
السلیک او مهر ته د بل قاضي توظیفول
د محکمې لخوا صادره او ابالغ شوې وي او د نوموې محکمې قاضي د حکم اسباب او نص په خپل لیک لیکي خو ه عذر ته په پام سره و نکای شي که چېرې فیصله د ابتدائیه

ه منظور مؤظف کي او دا محکمې رئیس کوالی شي، د قانون د حکمونو له په پام کې نیولو سره، بل قاضي د هغو د مهر او السلیک پد فیصلې نسخې السلیک کي، د استیناف 
تن قاضي خه زیات موجود نه وي.ۀحکم په داسې حالت کې دی چې په محکمه کې له یو

دوه سوه دوه لوېتمه مادهدجزایی اجراآتو د قانون 

ــل از ظهــر بیســت      ــه قب شــورای عــالی ســتره محکم
وپــنجم جــوزا تحــت ریاســت قــانونپوه ســید یوســف    

ســــتره محکمــــه یسحلــــیم قاضــــی القضــــات ورئــــ
.تشکیل جلسه داد

شــــورا نخســــت  نســــبت بــــه شــــهادت گــــل احمــــد   
ــل   رضـــایی عضـــو محکمـــه ابتدائیـــه ولســـوالی لعـ
ــه       ــروز درنتیجــه حمل ــه دی ــت غــور ک وســرجنگل والی
تروریســتی دشـــمنان صــلح و ثبـــات  جــام شـــهادت    
ــاوتپوه    ــات قضـــــــــــ ــز وفـــــــــــ ــید و نیـــــــــــ نوشـــــــــــ
عبدالبصیرعصـــــیان ســـــابق مستشـــــار قضـــــایی    

ــی    ــه داعـ ــه کـ ــتره محکمـ ــت ،  سـ ــک گفـ ــل را لبیـ اجـ
اظهــــار تســــلیت و همــــدردی نمــــوده بــــه شــــهید و  
متــــوفی از بارگـــــاه اهللا (ج) جنــــت فـــــردوس و بـــــه   

فامیل های شان صبر جمیل استد عا کرد .
بعداً روی اهداف جزاء و نوعیت جـزا هـای اصـلی ،    
تبعی و تکمیلی کود جزا بحث  صورت گرفته و در 

ح کــود مــذکور تصــری١٣٥مطابقــت بــه حکــم مــاده 
ای  مخـالف کرامــت  گردیـد کـه تعیـین و تطبیــق جـز    

میز و توهین آمیز جواز ندارد،  و انسانی ، تحقیر آ
محاکم مکلفند ضمن مراعـات تناسـب جـرم و جـزا،     
متعهـد بــه رعایــت احکـام قــانون و اصــول محاکمــه   

عادالنه باشند .
رســتیال تعقیــب قضــایی لــوی متعاقبـاً درحالیکــه م 

ــارنوالی ــوط ـ ، اقـــارب ووکـــالی  ، ـــارنواالن مربـ
ــتند ،  دو    ــور داشـ ــی حضـ ــومین جزایـ ــدافع محکـ مـ

درخواســـت تجدیـــد نظـــر قضـــایای جزایـــی درمـــوارد      
٢٨٢و شــرایط حکــم مــاده  تجاوزجنســی و قتــل در پرتــ 

هرمـورد  ت جزایی مـورد غـور قراگرفتـه ودر   قانون اجراآ
.تصامیم مقتضی اتخاذ گردید

ــر مبنــای نتــایج تفتــیش  هــای عــادی      درادامــه جلســه ب
ر و فعالیــت محــاکم اســتیناف والیــات  کنــدهار ،   ازکــا

) تن از قضات محاکم فوق بـدلیل  ٩سرپل و تخار به (
درپروسـه کـاری ،    عدم رعایـت تقییـدات الزم قـانونی   

دیبی تجویز شد .جزا های الزم تأ
ت واصله درخصوص به همین ترتیب دربرابر استهداآ

یصـــالح  اجـــرای تضـــمین خـــط هـــای  تعیـــین مرجـــع ذ
ــانکی ــع تطبیــق ســریع احکــام محــاکم     ، ارب جــاع موان

جهت اتخاذ تصمیم به شورای عـالی سـتره محکمـه و    
رتبط بـه  تفاوت سـن مـادر وطفـل دربرخـی از اسـناد مـ      

، درروشـــنایی قـــوانین پروســـه تثبیـــت ورثـــه متقاعـــد
نافذه رهنمایی الزم صورت گرفت .

) تقاضــای تبــدیلی محکمــه ٩گی  بــه (بــرعالوه رســید
نهـا  آاجنـدا بـود کـه درمـورد     قضایای جزایی نیز جـزء 

ریاست به منظور تطبیق احکام متعدد مقام عالی
جمهوری در راستای تمویل هزینه ساخت و ساز پرژه 
های زیر بنایی ستره محکمه از جانب وزارت محترم 

نشستی ١٨/٣/١٤٠٠مالیه، بعد از ظهر مورخ 

تحت ریاست قضاوت پال جاوید "رشیدی" سر پرست 
آمریت عمومی اداری قوه قضائیه و به اشتراک 

می ل" رئیس  عمومحترمین سید مجیب اهللا "
"دران"عبدالحبیب ،مالی و اداری ستره محکمه

، عباد اهللا "امیری" آمر سکتور و محمد معین مالی
حنیف"سعادت" نماینده وزارت مالیه ج.ا.ا در مقر 

ستره محکمه برگزار گردید.
ــت مبلــــغ هشتصــــد       ــن جلســــه موضــــوع پرداخــ دریــ

ملیــون افغــانی بخــاطر آغــاز پــروژه هــای انکشــافی       
ــق برن   ــه طب ــتره محکم ــت دوصــد    س ــل، پرداخ امــه عم

ــال       ــافی سـ ــای انکشـ ــروژه هـ ــرای پـ ــانی بـ ــون افغـ ملیـ
و اعمــــار تعمیــــر اساســـــی ســــتره محکمـــــه    ١٣٩٩

ــه اداره   تصـــامیم الزم گرفتـــه شـــد و نیـــز بنـــابر مطالبـ
) ۴۸گی بـه (  محترم لوی ـارنوالی صـالحیت  رسـید   

حــاکم اســتیناف والیــات هــرات ،  دوســیه جزایــی بــه م
، غزنــی ، کنرهــا ،  بلــخ و ســرپل   ، غــور، کنــدزتخــار

تفویض گردید .

ــت    ــتاد و هفــ ــغ هشــ ــت مبلــ ــان، پرداخــ ــع داراالمــ واقــ
ــور     ــه منظــــ ــانی بــــ ــزار افغــــ ــد هــــ ــون و دو صــــ ملیــــ
ــاتی و   اســـــــــــــــتحکامات امنیتـــــــــــــــی، ترمیمـــــــــــــ
نیازمنـــــــدیهای لوژســـــــتیکی ریاســـــــت تعلیمـــــــات 

ص وجـــوه الزم در کـــود  قضـــایی و همچنـــان اختصـــا  
ترمیمـــاتی و امـــور ســـاختمانی ســـتره محکمـــه کـــه       
ــات را      ــاکم والیـ ــام محـ ــاختمانی تمـ ــدیهای سـ نیازمنـ
ــه و در    تشـــکیل مـــی دهـــد، مـــورد بحـــث قـــرار گرفتـ

مالیـــه نتیجـــه هیئـــات محتـــرم بـــا صـــالحیت وزارت  
ســـی از احکـــام شـــماره ابـــراز توافـــق کردنـــد تـــا بـــه تأ

رخ مــــو ٢٠٣٥و شــــماره  ٩/٢/١٤٠٠مــــورخ  ٤٣٦
ــام عــــــالی ریاســــــت جمهــــــوری    ١٢/٨/١٣٩٩ مقــــ

وجـــوه مـــورد نیـــاز را بـــه حســـاب اداره عملیـــاتی و      
ــت ج.ا.ا انتـــــ    ــی ریاســـ ــاف ملـــ ــایوی انکشـــ قال ـحمـــ

دهنـــد تـــا کـــار هـــای ســـاختمانی پـــروژه هـــای زیـــر        
بنـــایی قـــوه قضـــائیه عمـــالً آغـــاز یابنـــد و نیـــز ابـــراز 
ــاتی     ــود ترمیمـ ــات کـ ــه در تخصیصـ ــد کـ ــد کردنـ تعهـ

ــاختمانی ســـ  ــور سـ ــد  و امـ ــالیانه تزئیـ ــه سـ تره محکمـ
ــا از     ــد تـ ــی نماینـ ــش مـ ــان کوشـ ــل آورده و همچنـ بعمـ

ــه در بر  ــتره محکمـــ ــات بودجـــــوی ســـ ــی رتنقیصـــ ســـ
وسط سال جلوگیری بعمل آورند.

ـــيس    ــی رئـ ــتیناف محکمـ ــت اسـ ــدان ورد واليـ د ميـ
پـــه مشــر او د   ) فاضــل(قضاوتـــيار فضــل الهــادی   
ـــوانونو د  ــتيناف د دیـــ ــون د  اســـ ـــه ـــ ــانو پـــ رئيســـ

ال د ثـــور مياشـتې پـه    ـکـ ۱۴۰۰شنبی په ور د چهار
.نیه اونيزه غونه ترسره شوه۱۵

پــه يــاده غونه کـي د تـل پـه يـر یـو ــل بيـا پـه يـو          
خاصـــه  پـه  شميرموضوعـاتـو بحــث او خبـرې وشـوي،   

جلـــريز ولسواليو د ـرداد،یتـوه پـه غونه کې د دايم

يـــــــت د  کمـــــو او دمـــــــيدان وردگ وال ابتدائيـــــه مح
معـــــارف رياست استـهدائي تر بحـث او غـــور النـدې    
ونــيول شـوي د هـر اخيـزو نظريـاتو د شــــريکولو پـــه       

رداد ولسوالی د ینتیجه کې ــرنده شوه چـې د دايم
ابتدائيه محکمـي استهـدائـــيه چـی د بعضـو ــينه      
ورثي د تـابعيت تذکرو د نـه درلــودلو پـه هــــکله وه د     

محکمي د عالي شورا د مصوباتو مطابــق الزم ستري 

او اونــدمحکمي تــه د وثــايقو د لتصــميم ونيــول شــو
،نه وشوهومادی د تطبيق الرو۱۱تعليمات نامي د 

او د جلریز ولسوالی د ابتدائـيه محکـمي استهدائــيه  
ــي د تخلصــونو او د      ـــيقه ک ـــي وثـ ــه شـرع ـــت پ د زوجي

ه داونـ .ه هکلـه وه پـــ نکـاح تلــو د ـاي د زیـاتوالی    
۲۲٦محکمي ته د ستری محکمی د عالی شـورا د (  

ـــمال ١٥/٣/١٣٩٩) د۳۰۰تــــــر نیــــــي د متحدالــــ

ـــرا  ـــه وشــوه وتو الروآمـــطابق د اج ـــمدغه راز د ،نـ هــ
ـــه     ـــهدائيه چــي د يــو محکــوم پـ معـــارف رياســت استـ
هکلـــه وه د حبــــس مــــــوده يـــي تــــنفيذ او تعليـــق وه د 

ــه هکله اونـد ريــاست تـه الرـونه     معاشاتو د اجراء پ
مـــادی د پنمــي )۱۰۲وشــوه چــی دکــار د قــانون د( 

خرکـي  آپـــه  . ت عــيار کـی  آفقری مطابـــق خپل اجـرا
.په لو ستلو سره پاي ته ورسيدهغونه د دعـاء

جلســــــــــه کمیســــــــــیون رؤســــــــــای دواویــــــــــن 
ــتینافی  ــت   اســــــ ــتیناف والیــــــ ــه اســــــ محکمــــــ

یـــــــــــــــوم دوشـــــــــــــــنبه مـــــــــــــــورخ  کابـــــــــــــــل 
تحـــــــــــــــــــــــت ریاســـــــــــــــــــــــت   ١٠/٣/١٤٠٠

ــرحمن   ــمس الـــــــ ــاوتیار شـــــــ ــیس "قضـــــــ رئـــــــ
رئـــــــیس محکمــــــــه اســـــــتیناف بــــــــا   "خیـــــــل 

در اشـــــــتراک رؤســـــــای دواویـــــــن اســـــــتینافی 
.دایر گردیدمقر محکمه استیناف 

ــا تـــالوت آیـــاتی چنـــد از کـــالم    ابتـــداء جلســـه بـ
ــپس    ــاز ســ ــد آغــ ــورد اهللا مجیــ ــیه ٦در مــ قضــ

ــامیم    ــی تصــ ــایای جزائــ ــازع صــــالحیت قضــ تنــ
کمــــــه  مقتضــــــی مبنــــــی بــــــر تشــــــخیص مح   

ــد  ــاذ گردیـــــ ــالح اتخـــــ ــه .ذیصـــــ ٢٢در ادامـــــ
موضـــــوع شـــــامل اســـــتهداآت و پیشـــــنهادات  
ــرار      ــث قـ ــه و بحـ ــت مداقـ ــه تحـ ــاکم ابتدائیـ محـ

ــت ــهگرفـــ ــورد  از کـــ ــه در مـــ ــیه ٢٠جملـــ قضـــ
تصـــامیم الزم اتخــــاذ و بـــرای محــــاکم مربــــوط   

ــد   ــادر گردیــــ ــدایات الزم صــــ قضــــــیه ٢و .هــــ

ــالی     ــام عـ ــه مقـ ــدایت بـ ــذ هـ اســـتهدااً جهـــت اخـ
ــه ارســــ   ــتره محکمــ ــســ ــا  د و ال گردیــ ــه بــ جلســ

.خیر خاتمه یافتئیه دعا

ــتیناف  ۸/۳/۱۴۰۰پــــه  ــه د خوســــت والیــــت اســ نیــ
ــه      ــازی) پـ ــیم اهللا (نیـ ــاوتیار فهـ ــیس قضـ ــی رئـ محکمـ
ــره    ــه ترسـ ــزه غونـ ــانو اونیـ ــو رئیسـ ــری د دیوانونـ مشـ

شوه. 
ــری د    ــه مشـ ــازی پـ ــیم اهللا نیـ ــاوتیار فهـ ــه د قضـ غونـ

پـه  دیوانونو رئيسـانو پـه ـون د اسـتیناف محکمـې      
مقر کې جوه شوه. لومې غونه د سترتن تعالی 

ــاملو    ــه آجنـــــاء کـــــې د شـــ (ج) پـــــه نامـــــه پیـــــل اوپـــ
)موضوعاتو په تاو الزم تصمیمونه ترسره شـول. پـه   ۲(

دغه غونه کی چـی د اسـتیناف محکمـی د دیوانونـو     
رئیسانو ـون کـی و، پـه کـی هغـه وثـایق او اسـناد        

وتنې شوي وې چی د جوت پر مهال په کې قلمي تیر
ې د رسمي عریضـو لـه الری د تصـحیح    او مراجعینو ی

وـتنه کـی وه، تــر بحـث ورسـته يــې پـه اونــد الزم      غ

تصـمیمونه ونیـول شـول، پـه پایلـه کـې پـه آجنـداء کـې          
شاملو موضوعاتو په تاو له بحث او دنظر لـه تبـادلې   
وروسته د نافذه قوانینـو او دعـالی شـورا د مصـوباتو     

ــویبونه ــه   پربنســـ تصـ ــت تـ ــو آمریـ ــول او تحریراتـ وشـ
نه شــوه ترــو د رئيســانو د کمیســیون ترســره    والرــو

ــي.       ــه ارجــاع ک ــو مراجعــو ت شــوي تصــویبونه ایکمن
ون وال وايې دوی هغه ول وثایق چې په قانون کې 

يې د تصحیح منعه نه وي راغلي پـه تصـحیح تصـمیم    
نیسي اوپه خبره يې هغه وثایق چې اصالح يې قانونی 

ه ولري په ردولو تصمیم نیسي. ستونز
ــه پــه       ــې، دیوانونــو رئيســانو غون ــادونې و ده چ د ی
اونــ کــې یـــو ــل د هغــه وثـــایقو، چــې د جوـــت      
پرمهال په کې قلمي تیروتنې شوې وي ترسره کیي او 

دقانون سره سم پرې تصمیم نیول کیي.
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علیه جرایم امنیت داخلی و خارجی مبنی بر اینکه الف:  از 
فی به وقت و زمان آن به مکاتیب و استعالم های ارگانهای کش

آنها جواب ارائه نمی گردد، از جمله قوماندانی امنیه را نام برده 
که در مورد جلب و احضار سربازان و افسران همکاری ندارند. 

٩٢در مورد تصویب گردید که پولیس مکلف است وفق ماده 
دازد و مطابق قانون اجراآت جزائی به جلب و احضار مظنونین بپر

قانون متذکره در مورد به اداره ذیربط کتباً اطمینان ٩٥به ماده 
تخطی قانونی ارنوالیدهد در غیر آن تمرد از اوامر محکمه و 

پنداشته شده و در پرتو احکام کود جزاء کشور جرم تلقی میگردد.
ب: مدیریت مبارزه علیه جرایم جنائی به وقت و زمان معینه 

های که غرض معاینات بالستیکی ارسال درخصوص سالح 
میگردد ، توجه ننموده و بعضی قضایا مدت قانونی آنها سپری 
میگردد. در مورد مدیریت جنائی پاسخ داد که مشکل از آنجا 
نشئت میکند که در والیت فراه امکان معاینات بالستیکی وجود 
ندارد، و آنها این معاینات را در هرات و یا مرکز کشور انجام
میدهند که زمان گیر است.  در مورد تصویب شد که از آدرس 
جلسه همآهنگی عنوانی وزارت داخله موضوع مکاتبه گردد تا راه 

حل برای آن پیدا شود.
) مستقر در والیت فراه ٢٠٧ج: قوماندانی لواء پیاده قول اردو (

در قسمت انتقال مظنونین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از 
ها به مرکز آن والیت جهت تحقیقات همکاری ندارند. ولسوالی 

به همین ترتیب از آدرس قضات محاکم نیز نگاشته شده که در 
مورد انتقال قضات از آن والیت به والیت هرات و کابل مطابق به 
فرمان ریاست جمهوری کندی وجود دارد و همیشه تعلل 

موجود مینمایند. در زمینه تصویب شد که با توجه به مشکالت 
و نا امنی راه ها ، آنچه که قوماندانی لواء در توان دارد از 
همکاری با ادارات عدلی و قضائی دریغ ننماید. که نماینده 
قوماندانی لواء معتهد به پیگیری قضیه شد و وعده همکاری را 

نمود.
در رابطه به موضوعات پیشنهادی ریاست محکمه -٣

ر تاریخ گرفتاری واقعه ابتدائیه شهری مبنی بر اینکه الف:  د
تحریر میگردد، که باعث بروز ١١/١٠/١٣٩٩بر١٠لیل 

مشکالتی حسابی در تعیین تاریخ توقیفی مظنون و متهم 
شب مربوط به ١٢میگردد. در مورد تصویب بعمل آمد که الی 

شب دیگر ١٢شب تا ١٢است و بعد از ١٠/١٠/١٣٩٩تاریخ 
ریر میگردد، البته میباشد و چنین تح١١/١٠/١٣٩٩مربوط به 

گرفتاری مظنونین در جرایم مشهود  از این امر مستثنی است که 
پولیس میتواند از طرف شب اقدام نماید و اجراآت خویش را 
ضمن گزارش مطابق به قانون به محکمه ذیربط اداء و احکام 

بگیرد.
ب:  اکثر ضامن های مظنونین افراد نظامی میباشند که افراد 

ه وظایف محاربوی مصروف اند. در رابطه نظامی همیشه ب
تصویب شد که ادارات ذیربط منبعد از اخذ ضامن نظامی 

اجتناب نمایند.
ج:  پیشنهاد نموده اند که ادارات مستقیماً با دیوانهای محکمه 
شهری مکاتبه ننمایند و همچنان بعضی افراد غرض دعوای 

مایند.  در مراجعه مینارنوالیحقوقی شان به ادارات پولیس و 
مورد تصویب شد که دیگر ادارات مستقیماً با دیوانهای شهری 
نه بلکه مستقیماً با خود ریاست محکمه شهری مکاتبه داشته 

باشند و سلسله مراتب اداری را کامالً مراعات نمایند. همچنان ادارات 
غیر از ریاست عدلیه از تسلیم شدن عرایض حقوقی جداً خود داری 

بق به تصویب مکاتبه ج.ا.ا،  پیگرد قانونی دارد.نمایند که مطا
د: در قضایای ضرب و جرح  گاهاً نظریه طب عدلی وجود ندارد و 

ها به آن توجه نمی نمایند و نیز در نظریات طبی که در اوراق ارنوالی
است، اطباء ازکلمات و اصطالحات طبی استفاده میکنند که قابل فهم 

ل آمد که منبعد نظریات طب عدلی را نیست. در رابطه تصویب به عم
ها در اوراق دوسیه ضمیمه کنند و ریاست ارنوالیبه صورت درست 

صحت عامه نیز تعهد نمود که اصطالحات طبی را با امانت داری کامل 
توضیح می دهند.

معاونیت در ١٨/٨/١٣٩٩) مورخ ٢٨١٦مطابق پیشنهاد شماره (ص: 
، صالحیت تحقیق و ارنوالیلوی امور مبارزه با جرایم فساد اداری 

تعقیب جرایم فساد اداری منسوبین پولیس و اردو از حیطه صالحیت 
های ارنوالینظامی خارج شده و شامل صالحیت های ارنوالی

استیناف والیات گردیده است اما با وجود آن هم دیده میشود که 
یب های نظامی در مورد تحقیق مینمایند. در رابطه تصوارنوالی

نظامی از تحقیق و بررسی و تعقیب قضایای ارنوالیبعمل آمد که 
فساد اداری اجتناب نماید.

ط: در جرایم جنایت تعیین وکیل مدافع یا مساعد حقوقی در تمام 
مراحل، کشف و تحقیق و مراحل محاکماتی حتمی و الزامی است ولی 

ل در بعضی موارد تحقیق در جرایم جنایت بدون حضور داشت وکی
مدافع صورت میگیرد که عدم حضور وکیل مدافع و یا مساعد سبب 
بطالن اجراآت میگردد. در رابطه تصویب بعمل آمد که مطابق به فقره 

قانون اجراآت جزائی داشتن وکیل مدافع یکی از حقوق ٧) ماده ٨(
قانون مذکور هرگاه ٩) ماده ٤اساسی مظنون بوده و مطابق به فقره(

ن و متهم گردد، که قانون جزائی آنرا حبس طویل شخصی به جرم مظنو
یا بیشتر از آن پیش بینی نموده باشد، داشتن وکیل مدافع ضروری 
است بناءً حضور وکیل مدافع در قضایای جنایت در مراحل کشف و 

تحقیق و محاکمه حتمی است.
ع: مشکلی دیگری را که مطرح نموده اند عدم موجودیت مساعدین 

مساعدت های حقوقی است، که صرف دو بست حقوقی در آمریت 
مساعدت حقوقی دارند، و این باعث سکتگی در رسیدگی در قضایا 
میشود. در مورد تصویب به عمل آمد که ریاست عدلیه مشکل کمبود 
مساعدین حقوقی را در آن والیت از طریق وزارت عدلیه مرفوع نماید و 

اتبه صورت گیرد.از آدرس همین جلسه در مورد با وزارت عدلیه مک
مکلف ارنوالیقانون اجراآت جزائی ١٠٠) ماده ٢م: مطابق به فقره (

است تا مظنون را سه روز قبل از انتهای مدت تمدید توقیف به پیشگاه 
محکمه غرض اصدار  تمدید توقیف حاضر نماید اما این ماده عملی 

) ٣ه(منبعد فقرارنوالینمیگردد. در رابطه تصویب به عمل آمد که 
قانون اجراآت جزائی را عملی نماید.١٠٠ماده 
امنیت داخلی و خارجی قرار های را که برای حل نواقص ارنوالیی:  

صادر میشود بدون رفع خالء و نواقص واپس به محکمه ارجاع مینماید. 
امنیت داخلی و خارجی نهایت تالش ارنوالیدر رابطه تصویب شد که 
قص به خرچ دهد و از تکرار چنین عملی خود اش را برای رفع خال و نوا

داری نماید، روند تطبیق قانون و عدالت صدمه نخورده و حقوق افراد و 
اشخاص ضایع نگردد.

موظف ارنوالیک عده مشکالت از قبیل عدم حضور -٤
ابد که یدیگری به جلسه حضور میارنوالدوسیه در جلسه قضائی که 

دافع در جلسات حضور ندارد با وجود دوسیه را مطالعه ننموده. وکیل م
اینکه اعتراضات شان در اوراق به مشاهده میرسد. از طرف دیوان های 
استینافی ریاست محکمه استیناف مطرح که نمایندگان هر دو اداره 

متعهد به پیگیری و حل این مشکالت گردیدند.
استیناف متعهد گردید که آن عده متهمین که تحت ارنوالیهمچنان 

یگرد قرار دارند با همآهنگی قوماندانی امنیه هر چه زودتر تعقیب و پ
گرفتار گردیده و به محاکم سوق داده شوند.

در والیت بدخشان:          
جلسۀ کمیته همآهنگی ادارات  عدلی وقضائی محکمه استیناف والیت 

تحت ریاست قضاوتمل  سید عبدالقیوم  ١٦/٣/١٤٠٠بدخشان بتاریخ 
ارنوالی" رئیس  محکمه استیناف با اشتراک  رئیس   " کمالی  

سازی واراضی، نماینده قوماندانی راستیناف، رئیس عدلیه، رئیس شه
ارنوالیامنیت داخلی وخارجی، نماینده ارنوالیامنیه، نماینده 

ابتدائیه عسکری، رؤسای دواوین ریاست محکمه استیناف، سرپرست 
مه ابتدائیه رسیدگی به جرایم  محکمه ابتدائیه شهری، رئیس محک

خشونت علیه زن وتخلفات اطفال، رؤسای دواوین محکمه شهری، 
نماینده ریاست صحت عامه،  مدیرعمومی  زندان والیت، نماینده 
انجمن  وکالی مدافع،  آمر قضایای دولت ریاست عدلیه و نماینده 

د.آمریت تلویزیون ملی آن والء درتاالر محکمه استیناف دایرگردی
قضاوتمند ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند ازکالم اهللا مجید توسط 

سید برهان "افضلی" آمر ثبت اسناد ووثایق  آغاز سپس رئیس محکمه 
ضمن عرض خوش آمدید به حاضرین، راجع به اهمیت  جلسات 
همآهنگی درپرتو احکام وقوانین نافذه کشورصحبت نموده چنین بیان 

دویر این جلسه با ادارات ذیربط خبر داده شده بود نمود قبالً راجع به ت
اما موضوعات محدود به این جلسه مواصلت کرده است چنین عملی 
بیانگر آنست که موضوعات قابل بحث تا اندازهء حل ومرفوع گردیده با 
آنهم اگر چالش ها ومشکالتی نزد اشتراک کنند گان وجود داشته باشد، 

ه آن به  نفع ادارات، خیر جامعه و مطرح نمایند چرا که رسیدگی ب
تحکیم قانونیت می باشد. در ضمن از غیابت بعضی از مسئولین درجه 
اول ادارات یادآوری نموده وخاطر نشان نمود که نباید چنین جلسات 

بدیده عادی ومعمولی پنداشته شود.
بعــداً موضــوعات شــامل آجنــداء کــه حــاوی  چنــد  مــورد ازپیشــنهادات،    

کالت در راســتای کــاری محــاکم و ادارا ت ذیــربط بــود چــالش هــا و مشــ
مورد بحث، بررسی و مناقشه  علمـی ومسـلکی اشـتراک کننـدگان  قـرار      
گرفته و در قبال  هرکدام از آنها تصامیم وتصـاویب الزم اتخـاذ گردیـد و    
درحاشیه جلسه از محمد امین "صالح" که مدتی را منحیث رئیس عدلیه 

کاری با ادارات ذیربط، صداقت و بـا اخـالص   آن والیت با رویه عالی هم
وظایف محوله را اجراء نموده است واخیراً به صفت رئـیس عدلیـه والیـت    
کندز تبدیل گردیده از آدرس کمیته همآهنگی ارگانهای عدلی وقضـائی  
از خــدمات صــادقانه واجــراآت قانونمنــد وی تقدیروتمجیــد بعمــل آمــده    

عال اسـتدعا گردیـد و   ـاوند متوآرزوی موفقیت در وظیفه جدیدش از خد
جلسه با جمع بندی موضوعات مطروحه ودعائیه خیر خاتمه یافت.

در والیت کابل:
کابل با اعضای شبکه والیت محکمه استیناف جلسۀ همآهنگی 

تحت ریاست قضاوتیار شمس الرحمن ١٢/٣/١٤٠٠بتاریخ آلن
با اشتراک رئیس محکمه استیناف والیت کابل " رئیس خیل" 

رئیسه دیوان احوال شخصیه محکمه استیناف، نماینده ریاست 
ضای شبکه آلن ( سازمان حقوق وزارت عدلیه و چندین تن از اع

حقوق بشر افغانستان، میدیکا افغانستان، زنان برای زنان، 
در مقر محکمه ندای زنان، عدالت برای همه و صدای عدالت) 

استیناف دایر گردید.
در ابتدأ برای حاضرین در جلسه وقت داده شد تا پیرامون 

رئیس سپس موضوع جلسه سواالت خویش را مطرح نمایند 
قوق بشر افغانستان لعل گل "لعل" سخنان خویش را سازمان ح

در قضایای احوال و ابراز نمود کهکرد در رابطه به موضوع ایراد 
که از جانب محکمه زوج محکوم علیه قرار گیرد یشخصیه زمان

محکمه حاکمه زوج را مکلف بپرداخت محصول که قانون طرز 
زوج به ن نموده می نماید ولی بعضاًیتحصیل محاکم آن را تعی

از انحأ از پرداخت محصول ابأ میورزد که در این حالت وینح
ن شده باالی شوهرش را یزوجه مجبور میشود که محصول تعی

خودش بپردازد البته به باور اینکه مبادا جریان محاکماتی به 
سخنان آقای لعل را سایر مشمولین جلسه کندی مواجه شود.

.مورد تائید قرار دادند
پروسیجر طرز تحصیل محصول محاکم از جانب رئیس در ادامه 

محکمه استیناف، رئیسه دیوان احوال شخصیه محکمه 
استیناف و نماینده حقوق برای مشمولین جلسه تشریح گردید و 
ابراز گردید که محاکم استیناف والیت کابل هرگز برای خانم 
هدایت تحویل محصولی را که زوج مکلف به پرداخت آن 

مشمولین .ده اند  و از آنها خواهان اسناد گردیدندگردیده، ندا
در جواب گفتند مشکلی را که ما به آن اشاره نمودیم در والیت 

در اخیر رئیس .کابل نه بلکه در والیات دیگر موجود می باشد
استیناف برای شاملین جلسه تفهیم نمود که صالحیت همحکم

یباالی محاکمریاست عمومی محاکم استیناف والیت کابل تنها
که در والیت کابل میباشد است

گان از همکاری های ابراز سپاس از جانب اشتراک کنندجلسه با
.همیشگی ریاست محکمه استیناف به پایان رسید

در والیت فراه:
جلسۀ همآهنگی ارگانهای عدلی و قضائی محکمه استیناف 

تحت ریاست قاضی  فضل ١١/٣/١٤٠٠والیت فراه بتاریخ 
حمن "فضلی" رئیس محکمه استیناف با اشتراک رؤسا و الر

نماینده گان ادارات ذیربط در مقر محکمه استیناف دایر گردید. 
ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغازسپس 
موضوعات مختلف که از ادارات ذیربط و محاکم عنوانی جلسه 

رسی قرار گرفته همآهنگی مواصلت ورزیده بود، مورد غور و بر
تصامیم الزم ذیالً اتخاذ گردید:

در رابطه به موضوعات پیشنهادی ریاست عدلیه -١
مبنی بر اینکه الف: یک تعداد دوسیه جات را به دیوان مدنی و 
حقوق عامه محکمه ابتدائیه شهری ارسال مینمائیم، اما آنها یا 
اصالً اوراق را تحویل نمیگیرند و به امروز و فردا موکول 
مینمایند و بعضی موضوعات را طور شفاهی هدایت میدهند. 

قانون اصول ١٧در رابطه تصویب گردید که مطابق به ماده 
محاکمات مدنی در صورتیکه اوراق از طرف اداره حقوق به 
محکمه مربوطه احاله میگردد محکمه مکلف است آن را تسلیم 

اق را بدون ضرورت موجه اور١٩٧و ١٩٦شده و مطابق به ماده 
مسترد ننماید. البته حاالت چون کم بودن اوراق دوسیه ویا ثبت  
نبودن در سیستم قضایا و یا غیره مواردیکه پیش از تسلیمی 
اوراق ایجاب مینماید که صرف به اداره حقوق تذکر شفاهی داده 

شود از این امر مستثنی است.
ب:  ریاست عدلیه نگاشته است که ادارات همکار مثل ریاست 
های  شاروالی، شهر سازی و اراضی و قوماندانی امنیه با 
قضایای دولت در قسمت ارائه اسناد و مدارک و معلومات و 
همچنان جلب و احضار افراد، همکاری بسیار ضعیف دارند. در 
رابطه تصویب به عمل آمد که ادارات متذکره برای رسیدن به 

عامه مکلف عدالت و تسریع در روند رسیدگی به قضایای حقوق 
اند که با ادارات عدلی و قضائی همکاری مداوم و سریع داشته 
باشند، همچنان مطابق به باب دوم و فصل نهم قانون اصول 
محاکمات مدنی جلب و احضار اصحاب دعوی از وظایف 
قوماندانی امنیه است، که در صورت حضوراش آنرا به محکمه 

اً به ادارات حاضر و یا در صورت عدم حضورش موضوع را کتب
یربط گزارش دهند.ذ

ج: این ریاست در مورد قضایای حقوق عامه در بدل اقامه دعوی 
علیه شخص غاصب قرار برای خالء و نواقص صادر مینمایند و 
قرارهای خود را به ادارات ریاست عدلیه ارسال و خواهان رفع 
خالء و نواقص میگردند، که این از وظایف ما نیست. در مورد 

در صورت ارنوال بعمل آمد که در همچو موارد تصویب
یربط طالب معلومات و با ضرورت میتواند مکتوباً از اداره ذ

مربوطه از صدور قرار ارنوالیوضاحت دادن در قضیه گردد و 
کشفی در قضایای که در اداره قضایای دولت قطعی شده و یا 

ارنوالیدر مورد افراد متمرد، خود داری نمایند. همچنان اداره
نباید افراد و اشخاص را از آدرس ریاست عدلیه جلب و احضار 

نماید بلکه از طریق قوماندانی امنیه جلب نماید.
د: در مورد اینکه فیصله محکمه ابتدائیه در مرحله استینافی 
مواجه به بطالن شده و دوسیه محکمه ابتدائیه و اداره قضایای 

و تشخیص ذوالیدی دولت  شاروالی دست به دست میگردد،
نمیشود طالب معلومات و هدایت گردیده اند.  در رابطه تصویب 

قانون اصول ١٩٧و ١٩٦بعمل آمد محکمه مطابق به ماده 
محاکمات مدنی مکلف است که دوسیه را تسلیم شده و خودش 

قانون اصول محاکمات مدنی و تشخیص ٢٠٣مطابق به ماده 
ذوالید از خارج اقدام نماید.

) مورخ ٥٦٦ان درمورد مطلب فوق در تصویب شماره (همچن
١٧٠شورای عالی ستره محکمه که در صفحه ٩/٦/١٣٩٥

٥٧و ماده ١٣٩٧الی ١٣٩٤های سال لمجموعه متحدالما
قانون طرزالتحصیل حقوق به صراحت بیان شده است، قضات به 

آن مراجعه نمایند.
گردید کاکین و یا مارکیت تصویب و در مورد مسدود کردن د

موضوع از صالحیت های دیوان رسیدگی به قضایای مدنی و 
حقوق عامه محکمه ابتدائیه شهری است، در صورت لزوم دید 

میتواند اقدامات قانونی را انجام دهد.
مبارزه ارنوالیدر رابطه به پیشنهاد های ریاست -٢

بخشود قضایاوالف: 
     ــو، د ولســوال ــه دیوانون ــاري ابتدائی ــو، د ــتیناف دیوانون داس

ابتدائیه محکمو، وثایقو دثبت اواسنادو کلني راپور.
بخش:ودجزایي قضایاو-١

ې ترکارالنـدې پـاتی شـوي اوپـه     جزایـي قضـایاو  ٢له تیرکال خـه  
کال کې د ننرهار استیناف محکمې اوند ولو محکمو ١٣٩٩

) کیــي، ٣٤٦٩) جزایـي دوسـیې راغلـي، چـې ـولی (      ٣٤٦٧تـه ( 
ــایي ٨٩٧) فیصـــله شـــوي (٢٥٠٠چـــې لـــه جملـــې یـــې (  ) پـــه قضـ

) ترکارالنـدې پـاتې   ١) مکتوبي مستردې شوي او (٧١قرارتللی، (
شوې.

ي دوســـــیو تـــــه درســـــید لـــــه املـــــه پورتـــــه ذکرشـــــویو جزایـــــ
٣٧٣٨٤٢٨٠ــان ٢٢٠٠او) کلــــــــــــدارې ٥٠٠٠٠٠(،افغــــــــــ

الرعواید ترالسه شوي.
:حقوقي قضایاوي-٢

) حقوقي قضـایاوي ترکارالنـدې پـاتې شـوي     ١٥٩له تیرکال خه (
) کیـي،  ١١٦٥) په یاد کال کې نوې راغلي، چـې ـولې (  ١٠٠٦(

ــې (   ــې یـ ــه جملـ ــې لـ ــوي ١٨٨چـ ــله شـ ــایې ٦٥٦(،) فیصـ ــه قضـ ) پـ
) ترکارالنــدې ٢٢٤) مکتــوبي مســتردي شــوي او (٩٧(،قرارتللــي

ــه دې. ــه     ١٣٩٩پ ــه امل ــه درســیدې ل ــل کــې حقــوقي دوســیو ت کا
عواید ترالسه شوي دي.١٣٠٧١٦٧٢١
ــه   ــه کــې پ کاــل کــې د ننرهــار اســتیناف محکمــې   ١٣٩٩پــه ول

) ٤٦٣٦اونــد ولــو محکمــو تــه پــه حقــوقي او جزایــي برخــو کــې ( 
و ته په خپل وخـت د قـانون   و) قضایا٤٤٠٩(چیدوسیي  راغلي، 

) دوسیي ترکارالندې پاتې ٢٢٥په چوکا کې رسیدې شوي او (
شوي.

اجرا شوي وثایق:-٣
) وثـایق بیالبیـل ولـه وثـایق اجـرا      ٨١٧٦کال کې ول (١٣٩٩په 

) عوایـد د دولـت خزانـې تـه     ١٩٠٨٨٠٠٧شوی، چې له امله یـي ( 
کې دجزایي، حقـوقی  کال١٣٩٩په وله کې په تحویل شوي دي.

جـرا لـه املـه    اته درسیده ې  او دبیالبیل ولـه وثـایقو د  وقضایاو
)١٨٧١٨٩٠٠٨ــر)  ٢٢٠٠کلــدارې او٥٠٠٠٠٠،) افغــان ال

د دولت خزانې ته سپارل شوي دي.
په اداري برخه کې ب: 

پــه اداري برخــه کــې د ننرهــار اســتیناف محکمــي د ولــو نافــذه   
سره د لوومقاماتو مصوبات، اوامـر او د  قوانینو په پام کې نیولو 

اهدافو ترالسه کولو په موخه په عمل رسولی.
دفسـاد پرضـد مبـارزه کــې غـتلي شـوي، داســتیناف،      -١

دکارکوونکو جدي کنرول شوی محکمواری او ولسوالیو کې د
د لیفــون ترنــ لــه بیالبیلــو الرو  دحاضــر پابنــدي شــوي او د  

کنرول او نظارت شوي.قوي د ولو کارکوونکو ئیهقضا
ــه -٢ ) قضــایي علنــی او ســری   ٢٥٠٠کاــل کــې ( ١٣٩٩پ

یې رسنیزې ترسره شوي.٣غونی شوي، چې 
او قاضـیانو وخت پروخـت پـه بیالبیلـو ناسـتو کـې ولـو       -٣

اداري کارکوونکو ته د قضایي لباس دمراعات،  د قضـائیه قـوي   
دکارکوونکو او مراجعینو سره د ه  سلوک سپارتنې شوي دي.

ــاک  خـــت پروخـــت دمحو-٤ ــل پـ ــعباتو د چاپیریاـ ــو او شـ کمـ
د سپلین ته دپاملرنې په موخـه اونـد کـارکوونکو    او ساتلو اونظم 

ته الروونې شوي.
دمحکمې خه د باندې او دمحکمې ان په داخل کې -٥

په بیال بیلو ایونو کې دشکایاتو صندوقونه لول شوي، چې پـه  
کمیسـیون لـه لـوري    اون کې یوه ور خالصیي او د اکل شوي

ورته رسیدي کیي.
په میاشت کې یول د اداري کارکوونکوسـره پـه اونـد    -٦

  ې او پرمـه پایله یې ورک موضوعاتو ناستې ترسره شوي، چې
یې په چارو کې ه همغي رامین ته شوي.

او اداري کـارکوونکو تـه د ظرفیـت لـوونې پـه      قاضیان -٧
بیــل رونیــز پرورامونــه  نالیــن ول بیالآبرخــه کــې پــه حضــوري او  

ترسره شوي.
د بیال بیلو وثـایقو دتخنیکـې سـتونزو اوقلمـي تیروتنـو      -٨

دحــل پــه موخــه پــه اونــ کــې یوــل د دیوانونــو رئیســانو غونــې   
ې شـوې او د  کـې رسـید  ه ترسره شوي، چې ـو موضـوعاتو تـه پـ    

قانون په چوکا کې ورته د حل الر لول  شوې. همدا راز په ینو 
سترې محکمې له عالی مقـام خـه هـم اسـتهدا شـوې      برخو کې د

ده.
ــهدچــارو ــه والــي او توجــ -٩ و پــه موخــه لــه ملــي او  جلبول

سو، دو حقونو او ماشومانو حقونو له کارکوونکو نیوالو موس
سره وخت پروخت ناستي شوي اوهرکلی ورته ویل شوی.

ــت پروخــت د پــالن د تطبیــق، د قضــایې اصــالحاتو      -١٠ وخ
ترتیب شوی، د احصایي ربعوار راپور ترتیـب  هماهوار راپور ورک

ــب شــوی، د        ــت ترتی ــت پروخ ــو راپــور وخ شــوی، د قضــایي اجراآت
کمـو د  مو ربعوار راپور ترتیب شـوی، د مح قطعی او نهایي  احکا

قطعــی او نهــایي حکمونــو د نظــارت او تطبیــق ربعــوار راپــور، پــه  
سـتول تـه ا ورو کې د حاضر راپور چمتو شوی اومقـام  ٢٥هرو 

شوی دی.
قـانوني عرایضـو تـه    و) قطعـ ٤٠٣دمراجعینو له لـوري ( -١١

په خپل وخت رسیدی شوي.
دننرهار استیناف محکمې پـه بـیال بیلـو  برخـو کـې د      -١٢

سترې محکمې عالی مقام قضایي مراقبـت د روابطـو د تـامین او    
دمراجعینـــو د پیشـــنهادونو او شـــکایتونو شـــریکولو پـــه موخـــه د  

درسونه لول شوي دي.آلیفون شمیرې اونور اوند
په اون کې دوه ل دمراجعینـو سـتونزې او شـکایتونه    -١٣

نیغ په نیغه اوریدل شوي او د قانون په چوا کې ورته رسیدي 

شوي.
پــه ننرهــار کــې یــوازې درې محکمــې پــه مرکــز کــې او  -١٤

نورې ولي دولسوال محکمې په ولسوالیو کې فعـالې دي، چـې   
منیتـي خونـدیتوب پـه موخـه لـه      وخت پروخت یې  دکـارکوونکو دا 

شـوي او الزمـي سپارـتنې    نیـول  اوند مسئوولینو سره تماسونه 
ورته شوي دي.

) میـوه لرونکـي اوغیـر    ١٢٠٠کال کې ندې (١٣٩٩په -١٥
میـــوه لرونکـــي بـــوي اســـتیناف محکمـــې پـــه انـــ، دولســـوالیو 
ابتدائیــه محکمــو، د رهایشــي اســتونې کورونــو او نــورو اونــد   

ایونو کې کی        ارنـه نول شـوی، چـې وخـت پروخـت یـې پالنـه او
کیي.

زار او اذیت پـه برخـه کـې ناسـتی     آدو اوماشومانو د-١٦
ترسره شوي.

دقضــایي علنــي غونــو اونوردنشــراتو اونــد راپورونــه   -١٧
وخت پروخـت د سـترې محکمـې عـالي مقـام د نشـراتو ریاسـت تـه         

کې خپـاره شـوي   جریدهاستول شوی، چې  شمیر یې دمیزان په 
هم دي.

ــه هــره برخــه کــې د اضــافي      -١٨ تراوســه هــه شــوې، چــې پ
کمـــو وســـایل او تو خـــه  ه شـــوی اوهمدارنـــه د محمصـــارفا

تجهیزات په سمه او سالمه توه وکارول شي.
ــومي   -١٩ ــالي او اداري عمـ ــور دمـ ــاهوار راپـ ــارفاتو مـ دمصـ

ــدو      ــه الرې دعوای ــاد مــدیریت ل ــه طریقــه او دغــه راز دی مــدیریت ل
اوند مقام سره شریک شوی.ماهوار راپورهم له 

د ثبـت سیسـتم مـاهوار او    ودحقوقي او جزایـي قضـایاو  -٢٠
هفته وار راپور شریک شوی.

 زیاتوالي په برخه کې غد همج: 
ایکو ینولو اومتقابل احترام په موخـه د  د والیت په کچه د و

والیــت مقــام، امنیــه قومانــدان، ملــی امنیــت ریاســت او نــورو        
د قانون په چوکا او درې واه قوو دخپلـواک  دولتي ادارو سره

ولســوالیو او پـه نظـر کـې نیولــو سـره وخـت پروخــت ناسـتی شـوي.       
ایانو ته د قضائیه قوې د کارکوونکو د خوندې انتقال نورو کار

په موخه وخت پروخت له امنیتی مسئوولینو سـره ناسـتی شـوي او    
په دې برخه کې ورته الزمې الروونې شوي دي.

) غونې د اداري کارکوونکو سـره د چـارو   ١٠مدې کال کې (په ه
) یـې دعـدلي او قضـایي    ١٣او (سمون او چکوالي په موخه شوي

کـې د ولسـوالیو پـه    ه ) پـ ٥ارانونو دهمغ غونې شـوي، چـې (  
کچه او پاتې نورې په مرکز کې شوي د ي.

دغـــه راز پـــه بـــیال بیلـــو وختونـــو کـــې پـــه بیالبیلـــو موضـــوعاتو د 
) زیـــاتې د ٤٠او لـــه () غونـــې شـــوي ٣٦لـــو ادارو ســـره ( بیالبی
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تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

شانزده سال حبس تنفیذی ١/٣/١٤٠٠ یکنفر غصب دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کابل
بیست و یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر تجاوز جنسی رر

هر واحد چهار سال حبس تنفیذی رر سه نفر چپاول پول نقد رر
وسال حبس تنفیذیبیست و د رر یکنفر سرقت مسلحانه رر

دوسال و شش ماه حبس تنفیذی ٢/٣/١٤٠٠ یکنفر چپاول موبایل رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر چپاول رر
هر واحد نه سال حبس تنفیذی رر دونفر اقدام و غصب رر

سال حبس تنفیذیهر واحد هژده  رر دونفر تجاوز جنسی رر
بیست سال حبس تنفیذی رر یکنفر چپاولگری رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر چپاولگری رر

هر واحد دوسال و شش ماه حبس تنفیذی ٣/٣/١٤٠٠ دونفر فعل زناء رر
هر واحد ده سال حبس تنفیذی رر دونفر مجروحیت رر

و مبلغ پانزده هزار هر واحد سه سال حبس تنفیذی 
افغانی جریمه نقدی ٤/٣/١٤٠٠ دونفر غصب و مجروحیت رر

یکنفر اعدام، یکنفر هفده سال حبس و سه نفر هر واحد 
دوسال حبس تنفیذی رر پنج نفر قتل رر

هفده سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
یکنفر بیست و یکسال و یکماه حبس تنفیذی و یکنفر 

برائت رر دونفر قتل رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٨/٣/١٤٠٠ یکنفر چپاولگری رر
پانزده سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر تجاوز جنسی رر

شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر تجاوز جنسی رر
هر واحد پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی رر دونفر فعل زناء رر

پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی ٩/٣/١٤٠٠ یکنفر سرقت رر
ده سال حبس تنفیذی ١/٣/١٤٠٠ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سرپل

هشت سال حبس تنفیذی ٥/٣/١٤٠٠ یکنفر سرقت رر
سی سال حبس تنفیذی ١٢/٣/١٤٠٠ یکنفر قتل رر

یکنفر دوازده سال حبس و یکنفر چهار سال حبس 
تنفیذی رر دونفر قتل رر

حبس تنفیذیهر واحد بیست و پنج سال ١٠/٣/١٤٠٠ دونفر اختطاف منجر به قتل دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت سرپل
یکنفر هفده سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت ١٢/٣/١٤٠٠ دونفر عضویت و فعالیت های مسلحانه رر

دوسال و یکماه حبس تنفیذی ١١/٢/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر ابتدائیه شهری والیت هراتدیوان امنیت عامه محکمه

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر فریبکاری و نوشیدن مشروبات 
الکولی رر

پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر
هر واحد دوسال حبس تنفیذی رر دونفر قاچاق سالح رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق سالح رر

و یکماه حبس تنفیذییکسال ١٨/٢/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
یکنفر یکسال و یکماه حبس و یکنفر چهار ماه حبس 

تنفیذی رر دونفر قاچاق مواد مخدر رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق سالح رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مشروبات الکولی رر

نفیذییکسال و یکماه حبس ت رر یکنفر قاچاق سالح رر
یکسال حبس تنفیذی ١/٣/١٤٠٠ یکنفر غصب موبایل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب پول نقد رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ٥/٣/١٤٠٠ یکنفر مخدرقاچاق و فروش مواد دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کندز
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر تجاوز علیه موظف خدمات عامه رر

دوسال حبس تنفیذی ٩/٣/١٤٠٠ یکنفر مجروحیت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز
سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

ذییکسال و شش ماه حبس تنفی رر یکنفر سرقت رر
هر واحد دوسال و شش ماه حبس تنفیذی ٤/٣/١٤٠٠ دونفر فعل زناء رر

هفده سال حبس تنفیذی ١٥/٣/١٤٠٠ یکنفر قتل رر
ده سال و دوماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
افغانی هژده سال حبس تنفیذی و پرداخت پنجصد هزار

مهر موجل به مجنی علیه ١٢/٣/١٤٠٠ یکنفر تجاوز جنسی محکمه ابتدائیه خشونت علیه زن والیت کندز

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١١/٣/١٤٠٠ یکنفر تجاوز جنسی لواط دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بغالن
هفت سال حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر

دوسال حبس تنفیذی رر فریکن مجروحیت رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١/٣/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هلمند
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٤/٣/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مواد مخدر رر

یکسال حبس تنفیذی ١/٣/١٤٠٠ یکنفر انتحال القاب رر
هر واحد یکسال حبس تنفیذی ١١/٣/١٤٠٠ پنج نفر عضویت رر

یکسال حبس تنفیذی ١٦/٢/١٤٠٠ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت هلمند
شانزده سال حبس تنفیذی ١٤/٢/١٤٠٠ یکنفر تجاوز جنسی رر

هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

ــه  -٣ ــدالمال مطـــــابق پـــ ربـــــع واره راپـــــور د متحـــ
اکلی وخت باید ولیل شي. 

ونه ېـــر دي؛ نـــو  رنـــه چـــې امنیتـــي واـــ   -٤
کارمنــــدانو تــــه يبنـــاءً ولــــو قضــــایي، اداري او خــــدمات 

ه وکي.هدایت دی چې د بې ایه رېدو خه 
ء رعایــــت کــــول بایــــد د قــــانون و جــــزااد جــــرم -٥

ــر ســره شــي او قضــایا  پــه چوکــا ــه  وکــی اجــراآت ت ــه پ وت
ت رسیده ی وشی.خخپل و

د دفـــــاترو نظافـــــت او د وســـــایلو ســـــاتنی تـــــه  -٦
ــدي پامل ــه    جـ ــت تـ ــظ او مراقبـ ــدیریت حفـ ــی. او مـ ــه وشـ رنـ

ــم    ــارک ونـــو دواپاشـــی تـــه هـ هـــدایت دی چـــی د عـــدالت پـ
پاملرنه وکی.

د محکمـــــــــی پرســـــــــونل قضـــــــــائی اداری او -٧
خــدماتی پــه رســمیاتو کــی دبانــدې وتــل او پــه شخصــی        
ــو     ــل دی نـ ــالف عمـ ــانون مخـ ــدل د قـ ــی ریـ ــارونو پسـ کـ
هیـــوک بـــدون د موجـــه عـــذر خـــه دبانـــدې پـــه رســـمی   

نشی وتالي.وخت کی
کمــــو مشــــکالت د همغـــی جلســــی تــــه د مح -٨

و  پـــه آجنـــدا ـــبایـــد مخکـــی ترمخـــه راوســـتول شـــی تـــر  
کی شامل شي.

ــنیزی -٩ ــد رســـ ــشـــــي ترعلنـــــی جلســـــی بایـــ و ـــ
تاثیرات یی په ولنه موثر وی.

ــی     -١٠ ــا کـ ــه نـ ــانون پـ ــراآت د قـ ــل اجـ ــاکم خپـ محـ
پــه خپــل وخــت ترســره او بــی طرفــی حفــظ او حــق و حــق         

دار ته ورسوي.  
پــه یــو لــ نــورو موضــوعاتو هــم بحــث او تبادلــه نظــر          او 

ــتونزي او    ــونل ســـــ ــائی او اداری پرســـــ ــو او د قضـــــ وشـــــ
ــکالت د اســـتیناف محکمـــې لخـــوا واوریـــدل شـــول       مشـ
او اونــــده د تحریراتــــو ریاســــت تــــه د حــــل پــــه موخــــه       

پـــه ویلـــو ســـره پـــای ېسپارـــتنه وشـــوه غونـــه د دعـــائی
ته ورسېده.

استيناف په دمــيدان ورد والیت 
:اداري غونهکې محکمې

کــــــې دمــــــــيدان ورد والیــــــت داستـــــــيناف محکمــــــې 
ـــيار فضـــل الهـــادی   ـــ)فاضـــل(عمـــومی رئـــيس قضاوتـ ه پـ

ـــیه مح  ــتیناف اوابتدائــ ــانو،مشــــر، داســ ــو درئيســ کمــ
ــارکو ــيانو اواداري کـ ــون د وقاضـ ــه ـ ــل ١٤٠٠نکو پـ کاـ

نـيه اداري غونه ترسره شوه.۵دغبرـولــي پــــه 
اهللا "مولــــوی زاده" پــــــه تــــالوت ســــره    غونـــــه د انصــــار 

ــوه،  ـــيل شـــ ـــته پــــ ــیس  وروســـ ــی رئـــ ــمير دمحکمـــ يوشـــ
موضوعــاتـــو تــه پــه اشــاري پــه خپلــو خبــرو کــې زياتــــــه         
ــې      ــتيناف محکمـ ــت اسـ ـــيدان ورد واليـ ــي د مـ ــه، چـ کـ
ولــو منســـوبينو خـــه جـــدی غوــــتنه کـــوم تـــر ـــــو پــــه  
ـــولو      ــي د ـ ــ يـ ــی او ترنـ ــد اوسـ ــری پابنـ ــي حاضـ ورنـ

د او اجيرانــــو د ـــانی لبـــاس پـــه اچـولــــو،    انوقاضـــی
دالنــــو او زینتــــې  کوالی،اکارــــای (دفـــــاترو) پــــه پـــــ   

ــو،      ــار وشـ ــدي ينـ ــه جـ ــاتنه اوپالنـ ـــه سـ ـــو پـ ـــغه بوـ اوهـ
ــالي   والرـــو ـــه ســـتری محکمـــې عـ نی اومصـــوبات چـــی لـ

ــانی        ـــه ــد ورت ــل کیــی بای ــه رالی ـــقام خ پاملرنــهمـ
  ــی د ا ــای کــ ـــه پــ ــرو پــ ــي او د خبــ ــی د  وشــ ـــد محکمــ ونـــ

ـــوا  قـضائـــــــــــــــي، اداری کارمنــــــــــــــدانو لــــــــــــــه خـــــــــــــ
ــي د    ــوی چـ ــرح شـ ـــوشمیرغوتنې مطـ ــیس  یـ ــی رئـ محکمـ

خـــــوا ورتـــــه پــــه وریــن تنـــدی وابونـــه ورکـــل شـــول،  ه لــ 
ــاء        ــ ســره د دع ــه رات ــه د دايمــي ســولی پ ــه وطــن ت غون

.په لوستلو پای ته ورسيده

جلسۀ اداری محکمه استیناف
ت فاریاب:والی

جلســــــۀ اداری و جلســــــه رســـــــیدگی بــــــه مشـــــــکالت    
ــت      ــتیناف والیـ ــه اسـ ــت محکمـ ــاکم ریاسـ ــوبین محـ منسـ

ــاب یــــوم پنجشــــنبه مــــورخ     تحــــت ١٣/٣/١٤٠٠فاریــ
ــخی"حبیب"رئیس     ــالم ســــــ ــاوتیار غــــــ ــت قضــــــ ریاســــــ
ــاکم،    ــای محـــ ــتراک رؤســـ ــا اشـــ ــتیناف بـــ ــه اســـ محکمـــ
قضــــات و کارمنــــدان مــــالی و اداری در مقــــر محکمــــه  

استیناف دایر گردید.
ابتــــداء جلســــه بــــا تــــالوت آیــــاتی چنــــد از کــــالم اهللا       
ــور رؤســـای       ــه حضـ ــیس محکمـ ــپس رئـ ــاز سـ ــد آغـ مجیـ
محـــاکم، قضـــات و همکـــاران را خـــوش آمدیـــد گفتـــه      

در رابطه به موضوعات ذیل تاکید و هدایت نمود:
ابــــراز تشــــکر از همکــــاران خــــدمات ملکــــی کــــه -١

ــیس      ــاً رئـ ــیدند و خصوصـ ــت کشـ ــوار زحمـ ــرمیم دیـ در تـ
ــرر ول ــش    و محـ ــان نقـ ــرای شـ ــر بـ ــه امـ ــراغ کـ ــوالی بلچـ سـ

کلیدی داشت.
ــأت     -٢ ــه هیـ ــه جانبـ ــاری همـ ــپاس از همکـ ــراز سـ ــا ابـ بـ

خریـــــداری، هیـــــأت معاینـــــه در رابطـــــه بـــــه تـــــدارک      
ضـــرورت هـــای محکمـــه اســـتیناف و توجـــه جـــدی شـــان  
ــده      ــکالت باقیمانــ ــا مشــ ــانم تــ ــه خواهــ ــن عرصــ را دریــ
ــا همــآهنگی بخــش هیــأت هــای مختلــف      ــن عرصــه ب دری

به صفر تقرب نماید.شعبه مالی
از پرســـونل تقاضـــا مـــی گـــردد در پـــاکی و صـــفائی  -٣

شــعبات کــاری و ســاحه ســبز ســهیم ونظریــه نیــک شــان        
را در ارتباط محیط  زیست خواهانم.

ــاکم      ــکالت محـــ ــه مشـــ ــیدگی بـــ ــه رســـ ــاً جلســـ متعاقبـــ
ــاب دا  ــت فاریـ ــتیناف والیـ ــاسـ ــه  یـ ــه در رابطـ ــد کـ ر گردیـ

ــوی پهلـــوی محکمـــ      ــوگیری از تعفـــن جـ ــه جلـ ه پنجـــره بـ
ســـــاخته شـــــود و جلـــــوگیری از انـــــداختن خـــــاک روبـــــه 
ــع      ــای بموقـــ ــر تقاضـــ ــد و در اخیـــ ــه شـــ ــمیم  گرفتـــ تصـــ
ــر       ــوش دوســیه جــات و غی ضــرورت هــای محــاکم چــون پ
وثــایق مــورد ضــرورت بـــه مــدیریت مــالی هـــدایت داده      
ــد       ــام عــالی در طــی پیشــنهاد تقاضــا نمای ــه از مق شــد ک

و جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.
ر والیت په استیناف محکمې د کندها

اداري غونه:ې ک
د رئـــیس کـــې د کنــدهار والیـــت پـــه اســتیناف محکمـــې   

ــنبې       ــنج شـ ــر د پـ ــه مشـ ــري) پـ ــل (عمـ ــاوتوال ثمرـ قضـ
نېــــــه اداري غونــــــه جــــــوه    ۱۳/۳/۱۴۰۰ور پــــــه 

شوه.
پیـــل غونـــه د قرانکـــریم پـــه ـــو مبـــارکو آیـــاتونو ســـره 

ــیس     ــې رئــــ ــتیناف محکمــــ ــې  د اســــ ــوه، او ورپســــ شــــ
وال ثمرـــل (عمـــري) وینـــا وکـــه او پـــر النـــدې      قضـــاوت

ـــ   اتو د وعموضـــوعاتو یــــې بحــــث وکـــ او د یــــادو موضـ
حـــل پـــه برخـــه کـــي يـــې اونـــد مســـؤولینو تـــه د حــــل         

:هدایت وک
قضـــــــــــایي، اداري او خــــــــــــدماتي  وولـــــــــــ -١

ــه       ــر پـ ــې د حاضـ ــول چـ ــتل شـ ــه وغوـ ــدانو خـ کارمنـ
مــــورد کــــي پابنــــد اوســــئ  او پــــر خپــــل ــــاکلي وخــــت   

حاضر شئ. باندي خپلو دندو ته
ــدماتي  -٢ ــایي، اداري او خــــــــ ــو قضــــــــ د ولــــــــ

ــو    ــول چــــی د مراجعینــ ــتل  شــ ــه وغوــ ــدانو خــ کارمنــ
ســره ــه ســلوک اوپــه وریــن تنــدي خبــری اتــری وکــی او    

ـــ   ــه مراع ــه جـــدی توـ ــورم بایـــد پـ ت اقاضـــیان دی یونیفـ
کي.

په حال کې دي.
دبشپې خپلواک په نظر کې نیولو سره د ءد قضا

وروابطو په موخـه دملـي شـورا داسـتازو، والیتـی      
انو، روحـانیونو  اشورا غو، د علمـاء کرامـو شـور   

د مساجدو له الرې د جلبولو، هاونورقشرونو د توج
پرواندې دمثبت ذهنیت خپرولو په موخـه  محکمو

او کیي.وخت پروخت غونې شوي
دنظارت اوارني برخه د: 
کاــل کــې یوــل دولســوال پــه کچــه لــه   ١٣٩٩پــه 

ــوې (  ــه شـ ــارو لیدنـ ــزو چـ ــبس،  ٦رغنیـ ــې دمحـ ) لـ
مرکـز، ـوچارو ریاسـت    ېاطفالو اصالح او ساتن

رت خـانې خـه لیدنـه    او امنیـه قومانـدان لـه نظـا    
) لـــې د اســـتیناف، ـــاري دیوانونـــو او  ٩شـــوې (

ولسوالیو  ابتدائیه محکمو خه لیدنه شوې، چـې  

چــې دننرهــار دیوانونــو رئیســانو غونــې شــوي، 
یج لـه الرې  پـ استیناف محکمې د رسـمي فیسـبوک   

خپرې شوي دي.
کال کې د ـولنې د بـیال بیلـو    ١٣٩٩همدارنه په 

، قــومې مخــورو، مــدني   وقشــرونو، دینــي علمــاو  
وتیـا ـار   ولنو اسـتازو، رسـنیو کـارکوونکو، د ر   

بنســ کــارکوونکو او نــورو ســره ناســتې شــوي، د   
واندیزونه اوریدل شوي په مستقیم او غیـر  یهغو

مستقیم ول ورسره هغـوئ زارشـونه شـریک کـي     
ــه    ــې پ ــه  پرمــ ی ــاور محکمــول ــات د ولســونو ب زی

شوی، وان لـه منـه تللـی، د کمیشـنکارانو مخـه      
لـه محکمـو نیول شوې اوخلک نه شي کوالی، چـې د 

استفاده وکـي او ولسـونه وکـوي،   ناوهنوم خه 
دپرمختـ  ېکمـ چې پـه دې سـره ور  پـه ور مح   

ـــ   ــه پ ــارکوونکو تـ ــو کـ ــائیه قـــوې ولـ ــې د ه د قضـ کـ
ــاکو   ــاتلو، پـ ــم سـ ــایې لبـــاس رعایـــت، نظـ الي، قضـ

ونو ته په خپل وخت مراجعینو سره ده سلوک، کار
هغـوئ د  په رسیدې، فساد سره دجدي مبارزې، د

ــد برخــو کــې الزمــې     ــورو اون ســتونزو او ریــدو او ن
سپارتنې شوي.

د ترمیماتو په برخه کې ط: 
ــه  ــو ولســوالی محکمــی    ١٣٩٩پ ــل کــې د رودات کا

کاـل کـې د   ١٣٩٩پـه  لپاره اساسی تعمیـر جـوول.  
ننرهار استیناف محکمې تعمیر ترمیم شوي چې:

زو او اواســـتیناف محکمـــې د تعمیـــر چـــت، د درد
ــو ــې، د ــارې    ککی ــار اســتیناف محکم ، دننره

ــتون د دروازو  ــې او میلمیســــ ــو محکمــــ او ککیــــ
ــه  ــشیشــی، پــه اساســی توــه ل  ول او رغــول چــې پ

ــع شــوي.    ــوي او توزی ــداري ش ــو   خری ــل د ول ــا پرمها د اتی
لپاره د اتیا و توکي خریداري شوي.محکمو

د ننرهـــار اســـتیناف محکمـــې لپـــاره داخســـتل شـــوي      
ه دوییو کنفرانسونو او نـورو برخـو کـې ـه     انرنی خ

کې دننرهار استیناف محکمـې تـه   خرآپه اخستل شوي.
کال کې ـول ورکـل شـوی تخصـیص د اسـنادو      ١٣٩٩په 

په جوولو او لرلو سره د قانون په چوکـا کـې پـه مصـرف     
د ننرهـار اسـتیناف محکمـې دتعمیرلپــاره    رسـول شـوي.  

) متره فرش اخستل شوی.٢٠٠(
) ١٠٠رهــار اســتیناف محکمــې او ولســوالیو لپــاره ( دنن

د اتیــا و تــوکي  رو) دفتــری میزونــه او نــ  ٣٦چــوکې او(
ــتل شـــوی . او د   ــل دپیـــل او دهراخیـــزو  ١٤٠٠اخسـ کاـ

والی نیول شوی.تپالنونو دتطبیق په موخه بشپ چم

محبس د موربم برید له املـه تخریـب  او لـه منـه تللـی      
وو.

دننرهـــار اســـتیناف محکمـــې او میلمســـتون د ککیـــو 
ــد دروازی     ــی ضـ ــالی او دوه د مرمـ ــپنیزی جـ ــاره او سـ لپـ

.نصبول
کې د هغـه ولسـوالیو محکمـو لپـاره چـې      کـال ١٣٩٩په 

تعمیــر نــه لــری او ــاری ابتدائیــه محکمــې د تعمیرونــو   
) شــمیر لــوی لــدان  ٤٠(لپــاره دمکومشــخص کــول. 

په نورو اوند ایونو کې دپسرلي پـه را خریداري شوي.
رســیدو ســره ول ول ــالن میــوه لرونکــي اوغیرمیــوه      

چــې وخــت پروخــت یــې  نول شــوي،یلرونکــې بــوی کیــ 
پالنه او ساتنه کیي.

د دفترونو لپاره اخستل شوي لوازم ی: 
ــو    ــت د ولـ ــل وخـ ــه خپـ ــوپـ ــیه  محکمـ ــا و قرطاسـ داتیـ

مراحل تحقیقاتی توسط ادارات تحقیقاتی جهت فیصله 
محول محاکم میگردند و محاکم با رعایت بی طرفی 
کامل در اجرای عدالت از تمامی امکانات دست داشته 

تفاده نموده باالی مجرمین فیصله های قانونی خویش اس
معاون مقام والیت در تائید . سپس را صادر می نماید

رئیس گفت ما از کارکردهای محکمهسخنان رئیس 
شنودی می نمائیم و از محاکم ارزگان ابراز امتنان و خ

تامین نموده آن والء اینکه عدالت قضائی را در بین مردم 
ریم. در هر زمانی که محاکم اند از ایشان سپاس گزا

ضرورت به همکاری داشته باشند حاضر به انجام هرگونه 
هستیم و تمام سعی و تالش خود را محاکم همکاری با 

انات دست داشته خویش در می نمائیم تا با همه امک
مین عدالت در جامعه ارگانهای عدلی و أراستای ت

.قضائی را یاری رسانیم

قضاوتیار عطاءاهللا ١٥/٣/١٤٠٠یوم شنبه مورخ 
نقیب با ارزگان والیت رئیس محکمه استیناف "عاطف"

"اکزی"جلیل خان و معاون مقام والیت "عرفانی"اهللا 
مقر محکمه در رئیس بخش مالی و اداری مقام والیت 

.مالقات نموددیدار و استیناف 
در بدو مالقات رئیس محکمه ضمن خوش آمدید و خیر 

لی در پست فعوی را مقدم به معاون مقام والیت تقرر
وی تبریک گفته از بارگاه اهللا متعال توفیقات مزید برای

از شفافیت در محکمه رئیس . در ادامه استدعا نمود
و افزود طبق قوانین گفتامور قضائی و اداری سخن 

مستقل بوده مالًنافذه کشور محاکم در امور خویش کا
و اجازه دخالت هیچ شخص و ارگان غیر مسئول در 

وی افزود .اری را نخواهد دادامور قضائی و اد
دستگیری مجرمین و متهمین مسئولیت و وظیفه 
ارگانهای کشفی و امنیتی بوده که بعد از تکمیل 
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• Report from the session of high
council of Supreme Court.
• Joint session held between the
Supreme Court and finance
ministries.
• Coordinative session held in
provinces.
• Administrative session held in
appeal courts.
• The Kabul ،Maidan wardag and
khust appeal courts, appellate
departments held sessions.
• The complaint commission of
Faryab appeal courts held session.
• Administrative educational
program held in urozgan, Zabul and
Kandahar appeal courts.
• Report from Activities of
Nengarhar appeal court.
• The head of urazgan appeal court
meeting meeting with deputy head
of urozang gavarner.
• The deputy head of Abshar
district court introduced.
• Open judicial session held in
Kabul and heart appeal courts.
• Event and news.
• The criminal decision of courts.

ــار- ــعیب   ٩/٢/١٤٠٠یخ بتــ ــد شــ ــاوتیار محمــ قضــ
احمـد ضـیآء   با رئیس محکمه استیناف والیت بلخ "ابراهیمی"
در دفتر کاری اش دیدار و مالقات والیت آن مستوفی "ءاضی"

نمود.
مســتوفی والیــت طــی صــحبتی از هیئــت رهبــری  در ایــن دیدار

ه به تحصـیل  در رابطءوالآن قضات و منسوبین اداری محاکم 
محصول فیصله ها و قباله جات و بلند بردن عواید بیشـتر از  

ین شده اظهار سـپاس و امتنـان نمـوده، در رابطـه بـه      یپالن تع
اجراآت امور مالی و حسابی محاکم وعده هرنوع همکـاری را 

همچنان راجع به ممنوع الخروج نمودن مالیه دهنـده  نمود وی 
ذمـت خـویش امتنـاع مـی     گان که از پرداخت به موقع مالیـات 

ورزند همکاری محکمه را مطالبه نمود، کـه بالمقابـل رئـیس    
اداره مســــتوفیت اجــــراآت کــــرد محکمــــه اســــتیناف اظهــــار 

مقدماتی را پیرامون موضوع طبق احکام قانون انجـام دهنـد،   
بعداً محـاکم مربـوط در مـورد بـا جـدیت تـام و بـه اسـرع وقـت          

.اجراآت نموده و تصمیم قانونی اتخاذ می نماید

ــه جــرایم امنیــت عامــه محکمــه    دیــوان رســید - گــی ب
ــی قضــائی ا      ــرات در جلســات علن ــت ه ــه شــهری والی ز ابتدائی

جلـد دوسـیه   ١٦به تعـداد  ١٤٠٠جوزا ٢ثور الی ٢٩تاریخ 
های متهمین قضایای جرمی را تحت رسیده گی قضائی قرار 

داده است.
تن به اتهام های جرایم قاچاق ٢٢که در این جلسات به تعداد 

ســالح، قاچــاق و فــروش مــواد مخــدر، مــوتر ممنوعــه و ســایر   
هــای مختلــف جــرایم مــورد محاکمــه قــرار گرفتــه وبــه عرصــه  

حبس محکوم به مجازات گردیده اند.
قضاوتیار حبیب اهللا " امین"  ١٢/٣/١٤٠٠بتاریخ -

، "شـرافت "با اخترمحمد کندزرئیس محکمه استیناف والیت 
مشـاورین و محمـد   " فرهنگ"، محمد داود"قاسمی"محمدولی 

وزارت سـرحدات اقـوام و قبایـل    یآمر جرگه هـا "حلیمی"ظاهر
بودنــد بــا ســفرکردهوالیــت آن ر رســمی بــه کــه غــرض پــاره امــو
ــل   "نظیــف"معیتــی نظیــف اهللا  ــوام و قبای ــیس ســرحدات اق رئ

نمود.مالقات اش دیدار و کندز در دفتر کاری 
ــن مالقــات   ــق و تنفیــذ فیصــله هــای قطعــی و    در ای روی تطبی

نهایی محاکم ثالثه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مشـوره  
اسی کشور و مصوبات شورای های الزم در روشنائی قانون اس

عالی ستره محکمه در مورد داده شد.
ــاریخ - ــدین   ١٦/٠٣/١٤٠٠بتـ ــه الـ ــاوتیار وجیـ قضـ

منصـور  بـا  "عزیزی" رئـیس محکمـه اسـتیناف والیـت نیمـروز      
، آمــر آن والیــتمــدیر جنــائی قومانــدانی امنیــه "چخانســوری"

استخبارات قوماندانی امنیه و دو تن از کارمنـدان بلنـد رتبـه    
در دفتر کاری اش دیدار و مالقات نمـود.  ست امنیت ملی ریا

ــائی    ــیس محکمــه تقــرر مــدیر جن ــه را نخســت رئ ــک وی ب تبری
.ش را نمود اگفته، آرزوی موفقیت در پست فعلی 

قضاوتیار فهـیم اهللا "نیـازی"   ١٢/٣/١٤٠٠بتاریخ -
رئیس محکمه استیناف والیت خوست به منظـور جلـوگیری از   

تمــاس تیلفــونی بــا معــاون ریاســت  شــیوع ویــروس کرونــا طــی
عفـونی شـدن   ضـد صحت عامه آن والیت خواسـتار دواپاشـی و  

ادارات محکمــه اســتیناف و تطبیــق دور دوم واکســین بـــرای     
ــل    ــه در مقابـ ــد. کـ ــدماتی گردیـ ــائی، اداری و خـ ــونل قضـ پرسـ
معاون ریاست صحت عامه وعـده همکـاری نمـوده یـک تـیم از      

ادارات مربوطـه  عفـونی کـردن  ضـد  همکاران خویش را غرض 
اعزام نمـود. کـه در نتیجـه دفـاتر ریاسـت محکمـه اسـتیناف،        
لیلــه قضــات، تعمیــر رهایشــی محکمــه دواپاشــی گردیــد، در  
اخیــر رئــیس محکمــه از همکــاری ریاســت صــحت عامــه ابــراز 

تشکری و قدردانی نمود.

تحقیـــــــق ودربخــــــــش حقـــــــوقی اداره حقــــــــوق   
ــوده ــه   بـ ــدوراحکام عادالنـ ــه صـ ــود کـ ــد نمـ وتاکیـ

نتیجه اجراآت همـه ارگـان هـای عـدلی وقضـائی      
ــاحه    ــد درسـ ــن ادارات بایـ ــدام ازیـ ــه هرکـ ــوده کـ بـ
ــنائی     ــوط را در روشـ ــور مربـ ــویش امـ ــراآت خـ اجـ

ــذه کشــور قــو ــد ودر ضــمن  انین ناف انجــام بدهن
صـحبت هـای خــود توصـیه هــای الزم بـه احمــداهللا     

.معرفی نمود
ابتداء محفـل بـا تـالوت آیـات چنـد از کـالم اهللا       
مجید آغازسپس رئیس محکمه استیناف روی 
ــه خصــوص ادارات    اهمیــت همکــاری ادارات ب
عدلی وقضائی با محاکم صحبت نمـود وخـاطر   

شـــان کـــرد کـــه مبنـــای حکـــم عادالنـــه محـــاکم  ن
دربخــش جزائــی اجــراآت دقیــق مرحلــه کشــف و 

"پناهی"سرپرست جدید التقـرر محکمـه ابتدائیـه    
ولســوالی آبشــار نمــود تــا پابنــدی بــه حاضــری و   
رسـیده گــی عادالنـه بــه قضـایا داشــته ودر جهــت    
رفع کمی وکاستی قبلـی تـالش بیشـتر بورزنـد و     

رضـای اهللا و آسـوده گـی    مبنـی تمـام فعالیـت اش   
خلــق اهللا باشــد متقــابالً محمــد ســهراب ولســوال   
آبشار به نماینده گی از تمام ادارات وعده سـپرد  

که درزمینه همکاری جدی خواهند نمود.

دو قلم البسه ( بوت و چپلک) طبق صراحت حکـم  
) قانون جزا با رعایـت فقـره   ۲۸۵) ماده ( ۲فقره (

ــاده (۱( ــانون اجــرا ۲۳۷) م ــاده  آ) ق ــی و م ت جزای
) کود جزا به مدت (شش سال) حبس تنفیذی ۱۷(

و در رابطــه بــه اتهــام ســوء اســتفاده از صــالحیت   
هـای وظیفـوی عقـد قــرار داد (بیسـت و سـه) قلــم      

) ۴۰۳) مــاده (۲) و (۱البســه وفــق هــدایت فقــره (
) کــود مــذکور بــه ۱۷کــود جــزا بــا رعایــت مــاده ( 

وظیفه انفصال از ،حبس تنفیذیمدت ( سه سال)
و طــرد مســلک محکــوم بــه مجــازارت گردیــد. از   
اینکه جرایم ارتکـابی مـتهم مـذکور غیـر مـرتبط      

) کـود جـزا   ۷۵بود بنـاً وفـق صـراحت حکـم مـاده (     
ــه    ــد رحمــت اهللا مجموعــاً ب جنراــل محــب اهللا فرزن

ــال)   ــه سـ ــدت ( نـ ــوم بـــه    مـ ــذی محکـ حـــبس تنفیـ
اسـامی دگـر جنراـل عبـدالرحمن     .مجازات گردید

ــد م ــیرگـــل رغـــوری فرزنـ ــداری ئـ ــبق خریـ یس اسـ
) مـاده  ۲وزارت دفاع ملی بـا رعایـت حکـم فقـره(    

) قــانون اجــراات جزایــی در رابطــه بــه ســوء  ۲۰۹(
استفاده از صالحیت هـای وظیفـوی در قـرار داد    

قضایی محکمه ابتدائیه رسیدگی علنیجلسه 
ــور    ــه منظــ ــاداداری بــ ــنگین فســ ــرایم ســ ــه جــ بــ

رحمـت ولـد محـب اهللامحـب رسیدگی به اتهـام 
دفـاع وزارتتخنیکیومادیاسبقمعاوناهللا

ــی،  ــد میرگــل ر  مل ــدالرحمن غــوری ول ــعب یس ئ
اسبق خریداری وزارت دفاع ملی و بیست و سه 
ــر در اتهــام ســوء اســتفاده از صــالحیت     ــن دیگ ت
هـــای وظیفـــوی در عقـــد قـــرار داد هـــا بتـــاریخ  

فین قضــیه بـا حضـور داشــت طـر   ۲۴/۳/۱۴۰۰
در جلسـه نخسـت ارنواـل موظـف     ، برگزار شد

اتهـــام نامـــه خـــویش را قرائـــت نمـــوده و بعـــد      
متهمین و وکالی مدافع آنان به دفاع پرداختند 

ــه تصـــمیم هیـــا   ازبعـــدقضـــاییتو در نتیجـ
ــابیوتــدقیق مــدارکواســنادجانبــههمــهارزی
ــامیدوســـیه ــلدگـــراسـ محـــباهللامحـــبجنراـ

تخنیکـی ومـادی اسبقمعیناهللارحمتفرزند
ماده) ۲(فقرهحکمرعایتباملیدفاعوزارت

در رابطه به سـوء  ، ت جزاییآ) قانون اجرا۲۰۹(
استفاده از صالحیت های وظیفوی در قرار داد 

دو قلم البسه (بوت و چپلک) طبـق صـراحت حکـم    
) قانون جزا بـا رعایـت فقـره    ۲۸۵) ماده (۲فقره (

ت جزایـــی و مـــاده آقـــانون اجـــرا)۲۳۷) مــاده ( ۱(
) کود جزا به مدت (شش سال) حبس تنفیذی ۱۷(

و در خصــوص اتهــام ســوء اســتفاده از صــالحیت   
های وظیفوی در عقد قرار داد (بیست و سه) قلم 

) ۴۰۳مــاده ()۲) و (۱البســه وفــق هــدایت فقــره ( 
) کـود مـذکور   ۱۷و ۵۹کود جزا با رعایت مـاده ( 

ز انفصـال ا ، به مـدت (هشـت مـاه) حـبس تنفیـذی     
وظیفه و طرد مسلک محکوم به مجازارت گردید 
از اینکـــــه جـــــرایم ارتکـــــابی ســـــوء اســـــتفاده از 
ــوت و     ــرارداد (بـ ــوی در قـ ــای وظیفـ ــالحیت هـ صـ
چپلــک) و (بیســت ســه) قلــم البســه بــا هــم مــرتبط    

لهــذا مــتهم مــذکور مجموعــاً بــه مــدت (   ، نبــود
شش سال و هشت ماه) حبس تنفیذی محکـوم بـه   

که از میان (بیست و گفتنیست . مجازات گردید
سه) متهم دیگر در این قضیه بعضی ها به مـدت  
( یک سال الی هفت سال) حـبس تنفیـذی محکـوم    
به مجازات گردیدند و تعـداد دیگـر بنابـه فقـدان     

همچنـان  . بری الذمه دانسته شدند، دالیل الزام
اسامی وفی اهللا فرزند عبدالکریم معاون شـرکت  

ــراردادی ــد م ،قـ ــادر فرزنـ ــد نـ ــرزا محمـــد محمـ یـ
ــد     ــراردادی و محمــد قــاهر فرزن معــاون شــرکت ق
محمــد ظــاهر معــاون شــرکت قــرار دادی در قــرار  
داد دو قلم البسه ( بـوت و چپلـک) طبـق صـراحت     

) کود جزا به رد مبلغ( شصت و ۱۴) ماده (۱فقره(
سه میلیون و نه صـد و پنجـاه و هشـت هـزار و نـه      
ــنج افغــانی) رد     صــد و پنجــاه و هفــت اعشــاریه پ

لغ ( یکصد و بیست و هفت میلیـون و نـه صـد    مب
و هفده هزار و نه صد و پانزده افغانی) و رد مبلغ 
( پنجـاه و یـک میلیـون و یکصـدو شصـت و هفــت      
هزار و یکصد و شصت و شـش افغـانی) محکـوم    

ند.به مجازات گردید

شهادت رسید. 
اناهللا وانا الیه راجعون.

متولد شده ١٣٥١مرحوم قاضی گل احمد رضائی در سال 
وارد ١٣٨٣علـوم اسـالمی در ســال   فراغـت از مدرســه  وبـا  

نظام قضایی شده ووظـایفی را بـه حیـث قاضـی در محکمـه      
یس محــاکم مختلــف ابتدائیــه آن والیــت  اســتیناف غــور ورئــ

واز شــهرت نیــک برخــوردار بــود ســتره محکمــه  ایفــا نمــوده 
مراتــــب تســــلیت وهمــــدردی خــــویش را نســــبت بــــه وفــــات 
وشهادت هردو قاضـی ابـراز داشـته از بارگـاه ایـزد منـان بـه        
آنان جنت فردوس وبه فامیلهـای شـان صـبر جمیـل اسـتدعا      

می نماید.
ویادشان گرامی بادروح شان شاد

امنیتی مبنی براینکه یک نفـر کـه شـهرت خـویش     
را امیــد فرزنــد محمــد ناصــر بیــان نمــوده عــالوه   
نمــوده کــه در لیــل مــذکور همــراه پــدر خــود بنــام    
محمدناصــر مشــاجره لفظــی نمــوده کــه منجــر بــه   

ــل و درگیـــ  ــان  جنجاـ ــده و در جریـ ــی شـ ری فیزیکـ
درگیری پدرش به علت خونریزی شدید از ناحیه 

.بینی، فوت می نماید

قضـائی در محضـر   علنـی  متهم مذکور در جلسه 
قضاء به عمل جرمی خویش اقرار و اعتراف و از 

کــــه .عملکــــرد خــــویش ابــــراز پشــــیمانی نمــــود 
ســـرانجام امیـــد نـــام در قضـــیه قتـــل پـــدر اش از 

) ســـال ٣٠بمـــدت ســـی (ت قضـــائیئـــاجانـــب هی
.حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید

قضـــائی دیـــوان جـــزاء عمـــومی    علنـــی  ۀجلســـ
ثــور ١هــرات بتــاریخ والیــت محکمــه اســتیناف 

شـریف  تحت ریاست قضـاوتیار محمـد   ١٤٠٠
ــور    ــا حضـ ــه اســـتیناف بـ "فـــانی" رئـــیس محکمـ

ــت  ــارنواالن داشــ ــدافع   ــ ــالی مــ ــف، وکــ موظــ
متهمــین، متضــررین قضــایا و جمعــی از مــردم  

ــات محکمـــه    ــالون جلسـ ــتیناف در سـ دایـــر اسـ
.گردید

در آغاز جلسه، قضیه قتـل بـه اتهـام امیـد ولـد      
محمد ناصر مورد رسیدگی قرار گرفت، جریان 

بـه اثـر تمـاس    ه کقضیه منسوبه حاکی از آنست 
ــل   ــونی لیـــ ــر ٢٩تلیفـــ ــه ٣٠/١١/١٣٩٩بـــ بـــ

ــوزه ســوم       ــائی ح ــه جــرایم جن ــارزه ب ــدیریت مب م

یک قضیه قتل بـه اتهـام جلیـل احمـد     بهدر ادامه
ــد عبــدالغنی   ــه عمــل آمــد کــه   نیــز ول رســیدگی ب

موصـوف در اتهــام وارده مسـئول دانســته شــده و   
) سـال حـبس تنفیـذی محکـوم بـه      ٣٠بمدت سی (

.مجازات گردید

بـه چنـد   قضـائی مـذکور   علنی همچنان در جلسه 
ری رســیدگی قضــیه ســرقت، غصــب و چپــاول گــ  

به حبس صورت گرفته و هریک ازمتهمین قضایا
ــال     ــارده ســ ــی چهــ ــال الــ ــک ســ ــذی یــ ــای تنفیــ هــ

ن یمـ بـه مته و .بـه مجـازات گردیدنـد   ینمحکوم
ــدم قناعــت حقــ       ــه در صــورت ع ــیم شــد ک وقتفه

ــواهی  ــا فرجـــام خـ ــه آنهـ ــاد معینـ ــانونی در میعـ قـ
.د.محفوظ می باش

نبود  سپس در حصه مشـکالت حاضـری قضـات    
و اجرای معاشات شان بحث صـورت گرفـت و بـه    
ــهری و آمریــــت      ــه شــ ــه ابتدائیــ ــت محکمــ ریاســ
تحریرات طبق هدایت مقام عـالی سـتره محکمـه    

ــا در حصــه حاضــری    موصــوفان و ابــالغ گردیــد ت
اجـــرای معاشـــات قضـــات مســـافری کـــه منتظـــر  
طیاره هستند رسماً به وزارت دفـاع ملـی کشـور    
غــرض انتقاــل معرفــی گردیــده همکــاری گــردد و 

جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.

جلسات سمع شکایات محکمه استیناف والیت 
١٤٠٠جوزا سال ١٠و ٨فاریاب بتاریخ های 

تحـــت ریاســـت قضـــاوتیارغالم ســـخی"حبیب"   
ــا اشــتراک  رؤســای    رئــیس محکمــه اســتیناف ب

دواوین استینافی دایر گردید.
نخســت صــندوق شــکایات کــه در منظــر عامــه  

ــاز نصــب میباشــد توســط اعضــای کمی  ســیون ب
گردید خوشبختانه هیچ نوع شـکایات تحریـری   
از اصـــحاب دعـــوی و مـــراجعین دیگـــر موجـــود 

بــا تأســف اطــالع حاصــل 
ــاوتپوه    ــه قضــــ ــد کــــ شــــ
ــیان   ــیر عصــــ عبدالبصــــ

ی ســابق مستشــار قضــائ
ــتره مح ــنبه  سـ ــه دوشـ کمـ

ی اجــل را جــوزا داعــ٢٤
.لبیک گفت 

اناهللا وانا الیه راجعون.
ــد   مرحــوم  عصــیان متول

قضاوتیار عبدالملک "رجب ١٦/٣/١٤٠٠یک شنبه مورخ یوم 
بـا هیئـات   هزاده"رئیس محکمه استیناف والیت پنجشیر همرا

معیتی شان قضاوتمند احمداهللا "پناهی"عضوقضائی محکمه 
ــام    ــه را کـــه سرپرســـتی وی طبـــق احکـ ابتدائیـــه ولســـوالی رخـ

قاضـی القضـات ورئـیس سـتره محکمـه      ٤/٣/١٤٠٠تاریخی 
گردیـــده ، باحضـــور داشــت محمـــد ســـهراب ولســـوال  منظــور  

آبشــار، اراکــین دولتــی، متنفــذین وســایربزرگان آن ولســوالی 

گــــــــزارش دهــــــــی ربعــــــــواراجراآت حقــــــــوقی    
ــاء    ــت ارتقـــ ــار ریاســـ ــط آموزگـــ ــی، توســـ وجزایـــ
ــت اســناد      ــیس ثب ــراآت ورئ ــابی اج ــت وارزی ظرفی

ــو   ــه حـــ ــایق محکمـــ ــتیناف  و وثـــ ــارم اســـ زه چهـــ
والیت کابل درسه روز اول به پیش برده شد.

ــوعات    ــم موضــــ ــه اهــــ ــه کــــ ــش دوم برنامــــ بخــــ
محــاکم را بــه لحــاظ مــدیریتی تشــکیل میــداد      
پالنگـــذاری ســـازمانی بـــود کـــه شـــامل ضـــرورت 
پالنگـــــذاری، اهمیـــــت پالنگـــــذاری وتاریخچـــــه 
آن، محاســــن ومحــــدودیت هــــای پالنگـــــذاری،    

ــای     ــت وامضـــ ــان انگشـــ ــذ نشـــ ــه، اخـــ دروثیقـــ
ــه    ــتون تعرفــــ ــه، ســــ ــامل وثیقــــ ــخاص شــــ اشــــ
اشــــخاص، ســــتون موضــــوع وثیقــــه، ســــتون     
ــه،    ــول وثیقـ ــل محصـ ــه، تحویـ ــریحات وثیقـ تشـ
ــه بیــع جــایزی، تملیــک     ــه بیــع قطعــی، قبال قبال

لعمــل سیســتم  خــط وثیقــه وصــیت خــط، طرزا   
ــای    ــه شـــامل پـــوش دوســـیه هـ اداری محـــاکم کـ
حقــــــوقی وجزایــــــی، کتــــــاب ثبــــــت اجــــــراآت  
دوســیه هـــای جزایــی وحقـــوقی، کتــاب توزیـــع    
ــات، فـــــورم      ــاب تســـــلیمی قضـــ ــروج کتـــ وخـــ

ــواع پال  ــاوت اصـــول پالنگـــذاری، انـ نگـــذاری، تفـ
ــذاری    ــاپالن گـــــ ــتراتیژیک بـــــ ــذاری اســـــ پالنگـــــ
ــای     ــاخص هـ ــذاری، شـ ــل پالنگـ ــاتی، مراحـ عملیـ
ــدگاه،    ــان ماموریـــت ودیـ ــابی، بیـ ــارت وارزیـ نظـ

ــعیت ؛ fish bone؛ pest؛ swotتحلیـــــل وضـــ
٧s   مکینــــــــزی، اندیکاتورشــــــــاخص انــــــــدازه

ــود توســط آموزگــاران       ــز گردیــده ب ــری متمرک گی
ــر   ــابی اجـ ــت وارزیـ ــاء ظرفیـ ــت ارتقـ ــه ریاسـ اآت بـ
ــع      ــا توزیـ ــه بـ ــد. و برنامـ ــرده شـ ــیش بـ ــدیق پـ تصـ

گان پایان یافت.نامه ها برای اشتراک کنند

بـــه ادامــــه برنامـــه هــــای آموزشــــی ریاســـت ارتقــــاء ظرفیــــت    
ــایق،   ــه آموزشـــــی روش تحریروثـــ وارزیـــــابی اجـــــراآت برنامـــ

داری محـــاکم و پالنگـــذاری ســـازمانی    طرزالعمـــل سیســـتم ا 
ــاریخ  ــی٨بتـ ــال  ١٣الـ ــوزا سـ ــالی   ١٤٠٠جـ ــاری مـ ــه همکـ بـ

ــه       ــن برنامـ ــه در ایـ ــد کـ ــر گردیـ ــدالت دایـ ــی) عـ ــه (چکـ موسسـ
ــداد  ــتیناف   ٢٦بتعــــ ــاکم اســــ ــان اداری محــــ ــن ازکارکنــــ تــــ

والیات ارزگان، زابل وکندهار اشتراک داشتند.
در ایـــــن برنامـــــه مبنـــــای قـــــانونی ثبـــــت اســـــناد وثــــــایق،       

ت مــــاهوی، صـــــالحیت حــــوزوی، تثبیــــت اهلیـــــت    صــــالحی 
ــذکره     ــات تـــــ ــه، درج مشخصـــــ ــمول وثیقـــــ ــخاص مشـــــ اشـــــ

بعــد از وکابــل بــوده والیــت ولســوالی پغمــان در١٣٢٤سـال  
بـه  ١٣٥٤اتمام تحصیالت عـالی در رشـته حقـوق، درسـال     

وظـایف مختلـف قضـائی را در    وسلک قضـاء منسـلک شـده   
ئـیس محکمـه ابتدائیـه    محاکم کابل منجمله درسمت های ر

تجــــارتی ، رئــــیس دیــــوان اســــتیناف تجــــارتی ومستشــــار  
به تقاعـد  ١٣٩٤قضائی ستره محکمه ایفا نموده ودر سال 
سوق گردید، مرحومی قاضی نیکنام بود.

ــل   ــی گـــ ــان قاضـــ همچنـــ
احمـــد رضـــایی، عضـــو    
ــه   ــه ابتدائیــــــــ محکمــــــــ
ــل و   ــوالی لعـــــــــ ولســـــــــ
ســرجنگل والیــت غــور بــه  

جوزا بـه  ٢٤روز دوشنبه 
ه تروریســــتی   اثــــر حملــــ  

دشمنان صلح و ثبات بـه  


