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دوه سوه دېرشمه مادهدجزایی اجراآتو قانون 

در والیت بامیان:
ان جلســۀ همــآهنگی محکمــه اســتیناف والیــت بامیــ  

تحت ریاست  ٢٩/١١/١٣٩٩یوم چهارشنبه مورخ 
قضــاوتمند غــوث الــدین "طــاهری" رئــیس محکمــه   
اســتیناف بــا اشــتراک رؤســا و نماینــده گــان ادارات  

ذیربط  در مقر محکمه استیناف دایرگردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید 
ــیس محکمــه      ــار آغــاز ســپس رئ ــاری اهللا ی توســط ق

ــتراک اعضــای حاضــر     ضــمن ــدیر و تشــکر از اش تق
درجلســه روی اهمیــت برگــزاری جلســات همــآهنگی  
جهــت حــل مشــکالت، اختالفــات و تســریع رونــد      
اجراآت اداری، رفع نواقص و مسئولیت پـذیری در  
بین ادارات، صـحبت نمـود. بعـداً مـرور مختصـری      

روی موضوعات مطرح شده درجلسه همآهنگی قبلـی  
ل ارائـه گردیـد متعاقبـاً    صورت گرفت وگزارش مفصـ 

روی موضوعات شامل آجنداء ذیالً بحث وتبادل نظـر  
صورت گرفت:

موضوع پیشنهادی انجمن مسـتقل وکـالی   -١
الن ـارنوا مدافع مبنـی بـر اینکـه بعضـی از قضـات و      

متهمین و طرفین دعوی را به وکیـل مـورد نظـر خـود     
معرفـی میکنــد و یــا بــه افـراد دیگــر. همــایون "نــوری"   

من وکالی مدافع بیـان نمـود یکتعـداد از    مسئول انج
ن ارنواالوکالی مدافع برحال در آن والء از یک تعداد 

و قضات در مرکز و ولسوالی ها شـاکی میباشـند کـه    
ــات در    ــان تحقیقـ ــوی در جریـ ــرفین دعـ ــین و طـ متهمـ

و روند محاکماتی غرض اخذ وکیل مـدافع  ارنوالی

اید.به افراد و وکیل مورد نظر خویش معرفی می نم
وموضــــوع از جانــــب مســـــئولین ریاســــت محکمـــــه    

ــت    ــهری و ریاســ ــه شــ ــتیناف، محکمــ ــارنوالیاســ ــ
اســـتیناف چنـــین ابـــراز نظـــر گردیـــد کـــه هرگـــاه ایـــن  
موضوع حقیقت داشته باشد بسیار یک موضوع خطر 
ناک و مهم تلقی گردیـده و تبـانی بعضـی از قضـات و     

ن با بعضی از وکالی مدافع میتوانـد تبعـات   ارنواال
دی برای خدشه دار نمـودن تـأمین عـدالت گـردد و     زیا

ــالی       ــاق از مســئول انجمــن وک ــه اتف اعضــای جلســه ب
مــدافع خواســتار شــکایت مســتند و کــالی شــاکی از   

ن گردیدند که در صورت موجودیت  ارنواالقضات و 
ــلشـــکایت مشـــخص از قاضـــی و   مشـــخص، ارنواـ

راهکار برای جلوگیری از همچو اعماـل و حتـی بـرای    
ن اقدام گـردد، هرگـاه در زمینـه کـدام سـند      تأدیب شا

معتبر و مستند موجود نباشد متهم نمودن قضـات و  
ن را بـــه تبـــانی بـــا وکـــالی مـــدافع براســـاس  ـــارنواال

شایعات یک جفای بسیار بزرگ در حـق شـان دانسـته    
ــل تحقیــق در ریاســت    ــارنوالیو حتــی موضــوع قاب

میباشد. مسئول انجمن وکالی مدافع بیـان نمـود کـه    
عالً در نزد من کدام اسـناد شـکایت موجـود نبـوده و     ف

کوشش می نمایم اسناد و مدارک دست داشته وکالی 
شــاکی را روی موضــوع فــوق از نــزد شــان جمــع آوری   
نموده و در اخیتار مسئولین ادارات قرار خواهم داد.

موضــوع پیشــنهادی دیــوان مــدنی وحقــوق  -٢
عامــه محکمــه اســتیناف مبنــی بــر اینکــه قضــایای       

میلی کــه در محکمــه ابتدائیــه در غیــاب مــدعی     فــا
علیه رسیدگی میشـود بعـد بـرای مـدعی علیـه حکـم       
محکمه ابالغ میشود و مدعی علیه پیرامون موضوع 
استیناف خواهی نمی نماید، ولی آمریت حقوق بدون 
ــه اوراق را غــــرض      ــدعی علیــ ــواهی مــ ــتیناف خــ اســ
رسیدگی اسـتینافی ارسـال مـی نمایـد. رئـیس دیـوان       

حقــوق عامــه محکمــه اســتیناف بیــان نمــود    مــدنی و 
بارها اتفـاق افتـاده اسـت دعـاوی فـامیلی کـه مـدعی        
علیه آن غایب بـوده و محکمـه ابتدائیـه حکـم خـویش      
را صــادره نمــوده و بعــداً حکــم محکمــه بــه اقــارب آن   
ابالغ میگردد؛ امابدون اینکه از جانب مدعی علیه و 

ی اقارب درجه یک مدعی علیه غایب استیناف خـواه 
صورت گیـرد مـدیریت حقـوق اوراق را غـرض رسـیده      
ــوان تــا         ــن دی ــال میــدارد و ای ــوان ارس ــه ایــن دی ــی ب گ
ــتیناف     ــوع اسـ ــاالی موضـ ــه بـ ــوم علیـ ــه محکـ زمانیکـ
ــتینافی را      ــد صــالحیت رســیدگی اس ــه نمای خــواهی ن
ندارد. و نماینده ریاست عدلیه در زمینه بیان داشت 

که منبعد چنین اتفاق نخواهد افتاد.
پیشــنهادی آمریــت ثبــت اســناد و  موضــوع -٣

وثایق مبنی بر اینکـه اداره مسـتوفیت و نماینـده گـی     

قطعه عریضو په شمیرچې د دولسوتنو محبوسینو 
پورې یې اه درلـوده ویـل شـوې اوپـه هکلـه یـې       

زم تصــمیمونه ونیــول شــول او دوروســتیو رســیده ال
یو لپاره ایکمنو مراجعو ته محول شوې

کمیسیون د سلواغې په اتمه او نهه ویشـتمه نیـه   
اوارزان والیـت  اسـتیناف محکمـې  دشـکایتونو     
اوریدلو کمیسیون د سلواغې په لورمـه اوپنمـه   

والیـــــت اســـــتیناف محکمـــــې د نیـــــه او بغـــــالن 

ــه    ــدلو کمیســیون پ ٤/١١/١٣٩٩شــکایتونو اوری
     ــر ــه مشـ ــانو پـ ــو د رئیسـ ــدو محکمـ ــه داونـ نیـ
ــکایتونو    ــو د شـــ ــو محکمـــ ــو او دایکمنـــ جوشـــ

) ١٢اوریــدلو صــندوقونه پرانیســتل شــول چــې د (  

دفاریــاب والیــت اســتیناف محکمــې د شــکایتونو   
لو کمیســیون دمرغــومی پــه نهــه ویشــتمه او اوریــد

ســـلواغې پـــه لورمـــه اوشـــپمه نیـــه اوبدخشـــان  
والیــت اســتیناف محکمــې د شــکایتونو اوریــدلو     

اش از تمــام هدر اخیــر رئــیس محکمــه وهیئــات همــرا 
اطاق های محجوزین دیدن بعمل آورده ضمن توصیه 
هــای الزم  بــه آنهــا وعــده ســپرد کــه قضــایای نســبتی   
ــاد   ومشـــکالت شـــان در پرتـــو احکـــام قـــانون در میعـ

قانونی رسیده گی خواهد شد.

خشونت علیـه زن وتخلفـات اطفاـل ازمـدیریت زنـدان      
ومرکز اصالح وتربیت اطفال بازدید بعمل آورد.

در این بازدید نخسـت رئـیس محکمـه جلسـه ویـژه بـا       
مســـئولین مـــدیریت زنـــدان ومرکـــز اصـــالح وتربیـــت  
اطفاـــل داشـــت کـــه پیرامـــون حـــل مشـــکالت زنـــدان،  

ــل    ــای حـ ــوزین وراه هـ ــین ومحجـ ــحبت محبوسـ آن صـ

مفصل نمـود ونیـز از طـرف رئـیس محکمـه رهنمـایی       
های  الزم صورت گرفت. همچنان رئیس محکمه نظم 
اعاشـــه واباتـــه، رعایـــت نظافـــت در بخـــش صـــحی      
وغـذائی اداره زنـدان را از نزدیـک مشـاهده ومالحظــه     
نموده و از مدیریت زندان راجع بـه رعایـت نـورم غـذا     

ر دانـی نمـود.   ونظافت که همه معیاری بود اظهار قد

ــورخ    ــنبه مــ ــوم چهارشــ ــاوتیار ٢٢/١١/١٣٩٩یــ قضــ
ــتیناف   ســـیدعبدالقیوم "کمـــالی" رئـــیس محکمـــه اسـ
والیـــــت بدخشـــــان بـــــا معیتـــــی قضـــــاوتمند حبیـــــب 
الرحمن"رحمانی"سرپرست دیوان رسیده گی بـه جـرایم   
خشونت علیه زن وتخلفات اطفال و قضـاوتمندمژگان  

ئیـه رسـیدگی بـه جـرایم     "مرادی" رئـیس محکمـه ابتدا  

نغدي جزا محکوم شو.
دعلني غونې قضايي پالوي وويل دتورنو پرواندې 
ــه دي کــوالی شــي دتمیيــز     شــوې پرېکــې وروســت ن

غوتنه وکي.

۱۶سره دفعاليت او غيتوب په قضيه کې دوه تنه په 
مياشـــتو تنفيـــذي بنـــد ســـزا  ۶ـ  ۶کالـــه او ۱۶ــــ 

محکوم کل.
۶همدا رنه يو تن د وطـن سـره دخيانـت پـه جـرم  پـه       

کاله تنفيذي بند محکـوم او دانسـان تـتونې پـه يـوه       
کالـه تنفيـذي   ۱۶ـ  ۱۶پـه   تنـه   ۴بلـه قضـيه کـې     

بند سزا محکوم شـول او پـه همـدې قضـيه کـې يـو تـن         
زره افغان ۴۵۰۰۰دغېر قانوني سالح په جرم  په  

نیته دننرهار استيناف محکمې ٢٠/١٠/١٣٩٩په 
دکــــورني او بهرنــــي امنيــــت پروانــــدې جرايمــــو تــــه  
درسيد دېـوان دغـه قضـايي علنـې غونـه، چـې د       
قضيو دطرفينو په شتون کې ترسـره شـوې پرمهاـل يـې     

وي د رايو په اتفاق دوسـله والـو مخـالفينو    قضايي پال

ــرایم     ــه جـ ــی بـ ــیده گـ ــتیناف رسـ ــه اسـ ــه محکمـ علیـ
در،توقیفگــــاه بگــــرام امنیــــت داخلــــی و خــــارجی 

١٢/١٢/١٣٩٩تــــــــــاریخی قضــــــــــائیجلســــــــــه
ــا ــون کابـــل    عـ در ومتهمـــینمالن حملـــه بـــر پوهنتـ

،اختطــــــــاف،قضــــــــایای جــــــــرایم تروریســــــــتی 
ــروهعضــویت ــرور،داعــشگ ــایت ــراده ــیاف دولت

ــت، ــی خیانـــ ــر،ملـــ ــلوتزویـــ ــالححمـــ ــرســـ غیـــ
ــانونی ــه حضــور داشــت اطــراف قضــیه   راق اعــم،ب

مــدافع وکــالیومتهمــان ،ظــف◌ٔ مــو ارنواــل از
ــرار داده   ــه قــ ــورد محاکمــ ــتینافاً مــ ــورد اســ و درمــ

متهمین آنها ذیالً اصدار حکم کرد:
عادل مشهور به ( آرش و طلحه) 

) ۲۱در قضایای عضویت درگروه داعش به مدت (
سال حبس ) ۳(تذکرهتزویر،سال حبس تنفیذی

بارتباط پنج مورد اختطاف اشخاص و ،تنفیذی 
حملهودر قضیه ،سال حبس ) ۱۲- ۱۲(بهافراد

دولتیافرادتروروردمسهوکابلبرپوهنتون
.گردیداعدامبهمحکوم

عبیداهللا ( حماد ) .١
) ۲۵در قضایای رهبری گروه تروریستی به مدت (

درموضوع عضویت در گروه ،سال حبس تنفیذی 
سال حبس درخصوص  اختطاف به ) ۲۵داعش به (

سال حبس و ترور و معاونت در آن محکوم به ) ۱۲(

اعدام گردید.
عبدالکبار .٢

سال حبس ) ۱۶یای خیانت ملی به مدت (در قضا

در مـــورد قضــــایای عضــــویت در گـــروه داعــــش بــــه   
ــدت ( ــه    ) ۱۰مـ ــاف بـ ــورد اختطـ ــه مـ ــبس و سـ ــال حـ سـ

ــازات   ) ۱۲-۱۲( ــه مجــــ ــوم بــــ ــبس محکــــ ــال حــــ ســــ
گردید.

اظهار الدین .٤
سال ) ۲الح بدون مجوز به مدت (در قضیه حمل س

حبس محکوم به مجازات گردید.
مبین .٥

بری الذمه شناخته نسبت عدم موجودیت دالیل الزام 
شد.

همچنان اشیا و وسایل جرمی بدست آمده از افراد 
گردیدفوق الذکر مصادره 

بــــــر آن افرادیکــــــه در قضــــــایای اختطــــــاف دمزیــــــ
) ۲۲۰۰۰۰(مبلــــغ ردبــــه ،محکــــوم گردیــــده انــــد   

ــت     د ــررین دریافــ ــزد متضــ ــه از نــ ــائی کــ ــر امریکــ الــ
نموده اند بگونه تضامنی نیز مکلف گردیدند.

و همچنان عامالن حمله بر پوهنتون کابل به پرداخت 
سه میلیون افغانی جبران خساره وارده به پوهنتون 

کابل نیز مکلف گردیده اند.
- ۱۲تنفیذی و درخصوص سه مورد اختطاف به ( 

سال حبس محکوم به مجازات گردید.) ۱۲
خدا بخش .٣



۱۳۹۹حوت ٢٠

به مرکز مراجعه می نمایند جداً در نظر گرفته و بـه وظیفـه حاضـر    
ان را بــه وقــت و زمــانش حــل و فصــل     و کــار هــا و مشــکالت شــ   

نمایند.  
دننگرهار والیت داستیناف محکمی ریاست 

:هاداری غون
دننرهار استيناف محکمې رئيس داري نیه٨/١١/١٣٩٩په 

ــه شــتون کــې داســتيناف او ــاري محکمــو د     محکمــې درئــيس پ
ېوانونو رئيسانو او اداري  کارکوونکو سره ناسته وکه.

ف محکمې رئيس قضـاوتمند مفتـي محمـدوزير    دننرهار استينا
په داسې حاـل کـې، چـې داسـتيناف او ـاري محکمـو د دېوانونـو        
رئيســانو هــم شــتون درلــود د دېوانونــو لــه اداري مــديرانو ســره پــه   
ناسته کې په امنيتي وضعيت، دچارو  ال ه والي او ستونزو ته په 
خپل وخـت د رسـيد پـه موخـه ناسـته وکـه. مفتـي محمـدوزير        
دخبرو پرمهال دقاضیانو او اداري کارکوونکو دکنو ستاينه وکه 

وک، چې دننرهار استيناف محکمې ول قضـايي  یېخو ېنار
او اداري  پرسونل بايد چارې په پوره همغ، همکار او ديو بل 

په مالت پرمخ يو سي.
دننرهـــار اســـتيناف محکمـــې رئـــيس دناســـتې ـــون والـــو تـــه   

چې مراجعينو سره ـه چلنـد وکـي، سـتونزو تـه      سپارتنه وکه، 
پروخت رسيده ي وکي، دفساد پرضد دتل په ېر کلکه مبـارزه  
وکي او داصولو په پام کـې نيولـو سـره دحاضـر پابنـد و اوسـي.       
نومــوي زياتــه کــه دعــدالت پــه  ــه تــامين کــې داونــد ادارو         

قوې همکاري د ولس سره همکاري ده نو الزمه ده، چې  دقضائيه 
      ـې پـه صـداقت او ايمانـدار ول پرسونل ورسپارل شوې چـارې

پرمخ يوسي.
دننرهار استيناف محکمې رئيس د دېوانونو رئيسـانو او اداري  
مــديرانو تـــه الرــوونه وکـــه ــو هغـــه قضــاياوې وانخلـــي، چـــې     
ــي        ــه وي. مفتـ ــوي نـ ــت شـ ــې ثبـ ــتم کـ ــه سيسـ ــت پـ ــاياوو دثبـ دقضـ

ــت دخبــرو ترنــ محمــدوزير دقضــاياوو دثبــت سيســتم پــه ارز
     ــا ــت سيســتم پــه پياوتي ــ. دننرهــار   یدقضــاياوو دثب ــار وک

استيناف محکمـې رئـيس د دېوانونـو رئيسـانو او اداري مـديرانو      
ــه نېغــه          ــره نېــغ پ ــې ســتونزې ورس ــه، چــې خپل ــه سپارــتنه وک ت
شريکي کي او ا يې ورکـ، چـې درياسـت مقـام دروازې دولـو      

پرمخ خالصې دي.
ه شوې ناسته کې داسـتيناف جـزا دېـوان رئـيس او     دغه راز په جو

داستيناف محکمې مرستيال قضاوتيارمجيب الرحمن (مزمـل) او  
داري محکمې رئـيس قضـاوتمند محمـد انعـام (فـايق) پـه خپلـو        
خبرو کې په  یاده  ناسته خوي ووده او دمحاکمو دروانو چـارو  

ي سـاتلو  ستاينه يې وکه. دوی ون والو ته  دان دامنيت خوند

په اه الزمې مشورې ورکې او هم يـې دورتـه غونـو پـه جوولـو ېـار       
وکــ. وينــاوالو ژمنــه وکــه، چــې پــه کــو ژمنــو بــه دايمــي پــاتې کېــي او     
دقضـائيه قــوې ـول اصــول بـه پــه پـام کــې نيسـي. پــه غونـه کــې د اداري       
مديرانو پـه اسـتازول دجـزا اسـتيناف دېـوان مـدير نظيـف اهللا يـو شـمېر          

تونزې داستيناف محکمې له رئـيس او اونـد مسـئولينو سـره شـريکي      س
کې  او ا يې رند ک، چې ورته شويو الروونو ته  به  پاملرنه کوي.

جلسۀ اداری محکمه ابتدائیه شهری
:والیت بدخشان

ــاریخ    جلســـــۀ اداری محکمـــــه ابتدائیـــــه شـــــهری والیـــــت بدخشـــــان بتـــ
ــدال  ١٨/١٠/١٣٩٩ ــیس  تحــت ریاســت قضــاوتیار عب ــدی" رئ وکیل "عاب

محکمه ابتدائیه شهری با اشتراک رؤسا، قضات، محـررین، کـارآموزان   
وکارکنان خدمات ملکی مربوط دیوان های محکمه ابتدائیه شهری دایر 

گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس رئـیس        

سـتره محکمـه   محکمه رهنمود ارائه خدمات قضائی واداری مقام عـالی 
را به مشارکین جلسه تحلیل وتوضیح نموده تاکید برآن داشت که منبعد 
ــه خــدمات      ــق رهنمــود ارائ ــه اداری خــویش را طب محــررین وظــایف محول
قضــائی عیــار ســازند تــا اجــراآت شــان ســریع تــر وآســان تــر بــه پیشــبرود.    
دراخیر رؤساء و قضات دیوان هـا مشـکالت وچـالش هـای را کـه فراگیـر       

ــد ا ــرح نمودنــد وبــرای شــان رهنمــائی         رون جــراآت شــان قــرار داشــت مط
وهدایات الزم داده شد و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

جلسۀ اداری رؤسای دواوین محکمه ابتدائیه شهری 
والیت بامیان 

ین محکمـه ابتدائیـه شـهری والیـت بامیـان یـوم       وجلسۀ اداری رؤسای دوا
ت قضــاوتمند ایــام الــدین " تحــت ریاســ١/١١/١٣٩٩چهارشــنبه مــورخ  

یوسفی " رئیس محکمه ابتدائیه شهری دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت  آیاتی چند از کالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس رئـیس     
محکمه ضمن عرض خوش آمدید به اعضای جلسـه بـرای خشـنودی روح    
قضـاوتپال ذکیـه "هـروی" و قضـاوتمل قدریـه "یاسـنی" اعضـای مسـلکی         

و مطالعات ستره محکمه که چنـدی قبـل در نتیجـه حملـه     ریاست تدقیق
مسلحانه مخالفین در کابل به لقـای حـق پیوسـتند و شـهید شـدند دعـاء       
نموده و ضمن  تقبیح نمودن همچو رویداد ها از خداوند (ج) برای شهداء 
بهشت برین و برای بازماندگان صبر جمیل استدعا کـرد بعـداً بـه نکـات     

زیر اشاره نمود:
دیده میشود بسیاری از دوسیه های دیوان رسیده گی قسمکه-١

به قضـایای مـدنی و حقـوق عامـه بـه قـرار تـرک خصـومت مواجـه گردیـده           
است و بعضاً افرادیکه دوسیه های نسبتی شان به تـرک خصـومت مواجـه    
گردیده  است به این ریاست مراجعه و شفاهاً از نحوه صـدور چنـین قـرار    

جلسات اداری محکمه استیناف
والیت بغالن:

٢٧ت بغــالن بتــاریخ هــای جلســات اداری محکمــه اســتیناف والیــ
محمـد حسـن   قضـاوتیار دلو سال جـاری  تحـت ریاسـت   ٤جدی و 

با اشـتراک قضـات، کارمنـدان    رئیس محکمه استیناف "صدیقی"
اداری و خدماتی در مقر محکمه استیناف دایرگردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کـالم اهللا مجیـد توسـط قـاری     
رئــیس محکمـه ضـمن عــرض   محمـد آصـف "قاســمی" آغـاز سـپس     

ــوده و     ــوارد ذیـــل صـــحبت نمـ ــرین روی مـ ــه حاضـ ــد بـ خـــوش آمدیـ
هدایات الزم ارائه نمود:

ضــوابط حاضــری و رعایــت آن مطــابق احکــام قــانون بــا  -١
درنظر داشت وضعیت امنیتی کنونی در آن والیت. 

توجــه جــدی بــه مســائل امنیتــی طوریکــه حــین دخــول و   -٢
د داری بـه عمـل آیـد و    خروج بـه محـل کـار از ازدحـام و تجمـع خـو      

ــا رعایـــت    ــوبین قضـــائی و اداری بـ ــرادی هریـــک از منسـ طـــور انفـ
ــای       ــت ه ــان روی اولوی ــد همچن ــد نماین ــانی رفــت و آم فواصــل زم
تهدیــدات امنیتــی بالترتیــب بــاالی قضــات، کارمنــدان اداری و      
کارمندان خدماتی توضیحات همه جانبه ارائه نموده و بـه رعایـت   

مود.احتیاط و هوشمندی توصیه ن
ــاری و     -٣ ــاکن ک ــائل و ام ــزات، وس ــت تجهی ــظ و مراقب حف

رعایت نظافت در تمام سـاحات مربوطـه، رعایـت احتـرام متقابـل      
بــین کارمنــدان و حفــظ حقــوق یکــدیگر در جریــان انجــام وظیفــه و  
ــای     ــئولیت هـ ــرین مسـ ــاس تـ ــی از حسـ ــه یکـ ــرار اداره کـ حفـــظ اسـ

کارمندان میباشد.
جـام وظـایف و   اطاعت از اوامر مسئولین مافوق حین ان-٤

توجه جدی به مسائل امنیتی و برخورد با هر نوع موارد مشـکوک  
که مخل امنیت اداره باشد.

روحیه همکاری و همآهنگی در امور بـا رعایـت سلسـله    -٥
مراتب قـانونی و احسـاس همـدیگر پـذیری و حسـن سـلوک، رفتـار        
مناسب و شایسته با مراجعین و اصحاب دعوی را برای حاضرین 

و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.تأکید نمود 
محکمه استینافاداریاتجلس

:والیت فاریاب
١٨محکمه استیناف والیت فاریـاب بتـاریخ هـای    اداریاتجلس

تحـــت ریاســـت قضــاوتیار غـــالم ســـخی  جــدی ســـال جــاری   ٢٥و 
قضـاوتمند عبـدالحی   اشتراک ارئیس محکمه استیناف ب" حبیب"
ولین ئمســـ، اســـتینافسرپرســـت دیـــوان جـــزاء محکمـــه"قـــادری"

ــاکم   قضـــائی و اداری محکمـــه اســـتیناف واکثریـــت پرســـونل محـ
دایر گردید.ابتدائیه ولسوالی 

سـپس  چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز     آیـاتی  با تالوت ابتداء جلسه 
حاضرین در رابطـه بـه   ضمن عرض خوش آمدید به رئیس محکمه 

ــین    چــون یموضــوعات فعاــل بــودن  ، امضــاء حاضــری بــه تــایم مع
حاضر بودن باالی وظیفه محولـه  ، لفون پرسونل قضائی و اداریتی

دقت هـر چـه بیشـتر    ، توجه به پاکی محیط کار، به وقت رسمیات
، معاملـه قـرار مبنـی براقسـاط و جـزای      در نگهداشت وسـایل کـار  

ــوقیفی طبــق هــدایت ریاســت تــدقیق      نقــدی و قــرار هــای تمدیــد ت
یـق فـورم ثبـت    مطالعات مقام عالی ستره محکمه، خانـه پـری دق  و

دارائی قضات و منسوبین مـالی و همچنـان درخواسـت تخصـیص     
غــرض خریــداری پکنیــک و بخــاری گــازی بــا وســایل ضــروری آن    
تصـامیم الزم اتخــاذ وتاکیـد نمــود و جلسـه بــا دعائیـه خیــر خاتمــه     

یافت.
جلسۀ اداری محکمه استیناف

والیت لوگر:
جلســــــۀ اداری محکمـــــــه اســـــــتیناف والیـــــــت لـــــــوگر بتـــــــاریخ  

تحت ریاست قضـاوتمل غـالم جیالنـی "سـروری"     ١٩/١١/١٣٩٩
رئــیس محکمــه اســتیناف بــا اشــتراک رؤســای دواویــن محکمــه        
استیناف، رئیس محکمه شهری، رؤسای محکمه ابتدائیه شهری 
و ولســـوالی هــــا، قضــــات و کارمنــــدان اداری در مقــــر محکمــــه  

استیناف دایر گردید.
هللا مجیـد آغـاز سـپس    ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم ا   

رئیس محکمه در رابطه به اهمیت جلسات اداری روشنی انداخته 
و آنرا یگانه امید راه حل تمام موضوعات مابین ارگانهـای عـدلی   
و قضائی دانست بعـداً طبـق آجنـداء روی موضـوعات ذیـل تاکیـد       

نمود:
تمام پرسونل محکمه استیناف اعم از قضائی، اداری و -١

ایات مقرره مقام عالی ستره محکمه یومیـه  خدماتی باید طبق هد
بــه وظــایف محولــه ای خــویش حاضــر باشــند و دروازه محکمــه بــه  
روی مراجعین باز و مشکالت آنها و اهالی بایـد رفـع شـود، زیـرا     
مردم و اهالی از جاهای دور نا امن به بسیار مشقت غرض اجرای 
کارهای خـویش بـه محـاکم مراجعـه مـی نماینـد ازیـن لحـاظ بایـد         
قضات در محکمه حاضر و به وقت و زمانش مشکالت مـراجعین  
را رفـــع نماینـــد و آنهـــا از محـــاکم خـــوش بـــه خانـــه هـــای خـــویش   
برگردند، در صورت غیر حاضری و مسدود بودن دروازه محکمه 
شکایات مراجعین باال و این عمل شان قابـل تحمـل مقـام ریاسـت     

محکمه نمی باشد.
نا امن که بـه اسـاس   یک تعداد از محاکم ولسوالی های-٢

هــدایات مصــوبات شــورای عــالی ســتره محکمــه بــه مقــر محکمــه  
استیناف انتقال و مصروف خدمت هستند، بایـد تمـام مشـکالت    
مراجعینی را که از مناطق دور و نا امن به محاکم مربوطه خـویش  

قوانین نافذه تحت پیگرد عدلی و قضائی قرار خواهند گرفت.
عـدم همکـاری پــولیس در مـورد جلــب معـروض علیــه و     -٣

محکوم علیه. ریاست عدلیه و دیوان مدنی محکمه شهری اظهار 
داشته اند متاسفانه یکی از چالشهایی که فرا روی اداره حقوق و 

حضــار بــه موقــع محکــوم علیــه و معــروض  محــاکم اســت جلــب و ا
علیه می باشد کـه در تعـدادی از قضـایا طـوری اسـت کـه چنـدین        
جلب نامه عنوانی قوماندانی امنیه تحریر گردیده ولی در قسـمت  
جلــب و احضــار اقــدام نمــی نمایــد و ایــن امــر باعــث کنــدی کــار و  
دلسردی مردم و معضله برای اداره حقوق و محاکم مـی باشـد. در   

ه تصویب بعمل آمد که مشکالت موجود را قوماندانی امنیه رابط
طبق قانون مرفوع سازد.

بعضی وقـت ضـامن معـروض علیـه یـا مـدعی علیـه در        -٤
جریان دعوی با تقدیم عرایض خواهان لغـو ضـمانت مـی گردنـد و     
در جریــان پروســه دعــوی مــی تواننــد از ضــمانت خــود صــرف نظــر   

طرزالعمـل  ٦کـه مـاده   کنند یاخیر؟ در رابطه تصـویب بعمـل آمـد    
اخـذ ضــمانت صــراحت دارد هرگــاه ضـامن خواهــان فســخ ضــمانت   
گردد تا زمانیکه معروض علیه ضمانت جدید را ترتیب نـه نمایـد   
ضمانت قبلی آن به هیچ وجه فسخ شده نمی تواند، ادارات حقـوق  

طبق طرزالعمل متذکره اجراآت مقتضی را مرعی دارند.
در اداره همـآهنگی و  دربخش انتقاالت قضات بـه مرکـز   -٥

همچنان در دروازه لوای سوم و میدان هوائی آن والیت یک سلسـله  
مشــکالت موجــود اســت و قضــات بــه آن مواجــه انــد. در رابطــه        
تصویب گردیـد کـه در زمینـه انتقاـل قضـات حکـم رئـیس جمهـور         
موجود است معاونیت مرکز همآهنگی مشـکالت مبنـی بـر انتقاـل     

ــای   ــرواز هـ ــق پـ ــات را از طریـ ــوع و از   قضـ ــامی مرفـ ــارات نظـ طیـ
سرگردانی قضات جلوگیری بعمل آورند زیرا کـه درچنـین شـرایط    
تــرور و تهدیــدات امنیتــی علیــه قضــات بیشــتر گردیــده اســت در   
صورت عدم رعایت مسئولیت بعدی متوجه مسـئولین معاونیـت   

مرکز همآهنگی می باشد.
ریاست عدلیه اکثر عرایض ناقص را احکام می نماید. -٦

طرزالعمــل بررســی  ٢طــه تصــویب گردیــد کــه طبــق مــاده      در راب
عرایض حقوقی ریاست عدلیه اجراآت بعمل آورنـد زیـرا کـه مـاده     
متــذکره صــراحت دارد هرگــاه محتویــات عریضــه حقــوقی عــارض 

قانون طرزتحصیل حقوق نباشد به عارض غرض ١١مطابق ماده 
تصحیح مسترد می گردد.

مبنی بـر نظـر   اوراق دوسیه که جهت رفع خالء و نواقص-٧
اهل خبره مسترد می گردد به وقت معین جواب ارایه نمی نماینـد  
و به همان نظر ابتدائی که توسط اهل خبره ارائه گردیده است اگر 
اکتفــا گــردد بهتــر خواهــد بــود و از التــوا اوراق دوســیه جلــوگیری 
بعمل می آید. در رابطه تصویب گردید که ادارات ذیربط مسئول 

ظــر اهــل خبــره جهــت رفــع خــالء و نــواقص دوســیه    مبنــی بــر اخــذ ن 
ــا       ــد و جلســه ب ــانونی بعمــل آورن ــع و مقتضــی و ق ــه موق اجــراآت ب

دعائیه خیر خاتمه یافت.
در والیت جوزجان:

جلسۀ کمیته همآهنگی ادارات عدلی و قضائی محکمه استیناف 
تحــت ریاســت قضــاوتمند  ٦/١١/١٣٩٩والیــت جوزجــان بتــاریخ  

محکمـه اسـتیناف بـا اشـتراک رؤسـا و      صبغت اهللا "مشفق" رئـیس  
نماینده گان ادارات ذیربط در مقر محکمه استیناف دایر گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       

قـــانون اجــراآت جزائـــی  ١٧٠ومــاده  ٣٤٦طبــق آجنــداء در مـــورد مــاده    
اعـت مـتهم   همچنان ارسال به موقع تمدید توقیفی، قناعـت و یـا عـدم قن   

در پارچه ابـالغ و تهیـه محـل مناسـب بـرای بـودو بـاش وکـالی مـدافع در          
محکمــه، تنفیــذ محکــوم بهــای مــالی در قضــایای جزائــی و مــدنی، رفــع  
نواقص و خالهای تحقیقاتی دوسیه ها در کمتـرین وقـت، معطـل و عـدم     
تسـلیم گــرفتن دوســیه هــا توســط محــاکم بــه دلیــل نبــود ضــمانت خــط در   

ی، حضور وکالی مدافع در جلسات مقدماتی و نهائی و دوسیه های مدن
عدم تعقیب جلـب هـای محـاکم از طـرف قومانـدانی امنیـه، سـاده سـازی         
تحویــل پــول عــرایض از طــرف ریاســـت عدلیــه، مــدلل ســاختن تمدیـــد        

، تحریـر  ارنوالیقانون اجراآت جزائی توسط ٢٦٢توقیفی مطابق ماده 
ابتدائیــه، اســتیناف و  ارنواــلاســمای آالت جرمــی در صــورت دعــوی    

فیصله محکمه ابتدائیه، ثبت نمودن به موقع قضایا در داخل دیتابیس، 
در نظر گرفتن مقرره سیستم مدیریت قضـایا در اجـراآت یومیـه خـویش،     

قانون اجـراآت جزائـی،   ٤٨و ٤٧تحلیف بجا آوردن اهل خبره طبق مواد 
اسـت  فراهم سازی سهولت غرض رفـت و برگشـت قضـات طبـق فرمـان ری     

جمهــوری از طــرف قومانــدانی همــآهنگی آن والء توســط طیــارات نظــامی  
بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت و از جانــب کمیتــه همــآهنگی تصــامیم  
مقتضــی و قــانونی اتخــاذ و هــدایت داده شــد تــا هریــک از مراجــع ذیــربط  
طبق تصاویب کمیته همآهنگی اجراآت خویش را عیار و تنظیم نمایند. و 

س جلسه نیز تصمیم بر آن شد کـه طبـق طرزالعمـل کمیتـه     در اخیر از آدر
ــاده     ــق مـ ــائی و طبـ ــدلی و قضـ ــآهنگی ادارات عـ ــدرج ٩همـ ــن ٣و منـ ایـ

طرزالعمــل رؤســایی کــه عضــویت ایــن جلســه را دارنــد ، حضــور شــان در  
جلسه بعـدی حتمـی بـوده و در غیـر آن موضـوع را رسـماً از طریـق جلسـه         

عـالی سـتره محکمـه  گـزارش     همآهنگی ادارات عدلی و قضائی به مقـام  
تقدیم خواهد شد و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

در والیت فاریاب:
ــت    آهمــۀجلســ ــه اســتیناف والی هنگی ارگانهــای عــدلی و قضــائی محکم

تحـت ریاسـت قضـاوتیار    ١٣٩٩/ ٢٢/١١فاریاب یوم چهار شنبه  مـورخ 
ه رئیس محکمه اسـتیناف  بـا اشـتراک اعضـای جلسـ     "حبیب"غالم سخی 

دایر گردید.در تاالر جلسات علنی محکمه استیناف همآهنگی 
ــه   ــداء جلسـ ــالوت  ابتـ ــا تـ ــاتی بـ ــد آغاز  آیـ ــالم اهللا مجیـ ــد از کـ ــپسچنـ سـ

ــه   ــیس محکم ــه    رئ ــد ب ــرض خــوش آمدی ــان در   ضــمن ع ــده گ اشــتراک کنن
ــه همــ    ــت جلس ــاره اهمی هنگی درامــر ایجــاد فضــای همکــاری بمنظــور     آب

ــود و از م     ــحبت نمـ ــکالت صـ ــها و مشـ ــع چالشـ ــا   رفـ ــه تقاضـ ــی جلسـ نشـ
ــداً        ــرد بعـ ــت بگیـ ــه قرائـ ــه را بـ ــدای جلسـ ــا آجنـ ــد تـ ــل آمـ ــه عمـ ــی بـ منشـ

در رابطــــه بــــه و ،جلســــه موضــــوعات مطروحــــه را بــــه خــــوانش گرفــــت 
ــدلاداراتانتقـــــــاداتوشـــــــنهاداتیپ ــنی قضـــــــائوی عـــــ ی در روشـــــ

ــپس      ــه و سـ ــواب ارائـ ــالی جـ ــام عـ ــوبات مقـ ــور و مصـ ــذه کشـ ــوانین نافـ قـ
اعضـــأ جلســـه قابـــل تعمیـــل    ء بـــه موضـــوعات مطروحـــه بـــه اتفـــاق آرا    

ــانیده شــد و در ضــمن فیصــله         ــرین جلســه رس ــه امضــأ حاض ــته و ب دانس
بـــه عمـــل آمـــد کـــه در هـــر جلســـه مـــرور بـــه اجـــراآت و فیصـــله هــــای           

ــات  ــی جلسـ ــوق    قبلـ ــه فـ ــوعات مطروحـ ــل موضـ ــک نقـ ــرد و یـ ــورت گیـ صـ
ــماً     ــده رسـ ــتراک کننـ ــای اشـ ــان هـ ــه ارگـ ــاد   بـ ــه ادارات و نهـ ــال و همـ ارسـ

ــوعات م   ــدخل موضـ ــای ذیـ ــد از    هـ ــویش را بعـ ــنهادات خـ ــه و پیشـ طروحـ
ــت    ــوب ریاســ ــول مکتــ ــه وصــ ــرضمحکمــ ــهدرج غــ ــدابــ ــیل ءآجنــ گســ

دارنـــد و از عمـــوم اعضـــای جلســـه  و منســـوبین اشـــتراک کننـــده تقاضـــا  
ــد    ــه عمــل آم ــه ب ــه     ک ــر را پذیرفت ــک دیگ ــادات و پیشــنهادات ســالم ی انتق

ــه اوقــات معــین در جلســه همــ    ــه هــم رســانند و    آو ب ــده حضــور ب هنگی آین
ه با دعائیه خیر خاتمه یافت.جلس

عزیزی بانک به استعالم های این آمریـت جـواب قـانع کننـده ارائـه      
نمی نماید. در جلسه مستوفی والیت و نماینده عزیزی بانک هردو 
حضور داشتند و تعهد سپردند که بـا آمریـت ثبـت اسـناد و وثـایق      

ه استیناف یـک جلسـه اختصاصـی میگیرنـد و روی     ریاست محکم
مشکالت استعالم های وثـایق الجایـدادی بـه تفـاهم کلـی خواهنـد       

رسید.
اسـتیناف مبنـی   ـارنوالی موضوع پیشنهادی ریاسـت  -٤

ن از متهم در ارنواالبر عدم موجودیت جای مناسب جهت تحقیق 
اداره زندان آن والیت. موضوع فوق به نسبت عدم حضـور مسـئول   

و نماینده اداره زندان به جلسه بعدی موکول گردید.
ابتدائیه شهری مبنـی بـر   ارنوالیموضوع پیشنهادی -٥

اینکه بعضی از قضایا به جریمه نقدی حکم میگردد، اما توانایی 
پرداخت جریمه نقدی خویش را ندارند، با در نظر داشت وضعیت 

د بـود.  اقتصادی و اجتماعی، اگر بدیل آن حکم شـود بهتـر خواهـ   
موضـوع بـه اتفــاق نظـر اعضــای جلسـه بــر ایـن شــد کـه قضــات در       
تصــمیم قضــائی خــویش اســتقاللیت کامــل خــویش را دارنــد و در   
قضایا نظربه استنباط و استدالل خـویش مطـابق قـانون حکـم مـی      

نمایند.
در رابطــه بــه موضــوع عــدم موجودیــت تعمیــر محــاکم و  -٦

خـدمات تخنیکـی   های ابتدائیه در ولسوالی ها. رئیسارنوالی
و سکتوری مقام والیـت بـه نقـل از ولسـواالن ولسـوالی هـای هفـت        
گانــه مشــکالتی را کــه واحــد هــای ســومی قــوه قضــائیه و لــوی         

در ولسوالی ها به نسـبت عـدم موجودیـت تعمیـر اداری     ارنوالی
در آن ولســوالی هــا دارنــد ، بــه ســمع اعضــای حاضــر در جلســه        

ن نمود محاکم ابتدائیه ایـن  رسانید . رئیس محکمه در جواب بیا
سـیغان و پنجــاب  ریاسـت در ولسـوالی هــای یکـه ولنـگ نمبریــک،    

ــی در ولســوالی هــای کهمــرد،     دارای تعمیــر اساســی میباشــند ول
ورس و شبر زمین برای ته جایی تعمیـر محکمـه در اختیـار داریـم     

محکمـه زمـین نـدارد و ایـن     ٢صرف در ولسوالی یکه ولنـگ نمبـر  
موضوع اعمار تعمیر محاکم ولسوالی های ایـن  ریاست همه ساله 

ریاســـت را در دســـتور کـــار خـــویش قـــرار داده و در پـــالن ســـاالنه   
خویش می گنجانـد امـا بـا تأسـف بـا در نظـر داشـت و ضـعیت بـد          
اقتصــادی کشــور عزیــز مــا تــا الحاــل مقــام عــالی ســتره محکمــه     
نتواسته از بودجه دست داشته خویش تعمیـرات محـاکم ابتدائیـه    

ــو ــر      ولسـ ــه در سرتاسـ ــان بلکـ ــت بامیـ ــا در والیـ ــه تنهـ ــا را نـ الی هـ
ــر خــارجی و        ــدام دون ــل ک ــا الحا ــز ت ــد و نی ــار نمای افغانســتان اعم

ارنوالیداخلی نیز در این زمینه همکاری نه نموده است. رئیس 
همچنــان بــه همــین ــارنوالیاســتیناف نیــز بیــان داشــت کــه اداره 

ــارنوالییــر مشــکالت ریاســت محکمــه اســتیناف در اعمــار تعم
ــا     هــای ابتدائیــه در ولســوالی هــا دچارمشــکالت اســت و جلســه ب

دعائیه خیر خاتمه یافت.
در والیت غزنی:

جلسۀ کمیته عالی همآهنگی ارگانهای عـدلی و قضـائی محکمـه    
تحـت  ٣٠/١٠/١٣٩٩استیناف والیت غزنی یوم سـه شـنبه مـورخ    

ریاســت قضــاوتیار ســکندر"حیدری" رئــیس محکمــه اســتنیاف بــا 
شـــتراک رؤســـا و نماینـــده گـــان ادارات ذیـــربط در مقـــر محکمـــه  ا

استنیاف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       
رئیس محکمه تشریف آوری اعضای کمیته  را خیر مقدم گفـت و  

به منشی جلسه هدایت داده شـد کـه آجنـدای جلسـه را بـه خـوانش       
وضــوعات شــامل آجنــداء بحــث و مداقـــه     بگیــرد متعاقبــاً روی م  

صورت گرفته و در هر مورد تصامیم الزم ذیالً اتخاذ گردید:
مشکالت اداره حقوق در موضوعات ضمانت احضـار و  -١

تمرد از آن. در رابطه سرپرست ریاست عدلیه اظهار داشت کـه در  
اکثر مواقع معروض علیه از ارایه ضمانت احضار نزد اداره حقوق 

، اداره حقـوق بـه هـدف اجـراآت مقتضـی و قـانونی،       اباء مـی ورزد 
ــد     ــه را مطــابق صــراحت بن ــاده ١معــروض علی ــرز  ١٧م ــانون ط ق

تحصیل حقوق به قوماندانی امنیه معرفی می نمایـد هـر چنـد کـه     
قـانون  ١٨مـاده  ١و بنـد  ١٧ماده ٢قوماندانی امنیه مطابق بند 

طرز تحصیل حقوق مکلف به اخذ ضمانت احضار می باشد ولـی 
باید دو رویکـرد را عملـی نمایـد یـا اینکـه معـروض علیـه را رهـا         
نمایــد بــدون اینکــه ضــمانت احضــار بگیــرد و یــا اینکــه وی را بــه   

لی از تحــویلی ــارنوالی معرفــی کنــد. کــه دریــن صــورت   ــارنوا
چنین اشخاص خود داری می نماید و استدالل می نماید که حکـم  

ومانــدانی امنیــه   قطعــی و نهــائی محــاکم موجــود نمــی باشــد. ق      
معروض علیه را واپس به اداره حقوق با نقل همین جریان معرفـی  

قـانون طرزتحصـیل   ١٧ماده ٣و اعزام می نماید در حالیکه بند 
حقوق معروض علیه را که ضمانت احضار ارایه نمـی کنـد متمـرد    
می شناسد و شخص متمرد باید مورد تعقیب عدلی قـرار بگیـرد.   

لی مطابق صراحت مواد فـوق مکلـف انـد    رنواابناءً قوماندانی و 
٥در زمینه اخذ ضمانت احضار همکار اداره حقوق باشـند، مـاده   

تمام ادارات دولتی را مکلف به همکاری نموده اسـت البتـه قابـل    
لی و پـــولیس بــرای افـــراد  ــارنوا ذکــر اســت کـــه رویکــرد فعلـــی    

ه پاسـخ  استفاده جو این زمینه را فراهم آورده است که نزد این ادار
گــو نباشــند، چــون واقــف انــد کــه هــیچ نهــادی نمــی توانــد از آنهــا  
ضــمانت بگیــرد بــدین ترتیــب رســیده گــی بــه موضــوعات حقــوقی    
راکد مـی مانـد و مـردم از نـزد اداره حقـوق شـاکی مـی شـوند.  در         

لی و قوماندانی امنیـه طبـق مـواد    ارنوارابطه تصویب گردید که 
ــانون طرزتحصــیل حقــوق و طر ١٨و ١٧ زالعمــل اخــذ ضــمانت  ق

احضار اجراآت بعمل آورند.
بعضی از ادارات عرایض حقوقی را ثبت می نمایند که -٢

صـــالحیت رســـیده گـــی بـــه دعـــاوی حقـــوقی را نـــدارد. سرپرســـت  
ریاست عدلیه بیان نمـود، متاسـفانه درایـن اواخـر شـاهد هسـتیم       

٨مـاده  ٢و بند ٧که تعدادی از ادارات بدون درنظر داشت ماده 
ــانون  ــد      ق ــی نماین ــت م ــوقی را ثب ــوق عــرایض حق طرزتحصــیل حق

درحالیکــــه بجــــز از محکمــــه و اداره حقــــوق هــــیچ اداره دیگــــری 
صالحیت رسیده گی دعاوی حقوقی را ندارند. لـذا پیشـنهاد ایـن    

لی هدایت داده ارنوااست که به اداراتی چون قوماندانی امنیه و 
که عـرایض  شود تا از ثبت عرایض حقوقی خود داری نمایند. چرا 

مدت زیادی نزد اداره پولیس می ماند یا اینکه بـه شـعبات تحـت    
اثر قوماندانی احاله می شود و سلسلتاً به اداره حقوق ارجـاع مـی   
گــردد کــه باعــث ســرگردانی مــردم، نقــض مــواد قــانون و دلســردی  
مردم از نهاد هـای عـدلی وقضـائی مـی گـردد. در رابطـه تصـویب        

لی خـود داری  ـارنوا ی پـولیس و  گردید که از ثبت عـرایض حقـوق  
نمایند و عرایض حقوقی را منحیث ارتباط به اداره حقـوق ارجـاع   

ــد   ــابق بنـ ــان مطـ ــد و همچنـ ــورخ  ٥نماینـ ــتم مـ ــماره هشـ ــه شـ جلسـ
شــــورایعالی حاکمیــــت قــــانون و حکومــــت داری    ٢٦/٩/١٣٩٩

ل حـق مداخلـه   ارنواـ پیرامون موضوع فیصله بعمل آمـد کـه هـیچ    
در صــورت اثبــات چنـین عمــل مطــابق  در دعـاوی مــدنی را نـدارد  



۱۳۹۹حوت ٢٠

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

یکنفر شانزده سال حبس و یکنفر ده سال حبس تنفیذی ٢/١٢/١٣٩٩ دونفر غصب موتر دیوان جزاء محکمه حوزه سوم شهر کابل
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت پول رر
ده سال و دوماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب اموال و اجناس رر

یکنفر پنج سال و شش ماه حبس و یکنفر سه سال و شش 
ماه حبس تنفیذی ٣/١٢/١٣٩٩ دونفر فعل زناء رر

سه سال و شش ماه حبس تنفیذی ١٠/١٢/١٣٩٩ یکنفر چپاولگری رر
هر واحد یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر سه نفر غصب رر
هر واحد پنج سال و پنج ماه حبس تنفیذی رر دونفر چپاولگری رر

چهار سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت موتر رر
یکسال و نه ماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب موبایل رر

هر واحد چهار سال حبس تنفیذی ١/١١/١٣٩٩ دونفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت تخار
اعدام ٥/١١/١٣٩٩ یکنفر قتل رر

هر واحد چهار سال حبس تنفیذی رر دونفر سرقت رر
هزار ٦سه نفر هرواحد شش سال حبس تنفیذی و یکنفر 

افغانی جریمه نقدی رر چهار نفر مجروحیت رر
شش سال حبس تنفیذی ٨/١١/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر
هشت سال حبس تنفیذی ١٢/١١/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب موتر رر
هر واحد هفت سال حبس تنفیذی ٢٩/١١/١٣٩٩ دونفر راه زنی رر

هر واحد پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی رر دونفر راهزنی رر
هژده سال حبس تنفیذی ١٥/٩/١٣٩٩ یکنفر عضویت و فعالیت به گروه دیوان امنیت عامه محکمه استنیاف والیت تخار
چهار سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت به گروه رر

هر واحد بیست و یکسال حبس تنفیذی ١٨/٩/١٣٩٩ دونفر عضویت و فعالیت به گروه رر
هژده سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و فعالیت به گروه رر

هر واحد دوسال حبس تنفیذی ٦/١٠/١٣٩٩ دونفر لت و کوب و مجروحیت محکمه دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن 
استیناف والیت تخار

شانزده سال و دوماه حبس تنفیذی ٩/١٠/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی و اختطاف رر
شانزده سال و دوماه حبس تنفیذی ١٣/١٠/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی رر

دوسال حبس تنفیذی ٣٠/١١/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هلمند
یکسال حبس تنفیذی رر کنفری سرقت رر
سه سال حبس تنفیذی ٢٨/١٠/١٣٩٩ یکنفر عضویت دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هلمند
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق سالح رر

پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی ١٤/١٠/١٣٩٩ یکنفر عضویت رر
هر واحد سی سال حبس تنفیذی ١١/١١/١٣٩٩ سه نفر اختطاف رر

سال حبس تنفیذیشانزده ١٨/١١/١٣٩٩ یکنفر عضویت رر
بیست سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت رر

هر واحد شانزده سال حبس تنفیذی ١١/١١/١٣٩٩ دونفر عضویت  رر
سی سال حبس تنفیذی ٥/١١/١٣٩٩ یکنفر عضویت و ترور رر

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر خیانت ملی رر
ذیسی سال حبس تنفی رر یکنفر عضویت رر

یکنفر شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی و یکنفر برائت ٢٧/٨/١٣٩٩ دونفر مجروحیت منجر به مرگ دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به سرقت رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

افغانی جزای دوسال حبس تنفیذی و مبلخ بیست هزار 
نقدی ٤/١١/١٣٩٩ یکنفر غصب رر

هفده سال حبس تنفیذی ١١/١١/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت جوزجان
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢١/١١/١٣٩٩ یکنفر سرقت منزل رر

دونفر هرواحد بیست و یکسال حبس و یکنفر پنج سال و 
یکماه حبس تنفیذی ٢٨/١١/١٣٩٩ سه نفر قتل رر

دونفر هر واحد هشت سال حبس و یکنفر سه سال حبس 
تنفیذی ٢٣/١١/١٣٩٩ سه نفر سرقت و معاونت در جرم سرقت رر

هژده سال حبس تنفیذی ١٦/٩/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر
دونفر هرواحد بیست سال و شش ماه حبس و یکنفر سه 

سال و شش ماه حبس تنفیذی ٥/١١/١٣٩٩ سه نفر رهزنی دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت پروان
یکنفر سیزده سال و یکماه حبس و دو نفر هرواحد سه سال 

حبس تنفیذی  ٨/١١/١٣٩٩ سه نفر سرقت مسلحانه رر
دونفر هر واحد سی سال حبس، یکنفر هفده سال و شش 

ماه حبس و یکنفر ده سال و شش ماه حبس تنفیذی ١٢/١١/١٣٩٩ چهار نفر نجر به قتلغصب م رر
سه نفر هر واحد بیست و یکسال حبس تنفیذی و یکنفر 

برائت ٢٩/١١/١٣٩٩ چهار نفر قتل رر
یکنفر هفت سال و شش ماه حبس و یکنفر سه سال حبس 

تنفیذی ٨/١١/١٣٩٩ دونفر قاچاق و فروش مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت پروان
تنفیذی و یکنفر برائتیکنفر چهار سال حبس ١٢/١١/١٣٩٩ دونفر قاچاق مواد مخدر رر

یکنفر سه سال حبس و یکنفر دوسال حبس تنفیذی ٢٥/١١/١٣٩٩ دونفر قاچاق مواد مخدر رر
هر واحد چهار سال حبس تنفیذی ٢٨/١١/١٣٩٩ دونفر قاچاق مواد مخدر رر

دوسال حبس تنفیذی ٢١/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت مه استیناف والیت بغالندیوان جزاء محک
دوسال حبس تنفیذی ٢٣/١٠/١٣٩٩ یکنفر فوت مجروحیت ترافیکی رر

هژده سال حبس تنفیذی ٢٨/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی ٣٠/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل رر

یکنفر بیست سال حبس و یکنفر ده سال حبس تنفیذی رر دونفر قتل رر
هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استاف طلبي ويا تمييز خواستيناحقوق 

جلســــۀ ویــــژه مبنــــی بــــر بهبــــود ٢١/١١/١٣٩٩بتــــاریخ 
ــربط    ــآهنگی ادارت ذیـ ــور امنیتـــی و همـ ــتر امـ هرچـــه بیشـ
ــین"      ــب اهللا "امــ ــاوتیار حبیــ ــت قضــ ــت ریاســ ــی تحــ دولتــ
ــتراک     ــا اشــ ــدز بــ ــت کنــ ــتیناف والیــ ــه اســ ــیس محکمــ رئــ
ــی      ــد علــ ــت، محمــ ــی والیــ ــل" والــ ــتار "میرزکواــ عبدالســ

" پــــامیر، حــــق  ٢١٧انــــدان قــــول اردوی " "یزدانــــی" قوم
ــیرزاد"    ــل "شـــ ــه، فیصـــ ــدان امنیـــ ــار" قومانـــ نـــــواز "حقیـــ

ــیس  ــارنوالیرئــــ ــاوتمند محمــــــد   ــــ اســــــتیناف، قضــــ
ــاون      ــزاء و معـــ ــوان جـــ ــیس دیـــ ــوبی" رئـــ ــمعیل "یعقـــ اســـ
محکمـــــه اســـــتیناف، قضـــــاوتمند غـــــالم اهللا "رحیمـــــی"  
رئــــیس دیـــــوان مـــــدنی و احواـــــل شخصـــــیه اســـــتیناف،  

ــه قضـــــاوتمند حیـــــات اهللا "شـــــهی  دزاده" رئـــــیس محکمـــ
ابتدائیـــه شـــهری و ســـایر مســـئولین نیروهـــای امنیتـــی      

دایر گردید.
ابتــــداء جلســــه بنــــام خداونــــد "ج" آغــــاز گردیــــد ســــپس   
رئـــــــیس محکمـــــــه حضـــــــور مهمانـــــــان را در جلســـــــه     
ــه    ــیهم را بـ ــات پـ ــد گفتـــه و جلسـ خیرمقـــدم و خـــوش آمدیـ
ــیم الشـــان و احادیـــث نبـــوی    ــرآن عظـ ــه آیـــات قـ اســـتناد بـ

ــ ــآهنگی  "ص" در زدودن مشـــــــــ ــاد همـــــــــ کالت و ایجـــــــــ
ارگانهــای دولتــی مفیــد تلقــی نمــوده ، افــزود: اتحــاد و       
همبســــتگی در تحکــــیم روابــــط و خــــدمت بــــه مــــردم و      
ــک      ــت کمـــ ــاق و موفقیـــ ــه اتفـــ ــوده و بـــ ــؤثر بـــ ــه مـــ جامعـــ

مینمایـــد. متعاقبـــاً والـــی والیـــت بـــه تائیـــد از صـــحبت       
هــــای ارزنــــده رئــــیس محکمــــه فرمــــود والیــــت کنــــدز از  

ر آتــــش جنــــگ ســــوخته و زخــــم  ســــالیان قبــــل بدینســــو د
ــردم     ــرورت دارد، مـــ ــرهم ضـــ ــداوا و مـــ ــه مـــ ــته بـــ برداشـــ
شـــریف کنـــدز توقـــع خـــدمت را از اراکـــین دولتـــی دارنـــد 
مـــــا بـــــا تمـــــام قـــــوت و همبســـــتگی کامـــــل در کنـــــار       
ــدمت     ــدز بخـ ــتقر در کنـ ــامی مسـ ــی و نظـ ــای ملکـ ارگانهـ
اینـــوالء کمـــر بســـته ایـــم، هللا الحمـــد بـــا همـــآهنگی کامـــل  

ــی د  ــای دولتـ ــه ارگانهـ ــت  همـ ــامین امنیـ ــدمت و تـ ر راه خـ
مـــــردم متعهـــــد هســـــتیم و از رئـــــیس محکمـــــه نســـــبت  
ــود بعــــداً       ــان نمــ ــار ســــپاس و امتنــ ــه اظهــ ــدویر جلســ تــ

ــول اردوی " ــدان قـ ــان ضـــمن  ٢١٧قومانـ ــه شـ ــامیر بنوبـ " پـ
ــرق    ــمال شـ ــان از وضـــعیت امنیتـــی والیـــات زون شـ اطمینـ
بخصــوص والیــت کنــدز گفــت کــه اجــراآت شــان همــواره        

ت کنــدز صــورت میگیــرد و نیــز    بــا همــآهنگی مقــام والیــ   
وعـــده ســـپرد کــــه شـــب و روز وظــــایف محولـــه شــــان را     
ــأمین    ــایش مــــردم انجــــام داده و در تــ غــــرض رفــــاه و آســ
ــغ نمـــوده و مینماینـــد در فرجـــام        ــت ســـعی بـــی دریـ امنیـ

ــیس  ــارنوالیرئـــــ ــه  ـــــ ــدان امنیـــــ ــتیناف و قومانـــــ اســـــ
ــتند    ــد دانسـ ــط ممـ ــأمین روابـ ــات را در تـ بالترتیـــب جلسـ

ح سرتاســـری در کشـــور عزیـــز مـــا  و جلســـه بـــه امیـــد صـــل
خاتمه یافت.

نیــــــــه د فــــــــراه والیــــــــت ٩/١١/١٣٩٩پــــــــه -١
اســـــتیناف محکمـــــې اداري غونـــــه دکـــــالم اهللا مجیـــــد 
ــی غــــــالم       ــالوت ســــــره د قاضــــ ــو پــــــه تــــ ــو آیتونــــ دــــ
ســـــرور(حیدری) د ـــــاري ابتدائیـــــه محکمـــــې نظـــــامي  

. پــه پیـــل  همنســوبینو دیــوان رئـــیس پــه واســطه پیـــل شــو     
لی) د اســـــتیناف کـــــې قاضـــــی فضـــــل الـــــرحمن (فضـــــ    

    ــد ــولو، پابنـ ــت د اصـ ــت د رعایـ ــیس د وخـ ــې رئـ محکمـ
ــریعت د     ــالم د شــ ــاو د اســ ــه تــ ــلوکیاتو پــ ــایي ســ او قضــ
ــدې        ــه وانـ ــا لـ ــې ، بیـ ــرې وکـ ــې خبـ ــا کـ ــه رـ ــامو پـ احکـ
ــو       ــم د مهمـــ ــره ســـ ــداء ســـ ــوی اجنـــ ــب  شـــ ــه د ترتیـــ خـــ
ــورت     ــادلي صــ ــث او دنظرتبــ ــه بحــ ــه هکلــ ــوعاتو پــ موضــ

وموند او الزم تصمیمونه ونیول شول.
نیــــــــــه عبدالبصــــــــــیر ( ٧/١١/١٣٩٩پــــــــــه-٢

میهنـــی) د دې والیـــت دملـــي امنیـــت رئـــیس دمحکمـــې      
 نومــــوي ســــره د اســــتیناف وریاســــت تــــه تشــــریف راو

محکمـــې ریاســـت  د امنیتـــي تـــدبیرونو د پیـــاو تیـــا پـــه  
ــې         ــر ک ــه ت ــری وشــوې ، پ ــزی خب ــر اخی ــې ه ــاره  ک ــب ې ی

ــه ســپموي        ــی مرســته ون ــه ه ــه دی اه ب ــه چــې پ ــه وک ژمن
ل کـــې د محکمـــې رئـــیس دعـــدلي او قضـــایي ، پـــه مقابـــ

ــ او     ــرمین دهمغــــ ــونو تــــ ــورو بنســــ ــونو او نــــ بنســــ
ــي      ــې او دملـ ــرې وکـ ــې خبـ ــه  یـ ــه هکلـ ــزو  پـ ــو اغیـ دمثبتـ

امنیت له رئیس خه یي مننه رنده که .
ــه -٣ ــراه     ١١/١١/١٣٩٩پــ ــی) د فــ ــرا( عظیمــ ــه کبــ نیــ

ــه خپــل مــل پــالوی ســره د      والیــت د ــو چــارو رئیســې ل
ــتیناف محک ــریف راو  اســـ ــه تشـــ ــت تـــ ــې ریاســـ  او د ومـــ

وثـــــایقو ، ترتیـــــب د رنـــــوالي  اوشخصـــــیه احوالـــــو     
ــومې پوــتنې درلــودې        ــه چــې یــې ک ــوعاتو پــه هکل موض
د اســــــالم د شــــــریعت  داحکــــــامو او دهیــــــواد نافــــــذه     
قوانینــــو پــــه رــــاکې الزم توضــــیحات وانــــدې شــــول، د  
ــه       ــر کــې ژمن ــه ت ــو پ ــیس دــه راغالســت ویل محکمــې رئ

ــو   ــه ول ــا د    وکــه چــې پ ــره بی ــه تی ــو کــې اوپ ــینه رون
ــاره      ــه بـ ــایا وو پـ ــوعاتو او قضـ ــدو موضـ ــورې اونـ ــر پـ قشـ
کـــې تـــل الزم دقـــت شـــوی او عـــدالت پـــه يـــره ـــه توـــه   

تأمینیي

ــاریخ  ــیح اهللا  ٧/١١/١٣٩٩بتـــــــــ ــاوتمل ذبـــــــــ قضـــــــــ
ــی" رئـــیس محکمـــه اســـتنیاف والیـــت تخـــار       "ابراهیمـ
بـــــا معیتـــــی رؤســـــای دواویـــــن اســـــتینافی محکمـــــه   
اســـتیناف، رئـــیس محکمـــه ابتدائیـــه رســـیده گـــی بـــه  
جـــــــرایم خشـــــــونت علیـــــــه زن، منســـــــوبین ریاســـــــت 

ــا    ــارنوالی مبــــارزه بــ ــرایم ــــارنوالی اســــتیناف، ــ جــ
ــرایم     ــه جـــ ــی بـــ ــیده گـــ ــارنوالی رســـ ــاد اداری، ـــ فســـ
امنیــــت داخلــــی و خــــارجی، رئــــیس عدلیــــه، رئیســــه  
ــا از     ــانه هـ ــدافع و رسـ ــالی مـ ــده وکـ ــان، نماینـ ــور زنـ امـ

مدیریت زندان بازدید بعمل آورد.
ابتـــداء رئـــیس محکمـــه هـــدف بازدیـــد از محـــبس را      
کـــه همانــــا اســــتماع مشـــکالت محبوســــین بــــوده بــــه   

ـــ  ــدان مفصــ ــزود  مســـــئولین زنـــ ــریح نمـــــوده افـــ الً تشـــ

فلســــفه و اهــــداف ایجــــاد زنــــدان هــــا و حــــبس جهــــت  
ــه      ــد زمینـ ــین بایـ ــه محبوسـ ــوده، بـ ــرمین بـ ــالح مجـ اصـ
ــا    تعلــــیم، تربیــــه و فراگیــــری حرفــــه مســــاعد شــــود تــ
ــالم و      ــراد ســـ ــث افـــ ــائی منحیـــ ــد از رهـــ ــد بعـــ بتواننـــ
ــه     ــری حرفـ ــق فراگیـ ــدیم و از طریـ ــه تقـ ــه جامعـ ــالح بـ صـ

ــد. وی    ــیش ببرنـ ــه پـ ــانرا بـ ــار شـ ــع  روزگـ ــه راجـ در ادامـ
ــدر،      ــواد مخــ ــتفاده مــ ــروش و اســ ــوگیری از فــ ــه جلــ بــ
ــین،    ــل توســــط محبوســ ــتفاده موبایــ ــوگیری از اســ جلــ
ــالم،    ــراد ســـــ ــادین از افـــــ ــنف معتـــــ ــدانمودن صـــــ جـــــ
ــراد     ــا افـ ــزرگ ســـال بـ جلـــوگیری از موجودیـــت افـــراد بـ
زیـــر ســـن و غیـــر مـــوارد کـــه یـــاد داشـــت گردیـــده بـــود  

ــائی الزم نمـــ     ــدایت و رهنمـ ــدان هـ ــئولین زنـ ــه مسـ ود. بـ
متعاقبــــاً ارنواــــل جــــزاء عمــــومی اســــتیناف، مــــدیر  
ــان و    ــه، رئیســــــه امــــــور زنــــ زنــــــدان، رئــــــیس عدلیــــ
ــر کـــدام بالنوبـــه پیرامـــون        ــده وکـــالی مـــدافع هـ نماینـ
موضـــوع صـــحبت نمـــوده، مشـــکالت و پیشــــنهادات     
شــــانرا در مــــورد بهبــــود امــــور زنــــدان مطــــرح نمــــوده 
تصـــــــامیم الزم اتخـــــــاذ گردیـــــــد. همچنـــــــان رئـــــــیس  

ــا نمای  ــه بـ ــاث    محکمـ ــور و انـ ــین ذکـ ــان محبوسـ ــده گـ نـ
از نزدیـــــک دیـــــدن نمـــــوده مشـــــکالت و پیشـــــنهادات 
شـــــانرا اســـــتماع و یـــــاد داشـــــت نمـــــود تـــــا اجـــــراآت   

مقتضی صورت گیرد.

ــه  ــام     ٧/١٢/١٣٩٩پـ ــالي مقـ ــې عـ ــترې محکمـ ــه دسـ نیتـ
ــه    دقضـــــايي تعليمـــــاتو رياســـــت او آيـــــلو موسســـــې پـــ

ــي زون  ــار دختـــــ ــه د  ۱۹همکـــــ ــیانو تـــــ ــه قاضـــــ تنـــــ
  شـــپ  (ونـــد جرمونـــوانســـاني قاچـــاق او هغـــه پـــورې د ا)

ورنی سيمینار ترسره شو.
ــيمین  ــه ســ ــام   دغــ ــالي مقــ ــې عــ ــترې محکمــ ــې دســ ار، چــ

دقضـــــايي تعليمـــــاتو رياســــــت پـــــه مرســـــته او آيــــــلو     
ــه     ــای پـ ــوی و دپـ ــول شـ ــه الره اچـ ــار پـ ــه همکـ موسســـې پـ
مراســـمو کـــې يـــې دننرهـــار اســـتيناف محکمـــې رئـــیس  
ــه     ــې لـــ ــترې محکمـــ ــدوزير دســـ ــاوتمندمفتي محمـــ قضـــ
عــالي مقــام خــه دمننــې ترنــ د (انســاني قاچــاق او       

نـــــو)  دغـــــه شـــــپ ورنـــــی هغـــــه پـــــورې د اونـــــد جرمو
ســـيمینار دقاضـــیانو ظرفيـــت لـــوونې برخـــه کـــې  ـــور  

وبالــــه  او دورتــــه ســــيمینارونو پـــــه ترســــره کولــــو يـــــې      
ــتادانو او    ــه اســـ ــيمینار لـــ ــ. نومـــــوي دســـ ــار وکـــ ېنـــ
ــه او الرــوونه         ــه وک ــم منن ــل ــون ه ــه فعا ــو ل ــون وال
ــې او     ــتل شـــــوې زده کـــ ــه، چـــــې اخســـ ــه وکـــ يـــــې ورتـــ

ــورو هم  ــه نـ ــريکي  ســـلمتجربـــې لـ ــره شـ ــارکوونکو سـ که کـ
کي.

ــيم   ــه ســ ــه دغــ ــي زون   یپــ ــې دختــ ــې، چــ ــو ۱۹نار کــ تنــ
ــیانو ــون کــی و پرمهاــل يــې ــون والــو دخبــرو         قاض
ــوده او       ــي وـ ــدو خوـ ــره کيـ ــه ترسـ ــيمینار پـ ــل دسـ پرمهاـ

ــهژمنــه يــې وکــه، چــې دســيمینار    ــه عمــل   ل ــه پ زده کــو ب
ــيم    ــي. دسـ ــه کـ ــه پورتـ ــې ـ ــمو   یکـ ــه مراسـ ــای پـ نار د  پـ

 ې ووېشل  شوې.کې پهون والو تصديق پا

کـه محکمـه مربوطـه    ها شاکی اند و بیـان میدارنـد   
در حالیکه مایان همیشه در محکمه جهت پیشـبرد  
دعوی خـویش حاضـر بـودیم و محکمـه نسـبت عـدم       
حضور مـدعی علیـه جلسـه قضـایی شـان را برگـزار       
نکــرد اکنــون خبــر شــدیم کــه دوســیه مایــان بــه تــرک   
خصــومت مواجـــه گردیـــده اســـت. فلهـــذا بـــه هـــدف  
رســیدگی بهتــر بــه شــکایت مــراجعین و اصــحاب      

و افــزایش اعتمــاد مــردم نســبت بــه اجــراآت   دعــوی
کاری ریاست محکمه ابتدائیه شـهری هـدایت داده   
میشود سر از تاریخ هذا در صورتیکه مدعی جهت 
ــه    ــه مراجعـ ــبتی اش در محکمـ ــوی نسـ ــبرد دعـ پیشـ
نماید ولی جلسه قضائی نسبت عـدم حضـور طـرف    
مقابـل آن قانونـاً برگزارشــده نتوانـد درایـن صــورت     

ی  ســند  رســید داده شــود و درآن  بایــد بــرای  مــدع 
ــه      ــاریخ مراجع ــر و ت ــاد جلســه تحری علــت عــدم انعق

بعدی مدعی نیز تعیین گردد.
ــوای    -٢ ــه محت ــان مالحظــه میگــردد ک همچن

ماده بیست و پنجم قـانون اصـول محاکمـات مـدنی     
کما حقه و به شـکل بایـد و شـاید تـا اکنـون اجرایـی       
نگردیده است فلهذا منبعد الزم اسـت هنگـام وصـول   

قــانون ٢٥صــورت دعــوی مــدعی محتــوای مــاده     
اصول محاکمات مدنی جـداً در نظـر گرفتـه شـود و     
بــرای تحریــرات تحــت اثــر خــویش هــدایت دهیــد تــا   
منبعــد از وصــول صــورت دعــوی جــواب دعــوی و       
ضـمایم آن بــه مــدعی و مــدعی علیــه بــا قیــد تــاریخ  

رسید بدهند.
قســمیکه جلـــب هـــای صـــادره آن دیـــوان  -٣

متاســفانه در فورمــه جلــب آن  مالحظــه گردیــده کــه 
دیـوان تـاریخ ووقــت حضـور مجلـوب عندالمحکمــه     
اصالً تعیین و مشخص نگردیده است. که این گونـه  
اجراآت باعث سرگردانی عارضین ومدیونین بعضاً 
ــت حضــور      ــاریخ ووق ــرا ازاینکــه ت ــد زی شــده میتوان
مجلــوبین در فورمــه جلــب دقیقــاً مشــخص و معــین 

ــدیونین    ــاد جلســه   نگــردد عارضــین و م ــاریخ انعق ت
قضایی را در مورد قضیه نسـبتی شـان نمیداننـد و    
ــا      ــین و یـ ــی از عارضـ ــه برخـ ــود کـ ــبب میشـ ــن سـ ایـ
ــد و     ــه نماینـ ــه مراجعـ ــه محکمـ ــر روز بـ ــدیونین هـ مـ
ســاعت هــا در دهلیــز محکمــه انتظــار بکشــند و در 
آخیر هم بدون  دریافـت رسـید، رخصـت گردنـد کـه       

نبعـد در  این  امـر باعـث شـکایت میگـردد. فلهـذا م     

ــانون ١٣١قســمت فورمــه جلــب جــزء  ســوم مــاده     ق
قانون ١٤٩اصول محاکمات مدنی با رعایت ماده 

مذکور جداً رعایت گردد. و همچنـان تاکیـد داشـت    
که رؤسای دواوین باید در قسمت تهیه راپـور هـای   
ربـع وار شـان اعـم از راپــور اجـراآت کـاری و عوایــد      

دقـت  خویش مطـابق تاکیـدات مقـام سـتره محکمـه      
الزم بخرج دهند تا در آینده باعث ایجاد مشـکالت  

نگردد و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

و با داشتن همآهنگی رفت و آمد نمایند.
توزیــــع ســــالح حســــب ضــــرورت و قضــــات و     -٢

منســوبین ریاســت محکمــه نبایــد از طریــق راه زمینــی بــه   
والیات همجوار سفر نمایند، زیرا دشـمنان در کمـین بـوده    

و همواره در صدد گرفتاری قضات هستند.
تغییـر در وقـت و حــاالت رفـت و آمــد بـه منظــور     -٣

عــدم شناســائی دقیــق توســط تروریســتان و اطــالع فــوری   
ــه نیروهــای امنیتــی جهــت     منســوبین محکمــه اســتیناف ب

مشاهدۀ حاالت و حرکات مشکوک افراد.

سطح تهدیدات امنیتی درین والیت به نسبت سـایر  
اسـت. در آخـر بمنظـور تـدابیر     والیات کاهش یافتـه 

الزم جهــت کنتــرول اوضــاع، تصــامیم ذیــل اتخـــاذ      
گردید:

ایجاد واتس آپ گروپ های مشترک بـین  -١
ریاســـت هـــای محکمـــه اســـتیناف، امنیـــت ملـــی و  
ــه     ــاکم ابتدائیــ ــات محــ ــه. و قضــ ــدانی امنیــ قومانــ
ولســـوالی هــــا در حـــین رفــــت و آمـــد بــــه محــــاکم    

مـاس شـوند   ولسوالی ها باید با مراجع امنیتی بـه ت 
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 Coordinative session held in provinces.
 The criminal decision of court.
 Event and news.
 Administrative session held in appeal
courts.
 The complaint commission of Faryab,
Badakhshan, Urozgan and baghlan appeal
courts held sessions.
 The head of Badakhshan and Takhar
appeal courts visited the jails of his
provinces.
 Open judicial session held in bagram,
nengarhar and baghlan appeal courts.
 The saripul and Balkh appellate Courts
held session.
 Report from the activities of Farah
appeal court.
 Extra security session held in Nemroz
and kundoz appeal courts.
 Judicial educational program held in
nengarhar, Herat and Kandahar appeal
courts.
 The head of Herat appeal court visited
the Land authority of their province.

برنامـه آموزشـی تحـت    ۱۳۹۹حـوت  ۷الی ۲بتاریخ -
ریاسـت  طـرف  از )مـرتبط بـه آن  قاچـاق انسـان و جـرایم   (عنوان 

بـین  با همکاری مالی سـازمان ستره محکمه تعلیمات قضایی 
در والیت ننگرهار دایـر گردیـد   (IDLO)المللی انکشاف حقوق

) تـــن از قضـــات محـــاکم زون ۱۹تعـــداد (بکـــه در ایـــن برنامـــه 
ننگرهار اشـتراک داشـتند. برنامـه آموزشـی مـورد نظـر، پـس از        

.ارزیابی آموزشی و توزیع تصدیق نامه ها خاتمه یافت
به سلسله برنامـه هـای از قبـل    ٢/١٢/١٣٩٩بتاریخ -

پالن شده این بار هیئات رهبـری ریاسـت محکمـه اسـتیناف بـه      
یب اهللا "امین" رئیس محکمه استیناف والیـت کنـدز   ریاست حب

با توجه به حکم مقام عالی ریاست جمهوری تحت شعار " نهاـل  
صلح و سرسبزی " نهاـل هـای مثمـر و غیـر مثمـر را در محـالت       
ــه       ــوط محکمـ ــاکم مربـ ــاتر محـ ــرات دفـ ــه تعمیـ ــب محوطـ مناسـ
استیناف به منظور حفاظـت از محـیط زیسـت و شـادابی اقلـیم      

نهال شانی را از وجایب دینی و میهنی کافه ملت غرس نمود و
مســلمان دانســت و بــه غــرس نهاــل شــانی تاکیــد نمــوده و بــه         
مدیریت حفظ و مراقبت محکمه استیناف وظیفه سپرده شد تا 
در حصــه مواظبــت، آبیــاری نهاــل هــای غــرس شــده توجــه جــدی  

نماید. 
قضاوتیار عبدالورا "قیومی" رئیس دیـوان رسـیدگی   -

حقـوق عامـه محکمـه اسـتیناف والیـت بلـخ بتـاریخ        به قضایای 
به مناسبت ختم سیمینار چهار روزه که از سوی ٨/١١/١٣٩٩

تـن  ٢٥ریاست ارتقای ظرفیت مقام عالی سـتره محکمـه بـرای    
محررین و کارمندان اداری ریاسـت هـای محـاکم والیـات بلـخ،      
سرپل، جوزجـان، سـمنگان و بغـالن راجـع بـه چگـونگی تحریـر و        

ایق، طرز نوشتن مکاتیب و سایر امور اداری در تاالر ترتیب وث
هوتل کفایت واقع شهر مزار شریف دایر گردید، اشتراک نموده 
طـی صــحبت مختصــر تــدویر همچـو ســیمینار هــا را آموزنــده و   
قدم نیکی برای بهبود کار در بخش های اداری محاکم و امـور  

وثایق خواند .
استیناف د کندهار والیت دنیه٢١/١٠/١٣٩٩په -

محکمـې رئـیس قضــاوتوال ثمرـل (عمــري) د کنـدهار د امنيــه     
.منیت آمر سره وکتلاندانی نوي اقوم

رئيس، دیوانپه یاده لیدنه کې چې د استیناف محکمې د جزا
د استیناف محکمې د اطفالو دیـوان رئـیس او د عمـومي جـزاء     

منیـت  اقضـایي غـي هـم ملتیـا کولـه، د کنـدهار د نـوي        دیوان 
ه د نوي دندې تبریک تـر نـ پـر یـو لـ مهمـو مسـایلو        آمر ت

منیــت آمــر  اد اســتیناف محکمــې رئــیس او د   .بحثونــه وکــل 
و د نایضامین، د قأمشعل) د محکمې د امنیت د ت(فریداحمد 

منیت د تامین او همداراز د کشف او دوسیو د ترتیب په وخت ا
کـل،  کي د قانون د احکامو رعایت کولـو پـه اه الزم بحثونـه و   

منیت آمر د منني او خو تر ن د خپلـه طرفـه   اچې د نوي 
ــانون        ــوم او د ق ــدي کوــ ک ــه ج ــه دې اه ب ــه چــي پ ــه وک ژمن

.رعایت ته به لومیتوب ورکوم
ــاریخ - ــد  ١٣٩٩/١٠/٢١بتـــــــ ــاوتیار محمـــــــ قضـــــــ

ــا       ــرات بـ ــت هـ ــتیناف والیـ ــه اسـ ــیس محکمـ ــانی" رئـ ــریف "فـ شـ
ـــ       و اعضـــای تـــیم فوتســـال محکمـــه اســـتیناف دیـــدار و گفتگـ

نمـــوده ، از زحمــــات خســــتگی ناپـــذیر بــــازی کنــــان  و کــــادر   
ــاری در     ــده همکــ ــل آورده و وعــ ــکری بعمــ ــدیر و تشــ ــی تقــ فنــ
رفـــع نیازمنـــدی هـــای ایـــن تـــیم درآینـــده  نمـــود. تـــیم فوتســـال  
ــدان   ریاســـت محکمـــه اســـتیناف متشـــکل از قضـــات و کارمنـ

اداری میباشد.
جلســـــه کمیتـــــه مبـــــارزه بـــــا آزار و اذیـــــت زنـــــان و -

٢٣ه اســـتیناف والیـــت جوزجـــان بتـــاریخ هـــای  اطفاـــل محکمـــ
ــوس و  ــفی اهللا "واثـــق"      ٨قـ ــت ریاســـت صـ ــو ســـالجاری تحـ دلـ

ــدان     ــتراک کارمنــ ــا اشــ ــتیناف بــ ــه اســ ــرات محکمــ ــر تحریــ آمــ
اناثیــــه محکمــــه اســــتیناف دایــــر گردیــــد و روی موضــــوعات 
ــه    ــداء بحـــث صـــورت گرفـــت و مشـــخص گردیـــد کـ شـــامل آجنـ
ــرف      ــفاهی از طـــ ــی و شـــ ــکایت کتبـــ ــدام شـــ ــون کـــ ــی اکنـــ الـــ
کارمنـــدان طبقـــه انـــاث بـــه ایـــن کمیتـــه مواصـــلت نورزیـــده        

است.

نشســـت ســـه جانبـــه بـــین ٢٩/١٠/١٣٩٩یـــوم دوشـــنبه مـــورخ 
ریاست محکمه استیناف، قومانـدانی امنیـه و ریاسـت امنیـت     

اف برگــزار گردیــد. ملــی والیــت نیمــروز در مقــر محکمــه اســتین
مساعی سـه جانبـه بـرای بهتـر     وهدف از این نشست؛ همکاری 

شدن اوضاع امنیتی در خصوص اتخاذ تدابیر بـرای جلـوگیری   
از خطرات احتمالی ناشی از تهدیدات امنیتی در قبال قضـات  

و منسوبین محکمه استیناف بود.
در آغاز جلسه قضاوتیار وجیه الدین "عزیـزی" رئـیس محکمـه    

ناف ضــمن عــرض خــوش آمدیــد بــه مهمانــان، تهدیــدات   اســتی
امنیتــی را در بــاب تــرور قضــات نگــران کننــده دانســته و ابــراز  
داشــت کــه مکتــوب قومانــدانی امنیــه عنــوانی ایــن ریاســت از    
بابــت تحــت تهدیــد بــودن قضــات و محــاکم بیــانگر اینســت کــه  
ــدات،        ــن تهدی ــا ای ــد ب ــا بتوان ــالش اســت ت دشــمن همــواره در ت

ــا را  ــت ه ــین منســوبین    ذهنی ــرس و اضــطراب را ب ــوش، ت مغش
ــم       ــد. از ســویی ه ــات ایجــاد نمای ــاکم والی ــائی مح اداری و قض
ــوالیها،     ــاکم ولســ ــای محــ ــافظین رؤســ ــز محــ ــلیح وتجهیــ تســ
منسوبین قطعه رجال برجسته که بخاطر حمایـه و تقویـه قطعـه    
ــه تــدابیر امنیتــی        ــته شــدند وتوجــه ب ــت قضــات گماش محافظ

مسایلی اند که ایجاب اقدامات قضات در حین رفت و آمد از 
بیشــتر را میتوانندوخواســتار هــر نــوع همکــاری در راســتای      
تأمین امنیت قضات گردیـد. سـپس بـاالکرزی قومانـدان امنیـه      
بیــان نمــود کــه متأســفانه چالشــهای امنیتــی در ســطح کشــور     
وجــود دارد ولــی نهادهــای امنیتــی و پرســونل مــان تمــام تــالش  

لو این تهدیدات را گرفته و اوضاع شان بر اینست تا بتوانند ج
را بهبود ببخشند. بعداً  رئیس امنیت ملی بیان داشت ما نیـک  
میدانیم که دشمن در صدد افزایش حمالت علیه تمام مأموران 
بلند پایه ی دولتی هستند، الحمـدهللا بـه نسـبت مـاه هـای قبـل       

له هغی جملـې د مراجعینـو دعریضـو پـه هکلـه د      
   اري ابتدائیه محکمې ، دنهرشـاهی ولسـوال
ابتدائیــه محکمــې ، عــدلیي ریاســت ، دمخــزن     

  ،ــاروالد مســتوفیت ادارې ، آمریــت ، دمزار
ــنادو    ــوزې د اسـ ــې حـ ــې ، د دوهمـ ــاري محکمـ ـ
دثبــــت اووثــــایقو آمریــــت ، د لــــوم حــــوزې د  
اســـنادو دثبـــت او وثـــایقو آمریـــت او اســـتیناف      
ارنوال ، د مزارـاروال ریاسـت اسـتهدائیه    
ــه د   ــایاوو تـ ــوداریزو  قضـ عـــدلیې ریاســـت ، سـ

ــتینافي     ــې اسـ ــتیناف محکمـ ــت اسـ ــخ والیـ د بلـ
ال ـدیوانونـــــو رئیســـــانو کمیســـــیون د روان کـــــ

ــتمه او    ــه ، درویشـ ــه ،نهمـ ــه دوهمـ ــلواغې پـ دسـ
ــد شـــعیب (      ــه د قضـــاوتیار محمـ ــمه نیـ دیرشـ
ــې رئـــیس پـــه      ــی)  د اســـتیناف محکمـ ابراهیمـ

 ـ د استینافي دیوانونو رئیسانو په ون مشر
د استیناف محکمې په مقرکې جو شو .

لومی غونـه د سترـتن تعـالی (ج) پـه نامـه      
) موضـوعاتو پـه تـاو    ٨١په اجندا کې د شاملو(

رسیده  ابتدائیه محکمې ، او د دوه ابتدائیه 
و ترمین د جزایي قضیي د رسـیده ـ د   محکم

ــالحیت د تنـــازع درفـــع کولـــو او د وثـــایقو د      صـ
تصحیح ، مکتوبونـو او وانـدیزونو پـه بـاره کـې      
بحث او دنظرتبادلې صورت وموند او په هرمورد 
ــده     ــه دن ــو ت کــې الزم تصــویبونه وشــول  اوتحریرات
وسپارل شـوه ترـو نومـوي تصـویبونه پـه یـرژر       

و قــانوني اجراآتــو پــه موخــه  وخــت کــې د وروســتی
ایکمنومراجعو ته واستوي .

والیت کابل اشتراک داشتند.
اهـــــم موضـــــوعات برنامـــــه آموزشـــــی را نحـــــوه  

احصــائیه قضــائی، شــرح   دسترســی بــه سیســتم   
بخش ها، صـفحه اصـلی (داشـبورد)، ثبـت راپـور      
ــت     ــور ربعــوارجزائی، ثب ــت راپ ربعوارحقــوقی، ثب
راپــــور ربعــــوار وثــــایق، تائیــــد و یــــا مســــتردی 
قضایا، راپور و یا گزارش گیری عمومی و عمالً 

دیتا انتری درسیستم تشکیل میداد.
ــا و     ــه هـ ــازی پروسـ ــاده سـ ــتم جهـــت سـ ایـــن سیسـ

م بخــش هــا بصــورت الکترونیکــی   مــدیریت تمــا 
ایجــاد گردیــده کــه بــرای کــاربران سیســتم وآمــار  
احصائیه قضایا ریاسـت پالیسـی وپـالن سـهولت     
های بی نهایت ارزنـده را بـا اسـتفاده ازکمپیـوتر     

درسیستم فراهم می نماید.
ــی روش    ــه آموزشــــ ــب برنامــــ ــین ترتیــــ ــه همــــ بــــ
تحریروثایق، طرزالعمل سیستم اداری محـاکم و  

حـوت سـال   ٧الـی ٣سازمانی بتـاریخ  پالنگذاری
ــه    ١٣٩٩ ــالی موسســـــــ ــاری مـــــــ ــه همکـــــــ بـــــــ

دفتر(چکی)عدالت درهوتل پارک استارشهرکابل 
تن ازکارکنـان  ٢٥برگزار گردید که درین برنامه 

اداری محــاکم اســتیناف والیــات لــوگر، خوســت،  
پکتیا وپکتیکا اشتراک داشتند.

ــاران  ــوزش آموزگـ ــی آمـ ــه آموزشـ -CMS(برنامـ
TOT بــه١٣٩٩/ ٢١/١١الــی١٩) بتــاریخ

ــاری ــالیهمکـ ــت مـ ــکتورحمایـ ــدلی سـ عـ
ــان ٢) بـــــرای jssp(افغانســـــتان تـــــن ازکارکنـــ

بــین المللــی درهوتــل سیســتم مــدیریت قضــایا 
.گردیدبرگزارتجارت والیت هرات

تعریف آمـوزش، معرفـی   شامل آموزشی برنامه 
اهداف برنامه های آموزشی، معرفی مهارتهای 
اساســی دربرنامــه هــای آموزشــی (تنظــیم اصــول 

آمـوزش،  وقواعداساسی، ترتیب وتنظـیم محـل   
ــدیریت توقعــات وروشــهای متعارفــه) شــیوه      م

مباحثــه وتشــخیص شــاخص –هــای کــارگروپی 
های آموزگارخوب، معرفی میتودهای متعدد، 
معرفی اساسات روان شناسـی آمـوزش وتعیـین    

بود.ه متمرکزگردیداهداف آموزشی 
ــابیس    ــتم دیتـ ــه آموزشـــی سیسـ ــان برنامـ همچنـ
ــت     احصــائیه قضــائی حســب هــدایت مقــام آمری

می اداری قــوه قضــائیه مطــابق ضــرورت    عمــو
حــوت ٦الــی ٥ریاسـت پــالن و پالیســی بتـاریخ  

ــدالت    ١٣٩٩ ــه عـ ــالی مؤسسـ ــاری مـ ــه همکـ بـ
تـن از  ٣٤(چکی) برگزارگردید که درین برنامه 

ــتیناف    ــاکم اسـ ــان اداری محـ ــررین وکارکنـ محـ

ــناد    ــانونی ثبـــت اسـ ــای قـ ــث روی مبنـ ــداء بحـ ابتـ
ــایق، صــال  ــوزوی،   وث ــاهوی، صــالحیت ح حیت م

ــه، درج     ــمول وثیقـ ــخاص مشـ ــت اشـ ــت اهلیـ تثبیـ
مشخصـات تـذکره دروثیقـه، اخـذ نشـان انگشــت      
ــه     وامضــای اشــخاص شــامل وثیقــه، ســتون تعرف
ــتون     ــه، ســـ ــوع وثیقـــ ــتون موضـــ ــخاص، ســـ اشـــ
تشریحات وثیقه، تحویل محصـول وثیقـه، قبالـه    
بیع قطعی، قباله بیع جایزی، تملیک خط ووثیقه 

وسط آمرثبت اسناد ووثایق محکمه وصیت خط ت
حوزه اول ریاست محکمه اسـتیناف والیـت کابـل    

ارایه گردید. 
طرزالعمل سیستم اداری محاکم که شـامل پـوش   
دوسیه های حقوقی وجزایی، کتاب ثبت اجـراآت  
ــع     ــاب توزیـ ــوقی، کتـ ــی وحقـ ــای جزایـ ــیه هـ دوسـ
ــورم گــزارش     وخــروج کتــاب تســلیمی قضــات، ف

وجزایـی، پالنگـذاری   دهی ربعواراجراآت حقوقی 
ــت   ــذاری، اهمیــــ ــرورت پالنگــــ ــازمانی، ضــــ ســــ
پالنگــذاری وتاریخچــه آن، محاســن ومحــدودیت  
ــواع   هــــای پالنگــــذاری، اصــــول پالنگــــذاری، انــ
ــا     ــتراتیژیک ب ــاوت پالنگــذاری اس پالنگــذاری، تف
پـــالن گـــذاری عملیــــاتی، مراحـــل پالنگــــذاری،    
شاخص هـای نظـارت وارزیـابی، بیـان ماموریـت      

ــدگاه، تحلیــل   fish؛ pest؛ swotوضــعیتودی
bone ٧؛s مکینـــزی، اندیکاتورشـــاخص انـــدازه

گیری متمرکزگردیده بود توسط آموزگار ریاست 
ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراات به پیشبرده شد.

ــت      ــاء ظرفی ــیس ارتق ــه آموزشــی رئ درخــتم  برنام
وارزیــابی اجــراآت بــا اشــتراک کننــده گــان روی      

ق، تطبیــق انجــام فعالیــت هــا درامــوراجرای وثــای 
طرزالعمـــل سیســـتم اداری محـــاکم وپالنگـــذاری 
هـــای ســـازمانی وعملیـــاتی ســـاالنه دریـــک عمـــل 
مــدیریتی بــا اســتفاده از اندوختــه هــای برنامــه      
صحبت نموده به اجراآت بموقع، برخورد مناسب 
ومسلکی با مراجعین وانجـام فعالیـت هـا دریـک     
میکــانیزم شــفاف وحســابدهی شــده مؤثرتاکیــد     

کرد.

ــاوتیار     ــیس قضـــ ــوان رئـــ ــزاء دیـــ ــومي جـــ د عمـــ
نورالحق(مصلح) وینا وکه او زیاته یې که، چې 

و په ظرفیت لوولـو  نایضامینارونه د قیداشان س
کاري ساحه کې مرسته کوي او کې او د دوی په

د ســترې محکمــې د عــالي مقــام خــه یــې مننــه   
ــان و ــه او د داشــ ــورو ســــ وکــ ــه نــ مینارونو د یرتــ

نار یغوـتنه یـې وکـه؛ همـداراز د سـیم     جوولو
ــوده او د ســـ    ــي وـ ــم خوـ ــونوالو هـ مینار د یـ

ء.ترتیب او واندي کولو خه خو و

ــه  ــاد ســـــ  ۱۹/۱۱/۱۳۹۹پـــ ــه یـــ مینار د یېـــ
ســــترې محکمــــې د عــــالي مقــــام د قضــــایي     
تعلیمــــاتو د ریاســــت لــــه لــــورې د جــــزاء کــــود 
ــدهار د      ــدې د کنـ ــوان النـ ــر عنـ ــه) تـ ــه برخـ (عامـ
ــه تـــاالر کـــې       ــتیناف محکمـــې د ریاســـت پـ اسـ

) اتلـــس تنـــو د  ۱۸کـــې(ه ، پـــءترتیـــب شـــوی و 
ــوالیو     ــز او ولســـ ــې د مرکـــ ــتیناف محکمـــ اســـ

.ءون کی وو نایضاق
نار په پیل کې د استیناف محکمـې  ید یاد سیم

حســـن "صـــدیقی" رئـــیس محکمـــه اســـتیناف و     
ــر و موضــوع جلســه را      ــان دای ــات قضــائی ش هیئ
قضــیه راهزنــی منجــر بــه تخویــف عــابرین و اخــذ  
مال به اتهام یکنفر احتوا مینمود که در محکمـه  

ت پـنج سـال حـبس تنفیـذی محکـوم      ابتدائیه بمد
به جزا گردیده بود و در نتیجه اسـتیناف خـواهی   
ــه     ــه هیئــات قضــائی در مرحل و تــدقیق همــه جانب

کـود  ٦٠١مـاده  ۱فقـره  ۲استینافی مطـابق بنـد  
جزا تشدیداْ متهم قضیه بمدت هشت سال حـبس  

تنفیذی محکوم به مجازات گردید.
همینطــور درجلســه علنــی قضــائی دیــوان امنیــت  
عامــه محکمــه اســتیناف والیــت بغــالن بتــاریخ      

تحـــت ریاســـت قضـــاوتیار محمـــد ١١/٨/١٣٩٩
ــتیناف  و     ــه اسـ ــیس محکمـ ــدیقی" رئـ ــن "صـ حسـ
ــواد       ــاق م ــک  قضــیه قاچ ــات قضــائی شــان ی هیئ
مخــدر، ســالح و مهمــات بــه اتهــام یکنفــر مــورد   
رسیده گی قرارگرفته و بعد ازتدقیق همـه جانبـه    

ســال و ) ٥هیئــات قضــائی مــتهم قضــیه  بمــدت (
یکماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید.

ــت      ــوان امنی ــی قضــائی دی هکــذا طــی جلســه علن
عامــه محکمــه اســتیناف والیــت بغــالن بتــاریخ      

جلسه علنی قضائی دیوان رسیده گی به جـرایم  
ــت     ــتیناف والیـ ــه اسـ ــه زن محکمـ ــونت علیـ خشـ

تحـــــت ریاســـــت ٢/٧/١٣٩٩بغـــــالن بتـــــاریخ 
ــد  ــاوتیار محمــ ــن "صــــدیقی" رئــــیس  قضــ حســ

محکمه اسـتیناف و هیئـات قضـائی شـان دایـر      
که بعد از تدقیق همـه جانبـه ، مـتهم در قضـیه     

ــدت (     ــوت بم ــه ف ــبس  ٦ضــرب منجــر ب ــال ح ) س
تنفیذی محکوم به مجازات گردید.

قضـائی دیـوان رسـیدگی    علنـی  هجلسـ همچنـان  
ــه جــرایم خشــونت علیــه زن و تخلفــات اطفــ    ال ـب

بتـــــاریخ نمحکمـــــه اســـــتیناف والیـــــت بغـــــال 
تحــت ریاســت قضــاوتیار محمــد  ٣٠/٧/١٣٩٩

حســـن "صـــدیقی" رئـــیس محکمـــه اســـتیناف و  
هیئات قضائی شان دایر و قضیه تجاوز جنسی 
به اتهام یکنفر مورد بررسی همه جانبـه هیئـات   
قضائی قرار گرفـت کـه در نتیجـه مـتهم قضـیه      

ــه  ٥بمــــدت  ســــال حــــبس تنفیــــذی محکــــوم بــ
مجازات گردید.

سه علنی قضائی دیوان جزاء به همین ترتیب جل
ــاریخ   محکمـــــه اســـــتیناف والیـــــت بغـــــالن بتـــ

تحــت ریاســت قضــاوتیار محمــد     ٦/٨/١٣٩٩

تحــت ریاســت قضــاوتیار محمــد    ٣٠/٩/١٣٩٩
حســـن "صـــدیقی" رئـــیس محکمـــه اســـتیناف و     

ــان   ــائی شـ ــات  هیئـــات قضـ ــاق مهمـ ــیه قاچـ قضـ
یــک ) فیــر مرمــی کالشــینکوف بــه اتهــام ٢٩٥٠(

نفر موردحل وفصل قرارگرفته و متهم قضیه کـه  
) ســــال حــــبس ٨در محکمــــه ابتدائیــــه بمــــدت (

ــود ، در    ــه مجــازات گردیــده ب تنفیــذی محکــوم ب
ــه    ــواهی وتـــدقیق همـــه جانبـ نتیجـــه اســـتیناف خـ
ــاً    ــتینافی تخفیفـ ــه اسـ ــائی در مرحلـ ــات قضـ هیئـ
بمدت پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم  

به مجازات گردید.  
١٣٩٩ر١٠ر١٦الوه درجلسه علنی قضائی برع

دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بغـالن تحـت   
ریاست قضاوتیار محمد حسن "صـدیقی" رئـیس   
ــه اســتیناف و هیئــات قضــائی شــان یــک       محکم

مـورد غورقرارگرفتـه   قضیه قتل به اتهام یکنفر 
٢٠و متهم قضیه که در محکمه ابتدائیه بمدت 

مجـازات گردیـده   سال حبس تنفیـذی محکـوم بـه    
کــود ٥٤٧بــود ، درمرحلــه اســتیناف طبــق مــاده  

ــدت   ــدیداً بمـ ــزا تشـ ــذی  ٢٢جـ ــبس تنفیـ ــال حـ سـ
محکوم به مجازات گردید.

ــورخ     ــوم چهـــار شـــنبه مـ قضـــاوتیار محمـــد  ١٧/١٠/١٣٩٩یـ
ــا      ــرات بـ ــت هـ ــتیناف  والیـ ــه اسـ ــیس محکمـ ــانی" رئـ ــریف "فـ شـ
معیتـــــــی ضـــــــیاءالق "ضـــــــیا" رئـــــــیس محکمـــــــه شـــــــهری،  
ــوزه اول،      ــایق حـ ــناد و وثـ ــت اسـ ــر ثبـ ــامی " آمـ ــدالودود "نظـ عبـ

"احمـــدی" آمـــر مخـــزن، مســـعود "ـــواک " رئـــیس  عبدالســـمیع 
دیـــوان حقـــوق عامـــه ابتدائیـــه  و حـــارث "اختـــرزاده" رئـــیس       
اراضــی و آمــر خــدمات مــراجعین قبالــه جــات از بخــش هــای        

به عمل آورد.قباله جات ریاست اراضی بازدید 
در ایـــن بازدیـــد ابتـــداء رئـــیس اراضـــی در بـــاره عایـــدات و        

ـــ   ــات قبالـــه جـــات اجـــراء شـــده و تحـــت کـــار ای ن بخـــش معلومـ
ــراه هیئـــات متـــذکره و رئـــیس    ــه همـ داد ســـپس رئـــیس محکمـ
اراضـــی جهـــت رفـــع معضـــالت کـــه نـــزد آن اداره موجـــود بـــود   
ــدایات       ــوده و هـ ــه نمـ ــش ارائـ ــت بخـ ــخ قناعـ ــورد پاسـ ــر مـ در هـ

ــکالت و انتــــ    ــع مشــ ــت رفــ ــاری  ـالزم جهــ ــارب و همکــ قال تجــ
همه جانبه بین دو اداره را وعده سپرد.

تصــحیح وثــایق و همچنــان نظــر خــواهی پیرامــون 
عیین صالحیت های کمیسـیون رؤسـای   رهنمود ت

ــاکم      ــالحیت محـ ــازع صـ ــل تنـ ــرز حـ ــن و طـ دواویـ
ــه در     اســتیناف غــور و بررســی صــورت گرفــت ک
قسمت تصحیح وثایق،  بـه آمریـت ثبـت اسـناد و     
وثایق طی تصاویب جداگانه به اتفاق آراء هدایت 
داده شد تا بعد از طی مراحل قانونی در قسـمت  

ــن اســتینافی  جلســۀ کمیســیون رؤســا  ی دواوی
ــاریخ    ــرپل بتـــ ــتیناف والیـــــت ســـ ــه اســـ محکمـــ

تحت ریاسـت قضـاوتمند عبـد    ٢٣/١١/١٣٩٩
القهار "مخبـت" رئـیس محکمـه اسـتیناف دایـر      

گردید.
ابتداء جلسـه بـا تـالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا       
مجیــد آغــاز ســپس در مــورد دو قطعــه عریضــه 

ایـد، همچنـان   تصحیح وثایق متذکره  اجراآت نم
در قســــمت رهنمــــود تعیــــین صــــالحیت هــــای     
کمیسیون رؤسای دواوین نظریات و پیشنهادات 
رؤســــای دواویــــن مطــــرح گردیــــد و بــــه آمریــــت  
تحریـــــرات هـــــدایت داده شـــــد تـــــا  نظریـــــات و  
پیشــنهادات را توحیــد و غــرض اجــراآت بعــدی     

رسماً به مقام عالی ستره محکمه ارسال نماید.

امــروز هشــتم مــارچ روز بــین المللــی زن  اســت  ، روزی کــه نــه   
تنهــا درافغانســتان بلکــه در سراســر جهــان ازآن تجلیــل بعمــل    
میاید .  درجهان بینی اسالمی  زن به تمام معنـی مـورد تکـریم    

ی مـرد بـل  صـاحب    و احترام قرارداشــته نه تنها شـریک زنـده گـ   
اختیار و گرداننـده روزگـارنیز اسـت . دیـن مقـدس اسـالم درآن       
گــاهی کــه  بــه زنــان اهمیــت و ارزشــی قایــل نبودنــد  ، بــه آنــان   

شخصیت مستقل انسانی و حقوقی بخشید .
زنان ، امروز به سان مردان یکجا دراعتال و ترقی کشـور سـهم   

ی کشـور بـه   فعال دارند  و حقوق ووجائب شان در قـانون اساسـ  
ــابخواهیم       ــر م ــده و اگ ــی تســجیل گردی ــه  مل ــه وثیق ــه یگان مثاب
ازچنین روزی تجلیل نماییم پس بهتر است به رعایـت حقـوق و   

نقش زنان در ساختار جامعه توجه بیشتر ی د اشته باشیم 
ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان  درحالیکه این روز 

زن قوه قضائیه تبریـک  را به تمام زنان کشور منجمله منسوبین 
و تهنیــت میگویــد  یکبــار دیگرتعهــد خــویش را  بخــاطر تــامین 
حقــوق زنــان و تــامین ســهم و مشــارکت انــان در امــور اداری  و   

.مینمایدقضایی قوه قضائیه  تجدید


