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دوه سوه نهه ویشتمه مادهدجزایی اجراآتو قانون 

ــوی ،    ــتفاده از صــــالحیت وظیفــ ــوء اســ ــیه ســ دوســ
اختالس و تمرد بـه اتهـام میـر محمـد امـین فرهنـگ        

ایی وزیر اسبق تجارت و صنایع درجلسه علنی قضـ 
محکمــه خــاص وزراء  کــه قبــل از ظهــر پــنجم حــوت 

تحت ریاست قضا وتپوه دوکتور عبدالملک ١٣٩٩
تپوه براتعلــی متـــین و  کــاموی  و عضــویت  قضــاو   

ــدا  ـــوهنوال عب لقادر عــدالتخواه اعضــای  شــورای   پ
ــاً     عــالی ســتره محکمــه برگــزار گردیــده بــود ، غیاب
طبق احکام قانون مورد رسیده گی محاکماتی قرار 

ت .گرف
ــیح درجلســــه  ــانونی اجــــراآت بعــــداز توضــ الزم قــ

درخصوص جلب و احضارمتهم وفق احکام قـا نـون   
و عــدم حضــوروی درموعــد تعیــین شــده درجلســه ،

ارنواـل  موصوف حکماً حاضر پنداشته شـده  و بـه   
موظــف  فرصــت داده شــد تــا دعــوی اش را برعلیــه   
متهم اقامه نماید ،  بعـداً مسـاعد حقـوقی ریاسـت     

ــومی ــه کــه    عم ــوقی  وزارت عدلی مســاعدتهای حق
بخاطر دفاع از متهم تعیین شده بود ،  بـه دفـاع از   

ــه   ــت و درادامـ ــوکلش پرداخـ ــاعد  مـ ــل و مسـ ارنواـ
حقـــــوقی در برابـــــر پرسشـــــهای هیئـــــات قضـــــایی 

معلومات های الزم ارائه داشتند 
سرا نجام محکمه خاص وزراء بادرنظرداشت اسناد 

رزیابی دقیق و همـه  ودالیل مندرج دوسیه و بعداز ا
اجـراآت  قـانون  ٢٣٧جانبه به استناد فقره اول ماده 

جزایــی  بــا تغییــر وصــف جرمــی ، مــتهم  را در اتهــام   
غدر مبنی بـر تمدیـد قـرارداد سـه سـاله جایـداد هـای        

قانون ٢٧٠شرکت  صادرات کشمش وفق حکم ماده 
قــانون مــذکور بــه ١٤٥مــاده ٢جــزاء بــا رعایــت جــزء 

نفیذی و متکی به حکـم قسـمت   مدت یکسال حبس ت
ــه رد مبلــغ هشتصــد   ٢٧٣اخیــر  مــاده   ــانون جــزاء ب ق

وشصت و چهار هزار دالر امریکایی به حساب دولـت   
به اتهام تمرد  نسـبت  لیمحکوم به مجازات نموده  و

عدم موجودیت دالیل الزام  طبق حکم ماده پنجم کـود  
قابل ذکر است که این حکـم  .جزاء بری الذمه دانست 

ــایی میباشــد .  قط ــی و نه ــه خــاص   ع ــان محکم همچن
ــه  ــورد اتهامـــات مربـــوط  بـ ــووزراء تصـــمیم د رمـ ء سـ

ــبت      ــل را نســ ــای تیــ ــرارداد هــ ــد قــ ــتفاده در  عقــ اســ
ابهامات موجود در موضوع  ، تدقیق بیشـتر  وارائـه   

ارنوالی  به جلسـه بعـدی   ازجانب مدللتوضیحات  
موکول کرد . 

ــویب شــماره (     ــه طــی تص ) ٦٢٦شــورایعالی مطــرح ک
هدایت ذیل صدور یافت.

((نظــر ریاســت محتــرم عمــومی تــدقیق و مطالعــات      
و مراجـع  تائید است غرض توحید اجـراآت بـه محـاکم   

مربوط متحدالمال گردد.))
مراتب منـدرج تصویب شماره فوق و نظر تـدقیقی کـه   
مورد تائید مقام محترم شورایعالی قرار گرفته اسـت  
بدینوسیله به عموم محاکم استیناف و مراجع مربوط 
تعمیم میگردد تا آنرا به مراجع ذیـربط خـویش تکثیـر    

آرند.نموده وفقاً اجراآت مقتضی و قانونی بعمل

عمومی تدقیق و مطالعات محول  ومـدققین قضـائی   
در مورد ذیال ً ابرازنظر نموده اند.

ــق     ــت طب ((بنظرمــا، در صــورتیکه اداره قضــایای دول
) قــانون قضــایای  ٨) مــاده (٥عــدیل فقــره ( صــراحت ت

) مــؤرخ ١١١٥دولــت منتشــرۀ جریــدۀ رســمی شــماره (
ــد  ٣٠/٦/١٣٩٢ در مــــدعی بهــــای کــــه ســــفید باشــ

رات  در آن صــورت نگرفتــه باشــد)  یــ(عمرانــات و تغی
قـــرار اســـتردادی را صـــادر نمایـــد، دریـــن صـــورت      
معتــرض میتوانــد طبــق احکــام قــانون علیــه نماینــده   

شـــگاه محکمـــه اقامـــه دعـــوی  قضـــایای دولـــت در پی

نماید و در صورتیکه حکـم محکمـه بـه نفـع قضـایای      
دولـــت قطعـــی گـــردد شـــخص غاصـــب بـــه ـــارنوالی  

معرفی میگردد.
ــا      ــات و ی ــل ذکــر اســت اگــر در مــدعی بهــا عمران قاب

) ٩٣یرات  صورت گرفته باشد طبق هدایت ماده(یتغ
قانون تنظیم امور زمین داری  منتشرۀ جریـدۀ رسـمی   

اجراآت قانونی صورت ٢٦/١/١٣٩٦ورخ) م١٢٥٤(
گیرد))

ــوأم بــا اصــل نظــر     حینیکــه تفصــیل جریــان موضــوع ت
مقـام محتـرم   ٢٧/٨/١٣٩٩تدقیقی در جلسـه مـؤرخ   

مؤرخ ) ١٩٩٩- ١٩٢٤(متحدالمال شماره 
داراالنشاء شورای عالی:٢/١٢/١٣٩٩
در رابطه به قرار استردادی قضایای دولت:موضوع:

ــماره (  ــتهدائیه شــ ـــؤرخ ١٨٢٢اســ ٢٣/٦/١٣٩٩) مــ
ریاست محترم عمـومی قضایای دولت وزارت عـدلیه 
ــانونی، حقــوقی و تطبیقــی     ــه مشــکالت ق در رابطـــه ب

ــرات ( ـــکام فقـ ــاده (٦و ٥احـــ ــایای ٨) مـ ــانون قضـ ) قـ
ــ     بال قـــرار  ـدولـــت و اجـــراآت چندگانـــه محـــاکم در قـ

) ١٨٨استردادی قضایای دولت، جنسا ً ذریعه نامه (
غـرض ابـراز نظـر بریاسـت محتـرم      ٣/٧/١٣٩٩مؤرخ 

ــ ــول    ه پـ ــدی نیـ ــث النـ ــوعات تربحـ ــمیر موضـ ــې یوشـ کـ
کیــــي، او د حــــل پــــه برخــــه کــــې الزم تصــــمیمونه      
نیســي او هغـــه موضـــوعات، چـــې دلتــه یـــې پـــه حـــل   
ــه عــالی      ــه ســتونزه وی، دســتری محکمــی ل کــی کوم

کـــــــی داســــــتهدائیه (هـــــــدایت  ه پــــــ مقــــــام خـــــــه 
اخیستلو)تصمیم نیول کیی.

ــاری ابتدائیـــه محکمـــی       ــدان وردـــو والیـــت ـ دمیـ
ــه نتیجــه        ــه اســتهدائیه جــراو بحــث وشــو، دبحــث پ پ

ه دې ې یـــــاده اســـــتهدائی  کـــــی رنـــــده شـــــوه چـــــ   
ــتیو ک ــترې   دوروســــ ــاس ســــ ــه اســــ ــدایت پــــ نواوهــــ

ــود      ــه راز ددیوانونــ ــی، دغــ ــل شــ ــه ولیــ ــې تــ محکمــ
ــې دې تـــه ورتـــه یـــو         ــانو پـــه اونیـــزه غونـــه کـ رئیسـ

ــور النــدی        ــر بحــث او غ ــور موضــوعات هــم ت شــمیر ن
کـــی الزم تصـــمیمونه اوهـــدایت ه ونیـــول شـــول چـــې پـــ

      ــ ــره اونـ ــه هـ ــې پـ ــادونې و ده چـ ــول، د یـ ــادر شـ صـ
ــت  ــه ســـ ــل د ورتـــ ــه  کـــــی یوـــ ــه موخـــ ــل پـــ ونزو د حـــ

ــدې      ــری النــ ــر مشــ ــیس تــ ــی درئــ ــتیناف محکمــ داســ
ــانواونیزه غونــــه   ــویيددیوانونودرئیســ ، چــــې جــ

ــه  ــت  ٢٧/١٠/١٣٩٩پـــ ــدان ورد والیـــ ــه دمیـــ نیـــ
ــتیناف محکمـــــی رئـــــیس قضـــــاوتیار ف    ضـــــل داســـ

ددیوانونــــــــوالهــــــــادی (فاضــــــــل) پــــــــه مشــــــــر   
    ــ ــوه، د دی اونــ ــره شــ ــه ترســ ــانواونیزه غونــ رئیســ

ــو در ــه   ددیوانونـــــ ــی پـــــ ــه کـــــ ــه غونـــــ ــانو پـــــ ئیســـــ
عاتوبحث وشـــــو، پــــه خاصـــــه توـــــه  یوشمیرموضــــو 

ــاریخ  ــب اهللا "امــین"   ٨/١٠/١٣٩٩بت قضــاوتیار حبی
رئیس محکمه استیناف والیت کندز بـا معیتـی امیـر    
محمد "متین" رئـیس تحریـرات محکمـه اسـتیناف از     
دفـــاتر محـــاکم اعـــم از دواویـــن اســـتینافی، محکمـــه 
ابتدائیـــــه شـــــهری و دواویـــــن مربـــــوط آن، محـــــاکم  

یـــت اختصاصـــی، آمریـــت ثبـــت اســـناد و وثـــایق، آمر 
مخــزن محکمــه اســتیناف و محــاکم ولســوالی هــای      

مستقر در مرکز کندز بازدید و نظارت بعمل آورد. 
ــدراج     ــونل، انـ ــری پرسـ ــاب حاضـ ــد کتـ ــن بازدیـ در ایـ
دوسیه ها، حفظ الصحه محیطی، یونیفـورم قضـائی   
و روند اجراآت محاکم مورد ارزیابی قـرار گرفـت. هللا   

ــه وظــایف مح   ــه الحمــد پرســونل قضــائی و اداری ب ول
شـان حاضـر بودنـد و اوراق قضـایای وارده در میعــاد     
معینـــه مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه و حفـــظ الصـــحه  
محیطــی و حفــظ الصــحه دفــاتر مراعــات گردیــده و      
اجــراآت محـــاکم در راســـتای احکـــام قـــانون صـــورت  
میگرفت و رئیس محکمه اجـراآت پرسـونل محـاکم را    
مثبــت ارزیــابی نمــوده و قابــل ســتایش دانســت. در      

ــم ــو  ضــ ــاکم مربــ ــائی و اداری محــ ــونل قضــ ط ن پرســ
ـــ   ــوانین نافـ ــت قــ ــه رعایــ ــتیناف را بــ ــور و اســ ذه کشــ

یعالی مقــام ســتره محکمــه و رعایــت  رامصــوبات شــو
ــا طرزال    ــه همان ــائی ک ــاس قض ــل محــاکم  تنظــیم لب عم

ــان   محســوب میشــود تشــویق و تأ   ــد نمــود.  همچن کی
درین بازدید تعدادی از محاکم پیشنهاداتی را مبنـی  

زم دفتـری مطـرح نمودنـد کـه نیازمنـدی      بر کمبود لوا
های محاکم یاد داشت گردیـد و بـه مـدیریت عمـومی     
ــول    ــین وصـ ــا حـ ــد تـ ــدایت داده شـ ــابی هـ مـــالی و حسـ
تخصیص در تدارک و تهیه اشیاء و اجناس مورد نیاز 

محاکم اقدام اصولی نمائید.

محبس مسئوولینو ته یادونـه وکـه   محکمې رئیس د 
چې له دې وروسته  دی په زیات دقت سـره او د اکـل   
شوي نورم سـره سـم د محبوسـینو  د اعاشـی او ابـاتي      
پرواندې پام ولري اوله دوی سره دې په ه توه چال 

لـه  چلند وشي او د زندان مسـئوولینو ژمنـه وکـه چـې     
ه کې د شي . په ادامدې وروسته به کومه سرغونه ون

زنــدان دچــارو مــدیریت لــه خــونی خــه هــم لیدنــه   
وشـــوه چـــې نظافـــت رعایـــت شـــوی او کومـــه ســـتونزه 

ترسترونه شوه .

دعــادل او توانــا ــتن  تعــالی (ج) پــه نامــه او یــاد        
او زیاتـــه یـــې کـــه : د ســـترې محکمـــې  ونـــه پیـــلغ

دعـــالي شــــورا د الرــــوونو او مصــــوبو لــــه مخــــې د  
محبوسینو ستونزې اوشکایتونه  له ندې خه یـو  

هغوی د ستونزو حل تـه د اونـد مراجعـو لـه الرې     داو 
ــق  او      ــانون تطبی ــل چــې د ق ــې  وی ــوو او وی رســیدنه ک
دعدالت  ینت زمون پـه کـاري لومیتوبونـو کـې     

لري،کو کوو تر و هغه ستونزی او ناخوالي قرار
یـې نیـولې پـه یـر ژر وخـت کـې       چې دمحبوسینو لمن 

ــا دمحبوســینو     ور ــانونی  رســیده ــي  وکــو . بی ــه ق ت
دخوراکي توکیو تابلو و غوتل شوه چې هر محبوس 
تن ته د اکل شوي نورم سره سـم ددوی اعاشـه توزیـع    

ل چلنـد لـه   دپورتن ادارې د پرسونل دچاـ شوې  وه او 
رنوالی او د اعاشی د توکیو له توزیع خه راضـي  
ــوازې      ــه وکــه چــې ی ؤ او دمحبوســینو اســتازیو یادون
دې دمیــوه جــاتو دپیرودلــو او دوچــې و د وزن پــه  
برخه کې زیاته پاملرنه وشي او په وله کې د زنـدان د  

ینې راضـی  ؤ بیـا د   چلنـد پرسونل له اخالقو او چاـل  

د نیــه محمــد اجمــل (عـــرب زی )   ٧/١٠/١٣٩٩ه پــ 
بــــــادغیس والیــــــت اســــــتیناف محکمــــــې رئــــــیس      
ــه    ــتیناف دعامــ ــد) داســ ــاوتمند عبدالقاهر(قایــ دقضــ
ــت دیــوان او لــه اداری فســاد خــه راوال شــویو       امنی

ت جرمونو رئیس  په ملتیا د زندان له عمـومي  مـدیری  
خه  لیدنه وکه.

لومی  دسید حبیب اهللا (سـادات) دزنـدان د مـدیریت    
د آمــر، او دمحکمــو د ایکــو  د سرپرســت ، داعاشــې 

نارینـــه محبوســـینو د بیالبیلـــو بالکونـــو د     آمـــر او د
استازیو په ون  یوه غونه جوه اودمحکمې رئیس 



۱۳۹۹حوت ١٠

مقامات ستره محکمه تأکید زیادی در برگزاری این جلسات 
ته عالی همآهنگی باید داشته اند و تأکید نمود که جلسات کمی

در ولسوالی ها نیز به صورت منظم برگزار گردد. بعداً منشی 
جلسه مصوبات جلسه قبلی را مرور و رئیس جلسه اجراآت 
مصوبات جلسه قبلی را بررسی نموده تأکید داشت که مصوبات 
جلسه همآهنگی باید به صورت دقیق اجراء گردد. متعاقباً روی 

ل نظر صورت گرفته و تصامیم الزم آجندای جلسه بحث و تباد
ذیالً اتخاذ گردید:

پیرامون تعقیب عدلی مظنونین که توسط محاکم در -١
گیرد الی نهائی شدن قضیه اصلی مرحله ابتدائیه صورت می

لی موضوع منشأ تعقیب ارنوامعطل قرار گیرد. مصوب گردید 
عدلی را در نظر بگیرند و اصل بر تعقیب عدلی عاجل قضایا 

اشد و تنها قضایای که تا زمان نهایی شدن اصل قضیه بمی
موضوع تعقیب عدلی آن امکان پذیر نباشد معطل قرار گیرند.

پیرامون مشخص نمودن قطر سالح و مشخص نمودن -٢
لی. تصویب گردید که ارنواقیمت آن قبل از ارسال دوسیه به 

مراجع کشفی با توجه به مقرره و لوایح داخلی در حد توان مطابق
عالی ستره شورای۱۵/۳/۱۳۹۷) مورخ ۲۶۵مصوبه شماره (

) مورخ ۱۲۹۴الی ۱۱۸۱محکمه که ذریعه متحدالمال شماره (
به مراجع ذیربط تکثیر گردیده است اجراآت ۱۴/۷/۱۳۹۷

نمایند و همچنان از سلسله جلسه کمیته عالی همآهنگی به 
منظور اتخاذ اجراآت یک نواخت موضوع توسط قوماندانی به 

زارت داخله پیشنهاد گردد.و
پیرامون مشکالت حقوقی ساحه ماسترپالن، رفع خالء -٣

و نواقص دوسیه های هیئات تصفیه و ساخت وساز های خودسر 
در ساحه پالن شهری. مصوب گردید که موضوع دوسیه های 

لی و ریاست عدلیه حل گردیده و ارنواهیأت تصفیه با همکاری 
چنان ن اجراآت صورت گیرد، همدر زمینه مطابق به احکام قانو

در موضوع غاصبین تصویب گردید که شاروالی شهر نیلی زمین 
های غصب شده آن اداره را به صورت جداگانه تشخیص و تثبیت 
نموده و با ذکر مساحت و حدود اربعه زمین مغصوبه و 

مشخصات کامل شخص غاصب محول ریاست عدلیه نماید.
یا. مصوب گردید پیرامون سیستم مدیریت ثبت قضا-٤

که ادارات ذیربط حتماً مطابق مقرره سیستم ثبت قضایا، تمامی 
دوسیه ها را ثبت نموده و محول مراجع بعدی نمایند و در صورت 

عدم ثبت در سیستم دوسیه مسترد گردد.
برداری مظنونین برداری و فلمپیرامون عدم عکس-٥

گردید مواد مخدر و تشریح مواد توسط ادارات ذیربط. مصوب
که ادارات کشف مواد مخدر در هنگام گرفتاری مظنونین مواد 

برداری مخدر به دست آمده را همراه مظنونین عکس و فیلم
چنان محضر گرفتاری و نموده و ضم اوراق دوسیه نمایند، هم

تشریح مواد مخدر به صورت دقیق خانه پری گردد.
پیرامون عدم درج تاریخ در محضر اجراآت و عدم -٦

ها و اجراآت توسط نگاشتن شهرت موظفین در ذیل استعالم
مراجع ذیربط. مصوب گردید که تمامی ارگان ها، تمامی 
محضرها، و فورمه های موجود در دوسیه را به صورت کامل و 
دقیق خانه پری نمایند، همچنان تمامی موظفین فورم ها و 

محضر ها مشخصات کامل خود را درج نمایند.
های حبس. تصویب گردید که تطبیق بدیلدر رابطه به -٧

موضوع تطبیق بدیل های حبس  و حجز با همکاری و همآهنگی 
ادرات ذیربط در حدود امکانات موجود در آن والیت تطبیق و 

عملی گردد.
در رابطه به محو و حریق مواد مخدر و مسکرات -٨

توسط هیئات موظف پس از اصدار و قطعیت حکم. مصوب 
ت ذیربط مطابق به احکام قوانین و مقررات گردیده که ادارا

مربوطه اجراآت نمایند.
در رابطه به صدور قرار ترک خصومت توسط محکمه -٩

شهری در قضایایی که قرار استرداد از طرف اداره قضایای 
که بعد دولت صادر شده است. مصوب گردید که  با توجه به این

راض داشته که شخص اعتاز صدور قرار استرداد و در صورتی 
باشد نماینده قضایای دولت به عنوان مدعی علیه در دوسیه 
قرار می گیرد و در صورت حاضر نشدن مدعی به پیشبرد 

گردد. اجراآت دیوان مدنی و دعوی، قرار ترک خصومت صادر می
حقوق عامه محکمه شهری مطابق به احکام قانون بوده و ریاست 

به قرار استراداد خویش عدلیه بعد از قرار ترک خصومت با توجه
اجراآت نماید.

پیرامون تحقیقات امالکی متعدد و عدم ارایه نظریه -١٠
هیئات موظف در میعاد قانونی. تأکید گردید که تا حد امکان 
از تعدد توظیف هیأت تحقیقات امالکی توسط محاکم جلوگیری 
صورت گیرد و همچنان هیأت تحقیقات امالکی سرعت بیشتر 

داشته باشند.در اجراآت خویش
پیرامون عدم در جریان قرار دادن به موقع قضایای -١١

دولت در جلسات قضائی توسط محکمه شهری مطابق قانون. 
مصوب گردید که دیوان های مدنی و حقوق عامه محکمه شهری 
و استیناف مطابق به احکام قانون نماینده قضایای دولت را از 

تاریخ  برگزاری جلسه مطلع سازند.
ن عدم پرداخت قیمت فیصله جات و هزینه پیرامو-١٢

اعالن رادیو توسط ادارات اراضی و شهرسازی و عدلیه. تأکید 
صورت گرفت که مطابق به مصوبات قبلی ادارات ذیربط به 
پرداخت هزینه های ذکر شده اقدام نمایند در غیر آن با ادارات 

ذیربط اجراآت قانونی صورت خواهد گرفت.
خط برای مدیونین که به حکم پیرامون ترتیب افالس-١٣

محکمه محکوم علیه قرار گرفته و کدام دارائی ندارند. تأکید 
گردید که طبق مصوبات ستره محکمه صدور وثیقه افالس خط 

منع گردیده است.
در موضوع عدم احضاریت بعضی از مجلوبین که به -١٤

پولیس تن دهی ندارند. مصوب گردید که ریاست عدلیه بعد از 

حضاریه به منظور حاضر نمودن شخص مورد نظر صادر صدور جلب ا
نماید.

پیرامون ارسال مکاتیب تحقیقات امالکی که عنوانی -١٥
گردد. تأکید گردید که مطابق قوانین و مقررات؛ مستوفیت صادر می

ریاست هیأت تحقیقات امالکی را نماینده مستوفیت بر عهده داشته و 
اآت صورت گیرد.در زمینه مطابق به قوانین و مقررات اجر

پیرامون عدم ارسال دوسیه های حقوقی به محکمه استیناف -١٦
ته توسط ریاست که در پارچه ابالغ عدم قناعت خویش را ابراز داش

قانون اصول ٣٦٨که مطابق به هدایت ماده عدلیه. مصوب گردید
محاکمات مدنی اجراآت صورت گیرد و جلسه با دعائیه خیر خاتمه 

یافت.
ر:در والیت تخا

جلسۀ همآهنگی ارگانهای عدلی و قضائی محکمه استیناف والیت تخار 
تحت ریاست قضاوتمل ذبیح اهللا "ابراهیمی" ٩/١١/١٣٩٩بتاریخ 

رئیس محکمه استیناف با اشتراک عبداهللا "قرلق" والی والیت، رؤسا و 
نماینده گان ادارات ذیربط در مقر محکمه استیناف دایر گردید.

الوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز سپس رئیس ابتداء جلسه با ت
محکمه ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین، برگزاری جلسات 
همآهنگی ادارات عدلی و قضائی را جهت رفع چالش ها و بهبود اجراآت 
سودمند دانسته افزود مسئولین ادارات در برابر وظایف محوله در 

ید در جهت تحکیم قانون و مقابل دولت و ملت پاسخگو می باشند لذا با
عدالت همآهنگ و همکار باشیم و درمورد هر نوع ابهامات و تأمین 

چالش ها که در نزد ادارات ذیربط رونما میگردد در پرتو احکام قانون و 
مقررات از طریق جلسات همآهنگی راه حل دریافت و تصامیم الزم اتخاذ 

موده افزود اهداف همه گردد. بعداً والی والیت راجع به موضوع صحبت ن
ادارات خصوصاً ادارات عدلی و قضائی مشخص و مشترک است که 

عدالت می باشد، برخورد نیک، اجراآت تأمین همانا تطبیق قانون و 
قانونی و عادالنه تحوالت مثبت را در جامعه به بار می آورد بناءً همه ای 

ری از ظلم و عدالت و انصاف، جلوگیتأمین ما باید در تحکیم قانون، 
بی عدالتی، مبارزه با فساد متعهد و همکار باشیم. 

متعاقباً روی موضوعات شامل آجنداء در مورد عدم احضار افراد جلب، 
تحریر شهرت پولیس در محضر گرفتاری، حضور وکالی مدافع و 
مساعدین حقوقی در زمان تعیین شده درجلسات قضائی، بطی بودن 

و نهائی محاکم، بررسی قانونیت روند تطبیق فیصله های قطعی
واگذاری نمرات رهایشی و تجارتی شهری توسط شاروالی و مشکالت 
حقوقی ناشی از آن، عدم تفهیم حقوق اساسی قانونی مظنون توسط نهاد 
های کشفی، نظارت بیشتر مظنون از میعاد قانونی، عدم حل قرار های 

ه تست مواد قضائی در مدت معینه، به تاخیر مواصلت نمودن نتیج
مخدر، عدم ارائه معلومات دقیق از اداره شاروالی به استعالم های 
محاکم و دیگر موارد شامل آجنداء که از طرف رؤسای دواوین استینافی 
و ابتدائیه وسایر ادارات ذیربط مطرح گردیده مورد بحث و تبادل نظر 
صورت گرفته در پرتو احکام قانون و مصوبات شورای عالی ستره 

کمه تصامیم قانونی اتخاذ و از طرف رئیس جلسه هدایت داده شد تا مح
هریک از مراجع ذیربط طبق تصاویب جلسه به سهم خویش اجراآت 

بدارند و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت. 
په پکتیاء والیت کی:

نیه د عدلي او قضایي ارانونو ترمین دې همغ ٩/١١/١٣٩٩په 
. یاده  میاشتن اصالحي غونه ترسره شوههاو ستونزو دحل په موخ

تالوت سره پیل شوه، پهو  مبارکو آیتونودغونه د قرآن عظیم الشان 
ورپسې د ې همغ دغوني منشي قضاوتمند الهام (امید) دغونې 
آجناء د غونی ونوالو ته ولوستله. له دې خه وروسته د پکتیا 

ونې یارحبیب اهللا (منیب ) د غوالیت د استیناف محکمې رئیس قضاوت
. په یاده غونه کې د استیناف یدزت او اهمیت باندې وغپه ار

محکمې رئیس ترن، دیوانونو رئیسانو، استیناف ارنوال رئیس، 
د والیت نماینده، امنیه قوماندان، ملي امنیت ریاست لومی مرستیال، 

آمر، مدافع ووقضایاداروال، و چارو رئیسه، حقوقوآمر، دولت 
ه استازو  ون درلود . په دغه غونووکیالنو نماینده او د نورو ادار

کې په الندې مهمو موضوعاتو باندې بحث ترسره شو: په بعضي جزایي 
ساعتونو خه د زیات وخت ٧٢قضایاوو کې د پولیسو لپاره د

تمدیدول، پکتیا کې دامن کور نشتون، امنیه قوماندان کې د ینه 
ونینو او مجرمینو لپاره د نظارت خونې نه شتون، غاصبین په خپل مظن

وخت سره احضارول او همداشان نورو مهمو موضوعاتو باندې هراخیزه 
بحث ترسره شو.

ابتدائیه محکمې کیپه ننگرهار والیت دکامې ولسوال :
نیه د همغ غونه  د کامې ولسوال ٢٤/١٠/١٣٩٩تیره چهارشنبه 

کمې رئیس قضاوتمند عبیداهللا (عادل) په وینا د همدې ابتدائیه مح
قوماندان، حقوقو مدیر، یېولسوال ولسوال شریف اهللا (فضلي)، امن

اراضي مدیر،  قباله جاتو مدیر، مالي مدیر او دامنیت مدیریت نماینده 
په شتون سره پیل شوه.

ذکر شوې غونه چې د کامې ولسوال د ابتدائیه محکمې د رئیس په 
پیل شوه، لومی د کامې د کېې محکمې د جلسو په تاالردشر د یام

ابتدائیه محکمې رئیس لخوا ولو راغلو برخه والو ته د ه راغالست 
ترن دهمآهن دجلسو د  دایریدو د موخو په هکله وضاحت  ورکل 
شو، وروسته د یادې ولسوال ولسوال ته وخت ورکل شو، نوموی 

،  د غونې دایرول ه ابتکاروبالهورې دهمغدمحکمې د رئیس له ل
ي که چه دا کارزمون په اداري چارو کې البهتروالی راوستلی یهاوزیات

شي، او ستونزې موپخپل وخت او ژرحلیي. په غونه کې دمحکمې  د 
د محکمې ېو ته  یا دونه وشوه. چولو راغلو مربوطو اداررئیس لخوا 

قانون له مخې همکاري وکي، او سره پخپلو اونده چارو کې د
 همدارنه په حقوقي موضوعاتو کې محکمې ته په قانوني اکلي او لن

تاکید او ینار ترن ورته لوووخت کې داهل خبره ؤ د نظرپه رااست
باید قیمت ذاري په اصولي شکل وکي، ترو د ېیادونه وشوه  چ

وعات هم تربحث دولت عواید زیات شي. په غونه کې نوراین موض
الندې ونیول شول او په هره برخه کې الزم او قانوني تصمیمونه ونیول 
شول په آخره کې غونه  دمحکمې د رئیس له لورې په دعا سره پای ته 

ورسیده.

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

قضاوتیار تحت ریاست۱۳۹۹/ ۲۴/۱۰بتاریخ والیت بغالن 
با اشتراک محمد رئیس محکمه استیناف محمد حسن "صدیقی"

رؤسا و نماینده گان ادارات ذیربط ،والی والیت"اکبر "بارکزی
.ر گردیدیاد

جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز سپس ابتداء 
مدید به اشتراک کننده گان آخوش ضمن عرض رئیس محکمه 

نتایج جلسه قبلی صحبت همه وهمآهنگی پیرامون اهداف جلسه 
هنگی آپیرامون اهمیت وضرورت هموالیت والی بعداًجانبه نمود

ضائی جهت حکومت داری خوب بیشتر بین ارگانهای عدلی وق
بخش عدلی وقضائی اعالن صحبت نموده وحمایت خویش را از

"کلیوال"ار امین اهللا یجندای جلسه توسط قضاوتمتعاقباً آکرد .
وچگونگی تحقق مورد نتایج جلسه قبلیدرمنشی جلسه قرائت و

تصاویب قبلی تطبیق نگردیده از ی راکهمواردیاد آوری ونهاآ
و جندای جلسه فعلی گردید آشامل و سته ساخت برج،بود

درادامه روی موضوعات شامل آجنداء بعد از بحث و تبادل نظر 
:دیاتخاذ گردمقتضی ذیالً تصامیم 

ء مشکالت موجوده کاری در دیوان جزارابطه به در-١
که یفیصله های غیابی وفیصله هایاستیناف مبنی بر اینکه 

توقیف رها میباشند ودر ن تحت کفالت بالمال از آمتهمین 
مرحله بعدی به حبس تنفیذی محکوم به مجازات شده اند ولی 

نرا آنها به موقع تطبیق نگردیده ودالیل عدم تطبیق آفیصله باالی 
.عدم اجراآت پولیس تذکر میدهندارنوالی های مربوطه

تصویب گردید که مطابق الیحه نظارت برتطبیق احکام قطعی 
ن که چنین آبخصوص ماده پنجم ۱۳۹۸ونهائی محاکم سال

صراحت دارد: رئیس محکمه یا رئیس دیوان حاکمه، نظارت را 
احکام واجب التطبیق را درفورم به ترتیب ذیل انجام میدهد:

ماده چهارم این الیحه درج وبه مراجع مربوط رسما۲ًمندرج فقره 
ن شده در مصوبه ینرا در خالل مدت تعیآارسال واطمینان تطبیق 

شورای عالی ستره محکمه ۱۳۹۶/ ۷/ ۲۵مورخ ۷۹۲ماره ش
ن شده، یهرگاه بعداز سپری شدن مدت تعیتقاضامی نماید.

اطمینان تطبیق بدون معاذیر شرعی وقانونی مواصلت نورزد،
مطابق به احکام قانون بمنظور موضوع بارعایت سلسله مراتب،

ان ول به ارنوالی مربوطه احاله وجریئتعقیب عدلی شخص مس
، اجراات صورت گیرد .به ستره محکمه نیز خبرداده میشود

قرار های قضائی مبنی به رفع خالهای تحقیقاتی -٢
ازطرف ارنوالی های ابتدائیه مطابق رهنمود قرار قضائی حل 

۱۷۷تصویب گردید که طبق هدایت ماده در مورد نمی گردد.
ز اقامۀ اقانون اجراآت جزائی که چنین صراحت دارد: هرگاه بعد

دعوای جزائی واحالۀ قضیه به محکمه، نظر به بروز دالیل جدید، 
ضرورت تحقیق تکمیلی محسوس گردد یا محکمه آنرا الزم 
داند، ارنوالی طبق احکام این قانون مکلف به انجام آن می 

لذا هرگاه این عمل تکرار گردد موضوع به مقام لوی باشد.
ن تشکیل وصالحیت ارنوالی تحریر گردد تا مطابق قانو

ارنوال مربوطه که از تطبیق احکام قانون ومکلفیت ،ارنوالی
قانونی شانه خالی مینماید ازطریق اداره تفتیش لوی ارنوالی 

مورد باز پرس قرار گیرد.
درمورد ترجمه اصطالحات طبی توسط ریاست صحت -٣

تصویب گردید که درصورت ،عامه وعدم تطبیق تصویب قبلی
پیرامون عدم تطبیق ءطبق احکام قانون کود جزاتکرار موضوع

ولین مربوطه مورد باز پرس قانونی قرار ئاحکام محاکم مس
گیرند.

شنهاد ریاست عدلیه درمورد عدم همکاری یپیرامون پ-٤
قرار های ، پولیس در تطبیق فیصله جات قطعی ونهائی محاکم

قرار های استردادی قضایای دولت وعدم جلب ، صادره محاکم
ن اداره تصویب گردید که موضوع مطابق آحضار مجلوبین وا

احکام نظارت برتطبیق احکام قطعی ونهایی محاکم درج فورم 
تا محاکم مربوطه ذوی الحکم اداره را شود ن تحریر آگردد وعلت 

ن تعلل میورزند مورد پیگرد قانونی قرار داده آکه در تطبیق 
شود.موضوع به مقام عالی ستره محکمه راپور داده

مورد ۴۰شنهاد ریاست عدلیه پیرامون یپمورد در-٥
غرض تحصیل محصول کهجلب جهت احضار افراد واشخاص

فیصله های محاکم عنوانی قوماندانی امنیه اصدار یافته اما 
تاحال از طرف قوماندانی کدام اجراآت صورت نگرفته است. 

موضوع جلب واحضارباید مطابق احکام که اوالًتصویب گردید
الی ۱۲۸قانون اصول محاکمات مدنی بخصوص مواد

قانون اجراآت ۹۳درموضوعات حقوقی وطبق هدایت ماده ۱۵۲
اجراآت صورت گیرد ودرصورتیکه اداره جلب آن جزائی ومابعد

کننده اجراآت قانونی را انجام داده باشد وپولیس مکلفیت 
اصول ۱۵۰قانون اجراآت جزائی وماده ۹۴خویش را مطابق ماده 

مریت مراجع مربوطه آحاکمات مدنی انجام ندهد موضوع به م
زیرا ،بازخواست وپیگرد قانونی قرار دهندموردابالغ گردد تا

شنهاد فوق دوموضوع مطرح بوده یکی عدم تطبیق احکام یدرپ
وری محصول فیصله جات که آجلب واحضار ودوم عدم جمع 

ضرر به عواید دولت میرسد.
تن ۵۲۵عدلیه درمورد شنهاد ریاستیپیرامون پ-٦

مقروضین برق برشنا غوری که مقروض هستند ودر زمینه 
تصویب .نمایدپولیس کدام اقدام نمی، باوجود ارسال جدول 

ءکود جزا۳۸۹گردید که این عمل شامل حاالت مندرج ماده 
درصورتیکه بعدبناءً تحت عنوان ایجاد ضرربه منافع عامه بوده 

قانون پیرامون جلب وحصول دیون ازین به عدم تطبیق احکام
دولت هر اداره دوام بدهد مطابق احکام قانون مورد پیگرد 

قانونی قرار گیرند.
شنهاد ریاست عدلیه پیرامون تعریف تمرد یدرمورد پ-٧

تصویب . یا شامل قرار های اداره قضایای دولت میگرددآکه 
گردید که موضوع طبق احکام قانون واضح بوده کدام مشکل 

ینه وجود ندارد.درزم
شنهاد ریاست ارنوالی استیناف پیرامون یدرمورد پ-٨

تصویب گردید که مشکل ازطریق مقام . مشکالت انتقال پست
حل گردد.آن والء پولیس هنگی اداره پست وآوالیت با هم

شنهاد ریاست ارنوالی درموضوعات یپدرمورد-٩
رنوال واهنها حکم گردیدآکه به برائت ی تمدید توقیف قضایای

مربوطه اعتراض نموده وطبق احکام قانون باید دررسیده گی 
را ارنوالی قضایاتصویب گردید که اوالً.مستعجله قرارگیرند

باهم تفکیک نمایند در مواردیکه استیناف طلبی وجود دارد ویا 
هم از موارد اعتراض به حکم برائت باشد اعتراض نموده ومحاکم 

قانون اجراآت ٣٠٨و ٢٦٢، ١٠٢احکام موادطبق نیز عاجالً
جزائی تصمیم خویش را اتخاذ نمایند.

پیرامون مشکالت مطروحه ریاست امنیت ملی درمورد -١٠
ن اداره گرفتار میگردد وتذکره تابعیت آمظنونین که توسط 

ن اداره معرفی میگردد آزمانیکه به طب عدلی توسط ندارند و
خالف قانون را این کار ریاست محکمه استیناف ذریعه مکتوب 

ین سن قبول یرا بدون تعدانسته و ارنوال مربوطه دوسیه ها
ویب شورای اکه مطابق تصگردید تصویب در رابطه نمایند. نمی

ین سن از صالحیت های یعالی ستره محکمه واحکام قانون تع
محکمه بوده درصورتیکه افراد تذکره اختصاصی ارنوالی و

باید مطابق تذکره دست داشته د طبق احکام قانون نداشته باش
از اجراآت صورت گیرد ودر صورتیکه تذکره نداشته باشند اوالً

هم اگر ثبت احوال نفوس پیرامون تذکره معلومات گردد باز
طریق ارنوالی های مربوطه درزمینه اقدام مشکل حل نگردید از

مطالبه ارنوالی ها در مورد تثبیت سن توسط وصورت گیرد
وسیه ها دشفی خالف قانون بوده باید به تسلیمی نیروهای ک

اقدام نمایند. قانوناً
پیرامون شکایت عده از اصحاب دعاوی مدنی مبنی -١١

تصویب گردید که طبق . بردخالت ارنوالی درموضوعات حقوقی
احکام قانون اصول محاکمات مدنی دوسیه های حقوقی تنها 

گی شده رسیدهازطریق اداره حقوق ویا محاکم مستقیما ً
میتواند وسایر ادارات حق دخالت در دوسیه های حقوقی را 

،ت قانون نیروهای پولیسیطبق تصویب شورای حاکمو نداشته 
امنیت ملی وارنوالی حق دخالت ورسیده گی در قضایائی 

خود مدنی را ندارند واز دخالت در امور مدنی وحقوقی جداً
داری نمایند.

الی امنیت داخلی مشکالت ریاست ارنودر مورد -١٢
وخارجی که با مشکالت سایر ارگانها مشابهت داشت تصمیم 

درمورد عدم ارایه نرخ سالح تصویب همچنان اتخاذ گردید.
گردید که ارگانهای مربوطه مکلف است که نرخ سالح ومهمات 
که ازطرف مظنونین قضایای نظامی تلف گردیده ویا به دشمن 

حین تصمیم گیری محاکم شده معلوم نمایند تا داده تسلیم 
وارنوالی ها در مطالبه به مشکل مواجه نگردند ودرضمن حقوق 

دولت نیز شامل حکم شده بتواند.
شنهاد ارنوالی امنیت داخلی وخارجی در یپیرامون پ-١٣

مدیر محبس تعهد نمود.مورد عدم موجودیت جای برای تحقیق
ماده نموده اند.آکه جای بسیار مناسب را در زمینه 

فقره تذکر۷یرامون مشکالت مدیریت جنائی که در پ-١٤
مد که هرگاه وسایل جرمی توسط ارنوال آتصویب بعمل . رفته

توسط مکتوب مطالبه گردد موظف مطالبه میگردد باید رسماً
درمورد انتقال خود داری صورت گیرد.واز مطالبه شفوی جداً

که ها تصویب گردید هامن بودن شاهرانسبت نابه مظنونین 
ه همکاری نموده ونهاد های مربوطه نیز یدرزمینه قوماندانی امن

در خصوص انتقال عده از مطالبه بار بارخود داری نمایند.
محاکم ابتدائیه به ولسوالی های همجوار و عده به مرکز که از 
طرف والی والیت مطرح گردیده  در مورد رئیس محکمه 

داشت که به علت ه نموده بیان معلومات و توضیح مفصل ارائ
منی راه های ولسوالی ها و دست به دست شدن ولسوالی ها ناا

توسط دشمن ذریعه مصوبات شورای عالی ستره محکمه طور 
مؤقت انتقال یافته که بعد از خوب شدن وضعیت امنیتی و 

منیه و ریاست امنیت ملی دوباره ندانی اااطمینان از طرف قوم
مورد قضایای حقوقی درصل مقر شان انتقال خواهند شد .اب

کوشش نماید که خود ضمانت اخذ نماید هریاست عدلی
ودرقضایای خاص میتوانند از پولیس استمداد جویند. و
درضمن تصویب گردید که ریاست ارنوالی لیست نوکریوالی 

نرا در اختیار مدیریت آقل نارنواالن خویش را ترتیب نموده و
ند تا درزمینه رفع مشکل دهجنائی وارگانهای مربوطه قرار

گردد. 
ارائه شده توسط نماینده انجمن تپیرامون مشکال-١٥

وکالی مدافع چنین تصمیم اتخاذ گردید که استعالم های 
وثایق بخاطررفع شکایت مراجعین بوده با معلوماتی درمورد

دیت خود را دارد اما محاکم فورم دورانی را یوجودیکه مف
همچنان تصویب ه اجراآت نمایند.درزمینتکمیل نموده وقانوناً

گردید که وظیفه اداره حقوق رسیده گی مقدماتی به عرض 
عارض بوده درصورتیکه معروض علیه به عرض اقرار نمایند 
اجراآت خویش را انجام میدهند ودرصورتیکه انکار نمایند باید 

اوراق از طوالت نگهداری اوراق جلوگیری صورت گیرد و
حاکم مربوطه ارسال گردد.درمیعاد قانونی به م

در والیت دایکندی:
جلسۀ کمیته عالی همآهنگی ادارات عدلی و قضائی محکمه 

تحت ریاست ٨/١١/١٣٩٩استیناف والیت دایکندی بتاریخ 
قضاوتمل ابوبکر "صدیقی" رئیس محکمه استیناف با اشتراک 
رؤسا و نماینده گان ادارات ذیربط در تاالر جلسات محکمه 

دایر گردید.استیناف 
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز سپس 
رئیس محکمه ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین بیان نمود 
که جلسات همآهنگی از اهمیت خاصی بر خوردار می باشد و 



۱۳۹۹حوت ١٠

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

یکنفر چهار سال حبس، چهار نفر هر واحد 
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی و یکنفر برائت ١٥/١٠/١٣٩٩ شش نفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندهار

سیزده سال حبس تنفیذی ٢٢/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت مسلحانه رر
سه سال و شش ماه حبس تنفیذی ٢٥/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر

شش سال حبس تنفیذی ٣٠/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر

هفده سال حبس تنفیذی ٢٠/١٠/١٣٩٩ یکنفر عضویت دیوان رسیده گی به جرایم امنیت داخلی و 
خارجی محکمه استیناف والیت کندهار

بیست و یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر ترورعضویت و رر
هر واحد بیست و یکسال حبس تنفیذی رر دونفر ترور رر
هر واحد بیست و یکسال حبس تنفیذی ٢٣/١٠/١٣٩٩ دونفر عضویت و ترور رر

شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت رر
دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر دونفر عضویت رر

شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت رر
س تنفیذیچهار سال حب ٣٠/١٠/١٣٩٩ یکنفر عضویت رر

هرواحد بیست و یکسال حبس تنفیذی رر سه نفر عضویت و ترور رر
چهار سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و خرابکاری رر

بیست و یکسال حبس تنفیذی ٢/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن 
محکمه استیناف والیت کندهار

سال و چهار ماه حبس تنفیذییک ٢٢/٩/١٣٩٩ یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت هرات
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

هر واحد پنج سال حبس تنفیذی رر سه نفر فریبکاری رر
سه نفر هرواحد سه سال حبس تنفیذی و یکنفر 

برائت رر چهار نفر سرقت اموال عامه و کتمان 
جرم رر

هر واحد دوسال و هفت ماه حبس تنفیذی رر دونفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق سالح رر
دوسال و دوماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر

یهر واحد بیست سال یکماه حبس تنفیذ ٦/١٠/١٣٩٩ دونفر عضویت دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت خوست
شانزده سال حبس تنفیذی ٨/١٠/١٣٩٩ یکنفر عضویت و حمله مسلحانه رر

هر واحد یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٣/١٠/١٣٩٩ دونفر قاچاق مواد مخدر رر
یکنفر هشت سال حبس و یکنفر هفت سال و 

هفت ماه حبس تنفیذی ١٤/١٠/١٣٩٩ دونفر قاچاق مواد مخدر رر

بیست و یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و ماینگذاری رر
هفده سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت، خرابکاری و تزویر رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر جاسوسی رر
هرواحد بیست سال حبس تنفیذی رر دونفر عضویت و خرابکاری رر

ل و شش ماه حبس تنفیذیشش سا رر یکنفر عضویت و خرابکاری رر
دونفر هر واحد چهار سال حبس و چهار نفر هر 

واحد یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٣/١٠/١٣٩٩ شش نفر و للوبه منجر به قتجنگ مغ
مجروحیت دیوان جزاء محکمه شهری والیت خوست

هر واحد شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی ١٠/١٠/١٣٩٩ دونفر عضویت و خرابکاری دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت خوست
هر واحد شش سال حبس تنفیذی ٧/١٠/١٣٩٩ دونفر عضویت در گروه رر

پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر فریبکاری و تزویر رر
یکنفر شانزده سال و یکماه حبس و یکنفر پنج 

سال و یکماه حبس تنفیذی ٩/١٠/١٣٩٩ دونفر نت منجر به قتلخشو محکمه ابتدائیه خشونت علیه زن محکمه استیناف 
والیت خوست

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢١/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت نیمروز
هر واحد شش سال حبس تنفیذی رر دونفر سرقت رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٨/١٠/١٣٩٩ یکنفر چپاول رر
فر هرواحد شانزده سال حبس تنفیذی و سه ن

یکنفر برائت ٢٢/١٠/١٣٩٩ چهار نفر عضویت و فعالیت تروریستی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت نیمروز

شش سال حبس تنفیذی و ده هزار افغانی جریمه 
نقدی ٢٥/١٠/١٣٩٩ یکنفر شروع به سرقت مسلحانه روزدیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت نیم

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به سرقت رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٧/١١/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کندز
بیست و یکسال حبس تنفیذی ٢٤/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل محکمه استیناف والیت کندزدیوان جزاء

سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت مسلحانه رر
دوسال حبس تنفیذی ٢٧/١٠/١٣٩٩ یکنفر و جرحضرب رر

هرواحد دوسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٤/١٠/١٣٩٩ دونفر زناء دیوان جزاء محکمه شهری والیت کندز
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٤/١١/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل خطا رر
شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی ٢٥/١١/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی لواط رر
هرواحد هشت سال حبس تنفیذی رر دونفر سرقت مسلحانه رر

هرواحد یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر دونفر قوادی رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر زناء رر

نفر دوسال و شش ماه حبس و یکنفر یکسال و یک
شش ماه حبس تنفیذی ٢٢/١١١٣٩٩ دونفر فعل زناء رر

پنج سال و دوماه حبس تنفیذی ٢٨/١١/١٣٩٩ یکنفر غصب موتر رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر

٢٥٠٠٠یکنفر پنج سال حبس تنفیذی و یکنفر 
هزار افغانی جزای نقدی ١/٩/١٣٩٩ دونفر دثه ترافیکیحا دیوان جزاء محکمه استیناف والیت ارزگان

هر واحد پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ١٤/٩/١٣٩٩ چهار نفر تسلیمی سالح به دشمن دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت ارزگان
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر فعالیت تروریستی رر

هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استاواستيناف طلبي ويا تمييز خحقوق 

قضـــــــاوتیار محمـــــــد شـــــــعیب  ٨/١١/١٣٩٩بتـــــــاریخ 
"ابراهیمی" رئیس محکمه استیناف والیت بلخ در حالیکه 
قضاوتیار میرویس "عزیـزی" معـاون محکمـه اسـتیناف و     
رئیس دیوان جـزاء و احمـد طیـب "طیـب" رئـیس تحریـرات       

بخشــهای محکمــه اســتیناف وی را همراهــی مــی نمــود از  
مختلف قضائی و اداری آمریت ثبـت اسـناد ووثـایق حـوزه     
ــخ،     دوم، محــاکم ابتدائیــه ولســوالی هــای نهــر شــاهی، بل

دولــت آبــاد، زاری، شــولگره، چمتاــل، و شــورتپه ،کشــنده
بازدید به عمل آورد. 

دریــن بازدیــد رئــیس محکمــه ضــمن بررســی از شــعبات،    
اد کـاری  دفاتر حاضری، کتب اندراج و سایر اوراق و اسـن 

روز مره محاکم مذکور، دسـتگاه قضـاء را نظـر بـه جایگـاه      
ــی متمــایز       ــاد هــای دولت ــانونی آن از ســایر نه شــرعی و ق
ــاکم     ــدماتی محـ ــائی، اداری و خـ ــونل قضـ ــته و پرسـ دانسـ

متذکره را متوجه وظایف و مسـئولیت هـای قـانونی شـان     
ساخت و راجـع بـه برخـورد نیـک و شایسـته بـا مـراجعین و        

و رعایت طرز سـلوک قضـائی و اداری بـه    اصحاب دعاوی 
ــدایات الزم و     ــذکره هــ ــاکم متــ ــدان محــ ــات و کارمنــ قضــ
مشخص داد و دستگاه قضاء را آخرین منبع امیـد مـردم و   
ــده و      ــق اهللا خوان ــی خل ــان واقع ــاکم را خادم ــئولین مح مس
پابندی به حاضـری را در اوقـات رسـمیات یکـی از اصـول      

ایـــت حفـــظ عمـــده و اساســـی ماموریـــت دانســـته و بـــه رع
فیــت از مکلءالصــحه و مراقبــت از وســایل دولتــی کــه جــز 

کیــد نمــود. بالمقابــل هــای مســئولین مربــوط مــی باشــد تأ
قضـــات و کارمنـــدان محـــاکم فـــوق تشـــریف آوری رئـــیس 
محکمه استیناف و هیئات همـراه شـانرا خیـر مقـدم گفتـه      
در حصه اجرای وظایف به موقع و تعمیـل احکـام قـانون و    

دایات مقامـات صـالحه تعهـد مجـدد     مقررات موضوعه ه
سپردند.

دائیــــه رســــیدگی وثــــایق، آمریــــت مخــــزن و محکمــــه ابت
ــر      ــل در مقـ ــات اطفاـ ــه زن وتخلفـ ــونت علیـ ــرایم خشـ ــه جـ بـ

محکمه استیناف دایرگردید.
ابتــداء جلســه بــا تــالوت آیــاتی چنــد از کــالم اهللا مجیــد        
ــد       ــیس محکمــه ضــمن عــرض خــوش آمدی آغــاز ســپس رئ
ــود       ــه منظــور بهب ــه اشــتراک کننــده گــان بیــان نمــود کــه ب ب

ه اجــــراآت قضــــائی و اداری محــــاکم در خصــــوص رســــید
گـــی بـــه امـــور خلـــق اهللا در موقـــع وزمـــان معینـــه آن بایـــد  
ــحاب      ــرگردانی اصـ ــث سـ ــا باعـ ــرد تـ ــورت گیـ ــراآت صـ اجـ
دعــوی نگـــردد. کـــه البتــه رهبـــری ریاســـت طـــور دوام دار   
از اجـــراآت محــــاکم نظــــارت بـــه عمــــل آورده و بــــه رفــــع   
کاســــــتی هــــــای آن هــــــدایت الزم خواهنــــــد داد. رئــــــیس 

ــرد در قمســت حاضــری یومیــه      ــه تأکیــد ک خــویش محکم
ــونل    ــوبین قضــــائی وپرســ توجــــه جــــدی نمــــوده و از منســ
اداری خواســــت کــــه بــــا مــــراجعین رویــــه نیــــک نمــــوده و  
ســـلوک نیـــک قضـــائی واداری را مـــدنظر داشـــته باشـــند      

ــن انجـــام یافتـــه وعـــدالت    ــأمین کـــه کـــار بـــه وجـــه احسـ تـ
شـــود و از جانــــب دیگــــر موجـــب رضــــای اهللا(ج) گــــردد و   

ی شـــود.  هـــم ازســـرگردانی اصـــحاب دعـــاوی جلـــو گیـــر     
ــز اظهــار داشــت کــه  قضــات و پرســونل اداری هــر        وی نی
نـــوع مشـــکل قـــانونی کـــه داشـــته باشـــند مطـــرح نماینـــد   
ــدام       ــه اقـ ــت محکمـ ــرف ریاسـ ــع آن از طـ ــه در رفـ ــه البتـ کـ

خواهد شد و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
جلسۀ اداری محکمه استیناف

والیت بدخشان:
ــا   ــت بدخشــــ ــتیناف والیــــ ــه اســــ ــۀ اداری محکمــــ ن جلســــ

ــاریخ  ــاوتیار   ٢٥/١٠/١٣٩٩بتــــ ــت قضــــ ــت ریاســــ تحــــ
ــا     ــتیناف بـ ــه اسـ ــیس محکمـ ــالی" رئـ ــیدعبدالقیوم "کمـ سـ
اشـــــتراک عـــــده از رؤســـــاء وقضـــــات محـــــاکم ابتدائیـــــه 
ولســــوالی هــــای کشــــم، تگــــاب، جــــرم، خــــاش، یفتــــل،   
ارغنجخــــواه، درایــــم، ارگــــو، بهــــارک، شــــهدا و یمگــــان 

دایر گردید.
اهللا مجیـــد ابتـــداء جلســـه بـــا تـــالوت آیـــاتی چنـــد ازکـــالم  

آغــــاز ســــپس رئــــیس محکمــــه بــــرای مشــــارکین جلســــه  
ــفافیت    ــالم وشــ ــراآت ســ ــه و روی اجــ ــد گفتــ خــــوش آمدیــ
کــــــاری، تســــــریع اجــــــراآت غــــــرض تحقــــــق عــــــدالت      
ــظ اســــتقاللیت       ــا حفــ ــا ادارات دولتــــی بــ ــآهنگی بــ وهمــ
ــت     ــز روی رعایـــ ــوده و نیـــ ــل نمـــ ــحبت مفصـــ ــاء صـــ قضـــ

نکات ذیل تاکید جدی نمود:
ــک وج  -١ ــائی را یـــ ــورم قضـــ ــت یونیفـــ ــه رعایـــ یبـــ

ــه   ومکلفیــــــت دانســــــته در تطبیــــــق آن درمحــــــل وظیفــــ
تاکید جدی نمود.

ــآهنگی ادارات   -٢ ــه همــ ــه کمیتــ ــل جلســ طرزالعمــ
ــان     ــت زمـ ــوده در وقـ ــل بـ ــب التعمیـ ــائی واجـ ــدلی وقضـ عـ
معــین آن غـــرض حــل مشـــکالت بــه ســـطح ولســوالی هـــا     
تحــــت ریاســــت رئــــیس محکمــــه ابتدائیــــه آن ولســــوالی  

دایر گردد.
ــوده     -٣ ــک اصــل ب ــه ی ــه وظیف ــدی ب ــی  پابن ــیچ یک ه

ــن ریاســت نبایــد وظیفــه را        از قضــات بــدون اســتیذان ای
ــروز       ــا ب ــرورت وی ــد، در صــورت ض ــرک نمای خــود ســرانه ت
مشـــــکالت میتوانـــــد از ریاســـــت محکمـــــه اســـــتیناف     

رخصتی قانونی اخذ نماید.
ــوده و  -٤ ــائی را رعایــــت نمــ ــلوک قضــ قضــــات ســ

از پرســونل محکمــه مربــوط خــود نیــز نظــارت نماینــد و       
لم داشته باشند.با مراجعین رویه سا

ــا حتـــــــی  -٥ ــه ولســـــــوالی هـــــ محـــــــاکم ابتدائیـــــ
ــدور ســعی وتــالش نماینــد تــا اجــراآت شــان مطــابق         المق
بــه قــانون عیــار شــود تــا ســبب نقــض و یــاهم بطــالن در          
محـــــاکم فوقـــــانی نگـــــردد، از اینکـــــه اجـــــراآت ناســـــالم  
ــاءً    ــاد عامـــــه میشـــــود بنـــ محـــــاکم باعـــــث ســـــلب اعتمـــ

.درصدور فیصله ها وقرار ها نهایت دقت شود
قضــــات از پـــــذیرش مهمـــــانی هـــــا وتحـــــائف  -٦

افـــراد واشـــخاص جـــداً اجتنـــاب نماینـــد اکثـــراً ایـــن کـــار  
ــاران     ــن کــ ــه کمیشــ ــی بــ ــاد را از آدرس قاضــ ــه فســ زمینــ

مساعد می سازد.
ــای   -٧ ــمی وراپورهــــــ ــب رســــــ ــواب مکاتیــــــ جــــــ

ــن ریاســـت مواصـــلت        ــد بموقـــع بـــه ایـ ــراآت شـــان بایـ اجـ

نماید تا بمراجع ذیربط ارسال گردد.
ــالی مصـــــوبات ومتحـــــدال-٨ مالهای شـــــورای عـــ

ــراآت     ــوده، دراجـــ ــل بـــ ــب التعمیـــ ــه واجـــ ــتره محکمـــ ســـ
یومیه رعایت گردد.

ــتاری،    -٩ ــم از نوشــ ــایق اعــ ــب وثــ ــورد ترتیــ درمــ
ــتن ش ــگذاشـ ــات    سـ ــاء قضـ ــل امضـ ــو ومحـ ــب فوتـ ت، نصـ

توجه جدی ودقت کامل صورت گیرد.
ــالی  -١٠ ــال مــ ــتانی  ١٤٠٠درســ ــات زمســ محروقــ

ــه ج.ا.ا      ــوبه کابینـ ــق مصـ ــا طبـ ــوالی هـ ــز ولسـ ــم از مرکـ اعـ
ــوع     ــد از موضـــ ــع گردیـــ ــایع توزیـــ ــان گازمـــ ــور یکســـ طـــ

مسبوق باشند.
ــنهادات     ــات، پیشــ ــان نظریــ ــده گــ ــتراک کننــ ــر اشــ دراخیــ
ــت مـــوارد       ــد و دررعایـ ــان را ارائـــه نمودنـ ــکالت شـ ومشـ
یــــاد شـــــده ازطــــرف رئـــــیس محکمــــه تعهـــــد ســـــپردند    
.رئـــیس محکمــــه باحـــل مشــــکالت آنهـــا ورســــیده گــــی    
ــا     ــه بـ ــود وجلسـ ــاری نمـ ــده همکـ ــان وعـ ــنهادات شـ درپیشـ

دعائیه خیر خاتمه یافت.
جلسۀ اداری محکمه استیناف

:والیت جوزجان
ــان     ــت جوزجــــ ــتیناف والیــــ ــه اســــ ــۀ اداری محکمــــ جلســــ

ــاریخ  ــاوتمند  ١/١٠/١٣٩٩بتـــــ تحـــــــت ریاســـــــت قضـــــ
ــا    ــه اســـــتیناف بـــ ــفق" رئـــــیس محکمـــ صـــــبغت اهللا "مشـــ
ــهری      ــه شـ ــتینافی، ابتدائیـ ــن اسـ ــای دواویـ ــتراک رؤسـ اشـ

ــونت عل    ــرایم خشـ ــه جـ ــی بـ ــیده گـ ــه رسـ ــه زن و و ابتدائیـ یـ
ــتیناف دایــــر      ــه اســ ــالون محکمــ ــل در ســ ــات اطفاــ تخلفــ

گردید.
ابتــداء جلســه بــا تــالوت آیــاتی چنــد از کــالم اهللا مجیــد        
ــوعات ذیــــل      ــه روی موضــ ــیس محکمــ ــپس رئــ ــاز ســ آغــ

صحبت همه جانبه نمود:
در قســــــمت حاضــــــری قضــــــات و کارمنــــــدان -١

ــاعات    ــاکم در ســ ــدان محــ ــه کارمنــ ــدایت داد کــ اداری هــ
ــر و  ــمی حاضـ ــب و اســـتیذان     رسـ ــدون موجـ ــه بـــوده بـ ظیفـ

ــه    ــرک ننماینـــد، توجـ ــه را تـ ــه محـــل وظیفـ ریاســـت محکمـ
ــدماتی را     ــدان اداری، خــــــ ــات و کارمنــــــ ــدی قضــــــ جــــــ
ــکل کتبـــی      ــرورت بشـ ــورت ضـ ــا درصـ ــتارگردید تـ خواسـ

رخصت بگیرند.
یـــک تعـــداد قضـــات محکمـــه اســـتیناف لبـــاس  -٢

قضـــــائی را مــــــد نظــــــر نگرفتــــــه و حتــــــی در جلســــــات  
ــا   ــاس قضـ ــدون لبـ ــان بـ ــائی شـ ــی  قضـ ــه مـ ــر جلسـ ئی حاضـ

ــوده و در        ــک قاضــی نب ــل شایســته ی ــه همچــو عم شــوند ک
ضــمن عــدم توجــه شــان را نشــان مــی دهــد بنــاءً هــدایت         
داده مــــی شــــود کــــه منبعــــد مطــــابق طرزالعمــــل مقــــرره  
ــه      ــاخته و در جلســـ ــار ســـ ــود را عیـــ ــائی خـــ ــاس قضـــ لبـــ
ــه      ــام عــالی ســتره محکم ــق مقــرره ارســالی مق قضــائی طب

باشند.ملبس با یونیفورم قضائی بوده 
یکتعـــــــــداد قضـــــــــات، کارمنـــــــــدان اداری و -٣

خــدماتی در اوقــات رســمی در شـــعبات دیگــر دیــده مـــی      
ــده     ــه گردیـ ــای مربوطـ ــث مزاحمـــت دیوانهـ ــه باعـ ــوند کـ شـ
و از طــرف دیگــر امــور کــاری خلــق اهللا بــه معطلــی قــرار        

ــو     ــداً خــ ــورد جــ ــن برخــ ــاءً از ایــ ــود بنــ ــی شــ داری دداده مــ
گردد.

جلســـــات قضـــــائی بایـــــد بصـــــورت مســـــلکی -٤
ــل مــتهم و دیگــر اطــراف دعــوی از     مــدیری ــا وکی ت شــود ب

ــخاص     ــه اشـ ــان بـ ــود و همچنـ ــه شـ ــار گرفتـ ــلوک نیـــک کـ سـ
غیـــر از منســـوبین محکمـــه، چنـــان فرصـــت مهیـــا نگـــردد 
ــرار       ــا از اسـ ــد و یـ ــه کنـ ــمی را مطالعـ ــه اوراق رسـ ــه همـ کـ
ــث       ــوع باعـ ــن موضـ ــه ایـ ــده کـ ــر شـ ــا خبـ ــا بـ ــاری دیوانهـ کـ

سوء استفاده ها خواهد شد.
ــف ج -٥ ــین وصــ ــمت تعیــ ــب  در قســ ــی و تناســ رمــ

ــانونی     ــواد قـ ــتفاده درســـت مـ ــان اسـ ــزاء و همچنـ ــرم و جـ جـ
و ٧٦، ٧٥، ٧٣دقــــت شــــود خصوصــــاً در حصــــه مــــواد 

کود جزاء.٨٣
ــا     -٦ ــا و بـــ ــتدل ، خوانـــ ــد مســـ ــا بایـــ ــله هـــ فیصـــ

ادبیــات حقــوقی بــدون تکــرار و تعقیــد معنــوی و مــادی       
ــه      ــردد و جلسـ ــر گـ ــررات تحریـ ــانون و مقـ ــدایت قـ ــق هـ طبـ

با دعائیه خیر خاتمه یافت.
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قضـــــــاوتمل ذبـــــــیح اهللا  ٢٥/١٠/١٣٩٩بتـــــــاریخ -
"ابراهیمی" رئیس محکمه استیناف والیت تخار بـا عبـدالباری   
"راشــد" رئــیس ارشــاد حــج و اوقــاف و جمــع بزرگــی از علمــاء و  

خطبای مساجد آن والء دیدار و مالقات نمود.
بیــان درایــن دیــدار رئــیس محکمــه ضــمن عــرض خــوش آمدیــد  

نمود که علماء چراغ دین و جامعه هستند و نقـش علمـاء را در   
راستای حفظ وحدت امت مسلمه و روشن نمـودن اذهـان عامـه    
از طریق منابر و مساجد برجسته دانسته و جهت کاهش میـزان  
جرایم، آگـاهی دهـی بـرای عامـه ای مـردم و دسترسـی مـردم بـه         

ورت گرفـت  عالقه بحث و مشـوره صـ  ذی رد اعدالت و سایر مو
سپس علماء هرکدام بالنوبه صحبت نموده و از اجراآت و حل و 

ن فصل به موقع قضـایا در محـاکم ابـراز خرسـندی نمـوده و بیـا      
ــت تــأ      ــه در کنــار محــاکم جه ــتند ک ــدالت از هرنــوع  داش مین ع

همکاری دریغ نخواهند ورزید.
کمیته مبـارزه بـا آزار و اذیـت زنـان و اطفاـل بتـاریخ       -

یاست فیض اهللا "محمدی" آمـر تحریـرات   تحت ر٢٧/٩/١٣٩٩
ریاست محکمـه اسـتیناف والیـت سـمنگان بـا اشـتراک اعضـای        

کمیسیون دایر گردید.
جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز سپس منشی 
ــه شــکایت در      جلســه فرمــود کــه خوشــبختانه تــا حاــل هــیچ گون

ــات اط     ــه زن و تخلف ــت و خشــونت علی ــه آزار و اذی ــل رابطــه ب فا
دریافت نگردیده است.

ــاریخ - ــاوتمند صـــــبغت اهللا  ٢٩/١٠/١٣٩٩بتـــ قضـــ
"مشــفق" رئــیس محکمــه اســتیناف والیــت جوزجــان در حالیکــه  
سید جعفر "مصباح" رئیس عدلیه، محمـد اکرم"مـرور" مسـئول    
انجمن وکالی مدافع و تعدادی از وکالی مدافع حضور داشـت  

در شــورای ملــی بــا ســید عزیــز اهللا "الفتــی" وکیــل مــردم آن والء 
مالقات و روی موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر نمودند.

قضــــاوتیار محمــــد شــــعیب  ٢٩/٩/١٣٩٩بتــــاریخ -
ــود        ــا محم ــخ ب ــت بل ــتیناف والی ــه اس ــیس محکم "ابراهیمــی" رئ

مـــامقیم مـــزار شـــریف دیـــدار و ا"عصـــمتی" نماینـــده دفتـــر یون
مالقات نمود.

نحـوه عملکـرد   مـا از اجـراآت و  ادرین دیدار ابتداء نماینـده یون 
منســوبین محــاکم در راســتای مبــارزه بــا فســاد اداری، تحقــق   
عــدالت و تطبیــق احکــام قــانون بــه نیکــی یــاد کــرده و دفتــر         
متـــذکره را طبـــق تفاهمـــات و تعهـــدات موجـــود متعهـــد بـــه        
ــش        ــه نقـ ــیس محکمـ ــداً رئـ ــت. بعـ ــاکم دانسـ ــا محـ ــاری بـ همکـ

مــــا را مــــوثر دانســــته وروی اموسســــات همکــــار خاصــــتاً یون
ات مختلف از جمله مسـایل امنیتـی محـاکم و قضـات     موضوع

بحث همه جانبه نمود. همچنان راجع به رفت و برگشت قضـات  
از طریق هوایی به والیات نا امن زون شمال و شمال شرق کشور 

ما وعده سپرد که درین راستا از هیچ ابحث و نماینده دفتر یون
نوع همکاری دریغ نخواهند ورزید.

ــه ور ید دوشــنب- ــپ ــادغیس دهــنی١٣٩٩/ ١٠/هپ ب
زی" محمـد اجمـل "عـرب   رئیس قضاوتملمحکمېداستیناف 

نـدان اپولیسـوامنیه قوم غیس والیـت د  دپه خپل دفتـر کـې د بـا   
.سره وکتل"پیرزاده"محمد فدا

ــومی ــېدل ــیسمحکم ــورئ ــې    تــهمیلمن ــر ک ــل دفت ــه خپ ــهپ
یراتــــویهواوتغدقومانــــدانوالیــــتداووویــــل،راغالســــت

او د شــي امــنخونــدیتوبخلکــودترــووکــهېیــســتاینه
دنا امنوولسـوالیوته  فزیکي امنیت چمتو کولو په شرایطو کې،

اوانتقاـل پـه برخــه   او راتــگ کودتـگ ائی اواداری کارکوونضـ قد
دتهرئیسمحکمېدنداناقومامنیهکی یادونه وکه. ورپسې

پـر طرخـا پـه کیـدو پلـي دقـانون اوعـدالت دسرهویلوپهمننې
ویـل کوشـش مـودادی   یـې  او و. کـه رنـده خوـي هووخت

کمـو سـره نیـک اوحسـنه     چی دولوارـانونو اوبالخصـوص دمح  
و.یوخه دریغ ونکدهی قسم همکارروابط ولرواو

جلسـه ربعـوار کمیتـه آزار و    ٢١/١١/١٣٩٩بتاریخ -
اذیت زنان و اطفال محکمه استیناف والیت غور تحـت ریاسـت   

مند" آمر تحریرات با اشتراک اعضـای کمیتـه   سیف الدین"مست
دایر گردید.

ابتــداء آمــر تحریــرات روی اهمیــت موضــوع طبــق طرزالعمــل       
مبارزه به آزار و اذیت زنان و اطفال صحبت نمود سپس منشـی  
جلسه آجندای جلسه را ارائه کرد طوریکه معلـوم اسـت در ربـع    

زنان و دوم هیچ نوع شکایت و عریضه در رابطه به آزار و اذیت
هاطفال و جود نداشت و در ربع سوم نیز کدام شکایت و عریض

کیـد بعمـل آمـد    أدر رابطه به آزار و اذیت زنان وجـود نـدارد و ت  
ــه    ــه بـ ــه در رابطـ ــول کـــوچکترین شـــکایت و عریضـ تـــاحین وصـ

کمیتـــه دایـــر و تصـــامیم الزم مطـــابق ۀموضـــوع بالوقفـــه جلســـ
طرزالعمل اتخاذ گردد.  

اهـــداف شـــوم شــــان نایـــل گردنـــد و نگذاریــــد اعماـــل چنــــین      
ــردد و     ــت گـ ــت و ملـ ــین دولـ ــله بـ ــاد فاصـ ــث ایجـ اشـــخاص باعـ
مـــردم اعتبـــار و اعتمـــاد خـــویش را بـــه ارگـــان هـــای عـــدلی و   

ــه     ــه وظیفـ ــاکم کـ ــوص محـ ــائی بالخصـ ــأمین قضـ ــدالت و تـ عـ
ــه حــق دار و بــه مجــازات رســانیدن       ــپردن حــق ب مجرمــان را س

ــدان اداری و   ــام کارمنـــــ ــردد واز تمـــــ ــده دارد ، گـــــ بـــــــه عهـــــ
ــین اشــخاص را         ــا چن ــد ت ــی آی ــل م ــه عم ــا ب قضــائی جــداً تقاض

شناسائی و به پنچه قانون بسپارند.
ــدان     -٢ ــا کارمنــ ــاکم بــ ــات محــ ــرین و قضــ ــا، آمــ رؤســ

ــای اداری      ــت هــ ــتند و در بســ ــرر هســ ــد التقــ ــه جدیــ اداری کــ
وشــش  عی و کتعیــین بســت گردیــده و مبتــدی مــی باشــند ســ      

ــا اندوخ  ــد تــ ــراآت  اعظمــــی نماینــ ــای خــــویش را در اجــ ــه هــ تــ
یومیــــــه بــــــه آنهــــــا شــــــریک ســــــاخته و آنهــــــا را در فضــــــای  
صـــمیمیت و اخـــوت رهنمـــائی علمـــی ومســـلکی نمـــوده تـــا در  
آینـــده مصـــدر خـــوبتر و بهتـــر خـــدمت بـــه جامعـــه گردنـــد و از  
ــه       ــا بـ ــد تـ ــل میآیـ ــه عمـ ــا بـ ــداً تقاضـ ــدان اداری جـ ــام کارمنـ تمـ

ــای  ــوده و از  رهنمــــائی هــ ــق بــ ــرین خــــویش دقیــ قضــــات و آمــ
آنها استفاده اعظمی نمائید.

ــه   -٣ ــم در محــــل وظیفــ ــدان اداری هــ قضــــات و کارمنــ
ــی     ــتفاده مــ ــانونی خــــویش اســ ــتی قــ ــه از رخصــ ــم زمانیکــ وهــ
نمایــــد و بــــه دیــــدن فامیــــل خــــویش بــــه خانــــه هــــای خــــویش  
ــا        ــند و ت ــت خــویش باش ــه امنی ــد جــداً متوج ــی نماین عزیمــت م

ر غیــر ضــروری اجتنــاب نماینــد     حــد امکــان از گشــت و گــذا    
ــان      ــن در امــ ــن و وطــ ــمنان دیــ ــوم دشــ ــه شــ ــالن و حملــ ــا از پــ تــ

باشند.
قضــــات محــــاکم مربوطــــه بــــه تمــــام قضــــایای کــــه  -٤

عادالنـــه و ،تحـــت غـــور وبررســـی آنهـــا قـــرار دارد طـــور دقیـــق
ــوانین     ــرعی و قــ ــام شــ ــنائی احکــ ــانونی در روشــ ــاد قــ در میعــ

یده نافــذه کشــور و تصــاویب مقــام عــالی ســتره محکمــه رســ       
ــا    ــانونی اوراق و دوســــیه هــ ــواء غیــــر قــ گــــی نماینــــد و از التــ
ــبب ســرگردانی طــرفین قضــیه و         ــداً جلــوگیری نماینــد تــا س ج
بــی سرنوشــتی متهمــین قضــایا گــردد ودریــن مــورد ریاســت        
ــارت    ــه نظـ ــاکم مربوطـ ــاً از محـ ــاً فوقتـ ــتیناف وقتـ ــه اسـ محکمـ
نمـــوده و کتـــاب هـــای انـــدراج محـــاکم را بررســـی مـــی نمایـــد   

فین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.که با متخل
تمــــــــام قضــــــــات و کارمنــــــــدان اداری مکلفیــــــــت -٥

ــورد نیــــک        ــرفین دعــــوی برخــ ــراجعین و طــ ــا بــــا مــ ــد تــ دارنــ
ــل      ــه عمـ ــارت بـ ــاً نظـ ــویش دایمـ ــاتر خـ ــت دفـ ــد و از نظافـ نماینـ
ــه      ــا دعائیـ ــه بـ ــند . جلسـ ــری باشـ ــوابط حاضـ ــد ضـ آورده و پابنـ

خیر خاتمه یافت.
جلسۀ اداری محکمه استیناف

ت بامیان:والی
ــوم     ــان یــــ ــت بامیــــ ــتیناف والیــــ ــه اســــ ــۀ اداری محکمــــ جلســــ

تحــــــــــت ریاســــــــــت ٢٤/١٠/۱۳۹۹چهارشــــــــــنبه مــــــــــورخ 
قضــــاوتمند غــــوث الــــدین"طاهری"رئیس محکمــــه اســــتیناف 
بـــا اشـــتراک قضـــات و کارمنـــدان اداری شـــعبات و دیوانهـــای  
ــناد      ــت اسـ ــت ثبـ ــهری، آمریـ ــه شـ ــه ابتدائیـ ــتینافی، محکمـ اسـ

ــکالت اداری و    ــام مشـــ ــوانیم تمـــ ــی تـــ اداری مـــ
را کـــــه بـــــه میـــــان آمـــــده باشـــــد در     قضـــــائی

روشــنائی قــوانین نافــذه کشــور حــل نمـــود. وی      
اضــافه نمــود کــه قضــاء یــک امــر و امانــت الهــی     
ــات    ــوده تمــــام قضــ ــر و عظــــیم بــ ووظیفــــه خطیــ
ــوده و      ــی بـ ــت الهـ ــر و امانـ ــن امـ ــه ایـ ــد متوجـ بایـ
ــرعی و     ــام شـــ ــق احکـــ ــویش را طبـــ ــراآت خـــ اجـــ
مــوازین قــوانین نافــذه کشــور عیــار ســازند تــا       

گــردد تــأمین الت بــه وجــه احســن آن   باشــد عــد 
ــد ج     ــا از یــک طــرف ســبب کســب رضــای خداون ت
ــه دســتگاه قضــاء      ــردم ب ــاد م ــم اعتم و از ســوی ه
ــور      ــق اهللا طــ ــکالت خلــ ــه مشــ ــده وبــ ــتر شــ بیشــ
دقیـــق و عادالنـــه رســـیده گـــی صـــورت گرفتـــه و  

ــا   ــه آنهـ ــردم بـ ــأمین حقـــوق مـ ــداً روی تـ ــود بعـ شـ
ــورت     ــث صـــ ــداء بحـــ ــامل آجنـــ ــوعات شـــ موضـــ

گرفت:

جلسۀ اداری محکمه استیناف 
والیت زابل:

ــل   جلســـۀ اداری محکمـــه اســـتیناف والیـــت زابـ
تحـــــــــت ریاســـــــــت  ٩/١١/١٣٩٩بتـــــــــاریخ 

قضاوتیارمرســــــــل احمد"فضـــــــــلی" رئـــــــــیس  
محکمـــــه اســـــتیناف بـــــا اشـــــتراک قضـــــات و  
ــتینافی،    ــن اســـــــ ــدان اداری دواویـــــــ کارمنـــــــ

ــهری و ابت   ــه شــــــ ــاکم ابتدائیــــــ دائیــــــــه محــــــ
ــر      ــتیناف دای ــه اس ــر محکم ــا در مق ولســوالی ه

گردید.
ابتـــداء جلســـه بـــا تـــالوت آیـــاتی چنـــد از کـــالم 
اهللا مجیـــــد آغـــــاز ســـــپس رئـــــیس محکمـــــه     
ــان      ــه حاضــرین بی ــد ب ضــمن عــرض خــوش آمدی
نمــــــود تــــــدویر جلســــــات اداری یــــــک امــــــر     
ضـــروری و حتمــــی بــــوده بــــا تــــدویر جلســــات  

علیـــــه پدیـــــده شـــــوم فســـــاد مبـــــارزه-١
اداری وظیفــه هــر فــرد مســلمان و متــدین بــوده      
ــر     ــوی امـ ــث نبـ ــریم و احادیـ ــات قرانکـ ــت آیـ برویـ
بــالمعروف و نهــی از منکــر وظیفــه هــر شــخص      
مســـــلمان اســـــت چـــــون فســـــاد اداری از جملـــــه 
نــــــــواهی و منکــــــــرات بــــــــوده و مســـــــــلمانان    
ــرات     ــه منکــ ــا علیــ ــد تــ ــرعی دارنــ ــت شــ مکلفیــ

ــذا تمـــام ق  ــد لـ ــدان مبـــارزه نماینـ ضـــات و کارمنـ
ــد     ــرعی دارنـ ــی و شـ ــه دینـ ــه ووجیبـ اداری فریضـ
ــان     ــه جهــــ ــوم کــــ ــده شــــ ــن پدیــــ ــه ایــــ ــا علیــــ تــــ
بالخصــــوص کشــــور عزیــــز مــــا را تهدیــــد مــــی 
نمایـــد مبـــارزه جــــدی نمایـــد و بـــا اشــــخاص و     
ــاء و    ــه از نـــــام قضـــ ــوم و مغـــــرض کـــ افـــــراد شـــ
ــوده     ــدی بـ ــد جـ ــی نمایـ ــوء مـ ــتفاده سـ ــی اسـ قاضـ
واز ورود چنــــــین اشــــــخاص بــــــه دفــــــاتر جــــــداً 

وگیری نمائیـــــد و نگذاریـــــد تـــــا آنهـــــا بـــــه  جلـــــ

ــیده    ــا د برخـــې لـــه رسـ ـــ ، د فنـــي او  روغتیـ
ا یـــواز ، تفریحـــانو او پـــحرفـــوي زده کـــې ، 

نورو  مواردو په تاو له محبوسینو خه پوتنی 
وکــې چــې دوی ولــو د ولــو مــوارد و پــه ــواب  
        رضـایت درلـود اوویـې ویـل چـې مـون کې بشـپ

لرو اوله مون سره غوره چال دلته هی ستونزه نه
چلنــد کیــي او دقــانون ســره ســم مــون تــه بشــپه  
ــې یوشــمیر       ــه ک ــه دی کتن ــي ، پ ــی کی  رســیده
محبوســــینو د خپلــــو جرمونــــو او د دوی جرمــــي  
ــاو    ــه تـ ــوالی پـ ــیدنی درنـ ــه د رسـ ــایاوو تـ قضـ
ــت    ــاد داشــ ــو یــ ــودل چــــي د ولــ شــــکایتونه درلــ
واخیســتل شــو او ورپســې د اســتیناف محکمــې    

د محکمــې ریاســت مقــر تــه لــه راســتنیدو  رئــیس
ــو      ــه ایکمنـ ــه هکلـ ــکایت پـ ــو شـ ــته د هریـ وروسـ

مراجعو ته الروونی وکې .

یــــه قضــــاوتیار عطــــاءاهللا ن٥/١١/١٣٩٩پــــه 
ــت اســتیناف محکمــې     ــان والی (عــاطف) د ارز
ــد) د    ــد اهللا ( غیرتمنـ ــاوتمند حمیـ ــیس د قضـ رئـ
استیناف محکمې دعامه امنیـت دیـوان رئـیس    
، قضــــاوتمند حبیــــب اهللا (عزیــــزی )د ــــاری    

سرپرســـــت ، قضـــــاوتمند ابتدائیـــــه محکمـــــې
فی ) د اري ابتدائیه محکمـې  ؤعبدالخالق (ر

غي ، ضیاءالرحمن ( رحمانی ) دنظامی دیوان 
د اســــتیناف ــــارنوال ریاســــت سرپرســــت او 
حبیب اهللا ( بادینزی ) دملی امنیـت ارنواـل پـه    
ملتیا د دې والیت له محبس خه لیدنه وکه .

پــه دې کتنــه کــې دمحکمــې رئــیس د موجــود       
ــه ــینه برخــی     وشــپو ســلولونواو دمحــبس ل

د خـه لیدنـه وکـه او دلیـدنی پـه تـر کـې یــې       
ــوالی ، د    ــاتی د رنــــ ــې او ابــــ دوی د اعاشــــ

همدارنه د محکمې رئیس د زندان کلینیـک تـه   
وال دکتنی پرمهال یې ورسره پرسونل تـه هـدایت   
وکــ ترــو یوشــمیر درمــل چــک کــي او دهغــو د   

یکه استفادی له وتیا ینی ا من شي چې له ن
ــه      ــدان پ ــل داســتفادې وؤ او دزن ــول درم  مرغــه
ــه     کلینیــک کــې کومــه ســتونزه ونــه لیــدل شــوه . پ
ادامــه کــې د محکمــې رئــیس لــه خپــل ملــري       
پالوي سره  د زندان له چاپیریاـل خـه هـم لیدنـه     
وکــه د هغــه د الــه کیــدو لپــاره یــې د نومــوي    
مـدیریت منســوبینو تـه الزمــی الرـوونی وکــې .     

د محکمې رئیس د محبس مدیرته پـه  په پای کې 
خطاب کې دهغه ستونزو په باره کې چې محـبس  
ــبس    ــه او د محـ ــتنه وکـ ــو غوـ ــري د رپـ یـــې لـ
ــد کومــه       ــې وویــل هللا الحم ــه ــواب ک ــدیریې پ م

خاصه ستونزه نه لرو .

ســوه امريکــايي الــرو دغصــب ) پــه جــرم   ۹۰۰(
  هـر    ۳مـادې  ۷۱۲کې دجزا کـو فقـرې پربنسـ

کالـه  تنفيـذي بنـد محکـوم  او     ۵ـ ۵يو يې  پـه   
   ــو ــادو    ۷۱۰دجــزا ک ــادې د حکــم  مطــابق دي م

پيسو په رد (استرداد) حکم وشو.
غونه کې يو تن قضايي دغه راز په همدې علني 

۱مـادې   ۶۳۹کـو   دجنسي تيري په جرم  دجزا 
۶کالــه او  ۱۶بنــد دحکــم مطــابق پــه    ۱فقــرې  

مياشتو تنفيذي بند سزا محکـوم شـو او  يـو  بـل     
تن د شـپې لـه خـوا د اموالـو د سـرقت پـه جـرم   د        

ــه  ــاري   ٩/١٠/١٣٩٩پـــ ــار ـــ ــه دننرهـــ نیـــ
محکمــې دجــزاء  دېــوان قضــايي پــالوي دعلنــي 

ي دطرفينو پـه شـتون   یغونې په تر  کې دقض
يو تن دقتل  په قضيه کـې د  اتفاقکې درايو په 

 بنـدونو  ۶او ۳فقـرې  ۱مـادې  ۵۴۷جزا  کو
کالـه تنفيـذي بنـد  سـزا محکـوم      ۲۵مطابق په  

ــه  د    ــس خــ ــدې کــ ــو او دهمــ ــادې ۱۸۲شــ مــ
پربنس ديو سي موبايل په مصادرې هم حکم 

وشو.
رنـــه دوه تنــه ديـــو تــن دمنقـــول اموالـــو  همــدا  

  بنــدونو ۲او ۱فقــرې  ۱مــادې ۷۰۲جــزا کــو
ــه    ــد ســزا   ۸داحکــامو مطــابق پ ــه تنفيــذي بن کال

محکوم شو.
ــو    ــن دکورون ــو ت ــه  همــدا رنــه  ي خــه د شــپې ل

اموالــــو واو منقولــــدوســــله والــــو غــــالووخــــوا  
ــه      ــې پـ ــرم کـ ــه جـ ــب پـ ــذي  ۱۶دغصـ ــه تنفيـ کالـ

ــي     ــو. د علنـــ ــوم شـــ ــزا محکـــ ــد ســـ ــاييبنـــ قضـــ
غونــــــو قضـــــــايي پــــــالوي وویـــــــل د تورنـــــــو    
پروانـــدې  شـــوې  پرېکـــې  وروســـت  نـــه  دي   

کوالی  شي  د استيناف غوتنه  وکي.

جـرایم علیـه   ی دیـوان  ئقضـا علنی جلسه همچنان 
امنیت داخلی و خارجی محکمه ابتدائیـه شـهری   

تحـــت ریاســـت  ٢٠/١٠/١٣٩٩هـــرات بتـــاریخ  
قضــاوتمند ضــیاء الحــق "ضــیاء" رئــیس محکمــه  
ــر    ــان دایـ ــائی شـ ــه شـــهری و هیئـــات قضـ ابتدائیـ

رایم گردیــد. و فــرد مــتهم در قضــیه شــروع بــه جــ  
علیه اشخاص بمدت بیست سـال و یکمـاه حـبس    

تنفیذی محکوم به مجازات گردید.
ــاریخ کــــه در ادامــــه جلســــه قضــــائی یکــــتن   بتــ

از ســــاحه بــــازار جدیــــد ولســــوالی  ٨/١/١٣٩٩
پشتون زرغون به اتهام عضویت، غارت و جرایم 
علیه اشخاص دستگیر گردیده بـود، دوسـیه اش   

شـهری ی دیوان جزاء محکمه ئقضاعلنی جلسه 
تحـــت ١٣٩٩/ ٢٣/١٠بتـــاریخ والیـــت هـــرات  

" رئــیس ضــیاء"ضــیاءالحققضــاوتمندریاســت 
ــه  ــه شــهری ابتدائمحکم ــه قضــیه   ی ــه ب در رابط

بــا حضــور داشــت غصــب امواــل بــه اتهــام دوتــن 
ــ ــالی مـــدافع متهمـــین،    لارنواـ موظـــف، وکـ

رسانه ها و عده ای از مردم در سـالون جلسـات   
ــزار شــد.    ــه برگ ــه محکم ــه   ک ــدقیق هم بعــد از ت

یکـــتن از متهمـــین بـــه یئت قضـــااجانبـــه هیئـــ
مدت هشت سال حبس تنفیـذی و یکـتن بمـدت    

س تنفیـذی  محکـوم بـه مجـازات     چهار سال حـب 
گردید.

فــت. مــورد رســیده گــی هیئــات قضــایی قــرار گر  
ــتهم بمــدت   ــذی   ٣٠ســرانجام م ســال حــبس تنفی

محکوم به مجازات گردید.
ــه      ــائی محکمــ ــی قضــ ــه علنــ ــور درجلســ همینطــ

١٦/١٠/١٣٩٩ابتدائیــه شــهری هــرات بتــاریخ   
تحــت  ریاســت  قضــاوتمند ضــیاء الحــق "ضــیا"     
رئیس محکمه ابتدائیه شهری ، قضیه زورگیری 
مسلحانه به اتهام سه تـن مـورد رسـیده گـی قـرار      

سرانجام  یکتن از متهمین بمدت هشـت  گرفت،
ســال حـــبس تنفیــذی و یکـــتن بمــدت چهارســـال    
ــال و      ــدت یکس ــر بم ــذی و یکــتن دیگ ــبس تنفی ح
یکمــاه حــبس تنفیــذی محکــومین بــه مجـــازات      

گردیدند. 

ز بــود کــه توســط آموزگــار ریاســت ارتقــاء  متمرکــ
ظرفیـــت وارزیـــابی اجـــراآت وآمـــر ثبـــت اســـناد و 
وثایق محکمه استیناف والیت بلخ در دو روزاول 

ارایه گردید.
بخش دوم برنامه که اهم فعالیت هـای محـاکم را   
بــه لحــاظ مــدیریتی تشــکیل میــداد شــامل پــالن  
ــرورت     ــامل ضــ ــه شــ ــود کــ ــازمانی بــ ــذاری ســ گــ

ــذاری، اهم ــذاری وتاریخچــه آن،   پالنگ یــت پالنگ
یت هـــای پالنگـــذاری، اصـــول دمحاســـن ومحـــدو

ــاوت    ــواع پــــالن گــــذاری، تفــ پــــالن گــــذاری، انــ

امضای اشخاص شامل وثیقـه، انـواع اشـخاص    
حکمی، ستون تعرفه اشخاص، سـتون موضـوع   
ــل    ــه،  تحویــ ــریحات وثیقــ ــتون تشــ ــه، ســ وثیقــ

ل وثیقــه، قبالــه بیــع قطعــی، قبالــه بیــع  محصــو
ــط؛    ــیت خـ ــه وصـ ــط و وثیقـ ــک خـ ــایزی، تملیـ جـ

پـوش  وطرزالعمل سیستم اداری محـاکم شـامل   
ــت    ــاب ثبـ ــی، کتـ ــای حقـــوقی و جزایـ ــیه هـ دوسـ
اجــراآت دوســیه هــای جزایــی و حقــوقی، کتــاب  
توزیع و خـروج، کتـاب تسـلیمی قضـات، فـورم      

یئــگـزارش دهــی ربعـوار اجــراآت حقـوقی و جزا   

پالنگذاری استراتیژیک باپالن گـذاری عملیـاتی،   
ــاخص هـــای نظـــارت       ــل پـــالن گـــذاری، شـ مراحـ

ــابی بیــــان مامور  ــوارزیــ ت دیــــدگاه؛ تحلیــــل  یــ
٧S؛ fishbone؛ pest؛ swotوضـــــــــــــــــــــعیت؛ 
وشــاخص تقســیم بنــدی   ورمکینــزی، انــدیکات 
رهنمــود هـاور و اصـل آیـزن  ٤وظـایف بـه اسـاس    

ــار"    مراســالت ــا عی ــد "به ــود توســط حام اداری ب
رئـــیس ارتقـــاء ظرفیـــت وارزیـــابی اجـــراآت بــــه      
پیشبرده شد که بازدهی نهایت قابـل اسـتقبال را   

رنامه بازطرف اشتراک کننده گان به همراه داشت.
سید.با توزیع تصدیق نامه ها به پایان ر

وارزیابیارتقأ ظرفیتآموزشی، ریاستهایبرنامهبه ادامه 
ــل اجـــراآت، برنامـــه آموزشـــی ثبـــت اســـناد و وثـــایق، طرزال  عمـ

ــود    ــازمانی ورهنمـــ ــذاری ســـ ــاکم، پالنگـــ ــتم اداری محـــ سیســـ
همکاریبه١٣٩٩دلو سال ٨الی٥مراسالت اداری  بتاریخ 

) تـن از کارکنـان   ٢٧عـدالت دفتر(چکـی) بـرای (   مؤسسـه مالی
اداری و محررین ریاست های محاکم استیناف والیـات سـرپل،   
جوزجان، بغالن، سمنگان و بلخ درشهرمزارشریف تدویریافت.

ــایق، صــالحیت      ــانونی ثبــت اســناد و وث ــای ق مباحــث روی مبن
مــاهوی، صــالحیت حــوزوی، تثبیــت اهلیــت اشــخاص مشــمول   
وثیقه، درج مشخصات تذکره در وثیقـه، اخـذ نشـان انگشـت و     


