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مؤرخ ) ٢٠٧٥- ٢٠٠٠متحدالمال شماره (
داراالنشاء شورای عالی:١٩/١٢/١٣٩٩

موضــــــوع: در مــــــورد درج مشخصــــــات تــــــذکره    
الکترونیکی در وثایق:

٢٠/١١/١٣٩٩) مــــورخ ٦٨٩بــــاالثر نامــــه شــــماره (
ریاست محترم عمومی تدقیق و مطالعات استهدائیه 

اف والیـت فـراه و نظـر تـدقیقی     ریاست محکمه اسـتین 
پیرامون آن بشرح ذیل مواصلت ورزیده است:

ــوم،     (( ــدر، ق ــام پ ــام، ن ــذکره هــای الکترونیکــی ن در ت
ملیت، سال تولـد و شـماره مسلسـل درج گردیـده امـا      

جلـد و محـل سـکونت در آن درج    شماره ثبت، صـفحه 

ال ـش  کـ ـ هـ ١٤٠٠دسترې محکمـې عـالي شـورا د   
دوري په درییمه نیه له غرمـې مخکـې د قـانونپوه    

رې ســــید یوســــف حلــــیم قاضــــي القضــــات او ســــت 
محکمې درئیس په مشر غونه وکه .

شــورا لــومی د ســترې محکمــې او دمــالیې وزارت  
دغیرمالیـاتي عوایــدو ریاسـت د تخنیکــي مشــترک   
ــایقو    ــو وثـ ــا لرونکـ ــنادو او بهـ ــه د اسـ ــیم دکارپایلـ ـ
دمعیاري کولـو پـه تـاو واوریدلـه او د وثـایقو نـوی       
طرحه یي ترغور اوینې الندې ونیوله اوهره وثیقه 

د ساده کولو ، په وثیقه کـې د شـاملو معلومـاتو    یې 
     تیـاود کیفیت ، د شـکل دتنظـیم ، نوعیـت او د ا
ستونزو له لحاظه په داسې توه چې په دې اسـنادو  
کې دجعل اوتقلب زمینه شونې نه وي او دایکمنـو  
کتوریو داتیاوو واب ویـونکی وي د زیـاتونو ،   

روسـته  تعدیالتو اوغیرضروري مـواردو  لـه حـذف و   
تصویب که 

بیایې د خطي او امتـدادي پـروژو اسـتمالک مقـرری     
سـره پــه مطابقــت کــې داســتمالکي مکــو دقبــالو د  

والیـت اسـتیناف   ترتیب درنوالي په تـاو د کابـل  
، د امالکـو دغصـب قضـایاوو    همحکمې اسـتهدائی 

ــوه وخــت کــې د       ــه ی ــه پ ــو ت ــي اخون ــوقي او جزای حق
کـــو دغصـــب رســـیده ـــ پـــه هکلـــه د دولتـــي امال

درسیده  استیناف محکمې ریاست اسـتهدائیه  
، د قاچـــاقی اموالـــو اوپـــه ـــانې توـــه د ســـریع 
الفســاد اموالــو قاچــاق تــه درســیده ــ  دواکمنــې   

ــاليي  وزارت      ــې د مــ ــاره کــ ــه بــ ــاکنی پــ ــې د ــ محکمــ
اســتهدائیه ، منقوضــه قضــایاوو تــه درســیده ــ پــه       

ه اه موخه  د قاضیانو د توظیف دصالحیت د تفویض پ
د بادغیس استیناف محکمې ریاست  اسـتهدائیه ، پـه   

بامیــانو والیــت کــې دیــو دولتــي جایــداد د تخلیــې پــه  
هکله د محکمې د تجویز د غوتنې په تاو د دولـت  
ــور   ــتهدائیه ترغــ د قضــــایاو  دعمــــومی ریاســــت اســ
اوینې الندی ونیوه او دنافذه قوانینو د احکـامو پـه   

) جزایـي  ٣٢د لویې ارنوال د وانـدیز پربنسـ د (  
دوســیو د رســیده ــ صــالحیت د لغمــان ، تخــار،       

استیناف کاپیسا، خوست ، غزني  اونیمروز والیتونو
محکمو ته وسپارل شو .

.را کې الزمی الروونې وشوې
ــایاوو د    ــدني قضــ ــي او مــ ــو جزایــ ــه د ینــ همدارنــ
محکمې تبـدیلی هـم د اجنـدا یـوه برخـه وه چـې پـه هـر         
مورد  کې غوتونکی تصمیمونه ونیول شـول . اوهـم   

ــایت      ــورد سـ ــا پسـ ــتگاه یـ ــه دسـ ــاز بـ ــد و نیـ ــی باشـ نمـ
یباشــد کــه ایــن موضــوع نیــز  احصــائیه و معلومــات م

نیاز به انترنت و برق منظم دارد و از جهتی در کتاب 
) ١٧١رهنمای وثایق مسـتند بـه متحـدالمال شـماره (    

ــورخ  ــتره  ٢٤/٢/١٣٦٠مـ ــورایعالی سـ ــاء شـ داراالنشـ
محکمــه تــذکر رفتــه اســت کــه نمبــر التینــی تــذکره کــه  
سریال نمبر مطبعه صکوک است حایز اعتبار حقـوقی  

ــوده در وثـــ  ــرم     نبـ ــام محتـ ــاًء مقـ ــود بنـ ــه نشـ ایق گرفتـ
طوریکه الزم دانند راهنمائی خواهند فرمود.

طوریکه استهدائیه متذکره تحت غور - نظر تدقیقی:
و مداقه قرار گرفت در مورد ذیالً ابراز نظر میگردد:

تــذکره الکترونیکــی محصــول تکنــالوژی عصــر نــوین  
محســوب گردیــده و از اعتمــاد و اعتبــار بیشــتر در     

ع رسمی بر خوردار می باشد مزید بـر آن در ایـن   مراج
ــر        ــه نظ ــر ب ــر کمت ــل و تزوی ــب، جع ــل تقل ــذکره احتما ت
ــد، درج مجمـــوع منـــدرجات ظـــاهری صـــفحه      میرسـ
تــذکره بــه شــمول ســریال نمبــر غــرض توثیــق در وثیقــه  
ــود شــدن       اشــکال نــدارد و در صــورت مشــکوک وانم
ــه       ــی دسترســی رســمی ب ــد ال ــذکره، محــاکم میتوانن ت

ــابیس اد ــم     دیت ــا ه ــذکره و ی ــوس، ت ــل نف ــت احوا اره ثب
مندرجات آنرا طی مکتوب رسمی از طریق خویش به 
مراجــع مربــوط غــرض معلومــات از صــحت و ســقم آن  

ارسال و اطمینان حاصـل نماینـد، در غیـر آن نیـاز بـه      
تائید مرجع  ذیربط نیز دیـده نمـی شـود.این بـود نظـر      

تدقیقی که فوقاً ارائه گردید.))
داء تـوأم بـا اصـل نظـر تـدقیقی در      مطلب مـورد اسـته  

مقام محترم شورایعالی ٢٨/١١/١٣٩٩جلسه مورخ 
) هــدایت ذیــل ٩٤٤مطــرح کــه طــی تصــویب شــماره (  

صدور یافت:

ــدقیق و مطالعــات     ــرم عمــومی ت (( نظــر ریاســت محت
تائیـــد اســـت، بـــه عمـــوم محـــاکم اســـتیناف و مراجـــع 

مربوط متحدالمال گردد.))  
ــدرج تصــویب شــماره فــو     ــب من ــیله بــه  مرات ق بدینوس

عموم محاکم استیناف والیات و مراجع مربوط تعمیم 
میگردد تا آن را به مراجع ذیربط خویش تکثیر نموده 

عندالموقع اجراأت مقتضی و قانونی بعمل آورند.

ــه     ــو پای دخوســت والیــت اســتیناف محکمــې ریاســت ی
صــندوق ددی والیــت د محــبس دننــه د محبوســینو د     
شــکایت د رســیده ــ  پــه موخــه نصــب کــی دی او    
ــه هــره     ــه موخــه پ ــی پ دمحبوســینو د شــکایتونو دین
پنجشنبه کې د محکمې د رئیس له خـوا د شـکایتونو   

ازی اکل کیي چې د دصندوق دپرانیستلو لپاره است

کـــوم شـــکایت د شــــتون پـــه صــــورت  کـــې دهغــــه د     
اخیستلو په خاطر دمحبس مدیریت تـه اسـتول کیـي    

ــه    ــم پـ ــره سـ ــول سـ ــې دمعمـ ــه د ٢٣/١١/١٣٩٩چـ نیـ
ال نومــوی صــندوق  ـمحکمــی اســتازي چــې کــوم مهــ  

ــرژې       ــومې پ ــې د شــکایت ک ــه هغــه ک پرانیســتی دی پ
شتون نه درلود چې ددې مودې په تـر کـې دشـکایت   

نـــه شـــتون ددې رنـــدوی دی چـــې د دې والیـــت پـــه  
ــأمین     ــره ــه توــه ت ــه ي محکمــوکې عــدالت دهغــه پ
ــرتابه     ــت مشـ ــې ریاسـ ــتیناف محکمـ ــویدی او داسـ شـ
پالوی به د ولو قاضیانو او ادارې پرسونل په مرسـته  

فساد دله مینـه ولـو پـه    په مشترکه توه  د اداری 
مخ رداسپیلې دنـده چـې یـوالهي امانـت دی پـ     موخه 

سي .یو

جلســۀ کمیســیون ســمع شــکایات محکمــه اســتیناف    
تحــت ریاســت  ١١/١١/١٣٩٩والیــت بغــالن بتــاریخ  

ی" رئــیس محکمــه  قضــاوتیار محمــد حســن "صــدیق   
اســتیناف بــا اشــتراک رؤســای دواویــن چهــار گانــه در  

اف دایر گردید.نمقر محکمه استی
ابتداء جلسه با تـالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد      
آغــاز ســپس مطــابق آجنــداء بــه دو مــورد از شــکایات  

قرار ذیل رسیدگی صورت گرفت:
شکایت غـالم دسـتگیر ولـد محمـد صـدیق      -١

رر دیـوان رسـیدگی بـه جـرایم     علیه محمـد عـارف محـ   
خشـــونت علیــــه زن و تخلفــــات اطفاــــل در خصــــوص  
مداخلـــه نـــامبرده در یـــک قضـــیه حقـــوقی بـــین غـــالم  
ــارف    ــد عـ ــرادر محمـ ــد اهللا بـ ــاجی محمـ ــتگیر و حـ دسـ
مذکور که بعد از استماع اظهارات طرفین و استماع 
مکالمـــات تلفنـــی در نتیجـــه دخالـــت محمـــدعارف     

آن هــم هیئــات   مــذکور در قضــیه ثابــت نگردیــده بــا     
کمیســیون بــه موصــوف توصــیه نمــود کــه قطعــا در       
موضوع دخالت نکند و محمد عارف نیز تعهد کتبی 

نمود که نـه در گذشـته در قضـیه دخالـت داشـته و نـه       
در آینده دخالت خواهد نمـودو غـالم دسـتگیر مـذکور     
از نحوه رسـیده گـی قضـیه اظهـار رضـایت و قناعـت       

ید.نموده از شکایت خویش منصرف گرد
در خصـــوص شـــکایت محمـــد صـــمیم ولـــد -٢

حــاجی محمــد نعــیم علیــه قاضــی شــاه ولــی رئــیس        
ــدم       ــر ع ــی ب ــدراب مبن ــه ولســوالی ان ــه ابتدائی محکم
رعایت بی طرفی در دعوی حقوقی عـارض کـه تحـت    
رسیده گی آن محکمه قرار داشته تصـمیم کمیسـیون   
بــه توصــیه تلفنــی قاضــی مــذکور گردیــد کــه از طــرف  

ولــی رئــیس ه بــه قاضــی شـا رئـیس محکمــه اسـتیناف   
محکمــه ولســوالی انــدراب پیرامــون موضــوع توصــیه  
الزم صورت گرفته و قاضی مذکور تعهد نمود کـه بـه   
ــه     ــی محکمــ ــیده گــ ــت رســ ــه تحــ ــارض کــ ــوی عــ دعــ
ــا وصــف اینکــه در گذشــته نیــز هیچگونــه       قرارداردب
ــت ســلوک      ــا رعای ــز ب ــون نی ــب داری ننمــوده ام اکن جان

یده گی خواهـد  قضائی، حفظ بی طرفی و عادالنه رس
نمود.

جلسـۀ کمیسـیون رؤســای دواویـن اسـتینافی محکمــه     
تحـت  ١٣/١٢/١٣٩٩استیناف والیت سـرپل بتـاریخ   

ریاست قضاوتمند عبد القهار مخبت رئـیس محکمـه   
استیناف دایر گردید.

ابتداء جلسه با تـالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد      
آغاز سپس در مورد دو قطعه عریضه تصحیح وثـایق  

ــه    غــور صــور  ــای الزم، ب ــت و بعــد از بررســی ه ت گرف

آمریت ثبت اسناد و وثـایق طـی تصـاویب جداگانـه بـه      
اتفـــاق آرا هـــدایت داده شـــد تـــا بعـــد از طـــی مراحـــل  
ــایق متــذکره اجــراآت     قــانونی در قســمت تصــحیح وث
نمایــد، همچنــان در قســمت مکتــوب واصــله ریاســت  
ــانون      ــی ق ــواقص عمل ــورد ن ــات در م ــدقیق و مطالع ت

بحـث و تبـادل نظـر صـورت گرفـت و      محصول محـاکم 
بــه آمریــت تحریــرات هــدایت داده شــد تــا  نظریــات و   

پیشـنهادات را توحیــد و غـرض اجــراآت بعـدی رســماً    
به مقام عالی سـتره محکمـه ارسـال نمایـد، در پایـان      
رؤســای دواویــن غــرض رســیده گــی شــکایات واصــله  
صـــندوق ســـمع شـــکایات را کـــه جلـــوی درب ورودی  

اف نصب میباشـد بـاز نمودنـد    ریاست محکمه استین
که خوشبختانه کدام شکایتی موجود نبود.



۱۴۰۰حمل ١٠

ــدیریت     ــورد مـ ــه در مـ ــد کـ ــق اولویـــت بدهنـ ــد حـ ــه مینماینـ مراجعـ
ای شهداء اطمینان داد.احصائیه از توزیع تذکره به خانواده ه

مدیریت قریـه جـات اظهـار داشـت در صـورتی کـه قریـه        -١٠
دار فوت مینماید باید مهـر آن قیـد گـردد سـاحات کـه در ارتبـاط       
تعیین نمودن قریه داری اختالف قومی وجود داشته باشد تـا حـل   
منازعه بـین آنهـا از معرفـی قریـه دار ذریعـه مکتـوب بـه محکمـه         

فع همچو مشکل اطمینان داده شد.جداً اجتناب ورزد و در ر
ــدان و    -١١ ــط زورمنـ ــی توسـ ــالک دولتـ ــب امـ ــورد غصـ در مـ

ــورد؛    ــد گردیـــد و در مـ جلـــوگیری از آن از طـــرف مســـئولین تأکیـ
ــدان امنیــه از جلــوگیری غصــب امــالک دولتــی و     ولســوال و قومان
عده سپردند که ذریعه مکتوب رسمی به تمام ارگان های مربـوط  

هدایت داده میشود.
ی در قضایای جزائی منحیث اهل خبـره بـوده،   نظریه طب-١٢

بر عالوه باید نظریه خویش را به لسان ملی نیز تحریر بدارند و یا 
کلمــات التینــی را بــه لســان ملــی ترجمــه بدارنــد کــه در مــورد آمــر   

صحی کلنیک به حل مشکالت وعده سپرد.
مدیریت معارف اشخاصی را کـه منحیـث تحویلـدار در    -١٣

ضمین دادن غرض ترتیب وثیقـه شـرعی   هر مکتب یا لیسه جهت ت
به محکمـه معرفـی میدارنـد اجنـاس مکتـب یـا لیسـه را سـنجیده         
مبلــغ آنــرا درج مکتــوب خــویش بدارند.کــه در مــورد رفــع همچــو    
مشکل مسئول مدیریت معـارف اطمینـان داد و جلسـه بـا دعائیـه      

خیر خاتمه یافت.
در محکمه ابتدائیه ولسوالی شهرستان والیت 

دایکندی:
ۀ کمیته همآهنگی ادارات عـدلی وقضـائی محکمـه ابتدائیـه     جلس

تحت ١٢/١١/١٣٩٩ولسوالی شهرستان والیت دایکندی بتاریخ 
ریاست قضاوتیار دولت حسین "تیموری" رئیس محکمه ابتدائیه 
با اشتراک ولسوال و مسـئولین ادارات ذیـربط ولسـوالی در دفتـر     

ریاست محکمه ابتدائیه دایر گردید.
با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       ابتداء جلسه

رئیس محکمه ابتدائیه ضمن عرض خـوش آمدیـد بـه حاضـرین از     
ــل    ــئولین در حــ ــین ادارات و مســ ــآهنگی بــ اهمیــــت جلســــات همــ
مشــکالت ســخن گفــت. متعاقبــاً روی موضــوعات شــامل آجنــداء   
بحث و تبادل نظر صـورت گرفتـه و در هرمـورد ذیـالً تصـامیم الزم      

گردید:اتخاذ
اســناد طــرفین دعــوی بــا مــدعی بهــا بــه طــور دقیــق از    -١

طرف هیئات تحقیقات امالکی تطبیق نمی گردد. در مورد تاکید 
صورت گرفت که هیئات تحقیقات امالکـی دریـن مـورد اوالً بایـد     
ادعای مدعی را در نظر گرفته بعداً اسناد با مدعی بها مطابقـت  

ته شود.داده شود و کیفیت آن نیز به گزارش نوش
ارش هیئات تحقیقات امالکی بـه وقـت معینـه آن بـه     زگ-٢

محکمه واصل نمی شود و گاهی یکی از اعضاء امضاء نمی کند. 
در مورد تصمیم بر آن شد که هیئات تحقیقات امالکـی وقتـی کـه    
بـرای تحقیقـات امالکـی مـی رود بایـد تحقیقـات خـویش را بــاالی        

گـزارش را امضـاء   ساحه مدعی بها تکمیـل نمـوده و تمـام اعضـاء     
نموده و گزارش شانرا به وقت معینه آن به محکمه ارسال نمایند.

در عریضه عارض فقط یک یک موضوع استدعا گردد، -٣
مگــر در صــورت وحــدت ســبب دعــوی موجــود باشــد. در رابطـــه        
تصمیم بر آن شد که عریضه عارض اکثراً ابتداء بـه عنـوانی مقـام    

اشد باید از طریق آنها به ولسوالی ویا اینکه مدیریت حقوق می ب
عـارض تفهـیم گـردد کـه در یـک موضـوع یـک عریضـه تحریـر و بــه          

اساس آن دعوی صورت گیرد.
بعضـــی اوقـــات ازنبـــودن بعضـــی  از مســـئولین ادارات -٤

ــات         ــد مخصوصــاً تحقیق ــی افت ــاخیر م ــه ت ــراآت ب ــد اج ــل عوای مث
امالکــی. در رابطــه تصــمیم بــر آن شــد کــه منبعــد قــرار تحقیقــات    

ــه  ــی بـ ــات     امالکـ ــزارش هیئـ ــردد و گـ ــال گـ ــد ارسـ ــدیریت عوایـ مـ
تحقیقات امالکی نیز از مدیریت عوایـد بـه ریاسـت محکمـه هـذا      

مواصلت نماید تا از تاخیر در اجراآت جلوگیری بعمل آید.
سابقه جرمی مظنونین در فورم سیستم مدیریت قضـایا  -٥

از طرف پولیس تحریر نمی شود کـه بایـد تحریـر شـود و پیشـنهاد      
ر داشته باشد. تفتیش نمب

مشخصات وسیله جرمی از طرف هیئات گرفتار کننده -٦
مظنونین به ثبت نمی رسـد. در رابطـه تصـمیم بـر آن شـد کـه بایـد        
مشخصات وسیله جرمـی از طـرف هیئـات گرفتـار کننـده بـه ثبـت        

برسند.
مین امنیت فزیکی محکمه أراجع به نبود پولیس برای ت-٧

ــه     ــد کـ ــر آن شـ ــمیم بـ ــراجعین. تصـ ــی مـ ــه  و تالشـ ــدانی امنیـ قومانـ
مین امنیت فزیکی محکمـه و تالشـی   أولسوالی؛ پولیس را برای ت

مراجعین توظیف نمایند.
قیمــت ماــل مســروقه بعضــاً مشــخص نیســت. در رابطــه -٨

تصمیم بر آن شد که مال مسروقه قیمت گزاری گردد.
راجع به پیشنهاد مبنی بـر تعیـین قسـط    اداره ارنوالی-٩

قـانون اجـراآت جزائـی را در نظـر     ٣٤٧در تادیه محکوم بها مواد 
بگیرد.

اداره ارنوالیــــدر مــــورد تطبیــــق حکــــم محکمــــه در     -١٠
قســـمت تطبیـــق جـــرایم نقـــدی فیصـــله هـــا دچـــار مشـــکالت مـــی   
ــه     ــم محکمـ ــق در حکـ ــتار تعلیـ ــه خواسـ ــیس محکمـ ــد و از رئـ باشـ
خصوصـــاً جـــرایم نقـــدی شـــدند. در رابطـــه تصـــمیم بـــر آن شـــد در 

کمــــه خصوصــــاً صـــورت موجودیــــت شـــرایط تعلیــــق، حکـــم مح   
جزای نقدی تعلیق می شود.

در محکمه ابتدائیه ولسوالی بهارک والیت بدخشان:
محکمه ابتدائیه ولسوالی هنگی ادارات عدلی وقضائی آکمیته همجلسۀ

قضـاوتمند  ریاسـت  تحـت  ٢٤/١٠/١٣٩٩بتاریخ بهارک والیت بدخشان 
بــا اشــتراک مســئولین محکمــه ابتدائیــه فــی" رئــیس ؤمحمــد اســمعیل "ر

دایر گردید. ارات ذیربط ولسوالیاد
ابتــداء جلســه بــا تــالوت آیــاتی چنــد از کــالم اهللا مجیــد آغــاز ســپس روی  

بحـث وگفتگـو  همشکالت ذیل که فراراه تمام ادارت عدلی وقضائی بـود 
بعمل آمد:

ــه  -١ ــه کــه هــای گــروه مخــالفین دولــت   تچیــک پاینــ در رابطــه ب ب
مســیربهارک الــی قصــدگرفتاری مــأمورین دولتــی جهــت امتیــازگیری در

تبادل نظرصورت گرفت که این تالشی وچیـک  ،داینفیض آباد افراز مینم
ها دراندیشه تمام کارکنان دولتی اعـم ازنظـامی وملکـی تشـویش     تپاین

آفریــده هــیچ کــس خــودرا درایــن مسیرمصــئون تلقــی نمیکنــد، ولســوال     
ــوالی  ــون        ولسـ ــا اکنـ ــویش تـ ــن تشـ ــه ایـ ــزود کـ ــث افـ ــین بحـ ــمن همـ درضـ

ن شهرولسـوالی بهـارک الـی بنـدبرق     یکه تقریباً ازساحه پایپابرجامیباشد
ــه اقــدام تالشــی       ــاد گــروه مخــالفین دولــت دســت ب شــورابک شــهرفیض آب
وگرفتاری مأمورین نظـامی، ملکـی وعامـه مـردم میزننـد راه حـل ایـن را        

ولسوالی باالترمیباشد.این ازمرکز تالش نورزند ازچاره ادارات امنی اگر
مه و قضات ازیـک سـال بـه ایـن طـرف      جهت تأمین امنیت محک-٢

دراین اواخریکی ازسربازان محکمه را هابط توظیف بودضدوسرباز ویک 
نــدان امنیــه انــد بــه قومه اکــم کــرده در کــدام پوســته دیگراســتخدام نمــود 

ابط نمیشـود  ضـ تأکیدصورت گرفت که تنها به یک سرباز ویـک  ولسوالی 
راجعـه مینماینـد   که اصـحاب دعـوی بـه محکمـه م    یروز ودرحینجریاندر

ابط وسـرباز اضـافه   ضـ ، باید یک سرباز دیگردرپهلـوی  شودتأمین امنیت
ندان امنیـه ولسـوالی وعـده سـپردکه حتمـاً یـک       اشود که خوشبختانه قوم

سرباز دیگراضافه مینمایم.
درمورداحضارجلب عارضین قضایای حقوقی ومتهمین بحـث  -٣

ــواب   ــاً جـ ــه یی% مکاتیـــب جلـــب ها٩٥وگفتگوصـــورت گرفـــت، تقریبـ کـ
ندان امنیه اد به قوموشی ندانی امنیه صادرمیگردد ارایه نماعنوانی قوم

گفته شدکه راجع به جلب ها سه گزینه را اختیارنمایند درمرحلـه نخسـت   
که ینمعروض علیه ویا متهمین قضیه را حاضرنمایند، درمرحله دوم حی

پولیس جلب به محل مسکونی معروض علیه ویامتهمین قضـیه میرونـد   
ض علیـــه ومتهمـــین درســاحه حضورنداشـــته دریـــک ورق تصـــدیق  معــرو 

ی قریــه مبنــی برعــدم حضــورمتهمین ومعــروض علــیهم      اازرئــیس شــور 
درساحه، ضم مکتـوب بـه محکمـه خبـر دهنـد تـا محکمـه ازحضـوروعدم        

معروض علیه ومتهمین بـاخبرگردد، درمرحلـه سـوم درصـورتیکه     حضور
ین دولـت بـود   ساحه مسکونی معروض علیه ومتهم تحـت پوشـش مخـالف   

به محکمه رسماً خبردهندکه ساحه مسکونی مجلوب علیه تحـت پوشـش   
نــدان اپـولیس جلـب بـه سـاحه رفتـه نمـی توانـد، قوم       ومخـالفین میباشـد  

امنیه هم درکمیته وعده قـاطع سـپرد کـه حتمـاً بـه سـه مـورد فـوق الـذکر          
ارایه میدارند.راجواب های جلب محکمه

اری وقبـل ازفیصـله محکمـه    کـه بعـد ازگرفتـ   یراجع به متهمین-٤
ی ئتحـت ضـمانت رهامیگردنـد بعـد ازرهـا     ـارنوالی ندانی ویا درادرقوم

ــه یشدوبــاره جهــت تعقیــب دعــوی خــو   ومحکمــه حاضــرنمی ــارنوالیب
را گـی اوراق دوسـیه  ه گردند این رویه ازیک سو سکتگی درجریـان رسـید  

دیگـر  د وازجانـب  نـ میرواازسـوی دیگـر دوسـیه هابـه التـو     وردمـی آ به بار
اینکـــه دیگـــر اعتمـــاد مـــردم بـــه عـــدالت ورونـــد محاکمـــه کـــم میشـــود،  

بعدازتکمیل پروسه غیابی مساعدین حقوقی به دوعلت به این ولسوالی 
نسـبت نبـود تـأمین امنیـت درمسـیرراه، دوم نداشـتن       یسـفرنمیکنند یکـ  

مباحثـه  ،ل میسـازد تـ رونـد محاکمـه را مخ  آنهـا کـه  فریه ازطـرف اداره  س
ــورت   ــادل نظرص ــتوتب ــویب .و گرف ــی االمکــان تــالش    گردیــد تص ــه حت ک

صورت گیرد که متهمین درتوقیف گـاه تحـت توقیـف قرارداشـته باشـند      
تابعدازفیصله درمورد متهمین تصمیم گرفته شود که درزندان محبـوس  

باشند یاازحبس رهاگردند.
ــای -٥ ــأخیرتطبیق قرارهـ ــورد تـ ــماره   یدرمـ ــوبه شـ ــب مصـ ــه حسـ کـ
ــؤرخ ٨٢٠( ــام شـــور ٢٤/٩/١٣٩٧) مـ ــه بـــه    امقـ ــالی ســـتره محکمـ ی عـ

اصـــحاب دعـــوی ءغـــرض تثبیـــت کروکـــی وقیمـــت گـــزاری مـــدعی بهـــا  
ــه    ــائی) ازطـــرف محکمـ عنـــوانی اهـــل خبـــره یعنـــی (ادارات عـــدلی وقضـ
صـــادرمیگردد بحـــث وتبـــادل نظرصـــورت گرفـــت کـــه بـــه ادامـــه، تأکیـــد  

ــور    ــوبه فـــوق شـ ــه مصـ ــوبه شـــماره     اوتقویـ ــه مصـ ــالی ســـتره محکمـ ی عـ
را تصــــــــویب نمــــــــود کــــــــه   خــــــــویش ٨/١١/١٣٩٨) مــــــــؤرخ ٨٢٦(

ــه       ــد وبـ ــده شـ ــائی خوانـ ــدلی وقضـ ــه عـ ــذکره درکمیتـ ــوبات متـ هردومصـ
ــ ــه هیئــ  اهیئ ــیم گردیدک ــویش را بــ  ات تفه ــت انجــام  ه ت کارمحولــه خ وق

ــد،  ــا دهن ــت ــه تعقیــب عــدلی وقضــائی هیئــ    اهیئ ــور ب ت ات قضــائی مجب
درادامـــــه مـــــدیرحقوق چنـــــین اظهارنمودکـــــه مـــــن ومؤظـــــف نگردنـــــد 

ــتم ح  ــک نفرهسـ ــوق یـ ــا  درمـــدیریت حقـ ــاده ویـ ــک پیـ ــه یـ ــی کـ ــدارم آتـ مرنـ
ــصــرف درهف ــراه هیئــ  ت ــوانم هم ــک روزمیت ــق   اه ی ــه ســاحه جهــت تطبی ت ب

یقرارهـــــای قضـــــائی بـــــروم ویـــــک روز غـــــرض تطبیـــــق احکـــــام نهـــــای 
ــه     ــه روزهفتـــ ــده درســـ ــروم وباقیمانـــ ــاحه میـــ ــه ســـ ــاکم بـــ وقطعـــــی محـــ

ـــ   ن اکارهـــای دفتـــری را انجـــام میـــدهم ازایـــن بیشـــترتوان نـــدارم، همچن
ــدیر عوا  ــه مـــ ــود تشـــــکیالت     درادامـــ ــدیر اراضـــــی نیزازکمبـــ یـــــد ومـــ

ــه بـــر آن شـــد شـــکایت نمودنـــد، ســـپس توافـــق  یشادارات خو کـــه درهفتـ
ت نســبت تطبیــق قــرار امالکــی بــه ســاحه رفتــه گـــزارش        ایــک روز هیئــ  

را به محکمه ارایه نمایند.یش مسئوالنه وبی طرفانه خو
ــدکه       ادر ــه شــ ــائی گفتــ ــدلی وقضــ ــه عــ ــای کمیتــ ــام اعضــ ــه تمــ ــر بــ خیــ

م، خـــــود ویـــــا یاک نمـــــودن درکمیتـــــه اکتفانـــــه نمـــــایماتنهابـــــه اشـــــتر
ــل        ــه عمـ ــان نیزجامـ ــدات مـ ــه تعهـ ــه بـ ــدهیم بلکـ ــب نـ ــان رافریـ ادارات مـ

ــوانیم      ــق اهللا شــده بت ــدرخدمت بــه خل ــانیم تــا مص تمــام اعضــای  ،و بپوش
ــدات    ــاً تعهـــ ــپردندکه حتمـــ ــه تعهدســـ ــویش کمیتـــ ــاری خـــ را درامورکـــ

و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.انجام میدهیم

په کندهار والیت کی:
کندهاروالیتداستیناف محکمـی رئـیس   نېه د٢٠/١٢/١٣٩٩په 

ـــ   رد عــــــدلي اوقضـــــــایی  قضــــــاوتوال ثمرل(عمري)پــــــه مشــــ
اورانونودهمغمیاشتنغونه جوه شوه.

ــر       ــانزاده) ت ــي روح اهللا(خ ــدهاروالیت دوال ــه کــې دکن ــاده غون ــه ی پ
نــــ داســــتیناف ــــارنوالرئیس،د ملــــي امنیــــت د ریاســــت 
نماینده،د کندهار اروال مرستیال،د عمومي محبس استازی، 
د الیــــــــف دفترمســــــــؤل،والیتی شــــــــورامعاون،دعدلی طــــــــب    

ــتیناف محکمـــــــې  يرـــــــاؤل،دمس محکمـــــــی رئـــــــیس،د اســـــ
کــې ــون ه ددیوانونورئیســانواو د نــورو اونــدو ادارو اســتازو پــ 

.کی وو
جلســـه دقـــرآن عظـــیم الشـــان پـــه ومبارکوآیتونوســـره پیـــل شـــوه   
اووروســته داســتیناف محکمــی رئــیس ددغــې غونــی پراهمیــت    

یې زې خبرې وکې اودعدالت په نت اوارزت باندي هراخی
ندارانونوخــــــه وغوــــــتل،چې ناروکاوهمـــــدارازیی داو ي

اهمیـت او ارزـت تـه پـه کتـو سـره هـره اداره مکلفـه ده،         دغونې 
چې د هغې ادارې رئیس یاحداقل معاون په یاده غونه کي ون 

د تصـمیم نیـونې پـه وخـت کـې پـوره واک او صـالحیت        ووکي تر
  ــه دکنــدهاروالیت والــی دمحکمــې دکــري اوهمدارن ونوخــه ول

ــه اولــه دې خــه        ــل اودولسونورضــایت او خوــي رنــده ک خپ
دعدالت دتامین غوتنه وکه اوتاکید يـې وک،چـې پـه    ېیزيات

دواورانونواول درجــه مســؤلین دې مهمــه غونــه کــې بایــد داونــ
کي تر و د غونـي تصـمیمونه پـه ـه ول سـره عملـي او       ون 

تطبیق شي.
طــابق پــر یــو لــ مهمــو موضــوعاتو وروســته د غونــې د آجنــاء م

بحثونه وشول او د قانون په چوکـا کـې  تصـمیمونه ونیـول شـول      
او یاده غونه په دعاء ویلو سره پای ته ورسېده.

په ننرهار والیت کی:
نیتـه دننرهــار اسـتيناف محکمــې رئـيس پــه    ١١/١٢/١٣٩٩پـه  

    ــ ــانونو دهمغ ــدلي او قضــايي ار غونه  میاشــتنمشــر دع
شوه. دغونې پرمهال دننرهـار اسـتيناف محکمـې رئـيس     ترسره 

او ننرهار والي په يو شمېر ادارو کې  دفساد پرضد پـه ريـتنې   
.ار وکېن مبارزې

دننرهار استيناف محکمې رئيس په مشـر دعـدلي او قضـايي    
انونو دهمغــ پــه جــوه شــوې غونــه کــې دســالکار وزيــر او   ــار

ل) ترنــ،  د ننرهــار ملــي  الحق (امرخېــءننرهــار والــي ضــيا 
امنيـــت رئـــيس، امنيـــه قومانـــدان، داســـتيناف ـــارنوال، ملـــي  
ــه او اســـتيناف ـــارنواليو       ــت ـــارنوال،  نظـــامي ابتدائيـ امنيـ
اســتازو، عــدلي رئــیس، واليتــي شــورا غــې، دپــوهنې رياســت         
استازي، بشرحقونو رئیس، جالل آباد ـاروال او ـو نـورو ادارو    

 ی و.استازو او مسئولينوون ک
دننرهار استيناف محکمـې رئـيس قضـاوتمندمفتي محمـدوزير     
لــه ورغلــو پــه غونــه کــې دــون لــه املــه دمننــې ترنــ وويــل     
دعدلي او قضايي ارانونو دهمغ مياشتن غونـه پـه واليـاتو    
ــه مشــر د      کــې دقــانون لــه مخــې د اســتيناف محکمــې  رئــیس پ

،  چارو ـه والـي او   عدلي او قضايي ارانونو دهمغ زياتوالي
د  ولسونو  ستونزو ته  پروخت او ې رسيده  پـه موخـه ترسـره    

کېي.
مفتي محمدوزير زياته کـه فسـاد پـه افغـاني ولنـه کـې يـو جـدي         
ستونزه ده، چې په خبره يې قضـائيه قـوې يـې  پروانـدې جـدي او      
ريتنې مبارزه پيل کې، چې  هم يې ـه پايلـه ورکـې او هـم پـه      

ه کې هر اخيزې الس ته راونې لري.دې برخ
دمکو دننرهار استيناف محکمې رئيس وويل د فساد ترن

غصب په قضيو کې هم جدي دی خو په خبره يـې، چـې پـه حقـايقو     
واله دوسيه يې ترميز ورسيي.

ــر ضــد       ــه دفســاد پ ــد ادارو مســئولينو ت ــا اون ــو ــل بي نومــوي ي
زې  همغـ پراخـوالي   غتلې مبارزې او په چـارو کـې دهـر اخيـ    

سپارتنه وکه.
دغـــه راز دعـــدلي او قضـــايي ارـــانونو دهمغـــ غونـــه کــــې       

الحق (امرخېــل) ءدولسمشــر ســتر ســالکار او ننرهــار والــي ضــيا  
ــ، چــې          ــې وک ــه او ېنــار ي ــور وبال  ــتې جوــ ــادې غون دي

مين او د حکومـت  او ولسـونو تـرمن  د واـن     أدعدالت يـو شـان تـ   
ــاره ب  ــو لپ ــه  ختمول ــد پ ــاي ــو      ی   ــار وشــي ــه ک ــه تل والي او  د  زه ل

ستونزې مو حل شي.
ننرهـــار والـــي وايـــي: پـــه يـــو شـــمېر ادارو کـــې  فســـاد او نـــورې  
ستونزې شته خو ا يې رند ک، چې دحل په برخـه کـې يـې پـه     

اقداماتو بوخت دی.
نومــوي دننرهـــار اســـتيناف محکمــې د کـــارکوونکو کنـــې او   

 ـې او  اصالحات وستايل خوېرې ه چې بايد ال ،ار يې وکې
الحق (امرخېــل) وويــل پــه محکمــو کــې فســاد لــه  ءکــار وشي.ضــيا

منه تللی او قضايي غونې يې ولې علني دي،چې په خبـره يـې   
د ولسونو باور هم پرې  زيات شوی.

ته که دقضائيه قوې اد ولسمشر ستر سالکار او ننرهار والي زي
وره درناوی لري اوژمـن دی، چـې د دوی   خپلواک او پرېکو ته  پ

حکمونه تطبيق کي.
ــار        ــې دننره ــه ک ــه غون ــ پ ــانونو همغ دعــدلي او قضــايي ار
استيناف ارنوال استازي، امنيه قوماندان او نورو  په خپل وار  
       ا ـه والـي پـه برخـه کـې يـې او چارو  ې  او دهمغخبرې وک

.ند کر
ــه کــې دجــوې شــوې     ــاده غون ــه ي ــو شــمېر    پ ــه ي ــاء مطــابق پ آجن

ه موضوعاتو خبـرې وشـوې، چـې د نظريـاتو لـه تبـادلې  وروسـته پـ        
کې الزم تصميمونه  ونيول شول.

در والیت کندز:
محکمــه اســتیناف هنگی ارگــان هــای عــدلی و قضــائی آهمۀجلســ

تحت ریاست قضاوتیار حبیب ٢٦/١٢/١٣٩٩بتاریخ والیت کندز
ــتیناف بـــ    ــه اسـ ــیس محکمـ ــین" رئـ ــتار  ااهللا "امـ ــتراک عبدالسـ اشـ

ــیس شــورای       ــوبی" رئ ــت، محمدیوســف "ای ــی والی ــل" وال "میرزکوا
ــول اردوی       ــاون قــ ــین" معــ ــان "متــ ــل آدم خــ ــد جنراــ ــی، بریــ والیتــ

ــارنوالی     ٢١٧( ــیس ــ ــیرزاد" رئــ ــل "شــ ــار فیصــ ــامیر، ارنیــ )پــ
استیناف، مل پاسوال حقنواز "حقیار" قومانـدان امنیـه، امـین اهللا    

ی، سیدرفیع اهللا "صفوی" رئـیس  "امینی" معاون ریاست امنیت مل
عدلیه، سیدحفیظ اهللا "فطـرت" رئـیس حقـوق بشـر، محمـدهارون      

"عرضبیگی" رئیس شـهر سـازی و اراضـی، احمدشـاه "عـرب زاده"      
رئــیس انجمــن وکــالی مــدافع، داکتــر محمــدداود "ابــراهیم خیــل"   
ــمعیل      ــاوتمند محمداســ ــه، قضــ ــحت عامــ ــت صــ ــده ریاســ نماینــ

کمـه اسـتیناف، قضـاوتمند غـالم     "یعقوبی" رئیس دیوان جـزاء مح 
ــه     ــیه محکمـ ــل شخصـ ــدنی و احواـ ــوان مـ ــیس دیـ ــی" رئـ اهللا "رحیمـ

فی" رئیس دیوان امنیـت عامـه   ؤاستیناف، قضاوتیار عبدالرب "ر
اســــتیناف، قضــــاوتمند حیــــات اهللا "شــــهیدزاده"رئیس محکمــــه  
ابتدائیــه شــهری، قضــاوتمند محمــدنور "صــافی" رئــیس دیــوان       

طفال محکمه استیناف، قضاوتمند رسیده گی به جرایم تخلفات ا
سیدنصیر "عدیل" رئیس دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه 
ــیس       ــدنی" رئ ــه اســتیناف، قضــاوتیار حســین احمــد "م زن محکم

سـای ارگـان هـای عـدلی و     ؤدیوان حقوق عامه استیناف و سـایر ر 
کـه سـد راه ارگـان هـای     یقضائی غرض رفع چالش ها و مشـکالت 

در تـــاالر کنفــرانس هــای ریاســت محکمـــه    دولتــی قــرار میگیــرد   
.دایر گردیداستیناف

توســط  چنــد از کــالم اهللا مجیــد    یابتــداء جلســه بــا تــالوت آیــات     
حبیـــب الـــرحمن "فـــایز" مـــدیر عمـــومی مـــالی وحســـابی محکمـــه   
ــور گـــرم اشـــتراک        ــپس رئـــیس محکمـــه حضـ ــتیناف آغـــاز سـ اسـ
کننــده گــان جلســه را خیــر مقــدم و خــوش آمدیــد گفتــه هــدف و         

هنگی عــــــدلی و قضـــــــائی را در زدودن  آلســــــه همــــــ  مقصــــــد ج 
چـــالش هـــا و مشـــکالت عدیـــده ارگـــان هـــای عـــدلی بســـا مـــؤثر   

ــوده   ــی نمــ ــریع    و تلقــ ــی را در راه تســ ــای دولتــ ــان هــ ــه ارگــ جلســ
ــرا  ــور و اجـ ــته   آامـ ــد دانسـ ــربط مفیـ ــر ذیـ ــت :ت دوایـ ــدمات گفـ خـ

مثبـــت و ارزنـــده دوایـــر دولتـــی میتوانـــد فاصـــله میـــان دولـــت و   
در ،ضـــای اعتمـــاد را ایجـــاد نمایـــد    رعیـــت را دور ســـاخته و ف  

ــق        ــه تطبی ــه را راجــع ب ــه جانب ــای ســودمند و هم ــائی ه ــه رهنم ادام
قــانون و قانونمنــدی و تــأمین عــدالت کــه یکــی از تقاضــا هــای        

، متعاقبــاً  دوالیــت میباشــد یــادآور گردیــ   آنمبــرم مــردم شــریف   
ــز نمــوده        ــب شــده تمرک ــل ترتی اعضــای جلســه روی آجنــدای از قب

ــاب  ــات و ارزیـ ــه    نظریـ ــاختند، در نتیجـ ــریک سـ ــان را شـ ــای شـ ی هـ
ــه همــــ    ــای جلســ ــر اعضــ ــادل نظــ ــث و تبــ ــاویب در آبحــ هنگی تصــ

.روشنائی احکام قانون بعمل آمد
هنگی را در حــل مشـــکالت و  آدر فرجــام والــی والیـــت جلســه همـــ   

تــأمین عــدالت و خــدمات بهتــر و ســریع بــه مــردم و جامعــه مثبــت   
مه یادآور شـده  ارزیابی نموده از خدمات و ابتکارات رئیس محک

ت سالم، شفاف و آاجرابهامروزه محاکم استیناف کندزافزود که
عاری از هرگونه فساد شهره یافته، تـأمین روابـط بـین ارگانهـای     

از رئـیس  عدلی و قضائی و سایر نهاد های دولتی ابتکار دیگری 
در رااشهمکاری و پشـتیبانی جـدی   محکمه میباشد . موصوف 

یـه خیـر   ئجلسـه بـه دعا  و قانون اعالم نمـود راستای تطبیق احکام 
.خاتمه یافت

درمحکمه ابتدائیه ولسوالی خنجان والیت بغالن:
جلســۀ همــآهنگی ارگــان هــای عــدلی و قضــائی محکمــه ابتدائیــه   

ــاریخ    ــان والیـــت بغـــالن بتـ ــوالی خنجـ تحـــت ٢٨/١١/١٣٩٩ولسـ
ــه       ــت محکمـ ــازی" سرپرسـ ــدین "نیـ ــمس الـ ــاوتیار شـ ــت قضـ ریاسـ

بــا اشــتراک ولســوال و ســایر مســئولین ذیــربط  ابتدائیــه ولســوالی 
ولسوالی دایر گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجیـد آغـاز ،سـپس    
رئیس محکمه ابتدائیه ،جلسه همآهنگی میان ارگان های ذیـربط  
را مهم خوانده و نقش آنـرا در رفـع مشـکالت یومیـه مهـم و مفیـد       

ۀ مورد بحث و مداقـه قـرار گرفتـه    بیان کرد متعاقباً آجندای جلس
ذیالً تصامیم الزم اتخاذ گردید:

مدیریت حقوق در ساحه مدعابها جهـت تعیـین هیئـات    -١
عنوانی ولسـوالی پیشـنهاد مینمایـد و بـه اسـاس همـین پیشـنهاد        

١٧٦ولسوال هیئات تعیین مینماید این نوع اجراآت خالف ماده 
عیــین هیئــات قــانونی اصــول محاکمــات مــدنی بــوده در حالیکــه ت

١٧٥اهــل خبــره از صــالحیت محکمــه بــوده و طبــق هــدایت مــاده   
قانون اصول محاکمات مدنی اهل خبره قبـل از شـروع بـه فعالیـت     
سوگند یاد مینماینـد کـه وظیفـه را بـه امانتـداری انجـام میدهـد.        
بناءً ولسـوال منبعـد از همچـو اجـراآت خـالف قـانون جـداً اجتنـاب         

نماید.
حقـــوقی را مالحظـــه و احکـــام مســـئولینی کـــه عریضـــه -٢

مینماینــد بــه شــمول مــدیر حقــوق ســعی بدارنــد کــه عـــارض در         
قانون اصول محاکمـات مـدنی را   ١٣عریضه اش مندرجات ماده 

رعایت بدارد.
اهل خبره در دعـوی میـراث در اجـراآت شـان منـدرجات      -٣

قانونی مدنی را رعایت بدارند.١٩٥٦و١٩٥٥هدایات مواد 
حین اخذ اظهارات مظنونین شعبات جنائی و ارنوالی-٤

ــا       ــرای آنهـ ــات بـ ــارات و تحقیقـ ــد اظهـ ــین بایـ ــات متهمـ و تحقیقـ
بخوانند و بعداً شست آنها را در ورق اظهـارات و تحقیقـات شـان    
حک نمایند و در قضیه های جنایات حتماً برای آنها غرض تفهـیم  

حقوق شان مکلف بسازند که وکیل مدافع بگیرند.
تهمــین قضــیه در جلســه   محکمــه در ارتبــاط انتقاــل م  -٥

قضائی با مدیریت محبس والیت بغالن مشکالت زیادی دارد کـه  
حتــی بــا چنــدین مکاتیــب متهمــین را انتقاــل نمیدهنــد و ســبب        
التــوای دوســیه جــات و توقیــف غیــر قــانونی میگــردد از اینکــه        

قوه اجرائیه بوده و روابـط مسـتقیم اش بـا مـدیریت     ءارنوالی جز
حالی توقیف خانه خنجـان توجـه جـدی    محبس میباشد در مورد بر

بدارند.
عـــاد قـــانونی اش عریضـــه یآمریـــت جنـــائی اضـــافه از م-٦

متضـــررین قضـــیه را نـــزد خـــود نگهمیـــدارد و نیـــز بعضـــی اوراق  
جزائی را بـدون دقـت بـه مـدیریت حقـوق محـول مینماینـد کـه ایـن          

نوع اجراآت خالف اصول می باشد.
امنیـه بـه   در رابطه بـه عـدم توجـه مسـئولین قومانـدانی      -٧

جلب هـای محکمـه برایشـان تفهـیم گردیـد و در مـورد حـل همچـو         
مشکالت اطمینان داده شد.

مــدیریت اراضــی و عوایــد در اســتعالم هــای کــه غــرض  -٨
ــل و تفســیر      ــدون کــدام تاوی معلومــات برایشــان ارســال میگــردد ب
ــو      ــع همچـ ــد. و در رفـ ــه بدارنـ ــات ارایـ ــا معلومـ ــر آنهـ ــت دفتـ برویـ

ربوط اطمینان داده شد.مشکالت از طرف مسئولین م
بـه مــدیریت احصــائیه ولسـوالی هــدایت داده شــد تــا در   -٩

حصه توزیع تذکره به خـانواده هـای شـهدای پـولیس ملـی، امنیـت       
ــه محکمــه         ــه شــرعی ب ــت ترتیــب وثیق ــی کــه جه ــی و اردوی مل مل

تمدید گرفته باشد به قرار خالء نمبـر و شـماره قـرار تمدیـد تـذکر      
ود.داده ش

ــلوک     -٣ ــرره سـ ــابق مقـ ــنظم مطـ ــائی مـ ــات قضـ ــاس هیئـ لبـ
ــات      ــد،  هیئـ ــائی باشـ ــات قضـ ــاری و جلسـ ــات کـ ــائی در اوقـ قضـ
ــر بــودن جلســه طبــق احکــام قــانون بــدون اجــازه      قضــائی حــین دای
صـــحبت ننماینـــد در صـــورتیکه صـــحبت مـــی نمودنـــد از رئـــیس   
ــحبت نماینـــد و هیئـــات قضـــائی         ــه اجـــازه اخـــذ نمـــوده صـ جلسـ

ــیه را  ــزارش اوراق قضـ ــه   گـ ــه رئـــیس جلسـ ــل بـ کتبـــی یـــک روز قبـ
تقدیم نمایند.

ر از وفهرست اوراق قضیه بعـد از رسـیدگی قضـائی حـین صـد     -٤
طرف محرر محکمه جدیداً ترتیب گردد.

ــا مشــکالت          ــدایت داده شــد ت ــهری ه ــن محکمــه ش ــه تمــام دواوی ــداً ب بع
ــور     ــند طــ ــته باشــ ــایر ادارات داشــ ــا ســ ــه بــ ــان را کــ اداری و قضــــائی شــ

ــه ریا  ــر و بـــ ــی تحریـــ ــامل    کتبـــ ــا شـــ ــد تـــ ــه بدارنـــ ــه ارائـــ ــت محکمـــ ســـ
ــه همــــ   ــوعات جلســ ــرف رؤســــای    آموضــ ــر از طــ ــردد. و در اخیــ هنگی گــ

دواویـــن و قضـــات وعـــده ســـپرده شـــد کـــه تصـــامیم اداری هـــذا را در        
اجــراآت یومیــه خــویش عملــی خواهنــد نمــود و جلســه بــا دعائیــه خیــر          

خاتمه یافت.



۱۴۰۰حمل ١٠

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

هژده سال حبس تنفیذی ٢٠/٩/١٣٩٩ یکنفر تجاوزجنسی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندهار
شانزده سال حبس تنفیذی ٢٤/٩/١٣٩٩ یکنفر تجاوزجنسی رر

سه سال حبس تنفیذی ٢٥/١٠/١٣٩٩ یکنفر شروع به تجاوز رر
هفده سال حبس تنفیذی ١٨/١١/١٣٩٩ دونفر تجاوزجنسی رر
دوسال حبس تنفیذی ١٨/١٠/١٣٩٩ یکنفر شروع به سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بامیان

هر واحد پنج سال و ده روز حبس تنفیذی ٢٣/١٠/١٣٩٩ دونفر سرقت منزل رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٤/١٠/١٣٩٩ یکنفر مجروحیت رر

یکسال و یک روز حبس تنفیذی ١٢/١١/١٣٩٩ یکنفر ضرب و جرح رر
یکسال حبس تنفیذی ٢٩/١١/١٣٩٩ یکنفر مجروحیت رر

هژده سال حبس تنفیذی ٥/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت موتر رر
هشت سال حبس تنفیذی ١٤/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت موتر سایکل رر

پنج سال و یک روز حبس تنفیذی ١٧/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت گوسفند رر
یکنفر چهار سال حبس، یکنفر دوسال حبس تنفیذی و 

دونفر برائت ٣/١٢/١٣٩٩ چهارنفر فعل زناء دیوان جزاء محکمه شهری والیت بامیان

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت پول رر
پنج سال و یک روز حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت موتر سایکل رر

حبس تنفیذیهر واحد سه سال  ١٤/١٢/١٣٩٩ دونفر فعل زناء رر
ده سال حبس تنفیذی ٥/١١/١٣٩٩ یکنفر عضویت و استفاده از مواد منفجره دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت غزنی

یکسال و سه ماه حبس تنفیذی رر یکنفر خرید و فروش مواد مخدر رر
دوسال و ده روز حبس تنفیذی رر یکنفر مخدرقاچاق مواد  رر

چهار سال و یکماه حبس تنفیذی ٧/١/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر خرید و فروش مواد مخدر رر

پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر خیانت ملی رر
دوازده سال حبس تنفیذی ١٢/١١/١٣٩٩ یکنفر انتقال دو حلقه ماین رر

یهفده سال حبس تنفیذ رر یکنفر اختطاف و تجاوز گروهی رر
یکنفر بیست و دوسال حبس و یکنفر بیست سال و یکماه 

حبس تنفیذی ٣/١٢/١٣٩٩ دونفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هلمند

یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر یچپاولگر رر
یکنفر شانزده سال و یکماه حبس و یکنفر یکسال حبس 

تنفیذی رر دونفر رقتس رر

یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر
پنج سال حبس تنفیذی ٢/١٠/١٣٩٩ یکنفر هتک حرمت و فسق و فجور دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت هلمند

یکسال و یک روز حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
سی سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر

یکسال و یکروز حبس تنفیذی رر نفریک سرقت رر
ده سال حبس تنفیذی ٢٨/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
دوسال حبس تنفیذی ٩/١٢/١٣٩٩ یکنفر عضویت دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت هلمند

هر واحد دوسال حبس تنفیذی رر دونفر عضویت رر
یکنفر یکسال و پنج ماه حبس تنفیذی و سی هزار افغانی 

برائتجزای نقدی و یکنفر ١٦/١٢/١٣٩٩ دونفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت پروان

هر واحد پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر دونفر قاچاق مواد مخدر رر
هر واحد شش سال حبس تنفیذی ١٠/١٢/١٣٩٩ دونفر سرقت موتر دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت پروان

زده سال حبس تنفیذیهر واحد پان ١٢/١٢/١٣٩٩ دونفر اختطاف دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت پروان
پنج سال حبس تنفیذی ٢٣/١٢/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت ارزگان

بیست و پنج سال حبس تنفیذی ١٢/١٢/١٣٩٩ یکنفر قتل والیت ارزگاندیوان امنیت عامه محکمه استیناف
دونفر هرواحد پنج سال حبس و یکنفر یکسال و یکماه 

حبس تنفیذی ٤/١٢/١٣٩٩ سه نفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت ارزگان

افغانی جبران ٣٤٥٣٦پنج سال حبس تنفیذی و مبلغ 
خساره ٢٨/١١/١٣٩٩ یکنفر واگذاری سالح به دشمن والیت ارزگاندیوان امنیت عامه محکمه شهری

پنج سال حبس تنفیذی ٤/١٢/١٣٩٩ یکنفر جرم وظیفوی دیوان نظامی محکمه ابتدائیه هشری والیت ارزگان
پنج سال حبس تنفیذی ١٤/١٢/١٣٩٩ یکنفر تسلیمی سالح به دشمن رر
سه سال حبس تنفیذی ١٢/١٢/١٣٩٩ یکنفر غصب واسطه نقلیه کابلدیوان جزاء محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٧/١٢/١٣٩٩ یکنفر مجروحیت رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٩/١٢/١٣٩٩ یکنفر غصب پول رر

سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر
ده سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب پول رر

یکنفر سی سال حبس و یکنفر پنج سال حبس تنفیذی رر دونفر قتل رر
ده سال و شش ماه حبس و یکنفر پنج سال حبس یکنفر 

تنفیذی رر دونفر سرقت اموال منزل رر

هر واحد دوسال حبس تنفیذی رر سه نفر غصب موبایل رر
یکسال حبس تنفیذی ٢٣/١٢/١٣٩٩ یکنفر مجروحیت رر

هر واحد دوسال و دوماه حبس تنفیذی رر دونفر غصب و مجروحیت رر
هر واحد دوسال حبس تنفیذی ٢٤/١٢/١٣٩٩ دونفر غصب موبایل رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٢٤/١٢/١٣٩٩ یکنفر چپاول پول نقد رر
چهار سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت پول و طال رر

دوسال و دوماه حبس تنفیذی ٢٥/١٢/١٣٩٩ یکنفر غصب پول و موبایل رر
سی سال حبس تنفیذی ٢٦/١٢/١٣٩٩ یکنفر نهقتل و سرقت مسلحا رر

هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

ات اداری محکمه استینافجلس
والیت نیمروز:

جلســات اداری محکمــه اســتیناف والیــت نیمــروز بتــاریخ   
تحت ریاست قضاوتیار ١٣٩٩حوت سال ١٣و ١٢های 

وجیه الدین "عزیزی" رئیس محکمه اسـتیناف بـا اشـتراک    
پرســونل قضــائی و اداری در مقــر محکمــه اســتیناف دایــر  

گردید.
ــا ذکــر نــام خدا   ــد متعاــل ج آغــاز ســپس  ابتــداء جلســه ب ون

پیرامـــون تطبیـــق درســـت مصـــوبات مقـــام شـــورای عـــالی  
ســـتره محکمـــه علـــی الخصـــوص روی توضـــیح بعضـــی      
ــا قضــات       ــه عمــل آمــد ت مــواد کــود جــزاء بحــث و تأکیــد ب
ــراآت و جلـــوگیری از نقـــض و بطـــالن    ــد اجـ بمنظـــور توحیـ
ــوده،      ــار نمـ ــق آن عیـ ــویش را وفـ ــراآت خـ ــا، اجـ ــله هـ فیصـ

ــا  ــراآت اداری و قضــــ ــع  غــــــرض اجــــ ــالم، از جمیــــ ئی ســــ
مصـــوبات مقـــام شـــورای عـــالی ســـتره محکمـــه اســـتفاده  

ســـوره ٦٣ثر و بــه موقـــع نمایند.بــه اســاس آیـــه هــای     ؤمــ 
حــم ســـجده و دیگــر آیـــات قرآنــی و احادیـــث    ٣٤فرقــان،  

ــی،     ــع و فروتنـ ــر تواضـ ــائی، بـ ــلوک قضـ ــررۀ سـ ــوی و مقـ نبـ
رویــــه نیــــک، خــــوش کالمــــی، خــــوش اخالقــــی در برابــــر 

ــراجعین   ــد  اصـــحاب دعـــوی و مـ ــد شـ ــا همـــدیگر تاکیـ و بـ
ــا حســن        ــوأم ب ــی ت ــی طرف ــت ب ــا رعای ــه ب و قضــاوت عادالن
ــظ     ــه حفــ ــراجعین از الزمــ ــا مــ ــالم بــ ــورد ســ ــلوک و برخــ ســ
ــان گردیـــد کـــه        ــی دانســـته شـــد و بیـ ــأن و وقـــار قاضـ شـ
قضــــــــات در جریــــــــان اجــــــــرای وظیفــــــــه از گفتــــــــار و  
ــادی      ــی اعتمــــ ــاهم و بــــ ــوء تفــــ ــب ســــ ــه موجــــ اعمالیکــــ

ـــ  دا ً احتــــراز مــــراجعین بــــه قضــــاء و قاضــــی میگــــردد جـ
نمایند.

همچنان به پایبندی وظیفه توصیه گردید و از کارشکنی، 
کارگریزی، تأخیر اجراآت، تعلل در وظیفه بر مبنـی آیـات   
قرآنـــی شـــامل عهـــد شـــکنی و تطفیـــف دانســـته شـــد کـــه  
مسئولیت دنیوی و اخروی را ببار خواهد آورد.و بـه اجـراء   

لتمام و ارائـــه گـــزارش راپورهـــای مـــاهوار، ربعـــوار و ســـا 
مطلوبــه مقــام عــالی ســتره محکمــه تأکیــد و در ادامــه بــه    
صدور فیصله ها به وقت و زمـان معـین قـانونی آن اذعـان     

١٣٩٩گردید. و در نهایت، بـر آمـاده سـازی سـوابق سـال      
وفــق مطلوبــه ریاســت تفتــیش مقــام عــالی ســتره محکمــه    
بمنظــور معاینــه مفتشــین کــه قــرار اســت در آغــاز ســال        

یت گردند نیز تأکید به عمل آمد.عازم این وال١٤٠٠
جلسات اداری محکمه استیناف والیت 

:فاریاب
ــای   ــاریخ ه ــال  ٢٨و ١٦بت جلســات اداری ١٣٩٩دلــو س

محکمه استیناف والیت فاریاب تحـت ریاسـت قضـاوتیار                                          
غــالم ســخی"حبیب" رئــیس محکمــه اســتیناف بــا اشــتراک  

کارمنــدان اداری اســتینافی، ابتدائیــه و رؤســا، قضــات و 
محـاکم برخـی ولسـوالیها در مقـر محکمـه اسـتیناف دایــر       

گردید.
ابتداء جلسه با  تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز 
ــداء    ــامل آجنـ ــه روی موضـــوعات شـ ســـپس رئـــیس محکمـ
بخصــــوص دررابطــــه بــــه دعــــاوی حقــــوقی و جزائــــی بــــه 

ؤسـا و قضـات را   صالحیت های حـوزوی و مـاهوی توجـه ر   
خواست، در ضمن روی صالحیت های وکیـل مـدافع طبـق    
احکام قانون توضیحات الزم ارائه و نیزنظریات و دیـدگاه  
قضــات در مــورد مســوده رهنمــود تعیــین صــالحیت هــای   
کمیســـیون رؤســـای دواویـــن و طرزحـــل تنـــازع صـــالحیت   

ــایق   محــاکم، مقــرره طــرز ا  ــه وث ــایق ورســیدگی ب جــرای وث
بیر بهتــــر امنیـــت ریاســـت محکمــــه   ، اتخـــاذ تـــدا  مشـــبه 

استیناف غرض جلوگیری از حادثـه امنیتـی  تصـامیم الزم    
اتخاذ گردید.

همچنان رئیس محکمه از آنعده قضاتیکه برعالوه وظیفه 
اصلی شان از امـور محـاکم دیگـر وارسـی مـی نماینـدابراز       
ــل     ــعود در قباـ ــید مسـ ــراآت سـ ــز از اجـ ــود و نیـ ــپاس نمـ سـ

ب  چنـد نـوع فورمـه هـای     مسئولیت وظیفـوی اش در ترتیـ  
بخش مالی ابراز سپاس نمود.

جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت 
:بدخشان

ــ ــهادارۀجلســــ ــتینافی محکمــــ ــتاســــ ــانوالیــــ بدخشــــ
ــاریخ ــاوتمل   ١٤/١٢/١٣٩٩بتــــ ــت  قضــــ ــت ریاســــ تحــــ

اســـــتینافمحکمـــــهرئـــــیس "کمـــــالی"ســـــیدعبدالقیوم 
دایـر  محکمـه ناث ریاسـت ابخشطبقهپرسونلبااشتراک

.گردید
ــاز ســـپس رئـــیس   تـــداء اب ــام خداونـــد بـــزرگ آغـ جلســـه بنـ

ــیدن    ــرا رسـ ــاپیش فـ ــه پیشـ ــان  ۸محکمـ ــرای شـ ــارچ را بـ مـ
ــود   ــک عــرض نم ــه در رأس آن    هتبری ــوه قضــائیه ک ــزود ق اف

ــال ــام عــ ــترهیمقــ ــهســ شــــرعیقرارداردازحقــــوقمحکمــ
ــه  همـــه حمایـــتناثاوقـــانونی قشـــر ــه نمـــوده وزمینـ جانبـ

ــاری ــرایخـــوبکـ ــانرابـ ــاختهشـ ــازد،تامساعدسـ ومیسـ
جائیکــه آمریـــت جنـــدر در چوکــات آمریـــت قـــوه قضـــائیه   
ــرای   ــدام مشـــــکل بـــ ــورتیکه کـــ ــده در صـــ ــاد گردیـــ ایجـــ

ــاران ــعایجادگرددبـــهنـــاثاهمکـ مقتضـــیاقـــدامآنرفـ
محکمـــهریاســت گیـــرد، در راســتای کـــاری مــی صــورت 

ــتیناف ــاری إســـ همکـــــارانرا بـــــراینیزبســـــترخوب کـــ
تاهمکـــــــــــــــــاران مساعدســـــــــــــــــاخته ناثاقشـــــــــــــــــر 

بـــــدون تبعـــــیض  رادران شـــــان بـــــمابتواننددوشـــــادوش

خــدمات خــوب ومــؤثر را بــرای مــراجعین ارائــه نماینــد،        
ــر     ــاران قشـ ــا همکـ ــود تـ ــد نمـ ــه تأکیـ ــاث ارئـــیس محکمـ نـ

ــد ــه شــان داشــته باشــند     وابتکــاریپابن در وظــایف محول
و از ابتکـــــارات شـــــان اداره اســـــتقبال وتمجیـــــد بعمـــــل  

جلســـــه گـــــان خواهـــــد آورد، در أخیـــــر اشـــــتراک کننـــــده
ــه  ــپردند کـ ــده سـ ــت    وعـ ــررات ریاسـ ــول ومقـ ــام اصـ ــه تمـ بـ

ــدأ    ــه را جـ ــایف محولـ ــوده اصـــول ووظـ ــد بـ محکمـــه متعهـ
جلســـه بـــا دعائیـــه خیـــر خاتمـــه  ورعایـــت خواهنـــد نمـــود

.تیاف
د کندهارداستیناف محکمی اداری 

غونه: 
د کندهار والیت د استیناف محکمـې د رئـیس قضـاوتوال    

غونه جوه شوه.يثمرل (عمري) په مشر ادار
۲۱/۱۲/۱۳۹۹پــــهپــــنج شــــنبې پــــه ور د ه یــــاده غونــــ

نېـــــه تـــــر ســـــره شـــــوه، چـــــې موخـــــه یـــــې د کنـــــدهار د  
ــدماتي     ــایي، اداري او خــــ ــې د قضــــ ــتیناف محکمــــ اســــ

ــارکو ــه ســـره     وکـ ــدل او پـــه ـ یـــادو دنکو ســـتونزې اورېـ
وارول و.هستونزو 

ــل       ــره پیـ ــاتونو سـ ــارکو آیـ ــو مبـ ــه ـ ــریم پـ ــه د قرانکـ غونـ
ــتیناف محکمــــې رئــــیس    ــوه، او ورپســــې  د اســ ــا شــ وینــ

ــادو        ــ او د ی ــې بحــث وک ــوعاتو ی ــدې موض ــر الن ــه او پ وک
ــؤولینو   عاوموضـــ تو د حـــل پـــه برخـــه کـــي يـــې اونـــد مسـ

:ته د حل هدایت وک
ــایي، اداري او    -١ ــو قضـ ــی  د ولـ ــیس دمحکمـ رئـ

ــه   کوونکوخــدماتي کــار  خــه وغوــتل چــې د حاضــر پ
مورد کي پابند اوسئ  او پر خپل اکلي وخت باندي خپلو 

شئ.دندو ته حاضر 
ول قاضیان مکلف دي چې د قاضیانو د لبـاس  -٢

د طرزالعمل مطابق سره سم خپل لباس واغونـدي؛ تـر ـو    
د قاضیانو اونورو افرادو تر من توپیر وشي.

ــه او    -٣ ــې د ابتدائیـ ــي چـ ــدل کیـ ــت لیـ ــي وخـ ینـ
مــو د حکمونـو تــر مــن لـوي تــوپیر موجــود   کاسـتیناف مح 

حکــم د مکلــف دي چــې د کمــېوي؛ نــو بنــاءً ابتدائیــه مح
صدور په وخت کې د پوره دقت خه کار واخلي  تر و پـه  

استینافي مرحله کي ستونزي موجودي نه وي.
ــول-٤ ــيمحېـ ــي   کمـ ــف دي چـ ــه مکلـ او دیوانونـ

خپل نظریات د وثـایقو د اجـراء او د رهنمـود د طرزالعمـل     
ــد     ومطــابق د تحریراتــ  ــر ــو اون ــه راواســتوي ت ریاســت ت

مقام سره شریک شي.نظرونه د سترې محکمې د عالي 
د رسمیاتو په وخت کې هـی ـوک حـق نـه لـري      -٥

ــه ال شــي او د هغــوی د کــارونو د      ــو ت ــورو دفترون چــې د ن
اخالــل ســبب و رــي د خـــالف پــه صــورت کــي قـــانوني       

اجراآت صورت نیسي.
رنـه چــې امنیتــي واــونه ېــر دي؛ نــو بنــاءً  -٦

تــه هــدایت کوونکوکــاريولــو قضــایي، اداري او خــدمات 
ه وکي.چې د بې ایه رېدو خه دی

جـه  ؤد رسمیاتو په وخـت کـي بـې لـه اجـازې او م     -٧
د خـالف  يعذر پرته د محکمـې خـه دبانـدي وتـل منـع د     

قانونې اجراآت صورت نیسي.به په صورت کي 
ــالن او   -٨ ــام د پــ ــالي مقــ ــتري محکمــــې د عــ د ســ

پاليســــ د ریاســــت د متحــــدالمال د هــــدایت ســــره ســــم 
ــاکم او دیوان  ــول محـ ــع وار    ـ ــو ربـ ــر ـ ــف دي، تـ ــه مکلـ ونـ

ــت      ــو ریاسـ ــب او د تحریراتـ ــره ترتیـ ــت سـ ــه دقـ ــه پـ راپورونـ
ته یې د بعدي اجراآتو لپاره واستوي.

 هد بې مورده او بـې ایـه پېشـنهادونو خـه     -٩
وکئ.

د ستري محکمـې د پـالن او پالیسـ د ریاسـت     -١٠
ې متحدالمال مطابق باید علني جلسې ونیول ۶۷۰ (د(

ــي او  ــش ــره     يذارش د ــام س ــالي مق ــې د ع ــترې محکم س
شریک شي.

ــابق د اســــــتیناف      ــس د آجنــــــاء مطــــ ــې د مجلــــ ورپســــ
ــوالیو     ــو او ولســ ــې دیوانونــ ــه محکمــ ــې، ابتدائیــ محکمــ
ــه     ــې پــ ــوې چــ ــدل شــ ــتونزي واورېــ ــو ســ ــه محکمــ ابتدائیــ

ــتونزو د    ــې د سـ ــره یـ ــت سـ ــنوبـ ــو   هـ ــي یـ ــه کـ ــه برخـ وار پـ
ــو    ــه ویلـ ــه پـ ــول شـــول.غونه د دعائیـ ــامیم ونیـ لـــمهم تصـ

ه ورسېده.سره پای ت
جلسۀ اداری محکمه ابتدائیه شهری 

:والیت جوزجان
ــان    ــه شـــهری والیـــت جوزجـ ــه ابتدائیـ جلســـۀ اداری محکمـ

ــاریخ  ــاوتیار   ١/١١/١٣٩٩بتـــــ ــت قضـــــ ــت ریاســـــ تحـــــ
ــه     ــه ابتدائیــــ ــیس محکمــــ ــاختری" رئــــ ــد "بــــ عبدالحمیــــ
ــه    ــای دواویـــن و قضـــات محکمـ شـــهری بـــا اشـــتراک رؤسـ

ابتدائیه شهری دایر گردید.
تالوت آیاتی چند از کـالم اهللا مجیـد آغـاز    ابتداء جلسه با 

سپس رئیس محکمه ابتدائیـه ضـمن عـرض خـوش آمدیـد      
به اشتراک کننده گـان راجـع بـه موضـوعات شـامل آجنـداء       

طوف نمود و نیـز  عصحبت نموده توجه حاضرین را به آن م
روی موارد ذیل تاکید نمود:

در مورد حاضر بودن قضات و کارمندان اداری -١
وقــت معینــه بــاالی وظــایف شــان و جلســات و خــدماتی بــه 

ــاالر محکمــه      ــه طــور علنــی در ت علنــی قضــائی کــه بایــد ب
استیناف دایر گردد.

در قرار خالء تحقیقات باید سرنوشـت مـتهم در   -٢
نص قرار تعیین در صورتیکه قبل از قرار خالء تحقیقاتی 
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مریـت  آتحت ریاست  قضاوت پال جاوید رشیدی سرپرست -
عمومی اداری قوه قضائیه و با اشتراک روسای ادارات مرکزی 
ونماینده گـان محکمـه اسـتیناف کابـل و تعلیمـات قضـایی بـه        

حــوت جلســه اداری ســتره محکمــه دایــر گردیــد ، د ٢٦تــاریخ  
ــداء مــورد بحــث قرارگرفتــه      ریــن جلســه مشــکالت  شــامل اجن

هـدایت  ودرمورد حـل انهـا تصـامیم الزم اتخـاذ و بـه سـکرتریت       
داده شد تا تصامیم جلسه را به منظور اجراء به شـعبات ذیـربط   

اخبارنماید .
جلســۀ رســیده گــی بــه مشــکالت     ٢٥/١٠/١٣٩٩بتــاریخ -

محکمه استیناف والیت فاریـاب تحـت ریاسـت قضـاوتیارغالم     
سخی"حبیب" رئیس محکمه استیناف دایـر و روی موضـوعات   

در وقـت  شامل آجنداء بخصوص در رابطه  بـه امضـاء حاضـری   
قانونی،اســـتفاده درســـت از وســـایل اداره بـــا کماـــل احتیـــاط،  
اجراآت هیئات سه نفری در ارتباط وسـایل شـعبه دیتـابیس بـه     
ــائی و اداری در     ــوبین قضـ ــت منسـ ــدم مزاحمـ ــت و عـ ــرع وقـ اسـ
شعبات در وقت رسـمیات برگـزار گردیـد و حاضـرین جلسـه در      

تعمیل تصامیم ابراز تعهد نمودند.
جلســـه کمیتـــه رســـیده گـــی بـــه      ١٨/١٠/١٣٩٩بتـــاریخ  -

ــتهداآت ــالن   اسـ ــت بغـ ــتیناف والیـ ــه اسـ ــت  محکمـ ــت ریاسـ تحـ
قضــاوتیار  محمــد حســن "صــدیقی" رئــیس محکمــه اســتیناف   
باحضور داشت اعضای کمیته در مقـر محکمـه اسـتیناف دایـر     
گردید. و درجلسه مطابق آجندا  روی سـه موضـوع مطـرح شـده     

عــد از ابــراز نظــر بحـث و تبــادل نظــر بعمــل آمــد کـه در نتیجــه ب  
تصامیم الزم اتخاذ و به مراجع مربوط ارجاع گردید.

قضـاوتیار  تحت نظارت ٢٤/١٢/١٣٩٩بعداز ظهر مورخ -
محمد حسن "صـدیقی" رئـیس محکمـه اسـتیناف والیـت بغـالن       

ــا  ــدان اداری و خــدماتی مراســم    ب حضورداشــت قضــات، کارمن
نهاــل شـــانی محوطـــه ریاســت محکمـــه اســـتیناف و مـــاحول آن   

اولین نهاـل تزئینـی را   ار گردید و رئیس محکمه استیناف برگز
نمـوده و حاضـرین را   سدر ساحه مـورد نظـر بدسـت خـویش غـر     

در کـه تشـویق و توصـیه نمـود   شـانی  نهاـل سنیز بالنوبه به غر
ــداد (   ــه تع ــر ریاســت    ٣٠مجمــوع ب ــع تعمی ــل در تواب ) اصــله نها
گردید.سمحکمه استیناف غر

سیدعبدالقیوم "کمـالی"  قضاوتیار٢١/١١/١٣٩٩بتاریخ -
رئیس محکمه استیناف والیت بدخشان با انجنیر واجـد رئـیس   
شهرسازی واراضی آن والیت در دفتر کاری اشدیدار و مالقات 

نمود.
در این دیدار ابتداء رئیس محکمه با عرض خوش آمدید روی 
همکــاری هــای ریاســت شهرســازی واراضــی در اســتعالم هــای   

از تسـریع اجـراآت آن ریاسـت اظهـار     محاکم به وقت معـین آن و 
قدر دانی نموده برتـداوم همکـاری وروابـط حسـنه تاکیـد نمـود       
ــیس     ــرف رئــ ــها ومشــــکالت از طــ ــله چالشــ ــک سلســ ســــپس یــ
شهرسازی مطرح گردید و تفاهم برآن شد تا جلسـه اختصاصـی   
بــا حضــور داشــت رئــیس عدلیــه،آمر قضــایای دولــت وقضــات   

ــتیناف د  ــه اسـ ــر ریاســـت محکمـ ــا  مربـــوط در دفتـ ــردد تـ ایـــر گـ
پیرامون چالشهای مطروحه تصامیم الزم اتخاذ گردد.

ــاریخ - قضــــــاوتیار محمــــــد شــــــعیب   ٢٩/١١/١٣٩٩بتــــ
ــا اعضــای       ــخ ب ــت بل ــیس محکمــه اســتیناف والی "ابراهیمــی" رئ
شبکه دسترسی به عدالت در دفتر کاری اش دیـدار و مالقـات   

نمود.
دریــن دیــدار رئــیس محکمــه ضــمن عــرض خــوش آمدیــد بــرای   

دسترسی مردم به عدالت و اجراآت شفاف نهاد های حاضرین، 
عـدلی و قضـائی را یکـی از اهـداف و پالیسـی هـای مهـم مقـام         
عالی ستره محکمه عنوان نمود بعـداً اعضـای شـبکه هـر کـدام      
روی موضــوع صــحبت نمـــوده و خواهــان اشــتراک و دسترســـی     
هرچه بهتر اعضای این شبکه، شهروندان، اصحاب رسانه ها، 

یر مراجــع مربــوط در جلســات علنــی قضــائی و  محصــلین و ســا
همکــاری محــاکم مربــوط شــدند. در مقابــل رئــیس محکمــه از   
همکاری هرچه بیشتر محاکم در فراهم آوری تسهیالت الزم در 

چوکات قانون برای اعضای شبکه اطمینان داد.

داستهدا (هدايت اخستلو) غوتنه وشوه.
نوموي زياتـه کـه د دېوانونـو رئيسـانو غونـه،      
چې په اون کې يو ل ترسـره کېـي پرمهاـل يـې     

کـې قلمـي   ه هغه وثـايق، چـې دجوولـو پرمهاـل پـ     
تېروتنــې شــوې وي او قــانون يــې د جوــت يــا      
تصحيح  حکم کی وي په تصحيح  تصميم نيول 

 ي او دهغـو وثـايقو د تصــحيح پـه برخـه کــې،     کېـ
چې  قانوني سـتونزې وي تصـحيح يـې  بېرتـه رد     

کېي.
ــار      ــې دننرهـ ــت کـ ــدې وخـ ــه همـ ــه پـ ــدا رنـ همـ
ــتيناف محکمـــې رئـــيس قضـــاوتمند مفتـــي      اسـ
ــه مشـــــر دشـــــکاياتو اوريـــــدو   محمـــــدوزير پـــ

کميسیون غونه هم ترسره شوه.
دشکاياتو اوريدو کميسیون لـه غونـې وانـدې    

ناف محکمې په ان کې دشکاياتو لول داستي
قونه وپلـــل شـــول، چـــې هـــې ول  وشـــوي صـــند

کې موجود نه وو.دننرهار اسـتيناف  ه شکايت پ
ــه       ــو ســتونزو ت ــل د مراجعين ــيس ووي محکمــې رئ

نېــــــــــه دننرهــــــــــار   ٢٨/١١/١٣٩٩پــــــــــه 
اســــتيناف محکمــــې رئــــيس قضــــاوتمندمفتي 

ــه   ــدوزير پـ ــانو   محمـ ــو رئيسـ ــر د دېوانونـ مشـ
ــې     ــیون غونــــ ــدو کميســــ ــکاياتو اوريــــ او شــــ

ترسره شوې.
د دېوانونو رئيسانو غونه کې هغه وثايق، چې 
په جوت کې يـې قلمـي تېروتنـې شـوې وې او     
مراجعينـــو يـــې دعرايضـــو لـــه الرې دجوـــت،  
ــر بحــث     اصــالح او تصــحيح غوــتنه کــې وه ت

الندې ونيول شوې.
ــار اســـــــتيناف مح  کمـــــــې رئـــــــيس  دننرهـــــ

ــل پـــه دغـــه      ــاوتمندمفتي محمـــدوزير وويـ قضـ
وثـــايقو کـــې نکـــاح خطونـــه، تـــذکرې، قبـــالې،  
وکالت خطونه او دې ته ورتـه نـور وثـايق شـامل     
و، چې دقاضیانو دنظرونـو لـه تبـادلې وروسـته     
ــم       ــانون ســره س ــه برخــه کــې دق ــايقو پ ــو وث دېن
دجوت تصميم ونيـول شـو او دېنـو پـه برخـه      

ه عــالي مقــام خــه کـې يــې دســترې محکمــې لــ 

       ـــه الس رسـي پـه موخــه يـې دمحکمـې پـه اند
قونه لـولي، چـې پـه اونـ     وکې دشکاياتو صند

ول شــويو کــې اچــه کــې يــو ــل پلــل کېــي او پــ  
ــه    ــتيناف محکمـــې رئـــيس پـ ــه داسـ شـــکايتونو تـ
مشــر د اســتيناف دېوانونــو رئيســان پــه بشــپه  
بې طرف  او صداقت رسيدي کوي.نوموي يو 
ل بيا له مراجعينو غوتنه وکه، چې دهر ول 
فساد پرضد مبارزه کې ورسره همکاري وکي او 
په خبره يې که هر وک دمحکمې له کـوم قاضـي   

ــو  او يــــا ادار ــري نــ ــارکوونکي شــــکايت ولــ ي کــ
دمربوطـــه قاضـــي او يـــا هـــم اداري کـــارکوونکي 
بشــپ نــوم، دکــار ول، خپــل نــوم، دکــار ول او   
دليفون شمېره په ليکل شـوي شـکايت کـې درج    

ق کې واچوي.واو دشکاياتو په صند
دننرهــــار اســــتيناف محکمــــې رئــــيس ژمنــــه     
  ه، چـــې دشـــکايت کـــوونکي هويـــت بـــه پـــوکـــ

کايت تــه بــه يــې دقــانون پــه     ســاتل کېــي او شــ  
چوکا کې رسيدي کېي.

یدند.گرد
ــه منـــع       ــه ابتدائیـ ــی قضـــائی محکمـ ــه علنـ جلسـ
ــاریخ   ــرات بتــــ ــه زن والیــــــت هــــ خشــــــونت علیــــ

ــه   ٢٨/١٠/١٣٩٩ ــل بـ ــره قتـ ــوص دو فقـ در خصـ
ــاوتمند     ــت قضــــ ــت ریاســــ ــر تحــــ ــام یکنفــــ اتهــــ
عبدالرحمن"اخالص" سرپرسـت محکمـه ابتدائیـه    
منع خشونت و هیئات قضائی شان دایر و بعد از 
بررســی قضــیه مــتهم از ســوی محکمــه مــذکور      

ســــال حــــبس تنفیــــذی محکــــوم بــــه  ٣٠دت بمــــ
مجازات گردید.

ــه  ــی جلسـ ــاعلنـ ــه  ئقضـ ــزاء محکمـ ــوان جـ ی  دیـ
ــاریخ والیـــــــت هـــــــرات شـــــــهری / ٢٣/١٠بتـــــ

قضاوتمندضــــیاءالحق ت تحــــت ریاســــ  ١٣٩٩
ــه ضــــیاء" و ابتدائیــــه شــــهری" رئــــیس محکمــ

هیئــــات قضــــائی شــــان در رابطــــه بــــه قضــــیه  
ــام دونفر ـغصــب امــ  ــه اته ــه برگــزار شــد.  وال ب ک

ــه هیئـــ     ــه جانبـ ــدقیق همـ ــد از تـ ــاابعـ یئت قضـ
یکـــتن از متهمـــین بمـــدت هشـــت ســـال حـــبس  
تنفیــــذی و یکــــتن دیگــــر بمــــدت چهــــار ســــال  
حــــــبس تنفیــــــذی  محکــــــوم بــــــه مجــــــازات     

قضایای متذکره و وکیل مدافع آنها وعده ای از 
ــوهن  ــون   محصــلین پ ــوق پوهنت ی شــرعیات وحق

های دولتی وخصوصی برگزارگردید.
ــه   ابتـــداء رســـمیت جلســـه توســـط رئـــیس محکمـ
ــوق را      ــزارش ف ــدقق قضــیه گ اعــالن شــد بعــداً م

ــود، متعاقباً  ــان نمـ ــورت  ابیـ ــف صـ ــل موظـ رنواـ
اعتـــراض خـــویش را قرائـــت نمـــود و بـــه تعقیـــب  
آن وکیـــل مــــدافع متهمـــین دفاعیــــه خــــویش را   

ــه در نتیجــه    ــت. ک ــوانش گرف ــه خ ــورو  ب ــد ازغ بع

جـــزاء محکمـــه  جلســـه علنـــی قضـــائی دیـــوان   
ــتیناف والیــت کنــدز بتــاریخ     ٩/١٢/١٣٩٩اس

تحت ریاست قضاوتیار حبیب اهللا"امین" رئیس 
محکمـــه اســـتیناف بـــه عضـــویت قضـــاوتمند      
محمـد اســماعیل "یعقــوبی" رئــیس دیــوان جــزاء  
استیناف و قضاوتمند محمد سیار"وطندوست" 
ــی      ــون رســیده گ ــوان پیرام عضــو قضــائی آن دی

به اتهام دونفـر بـه   قضایای قتل وجرایم اخالقی
موظف قضـیه ، متهمـین   ارنوال حضورداشت 

جــرایم علیــه امنیــت ی دیــوان ئقضــاعلنــی جلســه 
داخلی و خارجی محکمه ابتدائیـه شـهری والیـت    

تحــــت ریاســــت  ٤/١٢/١٣٩٩هــــرات بتــــاریخ  
قضــاوتمند ضــیاء الحــق "ضــیاء" رئــیس محکمــه  

ــان   ــایی شـ ــرشـــهری و هیئـــات قضـ ــیه دایـ و قضـ
رســیده گــی  اختطــاف بــه اتهــام پــنج نفــر مــورد      

هیئات قضائی قرار گرفت که سر انجام هر واحد 
از متهمــین در قضــیه بمــدت شــانزده ســال حــبس 

تنفیذی محکوم به مجازات گردیدند.

در صحن ریاست تعلیمات قضـائی غـرس نمـوده    
وبه مسؤلین مربوط در خصوص حفظ و مراقبـت  

ــ ــل   ـاز نهـ ــبز در آن محـ ــعه محـــیط سـ ــا وتوسـ ال هـ
هدایات الزم داد.

:دنیمروز والیت په استیناف  محکمه کې 
ج  دجمهوري ریاست دعـالی مقـام د حکـم او دا.ا.   

ســتری محکمــې د الرــوونې دعملــی کولــو پــه      

ال بـه منظــور حفــظ و ایجــاد  ـبـه ادامــه غــرس نهــ 
ال ـمحیط سبز وبه هدف تجلیـل از روز ملـی نهـ   

قضـاوتپوه  ١٣٩٩حوت ٢٧شانی بعد از ظهر 
جاوید رشیدی سرپرست آمریـت عمـومی اداری   
قــــوه قضــــائیه درحالیکــــه رئــــیس تعلیمــــات     

و رئـیس  قضائی، رئیس عمـومی مـالی واداری  
ال را ـامور اداری حضور داشـتند چنـد اصـله نهـ    

نیــه قضــاوتیار وجیــه ٢٠/١٢/١٣٩٩موخـه پــه  
ــتیناف    ــت اســـ ــزی) د نیمروزوالیـــ ــدین ( عزیـــ الـــ
ــه     ــونل پ ــیس دقضــایي او اداري پرس محکمــې رئ
حضورکې دمحکمې  ریاست په ان او شـاوخوا  
کــې میــوه لرونکــی او بــی میــوی نیــالې او ول  

ز پـــه خـــاطر  ول ـــالن د سمســـورتیا اوـــیرا  
ــینول، پـــه ادامـــه کـــې دمحکمـــې رئـــیس د       کـ

شـرعي امروبالـه او دنیـالیو کـینولو د     یـو نیالیو کینول 
فایدو او ژوندانه چاپیریال د ساتنی په هکلـه یـې  پیغمبـر اکـرم     
صلی اهللا علیه وسلم دسنت او دهیواد دنافذه قوانینو داحکامو 

ل قضــایی ، پـه رـا کــې هراخیـز معلومـات وانــدې کـل او ـو      
اداري اوخدماتی پرسونل یې وهاوه ترو له یوی خوا دا عمل 
دهیواد سمسورتیا او له بلی خـوا د نیـالیو کـینولو لپـاره د     

آخرت د اجر باعث هم وري .
در محکمه استیناف والیت بادغیس :

برنامـــه نهاـــل شـــانی درصـــحن تعمیـــر  ۲۱/۱۲/۱۳۹۹بتـــاریخ 
یس ومنــازل رهایشــی بــادغریاســت محکمــه اســتیناف والیــت 

قضات به منظور ایجاد فضای سرسبز راه اندازی گردید.
درایــن برنامــه کــه منســوبین قضــائی واداری ریاســت محکمــه   
استیناف اشتراک داشـتند قضـاوتمل محمـد اجمـل "عـرب زی"      

ال شـانی مکلفیـت و   ـسهمگیری شهروندان را دربرنامه هـای نهـ  
ــی ومــدنی هرشــهر    ــی ومســئولیت دین ــه اخالق وند جامعــه وجیب

عنوان کـرد وافـزود بـرای داشـتن محـیط زیسـت سـالم وفضـای         
سرسبز بدون رشد وتوسعه فرهنگ نهال شانی وبدون سهمگیری 

ــرس نهــ     ــه درغ ــرد جامع ــرد ف ــن نعمــت    ـف ــوده وازای ال ممکــن نب
خداوندی نمیتوان بهره مند گردیـد.غرس نهاـل نـه تنهـا صـدقه      

ه صـحت  جاریه محسوب میگردد بلکه ایجاد فضای سرسبزی ب
انســان هــا مفیــد بــوده واز ابــتالء شــدن انســان هــا بــه بســیاری    
مریضی ها جلو گیـری میکنـد واز سـوی دیگـر داشـتن طبیعـت       

روان  افـراد جامعـه   وسرسبز به زیبائی جامعه می افزایـد، روح  
کــه بــه حضورداشــت    ســتبخشــد.این درحــالی ا  را طــراوت می

ــله نهـــ     ــد اصـ ــداد پنجصـ ــه بتعـ ــیس محکمـ ــات ـرئـ ال درمربوطـ
عمیرات محـاکم غـرس گردیـد و رئـیس محکمـه بـه مسـئولین        ت

مربوطــه هـــدایت داد وتاکیـــد نمــود تـــا در راســـتای نگهـــداری   
ــغ      ــه ســعی وتــالش دری ــل هــا از هــیچ گون وحفــظ مراقبــت از نها

نورزند.

به ادامه برنامه های آموزشی ریاست ارتقای ظرفیت و ارزیابی 
اجــراآت ریاســت عمــومی منــابع بشــری ســتره محکمــه؛ برنامــه   

، ١٩، ٥هـای آموزشــی رهنمــود مراسـالت اداری بتــاریخ هــای   
تــــن از منســــوبین ٢٧١بــــرای ۱۳۹۹حــــوت ســــال ٢٥و ٢٤

مرکزی ستره محکمـه و والیـات کنـدهار، هلمنـد،     ریاست های 
نیمروز، ارزگان، زابل،ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان برگزار 

گردید. 
ــانونی رهنمــود مراســالت   رویهــای آموزشــی برنامــه مبنــای ق

اداری، اهداف مراسالت اداری، اصول کلی حاکم بر مراسالت 
اداری؛( اصـــل وضـــاحت، اصـــل بـــی طرفـــی، اصـــل مســـتند و   

تدل بــــودن مراســــالت اداری)، انــــواع مراســــالت اداری،  مســــ
شـــرایط شـــکلی و مـــاهوی مراســـالت اداري، شـــیوه نگـــارش و  
نمونــه هــای مراســالت اداری متمرکزگردیــده بــود کــه بــه شــکل  

حضوری و آنالین به پیش برده شد.

ــات    ــتماع اعتراضـــ ــه واســـ ــه جانبـــ بررســـــی همـــ
موظــــف ومــــدافعات وکیــــل مــــدافع    ارنواــــل 

ــدت    ــل بمـــ ــت در قتـــ ــتهم معاونـــ ــین، مـــ متهمـــ
ـــ       دت هـــژده ســـال حـــبس و مـــتهم فعـــل زنـــاء بمـ

ــه     ــوم بـ ــذی محکـ ــبس تنفیـ ــاه حـ ــش مـ ــال شـ دوسـ
مجـــــازات گردیدنـــــد و بـــــه متهمـــــین تفهـــــیم     
ــا در      ــواهی آنهــ ــام خــ ــوق  فرجــ ــه حقــ ــد کــ گردیــ

میعاد قانونی محفوظ می باشد.

ــه  ــتيناف محکمــې رئــيس     ٢/١٢/١٣٩٩پ نېــه دننرهــار اس
قضاوتمندمفتي محمدوزير داستيناف محکمې  د وثايقو او د 

ثبت سيستم په ون  د استيناف او ـاري دېوانونـو   وقضاياو
او انو محکمو خه ليدنه وکه.

ــدوزير   ــې قاضــیانو او     قضــاوتمندمفتي محم ــه ک ــه ليدن ــه دغ پ
اداري کــارکوونکو تــه د دنــدې پابنــد، مراجعينــو ســره ـــه       
سلوک، کارونو ته په  خپل وخت رسـيده ـ، عـدالت يـو شـان      

کې دبشپې بې طرفـ، فسـاد سـره د تېـر     ومين، په قضاياوأت
په ېر ريتنې مبارزې، خدماتي کـارکوونکو تـه دپـاکوالي او    

د برخو کې الزمې الروونې وکې.نظم ساتلو او نورو اون
نوموي دليدنې پرمهاـل د مراجعينـو سـتونزې هـم واوريـدې او      

مو کې دفساد پـه مخنيـوي کـې    کترې يې وغوتل، چې په مح
ورسره همکاري وکي او دمحکمې خه دباندې دقاضي او يا 

هم اداري کارکوونکي په نوم هېچا ته پيسې ورنکي.


