
په قضایي غونه کې د جرم ارتکاب
وال د تورن پرخالف د دعوٰي په اقامې مکلف کي او د ارنوال او تورن د بیانونو لـه  ـمرتکب شي، محکمه کوالی شي، په هماغې غونې کې ارن)هغه شخص چې په قضایي غونه کې د قباحت ۱(

اورېدلو وروسته خپله فیصله صادره کي.
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شپویشتمه مادهدوه سوه دجزایی اجراآتو قانون 

ــومي     ــورا دمرغــــ ــالي شــــ ــې عــــ ــترې محکمــــ دســــ
میاشـــــتی پـــــه شپاســـــمه او درویشـــــتمه نیـــــه د  
قـــانونپوه ســـید یوســـف حلـــیم قاضـــی القضـــات او  

یس پـــــه مشـــــر نـــــوبتي دســـــترې محکمـــــې رئـــــ
غونې وکې .

اوداتصمیمونه یې ونیول :
ــر کــــې یــــې د   ١٣٩٩د- ــل پــــه تــ مــــالي کاــ

قضــائیه ــواک د اجراآتــو رپــو ترغــوراو ینــې      
النــدی ونیـــو. پـــه دې رپــو کـــې داساســـي  قـــانون   
لــه نظـــره د قضـــائیه ــواک دریـــ اوـــای ـــایی   
ــورا او د درې    ــالي شــــ ــې دعــــ ــترې محکمــــ ، دســــ

ــراآت    ــو محکمــــو اجــ ــه رکــــې   ونــ ، د قضــــا پــ
تقنینـــي فعالیتونــــه ، د رپـــو اخیســــتلو بهیــــراو   
  ارنـــه ، د قاضـــیانو د مقـــرر خـــه لـــه محکمـــو
   ــ ــالحاتو د پرمختــــ ــکیالتي اصــــ ــر او دشــــ بهیــــ
انــــــدازه او د اداري برخــــــو ریفــــــورم ، د ظرفیــــــت 
لوولـــو پرورامونـــه ، قضـــایي ســـتاژ او لـــه اداري  
    ــالوج ــاتي کنــ ــارزه ، د معلومــ ــره مبــ ــاد ســ فســ

ــه   فعا ــو نهادینــ ــایي غونــ ــي قضــ ــه ، د علنــ لیتونــ
کیـــــــدل، دعـــــــادي ، انکشـــــــافي بــــــــودجې او د    
ــائیه ـــــــــواک د زیربنـــــــــایي ( بیخنیـــــــــو)     قضـــــــ
تاسیســـاتو وضـــعیت ، او د بیالبیلـــو اخونـــو پــــه     
الره کـــــې پرتـــــې ننـــــوني مـــــنعکس شـــــوي دي ،  
ــه       ــد وروســته تجــویز ک ــه تائی ــه ل عــالي شــورا دهغ
 ـــــو د ا.ا.ج ریاســـــت عـــــالی مقـــــام تـــــه رپـــــوتر
وانــدي اوهــم ملــت تــه د دولــت د رپــو ورکولــو       

ــا ورســول      ــه خبرتی ــه چوکــا کــې دخلکــو پ پروــرام پ
شي .

ــه - ــترې    ١٣٩٩پــ ــې د ســ ــې یــ ــل کــ ــالي کاــ مــ
   ــو ــارنې د اداري رپـــــ ــایي ـــــ ــې  د قضـــــ محکمـــــ
ــه    ــې لــ ــه مخــ ــوه ، د رپــــو لــ ترارزونــــې النــــدې ونیــ
ــه د دې ادارې     ــه موخـ ــارزي پـ ــره دمبـ ــاد سـ اداري فسـ

ــه تیری   ــه پ ــه امل ــه  وکاــلدهلولــو ل کــې یولویــت تن
ــور ، دمحکمــــو اووه تنــــه اداري کــــار   قاضــــیانلــ

ــه       ــه ویشــت تن ــور نه ــل اون ــو مــدافع وکی کــوونکي ، ی
ــتلو،    ــتلو اواخیســـــــــ ــخاص د  دبودغوـــــــــ اشـــــــــ

د اســــــتعمال او وفریبکــــــار ، د تزویــــــری اســــــناد
رســـمي  اســـنادو دغـــال کولو(ســـرقت ) پـــه مظنونیـــت  

نیـــول شـــوي او د دوی نســـبتي دوســـیي د ابتدائیـــه    
ــانونی     ــه  قـــ ــته پـــ ــپیدو وروســـ ــه بشـــ ــاتو لـــ تحقیقـــ

اکلیو مودوکی عدلي تعقیب شویدي .
پـــه یـــوې اصـــالحي فیصـــلې کـــې پـــه تنفیـــذ       -

ــې د        ــاره کـ ــه بـ ــتونزی پـ ــاو دسـ ــه تـ ــکال پـ ــې د اشـ کـ
بــــــــــادغیس اســــــــــتیناف محکمــــــــــې ریاســــــــــت د 

اســــــتهدایي پــــــه هکلــــــه چــــــې د مــــــدعابها ســــــهم  
مشـــخص شـــوی نـــه دی او د دولـــت د حقوقـــو شـــک      

کــې شــتون لــري خــو یولــه وارثینــو       او مــان هــم پــه   
خـــه دخپـــل ســـهم د افـــراز اوتطبیـــق غوـــتونکی      
شـــویدی ، دکابـــل اســــتیناف محکمـــې اســــتهدائیه    
نویوحـــاالتو تـــه پـــه پـــام چـــې رامیـــن تـــه شـــویدي پـــه  
ســـــوداریزو دعـــــوا ووکـــــی د مـــــدنی محاکمـــــاتو     

یمــــي مــــادی -٤٩٩اصــــولو قــــانون د یوولســــمې او
ــاب  ، د دول   ــه بــــ ــوالي پــــ ــت د رنــــ ــی د رعایــــ تــــ

ــو د غصـــــب اســـــتیناف محکمـــــې ریاســـــت      امالکـــ
اســـتهدائیه د دولتـــي امالکـــو د غصـــب قضـــایا وو      
     ــ ــیده ـــ ــه د رســـ ــو تـــ ــي اخونـــ ــوقی او جزایـــ حقـــ
اخونـــــو اوفعالیـــــت ول پـــــه بـــــاره کـــــې ،او دبلـــــخ 
ــتهدائیه د    ــت اســ ــتیناف محکمــــې ریاســ والیــــت اســ
ــ د     ــیده ـ ــه درسـ ــوا تـ ــوی دعـ ــایاوو یـ دولـــت د قضـ

ــاکنې  ــه صــــالحیت لرونکــــی محکمــــې د ــ ــه هکلــ پــ
ترغــــور النــــدې ونیــــول شــــوی اوپــــه هرمــــوردکې د      
ــوونی     ــاکې الرــ ــه رــ ــامو پــ ــو د احکــ ــذه قوانینــ نافــ

وشوي .
ــایلې پــــه     - ــیش د رپــــو د پــ ــایي تفتــ داقتضــ

ــتیناف     ــار والیـــت اسـ ــره ، د تخـ ــو سـ ــام کـــې درلودلـ پـ
ــه      ــرغونې لــ ــه د ده د ســ ــی تــ ــوتن قاضــ ــې یــ محکمــ

تشخیص وروسته الزمه تادیبی جزا تجویز شوه .
ــدني م- ــانون د  دمــ ــاتو قــ ــي  –٤٨٢حاکمــ یمــ

مــــادې دحکــــم شــــرایطو پــــه رــــا کــــې د دری ونــــو  
ــلو دمــــدني نــــوی کتنــــی  ــد (محکمــــو پرفیصــ تجدیــ

ــر ــوې او   )نظـ ــول شـ ــور النـــدی ونیـ ــاوې ترغـ دوه تقاضـ
پـــــه دواو مـــــواردو کـــــې غوـــــتونکي تصـــــمیمونه  

ونیول شول .
دلـــــویې ــــــارنوال دوانـــــدیز لــــــه مخــــــې   -

ــي دوســــیو د رســــیده ــــ صــــالح    ٥٤د( یت ) جزایــ
دکابــــــل ، بلــــــخ، پکتیکــــــا، لغمــــــان او ارزــــــان     

والیتونو استیناف محکمو ته وسپارل شو .
ــدا   - ــو د لویــــ ــادري درجــــ ــیانو د کــــ د قاضــــ

پـــــورې اونـــــد یـــــو شـــــمیرواندیزونه او دجزایـــــي     
ــو شـــمیرجزا     ــابق یـ ــامو مطـ ــانون داحکـ ــو قـ ي یاجراآتـ

دوســـیوته رســـیده ـــ هـــم د اجنـــاوو برخـــه وه چـــې 
ونیول شول .ه مورد کې الزم تصمیمونهپ

مــاده ششــم ایــن قــانون تشــخیص و تثبیــت نمــوده در   
ــانونیمــورد تصــمیم  ــد ق ،  از اینکــه اتخــاذ مــی نمای

ه مـاده  ال نیازمنـد در مطابقـت بـ   ـتعیین سرپرست اطف
ال ایجـــاب رســـیدگی و ـ) قـــانون سرپرســـتی اطفـــ١٢(

ــانون      ــا در ق ــد ام تصــمیم هیئــت قضــایی را مــی نمای
مــذکور تنهــا ذکــر محکمــه شــده و محکمــه ذیصــالح   
مشخص نگردیده است و موضوع مانحن فیه از جمله 
موضــوعات حقــوقی محســوب میگــردد کــه ایجــاب      
إعمال والیت قاضی را می نماید بنابر آن در موضـوع  
تعیـــین سرپرســـتی اطفاـــل کـــه متخلـــف نمـــی باشـــند  
محاکم مـدنی ذیصـالح میباشـد، الـی چـاپ و تکثیـر       
وثیقه خاص قرار صادره را در وثیقه اقرار خط درج و 

) قانون سرپرستی اطفال یک نقل آن را ٢٥طبق ماده (
جهــت آگــاهی بــوزارت کــار امــور اجتمــاعی شــهداء و  

معلولین ارسال نمایند.))
داء ونظــر تــدقیقی مرتــب بــرآن در مطلــب مــورد اســته

مقــام محتــرم شــورایعالی ١٣/٨/١٣٩٩جلســه مــؤرخ
) هــدایت ٥٧٧مطــرح گردیــد و طــی تصــویب شــماره ( 

ذیل صدور یافت.
نظر ریاست عمومی تدقیق و مطالعات تائید اسـت  ((

غــرض توحیــد مرافــق قضــائی بــه جمیــع محــاکم طــور  
))متحدالمال تعمیم گردد

ــدرج تصــویب شــماره    ــه  مراتــب من ــوق بدینوســیله ب ف
عموم محاکم استیناف والیات و مراجـع مربـوط طـور    
متحدالمال اخبار میگردد البته آنرا به مراجـع ذیـربط   
خــویش تکثیــر نمــوده عنــدالموقع مطــابق آن اجــراآت   

مقتضی و قانونی بعمل میاورند.

ی دیوان مدنی و حقوق عامه اطفال را از صالحیت ها
است.شهری دانسته

((حینیکه نظریه ارائه شـده کمیتـه متـذکره در جلسـه     
رؤسای دیوانهای استینافی مورد بحـث  قـرار گرفـت    
ــرض     ــراز و غـ ــه ابـ ــن  در زمینـ ــیون دواویـ ــر کمیسـ نظـ

استهداء حسب ذیل واصل آمده است:
( از دید و نظر مایان دیـدگاه هیئـت توظیـف شـده در     

بــه تعیــین نمــودن مســیر رســیدگی قضــیه هــذا رابطــه 
سرپرستی اطفال از صالحیت دیوان مـدنی بـوده چـون    
ــی      ــه جزائ تعیــین سرپرســتی ماهیــت حقــوقی داشــته ن
طوریکــه کمیتــه تعیــین شــده دالیــل شــان را مبنــی بــر  
ذیصالح بـودن قضـیه پیشـنهاد شـده از دیـوان مـدنی       

بـه  ذکر نموده اند بناءً بهتر است تا قضیه مانحن فیه 
دیوان مذکور راجع سـاخته شـود و هیئـت قضـائی در     

پرتو احکام قانون رسیدگی نمایند.)) 
مقـام  ١/٧/١٣٩٩موضوع حسب هدایت جلسه مؤرخ

ــدقیق و    ــرم تـــ ــورایعالی بریاســـــت محتـــ ــرم شـــ محتـــ
مطالعات محول گردید که مدققین قضائی در مـورد  

ذیالً ابراز نظر نموده اند:
یناف والیـــت ((ریاســـت محکمـــه اســـتنظـــر تـــدقیقی:

ساله ١٦پرست دختر بدخشان در رابطه به تعیین سر
بــه نــام زمزمــه بهــار بنــت حمیــد اهللا طالــب هـــدایت        
گردیده، که محکمـه اختصاصـی اطفاـل دریـن والیـت      

پرســت بــرای موصــوفه از  فعاــل نمــی باشــد تعیــین سر 
صــالحیت دیــوان جــزای عمــومی مــی باشــد و یـــا از       

؟دیوان مدنی
قـانون  ،پرستی اطفاـل نیازمنـد  اوالً: چون در مورد سر

گی بــه تخلفــات اطفاــل منتشــره جریــده رســمی   رســید
پرستی ، و قانون سر٣/١/١٣٨٤) مؤرخ٨٤٦شماره (

ؤرخ ) مـ ١١٣٠اطفال منتشـره جریـده رسـمی شـماره (    
، صراحت دارد، اما طبق صراحت ماده ٢٣/٢/١٣٩٣

) قــانون رســیدگی بـــه تخلفــات اطفاــل محکمـــه     ٢٦(
تخلفـاتی کـه توسـط اطفاـل     اطفال  اختصاصی بوده و 

و ارتکاب می یابد آنرا مورد رسیدگی قـرار میدهـد  
در صورتیکه در جریان رسیدگی به این تصمیم برسد 
که طفل متخلف نیازمند مراقبت و حفاظت می باشد  
طبـق احکــام فصــل ششــم و هفــتم قــانون رســیدگی بــه  

و پرسـت تعیـین مـی نمایـد    تخلفات اطفاـل بـرایش سر  
ــه  ــل  شـــکیل تدر والیاتیکـ ــه اختصاصـــی اطفاـ محکمـ

را طبـق تشـکیل   نباشد قضایای تخلفات اطفال فعال
جدید محاکم رسیدگی بـه جـرایم خشـونت علیـه زن و     

تخلفات اطفال بررسی مینماید.
ثانیاً: در صـورتیکه موضـوع تخلفـات اطفاـل منـدرج      
قــانون مربـــوط مـــورد بحـــث نباشـــد و صـــرف تعیـــین  

) ١١مــاده (سرپرســتی اطفاــل مطــرح باشــد، در مــورد 
قانون سرپرستی اطفال چنین صراحت دارد:

ــئیکــه توانــایوالــدین« أمین نفقــه طفــل را نداشــته  ت
باشــد، مــی تواننــد بــه یکــی از اقــارب یــا زوجــین کــه  

مطابق احکام ایـن  ،پرستی طفل باشندمتمایل به سر
و »پرســتی قــرار دهنــد قــانون طفــل خــود را تحــت سر 

ر محکمـه بعـد   ) قـانون مـذکو  ١٢همچنان طبق ماده (
، شــــرایط در از دریافـــت خواســــت سرپرســــتی طفــــل 

حکــم منــدرج راطبــقطفــلیپرســتخواســت کننــده سر
مطــابق حکــم منــدرج  رامــاده پــنجم و وضــعیت طفــل 

مؤرخ ) ١٧٦٤- ١٧١٩متحدالمال شماره (
داراالنشاء شورای عالی:٣٠/٩/١٣٩٩

سرپرستی اطفال.- موضوع :
ریاسـت  ٣/٨/١٣٩٩) مـؤرخ ٤١٨بـاالثر نامـه شـماره (   

محترم عمومی تدقیق و مطالعات اسـتهدائیه شـماره   
محکمه اسـتیناف والیـت   ٣/٤/١٣٩٩) مؤرخ١٦٧١(

است که محتوای آن حسب بدخشان مواصلت ورزیده 
ذیل است:

محکمــــه اســــتیناف والیــــت بدخشــــان در رابطــــه بــــه 
ــتی     ــه سرپرســــ ــی برینکــــ ــد اهللا مبنــــ ــه حمیــــ عریضــــ

ــه  ١٦دختــــر( ــرادر زاده اش کــ ــرای بــ ــاله اش را بــ ) ســ
در عـــــین زمـــــان بـــــرادر رضـــــاعی دختـــــرش نیــــــز      
ــد کــه هیــأت قضــائی      میباشــد طالــب هــدایت شــده ان

ر دیــــوان مــــدنی و حقــــوق عامــــه محکمــــه شــــهری د 
) ١١٣١مـــورد بـــا درنظـــر داشـــت مصـــوبه شـــماره (      

شــــورای محتــــرم عــــالی ســــتره    ٧/٩/١٣٩٦مــــؤرخ
ــه دوازده جانبــــــه کــــــه در      ــه و تفــــــاهم نامــــ محکمــــ

) بــین دوازده ارگــان دولتــی بــه امضـــاء     ١٣٩٧ســال( 
رســـیده اســـت مبنـــی براینکـــه حســـب هـــدایت قـــانون  
سرپرســـتی اطفاـــل و قـــانون رســـیدگی بـــه تخلفـــات      

ــه محک ــل، در والیاتیکـ ــل  اطفاـ ــی  اطفاـ ــه اختصاصـ مـ
ــالحیت    ــتی  از صـــ ــین سرپرســـ ــد تعیـــ ــل میباشـــ فعاـــ
محکمــــــــه متــــــــذکره و در والیاتیکــــــــه محکمــــــــه    
اختصاصـــی فعاـــل نباشـــد از وظـــایف دیـــوان جـــزاء      

محکمه شهری میباشد.
بعداً موضوع به کمیته مؤظف مربوطه سپرده شده و 
کمیته مؤظف با تشخیص سه مورد تعیین سرپرسـتی  
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بـه  در آینده طبق مصوبه متذکره در میعاد آن تطبیق و گـزارش آن 
محکمه طبق طرزالعمل ارائه خواهد شد.

در رابطه به اخذ پـول پارکینـگ از کارکنـان خـدماتی در     -٢
پارکینگ های ادارات دولتی.  نماینده شاروالی اظهـار داشـت در   

از کارکنان خـدماتی در پارکینـگ   صورتیکه تصمیم برین شود که 
پول پارکینگ اخذ نشود، توسط شاروالی با تفـاهم مسـتأجرین   ها

مربوطه کارت مخصوصی توزیع شود تا از دارنده گان کارت پول 
اخذ نشود.

در رابطــه بــه موضــوع اختطــاف یکــتن و توقیــف آن در  -٣
داشت کـه اختطـاف از   محبس شخصی، نماینده ارنوالی اذعان

خود موارد و تعریـف مشـخص دارد شـخص عـارض بـه ـارنوالی       
ورتیکه تخلف مراجعه نماید با در نظر داشت سوابق دوسیه در ص

از قانون صورت گرفته باشـد مسـؤلین جوابگـو میباشـند و نیـزدر      
.جلسه بعدی مسؤلین گزارش ارائه بدارند

در مــورد اعالنــات شــخص غیــابی کــه محکمــه حقــوق   -٤
عامــه ایــن اداره را مکلــف بــه اعــالن مینمایــد مصــارف آن بســیار  
زیاد است اگر هفـت یـا هشـت دوسـیه یکبـار اعـالن شـود مصـرف         

میشود. در رابطه تصمیم برآن شد که چـون منـافع دولـت در    کمتر 
ــد قضــایا بصــورت        ــه مطــرح میباشــد بای ــوق عام موضــوعات حق
عاجل رسیده گی شود و نگهداری دوسیه جات سبب ضـایع شـدن   

منافع دولت و عامه میشود.
موضــــوع صدورقراراســــترداد اداره قضــــایای دولــــت     -٥

٦م رعایت فقره قانون قضایای دولت و عد۸ماده ۵فقره مطابق 
،محـاکم مکلــف بـه رعایـت مــواد    ایـن مـاده از طــرف قضـات   ۷و 

قانونی قضایای دولت و سایر قوانین مربوطه میباشند.
در آمریت قضایای دولت تشکیل کمبـود میباشـد و از   -٦

ریاست محکمه تقاضـأ میگـردد کـه غـرض جلسـات محـاکم دو تـا        
و دررابطه تصمیم سه روز قبل این آمریت را در جریان قرار دهند. 

عدلیـه در  برآن شد که محاکم در صـورت امکـان همـرای ریاسـت    
ــا دعائیــه خیــر خاتمــه      مــورد متــذکره همکــاری نماینــد و جلســه ب

یافت.
در والیت فاریاب:

جلســۀ همــآهنگی ارگانهــای عــدلی و قضــائی محکمــه اســتیناف     
ــوم دوشــنبه مــورخ    ــاب ی ــت فاری تحــت ریاســت  ٢/١٠/١٣٩٩والی

سخی "حبیب" رئیس محکمه استیناف با اشـتراک  قضاوتیارغالم 
نقیب اهللا "فایق" والی والیت، رؤسا و نماینده گـان ادارات ذیـربط    

در تاالر جلسات علنی محکمه استیناف دایر گردید.                              
ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       

آمدید به اشتراک کننده گان در رئیس محکمه ضمن عرض خوش
ــر ایجــاد فضــای همکــاری       ــاره اهمیــت جلســات همــآهنگی درام ب
بمنظور رفع چالشها و مشکالت صحبت نمـود و از منشـی جلسـه    
تقاضا بعمل آورد تـا آجنـدای جلسـه را قرائـت نمایـد بعـداً منشـی        
جلســه موضــوعات مطروحــه را بخــوانش گرفــت. و در رابطــه بــه       

وانین نافذه کشور و مصوبات مقام عالی موضوعات در روشنی ق
ســتره محکمــه جــواب ارائــه و نیــز موضــوعات مطروحــه بــه اتفــاق   
آرای اعضاء جلسه قابل تعمیل دانسته شده و به امضاء حاضـرین  
جلســه رســانیده شــد و در ضــمن فیصــله بــه عمــل آمــد کــه در هــر     
جلسه مرور به اجراآت و فیصله های جلسات قبلـی صـورت گیـرد    

موضوعات مطروحه فوق به ارگان هـای اشـتراک کننـده    و یک نقل

رسـماً ارسـال و همـه ادارات و نهــاد هـای ذیـدخل موضـوعات مطروحــه و       
پیشنهادات خویش را بعد از وصول مکتوب ریاست محکمه غرض درج 
به آجندا گسیل و از عموم مسوولین و منسوبین اشتراک کننده تقاضا به 

ــا انتقــادات و پیشــنهادات   ــه   عمــل آمــد ت ســالم یــک دیگــر را پذیرفتــه و ب
اوقات معین در جلسه همآهنگی آینده حضـور بـه هـم رسـانند و جلسـه بـا       

دعائیه خیر خاتمه یافت.
در محکمه ابتدائیه ولسوالی خاکجبار والیت کابل:
جلسۀ همآهنگی ارگان های عدلی و قضـائی محکمـه ابتدائیـه ولسـوالی     

حت ریاست رئیس محکمـه  ت١/١٠/١٣٩٩خاکجبار والیت کابل بتاریخ 
ابتدائیه با اشتراک منسوبین ادارات ذیربط ولسوالی دایر گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز سـپس در مـورد   
مسایل عمده منطقوی، اصالح اسم و استرداد زمـین هـای غصـبی بحـث     

صورت گرفت و در مورد تصامیم الزم اتخاذ گردید.
ر والیت دچپرهار ولسوالی په  ابتدائیه د ننگرها

:محکمی کی
نیـــه دچپرهـــار ولســـوال ابتدائيـــه محکمـــې رئـــيس ٢٦/٩/١٣٩٩پـــه 

قضاوتيار ل شريف (شريفزي) په مشري  دمحکمې  په ان کې دعدلي 
او قضائي ارانونو دهمغ مياشتن غونه ترسره شوه.

  پـــه دې مياشـــتن ـــانونو دهمغـــه کـــې دعـــدلي او قضـــايي ارغونـــ
دچپرهـــار ولســـوال ابتدائيـــه محکمـــې رئـــیس قضـــاوتيار ـــل شـــريف  
ــل ديــادې غونــې پــه قــانوني جوــت او ارزــت      شــريفزي دخبــرو پرمها

خبرې وکې.
نومـــوي وويـــل دولســـوال پـــه کچـــه دچـــارو ســـمون،  پـــه اجراآتـــو کـــې   
داصالحاتو، کارونو چکتيا او نـورو برخـو کـې دهمغـ غونـې ترسـره       

ن او ور دي.کول ېر اي
دچپرهار ولسوال ابتدائيـه محکمـې رئـيس زياتـه کـه، چـې دعـدلي او        
قضائي ارانونو دهمغ په دې غونه کې  د اونـد شـعباتو مسـئولينو    

و پـه سيسـتم کـې دثبـت، فسـاد سـره دکلکـې        واو کارکوونکو تـه دقضـايا  
مبارزې، دمراجعينو ستونزو ته په خپل وخت رسيد دجرمونو دکشف 

ال دپوليسو مسلکي چلند او نورو اوند برخو کې الزمې سپارتنې پرمه
وکې.

نوموي وويل: دپخوا په پرتله د محکمو  په چارو کې دپـام و  ـه والـی    
راغلی او زياته يـې کـه، چـې ديـادې ولسـوال ـول اوسـيدونکي کـوالی         

شي، چې پرته له هرول ستونزې محکمې ته مراجعه وکي.
  ــ ــه جــوه شــوې غون ه کــې دچپرهــار ولســوال محمــد صــديق (دولتــزي)    پ

دون والوخه مننه وکه او ا يې ورکـ، چـې پـه يـاده ولسـوال کـې       
داوند ارانونو ترمن ه همغي موجوده ده.

نوموي زياته که په ولسوال کې دولو وو ستونزو ته پـه خپـل وخـت    
 ې ترســره کــوي، چــې پرمــي او وخــت پــر وخــت غونــي کېــيــې رســيد

چارې  ې روانې دي.
ديــادونې ده، چــې دعــدلي او قضــائي ارــانونو دهمغــ پــه غونــه کــې   

ارنوال، دچپرهـــار ولســـوال امنيـــه قومانـــدان، ملـــي امنيـــت مـــدير،  ــــ
، حج اوقافو مديرانو او د نورو اوند ذيربطه ېيئاروال، امالکو، احصا

شعباتو مسئولينو او استازو ون کی و.
نه کې نورو ون والو هم په خپل وار خبـرې وکـې او يـو    دغه راز په غو

.ند کر ا له بل سره يې په چارو کې دهمکار

ئیکــه متهمــین بــه ضــمانت رهــا میباشــند  شــدن بعضــی دوســیه ها
وعدم توزیـع فورمـه هـا ازطـرف محـاکم جهـت ارائـه معلومـات بـه          
موقع، اشاره نمود و افزود درصورت صدور قـرار توقیـف ازطـرف    
محکمه، ارنوالی به توقیف شان اقدام خواهد نمود و نیز درباره 
ــره جهــت تثبیــت       تعلــل ریاســت اراضــی ازتعیــین هیئــات اهــل خب

ــیس    ملکیــت مــ  ــه نمــود ســپس رئ دیونین مفصــالٌ توضــیحات ارائ
عدلیه درباره عـدم حضورمسـاعدین حقـوقی، بـه تـراکم قضـایا و       
اینکه درآمریت مساعدت های حقوقی فقط دونفرمساعد حقوقی 
ــان همکــاری قضــات درزمینــه       ــوده و خواه ــاره  نم ــود دارد اش وج
تفکیک اشخاص بـی بضـاعت و افـراد توانمنـد گردیـد  کـه رئـیس         

ه درزمینــه حــل مشــکالت مطروحــه ابــراز وعــده نمــود  کــه   محکمــ
موضوع به زود ترین فرصت درجلسه اداری رؤسای دواوین مطرح 
و ان شــاء اهللا مشــکالت بــه زود تــرین فرصــت مرفــوع خواهــد شــد.  
بعداً  مدیرمحبس درباره مشکالت مدیریت محبس مبنـی برعـدم   
توزیـــع ویـــا عـــدم رســـیدن بـــه موقـــع فـــورم توقیـــف وشـــرح چهـــره 
ــد، کـــه       ــارنوالی گردیـ ــاری ریاســـت ـ ــان همکـ ــین خواهـ محبوسـ
ــا جــرایم     درزمینــه رئــیس ــارنوالی اســتیناف وارنواــل مبــارزه ب
امنیت داخلی وخارجی توضیحات قناعت بخـش ارائـه نمودنـد. و    
درباره توزیع سالح به محافظین قضات ازجانـب قومانـدان امنیـه    

دافع توسـط  وعده همکاری داده شد. همچنان مشکالت و کالء مـ 
نماینده وکـالی مـدافع مطـرح گردیـد کـه رئـیس محکمـه درمـورد          
ــاط      ــه ریاســت ارتب ــه نمــود. موضــوعات مربــوط ب هــدایت الزم ارائ
خارجه وآمریت شهداء ومعلولین نسـبت عـدم حضـور نماینـد گـان      
شان به جلسه بعـدی موکـول  گردیـد و دربـاره سـایر مـوارد مطـرح        

گردید: شده شامل آجنداء تصایم ذیل اتخاذ 
مقام شورای عالی ٣٠/٧/١٣٩٩)٤٨٥تطبیق مصوبه (-١

ســتره محکمــه بــه منظورمبــارزه علیــه فســاد اداری حتمــی بــوده،   
محاکم تا اکنون آنرا تطبیق نموده و ازریاسـت ـارنوالی نیـز جـداً     

خواهان تعمیل آن میباشند.
ــــارنوالی هــــای مربوطــــه، تحقیــــق قضــــایای جزائــــی   -٢

ه قانونی تکمیل و درصورت عدم باالخص جنایت را درمدت معین
تکمیل تحقیقات درمدت معینه قانونی کـه صـالحیت آنـرا دارنـد     
ــد و بعـــد       ــد توقیـــف را نماینـ ــه  مطالبـــه تمدیـ ــاکم مربوطـ از محـ
ازصدور قرار های قضائی مبنی بر رفع خـالء ونـواقص محـاکم بـا     
درنظــر داشــت مــدت معینــه قــانونی  وقــت کــافی را بمنظورتحقــق 

اهند نمود تا ریاسـت هـای ـارنوالی مربوطـه     هدف فوق معین خو
بــا درنظرداشــت مــدت معینــه، خــالء هــا را رفــع واوراق دوســیه را  

دوباره ارسال دارند.
محاکم تـا اکنـون اوراق دوسـیه هـای متهمـین غایـب را       -٣

تســلیم و درزمینــه اجــراآت قــانونی نمــوده انــد واگرمــوردی مبنــی   
دلیــل عــدم ثبــت برعــدم تســلیمی وجــود داشــته باشــد احتمــاال ً بــه 

ــد       ــر خواه ــب دای ــدا ً درجلســه اداری کــه عنقری ــوده و اکی قضــایا ب
ــق مصــوبات         ــا طب ــد گرفــت ت ــد مکــرر صــورت خواه ــد تاکی گردی
شورای عالی ستره محکمه؛ محاکم  تمـام دوسـیه هـای حقـوقی و     
جزائی را که مدعی علیهم یا متهمین آن غائب اند وثبـت سیسـتم   

اآت غیـابی را درزمینـه مرعـی    قضایا گردیده اند را تسـلیم  واجـر  
دارند.

ریاست عدلیه به دلیل اینکه گـاهی مسـاعدین حقـوقی    -٤
ــاع       ــی بضــاعت و دف ــولی بعضــی ازقضــایای متهمــین ب آنهــا ازقب

ازآنهــا انکــار میورزنــد را کمبــود  پرســونل مســاعدین مســلکی و  
ــه آنریاســت مشــکل        ــرآن شــد ک ــد ب ــد و تاکی ــراکم قضــایا میدانن ت

دلیــه رفــع نمایــد تــا درآینــده محــاکم   خــویش را ازطریــق وزارت ع
درپیشبرد وحل فصل قضایای جنایت که متهمین آن بی بضـاعت  

می باشند به مشکل مواجه نگردد.
ری وارسـال بـه موقـع فـورم توقیـف      درمورد عدم خانـه پـ  -٥

متهمین خاطرنشان گردید که هرگاه شخصی ازطـرف محکمـه یـا    
حــبس گــردد ــارنوالی توقیــف ویــا مــتهم آن آزاد ویــا محکــوم بــه  

ریاست ارنوالی مربوطه فورم توقیف را بوقـت و زمـان معـین آن    
ــد و      ــه مــدیریت محــبس غــرض اجــراآت ارســال دارن ــری و ب خانــه پ
ضــمنا ً تاکیــد بــرآن شــد در صــورتیکه محــاکم مــتهم رهــا شــده را   
توقیف ویا محکوم به حبس مینماید رسماً غرض اجراآت به موقع 

ــا  بــه ریاســت ــارنوالی مربوطــه و مــدی   ریت محــبس اخبارنمایــد ت
باعث سکتگی اجراآت بعدی نگردد و جلسه با دعائیه خیر خاتمـه  

یافت.
در والیت کندهار:

جلســۀ همــآهنگی ارگانهــای عــدلی و قضــائی محکمــه اســتیناف     
تحــت ریاســت قضــاوتوال ۲۵/۹/۱۳۹۹والیــت کنــدهاریوم مــؤرخ 

ثمرــل "عمـــری" رئـــیس محکمـــه اســـتیناف بـــا اشـــتراک رؤســـای  
استینافی، رئیس محکمه شهری، رئیس تحریرات، رؤسا دواوین 

و نماینــده گــان ســایر ارگانهــای ذیــربط درمقــر محکمــه اســتیناف 
دایر گردید.

ــد توســط         ــالم اهللا مجی ــد از ک ــالوت  آیــاتی چن ــا ت ــداء جلســه ب ابت
قضــاوتیار عبــدالحی "صــدیقی"رئیس دیــوان جــرایم علیــه امنیــت   

ــارجی  ــی وخـ ــازداخلـ ــه تشـــر   آغـ ــیس محکمـ ــپس رئـ یف آوری سـ
ــدم گفتــه  و جلســات عــدلی و قضــائی را در      ــر مق ــان را خی مهمان
ــرا راه ارگانهــای عــدلی وقضــائی مهــم      راســتای حــل مشــکالت ف
دانست و خواهان اشـتراک شـخص اول ارگانهـای ذیـربط گردیـد و      
به  مدیر محبس و مدیرجنایی قوماندانی که جدیـداً تقـرر حاصـل    

ی روی تصـامیم جلسـه   نموده بودنـد مبـارکی گفـت متعاقبـاً مـرور     
قبلـــی صـــورت گرفتـــه در حـــل مشـــکالت مطروحـــه جلســـه قبلـــی  
مسؤلین توضیحات ارائه داشتند سپس روی موضوعات آجندای 
مطروحــه بعـــد از بحـــث و مداقـــه ذیــالً تصـــامیم مقتضـــی اتخـــاذ   

گردید: 
الیحـه  پیشنهاد ریاست محکمـه اسـتیناف در رابطـه بـه    -١

اکم قـبالً واصـل و بـه    نظارت بر تطبیق احکام قطعی و نهـایی محـ  
تمام محاکم تکثیر گردیده و مطـابق راپـور ربـع وار طـی مکاتیـب      
متعــدد از محــاکم مربــوط مطالبــه صــورت گرفــت و نســبت اینکــه  
راپور های یاد شده را محاکم ارسال نداشـته انـد نـاگزیر موضـوع     

مطرح بحـث قـرار گرفتـه کـه     ۲۳/۹/۱۳۹۹به جلسه اداری مؤرخ 
ر داشتند که ـارنوالی مربـوط وهمچنـان    در نتیجه محررین اظها

مدیریت های حقوق و در کل ریاست عدلیه مطابق مصوبه شماره 
ــه  ۲۵/۷/۱۳۹۶) مـــــؤرخ ۷۹۲( شـــــورای عـــــالی ســـــتره محکمـــ

عدلیــه در مــورد مشــکل مطروحــه  معلومــات نمــی دهنــد. رئــیس 
تعهد نمود کـه منبعـد طبـق مصـوبه اجـراآت صـورت میگیـرد و از        

ق به محکمه در میعـاد منـدرج مصـوبه    اجراآت خویش آمریت حقو
همچنان نماینده ریاست ارنوالی .متذکره گزارش ارائه میدارند

استیناف اظهار داشت که اجراآت در مورد تطبیق احکام قطعی و 
نهایی محاکم صورت گرفته و کدام مواردی که باقی مانده باشـد  

وجهت تطبیق شـریعت، قـوانین، مقـررات، لـوایح وطرزالعمـل هـا       
همه باهم همکار باشیم وبـا فسـاد اداری  وقـانون شـکنی  مبـارزه      
جــــدی وهمــــه شــــمول  نمــــائیم،  تدویرجلســــات علنــــی مظهــــری  
ازمظاهرتحقق وتأمین عدالت اجتمـاعی درجامعـه بـوده واعتمـاد     

لی مـــردم را درراســـتای تـــأمین عـــدالت وشـــفافیت پروســـه عـــد      
وقضائی افزایش میدهد وبیشترازپیش به روند قضـائی باورمنـد   
میگردند و ازخداوندمنان(ج) مسئلت مینمایم که درراه استحکام 
پایـه هـای عـدالت مــا را موفـق سـازد وبـه همــه  مـا توفیـق عنایــت         
فرماید تا همه باهم برای اجرای هرچه بیشتر وبهترتـأمین عـدالت   

دیم. بعــداً همــه منســوبین  بــه همــه اتبــاع کشــور مصــدرخدمت گــر  
قضائی واداری محکمه استیناف ومحاکم مربوط وعـده سـپردند   
که ازهدایات ورهنمائی های مقام ریاسـت محکمـه پیـروی نمـوده     
ودرراستای خدمت گزاری به شهروندان ازهـیچ گونـه تـالش دریـغ     
نخواهند ورزید و در ادامه موضوعات شامل آجنداء مورد بررسی 

ــد وجلســه   قرارگرفــت ودرهرمــور  د تصــامیم مقتضــی اتخــاذ گردی
بادعائیه خیرخاتمه یافت.

جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت غزنی:
جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت غزنی یـوم چهارشـنبه مـورخ    

تحت ریاست قضـاوتمند سـکندر "حیـدری" رئـیس     ٢٦/٩/١٣٩٩
محکمه استیناف با اشتراک رؤسا و قضات دیوانهای استیناف و 

ــه ــه   محکمـ ــاکم ابتدائیـ ــدان اداری محـ ــات و کارمنـ ــهری، قضـ شـ
ولســوالی هامســتقر و فعاــل در مرکــز  در مقــر محکمــه اســتیناف  

دایر گردید.

جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت بامیان:
۸/۹/۱۳۹۹جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت بامیان بتـاریخ  

تحــت ریاســت  قضــاوتمند غــوث الــدین "طــاهری" رئــیس محکمــه 
راک قضــات وکارمنــدان اداری شــعبات دواویــن  اســتیناف بــا اشــت

استینافی، محکمه  ابتدائیه شهری، محکمـه ابتدائیـه رسـیدگی    
به جرایم خشـونت علیـه زن و تخلفـات اطفاـل، آمریـت ثبـت اسـناد        
وثـــایق وآمریـــت مخـــزن درتاالرجلســـات محکمـــه اســـتیناف دایـــر  

گردید.
از سـپس   ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کـالم اهللا مجیـد آغـ   
قـــوس ۴اعضـــای جلســـه حـــادث المنـــاک یـــوم چهارشـــنبه مـــورخ  

که در دومحل واقع بازار بامیان رخ داده بود کـه بیشـتراز   ۱۳۹۹
نفــر شــهید داشــت بــه شــدید تــرین الفــاظ       ۱۵نفــر زخمــی و ۵۹

محکوم نموده ازبارگاه ایزد منان برای شهداء بهشت بـرین وبـرای   
شـــفای عاجـــل بازمانــدگان شـــان صـــبر جمیــل وبـــرای زخمـــی هــا   

استدعا نموده واین کار را عمل شوم دشمان این مرزوبوم وانمـود  
کردند  متعاقباً رئیس محکمه طـی صـحبتی ازقومانـدانی مفـرزه     
امنیتی که درجلسه نیز حضور داشت درقسمت خالهای امنیتـی،  
مشــکالت و راه حــل آن خواســتارمعلومات شــد کــه بعــد از بحــث    

هـای مربوطـه داده شـد در ادامـه     همه جانبه هدایات الزم به بخـش  
رئیس محکمـه از کـار کـرد هـای قضـات وکارمنـدان اداری بابـت        

ــار  ۱۳۹۹مــاه  ســال  ۹اجــراآت شــفاف کــه درطــول    داشــتند اظه
تشکر وقـدردانی نمـوده افـزود طوریکـه مالحظـه میشـود محـاکم        
این والء به اثر سعی وتالش  قضات وکارمندان اداری نـام نیـک را   

جامعه کسب نمـوده وامیـد واریـم کـه قضـات در      در بین اجتماع و
تـــامین عـــدالت بـــا درنظـــر داشـــت احکـــام قـــوانین نافـــذه کشـــور  
وشـریعت اســالم عمـل نمــوده تــا باشـد عــدالت بـه بهتــرین وجــه آن     
تــأمین گــردد. همچنــان رئــیس محکمــه  بــه منظوربهبــود اجــراآت    
قضــائی واداری محــاکم درخصــوص رســیده گــی بــه امورخلــق اهللا   

ان معینــه آن یــاد دهــانی نمــود تــا باعــث ســرگردانی   درموقــع وزمــ
اصحاب دعوی نگردد. وی نیز تاکیـد کـرد تـا قضـات وکارمنـدان      
ــوده باشــند،       ــورم ب ــاس رســمی قضــاء ویونیف ــه لب ــبس  ب اداری  مل
مقــرره  لبـــاس رســـمی قضــات کـــه در ایـــن اواخــر از طـــرف مقـــام    
شورایعالی به تصویب رسیده رسماً از طـرف آمریـت تحریـرات بـه     

مام دواوین ومحاکم قرار داده شده که منبعـد بـه صـورت درسـت     ت
ــه جــدی        ــویش توج ــه خ ــل شــود،  در قســمت حاضــری یومی آن عم
نموده وبا درنظر داشت احکام قانون کار تمام پرسونل مکلف انـد  

یوم رخصتی های ضروری، تفریحـی و مریضـی  کـه    ۵۰که مدت 
ز این بیشتر برای کارمندان دولت درنظر گرفته رعایت نمایند و ا

غیابت هرکدام از پرسونل با درنظـر داشـت احکـام قـانون اجـراآت      
خواهــــد شــــد آنگــــاه کســــی حــــق شــــکایت را نخواهــــد داشــــت و  

ازمنسوبین قضائی وپرسونل اداری خواسـت کـه بـامراجعین رویـه     
نیک نموده وسلوک قضائی را مدنظر داشته باشند کـه کاربـه وجـه    

د وازجانــب دیگرموجــب احســن انجــام یافتــه وعــدالت تــأمین گــرد 
رضای اهللا (ج) گردد ونیز از سرگردانی اصحاب دعاوی جلوگیری 
شود. همچنان رئیس محکمه اظهـار داشـت کـه قضـات وپرسـونل      
اداری هرنوع مشکل قانونی که داشته باشند مطرح نماینـد البتـه   
در رفع آن از طرف ریاست محکمـه اقـدام خواهـد شـد و جلسـه بـا       

ت.دعائیه خیر خاتمه یاف
جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت پروان:

٢٦/٩/١٣٩٩جلسۀاداری محکمه استیناف والیت پروان بتـاریخ  
ــه      ــیس محکمـ ــق" رئـ ــدیق اهللا "حقیـ ــاوتوال صـ ــت قضـ ــت ریاسـ تحـ
استیناف با اشتراک رؤساء، قضات و کارمندان اداری دیوان های 

استینافی در مقر محکمه استیناف دایر گردید.
الوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       ابتداء جلسه با ت

ــدابیر      ــا در قســمت ت رئــیس محکمــه از شــاملین جلســه خواســت ت
امنیتی خویش از روش هـا و شـیوه هـای الزم اسـتفاده نمـوده و در      
انجـام کـار خلـق اهللا بـه وقــت و زمـان آن توجـه جـدی نماینـد و نیــز         

کـه  پرسونل محکمـه را بـه رعایـت حاضـری متوجـه سـاخته افـزود        
عدم موجودیت قضات در وظیفه سبب التواء قضایا و سـرگردانی  

مراجعین می شود و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت بادغیس:

ــاریخ     ــادغیس بتـــ ــت بـــ ــتیناف والیـــ ــه اســـ ــۀ اداری محکمـــ جلســـ
تحــت ریاســت قضــاوتمل محمــداجمل "عــرب زی"    ٣/١٠/١٣٩٩

ا اشــتراک رؤســـا، اعضــای قضـــائی   رئــیس محکمــه اســـتیناف بــ   
واداری محاکم استیناف، ابتدائیه شهری، ابتدائیه خشونت علیه 
زن وتخلفات اطفال، آمریـت ثبـت اسـناد و وثـایق و آمریـت مخـزن       

درسالون برگذاری جلسات محکمه استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       

ضـمن عـرض خـوش آمدیـد بـه اشـتراک کننـده گـان         رئیس محکمه 
درمـورد پابنـدی بــه حاضـری، طرزسـلوک قضــائی، نظافـت بــدن و      
لباس، شعبه ومحـیط مـا حـول و برخـورد سـالم منسـوبین قضـائی        
ــاوی  صــحبت مفصــل نمــوده       ــراجعین واصــحاب دع ــا م واداری ب
افزود که ماتالش مینمائیم تابسترتأمین  عدالت وتسـاوی حقـوق   

محــاکم تســریع  نمــوده و بــه دعــاوی ومشــکالت مــردم  اتبــاع را در
رســیده گـــی بـــه موقـــع وقــانونی نمـــائیم  تـــا ازیکطـــرف رضـــایت   
پروردگار (ج) حاصل گردد وازسوی دیگرخلق اهللا به مشکل مواجه 
ــدام      ــد وی اضــافه نمــود کــه منســوبین قضــائی واداری هرک نگردن
درراستای کاری خویش  رسالت ومسئولیت خویش را ادا نماینـد  

ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس رئـیس        
محکمه پیرامون اهمیت جلسات اداری صحبت همه جانبه نمـوده و گفـت   

) مـورخ  ١٥١٤-٢٦٠٧اخرطـی هـدایت (  طوریکه مطلع هسـتید دریـن او  
ریاست دفتر مقام عالی ستره محکمه جدول تقسیم اوقـات  ٦/٩/١٣٩٩

تنظـــیم فعالیـــت هـــای اداری و قضـــائی ریاســـت هـــای محـــاکم شـــهری و  
دیوانهای استیناف  مرکز و والیات به ایـن ریاسـت مواصـلت ورزیـده کـه      

ــه حجــم قضــایا در ترتیــ     ب طبــق هــدایت فــوق محــاکم مــذکور متناســب ب
تقسیم اوقات کاری مشخص خـود مخیـر مـی باشـند کـه در جلسـه مـورد        
بحث قرار گرفت و در نتیجه تقسیم اوقات کاری ترتیب و در مقایسه بـا  
تقسیم اوقات مقام عالی تغییـرات درآن ایجـاد گردیـده کـه یـک کـاپی آن       
رسماً ضم مکتوب بشما ارسال است تا منبعد مطابق تقسیم اوقات امور 

ا عیار سازید. همچنان طوریکه به همـه شـما بهتـر معلـوم     کاری خویش ر
اســت امنیــت در والیــت غزنــی تهدیــد آمیــز بــوده از قضــات و کارمنــدان    
محاکم جداً تقاضامندم هنگام رفت و آمـد در مسـیر راه هـا شـرایط را در     
نظر گرفته دقت و احتیاط الزم برای حفظ جان خـویش بخـرچ دهنـد تـا از     

شود.حوادث ناگوار جلوگیری 
بعداً حاضرین جلسه مشکالت کاری خویش را بازگو نموده که در صـدر  
آن کارمندان اداری محاکم شکوه از پایین بودن معاشات خویش داشتند 

کـاپی، چـوکی چرخکـی و کمپیـوتر     فوتوو نیز در مورد ترمیمـات ماشـین   
ــیس محکمــه بعــد از       ــد. کــه رئ دفــاتر مشــکالت خــویش را مطــرح نمودن

مشکالت موجود و نیازمندی های محاکم مربوطه در استماع جهت رفع 
هر عرصه به آمریت عمومی تحریرات هدایات الزم داد و جلسه با دعائیه 

خیر خاتمه یافت.  

نیه د میدان وردو والیت د استیناف محکمې ١٨/٨/١٣٩٩په 
د مـــــدنی او عامـــــه حقوقـــــو دیـــــوان علنـــــي قضـــــایی غونـــــه د  

اسـتیناف محکمـې درئـیس پـه     قضاوتیارفضل الهادی (فاضـل) د  
مشــر او د دوی د قضــایي پــالوي پــه ــون دحــق آبــی دحقــوقی   
دعوا په تاو د عبدالمناف او عبدالغفار د شیردل د زامنو او نورو 
باالصــاله  او والوکالــه مــدعینو پــه هکلــه دبامیــان والیــت دســیغان  
ــاظم د      ــی د اوســیدونکو د محمــد ک ــولی د کل ولســوال د بیــان ق

د زوی او خــان زریــن د خــان شــیرین د زوی د بامیــان  محمــد عمــر 
والیت د سیغان ولسوال د چراغ دان دکلی اوسـیدونکو پرضـد د   
اســتیناف محکمــې د قضــایي غونــو پــه ســالون کــې دشــهودو پــه  

حضور درلودلوجوه شوه .
له هغه ایه چې د دعوا د واه خواوی د یول لپاره د قضایي پـالوي پـه   

شوی ؤ او د دعوا دواوخواوو صلحی ته لیوالتیـا  واسطه په صلح توصیه
رنده که چې په پایله کې د دوی ترمین اصالح صورت وموند اوخپل 

ته واندې کـ بیـا قضـایي پـالوي     غونېلیکلی اصالح خط یي قضایي 
مي مادې له مخې د دعواوو د -٢٣١دمدني  محاکماتو اصولو قانون د 

ني ) خپلی اصالحي فیصلې په غونه کې دواوخواوو پراصالح واله ( مب
ــو دیــوان پــه          ــدني اوعامــه حقوق ــ چــې دواوخــواوو دم ــم ابــالغ وک دحک
        او د دوی تــرمیننــد کــر رضــایت صادرشــوې فیصــلې خپــل بشــپ

منازعي پای وموند .



۱۳۹۹جدی ۳۰

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

یکسال حبس تنفیذی و جزای نقدی معادل رشوت ٢٩/٩/١٣٩٩ یکنفر رشوت دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت جوزجان
دوسال و دوماه حبس تفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
ییکسال و شش ماه حبس تنفیذ ١١/٩/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

هر واحد هفت سال حبس تنفیذی ٢٨/٨/١٣٩٩ دونفر سرقت رر
بیست و یکسال حبس تنفیذی ٤/٩/١٣٩٩ یکنفر ترور و عضویت در گروه رر
دوسال و یکماه حبس تنفیذی ٢/١٠/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

هر واحد پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٤/٩/١٣٩٩ دونفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت خوست
شانزده سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر

هر واحد پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ١٠/٩/١٣٩٩ دونفر سرقت رر
هر واحد شش سال حبس تنفیذی ٤/٩/١٣٩٩ دونفر شروع به سرقت رر

یکسال و دوماه حبس تنفیذی ١٢/٩/١٣٩٩ یکنفر یچپاولگر رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب موتر رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر

هر واحد شانزده سال و شش ماه حبس تنفیذی ٤/٩/١٣٩٩ سه نفر عضویت و ماین گذاری دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت خوست
سی سال حبس تنفیذی ٥/٩/١٣٩٩ یکنفر ترور رر

حبس و یکنفر دوسال و دوماه حبس یکنفر پنج سال
تنفیذی رر دونفر قاچاق مواد مخدر رر

سه سال و دوماه حبس تنفیذی ١١/٩/١٣٩٩ یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر
شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی ١٣/٩/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی دیوان خشونت علیه زن محکمه استیناف والیت 

خوست
س و یکنفر شش سال حبس یکنفر هفده سال حب

تنفیذی ٢٠/٩/١٣٩٩ دونفر عضویت وفعالیت تروریستی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت نیمروز
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

سه سال حبس تنفیذی ٢٤/٩/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مهاجرین رر
سال و دونفر هر واحد هفت سال حبس و یکنفر پنج 

یکماه حبس تنفیذی ٢٥/٩/١٣٩٩ سه نفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت نمیروز
بیست و یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل عمد رر

سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر چپاول رر
یکنفر شش سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت رر دونفر سرقت و اتفاق در سرقت رر

ل و یکماه حبس، یکنفر پنج سال و یکنفر هفت سا
یکماه حبس و یکنفر پنج سال حبس تنفیذی و سی و 

پنج هزار افغانی جزای نقدی
٢٤/٩/١٣٩٩

سه نفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت 
نیمروز

پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر حیازت رر
چهار سال حبس تنفیذی ٢٥/٨/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مهاجرین رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر تزویر رر

یکنفر پنج سال حبس و یکنفر دوسال حبس تنفیذی رر دونفر قاچاق مواد مخدر رر
شانزده سال حبس تنفیذی ٢/٩/١٣٩٩ یکنفر اختالس رر

هر واحد سه سال حبس تنفیذی رر دونفر قاچاق مواد مخدر رر
حبس تنفیذیهر واحد یکسال  ١٨/٩/١٣٩٩ دونفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هلمند

هر واحد یکسال حبس تنفیذی رر سه نفر تفخیذ رر
یکنفر شش سال حبس و یکنفر یکسال حبس تنفیذی رر دونفر تجاوز جنسی رر

سی سال حبس تنفیذی ٢٢/٩/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
سی سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر

هر واحد شش سال حبس تنفیذی ٢٣/٩/١٣٩٩ سه نفر سرقت رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر چپاولگری رر

هر واحد بیست سال حبس تنفیذی ٢٩/٩/١٣٩٩ دونفر قتل رر
دوسال و یکماه حبس تنفیذی و هفتاد و هفت هزار 

افغانی جزای نقدی ١٢/٩/١٣٩٩ سه نفر سرقت ناف والیت کاپیساءدیوان امنیت عامه محکمه استی
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٦/٩/١٣٩٩ یکنفر عضویت رر

سه سال حبس تنفیذی ٢٦/٩/١٣٩٩ یکنفر عضویت رر
یکنفر دوازده سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ٣/١٠/١٣٩٩ دونفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
دوسال حبس تنفیذی ٢٩/٩/١٣٩٩ یکنفر حمله مسلحانه دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت فاریاب

شانزده سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت به گروه رر
یکسال و هفت ماه حبس تنفیذی رر یکنفر فروش مواد مخدر رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٣/١٠/١٣٩٩ یکنفر حمله مسلحانه رر

بیست سال حبس تنفیذی ١٥/٩/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ
هر دوسال و دوماه حبس تنفیذی رر دونفر ضرب و جرح منجر به مرگ رر

شش سال حبس تنفیذی ١٨/٩/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر
هر واحد هشت سال حبس تنفیذی ٢٢/٩/١٣٩٩ دونفر قتل رر

فیذیدوسال و هشت ماه حبس تن ١٧/٩/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ
بیست و دوسال حبس تنفیذی ٢٢/٩/١٣٩٩ یکنفر قتل عمد رر

چهار سال حبس تنفیذی ١٠/١٠/١٣٩٩ یکنفر زورگیری دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هرات
یکنفر هفت سال حبس، یکنفر چهار سال حبس و 

شش ماه حبس تنفیذییکنفر یکسال و  رر سه نفر غصب رر
یکنفر سه سال حبس و یکنفر یکسال و یکماه حبس 

تنفیذی رر دونفر قاچاق و فروش مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هرات
یکنفر یکسال و یکماه حبس تنفیذی و یکنفر برائت رر دونفر قاچاق سالح رر

هفت هزار افغانی یکسال و یکماه حبس تنفیذی و
جزای نقدی  رر یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر

هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

ریاســت ارتقــاء ظرفیــت ؛بــه سلســله برنامــه هــای آموزشــی
هــای قــوس و جــدی ســال جــاری ه در مــاوارزیــابی اجــراآت

برنامــه هــای ذیــل را بــرای کارکنــان محــاکم مرکــز ووالیــت  
دایر نموده است:

١٦برنامه آموزشی بودجه وحسابداری بتـاریخ  -١
ــه  ١٣٩٩قـــــوس٢٠الـــــی ــاری مـــــالی مؤسســـ بـــــه همکـــ

راه ننگرهار والیت استیناف عدالت(چکی) درتاالرمحکمه
تـن ازکارکنـان مــالی   ٢٠انـدازی گردیـد کـه دریـن برنامـه      

ومحررین بخش تحصیل عواید محـاکم اسـتیناف والیـات    
اشتراک داشتند.کنر، لغمان، نورستان وننگرهار 

ــه،     ــش بودجـــــ ــنج بخـــــ ــامل پـــــ ــی شـــــ ــه آموزشـــــ برنامـــــ
نظـــــارت ازتحصـــــیل عوایـــــد،   ،حسابداری(معاشـــــات)

بود.رکزگردیدهتدارکات وجنسی متم
برنامــه آموزشــی مهــارت هــای رهبــری بتــاریخ   -٢

مــالیبــه همکــاری١٣٩٩جــدی ســال ١قــوس الــی٣٠
راه انـدازی گردیـد کـه در ایـن برنامـه      (J.S.S.P)مؤسسـه 

تن ازآمرین و مدیران دواوین مرکزی مقام عالی ستره ١٥
محکمه و ریاست های مرکزی اشتراک داشتند.

اساسی مهـارت هـای رهبـری،    اصولرویشیآموزبرنامه
تعریـــف رهبـــر ورهبـــری، اهمیـــت رهبـــری، خصوصـــیات،  
وظــایف، تفــاوت میــان رهبــر ومــدیر، رهبــری ازدیــدگاه       
ــورد    اســـالم، دیـــدگاه هـــا ونظریـــات مکاتـــب غربـــی در مـ
رهبری، سبک ها/شیوه های رهبری، چهاراصل آیزن هـاور  
در تقســـیم بنـــدی وظـــایف، مقایســـه نقـــش رهبربامـــدیر،  

بری، منابع قدرت رهبـری و تمرینـات عملـی    انگیزش و ره
.متمرکزگردیده بود 

برنامه آموزشی سیستم احصائیه قضائی حسب -٣
هــدایت مقــام آمریــت عمــومی اداری قــوه قضــائیه مطــابق   

الی ٦ضرورت ریاست پالن وپالیسی درسه گروپ بتاریخ 
جدی سال جاری به همکاری مالی مؤسسه (چکی) در ١١

) تــن ٧٠ردیــد کــه دریــن برنامــه (والیــت کابــل را انــدازی گ
) والیـات اشـتراک   ٢٤ازمحررین وکارکنان اداری محـاکم ( 

داشتند.
ــه       ــه آموزشــی را نحــوه دسترســی ب ــم موضــوعات  برنام اه
سیستم احصائیه قضائی، شرح بخـش هـا، صـفحه اصـلی     
ــور     ــت راپـــ ــوقی، ثبـــ ــت راپورربعوارحقـــ ــبورد)، ثبـــ (داشـــ

د ویامستردی ربعوارجزائی، ثبت راپور ربعواروثایق، تائی
دیتا انتری عمالًقضایا، راپورویاگزارش گیری عمومی و

این سیستم جهـت سـاده سـازی    درسیستم تشکیل میداد.
پروسه ها ومدیریت تمام بخـش هـا بصـورت الکترونیکـی     
ایجاد گردیـده کـه بـرای کـاربران سیسـتم وآمـار احصـائیه        
قضــایا ریاســت پالیســی وپــالن ســهولت هــای بــی نهایــت    

های برقی فـراهم  ه با استفاده ازکمپیوترودستگاارزنده را 
می نماید.

بازدهی برنامـه آموزشـی دراخیرهرگـروپ توسـط ریاسـت      

ارتقاء ظرفیـت وارزیـابی اجـراآت وریاسـت عمـومی منـابع       
بشری طورمداوم اخذگردید وپروسه تطبیق این برنامه هـا  

دریک نظارت سالم انجام یافت.     
٢٣آت بـه تـاریخ   برنامـه آموزشـی ارزیـابی اجـرا    -٤

ــه همکــاری مــالی   ١٣٩٩قــوس ســال  ٢٤الــی  ــل ب در کاب
درین برنامه که موسسه (چکی ) عدالت راه اندازی گردید 

تــن ازکارکنـــان اداری خـــدمات ملکــی ریاســـت هـــای   ٢٠
عمــومی مــالی واداری ریاســت اســتخدام وســوانح ریاســت 

عمومی منابع بشری اشتراک داشتند.
ــی روی ارزیـــابی ا   ــه آموزشـ ــوع سیســـتم   برنامـ ــراآت، نـ جـ

ــابی اجــراآت در خــدمات ملکــی افغانســتان، مبنــ    ی اارزی
قانونی ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی، خـدمات  
ــای خــدمات      ــان خــدمات ملکــی، بســت ه ملکــی و کارکن
ملکی، اهداف ارزیابی اجراآت کارکنان خـدمات ملکـی،   
ــان      ــان خــدمات ملکــی، زم ــابی اجــراآت کارکن ــواع ارزی ان

اآت کارکنان خدمات ملکی، اهمیت و فوایـد  ارزیابی اجر
ارزیابی اجراآت برای اداره، نقش آمریت ارزیـابی اجـراآت   
ریاســـت ارتقـــاء ظرفیـــت و ارزیـــابی اجـــراآت در پروســـه      
ارزیابی اجراآت کارکنـان خـدمات ملکـی سـتره محکمـه،      
سایکل ارزیـابی اجـراآت کارکنـان خـدمات ملکـی، افـراد       

ه گی کارکنان برای جلسـه  دخیل در ارزیابی اجراآت، آماد
ــور اجــراآت،      ــر راپ ــابی اجــراآت، چگــونگی طــرز تحری ارزی
ــراآت، جلســه        ــرای جلســه ارزیــابی اج ــی آمــرین ب ــاده گ آم
(مصاحبه) ارزیابی اجراآت، موارد که در هنگام ارزیابی و 
نمره دهی اجراآت کارکنان باید مد نظر گرفته شود، فورم 

ری دقیق آن، نتیجه ارزیابی اجراآت کارکنان و طرز خانه پ
ــای      ــان بســت ه ــابی اجــراآت کارکن ــائی ارزی ــی ٣نه ، ٦ال

خطاهای رایج توسط ارزیابی کننده هـا، ارزیـابی اجـراآت    
ــابی     ــه ارزیـ ــپ مرحلـ ــدیو کلیـ ــرقطعه ویـ ــاحبه)، ونشـ (مصـ

اجراآت، متمرکز گردیده بود.
ارتباطــــات و گــــزارش دهــــی آموزشــــی برنامــــه -٥

آموزش های قوس سال جاری در مرکز٢٤الی ٢٣بتاریخ 
ریاست ارتقای ظرفیت ارزیابی اجراآت به همکـاری دفتـر   

)jssp  راه اندازی گردید که درین برنامه منسـوبین اداری (
ــتیناف   ــات محــاکم اس ــروان و   والی ــوگر، پ ــدان وردک، ل می

کاپیساء اشتراک داشتند.
موزشــی روی اصــول اساســی ارتباطــات، اهمیــت   آبرنامــه 

رات ارتباطــات غیـــر  ارتباطــات، پروســه ارتباطـــات، خطــ   
مــوثر، وســایل ارتباطــات، شــبکه هــای ارتباطــات، شــبکه  
هـــای ارتباطـــات ســـازمانی، مهارتهـــای ارتباطـــات بـــرای  
ــاختارایمیل نویســی، شــیوه      ــی، س ــل نویس ــدیران، ایمی م
هــای گــزارش نویســی و گــزارش دهــی، اهمیــت گــزارش       
ــات   ــزارش نویســــی و مشخصــ نویســــی، خصوصــــیات گــ

بود.گزارش نویسی متمرکز گردیده 

ورد والیـت اسـتنیاف   نیـه دمیـدان  ٦/١٠/١٣٩٩پـه   
محکمـــې رئـــیس قضـــاوتیار فضـــل هـــادی ( فاضـــل)  پـــه   

د دیوانونو رئیسانو اونیزه غون ه ترسره شوه.مشر
د دې اون د دیوانونو رئیسانو په غونه کې په یو شمیر 
موضوعاتو باندي بحث وشـو لکـه پـه خاصـه توـه دمـالي       
چارو په برخه کې د محکمو دعوایدو راولولو په باره کې 
ـــانې تصـــمیمونه ونیـــول شـــول. دغـــه راز د دیوانونـــو  

نـور  رئیسانو په اونیـزه  غونـه کـې دي تـه ورتـه یـو شـمیر       
موضوعات تربحـث او غـور النـدې ونیـول چـې پـه کـې الزم        

تصمیمونه او هدایات  صادرشول.
دیادوني ده، چې په اون کې یوـل دورتـه سـتونزود حـل     
پــه موخــه  د اســتیناف محکمــې رئــیس ترمشــر النــدي د  
دیوانونــو رئیســانو غونــه کیــي، چــې پــه کــي پورتــه ذکــر 

یـــي الزم شــوي موضـــوعات بحـــث او دحـــل پــه برخـــه کـــې   
تصمیمونه نیول کیي هغه موضـوعات، چـې دلتـه یـې پـه      
حل کې ستونزي وي دستري محکمي له عالي مقـام خـه   

کي د استهداء ( هدایت اخیستلو) تصمیم نیول کیي.ه پ

قضاوتیار جمال الدین رئیس ٣٠/٧/١٣٩٩بتاریخ 
محکمه استیناف والیت کاپیساء در حالیکـه مـدیر   

ــامیــــارنوالیجنــــائی قومانــــدانی امنیــــه،  ،نظــ
ــان وی را   وســلب آزادیــارنوالی ــور زن رئیســه ام

ی می نمود از محبس بازدید بعمل آورد.همراه
ات همــراه اش دریــن بازدیــد رئــیس محکمــه و هیئــ  

مـورد اسـتقبال گـرم مـدیر محـبس قـرار گرفـت و بــه        
دفتــر مــدیر محــبس تشــریف بــرده مــدیر محــبس در  
ابتداء تشریف آوری رئیس محکمه و هیئات همراه 

ــه و  ــر مقـــدم گفتـ ــدام رااش را خیـ ــن اقـ ــه ایـ در حصـ
حکومت داری خوب و رفـع مشـکالت محبوسـین و    
توقیــف شــده گــان یــک گــام مثبــت تلقــی نمــود و بــه   

اش در مـــورد هرئـــیس محکمـــه و هیئـــات همـــرا
ــان     ــده گـــ ــف شـــ ــین و توقیـــ ــعیت محبوســـ وضـــ

ــه نمــود    ــا  معلومــات مختصــر ارائ ــزود کــه ت و اف
کــدام مشـکل عمــده موجـود نیســت ســپس   فعـالْ  

رئیس محکمه و هیئات همراه اش به صالونیکه 
یکتعداد نماینده گان محبوسین و توقیـف شـده   

بعد از گان درآن جمع شده بودند تشریف برد. و
معرفـی رئــیس محکمــه توســط مــدیر محــبس بــه  
حاضرین؛ رئیس محکمه هـدف رفـتن خـویش را    
به محبس بیان نمود و نیز در مورد اینکه معیار 
حکـم قضـائی عـدالت، قانونیـت در مطابقـت بــه      
شــریعت را تشــکیل مــی دهــد و اینکــه دوســیه      

ــردد    ــله مـــی گـ ــان آن فیصـ ــه وقـــت و زمـ ــات بـ جـ
ــان داد  ــود اطمینـ ــالوه نمـ ــهو عـ ــینکـ ــدویرحـ تـ

جلســات قضــائی وقــت بیشــتر بــه آنهــا داده مــی  
شود تا خودشان و وکیل مدافع آنها آخرین گفته 
های خویش را بگویند تا قانون به وجه احسن آن 
ــان      ــأمین شــود. همچن ــدالت ت ــده ع ــق گردی تطبی
ــاد    مشــکالت محبوســین و متهمــین را شــنیده ی
داشت گرفـت تـا بـا مراجـع مربوطـه جهـت حـل و        

رح گــردد. در اخیــر یکنفرمحبــوس بــه  فصــل مطــ
از تشــریف آوری رئــیس اننماینــده گــی از دیگــر

محکمه و هیئات همراه اش سپاسگزاری نمود و 
کردند رضایت کامل ابرازاز مدیر محبس هم

ــی و خــارجی       ــت داخل ــی قضــائی دیــوان امنی جلســات علن
١٥عقرب و ١٣محکمه شهری والیت هرات بتاریخ های 

رابطه بـه قضـایای اختطـاف بـه اتهـام      قوس سال جاری در
ــت ریاســـت        ــر تحـ ــنج نفـ ــام پـ ــه اتهـ ــاف بـ ــانفر و اختطـ چهـ
ــه     ــیس محکمــه ابتدائی قضــاوتمند ضــیاءالحق "ضــیاء" رئ

ارنواــل شــهری و هیئــات قضــایی شــان بــا حضــور داشــت 
موظف، وکیل مدافع متهم، عـده از مـردم و رسـانه هـا در     

سالون جلسات ریاست محکمه دایر گردید. 
ء رسمیت جلسه توسـط رئـیس محکمـه بنـام خداونـد      ابتدا

عادل و توانا  ج آغاز شد بعداً مـدقق قضـیه گـزارش فـوق     
را بیــان نمــوده ، متعاقــب آن ــارنواالن موظــف صــورت       

اعتراضات خویش را قرائت نمودند وبه تعقیب آن وکـالی  
مدافع متهمین دفاعیه های خویش را به خوانش گرفتند. 

انبه هیئات قضائي متهمین قضیه که بعداز تدقیق همه ج
اختطاف به اتهام چهار نفر یکنفر بمدت سـی سـال حـبس،    
دونفر هر واحد بمدت بیست و چهـار سـال حـبس و یکنفـر     
بمــدت هفــت ســال حــبس تنفیــذی ودر قضــیه اختطــاف بــه   
اتهام پنج نفر دونفربمدت شانزده سال حبس و سـه نفـر هـر    

ــومین بـــ     ــذی محکـ ــبس تنفیـ ــال حـ ــنج سـ ــدت پـ ــد بمـ ه واحـ
ــه حقــوق        ــیم شــد ک ــین تفه ــه متهم ــد و ب ــازات گردیدن مج

فرجام خواهی آنها در میعاد قانونی محفوظ میباشد. 

ــه  ــه١٨/٩/١٣٩٩پـ ــې د   نیـ ــتیناف محکمـ ــا اسـ د پکتیـ
غونو په تاالرکې یوه علني غونه ترسره شوه چې په یـاده  
علني غونه کې د والیت والي محمد حلیم (فدایي)، ملـی  
امنیت رئیس فاتح محمد (یوسفي)، علمـاوو شـورا رئـیس    
ــرین      ــه نسـ ــارو رئیسـ ــو چـ ــان )، ـ ــدین (حقبیـ ــه الـ خواجـ

(منل )، یوشــمیر نــورو (اوریاخیــل)، جنــر آمــري مســکا 
دولتي اداراتوکارکوونکو او عامو خلکو ون درلود.

یـــاده علنـــي غونـــه د پکتیـــا اســـتیناف محکمـــې رئـــیس 
قضاوتیارحبیب اهللا (منیب) د ریاست الندې، د قضاوتیار 
رحمن الدین(نایل) او قضاوتمند غالم محمد (دردمند) پـه  
ــوظفې         ــې م ــوه، چ ــره ش ــې ترس ــل ک ــه داســی حا ــوب پ غیت
ــارنوالې مرینــا (محمــدي) همدارنــه  د تــاوتریخوالي د   
پیــی تــورن محمــدالرحیم د ســیدالرحیم ــوي او دهغــه      

مدافع وکیل ابراهیم (حسن زی) ون درلود.
نامه پیلي دغونی رئیس منیب غونه د اهللا تعالی په س

د دواه اخونو ونوالو ته دغونی ېپیل که او د قضي
آداب او قانونې مکلفیتونه په وتـه کـل، ورپسـې دیـادې     

ی) د قضــیې د علنــي غونــې منشــي هجــرت اهللا (شــینوار 
والي په هکله لنرن   ه. وروسته مـدقق قاضـيه وینا وک

رحمن الدین (نایل)  د دوسیي  په محتویاتو را واچوله او 
تیــب کــي اعتراضــیه او شــته   مــؤظفې ــارنوالې خپلــه تر 

ــل، بیــا        ــه وانــدي ک ــائي هیئــات ت ــل او شــواهد قض دالی
مــدافع وکیــل خپلــه دفاعیــه ولوســتله اوپــه پــای کــې تــورن 
خبرې وکي چـې دهغـوی وینـاوي قضـائي هیئـت پـه پـوره        
غور سره واوریـدی اوپـه تـاالرکې راغلیـو ـونوالو خپلـې       

هیئت پوتنې د موضوع په رابطه  وکې وروسته قضائي 
د لني مودې لپاره انې خونې ته الل اوپه رات سره 
ســم د غونــې رئــیس منیــب د رایــو پــه اتفــاق ســره ترتیــب   
شــوی تصــمیم، تــورن او د غونــې ــونوالو تــه واوراوو،   
چـې پــه تــر کـې یــې نومــوي  تــورن شـخص تــه چــې خپلــه    
اینور یي وژلي  وه، د نظـارت او د توقیـف لمـی مـودې     

ــزاء   ــه د جــ ــود خــ ــه د  ٥٤٧کــ ــې پرعلیــ ــادي او دــ مــ
مـادې ددوهمـی فقـرې پـه     ٢٢تاوتریخوالي دمنع قـانون د  

) کالـــه تنفیــذی بنـــد محکــوم شـــو. دغونـــي   ٢٥اســاس ( 
رئیس وویل: چې دغه پریکه  قطعي او نهایي نه ده تاسـو  
کولی ش په دی هکله خپل اعتراض سـترې محکمـې تـه    

   دحکم د ابالغ سره سـم علنـي غونـ اندې که پـای تـه   و
ورسیده.
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• Event and news.
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• Administrative session held in
appeal courts.
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• Report from the educational
judicial programs in Kabul and
other province.
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ــاریخ - ــاوتمند غـــــالم ســـــخی  ١٠/٨/١٣٩٩بتـــ قضـــ
ــن        ــا انجم ــاب ب ــت فاری ــتیناف والی ــه اس ــیس محکم ــب" رئ "حبی

فرهنگی و اجتماعی زنان آن والیت دیدار و مالقات نمود.
درین دیدار روی مشکالت آمریت شهداء و معلولین  در رابطه 

ن اداره ، اجرای به اخذ امتیازات موجود، موجودیت فساد در آ
معاشات معلـولین توسـط کمیشـن کـاران در آن آمریـت،  عـدم       
توجــه بـــه معلـــولین کـــه واقعــاً نیازمنـــد هســـتند و  بـــه تعلیـــق   
انداختن معاشات شهداء و معلولین بحث و تبادل نظر صـورت  

گرفت.
ــد شـــــعیب  ٢/٩/١٣٩٩بتـــــاریخ - ــاوتیار محمـــ قضـــ

ــخ بــا هی       ــه اســتیناف والیــت بل ــی" رئــیس محکم ئــات "ابراهیم
اعزامی ریاست عمومی کریمنال تخنیک وزارت امور داخله که 
آنها را مدیر عمومی و مدیر البراتوار مدیریت کریمنال تخنیـک  
قوماندانی امنیه همراهی می نمود در دفتر کاری اش دیـدار و  

مالقات نمود.
درین دیدار رئـیس محکمـه افـزود کـه یکـی از عوامـل اساسـی        

ــال    ــراف جــرایم م ــتن گ ــد رف ــه شــدن   بلن ی و فســاد اداری نهادین
پدیده شوم جعل و تزویر اسناد بوده که تثبیت آن بـه طـور قطـع    

ال تخنیک منسوبین فنی و مسلکی اداره کریمنو یقین از سوی 
ذریعه وسایل و تجهیزات مدرن وعصری صـورت مـی گیـرد. و    
نیز طرفین روی موضوعات مختلـف کـاری بحـث و تبـادل نظـر      

نمودند. 
قضاوتیار حبیب اهللا "امـین"  ١٣/١٠/١٣٩٩بتاریخ -

ــا     رئــیس محکمــه اســتیناف والیــت کنــدز در دفتــر کــاری اش ب
ســمونوال محمــد عــارف "طــارق" مــدیر زنــدان کنــدز، ســمونیار 

نذیر احمد ارنمحمد هاشم "ظریفی" معاون امنیتی و لومی 
"توخی" آمر ارتباط محاکم مدیریت زندان مالقات نمود.

ان از عــدم تعویــق محاکمــه، التــوای دریــن مالقــات مــدیر زنــد
دوسیه ها، بی سرنوشتی محبوسین و همچنان از ناحیه اعاشـه  
ــدان    ــئولین زنـ ــورد مسـ ــدانیان و برخـ ــتی زنـ و وضـــعیت بهداشـ
یادآور شـد. و رئـیس محکمـه مـدیریت زنـدان و منسـوبین آنـرا        

ــدان مکــان اصــالح و    ءجــز پیکــر محــاکم تلقــی نمــوده افــزود زن
ین باید از هیچ نوع سعی و تـالش در  تربیت مجدد بوده مسئول

اصالح و تربیت و فراگیری تعلیم و حرفه برای محبوسین دریـغ  
نورزند و نیز وعده سپرد که در آینده نه چندان دور از مدیریت 
زندان و آمریت مرکـز اصـالح و تربیـت اطفاـل بازدیـد نمـوده از       

وضع تعلیمی و حرفوی محبوسین جویا خواهد شد.
قضـاوتمل محمـداجمل"عرب   ٢٥/٩/١٣٩٩بتاریخ -

زی"رئیس محکمه استیناف والیـت بـادغیس درمحفـل معرفـی     
درســتیزوال گــل دادخــان "یولــداش"رئیس جدیــدالتقرر ریاســت  
ارکان لواءسوم با حضور داشت معـاون والیـت و دیگـر مقامـات     

ه ونــدانی لــواء برگزارگردیــد اشــتراک نمــودادولتــی درمقــر قوم
دیــدالتقررارکان لــوا تبریــک   مســئولیت جدیــد را بــه رئــیس ج   

ــانونی را درراســتای       ــوع همکــاری ق ــده هرن ــود و وع عــرض نم
تأمین امنیت شهروندان سپرد. 

ه دننرهـــــار اســـــتيناف   ـــــ نی١٠/١٠/١٣٩٩پـــــه -
محکمـې رئــيس پــه مشــر د دېوانونـو رئيســانو اونيــزه غونــه   
ترسره شوه. د دېوانونو رئيسانو دناستې پرمهال يو شمېر وثايق 

نکاح خطونه، قبـالې او نـور اونـد  موضـوعات،     لکه تذکرې،
چې د لومي ل جوولو  پرمهال پـه کـې تېروتنـې شـوې وې او     
مراجعينــو يــې د رســمي عرايضــو پرمــ د تصــحيح (جوــت )  
غوتنه کې وه تر غـوراو بحـث النـدې ونيـول شـوې. يـو شـمېر        
ــد       ــاً دتصــحيح او جوــت و وو اون ــې قانون ــايق، چ ــه  وث هغ

يې له دقت او ېنو وروسته دتصحيح هدايت وشو شعباتو ته 
او دېنو نورو په برخو کې الزم تصميمونه ونيول شول.

ديادونې ده، چې په ېنو قضاياوو کې دتجويز ترن دېنـو  
وثايقو دتصحيح او جوت په اه د استهدا (هدايت اخستلو ) 
غوتنه کېي، چې ورتـه د دېوانونـو رئيسـانو غونـه جـوه او      

په کې الزم تصميمونه نيول کېي.

ــه  ــې   ٩/١٠/١٣٩٩پــ ــی مخکــ ــه غرمــ ــه لــ نیــ
قضـــاوتیار محمـــد حســـن (صـــدیقی ) د بغـــالن  

ال ـوالیت  استیناف محکمې  رئیس په داسې حـ 
ــت  ــو کــــې چــــې د اســ یناف محکمــــې د دیوانونــ

ر رئیسانو او قاضیانو یي  ملتیا کولـه ،  یمشیو
له اري ابتدائیه محکمـو ، د ـې پرعلیـه د    
تاوتریخوالی جرایمو او کوچنیـانو سـرغونو تـه    
ــنادو   ــه محکمـــې ، داسـ د رســـیده ـــ ابتدائیـ
ــت او د دهنـــه غـــوري ،      ــت او وثـــایقو آمریـ دثبـ

ــ  ولســوالیو  ابت    ــه او فرن ــرین ، برک دائیــه نه
    اري محکمـې پـه و دانـ خه چې د محکمو

کې مستقرې د ي کتنه وکه .
لومی د محکمې رئـیس دپورتنیـو محکمـو لـه     
هریو قضایي ، اداري او خدماتی منسـوب سـره   
له روغب وروسته د محکمو د حاضر دفترونه 
کنــرول کــل چــې لــه نیکــه مرغــه  د پورتنیــو       
ــایت   ــوابط  رضـــــ ــو دحاضـــــــر  ضـــــ محکمـــــ

دل. بیــا د محکمــې رئــیس  یوبریــبخــونکی
ـــول قاضـــیان او اداري منســـوبین د اســـتیناف  
محکمې د غونو په تاالرکې حضـورته ومنـل د   
الندنیو مواردو په تاویې په تفصیل سـره خبـری   

الروونی یي وکې .ېوکی اوالزم
دحاضـــــر ضـــــوابط  یـــــي د ادارې   -١

یوترولو اساسـي اصـولو ینـی وبلـل او د هغـو      
یې د منسوبینو ستونزو او اتیاوو په رعایتولو

تــه پــه پــام  درلودلــو  ســره پــه قــانوني رخصــتیو   

نـورو اونـده لوازمـو د سـاتنی اومراقبـت پـه بـاره        
ـــ  ــاري چاپیری ــو ـکـــې یـــې د دوی پـــه کـ ال کـــې ولـ

ــه الزمــې توصــیي وکــي .د    پورتنیــو منســوبینو ت
مــواردو خونــدیتوب یــې دهرفــرد لــه قــانوني او      

ایماني وجایبو خه ول .
ــل) د    ــین اهللا ( کلیواــــ ــاوتیار امــــ ــې قضــــ ورپســــ
ـــــاري محکمـــــې رئـــــیس د قضـــــایي او اداری  
منســـــــوبینو پـــــــه اســـــــتازیتوب او دمحکمـــــــې  
ــدالت د     ــي د عـــ ــه هرکلـــ ــیوته پـــ ــیس توصـــ درئـــ
ینــــت او قضــــایي چوپتیــــاوو پــــه موخــــه د  

ــوار  ــو مــ ــه او   پورتنیــ ــه وکــ ــایتولو ژمنــ دو د رعــ
ــتونزو     ــ سـ ــو لـ ــې دیـ ــه اه یـ ــارو پـ ــو دچـ دمحکمـ
ــیس       ــې د رئ ــې د محکم ــې چ ــرې وک ــاو خب ــه ت پ
ــه      ــئوولینو تـ ــوی او مسـ ــت شـ ــا د داـ ــوا یـ ــه خـ لـ

الروونه وشوه .
ــو    ــه ولــ ــو لــ ــیس د محکمــ ــې رئــ ــا د محکمــ بیــ
دفترونــــو خــــه کتنــــه وکــــه د انــــدراج ، وارده  

ــو   ــه او ددې محکمـــ ــادره دفترونـــ ــی او صـــ ینـــ
کــــــاري ســــــوابق او وثیقــــــې یــــــې مشــــــاهده او  
ــارو د    ــه یـــې دچـ ــئوولینو تـ ــی او مسـ ــرول کـ کنـ
الــه تــوب پــه شــاوخواکی الرــوونې وکــي  او      
ــو د   ــوو محکمــــ ــتونزو او دنومــــ دامنیتــــــی ســــ

اتـــو لـــه کمبـــوت خـــه یـــې یـــاد داـــتونه  جهیزت
ــو دحـــل       ــي دهغـ ــئوولینو تـــه یـ ــتل اومسـ واخیسـ

په موخه الروونه وکه .

.اروکین
ــه مراجعینــو او د   -٢ قضــایي ســلوک او ل

دعواوو له خاوندانو سره مناسب چال چلنـد یـي   
دعــدالت د ینــت لــه اجــزاوو خــه وــل او  
قاضیانو او کارکوونکو ته یې له مراجعینو سره 

تولو په تاو الزمې توصـي  د غوره سلوک د رعای
وکې .

ــیانو دفیزیکــــــي امنیــــــت د  -٣ د قاضــــ
ــاري اوشخصــی      ــه د دوی دک ــه هکل ینــت پ
ــرې        ــه تفصــیل خب ــې پ ــې ی ــه محــدوده ک چــارو پ
وکــې او قاضــیانو تــه یــي توصــیه وکــه چـــې       
دامنیتی محدودی خه بهرایونو کې لـه غیـر   

ضروری حضور نه  ه وکي .
لــو او لــه هغــه همدارنــه  د کــار ــای تــه د ننوت

ــومي دروازه لـــه      ــه عمـ ــل پـ ــو پرمهاـ ــه د وتلـ ـ
ــه انفــرادي     راغونیــدو ینــی ــان وســاتي او پ
  ــن پــه رعــایتولو ســره تــــه او د زمــاني واتو

رات وکي .
دمحکمو د قطعـي اونهـايي احکـامو    -٤

لــه تطبیــق خــه د ــارنې د رنــوالي پــه تــاو  
دسـترې محکمـې عـالي مقـام د الرـوونی ســره      

وندو مراجعو له الري دهغو دجدي او سم اوله ا
ــه       ــې د ابتدائیـ ــاره کـ ــه بـ ــب پـ ــې تعقیـ ــه پسـ پرلـ

محکمو رئیسانو ته الرمې الروونې وکي
د کاردایونو ، اسباب اووسـایلو او  -٥

جلســات علنــی قضـــائی دیــوان جــزاء محکمـــۀ     
ــای      ــاریخ ه ــخ بت ــت بل ٢٠و ١٧اســتیناف والی

عقــرب ســال جــاری  بــه ارتبــاط رســیده گــی بــه    
وز جنسی و تهدید به اتهام یکنفر قضایای  تجا

و غصـب مـوتر، موبایـل و تجـاوز علیـه موظـف       
ــه اتهــام ســه نفرتحــت ریاســت      خــدمات عامــه ب
قضـــاوتیار محمـــد شـــعیب "ابراهیمـــی" رئـــیس 
محکمــــۀ اســــتیناف بــــه عضــــویت قضــــاوتیار  
میرویس رئیس دیوان جـزاء، قضـاوتیار محمـد    
ــدالرحمن    ــاوتمند عبــــ ــین" و قضــــ ــین "امــــ امــــ

ــر   "رحمــانی" اعضــای  ــوان در مق قضــائی آن دی
محکمه استیناف دایرگردید.

ــه      ــیس محکم ــداء رســمیت جلســه توســط رئ ابت
اعــالن شــد بعــداً مــدقق قضــیه گــزارش فــوق را  
ــارنواالن موظـــف    ــود ، متعاقـــب ان  ـ ــان نمـ بیـ
صورت اعتراضات خـویش را قرائـت نمودنـد و    
بــه تعقیــب آن وکــالی مــدافع متهمــین دفاعیــه   

رفتند. که درنتیجـه  های خویش را به خوانش گ
ــارنواالن موظــف      ــس ازاســتماع اعتراضــات پ
ووکـــــالی مـــــدافع متهمـــــین ، مـــــتهم قضـــــیه  

کتنه وکه او دهغـه افـرادو  چـې توقیـف یـاحبس      
ــدل او د دوی    ــکایتونه واوریـ ــري شـ ــدی قرارلـ النـ

ې دتعقیب او له مینه ولو په موخه یهشکایتون
ــده اداروتــه یــي الزمــی     یــاد دد اــت کــل او اون
الرــــوونې وکــــې . همدارنــــه دمحبوســــینو د 
اوسیدوایونه  ، د سـپور ـای ، د ـوونې او    
روزنــې کورســونه اوهـــم د محــبس دحرفـــوی زده    
ــب    ــونکی اومناسـ ــت بخـ ــه  قناعـ ــی مرکزونـ کـ

وارزول شول .
ینو خــواه چــک او کنــرول  محبوســدخونتــون او 

ــه  ــاوتیار حبیـــب اهللا  ١٢/٨/١٣٩٩پـ ــه قضـ نیـ
ــې     ــتیناف محکمـ ــت اسـ ــا والیـ ــب) د پکتیـ (منیـ
رئـــیس د قضـــاوتمند قـــدرت اهللا (حســـرت ) د    
استیناف جزا دیـوان رئـیس پـه ملتیـا د محـبس      
او توقیف خونې له آمریت او د اطفالو د اصالح 

ه .او روزني  له آمریت خه لیدنه وک
ــو      ــیس د پورتنی ــه کــې دمحکمــې رئ ــه دې کتن پ
  لـو یکمنو منسوبینو سره د پیژندادارو له ا
لیدنــه وکـــه  بیــا یـــي د محــبس او داطفـــالو د    
اصالح او روزنې آمریت له بیالبیلو برخـو خـه   

شول چې د پام وکوم کمې په کـی ونـه لیـدل شـو     
او د پورتنیو ادارو منسوبینو ته الزمي الرـوونی  
ــه    ــو لـــ ــوه د محکومینـــ ــیه وشـــ ــوی او توصـــ وشـــ
محکومولــو خــه موخــه انتقــام او غــچ نــه بلکــی  

ې ته دسـالمو افـرادو وانـدې کـول     ناصالح او ول
ــه ــوونې او رو   زنــې خــه  دي او بایــد دهغــوی ل

هی ول هلې لې  ونه سپمول شي او دموضـوع  
ــه هکلــه یــي د ایکمنــو ادارو منســوبینو تــه د       پ
ــتې ا   ــزه مرســـ محکمـــــې د ریاســـــت د هراخیـــ

ورکل شو.

" والـــی اشـــتراک دگرجنراـــل فضـــل الـــدین "عیـــار 
محمـد شـریف "مهربـان شـیرزاد"     ارنیاروالیت، 
ــارنوالیرئـــیس  ــمیع اهللا  ـ ــل سـ ــتیناف، جنراـ اسـ

"نورســــتانی رئــــیس امنیـــــت ملــــی، ســـــمونوال    
عبدالواســع "گلبهــاری" آمــر امنیــت و سرپرســت     
قوماندانی امنیه، رؤسای دیوان های استینافی، 

در والیت پروان:
جلســـۀ همـــآهنگی ارگانهـــای عـــدلی و قضـــائی 
ــاریخ    ــروان بتـــ ــتیناف والیـــــت پـــ ــه اســـ محکمـــ

تحــــــت ریاســــــت قضــــــاوتوال ١٤/١٠/١٣٩٩
صدیق اهللا "حقیق" رئـیس محکمـه اسـتیناف بـا     

ــیس      ــه، رئ ــیس عدلی ــه شــهری، رئ ــیس محکم رئ
جـرایم علیـه امنیـت داخلـی و     ارنوالی مبارزه با 

نظـامی، رئیسـه امـور    ـارنوالی خارجی، رئـیس  
زنان، رئیس صحت عامه و مدیر محبس در مقـر  

محکمه استیناف دایر گردید.
ــاتی چنــد از کــالم اهللا     ــا تــالوت آی ابتــداء جلســه ب

مجید توسط قضاوتیار فدامحمد "عرفـان" آغـاز سـپس رئـیس     
ا خــوش  محکمــه طــی صــحبت مختصــری حاضــرین مجلــس ر     

آمدیـــد گفتـــه، اهـــداف و اهمیـــت جلســـه را کـــه همانـــا ایجـــاد   
همآهنگی و روابـط بـین ادارات عـدلی و قضـائی و رفـع چـالش       
هــای موجــود در عرصــه کــاری مــی باشــد بــه حاضــرین توضــیح   
نمود و افزود که تطبیق یکسان قانون نیاز بـه همکـاری مـردم،    
صداقت و تعهد مسـئولین بـه مکلفیـت هـای قـانونی شـان مـی       
باشــد. متعاقبـــاً در مــورد پیشـــنهادات شــامل آجنـــداء توســـط    
اشتراک کننده گان طور همـه جانبـه بحـث و تبـادل نظـر صـورت       
گرفت و در هر مورد تصامیم مقتضی اتخاذ و غرض تعمیل به 

مراجع مربوط اخبار گردید.
در اخیــر موضــوعات مطروحــه درجلســه توســط رئــیس محکمــه  

ویش را در خصـــوص جمـــع بنـــدی، نظریـــات و پیشـــنهادات خـــ 
ــه داشــت و جلســه بــا دعائیــه خیــر      بهبــود جلســه همــآهنگی ارائ

خاتمه یافت. 
در والیت نیمروز:

جلسۀ همآهنگی ارگانهای عـدلی و قضـائی محکمـه اسـتیناف     
تحت ریاسـت  ٢٧/٩/١٣٩٩والیت نیمروز یوم پنجشنبه مورخ  

قضــاوتیار وجیــه الــدین "عزیــزی" رئــیس محکمــه اســتیناف بــا  
ا و نماینــده گــان ادارات ذیــربط درمقــر محکمــه   اشــتراک رؤســ 

استیناف دایرگردید.
ــاتی  چنــد از کــالم اهللا مجیــد آغــاز      ــا تــالوت آی ابتــداء جلســه ب
ــوم      ــید معصــ ــاوتمند ســ ــط قضــ ــه توســ ــدای جلســ ــپس آجنــ ســ
"خالصی"منشی جلسه قرائت  بعداً رئیس محکمه طی صـحبت  
هـای مختصـر و سـودمند خـویش حضـور مهمانـان را خیرمقـدم        

ــرض  ــل کمیتــه      ع ــاره طرزالعم ــد ازتوضــیحات درب ــوده و بع نم
ارگانهای عدلی و قضائی، راجع به تقویـت و تـدویر بـه وقـت و     
زمان جلسه  تاکید نمود متعاقباً طبق آجندای جلسه مشکالت 
دیوان های استیناف و شهری ازجمله عدم تعیین وکیل مـدافع  
ــاب     ــتنطاق و اجتنـ ــه اسـ ــت درمرحلـ ــایای جنایـ ــاالخص درقضـ بـ

ولی قضایا ازطرف مساعدین حقوقی ریاست عدلیه، عدم ازقب
ارسال به موقع دوسیه هـا درمرحلـه اسـتینافی ازطـرف ریاسـت      
عدلیه و عدم ارسال بـه موقـع دوسـیه هائیکـه جهـت رفـع خـالء        
ونـواقص فرسـتاده میشــود، عـدم معلومــات ازقطعیـت فیصــله     
ها، امتناع ریاست ارتباط  خارجه ازتصدیق وثایق ترتیب شده 

خارج وعدم ارسال جلب در دعاوی حقـوقی کـه مـدعی علیـه     در
آن درخــارج اســت، عــدم توزیــع ســالح بــه محــافظین قضــات و    
مبهم بودن مکاتیـب امورشـهداء ومعلـولین بـه حاضـرین جلسـه       
ــارنوالی اســتیناف طــی         ــیس ــه رئ ــه درزمین ــد. ک مطــرح گردی
صحبتی ضمن وعده  همکاری، جهت رفـع مشـکالت مطروحـه    

پـاره ای ازمشـکالت ـارنوالی اشـاره نمـود      ازطرف محکمه به 
وافزود که تحقیق دوسیه های فساد اداری پیچیده ومغلق بوده 
ونظربـــه شـــرایط بحرانـــی افغانســـتان رفـــع خـــالء و نـــواقص آن  
ــین آن غیــرممکن       ــت مع ــیه هــا دروق ــی دوس ــانگیر ودربعض زم

شـــورای ٣٠/٧/١٣٩٩)٤٨٥میباشـــد، بنـــاءً تطبیـــق مصـــوبه ( 
برعـــدم رهـــائی مؤقـــت مظنـــونین عـــالی ســـتره محکمـــه مبنـــی

ومتهمـــین جـــرایم فســـاد اداری را مشـــکل خوانـــد وافـــزود کـــه  
درزمینه کتبا ً به مقام عالی لوی ارنوالی نیز موضـوع ارسـال   
شود عالوتا ًبه تعیین وقت کم ازطرف محاکم بخاطر رفع خـالء  
ونواقص اشاره نمود ونیز ازعـدم تسـلیمی دوسـیه هـا ومسـترد      

ای دواوین محکمه استیناف والیت هرات بتـاریخ  جلسات رؤس
ــای  جـــدی ســـال جـــاری تحـــت    ١٠قـــوس و ٢٦و ٢٠، ١٣هـ

ــت قضـــاوتیار محمـــد شـــریف "فـــانی" رئـــیس محکمـــه        ریاسـ
استیناف با اشتراک رؤسای دواوین در مقـر محکمـه اسـتیناف    

دایر گردید.
ــاز ســپس         ــا آغ ــی همت ــار ب ــاد پروردگ ــام و ی ــا ن ــداء جلســه ب ابت

جنداء در خصوص اسـتهدائیه دیـوان حقـوق    موضوعات شامل آ
اسـتیناف،  ـارنوالی عامه محکمه شهری، استهداآت ریاست

اســتهدائیه محکمــه ابتدائیــه انجیــل، تصــحیح نــام درعــرایض  
نکــاح خــط، وثــایق شــرعی شــهداء و پیشــنهادیه ریاســت بانــک   
الفالح  مورد غـور و مباحثـه قـرار گرفـت کـه در نتیجـه بعـد از        

ــر   بحــث و تبــادل نظــر ر  وی موضــوعات شــامل آجنــداء مبتنــی ب
قوانین نافذه و مصوبات شورایعالی تصـاویب بعمـل آمـد و بـه     
تحریـرات هـدایت داده شـد تـا تصـاویب بعمـل آمـده کمیسـیون         
رؤساء را به مراجع مربوط ارجاع نماید و جلسه با دعائیه خیـر  

خاتمه یافت. 

تجاوزجنســی و تهدیــد در قضــیه تجــاوز جنســی   
بمدت هفده سال حبس و در قضیه تهدید بمـدت  
شش سال حبس تنفیذی و متهمین قضیه غصـب  
یکنفر بمدت هشت سال حبس و دونفـر هـر واحـد    

ــاه    ــال و شــش م ــدت دوس ــبس تنفیــذی و در  بم ح
قضــیه تجــاوز علیــه موظــف خــدمات عامــه بــه       
پرداخــت مــبلخ چهــل هــزار افغــانی جــزای نقــدی     
محکــومین بــه مجــازات گردیدنــد و بــه متهمــین  

اد یعـ یـز طلبـی شـان درم   یتفهیم شد که حقـوق تم 
قانونی محفوظ میباشد.


