
شخص چې دعوي یې پرخالف اقامه شوې نه وي، د مجازاتو حکم جواز نلري.ۀهغدې داخله نده د تورن په مجازاتو او ې پېې له امله چې په صورت دعوي کد هغ:ددعوٰي په مندرجاتو باندې د حکم مقیدوالی
یـف موجبـات چـې    د یـا تخف )محکمه کوالی شي په خپل صادر کي حکم کې تورن ته د منسوب جرم قانوني وصف ته بدلون (تغییر) ورکي او هم کوالی شـي، د مجـازاتو د تشـدی   ۱(:د تور د وصف بدلون

)محکمه کوالی شي د هـرې عـادي خطـا پـه اصـالح او هـرې هغـې تېروتنـې         ۲(د تحقیق یا په غونه کې د ېنې په وخت کې تثبیتېي، تعدیل کي، که ه هم چې په صورت دعوي کې درج شوي نه وي.
دیلونه او اصالحات چې په صورت دعوي یا تورنلیـک کـې یـې وارد کـي، پـه لیکلـې توـه د ارنواـل او         )محکمه مکلفه ده هغه تع۳(په تصحیح چې په صورت دعوي کې موجوده وي، الس پورې کي.

ې خپـل  د ماهیـت د وصـف د بـدلون یـا د تـور د تعـدیل پـه وانـد        ۀقانوني استازی، د مهلت غوتنه وکي، و د جرم او د هغۀیا د هغاو صورت کې چې ارنوال یا تورن ۀپه هغتورن خبرتیا ته ورسوي.
اعتراض یا دفاعیه چمتو کي، محکمه هغو ته مهلت ورکوي.

ېرشمه مادهدوه سوه اووه دېرشمه او دوه سوه شپ ددجزایی اجراآتو د قانون 

قــانونپوه ســید یوســف حلــیم قاضــی القضــات  
ــور ٢٦ورئــیس ســتره محکمــه قبــل از ظهــر    ث

کــــزی و ســــای ادارات مرؤدرحالیکــــه برخــــی از ر
رؤسای محاکم ابتدائیه شهر کابـل ویـرا همراهـی    

مینمودنـــــد ، ازکمـــــپلکس محـــــاکم ابتدائیـــــه 
.حوزوی شهـرکابل بازدید بعمل آورد

دریــن بازدیــد قــا ضــی القضــا ت ضــمن ابــراز       
تبریـــــک وتهنیـــــت ایـــــام عیـــــد بـــــه منســـــوبین   

ــماره ( ــدالمال شـــــــ ــؤرخ ) ٣٦٦-٢٩٢متحـــــــ مـــــــ
داراالنشاء شورای عالی:٣٠/١/١٤٠٠

چگـونگی رسـیدگی بخـش حقـوقی و جزائـی      موضوع:
قضایاء غصب امالک دولتی:

دگی به استهدائیه محکمه اختصاصی استیناف رسی
قضـــایایی غصــــب امـــالک دولتــــی پیرامـــون اینکــــه    
رســیدگی همزمــان جنبــه حقــوقی و جزائــی قضــایای      
غصـب امـالک دولتـی خــالی از اشـکال نخواهـد بــود،      

ــه ( ریاســــت ١٧/١٢/١٣٩٩) مــــؤرخ ٧٥٦طــــی نامــ
محترم عمومی تـدقیق و مطالعـات بـه محتـوای ذیـل      

واصل آمده است: 
ــای    ــیدگی قضـ ــاد رسـ ــکلی میعـ ــوانین شـ ــق قـ ای ((طبـ

حقوقی و جزائی متفاوت است، در صـورتیکه میعـاد   

قضیه جزائی اعتبار داده شـود جنبـه حقـوقی آن قابـل     
رســیدگی نمــی باشــد و اگــر جنبــه حقــوقی آن اعتبــار    
داده شــود نســبت تکمیــل تحقیقــات بخــش حقــوقی،    
جنبه جزائی قضیه در التوأ قرار مـی گیـرد و موضـوع    

در توأمیـــت رســـیدگی جزائـــی و حقـــوقی یـــک قضـــیه  
محاکم عادی نیز مطرح نبـوده عالوتـا ً در صـورتیکه    
در بخش جزائـی شـخص محکـوم علیـه تحـت توقیـف       
قرار گیرد و سپس در بخش حقوقی محکـوم لـه قـرار    
گیرد و یا هم در مرحله استینافی و فرجـامی محکـوم   
لــه شــناخته شــود سرنوشــت شــخص توقیــف شــده چــه   
خواهــد شــد کــه در زمینــه مــدققین ریاســت محتــرم       

قیق و مطالعات ذیال ً ابراز نظر نموده اند.))تد
((ریاست محکمه اختصاصـی اسـتیناف رسـیدگی بـه     

قضایای غصب امالک دولتی استهداء نموده که طبق 
ــماره (  ــوبات شـــ ــؤرخ ٨٢مصـــ و ١٢/١٠/١٣٩٦) مـــ

ــرم ٢٤/٩/١٣٩٧) مــــؤرخ ٨٢١( ، شــــورایعالی محتــ
ستره محکمه بخـش حقـوقی آن تـوأم بـا بخـش جزائـی       

مورد رسیدگی قرار می گیـرد کـه ایـن    قضیه مربوطه 
اد رســیدگی یعــخــالی از اشــکال نمــی باشــد، چــون م  

ــاده (  ــراآت ١٠١موضـــوع جزائـــی طبـــق مـ ) قـــانون اجـ
جزائی سی روز و میعاد رسیدگی به قضایای حقوقی 

ــق مـــواد (    ــورتحال طبـ ــد از درج صـ ) ٢٠١و ٢٠٠بعـ
) ماه می باشد.٥و ٤قانون اصول محاکمات مدنی (

بــه مجــازات شــود امــا بعــدا ً بــه  اگــر شــخص محکــوم 
اساس ارائه اسناد قـانونی در بخـش حقـوقی محکـوم     
له قرار گیرد سرنوشت شخص توقیف شده چه خواهد 

شد، بنابر آن بهتر است ابتداء موضوع حقوقی قضیه 
منفصل و بعد از قطعی و نهایی شدن موضوع بخـش  
جزائــی تحــت رســیدگی قــرار گیــرد، در مــورد طالــب   

اند قرار آتی جواب ارائه میگردد:هدایت گردیده 
ــا الهـــام از تعـــدیل مـــاده (   .١ ) قـــانون ٣٠٠بـ

اصــول محاکمــات مــدنی در قضــایای غصــب امــالک    
عقاری چه دولتی و غیر دولتی، نخست بخش مدنی 
قضیه منفصل و بعد از قطعـی و نهـایی شـدن آن، در    
صـــورت اثبـــات غصـــب بخـــش جزائـــی قضـــیه تحـــت   

) مــؤرخ ٨٢١(رســیدگی قــرار گیــرد و مصــوبه شــماره 
و سایر مصوبات که با این موضوع در ٢٤/٩/١٣٩٧

تناقض قرار داشته باشـد بعـد از صـدور ایـن مصـوبه      
ملغی پنداشته میشود.

در خصــــوص غصـــــب امـــــالک دولتـــــی در  .٢
مدعی بهـای کـه در آن آبـادی صـورت نگرفتـه باشـد،       

) قانون قضایای دولت و تعـدیل فقـره   ٨رعایت ماده (
یدگی در محــاکم و اداره ) مــاده متــذکره حــین رســ  ٥(

قضایای دولت حتمی می باشد.
اما اگـر در مـدعی بهـا عقـاری مغصـوبه کـه بـاالی آن        
ســـرپناه، تأسیســـات تجـــارتی، زراعتـــی، مالـــداری،  
باغداری شهرک ها و سایر تأسیسـات اعمـار گردیـده    

) قـانون تنظـیم   ٩٣باشد با در نظر داشت حکـم مـاده (  
ــدۀ رســــمی    ــرۀ جریــ ــور زمینــــداری منتشــ ــماره امــ شــ

اجـــــراآت صـــــورت  ٢٦/١/١٣٩٦) مـــــؤرخ ١٢٥٤(
گیرد.))

ــوأم بــا اصــل نظــر     حینیکــه تفصــیل جریــان موضــوع ت
مقـام محتـرم   ١٤٠٠/حمـل/ ٣تدقیقی به جلسه مؤرخ 

ــورایعالی مطــرح گردیــد در نتیجــه قــرار تصــویب       ش
) هدایت ذیل صدور یافت.٥٨شماره (

((نظــر ریاســت محتــرم عمــومی تــدقیق و مطالعــات      
ــه جمیــع   تائیــد اســت غــ  رض توحیــد مرافــق قضــائی ب

محاکم و مراجع مربوط متحدالمال گردد.))
ــیله بــه       ــدرج تصــویب شــماره فــوق بدینوس ــب من مرات
ــوط      ــات و مراجــع مرب ــتیناف والی عمــومی محــاکم اس
طور متحدالمال تعمـیم میگـردد البتـه آنـرا بـه مراجـع       
ذیربط خویش تکثیر نمـوده تـا عنـدالموقع مطـابق آن     

قانونی بعمل آرند.اجراآت مقتضی و 

ــایی و    ــعبات قضـــــ ــایی واداری ،  از شـــــ قضـــــ
اداری محــــاکم ابتدائیــــه حــــوزوی شــــهرکابل و 

ــای    ه ــت هـ ــه آمریـ ــوط بـ ــعبات مربـ ــان از شـ مچنـ
وثـــایق مســـتقردرین کمـــپلکس دیـــدن نمــــوده      
، وضـــــــعیت محـــــــاکم  وچگـــــــونگی اجـــــــراآت 
قضــات را درقباــل رســیده گـــی بــه دوســیه هـــا       
وحـــــــل مشـــــــکالت مـــــــراجعین و اصـــــــحاب    
دعــــاوی مــــورد نظــــارت قــــرارداد و در زمینــــه  
ــل و فصــــل       ــا حــ ــیه کــــرد تــ ــات توصــ ــه قضــ بــ

وثیـــق وثـــایق دوســـیه هـــا و همچنـــان ترتیـــب و ت
مـــورد نیـــاز مـــردم را در مطابقـــت بـــه احکـــام      
ــداخل   ــدات الزم  بـــــ ــذه و تقییـــــ ــوانین نافـــــ قـــــ
ــباب    ــام داده ، اســــــ ــانونی انجــــــ ــاد قــــــ میعــــــ
ــراهم    ــاوی را فــــــ ــحاب دعــــــ ــکایات اصــــــ شــــــ

نسازند.
ــبز     ــاحه ســـ ــان از ســـ ــات همچنـــ ــی القضـــ قاضـــ
ــوده  و    ــدن نمــــ ــز دیــــ ــاکم نیــــ کمــــــپلکس محــــ
ــاحه  بـــه       ــتر سـ ــبزی هرچـــی بیشـ ــورد سرسـ درمـ

ــاد  منظـــور حفـــظ ــالم  و ایجـ محـــیط زیســـت سـ
ســـهولت هـــای بیشـــتر بـــرای مـــراجعین ،  بـــه      

مسئولین مربوط هدایات الزم داد

از اثـر سـعی و تـالش خسـتگی ناپـذیر منسـوبین اداره       
ــال    ــه در ســ ــتره محکمــ ــائی ســ ــت قضــ ١٣٩٩مراقبــ

اجراآت ذیل صورت گرفته است:
ــت     -١ ــه مظنونیـ ــن بـ ــنج تـ ــی و پـ ــداد سـ ــه تعـ بـ

فریبکاری، اسناد تزویری، استعمال اسـناد تزویـری،   
شوت، شهادت کذب، انتحال القاب و وساطت اخذ ر

تجاوز علیه موظفین خدمات عامه از طرف مـوظفین  
آن اداره گرفتار و دوسیه های نسبتی شـان در میعـاد   
معینه قانونی بـه مراجـع عـدلی رسـماً ارسـال گردیـده       

است.
قضیه کـه بـاالثر هـدایت مقـام     ٢٢به تعداد -٢

عــالی ســتره محکمــه بــه آن اداره محــول و تحــت کــار   

ر گرفتــه، بررســی و گــزارش آن بــه اســرع وقــت بــه  قــرا
مقام عالی ارائه گردیده است.

تــن کــه در آمریــت هــای ثبــت  ٤٠بــه تعــداد -٣
اســناد و وثــایق ویــا محــاکم بــدون داشــتن کاررســمی   
مراجعه و رفت و آمد مـی نمودنـد شناسـائی و غـرض     
جلوگیری از ورود مجدد شان ازآنها تعهد کتبی اخـذ  

گردیده است.
تمــاس تیلفــونی اشخاصــی ٤١١بــه تعــداد-٤

که از اجـراآت محـاکم شـاکی بودنـد ثبـت و اخـذ شـده        
ونیــز از جملــه اشــخاص شــاکی کــه حضــوری مراجعــه   
نمــــوده انــــد و شــــکایات شــــان ســــمع و عنــــدالموقع  

رهنمائی الزم صورت گرفته است.

نېـــــــــه د کنـــــــــدهار والیـــــــــت د  ٧/٢/١٤٠٠پـــــــــه 
اســـتیناف محکمـــې د رئـــیس قضـــاوتوال ثمـــر ـــل      
ــزه      ــانو اوونیـ ــو رئیسـ ــر د دیوانونـ ــه مشـ ــری) پـ (عمـ

.غونه تر سره شوه

ــل د     ــو ـــ ــې یـــ ــ کـــ ــه اونـــ ــه پـــ ــاده غونـــ ــویـــ هغـــ
موضـــــوعاتو د حـــــل پـــــه موخـــــه تـــــر ســـــره کیـــــي،  

و چــــــې داونــــــدو محکمــــــو تــــــرمن د قضــــــایاوو ا 
ــه     ــه برخـــ ــراء پـــ ــایقو د اجـــ ــیوثـــ ــتونزي  کـــ ــې ســـ يـــ

مطـــــابق پـــــر راغلـــــو ءجنـــــاآموجـــــودي وي چـــــی د 
ــو     ــته د نظرونــ ــث وروســ ــز بحــ ــر اخيــ ــه هــ ــيو لــ قضــ

ــه يـــــو  ــانون پـــــه    وپـــ ــوعاتو پـــــه اه د قـــ الي د موضـــ
ــا  ــیرـــــــ ــول او د  کـــــــ ــول شـــــــ ــمیمونه ونیـــــــ تصـــــــ

ــو      ــر ـــ ــو؛ تـــ ــدایت وشـــ ــه هـــ ــت تـــ ــو ریاســـ تحریراتـــ
ــت  ــره اســــــ ــده   ههــــــ ــابق اونــــــ ــمیم مطــــــ داء د تصــــــ

ـــ  ه واســــــتوي چــــــي وروســــــته مجلــــــس د شـــــعبې تـــ
.خیر په دعا سره پای ته ورسېده
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جــه اول نهــاد هــای ذیــربط بــه وقــت وزمــان معــین بــه  مســئولین در
بحـث  مـورد  ءموضوعات شامل آجنداجلسه حاضرشوند. متعاقباً 

و مداقه قرار گرفته و در هر مورد تصامیم الزم ذیالً اتخاذ گردید:
قومانــدانی امنیــه بــه جلــب بــه موقــع عــدم پاســخ گــوئی -١

مین درارتباط به احضـارمته و ادارات ریاست عدلیه های محاکم 
درارتباط بـه عـدم پاسـخگوئی بـه موقـع      غایب یا اصحاب دعوی.

قوماندانی امنیه بـه جلـب هـای محـاکم واداره حقـوق، نماینـدگان       
محکمـــه ورئـــیس عدلیـــه اظهارداشـــتند کـــه پـــولیس درراســـتای  
رسیده گی بـه جلـب هـا واحضـارمتهمین واصـحاب دعـاوی تعلـل        

ن امنیـه  نموده وپاسخگوی مکاتیب جلب واحضارنیسـت. قومانـدا  
ــن      ــه ای ــداً تقررحاصــل نمــوده مســبوق ب اظهارداشــت ازاینکــه جدی
مشکل نبوده ووعده سـپرد کـه موضـوعات مذکورجـدی  پیگیـری      

می شود.
جهت معلومات امالکی تی که درقضایای حقوقیاهیئ-٢

گـزارش خـویش را درزمـان    ذریعه قرارقضائی توظیـف مـی شـوند   
ارائـه گـزارش   درموردعـدم ن شده تقدیم محکمـه نمـی کننـد.   یتعی

اهــل خبــره بــه وقــت وزمــان معــین درقضــایای امالکــی کــه توســط   
نمایندگان ریاست عدلیه، مستوفیت ، شاروالی واراضی صورت 
می گیرد، رئـیس جلسـه اظهارداشـت کـه درراسـتای تعلـل هئیـت        
امالکی وعدم ارائه گزارش درزمان معین که باعت التوای دوسیه 

ستره محکمه وجود دارد درمحاکم می شود مصوبه شورای عالی
که چنین افراد به ارنوالي معرفی گردند همچنان والـی والیـت از   
باب تذکراز نمایندگان ادارات مربوطه خواست که گزارش خویش 
را درزمان معین تقدیم محکمه کنند درغیرآن طبق قانون بـا آنـان   

برخورد می شود.  
درارتباط به عدم تحصیل محصول فیصـله هـا، قرارهـا    -٣

ــیس       ــع آن. رئ ــه موق ــوق ب ــق احکــام محــاکم توســط اداره حق وتطبی
ــالش نمــوده      ــن راســتا ت ــه اظهارداشــت کــه اداره حقــوق درای عدلی
صــرف مشــکالت درتحصــیل محصــول فیصــله هــایی کــه قطعــی     
نگردیـده وجـود دارد وموضــوع را قابـل اسـتهداء دانســت کـه بعــد      
ــه    ــان داشـــت کـ ــرین، رئـــیس جلســـه بیـ ازبررســـی واظهارنظرحاضـ

مطروحه جدی نبوده وقابـل حـل اسـت اداره حقـوق ودیـوان      مشکل 
مربوطه ضمن جلسه جدا گانه به موضوع رسـیده گـی نمـوده وحـل     

مشکل بدارند.
معلومـــــات امالکـــــی کـــــه از اداره اراضـــــی ریاســـــت     -٤

شهرســازی مطالبــه مــی شــود بــه موقــع پاســخ ارایــه نمــی شــود. در  
ــق      ــا طب ــد ت رابطــه ازاداره اراضــی ریاســت شهرســازی خواســته ش
مطلوبه واستعالم هـای محـاکم درزمینـه ارائـه معلومـات امالکـی       
ــه دعــاوی وایــن کــه برمعلومــات         ــراآت نماینــد، رســیده گــی ب اج
امالکی ارائه شـده چـه اثـری مرتـب مـی شـود ازصـالحیت محکمـه         

است نه اداره اراضی.
عـــدم پرداخـــت قیمـــت وثـــایق ومصـــارف اعـــالن رادیـــو  -٥

علـل قومانـدانی امنیـه    دراجراآت غیابی توسط ادارات دولتـی و ت 
وعدم همکاری آن درخصوص پرداخت قیمت وثایق شرعی(فیصله 
خط ها وصورت حاـل) دردعـاوی مربـوط بـه آن اداره. درپیونـد بـه       
پرداخــت قیمــت وثایق(فیصــله وصــورت حاــل) وهمچنــان مصــارف  

اعالن درقضایای غیابی کـه اداره طـرف قضـیه اسـت بـه خصـوص دریـک        
ه طرف دعوی است تصمیم برآن شد که اداره قضیه اداره قوماندانی امنی

مربوطه مکلف به پرداخت قیمت وثیقه است. 
دراخیروالی والیت اظهارداشت که بایدجلسـه همـآهنگی بـه حضورداشـت     
اعضای اصلی و دایمی کمیته دایرگردد اعضای غیراصـلی سـایرادارات   
درصورت ضرورت بـه جلسـه خواسـته شـوند. وی متذکرشـد کـه اعضـای        

سه رؤسا ومسؤلین درجه یک ادارات انـد لـذا حضـورنمایندگان    اصلی جل
ادارات درجلســه غیرقابــل قبــول بــوده وخــود رؤســای ادارات مکلــف انــد  

درجلسه اشتراک ورزند و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
در والیت هرات:

ــت       ــه اســتیناف والی جلســۀ همــآهنگی ارگانهــای عــدلی و قضــائی محکم
تحت ریاست قضاوتیار محمد شریف"فانی" ١٣/٢/١٤٠٠هرات بتاریخ 

رئیس محکمه استیناف با اشـتراک رؤسـا و نماینـده گـان ادارات ذیـربط      
درمقر محکمه استیناف در راستای رسیده گی بـه قضـایای جزائـی دایـر     

گردید.
ابتداء جلسـه بـا تـالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد توسـط قضـاوتیار          

اء اسـتیناف آغـاز سـپس رئـیس محکمـه      فیض اهللا "فایز" رئیس دیوان جز
ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین، جلسه همآهنگی ارگانهـای عـدلی   
و قضائی را فرصت مناسب بـرای رفـع چـالش هـا و مشـکالت پـیش روی       
ارگانهای عدلی و قضائی دانست. بعـداً بنـا بـر درخواسـت عـرایض عـده       

و ای از محبوســـین زنـــدان هـــرات روی محـــور تســـریع رونـــد محاکمـــات  
تطبیق و تنفیذ احکام قضائی و چگونگی روند آزادی محبوسین به اساس 
فرامین رئیس جمهور و احکام قضائی محاکم بحث و تبادل نظـر صـورت   
گرفت. رئیس محکمه به مبارزه جدی با فساد تاکیـد داشـت و همـآهنگی    
ارگانهــای عــدلی و قضــائی را درایــن راســتا خواســتار شــد. متعاقبــاً در   

ریاست ارنوالی استیناف و ادارات ذیربط بحث و تبادل مورد پیشنهاد
نظر صورت گرفت و هر اداره مشکالت و چالش های ذات البینی شان را 
مطرح و در هر مورد تصامیم مقتضـی اتخـاذ گردیـد و بعضـی از قضـایا      
به کمیته عدلی و قضائی موکـول گردیـد و جلسـه بـا دعائیـه خیـر خاتمـه        

یافت.
در والیت لغمان:

لغمانوالیت ی محکمه استیناف ئانهای عدلی وقضاگی ارگهنآهمۀسجل
قضــاوتیار احمــد ســعید "اشــرفی"  تحــت ریاســت ١٥/٢/١٤٠٠خ  بتــاری

سـای دواویـن  ؤر، والیـت معاونه مقام اشتراک ابرئیس محکمه استیناف 
ــرمحکمــه اســتیناف، رئــیس محکمــه ابتدائیــه شــهری،     یس ــارنوالی ئ

ــیس اســتیناف ــیــارنوالی امنیــ ، رئ ، رئــیس ــارنوالی عســکری،  ت مل
غیـره مسـئولین ادارات   وسرپرست ریاست عدلیـه، معـاون امـور زنـدان     

.ردیدگذیربط درمقر محکمه استیناف دایر 
یس ئـ رسـپس غـاز آچنـد از کـالم اهللا مجیـد    ییاتآجلسه با تالوت ابتداء 

بــه ارواح شــهداء دعــاء بــه حاضــرین  محکمــه ضــمن عــرض خــوش آمدیــد 
فه نمود کـه جلسـات همـآهنگی در اجـرای امـور رسـمی مـؤثر        اضاونموده 

ثابت گردیده وهمه  مسئولین  ادارات را به مسئولیت های وظیفوی آنها 
اً در رابطه به تصامیم جلسه قبلـی بحـث صـورت گرفـت     بعدمتوجه نمود

که در زمینـه  معاونـه مقـام والیـت از اجـراآت کـاری خـویش در رابطـه بـه          
بـود مسـاعدین حقـوقی کـه بالترتیـب بـا مسـئولین        ایجاد خانه امـن و کم 

والیت ننرهار و رئیس انجمن مستقل وکـالی مـدافع افغانسـتان نمـوده     
بود ، معلومات مفصل ارائه نمود متعاقباً رئیس ارنوالی اسـتیناف در  
رابطه به مشکالت زندانیان گزارش خویش را ارائه و از مسئولین زندان 

نوشـت را در صـورتی کـه وجـود داشـته      خواست تا لست محبوسین بی سر
باشد طی جدول جداگانه محول ارنوالی بدارند. در ادامـه در رابطـه بـه    
ــداء      یکتعــداد مســایل ومشــکالت ادارات ذیــربط کــه از قبــل شــامل آجن
گردیده بود بحث صورت گرفـت و در هـر مـورد راه حـل قـانونی جسـتجو       

وتصامیم مقتضی اتخاذ گردید .
در والیت تخار:

ۀ همآهنگی ارگانهای عدلی و قضائی محکمه استیناف والیت تخار جلس
تحـــت ریاســـت قضـــاوتمل ذبـــیح اهللا "ابراهیمـــی"  ١٢/٢/١٤٠٠بتـــاریخ 

رئیس محکمه استیناف با اشـتراک رؤسـا و نماینـده گـان ادارات ذیـربط      
در مقر محکمه استیناف دایر گردید.

آغـاز سـپس رئـیس    ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد     
محکمه ضمن عـرض خـوش آمدیـد بـه حاضـرین هـدف از تـدویر جلسـات         
همآهنگی میان ادارات عدلی و قضائی را جهـت رفـع چـالش هـا و بهبـود      
اجــراآت ســودمند عنــوان نمــوده تاکیــد ورزیــد کــه در جلســات همــآهنگی   
مسئولین درجه اول اداراتی که صالحیت تصمیم گیـری را داشـته باشـند    

حتمی اسـت. متعاقبـاً روی موضـوعات شـامل آجنـداء چـون       اشتراک شان
عدم مواصلت نتیجه تسـت البراتـوار در قضـایای مـواد مخـدر در میعـاد       
قــانونی، توجــه جــدی بــه جلــب و گرفتــاری مظنــونین و متهمــین از ســوی   
نهادهای کشفی و امنیتی، ارائـه پاسـخ بـه اسـرع وقـت بـه اسـتعالم هـای         

دارات ملکـی و نظـامی، درج یکسـان و    تحقیقاتی و معلوماتی از جانب ا
دقیق شهرت مظنونین برویت تذکره در فورم دیتابیس، قرار گرفتـاری و  
فــورم اظهــارات، اقــدام بــه موقــع از ســوی مســئولین مربوطــه در قســمت   
ــی،       ــب در ســاحات غصــب شــده امــالک دولت ــار و تخری ــوگیری از اعم جل

ع اســناد و تعقیــب عــدلی و قضــائی غاصــبین امــالک عامــه و ارائــه بموقــ  
مدارک و معرفی نماینده ادارات موکل که ملکیت شان تحت غصب قرار 
ــه      ــر موضــوعات فــوق راجــع ب دارد بــه اداره قضــایای دولــت. کــه عــالوه ب
مشکالت مدیریت زندان آن والء از قبیل نبود جای کافی بـرای نگهـداری   
محبوســین، عــدم امکانــات انتقاــل متهمــین و یــا محبوســین در صــورت   

مرکــز کابــل، نبــود ادویــه و امکانــات صــحی، موجودیــت       ضــرورت بــه 
محبوسین معتاد با سایر محبوسین دیگر و سایر موارد شامل آجنداء کـه  
از طرف حاضرین جلسه مطرح گردید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته 
ودرهرمورد در پرتو احکام قوانین نافذه و مصوبات شـورای عـالی سـتره    

ی اتخاذ و از طرف رئیس محکمه هدایت داده محکمه تصامیم الزم قانون
ــه ســهم خــویش       شــد تــا هــر یــک از مراجــع ذیــربط طبــق تصــاویب جلســه ب

اجراآت بدارند .

در والیت خوست:
محکمــه ادارات عــدلی وقضــائی یگهنآهمــۀ کمیتــه عــالی  جلســ

تحــــت ریاســــت ۵/۲/۱۴۰۰اســــتیناف والیــــت خوســــت بتــــاریخ 
بـا اشـتراک   قضاوتيار فهيم اهللا "نيازی" رئـيس محکمـه اسـتیناف   

"معاون محکمــه اســتيناف، رئــيس ــارنوالي    رفيــع اهللا "احمــدي 
اســتيناف، معــاون اوپراتیفــي امنيــت ملــي، مــدير محــبس، مــدير   
ترافيــک، ارنواــل عســکري خوســت، مــدير طــب عــدلي و معــاون   

.ردیدگر یمقر محکمه استیناف دادر صحت عامه
کالم اهللا مجید توسط قاضی آیاتی چند از تالوت اجلسه بابتداء 

پیرامــون اهمیــت جلســات    رئــیس محکمــه  ســپس غــاز  آنبــي اهللا 
ان گبه اشتراک کننده ونمود ی وافتتاح جلسه ایراد سخن گهنآهم

ــوش آمد  ــت، بعــداً م گیــدجلســه خ ــف ــق محکمــه اون ع ءجنــداآطب
کــه نمــود ذشــته بحــث  گپیرامــون تطبیــق وعــدم تطبیــق تصــاویب   

ه بـود، متعاقبـاً   رديـد گاز طرف مراجـع مربوطـه رفـع    یموارد زیاد
راجع به سه مورد ذیالً تصمیم الزم اتخاذ گردید:طبق آجنداء

در رابطه به قرار های قضائي جزائی که از طرف محاکم -١
ــای    ابتدائيـــه و اســـتيناف صـــادر ميگـــردد از جانـــب ـــارنوالي هـ
مربوطه حل نگرديده و اوراق را بدون حل قـرار بـه محکمـه ارسـال     
ــه    ــد، در مــورد از طــرف رئــيس ــارنوالي توضــیحات اراي ميدارن
گرديــد کــه در رابطــه بــه حــل قــرار هــا معلومــاتی کــه از ادارات         
ــه         ــورد توج ــم در م ــاز ه ــوده ب ــانگير ب ــرد زم مربوطــه صــورت ميگی
صورت خواهد گرفت که در میعاد  معينه به حل قـرار هـا اجـراآت    

بعمل اید.
در رابطـه بـه مشـکالت محبوسـين کـه تکـاليف صـحي        -٢

زمينــه از دارنــد از طــرف مــدير محــبس بحــث صــورت گرفــت. در   
ــه        ــد و در رابطــه ب ــه گردي ــه پاســخ اراي ــده صــحت عام طــرف نماین
مشکالت محبوسين کـه بـه تکـاليف روانـي،  تثبيـت سـن و غيـره        
مواجه مياشند از طرف نماينده صحت عامه تعهد سپرده شـد کـه   

به مشکالت متذکره توجه جدي نموده و رفع خواهد گرديد. 
آنعـده زنـان   در رابطه به قضايای خشـونت عليـه زنـان؛    -٣

که قرباني خشونت قرار گرفته در سـطح واليـت خوسـت خانـه امـن      
وجود نداشته که طبقه انـاث در آنجـا نگهـداري شـوند و در مـورد      
ارگانهای ذيربط به مشـکل مواجـه میباشـند و خواهـان خانـه امـن       
ــت درمــورد      ــام والی ــرآن شــد کــه مق در آن والء ميباشــند.  تصــمیم ب

تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
معــاونابتــداء ،رفــتگبحــث آزاد صــورت ءجنــداآطبــق در ادامــه 

غرض ،د نردگرفتار ميگدر جرايم گفت مجرمینی کهامنيت ملي 
بــه تعقيــب بــه اثــر دسیســهرهــايی شــان کارمنــدان امنيــت ملــي را 

ــدلي موا ــهعـ ــازند جـ ــه ار و ميسـ ــورد توجـ ــدلي و  گدر مـ ــای عـ انهـ
ــائي ــتراقضـ ــه  خواسـ ــیس محکمـ ــرف رئـ ــه ازطـ ــرای ، در رابطـ بـ

حــاکم جــای عــدالت اســت و    مشــترکین اطمینــان داده شــد کــه م   
بعـداً نماينـده طـب عـدلي نيـز پيرامــون      مین میکنـد.  عـدالت را تـأ  

ــه    گت ارآاجــرا انهــای عــدلي و قضــائي بحــث نمــوده و در رابطــه ب
غرض ابراز نظـر مواصـلت   آنها تثبيت سن که از مراجع مربوطه به 

ئـه شـده قناعـت نـه نمـوده و      ميورزد و ادارات مربوطه به نظريه ارا

، و درزمینـه بحـث   ردد اعتراض نمودهگقت شان ميوباعث ضياع 
صورت گرفت وبـرای شـان جـواب مقنـع ارائـه شـد کـه موضـوع در         
ــانون        ــانون طــب عــدلی، ق ــذه کشــور بالخصــوص درق ــوانین ناف ق
تخلفات اطفال صراحت تـام دارد  و مسـؤلین طـب عـدلی طبـق آن      

س پيرامون يک سلسـله مشـکالت   مدير محباجراآت نمایند سپس 
مشــکالت خــويش کــه بــه آن مواجــه بــوده بحــث نمــوده و در رابطــه 

ابـراز نظـر   وانتقال آنعده اطفال غرض تثبيت سن به کابل امنیتی
واليت امکـان  آن نعده از محبوسين که عالج آن در آدرمورددقيق

ردند بحث صـورت  گنداشته و بايد به مرکز غرض معالجه انتقال 
و در مــورد بــرای شــان هــدایت الزم داده شــد تــا موضــوع       گرفــت

متذکره را همـرای ارگانهـای امنیتـی و ریاسـت صـحت عامـه حـل        
در رابطه به مشکالت حقوقي که متوجه رياسـت  نمایند. همچنان 

گرفـت و  ان بحث صـورت  گعدليه ميباشد از طرف اشتراک کننده 
ــدان      ــرآن شــد کــه ارگانهــای مربوطــه بالخصــوص کارمن تصــمیم ب
ریاست عدلیه مطالبات قرارقضایی را در زمان تعیـین  شـده حـل    
نمایند، درغیر آن محکمه میتواند طبق صراحت کود جـزاء مبنـی   

بر تمرد درمورد تصمیم الزم اتخاذ نماید .
در والیت غور:

ــۀ  ــه همـــ جلسـ ــائی  آکمیتـ ــدلی وقضـ ــای عـ ــهمحهنگی ارگانهـ کمـ
ــت غــور  ــوم پنجشــنبه مــورخ  اســتیناف والی تحــت ١٦/٢/١٤٠٠ی

ــت  ــالم رســـول   ریاسـ ــور"قضـــاوتمل غـ محکمـــه " سرپرســـتمنصـ
ــتیناف  ــااســ ــتراک بــ ــی اشــ ــدالظاهر"فیض زاده" والــ ــت، عبــ والیــ

ــه شــهری،        ــیس محکم ــی، رئ ــت مل ــیس امنی ــه، رئ ــدان امنی قومان
انجمـن وکـالی   رئیس عدلیه، رئیس ارنوالي استیناف، نماینده

جمعــی ازقضــات، رؤســای دواویــن محکمــه، نماینــدگان  مــدافع،
ن جلسـات محکمـه   ودرسـال رات مستوفیت، اراضی وشاروالی ادا

استیناف دایرگردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       

وپیرامـون  را خیرمقـدم گفتـه  رئیس جلسه حضوراشتراک کنندگان 
ـــ  ــائی  آاهمیـــت تدویرجلســـات هم ــای عـــدلی وقضـ هنگی ارگـــان هـ

ه وازارتبــاط حســنه نمــودصــحبتآن والیــت ســطح ومؤثریــت آن در
ــدردانی نمــود. بعــداً      ــین ادارات عــدلی وقضــائی ابرازق موجــود ب
والی والیت پیرامون اهمیـت برگـزاری جلسـات همـآهنگی صـحبت      
نمود وخاطرنشان کـرد کـه اهمیـت تدویرجلسـات عـدلی وقضـائی       
حتی مهم ترازجلسات نظامی است چرا که عـدالت رکـن مهـم و بـا     

ام فعالیـت دولـت درسـاحه عـدالت     ارزش حکومت داری است وتمـ 
ــه عــدالت        ــاط ب ــت درارتب ــی والی ــان وال ــرد، همچن ــی گی صــورت م
رسمی وغیررسمی صحبت نموده افزود که عـدالت رسـمی توسـط    
ــورد      ــود. وی درمـ ــی شـ ــل مـ ــت تمثیـ ــین ادارات زیرچترحکومـ همـ
اســتقالل محــاکم نیــز بحــث نمــوده وازدســت انــدرکاران محــاکم و   

ــه    قــوانین نافــذه بــا جــرأت کامــل   ــارنوالي خواســت کــه مطــابق ب
امورعدلی وقضائی را پیش ببرند واظهارداشت که مقام والیت با 
احترام به اسـتقالل نهادهـای عـدلی وقضـائی  همکاروحـامی ایـن       
نهادهــا اســت وحمایــت کامــل خــویش  را ازایــن نهادهــا دراجــرای   
امورقانونی اعالن نموده وتذکر داد که درهمه جلسـات همـآهنگی   

د دایکندی په استیناف محکمه کې :
ــې اداري غونـــــه پـــــه       ــدي والیـــــت اســـــتیناف محکمـــ د دایکنـــ

ــدیقی ) د   ٢٣/١/١٤٠٠ ــاوتمل ابوبکر(صـــــــــ ــه د قضـــــــــ نیـــــــــ
اضـــــیانو او اداري اســــتیناف محکمــــې رئـــــیس پــــه مشــــر دق    

ــارکوونکو پــــه حضــــور د اســــتیناف محکمــــې دغونــــو پــــه        کــ
سالون کې جوه شوه .

لـــومی غونـــه د کـــالم اهللا مجیـــد د وآیـــاتونو پـــه تـــالوت پیـــل   
شــــوه بیــــا د ریاســــت مقــــام پــــه واســــطه حاضــــرینو تــــه دــــه         
  راغالســــت او د روژې مبــــارکې میاشــــتی د رارســــیدو پــــه ویــــا

ــر کــې د غو    ــه ت ــو پ ــارک ویل ــدا پیــل وشــو او د    دمب ــه اجن ــی پ ن
حقوقـــــو او امتیـــــازاتو دمقـــــررې او دســـــترې    ر دقضـــــایي کـــــا 

ــو او     ــت د اجراآتـــ ــومي ریاســـ ــې عمـــ ــایي پلنـــ ــې د قضـــ محکمـــ
ــر     ــې د نظــــ ــه تاوچــــ ــودو پــــ ــررې د مســــ ــالیتونو د طرزمقــــ فعــــ
درنــــدولو پــــه موخــــه رارســــیدلې وې بحــــث صــــورت ومونــــد   
اوپـــه هغـــه مـــواردو کـــې چـــې ســـتونزو شـــتون درلـــود دغونـــی د  
ــته      ــد وروســ ــه توحیــ ــې لــ ــوې اونظریــ ــولي شــ ــې راــ ــو نظریــ غیــ

ــه       ــو تـ ــو مراجعـ ــه ایکمنـ ــه هکلـ ــاینی پـ ــودو د البـ ــو مسـ دپورتنیـ
واستول شوې .

دفاریاب په استیناف محکمه کې :
ــه      ــه پـــ ــې اداري غونـــ ــتیناف محکمـــ ــت د اســـ ــاب والیـــ د فاریـــ

نیـــــــه د قضـــــــاوتیار غـــــــالم ســـــــخی (حبیـــــــب) د ٩/٢/١٤٠٠
  ــر ــه مشـ ــیس پـ ــې رئـ ــتیناف محکمـ ــې  اسـ ــتیناف محکمـ او داسـ

د قضایي او اداری منسوبینو په ون جوه شوه.
ــل     ــالوت پیـ ــه تـ ــاتونو پـ ــد دوآیـ ــالم اهللا مجیـ ــه د کـ لـــومی غونـ
ــی د       ــدا کـ ــه اجنـ ــه پـ ــدی توـ ــه النـ ــیس پـ ــې رئـ ــا د محکمـ ــوه بیـ شـ

شاملو موضوعاتو په تاو ینار اوالروونه وکه :
ــل پـــــــه     -١ ــی د طرزالعمـــــ ــي کمیـــــ ــودجی د داخلـــــ دبـــــ

ــه ، لــــــ  ــه   هکلــــ ــدیریت تــــ ــالي مــــ ــته مــــ ــتنی وروســــ ه نظرغوــــ
الرــــــوونه وشــــــوه چــــــې د موضـــــــوع پایلــــــه دجزئیــــــاتو پـــــــه      
وانــــــدې کولــــــو ســــــره تحریراتــــــو تــــــه پــــــه رســــــمي توــــــه        

واستوي .
ــل     -٢ ــه خپــ ــه ، پــ ــه هکلــ ــوعاتو پــ ــالي او اداري موضــ دمــ

ــابي      ــالی اوحســـ ــراآت دمـــ ــتونو اجـــ ــونو اولـــ ــت دمعاشـــ وخـــ
مقررې سره سم په یر ژروخت کې اجراآت وشي .

ــو د اســـتولو پـــه      د -٣ ــمي ایمیـــل لـــه الرې د مکتوبونـ رسـ
ــو     ــوايی الوتنـ ــتیو کـــې هـ ــه دې وروسـ ــاطر چـــې پـ ــه دې خـ هکلـــه پـ

توقف کی او دمحکمو د اجراآتو دنالمل ري .
دینـــو مراجعینـــو د شـــکایت پـــه هکلـــه پـــه دې اونـــد  -٤

ــط نـــه منـــي او د        ــو ســـفارتونه زوجیـــت خـ ــې د ینـــو هیوادونـ چـ
ــوع   ــه موضـ ــتونکی دي پـ ــط غوـ ــاح خـ ــوبو  نکـ ــد  دمصـ ــې بایـ کـ

مطابق استهدا صورت ومومي 
ورپســــې د فاریـــــاب والیـــــت اســـــتیناف محکمـــــو ســـــتونزو تـــــه  
درســیده ـــ غونــه جـــوه شــوه چـــې د ــینه طبقـــې لپـــاره د     
ــه او       ــوایی نقشـ ــې پخـ ــد چـ ــه اونـ ــب پـ ــو د تعقیـ ــناب دجوولـ تشـ
ــو        ــوې وه خــ ــتول شــ ــه اســ ــام تــ ــوې مقــ ــب او نومــ ــي ترتیــ کروکــ

ارســـیدلی مـــالی مـــدیردي یـــې تراوســـه یـــي التخصـــیص نـــه دی ر
بیـــا لـــي تعقیـــب کـــي اوغونـــه پـــه هیـــواد کـــې د سراســـري         

سولې په هیله پای ته ورسیده .

ــدافع و       ــل م ــدافعات وکی ــل، م ــوی ارنوا از اســتماع صــورت دع
کـود جـزاء هـر واحـد     ٧٠٢ر نتیجه طبق مـاده  اظهارات متهیمن د

مجموعــاً بمــدت هشــت ســال حــبس تنفیــذی محکــوم بــه مجــازات  
گردیدند. همچنان قضیه چپاول به اتهام دونفر که بعد از استماع 
صـــورت دعـــوی ارنواـــل، مـــدافعات وکیـــل مـــدافع و اظهـــارات  

٥متهیمن در نتیجه نسبت عدم موجودیت دالیل الزام طبـق مـاده   
ء برائت حاصل نمودند. و برای متهمین تفهیم گردیـد کـه   کود جزا

حقوق استیناف خواهی آنها در میعاد قانونی محفوظ می باشد. 

جلسات علنی قضائی دیـوان جـزاء محکمـه شـهری والیـت نیمـروز       
تحت ریاست قضاوتیار غـالم یحیـی"آرین"   ١٥/١/١٤٠٠بتاریخ 

رئیس محکمه ابتدائیه شهری به عضـویت قضـاوتیار محمـداکبر    
"انوری" سرپرست دیوان جزاء و قضاوتمند وحیـد "حمیـدی" عضـو    

ــا حضــور داشــت     ــوان ب ــل موظــف،  خــدمتی آن دی ــین ارنوا متهم
قضــیه، وکــالی مــدافع و عــده ای از اشــتراک کننــده گــان تحــت        
پوشــش رســانه هــای صــوتی و تصــویری در تــاالر جلســات محکمــه  

استیناف دایر گردید.
آجنــدای جلســات را چهــار قضــیه احتــوا مــی نمــود، ابتــداء قضــیه 
قتل عمد به اتهام یکنفر به حیث فاعل و سـه نفـر منحیـث معـاون     

وشی و حیازت سالح غیر قانونی کـه بعـد   در قضیه قتل، شراب ن
ــدافع و       ــل م ــدافعات وکی ــل، م ــوی ارنوا از اســتماع صــورت دع

کـود  ٥٤٧اظهارات متهمین در نتیجه یکنفر طبق فقره اول ماده 
جزاء به اعدام محکوم و سه نفر در قضیه معاونت در قتـل نسـبت   
نبــود دالیــل الــزام بــری الذمــه شــناخته شــده امــا  در قضــیه شــراب  

ی دونفر به تطبیق حد شرعی و یکنفر مبلغ سـی هـزار افغـانی    نوش
جــزای نقــدی محکــوم بــه مجــازات شــدند.  بعــداً قضــیه ســرقت و   
مجروحیت به اتهام دونفر بعد از استماع صورت دعوی ارنوال، 
ــر       ــین در نتیجــه یکنف ــارات متهم ــدافع و اظه ــل م ــدافعات وکی م

بس و در کود جزاء بمدت شش سال ح٨٣و ٧٠٢متهم طبق مواد 

کـود جـزاء بـه مبلـغ ده هـزار      ٥٧٧قضیه ضـرب و جـرح طبـق مـاده     
افغـانی جــزای نقــدی محکــوم گردیـد و جــزای شــدید تــر بــاالی وی   

کـود جـزاء   ٧٠٢قابل تنفیذ دانشته شـد و مـتهم دیگـر طبـق مـاده      
بمدت پنج سال و یکماه حـبس تنفیـذی و در قضـیه ضـرب و جـرح      

زار افغـانی جـزای نقـدی    کود جزاء بـه مبلـغ پـنج هـ    ٥٧٧طبق ماده 
محکوم به مجازات شد کـه جـزای شـدید تـر بـاالی آن قابـل تنفیـذ        
دانسته شـد. متعاقبـاً قضـیه اتهـام چهـار فقـره سـرقت و یـک فقـره          
اتفاق به سرقت به اتهام دوتن مورد رسیده گی قرارگرفت که بعـد  

تـر وارده  دراین بازدید بعد از مشاهده و بررسی کتب انـدراج، دف 
و صادره و دفتر حاضری قضات و کارمندان اداری فوق چگـونگی  
تطبیق مقرره لباس قضائی و نحوه نصـب لـوح سـوگند قضـات در     
مکان مناسـب پیرامـون موضـوعات مختلـف هـدایت الزم نمـوده و       

گی بارزه جدی بـا فسـاد اداری و رسـید   نیز روی سلوک قضائی، م
.به موقع امورات خلق اهللا تاکید ورزید

قضــاوتیار محمــد شــعیب"ابراهیمی" رئــیس  ٤/٢/١٤٠٠بتــاریخ 
محکمه استیناف والیت بلخ با معیتـی غـالم رسـول "حـازم" و نـور      

ــام عــالی    ــور" هیئــات تفتــیش قضــائی مق ســتره محکمــه از  اهللا "ن
دواوین استینافی، محاکم ابتدائیه شهری، ابتدائیه اختصاصی، 
ابتدائیه ولسوالی هـای چمتاـل، چهـار بولـک، شـولگره، شـورتپه،       
کشنده، دولت آباد، زاری، بلخ، نهر شاهی و آمریت های وثایق و 

مخزن بازدید بعمل آورد.



۱۴۰۰ثور ٣٠

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

هر واحد سی سال حبس تنفیذی ٧/١/١٤٠٠ سه نفر قتل دیوان جزاء حوزه سوم شهر کابل
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر سقط جنین رر

هر واحد چهار سال حبس تنفیذی ٨/١/١٤٠٠ سه نفر غصب پول و موبایل رر
یکنفر شش سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ١٠/١/١٤٠٠ دونفر سرقت اموال دکان رر

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت اموال دکان رر
یکنفر بیست و پنج سال حبس و یکنفر هفده سال حبس 

تنفیذی رر دونفر قتل و مجروحیت رر

ده سال حبس تنفیذی رر یکنفر تجاوز جنسی و لت کوبی رر
احد سه سال حبس تنفیذیهر و ١٧/١/١٤٠٠ سه نفر سرقت مسلحانه رر

هر واحد پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٢١/١/١٤٠٠ سه نفر سرقت اموال و اجناس مکتب 
خصوصی رر

دونفر هرواحد چهار سال حبس و یکنفر یکسال حبس 
تنفیذی رر سه نفر سرقت و شراب نوشی رر

هر واحد سه سه نفر هرواحد شش سال حبس و دونفر
سال حبس تنفیذی رر پنج نفر سرقت موتر رر

هر واحد دوسال حبس تنفیذی ٢٢/١/١٤٠٠ دونفر تجاوز علیه موظفین خدمات عامه رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر

سه سال حبس تنفیذی ٢٨/١/١٤٠٠ یکنفر ضرب و جرح منجر به موت رر
نفیذیچهار سال و هشت ماه حبس ت ٢٩/١/١٤٠٠ یکنفر سرقت موتر رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر

پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر هتک حرمت مسکن رر
هرواحد یکسال و یک ماه حبس تنفیذی رر دونفر غصب موبایل رر

یکنفر هفده سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ٣٠/١/١٤٠٠ دونفر قتل رر
حبس تنفیذیهر واحد نه سال  ٣١/١/١٤٠٠ دونفر غصب موبایل و پول نقد رر

سه سال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر اقدام به تجاوز جنسی رر
سه سال حبس تنفیذی ٣١/١/١٤٠٠ یکنفر غصب پول و موتر دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سمنگان

بیست سال حبس تنفیذی ٧/٢/١٤٠٠ یکنفر قتل رر
حبس تنفیذییکسال و یکماه ٧/١/١٤٠٠ یکنفر سرقت دکان دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت سمنگان

یکسال حبس تنفیذی ١١/١/١٤٠٠ یکنفر سرقت دکان رر
دوسال و دوماه حبس تنفیذی ٢٨/١/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت سمنگان

نفیذییکسال و یکماه حبس ت ٤/٢/١٤٠٠ یکنفر عضویت و حمله مسلحانه دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت فاریاب

دوسال و سه ماه حبس تنفیذی ٥/٢/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدرو مشروبات 
الکولی رر

پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی ٤/٢/١٤٠٠ یکنفر شروع به قتل فاریابدیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت 
یکنفر یکسال و یکماه حبس تنفیذی، یکنفر سه سال 

حبس تعلیقی و یکنفر برائت رر سه نفر شروع به قتل رر

یکسال و سه ماه حبس تنفیذی و مبلغ هفتادو نه هزار و 
هشتصد افغانی جزای نقدی ٧/٢/١٤٠٠ یکنفر تسلیمی سالح به دشمن ی دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه ابتدائیه شهر

والیت فاریاب
سی سال حبس تنفیذی ٣١/١/١٤٠٠ یکنفر قاچاق جرایم علیه اشخاص دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هلمند

دوسال و دو روز حبس تنفیذی ٥/٢/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
ده سال حبس تنفیذی و پرداخت دوصد هزار افغانی مهر 

مثل به حیث جبران خساره  ١٧/١/١٤٠٠ یکنفر تجاوز جنسی دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن و تخلفات 
اطفال محکمه استیناف والیت تخار

سه سال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر خود کشی رر
سه سال حبس تنفیذی ٧/٢/١٤٠٠ یکنفر اقدام به تجاوز جنسی رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢١/١/١٤٠٠ یکنفر فعل زناء یوان جزاء محکمه استیناف والیت کابلد
هرواحد شش سال حبس تنفیذی رر سه نفر غصب واسطه رر

یکسال و دوماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب پول رر
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٢٢/١/١٤٠٠ یکنفر اقدام به قتل رر

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب پول رر
پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر جنگ مغلوبه منجر به قتل رر

یکسال و دوماه حبس تنفیذی رر یکنفر ضرب و جرح رر
هر واحد دوسال حبس تنفیذی رر دونفر سرقت اموال رر

پنج سال حبس تنفیذی ٢٣/١/١٤٠٠ یکنفر مجروحیت رر
شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
هر واحد چهار سال حبس تنفیذی رر فرچهار ن غصب رر

هر واحد دوسال حبس تنفیذی رر دونفر غصب رر
چهار سال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

شش سال حبس تنفیذی ٢٨/١/١٤٠٠ یکنفر غصب  رر
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب پول نقد رر

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٨/١/١٤٠٠ یکنفر قاچاق سالح دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هرات

یکنفر یکسال  یکماه حبس تنفیذی یکنفر برائت رر دونفر قاچاق سالح رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
تنفیذیدوسال و دوماه حبس  رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
یکسال و دوماه حبس تنفیذی ١٢/١/١٤٠٠ یکنفر قاچاق سالح رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

ون محفوظ استهي محکومين فوق طبق قانااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

، ٣٠٥ماده ٦جانبه هیئات قضائی متهم طبق هدایت جز 
ــنج ســال حــبس تنفیــذی    ٢١١و ٢١٣ کــود جــزاء بمــدت پ

محکوم به مجازات گردید.
به همین ترتیب جلسه علنـی قضـائی دیـوان جـزاء محکمـه      

ــاریخ    ــرات بتـ ــت هـ ــتیناف والیـ ــت ١١/١١/١٣٩٩اسـ تحـ
نی" رئــیس محکمــه ریاســت قضــاوتیار محمــد شــریف "فــا 

استیناف و هیئات قضائی شان در رابطه به قضیه قتل به 
ــر کــه بعــد از تــدقیق همــه جانبــه هیئــات      اتهــام دونفــر دای

ســال حــبس تنفیــذی ٢٣قضــائی متهمــان هرواحــد بمــدت 
محکومین به مجازات گردیدند.

همــین طــور جلســه علنــی قضــائی دیــوان جــزاء محکمـــه        
تحت ٢٦/١٢/١٣٩٩خ ابتدائیه شهری والیت هرات بتاری

ریاست قضاوتمند عبداللطیف"متین" رئـیس دیـوان جـزاء    
محکمه شهری و هیئات قضائی شـان در رابطـه بـه قضـیه     
قتل به اتهـام یکنفـر دایـر گردیـد. کـه بعـد از تـدقیق همـه         
جانبه هیئات قضائی متهم در قضیه قتل پدرش به مـدت  

.سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید٣٠

جلسه علنی قضائی دیوان جزاء محکمه استیناف والیـت  
ــاریخ   ــرات بت ــاوتیار   ٢٨/١/١٤٠٠ه ــت قض تحــت ریاس

محمد شریف "فانی" رئیس محکمـه اسـتیناف و هیئـات    
قضائی شان در رابطه به قضیه قتل به اتهام یکنفر دایـر  

از تــدقیق همــه جانیــه هیئــات قضــائی  مــتهم  کــه بعــد 
قضــیه بمــدت بیســت و نــه ســال و نــه مــاه حــبس تنفیــذی  
محکـوم بـه مجــازات گردیـد و در ادامــه جلسـه قضــایای     
ــورد    ــز مـ ــری نیـ ــل و زور گیـ ــرقت، غصـــب امواـ قتـــل، سـ
بررسی هیئات قضائی قرار گرفت کـه متهمـین قضـایا؛    

یگـر بـه   در قضیه قتل محکوم بـه اعـدام و در قضـایای د   
حبس های دوسال الی هفت سال محکومین بـه مجـازات   

گردیدند.
همچنان جلسه علنی قضائی دیوان امنیت عامه محکمه 

ــتیناف والیـــت هـــرات بتـــاریخ     تحـــت ١٨/١/١٤٠٠اسـ
ــات     ــدی" و هیئـ ــرت "احـ ــالم حضـ ــاوتمند غـ ــت قضـ ریاسـ

کیلــو ٨قضـائی شــان در رابطـه بــه قضـیه قاچــاق مقـدار     
دایـر، کـه بعـد از تـدقیق همـه      گرام چرس به اتهام یکنفـر  

شــان   محکمــه ابتدائیــه شــهری و از تمــامی دفــاتر اداری    
بازدید بعمل آورد.

کتب حاضری محـاکم ابتدائیـه متـذکره    از در این بازدید 
نظارت صورت گرفت که هیچ کسی از قضات وکارمندان 

غیـــر حاضـــر نبودنـــد. در فـــوق اداری و خـــدماتی محـــاکم 
دفاترفوق و محوطه تعمیر محکمه متـذکره حفـظ الصـحه    

رم وک تعداد از قضات کـه یونیفـ  یرعایت گردیده و کامالً
س محکمـه  یئـ قضائی به تن نداشتند برای شان از طـرف ر 

رم قضائی توصیه گردید و بـرای  واستیناف پوشیدن یونیف
رعایــت ســلوک قضــائی و برخــورد مناســب بــا مــراجعین و   
حفظ و مراقبت جدی از لوازم دفتـری شـان تاکیـد نمـود و     
مشکالت محـاکم متـذکره از لحـاظ کمبـود لـوازم دفتـری       
ــه از طــرف مســئولین مربــوط مطــرح شــد، یــاد داشــت         ک

ع مشکالت و تهیه کمبودات تجهیزاتی گردیده و جهت رف
به مسئولین مربوط هدایت داده شد.

"صـدیقی "قضاوتیار محمـد حسـن   ٤/٢/١٤٠٠بتاریخ  
اســــتیناف والیــــت بغــــالن در حالیکــــه هس محکمــــیرئـــ 

ــیح اهللا   ــاوتیار ذبـ ــم"قضـ ــ"عاصـ ــدنی و  یرئـ ــوان مـ س دیـ
و ءسرپرسـت دیـوان جـزا   "غفـوری "قضاوتیار محمد عمر 

ــدالرحیم  ــاوتمند عبـ ــوان  "ادیـــب"قضـ ــائی دیـ ــو قضـ عضـ
را همراهــی وی ســتیناف امنیــت عامــه ریاســت محکمــه ا

از دفاتر کـاری ریاسـت هـای محکمـه ابتدائیـه      نمودمی
ــوالی    ــه ولسـ ــه  ابتدائیـ ــوری، محکمـ ــه غـ ــوالی دهنـ ولسـ
نهـــرین، محکمـــه ابتدائیـــه ولســـوالی برکـــه و  محکمـــه  
ابتدائیه ولسوالی فرنگ که بنابر دالیل نا امنی در تعمیر 
ــند و    ــه ابتدائیـــه شـــهری مســـتقر میباشـ ریاســـت محکمـ

از دفــــاتر کــــاری ریاســــت محکمــــه ابتدائیــــه  همچنــــان
رسیدگی به جـرایم خشـونت علیـه زن و تخلفـات اطفاـل،      
آمریـت ثبـت اســناد و وثـایق والیـت بغــالن و دفـاتر کــاری      
دواویـــن چهارگانـــه ریاســـت محکمـــه شـــهری و ریاســـت  

ــ ــط   کمبــ ــد توســ ــاکی بودنــ ــان شــ ود معاشــــات شــ
ــوبین اداری و     ــکایت منســـ ــه شـــ ــیس محکمـــ رئـــ
خــــــدمات ملکــــــی اســــــتماع متعاقبــــــاً رئــــــیس  
محکمــه بــا رئــیس عمــومی مــالی و اداری مقــام      
ــیس      ــده و رئـ ــاس شـ ــه در تمـ ــتره محکمـ ــالی سـ عـ
عمــــومی مــــالی واداری مقــــام عــــالی معلومــــات  
ــات منســـوبین      ــه  معاشـ ــه بـ ــه در رابطـ ــه جانبـ همـ

ــکایات  ــمع شـ ــه سـ ــت   جلسـ ــتیناف والیـ ــه اسـ محکمـ
ــاریخ  تحـــــت ریاســـــت ١٤٠٠/ ٢١/١فاریـــــاب بتـــ

ــه      ــیس محکمـ ــب" رئـ ــخی "حبیـ ــالم سـ ــاوتیار غـ قضـ
استیناف با اشتراک رؤسای دواوین دایر گردید.

ــالم اهللا     ــد از کـ ــاتی چنـ ــالوت آیـ ــا تـ ــه بـ ــداء جلسـ ابتـ
مجیــــد آغــــاز ســــپس کارمنــــدان اداری و خــــدمات 
ــاری و       ــافه کـ ــرای اضـ ــدم اجـ ــاطر عـ ــه بخـ ــی کـ ملکـ

معاشــــات زیرکــــار اســــت درآن ارائــــه نمــــود کــــه 
ــه      ــه آن بــ ــب از نتیجــ ــد عنقریــ ــه کارمیکنــ کمیتــ
والیــــات متحــــدالماالً تکثیــــر خواهــــد گردیـــــد.     
وبعــــداً کارمنــــدان اداری و خــــدمات ملکــــی از     
ــت داده شــــدند و      ــیس محکمــــه قناعــ ــرف رئــ طــ

جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

نمود. وافزود که هیچ دینی به مثابه دین مقدس اسـالم بـه   
حقــوق کودکــان توجــه ننمــوده اســت واضــافه کــرد درآمــوزه 

ــوق   هـــا ــر حقـ ــم از دختـــر و پسـ ــان اعـ ی اســـالم همـــه کودکـ
ــه      ــل هرگونـ ــان را از اعماـ ــد وهمگـ ــی دارنـ ــای معینـ ومزایـ
خشونت و بی رحمی درحق آنان برحذرداشته و بیـان نمـود   
ــانی و      ــه انسـ ــروه جامعـ ــذیرترین گـ ــیب پـ ــان آسـ ــه کودکـ کـ
نخســتین کســانی هســتند کــه  درمعــرض هجــوم مســتقیم  

ناشـی اززنـده گـی    انواع ناگواری ها، فشارها ومشـکالت  
بزرگ ترها قرارمیگیرنـد وی اضـافه کـرد کـه پیـامبرمعظم      
ــفقت      ــم، شـ ــت رحـ ــوم   نهایـ ــل معصـ ــا اطفاـ ــالم (ص) بـ اسـ
ومحبت داشتند ومایان همگی از آدرس شخصـی ورسـمی   
خود ومطابق طبیعـت نـازک اطفاـل بایـد بـا آنهـا همکـاری        
نمائیم  وحتی با اطفال متخلف محجوز نیز باید مسامحه 

رد. صورت گی

قضـــــاوتمل محمـــــداجمل"عرب ١٨/١/١٤٠٠خ بتـــــاری
زی"رئــیس محکمــه اســتیناف والیــت بــادغیس درمحفــل 

کـــه بـــه افتتاحیـــه   نشســـت حمایـــت اجتمـــاع ازاطفاـــل  
اشــتراک زرغونــه "شــیرزاد" معاونــه اموراجتمــاعی مقــام   
والیت، رئیس شورای والیتی، رئـیس ارشـادحج واوقـاف    
ــت    ــانیون درمقرریاســ ــا و روحــ ــری ازعلمــ وجمعــــی کثیــ

.اشــتراک نمــوده بــود ،برگزارگردیــدادحج واوقــاف ارشــ
آغازسـپس  ازکالم اهللا مجیـد ی چندتالوت آیاتمحفل با

ــل    ــان محف ــل  ســخن ران ــت اجتمــاع ازاطفا ــون حمای پیرام
وبرحمایــت ازاطفاــل تاکیــد ورزیدنــد. در صــحبت نمــوده

ــه اســتیناف  ادامــه  ــیس محکم ــت طــی صــحبتی  رئ حمای
درراستای رسید گی اجتماع از اطفال را یک گام ارزنده

ــز پیرامــون      ــه حقــوق اطفاــل متضــرر توصــیف نمــود ونی ب
فال ـتعلیم وتربیه اطفاـل ومسـئولیت والـدین  درقباـل اطـ     

ازدیـدگاه شــریعت وقــوانین نافـذه کشورصــحبت مفصــل   

در بخش حقوقی و تجارتی:
) دوسیه از قبل تحت کار بوده و درمـاه  ١٥٥درین بخش (

) دوســیه حقــوقی و تجــارتی دیگرنیــز ٥٤حــوت بــه تعــداد (
ــه (    ــه از جملـ ــده کـ ــت شـ ــاکم آن والیـ ــیه ٢٣وارد محـ ) دوسـ

وســیه مکتــوبی مســترد و بــه ارتبــاط   ) د٣فیصــله شــده، (
) ١٣٨) دوسیه با صدور قرار اجـراآت بعمـل آمـده و (   ٤٥(

دوسیه تحت کار میباشد.
) قطعه وثیقه مختلـف النـوع طـی    ٥٥٨همچنان به تعداد (

مـــــاه حـــــوت اجـــــراء شـــــده و عوایـــــد ناشـــــی ازآن مبلـــــغ   
) افغانی به خزانه دولت تحویل گردیده است.٥٨٥٧٦٦(

گـــزارش اجـــراآت دواویـــن محـــاکم اســـتیناف، ابتدائیـــه  
شهری، ابتدائیه ولسوالی ها و آمریت وثایق والیت کندز 

بشــرح ذیــل مواصــلت   ١٣٩٩از بابــت مــاه حــوت ســال    
ورزیده است:

دربخش جزائی:
) دوســیه در مــاه حــوت  ١٥٢دربخــش جزائــی بــه تعــداد ( 

ــل      ــت شــده درحالیکــه از قب ــن محــاکم آن والی وارد دواوی
) دوسیه نیز تحت دوران قرار داشته اسـت. از جملـه   ٤٩(
) دوسیه مکتوبی مسترد ٨) دوسیه فیصله شده، (١٣٤(

) دوســیه بــا صــدور قــرار اجــراآت بعمــل   ٣٤مــورد (و در
) دوسیه تحت کار میباشد.٢٥آمده و(

یشورا١٥/١١/١٣٩٨) مورخ ٨٦٢مصوبه نمبر (مطابق 
ــه   ســتره محکمــه  یعــال ــه تصــامیم الزم اتخــاذ و ب در زمین

مرجع مربوط جهت اجراآت الزم ارجاع گردید، و یک مورد 
حـوزوی محـاکم در جلسـه مطـرح و مـورد      تنازع صـالحیت 

بحث قرار گرفت و در نتیجه مطابق احکام قانون محکمه 
ذیصالح تشخیص و قضـیه بـه آن محکمـه ارجـاع گردیـد.      
ــه نظرســنجی پیرامــون اصــالحات در     همچنــان در رابطــه ب
قانون محصول محاکم نیـز بحـث و تبـادل نظـر همـه جانبـه       

بــه ریاســت  صــورت گرفــت و نظریــات بعــد از توحیــد آن     
عمومی تدقیق و مطالعات ارجاع خواهد گردید.

ــه     ــی بــ ــید گــ ــن و رســ ــای دواویــ ــه رؤســ ــات کمیتــ جلســ
هـای  بتـاریخ سـتیناف والیـت بغـالن    استهداآت محکمه ا

تحت ریاسـت  ١٤٠٠حمل ١٢و ١٣٩٩حوت سال ٢٨
قضــــاوتیار محمــــد حســــن "صــــدیقی" رئــــیس محکمــــه 

ــه     اســتیناف  ــر محکم ــه در مق ــا اشــتراک اعضــای کمیت ب
استیناف دایر گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز 
ــداء روی   ــابق آجنـ ــه مطـ ــوع   ســـپس در جلسـ ــت موضـ هشـ

استهداآت که هفت مورد مربوط بـه تصـحیح وثـایق بـود     
ــه در نتیجــه ارزیــابی        بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفت
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سیمینار یکروزه در رابطه بـه ثبـت   ٢٤/١/١٤٠٠بتاریخ -
ــر   سیســتم قضــایای جزائــ   ــوقی از طــرف دفت ــه JSSPی و حق ب

کارمندان اداری ریاست محکمه استیناف والیت فاریاب دایر 
ــن ســی   ــه در ای ــد ک ــه تعــداد گردی ــدان  )٢٠(مینار ب ــن از کارمن ت

ــدویر     ــیس محکمــه اســتیناف در ت اداری اشــتراک داشــتند. رئ
ــتر اری اک نمــوده  وضــمن ســخنرانی خــویش برگــز    سیمیناراش

ام نیک دانسته و همچنان از دایر همچو سیمینار ها را یک اقد
کنندگان آن سپاس و امتنان نموده گفت والیـت فاریـاب یکـی    
از والیات نا امن بوده تدویر همچون سـیمینار هـا باعـث رشـد     

حـل مـی   و رفـع خـال هـا و مشـکالت موجـود را     کارمندان شـده 
نماید.

گی به جرایم امنیت عامه محکمـه ابتدائیـه   دیوان رسید-
٢٥ت در جلســات علنــی قضــائی از تــاریخ شــهری والیــت هــرا

جلــد دوســیه هــای ٣٠ثــور ســال جــاری بـه تعــداد  ٤حمـل الــی  
متهمین قضایای جرمی را تحت رسیده گی قضائی قرار داده 

است.
تن به اتهام های جرایم قاچاق ٣٥که در این جلسات به تعداد 

ســالح، قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر، مــوتر ممنوعــه و ســایر   
ــر مــ   ــای      جــرایم دیگ ــه حــبس ه ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــه ق ورد محاکم

تنفیــذی ســه ســال و یکمــاه و دو ســال و دو مــاه محکــومین بــه  
مجازات گردیده انـد. همچنـان یکـتن بـه اتهـام ارائـه رشـوت،        
ــه      ــه جــرم حریــق عمــدی ب قاچــاق مــواد مخــدر و یکــتن دیگــر ب

نسبت نبود دالیل الزام برائت گرفتند.
١٥/٢/١٤٠٠خ بــه ادامــه برنامــه معــارف قضــائی بتــاری-

قضــاوتمل عبدالســتار"آریایی" رئــیس دیــوان جــزاء ومعــاون       
محکمه شهری والیت بدخشان در استدیوی تلویزیون ملـی در  
پرتــو قــوانین نافــذه کشــور ومصــوبات شــورای عــالی ســتره        
محکمه غرض معلومات وآگاهی بـه همشـهریان مصـاحبه یـی     

انجام داد.
حــــاکم در ایــــن مصــــاحبه روی موضــــوعاتی چــــون اجــــراآت م

بـــا حفـــظ اســـتقاللیت قـــوه قضـــائیه، نحـــوه اجـــراآت محـــاکم   
ــا     ــراآت بـ ــونگی اجـ ــای جزائـــی، چگـ ــیه هـ ــل دوسـ کشـــوردر قباـ
ــراآت    ــانون اجـــ ــق قـــ ــزل طبـــ ــوه تفتـــــیش منـــ ــونین، نحـــ مظنـــ
ــونین و     ــرفتن مظنــ ــرار گــ ــف قــ ــاالت تحــــت توقیــ جزائــــی، حــ
ــه کشــــف و       ــرای مظنــــون از مرحلــ ــل مــــدافع بــ ــین وکیــ تعیــ

ــه صــحبت و توضــیحا    ــا محاکم ــق ت ــه از   تحقی ــرد ک ــه ک ت ارائ
طریق تلویزیون ملی بدخشان نشر گردید.

ــاریخ - ــاوتمل محمـــــــــداجمل ٢٥/١/١٤٠٠بتـــــــ قضـــــــ
ــرب زی" ــادغیس     "عــ ــت بــ ــتیناف والیــ ــه اســ ــیس محکمــ رئــ
سرپرســــت محکمــــه  قضــــاوتمل گــــل آقا"پویــــا"  درحالیکــــه

قضــــــــــاوتمندعبدالقاهر"قائد"رئیس ابتدائیـــــــــه شـــــــــهری،  
دیــــــوان امنیــــــت عامــــــه وجــــــرایم ناشــــــی ازفســــــاداداری     

ــمی"  ــتیناف، قضاوتمندعبدالعلیم"هاشـــــــ ــت اســـــــ سرپرســـــــ
گــــی بـــــه قضــــایای مـــــدنی وحقــــوق عامـــــه    دیــــوان رســـــید 

ــتیناف  و ــت قضاوتیارناســـــــــــ صیراحمد"منصور"سرپرســـــــــــ
ــید  ــوان رسـ ــات    دیـ ــه زن وتخلفـ ــونت علیـ ــرایم خشـ ــه جـ ــی بـ گـ

راهمراهــــی مینمـــــود بــــه منظــــورعرض مراتـــــب    وی اطفاــــل  
ــا  ــبت شــــهادت صــــفت اهللا   ءتســــلیت واتحــــاف دعــ ــه مناســ بــ

ــبق اوری ــه قوم  اقوماسـ ــت، بـ ــه  والیـ ــدان امنیـ ــه   انـ ــدانی امنیـ نـ
ــهید  ــه روح شـ ــه وبـ ــارفتـ ــدان  اتحـ ــه قومانـ ــوده وبـ ــاء نمـ ف دعـ

ــهید صـــــبر      ــنگران شـــ ــایربازمانده گـــــان وهمســـ ــه وســـ امنیـــ
وشکیبایی استدعاء کرد.

ــاریخ - ــات   ١٧/١/١٤٠٠بتــ ــر فیــ ــی دفتــ ــأت اعزامــ هیــ
ــد   هـــــــــر یـــــــــک فیروزه"انـــــــــوری"، شـــــــــکریه"حبیب"، اســـــــ

امـــین اهللا"ایـــوبی" بخـــاطر بررســـی اجنـــاس      اهللا"ســـاالرزی" و
) ریاســــت محـــــاکم  JSSPاهــــداء شــــده آن دفتــــر بــــه دفتــــر (     

اســـتیناف و ابتدائیـــه شـــهری والیـــت فاریـــاب بازدیـــد بعمـــل  
ــل     ــده فعاـ ــداء شـ ــامی اجنـــاس اهـ ــد اهللا تمـ ــه الحمـ آوردنـــد، کـ
بــوده و عمـــالً از اجنــاس اهـــداء شــده در شـــعبات مربوطـــه آن    

کار گرفته میشود.
ــاریخ - ــراز  ۱۲/۲/۱۴۰۰بتـــــ ــرض ابـــــ ــه ای غـــــ جلســـــ

ــعید "      ــد سـ ــاوتیار احمـ ــت قضـ ــت ریاسـ ــات تحـ ــات قضـ نظریـ
ــا    ــتیناف والیـــــت لغمـــــان بـــ اشـــــرفی " رئـــــیس محکمـــــه اســـ
اشـــــتراک رؤســـــای دواویـــــن محکمـــــه اســـــتیناف، محکمـــــه 
ــا     ــوالی هـــــ ــه ولســـــ ــاکم ابتدائیـــــ ــای محـــــ ــهری ورؤســـــ شـــــ

درمقرمحکمه استیناف دایرگردید.
کــــالم اهللا مجیــــد ابتــــداء جلســــه بــــا تــــالوت آیــــاتی چنــــد از 

ــد بــه         ــوش آمدی ــه ضــمن عــرض خ ــاز ســپس رئــیس محکم آغ
ــویش را    ــات خـــ ــا نظریـــ ــس اظهارداشـــــت تـــ ــرین مجلـــ حاضـــ
دررابطـــه بـــه مســـوده (مقـــرره طرزاجـــراآت وفعالیـــت تفتـــیش  
ــت      ــده اسـ ــال گردیـ ــه ارسـ ــتره محکمـ ــام سـ ــه ازمقـ ــائی) کـ قضـ
ــویش      ــات خـ ــاکم آن والء نظریـ ــای محـ ــه رؤسـ ــد کـ ــه نماینـ ارائـ

ته و رســــماً بــــه مقــــام ســــتره محکمــــه  را متفقــــاً ابــــراز داشــــ
ارسال گردید. 

موظــــــف، وکیـــــل مــــــدافع،  ارنواـــــل  داشـــــت  
ــردم    ــده از مــ ــررین و عــ ــیه، متضــ ــان قضــ متهمــ
ــر    ــتیناف دایــ ــه اســ ــات محکمــ ــالون جلســ در ســ

گردید.
ــه   ابتـــداء رســـمیت جلســـه توســـط رئـــیس محکمـ

گزارش فوق را بیان اعالن شد بعداً مدقق قضیه 
ــاً ــــ  ــوده و متعاقبــ ــورت  ـنمــ ــف صــ ارنوال مؤظــ

اعتــراض خــویش را قرائــت نمــود و بــه تعقیــب آن 

ــه     ــه ابتدائیـــ ــائی محکمـــ ــی قضـــ ــه علنـــ جلســـ
رســــیده گــــی بــــه جــــرایم خشــــونت علیــــه زن و  

فال والیــــــت فــــــراه  بتــــــاریخ   ـتخلفــــــات اطــــــ 
ــاوتمند   ٢٤/١٢/١٣٩٩ ــت قضـــ ــت ریاســـ تحـــ

محمـــد اهللا "واحـــدی" بـــه عضـــویت قضـــاوتمند 
ــد رحمـــــت اهللا "رهیـــــاب ــاوتمند محمـــ " و قضـــ

ــاوز بــــه      ــیه تجــ ــه قضــ ــه بــ ــی" در رابطــ "رحیمــ
ــا حضــور     ــه اتهــام دونفــر ب ــاموس زن ب عفــت و ن

ــه      ــویش را بـ ــه خـ ــان دفاعیـ ــدافع متهمـ ــل مـ وکیـ
خــوانش گرفــت. کــه بعــد از تــدقیق همــه جانبــه       

مـاده  ٤هیئات قضائی متهمان قضیه طبق فقـره  
قانون خشونت علیه زن هر واحد بمـدت پـنج   ١٧

ماه حبس تنفیذی محکـوم بـه مجـازات    سال و یک
گردیدنـــد و بـــه متهمـــین تفهـــیم شـــد کـــه حقـــوق 
استیناف خواهی آنها در میعاد قـانونی محفـوظ   

میباشد.

ــې    ــه مقرکــ ــې پــ ــتیناف محکمــ ــون د اســ ــه ــ پــ
جوشو .

لــــومی غونــــه د سترــــتن تعــــالی (ج) پــــه     
ــی د شـــاملو (      ــدا کـ ــه اجنـ ــا پـ ــل بیـ ــه پیـ ) ٦٤نامـ

ــایقو     موضــوع ــې د وث ــې جمل ــه هغ ــه ل ــه هکل اتو پ
ــو   ــو د عریضـــ ــاو دمراجعینـــ ــه تـــ د تصـــــحیح پـــ
  ــــارنوال دعـــدلې ریاســــت ، د عمــــومې جــــزا

دبلـــخ والیـــت اســــتیناف محکمـــې اســــتینافی    
کاـــل  ١٣٩٩دیوانونـــو رئیســـانو کمیســـیون د   

ل د وري کاــــ ١٤٠٠مــــه او د -٢٨دکــــب پــــه   
ــه ،  ــه پنمــ ــتې پــ ــه او-١٢میاشــ ــه -١٩مــ مــ

نیــــــــــه د قضــــــــــاوتیار محمــــــــــد شــــــــــعیب 
(ابراهیمـــــی) د اســـــتیناف محکمـــــې درئـــــیس 
پـــه مشـــر او اســـتینافي دیوانونـــو رئیســـانو     

شیرزاد) او قضـاوتمل محمـد فـایق( قرلـق) د دی     
ــوب د اداري     ــه غیت ــو پ محکمــې د قضــایي غی

رمونو پرضد دمبارزی او دولتی جفساد د درندو 
امالکو غصب عـدلی او قضـایي مرکـز دقضـایي     
   رامــــو پــــه تــــاالرکې د کابـــل والیــــت بغونـــ

ــع د (   ــی واقـ ــوال کـ ــې د  ١١ولسـ ــه مکـ ) جریبـ

د دولتی امالکو دغصـب قضـایاوو تـه درسـیده     
 استیناف محکمې علني قضایي غونه پـه  

نیه د قضاوتیارعبدالولی (قاضی ٤/٢/١٤٠٠
ــي امالکــو دغصــب قضــایاوو تــه      زاده ) د دولت
درسیده ـ اختصاصـی اسـتیناف محکمـې د     

ــه مشــر اوقضــاوتیار م  حمــد اســحق( رئــیس پ

  او دباالصــاله او والوکالــه غصـب د قضــیې پــه تـ
مدعیانو خواجه محمد ولد خواجه عبـدالرزاق او  
شـــیررحمن ولـــد عزیزالـــرحمن او مـــدعی علیهـــا  
ــی     ــیفی ) د دولتــ ــه ( ســ ــی نظیفــ ــه حکمــ بالنیابــ
ــزی    ــی دمرکــ ــتازی او د پلچرخــ ــایا وو اســ دقضــ
ــیی د    ــرمین ، د قضـ ــل تـ ــی وکیـ ــبس دحکمـ محـ

ضـورکې  دواوخواوو ، ینوون کوونکواو ملـی رسـن پـه ح   
جــوه شــوه ،. چــی دمحاکمــاتی پاوونــو لــه بشــپولو وروســته    

) لمبـر فیصـلی پـه تـر     ١نیـی د( ٤/٢/١٤٠٠قضایي پالوي د
کې دپورتنیو مـدعیانو د دعـوا پـه عـدم اثبـات د دولـت پـه نفـع         

. حکم صادرک
     ـ ه د دولتی امالکو دغصب قضـایاوو تـه درسـیدههمدارن

نیه د ٧/٢/١٤٠٠ه استیناف محکمې علنی قضایي غونه پ
قضــاوتیار عبــدالولی (قاضــی زاده ) د دولتــي امالکــو دغصــب 
قضـــایاوو تـــه درســـیده ـــ اختصاصـــي اســـتیناف محکمـــې   
ــه مشــر او قضــاوتیار محمــد اســحق ( شــیرزاد) او      ــیس پ درئ
قضاوتمل محمد فـایق( قرلـق) د دې محکمـې د قضـایي غیـو      

غـرا کـی   په غیتوب دکابل ار د پنلسمې ناحیي په خواجـه ب 
ــع د ( ــاو د دولــت د     ٤٤،٣٦واق ــه ت ــه مکــی دغصــب پ ) جریب

ــل والیــت د       ــدعی او کاب ــه م ــی بالنیاب ــتازی حکم ــایاوو اس قض
اراضی اداری حکمـی وکیـل او بالوکالـه مـدعی علیـه روح اهللا      

ــن  د(    ــواک انجم ــو دخپل ــدافع وکیالن ) ١١٦١(ســخی زاده ) د م
د کابل نمبر جواز درلودونکی ترمین چې د خپل موکل له خوا

ـارد دوهمـې حـوزي د وثـایقو پــه محکمـه کـې ترتیـب شــوی د        
) نمبر دشرعی وکالت خط د ٩٦١پر٢٩٢نیي (٣٠/٥/١٣٩٩

وثیقي له مخې د دعوا دپـرمخ ولـو پـه اونـد دوکیـل پـه حیـث        
اکـــل شـــوی ؤ ، جـــوه شـــوه اوپـــه پـــای کـــې پـــه غونـــه کـــې د  

و محاکمــاتي پاوونــو لــه بشــپولو وروســته د دولــت د قضــایاو
استازی حکمـی بالوکالـه مـدعی د دعـوا پـه اثبـات د دولـت پـه         

نفع حکم صادر شو .

نیـــه قضـــاوتیار حبیـــب اهللا (امـــین) دکنـــدز ١٧/١/١٤٠٠پــه  
والیــــت اســــتیناف محکمــــې رئــــیس د امیرمحمــــد (متــــین) د  

ــه       ــا ل ــه ملتی ــو رئــیس پ ــې د تحریرات ــتیناف محکم یوشــمیر اس
استینافی دیوانونو ، اختصاصـي محکمـو ، داسـناد او وثـایقو     
ثبت آمریت او دکندز په مرکـز کـې د مستقرولسـوالیو محکمـو     

خه لیدنه او ارنه وکه .
ــه د غــوره      ــه کتنــې خــه موخــه د دی والیــت رنیــدلو خلکوت ل
ــي     ــوقي او جزایـ ــومی د حقـ ــې لـ ــول ؤ چـ ــدې کـ ــدمتونو وانـ خـ

کتـاب ، ترکارالنـدې وثیقـو کنـدې او     قضایاوود اجراآتـو دثبـت  
نوموو محکمو دحاضر کتابونه ترارزونې الندې ونیول شـول  
، په وثیقو کې د شاهدانو او اقرارکوونکو دفووانو دنصب ، 
ــانوني        ــې د پرســونل د ق ــاکلی ســتون ک  ــه ــاب پ د حاضــر کت
رخصتیود رجول چې پـه هکلـه یـي موظفـو مـامورینو تـه الزمـي        

وپه ادامه کـې لـه مراجعینـو سـره دمحکمـو د      الروونې وشوې ا
اجراآتو په تاو خبری وشوی هللا الحمدله اوند محکموخه یي 
کــوم شــکایت نــه درلــود او دمحکمولــه اجراآتــو خــه یــې خپــل  

. ندکر رضایت

او بلـــــــــخ ولســـــــــوال ابتدائیـــــــــه محکمـــــــــې 
ــادلې      ــر تبــ ــث او دنظــ ــاو بحــ ــه تــ ــو پــ مکتوبونــ
صــــــورت ومونــــــد اوپــــــه هرمــــــورد کــــــی الزم      
ــه    ــت تـــ ــو ریاســـ ــول او تحریراتـــ ــویبونه وشـــ تصـــ

وي تصـــویبونه پـــه دنـــده وســـپارل شـــوه ترـــو شـــ
یرژروخـــت کــــی د وروســـتیو قــــانونی اجراآتــــو   

په موخه اوندو مراجعوته واستوي .

ــوده    ــف مســـ ــرات مختلـــ ــواد و فقـــ ــورد  مـــ درمـــ
هـــــای متـــــذکره ارائـــــه نمودنـــــد و بـــــه آمریـــــت  

ریـــــات و تحریـــــرات هـــــدایت داده شـــــد تـــــا  نظ 
ــراآت     ــرض اجــــ ــد و  غــــ ــنهادات را توحیــــ پیشــــ
بعـــدی رســـماً بـــه مقـــام عـــالی ســـتره محکمـــه       

ــد،  ــال نمایـــ ــن   ارســـ ــای دواویـــ ــان رؤســـ در پایـــ

جلســـۀ کمیســـیون رؤســـای دواویـــن اســـتینافی  
ــاریخ    ــرپل بتـــ ــتیناف والیـــــت ســـ ــه اســـ محکمـــ

تحـــت ریاســـت قضـــاوتمند عبـــد    ٩/٢/١٤٠٠
ــتیناف   ــه اســ القهــــار "مخبــــت" رئــــیس محکمــ

دایر گردید.
ابتـــداء جلســـه بـــا تـــالوت آیـــاتی چنـــد از کـــالم  

ــه   اهللا مج ــه  قطعـ ــورد سـ ــاز ســـپس در مـ یـــد آغـ
عریضــه تصـــحیح وثــایق غـــور صــورت گرفـــت    
و بعـــد از بررســـی هـــای الزم ، بـــه آمریـــت ثبـــت  
ــی    ــهری  طـ ــوان مـــدنی شـ ــایق و دیـ ــناد و وثـ اسـ
ــدایت داده   ــه اتفـــاق آرا هـ تصـــاویب جداگانـــه بـ
ــداز       ــانونی وبع ــه بعــد از طــی مراحــل ق شــد، ک
ــحیح و    ــمت تصـ ــه در قسـ ــه جانبـ ــات همـ تحقیقـ

ــوی  ــب تجــــ ــذکره   ترتیــــ ــایق متــــ ــرای  وثــــ ز، بــــ
اجـــــراآت نمایـــــد.  همچنـــــان مســـــوده مقـــــرره  
اســـتخدام و آمـــوزش محـــررین و مســـوده طـــرز  
العمـــل بودجـــه داخلـــی، مـــورد غـــور و بررســـی  
قــــرار گرفــــت کــــه رؤســــا نظریــــات خــــویش را  

ــید  ــرض رسـ ــندوق    غـ ــله صـ ــکایات واصـ ــی شـ گـ
ســــــمع شــــــکایات را کــــــه جلــــــوی درب ورودی 
ریاســت محکمــه اســتیناف نصــب میباشــد بــاز      
نمودنـــــد کـــــه خوشـــــبختانه شـــــکایتی موجـــــود 

ــا    ــه بــــ ــود و جلســــ ــر و آروزی  نبــــ ــه خیــــ دعائیــــ
موفقیت برای همکاران خاتمه یافت.

مســـلکی دیـــوان جـــزای عمـــومی دردفتـــر کـــاری 
آمرتحریرات دایر گردید.

ــد     ــات چن ــا تــالوت آی از کــالم اهللا ابتــداء جلســه ب
مجید آغاز سپس آمرتحریرات محکمه استیناف 
ضـمن عـرض خـوش آمدیـد بـه اعضـای حاضـر از        
اشتراک فعال شان ابـراز امتنـان وتشـکری نمـوده     
ــاریخ      ــه بتـ ــی کـ ــه قبلـ ــوبه جلسـ ــراآت مصـ واز اجـ

دایـــر گریـــده بــــود مفصـــالَ بــــه    ۲۹/۱۱/۱۳۹۹
اعضــــای جلســــه معلومــــات داد.  در ادامــــه از     

جلســـه کمیتـــه منـــع آزار واذیـــت زنـــان واطفاـــل 
درمحیط کاری محکمه استیناف والیت بامیان

تحـت  ۱۳۹۹/ ۲۷/۱۲یوم  چهار شـنبه مـورخ    
ــرات   ــخی زاده" آمرتحریـــ ــب اهللا "ســـ ــر محـــ نظـــ

شـتراک فاطمــه "کریمــی"  محکمـه اســتیناف بــا ا 
مــــدیر عمــــومی تحریــــرات محکمــــه ابتدائیــــه 
رسیدگی به جرایم خشـونت علیـه زن وتخلفـات    
اطفال، قمرگل "شریفی" مدیرتحریرات محکمه 
ابتدائیــه شــهری ومحمــد ذکــی "حقــانی" محــرر  

ه فـراراه کارمنـدان طبقـه    مشکالت وچالشهای ک
اناث واطفال شان درمحـیط کـاری وجـود داشـته     
باشـــد از اعضـــای جلســـه خواســـتار معلومـــات     
گردید، که خوشبختانه کدام شکایت تاالحال نـه  
بــه اعضــای کمیتــه منــع آزار اذیــت زنــان واطفاــل  
ــتیناف   ــرات محکمــــه اســ ونــــه در آمریــــت تحریــ
مواصلت نه ورزیده اسـت و جلسـه بادعائیـه خیـر     

خاتمه یافت.

ــه  ــنی١٧/١/١٤٠٠پــ ــتيناف  ــ ــار اســ ه دننرهــ
ــايي پـــالوي دعلنـــي    ــزا دېـــوان قضـ محکمـــې دجـ
قضايي غونې په تر کې دقضـيې دطرفينـو پـه    
شتون کې د رايو په اتفاق يو تـن دقتـل پـه قضـيه     

کالـه او يوبـل کـس دغـال پـه قضـيه       ۲۵کې پـه    
کالــه دتنفيــذي بنــد پــه ســزا محکــوم  ۱۶کــې پــه 

شول.
قضايي غونې  په تر کـې   علني دغه راز ددغه 

کالـه او يـو بـل    ۸يو تن دغـال پـه قضـيه کـې پـه       
ــې پــه        ــوه جــال قضــيه ک ــس دغــال پــه ي کالــه ۵ک

تنفيذي بند سزا محکوم کل.
همدارنه دغال په يـوه بلـه قضـيه کـې درې تنـه،      

ه دتنفيذي بند پـه  کال۴ـ ۴ـ ۴چې هر يو يې په  
سزا محکوم شول. دغونې قضايي پالوي وويـل  
دتورنو پرواندې شوې پرېکې وروسـت نـه دي   

کوالی شي دتمیيز غوتنه وکي.


