ) فضررررلی

علررری محمرررد ) عمررررزی( د جرررزا دیررروان د قضررررایي 
غړیرررررو پررررره غړیتررررروم او دموظرررررف څرررررارنوال او د 

مررررررتهم د مرررررردافع وکیررررررل پرررررره حضررررررور د اسررررررتیناف 

 کې جوړه شوه . محکمې په سالون یې په قانوني موده کې خوندي دي .
لرررومړی دغونرررډې رسرررمیت د محکمرررې د رئررریس لررره 
خررروا دعرررادل او توانرررا څترررتن تعرررالی )م(  پررره نامررره 
پیررل شررو بیررا د قضرریي مرردقق  پررورتنی رپررور  بیرران 
کرررړ ورپسرررې موظرررف  څرررارنوال خپرررل د اعتررررا  
صرررورت ولوسرررت اوپررره تعقیرررب یرررې دمرررتهم  مررردافع 
وکیرررل  خپلرررره دفاعیرررره قرائرررت کررررړه چررررې د قضررررایي 

لرررررره هراړخیزترررررردقیق وروسررررررته د قضرررررریې پررررررحوي 
( کلونرررررو تنفیرررررذي حررررربس 22مرررررتهم د دوه ویشرررررتو )

مرررررودې پررررره مجرررررازاتو محکررررروم شرررررو او مرررررتهم تررررره 
وروپوهررررول شررررول چررررې د تمییررررز غوښررررتنې حقرررروق 

فررردی را از  22/4/1399متهمررین مررذکور بترراریخ 
 قریه شبش مربوط ولسوالی غوریان هرات اختطاف
کرررده و بعررد از مرردتی شررخ  مختطررف از نررزد شرران 
موفررق برره فرررار میشررود سررر انجررام  سرره تررن برره اتهررام 
اختطررراف از سررروی نیروهرررای امنیتررری دسرررتگیر و بررره 

 پنجه قانون سپرده میشوند.

ابترررداء رسرررمیت جلسررره توسرررط رئررریس محکمررره اعرررحن 
شرررد بعرررداً مررردقق قضررریه گرررزارش فررروق را بیررران نمررروده 

ارنوال مؤظررررررررررف صررررررررررورت و متعاقررررررررررب آن  څرررررررررر
اعترررررا  خررررویش را قرائررررت نمررررود و برررره تعقیررررب آن 
وکرررحی مررردافع متهمرررین دفاعیررره هرررای خرررویش را بررره 
خررررروانش گرفتنرررررد. کررررره بعرررررد از تررررردقیق همررررره جانبررررره 
هیئرررات قضرررائی ، متهمرررین قضررریه یکنفربمررردت هشرررت 
سرررال حررربس و یکنفرررر بمررردت پرررنج سرررال حررربس تنفیرررذی 

سررربت محکرررومین بررره مجرررازات گردیدنرررد و یکنفرررر بررره ن
عررررردم موجودیرررررت دالئرررررل کرررررافی الرررررزام برررررری الذمررررره 
شررناخته شررد و برره متهمررین تفهرریم شررد کرره حقرروق تمییررز 

 محفوظ میباشد. یطلبی آنها در میعاد قانون
 

جلسۀ علنی قضائی دیوان رسیده گی به جرایم علیره  
امنیرررت داخلررری و خرررارجی محکمررره اسرررتیناف والیرررت 

تحت ریاست قضاوتیار  23/7/1399هرات بتاریخ 
محمررد شررریف " فرررانی"  رئرریس محکمرره اسرررتیناف و 
هیئرررات قضرررایی شررران، برررا حضرررور داشرررت څرررارنوال 
موظررف و وکررحی مرردافع متهمررین در سررالون جلسررات 

 محکمه دایر گردید.

برارزه یرې مفتري محمردوزیر زیاتره کرړه دفسراد سرره م
لومړیتوم دی او په خبره یې، چې په دې برخره کرې 

 به دهېچا خاطر ونه کړي.
محمررردوزیر دماشرررومانو داصرررحح مرکرررز کرررې شرررته 

ستونزې له ځان سرره یاداښرت کرړې او دحرل ډاډ یرې 

ورکړ. دننګرهار استیناف محکمې رئیس دماشومانو 
داصحح او ساتنې مرکرز د زده کوونکرو لره ټولګیرو، 

توګنیي، روغتیآیي مرکز او نورو برخو کسبونو، اس

لیدنره وکررړه او مسرئولینو ترره یرې پرره اړونرد برخررو کررې 
 الزمې الرښوونې وکړې.

 

دننګرهار استیناف محکمرې رئریس قضراوتمندمفتي یټه ن 3/8/1399په 
محمرردوزیر دماشررومانو داصررحح او سرراتنې دمرکررز لرره بېحبېلررو برخررو  

 لیدنه وکړه.
ول لره ئمرکرز مسر دیادې لیردنې پرمهرال دماشرومانو داصرحح او سراتنې

 لوري داستیناف محکمې رئیس ته معلومات ورکول کېده.
په ګډون  ونوموړي وویل اوس مهال په یاد مرکز کې د دوو  ښیینه و

څلوېتررررت تنرررره ژونررررد کرررروي. دننګرهررررار اسررررتیناف محکمررررې رئرررریس 
قضرراوتمندمفتي محمررردوزیر لرره مرکرررز څخررره دلیرردنې پرمهرررال خوښررري 

مانو لره لپراره ښرې اسرانتیاوې وښوده، چې په مرکرز کرې دمېشرت ماشرو
 برابرې دي.

 نوموړي وویل په پوره صداقت او ایماندارۍ به خپله دنده پرمخ وړي
 او وخت پر وخت به له یاد مرکرز او نرورو اړنرد ارګرانونو لیدنره کروي
 څو په چارو کې همغږي زیاته او کارونه په سمه توګه پرمخ الړ شي.

برراالی تهیرره مهررر مخصرروص در واحررد هررای سیسررتم، 

استماع گزارش کاری هیئت نظرارت و کمیتره تخنیکری 

لعمرل هرای انتقال سیتسم مردیریت قضرایا، طرزا، پحن 

رهبری سیستم مدیریت قضرایا بره تراریخ جلسه هیئت  
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جمهرروری اسررحمی افغانسررتان تحررت ریاسررت محترررم 

کمیترره هررای سیسررتم ، بودجرره سیسررتم ، ارسررال گررزارش 

وی اداره ملررررری دوم سیسرررررتم مررررردیریت قضرررررایا از سررررر

احصائیه و معلومات پیرامون سیستم به کمیته عدلی و 
قضائی، تهیه وسایل و پیشرفت های نسخه دوم سیستم 

مدیریت قضایا بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در 

ضرروعات مطروحرره بحررث و تبررادل واخیررر پیرامررون م
 گردید.ه تصامیم مقتضی اتخاذ نظر صورت گرفت

قضاوتوال جاوید رشیدی سرپرسرت آمریرت عمرومی 

اداری قررروه قضرررائه و بررره اشرررتراک معیینررران ادارات 

  .برگزار گردید  ذیدخل و ذیربط

سیسررررتم در جلسرررره مررررذکور مطررررابق احکررررام مقرررررره 

مدیریت قضایا که اخیرا نافذ شده است، مطابق اجندا 


