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ملېدای شي.توقیف امر هم شا
دوه سوه لور دېرشمه مادهدجزایی اجراآتو د قانون 

ـــ    ال ـدســــترې محکمــــې عـــــالي شــــورا د روان کــ
دوري پــــه یــــو دیرشــــمه لــــه غرمــــې مخکــــې د      
قـــانونپوه ســـید یوســـف حلـــیم قاضـــي القضـــات  

ــر   اود ــیس پــــــه مشــــ ســــــترې محکمــــــې د رئــــ
غونه وکه .

ــاوتریخوالي    شـــورا لـــومی د ـــې پرعلیـــه د تـ
ــزاو    ــایاووته د مرکــــــ ــري قضــــــ ــي تیــــــ او جنســــــ

ــه پـــ  ــو محکموتـ ــو  والیتونـ ــ داجراآتـ ــیده ـ ه رسـ
.رپو واورید

ــ ، د   ــو پربنسـ ــوي رپـ ــو شـ ــل ١٣٩٩دچمتـ کاـ
پــــه تــــر کــــې دهیــــواد دابتدائیــــه اواســــتیناف   

ه اتهـــــام تنـــــو پـــــ١٥٩٤محکمـــــو پـــــه کچـــــه د  
ــاوتریخوالي    ــه د تـــــــ ــې پرعلیـــــــ ١١٦٠دـــــــ

تنوپـــه اتهـــام دجنســـي تیـــري    ٣٩٠قضـــیې او د
قضـــــیې تررســـــیده ـــــ النـــــدې نیـــــول     ٣٢٦

ــي    ــه جملـــ ــایاوو دمتهمینـــــو لـــ شـــــوی او د قضـــ
کســــانو لــــه وارده اتهامــــاتو ینــــې ٤٦٤خــــه 

ــدام ،      ــور داعــ ــاتی نــ ــی او پــ ــه کــ ــت ترالســ برائــ
درجـــــه دوام حبســـــونو ، طویـــــل ، ٢درجـــــه  او١

ــط ــه   متوسـ ــو پـ ــدی جریمـ ــونو او نقـ ، قصیرحبسـ
مجازاتومحکوم شویدي .

ــتهداانی    ــیدلي اســـــــ ــې را رســـــــ ــا ینـــــــ بیـــــــ
ــط      ــت خـــ ــوی د زوجیـــ ــول شـــ ــدی ونیـــ ترغورالنـــ

وثیقـــــــی د تصـــــــحیح د رنـــــــوالی پـــــــه تـــــــاو د  
ــ ــتهدائی  ننرهـ ــې اسـ ــتیناف محکمـ ــت اسـ ، هار والیـ

ــې      ــاو کـ ــتینافی پـ ــه اسـ ــایاوو پـ ــاد قضـ د اداري فسـ

ــه هکلــــ     ــ درنــــوالی پــ ــیده ــ ه د کابــــل درســ
ــه     ــې د ابتدائیـ ــتهدائیه چـ ــې اسـ ــتیناف محکمـ اسـ
ــدي جــزا د نــه حصــول        محکمــو حکــم دهغــوی دنق

ــترې    ــو او دســـ ــذه قوانینـــ ــه  دنافـــ ــتهدائیی تـــ اســـ
ــوبو    ــالی شـــورا دمصـ ــې دعـ ــامو پـــه  محکمـ داحکـ

را کې الزمې الروونې وشوې .
پــه همـــدې ترتیــب پـــردرې ونــو فیصـــلو د مـــدني    
ــې    تجدیــد نظــر ( بیــاکتنې ) درې غوــتنې ترین
ــدنی      ــې دمـ ــورد کـ ــه هرمـ ــوې اوپـ ــول شـ ــدې ونیـ النـ

ــانون د   ــولو قـ ــاتو اصـ ــادې  -٤٨٢محاکمـ ــې  مـ یمـ
ــول       ــام الزم تصــمیمونه ونی ــه پ ــه پ دحکــم شــرایطو ت

ویې ـارنوال دمحترمـې   شـول . سـربیره پـردې دلـ    
ــایاوو     ــي قضــ ــې دجزایــ ــه مخــ ــدیز لــ ادارې د وانــ
دمحکمې د تبدیل یوشمیرغوـتنو تـه د رسـیده    

ــه تــر کــې د(   ) جزایــي دوســیو د رســیده  ٧٧ــ پ
 صالحیت د هلمند ، سرپل ،لغمان ، بادغیس 
، بغالن  ، سمنان ،غزني ، دایکنـدي ، نیمـروز،   

اســــتیناف کونونــــو ، پکتیکــــا اوفــــراه والیتونــــو  
محکمو ته وسپارل شو .

ــه دی او      ــه  بشــپه توــه تطبیــق شــوی ن پــه دلیــل پ
دعرایضـــــو د ثبـــــت د محصـــــول د اخیســـــتلو پـــــه  
ــت     ــومی ریاســـ ــاتو عمـــ ــدقیق اومطالعـــ ــاو دتـــ تـــ

قـــــانونپوه ســـــید یوســـــف حلـــــیم قاضـــــی القضـــــات 
ــا    ــروز  بــ ــل از ظهــــر امــ ــتره محکمــــه قبــ ورئــــیس ســ

ــد بخــــــش      ــارتینیز رئــــــیس جدیــــ ــانم مونیکامــــ خــــ
حاکمیــــت  قــــانون اداره انکشــــافی ســــازمان ملــــل     

متحد درکابل مالقات کرد .
ــوص     ــا درخصـ ــانم مونیکـ ــت خـ ــات نخسـ ــن مالقـ دریـ

یــــــه و تــــــدارک تجهیــــــزات   پیشــــــرفت  پروســــــه ته 
ــن      ــه انالیــ ــروژه محاکمــ ــه پــ ــوط بــ ــالوژیکی مربــ تکنــ
ــون تقویــــت       ــز پیرامــ ــه داشــــته و نیــ ــات ارائــ معلومــ
اصـــالحات  و پیشـــرفت هـــادر راســـتای مبـــارزه بـــا      
فســــــاداداری دردرون قــــــوه قضــــــائیه و همچنــــــان    
تـــــــدارک نیازمنـــــــدیهای صـــــــحی قـــــــوه قضـــــــائیه  
اظهارامــــاده گــــی نمــــوده ود رمجمــــوع بــــر ادامــــه      

ها با ستره محکمه تاکید کرد .همکاری 
ــای     ــاری هــ ــه همکــ ــات از ادامــ ــی القضــ ــداً قاضــ بعــ
ــه       ــا ئیـ ــوه قضـ ــا قـ ــا بـ ــانون یونامـ ــت قـ ــش حاکمیـ بخـ
ــش      ــا بخـ ــرد تـ ــد واری کـ ــوده ،  امیـ ــان نمـ اظهارامتنـ
ــد ان      ــئول جدیـــ ــالش مســـ ــا تـــ ــانون بـــ ــت قـــ حاکمیـــ
ــوده و    بتوانـــد بـــا تفـــاهم و همـــاهنگی بهتـــر عمـــل نمـ

ــارچوب نیا   ــانرا درچهـ ــای شـ ــاری هـ ــدیهای همکـ زمنـ
ــر     ــام بهتـ ــده انتظـ ــاد شـ ــاحات یـ ــویژه در سـ موجـــود  بـ

.خشند و بر تعهدات شان عمل نمایندبب

جلسه علنی قضائی دیوان جزاء محکمـه اسـتیناف   
٢٩/١/١٤٠٠والیـــت پـــروان یـــوم یکشـــنبه مـــورخ  

ــق "     ــدیق اهللا "حقیــ ــاوتوال صــ تحــــت ریاســــت قضــ
ســـــــتیناف بـــــــه عضـــــــویت   رئـــــــیس محکمـــــــه ا 

ــاوتمند   ــی" و قضــــ ــرت اهللا  "کریمــــ قضاوتیارنصــــ
عبــدالمنیر "کوهســتانی"  اعضــای قضــائی دیــوان   
ــون      ــتیناف پیرامـ ــه اسـ ــاالر محکمـ ــر تـ ــزاء  درمقـ جـ
قضایای غصب موترها وقتل به اتهـام چهـارنفر بـا    

ارنواـــل موظـــف، وکـــالی مـــدافع     حضورداشـــت 
متهمـــین، تـــیم خبـــری و تخنیکـــی تلویزیـــون ملـــی 

ــروان ــده   پـــ ــتیناف وعـــ ــه اســـ ــوبین محکمـــ ، منســـ
ازمراجعین واهالی شریف آن والیت دایر گردید.

ابتـــداء رســــمیت جلســــه توســـط رئــــیس محکمــــه   
ــزارش     ــیه گـ ــدقق قضـ ــداً مـ ــد بعـ ــالن شـ ــیهاعـ قضـ

ــپس    ــود سـ ــان نمـ ــورت   ارا بیـ ــف صـ ــل موظـ رنواـ
اعتـــــراض خـــــویش را قرائـــــت و بـــــه تعقیـــــب آن     

وکـــالی مـــدافع متهمـــین دفاعیـــه هـــای خـــویش را 
ــو  ــه خــ ــد بــ ــهانش گرفتنــ ــین  درادامــ ــرای متهمــ بــ

ـــ  مین عـــدالت گفتنـــی أوقـــت داده شـــد تـــا جهـــت ت
جلســـههـــای خـــویش را بـــرای دفـــاع از خـــویش بـــه  

ــات    ــه در نتیجــــه هئیــ ــراز نماینــــد. کــ قضــــایی ابــ
ــراض    ــتماع اعتـــ ــس از اســـ ــائی پـــ ــقضـــ ارنوال ــــ

ــی    ــای وکـــالی مـــدافع و گفتنـ موظـــف، دفاعیـــه هـ
در قضـــیه را هـــای متهمـــین ســـه نفـــر از متهمـــین   

غصـــب موترهـــا وقتـــل هرواحـــد بمـــدت ســـی ســـی  
درقســــــمت را ســــــال حــــــبس تنفیــــــذی و یکنفــــــر 

ــلحه بمــــدت دوســــال       ــاب جــــرم قاچــــاق اســ ارتکــ
ــوم  ــذی محکـ ــبس تنفیـ ــازات   ینحـ ــه مجـ ــودهبـ نمـ

ــوق      ــه حقــ ــد کــ ــیم شــ ــین تفهــ ــه متهمــ ــام و بــ فرجــ
ــواهی شــــــان در میعــــــاد قــــــانونی محفــــــوظ    خــــ
میباشد.

ــه   جلســــۀ کمیســــیون رؤســــای دواویــــن محکمــ
اســـتیناف والیـــت نیمـــروز یـــوم یکشـــنبه مـــورخ  

تحـــــــت ریاســـــــت قضـــــــاوتیار    ١٥/١/١٤٠٠
ــه     ــیس محکمــــ ــزی" رئــــ ــدین "عزیــــ ــه الــــ وجیــــ
ــن     ــای دواویــــ ــتراک رؤســــ ــا اشــــ ــتیناف بــــ اســــ

ــر  اســــتینافی در مقــــر محکمــــه اســــتیناف دایــ
گردید.

ابتـــداء جلســـه بـــا نـــام ویـــاد خداونـــد متعاـــل ج  
ــوعات    ــه موضـــ آغـــــاز ســـــپس رئـــــیس محکمـــ
شـــامل آجنـــداء را بـــه اعضـــای جلســـه قرائـــت و  
بعـــد از غـــور و بررســـی در مـــورد یـــک قطعـــه      
پیشـــــنهاد و یـــــک مـــــورد اســـــتهدائیه آمریـــــت 
ــد و       ــایق رســیده گــی بعمــل آم ــت اســناد و وث ثب

هـــدایات قـــانونی صـــادر گردیـــد  در هـــر مـــورد 
ــه تحریـــرات هـــدایت داده شـــد تـــا فیصـــله       و بـ
هـــــای جلســـــه را در اســـــرع وقـــــت بـــــه غـــــرض 

آگاهی به مراجع ذیربط اخبار نماید



۱۴۰۰ثور۹

فـوق همـرا بـا قضـایای     ـارنوالي وباهمآهنگی وهمکاری ازطریق 
مربوطه آنهـا جهـت سـرعت عمـل قـانونی و بموقـع غـرض تفـویض         

صالحیت به مرکز بفرستند.
ج: در قضایای جزائی ضمن دوسیه مرتبه حیازت وقاچـاق سـالح،   
دیوان امنیت عامـه اسـتیناف دوسـیه جـات را بـدون سـالح تسـلیم        
نمیشوند با وجود که سجل اسلحه موجود است. در رابطه تصمیم 
ــد     ــه ماننــ ــیه مرتبــ ــایای جزائــــی ضــــمن دوســ ــد در قضــ ــر آن شــ بــ

جرمــی شــرط بــوده وســـجل درج    حضــورمتهم موجودیــت وســایل   
اوراق مشخصات وسیله است نه سرنوشت آن وایجاب مینماید تا 
فورمه تسلیمی اشیای جرمی به دایاک درج اوراق وآدرس قـانونی  
تمامی وسائل بدست آمـده مصـادره شـده معـین گـردد ومعاونیـت       
مبارزه علیه تروریزم در امور دایـاک نیـز مکلفیـت دارد تـا وسـائل      

ــی    متــذکره را ج هــت نیــاز ومعاینــه هیئــات قضــائی درجلســات ال
نهائی شدن قضیه نزد خود نگهدارد ودرصورت ضرورت به جلسه 

قضائی حاضر نماید.
تسـلیم داده نشـود   ـارنوالي د: درقضایای آزاد محکـوم علیـه بـه    

مربوطـه معرفـی   ارنواليبلکه ازطریق موظفین امنیتی رسماً به 
ــاق فیصــله بعمــ      ــد. بــه اتف ــزام گردن ــین آزادیکــه   واع ل آمــد متهم

ــه        ــد ذریع ــف را نمای ــد وایجــاب توقی ــرار میگیرن ــه ق محکــوم علی
مربوطه معرفی واعزام گردند.  ارنواليموظفین امنیتی رسماً به 

ی: متهمین قضـایای خشـونت کـه رهـایی شـان درمرحلـه ابتـدائی        
الی رسیده گی استینافی اعتبـار داده میشـود محکمـه اسـتیناف     

وشـت مـتهم درفیصـله وی را بـه همـان ضـمانت       بدون تـذکر از سرن 
رها که این روند باعث میشود تا مذکور در مرحله فرجـام خـواهی   
حاضـر نشــود واوراق بــه دلیــل عـدم تطبیــق حکــم بیشــتر ازمیعــاد   

باقی بماند.  در تمامی فیصله جـات محـاکم   ارنواليقانونی در 
تعیین سرنوشـت مـتهم بحـث اساسـی والزامـی بـوده وتوجـه خـاص         

جود دارد به استثنای  قضایایی که متهم حاضر حکمی دانسـته  و
میشــود درمــورد متهمــین غائــب بــه همــان طریــق اجــراآت قــانونی  
صورت میگیرد و به اتفاق فیصله بمعل آمد تا ازتعیین سرنوشـت  

متهمین در فیصله ها بصورت واضح تذکربعمل آید.
مطالب مطروحه ریاست محکمه ابتدائیـه شـهری مبنـی    -٤

) مقـام عـالی سـتره    ۴۸۵که الف: طبق هدایت مصـوبه نمبـر(  بر این
محکمـــه بایـــد همـــه مظنـــونین ومتهمـــین قضـــایای فســـاد اداری  
توقیف شوند با وجود هـدایت فـوق اکثریـت متهمینـی کـه دوسـیه       
های شان بـه محـاکم فرسـتاده میشـود رهـا انـد. بـه اتفـاق فیصـله          
بعمـــل آمـــد کـــه هـــدایات مرکـــزی خصوصـــا ًمصـــوبه متـــذکره در  

ایای فســاد اداری واجــب التعمیــل بــوده وتطبیــق آن حتمــی      قضــ
میباشــد منبعــد ســعی شــود در زمینــه اجــراآت قــانونی و بــه موقــع  

صورت گیرد. 
قـانون قضـایای دولـت در دعـاوی     ۸مـاده  ۵ب: طبق تعدیل فقره 

ــانونی     ــناد قـ ــه اسـ ــاد معینـ ــاه اشـــخاص درمیعـ ــه هرگـ حقـــوق عامـ
یای دولـت مکلـف   درقسمت عقار تحت دعوی ارایه ننمایند قضـا 

است تا قـرار اسـتردادی را صـادر وغـرض اجـراء بـه آمریـت حقـوق         
ارسال نماید وبرعکس اداره مـذکور خـالف مـاده متـذکره دوسـیه      
جات را غرض انفصال شرعی وقانونی محول محکمه می نمایند. 
به اتفاق فیصله بعمل آمد که منبعد مطابق هدایت صراحت مـواد  

اآت اصولی و قـانونی صـورت گیـرد و جلسـه     قانون متذکره در رابطه اجر
با دعائیه خیر خاتمه یافت.

در حوزه های وثایق والیت کابل:
جلسۀ همآهنگی محاکم ثبت اسـناد وثـایق حـوزه هـای اول، دوم، چهـارم،      
ــل       ــت کاب ــع جنگلــک والی ــولی محافظــت قضــات واق ــدانی ت ــنجم و قومان پ

دایر گردید.١٠/١٢/١٣٩٩بتاریخ 
وت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغـاز و بعـد از بحـث    ابتداء جلسه با تال

و مداقه تصامیم الزم ذیالً اتخاذ گردید:
ــایق. مطــابق مصــوبه شــماره (     -١ ــه تصــحیح وث ) ٨٦٢در رابطــه ب

شـــورای عـــالی ســـتره محکمـــه در صـــورتیکه در ١٥/١١/١٣٩٨مـــورخ 
وثایق اجراء شده نواقص و خالء به نظر برسـد کمیسـیون رؤسـای دواویـن     

ــه     محکمــ ــه از مســیر آن منحــرف نگــردد ب ه اســتیناف در صــورتیکه وثیق
تصحیح آن به محکمه مربوطه هدایت می دهند که این موضوع (تصحیح 
وثایق) برای قضات محاکم وثایق مشـکالت زیـادی را از قبیـل رفـتن بـه      
مخزن جهت تصحیح وثایق بوجود آورده است و به نظر ما قضات محاکم 

وثایقی که تحت کار این محاکم قرار دارد، خالء وثایق چهار گانه، آنعده 
و نواقص در آنها به مشاهده برسد موضوع به ریاست محکمـه اسـتیناف   
والیــت کابــل پیشــنهاد و بعــد از تصــمیم کمیســیون رؤســای دواویــن، در   

) ٧٣٨صورتیکه وثیقه از مسیر آن منحرف نگردد حسب هدایت مصوبه (
آن هـدایت دهنـد بنـاءً بهتـر     بـرای محـاکم بـه اجـرای    ٥/١١/١٣٨٥مورخ 

) در چنین مواردی تعـدیل گـردد تـا از تـراکم     ٨٦٢خواهد بود تا مصوبه (
کاری، سرگردانی مراجعین و ده ها مشکالت دیگر جلوگیری بعمل آید.

ایجاد غرفه ها برای نگهداری مبایـل هـای مـراجعین. موضـوع     -٢
ل بــه وثـایق حـوزه او  ٢٩/١١/١٣٩٩) مـورخ  ١٦٧٨قـبالً ذریعـه صـادره (   

مقام محکمه استیناف والیت کابل پیشنهاد گردیده بود و تا اکنون کدام 
اقداماتی صورت نگرفتـه اسـت و از ایـن ناحیـه بسـیار بـه مشـکل مواجـه         

هستیم توجه جدی آن مقام را در رفع این معضل خواهانیم.
افزودن یک نفـر اجیـر جهـت انتقاـل وثـایق از شـعبات اداری بـه        -٣

آن. عرایض بعد از تکمیل طـی مراحـل جهـت    شعبات قضائی و بر عکس
درج شهرت مقر، مقر له، شهود، نصـب فوتـو و شسـت آنهـا در وثیقـه بـه       
شعبات اداری رجعت داده می شود و وثیقه مـورد نظـر غـرض اخـذ اقـرار      
به نزد هیئات قضـائی آورده مـی شـود و از ایـن ناحیـه (انتقاـل وثـایق) بـه         

ید تا یک نفر پرسـونل خـدماتی   مشکل مواجه می باشیم و ایجاب می نما
غرض انتقال وثایق در تشکیل محاکم وثایق افزود گردد تا از مفقودیـت  

وثایق جلوگیری بعمل آید.
ارسال مکاتیب قباله های اول از طریق پوست. مکاتیب اجرای -٤

قباله هـای اول کـه سلسـلتاً از طریـق شـاروالی کابـل بـه ریاسـت محکمـه          
د جهــت جلــوگیری از جعــل و تزویــر و اسـتیناف کابــل مواصــلت مــی نمایــ 

عدم حیف و میل دارایی عامه ایجـاب مـی نمایـد تـا مکاتیـب مـذکور از       
طریق ریاست پست به محاکم مربوطه ارسال گردد ویا هـم مکاتیـب فـوق    
ــه      را بــه پرســونل خــدماتی ایــن محــاکم کــه همــه روزه جهــت اخــذ اســناد ب

محکمه استیناف مراجعه می نمایند تسلیم نمایند.
وظیــف یکنفــر پرســونل خــدماتی در وثــایق چهــار گانــه جهــت    ت-٥

تنظیــف ســاحه و تعیــین یکنفــر برقــی در محــاکم وثــایق چهارگانــه جهــت   
تنظیم امور برق.

در والیت بادغیس:
ــه  ــه جلسـ ــکمیتـ ــدلی آهمـ ــای عـ ــا، هنگی ارگانهـ ــی ی ئقضـ واجرائـ

تحــت ١٦/١/١٤٠٠بتــاریخ محکمــه اســتیناف والیــت بــادغیس  
ــاوتم  ــت قضــ ــل ریاســ ــد اجمــ ــه  "عرب زی" ل محمــ ــیس محکمــ رئــ

با اشتراک عبدالوارث "شیرزاد" معاون وسرپرسـت مقـام   استیناف 
ــربط    ــان ادارات ذیـ ــده گـ ــا و نماینـ ــه والیـــت و رؤسـ ــر محکمـ درمقـ

استیناف  دایر گردید.
ء جلســه بــا تــالوت آیــاتی چنــد از کــالم اهللا مجیــد توســط         ابتــدا 

قضــاوتوال عبدالصــمد "نیازمنــد" عضــو دیــوان جــزاء اســتیناف        
محکمه ضمن عرض خوش آمدید بـه مشـترکین   رئیس ازسپس آغ

هنگی که همانا تبـادل  آهماتپیرامون اهمیت برگزاری جلسجلسه
جلــب اعتمــاد ،  اســتفاده مثبــت از داشــته هــای یکــدیگر افکــار و

پیوند عمیق  ایمـانی  ، مردم به نظام حاکم وحسن خلق با مراجعین
منظـور  بـه  یئجهت رفع نواقص واجراآت نهـاد هـای عـدلی وقضـا    

تطبیـق  اجـرای بهتـر تـأمین  عـدالت و    ، بهبود امور مشترک کاری
مو قع وارزنده برای خلق ه ارایه خدمات بقانون ودقیق شریعت و

و نیزاشـــتراک مقامـــات رده اول اداره اهللا میباشـــد صـــحبت نمـــود
محلــی والیــت را درجلســات همــآهنگی مهــم وارزنــده خوانــده و بــه  

ــئولین رده اول   ــتراک مسـ ــدی   اشـ ــات بعـ ــی درجلسـ ــت محلـ حکومـ
بعداً سرپرست مقام والیت از کارکرد وروابط حسنه .تاکید ورزید

محــاکم بـــا ادارات محلــی اظهـــار رضـــایت وابــراز امتنـــان نمـــود    
وخطــاب بــه ادارات مربوطــه در جلســه ابــراز داشــت تــا بــا محــاکم   
همکاری همه جانبه داشته باشند وبیان داشت ازاین خرسندیم کـه  

محـــاکم عـــدالت تـــأمین  شـــده وتفـــاوت بـــین کـــم زور در اجـــراآت 
وزورآور نبوده حق را حق گفتند وباطل راباطل واظهار داشـت کـه   
رئــیس شــورای والیتــی درجلســه حضــور دارنــد و بــه نماینــده گــی    
ــق       ــاً طب ــد. متعاقب ازمــردم ازکــارکرد محــاکم رضــایت کامــل دارن
ــه شــد و درهرمــورد        ــداء بــه توضــیح مســائل مطروحــه پرداخت آجن

امیم الزم ومقتضی ذیالً اتخاذ گردید:تص
مطالــب مطروحــه ریاســت عدلیــه مبنــی بــر اینکــه الــف:  -١

عدم همکاری پولیس درجلب واحضار مجلوبین وتحصـیل حقـوق   
قــانون طــرز تحصـــیل حقــوق.  در رابطـــه    ۱۸دائنــین طبــق مـــاده   

نماینده پولیس درجلسه تعهد سپرد که اگرقبالً بـه نسـبت شـرایط    
ت آدرس دقیـق درمکاتیـب جلـب واحضـار     جنگی ویاعدم موجودیـ 

مشـــکالت موجـــود بـــوده منبعـــد درقباـــل جلـــب و احضـــار بموقـــع 
مجلوبین نهایت تالش صورت میگیرد. 

ب: جهت تطبیق قرارها وفیصله هـای قطعـی محـاکم کـه محکـوم      
علیه چیزی ندارد محکوم له اصرار حصول دین خود را دارد بایـد  

تصویب گردید معلومـات  چه نوع اجراآت صورت گیرد. در رابطه 
همــه جانبـــه درخصـــوص ثـــروت دائـــن صـــورت گیـــرد، درصـــورت  
موجودیــت دارائــی دیــن ازآن اخــذ گــردد واگــر ثابــت شــد کــه کــدام  
بضاعت نداشته ریاست عدلیه عنوانی محکمه مربوطه پیشـنهاد  

درقبال مدیون ( الی یسر مدیون) ارائه نماید.
ــازی،   ــاروالی، شهرسـ ــه  شـ ــی ازجملـ ــج  ج:  ادارت دولتـ ــاد حـ ارشـ

ــه اســـناد ومـــدارک    واوقـــاف واطالعـــات فرهنـــگ بـــه ارتبـــاط ارایـ
) ٤٣٧٤همکــــاری نمــــی نماینــــد. در رابطــــه مطالــــب فرمــــان (     

مقـــــــام ریاســـــــت ج.ا.ا ذریعـــــــه متحـــــــدالمال     ۱۶/۱۰/۱۳۹۹

مواصــلت ورزیــده ۲۸/۱۱/۱۳۹۹) مــورخ ١١٣٥٩/۹۶۰۴نمبــر(
وچنــین تصــریح گردیــده درصــورتی کــه اســناد دراختیارقضــایای    

رار داده نشــود یــا کتمــان یــا تــأخیرو یــاغیر واقعــی ارایــه  دولــت قــ
گردد ویا اداره مربوط بی عالقه گی نشان دهد درپیشـبرد دعـوی   
طبق قانون بعد ازشکایت قضایای دولت وتائیدی وزارت عدلیـه  
اداره موکــل مــورد بــازپرس عــدلی قرارگیــرد وهــدایت فــوق جهــت  

دهــای  دولتــی جلــوگیری ازالتــواء دوســیه هــا و دفــاع ازحقــوق نها 
ــناد، مـــدارک و    ــه ارائـــه اسـ عنـــدالمحاکم اداره مربـــوط را ملـــزم بـ

معلومات دانسته  و دربرابرقانون مسئول میباشند.
د: دوسیه های خارج ساحه حاکمیت دولت ملتوی مانده اسـت چـه   
نوع اجراآت صورت گیرد. به اتفاق فیصـله بـه عمـل آمـد کـه طبـق       

ــره  ــاده ۵تعــــــــدیل فقــــــ ــت وم ۸مــــــ ــایای دولــــــ ــوبه قضــــــ صــــــ
در زمینه اجراآت صورت گیرد.۲۷/۸/۱۳۹۹)۶۲۶(

مطالب مطروحه ریاست دیوان جـزاء اسـتیناف مبنـی بـر     -٢
ارنوالياینکه الف: عدم تکمیل تحقیقات ازطریق بخش تحقیق 

استیناف درجلسه وعـده  ارنواليهای مربوط. در رابطه نماینده 
سپرد که جهت تکمیل همه جانبه تحقیقات دربخش هـای مربـوط   

هدایت جدی صادرنمایند.
ب: عدم موجودیت فورم متقابله مثل دوسیه باران نام وغیره.  در 

استیناف وعـده سـپرد تـا دربخـش هـای      ارنواليرابطه سرپرست 
ــه را درقضــایا      ــورم متقابل ــت ف ــد کــه موجودی مربــوط هــدایت دهن

جدی بگیرند.
ج: عدم ارسـال سـند تزویـری بـه کریمناـل تخنیـک ازطریـق هیئـات         

مربوط وارسال دوسیه جات بدون مستند سازی ارنواليق تحقی
اسـتیناف وعـده سـپرد کـه     ـارنوالي به محاکم. در رابطه نماینده 

ــد      ــره را مینماین منبعــد تمــامی قضــایایی کــه ایجــاب نظراهــل خب
خصوصــاً تحقیقــات قضــایای جعــل و تزویراســناد اداری بصــورت  

همه جانبه تکمیل ومحول مرجع مربوط می گردد.
عــدم حــل قرارهــای قضــائی ازجملــه دوســیه گــل احمــد نــام. در   د: 

استیناف تعهـد سـپرد تـا قرارهـای رفـع      ارنواليرابطه سرپرست 
خالء تحقیقی مصدوریه محاکم را تا حـد تـوان وامکـان حـل ورفـع      

نواقص نمایند.
اســتیناف مبنــی بــر ــارنواليمطالــب مطروحــه ریاســت -٣

ــاد   ــق مـ ــاد اداری طبـ ــایای فسـ ــف: درقضـ ــه الـ ق.ا. ج ۲۳۷ه اینکـ
ازتغییر وصف قانونی جرم محکمـه ابتدائیـه شـهری اگـر یـک الـی        
دو روز قبل اطالع دهند بهترخواهـد شـد. بـه اتفـاق فیصـله بعمـل       

ارنواــل آمــد کــه درخصــوص تغییــر اوصــاف جرمــی درصــورتیکه  
موظف  بعد از استحضاری اعتراض داشته باشد ازطریق محاکم 

موظـف وقـت   ارنواـل  به مربوطه بخصوص قضایای فساد اداری
کافی قانونی داده شود.

ب: پروسه تفویض صـالحیت قضـایای جـرایم علیـه امنیـت داخلـی       
ــه چــی       ــز طــوالنی میشــود درزمین ــل محجــوز ازمرک وخــارجی اطفا
اجراآتــی بایــد صــورت گیــرد. ازاینکــه پیشــنهادات جــداول مرتبــه   

مبــارزه علیــه ــارنواليتفــویض صــالحیت مرکــز ازطریــق ریاســت 
امنیت داخلی وخارجی به موقع مواصـلت میـورزد بـه اتفـاق     جرایم

اختصاصی بررسی تخلفـات اطفاـل   ارنواليفیصله بعمل آمد تا 
جـــداول قضـــایای امنیتـــی اطفاـــل متخلـــف محجـــوز را ترتیـــب       

جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت هرات:
جلســۀ اداری محکمــه اســتیناف والیــت هــرات یــوم دوشــنبه مــورخ  

رئـیس  تحت ریاست قضـاوتیار محمـد شـریف"فانی"   ٩/١/١٤٠٠
محکمه استیناف با اشـتراک رؤسـا و قضـات دواویـن اسـتینافی،      
محاکم ابتدائیه شهری، ولسوالی ها و آمریت های وثایق و مخزن 

در تاالر کانفرانس های محکمه استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد توسـط غـالم      

لسـوالی کشـک کهنـه آغـاز     نبی "حاتمی" رئیس محکمه ابتدائیـه و 
سپس رئیس محکمه سال نو وقرن نو را به حاضرین تبریک گفته و 
سال نو را سال صلح، ختم جنگ، رفاه و صمیمیت از اهللا متعال ج 
استدعا نمود و با تشریح پالیسی قوه قضائیه و دستاورد های آن 
در امــر مبــارزه علیــه فســاد اداری و ایجــاد اصــالحات در تمــامی   

خطــاب بــه قضــات گفــت در اصــل ممثــل قــوه قضــائیه   عرصــه هــا 
محاکم ابتدائیه و استیناف می باشند که مراجعـه مـردم بـه همـین     
دومرحلــه بــوده و معیــار ســنجش قــوه قضــائیه در نــزد مــردم فقــط   
همین دو محکمه است. بناءً به مـا و شـما الزم اسـت تـا بـا اجـراآت       

ست دقـت  سالم قضائی و تأمین  عدالت که وظیفه و مسئولیت ما
بیشتر نمائیم تا اعتماد مردم بیشـتر از پـیش جلـب گـردد. وی در     
ادامه صحبت های خود به رعایت سلوک قضائی، سرعت در کار، 
ضوابط حاضری و مراعات اصـول محاکمـه و مقـررات قـانونی در     
ــز       رســیده گــی قضــائی تاکیــد نمــود. بعــداً تعــدادی از قضــات نی

ه شـان اطمینـان دادنـد و    صحبت نموده و از اجراآت سالم و سـازند 
جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت فاریاب:
جلســـــۀ اداری محکمـــــه اســـــتیناف والیـــــت فاریـــــاب بتـــــاریخ      

تحت ریاست قضاوتیار غالم سخی "حبیب" رئـیس  ١٩/١/١٤٠٠
محکمــه اســتیناف بــا اشــتراک رؤســا، قضــات محــاکم ابتدائیــه و  

داری در مقر محکمه استیناف دایرگردید.کارمندان مالی و ا
ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       

رئیس محکمه روی موضوعات ذیل تاکید و هدایت نمود:
پابندی منسوبین محاکم به حاضـری در وقـت رسـمیات    -١

و رسیده گی قانونی به امور خلق اهللا به اسرع وقت.
ــر معرفــی  همکــاری ریاســت محکمــه اســت -٢ یناف مبنــی ب

یکــتن کارمنــد اداری ایــن ریاســت غــرض رســیده گــی بــه اســناد و  
مدارک شهداء و معلولین  فاریاب طبق فرمان ریاست جمهوری.

ــل    -٣ ــاکم از قبیــ ــروریات محــ ــنهادات و ضــ ــرای پیشــ اجــ
کارتریج، پرنتر و کمپیوتر غرض تسریع امور  قضـائی واداری بـه   

نی نماید.مدیریت مالی تا در مورد اجراآت قانو
خانــه پــری بــه موقــع پرسشــنامه نیــاز ســنجی آمــوزش        -٤

منسوبین اداری قوه قضـائیه کـه جدیـداً از ریاسـت ارتقـأ ظرفیـت       
مواصلت ورزیده است.

رسیدگی به مشـکالت منسـوبین و اجـرای معاشـات بـه      -٥
موقع طبق مقررات مالی و حسابی توسط مـدیریت مـالی و جلسـه    

ه گان با دعائیه خیر خاتمه با استماع نظریات عموم اشتراک کنند
یافت.

غونه:يد کندهار والیت د استیناف محکمې ادار
د کندهار والیت د اسـتیناف محکمـې د رئـیس قضـاوتوال ثمرـل      
(عمري) په مشر اداري غونه جوه شوه. یاده غونه دپنج شنبې 

ــه ور پــه   نېــه تــر ســره شــوه، چــې موخــه یــې د       ۱۵/۱/۱۴۰۰پ
حکمې د ستونزو هوارول وه.کندهار د استیناف م

غونه د قرانکریم په و مبارکو آیاتونو سره پیل شوه، او ورپسـې   
د استیناف محکمې رئیس قضاوتوال ثمرـل (عمـري) وینـا وکـه     
او پر الندې موضوعاتو یې بحث وک او د یـادو موضـوعاتو د حـل    

:وند مسؤولینو ته د حل هدایت وکپه برخه کي يې ا
ــیس  -١ ــدماتي   د محکمــی رئ ــو قضــایي، اداري او خ د ول

کــارکوونکو خــه وغوــتل چــې د حاضــر پــه مــورد کــي پابنــد     
اوسئ  او پر خپل اکلي وخت باندي خپلو دندو ته حاضر شئ. 

ــدماتي    -٢ ــو قضــایي، اداري او خ ــیس د ول د محکمــی رئ
کارکوونکو خه وغوـتل چـی د مراجعینـو سـره ـه سـلوک اوپـه        

ورین تندي خبری اتری وکی.
اداری او خدماتی کارکوونکو د معاشاتو په اه د قوه د-٣

قضائیه مقام متحد المال سره سم توضیحات ورکل شول.
ــو       -٤ ــاءً ول ــو بن ــر دي؛ ن ــونه ې وا ــي ــې امنیت رنــه چ

قضایي، اداري او خـدماتی کـارکوونکو تـه هـدایت دی چـې د بـې       
ه وکي.ایه رېدو خه 

اداری آمریــت د ســتري محکمــې د قضــائیه ــواک لــوی -٥

د متحدالمال مطابق باید  (۲۱/۷/۱۳۹۹نې مورخ ۹۶)  (۳۷۵(
رسانه یی علني غونې ونیول شي او زارش د سترې محکمـې د  
عـالي مقــام سـره شــریک شـي. او پــه یـو لنــورو موضـوعاتو بانــدی      
بحث وشو او اونده ادارو تـه الزمـي سپارـتنی وشـوي. غونـه د      

سېده.دعائیې په ویلو سره پای ته ور
د فراه والیت د استیناف محکمې اداري غونه:

بجو د ٩نیه د سهارپر٢٣لمریز کال د وري میاشتي په ١٤٠٠د
فراه والیت استیناف محکمې ریاست د غونو په عمومي تاالرکې 
ــو عمــومي آمــر ســردارمحمد (حکیمــي)     د دغــه ریاســت د تحریرات

ــه   ــوالیو،  ابتدائیــ ــت ولســ ــراه والیــ ــری النــــدي د فــ ــاري  ترمشــ ــ
محکمې، او استیناف محکمې ولو ادارې کارکونکو همدارنـه  
ــو    ــه ـــون داصـــالحاتو او ینـ د قاضـــیانو دمفـــرزي قومانـــدان پـ
 ي په تره  ترسره شوه، چې د غونوونو په موخه اداري غونالر
ــدي       ــه الن ــارکوونکو ت ــو محکمــو اداري ک ــت د ول ــراه والی کــې د ف

الروونې وشوې.
سـونل سـره ــه اونیکـه ـذاره کــول او     د مراجعینـو او پر -١

دستري محکمې عالی مقام ول هدایات او الرـووني د قـانون او   
مقرراتو په چوکا کې عملي او دهغو د تطبیـق اطمینـان  اونـدو    

مقاماتو ته ورکی.
د محررینو مقرره پـه ـانې توـه نظافـت او دسـپلین      -٢

یـتنولي او  ته دي ینه پاملرنه وشي او په دندو کـې اخـالص، ر  
دفساد سره مبارزه چې د هرمسلمان شرعي او قانونې مسئوولیت 

دی ورته ژمن واوسئ.
ورن دندي په اکل شوي وخت او زمـان ترسـره   ېخپل-٣

کئ ترو د مراجعینو د سرردانې خه مخنیوی وشي.
پــه مــالي برخــه کــې پــه راتلــونکې وخــت کــې دي ینــه   -٤

دامر پرته که د کوم جـنس  پاملرنه، او د استیناف محکمې رئیس  
رانیول، اویا هم د وسایلو جوول وشـي مسـئوولیت یـې وهـم هغـه      

کس ته ورري او دشکایت حق نه لري.
٥-          او راتــ اکــل شــوي وخــت خپلــو دنــدو تــه تــ پــه

وکــی، همدارنــه د امنیتــي واــونو لــه وجــې خپلــو دنــدو تــه د  
تلواو راتلو په وخت کې خپلو الرو ته تغیر ورکئ.

رپو ورکولو په برخه کې ینـه  پاملرنـه  وکـی، او    د-٦
دنیدو خه یې مخنیـوی وکـئ او د فـراه والیـت ولـو محکمـو       

رسمي مراسالت باید د سترې محکمې عالي مقـام د رسـمې مراسـالتو د    
ــوا تــه          ــې ستاســو خ ــه مســئوولیت ی ــه لــه هغ ــل مطــابق وي، پرت طرزالعم

درري.
ه ســـاتلو کـــې دې ینـــه د ولـــو رســـمې اســـنادو او ســـوابقو پـــ-٧

پاملرنه وشي ترو د ورکیدو خه مخنیوی وشي.
د قرطاسیه بابه شیانو په کارونه کـې دې د صـرفه جـوئی خـه     -٨

کارواخیستل شـي، همدارنـه د کـامپیورونو او نـورو برقـي وسـایلو پـه        
کارونه کې دي له احتیاط خه کارواخیستل شي، که نه نو قانوني چلند 

به ورسره وشي.
رې محکمـــې د عـــالي مقـــام او اســـتیناف محکمـــې ـــول  دســـت-٩

مراسالت لکه متحدالمالونه، الروونې، مقررې، طرزالعملونه او داسي 
نور په خپل وخت قاضـيانو تـه د لوسـتلو لپـاره ور وسـپارئ ترـو هغـوي        
پري پوه شي د غفلت په وخت کـې دې لـه اونـد مامورسـره قـانوني چلنـد       

وشي.
ـــ   -١٠ امو ورکولـــو مطـــابق دي پــــه   د ـــول پرســـونل رقعـــې د احکـ

حاضریانو کې معامله شي، او ناسـم رپوونـه د تحریراتـو آمریـت تـه ورنـه       
کئ ترو په راتلونکې کې ستونزې پیي نه شي.

هغه مـراجعین  چـې د ولسـوالیو او اطرافـو خـه د فـراه والیـت        -١١
محکمو ته مراجعه کوي، په انکي توه د شهیدانو وارثـین، یـې وزلـه    

یــری، د شـهیدانو کونــي، چــې د کرائـی او هوــل نیولــو   خلـ، ســپین  
توان نه لري د قانون په چوکا کې دي په چکی سره کاروشي که پرته د 
قــانوني عــذره پرکــوم مــامور دهرهغــه مراجعینــو د کــار د نــ المــل و         

ریدی قانونې چلند ورسره کیي.
د امنیــت پـــه برخـــه کـــې دي ــول پرســـونل مرســـته وکـــي، پـــه   -١٢

ــدانې مســئوولین او ــینه     ــانې ــرزي قومان ــه د قاضــیانو د مف تو
انې د تالش مسئوله او د اسـتیناف محکمـې ـولې امنیتـي ـانې      

 هم په خپلو دندو کې بي پامه نه شي.هباید یو
د استیناف محکمې رئیس  قاضی فضـل الـرحمن (فضـلی)  او    -١٣

دفراه  والیت دستري محکمې دعالی مقاماتو اني پاملرنه ان شا اهللا
قضائی، اداري  اوخدماتو انو سـره هـرول قـانونې همکـاري کـوي او      
ه ناه د مامورینو د تنخاانو ستونزی به په یر ندي وخت کې ان شـا  
اهللا هـــواري شـــي.غونه د یـــو باثباتـــه، پیـــاوی، خپلـــواک او ســـوله ییـــز   

افغانستان په هیله ختمه شوه.



۱۴۰۰ثور ۹

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

بیست و یکسال حبس تنفیذی ٢٦/١٢/١٣٩٩ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ
هرواحد بیست ویکسال حبس تنفیذی رر دونفر قتل و فعل زناء رر

ر واحد شانزده سال و شش ماه حبس تنفیذیه رر دونفر قتل رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
یکنفر دوسال و دوماه حبس و یکنفر یکسال و دوماه 

حبس تنفیذی رر دونفر فعل زناء رر

شش ماه حبس تنفیذییکسال و رر یکنفر سرقت رر
یکنفر دوسال و هشت ماه حبس و یکنفر یکسال و 

هشت ماه حبس تنفیذی رر دونفر فعل زناء رر

سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر به قتلشروع رر

هرواحد دوسال و شش ماه حبس تفیذی رر دونفر غصب رر
دوسال و هشت ماه حبس تنفیذی ٢٣/١٢/١٣٩٩ یکنفر فعل زناء و سقط جنین رر

یکسال و دوماه حبس تنفیذی ٢٥/١٢/١٣٩٩ یکنفر شروع به غصب دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ
یهرواحد یکسال و ده ماه حبس تنفیذ ٢٧/١٢/١٣٩٩ دونفر فعل زناء رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر

دوسال حبس تنفیذی ١٧/١/١٤٠٠ یکنفر جنگ مغلوبه دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هلمند
هرواحد پنج سال حبس تنفیذی ٢١/١/١٤٠٠ دونفر سرقت رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر

و یک روز حبس تنفیذییکسال ٧/١/١٤٠٠ یکنفر چپاولگری رر
یکنفر شانزده سال و یکروزحبس و یکنفر یکسال و 

یکروز حبس تنفیذی  رر دونفر سرقت رر

یازده سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
پنج سال و یکروز حبس تنفیذی ٢٠/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت ت هلمنددیوان امنت عامه محکمه ابتدائیه شهری والی

دوسال حبس تنفیذی ٢٣/١٢/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
شانزده سال حبس تنفیذی ٢/١٢/١٣٩٩ یکنفر عضویت رر

دوسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٢/١/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
یکسال و یکروز حبس تنفیذی ١٩/١/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

شش سال حبس تنفیذی ٨/١/١٤٠٠ یکنفر معاونت در قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بدخشان
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١١/١/١٤٠٠ یکنفر سرقت رر

هفت سال حبس تنفیذی ٦/١٢/١٣٩٩ یکنفر انتقال ماین به نفع مخالفین دولت دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بدخشان

هر واحد سه سال حبس تنفیذی ٣/١٢/١٣٩٩ دونفر فعل زناء دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن محکمه 
استیناف والیت بدخشان

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٥/١٢/١٣٩٩ یکنفر حیازت دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت بدخشان
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی و پانزده هزار افغانی 

جریمه نقدی رر یکنفر اف، شراب نوشی و لت و اختط
کوبی رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٧/١/١٤٠٠ یکنفر قاچاق سالح رر
یکسال حبس تنفیذی ١٠/١/١٤٠٠ یکنفر مشروبات الکولی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کندز

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
حبس تنفیذیهر واحد سه سال و یکماه رر دونفر قاچاق مواد مخدر رر

سه سال و یکماه حبس تنفیذی ١٤/١/١٤٠٠ یکنفر رهزنی دیوان جزاء محکمه شهری والیت کندز
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به فعل لواط رر
هرواحد دوسال حبس تنفیذی رر دونفر قوادی رر

ده سال حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به قتل رر
دوازده سال حبس تنفیذی رر یکنفر تجاوز جنسی رر
دوازده سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب موتر رر

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٢١/١/١٤٠٠ یکنفر سرقت رر
سه سال حبس تنفیذی ١٧/١/١٤٠٠ یکنفر غصب پول و موبایل رر

و هفت ماه حبس تنفیذییکسال  ١٢/١١/١٣٩٩ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت کندز
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٢٢/١١/١٣٩٩ یکنفر قاچاق سالح رر

شانزده سال حبس تنفیذی ٢٧/١٠/١٣٩٩ یکنفر قتل محکمه ابتدائیه ولسوالی خان آباد والیت کندز
ه حبس تنفیذیچهار سال و شش ما ١٨/١/١٤٠٠ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه شهری والیت پروان

هژده سال حبس تنفیذی و چهل هزار افغانی جزای نقدی رر یکنفر قتل رر
بیست و یکسال حبس تنفیذی و شصت هزارافغانی 

جزای نقدی رر یکنفر قتل رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٢٧/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت جزاء محکمه استیناف والیت فاریابدیوان 
هژده سال حبس تنفیذی ٨/١/١٤٠٠ یکنفر قتل رر

یکنفرشش سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت  ١٠/١/١٤٠٠ دونفر قتل رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٨/١/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت فاریاب

یازده روز حبس تنفیذییکسال و سه ماه و ١١/١/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
یکسال و سه ماه و یازده روزحبس تنفیذی  رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

استیناف همیشه به روی شـان بـاز بـوده و پیرامـون مطـرح      
ــا وی در تمــاس شــده و      ــه ب ســاختن مشــکالت شــان آزادان
تشریف بیاورند تا به زود ترین فرصت برای مشکالت راه 

دد. بعداً بزرگان قومی  از کـارکرد  حل قانونی دریافت گر
هـــای قضـــات بـــه خرســـندی یـــاد  نمودنـــد کـــه همیشـــه        
مشـکالت مـراجعین را حـل نمـوده انـد. متعاقبـاً معـاون و        
سرپرست مقـام والیـت از اهمیـت قضـاء و عـدم مداخلـه در       
امــور قضــاء اطمینــان داده و بــه ولســوال هــا و قومانــدانان 

طــه بــه امنیــت، ولسـوالی هــای فــوق هــدایت داد کـه در راب  
بــود و بــاش و رفــت آمــد قضــات و کارمنــدان اداری توجــه  
ــدانان امنیــه     جــدی نماینــد. در ادامــه ولســوال هــا و قومان
ولســوالی هــای فــوق بــه نوبــه خــویش اطمینــان داده و از       
معاون محکمه و هیئات معیتی خواستند کـه یـک قاضـی    
ــه هــر      ــه ســه ولســوالی رســیده گــی نمایــد و ب ــد ب نمــی توان

بایـــد قاضـــی توظیـــف شـــود تـــا بـــه مشـــکالت   ولســـوالی
مراجعین به زودی رسیده گی صورت گیـرد. بعـداً معـاون    
محکمــه روی تحکــیم همــآهنگی بــین نهــاد هــای عــدلی و   
قضــائی بحــث و تبــادل نظــر نمــوده و خواســتار آن شــد کــه   
ماهانــه در ســطح ولســوالی هــا جلســات همــآهنگی را دایــر 

ور یـاد آوری  نمائید و نیز از کمبـود قضـات در سـطح کشـ    
ــات عــالی        ــا مقام ــه موضــوع را ب ــود ک ــد نم ــوده و تاکی نم
شریک می نماید که ولسوال های مربوط به نوبه خویش از 
همــآهنگی بــا قضــات و بخــش هــای دیگــر اطمینــان داده و  
بازدید معاون محکمـه را از ولسـوالی هـا یـک اقـدام نیـک       
تلقی نموده بیان داشتند کـه در راسـتای تطبیـق قـانون در     

ود و صـــالحیت هـــای شـــان بـــا محـــاکم ولســـوالی هـــا  حـــد
همکاری خواهند نمود. 

ــورخ    ــنبه مـ ــوم دوشـ ــد  ٢١/١/١٤٠٠یـ ــاوتیار محمـ قضـ
جــــزاء و معـــاون محکمــــه  شـــفیع"نظری" رئــــیس دیـــوان  

ــراهیم    ــد ابـ ــا معیتـــی محمـ ــا بـ ــتیناف والیـــت پکتیکـ اسـ
ــت، قضــاوتیار      ــام والی ــاون و سرپرســت مق ــوازی" مع "کت
ــه    ــوان امنیــــت عامــ احســــان اهللا "دولــــت زی" عضــــو دیــ
اسـتیناف، احســان اهللا "احمــدی" مــدیر تحریــرات آمریــت  
ثبت اسناد وثایق و یک تعداد منسوبین نظـامی و ملکـی   

ســوالی هــای یوســف خیــل، اومنــه، زرغــون  از محــاکم ول
شــهر، یحیــی خیــل و دیلــه کــه در تعمیــر محــاکم یوســف  
خیــل و زرغــون شــهر بــه امــور خلــق اهللا رســیده گــی مــی     

نمایند بازدید بعمل آورد.
ــور      ــاکم حضـ ــررین در محـ ــات و محـ ــد قضـ ــن بازدیـ دریـ
داشتند که در جریان بازدید از طرف مسئولین ولسوالی 

ان قـومی بـه معـاون محکمـه و     ها، ریش سـفیدان و مشـر  
هیئـــات همـــرا هـــش خـــوش آمدیـــد گفتـــه شـــد و معـــاون  
محکمـــه و هیئـــات همـــرا هـــش نخســـت از دفـــاتر اداری  
محـــاکم ولســـوالی هـــای فـــوق دیـــدن و حاضـــری یومیـــه  
قضات و کارمندان اداری محاکم فوق را کنترول نمـود .  
سپس جلسه ای تحت ریاست معاون محکمه بـا اشـتراک   

یــت، ولســواالن، قومانــدانان امنیــه،    سرپرســت مقــام وال 
مــوی ســـفیدان و بزرگــان قـــومی دایــر گردیـــد و معـــاون    
محکمه پیرامون مشکالت ولسوالی ها صحبت نمـوده و  
از جوانمردی بزرگان قـومی ولسـوالی هـا و حمایـت آنهـا      
از دولت ستایش نمود و یاد آوری کـرد کـه بـه هـیچ کـس      

ــه در امــور قضــائی را نمــی دهــد و     ــا اجــازه مداخل از آنه
ــای    ــاه در ارگانهـ ــه مشـــکالتی  را هرگـ ــر گونـ خواســـت هـ
ــه     ــت محکمـ ــد دروازه ریاسـ ــی بیننـ ــائی مـ ــدلی و قضـ عـ

ــدانی امنیــــه، شــــاروالی و رؤســــای محــــاکم      قومانــ
ابتدائیه شهری، خشونت و دواوین محاکم اسـتیناف  

در مقر محکمه استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کـالم اهللا مجیـد   

های مقدماتی رئیس محکمه و آغاز و بعد از صحبت
ریاســت محکمــه خــوش آمــدگویی حاضــرین، معــاون  
هــــای حــــبس در اســـتیناف در زمینــــه تطبیــــق بـــدیل  

روشـــنایی قـــوانین متـــذکره بـــه حاضـــرین معلومـــات  

هــای حــبس   تطبیــق بــدیل  یــی بــه ارتبــاط    جلســه 
ــی و      ــراآت جزائــ ــانون اجــ ــزا، قــ ــود جــ ــابق کــ مطــ
ــاریخ    ــماره دوم آن بتــــ ــمیمه شــــ ــوص ضــــ بخصــــ

تحت ریاسـت قضـاوتمل ابـوبکر    ٢٢/١١/١٣٩٩
"صــــدیقی" رئــــیس محکمــــه اســــتیناف والیــــت     

ــا اشــتراک رؤســای ادارات    ــدی ب ــارنواليدایکن
استیناف، کـاروامور اجتمـاعی، معـارف، فوایـد     

زنــدان، نماینــده گــان عامــه، مــدیرعامــه، صــحت

ــه      ــای جلسـ ــویب اعضـ ــه تصـ ــل بـ ــوارد ذیـ داده، و مـ
رسید:

با مباحثـه ای کـه در جلسـه صـورت گرفـت تصـویب       
شــد تــا محــاکم بــا در نظرداشــت پیشــنهاد ادارات      

وره د۱۵۸های حبس مندرج مـواد  ذیعالقه از بدیل
ــت و  ــزا   ۱۶۲مراقبـ ــود جـ ــه کـ ــدمات عامـ ــام خـ انجـ

ــوده و   ــد   ــارنوالياســتفاده نم ــز در صــورت واج نی
شرایط بودن متهمین از این مـواد در زمینـه مطـابق    

ــي      خــدمت وکــوالی شــو، دا چــې د پولیســو اجــراآت دجزائ
قضیو لپاره اساس دي باید په خپلو دندو کې د یر دقـت  

ت په ـه  خه کارواخلي ترو اجراآت روانه وي او عدال
   ول تطبیــق شــي، ده پــه خپلــو خبــرو کــې کــې د ولســوال
خلکو ته وویل مـو ستاسـي د سـتونزو دهـوار پـه موخـه       
راغلي یو، هروک چې کومه ستونزه اویا شکایت لـري پـه   
لیکلي او یا شفاهي ول یي مو ته ورسـوئ مـو د فسـاد    
سره مبارزه کي او کوو یـي، نـه پـه خپلـه فسـاد کـوو اونـه        

جازه ورکوو چې فساد وکي.چاته ا
د دې وروسته د اسـتیناف محکمـې د عمـومي جـزا دیـوان      
رئیس رفیع اهللا ( احمدی ) خبـرې وکـې ده پـه خپلـو خبـرو      
کې وویـل محکمـه د قوانینـو او مقرراتـو تطبیـق کـوونکي       
مرجع ده مو په خپلو اجراآتو کې دچاترتاثیر الندې نه یـو،  

، او خپـل اسـتقاللیت پـه    قضائیه قوه یوه خپلواکه اداره ده
پوره مانا سره ساتو.

یاده غونه چې د ولسـوال د ادارو تـرمین د همغـ پـه     
ــادې     ــه غونـــه کـــې د یـ ــه ول ترســـره شـــوه پـ موخـــه پـــه ـ
ولســوال ولســوال، امنیــه قومانــدان او اداري منســوبینو   
 ولې ادارې په خپل مین ورغلي پالوي ته وویل چې زمو

همغـي یـو اوتاسـو تـه د همکـار       کې په کامله مانـا سـره  
ا درکوو، چـې ولـو سـتونزو تـه مـو پـه وخـت پـه شـریکه          
رسیده ې کـي ده، او کـوو بـه یـې، پـه یـاده لیدنـه کـې د         
ولسوال خلکو، ولسوال، قوماندان  او اداري منسـوبینو  
د ورغلي پالوی خه زیاته مننه وکه اوپـه راتلـونکي کـې    

ــتنه وکــه د دعــائیېیــې د البریــالیتوب غوپــه ه او غونــ
ویلو سره پای ته ورسیده.

نیه دخوست والیت د استیناف محکمې ٤/١/١٤٠٠په 
رئـــیس قضـــاوتیار فهـــیم اهللا (نیـــازی) او ورســـره د دې     
ــوان   محکمـــې د اســـتیناف محکمـــې د عمـــومي جـــزا دیـ
ــتیناف     ــدي)، د اســ ــع اهللا (احمــ ــاوتیار رفیــ ــیس قضــ رئــ
محکمـــې د مـــدني، عامـــه حقوقـــو او تجـــارتي دیــــوان      

و د قضایي غي  قضاوتمند محمـد نسـیم ( صـالحي)، ا   
اسـتیناف محکمــې د تحریراتــو مـدیر رقیــب اهللا (منیــب)   
ــه  محکمــې      ــزو ولســوال ابتدائی ــت د رب دخوســت والی

خه لیدنه وکه.
دا چې د یادي محکمې کارکوونکو د محکمې دنظافـت  
او دخلکــو کــارونو تــه درســیده ــ پــه برخــه کـــې الزم        
اقــدامات ترســره کــي وو، خــو بیــاهم د خوســت والیــت       

ې رئیس له خوا ورته دنظافت او دخلکو استیناف محکم
کارونو ته دالس رسي په برخه کي الزم هدایت ترسره شول 
ــه     ــه مقرکــي غون ــزو ولســوال پ دهغــي، وروســته د رب
جــوه شــوه، پــه غونــه کــي د ربــزو ولســوال ولســوال، 
امنیــه قومانــدان، ارنواــل، حقوقــو مــدیر، ملــی امنیــت   

د.مدیر او  د ولسوال خلکو ون درلو
د غوني په پیل کې قضاوتمند محمد نسیم ( صالحی ) 
د قــرآن کــریم ــو مبــارک آیتونــه تــالوت کــل، ورپســي د  
استیناف محکمـي رئـیس قضـاوتیار فهـیم اهللا (نیـازی )      
خبــری وکــي رئــیس د دې ولســوال ولــو منســوبینو تــه  
       ــو ــي دي م ــل ســره تل ــه ب ــوه ل ــولي اداري ی  ــل چــې ووی

 کـې سـره همکـاري وکـو، د     اوتاسي باید پـه خپـل میـن   
اتفــاق خـــه کـــار واخلــو د اهللا (ج) خـــه وویریـــو، او د   
ــه ــه        ــولني ت  ــوو ترــ ــروي وک ــو خــه پی ــذه قوانین ناف

ــې     ــې دـ ــه يـ ــارکوونکو تـ ــه.   کـ ــتنه وکـ ــفايئ سپارـ صـ
ــو    ــاري محکمـ ــتيناف او ـ مفتـــي محمـــدوزير وايـــي داسـ
لـــه بېالبېلـــو دېوانونـــو او ـــانو محکمـــو خـــه ليدنـــه  
يــې دچــارو ــه والــي او نظــم ېــت پــه موخــه ده نــو         
لــه همــدې املـــه وخــت پروخـــت دغــه چـــاره ترســره کـــوي.      
دی زيــــاتوي دنــــوي کاــــل لــــه پيــــل ســــره ســــم دمحکمــــو  

ه موخــه ــور پالنونــه تــر الس النــدې   دچــارو الــه والــي پــ 
لــري، چــې پــه پلــي کولــو ســره بــه يــې ــو برخــو کــې دپــام    

و بدلون راشي.
دننرهــار اســتيناف محکمــې رئــیس يــو ــل بيــا ژمنـــه        
ــرمخ     ــونو پـــ ــه دولســـ ــو دروازې بـــ ــه، چـــــې دمحکمـــ وکـــ
ــت      ــر وخـ ــه پـ ــه بـ ــتونزو تـ ــونو سـ ــاتي او د ولسـ ــې سـ خالصـ

رسيده ي کوي.

نیــــه دننرهــــار اســــتيناف محکمــــې٥/١/١٤٠٠پــــه 
ــدوزير داســـــتيناف او     ــاوتمندمفتي محمـــ ــيس قضـــ رئـــ
ــــاري بېالبېلــــو دېوانونــــو او ــــانو محکمــــو لــــه      

اجراآتو او شعباتو ليدنه وکه.
ــه     ــه ليدنـ ــه دغـ ــيس پـ ــې رئـ ــتيناف محکمـ ــار اسـ دننرهـ
کــــې دحاضــــر کنــــرول ترنــــ، صــــفايئ، نظــــم،       
ــو کــې مســئولينو او        ــورو اونــد برخ قضــايي لبــاس او ن

وونې وکې.کارکوونکو ته الزمې الر
ــیان او اداري     ــه قاضــــــ ــمېر هغــــــ ــو شــــــ ــوي يــــــ نومــــــ
ــې       ــا کـ ــه وې امضـ ــې نـ ــر يـ ــې حاضـ ــارکوونکي، چـ کـ
ــې         ــدو ک ــه دن ــه پ ــې پرســونل ت ــم  ي ــل او ه ــر حاضــر ک غې

دپابند جدي سپارتنه وکه.
دننرهــار اســتيناف محکمــې رئــيس د دنــدو پــه اجــرا       
کـــــې وجــــــداني قضـــــاوت ايــــــن وبالـــــه او خــــــدماتي    

سپس به رئیس کاروامور اجتماعی وظیفه سپرده شـد تـا   
ت ذیعالقه و مندرج ضـمیمه شـماره دوم   های اداراظرفیت

قانون اجراآت جزائی را با در نظـر داشـت تاکیـدات جلسـه     
بصورت واضح و روشن ترتیـب و در مـدت دوهفتـه کـاری     
به محاکم شریک سازد تا محاکم بتواند بـا در نظـر داشـت    

های حبس را مطابق قانون تطبیق نمایند و آن احکام بدیل
یافت.جلسه با دعائیه خیر خاتمه 

قانون مطالبه مجازات نمایند.
هــای زنـــدان  متعاقبــاً بــا تبیــین چگــونگی تطبیــق بــدیل      

توســـط محـــاکم در روشـــنائی احکـــام کـــود جـــزا، قـــانون  
ئــــــی و ضــــــمیمه شــــــماره دوم آن، ادارات اجــــــراآت جزا

حاضــــر در جلســــه بــــا اســــتقبال از ایــــن عمــــل ظرفیــــت 
ــاخته و در    ــریک سـ ــه شـ ــویش را در زمینـ ــای ادارات خـ هـ
ــدایات      ــابق هــ ــارت از آن مطــ ــونگی نظــ ــه چگــ ــه بــ رابطــ

مراجع ذیربط به جلسه اطمینان دادند.
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ریاست تعلیمات قضائی پالن آموزشی بر اساس -
برنامه آموزشی تحت ۱۴۰۰حمل سال ۱۹الی ۱۴بتاریخ 
جرایم علیه ، جرایم علیه اموال، شخاصجرایم علیه ا(عناوینِ 

ریاست تعلیمات قضایی طرف از ) عفت و اخالق عمومی
با همکاری مالی مؤسسه انکشاف بین المللی ستره محکمه 

برای مدت شش روز در مقر ریاست تعلیمات (IDLO)حقوق
) تن از قضات ۲۰تعداد (بدر این برنامه .قضایی دایر گردید

کاپیسا و پنجشیر پروان،کابل،ت امحاکم استیناف والی
برنامه آموزشی مورد نظر، پس از ارزیابی اشتراک داشتند. 

.آموزشی و توزیع تصدیق نامه ها خاتمه یافت

سیمینار یکروزه بطور ٢٦/١٢/١٣٩٩بتاریخ -
آنالین از طرف آمریت ارتقای ظرفیت ریاست عمومی منابع 

یناف بشری ستره محکمه  به کارمندان اداری محکمه است
٣٨والیت فاریاب دایر گردید. که در این سیمینار به تعداد

تن از کارمندان اداری اشتراک داشتند و رئیس محکمه 
استیناف تدویرهمچو سیمینار ها را یک اقدام نیک و از دایر 
کنندگان آن سپاس و امتنان نموده گفت والیت فاریاب یکی 

ها باعث رشد از والیات نا امن بوده تدویر همچون سیمینار 
کارمندان شده و خال ها و مشکالت موجود را حل می نماید.

دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه محکمه -
ابتدائیه شهری والیت هرات در جلسات علنی قضائی از 

جلد دوسیه ٢١به تعداد ١٤٠٠حمل ٢٣الی ١٥تاریخ 
های متهمین قضایای جرمی را تحت رسیده گی قضائی قرار 

است.داده 
تن به اتهام های جرایم قاچاق ٣٠که درین جلسات به تعداد 

مواد مخدر، مشروبات الکولی، موتر ممنوعه و سایر جرایم 
دیگر مورد محاکمه قرار گرفته و به حبس های تنفیذی چهار 
سال و سه سال محکومین به مجازات گردیده اند همچنان 

مدت یکتن در قضیه سوء استفاده از صالحیت وظیفوی ب
دوسال و دوماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردیده 

است.
جلسه کمیته رسیده گی به ٣٠/١١/١٣٩٩بتاریخ -

تحت ریاست استهداآت محکمه استیناف والیت بغالن
با قضاوتیار  محمد حسن "صدیقی" رئیس محکمه استیناف 

حضور داشت اعضای کمیته در مقر محکمه استیناف دایر 
مطابق آجندا پیرامون ابراز نظر در گردید. و درجلسه 

خصوص مقرره طرز اجرای وثایق، تشخیص و رسیده گی 
وثایق مشبوه واصله از مقام عالی ستره محکمه بحث صورت 
گرفته و تصمیم بر آن شد تا مقرره فوق در دسترس رؤسا و 
مسئولین مربوط قرار گرفته نظریات شان جمع آوری و بعد 

ره فوق عنوانی مقام عالی از توحید جهت غنامندی مقر
گزارش شود، بعداً روی مشکالت کاری آمریت ثبت اسناد 
وثایق بحث صورت گرفت و بخاطر تسریع روند اجرای وثایق 
و حل مشکالت شهروندان تصامیم الزم اتخاذ گردید، 
متعاقباً در خصوص دو مورد مربوط تصحیح وثایق و رسیده 

١٥/١١/١٣٩٨خ ) مور٨٦٢مصوبه نمبر (گی به آن مطابق 
تصمیم اتخاذ و به مراجع مربوط ستره محکمه یعالیشورا

ارجاع گردید.  
قضـــــــاوتیار حبیـــــــب اهللا ١٤٠٠/ ١٧/١بتـــــــاریخ -

"امـــین" رئـــیس محکمـــه اســـتیناف والیـــت کنـــدز در حالیکـــه  
ــوان    ــیس دیــ ــماعیل"یعقوبی" رئــ ــاوتمند محمداســ وی را قضــ
ــهیدزاده"     ــات اهللا "شــــ ــاوتمند حیــــ ــتیناف، قضــــ ــزاء اســــ جــــ

س محکمـــه ابتدائیـــه شـــهری، قضـــاوتمند عبـــدالرحیم     رئـــی
ــرایم       ــه جـ ــی بـ ــیده گـ ــه رسـ ــه ابتدائیـ ــیس محکمـ ــالمی" رئـ "عـ
ــیس تحریــــرات      ــه زن و امیرمحمــــد"متین" رئــ ــونت علیــ خشــ
ــد       ــه دفتــر کــاری فری محکمــه اســتیناف همراهــی مــی نمــود ب
ــدالتقرر آن والیـــــت      ــه جدیـــ ــدان امنیـــ ــعل" قومانـــ احمد"مشـــ

ا کـــه تنفیـــذ احکـــام تشـــریف بـــرده و مســـئولیت محولـــه وی ر
ــه و        ــاد گفتـ ــارک بـ ــد مبـ ــی باشـ ــردم آن والء مـ ــه مـ ــدمت بـ و خـ
ــأمین  امنیـــت و    ــتای تـ ــان را در راسـ ــد شـ ــای مزیـ موفقیـــت هـ
تحقــــق عـــــدالت آرزو نمـــــود.  و در ادامــــه بـــــر همـــــآهنگی و   
تــأمین  روابــط تاکیــد صــورت گرفــت کــه حاضــرین تعهــد و        

همکاری شانرا اعالم کردند.
احافظی قضاوتوال محفل خد٣/١٢/١٣٩٩بتاریخ -

عبداالحد "تبسم" رئیس دیوان رسیده گی به جرایم منسوبین 
نظامی محکمه شهری شبرغان که به اساس پیشنهاد ستره 

ریاست جمهوری ١٣/١١/١٣٩٩محکمه و حکم مورخ 
تقاعد شان منظور گردید بود درمقر محکمه استیناف والیت 

جوزجان دایر گردید.
چنــد از کــالم اهللا مجیــد آغــاز  ابتــداء محفــل بــا تــالوت آیــاتی  

سپس رئیس محکمه استیناف از خدمات شایسته و فراموش 
ناشدنی وی که بـا کماـل صـداقت و خـدمت گـزاری بـه وطـن و        

سال در بخش های مختلف قضائی ٣٩مردم خویش در مدت 
انجــام داده بــود اظهــار قــدردانی نمــوده و بــرایش عافیــت و       

کرد.صحت مندی از بارگاه ایزد منان مسئلت

باطل گردیده است.
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه - ٤

زن و تخلفات اطفال ستره محکمه:
ــرایم  ١٣٩٩در ســـال  ــوان رســـیده گـــی بـــه جـ دیـ

حکمـه  خشونت علیه زن و تخلفات اطفال ستره م
) قضــــیه محــــاکم ١٢٣٢مجموعــــاً بــــه تعــــداد (

تحتانی را از لحاظ قانونیت مـورد بررسـی قـرار    
داده و در مـــورد آنهـــا تصـــامیم مقتضـــی اتخـــاذ  

) قضـیه تأئیـد،   ١٠٢٩نموده است. کـه از جملـه (  
) قضــیه تعــدیل شــده ٤٤) قضــیه نقــض و (١٥٩(

) قضـــیه را ٦١٢اســـت. کـــه از مجمـــوع قضـــایا (
یگر را تخلفات اطفاـل  ) قضیه د٦٢٠خشونت و (

تشکیل میدهد.
دیوان جرایم منسوبین نظامی - ٥

ستره محکمه: 
دیــوان جــرایم منســوبین نظــامی   ١٣٩٩در ســال 

) قضـیه  ٢٠٥ستره محکمـه مجموعـاً بـه تعـداد (    
محـــاکم تحتـــانی را از لحـــاظ قانونیـــت مــــورد     
ــامیم    ــا تصــ ــورد آنهــ ــرار داده و در مــ ــی قــ بررســ

) ١٤٤لـه ( مقتضی اتخاذ نمـوده اسـت. کـه از جم   
) قضــیه ١٦) قضــیه نقــض، ( ٤٥قضــیه تاییــد، ( 

) قضیه تجدید نظر نیز در ٤تعدیل شده است و (
این دیوان مورد رسیده گی قرار گرفته است. 

دیوان مدنی ستره محکمه:-٦
ــال  ــه   ١٣٩٩در سـ ــتره محکمـ ــدنی سـ ــوان مـ دیـ

) قضیه محاکم تحتـانی  ٩٥٢مجموعاً به تعداد (

دیوان جزای عمومی ستره محکمه:- ١
ــال  ــتره   ١٣٩٩در سـ ــومی سـ ــزاء عمـ ــوان جـ دیـ

) قضـــیه ٢٨٩٢وعـــاً بـــه تعـــداد (محکمـــه مجم
ــورد   محـــاکم تحتـــانی را از لحـــاظ قانونیـــت مـ
ــورد آنهـــا تصـــامیم      ــی قـــرار داده و در مـ بررسـ
مقتضــــی اتخــــاذ نمــــوده اســــت. کــــه از جملــــه  

) قضـیه نقـض و   ٤٤٣)  قضیه تائیـد، ( ٢٢٥٩(
)  قضیه تعدیل گردیده است.١٩٠(

دیوان امنیت عامه ستره محکمه:- ٢
عامـــه ســـتره  دیـــوان امنیـــت  ١٣٩٩در ســـال 

) قضـــیه ١٩٨٤محکمـــه مجموعـــاً بـــه تعـــداد (
ــورد   محـــاکم تحتـــانی را از لحـــاظ قانونیـــت مـ
ــورد آنهـــا تصـــامیم      ــی قـــرار داده و در مـ بررسـ
مقتضــــی اتخــــاذ نمــــوده اســــت. کــــه از جملــــه  

ــد، ( ١٨٠٩( ــض،  ١٥٩) قضــیه تائی ) قضــیه نق
) قضـیه باطـل گردیـده    ١) قضیه تعدیل و (١٥(

د نظر نیز در ) قضیه تجدی٢١است و در مورد (
این دیوان رسیده گی بعمل آمده است.

دیــوان جــرایم علیــه امنیــت داخلــی و     - ٣
خارجی ستره محکمه:

ــال  ــت    ١٣٩٩در سـ ــه امنیـ ــرایم علیـ ــوان جـ دیـ
ــی و خــارجی ســتره محکمــه مجموعــاً بــه       داخل

) قضـــیه محـــاکم تحتـــانی را از ٢٣٥٩تعـــداد (
ــرار داده و در     ــورد بررســی ق ــت م لحــاظ قانونی

امیم مقتضی اتخاذ نمـوده اسـت.   مورد آنها تص
ــه ( ــه از جملـ ــد، (٢٠٣٩کـ ــیه تاییـ ) ٢٩١)  قضـ
) قضـیه  ٣) قضـیه تعـدیل و (  ٦٦قضیه نقض، (

ی قرار داده و در را از لحاظ قانونیت مورد بررس
مورد آنها تصـامیم مقتضـی اتخـاذ نمـوده اسـت.      

) قضـیه  ٤٣٠) قضـیه تائیـد، (  ٣٥٨که از جملـه ( 
ــترد    ١٦٤نقــض و( ــرار قضــائی مس ــه ق ) قضــیه ب

گرديده است.
ــوان حقــوق عامــه و احواــل شخصــیه     - ٧ دی

ستره محکمه:
دیـــوان حقـــوق عامـــه و احواـــل     ١٣٩٩در ســـال  

شخصـــیه ســـتره محکمـــه مجموعـــاً بـــه تعـــداد     
) قضـــیه محــــاکم تحتـــانی را از لحــــاظ   ١٢١٢(

قانونیت مورد بررسی قـرار داده و در مـورد آنهـا    
تصامیم مقتضی اتخاذ نمـوده اسـت. کـه ازجملـه     

) قضــیه نقــض و در ٢٢٧) قضــیه تأئیــد، (٨٩٧(
) قضــیه دیگـر بنــابر دالیلـی چــون قــرار   ٨٨مـورد ( 

ــهود و    ــه شــ ــواهی، اقامــ ــام خــ تعطیــــل، رد فرجــ
صادر شده است. استدراک؛ قرار قضائی

دیوان تجارتی ستره محکمه:- ٨
ــه    ١٣٩٩در ســال  ــتره محکم ــوان تجــارتی س دی

) قضیه محاکم تحتـانی  ٣٤٥مجموعاً به تعداد (
را از لحاظ قانونیت مورد بررسی قرار داده و در 
مورد آنها تصـامیم مقتضـی اتخـاذ نمـوده اسـت.      

) قضـیه  ١٤٤) قضـیه تائیـد، (  ١٣٧که از جملـه ( 
) قضــیه قــرار قضــائی کــه  ٦٤د (نقــض و در مــور

شــامل: قــرار تعطیــل و قــرار رد فرجــام خـــواهی      
ــای ٣٥میباشــد صــادر شــده اســت. وروی    تقاض

تجدید نظر مدنی نیزکار صورت گرفته است. 

کاله تنفيذي بند محکوم شو.
نیه د ننرهار اري محکمې ٥/١٢/١٣٩٩په 

ــې قضــايي       ــزاء د ېــوان قضــايي پــالوي دعلن د ج
غونې په تـر  کـې دقضـيې دطرفينـو پـه شـتون       
کې درايـو پـه اتفـاق يـو تـن د قتـل پـه قضـيه کـې          

ــود د  ــادې دحکــم مطــابق  او    ۵۴۷دجزاک ۱۷م
کالـه  ۱۸و سـره پـه    مادو په نظر کې نيول۵۹او 

.تنفيذي بند سزا محکوم ک
دغه راز يو تن دسرقت  (غال ) په قضيه کې دجزا 

ــه  ــار اســتيناف   ١٩/١٢/١٣٩٩پ نیــه دننره
محکمې دجزاء دېوان قضـايي پـالوي دقضـايي    

پـه تـر کـې دقضـيو دطرفينـو پــه      علنـي غونـو  
شــتون کــې درايــو پــه اتفــاق دوه تنــه دمغلوبــه       
جن په قضيه کـې، چـې پـه قتـل تمـام شـوی و       

کالـه  ۵او بل کس يـې  پـه    ۱۸يو کس يې په  
تنفيـــذي بنـــد محکـــوم شـــول. دغـــه راز يـــو تـــن   

کالـه او يـو    ۱۲دجنسي تيري په قضيه کـې پـه    
۱۰په  بل کس دمسلحانه  سرقت په قضيه کې 

مشخصـــاً در چالشـــهای قـــوه قضـــائیه گردیـــد و
، ارتقــای ظرفیــت ، ســاحات اموزشــهای قضــایی

فراهم اوری برنامـه هـای مشـاهداتی و مبـارزه بـا      

رودن بـــایکر ) مشـــاور ارشـــد حقـــوقی ســـفارت 
امریکا مقـیم کابـل را  بـه حضـور پذیرفتـه و بـا       

آنان مالقات بعمل آورد .

داشته  ، همکاری در تطبیق برخی ازبرنامه های  
دارای اولویت  قوه قضائیه را که بارمالی دارنـد  
، بـــــــویژه در ســـــــاحات رفـــــــع نیازمنـــــــدیهای    

بخش حاکمیت قانون سفارت امریکا اظهار امتنان کرد .
طــرفین دریــن مالقــات روی ســایر مســایل ذیعالقــه نیــز تبــادل    

نظرکردند .

ــرات       ــت هـ ــتیناف والیـ ــه اسـ ــن محکمـ ــای دواویـ ــات رؤسـ جلسـ
١٢و ٥و ١٣٩٩حـــــــوت ســـــــال ٣٠و ١٤بتـــــــاریخ هـــــــای 

ــاوتی    ــت قضـ ــت ریاسـ ــاری تحـ ــال جـ ــل سـ ــریف  حمـ ــد شـ ار محمـ
"فـــــانی" رئـــــیس محکمـــــه اســـــتیناف بـــــا اشـــــتراک رؤســـــای  

دواوین در مقر محکمه استیناف دایر گردید.
ــاز ســپس         ــا آغ ــی همت ــار ب ــاد پروردگ ــام و ی ــا ن ــه ب ــداء جلس ابت
موضـــوعات شـــامل آجنـــداء در خصـــوص اســـتهداآت دیـــوان      
رســــیده گــــی بــــه قضــــایای حقــــوق عامــــه محکمــــه شــــهری و  

ــه، م    ــت حقـــوق ریاســـت عدلیـ کاتیـــب آمریـــت شـــهداء و   آمریـ
ــرایض    ــارنوالي امنیــــت داخلــــی و خــــارجی، عــ معلــــولین و ــ
ــر       ــه حصـ ــرعی، وثیقـ ــه شـ ــحیح وثیقـ ــر تصـ ــی بـ ــراجعین  مبنـ مـ
وراثـــت و نکـــاح نامـــه مـــورد غـــور و مباحثـــه قـــرار گرفـــت کـــه  
در نتیجـــــه بعـــــد از بحـــــث و تبـــــادل نظـــــر روی موضـــــوعات  
ــذه و مصـــــوبات       ــر قـــــوانین نافـــ ــداء مبتنـــــی بـــ ــامل آجنـــ شـــ

تصــــاویب بعمــــل آمــــد و بــــه تحریــــرات هــــدایت  شــــورایعالی
ــه     ــاء را بـ ــیون رؤسـ ــده کمیسـ ــل آمـ ــاویب بعمـ ــا تصـ ــد تـ داده شـ

مراجع مربوط ارجاع نماید.

مياشـتو  ۶کالـه او  ۵مادې مطابق په ۷۰۲کود 
ــل دم    روقه ســاو پــه همــدې قضــيه کــې يــو کــس ب

اموالــو (غالشــويو مالونوســاتنې ) پــه قضــيه کــې  
کاـل  ۱مادې دحکم سره سم پـه   ۷۲۹دجزا کود  
محکوم شو.تنفيذي بند

همدارنه په دغـه علنـي قضـايي غونـه کـې يـو       
تــن دجنــ او زخمــي کيــدو پــه قضــيه کــې دجــزا  

فقرې ۱مادې ۵۷۸فقرې او ۱مادې ۵۷۷کود 
زره افغــان نغــدي ســزا ۱۵۰۰۰پــر بنســ  پــه  

محکوم شو.
يــو تــن دســرقت  (غــال) پــه قضــيه کــې دجــزا کــود    

کال تنفيذي بند سـزا او ۱مادې مطابق په ۷۰۹
يــو تــن  دموبايــل دغــال پــه قضــيه کــې دجــزا کــود  

کاـل تنفيـذي بنـد    ۱مادې حکم مطـابق پـه   ۷۰۹
محکوم شو.

ــل      ــن دموباي ــو ت ــه کــې ي ــه همــدې قضــايي غون پ
مادې ۷۱۴دچپاولر په قضيه کې دجزا کود 

کالــه او همــدا کــس ۲فقـرې دحکــم مطــابق پـه   ۳
دتهديد په قضيه کې په يو کال تنفيذي بنـد سـزا   

و او دغه راز يو تن دغال په جـرم کـې د   محکوم ش
کال تنفيذي ۱مادې پربنس په  ۷۰۹جزا کود 

بند سزا محکوم شو.

ــن مالقـــات پـــس از تعارفـــات الزم ،     اتشـــه دریـ
قضایی خواهان دیدگاه قاضی القضات در قباـل  
وضـعیت موجـود نظـام قضـایی ، دسـتاورد هــا و      

ــیم قاضــی القضــات      ــانونپوه ســید یوســف حل ق
ورئیس ستره محکمه  قبـل از ظهـر پـنجم ثـور (     
ــی ) اتشــه قضــایی و ( جیکــب    جــان ارمــون بیزل

فساد اداری ابراز همکاری کرد .
ــورد     ــداً قاضــی القضــات درم ــتاورد هــا و  بع دس

ــات ارائــه      ــوه قضــائیه معلوم ــاری ق مشــکالت ک

ــاتر کــاری و      ــوه قضــائیه از نظــر دف ــایی ق ــر بن ترانســپورتی وزی
ت و تقویــت سیســتم  صــالون جلســات قضــایی ، ارتقــای ظرفیــ  

اداری محاکم  مهـم  دانسـت و نسـبت بـه ابـراز وعـده همکـاری        

محکمـــــه اســـــتیناف والیـــــت بغـــــالن بتــــــاریخ      
تحــــت ریاســــت رؤســــای محــــاکم ٢٨/١/١٤٠٠

مربــــوط دایــــر گردیــــد. و صــــندوق هــــای ســــمع  
که بارتباط چهار شکایات محاکم مربوط بازشد

ــله از   ورق شـــکایات و یـــک مـــورد شـــکایت واصـ
کارمندان بحث همه جانبه قرار گرفته و در مورد 
ــه مراجــع مربوطــه غــرض    تصــامیم الزم اتخــاذ و ب

رسیده گی بعدی محول گردید. 

کمیســیون ســمع شــکایات محکمــه اســتیناف     
حمـــل ١٦و ١٤والیـــت فاریـــاب بتـــاریخ هـــای 

ــه  ١٤٠٠ ــمع شـــکایات محکمـ ،  کمیســـیون سـ
اســـــــــتیناف والیـــــــــت دایکنـــــــــدی بتـــــــــاریخ 

ایات ، کمیســــیون ســــمع شــــک١١/١٢/١٣٩٩
ــاریخ     ــان بتــ ــت ارزگــ ــتیناف والیــ ــه اســ محکمــ

ــکایات   ٢١/١/١٤٠٠ ــمع شـــ ــیون ســـ ، کمیســـ
ــاریخ    ــرپل بتـــ ــتیناف والیـــــت ســـ ــه اســـ محکمـــ

و کمیســـــیون ســـــمع شـــــکایات ٢٥/١/١٤٠٠


