
د تورن برائت
نسبت په ۀکه چېرې محکمه دې پایلې ته ورسېي چې اصالًجرم پې شوی ندی یا راول شوي دالیل د جرم د پېېدو په ثبوت او یا د هغ

صورت کې چې هغه د بل جرم په تور تر توقیف الندې نه وي، ۀخپل حکم د تورن په برائت صادروي او په هغ،حاضر تورن پورې اه ونلري
ه دېرشمه مادهدوه سوه پندجزایی اجراآتو د قانون شې کېدو امر یې صادروي.د خو

دســترې محکمــې عــالي شــورا د روان کاــل دغــویي  
ــانونپوه     ــه اوومــه او وارلســمه نیــه د ق میاشــتی پ

ــیم ق   ــف حلـ ــید یوسـ ــترې   سـ ــات او دسـ ــی القضـ اضـ
محکمې درئیس په مشر نوبتی غونې وکـې او  
د اوندو اجنداوو په تاو یې رسیده ي وکه دهغو 
دتصمیمونو دجزئیاتو په الندې توـه رپـو ورکـول    

کیي .
ال پــه تــر کــې یــې دســترې      ـکــ ١٣٩٩د-

  ــو رپــــو ــامي دیوانونــــو د اجراآتــ محکمــــې دفرجــ
تیرکال کې پـه ـولیزه   وارزاوه . پورتنیو دیوانونو په 

ــو یـــوولس زره یو  ــه دـــکتنیو محکمـ ــلواتیا توـ سـ
(یلـی اوپـه پـای کـې     فیصلې د قانونیت له لحاظ

ــې ( ــد ، ( ٦٤١٣یـ ــلې تائیـ ــلې ١٤٥٥) فیصـ ) فیصـ
او د پــاتې عــدیل) فیصــلو احکــام ت٣٣١نقــض او د(

نــورو فیصــلو پــه هکلــه یــې الزم توضــیحي قرارونــه   
صادرکي دي .

قضـایي پلنـې   کاـل کـې یـې د    ١٣٩٩په -
دعمومي ریاست د اجراآتو رپو وارزاوه . قضـایي  

) لي عـادي  ٣٤کال په تر کې (١٣٩٩پلونکو د
ــې او( ــې دمرکـــز او    ٧٨پلنـ ــې اقتضـــایي پلنـ ) لـ

والیتونو محکمو د کاراو فعالیـت پـه نسـبت ترسـره     
کــي دي اوپــه دې تــر کــې یــې دمحکمــو د قطعــی 

ــه رن ٦١٧٤اونهــایي ( ــوالی ) فیصــلو د تطبیــق ل
خه اوهم دسترې محکمې دعـالي شـورا دمصـوبو    

) مـــورده ٢٣پـــه رعایـــت ســـره د دعـــوا دخاونـــدانو (
شکایتونو ته رسیده ی کیده .

ــاري   ٥١١قضــایي پلونکــو د(  ــاو دک ــه ت ) مواردوپ
تشــــیاوو او نیمتیــــاوو پــــه بــــاره کــــې ایکمنــــو 
ــانوني الرــوونې کــې دي    ــه توصــیې او ق محکموت

و سـرغونو رپـو یـې چــې    اودهغـه شـمیر دنـده ییـز    
محاکمــاتي اویــا تــأدیبي تشــخیص شــوې ، قــانوني  

اجراآتو ته محول کی دی .
دکابل والیـت اسـتیناف محکمـې د یـوتن     -

پخــــواني قاضــــي پــــه اتهــــام د فریبکــــار قضــــیه  

یمـــي -٩١دقضــائیه ــواک دتشــکیل او واک قــانون د    
مادې په حکم متکي او د عادالنه محاکمې دشرایطو او 

عایت سـره ترمحاکمـاتې رسـیده ـ النـدې      اصولو په ر
مــي ) مــادې -٧٢٥نیــول شــوی او مــتهم دجــزا کــود د ( 

دحکم سره سم په یوکال اویوې میاشـتې تنفیـذي حـبس    
محکوم په مجازاتو او دقضـاء لـه مسـلک  خـه د ده پـه      
طــــرد او دقضــــا دمرســــتندوی دنــــدو پــــه بوختیــــا پــــه  

محرومیت تصمیم ونیول شو .
ــې د     - ــې چ ــل ک ــه داســې حا ــویې ــارنوال  پ ل

ــو      ــي محکومینـ ــتیال او د جزایـ ــب مرسـ ــایي تعقیـ دقضـ
مــدافع وکیالنــو حضــور درلــود ، دجزایــي تجدیــد نظــر( 

ــانون   ــو قــ ــتنې دجزایــــي اجراآتــ بیــــاکتنې ) دوه غوــ
یمــې مـــادی د حکـــم دشـــرایطو پـــه رـــا کـــې  -٢٨٢د

ترغورالندې ونیول شوې او دهغوی دمطالباتو په تاو 
الزم تصمیمونه ونیول شول .

ه قضــــایي مراجعــــو خــــه د رارســــیدلو لــــ-
ــا     ــدی متوفـــ ــام النـــ ــه تراتهـــ ــه هکلـــ ــتهداانو پـــ اســـ
کــــارکوونکی د اکرامیــــې د ورکــــې د رنــــوالی ، 
ــه تنفیــذ کــې      ــادیوې مــدني فیصــلې پ ــع وقمــع بن پرقل
ــه      ــت خـ ــه ثبـ ــو لـ ــر دعریضـ ــد نظـ ــتونزه ، د تجدیـ سـ
ــتینافي     ــوالی او داســ ــتلو رنــ ــول د اخیســ دمحصــ

ه یوه مدني دعـوا کـې   فیصلې له صادریدو وروسته  پ

فاریــاب ،زابــل ، بلــخ اوســمنان والیتونــو اســتیناف   
و ته وسپارل شو .محکم

د دریمي شخص رارندیدا په تـاو غـور وشـو او    
په هرمورد کې د نافذه قوانینـو داحکـامو پـه رـا کـې      

الروونی وشوې .
) غوـتنو  ٤سربیره پـردې ، د تجدیـد نظـر(   -

ــي او مــدني قضــایاوو کــې       ــه جزای ــه رســیده ــي ، پ ت
دمحکمې د تبدیل غوتنې او دقضایي کادر درجو 

ــا پــ  ــوه    د ارتق ــدا ی ــه هــم د اجن ورې ایکمــن واندیزون
ــه هرمــورد کــې الزم تصــمیمونه ونیــول     برخــه وه چــې پ

) ٥٠شول او دلـویې ـارنوال دوانـدیز لـه مخـې د (     
جزایــي دوســیو د رســیده ــ صــالحیت دجوزجــان ،   
ــا ،    ــا ، پکتیـ دایکنـــدي ، غزنـــي ، خوســـت ، پکتیکـ

١٨لقضات ورئیس ستره محکمه قبل از ظهرقاضی ا
ــور ــیس پــروژه      ث ــای هیریــک پوتزیــک رئ عــدالتبــا اق

مالقات بعمل اورد .
درمورد  تعهد قبلی پروژه مبنـی  آقای پوتزیک نخست 

بر تهیـه ، تـدارک و تسـهیل  انتقاـل مـواد طبـی مـورد        

نیاز قـوه قضـائیه درمبـارزه بـا ویـروس کویـد نـزده  و        
نگی پیشرفت روند این پروسه جزئیـات الزم ارائـه   چگو

کرد .
در زمینـه  عدالتبعداً قاضی القضات از تالش پروژه 

تشــکر نمــوده ، خواهـــان تســریع  رونــدانتقا ل مـــواد     

بویژه  در وضعیت حساس صحی موجود گردید .
قاضــــی القضــــات همچنــــان درمــــورد ادامــــه ســــایر  

ت ، تعهـــدات پـــروژه کـــه د ر ســـاحات  ارتقـــای ظرفیـــ
برنامه های اموزشی وتمویل کمیتـه بـازنگری قـوانین    
، لوایح و مقررات متمرکـز انـد ، نیـز تاکیـد نمـوده ،      

تـداوم همکـاری درسـاحات فـوق رادر راسـتای تحقـق       
شاخصهای برنامه عمل قوه قضائیه بااهمیـت خوانـد   

.
ــایر ســــاحات      ــورد ســ ــات درمــ ــن مالقــ ــرفین دریــ طــ

همکاریها نیز  تبادل نظر کردند .

مؤرخ ) ٢٢٥- ١٥١متحدالمال شماره (
داراالنشاء شورای عالی:٢٢/١/١٤٠٠

موضوع: در رابطه به قضایای لیالم اموال قاچاق، 
اموال سریع الفساد و مواشی:

١٨/١٢/١٣٩٩) مـــورخ ٩٢١بـــاالثر نامـــه شـــماره ( 
ریاســـــت محتـــــرم تحریـــــرات و هـــــدایت تــــــاریخی     

ــوت/١٦ ــر ١٣٩٩/حــ ــام محتــ ــه  مقــ ــتره محکمــ م  ســ
ــماره (  ) مـــــؤرخ ١٦اســـــتهداء منـــــدرج مکتـــــوب شـــ

ریاست بورد حقـوقی وزارت محتـرم   ١٢/١٢/١٣٩٩
مالیه به محتوای ذیل مواصلت ورزیده است:

ــره (   ــت فقـ ــر داشـ ــا در نظـ ــاده (١((بـ ــانون ١٩٠) مـ ) قـ
گمرکات، محکمه ذیصالح مکلـف اسـت تـا پیرامـون     

الی لیالم امـوال سـریع الفسـاد، قاچـاق مواشـی و امـو     
که نگهـداری آن ایجـاب مصـارف را مینمایـد بعـد از      

ــدت (    ـــالل م ــر در خ ــد اکث ) ســاعت ٢٤دســتگیری، ح
حکــم مصــادره را صــادر نمایــد، هکــذا طبــق هــدایت   

ــره ( ــه    ٢فق ــاده مــذکور در صــورتیکه حکــم محکم ) م
بموقع صادر نگردد و یا حکم مـذکور بـه اداره گمـرک    

اند بموقع مواصلت نه نماید، مامورین گمرک مکلف
تـــا بـــا موافقـــه مالـــک در صـــورت حضـــور وی امــــوال  
قاچاق  را تحت نظر هیئت مؤظـف اداره گمـرک لـیالم    
ــه ودیعـــت     ــه بـ ــم محکمـ ــول حکـ ــرا الـــی وصـ و پـــول آنـ
ــاً در    ــالی احترامـ ــام عـ ــیله از آن مقـ ــد،  بالوسـ بگذارنـ
مــورد تعیــین محکمــه ذیصــالح جهــت رســیده گــی بــه 

الفسـاد،  قضایای قاچاق امـوال، بشمول امـوال سریع 
طرز آغاز ایـن پروسـه اسـتهداء و تسـریع ایـن رونـد را       

تقاضاء مینماییم.))
حینیکـــه مطلـــب مـــورد اســـتهداء در جلســـه مـــؤرخ       

مقــــام محتــــرم شــــورایعالی مطــــرح ١٤٠٠/حمــــل/٣
)هـدایت ذیـل صـدور    ٥٦گردید طی تصـویب شـماره (  

یافت:



۱۴۰۰ثور٢٠

خوا وه په ه د قطعی او نهائی پریکی نه تطبیق د عدلیی ریاست ل
ــاکریز   یدی اه د عـــدل ــه پـــه خـ ی رئـــیس وویـــل چـــی محکـــوم علیـ

کی چی د طالبـانو د حاکمیـت او تسـلط النـدی ده ژونـد      ولسوال
ی پــه اه یــوی مــون د ولــو اونـد اورگــانونو خــه د هغـه د دارا  کـ 

ی پـه خپـل نـوم نلـری تنهـا پـه       یـ معلومات اوغوتل هـی نـوع دارا  
لویه واله کی ینی جایداد لری چی هغه جایداد هم دولتـی دی او  
دولتی جایداد ئی تصرف کـی نیـولی محکـوم علیـه د ـاروالی د      

ــری چــی د ــاروالی    ــل چــی د  صــفائی موقــت اســناد ل ــده وی نماین
صفائی موقت اسناد دلیل د ملکیت نشی کیدی آخیر کی تصمیم 

ی ریاست او د کندهار اروالی دی په یپدی ونیول شو چی د عدل
ــزارش        ــی دی گ ــده جلســه ک ــه آین ــدا او پ ــل الره پی ــه د ح ــه دی ت گ

واندی کی.
ــه    -٣ ــد ســید امــین اهللا آغــا ب اســامی ســید اســماعیل آغــا ول

ــی  ــوع  تعقیــب عریضــه قبل از و عــارض خــویش طــی عریضــه مطب
اجراآت ارنوالی مبارزه بـا جـرایم علیـه امنیـت داخلـی و خـارجی       

در رابطه تصـمیم بـر   .استدر مورد قضیه نسبتی اش شاکی بوده
سید اسماعیل آغا نامی ستونزه چی د کورنی او بهرنی آن شد که 

امنیت پـر ضـد ـارنوالی سـره ئـی د خپلـی دوسـیی پـه اه درلـوده          
پله ستونزه ئی په مفصل ول بیان او اوندی ارنوالی ارنوال خ

او زیاتـه ئـی کـه    لتـه معلومـات ورکـ   غونیهم د دوسیی په اه 
غور او ینـی النـدی ده کشـفی اورگـانونو پـدی اه      ترچی دوسیه 

تــه ئــی ا ورکــ چــی  غونــېکــافی معلومــات نــه دی ورکــی او  
اورگــانونو تــه د دالیلــو  ره محکمــی تــه یــا کشــفی  ژرتــرژقضــیه بــه 

دراولولو په خاطر ولیی.
در رابطه به مکتوب  پیشنهادی مدیریت عمومی محبس -٤

مسمات فوزیه بنت محمد یاسین و مسمات مرفیه مبنی بر اینکه 
بــه نــدبنــت خــداینظر کــه در قضــیه فعــل زنــا گرفتــار گردیــده بود  

ــان (  ــوری  ۱۴/۱۲/۱۳۹۹) ۱۷۶اســاس فرم ــه بــه  ریاســت جمه ک
روز جهانی زن صادر گردیده بود مورد عفـو قـرار گرفتـه    مناسبت 

بخاطر نداشتن ممثل قانونی و اقارب اصولی تاالحال در زندان و 
و ریاسـت امـور زنـان هـم بخـاطر نداشـتن خانـه امـن         ندبه سر میبر

دیادی موضوع په اه داسی پریکه ونیول شوه .نشده استتسلیم
دی پـه توقیـف او بنـد    چی وروسته د حبس د مـودی د تیریـدو د بنـ   

کی ساتل خالف د قانون دی دا چی د یاد بندیان قانونی ممثـل او  
اقارب نلری باید د امن کور ته انتقال کی شی.

در رابطه به پیشنهادات دیوان جرایم علیه امنیت داخلـی  -٥
ارنوالی مبـارزه  و خارجی محکمه استیناف مبنی بر اینکه الف: 

رجی و مـدیریت محـبس راپــور از   علیـه جـرایم امنیـت داخلـی و خـا     
قطعیت و تطبیق فیصله ها و قرار های قطعی و نهائی محـاکم را  
ارسال نمی نمایند، همچنان در دوسیه جات غیابی تا اکنـون ضـم   
نمودن کتنـگ اعـالن رادیـو حـل نگردیـده. در رابطـه تصـمیم بـر آن         

تـــه درســـیدنی اســـتینافی دیـــوان وشـــد کـــورنی او بهرنـــی جرایمـــ

کــی پــه النــدی ول رســیدل او د حــل الره د قــانون پــه چوکــا ســتونزو تــه 
ـارنوالی او محـبس پـدی هکلـه     ود کـورنی او بهرنـی جرایمـ   ولول شوه.

په آینده کی وجود ونلری او دستونزی په حل کـی  به ویل چی دغه ستونزه 
.ومکمل کو کو

قوماندانی امنیه والیت جواب های اطمینانیـه از جلـب بـه ایـن دیـوان      ب: 
د کنـدهار والیـت امنیـه قومانـدانی د جنـائی      در رابطه ارسال نمی نماید.

مدیر وعده ورکه چی په آینده کی به دغه ستونزه حل کی شی.
ریاســت ــارنوالی مبــارزه علیــه جــرایم امنیــت داخلــی و خــارجی قــرار  ج: 

ــد.        ــل نماین ــه ح ــه جانب ــق و هم ــور دقی ــذا را ط ــوان ه ــای دی د در رابطــه ه
وعـده ورکـ چـی د قضــائی قـرار پـه حـل کـی بـه آخــری         ـارنوالی ریاسـت  

ویلو سره پای ته ورسیده.په ءدعاداو یاد غونه کو کوو.
دننرهار د چپرهار ولسوالی ابتدائیه په 

محکمې کی:
نیــه دننرهــار چپرهــار ولســوالی ابتدائیــه محکمــې    ١٨/١/١٤٠٠پــه 

ه کچــه  رئــیس قضــاوتیار ــل شــریف (شــریفزی) پــه مشــر د ولســوالی پــ 
دعدلی او قضائي اورانونو دهمغ غونه ترسره شوه.

په یاده غونه کې د چپرهـار ولسـوال محمـد صـدیق (دولتـزی)، د ملـی       
امنیـــت مـــدیر، ارنواـــل، امنیـــه قومانـــدان، امالکـــو، د حـــج او اوقـــافو   

مدیرانو او نورو بیالبیلو شعباتو مسئوولینو ون کی ؤ.
ــه    ــوال ابتدائیـ ــار ولسـ ــریف   دچپرهـ ــاوتیارل شـ ــیس قضـ ــې رئـ محکمـ

(شریفزی) د ولسوال په کچـه د همغـ جـوی شـوی غونـی پرمهاـل د       
ــي       ــل هــی جزائ ــو ســتاینه وکــه، نومــوی ووی تیرکاــل ترســره کــو اجراآت
دوسیه ورسره ترکارالندی نه ده پاتی شوی او د ولو مراجعینو کارونو تـه  

لسـوال  پـه کچـه    په خپل وخت رسیده ی شـوی. شـریفزی د تیرکاـل د و   
رانونو سـره د همغـ سـتاینه وکـه او ینـار یـې       ودعدلی او قضائی ا

وکــ چــې د محکمــو دروازی بــه د ولســونو پــرمخ خالصــی ســاتی هرــوک  
کوالی شـي چـې خپلـی سـتونزی د قـانونی حـل پـه موخـه دوی تـه وانـدی           
کی د چپرهار ولسوال ابتدائیه محکمـې رئـیس دیـادی ولسـوال  لـه      

نکو خه مننه وکه واو نورو اوند شعباتو مسئوولینو او کارکوولسوال
چې په تیرکال  کې یي چاری د دوی پرم  پـه بریـال توـه ترسـره شـوی      
قضاوتیار ل شریف (شریفزی) یول بیا اونده کارکونکو ته سپارتنه 
وکه چې د فساد پرضد مبارزه جـاری وسـاتی د مراجعینـو کـارونو تـه پـه       

یده ــې وکــی او پــه چــارو کــې همغــی الزیاتــه کــی. پــه  خپــل وخــت رســ
غونه  کې دچپرهـار ولسـوال محمـد صـدیق (دولتـزی) د یـادی ابتدائیـه        
محکمې له رئـیس دمننـی ترنـ پـه روانـو چـارو او دعـدلی او قضـائی         

رانونو دهمغی په جوه شوی غونه خوي  ووده او زیاته یې کـه  اوا
سـره پـه چـارو کـې مثبـت بـدلون رامیـن تـه         د دغه ول غونو په جوولو 

کیی نوموی وایي په تیرکال کې د ولسوال په کچه پـه چـارو  کـی ـه     
همغی موجوده وه اوپه خبره یي په دی برخه کی به الیری هی کـوی. د  
ــه اه معلومــات      ــو پ ــه خپــل وار دخپلــو کن ــورو ــونوالو هــم پ غونــی ن

 ل او یود بل سره یې دهمکاری.شریک کژمنی وک

در والیت بغالن:
جلسـۀ همــآهنگی ارگـان هــای عــدلی و قضـائی محکمــه اســتیناف    

ــاوتیار تحـــ۲۱/١/۱۴۰۰والیـــت بغـــالن بتـــاریخ  ت ریاســـت قضـ
والـی  بـا اشـتراک   رئیس محکمه اسـتیناف "صدیقی"محمد حسن 

ــه   والیـــت ــر محکمـ ــربط در مقـ ــان ادارات ذیـ ــده گـ ــا و نماینـ ، رؤسـ
استیناف دایر گردید.

آغاز سـپس کـالم اهللا مجیـد  تـالوت آیـاتی چنـد از    ابتداء جلسـه بـا  
بـه حاضـرین از حضـور    ضـمن عـرض خـوش آمدیـد     رئیس محکمـه  

ه ر شـدن بـ  یـ سخنان رهنمودی خویش را ابراز وبـه دا نها تشکری وآ
یوپیرامون عدم اشتراک بعض.موقع جلسه تاکید همه جانبه نمود

علـت عـدم   داد تـا  هـدایت الزم بـه ریاسـت تحریـرات     جلسـه  اعضاء 
منشی جلسه گزارش مختصـر  معلومات گردد بعداًاشتراک رسماً

بـه  نظـر کـه ق تصامیم قبلی ارائه نمـود یپیرامون تطبیق وعدم تطب
عملی وصرف در دو مـورد مهـم   قبلیگزارش اکثر موارد تصامیم 

وجـود داشــت کـه در مــوارد فــوق   یهنـوز کاســتی وکارشـکنی هــای  
:قرار ذیل تصامیم جدید اتخاذ گردید

کـه تعـین گردیـده بـود     یمواعـد داشت تصـامیم قبلـی و  نظردربا
ی من بعد اگر به وقـت وزمـان جـواب هـای جلـب محـاکم وارگانهـا       

قـانونی صـورت نگیـرد    آتنهـا اجـرا  آمربوطه داده نشود وپیرامون 
مسئولین مربوطه مطابق احکام قـانون مـورد پیگـرد قـانونی قـرار      

گیرند.
چون قرار ها وفیصله های قطعـی ونهـائی محـاکم واجـب التنفیـذ      

ام قطعــی کــبــوده محــاکم بایــد مطــابق مقــرره نظــارت از تنفیــذ اح 
نهـا  آموقـع  ه که در تطبیـق بـ  انهایارگزمینه نظارت وونهائي در
نمایند باید مطابق احکام قـانون وتصـاویب قبلـی جـدا     اقدام نمی

ازطریق قانون مورد باز پرس قانونی قرارگیرند.
ن ازآجنــدا جلســه نظربــه تصــویب قبلــی بــه وقــت وزمــان    آازینکــه 

ــداً     ــوده تاکی ــده ب تصــویب طــرف ارگانهــای مربوطــه ارســال نگردی
جلسـات بایـد مطـابق تصـاویب قبلـی بـه وقـت و       جنداءآگردید که 

ن به تحریرات ریاست محکمه استیناف ارسال گردد.آزمان 
بـا  ءمطروحه که شامل مشکالت ورثـه شـهدا  ءجنداآروی متعاقباً 

یه، ئومعلـــولین، احصـــاءادارات ذیـــربط از جملـــه ریاســـت شـــهدا
ــد بانــ    آ ــک، میون ــایق، عزیــزی بان وســایر کمریــت ثبــت واســناد وث

دولتی بوده بحث همه جانبه صورت گرفته وبـه مسـئولین   ادارات
ــد    ــدایت داده شـ ــه هـ ــامربوطـ ــه    تـ ــک جلسـ ــویش را در یـ ــناد خـ اسـ

ومعلـولین در  ءخصوصی که به حضور ادارات مربوطه ورثه شـهدا 
ر میگردد حاضر تا پیرامون موضـوع  یریاست محکمه استیناف دا

ه ن در صـورت ضـرورت بـ   آنتیجـه  بحث همه جانبه صورت گیرد و
جلسـه بـا دعائیـه    و جلسه ارگانهای عدلی وقضـائي مطـرح گـردد    

خاتمه یافت.خیر

کی:والیت په کندهار د
دکنــدهار والیــت د اســتیناف محکمــی پــه مقــر کــی د اســتیناف        
محکمی عمومی رئـیس قضـاوتوال ثمـر گـل (عمـری) پـه مشـری د        

د همغـــی میاشـــتنی غونـــه پـــه    ـــانونو روعـــدلی او قضـــائی ا 
جوه شوه.نیه۲۸/۱/۱۴۰۰

په یاده غونـه کـی د کنـدهار والیـت د والـی روح اهللا (خـانزاده) تـر        
ــ ــیس  ،ن ــارنوالی رئ  ــتیناف ــت د ریاســت   ، د اس ــی امنی د مل

د و رئیسه، د پوهنی رئـیس، د اطالعـات او فرهنـگ    نماینده،
د امنیــه قومانــدانی نماینـــده، د   رئــیس،  د ــاروالی مرســتیال،   

ــومی محــبس    ــیس، د عم ــی رئ ــتیال، د (کرهن Iمرس LF A_ ــر )  دفت
ــو خپلــواکی       ــده، د مــدافع وکیالن ــی شــورا نماین مســئول، د والیت

يراو خپلواک کمیسیون رئیس، د نولنی رئیس،  د بشری حقو
محکمــــی رئــــیس، د اســــتیناف د دیوانونــــو رئیســــانو د رســــنیو 

استازی او نور اوند ادارو استازو ون کی وو. 
و مبـارکو آیتونـو سـره پیـل شـوه او      د قرآن عظیم شـان پـه ـ   غونه

ورسـته داســتیناف محکمـی رئــیس د دغــی غونـی پــه اهمیــت او    
ارزت باندی هراخیزی خبری وکی او زیاته ئی که چی د تیـرو  

کـی د اونــد اورگـانونو مســئول   غونــهپــه نسـبت پــه دغـه   غونـو 
ــاده      ــه ی ــاشخاصــو گــون کــی چــی د دوی گــون او پ کــی هغون

نت کـی یـر مهـم رول لـری او     یپه تامین او پریکی د عدالت
همدارنگه د والیت والی د ولو اونـده ادارو خـه مننـه وکـه چـی      

مین أپه یاده غونه کی ئی گون کی او بیائی هم د عـدالت پـه تـ   
نت باندی هراخیزه خبـری وکـی او د امنیتـی او کشـفی     یاو 

د نیولــو او اورگــانونو خــه یــی و غوــتل چــی د بــی گنــاه خلکــو  
ورولو خه ه وکی.

ــی د   ــداآوروســته د غون ــ مهمــو موضــوعاتو    ءجن ــو ل مطــابق پری
کــی الزم تصــمیمونه ونیــول بحثونــه وشــول او د قــانون پــه چوکــا

شول.
در رابطه به پیشـنهاد آمریـت ثبـت اسـناد وثـایق مبنـی بـر        -١

والیـت  فروش زمین هـای دولتـی طبـق قـانون از اقـرار والـی       اینکه 
کـه کتـاب قبالـه جـات آمریـت      بایع اجراء میگردد، زمـانی منحیث

فرستاده میشود نسـبت مصـروفیت هـای والـی     والیت وثایق بمقام 
یاء نمیشود تا کنـده و سـرپارچه قبالـه بـه امضـاء      هفرصت موالیت 
د کندهار والیت والی وویـل چـی زه د   در رابطه برسد.والیت والی 

  آمــاده او حاضــریم کنــدهار ولــس د خــدمت پــه خــاطر شــپه او ور
ور معرفـی کـ او سـکرتر تـه     تـه  مریت آخپل سکرتری ئی د وثایقو 

ه ئی هدایت ورک چی باید په راتلونکی کی دغه ستونزه موجوده ن
وی.

ــت اهللا طــی عریضــه مطبــوع       -٢ اســامی حمیــد اهللا ولــد نعم
عارض گردیده و تذکر داده است که موضـوع حقـوقی ام قطعـی و    

از اجراآت ریاست و تطبیق نگردیده است نهائی گردیده و تا هنوز 
د حمید اهللا نامی ستونزه چی د محکمی .استعدلیه شاکی بوده

جلسۀ اداری محکمه استیناف
والیت تخار:

جلسـۀ اداری محکمـه اسـتیناف والیـت تخـار یـوم پنجشـنبه مـورخ         
تحت ریاست قضاوتمل ذبـیح اهللا "ابراهیمـی" رئـیس    ٢/٢/١٤٠٠

محکمه اسـتیناف بـا اشـتراک رؤسـای دواویـن اسـتینافی، رئـیس        
محکمه شهری، قضات و منسوبین اداری دایر گردید.

داء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       ابت
رئیس محکمه پیرامون موضوعات آجنداء صحبت نموده و جلسـه  
را جهت رسیده گـی بـه پیشـنهادات و مشـکالت منسـوبین اداری      
اختصاص داد. متعاقباً منسـوبین اداری مشـکالت شـانرا طـوری     

بود که معاش و مطرح نمودند که از چندین سال به این طرف قرار 
امتیازات کارمندان اداری با تصـویب یـک نـورم ثابـت و مشـخص      
افزود شود، با وجـودی کـه چنـدین طـرح مناسـب از طـرف هیئـات        
رهبری مقام عالی ستره محکمه به مقامات مربوطه راجع گردیـده  
ولی تـا هنـوز تصـویب و عملـی نشـده اسـت. در ضـمن از اول سـال         

ت کــدام افــزودی بعمــل نیامــده  نــه تنهــا در امتیــازا١٤٠٠مــالی 
ــه         ــان توج ــه خواه ــه در زمین ــده ک ــل آم ــیص بعم ــل و تنق بلکــه تقلی
مقامات جهت رسیده گـی بـه مشـکالت مطروحـه گردیدنـد. بعـداً       
رئیس محکمـه پـس از اسـتماع نظریـات و پیشـنهادات منسـوبین       

اداری پیرامــون موضــوع مفصــالً صــحبت نمــوده و از تــالش هــای    
ــام  ــری مقـ ــات رهبـ ــتمر هیئـ ــه  مسـ ــه در زمینـ ــتره محکمـ ــالی سـ عـ

اطمینان و معلوماتی که در دسترس داشـت ارائـه نمـوده افـزود از     
حــق و حقــوق قــانونی تــان در محــدوده احکــام قــانون حمایــت مــی    
نمائیم و خواست های قانونی و مشروع تانرا کتباً به مقامات مـی  

رسانیم.
در اخیر عبـدالباقی "فطـرت" رئـیس محکمـه شـهری نیـز راجـع بـه         

ــه صــبر و     م ــای الزم داشــته و منســوبین اداری را ب وضــوع بحــث ه
شکیبائی دعوت نموده اظهار کرد کـه در ایـن مـورد کـار و تـالش      
هــا جریــان دارد و عنقریــب بــه یــک نتیجــه مطلــوب دســت خــواهیم   

یافت و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت. 
جلسۀ اداری محکمه استیناف

والیت بغالن:
٢٨/١/١٤٠٠بغالن بتاریخ یناف والیتجلسۀ اداری محکمه است

رئــیس محکمــه "صــدیقی"قضــاوتیار محمــد حســن تحــت ریاســت
ــا اشــتراک تعــدادی از کارمنــدان بخــش هــای اداری و    اســتیناف  ب

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

رتیب و جمع آوری سـوانح قضـات و   طبق آجندا روی تسریع روند ت

کارکنــان خــدماتی مطــابق هـــدایت مقــام عــالی ســتره محکمـــه،       
همچنــان در خصــوص اجــراآت مــالی ترتیــب راپــور هــای مــاهوار و  

اده انجام محسوبی حواله جات اجراء شـده بـه مسـئولین هـدایت د    
تاکیـد بعمـل آمـد و جلسـه بـا      شد و نیز روی رعایت حفظ الصحه

یافت.دعائیه خیر خاتمه 
جلسۀ اداری محکمه استیناف

والیت غزنی:
٢٦/١/١٤٠٠جلسۀ اداری محکمه استیناف والیت غزنی بتاریخ 

تحت ریاست قضاوتیار سکندر"حیدری" رئیس محکمه استیناف 
با اشتراک رؤسا و قضـات دیوانهـای محـاکم اسـتیناف، ابتدائیـه      

ی شهری و قضات و کارمندان اداری محاکم ابتدائیه ولسوالی ها
مستقر و فعال در مرکز غزنی در تاالر جلسات محکمـه اسـتیناف   

دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       
ــورد اهمیــت جلســات اداری صــحبت نمــوده      ــیس محکمــه در م رئ
گفت هللا الحمد مـا از همـین آدرس جلسـات اصـالحات قابـل درک      

آورده ایم که اثـر العمـل مشـاهده    را در روند کاری روزمره خویش 
مــی کنــیم و هــم مشــکالت ســر راه کــاری خــویش را بــا بحــث هــا ،  
تبادله افکار و نظـرات همـدیگر دور سـاختیم، کـه نتـایج مثمـر آن       

نشان دهنده پابندی به حاضری، رعایت یونیفـورم و انجـام کـار خلـق اهللا     
کـه پرسـونل   به وقت و زمان قانونی آن می باشد. وی در ادامـه بیـان کـرد   

قضــائی و اداری از گشــت و گــذار در شــهر بــه نســبت تهدیــدات امنیتــی   
خود داری نمایند، پرسونل که از سایر والیات مسافر اند نوبـت رخصـتی   
کـه ترتیـب شــد حـین رفـتن بــه خانـه ریاسـت محکمــه اسـتیناف را نیــز در        
جریان قرار داده و آنرا رعایت نمایند و بـه آمریـت تحریـرات هـدایت داده    
شد سیم کارت های افغان بیسیم که جدیـداً بنـام پرسـونل مشـخص شـده      
توزیع گردد. بعداً شاملین جلسه به بحث آزاد پرداخته هر کـدام بـه نوبـت    
روی مشکالت دفاتر خـویش صـحبت نمودنـد کـه رئـیس محکمـه بعـد از        
استماع جهت رفع مشکالت موجود ونیازمنـدی هـای محـاکم مربـوط در     

حریـرات هـدایت الزم نمـود و جلسـه بـا دعائیـه خیـر        هر عرصه به آمریـت ت 
خاتمه یافت. 

دبادغیس والیت داستیناف محکمی اداری غونه:
نیــــه دغونــــو پــــه انکــــی داســــتیناف محکمــــی  ٢١/١/١٤٠٠پــــه 

ــل     ــری پـــه داســـی حاـ رئـــیس قضـــاوتمل محمـــداجمل (عـــرب زی) پـــه مشـ
ــت دوثایقودثبـــت        ــزن آمریـ ــی دمخـ ــاری محکمـ ــتیناف ـ ــی داسـ ــې چـ کـ

اونورواونـــــــده محکمـــــــو رئیسانوقضـــــــائي غیـــــــو اواداری آمریـــــــت
ــه     ــان پـــــــ ــیم الشـــــــ ــرآن عظـــــــ ــود دقـــــــ ــتون درلـــــــ ــارکوونکو شـــــــ کـــــــ
ــت      ــوا قرائــ ــه خــ ــمد"نیازمند" لــ ــوی عبدالصــ ــاتونوچی مولــ ومبارکوآیــ

شول غون پیل شوه.
ــاوتمل     ــیس قضــــــــــ ــی رئــــــــــ ــتیناف محکمــــــــــ ــته داســــــــــ اووروســــــــــ
محمـــــــداجمل"عرب زی" دغونــــــــې ونوالوتــــــــه ــــــــه راغالســــــــت  

ــل اودولوک ــ  وارکووویــــ ــتنه وکــــ ــې غوــــ ــه یــــ ــو نکوخــــ ه تروخپلــــ
وظـــــــایفو دـــــــه ســـــــرته رســـــــولوکی داخـــــــالص اوصـــــــداقت خـــــــه  
ــی     ــه ده چــــ ــدانی وظیفــــ ــانی اووجــــ ــو ایمــــ ــه دا زمــــ ــارواخلی کــــ کــــ

کـــــه پـــــه  خلکوتـــــه خـــــدمت وکـــــ وواوپـــــه خلکواحســـــان هـــــم ونکـــــ
ــه     ــره ـــ ــو. دمراجعینـــــو ســـ مقابـــــل کـــــی ددولـــــت خـــــه معـــــاش اخلـــ

ــریعت ا   ــدی، دشـــــ ــری پابنـــــ ــه حاضـــــ ــد، پـــــ ــو، چلنـــــ ــذه قوانینـــــ ونافـــــ
ــی     ــتری محکمــــ ــق اودســــ ــو تطبیــــ ــو اوطرزالعملونــــ ــو، لوایحــــ مقرراتــــ
ــه    ــایفو خــــ ــول داساســــــی وظــــ ــرته رســــ ــام د اوامــــــرو ســــ عــــــالی مقــــ
شــــمیرل کيـــــی بایـــــد توجــــه ورتـــــه وشـــــی دمراجعینــــو کارونـــــه بـــــی    
ــول        ــی ــ ــره شــ ــره ترســ ــان ســ ــه  شــ ــه ــ ــه پــ ــ خــ ــ اوخنــ ــوم نــ ــه کــ لــ

ــه    ــواراوکلنی راپورونـــــ ــتنی، ربعـــــ ــز، میاشـــــ ــاکم اونیـــــ ــل محـــــ پرخپـــــ
وخــــــت دریاســــــت مقــــــام تــــــه وانــــــدی کــــــی. دهغوــــــایونو دتــــــگ   
ــی       ــه آخرکــــ ــی اوپــــ ــت گرــــ ــث دتهمــــ ــی باعــــ ــی چــــ ــه پرهیزوشــــ خــــ
دولـــــــو قاضـــــــیانو ســـــــره دیـــــــوی جـــــــدا ناســـــــتی پـــــــه تـــــــر کـــــــی  
ــو     ــازات اوحقوقـــــ ــو دکادرامتیـــــ ــائی غـــــ ــی دقضـــــ ــومقررو چـــــ دهغـــــ
ــتری محکمـــــــی    ــه اونـــــــد دســـــ اودتفتـــــــیش ریاســـــــت داجراآتـــــــو پـــــ

ــه دشـــــکلی، متنـــــی   ــاهوی نظـــــر رگنـــــدونو  دعـــــالی مقـــــام خـــ اومـــ
ــدیې الزم      ــه اونـــ ــو اوپـــ ــورت ونیـــ ــث صـــ ــوی و بحـــ ــتول شـــ ــه اه اســـ پـــ
ــائ         ــره پـــــ ــاء ســـــ ــه دعـــــ ــی پـــــ ــول اوغونـــــ ــول شـــــ ــمیمونه ونیـــــ تصـــــ

ومونده.

توظیف یکی از قضات محکمه استیناف به دیوانهای شهری -٢
یا محاکم ابتدائیه در صورت ضرورت.

سوالی مؤقتاً به یکدیگر.اعضای محاکم شهری یا محکمه ول-٣
بناًء قـانون در توظیـف خـدمتی رؤسـای دواویـن و آمـرین مخـزن و        
وثایق مسکوت میباشـد، لـذا محکمـه اسـتیناف والیـت بـادغیس       
میتواند عندالضرورت پیشـنهاد را بـه مقـام عـالی سـتره محکمـه       
غــرض توظیــف رؤســای دواویــن و یــا آمــرین مخــزن و وثــایق طــور   

یناف یا محکمه شهری تقدیم نماید.))خدمتی در دیوانهای است
مطلب مورد استهداء و نظر تدقیقی مرتـب بـر آن در جلسـه مـورخ     

مقـام محتـرم شـورایعالی مطـرح کـه طـی تصـویب        ١٤٠٠/حمل/٣
) هدایت ذیل صدور یافت:٥٥شماره (

ــد     ــات تائیــ ــدقیق و مطالعــ ــومی تــ ــرم عمــ ــت محتــ ــر ریاســ (( نظــ
بــــه جمیــــع اســــت از اینکــــه موضــــوع جنبــــه عمــــومی دارد بنــــاءً 

محاکم طور متحدالمال تعمیم گردد))  
مراتــب منــدرج تصــویب شــماره فــوق بدینوســیله بــه عمــوم محــاکم  
استیناف والیات طور متحدالمال اخبار گردید البته آنرا به مراجع 
ــه    ــابق آن در زمینـ ــدالموقع مطـ ــر نمـــوده عنـ ذیـــربط خـــویش تکثیـ

اجراآت مقتضی و قانونی بعمــل میاورند.

((به رسیدگی قضایای مندرج پیشنهاد در شهرکابل دیوان امنیت 
حوزه دوم و در سایر والیات دیوانهـای امنیـت عامـه محـاکم     عامه 

شهری ذیصالح میباشـند، موضـوع غـرض توحیـد مرافـق قضـائی       
به جمیع محاکم و مراجع مربوط طور متحدالمال تعمیم گردد.))

هدایت فوق مقام محترم شورایعالی ستره محکمـه بدینوسـیله بـه    
متحـدالمال  عموم محاکم استیناف والیات و مراجـع مربـوط طـور    

اخبار میگردد، البته آن را به مراجـع ذیـربط خـویش تکثیـر نمـوده      
عندالموقع مطابق آن اجراأت مقتضی و قانونی بعمل آرند.

داراالنشاء ٢٥/١/١٤٠٠مؤرخ ) ٢٩١- ٢٢٦متحدالمال شماره (
شورای عالی:

موضوع: چگونگی توظیف رئیس دیوان، آمرین مخزن و وثایق 
بطور خدمتی:

ارائــه نظــر تــدقیقی اســتهدائیه محکمــه اســتیناف والیــت   تــوأم بــا 
بادغیس به محتوای  ذیل  مواصلت ورزیده است:

((دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامـه و جـرایم ناشـی از فسـاد     
اداری محکمه استیناف بادغیس در رابطه بـه رسـیده گـی مجـدد     
قضیه تزویـر اسـناد کـه بعـد از نقـض دیـوان فرجـامی بـه آن دیـوان          

) مــاده دهــم ١) فقــره (٢(ءمواصــلت ورزیــده بــا در نظــر داشــت جــز 

قانون تشکیل و صـالحیت قـوه قضـائیه نسـبت کمبـود قضـات بـه        
مشــکل مواجــه میباشــد و در رابطــه بــه اینکــه آیــا رئــیس محکمــه  
استیناف غرض حل این معضل صالحیت توظیف روسـأ دواویـن،   

ــل       ــایق را بمنظــور تکمی ــناد و وث ــت اس ــرین مخــزن و ثب نصــاب آم
قضائی پیرامون رسـیدگی آنعـده فیصـله جـات محکمـه اسـتیناف       
ــتهداً      ــر؟ اسـ ــا خیـ ــود دارد یـ ــض میشـ ــامی نقـ ــه فرجـ ــه در مرحلـ کـ
پیشنهاد گردید آنچه هـدایت میفرماینـد تعمیـل میگـردد)) کـه در      
رابطه مدققین ریاست محترم تدقیق و مطالعات حسب ذیل ابراز 

نظر نموده اند.
ــدقیقی: ــتی -نظرتـ ــه اسـ ــورد  ((محکمـ ــادغیس در مـ ــت بـ ناف والیـ

صالحیت رئیس محکمه استیناف استهداء نموده که آیا میتوانـد  
به منظور تکمیل نصاب قضائی تا رئیس دیـوان، آمـرین مخـزن و    

وثایق را طور خدمتی توظیف نماید یا خیر؟
) قــانون  تشـکیل و صـالحیت قــوه   ٥٦بنظرمـا: از اینکـه در مـاده (   

٩/٤/١٣٩٢) مورخ ١١٠٩اره (قضائیه منتشره جریده رسمی شم
صــالحیت رئــیس محکمــه اســتیناف در توظیــف خــدمتی قضــات   

مقید به موارد ذیل می باشد:
توظیف مؤقت عضو یک دیوان به دیوان دیگر.-١



۱۴۰۰ثور ٢٠

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٤/١/١٤٠٠ یکنفر مجروحیت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کابل
یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر تهدید رر

یکنفر پنج سال حبس و دونفر هر واحد دوسال حبس 
تنفیذی رر سه نفر سرقت رر

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر
ده سال و دوماه حبس تنفیذی ١٥/١/١٤٠٠ یکنفر رادهعغصب رر

دونفر هر واحد پنج سال حبس و دونفر هر واحد دو سال 
حبس تنفیذی رر چهارنفر فعل زناء رر

یکنفر دوازده سال حبس و یکنفر دوسال حبس تنفیذی 
دیهزار افغانی جزای نق٦٠و یکنفر  رر سه نفر سرقت منزل رر

هرواحد سه سه سال حبس تنفیذی ١٦/١/١٤٠٠ دونفر غصب پول و موتر رر
چهار سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب پول و موبایل رر

یکنفر سه سهال حبس تنفیذی و یکنفر برائت رر دونفر سرقت رر
یکنفر سی سال حبس و یکنفر پنج سال حبس تنفیذی و 

یکنفر برائت ١٧/١/١٤٠٠ سه نفر غصب منجر به قتل رر
یکنفر پنج سال حبس و یکنفر یکسال و یکماه حبس 

تنفیذی رر دونفر اشتراک در جنگ مغلوبه رر
سه سال حبس تنفیذی ٢١/١/١٤٠٠ یکنفر غصب پول رر

پنج سال و یکماه حبس تفیذی رر یکنفر سرقت مسلحانه رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب موتر رر
چهار سال حبس تفیذی ٢٥/١/١٤٠٠ یکنفر اق مواد مخدرچقا دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کندز

یکسال و پنج ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٤/٢/١٤٠٠ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه شهری والیت کندز

ذییکسال و دو ماه حبس تنفی رر یکنفر چپاولگری رر
یکسال و دوماه حبس تنفیذی رر یکنفر تهدید رر

دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر هتک حرمت مسکن رر
یکنفر سه سال و دو ماه حبس و یکنفر دوسال و یکماه 

حبس تنفیذی ٢٩/١/١٤٠٠ دونفر قاچاق و فروش مواد مخدر دزدیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت کن
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر فروش مواد مخدر رر

هر واحد چهار سال حبس تنفیذی ١٨/١/١٤٠٠ شش نفر قاچاق سالح دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت هرات
یکسال و یازده ماه حبس تنفیذی ٢١/١/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر ومشروبات 

الکولی رر
یذیدوسال حبس تنف ٢٢/١/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر
دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
دو سال و دو ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

یکسال و چهار ماه حبس تنفیذی رر یکنفر الکولی و مواد قاچاق مشروبات 
مخدر رر

یکسال و چهار ماه حبس تنفیذی ٢٣/١/١٤٠٠ یکنفر تمرد از حکم محکمه رر
یکنفر دوسال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ٥/٢/١٣٩٩ دونفر قاچاق مواد مخدر دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه و ناشی از فساد 

اداری محکمه استیناف والیت سرپل
ه حبس تنفیذیشانزده سال و یکما ٣١/١/١٤٠٠ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سرپل

شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی ٥/١/١٤٠٠ یکنفر تجاوز جنسی دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن محکمه 
استیناف والیت سرپل

یکسال و سه ماه حبس تنفیذی ٢٢/١/١٤٠٠ یکنفر وساطت رشوت امه محکمه استیناف والیت بدخشاندیوان امنیت ع
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر فریبکاری رر
بیست سال حبس تنفیذی ٢٣/١/١٤٠٠ یکنفر تجاوز جنسی محکمه ابتدائیه خشونت علیه زن والیت بدخشان

بیست و یکسال حبس تنفیذی ١٧/١/١٤٠٠ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ
حبس تنفیذییکسال و شش ماه رر یکنفر ضرب و جرح رر

یکنفر شش سال حبس و یکنفر دوسال حبس تنفیذی رر دونفر سرقت گاو رر
یکنفر شش سال و هشت ماه حبس و یکنفر دوسال و 
هشت ماه حبس تنفیذی و هر واحد نیز بیست هزار 

افغانی جزای نقدی
رر دونفر غصب رر

دوسال و هشت ماه حبس تنفیذی رر یکنفر تل خطاءق رر
سه سال حبس تنفیذی ١٤/١/١٤٠٠ یکنفر غصب رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر

هر واحد هفت سال و شش ماه حبس تنفیذی ٩/١/١٤٠٠ دونفر استفاده اسلحه بدون مجوز قانونی دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه محکمه استیناف 
یت بلخوال

هفت سال حبس تنفیذی رر یکنفر فریبکاری رر
سه سال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

دوسال ودوماه حبس تنفیذی ١١/١/١٤٠٠ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ
یکنفر سه سال حبس و یکنفر دوسال حبس تنفیذی رر دونفر فعل زناء رر

شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر
هشت سال حبس تنفیذی ١٨/١/١٤٠٠ یکنفر سرقت رر

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت منزل رر
یکسال حبس تنفیذی ٢٢/١/١٤٠٠ یکنفر چپاولگری دیوان جزاء محکمه ابتدائیه حوزه اول شهر کابل

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب رر
و یکماه حبس تنفیذیپنج سال رر یکنفر قتل رر

شانزده سال و سه ماه حبس تنفیذی ٨/١/١٤٠٠ یکنفر قتل رر
یکنفر هشت سال حبس و یکنفر دوسال حبس تنفیذی رر دونفر غصب رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر کیسه بری رر
یازده سال حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت  رر

هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استالبي ويا تمييز خواستيناف طحقوق 

وغیــر مثمربــه ) اصــله نهاــل مثمر٥٠٠بــیش از (-١٨
بـــاب تعمیـــرات رهایشـــی صـــحن ریاســـت محکمـــه وپـــنج

ات غرس گردیده است.قض
ارسال گزارش کمیسسیون سمع شـکایات طـور   -١٩

ربعوار. 
ارسـال گـزارش کمیتـه آزارواذیـت زنـان واطفاـل       -٢٠

درقوۀ قضائیه طورربعوار.
ارسال راپورضبط صوت جلسات قضائی علنـی  -٢١

فساد اداری ومواد مخدر درهرپانزده روز.
ارسال راپور عواید محاکم طور سالتمام.-٢٢
ــداد( -٢٣ ــه تع ــزا١٩٠ب ــت  ) گ ــراآت وفعالی رش از اج

ــام       ــتیناف  بریاســت نشــرات مق ــه اس ــای ریاســت محکم ه
عالی ستره محکمه جهـت نشـر در جریـده میـزان فرسـتاده      

شده است .
ــرفه جـــویی     -٢٤ ــی المقدوردرصـ ــالش حتـ ــعی وتـ سـ

مصارفات ونگهـداری حفـظ ومراقبـت وسـایل وتجهیـزات      
محاکم.

ــاهوار   -٢٥ ــالی طـــور مـ ــور مصـــارفات مـ ارســـال راپـ
مومی مالی واداری.ازطریق مدیریت ع

ارسال راپور عواید محاکم طور ماهوار ازطریق -٢٦
مدیریت عمومی مالی واداری.

ــی    -٢٧ ــایای جزائـ ــتم قضـ ــت سیسـ ــور ثبـ ــال راپـ ارسـ
وحقوقی طورهفته وار و ماهوار.

ج: دربخش همآهنگی
داشــتن روابــط نیــک واحتــرام متقابــل بامقــام      -١

والیــت، قومانـــدانی امنیـــه، ریاســت امنیـــت ملـــی و لـــواء   
ملی وسائر نهادهای دولتی با درنظرداشت رعایت یوارد

قانون وطرزسلوک قوای ثالثه وحفظ استقاللیت قضاء.
آهنگی بامنسوبین نظامی در قسمت تحکیم هم-٢
ــأ ــت وانتــ ت ــاالی   ـمین امنی قال قضــات ومنســوبین اداری  ب

وظایف شان.
دید وبازدید با اقشار مختلف وفعالین جامعه -٣

ــر   ــدنی آن والء وگــزارش گی ــر مســقیم از   م ی مســتقیم وغی
د بازتــاب فعالیتهــای محــاکم وارزیــابی اجــراآت وعملکــر  

ــد    ــه الحم ــه ک ــین جامع ــاد   قضــات ب ــوده واعتم ــت ب هللا مثب
ال افـزایش  ـوباورمندی مردم باالی محاکم روزبـه روزدر حـ  

است، اعتماد سازی سبب شده تا اشخاص فرصت طلب و 
و مـردم را  دالالن نتوانند ازنام محاکم سوء استفاده نمایند

متضرربسازند.
روابط حسنه با رعایت حفظ استقالل قضاء بـا  -٤

ی، شورای علمـا و  نماینده گان شورای ملی، شورای والیت
ذین وجلب توجه همکاری آنها به محاکم روحانیون و متنف

ــابر مســاجد و      ــق من ــردم از طری وســاختن ذهنیــت مثبــت م
تکایا.

د: در بخش نظارت 
اســتیناف، ابتدائیــه بازدیــد از شــعبات محــاکم -١

شــهری، ابتدائیــه رســیدگی بــه جــرایم خشــونت علیــه زن و 
ابتدائیه ولسوالی باالمرغاب هرهفته یکبار.

فورم قضات ومامورین اداری.ینظارت از یون-٢
نظارت از مدیریت عمومی اداره زنـدان، مرکـز   -٣

اصالح وتربیه اطفال، توقیف خانه های قوماندانی امنیه، 
مرکزحمـایوی خـانم هـای متضـررماه     ریاست امنیت ملـی و 

یک مرتبه.
ط: دربخش ترمیمات

) متر مکعب دیوار احاطوی ۳۶ترمیم به طول( -١
) با امورات حجابی آن.٤تعمیر رهایشی نمبر(

فـــــرش وجغـــــل انـــــدازی بخشـــــی از صـــــحن     -٢
) ومزین نمودن باغچه هـا بـا خشـت    ٤تعمیررهایشی نمبر(

های پخته به شکل اساسی.
) متر ایزوگام ۳۸ونصب (رنگ مالی دفترمخزن -٣

پشت بام آمریت مخزن.
ــداری (-٤ ) متــرآهن چادرونصــب آن بــاالی   ۳۳خری

)قضات.٢تعمیر رهایشی نمبر(
گل وگل کاری باغچه های صحن دفتر ریاست -٥

محکمه استیناف.
گل وگل کاری باغچه ها در پنج باب تعمیرات -٦

رهایشی.
بخش خریداری لوازم دفتر ی: در 

.ت غیرمطبوعقرطاسیه جاخریداری-١
ــه ضــرورت     -٢ ــری ب ــوازم دفت ــاس ول ــداری اجن خری

ادارات محاکم.
خریداری میزوچوکی به شعبات ودفاترمحاکم.-٣
(ام بــــی) انترنــــت غــــرض اســــتفاده ٤قــــرارداد  -٤

ویدوکنفرانس  با شرکت (نارت تلکام ).
به مصرف رسانیدن مکمل تخصیصـات برویـت   -٥

.١٣٩٩اسناد ومدارک قانونی آن درطول سال
محروقـات زمسـتانی وتوزیـع آن طبـق     خریداری -٦

نورم به دواوین ومحاکم مربوطه.

الف: در بخش قضائی:
گـــزارش اجـــراآت دواویـــن محـــاکم اســـتیناف، ابتدائیـــه  
شهری، ابتدائیه ولسوالیها، آمریـت ثبـت اسـناد ووثـایق     

ــال  ــادغیس در سـ ــلت  ١٣٩٩والیـــت بـ بشـــرح ذیـــل مواصـ
ورزیده است:

:جزائیدربخش-١
) دوســیه از قبــل تحــت کــار بــوده  و بــه   ٦در ایــن بخــش (

وارد محاکم ١٣٩٩دوسیه جزائی در سال ) ٦٥١(تعداد
دوســیه آن فیصــله شــده، )٤٥٦(آن والیــت شــده. ازجملــه

)١٦٠(دوســــیه مکتــــوبی مســــترد و درمــــورد   ) ٢٢٢(
)٢١(دوسیه با صدورقرارقضائی اجـراآت بعمـل آمـده و   

.قال نموده استانت١٤٠٠دوسیه به سال 
:دربخش حقوقی-٢

) دوسـیه از قبـل تحـت کـار بـوده  و بـه       ٧٥در این بخش (
ــداد ــال   ) ٣٩٥(تعــ ــوقی در ســ ــیه حقــ وارد ١٣٩٩دوســ

دوسـیه فیصـله   )١٢٥(محاکم آن والیت شده. که ازجمله
)٢٩٦(دوســیه مکتــوبی مســترد و درمــورد) ١٦(شــده، 

)٢٩(دوسیه با صدورقرارقضائی اجـراآت بعمـل آمـده و   
.انتقال نموده است١٤٠٠دوسیه به سال 

: دربخش وثایق وعوایدمحاکم-٣
قطعــه وثــایق مختلــف ) ١١٩٢(در ایــن بخــش بــه تعــداد

اجـراء شـده و عوایـد ناشـی از آن     ١٣٩٩النوع طـی سـال   
ــغ ( ــل   ٣٠٤٤٧٦٤مبلـ ــت تحویـ ــه دولـ ــه خزانـ ــانی بـ ) افغـ

گردیده است. 
ب: دربخش اداری

انین، ریاســــت محکمــــه اســــتیناف بــــا پیــــروی از قــــو     
ــداف      ــالحه اهـ ــات صـ ــدایت مقامـ ــر وهـ ــوبات، اوامـ مصـ
اصــالحی اســتراتیژی قــوۀ قضــائیه راعمــالً درمــورد آتــی   

تطبیق نموده است:
مبارزه جدی علیه فساد اداری.-١
کنتــــرول جــــدی حاضــــری یومیــــه منســــوبین  -٢

محاکم استیناف، ابتدائیه شهری، ابتدائیه رسـیده گـی   
فــونی از  بــه جــرایم خشــونت علیــه زن وذریعــه تمــاس تل     

محاکم ولسوالی های مربوطه.
ــداد(-٣ ــی   ۶۸۸تدویرتعــ ــائی علنــ ــه قضــ ) جلســ

) جلسـه رسـانه ئـی و(   ۲) جلسه عـادی، ( ۵۶۹منجمله (
) جلسه سری مطابق قانون .۱۱۷

ــک    -٤ ــورد نیــ ــائی وبرخــ ــورم قضــ ــق یونیفــ تطبیــ
منسوبین قوۀ قضائیه بـامراجعین واصـحاب دعـاوی  بـا     

در نظرداشت رعایت سلوک قضائی.
ازی مناســب جهــت ایجــاد باورمنــدی بســتر ســ-٥

ودادخواهی مردم در سطح آن والیت.
حفــظ محــیط زیســت صــحن محکمــه، تطبیــق  -٦

انضباط ونظافت شعبات  محاکم.پرنسیپ
ــه دروازه  -٧ ــمع شــــکایات بــ ــندوق ســ نصــــب صــ

ورودی  محکمه وبررسی آن در هفته یکبار.
.ات اداری در هر پانزده روز یکبارتدویر جلس-٨
شــــــی مراســــــالت اداری   تدویربرنامــــــه آموز -٩

ازطریق آنالین برای منسوبین اداری .
رسیدگی استهداآت ورفع تنازع صالحیت بـا  -١٠

دایر کردن جلسات رؤسای دواوین استیناف.
ــدویر جلســات رؤســای دیوانهــای اســتیناف     -١١ ت

ــان هـــای عـــدلی       ــل اســـتهداآت محـــاکم وارگـ بمنظورحـ
) اسـتهداء طبـق قـوانین نافـذه     ٨وقضائی که به ارتبـاط ( 

) استهدائیه بعد از ابراز ٣جواب ارایه وبه تعداد (کشور
نظررؤسای دیوانها غـرض وضـاحت بیشـتر بمقـام عـالی      

ستره محکمه محول شده است.
ــورپذ-١٢ ــی  یبحضـ ــات ملـ ــدان موسسـ رفتن کارمنـ

وبــین المللـــی ومــدافعین حقـــوق زنــان واطفاـــل وحقـــوق    
بشروجلب توجه همکاری همه جانبه.

ت قضـائی  ارسال راپور پـالن تطبیقـی اصـالحا   -١٣
طور ماهوار، راپور احصائیه طور ربعـوار، راپـوراجراآت   
قضائی ماه دومراتب، راپور احکام قطعـی ونهـائی طـور    
ربعــوار، راپــور نظــارت از تنفیــذی فیصــله هــای قطعــی    
ونهــائی محــاکم طورربعــوار، راپــور فارمــت نشــر احکــام  

) روزه ضـوابط  ٢٥قطعی ونهـائی طـور ربعـوار و راپـور (    
حاضری.

) قطعـــه عریضـــه مـــراجعین ثبـــت    ٦١تعـــداد(-١٤
وتحت رسیدگی قرارگرفته است. 

ــت    -١٥ ــاوت اداره مراقبـ ــای متفـ ــماره هـ ــب شـ نصـ
ــه در  ــالی ســـتره محکمـ ــام عـ ــای قضـــائی  مقـ قســـمت هـ

قال ـمین روابـــط  و انتـــمختلـــف دفترمحکمـــه جهـــت تـــأ 
پیشنهادات وشکایات وارده مراجعین واصحاب دعاوی 

به مقامات ذیصالح.
ت ورفع مشـکالت  نشست پاسخ دهی به سواال-١٦

وشکایات مراجعین واصحاب دعاوی هفته دومرتبه.
فعال نگـاه داشـتن محـاکم ولسـوالیها بـاوجود      -١٧

ــراف ــه اســتثنا   گ ــی ب ــدات امنیت ــاالی تهدی ــوالی ب ی ولس
باالمرغاب که در مرکزفعالیت دارد.

پیل شوه ورپسې استهداانې او د مراجعینو عریضي 
و تریرنې اوغورالندې ونیول شوې د دکمیسیون دغی

استینافي دیوانونو رئیسانو غي دهراخیزبحث او نظر د 
تبادلې او ارزونې وروسته د نافذه قوانینو او دسترې 
محکمې مقام دعالي شورا دمصوبو په را کې په واحد 
ونظریاتو او سالمشورو الس وموند او تحریراتو ته دنده 

ي کمیسیون الروونې وسپارل شوه ترو د استیناف
دالزمو اجراآتو لپاره ایکمنو استهدا غوتونکو مراجعو 

ته ارجاع کي .

نیه د کندز والیت استیناف محکمې ٢١/١٢/١٣٩٩په 
داستینافي د دیوانونو رئیسانو دکمیسیون غونه د 
قضاوتیار حبیب اهللا ( امین ) د استیناف محکمې رئیس 
په مشر ، د استینافی دیوانونو ولو رئیسانو ، د 

محکمې رئیس ، د اسنادو اووثایقو ثبت اري ابتدائیه 
د آمر، او د استیناف د مخزن دسرپرست په ون 
رارسیدلو استهداانواو مراجعینو عریضو ته درسیده 

 په موخه جوه شوه .
 ه دعاد ل او توانای غونتن تعالی (ج) په نامه لوم

ــه      ــیس محکمـ ــط رئـ ــه توسـ ــمیت جلسـ ــداء رسـ ابتـ
ضــیه گــزارش فـــوق را   اعــالن شــد بعــداً مـــدقق ق   

ــل مؤظـــف صـــورت    ــاً ارنواـ ــوده متعاقبـ بیـــان نمـ
ــب     ــه تعقیـ ــود و بـ ــت نمـ ــویش را قرائـ ــراض خـ اعتـ
آن وکــــــالی مــــــدافع متهمــــــین دفاعیــــــه هــــــای  
خــــویش را بـــــه خـــــوانش گرفتنــــد. کـــــه بعـــــد از   
تـــــدقیق همـــــه جانبـــــه هیئـــــات قضـــــائی مـــــتهم  
ــه مــوظفین خــدمات       قضــیه رهزنــی و تجــاوز علی

ــیه رهزنـــی بمـــدت دو  ــه در قضـ ــال و شـــش عامـ سـ
ــاوز علیـــه مـــوظفین       ــاه حـــبس و در قضـــیه تجـ مـ
خـــــدمات عامـــــه بمـــــدت چهـــــار ســـــال حـــــبس      
محکــــوم گردیــــد و از اینکـــــه جــــرایم ارتکـــــابی    
ــدت       ــر آن بمـ ــدید تـ ــزای شـ ــوده جـ ــرتبط بـ ــاهم مـ بـ

م جلسـات علنـی قضـائی دیـوان رسـیده گـی بـه جـرای        
ــه     ــاد اداری محکمــ ــی از فســ ــه و ناشــ ــت عامــ امنیــ
ــاریخ    ــیر بتـــــ ــت پنجشـــــ ــهری والیـــــ ــه شـــــ ابتدائیـــــ

ــاوتمند  ١١/١٢/١٣٩٩ تحـــــــــت ریاســـــــــت قضـــــــ
عبدالهادی "هدایت" رئیس محکمه ابتدائیه شـهری   
بـــــه عضـــــویت قضـــــاوتمند شـــــاه آغـــــا "فـــــدائی" و 

" مقصودی" اعضـای قضـائی   قضاوتمند حسیب اهللا
دیوان امنیـت عامـه در رابطـه بـه قضـایای رهزنـی و       
تجاوز علیه موظفین خدمات عامه به اتهام یکنفر و 
قضــایای قمــار بــازی، فریبکــاری و تزویــر بــه اتهــام   
ــر      ــهری دایـ ــه شـ ــات محکمـ ــالون جلسـ ــر در سـ یکنفـ

گردید.

چهـــار ســـال حـــبس بـــاالیش قابـــل تنفیـــذ دانســـته  
ــاری و     ــازی، فریبکـ ــار بـ ــیه قمـ ــتهم قضـ ــد و مـ شـ

ــر؛ در اتهـــام وارده قمـــار بـــازی بـــ     ه نســـبت تزویـ
ــه و در      ــری الذمـ ــزام بـ ــل الـ ــت دالیـ ــدم موجودیـ عـ
ــاه حـــبس و در      ــه مـ ــدت سـ ــاری بمـ ــیه فریبکـ قضـ
ــوم    ــبس محکـ ــاه حـ ــال و یکمـ ــدت یکسـ ــر بمـ تزویـ
ــرتبط      ــاهم م ــرایم ارتکــابی ب ــد و از اینکــه ج گردی
بــــود،  جــــزای شــــدید تــــر آن یعنــــی یکســــال و      
یکمــــاه حــــبس تنفیــــذی بــــاالیش قابــــل تنفیــــذ      

ــیم     ــین تفهــ ــه متهمــ ــد و بــ ــته شــ ــه  دانســ ــد کــ شــ
ــاد    ــا در میعــــ ــواهی آنهــــ ــتیناف خــــ حقــــــوق اســــ

قانونی محفوظ میباشد.
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ــاریخ - ــه آموزشــی شــش روزه   ۱۴/۱/۱۴۰۰بت برنام
نفر قضات، رؤسای محاکم ابتدائیه ولسوالی ۱۴برای تعداد 

ها و قضات دیوانهای جزاء استیناف و محکمه شـهری والیـت   
کنــدهار تحــت عنــوان کــود جــزاء بخــش خــاص جــرایم علیــه         
اشــخاص و امواــل در صــالون جلســات محکمــه اســتیناف از      
طــرف آموزگــاران ریاســت ارتقــاء  ظرفیــت و ارزیــابی اجــراآت   

ــد کــ    ــه دایرگردی ــتره محکم ــاریخ س ــه ۱۹/۱/۱۴۰۰ه بت خاتم
یافت.

برنامه آموزشی آنالین رهنمود ٥/١/١٤٠٠بتاریخ -
ــت     ــط آمریـ ــکایپ توسـ ــه اسـ ــق برنامـ ــالت اداری از طریـ مراسـ

) تــن از ١٥ارتقــای ظرفیــت مقــام عــالی ســتره محکمــه بــرای ( 
کارمنــدان اداری محــاکم اســتیناف والیــات ســرپل، جوزجــان،  

سمنگان و بلخ دایرگردید.
وزشـــی در مـــورد انـــواع و اقســـام مکاتیـــب، شـــیوه  برنامـــه آم

ن های مشخص ینگارش و استفاده یک سان از فونت ها و دیزا
در ارســال مکاتیــب متمرکــز گردیــده بــود. و کارمنــدان اداری  
محکمــه اســتیناف والیــت ســرپل  از تــدویر چنــین برنامــه هــای  

ثریت ؤآموزشی با هزینه کم، مصئونیت از راه های پر خطر و م
خرسـندی نمـوده  و خواهـان تـدویر بیشـتر همچـو برنامـه        ابراز 

هـــای آموزشـــی غـــرض آگـــاهی بیشـــتر از رهنمودهـــا و شـــیوه  
اجرایی کـردن آن در شـعبات خـویش و بـروز رسـانی اطالعـات       

شان شدند .
ــاریخ - ــاوتیار احمدســــــعید ٢٦/١/١٤٠٠بتــــ قضــــ

"اشــرفی" رئــیس محکمــه اســتیناف والیــت لغمــان بــا پوهنواــل   
"عصامی" معاون مقـام آن والیـت دیـدارو    دکتور خواجه محمد 

ار جـانبین روی موضـوعات امنیتـی    مالقات نمود، دراین دید
مین عدالت بحث وتبادل نظرنمودند.وتأ

همچنــان  رئـــیس محکمـــه اســـتیناف بتـــاریخ فـــوق ازمحـــاکم  
شــهری اختصاصــی ومحکمـــه ابتدائیــه ولســـوالی قرغــه ئـــی     

ــه پاب    ــذکور را بـ ــاکم مـ ــوبین محـ ــود و منسـ ــدن نمـ ــدی نیزدیـ نـ
ــور       ــه درام ــورم توصــیه نمــوده اظهارداشــت ک حاضــری ویونیف

روناظردانسته ، عمل نماینـد ،   خویش خداوند متعال را حاض
ــه     با ــیس محکمـــ ــک رئـــ ــای نیـــ ــیه هـــ ــا ازتوصـــ ــل آنهـــ لمقابـــ

اظهارخرسندی کرده و وعده تعمیل آن را نمودند.                     
قضاوتیارغالم سخی"حبیب" ١٩/١/١٤٠٠بتاریخ -

ــا علمــا، محاســن    رئــیس م ــت فاریــاب ب حکمــه اســتیناف والی
ــه نماینــدگی از     ســفیدان و بزرگــان اقــوام ولســوالی انــدخوی ب
ــدار     ــن دیـ ــود. درایـ ــات نمـ ــدار و مالقـ ــوالی  دیـ ــردم آن ولسـ مـ
نخست آنها از طـرف رئـیس محکمـه اسـتقبال گردیدنـد بعـداً       
حاضــرین نشســت  دررابطــه  بــه تزکیــه یــک مــتهم معاونــت در   

ــیه و   ــه دوس ــل ک ــات دادنــد     قت ــده اســت معلوم ــب گردی ی ترتی
ورئیس محکمه از اشتراک کننده گان تقاضا نمود تا در جلسه 
قضائی وی اشتراک نموده حقایق را به صفت شاهد بـه حضـور   
ــرای     ــریعت غـ ــور و شـ ــذه کشـ ــوانین نافـ ــنی قـ ــرفین در روشـ طـ

وهـیچ  محمدی(ص) اداء نمایند تا فیصله عادالنه صادر گردد
فرار وهیچ  بی گنـاهی مجـازات نگـردد.    جانی از چنگال قانون

همچنــان حاضــرین جلســه از کــارکرد رئــیس محکمــه رضــایت  
خویش را در عرصه قضاء  ابراز نمودند.

دیــوان رســیده گــی بــه جــرایم امنیــت عامــه محکمــه   -
ــی قضــائی از       ــرات در جلســات علن ــت ه ــه شــهری والی ابتدائی

جلد دوسـیه هـای   ٢٤به تعداد ١٤٠٠حمل ١٤الی ٧تاریخ 
متهمین قضایای جرمی را تحت رسیده گی قضائی قرار داده 

است.
تــن بــه اتهــام هــای جــرایم قاچــاق ٤٦دریــن جلســات بــه تعــداد 

ســالح، قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر، مــوتر ممنوعــه و ســایر   
جرایم دیگر مورد محاکمه قرار گرفته و بـه حـبس هـای بمـدت     
هشت سال و سه سـال و سـه مـاه حـبس تنفیـذی محکـومین بـه        
مجازات گردیـده انـد همچنـان یکـتن در قضـیه قاچـاق سـالح        
بمدت دوسال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم بـه مجـازات و   
ــانون و       ــت احکــام ق ــق و عــدم رعای ــه اتهــام حری یکــتن دیگــر ب

مقررات به نسبت دالیل الزام بری الذمه شناخته شده است.

بضــاعت بــه رســی اشــخاص بــی تســهیالت و دست
وکیــل مــدافع و مســاعد حقــوقی در ســطح شــهر    
ــنی     ــای آن روشـــ ــوالی هـــ ــریف و ولســـ ــزار شـــ مـــ

انداختند.
بعداً رئیس محکمه با ابراز سپاس از موسسـات 

مین عـدالت  همکار در امر زمینه سـازی بهتـر تـأ   
ــحبت     ــائی صـ ــدلی و قضـ ــای عـ ــرف ارگانهـ از طـ
نموده و قـوه قضـائیه و وزارت عدلیـه را همکـار     

ک همـــدیگر خوانـــد، فعالیـــت هـــا و بســـیار نزدیـــ
دســت آورد هــای رهبــری وزارت عدلیــه را مــورد  

قضاوتیار محمد شعیب ٢٢/١/١٤٠٠بتاریخ 
"ابراهیمی" رئیس محکمه استیناف والیـت بلـخ   
ــش     ــه در بخـ ــی وزارت عدلیـ ــات اعزامـ ــا هیئـ بـ

در دفتر کاری اش مساعدین حقوقی آن وزارت
دیدار و مالقات نمود.

رئیس محکمه ابتداء هیئات متـذکره را خـوش   
آمدید گفت سپس شـاهد "آریـا" آمـر مسـاعدت     
هــای حقــوقی وزارت عدلیــه بــه نماینــده گــی از  
ــه      ــوده و ذوات را ب ــذکره صــحبت نم ــات مت هیئ

ر مورد فـراهم آوری  معرفی گرفت، و هر کدام د

ات ارزنــده مســاعدین ســتایش قــرار داده و خــدم
مین هرچه بهتـر عـدالت و احقـاق    حقوقی را در تأ

حقوق اشخاص بی بضاعت بسیار مهم و ارزنـده  
ــع      ــه موقـ ــور بـ ــان از حضـ ــرد و همچنـ ــیف کـ توصـ

انـی  مساعدین حقوقی در جلسات قضائی قدر د
نموده و عدم حضور مساعدین حقوقی و بعضـی  
از وکــــالی مــــدافع را در جلســــات قضــــائی در     

ــ ــأ   اوق ــرا راه ت ــک چــالش عمــده ف ــه ی مین ات معین
عدالت دانست.

سخی ولد ابراهیم ساکنان مرکز والیت مورد غور 
ــت، بمالحظــه ســوابق ضــم       ــرار گرف ــه ق ــه جانب هم

رسد کـه عارضـه قـبالً   استهدائیه چنین بنظر می 
ــه شــهری      ــه ابتدائی ــوانی محکم طــی عریضــه عن

ــدازه (    ــه ان ــه ب ــوده ک ــرار نم ــع  ۱۶۴۸اق ــر مرب ) مت
زمین به ارزش مبلغ دو صـد هـزار افغـانی کـه بـه      
عــوض مهریــه موصــوفه از دارائــی غیــر منقـــول      
شـــوهرش در نظـــر گرفتـــه شـــده بـــود ، بـــرای وی  
تسلیم داده شده و زمـین بـه مـدت یکسـال تحـت      

کـه عریضـه متـذکره    تصرف موصوفه قرار داشته 
) مـــــــــورخ ۳۶در قـــــــــرار قضـــــــــائی شـــــــــماره (

سای دواوین محکمه اسـتیناف والیـت   جلسۀ رؤ
تحـت ریاسـت   ۷/۱۲/۱۳۹۹دایکندی بتـاریخ  

قضـــاوتمل ابـــوبکر "صـــدیقی" رئـــیس محکمـــه 
استیناف با اشتراک رؤسای دواویـن اسـتینافی   
در مقر ریاست محکمه اسـتیناف دایـر گردیـده    

ــورخ ۳۸۲۳و در مــورد اســتهدائیه شــماره (  ) م
ریاست محکمه ابتدائیه شـهری  ۶/۱۲/۱۳۹۹

الزم صـورت گرفتـه کـه ذیـالً جـواب آن بـه       بحث
تصویب اعضای جلسه رسید:

قــراری کــه اســتهدائیه شــماره فــوق در مــورد      
عریضــه مســمات کبــری بنــت کلبــی رضــا علیــه  

قضـــاوتپال جاویـــد رشـــیدی سرپرســـت آمریــــت     
به منظور قدر دانـی  عمومی اداری قوه قضائیه 

از کار و فعالیت  دوران کاری آنـان قبـل از ظهـر    
سـتره محکمـه   ثور سپاس نامه هـای  ١٣دوشنبه 

بارعایت  احکام قـانون کـار و بـا در نظرداشـت     
تکمیــــل ســــن وتکمیــــل مــــدت خــــدمت، طــــی  
سالجاری یکعـده از منسـوبین اداری وقضـائی    

مواجه به تقاعد گردیدند.ستره محکمه 

ــار     ــی آن  از کـ ــه طـ ــود کـ ــویض نمـ ــان تفـ ــه آنـ را بـ
شان قـدر  وفعالیت آنها در دوران تصدی وظیفه

ــت     ــحت، عافیـ ــده، صـ ــل آمـ ــپاس بعمـ ــی وسـ دانـ
وموفقیت بعدی آنان در امور زنده گی از بارگـاه  

.برده شده استاهللا متعال (ج) آرزو 

نونـــــو والیـــــت داســـــتیناف   ونیـــــه د ک١٨/١٢/١٣٩٩پـــــه 
ــه    محکمـــی دعا ــو پـ ــائی غونـ ــوان دعلنـــې قضـ ــه امنیـــت دیـ مـ

جعلــي الــرو پــه تــرویج    ٢٠٠تــاالر کــې دیــو تــن حفــیظ اهللا د     
د قضـــاوتیار محمـــد صـــدیق (لبیـــب    هغونـــقضـــایي علنـــی  

ــاوتمند      ــین اهللا او قضـ ــاوتمند امـ ــت، د قضـ ــه ریاسـ ــالی) پـ جمـ
مری موظـــف وشـــوه، چـــې لـــجـــوهمحمـــد نعـــیم پـــه غیتـــوب  

ــته  ــیې خپــــــل اعتــــــراض ولوســــ او دهغــــــې ارنواــــــل دقضــــ
وروســـته مـــدافع وکیـــل دخپـــل موکـــل دحقوقـــو خـــه قـــانونی 
دفــاع  وکــه  اوپــه آخــر کــې دقضــیې  مــتهم هــم دخپــل ــان          
ــایي  هیئـــات د       ــته  قضـ ــې د دې وروسـ ــه  چـ ــاع وکـ ــه دفـ خـ

    ــول جریــان پـــه اوریــدو  دنومــو   ه النــدې حکـــمي مـــتهم پــه ا
 ــ ــادر کــ ــون دکصــ ــې   و. مــ ــتیناف محکمــ ــت داســ ــو والیــ نونــ

ــت   ــه امنیــــــــ ــه    دعامــــــــ ــالوي پــــــــ ــایي پــــــــ ــوان قضــــــــ دیــــــــ
ــي ــواو   ١٨/١٢/١٣٩٩ننــ ــې  د دواو  خــ ــه  کــ ــاریخي غونــ تــ

ــې (    ــاري محکمـ ــاق د ـ ــه اتفـ ــو  پـ ــې درایـ ــتون  کـ ــه شـ ) ١٢٨پـ
ــب اهللا   ١٩/١١/١٣٩٩ ــه حفـــــیظ اهللا د حبیـــ ــې تـــ ــه چـــ پریکـــ

ــوی د  ــود      ٢٠٠ــ ــزاء کــ ــې د جــ ــرویج کــ ــه تــ ــرو پــ ــي الــ جعلــ
ــادې (٢٨٥د( ــود    ١) مـــ ــدې کـــ ــد او دهمـــ ــم بنـــ ــرې دوهـــ ) فقـــ
ــادې ٢١٤( ــپ    ) مــــ ــه اوشــــ ــه دوه کالــــ ــابق پــــ ــدایت مطــــ دهــــ

ــې      ــې اوجعلــ ــوم کــ ــزاء محکــ ــه جــ ــد بــ ــذي بنــ ــتې تنفیــ میاشــ
ــو     ــتینافاً مـ ــول اسـ ــادره شـ ــې مصـ ــه یـ ــم  نوونـ ــر حکـ ــه نمبـ پورتـ

تاېید ک.

ــ ــیون رۀجلســـ ــن  ؤکمیســـ ــای دواویـــ ــتینافی مســـ ــه اســـ حکمـــ
ــوم اســــتیناف والیــــت کابــــل   ــورخ یــ ۲/۲/١٤٠٠پنجشــــنبه مــ

ــرحمن     ــمس الــ ــاوتیار شــ ــت قضــ ــت ریاســ ــیس خیــــ "تحــ " لرئــ
ســــای دواویـــــن  ؤرئــــیس محکمــــه اســــتیناف بــــا اشــــتراک ر     

.استینافی محکمه استیناف دایر گردید
ــد آغــاز        ــد از کــالم اهللا مجی ــاتی چن ــالوت آی ــا ت ابتــداء جلســه ب

ــه (ســـــــپس  ــتهداآت ٣٠در جلســـــ ــامل اســـــ ــوع شـــــ ، ) موضـــــ
ــورد       ــایق مـ ــای وثـ ــت هـ ــه و آمریـ ــاکم ابتدائیـ ــنهادات محـ پیشـ

ــور و بر ــر  رغــ ــرار گرفــــت و بــ ــه قــ ــه جانبــ ــی همــ ــاکم ســ ای محــ
مربــوط طبــق احکــام قــانون و مصــوبات شــورای عــالی مقــام        

همچنــــان در جلســــه داده شــــد. ســــتره محکمــــه هــــدایات الزم 
) قضـــیه تنــــازع صــــالحیت قضـــایائی جزائــــی تصــــامیم   ٢در (

مقتضـــــی مبنـــــی بـــــر تشـــــخیص محکمـــــه ذیصـــــالح اتخـــــاذ 
ــد ــیس   و گردیــــ ــودی رئــــ ــادات رهنمــــ ــد از ارشــــ ــه بعــــ جلســــ

.محکمه خاتمه یافت

ریاســـت دیــــوان مـــدنی و حقــــوق   ۳۰/۴/۱۳۹۹
عامــه محکمــه ابتدائیــه شــهری انعکــاس یافتــه    
است، بعد از مدت یکسال دوباره شخص سـخی  
نام به آن تعرض نموده که در صورت تعرض و یا 

نماید و غصب زمین ایجاب دعوی جدید را می 
یکصد هزار افغانی باقی همچنان در مورد مبلغ

مانــده مهریــه موصــوفه اداره حقــوق در روشــنائی 
قانون طرز تحصیل حقوق به سهم خویش اجراآت 
الزم قانونی را مرعی بدارند. تصـویب جلسـه کـه    
قــرار فــوق صــورت گرفتــه جهــت اجــراآت بعــدی    

قانونی به مرجع مستهدی ارسال گردد.

ــل    ــه حــ ــع بــ ــاکم راجــ ــوبین  محــ بعضــــی از منســ
مشــکالت شــان بــود مــورد بررســی همــه جانبــه       

الزم اتخاذ قرارگرفته درپیرامون هرکدام تصامیم 
وبه آمریت تحریرات هدایت داده شد تـا تصـامیم   
بعمــل آمــده جلســه کمیســیون را بمراجــع مربــوط  
اخبارنمایــد همچنــان روی یــک ورق درخواســتی    
یکتن از محررین محکمه ابتدائیه دوردسـت کـه   
درج آجنداء گردیده بود و بنابر مشکالت عدیده 
خواهان توظیفش طور خدمتی دریکی از محاکم 

ک الــی حــل مشــکالت اش گردیــده اســت،     نزدیــ
ــمیم الزم  ـدرقبـــ ــرر مـــذکور تصـ ال درخواســـت محـ

جلســات کمیســیون رؤســای دواویــن اســتینافی  
محکمه اسـتنیاف والیـت بدخشـان بتاریخهـای     

تحـت ریاسـت قضـاوتمل    ١٤٠٠حمل ١٨و ٤
ــه   ــیس محکمـــ ــالی " رئـــ ــیدعبدالقیوم "کمـــ ســـ
ــن      ــای دواویـ ــه رؤسـ ــتراک همـ ــا اشـ ــتیناف بـ اسـ

استینافی دایر گردید.
وتوانـا ج  ابتداء جلسه با یاد و نام خداونـد پـاک  

آغاز سپس روی موضـوعات شـامل آجنـداء کـه     
ــالی واداری     ــدیریت مــ ــنهادات مــ ــاوی پیشــ حــ
ــت،    ــه والیـ ــدانی امنیـ ــه، قومانـ ــت محکمـ ریاسـ
ــتی     ــه درخواسـ ــل و ورقـ ــه یفتـ ــه ابتدائیـ محکمـ

دخوست والیت د استیناف محکمې د کال کې١٣٩٩په 
دیوانونو ،اري ابتدائیه او ولسوالیو ابتدائیه محکمو د 

اجراآتو رپو په الندې شرحه رارسیدلی دی .
) قضایاوو دوسیې ددې والیت ٢١٣١کال کې (١٣٩٩په 

) ١٢٨٨محکمو ته وارد شویدي ، چې له هغې جملې (
د او د ) دوسیې مکتوبی مستر١٦١دوسیې فیصله شوي ، (

) دوسیو په تاو د قضایي قرارپه صادریدو سره اجراآت ٥٧٢(
کال ته انتقال کی دی .١٤٠٠) دوسیو ١٢٧شوي دي او (

مقتضی اتخاذ گردید.
متعاقباً دوپایه صندوق شکایات که درموقعیـت  
هـــــای مناســـــب در محوطـــــه ریاســـــت محکمـــــه 
استیناف نصـب مـی باشـد بـاز گردیـد، یـک ورق       
ــورد    ــر برخـ ــی بـ ــراجعین مبنـ ــتن مـ شـــکایت ازیکـ

اداری بـود کـه کارمنـد    ناسالم یکتن ازکارمندان
مــذکور در جلســه خواســته شــد و بــرایش توصــیه  
ــه ســالم     ــا مــراجعین روی ــا درآینــده ب الزم گردیــد ت
داشته باشد و درصورتی که موصوف ویـاهرکس  
دیگــر کــه بــا مــراجعین رویــه نامناســب نماینــد بــا 
آنها قانونی رفتار خواهد شد و جلسه بـا دعائیـه   

خیر خاتمه یافت.

ــایي لبـــــــاس     ــارکنو ، د قضـــــ ــو او کـــــ اجراآتـــــ
رعایـــت ، دســـوند لیـــک تعلیـــق او د پرســـونل     
ــه    ــي لــــه هغــ ــه او هــــم یــ نظــــم او ســــپلین ویــ
صــندق خــه چــې دمخــه دمراجعینــو دشــکایت      
پــــه خــــاطر داســـــتیناف محکمــــې ودانــــ پـــــه     
ــې نصــــب شــــوی       ــدلو واو ــــاکلی ــــای کــ لیــ

ــ ــه وکــــ ــتیناف  لیدنــــ ــد د اســــ ــې هللا الحمــــ ه چــــ

ــه  ــبغت  ٣٠/١/١٤٠٠پــ ــاوتمند صــ ــه قضــ نیــ
اهللا (مشـــــفق)  دجوزجـــــان والیـــــت اســــــتیناف    
ــه     ــو پـــ ــایي پلونکـــ ــیس د قضـــ ــې رئـــ محکمـــ
ملتیـــــا دمرکـــــزي ریاســـــتونو لـــــه ـــــانواود  
اســــتیناف محکمــــې دعلنــــي غونــــو صــــالون 

وکه.خه لیدنه
دلیــدني پــه تــر کــې یــې دمرکــزي محکمــو لــه    

ــا    ــو بنــ ــه اجراآتــ ــو پــ ــدو محکمــ محکمــــې داونــ
کــوم شــکایت شــتون نــه درلــود او همدارنــه د      
قضـــایي پلونکـــو پـــالوي دشـــکایتونو صـــندوق  
ــده      ــه شــتوالي خوــی رن ــه ن ــه د شــکایت ل دنن
ــه    ــې پــ ــ چــ ــه او دمحکمــــې رئــــیس ا ورکــ کــ
راتلــونکې کــې بــه هــم پــه خپــل وخــت اوســالمو        

صه کې هلې لې وکي .اجراآتو په ح


