
د محکمې د کارکوونکو لخوا د غونې وول 
تأدیب کي.ۀکوونکو له جملې خه وي، د قضایي غونې رئیس کوالی شي د قانون د حکمونو مطابق هغ)که چېرې د قضایي غونې ووونکي د محکمې د کار۱(
قضایي غونې د رئیس د اوامرو اطاعت ونکي، رئیس کوالی شي ووونکی له قضایي غونې د )که چېرې په غونه کې نور شامل اشخاص، د غونې نظم و کي یا ۲(

محکوم کي.ېورې په نغدي جریمه یپزرو افغانیو ) ۵۰۰۰خه وباسي او تر(
دوه سوه پنه ویشتمه مادهدجزایی اجراآتو قانون

شورای عالی ستره محکمه قبـل از ظهـر نهـم جـدی     
تحــت ریاســت قــانونپوه ســید یوســف حلــیم قاضــی   

سه داد .القضات ورئیس ستره محکمه تشکیل جل
شـــــورا نخســـــت روی احواـــــل مشـــــدده عمـــــومی     

مسئولیت جزایی و انواع آن بحـث نمـوده و متکـی بـه     
کـود جـزاء تصـریح کـرد     ٢٢٠الـی  ٢١٧احکام مـواد  

که هرگاه محـاکم  بـه سـبب موجودیـت احواـل مشـدده       
عمومی به تشدید جزا حکم مینماینـد ، مکلـف  ا نـد    

ــوق موجــ       ــواد ف ــرات م ــت فق ــا رعای ــه ب ب حــاالتی را ک
تشــدید جــزاء گردیــده در اســباب  دالیــل حکــم شــان       

تصریح نمایند .
بعداً  طبق اجنداء برمبنای گزارش اقتضـایی ریاسـت   

عمومی تفتیش قضایی ،  اظهارات یکتن از قضـات  
محاکم ابتدائیه والیت هرات که تخطـی وظیفـوی وی   
ــود ،  مــورد     در نتیجــه بررســی ، تشــخیص گردیــده ب

اضــی موصــوف متکــی بــه  اســتماع قرارگرفتــه و بــه ق

احکــام مقــرره طــرز رســیده گــی  بــه تخلفــات قضــایی  
جزای الزم تادیبی تجویز گردید

متعاقبــــاً پیرامــــون اســــتهدائیه  اداره محتــــرم لــــوی  
ــ ــه     ـ ــی بـ ــیده گـ ــالحیت رسـ ــه صـ ــه بـ ارنوالی دررابطـ

قضــایای جعــل پــول و اســتهدائیه محکمــه اســتیناف   
والیت کابل درمورد تعیین محکمـه ذیصـالح رعایـت    

ت جزایــی در قباــل یــک آقــانون اجــرا٣٣٣حکــم مــاده 
محکــوم  ســوء اســتفاده از صــالحیت وظیفــوی و اخــذ  
رشوه ، در روشنایی احکام قـوا نـین نافـذه  رهنمـایی     

الزم صورت گرفت .
درادامه جلسه طرز العمل کنده های وثایق در مخازن 
ــوگیری از منــدرس       ــظ و نگهــداری و جل ــه هــدف حف ب

کنـده هـا از جعـل و تزویـر     شدن ، مصئون نگهداشـتن 
ــا     ــیب هـ ــانونی ، آسـ ــر قـ ــرفات غیـ ــوگیری از تصـ ،جلـ
ــق ان    ــه تطبیــ ــویب و بــ ــالی تصــ ــایرحوادث احتمــ وســ

درمخازن محاکم کشور هدایت داده شد .
بــه همــین ترتیــب درجلســه  یــک تقاضــای تجدیــد نظــر  

٤٨٢مدنی بادرنظرداشت شرایط مندرج حکـم مـاده   
ز درخواست قانون اصول محاکمات مدنی با یکعده ا

در قضایای جزایی تحت رسـیده  محکمههای تبدیلی
گی قرار گرفته و همچنان  با توجه بـه پیشـنهاد اداره   

) ۴۷ارنوالی صالحیت رسیده گی به  ( محترم لوی 
دوســیه جزایــی بــه محــاکم اســتیناف والیــات غزنــی ،   
بــادغیس ، کنــدهار ،  ســمنگان و ننگرهــار ، تفــویض  

گردید .

قـــانون جـــزای نافـــذه ٦ومـــاده ٢٨٥فقـــره دوم مـــاده 
ــالحیت      ــتفاده ازصـ ــوء اسـ ــرم سـ ــه جـ ــتهم را بـ ــت مـ وقـ

ــر     ــه اثـ ــه بـ ــذکور  کـ ــرارداد مـ ــد قـ ــوی در عقـ ن آوظیفـ
ــون    ــیم ملیـ ــویلی   یکنـ ــدم تحـ ــابر عـ وزارت معـــدن بنـ

گردیــده   دالرپــول تامینــات شــرکت بــه ضــرر مواجــه       
بــــه  مــــدت یکســــال و یکمــــاه حــــبس تنفیــــذی و رد  
ــول تضــمین و       ــر امریکــایی پ ــیم ملیــون دال ــغ یکن مبل
یامعــادل آن بــه افغــانی بـــه نــرخ روزو تحویــل ان بـــه      

حساب دولت  محکوم بجزا کرد .  

ــاص     ــاکم خـ ــالحیت محـ ــکیل و صـ ــانون  تشـ ــازده قـ یـ
ارنواـــل موظـــف صـــورت برگـــزار گردیـــد ، نخســـت 

ن موارد مربوط بـه سـوء   آدعوی خویش را اقامه وطی 
بال  عقـد  ـدر قـ استفاده مـتهم از صـالحیت وظیفـوی   

یــک قــرارداد  اعمــار فابریکــه ســمنت والیــت هــرات و   
معــدن ذغاــل ســنگ پهلوانــان ولســوا لــی کــرخ  والیــت   

ــا شــرکت پیشــگامان صــنعت مجــد کشــور    راهــرات ب
ــران   ــته ایـ ــان داشـ ــو  بیـ ــویش رادر پرتـ ــات خـ و مطالبـ

احکـــام قـــانون جـــزای نافـــذه وقـــت کشـــور بخـــاطر        

محکومیت متهم مطرح کرد.
ــه  بعـــداً وکیـــل ــتهم و بـــه ادامـ ن  شـــخص آقـــانونی مـ

ــت  ــتفاده ازفرصــــ ــا اســــ ــتهم بــــ ــافی  هایمــــ الزم و کــــ
مـــــــدافعات شـــــــانرا در برابـــــــر  صـــــــورت دعـــــــوی  

      ارنواــل ارائــه داشــته  و متعاقبــا ً هیئــات قضـــایی
ــهای ــیه    پرسشـ ــتر قضـ ــاحت بیشـ ــاطر وضـ الزم  را بخـ

از طــــرفین دعـــــوی انجــــام داده و بعـــــداز ارزیـــــابی   
، متکــــی بــــه اســــناد همــــه جانبــــه ازجریــــان جلســــه  

ومـــــدارک داخـــــل دوســـــیه ،  بادرنظرداشـــــت حکـــــم  

ــاوتوال   د کنـــدهار د ــیس قضـ ــې رئـ ــتیناف محکمـ اسـ
ــري)  ــل (عمــ ــه ثمرــ ــه  ۱۷/۹/۱۳۹۹پــ ــه د تختــ نېــ

ــوا   ــتان ولســـ ــل او ارغســـ ــو  پـــ ــه محکمـــ لیو ابتدائیـــ
نــــه وکــــه. چــــې موخــــه یــــې د حاضــــریانو  خــــه لید

ــرول، د ق ــاکنــ ــاس، د فترونــــو   نایضــ ــايي لبــ و قضــ
راز د مراجعینـــو ســـره پـــه مســـتقیم  ا نظافـــت او همـــد

.ول لیدنه وه
و قاضيانو خپلې تعهد نامې په خپلو او همدا شان ول

د تختــه پــل او ارغســتان .دفترونــو کــې موجــودې وي
کمو اوند مراجعینو نه يـې د محکمـې   محولسوالیو

اوند ستونزو او مشکالتو په اه نیغ په نیغه پوـتنه  
وکه. چې مراجعینو وویـل مـون هـی ول سـتونزه او     

رونـه  شکایت د محکمې په وانـدې نلـرو او زمـون کا   
ــون د ت   ــي مـ ــره کیـ ــل وخـــت ترسـ ــه خپـ ــل او پـ ــه پـ ختـ

ــهکمــو ارغســتان ولســوالیو د مح  ولینو خــه ئمســل
.خو یو

ــو ادارو بانـــــــدې د همغـــــــ او   ــه ولـــــ عمـــــــري پـــــ
ــو د    آهمــ ــه د مراجعین ــه ــه ب هن غــ وکــ، چــې پ

ــوي       ــل ســره همکــاري ک ــو ب ــه حــل کــې د ی .ســتونزو پ

همــداراز يــې د شــکایتونو صــندوقونه خــالص کـــل      
ــې ت ــه و او     چـ ــود نـ ــکایت موجـ ــوم شـ ــورې کـ ــه پـ راوسـ

زیاتـــه يـــې کـــه چـــې مـــون د شـــکایتو لپـــاره خپلـــې   
ــه    ــې، ابتدائیـــــ ــتیناف محکمـــــ ــه اســـــ ــمیرې پـــــ شـــــ

ــه مح   ــې او د ولســــوالیو ابتدائیــ کمــــو کــــې  محکمــ
نصـــب کـــي دي؛ ترـــو هروخـــت ولـــس کـــوالی شـــي   
ــل     ــه کــــې شــــي او خپــ ــه ایکــ ــره پــ ــه دوی ســ ــې لــ چــ

.ند ول مون ته راورسويتشکایت په مس

ــنگری   و    ــان سـ ــاوتپوه محمـــد زمـ تحـــت ریاســـت قضـ
عضـــویت قضـــاوتپوه براتعلـــی متـــین  و قضـــاوتپوه     
ــتره    ــای شـــورای عـــالی سـ عبدالحســـیب احـــدی اعضـ
محکمه جلسات علنی قضایی محکمـه خـاص وزرا ،   
بــه منظــور رســیده گـــی بــه دوســیه ســوء اســـتفاده از       
ــر اســبق      صــالحیت وظـــیفوی وحیــد اهللا شــهرا نــی وزی

لیم برگزار گردید .معادن وپطرو
طی سه جلسه محاکماتی که بتاریخهای هشتم ، دهم 

متکی به حکـم مـاده   ١٣٩٩وشنبه سیزدهم ماه جدی 



۱۳۹۹جدی ۲۰

درقسمت تعیین وکیل ارنوالی سعی نماید ردیدتصویب گ
ارنواالن والیتی را تعیین مسخر درقضایای حقوقی غیابی، 

وتوظیف نماید عالوتاً محاکم نیز حد اقل سه روز قبل از انعقاد 
ارنوالی مربوطه مکتوب ارسال نموده وتاریخ جلسه را جلسه به 

به اطالع برسانند. 
متهم درقضایای قباحت ارنوالی ابراز داشت کهریاست -۵

نه ضامن داده می تواند و نه هم توان پرداخت وجه کفالت را دارد 
و از سویی هم مطابق به قانون، متهم قباحت توقیف هم شده نمی 

ردیدتصویب گرابطه درارنوال چگونه اجراآت نماید.تواند لذا 
ازینکه برای متهم جرم قباحت در قانون توقیف پیش بینی نشده 

باید رها گردد. اگر درجریان محاکمه لذا درچنین حالت متهم
حاضرشد فبها، واال پروسیجر غیابی تطبیق می شود . جلسه با 

دعائیه خیر خاتمه یافت. 
در والیت بغالن:

جلسۀ همآهنگی ارگان های عدلی و قضائی محکمه استیناف 
تحت ریاست قضاوتیار محمد ٢٢/٨/١٣٩٩والیت بغالن بتاریخ 

استیناف با اشتراک معاون و حسن "صدیقی" رئیس محکمه 
سرپرست مقام والیت، رؤسا و نماینده گان ادارات ذیربط در 

تاالرجلسات محکمه استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز سپس 
رئیس محکمه ضمن عرض خوش آمدید پیرامون اهداف جلسه، 

که ازین جلسات در دست آورد های قبلی جلسه و توقعاتی
موضوع ایجاد همآهنگی دربین ادارات عدلی و قضائی مطرح 
است و همچنان بسیاری از سوء تفاهماتی که نزد ادارات موجود 
می باشد ازبین میرود و نیز اهداف اصلی ارگانهای عدلی و 
قضائی که همانا تحقق و تطبیق عدالت و دست رسی همه به آن 

عاون و سرپرست مقام والیت سخنان می باشد سخن گفت. بعداً م
چندی پیرامون ایجاد همآهنگی، دست رسی به عدالت، حمایت و 
همکاری مقام والیت از ارگانهای عدلی و قضائی ایراد نمود 
متعاقباً پیرامون موضوعات شامل آجنداء بحث همه جانبه 

مداقه  تصامیم الزم ذیالً اتخاذ وصورت گرفته و بعد از بحث 
گردید:

مورد پیشنهاد مقام والیت در موضوع انتقال محاکم در -١
از ولسوالی ها به مرکز والیت که سبب سرگردانی مردم می گردد. 
رئیس محکمه با توضیح حاالت بیان داشت که هدف از 
موجودیت محکمه دسترسی به عدالت است محاکم که انتقال 
گردیده در یک مورد در امور محکمه دخالت افراد مسلح مسئول 

جود داشته که با وجود مکاتیب متعدد جلو آنها گرفته نشده و و
ناگزیر محکمه به ولسوالی خنجان انتقال گردیده تا قضات 
بتوانند در قضایا عدالت را رعایت نمایند و کدام خطر به جان و 
مال آنها و مردم متصور نباشد و در ضمن پیرامون سایر محاکم 

واخر بین اا در این ولسوالی ها بیان داشت که ولسوالی ه
حکومت و طالبان چندین بار دست به دست گردیده که در آن 

ارنوالی و آمریت حقوق نیز فعال نبوده و امنیت ولسوالی ها 
فزیکی محکمه و قضات نیز تامین نمی باشد و امکان رفت و 
آمد قضات نیز مهیا نیست بناءً موقتاً انتقال گردیده اند. در 

نتقال محاکم به مرکز ولسوالی های رابطه تصویب گردید ا
همجوار به اساس هدایت مقام عالی ستره محکمه موقتی بوده 

مین امنیت شوند و در انتقال و رفت و أهر وقت ولسوالی ها ت
آمد قضات، قوماندانی و ولسوالی های محل همکاری نمایند 

مشکل مرفوع می گردد.
ا در مورد نظریه های ناقص طبی و تحریر موضوعات ب-٢

کلمات التین و انگلیسی تصویب گردید که منبعد در کنار 
اصطالحات طبی ترجمه فارسی آن نیز تحریر گردد و در ضمن 
کوشش نهایی صورت گیرد که نظریه طبی جامع باشد تا در حین 

صدور تصمیم سبب حکم شده بتواند.
ارنوالی تصویب گردید که پیرامون تحقیقات ناقص -٣

ارنوال مکلف است نون اجراآت جزائی قا١٤٥طبق هدایت ماده 
تحقیقات همه جانبه و جامع انجام دهد و نظریه نهائی طبی را 

نیز در اتهام نامه و صورت دعوی خویش در نظر بگیرند.
در مورد عدم ضم بودن آویز بانکی در قضایایی که -٤

متهم به جزای نقدی در محکمه ابتدائیه محکوم گردیده تصویب 
انسته شود که متهم جزای نقدی خویش را گردید از اینکه د

تحویل خزانه دولت نموده یا خیر و در حین اصدار حکم دیوانهای 
استینافی به مشکل مواجه نگردد باید آویز بانکی تحویل پول 

جزای نقدی ضم اوراق دوسیه گردد.
در مورد مکاتیب جلب و احضار که به قوماندانی امنیه -٥

صورت نمی گیرد و یا دوباره ارسال میگردد و کدام اجراآت 
پیرامون اجراآت انجام شده جواب داده نمی شود تصویب گردید 

قانون اجراآت جزائی مکلف به ٩٤از اینکه طبق هدایت ماده 

تنفیذ اوامر جلب و احضار بوده پولیس طبق احکام قانون اجراآت نموده 
زارش دهد و از نتیجه آن دوباره به ارگان مربوطه پیرامون اجراآت خود گ

تا با در نظر داشت آن اجراآت بعدی صورت گیرد.
ارنوالی مطالبه مجازات برای موتر های که در مواردیکه -٦

قاچاق مجاز مشروط می باشد می نمایند مکلف اند که موتر های فوق 
را با در نظر داشت احکام قانون قیمت گذاری نمایند زیرا حکم محکمه 

س قیمت موتر صورت می گیرد.کود جزاء به اسا٧٨٠طبق ماده 
تصویب گردید در مواردیکه محاضر گرفتاری وسایر اجراآت -٧

ارنوالی های مربوطه اوراق را دوباره طبق کشفی ناقص می باشد 
احکام قانون غرض تکمیل اجراآت قانونی به اداره پولیس مسترد و 

قانون اجراآت جزائی محتویات محضر ٨٦هدایت دهند که طبق ماده 
اری را عیار نموده و مکلفیت خویش را طبق قانون انجام دهند و گرفت

عواقب قانونی تخلف را نیز خاطر نشان  نمایند.
تصویب گردید که استفاده از موتر هایی که حکم به مصادره -٨

گردیده بدون طرزالعمل قانونی و حکم مقامات ذیصالح جرم بوده و 
کس حق استفاده از آنها را ندارد.

د که دوسیه هایی که غرض رفع خالء و نواقص به تصویب گردی-٩
 ارنوالی ارسال می گردد ارنوالی مربوطه مکلف است که طبق هدایت

قانون اجراآت جزائی تحقیقات همه ١٧٧قرار قضائی و هدایت ماده 
جانبه نموده اوراق دوباره در میعاد قانونی غرض رسیده گی به محکمه 

ارسال گردد.
قانون ١٧٥و ١٦٨که طبق هدایت ماده های و نیز تصویب گردید 
ارنوال باید مطابق اتهام نامه و دالیل ذکر شده اجراآت جزائی مطالبه 
در اوراق دوسیه باشد.

در مورد عدم تطبیق قرار ها و فیصله های قطعی محاکم -١٠
تصویب گردید چون عدم اطاعت از اوامر و احکام مراجع ذیصالح و 

کود جزاء جرم بوده و قابل تعقیب ٤٠٧ده احکام قانون طبق هدایت ما
عدلی می باشد قوه اجرائیه مکلف به تطبیق احکام و فیصله های قطعی 
و نهائی می باشند و در زمینه الیحه نظارت بر تطبیق احکام قطعی و 

تعمیم گردد.١/١/١٣٩٨) مورخ ٣٣نهائی محاکم طبق مصوبه (
اداره تصویب گردید زمانیکه علیه شخص بعد از بررسی-١١

٥قضایای دولت قرار استردادی صادر گردید و شخص مطابق فقره 
ارنوالی معرفی می گردد باید علیه وی طبق احکام به اداره ٨ماده 

قانون اقامه دعوی گردد.
تصویب گردید ازاینکه مساعد حقوقی از طرف اداره مساعدین -١٢

ریاست عدلیه برای اشخاص بی بضاعت معرفی می گردد اگر شخص 
ی بضاعت نبود و خود برای خویش وکیل تعیین می نمود ایجاب ب

٩تعیین مساعد حقوقی را نمی نماید و در ضمن طبق هدایت ماده 
قانون اجراآت جزائی شخص در عین زمان حق گرفتن الی سه نفر وکیل 

را دارد.
تصویب گردید که مدیونیت و عدم توان پرداخت جزای نقدی -١٣

ند در زمینه احکام قانون و مصوبه شماره سبب سلب آزادی شده نمی توا
شورای عالی ستره محکمه که چنین ٢٩/١٠/١٣٨٨) مورخ ٨٩١(

مشعر است: تجویز کمیسیون همآهنگی ارگانهای عدلی و قضائی مبنی 
آنها ختم گردیده و به دلیل بسبر اینکه در مورد محبوسین که مدت ح

محبس اند در توان پرداخت دین(جریمه نقدی یا جبران خساره) در
مطابقت به قانون اساسی کشور توضیح شد که حبس جزای فزیکی و 
جریمه جزای مالی است زمانیکه محبوس مدت حبس را سپری می 
نماید دوام سلب آزادی و یا اخذ تضمین از وی به دلیل مدیون بودن از 

دولت ویا اشخاص جواز ندارد.
مجاز بوده در تصویب گردید در مواردیکه قانوناً تمدید توقیف-١٤

قانون ٢٦٢و ١٠٢ارنوالی که طبق هدایت ماده مقابل پیشنهاد 
اجراآت جزائی صورت می گیرد در اسرع وقت جواب قانونی ارائه و 

اجراآت صورت گیرد.
تصویب گردید که در موارد فساد اداری و جرایم مربوطه آن -١٥

یده رهائی به کفالت بالمال توسط متحد المال ستره محکمه منع گرد
محاکم جداً آنرا در نظر گیرند و در سایر موارد صالحیت های قانون 

تصریح گردیده طبقاً اجراآت گردد.
تصویب گردید در مواردیکه انتقال متهم ممکن نباشد و امکان -١٦

جلسات آنالین فراهم باشد طبق احکام قانون اجراآت صورت گیرد.
ت امنیتی به در صورتیکه انتقال متهم روی نا امنی راه و خطرا-١٧

) مورخ ٧٦٥جلسه قضائی ممکن نباشد طبق مصوبه شماره (
شورای عالی از طریق آنالین اظهارات متهم اخذ و درج ١٤/١٠/١٣٩٨

قانون اجراآت جزائی ٢١٢محضر قضائی گردیده و طبق هدایت ماده 
در حضور وکیل مدافع اش اجراآت صورت گیرد و جلسه با دعائیه خیر 

خاتمه یافت. 
والیت کی:په ان وردک دمید

نیه د میدان ورد والیت استیناف محکمې  په ٢٥/٩/١٣٩٩په 
انکی د قضاوتیار فضل هادی (فاضل) په مشر دعدلي او قضائي 

ارانونو د همغی میاشتنی غونه ترسره شوه.
دغونی په پیل کې دمیدان ورد  والیت استیناف محکمې رئیس  

ویلو ترن دعدلي او قضائي ارانونو ون والوته د ه راغالست 
دهمغ غونې پرجوت او ارزت خبرې وکې.

نوموي وویل د دغه غوني موخه د اوند ارانونو ترمین پیاورې 
همغي رامین ته کول، ساتل او ترن یې په هغه موضوعاتو هم 

ن او خن سره مخ کی هراخیز بحث او خبری کیي چې چارې یې د 
دغه راز دمیدان ورد  والیت والی عبدالرحمن ( طارق) دعدلي او وي.

لي هغه د ې ورې او اغیزمنې وقضائي ارانونو د همغ غون
عدلې او قضائي ارانونو له مسئولینو وغوتل چې د ادارو ترمین دا 

ې وساتي.نی دوامداره او پیاووول غ
 ،ورک ا  ه کېچې د عدلي او قضائي والیت والی په یاده غون

ارانونو اوند ولي ستونزې چې له ملکې  ادارو  سره یې لري په حل 
کې  به یې ورسره جدي مرسته وکي.

دیادوني ده، چې د عدلي او قضائي ارانونو د همغ په غونه کې د 
دیوانونو رئیسانو، اري ابتدائي محکمې رئیس، د و او ماشومانو 

وي ابتدائي محکمې رئیس، استیناف یالي د مخنپرواندي د تاوتریخو
ارنوال رئیس، نظامي ارنوال رئیس، ملی امنیت رئیس،  والیتي 
شورا  رئیس او غي، د حقوقي مساعدینو آمر، مدافع وکیالنو انجمن 

مسئول او و نورو مسئولینو او استازو ون کی وو.
موضوعاتو ترن د په یاده غونه کې د آجناء سره سم او د شمیر

مرکز بهسود و لسوال دعدلي او قضائي ارانونو د ستونزو په اه 
ستونزو مسئولینو یي وضاحت وک او دینوبحث وشو، چې اوند

دحل په  موخه الزم تصمیمونه او اینې پریکې ترسره شوي.

در مرکز عدلی و قضائی جرایم سنگین فساد 
اداری:

جلسۀ همآهنگی ادارات مرکز عدلی و قضائی جرایم سنگین فساد 
تحت ریاست قضاوتیار منیره ١٥/٩/١٣٩٩ریخ اداری بتا

"بهارکی" رئیس محکمه استیناف جرایم سنگین فساد اداری با 
اشتراک رؤسا و نماینده گان ادارات ذیربط دایر گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز سپس 
رئیس محکمه تشریف آوری رؤسا را در جلسه خیر مقدم گفت. 

عاقباً پیرامون موضوعاتی شامل آجنداء از قبل ترتیب شده مت
بحث و تبادل نظر صورت گرفته و تصامیم مقتضی ذیالً اتخاذ 

گردید:
رئیس محکمه در رابطه به پروسه تحقیق بیان داشت که -١

سفانه مشکالت زیاد دارد و دوسیه ها چندین أپروسه تحقیق مت
ارنوالی ص به مراتب از جانب محاکم غرض رفع خالء و نواق

ارسال و اکثراً موارد حل ناشده باقی میماند در عین حال قرار 
های قضائی محاکم بسیار زمان گیر است که ماه ها و حتی 
سالها را در بر می گیرد نیاز است در این مورد سرعت عمل 
بمیان آید بناءً بخش تحقیق نیاز به آسیب شناسی جدی دارد تا 

ان تکمیل و زمینه حکم عادالنه فراهم تحقیق قضایا به وقت و زم
ارنوالی تحقیق ملکی در مورد اظهار داشت اکثراً گردد. رئیس 

ارنوالی مواصلت می ورزد صفحه کشف وقتی دوسیه به 
تکمیل نمی باشد و پولیس جرایم سنگین و تفتیش داخلی وزارت 
ها آنچنان که الزم است همکاری نمی کنند که نماینده پولیس 

نگین در مورد بیان داشت که پولیس جرایم سنگین جرایم س
سفانه هیچ نوع امکانات در اختیار ندارد. همچنان رئیس أمت

محکمه ابتدائیه جرایم سنگین در رابطه اظهار نمود که قرار های 
محکمه به زودی حل نمی گردد و اسنادی که بر اساس قرار های 

قرار می گیرد ارنوالیقضائی از جانب مراجع ذیربط در اختیار 
ارنوال قرار نمی گیرد و نیز اوراق به شکل مورد ارزیابی 

تکراری ضم دوسیه ها می گردد که باعث ضیاع وقت می شود. 
در مورد تصمیم برآن شد که منبعد موارد فوق در دوسیه ها 

رعایت گردد.
ارنوالی ابتدائیه یاد آوری نمود زمانیکه دوسیه رئیس -٢

نوالی مسترد می گردد و قرار قضائی ارطی قرار قضائی به 
تحلیل می گردد بارثانی دوسیه ذریعه مکتوب با تذکر اینکه 

ارنوالی مواصلت می کند که قرار به قوت خود باقی است به 
ارنوال را به مشکل مواجه میسازد اگر در متن این موضوع 

مکتوب موارد مشخص شود بهتر خواهد بود. در رابطه تصمیم 
ه موارد حل ناشده در مکتوب مشخص گردد.بر آن شد ک

ت پولیس جرایم سنگین در یدر رابطه به چگونگی فعال-٣
قانون مبارزه ٢٨مرکز، رئیس جلسه متذکر شد که طبق ماده 

علیه فساد اداری بمنظور کشف جرایم سنگین فساد اداری در 
کشور پولیس مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در چوکات 

یجاد و در مرکز عدلی و قضائی فعالیت می وزارت داخله ا
نماید. اما چگونگی تشکیل و فعالیت پولیس جرایم سنگین الی 
اکنون مطابق ماده متذکره عیار نگردیده است. رئیس اجرائیه 
مرکز در مورد بیان داشت که دراصل هم طبق فرمان رئیس 
جمهور، پولیس جرایم سنگین باید فعالیت های خویش را تحت 

رکز عدلی و قضائی انجام دهد و ما طی سه مکتوب چتر م
خواهان تشکیل پولیس جرایم سنگین گردیدم اما الی اکنون 
تشکیل خویش را در اختیار ما قرار نداده اند. در رابطه تصمیم 
بر آن شد که در مورد آقای طوطا خیل رئیس عمومی جرایم 

وزارت امور داخله در جلسه بعدی حضور یابند.
به مشکل انتقال متهمین تصمیم بر آن شد که در رابطه -٤

بخاطر حل مشکل موقتاً به توقیف خانه مواد مخدر انتقال و 
بعداً مکتوب رسمی غرض انتقال ایشان به توقیف خانه کابل 
ارسال گردد و همچنان در جلسه همآهنگی بعدی مدیر توقیف 

خانه مواد مخدر خواسته شود.
ی از شیوع ویروس چگونگی اتخاذ تدابیر غرض جلوگیر-٥

کرونا مورد بحث قرار گرفت و در مورد از رئیس اجرائیه مرکز 
معلومات مطالبه گردید که موصوف اظهار داشت عنقریب مواد 
ضد عفونی و ماسک به دسترس ما قرار می گیرد و به ادارات 
توزیع می گردد و نیز در جلسه تصمیم بر آن شد که برای 

د به مرکز داده نشود.مراجعین بدون ماسک اجازه ورو
مت اپارتمان یدر رابطه به پیش رفت کار و تخفیف در ق-٦

ها از رئیس اجرائیه پرسش بعمل آمد و رئیس اجرائیه بیان داشت 
که پول از وزارت شهر سازی به ریاست تصدی خانه سازی انتقال 
گردیده است و کار فعالً جریان دارد و مسئولین مربوطه وعده 

ماه حمل کار تکمیل میگردد و در مورد تخفیف سپرده اند که تا 
قیمت ها به مسئولین مربوطه تماس گرفته خواهد شد.

در مورد چالش های امنیتی در مسیر راه و هم در داخل -٧
ارنوالی عمومی پیشنهاد نمود که درین مورد مرکز، رئیس 

ارنوالی نظامی به شمول داکتر عابد یک جلسه امنیتی رؤسای 
و پیشنهادات خویش را به جلسه بعدی ارایه داشته باشند 

نمایند. همچنان چگونگی تدویر برنامه های آموزشی برای 
منسوبین مرکز عدلی و قضائی مبارزه با جرایم سنگین فساد 
اداری جز آجنداء بود که در مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت 

و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
در والیت سرپل:

ته عالی همآهنگی ادارات عدلی وقضائی محکمه جلسۀ کمی
تحت ریاست ٩/٩/١٣٩٩استیناف والیت سرپل بتاریخ 

قضاوتمند عبدالقهار"مخبت" رئیس محکمه استیناف با اشتراک 
رؤسا و نماینده گان ادارات ذیربط در مقر محکمه استیناف دایر 

گردید. 
غاز سپس ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آ

رئیس محکمه ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین در قسمت 
وقفه برگزاری جلسات همآهنگی به علت کرونا و وضعیت های 
امنیتی  توضیحات ارائه نموده افزود با بهتر شدن شرایط، 
منبعد این جلسات به وقت و زمان آن برگزار خواهد گردید و در 

میته عالی همآهنگی ادامه، به تشریح و توضیح مواد طرزالعمل ک
ادارات عدلی و قضائی پرداخته وظایف و صالحیت های اعضای 
کمیته، نحوه تدویر جلسات کمیته و حتمی بودن اشتراک در 
جلسه را برای اعضای جلسه تفهیم نمود و تاکید ورزید که طبق 
طرزالعمل، جلسه کمیته هر دو ماه بعد برگزارمیگردد لذا 

در جلسه اشتراک نمایند متعاقباً  رؤسای ادارات مربوطه شخصاً
آجندای جلسه مورد بحث و مداقه قرار گرفته و تصامیم الزم 

مقتضی ذیالً اتخاذ گردید:
ریاست محکمه استیناف مشکالت تجهیزاتی پرسونل -١

امنیتی را که جدیداً سوق شده اند بازگو نمود. درمورد آمر 
الت امنیت اظهار داشت ازینکه قطعه رجال خارج ازتشکی

قوماندانی امنیه می باشد واکماالت پرسونل آن ازطریق 
قوماندانی رجال صورت می گیرد با آن هم ما به قوماندانی رجال 
پیشنهاد کردیم که در آینده نزدیک این مشکل مرفوع می گردد.   

ریاست عدلیه ازکم کاری قوماندانی امنیه درقسمت -٢
آورشد. و در رابطه  احضار مجلوبین و اخذ ضمانت از مدیون یاد 

قانون طرز تحصیل حقوق ۱۴تصویب بعمل آمد طبق ماده 
معروض علیه ازطریق اداره پولیس محل سکونت وی جلب 
میگردد لذا اداره پولیس مکلف است درقسمت احضار شخص 
مجلوب عجالتاً اقدام نماید ودرصورتیکه شخص مجلوب 

امنیه به درساحه تحت حاکمیت طالبان باشد، باید قوماندانی 
اداره صادرکننده جلب معلومات واطمینانیه بدهد. و در مورد 
اخذ ضمانت از مدیون توسط اداره پولیس ازینکه فقره سوم ماده 

کود ۴۶۱قانون طرز تحصیل حقوق درتعارض با تزئید ماده ۱۷
جزاء قراردارد بناء ریاست عدلیه استهدائیه عنوانی ریاست 

آن طریق راه حل قانونی جستجو محکمه استیناف فرستاده تا از
وحل مشکل گردد. 

ارنوالی مبنی همچنان ریاست عدلیه از ارسال مکاتیب 
برتحصیل دین ازمدیون محبوس و اشتراک  پولیس زن در ترکیب 
تطبیق وتسلیمی مدعی بها مشکل خود را مطرح نمود. که در 

ارنوالی اظهار داشت که ارسال مکاتیب صرفاً مورد اول رئیس 
خاطر اطالع می باشد تا ریاست عدلیه موضوع را با مدیریت ب

محبس شریک  سازد تا بعد ازختم میعاد حبس، شخص به 
درمورد دوم  ریاست عدلیه غرض تحصیل دین معرفی شود، و

درترکیب هیئات تطبیق وتسلیمی مدعی بها، بعمل آمد تصویب 
تا اشتراک پولیس زن حتمی بوده و قوماندانی امنیه مکلف است

در زمینه همکاری نماید.
ارنواالن دیوان جزای محکمه استیناف از عدم حضور -٣

درجلسه قضائی، عدم حل قرار خال در میعاد معینه و روشن 
تارنوال مستانف در اعتراضیه اش، مشکالنبودن موقف 

حضور کهبعمل آمدتصویب رابطهرا بیان داشت . در یشخو
قانون اجراآت ۲۱۲نی ماده ارنوال در جلسه قضائی در روش

ارنوال تعقیب قضائی مکلف است که به جزائی حتمی بوده و
روز وساعت معینه در جلسه قضائی حاضر شود  وطبق مفاد 

ارنوالی مکلف است تا درمیعاد قانون اجراآت جزائی ۱۷۷ماده 
معینه، قرار خالی تحقیقاتی محکمه  را حل نموده و دوسیه را 

ارنوال مستانف باید مطالبه خود سازد ومجدداً محول محکمه
را در اعتراضیه اش مشخص و روشن سازد.

ریاست دیوان رسیدگی به قضایای مدنی و حقوق عامه -۴
محکمه استیناف در مورد حاضرنشدن  به موقع  وکیل مسخر 

در مورد که را مطرح کرد.درقضایای غیابی مشکل خود

والیت ضمن خوش آمدید به مشارکین راجع به اهمیت جلسه والی 
متذکره صحبت نمود متعاقباً رئیس محکمه استیناف در رابطه 
به جایگاه قضاء و محاکم در پرتو احکام شریعت و قانون صحبت 

امنیت کلی قضات و محاکم و تأمین نموده اذعان داشت که 
ام والیت و تحکیم هر چه بیشتر همآهنگی فی مابین محاکم، مق

ق بیشتر و قضائی ضامن حاکمیت قانون و تحقنهاد های عدلی 
عدالت باعث جلب اعتماد عامه بر نظام تأمین عدالت بوده و 

گردیده فاصله ها را فی مابین مردم و نظام تقرب می بخشد. 
قضاء و عدالت اساس وزیر بناء نظام را تشکیل داده ایجاب می 

ه های عدالت همه مساعی به نماید در استحکام بخشیدن پای
شده می تواند قتحقاده شود. عدالت زمانی بطور کلی مخرچ د

امنیت در محل کار، محل اقامت و تأمین که قاضی از لحاظ 
مسیر رفت و برگشت خویش به محل کار تشویش نداشته باشد. 
رئیس محکمه استیناف تدابیر موجوده امنیتی محاکم فراه را 

ته و یاد داشت های واجب االجراء خویش را کافی و بسنده ندانس
بطور شماره وار تقدیم جلسه نموده و نکته نکته یاد داشت ها 
مورد غور و تبادل نظر مشارکین قرار گرفت که در هر مورد 
تصاویب الزم به عمل آمد و ضرب االجل تعمیل و اجرای تصاویب 

جلسۀ اداری محکمه استیناف ٢٨/٨/١٣٩٩بتاریخ -١
اوتمند فضل الرحمن "فضلی" رئیس والیت فراه تحت ریاست قض

محکمه استیناف با اشتراک رؤسای دواوین استینافی، عده از 
رؤساء و قضات محاکم ابتدائیه ولسوالی ها، سرپرست های 
محاکم ابتدائیه شهری و ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت 
علیه زن، آمرتحریرات، آمریت ثبت اسناد و وثایق، مدیران مالی 

ه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغازگردید. و اجرائی
ابتداء رئیس محکمه روی موضوعات اطاعت، سرعت عمل، 
شفافیت در پرتو احکام شریعت و قوانین نافذه کشور صحبت 
نموده متعاقباً وفق آجنداء از قبل ترتیب شده در مورد 
موضوعات مالی، امنیتی و اداری بحث و تبادل نظر صورت 

و تصاویب الزم به عمل آمده و بال فاصله به منصه اجراء و گرفته 
تطبیق گذاشته شد.

قاضی فضل الرحمن "فضلی" ٢/٩/١٣٩٩بتاریخ -٢
رئیس محکمه استیناف والیت فراه در حالیکه قاضی خلیل اهللا 
"نوری" رئیس دیوان جزاء و قاضی بصیر احمد "طاهری" عضو 

ی می نمود راهن امنیت عامه استیناف وی را همقضائی دیوا
غرض تبریکی غالم سخی "غفوری" که جدیداً به حیث قوماندان 

امنیه آن والء تقرر حاصل نموده به قوماندانی امنیه تشریف برده، 
ضمن تبریکی در رابطه به اصل همآهنگی بین محاکم و سایر 

تأمین نهاد های عدلی و قضائی به ویژه پولیس صحبت نموده و 
حاکم را از مکلفیت ها و وجایب شرعی امنیت فزیکی قضات و م

و قانونی پولیس دانسته، کمی ها و کاستی های شان را که در 
جریان بررسی و بازدید غیر مترقبه از پوسته های قراول عمومی 
یاد داشت نموده بود بر شمرده توجه جدی قوماندانی امنیه را در 

ویژه راستای تحکیم تدابیر امنیتی نهاد های عدلی و قضائی به
محاکم معطوف نمود و در مقابل قوماندان امنیه جدید التقرر در 
زمینه وعده سپرده بالفاصله از نقاط آسیب پذیر محاکم و ساحه 

آن بازدید به عمل آورد.
قاضی فضل الرحمن"فضلی" ٤/٩/١٣٩٩بتاریخ -٣

رئیس محکمه استیناف در جلسه امنیتی فوق العاده که باالثر 
استیناف در مقام والیت فراه دایر گردید پیشنهاد ریاست محکمه

اشتراک ورزید. در جلسه متذکره بر عالوه رئیس و معاون 
محکمه استیناف، تاج محمد "جاهد" والی والیت، رؤسا ادارات 
محلی، قوماندان امنیه، قوماندان جلب و جذب، معاون 
قوماندانی مرکز همآهنگی از جمله مشارکین جلسه بودند. ابتداء 
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یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی و پانزده هزار افغانی 
جریمه نقدی ١/٩/١٣٩٩ یکنفر چپاول و مجروحیت دیوان جزاء حوزه سوم شهر کابل

یکسال و دوماه حبس تنفیذی و سی هزار افغانی جریمه 
نقدی ٢/٩/١٣٩٩ یکنفر وحیت و شراب نوشیمجر رر

سی سال حبس تنفیذی ٤/٩/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
سه سال حبس تنفیذی و پانزده هزار افغانی جریمه 

نقدی رر یکنفر سرقت و مجروحیت رر
هر واحد پنج سال حبس تنفیذی ٥/٩/١٣٩٩ سه نفر غصب مسلحانه رر

یکنفر شانزده سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ١١/٩/١٣٩٩ دونفر قتل رر
بیست سال حبس تنفیذی و سی هزار افغانی جریمه 

نقدی رر یکنفر قتل و شراب نوشی رر
دوسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٦/٩/١٣٩٩ یکنفر چپاول پول و مبایل رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر

ده سال حبس تنفیذی ١٨/٩/١٣٩٩ یکنفر مجروحیت رر
حبس تنفیذییکسال و شش ماه رر یکنفر سرقت رر

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب پول ومبایل رر
دونفر هر واحد پنج سال حبس و دونفر هر واحد 

دوسال حبس تنفیذی ٢٢/٩/١٣٩٩ چهار نفر غصب پول و مبایل رر
دونفر اعدام، یکنفر سی سال حبس و چهار نفرهر واحد 

بیست و چهار سال حبس تنفیذی  ٢٩/٩/١٣٩٩ هفت نفر تجاوز گروهی جنسی منجر به 
مرگ رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٣٠/٩/١٣٩٩ یکنفر خیانت در امانت رر
دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

دوسال حبس تنفیذی ٩/٩/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سمنگان
حبس تنفیذی و دونفر هر واحد پنج سال و شش ماه 

دونفر برائت رر چهار نفر سرقت منزل رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر استفاده غیر قانونی سالح دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت سمنگان

سه سال و شش ماه حبس تنفیذی ٥/٩/١٣٩٩ یکنفر زمینه سازی فرار مظنون رر
دوسال حبس تنفیذی ١٦/٩/١٣٩٩ یکنفر یه موظفین خدمات عامهتجاوز عل رر
دوسال حبس تنفیذی ٩/٩/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن و 

تخلفات اطفال محکمه استیناف والیت سمنگان
دوسال حبس تنفیذی ٣٠/٧/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت سمنگان

سی سال حبس تنفیذی ٧/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
یکنفر هشت سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت رر دونفر سرقت رر

بیست و پنج سال حبس تنفیذی ٩/٩/١٣٩٩ یکنفر  قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بدخشان
سی سال حبس تنفیذی ٢٣/٩/١٣٩٩ یکنفر قتل رر

هر واحد سه سال حبس تنفیذی ٢٦/٩/١٣٩٩ دونفر اقدام به قتل رر
چهار سال حبس تنفیذی ١١/٩/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بدخشان

یکنفرشش سال حبس و یکنفر شش سال و شش ماه 
حبس تنفیذی رر دونفر عضویت و فعالیت رر

هر واحد دوسال حبس تنفیذی ١٢/٩/١٣٩٩ دونفر قاچاق مواد مخدر رر
ییکسال حبس تنفیذ ١١/٩/١٣٩٩ یکنفر تجاوز به عفت و ناموس دیوان خشونت علیه زن محکمه استیناف والیت 

بدخشان
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر خودکشی رر

هشت سال حبس تنفیذی ٩/٩/١٣٩٩ یکنفر مجروحیت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بدخشان
هر واحد دوسال حبس تنفیذی ١٢/٩/١٣٩٩ دونفر زناءفعل رر

چهار سال حبس تنفیذی رر یکنفر چپاولگری رر
یکسال حبس تنفیذی ٢٣/٩/١٣٩٩ یکنفر مجروحیت رر

دوازده سال حبس تنفیذی رر یکنفر معاونیت در قتل رر
پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی ٢٥/٩/١٣٩٩ یکنفر عضویت و فعالیت تروریستی ت دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والی

بدخشان
بیست سال حبس تنفیذی ٨/٩/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی محکمه ابتدائیه خشونت علیه زن والیت بدخشان

یکنفر یکسال حبس تنفیذی و دونفر برائت رر سه نفر لت و کوب رر
هشت سال حبس تنفیذی ٩/٩/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سرپل
ذیبیست و یکسال حبس تنفی رر یکنفر رهزنی منجر به قتل رر

شش سال حبس تنفیذی  ١٢/٩/١٣٩٩ یکنفر اخفای جسد دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن محکمه 
استیناف والیت سرپل

هر واحد یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١/٩/١٣٩٩ چهار نفر لت کوب و مجروحیت دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت تخار
ژده سال حبس تنفیذیه ٤/٩/١٣٩٩ یکنفر راه زنی و اخذ مال رر

یکنفر بیست و نه سال حبس و یکنفر دوازده سال حبس 
تنفیذی رر دونفر اختطاف منجر به تجاوز جنسی رر

یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر انتحال القاب رر
دوازده سال حبس تنفیذی رر یکنفر اختطاف رر
هفده سال حبس تنفیذی ٨/٩/١٣٩٩ یکنفر عضویت و فعالیت به گروه رر
دوازده سال حبس تنفیذی رر یکنفر اختطاف رر
هفده سال حبس تنفیذی ١١/٩/١٣٩٩ یکنفر اختطاف و تجاوز گروهی رر
پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر اختطاف رر

یکسال و هشت ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر
اعدام ٢٠/٨/١٣٩٩ یکنفر قتل و تجاوز جنسی دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن و 

تخلفات محکمه استیناف والیت تخار
یکنفر هشت سال حبس و یکنفر پنج سال و یکماه 

حبس تنفیذی ٢٣/٩/١٣٩٩ دونفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت نیمروز
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

حبس تنفیذیشش سال  ٣٠/٩/١٣٩٩ یکنفر غصب رر
پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

پنج سال حبس تنفیذی ٤/٩/١٣٩٩ یکنفر نقض مقررات استعمال سالح منجر 
به فوت

دیوان رسیده گی به جرایم منسوبین نظامی محکمه 
ابتدائیه شهری والیت بلخ

حکومين فوق طبق قانون محفوظ استهي مااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

دخوست والیت استیناف محکمې دعامه امنیت دیوان 
نیه د ٢٥/٨/١٣٩٩علنی قضایي غونه  په 

کیلورامه چرسو) نشه یي توکیو د قضیې په تاو ٢٨(
دیو نفرپه اتهام د قضاوتیار فهیم اهللا (نیازی) د استیناف 

اهللا محکمې د رئیس په مشر او د قضاوتمند نور
(فاروقی ) د استیناف د عامه امنیت دیوان د رئیس او 
قضاوتمند شاه جهان (صافی) د نوموي دیوان دغی په 
غیتوب دموظف ارنوال او دمتهم د مدافع وکیل په 

حضور کې داستیناف د غونو په سالون کې جوه  شوه .
لومی دغونې رسمیت د محکمې د رئیس په واسطه 

 تن تعالی (ج) په نامه پیل شو بیا د دعادل او توانا
قضیي مدقق پورتنی رپو بیان ک او په تعقیب یي 
موظف ارنوال خپل داعتراض  صورت ولوست او 
ورپسې د متهم مدافع وکیل خپله دفاعیه قرائت که ، 
چې د قضایي پالوی دهراخیز تدقیق وروسته د قضیې 

و متهم د لسو کلونو تنفیذی حبس مودی په مجازات
محکوم شو او دیوی عرادې سراچه مور او د په الس 
راغلیو نشه یي توکیو په مصادرې هم حکم صادرشو او 

پوهول شول چې د فرجام غوتلو حقوق یې په وتورن ته ور
قانوني موده کې خوندی دي .

قضاوتیار منیر الدین ١٩/٨/١٣٩٩یوم یکشنبه مورخ 
"منیر" رئیس محکمه استیناف والیت سمنگان با معیتی 
قضاوتیار حیات اهللا "حیات" رئیس دیوان رسیده گی به 
قضایای مدنی و حقوق عامه استیناف و فیض اهللا 

"آمر تحریرات از محکمه ابتدائیه ولسوالی "محمدی
حضرت سلطان بازدید بعمل آورد.

درین دیدار رئیس محکمه از دفاتر حاضری، کتاب 
اندراج، وثایق و فیصله جات آن نظارت نموده و برای 
قضات و کارمندان اداری راجع به پابندی حاضری، 

حضور به وقت معینه به وظیفه، رعایت سلوک و لباس 
اداری، اجرای سریع امور خلق اهللا و تطبیق قضائی و

قوانین و مصوبات مقام عالی ستره محکمه تاکید و 
هدایت الزم نمود و رئیس محکمه ابتدائیه، اعضای 
قضائی و اداری آن از تعمیل موارد تاکیدی فوق در 

اجراآت یومیه خویش تعهد نمودند.
همچنان رئیس محکمه مشکالت منسوبین آن محکمه را 

ماع و به آمریت تحریرات وظیفه سپرد تا به کمبودات است
و رفع مشکالت آنها اصوالً اقدام نماید.

گزارش اجراآت  دواوین محاکم استیناف، ابتدائیه 
ئیه رسیده شهری، ابتدائیه ولسوالی ها، محکمه ابتدا

گی به جرایم خشونت علیه زن، آمریت  ثبت اسناد وثایق 
٢٥میزان الی ٢٦و آمریت  مخزن والیت غزنی از تاریخ 

عقرب سال جاری بشرح ذیل مواصلت ورزیده است:
دواوین استینافی:

دوسیه از قبل تحت دوران بوده به تعداد ٥٢در این بخش 
د دواوین دوسیه در ماه های میزان و عقرب وار٦٢

دوسیه فیصله ٣٤استیناف آن والیت شده که از جمله 
دوسیه با صدور قرار اجراآت  بعمل ١٢شده، در مورد 

دوسیه تحت دوران می باشد.٦٨آمده و 
دواوین محکمه شهری:

دوسیه از قبل تحت دوران بوده به تعداد ٧٧در این بخش 
دوسیه در ماه های میزان و عقرب وارد دواوین ٩٥
دوسیه فیصله شده، ٣١ری آن والیت شده که از جمله شه

دوسیه با ٤٠دوسیه مکتوبی مسترد و در مورد ٩
دوسیه تحت دوران ٩٢صدور قرار اجراآت  بعمل آمده و 

می باشد.
محاکم ولسوالی ها و محکمه ابتدائیه خشونت:

دوسیه از قبل تحت دوران بوده به تعداد ٨٢در این بخش 
های میزان وعقرب وارد محاکم دوسیه در ماه ٥٣

ولسوالی ها و محکمه ابتدائیه خشونت آن والیت شده که 
دوسیه مکتوبی ٩دوسیه فیصله شده، ٢٢از جمله 

دوسیه با صدور قرار اجراآت  ٢٦مسترد و در مورد 
دوسیه تحت دوران می باشد.٧٨بعمل آمده و 

) قطعه وثیقه مختلف النوع طی ١٩١همچنان به تعداد (
ه های میزان و عقرب اجراء شده و عواید ناشی ازآن ما

) افغانی به خزانه دولت تحویل گردیده ٥٦٨٧٤١مبلغ  (
است.

ــورخ    ــنبه مــ ــه شــ ــوم ســ ــاوتیار ١١/٩/١٣٩٩یــ قضــ
ســیدعبدالقیوم "کمــالی" رئــیس محکمــه اســتیناف  
ــی     ــاوتیار مفتــ ــی قضــ ــا معیتــ ــان بــ ــت بدخشــ والیــ
عبــــدالوکیل "عابــــدی" رئــــیس محکمــــه ابتدائیــــه 
شهری، قضاوتمند عبدالمنان"زیرکی" رئیس دیوان 
مــدنی وحقــوق عامــه اســتیناف وقضــاوتیار نجیــب   

ن مــدنی وحقــوق عامــه  اهللا "فیضــی" سرپرســت دیــوا 
محکمه شهری ازریاست عدلیه بازدید بعمل آورد.

ــین اهللا     ــا امـ ــه بـ ــیس محکمـ ــد رئـ ــن بازدیـ در ایـ
قضـایای  "صالح" رئیس عدلیـه، آمـرین حقـوق و    

دولـــت ومســـاعدتهای حقـــوقی راجـــع بـــه الیحـــه  
چگــونگی نظــارت از تطبیــق فیصــله هــای قطعــی 
ــم بحــث      ــره موضــوعات مه ــائی محــاکم وغی ونه
وتبادل نظر نمود. رئیس محکمـه در ادامـه بیـان    

ارنوالی دو ــنمــود کــه ریاســت عدلیــه وریاســت 
در راســـتای یـــدبـــازوی محکمـــه میباشـــند وبا  

ــای    ــرار ه ــا وق ــائی  تطبیــق فیصــله ه قطعــی ونه
ودیگر آوامر قانونی ، محاکم را یاری وهمکاری 
نماینــد. رئــیس عدلیــه وعــده ســپرد کــه فیصــله   
های قطعی ونهائی محاکم را به وقت وزمـان آن  
تطبیـــق نمـــوده ریاســــت محکمـــه اســــتیناف را    
اطمینان خواهد داد و همچنان اجراآت شان را با 
ــه    همــآهنگی کامــل ریاســت محکمــه اســتیناف ب

اهند برد و جلسه با دعائیـه خیـر خاتمـه    پیش خو
یافت.

قضاوتمل محمداجمل"عرب زی"رئیس محکمه اسـتیناف  
ــل    ــادغیس درمحفــ ــت بــ ــومبرروزبین المللــــی  ٢٥والیــ نــ

روزه محوخشـونت  ١٦محوخشونت علیه زنـان و کمپـاین   
علیه زنان اشتراک نمود.
باشـعاربیائیدفرهنگ  ٥/٩/١٣٩٩این محفل کـه  بتـاریخ   

عطوفــت راجــاگزین خشــونت ســازیم درســالون کــانفرانس    
ــدین "شــمس"والی      ــا اشــتراک حســام ال ــام والیــت ب هــای مق

نـدانی امنیـه،   اوالیت، معـاون مقـام والیـت، سرپرسـت قوم    
حج ،رئیس شورای والیتی، رئیسه امورزنان، رئیس ارشاد

ــری از  خانمهـــا وآقایـــان واصـــحاب  واوقـــاف وجمعـــی کثیـ
رسانه ئی برگزارگردید.

رئــیس محکمــه راجــع بــه جایگــاه زنــان ازدیــدگاه شــریعت  
وقوانین نافذه کشوروسهم زنان درمیراث دیـدگاه خـویش   
را طورمفصل بیان نمـوده و اظهارداشـت کـه پیـامبرمعظم     
اسالم"ص"همیشه توصیه مینمودکه باهمسران تان بالطف 

رفتارنمائید. وی افزود اسالم خوش وصمیمیت ومهربانی 
دینی است که درتمام بخشهای از زنـده گـی مـان بـه اصـل      
ــه خصــوص رعایــت حقــوق     عــدالت وبرابــری امرمیکنــد وب
ــان بــه صــفت     ــه جایگــاه وارزش زن زنــان و نیــزروی توجــه  ب

کید نمود و اضافه نمود که دردنیای غـرب  أمادروهمسر ت

امــا در حقــوق زنــان تنهــا یــک شــعارمیان تهــی بــوده وبــس 
ــان ازحقـــوق وامتیـــازات خـــاص        ــن مقـــدس اســـالم زنـ دیـ
برخورداربوده که درهیچ یک ازادیـان دیگـری چنـین حقـوق     
ــه     ــع بـ ــان راجـ ــده اســـت. همچنـ ــه نشـ ــا درنظرگرفتـ ــه زنهـ بـ
طرزالعمل کمیته مبارزه با آزارواذیت زنان واطفال درقوه 
قضائیه  طورمختصرروشنی انداخت و نیزراجع به رسیده 

ــایای    ــه قض ــی ب ــق محــاکم     گ ــان  ازطری ــه  زن ــونت علی خش
ابتدائیه ودیوان اسـتینافی رسـیده گـی بـه جـرایم خشـونت       
علیه زنان وتخلفات اطفال طی سال جاری معلومات ارائه 
نمود و افزود که مکلفیت محاکم زمـانی اسـت کـه دوسـیه     
ــدام    ــر هرکـ ــه شـــود. ســـپس ســـخنرانان دیگـ محـــول محکمـ

هــان توجــه  بالنوبــه پیرامــون موضــوع صــحبت نمــوده وخوا  
جـدی درامرمبــارزه باپدیـده نــامیمون خشـونت علیــه زنــان    
شدند. در ادامـه والـی والیـت  صـحبت نمـوده ودرراسـتای       
رســیده گــی بــه موقــع بــه قضــایای خشــونت علیــه زنــان         
ــوح     ــود و در اخیرلــ ــدردانی نمــ ــاکم اظهارقــ ــرف محــ ازطــ
تحسین  ازطرف والی والیت به پاس خدمات ارزنده رئیس 

ســـیده گـــی بـــه موقـــع بـــه قضـــایای محکمـــه درراســـتای ر
خشونت علیه زنان به وی  اهداء گردید.

یه قضاوتمند حبیب اهللا (امین ) د ن٢٣/٩/١٣٩٩په 
کندز والیت استیناف محکمې رئیس د استیناف د 
تحریراتو رئیس په ملتیا د امام صاحب ولسوال ابتدائیه 
محکمې له اداري او قضایي اجراآتو خه کتنه وکه . په 
دې لیدنه کې دمحکمې رئیس د نوموې محکمې 

د چارو په قاضیان او کارکوونکي په خپل وخت دخلق اهللا
سرته رسولو، په قانوني موده کې د ننه د جزایي اوحقوقی 
قضایاوو حل اوفصل ، دقضایی سلوک دطرز مقرری 
سالم تطبیق ، ورن حاضر ، په رسمي وختونو کې له 
قضایي یونیفورم خه استفاده ، او له مراجعینو سره په 
غوره چال چلند توصیه کل او زیاته یې که چې سالم 

انونمند اجراآت دولنیز عدالت په ینت  اود قضا اوق
په اران دخلکو د اعتماد اوباور دجلبولو المل ري . له 

اداری مامورینو خه یونفر چې په دنده حاضرنه ؤ  
دحاضر خانه یي قید او غیرحاضرشو او همدارنه 
ینې مراجعین چې هلته راول شوي ؤ ورته ا ورک شو 

شا اهللا دمقرراتو اوشرعي اصولو ا انچې د محکمو اجر
مطابق ترسره کیي . په پای کې د ابتدائیه محکمې 
قضایي او اداري پرسونل ژمنه وکه چې خپلې ورسپارل 
 او پابند صداقت ، ایماندار شوی دندی به په بشپ
سره پرمخ  یوسي او د قضایي  او اداري چارو په چکتیا 

کې خپلی هلی لې نه سپموي  .

مذکور در اسرع وقت تعیین و تصویب گردید و در ختم 
مشارکین از ساحات آسیب پذیر بازدید بعمل جلسه 
آوردند.

قضاوتمند فضل الرحمن "فضلی" رئیس -٤
در ٥/٩/١٣٩٩محکمه استیناف والیت فراه بتاریخ 

محفلی که از طرف ریاست امورزنان تحت عنوان تجلیل 
نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زن در تاالر ٢٥از 

زید و دررابطه بزرگ شاروالی برگزار گردید، اشتراک ور

نوامبر روز جهانی محو ٢٥به موضوعات تاریخجه 
خشونت علیه زن، جایگاه زن قبل و بعد از بعثت پیامبر 
حضرت رسول ااهللا ص، عوامل و علل خشونت ها علیه 
زنان و راه های بیرون رفت از چالشهای مذکور در پرتو 
احکام شریعت اسالم و قوانین نافذه کشور صحبت نمود 

قانون منع خشونت علیه زن را ٥موارد مندرج ماده و نیز 
تجزیه و تحلیل نمود.   
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قضاوتیار محمد شـعیب"ابراهیمی"  ٣/٩/١٣٩٩بتاریخ -
بـاس "هاشــمی"  رئـیس محکمـه اسـتیناف والیـت بلـخ بـا سـید ع       

پوهنتــون بلــخ و یکــتن از اســاتید آن تشــرعیای رئــیس پــوهن
پوهنتون دیدار و مالقات نمود.

درین دیدار روی چگونگی تدویر جلسات علنی قضائی محـاکم  
ــود،    ــتراک دانشـــجویان در جلســـات متـــذکره صـــحبت نمـ و اشـ
رئیس محکمه افزود که به استثنای موارد خاص تمام جلسات 

علنـی بــوده و طبـق احکــام قـانون هــیچ نــوع    قضـائی در محــاکم  
محدودیت در خصوص اشتراک شهروندان و بـه ویـژه محصـلین    

ی در جلسات علنی قضائی وجود ندارد بالمقابل رئیس پوهن
ــوهن  ی شــرعیات ایجــاد فرصــت اشــتراک  بــه نماینــده گــی از پ

ــوده و از    ــد نمـ ــائی را تمجیـ ــی قضـ ــات علنـ ــلین در جلسـ محصـ
نه اســتیناف و تــیم کــاری شــا روحیــه همکــاری رهبــری محکمــ 

تقدیر و اظهار سپاس نمود.
"کمـالی "قضاوتیار سید عبدالقیوم ٨/٩/١٣٩٩بتاریخ -

استیناف والیـت بدخشـان بـا معیتـی قضـاوتیار      محکمهرئیس 
ــد"مفتــی عبــدالوکیل  شــهری، ابتدائیــهمحکمــهرئــیسی"عاب

سرپرسـت ریاسـت دیـوان    "رحمـانی" الـرحمن حبیـب قضـاوتمند 
ن و تخلفـات اطفاــل و قضـاوتمند غـوث الــدین    خشـونت علیـه ز  

سرپرست دیوان امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد "رجب زاد"
.والیت بازدید به عمل آوردآن اداری از مدیریت زندان 

ضــمن ایــن بازدیــد از مشــکالت و چالشــهای زنــدانیان بشــکل  
حضوری مباحثه صورت گرفـت و بـرای زنـدانیان وعـده سـپرده      

ر مطابقت به قانون و مقـررات تـذکر یافتـه اسـت     شد آنچه که د
.به پیشنهادات شان رسیدگی خواهد شد

ــل     - ــان و اطفاـ ــت زنـ ــا آزار و اذیـ ــارزه بـ ــه مبـ ــۀ کمیتـ جلسـ
در مقر ٢٣/٩/١٣٩٩محکمه استیناف والیت جوزجان بتاریخ 

محکمه استیناف دایر گردید و روی موضوعات داخـل آجنـداء   
ــی اکنــون کــدام     شــکایتی از طــرف  بحــث صــورت گرفــت کــه ال

کارمندان به این کمیته مواصلت نورزیده است.
قضـاوتمند الـف زی "اسـالمی"آمر    ١٥/٩/١٣٩٩بتاریخ -

ثبت اسناد و وثایق محکمه اسـتیناف والیـت سـمنگان در چهـار     
ــده گــی       ــه گردانن ــی ب چــوب برنامــه معــارف قضــائی مصــاحبه ئ
قضاوتمند احمد ارشاد"مرشد" رئیس محکمه ابتدائیـه رسـیده   

بــه جــرایم خشــونت علیــه زن و تخلفــات اطفاــل انجــام داد.   گــی
درین مصاحبه روی انواع وثایق و مسایل مربوط به آن صحبت 
همه جانبه نموده که از طریق تلویزیون ملـی محلـی آن والء نشـر    

می گردد.
ــاریخ- ــیش   ٢٧/٨/١٣٩٩بتـ ــت تفتـ ــی ریاسـ ــأت اعزامـ هیـ

ریـاب  قضائی که بخاطر تفتیش محاکم آنوالیت عـازم والیـت فا  
وظیفه بدوش سپرده شده ١٦/٩/١٣٩٩گردیده بودند، بتاریخ 

را به اتمام رساینده و جلسه ئی به همین مناسبت تحت ریاسـت  
قضاوتیار غـالم سـخی "حبیـب" رئـیس محکمـه اسـتیناف دایـر        

گردید.
ــراج     ــا سـ ــط موالنـ ــد توسـ ــالم اهللا مجیـ ــد از کـ ــاتی چنـ ــداء آیـ ابتـ

یناف تـــالوت الـــدین"حقجو" محـــرر دیـــوان جـــزاء محکمـــه اســـت
گردیــد ســپس رئــیس محکمــه در رابطــه بــه قضــاء، قضــاوت و   

عــدالت در شــرایط نــا گــوار و اهمیــت توظیــف هیئــات  تــأمین  
تفتیش در تعمیل و تطبیق شریعیت غرای محمدی و قـوانین و  
مصــوبات مقــام عــالی ســتره محکمــه ســخنرانی نمــود متعاقبــاً  

کـاری  هیئات اعزامی ریاست تفتـیش قضـائی از کـارکرد و هم   
همه جانبه رئیس محکمه و پرسونل قضائی و اداری محـاکم آن  

والء اظهار سپاس نمودند.
ن اســـتفاده از مهـــر یکـــتن بـــه ظـــ١١/٩/١٣٩٩بتـــاریخ -

ویـری یکـی از نـواحی شـهر مـزار شـریف در       جعلـی و امضـای تز  
فورمــه دورانــی وثیقــه شــرعی نکــاح خــط از ســوی آمریــت ثبــت   

یناف والیت بلخ شناسـائی  اسناد و وثایق حوزه اول محکمه است
و رسماً غرض تحقیق هر چـه بیشـتر و تعقیـب عـدلی بـه مرجـع       

مربوطه معرفی گردید.

قاضی احمـد "ارشـد" آمـر اسـناد و وثـایق حـوزه       
ــاریخ   ــرات بتـ ــتنیاف والیـــت هـ دوم محکمـــه اسـ

بعد از خـتم وظیفـه توسـط مـوتر     ١١/٢/١٣٩٩
شخصــی خــویش بــه طــرف خانــه اش واقــع گــذر  

ربـوط ناحیــه  جمشـیدی هــای محـل باباحــاجی م  
شهر هرات درحال حرکت بود که توسـط دو  ١٢

ــور ســایکل ســوار ذریعــه     نفــر افــراد مســلح موت
ستی قرار گرفته و بـه  یتفنگچه مورد حمله ترور

شهادت میرسد، سپس نیروهای امنیتی یکتن 
را در پیوند به ترور مرحوم قاضی احمد "ارشد" 
از ناحیه پنجم شـهر هـرات گرفتـار و بـه تحقیـق      

هیئات قضائی فرد متهم در قضیه ترور بـه اشـد   
مجازات ( اعدام ) محکوم به مجازات گردید.
از رئیس محکمه افزود کـه در ایـن جلسـه عـالوه    

قضـیه فــوق دو قضــیه اختطــاف و تجــاوز جنســی  
به اتهام دوتن نیـز مـورد بررسـی هیئـات قضـائی      
قرار گرفت که متهمان مذکور هر واحد بـه مـدت   
ــه    ــومین بــ ــبس تنفیــــذی محکــ ــال حــ ــانزده ســ شــ

کــه شــدتفهــیممتهمــینبــه مجــازات گردیدنــد و 
ــ ــی شــان در میعــاد   وقحق ــانونیاســتیناف طلب ق

محفوظ میباشد. 

ه انــد. گفتــه میشــود کــه فــرد مــتهم در  کشــانید
نیــز در حــبس قــرار داشــته کــه در   ١٣٩٨ســال 
بخـاطر ویـروس کرونـا طـی فرمـان      ١٣٩٩سال 

ریاست جمهوری از حبس رها گردیده است.
ــی و     ــوان امنیــت داخل ــی قضــائی دی جلســه علن
خارجی محکمه شـهری والیـت هـرات یـوم شـنبه      

تحـــت ریاســـت قضـــاوتمند ٨/٩/١٣٩٩مـــورخ 
ق "ضـــیاء" رئـــیس محکمـــه ابتدائیـــه  ضـــیاءالح

شهری و هیئات قضایی شـان بـا حضـور داشـت     
    ــر ــتهم دایـ ــدافع مـ ــل مـ ــف، وکیـ ــل موظـ ارنواـ

گردیـــد، ســـرانجام بعـــد از تـــدقیق همـــه جانبـــه 

جلســـات کمیســـیون رؤســـای دواویـــن محکمـــه 
٢٦و ١٧اسـتیناف والیـت کابـل بتـاریخ هــای      

قـــوس ســـال جـــاری  تحـــت ریاســـت قضـــاوتیار 
ــیس محکمــه       ــل" رئ ــرحمن "رئــیس خی شــمس ال
ــر     ــن در مق ــا اشــتراک رؤســای دواوی اســتیناف ب

محکمه استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسـه بـا تـالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا       
ــاکم     ــکیالت محـ ــپس روی تشـ ــاز سـ ــد آغـ مجیـ
ابتدائیه و دیوانهای محکمه استیناف بصورت 
همـــه جانبـــه بحـــث گردیـــد بعـــداً طبـــق آجنـــداء   

ــدا ) قضــیه تنــازع  ١) قضــیه شــامل ( ٦٤د (بتع
ــوقی، (٢صــــالحیت جزائــــی، ( ــیه حقــ ) ١) قضــ

) قضـیه  ٣) قضـیه جزائـی، (  ١قضیه تجـارتی، ( 
ــدنی، ( ــول محـــاکم و (  ٣مـ ) ٥٣) قضـــیه محصـ

ــه و مــورد       قضــیه اصــالح وثــایق در جلســه ارائ
بررسی قرار گرفت و به مراجع مربـوط هـدایات   

ت الزم داده شد و از موارد متذکره دوقضیه جه
اخذ هدایت بمقام ستره محکمه ارجاع گردید.

همچنــان کمیســیون رؤســای دواویــن اســتینافی 
و ٢٠محکمه استیناف والیت بلخ بتاریخ های 

ــرب، ٢٩ ــاری تحــت    ١٣و ٦عق ــال ج ــوس س ق
ریاســت قضــاوتیار محمــد شــعیب "ابراهیمــی"    
رئــیس محکمــه اســتیناف ،کمیســیون رؤســای   

ــایی    ــات قضــ ــات وارده ،هیئــ ــه اتهامــ ــبت بــ نســ
بادرنظرداشــت اســناد و مــدارک  شــامل دوســیه      

اســتدالل و ارزیــابی قــانونی وقضــایی و  وتکــوین 
ــه      ــت اصــل تناســب جــرم و جــزاء متکــی  ب بارعای

ــواد   ــام مـ ــود ٥٩٢و ٢٧٧-٢٦٦-٢٣٧احکـ کـ
جــزاء محمــد عــادل مــتهم  را بــه  جــرم  طراحــی و   
ــه تروریســتی  و انجــام فعالیــت      ــذاری حمل پالنگ
های تروریستی واختطاف به اشد مجازات یعنی 

جـــرم عضـــویت اعـــدام ،  عبیـــد اهللا مـــتهم را بـــه
ــواد      ـــقال م ــذاری و انت ــاین گ ــروه داعــش ، م درگ

ــی و    ــه طراحــ ــی  بــ ــین  مبنــ ــوص متهمــ درخصــ
ــام فعالیت  ــالت وانجــــ ــای پالنگــــــذاری حمــــ هــــ

ترویستی ، اختطاف ، عضویت درگروه داعش 
، مــــاین گــــذاری ، انتقاــــل مــــواد انفجــــاری و  
خیانت ملی  ارائـه داشـته  و از پیشـگاه هیئـات     
ــه     ــین  مطالبــ ــک از متهمــ ــرای هریــ ــایی بــ قضــ

مجازات قانونی کرد .
بعداً به وکالی مدافع متهمین ، خـود متهمـین   
و به نماینـده گـی از متضـررین حادثـه پوهنتـون      

یــک تــن فرصــت داده شــد تــا اظهــارات  -بــه یــک

دوازده  سال حـبس  –اختطاف هرواحد به دوازده 
دین مـتهم را  بـا تغییـر وصـف     تنفیذی و اظهارال

جرمی به جریمـه نقـدی محکـوم بـه جـزاء نمـوده و       
نیــز یکــتن ازمتهمــین ایــن قضــیه را نســبت عــدم 

موجودیت دالیل الزام بری الذمه دانست .
درین جلسه همچنـان بـه مصـادره تمـامی وسـایل      
واشیای بدسـت امـده جرمـی نیـز حکـم گردیـده و       

ــوق اســتی     ــد کــه حق ــه متهمــین تفهــیم گردی ناف ب
خــواهی  شــان در موعــد معینــه قــانونی محفــوظ   

میباشد .

په مجازاتو محکوم شول .
په غونـه کـې لـومی موظفـو ـارنواالنو خپلـې       
اعتراضــــیې د متهمینــــو پــــه تــــاو د ابتدائیــــه 

حکامو په هکله واندې کـې  محکمې د ینو ا
او دهغــو پــه بــاره کــې یــې  دهیــواد  دجزاکــود د  

احکامو مطابق دمجازاتو غوتنه وکه .
بیـــا پـــه داســـې حاـــل کـــې چـــې متهمینـــو خپـــل   
اظهارات بیان کـل او قـانوني  وکیالنـو یـې لـه      

دکابل استیناف محکمـې د کـورني او بهرنـي    
امنیت پرضد جرمونو دیوان پـه علنـي قضـایي    
غوده کې چې د مرغـومي پـه دیارلسـمه نیـه     
د نجیب اهللا احقاق دکابل اسـتیناف محکمـې   

ــورني ا ــو   د کـ ــد جرمونـ ــت پرضـ ــي امنیـ و بهرنـ
ــوه ، د      ــوه شـ ــر جـ ــه مشـ ــیس پـ ــوان د رئـ دیـ
ــورو    ــه قتــل د منجراختطــاف او ن اختطــاف ، پ
جنایي جرمونو ( اووه) تنه مرتکبین اسـتینافا ٌ  

ــ ، قضــایي       ــورې ک ــه دفــاع الس پ ــو خــه پ هغ
ــه    وســیه کــې  دپــالوي د اســنادو او مــدارکو او پ

ندرجو دالیلو په مطالعې او ارزونې سـره چـې   دم
د متهمینو په واسـطه یـي د اختطـاف پـه قتـل د      
منجر اختطاف جرایمو د لـواط ، زنـا او جنسـي    
تیــری د فعــل ترســره کــول پــه اثبــات رســول او       
همدارنـــــه د هغـــــوی دقتلونـــــو او بیرحمانـــــه 
ــه     ــه یــوه  حــویل کــې دجســدونو ل ترورونــو او پ

له او هریو دخپلو اعمالو پـه ترسـره   خولو خه پرده پورته کو
٥٤٧مـی ،  -٦٤٤کولو معترف ؤ ، په پایله کې د جزا کود د

مي  مادې او پنمی -٥٣٦مي ، -٦٤٧یمي  ، ٥٩٨می ، 
مادی له احکـامو سـره پـه مطابقـت او سـمون کـې د کـورني او        
بهرنــي امنیــت پرضــد جرمونــو د ابتدائیــه محکمــې د ینــو       

ٌ نقض سره متهمـین هریـو احمـداهللا    احکامو په تائید او قسما
ــومې پــه اشــد مجــازات یعنــی     ، بــاتور، محــب اهللا او شــاذیه ن
اعدام ، شریف اهللا پـه دیـرش کالـه حـبس او شـیرباز نـومی پـه        
دوه کلونو حبس محکـوم کـل او د الـزام دالیلـو دنـه شـتون لـه        

الورنو مي په برائت حکم وک.دامله د 
تـه وروپوهـول شـول چـې د     دحکم له ابالغ وروسته محکومینو 

فرجام غوتلو حقوق یې د قانون د احکـامو سـره سـم خونـدي     
دی .

دیــوان جــزاء عمــومی ســتره محکمــه  ١٣٩٩در ربــع ســوم ســال  
) دوسـیه محـاکم تحتـانی را از لحـاظ     ٩٥٥مجموعاً بـه تعـداد(  
ســـی قـــرار داده و در مـــورد آنهـــا تصـــامیم  رقانونیـــت مـــورد بر

مقتضی اتخاذ نموده است.
) دوسیه وارد دیوان جزاء گردیده ٨٢٠بق گزارش ، به تعداد (ط

) دوســـیه تحـــت دوران قـــرار داشـــته ١٣٥در حالیکـــه از قبـــل (
) دوسـیه  ١١٢) دوسـیه تائیـد، (  ٥٦٣است. از جمله بـه تعـداد (  

) دوســیه مســترد شــده کــه   ٣٢) دوســیه تعــدیل و ( ٥٠نقــض، (
) و دوسـیه هـای تحـت    ٧٥٧مجموعاً دوسیه های بررسی شـده ( 

) دوسیه تشکیل میدهد .١٩٨دوران را (

ــزو      ــت د روزنیـ ــې ریاسـ ــو د ارزونـ ــو او اجراآتـ ــت لوولـ د ظرفیـ
پرورامونو په ادامه ، د اسنادو دثبت اووثایقو روزنیز پروـرام  

پـه دوه ویشـتمه او درویشـتمه    کال د لیند میاشتې ١٣٩٩د 
) پـه  UNDPنیه دملـرو ملتونـو د پراختیـایي دفترموسسـی (    

مالي مرسته په الره واچول شو. په دې پرورام کې د ننرهـار ،  
ــو (  ــان والیتونـــ ــو او لغمـــ ــوبینو  ٢٥کونونـــ ــه اداری منســـ ) تنـــ

اومحررینو ون درلود .
ــانوني ب    ــایقو پرق نســ ، روزنیــز پروــرام د اســنادو دثبــت اووث

حــوزوی صــالحیت ، پــه وثیقــه کــې دشــاملو ،مــاهوي صــالحیت
اشخاصـــــو اهلیـــــت پرتثبیـــــت  ، پـــــه وثیقـــــه کـــــې د تـــــذکری  
دمشخصــاتو پــه درجولــو ، د ــوتی د نخــی اخیســتلو اوپــه       
وثیقه کې د شاملو اشخاصو پرالسلیک ، د حکمی اشخاصـو پـه   
انواعو ، د اشخاصو د تعرفـی پـه شـتون دوثیقـی د موضـوع پـه       

د وثیقی په تشریحاتو ، د وثیقی د محصول په تحویـل  ستون ،
، د قطعی بیعی پرقبالی ، دجایزی بیـع پرقبـالی ، تملیـک خـط      

او دوصیت خط په وثیقی متمرکز شوی ؤ .
په پای کې روزنیز پروـرام دـون کوونکـو لـه خـوا مهـم وبلـل        
شو او دظرفیت لوولو او اجراآتو د ارزونې ریاسـت خـه یـي د    

ثبت او وثـایقو آمریـت د کـارکوونکو لپـاره د دارنـه      اسنادو د
پرورامونو د دوام غوتنه وکه .

دبادغیس استیناف محکمې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون 
نیه ، د بامیان والیت استیناف محکمې د ٦/٩/١٣٩٩په 

نیه  او د ١٣/٩/١٣٩٩شکایتونو اوریدلو کمیسیون  په 
ارزان محکمې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون د لم په 

مه اولیند په دیارلسمه نیه او همدارنه د نیمروز دولس
والیت استیناف محکمې د شکایتونو اوریدلو کمیسیون 

ن کې دهرې شنبې ، دوشنبې او چهارشنبې په وغونی په او
ورو کې د یادوشویو والیتونو استیناف محکمو رئیسانو په 
مشر جوې شوې اولومی په دې کمیسیونونو کې د 

دوقونه پرانیستل شول چې له نیکه مرغه په شکایتونو صن
دې صندوقونو کې د قضایي او اداري منسوبینو دچال چلند 
او محکمو د اجراآتو په هکله کوم شکایت شتون نه درلود . 
په دې غونو کې په خپل وخت اجراآتو او دوسیو ته د رسیده 
 په چکتیا او همدارنه د دعوا دخاوندانو قانونی 

په رسیده   ینارصورت موندلی دی .غوتنو ته 

ــ      ت دواویـــن اســـتینافی محکمـــه اســـتیناف والیـ
تحــــت ریاســــت ٢٠/٩/١٣٩٩روز بتــــاریخ یمــــن

قضاوتیار وجیـه الـدین "عزیـزی" رئـیس محکمـه      
ــه     ــن محکمــ ــای دواویــ ــه رؤســ ــتیناف وجلســ اســ
ــورخ     ــوم پنجشــنبه م ــادغیس ی ــت ب اســتیناف والی

ل ریاســــــــــت قضــــــــــاوتمتحــــــــــت ٦/٩/١٣٩٩
رئـیس محکمـه اسـتیناف    محمداجمل"عرب زی" 

با اشتراک رؤسای دواوین استینافی مربوط دایر 
استهداات واصله غور ورسیده گـی بعمـل   وروی

اورده وهدایت داده شده تا تصامیم کمیسیون ها 
به مراجع مستهدی اخبار گردد .درهرمورد 

ارنواـل و اتهامـات وارده   شانرا در برابـر دعـوی   
بیان نمایند .

درختم پروسـیجر هـای قـانونی مبنـی بـر اسـتماع       
ارنوال و مدافعات متهمین و متضررین دعوی 

سال حبس تنفیـذی ،  ٢٥انفجاری و اختطاف به 
ــدالکبار مـــتهم را درقضـــیه خیانـــت ملـــی و      عبـ
عضــویت درگــروه داعــش و اختطــاف وخــدابخش 
ــش و    ــروه داعـ ــویت درگـ ــیه عضـ ــتهم رادر قضـ مـ

این جلسه که قبـل از ظهـر دهـم جـدی بارعایـت      
ــد  معیــار  ــه برگــزار گردی ،  هــای محاکمــه عادالن
ارنوال موظـف صـورت دعـوی خـویش     نخست 

را  اقامه نموده  و دالیل و اسـناد فـراهم شـده را    


