
د حکم صادرېدل
نوم صورت مومي.)په محکمو کې د حکم صادرېدل د خدای(ج) په۱(
)په قضایي غونه کې د حکم د ابالغ په وخت کې، د تورن یا یې د قانوني استازې قناعت یا نه قناعت د حکم د ابالغ په پاه کې اخیستل ۲(

دهدوه سوه دوه دېرشمه مادجزایی اجراآتو د قانون کېي.

ــل از ظهــر دهــم و     شــورای عــالی ســتر ه محکمــه قب
هم حمل تحت ریاست قـانونپوه سـید یوسـف    دچهار

حلــــیم قاضــــی القضــــات ورئــــیس ســــتره محکمــــه 

تشکیل جلسه داد که اهـم تصـاویب و تصـامیم آن ذیـالً     
به نشر میرسد :

ســای  ؤبــا رعایــت مصــوبه کمیســیون دوم ســیمینار ر     -

و بـــر بنیـــاد   ۱۳۴۷محـــاکم والیـــات منعقـــده ســـال    
ــر    ــتان بانـــک مبنـــی بـ معلومـــات حاصـــله از د افغانسـ

نقـره خـالص در ششـماه اول و دوم    اوسـط تعیین نـرخ  

داد تا این تصویب را به تمامی محـاکم کشـور تعمـیم    
نماید.

ــایی     - ــتاژ قضــ ــم ســ ــی و یکــ ــاز دور ســ ــورد  آغــ درمــ
بارعایــــت حکــــم فقــــره یــــک مــــاده شــــانزدهم مقــــرره  

م مقتضــــی اتخــــاذ و بــــه تعلیمــــات قضــــایی تصــــمی
ــای عملـــــی و    ــا تـــــأخیر دوره هـــ ــدیم ویـــ منظـــــور تقـــ
ــای تعلیمــات قضــایی و       ــا ســت ه ــه ری نظــری ســتاژ ب

منابع بشری هدایت الزم داد .
بــه ادامــه غـــور قبلــی روی معیـــاری ســازی فارمـــت      -

بیســـت ویـــک نــــوع وثیقـــه شـــرعی کــــه قـــرار اســــت      
ــوری از      ــت جمهــ ــالی ریاســ ــام عــ ــدایت مقــ ــابر هــ بنــ

ــع م   ــرکت طب ــق ش ــی تجدیــد    طری ــناد  دولت صــئون اس
ــه بعمـــــل آورده       ــه جانبـــ ــوند ، غـــــور همـــ ــاپ شـــ چـــ
ووثـــایق بیـــع قطعـــی ، بیـــع جـــایزی و بیـــع قطعـــی       
ــت    ــوا و کیفیــــ ــکل و محتــــ ــر شــــ ــی را از نظــــ دولتــــ
ــات     ــه نظریـ ــا ارائـ ــای آن ، بـ ــه هـ ــخگویی  شاخصـ پاسـ
تکمیلــــی و اصــــالحی نهــــایی ســــاخت و کــــار روی     

بقیه وثایق ادامه د ارد .
ــه تأســــی ازجــــزء   - ــا٧بــ قــــانون تشــــکیل و  ٣١ده مــ

ــوق    ــرره حقـــ ــرح مقـــ ــائیه ، طـــ ــوه قضـــ صـــــالحیت قـــ
ــی ازآن     ــه بخشـــ ــایی را کـــ ــادر قضـــ ــازات کـــ وامتیـــ
دریکــــی ازجلســــات قبلــــی مــــورد غــــور قرارگرفتــــه 
ــه      ــا بـ ــدایت داد تـ ــرارداده  و هـ ــث قـ ــت بحـ ــود ، تحـ بـ
منظورغنامنـــدی بهتـــر و رعایـــت ابعـــاد مختلـــف آن   
ــات     ــتیناف والیــ ــاکم اســ ــه محــ ــواهی بــ ــت نظرخــ جهــ

ارسال  گردد.کشور 
ــه ،   - ــور قرارگرفتـ ــایی موردغـ برخـــی از تخلفـــات قضـ

و بــه چهــارتن از قضــات محــاکم  اســتیناف والیــات       
ــه تخطـــی وظیفـــوی       ــان ،  کنـــدز و بامیـــان کـ بدخشـ
آنهــــا بــــه اثــــر تفتــــیش هــــای عــــادی و اقتضــــایی       
تثبیــــت گردیــــده بــــود ، مطــــابق بــــه مقــــرره طــــرز       
رســــیده گــــی بــــه تخلفــــات قضــــایی جــــزا هــــای الزم  

جویز شد .تأدیبی ت
ــوی    - ــه پیشــنهاد اداره ل ــه ب ــا توج ــب  ــورد ارنوالی درم

تعیین محکمـه تعـدیل حـبس یکتعـداد ازمحکـومین      
ــه انتــــ     ــای موافقتنامــ ــراً برمبنــ ــه  اخیــ ــان کــ قال ـافغــ

ــورهای     ــی از کشـ ــب یکـ ــبس ازجانـ ــه حـ ــومین بـ محکـ
خـارجی بــه دولــت افغانســتان تســلیم داده شــده انــد ،  

تصامیم ال زم اتخاذ گردید .
ــای ریاســـت عمـــومی قضـــایای دولـــت  اســـتهدائی- ه هـ

بارتبــــاط ســــمت دهــــی یــــک دعــــوی غصــــب امــــالک 
ــماره     ــوبه شــ ــه مصــ ــت اینکــ ــه  و برداشــ ١٣٧٩عامــ

ــورای عـــالی ســـتره محکمـــه بـــا حکـــم مـــاده        ١٤شـ
ــارض انـــــــد ،      ــایای دولـــــــت در تعـــــ ــانون قضـــــ قـــــ
ــه     ــوق وزارت عدلیـ ــومی حقـ ــت عمـ ــتهدائیه ریاسـ اسـ

ــی بر ــتمبنـ ــک فیصـــله    موجودیـ ــذ یـ اشـــکال در تنفیـ
ــدنی و ــت محکمــــه اســــتیناف    مــ اســــتهدائیه ریاســ

ــر     ــد دربرابــ ــه واحــ ــاد یــــک رویــ ــورد ایجــ کابــــل درمــ
ــا محرمـــــات موقـــــت ،     مـــــرتکبین عمـــــل جرمـــــی بـــ

غـــور قرارگرفتـــه ودرهرمـــورد  در روشـــنایی     دمـــور
احکــــــام قــــــوانین نافــــــذه رهنمــــــایی  الزم صــــــورت 

گرفت .
گی به یکعده از تقاضا های تجدید همینطور رسید ه

دنی ،  درخواسـتهای تبـدیلی   نظر بـر فیصـله هـای  مـ    
محکمه برخـی از قضـایای جزایـی و نیـز پیشـنهادات      
مربــوط بــه ارتقــای درجــات کــادری قضــات نیــز جــزء    
اجندا ها بود کـه درهرمـورد تصـامیم مقتضـی اتخـاذ      

ارنوالی ــگردیــد وبنابــه تقاضــای اداره محتــرم لــوی  
) دوســیه جزایــی بــه  ۱۰۷صــال حیــت رســیده گــی بــه ( 

یات پکتیکـا ، فـراه ، سـمنگان ،    محاکم استیناف وال
ــاب ،      هــرات ، بلــخ ، ســرپل ، غزنــی ،  هلمنــد ، فاری
جوزجـان ، نیمــروز ، بدخشــان ، کنرهــا ، دایکنــدی ،  

بغالن و کندهار تفویض گردید .

را  مبلغ  یـک  ۱۴۰۰نرخ دیت در سال،١٣٩٩سال 
ــنج  هــزار و چهــار صــد و  ملیــون وهفتصــد و چهــل و پ

پنجــاه افغــانی تثبیــت نمــوده و بــه داراالنشــاء هــدایت  

٤/١/١٤٠٠مؤرخ ) ٧٥- ١متحدالمال شماره (
داراالنشاء شورای عالی:

ریاست محترم تـدقیق و مطالعـات سـتره محکمـه در     
) کــود ٤٠٣) مــاده (٢رابطــه بــه مطالبــه تفســیر فقــره (

) مــــــؤرخ  ١٦٠٩٤جــــــزا منــــــدرج نامــــــه شــــــماره (   
ــدایات،   ١٨/١١/١٣٩٩ ــب تعهــدات ه ریاســت تعقی

اوامر، احکـام و فـرامین معاونیـت نظـارت و حراسـت      
از قـــانون ریاســـت عمـــومی اداره امـــور ریاســـت ج.ا.ا 

حسب ذیل ابراز نظر نمودند:
ــردد قـــ  ــه میگـ ــه مالحظـ ــاب  ((طوریکـ ــذار در بـ انون گـ

چهارم کتاب دوم کود جزاء که مربوط به جرایم فساد 
) کــود جــزاء نیـــز   ٤٠٣اداری اســت و چنانچــه مـــادۀ (  

شـــامل فصـــل چهـــارم بـــاب چهـــارم کتـــاب دوم کـــود   
ــال از   ــرد و انفصـ ــازات طـ ــبینی مجـ میشـــود، در پیشـ
وظیفۀ مؤظفین خدمات عامه روش هـای متفـاوت را   

متفاوت در پیشبینی اتخاذ نموده که اتخاذ روشهای 
مجازات طـرد و انفصـال از وظیفـۀ مـؤظفین خـدمات      

ارنواالن و قضـات محـاکم   عامه باعث شده است که 
.متفاوت نمایندهایاز احکام متذکره برداشت

احکـام  رمیتـوان د مثال این نوع تفاوت هـا را  به طور
ۀ طـــرد و انفصـــال از وظیفـــۀ مـــؤظفین شـــدپیشـــبینی

ــدرج مــواد    ــدمات عامــۀ من ــرۀ (٤٤٦(خ ) مــادۀ ٢) فق
ــادۀ (٤١٨) مــــادۀ (٤٢١( ــرۀ (٤١٥) مــ ــادۀ ٢) فقــ ) مــ
) ٢) و بـاالخره فقــرۀ ( ٤٠٠) مـادۀ ( ٤٠٥) مـادۀ ( ٤١٠(

) کود جزاء مشاهده کرد.٤٠٣مادۀ (
ــذکر از      ــوق ال ــاءً تفــاوت هــای ذکــر شــده در مــواد ف بن
منظر روش قانون گذاری یک اشکال واضـح اسـت، از   

ل مـــذکور و بـــدون آن رهگـــذر و بـــا نظرداشـــت اشـــکا 
اینکه به بحث جـزای تبعـی یـا تکمیلـی تمـاس گرفتـه       

) کود جزاء برمـی  ٤٠٣) مادۀ (٢شود از منطوق فقرۀ (
) مادۀ متذکره جـزء یـا بخشـی از حکـم     ٢آید که فقرۀ (
) کـود بـوده و در صـورت    ٤٠٣) مادۀ (١مندرج فقرۀ (

) کــود جــزا، ٤٠٣) مــادۀ (١اســتناد قضــات بــه فقــرۀ ( 
ــرۀ  ــم فقـ ــریح حکـ ــم  ٢(تصـ ــاده در نـــص حکـ ــان مـ ) همـ

محکمه نیز ضروری میباشد، زیرا اگر محاکم صـرف  
) مادۀ متذکره اصـدار حکـم نماینـد امـا بـه      ١به فقرۀ (

) همان ماده تصریح ننماینـد، ادارات مربـوط   ٢فقرۀ (
ــه مشــکل      ــذکور ب ــارۀ محکــومین م در اســتخدام دوب
مواجه خواهند شد. از جانب دیگر پیشـبینی مجـازات   

فصــال از وظیفــۀ مـؤظفین خــدمات عامــه در  طـرد و ان 
ــن      ــه دلیــل ای بخــش جــرایم فســاد اداری در مجمــوع ب
ــاد اداری در صـــورت    ــرایم فسـ ــرتکبین جـ ــا مـ اســـت تـ
محکومیت به ارتکاب جرایم متذکره نتواننـد دوبـاره   
به وظیفه توظیـف شـوند، از آن رهگـذر در اخیـر فقـرۀ      

درج » نیز محکوم میگردد«) اصطالح ٤٠٣) مادۀ (٢(
ت و هـــدف از محکومیـــت متـــذکره محکـــومیتی  اســـ

) ١است که در صورت حکم به مجازات مندرج فقرۀ (
) ، در حکم محکمـه تصـریح شـود و از آن    ٤٠٣مادۀ (

جهت احترامـاً پیشـنهاد میـــــگردد تـا شـورای محتـرم       
عــالی ســتره محکمــه بــه منظــور ایجــاد وحــدت رویــۀ   
قضایی مرتبط به موضوع، طی متحدالمال بـه عمـوم   

اکم اخبار خواهند فرمود تا درصورت صدور حکم مح
) ٢) کــود جــزاء، حکــم فقــرۀ (٤٠٣) مــادۀ (١بــه فقــرۀ (

ــال     ــرد و انفصـ ــوص طـ ــز در خصـ ــذکره را نیـ ــادۀ متـ مـ
ــریح     ــویش تصـ ــلۀ خـ ــم فیصـ ــص حکـ ــومین در نـ محکـ

نمایند))
حینیکــه تفصــیل جریــان موضــوع تــوأم بــا اصــل نظــر   

مقام محتـرم  ٢٨/١١/١٣٩٩تدقیقی در جلسه مؤرخ
) ٩١٥ورایعالی مطرح گردید طی تصـویب شـماره (  ش

هدایت ذیل صدور یافت.
((نظــر ریاســت محتــرم عمــومی تــدقیق و مطالعــات      
ــه عمــوم      تائیــد اســت غــرض توحیــد مرافــق قضــائی ب
ــیم    ــتیناف والیـــات و مراجـــع مربـــوط تعمـ محـــاکم اسـ

گردد))
مراتب مندرج تصویب فوق و نظر تـدقیقی کـه مـورد    

عالی قرار گرفته است بـدین  تائید مقام محترم شورای
ــوط     ــه عمــوم محــاکم اســتیناف و مراجــع مرب وســیله ب
تعمیم میگردد تا آنرا به مراجع ذیـربط خـویش تکثیـر    

نموده وفقاً اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند.

ه دننرهـار اسـتيناف محکمـې    نیـ ٥/١٢/١٣٩٩په 
رئــــيس قضــــاوتمندمفتي محمــــدوزير پــــه مشــــر د 

اونيزه غونه ترسره شوه.دېوانونو رئيسانو 
په دغه غونه کې، چې د استيناف محکمې دېوانونو 

کـې  هغـه وثـايق او اسـناد،     ه رئيسانو ون کـی و پـ  

کې قلمې تېروتنې شـوې وې  ه ال پـچې دجوت پرمه
او مراجعينو يـې د رسـمي عريضـو لـه الرې دتصـحيح      

غوتنه کې وه تر بحث الندې ونيول شول.
وی هغه  ول  وثايق (نکاح خطونه، ون وال وايي  د

وکالت خطونه، قبالې او نور)  چې په قانون  کې يې د 

تصحيح منعه نه وي راغلي په تصحيح تصميم نيسي 
او پــه خبــره يــې هغــه وثــايق، چــې اصــالح يــې قــانوني   

ستونزه ولري په ردولو تصميم نيسي.
د دې اون  دېوانونـو رئیسـانو پـه غونـه کـې هـم يـو        

ــاي  ــمېر وثـ ــې    شـ ــول، چـ ــول شـ ــدې ونيـ ــث النـ ــر بحـ ق  تـ

کــې الزم ه دقاضــیانو دنظريــاتو لــه تبــادلې وروســته پــ 
تصميمونه ونيول شول.

     ه پـه اونـديادونې ده، چې  دېوانونو رئیسـانو غونـ
کې يو ل دهغه وثايقو، چې دجوت پرمهال په کې 
قلمي تېروتنې  شوې وي تر سره کېې او د قانون سره 

ي.سم پرې تصميم نيول کې

ــال    ــارم سـ ــع چهـ ــومی   ١٣٩٩در ربـ ــزاء عمـ ــوان جـ دیـ
) دوســیه  ١١٨٧ســتره محکمــه مجموعــاً بــه تعــداد(    

محــــــاکم تحتــــــانی را از لحــــــاظ قانونیــــــت مــــــورد 

برســـــــی قـــــــرار داده و در مـــــــورد آنهـــــــا تصـــــــامیم  
مقتضی اتخاذ نموده است.

ــداد (   ــه تعــ ــه بــ ــزاء   ٩٨٩کــ ــوان جــ ــیه وارد دیــ ) دوســ

ه تحــــت ) دوســـی ١٩٨گردیـــده در حالیکـــه از قبــــل (  
ــداد     ــه تعـــ ــه بـــ ــت. از جملـــ ــته اســـ ــرار داشـــ دوران قـــ

ــد، (٨٢٨( ــیه تائیــــ ــیه نقــــــض، ١٤٠) دوســــ ) دوســــ

ــدیل و ( ٧٩( ــیه تعـ ــده  ٥٥) دوسـ ــترد شـ ــیه مسـ ) دوسـ
ــده (     ــی شـ ــای بررسـ ــیه هـ ــاً دوسـ ــه مجموعـ ) ١١٠٢کـ

) دوسیه تحت دوران قرار دارد. ٨٥بوده و (
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درمقـر  و نماینـده گـان ادارات ذیـربط    سـا  ؤریـت،  معاونه مقام وال
.ردیدگمحکمه استیناف دایر 

سـپس غـاز آچنـد از کـالم اهللا مجیـد    ییاتآجلسه با تالوت ابتداء 
بیـان نمـود کـه    حاضرین ضمن عرض خوش آمدید به یس جلسه ئر

جلسات همآهنگی در اجرای امور رسمی مؤثر ثابت گردیده و همه 
مسئولیت های وظیفوی آنها متوجه نمودمسئولین  ادارات را به

اً در رابطه به تصامیم جلسه قبلی بحث صـورت گرفـت کـه در    بعد
زمینــه  رئــیس ــارنوالی اســـتیناف و  مــدیر محــبس از اجـــراآت      
کمیته بارتباط حل مشـکالت محبوسـین بـی سرنوشـت درمحـبس      
مفصــالً معلومــات ارایــه نمــود کــه تاحــدی مشــکالت آنهــا مرفــوع  

ر آینده نزدیـک مشـکالت آنهـا بطـور کلـی حـل خواهـد        گردیده و د
شد متعاقباً سرپرست ریاست عدلیه از کمبـود وکـالی مسـاعدت    
هــای حقــوقی یــاد آوری نمــود کــه  در گذشــته بــا مشــکالت جــدی  
مواجه بـودیم و اظهـار امیـد واری نمـود کـه طبـق تشـکیل منظـور         
شـــده وکـــالی مســـاعدت هـــای حقـــوقی اضـــافه گردیـــده کـــه ایـــن  

تاحدی زیاد حل خواهد شد.  و در رابطـه بـه نبـود خانـه     مشکالت 
امن در آن والء غرض نگهداشت آنعده اناث که غـرض عقـد نکـاح    
ازمنــزل  فــرار مینماینــد نیــز تبــادل نظــر صــورگرفت کــه در رابطــه   
معاونه مقام والیت وعده سپرد تا درهفته آینده یکجا با سرپرست 

مینمایــد تــا در ریاســت عدلیــه مشــکالت را بــا مســئولین شــریک  
آینده دارای خانه امن بوده ویاهم غرض حـل مشـکل بـا مسـئولین     
ــه      ــه ریاســت هــای عدلی والیــت ننگرهــار تفــاهم نماینــد. همچنــان ب
وارنوالی استیناف وظیفه سـپرده شـد تـا لسـت قضـایای قطعـی       
ونهــایی شــده تطبیــق وعلــت عــدم تطبیــق آنهــا را طــی هــر ربــع بــه   

ــا در ز   ــه تصــامیم مقتضــی اتخــاذ   محــاکم مربوطــه بفرســتند ت مین
گردد. در ادامه روی یک سلسله مسایل به طور متفرقـه نیـز بحـث    

ــشــد کــه در هــر مــورد تصــامیم قــانونی اتخــاذ گردیــد و     اجلســه ب
خاتمه یافت.خیر ئیهدعا

در والیت زابل:
جلســۀ همــآهنگی ارگانهــای عــدلی و قضــائی محکمــه اســتیناف     

ست قضاوتیارمرسل تحت ریا٢٦/١٢/١٣٩٩والیت زابل بتاریخ 
احمد "فضلی" رئیس محکمه استیناف با اشتراک رؤسا و نماینده 
ــر    ــتیناف دایـ ــه اسـ ــاالر جلســـات محکمـ ــربط در تـ گـــان ادارات ذیـ

گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       
رئیس محکمه ضـمن عـرض خـوش آمدیـد بـه اشـتراک کننـده گـان         

ید تدویر جلسـات همـآهنگی صـحبت مفصـل     راجع به اهداف و فوا
نموده و تدویر همچو جلسـات را یـک امـر مهـم در راسـتای تـأمین       
عدالت، اجراآت قانونی و شفاف و حل پرابلم های ادارات مربوطه 
خواند. همچنان رئیس محکمه خطاب به اشتراک کننده گان گفت 
ــده        ــآهنگی را نادی ــد تصــاویب جلســه هم ــه بای ــای مربوط ــان ه ارگ

تـه و آنـرا در اجــراآت یومیـه خـویش در نظــر داشـته باشـند تــا       نگرف
اجــراآت آنهــا در روشــنائی قــوانین نافــذه کشــور صــورت گرفتــه و  
ــاه روی      ــرور کوتـ ــداً مـ ــردد بعـ ــق اهللا گـ ــکالت خلـ ــع مشـ ــث رفـ باعـ
موضــوعات و تصــاویب جلســه قبلــی صــورت گرفــت و متعاقبــاً       

مسایل شامل آجنداء ذیالً به بحث گرفته شد :
اء محکمه شهری مشکالت خویش را از قبیـل  دیوان جز-١

عدم ارائه معلومات ثبت الیسنس و جـواز سـیر در ادارات ترافیـک    
در دوسیه های حادثات ترافیکی، عـدم تشـخیص عوایـد روزمـره     
متهمـین قضــایای مختلــف و مجهـول بــودن نظریــات شــفاخانه در   
مورد بعضی متهمین قضیه به جلسه مطرح نمود.  که موضوع بـا  

ده گــان ادارات مربــوط در میــان گذاشــته شــد و رهنمــائی      نماینــ
قانونی درمورد با ادارات متذکره صورت گرفت. 

دیوان امنیت عامه محکمه استیناف مشکالت خویش -٢
را از قبیـل عـدم حـل قـرار هـای حـل نـواقص کـه از طـرف محکمـه           
صــادر میگــردد و بعضــی متهمــین بــا وصــفی کــه درمــورد شــان از  

تجویز میشود ، با آنهم از طرف ـارنوالي  محکمه تمدید توقیف 
رهــا میگردنـــد را بـــه جلســـه مطـــرح نمـــوده کـــه رئـــیس ـــارنوالي  
استیناف حاضر جلسه بود و موضوع با وی در میان گذاشته شد. 
وی بیان داشت که به موضوعات فوق در روشـنائی قـوانین نافـذه    

کشور رسیده گی صورت میگیرد. 
ه مشکالت خویش دیوان مدنی محکمه شهری در جلس-٣

را از قبیل عدم حل قرار های تحقیقاتی از طرف ادارات مربوط و 
عدم همکاری قوماندانی امنیه در حصه جلب اصحاب دعاوی در 
بعضی قضایا بیان نمود که موضوع با نماینـده گـان ادارات فـوق    
شریک گردید و تعهد سپردند که منبعد به تمام موارد رسیده گـی  

گرفـــت و بــه آنهـــا در روشـــنائی قـــانونی  قــانونی صـــورت خواهـــد  
رهنمائی همه جانبه صورت گرفت. 

بعضی محاکم ابتدائیه ولسوالی ها مشـکالت خـویش   -٤
را از قبیل ورود دوسیه ها به آن محاکم از مجـرای غیـر قـانونی و    
ــرح       ــه مطـ ــه جلسـ ــایا را بـ ــی قضـ ــی در بعضـ ــه اردوی محلـ مداخلـ

د تـا دوسـیه هـای    نمودند. که به ارگان های مذکور هدایت داده ش
حقوقی و جزائی را از مسیر قـانونی آن بـه محـاکم مربوطـه محـول      
نمایند و نیزبه ولسواالن ولسـوالی هـای متـذکره هـدایت داده شـد      
تا از مداخلـه افـراد و نیروهـای اردوی محلـی در اجـراآت محکمـه       

جداً جلوگیری نمایند تا عدالت به وجه احسن آن تامین گردد. 
ی یـاد دهــان الت خــویش رابـه جلســه  مـدیر زنــدان مشـک  -٥

نمـــوده و بـــه آن طبـــق احکـــام قـــانون رهنمـــائی گردیـــده و قناعـــت 
موصوف حاصل گردید.  

رئیس ارنوالي استیناف درجلسه بعضـی مشـکالت خـویش    -٦
را از قبیل وصـول اوراق دوسـیه هـای بـه نـام تمـرد در صـورت عـدم ارائـه          

حقـوقی، عـدم   ضمانت خط از طـرف یکـی از طـرفین دعـوی در قضـایای      
همکاری  قوماندانی امنیه در حصه جلب متهمین قضیه به وقت و زمـان  
معین و ارسال قضایا از طرف مدیریت جنائی در حالیکه مـدارک اثباتیـه   
ودالیل مقنع در اوراق آنها موجود نمی باشد ارائه نمود.  که در رابطه بـه  

گرفت موضوعات فوق با نمایندگان ادارات مذکور بحث مفصل صورت 
و به آنها در مورد رهنمائی قانونی بعمـل آمـد تـا متوجـه اجـراآت خـویش       

گردند. 
ــا ادارات داشــت      -٧ ــه ب ــایی را ک ــرابلم ه ــدافع بعضــی پ وکــالی م

منجمله با ریاست ارنوالي مبـارزه بـا جـرایم امنیـت داخلـی و خـارجی و       
سایرارگان ها از قبیل عدم حضور وکیل مدافع حین اخذ تمدیـد توقیـف   

متهمـین قضـایا و تحقیقـات در غیـاب وکیـل مـدافع از متهمـین ،        برای 
درجلسه مطرح نمود. موضوع با نماینده ارنوالي فوق مورد بحـث قـرار   
ــرایش      ــه آن طبــق احکــام قــانون رهنمــائی صــورت گرفــت و ب داده شــد و ب
تفهیم گردید که تعیین وکیل مدافع حق قانونی متهمین بـوده و در تمـام   

شته باشند. مراحل باید حضور دا
آمریت حقوق ریاسـت عدلیـه بعضـی مشـکالت و پـرابلم هـا ی       -٨

مـاده  ٣و٢خویش را از قبیل معرفـی اشـخاص متمـرد مطـابق فقـره هـای       
قانون طرز تحصـیل حقـوق و عـدم همکـاری ارگـان هـای مربوطـه در        ١٧

حصه تطبیق حکم نهائی محاکم به جلسه بیان داشت کـه در هـر مـورد بـه     
ایات و رهنمـائی هـای جـدا گانـه صـورت گرفـت و       ارگان های مربـوط هـد  

نماینده گان ارگان های مذکور نیز تعهد سپردند که به تمام آنها رسـیده  
گی قانونی صورت خواهد گرفـت. دراخیـر روی یـک سلسـله مـوارد بحـث       
آزاد صورت گرفت که در هـر مـورد آن تصـامیم مقتضـی اتخـاذ گردیـد و       

جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
والیت فاریاب:در 

والیـت محکمـه اسـتیناف   قضـائی وعـدلی ارگـان هـای  هنگیآهمـ لسـۀ ج
قضـاوتیار ریاسـت تحـت ٢٧/١٢/١٣٩٩مورخشنبهیوم چهار فاریاب

رؤسـا و نماینـده   اشـتراک بـا اسـتیناف محکمـه رئیس"حبیب"سـخی غالم
گان ادارات ذیربط دایر گردید.

پیرامونسپسآغازمجیداهللازکالمچندی آیاتتالوت باجلسهابتداء 
میماتصـ ونظر صورت گرفته تبادلوبحثمفصالًمطروحهموضوعات

هـدایت مربـوط مراجـع مشـکالت رفـع درخصـوص و اتخـاذ قـانونی 
دانسـته تعمیـل قابـل مطروحهدراخیرموضوعاتوابرازگردیدمقتضی

همـه بـه هنگیآهمـ ۀ جلسـ هایصلهیفکاپیتاآمدعملبهفیصله، شده
طـرح ء همـه ذیـربط واداراتشـود ارسـال رسـماً کنندهاشتراکایهنهاد

ریاسـت یـن ه ابـ بعدیجلسهیرازبرگزاخویش را  قبل دات پیشنهاوها
بـا جلسـه اعضـای وهمـه گـردد بعـدی جلسـه آجنـدای شـامل تـا بفرسـتند 

رایکـدیگر سـازنده وسـالم پیشنهاداتپذیریانتقادوبامندیحوصله
بـا  جلسـه . رسـانند بهـم حضوربعدیجلسهدرینمعموقوعبه پذیرفته

.یافتخاتمهدعائیه خیر 

په کونونو والیت کی:
نیـی سـره سـمون    ٢٧دحـوت دمیاشـتی   ١٣٩٩نن ور چهارشـنبه چـې د  

لری د عدلي اوقضایي ارانونو ترمین  په اشتراک د مختلفو ارانونو د 
د صـدیق (لبیـب   رئیسانو او نماینده انو د تل په یـر د قضـاوتیار محمـ   

جمالی) د کونونـو والیـت د اسـتیناف محکمـې رئـیس پـه مشـر غونـه         
دایره شوه.

غونه د کالم اهللا مجید د و مبارکو آیاتونو په لوستلو سره پیل شوه. په 
ســـرکې د اســـتیناف محکمـــې رئـــیس قضـــاوتیار محمـــد صـــدیق (لبیـــب  

فصــیل جمـالی) دغونـې برخوالــو تـه دغونـی داهمیــت پـه بـاره کــې پـه ت       
خبری وکی. وروسته غونه  دآجنـاء د موضـوعاتو سـره سـم پـرمخ واله       

چې الندی ذکر شوي موضوعات په کې شامل وو.
د دره پیچ ابتدائیـه محکمـې تعمیـر چـې د ملـی اردو واکونـو       -١

لخوا نیول شـوې چـې محکمـه یـې د تخلیـه کیـدو غوـتنه کـوي، د ملـی          
چـې مـون خپلـو واکونـو تـه      اردو واکونو نماینده لخوا ا ورکـول شـو  

هدایت ورکي ترو تاسو محکمې ته خپل تعمیر تخلیه کی.
په مدنی موضوعاتو کې موظف هیئات له لوری قیمت ذاری -٢

چـــې بایـــد دقیقـــه وي. او دمحکمـــې لـــه لـــوری د ورکـــل شـــویو جلبونـــو  
اطمینان.

د ینه متهمینو ساتل دامن پـه کـورکې. او دطـب عـدلي لـه      -٣
ر دقیق ولیکل شی.لوري باید نظ

دغونی په دوام پورتـه موضـوعاتو تـه د ـونوالو لـه لـوری الزمـی دحـل         
الری ولول شوی. په اخیرکې غونه په دعائیه کلماتوپای ته ورسیده.

در والیت بغالن:
ــ ــای عــدلی وقضــائی  ۀ همــآهنگی جلس محکمــه اســتیناف  ارگانه

ــاوتیار تحـــت ریاســـت٦/١٢/١٣٩٩والیـــت بغـــالن بتـــاریخ   قضـ
با اشتراک محمـد  رئیس محکمه استیناف محمد حسن "صدیقی"

ا و نماینده گـان ادارات ذیـربط   ، و رؤسوالی والیتاکبر "بارکزی"
در مقر محکمه استیناف دایر گردید.  

سـپس  غـاز آکـالم اهللا مجیـد   تالوت آیـاتی چنـد از   ابتداء جلسه با 
مدیـد بـه اشـتراک کننـده گـان      آخـوش  ضـمن عـرض   یس محکمه ئر

که بایـد مقامـات شـماره    اینوات همآهنگیپیرامون اهمیت جلس
از بحــث تــا مســائل بعــد،اینــدراک نمتیــک هــر اداره در جلســه اشــ

در صــورتیکه حــل نگــردد بــا مقامــات مقــام  بشــکل قــانونی حــل و
مـورد عـدم اشـتراک عـده از     درعالی ستره محکمه شریک گردد و

غیــر حاضــر  هــدایت فرمودکــه فعــالً  ،جلســهدرمــی ئاعضــای دا
نها اطالع داده آفوق صورت تکرار به ارگانهای مادرومحسوب

بعـداً .تصـامیم جـدی اتخـاذ خواهـد گردیـد     ها آنپیرامون که شود
تصامیم قبلی مرور صورت گرفت که در مورد جلـب  روی موارد و

گـزارش فیصـله هـای    وحقـوقی  جزائـی و یاحضار بموقـع قضـایا  
اصــالًنهـائی محـاکم مطـابق فارمــت از قبـل تنظـیم شـده      قطعـی و 

دو مــورد تصــمیم جــدی اتخــاذ   هــرکــه دربهبــود بوجــود نیامــده  
اشخاصــیکه از تصــامیم قــانونی قبلــی تخلــف   یــد کــه منبعــد گرد

ورزند مورد پیگرد قانونی قرارگیرند.
مشـکالت آمریــت تحریـرات محکمــه اسـتیناف پیرامــون    در ادامـه  

بعضی ادارات شامل اعضای جلسه مبنی بر اینکه ادارات ذیربط
ب و مراسالت صادره محکمه استیناف را از نزد یهنگی مکاتآهم

علت اینکه مسوول اول اداره یـا در جلسـه میباشـد یـا     حامل آن به
ــور  ــری ومصــروف ام ــا دردیگ ــته باشــد    ی ــی داش اداره حضــور نم

ــد.    ــی نماین ــدرجات درحالیکــه اکثــراً تســلیم نشــده  مســترد م من
متاســفانه روزهــا ب ایجــاب اجــراآت عاجــل را مــی نمایــد، یــمکات

وقتــی نامــه بــه دســترس مســوول اداره قــرار  لــیســپری میگــردد و
ــی و اهمیتــی نمــی       ــه آن دیگــر معن ــوط ب میگیــرد کــه  اجــراآت مرب

داشته باشد.
ب یـ تعـدادی از مسـوولین ادارات بعـد از دریافـت مکات    -١

به مندرجات آن توجه و ترتیـب اثـر نـداده تـا اینکـه بـا تمـاس هـای         
مکــرر تیلفــونی موضــوع تعقیــب جــدی گردیــده تــا بــاالخره نتیجــه   

حاصل گردد.
ــد کــه   هآهمــۀادارات اعضــای جلســ -٢ نگی همــه مستحضــر ان

هنگی بیشـتر از یـک مـاه  بـوده و     آفاصله زمانی بـین دو جلسـه همـ   
همــین مــدت زمــان در اختیــار دارنــد تــا مشــکالت و پیشــنهادات  
خــویش را جهــت شــمولیت در آجنــدای جلســه بــه آمریــت تحریــرات  

امـا متاسـفانه بـا وصـف صـدور      ،محکمه استیناف تقـدیم نماینـد  
واتســاپ پیشــنهادات شــان چنــدین روز  ب و پیــام از طریــق یــمکات

ــدویر جلســه مواصــلت مــی نمایــد کــه بعــد از وقــت مــی       بعــد از ت
ــدارد. باشــد، خواهشــمندیم ادارات ســراز خــتم  و دیگــر اهمیتــی ن

همین جلسه الی برگـزاری جلسـه بعـدی پیشـنهادات خـویش را بـه       
تــا بــه طــور مــنظم شــامل آجنــدا گردیــده در  موقــع  شــریک ســازند،

.صامیم الزم اتخاذ گرددجلسه مطرح و ت
بعضی از ادارات به خصوص نظامیـان در رابطـه بـه ترتیـب     -٣

مربوطــه موضــوع را طــی اســتعالم عنــوانی      ءوثــایق ورثــه شــهدا   
کــه ایــن نــوع اجــراآت خــالف قــانون و   محــاکم تقاضــا مــی نماینــد 

بهتــر اســت بخــاطر رعایــت اصــول اداری و اصــول اداری میباشــد.
مطلوبــه  خـویش را یــا وســیله  حفـظ مراتــب و موقـف مقــام قضـاء،   

پیشنهاد و یا مکتوب عنوانی محاکم ارایه نمایند.
از تمام اعضای جلسه متمنی ایم تا حین حضور در تاالر بـه  -٤

ترتیب سلسـله مراتـب در جایگـاهی کـه از قبـل بـرای شـان در نظـر         
ــده اســت اخــ     ــر روی میــز ترســیم گردی موقــع ذگرفتــه شــده و در بن

سبب بی احترامی بـه دیگـران   ظم جلسه وتا باعث اخالل ننمایند،
ردند.گن

چگـونگی  تصـامیم قبلـی و  موضـوعات و از مـرور بـر  بعـد متعاقباً 
بحـــث همـــه جانبـــه ءجنـــداآنهـــا روی موضـــوعات شـــامل آتطبیـــق 

از غـور طبـق احکـام    موضـوع بعـد  صورت گرفتـه کـه پیرامـون هـر    
میم اتصـ ذیـالً  ل های مقام عالی ستره محکمـه  آمتحد المقانون و

:اتخاذ گردیدالزم 
کــه رســماً ی رامراســالتتمــام ادارات بایــد مکاتیــب و  -١

،ن بپردازنـد آدر میعاد قـانونی بـه جـواب    ارسال میگردد تسلیم و
ت کــه ســبب ســرگردانی مــراجعین گــردد جــزء آخیر در اجــراأزیــرا تــ

عــدم اجــراي بموقــع حـاالت ســوء اســتفاده از صــالحیت وظیفــوی و 
در صــورت ایــن عمــل جــرم بــوده و قانونــاًوظیفــه محاســبه شــده و

مورد تعقیب قضائی قرار خواهد گرفت. تکرار موضوع جداً
قضــائی مــاه یکبــار ارگانهــای عــدلی وۀینکــه جلســااز-٢

ء جنداآون باید یتمام ادارات شامل کمیسمیگردد بناءًریداقانوناً
ن بحث صورت گیرد وآکه میخواهند در جلسه روی ی رامسایلو

از گذشت بیسـت  بعد،ونی برای موضوعات پیدا شودراه حل قان
جنـداء آد، تـا گـرد جنـدا آاز جلسه قبلی ارسال نمایند تا شامل یوم 

شواهد هر اداره اسناد ور شدن جلسه تکثیر ویقبل از داترتیب و
جـواب هـای مقنـع مطـابق اسـناد      ورده وآخـود بـه جلسـه    خود را با

از یـد کـه تمـام ادارات بعـد    تصـویب گرد ارائه نمـوده بتواننـد بنـاءً   
مســایل قابــل طــرح در جلســه را ارســال گذشــت بیســت یــوم حتمــاً

جنـداء از هـیچ اداره   آیـوم هـیچ گونـه    ۲۵از گذشـت  بعـد نمایند و
پذیرفته نمیشود.

نظــامی در ارســال و اداراتادارات بخصــوص یبعضــ-٣
نظــرموقــف ادارات را درمرســول خــویش سلســله مراتــب اداری و 

طور نمونه گاهی ورثه شـهداء را غـرض ترتیـب وثیقـه     گیرند بنمی
ذریعه استعالم معرفی میدارند که این عمل خالف احکـام قـانون   

ل ومرسـ ین در تمام ارسـال و اازتصویب گردید که بعدمیباشد . 
شنهاد یپفرق بین استعالم،نظرگرفته شود وها سلسله مراتب در

رعایت گردد.وشده مکتوب باید دانسته و
،قضــائینگــام اشــتراک در جلســه ارگانهــای عــدلی و ه-٤

نمیشـود  هگرفتـ در نظـر موقف هـا سلسله مراتب نشستن وبعضاً
ان ه گـ یـن تمـام اشـتراک کننـد    اازتصمیم اتخاذ گردید که بعدبناءً

نـده محـل   آیسلسله مراتب را مراعـات نماینـد تـا در   ها وبنرباید 
برای شکایت باقی نماند.

اداره حقوق های مربوطه وارنوالیتصویب گردید که -٥
ق احکـام قطعـی و  یتطبباید در زمان معین فورمه های نظارت بر

ــاکم   ــائی محـــــــ ــوبه را نهـــــــ ــابق مصـــــــ ــورخ ) ۷۹۲(مطـــــــ مـــــــ
طبـق هـدایت شـماره    شورای عـالی سـتره محکمـه و   ۲۵/۷/۱۳۹۶

وحکومتـداری شورای حاکمیـت قـانون   ) ۵(هشتم مصوبه شماره
مــــــــــــورخ) ۱۱۱۸-۱۰۴۴(ل شــــــــــــمارهآمتحــــــــــــد المــــــــــــو
صـــورت تخلـــف مطـــابق درت بموقـــع نمـــوده وآاجـــرا۶/۸/۱۳۸۶

ــاً     ــه فوق ــالی ک ــات ع ــورد قــانونی    تصــامیم مقام ــد برخ ــر گردی ذک
صورت گیرد.

هـــای مربوطـــه بایـــد از کـــه ـــارنوالیتصـــویب گردیـــد -٦
هایصادره بخصوص فیصله یعدم قطعیت فیصله هاقطعیت و
ــه، ــوی  اســتیناف وابتدائی ــا ل ــهیــارنوالی ــه اســاس قناعــت   ک ب

به ارگانهای مربوطه اطمینان دهند.قطعی شده اند ،طرفین
کــه ی در دوســیه هــایهــاــارنوالیتصــویب گردیــد کــه -٧

مـتهم بـه اسـاس حکـم محکمــه ابتدائیـه برائـت حاصـل نمـوده انــد         
١٠٢واد دوسیه ها را طبـق هـدایت مـ   ،دناستیناف طلبی مینمای

قــت بــه دیــوان هــای    ت جزائــی  بــه اســرع و  آقــانون اجــرا ٢٦٢و 
مربوطه ارسال نمایند. 

تصویب گردید که دسترسی وکیل مدافع به موکـل حـق   -٨
وکیل مدافع اش بوده لـذا تمـام ادارات بخصـوص    متهم وی قانون

ریاست امنیت ملی حق دسترسی سهل وکـالی مـدافع بـه مـوکلین     
حل گردد.زمینه باید شکایت موجود قانوناًدررا فراهم نماید و

ردیـــد کـــه ادارات امنیتـــی از لحـــاظ قـــانون  تصـــویب گ-٩
جملـه  قضـائی از مین امنیت ادارات عـدلی و أوظیفه دارند تا به ت

ــالی مــدافع کــه دریــن اواخــر بیشــتر مــورد تهدیــد بــوده انــد          وک
زمینـه قابـل   هیچگونـه غفلـت در  واقدامات جدی قـانونی نماینـد  

پذیرش نیست. 
میعـاد  مکلف انـد در تصویب گردید که محاکم  قانوناً-١٠

اری جلسه قضائی زرا از تاریخ برگارنوالقانونی وکیل مدافع و
گاه سازند.آ
بـه اسـاس خـالء    اوراق دوسـیه تصویب گردیـد زمانیکـه  -١١

ادارات حقوق ارسال میگردد بایـد در  ها وارنوالیتحقیقاتی به 
ــع و   اســرع وقــت و  ــانونی خــالء هــا رف غــرض دوســیه هــا میعــاد ق

بـدون  خیرأتـ مربوطـه ارسـال گـردد و   گی قانونی به محاکمه رسید
باشد.قابل پذیرش نمیزمینه قانوناًدلیل در

در والیت لغمان:
ــ ــای عــدلی وقضــا  گی ارگهنآهمــۀجلس ی محکمــه اســتیناف  ئانه

قضاوتمند شاه تحت ریاست ٢٠/١٢/١٣٩٩بتاریخلغمانوالیت 
ــا       ــتیناف ب ــه اس ــاون ریاســت محکم ــدزی " مع ــی "احم اشــتراک ول

ــو رئیســانو      ــت اســتیناف محکمــې د اســتینافې دیوانون ــخ والی دبل
کاـل دکـب میاشـتې پـه اوومـه ، وارلسـمه او       ١٣٩٩کمیسیون د 
ــتمه  ــه یوویشــ ــی ) د   نیــ ــعیب (ابراهیمــ ــد شــ ــاوتیار محمــ د قضــ

ئیسانو استیناف محکمې رئیس په مشر د استینافي دیوانونو ر
په ون د استیناف محکمې په مقر کې جو شو .

ه د ستری غونــــــه   لــــوم ــه پیــــل اوپــ ــتن تعــــالی (ج) پــــه نامــ ــ
) موضــوعاتو پــه تــاو لــه هغــی جملــې      ٦٥اجنــدا کــې د شــاملو (  

د وثـــــایقو پرتصـــــحیح بنـــــا د مراجعینـــــو عریضـــــې ، د عدلیـــــه  
ــت    ــاروال ریاســــ ــزار د ــــ ــت او مــــ ــزن آمریــــ ریاســــــت ، دمخــــ

لــــوم حــــوزې د اســــنادو اووثــــایقو د ثبــــت     داســــتهداانې ، 

آمریـــــــت اوعدلیـــــــه ریاســـــــت مکتـــــــوب او دغضـــــــنفر بانـــــــک  
مکتوبونـــه تربحـــث او دنظـــر ترتبـــادلی النـــدی ونیـــول شـــول اوپـــه  
هرمـــــورد کـــــې الزم تصـــــویبونه وشـــــول او تحریراتـــــو تـــــه دنـــــده   
ــې د       ــت کـ ــر ژر وخـ ــه یـ ــویبونه پـ ــوی تصـ ــو شـ ــوه ترـ ــپارل شـ وسـ

.و مراجعو ته واستويقانوني اجراآتو په موخه ایکمن

ــه  ــه     ٢٩/١١/١٣٩٩پـــ ــې دعامـــ ــتيناف محکمـــ ــار اســـ ــه دننرهـــ نیـــ
ــيې     ــه تـــر  کـــې دقضـ امنيـــت دېـــوان قضـــايي پـــالوي دعلنـــي غونـــو پـ

ــن د     ــاق يـــو تـ ــو  پـــه اتفـ ــتون کـــې درايـ ــاقي ۲دطرفينـــو پـــه شـ ميلـــه قاچـ
کالــــه تنفيــــذي بنــــد ســــزا محکــــوم او  ۲ســــالح پــــه  قضــــيه کــــې پــــه   

ه ون د نورو  جرمي وسايلو په  مصادرې حکم وشو.دسالح پ
مياشـتو تنفيـذي   ۳کاـل او  ۱يو تن د محبس خه دتېـتې پـه جـرم  پـه      

مياشـت  ۱کاـل او  ۱بندمحکوم او يو کس دفريبکار په  قضيه کې پـه   
تنفيذي بند سزا محکوم شو.

همدا رنه درې مېرمنې  دنشه يي توکو دقاچاق په جرم کې هـره يـوه يـې   
مياشتو تنفيذي بند  سزا محکومې شوې او ۶ـ  ۶کال او ۱ـ  ۱په 

مياشتو بند محکوم شو. په دغه قضايي ۱۰يو تن دفريبکار په جرم په 
غونـه کـې لـه دنـدې خـه د ســوء اسـتفادې او نـورو جرمونـو پـه تـاو يــو           

شمېر کسان مجازات شول.
پرېکـې وروسـت   دغونې قضايي پالوي وويل دتورنو پرواندې شـوې 

نه دي کوالی شي د تمیيز غوتنه وکي.

دفاریاب والیت استیناف محکمې دشکایتونو اوریدلوکمیسـیون  
کاــل دکــب پــه دوهمــه ، یوولســمه اودولســمه نیــه ، د       ١٣٩٩د

والیت استیناف محکمې د شکایتونو اوریـدلو کمیسـیون   ارزان 
نیـــه او د بغــالن والیـــت اســتیناف محکمـــې   ١٧/١٢/١٣٩٩پــه  

نیـه د اونــدو  ٢/١٢/١٣٩٩دشـکایتونو اوریـدلو کمیسـیون پـه     
محکمــو رئیســـانو پــه مشـــر جــو شـــو. او داونــدو محکمـــو د     

شــکایتونو اوریــدلو صــندوقونه پرانیســتل شــول چــې اووه پــای       
ونه ، اود قاضــی رد یـــوه عریضــه د تحریراتـــو آمریــت تـــه    شــکایت 

رسیدلې وه ، له یوه وکیل خه شکایت شـوی ؤ  چـې نومـوي تـه     
توصــیه وشــوه ، دشــکایت پرپــاوغورو شــو او د عریضــې پــه تــ او  
دکمیسیون دغیو له خـوا دجزایـی اجراآتـو قـانون پـه رـا کـې الزم        

روسـتیو رسـیده   تصمیمونه ونیول شول او ایکمنـو مراجعـو تـه دو   
یو په موخه محول شول .



۱۴۰۰حمل ١٩

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

یکنفر بیست و یکسال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ٢٨/١١/١٣٩٩ دونفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ
دوتن هر واحد ده سال حبس و یکتن چهار سال حبس 

تنفیذی رر سه نفر غصب رر

هژده سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب و قتل رر
یکنفر چهار سال و پنج ماه حبس و یکنفر یکسال و شش 

ماه حبس تنفیذی رر دونفر فعل زناء رر

هر واحد پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی ٥/١٢/١٣٩٩ دونفر غصب رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
ده سال حبس تنفیذی ١٢/١٢/١٣٩٩ یکنفر قتل رر

بس تنفیذیهفت سال ح رر یکنفر غصب و تجاوز علیه موظف 
خدمات عامه رر

هر واحد بیست و سه سال حبس تنفیذی ٢٥/١١/١٣٩٩ دونفر قتل دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ
هر واحد بیست و یکسال حبس تنفیذی رر دونفر قتل رر

شش سال حبس تنفیذی ٢٩/١١/١٣٩٩ یکنفر غصب مسلحانه رر
ال حبس تنفیذیسه س رر یکنفر سرقت رر

دوسال و ده ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
شش سال حبس تنفیذی ٦/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت منزل رر
پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل خطاء رر

یکنفر نزده سال حبس و یمنفر بیست و دوسال حبس 
تنفیذی ١٦/١٢/١٣٩٩ دونفر قتل رر

یذیپنج سال حبس تنف ٣٠/١٠/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سرپل

پنج سال حبس تنفیذی ١٩/١٢/١٣٩٩ یکنفر تجاوز از حق دفاع مشروع منجر 
به قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب

یکنفر یکسال و یکماه حبس تنفیذی و یکنفر برائت ٢١/١١/١٣٩٩ دونفر ضرب و جرح  رر
پانزده سال حبس و یکنفر برائتیکنفر  ٢٥/١١/١٣٩٩ دونفر قتل رر

ده سال حبس تنفیذی ١٨/١١/١٣٩٩ یکنفر عضویت به گروه و حمله مسلحانه دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت فاریاب
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ١٩/١١/١٣٩٩ یکنفر عضویت به گروه رر

چهار ماه حبس یکنفر دوسال حبس و یکنفر یکسال و
تنفیذی ٢٨/١١/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

پنج سال حبس تنفیذی ١٦/١٢/١٣٩٩ یکنفر نقض مقررات و استعمال سالح رر
بیست و یکسال حبس تنفیذی ١٨/١١/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت فاریاب

هر واحد دوسال حبس تنفیذی ١٤/١١/١٣٩٩ دونفر فرار از صحنه محاربه دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن محکمه 
استیناف والیت فاریاب

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١١/١١/١٣٩٩ یکنفر خشونت منجر به خودکشی محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن والیت 
فاریاب

هر واحد دوسال و شش ماه حبس تنفیذی ٥/١٢/١٣٩٩ ونفرد سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت خوست
هر واحد شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی رر دونفر قتل رر

سه سال حبس تنفیذی ١٢/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر

سه سال حبس تنفیذی ٢/١٢/١٣٩٩ یکنفر عضویت در گروه مخالفین و 
جاسوسی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت خوست

سال و یکماه حبس تنفیذیسه رر یکنفر عضویت و تجاوز از قلمروکشور 
باالی کشور خارجی رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت در گروه مخالفین رر
هر واحد بیست و یکسال حبس تنفیذی رر دونفر اتفاق به ترور رر

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر نعضویت در گروه مخالفی رر
هر واحد شش سال حبس تنفیذی رر دونفر خرابکاری رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٥/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه شهری والیت خوست
هر واحد چهار سال حبس تنفیذی و سی سی هزار افغانی 

جریمه نقدی ١٠/١٢/١٣٩٩ دونفر چپاولگری و مجروحیت رر

تنفیذیچهار سال و چهار ماه حبس ٢٧/١٢/١٣٩٩ یکنفر غصب دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
هر واحد یکسال حبس تنفیذی رر دونفر غصب رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به تجاوز جنسی رر

دوسال حبس تنفیذی ٢٣/١٢/١٣٩٩ یکنفر قتل خطاء رر
انزده سال حبس تنفیذیش رر یکنفر معاونت در قتل رر

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب یکعراده موتر رر
دوسال و دو ماه حبس تنفیذی ٢٣/١٢/١٣٩٩ یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر دیوان امنت عامه محکمه استیناف والیت کندز
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٢٧/١٢/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

هر واحد چهار سال حبس تنفیذی رر سه نفر قاچاق مواد مخدر رر
سه سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

سه سال حبس تنفیذی ١٢/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه شهری والیت کندز
هر واحد دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر سه نفر سرقت رر

دوسال حبس تنفیذی ١٩/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت رر
هر واحد پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٢/١٢/١٣٩٩ سه نفر سرقت رر

نه سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت مسلحانه رر
هفت سال حبس تنفیذی ٢٣/١٢/١٣٩٩ یکنفر غصب رر

بیست و پنج سال حبس تنفیذی ١٦/١٢/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
ده ماه حبس تنفیذییکسال و  ٢٤/١٢/١٣٩٩ یکنفر مجروحیت رر

یکنفر بیست و پنج سال حبس تنفیذی و دونفر برائت ١٤/١١/١٣٩٩ سه نفر قتل دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن محکمه 
استیناف والیت تخار

هفده سال حبس تنفیذی رر یکنفر تجاوز جنسی گروهی رر
بیست سال حبس تنفیذی ٥/١٢/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی رر

هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

افزود که ما نباید در اجرای وظایف هو ابراز رضایت نمود
سعی و تالشی دریغ نماییم و تنها به این گونه مان از هیچ 

ا شود بسنده نکنیم که وظایف یومیه به صورت کامل اجر
بلکه در تالش جلب رضایت خلق اهللا باشیم و ایـن اداره را  

.سرمشق ادارات دیگر دولتی قرار دهیم
۱۳۹۹ســال خـتم بـا ذکـر اینکـه    رئـیس محکمـه   در ادامـه  

گفـت نزدیک است و سال جدید بـه زودی فراخواهـد رسـید    
جهــت ایجــاد ســهولت در رونــد تفتــیش ســال بعــد تمــامی    

را بعـد از مطالعـه   ۱۳۹۹بایست سوابق سال شعبات می
ــنظم و     ــور مـ ــه طـ ــتباهات بـ ــع مشـــکالت و اشـ ــق و رفـ دقیـ

همچنـان راپورهـای مربوطـه خـویش را نیـز      وسیستماتیک 
در قسـمت  . و دینبدون موجودیت هیچ مشکلی ترتیب نما

عوایــد ماهانــه و ربــع ،ترتیـب و ارســال راپورهــای اجــراآت 
و وار تاکید ورزید که باید به وقت و زمان مشـخص شـده   

بـــه طـــور دقیـــق و کامـــل خانـــه پـــری شـــده و بـــه مقامـــات   
یک تعداد از کارمندان اداری . بعداً ذیصالح ارسال گردند

در مـورد رئـیس   کـه  ،عـرض در جلسه را یشمشکالت خو
جلسـه بـا   و محکمه هدایات و رهنمایی هـای الزم را نمـود  

.دعائیه خیر خاتمه یافت
جلسۀ اداری محکمه استیناف

والیت سمنگان:
ــت ســمنگان بتــاریخ       ــۀ اداری محکمــه اســتیناف والی جلس

تحت ریاست قضاوتیار منیر الدین"منیر" ٢٧/١٢/١٣٩٩
ــن    ــای دواویـ ــتراک رؤسـ ــا اشـ ــتیناف بـ ــه اسـ رئـــیس محکمـ
استینافی، رئیس محکمه ابتدائیه شهری، آمرین مخزن و 
ثبت اسناد وثایق، رئیس محکمه ابتدائیـه رسـیده گـی بـه     

لفات اطفال دایر گردید.جرایم خشونت علیه زن و تخ
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کـالم اهللا مجیـد آغـاز    
ســپس رئــیس محکمــه ضــمن عــرض خــوش آمدیــد تــدویر   
ــا، مشـــکالت و    ــالش هـ ــع چـ ــات اداری را غـــرض رفـ جلسـ
اجرای امور خلق اهللا مهـم و مفیـد دانسـته و روی مـواردی     

د چون پابندی به وظیفه که یک اصل می باشد و هر کارمن
قضائی، اداری و خدماتی در امور محوله خویش به وقـت  
زمانش حاضـر باشـد، رعایـت یونیفـورم قضـائی، رعایـت       
نظافــت فزیکــی و محــیط کــاری کــه یکــی از آمــوزه هــای    
دینـی بــوده بایــد بــه آن توجـه صــورت گیــرد، ارســال راپــور   
های ربـع وار و سـالتمام در وقـت زمـان معـین و مشـخص       

ترتیـب وثـایق خصوصـاً وثـایقی     آن، دقت و ژرف نگـری در  
کـه بـه خـارج از کشــور مـی رود، خـالء هـای تحقیقــاتی در       
دوسیه های جزائی در مرحله ابتدائی مدنظر گرفته شـود،  
برخورد نیک با مـراجعین و رعایـت طـرز سـلوک قضـائی و      
اداری و طرزالعمل و مقرره های که به غرض نظـر خـواهی   

رگیرد و قضات ارسال میگردد هرچه عاجل مورد توجه قرا
نظریات خویش را شریک سـازند ، تاکیـد نمـود . در اخیـر     
قضات و رؤسا از تعمیل و رعایت موارد فـوق در اجـراآت   
یومیه خویش تعهد نمودند و جلسه با دعائیه خیـر خاتمـه   

یافت.
جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت 

دایکندی:
بتــاریخ اداری محکمــه اســتیناف والیــت دایکنــدی  ۀجلســ
"صدیقی"تحت ریاست قضاوتمل ابوبکر ٢١/١٢/١٣٩٩

تمـــامی قضـــات و اشــتراک  رئــیس محکمـــه اســتیناف بـــا   
ــدان اداری محـــ  ــهری،   اکارمنـ ــه شـ ــتیناف، ابتدائیـ کم اسـ

ابتدائیه رسـیدگی بـه جـرایم خشـونت علیـه زن و تخلفـات       
ن جلسـات ریاسـت محکمـه اسـتیناف دایـر      واطفال در سال

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

ــه حاضــرین  توســط رئــیس        ــویی ب ــوش آمــد گ ــد از خ و بع
جنـدا بحـث همـه جانبـه     آروی موضـوعات شـامل   محکمه؛ 

صــورت گرفــت، از جملــه در مــورد مســوده مقــرره اجــرای    
گی به وثایق مشبوه و ابراز نظر ه وثایق، تشخیص و رسید

ــول     ــانون محصـ ــی قـ ــی و تطبیقـ ــکالت عملـ ــورد مشـ در مـ
ــع      محــاکم ــه مرج ــال ب ــات اعضــای جلســه جهــت ارس نظری
خاتمـه  خیـر  جلسـه بـا دعائیـه    و جمع آوری گردیـد همربوط
.یافت

د خوست والیت د استیناف محکمې اداري 
غونه:

ه دخوست والیـت د اسـتیناف محکمـې    نی٧/١/١٤٠٠په 
رئیس قضاوتیار فهـیم اهللا (نیـازي) او ورسـره د اسـتیناف     

یس قضـاوتیار رفیـع اهللا   محکمې دعمومي جزا دیـوان  رئـ  
(احمدي)، اود ارې ابتدائیه محکمې د یوانونو رئيسانو 

او اداري کارکوونکو سره ناسته وکه.  
د استیناف محکمې رئيس قضاوتیار فهیم اهللا (نیازي) په 
داســـې حاـــل کـــې، چـــې د اســـتیناف او ـــارې محکمـــو د 
ــم     ــارکونکو ه ــو او ولســوالیو رئيســانو او اداري ک دیوانون

ن درلود د چارو اله والي او ستونزو ته په خپل وخت شتو
رسیده  په موخه ناسته وکه. 

قضاوتیار فهیم اهللا (نیازی) د خبرو پرمهاـل د قاضـیانو او   
اداري کـار کوونکــو د کنـو ســتاینه وکــه خـو ېنــار يــې    
وک، چې د خوست والیت استیناف محکمـې ـول قضـائي    

پوره همغ، همکار او او اداري پرسونل باید چارې په 
دیوبل په مالت پرمخ یوسی. 

ــه     ــو تـ ــون والـ ــتې ـ ــيس د ناسـ ــې رئـ ــتیناف محکمـ د اسـ
سپارتنه وکـه، چـې د مراجعینـو سـره ـه چلنـد وکـې،        
ستونزو ته پروخت رسیده ی وکې، دفسـاد پرضـد د تـل    
په یر کلکه مبارزه وکي او داصولو په پـام نیولـو سـره د    

نوموي زیاته که د عدالت پـه ـه   حاضر پابند واوسي.
تأمین کې د اوندو ادارو همکاری د ولـس سـره همکـاری    
ده نو الزمه ده چې د قضـائيه قـوې ـول پرسـونل ورسـپارل      
شوې چارې ې په صداقت او ایماندار پرمخ یوسـی.  د  
غونــې پــه اخیــر کــې قضــاوتیار فهــیم اهللا (نیــازی) اداري  

کاــل  ۱۳۹۹و خپــل د  تــه الرــونه وکــه ترــ    کونکوکــار 
نې سره آماده کئ ترـو  وسوابق د تفتیش ریاست د الرو

تفتیش  ته آساني رامن ته شی. غونه د دعا په ویلو سره 
پای ته ورسیده.

جلسۀ اداری محکمه استیناف
والیت بلخ:

اداری محکمه استیناف والیت بلخ یوم چهار شنبه ۀجلس
تحـت ریاسـت قضـاوتیار محمـد     ٢٧/١٢/١٣٩٩مورخ

اشـتراک  ا بـ رئـیس محکمـه اسـتیناف    "ابراهیمـی "شعیب 
ــب"پیــدا گــل   ــرات "طی ــیس تحری ، محکمــه اســتیناف رئ

ــومی     ــدیران عمـ ــت، مـ ــظ و مراقبـ ــه، حفـ ــدیران اجرائیـ مـ
تحریـــرات دواویـــن اســـتینافی، آمـــر تحریـــرات محکمـــه  
ــاکم ابتدائیـــه       ــدیران عمـــومی محـ ــه شـــهری، مـ ابتدائیـ
اختصاصی، آمریت های وثایق حوزه اول و دوم، مخزن و 

ولسـوالی هـا در مقـر    محررین مسـلکی محـاکم ابتدائیـه    
.محکمه استیناف دایر گردید

با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز جلسه ابتداء 
رئـــیس محکمــه اشـــتراک کارمنـــدان اداری را در  ســپس  

در رابطه بـه پالیسـی هـای مقـام     و جلسه خیر مقدم گفته 
نمــــود. همچنــــان عــــالی ســــتره محکمــــه ج.ا.ا صــــحبت 

ئولیت های وظیفوی شان کارمندان اداری را متوجه مس
نمــوده و در مــورد پابنــدی بــه حاضــری (موجودیــت بــاالی 

ــه از شــروع الــی خــتم رســمیات)    دقــت در ،وظیفــه محول
مخلصـانه، رعایـت   واجرای امور محولـه طـور صـادقانه   

اخالق حسنه سـلوک اداری، برخـورد نیـک بـا همکـاران و      
مراجعین، تعمیل هدایات و مصوبات مقـام عـالی سـتره    

ــه ــر     محکمـ ــاری هـ ــت کـ ــه در اولویـ ــوانین کـ ــق قـ و تطبیـ
منسوب محاکم قرار دارد هدایت الزم سپرد و به گزارش 
دهــی از اجــراآت، فیصــله هــای قطعــی نهــایی محــاکم،     
ــاکم طـــور       ــله هـــای محـ ــارت از تطبیـــق فیصـ ــه نظـ الیحـ
دوامدار، راپـور احصـائیه حاضـری، حـق دسترسـی زنـان       

مخـدر و  جـرایم ناشـی از فسـاد اداری، مـواد     به میراث،
ــایی طــور       ــور احصــائیه قض ــور مــاهوار راپ مســکرات ط
ربعوار مطابق طرزالعمل های نافذه به اسرع وقت تاکید 

ت تفتــیش ایــاد آور شــد کــه قــرار اســت هیئــ نیــز نمــود و 
ی مقام عالی ستره محکمه غـرض بررسـی اجـراآت    ئقضا
والیت عنقریب تشـریف بیاورنـد،   آن محاکم ۱۳۹۹سال 

اق و سوابق شـعبات مربوطـه خـویش    الزم است تا اورءًابن
بعداً.یدئرا غرض تفتیش و بررسی طور منظم آماده نما

رئیس تحریرات محکمـه اسـتیناف ضـمن اظهـار سـپاس      
را بـــه وقـــت یشاز کارمنـــدان اداری کـــه گزارشـــات خـــو 

یشـعبات ،تقاضـا نمـود  انـد معینه تقدیم تحریـرات کـرده  
گی سـبب سـکت  و که در ارائـه گـزارش تـأخیر مـی نماینـد      

ــور گردیــده  ــات کــاری      ،ام ــت معینــه گزارش ــد بــه وق بای
را ارسال نمایند تا در ارائه گزارش به مقام عالی خویش 

.نگرددستره محکمه معطلی رونما

جلسۀ اداری محکمه استیناف
والیت سرپل:

جلســـۀ اداری محکمـــه اســـتیناف والیـــت ســـرپل بتـــاریخ  
ــار   ٥/١/١٤٠٠ تحــــت ریاســــت قضــــاوتمند عبــــد القهــ

رئیس محکمـه اسـتیناف بـا اشـتراک  قضـات و       "مخبت"
کارمندان اداری محکمه استیناف دایرگردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز 
ســپس رئــیس محکمــه ضــمن عــرض خــوش آمدیــد بـــه        
قضات و کارمندان اداری  نکاتی را متذکر گردید. و با 

وزارت کارو بیان این موضوع که، مطابق تقسیم اوقات 
امور اجتماعی شروع رسمیات در نیم سال اول همه روزه 

عصر و در روزهای پنج شنبه از ٤صبح الی ٨از ساعت 
ــاً      ٨ســاعت  ــد، بن ــت میباش ــد از چاش ــک بع ــی ی صــبح ال

تمامی قضات و کارمنـدان اداری مطـابق تقسـیم اوقـات     
رژیم کاری، باید در ساعات رسمیات به شعبات خویش 

بــه خلــق اهللا خــدمات ارائــه نماینــد و هــر  حاضــر باشــند و 
گونه کم کاری، جفا به حق خلق اهللا و ستم به بیـت الماـل   
مسلمین است که این وظیفه شـرعی و قـانونی ماسـت تـا     
مطــابق تعهــدی کــه در قباــل اخــذ معــاش انجــام میــدهیم  
اجــراآت داشــته باشــیم. همچنــان وی نســبت بــه دلســردی  

ــه   ــررین نســـــبت بـــ مشـــــکالت کارمنـــــدان اداری و محـــ
معاشاتی که برای شان پیش آمده افزود  ایـن مشـکل بـه    
زودی بــا همــآهنگی مقــام عــالی ســتره محکمــه و وزارت  
ــدی     ــه پابنـ ــد. وی در زمینـ ــد گردیـ ــرف خواهـ ــه برطـ مالیـ
قضات و کارمندان اداری به اوقات رسـمیات و امضـای   
به موقع خانه حاضری قبل و بعد از ظهر مطـابق هـدایت   

داد تـا هـر خانـه حاضـری در ابتـدا و      قانون اکیداً هدایت
ــدان از    ــردد و قضـــات و کارمنـ ــا گـ ــمیات امضـ ــتم رسـ خـ
امضای هر دو خانه حاضری بـه صـورت روزمـره اجتنـاب     
ــه   نماینـــد. در ادامـــه رئـــیس محکمـــه از برگـــزاری برنامـ
آموزشـی آنالیــن رهنمــود مراســالت اداری بعــد از جلســه  

ز فرصـت  اداری خبر داد و افـزود تمـام کارمنـدان اداری ا   
پیش آمده جهت یاد گیری برنامه متذکره اسـتفاده مـؤثر   

نمایند.
ــدان اداری     ــه از قضــات و کارمن ــیس محکم ــان رئ در پای
خواســت تــا در صــورتی کــه نظــر، انتقــاد و پیشــنهادی       
داشته باشـند مطـرح نماینـد. قضـات و کارمنـدان اداری      
با تائید صحبت های رئیس محکمه در موارد تذکر داده 

نـان داده و کـدام نظـر، انتقـاد و پیشـنهادی را      شده اطمی
مطرح ننمودند و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

جلسۀ اداری محکمه استیناف 
والیت ارزگان:

یـــوم  محکمـــه اســـتیناف والیـــت ارزگـــان     اداری ۀجلســـ
تحـت ریاسـت قضـاوتیار    ۱۱/۱۲/۱۳۹۹دوشنبه مورخ 

ک رئـیس محکمـه اسـتیناف  بـا اشـترا     "عاطف"عطاءاهللا 
الون سـ در آن والء عموم پرسونل قضائی و اداری محـاکم  

.جلسات ریاست محکمه استیناف دایر گردید
ــاتی   ابتــداء  ــا تــالوت آی ــد جلســه ب از کــالم اهللا مجیــد  چن

عضـو دیـوان   "اسمعیل خیـل "توسط قضاوتمند عطاءاهللا 
مدنی محکمه شهری آغاز  سپس رئـیس محکمـه ضـمن    

ائی و اداری از عمــوم پرســونل قضــ یــد خــوش آمدعــرض 
بـه نحـو احسـن و صـادقانه و     آنهـا  بخاطر اجرای وظـایف  

همکاری با یکدیگر جهت رسیدن به اهداف واال تشکری 

مرکز خه یې تشریف راوی ؤ جوه  شوه .
لـــومی غونـــه  دمحمـــد بشـــر ( ســـعیدي ) د ـــاري  
محکمې د نظامي منسوبینو دیوان رئـیس پـه واسـطه    
د کالم اهللا مجید د و آیاتونو په تالوت پیل شوه بیـا  
د استیناف محکمـې رئـیس د سیسـتم د اغیزناکتیـا     

انیستله بیـا هغـه   په هکله خبرې وکې اوغونه یې پر

ــت اســتیناف محکمــې د قضــایاوو     ــدهار والی دکن
نیــه د ٢٤/١٢/١٣٩٩ثبــت مــدیریت غونــه  پــه 

ــې د     ــالون کـ ــه سـ ــو پـ ــې دغونـ ــتیناف محکمـ اسـ
ثمرـل ( عمــري ) د اسـتیناف محکمــې رئـیس پــه    
ــو    ــانونو دولــ ــایي ارــ ــــون ، دعــــدلي او قضــ

د کابل له مسئوولینو اوهغه میلمنو په شمول چې

مسئوولینو چې له مرکز خه یې تشریف راوی ؤ
دجزایي اوحقوقی قضایاوو پـه شـمول د دیتـابیس د    
ــې    ــه کــ ــه برخــ ــو پــ دوهمــــې نســــخې دمعرفــــي کولــ
ــې د ادارو د     ــه دې تاویـــ ــل اوپـــ ــریحات ورکـــ تشـــ
مسئوولینو واندیزونه له ان سره یـاد داـت کـل    

اوغونه په دعا سره پای ته ورسیده .
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ازتـاریخ در تداوم بـه برنامـه هـای آموزشـی قضـائی      -
ــی ۲۳ ــت عنـــوان    ۱۳۹۹حـــوت ۲۸الـ ــه آموزشـــی تحـ برنامـ

ریاست تعلیمات طرف از )آنقاچاق انسان و جرایم مرتبط به(
با همکاری مالی مؤسسه انکشاف بین ستره محکمه ی یقضا

بـرای مـدت شـش روز در والیـت کابـل      (IDLO)المللـی حقـوق  
) تن از قضات محاکم ۱۸تعداد (بدر این برنامه .دایر گردید

ــل، هلمنــد و  ااســتیناف والیــ  دهار اشــتراک کنــت ارزگــان، زاب
د نظر، پـس از ارزیـابی آموزشـی    داشتند. برنامه آموزشی مور

.و توزیع تصدیق نامه ها خاتمه یافت

ــاریخ - ــد شــریف   ١٩/١٢/١٣٩٩بت قضــاوتیار محم
پاسـوال غـالم   بـا  والیـت هـرات  استینافمحکمه رئیس"فانی"

در والیـت  آن قومانـدان امنیـه جدیـدالتقرر   سنایی "ستانکزی" 
.نموددفتر کاری اش  دیدار و گفتگو

تبریـک  وی بـه راقومانـدان امنیـه   تقـرر رئـیس محکمـه  ء ابتدا
هنگی وتحکـیم روابـط حسـنه بـین واحــدهای     آروی همـ گفتـه و 

و مین امنیت محاکم مرکز وولسوالی هـا أتثالثه ودومی قواء
سـپس . بحـث وتبـادل نظرنمـود   اسکورت قضات ولسـوالی هـا   

داد کـــه پـــولیس ازهمـــه امکانـــات امنیـــه اطمینـــانقومانــدان  
بهبود وضعیت امنیتـی مطـابق بـه    نون وتطبیق سالم قابخاطر

ــانونی خــود    ــصــالحیت هــای ق هنگی هرچــه بیشــتر،  آروی هم
ریاسـت محکمـه   مین امنیـت و رشـد روابـط کامـل کـاری بـا       أت

نمود.وعده همکاری همه جانبهاستیناف 
ــاریخ - ــدالباقی ٢٠/١٢/١٣٩٩بتـــ ــاوتیار عبـــ قضـــ

"وسیم" سرپرست ریاست محکمه ابتدائیه رسـیدگی بـه جـرایم    
شــونت علیــه زن و تخلفــات اطفاــل والیــت نیمــروز در رادیــو   خ

تلویزیون ملی و محلی آن والیت مصاحبه انجام داد.
درین مصاحبه پیرامون انـواع خشـونت، علـل، اضـرار، نتـایج      
ــه جــرایم        ــه رســیدگی ب شــوم، اهــداف ایجــاد محکمــه ابتدائی
ــت آن در      ــأثیرات مثب ــل و ت ــات اطفا ــه زن و تخلف خشــونت علی

ش خشــونت و نحــوه رســیده گــی جــرایم مــذکور    راســتای کــاه 
ــان       ــب زم ــه همشــهریان آن والء در قال بحــث مفصــل نمــوده و ب

تعیین شدۀ آن، معلومات ارائه نمود.
قضاوتمل محمـد اجمـل"عرب   ٣/۱/١٤٠٠بتاریخ -

زی"رئــــیس محکمــــه اســــتیناف والیــــت بــــادغیس درمحفــــل  
آغازســال تعلیمــی ونــواختن زنــگ مکتــب کــه ازســوی رهبــری    

ارف آن والیت  با اشتراک حسام الدین "شمس"والی ریاست مع
ــده       ــی، فری ــیس امنیــت مل ــی" رئ ــدین "غرن ــت،  محــراب ال والی
"بیگزاد" نماینده مردم درولسی جرگه، وکالی شورای والیتی، 
ــای    ــتادان مکاتـــب، اولیـ ــاء ادارات دولتـــی، اسـ علمـــاء، رؤسـ
شاگردان، جامعه مدنی ورسانه ها درلیسـه حنظلـه بادغیسـی    

(معارف باکیفیت وآینده درخشان ) برگزارگردیده بود با شعار
اشتراک نمود.

قضـــاوتمند عبـــد القهـــار" ٢٧/١١/١٣٩٩بتـــاریخ -
ــت" رئــیس محکمــه اســتیناف والیــت ســرپل در حالیکــه        مخب
قضات محکمه ابتدائیه شهری، آمر ثبت اسناد ووثـایق و آمـر   
تحریرات وی را همراهـی مینمـود بـا قربـان مـراد" مـراد" والـی        

یت در دفتر مقام والیت دیدار و مالقات نمود.وال
دریــن دیــدار ابتــداء  رئــیس محکمــه بــا در نظــر داشــت مــدت   
کمی که والی  این والیت شروع به وظیفه نموده اسـت از ابـراز   
رضایت مردم در تأمین حکومت داری خـوب اظهـار خرسـندی    
نمود و کارکردهای مقام والیت را قابل قدر دانسته و از مقـام  

ــی و      وال ــوقی، امنیتـ ــکالت حقـ ــع مشـ ــا در رفـ ــت تـ ــت خواسـ یـ
منطقـوی بـه صـورت شـفاف و عنـد الموقـع بـه مراجـع مربوطــه         
هدایت دهند تا عالقه و رغبت مردم و میـزان رضـایت آنهـا از    
دولت و حکومت افزایش یابد. سـپس والـی والیـت بیـان نمـود      
که قوه قضائیه یـک رکـن مسـتقل و اساسـی دولـت اسـت و مـا        

وره هـای قضـات ضـرورت داریـم تـا بتـوانیم بـه        همیشه به مشـ 
مردم رنج دیده این والء خدمتگذار واقع شویم.

قضــــاوتیار غـــالم ســــخی  ١٤/١٢/١٣٩٩بتـــاریخ  -
"حبیــب" رئــیس محکمــه اســتیناف والیــت فاریــاب بــا وکــالی    
شورای والیتی، بزرگـان واشـخاص بـانفوذ ولسـوالی گرزیـوان       

دیدار و مالقات نمود.
ــدار رئـــیس م  ــن دیـ ــد   دریـ ــوش آمدیـ ــمن عـــرض خـ ــه  ضـ حکمـ

ــتره      ــری ســ ــام رهبــ ــازنده مقــ ــی ســ ــرین روی پالیســ ــه حاضــ بــ
ــه و    ــه ارائ ــه جانب ــات هم ــه معلوم ــیم   محکم ــه حاضــرین تفه ب

نمــــــــود خــــــــدای نخواســــــــته درصــــــــورت بروزمشــــــــکالت 
ــه     ــتن محکمــ ــان گذاشــ ــرعالوه درجریــ ــاکم بــ ــراآت محــ دراجــ
اســــتیناف مــــی توانیــــد موضــــوع را بــــه ریاســــت کنتــــرول       

ــام عـــالی  ــه  ومراقبـــت مقـ ــریک بســـازید، کـ ــتره محکمـــه شـ سـ
ــه روی    ــاکم بـ ــعبات محـ ــرون شـ ــام دربیـ ــل آن مقـ نمـــرات مبائیـ
ــا اعتمــاد و         ــد ب ــده اســت تــا باش ــا نصــب گردی ــوار دهلیزه دی
ــه تـــــأمین و از      ــرین وجـــ ــه بهتـــ ــق اهللا بـــ ــل امورخلـــ باورکامـــ
ــی       ــیده گـ ــت رسـ ــرع وقـ ــه اسـ ــق اهللا  بـ ــورات خلـ ــه امـ ــانبی بـ جـ

شرعی و قانونی صورت گیرد. 

محکوم به مجازات نمود. 
بـــه همـــین ترتیـــب جلســـه علنـــی قضـــائی دیـــوان  
رسیدگی بـه جـرایم خشـونت علیـه زن و تخلفـات      

در ۴/۱۲/۱۳۹۹اطفال والیت بامیان که بتاریخ 
اونــت در جــرم قتــل بــه اتهــام  رابطــه بــه قضــیه مع

یکنفــر  تحــت ریاســت قضــاوتمند غــوث الــدین "  
طاهری" و هیئات قضـائی شـان برگـزار گردیـد ،     
در نتیجــه مـــتهم مـــذکور بمـــدت ده ســـال حـــبس  

تنفیذی محکوم به مجازات گردید.                                                                                  
ائی دیــوان رســیدگی همینطــور جلســه علنــی قضــ

بجرایم خشونت علیه زن محکمه استیناف والیت 
ــاب بتـــاریخ   تحـــت ریاســـت  ٣/١٢/۱۳۹۹فاریـ

قضــاوتیار غــالم ســخی "حبیــب" رئــیس محکمــه   
ــتیناف و هیئــات قضــائی شــان در رابطــه بــه       اس
قضیه قتل به اتهام سه نفر دایـر گردیـد.  بعـد از    
ــت      ــائی ورعایـ ــات قضـ ــه هیئـ ــه جانبـ ــدقیق همـ تـ

ــا ــین  پروســـیجر هـ ــتن از متهمـ ی محاکمـــاتی یکـ
قضیه بمدت شانزده سال وششماه حبس تنفیـذی  
محکوم به مجازات وبه برائت دو نفر از متهمین 

به نسبت عدم موجودیت دالیل حکم گردید.
جلسه علنی قضائی دیوان جزاء محکمه ابتدائیه 

تحت ١٩/١٢/١٣٩٩شهری والیت هرات بتاریخ 
ــاوتمند عبـــداللطیف"متین"   رئـــیس ریاســـت قضـ

ــر و   دیــــوان جــــزاء و هیئــــات قضــــائی شــــان دایــ
ــت    ــیه و رعایــ ــوراطراف قضــ ــا حضــ ــرانجام بــ ســ
محاکمــه عادالنــه ، مــتهم قضــیه در قضــیه قتــل   

سـال حـبس تنفیـذی    ٣٠خواهر و مـادرش بمـدت   
.محکوم به مجازات گردید

برعالوه جلسـه علنـی قضـائی دیـوان رسـیده گـی       
ــه اســتیناف       ــه جــرایم خشــونت علیــه زن محکم ب

جلســـه علنـــی قضـــائی دیـــوان جـــزاء محکمـــه      
اســـــــــتیناف والیـــــــــت دایکنـــــــــدی بتـــــــــاریخ  

ــاوتمل  ١٢/١٢/١٣٩٩ تحــــــت ریاســــــت قضــــ
ــیس محکمــه اســتینا   ــوبکر "صــدیقی" رئ ف و اب

هیئـــات قضـــائی شـــان دایـــر گردیـــد. در ادامـــه 
هیـــأت قضـــائی بعـــد از شـــنیدن تمـــامی دالیـــل 
طرفین قضیه و بحث همـه جانبـه، مـتهم قضـیه     

١را به ارتکاب جرم قتل عمد طبق هدایت جزء 
کـــود جـــزا و رعایـــت ٥٤٧مـــاده ١فقـــره ٤و 

قانون مذکور به مدت بیست ٥٨و ٢١١ماده 
وم بــه مجــازات ســال حــبس تنفیــذی  محکــ جپــن

نمود. 
ــزاء      ــوان جـ ــائی دیـ ــی قضـ ــه علنـ ــان جلسـ همچنـ
ــدی در     ــت دایکنــــ ــتیناف والیــــ ــه اســــ محکمــــ
رابطـــه بـــه قضـــیه قتـــل عمـــد بـــه اتهـــام دونفـــر  

ــاریخ   ــت  ٥/١٢/١٣٩٩بتـــــــ ــت ریاســـــــ تحـــــــ
قضـــاوتمل ابـــوبکر "صـــدیقی" رئـــیس محکمـــه 
اســـــتیناف و هیئـــــات قضـــــائی شـــــان دایـــــر     
گردیـــــد. در ادامـــــه هیـــــأت قضـــــائی بعـــــد از  

مـــامی دالیـــل طـــرفین قضـــیه و بحـــث شـــنیدن ت
ــیه را   همــــه جانبــــه، یــــک تــــن از متهمــــان قضــ

٥٤٧مـــــاده ١فقـــــره ٢طبـــــق هـــــدایت جـــــزء 
٢١٤، ٢١٣کـــــــود جـــــــزا و رعایـــــــت مـــــــاده 

ــبس     ــال حــ ــت ســ ــدت بیســ ــذکور بمــ ــانون مــ قــ
تنفیــذی غیابــاً محکــوم بــه مجــازات نمــوده و      
ــاب     ــه ارتکـ ــیه را بـ ــتهم قضـ ــر از مـ ــتن دیگـ یکـ

ــق   ــرم قتــــل عمــــد طبــ ــدایت معاونــــت در جــ هــ
کــــــود جــــــزا و ٥٤٧مــــــاده ١فقــــــره ٢جــــــزء 

قـــــــانون ٢١٤و ٢١٣، ٥٩رعایـــــــت مـــــــاده 
ــال حــــــبس تنفیــــــذی    مــــــذکور بمــــــدت ده ســــ

تحــت ١٢/١٢/١٣٩٩هــرات کــه بتــاریخ  والیــت 
ریاســت قضــاوتیار محمــد شــریف "فــانی" رئــیس  
محکمــــه اســــتیناف و هیئــــات قضــــائی شـــــان     
دایرگردید. بعد از تدقیق همـه جانبـه وبارعایـت    
تمامی پروسیجر های محاکماتی متهم قضیه در 

سال حبس و در ٣٠خصوص قتل خانمش بمدت 
ســال حــبس ٢٨خصــوص قتــل خشــو اش بمــدت  

کود جزا شـدید تـرین آن   ٧٣و طبق ماده تنفیذی
ســـال حـــبس تنفیـــذی محکـــوم بـــه مجـــازات  ٣٠

گردید.
بـــه همـــین ترتیـــب جلســـه علنـــی قضـــائی دیـــوان  
جــرایم علیــه امنیـــت داخلــی و خــارجی محکمـــه     
اســــــــــــتیناف والیــــــــــــت هــــــــــــرات بتــــــــــــاریخ  

تحــــــــت ریاســــــــت  قضــــــــاوتیار ٥/١٢/١٣٩٩
محمــــــد شـــــــریف "فـــــــانی" رئـــــــیس محکمـــــــه  

ــائی  ــات قضـ ــتیناف و هیئـ ــد  اسـ ــر وبعـ ــان دایـ شـ
ــت میکــانیزم هــای       ــدقیق همــه جانبــه ورعای از ت
ــق     ــاف طبــ ــیه اختطــ ــن در قضــ ــاتی دوتــ محاکمــ

کـــود جـــزا بـــا در نظرداشـــت    ٥٩١حکـــم مـــاده  
کـــــود مــــــذکور هـــــر واحــــــد   ٦١و ٥٩٤مـــــواد 

بمــدت شـــانزده ســـال حـــبس و یکـــتن  در قضـــیه  
ــاده   ــق مــ ــاف طبــ ــا در  ٥٩١اختطــ ــزا بــ ــود جــ کــ

ــواد   ــت مـــــــــــ ــود ٦١و ٥٩٤نظرداشـــــــــــ کـــــــــــ
ســــــــال حــــــــبس تنفیــــــــذی ٢٦دت مذکوربمــــــــ

محکـــوم بـــه مجـــازات گردیدنـــد. همچنـــان بـــه      
ــیه اختطـــاف و       ــائی یـــک قضـ ــه جلســـه قضـ ادامـ
دو قضــیه جــرایم تروریســتی نیــز مــورد رســیده      
گــی هیئــات قضــائی قــرار گرفــت کــه متهمــین       

ــای   ــبس هـ ــه حـ ــایا بـ ــی  ایـــن قضـ ــال الـ شـــش سـ
دوازده ســـال و هفـــت مـــاه محکـــوم بـــه مجـــازات  

گردیدند.

ــه لیــــدنی پرمــــ  ــتیناف ـد دغــ ــادغیس اســ هال دبــ
ــداجمل(عرب    ــاوتمل محمـ ــیس قضـ ــی رئـ محکمـ
زی) دماشومانوداصــــــالح اوســــــاتنی مرکزکــــــی 
ــی دوی    ــل چــ ــومانوته وویــ ــاتل کیدونکوماشــ ســ
ــاتل کیــی       ــه س ــی داصــالح پــه موخ ــدی مرکزک پ
اوسپارـــتنه یـــې ورتـــه وکـــه چـــی لـــه دی ایـــه 

لنــــه کــــی دیواصــــالح شــــوی  پــــه وتوســــره پــــه و
ــواد      ــارکی او دهیـ ــد اختیـ ــه ژونـ ــه توگـ ــی پـ وگـ
ــدی      ــه وانــ ــدمت پــ ــه د خــ ــادی اوخلکوتــ ــه آبــ پــ

ــه  ــنی٢٨/١٢/١٣٩٩پــ ــادغیســ ــته دبــ والیــ
ــاوتملرئـــــــیسمحکمـــــــېاســـــــتیناف قضـــــ

او قضــــاوتیارگل  (عــــرب زی) اجمــــل محمــــد 
آقا(پویـــــا) دـــــاری محکمـــــی سرپرســـــت پـــــه  
ــالح    ــاتنی او اصـــــ ــومانو دســـــ ــا دماشـــــ ملتیـــــ
ــه    ــه وکـــ ــه لیدنـــ ــو برخوخـــ ــه بیالبیلـــ مرکزلـــ

ــته  ــوی شــ ــې   اودهغــ ــکالت یــ ــتونزی اومشــ ســ
واوریدل.

رئیس سره وکتل .
ویزیـون دپرورامونـو او   لدملي تکې په دې کتنه 

فعــالیتونو پــه تــاو لــه پیــو او حادثــاتو خــه د   
کې دملی رسن په توـه  عامه د خبرتیا په لوري

سید یوسـف حلـیم قاضـي القضـات او     قانونپوه 
دســترې محکمــې رئــیس دوري پــه دولســمه لــه   
ــماعیل    ــد اسـ ــرم محمـ ــه محتـ غرمـــې مخکـــی لـ
میاخیـــل  دملـــی رایوتلویزیــــون لـــه عمــــومی    

دملی تلویزیون رول، او دهیواد په یوازین ملـي  
او انـوریزه رســن کــې د ملــي بنســونو د ــای  
ـایي او رول انعکـاس اوهمدارنـه د قضـائیه     
ــــواک دخبرونــــو خپرولــــو، د قضــــایي معــــارف 

پرورامونو ، دعامـه لیوالتیـا پـه تـاو  قضـایاووکې دمحکمـو       
اني توـه لـه اداري فسـاد خـه     دعلني غونـو پوـ پـه ـ    

دراوالوشویو جرمونو دمحاکمې بهیر د ستری محکمې اوملي 
تلویزیـون دعمـومي ریاسـت تـرمین د دوه اخیـز پوهـاوي لیــک       
ســره پــه مطابقــت کــې بحــث او دنظرتبادلــه  وشــوه  اوقاضــي        
القضــات پــه پورتنیــو رونــو کــې دملــې تلویزیــون لــه پخوانیــو  

کـــه . پـــه مقابـــل کـــې دملـــي      مرســـتو خـــه مننـــه رنـــده   
رایوتلویزیـون عمــومی رئـیس د قضــائیه ـواک او ملــي رایــو    
ــ ، مرســــتې       ــرمین د همغــ ــومی ریاســــت تــ ــون عمــ تلویزیــ
ــې       ــه قضــائیه ــواک ســره ی ــ او ل ــی وک اوهمکــار خــه هرکل

دالزیاتو مرستو دچمتو کولو په لوري کې ژمنه وکه .

رتقاء ظرفیـت وارزیـابی   به ادامه برنامه های آموزشی ریاست ا
اجراآت؛ برنامه آموزشی روش تحریروثایق، طرزالعمل سیستم 

حوت ٢٨الی٢٤اداری محاکم  و پالنگذاری سازمانی بتاریخ 
بــه همکــاری مــالی موسســه دفتر(چکــی) عــدالت   ١٣٩٩ســال 

٢٥درهوتل پارک استارشهرکابل برگزار گردید، دریـن برنامـه   
ناف والیات پـروان، کاپیسـا،   تن ازکارکنان اداری محاکم استی

پنجشیر ومیدان وردک اشتراک داشتند.
ــایق،      ــای قــانونی ثبــت اســناد وث ابتــداء بحــث موضــوعات مبن
صالحیت ماهوی، صـالحیت حـوزوی، تثبیـت اهلیـت اشـخاص      
مشــمول وثیقــه، درج مشخصــات تــذکره دروثیقــه، اخــذ نشــان   
ــه    ــه، ســــتون تعرفــ انگشــــت وامضــــای اشــــخاص شــــامل وثیقــ

ن موضــوع وثیقــه، ســتون تشــریحات وثیقــه،     اشــخاص، ســتو 
تحویل محصول وثیقـه، قبالـه بیـع قطعـی، قبالـه بیـع جـایزی،        
تملیک خط ووثیقه وصـیت خـط توسـط آمرثبـت اسـناد و وثـایق       
محکمــه حــوزه چهــارم ریاســت محکمــه اســتیناف والیــت کابــل   

ارایه گردید. 
بعداً طرزالعمل سیستم اداری محـاکم کـه شـامل پـوش دوسـیه      

وقی وجزایی، کتـاب ثبـت اجـراآت دوسـیه هـای جزایـی       های حق
وحقوقی، کتاب توزیـع وخـروج کتـاب تسـلیمی قضـات، فـورم       
ــذاری      ــی، پالنگـ ــوقی وجزایـ ــواراجراآت حقـ ــی ربعـ ــزارش دهـ گـ
سازمانی، ضرورت پالنگذاری، اهمیـت پالنگـذاری وتاریخچـه    
آن، محاسن ومحـدودیت هـای پالنگـذاری، اصـول پالنگـذاری،      

تفـــاوت پالنگـــذاری اســـتراتیژیک بـــا پـــالن  انـــواع پالنگـــذاری،
گــذاری عملیــاتی، مراحــل پالنگــذاری، شــاخص هــای نظــارت    

ــدگاه، تحلیــل وضــعیت    ــت ودی ــابی، بیــان ماموری ؛ swotوارزی
pest ؛fish bone ٧؛s  ــدازه ــاخص انـ ــزی، اندیکاتورشـ مکینـ

ــابی     ــود توســط آموزگــار ریاســت ارتقــاء ظرفیــت وارزی گیــری ب
اجراآت به پیشبرده شد.

خـــتم  برنامـــه آموزشـــی محمـــدعثمان"عثمانی" سرپرســـت     در
ریاست ارتقـاء ظرفیـت وارزیـابی اجـراآت حضـور یافتـه و روی       
انجــام فعالیـــت هـــا درامـــوراجرای وثـــایق، تطبیـــق طرزالعمـــل  
سیسـتم اداری محـاکم و پالنگــذاری هـای سـازمانی وعملیــاتی     
ساالنه دریک عمل مدیریتی با استفاده از اندوخته های برنامـه  

کید نموده و به اجراآت بموقع، برخورد مناسـب ومسـلکی بـا    تا
ــفاف       ــانیزم شــ ــک میکــ ــا دریــ ــت هــ ــام فعالیــ ــراجعین وانجــ مــ

وحسابدهی شده مؤثر نیز تاکید نمود.

کولوســـره فعالـــه ونـــه واخلـــی.  نومـــوی وویـــل 
ماشـــــومان دراتلـــــونکی مشـــــران دی نوبایـــــد د  
تربیـــې او روزنـــی پـــه هکلـــه ئـــی خاصـــه پاملرنـــه 
اوتوجــــه وشــــی ترــــو پــــه آینــــده کــــی دخــــدمت  

ــاو ــداجمل مصـــــــــدروری. قضـــــــ تمل محمـــــــ
ــاد مرکـــــز کـــــی      ــرب زی) دماشـــــومانوپه یـــ (عـــ
ــه      ــل پـ ــدلی اودحـ ــتونزي واوریـ ــته سـ ــوی شـ دهغـ

اه یې مسئولینوته الزمی الروونی وکی.


