
د تورن په واسطه د قضایي غونې د نظم وول -د قضایي غونې انتظام-اتم فصل
ۀخه اطاعت ونکي، رئیس هغومروانظم و کي یا د غونې د رئیس له ا،تورن په قضایي غونه کې د ېنې په وخت کېکه چېرې

د تکرار په صورت کې، هغه د قضایي غونې له خونې خه و باسي او له بیا حضور وروسته له هغو اجراآتو خه چې په .ته اخطار ورکوي
ه خبروي.غیاب کې یې صورت موندلی، هغ

دوه سوه درویشتمه مادهدجزایی اجراآتو قانون 

قـوس  ٢٥شورای عالی ستره محکمه قبـل از ظهـر   
تحــت ریاســت قــانونپوه ســید یوســف حلــیم قاضــی   
القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .

ــورا ــاری در   شـ ــای کـ ــی از طرزالعملهـ ــت برخـ نخسـ
قوه قضائیه رامورد بحث قـرارداده ، نخسـت   ۀساح

طرزالعمل دسترسی به اطالعات در قوه قضـائیه و  
ارنوالی را که ازجانـب کمیتـه مشـترک سـتره     لوی 

ارنوالی ، کمیسـیون دسترسـی بـه    ـ محکمه ، لوی 
اطالعات و نهاد های جامعه مدنی بر مبنای تعهـد  

ــه   ٢مــل برنامــه ع ــت ب ــاز  و درمطابق ــت داری ب دول
احکام قانون دسترسی به اطالعات تسوید گردیـده  
بود ، تصویب نمود ، این طرزالعمل تطبیـق احکـام   
قـــانون دسترســـی بـــه اطالعـــات ، تنظـــیم  وظـــایف  
ومســئولیت هــای ادارات درمــورد اطــالع رســانی ،   
تأمین  حق دسترسی  اشخاص به اطالعات، ایجاد 

ــا  ــفافیت و حسـ ــدی   شـ ــه بنـ ــنیف و طبقـ بدهی و تصـ
ارنوالی را تسهیل اطالعات درقوه قضائیه ولوی 

ــتفاده از    ــل اســـــ ــپس  طرزالعمـــــ ــد . ســـــ میبخشـــــ
مواردتکنالوژی معلوماتی به هدف تطبیق پالیسـی  
تکنالوژی معلومـاتی و اسـتفاده درسـت  ازخـدمات     
ــز     ــائیه  ونیـــ ــوه قضـــ ــالوژی درقـــ ــی و تکنـــ انترنتـــ

ــلو  ــور کـــاری و سـ ــیم امـ ــده طرزالعمـــل تنظـ کی راننـ
ــادرقوه قضــا  ــدف اســتفاده مســئوالنه از    ئه یه بــه ه

وســــایط ، رعایــــت قواعــــد وقــــوانین ترافیکــــی و  
ــلوک اســالمی وا     ــه اداب وس ــدی ب ــه  جپابن ــاعی ب تم

تصویب رسید .
بعداً در راستای رسیده گـی بـه تخلفـات قضـایی ،     
برمبنــای گــزارش ریاســت عمــومی تفتــیش قضــایی  

ــه  ناشــی ازانجــام تفتــیش عــادی اجــراآت    محــاکم ، ب
هفت تن از قضات محکمه استیناف والیت دایکندی 
متکی به احــکام مقررۀ  طرز رسـیده گـی بـه تخلفـات     

قضایی جزا های الزم تادیبی تجویز گردید .
بــه همـــین ترتیــب یـــک تقاضـــای تجدیــد نظـــر مـــدنی    

براحکــام محــاکم ثالثــه در خصــوص دعــوای غصــب      
صــول قــانون ا٤٨٢زمــین درپرتــو شــرایط حکــم مــاده 

محاکمـات مـدنی تحـت بررسـی قرارگرفتـه ودرمــورد      
تصمیم مقتضی اتخاذ شد .

ــوی      ــرم لـ ــای اداره محتـ ــابر تقاضـ ــه بنـ ــه جلسـ درادامـ

ارنوالی  یکعده از قضـایای جزایـی تبـدیل محکمـه     
ــه      ــه منظــور رســیده گــی ب ــز ب دوســیه ٣٨گردیــده ونی

متـراکم جزایـی بـه محـاکم اسـتیناف والیـات هلمنـد ،        
ــی   نیمــروز ، خوســت ،  ــدز و غزن ــل ، ارزگــان ، کن زاب

تفویض صالحیت صورت گرفت .

همینطــــور رســــیده گــــی و اتخــــاذ تصــــمیم درمــــورد  
پیشنهادات مربوط به ارتقـای درجـات کـادری برخـی     

از قضات  نیز جزء اجنداء بود .

فرهنگی و معـارف قضـایی بـه شـیوه هـای مـدرن  وبـا        
استفاده ازتکنالوژی معاصـر بحـث صـورت گرفتـه  و     
نیز روی گزینه ایجـاد  یـک چینـل مشـترک تلویزیـونی      
ویا بدیل آن که بتواند تسهیالت الزم را  بخاطرتحقق 

اورد هـای نهـاد   هدف فوق و بازتاب فعالیتها و دسـت 
هــای عــدلی و قضــایی فــراهم نمایــد ،  صــحبت  همــه  
جانبـــه بعمـــل آمـــد   و تصــــمیم گرفتـــه شـــد تـــا بــــه       
ــه     ــرح کمیتـ ــن طـ ــاد ایـ ــابی ابعـ ــه و ارزیـ منظورمطالعـ

ــی    ــیم  قاضـ ــانونپوه سیدیوســـف حلـ تحـــت ریاســـت قـ
ارنپوه ـ القضات ورئیس ستره محکمه  و  با حضـور  

ضاوتپوه  فضل  ارنوال و قمحمد فرید حمیدی لوی 
ــدازظهر     ــه بعـ ــر عدلیـ ــوی وزیـ ــد معنـ ــوس ٢٣احمـ قـ

نشســتی بــه منظــور تکــوین دیــدگاه مشــترک بخــاطر    
ــای آگـــاهی دهـــی حقـــوقی        ــیم وارائـــه برنامـــه هـ تنطـ

وقضایی به اتباع کشور ،  برگزار گردید .
ــدایت مصــوبه  شــماره (     ــای ه ــن نشســت برمبن ) ۵دری

که جلسه شورای عالی حاکمیت قانون وحکومتداری
ــالمی    د ــوری اسـ ــی جمهـ ــانون اساسـ ــه قـ ــت بـ ر مطابقـ

ــرافغانســتان ، ــاع کشــور  آگــارتقــای ســطح  ب اهی اتب
منحیث حقوق اساسی آنان تاکیـد گردیـده ، پیرامـون   
میکانیزم های ارائه برنامه های حقـوقی وقضـایی بـه    
ــرق    هـــدف ارتقـــای ســـطح آگـــاهی اتبـــاع کشـــور از طـ
ممکنه منجمله صفحات اجتماعی نهاد های عدلی و 

ضایی ، انتشارات  حقوقی و قضایی  و برنامه های ق

تخنیکی به اشتراک نماینده گا ن مسلکی و تخنیکی 
ارنوالی ، وزارت عدلیـــه و ـــســـتره محکمـــه ، لـــوی 

زارت امـــور بخـــش پـــولیس جنـــایی و تنفیـــذ قـــانون و 
ــه      ــن کمیتــه نتــایج مطالعــاتش را ب داخلــه ایجــاد و ای
جلســه بعــدی ارائــه و بعــد جریــان بــه شــورای محتــرم    
عالی حاکمیت قانون تقدیم و باصدور رهنمود بعدی 

شان اجراآت  مقتضی بعمل اید.

ــه  ــت  ١٢/٨/١٣٩٩پــــــ ــادغیس والیــــــ ــه د بــــــ نیــــــ
ــه د    ــانو غونـــــــ ــې د رئیســـــــ ــتیناف محکمـــــــ اســـــــ

زی )  داســــتیناف  قضــــاوتیارمحمد اجمــــل( عــــرب  
ــې     ــتیناف محکمـ ــر د اسـ ــه مشـ ــیس پـ ــې رئـ محکمـ

د دیوانونو رئیسانو په ون جوه شوه .
غونـــه لـــومی د کـــالم اهللا مجیـــد  د ـــو آیــــاتونو      
ــیس د       ــې رئــ ــا د محکمــ ــوه بیــ ــل شــ ــالوت پیــ ــه تــ پــ
ــه او     ــوول د ابتدائیـ ــو جـ ــانو دغونـ ــو رئیسـ دیوانونـ
ــدیزونو    ــتهداانو، وانــــ ــو اســــ ــتیناف محکمــــ اســــ

و تـــــه پـــــه رســـــیده ـــــ کـــــې مهمـــــی او  اوســـــتونز
اغیزنـــاکې وبللـــې چـــې د مراتبـــو دلـــ پـــه پـــام کـــې 
درلودلــــو ســــره د محکمــــو زیــــاتو ســــتونزو تــــه  د      
     ــ ــیده ـ ــه الرې رسـ ــو لـ ــانو دغونـ ــو رئیسـ دیوانونـ
کیــــــي  او د اتیــــــا پــــــه صــــــورت کــــــې دســــــترې  

محکمې عالي مقا م ته راجع کیي .
ــوعاتو     ــویو موضـ ــه شـ ــم د طرحـ ــره سـ ــدا سـ ــا د اجنـ بیـ
ــورد کــې       ــه م ــول شــول اوپ ــدې ونی مســایل تربحــث الن

ــول  یـــې  ــمیمونه ونیـ ــانونی تصـ ــتونکی قـ الزم او غوـ
شول .

ــې ریاســـت د      ــه محکمـ ــاری ابتدائیـ ــه د ـ همدارنـ
   ـــ مـــدنی اوعامـــه حقوقـــو قضـــایاوو تـــه درســـیده
ــاتو       ــه امالکــي تحقیق ــاو پ ــه ت ــوان د اســتهدائیي پ دی
ــي     ــبت دقطعـ ــه نسـ ــاوو پـ ــتونزو او نیمتیـ ــې د سـ کـ

ــل ــه    فیصـــ ــه هکلـــ ــکال پـــ ــې د اشـــ ــق کـــ ــه تطبیـــ ې پـــ
ــدولو ســره موضــوع       ــه رن ــو دنظــر پ ــې دغی دغون
ــول شـــوه او       ــه محـ ــام تـ ــالي مقـ ــې عـ ــتری محکمـ دسـ

غونه  دخیرپه دعا پای ته ورسیده .



۱۳۹۹قوس ۳۰

ات وتسریع روند هنگی جهت حل مشکالت، اختالفآجلسات هم
مسئولیت پذیری در بین ادارات واجراآت  اداری، رفع نواقص

روی هرکدام از مواد آجندای از متعاقباًصحبت همه جانبه نمود 
قبل ترتیب شده بحث وتبادل نظر صورت گرفته و تصاویب الزم  

ذیالً اتخاذ گردید:
انجمن مستقل وکالی مدافع: دررابطه به برخورد نادرست -۱

ارنواالن. درزمینه وتحقیرنمودن وکالی مدافع توسط  بعضی از 
رئیس انجمن مستقل وکالی مدافع اظهارداشت که بعضی 

 ارنواالن با وکالی مدافع برخورد نادرست دارند که در این اواخر
ارنوالی مشکل عدم همکاری انجمن وکالی مدافع با ریاست 
رنوالی اا رئیس را افزون نموده و ماچندین بار موضوع را ب

استیناف در میان گذاشتیم که متأسفانه به مشکالت وکالی 
گی صورت نگرفته وحتی تیلفون همراه وکالی ه مدافع رسید

ارنوالی استیناف به دهن دروازه مدافع نیز به دستور رئیس 
ارنوالی گرفته ارنوالی از سوی موظفین امنیتی آن عمومی 

مدافع ارتباط کاری خویش را میشود که به همین دلیل وکالی 
.اندارنوالی قطع نمودهیکی دو روز میشود با ریاست 

ارنوالی استیناف درزمینه از سرپرست ریاست محکمه رئیس 
موضوع تنش بین :افزودویخواستار وضاحت بیشتر شده که 

 موضوع یکنوری" و بعضی از وکالی مدافع از"ارنوال شهیم
ارنوالی استیناف نه رئیس شخصی نشأت گرفته که درزمی

ارنوال را پیرامون قضیه توظیف نموده که تحقیقات دونفر از 
رابطه و در جریان دارد وامید واریم که به نتیجه مطلوب برسیم.

که موضوع آن قدر پیچیده نیست که ایجاب تصمیم برآن شد
نماید وامید واریم  انجمن وکالی را جنجال وتنش های بیشتر 

ارنوالی درزمینه از خویشتن داری که به ست مدافع وریا
ارنوال که در سودهردونهاد است کار بگیرند ودرغیر آن دونفر 

قضیه متذکره موظف شده به تحقیقات خویش ادامه دهند تا 
قضیه روشن گردد.

ریاست محکمه ابتدائیه رسیدگی یشنهاداتپدر رابطه به –۲
محکمه استیناف به جرایم خشونت علیه زن وتخلفات اطفال 
ارنوالی در ارایه مبنی بر اینکه الف: عدم همکاری ریاست 

گزارش پیرامون فیصله های قطعی این محکمه، که در زمینه 
رئیسه محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن 
وتخلفات اطفال خاطرنشان ساخت که مطابق الیحه نظارت احکام 

اوین استینافی و ریاست های فیصله وقرار های نهائی محاکم دو
قرار های نهائی محاکم ابتدائیه مکلف است راپور فیصله و

خویش را به ریاست محکمه استیناف به طور دوام دار ارسال 
دارند ونیز ریاست محکمه استیناف به مقام عالی ستره محکمه ب

ب مکرر پیرامون مطالبه  یگزارش دهند اما با ارسال مکات
ارنوالی مربوطه درزمینه هیچ ره ریاست گزارش موضوع متذک

که درزمینه رئیس .نوع اجراآت  درقبال آن تاالحال ننموده است
ارنوالی استیناف طالب معلومات از سرپرست ریاست محکمه

سرپرست وشد که دلیل عدم اجراآت  در زمینه چه بوده است 
ارنوالی استیناف گفت که موضوع را از طریق خویش ریاست 

ارنوالی طالب هدایت شدیم که امید واریم نی مقام لوی عنوا
اما رئیس .از اخذ هدایت مقامات صالحه مشکل حل گرددبعد

که در این زمینه مصوبه مقام شورایعالی هدایت دادمحکمه
ارنوالی در زمینه گزارش دهی ریاست و ستره محکمه وجودارد 

نکند.ی محاکم تعلل ئپیرامون فیصله ها وقرار های نها
ب:عدم همکاری قوماندانی امنیه در قسمت جواب جلب ها 
بشکل کتبی به این اداره. که در زمینه قوماندان امنیه والیت به 
اعضای جلسه تعهد نمود که منبعد به تمام شعبات مربوطه 

هدایت خواهم داد تا در قسمت جلب ها بشکل کتبی اجراآت  
از هیچ نوع تالش کنند وان شاءاهللا در قسمت احضار مجلوبین

دریغ نخواهم کرد.
در رابطه به پیشنهادات آمریت حقوق ریاست عدلیه مبنی بر –٣

اینکه الف:عدم اخذ محصول فیصله های محاکم از طرف 
قانون اخذ محصول ۱۵و۱۴تحریرات محاکم مطابق ماده های 

محاکم. درزمینه تصویب بر آن شد که تحریرات محاکم پیرامون 
صله ها نهایتاً تالش خویش را نماید و در اخذ محصول فی

صورتی که میعاد دوسیه روبه اختتام رسید ناگزیر اوراق دوسیه 
را محول آمریت حقوق نماید در آن صورت آمریت حقوق مکلف 

است که محصول محاکم را از نزد محکوم علیه اخذ نمایند.
ب: ارسال بعضی از دوسیه ها از طرف محاکم به آمریت حقوق 

از ابالغ حکم. که رئیس محکمه ازآمر حقوق ریاست عدلیه قبل
پیرامون ارسال دوسیه های که قبل از ابالغ حکم از طرف محاکم 
به آن آمریت ارسال میشود خواستار معلومات بیشتر شد و 
درزمینه آمرحقوق ریاست عدلیه اشاره نمود که هدف ازارسال؛ 

یصله صادر دوسیه هائیست که بطور غیابی از طرف محاکم ف
شده وغرض ابالغ حکم به آمریت حقوق  ارسال میشود. و در 
رابطه مصوب گردید چونکه ریاست عدلیه درموضوعات حقوقی 
تطبیق کننده حکم محاکم میباشد، ابالغ حکم برغایب نیز حکم 
محکمه بوده که طبق رویه قضائی هم  فیصله های غیابی که از 

شود و آمریت حقوق میتواند از طرف محاکم به آمریت حقوق ارسال می 
طریق قوماندانی امنیه حکم محکمه را غرض ابالغ به محل سکونت 
محکوم علیه غایب اجراآت  نماید وسپس به آمریت حقوق ریاست 

عدلیه ارسال نماید. 
ارنوالی در تطبیق قرار های استردادی قضایای دولت بعضاً ج: ریاست 

آمرحقوق اشاره نمود این آمریت به نماینده معرفی نمیکند. که در زمینه
ارنوالی تأکید دارند که اوراق ریاست و کمبود تشکیل مواجه بوده 

قرار استردادی را توسط نماینده خویش ارسال نمایند نه توسط اشخاص 
هدایت داد که آمریت حقوق محکمهذیدخل قضیه که در زمینه رئیس 

ولت با درنظر مکلف است درقسمت قرار های استردادی قضایای د
داشت احکام قانون اجراآت  نمایند.

قانون ۱۸و۱۷عدم اخذ ضمانت از سوی پولیس مطابق ماده های د: 
در رابطه قوماندان امنیه اظهار نمود که . طرزتحصیل حقوق از مجلوبین

به بخش های مربوطه قوماندانی هدایت خواهم داد که منبعد اجراآت  
ون طرز تحصیل حقوق درمورد قان۱۸و۱۷خویش را مطابق مواد 

مجلوبین عمل نموده ورسماً از صورت اجراآت  خویش بخش های 
ذیربط را اطمینان دهند.                                       

ی: عدم تسلیم گیری نماینده ریاست شهرسازی واراضی ملکیت های 
وقت عامه را بعد ازتطبیق قرار قضایای دولت. و موضوع نظر به ضیقی 

باچند مورد دیگر آجنداء که از قبال ترتیب شده بود به جلسه بعدی 
موکول شد  و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

دننرهار والیت دکوزکون ولسوال په ابتدائيه 
محکمې کی:

دننرهار کوزکون ولسوال ابتدائيه محکمې ه نی٢٩/٧/١٣٩٩په 
ولينو سره دهمغ ئمسرئیس ديادې ولسوال له ملکي او نظامي 

غونه وکه.
دننرهار کوزکون ولسوال ابتدائيه محکمې رئیس قضاوتمند سلطان 

مې ولسوال یمحمد فهيم وويل دهمغ په غونه کې ورسره ديادې س
نعمت اهللا (نورزي)، دولسوال امنيه قوماندان، امنيت آمر، ارنوال، 

و دولسواليو دنورو حقوقو، اراض ،اروال، احصائيې، حج اوقافو ا
شعباتو مديرانو ون کی و.

ابتدائیه محکمی رئیس زياته که په غونه کې يې دهمغ دناستو په د
ارزت، دولسونو ستونزو ته په خپل وخت رسيد، په چارو کې دشته 
ستونزو حل، فساد سره په مبارزې، امنيت ېنت او يو شمېر نورو 

برخو خبرې او بحثونه وکل.
موي په غونه کې دون والو د ون له امله مننه وکه او  د اوند نو

ادارو  مديرانوته يې په چارو کې داله والي او مسلکي چلند سپارتنه 
وکه. په غونه کې دنورو ويناوالو ترن دکوز کون ولسوال ولسوال 
نعمت اهللا (نورزي) هم خبرې وکې او په جوه شوې غونه يې خوي 

وده.و
نورزي وويل دهمغ غونې په چارو کې رووالی او چکتيا رامن ته 
 ولسوال ون والو دکوزکون ولو ېدغون نکوي. دولسوال تر
ابتدائيه محکمې له رئيس قضاوتمندسلطان محمد فهيم خه دغونې 
دجوولو له امله مننه وکه او ا يې رند ک، چې ورته شوې 

کې نيسي. ون والو په راتلونکي کې دورته ناستو سپارتنې به پام
ترسره کولو ژمنه وکه.

 ولسوال پهد خوست والیت د نادر شاه کو
کی:یه محکمې ئابتدا

یه محکمې د همغ  ئد خوست والیت د نادر شاه کو ولسوال د ابتدا
یه ئنیه د نادر شاه کو ولسوال د ابتدا١٩/٨/١٣٩٩غونه په

ریاست کې د عدلي او قضایي ار انونو تر من د همغ  محکمې په
.غونه تر سره شوه

محمد یه محکمې رئیس ئپه دې غونه کې د نوموي ولسوال د ابتدا
یه ارنوالی، د ملي ئ، ولسوال، د امنیه قومندان، د ابتداابراهیم

امنیت،  د حقوقو، امالکو، اروال، زراعت، ثبت احوال نفوس، دحج 
.وقافو ریاست استازو ون کی واو ا

ورپسې د .یتونو په تالوت سره پیل شوهآغونه د قرانکریم دو مبارکو 
چې د محمد ابراهیمیه محکمې رئیس ئنادر شاه کو ولسوال د ابتدا

یادې غونې مشري یې کوله پرانیستونکي وینا وکه په خورا اینو 
اودې خبرې وکې.یې مسایلو 

ې د هغه استعالمونو د خانه پري کولو په دقیقه توه ددې تر ن ی
غوتنه وکه کوم چې په عدلي او قضایي ارانونو پورې تاو لري.

منیه قومندان اوند مدیر خه د الرې د امنیت د ارئیس د محکمید
راتو کې د نظافت په اادتأمین  غوتنه وکه؛ ددې تر ن یې په د

.له کلهکله یو تربله نظریات تباد
ددې وروسته د حج او قافو مدیر خبرې وکې چې په خپلو خبرو کې یې د 

ولور د بد دود په هکله خبرې وک حاضرو استازو د خپل مسؤلیت ې.لو
د غونې ون والو د په پوره کولو او تر سره کولو په هکله ژمنه وکه.

غونه د یو تېر په ېر د همغ  غونه ېره اغېز ناکه یاده که، او د
باد او سو کاله سرلوي او پرمخ تللي افغانستان ددعاء په ویلو پای ته آ

.ورسیده

در والیت هرات:
جلسۀ کمیته عالی همآهنگی ادارات عدلی و قضائی والیت هرات 

تحت ریاست قضاوتیار محمد شریف ٢١/٨/١٣٩٩بتاریخ 
"فانی" رئیس محکمه استیناف با اشتراک رؤسا و نماینده گان 

ادارات ذیربط در مقر محکمه استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز سپس 
رئیس محکمه ضمن عرض خوش آمدید در رابطه به مکلفیت و 

ای عدلی و قضائی و اینکه توقع مردم از مسئولیت های ارگانه
این ارگانها تطبیق و تأمین  عدالت است صحبت نمود و افزود 
که عدالت وقتی تأمین  می شود که قانون بصورت درست و 
صحیح عملی شود چرا که ارگانهای عدلی و قضائی به مثابه 
زنجیر باهمدیگر ارتباط داشته و وظایف شان وابسته به همدیگر 

شد متعاقباً روی موضوعات شامل آجنداء ذیالً  غور و می با
مباحثه صورت گرفت:

پیشنهادات محکمه استیناف مبنی بر اینکه الف: یک -١
تعداد از قضایای جزائی زمانیکه محکمه ابتدائیه به برائت متهم 

ارنوال مربوطه به حکم محکمه قناعت نمی حکم می نماید، 
وقیف بوده بعد از چندین کند درحالیکه متهم بی سرنوشت در ت

استینافی پیشنهاد تمدید توقیفی را یروز، در بعضی از دیوانها
همراه با دوسیه نسبتی متهم ارسال می کند و در بعضی از 

ارنوال توأم با دوسیه مواصلت می دیوانها صرف اعتراض 
ورزد.

ب: طوریکه دیده می شود در بعضی جلسات قضائی 
ویا اعتراض خویش را ترتیب ارنوالیکه اصل صورت دعوی

ارنوال دیگری که از نموده حاضر نمی شود، بلکه به نیابت وی 
جریان قضیه آگاهی کامل ندارد حاضر می شود.

ج: در بعضی از قضایا، دیده می شود که نماینده قضایای دولت 
دعوی دفع تعرض می نماید.

د: طوریکه مالحظه می گردد قضایای دولت در صورت 
عمرانات در مدعی بها عمرانات و اصل زمین را موجودیت

بصورت جداگانه قیمت گذاری نمی کند.
ارنواالن ووکالی مدافع ملبس به ی: در جلسات قضائی 

یونیفورم مخصوص نمی باشند.
پیشنهاد ریاست شهر سازی و اراضی مبنی بر چالش -٢

های مربوط به طی مراحل امالکی وطی مراحل امالکی طبق ماده 
قانون قضایای دولت اجراآت  صورت گیرد و در رابطه به هشتم 

قرار های استرداد و ارائه سند به اداره قضایای دولت.
پیشنهادات ریاست حقوق بشر دفتر ساحوی آن والء -٣

مبنی بر اینکه الف: عدم پیگیری و ارجاع بعضی از قضایا توسط 
ارنوالی.ارگانهای کشفی به 

ارنوالی. ج: نجه توسط ب: عدم پیگیری جدی قضایای شک
نگهداری مظنونین در نظارت خانه ها بیش از موعد تعیین شده 

در قانون.
د: عدم حضور وکیل مدافع در مراحل کشف و تحقیق. س: با 

قانون امور زندانها عدم استفاده ٦٩ماده ١فقره ٥توجه به بند 
از این صالحیت ها باعث میگردد که متهمین و اطفال بدون 

سرنوشت در محالت سلب آزادی باقی بمانند.تعیین 
کود جزاء در ارتباط قضایای پیش ٦٤٠هـ : تفسیر تعدیل ماده 

آمده در این اواخر.
اشتراک کننده گان جلسه بعد از بحث و مداقه روی موضوعات 

شامل آجنداء  تصاویب ذیل را اتخاذ نمودند:
در موضوعات جزائی زمانیکه محکمه ابتدائیه به -١

ارنوال مربوطه متهم حکم می نماید، در صورتیکه برائت
اعتراض داشته باشد به مجرد وصول پارچه ابالغ در صورت نیاز 
پیشنهاد تمدید توقیفی را قبل از وصول دوسیه به محکمه 

٣٠٨و ماده ١٠٢استیناف ارسال نماید، در این خصوص ماده 
صورت قانون اجراآت  جزائی صراحت کامل دارد وفق آن اجراآت 

گیرد.
ارنوال، متهم  و وکیل مدافع از آنجائیکه حضور -٢

متهم شرط اساسی جلسات قضائی را تشکیل می دهد لذا 
 ارنوال نیابتی که موظف قضیه نیست نباید در جلسات قضائی

توظیف شود.
قانون ٨نماینده قضایای دولت طبق صراحت ماده -٣

موارد قانون قضایای دولت و تعدیل آن اجراآت  نماید در سایر
قضایای دولت صراحت دارد طبق آن اجراآت  صورت گیرد.

بخاطر اینکه حکم محکمه مجهول نباشد و اشکال در -٤
تنفیذ بوجود نیاید، الزم است که قضایای دولت در صورت 
موجودیت عمرانات در مدعی بها عمرانات و اصل زمین را 

بصورت جدا جدا قیمت گذاری نماید.
ه بهتر نظم و دسپلین جلسات بخاطر ایجاد هر چ-٥

قضائی وفق مقررۀ  تعیین  لباس رسمی قضات قوه قضائیه، 

ارنواالن و وکالی مدافع متهمین نیز باید عالوه بر قضات، 
حین حضور در جلسات قضائی به چپن مخصوص طبق مقررات 

مربوط شان ملبس باشند.
رفع موارد خالء و نواقص که محکمه مشخص می -٦

قضایای دولت است، قضایای دولت نماید به عهده 
عندالضرورت به منظور رفع خالء و نواقص از مراجع مربوطه 
رسماً معلومات می خواهد دوسیه و اصل قرار محکمه ارسال 
نشود. و عالوتاً زمانیکه نماینده یک اداره به اداره دیگر به حیث 
هیئات معرفی می شود باید برای آن نماینده بخاطر رفع خالء و 

قص متذکره با در نظر داشت احکام قانون صالحیت عام و تام نوا
داده شود. همچنان صدور قرار های استردادی و تطبیق آن از 
جمله وظایف ریاست عدلیه می باشد و شخص غاصب بعد از 

ارنوالی معرفی گردد.قطعیت موضوع به 
قانون اجراآت  جزائی مکلفیت ٩١الی ٨٠از ماده -٧

ضایای جزائی کامالً مشخص شده پولیس ارگانهای کشفی در ق
بعد از دریافت اطالع از وقوع جرم یا مشاهده عالیم و آثار جرم 
به محل واقعه میرود مطابق احکام قانون، اجراآت  خود را آغاز 

قانون مذکور پولیس و ٨٠ماده ٣می نماید. و به اساس فقره 
موظف امنیت ملی مکلف اند بعد از کشف جرم در خالل مدت

ارنوالی مربوطه اطالع دهند و در ساعت موضوع را به ٢٤
صورت تخطی مطابق احکام قانون مورد پیگیرد قرار می گیرند.

همانطوریکه به اساس قوانین ملی و بین المللی -٨
شکنجه در تمام مراحل تعقیب عدلی حتی به منظور کشف 
حقایق ممنوع است، واحکام قانون منع شکنجه و سایر قوانین در 

قانون منع شکنجه ٨مورد صراحت دارد چنانچه فقره اول ماده 
نهاد های عدلی و قضائی را مکلف نموده تا به منظور جلوگیری 
از شکنجه تدابیر الزم را اتخاذ نمایند، و فقره دوم ماده مذکور 
نهاد های عدلی و قضائی را مکلف ساخته که در صورت وقوع 

اید. بناءً زمانیکه شکنجه، فرد مسئول را تعقیب عدلی نم
مسئول شکنجه از طرف محاکم مورد تعقیب عدلی قرار میگیرد 
ویا کدام شخصی از شکنجه خویش شکایت نموده ویا کدام اداره 
طور مستند از شکنجه یک شخص به مرجع مربوطه اطالع می 

ارنوالی مکلف است تا قضایای شکنجه را تعقیب دهد اداره 
جدی نماید.

٩-حاکم به خاطر تعیین سرنوشت متهم ارنوالی ها و م
قبل از رسیده گی به ماهیت موضوع باید وفق احکام قانون 
میعاد توقیف مظنون و متهم را بررسی نمایند. همچنان در رابطه 
به نگهداری مظنونین در نظارت خانه ها بیش از موعد تعیین  
شده مقررۀ  تنظیم امور نظارتخانه صراحت دارد در صورت 

ن شخص تخطی کننده قابل پیگرد می باشد.تخطی از آ
از جمله حقوق اساسی مظنون و متهم یکی حق داشتن -١٠

قانون اجراآت  جزائی پولیس ٨وکیل مدافع است، به اساس ماده 
ارنوال قبل از تحقیق و قاضی قبل از محاکمه قبل از گرفتاری، 

مکلف اند حقوق قانونی مظنون و متهم را برایش توضیح داده 
از حقوق اساسی اش آگاه سازند حتی در صورتیکه مظنون وی را

یا متهم توان مالی نداشته باشد که برای خود وکیل مدافع آزاد 
تعیین  کند، برایش از آمریت مساعدت های حقوقی، مساعد 

حقوقی تعیین  گردد.
در رابطه به سرنوشت متهمین و اطفالی که در محالت -١١

ه کدام مورد معینی طور سلب آزادی قرار دارند، در صورتیک
مستند موجود باشد که افراد مذکور بدون سرنوشت در محالت 
سلب آزادی باقی مانده باشند، مشخص گردد تا پیرامون آن 

تصمیم گرفته شود.
کود جزاء چنین صراحت دارد ٦٤٠ماده ٢تعدیل فقره -١٢

" اجرای معاینات عدلی پرده بکارت بدون رضایت زن و حکم 
ممنوع بوده مرتکب به حبس قصیر محکوم می محکمه ذیصالح 

گردد". در تعدیل ماده مذکور هیچ نوع ابهام وجود ندارد یعنی 
معاینه پرده بکارت انجام نمی شود مگر در صورت موجودیت 
دوشرط: یکی رضایت زن، دوم حکم محکمه ذیصالح که هر دو 
الزم و ملزوم یکدیگر است بناءً به تمام مراجع مربوطه اکیداً 
هدایت داده می شود که درین خصوص تعدیل ماده مذکور را در 
نظر داشته در صورت تخطی، تخطی کننده مسئول بوده جداً 

مورد پیگرد عدلی قرار می گیرد.
در والیت بامیان:

محکمه استیناف ی ئهنگی ارگانهای عدلی وقضاآهمۀجلس
تحت ریاست ۲۸/٨/۱۳۹۹مورخ چهار شنبهوالیت بامیان یوم

با تمند غوث الدین"طاهری"رئیس محکمه استیناف  قضاو
در مقر محکمه رؤسا و نماینده گان ادارات ذیربط اشتراک

گردید.دایراستیناف 
سپسکالم اهللا مجید آغاز ی چند ازبا تالوت آیاتۀجلسابتداء

رئیس محکمه ضمن عرض خوش آمدید روی اهمیت برگزاری 

نیه د ارزان والیت استیناف محکمې ریاست په ٥/٨/١٣٩٩په 
صالون کې اداری غونه د استیناف محکمې رئیس قضاوتمند 
عطاء اهللا (عاطف ) په مشر جوه او پدی غونه کې د استیناف  

، قاضیانو او د اري محکمې او د وې د دیوانونو رئیسانمحکم
ابتدائیه محکمو قاضیانو او مامورینو پکی ون درلود. لومی 

تالوت شول. وروسته د استیناف مبارک آیتونهد قرآنکریم و 
محکمې رئیس ون والوته هرکلې ووایاست.

بیایي د محکمې اداری او قضایي پرسونل ته وویل چې موناو 
اسو باید د اخالص او صداقت نه کار واخلو، خپل ول اجراآت  ت

دقانون په چوکا کې عیار کو، قانون اول پرخپل ان او بیا په 
نورو باندی تطبیق کو، هی مجرم بی له مجازاتو پاتی نشی او 
هی بی ناه مجازات نشي. خپل منونو کې اتفاق او صمیمیت 

ول مصوبات او امرپه م ولرو د ستری محکمې  دقدرمند مقا

و کې عملي کوترو زمون په کارونو کې ور تربلی بهبود خپلو اجراآت
راشی.

مراجعینو سره ه وضعه وشی دولس اعتماد په محکمو حاصل کو 
دولس او محکمو مین  کې وان باید ختم کو قانوني اجراآت   وکی 

دی قانونی ترحم او بې طرفی حفظ شي. عدالت تأمین  شي، په خلکو بان
وکئ، خپل حیثیت اود اداری حیثیت وساتو په کارونوکې شفافیت  

و خه تراولي، جلسات علنی ونیسی تروخلک د محکمو  د اجراآ
خبرتیا پیدا کی، د خلکو کارونه معطل  نه شي، یو بل ته متقابل 
احترام ولری، تواضع  عاجزی نه کارواخلی، نظافت او یونیفورم رعایت 

په حاضری پابندی او قانونی رخصتیو خه  استفاده  وشي ترو شي،  
عرضه کو. لت ته شاید او باید واقعی خدمتونهمون وکوالی شو خپل م

کارونو کې  سرعت راولو او شفافیت نه کار واخلو ترواهللا زمو خه 
راضی شي، جلسه په دعائیي سره پای ته ورسیدله.

ــورخ   ــوم مــ ــاوتیار ١٢/٨/١٣٩٩یــ ــرب   قضــ ــل " عــ ــد اجمــ محمــ
زی " رئـــــیس محکمـــــه اســـــتیناف والیـــــت بـــــادغیس بـــــامعیتی  
ــه    ــزا محکمــ ــوان جــ ــدیر "دالوری" رئــــیس دیــ ــاوتمند عبدالقــ قضــ
اســــتیناف از توقیــــف خانــــه قومانــــدانی امنیــــه نظــــارت بعمــــل   

آورد.
ابتـــداء رئـــیس محکمـــه درحالیکـــه محمدشـــریف "علـــوی" مـــدیر  
ــه حضورداشــــــت   ــدانی امنیــــ ــتخبارات و سرپرســــــت قومانــــ اســــ
ــه      ــتره محکمــ ــالی ســ ــورای عــ ــوبات شــ ــاس مصــ ــه اســ ــود بــ فرمــ
ــدانها و    ــد کــــه مــــاهوار از زنــ رؤســــای محــــاکم مســــئولیت دارنــ
ــاهدات را        ــه مشــ ــد ونتیجــ ــد نماینــ ــاز دیــ ــا بــ ــه هــ ــف خانــ توقیــ
ــات      ــه مقامـ ــه بـ ــف خانـ ــدانها وتوقیـ ــعیت زنـ ــود وضـ ــور بهبـ بمنظـ
ــه    ــدانها و توقیــــف خانــ ــئولین زنــ ــد. مســ صــــالحه گــــذارش دهنــ

ــانون و   ــق ق ــد طب ــول شــده    مکلــف ان ــورم هــای قب طرزالعمــل هــا ون
ــین      ــونین، متهمـــــ ــحی مظنـــــ ــوی، صـــــ ــعیت اعاشـــــ ــه وضـــــ بـــــ
ومحکــومین رســیده گــی نماینـــد. ســلوک خــوب داشــته باشـــند،       
ــان     ــین را در جریـــ ــونین ومتهمـــ ــری مظنـــ ــانونی وبشـــ ــوق قـــ حقـــ

کشـــف و تحقیـــق رعایـــت کننــــد و بـــه نظـــم دســـپلین ونظافــــت       
محالت سلب آزادی توجه  جدی صورت گیرد.

کمــــه بــــا دوتــــن مظنــــونین تحــــت توقیــــف      ســــپس رئــــیس مح 
ــونین    ــود، مظنـ ــتماع نمـ ــان را اسـ ــوده و مشـــکالت شـ صـــحبت نمـ
ــان دســـتگیری بـــا آنهـــا         ــه پـــولیس و برخـــورد کـــه در جریـ از رویـ
ــه    ــایت کردنـــد و عـــالوه نمـــوده کـ صـــورت گرفتـــه بـــود اظهاررضـ
ــانونی      ــی وقــ ــوق اساســ ــوبه وحقــ ــام منســ ــولیس از اتهــ ــط پــ توســ

ــل     ــاهی حاصـــ ــاری آگـــ ــرد گرفتـــ ــه مجـــ ــود بـــ ــد و  خـــ ــوده انـــ نمـــ
درقمســت امکانــات اعاشـــه و اباتــه مشــکل ندارنـــد طبــق نـــورم      

معینه امکانات در اختیار آنها قرار داده میشود.
بعــــداً رئــــیس محکمــــه مالحظــــات خــــود را در قســــمت بعضــــی  
کمبودیهــــا و نارســــائی هــــای ظــــاهری نظــــارت خانــــه از لحــــاظ  
ــدانی امنیـــه شـــریک        ــا بـــا سرپرســـت قومانـ ــت و نـــور اتاقهـ نظافـ

واز ســــوی سرپرســــت قومانــــدانی امنیــــه وعــــده ســــپرده  ســــاخت 
ــه مشــکالت موجــود رســیده گــی        ــرین فرصــت ب ــه زود ت ــه ب شــد ک

می نماید.
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یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٨/٨/١٣٩٩ یکنفر چپاول دیوان جزاء محکمھ ابتدائیھ حوزه سوم
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب موتر رر

یکنفر یکسال و شش ماه حبس تنفیذی و یکنفر برائت  رر دونفر اول موبایلچپ رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر

ھر واحد یکسال و شش ماه حبس تنفیذی و سی سی 
ھزار جریمھ نقدی رر دونفر غصب پول و شراب نوشی رر

ھفده سال حبس تنفیذی ٢٠/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
یکنفر سی سال حبس و یکنفر شانزده سال و دوماه 

حبس تنفیذی رر دونفر قتل رر

بیست و پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
ھفده سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر

بیست و پنج سال حبس تنفیذی ٢٤/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
یکنفر بیست سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت رر دونفر قتل رر

دوسال و دوماه حبس تنفیذی ٢٥/٨/١٣٩٩ یکنفر غصب موتر سایکل رر
بیست و دوسال حبس تنفیذی و یکنفر برائتیکنفر ٢٧/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل رر

سھ سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر
بیست و یکسال حبس تنفیذی ١/٩/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمھ استیناف والیت کندھار
بیست و سھ سال حبس تنفیذی رر یکنفر چپاول رر

ده سال حبس تنفیذی رر یکنفر مسلحانھسرقت  رر
ده سال حبس تنفیذی ٨/٩/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
یکسال حبس تنفیذی ١٨/٩/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامھ محکمھ استیناف والیت کندھار

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١/٩/١٣٩٩ یکنفر عضویت دیوان رسیده گی بھ جرایم داخلی و خارجی محکمھ 
راستیناف والیت کندھا

ھشت سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت بھ گروه مخالفین رر
سی سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت وترور رر

هر واحد شش سال حبس تنفیذی رر سه نفر عضویت به گروه مخالفین رر
بیست و یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و ترور رر
بیست و یکسال حبس تنفیذی ٢٤/٨/١٣٩٩ یکنفر م علیه اشخاصجرای رر
بیست و پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت در سازمان رر
هر واحد دوسال حبس تنفیذی رر دونفر جرایم علیه اشخاص و عضویت رر

هر واحد شش سال حبس تنفیذی ٣/٩/١٣٩٩ دونفر عضویت و ترور رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و خرابکاری رر

حبس تنفیذییکسال و نه ماه  ٢/٩/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هلمند
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر شکنجه رر
یکسال حبس تنفیذی ١/٩/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائه شهری والیت هلمند

بس تنفیذیسه سال ح رر یکنفر فسق و فجور رر
پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر قطاع الطریقی رر

هر واحد بیست سال حبس تنفیذی ٢/٩/١٣٩٩ سه نفر قتل و مجروحیت رر
یکنفر بیست سال حبس، دونفر هرواحد شانزده سال 

حبس و یکنفر پنج سال حبس تنفیذی ١/٩/١٣٩٩ چهار نفر عضویت محکمه ابتدائیه شهری والیت هلمنددیوان امنیت عامه

اعدام ٢/٩/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت نیمروز
یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به سرقت رر

دوسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر انجام فعل زناء رر
سه سال حبس تنفیذی ٦/٩/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر

ه حبس و یکنفر سه سال حبس یکنفر پنج سال و یکما
تنفیذی ٩/٩/١٣٩٩ دونفر سرقت رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٣/٩/١٣٩٩ یکنفر عضویت و فعالیت تروریستی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت نیمروز
بیست سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و فعالیت تروریستی رر

یکسال هفت ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
دوسال و دوماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

دوسال حبس تنفیذی ٩/٩/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت 
نیمروز

هشت سال حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
یکسال و پنج ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

شانزده سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و فعالیت های تروریستی رر
سه نفر هرواحد شانزده سال حبس تنفیذی و یکنفر 

برائت رر چهارنفر عضویت و فعالیت های تروریستی رر

یکنفر بیست و چهار سال حبس و یکنفر هژده سال 
حبس تنفیذی ١١/٩/١٣٩٩ دونفر قتل جزاء محکمه استیناف والیت جوزجاندیوان

یکنفر سه سال حبس و یکنفر یکسال و شش ماه حبس 
تنفیذی رر دونفر فعل زناء رر

یکسال و یکماه حبس تتنفیذی ٨/٩/١٣٩٩ یکنفر شروع به تجاوز رر
هشت سال حبس تنفیذی ٤/٩/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر
بیست سال حبس تنفیذی ١٣/٩/١٣٩٩ یکنفر خیانت ملی یوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بادغیسد

بیست و یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر شرکت در ترور رر
بیست و چهار سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و اختطاف رر
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٢٧/٨/١٣٩٩ یکنفر عضویت در گروه دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کاپیساء

ل و یکماه حبس تنفیذییکسا ٩/٩/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

دننرهــار اســتيناف محکمــې رئــيس قضــاوتمند مفتــي      
 ـه  نی٣/٨/١٣٩٩په محمدوزير دشنبې په ور   لـه غرمـې

وانــــدې  داســــتيناف محکمــــې پــــه انــــ کــــې دــــاري  
محکمې  ابتدائيه بېالبېلـو، اسـتيناف بېالبېلـو دېوانونـو     
ــو    ــل دمراجعينـ ــدنې پرمهاـ ــه دليـ ــو خـ ــانو محکمـ او ـ

ستونزې هم واوريدې.
ــونل      ــل دپرســ ــدنې پرمهاــ ــادې ليــ ــدوزير ديــ ــي محمــ مفتــ
دحاضر کنـرول وکـ او هـم يـې د دېوانونـو رئيسـانو تـه        
سپارــتنه وکــه، چــې  د تجهيزاتــو پــه برخــه کــې خپــل        

ــه    کمبوتــا ــه الرې دوی ســره شــريک ــو پ ت د يــو وانــديز ل
اوند برخه کې اجراآت   وکي.

نوموي دمراجعينو ستونزې هم واوريدې او الروونه يـې  
ورته وکه، چې په محکمو کې دفساد په مخنيوي کـې لـه   
دوی سره همکاري وکي. محمدوزير وويـل ددغـه ليـدنې    

حاضـر  خه يې موخه دقاضیانو او اداري کـارکوونکو د 
کنرول، دتجهيزاتو کمبوتـات، داجراآتـو خـه نظـارت او     
ــتيناف    ــار اسـ ــدل دي. دننرهـ ــتونزې اوريـ ــو سـ دمراجعينـ

محکمــې رئــیس د دېوانونــو رئيســانو، قاضــیانو او اداري 
کارکوونکو ته سپارتنه وکـه، چـې دمراجعينـو سـتونزو     
ته پر وخـت د رسـيده ـ ترنـ لـه دوی سـره ـه چلنـد         

وکي.
ــه    مفتــي محمــ  ــو خــدماتي پرســونل ت ــادو دېوانون دوزير دي

دنظم سـاتلو او پـاکوالي پـه برخـه کـې هـم جـدي الرـوونې         
وکې. نوموي په محکمو کې دفساد پرضـد پـه رـيتنې    
مبارزې ېنار وکـ او قاضـیانو تـه يـې دقضـايي لبـاس،       
قضـــايي ســـلوک مراعـــاتولو او نـــورو اونـــد برخـــو کــــې       

سپارتنې وکې.
محکمـــې رئـــیس پـــه محکمـــه کـــې  دننرهـــار اســـتيناف

دترميم له روانو چارو خه هم ليدنه وکـه او دکـار پـه ـه     
والي او چکتيا يې ېـار وکـ. مفتـي محمـدوزير ژمنـه      
ــو        ــو محکمـ ــه بېالبېلـ ــه  لـ ــت بـ ــت   پروخـ ــې وخـ ــه، چـ وکـ
اودېوانونــو ليدنــه کــوي ــو چــارې ــې او پــه خپــل وخــت   

پرمخ الې شي.

جلســۀ یـک روزه تحــت عنــوان  ٢٨/٨/١٣٩٩بتـاریخ  
ــی      ــات علنـ ــاالر جلسـ ــایا در تـ ــتم قضـ ــررۀ  سیسـ مقـ
ــان  بـــا       ــتیناف والیـــت بدخشـ ــت محکمـــه اسـ ریاسـ
ــر   ــربط دایـ ــئولین ادارات ذیـ ــاء و مسـ اشـــتراک رؤسـ

گردید.
جیــد ابتــداء جلســه بــا تــالوت آیــاتی چنــد ازکــالم م  

ــالی"      ــدالقیوم "کم آغــاز ســپس قضــاوتیار ســید عب
رئیس محکمه استیناف راجـع بـه اهمیـت وسـهولت     
هائیکــه سیســتم ثبــت قضــایا بوجــود آورده صــحبت 

) در jsspهمــه جانبــه نمــوده واز همکــاری دفتــر ( 
عرصه های مختلف برای مامورین ثبـت سیسـتم   

قضایا اظهار سپاس وامتنان نمود.
" مشـاور ارشـد سیسـتم    متعاقباً مجتبی "عالمی

مدیریت قضایا و محمد فکرت مشاور تخنیکی 
راجـع بـه   )jsspسیستم مدیریت قضـایای دفتـر (  

دســــت آورد هــــای سیســــتم مــــدیریت قضــــایا     
وپرزینتیشـــن از نســـخه دوم سیســـتم مــــدیریت    
قضـــایا وآخـــرین تغییـــرات کـــه درنســـخه فعلـــی  

سیســتم مــدیریت قضــایا بوجــود آمــده صــحبت    
ــد ومشــا   ــک  هــای مفصــل نمودن رکین جلســه هری

بالنوبــــه پیشــــنهادات وســــواالت خــــود را روی    
مشــکالت وچــالش هــای کــه در اجــراآت  یومیــه   
شــان داشــتند ارائــه نمودنــد ودر مــورد راه هــای   
حل آن بحث وتبادل نظر صورت گرفت ودراخیـر  
موضوعات جلسه توسط قضاوتیار عبـدالوکیل  
"عابــدی" جمــع بنــدی وجلســه بــا دعائیــه خیـــر       

خاتمه یافت.

١٣٩٩پنج شنبه مورخیوم /٨ برنامه آگاهی دهی از ١/
ایجاد محاکم رسیده گی به جرایم خشونت علیه زنان در 
سالون کنفرانس های ریاست محکمه استیناف هرات 

وهرات ات سای محاکم استیناف والیؤباحضور ر
ریاست پالن و پالیسی مقام عالی ستره ازسوي غور

.به همكاري موسسه يو ان دي پي داير گرديدمحکمه 
س محكمه ئیر"فاني"اوتيار محمد شريفابتداء قض

هرات ضمن خوش آمد يد به مهمانان در والیت استيناف 
مورد نقش وجايگاه زن در شريعت اسالم وقوانين نافذه 
كشور صحبت نموده واز سرعت رسيده گي به موقع 
دوسيه هاي جرايم خشونت عليه زن درمحکمه استيناف 

اللطیف "متین" قضاوتمند عبد. متعاقباًهرات خبر داد
رئیس دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت هرات  
در خصوص چگونگی ایجاد محاکم رسیده گی به جرایم 
خشونت علیه زن  و قضاوتیار محمد اعظم "عالمی" 
سرپرست دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن 
محکمه استیناف پیرامون اهمیت و نقش برنامه های 

ایجاد محاکم رسیده گی به جرایم آگاهی دهی برای 
خشونت علیه زن صحبت نمودند. بعداً حامد  "عمر" آمر 
پالن و توحید گزارشات ریاست پالن و پالیسی ستره 
محکمه با ارائه پرزینتیشن از برنامه های آینده ستره 
محکمه به اشتراک کننده گان برنامه آگاهی دهی 

و اوقاف معلومات داد. در ادامه نماینده ریاست حج
والیت غور و نماینده گان نهادهای جامعه مدنی والیات 
مربوطه و رئیس موسسه ندای زن والیت هرات نیزنظریات 
خویش را در رابطه به چگونگی کاهش جرایم خشونت 
علیه زنان ارائه نموده و خواهان همکاری و توجه بیشتر 
ادارات ذیربط در قسمت شدند. در اخیر قضاوتمل غالم 

"منصور" رئیس محکمه استیناف والیت غورضمن رسول 
از ايجاد محاكم رسيده گي به جرايم جمع بندی جلسه؛ 

رات وموسسات اخشونت عليه زنان استقبال نموده واز اد
يربط خواست تا جهت كاهش آمارخشونت برنامه هاي ذ

نمایند.آگاهي دهي را درسطح محالت راه اندازي

جلسه علنی قضائی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت 
به ارتباط رسیده گی به ٢/٩/١٣٩٩نیمروز بتاریخ 

قضیه قتل به اتهام یکنفرتحت ریاست قضاوتیار وجیه 
الدین "عزیزی" رئیس محکمه استیناف به عضویت 

فردوس احد "فائز" رئیس دیوان جزاء  و قضاوتیار 
قضاوتیار راز محمد "احمدی" عضو آن دیوان  با حضور 

ارنوال مستانف، متهم قضیه، وکیل مدافع، داشت 
رسانه ها و مراجعین درمقرسالون جلسات محکمه 

استیناف دایرگردید.
ابتداء رسمیت جلسه توسط رئیس محکمه بنام خداوند 

د بعداً مدقق قضیه گزارش فوق را عادل و توانا ج آغاز ش
بیان نموده بعداً ارنوال مؤظف بیان نمود که به فیصله 

دیوان جزاء محکمه ٢٧/٧/١٣٩٩) مورخ ٩١نمبر(
ابتدائیه شهری قناعت دارم و خواهان تائید فیصله صادر 
شده نمبر فوق گردید وبه تعقیب آن وکیل مدافع متهم 

ان رأفت قضائی دفاعیه خویش رابه خوانش گرفته خواه
گردید. که بعد از تدقیق همه جانبه هیئات قضائی متهم 

کود جزاء به اشد مجازات ٥٤٧ماده ١قضیه طبق فقره 
یعنی اعدام محکوم گردید و به متهم تفهیم شد که حقوق 

تمییزخواهی اش در میعاد قانونی محفوظ میباشد. 

وضعیت اجتماعی:
شکل از اقوام و احزاب سیاسی مختلف والیت تخار مت

است که با توجه به دسته بندی های قومی و سیاسی افراد 
مسلح غیر مسئول باغی و شخصیت های سیاسی و با 
نفوذ دولتی وجود دارد که ادارات دولتی را در آن والیت 
هریکی از سران این دسته در کنترول خود دارند و افراد 

شد. جرایم اخالقی، قاچاق وابسته به آنها جابجا می با
و مشروبات الکولی به پیمانه وسیع و آزاد kتابلیت 

فروخته می شود، نسبت پیوند مرتکبین این جرایم به سر 
دسته های سیاسی و نظامی مورد پیگرد قرار نمی گیرند.

حوزه های پولیس در شهر و قوماندانی ها ولسوالی ها و 
ت امنیت ملی معاونیت های قوماندانی امنیه و ریاس

وابسته به بزرگان قومی و سیاسی اند. قضات محاکم 
تن آنها از ٤١نفر می رسد ٦٠تخار که تعداد شان به 
سال ٩الی ٣تن آن همه شان از ٣تخار می باشد و به جز 

می شود که در تخار توظیف و مشغول اجرای وظیفه اند.
وضعیت امنیتی:

قرار دارد طوریکه شهر تالقان در تیر رس مخالفین دولت 
کیلو متر می رسد و ٧فاصله آنها از چوک شهر تالقان به 

تعدادی از قریه جات مرکز تالقان تحت کنترول مخالفین 
ولسوالی بوده از جمله ١٦قرار دارد. والیت تخار دارای 

ولسوالی شدیداً نا امن است که محاکم این ولسوالی ١٠
رائی فعالیت دارند ها در شهر تالقان منتقل و در تعمیر ک

محکمه در محل اصلی شان مشغول فعالیت اند.٦و 
تشکیل محکمه :

٢٦بست قضائی است که ٨٥محکمه استیناف دارای 
بست ٣٩بست اداری و ٥١بست کمبود بوده و دارای 

خدماتی می باشد که همه تکمیل و توظیف می باشند.
ملکیت های محاکم:

ری ریاست محکمه والیت تخار دارای یک تعمیر ادا
تعمیر رهایشی قضات می باشد. محکمه ٦استیناف و 

ابتدائیه شهری فاقد تعمیر اداری بوده و در تعمیر کرائی 
فعالیت می نماید و دارای یک قطعه زمین بوده که در 

١٦ان شاء اهللا اعمار خواهد شد. ١٤٠٠پالن سال 
محکمه ٦ولسوالی فاقد تعمیر کاری بوده از جمله 

ولسوالی ١٠زمین بوده که تا هنوز اعمار نشده و دارای
فاقد زمین می باشد که سعی می گردد برای این محاکم 

نیز زمین گرفته شود.
ریاست محکمه استیناف نزدیک ترین رابطه را با مقام 
والیت وسایر ادارات ذیربط دولتی داشته وطی دوماه 

گذشته دوبار جلسه همآهنگی ارگانهای عدلی و قضائی 
دایر شده است. محکمه استیناف با ایجاد کمیسیون 
های دیوانهای استینافی، تدقیق و مطالعات، فرهنگی، 
سمع شکایات، نظارت بر تطبیق احکام قطعی و نهائی 
محاکم، خدمات، امنیتی، روابط با علماء و روابط با 
ادارات نظم بهتر و زمینه خوبتر ارایه خدمات را برای 

فاصله های میان مردم و محکمه را مردم مساعد نموده و 
از بین برده و برای کمیشن کاران و عناصر فرصت طلب و 
فساد پیشه چانس فعالیت و فساد باقی نمانده است. 
جلسات مختلف با متنفذین و علماء دایر شده و از 
شفافیت محاکم آن والیت و توضیح پالیسی مبارزه با 

صورت فساد اداری در سطح قوه قضائیه کشور بحث
گرفته و برای مردم اطمینان داده شد.

جلسات قضائی و اداری:
جلسات متعدد اداری با اشتراک همه منسوبین محاکم 
گرفته شده وروی  پالیسی های ستره محکمه در رابطه به 
حفظ استقاللیت، بی طرفی، رعایت عدالت، قانونیت، 
شفافیت و رعایت اصول و ضوابط قضائی و اداری، 

ایت ضوابط حاضری، لباس قضائی، رعایت نظافت، رع
اخالق و برخورد مناسب با مراجعین تاکید شده است.

جلسات کمیسیون های محکمه وقتاً فوقتاً دایر و 
فعالیت های خویش را انجام می دهند. صفحات 
فیسبوک و واتسپ برای محکمه استیناف گشایش یافته 
و فعالیت های محاکم برای مردم  منعکس می گردد،
همه جلسات به طور علنی در تاالر جلسات قضائی گرفته 
می شود و بعضی اوقات حسب اهمیت موضوع از رسانه 
ها نیز دعوت می گردد تا جلسات را به نشر برسانند. 
برای محکمه استیناف کتابخانه ایجاد و گشایش یافته 

که به کمبود کتاب مواجه می باشد.
نیازمندی های محکمه:

ضات دیوانهای محکمه شهری تکمیل کمبود ق-١
و دیوانهای استنیافی، تکمیل کتاب خانه و محکمه 
استیناف دارای یک موتر کروال بدون نمبر پلیت می باشد 

به یک عراده موتر زرهی نیازمبرم می باشد.
گانه ٦اعمار تعمیر های اداری ولسوالی های -٢

دربند ٥که دارای زمین می باشد و ترمیم و بازسازی 
هایشی قضات در شهر تالقان.حویلی ر

رفع مشکل رفت و آمد قضات با استفاده از -٣
پرواز های نظامی وفق فرمان مقام ریاست جمهوری چون 

پرواز های ترانسپورتی در تخار وجود ندارد. 

ــرعی،    ــه شـ ــون ترتیـــب قبالـ ــاحبه پیرامـ در ایـــن مصـ
ــف عناصــر      ــدادی، تعری ــه الجای تضــمین خــط، وثیق
متشــکله حــق و حقــوق و حــاالت ترتیــب شــدن آن بــه   

ندان آن والیت معلومات علمی و حقوقی ارائه شهرو

نمود.
ــه - د پنجــوایی او نیــه ١١/٩/١٣٩٩پ

چی ه،وشیسانو غونه ونیول ئژی ولسوالی د ر
یس ئد دی غونی مشری د استیناف محکمی ر

د ه.پــه غــاه درلــود)عمــری(قضــاوتوال ثمرــل 
باندی غور ویسانو بعضی مشکالتئولسوالیو ر

یی مثبتی الروونی ورته وک چی په نتیجه کی
.سره حل کل شوله گوشوی او مشکالت په 
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قضاوتپال جاوید رشـیدی سرپرسـت آمریـت عمـومی     -
ــی قـــوه قضـــائیه بتـــاریخ    بشـــکل آنالیـــن  ١٦/٩/١٣٩٩اداریـ

مالقـات بعمــل  UNDPازطریـق اپلکیشـن زوم بــا مسـئولین       
ــه    ــودر برنامــــه هــــایِ کــ آورد. مســــئولین  دفتــــر مــــذکور درمــ
درچوکات لتفا تنظیم گردیده و برنامه سـکتورعدلی وقضـایی   

محکمه  مشـخص شـده معلومـات  ارائـه     آن تحت ریاست ستره 
کرد . سرپرست آمریت عمومی اداری قـوه قضـائیه ازمسـئولین    
مذکور خواست تا معلومات های را درزمینه را بـه منظـور رفـع    
خالهای معلومـاتی  رسـماٌ  ارسـال بدارنـد تـا فهمیـده شـود کـه         
درین برنامه ارائه کدام کمک ها به ارگانهـای عـدلی و قضـایی    

ــح نظراســـ  ــه   مطمـ ــا جلسـ ــرد تـ ــد واری کـ ١٦ت ، وی اظهارامیـ
دسامبر با دوران لتفا بتوانـد توضـیحات بیشـتری درخصـوص     

برنامه ها بدست بدهد .
قضاوتپال جاوید رشـیدی سرپرسـت آمریـت عمـومی     -

قــوس در جلســه آنالیــن ۲۶اداری قــوه قضــائیه  بعــد از ظهــر  
کمیتــه ســکتور عــدلی و قضــائی لتفــا کــه ریاســت آن بــدوش    

ــود   ــه عهــده    خــودش ب ــد  ب ومعاونیــت آن را ســفیر کشــور هالن
بـه منظـور  بحـث باکمـک کننـد      UNDPداشت واز جانب دفتر 

گــان  دایرگردیــده بــود  اشــتراک کــرد وبــدلیل اینکــه از طریــق   
آنالین صحبت مفصل صورت گرفته نتوانست  تجـویز شـد تـا    

ــا طــرف       ــه حضــوری  ب ــه گون UNDPجلســه بعــدی  ســکتور ب

ســه روســای نشــرات وارتبــاط خارجــه  برگــزار گــردد. دریــن جل 
ستره محکمه نیز  اشتراک داشتند.

قضــــــــــاوتیار محمــــــــــد   ١٠/٨/١٣٩٩بتــــــــــاریخ  -
شعیب"ابراهیمی" رئیس محکمه اسـتیناف والیـت بلـخ بـا سـید      
ــدار و    معـــراج الـــدین "ســـادات" قومانـــدان امنیـــه آن والیـــت دیـ

مالقات نمود.
یـه در  در این دیدار روی روابط کاری محـاکم و قومانـدانی امن  

عرصــه هــای مختلــف بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت و نیــز  
رئیس محکمه در امـر مبـارزه بـا انـواع فسـاد بخصـوص فسـاد        
اداری تاکیـــد نمـــود و در زمینـــه خواهـــان همکـــاری بـــی دریـــغ  
پــولیس در راســتای کــاری شــان گردیــد کــه از جانــب قومانــدان 

امنیه وعده همکاری داده شد.
علـی "کریمـی" و   قاضـی محمـد  ٤/٩/١٣٩٩بتـاریخ  -

قاضی غـالم رسـول "حـازم" اعضـای مسـلکی تفتـیش قضـائی،        
ریاست عمـومی تفتـیش قضـائی مقـام عـالی سـتره محکمـه بـه         

)٩٨٠/٥٣٦تأســــــــــــی از هــــــــــــدایت مکتــــــــــــوب نمبــــــــــــر (
آمریــــت تحریــــرات، ریاســــت عمــــومی تفتــــیش  ٢١/٨/١٣٩٩

محـاکم  ١٣٩٨قضائی غـرض بررسـی و تفتـیش اجـراآت  سـال      
ناف کندز به والیت کنـدز تشـریف   مربوط ریاست محکمه استی

ــه       ــرات محکم ــیس تحری ــده درحالیکــه ایشــان را رئ ــا گردی فرم
استیناف همراهی میکرد ازهمه دفاتر محاکم مربوط استیناف 
بازدید بعمل آورده از نقطه نظر پابنـدی بـه حاضـری، مراعـات     
تنظــیم لبــاس قضــائی، حفظــه الصــحه محیطــی و تســریع امــور   

ش بــرد خــدمات مــؤثر بــه مــراجعین، قضــائی و اداری در راه پــی
اصحاب دعوی و جامعه مورد ارزیـابی قـرار دادنـد و  بمنظـور     

بهبود هرچه بیشتر امورات راهنمائی های الزم را نمودند.
مفتشــــین قضــــائی ریاســــت    ٢٧/٨/١٣٩٩بتــــاریخ -

عمــومی تفتــیش قضــائی ســتره محکمــه عــازم والیــت فاریــاب    
ــالون مح  ــین مناســــبت در ســ ــتی بهمــ ــه گردیدنــــد و نشســ کمــ

استیناف از طـرف رئـیس محکمـه اسـتیناف والیـت فاریـاب بـا        
ــه      ــیس محکم ــه اســتیناف، رئ ــن محکم اشــتراک رؤســای دواوی
ابتدائیه شهری و رؤسای محاکم ابتدائیه و پرسـونل قضـائی و   

اداری دایر گردید.
ابتداء آیاتی چند از کالم اهللا مجیـد توسـط قضـاوتمند محمـد     

محکمــه ابتدائیــه شــهری یعقــوب "شــرافت" رئــیس دیــوان جــزاء
تالوت گردید سپس رئیس محکمه ضـمن عـرض خـوش آمدیـد     
به هیأت تفتـیش قضـائی همکـاری خـود را اصـالتاً و از جانـب       
عمـــوم پرســـونل قضـــائی و اداری وکالتـــاً  بـــه حضـــور هیئـــات   
تفتـــیش ابـــراز نمـــود و هیـــأت تفتـــیش از اســـتقبال و اعــــالم       

ــد م   ــار امتنـــان نمودنـ ــاً همکـــاری ریاســـت محکمـــه اظهـ تعاقبـ
ــوه      مفتشــین بعــد از تقــدیم ســالم و احتــرام مقامــات صــالحه ق
قضائیه در رابطه تفتیش عـادی وموضـوعات اقتضـائی سـخن     

رانی همه جانبه  نمودند. 
ــورخ  - ــنبه مـ ــه الـــدین ١٢/٩/١٣٩٩یـــوم چهارشـ وجیـ

"عزیــزی" رئــیس محکمــه اســتیناف والیــت نیمــروز بــا موالنــا        
النـا حبیـب اهللا و تعـداد    کریا "معتصم"، موزعبدالودود، موالنا 

دیگری از علماء آن والیـت در دفتـر کـاری اش دیـدارو مالقـات      
نمود.

ثر و بهتـر بـرای   ؤدرین دیدار رئیس محکمه از ارائه خـدمات مـ  
ــه ریاســت       ــزود ک ــان داده و اف ــت اطمین ــام شــهروندان آن والی تم
محکمــه در تطبیــق شــریعت اســالمی و قــوانین وضــعی متعهــد 

همـواره بــا پرســونل خـویش تــالش خواهنــد   بـوده و دریــن راســتا  
نمود. سپس علمای کرام حمایـت شـان را از محکمـه اسـتیناف     
اعالن نموده و همکاری خویش را در راستای تطبیق عـدالت و  

قوانین الهی و وضعی ابراز نمودند.
به سلسله برنامه های معـارف  ١٠/٨/١٣٩٩بتاریخ -

عطـاء اهللا  قضائی محکمه اسـتیناف والیـت ارزگـان قضـاوتمند     
ــوق عامــه محکمــه        "اســمعیل خیــل" عضــو دیــوان مــدنی و حق
شهری در تلویزیون ملـی والیـت در چهـار چـوب برنامـه معـارف       

قضائی مصاحبه انجام داد.

ــاریخ  ــ١/٩/١٣٩٩بتــ ــبغت اهللا قضــ اوتمند صــ
ــت     ــتیناف والیــ ــه اســ ــیس محکمــ ــفق" رئــ "مشــ
جوزجان همراه با هیئات معیتی شان از محاکم 
ابتدائیه شهری، ابتدائیه رسـیده گـی بـه جـرایم     
خشـــونت علیـــه زن و ابتدائیـــه ولســـوالی هـــای  
خماب، قرقین، قوش تپه و درزاب که در مرکز 

والیت فعالیت دارند بازدید بعمل آورد.
دیـــــد رئـــــیس محکمـــــه قضـــــات،  در ایـــــن باز

ــا      ــه ب ــدان اداری محــاکم خطــاب نمــود ک و کارمن
مراجعین و اصحاب دعاوی برخورد نیـک داشـته   
و مبارزه جـدی و همگـانی در راسـتای مبـارزه بـا      
فســاد اداری وجیبــه وجــدانی و ایمــانی همــه مــان 

ــیس   ــر رئـ ــد. در اخیـ ــی باشـ ــری  مـ ــه حاضـ محکمـ
محــاکم را کنتــرول نمــوده و نیــز بخــش مــالی و      
ــع     ــورد رف ــوق را مالحظــه و در م اداری محــاکم ف

کاستی ها هدایت الزم نمود.

کارمنـــدان اداری و خـــدماتی محـــاکم ابتدائیـــه 
ولســـوالی هـــا را متوجـــه وظـــایف یومیـــه شـــان  
ساخته افزود کـه غـرض عرضـه خـدمات بهتـر،      
مناسب و به موقع الزم است تا سرعت و دقت را 
در کارهــای یومیـــه خـــویش در نظــر گرفتـــه تـــا   
مسئولیت دینی و اخروی و وظیفـوی خـویش را   

مطابق هدایات متحد المال های مقام به خوبی
عالی ستره محکمه انجام داد و نیـز بـه قضـات    

مــي  نیــی خــه د -٢٦د روان کاــل د وي لــه 
مــې نیــې پــوری دغزنــی والیــت د  -٢٥تلــې تــر

استیناف محکمود دیوانونو، اري ابتدائیه ،  
ــوالیو د ابتدائیــــه محکمــــو ، د ــــې     دولســ

علیه د تاوتریخوالی جرایمو تـه درسـیده ـ    پر
د ابتدائیه محکمې ، د اسنادو دثبت او وثـایقو  
آمریـــت او مخـــزن آمریـــت د اجراآتـــو رپـــو پـــه  

الندی شرحه رارسیدلی دی :
استینافي دیوانونه 

) دوسیې له وانـدې خـه   ٤٢په دې برخه کې (
) دوسیې دوي اوتلې ٥٨تردوران الندې وې او(

د دې والیـت اسـتیناف محکمـو    په میاشـت کـې  
ــې (     ــی جملـ ــه هغـ ــې لـ ــویدي چـ ــه وارد شـ ) ٢٥تـ

د ولسوالیو محکمې او د تـاوتریخوالي ابتدائیـه   
محکمه :

) دوسیې له وانـدې خـه   ١٠٩په دې برخه کې (
تـر دوران النــدې وې او د وي او تلــې پــه میاشــت  
ــو او    ــوالیو محکمــــ ــت د ولســــ ــې د دې والیــــ کــــ
تاوتریخوالی ابتدائیـه محکمـې تـه وارد شـویدي     

) دوسـیې فیصـله شـوي ،    ٢٩چې له هغې جملې (
ــی٦( ــوي او(  ) دوســ ــترد شــ ــوبي مســ ) ٤٧ې مکتــ

دوســیو پــه تــاو د قرارپــه صــادرولو ســره اجــراآت 
) دوسیي تردوران الندې دي .٨٣شوي او(

ــر کــې      ــه ت ــې دمیاشــتو پ همدارنــه د وي اوتل
) قطعې مختلف النوعه وثیقی اجـرا شـوی   ٢٥٨(

) افغـان  ٣٠٨٩٢٤اوله هغو خه ترالسه شوی (
د دولت خزانې ته تحویل شوي دي .

) دوســیي مکتــوبي  ٤دوســیې فیصــله شــوي ، ( 
) دوسـیو پـه تـ او دقـرار     ١٩مسترد شوی او د (

) دوسیې ٥٢په صادرولو سره اجراآت شوي او (
تر دوران  الندې دي .

داري  محکمې دیوانونه :
خـه  ) دوسیې لـه وانـدې   ٧٨په دې برخه کې (

تردوران الندې وې او د وې او تلـي پـه میاشـت    
) دوســــــیې د دې والیــــــت ــــــاري ١٠٤کــــــې (

) ٦٩دیوانونو ته وارد شوی چې له هغی جملې (
) دوســیې  مکتــوبي ٤دوســیې فیصــله شــوی ، (

)  دوسیو په ت او د قـرار  ٢٨مسترد شوې او د (
) دوسیي ٨١په صادرولو سره اجراآت شوي او (

تر دوران الندې دي .

٣٠مجید آغاز سپس طبق آجنداء بتعداد 
پیشنهادات محاکم موضوعات مختلف شامل

مربوطه، عرایض و دوسیه های جزائی مبنی بر 
رفع تنازع به جلسه ارائه و مورد بحث همه جانبه 
قرار گرفت. از جمله موارد متذکره در مورد 
موضوعات رفع تنازع بین محاکم  تصامیم الزم 

رؤسای دواوین محکمه استیناف والیت جلسۀ 
تحت ٥/٩/١٣٩٩کابل یوم چهار شنبه مورخ 

ریاست قضاوتیار شمس الرحمن "رئیس خیل" 
رئیس محکمه استیناف در مقر محکمه 

استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا 

اتخاذ گردید و همچنان به پیشنهادات و عرایض 
مراجع واصله رسیده گی صورت گرفته و به 

مربوطه هدایت داده شد تا مطابق به احکام 
قانون به تقاضای های عارضین رسیده گی و 

حل مشکل نمایند.

)).عمل آید
مطلب مورد استهداء حسب هدایت مقام محترم 
ستره محکمه بعد از ابراز نظر تدقیقی در جلسه 

مقام محترم شورایعالی ٥/١٠/١٣٩٦مؤرخ 
ب) هدایت ١١٨٢طی تصویب شماره (،مطرح

(محکمه ذیصالح به رسیدگی تافرموده بودند
هیأتقضیه و یا محکمه ذوی الحکمی که 

ه باشد به درج اقرار تحقیق به آن دسترسی داشت
مظنون در وثیقه شرعی اقدام بعمل آرند) که 

) مؤرخ ٧٧٤هدایت فوق ذریعه نامه (
استیناف والیت کابل به محکمه ١٤/١١/١٣٩٦

.اخبار گردیده است
٣٠/٧/١٣٩٩) مورخ٤٠٦١اکنون نامه شماره (

ریاست محترم محکمه استیناف والیت هرات 
این اواخر مواصلت ورزیده و متذکر شده که (در

آمریت های وثایق این والء به استناد مصوبه 
شماره فوق از ترتیب وثایق متذکره معذرت 

که باالثر موضوع از طریق ریاست خواسته اند)
عمومی تدقیق و مطالعات به مقام محترم ستره 
محکمه گزارش یافت در نتیجه طور شفاهی 
حسب ذیل هدایت فرموده اند (ازاینکه تصویب 

کر جنبه عام داشته و باالی تمام محاکم فوق الذ
و مراجع مربوط قابل تطبیق میباشد، بناءً نظر 
به مبرمیت موضوع ، ریاست داراالنشاء 

شورایعالی در قسمت تعمیم آن اقدام نماید.)

مؤرخ ) ١٤٩١- ١٤١٧(متحدالمال شماره 
داراالنشاء شورای عالی:١٧/٩/١٣٩٩

) مؤرخ ١٠٤٤قبالً باالثر نامه شماره (
ریاست محترم عمومی تدقیق و ٢٦/٦/١٣٩٦

الیت مطالعات، استهدائیه محکمه استیناف و
کابل بشرح ذیل مواصلت ورزیده بود:

یمحترما! ادارات کشفی و تحقیقات((
هنگامیکه مظنونین و یا متهمین را تحت 
نظارت و تحقیق قرار میدهند یکتعداد شانرا 
نظر به حساسیت موضوع ویا ضرورت غرض 
درج اقرار در وثیقه به محاکم اعزام می دارند 

ت های در آمریمحاکمو تعامل طبق رویهو 
وثایق وثیقه ترتیب میگردد که این گونه 

با در و گردیدهاجراآت  باعث بروز مشکالت
مواد قانون اقرار و اعتراف نظرداشت صراحت

صورت میگیرد.محکمه ذیصالح در
بناءً بخاطر توحید رویه قضائی و اجراآت  

سالم جهت جلوگیری از مشکالت وقانونی
چنین اشخاص اقرارتابعدی پیشنهاد مینمایم

یا محاکم ذیصالح آن درج محضر در دیوان و
قضائی و یا وثیقه گردد همانگونه که اجازه 

صحت اقدام، تمدید توقیفی و تالشی منزل،
بهتر غیره از محاکم ذیصالح آن گرفته میشود

از گرفتن اقرار توسط آمریت خواهد بود تا
های وثایق و محاکم غیر ذیصالح جلوگیری به 

موضوع طبق هدایت مقام محترم ستره محکمه 
بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیات و 

لمال اخبار میگردد تا مراجع مربوط طور متحدا
آنرا بمراجع ذیربط خویش تکثیر نموده 
عندالموقع مطابق آن اجراآت  مقتضی و قانونی 

بعمل آرند.   
مؤرخ ) ١٥٦٧- ١٤٩٢(متحدالمال شماره 

داراالنشاء شورای عالی:١٥/٩/١٣٩٩
ېد افغانستان اسالمی جمهوری دولت د ستر

تدقیق او مطالعاتو عمومی ریاست ېمحکم
گـه لیک مل د ٣٠/٨/١٣٩٩)٤١٩د (خه

ننگرهار والیت د استیناف محکمی استهداء په 
الندی ول را رسیدلی.

رنه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د سترې ((
ه ٧/٥/١٣٩٩) ٢١١محکمې عالي مقام د (

تصویب له مخې د دولتي مکو د غصب 
کې نو په والیتورسیدگ محکمه قضایاوو ته د 

خو دا چې د دې محکمې اداري او هدشوېهلغو
کال د تشکیل ١٣٩٩خدماتي پرسونل د 

رسیدو سره سم د مقام د لزوم دید په اساس په 
نورو محکمو یا دیوانونو کې توظیف او خپلو

دي او د بل پلوه په دندو ته رسماً استول شوي
دې محکمه کې صورتحال او ناصورتحال شوې 

ر اوند و او نووقضایاوویقضایاوې د مخکین
ال کې چه ـداسې حپه اداري سوابق شتون لري نو 

دي د یاد تصویب په اساس ه اداري پرسونل هم موجود ن
اوندې بیا لیصورتحال او ناصورتحال شوې قضایاوې 

ې ناصورتحال شوې قضایاوی زمرجع ته مسترد او که یوا
په هکله او همدارنه د ومسترد او د صورتحال شوو قضایاو

او نورو اوند اداري سوابقو په هکله ه وقضایاوومخکینیو
ول اجراآت  تر سره شي؟ موضوع مو ستاسو درانه مقام ته 

))استهداءً تقدیم که هر ول چې الزمه ي هدایت به وکي.
محکمېاستهداء د ننگرهار والیت د استیناف ېپورته ذکر شو

مطرح ېتاریخ غونه ک١٧/٧/١٣٩٩د دیوانونو رئیسانو په 
د سترې محکمې ) نمبر تصمیم خه وروسته د ٦٠او د (ېشو

نظر لپاره يریاست ته د تدقیقيتدقیق او مطالعاتو عموم
د نوموی ریاست قضائی مدققینو په دی اوند ېچېلیل شو

ول نظر ورکی:ېپه الند
استهدائیۀ مرجع محترم مستهدی مالحظه گردید که در ((

) ٢١١یه تصویب شماره (رابطه به موضوع مانحن ف
شورایعالی مقام ستره محکمه صراحت ٧/٥/١٣٩٩مؤرخ
در کابل «) آن چنین مشعر است: ٤) فقرۀ (٣جزء (کهدارد

قضایای کمتر از ده جریب و در سایر والیات تمام قضایای 
غصب امالک دولتی  طبق تشکیل توسط دیوانهای ابتدائیه و 

و » می گیرداستیناف حقوق عامه مورد رسیدگی قرار
٤/٦/١٣٩٩) مؤرخ٣١١همچنان در مصوبۀ شماره (

شورایعالی مقام ستره محکمه چنین تصریح گردیده 
الورود و صورتحال شدۀ صالحیت رسیدگی قضایای جدید«

محاکم اختصاصی زون های پنج گانه قبلی غصب امالک 
٤/٦/١٣٩٩) مؤرخ٦٧٥-٦٠١دولتی با رعایت متحدالمال (

وانهای حقوق عامه والیات مربوط و مطابق تشکیل به دی
صالحیت رسیدگی آنعده قضایای حقوق عامه مرکز به شمول 
ولسوالی های کابل که ده جریب و یا بیشتر از آن باشد مربوط 
محکمۀ اختصاصی استیناف رسیدگی به قضایای غصب 
امالک دولتی شهر کابل میباشد، موضوع به جمیع محاکم و 

»مراجع مربوط تعمیم گردد.
بنابر آن ایجاب می کند یک نقل از قضایای فیصله شده را 
محکمۀ مربوطۀ قبلی احتیاطاً اخذ و در آن محکمه نگهداری 
شود و اصل تمام قضایای فیصله شده با تمام سوابق و ضمایم 
آن در جمع محررین دیوان حقوق عامه ابتدائیه و استیناف 

تحویل قید و بعد از بررسی هیئت تفتیش قضایی به مخزن 
داده شود و قضایاییکه درج صورت حال شده و یا درج 
صورتحال نگردیده باشد به نسبت نبود امنیت احتیاطاً یک 
کاپی از دوسیه ها در محکمۀ مربوطه حفظ و اصل آن با تمام 

سوابق و ضمایم آن به محاکم ذیصالح آن محول گردد.))
يقرنگه چی موضوع د تدقیق او مطالعاتو ریاست له تدقی

١٣/٨/١٣٩٩نظر سره مل د سترې محکمې  عالی شورا د 
اندېجلسېنینه ٥٣٥شورا د (ېشوه محترمېته و (

ول الروونه صادره که:ېتصویب په اساس یی په الند
(( نظر ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات تائید است، 
به عموم محاکم استیناف والیات و مراجع مربوط طور 

تعمیم گردد.)) متحدالمال
تصویب مراتب او د تدقیق او مطالعاتو يد پورته ذکر شو

د سترې محکمې  عالی ېریاست د قضائی مدققینو نظر چ
وسیله ولو د استیناف محکمو ېشورا له خوا تائید شوی په د

سره سم خپل ېاو اوند مراجعوته ولیل شو تر و د هغ
.ياجراآت  تر سره کيقانون

.دمراجعينو ستونزې هم واوريدې
ــادې     ــیس د يـ ــې رئـ ــتيناف محکمـ ــدهار اسـ د کنـ
ليدنې پرمهال دپرسونل دحاضر کنرول وک او 
هــم يــې د دېوانونــو رئيســانو تــه سپارــتنه وکــه 

ـه چلنـد وکـي او کارونـه     چې د مراجعینـو سـره   
.يې په خپل وخت ترسره کي

ــوي د مراجعينــو ســتونزې هــم واوريــدې او      نوم
ــه محکمــو کــې        ــه وکــه، چــې پ ــونه يــې ورت الر
دفســاد پــه مخنيــوي کــې لــه دوی ســره همکــاري   

.وکي
اغلي عمري وويل ددغه ليدنې خه يې موخـه  

و او اداري کــــــارکوونکو دحاضــــــر نایضــــــادق
ــرول، دتجهيز ــو کمبوکنــ ــاتــ ــاات، د قتــ و نایضــ

د کنـــدهار اســـتیناف   ـــه  نی٢٠/٨/١٣٩٩پـــه  
پـه  )عمـری (محکمې رئیس قضـاوتوال ثمـر ـل    

ــوان     ــزا دیـ ــی د جـ ــتیناف محکمـ ــر، د اسـ مشـ
او ورسره د)مصلح(رئیس قضاوتیار نورالحق 

د رسـمیاتو  )کوشـان (رئـیس ذبـیح اهللا   تحریراتو
ــه بېالبېلــو       ــې پــه انــ کــې ل پروخــت د محکم

.دېوانونو او انو محکمو خه ليدنه وکه
د کندهار استيناف محکمـې رئـيس قضـاوتوال    

د ســه شــنبې پــه ور لــه غرمــې )عمــری(ثمرــل 
ــ کـــې       ــه انـ ــتيناف محکمـــې پـ ــدې داسـ وانـ

اف داري محکمـې بېالبېلـو دیوانونـو، اسـتين    
بېالبېلو دېوانونو، د ثبت او اسـناد او وثـایقو د   
آمریت او انو محکمو خه دليدنې پرمهال 

کـې د  تول، په خپلو دفترونـو  اقضائی لباس مراع
و خه نظارت او د تعهد نامو موجودیت د اجراآت

.مراجعينو ستونزې اوريدل دي
عمری ديادو دېوانونو خدماتي پرسونل تـه دنظـم   
ساتلو او پاکوالي په برخه کې هم جدي الروونې 

پـه  د نوموي په محکمو کې دفسـاد پرضـ  .وکې
او ق یتر ار وکـېن و تـه يـې   نایضـ انې مبارزې

تولو او ادقضــايي لبــاس، قضـــايي ســلوک مراعـــ   
.نورو اوند برخو کې سپارتنې وکې

اغلي عمري ژمنه وکه، چې وخت پروخت به له 
بېالبېلـــو محکمـــو اودېوانونـــو ليدنـــه کـــوي ـــو  

.چارې ې او په خپل وخت پرمخ الې شي


