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شــــورای عـــــالی ســــتره محکمـــــه تحــــت ریاســـــت    
ــات   قــــانونپوه ســــید یوســــف حلــــیم قاضــــی القضــ

۲۸و ۲۱بــه تــاریخ هـــای   ورئــیس ســتره محکمــه   
کــــه اهــــم تصــــاویب و    یل جلســــه داد  تشــــک دلــــو 

به نشر میرسد :ن ذیالْآتصامیم 
بـــــه منظـــــور جلـــــوگیری از ســـــکتگی برگـــــزاری -

جلســــات شــــورای عــــالی وتســــریع رونــــد رســــیده  
٢٦گــی بـــه مـــوارد شــامل اجنـــداء ، تعـــدیل مـــاده   

قـــــــانون تشـــــــکیل وصـــــــالحیت قـــــــوه قضـــــــائیه  
ــاب شــــورای       ــد اقــــل نصــ ــوص تثبیــــت حــ درخصــ

ــان   ــه  و همچن ــه هــدف تــ  عــالی ســتره محکم مین أب
ــرایم     ــان جــ ــرور زمــ ــروع مــ ــبه شــ ــدالت و محاســ عــ

ت آمنــدرج قــوانینی کــه بعــداز انفــاذ قــانون اجـــرا      
ــای   جزایــــی نافــــذ گردیــــده انــــد ، در کتگــــوری هــ

ــتمراری و جـــرایم اعتیـــادی ، جـــرایم متـــوالی  و اسـ
، طــــرح تعــــدیل مــــاده ویــــرجــــرایم  اخــــتالس و تز

ــراآ ٧٣ ــانون اجـــ ــویب و بـــــه   قـــ ت جزایـــــی را تصـــ
ء هـــدایت داد تـــا هـــر دو طـــرح تعـــدیل را داراالنشـــا

ــرم      ــه وزارت محتــ ــدی بــ ــل بعــ ــی مراحــ ــرض طــ غــ
عدلیه بفرستد .

بــــه منظــــور تنظــــیم امــــور مربــــوط بــــه حقــــوق       -
وامتیــازات کــادر قضــایی ، فــراهم نمــودن زمینــه      
ــش و     ــطح دانــ ــردن ســ ــد بــ ــلکی ، بلنــ ــای مســ ارتقــ
ــی      ــی وتحقیقـ ــی ، علمـ ــنده گـ ــای نویسـ ــارت هـ مهـ

ــایی ، ح  ــام قضـ ــات و تقویـــت نظـ قـــوقی وعلمـــی قضـ
قــــــانون  ٣١و ٨٩، متکــــــی بــــــه احکــــــام مــــــواد    

ــرره      ــوده مقـ ــائیه  مسـ ــوه قضـ ــالحیت قـ ــکیل وصـ تشـ
حقــــوق وامتیــــازات کــــادر قضــــایی را  مــــورد غــــور 

ــرارداده و ادامــه بحــث را بــه هــدف تــدقیق بیشــتر        ق
به جلسه بعدی موکول کرد .

ــه ،   - ــین وزارت عدلیـــ ــه  معـــ ــدرحالیکـــ ارنواالن ـــ
ــان    ــده گــ ــت ، نماینــ ــایای دولــ ــل و قضــ ادارات موکــ

ــای      ــار تقاضـ ــتند ، چهـ ــور داشـ ــایا حضـ ــراف قضـ اطـ
ــه    ــایای دولـــت کـ تجدیـــد نظـــر ریاســـت عمـــومی قضـ
مــدعا بهـــای آنهـــا را مســـایل حقـــوق عامـــه وغصـــب  
ــرایط    ــو شــ ــداد ، درپرتــ ــکیل میــ ــت تشــ امــــالک دولــ

ــاده   ــم مـ ــدنی   ٤٨٢حکـ ــات مـ ــول محاکمـ ــانون اصـ قـ
مــــــورد رســــــیده گــــــی قرارگرفتــــــه و درهرمــــــورد     

شد .تصامیم مقتضی گرفته
بادرنظرداشـــــت  نتـــــایج تفتـــــیش هـــــای عـــــادی و  -

ــاکم    ــات  محــــ ــن از قضــــ ــه هفــــــت تــــ اقتضــــــایی بــــ
اســـتیناف والیـــات تخـــار ، کابـــل و هـــرات  بـــدلیل      
ــایق و    ــرای وثـ ــانونی دراجـ ــدات قـ عـــدم رعایـــت تقییـ
ــای      ــزا هـ ــوی جـ ــک دعـ ــه یـ ــی بـ ــیده گـ ــاب از رسـ اجتنـ

الزم تادیبی تجویز گردید .
اف در برابــــر اســــتهدائیه هــــای محکمــــه اســــتین    -

میـــــان دو مـــــاده والیـــــت کابـــــل ناشـــــی از تعـــــارض
حقــــوق ومحصــــول محــــاکم قــــوانین طــــرز تحصــــیل 

درخصــوص حــق الثبــت عــرایض حقــوقی و تجــارتی       
ــه    ــای قبلـــی کـ ــول فیصـــله هـ ، نحـــوه اســـترداد محصـ
محکــــوم علیـــــه  درمحکمـــــه مماثـــــل محکـــــوم لـــــه   
قرارگرفتـــه ، تشـــخیص محکمـــه ذیصـــالح رســـیده     

ــران خســاره ناشــی از     ــه دعــوی جب ــام توقیــف  گــی ب ای
ــای      ــل و فیصــله ه ــایق صــورت حا ــت قیمــت وث و تثبی
تجــــــــارتی طبــــــــق قــــــــانون محصــــــــول محــــــــاکم ، 
ــه    ــیر در رابطـ ــتیناف پنجشـ ــه اسـ ــتهدائیه  محکمـ اسـ
ــرا شـــده ســـالهای        ــحیح وثـــایق اجـ ــه چگـــونگی تصـ بـ
قبـــل ، اســـتهدائیه محکمـــه اســـتیناف بلـــخ درمـــورد 
ــتهدائیه     ــله مـــدنی و اسـ ــذ یـــک فیصـ اشـــکال در تنفیـ

ف والیـــت فـــراه در رابطـــه بـــه درج    محکمـــه اســـتینا 
مشخصــــات تــــذکره الکترونیکــــی دروثــــایق ، بــــه     
ــای      ــایی هـ ــذه رهنمـ ــوانین نافـ ــام قـ ــه احکـ ــتناد  بـ اسـ

الزم بعمل امد .
درجلســــــات ضــــــمن رســــــیده گــــــی بــــــه یکعــــــده      
ازدرخواســـــــــــــــتهای تبـــــــــــــــدیلی محکمـــــــــــــــه در 
ــازع صــــــــــالحیت و     ــایای جزایــــــــــی ،  تنــــــــ قضــــــــ
ــای     ــر مبنـــ ــات ، بـــ ــادری قضـــ ــات کـــ ــای درجـــ ارتقـــ

ــنهاد ــوی پیشــــ ــلــــ ــیده  ــــ ــالحیت رســــ ارنوالی صــــ
ــه (  ــی بـــ ــتیناف     ١٧٦گـــ ــاکم اســـ ــه محـــ ــی بـــ ) جزایـــ

ــاب     ــخ ، فاریـــــ ــدهار ، بلـــــ ــل ، کنـــــ ــات کابـــــ والیـــــ
،ســــــرپل ، هلمنــــــد ، پکتیـــــــا ، کنــــــدز ،زابـــــــل ،    
ــان ،  پکتیکــــــــــا ، فــــــــــراه ، خوســــــــــت ،     ارزگــــــــ
ــان  و   ــور ، جوزجـــــــ ــان ، غـــــــ ــاب ، بدخشـــــــ فاریـــــــ

غزنی تفویض گردید .

ــب     ــتي الزم اومناســــ ــه وروســــ ــه هکلــــ ــو پــــ اجراآتــــ
امونه پورته شي .

ــه       ــدازې ل ــدل شــی چــې ترکــومې ان ــي چــې ولی ورک
اتیــا ووســره پــه سمــت کــې تنظــیم شــوی دی او       

ــازې      ــه اجـــ ــې لـــ ــترې محکمـــ ــا د ســـ ــته بیـــ وروســـ
ــتیو     ــاو د وروسـ ــه تـ ــو  پـ ــته د رپـ ــتلو وروسـ غوـ

ــائیه   ــیدی د قضـــ ــد رشـــ ــاوتپال جاویـــ ــواک قضـــ ـــ
ــه   ــلواغی پــ اداري عمــــومي آمریــــت سرپرســــت د ســ
درویشــتمه لــه غرمــې مخکــی لــه میــرمن ( منلــه       
ــل       ــره وکت ــه مشــرې س ــو ل ــر پرورامون ــلو دفت ) دآی
. پــــه دې کتنــــه کـــــې لــــومی میــــرمن ( منلـــــه )     
ــاامنیو د     ــرد نـ ــر بهیـ ــو پـ ــایي اجراآتـ ــدلي او قضـ دعـ
ــرې      ــاو خبـ ــه تـ ــدو پـ ــتي کیـ ــروي د وروسـ ــزو سـ اغیـ

ــې    ــده ی ــې رن ــې او    وک ــه چــې د ســترې محکم ک
    ــ ــتې پربنسـ ــو د مرسـ ــو د محکمـ ــز او والیتونـ مرکـ
ــه نظرکــې       ــون پ ــره شــوې ده او م ــام و ســروې ترس پ

لرو ترو د دې سروې ینې برخی خپرې کو .
ــت     ــومي آمریـــ ــواک اداري عمـــ ــائیه ـــ ــا د قضـــ بیـــ
سرپرســــت د نیوالــــو بنســــونو لــــه مرســــتو خــــه  

لـــــه مننــــه رنــــده کـــــه او دآیــــلو پرورامونــــو     
مشـــرې ینـــې یـــې وغوـــتل ترـــو لـــومی چمتـــو   
ــې     ــه واک کـــ ــې پـــ ــترې محکمـــ ــو دســـ ــوی رپـــ شـــ

کــــارکوونکو د ســــتونزو پــــه نســــبت او مراجعینــــو 
ــه     ــحیح پــ ــایقو د تصــ ــې د وثــ ــې عریضــ درې قطعــ
ــری     ــکایتونو دلیـــ ــې دشـــ ــودې وې چـــ ــاو موجـــ تـــ

ـــ  و تــــه قــــانوني کولــــو پــــه هکلــــه ایکمنــــو مراجعـ
.الروونو صورت وموند

ه شــــــــــــکایتونو اوریــــــــــــدلو کمیســــــــــــیون پــــــــــــ
نیـــــــــــه د فاریـــــــــــاب والیـــــــــــت  ٢٠/١٠/١٣٩٩

ــدلو   اســـــــتیناف محکمـــــــې د شـــــــکایتونو اوریـــــ
نیــــــــــــه د ٢٧/٩/١٣٩٩کمیســــــــــــیون اوپــــــــــــه 

ــان والیـــــــــت اســـــــــتیناف محکمـــــــــې د     بدخشـــــــ

شــــــکایتونو اوریــــــدلو کمیســــــیون د ایکمنــــــو     
ــو او د     ــر جوشـــ ــه مشـــ ــانو پـــ ــود رئیســـ محکمـــ
ــدلو     ــکایتونو او ریــــــ ــو د شــــــ ــدو محکمــــــ اونــــــ

قطعـــــې صـــــندوقونه پرانیســـــتل شـــــول چـــــې دوه  
لیکلـــــي شـــــکایتونه د مراجعینـــــو او محکمـــــې د 

ــومې پـــه   ــه د بغـــالن    -١٣دمرغـ ــه او شـــلمه نیـ مـ
ــدلو    ــکایتونو اوریـ ــتیناف محکمـــې دشـ والیـــت اسـ

ــه  ــان  ٢٧/١٠/١٣٩٩کمیســــیون ، پــ ــه د بامیــ نیــ
والیــــت اســــتیناف محکمــــې شــــکایتونو اوریــــدلو  

ــه   ــیون پــــــــــ ــه د ٢٧/١٠/١٣٩٩کمیســــــــــ نیــــــــــ
ــې د    ــتیناف محکمـــــــ دایکنـــــــــدی والیـــــــــت اســـــــ



۱۳۹۹دلو ٣٠

دوسیه به محکمه متهمین غرض تعقیب وپیشبرد دوسیه های 
نی متهمین شان به محکمه حاضر نگردیده وتماس های تلفو

وضامن های شان خاموش بوده واکثراً شماره های غلط را ثبت 
نموده ویا جواب نمیدهند. بناءً محکمه مجبور میشود مکتوب 
جلب، امر گرفتاری واعالن رادیو پروسیجر غیابی در مورد شان 
صادر نماید و این عمل پروسه محاکماتی را به تأخیر  انداخته 

ردد. در رابطه تصویب شد تا در باعث التواء دوسیه جات میگ
رهائی متهمین مواد قانون اجراآت  جزائی ومصوبات شورای 
عالی ستره محکمه در نظرگرفته شود و کتینگ  اعالن، از 

فرهنگ خواسته شود وضم دوسیه گردد.وریاست  اطالعات 
در رابطه به پیشنهادات دیوان مدنی محکمه  شهری مبنی -٦

اعضای مسلکی آمریت قضایای دولت بر اینکه الف: بعضی از
مدعی بها را از آنچه واقعیت است بیشتر نشان داده اند وگاهی 
هم قرار استردادی را  علیه اشخاصی صادر مینمایند  که اصال ً 

شامل دعوی نبوده ونمی باشد. 
ب: گاهی هم بمالحظه رسیده که در قرار های  استردادی 

امل دعوی نیستند درج قضایای دولت زمین های اشخاص که ش
قرار قضائی میگردد. در رابطه آمر قضایای دولت اظهار نمود که 
مقدار مدعی بها ونوعیت آن  از طرف محاکم ولسوالی ها به 
قضایای دولت فرستاده میشود وراجع به  موارد یاد داشت شده 
آمریت قضایای دولت تعهد نمود که  منبعد دقت و توجه بیشتر 

وتصویب گردید که جهت حمایت از حقوق صورت خواهد گرفت
اشخاص ودولت مکتوبی به ادارات ذیربط تکثیر شود تا از چنین 

اجراآت  خودداری نمایند.
ج:  در مورد شکایت دیوان متذکره وآمریت قضایای دولت، از 
عدم همکاری جدی وقانونی  قوماندانی امنیه در مورد جلب 

از  پرسونل آن واحضار مجلوبین وبر خورد سلیقوی بعضی
قوماندانی. تصویب شد که مسئول جلب واحضار قوماندانی را  
بریاست محکمه فراخوانده تا در مورد توضیحات الزم ارایه 

بدارد.  
د: شاروالی بدخشان در جواب استعالم های  محکمه به عوض 
اینکه جواب را  مطابق استعالم ارایه وتحریر  بدارد بانوشتن 

افی از آنچه که مطلوب  وخواسته  محکمه مطالب بی ربط واض
است طفره روی می نماید که باعث تأخیر  اجراآت  و سرگردانی 
اصحاب دعاوی میشود. در رابطه تصویب شد که از 
آدرس جلسه به شاروالی نگاشته شود اینکه  به همکاران خویش 
تفهمیم نمایند تا اجراآت  خویش  را مطابق به قانون عیار 

صورت تکرار همچون اعمال بر خورد  قانونی صورت سازند، در 
خواهد گرفت.  

ی: نظر هیئات توظیف شده در ملکیت های عقاری به  میعاد 
معینه آن به محکمه مواصلت نمی ورزد وسبب تأخیر  اجراآت  
دوسیه های حقوقی میشود. رئیس عدلیه بیان نمود  دلیل تأخیر  

ضی مواقع بعد از بعضی از استعالم ها این است که در بع
مواصلت استعالم طرفین دعوی حاضر نمی شوند وگاهی هم 
نماینده گان بعضی از ادارات بموقع حاضر وظیفه نمی شوند که 
سبب تأخیر  نسبی میگردد. و تصویب گردید تا ادارات ذیربط 
نماینده گان خویش را رسماً به محکمه معرفی وبموقع اجراآت  

مدنی شهری موضوع را تعقیب الزم نمایند وریاست دیوان 
وپیگیری نماید.

در رابطه به پیشنهادات انجمن وکالی مدافع مبنی بر اینکه –٧
الف: عدم موجودیت مکان مناسب برای مالقات وکالی مدافع 
با موکلین شان در مدیریت زندان. در رابطه تصویب  شد تا 
مدیریت زندان  مکان مناسبی را بدین منظور وتحقیقات 

واالن فراهم سازد.ارن
ب: استعالم اداره مستوفیت عنوانی محکمه استیناف غرض 
اخذ معلومات در مورد کارکرد وکالی مدافع به منظور تصفیه 
مالیاتی که استقاللیت انجمن را زیر سوال برده قابل بحث است. 
ازینکه نماینده مستوفیت در جلسه حضور  نداشت، تصویب شد 

توفیت شریک ساخته شود تا اداره تامطلب فوق با اداره  مس
مستوفیت در جهت حل این معضل با نماینده وکالی مدافع حل 
مطلب نماید و نیز قرارداد هائیکه بین وکالی مدافع و اصحاب 

دعوی صورت میگیرد باید در سه نقل ترتیب شود.
ج: ریاست احصائیه ومعلومات در خصوص ارایه معلومات بدون 

ود استعالم رسمی محکمه ازارایه  داشتن کاپی تذکره باوج
معلومات خود داری می نمایند که یک چالش در ترتیب وثایق 
است. در رابطه تصویب شد تا از آدرس جلسه موضوع به اداره 

مربوطه شریک ساخته شود و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
در والیت ارزگان:

ناف جلسۀ همآهنگی ارگان های عدلی و قضائی محکمه استی
تحت ریاست قضاوتیار ٢١/١٠/١٣٩٩والیت ارزگان بتاریخ 

عطاءاهللا "عاطف" رئیس محکمه استیناف با اشتراک معاون 
والیت، رؤسا و نماینده گان ادارات ذیربط در مقر محکمه 

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

ش آمدید به حاضرین در مورد رئیس محکمه ضمن عرض خو
اهمیت جلسات همآهنگی، نحوه برگزاری و اشتراک اعضاء ایراد 
سخن نموده یاد آور شد که این گونه جلسات به اساس لزوم دید 
مقامات ذیصالح و به منظور هرچه بهتر ارائه خدمات برای 
مراجعین، اصحاب دعاوی و رفع مشکالت خلق اهللا ایجاد و 

تصویب و به مراجع مربوطه رسماً ارسال گردیده طرزالعمل آن نیز 
است. الزم است تا همه منسوبین و رؤسای دوایر والیتی طبق 
هدایات مقامات ذیصالح در جلسات اشتراک و مسئولیت شان 
را اداء نمایند. بعداً معاون مقام والیت بیان نمود جلسۀ عدلی و 

ر قضائی بهترین و مناسب ترین فرصت برای حل مشکالت د
بخش کاری ارگانهای عدلی و قضائی است و این وجیبه ماست 
تا در راستای ارائه خدمات برای شهروندان از هر گزینه و راه حل 
مناسب استفاده نمائیم و مسلماً جلسات همآهنگی می تواند ما 
را به هدف مطلوب و قابل قبول که همانا خدمت به جامعه است 

با الهام از هدایات مقامات برساند پس الزم است تا همه با هم
عالی وظیفه مان را بخوبی و به درستی انجام دهیم. متعاقباً 
روی موضوعات آجنداء بحث و تبادل نظر صورت گرفته و 

تصامیم الزم مقتضی ذیالً اتخاذ گردید:
در قسمت انتقال منسوبین دولتی از طریق لواء توسط -١

ان وجود ندارد. طیارات نظامی، همآهنگی الزم دربین پرسونل ش

و در زمینه تصمیم اتخاذ گردید تا پرسونل و ادارات ذیربط قوماندانی 
باید همآهنگی الزم را اتخاذ و جهت انتقال منسوبین دولتی ٤لواء 

اجراآت  به موقع داشته باشند.
درزمینه وجود بی عدالتی در قسمت توزیع اعاشه، البسه و -٢

ذ گردید که نماینده تکتهای رفت و برگشت پولیس تصمیم اتخا
قوماندانی مکلف است تا موضوع را همراه قوماندانی امنیه شریک 

ساخته و این بی عدالتی ها را برطرف نماید.
درزمینه مسکوت بودن قانون در رهایی شخص گرفتار شده در -٣

مرحله کشف و اینکه شخص گرفتار شده و مظنون را مسئولین کشف 
بر آن شد در صورت عدم الزامیت، رها کرده می توانند یاخیر تصمیم

ارنوال می تواند قرار عدم اقامه دعوی را صادر و شخص را رها نماید 
نه مسئولین کشف.

در زمینه لت و کوب بی رحمانه یکتن توسط محافظین یک عضو -٤
تصمیم اتخاذ گردید و به ١٥/١٠/١٣٩٩شورای والیتی درتاریخ 

ا بطور کامل تحت بررسی مدیریت جنائی هدایت داده شد تا موضوع ر
قرار دهد.

در رابطه به ایجاد کورس های آموزشی فنی و حرفوی برای -٥
محبوسین و محجوزین به ریاست های معارف، کار امور اجتماعی، حج 

و اوقاف و دیگر ادارات مرتبط هدایت الزم داده شد.
در رابطه به ارسال راپور های فیصله های قطعی و نهائی درپایان -٦

وسط ارنوالیهای نظامی و ملکی به ارنوالیهای مذکور هرربع ت
هدایت داده شد تا منبعد در پایان هر ربع راپور فیصله های قطعی و 

نهائی را به محاکم ارسال نمایند.
گانه ارنوالی استیناف برای هر مورد ١٢در مورد مشکالت -٧

تصامیم الزم اتخاذ گردید.
صحیح نام به ریاست در رابطه با ارسال مکتوب رسمی جهت ت-٨

احصائیه و توزیع تذکره به اساس رویت سوابق و محل سکونت در 
خواست کننده تصمیم اتخاذ گردید که هیچ شخص و اداره نمی تواند نام 
را تبدیل کند البته در مورد تصحیح نام از طریق قانونی آن و ارسال 
مکاتیب رسمی عنوانی ریاست احصائیه درخواست تصحیح نام را 

ایند.نم
در رابطه به گرفتن مصاحبه از سرپرست ریاست مهاجرین و عدم -٩

گرفتاری شخص مذکور به مدیریت جنایی قوماندانی امنیه هدایت داده 
شد تا موضوع را پیگیری نموده تحت بررسی دقیق قرار دهد.

در رابطه به شکنجه مظنونین تصمیم اتخاذ گردید که طبق قانون -١٠
ین نباید مورد شکنجه قرار گیرند.منع شکنجه مظنونین و متهم

در زمینه وجود کارشکنی در قوماندانی امنیه تصمیم اتخاذ -١١
گردید تا قوماندان امنیه شعبات و ادارات ذیربط اش را متوجه ساخته 
و جلو کارشکنی ها را بگیرد در غیر آن با شخص خودشان برخورد 

قانونی صورت خواهد گرفت.
در والیت نورستان:

محکمه استیناف والیت ی ئعدلی وقضانگی ارگانهای همآهۀجلس
تحت ریاست قضاوتمند محمد ۳۰/۱۰/۱۳۹۹مورخ نورستان یوم 

مشاور ،والیتوالی " رئیس محکمه استیناف با اشتراک عدالت "ی ییح
مرجنایی، معاون ریاست امنیت ملی،آقوماندان امنیه،والی،

یناف، ارنوال امنیت مدیرتحقیق امنیت ملی، ارنوال امنیت عامه است
داخلی وخارجی، سرپرست ریاست عدلیه، مدیرمحبس، رئیس صحت 

گردید.دایردرمقرصالون محکمه استیناف عامه، آمر رادیو  تلویزیون 
سپس رئیس زغاآچند ازکالم اهللا مجید ییاتآتالوت ابء جلسه ابتدا

محکمه ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین پیرامون اهمیت جلسات 
لی و قضائی همه جانبه صحبت نمود. بعداً والی والیت به نوبه خویش عد

از رئیس محکمه درمورد تدویرجلسه اظهار امتنان نموده گفت که 
توسط همچو جلسات مشکالت پیشرو بین ارگانهای  ذیربط حل می 
گردد، اجراآت  قانونی به وقت وزمان موجب اعتماد مردم باالی دولت 

الت فاصله بین مردم ودولت را کوتاه می سازد، می شود وهم تأمین  عد
اعتماد مردم سبب تحکیم دولت و تضعیف دشمن ونابودی محاکم 
صحرائی شان می گردد. والی والیت افزود که فعال بودن تیم کاری 
بسیار مهم است که  والی ورئیس محکمه به تنهایی معجزه شده 

قضائی، جلسات نمیتوانند وپیشنهاد نمود که اگر درپهلوی جلسات 
اداری، عدلی و قضائی وجلسات عمومی برای آگاهی مردم تدویریابد 
بهتر خواهد بود و به منظورحفظ همآهنگی به اشتراک جلسات عدلی 
وقضائی خود را متعهد دانسته، بیان نمود درکارهای مربوط مسلکی 
وتخنیکی قضاء وارنوالی مداخله نمی کنم ونه به کسی اجازه میدهم و 

رگانهای عدلی وقضائی همکارهستم  ونیز بیان نمود که موجودیت با ا
ادارات محاکم وارنوالی در ولسوالی ها سبب رفع مشکالت مردم شده 
وهم سبب اطمینان سایرادارات دولتی گردیده است. متعاقباً سرپرست 
قوماندانی امنیه گفت به نماینده گی پولیس وقوه اجرائیه محلی درحصه 

متهمین همرای محاکم، ارنوالی وعدلیه همکار کشف جرم وجلب 
میباشیم وبه حضور درهمچو جلسات ابراز خرسندی نمود. در ادامه 
معاون ریاست امنیت ملی به دفاع ازقوانین وتأمین  امنیت مردم تاکید 
نمود و نیز  ارنوال امنیت عامه استیناف، ارنوال نظامی، سرپرست 

خویش مشکالت وپیشنهادات ریاست عدلیه، مدیر محبس به نوبه
خویش را به جلسه تقدیم داشتند. ورئیس صحت عامه موجودیت 
شفاخانه دولتی را در آن والء برای رسیده گی به کارهای ابتدائی کافی 
دانسته افزود طب عدلی درتشکیل ندارند فقط حوزه شرقی زون 

ننرهار درطب عدلی با البراتوارها مجهز میباشد. 
محکمه افزود که درحصه کشف جرایم، تحریک دعوی در اخیر رئیس 

وتحقیق آن ارگانهای کشفی، امنیتی و ارنوالی استیناف، نظامی 
وامنیت داخلی وخارجی درحصه خویش مسئولیت دارند و مسئولین 
جنایی درمرحله ابتدایی مکلف بوده که کروکی محل واقعه را طور 

ایند هکذا نظرطب عدلی دقیق به وقت وزمان  تهیه و دردوسیه تنظیم نم
در موارد مختلف که اساس حکم را تشکیل میدهد وجود داشته باشد. 
به جلب آمریت حقوق ومحاکم اجراآت  صورت گیرد و حمایه غیرقانونی 
نگردند. خطاب به ارنوالی گفت  دوسیه هایی که بخاطررفع نواقص 

زد ارسال میگردد بسا موارد بدون حل نواقص دوباره مواصلت می ور
واین امرباعث ارسال ومرسول وسبب التوای دوسیه می گردد بناءً با 
نظرداشت موارد مشخص شده درقرارقضائی بزود ترین فرصت خال ء 
رفع و دوسیه حسب مطلوبه تنظیم وبه محکمه حاکمه جهت تصمیم 
گیری ارسال گردد همچنان ارنوالی استیناف، نظامی و امنیت داخلی 

ویا قطعی میگردد مکلفیت وسیه های که  نهاییوخارجی در رابطه به د
دارند به محاکم ابتدائیه ودیوانهای شهری واستیناف گذارش دهند تا 
درحصه راپوردهی دوسیه های نهایی وقطعی شده به ستره محکمه 

اجراآت  به وقت معین صورت گیرد و جلسه با دعائیه خیرخاتمه یافت. 

در والیت هرات:
محکمه استیناف جلسۀ همآهنگی ارگان های عدلی و قضائی 

تحت ریاست ٦/١١/١٣٩٩والیت هرات یوم دوشنبه مورخ 
قضاوتیار محمد شریف "فانی" رئیس محکمه استیناف با 
اشتراک سید وحید "زاهد قتالی" والی والیت، رؤسا و نماینده 
گان ادارات ذیربط در تاالر کنفرانس های محکمه استیناف دایر 

گردید.
چند از کالم اهللا مجید توسط فیروز ابتداء جلسه با تالوت آیاتی 

احد "فروتن" قاضی دیوان جزاء محکمه شهری آغاز سپس رئیس 
محکمه ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین بیان داشت که 
اشتراک رؤسای ادارات عدلی و قضائی در جلسات همآهنگی 

طبیق درست و سالم برای رفع چالش ها، مشکالت موجود و ت
و تصامیم و تصاویب اتخاذ شده می ثر بودهقانون مفید و مؤ

تواند ادارات عدلی و قضائی را در امر تأمین  عدالت و عرضه 
خدمات سالم عدلی و قضائی رهنمایی نماید.

در ادامه رئیس محکمه از همکاران خود خواست که با حفظ 
همآهنگی بیشتر و ایجاد روابط قانون محور در راستای تأمین  

مشترک همه ماست سعی و تالش عدالت که هدف و مسئولیت
صادقانه نمایند. بعداً والی والیت ضمن ابراز رضایت از کارکرد 
های محاکم، تدویر جلسات همآهنگی را یک فرصت مناسب 
بخاطر رفع چالش ها و حل نیازمندی های حقوقی ادارات عدلی 
و قضائی و تطبیق درست و سالم قانون خوانده افزود مقام والیت 

ما همکار بوده و در راستای تأمین  عدالت از شما همیشه با ش
حمایت و در تطبیق فیصله جات و تصامیم ادارات عدلی و 
قضائی همکاری می نماید. متعاقباً طبق آجنداء استهداآت، 
پیشنهادات و مشکالت مطروحه از طرف منشی جلسه قرائت و 
پیرامون هر موضوع از جانب اشتراک کننده گان بحث های همه 

نبه علمی و مسلکی صورت گرفت و در هر مورد تصامیم الزم جا
و مقتضی اتخاذ گردید و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

در والیت بدخشان:
جلسۀ کمیته همآهنگی ادارات عدلی وقضائی محکمه استیناف 

تحت ریاست قضاوتیار ٢٩/١٠/١٣٩٩والیت بدخشان بتاریخ 
مه استیناف با اشتراک سید عبدالقیوم " کمالی " رئیس محک

رؤسا و نماینده گان ادارات ذیربط درتاالر محکمه استیناف 
دایرگردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند ازکالم اهللا مجید آغاز سپس 
رئیس محکمه ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین، راجع به 
اهمیت جلسات همآهنگی درپرتو احکام شریعت اسالم وقوانین 

بت نموده و بیان داشت که یکی از اهداف نافذه کشورصح
جلسات فوق  این است تا چالش ها ومشکالت را در فضای 
صمیمیت تحلیل نمائیم وکم شدن موضوعات ارسالی  به  آجنداء 
بیانگر آنست که از ثمره ونتیجه همچون جلسات، مشکالت تا 
اندازه ای  مرفوع گردیده است. متعاقباً روی موضوعات شامل 

بحث و مداقه صورت گرفته و در هر مورد تصامیم آجنداء 
وتصاویب ذیالً اتخاذ گردید: 

در رابطه به پیشنهادات ارنوالی استیناف مبنی بر اینکه -١
الف: مشکالت موتر های بدون اسناد وبدون جواز سیر. مرتبط 
به موضوع رئیس دیوان جزا استیناف وعده دیگر از اشتراک 

و  بیان نمودند اینکه نود فیصدعراده کنندگان  توضیحات ارایه
جات مسافربری درآن والء فاقد جوازسیرواسناد ترافیکی اند، 
چلند واستفاده ازهمچوعراده جات مشکالت امنیتی وحقیقی 
زیادی را درقبال دارد. درقدم نخست ایجاب مینماید جهت حل 
این معضله، ازطریق مقام والیت تدابیر الزم اتخاذ گردد واما 

ورتی که دوسیه های جزائی ناشی ازچنین عراده جات تحت درص
کودجزاء ٧٨٠و٧٧٩بررسی قرارگیرد، با درنظرداشت مواد

اجراآت  بعمل آید و در صورت وقوع حادثات ترافیکی با رعایت 
احوال  خفت وشدت عمل جرمی محکمه ذیصالح برسیده گی آن 

اقدام نماید. 
رابطه  رئیس ب: موضوع عدم تعیین محکمه ذیصالح.  در

ارنوالی استیناف  بیان نمود که در بعضی قرار های قضائی که 
از طرف دیوان مدنی وحقوق عامه محکمه شهری، به ارنوالی 
ارسال میگردد مرجع ذیصالح آن را مشخص نمی سازند و 

تصویب گردید که جهت جلوگیری از ابهام وسرعت اجراآت   
ر خویش محکمه ذیصالح دیوان های صادر کننده قرار درنص قرا

آن را مشخص سازند. 
ج: مشکالت مدیریت مواد مخدر در انتقال مظنونین ودوسیه 
های نسبتی شان از ولسوالی های دوردست به مرکز. در رابطه 
تصویب گردید جهت حل  این معضله وامثال آن ازآدرس این 
جلسه موضوع به کمیته عدلی وقضائی مرکز ارسال ودرزمینه 

خذ گردد.هدایت ا
د: راجع ساختن عرایض غرض تحقیق به ریاست ارنوالی از 
طرف محکمه. در رابطه تصویب شد که اسباب تحریک دعوی 

٥٦کودجزاء تصریح گردیده وبرطبق مواد ٨و٧جزائی درمواد
قانون اجراآت  جزائی راجع ساختن عریضه به ٨٠و ٦٩، ٥٧،

قضائی واداری ارنوالی مشکل قانونی ندارد زیرا یک روش
است وکدام مشکل را ببارنمی آورد وازجانب دیگر راجع ساختن 

منحیث ارتباط است کدام جنبه الزامی ندارد.
ی:  بعضی اوقات محاکم در بعضی از دوسیه ها قبل از اکمال 
تحقیق یا تحلیل قرار قضائی  ذریعه ارسال  مکتوب خواهان 

تصویب گردید که  اوراق دوسیه به محکمه میشوند. در رابطه 
)  الیحه نظارت برفیصله های قطعی  ٣طبق هدایت ماده ( 

ونهائی محاکم، ارسال مکتوب به ارنوالی غرض نظارت 
ازاجراآت   محاکم ازمکلفیت های محاکم شمرده میشود وموانع 
قانونی ندارد،  اما در صورتیکه تحقیق دوسیه  تکمیل نگردیده  

ل دوسیه به محکمه مشکل آفرین ویا خال  رفع نشده باشد ارسا
است محاکم در صدور قرار های شان وقت مناسب وقانونی را  
در نظر گرفته و ارنوالی ها اجراآت  شان را بادر نظرداشت 

استقاللیت اجراآت  ارنوالی عیار سازند. 
درمورد پرسش های ارنوالی عسکری مبنی بر اینکه  الف: -٢

زی منحیث ارتباط به این ریاست قضایای که ازولسوالی های مر
مواصلت می نمایند نسبت خالهای موجود در دوسیه ایجاب 
تحقیق را می نمایند از اینکه راه مواصالتی از لحاظ نا امنی 
مسدود و همچنان امکانات هوایی مساعد نمی باشد در مورد 

حل همچون قضایا چه باید کرد؟

اینده و یا ب: ریاست ارنوالی عسکری در ولسوالی ها نم
ارنوالی ابتدائیه ندارد، اکثردوسیه ها نسبت خالهای 
تحقیقاتی طی قرار قضایی مسترد میگردد بمنظور حل قرار 
قضائی از طریق تیلفون، واتسپ و یا از طریق شفرگرام 
قوماندانی امنیه والیت به آمریت مبارزه علیه جرایم جنایی 

خص ولسوال شریک ولسوالی  ویا ارنوالی ابتدائیه محل ویا ش
معلومات جمع آوری ودراختیار این ریاست قرار گیرد بنزد  

محاکم مشروعیت قانونی دارد ویاخیر؟
ج: قضایای قتل ویا جنایت که  صالحیت رسیده گی آن به 

۷۲ارنوالی نظامی بوده باشد، پولیس صالحیت نظارت 
ساعت بیشتر را ندارد، ارنوالی  ابتدائیه ولسوالی ها دوسیه

را تسلیم نمی گیرند ونسبت مشکالت نا امنی وترانسپورتی  
امکانات انتقال آن غیر ممکن می باشد، در همچو شرایط چه 

نوع اجراآت  بعمل آید؟
د: بعضی از دوسیه ها که بعد ازترتیب اتهام نامه وصورت دعوی 
ویا حل قرار قضائی، محول محاکم مربوطه میگردد از طرف آنها 

ه مسترد میگردد وهدایت قاطع داده میشود طی مکتوب دوبار
که فالن شخص نیز درج اتهام نامه وصورت دعوی گردد، 
حاالنکه درقسمت اکثر اشخاصیکه از طرف محاکم به درج نام 
شان در اتهامنامه وصورت دعوی هدایت داده میشود دالیل الزام 
نمی باشد. رئیس محکمه شهری وعده دیگر از اشتراک کنندگان  

رد   توضیحات ارایه نموده  و تصویب گردید که بعضی از  در مو
موضوعات مطروحه به موارد قبلی یاد داشت شده ارنوالی 
استیناف مشابهت دارد، در صورتیکه موارد فوق  از طریق اداره 
مربوطه به مقام لوی ارنوالی پیشنهاد شود ومورد تائید آن 

ست. راه حل  دیگر اداره قرار بگیرد از طرف محکمه قابل قبول ا
اینکه در قوماندانی های امنیه هر ولسوالی مسئول مخابره وجود 
دارد، متهم ویا شحص مورد نظر  شخصاً سوال را از مسئول 
مخابره شنیده وجوابیه آن به مرجع ذیربط اطمینان داده شود. 

درهمه احوال ایجاب می نماید تفویض صالحیت  رسیده گی به  
لوی ارنوالی گرفته شود.چنین قضایا از  مقام

در مورد جزء د: تصویب گردید که هدایت محکمه به  تزئید اسم 
متهم باقی مانده از صورت دعوی ارنوال موظف  کدام مشکل 
قانونی ندارد. اشخاصی را که  محکمه در ضمن فیصله قابل 
تعقیب عدلی میداند باید تصمیم قضائی باشد و ایجاب می 

هت وضاحت بیشترموضوع با رئیس نماید روی همرفته  ج
محکمه شهری شریک ساخته شود.

ارنواالن موظف دراکثر فیصله ها خواهان نقض وتشدید -٣
مجازات میشوند ایجاب می نماید در همچو احوال به عوض 
نقض، تعدیل حکم خواسته شود وموارد دالیل تشدید مجازات 

را نیز واضح بیان دارند.
صوصی اکثراً در فرصت مناسب به ب: وکالی مدافع دولتی وخ

جلسات قضائی حاضر نمی شوند ودر تحریر صورت دعاوی 
ودفاعیه ها ازساده سازی وتلخیص استفاده ننموده بلکه 
بانوشتن مطالب طوالنی وغیر ضروری باعث ضیاع وقت خود 
وقضات محاکم میگردند. موارد فوق توسط  رئیس محکمه 

نقض وبطالن در قانون استیناف توضیح وبیان گردید اینکه 
اجراآت  جزائی تصریح شده است، باید دالیل تشدید مجازات در 
مطالبه ارنوال ذکر شود و وکالی مدافع از لکچر دادن به 
قضات خود داری نمایند. نماینده وکالی مدافع  والیت با تائید 
بیانات رئیس محکمه یاد آورشد که در بعضی مواقع قضات 

اریخ جلسه قضائی  با تأخیر  آگاه می سازند وکالی مدافع را از ت
باید حد اقل  یک روز قبل اطالع داده شوند و در مورد معضل 
دومی یاد آور شد که کوتاه نویسی  صورت دعاوی ودفاعیه ها 
مربوط به سلیقه بعضی از وکالی  دعوی  است اما در بعضی 
موارد به جهت مدلل بودن وتفصیل جریان قضیه ایجاب زیاده 

ویسی را می نماید در آینده از تکرار چنین عمل جلوگیری ن
خواهد شد.

آمریت حقوق ریاست عدلیه، طی پیشنهاد های جداگانه در -٤
مورد تطبیق فیصله های دیوان مدنی وحقوق عامه محکمه 
شهری که ذریعه قرار های قضائی به سقوط حق شکایت  

ص محکوم مستانفان باالی فیصله های فوق صادر واکنون اشخا
علیهم  یومیه به اداره حقوق حاضر و خواهان تطبیق فیصله ها 
میباشند، اما بدلیل عدم تحویلی محصول از طرف مستانفان در 
تطبیق آن به مشکالت مواجه میباشیم. دررابطه  تصویب گردید 
هرگاه  محکوم علیه محصول محکمه ابتدائیه شهری را کالً و یا 

الثر عدم قناعت وی اوراق دوسیه قسماً  نپرداخته  باشد وبا
محول دیوان مدنی استیناف گردد، دیوان متذکره به تآسی از 

شورای عالی ستره ٢٨/٢/١٣٩٥) مورخ ٢٢٥مصوبه شماره (
محکمه  قرار تعطیل اجراآت  را با تعیین مدت معقول صادر و 
به محکوم علیه ابالغ نماید. در صورتیکه مستانف در مهلت 

رداخت محصول اقدام ننماید، محکمه فوقانی  تعیین  شده به پ
ذریعه قرارقضائی  به سقوط حق اعتراض تصمیم اتخاذ مینماید 
و این قرار نیز ابالغ میگردد. بعداً در صورتیکه در میعاد  
قانونی فرجام خواهی صورت گرفته باشد حسب هدایت مصوبه 

شورای عالی ستره محکمه ٢٨/١٢/١٣٩٧) مورخ ١٠٦٥(
ل دیوان مربوط ستره محکمه گردیده تا زمینه رسیده دوسیه محو

گی در اصل موضوع  فراهم شود و در صورتیکه بدون کدام عذر 
٤ماده ١٠موجه فرجام خواهی صورت نگیرد حسب هدایت فقره 

قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه، فیصله محکمه ابتدائیه 
کسب قطعیت نموده محصول فیصله محکمه ابتدائیه جبراً

تحصیل و فیصله تنفیذ و تطبیق  گردد. 
در مورد یاد داشت ریاست های دیوان جزاء و دیوان امنیت -٥

عامه محکمه شهری مبنی بر اینکه الف: ریاست دیوان جزاء 
اظهار داشته زمانیکه استعالم ویا  مکتوب را به آدرس طب 
عدلی میفرستیم اوالً صادره ما را  کسی تسلیم نمیشود، طب 

آدرس مشخص ندارد اشخاصیکه منحیث اهل خبره  نظر عدلی 
میدهند باید اوصاف وموقف  وظیفوی شان مشخص شود. 
رئیس صحت عامه اذعان نمود  که  ما قبالً  کمبود پرسونل 
داشتیم  فعالً مشکالت ما تاحدی مرفوع گردیده است تعهد 
میسپارم که  با مسئولین بخش های مربوطه تدویر جلسه نموده 

زین به مشکالت شما رسیده گی قانونی صورت خواهد بعد ا
گرفت.

ب: قضایای که از ارنوالی های مربوطه به این  دیوان ها وارد  
میگردد اکثراً متهمین آن تحت ضمانت رها بوده، بعد از ورود 



۱۳۹۹دلو ٣٠

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

بس تنفیذیپنج سال و یکماه ح ١٣/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه استینف والیت هلمند
هر واحد یکسال حبس تنفیذی رر دونفر چپاولگری رر
دوسال و شش ماه حبس تنفیذی ٢٧/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت مسلحانه رر

هفده سال حبس تنفیذی ١٤/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت مسلحانه پول دولت ه استیناف والیت هلمنددیوان امنیت عامه محکم
شانزده سال حبس تنفیذی ١٨/١٠/١٣٩٩ یکنفر عضویت و ماین گذاری رر

سه سال حبس تنفیذی ٢٨/١٠/١٣٩٩ یکنفر عضویت رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق سالح رر

بیست سال حبس تنفیذی ٧/١٠/١٣٩٩ یکنفر ترور رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٩/١٠/١٣٩٩ ریکنف سرقت دیوان جزاء محکمه شهری هلمند

دونفر هر واحد یکسال حبس و یکنفر شانزده سال حبس 
تنفیذی ٢٣/١٠/١٣٩٩ سه نفر سرقت رر

یکنفر شانزده سال حبس، یکنفر دوسال و شش ماه حبس و 
یکنفر یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٢٧/١٠/١٣٩٩ سه نفر عضویت دیوان امنیت عامه محکمه شهری هلمند

هر واحد سه سال حبس تنفیذی ٢٥/٩/١٣٩٩ دونفر رشوت رر
شانزده سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٢/١٠/١٣٩٩ یکنفر عضویت دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت غزنی
بیست و یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و ماینگذاری رر

حبس تنفیذیسه سال و بیست روز ٧/١٠/١٣٩٩ یکنفر خرید و فروش مواد مخدر رر
هر واحد سه سال حبس تنفیذی ١٣/١٠/١٣٩٩ پنج نفر معاونت در جرم اختطاف رر

شش سال حبس تنفیذی ١٦/١٠/١٣٩٩ یکنفر عضویت و انتقال مواد منفجره رر
سه سال حبس تنفیذی ٢٨/١٠/١٣٩٩ یکنفر عضویت رر
نفیذیشش سال و شش ماه حبس ت رر یکنفر معامله پول جعلی رر

سه سال و یک روز حبس تنفیذی رر یکنفر خرید و فروش مواد مخدر رر
شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی ١٦/١٠/١٣٩٩ یکنفر معاونت درقتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ

چهار سال حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به تجاوز رر
و ششماه حبس تنفیذیهر واحد پنج سال  رر دونفر سرقت رر

هر واحد پنج سال و دوماه حبس تنفیذی ١٣/١٠/١٣٩٩ دونفر غصب پول رر
هر واحد دوسال حبس تنفیذی رر دونفر مجروحیت رر

هر واحد یکسال و هشت ماه حبس تنفیذی رر دونفر سرقت رر
دوسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٠/١٠/١٣٩٩ یکنفر فعل زناء ن جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخدیوا
هر واحد چهار سال حبس تنفیذی رر دونفر غصب موتر رر

دونفر هر واحد شش سال حبس و سه نفر هر واحد یکسال 
و شش ماه حبس تنفیذی ١٥/١٠/١٣٩٩ پنج نفر غصب موتر و معاونت در غصب رر

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ١٣/١٠/١٣٩٩ یکنفر روریستیفعالیت ت دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت ارزگان
هر واحد پنج سال و یکماه حبس و پرداخت قیمت سالح رر چهار نفر تسلیمی سالح به دشمن رر

نه سال حبس تنفیذی ١٦/١٠/١٣٩٩ یکنفر فعالیت ضد دولت رر
ده سال حبس تنفیذی ٢١/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل یت پرواندیوان جزاء محکمه استیناف وال

شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر تجاوز جنسی رر
یکنفر پنج سال حبس تنفیذی و دونفر برائت ٣٠/١٠/١٣٩٩ سه نفر اختطاف دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت پروان

دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر

سه سال حبس تنفیذی ١/١٠/١٣٩٩ یکنفر ضرب و جرح منجر به مرگ دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن محکمه 
استیناف والیت پروان

یکنفر پنج سال و پنج روز حبس و یکنفر سه ماه حبس 
تنفیذی ٢٣/١٠/١٣٩٩ دونفر تجاوز به عفت و ناموس زن رر

یکنفر دوسال حبس و یکنفر دوسال و دوماه حبس تنفیذی ٢٧/١٠/١٣٩٩ دونفر اق و فروش مواد مخدرقاچ دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت پروان
دوازده سال حبس تنفیذی ١/١١/١٣٩٩ یکنفر اختطاف رر

بیست و پنج سال حبس تنفیذی ٢٢/١٠/١٣٩٩ یکنفر رهزنی منجر به قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت زابل
بیست و پنج سال حبس تنفیذی ١٦/١٠/١٣٩٩ یکنفر به گروه مخالفینعضویت دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت زابل

سی سال حبس تنفیذی ١٣/١٠/١٣٩٩ یکنفر عضویت و خیانت ملی رر
هر واحد نه سال و یکماه حبس تنفیذی رر دونفر عضویت و خیانت ملی رر

هرواحد بیست سال حبس تنفیذی رر دونفر عضویت با گروه رر
س تنفیذیبیست سال و یکماه حب ١٦/١٠/١٣٩٩ یکنفر عضویت با گروه رر

دوسال حبس تنفیذی ٢٧/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت و مجروحیت دیوان جزاء محکمه شهری والیت زابل
بیست سال و یکماه حبس تنفیذی ٢٥/٩/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب
دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قتلشروع به رر

هفت سال حبس تنفیذی ٢٣/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی و مصادره یکعراده واسطه 

نقلیه ٢٤/١٠/١٣٩٩ یکنفر شروع به خیانت ملی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت فاریاب

یکسال حبس تنفیذی ٢٥/٩/١٣٩٩ یکنفر اخذ رشوت هری والیت فاریابدیوان جزاء محکمه ابتدائیه ش
یکنفر یازده سال و یکماه حبس تنفیذی و مبلغ نود هزار 

افغانی جزای نقدی و یکنفر برائت رر دونفر قاچاق مواد مخدر رر

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ١٣/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر
یکنفر دوسال و دوماه حبس و یکنفر یکسال و شش ماه 

حبس تنفیذی ٧/١٠/١٣٩٩ دونفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری و الیت فاریاب

یکنفر پنج سال و پنج ماه حبس و یکنفر یکسال و پنج ماه 
حبس تنفیذی ٢٥/٩/١٣٩٩ دونفر تجاوز جنسی محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علین زن 

والیت فاریاب
ه سال حبس یکنفر بیست و شش سال حبس و یکنفر شانزد

تنفیذی ١٦/١٠/١٣٩٩ دونفر قتل دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن محکمه 
استیناف والیت تخار

دونفر هر واحد سی سال حبس و یکنفر هژده سال حبس 
تنفیذی ٣٠/١٠/١٣٩٩ سه نفر قتل و معاونت در قتل رر

سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر خود کشی رر
هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استايا تمييز خواستيناف طلبي وحقوق 

مـه نیـه   -٢٥مه او-١٨د روان کال د مرغومی په 
یت استیناف محکمې دیوانونو رئیسـانو  دهرات وال

ــریف (فــــانی ) د      ــد شــ ــاوتیار محمــ ــې دقضــ غونــ
اســتیناف محکمــې رئــیس پــه مشــر د دیوانونــو د  
رئیسانو په ون د استیناف محکمـې پـه مقـر کـې     

جوې شوې .
یـاد لومی غونه د بی سیاله پروردـار پـه نامـه او   

پیـــل بیـــا پـــه  اجنـــدأ کـــې شـــامل موضـــوعات لکـــه  
ــاد  ــتهدائیه ، د  دارشـ ــت اسـ ــافو ریاسـ ــج او اوقـ ، حـ

مراجعینــو عریضــې او دیــوتن عــرض پاــه ترغــوراو   
مباحثې الندې ونیول شوه چې په پایله کې په اجنـدا  
کې دشاملو موضوعاتو په تاو له بحـث او دنظـر لـه    
تبــادلې وروســته د نافــذه قوانینــو او د عــالي شــورا   

ه دمصوباتو پربنس تصویبونه وشول او تحریراتو تـ 
الروونه وشوه ترـو درئیسـانو د کمیسـیون ترسـره     

.ونه ایکمنو مراجعو ته ارجاع کیشوي تصویب
نیـــه د فاریـــاب ١٠/١٠/١٣٩٩همدارنـــه پـــه 

والیت اسـتیناف محکمـې د اسـتینافي دیوانونـو     
رئیســانو کمیســیون غونــه د قضــاوتیار غــالم     
ســخی (حبیــب ) د اســتیناف محکمــې رئــیس پــه   

نیه د هلمند والیت ٢٧/١٠/١٣٩٩مشر ، په 
ــو     ــتینافی دیوانونـــ ــې د اســـ ــتیناف محکمـــ اســـ
رئیســــــانو کمیســــــیون غونــــــه د قضــــــاوتمند  
عبدالغفار( وثیق) داستیناف محکمې رئـیس پـه   

ــر، پـــه   نیـــه د جوزجـــان  ٢٩/١٠/١٣٩٩مشـ
والیت اسـتیناف محکمـې د اسـتینافي دیوانونـو     
رئیسانو کمیسیون غونـه د قضـاوتمند صـبغت    

اســـتیناف محکمـــې رئـــیس پـــه  اهللا ( مشـــفق ) د
نیــــه دکنــــدهار ١٥/١٠/١٣٩٩مشــــر اوپــــه 

والیت اسـتیناف محکمـی د اسـتینافی دیوانونـو     

ــاوتوال   ــه د قضــــ ــیون غونــــ ــانو کمیســــ رئیســــ
ثمرــل(عمری ) د اســتیناف محکمــې رئــیس پــه  
مشر د اوندو استینافی دیوانونـو د رئیسـانو   
په ون جوه شوه او دمحکمو او اسنادو دثبـت  

ــاو و ــتهداانې ثــ ــیدلی اســ ــت رارســ ، ایقو آمریــ
، د و واندیزونه ، د مراجعینـو عریضـی  دمحکم

تیروکلونــــــو د وثــــــایقو تصــــــحیح او دجزایــــــي 
ــازع   ــاو صــالحیت تن . غــور او رســیده ــي   پــه ت

وشوه .
سرسـ ، دخپرولـو   او همدارنه اطالعاتو ته دال

په موخـه د فیصـلو د اسـتولو ،  دعلنـی قضـایي      
ي معـارف پروـرام پـه    غونو جوولو او د قضای

هکلــه بحــث او دنظرتبــادلی صــورت ومونــد او     
ــوونه وشـــــوه ترـــــو پـــــه هرمـــــورد کـــــې       الرـــ
دکمیســیونونو تصــمیمونه مســتهدی مراجعوتــه  

اخبارشي .

جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت کاپیساء:
ــاریخ      ــت کاپیســاء بت ــه اســتیناف والی جلســۀ اداری محکم

تحـــت ریاســـت قضـــاوتوال جماـــل الـــدین  ١٣/١٠/١٣٩٩
رئــیس محکمــه اســتیناف بــا اشــتراک رؤســای دواویــن،       
رئیس محکمه ابتدائیه شهری، قضات و کارمندان اداری 

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

قضــاوتمل عبــدالمنیر"نوری" آغــاز ســپس رئــیس محکمــه  
ــابی جلســه      ــدویر جلســات اداری وارزی ــه اهمیــت ت راجــع ب
قبلی پرداخته افزود که تدویر جلسـات اداری بخـاطر رفـع    
مشـکالت موجـود در ادارات محــاکم مهـم بـوده و ریاســت     
ــع مشــکالت موجــود در     محکمــه اســتیناف در قســمت رف
محاکم متعهد بوده و از هیچ گونه همکـاری جهـت بهبـود    
اجراآت  و رویه واحد در زمینه دریغ نمی نماید. بناءً برای 
هریک از حاضرین در جلسه وقت داده می شود که هر نـوع  
ــته    ــائی داشـ ــراآت  اداری و قضـ ــورد اجـ ــه در مـ مشـــکل کـ
باشــند ارائــه نماینــد تــا در مــورد راه حــل جســتجو و رفــع    

گیرد. همچنان از قضات خواست تا پابنـد  مشکل صورت 
بـــه حاضـــری یومیـــه باشـــند و در قســـمت پوشـــیدن لبـــاس 
ملــبس بــا یونیفــورم معینــه باشــند، از مــامورین تحــت اثــر  
خود در اجراآت  نظـارت نماینـد، مـانع اشـتراک مـراجعین      
در جلساتی که تدویر آنرا قانون علنی دانسـته نشـوید، از   

دد، راپور های خویش را التوای دوسیه جات جلوگیری گر
در وقت معینه ارسال بداریـد. بعـداً طبـق آجنـدای از قبـل      
ــه مزمل"صـــدیقی" رئـــیس    ــده قضـــاوتمند خواجـ ترتیـــب شـ
ــت شاه"عباســی"     ــوان جــزای اســتیناف و قضــاوتیار دول دی
رئـــیس دیـــوان مـــدنی و حقـــوق عامـــه اســـتیناف پیرامـــون  
مشــکالت موجــود در فیصــله هــای جزائــی و حقــوقی بــه       

هنمائی الزم ارائـه نمودنـد. همچنـان قضـاوتیار     حاضرین ر
محمـد ظاهر"سـکندر" رئـیس محکمـه ابتدائیـه شـهری بــه       
نوبه خود در رابطه به وسـایط دسـت راسـت و وسـایط یـک      

ــواد   ــق م کــود جــزاء  ٧٨٢و ٧٨١، ٧٨٠، ٧٧٧کلیــد طب
توضیحات الزم به حاضـرین در جلسـه نمـود متعاقبـاً روی     

گرفـت و از طـرف   موضوعات مطروحه تبادل نظـر صـورت   
رئیس محکمه در پرتو قانون توضیحات الزم ارایه گردیـد  

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

ــ ــدی  ۀجلسـ ــت دایکنـ ــتیناف والیـ ــه اسـ ــوم اداری محکمـ یـ
ــنج ــورخ  پ تحــت ریاســت قضــاوتمل   ۲/۱۱/۱۳۹۹شــنبه م

ــتیناف     ــه اس ــیس محکم ــوبکر "صــدیقی" رئ ــتراک  اب ــا اش ب
ــالون جلســـات      ــات و کارمنـــدان اداری در سـ ــامی قضـ تمـ

محکمه استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کـالم اهللا مجیـد آغـاز    
ــه     ــد بـ ــوش آمدیـ ــه ضـــمن عـــرض خـ ســـپس رئـــیس محکمـ
حاضرین به روح قضات اعضای مسلکی ریاست عمـومی  

ن تدقیق و مطالعات ستره محکمه که توسط دشـمنان وطـ  
ترور گردیده اند اتحاف دعا نموده و برای شهیدان بهشت 
ــرای بازمانــدگان آن صــبر و شــکیبایی از بارگــاه     ــرین و ب ب
ایزد منان مسئلت کـرد، متعاقبـاً روی موضـوعات شـامل     
آجنداء بحث الزم صورت گرفتـه و مـوارد ذیـل بـه تصـویب      

اعضای جلسه رسید:
راجع به جمع آوری عواید که یکی از پایـه هـای  -١

دهد بحث صـورت گرفـت،   اقتصادی دولت را تشکیل می
با ذکر هدایت مقامات عالیه کشور کـه رسـماً بـه شـعبات     
تحت اثر تکثیر گردیده اسـت، غـرض تاکیـد و مهـم بـودن      

دیگر به تمامی شعبات از آدرس جلسـه اداری  موضوع بار
شـود تــا مطــابق قـانون محصــول محــاکم،   هـدایت داده مــی 

عالی های شورایمکانیزم جمع آوری عواید و متحدالمال
کـاری و  ستره محکمه به سهم خویش اجراآت  نماینـد، کـم  

انگاری در زمینه قابل قبـول نبـوده بـا مشـخص شـدن      سهل
نماینـد برخـورد   توجهی مـی ط کممسئولین که در این ارتبا

قانونی صورت خواهد گرفت.
بــه ارتبــاط نظافــت شخصــی و محیطــی تمــامی   -٢

کارمندان محاکم بحث الزم بعمل آمـد، تأکیـداً بـرای همـه     
هدایت داده شد تا موضوع نظافت شخصـی و محیطـی را   

رعایت نمایند.
موضوع امضاء حاضـری پرسـونل محـاکم مـورد     -٣

ی و اکیـد صـورت گرفـت تـا     بحث قرار گرفت، هدایت جـد 
تمامی پرسونل مطابق اصول و قـانون حاضـری خـود را در    

ــایم صــبح (  ۳:۰۰) و بعــد از ظهــر ( ۹:۰۰الــی ۸:۳۰دو ت
) امضاء نموده و تحریرات محاکم مسئولیت آن ۳:۳۰الی 

را به عهده داشـته کـه بعـد از سـاعت هـای مشـخص شـده        
حاضری را طور محفوظ نگهداری نماید.

ی فورمه های ثبـت دارایـی قضـات    روی خانه پر-٤
بحث الزم بعمل آمد، هدایت جلسه این بود تا فورمه هـای  
ثبت دارایی که قبالً طور رسمی به شعبات تحت اثر توزیع 
گردیـده اســت نســبت اسـتعجالیت موضــوع فورمــه توســط   
اشخاص ذکر شده در مکتوب به اسـرع وقـت خانـه پـری و     

به مرجع متقاضی ارسال گردد.
چگونگی امضاء مسئولین شعبات روی موضوع-٥

ــه  در گزارشــاتی کــه طبــق معمــول ارســال مــی   ــا ب گــردد و ی
ــی     ــه م ــز مطالب ــردد بحــث  اســاس درخواســت مراجــع مرک گ

ــوط       ــه تمــامی شــعبات و مســئولین مرب ــت، ب صــورت گرف
ــات شــخص       ــامی گزارش ــد تــا در تم ــدی داده ش ــدایت ج ه

که دقیق و مطابق مسئول شعبه بعد از کنترول نسبت این 
ــه مرجــع      واق ــر ب ــا را امضــاء و بعــد از مه ــت باشــد، آنه عی

متقاضی به اسرع وقت ارسال بدارد.
روی موضوع نحوه استفاده از انترنت بحث الزم -٦

بعمــــل آمــــد، در زمینــــه در روشــــنایی مــــواد طرزالعمــــل 
اسـتفاده از مـوارد تکنـالوژی معلومـاتی کـه اخیـراً مطـابق        

ــماره (  ــدالمال شـــــ ــی ۱۷۹۵متحـــــ ــورخ ۱۸۵۸الـــــ ) مـــــ
ــورای۲۱/۱۰/۱۳۹۹ ــویب    شـ ــه تصـ ــتره محکمـ ــالی سـ عـ

گردیده است به حاضرین هدایت الزم صورت گرفت.
مطـــابق پیشـــنهاد اعضـــای جلســـه در زمینـــه      -٧

هـای جلسـات قضـائی    ترتیب محضر قضائی توسط منشی
بحـث صــورت گرفــت، بــه تمـامی محــررین و مــامورین کــه   
وظیفـــه منشـــی را در جلســـات قضـــائی بـــه عهـــده دارنـــد  

ــد   ــدایت داده ش ــا محضــر جلســات قضــائی را مطــابق     ه ت
گونــه کــم کــاری در  قــانون اجــراآت  جزائــی ترتیــب و هــیچ 

باشد.زمینه قابل قبول نمی
ــحت    -٨ ــزل و صـ ــیش منـ ــازه تفتـ ــونگی اجـ روی چگـ

گیـرد بحـث   اقدام کـه توسـط محـاکم ابتدائیـه صـورت مـی      
بعمل آمـد، نظـر اکثـر اعضـای جلسـه ایـن بـود تـا محـاکم          

صــالحیت موضــوعی، مطــابق ابتدائیــه بــا در نظــر داشــت 
، نظر تدقیقی ریاسـت  ۱۳۹۵سیمینار عالی قضائی سال 

ــده و       ــا ارســال گردی ــه آنه ــه رســماً ب ــدقیق و مطالعــات ک ت
هدایت مقامـات صـالحه در قسـمت صـدور اجـازه تفتـیش       
منزل و صحت اقدام طی قرار قضـائی اجـراآت  اصـولی را    
عملی سازند. همچنان روی بعضی موضـوعات دیگـر نیـز    

صورت گرفت و در چوکات احکـام قـانون راهنمـایی    بحث 
و هدایت الزم صورت گرفت و جلسه با دعائیه خیر خاتمـه  

یافت.
جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت غزنی:

ــاریخ      ــی بتـ ــت غزنـ ــتیناف والیـ ــه اسـ ــۀ اداری محکمـ جلسـ
تحت ریاست قضاوتیار سکندر"حیدری" ٢٨/١٠/١٣٩٩

قضـــات و رئــیس محکمـــه اســتیناف بـــا اشــتراک رؤســـا،    
ــه    ــتیناف، شـــهری و ابتدائیـ ــاکم اسـ ــدان اداری محـ کارمنـ
ولســوالی هــای مســتقر و فعاــل در مرکــز در مقــر محکمــه   

استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید آغاز سپس 
بـه روح مرحـوم سـید اقباــل "صـفوی" رئـیس دیـوان رســیده       

قضــات طبقــۀ گــی بــه جــرایم منســوبین نظــامی و دوتــن از  
اناث که درین آواخر در والیت کابل به شهادت رسیده اند 
و همچنان عبدالقادر یکتن از کارکنـان خـدماتی محکمـه    
ــه شــهادت     اســتیناف کــه چنــدی قبــل از ســوی مخــالفین ب
رسیده بود اتحاف دعاء و از خداوند ج برایشان مغفرت و 
جنــت الفــردوس اســتدعا گردیــد بعــداً رئــیس محکمــه در   

ذیل صحبت نمود:موارد 
کارکنــان خــدماتی محکمــه اســتیناف کــه از اثــر -١

تهدیــدات مخــالفین وظــایف خــویش را تــرک نمــوده انــد و   
حاضــر وظیفــه نمــی شــوند و اســتعفاء نامــه کتبــی شــان را  
روان نموده اند باید به عوض آنها اشخاص دیگـر توظیـف   

گردد تا کارهای ادارات طور عادی به پیش برود.
مول ماشین هـای فوتوکـاپی   وسایل محاکم به ش-٢

که از کـار افتیـده بایـد تـرمیم شـود ولـی بـه خـاطر تـدابیر          
امنیتی غرض ترمیم به بیرون از محکمه برده نشـود بلکـه   
ــل محکمــه آورده شــود و تــرمیم       ــلکی بــه داخ ــخص مس ش
گــردد و اگــر قابــل تــرمیم نمــی باشــد موضــوع را بــا مرکــز   
شریک ساخته تا غرض خریداری وسـایل جدیـد تخصـیص   

درنظر گرفته شود.
ــاً ســواالت و پیشــنهادات از طــرف شــاملین جلســه     متعاقب
مطــرح  وقضــات محــاکم ولســوالی هــا  بیــان داشــتند کــه    
ــونل اداری و کارکنـــان خـــدماتی      ــری قضـــات، پرسـ حاضـ
محــاکم ولســوالی هــای نــا امــن مســتقر در مرکــز کــه قــبالً   
جهــت نظــارت از آنهــا یکجــا توحیــد بــوده و اکنــون یــک        

ت امنیتـی وجـود دارد و کارمنـدان غـرض     سلسله مشـکال 
امضاء بـه محکمـه اسـتیناف آمـده نمـی تواننـد، در مـورد        
باید تا ختم سال جاری یکتن از کارکنان خدماتی محکمه 
استنیاف جهت انتقال کتاب حاضری به محاکم ولسـوالی  
ها توظیف گـردد تـا قضـات وکارمنـدان اداری و خـدماتی      

ــرای  حاضــری خــویش را امضــاء نماینــد و د  ر ســال آینــده ب
محاکم متذکره حاضری جداگانه ترتیب و در اختیار شـان  
قرار داده شود. در ادامه قاضی یاوری بیان داشـت کـه در   
بخــش انتقاـــل قضـــات بــه مرکـــز در اداره همـــآهنگی و در   
ــک سلســله مشــکالت      ــوای ســه و میــدان هــوائی ی دروازه ل

داره وجود دارد و قضات با آن مواجه اند موضوع باید با ا
همآهنگی شریک و حل مشکل گردد. به همین ترتیب مدیر 
ــز      مخــزن اظهــار نمــود کــه پرســونل اداری ایــن محکمــه نی
مواجه به تهدیـدات امنیتـی دشـمن مـی باشـند بایـد بـرای        
شان اسلحه کمری توزیع گردد و نیـز بـرای پرسـونل اداری    
از طریق ترانسپورت زمینی تهدیدات و خطـر موجـود مـی    

ــاره   باشــد دربخــش ا  ــق طی ــاالت پرســونل اداری از طری نتق
زمینه انتقال فراهم گردد و موضـوع بایـد بـا مقامـات بـاال      

شریک گردد.
ــد تــــا       ــدایت داده شــ ــرات هــ ــت تحریــ ــه آمریــ ــر بــ در اخیــ
موضـــوعاتی کـــه ایجـــاب پیشـــنهاد را مـــی نمایـــد آنـــرا       
پیشنهاد و موضوعاتی کـه ربـط بـه جلسـه همـآهنگی دارد      

نگی گردد تا در مورد بحـث  باید داخل آجنداء جلسه همآه
صورت گیرد. 

جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت نیمروز:
جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت نیمروز یوم سه شنبه 

تحت ریاست قضاوتیار وجیه الـدین  ٢/١٠/١٣٩٩مورخ 
"عزیــزی" رئــیس محکمــه اســتیناف بــا اشــتراک رؤســای       

قضـات و  محاکم ابتدائیه شهری، ابتدائیه ولسـوالی هـا،  
پرسونل اداری و خدماتی دایر گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید توسط 
ــه قضــایای     حــافظ عبــدالقیوم محــرر دیــوان رســیده گــی ب
مــدنی و حقــوق عامــه شــهری آغــاز ســپس رئــیس محکمــه  
ــان روی       ــده گ ــه اشــتراک کنن ــد ب ضــمن عــرض خــوش آمدی

ــو   ــائی در مـ ــون رهنمـ ــف چـ ــوعات مختلـ ــراآت  موضـ رد اجـ
قضائی و اداری، رفتار و برخورد نیکو با طـرفین قضـایا   
و مراجعین، رعایت و مراقبت از حفظ الصـحه محیطـی و   
دفــاتر اداری بمنظــور مصــئون مانــدن از امــراض موجــود،  
پابندی به حاضری یومیه، ارسال راپور هـای مطالبـه شـده    
بخصوص فارمت نظارت برتطبیق احکام قطعـی و نهـائی   

زمان آن به آمریت تحریرات تا از آن طریق به وقت به وقت
معینه به ریاست پالیسی و پالن مقام عالی ستره محکمـه  
ارسال گردد، داشتن روابـط حسـنه و همـآهنگی بهتـر بـین      
ارگانهـای ذیــربط بمنظـور اجــراآت  سـالم تــا از ایـن طریــق     
شکایت بوجود نیاید تاکید نمود و در ادامه روی موضوع 

یتی نیز بحث صورت گرفت و بـه محـافظین   تهدیدات امن
ــا در       ــت ت ــد صــورت گرف ــدایت و تاکی ــورد ه ــی در م امنیت
ــه و پرســونل آن توجــه جــدی      ــأمین  امنیــت محکم ــه ت زمین

داشته باشند و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
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قضـاوتیار محمـد شـعیب"ابراهیمی"    ٢/١٠/١٣٩٩بتاریخ -
ــوری"       ــا شــیر محمــد "ن ــخ ب ــت بل ــه اســتیناف والی ــیس محکم رئ
نماینده دفتر جی آی زید در دفتـر کـاری اش دیـدار و مالقـات     

درین دیــــدار پیرامــــون موضــــوعات مختلــــف از جملــــه نمــــود.
تدویرجلسات قضائی بصورت آنالین بحث و تبادل نظرصورت 

فت. ابتداء آقای نوری از آمـاده گـی هـای دفتـر جـی آی زیـد       گر
در فــراهم نمــودن شــرایط و امکانــات مــورد ضــرورت محاکمــه   
آنالین یاد آور شده گفت که در نظر است نخست در والیت بلـخ  
و بدخشان سیسـتم محاکمـه آنالیـن ایجـاد گـردد سـپس رئـیس        
محکمــه اقــدام دفتــر متــذکره را در عصــر حاضــر یــک ضــرورت  

م پنداشته و در تسریع روند اجراآت  کاری ارگانهای عدلی مبر
و قضائی مفید دانست. 

ــاریخ - ــل"عرب زی"   ٧/١٠/۱۳۹بتـ ــد اجمـ ــاوتمل محمـ قضـ
رئیس محکمـه اسـتیناف والیـت بـادغیس بـا  عبدالحلیم"شـیخ       
ــیدحامد   ــاف و ســـــ ــاد،حج واوقـــــ ــیس ارشـــــ ــالمی" رئـــــ االســـــ
"صـــدیقی"خطیب مســـجدجامع بـــزرگ شـــهرقلعه نـــو و جمعـــی  

ازاعضــــای شــــورای علمــــاء آن والء دردفترکــــاری اش کثیـــری 
دیدارومالقات نمود.                                                                                                 

درین دیداررئیس محکمه ضمن عرض خوش آمدید به علمـاء،  
نقــش آنهــا را در راســتای حفــظ وحــدت امــت مســلمه وروشــن      

یق منابرومساجد برجسته دانست و از نمودن اذهان عامه ازطر
ــاه  مــدت مقــام عــالی ســتره     پالیســی واهــداف درازمــدت وکوت
ــاد     ــائی وایجـــ ــالحات قضـــ ــاط آوردن اصـــ ــه ارتبـــ ــه بـــ محکمـــ
راهکارهـــای مناســـب اصـــالحی درعرصـــه هـــای مختلـــف قـــوه   
قضائیه صحبت مفصل نمود. سپس رئیس ارشاد،حج واوقـاف  

محکمـه واجـراآت    به نماینده گی ازعلماء ازکارکردهای رئـیس  
قــانون محــور و عــدالت پســند محــاکم آن والء درامررســیده گــی 
بموقع به کارهای خلق اهللا اظهاررضایت نمود وحمایت شورای 
علمــاء را ازبرنامــه هــای اصــالحی وپالیســی ســتره محکمــه بــه    

رئیس محکمه اعالن نمود.
د کنــــدهار والیــــت د اســــتیناف نیــــه٢٤/١٠/١٣٩٩پــــه -

ال ثمرــل (عمــري) د کنــدهار د نــوي  محکمــې رئــیس قضــاوتو 
پــه یــاده لیدنــه کــې چــې د .والــي روح اهللا (خــانزاده) ســره وکتــل

اســتیناف محکمــې د عمــومي جــزا رئــيس، د کنــدهار والیــت د  
ابتدائیه محکمې رئیس هم ملتیا کوله، د کندهار د نوي والي 
ته د نوي دنـدې د مبـارک تـر نـ پـر یـو لـ مهمـو مسـائیلو          

.بحثونه وکل
د محکمـو او والیـت تـرمن پـر     والـي عمري او د کنـدهار نـوي  

حســنه او ــو ایکــو ینــار وکــ او همــدا راز یــې د یــو بــل پــه  
قـانوني همکـار بانـدي    کارونو کې د عدم تشبث او د هر راز

د کندهار نوي والي په خپلو خبرو کي وویل.الزم بحثونه وکل
سـاتي او هیچـا تـه    ژمنه کوم، چې د محکمو سره به ې ایکې

.به اجازه ورنکي چي د محکمو په چارو کي السوهنه وکي
فال بـه تأسـی   ـجلسۀ کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطـ -

ــوبه ( ــالی ١١/٨/١٣٩٩) مـــورخ ٦٢٢از هـــدایت مصـ ــام عـ مقـ
در دفتر آمریـت تحریـرات   ٢/١١/١٣٩٩ستره محکمه بتاریخ 

یافـت و در زمینـه   ریاست محکمه استیناف والیت سرپل تدویر
چگـونگی تطبیـق آن در محـالت کــاری صـحبت گردیـد. و بــا در      
نظر داشت رعایت قوانین و اصول رفتـاری توسـط کارمنـدان و    
قضات محاکم  و رعایت جندر در محکمه استیناف، هیچ نوع  
ــان و اطفاــل محــول کمیتــه       ــزارش آزار و اذیــت زن ــرایض و گ ع

نگردیده است.
خــتم قــرآن کــریم بــه مناســبت  مراســم٢/١١/١٣٩٩بتــاریخ -

ــتیناف       ــه اس ــوه قضــائیه در محکم ــن از قضــات ق شــهادت دوت
والیت تخار بـا اشـتراک قضـاوتمل ذبـیح اهللا "ابراهیمـی" رئـیس       
محکمــه اســتیناف، قضــات و منســوبین اداری محــاکم آن والء   
ــب       ــد. پرســونل محکمــه ضــمن اتحــاف دعــاء مرات برگــزار گردی

و خـانواده بـزرگ قضـائی    تسلیت خـویش را بـه خـانواده شـهداء     
کشــور ابــراز داشــته و بــه شــهداء جنــت الفــردوس و بــرای ســایر   

بازمانده گان شان صبر جمیل استدعاء نمودند.
استیناف محکمې رئیس دنیه د پکتیا ٢٠/١٠/١٣٩٩په -

 یـ رده ،د شواک قضاوتیارحبیب اهللا (منیب) په مشر او
لیدنـه وکـه پـه    وزی درا ولسوالیو د ابتدائیه محکمو خـه  

یاده لیدنه کې  دولو ولسوالیوحاضر یانی کنرول او هغوی ته 
یریال ـچاپــ، یـې الرــونه وکــه چـې د مراجعینــو ســره ـه ســلوک   

.اولس کارونه په خپل وخت ترسره کیپاک ساتل او د

ــذکور    ــوان مــــ ــرات دیــــ ــالکیار"مدیر تحریــــ "ســــ
ــدر نـــوع       ــواد مخـ ــایای  قاچـــاق مـ ــون قضـ پیرامـ

ــت    ــور داشــ ــرس درحضــ ــارنواچــ ــف، ــ الن مؤظــ
ــین    ــین ومتهمــ ــدافع متهمــ ــالی مــ ــیه و وکــ قضــ

ــات علنـــی      ــالون جلسـ ــام درسـ ــردم عـ ــی ازمـ برخـ
قضائی محکمه استیناف برگزارگردید.

ابتدأ جلسـه توسـط رئـیس محکمـه بنـام خداونـد       
آغاز شد و پیرامون رعایت نظم )ج(دادگر وتوانا 

وآداب جلســه قضــائی بــه حاضــرین جلســه اجمــاالً  
سخن ارائه نمود. بعداً مدقق قضیه گزارش فـوق  

ــه    ــائی دیـــوان امنیـــت عامـ جلســـات علنـــی قضـ
ورســــیدگی بــــه جــــرایم ناشــــی ازفســــاد اداری  
ــیربتاریخ   ــتیناف والیـــــت پنجشـــ ــه اســـ محکمـــ

جــــدی ســــال جــــاری ٢و ١قــــوس، ٢٤هــــای  
تحــــت ریاســـــت قضـــــاوتیار عبـــــدالملک"رجب  

ــه    ــتیناف بـ ــه اسـ ــیس محکمـ ــویت زاده" رئـ عضـ
قضـــــــاوتمند محمـــــــدطاهر" تائـــــــب" رئـــــــیس 
ــاوتمل   دیــــــــــوان امنیــــــــــت عامــــــــــه و قضــــــــ
عبدالقـــــــدوس "افضـــــــلی" عضوقضـــــــائی آن   
ــائی حـــام الـــدین       ــوان و منشـــی جلســـه قضـ دیـ

ــوده ،  ــان نم ــارنوامتعاقــب آن را بی  الن مؤظــف
صورت اعتراضات خویش را قرائت نمودند و به 
تعقیب آن وکـالی مـدافع متهمـین دفاعیـه  هـای      
خویش را به خـوانش گرفتنـد. کـه بعـد از تـدقیق      
همه جانبه هیئات قضائی متهمین قضیه یکنفـر  
بمدت سه سال و شـش مـاه حـبس، یکنفـر بمـدت      

یکسـال  یکسال و شش ماه حبس و یکنفر بمـدت  
حبس  تنفیذی محکومین به مجازات گردیدند و 
به متهمین تفهیم شد که حقوق  تمییزطلبی آنهـا  

در میعاد قانونی محفوظ می باشد.

ــف خونــو د       ــه د توقی ــو او مشــاهداتو پایل ــو کتن ــي او دخپل وک
وضعیت د ه والي په موخه واکمنو مقاماتو تـه رپـو ورکـي    

قـانون  او د توقیف خونو مسئوولین هـم مکلفیـت لـري  ترـو د    
و اعاشــوی او  ینــاو کــنالرو( طرزالعملونــو) ســره ســم د مظنون   

ال ـروغتیایي وضعیت ته رسیده ي وکي ، غـوره سـلوک او چـ   
چلنــد ولــري او دکشــف او تحقیــق پــه بهیــر کــې د مظنونینــو او   
متهمینو حقـوق رعایـت کـي . بیـا یـې د امنیـه قومانـدان لـه         

سـتونزه ونـه   نظارت خـونی خـه ارنـه وکـه  چـې کومـه جـدي        
لیــدل شــوه اوهــم یــي ترتوقیــف النــدي یــوتن مظنــون ســره خبــری  
وکــی او د ده دســتونزو پوــتنه یــې وکــه چــې نومــوي کومــه   
ستونزه نه درلوده بیا د محکمې رئیس اونـده  مسـئوولینو تـه    
الرــوونه وکــه ترــو د نظــارتخونې د رنمــال پــه برخــه کــې   

نو له خوا ژمنه وشوه  جدي پاملرنه وکي چې د اوندو مسئوولی
چې په یر ژروخت کې ورته رسیده ي وکي.

ملتیــا د امنیــه قومانــدان لــه نظــارتخونی خــه  
لیدنه او ارنه وکه.

ال ـرئیس په دې کتنه کې پـه داسـې حـ   دمحکمې 
آمـر  تسمونوال شیرآقا( الکوزی) د امنیـ کې چې

نیه قضاوتمل محمد اجمل ( ٢٩/٩/١٣٩٩په 
ــتیناف    ــت د اســـ ــادغیس والیـــ ــرب زی) د بـــ عـــ

قضـــــاوتوال عبدالصـــــمد محکمـــــې رئـــــیس د
(نیازمنــد ) د اســتیناف جــزا دیــوان دغــي پــه      

او دامنیه قوماندان سرپرسـت هـم حضـوردرلود    
حکمــې عــالي شــورا د مصــوبو وویــل:  دســترې م

پربنس د والیتونو د استیناف محکمـو رئیسـان   
مسئوولیت لري تروله توقیف خونو خه لیدنـه  

بـه ادامـه برنامــه هـای آموزشـی ریاســت ارتقأظرفیـت وارزیــابی      
ــی   ــه آموزشــــ ــراآت ، برنامــــ ــالت اداری، اجــــ ــهمراســــ ، بودجــــ

ــد  حســابداری ــدارکات وتحصــیل عوای ــی٢١ریخ بتــا، ت ٢٥ال
(چکــی) بــه همکــاری مــالی مؤسســه عــدالتجــدی ســال جــاری 

صالون کنفـرانس هـای هوتـل صـافی النـدمارک شـهرنو کابـل        در
ــه     ــن برنامـ ــه دریـ ــد کـ ــزار گردیـ ــالی  ٢٠برگـ ــان مـ ــن ازکارکنـ تـ

ومحـــررین بخـــش تحصـــیل عوایـــد محـــاکم اســـتیناف والیـــات  
اشتراک داشتند. ارزگانوهلمند،زابل،کندهار

حســــابداریبخــــش بودجــــه،شــــششــــامل موزشــــی آبرنامــــه 
، مراســالت تــدارکاتنظــارت ازتحصــیل عوایــد، ، (معاشــات)

اداری درتهیـــــه وترتیـــــب اســـــناد و رعایـــــت عالمـــــه گـــــذاری 
درتحریرمکاتیب، پیشنهادات، استعالم ها، فورمه های جلـب  

بود.جنسی متمرکزگردیدهو
همچنــان برنامــه آموزشــی سیســتم دیتــابیس احصــائیه قضــائی  

ب هدایت مقام آمریـت عمـومی اداری قـوه قضـائیه مطـابق      حس
جـدی سـال   ٣٠الـی ٢٩ضرورت ریاسـت پالیسـی وپـالن بتـاریخ    

جـاری  بــه همکــاری مــالی مؤسســه (چکــی) در والیــت کابــل راه  
) تـن ازمحـررین وکارکنـان    ٣٢اندازی گردید که دریـن برنامـه (  

والیت اشتراک داشتند. ١١اداری محاکم 
آموزشـی را نحـوۀ دسترسـی بـه سیسـتم      اهم موضوعات برنامـه  

احصائیه قضـائی، شـرح بخـش هـا، صـفحه اصـلی (داشـبورد)،        
ثبت راپورربعوارحقوقی، ثبت راپـور ربعـوارجزائی، ثبـت راپـور     
ربعواروثــایق، تائیــد و یامســتردی قضــایا، راپــور و یــاگزارش   
گیـری عمــومی وعمـالً دیتــا انتــری درسیسـتم تشــکیل میــداد.    

سازی پروسه هـا ومـدیریت تمـام بخـش     این سیستم جهت ساده 
ــا بصــورت الکترونیکــی ایجــاد گردیــده کــه بــرای کــاربران         ه
سیستم وآمار احصائیه قضایای ریاست پالیسی وپالن سهولت 
ــا اســتفاده ازکمپیــوتر درسیســتم      ــده را ب ــت ارزن ــی نهای هــای ب

فراهم می نماید.

 هر يـو تـن يـې    ۱مادې ۵۸۱کو فقرې پر بنس
کالـه تنفيـذي بنـد سـزا محکـوم کـل او       ۴ــ  ۴په 

دغه راز يې په همدې قضايي غونه کې دسرقت 
       ۷۰۰د جرم په يوه قضـيه کـې يـو تـن دجـزا کـو

ــه   ــ پـ ــادې پربنسـ ــزا   ۲مـ ــد سـ ــذي بنـ ــه تنفيـ کالـ
محکوم ک.

جـرم  همدار رنه يو تن دنغدو پيسـو دغصـب پـه   
فقرې دحکـم سـره   ۲مادې ۷۱۲کې دجزا کو د 

کاله تنفيذي حبس او دغه راز ذکر شوی ۳سم په 

ــه  ــه نی٢٤/٩/١٣٩٩پ    ــزا ــې ج دــاري محکم
ــالوي    ــايي پـ ــوان قضـ ــو   ۴دېـ ــه بېالبېلـ ــه پـ تنـ

کـالو دتنفيـذي   ۴خـه تـر   ۲کـې لـه   وقضـاياو 
.بند په سزا محکوم کل

ــزا   ــې دجـ ــاري محکمـ ــي   ءدـ ــه علنـ ــوان دغـ دېـ
،ارنوال، تورنـو ـقضايي غونه، چې دموظف ـ 

ــه شــتون کــې      ــورو خلکــو پ ــو او ن مــدافع وکيالن
ترسره شوه پرمهال يې قضـايي پـالوي درايـو پـه     

ءتنه دجـزا ۲ه کې یدمغلوبه جن په قضاتفاق

) رامه چرسـو دقاچـاق پـه جـرم کـې      ۱۸۰کس د (
 بند دحکم سـره  ۳فقرې ۱مادې ۳۰۵دجزا کو

مياشــتې تنفيــذي بنــد او دنــيم ــرام  ۱۰ســم پــه 
     کا د قاچاق په جـرم کـې د جـزا کـوابلې۳۰۳

مياشـتو  ۶بند دحکم مطابق په ۱رې فق۲مادې 
دغونې قضايي .تنفيذي بند په سزا محکوم شو

ــو پروانــدې    ــل دتورن شــوې پرېکــې  پــالوي ووي
وروست نه دي کـوالی شـي داسـتيناف غوـتنه     

.وکي

ل شـان شـد و   واـمحجوز بازدید نموده جویـای احـ  
نیز اتاق خواب، مسایل زمستانی، آموزش هـای  
دینی، تعلیم و تربیه اطفال، آشپز خانه و خـوراک  
شــان مــورد بررســی قـــرار گرفــت کــه در نتیجـــه      
کارهــای آمریـــت مرکـــز اصـــالح نتیجـــه بخـــش و  
مثبـت بــوده و محجـوزین تحــت تربیـه ســالم قــرار    
داشتند. سپس  رئـیس محکمـه ابتدائیـه خطـاب     

ن فرمود شـما کوشـش نمائیـد زمینـه     به محجوزی
ــاعد اســـت از آن    ــما مسـ ــرای شـ ــه بـ تعلـــیم و تربیـ
ــک عنصــر      ــده ی ــا در آین اســتفاده مثبــت نمائیــد ت

ــاریخ  ــد  ١٧/١٠/١٣٩٩بتـــ ــاوتمند احمـــ قضـــ
ارشـــــاد "مرشـــــد" رئـــــیس محکمـــــه ابتدائیـــــه  
رســــیده گــــی بــــه جــــرایم خشــــونت علیــــه زن و 

فال بـــــا معیتـــــی قضـــــاوتمند   ـتخلفـــــات اطـــــ 
ــاوتمند   ــلیمان "صــــــمدیار"، قضــــ ــد ســــ محمــــ
ــائی آن    ــای قضــــ ــیمی" اعضــــ ــد اهللا "نســــ نویــــ
ــرور"تمکین"   ــه و غــــــــــــــالم ســــــــــــ محکمــــــــــــ
محررمســـــلکی از آمریـــــت مرکـــــز اصـــــالح و    

تربیت اطفال بازدید بعمل آورد.
فال ـدرین بازدید رئیس محکمه ابتدائیـه از اطـ  

تعلیم یافتـه بـه جامعـه تقـدیم شـوید، از هـر نـوع        
عمل منفی خود داری نموده و در جامعه منحیث 
یــک فــرد ســالم و مفیــد بــار بیائیــد و در آینــده از  

یم بپرهیزیـد و یــک زنــده  ارتکـاب تخلفــات و جــرا 
گی آبرو مندانـه داشـته باشـید. بعـداً محجـوزین      
وعـده ســپردند کــه از اثــر همکــاری هــای  آمریــت  
مرکز اصالح همه چیز مهیا بوده به درس و تعلیم 
خویش کوشش همه جانبه می نمائیم و سعی مـی  

نمائیم تا مصدر خدمت به جامعه خویش شویم.

ــر  ٣٠بمـــدت  ــن دیگـ ــال حـــبس تنفیـــذی و دوتـ سـ
نسبت نبود دالیل الزام بری الذمه شناخته شدند.

ــه    ــزاء محکمــ ــوان جــ ــائی دیــ ــی قضــ ــه علنــ جلســ
تحـت ریاسـت   ١٠/١٠/١٣٩٩استیناف بتاریخ 

ی" رئـیس محکمـه   قضاوتیار محمـد شـریف "فـان   
اســتیناف و هیئــات قضــائی شــان دایــر گردیــد و  
قضــیه زور گیــری بــه اتهــام یکــتن مــورد بررســی  
هیئات قضائی قـرار گرفـت، در نهایـت مـتهم از     
ســوی هیئــات قضــائی بمــدت  چهــار ســال حــبس   

تنفیذی محکوم به مجازات گردید. 
جلسه علنی قضائی دیـوان جـزاء محکمـه شـهری     

ریاســت قضــاوتمند تحــت١١/٩/١٣٩٩بتــاریخ 
ضـــیاءالحق  "ضـــیاء" رئـــیس محکمـــه شـــهری  و  

ارنوالـــهیئــات قضــائی شــان بــا حضــور داشــت 
موظف، وکالی مدافع متهمین، رسانه ها و عده 
ــردم دایــر، و بعــد از تــدقیق همــه جانبــه       ای از م
ــیه ســـرقت و      ــین در قضـ ــائی متهمـ ــات قضـ هیئـ
حیازت اموال مسـروقه  یکـتن بمـدت هفـت سـال      

ــال حـــبس  حـــبس تنفیـــذی  ــتن بمـــدت یکسـ و یکـ
تنفیذی محکومین به مجازات گردیدند.

جلســه علنــی قضــائی دیــوان جــرایم علیــه امنیــت  
داخلی و خارجی محکمه ابتدائیه شهری بتـاریخ  

ــاوتمند  ٦/١٠/١٣٩٩ تحــــــــت ریاســــــــت قضــــــ
ضـــیاءالحق "ضـــیاء" رئـــیس محکمـــه شـــهری و     
هیئات قضائی شان برگزار گردیـد. کـه سـرانجام    

در قضــیه اختطــاف بمــدت    ســه تــن از متهمــین    
پانزده سال و سه ماه حبس تنفیذی و یکتن دیگـر  
ــانزده ســال و هشــت مــاه حــبس تنفیــذی      بمــدت پ

ء محکمـــه جلســـۀ علنـــی قضـــائی دیـــوان جـــزا    
ــت هــرات بتــاریخ    ٢١/٩/١٣٩٩اســتیناف والی

تحت ریاسـت قضـاوتیار محمـد شـریف "فـانی"      
رئیس محکمه استیناف و هیئات قضائی شـان  

ــت   ــور داشـ ــا حضـ ــلبـ ــالی  ارنواـ ــف، وکـ موظـ
مــدافع متهمــین، رســانه هــا و عــده ای از مــردم 
ــک     ــلحانه بانـ ــرقت مسـ ــیه سـ ــه قضـ ــه بـ در رابطـ

نجام بعـد  اسالمی افغانسـتان برگـزار شـد. سـرا    
از تـدقیق همــه جانبـه هیئــات قضـائی یکــتن از    
ــتن     ــدام)، یکـ ــازات (اعـ ــد مجـ ــه اشـ ــین بـ متهمـ

محکومین به مجازات گردیدند.
جلسه علنی قضائی دیوان جزاء محکمه ابتدائیه 

ــاریخ   ــهری بتــ ــت  ٩/١٠/١٣٩٩شــ ــت ریاســ تحــ
ــه     ــیس محکم قضــاوتنمد ضــیاء الحــق "ضــیا" رئ

قت بـه اتهـام دوتـن مـورد     شهری دایر و قضیه سر
بررســی قـــرار گرفـــت، و متهمـــان یکـــتن بمـــدت  
ــال و      ــدت یکسـ ــتن بمـ ــبس و یکـ ــال حـ ــت سـ هشـ
ــه مجــازات     ــذی محکــومین ب ششــماه حــبس تنفی

گردیدند.
جلســه علنــی قضــائی دیــوان جــرایم علیــه امنیــت  
داخلی و خارجی محکمه ابتدائیه شهری بتـاریخ  

تحت ریاسـت قضـاوتمند ضـیاء    ١٣/١٠/١٣٩٩
یاء" و هیئات قضائی شان دایر و قضیه الحق "ض

اختطاف به اتهام سه تن مورد رسیده گی هیئات 
قضــــائی قــــرار گرفــــت کــــه ســــرانجام یکــــتن از  
ــر و قاچــاق     ــره اختطــاف، تزوی متهمــین در دو فق
موتر مجموعاً به مدت بیست و شـش سـال حـبس    
تنفیذی و دوتن دیگر هر واحد بمدت دوازده سال 

جازات گردیدند.حبس تنفیذی محکومین به م
همچنان جلسه علنی قضائی دیوان جزاء محکمه 

ــاریخ   ــهری بتـــ ــت  ٤/٩/١٣٩٩شـــ ــت ریاســـ تحـــ
قضــاوتمند ضــیاءالحق  "ضــیاء" رئــیس محکمــه   
شهری  و هیئـات قضـائی شـان دایـر، کـه بعـد از       
تدقیق همه جانبه هیئات قضائی متهم در قضیه 
عضــویت در قتــل بمــدت شــانزده ســال و ششــماه  

قسمت شراب نوشـی بـه مبلـغ    حبس تنفیذی و در
هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات ٢٠

گردید.  

ــه     ــت پ ــادونې وده  چــې او ســمهال د دې والی دی
) تنه زندانیان شتون لري چـې  ٣٣٩زندان کې ( 

) تنــه یــي لــه ــینه طبقــی ینــی دی ، او  ٢١(
فال د اصـالح او روزنـې  پـه مرکزکـې     ـ)تنه اط٨(

)تنــه زنــدانیانو لــه  ٣٣٩فال دي د (ـمحجــوز اطــ
ي شـوي  ) تنودوسیې نهـای ٢٠٣جملې خه . د (

) تنـو دوسـیې د تمییـز پـه پـاو کـې       ٧٩دي ، د (
)تنو دوسیې په استینافي پاو ٢٩قرارلري ، د (
) تنــــو دوســــیې پــــه ابتدائیــــه ٢٨کـــې دي ، د ( 

پاوکې او د تحقیق په پاو کی تراجراآتو النـدې  
ــی     ــې بـ ــدان کـ ــه زنـ ــوم شـــخص پـ ــی کـ دي او هـ

) ماشومان هـم لـه خپلـو    ١٣سرنوشته نه دی او (
ه په زندان کې شپی ورې تیروي .(میندو) سر

نیه قضاوتمل ابوبکر(صدیقی) د دایکندي ١١/١١/١٣٩٩په 
ال کــې چــې جــان ـوالیــت اســتیناف محکمــې رئــیس پــه داســی حــ 

تحریراتو آمریې ملتیا محمد ( مظفري ) د استیناف محکمې د
کوله د زندان د چارو له مدیریت او داطفالو د اصالح او روزنی 

له مرکزخه لیدنه وکه .
په دی لیدنه کې د زندانیانو او محجوزینو عمومي وضعیت تر 
غورالندې ونیـول شـو، د هغـوی لـه اسـتازیو سـره یـي وکتـل، د         

ریـدلو پـه   محکمې رئیس د زندانیانو د استازیو د سـتونزو د او 
تر کې د ستونزو دله مینه ولو په موخه اونـدو مراجعـو تـه    
الزمې الروونې وکې او د زندانیانو استازیو په عمومي توـه  
د زندان د چارو مـدیریت د خـدمتونو لـه وانـدې کولـو خـه د       
رضــایت رندونـــه وکـــه . همدارنــه د اطفـــالو د اصـــالح او   

ــام     ــوم د پ ــو ک ــز محجوزین ــې مرک ــوده او   روزن ــه درل وســتونزه ن


