
د ارنوال یا مدافع وکیل په واسطه د غونې د نظم وول
د قضایي غونې د رئیس له قانوني اوامرو خه اطاعت ونکي، ياکه چېرې ارنوال یا مدافع وکیل د غونې نظم و کي

، ووونکی د تأدیب په غرض اونـدې  ېيه صورت کې، دقضیې ېل معطلته اخطار او د تکرار پۀدلومي ل لپاره هغ
دوه سوه لېریشتمه مادهدجزایی اجراآتو قانون ادارې ته معرفي کېي.

دسترې محکمې عالی شورا دمرغومي په دوهمـه  
له غرمـې مخکـی د فضـیلت مـآب قـانونپوه سـید       
یوســف حلــیم قاضــی القضــات او ا.ا.ج  دســترې     

ې رئیس په مشرغونه وکه .محکم
لومی داجندا سره سم د قضائیه واک د تشکیل 

مې مادی په حکم متکي ، د -٣١اوواک قانون د 
ه کې د اطالعـاتو د  قضائیه واک په انترنیتي پا

ــه د    ــاتو تـ ــنالره ) اطالعـ ــل ( کـ ــو طرزالعمـ خپرولـ
السرســـ قـــانون د احکـــامو دســـالم تطبیـــق ، د      

کــــې د ادارو د دنــــدو اطــــالع رســــولو پــــه مــــورد 
اومسئولیتونو دتنظیم ، په حساب ورکولـو کـې د   
روتیا د رامینته کولو او په قضائیه ـواک کـې   
اطالعــاتو تــه دحقیقــی اوحکمــي اشخاصــو د الس  

رس دحق د تأمین په موخه تصویب شو .
ــت    ــې ریاســــ ــتیناف محکمــــ ــل اســــ ــا د کابــــ بیــــ
استهداائیی ته په پام په سوداریزو مسایلو کې د 

اصــــولو قــــانون د یوولســــمی دني محاکمــــاتو مــــ
ــ-٤٩٩او ــت د رنــوالي پــه    یم ې مــادې د رعای

لـه ورثـو خـه یـویې     چـې  تاو په هغه حالتونو کې 
دحصــروراثت وثیقــې پــه درلودلــو ســره لــه نــورو       
وارثینــــو ینــــی د وکالــــت لــــه لرلــــو پرتــــه ، پــــه  
ــدعی      ــا م ــدعي او ی ــواوو کــې د م ســوداریزو دع

 ــه راپورتــه کیــــو علیــه پــه توي ، تجویزوشــو تر
دموضوع پرواندې دسترې محکمې  دسوداریز 
ــدې     ــارني النـــ ــراف اوـــ ــیس تراشـــ ــوان د رئـــ دیـــ

دنظررندونه وشی .
ــې)      ــوې کتن ــد نظــر( ن ــه د تجدی ــه ادام ــې پ د غون

یوغوـــتنه د مـــدني محاکمـــاتو اصـــولو قـــانون د     
یمي مادی حکم کې درج شو  یو شرایطو تـه  -٤٨٢

ایي اومـدني قضـیو کـې د    پام او همدارنه په جزپه 
محکمو ینې تبدیلیانې ترغور النـدې ونیـول شـوی    

او پـه هــر مــورد کـې الزم  تصــمیمونه ونیــول شــول او   
همدارنــــه  دلــــویې ــــارنوال دمحترمــــې اداری 

) جزایـي دوسـیو د رسـیده    ٩٤دغوتنې له مخـې د( 
 صالحیت دکونونو، کاپیسا، لغمـان ، خوسـت   

ــخ ، ســرپل ، بغــالن   ــد ،  ، تخــار، بل ــا، هلمن ، پکتی
نیمروز، فاریاب ، غور او هرات والیتونو اسـتیناف  

محکموته وسپارل شو .
سربیره پردې دجزایي اجراآتو قانون له احکامو سـره  

ــم د       ــه رســیده ــي ه ــي  دوســیو ت ســم یوشــمیر جزای
ــورد کــې غوــتونکي       ــه هرم ــې  پ ــدا برخــه وه چ اجن

تصمیمونه ونیول شول .

ــانکی شــخص متــوفی     را در شــماره اکونــت حســاب ب
ــن     وثیقــه قبلــی درج، امضــاء و مهــر نماینــد کــه در ای
صـورت کــدام مشــکل قـانونی نخواهــد داشــت، قابــل   
ذکر است در صـورتیکه وثیقـه حصـر وراثـت بارتبـاط      
اخذ حقوق وامتیاز شـهدا ترتیـب و در مـتن آن تحریـر     
گردیده باشد که وثیقه متذکره صرف در همـان مـورد   

د اعتبار مـی باشـد   اعتبار و در سایر موارد دیگر فاق
ــابر آن همچــو وثــایق در همــان مــورد خــاص مــدار        بن
اعتبار بوده و در مورد متروکه متـوفی ترتیـب وثیقـه    

))حصر وراثت جدید مانع قانونی ندارد
حینيکــه تفصــیل جریــان موضــوع تــوأم بــا اصــل نظــر   

مقـــام محتـــرم ٦/٨/١٣٩٩تــدقیقی در جلســـه مـــؤرخ 
ــویب شــماره (     ــه طــی تص ) ٥٣٠شــورایعالی مطــرح ک

هدایت ذیل صدور یافت.
((نظــر ریاســت محتــرم عمــومی تــدقیق و مطالعــات      
تائید است به عموم محاکم استیناف و مراجع مربوط 

طور متحدالمال اخبار گردد))
ــه      ــوق بدینوســیله ب ــدرج تصــویب شــماره ف ــب من مرات
عموم محاکم استیناف والیات و مراجـع مربـوط طـور    

رابـه مراجـع ذیـربط    متحدالمال اخبار میگردد البتـه آن 
خــویش تکثیــر نمــوده عنــدالموقع مطــابق آن اجــراآت   

مقتضی و قانونی بعمل میاورند.

وثیقه که در آن از حسـاب بـانکی ذکـر گـردد مراجعـه      
ــه    ــار دوم از ترتیـــب وثیقـ ــرم بـ ــاکم محتـ ــد محـ مینمایـ
معـــذرت میخواهنـــد و ایـــن بانـــک در همچـــو قضـــایا  

ل مواجه میگردد بدینوسیله همرای مشتریان با مشک
ــتهداء    ــالی اسـ ــام عـ ــاً بـــه مقـ ــوع احترامـ جریـــان موضـ
میگردد تا در روشنایی احکام و قوانین نافـذه کشـور   
این اداره را هدایت فرمایند که آیا با ارائیه وثایق که 
ــده  اســــت    ــانکی ذکــــر نگردیــ ــاب بــ در مــــتن آن حســ
ــل      ــین شــان قاب ــرای وارث ــه مــورثین ب حســابات متروک

ت و یا خیر تا وفقأ در مورد نزد این بانـک   پرداخت اس
اجراآت الزم صورت گیرد.)) 

ــدقیق و      ــومی ت ــرم عم ــدققین قضــائی ریاســت محت م
مطالعات در مورد ذیالً ابرازنظر نموده اند.

ریاست پشتنی بانک استهداء نموده است که بعضی ((
از وثایق حصر وراثت در محکمه جهـت اخـذ حقـوق و    

ب شده و تعدادی از اشـخاص  امتیازات تقاعدی ترتی
و افراد برویت همان وثیقه مرتبه باین بانک مراجعـه و  
مطالبه دارایی موجودیکه در حسابات بانکی مـورث  
ــه مرتبــه       ــی نماینــد در حالیکــه در وثیق ــان اســت م ش
محکمه از شماره حساب بانکی متوفی و گرفتن پول 
ــای      ــت ه ــده و آمری ــذکر بعمــل نیام ــذکور ت ــک م از بان

وثیقه مجدد ترتیب نمیدهنـد بنـابر آن اداره   وثایق هم
پشتنی بانک در روشنائی احکام قانون طالب هـدایت  

گردیده اند که ذیالً جواب ارائه میگردد:
از اینکـه وثیقــه حصــر وارثــت بــه هــدف تثبیــت حصــر  
ــب میگــردد و خــالی از دو      ــورث ترتی ــوت م ــت وف وراث
حالـت نمـی باشـد یــا اینکـه در میـان مجمـوع وارثــین       

وفی صـغار و کبـار موجـود باشـد، در ایـن صـورت       مت
ــب و در مطابقــت بــا        ــرای صــغار وصــایت خــط ترتی ب
قــانون اجــراآت صــورت گیــرد، بنــابر آن بهتــر اســت (    
نمبر اکونت) مورث شان در وصایت خـط درج گـردد،   
و اگر تمام وارثـین متـوفی کبیـر باشـند برویـت وثیقـه       

ا طـی  ثت تمام ورثه میتوانند یکی از ورثـه ر راحصر و
وکالت خط شرعی جهـت اخـذ دارائـی مـورث شـان از      
بانک، وکیل تعیـین نماینـد کـه دریـن صـورت شـماره       
اکونـت مـورث در وکالـت خـط حتمـی مـی باشـد و در        
صـــورت عـــدم تعیـــین وکیـــل، ورثـــه کبـــار میتواننـــد  
برویت حصروراثت خویش غـرض اخـذ دارائـی مـورث     

از شان به بانک مراجعه و بعد از تعیین سهام، هر یک 
ورثــه میتوانــد ســهم خــویش را ازبانــک اخــذ نماینــد و  
ــبالً        ــه ق ــای ک ــت و وصــایت خــط ه ــایق وکال آنعــده وث
ترتیب و ضرورت به درج اکونت متوفی باشد بخـاطر  
ــه را ترتیــب       ــه وثیق ــق اهللا محکمــه ک ــار خل ســهولت ک
نموده، میتوانـد بعـد از علـم آوری و معلومـات بانـک      

به اساس پالن کاری ساالنۀ مبنـی بـر تـدویر آمـوزش     
هــای داخــل خــدمت بــرای قضــات ریاســت تعلیمــات 
قضـائی ســتره محکمـه در مــاه هـای عقــرب و قــوس     

) برنامـــۀ آموزشـــی در ١١ســـال جـــاری، بـــه تعـــداد (
بخـــش هـــای مختلـــف (تجـــارتی، جزائـــی، مـــدنی و 
موضوعات متفرقه) در کابل، هرات ، بلخ، بامیـان  
و دایکندی دایـر نمـوده اسـت. ایـن برنامـه هـا تحـت        
عناوین حقوق اساسی ، کود جزا و مسـایل مـدنی و   

ــده گــان      ــوده کــه تعــداد اشــتراک کنن ــرا آتجــارتی ب ن
تن از قضات تشکیل میداد . ٢٠٩

مؤرخ ) ١٦٤٢- ١٥٦٨(متحدالمال شماره 
داراالنشاء شورای عالی:١٦/٩/١٣٩٩

ریاست ٢٠/٧/١٣٩٩) مؤرخ٤١٥باالثر نامه شماره (
محترم عمومی تدقیق و مطالعات استهدائیه پشتنی 

بانک بشرح ذیل مواصلت ورزیده است.
طوریکــه مقــام عــالی بهتــر در جریــان قــرار دارنــد       ((

پشتنی بانـک منحیـث یـک نهـاد دولتـی در چـار چـوب        
انین و مقررات نافذه کشور عرضه خدمات بـانکی  قو

ــودن      ــوت نمـ ــا فـ ــد بـ ــویش مینمایـ ــان خـ ــرای هموطنـ بـ
تعدادی از صالحیت داران حسابات مفتوحه نـزد ایـن   
بانـک ورثــه آنهـا خواهــان دارایـی موجــود در حســابات    
مـــورثین شـــان میگردنـــد طبـــق پالیســـی ایـــن بانـــک       
زمانیکه از وارثین مشتریان فوتی، ترتیب وثیقه خـط 
مطالبه میگردد عده از آنها حصر وراثت خط ها را بـه  
ایــــن اداره ارائــــه مینماینــــد و در آن طــــوری تصــــریح 
گردیـده کـه وثیقـه هـذا بـه منظـور تثبیـت ورثـه و اخــذ         
ــازات تقاعــدی ترتیــب شــده و در ســایر      حقــوق و امتی
موارد فاقد اعتبار میباشد خالصـه اینکـه در بعضـی    

بـانکی متـوفی تـذکر    از وثایق مرتبه از شماره حساب 
به عمل نیامده و در همچـو حـاالت حینیکـه مـراجعین     
دوبــاره بــه محــاکم محتــرم وثــایق در رابطــه بــه ترتیــب  

مساعدین حقوقی رایگان برای دفاع از حقوق متهم 
و متضرر قضایای خشونت علیه زن و روان درمانی 
متضررین این قضـایا بـاهم بـه توافـق رسـیدند و در      

ای ضمن نهاد های همکار وعده هر نوع همکاری ه
تخنیکــی را بــه ریاســت محکمــه اســتیناف والیــت      

نمودند.

شـبکه زنـان افغانسـتان، دفتــر زنـان بـرای عــدالت،      
بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان و وزارت امـور  
زنــان در مقــر دیــوان رســیده گــی بــه جــرایم خشــونت  

علیه زن دایر گردید.
جلسه با ارایه تحقیقی که در مـورد فیصـدی   ابتداء

قضایای خشونت علیه زن و مرتکبین ایـن جـرایم از   

لحاظ شغلی که در دیوان خشونت علیه زن صـورت  
گرفته بود آغاز گردید. در ادامه اشتراک کننده گان 
پیشــنهاد نمودنــد کــه ایــن نشســت هــا تحــت عنــوان  
بورد همآهنگی محاکم رسیده گی به جرایم خشونت 

لیه زن و نهاد های همکار در هر دو ماه یک مرتبه ع
تشــکیل جلســه دهنــد و همچنــان در قســمت ازدیــاد 

جلســۀ مشــورتی همکــاری هــای تخنیکــی ریاســت      
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن بتـاریخ  

تحــــت ریاســــت قضــــاوتیار فوزیــــه    ٢٧/٨/١٣٩٩
م خشـونت  "امینی" رئیس دیوان رسیده گـی بـه جـرای   

علیه زن با همآهنگی رئیس محکمه استیناف والیت 
کابل با اشتراک دفاتر آیدیلو، میدیکا افغانسـتان،  

نیه د خوسـت والیـت د اسـتیناف    ٢٧/٨/١٣٩٩په 
محکمې د استینافي دیوانونـو رئیسـانو کمیسـیون    
غونه د استیناف محکمې رئـیس قضـاوتیار فهـیم    

اهللا  (نیازي) په مشر  جوه شوه.
لـومی غونــه د قرانکـریم د ــو مبـارکو آیتونــو پــه    
ــې د      تــالو ت ســره پيــل شــوه، چــې ور پســې د غون

د محـاکمو تـر مـن    آجناء  سره سم هغه دوسیه چې
ــه شــوي وه، او د      ــازع رامــن ت ــر ســر تن ــرې د واک پ پ
استیناف محکمـې د ریاسـت مقـام تـه د تنـازع د لـه       
منـــه ولـــو پـــه موخـــه رارســـیدلي وه، تربحـــث  او  
رسیده  الندې ونیول شوه؛ چې په پای کـې  هغـه   
دوســیه چــې د محــاکمو تــر مــن پــرې د واک پــر ســر    

ازع لـه منـه ولـو پـه     تنازع رامن تـه شـوي وه د تنـ   
تصمیم ونیول شو، او اونـــده محکمې تـه  کې برخه 

د وروستیو اجراآتو په موخه ولیل شوه.



۱۳۹۹جدی ۱۰

عـــدلی را مـــی نمایـــد ازطریـــق پـــولیس غـــرض ابرازنظرمطالبـــه  
صورت می گیرد مگرارائه  نظریه اهل خبره زمانگیر و بمـوقعش  
ــرد  اداره ــارنوالی اوراق قضــایا را      ــا قرارنمــی گی بدســترس م

ــد کــه    ــه طــب عــدلی تســلیم نمــی دارن ــه التــوا  بــدون نظری منجرب
گردیده است.  وتصویب گردید تا موضوع باطب عدلی درمیـان  

گذاشته شود. 
ج: آنعده محبوسین که باالثرشـیوع ویـروس کرونـا ازطریـق اداره     
ارنوالی رها گردیده عده ازآنهـا مسـکونین والیـات دور دسـت     
ــایف رســمی دارنــد اداره ــارنوالی        ــا هــم درســایروالیات وظ وی

ومین بــدون احضارباشــنده گــان والیــت    درصــورت تعــدد محکــ  
همکاری نمی نماید تقاضا مندیم محکومین حاضر را تسـلیم و  
محکومین والیات بعد ازاحضـار معرفـی خواهنـد شـد. تصـویب      

شد که درتفاهم یکدیگرموضوع راحل نمائید.
د: اوراق قضایای جرمـی کـه بـه ـارنوالی احالـه میگـردد اصـوالً        

تــراض بــه اداره پــولیس بایــد نــواقص وکاســتی هــا طــی فــورم اع
ارسال گردد ولی بخـش مربوطـه تمـامی اوراق را بـا ذکرنـواقص      
غرض حل اعتراض ارسال میدارند هرگاه صـرفا ًفـورم اعتـراض    
ارســال گــردد بهتــر خواهــد بــود، وتصــویب گردیــد تــا قــرارخال و  

نواقص تنها به جنایی ارسال گردد.
ــایی کـــ      ــرایم جنـ ــا جـ ــارزه بـ ــهای مبـ ــئولین بخشـ ه اوراق ط: مسـ

قضایای جرمی را بعد از اجـراآت الزم احالـه ـارنوالی میدارنـد     
ارنواالن مربوطه بعـد ازسـاعت یـک بعـد ازظهـر قطعـا ً دوسـیه        

بجـه   ٢راتسلیم نمیشوند.  در مـورد تصـویب گردیـد تـا سـاعت      
ارنوالی دوسیه جات راتسلیم شوند.

ی: مدیریت عمـومی پـولیس مبـارزه بـا مـواد مخـدر قومانـدانی       
امنیه طبق احکام نافذه قوانین و الیحه وظیفوی امور خـویش را  
درامرمبارزه با پدیده مواد مخدر وفاعلین آن درمسیر اصلی آن 
ــه منظــور انتقاــل مــواد مخــدرازیک      انجــام  میدهــد قاچــاقبران ب

ــه ایشــان ازاط     ــه محــل مطلوب ــتفاده مــی    محــل ب ــل زیرســن اس فا
ایــن مـــدیریت  کـــه  ایــن اطفاـــل توســط منســـوبین   یننماینــد زما 

ــتیناف       ــارنوالی اسـ ــت ـ ــه ریاسـ ــداری بـ ــت نگهـ ــتگیر و جهـ دسـ
ومدیریت  عمومی محبس معرفی وانتقال میگردنـد ، نهادهـای   
ــا     ــه نحـــوی  ابـ ــا بـ ــین سرنوشـــت آنهـ ــلیمی و تعیـ ــده  ازتسـ یادشـ
میورزنــــد  همچنــــان اداره مرکزتربیـــــه واصــــالح اطفاــــل نیـــــز     

یریت ازتســلیمی متخلفــین زیرســن بطورمســتقیم ازنــزد ایــن مــد 
کنــاره  گیــری مــی نمایــد کــه ایــن رونــد بــه عنــوان  مــانع ســنگین  
درامورات کاری این مـدیریت شـده ایـن درحالیسـت کـه پـولیس       
بــه منظــور نگهداشــت اطفاــل متخلــف درتشــکیل خــویش محــل    
معین ومناسب ندارد وازجانب هم نگهـداری اطفاـل الـی تکمیـل     

رد هــم اوراق دوســیه آنهــا درشــعبات پــولیس توجیــه قــانونی نــدا 
چنــان نگهــداری اطفاــل درادارات  پــولیس همیشــه مــورد انتقــاد  
ــه اســت و       ــوق بشــری قرارگرفت ــای عــدلی وقضــائی وحق نهــاد ه
اعمال این عملکرد توسط پولیس مورد بازپرس عدلی وقضائی 

١٣و١٢، ١١قرارمیگیرد. در مورد تصویب گردید تاطبق مواد 
گیرد.قانون اطفال که کامال ً روشن است اجراآت صورت 

غیرفعال بودن ماشین سی تی سـکن درریاسـت صـحت    -٨
عامه که ازاثرآن آنعده  مریضان که برایش ضرورت دارد تـداوی  
شده نمیتوانند و باعث مرگ آنهـا میشـود. رئـیس صـحت عامـه      
درمورد گفت که ماشین سی تی سکن  فعالً ترمیم گردیده اسـت  

یضـان فعاـل   و تعهد نمود تا درآینده به وقت و زمـان آن بـرای مر  
نمایند.

در رابطه به پیشنهادات دیـوان جزاءمحکمـه اسـتیناف    -٩
ــف: درنظرداکتــر درموضــوعات ضــرب وجــرح      ــی براینکــه ال مبن
مدت بسـتر ومدتیکـه بـرای مـریض اسـتراحت ضـروری میباشـد         
تعیین نمـی باشـد چـون حکـم محکمـه مسـتقیماً بـاالی  آن تـاثیر         

ــاء  تعیــین مــدت بســتر واســتراحت  ضــرور      ی میباشــد.  دارد بن
ــا موضــوع در جلســه دیگــری مــورد حــل      درمــورد تصــویب شــد ت

وفصل گردد.
ــه      ــو ب ب:  قــرار خــال و نــواقص جهــت ارســال کتنــگ  اعــالن رادی
ارنوالی ارسال میشود اصـال حـل نمـی شـوند و یـا اگـر بعضـی        
مــوارد آن حــل میشــود وقــت زیــاد را دربــر میگیــرد و وقتــی کــه    

میگــردد هویــت شــخص   تضــمین از مــتهم بعــد از رهــایی اخــذ     
تضمین کننده معلوم نمی باشـد ونیـز تضـمین بـه شـکل قـانونی       
ترتیب نمی شود. در رابطه تصویب بعمل آمـد کـه خـال ونـواقص     
ــیس        ــه ارســال گــردد و رئ دوســیه جــات و کتنــگ هــا بوقــت معین

ارنوالی تعهد نمود که درآینده موضوع حل میگردد.
ــل  -١٠ ــه پبشــنهاد دیــوان مــدنی واحوا شخصــیه در رابطــه ب

استیناف مبنـی براینکـه ریاسـت عدلیـه یـک نقـل  کـاپی فیصـله         
های قطعی و نهایی را بایک نقل کـاپی قرارقضـائی  تائیـدی بـه     
منظــور نظــارت از تطبیــق فیصــله هــا بــه محکمــه حاکمــه ارســال  
نماید که درزمینه ریاست عدلیه تعهد نمود که بعـد ازایـن نقـل    

یت به محکمه حاکمه تائیدی فیصله های نهایی را جهت مسبوق
روان مینمایند.

در رابطه به پیشنهاد محکمه  ابتدائیه شهری مبنی بر -١١
اینکه جلبونه په خپل وخت نه جـوابیی، امنیـه قومانـدانی ورتـه     
پوره رسیده ی نه کوی.  درزمینه قوماندانی امنیه تعهـد نمـود   

رد و یــکــه بــه جلــب هــا بــه وقــت وزمــان رســیده گــی صــورت میگ  
که درجلب ها آدرس دقیـق تحریـر گـردد تـا بـه اسـرع       اظهارنمود 

وقت درمورد اجراآت نمائیم و جلسه با دعائیه خیرخاتمه یافت.
در والیت هلمند:

جلسـه همــآهنگی ارگانهـای عــدلی و قضـائی محکمــه اســتیناف    
تحــت ریاســت قضــاوتمند  ١٦/٩/١٣٩٩والیــت هلمنــد بتــاریخ  

راک رؤسـا و  عبدالغفار "وثیق" رئـیس محکمـه اسـتیناف بـا اشـت     
نماینـــده گـــان ادارات ذیـــربط در مقـــر محکمـــه اســـتیناف دایـــر  

گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغـاز سـپس   
رئیس محکمه ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین بیـان نمـود   

که تدویر جلسات همآهنگی ارگانهای عدلی و قضـائی بخـاطر رعایـت    
کاری و سـوء تفاهمـات بـین ادارات منـتج     عدالت قضائی، رفع نواقص 

به اجرای بموقع ، سریع تـر و قانونمنـد تـر امـور خلـق اهللا مـی گـردد کـه         
ــا ارزش اســت. وی اذعــان کــرد کــه منبعــد نفــر اول و تصــمیم      مفیــد و ب
گیرنده هر اداره درجلسه حضور یابند و همچنان راجع به تطبیق فیصله 

پرتو احکـام  شـریعت اسـالمی    ها و قرار های قطعی و نهائی محاکم در 
و قوانین نافذه مفصالً روشنی انداخته و ادارات مجریه و تنفیذ کننـده  
را متوجه تنفیذ فیصله ها و قرار های قطعی و نهـائی محـاکم بموقـع و    
موعد تعیـین شـده در مقـرره مربوطـه نمـود. بعـداً طبـق آجنـداء در بـاره          

محکــوم علیــه موضــوعاتی چــون مشــکل در تنفیــذ مجــازات مــالی کــه   
استطاعت پرداخت آنـرا نـدارد، در قضـایای حقـوقی کـه محکـوم علیـه        
غائب باشـد و محکـوم بـه پـول باشـد، بررسـی قضـایای حقـوقی توسـط          

ارنوالی، اشــکال در تنفیــذ احکــام قطعــی و نهــائی محــاکم، تمــرد        ــ 
محکوم علیه از احکام قطعی و نهائی محاکم، در باره مصـادره اشـیاء   

و در مورد فورم ضمانت رهائی متهم بعد از بحث که مصادره می شود
و تبــادل نظــر در هــر مــورد تصــامیم مقتضــی و قــانونی اتخــاذ گردیــد و  

جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
په کندهار والیت کی:

د کنـدهار اسـتيناف محکمـې د غونـو پـه تـاالر       ه نی٢٥/٨/١٣٩٩په 
پـه مشـر   )عمـري (کې د اسـتیناف محکمـې رئـیس قضـاوتوال ثمرـل      

.ي ارانونو دهمغ مياشتن غونه ترسره شوهئدعدلي او قضا

ــیس قضــاوتوال        ــې رئ ــدهار اســتیناف محکم ــه کــې د کن ــاده غون ــه ی پ
، د )حیــات(ترنــ د کنــدهار والیــت والــی حیــات اهللا )عمــري(ثمرـل  

استیناف محکمې رئیسانو، اري محکمې رئیس، د ـارې محکمـې   
ناف ــارنوالی رئــیس، د داخلــي او بهرنــی  دیوانونــو رئیســانو، د اســتی

جرمونو په واندې د ارنوالی رئيس، د اسـتیناف عسـکری ـارنوالی    
نماینده، د ابتدائیه عسکري ارنولی رئیس، د ملـی امنیـت نماینـده،    

سـیون رئـیس، د ـاروالی    یو خپلواک کمند عدلی رئیس، د بشر د حقو
ون درلودنماینده، د محبس نماینده او یوشمیر نورو ار انونو.

یـاتونو پـه تـالوت پیـل او وروسـته د      آغونه د قران کـریم د ـو مبـارکو    
       نــه راغالسـت ويلـو تر ون والـو تـه د استيناف محکمې رئیس

ي ارــانونو دهمغــ غونــې پــر جوــت او ارزــت  ئدعــدلي او قضــا
.خبرې وکې

پيـاوې  نوموي وويـل ددغـه غونـې موخـه داونـد ارـانونو تـرمن د        
همغــ رامــن تــه کــول او ســاتل دي تــر ــو د اونــد ادارو ســتونزي پــر  
.وخت تشخیص، د مجرمینو دوسیې پر وخت حل او عدالت تأمین  شی

ــأمین       ــدالت تـ ــت او د عـ ــانون حاکمیـ ــه، د قـ ــه کـ ــري زیاتـ ــاغلي عمـ ـ
ــي     ــه مخـ ــم لـ ــوررئیس د حکـ ــه دي او د جمهـ ــو خـ ــو د لومیتوبونـ زمـ

اونــــد ادارو لـــومی درجــــه مســــؤلین  بایـــد پــــه یـــاده غونــــه کـــي د    
ــا    ــو عـــدلي او قضـ ــت ولـ ــر وخـ ــو پـ ــه ئـــون وکـــي، ترـ ــایلو تـ ي مسـ

ــز       ــه هغــه موضــوعاتو هــم هــر اخي رســیده ــي وشــی. او ترنــ يــې پ
ــې          ــخ ک ــره م ــ س ــ او ن ــې دخن ــارې ي ــې چ ــي، چ ــرې کې بحــث او خب

.وي

وروســـته کنـــدهار والـــي وویـــل، د کشـــف مرحلـــې خـــه تـــر نهـــایي         
ــوري د  ــلې پــ ــانوني    فیصــ ــه اه د قــ ــس پــ ــون کــ ــا مظنــ ــورن او یــ ــو تــ یــ

ــل   آاجرا ــر ول ســـــتونزو د حـــ ــه وانـــــدي د هـــ ــره کولـــــو پـــ تـــــو د ترســـ
ــواز ــر       آنی یی ــأمین  کــي ه ــه ت ــو د عــدالت پ  ــر ــه ده، ت ــاده غون درس ی

اخیــــزي هــــي وشــــی او پــــه یــــاده غونــــه کــــي د لــــومی درجــــه         
کنـــدهار والـــي زیاتـــه کـــه، د عـــدالت د  .مســـؤلینو شـــتون حتمـــي دي

ــأمی ــل د     تـ ــر مهاـ ــو پـ ــیو د یلـ ــي د دوسـ ــه ده، چـ ــي الزمـ ــه کـ ــه برخـ ن پـ
ــو ســتونزو حــل غــواي        ــول ولســونه د خپل  کــه مخنیــوي وشــی ــ ن

، چـــي پـــر وخـــت یـــې ســـتونزو تـــه رســـیده ـــي  یاو حکومـــت مکلـــف د
.وکي

 پـه غونـه کـي مـدافع وکیالنـو      غـ ي ارانونو د همئد عدليي او قضا
ه کـي د مکـررو وعــدو   چـي د کشـف مرحلــ  کــی خپلـې سـتونزې مطـرح   

سربېره مدافع وکـیالن اجـازه نـه لـري، تـر ـو د مظنونینـو سـره د دفـاع          
تو قانون د نهمي مادې آي اجرائوکالت قرارداد ترسره کي، که د جزا

.د لورمي فقرې خالف عمل دی
ي محکمـــې لخــــوا پــــه  ئد دوي پـــه خبــــره هغـــه دوســــیې چـــي د ابتــــدا   

هـــم قناعـــت کـــوي بایـــد    برائـــت حکـــم کېـــي او مربوطـــه ـــارنوالي     
ت آتـــو قــــانون مطـــابق عاجــــل اونـــد اجــــرا   آی اجرائـــــــارنوالی د جزا 

ــه د حقوقــــو .وکــــي ــابي پرېکــــي، چــــي  آهمدارنــ مریــــت هغــــه غیــ
ــق       ــه تطبیـ ــامو د نـ ــابي احکـ ــب وي، د غیـ ــخص غایـ ــه شـ ــوم علیـ محکـ
ــو پــر اســاس د اســتینافي         ــه قناعــت کول ــخر وکیــل د ن ــه دي د مس خ

ــو د محکمــې د وخــت د ضــایع    غــور لپــاره دېــوان تــه واســتوي، تــر     
.کیدو مخه ونیول شی

سره سم  شمېر موضوعات تربحـث النـدې   ءجناآپه ياده غونه کې د
ولينو يې وضـاحت وکـ او دېنـې سـتونزو     ئونيول شول، چې اوند مس

پـه لوسـتلو   ءاو غونـه د دعـا  دحل په موخه الزم تصميمونه ونيـول شـول  
.سره پای ته ورسیده

در والیت ننگرهار:
ضــائی محکمــه اســتیناف جلســۀ همــآهنگی ارگانهــای عــدلی وق 

تحــت ریاســت قضــاوتمند ٢٨/٨/١٣٩٩والیــت ننگرهــار بتــاریخ
ــی      ــا شــتراک وال ــر رئــیس محکمــه اســتیناف ب مفتــی محمــد وزی

والیت، رؤساء و نماینده گان ادارات ذیربط  دایر گردید.
ابتــداء جلســه بــا تــالوت آیــاتی چنــد ازکــالم مجیــد آغــاز ســپس   

ــاه قـــ    ــت و جایگـ ــون اهمیـ ــه پیرامـ ــیس محکمـ ــات رئـ انونی جلسـ
همـــآهنگی بـــه ایـــراد ســـخن پرداخـــت متعاقبـــاً روی هریـــک از       
موضـــوعات آجنـــدای مطروحـــه بعـــد از بحـــث و مداقـــه ذیــــالً       

تصاویب مقتضی به عمل آمد:
موضوعات پیشنهادی ریاست ارنوالی رسیده گی به -١

جـرایم علیـه امنیـت داخلـی وخـارجی محکمـه ابتدائیـه مبنـی بـر          
کــه بــاالی ٥/١٣٩٩)١٣بــر١٢یخ( اینکـه الــف: بعــد ازحملــه تــار 

محبس صورت گرفت درجلسه همآهنگی فیصـله صـورت گرفـت    
که تمام قضایای تحت کار به مرکز ارسال گردد،  طبق تصـویب  
تمام دوسـیه هـا بـه مرکـز ارسـال ولـی متهمـین شـامل قضـایا تـا           
اکنــون بمرکــز انتقاــل نگردیــده انــد و دوســیه هــای آنهــا درمرکــز   

ه ازطـرف محـاکم نسـبت عـدم موجودیـت      درالتوا قرارگرفته بلک
متهمین مسترد گردیده اند.  در رابطه تصویب برآن شد ازینکه 
ــل     ــه مرکــز بگــرام کاب دوســیه جــات متــذکره تفــویض صــالحیت ب

گردید محبوسین انتقال می گردند.
ب: مقام عالی ستره محکمه منظوری تفویض صالحیت قضائی 

ــی     ــل متهم ــوط بــه انتقا ن میدانــد در قضــایای تروریســتی را من
ــل        ــز انتقا ــه مرک ــویض ب ــامل تف ــین قضــایای ش صــورتیکه متهم
ــه      ــد درحالیکـ ــوده انـ ــاب فرمـ ــویض اجتنـ ــوری تفـ ــردد ازمنظـ نگـ
ــائی    ــورتیکه تفــــویض صــــالحیت قضــ مــــدیریت محــــبس درصــ
قضـــایای شـــامل جـــدول بدســـترس شـــان قرارنگیـــرد بـــه انتقاـــل  
متهمین به مرکزاجراآت بعمل نمـی آورنـد کـه ایـن امرباعـث بـی       

تی متهمـــین والتـــوای دوســـیه جـــات میگـــردد، هـــدایت سرنوشـــ
مقامـــات ذیصـــالح مرکـــز طـــوری اســـت درصـــورتیکه وضـــعیت  
محــبس نورماـــل شـــده باشـــد ســـعی بعمــل آیـــد تـــا درتفـــاهم بـــا   
ارگانهــای عــدلی و قضــائی اجــراآت خــویش را کمــافی الســابق    
ادامه دهید. وتصویب گردید که انتقال متهمین با تفاهم مراجع 

ضـمیمه شـماره   ١فقره ٩ابد، که درزمینه ماده مربوطه انتقال ی
) ١١٣٢قانون اجراآت جزائـی منتشـره جریـده رسـمی شـماره (     ١

ــت     ١٣٩٣ســال  ــه امنی ــورد جــرایم تروریســتی و جــرایم علی درم
داخلی و خارجی چنین صراحت دارد: تعقیب عـدلی مظنـونین و   
متهمین جرایم تروریستی  وجرایم علیه امنیت داخلـی وخـارجی   

جرایم جنایت بـه شـمول اطفاـل ومظنـونینی کـه بـه مرکـز        مشمول 
عــدلی وقضــائی پــروان منتقــل  مــی گردنــد و یــا ازطــرف دول         
خـارجی بـه افغانســتان تسـلیم داده میشــوند در مرحلـه ابتدائیــه     
واســتیناف توســط مــؤظفین ریاســت عمــومی ــارنوالی مبــارزه    
علیــه امنیــت داخلــی وخــارجی ومحــاکم ذیصــالح  مرکــز عــدلی    

پروان صورت گیرد.وقضائی 
ج: درمورد آنعده متهمین جرایم تروریسـتی کـه بـه اسـاس حکـم      
محکمــه  اســتیناف بــری الذمــه گردیــده انــد و قضــایای نســبتی  
شان باالثر قرارقضائی مقـام عـالی سـتره محکمـه نقـض گردیـده       
اند قبالً با رؤسای اسبق محاکم استیناف و شهری طوری تفـاهم  

متـذکره کـه بـاالثر قرارقضـائی     صورت گرفته بـود کـه قضـایای     
ــه      ــتره محکمـــه مبنـــی بـــر نقـــض فیصـــله محکمـ مقـــام عـــالی سـ
ــار متهمـــین       ــند درصـــورت احضـ ــتیناف صـــادرگردیده باشـ اسـ
درمحاکم این والء مورد بررسی قرارگیرد درحالیکه محاکم ایـن  
ــد. تصــویب      ــاب میورزن ــذکره اجتن والء از تســلیمی قضــایای مت

را تسلیم گردند.گردید تا محاکم دوسیه جات متذکره
د: دیوان امنیت داخلی وخارجی محکمه شهری درقـرار قضـائی   

) یوم را غرض حل قرار قضـایی تعیـین نمـوده و    ٥خویش مدت (
ارنوال مکلف است درمـدت معینـه درمـورد حـل قـرار اجـراآت        
بعمـل آورد و دوسـیه را بـه دیـوان مربوطـه محـول نمایـد، دیــوان        

طورشـفاهی اجتنـاب میـورزد.    مربوطه ازتسـلیمی اوراق دوسـیه   
درمورد تصویب بر آن شد تا به میعاد معینه که محکمـه تعیـین   

نموده است اجراآت نمایند البته به تناسب قضایا.
قانون اجراآت جزائی چنین صراحت دارد "هرگـاه  ١٠٢ی: ماده 

ارنوال به حکم صادره محکمـه ابتدائیـه  درجـرم جنایـت مبنـی      
ماید، محکمـه فوقـانی موضـوع ادامـه     بر برائت متهم اعتراض ن

توقیف متهم را قبل از رسیده گی به اصل قضیه مورد اعتراض 
ــا رهــایی وی     طــور مســتعجل  رســیده گــی و درزمینــه توقیــف ی
تصمیم الزم اتخاذ می نماید"، ماده متذکره فقط لفـظ  ارنواـل   
را ذکر نمـوده بـاالی فیصـله محکمـه ابتدائیـه ارنواـل ابتدائیـه        

دم قناعت خویش را ابراز مینمایـد بعـداً وارد مرحلـه    قناعت وع
ــمیم مبنــــی    ــتیناف نیــــز تصــ ــردد ارنواــــل اســ اســــتینافی میگــ
براعتـــراض یـــا عـــدم اعتـــراض خـــویش را راجـــع  بـــه فیصـــله        
مصدوریه محکمه ابتدائیه اتخـاذ مینمایـد، سـوال اینجـا اسـت      

یکــه طــی مراحــل ادامــه توقیــف ازمکلفیــت هــا وصــالحیت هــا    
بتدائیـه بـوده یـا اسـتیناف؟ در رابطـه تصـویب       ارنوالی بخش ا

ــویب (   ــابق تصـــ ــا مطـــ ــد  تـــ ــورخ١١١٥گردیـــ ٤/٨/١٣٩٣) مـــ
شـــورایعالی مقـــام عـــالی ســـتره محکمـــه کـــه طـــی متحـــدالمال   

بـــــه جمیـــــع محـــــاکم اخبـــــار    ١٣/٨/١٣٩٣)١٧٦٥-١٦٨٦(
گردیــده، ــارنوالی اســتیناف قبــل از احالــه دوســیه بــه محکمــه  

هاد سرنوشـت مـتهم را مبنـی    استیناف توأم به پارچه ابالغ پیشـن 
برتمدید توقیف ویا رهائی با ارائیه دالیل بـه محکمـه اسـتیناف    

ارائه بدارد.
در رابطه بـه پیشـنهاد آمریـت قضـایای دولـت ریاسـت       -٢

عدلیه مبنی بر اینکه دارنوالی لخوا دهغو تطبیقی موضوعاتو 
په اه چې دولت محکوم له واقـع شـوی او دحقوقـو آمریـت لخـوا      

شــــوی دی  ریاســــت ــــارنوالی مــــون خــــه نومــــوی  تطبیــــق 
موضوعات د غاصبینو سره یو ای غوای بداسی حال کې چې 
د تطبیق خه وروسته مون اونـده اداراتـو تـه اسـتولی دی چـې      

عین تعامل په نورو والیاتو  کې  هم موجود دی  او ترن یې د 
فیصــلو کاپیــانو کــې د نومــوی اشخاصــو د کامــل شــهرت ســره   

ــه ــانون اتمــی    ورت ــت د قضــایاوو د ق اســتوو او همدارنــه د دول
ــی چــې          ــه اه حکــم ک ــترداد قــرار پ ــی فقــری  د اس ــادی پنم م
دحقیقـــی شـــخص لخـــوا د اســـنادو د نـــه ارائـــه پـــه صـــورت کـــې  
قضایای دولت اداره استردادی قرار صادروی او دحقوقو اداری 

تطبیق ته استوی چـې نومـوی اسـتردادی قـرار دمکتـوب      ېته ی
ه مل او غاصـب مکمـل شـهرت دـارنوالی اداری تـه اسـتوی       سر

ـارنوالی  دچې عین تعامل په ولـو والیـاتو کـې جریـان لـری خـو      
ــلیموی او    ــه تسـ ــه نـ ــون خـ ــه مـ ــاپی لـ اداره د قراراســـتردادی کـ
غوتنه لری چې غاصـب سـره دوسـیه مـون تـه واسـتوی پداسـی        

د قضایای دولت د قانون په اساس نوموی شخص چې حال کې 
د اعتراض حق هم لري وروسته هم د تطبیق په پاو کـې یـې چـې    
د حقوقو آمریت کې قرار لری. او تصویب  وشـو چـې پـدی مـورد     
کــې د دولــت د قضــایاوو قــانون کــامالً وضــاحت لــري پــه اه دی  

اجراآت ترسره شي.
در رابطه به پیشـنهادات آمریـت حقـوق ریاسـت عدلیـه      -٣

ــی بــر اینکــه الــف: دربعضــی موضــوعات      محــاکم درحصــه  مبن
محکوم علیه غیابی اصدارحکم مینمایـد و محکـوم علیـه را بـه     
تحویلی محصول فیصله مکلف نمـوده کـه بـاالی  محکـوم علیـه      
غایب چي نوع محصول محاکم تحویل خزانـه دولـت نمـائیم.  در    

قانون محصول ١٤ماده ٢مورد تصویب بر آن شد تا طبق فقره  
ند.محاکم درزمینه اجراآت اصولی نمای

ــاده  ــدام اوراق  ١٨ب: درمـ ــاحت دارد کـ طرزالعمـــل حقـــوق وضـ
حقوقی که دردیگر ادارات رسیده گی صورت گرفته باشد بعدا ً 
به آمریت حقوق ارسال یابـد از تسـلیمی همچـو اوراق خـودداری     
نمائیـد  درحــالی کــه یــک تعــداد ادارات  درمرکــز وولســوالی هــا  

ــت حقــو     ــه آمری ــک سلســله اجــراآت اوراق ب ــدیریت بعــد ازی ق یام
ــانون        ــل و خــالف ق ــه خــالف طرزالعم ــد ک ــال  مینمای ــوق ارس حق
ــق     ــا طب طرزالعمــل حقــوق میباشــد. و در موردتصــویب گردیــد ت

طرزتحصیل  حقوق اجراآت خویش را عیارسازند.٨ماده 
ج: نظارت از دوسیه های قطعی و نهایی محاکم ازکدام ادارات 

گردیـد کـه   میباشد ازینکه موضوع روشن است با آنهـم تصـویب  
صــــالحیت نظــــارت ازتطبیــــق فیصــــله جــــات قطعــــی ونهــــایی  

ازصالحیت محاکم  میباشد.
قـانون قضــایای  ٨مـاده  ٥د: آمریـت قضـایای دولـت طبـق فقـره      

دولت قرار استرداد صادرمی نماید که غرض تطبیـق بـه آمریـت    
حقوق ارسال مینماید، درحالی کـه وظـایف آمریـت حقـوق  طبـق      

طرزتحصیل  حقوق واضـح میباشـد کـه    قانون ٤٥وماده ٩ماده 
درمورد ازمقام وزارت عدلیه طالب هدایت شده ایم کـه درسـطر   
پیشنهادیه مقام وزارت چنین هدایت فرموده اند هکذا درمـورد  

٨مـاده  ٥تنفیذ قراراستردادی قضایای دولت نیز تعـدیل فقـره   
قانون قضایای دولت صراحت کامـل دارد طبقـاً بـا درنظرداشـت     

ست تدقیق ومطالعات ستره محکمه اجراآت مقتضـی  نظریه ریا
صورت گیـرد کـه درموضـوع متـذکره نظریـه تـدقیق ومطالعـات        
مقــام ســتره محکمــه وضــاحت دارد کــه تــدقیق ومطالعــات مقــام 

ایــن ٧و٥،٦سـتره محکمــه چنــین هــدایت فرمــوده منــدرج مــواد  
قــانون اســناد مثبتــه ملکیــت را تقــدیم محکمــه ذیصــالح نمایــد  

ائی را درموضـوع صـادرنماید، ایـن قرارطبـق     ومحکمه قرارقض
مواد فوق واجـب التعمیـل بـوده و مرجـع تطبیـق تصـامیم قطعـی        
ــانون       ــدنی وق ــانون اصــول محاکمــات م ــق احکــام ق محــاکم، طب
طرزتحصــــیل حقــــوق، اداره حقــــوق ریاســــت عدلیــــه میباشــــد. 
ــانون    ــین ابـــراز نمودنـــد کـــه قـ ودرمـــورد مشـــمولین مجلـــس چنـ

ابهام  وجود ندارد تا درزمینه بحث درزمینه صراحت دارد کدام 
بعمل آید.

در رابطــه بــه پیشــنهاد انجمــن وکــالی مــدافع مبنــی بــر  -٤
اینکــه وکــالی مــدافع در داخــل شــدن بــه ــارنوالی جــرایم علیــه   
امنیــت داخلــی وخــارجی بــا مشــکالت مواجــه میباشــد. تصــویب  
گردیــد تــا درهفتــه  دو روز یکشــنبه و ســه شــنبه وکــالی مــدافع     

تواننـــد ازمتهمـــین بازدیـــد  نماینـــد وطبـــق قـــانون وســـایرین می
وکالی مدافع  مکلف اند تا به وکیل مـدافع  مالقـات بـا مؤکـل     

اجازه دهند.
در رابطــه بــه پیشــنهاد  آمریــت مرکــز اصــالح و تربیــه       -٥

اطفال مبنی بر اینکه تاسو ته بهتره معلومه دی چې د ماشومانو 
ماشومانو د د اصالح او روزنی مرکز دمظنون، متهم او محکوم

ساتنی مسئولیت په غاه لری او داستادانو کمبـود سـره مـخ دی    
تنه نارینه معلمین او یو ٨مخکی د ننرهار معارف ریاست نه 

٢تن ینه معلمه یاد مرکز ته د تدریس لپـاره راتلـل خـو اوس    
تنــه نارینــه معلمــین دتــدریس بهیــر پــرمخ وی خــو دغــه دوه تنــه  

ه ده چې د معارف استازو سره خبری معلمین بسنه نکوی نو هیل
وکی ترو د نوموی مرکز مشکل حل او محجوزین د تعلیم او 

له نعمـت خـه  یـې برخـې نشـي او د یـو سـالم شـخص پـه          ېتربی
توه دو باره ولنی ته واندی شـې. درمـورد والـی والیـت وعـده      
ســپرد کــه مشــکالت معلمــین مرکــز اصــالح را ازطریــق معــارف   

.مرفوع مینمایند
ــر     -٦ ــی بـ ــان مبنـ ــت امورزنـ ــنهاد ریاسـ ــه پیشـ ــه بـ در رابطـ

نداشــتن پــولیس طبقــه اناثیــه درمرکزحمــایوی زنــان. تصــویب       
گردید تا یک نفرپولیس اناثیه برای مرکز حمـایوی زنـان مؤظـف    

گردد.
ــه بــه پیشــنهادات قومانــدانی امنیــه مبنــی بــر       -٧ در رابط

اینکــه الــف: مــدیریت جنــایی اطفاــل زیرســن را کــه ازطریــق ایــن  
ــا      ــد ازتســلیمی آنهــا اب ــه دارالتادیــب معرفــی میگردن مــدیریت ب
ــورم توقیــف ــارنوالی      ــد ف ــد  کــه بای میــورزد واســتدالل میاورن
داشته باشند درحالیکه توقیف درصـالحیت پـولیس نیسـت. در    
مورد تصویب گردید مـدیریت جنـایی درتفـاهم بـا مرکـز اصـالح       

روان موضوع راحل نماینـد و طبـق تصـویب قبلـی همـرای اسـناد       
گردد.

ب: دربعضی ازقضایا که ایجاب نظراهل خبره بالخصوص طـب  

ون رؤسای دواوین اسـتینافی محکمـه اسـتیناف والیـت     جلسات کمیسی
قــوس ســال جــاری   ٢٠و ٦عقــرب، ٢٩و ١٥بدخشــان بتــاریخ هــای   

ــه     ــالی " رئـــیس محکمـ ــیدعبدالقیوم "کمـ ــاوتیار سـ تحـــت ریاســـت قضـ
استیناف با اشتراک رؤسای دواوین استینافی دایر گردید.

ــا     ــد توان ــام خداون مل آغــاز ســپس موضــوعات شــا  )ج(ابتــداء جلســه بن
آجنداء که از قبـل ترتیـب شـده بـود مـورد غـور وبررسـی قـرار گرفـت در          
نتیجه بعـد از بحـث ومداقـه پیرامـون موضـوعات شـامل آجنـداء کـه از         

ولسـوالی هـا،   قبیل استهداآت، پیشنهادات واصله از محاکم ابتدائیه
ارنوالی اسـتیناف، راجـع بـه چگـونگی     ـ پیشـنهادات واصـله از ریاسـت    

ه های قطعی و نهائی محاکم غرض نشر، چگونگی تطبیق فارمت فیصل
تطبیق فارمت نظارت از فیصله های قطعی و نهائی محاکم طبق الیحه 
مذکور و راپور دهی به موقع آنها، عرایض و درخواسـتی هـای  عـده از    

و یک تعداد عرایض مراجعین  بود تصـاویب الزم  محررین ولسوالی ها 
ــه تحریــرات هــدایت داده    ــا تصــاویب بعمــل آمــده   بعمــل آمــد و ب شــده ت

جلسات کمیسیون رؤسأ را بمراجع مربوط اخبار نماید.



۱۳۹۹جدی ۱۰

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

هژده سال حبس تنفیذی ٢٤/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به تجاوز جنسی رر

پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر فوت ترافیکی رر
سال و یکماه حبس تنفیذیهر واحد پنج ٨/٩/١٣٩٩ دونفر غصب یکعراده موتر رر

هر واحد پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی رر پنج نفر غصب یکعراده رکشا رر
چهار سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
چهار سال حبس تنفیذی ٢٢/٩/١٣٩٩ یکنفر قتل خطاء رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر تضرب منجر به مو رر

پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی ١٥/٩/١٣٩٩ یکنفر معاونت در قتل رر
هر واحد پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی رر دونفر غصب رر

هژده سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
یکنفر بیست و دوسال حبس تنفیذی و یکنفر برائت رر دونفر قتل رر

پنج سال و شش  ماه حبس تنفیذی ١/٩/١٣٩٩ یکنفر زناء دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز
شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی ٢٥/٩/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
هشت سال و دوماه حبس تنفیذی ١٨/٩/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر
یکسال و هفت ماه حبس تنفیذی ٢٤/٨/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر

نه سال حبس تنفیذی ٤/٨/١٣٩٩ یکنفر تلشراکت در ق دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بغالن
هشت سال حبس تنفیذی ٦/٨/١٣٩٩ یکنفر راهزنی رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١١/٩/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
دوسال حبس تنفیذی ٢٥/٨/١٣٩٩ یکنفر قاچاق سالح امنیت عامه محکمه استیناف والیت بغالندیوان 
دوسال حبس تنفیذی ٢/٩/١٣٩٩ یکنفر شراکت در اختطاف رر

یکسال و ده روز حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
هر واحد دوسال یکماه حبس تنفیذی ٢٦/٧/١٣٩٩ دونفر قاچاق مشروبات الکولی بغالندیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت 

سه سال و چهار ماه حبس تنفیذی ٣٠/٧/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

یکنفر پنج سال و یکماه حبس، دونفر هر واحد چهار 
سال و دوماه حبس، یکنفر سه سال و شش ماه حبس، 

یازده یکنفر دوسال و شش ماه حبس و یکنفر یکسال و
ماه حبس تنفیذی

٢٠/٧/١٣٩٩ شش نفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری خوست

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٢/٧/١٣٩٩ یکنفر اطالع کذب رر
سه سال و یکماه حبس تنفیذی و سی و یک هزار 

افغانی جزای نقدی ٢٤/٧/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
تنفیذییکسال حبس ٢٨/٧/١٣٩٩ یکنفر تبلیغات بر ضد دولت رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٧/٧/١٣٩٩ یکنفر عضویت رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت رر
هشت سال حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

هفت سال و هفت ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
یکماه حبس تنفیذیهر واحد یکسال و ١٣/٨/١٣٩٩ دونفر عضویت رر

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ١٧/٨/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب
یکنفر دوسال و یکماه حبس و یکنفر یکسال و شش ماه 

حبس تنفیذی رر دونفر فعل زناء دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت فاریاب

سال و یکماه حبس تنفیذیپنج  ١٨/٨/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت 
فاریاب

هر واحد دوسال حبس تنفیذی ٣/٩/١٣٩٩ سه نفر مجروحیت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کاپیساء
دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر رهزنی رر

حبس تنفیذیپنج سال و یکماه  رر یکنفر قتل خطاء رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر رهزنی رر

چهار سال حبس تنفیذی و سی و پنج هزار افغانی رد 
مال مسروقه رر یکنفر سرقت رر

بیست و شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
یکنفر شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی و دونفر برائت رر سه نفر وحیتقتل و مجر رر

یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
بیست سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

یکنفر شانزده سال حبس و یکنفر ده سال حبس تنفیذی ٢٧/٨/١٣٩٩ دونفر تجاوز جنسی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر رقتس رر

هر واحد دوسال حبس تنفیذی رر دونفر شروع به قتل رر
یکنفر پنج سال و دوماه حبس و یکنفر سه سال حبس 

تنفیذی ٨/٩/١٣٩٩ دونفر غصب رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر ضرب و جرح منجر به مرگ رر

هر واحد دوازده سال حبس تنفیذی ١١/٩/١٣٩٩ دونفر سرقت رر
بس تنفیذییکسال و یکماه ح ٢٨/٨/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر
یکسال و سه ماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب مسلحانه رر

شش سال حبس تنفیذی ١٢/٩/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر ومیتسرقت و مسم رر

هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

د ننرهار والیت د استیناف محکمې رئیس قضـاوتمند  
نــد  یمفتــی محمــد وزیــر دروان کاــل دتلــې ، لــم او ل     

د ن پـه خـاطر  میاشتو په بیال بیلو نیو دچارو داله سمو
ــه یوشــمیر  دولتی اوغیردولتــی چــارواکو ســره  ننگرهــار ل

وکتل .
ان هالـل سـره   خلومی دننرهار لـه عـدلی رئـیس مسـتو    

وکتل او داستیناف محکمـې اونـد د ـو پـه وانـدی      
تـــاوتریخوالی مخنیـــوي ابتدائیـــه محکمـــې لپـــاره پـــه      
خدمتی توه دیوی ـینه قاضـی د معرفـ پـه غونـه      

. ون وک کې
مدارنـــــه د اســـــتیناف محکمـــــې رئـــــیس لـــــه اداري ه

کارکوونکو سره د یوي اني ناستې په تر کـې دوی  
ــې     ــتونزې یـ ــوی سـ ــی او دهغـ ــوونی وکـ ــی الرـ ــه الزمـ تـ

واوریدی .
په همدی ترتیب یي په ختی کې د روتیا اربنس  لـه  
مسئوولینو اورضا کاره کارکوونکو سره پـه خپـل کـاری    

دفترکې ناسته وکه .
ستیناف محکمې رئیس د ننرهـار والـي ضـیاءالحق    د ا

ل غالم سـنایي   اامرخیل او ننرهار امنیه قوماندان پاسو
ــه وال او ددې      ــو ولســوال ت ــت ک ــا د دې والی ــه ملتی پ
ولسوال له ابتدائیـه محکمـې خـه یـي لیدنـه وکـه او       

الزمې سپارتنی یي وکی .
ــو د رئیســانو پــ    ــیس د دیوانون ه د اســتیناف محکمــې رئ

اونیــزه غونــه  کــې ــون وکــ پــه دی غونــه کــې پــه         
یوشمیرموضوعاتو بحث وشو او الزم تصـمیمونه  ونیـول   

شول .
مفتی محمد وزیر د ننرهار اسـتیناف محکمـې رئـیس    
د اري  محکمې ، دیوانونو ، وثـایقو او یوشـمیر نـورو    
شــعباتو خــه لیدنــه وکــه او دچــارو دالــه ســمون پــه        

ه الزمی الروونی وکېمسئوولینو تېخاطري
ــه د ســـترې       ــیس دی والیـــت تـ ــتیناف محکمـــې رئـ د اسـ

اغلي پالوی سره وکتـل  رمحکمې عالي مقام د پلنی له 
ــه وکــه ، نومــوي      ــه الرــوونو خــه یــي منن او د دوی ل
دمحکمې د دیوانونو مـدیرانو او محررینـو سـره د چـارو     
دســـمون پـــه هکلـــه او د دوســـیو دثبـــت پـــه اه ـــانی    

پارتنی یي وکی .سوکه او الزمې ناسته 

ــه ــد شــریف (    ٤/٨/١٣٩٩پ ــه قضــاوتیار محم نی
محکمـې رئـیس د   فانی) د هرات والیت اسـتیناف  

ــه ابتدائیــه محکمــو     انجیــل اوــذری ولســوالیو ل
خه لیدنه وکه .

ــوو    ــې د نومـ ــه کـ ــه دې لیدنـ ــیس پـ دمحکمـــې رئـ
محکمــــو حاضــــري ، قضــــایي او اداري اجــــراآت  
وارزول او دیادوشـــــویو محکمـــــو د اجراآتـــــو لـــــه 
رنوالي خه د خو اورضایت رندولو پـه  

ره کې د تر کې حاضري یواصل واه  چې په ادا
نظم د مینته راولو المـل رـي اوپـه دی هکلـه     

ــه جـــدی    ــوبینو پـ ــایي او اداري منسـ یـــې د قضـ
پاملرنه او پابند ینار وک . نوموي زیاتـه  
ــأمین د     ــدالت د تـــ ــا، عـــ ــې د روتیـــ ــه چـــ کـــ
مراجعینــو او دعــوا وو د ــتنانو د رضــایت    
ــه موخــه قاضــیان مکلــف دي ترــو     ــو پ دجلبول

ــره هــه اوکو   ــل    خــورا ی ــه خپ ــي اوپ ــ وک
وخت د خلکو شکایتونو تـه رسـیده ـي وکـي     
ترــو دخلکوســرردانی لــه شــي اوهمدارنــه   
رنده یـې کـه چـې اداري اجـراآت د قضـایي      
اجراآتو مرستند وی دي ، دې چـارې تـه پـه پـام     

محررین او اداري منسوبین دی کو وکي 
ترود قضائیه واک د مراسالتو اومکاتباتو د 

په رعـایتولو سـره پـه قضـایي او اداري     الرود 
اجراآتو کې کنی تـوب رامینتـه نـه شـی . پـه      
ــادو شــویو محکمــو اجــراآت      ــې د ی ــای کــې ی پ
ــه    ــه تــاو شــکایتونه ل واندیزونــه او ســتونزو پ
الروونو او هدایتونو سره واوریدل او ا یـې  
ورک چې پـه نـدې راتلـونکې کـې پـه  دهغـوی       

ستونزو ته رسیده ي  وشي .

برنامــه آموزشــی طــرز تحریــر وثــایق و طرزالعمــل سیســتم  
محــررین وثــایق والیــات بــادغیس و    اداری محــاکم بــرای  

در زون غـرب بـا   ١٣٩٩/ قـوس/ ٢٠–١٧هرات از تاریخ 
حضورداشت رئیس عمومی منابع بشری، رئیس استیناف 
والیــت هــرات و رئــیس ارتقــاء ظرفیــت و ارزیــابی اجــراآت   
افتتــاح و آغــاز گردیــد؛ ابتــداء حامــد "بهــأ عیــار" رئــیس   

را برای اشـتراک  ارتقاء ظرفیت و ارزیابی اجراآت ، برنامه 
ــورد     ــیح داده و درمـ ــه توضـ ــرین جلسـ ــان و حاضـ ــده گـ کننـ
اجراآت مؤثر و مثمر در اداره به اسـاس بـی طرفـی کامـل،     
بموقـع و شــفاف و برنامـه ریــزی شـده متأکــد گردیـد بعــداً     
محمد شریف "فانی" رئیس محکمه استیناف والیت هرات 
از ابتکارات و برگزاری برنامه وثایق و طرزالعمل سیستم

اداری اظهــار ســپاس و امتنــان نمــوده از اهمیــت برنامــه      
آموزشی برای محررین و کارمندان وثایق یـادآوری نمـوده   
اشتراک کننده گان را به برخورد مسـلکی و اجـرای بموقـع    
ــایق       ــت اســناد و وث ــت هــای ثب ــراجعین آمری ــرای م ــایق ب وث
ترغیب نموده گفت که برخورد شما با مردم نماینده گی از 

الن قوه قضائیه و نهـاد هـای مربوطـه کـاری تـان      پرستیژ ک
مینمایــد . متعاقبــاً شــاه فیصــل "ســادات" رئــیس عمــومی  
منابع بشری مقام ستره محکمه در رابطه به تعهـد، تقـوی   
و همکـاری بــا مــردم بــا حسـن برخــورد صــحبت نمــود و در   
ادامه روز اول برنامه را بـرای اشـتراک کننـد گـان بـه پـیش       

برد.

جلسۀ علنی قضائی دیوان امنیت عامه و جرایم ناشی از 
فساد اداری محکمه استیناف والیت فاریاب بتاریخ 

به ارتباط رسیده گی به قضیه قاچاق ١٢/٩/١٣٩٩
ر اول مواد مخدر به اتهام یکنفرتحت ریاست قضاوتیا

خان "زاهدی" رئیس دیوان امنیت عامه و جرایم ناشی از 
فساد اداری محکمه استیناف به عضویت قضاوتمند 
سید فیض اهللا "هاشمی"  و قضاوتمند عبداهللا "جاللی" 
اعضای قضائی آن دیوان با حضورداشت ارنوال 
مؤظف، وکیل مدافع متهم در مقر محکمه استیناف 

دایرگردید.
جلسه توسط رئیس محکمه بنام خداوند ابتداء رسمیت 

توانا ج آغاز شد بعداً مدقق قضیه گزارش فوق را بیان 
نموده و متعاقب آن ارنوال مؤظف صورت اعتراض 
خویش را قرائت  نمود وبه تعقیب آن وکیل مدافع متهم 
دفاعیه خویش رابه خوانش گرفت. که بعد از تدقیق 

ت پنج سال همه جانبه هیئات قضائی  متهم قضیه بمد
و یکماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید و به 
متهم تفهیم شد که حقوق تمییز طلبی اش  در میعاد 

قانونی محفوظ میباشد.

ــه     ــکایات محکمـــ ــمع شـــ ــیون ســـ ــۀ کمیســـ جلســـ
ــاریخ   ــمنگان بتـــــــــ ــتیناف والیـــــــــــت ســـــــــ اســـــــــ

ــر  ٢٩/٨/١٣٩٩ ــاوتیار منیــ تحــــت ریاســــت قضــ
ــا      ــتیناف بــ ــه اســ ــیس محکمــ ــر" رئــ ــدین "منیــ الــ
اشــــــتراک رؤســــــای دواویــــــن اســــــتینافی دایــــــر 

گردید.
ابتــداء جلســه بــا تــالوت آیــاتی چنــد از کــالم       
اهللا مجیــــــد آغــــــاز ســــــپس صــــــندوق ســــــمع  

کـــه خوشـــبختانه کـــدام شـــکایات بـــاز گردیـــد 
ــاوی و مــــراجعین     ــحاب دعــ ــکایتی از اصــ شــ

ــه از    ــداً رئــــیس محکمــ ــید. بعــ ــر نرســ ــه نظــ بــ
ــوبین     ــع منســــ ــه موقــــ ــالم و بــــ ــراآت  ســــ اجــــ
ــدر    ــپاس و قــــ ــار ســــ ــائی و اداری اظهــــ قضــــ
دانـــی نمـــود و جلســـه بـــا دعائیـــه خیـــر خاتمـــه 

یافت.

گزارش اجراآت دواوین محاکم استیناف، ابتدائیه 
شهری، ابتدائیه ولسوالی ها و آمریت وثایق والیت 

بشرح ذیل ١٣٩٩کندز از بابت ماه میزان سال 
مواصلت ورزیده است:

دربخش جزائی:
) دوسیه در ماه میزان ١٥٣دربخش جزائی به تعداد (

محاکم آن والیت شده درحالیکه از قبل وارد دواوین 
) دوسیه نیز تحت دوران قرار داشته است. از جمله ٥٥(
) دوسیه مکتوبی ١٢) دوسیه فیصله شده، (٩١(

) دوسیه با صدور قرار اجراآت ٣٤مسترد و در مورد (
) دوسیه تحت کار میباشد.٧١بعمل آمده و(

در بخش حقوقی و تجارتی:
قبل تحت کار بوده و ) دوسیه از ١٨٠درین بخش (

) دوسیه حقوقی و تجارتی ١١٦درماه میزان به تعداد (
) ١٦دیگرنیز وارد محاکم آن والیت شده که از جمله (

) دوسیه مکتوبی مسترد و با ٨دوسیه فیصله شده، (
) دوسیه با صدور قرار اجراآت بعمل آمده و ٦١ارتباط (

) دوسیه تحت کار میباشد.٢١١(
) قطعه وثیقه مختلف النوع طی ٤٩٧همچنان به تعداد (

ماه میزان اجراء شده و عواید ناشی ازآن مبلغ  
) افغانی به خزانه دولت تحویل گردیده ٧١٠٨٠٠(

است.

بې پــه ور  پــه نيــاده علنــي قضــايي غونــه، چــې ديکشــ
ــه نی٤/٨/١٣٩٩ ــې    ـ ــتون کـ ــه شـ ــو پـ ــيې د طرفينـ دقضـ

ــه اه موظــف ارنــ     ــورن پ ــل يــې دت ل واـترســره شــوه پرمها
ترتيب کې صورت دعوه واندې که، چې په مقابل کې  

يې د تورن  مدافع  وکيل دفاعيه  واوروله.
ــه هــم وخــت     دغــه راز قضــائي پــالوي دقضــيې طرفينــو ت
ورک، چې په پای کې يې درايو په اتفـاق يـوتن دقتـل پـه     

شــپالس کالــه تنفيــذي بنــد ســزا      ۱۶قضــيه کــې پــه    

.محکوم ک
ي علني غونه کـې  دزنـا دفعـل    ئدغه راز په همدې قضا

او تهديد په  قضيه کې  يوه مېـرمن  او يـو تـن نارينـه پـه       
کاـل تنفيـذي بنـد سـزا     ۱کاله او يـو بـل تـن پـه     ۶ـ   ۶

محکوم شول.
ديـادې غونــې قضــائي پــالوي وويــل دتورنــو پروانــدې  
ــي      ــوالی شــــ ــه دي کــــ ــت نــــ ــې وروســــ ــوې پرېکــــ شــــ

دتمیيزغوتنه وکي.

قـــانون رســـیده گـــی بـــه  ٤٣بـــه تأســـی از هـــدایت مـــاده  
ترکیب قضاوتیار نرگس "حافد تخلفات اطفال هیئتی با 

ــه تخلفــات     زاده" رئــیس محکمــه ابتدائیــه رســیده گــی ب
اطفال والیت بلخ، قضـاوتمند محمـد همـایون "توفیـق" و     
قضاوتمند رسولی اعضای قضائی آن محکمه بـه تـاریخ   

ــز     ١٣٩٩ر٨ر٢ ــت مرک ــاز و بســته آمری ــای ب از بخــش ه
اصالح و تربیت اطفال بازدید و نظارت بعمل آورد.

ت بازدیـد کننـده ضــمن دیـدن از وضـعیت عمــومی     هیئـا 
مرکـز مــذکور، از اطفاــل محجـور و صــنوف درســی شــان   
نیــز بازدیــد و نظــارت نمــوده کــه در زمینــه توجــه بیشــتر 

ــه     ــدایات الزم بـ ــد و هـ ــان گردیـ ــذکور را خواهـ ــت مـ آمریـ
سرپرست آن مرکـز و مسـئولین بخـش هـای مربوطـه داده      

شد. 
نر و احـداث یـک   همچنان از نصب یـک پایـه ماشـین اسـک    

باب آشپز خانه مجهز و مـدرن در محوطـه مرکـز مـذکور     
ــود کــه از   Jsspاز جانــب دفتــر  از مــوارد قابــل تــوجهی ب

جانــب هیئــات بازدیــد کننــده از مســئول پــروژه تشــکری   
بعمــل آمــد و عطــف توجــه شــان را در قســمت همکــاری    
ــالحی خواهـــان       ــای اصـ ــل برنامـــه هـ ــتر تمویـ ــای بیشـ هـ

گردیدند.
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قضـاوتیار سـیدعبدالقیوم "کمــالی"   ٢٩/٨/١٣٩٩بتـاریخ  -
ــی      ــا مجتبــ ــان بــ ــت بدخشــ ــتیناف والیــ ــه اســ ــیس محکمــ رئــ
"عالمی"مشاور ارشد سیستم مدیریت قضایا ومحمد فکرت 
"عالمی"مشاور تخنیکی سیسـتم مـدیریت قضـایای موسسـه     

)jsspو مالقات نمود.) در دفتر کاری اش دیدار
دریــن دیــدار پیرامــون تغییراتــی کــه قــرار اســت ذریعــه مقــرره  
تنظیم سیستم مدیریت قضایا در مـوارد مختلـف بوجـود آیـد     
ــوعات     ــه موضـ ــیس محکمـ ــه و رئـ ــورت گرفتـ ــر صـ ــادل نظـ تبـ
ــایا     ــدیریت قضــ ــتم مــ ــخه دوم سیســ ــه در نســ ــدی را کــ جدیــ
گنجانیده شده بود ، سودمند ارزیابی نموده بـرای ارگانهـای  

عدلی وقضائی نهایت با اهمیت توصیف نمود. 
ــاریخ - ــاوتیارمحمداجمل"عرب زی" ١/٨/١٣٩٩بتــــ قضــــ

رئیس محکمه استیناف والیت بادغیس  دردفترکاری اش با 
حلیمه "راهپیما"مستوفی آن والیت دیدارومالقات نمود.

درایـــن دیـــدار روی موضـــوعات چـــون جمـــع آوری عوایـــد  و 
ــه آدرس م  ــایی کــ ــرکت هــ ــد و مقروضــــیت شــ شــــخص ندارنــ

موضوعات قضایای مالیاتی وموضوعات مرتبط به آن بحـث  
وتبادل نظر صورت گرفت.

قضـاوتیار محمـد حسـن    ۱۰/۸/۱۳۹۹قبل از ظهر مؤرخ -
رئــیس محکمــه اسـتیناف والیــت بغــالن درحالیکــه  "صـدیقی "

رؤســای دواویــن محکمــه اســتیناف وتعــدادی از کارمنــدان       
قام والیت بـا ذبـیح اهللا   ی مینمود در مقر مهرا همراویاداری 

معاون وسرپرست جدید التقـرر مقـام والیـت دیـدار     "احساس"
ومالقات نمود.  

ابتداء رئیس محکمه تقرر موصوف را تبریک گفته وبرایش از 
آرزوی مؤفقیت در امور محوله نمود بعداً (ج) خداوند متعال 

هنگی درآروی مســائل کــاری وایجــاد روحیــه همکــاری وهمــ   
ــتای خدمت ــهروندان   راسـ ــه شـ ــذاری بـ ــظ   آن گـ ــا حفـ ــت  بـ والیـ

نمــودوعــده همکــاری  و اســتقاللیت قضــائی صــحبت نمــوده   
هنگی آمتعاقباً سرپرست مقـام والیـت از حسـن همکـاری وهمـ     

مقام والیـت اظهـار سـپاس وامتنـان نمـوده      دستگاه قضائی با
چــه هـر ایجـاد فضـای مناسـب و   وعـده هـر نـوع همکـاری در    و

ری به شهروندان را نمود.بهتر تطبیق قانون وخدمتگذا
ــاریخ - " فـــانی"قضـــاوتیار محمدشـــریف ٢٥/٨/١٣٩٩بتـ

اسـاتید و رئیس محکمـه اسـتیناف والیـت هـرات بـا جمعـی از      
ی در دفتر کارهای خصوصی کابل محصلین حقوق پوهنتون 

.ش دیدار نمودا
ضــمن خــوش آمدیــد بــه محصــلین از اجــراآت  رئــیس محکمــه 

اشت قوانین نافـذه  در نظر دمحکمه دربخش های مختلف با
ــه قضــایای        ــی ب و سیســتم قضــایی کشــور و نحــوه رســیده گ

و برایشــان وعــده ســپرد کــه  معلومــات داد جزائــی و حقــوقی  
ریاست محکمه با محصلین همکاری همـه جانبـه داشـته و از    
محصلین خواست تا در جلسات علنی قضائی اشتراک نمـوده  

نـد سـپس   و به اندوخته های علمی شان به طور عملی بیافزای
اســاتید پوهنتــون هــای یادشــده از همکــاری محکمــه اظهــار    
ســپاس و تشــکری نمــوده و تعــدادی از محصــلین ســوال هــای  
حقوقی و مسـلکی شـان را مطـرح کردنـد کـه از جانـب رئـیس        

محکمه پاسخ ارائه گردید.
دوتن بـه اتهـام تزویـر وثـایق شـرعی و      ٥/٨/١٣٩٩بتاریخ -

ــف دولتــی از ســوی     ــر هــای ادارات مختل منســوبین اداره مه
ــت قضــائی مقــام عــالی ســتره محکمــه در والیــت بلــخ         مراقب

دستگیر شدند.
یکتن از دستگیر شده گان مالک دوکان مطبعه شخصی بـوده  
ــر مهرهــا، وثــایق و ســایر     واز ســالهای متمــادی مرتکــب تزوی
اســناد مــی شــد کــه بــا یکــتن دیگــر همــراه بــا دو قطعــه وثیقــه  

ــرا    ــه طغ ــانزده قطع ــری و پ ــوط   شــرعی تزوی ــری مرب ــر تزوی مه
ادارات مختلـــف دولتـــی دســـتگیر و مـــورد تعقیـــب عـــدلی      

قرارگرفت .
قضــاوتیارغالم ســخی"حبیب" رئــیس ٢/٩/١٣٩٩بتــاریخ -

محکمه استیناف والیت فاریاب با محاسن سفیدان و بزرگان 
اقوام ولسوالی دولت آباد دیدار و مالقات نمود.

پس نخست رئیس محکمه به حاضرین خوش آمدید گفـت سـ  
چــــــــــالش هــــــــــای موجــــــــــود                                                          وحاضــــــــــرین مشــــــــــکالت 

را مطـــرح نمـــوده ونیـــز از کـــارکرد رئـــیس محکمـــه رضـــایت  
خویش را در عرصه قضاء    ابراز نمودند بعداً رئیس محکمه 
بیـــان نمـــود پرســـونل قضـــائی و اداری محـــاکم اســـتیناف،       

یه ولسوالیها همیشه درخدمت مـردم  ابتدائیه شهری و ابتدائ
این والء بوده ومیباشند. 

دننرهار استيناف محکمې رئیس نیه ٣٠/٧/١٣٩٩په -
په خپل کاري دفتر کې دعدلي رئیس سره دمحکمـو دنهـايي   

او قطعي حکمونو دتطبيق په موخه ناسته وکه.
ــل دننرهــار عــدلي رئــیس مســتوخان    )هالــل(دناســتې پرمها

ــه   داســتيناف محکمــې   رئــیس قضــاوتمندمفتي محمــدوزير ت
ــه       ــق او ل ــو دتطبي ــايي شــويو حکمون ــي او نه ــو دقطع دمحکم

نومـوي  تطبيق خه دپاتو حکمونو په اه معلومـات ورکـل.  
وويل دمحکمو  شمېر قطعي او نهايي حکمونه يې تطبيق 
کي خو زياته يې کـه، چـې يـو شـمېر يـې دېنـو سـتونزو لـه         

چې پـه خبـره يـې پـر تطبيـق يـې        امله له تطبيق خه پاتې دي،
کار روان دی.

دننرهــار اســتيناف محکمــې رئــیس وويــل محکمــې دخپلــو  
نوموي قطعي او نهايي حکمونو دتطبيق خه نظارت کوي.

ېنار وک، چې بايد ياد حکمونه په خپل وخـت تطبيـق او د   
ولسونو سـتونزو تـه پـه همغـ او پروخـت رسـيدي وشـي او        

يتونو ته انې پاملرنه وکي.دغه راز د دولت ملک

ــت اســتیناف محکمــې دعامــه    دننرهــار والی
ــې جــزا       ــوان ، ــاري محکم ــت ، جــزا دی امنی

ــوان او د  ــد  دیـ ــورني اوبهرنـــي امنیـــت پرضـ کـ
جرایمــو ســره دمبــارزې دیــوان علنــي قضــایي   

غونی جوی شوی .
نیی پـه  ١١/٩/١٣٩٩دعامه امنیت دیوان د

علني قضایي غونه کې د لورو تنو په اتهام 
دچرسو اووسلې قاچـاق قضـیه ویـل شـوه او     
ــه    ــم پــ ــره  ســ ــامو ســ ــانون احکــ ــین د قــ متهمــ

مجازاتو محکوم کل شول .
نیــې ٨/٩/١٣٩٩ــه د دی دیــوان د همدارن

په علني قضـایی غونـه کـې یـوتن لـه مسـجد       
ــرو    ــدني بـ ــه دمعـ ــو، دوه تنـ ــال کولـ ــه دغـ خـ
دقاچــاق ، یــوتن د چرســو د قاچــاق او یــوتن د  

یو د قاچاق اوپلورلو په قضـیه او  کنشه یي  تو
ــه قضــیه کــې ،     ــر پ ــور د ویــزو دتزوی ــه ن دوه تن

لــه یــوتن د فریبکــار پــه قضــیه کــې د قــانون 
احکامو سره سم په مجازاتو محکوم کل .

په همدی قضایي غونـه کـې یـوتن د پیسـو د     
جعل په قضیه کې د دالیلو د نه شتون له کبله 

بری الذمه ول شو. 

قضایي غونه کې د بیال بیلو جرمونو په اتهـام  
دې لـه چـې ) تنه په قانوني جزا محکوم شول ٩(

جملی په مغلوبه جن کې چې د یو تن په قتـل  
منجرشــوی ؤ یــوکس د قتــل د اصــلي فاعــل پــه  

مغلوبــه جنـ ـونوال د قــانون   د توـه اونـور   
احکامو سـره سـم پـه بیالبیلـو تنفیـذی حبسـونو       

محکوم شول .
همدارنــه دجنســی تیــری د شــروع پــه جــرم دوه 
ــوتن او       ــې ی ــه قضــیه ک ــل دغــال پ ــه ، د موبای تن
دنغدو پیسو د غال په قضیه کې یـوتن د قـانون   
احکــامو  ســـره ســـم مجـــازات کـــل شـــول د دې  

متهمینـــو تـــه دیـــوان دعلنـــی قضـــایي غونـــی 
ــدې  شــوی      ــې د دوی پروان ــول شــول چ وروپوه

ــده   ــانوني   پریکــه وروســت ن ــه ق کــوالی شــي پ
د استیناف غوتنه وکی .موده کې

ــه  همــدې ترتیــب د اســتیناف د جــزا دیــوان د     پ
نیـی پــه علنــي قضــایي  غونــه  ١٨/٨/١٣٩٩

کې درې تنه د قتل په یوه قضیه کې د قانون له 
بنــد پــه بــیال بیلــو   احکــامو ســره ســم د تنفیــذی  

مودو محکوم  شول .
ددې دیــوان دعلنــي  قضــایي غونــی متهمینــو 

چـې د دوی پروانـدی شـوی    لته وروپوهول شـو 
پریکه وروست نه ده ، کوالی شـی پـه قـانونی    

موده کې د فرجام غوتنه وکي .
ــي    دننرهــار ــاري محکمــې دکــورني او بهرن
امنیـــت پرضـــد جرایمـــو ســـره دمبـــارزی دیـــوان  

ــه  پــه  عل نیــه ١٤/٨/١٣٩٩نــی قضــایي غون
جوه شوه اوپه تر کې یې د انسان تتونې پـه  

م په جزا محکوم شـول  داقضیه کې دوه تنه د اع
. همدارنه دوه نورکسان په همدې قضـیه کـې   
د دالیلــو دنــه شــتون لــه کبلــه بــری الذمــه وــل  

شول .
متهمینــو ېي قضــایی غونــنــد دی دیــوان دعل

چـې د دوی پروانـدې شـوی    ته وروپوهول شـول  
پریکه وروست نه ده ، کوالی شی د استیناف 

غوتنه وکی .

٨/٩/١٣٩٩پــه همــدی ترتیــب د دې دیــوان د 
نیی په علني  قضایي غونـه کـې لورتنـه د    
یزلو د اختالس په قضیه کې په قـانونی جـزا   

کوم شول .مح
د دې دیوان دعلنی قضـایي غونـو متهمینـو    
ته وروپوهول شول چې د دوی پرواندی شـوی  
پریکـــی وروســـت نـــه دي ، کـــوالی شـــی پـــه 

قانوني موده کې د فرجام غوتنه وکي .
ــوان د  ــي  ٢٥/٨/١٣٩٩دجــزا دی ــه علن نیــی پ

قضایي غونه کې لورتنه دقتل پـه بیالبیلـو   
وم شــول پــه قضــیو کــې پــه قــانونی جــزا محکــ  

همدی توه  دنوموې نیې په علني قضـایی  
غونه کې ددی دیوان له خوا دوه تنه نورقتـل  

پـــه قـــانوني جـــزا کـــېتـــه د اقـــدام پـــه قضـــیه
ــوان دعلنــي قضــایي    محکــوم شــول . د دی دی

وهــول شــول چــې  د  پغونــی متهمینــو تــه ورو 
دوی پرواندې شوی پریکـه  وروسـت نـه ده    

ــود   ــانونی مـ ــه قـ ــام ه کـــې کـــوالی شـــې پـ دفرجـ
غوـتنه وکـي د ننرهـار ـاری محکمـې د      

ــی  ٢٠/٨/١٣٩٩جــزا دیــوان د   ــه  علن نیــی پ

قضــــــــاوتمند عبــــــــد ٣/٩/١٣٩٩بتــــــــاریخ 
ــار "مح ــتیناف   القهـ ــه اسـ ــیس محکمـ ــت" رئـ بـ

ــاکم   ــعبات محــ ــراآت شــ ــرپل از اجــ والیــــت ســ
ابتدائیـــه شـــهری، محکمـــه ابتدائیـــه رســـیده 
گــی بــه جــرایم خشــونت علیــه زن و تخلفــات      
اطفاــــــل و آمریــــــت ثبــــــت اســــــناد و وثــــــایق  

بازدید به عمل آورد.
ــرات     ــا حضــور آمــر تحری ــد کــه ب در ایــن بازدی
محکمه استیناف از اجراآت شـعبات اداری و  

ضــائی محکمــه ابتدائیــه شــهری، محکمــه     ق
ابتدائیه رسـیده گـی بـه جـرایم خشـونت علیـه       
ــورت     ــایق  صـ ــناد و وثـ ــت اسـ ــت ثبـ زن و آمریـ

گرفــت ابتــداء حاضــری قضــات و کارمنــدان     
اداری مشاهده و کنترول به عمـل آمـد سـپس    
درباره رویه و طرز برخورد نیک با مراجعین و 

پابندی به وظیفه هدایات الزم داده شد.
ر ادامه به قضات هدایت داده شد تا مطابق د

مقــرره یونیفــورم قضــات کــه قــبالً بــه صــورت   
ــل بــه دســترس تمــام        رســمی طــی متحــد الما
محاکم قرار گرفته است، یونیفورم خـویش را  
عیار و استفاده نمایند و در ضمن در قسـمت  
پــــاک کــــاری و نظافــــت شــــعبات و همچنــــان  
استفاده درست از تجهیـزات دولتـی هـدایات    

الزم نمود.

.ناف محکمې په مقر کې جوه شوهستید ا
ــو    ــد د ـــ ــه  د کـــــالم اهللا مجیـــ لـــــومی غونـــ
آیــاتونو پــه تــالوت پیــل شــوه بیــا پــه نوبــت ســره  
ــوعات د    ــامل موضـــــ ــې شـــــ ــدا کـــــ ــه اجنـــــ پـــــ
ــدی      ــی النـ ــوراو ینـ ــر غـ ــو تـ ــیون دغیـ کمیسـ
ــو      ــه بحــث اونظری ــه پایلــه کــې ل ونیــول شــول . پ
دتبــــــــادلې وروســــــــته پــــــــه اجنــــــــدا کــــــــې د 

نیـــــه  دهـــــرات والیــــــت   ٢٩/٨/١٣٩٩پـــــه  
اســــــتیناف محکمــــــې دیوانونــــــو رئیســــــانو 
کمیســــــیون غونــــــه د قضــــــاوتیار محمــــــد 
شــریف (فــانی) د اســتیناف محکمــې رئــیس      
پـــه مشـــر داســـتیناف محکمـــې دیوانونـــو د 
ــتهداآتو او    ــه ــــون د اســ ــانو پــ ــو رئیســ ولــ
ــه تــاو       ــي پ رارســیدلو غریضــو دغــور اویرن

ه د هیـــــــواد د پــــــه هکلــــــ  موضــــــوعاتو شاملو
نافـــذه  قوانینـــو اودســـترې محکمـــې مقـــام د     
ــول    ــویبونه وشـ ــوبو والتصـ ــورا پرمصـ ــالی شـ عـ
ــو    ــوه ترــــ ــوونه وشــــ ــه الرــــ ــو تــــ او تحریراتــــ
دکمیســــــــیون د رئیســــــــانو ترســــــــره شــــــــوي  
ــي     ــاع کــ ــه ارجــ ــده مراجعوتــ ــویبونه اونــ تصــ

اوغونه دخیر په دعا پای ته ورسیده .

اداری در صــدور  بــه محــاکم، رعایــت سلســله   
ــوب    ــودن مکتـــــــ ــی نمـــــــ ــب وعملـــــــ مکاتیـــــــ

آمریــت عمــومی اداری قــوه  ٤/٧/١٣٩٩)٦٨٥(
ــه گزارشــات عنــدالموقع    قضــائیه راجــع بــه ارائ
بدون تأخیر، غرض جلوگیری از شیوع ویـروس  
کرونا باید درمحـیط کـاری فاصـله هـا رعایـت      
ــا یکـــدیگر    ــافحه ودســـت دادن بـ ــود واز مصـ شـ

ه گـردد  احتراز شود، ماسک و دستکش اسـتفاد 
ــا دعائیــه خیــر خاتمــه      ، تأکیــد نمــود وجلســه ب

یافت.
جلسۀ اداری محکمه استیناف

والیت غزنی:
جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت غزنی یوم 

تحـــــت ریاســـــت ٢٤/٨/١٣٩٩شـــــنبه مـــــورخ 
ــه     ــیس محکم قضــاوتمند ســکندر "حیــدری" رئ
استیناف با اشتراک رؤسا، قضات وکارمنـدان  

ــتیناف، اب  ــاکم اسـ ــهری و  اداری محـ ــه شـ تدائیـ
ابتدائیه ولسوالی های مستقر و فعال در مرکز 
ــر     ــتیناف دایـ ــه اسـ ــات محکمـ ــالون جلسـ در سـ

گردید.

جلسۀ اداری محکمه استیناف 
والیت بدخشان:

جلســـــۀ اداری محکمـــــه اســـــتیناف والیـــــت    
تحـت  ٢٤/٨/١٣٩٩بدخشان یوم شنبه مـورخ  

ــدالقیوم    ــید عبـــــ ــاوتیار ســـــ ــت قضـــــ ریاســـــ
مــالی"رئیس محکمــه اســتیناف بــا اشــتراک "ک

همـــــه پرســـــونل قضـــــائی، اداری وخـــــدماتی 
محاکم استیناف، ابتدائیـه شـهری، ابتدائیـه    
رســــیده گــــی بــــه جــــرایم خشــــونت علیــــه زن  
وتخلفات اطفال، آمریت ها و مـدیریت هـا در   
تــاالر جلســات علنــی محکمــه اســتیناف دایــر   

گردید.
م اهللا ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چنـد ازکـال  

ــه روی    ــیس محکمــ ــپس رئــ ــاز ســ ــد آغــ مجیــ
مواردی چون پابندی به حاضری در رژیم آغاز 
ــدی    ــت جـ ــاکم ومراقبـ ــمیات درمحـ ــتم رسـ وخـ
رؤســا از همکــاران خــویش، پیرامــون رعایــت   

) مــــــــــــــــورخ ٦٦٧٨/٥٦٥٩مکتــــــــــــــــوب (
ــوه   ٧/٨/١٣٩٩ ــومی اداری قــــ ــت عمــــ آمریــــ

قضائیه راجع به ورود مـراجعین کمیشـن کـار    

ابتــداء جلســه بــاتالوت آیــاتی چنــد از کــالم اهللا  
مجیـــد توســـط محمـــد امـــین "مهربـــان" رئـــیس 
محکمـــه ابتدائیـــه ولســـوالی خوگیـــانی  آغـــاز  
سپس رئیس محکمه ضمن عرض خوش آمدید 

نده گان در رابطه بـه موضـوعاتی   به اشتراک کن
ــت یونیفــورم و      ــه، رعای ــه وظیف ــدی ب ــون پابن چ
ســـلوک قضـــائی، ترتیـــب و ارســـال بـــه موقـــع      
گزارشات جلسات علنی، ثبـت قضـایای فسـاد    
اداری، راپور قطعی و نهائی، راپور عواید ربع 

مطابق فارمت ارسالی آمریـت  ١٣٩٩اول سال 
احصــائیه ریاســت پالیســی و پــالن مقــام عــالی   
تاکیــد نمــود کــه اشــتراک کننــده گــان جلســه در  
ــاری       ــده همک ــوق وع ــوارد ف ــع م ــه موق اجــرای ب

نمودند.
همچنان در جریان جلسه مشکالت، پیشنهادات 
و نظریات اشتراک کننده گـان را اسـتماع و بعـداً    
به آمریت عمومی تحریـرات هـدایت داده شـد کـه     
در مــورد پیشــنهادات و نظریــات شــاملین جلســه 

اجــراآت نمایــد و جلســه بــا دعائیــه رســیده گــی و 
خیر خاتمه یافت.

ــل درمحــیط کــاری        ــان واطفا ــت زن ــع آزار اذی ــه من ــه کمیت جلس
ــورخ      ــنبه مــ ــوم یــــک شــ ــان یــ ــتیناف والیــــت بامیــ ــه اســ محکمــ

ــخی زاده"  ۱۳۹۹/ ۲۵/۸ ــر محـــــــــب اهللا "ســـــــ تحـــــــــت نظـــــــ
آمرتحریــــــرات محکمــــــه اســــــتیناف بــــــا اشــــــتراک قمرگــــــل  
ــه     ــهری، فاطمـ ــه شـ ــه ابتدائیـ ــدیرتحریرات محکمـ ــریفی" مـ "شـ

ــه     "ک ــیدگی بــ ــه رســ ــه ابتدائیــ ــدیرتحریرات محکمــ ــی" مــ ریمــ
ــد ذکـــی       ــات اطفاـــل و محمـ ــونت علیـــه زن وتخلفـ ــرایم خشـ جـ
ــزای محکمـــه اســـتیناف        ــلکی دیـــوان جـ ــانی" محـــرر مسـ "حقـ

در دفتر کاری آمر تحریرات دایر گردید.
ابتــــداء جلســــه بــــا تــــالوت آیــــاتی چنــــد از کــــالم اهللا مجیــــد  

ــتیناف از      ــه اسـ ــرات محکمـ ــپس آمرتحریـ ــاز سـ مشـــکالت آغـ
ــان       ــل ش ــاث واطفا ــه ان ــدان طبق ــرا راه کارمن ــه ف وچالشــهایی ک
ــه      ــای جلســ ــد از اعضــ ــته باشــ ــود داشــ ــاری وجــ ــیط کــ درمحــ
خواســـتار معلومـــات گردیـــد کـــه خوشـــبختانه کـــدام شـــکایت  
ــه       ــرات محکمـ ــت تحریـ ــه در آمریـ ــه و نـ ــای کمیتـ ــه اعضـ ــه بـ نـ
ــث     ــداز بحــ ــه بعــ ــز کمیتــ ــده و نیــ ــلت نورزیــ ــتیناف مواصــ اســ

ــابق مقـــ    ــر مطـ ــادل نظـ ــان    وتبـ ــت زنـ ــع آزارو اذیـ ــه منـ رره کمیتـ
ــات کـــه       ــاری محـــاکم والیـ ــل درمحـــیط کـ ــهواطفاـ تصـــویب بـ

مقــام شــورایعالی رســیده مصــمم بــه ایــن شــد کــه منبعـــد در         
ــون       ــویش را پیرامـ ــه خـ ــار جلسـ ــک بـ ــاه یـ ــر مـ ــنجم هـ ــت وپـ بیسـ
ــرات    ــر آمــــر تحریــ ــل تحــــت نظــ منــــع آزار اذیــــت زنــــان واطفاــ

ــه     ــه بادعائیــ ــد و جلســ ــر نماینــ ــتیناف دایــ ــه اســ ــر محکمــ خیــ
خاتمه یافت.

قضائی، اداری و امنیتی دایر گردید.
ــادل و توانـــا ج       ــد عـ ــه بنـــام خداونـ ــداء جلسـ ابتـ
ــه     ــداء بــ ــامل آجنــ ــوعات شــ ــپس موضــ ــاز ســ آغــ
ــه در نتیجــه      ــت ک ــرار گرف ــاوب مطــرح بحــث ق تن
ــه در    ــه جانبـــــ ــی همـــــ ــور و بررســـــ ــد از غـــــ بعـــــ

انین نافـــــــــذه و مصـــــــــوبات روشـــــــــنائی قـــــــــو
شــــــورایعالی تصـــــــاویب بعمـــــــل آمـــــــد و بـــــــه  
تحریــرات هــدایت داده شــد تــا تصــاویب بعمــل       
ــه       ــوط ب ــع مرب ــه مراج ــا را ب ــده کمیســیون رؤس آم

جلسات کمیسیون رؤسای دواوین استینافی 
٧محکمه استیناف والیت کندز بتاریخ های 

قوس  سال جاری  تحت ریاست ١٣عقرب و 
قضاوتمند حبیب اهللا "امین" رئیس محکمه 
استیناف با اشتراک رؤسای دواوین 
استینافی، رئیس محکمه ابتدائیه شهری، 
آمر ثبت اسناد و وثایق و سرپرست آمریت 

پیرامون استهداآت واصله و یک قطعه مخزن 
عریضه مراجعین و بهبود هرچه بیشتر امور 

اســرع وقــت غــرض تعمیــل اخبــار نمایــد. بعــداً       
ــی     ــوظفین امنیتـ ــالم مـ ــورد سـ ــه برخـ ــه بـ در رابطـ
قطعــــه مفــــرزه امنیتــــی محکمــــه اســــتیناف بــــا 

ی، خـــــــــــدماتی و پرســـــــــــونل قضـــــــــــائی، ادار
مــراجعین بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت و      
ــرزه قطعــه      ــدانی مف ــی قومان ــه مســئولین امنیت ب
محافظــــت قضــــات نیــــز هــــدایت صــــریح داده     
شــد تــا منبعــد بــا پرســونل محــاکم و مــراجعین        

رویه نیک نمایند.

ــې    ــو د ارزون ــو او اجراآت ــزو  دظرفیــت د لوول ریاســت د روزنی
پرورامونو په لکې د مدیریت اوارنې پروـرام د روان کاـل   

مې  نیی پوری د افغانستان عدلي -٢٧می تر-٢٥دلم له 
 ) ــ ــه مرســته د بامیــان  J .s.s.pســکتورخه دمــالي مالت ) پ

والیت په استیناف محکمه کې پـه الره واچـول شـو چـې پـه دې      
ــادغیس ا    ــې د دایکنـــدي ، بـ ــرام کـ ــان والیتونـــو  پروـ و بامیـ

استیناف محکمو اداري کارکوونکو ون درلود.
روزنیــز پروــرام دمــدیریت دبنســیزو اصــولو، د مــدیریت د  

ــو ، د مــــدیریت   ــو ، د دمیتودونــ مــــدیریت د طریقــــو ،   کچــ
ــدو ، د مــدیرانســدمــدیرانو اسا و مفهــومي مهــارتونو، د ي دن
ــدیرانو شخ ــئوولیتونو ، د   مـــ ــاننو دمدیرمســـ ــیتی ـــ صـــ

رانو عمـده دنـدو ، دـارنې تعریـف ، دـارنې او ارزونـې       مدی
تــوپیر، لــه تطبیقــي پــالن خــه ــارنې ، د ــارني او ارزونــي    

رنوالی په تاو متمرکز شوې وې .
الــو لـه خـوا یــرمهم او   پـه اخیـر کـې رونیــز پروـرام د ـون و     

ــبارزــتناک و ــه    ل ــو پ ــه د تصــدیق لیکون ل شــو او ــون والوت
ویش پای وموند .


