
قضایي مباحثه-قضایي غور او مباحثه-نهم فصل
اورېدو، د شاهدانو او د اهل خبره د بیـانونو لـه اورېـدو وروسـته، قضـایي غـور او       )محکمه د ارنوال د دعوٰي ، د تورن د دفع او د هغوی د مدافعو له۱(

مباحثه پیلوي.
دالیـل او نـور   يمحتویات، د اخونو او د دعوٰي د نورو شـاملینو مبـاحثې، راـول شـو    ې)په قضایي غور او مباحثه کې د ارنوال د دعوٰي، د تورن د دفع۲(

دوه سوه اووه ویشتمه مادهدجزایی اجراآتو قانون شامل دي.و ېلپاد تحقيق دمندرجات او

ــیم    ــید یوســـــف حلـــ ــانونپوه ســـ تحـــــت ریاســـــت قـــ
قاضـــــی القضـــــات ورئــــــیس ســـــتره محکمــــــه  و    

ــوی   ــویت لـــ ــه  ،  باعضـــ ــر عدلیـــ ــل ،  وزیـــ ارنواـــ
ــیس  ــومی    رئـ ــت عمـ ــایی ریاسـ ــی و قضـ اداره تقنینـ

ــالی    ــتقل وکـــ ــیس انجمـــــن مســـ ــور ، رئـــ اداره امـــ
ــتیز وزارت     ــوق ستردرســــ ــیس حقــــ ــدافع ، رئــــ مــــ
دفــــــاع ملــــــی  ومشــــــاور حقــــــوقی وزارت امــــــور  
داخلــــــه، کمیتــــــه عــــــالی همــــــاهنگی ارگانهــــــای 

عدلی و قضایی تشکیل جلسه داد.
درین جلسه که بعـداز ظهـر امـروز برگـزار گردیـد ،       

درمـــورد پیشـــینه دعـــوی در محـــاکم طبـــق اجنـــداء
ابتدائیه و عدم رسیده گی آن درمحاکم استیناف ، 
بررســی بــه درخواســتهای تجدیــد نظــر در قضــایای  

ارنوالی ، معضـل تسـلیمگیری   ـ مدنی توسط لوی 
دوسیه ها توسط محاکم  بدلیل نبـود ضـمانت خـط    
در دوسیه ،  تنفید محکوم بهای مالی در قضایای 

ارنوالی بـــه موضـــوعات  ـــی جزایـــی ،  رســـیده  گـــ
جعــــل و مشــــبوهیت اســــناد رســــمی وعــــدم ارائــــه  
معلومات مخزن به مرا جع غیر قضایی ،  انصـراف  
ــرایم     ــی درجـ ــوی جزایـ ــب دعـ ــارب  از تعقیـ ــر اقـ غیـ

قــانون منــع  ٣٠خشــونت علیــه زن ،  الغــای مــاده    
خشـونت علیـه زن بـا انفـاذ قـانون منـع آزار و اذیــت       

احکـام محـاکم در   فال ،ثبـت دقیـق   ـعلیه زنـان و اطـ  
سیستم مـدیریت قضـایا ،  رفـع نـواقص  و خـال هـای       
تحقیقـــاتی دوســـیه هـــادرکمترین مـــدت ، پروســـیجر  

مربوط به اقـدامات مخفـی کشـفی  و برگـزاری مـنظم      
جلسات هماهنگی ارگانهای عدلی و قضایی درسطح 

ولســوالی هــا ،  بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفتــه       
نی اتخــاذ و وازجانــب کمیتــه تصــامیم  مقتضــی قــانو 

هـــدایت داده شـــد تـــا هریـــک از مراجـــع ذیـــربط طبـــق   
تصــاویب کمیتــه عــالی همــآهنگی اجــراآت خــویش را   

تنظیم نمایند.
گی (جدول تصامیم پنجمین جلسه کمیته عالی همآهن

ارگانهــای عــدلی وقضــایی در شــماره بعــدی بــه نشــر  
میرسد)

کــاپی طرزالعمــل فــوق الــذکر بدینوســیله بــه عمــوم        
ریاســـــت هـــــای محتـــــرم مرکـــــزی ســـــتره محکمـــــه، 
ــی    ــاکم اختصاصــ ــات و محــ ــتیناف والیــ ــاکم اســ محــ

ــر ــه   ١٠ف(در ظــ ــرا بــ ــه آنــ ــت، البتــ ــیم اســ ) ورق تعمــ
مراجـــــع ذیـــــربط خـــــویش تکثیـــــر و عنـــــدالموقع در 

زمینه اجراآت مقتضی بعمل آورند.

ــه   ــب و در جلســــــ ــالی و اداری ترتیــــــ عمــــــــومی مــــــ
عمــــــومی ریاســــــت محتــــــرم عمــــــومی تـــــــدقیق و     
ــائی    ــازنگری و نهــــ ــه بــــ ــتره محکمــــ ــات ســــ مطالعــــ
گردیــــده اســــت طبــــق هــــدایت مقــــام محتــــرم ســــتره  
ــال    ــدایت ارسـ ــای هـ ــه و اعطـ ــه غـــرض مالحظـ محکمـ

نموده اند.
ــل    ــوأم بـــا اصـــل طرزالعمـ تفصـــیل جریـــان موضـــوع تـ

مقــــــام  ٢٥/٩/١٣٩٩متــــــذکره در جلســــــه مــــــؤرخ  
محتــــرم شــــورایعالی مطــــرح طــــی تصــــویب شــــماره  

) هدایت ذیل صدور یافت.٧٢٥(
ــالوژی   (( ــوارد تکنــــــ ــتفاده از مــــــ ــل اســــــ طرزالعمــــــ

) مــــــاده تصــــــویب اســــــت ١٨معلومــــــاتی بــــــداخل (
بمراجع ذیربط اخبار گردد.))

فـــوق تـــوأم بایـــک مراتـــب منـــدرج تصـــویب شـــماره

مــــــؤرخ  ) ١٨٥٨-١٧٩٥متحــــــدالمال شــــــماره ( 
:داراالنشاء شورای عالی٢١/١٠/١٣٩٩

ریاســـت محتـــرم عمـــومی تـــدقیق و مطالعـــات ســـتره  
ـــاره(   ـــه شـمــــ ـــاالثر نامــــ ــه بــــ ـــؤرخ٤٦٩محکمــــ ) مـــــ

ــتفاده از   ٢٤/٩/١٣٩٩ ــل اســـــ ــرز العمـــــ ــان طـــــ شـــــ
ــرف     ــه از طــــ ــاتی را کــــ ــالوژی معلومــــ ــوارد تکنــــ مــــ
ــت     ــاتی ریاســـ ــالوژی معلومـــ ــرم تکنـــ ــت محتـــ ریاســـ

ــر       ــه همغــه وخــت د محــبس آم ــود  چــې پ شــکایت درل
ــه     ــیس دنارینـ ــی رئـ ــه . دمحکمـ ــل کـ ــتونزه حـ ــې سـ یـ
محبوســــینو ترنــــ دانــــاثو محبوســــینو رهایشــــي  
ــه اه یــې      تــم ــای خــه هــم ارنــه وکــه  دســتونزو پ
ــه     ــورو پـــ ــم دنـــ ــه  چـــــې دوی هـــ ــتنه وکـــ ــرې پوـــ تـــ

روســـــته یـــــې دبنـــــدیانو یرمشـــــکل نـــــه درلـــــود  و
کلینیـــک، درملتـــون مریضـــانو دمعاینـــاتو خونـــه او     
ــبس      ــې د محــ ــې یــ ــای کــ ــه پــ ــه اوپــ ــپزخانه وکتلــ آشــ
مســــــئولینو تــــــه دبنــــــدیانو لــــــه پــــــاره دالزیــــــاتو      

اسانتیاوو دبرابرولو سپارتنه وکه.

ــال     ــیس جمـ ــل رئـ ــتنیدو پرمهاـ ــه دراسـ ــې بیرتـ ي ورپسـ
د برکنــــ اسمارولســــوال ابتدائیــــه محکمــــه اوهــــم  
ــې    ــه محکمـ ــوال ابتدائیـ ــیل ولسـ ــې دشـ ــه الره کـ پـ
خـــه لیدنــــه وکــــه  چــــې پــــه کــــې قاضــــیان اونــــور  
اداري او خـــــدماتي پرســـــونل پخپلـــــو دنـــــدو کــــــې     
ــو   حاضـــــــر و دمحکمـــــــی رئـــــــیس قاضـــــــیان خپلـــــ
  ه او دحاضـــــــرــ ــه کـــــ ــه متوجـــــ مســـــــئولیتونو تـــــ

      ه  د ولســـوالتاکیـــد یـــې وکـــ ونـــده  دپابنـــددا
مراجعینــــو ســـــره د قضــــایي  کنـــــو پــــه اه خبـــــرې    
ــو     ــې محکمـ ــ چـ ــې ا ورکـ ــه یـ ــو تـ ــې. مراجعینـ وکـ
ــه     ــتونزو تــ ــانوني ســ ــولي او قــ ــو اصــ ــت ستاســ ریاســ

رســـیده ـــی کـــوي  دمحکمـــو دروازې دهرچـــا پـــرمخ 
ــې     ــ کــ ــه لــ ــفر پــ ــل ســ ــوي دخپــ ــې دې . نومــ خالصــ
دکونونـــو والیـــت عمـــومی محـــبس خـــه لیدنـــه هـــم  

وضـــعیت یـــې لـــه نـــدې خـــه  وکـــه او دمحبوســـینو 
وکتلـــو. لـــومی یــــې د محـــبس لــــه باشـــیانو هریــــو     
ــره      ــر ســـ ــد کبیـــ ــوث او محمـــ ــالم غـــ ــیم اهللا، غـــ رحـــ
دمحبوســینو پــه ســتونزو  خبــرې وکــې هغــوی درې      
ــې    ــ ورپســ ــعیت ا ورکــ ــه وضــ ــدیانو دــ واو دبنــ
بنــدیانو هـــم پخپــل نوبـــت خبــرې وکـــې چـــې د دوی    
لـــه جملـــې خـــه یـــوتن حیـــات اهللا نـــامي د ژمـــي د       
ــل دنـــه درلـــودو        ــه املـــه د کمپـ ــاو د رارســـیدو لـ سـ

ــالی)دکونونو   ــاوتیارمحمد صــــدیق (لبیــــب جمــ قضــ
ــه      ــل پـ ــتونز دحـ ــول سـ ــیس د یـ ــت رئـ ــو ریاسـ دمحکمـ

) نیــــې  ســــره ســــمون ٢٠موخــــه د لــــم دمیاشــــتې (
    ــوال ــام ولسـ ــه د دانـ ــعدآباد خـ ــز اسـ ــري د مرکـ لـ
ــه محکمــې تــه ســفر درلــود دا چــې د دانــام        ابتدائی

ونونـــو والیـــت دلیـــرې پرتـــو ولســـوالیو ولســـوالي د ک
) بجـــــو ١١پـــــه جملـــــه کـــــې قرارلـــــري پـــــه عمـــــل د( 

ذکرشـــوې محکمـــې تـــه ورســـیده او دمحکمـــې خـــه  
یـــــې لیدنـــــه  وکـــــه.  دمحکمـــــې قضـــــایې او اداري 
ــد      ــره اونـــ ــیان او ورســـ ــې قاضـــ ــې وکتلـــ ــارې یـــ چـــ
پرســـونل یـــې دحاضـــر پـــه پابنـــد مکلـــف کـــل.       

قرائت نمود و به تعقیب آن مساعد حقوقی دفاعیه  
ه خویش را به خوانش گرفت. بعد از تدقیق همه جانب

)هفت سال ٧هیئات قضائی متهم قضیه بمدت (
حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید و به متهم 
تفهیم شد که حقوق  تمییزطلبی اش در میعاد 

قانونی محفوظ می باشد.

"طیب"عضوقضائی آن دیوان و منشی جلسه قضائی 
حام الدین "سالکیار"مدیر تحریرات دیوان مذکور

گرام ٥٠٠کیلو و٢٠پیرامون قضیه قاچاق مقدار 
موادمخدر نوع چرس درحضور داشت ارنوال 
مؤظف قضیه، لینا "احمدی" مساعده حقوقی متهم 
ومتهم قضیه و برخی ازمردم عام درسالون جلسات 

علنی قضائی محکمه استیناف برگزارگردید.
ابتدأ جلسه توسط رئیس محکمه بنام خداوند دادگر 

ج آغاز شد و پیرامون رعایت نظم وآداب وتوانا 
جلسه قضائی به حاضرین جلسه اجماالً سخنن ارائه 
نمود. بعداً مدقق قضیه گزارش فوق را بیان نموده 

رنوال مؤظف صورت اعتراض خویش را امتعاقبا

جلسۀ علنی قضائی دیوان امنیت عامه ورسیدگی به 
یت جرایم ناشی ازفساد اداری محکمه استیناف وال

تحت ٢٤/٩/١٣٩٩پنجشیر یوم دو شنبه مؤرخ 
ریاست قضاوتیار عبدالملک"رجب زاده" رئیس 
محکمه استیناف به عضویت قضاوتمند محمدطاهر" 
تائب" رئیس دیوان امنیت عامه و قضاوتیار نجیم اهللا 

جلسات کمیسیون سمع شکایات محکمه استیناف 
٢٠عقرب و ٢٢میزان، ٢٤والیت بلخ بتاریخ های 

قوس سال جاری تحت ریاست قضاوتمند محمد 
یناف با شعیب "ابراهیمی" رئیس محکمه است

اشتراک اعضای کمیسیون دایر گردید.
ابتداء صندوق سمع شکایات که در منظر عامه 
نصب است توسط اعضای کمیسیون باز گردید که 
خوشبختانه کدام شکایت تحریری از اصحاب 
دعاوی و مراجعین دیده نشد سپس روی عریضه 
یکتن راجع به عدم اجرای مثنی وثیقه اش از سوی 

یضه یکتن در رابطه به معطل آمریت مخزن و عر
شدن اجرای قباله اش شاکی بوده مورد غور و بررسی 
قرار گرفت و به شاکی و عارض  رهنمائی و رسیده 
گی صورت گرفته قناعت شان فراهم گردید. متعاقباً 
رئیس محکمه از اجراآت سالم و به موقع امور محوله 
و حسن سلوک پرسونل قضائی و اداری محاکم که 

دم شکایات مراجعین گردیده اظهار امتنان موجب ع
و قدر دانی نمود. همچنان محکمه ابتدائیه شهری 

) مورخ ٢٧٥طی مکتوبی  بتاسی از مصوبه (
شورای عالی مقام ستره محکمه از عدم ٤/٤/١٣٩٨

وصول هیچ نوع شکایت و عریضه از سوی مراجعین 
و اصحاب دعاوی یاد آور شده واز اجراآت به موقع 

قضائی و اداری آن محکمه اطمینان داده منسوبین
است.

ــو      ــې دیوانونـــ ــتیناف محکمـــ ــت اســـ ــل والیـــ دکابـــ
ــیون غو ــه رئیســـــــــــــانو دکمیســـــــــــ ــه پـــــــــــ نـــــــــــ

ــمس   ١٠/١٠/١٣٩٩ ــاوتیار شـــــــ ــه دقضـــــــ نیـــــــ
ــې    ــتیناف محکمـــ ــرحمن (رئـــــیس خیـــــل) د اســـ الـــ
رئــیس پــه مشــر د دیوانونــو رئیســانو پــه ــون       

د استیناف محکمې په مقر کې جوه شوه .
لـــومی غونـــه دکـــالم اهللا مجیـــد د وآیـــاتونو پـــه  

) قضــیی  ٢٥تــالوت پیــل، بیــا د اجنــدا ســره ســم (     
) قضــــــــیې ٢وال(ـ) قضــــــــیه د شخصــــــــیه احــــــــ١(

) ســـــوداریزې ٢دجزایــــي صـــــالحیت د تنـــــازع ، ( 
ــو ( ٣قضــــیې ، ( ) ٢) جزایــــي قضــــیي ، د مراجعینــ

) د وثــــایقو د اصـــــالح د  ٢٥قطعــــه عریضـــــي  او ( 
قضـــیو بـــه شـــمول غونـــې تـــه وانـــدې شـــوی او د  

) قضــــیو پــــه تــــاو لــــه هراخیــــزې  ینــــې      ٣٠(
ــول شــــــــول او     ــته الزم تصــــــــمیمونه ونیــــــ وروســــــ

الرـــوونې وشـــوی او ایکمنـــو مراجعـــو تـــه الزمـــې 
) قضـــــیو پـــــه  ٢دجزایـــــي صـــــالحیت د تنـــــازع د(  

ــا    ــخیص بنــــ ــې پرتشــــ ــې محکمــــ ــه دواکمنــــ هکلــــ
) ٣کی تصـــــمیم ونیـــــول شـــــواو نـــــوری ( نغوـــــتو

قضـــــیې د ســـــتری محکمـــــې عـــــالي مقـــــام تـــــه د 
هدایت د اخیستلو په موخه راجع شوې .



۱۳۹۹دلو ۹

تر من د همغ غونو د جویدو او د غو د قضایي ارانونو 
ون په باره کې د افغانستان د ولسمشر د فرمان په اساس او 
ذیصالح مقاماتو د هدایات په اساس په مرکز کې د سترې 
محکمی په مقر او په والیاتو کی د استیناف محکمې مقر ته باید 
په هره دوو میاشتو کې یو ل د ه خدمتونو واندې کولو
مراجعینوته او د خلق اهللا تعالی د مشکالتو د حل لپاره جوې 

.شي

وروسته د والیت مقام معاون د خپلې وينا په جريان کې وویل چی 
عدلي او قضایي غونو یو یر ه او مناسب وخت دی چي د 
 مشکالت حل شي او دا پر مو انونو ترمنعدلي او قضایي ار

د واندي کولو لپاره د هرې الزم دي چي د خلکو د و خدمتونو
مناسبي الرې خه استفاده وکو او یقیناً دداسي غونو په 
واسطه مو کوالى شو چي تر اکل شوي مطلبونو او منل شويو 

.واهدافو پورې ورسی

وروسته د برنامې مطابق آجناوو ته مراجعه وشوه او د هرې 
.موضوع په باره کي مناسبه پرېکه وشوه

بتدائیه ولسوالی ورسدرمحکمه ا
والیت بامیان:

جلسۀ همآهنگی ارگانهای عدلی وقضائی محکمه ابتدائیه 

تحت ۲۰/۹/۱۳۹۹ولسوالی ورس والیت بامیان یوم پنج شنبه مورخ 
ریاست قضاوتیار محمد مبلغ " خوشکی " رئیس محکمه ابتدائیه با 

ه اشتراک ولسوال و مسئولین ذیربط ولسوالی درمقر محکمه ابتدائی
دایرگردید.  

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز سپس روی 
درهرمورد وموضوعات شامل آجنداء بحث وتبادل نظر صورت گرفته 

تصامیم ذیل اتخاذ گردید:
دررابطه به تدویر جلسات همآهنگی ارگانهای عدلی وقضائی -١

عدلی وقضائی فیصله برآن شد که تداوم جلسات همآهنگی ارگانهای 
بسیار موثر بوده در هرماه یکبار دایر گردد.

قانون تشکیل وصالحیت قوه ۱۰۴متکی به هدایت ماده -٢
قضائیه تأمین  امنیت قضات ودفتر کاری محکمه از وظایف اهم 

احکام قانون وظایف یپولیس ونیروهای امنیتی میباشد در روشنای
فلت ویابروز مشکالت محوله را به نحو احسن انجام دهند در صورت غ

مسئولیت بعدی بدوش نیروهای امنیتی خواهد بود.
به تعقیب فیصله قبلی به منظور جلوگیری از ضیاع وقت -٣

ورسیده گی به موقع قضایای غیابی قوماندانی امنیه ورس در جلب 
واحضارافراد اقدام سریع وجدی نموده در صورت عدم حضور شخص 

س شورای محل به محکمه مجلوب درساحه باتصدیق اهالی ورئی
اطمینان دهند.

اعضای جلسه هرکدام بالنوبه مشکالت خویش را مطرح کرده -٤
ودرمورد راه حل وهدایات قانونی داده شد وجلسه با دعائیه خیر یافت.

در والیت سمنگان:
جلسۀ کمیته عالی همآهنگی ارگانهای عدلی وقضائی محکمه 

٢٤/١٠/١٣٩٩استیناف والیت سمنگان یوم چهارشنبه مورخ 
تحت ریاست قضاوتیار منیر الدین "منیر" رئیس محکمه 
استیناف با اشتراک محمد داود "کلکانی" والی والیت، رئیس 

استیناف، رئیس عدلیه، رؤسای ارنوالی امنیت ملی، رئیس 
نظامی وجرایم امنیت داخلی وخارجی، رئیس شهر ارنوالی

مالی سازی واراضی، نماینده قوماندانی امنیه، مدیرعمومی
واداری شاروالی، مسئول انجمن وکالی مدافع، رؤسای دواوین 
استینافی و رئیس محکمه ابتدائیه شهری در مقر محکمه 

استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید توسط آمر 
تحریرات آغاز سپس رئیس محکمه طی صحبت مختصر 

ته و ادارات عدلی، قضائی و حاضرین مجلس را خوش آمدید گف
امنیتی را به مثابه زنجیر به هم پیوسته یاد نموده وتدویر همچو 
جلسات را به غرض بهبود وحل چالشهای کاری ادارات عدلی 
وقضائی مهم دانست. متعاقباً والی والیت طی صحبتی که داشت 
از تدویر جلسات همآهنگی ابراز تشکری نموده و قوانین کشور 

از اسالم دانسته بیان نمود که در تطبیق آن ارگانهای را منبعث 

عدلی و قضائی وسایر دوایر دولتی مکلفیت دارند  تا بتوانیم با 
یم.  یتطبیق درست قوانین نافذه کشور به تأمین  عدالت نایل آ

بعداً درمورد پیشنهادات شامل آجنداء طور همه جانبه از طرف 
فته که در همه موارد شاملین جلسه بحث وتبادل نظر صورت گر

تصامیم مقتضی در روشنایی احکام قوانین اتخاذ وغرض تعمیل 
به مراجع مربوطه اخبار گردید و جلسه با دعائیه خیر خاتمه 

یافت. 
په ارزگان والیت کی:

 ه د عدلي او قضایي ۲۱/۱۰/۱۳۹۹د یک شنبې په ورنې
ر او د ارانونو تر من د همغ غونه د استیناف محکمی په مق

قضاوتیار عطااهللا (عاطف) د ارزان د استیناف محکمې رئیس 
تر ریاست الندې او د سید محمد سادات (ناصري) د والیت مقام 
 ارنوال رئیس، د عسکري ارنوال معاون، د استیناف
رئیس، د محبس مدیر، د ارزان واليت امنیه قوماندان ملکي 

.ن جوه شوهمعاون او نورو مربوطه منسوبین په و

غونه د یو تن له خوا د قرآن شریف د و آیاتو په تالوت سره 
شروع او وروسته قضاوتیار عطااهللا (عاطف) و ولو راغلو میلمنو 
ته ه راغالست وویلى او د هغه ورسته يې ددې جلسې د نیولو 
او ون په باره کې په خپلې وینا کې داسي وويل چی د عدلي او 

تا آن زمان گذاره شود. به منظور اینکه پرسونل اداری با 
پروسیجر خانه پری فورم نظارت از احکام قطعی و نهائی محاکم 

یاست آشنائی کامل ندارند طی یک مکتوب رسمی موضوع با ر
تعلیمات قضائی مقام عالی ستره محکمه در میان گذاشته شود 
تا در ریاست محکمه استیناف سیمینار آموزشی دایر گردد و 

جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت 

فاریاب:
جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت فاریاب یوم پنجشنبه مورخ 

ت قضاوتیار غالم سخی "حبیب" تحت ریاس١١/١٠/١٣٩٩
رئیس محکمه استیناف با اشتراک قضاوتمند عبدالحی "قادری" 
سرپرست دیوان جزاء استیناف، کارمندان و مسئولین قضائی و 
اداری محکمه استیناف واکثریت محاکم ابتدائیه ولسوالی ها 

در سالون محکمه استیناف دایر گردید.
ز کالم اهللا مجید توسط  ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند ا

عبیداهللا محرر ریاست محکمه ابتدائیه ولسوالی شرین تگاب 
آغاز سپس رئیس محکمه حاضرین جلسه را خوش آمدید گفته 
صحبت های خویش را در رابطه به موضوعات شامل آجنداء 
مطرح نمود و بعد از بحث و تبادل افکار و استماع  نظریات 

کالت موجوده به مدیریت مالی پرسونل قضائی و اداری روی مش
هدایت الزم نمود. و نیز رئیس محکمه خواستار توجه جدی 
پرسونل در حصه کاری شان گردیده تأکید نمود و جلسه با 

دعائیه خیرخاتمه یافت.
جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت تخار:

جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت تخار بتاریخ 
تمل ذبیح اهللا "ابراهیمی" تحت ریاست قضاو١١/١٠/١٣٩٩

رئیس محکمه استیناف با اشتراک قضات و منسوبین اداری دایر 
گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز سپس 

جلسۀ اداری محکمه استیناف
والیت بغالن:

/ ٦/١٠جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت بغالن بتاریخ 
تحت ریاست قضاوتیار محمد حسن "صدیقی" رئیس ۱۳۹۹

محکمه استیناف با اشتراک عموم قضات، کارمندان اداری و 
تی در مقر محکمه استیناف دایر گردید.خدما

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید توسط قاری 
محمد آصف آغاز سپس رئیس محکمه ضمن عرض خوش آمدید 
با قضات و کارمندان روی ضوابط حاضری و تنظیم مرخصی 
های مندرج قانون مامورین خدمات ملکی صحبت نموده و 

یت ضوابط حاضری توصیه جدی نمود.حاضرین را به  رعا
همچنان پیرامون رعایت سلوک قضائی و برخورد مناسب و حسنه 
با مراجعین تذکرات الزم ارائه نموده در رابطه به شناسائی 
کمیشن کاران و اشخاص سود جو در صورت موجودیت و 
مراجعه به محاکم هدایت الزم نمود. در رابطه به مشکالت 

اد تا در صورت وجود مشکالت موضوع منسوبین نیز هدایت د
را کتباً به آمریت تحریرات تقدیم و در جلسه رسیده گی به 
شکایات منسوبین مطرح و مورد بررسی قرار گرفته به حل آن 
تصمیم اتخاذ گردد و جلسه با تأکید به رعایت موارد فوق 

اختتام یافت.
جلسۀ اداری محکمه استیناف 

والیت کندهار:
حکمه استیناف والیت کندهار یوم مورخ جلسۀ اداری م

تحت ریاست قضاوتوال ثمر گل "عمری" رئیس ۲۳/۹/۱۳۹۹
محکمه استیناف در مقر محکمه استیناف دایر گردید. 

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید توسط 
قضاوتیار عبدالحی "صدیقی" رئیس دیوان جرایم علیه امنیت 

اف آغازسپس رئیس محکمه در مورد داخلی وخارجی استین

مؤثریت جلسات اداری صحبت نمود که حداقل در ماه یکبار دایر 
گردد و طوری که مشاهده میشود پابندی به حاضری و همچنان 
لباس قضائی مراعات گردیده و در زمینه از تمام پرسونل 

تا تشکری نمود. در مورد شیوع ویروس کرونا صحبت نمود
ری شود و اجناس بهداشتی موجود از قبیل مکان جلوگیحداال

ماسک، ضدعفونی و دستکش توزیع شود. پول محروقات توزیع 
شده صرف برای محروقات است و به هیچ وجه از بخاری برقی 
استفاده نشود و از آن نظارت صورت میگیرد. طوریکه مشاهده 
میشود اوضاع امنیتی آنقدر مطمئن نبوده از آنرو از گشت و 

مورد جداً خودداری شود و این پیام مقام عالی ستره گذار بی 
محکمه بوده که به سمع شما رسانیده شد و همچنان سلوک 
قضائی مراعات گردد و تاکید نمود تا قضات و پرسونل اداری 
همواره مواصفات عالیه را در نظر داشته باشند تا باعث 

اعتماد عامه بر اجراآت محاکم گردد، رعایتبیشتراستحکام
د حبس تعلیقی مراعات گردد. رتناسب جرم و جزا مراعات و موا

راپورها مطابق هدایت مقام عالی ستره محکمه به وقت و زمان 
ارسال گردد و از وسایل الکترونیکی اداره استفاده درست 
صورت گیرد. نظافت دفاتر مراعات و آمر شعبه از این موضوع 

ونل از اداره نظارت نماید، در اوقات رسمی خارج شدن پرس
بدون عذر مؤجه و اجازه ممنوع میباشد و در صورت تخلف 
اجراآت جدی و قانونی صورت میگیرد. در اوقات رسمی از 
شعبات دیگری بیمورد رفت و آمد صورت نگیرد تا ضیاع وقت 
دیگران نگردد. راپور نظارت از احکام قطعی و نهائی که مشکل 

راپور یاد شده را محاکم را ریاست تحریرات ارایه نموده منبعد 
به طور ربعوار ترتیب و حسب هدایت به مقام عالی ستره محکمه 
ارسال گردد. موضوع  اخذ پول پارکینگ از پرسونل خدماتی در 
پارکینگ های ادارات دولتی در جلسه همآهنگی مورد بحث قرار 
داده شود تا پول پارکینگ از آنها اخذ نگردد. موضوع جدا ساختن 

اری از قضائی در صورتیکه بنا به خوب شدن اوضاع شعبات اد
امنیتی محکمه ابتدائیه شهری به شهرک عینومینه انتقال گردد 

رئیس محکمه گفت : وظیفه و مقام در هر سطحی که با شد امتیار نه 
ار مردم بلکه مسئولیت است، مسئولین با دار ملت نبوده بل خدمتگ

هستند لذا همه ما در قبال وظیفه و امتیازاتی که برایمان داده می شود 
مسئولیت داریم تا وظایف محوله خویش را با کمال صداقت و 
ایمانداری کامل انجام داده مصدر خدمت به جامعه شویم هر کدام ما 
باید اصالحات را از خود آغاز نمائیم زیرا جامعه از فرد تشکیل می 

اصالح فردی باعث اصالح جامعه می شود. در ادامه رئیس شود و 
محکمه ضمن تاکید براجرای وظایف به وجه احسن به رعایت نکاتی 
چون رویه وسلوک نیک با مراجعین، تعاون نیک میان همدیگر، رعایت 
سلیقه های اداری، رعایت نظم و نظافت، پایبندی به ساعات کاری 

قضائی، تطبیق تقسیم اوقات کاری یومیه در اداره، رعایت یونیفورم 
واصله از مرکزنیز تاکید نمود.

در اخیر بعد از استماع پیشنهادات و مشکالت اشتراک کننده گان 
جهت بهبود امور قضائی و اداری رهنمائی های الزم صورت گرفت و 

جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
جلسۀ اداری محکمه ابتدائیه شهری والیت 

بدخشان:
اداری محکمه ابتدائیه شهری والیت بدخشان بتاریخ جلسۀ 

تحت ریاست قضاوتیار عبدالوکیل"عابدی" رئیس ٤/١٠/١٣٩٩
محکمه ابتدائیه شهری دایر گردید. 

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز سپس رئیس 
محکمه شهری به حاضرین خوش آمدید گفته و روی چالش های موجود 

اآت کاری و راه بیرون رفت آن بعد از بحث و تبادل نظر در روند در اجر
پیشرفت کاری ذیالً توضیحات داده شد:

ـ دیوان مدنی شهری  در قسمت ثبت فورم سیستم قضایای حقوقی ١
بمشکل جدی مواجه میباشد درحالیکه اجراآت از طرف دیوان مذکور 

قضایای درمیعاد قانونی صورت گرفته وبه مدیریت ثبت سیستم 
حقوقی فرستاده میشود. ولی فورم داخل دوسیه در آن مدیریت تقریباً 
پنج روز معطل قرار داده می شود واصحاب دعاوی مکرراً به این شعبه 
مراجعه مینمایند که از یک طرف تراکم کار واز طرف دیگر این امر باعث 

میشود که دوسیه جات حقوقی در التواء قرار گیرد.
ی اظهار داشته از اینکه تمام مکاتیب فیصله ها وقرار ـ دیوان نظام٢

های این دیوان کمپیوتری میباشد بناءً ریاست دیوان جرایم منسوبین 
نظامی به یک پایه کمپیوتر دسک تاب اشد نیاز وضرورت دارد. رئیس 
محکمه شهری برای محرر دیوان مذکور هدایت داد که موضوع را طی 

است تقدیم نمائید تا موضوع به مقام پیشهاد رسمی عنوانی این ری
ذیصالح پیشنهاد گردد.

ـ دیوان نظامی در تشکیل یک قاضی اصل بست ویک رئیس اصل ٣
بست دارد، اسناد ومصوبات مقام عالی ستره محکمه همواره تاکید 
برین دارد که باید درتصمیم گیری فیصله ها وقرار های قضائی نصاب 

ناءً ضرورت به یک قاضی خدمتی هیئات قضائی تکمیل بوده باشد ب
است.

ـ رئیس محکمه شهری بطور عموم برای محررین در جلسه هدایت داد ٤
که منبعد کتاب ثبت اجراآت، کتاب توزیع و خروج بخش مربوطه خویش 

را در هر جلسه غرض کنترول تقدیم این ریاست بدارند.
غرض ـ دیوان امنیت عامه شهری پیشنهاد نموده که دیوان مذکور٥

تایپ وتحریر مکاتیب خویش به یک پایه کمپیوتر دسک تاب نیاز 
وضرورت دارد.

ـ بطور عموم محررین از کمبود کاغذ شکایت داشته اند که اکثراً ٦
اجراآت قضائی و اداری دیوانهای محکمه شهری باالی کاغذ میباشد، 
بدین منظور نورمی که از طرف کمیسیون وقت راجع به قرطاسیه جات 

رتیب داده شده است کفایت کننده نمیباشد.ت
ـ رئیس محکمه شهری محررین را هدایت داد که یک کاپی از فورم ٧

نظارت برتطبیق فیصله ها وقرار هایی راکه به مراجع ذیربط ارسال 
میگردد، با کاپی قرار به این ریاست اطمیناناً  ارسال بدارند تا اجراآت 

مقتضی بعمل آید. 
شهری عالوه کرد که محررین راجع به دوسیه جات ـ رئیس محکمه٨

حقوقی وجزائی یک ژورنال ترتیب داده و در هر هفته ژورنال دوسیه جات 
خویش را جهت کنترول تقدیم این ریاست نمایند.

نکي، چې په دندو کې حاضر نه و غېر حاضر او  په کارکوو
راتلونکي کې يې په دندو کې دغفلت پرواندې دجدي اقدام  

سپارتنه وکه.
ديادونې ده، چې دننرهار استيناف محکمې رئیس وخت 
پروخت داستيناف، اري  او ولسواليو ابتدائيه محکمو خه 

په چارو کې دچارو ارنې په موخه ليدنه کوي، چې  پرم يې 
سمون رامن ته شوی. قضاوتمند مفتي محمدوزير ژمنه وکه، 

چې دا ل به جاري وساتي.

نیته دننرهار استيناف محکمې رئيس له ٢١/١٠/١٣٩٩په 
عباتو او غرمې وروسته داستيناف او اري محکمو له ولو ش

دېوانونو خه ليدنه وکه.
دننرهار استيناف محکمې رئيس قضاوتمند مفتي محمدوزير 
داستيناف محکمې  دقضاياوو دثبت سيستم په ون دولو 
شعباتو او دېوانونو خه دليدنې پرمهال قاضیانو او اداري 
کارکوونکو ته  دنظم ساتلو، قضايي اصولو مراعات او په دندو 

 جدي الروونې وکې.کې په پابند
نوموي وويل له دې وروسته به  وخت پروخت  په رسمي وخت کې 

له کاري ايونو خه ليدنه کوي او په خبره يې که هر وک په 
دنده کې حاضر نه وي پرواندې به يې  قانوني ام واخلي.

دغه راز داستيناف محکمې رئيس داري محکمې رئيس 
په ملتيا داري محکمې او قضاوتمندمحمد انعام (فايق) 

انو محکمو خه هم ليدنه وکه، چې پرمهال يې  دچارو  ال 
ه والي په موخه قاضیانو او اداري کارکوونکو ته  الزمې 

الروونې وکې.
دننرهار استيناف محکمې رئيس قضاوتمند مفتي محمدوزير 
ديادو شعباتو خه دليدنې پرمهال هغه قاضیان او اداري 

جازات تزویر اسناد، شکنجه، جبران خساره، قانونی دارائی، م
انتحال وظایف و القاب، سوء استفاده از نشان انگشت یا لقب 

متمرکز گردیده بود.
قابل یاد آوری است که ریاست های محاکم استیناف والیات 
کندز و غزنی به نسبت اختتام سال و عدم به دسترس قرار گرفتن 

سط بخش های حسابی بودجه و مصارف مالی برنامه مذکور تو
مطابق مکتوب آمریت عمومی اداری قوه قضائیه بدون 
مصارف، به آموزگاری قضات مجرب و متخصص بخش های 
رسیده گی به قضایای فساد اداری مطابق سوژه درسی که قبالً از 
طریق ریاست ارتقای ظرفیت و ارزیابی اجراآت ارسال گردیده 

اند که نشان دهنده تطبیق نمودهرابود بود برنامه آموزشی
مدیریت مدبرانه رهبری محاکم مربوطه می باشد. 

ریاست ارتقای ظرفیت و ارزیابی اجراآت هشت برنامه آموزشی 
سه روزه را از منابع داخلی مطابق پروپوزل اختصاصی مصارف 
برنامه های آموزشی ستره محکمه در مطابقت به برنامه عمل قوه 
قضائیه، استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری و پالن ساالنه 

آموزشی به سطح زون های هشت گانه به شرح ذیل برگزار نمود.
١٢-١٠عقرب و بتاریخ ٥-٣ابتداء بتاریخ این برنامه ها 
عقرب، در ١٥-١٣بعداً در ننگرهار بتاریخ ،عقرب در کابل 
٢٩-٢٧عقرب، در کندهار بتاریخ٢١-١٩هرات بتاریخ 

١٣- ١١قوس، در کندز بتاریخ ٦-٤عقرب، در بلخ بتاریخ 
قوس سال جاری تدویر یافت.٢٠-١٨عقرب و در غزنی بتاریخ 

فساد اداری ازدید گاه :برنامه های آموزشی روی موضوعات

اسالم، تعریف فساد اداری، انواع فساد اداری، فساد اداری از 
برمبنای قباحت، دیدگاه قرآن و نصوص دینی، فساد اداری 

پیامد ها و هزینه فساد، فساد اداری در قوانین نافذه کشور، 
تعریف رشوت، مجازات رشوت گیرنده، رشوت دهنده، واسطه 
رشوت، مجازات جرم اختالس، مجازات سوء استفاده از نفوذ، 
مجازات سوء استفاده از وظیفه یا موقف، مجازات واسطه شدن 

جازات استنکاف یا ترک نزد قاضی و مسئولین مربوطه، م
موظفین خدمات عامه، تبعیض در اداره، جرایم بازرسی هوظیف

یا محاسبه، تالشی غیر قانونی، افشای اسرار یا اسناد اداری، 
رنوال در مرحله تحقیق، مجازات تکمیلی اتخلفات وظیفوی 

جرم سوء استفاده از وظیفه یا موقف، مجازات جرم افزایش غیر 



۱۳۹۹دلو ۹

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

یکنفر دوسال و دوروز حبس و یکنفر یکسال و یک 
روز حبس تنفیذی ١/٨/١٣٩٩ دونفر ضرب و جرح، سرقت و 

اختالس دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت غزنی

هر واحد بیست و شش سال حبس تنفیذی ١٣/٨/١٣٩٩ دونفر یت، ماینگذاری و ترورعضو رر
دونفر هر واحد نه سال حبس، یکنفر نه ماه حبس و 

یکنفر شش ماه حبس تنفیذی ١٤/٨/١٣٩٩ چهار نفر خرید و فروش موادمخدر رر

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٢٠/٨/١٣٩٩ یکنفر خیانت ملی رر
بیست و پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و ماینگذاری رر

ال حبس تنفیذی شش س رر یکنفر عضویت و ماینگذاری رر
بیست و پنج سال حبس تنفیذی ٢٧/٨/١٣٩٩ یکنفر عضویت وماینگذاری رر

یکنفر پنج سال و یکماه حبس و یکنفر شش سال 
حبس تنفیذی رر دونفر جاسازی ماین و عضویت رر

هر واحد یکسال و یک روز حبس تنفیذی ٢٦/٩/١٣٩٩ دونفر قاچاق سالح رر
چهار سال حبس تنفیذی ٣٠/٩/١٣٩٩ یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هرات
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق سالح ناریه رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق سالح رر
سه سال حبس تنفیذی ٢٣/٩/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

سه سال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر تزویر رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٥/٩/١٣٩٩ یکنفر فریبکاری امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت هرات

یکنفر یکسال و شش ماه حبس و یکنفر یکسال و 
یکماه حبس تنفیذی رر دونفر قاچاق سالح رر

دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر
سه سال و هفت ماه حبس تنفیذی ١٩/٩/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

هر واحد هفت سال و یکماه حبس تنفیذی رر دونفر قاچاق سالح رر

هر واحد شش سال و شش ماه حبس تنفیذی رر دونفر قاچاق مواد مخدر، تزویر پلیت 
و قاچاق موتر رر

حبس تنفیذیپنج سال و شش ماه رر یکنفر قاچاق سالح رر
سه نفر هرواحد پانزده سال و سه ماه حبس و یکنفر 

پانزده سال و هشت ماه حبس تنفیذی ٦/١٠/١٣٩٩ چهارنفر اختطاف دیوان امنیت داخلی و خارجی محکمه شهری والیت 
هرات

شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی ٣٠/٩/١٣٩٩ یکنفر تجاوز گروهی ائیه خشونت علیه زن والیت هراتمحکمه ابتد
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر تجاوز جنسی رر

اعدام ٥/٩/١٣٩٩ یکنفر قتل و فعل زناء دیوان جزاء محکمه استیناف والیت تخار
اعدام رر یکنفر قتل رر

یکنفر هفت سال و شش ماه حبس و یکنفر پنج سال 
حبس تنفیذی رر دونفر سرقت رر

ال حبس تنفیذیهفده س رر یکنفر تجاوز جنسی رر
دونفر هر واحد بیست ویکسال حبس تنفیذی و 

یکنفر برائت رر سه نفر قتل رر

دوسال و یکماه حبس تنفیذی ٩/٩/١٣٩٩ یکنفر فعل زناء رر
سه نفر هرواحد پنج سال حبس، یکنفر دوسال حبس 

تنفیذی و یکنفر مبلغ سی هزار افغانی جزای نقدی ١٦/٩/١٣٩٩ پنج نفر جنگ مغلوبه رر

شش سال حبس تنفیذی ٢٣/٩/١٣٩٩ یکنفر رهزنی رر
هژده سال حبس تنفیذی ٢٦/٩/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
یازده سال حبس تنفیذی ٢٩/٩/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز
سه سال حبس تنفیذی ١٠/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر

اه حبس تنفیذیپنج سال و شش م رر یکنفر زناء  رر
بیست و یکسال حبس تنفیذی ٢٤/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
یکسال و ده یوم حبس تنفیذی ١٠/١٠/١٣٩٩ یکنفر فروش مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کندز

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
تفیذییکسال و شش ماه حبس ٢٠/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت موتر دیوان جزائ محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز

یازده سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب یکعراده موتر رر
بیست و پنج سال حبس تنفیذی ١٣/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل رر

هشت سال حبس تنفیذی ٢٦/٩/١٣٩٩ یکنفر اختالس ی والیت کندزدیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهر

هر واحد شش سال حبس تنفیذی رر دونفر تجاوز علیه موظف خدمات 
عامه رر

یکنفر دوسال یکماه حبس، یکنفر یکسال ده 
روزحبس و یکنفر یکسال بیست روز حبس تنفیذی ١٠/١٠/١٣٩٩ سه نفر قاچاق مواد مخدر رر

٣٥٠بیست سال حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ 
مهر مثلهزار افغانی وجه معادل ٩/١٠/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی و لت کوبی محکمه ابتدائیه خشونت علیه زن والیت کندز

شش سال و شش ماه حبس تنفیذی ١/٩/١٣٩٩ یکنفر اقدام به فعل زناء و معاونت در 
جرم قتل

دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن و 
تخلفات اطفال محکمه استیناف والیت پنجشیر

بس تنفیذیسه سال ح ٧/١٠/١٣٩٩ یکنفر مجروحیت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بغالن
ده سال حبس تنفیذی ٩/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل رر

بیست و دوسال حبس تنفیذی ١٦/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر معاونت درقتل رر
سه سال حبس تنفیذی ٦/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت محکمه استیناف والیت بلخدیوان جزاء

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٩/١٠/١٣٩٩ یکنفر چپاول مبایل رر

شش سال حبس تنفیذی ٣/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ
شانزده سال و شش ماه حبس تنفیذی ٦/١٠/١٣٩٩ یکنفر عاونت در قتلم رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٨/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر تهدید رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر فعل زناء رر

چهار سال و پنج ماه حبس تنفیذی رر یکنفر فعل زناء و پورنوگرافی رر
هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استاواستيناف طلبي ويا تمييز خحقوق 

نیه دهلمند والیت اسـتیناف محکمـې   ٣٠/٩/١٣٩٩په 
ــیون د قضـــــــاوتمند     ــکایتونو اوریـــــــدلو کمیســـــ د شـــــ
     عبدالغفار(وثیق) د استیناف محکمـې رئـیس پـه مشـر
ــتیناف محکمــې پــه        ــه ــون د اس دکمیســیون دغیــو پ

مقرکې جوه شو .
وآیــاتونو پــه تــالوت لـومی غونــه دکــالم اهللا مجیـد د  

پیل شوه بیا د شکایتونو صندوق چې دمحکمې دننوتلـو  
ــ ــه    پ ــو پ ــیس او دکمیســیون غی ه دروازی نصــب دی د رئ

حضــور کــې پرانیســتل شــو چــې لــه نیکــه مرغــه د دعــوا     
دخاوندانو اونورو مراجعینو کوم  لیکلی شکایت پـه کـې   
ــی د محکمــې رئــیس د اســتینافي        ــه لیــدل شــو ورپس ون

رئیســانو خــه وغوــتل ترــو د عــدالت د  دیوانونــو لــه
ینــت او پــه خپلــو اجراآتــو کــې د روتیاپــه برخــه کــې  
هراخیزې هلې لې وکي او دقضـایي سـلوک د طـرز او    
دهیواد د نافذه قوانینواو دسترې محکمـې دعـالی مقـام    
ــت ســره خپــل اجــراآت      ــه رعای د هــدایتونو او الرــوونو پ

ته ورسیده .عیارکي او غونه دخیر په دعا پای

ــه      ــتینافی محکمـ ــن اسـ ــای دواویـ ــیون رؤسـ ــۀ کمیسـ جلسـ
تحـــت  ١١/١٠/١٣٩٩اســـتیناف والیـــت کنـــدز بتـــاریخ    

ریاســـت قضـــاوتیار حبیـــب اهللا "امـــین" رئـــیس محکمـــه      
اســتیناف بــا اشــتراک رؤســای دواویــن اســتینافی، رئــیس   

ــه ابتدا ــایق و    محکمـ ــناد و وثـ ــت اسـ ــر ثبـ ــهری، آمـ ــه شـ ئیـ
ــی و     ــرض بررســ ــتیناف غــ ــزن اســ ــت مخــ ــت آمریــ سرپرســ

استهداآت واصله دایر گردید.
ابتــداء جلســه بنــام خداونــد عــادل و توانــا (ج) آغــاز ســپس 
پیشنهادات واصله محاکم مربـوط مـورد غـور همـه جانبـه      

اعضاء کمیسیون رؤسای استینافی قرار گرفت که بعد از 
نظر مشترکین جلسه نظریات مـدلل خـویش   بحث و تبادل

ــه      ــد. در نتیجـ ــرح نمودنـ ــث مطـ ــورد بحـ ــوع مـ را در موضـ
اعضاء کمیسیون رؤسای استینافی در پرتو قوانین نافـذه  
کشور و مصوبات شورایعالی مقام ستره محکمه نظریات 
الزم را هدایت نموده و بـه تحریـرات وظیفـه سـپرده شـد تـا       

ــا    ــیون رؤسـ ــات کمیسـ ــا و نظریـ ــوره هـ ــتینافی را مشـ ء اسـ
بمراجع مربوط اخبار نماید.

جلســــات کمیســــیون رؤســــای دواویــــن اســــتینافی 
قوس، ٢٧محکمه استیناف والیت بلخ بتاریخ های 

جدی سال جاری تحت ریاست قضاوتیار ١٨و ١١
مـه اسـتیناف   محمد شعیب "ابراهیمی" رئـیس محک 

بـــا اشـــتراک رؤســـای دواویـــن اســـتینافی در مقـــر      
محکمه استیناف دایر گردید.

ابتـداء جلسـه بـه نــام خداونـد متعاـل ج آغـاز ســپس       

قطعه عریضه مبنی ٥٤طبق آجندای مرتبه روی 
بـــــر تصـــــحیح وثـــــایق، عـــــرایض مـــــراجعین،     

رنوالی اســـــتیناف،  ـــــا پیشـــــنهادیه ریاســـــت   
ی و مکاتیـــب ارســـالی محـــاکم ابتدائیـــه شـــهر    

ولسوالی ها، مکتوب حوزه بلخ برشنا، مکاتیب 
ارسالی محکمه ابتدائیه ولسوالی نهـر شـاهی و   
آمریــت ثبــت اســناد و وثــایق بحــث و تبــادل نظــر    

صورت گرفته و در هر مورد تصامیم الزم اتخـاذ  
گردید و بـه  ریاسـت تحریـرات هـدایت داده شـد      
ــن      ــای دواویــ ــده رؤســ ــاذ شــ ــاویب اتخــ ــا تصــ تــ

ــه ــتینافی را  بـ ــراآت  اسـ ــت غـــرض اجـ ــرع وقـ اسـ
ــال      ــار و ارسـ ــه اخبـ ــعبات مربوطـ ــه شـ ــانونی بـ قـ

نمائید.

جلسات کمیسیون سمع شکایت محکمه اسـتیناف والیـت   
جــدی ســال جــاری تحــت  ٨و ٦، ١فاریــاب بتــاریخ هــای  

ریاســـت قضـــاوتیارغالم ســـخی"حبیب" رئـــیس محکمـــه     
محکمـــه اســـتیناف بـــا اشـــتراک رؤســـای دواویـــن در مقـــر

استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغـاز  
ســپس صــندوق شـــکایات کــه بــه دروازه ورودی ریاســـت     
محکمه نصب می باشد به حضور داشت رئیس و اعضای 
کمیســــیون بازگردیــــد و شــــکایتی تحریــــری از پرســــونل 

سـونل  قضائی و اداری که جزئی بود بـه نظـر رسـید و از پر   
ــیم       ــا تفه ــه آنه ــه هم ــات خواســته شــد و ب در رابطــه معلوم
ــوانین نافــذه و مقــررات        ــراآت خــویش ق ــد کــه در اج گردی

تا باشد که اعتمـاد مـردم   یرندگبسلوک قضائی را در نظر
به ارگان قضاء که یگانه مرجع تطبیق عدالت اسـت افـزون   
گردد. همچنان ورق اطالعیه و شکایت  قاضـی عبداالحـد   

ه ابتدائیــه ولســوالی شــرین تگــاب در مــورد رئــیس محکمــ
مدیرمخزن و برادرش اجیر آن محکمـه کـه تقـدیم محکمـه     
ــرار گرفــت       ــود، تحــت غــور و بررســی ق اســتیناف نمــوده ب
ــه همــراه رؤســای محــاکم        ــذکور ب ــیس محکمــه م ــداً رئ بع
ابتدائیه قیصار و کوهستان آن والء  قبل از تصمیم گیـری  

خــود انصــراف نمــود  در جلســه حضــور یافتــه و از ادعــای  
متعاقبـــاً  در جلســـه تصـــویب بـــه عمـــل آمـــد کـــه اجیـــر آن 
محکمـه تعهـد نمایـد کـه از اوامرآمـر خـود اطاعـت نمــوده        
وظیفــه محولــه را بــه نحواحســن انجــام دهــد در صــورت       
تخطی بارثانی با وی برخورد قانونی صـورت مـی گیـرد و    
اجیر محکمه نیز تعهـد نمـود کـه از اوامـر رئـیس محکمـه       

نموده و در آینده اشتباه خود را تکرار نمی نمایـد  اطاعت 
در ادامه تصـمیم اعضـای کمیسـیون سـمع شـکایات بـرآن       
شــد کــه اجیــر محکمــه ابتدائیــه ولســوالی شــرین تگــاب        

کمافی السابق به وظیفه خویش ادامه دهد.

نیه قضاوتیار عطاءاهللا (عاطف) د ١١/١٠/١٣٩٩په 
ارزان والیت د استیناف محکمې رئیس او قضاوتیار 
موالداد( اسلمی ) په داسې حال کې چې دملی امنیت 
رئیس ، د ملی امنیت د تحقیق رئیس ، او دکورني او 

مبارزی ارنوال یي بهرني امنیت پرضد جرایمو سره د 
ملتیا کوله دملی امنیت د نظارتخوني له بیال بیلو برخو 
لیدنه وکه . د ملی امنیت دنظارتخونی خه دکتلو په 
تر کې یې داوندې انی مسئوولینو ته الروونه وکه 
ترونیونه د دستیري ، تالشي او دکورپلنه د قانون د 

ه په استفادې احکامومطابق او له مسلکي میتودونو خ
صورت ومومي .

همدارنه د کشفي او تحقیق د برخومنسوبین یي متوجـه  
کل تر و د استو ني یا ودان تالشي دجزایي اجراآتو 

مــی مــادې دهــدایت مطــابق -١٢١مــی او-١١٩قــانون د
دمحکمې له اجازې وروسـته ترسـره کـي پـه هغـه صـورت       

ــه    ــو قـــانون پـ ــادی-١٢٤کـــې چـــې دجزایـــي اجراآتـ مـــه مـ
دمندرجو حاالتو دشتون پربنس پلنه صـورت مـومي الزم   
 و مودی په ترو ورو مسئوولین د پنان وندوده د ا
کې د خپل اقدام صحت ( سموالی) د ارنوال په سلسـله  
له واکمنې محکمې ينې واخلي چې د یاد وشویو ـانو  
مسئوولینو د پورتنیو موادو په اجرا ا  ورک . د یادونې 

ــوبینو    ود ــارتخونې منســ ــت دنظــ ــت ریاســ ــی امنیــ ه دملــ
دمظنیونو لپاره خوراغوره معیشتی امکانات چمتو کـي  
او د نظارتخونې دنظم ، دسپلین اونظافت به برخه کې یي 
ــه کــی ده چــې د دوی اجــراآت د ســتاینې     ــانی پاملرن

ودي .

درمورد چالش ها سیمیناریک روزه ٢٣/٩/١٣٩٩بتاریخ
در سالون جلسات و راه کارهای سیستم مدیریت قضایا 

محکمه استیناف والیت هرات با حضورداشت قضاوتیار 
محمد شریف "فانی" رئیس محکمه استیناف، خواجه 
احمد زبیر"صدیقی" رئیس عمومی سیستم مدیریت 

ی" مشاور حقوقی سیستم مدیریت قضایا، مجتبی "عالم
قضایا ستره محکمه و رؤسای نهاد های عدلی و قضائی 

به ارتباط سیستم مدیریت قضایا دایر گردید.
ابتدا رئیس محکمه در رابطه به مزایای سیستم مدیریت 
قضایا صحبت نموده و این سیستم را یکی از دست آورد 
های بسیار مهم و عمده ارگانهای عدلی و قضائی 
دانست. وی افزود بسیاری از مشکالت عدلی و قضائی 
به وسیله سیستم فوق حل گردیده است، رئیس محکمه 

) کود جزا و دسترسی آسان به ٨٣ضمن اشاره به مواد (
سوابق جرمی متهمین، نقش این سیستم را در تأمین  

عدالت و تطبیق قانون بسیار مفید و ارزنده دانسته و 
ا فرصتی مناسب برای شریک ایجاد این سیمینار ها ر

ساختن نظریات بخاطر غنی سازی سیستم فوق مفید و 
ارزنده خواند.

در ادامه رئیس عمومی سیستم مدیریت قضایا در مورد 
وضعیت فعلی سیستم مدیریت قضایا در سطح کشور 
معلومات داده و افزود سیستم مدیریت قضایا در یک 

م این مرحله بسیار حساس در قبال ایجاد نسخه دو
سیستم قرار دارد. وی گفت بناء به خواسته های نهاد 
های عدلی و قضائی از این سیستم و قدیمی بودن آن 
چالش های را برای نهاد های عدلی و قضائی به وجود 

تصمیم گرفت تا نسخه JSSPآورده بود، سرانجام دفتر 
دوم سیستم مدیریت قضایا را ایجاد کند، که این اقدام 

و نهاد تمویل کننده مورد حمایت قرار از سوی دولت
گرفته و عمالً کارش شروع گردیده است.

محکمــــه اســــتیناف والیــــت کمیســــیون ســــمع شــــکایات
جـــدی ســـال ١٠و ٣قـــوس، ٢٧بـــادغیس بتـــاریخ هـــای 

ل محمـــــداجمل"عرب ریاســـــت قضـــــاوتماری  تحـــــت جـــــ
ــتیناف   زی"  ــه اســ ــیس محکمــ ــا رئــ ــای  بــ ــتراک اعضــ اشــ

دایر گردید.ون در مقر محکمه استیناف یکمیس
ــاتی چنــد ازکــالم اهللا    ــا تــالوت آی مجیــد ابتــداء جلســه ب

ــ   آغـــاز ســـپس   ه انظـــارعمومی صـــندوق شـــکایات کـــه بـ
ــد بـــ    ــی باشـ ــب مـ ــت  ه نصـ ــور داشـ ــیس وحضـ ــرئـ ایاعضـ

ــ ــاز گریکمیسـ ــکایت   ون بـ ــدام شـ ــبختانه کـ ــه خوشـ ــد کـ دیـ
دیـــــده ودیگرمـــــراجعین تحریـــــری از اصـــــحاب دعـــــاوی 

وجلسه بادعائیه خیر خاتمه یافت.  نشد
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provinces.
• The criminal decision of court.
• Event and news.
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• Administrative session held in
appeal courts.
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تحقــق و عــدم تحقــق تفــاهم نامــه هــا ارزیــابیپیرامــون-
تحــت ریاســت مطیــع اهللا ۱۳۹۹ر۱۰ر۳۰اریخ بــه تــجلســه یــی

پالیســی و پــالن بــا اشــتراک ســکندر"نثار" رئــیس   امــین ریــیس
ارتباط خارجه سـتره محکمـه، مسـئولین و اعضـای نهـاد هـای       

)، پروگرام سازمان بین JSSPحمایت سکتور عدلی افغانستان (
) و بخش CHIchi)، پروژه عدالت (IDLOالمللی انکشاف حقوق(

ســت پالیسـی و پـالن ســتره محکمـه  در صــالون    هـای کـاری ریا  
درجلسـه پیشـرفت ویـاهم    کتابخانه ستره محکمه دایـر گردیـد.  

گرفتـه وتجـویز   عدم پیشرفت تفاهم نامه ها مورد ارزیـابی قرار 
شد تا چنین

جلسات در هر ماه یکبار تدویر گردد.
قضــــاوتیار محمــــد شــــریف ٢٢/١٠/١٣٩٩بتــــاریخ -

یــت هــرات بــا مــدیر جدیــد "فــانی" رئــیس محکمــه اســتیناف وال
محبس آن والء دیدار و گفتگونمود.

در این دیدار كه قضاوتمند فیض اهللا "فایز" رئیس دیوان جـزاء  
استیناف و معاون محكمه وتعدادي از قضات حضور داشتند. 
مدیر محبس، مشکالت و چالش هایی را که در محـبس وجـود   

ــاخت      ــزارش داده و ضــمن مطــرح س ــه گ ــیس محکم ــه رئ ن دارد ب
پیشـــنهادات خـــويش خواســـتار همکـــاری رئـــيس محکمـــه  در  
زمینه شد. رئیس محکمـه ضـمن خـوش آمديـد بـه مـدیر جدیـد        
محبس و استماع مشکالت موجود در محبس جهـت رسـیدگی   

به آن وعده سپرد. 
ــاریخ - ــار    ٢٠/١٠/١٣٩٩بتــ ــد القهــ ــاوتمند  عبــ قضــ

"مخبت" رئیس محکمه استیناف والیت سرپل همراه بـا قضـات   
استیناف و ابتدائیه شهری با قربان مـراد" مـراد " والـی    محاکم 

جدید التقرر آن والیت دیـدار و مالقـات نمـوده و وظیفـه جدیـد      
را برایشان تبریک گفت.

در این دیـدار رئـیس محکمـه در مـورد مبـارزه بـا فسـاد اداری        
صحبت نموده  و از مقام والیت خواست تا در زمینـه بـا محـاکم    

ه  والی جدیـد التقـرر در قسـمت مبـارزه     همکار باشند. در ادام
جدی با فساد اداری و اخالقی، تطبیق شریعت غـرای محمـدی    
و تأمین  امنیت  قضات و مشکالت رفت و برگشت آنان وعده 

همکاری نمود. 
ــاریخ - ــی  ٢٢/١٠/١٣٩٩بتــ ــالم جیالنــ ــاوتمل غــ قضــ

"سروری" رئیس محکمه استیناف والیت لوگر در جلسه ئـی کـه   
روز تصویب قانون اساسی از طـرف مقـام والیـت    به مناسبت سال

برگزار گردیده بود اشتراک نمود.
رئــیس محکمــه طبــق آجنــداء راجــع بــه تطبیــق حاکمیــت قــانون    
اساســی از طــرف محــاکم ســخنرانی نمــوده و نقــش قضــاء را در  
پرتو تطبیق و ارزشهای قانون اساسی برجسته ساخت که مـورد  

قرار گرفت.توجه اشتراک کننده گان و عالقمندان
جلسه کمیته رؤسـای دواویـن   ٢٥/١٠/١٣٩٩بتاریخ -

محکمه استیناف والیت نیمروز تحت ریاسـت قضـاوتیار وجیـه    
الــدین "عزیــزی" رئــیس محکمــه اســتیناف بــا اشــتراک رؤســای   

دواوین استینافی در مقر محکمه استیناف دایر گردید.
آغـاز سـپس طبـق آجنـداء    » ج«ابتداء جلسه بنام خداوند دادگـر  

در رابطــه بــه دوقطعــه عریضــه مطبــوع اصــحاب الرجــوع و یــک  
قطعه پیشنهادیه آمریت ثبت اسناد و وثایق استیناف در جلسه 
مطــرح گردیــده مــورد  رســیده گــی قــرار گرفــت و در هــر مــورد    
تصـامیم الزم اتخــاذ گردیــد و بـه آمریــت تحریــرات هــدایت داده   

غـرض  شد تا تصاویب رؤسا را در اسرع وقت به محاکم ذیربط
اجراآت قانونی اخبار نمائید.

د خوســت والیــت د اســتیناف محکمــې د عامــه   
ــه د (   ــي غونـ ــایي علنـ ــوان قضـ ) ۱۹امنیـــت دیـ

) کیلو رامـه چرسـو چـې    ۱۸,۵کیلو رامه او  (
متهمــین یــې نــور خــان دعبــد الحمیــد زوی، او  

ــي   ــي د ولـ ــل ولـ ــه ـ ١٤/١٠/١٣٩٩زوی وو پـ
نیـــه د اســـتیناف محکمـــې رئـــیس قضـــاوتیار 
ــه مشــــر د اســــتیناف      ــیم اهللا (نیــــازي) پــ فهــ
محکمې د غونـو پـه تـاالر کـې جـو ه شـوه. پـه        
ــې د    ــتیناف محکمـ ــه کـــې د اسـ نومـــوي غونـ
عامــه امنیــت دیــوان رئــیس قضــاوتمند نــور اهللا  
ــاروقي)، او قضــایي غــي قضــاوتمند ســید      (ف

ــد او د اســ  ــت   خال ــه امنی تیناف محکمــې د عام

په پای کې د قضایي هیئات  لـه لـوري د مؤظـف    
یــل دفــاعیې د ارنواــل اعتــراض او د مــدافع وک

ارزولو وروسته د قضیې متهمین هر یو نور خـان  
) کیلو رامـه چـرس   ۱۹د عبد الحمید زوی چې (
) میاشتې ۷) کاله او (۷ور سره نیول شوي وو په (

) ۱۸,۵تنفیذي  بند؛ او ل ولي د ولي زوی چې(
کیلو رامه چرس او یو ويس مـور ورسـره نیـول    

وم شـول؛   ) کاله تنفیـذي بنـد محکـ   ۸شوي وو په (
او د الس ته راغلیو چرسو او ويـس  مـور پـه اه    
یــــې د  نافــــذه قوانیونــــو د اصــــولو ســــره ســــم د  
مصــادرې حکــم صــادر کــ، چــې ددې وروســته      

متهمینو ته د فرجام غوتنې حق بیان شو.

ــف     ــه، مؤظــ ــه توــ ــي پــ ــرر د منشــ ــوان محــ دیــ
ارنوال، مدافع وکیل، د شیخ زاید، پامیر، او 
ــوع آفتــاب پوهنتونونــو محصــلینو او نــورو      طل

عامو مینه والو په کې ون کی و.
په پیل کې د غونې د منشي له لـوري قضـایي   
ــدل      ــه ور وپيژن ــو ت ــون وال  ېــ ــات د غون هیئ

رپسې د غونې رسمیت د رئـیس لـه   شو، چې و
خــوا اعــالن شــو، ورپســې د قضــیې د مــدقق لــه  
خـــوا د غونـــې ـــذارش بیـــان شـــو؛ چـــې ددې  
وروســته مؤظــف ارنواــل خپــل اعتــراض لیــک   
واندې ک، او بیـا مـدافع وکیـل خپلـه دفاعیـه      

واندې که.

نومــوي زياتــه کــه د قضــاء مقــام  تــه رســيدل د    
پاوونو طی کول غواي له همـدې املـه يـې    ېرو

سپارتنه وکه، چې قاضي بايد په ولـو پاونـو   
کې امانتدار او ژمن پاتې شي.

ــوونې او     ــت لـ ــل دظرفيـ ــدوزير وويـ ــي محمـ مفتـ
ــه   روزنيــــزو پرورامونــــو بانــــدې دهېــــواد بودجــ
مصرفيي نـو الزمـه ده، چـې ـون واـل  ورخـه       

ــه عمــل کــې ورخــه      ــه ــه زده کــه وکــي، پ
ــاري    ــه خپـــل کـ پورتـــه کـــي  او خپلـــې تجربـــې پـ
چاپيرياـــل کـــې لـــه نـــورو ســـره شـــريکې کـــي.       
دننرهار استيناف محکمې رئيس زياته که  په 
قضائيه قوه کې پـه زياتـه انـدازه نـوي وانـان پـه       

نیتـه د مـدني قـانون وثــايق    ١١/١٠/١٣٩٩پـه  
دتجـــــارت حقــــــوق (تجــــــارتي قراردادونــــــه او  
شــرکتونه) تــر عنــوان النــدې ددغــه شــپ ورنــي 
روزنيز پرورام، چې دسترې محکمې  قضـايي  

د تعليمــاتو رياســت لــه لــوري برابــر شــوی و او   
ون کـی  تنو قاضیانو په کې ـ ۲۰ختي زون 

و د پای په مراسمو کې يې دننرهار اسـتيناف  
ــد   ــي محمــ ــاوتمند مفتــ ــيس قضــ محکمــــې رئــ
وزيردســـترې محکمـــې لـــه مقـــام خـــه دمننـــې  
ترن وويل قضائيه قوه اوس په پخواني حال 
کې نه ده بلکې په خبره يې، چې دپـام و مثبـت   

پرمخت يې کی. 

دندو مارل شوي له همـدې املـه يـې سپارـتنه     
وکــه، چــې نــوي وانــان بايــد د  قضــاء  پــه ولــو  

ــارزه   چــارو کــې دهــر   ول فســاد پرضــد جــدي مب
وکي.

د مــدني قــانون وثــايق دتجــارت حقــوق (تجــارتي  
قراردادونه او شرکتونه) تر عنـوان النـدې پـه دغـه     

ورنـي روزنيـز پروـرام کـې، چـې دننرهـار،       ۶
ــو      ــل تنـ ــو شـ ــتان واليتونـ ــان او نورسـ ــون، لغمـ کـ
قاضیانو  ون کی و دپای په مراسـمو کـې يـې    

م له استادانو مننـه وکـه،   ون والو دياد پرورا
ــه دوی ســره شــريک       چــې ــور موضــوعات يــې ل
ــا     ــو دپراختيـ ــه پرورامونـ ــې د ورتـ ــم يـ ــل او هـ کـ

غوتنه وکه.

ـــواعض ـــای شـــــــــــ ــتره  ـــــــــــــــــــ ــالی ســــ ورای عــــ
محکمــــه و  فامیــــل شــــهدا بــــه روح قضــــاوتپال  
ــینی     ــه یاســـ ــاوتیار قدریـــ ــروی و قضـــ ــه هـــ ذکیـــ

فامیـــل شـــهدا وجمعـــی از منســـوبین  قضـــایی  
ــود    ــده بـــ ــزار شـــ ــه برگـــ ــتره محکمـــ واداری ســـ
ــورت     ــان صــ ــیم الشــ ــرآن عظــ ــتم قــ ــت خــ نخســ

دشــــمنان صــــلح و ثبــــات  بــــه شــــهادت رســــیده   
ــهدا ا   ــه شـ ــوده بـ ــا نمـ ــاه انـــد، اتحـــاف دعـ ز بارگـ

ــای     ــه فامیلهـ ــردوس و بـ ــت فـ ــان (ج) جنـ ــزد منـ ایـ

شان صبر جمیل مسئلت کردند.
خلص سوانح ذکیه هروی :

در ١٣٤٨مرحومــه ذکیــه هــروی فرزنــد  غــوث الــدین در ســال   
ــد گردیــده  و بعــداز خــتم دوره لیســانس در     والیــت هــرات متول

١٣٦٨در پوهنحی حقوق پوهنتـون کابـل در سـال    ١٣٦٧سال 
ــهای ا ــال   در بخشـ ــده ودر سـ ــرر گردیـ ــه  مقـ ــتره محکمـ داری سـ

جلسۀ علنی قضائی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت لغمان 
به ارتباط رسیده گی به قضیه سرقت و ٢٢/١٠/١٣٩٩بتاریخ 

مجروحیــــــت بــــــه اتهــــــام یکنفرتحــــــت ریاســــــت قضــــــاوتیار  
ــویت     ــه عضـ ــتیناف بـ ــه اسـ ــیس محکمـ ــرفی" رئـ احمدسعید"اشـ

ئـیس دیـوان جـزاء و قضـاوتمل     قضاوتمند شاه ولی "احمدزی" ر
فضــل الربی"فضــلی" عضــو قضــائی آن دیــوان بــا حضورداشــت   
ــه       ــالون محکمـ ــتهم درسـ ــدافع مـ ــل مـ ــف و وکیـ ــل مؤظـ ارنواـ

استیناف دایرگردید.
ابتداء رسمیت جلسه توسط رئیس محکمه بنام خداوند توانـا  
ج آغــاز شــد بعــد مــدقق قضــیه گــزارش فــوق را بیــان نمــوده         

عتراض خـویش را قرائـت  نمـود وبـه     ارنوال مؤظف صورت او
ــه خــویش رابــه خــوانش         ــب آن وکیــل مــدافع مــتهم دفاعی تعقی
گرفــت. کــه بعــد از تــدقیق همــه جانبــه هیئــات قضــائی  مــتهم     
درقضیه سرقت  بمدت  سه سـال حـبس و در قضـیه مجروحیـت     
ــه مجــازات       بمــدت یکســال و یکمــاه حــبس تنفیــذی محکــوم ب

بل تطبیق دانسته شـد  گردید و مجازات فوق یکی بعد دیگر قا
و بــه مــتهم تفهــیم شــد کــه حقــوق تمییــز طلبــی اش  در میعــاد     

قانونی محفوظ میباشد

ــمول      ــه شـ ــان  بـ ــده گـ ــتراک کننـ ــد اشـ ــه وبعـ گرفتـ
ره محکمــــــه قاضــــــی القضــــــات ورئــــــیس ســــــت

ــمی کــــه ظهــــر اول دلــــو  در مســــجد      درمراســ
جـــامع ســـتره محکمـــه  بـــه اشـــتراک اعضـــای      

اعضـــــای مســـــلکی ریاســـــت عمـــــومی تـــــدقیق 
ــتی    ــه تروریســـ ــر حملـــ ــه اثـــ ــه بـــ ــات کـــ ومطالعـــ

عمـــومی تــــدقیق  بـــه حیـــث عضـــو مســــلکی ریاســـت     ١٣٩١
کـه دراثـر حملـه    ١٣٩٩جدی ٣٠ومطالعات  مقرر گردید و تا 

تروریستی دشمنان صلح و ثبات کشـور جـام شـهادت نوشـید ،     
به این سمت  اشـتغال داشـت . موصـوفه  وظـایفش را بـه حسـن        
صورت ایفا نموده  و درجریان وظیفه به اخذ مکافـات و تقـدیر   

نامه ها نیز نایل گردیده است . 
سوانح قدریه یاسینی :خلص 

١٣٤٥مرحومه قدریه یاسینی فرزند  محمد ابـراهیم  در سـال   
در شهرکابل دیده  به جهان گشود . موصـوفه بعـداز خـتم دوره    

ازپــوهنحی حقــوق پوهنتــون کابــل بــه  ١٣٦٥لیســانس در ســال 
به حیث محرر محکمه ابتدائیه ولسوالی ١٣٦٦ر١ر٢٤تاریخ 

شامل کدر علمی پوهنحی حقوقی گردیـده  ١٣٧١ر١ر١تاریخ 
ــال   ــا س ــوق اجــرای      ١٣٧٣و ت ــه حق ــتاد در فاکولت ــه حیــث اس ب

به سـتره محکمـه   ١٣٩٠دوباره در سال وظیفه نمود ولی بعداً 
مراجعه کرده ، نخست به حیث عضو مسـلکی ریاسـت نشـرات    
ــور خـــدمتی     ــتهای محـــاکم والیـــات طـ ــرر دربسـ ــا تقـ و بعـــداً  بـ
ــه حیــث عضــو مســلکی ریاســت      ــراً ب درمرکزتوظیــف شــد واخی
ــه مینمــود . موصــوفه      ــدقیق  مطالعــات انجــام وظیف عمــومی ت

لمی ،  ماسـتری خـویش را   بعداً  به هدف ارتقای سطح دانش ع
در رشته علوم انسـانی از  موسسـه تحصـیالت عـالی پیـام نـور       

جـدی  ١٠نیز بدست  اورد ،  سرانجام صبح  یکشـنبه  مـورخ     
بـه اثــر حملــه ناجوانمردانــه تروریســتی  شــهید گردیــد .  ١٣٩٩

مرحومه درجریان وظیفه به اخذ مکافات و تقـدیر نامـه هـا نیـز     
ح شان شاد ویادشان گرامی بادمفتخر گردیده است . رو

تحت پوشش رسانه های صوتی و تصویری در 
تاالر جلسات محکمه استیناف برگزار گردید.

ه قتل به اتهام یک نفر آجنداء جلسه را یک قضی
احتواء مینمود طوری که متهم قضیه در محکمه 

سال حبس تنفیذی محکوم ٢٠ابتدائیه به مدت 
به مجازات گردیده بود. باألثر استیناف خواهی 
طرفین دوسیه نسبتی تحت غور و مداقه هیئات 
قضائی در مرحله استینافی قرار گرفته بعد از 

جلسۀ علنی قضائی دیوان جزاء محکمه 
١٦/١٠/١٣٩٩استیناف والیت بغالن بتاریخ 

تحت ریاست قضاوتیار محمد حسن "صدیقی" 
یار رئیس محکمه استیناف به عضویت قضاوت

محمد عمر "غفوری" سرپرست دیوان جزاء و 
قضاوتمند احمد فردین "حفیظ" عضو آن دیوان 
باحضور داشت متهم قضیه، ارنوال موظف، 
وکیل مدافع و عده یی از اشتراک کننده گان

عات وکیل استماع اعتراض ارنوال،  مداف
مدافع، اظهارات شخص متهم قضیه و استماع 
شهادت شهود در نتیجه متهم قضیه طبق ماده 

سال حبس ٢٢کود جزاء تشدیداً به مدت ٥٤٧
ویتنفیذی محکوم به مجازات گردید و به 

تفهیم شد که حقوق فرجام خواهی اش درمیعاد 
قانونی محفوظ میباشد.

مبارزې په  پـام  کـې نيولـو سـره  قضـاياوو تـه پـه        
خپل وخت رسيدي کوي.

کــه عــدالت هغــه دــاري محکمــې رئــيس زياتــه 
ــې       ــې دپېـ ــي، چـ ــدای شـ ــأمين کيـ ــه تـ ــت ـ وخـ
مســلکي بررســي، ېنــه  او  ــول جرمــي اســباب  

روانه وي.
محمــد انعــام (فــايق) ديــادو حــوزو مســئولينو تــه  
دجزايي اجراآتو داحکامو توضـيح، د پوليسـو لـه    
لـــوري دنيـــونې او کشـــف  پـــه برخـــه کـــې الزمـــې  
سپارتنې وکې. دغه راز په جوه شـوې ناسـته  
کــــې دامنيتــــي حــــوزو مســــئولينو تــــه  دــــاري 
محکمې دجزاء دېوان رئيس قضاوتمند ذکرالحق 
(عابــد) دجزايــي قضــاياو دبررســ پــه برخــه کــې   

ــه  ــار  ٢٢/١٠/١٣٩٩پــ ــار ــ ــه دننرهــ ي نیتــ
ــوان      ــزا دې ــيس  ددې  محکمــې د ج محکمــې رئ

او ۶ـ ۸رئيس په شتون کې  دجالل آباد ـار د  
امنيتي حوزو مسئولينو سره په خپل کاري د ۲

فتر کې ناسته وکه.
ــيس     ــې رئــ ــاري محکمــ ــل دــ ــتې پرمهاــ دناســ
قضاوتمند محمدانعام فايق  دجالل اباد ـار د  

امنيتي حوزو مسئولينو ته  دجزايي۲او ۶ـ ۸
ــانوني او مســلکي  بررســ پــه اه      قضــاياو دق

معلومات ورکل.
    ا ي ديادو امنيتي حـوزو مسـئولينو تـهنومو
   ،ه بــې طرفــچــې محــاکم يــې پــه بشــپ ،ورکــ
مســلکيتوب  او د هــر ول فســاد پروانــدې د    

شته ستونزې ور په وته کې او په راتلونکې يې 
ورخه دمخنيوي غوتنه وکه.

عابد وويل د پېې پرمهال بايد د پېـې آثـار او   
ي شـوي لـه منـه    عاليم ترو، چـې  بررسـي نـه و   

ال نــه شــي دغــه راز بررســي بايــد مســلکي او پــه  
حقايقو واله وي.

داري محکمـې او ـاري جـزاء دېـوان رئیسـانو      
دجزايي قضاياو پـه بېالبېلـو برخـو کـې دامنيتـي      
حوزو مسـئولينو تـه  الزمـې او قـانوني الرـوونې      

ــار د    ــاد ـ ــل آبـ ــې د جالـ ــې، چـ ۲او ۶ـ ۸وکـ
رخــه مننــه وکــه  او امنيتــي حــوزو مســئولينو و

ژمنــه يــې وکــه، چــې پــه راتلــونکي کــې بــه يــادو    
الروونو ته جدي  پاملرنه  کوي.

ــل  ١٣٨١ ــداز تکمی بع
دوره ســــتاژ و حصــــول  
ــالک قضــــایی  در   انســ
بخشــــــهای مختلـــــــف  
اداری ریاســت عمــومی 
تدقیق و مطالعـات  بـه   
حیــــث مــــدیر عمــــومی 
ــا و    ــور هـــ ــیم راپـــ تنظـــ
ــوایح  و   ــدیرعمومی ل م
مقررات اجـرای وظیفـه   
ــداً در ســـال    ــودو بعـ نمـ

ناد علی والیـت هلمنـد   
یــــــــــده و مقــــــــــرر گرد

ــب ا ن در  متعاقــــــــــــــــ
بعد ازختم ١٣٦٧سال

ستاژ قضـایی بـه سـلک    
ــلک  و در   ــاء منســ قضــ
ریاســــت نشــــرات بــــه   
ــث ســکرتر مســئول    حی
ــای   ــاء ایفــ ــه قضــ مجلــ
ــه    ــرد  وی  بـ ــدمت کـ خـ


