
اخونو خبرې قضيې دد
والی شي د اثبات او نفې د شاهدانو د بیانونو له اورېدو وروسته، خبرې وکي.ارنوال، تورن او په دعوٰي کې نور شامل اشخاص ک)۱(
تورن خه د پوتنې طرح کول مجاز ندي.لهکوي، پدې حالت کې ور)د دعوٰي د ېنې د پایته رسېدو په وخت کې دغونې رئیس تورن ته د خبرو موقع ۲(

ه موضوع خه ووي، محکمه کوالی شي، له موضوع خه د دوی د بهر خبرو خن(مانع)شي.که چېرې تورن یا یې قانوني استازی د خبرو په وخت کې ل
دوه سوه اته ویشتمه مادهدجزایی اجراآتو قانون 

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضي القضات او د 
نیه له ٨/١١/١٣٩٩سترې محکمې رئیس په 

ا غرمې مخکې  له میرمن رومانا شوایر دیونوم
قانون واکمن برخې له مشرې سره چې ماموریت 
یې په افغانستان کې پای ته رسیدلی ، دمخه ې 

کتنه وکه .
په دې کتنه کې لومی میرمن شوایر له هغه 
وایکو خه چې دیونوما قانون واکمن دفتر او 
عدلي او قضایي ارانونو له هغې جملې  دقضائیه 

یک سره واک ترمین ینې شوي دي په ن
یادونه وکه او زیاته یې که چې له قضائیه واک 
خه له همغ ينی خوه ده خوهغه امنیتی 
واونه چې د رسمي عدالت سیستم ته متوجه 
شویدي او دقاضیانو له شهید کیدو خه د زه له 
تله خفه ده او هیله منه ده د سترې محکمې 

ه د مشرتابه وکوالی شي له دې ولوننونو سره سر
قانونیت د ینت او عدالت دتأمین په تلوري 

کې کلک امونه واخلی .
بیا قاضي القضات د قضائیه واک او یونوما 
دفتر ترمین د الزیات پوهاوي او ایکو د ینولو 
په لوري کې د میرمن شوایرهی اورول وستایه 

او زیاته یې که چې میرمن شوایر دعدلي او 
له هغې جملې د قضائیه واک قضایي بنسونو او 

یوه ه همکاره وه چې د قضایي کارتجربې ته په پام 
اوپه غوره درک او درایت سره توانیدلې وه د قضائیه 

واک په مخ کې پرتی ستونزې او ننونې ومومي چې 
اس یې د قدر ودی او دې ته یې ــــدا احس

دراتلونکی ماموریت په پرمخ ولوکې د بریالیتوب 
که .هیله و

تصمیم کمیته :
احضار مـتهم طبـق احکـام قـانون از وظـایف      از اینکه 

ــوده، در صــورتیکه محکمــۀ ابتدائیــه در   ــارنوالی  ب
مطابقت به احکام قانون در قضیه به برائـت مـتهم یـا    

استیناف، حبس سپری شدۀ وی حکم نماید، محکمۀ 
دوسیه را تسـلیم و قضـیه را تحـت رسـیدگی قضـایی      
قرار دهند، و در صـورت عـدم حضـور مـتهم، احکـام      

غیابی باالی وی تطبیق میگردد.
در مورد تنفیذ محکوم بهاء مالی (اعادۀ مال، جزای - ٤

نقدی، پرداخت مصارف و جبران خساره) در قضایای 
جزایی:

ــا   ــالی در قضـ ــای مـ ــوم بهـ ــورد تنفیـــذ محکـ یای در مـ
) قانون اجراآت جزایی، کـه  ٣٤٣جزایی مندرج مادۀ (

در آن از تطبیــــق و رعایــــت احکـــــام قــــانون اصـــــول    
ــه      ــوط ب ــی مرب محاکمــات مــدنی و ســایر اســناد تقنین

ــتور  ــدسـ ــه   ارنواـ ــده اســـت چنانچـ ــل آمـ ل تـــذکر بعمـ
، شورای ٢٩/١٠/١٣٨٨) مؤرخ٨٩١مصوبۀ شماره (

ر عالی ستره محکمه نیز مرجع تنفیذ تأدیات مـالی د 
قضایای جزایی، ادارۀ حقوق وزارت محترم عدلیه را 
دانسته اسـت و تأدیـات مـالی نیـز بـه دارایـی شـخص        
تعلــق داشــته کــه تثبیــت دارایــی از وظـــایف ادارات      
متــذکره محســوب میشــود، امــا اداراۀ حقــوق وزارت  

جــــع محترم عدلیـه در مـواردی بـه اسـتدالل اینکـه مر     
ــق ا ـــتطبیـ ــام قطعـــی حکــ ــند، اکم حقـــوقی میمحـ باشـ
ــاتطبیـــق ا ــایای   قطعـــیم حکـ ــات  مـــالی در قضـ تأدیـ

لی ـارنوا جزایی را از مکلفیت های خود نمیدانند و 
نیــز نمیتوانــد بعــد از اکماــل حــبس، محکــوم را بــه       
منظور حصول تأدیـات مـالی در محـالت سـلب آزادی     
نگهـــداری نمایـــد و ایـــن امـــر ســـبب بـــروز مشـــکالت  

ح بحـث  عدیده میگردد، موضوع در جلسۀ قبلی مطـر 
قــرار گرفــت امــا بــدلیل اینکــه طــرح چگــونگی حصــول 
تأدیــات مــالی محکــوم بهــا زیــر کــار کمیتــه مؤظــف    
تحت ریاست محترم معاون صاحب دوم مقـام محتـرم   
عــالی ریاســت جمهــوری قــرار دارد،  موضــوع مــورد    

تصویب قرار نگرفته و از اجنداء خارج گردید.
ــه در اجــراآت یــارنوالی از اینکــه عمــالً ادارات   ومی

ــرو     ــین مشـــکل روبـ ــا چنـ ــوق بـ ــا ادارات حقـ خـــویش بـ
ــوع مکــرراً       ــد تــا موض ــاءً الزم دانســته ش میباشــد، بن

ادارات عـدلی  همـآهنگی  جهت بحث در جلسۀ عـالی  
و قضایی شامل اجنداء و الی تصویب طـرح چگـونگی   
حصـــول تأدیـــات مـــالی محکـــوم بهـــا توســـط کمیتـــۀ  

یابد که مـواردی از حکـم محکمـۀ ابتدائیـه بازمانـده      
مؤظف استیناف به آن اعتراض نموده ارنوال ویاهم 

ر چنین حالت محکمۀ استیناف با ذکر مـواد  باشد، د
مشــــخص و مســــتدل فیصــــلۀ محکمــــۀ ابتدائیــــه را  
بمنظــــور اجــــراآت و رســــیدگی مجــــدد بــــه محکمــــۀ  
ابتدائیــه محــول تــا محکمــۀ مربوطــه بــادر نظرداشــت   

قـــانون اجـــراآت جزایـــی تصـــمیم     ٢٦٧و٢٦٤مـــواد( 
ـارنوالی  وهرگـاه محکمـه یـا    مقتضی اتخاذ نماینـد 

ــه فـــ   ــد کـ ــتیناف دریابـ ــیدگی  اسـ ــراد در رسـ ــا افـ رد یـ
ابتدائی از تعقیب عدلی بازمانـده، در مـورد تعقیـب    

عدلی آنها اصدار هدایت می نماید.
ــد نظــر توســط     - ٢ ــای تجدی ــه درخواســت ه رســیدگی ب

ارنوالی در قضایای حقوقی، حسب تصویب شماره 
، شــــورایعالی ســــتره ٤/١٢/١٣٩٧) مــــؤرخ ٩٨٣(

محکمه:
ول ) قــــانون اصــــ ٤٨٢طبــــق هــــدایت حکــــم مــــادۀ (   

دنی رسیدگی به درخواست های تجدیـد محاکمات م
نظر در قضایای حقوقی از صالحیت محـاکم دانسـته   

شده است.
اخیراً مقام محترم شـورای عـالی سـتره محکمـه  طـی      

)، رسـیدگی بـه تجدیـد نظــر در    ٩٨٣تصـویب شـماره(  
ــر      ــوقی در صــورت ادعــای (جعــل و تزوی قضــایای حق

ل خبـره و  اسناد، کذب شهود، کذب استنتاج نظر اهـ 
ترجمه نادرست) که مبنای حکم محاکم مدنی، حقـوق  
عامه، تجارتی واحوال شخصیه را تشکیل داده باشد 

هدایت فرموده اند.ارنوالی را، توسط لوی 
گرچند موضوع ادعا های فوق وصف جرمی داشـته و  

میباشـــد امـــا تثبیـــت ـــارنوالی قابـــل رســـیدگی در 
م تحتـانی را  کاینکه موارد یاد شده مبنای حکـم محـا  

ــل  تشـــــکیل داده  ــان  طـــــی مراحـــ ــاخیر و درجریـــ ویـــ
محاکمــاتی موضــوع مــورد رســیدگی محــاکم محتــرم  
قرار گرفته ویا چطـور؟ بـدون مالحظـه اوراق مشـکل     

به نظر میرسد.
لذا به منظور جلوگیری از تراکم قضایای تجدید نظر 
بر احکام قطعـی محـاکم در قضـایای حقـوقی (کـه بـه       

رمی را به خود گرفته است) و نحوی حالت مرحلۀ چها
نیز حفظ حق محکوم علیه تجدید نظر خـواه و تـأمین   
عدالت در زمینه در صـورتیکه مسـتحق تجدیـد نظـر     

ر ـؤظف تجدیــد نظــمـــکمیســيونر گــد، اشـــاهی باوخــ
مقام سـتره محکمـه، بعـد از تقـدیم عـرایض مبنـی بـر        
تجدیــد نظرخــواهی تثیــت نمایندکــه مــوارد یــاد شــده  

کم را تشـکیل داده و در جریـان طـی    مبنای حکم محـا 
مراحــل محاکمــاتی موضــوع مــورد رســیدگی محــاکم   
ــق      ــه اســت و بعــداً موضــوع را طب ــرار نگرفت محتــرم ق

) شــورایعالی جهــت رســیدگی  ٩٨٣تصــویب شــماره ( 
ــه        ــوط بـ ــیۀ مربـ ــا دوسـ ــوأم بـ ــیه تـ ــی قضـ ــدی جرمـ بعـ

ارسال دارند، این مشـکل بـر طـرف خواهـد     ارنوالی 
ــاءً ایجــاب مینم   ــد بن ــا موضــوع در جلســۀ    گردی ــد ت ای

مطرح بحث قرار گرفته و تجویز الزم همآهنگی عالی 
در زمینه اتخاذ گردد.

تصمیم کمیته :
کمیسـیون مقـدماتی تجدیـد نظـر سـتره محکمـه نقــل       

ورقـۀ عـرض عـارض بـه لـوی      با اوراق قضیه را همراه 
نمایند.ارسالارنوالی

موضوع نبود ضمانت خط در اوراق وعدم تسـلیمی  - ٣
وسط برخی از دواوین محاکم محترم استیناف.آن ت

ــماره (  ــۀ شـ ــؤرخ٧٥٠نامـ ــت ١٣/٥/١٣٩٨) مـ ، ریاسـ
الی استیناف زون شمال والیت کابـل در  ارنومحترم 

رابطه به موضوع عنوانی ریاست محتـرم تحریـرات و   
داراالنشاء به شرح ذیل توصل ورزیده است:

قــبالً آنعــده از متهمــین قضــایای جرمــی کــه از طریــق  
ۀ محتـــرم ابتدائیـــه بـــه جـــزای حـــبس گذشـــته  محکمـــ

محکوم ویا برائت حاصل مینمودنـد، بـرای اینکـه در    
ــرم    ــۀ محتـ ــتینافی محکمـ ــۀ اسـ ــایی مرحلـ ــۀ قضـ جلسـ
اســتیناف بــدون تــأخیر حضــور یافتــه و کنــاره جــویی   

ــد    ــوالً بع ــند، معم ــا و   نکــرده باش ــذ ضــمانت ره از اخ
ــرم      ــا ضــمانت خــط محــول محکمــۀ محت ــوأم ب اوراق ت

.ذیصالح میشد
ــاریخی   ــه تأســی از حصــول هــدایت ت ، ١٣/٣/١٣٩٨ب

جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی افغانسـتان مبنـی   
از سـپری  بر لغو اخذ ضمانت و رهـایی متهمـین بعـد   

شدن مدت محکوم بهـا از قیـد زنـدان، ایـن اداره هـم      
در جهت تعمیل هدایت فوق الذکر، متهمین را بدون 

غـور  ارواق را بدون ضـمانت خـط غـرض   تأخیر رها و
استینافی به محکمـۀ محتـرم مربـوط احالـه مینمایـد      
اما برخی از دواوین محاکم محتـرم اسـتیناف دوسـیه    
را بـــه دلیـــل عـــدم موجودیـــت ضـــمانت خـــط مســـترد  
ــراکم      ــن امــر باعــث التــوای اوراق و ت مینماینــد کــه ای

قضایا در این اداره گردیده است.
همـآهنگی  بناءً ایجاب مینمایـد تـا موضـوع در جلسـۀ     

دارات عــدلی و قضــایی مطــرح بحــث قــرار گرفتــه و   ا
تجویز الزم در زمینه اتخاذ گردد.

ارگانهــای عــدلی و قضــایی  همــآهنگی کمیتــه عــالی 
تحت ریاست فضیلتماب قانونپوه سـید یوسـف حلـیم    
قاضــی القضــات ورئــیس ســتره محکمــه وبــه اشــتراک  

ارنواــل ، وزیــر عدلیــه ، رئــیس    عالیجنابــان  لــوی  
اداره تقنینــی و حقــوقی ریاســت عمــومی اداره امــور ، 

ــه ، ر   ئــیس انجمــن  مشــاور حقــوقی وزارت امــور داخل
ــوالی ـــــوکـــــالی مـــــدافع ، رئـــــیس محـــــاکم و   ا رنـــ

ستردرستیز،  رئیس محکمه استیناف کابل و رئـیس  
عمــومی تــدقیق و مطالعــات ســتره محکمــه  دایــر و      
بعداز بحث روی استهداات واصـله  تصـامیم ذ یـل را    

اتخاذ کرد :
الف : استهداات اداره محترم لوی ارنوالی :

ــاکم   - ١ ــوا در محـ ــینه دعـ ــود پیشـ ــدم  نبـ ــه و عـ ابتدائیـ
رسیدگی به آن در محاکم استیناف:

اجراآت محاکم محترم استیناف در مرحلـۀ اسـتینافی   
) قـــانون اجـــراآت جزایـــی پـــیش ٢٦٧-٤٢٦در مـــواد(

بینـــی گردیـــده اســـت وعـــین صـــالحیت هـــای محـــاکم  
ــواردی، در    ــه را داراء میباشــند، در م ــرم ابتدائی محت

حکمـۀ  برخی از قضایا، در مرحلۀ تحقیق، تعقیب و م
ابتدائیـــه، جزئیـــات موضـــوع شـــامل مراحـــل تعقیـــب  
ــایا از     ــونین قضـ ــدادی از مظنـ ــردد و تعـ ــدلی نمیگـ عـ
تعقیـــب عـــدلی بازمیمانـــد کـــه در مرحلـــۀ اســـتینافی 

استیناف در اعتراضیه خـویش آنـرا تحریـر و    ارنوال
ــوف      ــدان معطـ ــتیناف را بـ ــرم اسـ ــاکم محتـ ــه محـ توجـ

ــق مــواد(     ــدارد و ایجــاب مینمایــد طب ٢٦٧-٢٦٤می
نون اجراآت جزایی، در زمینه توسط محاکم محترم قا

استیناف تصمیم مقتضی اتخاذ و رهنمود الزم صـادر  
گردد اما تعدادی از محاکم محترم با استدالل  اینکه 
ــود    ــه در مرحلـــۀ ابتدائیـــه وجـ پیشـــینه دعـــوا در زمینـ
ــتینافی      ــۀ اسـ ــیدگی در مرحلـ ــل رسـ ــدارد؛ آن را قابـ نـ

رد حتــی مبنــی بــر ندانســته و از اتخــاذ تصــمیم در مــو
موجودیت خـالی تحقیقـاتی و ارسـال مجـدد اوراق بـه      
منظــور رفــع خــالی تحقیقــاتی، خــود داری مینماینــد.  
بنـــاءً ایجـــاب مینمایـــد تـــا موضـــوع در جلســـۀ عـــالی  

ادارات عدلی و قضایی مطـرح بحـث قـرار    همآهنگی 
گرفته  و تجویز الزم در زمینه اتخاذ گردد.

تصمیم کمیته :
) قانون ٢٦٤استیناف طبق حکم مادۀ(با آنکه محاکم

اجــــراآت جزایــــی از عــــین صــــالحیت هــــای محکمــــۀ 
ابتدائیــه برخــوردار اســت، هرگــاه محکمــۀ اســتیناف     
حــین بررســی و مالحظــه فیصــلۀ محکمــۀ ابتدائیــه در  

متذکره، در زمینه تجویز الزم اتخاذ گردد.
م کمیته :تصمی

ــتهدائیۀ شـــــماره       ــوع قـــــبالً اســـ ــرتبط بـــــه موضـــ مـــ
ــر١١٦٤٠( ــؤرخ١٧٤٧بـــ ، وزارت ٤/١٠/١٣٩٨) مـــ

ــتره محکمــه        ــه س ــر ب ــرض ابــراز نظ ــه غ ــرم عدلی محت
مواصـــــــــلت ورزیــــــــــده بــــــــــود کــــــــــه در جلســــــــــۀ  

، مطـــرح و هـــدایت ذیـــل صـــادر ٦/١٢/١٣٩٨مـــؤرخ
گردیده است:

ــق    « ــتهدی طبـ ــع مسـ ــارج، مرجـ ــدا خـ ــوع از آجنـ موضـ
، کـه طـی   ١١/٢/١٣٩٤مؤرخ) ١٢٣تصویب شماره (

) بــه محــاکم اســتیناف    ١٢٩٤-١٢٢٠متحــدالمال ( 
والیات و مراجع مربوط تعمیم گردیده اسـت، اجـراآت   

»نماید.
از اینکــه تطبیــق وتنفیــذ مجــازات ( بــدنی ویــا مــالی   

قــــانونی )مطـــابق احکـــام قـــانون از مکلفیـــت هـــای      
ارنوالی مکلف بـه تحصـیل  میباشد، بناءً ارنوالی 

بـــوده هرگـــاه نســـبت معـــاذیر مؤجـــه مجـــازات نقـــدی
مجــازات نقـــدی تحصـــیل گردیـــده نتوانـــد در چنـــین  

ـــا ــق    حــــــــ ــده و طب ــن گردی ــه دی ــدیل ب ـــلت تب وبۀ مصــــ
ـــ، ٢٩/١٠/١٣٨٨) مــؤرخ٨٩١( ـــورایعالی شـــ تره ســ

محکمه، موضوع تحصیل دیون متـذکره از مکلفیـت   
های ادارۀ حقوق وزارت عدلیه میباشد.

دن حکم محاکم به مندرجات دعوی:پیرامون مقید بو- ٥
ــم مــــادۀ (  ــراآت ٢٣٦طبــــق هــــدایت حکــ ) قــــانون اجــ

جزایی(حکم به مجازات متهم به اثـر واقعـه ای کـه در    
صــورت دعــوی داخــل نبــوده و مجــازات شخصــی کــه   
دعـوی علیـه وی اقامــه نگردیـده باشــد، جـواز نــدارد)     
بادر نظرداشت صراحت مادۀ متذکره و رعایت احکام 

ــــارنوالی در ) قــــانون مــــذکور، ١٧١و١٦٩مــــواد (
مـواردی بنـابر نبـود دالیـل الـزام تعـدادی از مظنـونین        
قضایا را شامل اتهام نامه و صورت دعوی ننمـوده و  

نمیگیرد و این تصمیم علیه آنها اقامه دعوی صورت 
نیـز قـرار   ـارنوالی  در مواردی مورد تأیید مقام لوی 

یا در میگیرد اما تعدادی از محاکم در برخـی از قضـا  
ــا        ــه آنه ــوی علی ــب صــورت دع ــه ترتی ــوارد ب همچــو م
هـــدایت میفرماینـــد، اتخـــاذ ایـــن نـــوع تصــــامیم از      

را در اجراآت مسـلکی  ارنوالی یکطرف استقاللیت 
) قانون اساسی زیر ١٣٤بادرنظرداشت هدایت مادۀ (

پرســـش قـــرار داده واز ســـوی دیگـــر در صـــورت نبـــود 
وی علیـه  دالیل الزام، ترتیب اتهام نامـه و صـورت دعـ   



۱۳۹۹دلو ٢٠

و یا اشخاص دیگر ندارد.
ل را در صـورت  ی مکلـف انـد تـا اسـم وکیـ     ارنوالپولیس و -۱۷

موجودیت در فورم دیتابیس ثبت نماید تـا بـرای وکـالی مـدافع و     
موکلین شان قابل دسترسی باشد.

گرچنـد کـه وکـالی مـدافع در تمـام قضـایا حضـور میداشــته        -۱۸
ــدافع،        ــالی م ــن مســتقل وک ــه شــکایت انجم ــر ب ــازهم نظ باشــند ب

موظـف در قضـایایی کـه داشـتن وکیـل مـدافع در قــانون       ارنواـل 
اری خوانده شده مکلف است وکیل مـدافع مـتهم را در میعـاد    اجب

قانونی و در قضایای که داشـتن وکیـل مـدافع اجبـاری نیسـت بـه       
ــرار      ــان ق ــامتهم وکیــل مــدافع را در جری مجــرد موافقــه مظنــون وی

دهد.
در همــه ای جلســات قضــائی دوســیه جــات  ارنواــلحضــور -۱۹

ایـت شـده و   جزایی شرط اسـت کـه چنـین امـر در تمـام جلسـات رع      
دایر نمی شـود. بـازهم   ارنوالهیچ جلسه قضائی در عدم حضور 

ــل ــود عــذر م   ارنوا ــد در نب ــه شخصــاً در جلســات   ؤموظــف بای ج
نائـب مرفـوع   ارنواـل حاضر گردد تـا شـکایت موجـوده از حضـور     

گردد.
هیأت های اعزامی برای قیمـت گـزاری امـالک شخصـاً و بـه      -۲۰

همجـواران بـه تعیـین قیمـت     روش های مختلف از جملـه از طریـق  
ــه اشــخاص دیگــر چــون طــرفین     اقــدام نمــوده و از دادن اســتعالم ب
قضیه بخاطر اخذ جـواب از رهنمـای معـامالت وغیـره خـود داری      

نمایند.
ــه بگونــه        -۲۱ ــا از طــرف ریاســت عدلی ــب ه ــام جل ــه تم ــد ک گرچن

اصولی صادر می گردد بازهم در صورتی که اگر کـدام نقیصـه ای   
اشد در رفع آن اقدام بدارند.وجود داشته ب

ــه لحــاظ     -۲۲ دوســیه جــاتی کــه فیصــله هــای محــاکم ابتدائیــه ب
ــد و       ــه محــاکم اســتیناف ارســال گردن ــد ب ــد، نبای قیمــت قطعــی ان
محـاکم ابتدائیــه بایــد در نــص حکـم خــویش بــه قطعیــت آن اشــاره   

نماید.
مـــدیریت زنـــدان در قســـمت حـــل مشـــکل محـــل نگهـــداری   -۲۳

ار تعمیــر جدیــد از روش هــایی اســتفاده  زنــدانیان الــی تکمیــل کــ 
نماید که سهولت زندگی برای زندانیان در حد امکان فراهم شود.

گرچنــد کــه تمــام وکــالء بــه خصــوص مســاعدین حقــوقی در    -۲۴
ــع      ــدویر جلســات قضــایی مطل ــل از ت ــنج روز قب موقــع الزم اکثــراً پ
ساخته می شوند بازهم اگر محکمه ای در رابطه بـه اطـالع وکـالء    

انگاری نموده باشد منبعد مکلف اند تا وکالی مدافع را در سهل
میعاد قانونی از تدویر جلسات قضایی مطلع سازند.

در صورتی که متهم و وکیل مدافع آن خواسـتاراتهامنامه و  -۲۵
موظــف را الزم اســت تــا یــک نقــل ارنواــلصــورت دعــوی باشــند، 

.اتهامنامه و صورت دعوی را در اختیار شان قرار دهد
ی هــا ــارنوالدر صــورتی کــه دوســیه جــات حقــوق عامــه در  -۲۶

ی مربــوط مکلــف اســت تــا آنهــا را بــه غــرض  ــارنوالبــوده باشــد، 
رسیدگی به آمریت قضایای دولت ارسـال و از ضـایع شـدن حقـوق     

دولت جلوگیری بعمل آید.

ــه     -۲۷ در صــورتی کــه شــخص محکــوم علیــه بــا وجــود جلــب و اطــالع ب
ــذ حکــم حاضــر ا   ــوق نگــردد، متمــرد شــناخته شــده و    غــرض تنفی داره حق

موضوع طی محضر از طریق ریاست عدلیه محـول حـوزه مربوطـه شـود و     
ــه     ــون اورا ب ــولیس بعــد از گرفتــاری مظن ــد. در آن  ــارنوالپ ی تســلیم ده

صــورت اگــر مظنــون در منــزل مســکونی شخصــی خــود را پنهــان نمایــد و  
مربـوط تجـویز   صاحب منزل اجازه داخل شدن را ندهـد از طریـق محکمـه   

تالشی منزل گرفته شود. و اگر محکوم علیه خود را در منزل محکوم بها 
مخفی نمـوده باشـد و بـه درخواسـت هیـأت تطبیـق خـارج نگـردد، در ایـن          
صورت ایجاب تجویز محکمـه را مبنـی بـر تفتـیش منـزل متـذکره نکـرده        
بلکه تابع تنفیذ اجباری می گردد. و در صورت مزاحمـت بـه تنفیـذ حکـم     

ی معرفی گردد.ارنوالمنحیث متمرد به 
آمریــت حقــوق در هنگــام تطبیــق حکــم تمــام مراحــل قــانونی فــروش    -۲۸

جایدادهای را که حکم قطعی محاکم مبنی بـر فـروش آن صـادر شـده، از     
قبیل داوطلبی و غیـره تکمیـل کـرده و مـواردی را کـه منجـر بـه اسـترداد         

در صــورتی کــه در طــی اوراق شــود بــاقی نگذارنــد، و آمریــت وثــایق نیــز 
مراحل آن مشکل قانونی وجود نداشته باشد به ترتیـب اسـناد مبـادرت و    

از استرداد بی مورد خود داری نمایند.
در صـــورتی کـــه محـــاکم محصـــول فیصـــله جـــات شـــان را شخصـــاً   -۲۹

تحصیل کرده نتوانند و آن را بـه آمریـت حقـوق راجـع نماینـد اداره حقـوق       
ــره   ــابق فقـ ــاده(» ۳«مطـ ــوص   ) ۲۹مـ ــوق در خصـ ــیل حقـ ــانون طرزتحصـ قـ

تحصیل آن اقدام نماید.
ریاســت شهرســازی و اراضــی در ســطح والیــت و ادارات درجــه دوم   -۳۰

) قـانون اصـول   ۱۷۷و۱۷۶شان در ولسوالی ها مطابق بـه هـدایت مـواد (   
محاکمات مدنی مکلف اند تا نماینده شـان را بـرای توظیـف هیـأت اهـل      

خبره به محاکم معرفی بدارند.
ریاســت شــاروالی مزارشــریف در قســمت تعیــین سرنوشــت ملکیــت -۳۱

های استمالک شده شان اقدامات جدی را روی دست گیرنـد، چـون اکثـر    
اوقات بعد از تحقیقات الزم معلوم می گردد که اسناد و قباله های زمین 
های استمالک شده شاروالی مزارشریف طی مراحـل نگردیـده و بعضـاً از    

ص ترتیب و اجراء می گردد.اقرار افراد و اشخا
برای دست یابی به طرفین دوسیه جاتی کـه بـه نسـبت عـدم داشـتن      -۳۲

اسناد بنیادی از طریق دیوان ها و محاکم مدنی به آمریت قضایای دولت 
ــدم     ــده قـــرار عـ ــردد، آمریـــت حقـــوق و محکمـــه صـــادر کننـ راجـــع مـــی گـ
صــالحیت، حــد اعظــم تــالش خــود را بــه خــرج دهنــد تــا تمــام مشخصــات   
ــروز      ــا از بـ ــد تـ ــیه نماینـ ــق درج اوراق دوسـ ــور دقیـ ــیه را بطـ ــرفین قضـ طـ

مشکالت بعدی جلوگیری بعمل آید.
) قــانون ۷آمریــت جنــایی اطفاــل مظنــون را مطــابق بــه هــدایت مــاده(-۳۳

زندان ها بعد از ترتیب محضر به آمریـت اصـالح و تربیـت اطفاـل معرفـی      
را برویـت محضـر   بدارد و آمریت اصالح و تربیـت اطفاـل، اطفاـل مظنـون    

مرتبه آمریت جنایی تسلیم شوند. 
در صورتی که متهم بـه وسـیله حکـم محکمـه رهـا شـود، نیـازی بـه         -۳۴

ی نبــوده بلکــه آمریــت زنــدان مطــابق مــتن مکتــوب   ــارنوالاعــزام آن بــه 
از طریـــق خـــویش بـــه رهـــایی آن اقـــدام نمایـــد و       ی مســـتقیماً ـــارنوال

ی گردیـده  ارنوالاعزام متهم به ی مربوطه خواهان ارنوالدرصورتی که 

در والیت بلخ:
محکمـه اسـتیناف   همآهنگی ادارات عدلی وقضائی کمیته ۀجلس

تحـــت ریاســـت ۱۴/۱۰/١٣٩۹یـــوم یکشـــنبه مـــورخ والیـــت بلـــخ
ا رئـیس محکمـه اسـتیناف بـ    قضاوتیار محمدشعیب" ابراهیمـی "  

ــتیناف    ــن اس ــه شــهری و   ، یاشــتراک رؤســای دواوی محــاکم ابتدائی
ــات اطفاــل، رؤســای ادارات    ی اســتیناف، عدلیــه،  ــارنوالتخلف

ی مبـارزه علیـه جـرایم امنیـت     ـارنوال ابتدائیه عسکری، ارنوال
وخــارجی، قومانـدان امنیــه، معــاون ریاسـت امنیــت ملــی،   داخلـی 

مدیر عمومی زندان، نماینده گان انجمن مستقل وکـالی مـدافع،   
صحت عامه، شهرسـازی و اراضـی، آمریـت رادیـو تلویزیـون ملـی       

گردید.در سالون کنفرانس های محکمه استیناف دایر
بــا تــالوت آیــاتی چنــد از کــالم اهللا مجیــد توســط        ابتــداء جلســه   

یدعبدالقادر "هاشمی" مدیر حفـظ ومراقبـت محکمـه اسـتیناف     س
مجلـس  حاضـرین  مختصرمحکمه طی صحبتیس سپس رئآغاز 

واهداف کلـی جلسـه را بیـان نمـود. متعاقبـاً      را خوش آمدید گفته 
اشتراک کنند گان بعـد از بحـث و مداقـه روی اسـتهداآت  واصـله      

مراتب ذیل را تصویب نمودند:
واراضـی مکلـف انـد تـا جـواب منـدرج       اروالیریاست هـای شـ  -۱

قرارهای قضایی تحقیقاتی یا استعالم ادارات عدلی وقضـائی را  
در موقع الزم و به اسرع وقت ارایـه داشـته و از سـرگردانی ادارات    
و مــراجعین وملتــوی شــدن دوســیه جــات جلــوگیری بــه عمــل آیــد.   
هرگاه در برابر آن غفلت و بی توجهی صورت گیرد مطابق به کـود  

زا شــامل مؤیــدات جزایــی مــی گــردد کــه شــخص مســؤول بــه         جــ
ی معرفی خواهد شد.ارنوال

) قـانون اصـول   ۱۷۷و۱۷۶محاکم بایـد مطـابق هـدایت مـواد(    -۲
محاکمات مدنی وتصویب قبلی جلسـه همـآهنگی ازطریـق خـویش     
اهل خبره و هیأت فنی را تعیـین و بعـد از ادای سـوگند بـه اجـرای      

ه اجراآت شـان را نیـز از ریاسـت    وظیفه سوق دهند و گزارش نتیج
عدلیه نه بلکه مستقیماً از هیأت موظف مطالبه و تسـلیم شـوند.   
و رئیس هیأت مکلف است تا گـزارش خـویش را در اسـرع وقـت و     

بدون معطلی به اداره درخواست کننده تسلیم بدارد.
اداره کابـــل بانـــک نماینـــده خـــویش را توظیـــف دارنـــد تـــا در  –۳

هــای مقروضــین کابــل بانــک بــا ادارات      قســمت تثبیــت جایــداد   
مربوط همکاری نمایند.

هرگـــاه مکتـــوب و یـــا اســـتعالم بـــه یکـــی از ادارات بـــاالخص  -۴
ریاست عدلیه فرستاده می شود، اداره مرسـول الیـه مکلـف اسـت     
تـا در تهیـه مطلوبـه منـدرج آن اقـدام الزم و بـه موقـع بدارنـد تــا از         

ضیاع وقت جلوگیری شود.
و اراضــی مکلــف انــد تــا در برابــر قرارهــای   والیارادارات شــ-۵

اسـتعالم و مکاتیـب ارسـالی ادارات عـدلی وقضـائی بـه       قضائی،
شمول محاکم، جواب روشن، واضح و به الفاظی ارایه بدارنـد کـه   

تأویل وتفسیر پذیر نباشد.
اداره اراضی باید در قبال تطبیق مقرره تنظیم زمین های غیر -۶

ان کار گرفته و در همه آن ساحاتی که رسمی شهری از روش یکس

ایجاب تطبیق را می نماید مقرره متذکره را تطبیق دارند.
ریاست شهرسازی و اراضی زون شمال با اداره مافوق خـویش  -۷

ــاس شـــده و       ــی افغانســـتان در تمـ ــت مســـتقل اراضـ ــی ریاسـ یعنـ
سرنوشت اسناد تحت قرنطین و دفاتر فرسوده شده سالیان قبل را 

ند تا از سرگردانی ادارات دولتی و خلق اهللا جلـوگیری  تعیین نمای
به عمل آید.

ــغ (  -۸ پنجصــد افغــانی محصــول  )۵۰۰در صــورتی کــه اخــذ مبل
عرایض مبنی بر دوران دوسیه جاتی که به قـرار تـرک خصـومت بـه     
آمریت حقوق فرستاده شـده از طـرف آمریـت حقـوق در قـانون و یـا       

حتمی است.طرزالعمل تسجیل شده باشد، گرفتن آن 
تالش نهایی صورت گیرد تا فوتوی اشخاص معرفـی شـده بـه    -۹

غرض معاینه به شفاخانه نصب استعالم گردیده ومهر شود.
اداره ارسال کننده قرار ویا استعالم، باید استعالم متذکره -۱۰

را توسط موظفین خویش به شفاخانه ارسال بدارند و به هیچ وجـه  
ابل ذکـر اسـت کـه مطالبـه معاینـه      بدست طرفین قضیه نسپارد. ق

ــد و      بکــارت صــرفاً ذریعــه قــرار قضــائی صــورت گرفتــه مــی توان
مسؤولین شفاخانه ها نباید بدون وجـود قـرار قضـائی  بـه معاینـه      

بکارت اقدام نمایند.
داکتران موظف باید نظرات طبی شان را در جواب استعالم -۱۱

یـر بدارنـد و   ادارات ذیربط به یکی از لسان های ملـی کشـور تحر  
هرگاه نظر شان به لسان التین تحریر یابد ترجمه آن را نیز به لسان 

های ملی تحریر دارند.
قوماندانی امنیه بعد از وقوع حوادث غیر مترقبه که منجـر  -۱۲

ــردد،       ــان مــی گ ــه شــهادت وزخمــی شــدن تعــدادی از هموطن بــا ب
استفاده از نیروی تحت اداره خویش جلو اشخاص زورگو ومسـلح 
را کــه بــداخل شــفاخانه رفتــه نظــم شــفاخانه را بــرهم میزننــد در        

همکاری با موظفین امنیتی شفاخانه بگیرند.
ــا در قباــل تحقیــق از    -۱۳ مــوظفین پــولیس جنــایی مکلــف انــد ت

مظنون در غیاب وکالی مدافع حتی االمکـان خـودداری نماینـد و    
بخاطر دست رسی به وکـالی مـدافع الزم اسـت تـا انجمـن مسـتقل       
وکالی مـدافع لیسـت وکـالی مـدافع را بـا نمـرات جدیـد شـان کـه          
تماس بر قرار شده بتواند در اختیار قوماندانی امنیه قرار دهند، 

موظفین پولیس باید حقـوق اساسـی مظنـونین را قبـل از     و عالوتاً
) قانون اجراآت جزائی تفهیم بدارند.۷اخذ اظهارات طبق ماده (

نماید تا اظهـارات مظنـون را در   پولیس حتی االمکان تالش-۱۴
حضورداشــت وکیــل مــدافع آن اخــذ بــدارد و هرگــاه مظنــون طفــل    

برای وی وکیل مدافع تعیـین و سـپس   باشد مکلف است تا ابتداء
اظهارات شـان را اخـذ بدارنـد تـا از باطـل شـدن اجـراآت در آینـده         

جلوگیری شود.
ــا     -۱۵ ــون و مــتهم جــرم اســت بن ــر مظن ــد، تخویــف و تحقی ءً تهدی

پــولیس وســایر مســؤولین دولتــی حــق تهدیــد، تخویــف، وتحقیــر    
مظنونین و متهمین را ندارند.

بـه  پولیس مکلفیت قانونی دارد تـا جلـب ادارات را شخصـاً   -۱۶
مجلوب برساند و به هیچ وجه حق سپردن جلب را به وکیل مـدافع  

) ١٢٠منـدرج صـفحۀ (  ١٣٩٨جزا سمینار علمی وتوضیحی سال 
به آن تصریح گردیده است .

ت سایر مراجع :آب : استهدا
، کمیتـۀ عـدلی و   ١٨/٨/١٣٩٩موضوع ششم اجندای تاریخی - ٩

خشان چنین مشعر است:قضایی والیت بد
اسامی افـراد واشخاصـیکه بـه مسـؤلیت شـان دوسـیه ترتیـب داده        
میشود ولی بعداً به اساس حکم محکمه برائـت حاصـل مینماینـد    
بــا آنهــم از اینکــه نــام شــان در سیســتم قضــایا بــه عنــوان مــتهم یــا  
مظنون ثبت میباشد، در وقت بدست آوردن پاسپورت، معـامالت  

داد هـا بـه مشـکل مواجـه میشـوند. راه حـل       حقوقی ویا اخـذ قـرار   
چیست؟
ارگانهــای عـــدلی و قضــایی والیــت بدخشـــان    همــآهنگی  کمیتــه  

خواهــان درج مشــکل در اجنــدای کمیتــه عــالی عــدلی و قضــایی    
گردیده است.

تصمیم کمیته :
در سیستم ثبت قضایا، شهرت مظنونین و متهمین درج میگردند 

الذمه دانسته شده و و همین اشخاص به اساس حکم محکمه بری
مکلفیــت دارد ــارنوالی یــا محکــوم بــه حــبس میشــوند، بنــابر آن 

حکم صادرۀ محاکم را بـا جزئیـات آن در دیتـابیس ثبـت نمـوده تـا       
بــرای نهــاد ذیصــالح قابــل رؤیــت بــوده، عندالضــرورت بــه اســاس  
مطالبۀ یا مراجعۀ اشخاص حقیقی و حکمی بـه نهـاد هـای ذیـربط     

تــا اتبــاع کشــور از حقــوق مــدنی و قــانونی معلومــات ارائــه بــدارد 
خویش مستفید گردند.

) مقررۀ تنظیم ثبت قضـایا  ١٧) مادۀ (٣چنانچه موضوع در فقرۀ (
، ١٠/٨/١٣٩٩) مــــؤرخ١٣٩٠منتشـــرۀ جریــــدۀ رســـمی شــــماره(  

تصریح شده است.
:ئیه  جرایم ناشی از فساداداری کابلیه محکمه ابتدائاستهدا

کــه بخــاطر رفــع خــال و نــواقص  در بعضــی مــوارد قضــایای -١–١٠
ــه   ــی ب ــد بعــداز   ــارنوالی تحقیقــاتی و تکمیل ــا مســترد میگردن ه

گذشت مـاه هـا و حتـی سـالها دوبـاره غـرض تصـمیمگیری محـول         
) بعـداز گذشـت   ١٢٨محکمه میشوند به طور مثاـل قضـیه نمبـر (   

) بـــــه تـــــاریخ ١٤٢یکســـــال اقامـــــه دعـــــوی گردیـــــده، قضـــــیه ( 
ا فســاد اداری محـول شــده و  مبــارزه بـ ـارنوالی  ، بـه  ٣/٢/١٣٩٣

، صــورت دعــوی ٨/٥/١٣٩٧بعــداز گذشــت چهــار ســال بــه تــاریخ
گردیــده و بــه محکمــه محــول شــده کــه ایــن عملکــرد در مخالفــت    

رار قــ زایـی  ج) قـانون اجـراآت   ١٤٩) مـادۀ ( ٣-١صریح با فقـرات ( 
ــل دارد ونیــز  ــه  حــحــین ارنوا ــرار تنهــا ب ـــای هــوال ســـل ق ندرج م

اه در نتیجه تحقیقات برمال گـردد کـه   رارجواب میدهد ولی هرگق
برعالوه اتهام وارده جرایم دیگری نیز به وقوع پیوسـته ویـا اینکـه    
اصالً جرمی به وقوع نپیوسته  باشد، درین مـوارد موقـف خـویش    

را روشن نمیسازند.
کــه در یــک قضــیه کــار نمــوده و معلومــات کــافی  ــارنواالن اکثــر -٢

در جلسـات قضـایی اشـتراک    دارند باألثر تبدیلی و یـا مصـروفیت   
دیگـر را معرفـی میدارنـد کـه وی     ـارنواالن نکرده بلکه یکتن از 

حین استفسار از جریان تحقیقات آگاهی نـدارد کـه باعـث خدشـه     
دار شدن روند محاکمۀ عادالنه میگردد.

در بعضی دوسیه ها مالحظه میشود که اکثر اوراق تحقیقاتی ویا -٣
ضم اوراق میگردند که این عمل اسناد چندین مراتبه کاپی شده و

حجم اوراق را باال برده و سبب پراگنـده گـی و سـردرگمی مسـؤلین     
حــین رســیده گــی بــه موضــوع میشــود، بهتــر اســت از ضــم نمــودن  

اوراق تکراری واضافی در دوسیه جلوگیری به عمل آید.
تصمیم کمیته :

مربوطـــه مکلفیـــت دارد تـــا در ارنواـــلچـــون در همچـــو مـــوارد، -١
معینه طبق احکام قانون اجراآت نموده و دوسـیه را بعـد از   میعاد

مؤظـف  ارنواـل  رفع خالء ها به محکمۀ مربوط احالـه نمایـد. در غیـر آن    
غرض بازپرس به مرجع ذیصالح معرفی گردد.

تبدیلی یک امر قانونی بوده که به اساس لزوم دیـد اداره صـورت میگیـرد    -٢
ــل امــا مصــروفیت   ــابر آن  عــذر مؤجــه پنداشــته  ارنوا ــد. بن شــده نمیتوان

مؤظــف قضـیه مکلــف اسـت شخصــاً در جلسـۀ قضــایی اشــتراک    ارنواـل  
نماید.

ــر       -٣ ــدا و بعــداز نشــانی شــد در اخی ــیه ج ــراری از دوس اوراق اضــافی و تک
دوسیه ضمیمه گردد.

استهدائیه محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری :
دوم قـانون اجـراآت   طوریکه مقام محترم بهتر میداننـد فصـل هفـتم بـاب    -١١

جزایی تحت عنوان اقدامات مخفـی کشـفی تسـجیل یافتـه کـه مشخصـاً       
) آن جهـت کشـف و جمـع آوری دالیـل     ١١٣یک سلسله جرایم مندرج مادۀ(

اثبات مستلزم اقدامات مخفی کشفی بوده روی همین ملحـوظ عـده یـی    
از مراجع کشفی بالخصوص ادارات ذیربط ریاست عمـومی امنیـت ملـی    

ارنوالی مربوطه غـرض کسـب اسـتیذان    ت خویش را از طریق پیشنهادا
از بررســی در صــورتیکه موجــه و قــانونی پــسبــه ایــن محکمــه تقــدیم کــه 

ــا  قــرار قضــایی تصــمیم اتخــاذ مــی  یعــۀذرگــرددتشــخیص  گــردد ولــی ب
) که چنین مشعر است:١٦٦) مادۀ(٣وجودیکه فقرۀ(

ــر(    ــامور ضــبط قضــایی بعــد از ه ــی   ٣٠(م ــه صــورت کتب ــزارش ) روز ب گ
مخفـــی کشـــفی را بـــه ``پیشـــرفت و نتـــایج حاصـــله از اجـــرای اقـــدامات 

آنرا بـه محکمـه تقـدیم مینمایـد) در مـتن      نموده ارنوالی ئه ارنوالی ارا
قــرار هــای مصــدوریه هیئــت قضــایی مبنــی بــر ارائــه گــزارش دهــی از          
پیشــرفت ونتــایج حاصــله اقــدامات مخفــی کشــفی تــذکر داده میشــود بــا  

م آنرا مطمـح نظـر قـرار نـداده و مکلفیـت هـای قـانونی        آنهم ادارات محتر
خویش را ایفا نمی نمایند متمنی ایم تا موضوع مطروحه شـامل اجنـدای   

گردیـده تـا باشـد در اجـراآت ادارات کشـفی قانونیـت       همآهنگی جلسات 
نهادینه ومحاکم از تطبیق تصامیم خویش نظارت قانونی نموده باشد.

رات عـدلی و قضـایی در سـطح ولسـوالی     اداهمآهنگی برگزاری جلسات 
های کشور باید نهادینه گردند.

تصمیم کمیته :
) قانون اجراآت جزایی ادارات کشفی مکلف ١٦٦) مادۀ(٣فقرۀ (طبق

طریق ) روز گزارش کتبی را از ٣٠اند در مورد اجراآت خویش در هر (
رنوالی به محکمۀ مربوطه ارائه نمایند.ا

ادارات عدلی و قضایی در سطح ولسوالی همآهنگیبرگزاری جلسات -١٢
های کشور باید نهادینه گردند

تصمیم کمیته :
در سطح ولسوالی همآهنگی  به منظور نهادینه سازی برگزاری جلسات 

منظور تعمیل اهداف به درسطح هروالیتهمآهنگی یک جلسه تدویرها،
بد:اختصاص یاهاولسوالیهمآهنگی دعوت کمیته های ذیل با حضور و

والیتی با مشارکت اعضای همآهنگی نتایج صورت تصاویب جلسات -١
ها مورد ارزیابی قرار گیرد.ولسوالیهمآهنگی کمیته های 

در سطح ولسوالی ها تأکید همآهنگی روی برگزاری منظم جلسات -٢
گردد.

به منیت م والیتوالیان محترم به ولسواالن، قوماندانان محترم ا-٣
به والیات ها، رؤسای محترم امنیت ملی والیولسقوماندانان امینه 

و سایر مسؤلین محترم والیتی و ادارات آمرین امنیت ملی ولسوالی ها
هدایت دهند تا آنان منبعد در جلسات ذیربط شان در سطح ولسوالی ها

ها که تحت ریاست رؤسای ولسوالیادارات عدلی و قضایی همآهنگی 
اشتراک منظم و فعال نمایند.،میابدمحاکم ابتدائیۀ ولسوالی ها تدویر

ادارات عدلی و قضایی ولسوالی ها منظماً به همآهنگی نتایج جلسات -٤
و از آن طریق به کمیته عالی هم آهنگی به والیتیهمآهنگی کمیته های 

فرستاده شود.مرکز

مظنونین همچو قضایا و تعقیب عدلی آنهم به پیشگاه محـاکم بـا   
ــأمین شــده       ــی ت ــوده وعــدالت جزای ــت الذمــه در تضــاد ب اصــل برائ

را مینماید. همآهنگی نمیتواند موضوع ایجاب غور جلسۀ 
تصمیم کمیته:

) قـانون اجـراآت جزایـی کـه چنـین      ١٧٧طبق صـراحت حکـم مـادۀ (   
ــاه بعــد «صــراحت دارد:   ــه    هرگ ــه ب ــی و احال ــۀ دعــوی جزائ از اقام

ــروز دالیــل جدیــد، ضــرورت تحقیــق تکمیلــی      ــه ب محکمــه، نظــر ب
ـارنوالی طبـق احکـام    محسوس گردد یا محکمـه آنـرا الزم دانـد،    

) ٤) فقـرۀ ( ٢همچنان جـزء ( » این قانون مکلف به انجام آن میباشد
) قــانون مــذکور در مــورد نیــز مطلــب مــذکور را افــاده ٢٠٢مـادۀ ( 
ایـــد، بنـــابرآن هرگـــاه محکمـــۀ مربـــوط حـــین رســـیده گـــی  مـــی نم

تشـــخیص نمایـــد کـــه قضـــیۀ متـــذکره ایجـــاب تکمیـــل تحقیـــق و 
ــ انک صــــییه اشخاقضـــــ اید و یــا اینکــه در   نمــــ شاف بیشــتر را  ــ

یه آنهـا اقامـۀ دعـوی صـورت نگرفتـه اسـت،       علـــ وده کـه  بــیل خـــد
ــه      ــل ب ــا ذکــر دالی یلــارنواروی همــین علــت اوراق دوســیه را ب

محترم احالـه مینمایـد تـا در مطابقـت بـه احکـام قـانون و تصـمیم         
محکمه اجراآت مقتضی را مرعی و تصمیم قانونی اتخاذ نماید.

، ٤/١٢/١٣٩٧)٩٨٣در مورد تطبیق چگونگی مصوبۀ شـماره ( - ٦
شــورایعالی ســتره محکمــه مربــوط جعــل و مشــبوهیت اســناد      

یر قضایی رسمی(وثایق)و عدم ارائه معلومات مخزن به مراجع غ
در زمینه:

) قـانون اصـول محاکمــات   ٣٠٠-٢٩٨طبـق تعـدیل احکـام مـواد (    
مدنی رسیدگی بـه جعـل و مشـبوهیت وثـایق از صـالحیت محـاکم       
بـوده و تعقیـب جزایــی موضـوع الــی صـدور حکــم قطعـی و نهــایی      
ــوق      ــوبۀ فـ ــادر مصـ ــرد، امـ ــرار میگیـ ــل قـ ــورد معطـ ــه در مـ محکمـ

ــه قضــایای    ــر  شــورایعالی ســتره محکمــه رســیدگی ب جعــل و تزوی
اسناد به صورت عام و بدون استثناء به شمول جعـل و مشـبوهیت   
ــایق) در صــورت مطالبــه تجدیــد نظــر براحکــام      اســناد رســمی (وث

ــی  ـــقطعـ ــایای محـــ ـــاکم در قضـ ــی در  حقـــ ــارتی و جزایـ وقی، تجـ
ورت ادعای جعل و تزویر اسناد، کذب شهود، کـذب اسـتنتاج   ص

گردیده ارنوالی صالحیتنظر اهل خبره و ترجمه نادرست شامل
که از یک طـرف در عـدم مطابقـت بـا مـواد یـاد شـده قـانون اصـول          
ــر مخــازن محــاکم        ــته و از ســوی دیگ ــرار داش ــدنی ق محاکمــات م
ــه معلومــات پیرامــون صــحت و     محتــرم در مرکــز و والیــات از ارائ
سقم ثبت محفوظ وثـایق بـه مراجـع غیـر قضـایی خـودداری نمـوده        

گزارشـده میباشـد و از سـوی هـم قبـل از      وصرفاً به مراجع قضایی
تثبیت مشبوهیت وجعل اسناد (وثایق) وابطال آن از طـرف مراجـع   
قضــایی ذیصــالح، رســیدگی بــه بعــد جزایــی قضــیه قبــل از وقــت   

خواهد بود.
تصمیم کمیته :
،  در مورد صراحت تـام  ٤/١٢/١٣٩٧) مؤرخ٩٨٣مصوبۀ شماره(

دارد.
ه تحصـیل معلومـات در خصـوص    رنوالی نیاز مبرم باهرگاه بناءً

ــۀ رســمی،         ــا مطالب ــته باشــد ب ــه داش ــایق) مــورد منازع ــناد (وث اس
ــه       ــورد مطالب ــات م ــرار دادن معلوم ــه دســترس ق ــف ب محــاکم مکل

میباشد.
انصراف غیر اقـارب از تعقیـب دعـوی جزایـی در جـرم خشـونت       - ٧

) قانون منع خشونت علیه زن:٣٩) مادۀ (٢علیه زن مندرج فقرۀ (
) قــانون منــع خشــونت علیــه زن، ٣٩) مــادۀ (٢ۀ (طبــق هــدایت فقــر

برای مجنی علیهای خشونت در تمامی مراحل تعقیب عـدلی حـق   
-٢٢انصراف از شکایت بـه رضـائیت آن در جـرایم منـدرج مـواد (     

) قانون منع خشونت علیـه زن داده شـده اسـت ودر آن موضـوع     ٣٩
اقارب  وغیر اقارب مطرح بحث قرار ندارد.

) قانون اجراآت جزایی، موضوع انصراف از ٦٨و٦٣اما در مواد (

شــکایت در جــرایم فصــول پیشــبینی شــده کــود جــزاء منــدرج مــادۀ  
) قانون مذکور صرفاً در مورد اقارب قابلیت تطبیق را دارد. ٦٣(

در مـــواردی محـــاکم محتـــرم درجـــرم خشـــونت علیـــه زن موضـــوع  
ارب قـ یر اغــ اقارب بودن را نیز مطرح بحث قـرار داده ، انصـراف   

ت علیـه زن  نــ وی جزایـی در جـرم خشو  عـــ ف دقا تأثیر گذار  بر تور
) ١٠٩٢نمیداننـــــد و در ایــــــن راســــــتا بــــــه مصــــــوبۀ  شــــــماره ( 

، شــــورایعالی مقــــام ســــتره محکمــــه تمســــک ٧/٩/١٣٩١مـــؤرخ 
میورزند و این سبب عدم  موجودیت رویۀ واحد قضایی در زمینه 

گردیده است.
تصمیم کمیته :

ایی ارتکاب یافته در جرایم مندرج از دعوی جزانصراف در مورد 
) قــانون منــع خشــونت علیــه زن قیــد (قرابــت)      ٣٩الــی٢٢مــواد(

پیشـبینی نگردیــده اسـت، ازاینکــه قـانون منــع خشـونت علیــه زن،     
ــق صــراحت       ــد طب ــابر آن محــاکم مکلــف ان ــانون خــاص اســت، بن ق
احکام آن اجراآت نماینـد و در غیـر از قضـایای خشـونت علیـه زن      

ین عام اجراآت صورت گیرد.طبق احکام قوان
)کتـاب توضـیح برخـی ازمـواد کـود      ٩٨طوریکه در پاسـخ شـماره (  

) ١٣٩مندرج صفحۀ (١٣٩٨مینار علمی وتوضیحی سال سیا جز
به آن تلویحا اشاره گردیده است .

) قانون منع خشونت علیـه زن بـا   ٣٠در مورد ملغی شدن مادۀ (- ٨
فاـل و نافـذ بـودن    انفاذ قانون منع آزار و اذیـت علیـه زنـان و اط   

) کود ٩١٦) مادۀ (٣قانون منع خشونت علیه زن با ازدیاد فقرۀ (
جزاء:

با انفاذ قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال مندرج جریدۀ رسمی 
ــع ٣٠مــــادۀ (٩/١٠/١٣٩٦) مــــؤرخ١٢٨٠شــــماره ( ــانون منــ ) قــ

خشونت علیه زن ملغی گردیده و وصف جرمی آزار و اذیت زن  از 
علیه زن مجزا دانسـته میشـود. امـا بـا انفـاذ طـرح       جرایم خشونت 

١٢٨٦) منــــــــدرج جریــــــــدۀ رســــــــمی ٩١٦ایــــــــزاد در مــــــــادۀ (
٢٧-٢٤، از یک طـرف احکـام منـدرج مـواد    ١٥/١٢/١٣٩٦مؤرخ

قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال مندرج جریـدۀ رسـمی شـماره    
ملغی گردیده و قانون منـع خشـونت   ٩/١٠/١٣٩٦) مؤرخ١٢٨٠(

طبیــق دانســته میشــود و از ســوی دیگــر مجــازات  علیــه زن قابــل ت
کود جزاء مجزا از ٦٧٢-٦٦٨ازار و اذیت زنان و اطفال در مواد 

جــرایم خشــونت علیــه زن پیشــبینی گردیــده و تعــدد قــوانین ســبب  
ــت     ــده اسـ ــه گردیـ ــایی در زمینـ ــد قضـ ــۀ واحـ عـــدم موجودیـــت رویـ

)٣٠طوریکه تعدادی از محاکم در جرایم آزار و اذیت زنان مـادۀ ( 
قانون منع خشونت علیه زن را قابل تطبیق دانسـته و تعـدادی هـم    

) کـــود جـــزاء را قابـــل تطبیـــق  ٦٧٢-٦٦٨احکـــام منـــدرج مـــواد (
ــۀ واحــد قضــایی در صــدور      ــه منظــور ایجــاد روی ــاءً ب میداننــد، بن

وع در ضــ د مویــ ان ایجـاب مینما نــ مجازات در جرم آزار و اذیت ز
مطرح بحث قرار گیرد.همآهنگی جلسۀ 

یم کمیته :تصم
ــدۀ       ــل منتشــرۀ جری ــان و اطفا ــت زن ــع آزار و اذی ــانون من ــاذ ق ــا انف ب

) قانون منع ٣٠مادۀ (١٣٩٦جدی٩) مؤرخ١٢٨٠رسمی شماره (
) قــانون ٥) مــادۀ(١٤) و جــزء(٣) مــادۀ(٧خشــونت علیــه زن، جــزء( 

) ٩١٦مـذکور ملغــی گردیــده اســت، وهمچنـان بــا ایــزاد در مــادۀ (  
نع آزار و اذیت زنان و اطفال نیز ) قانون م٢٧-٢٤کود جزاء مواد(

ملغی گردیده است. بنابرآن احکام مربوط بـه آزار و اذیـت زنـان و    
اطفاــل طبــق صــراحت فصــل مربــوط در کــود جــزاء صــرف ازلحــاظ  

ماهوی  قابل تطبیق میباشد.
گـاه نسـبت بـه یـک موضـوع، حکمـی درقـانون        هر.قابل ذکـر اسـت  

ــع خشــونت علیــه زن ) وجــود داشــته با    ــه  خــاص ( من شــد ، درزمین
قانون خاص قابل تطبیق است .

)کتـاب توضـیح برخـی ازمـواد کـود      ٧٦طوریکه در پاسخ شماره (



۱۳۹۹دلو ٢٠

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

یکنفر پنج سال حبس و یکنفر یکسال حبس تنفیذی ٢/١٠/١٣٩٩ دونفر سرقت موتر دیوان جزاء محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهر کابل
دوسال حبس تنفیذی ٨/١٠/١٣٩٩ یکنفر در امانتخیانت رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب موتر سایکل رر

هر واحد سیزده سال حبس تنفیذی ٩/١٠/١٣٩٩ چهار نفر ضرب و جرح منجر به مرگ رر
شانزده سال و ششماه حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
چهار سال و یازده ماه حبس تنفیذی ١٤/١٠/١٣٩٩ یکنفر غصب پول و مبایل رر

ی سال حبس، یکنفر دوازده سال حبس تنفیذی و یکنفر س
یکنفر برائت ١٦/١٠/١٣٩٩ سه نفر قتل و غصب موتر رر

دوسال حبس تنفیذی ١٧/١٠/١٣٩٩ یکنفر مجروحیت رر
یکسال و چهار ماه حبس تنفیذی ٢١/١٠/١٣٩٩ یکنفر چپاول موبایل رر
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٢٣/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت موتر رر

هر واحد سه سال و شش ماه حبس تنفیذی ٢٢/١٠/١٣٩٩ دونفر سرقت اموال منزل رر
هر واحد بیست سال حبس تنفیذی ٢٣/١٠/١٣٩٩ سه نفر ادعای قتل رر
چهار سال و نه ماه حبس تنفیذی ٢٤/١٠/١٣٩٩ یکنفر چپاول رر

یکنفر دوسال و دوماه حبس و یکنفر یکسال و ده روز 
حبس تنفیذی ٨/٩/١٣٩٩ ونفرد قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد اداری محکمه 

استیناف والیت فراه
یکنفر دوسال و هفت ماه حبس و دونفر هر واحد یکسال و 

ششماه حبس تنفیذی رر سه نفر عضویت رر

بیست و یسکال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و باندتیزم رر
ذیپنج سال و یکماه حبس تنفی ١٧/٩/١٣٩٩ یکنفر خیانت ملی رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر جرایم انتخاباتی رر

هر واحد یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٢/٩/١٣٩٩ دونفر عضویت رر
هر واحد هفده سال حبس تنفیذی ٢٠/٨/١٣٩٩ دونفر سرقت موتر دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بامیان

یهر واحد شش سال حبس تنفیذ ١٠/٩/١٣٩٩ چهار نفر راهزنی رر
هر واحد هفت سال حبس تنفیذی ١١/٩/١٣٩٩ سه نفر راهزنی رر
هر واحد پنج سال حبس تنفیذی ١٨/٩/١٣٩٩ دونفر سرقت مسلحانه رر
هر واحد هفت سال حبس تنفیذی ٢/١٠/١٣٩٩ دونفر سرقت موتر سایکل رر

هفت سال حبس تنفیذی ٩/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت گاو رر
هشت سال حبس تنفیذی ١١/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت اموال دکان رر

یکنفر بیست و سه سال حبس، یکنفر بیست سال حبس و 
یکنفر شانزده سال حبس تنفیذی ١٦/١٠/١٣٩٩ سه نفر سرقت مسلحانه رر

هر واحد سه سال حبس تنفیذی ٢٧/٩/١٣٩٩ چهار نفر فریبکاری ی والیت بامیاندیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهر
یکنفر سی سال حبس، یکنفر هشت سال حبس تنفیذی و 

یکنفر برائت ١٥/١٠/١٣٩٩ سه نفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت نیمروز

هر واحد شش سال حبس تنفیذی ٢١/١٠/١٣٩٩ دونفر سرقت رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٨/١٠/١٣٩٩ یکنفر چپاول رر

حبس تنفیذیشانزده سال و یکماه ١٥/١٠/١٣٩٩ یکنفر عضویت درگروه دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت نیمروز
سه نفر هر واحد شانزده سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ٢٢/١٠/١٣٩٩ چهار نفر عضویت و فعالیت تروریستی رر

دوسال حبس تنفیذی ١٥/١٠/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر مه ابتدائیه شهری والیت نیمروزدیوان امنیت عامه محک
شش سال حبس تنفیذی و ده هزار افغانی جزای نقدی ٢٥/١٠/١٣٩٩ یکنفر شروع به سرقت سرقت مسلحانه رر

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به سرقت رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٩/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت وزجاندیوان جزاء محکمه استیناف والیت ج

یکنفر شش سال حبس و یکنفر سه سال حبس تنفیذی رر دونفر اقدام به قتل رر
هر واحد بیست و یکسال حبس تنفیذی ١٣/١٠/١٣٩٩ دونفر قتل رر

سه سال حبس تنفیذی ٢٣/١٠/١٣٩٩ یکنفر اقدام به قتل رر
هر واحد پنج سال و ششماه حبس تنفیذی رر دونفر سرقت موتر رر

هشت سال حبس و یکنفر سه سال حبس دونفر هر واحد
تنفیذی رر سه نفر سرقت مسلحانه رر

یکنفر سه سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ٧/١٠/١٣٩٩ دونفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بغالن

بیست و پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت به گروه و فعالیت های 
تروریستی رر

کنفر دوسال و یکماه حبس تنفیذی و یکنفر برائتی ١٤/١٠/١٣٩٩ دونفر قاچاق مواد مخدر رر
سه سال و دوماه حبس تنفیذی ٨/٩/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بغالن

هر واحد هفده سال حبس تنفیذی ١٤/١٠/١٣٩٩ دونفر قتل ندیوان جزاء محکمه استیناف والیت سمنگا
شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی ١٦/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل رر

هفت سال حبس تنفیذی ١٥/١٠/١٣٩٩ یکنفر شروع به زناء محکمه ابتدائیه ولسوالی حضرت سلطان والیت سمنگان
شانزده سال و ششماه حبس تنفیذی ٣/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت خوست

یذیسه سال حبس تنف رر یکنفر سرقت رر
پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی ٣/٩/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت خوست

هشت سال حبس تنفیذی ٤/٩/١٣٩٩ یکنفر راهزنی رر
هفده سال حبس تنفیذی و سی و پنج هزار افغانی جزای 

نقدی ٥/٩/١٣٩٩ یکنفر قتل رر

هفده سال حبس تنفیذی ٩/٩/١٣٩٩ یکنفر انتقال ماین دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت خوست
هر واحد سی سال حبس تنفیذی رر دونفر حمله انتحاری رر
بیست و یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت به گروه مخالفین رر

بیست سال حبس تنفیذی ٧/١٠/١٣٩٩ یکنفر ترور والیت هلمنددیوان امنیت عامه محکمه استیناف
هر واحد سه سال حبس تنفیذی ٢٥/٩/١٣٩٩ دونفر رشوت دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت هلمند

شانزده سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت رر
هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

وغیره مصروف ننمائید.
ــاً    ســال جــار -٣ ــو مــالی تقریب ی خــتم وســال ن

ــه وظیفــه       ــرار دادی ک ــا کارمنــدان ق ــک اســت ب نزدی
ــه بطــور درســت انجــام نمــی      ــه شــان را کماحق محول
دهند فسـخ قـرار داد نمـوده مجـدداً بـا ایشـان قـرار        

داد صورت نخواهد گرفت.
همچنان رئیس محکمه ضمن تاکید در نکات فـوق  

زهــا و افــزود کــه وقتــاً فوقتــاً از دفــاتر کــاری، دهلی 
ماحول محکمه بازدید بعمـل آورده درصـورت عـدم    
رعایــت نظافــت در امـــاکن مــذکور بامســـئولین آن    
برخورد قانونی صـورت خواهـد گرفـت. دراخیرتمـام     

ــدان خــدماتی وعــده ســپردند کــه وظیفــه       کارمن
محولــه شــان را بــدون کــدام تعلــل وبهانــه جــویی  
ــا      ــه بـ ــد داد و جلسـ ــام خواهنـ ــن انجـ ــور احسـ بطـ

تمه یافت.  دعائیه خیر خا
دهلمند والیت داستیناف محکمې 

ریاست اداری غونه:
ــه  ــالوت   ٢٢/١٠/١٣٩٩پ ــه ت نیــه د قرانکــریم پ

پیل شوه او وروسته د استیناف محکمـې رئـیس   
کوونکودخپلو کار)وثیق(قضاوتمند عبدالغفار 

ســـتونزی او مشـــکالت واوریـــدل او او دحـــل پـــه 
ــار  ــ او موخــــه یــــي د الزمــــې  همکــ ا ورکــ

ــراراو    الر ــې اسـ ــې  دمحکمـ ــه چـ ــي وکـ ــوونه یـ ـ
رازونه زمون دولو ایمانی او وظیفوی وجیبه ده 

ــي   ــاتل شـ ــد وسـ ــتیناف  .او بایـ ــه  داسـ همدارنـ
تـــه کوونکومحکمـــې  رئـــیس خپلـــو اداری کـــار

اداری کارونــه خپــلالزمــه الرــوونه وکــه ترــو  
حاضـری تـه   ، پراکلي وخت او زمان ترسره کی

لـــه بـــې عینـــو کارونـــه پابنـــده  واوســـي او دمراج
ــد       ــول محــاکم بای  ي اوــ ــره ک ــه ترس ــاو خن ن

، ربعــوار، او کلنــی راپورونــه  ینياونیــز، میاشــت
پرخپل وخت دریاست مقام ته واندی کی.

باشد اداره زندان مکلف است تا آن را در اوقات رسـمی و  
ی و ادارات مربوطـه  ـارنوال با رعایـت گنجـایش وقـت بـه     

اعزام دارد.
ــرض     -۳۵ ــه غـ ــه بـ ــی را کـ ــد متهمینـ ــم و ولـ ــاکم، اسـ محـ

رسیدگی دوسیه های نسبتی شان از مدیریت زندان طلـب  
ق تحریر دارند.می نمایند، بطور درست و دقی

پارچه های ابالغ یا همزمان ویاهم در اسرع وقت در -۳۶
اختیار متهمین قرار داده شوند.

تحریر قناعت و عـدم قناعـت مـتهم در پارچـه ابـالغ      -۳۷
امر ضروری بوده و محاکم باید اجـراآت شـان رامطـابق بـه     

عیار ٣/٧/١٣٨٦)٣٣٦٩الی٢٣١٤هدایت  متحدالمال (
سازند.

ــو -۳۸ ــون حضـ ــائی    چـ ــه قضـ ــن جلسـ ــدافع رکـ ــل مـ ر وکیـ
محسوب مـی شـود بنـاءً وکـالی مـدافع حضـور خـود را در        
جلســـات قضـــائی ســـرعت داده و جلســـات قضـــائی را بـــه  

نسبت عدم حضور به موقع خویش به تعویق نیاندازند.
ــای  -۳۹ ــت هــ ــارنوالریاســ ــتیناف،  ــ ــه و اســ ی ابتدائیــ

ن تعقیبی شان را طـوری تنظـیم نماینـد کـه هـم در     ارنواال
جلسات قضائی به وقت وزمان معین حاضر شوند و هم از 

خالی ماندن شعبه شان جلوگیری شود.
عموم محاکم بـاالخص دیـوان رسـیدگی بـه قضـایای      -۴۰

امنیت عامه ریاست محکمه ابتدائیه شهری مرکز مکلـف  
ی را طبـق  ـارنوال اند تا دوسیه های صادره ریاسـت هـای   

) قانون ۶۹اده (مصوبات قبلی جلسه همآهنگی وهدایت م
ــه       ــه اقام ــانی ک ــی تســلیم و در خصــوص کس اجــراآت جزائ

دعوی باالی شان نیاز است هدایت دهند.
دیــوان رســیدگی بــه قضــایای امنیــت عامــه ریاســت   -۴۱

) ۲۰۲و۱۷۷محکمــه شــهری مرکــز مطــابق هــدایت مــاده(  
٣/١٢/١٣٨٤)٨٠٩قــــانون اجــــراآت جزائــــی و مصــــوبه (

وسـیه ارسـال   د٨/١/١٣٨٥)٩١-٤٦مندرج متحـدالمآل ( 
ی ها را تسلیم و در صورتی که دوسـیه دارای  ارنوالشده 

ــیله صـــدور    ــد بوسـ ــوده باشـ ــاتی بـ ــواقص تحقیقـ خـــالء و نـ
قرارقضایی هدایت شان را مبنـی بـر رفـع خـالء تحقیقـاتی      

ی مربوطه نیـز مکلـف   ارنوالبطور جزوار صادر نمایند و
ــالء      ــع خـ ــه رفـ ــایی بـ ــرار قضـ ــدرجات قـ ــق منـ ــا طبـ اســـت تـ

بپردازند.تحقیقاتی 
دیوان امنیت عامه موصـوف در خصـوص متهمینـی    -۴۲

الـی  ٤١٩٩که به ضمانت رها اند مطابق به متحـدالمال ( 
)٢٤٨٥\٤٢٢٩و متحدالمال (١٣٨٦/ ٢١/١٢) ٤٢٥٧
داراالنشاء شورایعالی مقام ستره ١٣۸٥\١٢\٢٩مورخ 

محکمـه دوسـیه هـای ارسـالی را تسـلیم و بـه رســیدگی آن       
ــدام نمــوده و ضــمناً  ــب را در صــورت   اق ضــامن مــتهم غائ

تعلل به حضـور مـتهم تحـت عنـوان فـرار دهنـده مـورد پـی         
گرد قرار دهند.

زمــین هــای چــون قضــایای غصــب زمــین مخصوصــاً-۴۳
اشخاص حقیقی، دعوی جزایی ناشی از حقوقی اسـت کـه   

١٤/٣/١٣٩٢)٣٧٧مطــابق بــه هــدایت مصــوبه شــماره (    
مصـوبه  ، ٤/٤/١٣٩٢)٧٥٠الی٦٧٥مندرج متحدالمآل (

منـــــــدرج متحـــــــدالمآل ١١/١١/١٣٨٦)٧٨٦شـــــــماره (
و مصــــوبه شـــــماره  ٢٥/١١/١٣٨٦)٣٧٥٢الــــی ٣٦٩٦(
ــدالمال ١٤/٣/١٣٩٢)٣٧٧( منــــــــــــــــــــدرج متحــــــــــــــــــ
شـــورای عـــالی مقـــام ســـتره ٤/٤/١٣٩٢)٧٥٠الـــی٦٧٥(

محکمه رسیدگی جزایی آن بعد از کسب قطعیـت فیصـله   
در های محاکم در بخش مـدنی آغـاز مـی گـردد کـه حتمـاً      

د طرفین قضیه و این که ثبت محفوظ قضاء خصوص اسنا
ی بـا در  ـارنوال را دارد یاخیر؟ تصمیم گرفته مـی شـود و   

نظرداشت آن اجراآت خود را عیار سازد.
ی هـــا مطـــابق بـــه هـــدایت یادداشـــت ـــارنوالچـــون -۴۴

ــماره ( ــدالمآل  ١٣/٢/١٣٨٦)١٠٥شــــــ ــدرج متحــــــ منــــــ
داراإلنشــاء شــورای عــالی ٢٠/٢/١٣٨٦)٨١٩الــی ٧٦٠(

ره محکمه، حق ترتیب دوسیه ها را در بخش های مقام ست
موظف باید به عدم ارنوالحقوقی و تجارتی ندارند بناءً 

تحریـــک دعـــوی جزایـــی وتعویـــق آن بخـــش، قـــرار صـــادر   
وعرایض حقوقی را منحیث ارتباط به ادرات حقوق محول 
نمایند و محاکم از تسلیمی همچو دوسیه ها کـه از طریـق   

د نیز احتراز نمایند.ی فرستاده میشوارنوال
دیــوان هــای رســیدگی بــه قضــایای امنیــت عامــه و   -۴۵

ــان را       ــد جلســات ش ــتیناف بای ــه اس جــرایم ریاســت محکم
موظـف در  ارنواـل طوری تنظیم دارند که مشکل حضور 

جلسه قضایی به بار نیاید.
ــه    -۴۶ ــت گنجــایش وقــت ب ــتهم را بارعای ــدان م اداره زن

ی معرفی دارد.ارنوال
موظف باید مطـابق بـه هـدایت متحـدالمال      نوالار-۴۷

ی جرایم نقدی را از طریق خـویش  ارنوالشورایعالی لوی 
همزمــان بــا تطبیــق حکــم جزایــی تطبیــق نمایــد و موضــوع   
جبـران خســاره را بعـد از قطعیــت حکـم بــه ریاسـت عدلیــه     
ــران      ــرای تحصــیل جب ــدابیر الزم را ب ــا آن ریاســت ت ــار ت اخب

س اتخــاذ نماینــد تــا از بـــروز    مال حـــبـخســاره قبــل از اکــ   
مشکالت بعدی جلوگیری به عمل آید.

انتقال قضات به والیـات بـه اسـاس هـدایت و فرمـان      -۴۸
ــول اردوی (    ــاءً ق ) شــاهین ۲۰۹ریاســت جمهــوری اســت بن

ن ــارنواالبایــد در خصــوص رفــع موانــع انتقاــل قضــات و  
نظر به جایگاه آنها اقدام و تدابیر الزم را اتخـاذ نماینـد تـا    
شکایت از برخورد ناسالم مسؤولین میدان هوایی مرفـوع  

ن صدمه مـادی و معنـوی   ارنواالو به شخصیت قضات و
وارد نگردد. مراتب فوق بعد از بحث هـای الزمـه بـه اتفـاق     
تمامی اعضای حاضر درجلسه بـه تصـویب رسـید وغـرض     
تعمیل بـه ادارات ذیـربط اخبارگردیـد و جلسـه بـا دعائیـه       

خیر خاتمه یافت.
در والیت کندهار:

ــ ــۀجلسـ ــا گی ارگهنآهمـ ــدلی و قضـ ــای عـ ــه ی ئانهـ محکمـ
ــدهار بتــاریخ    ــتیناف والیــت کن تحــت ۲۸/۱۰/۱۳۹۹اس

رئیس محکمه استیناف "عمری"ریاست قضاوتوال ثمرل 
ــ ــیس    اب ــن اســتینافی، رئ ــتراک رؤســای دواوی ــه اش محکم

ســــایر ناگســــا و نماینــــدؤشــــهری، رئــــیس تحریــــرات، ر
.دایر گردیدحکمه استیناف انهای ذیربط در مقر مگار

توسط ی چند از کالم اهللا مجیدابتداء جلسه با تالوت آیات
رئـیس دیـوان جـرایم علیـه     "صـدیقی "قضاوتیار عبدالحی 

ــیس     ــپس رئـ ــاز سـ ــارجی  آغـ ــی وخـ ــت داخلـ ــه امنیـ محکمـ
ــا گثریـــت جلســـات ارؤپیرامـــون م ــای عـــدلی و قضـ ی ئانهـ

صحبت هـای همـه جانبـه نمـود و از مشـمولین خواسـت تـا        
رئـیس  و یـا   یری در جلسات بعدی شـخص گرض تصیم غ

نماینــده کــه صــالحیت اجرائیـــوی داشــته باشــد اشـــتراک      
ــاًنمایــد. ــه  متعاقب ــداآمــروری ب جلســه قبلــی صــورت  ءجن

طوریکه مشاهده گردید مشکالت که موجود بـود  ،رفتگ
جنـدای  آو بـه تعقیـب آن روی   ه استگردیدعمرفویتا حد

ته و تصامیم مقتضی رفگصورت و تبادل نظر جلسه بحث 
ذیالً اتخاذ گردید:

ریاست دیـوان جـرایم علیـه    در رابطه به پیشنهادات -١
معلومــات مبنــی بــر اینکــه الــف: امنیــت داخلــی و خــارجی

ازتطبیــق فیصــله هــای قطعــی و نهــایی توســط ــارنوالی    
در ردد.گـ ابتدائیه و محبس بـه وقـت معینـه آن ارسـال نمی    

ای که در قسمت تطبیق انهگاررابطه تصمیم بر آن شد که 
عـاد آن  یاحکام قطعی و نهایی مسـؤلیت دارنـد بایـد در م   

ن طبق احکام قانون برخورد قـانونی  آردد در غیر گتطبیق 
رفت.گصورت خواهد 

در بعضی موارد ـارنوالی ابتدائیـه قـرار هـای دیـوان      ب: 
و ۱۷۷درحالیکـه طبـق حکـم مـاده     رفتـه  گهذا را مدنظر ن

ـارنوالی مکلـف اسـت تـا قـرار      قانون اجراآت جزائـی ۸۹
های محـاکم را حـل نمـوده تـا زمینـه صـدور حکـم عادالنـه         
مساعد گردد که چنین اجـراآت بـه وقـت معـین آن صـورت      

ارنوالی مکلـف  نمی گیرد. دررابطه تصمیم بر آن شد که 
ــق مــاده    ــت طب ــرار هــای    ۱۷۷اس ق.ا.ج در قســمت حــل ق

تحقیقاتی اجراآت نماید.
رنوالی ابتدائیـه در یـک دوسـیه دو    در بعضی موارد اج:

مرتبــه تفــویض صــالحیت اخــذ مینمایــد کــه باعــث التــوی   
در رابطـه مصــوب  ردد.گــهم میتی سرنوشــتی مـ بـ دوسـیه و 
در صــورتیکه یکبــار تفــویض صــالحیت صــورت     گردیــد 

رفتـــه باشـــد بـــار دوم تفـــویض صـــالحیت مـــورد قـــانونی گ
ندارد.

در بعضــی دوســیه جــات وســایل جرمــی کــه از مــتهم      د: 
ر میباشد فوتـوی آنـرا   گبدست نیامده مربوط به شخص دی

نظـر نمـی   زبا متهم اخذ مینماید لیکن به مصادره آن ابـرا 
زارشــات را ضــم دوســیه مینمایــد کــه     گنماینــد و یــا هــم   

بـرآن شـد کـه    تصمیمدر رابطه ردد.گمربوط به متهم نمی 
ــای کشـــفی از   ــه و نیروهـ ــینقومانـــدانی امنیـ ــراآت چنـ اجـ

.اجتناب نمایند
مبنـی  ریاسـت محکمـه شـهری    در رابطه بـه پشـنهاد   -٢
بر ۳(مبنی بر عدم تطبیق فیصلهیکتن عریضه مطبوع بر

مصدوریه دیـوان مـدنی محکمـه    ۲۵/۴/۱۳۹۶مؤرخ)۷۷
موضـوع در جلسـه   بـر آن شـد کـه   تصـمیم .ابتدائيه شـهری 

و محکمــه ذیــربط اشــتراک نماینــده حقــوقااختصاصــی بــ
. تحت غور و بررسی قرار داده شود

ــنهادات  -٣ ــه پیشـ ــه بـ ــه  در رابطـ ــوان مـــدنی محکمـ دیـ
ــر اینکــه   یــه شــهری  ئابتدا ــی ب ــف: مبن احکــام قطعــی و  ال

در ردد.گـ نهایی محاکم در میعاد قـانونی آن تطبیـق نمـی    
انهـای عـدلی در   گمکلفیـت ار بر آن شـد کـه  تصمیمرابطه 

قسمت تطبیق احکام قطعی و نهایی طبق مصوبات سـتره  
جراآت نمایند.کمه واضح است طبق آن احم

ــاد قـــانونی آن     ب:  ــی در میعـ ــاتی امالکـ ــای تحقیقـ قرارهـ
ن شـــد کــه طبـــق  آتصــمیم بــر  در رابطـــه ردد.گــ تطبیــق نمی 

تا در اند انهای ذیربط مکلف گستره محکمه اراتمصوب
میعاد تعیین  شده اجراآت نمایند.

ریاست شاروالی وفـق مطلوبـات ایـن دیـوان معلومـات      ج: 
قیــدیت امالکــی از بــه عــوضهمیشــه و ارایــه نمــی نمایــد 

معـاون  در رابطـه  .قید  صفایی معلومـات ارایـه مینمایـد   
شاروال تعهد نمود که در آینده به عـوض ارايـه معلومـات    

معلومات خواهند داد.امالکی از صفایی از دفتر اساس 
ام گــشــاروالی و شــهر ســازی و اراضــی هن هــای ریاســت د: 

ــه  ــارائ ــزارش هیگ ــی حــدود ئ ــاربعــهات فن ق احکــام را طب
شـخص  مقوانین با ذکر اسماء اصحاب حدود واجدادشان 

ن شـــد تـــا مـــوارد منـــدرج  آتصـــمیم بـــردر رابطـــه د.نـــنمای
.یرندگدر نظر بیششنهاد را در اجراآت خویپ

ــه جلــب هــای صــادره ایــن دیــوان طبــق احکــام قــانون     ی:  ب
در رابطـه  .رددگـ جـواب ارایـه نمی  مـدنی اتمحاکماصول

محـاکم  اتای جلب و احضار جلسانهگن شد ارآتصمیم بر
ــد     ــه نماین ــانون جــواب ارائ ــق احکــام ق ــوای  را طب ــا از الت ت

قضایای وارده به محاکم جلوگیری صورت گرفته باشد.
دیوان حقوق عامه محکمه در رابطه به پیشنهادات -٤

دوسـیه هـای کـه بـه     مبنـی بـر اینکـه الـف:     یه شـهری  ئابتدا
ایای نشـــرواعالن ســـپرده میشـــود از طـــرف نماینـــده قضـــ 

آنها به این گکتیناعالن داده نمی شود ودولت به نشر و
بـرآن شـد کـه   تصـمیم  در رابطه دیوان مواصلت نمی ورزد.

و در گرفتـه  اداره قضایای دولت موارد متذکره را در نظر 
میعاد تعیین  شده اجراآت نماید.

ــه کــقرارهــای تحقیقــاتی امالکــی  ب:  مریــت قضــایای  آه ب
شـان مهلـت   یـوم بـرای  ۲۰مـدت  ه بـ ردد گـ دولت ارسال می

ماه الی دوه مـاه و یـا بیشـتر از    کداده میشود و در مدت ی
ــان بیشــتر      ــوان مواصــلت نمــی ورزد و همچن ــن دی ــه ای آن ب

ردد و دوسـیه در التـوا قـرار    گـ هـم حـل نمـی    ها موارد قرار 
در مـورد اظهـار داشـت کـه ادارات     یس عدلیـه  ئررد.گیمی

. در رابطــه نماینــدبایــد همــرای عدلیــه همکــاری  ذیــربط
انهای عدلی گاز آدرس جلسه ارین شد مکتوبآتصمیم بر

ی بـــه ادارات ذیـــربط ارســـال تـــا نماینـــده دایمـــی  ئو قضـــا
را معرفی نمایند.یشخو
مکتـــوب کمیســـیون مســـتقل حقـــوق  در رابطـــه بـــه -٥

د افغانســتان بشــری حقونــو خپلــواک  مبنی بــر اینکــه بشــر
چــی النــدی یــز دفتــر غــوای ه یکمیســیون د کنــدهار ســیم

ی ئنیی د عـدلی او قضـا  ۱۳۹۹مرغومی ۲۸موضوع د 
د کـی شـامل شـی.   ءجناآد غونی په غارانونو د هم

وضـعیت او  وکندهار په عمـومی محـبس کـی د محبوسـین    
تصـمیم  . در رابطـه  لغوتنو په اه معلومـات وانـدی کـ   

نماینـده کمیسـیون مسـتقل    بر آن شد کـه بـا وجـود اظهـار     
ورد اینکــه در مــورد محــبس اصــالحات   حقــوق بشــر در مــ 

آمــده ولــی بــاز هــم بعضــی مشــکالت وجــود دارد، آمریــت  
محبس در رفع آنها نیز توجه نمایند.

ــنهاد   -٦ ــه پیشـ ــه بـ ــت   در رابطـ ــه محافظـ ــت قطعـ آمریـ
موضوع دیوار استنادی مبنی بر قضات محکمه استیناف

وری شده بـود کـه تـا    آپارک غازی که در جلسات قبلی یاد 
ــل ریاســت  ــداده.   الحا در شــاروالی کــدام اجــراآت انجــام ن

ر سـال اســت  یـ خامعـاون شـاروالی اظهـار داشـت کـه      مـورد  
بودجــه تــا هنــوز منظــور نشــده بعــد از منظــوری بودجــه در  

یـه  ئجلسـه بـا دعا  و رفته میشودگسال مالی آینده در نظر 
.خاتمه یافتخیر 
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 Coordinative session held in provinces.
 The criminal decision of court.
 Event and news.
 Administrative session held in appeal courts.
 Chief justice meeting with the head of
dominance law of UNAMA.
 Report from the coordinative high session of
justice and judicial organization.
 The Takhar, Baghlan and Badakhshan
appealed deportment held session.
 Report from activities of Kundoz appeal
court.
 Open judicial session held in Faryab appeal
court.
 The Nengarhar appeal court meeting with
the Nengarhar Governor.
 The Supreme Court has in formed about the
activities and chairments of its ١٣٩٩th fiscal year
through  government a countebality program to
the Nation.

قضاوتیار حیات اهللا " حیات " ٣٠/٩/١٣٩٩بتاریخ -
ــوان رســید   ــیس دی ــه     ه رئ ــوق عام ــدنی و حق ــه قضــایای م ــی ب گ

محکمه استیناف والیت سمنگان درچهار چوب برنامـه معـارف   
گـی قضـاوتمند احمـد ارشـاد     ه گرداننـد مصاحبه ئی بـه  قضایی 

خشونت علیه "مرشد" رئیس محکمه ابتدائیه رسیدگی بجرایم
انجام داد.زن و تخلفات اطفال 

روی دعوی های حقوقی و طرز رسیدگی به آنها درین مصاحبه 
از طریق تلویزیـون ملـی    نموده که در محاکم صحبت همه جانبه 

. نشر میگرددءوالآن محلی 
قضاوتیارغالم سخی"حبیب" ٢٠/١٠/١٣٩٩بتاریخ -

وکالی شورای رئیس محکمه استیناف والیت فاریاب با علما، 
ــوام ولســوالی قیصــار       ــفیدان و بزرگــان اق ــی، محاســن س والیت

دیدار و مالقات نمود.
درین دیدار حاضـرین  مجلـس در رابطـه بـه یـک دوسـیه جزایـی        
ــا در       ــا تقاضــا نمــود ت ــه از آنه ــیس محکم ــد ورئ صــحبت نمودن
جلسه علنی قضائی اشتراک و گفتنی هـای شـانرا ابـراز بدارنـد     

در گــردد. همچنــان حاضــرین مجلــس از  تــا فیصــله عادالنــه صــا
ــویش را در عرصــه قضــاء        ــه رضــایت خ ــیس محکم ــارکرد رئ ک
ــد ســپس رئــیس محکمــه گفــت پرســونل قضــائی و     ابــراز نمودن
اداری محاکم استیناف، ابتدائیـه شـهری و ابتدائیـه ولسـوالی     

ها همیشه درخدمت مردم بوده و میباشند. 
ــاریخ - ــریف  ٧/١٠/١٣٩٩بتــ ــد شــ ــاوتیار محمــ قضــ

ی" رئــیس محکمــه اســتیناف والیــت هــرات بــا احمــد رفیــع   "فــان
"نادری" رئـیس انجمـن مسـتقل وکـالی مـدافع و رئـیس کمیتـه        
مـدافعان حقــوق بشــری زون غــرب در دفتــر کــاری اش دیــدار و  
ــل       ــب مقاب ــه اســاس تقاضــای جان ــدار ب ــن دی گفتگــو نمــود. دری

ــق کـــ   ــه توافـ ــیس محکمـ ــه    رئـ ــن نهاددرجلسـ ــده ایـ ــا نماینـ رد تـ
ای عدلی و قضایی والیت اشتراک نمایند تابا هنگی ارگانههمآ

ارائــه طرحهــا و پیشــنهادات در تطبیــق هــر چــه بهتــر قــوانین و   
جلب اعتماد مردم مفید واقع شود.

ــاریخ - ــدین  ٢٢/١٠/١٣٩٩بتــ ــه الــ ــاوتیار وجیــ قضــ
"عزیــزی" رئــیس محکمــه اســتیناف والیــت نیمــروز بــا ســخی        

فتــر کــاری "احمــدی" آمــر رادیــو و تلویزیــون محلــی آن والء در د 
اش  دیدار و مالقات نمود.

دریــــــن دیــــــدار روی محتــــــوی تفاهمنامــــــه بــــــین ریاســــــت  
ــه    ــتره محکمـ ــتان و سـ ــون ملـــی افغانسـ ــو تلویزیـ عمـــومی رادیـ
صــحبت بــه عمـــل آمــد. ابتـــداء رئــیس محکمـــه ضــمن خـــوش      
ــای       ــت هـ ــاس فعالیـ ــاب و انعکـ ــت بازتـ ــه اهمیـ ــویی، بـ ــد گـ آمـ

ــو     ــش قـ ــت و نقـ ــی پرداخـ ــای محلـ ــانه هـ ــق رسـ ــاکم از طریـ ه محـ
قضــــائیه را در حــــل چالشــــهای موجــــود و مربوطــــه بســــیار      
مهـــم بیـــان نمـــود ســـپس آمـــر رادیـــو تلویزیـــون ملـــی وعـــده         
ــائی       ــی قضــ ــات علنــ ــری جلســ ــش خبــ ــرای پوشــ ــه بــ ــپرد کــ ســ
ــائی در     ــارف قضــ ــه معــ ــان برنامــ ــتیناف و همچنــ ــاکم اســ محــ
قالـــــب اوقـــــات معینـــــه تـــــالش نمـــــوده و همکـــــاری الزم را      

خواهند داشت.

او له ندې يې ستونزې اري.
قضاوتمندمفتي محمدوزير وويل په قضائيه قوه 

جدي او ريتنې مبارزه روانه کې  دفساد پرضد 
ده خو په خبره يې، چې په تجهيزاتي برخه کې يـو  
شــــمېر ســــتونزې لــــري. نومــــوي زياتــــه کــــه        
ــاره    ــانوني شـــــکاياتو لپـــ ــه دقـــ ــاکمو خـــ دمحـــ
داســتيناف محکمــې پــه انــ کــې يــې ــو ایــه   
دشکاياتو صندقونه لولي، چې په اون کې يو 

يده ل پرانستل کېي او شويو شکايتونو ته رس
ي کېي.

ــيس     ــې رئــــــــ ــاري محکمــــــــ ــه راز دــــــــ دغــــــــ
قضـاوتمندمحمد انعـام (فـايق) پـه ناسـته خوـي       
وــوده او ديــو شــمېر ســتونزو يادونــه يــې وکــه.   
فــــايق وويــــل دقاضــــیانو او اداري کــــارکوونکو  
امنيت تـه دې ـانې پاملرنـه وشـي، د دوی پـه      
جلبونو د اوند ارانونه پروخت اجـراآت وکـي،   

ل وخــت محکمــې تــه حاضــر  مجــرمين دې پــه خپــ
     ـآروالي  او داراضـ ي، دغه راز جالـل ابـادک
رياست دمحاکمو کارونو ته نه، چې الزمـه ده  
په خپل وخت رسيده ي نه کوي، چې له امله يې 
دمراجعينو کارونه  لـه خنـ او نـ سـره مخـامخ      

ــه  ــار اســتيناف   ١٦/١٠/١٣٩٩پ نیتــه دننره
محکمـــې رئـــيس دـــاري محکمـــې رئـــيس پـــه  

واليت له والـي سـره  پـه کـاري برخـه      ملتيا ددې
ــارو کــې دهمکــار پــه       ــ او پــه چ ــې دهمغ ک

موخه ناسته وکه.
پــه ناســته کـــې دننرهــار اســتيناف محکمـــې     
رئــیس قضــاوتمندمفتي محمــدوزير دســـالکار    
وزير او ننرهاروالي ضيآالحق (امرخېل) کنې 
وستايلې او دواليت په کچه يې په اني ول 

يو دقاضــــــیانو او اداري د مرکـــــز او  ولســـــوال  
کارکوونکو دامنيت په اه خبرې وکې.

مفتي محمدوزير زياته کـه د واليـت مقـام سـره     
په ېنـو برخـو کـې کـاري ايکـي لـري، چـې پـه         
خبره يې په همدې کاري ايکو کې  دهمغ ال 
ــه      ــت ل ــت پروخ ــاره وخ ــا او همکــار لپ پياوتي

والي سره ناستې کوي.
رئــيس پــه خبــره، دننرهــار اســتيناف محکمــې

چې دهېواد دنورو واليتونو په پرتله په ننرهـار  
ــه شــلو      ــت پ کــې امنيــت ــه دی، چــې ددې والي
ولسواليو کې محکمې فعـالې او وخـت پروخـت    
يې په خپلـه دحاضـر او اجراآتـو پوـتنه کـوي      

کېي.
په ياده ناسته کې سالکار وزير او ننرهار والـي  

او اري محکمو رئيسانو د دننرهار استيناف 
مننې ترن په دې واليـت کـې پـه امنيتـي برخـه      
ــه اه   ــو پـــ ــويو پرمختونـــ ــتيو شـــ کـــــې دوروســـ
معلومات شريک کل  او هيله يې ووده، چې په 
راتلوونکي کې به اله اصالحات او پرمختونـه  
وشي. امرخېل زياته که په محـاکمو کـې دفسـاد    

چـې لـه املـه    پر ضد ه مبارزه شوې او روانه ده،
يې د ولسونو اعتماد پرمحاکمو زيات شوی.

ننرهار والي وويل هر هغه اداره  يا  اران، چې  
ــه      ــې پـ ــتنې وي  دی يـ ــې  او ريـ ــې رـ ــارې  يـ چـ
ــه دې     ــه  کــوي، چــې ل بېالبېلــو ناســتو کــې يادون
ــې    ــتيناف محکمـ ــار اسـ ــو دننرهـ ــې  يـ جملـــې يـ
رياست دی. د ضياالحق (امرخېل) په خبـره، چـې   

ه کـې د قضـائيه قـوې او پـه ـانې توـه       په ول
داستيناف محکمې پـه چوکـا کـې دپـام و ـه      
والــی راغلــی، چــې دوی يــې ســتاينه کــوي او  پــه  

و پــه  ریــچــارو کــې ورســره همکــار دی. دواو لو   
  او همکــار ناســته کــې پــه چــارو کــې د همغــ

ژمنې وکې.

گــاهی عامــه ، بودجــه عــادی  آهــای قــوه قضــا ئیــه ، نشــرات و   
وانکشافی ومسایل زیر بنایی و نیز مشکالت و چالشهای فـرا  
راه قوه قضائیه  بود ، معلومات  ارا ئه داشته و نیز به سواالت 

و مقتضی ارائه کرد .خبرنگاران پاسخهای الزم 

جلسات کمیسیون رؤسای دواوین استینافی محکمه استیناف 
جدی سـال جـاری تحـت    ٢٤و ١٧والیت بدخشان بتاریخ های  

"کمــالی " رئــیس محکمــه   ریاســت قضــاوتیار ســیدعبدالقیوم   
استیناف با اشتراک رؤسای دواوین استینافی دایر گردید.

ابتــداء موضــوعات شــامل آجنــداء کــه از قبــل ترتیــب شــده بــود   
مورد غور وبررسی قرار گرفته در نتیجه بعـد از بحـث ومداقـه    
پیرامــون موضــوعات شــامل آجنــداء چــون عــرایض مــراجعین و    

های قضات، مکاتیـب  اصحاب دعاوی، یک تعداد درخواستی 
واصله از محاکم ابتدائیه ولسوالی ها و ادارات دیگـر تصـامیم   
الزم بعمل آمد و به تحریرات هدایت داده شده تا تصامیم بعمل 

آمده جلسات کمیسیون رؤسأ را بمراجع مربوط اخبار نماید.
همچنـان جلســه کمیســیون رؤســای دواویــن اســتینافی محکمــه  

تحــت ریاســت ٢٥/١٠/١٣٩٩اســتیناف والیــت کنــدز بتــاریخ 
قضاوتیار حبیب اهللا "امین" رئیس محکمه استیناف و جلسات 
کمیته رؤسای دواوین محکمـه اسـتیناف والیـت بغـالن بتـاریخ      

جــدی ســال جــاری  تحــت ریاســت قضـــاوتیار      ١٨و ١١هــای  
محمــد حســن "صــدیقی" رئــیس محکمــه اســتیناف بــا اشــتراک    

ــر و روی   ــوط دایـ ــتینافی مربـ ــن اسـ ــای دواویـ ــتهداآت  رؤسـ اسـ
ــز روی مســائل و      واصــله  غــور و رســیده گــی بعمــل آورده و نی
مشکالت امنیتی و چگونگی راه های حـل آن صـحبت شـد و در    
رابطه بـه موضـوعات قضـائی و اداری و سـایر مـوارد مطروحـه       
بحث و تبادل نظر صورت گرفته و هدایت داده شد تـا تصـامیم   

بار گردد. کمیسیون ها در هر مورد به مراجع مستهدی اخ

دستاورد های کاری قوه قضائیه کـه متمرکـز بـه    
اات شــورای توضــیح  موقــف قــوه قضــائیه ، اجــر  

ــای تقنینــی در      ــه ، فعالیته ــالی و محــاکم ثالث ع
هنگی قوه قضائیه ، فعالیت  درسـاحه همـآ  ساحه

یی ، میکــانیزم هــای  باارگانهــای عــدلی و قضــا 

مریـــت آقضـــاوتپال جاویـــد رشـــیدی سرپرســـت  
ــه    ــل از ظهرسـ ــائیه قبـ ــوه قضـ عمـــومی اداری قـ
ــه     ــارچوب برنامــ ــو درچهــ ــاردهم دلــ ــنبه چهــ شــ
حسابدهی دولت به ملت از طریـق مرکـز رسـانه    
هـــای حکومـــت ، در خصـــوص کـــارکرد هـــا و     

ــراآ ــارت از اجـ ــتخدام  نظـ ــوه اسـ ــاکم ،  نحـ ت محـ
ــت ،      ــای ظرفی ــای ارتق ــه ه ــابع بشــری ،  برنام من
ستاژ قضایی ، مبارزه با فساد اداری ، پیشرفت 

ــ ــزاری  در ســـ ــاتی ، برگـــ ــالوژی معلومـــ احه تکنـــ
جلســات علنــی قضــا یــی ، پالیســی هــا وبرنامــه    

یند میاشتی لـه بابتـه د کنـدزوالیت د    ش کال د لـه١٣٩٩د
اســتیناف محکمــو د دیوانونــو ، ــاري ابتدائیــه ، ولســوالیو  
ابتدائیه محکمو او وثایقو آمریـت د اجراآتـو رپـو  پـه النـدې      

شرحه رارسیدلی دی :
په جزایي برخه کې :

) دوسـیي د  ١٥٠په جزایي برخه کې دلیند پـه میاشـت کـی (   
تـه وارد شـویدي پـه داسـې حاـل      دی والیت د محکمو دیوانونو

) دوسیي  هم تردوران الندې وې . ٦٧کې چې له واندې خه (
) دوســیي ٤) دوســیې فیصــلی شــوي ، (١١١لــه هغــې جملــې (

ــترد شـــوي او د(  ــوبي مسـ ــه  ٣٩مکتـ ــاود قرارپـ ــه تـ ــیو پـ )دوسـ
ترکارالندې دي .یې) دوس٦٣صادرولو سره اجراآت شوی او(

په حقوقی اوسوداریزه برخه کې :
) دوسـیې لـه وانـدې خـه ترکارالنـدې      ١٢٧په دې برخه کې (

ــې نـــــورې (     ــد پـــــه میاشـــــت کـــ ) حقـــــوقي ٦٦وې او دلینـــ
اوســـوداریزې دوســـیې هــــم د دې والیـــت محکمـــو تــــه وارد     

) ٥) دوســیې فیصــله شــوي (٢٨هغــې جملــې (لــهشــویدي چــې
ــاو د  ٢٧دوســیې مکتــوبي مســترد شــوي او د(   ــه ت ) دوســیو پ

) دوســیې ترکــار ١٣٣آت شــوي او(قرارپــه صــادرولو ســره اجــرا
) قطعـی مختلـف النوعـه وثیقـی     ٣٦١الندې دي . همدارنـه ( 

دلیند میاشتې په تـر کـې اجـرا شـوي او تـرې ترالسـه شـوې        
.اید د دولت خزانې ته تحویل شویدي) افغان عو٦٠٢٤٥٠(

ــآهنگی و    ــات را جهـــت همـ ــین جلسـ ــزاری چنـ برگـ
انســته، پیشــنهادات و بهبــود اجــراآت ســودمند د

چالش های محاکم مربوطه شان را مطرح نمودند 
که از طرف رئیس محکمه یاد داشت و در حصـه  
ــع مشــکالت     ــانونی و رف اجــرای  پیشــنهادهای ق
ــت      ــرین فرصـ ــه زدود تـ ــوق بـ ــاکم فـ ــه محـ مطروحـ

ممکنه وعده همکاری نمود.
ــه و تاســیس      ــر بعــد از تشــریح اســاس نام در اخی

توسط رئـیس محکمـه   انجمن قضات افغانستان 
بعد از پروسه انتخابات با اکثریت آراء یکـتن از  
قضات بـه صـفت نماینـده قضـات محـاکم آن والء      
جهت همآهنگی با اداره انجمن انتخاب گردید و 

جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
جلسۀ اداری محکمه استیناف

:والیت بغالن
ــالن    ــت بغـ ــتنیاف والیـ ــه اسـ ــۀ اداری محکمـ جلسـ

قضاوتیارتحت ریاست٢٠/١٠/۱۳۹۹بتاریخ 
رئـیس محکمـه اسـتیناف    "صدیقی"محمد حسن 

بـــا اشـــتراک قضـــات و کارمنـــدان اداری محـــاکم 
ــگ،     ــای نهــرین، برکــه، فرن ابتدائیــه ولســوالی ه
ــوری و ده صــالح در مقــر      ــه غ ــور، دهن ــذرگاه ن گ

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

د آغاز سـپس  رئـیس محکمـه ضـمن عـرض      مجی
خـــوش آمدیـــد بـــه حاضـــرین روی مـــوارد چـــون      
ــام     ــابق احکـ ــت آن مطـ ــری و رعایـ ــوابط حاضـ ضـ
قـــانون،  حفـــظ و مراقبـــت تجهیـــزات، وســـایل و 
امــاکن کــاری، رعایــت ســلوک قضــائی، برخــورد   
حسنه با مراجعین و اصحاب دعاوی، نظارت از 
تطبیــق احکــام قطعــی و نهــائی محــاکم بوقــت و    

جلسۀ اداری محکمه استیناف
والیت تخار:

جلســـۀ اداری محکمـــه اســـتیناف والیـــت تخـــار 
ــاریخ  ــت  ١٨/١٠/١٣٩٩بتــــــ ــت ریاســــــ تحــــــ

محکمـه  قضاوتمل ذبیح اهللا "ابراهیمی " رئیس
استیناف با اشتراک رؤسـا، قضـات، منسـوبین    
اداری محـــاکم اســـتیناف، ابتدائیـــه شـــهری، و 

ابتدائیه ولسوالی ها دایر گردید.
ابتداء جلسـه بـا تـالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا       
مجید آغاز سپس رئیس محکمه ضمن توصـیه  
ها و رهنمائی ها بیان نمود الحمد هللا اجراآت و 

اکم ایـن والء قـانونی و   فیصله هـای قضـات محـ   
عادالنه است و تأکید ورزید چـون نظـام هسـتی    
بر عدل اسـتوار اسـت لـذا همـه ای مـا مکلفیـت       
داریم تا بر هوای نفسانی خویش حاکم و غالـب  
بوده حین صدور فیصله ها عدالت و انصاف را 
ــق و      ــت از حـ ــر حالـ ــیم و در هـ ــرار دهـ ــار قـ معیـ

یم عدالت عدول نکنیم. در ضمن به تطبیق تقس
اوقــات کــاری واصــله از مرکــز هــدایت نمــود تــا  
ریاست های محاکم شـهری و ولسـوالی هـا نیـز     
بــا در نظــر داشــت تقســیم اوقــات جهــت بهبــود    
اجراآت و رفـع چـالش هـا جلسـات اداری شـانرا      
هفتـــه وار برگـــزار نماینـــد. بعـــداً طبـــق آجنـــداء  
ــد حــــافظ"اکبری" رئــــیس دیــــوان جــــزاء      محمــ

رئـیس محکمـه   استیناف، عبـدالباقی "فطـرت"   
ــدین"ثاقب"     ــراج الـ ــید سـ ــهری و سـ ــه شـ ابتدائیـ
رئـــیس محکمـــه ابتدائیـــه ولســـوالی درقـــد بـــه  

گانـه  ١١نماینده گی از محاکم ولسـوالی هـای   
ــه      ــد هــر کــدام بالنوب کــه در مرکــز فعالیــت دارن
راجع بـه موضـوع صـحبت هـای مفصـل نمـوده،       

ن قانونی آن، رعایت اصول محاکمـه عادالنـه   زما
ــا حفــــظ      ــات بــ ــایر قضــ ــرای ســ ــورت همــ و مشــ
ــه    ــوگیری از مداخلـــ ــائی، جلـــ ــتقاللیت قضـــ اســـ
ارنواالن در قضایای حقوقی قبل از نهائی شدن 
آن، برگزاری جلسات علنی با رعایت توافق نامه 
میان مقام عالی ستره محکمه و رادیو تلویزیـون  

ز و اســتفاده از دو نفــر ملــی و در رابطــه بــه تجهیــ
ــارج از آن    ــه و خـ ــان وظیفـ ــارد امنیتـــی در جریـ گـ
صــحبت نمــوده و بــه مســئولین مربــوط هــدایت      
نمــود و جلســه بــا تأکیــد بــه رعایــت مــوارد فــوق    

خاتمه یافت.
جلسه اداری محکمه استیناف

:والیت بدخشان
جلســه اداری محکمــه اســتیناف والیــت بدخشــان  

قضــاوتیار تحــت ریاســت ١٣٩٩/ ٢٥/٩بتـاریخ  
ســـــید عبـــــدالقیوم "کمـــــالی "رئـــــیس محکمـــــه  
اســتیناف بــا اشــتراک همــه کارمنــدان خــدماتی      
محــاکم اســتیناف، ابتدائیــه مرکــز وآمریــت هــا      

درمقر محکمه استیناف دایر گردید.
ــاتی چنــد از کــالم اهللا     ــا تــالوت آی ابتــداء جلســه ب
مجیـــــد آغـــــاز ســـــپس رئـــــیس محکمـــــه روی      

موضوعات ذیل تأکید جدی نمود:
یت حاضری در اوقـات رسـمیات و   رعا-١

ــت در دفــاتر       ــت نظاف ــه، رعای ــه وظیف ــدی ب ــا بن پ
کــاری ومــاحول محکمــه و اجتنــاب از رخصــتی     

های بی مورد .
بامراجعین رویه نیک داشته باشید، از -٢

مخالطــت بــا اصــحاب دعــاوی جــداً خــود داری      
ــا تلیفــون    نمــوده و در اوقــات رســمیات خــود را ب

دفاریـــاب نیــه  ۲۳هجــری شمســی کاـــل د مرغــومی   ١٣٩٩د
تیناف محکمی رئـیس قضـاوتمند غـالم سـخی(حبیب     والیت اس

او قضـــاوتمند )پـــه مشـــری اوقضـــاوتمند عبـــدالحی (قـــادری ) 
ــانی )   ــدالخلیل (عثم ــی      عب ــل کــی چ ــه داســی حا ــوب پ ــه غیت پ

حبیــب اهللا (فکوری)همدارنــه د قتــل پیــی  موظــف ارنواــل 
اویـو  ن، دمقتـول کـورن  مدافع وکیالوی او دهغتورن کسان   
پـه  غونوبجی دعلنی ۹ون کی وه سهار و کشمیر نوروخل

وه.شسالون کی  غونه جوه 
د قضـیی دواو  ، داهللا په پاک نامه پیل کـه غونهحبیب صیب 

پـه  هداب اوقـانونی مکلفیتونـ  آاخونواوون والوته  دغونـی  
رنـوالی  د قضـیی  د الدین، دغونی منشی سراج شولوته 

ظـف ارنواـل خپلـه صـورت     په هکله لنه وینا وکه وروسته مو
دعوی او شـته دالیـل اوشـواهد قضـائی هیئـت تـه وانـدی کـل         

خبــری وکــی چــی تورنــواوپــه پــای کــی النــو اوبیــا  مــدافع وکی
او دلنـی  هدهغوی وینا قضائی هیئت  په پوره غورسره واورید

راتـ ســره سـم حبیــب   ی خـونی تــه والل د مـودی لپـاره ــان  
دنظــارت یــوکس  یــېر کــی وه چــی پــه تــاصــیب  تصــمیم واور

پـه شـپاس کالـه او یـوه میاشـت      اوتـوقیفی لمـی مـودی خـه    
شو او دری نـور تـورن هـر یـو د     تنفیذی بند محکوم په مجازات

نظارت او توقیفی لمی مودی خه پـه لـس لـس کالـه تنفیـذی      
بنــد محکــومین پــه مجــازات شــول  او حــق العبــدی دعــوی یــی    

ریکه قطعی اونهـایی نـده   پدغههغه وویل محفوظه ول شوه 
پدی هکلـه خپـل اعتـراض سـتری محکمـی تـه       شئتاسو کوالی 

ورسیده.غونه پای ته سم ، دحکم د ابالغ سره ئکېواند


