
اوغیـــــودشـــــورا يدعـــــالېمحکمـــــېلمریـــــز کــــــال د رارســـــیدو پـــــه مناســـــبت دســـــتر يهجـــــر١٤٠٠د 
کـــال د ــران  یدانــودههیلــه ،یکــوېمبــارکیو مراتــب وانــد  دلــه خــوا  دقضــائیه قــوی دولــو منســوبینو    

.يتوبونو خه ک کال ویاو بریالسوکالې،امت لپاره دسوليهیواد او هیواد والو او اسالم

ــی     ــیم قاضـــــ ــف حلـــــ ــید یوســـــ ــانونپوه ســـــ قـــــ
ــر    ــه ظهــــ ــتره محکمــــ ــات و رئــــــیس ســــ القضــــ
ــی   بیســـــــــــتم حـــــــــــوت درحالیکـــــــــــه جمعـــــــــ
ازاعضــــــــــای محتــــــــــرم شــــــــــورای عــــــــــالی    
ــه      ــتره محکمــــ ــزی ســــ ــای ادارات مرکــــ وروســــ
ــم      ــت  حکـــ ــا رعایـــ ــد ،بـــ ــراه بودنـــ ــا وی همـــ بـــ
مقــــــام عــــــالی ریاســــــت جمهــــــوری کــــــه  بــــــه  

ه ســــــاحات ســــــبز ، تــــــرویج    منظــــــور توســــــع  
ال شـــــــانی و جنگـــــــل ـروشـــــــهای جدیـــــــد نهـــــــ

کـــــــــاری و تاکیـــــــــد براهمیـــــــــت درختـــــــــان و 
ــیط زیســــــــت و   ــود محــــــ ــنگال ت در بهبــــــ جــــــ
ــه و    ــدار یافتـــ ــوا  اصـــ ــی هـــ ــوده گـــ کـــــاهش آلـــ

ــی نـــــ     ــوان روزملـــ ــه عنـــ ــوت بـــ ــتم حـــ هال ـبیســـ
ال ـشــــانی اعــــالن گردیــــده ، چنــــد اصــــله نهــــ     

ــرس     ــه غـــــــ ــتره محکمـــــــ ــیط ســـــــ را  درمحـــــــ
کردند .

مچنـــــــان  بـــــــه آمریـــــــت  قاضـــــــی القضـــــــات ه
عمــــــــومی اداری قــــــــوه قضــــــــائیه هــــــــدایت    

ــه نهـــــ  ــا پروســـ ــاکم ـداد تـــ ــانی را   درمحـــ ال شـــ
کشـــــور درمرکـــــز ووالیـــــات  اغـــــاز نمـــــوده و     
ــالم  د    ــیط زیســـــت ســـ ــظ محـــ ــه هـــــدف حفـــ بـــ
ــا     ــل هــــ ــاری نهاــــ ــت و آبیــــ ــوص  مراقبــــ رخصــــ
ــرد .    ــت بگیـــــــ ــی رویدســـــــ ــدامات عملـــــــ اقـــــــ

قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات او 
دسترې محکمې رئیس دکب په درویشتمه له 
ــه     ــه ــاغلي مایکــل رایــت پ غرمــې وروســته ل

کــــې دحقوقــــو پرمختیانیواـــــل   افغانســــتان  
سازمان له مشرسره وکتل . 

پــه دې کتنــه کــې ــاغلی رایــت لــه قضــائیه       
ــاریو    ــازمان دهمکـ ــوي سـ ــره د نومـ ــواک سـ ـ
ــیانو د    ــری دقاضـ ــې یـ ــاو چـ ــه تـ ــو پـ د رونـ
ــو     ــت لوولــ ــو ، د ظرفیــ ــزو پرورامونــ روزنیــ
ــی      ــر کـ ــه ـ ــل پـ ــتاژد تمویـ ــایي سـ ــه قضـ او پـ
ــم    ــل او هــــــ ــات ورکــــــ ــز ؤ معلومــــــ متمرکــــــ

د نـــاامنیو کـــېدلی او قضـــایي سیســـتمپرعـــ
د کمـــت پـــروژی د پرمختـــک لـــه رنـــوالی  
خــــه چــــې د امریکــــا بهرنیــــو چــــارو وزارت 
ــانون      ــارزی او ق ــو ســره د مب ــی توکی ــه نشــه ی ل
ــوري     ــه لـــــ ــازمان لـــــ ــل ســـــ ــذ نیواـــــ د تنفیـــــ

. ورک ي ، رپوتمویلی
بیا قاضـی القضـات لـه قضـائیه ـواک سـره د       

خــه مننــه نو مرســتو یدې ســازمان لــه همیشــ 
رنــده کــه او زیاتــه یــي کــه رنــه  چــې د   
ــدلي او   ــه  دری واه عــــ ــتو پرورامونــــ مرســــ
قضایی ارانونـه راچـاپیروی ، نولـه دې کبلـه     

غوره ده ترـو اتیـاوی د دې درې واو ارـانونو    
     ــ کــې تشــخیص او د  ه همغــــه بشــپ ســره پ
پوهاوی لیک په عقدولو سره هغه مالی منابع چـې  

ه اخه اختصـاص ورکـل شـوی ، پـه     د سازمان ل
ي رویتا  سره ولول شي .

ــدلي او      ــه عـ ــې لـ ــه کـ ــه دې کتنـ ــو پـ د واو لوریـ

په پام او د ناامنیو د اغیزو دکمت په پروژې د 
ې هــم بحــث اود نظرتبادلــه   ی پــه بیــا کتنــ  ســرو
.وکه

ــایي بنســـونو ســـره دایـــلو دوغونـــو      قضـ
ــاتو      ــه امکان ــه ، ل ــه هکل ــو دمیکــانیزم پ دجوول
خـه د معقـولی اسـتفادې پـه موخـه اتیـاوو تــه       

ــوه     ــوبین قـــ ــه منســـ ــات از  همـــ ــی القضـــ قاضـــ
ــات   ــم از قضـــــــ ــائیه اعـــــــ وکارکنـــــــــان  قضـــــــ

ال را درفصـــــل ـخواســـــت  تـــــا یـــــک اصـــــله نهـــــ
ــ ــاحاتی کـــــــه توســـــــط    ـنهـــــ ال شـــــــانی در ســـــ

کمیتــــــه همــــــآهنگی  منــــــدرج حکــــــم مقــــــام     
ــوده     ــرس نمـــ ــردد ، غـــ ــخص میگـــ ــالی مشـــ عـــ

و ســـــــــهم وطندوســـــــــتانه شـــــــــانرا  بخـــــــــاطر 
.لم ایفا نمایندایجاد فضای سبز و سا



۱۳۹۹حوت ٣٠

ریاســت صــحت عامــه بیــان داشــته کــه بعضــاً اســتعالم    -١٦
هــایی کــه در مــورد قضــیه توســط متخصصــین بخــش مربوطــه بــه  
صــورت واضــح و دقیــق جــواب داده شــده ، دوبــاره از طــرف همــان 
ارگان به بخش طب عـدلی فرسـتاده مـی شـود کـه خـالف اصـول و        

ل، مــوظفین نواــارمقــررات  اســت.  در رابطــه تصــمیم بــر آن شــد  
کشفی و محکمه مکلف است تا تمام مـواردی را کـه مـی خواهنـد     
از البالی نظر طبی دکتوران یا نظـر طبـی عـدلی بداننـد در اولـین      
مکتوب یا استعالم مطالبه نظر طور واضح و مشرح بنگارند تا از 
تکرار و ارسـال و مرسـول جلـوگیری شـود و نیـز دکتـوران بایـد در        

قـانون اجـراآت جزائـی را    ٤٨احکـام مـاده   ارائه نظـر طبـی خـویش   
رعایت نموده، کیفیت تمام صدمات و جروحات را بیان دارند.

ریاست امور زنـان از مشـکل نبـود مرکـز حمـایوی زنـان       -١٧
ــا         ــی ی ــانواده گ ــه از موضــوعات خشــونت خ ــانی ک ــده زن ــرای آنع ب
قضــایای مشــابه متضــرر میگردنــد یــاد آوری نمــود. رئیســه امــور  

ان داشت که موضوع را همزمان در جلسـه اداری  زنان در جلسه بی
اقتصـاد در  مقام والیت نیز مطرح نموده اند که در نتیجه ریاسـت  

جه الزم تعهد نموده و بـه زودی بـه تاسـیس    زمینه فراهم نمودن بود
مرکز حمایوی زنان عمالً کار آغاز خواهد شد.

دفتــر زون جنــوب شــرق کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر   -١٨
عــدادی از قضــایا توســط بعضــی از موسســات    بیــان داشــته کــه ت 

اجتماعی انجوها ویا شورا های محلی حل و فصـل مـی گـردد کـه     
موارد جلوگیری از نقض حقوق بشری در آن مـدنظر مـی باشـد در    
مورد جلوگیری از این نوع فیصله ها اقدامات الزم قـانونی بعمـل   
ــه در موسســات        ــر آن شــد در صــورتی ک ــد. در رابطــه تصــمیم ب آی

ــانون و شــرع     اجتمــا ــا شــورا هــای محلــی تصــامیم خــالف ق عی وی
اتخــاذ گــردد و از نظــر قــانون جــرم دانســته شــود مراجــع کشــفی و   

لی بایـد چنــین اجتماعـات و افـراد را مــورد تعقیـب عــدلی     ـارنوا 
قرار دهند.

درمحکمه ابتدائیه ولسوالی ارگوی 
والیت بدخشان:

ــه جلســـۀ کمیتـــه همـــآهنگی  ارگانهـــای عـــدلی و قضـــائی محک  مـ
٢/١١/١٣٩٩ابتدائیــه ولســوالی ارگــو والیــت بدخشــان بتــاریخ     

تحــت ریاســـت قضـــاوتمند نورآغــا "حمیـــدی" سرپرســـت محکمـــه   
ابتدائیه ولسوالی با اشتراک ولسوال و سایر مسـئولین ادارات آن  

ولسوالی دایرگردید.
ابتداء جلسه بـا تـالوت آیـاتی چنـد ازکـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس         

ش های که فـرا راه محکمـه وجـود داشـت     پیرامون مشکالت و چال
بحث اصولی و قانونی صورت گرفته و ازطـرف مسـئولین کمیتـه    
همــآهنگی  طبــق احکــام قــانون وعــده همکــاری ســپرده شــد. بعــداً  
روی موضوعات شامل آجنـداء بحـث و تبـادل نظـر صـورت گرفتـه       

ذیالً تصامیم الزم اتخاذ گردید:
قــانون ١٢٠و١١٩درمــورد تالشــی منــزل مطــابق مــاده  -١

اجراآت جزائـی؛ امنیـت ملـی، پـولیس و ارنواـل درهمـآهنگی  بـا        
قریه دار و ریش سفیدان اجراآت نماینـد؛ زیـرا دراکثریـت تالشـی     
های منزل مطـابق مـواد فـوق عمـل نشـده اسـت و نیـز درپیشـنهاد         

های ادارات فوق وقت، محل واقعه و نوع جرم معین باشد.
وزمـان آن  درمورد اشخاصی که جلـب میشـوند دروقـت   -٢

به محکمـه حاضـر نمیشـوند، توضـیح داده شـد کـه حضـور وعـدم         
حضــور مجلــوب رســماً اطــالع داده شــود کــه درزمینــه قومانــدانی  

امنیه وعده همکاری نمود.
دررابطــه بــه تحــویلی قیمــت وثــایق محکمــه ومحصــول   -٣

فیصــله جــات ولســوال اظهارداشــت کــه ازطریــق مــدیریت عوایــد    
ویز آن ازطریق مـدیریت عوایـد بـه    ولسوالی تحویل بانک گردد و آ

محکمه تسلیم داده شود تا باعث سرگردانی خلق اهللا نشود.
موضـــوعات کشـــف، گرفتـــاری، تـــاریخ واقعـــه، محـــل -٤

واقعــه وآثــار وعالیمــی کــه ازمــتهم درمحــل واقعــه بجــا مــی مانــد  
ــایی آن       ــه شــعبه جن ــدانی امنیــه ولســوالی خاصــتاً ب ــوط قومان مرب

ــردد و تحقیــ   ــی گ ــدانی برم ــی    قومان ــای جزائ ــیه ه ق وتعقیــب دوس
قــانون اجــراآت جزائــی مربــوط ــارنوالی مــی   ١٤٤مطــابق مــاده 

باشد بناءً هـر ارگـان موظـف بـا زمـان و میعـاد قـانونی آن اجـراآت         
نماید.

ــه دوســیه جــات حقــوقی و جزائــی درسیســتم    -٥ دررابطــه ب
دیتابیس. تصمیم بر آن شد که مدیریت حقـوق، قومانـدانی امنیـه    

نده دوسیه جات را بعد از طی مراحل به موقـع آن  و ارنوالی درآی
ثبت وغرض فیصله به محکمه ارسال بدارند تا میعـاد قـانونی آن   

سپری نشود.
در رابطه به تعیین اهل خبـره درموضـوعات عقـاری کـه     -٦

قرار مبنی برکروکی زمین ازطرف محکمـه صادرمیشـود ودرنـص    
چنـد  قرارذکرمیشود که هیئات موظف نظریه خـویش را درمیعـاد  

یوم تقدیم محکمه نماید ولی با گذشت هفته ها نظریه هیئـات بـه   
محکمه مواصلت نمی ورزد، ولسوال ولسوالی وعده همکـاری را  
نمود تـا هیئـات فنـی ومسـلکی تعیـین و منبعـد نظریـه خـویش را         
ــا      ــد تـ ــه نمایـ ــدیم محکمـ ــه تقـ ــده درقرارمحکمـ ــر شـ ــاد ذکـ درمیعـ

ازسرگردانی خلق اهللا جلوگیری شود.
ه بـــه نبـــود توقیـــف خانـــه درقومانـــدانی امنیـــه  دررابطـــ-٧

ــه      ولســوالی ارگــو بحــث صــورت گرفــت کــه قضــات وــارنواالن  ب
مشـکل جـدی مواجـه هسـتند، ازایـن کـه درایـن ولسـوالی توقیـف          
خانه وجود ندارد تمام مظونین و متهمین به محبس والیت انتقاـل  
داده میشود و زمانیکه دوسـیه محـول محکمـه میشـود ازایـن کـه       

ا امـــن اســـت محـــبس والیـــت مـــتهم را بـــه ولســـوالی حاضـــر   راه نـــ
نمیکند، قاضی مجبور است کـه جهـت تفهـیم حقـوق و جلسـه وی      
به فیض آباد برود وجلسه را درمقر محکمه اسـتیناف دایـر نمایـد    
کــه رفــت وآمــد قضــات و انتقاــل دوســیه بــه مرکــز آن هــم درمــوتر     

شخصی خطرات ناخواسته را درقبال دارد.
لی ارگو نا امن است و تقریباً دریک کیلو متری ازاین که ولسوا-٨

محکمه مخالفین دولت فعالیت جدی دارند ازمسئولین مربوطه خواسته 
شــد تــا توجــه جــدی درتــأمین امنیــت قضــات ومحکمــه داشــته باشــند کــه  

قوماندان امنیه و مدیرامنیت ملی وعده همکاری را نمودند.
ه پیش میبـرد  ازاینکه محکمه درتعمیر کرایی امور خویش را ب-٩

به مالک تعمیر نیز هدایت داده شد تا سر ازماه حمل تعمیـر خـویش را بـه    
صورت درست تـرمیم و رنـگ نمایـد و دراخیـر همـه تائیـد نمودنـد کـه مـا          
بخاطر خدمت خلق اهللا توظیف شده ایم و به همـین منظـور دولـت معـاش     

ت گزاف را برایمان اعطا میکنـد  بنـاءً همـه مـا بایـد بخـاطر حـل مشـکال        
مردم کوشا باشیم وجلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

در محکمه ابتدائیه ولسوالی خدیر والیت دایکندی:
جلسۀ همآهنگی  ارگان های عدلی و قضائی محکمـه ابتدائیـه ولسـوالی    

تحـت ریاسـت قضـاوتیار    ١٣/١١/١٣٩٩خدیر والیت دایکنـدی بتـاریخ   
ا اشــتراک  محمــد جــواد "رضــوانی" رئــیس محکمــه ابتدائیــه ولســوالی بــ  

ــه،      ــدان امین ــراهیم "انصــاری" ولســوال، محمــد علــی "مــاردوش" قومان اب
ــائی     ا ــاجرایم  جنـ ــارزه بـ ــران مبـ ــوالی، آمـ ــه ولسـ ــق ابتدائیـ ــل تحقیـ رنواـ

ــدانی امنیــه، صــحت، امنیــت ملــی  و مــدیران حقــوق ارشــاد وحــج      قومان
واوقاف، اراضی و امالک درمقر محکمه ابتدائیه دایر گردید.

ه با تالوت  آیـاتی چنـد ازکـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس رئـیس        ابتداء جلس
محکمه به حاضرین خوش آمدید گفت  و روی موضوعات شـامل آجنـداء   

بحث وتبادل نظر صورت گرفته و تصاویب الزم ذیالً اتخاذ گردید:
درمورد سوابق جرمی متهمین دردوسیه هـای جزائـی. تصـویب    -١

نبعـــد درجـــواب اســـتعالم شـــد کـــه آمریـــت  جنـــائی قومانـــدانی امنیـــه  م 
ارنوالی معلومات کامل ( آیا باالی متهم قبالً اقامه دعوی شده یاخیر؟ 
اگر شده آیـا وی محکـوم بـه جـزا شـده یـاخیر؟ اگرمحکـوم شـده بـه جـزای           
نقــدی بــوده یــا حــبس  ) ارائــه  نمایــد و ازآدرس جلســه تاکیــد شــد کــه          

مایند.مدیریت جنائی قوماندانی امنیه والیت درمورد همکاری ن
ــه      -٢ ــدانی امنی ــه جلــب و احضــار. تصــویب شــد کــه قومان راجــع ب

قانون اصول محاکمـات  ١٤١الی ١٣١وآمریت  جنائی منبعد طبق ماده 
مــدنی اجــراآت نمایــد، درغیــرآن باغفلــت کننــده برخــورد قــانونی خواهــد  

شد. 
درمورد اخذ مشاهدات داکتران کلینیک. تصـویب شـد کـه اوالً    -٣

ــم جــن     ــد توســط ه ــاهدات بای ــاً زمــان     مش ــه شــود وثانی س مضــروب گرفت
استراحت آن، آله ضـاربه و تـاریخ جـرح آن مشـخص گردیـده شـهرت اخـذ        
کننده گان مشاهدات تحریرشود زیرا با غفلت کننده گان طبق حکم ماده 

کود جزاء برخورد خواهد شد. ٤٠٧
راجع به عدم همکاری نهادهای امنیتی درمورد تطبیق دوسیه -٤

ه خورد بحث ونهاد های امنیتی بیان نمودند که یکتن ساکن خیرخانه در
به دالیل مسایل امنیتی فعالً دوسیه مورد بحث قابل تطبیق نمی باشد.

راجع بـه تطبیـق دوسـیه یکـتن سـاکن بـاالویر. تصـویب شـد کـه          -٥
قـانون طرزتحصــیل حقــوق درمــورد اقــدام  ٤٥هیئـات تطبیــق طبــق مــاده  

ح و مصــالحه طــرفین وراه حـل مناســب جسـتجونماید البتــه راجـع بــه صـل    
شخص مقام  ولسوال زمینه سازی وتسهیل امر نماید.

راجع به تطبیق دوسـیه تحـت بـاغ دره خـودی. تصـویب شـد کـه        -٦
هیئات تطبیق درساحه رفته یک جریب وهشت بسوه زمین محکوم بها را 
تفکیک ومشخص نموده تسلیم محمد ولـد نظرنمایـد و هـرکس مخالفـت     

د قانونی صورت گیرد احیانـاً اگرکسـی بـه    وممانعت نماید با آنها برخور
غیرازمحکـــــوم علـــــیهم بـــــاالی محکـــــوم بهـــــا دعـــــوی داشـــــته باشـــــد   

ازمسیرقانونی اقدام نماید.
درمورد اینکه اداره حقـوق محکـوم بهـای جـزای نقـدی فیصـله       -٧

های جزایی را تحصیل نماید یـاخیر؟ راهنمـائی شـد کـه طبـق طرزالعمـل       
د.کمیته همآهنگی  میان ادارات عمل شو

راجـع  بـه معرفــی اعضـای هیئــات تطبیـق فیصــله هـای قطعــی       -٨
قــانون طرزتحصــیل حقــوق. فیصــله شــد کــه نهادهــای   ٤٥ونهــائی مــاده 

مربوطه طبق حکم طرزالعمل کمیته همآهنگی  میان ادارات، نماینـده بـا   
صالحیت خود را حد اقل برای شش ماه بـه اداره حقـوق معرفـی نماینـد و     

یافت.جلسه با دعائیه خیرخاتمه
رهار واليت روداتو ولسوالدنن

:ابتدائيه محکمېپه 
دننرهــار واليــت روداتــو ولســوال ابتدائيــه     نیــه ٢٧/١١/١٣٩٩پــه 

محکمـــې رئـــيس پـــه مشـــر د ولســـوال پـــه کچـــه دعـــدلي او قضـــايي   
.ارانونو دهمغ غونه ترسره شوه

ــو ولســوال ابتدائيــه محکمــې رئــيس قضــاوتيارمحمد ســعيد        د رودات
)دبېالبېلـو شـعباتو مسـ    )کاک دولسـوال ولينو او اسـتازو پـه   ئپه مشر

      ــانونو دهمغــــه کچــه دعــدلي او قضــايي ار شــتون کــې دولســوال پ
.غونه ترسره شوه

ديـــادې غونـــې پرمهاـــل دروداتـــو ولســـوال ابتدائيـــه محکمـــې رئـــيس  
ــه ارزــت او جوــت       ــې پ ــانونو دهمغــ غون دعــدلي او قضــايي ار

.خبرې وکې
تـو کـې پـه    آنوموي دغونې ون والو ته په چـارو کـې د روـوالي، اجرا   
ــې       ــې الرــوونې وک ــو کــې الزم ــورو برخ ــو ن ــو .چکــوالي او ېن د رودات

ولسوال په کچه دعدلي او قضـايي ارـانونو پـه غونـه کـې ديـو شـمېر        
ستونزو يادونه هم وشوه، چې دنظرونو له تبادلې وروسته يې پـه حـل کـې    

.ونه ونيول شولالزم تصميم
دناستې ون والو دچارو ه والي په موخه دعدلي او قضايي ارـانونو  
دهمغ غونه وره وبلله او ژمنه يې وکه، چې ديادو غونـو پـه دوام   

ــي    ــاوې ک ــي ال پي ــه همغ ــودې راهيســې     .ب ــه ــه م ــادونې ده، چــې ل دي
محکمـو  دننرهار واليت په يو شمېر ولسواليو کـې دولسـوال ابتدائيـه    

ــه کچــه دعــدلي او قضــايي ارــانونو       ــه مشــر د ولســوال پ رئيســانو پ
دهمغ غونـې ترسـره کېـي، چـې لـه املـه يـې پـه چـارو کـې ـه والـی             

.راغلی

در والیت پکتیاء:
جلسۀ همآهنگی  ادارات عدلی و قضائی محکمه استیناف والیت 

تحت ریاسـت قضـاوتیار حبیـب اهللا    ٩/١١/١٣٩٩پکتیاء بتاریخ 
"منیب" رئیس محکمه استیناف بـا اشـتراک رؤسـا و نماینـده گـان      

ادارات ذیربط در مقر محکمه استیناف دایر گردید.
از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس     ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد   

رئیس محکمـه روی اهـداف و فوایـد تـدویر جلسـات همـآهنگی  و       
جلب حضور و همکاری ادارات ذیدخل در موضـوع، غـرض بحـث    
روی مشکالت و چالش های موجود در اجراآت عدلی و قضائی و 
دریافت راه حل مـؤثر و قـانونی و همچنـان در رابطـه بـه رعایـت و       

ویب جلسه و ادامه مسیر روبـه اصـالحات و   تطبیق تصامیم و تصا
قانون مداری تأکید نمود متعاقباً روی موضوعات شامل آجنـداء  
بحث و تبادل نظر صورت گرفته و در هر مـورد تصـامیم الزم ذیـالً    

اتخاذ گردید:
ــل تخنیـــک   -١ ــه مشـــکالت معاینـــات کریمیناـ ــه بـ در رابطـ

ــه    ــدانی امنیـ ــائی قومانـ ــرایم جنـ ــا جـ ــارزه بـ . مـــدیریت عمـــومی مبـ
مربوطـه  یتصویب گردید که مدارک مادی جرمی در اکثـر قضـایا  

ــر گــذار در تصــامیم    ل و سلســلتاً ارنواــاز جملــه مــوارد مهــم و اث
گاهی نهایت اثـر گـذار در تصـمیم قضـائی و فیصـله محکمـه مـی        
باشد، از طرف دیگر توقیـف یـا تمدیـد توقیـف مـتهم در خـارج از       

انـب دیگـر دیـده مـی     صالحیت قانونی نیز مجـاز نمـی باشـد، از ج   
شود که در اکثر والیات دیگر که آنها نیـز مـدارک مـادی جرمـی را     
غرض تحقیقات به البراتوار مرکزی ارسال می دارند عین مشـکل  
ویا تأخیر حدود سه ماه در مواصلت نتیجه معاینات وجـود دارد،  
برای جلوگیری از بی سرنوشتی متهمـین و ملتـوی مانـدن قضـایا     

ــق  ــه و مــــدیریت  در مرحلــــه تحقیــ ــدانی امنیــ ــه؛ قومانــ و محاکمــ
ــات      ــوار مرکــزی معاین ــا البرت ــا همــآهنگی  ب ــائی آن ب تحقیقــات جن
کریمناــل تخنیــک غــرض تســریع رونــد معاینــات مــدارک جرمــی        
اقـدامات الزم روی دسـت گیـرد و ضـمناً هـدایت داده مـی شـود تـا         
ــال مــدارک       ــدانی امنیــه در ارس ــات جنــایی قومان ــدیریت تحقیق م

ــز در حــدود     مــادی غــرض مع  ــه مرک ــا ب ــواری از پکتی ــات البرات این
امکانات موجود اجراآت مربوطه خود را تسریع و تعجیل دهند.

در رابطه به مشکالت مکاتیـب جلـب مـدیریت عمـومی     -٢
مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه. مصوب گردید کـه سـایر   
ادارات صادر کننده نامه های جلب و احضار باید در ترتیب امریه
جلب یا احضار محتویات و شکلیات نامه های جلب و احضـار را  
طبق هدایت قوانین مربوطه آن رعایـت و در صـحت محتویـات آن    

دقت الزم نمایند.
آمریــت  قضــایای دولــت ریاســت عدلیــه بــازهم از عــدم   -٣

ــمانت      ــا ضـ ــع و بـ ــه موقـ ــار بـ ــت احضـ ــولیس جهـ ــاری اداره پـ همکـ
در رابطـه مصـوب   غاصبین به اداره قضـایای دولـت شـاکی بـوده.     

گردیــد کــه اداره صــادر کننــده بــین جلــب و احضــار تفکیــک قایــل   
گردند و پولیس مکلف است تـا بـا رعایـت قـانون از اجـراآت خـود       
به اداره مطالبه کننده رسماً طور کتبی پاسخ ارائه نماید طوریکه 
از چگونگی نرسیدن نامـه هـای جلـب بـه مجلـوب و اجـراآت انجـام        

رائـه نمایـد و یـا از رسـیدن جلـب بـه آدرس       شده رسـماً معلومـات ا  
مجلوب و تسلیمی آن رسماً اطمینان دهد.

ریاست کار وامور اجتماعی از گرفتاری و توقیف های -٤
غیر قانونی اطفال توسط نیروهای امنیتی و دفـاعی دریـن والیـت    
شاکی می باشد. در رابطه تصمیم بر آن شد که ریاست کار وامور 

اد آوری نکرده و اسناد درین زمینـه  اجتماعی از قضیه مشخص ی
را در اختیـار جلســه نگذاشـته در صــورتی کـه اداره متــذکره کــدام    
اسناد یـا قضـیه مشـخص را در دسـت داشـته باشـد مـورد بررسـی         
قرار خواهد گرفت و نهاد های کشفی و امنیتی مکلف اند تا بعد 
از دســـتگیری و توقیـــف مظنـــونین بـــرای آنهـــا زمینـــه را مســـاعد  

ا با خانواده های خویش تماس گرفته و از توقیـف خـویش   سازند ت
نزد ادارات کشفی به خانواده اطمینان دهند و در مـورد مظنـونین   
طفل باید به طریق اوال و هرچه عاجل به خـانواده آنهـا اطـالع داده    

شود.
دفتــر زون جنــوب شــرق کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر   -٥

ارت خانــه اناثیــه شــاکی بــوده کــه در قومانــدانی امنیــه آن والء نظــ 
وجود ندارد و از سالها این مشکل وجـود دارد. در رابطـه تصـمیم    
بر آن شد چون مشکل از چندین سال بدین سو وجود داشته غرض 
رفع اساسی مشکل موضوع به جلسات اداری مقـام والیـت محـول    
گردید تـا در همـآهنگی  بـا قومانـدان امنیـه و وزارت امـور داخلـه        

ارت خانــه اناثیــه بــا امکانــات الزم هرچــه غـرض تهیــه و ایجــاد نظــ 
عاجل تدابیر الزم روی دست گرفته شود.

لی شاکی بوده که دوسـیه هـای ارسـالی مـدیریت     ارنوا-٦
قـانون  ٨٩ل طبـق مـاده   ارنواـ جنایی قوماندانی امنیه که توسـط  

اجراآت جزائی ذریعه قرار اصـالحی مسـترد میگـردد ، پـولیس در     
ر زمینه اجراآت نمی کند. در رابطه میعاد تعیین شده و به وقت د

لی نباید آن موارد تحقیق در قضـیه را  ارنواتصمیم بر آن شد که 
لی مــی باشــد غــرض  ــارنواکــه از صــالحیت و مکلفیــت قــانونی  

ــد،     ــی) محــول نمای ــه ادارات کشــفی(پولیس و امنیــت مل تحقیــق ب
قــانون  ٨٩لی مــی توانــد صــرف در مــوارد منــدرج مــاده      ــارنوا

قـانون  ٩٠ی به منظور اجراآت سالم و قانونی و ماده اجراآت جزائ
مذکور غرض کشف جنبه های پنهان قضیه موضوع را مجـدداً بـه   
مراجـع کشــفی محــول نمایــد و دریـن مــدت سرنوشــت مــتهم تحــت   

لی مربوطـه مشـخص   ـارنوا توقیف را نیز مطـابق احکـام قـانون،    
نماید.

لی شــاکی بــوده کــه مــدیریت عمــومی ترافیــک       ــارنوا -٧
ندانی امنیه وسایط شامل حادثـه و دسـت پاکسـتان کـه هـیچ      قوما

نــوع اســناد نــدارد را طــور دقیــق قیمــت گــذاری نکــرده کــه از ایــن  
ل موظف دچار مشکل بوده و اوراق دوسیه در التواء ارنواناحیه 

قــرار مــی گیــرد. در رابطــه تصــمیم بــر آن شــد وســایط نقلیــه فاقــد  
م اموال قاچاق بوده و جواز سیر و اسناد گمرکی (یک کلید) در حک

بــر اســاس تصــویب شــورای وزیــران بــرای وســایط دســت پاکســتان  
جــواز ســیر توزیــع نمــی گــردد و از جانــب دیگــر مــدیریت حــوادث     
ترافیکــی منحیــث موظــف کشــفی، محاضــر کشــفی، مشــاهدات    
محل واقعه، مسئولیت راننده در وقوع حادثه ترافیکـی و تقصـیر   

کشفی محل حادثـه ترافیکـی   آنرا توضیح می دهد و سایر اجراآت 
را به پیش می برد، الزم است تا حتی االمکان وسـایط فاقـد جـواز    
سیر و اسناد گمرکی را که در ذات خـود و بـه حکـم قـانون وسـایل      

جرمی دانسته می شود را توسط اهل خبره قیمت گذاری کنند.
مــدیریت زنــدان بیــان داشــته کــه یکنفــر مــتهم کــه حکــم  -٨

تنـدر  ٢٠٣محکمـه ابتدائیـه قـول اردو    محکمه ابتدائیـه ریاسـت   
باالیش صورت گرفته و چندین مکتـوب از  ٢٥/٤/١٣٩٩بتاریخ 

طریـق مـدیریت زنـدان بــه مشـاوریت حقـوقی قـول اردوی تنــدر در       
مورد بی سرنوشتی متهم ارسال گردیده وتا اکنون فیصله محکمه 
استیناف صورت نگرفته و محکوم علیـه در حالـت بـی سرنوشـتی     

که خالف قانون می باشـد. در رابطـه تصـمیم بـر آن شـد      قرار دارد 
ــاع از        ــوی منســوبین وزارت دف ــرایم وظیف ــه ج ــی ب ــون رســیده گ چ
صالحیت محاکم مربوطه آن می باشد موضوع غـرض رسـیده گـی    
به مقام عالی ستره محکمه محـول مـی گـردد و مقـام سـتره عـالی       
محکمه برای رسیده گی به این مشکل به محاکم مربوطـه هـدایت   

الزم ایراد خواهد نمود.
لی مبارزه علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی در ارنوا-٩

ــات      ــته، معلومـ ــی نگاشـ ــات اوپراتیفـ ــودن معلومـ ــاقص بـ ــورد نـ مـ
اوپراتیفی که از طرف ارگانهای کشفی مواصلت می کند مسـتند  
نمــی باشــد ودرقباــل مکتــوبی کــه در قســمت مســتند ســازی اش    

نند.  در رابطه تصـمیم بـر آن   دوباره صادر می شود اجراآت نمی ک
ــه تنهــائی اســاس مســئولیت جزائــی و     شــد معلومــات اوپراتیفــی ب
محکومیــت را نمــی ســازد، معلومــات اوپراتیفــی دالیــل گنــگ و       
ــه مــی گــردد       ــا هویــت مجهــول ارائ ــابع مخفــی و ی مجهــول و از من
ــر علیــه مــتهم      ــه ب ــزام و قرین معلومــات اوپراتیفــی زمــانی دلیــل ال

ور واضــح مســتند ســازی گردیــده باشــد، دانســته مــی شــود کــه طــ
ریاســـت امنیـــت ملـــی و ســـایر ادارات کشـــفی کـــه بـــه معلومـــات   
اوپراتیفی منحیث دلیل الزام استناد می نمایند باید معلومات را 
ــا     مســتند ســازی نمــوده و ضــم اوراق دوســیه نماینــد، الزم اســت ت
امنیت ملی از روش های علمی و پیشـرفته غـرض مسـتند سـازی     

ی اوپراتیفی کار گیرد.معلومات ها
در رابطه به شـکایت شـفاخانه حـوزوی و طـب عـدلی آن      -١٠

والء از رویه سوء موظفین پولیس. قومانـدان امنیـه بیـان نمـود کـه      
ــا        ــد و نخواهــد گذاشــت ت ــرار مــی ده ــورد بررســی ق موضــوع را م
منسوبین پولیس از صالحیت قانونی خویش سوء استفاده نماینـد  

ه ها گردند.ویا موجب اخالل نظم شفاخان
لی استیناف بیان داشته کـه در قضـایای   ارنواریاست-١١

ل می باشد امـا گـاهی درجریـان    ارنواجزائی اقامه دعوی وظیفه 
ل مـی خواهـد تـا وصـف     ارنواـ رسیده گی محاکماتی، محکمه از 

ــجرمــی را تغییــر دهــد در حالیکــه اگــر     ل درتعیــین وصــف  ارنوا
قانون ٢٣٧طبق ماده جرمی به خطا رفته باشد محکمه می تواند 

اجراآت جزائی وصف جرمی را تعیین نماید. در رابطـه تصـمیم بـر    
آن شـــد کـــه تعیـــین وصـــف جرمـــی قضـــیه در مرحلـــه محاکمـــه از   
صالحیت محکمه مربوطه می باشد محکمه در صورتیکه متوجـه  

ل قضـیه درتعیـین وصـف جرمـی بـه خطـا رفتـه بـا         ارنواـ شود کـه  
قـانون اجـراآت جزائـی    ٢٣٧رعایت شکلیات مندرج فقرات مـاده  

ل مجبــور ارنواــوصــف جرمــی قضــیه را مجــدداً تعیــین نمایــد و   
ساخته نمی شود تا وصف جرمی قضیه را در صورت دعـوی خـود   

تغییر دهد.
شاروالی شهر گردیز می خواهد محالتی که بین افراد و -١٢

٨٣شاروالی تحت دعوی قرار داشته باشد در مطابقت بـه فرمـان   
کم ثالثه در ذوالیدی شاروالی باشد و عوایـدی  الی نهائی شدن ح

که از محالت تحت دعوی بدست می آید الی صدور حکـم نهـائی   
به حساب امانت تحویل بانک گردد. در رابطـه تصـمیم بـر آن  شـد     
چون متن فرمان متذکره در جلسه قرائـت نگردیـد از دیـد حقـوق و     
موقف طرفین قضیه در موضوع باید دقت شـود کـه در یـک طـرف    
حقوق دولت و در جانب دیگر حقوق افراد مورد بحث است، ضمناً 
خارج ساختن مدعی بها از ذوالیدی اشخاص حقیقی و قرار دادن 
آن در ذوالیدی شاروالی ایجاب رسیده گی قضائی را می کند تـا  
هیئات قضائی ذیصالح ابعاد مختلـف قضـیه را بررسـی نمـوده و     

ن اتخاذ گردد.تصمیم قضائی در مطابقت به احکام قانو
ــه شــکایت آمریــت  قضــایای دولــت از عــدم    -١٣ در رابطــه ب

همکاری صادقانه و همه جانبه  اداره اراضی و شـهر سـازی جهـت    
پیگیری قضایای واصله غاصبین. تصـمیم بـر آن شـد در قضـایای     
که ریاست شهر سازی و اراضی به حیـث اداره موکـل قـرار گرفتـه     

قضــایای دولــت غــرض مکلـف بــه همکــاری قــانونی خـود بــا اداره   
احقاق حقـوق خـویش مـی باشـد، ضـمناً چـون موضـوع متـذکره بـه          
نسبت مشکالت موجود در مورد اراضی ثبت شده در سطح والیت 
و ابعاد مختلف دارد غرض حل معضله نماینده های ریاست شهر 
ســـازی و قضـــایای دولـــت موضـــوع را در جلســـه جداگانـــه تحـــت   

ات قضـایای دیـوان   ریاست رئیس محکمـه شـهری و اشـتراک هیئـ    
مدنی آن محکمه همه جانبه مورد غور و بررسی قرار خواهند داد.

در رابطــه بــه شــکایت آمریــت  حقــوق ریاســت عدلیــه از  -١٤
دیوان مدنی محکمه شهری در مورد عـدم اخـذ محصـول محـاکم.     
ــوان مــدنی محکمــه      ــر آن شــد کــه مــدیریت تحریــرات دی تصــمیم ب

محصول فیصله جات شهری در مطابقت به نص فیصله اجراآت و 
را قبل از ارسال دوسیه توسط محکوم علیـه تحویـل خزانـه دولـت     
نمایــد و همچنــان در برخــی حــاالت محکــوم علیــه بعــد از صــدور    
حکم کناره گیری نموده و حاضر به پرداخت محصول نمی گـردد و  
محکمه هم نمـی توانـد دوسـیه را تـا مـدت طـوالنی بعـد از صـدور         

ــزد خــود نگــه دارد و د   ــت  حقــوق ریاســت    حکــم ن ــه آمری وســیه را ب
ــوق ریاســت       ــت  حق ــت آمری ــین حال ــی دارد در چن ــه ارســال م عدلی
عدلیه مکلف دانسته نشده تا محصول محاکم را اخذ نمایـد، در  
اکثر قضایا بعد از اعتراض محکوم علیه و استیناف طلبـی وی،  
ــه تحویــل محصــول      محکمــه اســتیناف محکــوم علیــه را مکلــف ب

یه نموده تا بعداً مورد غـور اسـتینافی قـرار    فیصله محکمه ابتدائ
داده شود.

در رابطــه بــه پیشــنهاد آمریــت  مســاعدت هــای حقــوقی -١٥
ــره     ــق فق ــه طب ــاده ١٥ریاســت عدلی ــالی مــدافع.   ١٣م ــانون وک ق

تصمیم بر آن شد که وکالی مدافع می توانند به خواست خود و یـا  
تشخیص ریاست عدلیه یا محکمـه سـه قضـیه رایگـان را در سـال      
بــه پــیش برنــد تــا مکلفیــت قــانونی و اخالقــی خــود را انجــام داده   
باشند و متهمینی که از طریق ریاست عدلیه غرض تعیـین وکیـل   
مدافع رایگان به وکالی مـدافع آزاد معرفـی میگـردد الزم اسـت تـا      
فــورم هــای تثبیــت بــی بضــاعتی و معلومــات تشــخیص دهنــده         

افع رایگان قـرار  وضعیت معیشتی آنها را هم در اختیار وکیل مد
دهد.

مواد مخدر با جرم قاچاق اموال مجـاز مشـروط بـاهم غیـر مـرتبط      
می باشند هر دو جزاء جمعاً دوسـال و شـش مـاه بـاالی مـتهم قابـل       

تنفیذ دانسته شد.
رایم علیـه امنیـت داخلـی و    همینطورجلسه علنی قضائی  دیوان جـ 

ــاریخ      ــرات بتـــ ــت هـــ ــهری والیـــ ــه شـــ ــه ابتدائیـــ ــارجی محکمـــ خـــ
تحــت ریاســت قضــاوتمند ضــیاء الحــق "ضــیاء"      ٢٠/١٠/١٣٩٩

رئیس محکمه شهری و هیئـات قضـائی شـان در رابطـه بـه قضـیه       
شروع به جـرایم علیـه اشـخاص دایـر گردیـد و بعـد از تـدقیق همـه         

بیســت ســال و یکمــاه حــبس  جانبــه هیئــات قضــائی فــرد مــتهم را بمــدت  
تنفیذی محکوم به مجازات کرد.

از ساحه بازار ٨/١/١٣٩٩در ادامه جلسه قضائی یکتن دیگر که بتاریخ 
جدید ولسوالی پشتون زرغون هرات به اتهـام عضـویت، غـارت و جـرایم     
علیه اشخاص دستگیر گردیده بود، دوسیه اش مورد رسیده گی هیئـات  

تهم مذکور از سوی محکمه شهری بمدت قضائی قرار گرفت. سرانجام م
سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید.٣٠



۱۳۹۹حوت ٣٠

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

ده سال حبس تنفیذی ٤/١١/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سمنگان
یکسال و ده ماه حبس تنفیذی ١٤/١١/١٣٩٩ یکنفر سرقت دکان رر

یکنفر اعدام، دونفر هر واحد سی سال حبس و دونفر 
احد بیست و پنج سال حبس تنفیذیهرو رر پنج نفر قتل و سرقت رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٢١/١١/١٣٩٩ یکنفر غصب اموال منقول رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٧/١١/١٣٩٩ یکنفر فریبکاری دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت سمنگان

پنج سال حبس تنفیذی ٢٤/١٠/١٣٩٩ یکنفر اءقتل خط دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت سمنگان

هر واحد چهار سال و شش ماه حبس تنفیذی ١٧/١٠/١٣٩٩ دونفر قاچاق مواد مخدر دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه و جرایم ناشی از 
فساد اداری محکمه ابتدائیه شهری سمنگان

هر واحد سه سال و شش ماه حبس تنفیذی رر دونفر ق مواد مخدرقاچا رر
هژده سال حبس تنفیذی ١٧/١٠/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بغالن
سیزده سال حبس تنفیذی رر یکنفر تجاوز جنسی رر

بیست و سه سال حبس تنفیذی ٢٤/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
دوسال و سه ماه حبس تنفیذی رر یکنفر فعل زناء رر

تنفیذیپنج سال حبس رر یکنفر سرقت رر
پنج سال حبس تنفیذی و مبلغ سی هزار افغانی جزای 

نقدی رر یکنفر سرقت رر

هفده سال حبس تنفیذی ٢١/١١/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
بیست و سه سال حبس تنفیذی ٢٨/١١/١٣٩٩ یکنفر قتل رر

یکنفر هژده سال حبس و یکنفر هفت سال حبس تنفیذی رر دونفر تجاوز جنسی رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی و مبلغ چهل هزار افغانی 

جزای نقدی ١٨/١١/١٣٩٩ یکنفر مجروحیت، تهدید و شراب 
نوشی دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بغالن

یسه سال حبس تنفیذ ٢٨/١٠/١٣٩٩ یکنفر مجروحیت منجر به فوت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بدخشان
سی سال حبس تنفیذی ٣٠/١٠/١٣٩٩ یکنفر عضویت و فعالیت دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بدخشان

سه سال حبس تنفیذی و یک عراده موتر سایکل 
مصادره ٢٩/١٠/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر ان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت بدخشاندیو

سی سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت و فعالیت تروریستی رر
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٤/١١/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب
هر واحد سه سال حبس تنفیذی رر سه نفر فعل زناء رر

ماه حبس تنفیذی و یکنفر برائتیکنفر یکسال و شش  رر دونفر راهزنی رر
دونفر هر واحد پنج سال و یکماه حبس تنفیذی و یکنفر 

یکسال حبس تعلیقی رر سه نفر سرقت رر

ده سال حبس تنفیذی ١١/١١/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
هر واحد دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر دونفر فعل زناء رر

حبس تنفیذیهر واحد پنج سال و یکماه رر دونفر سرقت رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٤/١١/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت فاریاب
دوسال و دوماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٨/١١/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت فاریابدیوان امنیت 

دوسال و شش ماه حبس تنفیذی ٥/١١/١٣٩٩ یکنفر اقدام به قتل محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن و 
تخلفات اطفال والیت فاریاب

هشت سال حبس تنفیذی ٢/١٢/١٣٩٩ یکنفر غصب یکعراده موتر زدیوان جزاء محکمه استیناف والیت کند
هر واحد پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر سه نفر سرقت رر

هژده سال حبس تنفیذی ٩/١٢/١٣٩٩ یکنفر معاونت در قتل رر
هر واحد دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر دونفر زناء رر

دوسال حبس تنفیذی ٦/١٢/١٣٩٩ یکنفر غصب موبائیل و پول  رر
سه سال حبس تنفیذی ٢٢/١١/١٣٩٩ یکنفر چاق مواد مخدرقا دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کندز

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر
سه سال و یکماه حبس تفذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

دوسال و بیست روز حبس تنفیذی ٢٩/١١/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
ده سال حبس تنفیذی ٢١/١١/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان جزائ محکمه استیناف والیت بلخ

یکنفر پنج سال و یکماه حبس و یکنفر سه سال حبس 
تنفیذی رر دونفر رهزنی رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذ رر یکنفر تهدید رر
هر واحد یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر سه نفر رهزنی رر

یکسال و دوماه حبس تنفیذی رر فریکن چپاول دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ
هر واحد دوسال و هشت ماه حبس تنفیذی رر سه نفر فعل زناء رر

هفده سال حبس تنفیذی ٢١/١١/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت خوست
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

ه حبس تنفیذیهر واحد شانزده سال و یکما رر دونفر قتل رر
دونفر هر واحد شانزده سال و شش ماه حبس و چهار 

نفر هر واحد شش سال حبس تنفیذی ٢٨/١١/١٣٩٩ شش نفر قتل و مجروحیت رر

سه سال حبس تنفیذی و مبلغ پنجاه هزار افغانی جزای 
نقدی ١٩/١١/١٣٩٩ یکنفر اختطاف، غصب و مجروحیت استیناف والیت خوستدیوان امنیت عامه محکمه 

هر واحد سه سال حبس تنفیذی ٢٢/١١/١٣٩٩ چهارنفر قاچاق انسان رر
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر خرابکاری رر

دونفر هرواحد شش سال حبس تنفذی و یکنفر برائت رر سه نفر خرابکاری رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت درگروه مخالفین رر

یکماه حبس تنفیذییکسال و ٢٩/١١/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

ــورخ   ــر مـ ــل از ظهـ ــد  ١١/١٢/١٣٩٩قبـ ــاوتیار محمـ قضـ
حسن "صدیقی" رئیس محکمه اسـتیناف والیـت بغـالن در    
حــالی کــه تعــدادی از رؤســای دواویــن و قضــات محکمــه    

یـــه  اســـتیناف وی را همراهـــی مینمـــود از محـــاکم ابتدائ   
شهری، محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم خشونت علیه 
زن و تخلفات اطفال، آمریت  ثبـت اسـناد وثـایق و محـاکم     
ابتدائیه ولسوالی های دهنه غوری، نهرین، برکه و فرنگ 
ــد بازدیــد بعمــل     کــه در تعمیــر محکمــه شــهری مســتقر ان

آورد.
وال پرســـی از یکایـــک ـابتـــداء رئـــیس محکمـــه ضـــمن احـــ

ضــائی، اداری و خــدماتی محــاکم فــوق الــذکر  منســوبین ق
دفــاتر حاضــری محــاکم را کنتــرول نمــوده کــه خوشــبختانه  
ضوابط حاضری محاکم فوق رضایت بخش به نظر رسید. 
متعاقباً رئیس محکمه تمام قضـات و منسـوبین اداری را   
در مقـــر ریاســـت محکمـــه شـــهری بحضـــور پذیرفتـــه روی 

ات الزم ارائـه  موارد ذیل به تفصیل صـحبت نمـوده و هـدای   
نمود:

سلوک قضائی و پیشامد مناسب را با مراجعین -١

و اصحاب دعاوی از مالزمه های تأمین عدالت دانسته و 
بــه قضـــات و کارمنـــدان اداری در زمینـــه رعایـــت ســـلوک  

حسنه با مراجعین توصیه های الزم نمود.
ــاری،    -٢ ــاکن کـ ــت امـ ــظ و مراقبـ ــوص حفـ در خصـ

ه بـه تمـام منسـوبین    اسباب و وسایل و سـایر لـوازم مربوطـ   
ــاری شــان توصــیه هــای الزم داشــته حفاظــت      در محــیط ک
موارد فوق را از وجایب قانونی و ایمانی هر فرد توصـیف  

نمود.
سپس از تعدادی مراجعین حاضـر در محـیط کـاری راجـع     
به نحوه برخورد منسـوبین و نیـز رونـد اجـرای کـاری شـان       

اکم پرسش نمود کـه خوشـبختانه مـراجعین از اجـراآت محـ     
اظهــار رضــایت نمودنــد. و رئــیس محکمــه از تمــام دفــاتر   
ــاتر انــدراج، وارده و       ــوده دف ــده بازدیــد نم ــاد ش ــاکم ی مح
ــاکم را     ــاری آن محـ ــوابق کـ ــائق و سـ ــی از وثـ ــادره بعضـ صـ
مشاهده و کنترول نمود و رهنمود هایی را پیرامون بهبود 
امور به مسئولین نمود و در خصوص مشکالت امنیتی و 

ت محاکم متذکره یاد داشـت هـایی را اخـذ    کمبود تجهیزا
و به مسؤلین غرض حل آن هدایت داد.

ــه  ــې   ٢٩/١١/١٣٩٩پــ ــاري محکمــ ــار ــ ــه دننرهــ نیــ
ــې       ــايي غونـ ــي قضـ ــالوي دعلنـ ــايي پـ ــوان قضـ ــزا دېـ دجـ
پـــه تـــر کـــې د قضـــاياو دطرفينـــو پـــه شـــتون کـــې درايـــو  
        ــو ــزا ک ــه قضــيه کــې دج ــدام پ ــل اق ــن دقت ــو ت ــاق ي ــه اتف پ

فقـــرې ۳مـــادې ۵۲فقـــرې او ديـــاد کـــو ۲مـــادې ۵۴۷
مياشـــت تنفيـــذي بنـــد ســـزا ۱کاـــل او ۱پـــر بنســـ پـــه   

.محکوم شو
       ــو ــزا ک ــې دج ــه قضــيه ک ــاولر پ ــل دچپ ــن دموباي ــو ت ي

ــادې ۷۱۴ ال تنفيــذي ـکــ۱فقــرې دحکــم مطــابق پــه    ۲م
بنــد محکــوم او ديــو عــراده جاپــان کــروال موردقاچــاق       

     پــه    ۲مــادې ۷۸۱پــه جــرم دجــزا کــو فقــرې پــر بنســ
ــور دغېـــر      ۸ ــوي مـ ــد او د ذکـــر شـ ــذي بنـ ــتې تنفيـ مياشـ

     ــو ــزا ک ــرم دج ــه ج ــبولو پ ــ نص ــادې ۵۶۰پلې ــرې ۲م فق
ــه     ــم  پــ ــره ســ ــم ســ ــزا  ۳۵۰۰۰دحکــ ــدي ســ ــان نغــ افغــ

     ــادې دحکــم مطــابق   ۷۵محکــوم شــو، چــې دجــزا کــو م
ــې     ــه راغلـــ ــق و دي او د الس تـــ ــازات دتطبيـــ ــرې مجـــ پـــ
کـــروال مـــور پـــه مصـــادرې حکـــم وشـــو. دغـــه راز دوه تنـــه 
ــانون ســره ســم مجــازات شــول.        ــه قضــيه کــې دق دجنــ پ

ــاري محکمـــې دجـــزا دېـــوان قضـــايي پـــالو      ي وويـــل دـ
ــې وروســــت نــــه دي       ــو پروانــــدې شــــوې پرېکــ دتورنــ

کوالی شي داستيناف غوتننه وکي.

قضــاوتمند غــوث  ١٢/١٢/١٣٩٩یــوم ســه شــنبه مــورخ    
الدین"طاهری" رئیس محکمه استیناف به منظـور بررسـی   

ــت اطفـــ     ــالح و تربیـ ــز اصـ ــوزین از مرکـ ــعیت محجـ ال ـوضـ
بازدید به عمل آورد.

ابتداء تمام پرسونل آن مرکز تشریف آوری رئیس محکمه 
را در مرکــز اصــالح و تربیــت اطفاــل خــوش آمدیــد عــرض    
نمودنـــد  بعـــداً رئـــیس محکمـــه  از مشـــکالت موجـــوده و 
تعداد اطفـالی کـه در مرکـز اصـالح و تربیـت اطفاـل تحـت        
ــود و     ــش نمـ ــز پرسـ ــئولین آن مرکـ ــرار دارد از مسـ ــز قـ حجـ

ول مرکز اصالح در جواب ارائه داشت که دراین مرکز مسئ
فعالً به تعداد دو نفر طفل اناثیـه و بـه تعـداد ده نفـر طفـل      
ذکــور در مرکــز اصــالح و تربیــت اطفاــل تحــت حجــز قــرار    
دارد؛ و نیز در باره مشکالت مرکز اصالح بیان نمـود کـه   
قبل از اینکه مرکـز اصـالح و تربیـت اطفاـل در تشـکیالت      

لیــه بــود ایــن مرکـز از ناحیــه بــرق و محروقــات  ریاسـت عد 
زمســتانی شــعبات اداری و اطــاق هــای محجــوزین کــدام    
مشـکل نداشــت امــا بعــد از اینکــه مرکــز اصــالح و تربیــت  
اطفال از ریاسـت عدلیـه بـه ریاسـت زنـدان ادغـام گردیـده        
ــات      ــز محروقـ ــدارد و نیـ ــهری نـ ــرق شـ ــز بـ ــن مرکـ ــت ایـ اسـ

ــن م     ــرای شــعبات اداری ای ــز توزیــع  زمســتانی صــرف ب رک
میگــردد ولــی بــرای گـــرم نمــودن اطــاق هــای محجـــوزین       
موجود این مرکز از جانب ریاسـت زنـدان هـیچ گونـه مـواد      
محروقاتی توزیع نمیگردد و بخاطر گرم نمودن اطاق های 

محجوزین خانواده های شان مواد سوخت تهیـه میدارنـد.   
ــالح و    ــز اصـ ــانی مرکـ ــتم فاضـــالب و آبرسـ ــان سیسـ همچنـ

ر جریان زمستان از اثر سردی  بیش از حـد  تربیت اطفال د
هـــوا یـــخ زده کـــه تمـــام پرســـونل اداری و محجـــوزین ایـــن  

آمریت  از این ناحیه بسیار دچار مشکل اند.
متعاقباً رئیس محکمه به اتفاق مسئولین مرکز اصالح به 
اطاق های تمام محجوزین رفته و از آنها دلجویی نمـود و  

حجـز، ایـام سـپری    نـوع قضـیه، مـدت    از وضعیت صحی،
شــده، برخــورد مســئولین مرکــز اصــالح بــا آنهــا، تعلــیم و   
تربیــه آنهــا پرســش بــه عمــل آورد. کــه تمــام محجــوزین از    
رفتــار پرســونل مرکــز اصــالح و تربیــت  اطفاــل شــکایت        
ــوای آزاد   نداشـــته و صـــرف از مـــدت تفـــریح روزانـــه در هـ

ال ـشکایت نمودند که مسئولین مرکز اصالح و تربیت اطف
زین را در ایــام هفتــه بــه اســتثنای روز هــای چهــار   محجــو

شنبه و پنجشنبه صرف دو ساعت در روز در هوای آزاد به 
تفــریح میکشــند کــه موضــوع از طــرف رئــیس محکمــه بــه   

ال هـدایت داده شـد کـه مـدت تفـریح      ـمسئولین تربیت اطفـ 
محجــوزین را در هــر روز بــه ســه یــا چهــار ســاعت افــزایش 

وزین خطاب نمـود ایـامی را کـه    دهد. و بعداً به تمام محج
در مرکز اصالح سپری می نمایند مصروف تعلیم و تزکیـه  
نفس خویش نمایند تا در آینده به افراد و اشخاصی مبـدل  
ــد و از      ــه فامیــل و وطــن خــویش خــدمت نماین شــوند کــه ب
اشتباهات گذشته خویش درس عبرت گرفتـه و راه خـوبی   

و متانت را پیشه گردانند.

ال د سلواغلی میاشتې له بابته د کنـدزوالیت د  ـک١٣٩٩د
ــه ، د    ــاري ابتدائیـــ ــو ـــ ــو د دیوانونـــ ــتیناف محکمـــ اســـ
ولســوالیو ابتدائیــه محکمــو او وثــایقو آمریــت داجراآتــو      

رپو په الندین شرحه رارسیدلی دی :
په جزایي برخه کې :
میاشـت  ) دوسـیې دسـلواغی پـه    ١٥٦په جزایي برخه کـې ( 

کــې د دی والیــت د محکمــو دیوانونــو تــه وارد شــویدي پــه  
) دوسـیي هـم تـر    ٦٠داسی حال کې چـې لـه وانـدې خـه (    

)  دوسـیې فیصـله   ١١٣دوران الندې وي ، له هغی جملې (
ــوي ( ــوي او   ٦شـ ــترد شـ ــوبي مسـ ــیې مکتـ ) ٤٨١(د) دوسـ

دوسیو په تاو د قرارپه صادرولو سـره اجـراآت شـویدی او    
الندې دي .) دوسیي ترکار٤٩(

په حقوقی او سوداریزه برخه کې :
ــه کــــې (  ــه دې برخــ ــه  ١٥٦پــ ــه وانــــدې خــ ــیې لــ ) دوســ

) ٦٧ترکارالنـــدې وې دســـلواغې پـــه میاشـــت کـــی نـــوری ( 
ــت      ــوي والیـ ــم د نومـ ــیې هـ ــوداریزې دوسـ ــوقي او سـ حقـ

) دوسـیي  ٢٠محکمو ته وارد شویدي چې له هغي جملـی ( 
و ) دوســـیي مکتـــوبی مســـترد شـــوي ا ٤فیصـــله شـــوي ، (

ــراآت      ٤٣د( ــه صــادرولو ســره اج ــاو د قرارپ ــه ت ) دوســیو پ
) دوسیې ترکارالندې دي .١٥٦شویدی او (

ــه  ( ــی د   ٥٦٣همدارنـ ــه وثیقـ ــف النوعـ ــي مختلـ ) قطعـ
سلواغی میاشتې په تر کې اجـرا شـوی او ترالسـه شـوی     

) افغانی عواید د دولت خزاني ته تحویل ١٣٣١١٦٨٨(
شوی دی .

محکمې د رئیس په صالحیت کې دی .
همدارنـــه د دې محکمـــې پـــه ادارو کـــې دغیرمســـئوولو 
افرادو له حضور خه دمخنیوی ، پـه دیوانونـو کـې د دوه    

د اداري  ونو اجراآتو خـه د ـان ژغـورنې او د محکمـې    
سیستم د طرزالعمل د کنالری ، د الروونو ، او دجزایي 
او حقوقی دوسیو په تاو د ستری محکمـې د عـالی شـورا    

) ی مصوبی په پـام کـې   ٨٩٣نیی د )(٣٠/٨/١٣٨٦د 
مــی مــادی -٢٢٩درلودلــو ، او دجزایــي اجراآتــو قــانون د 

ــو      ــو د تحریرات ــو کــې د دیوانون ــه قضــایي غون ســره ســم پ
انو د ون ، له مادون سره دآمرینـو د غـوره مرسـتې    مدیر

ــارزی ، د    ــره د مبـ ــاد سـ ــه اداری فسـ ــرعکس ، لـ او ددې پـ
راپورونـــــو دچمتـــــو کولـــــو، د اســـــتوونکو فـــــارمتونو او  

مکتوبونو د تهیه کولو او په خپـل ـاکلي وخـت دخـدماتي     
پرسونل په واسطه د دفترونو دپاکولو په باره کـې مفصـلي   

نیو مواردو په پام کې درلـودل یـې د   خبرې وکې او د پورت
قضــایي او اداري چــارو پــه پرمختــک کــې یــوه اینــه چــاره    
وبلله او رنده یې که د ترسـره شـویو ژمنـو پـر بنسـ پـه       
رسمي وختونـو کـې د رسـمې دنـدو اجـرا کـول فـرض او پـه         
ــه حضــورکي        ــده کــې غفلــت ، پ ــه دن ــ ، پ کــارونو کــې ن

صـی کـارونو ترسـره    تاخیراو درسمیاتو په جریان کـې دشخ 
کــــول د قــــانون او مقرراتــــو خــــالف دي او ــــول مــــوارد د  
رئیسانو ، قاضیانو اداري او خدماتي کارکوونکو له خـوا  
ومنل شول او ژمنه یي وکه چې پورتني مـوارد پـه پـام کـې     

ونیسي او خپلی دندی به په ه توه ترسره کي .

آجناء کې شامل وو د مفصل بحث وروسته ورته د 
شوی. پـه پـای کـې غونـه د قاضـی      حل الری ولول

امین اهللا (امین) په دعائیه کلماتو پای ته ورسیده. 
دبلخ والیت اري ابتدائیه محکمې 

اداري غونه
د بلخ والیت اري ابتدائیه محکمـې اداري غونـه   

ــه  ــید داود  ٢٨/١٠/١٣٩٩پـ ــاوتیار سـ ــه د قضـ نیـ
ــه    (ســادات ) د ــاري ابتدائیــه محکمــې د رئــیس پ

کمې د دیوانونو رئیسـانو او قاضـیانو   مسر د مح
، اداری او خــدماتی کــارکوونکی پــه ــون جــوه     

شوه .
لـــومی غونـــه د کـــالم اهللا مجیـــد دوآیـــاتونو پـــه  

٥/١/١٣٩٩تــالوت پیــل بیـــا د محکمــې رئـــیس د   
نیــــــــــــی ١٣/٧/١٣٩٩) او د١٤٨٣٩نیــــــــــــی (

ــې  ١٤١٠٥( ــتری محکمـــ ــه او دســـ ) متحدالمالونـــ
) ــه او د ١٣١نیــی (٢/٢/١٣٩٣دعـالی شــورا د 

ــې (٩/١٢/١٣٩٣ ــه  ١٧٤٨نیتــ ــوبې پــ ــه مصــ ) ــ
حاضر د پابند په تاو حاضرینو تـه وروپوهـولې   
اووې ویــل چــې لــه قضــایې او اداري پرســونل خــه   
هی کوم یو د رسمیاتو په جریان کې حـق نـه لـري د    
قانوني مجوز خالف  دنده پریدي بیا د عالی شورا 

دالمال ) ـی متحــ ٧٦٧٣نیـی ( ٢٧/١٢/١٣٩٦د
  او دی حاضرینو ته بیا کـپه هکله چې د رقعو په ت
ــتل د اســـتیناف      ــې او د رخصـــتیو اخیسـ ــې رقعـ چـ

م پـرمخ یـول   غونه د آجنـاء د موضـوعاتو سـره سـ    
شــوه. د ســترې محکمــې د عــالی مقــام د تــدقیق او   
ــایق      ــرای وثــ ــرز اجــ ــرره طــ ــت مقــ ــاتو ریاســ مطالعــ
متحدالماالً ولو اوند مراجعو ته ورکـ شـویده چـه    
همدغــه مقــرر عمــالً قاضــیانو ســره شــریکه شــوه او   

دقاضیانو د نظر غوتنه هم وشوه.
ورپسی د آجنـاء د موضـوعاتو پـه لـ کـې د سـترې       

) ١٥٢٧) نـه تـر(  ١٤٩٠ې د تفتیش ریاست (محکم
متحدالمال چې د فهرست مطابق ـول  ٦/٢/١٣٩٨

مـوارد چـې د تفتـیش ریاسـت ذکـر کـی دی د هغــو       
مواردو دآماده کولو لپاره ولـو محکمـو تـه هـدایت     
ورکــی شــو او همــدار راز نــور موضــوعات چــې پــه   
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برنامـــه آموزشـــی تحـــت ۱۳۹۹حـــوت ۱۳الـــی ۹بتـــاریخ -
ریاسـت  طـرف  از )جـرایم علیـه امنیـت داخلـی و خـارجی     (عنوان 

بــا همکــاری مــالی مؤسســه  ســتره محکمــه تعلیمــات قضــایی
(IDLO)در .بــرای مــدت پــنج روز در والیــت کابــل دایــر گردیــد

ت ااستیناف والیـ ) تن از قضات محاکم ۱۳تعداد (باین برنامه 
هــرات، فــراه، غــور و کابــل اشــتراک داشــتند. برنامــه آموزشــی   
مورد نظر، پـس از ارزیـابی آموزشـی و توزیـع تصـدیق نامـه هـا        

.خاتمه یافت
ــانی"   ٢١/١٠/١٣٩٩بتــاریخ - قضــاوتیار محمــد شــریف "ف

در حضـــور داشـــت  هـــرات والیـــتاســـتینافکمـــه محرئـــیس
زاء اســـتیناف وقضــاوتمند فــیض اهللا "فــایز" رئــیس دیــوان جــ      

آن محـبس جدیـد مـدیر معاون محكمه وتعـدادي از قضـات بـا    
والء دیدار ومالقات نمود.

کـه در محـبس   ر امشکالت و چـالش هـای  ابتداء مدیر محبس
ــوده وجــود م ــه رب ــیب ــزارش داده و ضــمن مطــرح   کمــهس محئ گ

محکمـه  يس ئـ ساختن پیشنهادات خويش خواسـتار همکـاری ر  
خـوش آمديـد   عـرض  ضمن حکمه . سپس رئیس مدر زمینه شد

و اسـتماع مشـکالت موجـود در محـبس     محبسمدیر جدیدبه 
. وعده سپردآنگی به ه جهت رسید

از اثر همکـاری یکـتن از شـهروندان    ٤/١٢/١٣٩٩بتاریخ -
ــه       ــه شــهری، محکم ــه مســئولین محکم ــذل توج ــخ و ب ــت بل والی
اســتیناف والیــت بلــخ و ســعی و تــالش منســوبین اداره مراقبــت  

قــام عــالی ســتره محکمــه فــردی کــه گفتــه مــی شــود    قضــائی م
چندی قبل یکـی از اصـحاب دعـوی را بـا الفـاظ فریبنـده اغـوا        
نموده و مبلغ ده هزار دالر امریکائی را بنام حـل دوسـیه اش در   
اداره قضــایای دولــت و محکمــه اخــذ و مــبلخ چهــل هــزار دالــر    
امریکائی دیگر را از وی سند گرفته بود سر انجـام طـی پـالن و   
برنامه ریزی منظم شخص مذکور که تقریباً یک ونـیم مـاه تحـت    

لی مربوطـــه ــارنوا پیگــرد بــود گرفتــار و موصـــوف رســماً بــه      
معرفی گردید.

قضاوتیار عطـاءاهللا "عـاطف" رئـیس    ٩/١٢/١٣٩٩بتاریخ -
محکمـــه اســـتیناف والیـــت ارزگـــان در حالیکـــه وی را قضـــات  

کی را کـه  محکمه همراهی می نمود، چهار تن از محررین مسل
اخیراً به اساس پیشنهاد ریاست محکمـه اسـتیناف و منظـوری    
ــرر      ــام عــالی ســتره محکمــه در مربوطــات محــاکم آن والء تق مق
حاصـل نمــوده انـد بــه قضـات و کارمنــدان بخـش هــای مربوطــه     

معرفی و رسماً به کارشان آغاز نمودند.
رئیس محکمه ضمن معرفـی محـررین بـه آنهـا توصـیه نمـود تـا        

اکی، ســرعت و دقــت را در صــدر کــاری شــان قــرار  صــداقت، پــ
دهند و در همه امور اهللا ج را ناظر اعمال خود بدانند.

نیــــه د کنــــدهار والیــــت د اســــتیناف ١٤/١٢/١٣٩٩پــــه -
ــدهار د     ــري) د کنــ ــل (عمــ ــاوتوال ثمرــ ــیس قضــ ــې رئــ محکمــ
اســتیناف ــارنوال د رئــیس او د کــورني او بهرنــي امنیــت پــر 

ال د رئیس سره په خپل کاري دفتر واندې د مبارزې د ارنو
کي وکتل.

د یادې لیدنې موخې د شته ستونزو بررسـي او حـل وه، ثمرـل    
(عمري) د خپلو خبرو په دوام وویل هغه دوسیې چې د محکمې 
لخوا خه په تحقیقاتو کې د خالء او نواقصو قرار صادر کيي 

ــانون د(    ــو د ق ــي اجراآت ــف ده چــې جزاي ) او ۱۷۷ــارنوالي مکل
) مادو مطابق اجراآت تـر سـره کـي. همـداراز د واو لـورو      ۸۹(

تر من پر نورو الزمو موضوعاتو باندې الزم بحثونه وشـول چـې   
وروسته د اسـتیناف ـارنوال د رئـیس او د کـورني او بهرنـي      
امنیت پر واندې د مبارزې د ارنوال د رئیس لخوا خه لـه  

د قـانون پـه چوکـا    خپله اخه ژمنه وشوه، چې ول اجـراآت بـه   
کې تره سره کوي.  

ــاریخ - ــفق"  ٣٠/١٠/١٣٩٩بتـ ــبغت اهللا "مشـ ــاوتمند صـ قضـ
ــریم      ــد کـ ــا محمـ ــان بـ ــت جوزجـ ــتیناف والیـ ــه اسـ ــیس محکمـ رئـ
"جوزجانی" وکیل مردم در پارلمـان دردفتـر کـاری اش دیـدار و     

مالقات نمود.
درین دیـدار ابتـداء رئـیس محکمـه بـه آقـای جوزجـانی خـوش         

ای جوزجــانی از کــارکرد هــای محکمــه  آمدیــد گفــت ســپس آقــ 
ــراز قـــدر دانـــی نمـــوده و روی بعضـــی مشـــکالت    اســـتیناف ابـ
مطروحه موکلین اش با رئیس محکمه بحث نمـود کـه از طـرف    
ریاست محکمه معلومات ارائه و غرض وضاحت بیشتر توافـق  
شد تا هر شخصی که مشکلی داشته باشد می تواند به ریاست 

نی احکــام شــریعت و قــوانین محکمــه مراجعــه کنــد تــا در روشــ 
نافذه اجراآت صورت گیرد.

مده کمیسیون رؤساء را به مراجـع مربـوط   آبعمل 
ارجاع نماید.

همچنــان در جلســات کمیســیون رؤســای دواویــن  
ــت فاریـــاب      ــتیناف والیـ ــه اسـ ــتینافی محکمـ اسـ

ــای   ــاریخ هـ ــال ١٥و ١بتـ ــو سـ ــت دلـ ــاری تحـ جـ
ریاســـت قضـــاوتیار غـــالم ســـخی "حبیـــب"رئیس  
محکمــه اســتیناف، جلســات کمیســیون رؤســای   
دواویــــن محکمــــه اســــتیناف والیــــت دایکنــــدی  

دلو سال جـاری تحـت   ١جدی و ٢٤بتاریخ های 
ریاســــت قضــــاوتمل ابــــوبکر "صــــدیقی" رئــــیس 
محکمــه اســتیناف، جلســات کمیســیون رؤســای   

ت کنـدز  دواوین استینافی محکمه استیناف والی
حــوت ســال جــاری   ١٤دلــو و  ٢٣بتــاریخ هــای  

تحت ریاست قضاوتیار حبیب اهللا "امـین" رئـیس   
محکمــه اســتیناف، جلســات کمیســیون رؤســای   
دواویــن محکمــه اســتنیاف والیــت بغــالن بتــاریخ  

ــتیناف    ــه اسـ ــن محکمـ ــای دواویـ ــات رؤسـ جلسـ
دلــو  ٣٠و ٢٣، ٩والیــت هــرات بتــاریخ هــای

ســـال جـــاری تحـــت ریاســـت قضـــاوتیار محمـــد 
ــا    ــتیناف بـ ــه اسـ ــانی" رئـــیس محکمـ ــریف "فـ شـ
ــه     ــر محکمــ ــن در مقــ ــای دواویــ ــتراک رؤســ اشــ

استیناف دایر گردید.
ا نــام و یــاد پروردگــار بــی همتــا ابتــداء جلســه بــ

ــداء در   ــامل آجنــ آغــــاز ســــپس موضــــوعات شــ
ــت  ــتهداآت ریاســــ ــوص اســــ ــارنواخصــــ لی ــــ

ــی،     ــت اراضـ ــدنی و ریاسـ ــوان مـ ــتیناف، دیـ اسـ
عرایض مراجعین و ورقه عرض یکتن در مورد 
تصحیح وثیقه مورد غور و مباحثه قـرار گرفـت   
ــادل نظــر روی     کــه در نتیجــه بعــد از بحــث و تب

آجنــداء مبتنــی بــر قــوانین    موضــوعات شــامل  
نافــذه و مصــوبات شــورایعالی تصــاویب بعمــل  
آمد و به تحریرات هدایت داده شد تا تصـاویب  

ــای  ــت    ٢٣و ٢هـ ــت ریاسـ ــاری تحـ ــال جـ ــو سـ دلـ
قضاوتیار محمد حسن "صدیقی" رئیس محکمـه  

ـــ  ــای دواوی ــه رؤسـ ــتینافی اســـتیناف و جلسـ ن اسـ
ــاریخ     ــان بتــ ــت بدخشــ ــتیناف والیــ ــه اســ محکمــ

ــید    ٢٤/١٠/١٣٩٩ ــاوتیار س تحــت ریاســت قض
عبدالقیوم "کمـالی" رئـیس محکمـه اسـتیناف بـا      
اشتراک رؤسای دواوین استینافی مربوط دایـر و  
روی استهداآت واصله محاکم و ریاست عدلیـه،  
ــراجعین و     ــرایض مـــ ــاکم، عـــ ــنهادات محـــ پیشـــ

یق، ردقاضــی، اصــحاب دعــاوی، تصــحیح وثــا   
ــتهداآت،     ــه اسـ ــی بـ ــیده گـ ــل رسـ ــاد طرزالعمـ مفـ
مکاتیب واصـله محـاکم ابتدائیـه ولسـوالی هـا و      
ــادل نظــر صــورت     شــکایات مــراجعین بحــث و تب
گرفته و هـدایت داده شـد تـا تصـامیم کمیسـیون      

ها در هر مورد به مراجع مستهدی اخبار گردد.

راوالو شویو جرمونواو عامه امنیـت تـه درسـیده    
ــانیو     ــر دوو ـ ــرر تـ ــلکی محـ ــوان مسـ ــ دیـ ـ

پــه دقیقــو مــودي  لــس–ســرلیکونو النــدې دلــس 
تر کې علمي سیمینار واندې کچې د غونې 
د ون کوونکو دپاملرنی اوهرکلي سره مخـامخ  

دعا پای ته ورسیده .شو او غوده دخیرپه
د ارزان والیت استیناف محکمی

اداری غونه:
نیه د ارزـان والیـت اسـتیناف    ٤/١١/١٣٩٩په

محکمـی ریاسـت پـه صـالون کـی اداری غونـه د       
ــتیناف محکمــې رئــیس قضــاوتیار عطــاءاهللا      اس
(عاطف) په مشـر جـوه او پـه دی غونـه کـې د      
ــانو،     ــو رئیســـ ــې  د دیوانونـــ ــتیناف محکمـــ اســـ

ــه  قا ــارې محکمــــې او د ابتدائیــ ــیانو او د ــ ضــ
محکمــو قاضــیانو او مـــامورینو ــون درلـــود،    
لومی د قرانکریم ومبارک آیتونه تالوت شول، 
وروسته د استیناف محکمـې رئـیس ـون والـو     

ته هرکلی ووایاست.
بیــایې د محکمــې اداری او قضــائی  پرســونل تــه  
وویل چې باید مون اوتاسو داخالص او صـداقت  

کــارواخلو، خپــل  ــول اجــراآت د قــانون  پــه      نــه
چوکات کې عیار کو، قانون اول پرخپل ـان او  
بیا په نورو باندی تطبیق کو، هی  مجرم بی له 
ــاتی نشــی او هــی بــی نــاه مجــازات     مجــازاتو پ

د تخار والیت استیناف محکمې 
ادارې غونه

نــه د تخاروالیــت اســتیناف محکمــې اداري غو
نیـــه د قضـــاوتمل ذبـــیح اهللا ٢/١١/١٣٩٩پـــه

ــه    (ابراهیمــی ) د اســتیناف محکمــې د رئــیس پ
ــیانو او اداري    ــت د قاضــــ ــر دد ې والیــــ مشــــ

منسوبینو په ون جوه شوه .
لومی غونه دکالم اهللا مجیـد د وآیـاتونو پـه    
تـــالوت  پیـــل شـــوه بیـــا د محکمـــې رئـــیس د      

ــو ا   ــه ولـ ــه مینـ ــاوو دلـ ــتونزو او نیمتیـ و سـ
اجراآتــــو پــــه ــــه والــــی کــــې د اداري غونــــو  
دجوولو داهمیت په شـاوخوا کـې خبـرې وکـې     
او زیاتــه یــې کـــه هــره اداره او منســوبین چـــې     
دخپلــو اجراآتــو پــه هررکــې لــه ســتونزې ســره   
مخامخ کیي او یا داوندې اداری د اجراآتو د 
ه والي پـه لـوري کـې وانـدیزو لـري پـه اداري       

رح کي ترو په تاو یـې  غونو کې دې یي مط
الزم اجراآت صورت ومومي . ورپسې د ستونزو 
ــه فرصــت     ــه نســبت ل ــه شــتون پ ــو دن او چیلنجون
ــت د    ــوبینو د ظرفیـ ــتفادي د منسـ ــه اسـ ــه پـ خـ
لوولو په موخه قضاوتمند سید جالل ( هجـرت  
زاده ) د و پرعلیه د تاوتریخوالي جرایمو تـه  
درسیده  محکمـې غـي او خلیـل الـرحمن (    
ــه اداري فســاد خــه د    رحمــانی ) د اســتیناف ل

ــد ــورت    ه کننـ ــای الزم صـ ــود هـ ــه رهنمـ ــان جلسـ گـ
صـورت  ه تـا منبعـد راپـور هـای ربعـوار بـ      ،گرفت

واضح و دقیق طبـق فارمـت هـای واصـله از مقـام      
بــه اختیــار عمــوم  عــالی ســتره محکمــه کــه قــبالً  

ــر گــردد   محــاکم قــر  در و ار داده شــده اســت تحری
ادامـــه بـــه ســـواالت و نظریـــات کارمنـــدان پاســـخ  

و جلسه با دعائیه خیر گردید قناعت بخش ارائه 
خاتمه یافت.

ــدی ســال جــاری دایــر گردیــده بــود      تــدویر ،ج
یافت .

ــداء  )ج(جلســه بنــام خداونــد عــادل وتوانــا    ابت
آغاز سپس در رابطه به مزایـای سیسـتم جدیـد    
ــدان     ــرای کارمنــ ــائی بــ ــن قضــ ــائیه آنالیــ احصــ

روی فارمـــت راپـــور معلومـــات داده شـــد بعـــداً 
اجراآت و عواید محـاکم و نـواقص و مشـکالت    
ــتراک       ــرای اش ــه وجــود داشــت ب ــن ناحی ــه از ای ک

جلســه علنــی قضــائی محکمــه ابتدائیــه رســیده گــی بــه جــرایم    
ــاریخ    ــات اطفاــــل والیــــت فــــراه بتــ خشــــونت علیــــه زن و تخلفــ

محمد اهللا "واحدی" و تحت ریاست قضاوتمند ١٣/١١/١٣٩٩
هیئات قضائی شان در رابطه به قضیه خشـونت منجـر بـه خـود     
کشی به اتهام یکنفر دایر گردید، که بعد از تدقیق همـه جانبـه   

قـانون منـع خشـونت    ٢١هیئات قضائی متهم قضیه طبق ماده 
علیه زن بمدت هفـت سـال حـبس تنفیـذی محکـوم بـه مجـازات        

گردید.
دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و همچنان جلسه علنی قضائی 

١٨/١١/١٣٩٩خارجی محکمـه اسـتیناف والیـت بلـخ بتـاریخ      
تحـــت ریاســـت قضـــاوتیار محمـــد شـــعیب "ابراهیمـــی" رئـــیس  
محکمــه اســتیناف و هیئــات قضــائی شــان در رابطــه بــه قضــیه  
قاچــاق انســان بــه اتهــام یکنفــر دایــر و هیئــات قضــائی پــس از    

) تــاریخ  ٣٩ه خــط ( اســتماع اظهــارات شــاملین قضــیه فیصــل    
صادره دیوان جرایم ابتدائیه شهری مرکز والیت ٦/١٠/١٣٩٩

را مبنی بر اینکه متهم در قضـیه قاچـاق انسـان بمـدت شـانزده      
سـال و شـش مــاه حـبس تنفیـذی و در قضــیه خریـد و فــروش زن      

سال حبس تنفیـذی محکـوم بـه    ٩عیناً و استینافاً تائید بمدت 
کود جزاء شدید تـرین جـزای   ٧٣مجازات شده بود ، طبق ماده 

محکوم بها را کـه شـانزده سـال و شـش مـاه حـبس تنفیـذی بـود         
باالیش قابل تطبیق و تنفیذ دانست .

ــی قضــائی دیــوان امنیــت عامــه      ــه همــین ترتیــب جلســات علن ب
ورسیدگی به جرایم ناشی ازفساد اداری محکمه شهری والیـت  

جـدی سـال جـاری تحـت ریاسـت     ١٠و ٩پنجشیربتاریخ هـای   
قضاوتمند عبدالهادی "هدایت"رئیس محکمه شهری وهیئـات  
قضائی شان برگزارگردید کـه بعـد از تـدقیق همـه جانبـه مـتهم       
قضیه  قاچاق مواد مخدر بمدت چهار سال و شش مـاه حـبس،   
مـتهم دیگـر قضـیه قاچــاق مـواد مخدربمـدت یکسـال و یکمــاه       
حبس و متهم سومی قضـیه قاچـاق مـواد مخـدر بمـدت دوسـال       

در قضیه قاچاق اموال مشروط بمـدت شـش مـاه حـبس     حبس و 
تنفیذی محکومین به مجازات گردیدند و از اینکه جرم قاچاق 

نشی. خپل منونو کې اتفاق او صمیمت ولرو د 
ستری محکمې د مقام ول مصوبات او اوامر پـه  

آتـــو کـــې عملـــی کوترـــو زمـــون پـــه  خپـــل  اجرا
کارونو کې ور تربلی بهبود راشی.

مراجعینو سره ه وضعه وشی دولس اعتمـاد پـه   
محکمو حاصل کو، دولس او محکمو من کـې  
واــن بایــد خــتم کــو قــانونی اجــراآت وکــی بــی   
طرفی حفظ شـی، عـدالت تـأمین شـی، پـه خلکـو       
باندی قانونی ترحم وکئ، خپل حیثیت د اداری
ــئ،     ــه کــارونوکې شــفافیت راول حیثیــت وســاتو پ
ــی ونیســئ ترــو خلــک دمحکمــو د     جلســات علن
اجراآتو خـه خبرتیـا پیـداکی، دخلکـو  کارونـه      
معطـل نــه شــی، یوبــل تــه متقابــل احتــرام ولــرئ،  
تواضـــــع عـــــاجزی نـــــه کـــــارواخلئ، نظافـــــت او  
ــدی او      ــه حاضــری پابن ــت شــی، پ ــورم رعای یونیف

ی ترـو مـون   قانونی رخصتیو خه استفاده وشـ 
وکــوالی شــو خپــل ملــت تــه شــاید او بایــد واقعــی 
خدمتونه عرضه کو، کارونو کـې سـرعت راولـو    
او شـفافیت نـه کــار واخلـو ترــو اهللا زمـون خــه     
راضــی شــی، جلســـه  پــه دعــائیی ســـره پــای تـــه      

ورسیدله.
د کونونو والیت استیناف محکمی

اداری غونه:
اسـت پـه   دکونونو والیت  داستیناف محکمـې ری 

نیـه د معمـول سـره    ١٧/١٢/١٣٩٩تاالر کې پـه  
سم اداري جلسه دمحکمـو ریاسـت د دیوانونـو د    
رئیسانو او اری محکمې د رئـیس او دیوانونـو   
د رئیسانو میاشـتن اداري غونـه د قضـاوتیار    
ــو    ــالی دکونونـــ محمـــــد صـــــدیق ( لبیـــــب) جمـــ

دمحکمو رئیس په مشر  جوه شوه.
د ومبـارکو آیـاتونو پـه    غونه د کالم اهللا مجیـد  

لوســـتلو ســـره پیـــل شـــوه، ورپســـی د کونونــــو      
محکمـــو رئـــیس قاضـــیانو تـــه هرکلـــی  او ـــه      
راغالســت ووایــه او ترنــ  یــې قاضــیان خپلــو  
 ل او دحاضرمسئولیتونو او دندو ته متوجه ک
د پابند په برخه کې یې د قاضیانو جـدی توجـه   

وغوتله.

ــاریخ  ــ٤/١١/١٣٩٩بتـــ ــت قۀجلســـ ــاوتیار تحـــــت ریاســـ ضـــ
والیـــــت رئـــــیس محکمـــــه اســـــتیناف "حبیـــــب"غــــالم ســـــخی  

ــاب  ــفاریــ ــررین ابــ ــتراک محــ ــالی و ،اشــ ــدان مــ اداری کارمنــ
ــر ــریک معلومـــات و      در مقـ ــی  بـــر تشـ ــه اســـتیناف مبنـ محکمـ

ــت        ــری و آمریــ ــابع بشــ ــومی منــ ــت عمــ ــای ریاســ ــائی هــ رهنمــ
ــور     ــالت و راپـ ــود مراسـ ــه رهنمـ ــه بـ ــائی در رابطـ ــائیه قضـ احصـ

زمینـــه برنامـــه آموزشـــی  بـــرای ســـه  احصـــائیه قضـــائی کـــه در 
ــار     ــز بتــ ــت در مرکــ ــن ریاســ ــدان ایــ ــن از کارمنــ ٢٩-٣٠خ یتــ

ــیس       ــت رئـ ــل رایـ ــای مایکـ ــت آقـ ــه نخسـ درجلسـ
ی انکشـاف حقـوق درخصـوص    سازمان بین المللـ 

، منابع و بودیجـه مربـوط ، چهـارچوب    برنامه ها
هماهنگی  و  اولویت بندی ایـن همکـاری هـا  در    

اد هــای عــدلی و قضــایی  ســاحات مربــوط بــه نهــ 
وضاحت الزم ارائه  کرد .

ســپس قاضــی القضــات و رئــیس ســتره محکمــه    

تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی 
ــا اشــتراک     ــیس ســتره محکمــه و ب القضــات ورئ
قضــاوتپوه فضــل احمــد معنــوی وزیــر عدلیــه و  

ارنوالی ،  جلسـه  ـ قیس باوری مرسـتیال لـوی   
ــی   ــور تنظـ ــه منظـ ــاهنگی بـ ــای  همـ ــاری هـ م همکـ

ــا     ــوق بــ ــاف حقــ ــی انکشــ ــین المللــ ــازمان بــ ســ
ارگانهای عدلی و قضایی بر گزار گردید .

گفــت کــه تشــخیص نیازهــا و اســتفاده شــفاف از   
کمــک هــا ی منــابع  بــین المللــی در راســتای رفــع 
نیازهــای مــادی و تخنیکــی نهــاد هــای عــدلی و    
قضایی نهایـت مهـم  و بااهمیـت انـد و بایـد ایـن       

ــا در همــاهنگی   ــتراک مســاعی بــاهم   ارگانه و اش
برنامــــه هــــای دارای اولویــــت شــــانرا  مشــــخص 
نمایند تا ازکمک هـا و همکـاری هـای نهـاد هـای      

همکار درراستای تطبیق مطلـوب آنهـا اسـتفاده معقـول و بجـا      
صورت گرفته بتواند.

بعــداً قضــاوتپوه  فضــل احمــد معنــوی وزیــر عدلیــه و همچنــان  
اد هما هنگی  بخاطر ارنوالی ایجس باوری مرستیال لوی ـــقی

ــین       ــا و موسســات ب ــا ی نهــاد ه ــا و همکــاری ه جــذب کمــک ه
المللـی را  درجهــت نیــل  بــه اهــداف و برنامــه هــای کــاری شــان  
مفید وموثر تلقی  کرده وبرمیکـانیزم هـای حصـول اطمینـان از     

شفافیت و هزینه مسئوالنه منابع  تاکید نمودند .
گی و انســجام درجلســه تصــمیم گرفتــه شــد تــا بــه منظورهمــاهن 

کمک ها و همکاری های سازمان بین المللی انکشاف حقوق با 
ارگانهـــای عـــدلی و قضـــایی ، کمیتـــه تحنیکـــی ومشـــورتی      
مشــترک ایجــاد گــردد تــا ســاحات همکــاری را در مطابقــت بــه    
ضرورتهای عینی نهاد ها تشـخیص و فرصـت تهیـه یـک تفـاهم      

ــای پــ      ــه ه ــه را در گســتره و محــدوده برنام ــد جانب روژه  نامــه چن
فراهم گردد .


