
د اهل خبره توظیفول
اهل خبره مکلف کي ې پربنس غوتنددواود هغوى یا اوۀلزوم یا د دعوٰي  له اخونو خه د یولمحکمه کوالی شي عندا

تر و د هغو نظریاتو په هکله چې دمخه یې بیان کي دي، محکمې ته الزمې رندونې واندې کي.
دوه سوه دوه ویشتمه مادهاآتو قانون دجزایی اجر

شــورای عــالی ســتره محکمــه قبــل از ظهریــازدهم      
ــوس تحــت ریاســت قــانونپوه ســید یوســف حلــیم       ق
قاضــی القضــات ورئــیس ســتره محکمــه تشــکیل       

جلسه داد .

شورا نخست گزارش اجـراآت  محـاکم مرکـز ووالیـات     
کشــــــور طــــــی ربــــــع دوم ســــــالجاری را اســـــــتماع     

دوسـیه در  ٢٢١٨٧کرد.درجریان ربع دوم  به تعـداد  
ــه ،   ــاکم ابتدائیـ ــیه در ســـطح ٧٥٢٣ســـطح محـ دوسـ

دوسیه درسطح دیوانهـای  ٣٩٩٤محاکم استیناف و 
دوسـیه  ٣٣١٠٤فرجامی ستره محکمه کـه مجموعـاً   

وتجـارتی را تشـکیل میدهنـد ، تحـت     جزایی ، مدنی
دوسـیه رسـیده   ٢٣٤٦٠کار قرارداشته و ازجملـه بـه   

گی به عمل آمد ه  و متباقی تحت دوران قراردارنـد .  
همچنان عواید  محاکم از درک محصول فیصله هـا ،  
قرار ها وقیمت وثایق که رسماً شامل سیستم گردیده 

به دوصد وبیست و شش ملیون افغانی میرسد .

داً  طبــق اجنــداء یکعــده اســتهداآت  واصــله مــورد  بعــ
غـــور قرارگرفتـــه ،  در برابـــر اســـتهداآت  محکمــــه     
استیناف والیت کابل در خصوص نحوه اعاده یکعده 
جایداد های تحت ادعا به حالت اصلی شـان براسـاس   
قــرار لغـــوی دیـــوان فرجـــام ، درحالیکـــه جایـــداد هـــا  

د  درجریان دعوی به اشخاص سـوم بفـروش رسـیده انـ    
و نیــز چگــونگی تخلیــه و تســلیمی یــک جایــداد تحــت    
ــن جایــداد در       ــن ، درحالیکــه ای ــه بانــک راه ــن ، ب ره
ــل بانـــک درحالـــت    ــرکای کابـ ــای شـ ــداد هـ ــمار جایـ شـ
ــذه و     ــوانین ناف ــو احکــام ق ــراردارد ،  درپرت انجمــاد ق
مصوبات شـورای عـالی سـتره محکمـه رهنمـایی الزم      

بعمل آمد  .
عدلیــه و مرســتیال   متعاقبــاً باحضــور معــین وزارت   

لوی ارنوالی ، ارنواالن مربوط و اطـراف قضـایا ،   
پنج تقاضای تجدید نظر مدنی و جزایی در روشـنایی  

قـــانون اصـــول   ٤٨٢شـــرایط منـــدرج احکـــام مـــواد    
ــدنی  و   ــات مـ ــی  ٤٨٢محاکمـ ــراآت  جزایـ ــانون اجـ قـ

ــورد    ــه ، درهرمـ ــیده گـــی قرارگرفتـ ــور و رسـ مـــورد غـ
تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .

ــه ــت و     ب ــب درجلســه نظــر کمیســیون تثبی ــین ترتی هم
ارتقای درجات کادری قضات درمورد اجرای درجات 
ــه      ــابر مطالب ــز بن ــد و نی کــادری برخــی از قضــات تایی
ــرم لــوی ــارنوالی صــالحیت رســیده گــی       اداره محت

) دوسیه جزایی به محاکم استیناف والیات کابـل  ٥٦(
. یر ، هلمند و بدخشان تفویض گردید، هرات، پنجش

پیشــبرد سیســتم محــبس بــه هزینــه نیــازدارد ، ازدیــد  
منطقــی اگــر مــا تعــداد محبوســین را کــاهش دهــیم  ،  
باعث صـرفه جـویی هـای مـالی بـرای مـدیریت زنـدان        

ت یـاالزام رهـا   میگردد اما نظارت افرادیکه بـه ضـمان  
میگردند ، نیز به هزینه نیازدارد هزینه های متـذکر ه  
ممکــــن اســــت بیشــــتر ازنگهــــداری جمعیــــت فعلــــی 
ــه      ــاعی ب ــور اجتم ــار و ام ــند ، وزارت ک ــوس باش محب
ــاعی شـــان      ــدان احتمـ ــرای کارمنـ ــتری بـ ــه بیشـ یودجـ

نیازدارند.
امیــد وار اســت کــه درهنگــام جلــب     UNODCدفتــر

ــر   ــین بـ ــرای از بـ ــت بـ ــالی  توافـــق دولـ ــکالت مـ دن مشـ
متذکره ، همکاری شمارا داشته باشد .

درین جلسه پروژه مربوط به حمایت و ترویج اقدامات 

ــد رشـــیدی      ــاوتپال جاویـ ــه قضـ ــحبت افتتاحیـ ــا صـ بـ
سرپرست آمریت  عمومی اداری قوه قضـائیه ، اولـین   
جلسه حمایت و ترویج اقدامات برای بـدیلهای حـبس   
و گزینه های مجازات و توقیف در تاالر کنفرانسـهای  

ستره محکمه برگزار شد .
نخست سرپرست آمریت  عمـومی اداری قـوه قضـائیه    

حبت نموده چنین گفت : به همه ما و شـما  مقدمتاً  ص
بهتر معلوم است که کود جزای افغانستان  درقسمت 

درمــورد  جــزا هــای ١٥٧الـی  ١٤٨سـوم  طــی مــواد  
بــدیل حــبس ،  تعیــین جــزا هــای بــدیل حــبس ، انــواع  
جزاهای بـدیل حـبس ،  سـاحه تطبیـق جـزا هـای بـدیل        
حــبس ، ارتکــاب جــرم حــین ســپری نمــودن جــزا هــای    

بس ،  عـدم جـواز اسـتفاده از جـزا هـای بـدیل       بدیل ح
حـبس در صــورت تخفیــف ،  مشــخص ســاختن مرجــع  
نظارت کننده بدیل حبس ،  تفهیم نتایج عدم رعایت 
دساتیر محکمه و موانع تطبیق بدیل های حبس بحث 
نمــوده و ســایر موضــوعات مربــوط  بــه تنظــیم طــرز و   
شــکل تطبیــق وتنفیــد جــزای بــدیل حــبس و شــرایط       

راقبـت و نظـارت محکـوم علیـه را بـه سـند       چگونگی م
ــه همــین      ــه محــول ســاخته اســت  کــه ب تقنینــی جداگان
اســـاس ضـــمیمه شـــماره دوم قـــانون اجـــراآت  جزایـــی  
تمـــامی ابعـــاد برخـــورد بـــااین مســـئاله را تســـجیل و  
تصـــریح نمـــوده اســـت  کـــه بـــر بنیـــاد ان ایـــن فرصـــت  
مســاعد شـــده تــا امـــروز مـــا و شــما درمـــورد تـــرویج    

ــر   یـــت ااقـــدامات و حما ــادل نظـ ــانونی تبـ ــر قـ ــن امـ زیـ
.نماییم

UNODCبعداً اقای پیتس همآهنگ  کننـده پروگـرام   
صحبت نموده افزود : دفترمـا بـرای سـالیان متمـادی     
دربخشــهایی ماننــد ، اصــالح زنــدان هــا  ، وضــعیت   
زندان ها و بدیل های حبس و توقیـف بـا کشـور هـای     
عضو همکاری نمـوده و مینمایـد . جمعیـت یـا تـراکم      
بیش از حد درمحابس مشکالت اجتماعی را نه تنها 

در افغانستان بلکه در سرتاسر جهان افزایش میدهد 
، حبس یا توقیـف نمـودن شـهروندان تـاثیرات زیـادی      
باالی جامعه میگذارد ، حتی خیلـی بیشـترازآنچه کـه    
فرد محبوس آنرا احساس مینماید ، زمانیکه یک فرد 

میل وی تحت فشار خانواده زندانی میگردد ، همه فا
قـــرار میگیـــرد ،  امکـــان دارد کـــه حالـــت اقتصـــادی  
فامیل درمعرض خطـر قرارگیـرد ، ممکـن اسـت رفـاه      
ــا     ــان بــ ــع مــ ــذیر جوامــ ــیب پــ ــل و اشــــخاص آســ اطفاــ
خطرمواجه گردد ، درحالیکه بدیلهای حـبس نـه تنهـا    
در قوانین پیش بینی شده اند بلکه یک گزینـه امکـان   

وامع کـه درآن زنـده گـی    پذیر با منافع متعدد برا ی ج
مینماییم میباشـد ، مـن تقاضـا مینمـایم تـا ازفرصـت       

های متذکره استفاده نماییم .

ــر     ــدیل حــبس ازجانــب دفت کــه براهــداف  UNODCب
ار انکشـافی و ارتبـاط بـا سـتراتیژی هـای ملـی       دوامد

استوار بود مطرح شد که ازجانب اشتراک کننده گـان  
ــه بحــث و تبــادل نظــر گرفتــه     شــد  و اظهــار  مجلــس ب

امیدواری گردید تا با توجـه ادارات ذیـربط در سـاحه    
کــاری شــان بــا همکــاری هــای مجــامع بــین المللــی و   
همکــاری مــادی و تخنیکــی بتوانــد احکــام قـــوانین      
کشور درخصوص بدیلهای حبس وحجز مورد تطبیـق  

قرارگیرد . 
گفتنی است کـه دریـن جلسـه آقـای ریجاینالـد پیـتس       

) ، خـــــا نـــــم UNODCم (همآهنـــــگ کننـــــده پروگـــــرا
کـــایتالین وینکنـــت دونبـــار عضـــو دیپارتمنـــت بـــین  
المللی مبارزه علیه مـواد مخـدر و مسـکرات ایـا الت     

متحده امریکا ، معین وزارت عدلیه ، مرستیال لوی 
ــارنوالی  ، نماینــده گــان باصــالحیت وزارت امــور     
داخلــه ،  وزارت کــار وا مــور اجتمــاعی ، اداره عــالی 

ره ملــی احصــائیه ، کمیســیون مســتقل  زنــدانها ، ادا
سـای  ؤحقوق بشر ، انجمن مستقل وکـالی مـدافع و ر  

تعلیمــات قضـــایی و ارتبـــاط خارجــه ســـتره محکمـــه   
ویکعده ازمدعویین اشتراک داشتند .

١٤/٥/١٣٩٩) مؤرخ ٢٣٧باالثر نامه شماره (
ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات، 

ر مواصلت استهدائیه محکمه استیناف والیت تخا
ورزیده است که مدققین قضائی در مورد ذیالً ابراز 

نظر نموده اند:
ریاست محکمه استیناف والیت تخار چند مورد را ((

مطرح نموده و طالب هدایت گردیده که ذیالً جواب 
ارائه میگردد:

از اصدار فیصله در محکمۀ پرسش اول: بعد
چه ابتدائیه محکوم علیه عدم قناعت خود را در پار

ابالغ ابراز و محصول فیصله را تحویل ننموده یا 
اینکه توانایی تحویل محصول را نداشته و ادارۀ 
مربوطه قادر به تحصیل محصول از محکوم علیه 
نمی باشد و محکوم له از محکوم علیه متضرر 

خواهان روشن شدن سرنوشت فیصله میگردد؟
در صورت کناره گیری یا جواب پرسش اول: (الف)

ل، قضیه به دیوان مربوط محکمه استیناف تعل
) قانون اصول ٣٧٧محول و با در نظر داشت ماده (

محاکمات مدنی تصمیم اتخاذ گردد.
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نمی ورزد.
در رابطه تصویب گردید مطابق طرز العمل فیصله های قطعی 
ونهائی محاکم اجراآت  گردد مشکل حل خواهد شد و پیشنهاد 
محو مواد مخدر معموالً به محکمه ابتدائیه مواصلت میورزد و 

ی  نخواهد ماند.در مورد مشکلی باق
در مورد یاد داشت ریاست امورزنان که خواهان  رسیده گی -٥

قضایای خشونت ازطریق ولسوالی های مربوطه گردیده است. 
تصویب بر آن شد مطابق قانون تشکیل وصالحیت محاکم رسیده 
گی  قضایای مربوط به خشونت در محکمه اختصاصی صورت 

یی داشته باشند موضوع را گیرد وهرگاه ادارات در مورد  تقاضا
به آدرس مقام ستره محکمه از طریق اداره فوقانی شان مطرح 

وپیگیری نمایند.
موضوع بیرون نمودن اسمای افراد واشخاصیکه به مسؤلیت -٦

شان دوسیه ترتیب داده میشود ولی بعداً به اساس حکم محکمه 
یا برائت حاصل میکنند با آن هم ازاینکه نام شان درسیستم قضا

به عنوان متهم یامظنون ثبت میباشد دروقت بدست آوردن  
پاسپورت، معامالت حقوقی و یا اخذ قراردادها به مشکل مواجه 
میشوند توسط رئیس دیوان جزاء استیناف ارائه گردید. و در 
رابطه تصویب برآن شد تا مرتبط به این موضوع  جهت هدایت 

وانی کمیتۀ عالی ورفع این مشکل از آدرس  جلسه همآهنگی  عن
همآهنگی  از مرکزهدایت اخذ گردد.

قانون اجراآت  ٣٠٨همچنان طبق احکام قانون به خصوص ماده 
جزائی بعد ازحکم محکمه متهم باید بال فاصله رها شود ولی با 

زمانیکه دوسیه مواصلت نورزد شخص را رها ارنوالی تاآن هم 
ز صدور حکم ن شد تا بعد اآتصویب بردر مورد نمی نماید.

محکمه به استثنای موارد خاص بدون هیچگونه تاخیر اجراآت  
صورت گیرد.

در رابطه به پیشنهادات ریاست عدلیه مبنی بر اینکه الف: -٧
اکثراً محاکم ابتدائیه ولسوالی ها دوسیه های عقاری وامالکی 

قانون ١٨را بدون بررسی وتحقیق همه جانبه و بدون رعایت ماده 
مورخ )٧١٩به مصوبه (نظرور زمینداری،تنظیم ام

شورای عالی ستره محکمه قرارعدم صالحیت ١٥/٩/١٣٨٥
ازدولت به اداره صادر وغرض تثبیت وتفکیک ملکیت شخصی

قضایای دولت ارسال میدارند که بعد از اجراآت  قضایای دولت 
برای ادارات  دولتی واشخاص حقیقی ببارمی مشکالت جدی را

آورد.
ازطریق تماس ی مسلکی اداره قضایای دولت  اکثراًب: اعضا

تیلفونی غرض تدویرجلسه قضائی به محکمه خواسته میشوند 
اوالً درروزهای معینه جلسه برگزار نمیشود واگرهم جلسه دایر 
شود بعد ازساعت ها انتظار دایر میشود که باعث سکتگی 

دراجراآت  این اداره شده است. 
شد تا از آدرس کمیتۀ همآهنگی  به در مورد اول تصویب برآن

تمام  محاکم نگاشته شود که در وقت رسیده گی به قضایای امالکی و 
عقاری مطابق مصوبات ومتحدالمال های ستره محکمه اجراآت  و دقت 
الزم نموده و از سرگردانی  بی مورد خلق اهللا جلوگیری بعمل آید وآمریت  

در تفاهم با رئیس دیوان قضایای دولت جهت توحید اجراآت  خویش 
مدنی استیناف بحث وتبادله دیدگاه بعمل آورند. 

و در مورد مشکل دوم اداره قضایای دولت تصویب برآن شد منبعد به 
عوض استفاده از تیلفون  ذریعه مکاتیب رسمی اجراآت   بعمل آید ونیز 
همآهنگی  بین نماینده قضایای دولت ومحکمه مربوط باشد تا به 

لق اهللا به اسرع وقت رسیده گی صورت گیرد.مشکل خ
در رابطه به پیشنهادات مدیریت زندان و آمریت  مرکز اصالح -٨

وتربیه اطفال مبنی بر اینکه الف: محبوسین ومحجوزینی که غرض 
تفهیم حقوق و یا محاکمه به جلسه قضائی خواسته میشود باید به 

سته شوند تا عوض استفاده از تیلفون ذریعه مکتوب رسمی خوا
مشکالت بعدی رخ ندهد.

ارنوالی اطفال متخلفی را که به مرکز اصالح وتربیت ب: ریاست 
اطفال معرفی میدارند باید تذکره تابعیت با خود داشته باشند.

ارنوالی در اجراآت   شان در رابطه تصویب برآن شد ادارات قضاء و
عدی ببار نیاید. روند قانونی را رعایت نموده تا درآینده مشکالت ب

رئیس دیوان نظامی شهری راجع به مشکالت امنیتی بوجود آمد ه -٩
برای  خود و خانواده اش  یاد آوری نمود وتوافق برآن شد تا موضوع در 

جلسه خصوصی مورد رسیده گی قرارگیرد.
رئیس حقوق بشر از نبود نظارت خانه برای طبقه اناث  ومشکالت -١٠

ت نظارت، انتقال خانم های مظنون به خانه امن اعاشوی آنها درطی مد
وعدم رسیده گی به موقع در یک قضیه قتل در ولسوالی بهارک یاد 
آورشد که از طرف قوماندان امنیه ومسئولین امنیتی توضیحات الزم 

ارایه گردید و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
در والیت ارزگان:

ئی محکمه استیناف والیت جلسۀ همآهنگی  ارگانهای عدلی و قضا
تحت ریاست قضاوتمند عطاء ١١/٨/١٣٩٩ارزگان یوم یکشنبه مورخ 

اهللا"عاطف" رئیس محکمه استیناف با اشتراک محمد عمر "شیرزاد" 
والی والیت، رؤسا و نماینده گان ادارات ذیربط در مقر محکمه 

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

محکمه در رابطه به اهمیت جلسات همآهنگی  ارگانهای عدلی وقضائی 
ایراد سخن نموده و فرمود که جهت تأمین   هرچه بهتر و بیشتر عدالت 
در جامعه و رضایت خلق اهللا ارگانهای عدلی و قضائی باید بین 

ز در یکدیگر از هر جانب همآهنگی  کامل داشته باشند و جلسات نی
همین راستا برگزار می گردد لذا حضور نماینده گان با صالحیت 
ارگانهای عدلی وقضائی حتمی و ضروری می باشد. متعاقباً والی 
والیت نیز در رابطه به اهمیت  جلسات همآهنگی  ارگانهای عدلی و 
قضائی ایراد سخن نموده و در این راستا ارگانهای کشفی را مخاطب 

ود ترتیب و ایجاد دوسیه توسط آنها صورت می گیرد خود قرار داده افز
لذا در حصه اجراآت  مربوطه خویش تعلل ننموده و تالش کنند تا دوسیه 
جات را کامل و عندالموقع به مرجع بعدی ارسال بدارند. در ادامه 
آجندای جلسه مورد بحث و مداقه اشتراک کننده گان قرار گرفته و در هر 

اتخاذ گردید:مورد تصامیم مقتضی ذیالً
برای محبوسین و محجوزین خدمات صحی، تعلیم و تربیه -١

کافی و غیره عرضه نگردیده که به منظور فراهم نمودن خدمات صحی و 
آموزشی برای محبوسین و محجوزین به ریاست های کارو امور 
اجتماعی و صحت عامه هدایت داده شد تا در زمینه همکاری جدی و 

د.عاجل  رفع مشکل نماین
جهت تداوی معتادین در سطح والیت هیچ شفاخانه وجود -٢

فاخانه معتادین که حد اقل بیست ندارد که مسئولین در مورد اعمار ش
ستر و حد اکثر پنجاه بستر می باشد چنین معلومات ارائه نمودند که ب

کار منظوری پروژه آن تحت دوران قرار دارد.
مخدر وجود مشکالت متعدد پیرامون قاچاق  و کشت مواد -٣

دارد که در مورد والی والیت به مدیریت مبارزه با مواد مخدر  بخاطر 
همکاری کامل با ادارات امنیتی هدایت داد ونیز به حوزه های امنیتی 
چهارگانه هدایت داده شد که در مورد جابجائی پولیس اناثیه در دروازه 

د مخدر های شهر ترینکوت هرچه عاجل اقدام نمایند تا از قاچاق موا
توسط طبقه اناث جلوگیری شود.

در مورد عدم حضور کارمندان در ادارات دولتی در اوقات -٤
رسمی به مسئولین و رؤسای ادارات هدایت داده شد تا در مورد توجه 

جدی نمایند و مامورین و کارمندان پابند رسمیات باشند.
در مورد مشکل آمریت  رادیو تلویزیون در قسمت اعالن -٥

یب به ادارات ذیربط هدایت الزم داده شد و جلسه با دعائیه اشخاص غا
خیر خاتمه یافت.

در والیت غزنی:
جلسۀ کمیتۀ عالی همآهنگی  ارگانهای عدلی و قضائی محکمه 

تحت ریاست ٢٤/٨/١٣٩٩استیناف والیت غزنی یوم شنبه مورخ 
قضاوتمند سکندر"حیدری" رئیس محکمه استیناف با اشتراک اعضای 

الی همآهنگی  در مقر محکمه استیناف دایر گردید.کمیتۀ ع
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغازسپس روی 
آجندای مطروحه صحبت بعمل آمد : نماینده وکالی مدافع در جلسه 
مطرح نمود که در فیصله های مدنی محاکم ابتدائیه و استیناف 

ول فیصله به ذمه وی باقی یکطرف محکوم علیه واقع می گردد و محص
می ماند و محکوم علیه از دادن محصول فیصله خود را کنارو از 
پرداخت آن اباء می ورزد و با وجود اینکه از سوی ریاست عدلیه طی 
جلب های متعدد تحت جلب قرار می گیرد ولی برای پرداخت محصول 

ز فیصله حاضر نمی گردد و اوراق دوسیه نسبت عدم پرداخت محصول ا
سوی محکوم علیه در حالت التواء قرار می گیرد. در رابطه بعد از بحث 

) ١٠٣و تبادل نظر تصمیم اتخاذ گردید که درمورد مطابق مصوبه (
مقام عالی ستره محکمه رهنمود چگونگی تحویل فیصله ٦/٢/١٣٩٩

های محاکم اجراآت  بعمل آید چنانچه اگر شخصی که مکلف به پرداخت 
مراحل محاکماتی گردیده است از تحویل محصول محصول فیصله در 

ره مربوطه ابا ورزد ، محکمه طبق احکام قانون اوراق را رسماً به ادا
دیه محصول فیصله ارسال نماید، هرگاه حقوق غرض تنفیذ جبری تأ

دیه محصول گردد یه در خالل تنفیذ جبری حاضر به تأشخص محکوم عل
ج نمودن اسناد تحصیلی در محکمه بعد از تحویل محصول فیصله و در

دوسیه مربوطه یک نقل کاپی اسناد تحصیلی را به ادارۀ حقوق ارسال 
نماید.

در والیت بدخشان:
جلسۀ کمیتۀ همآهنگی  ادارات  عدلی وقضائی محکمه 

تحت ریاست ١٨/٨/١٣٩٩استیناف والیت بدخشان بتاریخ 
قضاوتیار سید عبدالقیوم  " کمالی  " رئیس  محکمه استیناف 

ارنوالی استیناف، امنیت ملی، حقوق بشر، اشتراک رؤسای با
 ،ارنوالی عسکری ارنوالی داخلی وخارجی، عدلیه، شهر

مدیر زندان، آمر مرکز اصالح سازی واراضی، قوماندان امنیه،
وتربیت اطفال، رئیس محکمه ابتدائیه شهری ورؤسای دواوین 

یرگردید.محاکم استیناف وشهری درتاالر محکمه استیناف دا
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند ازکالم اهللا مجید توسط قاضی 
سید برهان الدین "افضلی" آمرثبت اسناد ووثایق استیناف آغاز 
سپس رئیس محکمه ضمن عرض خوش آمد ید به حاضرین راجع 
به اهمیت  جلسات همآهنگی  درپرتو احکام شریعت اسالم 

باً موضوعات شامل وقوانین نافذه کشورصحبت نمود متعاق
آجنداء از قبالً ترتیب شده ذیالً مورد بحث قرارگرفت:

٢٤/٦/١٣٩٩) مورخ ٤٨٧٠/٤١١٣مکتوب شماره (-١
ریاست دفتر آمریت  عمومی اداری قوه قضائیه، در مورد  تدابیر 
ویژۀ امنیتی در قسمت امنیت فزیکی  ومحل کاری قضات 

ده است. رئیس ارنواالن به محکمه استیناف مواصلت ورزیو
محکمه مرتبط به موضوع صحبت  همه جانبه نمود و در ادامه 
رئیس امنیت ملی و قوماندان امنیه والیت همکاری جدی وهمه 
جانبه خویش را در رابطه ابراز داشته وتعهد نمودند که 
باهمآهنگی  مرکز در مورد توزیع اسلحه محافظتی برای قضات 

ت  خواهند نمود.ارنواالن مطابق به تشکیل اجراآو
الی اکنون در ١٣٨٧های که ازسالهای در مورد سالح-٢

نتیجه عملیات های نیرو های امنیتی بدست آمد ه و درنزد 
ارنوالی مبارزه باجرایم امنیت ارنوالی استیناف وریاست 

توسط قوماندان امینه والیت دنداخلی وخارجی نگهداری میشو
یب بر آن شد تا سالح به بحث گرفته شد و در نتیجه تصو

که شعبات قوماندانی امنیه به نزد خود یاد داشت  ومهماتی
دارند طور رسمی فهرست شده به مراجع ذیربط ارسال گردد تا در 

که ودر قسمت وسایل جرمیمورد اجراآت  اصولی صورت گیرد.
ه بعد آمد توسط پولیس بدست می آید باید سالح وابزار بدست 

ه ن ضم دوسیه گردیده وبآرداری فوتو های  از تسجیل  تصویر ب
.ارنوالی های ذیریط ارسال شود
محکمه شهری مبنی بر اینکه:  در یشنهاداتپدر رابطه به -٣

مورد جلب واحضار وقرار قضائی مبنی بر گرفتاری با وجودیکه 
شخص در منطقه میباشد، عدم تذکر سکونت اصلی فعلی در 

ارنواالن، دوسیه جاتیکه اتهام نامه وصورت دعوی از طرف
ارنوالی ارسال میگردد بدون رفع غرض رفع خالء ونواقص به 

الینحل دوباره اعاده میگردد، رات بطوجخالء ونواقص دوسیه 
ارنوالی به ضمانت رها میگردند در ضمانت خط متهمین که در 

ها شماره تلیفون آنها درج نمی گردد واگر درج گردد شماره فعال 
ارنوالی به ضمانت رها ثبت نمایند، متهمین که در خویش را 

میشوند بهتر است حین احاله دوسیه جات متهمین آنها ذریعه 
 ،ارنوالی احضار وتوأم دوسیه جات شان به محکمه اعزام گردد

جلب ها به قوماندانی امنیه ارسال میگردد نه متهمین احضار 
شان در میشود ونه از استحضاری ویا حضور ویا عدم حضور 

محل اطمینان میدهند ویا اینکه در وقت معینه در جواب 
مکتوب معلومات ارائه نمیگردد،  قضایایی که غرض ابراز نظر 

ارنوالی ویا محاکم به طب عدلی ( صحت عامه) ارسال از طرف 
قانون ٥٢الی ٤٢میگردد تا ابراز نظر نمایند مطابق مواد

قوماندانی ومراجع اجراآت  جزائی اجراآت  صورت نمیگیرد، 
جلب واحضار جواب جلب، گرفتاری واطالعیه های صادره های 
این محکمه را تا به اکنون جواب ارائه ننموده است، در اکثر 

٤٨دوسیه ها نظریه داکتر موجود ولی در آن فقره دوم ماده 
قانون اجراآت  جزائی رعایت نمیگردد و در نظریه کلمات طبی به 

لی معانی آن به دری تحریر نمیگردد.  حروف انگلسی تحریر و
ارنوالی استیناف توضیحات الزم ارایه راجع به موارد اول رئیس 

نموده ابراز نمود که هرگاه بعد ازین قضات به همچو مشکلی 
مواجه شوند شخصاً با من در تماس شده وبه حل فوری مشکالت 
مطروحه خواهم  پردا خت. در مورد دوم تصویب بر آن شد تا 

روط ضمانت خط ها رعایت گردد ودر قضایای فساد اداری ش
شورای عالی ستره ٧/١٣٩٩/ ٣٠) مورخ ٤٨٥مصوبه نمبر (

محکمه در نظر گرفته شود.
در مورد جلب واحضار قوماندان امنیه  وعده سپرد که شخص 
مسئول جلب واحضار قوماندانی را به محکمه میفرستم تا اگر 

ی حل گردد. به همین ترتیب کدام نواقصی باشد در تفاهم باو
نماینده صحت عامه از مشکالت تخنیکی وامنیتی موجود در 
بخش کاری داکتران موظف صحبت نموده وتصویب بر آن شد که 

قانون اجراآت  جزائی ٤٨و٤٧در مورد حسب هدایت مواد 
اجراآت  صورت گیرد و نیزعکس وتصویر اشخاص متضرر در 

واقصی در نظریات طبی استعالم نصب ومهر گردد وهرگاه ن
موجود باشد شخص مسئول به حل آن بپردازد.                                                     

ریاست دیوان امنیت عامه استیناف یشنهادات پدر رابطه به -٤
مبنی بر اینکه الف: آن عده قضایای که به جزای نقدی حکم 

ن به آم تحصیل ارنوالی مربوطه از تحصیل وعدمیگردد 
محکمه کدام جوابیه ارسال نمی دارد.

ن حکم صورت آوسایل جرمی که در نص حکم به استرداد ب:
ن محکمه در جریان قرار داده آمیگیرد اما از چگونگی مصادره 

نمی شود.
ه ج: در قضایای مواد مخدر با وجودیکه مطابق مواد مخدر ب

چگونگی قرار داد ارنوالی های مربوطه هدایت داده میشود اما
با کدام تصدی وموسسه دواسازی به محکمه جواب  مواصلت 

(هدایت) ترن یوشمیر د استیناف محکمې دیوانونو رئیسانو، 
ـــارې محکمــــې دیوانونـــو رئیســــانو، د اختصاصـــي محکمــــې    
رئيســــــانو د اســــــتیناف محکمــــــې او ــــــارې محکمــــــې اداري 

کارکوونکو برخه درلوده.
ــاتونو د قضــاو    ــه مبــارکو آی ــه د قــرآن کــریم پ ــدالحی غون تمند عب

(صــدیق) لخــوا پیــل شــوه، ورپســې د کنــدهار اســتیناف محکمــې   
رئــــيس قضــــاوتوال ثمرــــل (عمــــري) ولــــو قاضــــیانواو اداري      
ــول         ه چــېــې کــ ــه ي ــه او زیات ــه ــه راغالســت ووای کــارکوونکو ت

قاضیان او اداري کارکوونکي:
ــې او     -١ ــده اوسـ ــری پابنـ ــورې د حاضـ ــای پـ ــر پـ ــمیاتو تـ د رسـ

خپلـې تعهـد نـامې يـې پـه      ی لباس ملبس او قاضیان باید په قضای
وي.خپلو دفترونو کې موجودې

چې د رسمیاتو پروخت پـه  هر قاضي یا اداري کارکوونکی-٢
خپل سري (خودسرانه) توه له محکمې ووي له نوموي شـخص  

سره به قانوني چلند کېي.
په خپل قانوني وخـت کـې ولـو قضـایاو تـه الس رسـی او د       -٣

اسب رعایت او د قانون ه تطبیق.جرم او جزاء د تن
د قضائی سلوک رعایت او د دفترونو د نظافت او پاکوالی -٤

ساتل او د تخنیکی وسـایلو (کمپیـوتر، پرنتـر، میـز او چـوکی) پـه       
درسته توه استفاده کول.

د بــې مــورده ریــدلو خــه منــع، پرتــه لــه ضــرورته پــه         -٥
ه پـه خپـل   دفترونو ریدل راریـدل او د قـانونی رخصـتیو خـ    

قانوني وخت کې ه اخیستل.
وروسته د کندهار والیـت اسـتیناف محکمـې د ـو پروانـدې د      
تاوتریخوالی محکمې غي قضاوتمند محمد شاه (ثاقب) له لورې 
ــارکوونکو د     ــلکي کـ ــیانو، اداري او مسـ ــوې د قاضـ ــائیه قـ د قضـ

مقرر او تبدیلی طرزالعمل ولوستل شو.
ــه کـــې قاضـــیانو ا  ــاده غونـ ــه  پـــه یـ ــه پورتـ ــارکوونکو پـ و اداري کـ

طرزالعمل کې خپل نظرونه رند کل چې وروسـته د نظرونـو پـه    
یووالي سره په یاد طرزالعمل کـې ـه مـادې تغییـر کـې چـې ـول        

و لپاره د سترې محکمې عـالي مقـام   وستیو اجراآتونظریات د ور
ته ولیل شوې او یاده غونه په دعائیه سره پای ته ورسیده.

د دایکندي والیت استیناف محکمې اداري غونه :
د دایکنـــــدي والیـــــت اســـــتیناف محکمـــــې اداري غونـــــه پـــــه      

ــتیناف  ٢/٩/١٣٩٩ نیـــــه د قضـــــاوتمل ابوبکر(صـــــدیقی) د اســـ
ــه     ــه مشــر د قاضــیانو او اداري کــارکوونکو پ محکمــې رئــیس پ

ون د استیناف محکمې په مقر کې جوه شوه .
اهللا مجیـد د وآیـاتونو پـه تـالوت پیـل شـوه       لومی غونه د کـالم 

بیا په اجنـدا کـې پرشـاملو موضـوعاتو الزم بحـث وشـو او النـدیني        
موارد د غونې د غیو له خوا تصویب شول .

رنــه چــې د ژمــي پــه فصــل کــې قــرار لــرو اوجــوي حالــت    -١
نامناسب دی او له بلی خوا ـولی شـعبی د سـاو پـه فصـل کـې لـه        

ــول قضــایي ، اداري او   تودوونکــو توکیــو خــه    ــه اخلــی ، نــو
خدماتی پرسـونل مکلـف دی پـه شـعبو او محکمـو کـې نظافـت پـه         
جدی توه رعایت کي اولـه دفتـري وسـایلو خـه پـه غـوره توـه        
الزمه  ه واخلي په ل وخت کې دهغوی له ورستیدو او له مینه 

تللو خه مخنیوی وشي .
و پـه تناســب  دهـوا دسـت پــه نسـبت چــې د مخکنیـو کلونــ    -٢

یــره ژرســه شــوې ده ، د غونــې د ولونظرپــه دی ؤ چــې ســرله       
همدې نیې خه ولې شعبې تـودې شـي ترـو دهـوا دسـت پـه       

نسبت د ناروغتیا له پییدو یني مخنیوی وشی .
دهــرول امنیتــي واــونو خــه د مخنیــوی پــه موخــه او د   -٣

نیــی د  ١٩/٨/١٣٩٩محکمــو د امنیتــي مفــرزي قومانــدان د   
) یمې ی لیک د منپانې پربنس ، دارنه تصویب وشو ٧٤(

چې لومی د محکمې امنیتی مفرزه د عمومی وضعی لـه مخـې ،   
د محکمو امنیت له هرې ممکنې الرې د محکمې په زیان منونکو 
ایونو کې د پهرو په افراز سره ین کي اوپه هغـه صـورت کـې    

من شـي چـې د   چې خطراحساس اویـا داچـې پـه داسـې اعمـالو شـک      
تالش غوتنه وکي  دامنیتي مفرزې قومانداني  کـوالی شـي د   

محکمې د ول پرسونل بدني تالش ته اقدام وکي .
ه دندو خه یوه هم د دولـت  لکه هماغسي چې د محکمو ل-٤

ــو     ــاتول دي ، پرهمــدې بنســ ول ــول او دهغــو زی د عوایــدو را ول
دو د راولولـو پـه   محکمو ته الروونه وشوه ترو محکمي د عوای

برخه کې کلکه پاملرنه وکی اوپه تیره بیا هغـه شـمیر شـعبې چـې     
دخپلو فیصلو محصول یې د دولت د اماناتو پـه حسـاب کـې جمـع      

هغـه لـه   قطعي او نهایي شـویدي ، یـرژر دې   کی دی او فیصلی 
قانونی مجرا خه د محکمو قطعي حساب ته داماناتو له حساب 

ه برخـه کـې اقـدام وکـي او موضـوع دخپلـو       خه د هغه د انتقال پ
اجراآتو په راپورکې درج  او ا ورکي .

دمحکمــو دقطعــي او نهــایي فیصــلو د احکــامو لــه تطبیــق   -٥
خه د رپو په هکله الزمې خبـرې وشـوې او د غونـې الرـوونه     
په دې وه رنه چې د موضوع په باره کې د لوومقامـاتو لـه خـوا    

١/٩/١٣٩٩وروســـت الرـــوونه د وـــولې ینـــار شـــوی او 
ــه  ــې ( لـ ــر ٤١٧٠نیـ ــه تـ ــو   ٤١٨٦خـ ــې ولـ ــه ذریعـ ــادرې پـ ) صـ

تراثرالندې  شعبو ته تکثیر شویده نو شعبی مکلفیت لـري ترـو د   
هغی دمتن سره سم په خپله برخه کې اجراآت وکي او ا ورکي 
، لکه هماغسې چې لیدل کیي  ینو شعبو چـې خپـل رپـو یـې     

تفاوتو فارمتونو خه یې اسـتفاده کیـده ، نـو    رااستولی دی له م
د تحریراتو آمریت دنده لري ترو د مشـخص فارمـت د ترتیـب پـه     
برخه کې اقـدام وکـي او د واحـدی رویـې پـه موخـه یـي پـه رسـمي          

توه شعبو ته ولیي .
همدارنه د ینو نورو موضوعاتو په هکله هـم بحـث وشـو او پـه     

وکا کې الزمـه الرـوونه وشـوه او    اه یې  دقانون د احکامو په چ
غونه دخیر په دعا پای ته ورسیده .

:هد کندهار والیت داستیناف محکمې اداری غون
ــو عمـــــومي مـــــدیریت    ــوانح او قوانینـــ د ســـــترې محکمـــــې د ســـ

ــې۱۲/۷/۱۳۹۹د ــوب ۳۰۰/۱۲۴(نيــ ــې مکتــ ــترې )ــ او د ســ
ــورې د      ــه ل ــدقیق او مطالعــاتو ریاســت ل ــام د ت محکمــې عــالی مق

قوې د قاضیانو، اداري او مسلکي کارکوونکو د مقرر قضائیه 
او تبدیلی طرزالعمل مطابق د کنـدهار اسـتیناف محکمـې رئـيس     

قضاوتوال ثمرل (عمري) په مشر اداري غونه جوه شوه.
په یاده غونه کې د اسـتیناف محکمـې رئـیس قضـاوتوال ثمرـل      
(عمـــري)، د عمـــومي جــــزا دیـــوان رئــــیس قضـــاوتیار نورالحــــق     

ــع اهللا   (م ــاوتیار میـــا مطیـ صـــلح)، د ـــارې محکمـــې رئـــیس قضـ

ابتدائیــــه شــــهری در ســــالون جلســــات علنــــی ریاســــت محکمــــه 
اســـــتیناف دایـــــر و صـــــندوق شـــــکایات کـــــه در بیـــــرون از در      
ورودی ریاســــت محکمــــه نصــــب شــــده مشــــاهده گردیــــد کــــدام  
شـــکایت تحریـــری از پرســـونل قضـــائی و اداری محـــاکم بـــه نظـــر   

افت.  نرسید وجلسه با دعائیه خیر خاتمه ی

یوم مورخفاریاب جلسۀ رؤسای دواوین محکمه استیناف والیت
تحت ریاست قضاوتمندغالم سخی"حبیب" رئیس ١٥/٨/١٣٩٩

محکمه استیناف با اشتراک رؤسای دواوین و رئیس محکمه 
ابتدائیه شهری روی موضوعات شامل آجنداء بخصوص در رابطه  
به عرایض مراجعین و تصحیح وثایق سنوات گذشته دایر گردید 

وعات را مطابق مصوبات و به تحریرات هدایت داده شد تا موض

مقام عالی ستره محکمه به محاکم مربوطه ارسال و محاکم 
ذیصالح با استناد تصمیم رؤسای دواوین رسیده گی قضائی 

نموده به مشکالت عارضین رسیده گی شود.
ــت       ــتیناف تحـ ــه اسـ ــکایات محکمـ ــمع شـ ــیون سـ ــاً کمیسـ متعاقبـ
ریاســـــت قضـــــاوتمند غـــــالم ســـــخی"حبیب" رئـــــیس محکمـــــه      

ــتیناف ب ــه     اسـ ــیس محکمـ ــن و رئـ ــای دواویـ ــت رؤسـ ــور داشـ احضـ

تحریـــــرات محکمـــــه اســـــتیناف و نـــــه بـــــه صـــــندوق شـــــکایات   
ــه       ــا دعائیـ ــه بـ ــود و جلسـ ــده بـ ــلت نورزیـ ــه مواصـ ــت محکمـ ریاسـ

خیر و آرزوی صلح سرتاسری در کشور خاتمه یافت.

جلســــه کمیســــیون ســــمع شــــکایات محکمــــه اســــتیناف والیــــت   
تحـــــت ریاســـــت  قضــــــاوتمند   ٢٢/٨/١٣٩٩بامیـــــان بتـــــاریخ   

ــتراک      ــا اشـ ــتیناف بـ ــه اسـ ــیس محکمـ ــاهری" رئـ ــدین "طـ ــوث الـ غـ

ــتیناف   ــه اسـ ــه  رؤســـای دواویـــن محکمـ ــه ابتدائیـ ورئـــیس محکمـ
شهری  دایر گردید.

ــه درآمریـــــت      ــدام شـــــکایت رســـــمی نـــ ــه کـــ ــه خـــــوش بختانـــ کـــ



۱۳۹۹س قو۲۰
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تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ١٨/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل و مجروحیت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سمنگان
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر فوت ترافیکی رر

ده سال حبس تنفیذی ٢٥/٨/١٣٩٩ یکنفر و مجروحیتمعاونت قتل رر
یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به سرقت رر
سی سال حبس تنفیذی ٢٧/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
چهار سال حبس تنفیذی رر یکنفر تهدید رر
هفده سال حبس تنفیذی ٢٨/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
شش سال حبس تنفیذی ١/٩/١٣٩٩ یکنفر معاونت در قتل و مجروحیت رر

ال حبس تنفیذیهر واحد شش س ٢/٩/١٣٩٩ سه نفر عضویت دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت سمنگان
هفت سال حبس تنفیذی ١٢/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن و 

تخلفات اطفال محکمه استیناف والیت سمنگان
یکنفر شش سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ١٤/٨/١٣٩٩ دونفر ضویت در گروهع دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت 

سمنگان
شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت در گروه رر

پانزده سال حبس تنفیذی ٢١/٨/١٣٩٩ یکنفر اختطاف رر
چهار سال حبس تنفیذی ١٤/٨/١٣٩٩ یکنفر فوت ترافیکی یت محکمه ابتدائیه ولسوالی فیروز نخچیر وال

سمنگان
دوسال حبس تنفیذی ١٩/٨/١٣٩٩ یکنفر سرقت بادام محکمه ابتدائیه ولسوالی حضرت سلطان والیت 

سمنگان 
هر واحد یکسال و دوماه حبس تنفیذی ٢١/٨/١٣٩٩ دونفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بدخشان

هر واحد سی سال حبس تنفیذی رر چهار نفر تجاوز گروهی رر
حد هفت سال حبس تنفیذیهر وا ٢٥/٨/١٣٩٩ چهار نفر قتل رر

هر واحد یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٨/٨/١٣٩٩ دونفر مجروحیت رر
هر واحد هفده سال حبس تنفیذی ٢٧/٨/١٣٩٩ چهار نفر عضویت و فعالیت  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بدخشان

و چهار یکنفر شانزده سال و هشت ماه حبس تنفیذی 
نفر برائت رر پنج نفر عضویت و فعالیت  رر

سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و فعالیت رر
سه سال حبس تنفیذی ٢٥/٨/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بدخشان

یکنفر سه سال حبس و یکنفر دوسال حبس تنفیذی رر دونفر فعل زناء رر
یذی و یک ملیون چهل هزار افغانی سه سال حبس تنف

وجه پول خساره به بانک ٢٠/٨/١٣٩٩ یکنفر اختالس دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت 
بدخشان

سی سال حبس تنفیذی ٢٨/٨/١٣٩٩ یکنفر عضویت و فعالیت تروریستی رر
هژده سال حبس تنفیذی ١٨/٨/١٣٩٩ یکنفر تجاوزجنسی علیه زن والیت بدخشانمحکمه ابتدائیه خشونت 

چهار سال حبس تنفیذی ١٣/٨/١٣٩٩ یکنفر عضویت
دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه و جرایم 

ناشی از فساد اداری محکمه ابتدائیه شهری والیت 
تخار

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت رر
یکسال و نه ماه حبس تنفیذی ١٨/٨/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

شش سال حبس تنفیذی ٢٠/٨/١٣٩٩ یکنفر عضویت رر
ده سال حبس تنفیذی رر یکنفر اختطاف و تجاوز رر

شانزده سال حبس تنفیذی رر یکنفر اختطاف رر
یکنفر بیست و یکسال حبس، دونفر هر واحد سه 

سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ١٧/٨/١٣٩٩ چهار نفر قتل لیه زن دیوان رسیده گی به جرایم خشونت ع
محکمه استیناف والیت تخار

چهارده سال حبس تنفیذی رر یکنفر لت و کوب منجر به مرگ رر
اعدام ٢٠/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل رر

یکنفر هشت سال حبس و دونفر هر واحد دوسال و 
شش ماه حبس تنفیذی ٢٠/٨/١٣٩٩ سه نفر غصب موتر و موبایل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ

ل و شش ماه حبس تنفیذیپنج سا رر یکنفر سرقت زرنج و اموال مسجد رر
یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

بیست و هفت سال حبس تنفیذی ٢٤/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر هتک حرمت مسکن و چپاول رر

هر واحد دوسال و دوماه حبس تنفیذی ٧/٨/١٣٩٩ سه نفر مغلوبهجنگ  دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ
دوسال حبس تنفیذی ١٢/٨/١٣٩٩ یکنفر غصب پول و موبایل رر

شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت موبایل رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر

دوسال حبس تنفیذی ٢١/٨/١٣٩٩ یکنفر شروع به تجاوز جنسی و قتل 
خطاء رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر خیانت در امانت رر
دوسال و هشت ماه حبس تنفیذی رر یکنفر حریق غیر عمدی منجر به مرگ رر
پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
دوسال و شش ماه حبس تنفیذی ٢٦/٨/١٣٩٩ یکنفر معاونت در قتل رر
یکسال و هشت ماه حبس تنفیذی رر کنفری مجروحیت رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت و ضرب و جرح رر

ده سال حبس تنفیذی ٣٠/٧/١٣٩٩ یکنفر معاونت در قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کاپیساء
شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی ١١/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل رر

چهار سال حبس تنفیذی ١٧/٨/١٣٩٩ یکنفر از حکم محکمهتمرد  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کاپیساء
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ١٩/٨/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

هر واحد پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٤/٨/١٣٩٩ دونفر سرقت منزل ستیناف والیت بامیاندیوان جزاء محکمه ا
هر واحد اعدام ١٥/٨/١٣٩٩ سه نفر قتل عمد، شروع و معاونت در  

آنها رر
افغانی ١٩١٣٩٠٩پانزده سال حبس تنفیذی و مبلغ 
جریمه نقدی ١٤/٨/١٣٩٩ یکنفر اختالس دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت 

کندز
ن فوق طبق قانون محفوظ استهي محکوميااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

نیه دهرات استیناف محکمې ریاست د ١/٨/١٣٩٩په 
کنفرانسونو په سالون کې د  و پرعلیه د تاوتریخوالی 
جرایمو ته د رسیده  محکمو له رامینه کیـدو خـه   
ــو     ــور والیتونـ ــرات او غـ ــرام دهـ ــو پروـ ــاوي ورکولـ د پوهـ

حضـــورکې د ســـترې  پـــه  اســـتیناف محکمـــو رئیســـانو   
محکمې عالی مقام د پالن او پالیس ریاسـت لـه خـوا د    

(یوان  ی پی ) موسسی په مرسته جوشو .
لومی قضاوتیار محمد شـریف ( فـاني ) د هـرات والیـت     
استیناف محکمې رئیس میلمنو ته د ه راغالست ویلو 
په تر کې  د اسالم شریعت او د هیواد په نافـذه قوانینـو   

یی په هکله خبرې وکې او کې د ې درول اوای ا
دهرات په استیناف محکمه کې یې پرخپل وخت د ې  
ــه      ــ لـ ــیده ـ ــه درسـ ــو تـ ــاوتریخوالي جرایمـ ــه د تـ پرعلیـ
ــاوتمند   ــ . ورپســــــې قضــــ چکــــــوالي خــــــه خبرورکــــ
عبــداللطیف ( متـــین ) د هــرات والیـــت ــاري ابتدائیـــه     
ــه د     ــې پرعلیـــ ــیس د ـــ ــوان رئـــ ــزا دیـــ ــې دجـــ محکمـــ

ــو تــــ   ــاوتریخوالی جرایمــ ــو د   تــ ــ محکمــ ــیده ــ ه درســ
رامینتــه کیــدو د رنــوالي پــه هکلــه  او قضــاوتیار      
محمــد اعظــم ( عــالمی )  د اســتیناف محکمــې  د ــې  
پرعلیه د تاوتریخوالي جرایمو ته د رسـیده ـ د دیـوان    
ــه د     ــاوتریخوالی جرایمــو ت ــه د ت سرپرســت د ــې پرعلی

رسیده  محکمو د رامینتـه کولـو لپـاره د پوهـا وي     
ولو پرورامونو د اهمیت اورول په شاوخوا کې خبرې ورک

وکــې . بیــا حامــد ( عمــر) د ســترې محکمــې د پــال ن او   
ــ ریاســـت د پـــالن او رپوونـــو د توحیـــد آمـــر د       پالیسـ
ــره دســترې محکمــې  د       ــو س ــدې کول ــه وان ــن پ پرزنتیش
راتلونکــو پرورامونــو خــه د پوهــاوي ورکولــو پروــرام   

ت ورکل . پـه ادامـه کـې    ينی ون کوونکو ته معلوما
دغور والیت د حج او اوقافو ریاست استازي او د اوندو 
والیتونــو د مــدني ــولني د بنســونو اســتازیو او دهــرات   
والیـت د ــې غـ موسســې رئیســی هـم دــې پرعلیــه    
تاوتریخوالی جرایمو دکمت درنوالي پـه  تـاو خپـل    

رو  د نظریات واندې کـل اوپـه دې هکلـه دایکمنـو ادا    
الزیاتې مرستی اوپاملرنی غوتونکي شول. په پـای کـې   
قضاوتمل غال م رسـول (منصـور) دغـور والیـت اسـتیناف      
ــر کــې د       ــه ت ــد پ ــی دجمــع بن ــیس د غون محکمــې رئ
  ــ ی پرعلیــه د تــاوتریخوالی جرایمــو تــه د رســیدهــ
محکمــو لــه رامینتــه کیــدو خــه هرکلــی وکــ او لــه        

ې یــې وغوــتل ترــو د  ایکمنــو ادارو او موسســو ینــ 
ســـــــیموپه کچـــــــه د پوهـــــــاوي ورکولـــــــو پرورامونـــــــه   

دتاوتریخوالي دارقامو دکمت په موخه په الره واچوي .

جلســه علنــی قضــائی دیــوان امنیــت عامــه محکمــه   
٦/٨/١٣٩٩یت پنجشیر بتاریخ ابتدائیه شهری وال

بــه ارتبــاط رســیده گــی بــه قضــیه اطــالع کــذب و        
ــام     ــه اتهـــ ــوی بـــ ــالحیت وظیفـــ ــتفاده از صـــ سؤاســـ
یکنفرتحت ریاست قضاوتمند عبدالهادی "هدایت" 
ــویت     ــه عضــ ــهری بــ ــه شــ ــه ابتدائیــ ــیس محکمــ رئــ
قضاوتمند غالم الـدین "فـایز" رئـیس دیـوان امنیـت      

ضو آن دیـوان   عامه  و قضاوتمند شاه آغا"فدائی" ع
درسالون محکمه ابتدائیه شهری دایرگردید.

ابتداء رسمیت جلسه توسط رئیس محکمـه بنـام   
ــاز و مــدقق قضــیه       ــد عــادل و توانــا ج آغ خداون
ــل    ــداً ارنواـ ــوده بعـ ــان نمـ ــیه را بیـ ــزارش قضـ گـ
مؤظـف صــورت اعتــراض خــویش را قرائــت  وبــه  
ــه خــویش      ــتهم دفاعی ــدافع م ــل م تعقیــب آن وکی

ت. که بعد از تدقیق همه جانبـه  رابه خوانش گرف
هیئات قضائی  متهم در رابطه بـه اطـالع کـذب    
بری الذمـه دانسـته شـد و در قضـیه اخـتالس بـا       
تغییـــر وصـــف جرمـــی بمـــدت هفـــت مـــاه حـــبس   

تنفیـذی و در قضــیه تصــرف غیـر قــانونی امواــل   
ــذی     ــبس تنفیـ ــاه حـ ــدت ده مـ ــت بمـ ــت دولـ ملکیـ
ــرایم     ــد و از اینکــه ج ــه مجــازات گردی محکــوم ب

کابی باهم مرتبط می باشند جـزای شـدید تـر    ارت
آن ده مـــاه حـــبس تنفیـــذی بـــاالیش قابـــل تنفیـــذ  
دانسته شد و نیز مکلـف بـه رد مبلـغ سـی و سـه      
هزار افغانی قیمت اموال اختالس شـده دانسـته   
ــه مــتهم تفهــیم شــد کــه حقــوق      ــان ب شــد و همچن
استیناف خواهی اش در میعاد قانونی محفـوظ  

میباشد. 

جلسه علنی قضائی دیوان جـزاء محکمـه اسـتیناف والیـت     
بـه ارتبـاط رسـیده گـی بـه      ٨/٨/١٣٩٩دایکندی بتـاریخ  

قضــــیه شــــرکت درقتــــل بــــه اتهــــام یکنفرتحــــت ریاســــت 
وبکر "صـدیقی" رئـیس محکمـه اسـتیناف بـه      قضاوتیار ابـ 

عضــویت قضــاوتیار محمدشــریف "پنــاهی" رئــیس دیــوان   
جزاء و قضـاوتمند محمدسـلیم "عـرب" عضـو آن دیـوان در      
تاالر جلسات علنی قضائی محکمه استیناف دایر گردید.

ابتداء رسمیت جلسه توسط رئـیس محکمـه بنـام خداونـد     
قضیه گزارش فوق آغاز شد بعداً مدقق» ج«عادل و توانا 

ــب آن     ــه تعقی ــوده و ب ــان نم ــورت   را بی ــف ص ــل موظ ارنوا
اعتراض خویش را به خوانش گرفـت و طبـق بندسـوم مـاده     

کــود  ٢١٨و ٥٤٧قــانون اجــراآت  جزائــی و مــاده     ٢٦٧
جــزاء خواهــان تعــدیل و تشــدید مجــازات صــادره محکمــه  

ابتدائیه گردید. متعاقباً وکیل مدافع متهم قضیه با ذکـر  
ل قانونی استدالل نموده که وصف قضیه هـذا شـراکت   دالی

در قتل نبوده بلکه معاونـت در قتـل مـی باشـد و خواهـان      
تغییر وصف جرمی و در نظرگرفتن احوال مخففـه قـانونی   
و رأفــت قضــائی گردیــد. در ادامــه هیــأت قضــائی بعــد از  

٢٦٧استماع نظریات طرفین، طبق هدایت بند اول مـاده  
فیصـله محکمـه ابتدائیـه ولسـوالی     قانون اجراآت  جزائـی 

٥٤٧خدیر را تأییـد و مـتهم قضـیه را طبـق هـدایت مـاده       
٢١قـانون مـذکور بمـدت    ٢١١کود جـزاء و رعایـت مـاده    

سال حبس تنفیـذی محکـوم بـه مجـازات نمـود و بـه مـتهم        
تفهـیم شـد کـه حقـوق تمییـز طلبـی اش  در میعـاد قـانونی         

محفوظ میباشد.

(ب) در صورتیکه محکوم علیه قضیه به پرداخت یکبار 
گی محصول قادر نباشد محصول طبق قانون به اقساط 

پرداخت گردد.
فی در بعضی حاالت در مرحلۀ استیناپرسش دوم:

مستأنف و مستأنف علیه قبل از تقدیم اعتراض یا بعد
از آن منازعه شان را از طریق مصالحه حل نموده و 
صورت اصالحی شانرا تقدیم می نمایند که مطابق مادۀ

) قانون اصول محاکمات مدنی قرار قطع اجراآت  ٣٨٦(
صادر میگردد و فیصله محکمه ابتدائیه نقض نگردیده 

قطع اجراآت  محصول فیصله است با صدور قرار 
ابتدائیه قابل استرداد می باشد یاخیر؟

جواب پرسش دوم: محصول پرداخت شده فیصله غیر 
) قانون ١٩() ماده٢منقوضه محکمه ابتدائیه طبق فقره (

قابل ٧/٥/١٣٩٩) مورخ٢١٢محصول محاکم و مصوبه (
استرداد نیست، هرگاه موضوع در مرحله استینافی به 

یابد محصول فیصله به تناسب سهم اصالح خاتمه
محکوم علیه قبلی در اصالح خط مجرا میگردد.

(ب) سوال دوم مرجع مستهدی خاطر ء(ب) در قسمت جز
) قانون اصول محاکمات ٤٠نشان میگردد که ماده (

تجارتی مبنی بر صدور فیصله رسمی صراحت دارد و 
مجال برای صدور قرار و بحث محصول قرار واندازه  آن 

ا قی نمی ماند.ب
پرسش سوم: در بسیاری از قضایا محکوم علیه

از اعتراض و شکایتش باالی فیصله محکمه » مستأنف«
) قانون ٣٨٤ابتدائیه انصراف می نماید، و طبق مادۀ (

اصول محاکمات مدنی به انصراف از شکایت مستأنف  
وقطع اجراآت  تصمیم اتخاذ می گردد اما در مواردیکه 

ستأنف علیه که موقف مدعی را نیز دارد محکوم له و م
از اصل دعوی خود انصراف می نماید، درقانون حکمی 

وجود ندارد و اجراآت  چگونه صورت گیرد؟
در صورتیکه مستأنف علیه که موقف جواب پرسش سوم:

مدعی را نیز دارد از دعوی خود انصراف نماید چنین 
یب ابراء انصراف تحت قاعده ابرأ قرار گرفته بعد از ترت

خط بقطع اجراآت  قرار صادر می گردد. 
پرسش چهارم: در برخی موارد افراد دعوی را براه می 

گی موضوع آماده تعقیب ه اندازند و در مراحل رسید
د و بر تصرفات مالکانه ذوالید ندعوی خویش نمی گرد

ممانعت ایجاد می نماید، اجراآت  چگونه صورت گیرد و 
فروش و تغییر مدعی بها که سرنوشت تجویز عدم خرید

؟درینحالت بروز نماید چگونه اجراآت  صورت گیرد
جواب پرسش چهارم: محاکم در تصمیم ممنوع الفروش و 
سایر موارد احتیاطی شان میتوانند بازنگری نمایند در 
صورتیکه سؤ نیت مدعی ثابت گردد به لغو آن تصمیم 

اتخاذ گردد.))
قی مرتب برآن در جلسه مطلب مورد استهداء و نظر تدقی

طی کهمقام محترم شورایعالی مطرح ٤/٦/١٣٩٩مؤرخ 
) هدایت ذیل صدور یافت:٣١٣تصویب شماره (

((نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات تائید 
است، غرض توحید مرافق قضائی به عموم محاکم 
استیناف والیات و مراجع مربوط طور  متحدالمال تعمیم 

گردد.))
مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به عموم مراتب

محاکم استیناف والیات و مراجع مربوط طور متحدالمال 
اخبار و نظر تدقیقی که مورد تائید مقام محترم 
شورایعالی قرار گرفته است، نقالً نگاشته شد، البته آنرا 
بمراجع ذیربط خویش تکثیر نموده عندالموقع مطابق آن 

ورند.آتضی و قانونی بعمل میدر زمینه اجراآت  مق

رزـــــان والیـــــت اســـــتیناف   نیـــــه د ا٢٦/٧/١٣٩٩پـــــه 
ــاوتمند     ــیون د قضـ ــدلو کمیسـ ــکایتونو اوریـ ــې شـ محکمـ
عطـــــاء اهللا (عـــــاطف)  د اســـــتیناف محکمـــــې رئـــــیس د  
ــتیناف مــــدني      ــدین ( ضــــیایي ) د اســ ــاوتمند نورالــ قضــ
ــوان    ــوری ) د دی دیــ ــیم ( غــ ــد نعــ ــیس اومحمــ ــوان رئــ دیــ

دغی په غیتوب جوشو.
ــه    ــاتونو پـــ ــد د وآیـــ ــالم اهللا مجیـــ ــه د کـــ لـــــومی غونـــ

ــ  محــــبس، ــــاري محکمــــې او دالوت پیــــل شــــوه بیــــاتـ
اســـتیناف محکمــــې د شــــکایتونو اوریــــدلو صــــندوقونو  
ــته لـــــــورقطعې عریضـــــــي د   لـــــــه پرانیســـــــتلو وروســـــ
ــې       ــای کـــ ــه پـــ ــې پـــ ــیس دکتنـــ ــې رئـــ ــتیناف محکمـــ اســـ
کمیســـــیون تـــــه راجـــــع شـــــوی چـــــې پـــــه اه  یـــــې الزم       
تصــــــمیمونه ونیــــــول شــــــول او الرــــــوونی وشـــــــوی او     

شوې.ایکمنو مراجعو ته وسپارل 

نظر سنجی و ارایه پشنهادات در خصوص ۀجلس
تبدل قضات و کارمندان اداری و و طرزالعمل تقرر 

در محکمه استیناف والیت بغالنمسلکی قوه قضائیه
تحت ریاست قضاوتیار محمد ٧/١٣٩٩/ ٢٦بتاریخ

با اشتراکحسن "صدیقی " رئیس محکمه استیناف 
و شهری ، رئیس محکمهیسای دواوین استینافؤر
استیناف  محکمهسای دواوین محکمه شهری در مقر ؤر

گردید.دایر 
آغازچند از کالم اهللا مجید یآیاتابتداء جلسه با تالوت

در حالیکه از سفر کاری که به مرکز محکمهسپس رئیس 

پیام ها و تمنیات رهبری مقام ،و ستره محکمه  داشت 
قضات و عالی ستره محکمه را به حاضرین و به عموم
طرزالعمل کارمندان اداری محاکم وسیله گردید. متعاقباً

طور یسای دواوین استینافؤمتذکره توسط یکتن از ر
قضات حاضر در مجلس وماده وار قرائت گردید

اصالحات در شنهادی خویش را مبنی برینظریات  پ
و تجویز شد تا نظریات در زمینه ندطرزالعمل ارایه نمود

ست محترم عمومی تدقیق و مطالعات رسماً به ریا
فرستاده شود .
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 Harakat project Donated same IT
equipment for the Supreme Court.

ــر"   ٣/٨/١٣٩٩بتــاریخ - ــدین "منی قضــاوتیار منیــر ال
رئــیس محکمــه اســتیناف والیــت ســمنگان بــا سرپرســت آمریــت    

رادیوتلویزیون ملی در دفتر کاری اش دیدار ومالقات نمود.
در ایــن دیــدارطرفین روی تفــاهم نامــه همکــاری میــان ســتره        

مورد نشر محاکمات محکمه و ریاست رادیو تلویزیون ملی در 
و فیصله های محاکم که قـبالً صـورت گرفتـه صـحبت نمـوده و      
نیز روی نشر جریان جلسات علنی محاکم ابتدائیه و دیوانهای 
اســتینافی، ترتیــب و تنظــیم برنامــه معــارف قضــائی در رادیــو   

ون ملــی جهــت روشــن شــدن اذهــان عامــه و جلــوگیری از  یــتلویز
کـتن از قضـات مجـرب روی    فساد اداری در هر پانزده روزکه ی

موضـــوعات مهـــم قضـــائی و اداری صـــحبت نماینـــد گفتگـــو      
ون ملـــی وعـــده هـــر نـــوع  یـــنمودنـــد و از ســـوی آمررادیـــو تلویز

همکاری داده شد.
د کنــدهار والیـت د اســتیناف  ـه  نی٢٥/٧/١٣٩٩پـه  -

محکمې په ریاسـت کـي د دیوانونـو رئیسـانو اونیـزه غونـه تـر        
والیـت د اسـتیناف محکمـې    یـاده غونـه د کنـدهار   .ولهشـ سره 

پـه ـون  رئیس ثمر ل (عمری) په مشر د دیوانونو رئیسانو 
لـه مخـي   ءجناآپه نوبت سره د په یاده غونه کي.وهشتر سره 

د دیوانونو رئیسانو دغه غونه په .ل شوېاستهدااني ولوست
اونــ کــې یــو ــل د هغــه موضــوعاتو د حــل پــه موخــه تــر ســره    

ــده   ــې    کیــي، چــي داون ــه برخــه کــي ي ــرمن د حــل پ محکمــو ت
پــر قضــيو لــه هــر اخيــز بحــث وروســته  .ســتونزي موجــودي وي

ــه   ــو پ ــاقدنظرون ــا کــي     اتف ــه ر ــانون پ ــه اه د ق د موضــوعاتو پ
د خیــر پــه دعــا ســره پــای تــه   غونــهاو لوشــتصــمیمونه ونیــول 

ه .ورسېد
ــورخ  - ــنبه مــ ــوم یکشــ ــاوتیارغالم ٢/٩/١٣٩٩یــ قضــ

ــت   ــه اسـ ــیس محکمـ ــخی"حبیب" رئـ ــا  سـ ــاب بـ ــت فاریـ یناف والیـ
محاسن سفیدان و بزرگان اقـوام ولسـوالی دولـت آبـاد دیـدار و      

مالقات نمود.
در ایـن دیـدار ابتـداء مهمانــان  از جانـب رئـیس محکمـه مــورد       
استقبال قرار گرفت سـپس حاضـرین مشـکالت  و چـالش هـای      
موجــود را مطــرح نمــوده و نیــزاز کــارکرد هــای رئــیس محکمــه   

رصــه قضــاء ابــراز نمودنــد بعــداً رئــیس  رضــایت خــویش را درع
محکمـــه بیـــان نمـــود کـــه پرســـونل قضـــائی و اداری محـــاکم       
اســتیناف، ابتدائیــه شــهری  و ابتدائیــه ولســوالی هــا همیشــه    
درخدمت مردم  بوده و میباشند و جلسه با دعائیـه خیـر خاتمـه    

یافت.
قضاوتیار محمد اجمـل "عـرب   ١٠/٧/١٣٩٩بتاریخ -

محکمه استیناف والیـت بـادغیس   زی" که جدیداً بحیث رئیس 
ــت،      ــا اشــتراک معــاون و سرپرســت مقــام والی ــده، ب تعیــین گردی

ــان نهاد  ــده گـ ــایرؤســـا، نماینـ ــاء و  هـ ــائی ، علمـ عـــدلی و قضـ
شخصــیت هــای جهــادی در مقــر محکمــه اســتیناف بــه وظیفــه    

جدید اش معرفی گردید.
ــد از کــالم اهللا مجیــد آغــاز       ــاتی چن ــالوت آی ــا ت ابتــداء محفــل ب

لقدیر "دالوری" رئیس دیوان جزا وسرپرست محکمه سپس عبدا
ــین        ــاط تعی ــه ارتب ــام ریاســت جمهــوری را ب اســتیناف حکــم مق
قضــاوتیار محمــد اجمــل "عــرب زی" بــه حیــث رئــیس  محکمــه   
اســتیناف بخــوانش گرفــت بعــداً سرپرســت مقــام والیــت و دیگــر  
اشــتراک کننــده گــان وظیفــه جدیــد رئــیس محکمــه را تبریــک        

ــارکرد  ــد و از ک ــی    گفتن ــیس قبل ــت و رئ قضــات محــاکم آن والی
محکمه استیناف به نیکویی یاد کرده اظهار رضایت نمودنـد.  
و دراخیــر رئــیس جدیــد محکمــه اســتیناف بــه ارتبــاط جایگــاه    
قضاء در اسالم و مسئولیت قضات صحبت نمـوده و وعـده داد   

کــه در راســتای ارایــه خــدمات قضــائی، تطبیــق قــانون، تــأمین    
ائی و مبـارزه جـدی علیـه ارتشـاء وفسـاد      عدالت، شفافیت قض

اداری از هیچ گونه سعی و تالش دریغ نمی ورزد. 
) مـــــــــورخ ٦٢٢بتاســــــــی از هــــــــدایت مصــــــــوبه (   -

ــه   ١١/٨/١٣٩٩ ــه، جلســـات کمیتـ ــتره محکمـ ــالی سـ ــام عـ مقـ
مبارزه بـا آزار و اذیـت زنـان و اطفاـل محکمـه اسـتیناف والیـت        

ر دفتـر  سـنبله سـال جـاری د   ٣١سـرطان و  ١٥بلخ بتاریخ های 
ریاســـت تحریـــرات در رابطـــه بـــه مـــواد طرزالعمـــل و چگـــونگی 
تطبیق آن در محـالت کـاری دایـر گردیـد کـه بـا در نظـر داشـت         
رعایــــت اصــــول اخالقــــی و مــــدیریت ســــالم رهبــــری محکمــــه 
استیناف و با رعایت جندر هیچ نوع آزار و اذیت زنان و اطفال 

محول کمیته نگردیده است.
ــاریخ- ــاوتی١٣/٧/١٣٩٩بتـ ارمحمداجمل"عرب قضـ

زی" رئـــیس محکمـــه اســـتیناف والیـــت بـــادغیس بـــا حلیمـــه       
"راهپیما"مستوفی آن والیت دیدار و  مالقات نمود. 

در این دیدار ابتداء مستوفی والیت ضمن عرض تبریکی سمت 
ــاکم واداره    ــین محـ ــآهنگی  بـ ــه، روی همـ ــیس محکمـ ــد رئـ جدیـ
مستوفیت تأکید ورزید سپس رئـیس محکمـه بیـان داشـت کـه      

رائه خدمات سـالم وقـانون منـد حـق مسـلم خلـق اهللا اسـت همـه         ا
ادارات وظیفــه دارنــد تــا هرکــدام درراســتای کــاری خــویش بــه   
خواسته های قانونی وبرحـق مـردم بـدون تعلـل وغفلـت دروقـت       
وزمان آن رسیده گی نمایند و این کـار زمـانی ممکـن اسـت کـه      

بیشترازقبل باهم همآهنگی  وبایکدیگرهمکارباشند.  

نیه د استیناف محکمې د جزاء دیوان د دوه ٢٥/٨/١٣٩٩په 
تنومتهمانو هریو عبدالروف او ملک الدین ولدان لعلي  دیو تن 
مقتول حاجی ملن  په قتل کې او دعالم خان په اقدام قتل 

وتیار محمد صدیق کې تورن دی قضاېي  علنی جلسه د قضا
نونو والیت د استیناف محکمې رئیس په ریاست او د ود ک

د استیناف محکمې دجزاء دیوان )کمال(قضاوتیار مصطفی  
ان قضایي خدمتي رئیس او قضاوتمند نظام الدین دجزاء دیو

یتوب يغهپه غت د مستأنف ئاچې قضایي هی،شوهجو
او دمتهمانو د ېارنوال د اعتراض او مدافع وکیل د دفاعی

اظهاراتو او دپیي دعینې شاهدانو د اظهاراتو وروسته خپل 
ول صادرک تصمیم په الندې.

نونو والیت د استیناف محکمې دجزاء دیوان قضایي ومون دک
ایزه  ناسته کې د شوې جوه نیه ٢٥/٨/١٣٩٩پالوي په 

په اتفاق د قضائیه واک ې دطرفینو په شتون او د رایویقض
مادې هدایت مطابق دکون ٥٤واک او تشکیل قانون د د

٢٩/٦/١٣٩٩)١والیت نا ولسوال ابتدائیه محکمې (
نمبرصادرشوې فیصله نقض که  او تاسو هریو ملک الدین او 

په قضیه عبدالروف د لعلي زامن د حاجی ملن  دقتل دتور
) ٢٠فقرې هدایت مطابق په (٢دمادې ٥٤٧جزاء کود دکې د
) شل  کاله تنفیذی حبس په جزاء محکوم ک او ٢٠شل (

مادې ٥٤٧دعالم خان د اقدام په  قتل قضیه کې دجزاء کود 
هدایت ءجز٣مادې ٥٢فقرې هدایت مطابق او دیاد کود د٢

بس ) پنه کاله تنفیذی ح٥) پنه (٥په نظر کې نیولو سره په (
مادې هدایت په ٧٣محکوم  کي  او دهمدې کود اپه جز

نیې خه په لوم ٦/٢/١٣٩٩-٧درعایت د توقیف 
) شل کاله تنفیذي حبس کیي  ٢٠شل ()٢٠شدیده جزاء چې (
ئپه جزاء محکوم ک.

جلســۀ ریاســت عمــومی تفیــتش قضــائی ســتره    
محکمه در رابطه بـه تبـادل نظـر در بخـش هـای      
مـــــالی و اداری، احصـــــائیه و مـــــدیریت ثبـــــت  

ــاری  ــایا بتــ ــتم قضــ ــت ت٨/٩/١٣٩٩خ سیســ حــ
ــراج الدین"حا  ــاوتوال معــ ــت قضــ ــد ی" ریاســ مــ

ــتراک    ــا اشـ ــائی بـ ــیش قضـ ــومی تفتـ رئـــیس عمـ
منســـوبین قضـــائی و اداری ریاســـت عمـــومی     
تفتیش قضائی و مسئولین بخش هـای ریاسـت   
عمـــومی مــــالی و اداری و مســــئولین ریاســــت  
ــاالر اداری     ــه در ت ــالن ســتره محکم پالیســی و پ

ستره محکمه دایر گردید.
ء جلسـه بـا تـالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا       ابتدا

مجید آغاز سپس روی موضوعات ذیل بحث و 

ــده   ــای ترتیــــب شــ ــور هــ ــاکم راپــ ــئولین محــ مســ
اســتیناف والیــات کــه از طــرف مفتشــین قضــائی  
عمالً نظارت می گـردد، کـامالً متفـاوت بـه نظـر      
می رسد  که  روی چگونگی تفاوت و دست یـابی  

به راه حل آن بحث صورت گرفت.
پیرامــــون چگــــونگی مشــــکالت ثبــــت سیســــتم     
مدیریت قضایا کـه ثبـت آن در محـاکم اسـتیناف     

وده بلکــه بــه اشــکال  والیــات بــه طــور یکســان نبــ  
ــورد بــا       ــردد، در م ــت سیســتم مــی گ ــف ثب مختل
مسئولین مربـوط ریاسـت پالیسـی و پـالن تبـادل      
نظر صورت گرفت تا یـک راه حـل مناسـب غـرض     
ــو در مـــدیریت ثبـــت    ــخ گـ ــؤثر و پاسـ ــتیابی مـ دسـ

سیستم قضایا بدست آید.

تبادل نظر صورت گرفت:
در بخــش تفتــیش موضــوعات مــالی   -١

محــاکم اســتیناف ، چگــونگی نحــوۀ مصــارف و  
صــالحیت محــاکم در اســتفاده از تخصیصــات   
واصله که مفتشـین قضـائی حـین عزیمـت شـان      

ت درمــوارد بــه والیــات بــه چــالش هــا و مشــکال 
فــــوق برمیخورنــــد ، مطــــرح شــــد واز طـــــرف     
مســئولین ریاســت امــور مــالی و اداری یکایــک  
تشریح و غرض وضاحت هرچه بیشـتر پیرامـون   
مصــــارفات از کــــود هــــای مختلــــف بودجــــوی 

معلومات ارائه شد.
ــای   -٢ ــور هـ ــونگی راپـ ــه چگـ ــه بـ در رابطـ

احصائیوی ارسـالی ریاسـت پالیسـی و پـالن بـا      

دظرفیــت لوولــو او اجراآتــو ارزونــې ریاســت د   
لکــــې د اجراآتــــو د روزنیــــزو پرورامونــــو پــــه 

ارزونــــی روزنیــــز پروــــرام د روان کاــــل د لــــم 
ــورې     ــي پـ ــلمې نیـ ــمې ترشـ ــه نولسـ ــتې لـ میاشـ
   دعدالت ( چکی) مؤسسې په مالي مرسـته جـو
شـو چـې پـه دې پروـرام  کـې دسـترې محکمـې        

) تنـو  ٢٠دمرکزي ریاستونو  دملکي خـدمتونو( 

ــت لرونکــــی       ــم او ارزــ ــه خــــوا مهــ ــو لــ کوونکــ
ــه     ــو پــــ ــه پرورامونــــ ــو او د دارنــــ ــل شــــ وــــ

وولــو کــې یــي  د ظرفیــت لوولــو او اجراآتــو      ج
ــرام      ــه او پروـ ــه وکـ ــه مننـ ــت خـ ــی ریاسـ ارزونـ
ـــــون کوونکـــــو تـــــه د تصـــــدیق لیکونـــــو پـــــه 

ویشلو پای ته ورسید .

کارکوونکو ون درلود .
و د ارزونــی  روزنیــزي پروــرام د کلنیــو اجراآتــ   

پرسایکل  ، پالن جورولـو ، او اجراآتـو پرارنـه    
او ارزونه متمرکز شوی ؤ چې د ظرفیت لوولـو  
او اجراآتو ارزونې ریاست د وونکي په واسطه 

پرمخ یوو ل شو .
ــرام د ـــــون       ــې روزنیـــــز پروـــ ــه پـــــای کـــ پـــ

بــه تعقیــب آن محتــرم دوکتورعبــداهللا عطــائی در 
ارتبـاط جایگــاه زن از نظــر اســالم وعلــل وعوامــل  
جــرایم خشــونت علیــه زن صــحبت نمــود و ســپس   
محترمه سپوژمی وردک معین پالیسی ومسلکی 
وزارت امـور زنــان  راجــع بــه موقــف وزارت امــور  

والیـت کشـور یـاد آور    ٣٤زنان در قباـل زنـان در   
ولسـوالی پروگـرام   ٢٢٩والیـت و  ۳۴ه در شد کـ 

ــاری،      ــای اجب ــاط ازدواج ه ــه در ارتب ــاهی عام آگ
خشونت های خانواده گی تطبیق نموده کـه رونـد   

آن ادامه دارد.
برعالوه براساس گزارش ریاست پالیسـی و پـالن   
کــه توســط محتــرم قضــاوتوال نثاراحمــد ملکــزی  
رئیس عمومی تدقیق ومطالعـات سـتره محکمـه    

ــه شـــد ــه   ارائـ ــیده گـــی بـ ــاکم رسـ ــاد محـ ، از ایجـ
قضــایای خشــونت علیــه زن الــی ششــماه نخســت  

قضـــیه ٤٨٩٤درمرحلـــه ابتدائیـــه ١٣٩٩ســـال 
) قضــیه تحــت ١٠٩فیصــله ورســیده گــی شــده و(

) ٣١٠٣دوران قــرار دارد، در مرحلــه اســتیناف ( 
) قضــیه ٦٦قضــیه تحــت رســیده گــی گردیــده و ( 

ــز (   ــه تمییـ ــت و درمرحلـ ــت دوران اسـ ) ٢٣٦٧تحـ
ــه و ( قضـــی ) ٧٧ه مـــورد رســـیده گـــی قـــرار گرفتـ

قضیه تحت دوران قرار دارد که قضایای رسـیده  
) قضـیه را تشـکیل   ١٠٣٦٤گی شـده مجموعـاً (  

میدهد.
ــه     ــدی رئیســ ــه محمــ ــه زرغونــ ــان محترمــ همچنــ

قـــوس محفلـــی بـــه  تجلیـــل از روز ١٣بتـــاریخ 
ــه زن در     ــونت علیـــ ــا خشـــ ــارزه بـــ ــانی مبـــ جهـــ

تره محکمـه برگـزار گردیـد    تاالرکنفرانسهای سـ 
ــان      ــرم قضــاوتپوه محمــد زم ــل محت ــن محف دری
ــه    ــورای عـــالی ســـتره محکمـ ســـنگری عضـــو شـ

ــونت علیـــه زن،  ــوان منـــع خشـ وسرپرســـت دیـ
محترمـــــه ســــــپوژمی وردک معـــــین پالیســــــی   
ومســــلکی وزارت امــــور زنــــان، مستشــــاران     
ــه    ــتره محکمــ ــزی ســ ــای مرکــ ــائی، ورؤســ قضــ

ز اشــتراک داشــتند بعــد از تــالوت آیــاتی چنــد ا  
قـرآن مجیـد ابتـداء محترمــه لیـذا تیمـوری آمــر      
جنــدر قــوه قضــائیه مهمانــان را خــوش آمــد یــد   
وتشــریف آوری شــانرا دریــن محفــل خیــر مقــدم   

گفت.
سـپس محتــرم قضــاوتپوه محمـد زمــان ســنگری   
ــیس      ــه و رئ ــتره محکم ــالی س عضــو شــورای  ع
ــع     ــوان من دیــوان جــزای عمــومی و سرپرســت  دی

واالی زن از خشــونت علیــه زن در ارتبــاط مقــام 
نظر شریعت اسالم، قوانین نافذه کشـوروحقوق  
بشـر صـحبت همــه جانبـه نمـوده و در بخشــی از     
سخنان خود چنین گفت: اساس جامعـه را زنـان   
(مــادران ) تشــکیل میدهنــد کــه در حقــوق آنــان   
هیچ اشکالی وجـود نـدارد زن دارای شخصـیت    
مستقل است که اسالم، حکومـت و حقـوق بشـر    

ایت نماید.باید آنرا رع

محکمه ابتدائیه رسیده گی به قضایای خشونت 
علیــه زن ، اجــراآت  آن محکمــه در قباــل رســیده   

زن را  ارائـه کـرد   گی بـه قضـایای خشـونت علیـه    
١٣٩٩که برمبنای آن از آغازالی ماه قوس سـال  

ــداد ( ــامل  ١٨٧تعـ ــیه شـ ــت  ٦٣) دوسـ ــیه لـ قضـ
ــوبی،  ــت،  ٥وکـــ ــیه مجروحیـــ ــیه ٤٦قضـــ قضـــ

قضــیه خــود ١١قضــیه تجــاوز جنســی،٣٧قتــل،
قضـیه خــود  ٣قضـیه تـوهین وتحقیـر،    ٥کشـی،  

قضــــیه آزار واذیــــت، یــــک قضــــیه ١٤ســــوزی، 
قضـیه سـوختاندن   مجبور نمودن به فحشاء و یک

ــه   ــه از جملـ ــده کـ ــه گردیـ ــیه ٢٥وارد محکمـ قضـ
قضـــیه ۷۱مکتـــوبی مســـترد گردیـــده، درمـــورد

ذریعه قرار قضایی تصمیم گرفته شده، درمـورد  
قــانون ۳۹مــاده ۲ده قضــیه طبــق هــدایت فقــره  

ــه توقــف دعــوی جزایــی     منــع خشــونت علیــه زن ب
قضـیه   ٩٣تصمیم اتخـاذ گردیـده اسـت پیرامـون     

قضیه ٧ه صادرگردیده وبه تعداد درمورد فیصل
ــورد    ــه در مـ ــامی کـ ــرار دارد احکـ ــت دوران قـ تحـ
متهمـــین صـــورت گرفتـــه شـــامل اعـــدام، حـــبس  
طویــل و دوام، متوســط، قصــیر و جــزای نقــدی     

میباشد. 
نــــوامبر روز جهــــانی مبــــارزه بــــا  ٢٥محفــــل از 

خشـونت بــا ســخنان اختتامیــه قضــاوتپوه محمــد  
دیـوان  زمان سنگری عضو شورای عـالی ورئـیس   

جزای عمومی ستره محکمه پایان یافت.

هالند درافغانستان مالقات کرد.
رین مالقات نخست سفیر کشور هالند درمورد د

ــوق    ــامین حقـ ــانون وتـ ــانون، رونـــد حاکمیـــت قـ قـ

ــیم قاضــی القضــات      ــانونپوه ســید یوســف حل ق
قـوس بـا   ۱۲ورئیس ستره محکمه قبل از ظهـر 

ــور     ــفیرجدید کشـ ــرس سـ ــیلیا ویجـ ــانم سیسـ خـ

بشــری و چگــونگی رابطــه میــان عــدالت رســمی و  
ضمن ابـراز همکـاری و   غیررسمی تماس گرفته، 

حمایت کشور متبوعش در سـاحات فـوق ، توقـع    

ــاختار  نظـــام قضـــایی افغانســـتان        ــود تـــا ازوضـــعبت و سـ نمـ
اطالعاتی بهم رساند.

بعداً  قاضی القضات وظیفه جدید خانم سیسـیلیا ویجـرس بـه    
حیث سفیر جدید کشور هالنـد درافغانسـتان را تبریـک گفتـه و     

غانســتان  و تعهــد نظــام  درخصــوص ســاختار نظــام قضــایی اف  
قضایی به تطبیق قانون، حاکمیـت قـانون ، عـدالت و اسـتقالل     
قضایی که متضمن ثبات وامنیت اسـت، صـحبت کـرد و افـزود     
کــه تطبیــق رونــد حاکمیــت قــانون وعــدالت قضــایی از وجایــب   
ــاعملی      ــا ب ــوده و ســتره محکمــه مصــمم اســت ت نظــام قضــایی ب

ل برنامـه عمـل قـوه    کردن برنامه هـای دارای اولویـت ملـی شـام    
قضـــائیه و تعهــــدات دولـــت افغانســــتان درکنفـــرانس جنیــــوا    
اصالحات الزم قضایی، اداری و مبارزه جدی با فساد اداری  و 
تامین حاکمیت قانون را تـداوم بخشـیده ، فرصـت ارائـه  بهتـر      
خـدمات قضــایی و دسترســی آســان مـردم  بــه عــدالت را تــامین   

جامعــه جهــانی بــه ویــژه نمایــد و دریــن راســتا ازهمکــاری هــای 
دولــت دوســت هالنــد منحیــث هماهنــگ  کننــده برنامــه ســکتور  

عدلی و قضایی درچهارچوب برنامه (لتفا) استقبال میکند.
ــه      ــق برنام ــرا راه تطبی ــن مالقــات روی چالشــهای ف طــرفین دری
عمل قوه قضا ئیه و هماهنگی وروابط میان ارگانهای عدلی و 

قه تبادل نظر کردند .قضایی و نیز سایر مسایل مورد عال


