
:د واندې شوو مطالبو ېنه
.هدهمحکمه د هغو مطالبو په ېنه چې د اخونو لخوا د فرعي دعوي په توه واندې شوې دي، د هغو د مؤجبه اسبابو په یادولو سره، مکلف

:د فیصلې د لیکلو، السلیک او مهر وخت(موده)
او د قضایي هیئت د رئیس او غو لخوا السلیک، مهر او صادرېي.كېيورو مودې په تر کې لیکل)۱۰ه د (فیصله زیات نه زیات د حکم د ابالغ له نېې وروست

تمه مادهدوه سوه لوېتمه او دوه سوه یولوېدجزایی اجراآتو د قانون 

ــت      ــت ریاســ ــه  تحــ ــتره محکمــ ــالی ســ ــورای عــ شــ
ــات   قــــانونپوه ســــید یوســــف حلــــیم قاضــــی القضــ

ــه تاریخهـــ   ــه بـ ــتره محکمـ ــیس سـ ــازدهم و ورئـ ای یـ
هــژدهم جــوزاء تشــکیل جلســه داد و ایــن تصــامیم       

را اتخاذ کرد :
مراتـــــب تســـــلیت عمیــــــق نســـــبت بــــــه    -

ــو     ــاض )  عضـ ــد (فیـ ــد محمـ ــاوت منـ ــهادت قضـ شـ
ــام       ــه ش ــدهار ک ــت کن ــه شــهری والی ــه ابتدائی محکم
شــــانزدم جـــــوزاء حـــــین برگشــــت از مســـــجد  بـــــه   
ــلح    ــتان مســـــ ــب تروریســـــ ــزل ازجانـــــ ســـــــوی منـــــ

ــه و   ــد قرارگرفتـ ــراز  موردســـوء قصـ ــد ، ابـ شـــهید گردیـ
ــنیع از     ــل شــ ــن عمــ ــت ایــ ــمن محکومیــ ــده ،  ضــ گردیــ
بارگـــاه اهللا متعاـــل (ج) بـــه شـــهید جنـــت فـــردوس و بـــه  

فامیلش صبر جمیل استدعا شد.
مقـــــام  ٢١٨٩بـــــا رعایـــــت حکـــــم شـــــماره   -

ــه     ــتان کــ ــالمی افغانســ ــوری اســ ــت جمهــ ــالی ریاســ عــ
ــاپ مجــــدد و      ــادار و چــ ــناد بهــ ــازی  اســ ــاری ســ معیــ

ده اســـــــت ، پروســـــــه مصـــــــئون آنهـــــــا را هـــــــدایت دا
ــورد     ــایق مــ ــداد ازوثــ ــازی یکتعــ ــاده ســ ــازنگری وســ بــ
اســـتفاده محـــاکم باتهیـــه فارمـــت هـــای معیـــاری بـــا       

حفـــظ اساســـات و ادبیـــات حقـــوقی و قضـــایی قابـــل  
فهـــم نهـــایی گردیـــده و بنـــابر اســـتعجالیت موضـــوع  
ــای    ــه هــ ــا نمونــ ــد تــ ــدایت داده شــ ــاء هــ ــه داراالنشــ بــ
نهــــــایی شــــــده را عجالتــــــاً ومتبــــــاقی وثــــــایق را     

ــازنگ ب ــه بـ ــدازختم پروسـ ــه   عـ ــدریجی بـ ــه تـ ــه گونـ ری بـ
ل نماید .مرجعش ارسا

گـــــــزارش  فعالیـــــــت ریاســـــــت عمـــــــومی -
ــتای     ــه را در راسـ ــتره محکمـ ــات سـ ــدقیق و مطالعـ تـ
غـــور بــــر اســــتهداات و فعالیـــت تقنینــــی در ســــاحه   
قـــوه قضـــائیه رامـــورد اســـتماع قـــرارداد. بـــر مبنـــای  

ازجانــب ایــن ریاســت   ١٣٩٩گــزارش ، طــی ســال   
داســــــتهدای واصــــــله ابــــــراز نظــــــر مور)٢٢٢روی (

ــند تقن٦٢، (گردیـــده ــرح  ) سـ ــاء طـ ــاحه قضـ ینـــی درسـ
، در راســتای ا رتقــای درجــات کـــادر    و تــدوین شــده  
ــایی ،( ــابی  ٢١٧قضــــــ ــورد ارزیــــــ ــنهاد مــــــ ) پیشــــــ

) جلســــــــه ٤٥قرارگرفتــــــــه  و طــــــــی یکســــــــال در (
ــل    ــل بعمــ ــتراک فعاــ ــربط  اشــ ــی در ادارات ذیــ تقنینــ

آمده است .  
ــتفاده و تزو - ــام سوءاسـ ــه   اتهـ ــوب بـ ــر منسـ یـ

ــت     ــتیناف والیـ ــه اسـ ــابق محکمـ ــات سـ ــتن از قضـ یکـ

٢/٣/١٤٠٠مؤرخ ) ٥٠٧- ٤٤٣متحدالمال شماره (
داراالنشاء شورای عالی:

:طرزالعمل ارزیابی اجراآت- موضوع:
زیـــابی اجــراآت ریاســـت  ریاســت ارتقـــاء ظرفیــت و ار  

ــه    ــابع بشـــــری ســـــتره محکمـــ محتـــــرم عمـــــومی منـــ
ــوۀ    ــدمات ملکـــی قـ ــأمورین خـ ــراآت مـ ــل اجـ طرزالعمـ

) مــــــــــــؤرخ ١٠٩قضــــــــــــائیه را طــــــــــــی نامــــــــــــه (
ــتره   ١٧/١/١٤٠٠ ــورایعالی ســ ــویب شــ ــرض تصــ غــ

محکمه ارسال نموده اند.
حینیکـــــــــــــه موضـــــــــــــوع در جلســـــــــــــه مـــــــــــــؤرخ 

ــام محتـــــرم شـــــورایعالی مطـــــرح    ١٧/١/١٤٠٠ مقـــ
ــویب شـــ   ــی تصـ ــد طـ ــل  ١٥٧ماره (گردیـ ــدایت ذیـ ) هـ

صدور یافت:
((طرزالعمل ارزیابی اجراآت مامورین خدمات ملکی 

) ماده تصویب ٢٥قوۀ قضائیه بداخل شش فصل و (
است جهت تعمیم به تمام محاکم متحدالمال گردد.))

ــیله بــه       ــدرج تصــویب شــماره فــوق بدینوس ــب من مرات
عمـــوم محـــاکم اســـتیناف والیـــات اخبـــار و یـــک نقـــل  

متــــــذکره بعــــــد از نشــــــانی شـــــــد در    طرزالعمــــــل  
ــرف( ــه   ٢٩ظــ ــت، البتــ ــال اســ ــمیمه ارســ ) ورق در ضــ

آنـــرا بـــه مراجـــع ذیـــربط خـــویش تکثیـــر نمـــوده تـــا        
عندالضــــــرورت مطــــــابق آن اجــــــراآت مقتضــــــی و    
ــل رادر    ــتن طرزالعمــــ ــد. ( مــــ ــل آرنــــ ــانونی بعمــــ قــــ
شــماره مــاه جــوزاء مجلــه قضــاء مطالعــه بفرماینــد.       

(

ــه ،    ــاتی قرارگرفتـ ــیده گـــی محاکمـ ــورد رسـ ــروان مـ پـ
وال موظـــف و ـپـــس از اقامـــه صـــورت دعـــوی ارنـــ    

ــانونی اش ،      ــل قــ ــتهم ووکیــ ــه مــ ــا عیــ ــتماع دفــ اســ
دوســـیه بـــه منظـــور اتخـــاذ یـــک تصـــمیم عادالنـــه و       
ــاره بــه        ــاتی دوب ــای تحقیق ــع خــال ه ــت رف ــانونی جه ق

سترد گردید .مرجعش م
بـــا توجـــه بـــه نتـــایج گزارشـــهای تفتـــیش      -

ــتیناف والیـــــات      ــایی محـــــاکم اســـ ــادی و اقتضـــ عـــ
) تـــن از قضـــات  ٦ننگرهـــار ، غزنـــی و لغمـــان  بـــه (   

محـــاکم فـــوق پـــس از تثبیـــت تخطـــی وظیفـــوی شـــان 
جزا های الزم تادیبی تجویز گردید .

ــایی و    - ــع قضــ ــله از مراجــ ــتهدات واصــ اســ
فیـــذ یــک قـــرار  غیــر قضــایی  پیرامـــون اشــکال در تن   

ــر فــروش ملکیتهــای تحــت تضــمین      ــی ب قضــایی مبن
بانـــــک ، تعـــــارض میــــــان دو مـــــاده قـــــانون طــــــرز     
تحصــــــیل حقــــــوق  و قــــــانون محصــــــول محــــــاکم ، 
ــه     ــک قبالـ ــرای یـ ــونگی اجـ ــوص  چگـ ــه در خصـ مالحظـ
قطعــــی فــــروش جایــــداد تحــــت تضــــمین ، درمــــورد 
چگـــونگی تطبیـــق یـــک قـــرار بارتبـــاط یـــک جایـــداد       

محکمــه ذیصـــالح  تحــت تضـــمین بانــک،  تشـــخیص   
ــایرت       ــه ،  مغـ ــله منقوضـ ــک فیصـ ــه یـ ــی بـ ــیده گـ رسـ
اســـناد هویـــت  یکـــتن ازمنســـوبین شـــهید بـــا اســـناد  
ــت      ــول از ثبــ ــذ محصــ ــوه اخــ ــه وی و نحــ ــت ورثــ هویــ
عـــــرایض تجدیـــــد نظـــــر مـــــورد غورقرارگرفتـــــه و     
ــذه    ــوانین نافـــ ــام قـــ ــنایی احکـــ ــورد در روشـــ درهرمـــ

رهنمایی الزم صورت گرفت .
های بــــرعالوه رســــیده گــــی بــــه درخواســــت -

ــدیلی محکمــــــــــه درقضــــــــــایای جزایــــــــــی و     تبــــــــ
ــادر     ــات کــ ــای  درجــ ــه ارتقــ ــوط بــ ــنهادات مربــ پیشــ
ــورد     ــه درهرمــ ــود کــ ــداها بــ ــزء اجنــ ــز جــ ــایی نیــ قضــ
تصـــامیم الزم اتخـــاذ شـــد و همچنـــان بنـــابر تقاضـــای  

ارنوالی صـــــالحیت رســـــیده ـــــاداره محتـــــرم لـــــوی 
ــی  ( ــی ١٣٩گـ ــیه جزایـ ــتیناف   ) دوسـ ــاکم اسـ ــه محـ بـ

ــدهار  ــات کنـــ ــار ، نووالیـــ ــ، تخـــ ــا، رســـ تان ، پکتیـــ
، هلمنــــد ، پکتیکــــا ، فــــراه ، فاریــــاب ، دایکنــــدی

ســـرپل ، بــــادغیس ، بدخشـــان ، بغــــالن ، لغمــــان ،   
زابل ،  خوست و نیمروز تفویض گردید .

قضاوتوال ٥/٣/١٤٠٠قبل از ظهر چهار شنبه مورخ 
ــب اهللا "اکبــری" رئــیس تعلیمــا    قضــائی ســتره  تنجی

محکمـــه کـــه بـــه منظـــور بررســـی و ارزیـــابی اجـــراآت 
ستاژیران بـه والیـت هـرات سـفر نمـوده بـود در سـالون        
ــتاژیران      ــا سـ ــتیناف بـ ــه اسـ ــت محکمـ ــات ریاسـ جلسـ

) ستره محکمه دیدار نمود.٣١دور(
یـد  ابتداء جلسه با تـالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مج    

آغاز سپس نماینده گان ستاژیران هر کدام بـه نوبـت؛   
طــرح هــا و پیشــنهادات خــویش را جهــت بهبــود دوره   
عملی ستاژ قضاء ارائه نمودند. بعداً رئیس تعلیمات 
قضائی ضمن قدر دانی از ریاست محکمـه اسـتیناف   
والیت هرات در راستای ترتیب و تنظیم برنامه عملـی  

ــاره بــ    ــا اش ــاء و ب ــاه قضــاء، در  دوره ســتاژ قض ه جایگ
قسمت رفع مشکالت و چالش های پیش آمـده وعـده   
ــه قضــاوتیار محمــد شــریف     همکــاری نمــود. در ادام
"فانی" رئیس محکمه استیناف هرات پیرامون بهبـود  

روند دوره عملی ستاژ قضاء وعده همکاری نمود.

مـــــه نیـــــه درنـــــو دوهغبرـــــولي پـــــه دد روان کاـــــل 
ــیده ــــــــــ ابتدا  ــه د رســــــــ ــو تــــــــ ــه ئجرمونــــــــ یــــــــ

ــې،     ــه کــ ــايي غونــ ــي قضــ ــوه علنــ ــه یــ ــې، پــ محکمــ
د پخـــــــــــــواني ســـــــــــــناتورنظرمحمد فقیـــــــــــــری د   
ــرت محمــــــــد زوی د محــــــــاکمې اونــــــــد د     حضــــــ

ــې     ۲۰۴ ــې چــ ــیه کــ ــه قضــ ــتالس پــ ــو د اخــ ــن غنمــ ــ
د اونـــــده ـــــارنوال لـــــه لـــــوري تـــــورن پیژنـــــدل      
شــــــــوی و، او غونـــــــــه يـــــــــې د قضـــــــــیې د دواو  
لوریـــــــو پـــــــه شـــــــتون کـــــــې دایـــــــره او د یــــــــادې      

ون د ن کـــــې د جــــزا قـــــا قضــــايي غونــــې پـــــه تــــر   

ــانون د   ۲۶۸ ــاد قــــ ــرې او یــــ ــادې د لــــــوم فقــــ مــــ
مــــــــادې د دوهمــــــــې فقــــــــرې پــــــــه رعایــــــــت  ۱۴۵

ـــ  ال او شـــــپ میاشـــــتې ـســـــره، نومـــــوی پـــــه یـــــو کــ
تنفیــــــــــذي بنــــــــــد محکــــــــــوم او جــــــــــزا کــــــــــود د 

ــاد کــــــ  ۳۹۸ ــونې او د یــــ ــادې د الرــــ ــې مــــ د د ومــــ

مــــې مـــــادې پـــــه رعایـــــت ســـــره د یـــــو میلیـــــون  ۱۷
ــو  ــور زره او پنــــــه ســــ ــو او دوه ســــــوه او لــــ ه او یــــ

اویــــــا او درې لویــــــت افغــــــانیو پــــــه رد چــــــې د  
ــازاتو بانـــــدې      ــه مجـــ ــت دی، پـــ ــو قیمـــ ــادو غنمـــ یـــ

.محکوم کل شو

جریــــــان موضــــــوع حــــــاکی از آنســــــت کــــــه مــــــورخ 
شخصــی بــه نــام ســید عبــدالعزیز ولــد  ٢١/٦/١٣٩٩

سید یعقوب یکتن از تجـار و رئـیس شـرکت تجـارتی     
ت سادات زیارتجایی به سمت قریه زیارتجاه در حرکـ 

ــراد مســلح اختطــاف و     ــوده، در مســیر راه توســط اف ب
در بـــدل مبلـــغ دو لـــک دالـــر امریکـــایی از نـــزد  بعـــداً

ــا میگــردد و چــون موضــوع تحــت      ــان ره اختطــاف چی
کشف نیرو های امنیتی قرار داشته متهمین گرفتـار  

.و تحت باز پرس قرار میگیرند

ــور   ــین منظــ ــه همــ ــه بــ ــی جلســ ــاعلنــ ــوان ی ئقضــ دیــ
والیـــت محکمـــه اســتیناف  یامنیــت داخلـــی و خــارج  

ــرات  ــاریخ هــــــ ــت  ٧/٢/١٤٠٠بتــــــ ــت ریاســــــ تحــــــ
ــانی"رئیس محکمـــــه     ــاوتیار محمدشـــــریف "فـــ قضـــ

و هیئـــــات قضـــــائی شـــــان بـــــا اشـــــتراک  اســـــتیناف 
ــ مؤظـــــف، وکـــــالی مـــــدافع، متهمـــــین،    وال ـارنـــ

ــردم در   اقــــارب و متضــــررین قضــــیه و جمعــــی از مــ

ــه    ــات محکمـ ــالون جلسـ ــتیناف سـ ــدبرگزاراسـ . گردیـ
ــدا  ــابتــــــ ــیارنوال ـــــــ ــدافع  قضــــــ ــالی مــــــ ه و وکــــــ

هیئـــات قضـــائی ســـپساعتراضـــات خـــود را قرائـــت 
ــه    ــد بــ ــرفین در پیونــ ــارات طــ ــتماع اظهــ ــد از اســ بعــ

ــاف   ــیه اختطـــــ ــک  قضـــــ ــر یـــــ ــین هـــــ ــید متهمـــــ ســـــ
ــ ــدالعزیز، اسـ ــدت   اعبـ ــدالغفور بمـ ــد عبـ ــیأ ولـ می ضـ

مـــاه حـــبس تنفیـــذی و اســـامی احمـــد     ٩ســـال و ١٣
ــدر و    ــد حیـ ــدالغفور ولـــد محمـ ــدیر، عبـ ولـــد عبدالقـ

بطـــور جـــدا آنهـــا فـــاروق هـــر واحـــد زبیــر ولـــد غـــالم  
ــه بمــــدت   می اســــال حــــبس تنفیــــذی و اســــ   ١٢گانــ

ــت در     ــوص معاونیـ ــان در خصـ ــد آزاد خـ ــداد ولـ خدایـ
ــدت    ــاف بمــ ــیه اختطــ ــال و ٢قضــ ــبس  ٦ســ ــاه حــ مــ

گردیـــده انــــد. و  بـــه مجــــازات ینتنفیـــذی محکــــوم 
ن تفهـــــیم شـــــد کـــــه در صـــــورت عـــــدم یبـــــه متهمـــــ

در میعـــاد معینـــه آنهـــا قناعـــت حـــق فرجـــام خـــواهی  
.حفوظ میباشدآن م
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بعضاً دیده شده براینکه تعدادی ازکارمندان بعد -٣
ن حاضری یومیه شان بدون اطالع وظیفه را ازامضاء ویا مهر ستو

ترک می نمایند وعمالً به دفتر کاری شان حضور ندارند و 
همچنان بعضاً دیده شده  که تعداد از کارمندان ستون حاضری 
روز های آینده شانرا سهواً امضا ویا مهرنموده اند  ویا به عوض 

ند. ستون حاضری کارمند دیگری سهواً امضاء ویا مهر نموده ا
قانون کار وماده ١٠٠بناءً من بعد امید واریم که محتوای ماده 

مقرره امور ذاتی کارکنان خدماتی ملکی را در خصوص ٢٨
حاضری لحاظ نمائید.

حتی االمکان کوشش به عمل آید که اوراق دوسیه به -٤
ترک قرار  خصومت مواجه نگردد واگر جلسه قضائی نسبت عدم 

ین قضیه دایر شده نمی تواند حضورمدعی علیه وسایر مشمول
باید برای مدعی حاضرتاریخ انعقاد جلسه قضائی بعدی تفهیم 
واستحضاری آن  اخذ گردد وکاپی آن در اختیار مدعی 
حاضرقرار داده شود  تا وی به روز وساعت معینه به جلسه 
قضائی حاضر شده و اصحاب دعوی بدون جهت سرگردان 

نشوند.
ینکه  تعدادی از مدیران در اکثراً مالحظه  می گردد ا-٥

قسمت رسانیدن گفته های شاملین قضیه در محضرجلسه 
قضائی دقت نکرده وبعد ازآنکه محضر به صدای بلند قرائت می 
گردد باعث اعتراض شاملین قضیه شده وبیان میدارند که چنین 
چیزی را ما نگفتیم.  بناءً الزم است که رؤسای  دواوین این 

ه شانرا همکاری و راهنمائی الزم نمایند تا ریاست محررین مربوط
چنین موارد پیش نیاید.

در این روزها دیده می شود که تعداد از کارمندان -٦
قضائی در قسمت رعایت  یونیفورم  قضائی  توجه نداشته امید 
وارم که من بعد تاکیدات مقامات صالحه در این خصوص لحاظ 

شود.
وس کرونا به هدف جلوگیری از شیوه موج سوم ویر-٧

کوشش نماییم که محیط کاری خویش را پاک ونظیف نگه داشته 
وتوصیه های مراجع صحی کشور را در تمام امور زندگی خویش 
مطمح نظر داشته باشیم. در اخیر رئیس محکمه شهری  
پیشنهادات اشتراک کننده گان را استماع وختم جلسه را اعالم 

نمود.

جلسۀ اداری محکمه ابتدائیه شهری
:والیت بدخشان

٥/٣/١٤٠٠جلسۀ اداری محکمه ابتدائیه شهری والیت بدخشان بتاریخ 
تحت ریاست قضاوتیار مفتی عبدالوکیل "عابدی" رئیس محکمه 
ابتدائیه شهری با اشتراک کارمندان اداری، محررین و کار آموزان دفتر 

GIZ.دایر گردید
آغاز سپس روی ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید

موضوعات ذیل بحث صورت گرفت:
برای تمام کارمندان اداری و محررین هدایت داده شد از -١

قرار داریم، عنقریب مفتشین قضائی مقام ١٤٠٠اینکه در وسط سال 
عالی ستره محکمه غرض بازرسی و کارکرد سوابق یکساله محاکم 

ز تشریف آوری استیناف والیات همه ساله اعزام می شوند. بناءً قبل ا
آنها تمام دوسیه جات و سوابق اجراآت خویش را در الماری های مربوط 
ترتیب و تنظیم نموده و سلیقه دفتری خویش را به وجه احسن تطبیق و 

عملی سازید.
پابندی به حاضری را وظیفه اصلی و همیشگی خود دانسته، -٢

وفق مقررات اجراآت قانونی صورت گیرد.
ی توصیه بعمل آمد که در راستای برای کارمندان خدمات-٣

صفائی و پاکی شعبات مربوطه خویش سعی و تالش جدی نموده وظایف 
خویش را در مطابقت با قانون و مقررات اداری عیار سازید.

توصیه گردید که هدف اساسی تان فقط خدمت صادقانه در -٤
انجام امور محوله بوده باشد لذا طرز سلوک اداری خویش را در عملی 

ی با مراجعین تطبیق و از یک طرف نشانگر برخورد اخالق شما را و ساز
از سوی دیگر صمیمیت و بشر دوستی و همدلی تان را در حصه نیک 

رفتاری بیان می کند.
ــه در      -٥ ــد کــ ــدایت داده شــ ــده هــ ــف شــ ــوزان توظیــ ــار آمــ ــه کــ بــ

ــار بـــوده و از        ــرای محـــررین همکـ ــاتر همـ ــاکی و صـــفائی دفـ ــتای پـ راسـ
ی کـــه بـــه صـــفت کـــار آمـــوز توظیـــف گردیـــده  بـــودن خـــویش در دیوانهـــا

ــب        ــدون موجـ ــذار بـ ــت و گـ ــوده از گشـ ــالم نمـ ــت و سـ ــتفاده درسـ ــد اسـ انـ
ــز هــدایت داده شــد کــه در قباــل         ــرای محــررین نی ــود داری نمائیــد و ب خ
ــه      ــا دعائیـ ــه بـ ــد و جلسـ ــه بدارنـ ــت توجـ ــده نهایـ ــوزان معرفـــی شـ ــار آمـ کـ

خیر خاتمه یافت.

استیناف محکمی په د ارزان والیت 
:اداری غونه

د ارزان والیت استیناف محکمی ریاست ه نی٩/٣/١٤٠٠په 
په صالون کی اداری غونه د استیناف محکمی رئیس قضاوتیار 
عطاء اهللا (عاطف) په مشری جوه او پدی غونه کی د استیناف 

ی او د و او د شهری محکمنایضا، قومحکمی د دیوانونو رئیسان
می د وو او مامورینو ون درلود. لنایضاابتدائیه محاکمو ق

قرآن کریم و مبارک آیتونو تالوت شول. وروسته د استیناف 
.محکمی رئيس ون والو ته هر کلی ووایاست

 بیایی د محکمی د اداری او قضایی پرسونل ته وویل چی مون
اآت د قانون تاسو د اخالص، صداقت نه کار واخلو. خپل ول اجر

په چوکات کی عیار کو، قانون اول پر خپل ان او بیا په نورو 
 مجرم بی له مجازاتو پاتی نشی او هی و. هیباندی تطبیق ک
بی ناه مجازات نشی. خپل منونو کی اتفاق او صمیمیت ولرو 

ود ستری محکمی د قدرمند مقام ول مصوبات اوامر په خپل
ن په کارونو کی ور تر بلی بهبود اجراآتو کی عملی کو زمو

وراشی. مراجعینو سره ه وضعه وشی د ولس اعتماد په محکم
حاصل کو د ولس او محکمو ترمن وان باید ختم کو قانونی 

و کاجراآت وکی بی طرفی حفظ شی، عدالت تأمین شی، په خل
باندی قانونی ترحم وکی، خپل حیثیت او د اداری حیثیت 

ونو کی شفافیت راولی، جلسات علنی ونیسی تر وساتی په کار
و کد اجراآتو خه خبرتیا پیدا کی، د خلود محکمکو خل

کارونه معطل نشی، یو بل ته متقابل احترام ولری. تواضع او 
په حاضری رم رعایت شی،وعاجزی نه کارواخلی. نظافت او یونیف

 خه استفاده وشی تر و پابندی ولری او د قانونی رخصتیو
و خپل ملت ته شاید او باید واقعی خدمتونو عرضه شمون وکوال

کو. کارونو کی سرعت راولو او شفافیت نه کار واخلو تر و اهللا 
.ی سره پای ته ورسیدهئیدعاپهزمو خه راضی شی. جلسه 

جلسۀ اداری محکمه ابتدائیه شهری
والیت بامیان:

یان یوم دوشنبه جلسۀ اداری محکمه ابتدائیه شهری والیت بام
تحت ریاست قضاوتمند ایام الدین "یوسفی" ١٠/٣/١٤٠٠مورخ 

رئیس محکمه ابتدائیه شهری با اشتراک کارمندان قضائی، 
اداری  وخدماتی در مقرریاست محکمه شهری دایر گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی  چند ازکالم اهللا مجید توسط 
ائی دیوان مدنی قضاوتمند عبدالوسیم "مجیدی" عضو قض

وحقوق عامه محکمه شهری آغاز سپس رئیس محکمه شهری 
ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین جلسه، راجع به نقیصه های 
موجود درشیوه رسیدگی قضایا وجلوگیری از تکرار دوباره آن 

وهکذا راجع به سایرموارد به ترتیب ذیل اشاره نمود:
مدقق بعضاً شنیده میشود بر اینکه هریک از قضات-١

دیوان مدنی وحقوق عامه این ریاست جلسات قضائی شانرا به 
صورت تک فردی دایر وبعداً سایر قضات در محضرجلسه 
قضائی من باب اعتماد امضاء می نمایند و بعضاً هم اکثراً 
محضر ترتیب نمی گردد ونیز تعدادی ازمراجعین شفوی شکایت 

دوسیه ما را نمودند براینکه خود مان حاضرهستیم ولی محکمه 
به ترک خصومت به حقوق روان می نماید که این ریاست به هدف 
رسیدگی بهتر در حل وفصل دعاوی نسبتی اصحاب دعوی 
وافزایش میزان اعتماد مردم نسبت به اجراآت قضائی، به تاریخ 

برای مدیر اداری دیوان مدنی وحقوق عامه این ٣/٣/١٤٠٠
ری دیوان متذکره ریاست دستور داد که دوسیه های تحت کا

یکبار مالحظه گردد که محضرجلسات قضائی دارد یاخیر؟ که 
براساس گذارش مدیر دیوان مذکور در سیزده جلد دوسیه 
صورت دعوی صحت گرفته شده ویا مکلف به تصحیح گردیده 
وهمچنان قرار دوران دعوای وهیئاتی صادر شده ولی 

ه هدف تأمین محضرقضائی  ترتیب نگردیده است. بناءً من بعد ب
عدالت به وجه احسن مواد قانون اصول محاکمات مدنی، 
تجارتی و سایر قوانین نافذه کشور در برگزاری جلسات قضائی 
جداً لحاظ گردد واز برگذاری جلسات قضائی  تک فردی که بعداً 
سایر قضات در آن امضاء  نماید، جلوگیری به عمل آید  تا زمینه 

م نشود.  شکایت اصحاب دعوی نیز فراه
به هدف تطبیق بهتر عدالت وایجاد شفافیت در -٢

رسیدگی قضایا بیانات شهود وسایر مدارک ودالیل طرفین 
دعوی طی جلسه قضائی استماع ومالحظه گردد ومطابق به حکم 

قانون رویداد جلسه  قضائی درج محضرشود.

در والیت سمنگان:
قضائی والیت سمنگان بتاریخ هنگی ارگانهای عدلی وجلسۀ همآ

تحت ریاست قضاوتیارمنیرالدین "منیر" رئیس ٢٠/٢/١٤٠٠
اشتراک والی والیت، رؤسا و نماینده گان محکمه استیناف با

ادارات ذیربط در مقر محکمه استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از  کالم اهللا مجید آغاز سپس
رئیس محکمه با ابرازخوش آمدید برای اشتراک کننده گان 
پیرامون اهمیت و نیاز تدویر جلسه همآهنگی میان ارگانهای 
عدلی و قضائی بمنظور تأمین حاکمیت قانون، مبارزه مشترک 
علیه بی عدالتی، فساد اداری، تعلل و کار شکنی صحبت نمود 

رگان های عدلی بعداً والی والیت  تدویر جلسات همآهنگی بین ا
وقضائی را مهم دانست متعاقباً منشی جلسه آجندای جلسه 
راقرائت و اعضا روی پیشنهادات ادارات مربوط بحث مفصل 

نموده وتصامیم الزم مقتضی ذیل را اتخاذ کردند :
ریاست دیوان رسیدگی به جرایم  امنیت عامه و جرایم -١

الف: ناشی از فساد اداری محکمه استیناف اظهار نمودکه 
دوسیه هایی که غرض خالی تحقیقاتی به ارنوالی محول می 
گردد، در میعاد تعیین شده دوباره غرض فیصله محول دیوان 
مربوطه نمی گردد. که این عمل موجب التوای رسیدگی دوسیه 

وبی سرنوشتی میگردد.
قانون ٢٦٢ب: بعضی ارنواالن تمدید توقیفی را خالف ماده 

اد می نمایند، و ارنوالی مبارزه با فساد اجراآت جزائی پیشنه
اداری پیشنهاد تمدید توقیفی را می نماید که توسط محکمه 
ابتدائیه در مورد موصوف قرار عدم صالحیت رسیدگی صادر 

گردیده است.
قانون ١٧٧در رابطه تصویب بعمل آمد که طبق مفاد ماده 

قرار اجراآت جزائی ارنوالی مکلف است تا در میعاد معینه 
خالی تحقیقاتی محکمه را حل نموده ودوسیه را مجدداً محول 
محکمه سازد. و ارنواالن مربوط پیشنهاد تمدید توقیف را 
مطابق قانون عیار نمایند و راجع به اینکه نتیجه مکتوب های 
این ریاست مبنی بر نشر اعالن احضار متهمین غائب که عنوانی 

عالن احضار متهم یک ارنوالی صادر میگردد و مدت نشر ا
هفته قید می گردد، در مدت متذکره مواصلت نمی نماید ، این 
کار باعث التوای دوسیه می گردد. همچنان  در مورد تصمیم 
اتخاذ گردید که درجلسه بعدی آمررادیوتلویزیون خواسته شود و 
برایش تفهیم گردد که نتیجه اعالن را در وقت تعیین شده به 

نمایند.مراجع مربوط ارسال
محکمه ابتدائیه خشونت علیه زن و تخلفات اطفال -٢

مشکالت خود را در مورد اخذ اظهارات مظنونین در حین 
قانون ٨گرفتاری بدون رعایت قانون در حالیکه طبق حکم ماده 

اجراآت جزائی پولیس در حین گرفتاری مکلف  است حقوق 
ا در این قانون را به متهم توضیح و موضوع ر٧مندرج ماده 

محضر درج، امضاء و نشان انگشت او را  اخذ نماید، مطرح 
نمود. در رابطه تصویب بعمل آمد که منبعد ارگانهای کشفی و 

قانون اجراآت جزائی را که عبارت ٧تحقیقی حقوق مندرج ماده 
ازتعیین وکیل مدافع ومساعد حقوقی برای مظنونین ومتهمین 

است رعایت نمایند.
ت اداره خود را ذیالً مطرح نمود ریاست عدلیه مشکال-٣

که در هر مورد تصامیم مقتضی اتخاذ گردید:
الف: در قسمت جلب های حقوق از طریق پولیس همکاری جدی 
صورت نمی گیرد از اینکه جلب عنوانی قوماندانی امینه صادر 
میگردد، مردم بسیار سرگردان می شوند، اگر همآهنگی با 

ا جلب ها مستقیماً از طریق قوماندانی امنیه صورت بگیرد ت
حوزه اول و سمت های امنیتی صورت گیرد. در رابطه تصمیم بر 
آن شد تا اداره جلب کننده فورمه های  جلب را دریک اصل و 

ق .ا.م ترتیب نموده به آمریت حوزه اول ١٣١دوکاپی طبق ماده 
ارسال نمایند و شعبه جلب و احضار آمریت حوزه اول طبق ماده 

م مکلف است که فورمه جلب را به شخص مربوط و یا ق.ا.١٣٤
ممثل قانونی وی رسانیده استحضاری و امضاء او را در کاپی 
دوم اخذ و به محکمه بفرستند و هرگاه مجلوب سواد نداشته 
باشد نشان انگشت او به صورت فنی و خوانا به ورق گذاشته 
شود، در صورتی که مجلوب از امضاء یا گذاشتن شست ابا 

رزد کیفیت به حضور دو نفر مصدق تحریر و به اداره جلب و
کننده ارجاع گردد ودرصورتیکه موظفین جلب واحضارپس از 
جستجو و تحقیق به دریافت آدرس غایب موفق نشوند و مجلوب 
فرار، غایب و یا مفقود باشد اسناد تحقیقاتی آن تکمیل وکیفیت 

دد.به فورمه جلب درج و به اداره مربوطه ارسال گر
قانون طرز ٤٥ب: در قسمت تأمین امنیت هیئات طبق ماده 

تحصیل حقوق همکاری صورت نمی گیرد. در رابطه تصمیم 
قانون طرزتحصیل ٤٥اتخاذ گردید که ادارات مندرج ماده 

حقوق با اداره حقوق همکاری نمایند. 
ج: استفاده جویی در قسمت کار هیئات تطبیق حکم محاکم و 

ادی مداخله کرده حتی هیئات را مورد تحقیر و قرار های استرد
توهین قرار داده در صورتی که جلو چنین افراد گرفته نشود 
هیئات در قسمت تطبیق دچار مشکل میگردد. در مورد تصمیم 
بر آن  شد که جلو افراد استفاده جو  از هر طریق ممکن گرفته 
شود و در صورتیکه هیئات موظف مورد تحقیر و توهین قرار

گیرد در زمینه طبق احکام قانون اجراآت گردد.
د: اوراقی که از محکمه استیناف بعد از نقض غرض ارسال به 
محکمه شهری محول میگردد، ریاست محکمه شهری در حالیکه 
سوابق دارد، بدون طرفین دوسیه ها را تسلیم نمی گردد. در 
رابطه تصمیم بر آن شد که محاکم باید دوسیه های وارده را

تسلیم وطبق قانون اجراآت نمایند. 
ی:  عرایض مدنی و حقوقی از طریق ریاست ارنوالی به اداره 
حقوق با اوراق جزایی بدون تفکیک ارسال میگردد. در مورد 
تصمیم بر آن شد که ریاست ارنوالی عرایض حقوقی و حق 
العبدی را با قرار های ستره محکمه به محاکم مربوط ارسال 

نمایند.
رابطه به پیشنهادات آمریت قضایای دولت مبنی بر در-٤

اینکه الف: ریاست شهر سازی و اراضی در اجراآت خویش مواد 
قانون تنظیم زمینداری را مد نظر نمیگرند زمانیکه ٢٠و ١٩

اوراق به این آمریت توصل می ورزد آمریت قضایای دولت در 
س به رابطه به موضوع قرار استردادی صادر می نماید که سپ

اساس عریضه عارض دوسیه محول محکمه ذیصالح میگردد که 
به نفع شخص فیصله ٢٠و ١٩در نتیجه با در نظرداشت ماده 

میگردد. در رابطه تصمیم بر آن شد که رئیس اراضی در جلسه 
بعدی خواسته شود. 

قانون تنظیم امور زمینداری که چنین ٩٣ب: در رابطه به ماده 
ط به رسیدگی و استرداد زمین های مشعر است: امور مربو

مغصوبه که باالی آن سرپناه، تاسیسات تجارتی، زراعتی، 
مالداری، باغداری، شهرک ها و سایر تاسیسات اعمار گردیده 
باشد، در مقرره جداگانه تنظیم میگردد. در حالیکه مقرره 

٧/١٢/١٣٩٦) مورخ ١٢٨٥ساحات غیر رسمی  نمبر مسلسل (
ریاست شهر سازی و اراضی در قسمت نافذ موجود میباشد.

تطبیق این مقرره اجراآت نمی نماید و اوراق موضوع را به این 
اداره ارسال میدارند. در مورد تصویب شد که منبعد ریاست 

قانون تنظیم امور زمینداری ٩٣شهر سازی و اراضی طبق ماده 
اجراآت نمایند.

در رابطه به پیشنهاد بخش مساعدت های حقوقی -٥
ی  به مشکل ورود مساعدین و مبایل همراه شان در داخل مبن

ارگانهای عدلی و قضائی و محبس آن والیت. تصمیم بر آن شد 
که شهرت مکمل مساعدین حقوقی از طریق ریاست عدلیه به 

ادارات مربوط رسماً ارسال گردد تا همکاری الزم صورت گیرد.
ز جلسه همچنان  در مورد اینکه مساعدین حقوقی قبل از آغا

) ٥قانون اجراآت جزائی باید حد اقل (٢٠٧قضائی طبق ماده 
روز قبل از آغاز جلسه در جریان قرار داده شوند اما این موارد 
توسط ارگانهای عدلی و قضائی در نظر گرفته نمی شود. تصمیم 

قانون اجراآت جزائی اجراآت ٢٠٧بر آن شد که محاکم طبق ماده 
نمایند. 

آن والیت پیشنهاد نموده که بعضاً قوماندانی امنیه-٦
قضایای مرتبط به تخطی و تخلف های منسوبین نظامی پولیس 
که مظنون واقع میشوند و علیه شان دوسیه ترتیب میگردد 

قانون اجراآت جزائی با در ١٩و ماده ٨٧و ٨٠مطابق مواد 
نظرداشت اسناد و مدارک صفحه کشفی قضیه از طریق پولیس 

١١/١/١٣٩٨) مورخ ١٣٣داشت حکم شماره (تکمیل با در نظر
) مورخ ٠٦٤مقام عالی ریاست جمهوری و امر شماره (

و رهنمود کشفی و حقوقی وزارت امور داخله بعد ١٩/٩/١٣٩٨
از تدقیق و ابراز نظر حقوقی از طریق مراجع کشفی به نهاد های 

حکم ٢و ١عدلی و قضائی ارسال میگردد اما متأسفانه مواد 
از طرف شعبات ارنوالی در اکثر موارد تطبیق مقام عالی

نگردیده است. در رابطه تصمیم بر آن شد که ریاست ارنوالی 
استیناف و ارنوالی نظامی دوسیه های  مربوط منسوبین 
نظامی پولیس را در صورتیکه پولیس در هنگام وظایف محوله 
مرتکب خطا یا تخلف شوند یا به شکلی از اشکال به ارتکاب 

) ١٣٣م مظنون واقع گردند با در نظرداشت رعایت فرمان (جر
مقام عالی ریاست ج.ا.ا و احکام قانون ١١/١/١٣٩٨مورخ 

موردتعقیب قرار گیرند . 
مدیریت زندان پیشنهاد نمود که اداره زندان آن والیت -٧

در ارتباط کاری خویش با ارگانهای عدلی و قضائی به مشکالت 
بق معمول در تمام زندان های ذیل مواجع می باشد: الف: ط

کشور مکاتیب محبوسین جهت اشتراک در جلسات عدلی و 
قضائی محاکم یکروز قبل به اداره زندانها ارسال می گردد تا 
زندان مربوطه آمادگی به موقع اشتراک محبوسین در جلسات را 
داشته باشد اما در والیت سمنگان چنین نبوده اکثراً دیوان های 

بجه ١١الی ١٠های تعیین شده تا ساعت محاکم در روز
مکاتیب و استعالم های مطالبه متهمین و محبوسین را ارسال 
می نمایند که اداره زندان نمی تواند جهت اعزام آنها اقدام به 
موقع نماید. در رابطه تصمیم بر آن شد که محاکم در اجراآت 

یند.قانون اجراآت جزائی را رعایت نما٢٠٧خویش هدایت ماده 
ب: روزهای مطالبه محبوسین جهت اشتراک در جلسات قضائی 
از قبل از طریق آن محکمه تعیین گردیده اما بر خالف در بعضی 
از روز ها از طریق هر دو محاکم استیناف و ابتدائیه محبوسین 
مطالبه می گردد که اداره زندان به نسبت کمبود وسایط و 

نمی تواند. در رابطه پرسونل امنیتی رسیدگی کامل و بموقع 
تصمیم بر آن شد که محاکم ابتدائیه و استیناف طبق تقسیم 

اوقات تعیین شده محبوسین را احضار نمایند. 
ریاست ارنوالی استیناف مشکالت خود را قرار ذیل مطرح -٨

نمود  الف:  در تمدید توقیفی ، دیوان جزای محکمه ابتدائیه 
جزائی را در نظر نمیگیرد. قانون اجراآت٣٨١شهری مفاد ماده 

که به جلسه بعدی موکول شد.
ب: ارگانهای کشفی بخصوص ریاست امنیت ملی مکاتیب 
معلوماتی در مورد قضایا و مجرمین را به وقت مناسب و معینه 
آن جواب ارایه نمی نماید حتی باسه مرتبه تعقیب هم جواب 

امنیت مواصلت نمی ورزد. در رابطه تصمیم بر آن شد که ریاست
ملی مکلفیت دارد در مطابقت به احکام قانون معلومات مربوط 
به مجرمین و متهمین را در اسرع وقت به ارنوالی مربوط 

ارسال نمایند.
ج: نتیجه کریمنال تخنیک به وقت و زمان معین مواصلت نمی 
نماید که این امرباعث سکتگی درکار، التوای اوراق وبی 

ارنوال را در تصمیم گیری به سرنوشتی مظنونین گردیده و
مشکل مواجه ساخته است. در رابطه تصمیم بر آن شد که 

قوماندانی امنیه نتیجه کریمنال تخنیک را به ادارات مطالبه کننده 
معلومات به اسرع وقت ارسال نمایند.

د: در مورد قضایای ضرب و جرح اکثراً نظریه طبی سطحی بوده حتی 
ه چاقو به بدن متضرر و ضیاع خون از بدن آن با وارد نمودن چندین ضرب

و یا کسر استخوان با آنهم مدت از کار افتادن متضرر را دو الی سه 
هفته تعیین می نماید. موضوع به جلسه بعدی موکول شد و جلسه با 

دعائیه خیر خاتمه یافت.
در محکمه ابتدائیه ولسوالی گیتی والیت دایکندی:

ای عدلی و قضائی محکمه ابتدائیه جلسۀ کمیته همآهنگی ارگانه
تحت ریاست ٧/٢/١٤٠٠ولسوالی گیتی والیت دایکندی بتاریخ 

قضاوتمند اهللا یار"بصیرت"رئیس محکمه ابتدائیه با اشتراک ولسوال و 
نمایندگان ادارات ذیربط ولسوالی در مقر محکمه ابتدائیه دایر گردید.

آغاز سپس رئیس ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم مجید 
محکمه ضمن تشکری از اعضای جلسه، بر همآهنگی میان ادارات 
عدلی و قضائی، تشریح اهداف جلسه و به اجرای وظایف مطابق قانون 
و در میعاد معینه تاکید نمود. متعاقباً آجندای جلسه مورد بحث قرار 

گرفته و تصامیم الزم بعد از غور همه جانبه ذیالً اتخاذ گردید:
ورد هیئات تحقیقات امالکی، عدم همآهنگی بین شان و در م-١

انتقال هیئات. تصویب گردید که هیئات تحقیقات امالکی درمورد 
مدعی بها وساحه مدعی بها با در نظر داشت استعالم رهنمودی دقیق و 
مشخص نظریه خویش را ابراز نموده و از سرگردانی اصحاب دعوی چه 

چه بعد، از نظریه شان کاسته شود.قبل از رفتن در ساحه مدعی بها و
در مورد تحقیق دوسیه در میعاد قانون و ارسال به موقع -٢

دوسیه ها به مراجع مربوطه شان. تصویب گردید که میعاد بررسی 
دوسیه جات در قانون تعیین گردیده مطابق آن اجراآت گردد باالخص 

انونی آن اداره ارنوالی باید تحقیقات روی دوسیه جات را در میعاد ق
انجام داده و توجه جدی نماید. منبعد تمام ادارات عدلی  و قضائی 

دوسیه جات را در وقت معینه آن به مرجع مربوطه اش ارسال بدارند.
در مورد تفکیک جرایم عادی، خشونت علیه زن، تخلفات -٣

اطفال و جرایم امنیت عاموی. تصویب شد تا ادارات کشفی بعد از 
به تفکیک دوسیه ها پرداخته و اصل ورق کشف جرم مطابق قانون

مربوط هر دوسیه در همان دوسیه انداخته شود و متباقی اوراق کاپی 
مطابق اصل گردیده ضم اوراق دوسیه های تفکیک شده گردد.

در مورد فارمت نظارت از فیصله های قطعی و نهایی. -٤
ر مصوب گردید که اداره ارنوالی و مدیریت حقوق در ده روز اخیر ه

ربع سال مالی از چگونگی تطبیق و عدم تطبیق فیصله ها و قرار های 
قطعی به محکمه اطالع دهند تا اجراآت بعدی به موقع مرعی گردد.

در مورد سوابق جرمی متهم قضیه ، کاپی تذکره متهم، -٥
مدعی و مدعی علیه. تصویب شد که در زمان ترتیب دوسیه، سوابق 

یح شده در جلسه در سوابق گذاشته جرمی مجرمین با راهکار های توض
شود در غیر آن ادارات بعدی از تسلیمی دوسیه اباء ورزد و کاپی تذکره 

نیز مشخص و در ابتداء ضم دوسیه گردد.
در قضایای ضرب و جرح مدت صحت یاب شدن مجنی علیه -٦

از طرف شفاخانه ولسوالی. تصویب گردید تا در استعالمی که از 
می شود شهرت مکمل اهل خبره تحریر شفاخانه ولسوالی تصدیق

گردیده و نظر به حالت ظاهری شخص میعاد صحت یاب شدن آن به 
صورت تقریبی تعیین و تصدیق گردد و در جلسه بعدی تیم مشاهدات 
گیرنده شفاخانه ولسوالی که در قریه گیسو می باشند حاضر شوند تا 

توصیه های الزم را اخذ و به آن عمل نمایند.
تطبیـــق و تنفیـــذ احکـــام محـــاکم. تصـــویب شـــد کـــه  در مـــورد-٧

ــوق،        ــیل حقــ ــانون طرزتحصــ ــم قــ ــق حکــ ــاکم طبــ ــم محــ ــق حکــ در تطبیــ
مـــدیریت حقـــوق رئـــیس هیئـــات مـــی باشـــد، تمـــام اعضـــای هیئـــات در   
ــه       ــدانی امنیـ ــاالخص قومانـ ــد، بـ ــئولیت دارنـ ــاکم مسـ ــم محـ ــق حکـ تطبیـ
نماینـــده بـــا صـــالحیت خـــویش را معرفـــی نمایـــد کـــه توانمنـــد و روحیـــه  

ــام   همکــــار ــابق احکــ ــذ اجبــــاری ، مطــ ــز در تنفیــ ــته باشــــند ونیــ ی داشــ
قــــانون طرزتحصــــیل حقــــوق و طرزالعمــــل تطبیــــق احکــــام قطعــــی و       
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یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

هر واحد چهار سال حبس تنفیذی ٧/٢/١٤٠٠ دونفر سرقت مسلحانه دیوان جزاء حوزه سوم شهر کابل
هر واحد هفت سال حبس تنفیذی رر چهار نفر غصب پول و موبایل رر

دوسال حبس تنفیذی ١١/٢/١٤٠٠ یکنفر سرقت رر
نفر سه سال حبس و یکنفر دوسال حبس تنفیذییک ١٣/٢/١٤٠٠ دونفر فعل زناء رر

یکنفر سه سال حبس و دونفر هرواحد یکسال و شش 
ماه حبس تنفیذی ٣/٢/١٤٠٠ سه نفر فعل زناء رر

یکسال و دوماه حبس تنفیذی ١٣/٢/١٤٠٠ یکنفر چپاولگری رر
هر واحد دوسال و شش ماه حبس تنفیذی و سی سی 

افغانی جزای نقدیهزار ١٤/٢/١٤٠٠ چهار نفر غصب پول و موبایل و شراب 
نوشی رر

یکنفر یکسال حبس و یکنفر شش ماه حبس تنفیذی ١٩/٢/١٤٠٠ دونفر غصب پول و موبایل رر
هر واحد دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر سه نفر غصب پول رر

بیست و دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل و مجروحیت رر
هر واحد سه سال حبس تنفیذی ٤/٣/١٤٠٠ دونفر فعل زناء دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سمنگان

هر واحد بیست و یکسال حبس تنفیذی ٩/٢/١٤٠٠ دونفر قتل رر
هفده سال حبس تنفیذی ١٤/٢/١٤٠٠ یکنفر قتل رر
شانزده سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
هفده سال حبس تنفیذی ٢١/٢/١٤٠٠ یکنفر قتل رر

یکنفر دوسال و شش ماه حبس و یکنفر دوسال حبس 
تنفیذی رر دونفر فعل زناء رر

یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به سرقت رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٨/٢/١٤٠٠ یکنفر سرقت اموال دوکان رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٩/٣/١٤٠٠ یکنفر عامهتجاوز علیه موظفین خدمات  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت سمنگان

شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر خیانت ملی رر
یکنفر شانزده سال حبس تنفیذی و پرداخت سه لگ 
افغانی وجه معادل مهر مثل و یکنفر یکسال و یکماه 

حبس تنفیذی
٩/٣/١٤٠٠ دونفر تجاوز جنسی ت سمنگاندیوان خشونت علیه زن محکمه استیناف والی

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٨/٢/١٤٠٠ یکنفر استفاده غیر قانونی سالح دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت سمنگان
هر واحد پنج سال حبس تنفیذی ١٨/٢/١٤٠٠ دونفر اتفاق در جرم سرقت و غصب دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت هرات

تنفیذیهر واحد چهار سال حبس رر سه نفر قوادی و فعل زناء رر
یکنفر یکسال و شش ماه حبس تنفیذی و یکنفر سی 

هزار افغانی جزای نقدی ٢١/٢/١٤٠٠ دونفر سرقت مسلحانه و خرید مال 
مسروقه رر

یکنفر چهار سال و شش ماه حبس، یکنفر یکسال و 
شش ماه حبس تنفیذی و سه نفر هرواحد یکسال حبس 

تعلیقی
رر

نفرپنج  سرقت و خرید مال مسروقه
رر

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

تنفیذی رر سه نفر سرقت مسلحانه و انجام فعل 
لواط رر

هر واحد یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٩/٢/١٤٠٠ سه نفر قاچاق سالح ابتدائیه شهری والیت هراتدیوان امنیت عامه محکمه
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١/٣/١٤٠٠ یکنفر استفاده از پلیت تزویری رر

یکنفر شش سال و یکماه حبس و یکنفر چهار سال 
حبس تنفیذی رر دونفر قاچاق مواد مخدر رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مشروبات الکولی و 
استعمال پلیت تزویری رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی و مبلغ سی هزار افغانی 
جزای نقدی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر و استفاده از 

پلیت غیرقانونی رر
دونفر هرواحد شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی و 

یکنفر برائت ٤/٢/١٤٠٠ سه نفر قوادی و تجاوز جنسی دیوان جزاء محکمه شهری والیت خوست
ه حبس تنفیذییکسال و هشت ما ١/٢/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت خوست

یکسال و یازده ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٥/٢/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

یکنفر بیست و یکسال حبس و یکنفر شانزده سال و 
س تنفیذییکماه حب ١١/٢/١٤٠٠ دونفر عضویت رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
دوازده سال حبس تنفیذی ١٩/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت مسلحانه دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بامیان
چهار سال حبس تنفیذی ٢٥/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت موتر رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٦/١٢/١٣٩٩ یکنفر سرقت موتر رر
پنج سال و یک روز حبس تنفیذی ٢٩/١/١٤٠٠ یکنفر سرقت کچالو رر
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٤/٢/١٤٠٠ یکنفر راهزنی رر

پنج سال حبس تنفیذی ٦/٢/١٤٠٠ یکنفر هتک حرمت مسکن رر
پنج سال حبس تنفیذی ١٥/٢/١٤٠٠ یکنفر معاونت در قضیه مجروحیت رر

هر واحد یکسال حبس تنفیذی ١٩/٢/١٤٠٠ دونفر جنگ مغلوبه رر
یکنفر یکسال و شش ماه حبس و یکنفر ده ماه حبس 

تنفیذی ٤/٢/١٤٠٠ دونفر تجاوزجنسی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کاپیساء
یکنفر هشت سال حبس، یکنفر سیزده سال حبس و 

یکنفر دوسال حبس تنفیذی ٥/٢/١٤٠٠ فرسه ن قاچاق مواد مخدر رر
سی سال حبس تنفیذی ١٥/٢/١٤٠٠ یکنفر عضویت و ترور رر
چهار سال حبس تنفیذی ٥/٢/١٤٠٠ یکنفر عضویت و ترور رر
پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت رر

یکنفر بیست و دوسال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ١/٢/١٤٠٠ دونفر عضویت و ترور رر
حبس تنفیذیشش سال و هفت ماه ١٢/٢/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

چهار سال و دوماه حبس تنفیذی ٥/٢/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
سه سال و یکماه حبس تنفیذی ١٥/٢/١٤٠٠ یکنفر مجروحیت رر

دوسال حبس تنفیذی ١٩/٢/١٤٠٠ یکنفر عضویت رر
بیست و یکسال حبس تنفیذی ٢٩/٢/١٤٠٠ یکنفر عضویت رر
یکسال و دوماه حبس تنفیذی رر یکنفر اختالس و تزویر رر

دوسال حبس تنفیذی ١١/٢/١٤٠٠ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب
هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

تجارتی:در بخش حقوقی و
ــوده و   ١٣٨دریـــن بخـــش ( ــار بـ ــیه از قبـــل تحـــت کـ ) دوسـ

) دوســیه حقــوقی و تجـــارتی   ٨٦درمــاه حمــل بــه تعـــداد (   
) ٢٤دیگرنیـــز وارد محـــاکم آن والیـــت شـــده کـــه از جملـــه (

ــده، (   ــله شـ ــیه فیصـ ــترد و   ٩دوسـ ــوبی مسـ ــیه مکتـ ) دوسـ
ــه ارتبــاط (  ) دوســیه بــا صــدور قــرار اجــراآت بعمــل      ٥٤ب

کار میباشد.) دوسیه تحت ١٣٨آمده و (
) قطعــه وثیقــه مختلــف النــوع    ٤٤٩همچنــان بــه تعــداد (  

ــغ        ــی ازآن مبلـ ــد ناشـ ــده و عوایـ ــراء شـ ــل اجـ ــاه حمـ ــی مـ طـ
ــده     ٩٠٠٠٥٥( ــل گردیـ ــت تحویـ ــه دولـ ــه خزانـ ــانی بـ ) افغـ

است.

ــه   گـــزارش اجـــراآت دواویـــن محـــاکم اســـتیناف، ابتدائیـ
ــایق والیــت       ــا و آمریــت وث ــه ولســوالی ه شــهری، ابتدائی

بشــــرح ذیــــل ١٤٠٠کنــــدز از بابــــت مــــاه حمــــل ســــال  
مواصلت ورزیده است:

دربخش جزائی:
ــش جزائــــی بــــه تعــــداد (    ) دوســــیه در مــــاه  ١٥١دربخــ

ــه    ــده درحالیکـ ــاکم آن والیـــت شـ حمـــل وارد دواویـــن محـ
ــته  ٢٧از قبــــل ( ــرار داشــ ــز تحــــت دوران قــ ــیه نیــ ) دوســ

ــده، ( ٨٤اســــــت. از جملــــــه ( ــیه فیصــــــله شــــ ) ١) دوســــ
ــترد و در مـــورد (  ــا ٣٨دوســـیه مکتـــوبی مسـ ) دوســـیه بـ

ــده و(     ــراآت بعمــل آم ) دوســیه تحــت  ٥٥صــدور قــرار اج
کار میباشد.

ــې     ٢( دوه ــونکې غونـ ــاره راتلـ ــور لپـ ــره غـ ــیي د کـ ) قضـ
) قضــیه د اســتهداء لپـــاره   ١تــه ونــول شــوې، او یـــوه (   

.سترې محکمې عالې مقام ته واستول شوه

ــ ــه پـ ــه کـــې، (همدارنـ ــیې  ٥دې غونـ ــه جزائـــی قضـ ) هغـ
ـــ  ــالحیت پ ــازع صـ ــې  ه چـــې تنـ ــې شـــوې وه، د و محکمـ کـ

ــوې   ــې وشــ ــبې پریکــ ــاره مناســ ــاکلو لپــ ــته د .د ــ وروســ
ــېاواســـــتخدامد(دمحررینـــــوکمیســـــیون غـــــو  زدکـــ

ــرره) د ــودېمقـ ــهمسـ ــلاهپـ ــدنظریـــاتخپـ ــل،رنـ کـ
اوتــــدقیقدمحکمــــېســــترېدیــــېولرســــميپــــهاو

غونــه د مولــوی آثــار   . واســتول تــهتریاســمطالعــاتو
.سره پای ته ورسیدهءالحق په بشپه دعا

ــیس      ــومي رئـ ــې عمـ ــتیناف محکمـ ــت د اسـ ــل والیـ د کابـ
پـــه مشـــر ، )رئـــیس خیـــل(لـــرحمن قضـــاوتیار شـــمس ا

ــو د رئیســـــانو پـــــه      ــتیناف محکمـــــې دیوانونـــ او د اســـ
ــنب  ــون د چهارشــ ــه ور دېــ ــویي  ١٤٠٠پــ ــل د غــ کاــ

.د کمیسیون غونه تر سره شوه٢٩په 
ــې (  ــه کــ ــدې غونــ ــدو  ١٨پــ ــې د اونــ ــوعات چــ ) موضــ

کـــې شـــامل وو، ه محکمـــو اســـتهدائي او واندیزونـــه پـــ
ــر       ــې د ه ــول شــول چ ــدې ونی ــر بحــث الن ــو  ت ــز بحثون اخي

ــې (   ــر کـ ــه تـ ــې     ١٥پـ ــې پریکـ ــه اینـ ــه هکلـ ــيو پـ ) قضـ
ــو     ــانون د حکمونــ ــه د قــ ــو تــ ــدو محکمــ ــوي او اونــ وشــ

.سره سم الروونې وشوي

اصالحاتو راوستو ته يې لوميتوب ورکی، ولې قضايي 
علني دي او ېر خلک په کې ون کـوي، چـې   غونې يې

په خبره يې ې پـايلې يـې ورکـې  او  ال  هـم  هـه کـوي،       
چې ه والی راولي.

دغه راز په ناسته کې په مالي او اداري چـارو کـې دواليـت    
ــو او     ــل دمحکمـ ــل) وويـ ــرک (مياخېـ ــل ببـ ــتيال پوهنواـ مرسـ
قضائيه قوې مقام او خپلواک ته بشپ درناوی لري او په
ــاني ول    خبـــره يـــې، چـــې پـــه قضـــائيه قـــوه کـــې پـــه ـ
دننرهار استيناف محکمه کې په راغلو اصـالحاتو ـوک   
ــه شــي پــولی خــو هيلــه يــې رنــده کــه، چــې       ســترې ن
محکمې  دعدالت تأمين يوازينی ای دی له همدې املـه  
يې بايد په چارو کې پوره دقت وشي. دناستې په پـای کـې   

ېار وشو.په دوه اخيزو همکاريو 

نیــه دننرهـــار واليــت مـــالي او اداري   ٩/٣/١٤٠٠پــه  
مرســــتيال پوهنواــــل ببــــرک (مياخېــــل) ســــره  دننرهــــار 

رئـیس قضـاوتمند مفتـي محمـدوزير     استيناف محکمـې  
په خپل  کاري دفتـر کـې ناسـته وکـره. نومـوي دناسـتې       
پرمهال وويل محکمې دقانون پـه چوکـا کـې پـه بشـپه      
خپلواک خپلې چارې پـرمخ وي او زياتـه يـې کـه  ـول      
قاضــیان دقضــايي غونــو پرمهاــل دقضــيې  طرفينــو تــه   
ــور اوري او د    ــرې يـــې پـــه غـ مناســـب وخـــت ورکـــوي  خبـ

وســـيې پـــه اه  ترتيـــب شـــوي اوراق دقيـــق  ـــوري ـــو د
عادالنه قضاوت وکي.

مفتــــي محمدوزيرزياتــــه کــــه د دې واليــــت داســــتيناف 
محکمې درئيس په حيث له رات سـره سـم  يـې  دفسـاد     
سره کلکه مبارزه پيل کې، دچـارو سـمون، ـه والـي او     

ــرایط در     ــد شـ ــل واجـ ــرای تعـــدادی از اطفاـ ــه بـ ــز حرفـ مرکـ
در آن والیـــت خبـــر داد کـــه بـــا نظـــر دهـــی از  ٢٠٢٢ســـال 

ــب ــذیرش     جانــ ــرای پــ ــا بــ ــل، آنهــ ــه اطفاــ ــیس محکمــ رئــ
اطفاــل محکــوم بــه بــدیل حجــز در بخــش آمــوزش حرفــه        
ــتای    ــتقبال در راسـ ــورد اسـ ــه مـ ــد کـ ــادگی نمودنـ ابـــراز آمـ
ــانون     ــف از قـ ــل متخلـ ــر اطفاـ ــالح بهتـ ــی و اصـ ــز زدایـ حجـ
دانســــته شــــد. و در ادامــــه جلســــه روی ابعــــاد مختلــــف  
ــون راه      ــای چـــ ــش هـــ ــل در بخـــ ــوق اطفاـــ ــت از حقـــ حمایـــ

ــب و ــل در روی   مناســ ــار اطفاــ ــوگیری از کــ ــانونی، جلــ قــ
ــی از اطفاــل در تکــدی گــری، تعقیــب و        ــاده، بهــره کش ج
ــه از    ــانون کـــ ــل متخلـــــف از قـــ ــایای اطفاـــ ــارت قضـــ نظـــ
جانــــب محکمــــه بــــه بــــدیل حجــــز حکــــم گردیــــده انــــد و  
ســایر مـــوارد ذیـــربط بحــث و رهنمـــود هـــای الزم صـــورت   

گرفت.

قضـــاوتیار نـــرگس "حافــــدزاده"   ٢٨/٢/١٤٠٠بتـــاریخ  
ــل       ــات اطفا ــه تخلف ــه رســیدگی ب ــه ابتدائی ــیس محکم رئ
والیـت بلـخ در جلسـه کمیتـه تخنیکـی والیتـی حمایــت از       
حقوق طفل به منظـور رعایـت و حمایـت از حقـوق طفـل،      

قـانون حمایـت حقـوق    نظارت و بررسـی از تطبیـق احکـام    
ــر    ــآهنگی میـــان ادارات دولتـــی و غیـ ــأمین همـ طفـــل و تـ
دولتی و موسسات اختصاصـی خـدمات اجتمـاع ذیـربط     
در آن والء کــه تحــت ریاســت ربابــه "نــائبی" معاونــه امــور  
ــود    اجتمـــاعی و اقتصـــادی آن والیـــت برگـــزار گردیـــده بـ

اشتراک نمود.
ــارکن    ــل کــ ــروی اطفاــ ــه ای ســ ــه مــــذکور نتیجــ در جلســ

طفـــــل ٢١٤٦اده کـــــه تعـــــداد شـــــان مجوعـــــاً روی جـــــ
دختــر و پســـر مـــی رســـید بـــا جزئیـــات بازتـــاب یافتـــه و  
ــل     ــئول بخـــش حمایـــت اطفاـ ــد" مسـ ــاج الـــدین" حامـ منهـ
ــک       ــاد یـ ــرای ایجـ ــادگی بـ ــالن و آمـ ــف از پـ ــر یونیسـ دفتـ

مطابق پر راغلو قضيو له هر ءجناآموجودي وي چی د 
د موضوعاتو په اتفاقاخيز بحث وروسته د نظرونو په 

تصمیمونه ونیول شول او د کیاه د قانون په را 
داء د هتحریراتو ریاست ته هدایت وشو؛ تر و هره است

چي وروسته تصمیم مطابق اونده شعبې ته واستوي 
.مجلس د خیر په دعا سره پای ته ورسېده

نېه د کندهار والیت د استیناف ٦/٣/١٤٠٠په 
محکمې د رئیس قضاوتوال ثمر ل (عمری) په مشر د 

.دیوانونو رئیسانو اوونیزه غونه تر سره شوه

موضوعاتو د حل هغویاده غونه په اون کې یو ل د 
په موخه تر سره کیي، چې داوندو محکمو ترمن د 

يې ستونزي کید اجراء په برخه قضایاوو او وثایقو

روحیه همکاری را بین خویش حفظ نمایند. در 
قانون طرزتحصیل حقوق صراحت ١٧زمینه ماده 

دارد در مطابق آن اجراآت قانونی  و به موقع 
صورت گیرد.

نتــــــرول اعاشــــــه پــــــولیس. در مـــــورد ک -٩
تصـــویب گردیـــد کـــه از اعاشـــه پـــولیس نظـــارت      
ــین      ــف تعیـ ــات موظـ ــرد و هیئـ ــورت بگیـ ــدی صـ جـ
ــر گــــرفتن       ــا در نظــ ــد بــ ــزوم دیــ ــق لــ ــده طبــ گردیــ

ــق حکــــــم      ــردد. و در تطبیــــ ــراآت گــــ ــائی اجــــ نهــــ
ــل       ــدهی کام ــه قضــیه تن ــه محکــوم علی قضــایای ک
ــوق قضــیه را       ــدارد مــدیریت حق ــق حکــم ن ــه تطبی ب
بــــــــا قومانــــــــدانی امنیــــــــه شــــــــریک ســــــــاخته و  

ــد  ــا تــ ــم  قومانــــدانی بــ ابیر الزم بــــرای تطبیــــق حکــ
آماده گردد.

در مورد متمرد از ضمانت اداره حقوق. -٨
تصویب شد که قوماندانی امنیه و مدیریت حقوق 

ــد    ــراآت نمایـ ــانونی خـــویش اجـ ــای قـ ــئولیت هـ مسـ
و قومانــــدانی امنیــــه از کنتــــرول اعاشــــه پــــولیس  
ــاری     ــاده همکـ ــع آمـ ــر موقـ ــوده و در هـ ــتقبال نمـ اسـ

گردید.به هیئات موظف 
ــای  -١٠ ــیه هــــــ ــوعات و دوســــــ روی موضــــــ

ــد      ــویب شــ ــوقی دارد. تصــ ــه حقــ ــه جنبــ ــی کــ جزایــ
ــمه آن از     ــاء و سرچشــ ــه منشــ ــی کــ ــایای جزائــ قضــ
ــیه     ــد ، اوالً قضـ ــده باشـ ــه شـ ــوقی گرفتـ ــوی حقـ دعـ

اجـــــراآت جزائـــــی ترتیـــــب و عیـــــار نماینـــــد و از ارســـــال 
ــاری کــــه در صــــالحی   ــا قــــرار گرفتــ ــن پیشــــنهاد ویــ ت ایــ

محکمه نمی باشد خود داری شود.
در مورد جمع آوری عواید. تصویب گردید که -١٢

تمام ادارات دولتی محلی گییتی باالخص اداره ولسوالی 
و قوماندانی در مورد آگاهی دهی مردم به پرداختن 
عواید با مدیرت عواید همکاری جدی نمایند و مدیریت 

داری نماید.عواید از دادن کتابچه های سلیقه ای خود 

ــی     ــایای جزائــ ــل قضــ ــه حــ ــد از آن بــ ــل و بعــ ــوقی حــ حقــ
پرداختــــه شــــود در صــــورتی کــــه قضــــایای جزائــــی بــــه   

ــیه پــــ     ــر دوقضــ ــد هــ ــرتبط باشــ ــوقی مــ ــاوی حقــ یهم دعــ
مورد بررسی قرار گیرد.

ــنهاد  -١١ ــال پیشــــــ ــب و ارســــــ ــورد ترتیــــــ در مــــــ
ــه     ــد کـ ــویب گردیـ ــاری. تصـ ــرار گرفتـ ــزل و قـ ــیش منـ تفتـ
ــزل و    ــیش منــ ــنهاد تفتــ ــی پیشــ ــفی و امنیتــ ادارات کشــ
گرفتــــــاری شــــــخص مظنــــــون را در مطــــــابق قــــــانون     
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• Report from the session of high council of
Supreme Court.
• The circulars of the Supreme Court.
• Coordinative session held in samangam
and Geti district of Daikundy province.
• Administrative session held in appeal
court.
• The Kabul, Kandahar and khust appeal
courts, appellate departments held sessions.
• The complaint commission of Faryab and
khust appeal courts held session.
• The head of Badakhshan appeal court
visited the jail of his province.
• The head of Kandahar appeal court visited
the Kandahar city court and appellate
departments.
• Report from Activiti of Kunduz appeal
court.
• The head of judicial educational
department visited the stage practical
program in Heart appeal court.
• The head of children court of Balkh
province precipitated in the save the
children work shop.
• Open judicial session held in Kabul, herat
and badghis appeal courts.
• The deputy head of Nengarhar province
meeting with the head of Nengarhar appeal
court.
• Event and news
• The criminal decision of courts.

پــالن آموزشــی ریاســت تعلیمــات قضــائی ســاس بـر ا -
برنامـه آموزشـی تحـت    ١٤٠٠سـال  ثـور ۱۶الـی  ۱۱بتاریخ 

تعلیمـــات ریاســـت طـــرف از )بخـــش عـــام(عنـــوان کـــود جـــزاء 
موسسه انکشاف بین با همکاری مالی قضائی ستره محکمه 

بــرای مــدت شــش روز در مقــر ریاســت   )آیــدلوالمللــی حقــوق (
) تن ۲۰تعداد (بدر این برنامه . تعلیمات قضائی دایر گردید

از قضـــات محـــاکم (ابتدائیـــه و اســـتیناف) والیـــات پـــروان،      
کاپیســا و پنجشــیر اشــتراک داشــتند. برنامــه آموزشــی مــورد    
نظــر، پــس از ارزیــابی آموزشــی و توزیــع تصــدیق نامــه خاتمــه   

.یافت

ــد     - ــه از ویــروس ســاری کوی ــت وقای وایجــاد ۱۹جه
ط و عرضه خدمات بـه  ن برای فعالیت دفاترمربوئفضای مطم
، تــــاالر جلســــات۸/۳/۱۴۰۰وم شــــنبه مـــورخ  یــــشـــهروندان  

و دفــاتر مرکــزی محــاکم اســتیناف کابــل از جانــب       دهلیزهــا 
.مدیریت حفظ مراقبت دوا پاشی گردید

تقاضـا  وسیلتاً از همه کارکنـان مربوطـه ومـراجعین صـمیمانه     
ــا  ــه وجلــوگیری از همــه گیــری     شــد ت ــه وقای مقــرارت مربــوط ب

ــروس کر ــی  ویــ ــه از روبوســ ــدی گرفتــ ــا را جــ ــول دادن وونــ قــ
جلوگیری نموده فواصل اجتمـاعی را رعایـت واز ماسـک روی    

.دنصورت استفاده نمای
قضـاوتیار محمــد  ١/٣/١٤٠٠قبـل از ظهـر مــؤرخ  -

ــت بغـــالن       ــه اســـتیناف والیـ ــدیقی" رئـــیس محکمـ ــن "صـ حسـ
ــه     ــات محکمـ ــن و قضـ ــای دواویـ ــدادی از رؤسـ ــه تعـ درحالیکـ

ــتیناف  ــود را همراوی اسـ ــی مینمـ ــا   هـ ــت بـ ــام والیـ ــر مقـ در مقـ
والیـــت آن معــاون جدیــد التقــرر مقــام     "غفــاری "محبــوب اهللا  

.دیدار و مالقات تعارفی نمود
ابتداء رئیس محکمه  تقرر موصوف را تبریک گفته وبرایش از 
خداونـــد متعاـــل در راســـتای خـــدمت بـــه شـــهروندان آرزوی      

ــود  ــیس  ســـپس مؤفقیـــت نمـ ــریف آوری رئـ ــاون والیـــت تشـ معـ
خیر مقدم گفتـه اظهـار سـپاس    اش رات همراه احکمه و هیئم

ــود  ــدردانی نمـ ــیس    و هو قـ ــه رئـ ــویش را بـ ــاری خـ ــده همکـ وعـ
نمود. محکمه 

قضـاوتیارغالم سـخی "حبیـب"    ٤/٣/١٤٠٠بتاریخ -
رئیس محکمه استیناف والیـت فاریـاب بـا عظیمـی سرپرسـت      
ــات     ــدار و مالق ــر کــاری اش دی دفترحقــوق بشــرآن والء در دفت

نمود.
ر این دیدار بـه سلسـله همکـاری هـای همیشـگی وهمـآهنگی       د

ــوق بشــرگفتگوو      ــوزش حق ــه آم ــه روی تفاهمنام ــور محول درام
تبــادل افکارنمودنــد . رئــیس محکمــه بیــان داشــت درصــورت  
تدویرورکشاپ وسیمینارهای آموزشی با در جریان قـراردادن  
مقام عالی ستره محکمه قضات محکمه اسـتیناف را معرفـی   

.خواهند نمود
قضــاوتمل محمــداجمل"عرب   ٦/٢/١٤٠٠بتــاریخ -

ــا ســمونمل      ــادغیس  ب ــت ب ــیس محکمــه اســتیناف  والی زی"رئ
خواجه مراد"مراد"آمرامنیت قوماندانی امنیه آن والیت دیدارو 

مالقات نمود.
ابتداء آمرامنیت قوماندانی امنیه به ارتباط مسـاعی مشـترک   

والء  نیروهــای امنیتــی ودفــاعی جهــت تــأمین امنیــت مــردم آن   
صـــحبت نمـــوده ووضـــعیت امنیتـــی فعلـــی را قناعـــت بخـــش   
ــأمین امنیــت محــاکم افــزود کــه      ــه ارتبــاط ت توصــیف نمــود وب
ــات      ــت قضــ ــا امنیــ ــد تــ ــئولیت دارنــ ــی مســ ــای امنیتــ نیروهــ
ودفاترمحـاکم را تــأمین نماینــد. ســپس رئــیس محکمــه ضــمن  
خوش آمدید به آمر امنیـت ازتوجـه وهمکـاری هـای همیشـگی      

رراسـتای تـأمین امنیـت فزیکـی قضـات      ارگان های امنیتـی د 
ودفاترمحــاکم اظهارقــدردانی نمــود وعــالوه کــرد کــه ریاســت   
محکمه استیناف باهمه ادارات دولتی به خصـوص مسـئولین   
امنیتی باحسن نیت وروابط نیک واحتـرام متقابـل درچوکـات    

تفکیک وظایف وصالحیت ها همآهنگی کامل داشته است.
ــاریخ - ــی کشـــ ٢٨/٢/١٤٠٠بتـ ــرق ملـ ــط بیـ ور توسـ

قضاوتمند صبغت اهللا "مشفق" رئیس محکمه استیناف والیت 
جوزجان در حضور داشـت رؤسـای دواویـن اسـتینافی، رئـیس      
محکمه شهری و قضات آن محکمـه در صـحن تعمیـر ریاسـت     
محکمه استیناف بـا تشـریفات خـاص نظـامی توسـط پرسـونل       
قطعه مفرزه قضات بر افراشـته شـد، در اخیـر رئـیس محکمـه      

اشتن بیـرق ملـی را بـر فاـل نیـک گرفتـه و خواهـان صـلح         بر افر
سرتاسری در کشور شد. 

ــو او د       ــه اجراآت ــو ل ــه نیکــه مرغــه د محکم چــې ل
ونــــدانو ســــره قضــــائي او اداری دعــــواوو لــــه خا

منسوبینو له چل چلند خـه راوالشـوي شـکایت    
شتون نه درلود خو هغه د شکایتو صندوق چې د 
خوست والیت د محبس په داخل نصـب شـوی دی   
دوه شـکایتونو ئــي درلــودل چــې د خوســت والیــت  
اســــــتیناف محکمــــــې د شــــــکایتونو اوریــــــدلو 
ــر بحــث       ــه خــوا ت ــو رئیســانو ل کمیســیون دیوانون

روسته يې په اوند الزم تصمیمونه ونیول شول، و

د خوست والیت استیناف محکمې د شکایتونو 
نیـه غونـه   ۸/۳/۱۴۰۰اوریدلو کمیسیون په 

وکه، غونه د قضاوتیار فهـیم اهللا (نیـازی) پـه    
ـــــون د مشـــــری د دیوانونـــــو رئيســـــانو پـــــه 

استیناف محکمې په مقر کې جوه شوه.
لومې غونه د سترـتن تعـالی (ج) پـه نامـه     

)موضوعاتو پـه  ۲پیل اوپه آجناء کې د شاملو (
تاو الزم تصمیمونه ترسـره شـول. پـه دې غونـه     
کې لومې د شکایتونو صندوق پرانیسـتل شـو   

په پایله کې په آجنداء کـې شـاملو موضـوعاتو پـه     
تاو له بحث او د نظر له تبادلې وروسته د نافـذه  
  ــوباتو پربنســـ ــورا د مصـ ــالی شـ قوانینـــو او دعـ
تصویبونه وشول،  او تحریراتو آمریت ته الرـونه  
شــوه ترــو د رئيســانو د کمیســیون ترســره شــوي   

صویبونه ایکمنو مراجعو ته ارجاع کي.ت
ــتیناف    ــه کـــې د خوســـت والیـــت اسـ پـــه دې غونـ
ــون    ــیون د دیوانــ ــکایتونو کمیســ ــې د شــ محکمــ
رئيسانو یادونه وکه چې زمون اساسـې موخـه د   
دې هیواد د خلکو لپاره په خپـل وخـت، غـوره او    
 انـــدې کـــول دي، او زمـــونعادالنـــه خدمتونـــه و

ــپ    ــه بشــ ــو پــ ــولیت دادی ترــ  صــــداقت او مســ
ایماندار په له ییزه توـه پـه ولنـه کـې ـولنیز      
ــای کــې د کمیســیون     عــدالت تطبیــق کــو اوپــه پ
غیو ژمنه وکه چې لـه قـانون مـاتولو او د اداری    
فســاد لــه شــومې پدیــدې ســره بــه پــه جــدی توــه   
مبــارزه وکــي. د یــادونې و ده چــې، ددیوانونــو   

کیـي  رئيسانو غونه په اون کې یو ل ترسـره 
او دقانون سره سم پرې تصمیم نیول کیي. 

قدریـــــــــه قضـــــــــاوتپال و» ظریـــــــــف«صـــــــــفیه
وان تجــــــارتی ــــــــــمهرمستشــــــاران قضــــــائی دی

ــاوتپوه  عبدالحســـــیب   احـــــدی «محتـــــرم قضـــ
ــوان    » ــیس دیــــ ــالی ورئــــ ــورای عــــ ــو شــــ عضــــ

ــه       ــوانی خاتم ــروی ج ــا صــرف نی ــان را ب رســمی ش
ــراز     ــد ابــ ــیده انــ ــتگی رســ ــه بازنشســ ــد وبــ دادنــ

حمله ناجوانمردانه تروریستی دشـمنان صـلح وثبـات کشـور     اثر
.در ناحیه دوم آن والیت به شهادت رسید

اناهللا وانا الیه راجعون 
در ١٣٦٤قاضـی محمـد (فیـاض) فرزنـد فضـل احمـد در سـال        

گلــران والیــت هــرات دیــده بــه جهــان گشــوده وبعــد از  ولســوالی 
یالت عالی در رشته حقوق وپس از سپری نمـودن  تکمیل تحص

بـه سـلک قضـاء پیوسـت     ١٣٩٤ستاژ قضـایی در سـال   ٢٩دور 
وهــم زمــان بــا فراغــت وظــایف قضــائی را در محــاکم اســتیناف  

والیت کندهار با کمال صداقت ومسئولیت پذیری انجام داد.
مرحومی در رشته تحصیلی به درجه ماستری نیز نایل گردیـده  

بود.
حکمه درحالیکه ایـن حادثـه المنـاک را شـدیداً محکـوم      ستره م

می نماید، از بارگاه اهللا متعال (ج) به شهید جنت فـردوس وبـه   
.فامیل وبازمانده گانش صبر جمیل مسئلت می نماید

بعمل آورد.
در ایـــن بازدیـــد بـــا مســـؤلین نظارتخانـــه هـــا،      
ــای      ــت ه ــوق بشــری ومکلفی ــت حق ــون رعای پیرام
ــونین   ادارات عــــدلی وقضــــائی، در مــــورد مظنــ

های الزم و قانونی را مطرح وهدایت الزم صحبت
را نمـود. ونیزهمـرای مظنـونین مصـاحبه صـورت      
گرفــت، بــه بررســی دوســیه هــای شــان درچوکــات 

قضـاوتمل سـیدعبدالقیوم  ٢/٣/١٤٠٠بتاریخ 
ــت     ــتیناف والیــ ــه اســ ــیس محکمــ ــالی" رئــ "کمــ

ــای    ــان درحالیکــــــه رؤســــ ــــــارنوالیبدخشــــ
داخلـی وخـارجی و   امنیـت ارنوالیاستیناف، 
ــارنوالی ــی  ـ ــکری وی را همراهـ ــه عسـ ابتدائیـ

مینمـــــود از نظارتخانـــــه قومانـــــدانی امنیــــــه    
ونظارتخانه ریاست امنیت ملـی آن والء بازدیـد   

احکام قانون طوریکه عدالت تأمین گـردد وعـده   
ــر     ــه هـ ــد کـ ــه نمانـ ــد. ناگفتـ ــاری داده شـ ای همکـ
ازگــاهی بمنظــور رفــع چــالش هــا وکاســتی هــای    

ــانی وغیـــ   ــورت ناگهـ ــوده، بصـ ــه از موجـ ر مترقبـ
محالت سلب آزادی، نظارت صـورت میگیـرد تـا    
ــه مشــکالت مظنــونین، متهمــین ومحکــومین      ب

رسیدگی قانونی صورت بعمل اید .

نوموي دليدنې پرمهال د دېوانونو او انو 
تجهيزاتو دکموالي او نورې دې ته محکمو د

ورته اوند ستونزې واوريدې او دتحريراتو 
ته يې سپارتنه وکه، ذبیح اهللا (کوشان)رئيس 

م ادامکاناتو په پچې لومن اتياوې په نه او
.کې نيولو سره ورته رسيدي وکي

قضـــاوتوال دغــه راز اســتيناف محکمــې رئــيس     
دوثـايقو لـه شـعبې او داسـتيناف     ثمرل (عمری) 

دېوانونو او اداري شـعباتو خـه دليـدنې پرمهاـل     
ولينو تــــه دمراجعينــــو کــــارونو تــــه دــــې  ئمســــ

ــاتلو سپارــتنې      ــاکوالي او نظــم س رســيد، پ

استيناف نیه د کندهار٩/٣/١٤٠٠په 
د(عمری) قضاوتوال ثمرلمحکمې رئيس 
، د ثبت او اسناد وثایقو اري محکمې

دقضاياو دثبت آمریت، د مخزن آمریت او 
ن دبېالبېلو دېوانونو او انو سيستم تر

.محکمو خه ليدنه وکه

ليدنې پرمهال د دېوانونو ددمحکمی رئیس 
و او اداري کارونکو ته نایضارئيسانو، ق
کوالي، دقضايي سلوک او لباس ادشعباتو دپ

ند او دمراجعينو سره بتولو، حاضر پاامراع
.ده چلند سپارتنې وکې

تـه الرـونه   آمـر او غـو  دوثـايقو نومـوي  .وکې
ــلوک       ــره ــه س ــو س ــايقو مراجعين ــه، چــې دوث وک
وکي او دهغه ستونزو په اه، چې په حل کې يې 
قانوني موانـع موجـود وي پـه نرمـ سـره قناعـت       

.ورکي

داستيناف او اري محکمې دمحکمی رئیس 
ولينو ته ا ورک، چې ئابتدائيه دېوانونو مس

ته به دامکاناتو په پام دوسايلو دکمي ستونزې 
نوموي .کې نيولو سره رسيدي وکي

دمراجعينو ستونزې هم واوريدې او په اوند 
.خو کې يې الزم هدايت وکلبر

ستره محکمه ج.ا.ا بـا  
تأســف اطــالع حاصــل  
ــاوتمند    ــه قضـ ــرد کـ کـ

عضو » فیاض«محمد 
محکمـــــــه ابتدائیـــــــه 
شهری والیـت کنـدهار   
ــنبه    ــک شـــــ ــام یـــــ شـــــ
شـــــــــانزدهم جــــــــــوزا  
ــد از ادای   ــه بع حینیک
نمــاز خفــتن بــه جانــب  
منزلش روانه بـود، بـه   

جلســات  کمیســیون ســمع شــکایات محکمــه اســتیناف والیــت    
تحــت ریاســـت  ١٤٠٠حمــل  ١٦و ١٤فاریــاب بتــاریخ هــای    

ناف بـــا قضــاوتیار غـــالم ســـخی"حبیب" رئـــیس محکمـــه اســـتی 
ــزدر       ــه مرک ــه ابتدائی ــیس محکم ــن و رئ ــای دواوی ــتراک رؤس اش

سالون جلسات علنی محکمه استیناف دایر گردید.
نخسـت صــندوق شـکایات کــه در بیـرون از در ورودی ریاســت    
محکمه نصب شده مشاهده  گردیـد کـدام شـکایت تحریـری از     
ــدام شــکایات و       ــر و هکــذا ک ــراجعین دیگ اصــحاب دعــوی و م

ــرایض از پرســـ  ــه آمریـــت تحریـــرات    عـ ونل قضـــائی و اداری  بـ
مواصلت نه ورزیده اسـت و بـا ابـراز سـپاس از اجـراآت محـاکم       

توسط رئیس محکمه استیناف جلسه خاتمه یافت.

ــه    ــان را در    ســتره محکم ــه ش ــایف محول ــه وظ ک
ــدالت   ــأمین  عــــ ــتای تــــ ادوار خــــــدمت در راســــ
قضــــائی، حاکمیــــت قــــانون وخــــدمت بــــه خلــــق  

انــداری ایفــاء نمودنــد وحیــات    اهللا بــا کمـــال ایم 

تجــــــــارتی ســــــــتره محکمــــــــه بــــــــا حضــــــــور  
ــاران قضــــــــــ  ــاریخ   ائی وادمستشــــــــ اری بتــــــــ

بــــه منظــــور قــــدر دانــــی از کــــار  ٨/٣/١٤٠٠
ــاوتوال   وفعالیـــــــــــــــت محترمـــــــــــــــه قضـــــــــــــ

ــر    ــول عمــ ــان طــ ــوده برایشــ ــپاس نمــ تشــــکر وســ
ــد گــی لبریــ   ز از خوشــی وســعادت از بارگــاه   وزن

منان استدعا نمود.ایزد

ــی       ــرایم ناشـ ــه وجـ ــت عامـ ــوان امنیـ ــائی دیـ ــی قضـ ــه علنـ جلسـ
ازفســــــاد اداری  محکمــــــه اســـــــتیناف والیــــــت بـــــــادغیس    

تحــــــــــت ریاســــــــــت قضــــــــــاوتمل ١٤/١/١٤٠٠بتــــــــــاریخ 
ــه    ــتیناف  بــــ ــه اســــ ــیس محکمــــ ــداجمل"عرب زی"رئــــ محمــــ
ــوان    ــد" رئــــــیس دیــــ ــاوتمند عبدالقاهر"قائــــ ــویت قضــــ عضــــ

عامــــه وجــــرایم ناشــــی ازفســــاد اداری اســــتیناف،     امنیــــت
ــاوتمند نصــــــیراحمد "منصــــــور" عضــــــو آن  دیــــــوان      وقضــــ

بعد ازاستماع اعتراض ارنوال موظف ووکـالی  
مدافع متهمین قضیه نص حکم را ابالغ کرد  که 
به اساس آن یکنفرمتهم بمدت یکسال وهفت ماه 
ویکنفر دیگربمدت دوسال ودوماه حبس تنفیـذی  

بــه متهمــین محکــومین بــه مجــازات گردیدنــد و 
تفهیم شد که حقوق فرجام خواهی آنهـا درمعیـاد   

قانونی محفوظ میباشد.

دایرگردید.  
ــه      ــیس محکم ــداء رســمیت جلســه توســط رئ ابت
اعــالن شــد بعــداً مــدقق قضــیه گــزارش فــوق را  

ــاً ارنــ   وال موظــف صــورت  ـبیــان نمــود متعاقب
اعتراض خویش را قرائـت نمـود وبـه تعقیـب آن     

تهمـین دفاعیـه هـای خـویش را      وکالی مدافع م
به خوانش گرفتند. که درنتیجه هیئات قضائی 


