
دلیل د حکم استناديپه مطرح شو
خپل حکم صـادروي او نشـي کـوالی خپـل حکـم پـه هغـۀ        ،چې د طرح شوو دالیلو پر بنس د هغۀ په واندې ورته ترالسه کېيمحکمه د هغۀ قناعت پر بناء )۱(

دلیل چې محکمې ته واندې شوی نه وي او یا د خپلو شخصي معلوماتو پر بنس بناء کي.
)۲(و او سندونو چې بنسولولو کـې، ددې قـانون د حکمونـو مطـابق پـه پـام کـې        محکمه نشي کوالی د خپل حکم په صادرېدو کې په هغو پایز اجراآت د هغو په را

نیول شوي نه وي، استناد وکي.
دوه سوه دري دېرشمه ماده:دجزایی اجراآتو د قانون 

ــدهم      ــل از ظهرهف ــه  قب ــالی ســتره محکم شــورای ع
ــیم     ــف حلـ ــانونپوه سیدیوسـ ــت قـ ــت ریاسـ ــل تحـ حمـ

ه تشــکیل  قاضــی القضــات ورئــیس ســتره محکمــ     
جلسه داد .

قــانون ٣١مــاده ٧ســی از جــزء شــورا نخســت بــه تأ 
تشـــکیل و صـــالحیت قـــوه قضـــائیه ، طرزالعمـــل     

ــابی  ــراآتارزیـ ــوه    اجـ ــی قـ ــدمات ملکـ ــان خـ کارکنـ
ــه منظــور ت   ــه ب ــه   قضــائیه را ک ــوط ب ــور مرب نظــیم ام

کارکنـان تـدوین گردیـده بـود ، در     ارزیابی اجـراآت 
ــس ا ز     ــاده پـــ ــار مـــ ــت وچهـــ ــل و بیســـ شـــــش فصـــ

حیحات و تکمیالت الزم تصویب کرد .تص
) و مـاده  ٦همچنان متکی به حکم  فقره نهم مـاده  ( 

ــود دروس   ١٦ ــایی ، رهنمــ ــات قضــ ــرره تعلیمــ مقــ
ــای      ــت هـ ــه درآن مکلفیـ ــی کـ ــا یـ ــتاژ قضـ ــی سـ عملـ
ــز     ــوط درمرکـ ــاکم مربـ ــئولین محـ ــتاژیران  و مسـ سـ
ووالیــات و جــداول مربــوط بــه انتظــام دروس عملــی 

به آغاز دروس عملی مشخص گردیده ،  تصویب و 
) حمل هدایت داد .٢٥ستاژ ازتاریخ (

بعــداً درحالیکـــه  معــین محتـــرم  وزارت عدلیـــه ،   
ــارنواالن قضــایای دولــت ، نماینــده گــان ادارات       
موکـــل و اطـــراف قضـــایا حضـــور داشـــتند ، ســــه      
تقاضـــای تجدیـــد نظـــر ریاســـت عمـــومی قضـــایای  
دولت برعلیه فیصله های نهایی درخصوص امـالک  

ــوب ــی قرارگرفتـــه     مغصـ ــیده گـ ــورد رسـ ــی مـ ه دولتـ
ودرمــورد هریــک ازتقاضــا هــا در روشــنایی شــرایط   

قــانون اصــول محاکمــات مــدنی    ٤٨٢حکــم مــاده  

تصامیم مقتضی اتخاذ وتجویز شـد تـادر خصـوص یـک     
تقاضــــا نماینــــده گــــان باصــــالحیت وزارت معــــارف ،   
پشـتنی بـا نـک و اداره قضـایای دولـت در جلسـه بعـدی        

حضور یابند .
دامه جلسه درمورد استهدائیه وزارت صحت عامه در ا

ــاده     ــه توضــیح و تفســیر م ــره ٦٤٠دررابطــه ب ٢و فق
در قباـــل  اجـــراآت کـــود جـــزا مبنـــی بـــر     ١٠٢مـــاده 

معاینات طب عدلی ،  استهدائیه محکمـه اسـتیناف   
در قبـال یک جایداد اجراآتکابل بارتباط سمت دهی 

تحـــت  رهـــن بانـــک و اســـتهدائیه محکمـــه اســـتیناف  

میم قضایی نیز جزء اجنداء بـود کـه  درهـر مـورد تصـا     
الزم گرفته شد و نیز بنابر تقاضای اداره محتـرم لـوی   

ــه (     ــارنوالی ، صــالحیت رســیده گــی ب دوســیه ٣٢ (
جزایی به محـاکم اسـتیناف والیـات کنـدز ، خوسـت ،      

ارزگان ،پکتیا و سمنگان تفویض گردید .

زنی درموردچگونی دوران یک دعوی تفریق به سبب غ
عیب بعدازترتیب طالق خط  ، درپرتو احکام قـوانین  

نا فذه رهنمایی های الزم صورت گرفت . 
برعالوه رسیده گی  به یک درخواست تبدیلی محکمه  
ــادر      ــه ارتقــای درجــات ک ــوط ب مــدنی و پیشــنهاد مرب

مؤرخ ) ١٥٠- ٧٦متحدالمال شماره (
داراالنشاء شورای عالی:١٤/١/١٤٠٠
طـه بـه تعیـین انـدازه دیـت بـرای سـال        در رابموضوع:

١٤٠٠.
ــماره (   ــوبه شـ ــب مصـ ــه حسـ ــؤرخ ٣٤٥از آنجائیکـ ) مـ

ــرخ    ١/٤/١٣٨٩ ــه اوســط ن شــورایعالی ســتره محکم
نقره خالص در ششماه اول و دوم سال قبـل نـرخ هفـت    
هزار مثقال نقـره خـالص محاسـبه و بـرای سـال بعـدی       
معیار اندازه دیت در دعاوی حق العبدی جزائی قرار 

میشود.داده
بر اساس هدایت فوق بمنظور تثبیت اندازه دیت قتل 

) نـرخ وسـطی خریـد فـی گـرام نقـره       ١٤٠٠برای سـال ( 

) از ریاسـت  ١٣٩٩خالص در ششماه اول و دوم سال (
عمومی د افغانستان بانک مطالبه شد، بانک مـذکور  

نــرخ ١٤٠٠/حمــل/٧) مــؤرخ ١٢٣طــی نامــه شــماره (
) را ١٣٩٩سـال ( فی گرام نقره خالص در ششـماه اول 

) افغــانی و نــرخ فــی گــرام نقــره در     ٩٣.٤٠معــادل (
) ٨١.٥٨) را معـــــادل ( ١٣٩٩ششـــــماه دوم ســـــال (  

افغانی معلومـات داده انـد کـه اوسـط نـرخ هـای فـوق        
) را بدسـت میدهــد و  ٨٧.٤٩فـی گــرام نقـره خــالص (  

) مــــؤرخ  ٤٣٩یــــک مثقاــــل نقــــره حســــب مصــــوبه (     
سـایل  شورای محترم عالی مبنـی بـر م  ٢٠/٣/١٣٩٣

فقـه معــادل پــنج گــرام معــین شــده اســت کــه بارعایــت  
هدایت مصـوبه فـوق قیمـت مقـدار هفـت هـزار مثقاـل        

ــه شــده از د       ــه قیمــت هــای ارائ ــره خــالص مطــابق ب نق
افغانستان بانک حسب فارمول ذیل:
) گـرام،  ٣٥٠٠٠هفت هزار مثقاـل مسـاوی اسـت بـه (    

قیمــت وســطی یــک گــرام نقــره طــی ششــماه اول و دوم   
) افغانی، ٨٧.٤٩) مســـــــاوی است به (١٣٩٩سال (

) گـــرام نقـــره عبـــارت اســـت از  ٣٥٠٠٠بنـــاءً قیمـــت (
) افغانی بـا در  ٨٧.٤٩* ٣٥٠٠٠= ١،٧٤٥،٤٥٠(

) یـــک ١٧٤٥٤٥٠نظــر داشــت ارزیـــابی فــوق مبلــغ (    
میلیون هفت صـد و چهـل و پـنج هـزار و چهـار صـد و       

) جهـت  ١٤٠٠پنجاه افغانی انـدازه دیـت بـرای سـال (    
به دعاوی حـق العبـدی در محـاکم محاسـبه     رسیدگی 

گردیده است.

مقــام ١٤٠٠/حمــل/١٠مراتــب فــوق بــه جلســه مــؤرخ  
محترم شورایعالی گزارش و در نتیجه قـرار تصـویب   

) هدایت ذیل صدور یافت.٦٩شماره (
((باســــــاس معلومــــــات حاصــــــله از د افغانســــــتان     
ـــی     ــالص طــ ــره خــ ــرام نقــ ــی گــ ــرخ فــ ــط نــ بانــــک اوســ

ــال  ــماه اول و دوم ســـــــ ــغ (١٣٩٩(ششـــــــ ٨٧) مبلـــــــ
ــرخ     ٤٩. ــت آن نـ ــر داشـ ــا در نظـ ــت و بـ ــانی تثبیـ ) افغـ

ــادل      ــالص معــ ــره خــ ــل نقــ ــزار مثقاــ ــت هــ ــدار هفــ مقــ
) گــــرام بـــــا رعایـــــت مصـــــوبه کمیســـــیون  ٣٥٠٠٠(

ــده    ــاکم والیـــــات منعقـــ ــأی محـــ ــیمینار روســـ دوم ســـ
) نشـــــــریه  ٤٥) منـــــــدرج صـــــــفحه ( ١٣٤٧ســـــــال (

) یـــــــک ١،٧٤٥،٤٥٠ســـــــیمینار مـــــــذکور مبلـــــــغ (

ــه  ــه  دن١٤/١٢/١٣٩٩پـ ــاري   ینیـ ــت ـ ــروز  والیـ مـ
ــې  دعامـــ   ــه  محکمـ ــي    ابتدائیـ ــوان  علنـ ــت دیـ ه امنیـ

قضــــایي  غونـــــه دالقاعـــــده پــــه لـــــه  پلـــــه کـــــې   
ــاري    ــتي  اوخرابکـ ــیه ، د تروریسـ ــه قضـ دغیتـــوب پـ
ــه اتهــام ، دقضــاوتیار      ــر پ ــو نف ــاو دی ــه ت فعــالیتونو پ
غـــالم یحیـــی (آریـــن) دـــاري  محکمـــې درئـــیس پـــه  
مشـــــر اودقضــــــاوتمند فــــــیض محمــــــد (صــــــائب  

ــه   ــاوتمند نویـــــــد (عصـــــــمت) پـــــ قـــــــادری) او قضـــــ
ــ ــف ارنـــــ غیتـــ ــدافع   وال،ـوب دموظـــ ــتهم دمـــ دمـــ

ــنیو اود   ــل، رســــ ــمیر   رزوکیــــ ــو شــــ ــار دیــــ ــج ــــ نــــ
دونکو په حضور جوه شوه.یاوس

لــــومی دغونــــې رســــمیت دغونــــې درئــــیس  پــــه  
واســــطه اعــــالن شــــوبیا  د قضــــیې  مــــدقق پــــورتنی  

ــې موظــف ارنــ       ــب ی ــه تعقی ــ او پ ــان ک ــو بی وال ـرپ

ــدافع     ــا  مـ ــراض  صـــورت ولوســـت  او بیـ خپـــل  داعتـ
ل خپلـــه دفاعیـــه  قرائـــت  کـــه . چـــې  پـــه پایلـــه  وکیـــ

کــې قضـــایی پــالوي لـــه هـــر اخیــز غـــور او  ینـــې     
ــې     ــده لـ ــاق  دالقاعـ ــه اتفـ ــو پـ ــتهم د رایـ ــته، مـ وروسـ

ــزا کــود  د       ــې دج ــه قضــیه ک ــوب پ ــې دغیت ٢٧٧پل
مطـــــابق د لســـــو يییمـــــی  مـــــادې  ددوهمـــــی فقـــــر

   ــروز والیـــت کنـــ ــه حـــبس او دنیمـ ــو مـــودې  پـ کلونـ

دان او دنومـــــوی قومانـــــدان  ولســـــوال  قومانـــــ 
ــر دمـــــاین      ــهادت منجـــ ــه شـــ ــونل  پـــ ــو پرســـ داووتنـــ
ــود  د     ــزا کــ ــې دجــ ــام  کــ ــوبه اتهــ ــه منســ ــودلو پــ ایــ

مـــــی مـــــادې پـــــه رعـــــایتولو ســـــره پـــــه اشـــــد   ٢٦٦
ــې       ــو چـ ــزا شـ ــه جـ ــوم پـ ــدام محکـ ــی اعـ ــازات یعنـ مجـ

یمــې مــادې مطــابق خــورا شــدیده     ٧٣ود د کــ دجــزا 
جــزا چــې هماغــه اعــدام دی پــرې د تنفیــذ و وــل       

قضــــــــاوتیار حبیــــــــب اهللا   ١٧/١/١٤٠٠تــــــــاریخ ب
ــه اســـتیناف  "امـــین" ــا والیـــت رئـــیس محکمـ ــدز بـ کنـ

رئـــــیس تحریـــــرات   "متـــــین "معیتـــــی امیرمحمـــــد  
ــاکم     ــتینافی، محـ ــن اسـ ــتیناف از دواویـ ــه اسـ محکمـ

ــایق و     ــناد و وثــــ ــت اســــ ــت ثبــــ ــی، آمریــــ اختصاصــــ
بازدیــــــد و محــــــاکم ولســــــوالی مســــــتقر درمرکــــــز  

نظارت بعمل آورد. 
بهتـــر بـــه مـــردم   هـــدف از بازدیـــد عرضـــه خـــدمات   

ــن وال  ــده ایـ ــودهءرنجدیـ ــدا، کـــهبـ ــاب ثبـــت  ءابتـ کتـ
اجـــراآت قضــــایای حقــــوقی و جزائـــی، کنــــده جــــات   
وثــایق تحــت کـــار و کتــاب حاضـــری محــاکم مزبـــور     
ــائی     ــله رهنمـ ــت یـــک سلسـ ــرار گرفـ ــابی قـ ــورد ارزیـ مـ

شـــهود و مقــــرون در  هـــای هـــا پیرامـــون نصـــب فوتو   
ــونل در     ــانونی پرســ ــای قــ ــتی هــ ــایق، درج رخصــ وثــ

عینــه کتــاب حاضــری بــه مــامورین موظــف      ســتون م
در ادامـــــــه از اجـــــــراآت . وهـــــــدایت الزم داده شـــــــد

پــنج هــزار و چهــار صــد     میلیــون هفــت صــد و چهــل    
و پنجــــاه افغــــانی ســــنجش گردیــــده اســــت بنــــابر آن  
ــت بــــرای ســــال        ــث انــــدازه دیــ ــغ متــــذکره بحیــ مبلــ

) تصــویب شـــد مـــتن مصــوبه غـــرض توحیـــد   ١٤٠٠(
مرافـــق قضـــائی بـــه جمیـــع محـــاکم و مراجـــع مربـــوط 
طــــــور متحــــــدالمال اخبــــــار و در مجلــــــه قضــــــاء و  

جریده میزان نشر گردد.))
رایعالی سـتره محکمـه   هدایت فـوق مقـام محتـرم شـو    

بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیات و مراجع 
مربــوط طــور متحــدالمال تعمــیم میگــردد، تــا آنــرا بــه  
ــدالموقع     ــوده، عنـ ــر نمـ ــویش تکثیـ ــربط خـ ــع ذیـ مراجـ

مطابق آن اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند.

شو.
همدارنــه پــه پــورتن  نیــه دغیتــوب اوترهریــزو   
فعــالیتونو ددوه نــورو قضــیو محاکمــه پــه ــانې      

د رسنیو په واندې جوه شوه چې پـه پایلـه  کـې    توه
و اویوې میاشتې تنفیـذي حـبس   سو کاللن دشپایو ت

په مودی محکوم په مجازات شول اودوه نورو کسـانو  
  .برائت ترالسه ک

ــد    ــراجعین صــــحبت گردیــــد هللا الحمــ ــا مــ ــاکم بــ محــ
کـــــدام شـــــکایت از محــــــاکم مربـــــوط نداشــــــتند و    

ــه  ــبت بـ ــار   نسـ ــانرا اظهـ ــایت شـ ــاکم رضـ ــراآت محـ اجـ
.نمودند



۱۴۰۰حمل ٣١

تحقیــق و تعقیــب قضــایای  ،تعهــد ســپردند کــه در بخــش کشــف  
فســاد اداری و جلــوگیری از غصــب امــالک دولتــی جــدیت بخــرج    

.میدهند
. در تمدیــد توقیـــف متهمـــین و تعیـــین سرنوشـــت آنهـــا -٦

ــربط هــدایت داده شــد   مــورد  ــه ادارات ذی ــا ب ــه خــود را مکلــ ت ف ب
.تطبیق قانون در مورد سرنوشت مظنونین و متهمین بدانند

آمریت . در مورد عدم توجه به قرارهای تجویزی محاکم-٧
حقوق تعهد سپرد که قرارهای تجـویزی محـاکم را بـه اسـرع وقـت      
تعمیل مینماید و منسوبین سایر بخشها که مستوفیت و اراضـی  

.شاروالی است نیز همکاری الزم میکنند
ــود ام-٨ ــوی بـــرای     نبـ ــی و حرفـ ــهای آموزشـ ــات بخشـ کانـ

. در رابطــــه محجــــوزین و محبوســــین در دارالتادیــــب و محــــبس 
تاسـی از هـدایات تصـاویب قبلـی در ایـن      هبـ تصمیم بر آن شـد کـه  

.بخش توجه صورت خواهد گرفت
درمورد نزدیک شدن منازل مسکونی در ملکیـت سـفید   -٩

دانیان، چهار اطراف زندان، کمبود وسایط نقلیه جهـت انتقاـل زنـ   
ــت    ــافی جه ــزات ک ــود تجهی ــتنب ــاعی و   تقوی ــی، دف ــدابیر امنیت ت

تالشــی منــازل نزدیــک محــبس، عــدم مواصــلت بعضــی از فیصــله    
ــدانیان ــر آن شــد کــه   هــای زن ــرآورده شــدن ایــن   . تصــمیم ب غــرض ب

موضوع یـک پـالن منسـجم و مـنظم مطـابق احکـام قـانون ترتیـب و         
د.اجراآت شو

افع خارج از رسمیات و وکالی مدارنواالن رفت و آمد -١٠
خـــارج از . در رابطـــه تصـــمیم بـــر آن شـــد کـــه بـــه مـــدیریت زنـــدان

رسمیات به استثنای حاالت خاص هیچ کس حق ندارد به مدیریت 
.محبس برود

درمورد جرایم تروریستی شـامل جنایـات کـه صـالحیت     -١١
تصـویب شـد از اینکـه بـه     ته.گـی آنـرا محکمـه بگـرام داشـ     ه رسـید 

گــی قضــایای  ه ا، صــالحیت رســید نســبت مریضــی ویــروس کرونــ  
مطابق ضمیمه شماره یـک  ءً مذکور به والیات تفویض میگردید بنا

ــراآت جزا  ــانون اجـ ــقـ ــایر    ئـ ــان و سـ ــی ارزگـ ــت ملـ ــت امنیـ ی، ریاسـ
ارگانهای کشف اشخاص مظنون به قضـایای تروریسـتی مشـمول    

.جنایات را به بگرام اعزام نمایند
عــدم همکــاری ارگانهــای کشــفی در راســتای جلــب و     -١٢

. در رابطــه تصــمیم بــر آن شــد    گرفتــاری بــا ارگــان هــای تحقیــق    
درمـورد جلـب و   کـه  ارگانهای کشف و امنیتی مکلف گردیده اند 

نمایند.احضار مظنونین و متهمین عاجالً اقدام 
در قســـمت ثبـــت معلومـــات نادرســـت در سیســـتم ثبـــت -١٣

قضایا و عـدم مطابقـت شـهرت متهمـین دوسـیه جـات بـا سیسـتم         
ــت عمــوم مســئولین ادارات ذیــربط و   آن شــد کــه  بــر تصــمیم . ثب

بالخصــوص مســئولین ارگانهــای کشــفی در ابتــداء گرفتــاری و      
مرحله کشف قضایا شهرت مکمل مظنونین و متهمـین را برویـت   

.تذکره و اسناد معتبر ثبت نمایند
در بخش مشکل اخذ ضمانت معروض علیه در دعاوی -١٤

لـف گردیدنـد   اسـتیناف مک ـارنوالی حقوقی قومانـدانی امنیـه و   
.تا مطابق قانون در مورد متمردین اجراآت نمایند

در مــورد مشــکل عــدم همکــاری ارگانهــای کشــفی در    -١٥
راستای جلب و گرفتاری با ارگان های تحقیـق، هـدایت داده شـد    

ارگانهــای کشـفی و امنیتــی طبـق قــانون مکلـف انــد در مــورد    کـه  
جلسـه  و جلب و احضار مظنونین و متهمـین عـاجالً اقـدام نماینـد    

.خاتمه یافتخیر با دعائیه 

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

تحت ریاست قضاوتوال صدیق ١١/١/١٤٠٠والیت پروان بتاریخ 

اهللا "حقیق" رئیس محکمه استیناف با اشتراک فضل الدین "عیـار" والـی   
مقر محکمه استیناف دایر والیت، رؤسا و نماینده گان ادارات ذیربط در 

گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید توسط میر عبـدالحق  
"میــرزاد" رئــیس دیــوان امنیــت عامــه آغــاز ســپس رئــیس محکمــه تــدویر  
همچــو جلســات را در رفــع چــالش هــای امــور کــاری ارگانهــای عــدلی و     

سـات بعضـی کمـی    قضائی مهم دانسته و بیان داشت که با تدویر این جل
ها و کاستی هایی که در رونـد کـار ارگانهـا وجـود داشـته باشـد برطـرف        
گردیده و این درحالی است که با رعایـت شـریعت اسـالم و قـوانین نافـذه      

کشور مصدر خدمات بهتر و خوبتر برای مردم مسلمان شده می توانیم.
اری متعاقباً والـی والیـت اثـرات تـدویر جلسـات همـآهنگی را در رونـد کـ        

ارگانهـای ذیـربط مثبــت ارزیـابی نمــوده، حفـظ و احتــرام متقابـل را بــین      
ارگانهــا ســتوده و تــداوم آن را توقــع کــرد، و از بخــش اجــراآت ارگانهــای  

امنیـت بـه قـدر دانـی یـاد کـرد. بعـداً رئـیس ـارنوالی          تـأمین امنیتی در 
ــراآت بــین         ــه الزم اســت در مســیر اج ــواد ک ــک سلســله م ــتیناف روی ی اس

در نظر گرفتـه شـود صـحبت نمـود. در ادامـه رئـیس امنیـت ملـی         ارگانها
صحبت نموده تدویر همچو جلسات را در بهبود کار بـین ارگانهـای مهـم    
خوانده  افزود که جهت جلوگیری از ضیاع وقت در انجام درسـت قضـایا   

در پروسه کشف و مستند سازی قضایا تالش بعمل آید.
طرفـی مشـکالت در مسـیر سیسـتم     بعداً آمر امنیـت قومانـدانی امنیـه بر   

ثبت قضایا را بیان داشـته واز آمـاده گـی شـان در قسـمت ایفـای وظـایف        
امنیت به مجلس اطمینان داد.تأمینمحوله درراستای 

ــه در      ــدانی امنیـ ــاری قومانـ ــان همکـ ــه خواهـ ــیس عدلیـ ــب آن رئـ ــه تعقیـ بـ
ــدادها و      ــخیص جایـ ــک و تشـ ــین، تفکیـ ــبین زمـ ــب غاصـ ــوعات جلـ موضـ

لــت گردیــد. بــه همــین ترتیــب نماینــده گــان انجمــن  محافظــت ســاحات دو
وکــالی مــدافع، مــدیریت محــبس، ــارنوالی عســکری، رؤســای دواویــن  
امنیت عامه، مدنی و حقوق استیناف و محکمـه شـهری و سـایر نماینـده     
گــان شــامل جلســه روی یــک سلســله موضــوعات و کمبــودی هــایی کــه در  

از آغـاز و خـتم در   مسیر کار روزمره شان موجود بود صحبت نمودند کـه 
قسمت طرح و پیشنهادات هریک از شاملین رهنمـائی و هـدایت الزم داده   

شد و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت. 
در محکمه ابتدائیه ولسوالی شغنان 

والیت بدخشان:
جلسۀ همآهنگی ارگان هـای عـدلی وقضـائی محکمـه ابتدائیـه ولسـوالی       

تحت ریاست قضـاوتمند  ١٣٩٩/ ٢٩/١١شغنان والیت بدخشان بتاریخ 
ا زعبدالمطلب"عزیزی" رئیس محکمه ابتدائیه ولسـوالی بـا اشـتراک میـر    

امینــه و ســـایر مســـئولین  یقــل "پیمـــان " ولســوال، سرپرســـت قومانـــدان  
ادارات ذیربط ولسوالی  در مقر ریاست محکمه ابتدائیه دایر گردید.

ز ســپس روی ابتــداء جلســه بــا تــالوت آیــاتی چنــد از کــالم اهللا مجیــد آغــا 
ق.ا.م. ترتیــب ١٣موضـوعاتی چــون عریضــه جــات کــه بایــد برطبــق مــاده  

د داده شود، درمورد جلب واحضار متهمین که باید مطابق به احکام موا
ــی ا    ــانون اجــراآت جزائ ــارم ق ــورد    فصــل چه ــرد،  در م ــراآت صــورت گی ج

ررســی مــدعی بهــا از نظــر   توظیــف هیئــات فنــی و مســلکی در قســمت ب  
نوعیت، حدود اربعه الی سه پشـت و قیمـت گـذاری    ت، یعمساحت، موق

به نرخ روز در اسرع وقت، تطبیق قرار ها و فیصله هـای قطعـی  ونهـائی    
محــاکم، رعایــت حقــوق متهمــین در حــین تحقیــق و ترتیــب اتهــام نامــه و  

در میعــاد قــانونی و تقــدیم آن بــه محکمــه، در صــورت دعــوای ارنواــل
قــانون از ادارات امـــالک و  مــورد گــزارش دهــی در چهــار چــوب احکــام       

اراضی و ثبت احوال نفوس و در مورد آگاهی دهی از حادثـات و نـا امنـی    
منطقه ولسوالی که مربوط مدیریت امنیت ملی می باشد بر گزار گردیـد   
کــه البتــه در قریــه جــات تمــام مســئولین ادارات مربوطــه در ســهم کــاری    

در دانی نمودند. خویش وعده همکاری نموده و از جلسه مذکور اظهار ق

در والیت غزنی:
و قضـائی محکمـه   جلسۀ کمیته عالی همآهنگی ارگانهای عـدلی  

تحت ٢٧/١٢/١٣٩٩استیناف والیت غزنی یوم چهار شنبه مورخ 
ریاست قضاوتیار سـکندر "حیـدری" رئـیس محکمـه اسـتیناف بـا       
اشـــتراک اعضـــای کمیتـــه همـــآهنگی در مقـــر محکمـــه اســـتیناف  

دایرگردید.
ــد توســط         ــالم اهللا مجی ــد از ک ــالوت آیــاتی  چن ــا ت ــداء جلســه ب ابت

ــیس   شــیرزاد مــدیر دیــوان جــزاء م   حکمــه اســتیناف آغازســپس رئ
محکمه تشریف آوری اعضای جلسـه را خیرمقـدم گفـت. متعاقبـاً     
آجندای جلسه به بحث گرفته شد که در جلسه معـاون اول ریاسـت   
امنیت ملی در مورد اجازه تالشـی منـزل کـه از صـالحیت محکمـه      
میباشـد اظهـار داشـت در اسـتعالمی کـه از طـرف ریاسـت امنیـت         

ال میگردد اجازه تالشی را بـدون روشـن شـدن    ملی به محکمه ارس
موضوع نمی دهند در حالیکه در چنـین شـرایط دشـمنان وطـن در     
هر لحظـه تـالش دارنـد کـه بـه تـرور و تخریبـات شـان در اطـراف و          
نواحی شهر ادامه بدهند و اگـر موضـوع در اسـتعالم روشـن گـردد      

ه محرمیت آن از بین رفته و هدف بر آورده نمی گـردد؛ موضـوع بـ   
١١٩بحث گرفته شد و در زمینـه هـدایت داده شـد کـه طبـق مـواد      

قانون اجراآت جزائی، ارگانهای عـدلی و قضـائی اجـراآت    ١٢٤و
بعمـل آورنـد. بعــداً بـه اعضـای جلســه وقـت داده شـد تــا بـه خــاطر        
اینکــه ارگانهــای عــدلی و قضــائی وظــایف شــانرا بــه وجــه احســن   

و مشکالت خلـق اهللا  انجام دهند و در خدمت خلق اهللا قرار گرفته
را به وقت و زمانش حل نمایند، اگر پیشنهاداتی داشته باشند در 

در جلسه همآهنگی یـاد آور شـوند؛ اوالً بـه قومانـدان     ١٤٠٠سال 
امنیه والیت اجازه داده شد تا گفته هـا و پیشـنهادات شـانرا ارائـه     
نمایند، مذکور بیان نمـود تـا فعـالً مشـکل بـه میـان نیامـده و در        

بـرای قومانـدانی سـه    ١٣٩٩بطه به ارنوالی گفت کـه در سـال   را
نفر نماینده در بررسی قضایای جنایی از قبـل معرفـی نمـوده بـود     
در صورتیکه وظایف آنی بوجود آید اشتراک و محـل حادثـه را بـه    
بررســی گیرنــد کــه مشــکل بــین ارگانهــای عــدلی و قضــائی در        

قبـل از  ١٤٠٠بررسی محل واقعـه بـه وجـود نیامـده اگـر در سـال      
وقــوع واقعــات جنــایی جهــت تــدابیر، نماینــده از طــرف ــارنوالی  
معرفی شود بهتر خواهد بود؛ هـدف بهبـود اسـت در حالیکـه اگـر      

موضوع مادیات مطرح نباشد به هیچ مشکلی بر نخواهیم خورد.
در ادامه معاون امنیت ملی به تائید صحبت های قوماندان امنیـه  

شد آنرا تائید نموده اظهـار نمـود گفتنـی    و تصمیم که فوقاً گرفته 
دیگری در مورد ندارد.

بعــداً سرپرســت ریاســت عدلیــه بــه نوبــه خــود در یــک موضــوع کــه   
شامل آجنداء جلسه نبود اشاره نمود که دعوی بین اداره قضایای 
ــرات        ــک ب ــده و مل ــرات نهــایی گردی ــک ب ــام مل ــت و شخصــی بن دول

ــدارد، همچنــــان از ورثــــه  ــه مــــذکور فعــــالً حیــــات نــ آن هیچگونــ
معلوماتی در دسترس این اداره وجود ندارد طالب هدایت گردیـد  
کــه در حصــه تحصــیل محصــول فیصــله متــذکره مشــکالت وجــود  
دارد؛ موضوع به بحث گرفته شـد در نتیجـه هـدایت داده شـد کـه      
برویت سوابق دوسیه متوفی از اداره ثبت احوال نفـوس معلومـات   

ر دسـت داشـته شـان وارثـین     صورت گیرد تا ایشان بـه رویـت دفـات   
ملک برات را شناسایی نموده و به جلب ورثه آنها از طریق مربـوط  

اقدام بعمل آمده اجراآت صورت گیرد.
قبل از پایان جلسه به روح شهدای ارگانهای عدلی و قضائی سال 

اتحاف دعاء صورت گرفت و برای مجروحین سال متذکره ١٣٩٩
ــت     ــد منــان(ج) اس دعا و بــرای بازمانــدگان  شــفای عاجــل از خداون

صــبر جمیــل و اجــر جزیــل مســئلت گردیــد و  ١٣٩٩شــهدای ســال 

بـرای اشـتراک کننـده گـان جلسـه و از طریـق       ١٤٠٠همچنان سـال  
آنها به پرسونل مربوط شان تبریک و تهنیت گفته شده، سال پـر از  
میمنت و خوش برای شـان آرزو بـرده شـد و جلسـه بـا دعائیـه خیـر        

خاتمه یافت.
یت ارزگان:در وال

محکمــه اســتیناف  هنگی ارگانهــای عــدلی و قضــائی  آهمــۀجلســ
تحـــت ریاســـت   ٧/١/١٤٠٠یـــوم شـــنبه مـــورخ   والیـــت ارزگـــان   

رئیس محکمه استیناف  با اشـتراک  "عاطف" قضاوتیار عطاءاهللا 
معــاون مقــام والیــت، رؤســاء دواویــن محکمــه اســتیناف، قضــات   

ملـی، سرپرسـت   محاکم ابتدائیه، قوماندان امنیـه، رئـیس امنیـت   
امنیـت ملـی و عسـکری،    ـارنوالی یرؤسـا ،اسـتیناف ارنوالی

رئیس عدلیه، مدیران جنائی، تروریـزم و مـواد مخـدر قومانـدانی     
سـایر  چهارگانـه امنیتـی شـهر ترینکـوت و     هـای  آمرین حوز،امنیه

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

خـوش آمدیـد بـه مهمانـان و حاضـرین      عرض رئیس محکمه ضمن 
هنگی آبــا شــروع ســال کــاری جدیــد اولــین جلســه همــ  گفــت جلســه 

ــه      ــع همـ ــد رفـ ــه امیـ ــوت و بـ ــا قـ ــائی را بـ ــدلی و قضـ ــای عـ ارگانهـ
مشکالت دایر می کنیم سـپس افـزود در عرصـه خـدمت گـزاری و      

طمئن برای شهروندان، هـر نهـاد و   ایجاد فضای کاری مصون و م
اداره بایــد جــدیت بخــرج دهنــد تــا شــهروندان بتواننــد در محــیط   
کامالً مطمئن و آرام به امور یومیه و مصروفیت هـای کـاری شـان    

ــه       ه رســید ــن هــدف برســیم ک ــه ای ــوانیم ب ــانی میت ــد وزم گــی نماین
هنگی کامل را در نهادها دولتی و ادارات ایجـاد نمـائیم و هللا   آهم

مد طوریکه دیده میشود امروز تمـام ادارات دولتـی در سـطح    الح
هنگ و همکـار هسـتند و در خـدمت مـردم خـویش      آوالیت با هم هم

.قرار دارند
در ادامــه معــاون مقــام والیــت پیرامــون اهمیــت و جایگــاه جلســات   

هنگی آهنگی توانسـته همکـاری و همـ   آهنگی گفت جلسات همـ آهم
هنگی باعـــث ایجـــاد آهمـــادارات دولتـــی را بیشـــتر ســـازد و ایـــن 

الزم اســت تــا ه،امــور یومیــه گردیــداجــرایفضــای کــاری مــؤثر در 
مسئولین ادارات با اغتنام از فرصت های بدست آمـده در عرصـه   

ــاً روی موضــوعات شــامل   هنگی بهتــر کوشــا باشــند آهمــ . متعاقب
اتخـاذ  الزم تصـامیم  بحث و تبادل نظر صورت گرفته ذیـالً  ءجنداآ

ید:گرد
اردو بـه شـعبات   ٤مکاتیب از قـراول لـواء  عدم رسیدن -١

. مربوطه غرض انتقال قضات و کارمندان توسط طیارات نظـامی 
غــرض اجــراآت بهتــر و ســریعتر،  در رابطــه تصــمیم بــر آن شــد کــه  

ادارات ملکــی یکــتن کارمنــد خــویش را غــرض طــی مراحــل بــه        
.معرفی نمایند٤ندانی لواء اقوم

یض ارسـالی  نظـامی بـه عـرا   ـارنوالی  گـی  ه عدم رسـید -٢
. در رابطـه ـارنوالی  کمیسیون سمع شـکایات محکمـه اسـتیناف   

.نظامی تعهد سپرد که در مورد عاجالً اجراآت و اطمینان میدهد
فیصــله هــای قطعــی و نهــائی     یعــدم ارســال راپورهــا   -٣

محاکم و راپورهای نظارت از تنفیذ احکام توسط ریاسـت عدلیـه   
تعهـد سـپردند   هـا  الیدر رابطـه ـارنو  .به محاکمها ارنوالیو 

د.که راپورها را به وقت و زمان آن ارسال میدارن
. در گی به قرارهای خالء تحقیقاتی محـاکم ه عدم رسید-٤

ذیصالح وعده سپردند که مطابق احکام بـه  های ارنوالیرابطه 
.حل کامل قرارهای ارسالی محاکم می پردازند

اد عدم توجه ادارات ذیـربط بـه مبـارزه بـا قضـایای فسـ      -٥
ادارات ذیربط . در مورد جلوگیری از غصب امالک دولتیاداری،

جلسات اداری محکمه استیناف
والیت فاریاب:

٢١جلسات اداری محکمه استیناف والیت فاریـاب بتـاریخ هـای    
ــال ٢٨و  ــاوتیارغالم  ١٣٩٩حــــــوت ســــ تحــــــت ریاســــــت  قضــــ

ــوبین    ســـخی"حبیب" رئـــیس محکمـــه اســـتیناف بـــا اشـــتراک منسـ
قضائی و اداری محکمه استیناف دایر گردید.

تـالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغازسـپس       ابتداء جلسـه بـا   
رئیس محکمه روی موضوعات شامل آجنداء ذیالً بحـث و تاکیـد   

نمود.                            
رؤسا و قضات در رابطـه بـه مکاتیـب و هـدایاتی کـه از      -١

مقام عالی ویا از سایر ارگان ها مواصلت می ورزد به وقت معین 
یند.پاسخ ارائه و رفع مسئولیت نما

استقالل قضات در تصمیم گیری های قضائی یک اصل -٢
بوده و هیچ نوع فرمایشات قابـل پـذیرش نمـی باشـد . قضـات در      
اجراآت خویش درحـین صـدور فیصـله دقـت تمـام را در تشـخیص       
وصف جرمی بخرچ دهند ورعایت قوانین، مقررات و مصوبات را 

در نظر داشته باشند.
عـدلی و قضـائی   قرار است جلسـۀ همـآهنگی ارگانهـای   -٣

در هفته آینده دایر گردد بناءً عموم قضات و پرسونل اداری هرگاه 
نظریات و پیشنهادات داشته باشـندغرض درج آجنـداء بـه آمریـت     

تحریرات بسپارند.
در مــورد ثبــت قضــایای دیتــابیس محــاکم توجــه جــدی    -٤

نموده و عموم دوسیه های وارده را ثبت دیتابیس قضائی نمایند. 
کـاری مـدیر اجرائیـه نورالـدین خـان و سـید       از حسن هم-٥

محسن خان ابراز سپاس و امتنان که در ترتیـب  تـدویر ورکشـاپ     
ــالش بــی دریــغ خــویش را   ٢٦/١٢/١٣٩٩روز ســه شــنبه مــورخ   ت

مبذول داشتند.                                                                                         
اسـت ازعمـوم محـاکم    از اینکه سال کاری رو به اختتام-٦

تقاضا بعمل  می آید کـه در اجـراآت اداری خـویش دقـت نماینـد،      
در صورت ضرورت کتاب انـدیکاتور و غیـره ضـرورت خـویش را     
از طریق مراجع تقاضا نموده به خدمت خلق اهللا بدون ضـیاع وقـت   

آماده خدمت باشند.
در رابطه به پـالن سـه سـاله مقـام عـالی  سـتره محکمـه        -٧

یات همکاران قضائی و اداری را خواهانم.ج.ا.ا. نظر
جلسۀ اداری محکمه استیناف

والیت پنجشیر:
ــاریخ      ــیر بتـــ ــت پنجشـــ ــتیناف والیـــ ــه اســـ ــۀ اداری محکمـــ جلســـ

ــب زاده"    ٨/١/١٤٠٠ ــدالملک "رجـ ــاوتیار عبـ ــت قضـ ــت ریاسـ تحـ
رئــیس محکمــه اســتیناف بــا اشــتراک عمــوم قضــات و کارمنــدان    

اداری محکمه استیناف دایر گردید.
داء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       ابت

ــرین روی     ــه حاضـ ــد بـ ــه ضـــمن عـــرض خـــوش آمدیـ رئـــیس محکمـ
موضوعات آتی بحث نموده، هدایات و رهنمائی هـای همـه جانبـه    

نمود:
در مــورد حضــور بــه موقــع قضــات، کارمنــدان اداری و   -١

خـــدماتی اهمیـــت دادن بـــه حاضـــری بحـــث و توصـــیه هـــای جـــدی 
فت که همه حاضرین مجلس به آن تعهد نمودند.صورت گر

در مورد اجرای امـور خصوصـاً مکاتیـب و موضـوعاتی     -٢
که در آن جواب از طرف مقام عالی ستره محکمـه و سـایر ادارات   
ذیربط مطالبه می گردد ولی در وصول دوباره آن تاخیر میشـود و  
نیاز بـه تعقیـب دوبـاره دارد بحـث نمـوده و هـدایت نمـود کـه همـه          

سوبین محاکم امـورات خـویش را بـه اسـرع وقـت ممکـن انجـام        من
دهند.

در قسمت ارسال راپورها و گزارشات مختلف ماهانه و -٣
ربع وار بحث شد و خاطرنشـان گردیـد کـه همـه مکلـف انـد راپـور        

های خویش را در وقت و زمان معین آن گسیل بدارند.
ری فـورم هـای ثبـت قضـایا در قضـایای      موضوع خانـه پـ  -٤

حقوقی مطرح گردید، در رابطه بـه مشـکالت موجـود در    جزائی و 
زمینـه یــاد آوری صـورت گرفتــه و هـدایت داده شــد کـه مســئولین     
باید به وقت و زمان معین فورمه های مذکور را خانـه پـری نمـوده    

به مرجعش جهت ثبت ارسال دارند.
در رابطــه بــه شــکایات از فســاد در دســتگاه قضــائی آن  -٥

ــه هــیچ شــکایت   والء بحــث صــورت گرفــت کــه هللا   الحمــد در زمین
موجود نبوده و این یک افتخار است.

در مورد برخورد بـا مـراجعین و حسـن سـلوک قضـائی و      -٦
ــه در رابطــه توجــه بیشــتر       ــذکر یافــت کــه هم اداری بحــث شــد و ت

مبذول داشته، همچنان طرز سلوک قضائی را مراعات نمایند.
ــداری وســــایل     ــظ و نگهــ ــون حفــ ــوعاتی چــ ــه روی موضــ در ادامــ
الکترونیکـــی دفتـــر، رعایـــت یونیفـــورم قضـــائی و ســـایر مـــوارد  

هدایات الزم به اشتراک کننده گان ارائه گردید و جلسه با دعائیـه  
خیر خاتمه یافت.

جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت تخار:
١٢/١/١٤٠٠جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت تخار بتـاریخ  

" رئـــیس محکمـــه تحــت ریاســـت قضـــاوتمل ذبـــیح اهللا "ابراهیمـــی 
اســتیناف بــا اشــتراک رؤســا، قضــات و منســوبین اداری محکمــه   

استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       
رئیس محکمه ضمن عرض خـوش آمدیـد بـه حاضـرین حلـول سـال       

را یـک سـال صـلح و    ١٤٠٠را تبریک عرض نمـوده و سـال   ١٤٠٠
. در ادامــه پیرامــون موضــوعات شــامل آجنــداء   امنیــت آرزو نمــود

ــال    ــراآت سـ ــارکرد و اجـ ــوده ، از کـ ــحبت نمـ ــوبین ١٣٩٩صـ منسـ
قضائی و اداری تمجیـد و تقـدیر بعمـل اورد و از حاضـرین جلسـه      
خواست تا در سـال جدیـد بـا انـرژی بیشـتر و خالقیـت هـا وظـایف         
محوله خویش را به وجه احسن و صداقت کامـل انجـام دهنـد، در    

ــمن ر ــائی     ضـ ــورم قضـ ــاس و یونیفـ ــت لبـ ــون رعایـ ــواردی چـ وی مـ
واداری، رعایت نظم و دسپلین، رعایـت تـایم رسـمی و حاضـری،     

تهیه و خریداری لباس برای منسوبین خدماتی تاکید نمود.
همچنان رئیس محکمـه هـدف از برگـزاری جلسـات اداری را رفـع      
چالش ها و بهبود اجراآت دانسته از حاضرین خواسـت تـا هـر نـوع     

شــکل ویــا پیشــنهاداتی اگــر در امــور مربوطــه داشــته باشــند در   م
جلســه مطــرح نماینــد تــا اقــدامات و اجــراآت الزم صــورت گیــرد و   

جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
جلسۀ اداری محکمه استیناف

والیت بغالن:
ــاریخ      ــالن بتـ ــت بغـ ــتیناف والیـ ــه اسـ ــۀ اداری محکمـ /٢/١٢جلسـ

رئــیس "صــدیقی"ســن محمــد حقضــاوتیارتحــت ریاســت۱۳۹۹
بـا اشـتراک کارمنـدان اداری محکمـه اسـتیناف      محکمه استیناف 

در مقر محکمه استیناف دایر گردید.
آجنــدا جلســه را مســائل حفــظ و مراقبــت، حفــظ محــیط زیســت و   
تنظیم فضای سبز تعمیر ریاست محکمه استیناف و توابـع ملحـق   

فــوق بـه آن احتـوا مینمــود کـه رئــیس محکمـه در رابطـه بــه مـوارد      
رهنمود های الزم نموده و به مسئولین مربوط هدایت نمود سـپس  
روی یک سلسله مشکالت منسوبین که از طرف آمریـت تحریـرات   

به حضور رئیس محکمه گزارش شد هدایت الزم اعطاء گردید.

د ننرهار والیت داستيناف محکمې
ریاست اداري غونه:

ــه  ــه مشــر  ه دننرهــار اســتيناف محکمــې ــنی١٦/١/١٤٠٠پ ــيس پ رئ
دقاضیانو او اداري کارکوونکو اداري غونه ترسره شوه. په يـاده غونـه   
ــل ســره ســم د قاضــیانو او اداري         ــه پي ــل ل ــوي کا ــې دن ــه ي کــې، چــې موخ

ه کارکوونکو ترمن  پـه چـارو کـې دهمغـ ال زيـاتوالی او چکـوالی و پـ       
کې دننرهـار اسـتيناف محکمـې قاضـیانو او اداري کـارکوونکو ـون      

کی و.
د د اداري غونې پرمهال دننرهـار اسـتيناف محکمـې رئـيس قضـاوتمن     

کمــو پــه روانــو چــارو او ترســره کــو کنــو خوــي  مفتــي محمــدوزير دمح
چـې  پـه مح   و ،ار يې وکـېن ـه دفسـاد       وده اوه توکمـو کـې پـه بشـپ

ــوي         ــي. نوم ــې ــه اصــالحات راغل ــه چــارو کــې ي ــول شــوې او پ مخــه ني
کاـل ورتـه لـه دې    ۱۳۹۹ارزولـې خـو زياتـه يـې کـه      دتېرکال کنې ـې و 

املـــه تـــريخ و، چـــې دمحکمـــې وتنـــه  پـــاک نفســـه قاضـــیان او اداري        
کې شهيدان شول.ه کارکوونکي يې پ

ال کـې پـه چـارو کـې     ـدننرهار استيناف محکمې رئـيس وويـل پـه تېـر کـ     
واداري کـار  ولې الس ته راونې يې  د متحدو او  پاکـه نفسـه قاضـیانو ا   

ار يې و ک، چې په  روان کال کې بايـد دالـه   نکو پرم دي  او ینکوو
والي لپاره امونه واخلو.

کال دو اجراآتو له دغه غونې يې موخه دتېرله ير وويل مفتي محمدوز
امله دقاضیانو او اداري کارکوونکو مننه او په روان کال کې په چارو کې 

دهمغ ال زياتوالی دی.
ف محکمــې رئــيس پـه خبــره، چــې دننرهــار اســتيناف  دننرهـار اســتينا 

يې هـم هلـې   ېکمحکمې اوند دبېالبېلو محکمو رغنيزو چارو او ترميم 
لې پيل کي.

ــیانو او اداري     ــو قاضـــ ــې ولـــ ــتيناف محکمـــ ــار اســـ ــوي دننرهـــ نومـــ
کارکوونکو ته دحاضر پابند، مراجعينو سره ده سلوک، فسـاد سـره   

سره دـې همغـ سـاتل، دوسـيو تـه پـه       دجدي مبارزې، اوند ارانونو
خپل وخت رسيده  او دهېواد نافذه قوانينو په پـام کـې نيولـو سـره پـه      

بشپې بې طرف دقانون او عدالت يو شان تطبيق الروونې وکې.
مفتي محمدوزيرله ولو کارکوونکو وغوتل، چې ه پـه ايمانـدار او   

تـه خپلــه پاملرنــه  ووصـداقت ســره دنـدې ترســره، د دولتــي مکـو قضــايا   
وزياتــه، پــه قضــايي پرېکــو کــې دعــدالت يــو شــان تطبيــق او د قضــاياو  

دثبــت سيســتم پياوتيــا لپــاره  هــې زيــاتې کــي. دننرهــار اســتيناف    
محکمې رئیس  قاضیانو تـه الرـوونه وکـه، چـې دامکـان ترحـده خپلـې        

کمو په  پاکواليني او رسنيزې کي و ولسونه  دمحقضايي غونې عل
باوري شي. دغونې په پای کې ون والو دهمکار ژمنه تازه که.



۱۴۰۰حمل ٣١

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

یکنفر چهار سال حبس، یکنفر دوسال حبس و یکنفر سه ماه 
حبس تنفیذی ٩/١٢/١٣٩٩ سه نفر بچه بازی و لواط  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بغالن

هر واحد سه سال حبس تنفیذی ١٢/١٢/١٣٩٩ سه نفر شرکت در سرقت رر
یکنفر شانزده سال حبس، دونفر هر واحد شش سال حبس و 

یکنفر دوسال حبس تنفیذی رر چهارنفر رهزنی رر

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٢٤/١٢/١٣٩٩ یکنفر شروع به قتل و مجروحیت رر
دوسال حبس تنفیذی ٢٦/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت و مجروحیت رر

هشت سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل  رر
هر واحد شش سال حبس تنفیذی رر دونفر سرقت رر

هشت سال حبس تنفیذی ١٢/١٢/١٣٩٩ سه نفر معاونت در مجروحیت و شریک 
جرمی رر

شانزده سال حبس تنفیذی ٩/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بغالن
یکسال حبس تنفیذی ١٣/١٢/١٣٩٩ یکنفر خرید مال مسروقه رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٧/١/١٤٠٠ یکنفر قاچاق سالح دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت هرات
یکنفر سه سال و سه ماه حبس تنفیذی و یکنفر دوسال حبس 

تعلیقی رر دونفر قاچاق سالح، قاچاق مواد مخدر و 
فروش آن  رر

شش ماه حبس تنفیذییکسال و  رر یکنفر قاچاق سالح رر
یکسال و چهار ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر
دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق سالح رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق سالح رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٤/١/١٤٠٠ یکنفر د مخدرقاچاق موا رر
هر واحد سه سال حبس تنفیذی ٣/١٢/١٣٩٩ دونفر بچه بازی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت تخار

ده سال حبس تنفیذی ١٠/١٢/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر

هرواحد یکسال و هشت ماه و ده روز حبس تنفیذی ١٣/١٢/١٣٩٩ دونفر ه گروهعضویت ب رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر رهزنی رر

بیست و پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
یکنفردوسال و شش ماه حبس و یکنفر یکسال و شش ماه 

حبس تنفیذی ١٧/١٢/١٣٩٩ دونفر فعل زناء رر

چهار سال حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به تجاوز رر
هر واحد اعدام ٢٠/١٢/١٣٩٩ دونفر قتل رر

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر رهزنی رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٢٤/١٢/١٣٩٩ یکنفر قتل خطاء رر

هفده سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
ده سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
هفده سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
هژده سال حبس تنفیذی ٢٧/١٢/١٣٩٩ یکنفر قتل رر

یکنفر بیست و نه سال حبس و یکنفر دوازده سال حبس 
تنفیذی ٢/١٠/١٣٩٩ دونفر اختطاف دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت تخار

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٦/١٠/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
دوسال و چهار ماه حبس تنفیذی ٢١/١٠/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

س تنفیذیچهار سال حب ١٤/١١/١٣٩٩ یکنفر اختطاف رر
هفت سال حبس تنفیذی رر یکنفر تجاوز جنسی رر
چهار سال حبس تنفیذی ٢٨/١١/١٣٩٩ یکنفر عضویت رر

یکنفر شانزده سال حبس، دونفر هرواحد پنج سال حبس، 
یکنفر یکسال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ١٢/١٢/١٣٩٩ پنج نفر اختطاف رر

حبس تنفیذییکسال و ده روز ١٢/١٢/١٣٩٩ یکنفر هتک حرمت منزل دیوان جزاء محکمه استنیاف والیت سمنگان
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٧/١٢/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مشروبات الکولی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت سمنگان

سی سال حبس تنفیذی ٢٥/١١/١٣٩٩ یکنفر عضویت در گروه محکمه استیناف والیت جوزجاندیوان امنیت عامه 
دوسال و دوماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

شانزده سال حبس تنفیذی ٢/١٢/١٣٩٩ یکنفر قتل رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٧/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت پروان

دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر ب موترغص رر
شانزده سال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر

یکنفر یکسال و پنج ماه حبس تنفیذی و سی هزار افغانی 
جریمه نقدی و یکنفر برائت ١٦/١٢/١٣٩٩ دونفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت پروان

هر واحد پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر ونفرد قاچاق مواد مخدر رر
چهار سال و یکماه حبس تنفیذی و پنجصد هزار افغانی مهر 

مثل ٤/١٢/١٣٩٩ یکنفر تجاوز جنسی دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن محکمه استیناف 
والیت کندهار

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به قتل رر
حد یکسال دونفر هر واحد چهار سال حبس و سه نفر هروا

و یکماه حبس تنفیذی ١٦/١٢/١٣٩٩ پنج نفر غصب دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ

یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر
یکسال و هشت ماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر

دوسال و دوماه حبس تنفیذی ٢٠/١٢/١٣٩٩ یکنفر فعل زناء دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت موتر رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر چپاولگری رر
یکنفر هفت سال حبس و دونفر هر واحد هفت سال حبس 

تنفیذی رر سه نفر غصب مسلحانه رر

بیست و پنج سال حبس تنفیذی  ٥/١٢/١٣٩٩ یکنفر قتل کندزدیوان خشونت علیه زن محکمه استیناف والیت 
هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

ــامیم الزم اتخـــاذ       ــا تصـ ــت و در قباـــل آنهـ ــه قرارگرفـ جانبـ
گردید. همچنـان در مـورد رهنمـود تعیـین صـالحیت هـای       

که غـرض ابـراز نظـر بـه محـاکم      کمیسیون رؤسای دواوین 
ارســال گردیـــده تاکیــد گردیـــد تـــا هرچــه زودتـــر رهنمـــود    
مــذکور بــه دقــت مطالعــه وقضــات نظریــات شــان را ارائــه   
ــز در قســمت        ــتاده شــود و نی ــه مرجــع آن فرس ــا ب ــد ت بدارن
مشاهده ای بعضی از افـراد مشـکوک در محوطـه ریاسـت     
محکمــــه صــــحبت شــــد ودرقســــمت جلــــوگیری از افــــراد 

جو تصامیم الزم اتخاذ گردید.استفاده
ــه در درب ورودی     ــان دو عــدد صــندوق شــکایات ک همچن
ــز عمــومی ریاســت محکمــه       ــه اســتیناف ودر دهلی محکم
ــیون      ــای کمیسـ ــور اعضـ ــه حضـ ــد بـ ــب میباشـ ــهری نصـ شـ
بازگردید که درنتیجه کدام شکایت کتبـی در داخـل آنهـا    

موجود نبود وجلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

جلســــات رؤســــای دواویــــن محکمــــه اســــتیناف والیــــت  
ــای    ــاریخ ه ــو و ٢٩، ٢٢بدخشــان بت حــوت ســال  ٢٧دل

تحت ریاست قضاوتیار سید عبدالقیوم "کمالی" ١٣٩٩
رئــیس محکمــه اســتیناف بــا اشــتراک رؤســای دواویــن       

مقر محکمه استیناف دایر گردید. استینافی در
ابتداء جلسه بنام خداوند بزرگ آغاز سپس در خصـوص  
استهداآت دیـوان مـدنی وحقـوق عامـه محکمـه شـهری،       
دو دوسیه تنازع صالحیت در بین محـاکم ابتدائیـه ویـک    
قطعــه عریضــه تصــحیح وثیقــه، اســتهدائیه آمریــت ثبــت  

اصــله درخــت محکمــه ٤اســناد ووثــایق و موضــوع قطــع 
ابتدائیــه شــغنان توســط کارمنــدان بــرق آن ولســوالی کــه  
درج آجنداء گردیده بود در پرتو احکام قانون ومصوبات 
شـورای عــالی سـتره محکمــه مــورد غـور و  بررســی همــه    

چند از کـالم اهللا مجیـد   اء جلسه با تالوت آیاتیابتد
ــتیناف ضــمن      ــه اس ــرات محکم آغــاز ســپس آمرتحری
ــه اعضــای حاضــر از اشــتراک      ــد ب عــرض خــوش آمدی
فعال شان ابـراز امتنـان وتشـکری نمـوده واز اجـراآت      

دایر ۳۰/۱۰/۱۳۹۹مصوبه جلسه قبلی که به تاریخ 
گریده بـود مفصـالً بـه اعضـای جلسـه معلومـات داد.       

شـــــهای کـــــه فـــــرا راه در ادامـــــه از مشـــــکالت وچال

جلســـه کمیتـــه منـــع آزار واذیـــت زنـــان واطفاـــل     
درمحیط کاری محکمـه اسـتیناف والیـت بامیـان     

ــاریخ   ــر محـــب اهللا  ۱۳۹۹/ ۲۹/۱۱بتـ تحـــت نظـ
ــا     ــرات محکمــه اســتیناف ب "ســخی زاده" آمرتحری
اشتراک قمرگـل "شـریفی" مـدیرتحریرات محکمـه     
ــه شــهری و محمــد ذکــی "حقــانی" محــرر       ابتدائی
ــاری    ــر کـ ــزای عمـــومی دردفتـ ــوان جـ مســـلکی دیـ

آمرتحریرات دایر گردید.

کارمندان طبقه انـاث واطفاـل آنهـا درمحـیط کـاری      
ــتار     ــه خواسـ ــای جلسـ ــد از اعضـ ــته باشـ ــود داشـ وجـ
معلومات گردید، که خوشبختانه کـدام شـکایت تـا    
ــان     ــه بــه اعضــای کمیتــه منــع آزار اذیــت زن الحاــل ن
واطفال ونـه در آمریـت تحریـرات محکمـه اسـتیناف      

عائیــه خیــر مواصــلت نــه ورزیــده اســت و جلســه بــا د
خاتمه یافت.

ــین بـــه ج     -٣ ــه وقـــت معـ ــالی مـــدافع بـ لســـات وکـ
ــات     ــله جــ ــورد فیصــ ــا درمــ ــره بیجــ ــوند، ازتبصــ حاضرشــ

ت والزامیــت بــا صــدوریه بپرهیزنــد، بــدون تضــمین برائــ م
موکلین شان قرارداد نمـوده وفـورم اصـلی بهادارمرتبـه را     
درج اوراق نماینــد نــه کــاپی رنگــه آنــرا و ازبحــث درمــورد   

قضایای که تاهنوزمحول مراجع مربوط نشده بپرهیزند. 
ها آن عقارباشد تذکرمساحت دعاوی که مدعاب-٤

آن بـه مترمربــع وانـدازه جریبــی وفـق هــدایت قـانون تنظــیم     
امورزمین داری الزمـی وحتمـی بـوده درغیـرآن سـبب عـدم       

صحت دعوی وموجب نقض فیصله میگردد.
اعتراضیه ها که باالی فیصله محکمه ابتدائیـه  -٥

ــه مــواردی      ــوده وب ــه شــکل بســیارطویل ب ــه میشــوند ب ارائ
که اصالً تذکرآنها درنقض و تائید فیصله تماس میگیرند 

وقرارمــورد اعتــراض کــوچکترین تــاثیری نــدارد صــرفاً بــا 
نکات وقرارمورد اعتراض و موارد قانونی که سبب نقض 
ویـا بطـالن فیصـله یـا قرارمیشـود تمـاس گرفتـه وبـه آنهــا         

اشاره نمایند بهترخواهد بود.
ــین  -٦ ــاوی میراثـــی در پهلـــوی تعیـ درصـــورت دعـ

ــع اشــد    ســهام هــروار  ــه مترمرب ث ومقــدارحقوق هــروارث ب
ــیه جـــات اکثـــر وکـــال    ضـــرورت بـــوده، قرارمالحظـــه دوسـ
درصورت دعوی اندازه سـهم هـروارث ازمـدعی بهـا را بـه      

مترمربع مشخص نمی نمایند.
دراخیرمیراحمد"احمدی" به نماینده گی از وکال صـحبت  
نمـــوده و ازهمکـــاری هـــای بـــی شـــایبه رئـــیس محکمـــه       

ــا انجمـــــ   ــتیناف بـــ ــیم آن والء   اســـ ــدافع مقـــ ــالی مـــ ن وکـــ
اظهارامتنـــان نمـــود و ابرازداشـــت کـــه دررســـیده گـــی بـــه  
قضایای جنایت چند روزقبـل بـا ذکرشـهرت وکیـل مـدافع      
ــده گــی انجمــن اطــالع داده شــود و      ــوانی نماین موظــف عن
ــر خاتمــه        ــا دعائیــه خی ــات فــوق و ب ــت بارعایــت نک نشس

یافت.

قضاوتمل محمد اجمل"عرب زی" ١١/١/١٤٠٠بتاریخ 
رئـــیس محکمـــه اســـتیناف والیـــت بـــادغیس بـــا اعضـــاء  
انجمــن وکــالی مــدافع مقــیم آن والیــت دردفترکــاری اش  

دیدار و مالقات نمود.
تشـریف آوری وکـالی مـدافع    هرئیس محکمدرین دیدار 

رابه دفترکاری اش خوش آمدید گفته ونقش وکـال را در  
دخـــواهی مظنـــونین ارزنـــده راســـتای احقـــاق حقـــوق و دا

توصــــیف نمــــوده و وکــــال را همکــــار نهادهــــای عــــدلی 
ــان را در    ــودی شـ ــفه وجـ ــد  و فلسـ ــائی  خوانـ ــاب وقضـ بـ

مین قانون وتطبیق  عدالت محاکمه عادالنه جزءالینفک تأ
عنوان نمود. وقانوناً آنهـا را یکـی ازارکـان ثالثـه دعـوی      
خطاب نموده  گفـت از آنجـایی کـه وکـالی مـدافع هـم بـا        
ارگانهـای عــدلی وقضـائی وهــم بــاموکلین وهـم بــا ســایر    
افراد مرتبط با آنها درجامعـه سـرو کاردارنـد، همکـاری     

مرمبارزه با فسـاد اداری  همه جانبه  وکالی مدافع را درا
ــد و مؤ ــه    مفیـ ــاری هرچـ ــان همکـ ــوده، خواهـ ــوان نمـ ثرعنـ

ــه       ــت کـ ــا  خواسـ ــد وازآنهـ ــتا شـ ــن راسـ ــان درایـ بیشترشـ
ب بامنســوبین محــاکم ازنشســت وبرخواســت بــدون موجــ 

جلوگیری نمایند تاخـدای ناخواسـته زمینـه فسـاد فـراهم      
نشـود ســپس روی نکـات ذیــل بحـث وتبــادل نظرصــورت    

گرفت: 
مین بهترعدالت ازحقـوق  کوشش شود جهت تأ-١

قانونی موکلین دفاع شـود نـه ازجـرم و درمالقـات واخـذ      
اظهارات موکلین تالش شود که به متهمـین علیـه افـراد    

ی مورد ذهنیت منفی داده نشود.و نهادها ب
درعـرایض، دعـاوی و دفاعیـات حسـن ســلوک     -٢

وعفت کـالم مراعـات شـود، درجلسـات قضـائی بایـد بـا        
یونیفورم اشتراک ورزند، کوشش شود که خلص مطالـب  
ــاری      ــت کـ ــود و جوازفعالیـ ــتفاده شـ ــع اسـ ــوی ودفـ ازدعـ

واجرای محصول آن یک امرضروری است. 

مجازات گردیدند.
همچنان جلسه علنی قضائی دیوان امنیـت عامـه محکمـه    

تحــــت ١٣/١٢/١٣٩٩اســــتیناف والیــــت کنــــدز بتــــاریخ 
ریاســـت قضـــاوتیار حبیـــب اهللا "امـــین" رئـــیس محکمـــه      

وتیار عبـدالرب"روفی" رئـیس   استیناف بـه عضـویت قضـا   
دیوان امنیت عامه استیناف و قضاوتیار رحیم اهللا "حلیم" 
ــواد      ــوان پیرامــون قضــایای قاچــاق م عضــو قضــائی آن دی
مخدر دایر گردید. که بعد از استماع اعتراضات ارنوال 
موظـــف، مـــدافعات وکـــالی مـــدافع و متهمـــین و غـــور و  

قضــیه بررســی همــه جانبــه هیئــات قضــائی؛ یکنفــر مــتهم 
قاچاق و فروش مقدار چهار ونـیم کیلـو گـرام مـواد مخـدر      
نوع چرس بمدت دو سال و دو ماه حبس و یکنفر متهم در 
قضیه قاچاق و فروش مقدار سـه کیلـو گـرام چـرس بمـدت      
ــازات    دو ســـال و دو مـــاه حـــبس تنفیـــذی محکـــوم بـــه مجـ

گردیدند.

ــه     ــزاء محکمــــ ــوان جــــ ــائی دیــــ ــی قضــــ ــات علنــــ جلســــ
١٦/١٢/١٣٩٩اف والیـــــــت کنـــــــدز بتـــــــاریخ اســـــــتین

ــین" رئــــیس    ــاوتیار حبیــــب اهللا "امــ تحــــت ریاســــت قضــ
ــد    ــویت قضــــاوتمند محمــ ــتیناف بــــه عضــ محکمــــه اســ
اســــمعیل "یعقــــوبی" رئــــیس دیــــوان جــــزاء اســــتیناف و  
ــوان    ــائی آن دیـ ــو قضـ ــد" عضـ ــد اهللا "زاهـ ــاوتیار زاهـ قضـ
پیرامــون بررســـی قضـــایای قتـــل، مجروحیـــت و چپـــاول  

از غــــور و بررســــی همــــه جانبــــه و دایــــر گردیــــد.  بعــــد 
اســــتماع اعتراضــــات ارنواــــل موظــــف و مــــدافعات     
وکـــالی مـــدافع متهمـــین در نتیجـــه یکنفـــر مـــتهم قتـــل 
بمــــدت بیســــت و پــــنج ســــال حــــبس تنفیــــذی،  یکنفــــر  
ــاه      ــش مـ ــال  و شـ ــدت دوسـ ــاول بمـ ــیه چپـ ــه قضـ ــتهم بـ مـ
حـــبس تنفیـــذی، یکنفـــر مـــتهم مجروحیـــت بمـــدت پـــنج  

نفـــر متهمـــین ســال و شـــش مـــاه حـــبس تنفیــذی و شـــش  
قضـــیه جنـــگ مغلوبـــه منجـــر بـــه قتـــل و مجروحیـــت هـــر  
واحـــد بمــــدت پـــنج ســــال حــــبس تعلیقـــی محکــــوم بــــه    

داســتیناف  محکمــې رئــیس پــه خبــرو پیــل شــو اونومــوی  
دخپلو خبرو په یوه  برخه کې  وویل چې  دمحکمو داداري  
کــارکوونکو دمســلکي پــوهې د لوولــو پــه تــاو ددارنــه   
ــو    ــوول ـــ ــیمینارونو جـــ ــو اودســـ ــزو پرورامونـــ روزنیـــ

ــت سیســــت     ــایاوو ثبــ ــي دي . د قضــ ــت  لرونکــ م راوارزــ
یومعلوماتی  بانـک دی چـې دعـدلي  او قضـایي ارـانونو      
ول اجراآت دنوموي  بانک له الرې ثبتیي اوله  وونکی 
خه  بي وغوتل ترو د قضایاوو ثبت بهیر د اله والي 
په موخه خپل معلومـات د سـیمینارله شـاملو کـارکوونکو     

سره شریک کي .

ــه  ــرام    ٢٤/١٢/١٣٩٩پـ ــز پروـ ــوورنی  روزنیـ ــه  یـ نیـ
دجزایــی اوحقــوقی  قضــایاوو سیســتم  ثبــت مــدیریت تــر  
ســرلیک النــدی دســترې محکمــې دعــالي  مقــام دبشــری    

یـت لوولـو آمریـت لـه خـوا      زیرمودعمومی ریاسـت دظرف 
دافغانسـتان  عــدلي ســکتور مالتموسســې(جی اس اس  
پی) په مرسـته  د بـادغیس والیـت اسـتیناف محکمـې پـه       
ــدو محکمــو د     ســالون کــې د اســتیناف محکمــې او اون

ــاره د (جـــی اس اس پـــی)  ۲۰( ) تنـــه اداري منســـوبینو لپـ
موسسې  د یوتن  وونکي په واسطه جو شو.

د قضــاوتمل محمــد اجمــل (عــرب زی)  روزنیــز پروــرام  
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• The head of Khust appeal court visited the

children educational center of his province.
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Nemroz appeal courts.
• Event and News.
• The criminal decision of courts.

براساس پالن آموزشی ریاست تعلیمات قضـایی بتـاریخ   -
برنامــه آموزشـی تحــت عنــاوینِ ۱۴۰۰حمــل سـال  ۱۹الـی  ۱۴

جرایم علیـه عفـت و   ، جرایم علیه اموال، جرایم علیه اشخاص(
ســـتره ریاســـت تعلیمـــات قضـــاییطـــرف از )اخـــالق عمـــومی

با همکاری مالی مؤسسه انکشاف بین المللی حقوقمحکمه
(IDLO) نـدهار دایـر گردیـد   کبرای مدت شش روز در والیت .

) تــن از قضــات محــاکم اســتیناف  ۱۹تعــداد (بدر ایــن برنامــه 
ندهار اشتراک داشتند. برنامه آموزشی مـورد  کت زابل و ایوال

نظر، پس از ارزیابی آموزشی و توزیع تصدیق نامه هـا خاتمـه   
.یافت

ــائز"   ۱۴/۱/۱۴۰۰بتــاریخ - ــردوس احمــد "ف قضــاوتیار ف
رئیس دیوان جزاء و معاون محکمه استیناف والیت نیمروز در 

م داد.رادیو تلویزون ملی  و محلی آن والیت مصاحبه انجا
درین مصاحبه پیرامون چگـونگی مشـروعیت قـوانین وضـعی،     
انــواع جزاهـــای تعزیــری، میعـــاد رســـیده گــی دوســـیه هـــا در    
ارگانهای عدلی و قضائی بحث مفصل نموده و به همشهریان 

ن شده آن، معلومات ارائه نمود. یآن والء در قالب زمان تعی
محمد حسن قضاوتیار١٦/١/١٤٠٠قبل از ظهر مؤرخ -
رئــیس محکمــه اســتیناف والیــت بغــالن درحالیکــه  "دیقیصــ"

ی مینمـود در  هـ را همراوی رؤسای دواوین محکمـه اسـتیناف   
ــدانی امنیــه مقــر ــا قومان ســید اشــرف "ســادات" مــل پاســوالب

مالقـــات والیـــت دیـــدار وآن جدیـــد التقـــرر امنیـــه قومانـــدان
تعارفی نمود.  

برایش از ابتداء رئیس محکمه تقرر موصوف را تبریک گفته و
در راســتای خــدمت بــه شــهروندان و تــأمین      خداونــد متعاــل   

قومانــدان امنیــه تشــریف بعــداً نمــوده آرزوی مؤفقیــتامنیــت 
آوری رئـیس محکمـه و هیئـات همـراه اش را خیـر مقـدم گفتـه        

تأمین روی مسائل اظهار سپاس و قدردانی نمودند. در ادامه 
ــه        ــت محکم ــه خصــوص امنی ــاری ب ــاکن ک امنیــت قضــات، ام
ــد و وعــده        ــه تعه ــدان امنی ــه قومان ــد ک شــهری صــحبت نمودن
همکاری خویش را به رئیس محکمه نمـود و نیـز در خصـوص    
همآهنگی و حسـن روابـط بـا درنظـر داشـت اسـتقاللیت قضـاء        

تأکید صورت گرفت. 
جلســه کمیتــه رؤســای دواویــن محکمــه اســتیناف والیــت  -

تحــت ریاســت قضــاوتمل غــالم ١١/١٢/١٣٩٩لــوگر بتــاریخ 
نی"سروری" رئیس محکمه استیناف دایر گردید.جیال

ابتــداء جلســه بــا تــالوت آیــاتی چنــد از کــالم اهللا مجیــد آغــاز    
ســپس روی موضــوعاتی چــون تصــحیح وثــایق، تصــحیح ســن   
نکاح خـط و تصـحیح فـوت متوفـا و غیـره موضـوعات شـامل        

ین گردیده بود بحث همه وآجنداء که محول کمیته رؤسای دوا
ه مراجع ذیربط هدایات الزم داده شد.جانبه صورت گرفت و ب

نسبت ضرورت جـدی غـرض اسـتفاده پرسـونل و آبیـاری      -
اشــجار و ســاحه ســبز محکمــه اســتیناف بــه همکــاری ریاســت   
انکشــاف دهــات والیــت فاریــاب و همکــاری مــالی پرســـونل       
قضائی محکمه استیناف آن والیت به صـحن ریاسـت محکمـه    

ن چــاه بتــاریخ  یــک حلقــه چــاه نیمــه عمیــق حفــر گردیــد کــه ایــ    
طی نشستی با حضور داشت پرسـونل قضـائی و   ٩/١/١٤٠٠

اداری محکمه استیناف و معاون ریاسـت انکشـاف دهـات بـه     
بهره برداری سپرده شد.

شوه پرمهال يې دننرهار محبس مـدير لـه لـوري    
معلومات ورکل شول.

رهـار اسـتيناف محکمـې رئـيس قضــاوتمند     دنن
ــې د      ــل کـ ــه داخـ ــبس پـ ــدوزير د محـ ــي محمـ مفتـ
ــه، چــې د       ــو پوــتنه وک ــو توکــو د نرخون بېالبېل
ورکل شويو معلوماتو پراساس له پخـوا کنـرول   

ه دې برخــه کــې دپــام و ــه والــی راغلــی.      او پــ
نوموي په يوه جال ناسته کې د بنديانو سـتونزې  

وــتل، چــې  يــې وغیهــم واوريــدې او لــه هغــو   
ســره جــو جــای ونــه دمحکمــو پــه نــوم لــه هېچــا

کي او دوی سره د فساد  ضد مبارزه کـې فعالـه   

ــه  ــار اســتيناف  ــنی١٣/١٢/١٣٩٩پ ه دننره
محکمـــې رئـــيس دـــاري محکمـــې رئـــيس پـــه  

په شتون ملتيا او داستيناف ارنوال استازو 
کې دننرهار محبس لـه توقيـف خونـو او نـورو     

اوند  برخو ليدنه وکه.
دغه ليدنـه، چـې دننرهـار اسـتيناف محکمـې      
    ،رئيس قضاوتمندمفتي محمـدوزير پـه مشـر
ــد    ــاوتمند  محمـ ــاري محکمـــې رئـــيس قضـ دـ
   ـارنوال انعام  (فايق)  په ملتیا  او اسـتيناف
ــتازو پـــه  شـــتون کـــې  دننرهـــار محـــبس       اسـ

توقيــف خــونې، کــانين او نــورو برخــو ترســره   د

ونه واخلي.
دننرهار اسـتيناف محکمـې رئـیس ا رنـد     

نديانو قانوني سـتونزو او غوـتنو تـه    ک، چې دب
رسيده ي کېي او بنديانو ته يې  هم سپارتنه 
وکه، چې لـه تکـراري جرمونـو الس واخلـي او پـه      
ولنــه کــې ديــو ــه وــي پــه توــه ژونــد وکــي.  
ديــادونې ده، چــې دننرهــار اســتيناف محکمــې  
ــا او    ــه ملتيـــ ــايي پـــــالوي پـــ ــو قضـــ رئـــــيس د يـــ

ن کې وخت پـر وخـت   دارنوال داستازو په شتو
دننرهار محبس له بېالبېلو برخو ليدنه کوي او 
ــه    ــي ورتـ ــيده ـ ــتونزې اوري او رسـ ــديانو سـ د بنـ

کوي.

خه د معلومـاتو غوـتونکی شـو محجوزینـو د     
محکمــی رئــیس لــه لیــدنی خــه د خوشــحال     

درنـــدولو پـــه تـــر کـــې ، لـــه خپـــل معیشـــتي  
ــی و  ــه خوــ ــعیت خــ ــوضــ ــدو ــ ووله او داونــ

مسوولینو چال چلنـد یـی غـوره وبالـه بیـا دهریـو       
ــاره کــی    ــه ب ــه محجوزدسرنوشــت پ هغــوی خــه  ل

کـی یـول   و پـه ـواب  وپوتنې وشـوې چـی نومـ   
.الندینی ستونزی بیان کې 

ــاو ،     –۱ ــه ت ــه شــتون پ دســپورتی وســایلو دن
ــو ــل چـــې دع یینـ ــان کـ ــه  ی بیـ ــف لـ ــو او تخفیـ فـ

.فید شوي نه یوفرمانونو خه مست
هاـل چـې   ماو ، کـوم  د احضار د تضمین په ت–۲

ئت او یا موراو پالرتـه  د محکمې له خوایې په برا
ح په مرکز کی ی د اصالکیی حکم یولپه تسلیمو

ی سرنوشته یوب
ــونل د   -۳ ــی پرسـ ــالح  اوروزنـ ــانو  داصـ دکوچنیـ
هنې ریاســـت اوحـــج اواوقـــافو  ریاســـت خـــه  وپـــ

ار له  نه شتون ینی شکایت درلود چې کدهم
مونو ته یې دزده کـی اوکسـب زده کولـو لپـاره     

راکي .هروزنه ند

ــه  ــاوتیارفهیم اهللا  ۱۵/۱/۱۴۰۰پـــ ــه قضـــ نیـــ
ــې    ( ــتیناف محکم ــت اس ــازې ) د خوســت والی نی

ــب اهللا (م  ــاوتمند محـــ ــیس د قضـــ ــرئـــ رور ) ســـ
ــه د   ــتیناف محکمـــــــې دـــــــو پرعلیـــــ داســـــ

ــاوتریخو ــانو ســرغونې   ی دالت ــې او کوچنی منع
ــوان ــیم  دیـ ــد رحـ ــاوتمند محمـ سرپرســـت او قضـ

ی دمنعې الپرعلیه د تاوتریخوو) د متوسم(
او دمرکــــز د کوچنیــــانو ســــرغونې ابتدائیــــه    
ــیایی )    ــدالظاهر( ضـ ــت او عبـ ــې سرپرسـ محکمـ
دنومــــوی دیــــوان خــــدمتی قضــــایی غــــي او  

ــه   ــتیناف محکمـــــــې دـــــــو پرعلیـــــ دداســـــ
ــاوتر ــانو ســرغو  ت ــې او کوچنی ې نیخوالي د منع

ــه ملســتا ددی     ــو عمــومی مدیرپ ــوان تحریرات دی
وچنیــانو د اصــالح او روزنــې آمریــت  والیــت د ک
نــه وکــه لـومی د محکمــې رئــیس پــه  خـه لید 

سې حال کې چې ول محجوزین حاضرو دوی اد
تـه توصـیه وکـه او دهیــواد د نافـذه قوانینـو پــه      
را کې یې هغوی له خپلو حقوقو خه خبرکـل  
او د معیشـــتي وضـــعیت او ددوی پـــه نســـبت د 

اـل چلنـد   اصالح او روزنی مرکزمسـوولینو لـه چ  

تفکیـک پـه هکلــه د موظـف  شــویو کمیـو  دکــار     
دارزونی په تا ولیدنه وکه.

ــر داســنادو د    ــومی دشــهیدانو اومعلولینــو وزی ل
ینی دبهیر دپرمخت د رنوالی په باره کې 
خبـــرې وکـــې او داســــنادو د یزنـــی د بهیــــر د    
چکتیا اوه والي په موخه  یې الزم  واندیزونه 

وکل.

ــیم قاضــی القضــات      ــانونپوه ســید یوســف حل ق
اودســـترې محکمـــې رئـــیس دروان کاـــل د وري  
میاشتی پـه دوه ویشـتمه لـه غرمـې وروسـته لـه       

وقی د شـهیدانو اومعلولینـو وزیـر    حمیداهللا فار
مشر تابه پالوی سره په داسـې  اوددې وزارت له

حال کې چـې  دکمیـې  غیـوهم حضـور درلـود      
ــې او    ــنادو دینـ ــو  داسـ ــهیدانو اومعلولینـ دشـ

ــترې محکمـــــې     ــات او دســـ ــا قاضـــــی القضـــ بیـــ
ــدلی      ــې واوریــ ــو نظریــ ــې  دغیــ ــیس دغونــ رئــ
ــول     ــمیم ونیـ ــته، تصـ ــادلې  وروسـ ــه تبـ ــر لـ اودنظـ

و معلولینــــو محتـــــرم  شــــو ترــــو د شــــهیدانو ا   
ــه     ــول واندیزونــ ــل  ــ ــه خپــ ــه دې هکلــ وزارت پــ
پــه لیکلــې توــه داســنادو دینــې کمیــې پـــه       
ــې     ــام کـ ــه پـ ــو پـ ــه دهغـ ــي اوکمیـ ــې ورکـ واک کـ

درلودلـــو ســـره الزم قـــانوني الرـــود چـــی وکـــوالی شـــی د یـــوې   
ــو    ــر دموجـــودو اوراتلونکـــو ننونـ کـــنالری پـــه یـــر ددې بهیـ

ک اپـــــه ولولینـــــو وزارت حـــــل کـــــوونکی وي دشـــــهیدانو اومع
نـــــــې او تفکیـــــــک   یدکـــــــي ترـــــــو داســـــــنادو   رکـــــــي و

پربنســــ یرژرتعقیــــب بهیردموضــــوعه قوانینــــو او مقرراتــــو 
شې له مینه والې تونزې سته شتاویاو په د

ت اعزامـی  اجلسه افتتاحيه رهنمودی هیئ٤/١/١٤٠٠بتاریخ
اشـتراک  اریاست عمـومی تفتـیش مقـام عـالی سـتره محکمـه بـ       

رئـیس محکمـه اسـتیناف    "ابراهیمـی "قضاوتیار محمد شعیب 
سای دواویـن اسـتیناف و   ؤرئیس محکمه شهری، رالیت بلخ،و

محکمه شهری، محاکم ولسوالی ها، آمریت های ثبت اسناد و 
ی و اداری محاکم مذکور در کتابخانه ئوثایق و منسوبین قضا

.عمومی محکمه استیناف تدویر یافت
کــالم اهللا مجیــد توســط چنــد از یجلســه بــا تــالوت آیــات ابتــداء 

ــدالقادر   ــت آغــاز    ســید عب ــظ و مراقب ــدیر حف ــمی م ســپس هاش
را خیـر  تفتـیش  ت ارئیس محکمه استیناف تشـریف آوری هیئـ  

ی و اداری ئمقــدم و خــوش آمدیــد گفتــه و بــه منســوبین قضــا      
ت تفتــیش در تهیــه و آمــاده امحــاکم، در امــر همکــاری بــا هیئــ

سازی دوسیه جـات، اسـناد و کنـده هـای وثـایق غـرض بررسـی        
و رهنمود هـای موجـوده هـدایات    طبق قوانین نافذه، مصوبات

.نمودالزم و مشخص
ی ئت تفتــیش قضــااعضــو هیئــ"نــور"متعاقبــاً قاضــی نــور اهللا  

ی، اداری و خـدماتی محـاکم   ئصحبت نموده تمام پرسونل قضـا 
ی و اداری، ئرا اعضای یک خانواده دانسته، حسن سلوک قضـا 

در وتلقــیبرخـورد نیـک بـا مـراجعین و همکـاران را یـک اصـل        
محـاکم  هـای  د نحوه تفتیش و بررسی از اجراآت و کـارکرد  مور

جلسه نمود و برای قضات و کارمندان هدایات الزم و مشخص
رئــیس دیــوان  "نصــرت"بــا قرائــت دعائیــه توســط غــالم ســخی   

.امنیت عامه محکمه استیناف خاتمه یافت

پرسـونل  اومحجوزینـو داعاشـې  لـه کمبــوت     -۴
دلود او بیان یې که چـې د تـابلو   خه  شکایت ر

اوستحقاق  مطابق نه ورکول کیي  اوهمدارنه  
دمحمـد الـرحمن ولـد سـلطان پـه      زیو نفـر محجـو  

ؤ شـکایت درلـود تـر اوســه    پــينامـه چـې سـخت    
رنه چې الزمه ده تر درملنې الندې نه دی نیول 
شوي . بیا  دمحکمې رئیس لـه ولـو محجوزینـو    

وی ســتونزی  پــه اونــدو سـره ژمنــه وکــه چـې  دد  
ــو      ــې ولـ ــر کـ ــه دې  تـ ــوي اوپـ ــل کـ ــې حـ اداروکـ
محجوزینـــو دخپلـــو دوســـیو لـــه پـــه خپـــل وخـــت    
رســیده ــ  خــه خوــي رنــده کــه ورپســې   
دمحکمې رئـیس محجوزینـو  تـه الزمـې توصـیی      
وکې او بیان یې  ک چې نه ـایی تاسـی دنـورو     
جرمی وسیله شئ او هغـوی  یـی دپـوهې اوکسـب      

تــه وهـول اوزیاتــه یـی کــه چـی تاســی    زده کـی  
باید دافغانستان د ترق او پرمخت المل شـئ  
ــوا      ــه خــ ــیس لــ ــی درئــ ــې دمحکمــ ــای کــ ــه پــ اوپــ

وزینــو معیشــتی وضــعیت اولــه دوی ســره   جدمح
ال چلنـــد مثبـــت وارزول شـــو او   ـدمســـوولینو چـــ 

نومویو مسوولینو ته الزمی الروونې  وشوې.

نېه د کندهار والیت د استیناف محکمې ١٤/١٢/١٣٩٩په 
ــه    ــو  د رئــیس قضــاوتوال ثمــر ــل (عمــری) پ مشــر د دیوانون

.رئیسانو اوونیزه غونه تر سره شوه
ــ کــې یــو ــل د     ــه اون ــه پ ــاده غون عاتو د حــل وموضــهغــوی

پـــه موخـــه تـــر ســـره کیـــي، چـــې داونـــدو محکمـــو تـــرمن د   
يــــې ســــتونزي کـــی قضـــایاوو او وثــــایقو د اجـــراء پــــه برخــــه   

ــاآموجــودي وي چــی د   ــر     ءجن ــه ه ــو قضــيو ل ــر راغل مطــابق پ
ــته  ــث وروسـ ــز بحـ ــو اخيـ ــه يـ ــو پـ ــوعاتو ود نظرونـ الي د موضـ

ــا    ــه رـ ــانون پـ ــه اه د قـ ــیپـ ــول  کـ ــول شـ ــمیمونه ونیـ او د .تصـ
ــو هــره اســت         ــو؛ تــر ــه هــدایت وش ــو ریاســت ت داء د هتحریرات

ــته       ــي وروسـ ــتوي چـ ــه واسـ ــعبې تـ ــده شـ ــابق اونـ ــمیم مطـ تصـ
.مجلس د خیر په دعا سره پای ته ورسېده

ــه     وامضــای اشــخاص شــامل وثیقــه، ســتون تعرف
ــتون     ــه، ســـ ــوع وثیقـــ ــتون موضـــ ــخاص، ســـ اشـــ
تشریحات وثیقه، تحویل محصـول وثیقـه، قبالـه    

ه بیع قطعی، قباله بیع جایزی، تملیک خط ووثیق
وصــیت خــط، طرزالعمــل سیســتم اداری محــاکم  
ــی،     کــه شــامل پــوش دوســیه هــای حقــوقی وجزای
کتاب ثبت اجراآت دوسیه های جزایی وحقـوقی،  
ــاب تســلیمی قضــات،      ــع وخــروج کت ــاب توزی کت
ــواراجراآت حقــــوقی      ــزارش دهــــی ربعــ ــورم گــ فــ
وجزایی، توسط آموزگـار ریاسـت ارتقـاء ظرفیـت     

وثــایق  وارزیــابی اجــراآت ورئــیس ثبــت اســناد و    
محکمــه حــوزه چهــارم اســتیناف والیــت کابــل بــه   

بــه ادامــه برنامــه هــای آموزشــی ریاســت ارتقــاء   
ه آموزشی روش ظرفیت وارزیابی اجراآت برنام

تحریروثایق، طرزالعمل سیسـتم اداری محـاکم   
ــاریخ    ــی٨وطرزســلوک مســلکی بت ــل ١٢ال حم

به همکاری مالی موسسـه (چکـی)   ١٤٠٠سال 
٢٥عدالت دایر گردید که درین برنامه بتعداد 

ــت    ــان اداری محــاکم اســتیناف والی ــن ازکارکن ت
کابل اشتراک داشتند.

د وثـایق،  درین برنامه مبنای قـانونی ثبـت اسـنا   
صــالحیت مــاهوی، صــالحیت حــوزوی، تثبیــت  
ــه، درج   ــمول وثیقـــــ اهلیـــــــت اشـــــــخاص مشـــــ
مشخصات تذکره دروثیقه، اخذ نشـان انگشـت   

پیش برده شد.
ــف    ــوعات تعریـ ــر موضـ ــه بـ ــه کـ بخـــش دوم برنامـ
ــت      ــانون،  اهمیــ ــا قــ ــرره بــ ــاوت مقــ ــرره، تفــ مقــ
طرزســلوک مســلکی، ســلوک مســلکی درمحــیط   
ــایف       ــلوک مســلکی، وظ ــای س ــی ه ــژه گ ــار، وی ک
ــداقت     ــات، صـ ــدان ، ثبـ ــای کارمنـ ــت هـ ومکلفیـ

سابدهی، مؤثریت فردی و بیطرفی، شفافیت وح
ومثمریت،  متمرکزگردیـده بـود توسـط آموزگـار     
ریاست ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراآت بـه پـیش   

برده شد.
برنامـه بــا توزیــع تصــدیق نامــه هــا بــرای اشــتراک  

کننده گان پایان یافت.

ــال  ــتره مح ١٣٩٩در سـ ــدنی سـ ــوان مـ ــه  دیـ ــاً بـ ــه مجموعـ کمـ
) قضــیه محــاکم تحتــانی را از لحــاظ قانونیــت  ١٢٠٩تعــداد(

ســی قــرار داده و در مـــورد آنهــا تصــامیم مقتضـــی     رمــورد بر 
اتخاذ نموده است.

) قضیه وارد دیوان مدنی گردیـده در  ٩٩٩طی سال به تعداد (
) قضـیه تحـت دوران قـرار داشـته کـه از      ٢١٠حالیکه از قبـل ( 

) ٤٣٠) قضــیه تائیــدو (٣٥٨تعــداد (میــان ایــن دوســیه هــا بــه 
) ٣٩) قضـیه قرارتعطیـل، (  ١٥قضیه نقض گردیـده درمـورد (  

) قضــیه قــرار قانونیــت ١٠٧قضــیه قــرار رد فرجــام خــواهی، ( 
ــورد ( ــت .   ٣ودرمـ ــادرگردیده اسـ ــتدراک صـ ــرار اسـ ــیه قـ ) قضـ

ــده (  ــای بررســـی شـ ــوده  ، ٩٥٢مجموعـــاً قضـــیه هـ ) قضـــیه بـ
قضـــیه تحـــت )٩٦) قضـــیه مکتـــوبی مســـترد شـــده و ( ١٦١(

دوران قرار دارد. 


