
ـود  دسترې محکمې دغیو او دقضائيه واک د نورومنسوبینوله خوا دلوی اختر دبختورو ور
والو تـه  هیوادونیکې هیلې واندې کوی اوله لـوی تن تعالی خه ـرانرارسیدوله امله
.يسوکالي او هوسائې غوانیکمرغه ژوند 

قانونپوه  سید یوسف حلیم قاضی القضات ورئیس 
ضا ی شورای عالی، مستشاران ستره محکمه، اع

ات مرکزی و سایر منسوبین ، روسای ادارقضایی

سرطان درمراسم ١٤قوه قضائیه قبل از ظهر دوشنبه 
فاتحه مرحوم قضاوتپوه مولوی فضل الوهاب فضلی 
سابق عضو شورای عالی ورئیس دیوان جزای عمومی 

ستره محکمه که درمسجد جامع ستره محکمه 
برگزارگردیده بود ، اشتراک بعمل آوردند .

وح مرحومی اتحاف  ادعیه اشتراک کننده مراسم به ر

نموده و از بارگاه ایزد منان (ج ) به وی جنت فردوس 
استدعا کردند .

مرحوم فضلی اضافه از پنجاه سال عمر پر بارش 

)  مؤرخ ٦٦٠- ٥٨٣شماره (متحدالمال 
داراالنشاء شورای عالی:١٩/٤/١٤٠٠

ترتیب وثیقه شهیدی:موضوع:
ریاست ٢/٣/١٤٠٠) مؤرخ ١٢٣باالثر نامه شماره (

محترم عمومی تدقیق و مطالعات محتوای 
استهدائیه ریاست محکمه ابتدائیه ولسوالی بهارک 
محکمه استیناف والیت تخار و نظر تدقیقی پیرامون 

ال ً مواصلت ورزیده است.آن ذی
در اين اواخر يک تعداد از مراجعين محترم راجع به 
ترتيب وثيقه شهيدي آنعده از اقارب شان که در 
صفوف نيروهاي امنيتي کشور بنابر معضالت 
فاميلي به رويت تذکره تابعيت اب و جد اصلي نه، 
بلکه به اساس تذکره که قطعاً به اصل و نسب شان 

مل گرديده بعداً به شهادت ميرسند برنمي خورد، شا
و ورثه شهيد طي عرايض در ضمن مکاتيب رسمي 
از مراجع مربوطه، جهت ترتيب وثيقه به محاکم 
معرفي مي گردد. طوريکه به شهرت شهيد مندرج 
مکتوب و وارث آن نظر انداخته مي شود کامالً در 
تضاد قرار دارد و از سوي ديگر ورثه شهيد راجع به 

قه در رابطه به اخذ حقوق و امتيازات ترتيب وثي
شهيدي بنام اب و جد اصلي موصوف اصرار مي 
ورزند که اين تعامل از لحاظ قانوني در امر ترتيب 

وثيقه محکمه را به چالش کشانده است.
اگر برويت مکتوب واصله ارگانهاي -١

امنيتي که شهرت شهيد در آن درج ميباشد وثيقه 
بهاي آن که عبارت از ترتيب داده شود ورثه متکفل 

(پدر و فرزندان...) ميباشد با شهرت مندرج مکتوب 
رسمي معرفي شده شهيد مذکور در تضاد قرار مي 
گيرد و در اين حالت ورثه اصلي وي مستحق 

امتيازات شناخته نمي شود.

در صورتيکه برويت تذکره تابعيت اب -٢
وجد اصلي شهيد مذکور وثيقه ترتيب داده شود، در 

قوق و امتيازات شهيد، مراجع ذيربط را به اجراي ح
مشکل مواجه مي سازد. چونکه از زمان جلب و 
جذب تمام اسناد طي مراحل شده قبلي شهيد مذکور 
که ثبت ديتابيس بوده به اساس تذکره غير واقعي که 
خالف اصل و نسب وي ميباشد، انجام شده است، 
که بازهم شهرت شهيد با هويت اصلي اب وجد و 

دانش در تضاد قرار مي گيرد، اين در حاليست فرزن
) مؤرخ ٣٥٦که مطابق مصوبه شماره (

، مقام شوراي عالي ستره محکمه، ١٢/٤/١٣٩٧
بدون مکتوب رسمي از ادارات ذيربط که از شهادت 
نيروهاي امنيتي تأييد مي نمايد اجراي وثايق 
متذکره جواز ندارد، هکذا درج تذکره تابعيت ورثه 

ه حتمي دانسته شده است، از شهيد در وثيق
آنجائيکه محاکم در اجراآت خويش مقيد به احکام 
قانون ميباشند، بناءً محاکم در خصوص ترتيب و 
اجراي وثايق فوق الذکر مبادرت ورزند يا احتراز 

نمايد؟ به مشکل جدي قانوني مواجه اند.
طوريکه استهدائيه فوق الذکر تحت نظر تدقیقی:

رفت در مورد ذيالً ابراز نظر مي غور و مداقه قرار گ
گردد:

) ٣٥٦محکمه مربوطه در مورد مصوبه شماره (
، شوراي عالي ستره محکمه ١٢/٤/١٣٩٧مؤرخ

متذکر شده که هدف اصلي مصوبه ساده سازي 
پروسه تثبيت باز ماندگان مستحق (نفقه خور) 
شهداي ارگانهاي امنيتي و دفاعي کشور و ايجاد 

رتيب وثايق بوده، روي سهولت و سرعت عمل در ت
همين ملحوظ بخاطر رفع  مشکل خلق اهللا و اينکه 
باز ماندگان مستحق شهيد از امتيازات قانوني شان 

مستفيد گرديده باشند، محکمه مربوطه بعد از 
حصول اطمينان و تحقيقات همه جانبه برويت اساس 
تذکره تابعيت مورث آنها استثناءً در چنين موارد 

ه ترتيب وثايق مبادرت ورزيده مطابق واقعيت ب
کيفيت را درج وثيقه نمايند.))

مطلب مورد استهداء و نظر تدقیقی مرتب بر آن در 

مقام محترم شورایعالی ١٨/٣/١٤٠٠جلسه مؤرخ 
) هدایت ذیل ٤٦١مطرح و طی تصویب شماره (

صدور یافت:
((نظر رياست محترم عمومي تدقيق و مطالعات 

استيناف و مراجع مربوط تائيد است به عموم محاکم 
متحدالمال گردد.))

مراتب مندرج تصویب شماره فوق بدینوسیله به 
عموم محاکم استیناف و مراجع مربوط طور 
متحدالمال اخبار میگردد تا آنرا به مراجع ذیربط 
خویش تعمیم نموده عندالموقع مطابق آن اجراآت 

مقتضی و قانونی بعمل آرند.

رادرخدمت ارگانهای عدلی و قضایی سپری کرده 
واخیراً به اثر مریضی عایده داعی اجل را لبیک گفت 

روحش شاد ویادش گرامی باد

نـــيه دمـــیدان   مـه ۱۰ـــه ل دسـرطان پ اکــ ۱۴۰۰د
ـــيس     ـــیناف محکمــې عمــومی رئ ــت د است ورد والی

ددې محکمــې د ) فـــاضل(قضاوتـــیار فضــل الهــادی 
ــــــــاري ابتدائـــــــــيه محکمــــــــې،جــــــــزا ديــــــــوان،

دواوماشومانـو پرواندې دتــاوتریخوالی ابتدائيه 
ــائي، اداری      ــه قضـ ــا لـ ــه ملتیـ ــانو پـ ــې درئيسـ محکمـ

ــو   ـــو، دپولیسـ ــي ادفترونـ ــل  منیتـ ـــوستو اودچاپيرياـ پـ

ساتنې له چارو له ندی ليدنه وکه.
دليــــدني پرمهاــــل دمحکمــــې مشــــرتابه دبيالبیلـــــو     

لینو، قضــائي او وديوانـــونو، ابتدائيــه محکمــو مســؤ 
ــارکوونکو تـــه دچاپيرياـــل دپـــاک اوزرغـــون      اداری کـ

ـــنه وکـــه، دغـــه راز نومـــوي   منيتـــي اساتلوسپارتـ
ره ا ترنـ  پولیسو ته دتشویق اودهمکار دپــــو 

پــه خپلــو خبــرو کــې داســی رندونــه هــم وکــه، چــی   
دژوند دهوساینې لپاره دزیــار اودکار خلـک  تاسی مو

یاست چی له کبله مو مون په ارامه فـضاء کـې دژونـد   
ـــام اهللا تعــالی     شــپی او ورــی ســـباکوو، پرتاســی وي

راز اونـــد محکمـــې همـــداموحـــافظ اونـــــاصر شـــه،
ــ   و اداری کــــارکوونکو دکــــار   انو ایمشــــرتابه دقاضــ

ـــتل،     ــه وکــــ ــدی خــــ ــه نــــ ــه لــــ ـــه اوکارونــــ ایونــــ
ــی    ــدر دانــ ــالیتو یــــې قــ ـــوکارکوونکو دفعــ دنـومويــ

او ورته یي دالزیـات خـدمت دتوفیـق    اوستایـنه وکه،
.دعاء وکه

١٣/٤/١٤٠٠قبل از ظهر یوم یکشنبه مورخ 
قضاوتمل محمد شریف "فانی" رئیس محکمه 

رئیس دیوان جزاء یمعیتاستیناف والیت هرات، با 
استیناف، رئیس ارنوالی نظامی، رئیس انجمن 
مستقل وکالی مدافع، رئیس جرایم علیه امنیت 
داخلی و خارجی و نماینده کمیسیون مستقل حقوق 

.والیت بازدید نمودآن بشر از محبس مرکزی 
ش با رئیس ات همراه او هیئهابتداء رئیس محکم

بس متذکره صحبت زندانها و منسوبین اداری مح
توجه مسئولین مربوطه را به رعایت احکام ،نموده

قوانین، سرعت و دقت در تطبیق فرامین عفو و 
تخفیف ریاست جمهوری، اجتناب از توقیف های 
غیر ضروری و رعایت سلوک مناسب با محبوسین 

سپس امراهللا "نورزایی" رئیس اداره .خواستارگردید
پالیسی اداره ازوالیتآن تنظیم امور زندانهای 

دستاوردها و اجراآت به عمل آمده صحبت ومحبس
با جمعی از همراهان هرئیس محکماًنمود. متعاقب

ش از مطبخ عمومی، کلینیک صحی و محل ا
صنعتی محبس نیز بازدید به عمل آورده و همچنان 

از محبوسین نیز صحبت گردیده و ایبا عده

به آنها داده شکایات آنها استماع و وعده رسیدگی 
.شد

از حسن انتظام محبس و هو در اخیر رئیس محکم
رعایت نظافت در آشپزخانه و توزیع غذا به 
محبوسین و رسیدگی به موقع مریضان و فعالیت 
محبس صنعتی ابراز رضایت نموده و از اجراآت و 
دست آوردهای رئیس زندانها و مسئولین زحمت 

برای کش محبس اظهار سپاس و شکران نموده و
شان در راستای خدمت گذاری بیشتر آرزوی 

.موفقیت نمود



۱۴۰۰سرطان٢۷

ازتجارب و ظرفیـت علمـی اسـاتید، پیرامـون سیسـتم جدیـد ثبـت        
قضایا استفاده اعظمی نمایند.

س عمـومی سیسـتم ثبـت قضـایا     زبیـر احمد"صـدیقی"رئی  متعاقباً
ــه و اهمیــت      JSSPمؤسســه ( ــن برنام ــدف برگــزاری ای ــون ه ) پیرام

سیستم ثبت قضایا و اینکه سیستم موجوده جوابگـوی نیازمنـدی   
ادارات عدلی و قضایی در شرایط فعلی نمی باشد، صحبت های 
مفصل نمود و عالوه کـرد کـه از همـین جهـت مقـرره سیسـتم ثبـت        

ر مبنــای آن ویــرژن (ســافت ویــر) جدیــد قضــایا تصــویب شــده کــه بــ
سیستم ثبت قضایا در حال کارشدن اسـت کـه بـا تکمیـل شـدن آن      

بتواند مشکالت و نیازمندی های مراجع ذیربط را حل نماید.
بعــداً عبدالصــبور"خلیلی" رئــیس بخــش مــدنی، اسداهللا"اندیشــه"   
معاون بخش جزایی و مجتبی"عالمی" مشاور سیستم ثبت قضایا 

)JSSPــ ــه چگــونگی ثبــت قضــایای مــدنی و     کــدام بار )ه ــه در رابطــه ب لنوب
جزایـــی و مـــوارد مـــرتبط بـــه آن را در صـــفحه پروجکتـــور نمـــایش داده و  
تشریحات ارایه نمودند و به تعقیب آن تعداد از اشتراک کنندگان برنامـه  
نیز در موارد سواالت و پیشنهادات خویش را مطرح نمودند کـه از طـرف   

)  یـاد داشــت گردیـد و آنهـا وعــده    JSSPضـایا ( مسـئولین سیسـتم ثبــت ق  
نمودند کـه پیشـنهادات شـما در جهـت غنامنـد شـدن ویـرژن دوم سیسـتم         

ثبت قضایا در نظر گرفته می شود.
ــیس    ــار" رئـ ــر عوض"وقـ ــارنوالدر اخیـ ــارجی  ـ ــی و خـ ــت داخلـ ی امنیـ

موضوعات ارایه شده در برنامه را طی صحبت کوتاهی جمع بندی نمـود  
نکه تکمیل سیستم جدید ثبت قضایا در راستای بهبود و عالوه داشت ای

امورات مراجع عـدلی و قضـایی مفیـد و بـا اهمیـت میباشـد و برنامـه بـا         
دعائیه خیر خاتمه یافت.

جلســه همــآهنگی سیســتم ثبــت  ٨/٤/١٤٠٠یــوم ســه شــنبه مــورخ  
قضایا در تاالر جلسات علنی محکمه اسـتیناف والیـت بامیـان بـا     
ــه    ــرویس"امین" سرپرســـت ریاســـت محکمـ ــاوتمند میـ ــور قضـ حضـ

شـونت  گـی بـه جـرایم خ   تیناف، رئیس محکمـه ابتدائیـه رسـید   اس
ــل، تعــداد از قضــات محــاکم شــهری و        ــه زن و تخلفــات اطفا علی

ی ـارنوال ی استیناف، رؤسای ارنوالاستیناف، نماینده ریاست 
گان  ریاسـت عدلیـه،   نمایندداخلی و خارجی و عسکری، امنیت

مـدیریت عمـومی زنـدان و    قوماندانی امنیه،ریاست امنیت ملی،
و مســئولین سیســتم ثبــت  نماینــده مرکــز اصــالح و تربیــت اطفاــل 

قضایا که از شـهر کابـل تشـریف آورده  در تـاالر جلسـات قضـایی       
محکمه استیناف دایر گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       
طبق آجنداء از قبل تهیه شده سرپرسـت محکمـه اسـتیناف حضـور     

خوش آمدید عرض اشتراک کنندگان را در این برنامه خیر مقدم و 
) در C.M.Sنمود و پیرامون اهمیت و مزایای سیستم ثبت قضـایا( 

نهاد های عدلی و قضایی صحبت نموده  بیان کرد که موجودیـت  
سیستم ثبـت قضـایا در رابطـه بـه سـنجش آمـار و احصـائیه دقیـق         
قضایا، شفافیت در اجراآت و رسیده گی به موقع قضایا از سوی 

اسایی مجرمین متکرر، کاهش جـرایم  مراجع ذیربط، تثبیت و شن
جمــع آوری محصــول و عوایــد   بالخصــوص جــرایم فســاد اداری،  

ــت الماــل، از        ــل و اخــتالس بی ــری از حیــف و می ــت و جلــو گی دول
اهمیت خاصی بر خـور دار میباشـد، سرپرسـت محکمـه اسـتیناف      
در اخیر صحبت هـایش از زبیـر احمـد "صـدیقی" مسـئول عمـومی       

رانش که از مرکـز در آن والیـت تشـریف    سیسم ثبت قضایا و همکا
اظهـار سـپاس و قـدر    آورده بودند بابت برگزاری این برنامه مهم،

دانــی نمــود و نیــز از اشــتراک کننــدگان ایــن برنامــه خواســت تــا         

زره افغـانيو پـه   ۳۱۰۰۰مياشتې تنفيذي بنـد او د  ۱۳په جرم په 
.نغدي سزا محکوم ک
ــس د    ــو ک ــه     ۴دغــه راز ي ــرم پ ــه ج ــاق پ ــامين دقاچ ــه امفتي ۴رام

زره ۶۰۰۰رامــــــه چرســــــو پــــــه جــــــرم پــــــه    ۴۰مياشــــــتې، د
کاـــل او ۱افغـــان او دهمـــدې مـــوادو دپلـــور پـــه قضـــيه کـــې پـــه  

ــه   ۱ ــرم پـــ ــه جـــ ــازت پـــ ــه تفنچـــــې دحيـــ مياشـــــت او د دوه ميلـــ
ــه   ۳۱۰۰۰ زره افغــــان نغــــدي ســــزا محکــــوم شــــو، چــــې پورتــ

سزاانې پرې دتطبيق و دي.ولې ذکر شوې 
ــه      ــه دغــ ــوان پــ ــت دېــ ــه امنيــ ــې دعامــ ــاري محکمــ ــار ــ دننرهــ

رامــــه هيرويینــــو  ۵غونــــه کــــې دوه تنــــه د   قضــــايي علنــــي 

ــې هــر يــو يــې  پــه         ــاق او پلــور پــه قضــيو ک ــ۱ـ ۱دقاچ ۵ـ  ۵ال او ـک
مياشتو دتنفيذي بند په سزا محکوم شول.

ال او ـکــ۱ه جــرم پــه   پــه ورتــه وخــت کــې يــو تــن  پــه دنــده کــې دغفلــت پــ    
مياشــتو تنفيــذي بنــد محکــوم  او دتزويــري اســنادو پــه جــرم دالزمــو         ۶

ــت شــو.      ــه برائ ــه امل ــه شــتون ل ــو ن ــې   داليل ــادونې ده،  چــې  ددې ور دي
ــور دقــانون        ــه ت ــور هــم دورتــه جرايمــو پ ــه ن ــو کــې ــو تن پــه قضــايي غون

په چوکا کې په سزا محکوم شول.
ــو پروانــدې شــوې   د علنــي قضــايي غونــو قضــايي پــال   وي وويــل دتورن

پرېکې وروست نه دي کوالی شي داستيناف غوتنه وکي.

ــه  ــه    ٣٠/٣/١٤٠٠پــ ــې د عامــ ــاري محکمــ ــار ــ ــه دننرهــ نیــ
         ې پــه تــرامنيــت دېــوان قضــايي پــالوي دقضــايي علنــي غونــ
ــو پــه اتفــاق يــو کــس د       کــې دقضــيې طرفينــو پــه شــتون کــې د راي

ــه    ۱۹۲۰۰۰ ــې پــ ــيه کــ ــه قضــ ــازت پــ ــو دحيــ ۵زره جعلــــي پيســ
مياشـــت دتنفيـــذي بنـــد پـــه ســـزا محکـــوم او دغـــه راز  ۱کالـــه او 

وه  تنـــــــه، چـــــــې دواه دعامـــــــه خـــــــدماتو کـــــــارکوونکي وه د د
ــوت    ۵۶۵۰۰ ــانيو درشـــ ــوه افغـــ ــه ســـ ــپپنوس زره او پنـــ شـــ

کالــه تنفيـــذي  ۵ورکــې او اخیســتو پـــه جــرم اخیســتوونکی پـــه     
بنــــد، ديــــادو پيســــو دورکــــې  پــــه نغــــدي او لــــه دنــــدې خــــه   
ــې       ــيه کـ ــدې قضـ ــه همـ ــو او پـ ــوم شـ ــزاانو محکـ ــه سـ ــال پـ دانفصـ

) افغــــان ۱۱۳۰۰۰بــــل کــــس (  دپيســــو د ورکــــې پــــه جــــرم   
نغدي سزا او له دندې خه په انفصال محکوم شو.

ــه         ــدې خـ ــه دنـ ــه لـ ــې دوه تنـ ــه کـ ــايي غونـ ــي قضـ ــه علنـ ــه دغـ پـ
رامـــه چرســـو او هـــر يـــو تـــن  ۴۰۰کېلـــو او ۲دســـوء اســـتفادې، 

ــه ويــف حرامــه چرســو د۲۰۰ـ ۲۰۰د يــو ـ يــو کېلــو او      ميــل پ
فيـــذي بنـــد او دواه مياشـــت دتن۱ـ ۱ال او ـکـــ۱ـ ۱جـــرم پـــه  

يــــې لــــه دنــــدې خــــه پــــه انفصــــال او دمســــلک خــــه پــــه طــــرد  
محکوم شول.

۶رامــه امفتيـامين دقاچــاق پـه جــرم پــه   ۷۶همـدا رنــه يـو تــن د  
رامـه دچرسـو دقاچـاق    ۱۹کاله تنفيذي بند محکوم او يو کـس د 

ح نمودند که بعد از شنیدن دفع اعتراضات وکالی جلسه مطر
مدافع و متهمین و مالحظه اوراق در نتیجه هیئات قضائی در 

مطابقت به احکام قانون تصامیم ذیل را اتخاذ نمودند.
چهار نفر متهمین قضیه تهدید به مرگ هر واحد بمدت -١

پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردیدند.
ر اتهام شروع به تجاوز باالی طفل زیر سن یک نفر د-٢

بمدت دوسال و شش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد.
یک نفر در اتهام قتل و مجروحیت بمدت بیست و پنج سال -٣

حبس تنفیذی محکوم به مجازات گردید و بعد از ابالغ حکم برای 
متهمین تفهیم گردید که حقوق فرجام خواهی آنها در میعاد قانونی

محفوظ است.

جلسۀ علنی قضائی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز 
تحت ریاست قضاوتیار حبیب اهللا "امین" ٢٩/٣/١٤٠٠بتاریخ 

به عضویت قضاوتمند محمد اسماعیل رئیس محکمه استیناف
" یعقوبی " رئیس دیوان جزاء عمومی استیناف و قضاوتمند 
محمد سیار " وطندوست " عضو قضایی آن دیوان پیرامون 
رسیدگی به قضایای قتل، تهدید به مرگ و جرایم اخالقی به 

موظف، متهمین قضایا، وکالی مدافع ارنوالحضور داشت 
موزان کلنیک حقوقی دایر گردید.متهمین وعدۀ از کار آ

ابتداء رسمیت جلسه بنام خداوند عادل وتوانا (ج) آغاز سپس به 
موظف موقع داده شد تا اعتراضات مرتبه شان را در ارنوال

موظف، ارنوالجلسه قرائت که بعد از استماع اعتراضات 
وکالی مدافع بالنوبه شان دفع اعتراضات تحریری خویش را در 

میعاد رسیدگی بـه دعـاوی حقـوقی را تحدیـد نمـوده کـه ایـن امـر         
سبب التوای دوسیه های حقوقی گردیده است.

ج: دفتر محکمه ابتدائیه مرکز بهسود با تمامی وسایل، اسـناد و  
سوابق تخریب گردیده است ایجاب مـی نمایـد تـا هیئـات فنـی بـه       

ان فعالیـت  ساحه اعزام گردیده تا چگونگی  خسارات وارده و امکـ 
دوباره محکمه را با در نظر داشت حقایق عینی بررسـی نماینـد و   
متعاقبـــاً بـــا در نظـــر داشـــت تعهـــدات ادارات مربـــوط در زمینـــه  

تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
در رابطه به موارد فوق تصمیم بر آن شد نظر به اظهارات نماینده 
ــه      ــبالً ب ــز بهســود ق ــه ولســوالی مرک محــبس از اینکــه توقیــف خان
اساس هدایت وزیر داخله به مرکـز والیـت انتقاـل گردیـده، آمریـت      
ــف خانــه        ــت مجــدد توقی ــت پیشــنهاد ایجــاد و فعالی محــبس والی
ولســوالی مرکــز بهســود را بــه مقــام وزارت داخلــه ارائــه نمایــد تــا   
توقیــف خانــه ولســوالی مــذکور مجــدداً فعاــل و ایجــاد گــردد و        

دد.مشکل انتقال محبوسین از مرکز والیت حل گر
ریاست عدلیه زمینه فعالیت وکـالی مـدافع و مسـاعدین حقـوقی     
را از طریــق خــویش در ولســوالی مرکــز بهســود فــراهم نمایــد و در  
زمینه به تأسی از تصویب این جلسه به محکمه استیناف اطمینان 
دهــد. قومانــدانی امنیــه مکلــف اســت در مــورد انتقاــل قضــات و    

یش همکــاری همــه جانبــه ـارنواالن بــا اســتفاده از قطــار هــای خــو 
ــد.      ــا قضــات و ــارنواالن همــآهنگی الزم نمای ــه ب نمــوده و در زمین
همچنان قوماندانی امنیه مکلـف اسـت از طریـق پرسـونل امنیتـی      
ــارنواالن را از     ــات و ـ ــود قضـ ــه اول بهسـ ــوالی حصـ ــوط ولسـ مربـ
ولسوالی حصه اول بهسود الی ولسوالی مرکز بهسود با اسـتفاده  

ال نمایند.از وسایط خویش انتق
در صــورتیکه دفــاتر کــاری ارگانهــای عــدلی و قضــائی ولســوالی  
مرکــز بهســود در اثــر جنــگ هــای اخیــر تخریــب گردیــده باشــد الــی  
ترمیم اساسی آن و بعد از فعالیت دوباره این ادارات در ولسوالی 
متذکره؛ ولسوال مرکز بهسود مکلف اسـت تـا دفـاتر کـاری بـرای      

بـه دسـترس شـان قـرار دهـد و پـولیس       اجراآت یومیه شانرا تهیه و 
مکلـــف اســـت تـــا امنیـــت فزیکـــی منســـوبین ارگانهـــای عـــدلی و  
قضائی و دفاتر کاری واحد هـای سـومی ادارات عـدلی و قضـائی     

در ولسوالی متذکره را تأمین  نماید.
درمحکمه ابتدائیه ولسوالی ورس

والیت بامیان:
ه محکمـــه ابتدائیـــی ئهنگی ارگانهـــای عـــدلی وقضـــاآهمـــۀجلســـ

۱۲/۳/۱۴۰۰مورخچهارشنبه یوم والیت بامیان ولسوالی ورس 
رئــیس محکمــه "خوشــکی"تحــت ریاســت قضــاوتیار محمــد مبلــغ  

ابتدائیـه، مـدیر   ارنواـل  ، لسـوالی اشـتراک ولسـوال و  ابتدائیه بـا 
قومانـــدان امنیـــه مـــدیریت اراضـــی،حقـــوق، مـــدیرامنیت ملـــی،

.ولسوالی درمقرمحکمه ابتدائیه دایرگردید
سـپس  جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز      ءابتدا

روی موضوعات شامل آجندا بحث وتبادل نظر صـورت گرفـت کـه    
ذیل اتخاذ گردید:الزم درهرمورد تصامیم 

در رابطــه بــه ،درمــورد قضــایای مــدنی مــدیریت حقــوق-١
رهنمود قرارهـای قضـایی مبنـی بـر موجودیـت خالهـا ونواقصـات        

ــ ــیه بادرنظرداشـ ــدردوسـ ــاد تعیـ ــدهیت میعـ ــایی ن شـ ــرار قضـ درقـ
قرار نگیرد.درالتوا قضایااجراآت سریع وبه موقع نماید تا

مدیریت حقـوق عـرایض حقـوقی اشـخاص را کـه محـول       -٢
ق ا م م را درنظـر  ۱۳و۱۲محکمه میسازد دراکثر عـرایض مـواد   

نمیگیرد چون دعوی مدعی مجهول وارکان دعوی درآن نـاقص میباشـد.    
بر آن شد که مدیریت حقوق  قبل ازثبت عریضه درمورد درر ابطه تصمیم 

ورعایت احکام مواد ذکر شده ق ا م م  ومتن عریضه عارض دقـت نمـوده   
ودرصورت مجهول بودن دعوی ازثبت ودوران دعوی مجهـول خـود داری   

.نماید
مساحت، قیمت ن حدود،یت موظف تعیامدیریت حقوق وهیئ-٣

ــه منظــور جلــوگیری از   مشــکالت بعــدی در تنفیــذ  و کروکــی مــدعابها ب
ت طـرفین  سـ احکام قطعی ونهایی محاکم دقت کافی را به خرج داده و ش

قضیه را در اوراق اخذ نمایند.
به منظور جلوگیری از ضیاع وقت ورسیدگی به موقع قضایای -٤

قوماندانی امنیه ورس عالوه بر فیصله های قبلی تاکید گردید تاغیابی
ع وجـدی نمـوده در صـورت عـدم حضـور      در جلب واحضارافراد اقدام سری

شخص مجلوب درساحه باتصدیق اهالی ورئیس شورای محل به محکمه 
اطمینان دهند.

ابتدائیه در رفع خالها ونواقصـات منـدرج قرارهـای    ارنوالی-٥
قضایی محکمه دقت الزم وبیشتر را به خـرج داده ودرزمینـه توجـه جـدی     

نمایند.
ورس ـارنوالی نـدانی و روی قومادر رابطه به چالش های فرا-٦

ی درقباــل قضــایا از قبیــل نبــود وکیــل  ئــدرمــورد رســیدگی واجــراآت جزا
ولسوالی قرار بـه ایـن شـد تـا موضـوع بـه ارگانهـای ذیـربط         آن مدافع، در

.خاتمه یافتجلسه با دعائیه خیرو والیت منعکس گردد
در محکمه ابتدائیه ولسـوالی شهرسـتان والیـت    

دایکندی:
ارات عــدلی و قضــائی محکمــه ابتدائیــه ولســوالی     جلســۀ همــآهنگی اد 

تحـت ریاسـت   ٣/٣/١٤٠٠شهرستان والیت دایکندی یوم دوشنبه مـورخ  
قضاوتیار دولت حسین "تیموری" رئیس محکمه ابتدائیه با اشتراک گـل  
جان "سمر" ولسوال، ارنوال ابتدائیه، قوماندان امنیه، آمر امنیت ملی، 

شـاروالی و مـدیران حقـوق و عوایـد در     آمر مبـارزه بـا جـرایم جنـائی، آمـر     
مقر محکمه ابتدائیه دایر گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس رئـیس        
محکمــه بــه حاضــرین جلســه خــوش آمدیــد گفــت بعــداً ولســوال ولســوالی   
بیان کرد که مردم این ولسوالی بـه نهـاد هـای عـدلی و قضـائی خوشـبین       

م از نهـاد هـای عـدلی و قضـائی تشـکری نمـوده و باورمنـدی        اند و من هـ 
دارم. متعاقباً روی موضوعات شامل آجنداء بحـث و تبـادل نظـر صـورت     

گرفته و ذیالً تصامیم الزم اتخاذ گردید:
راجــع بــه نــواقص خانــه پــری فــورم پیگیــری قضــایای حقــوقی و  -١

هرت جزائی. تصویب گردید که فورم منبعد به طور مکمل خانه پـری و شـ  
مکمل شرکای طرفین قضیه درج شود.

ــوع   -٢ راجـــع بـــه گنـــگ بـــودن مـــتن عـــرایض و درج چنـــدین موضـ
مختلــف در یــک ورقــه عریضــه. تصــمیم بــر آن شــد کــه محتــوای عــرایض   

قــانون اصــول محاکمــات مــدنی باشــد و   ١٣حقــوقی مطــابق حکــم مــاده  
مدیریت حقوق عریضه نویسان را در اداره شان خواسـته حکـم مـاده فـوق     

ای آنها تفهیم نماید و نیز موضوع به ریاست عدلیه آن والیت شریک را بر
ساخته شود.

در قســمت تحقیقــات امالکــی تصــویب بعمــل آمــد کــه بــه مــتن  -٣
قــرار تحقیقــات امالکــی توجــه صــورت گرفتــه و جوابــات مطــابق ســواالت 
ــا         ــا مــدعی به ــردد، حــدودات ســند طــرفین بطــور دقیــق ب ــه گ پاســخ ارائ

گزارش هیئات موظف به محکمه ارسال گردد.مطابقت داده شود و بعد 
در رابطــه بــه قضــایای جزائــی کــه منشــاء حقــوقی داشــته باشــد -٤

١١/١١/١٣٨٦) مـورخ  ٧٨٦گفتـه شـد تـا مطـابق متحـد الماـل شـماره (       

در والیت میدان وردک:
جلســۀ همــآهنگی ارگــان هــای عــدلی  قضــائی محکمــه اســتیناف    

تحت ریاست قضاوتیار ١١/٣/١٤٠٠والیت میدان وردک بتاریخ 
فضل الهادی" فاضل" رئیس محکمه استیناف با اشتراک رؤسا و 
نماینده گان ادارات ذیربط در مقر محکمه استیناف دایر گردید.

آیـاتی چنـد از کـالم اهللا مجیـد آغـاز سـپس       ابتداء جلسه با تالوت 
روی آجندای جلسه بحث و تبادل نظر صورت گرفته ذیالً تصامیم 

الزم اتخاذ گردید:
ــر اینکــه در     -١ ــی ب ــام والیــت مبن ــه مکتــوب مق در رابطــه ب

ولسوالی بهسود تمامی واحد های سومی فعال گردیده ولی از اثر 
ــارنوالی  عــدم فعاــل بــودن ریاســت محکمــه ابتدائیــه، آمریــت       

ابتدائیه و مدیریت احصائیه و معلومات مردم محل به مشـکالت  
مواجه می باشـد، مقـام والیـت از اثـر در خواسـتی ولسـوالی مرکـز        
بهســـود خواهـــان فعالیـــت ایـــن ادارات گردیـــده اســـت. در رابطـــه  
تصــمیم بــر آن شــد در صــورتیکه دفــاتر کــاری ارگانهــای عــدلی و  

جنــگ هــای اخیــر تخریــب  قضــائی ولســوالی مرکــز بهســود در اثــر 
گردیده باشد الی تـرمیم اساسـی آن و بعـد از فعالیـت دوبـاره ایـن       
ادارات در ولسوالی متذکره؛ ولسوال مرکـز بهسـود مکلـف اسـت     
تا دفاتر کاری برای اجراآت یومیه شانرا تهیـه و بـه دسـترس شـان     
ــت فزیکــی منســوبین         ــا امنی ــف اســت ت ــولیس مکل ــد و پ ــرار ده ق

ائی و دفـــاتر کـــاری واحـــد هـــای ســـومی ارگانهـــای عـــدلی و قضـــ
ادارات عدلی و قضائی در ولسوالی متذکره را تأمین  نماید.

در رابطه به مکاتیب آمریت حقوق ریاست عدلیه مبنـی  -٢
قانون طرزتحصیل حقـوق،  ١٨بر اینکه الف: مطابق هدایت ماده 

ــوده و از وی        ــب نم ــه را جل ــروض علی ــا مع ــف اســت ت ــولیس مکل پ
نمایـد، ولـی قومانـدانی امنیـه در زمینـه      ضمانت احضار سر اخـذ 

با ادارات حقوق همکاری ننموده که سبب التوای اجـراآت ادارات  
حقــوق مــی گــردد. در رابطــه تصــمیم بــر آن شــد کــه ادارات ذیــربط  
شهرت مکمل افراد مورد جلب و احضار را با فورم ضمانت چنین 
اشخاص به پولیس ارسال نماید و پولیس مکلف است در قسـمت  

لب و احضار اشـخاص مـذکور بـه سـهم خـویش اجـراآت نمـوده و        ج
قـانون طرزتحصـیل حقـوق را در قسـمت جلـب و      ١٨هدایت مـاده  

احضار تعمیل نمایند.
طرزالعمل بررسی عرایض حقوقی، عرایضی ١٨ب: مطابق ماده 

که از طرف ـارنوالی بررسـی گردیـده و بعـد از ترتیـب دوسـیه بـه        
ــی گــردد، ادارات ح    ــوق محــول م ــد تــا دوســیه     حق ــوق مکلــف ان ق

ــی        ــد ولـ ــترد نمایـ ــالی آن مسـ ــع ارسـ ــه مرجـ ــاره بـ ــذکره را دوبـ متـ
ــد و از     ــارنوالی مربوطــه از اخــذ و تســلیمی آن امتنــاع مــی ورزن
سوی دیگر از اینکه عارض دوسـیه خـویش را تعقیـب نمـی نمایـد      
حق الثبت چنین عرایض نیز به خزانه دولت تحویل نمی گـردد کـه   

دولـت مـی گـردد. در رابطـه تصـمیم بـر آن       سبب تلف شـدن عوایـد   
شـد کــه ـارنوالی و پــولیس از رســیدگی قضـایای حقــوقی و اخــذ    
عرایض آن مطابق قوانین خود داری نمایند و موضوعات حقـوقی  
ــا محــاکم مــورد رســیدگی قــرار     ابتــداءً از طــرف ادارات حقــوق وی

گیرد.
ج: محاکم استیناف و ابتدائیه در تحویلی محصول فیصله هـا بـا  
ادارات حقـوق همکـاری نمـی نماینـد، در حالیکـه مطـابق هــدایت       

ــاده  ــره    ١٤مـ ــاکم و فقـ ــول محـ ــانون محصـ ــاده ٣قـ ــانون ٢٩مـ قـ
١٣٩٦) سال ٩٥٢) و (١٠٣طرزتحصیل حقوق و مصوبه شماره (

شورای عالی ستره محکمه، محاکم مکلف انـد کـه در نـص حکـم     
خـویش در قسـمت تحصــیل محصـول فیصـله و قــرار بـه تحریــرات      

کمه هدایت دهند تا محصول فیصله و قرار را از طریق خویش مح
ــک       ــل بان ــه حســاب ســتره محکمــه تحوی ــه اخــذ و ب از محکــوم علی
نمایند. در رابطه تصمیم بر آن شد محاکم و ادارات حقوق ریاست 
ــا مطــابق احکــام       ــه در قســمت تحصــیل محصــول فیصــله ه عدلی
ــل      ــرح تحویـ ــیل و طـ ــانون طرزتحصـ ــاکم، قـ ــول محـ ــانون محصـ قـ

) ١٠٣صــول فیصــله جــات محــاکم کــه ذریعــه مصــوبه شــماره ( مح
شــورای عــالی سـتره محکمــه تائیــد گردیــده  ٢٦/١/١٣٩٦مـورخ  

ــورخ ٩٥٢اســت و مصــوبه (  ــتره   ٧/٩/١٣٩٦) م شــورای عــالی س
محکمــه بــه ســهم خــویش اجــراآت نمــوده، در صــورتیکه محصــول   

ــره       ــد مطــابق فق طــرح ٩فیصــله در محکمــه تحصــیل شــده نتوان
حقوق منحیث مرجع تطبیق کننـده احکـام محـاکم    متذکره ادارات

در قسمت تحصیل جبـری محصـول فیصـله هـا کـه بخـش از حکـم        
می باشد به سهم خویش اجراآت نمایند.

در رابطــه بــه مکتــوب ریاســت دیــوان مــدنی محکمــه       -٣
شهری مبنی بر اینکه دیوان مـدنی محکمـه شـهری از ناحیـه عـدم      

ل عـدم همکـاری و   حضور مدعی علیهم به رسیدگی قضیه به دلی
اجراآت قوماندانی امنیه در قسمت جلب و احضار اطراف دعاوی 
بـه مشـکل مواجـه مـی باشـد. در رابطـه تصـمیم بـر آن شــد ادارات         
ذیربط ریاست دیوان مـدنی محکمـه شـهری شـهرت مکمـل افـراد       
مورد جلب و احضار را با فورم ضمانت چنین اشخاص بـه پـولیس   

ــف اســت     ــولیس مکل ــد، پ ــب و احضــار   ارســال نمای در قســمت جل
اشخاص فوق الذکر طبق قانون اجـراآت نمایـد و در صـورت عـدم     
احضار اطراف دعاوی محکمـه مـذکور مـی توانـد مطـابق هـدایت       

قانون اصول محاکمات مدنی و احکام ٣٥و ٣٢، ٣٠، ٢٩مواد 
مندرج فصل نهم قانون مذکور به سهم خویش اجراآت نماید.

کم آن والیـت مبنـی بـر    در رابطه به مشکالت عموم محـا -٤
ــت     ــای تابعیـ ــمت بررســـی تـــذکره هـ ــاکم در قسـ ــوم محـ ــه عمـ اینکـ
مراجعین (تذکره هایی که صحت و سقم آن بایـد تثبیـت گـردد) در    
حین اجراء و ترتیب وثایق به مشکل جـدی مواجـه مـی باشـد چـون      
دفتر اداره ملی احصـائیه و معلومـات در ایـن والیـت مسـدود مـی       

وثایق اصرار دارند که مشکالت جدی باشد و مراجعین به ترتیب
را به محاکم و مراجعین به بار آورده است. در رابطه تصمیم بر آن 
شد که مقـام والیـت در اسـرع وقـت زمینـه فعالیـت مجـدد ریاسـت         
اداره ملی احصائیه و معلومات این والیت را فراهم نماید تـا اداره  

یر خـدمات  متذکره به استثنای توزیع تذکره های الکترونیکی سا
و فعالیت ها را ارایه نمایـد و مشـکل مـردم و ادارات ذیـربط حـل      

گردد.
در رابطه بـه مشـکالت محکمـه ابتدائیـه مرکـز بهسـود       -٥

مبنــی بــر اینکــه الــف: دوجلــد دوســیه جزائــی جنایــت بخــاطر عــدم  
موجودیت وکیل مدافع بدون حضور وکیل مدافع فیصـله گردیـده   

در چنــین موضــوعات اســت، در حالیکــه موجودیــت وکیــل مــدافع
یک امر حتمی بـوده، کـه نبـود آن مخـالف اصـول محاکمـه عادالنـه        

ق.ا.ج سبب نقـض و حتـی ابطاـل فیصـله     ٢٦٩بوده و مطابق ماده 
مــی گــردد و همچنــان عــدم موجودیــت توقیــف خانــه در ولســوالی   
متــذکره ســبب گردیــده تــا متهمــین در توقیــف خانــه مرکــز والیــت   

در جلسات قضائی  و حین تمدید نگهداری گردیده که احضار آن
توقیف در آن ولسوالی غیر ممکن بوده که مشـکالت جـدی را بـه    

وجود آورده است.
ب: در دوسیه های حقوقی چـون اکثریـت اطـراف دعـاوی در شـهر      
کابل سکونت دارند نمی توانند به وقت و زمـان معـین قـانونی بـه     

نون دوســیه هــای مربــوط شــان رســیدگی نماینــد، در حــالی کــه قــا 
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تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٩/٣/١٤٠٠ یکنفر غصب موتر سایکل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت پروان
یکنفر شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی و یکنفر برائت ٢٣/٣/١٤٠٠ دونفر قتل رر

شش سال حبس تنفیذی رر کنفری قتل رر
هژده سال حبس تنفیذی و چهل هزار افغانی جزای نقدی  رر یکنفر قتل رر

پنج سال حبس تنفیذی ٢٦/٣/١٤٠٠ یکنفر فوت ترافیکی رر
پنج سال حبس تنفیذی ٢٥/٣/١٤٠٠ یکنفر قاچاق سالح و مهمات دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت پروان

یهر واحد پانزده سال حبس تنفیذ ٤/٣/١٤٠٠ دونفر اختطاف رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٦/٣/١٤٠٠ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت پروان

یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به سرقت رر
یکنفر یکسال و شش ماه حبس، یکنفر شش ماه حبس 

تنفیذی و یکنفر برائت ١٩/٣/١٤٠٠ سه نفر تهدید رر

ل و شش ماه حبس تنفیذییکسا ٢٦/٣/١٤٠٠ یکنفر سرقت رر
هر واحد بیست و یکسال حبس تنفیذی ٣٠/٣/١٤٠٠ دونفر تجاوز جنسی رر

دوسال حبس تنفیذی ٢/٤/١٤٠٠ یکنفر مجروحیت رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٣٠/٣/١٤٠٠ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه استیناف والیت نیمروز

ج سال حبس تنفیذیهر واحد بیست و پن ٣١/٣/١٤٠٠ سه نفر عضویت و فعالیت های تروریستی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت نیمروز
هر واحد بیست و دوسال حبس تنفیذی رر دونفر عضویت و فعالیت های تروریستی رر

یکسال و چهار ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق مهاجرین و تذویر رر
شش ماه حبس، یکنفر یکسال و دوماه یکنفر یکسال و

حبس تنفیذی و دونفر برائت ٢٧/٣/١٤٠٠ چهار نفر قوادی و زناء دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت نیمروز

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر چپاول رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی و پانزده هزار افغانی جزای 

نقدی رر یکنفر سکن و ضرب و هتک حرمت م
جرح رر

یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢٣/٣/١٤٠٠ یکنفر فساد اداری دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت نیمروز
یکسال و یکماه حبس تنفیذی و جزای نقدی وجه تمویل 

تروریزم رر یکنفر تمویل تروریزم رر

هر واحد یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر دونفر جرقاچاق مها رر
شانزده سال حبس تنفیذی رر یکنفر فعالیت تروریستی رر

بیست و یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر فعالیت تروریستی رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر قاچاق سالح رر
بیست و یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر فعالیت تروریستی رر

سیزده سال حبس تنفیذی ١/٤/١٤٠٠ یکنفر قتل ان جزاء محکمه استیناف والیت بلخدیو
یکسال و دوماه حبس تنفیذی رر یکنفر شروع به تجاوز و شراب نوشی رر

دوسال حبس تنفیذی ٥/٤/١٤٠٠ یکنفر غصب رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر فعل زناء رر

بیست سال حبس تنفیذی ٨/٤/١٤٠٠ یکنفر قتل رر
ذیشانزده سال و شش ماه حبس تنفی رر یکنفر قتل رر

یکنفر دوسال و شش ماه حبس تنفیذی و یکنفر پنج ماه 
حبس تعلیقی رر دونفر سرقت رر

دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٢/٤/١٤٠٠ یکنفر شروع به قتل دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ
یکسال و دوماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

شانزده سال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر
دوازده سال حبس تنفیذی رر یکنفر تجاوز جنسی رر

دوسال و دوماه حبس تنفیذی رر یکنفر فعل زناء رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٩/٤/١٤٠٠ یکنفر سرقت واسطه نقلیه رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ١٥/٣/١٤٠٠ نفریک فوت ترافیکی دیوان رسیدگی به جرایم ترافیکی محکمه ابتدائیه شهری 
والیت بلخ

پنج سال حبس تنفیذی ٢٩/٣/١٤٠٠ یکنفر فوت ترافیکی رر
هفده سال حبس تنفیذی ١٠/٣/١٤٠٠ یکنفر تجاوز جنسی دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندهار
سی سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر

یکماه حبس تنفیذییکسال و رر یکنفر سرقت رر
هر واحد هفت سال حبس تنفیذی رر دونفر اقدام به سرقت رر
هر واحد هفده سال حبس تنفیذی ٢٠/٣/١٤٠٠ دونفر قتل رر

پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر چپاول رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر

شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی رر دونفر قتل رر

بیست و یکسال حبس تنفیذی ١٣/٣/١٤٠٠ یکنفر قتل و مجروحیت دیوان رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن محکمه استیناف 
والیت کندهار

بیست و یکسال حبس تنفیذی ١٢/٤/١٤٠٠ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز
هر واحد یکسال و شش ماه حبس تنفیذی رر دونفر سرقت رر

هر واحد یکسال حبس تنفیذی رر دونفر شروع به سرقت رر
هر واحد دوسال و شش ماه حبس تنفیذی رر دونفر زناء رر

سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر سرقت رر
هر واحد دوسال و یکماه حبس تنفیذی ٧/٤/١٤٠٠ دونفر قاچاق مواد مخدر دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کندز

یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر تمرد رر
نه سال حبس تنفیذی  ٢٥/٣/١٤٠٠ یکنفر قتل دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز

هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

مستقیماً به اداره حقـوق تقـدیم و یـا از اداره ولسـوالی بـه      
اداره حقوق راجع شود.

ــدگی    -٨ ــه نماینـ ــت کـ ــان داشـ ــه بیـ ــدان امنیـ قومانـ
محــبس در آن ولســوالی تشــکیل دارد ولــی پرســونل آن در 

ــل  ــان فعاـ ــی آن در  والیـــت اســـت و خواهـ ــده گـ شـــدن نماینـ
ولسوالی گردید. در رابطه تصمیم بـر آن شـد کـه از آدرس    
ــتیناف       ــه اسـ ــام محکمـ ــه مقـ ــذا بـ ــوع هـ ــه موضـ ــن جلسـ ایـ
پیشـــنهاد شـــود تـــا در جلســـه همـــآهنگی ادارات عـــدلی و  
قضــائی در محکمــه مطــرح و مشــکل حــل گــردد. در آخــر    
روی بعضــی موضــوعات دیگــر نیــز صــحبت بعمــل آمــد و    

ــا     تصــامیم مقتضــی   ــه شــد و جلســه ب ــا گرفت ــورد آنه در م
دعائیه خیر خاتمه یافت.

شورای عالی ستره محکمه دوسـیه جـات بـه اداره حقـوق     
محول گردد.

در مورد میعاد قانونی رسـیدگی بـه قضـایای    -٥
شف جرایم و تحقیقات آنها در پروسـه  جزائی در مرحله ک

ــی و       ــای جزائ ــا اجــراآت دوســیه ه ــق مصــوب شــد ت تحقی
ارسال آن به مرجع مربوطـه در میعـاد قـانونی آن صـورت     

گیرد.
مدیر حقوق در جلسه پیشنهاد نمود که امنیت -٦

آنها حـین تطبیـق حکـم محکمـه تـأمین  شـود. قومانـدان        
کـه  امنیه در جلسه حضور داشت، وعـده همکـاری نمـود   

این موضوع از مکلفیت های آنها می باشد.
در مــورد عـــرایض تصـــویب شــد کـــه عـــرایض   -٧

آمریــت تحریــرات هــدایت الزم داده شــد تــا تصــامیم بعمــل  
ــا   ــیون رؤسـ ــده کمیسـ ــتیناف ءآمـ ــن اسـ ــع یدواویـ را بمراجـ
جلســه بــا دعائیــه خیــر خاتمــه   ومربوطــه آن ارســال نمایــد 

.یافت

دروالیت بغالن :
ت محکمـه  آرسـیدگی بـه اسـتهدا   کمیته رؤسای دواوین و

تحت ریاست ٢٠/٣/١٤٠٠بتاریخ استیناف والیت بغالن
ــه      ــیس محکمــ ــدیقی" رئــ ــن "صــ ــد حســ ــاوتیار محمــ قضــ

محکمـه  استیناف به حضور داشت اعضـای کمیتـه در مقر  
.استیناف دایر گردید

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کـالم اهللا مجیـد آغـاز    
در جلسـه  ازع صـالحیت دو دوسـیه تنـ  مطابق آجنـدا  سپس 

مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته کـه در نتیجـه   
ــرض    ــوع غـ ــالح تشـــخیص و موضـ ــاکم ذیصـ ــابی محـ ارزیـ

اجراآت قانونی به محاکم مربوطه ارجاع گردید.

ــ ــتیناف  ۀجلسـ ــن اسـ ــاء دواویـ ــیون رؤسـ ــه یکمیسـ محکمـ
خ رشـــــنبه مـــــؤریـــــوم چهابدخشـــــانوالیـــــت اســـــتیناف 

تحت ریاست قضاوتمل سـید عبـدالقیوم   ٢٦/٣/١٤٠٠
ءرئیس محکمه استیناف وبه اشتراک همه رؤسا" کمالی"

.دواوین استینافی دایر گردید

یروســـپس آغـــاز ج ابتـــداء جلســـه بنـــام خداونـــد توانـــا  
عریضــهدو قطعــه یموضــوعات شــامل آجنــداء کــه حــاو  

ینـت بـانک  و مسـدود نمـودن اکو  بر تصحیح وثیقـه  یمبن
ــه      ــه شــهداء کــه حقــوق وامتیــازات ورث یکنفــر وکیــل ورث

ــک اخــذ مینمــود ولــ   ــه شــهید  یشــهید را از بان ــرای ورث ب
ویک جلد دوسیه تنازع صـالحیت کـه   .پرداخت نمی نمود

درمیان دومحکمه ابتدائیه مطـرح گردیـده بـود پیرامـون     
و تبــادل نظــر صــورت گرفتــه، درقباــل  موضــوعات بحــث 

یقــوانین نافــذه ومصــوبات شــورا هرکــدام طبــق هــدایت  
عـــالی ســـتره محکمـــه تصـــامیم الزم اتخـــاذ گردیـــد وبـــه  

توسط یکتن ازقضات آغاز سپس رئیس محکمه روی 
موضوعات شامل آجنداء که وثایق مرتبه ایجاب رسیدگی 

به قضائی را می نمود تصمیم اتخاذ وهدایت داده شد که 
محکمه مرتبه رسماً ارسال وخواهان اجراآت الزم گردید و 

جلسه با دعائیه خیر خاتمه یافت.   

جلسۀ رؤسای دواوین محکمه استیناف والیت فاریاب 
تحت ریاست قضاوتیار غالم ٥/٣/١٤٠٠بتاریخ 

کمه استیناف با اشتراک رؤسای سخی"حبیب" رئیس مح
دواوین در سالون محکمه استیناف دایرگردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید  

ــوې    ــرې وشــــ ــم خبــــ ــورد هــــ ــه دې مــــ ــویدي پــــ شــــ
ــدو    ــه کیــ ــوده وضــــعیت دــ ــه د موجــ ــیانو تــ قاضــ

رکــــل شــــو پــــه آخــــر کــــې قاضــــیانو تــــه پــــه  ا و
ــو د     ــادقانه اجراآتـ ــې دصـ ــدو کـ ــوو دنـ ــپارل شـ ورسـ
ترســره کولــو توصــیه وشــوه. پــه پــای کــې جلســه پــه    

دعائیه کلماتو سره پای ته ورسیده.

سلوک او پخپل وخت د مراجعینو کارونو ته رسیده 
تفصیلي خبرې وشوې تاکید وشو چې  ی په اه

په قضایي  اجراآتو کې ن دمنلو واندې باید 
پخپل وخت ورته قانوني رسیده ی وشی.

ــوده وضــعیت        ــه موج ــم پ ــې ه ــه ک ــه برخ ــت پ د امنی
ــدې      ــه الرې بنـ ــوالیو تـ ــې ولسـ ــوې بعضـ ــرې وشـ خبـ

ر قضاوتیار محمد صدیق لبیب (جمالي) په مش
دسهار په لسو بجو اداري جلسه د قرآنکریم د 

ومبارکو آیاتونو په تالوت پیل شوه.
دجلسې په شروع کې قضاوتیار محمد صدیق 
لبیب (جمالي) دقاضیانو داحوال پوتنې وروسته  
د قاضیانو د حاضر دپابند مراجعینو سره ده 

چارو سرپرست رئیس ته سپارتنه وکه، چې دقانون په 
حقوقو او ستونزو ته رسيدي چوکا کې  دزندانيانو 

وکي.
دننرهار استيناف محکمې رئـيس نومـوي تـه الرـوونه     
ــه     ــدانيانو داصــالح لپــاره دې بېالبېــل ول وکــه، چــې دزن
حرفـــوي او تعليمـــي زده کـــو برنـــامې فعـــالې او غـــتلې 
ــدانونوچارو    وســاتي. ديــادې ناســتې پرمهاــل دننرهــار زن

حمدشــفيق نــوي اکــل شــوي سرپرســت رئــيس ســمونوال م  
(فاروقي) د ننرهار استيناف محکمې رئـيس خـه مننـه    
وکـــه او ا يـــې ورکـــ، چـــې ورســـپارل شـــوې چـــارې بـــه 
دقـانون پـه چوکـا کـې پـه بشـپه امانتـدار او صــداقت        
ــه      ــرمخ يوســي. نومــوي دننرهــار اســتيناف محکمــې ل پ
ــې       ــه ــې همغــ ېــار وکــ او ا ي مســئولينو ســره پ

ن د چارو په اصالح کې  بـه کـولي   رند ک، چې  د زندا
امونه پورته کي.

نیه دننرهار دزندانونو چارو نوي ١٧/٣/١٤٠٠په 
اکل شوي سرپرست رئیس دننرهار استيناف محکمې 
له رئيس قضاوتمند مفتي محمدوزير سره په خپل کاري 

دفتر کې وکتل.
دننرهــار اســتيناف محکمــې رئــیس    دناســتې پرمهاــل  

قضاوتمند مفتي محمدوزير دننرهـار دزنـدانونو چـارو    
ــو        ــارک ويل ــه دمب ــیس  ت ــل شــوي سرپرســت رئ ــوي اک ن
ترن دهېواد  امنيتـي او دفـاعي واکونـو سرـندنې     
او قربان وستايلې او ېار يې وک، چـې ولسـونه  پـه     

 دي.خپلو امنيتي واکونو وياي او ترن  يې وال
نوموي زياته که، چې وخت پروخت به دننرهار 
محبس او دمحبوسينو دمعيشتي چارو خه ليدنه کوي 
او دتېر په ېر به دزندانونو چارو له مسئولينو سره 
همغي ساتي. مفتي محمدوزير دننرهار زندانونو 

حسن سلوک منسـوبین قضـائی و اداری کـه موجـب     
ــراجعین و اصــحاب      ــیچ یکــی از م عــدم شــکایت ه
دعوی گردیده اظهار امتنان و قدر دانی نمود و بـه  
ــایا و    ــه قضـ ــیدگی بـ ــد رسـ ــریع رونـ ــفافیت و تسـ شـ

اسناد و وثایق متقاضیان تاکید نمود.ترتیب

ابتداء صـندوق سـمع شـکایات کـه در مقـر ریاسـت       
محکمــه اســتیناف و در منظــر عامــه نصــب اســت      
توسط اعضای کمیسیون دیده شد که خوشـبختانه  

ــا   ــحاب دعــ ــری از اصــ ــکایت تحریــ ــدام شــ وی و کــ
مراجعین مشاهده نگردید. سپس رئیس محکمه از 
اجراآت سالم و به موقع در رسیدگی امور محوله و 

جلسات کمیسیون سمع شکایات محکمه 
استیناف والیت بلخ در ماه جوزا سال جاری طبق 
تقسیم اوقات در هفته سه مرتبه به روز های شنبه، 

ه و چهار شنبه تحت ریاست قضاوتیار سه شنب
محمد شعیب" ابراهیمی" رئیس محکمه استیناف 

با اشتراک اعضای کمیسیون دایر گردید.

، نوع سیستمارزیابی اجراآتقضائیه که شامل تعریف 
ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی قوه قضائیه، 
مبنی قانونی ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی، 
بست های خدمات ملکی، اهداف ارزیابی اجراآت 
کارکنان خدمات ملکی، انواع ارزیابی اجراآت کارکنان 
خدمات ملکی، زمان ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات 

جراآت ریاست ارتقاء ملکی و نقش آمریت ارزیابی ا
ظرفیت و ارزیابی اجراآت در پروسه ارزیابی اجراآت 
کارکنان خدمات ملکی قوه قضائیه متمرکز گردیده بود 
توسط آموزگار ریاست ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراآت به 

پیش برده شد. 

به سلسله برنامه های آموزشی ریاست ارتقاء ظرفیت و 
ارزیابی اجراآت؛ برنامه آموزشی طرزالعمل ارزیابی 

٢اجراآت کارکنان خدمات ملکی قوه قضائیه بتاریخ 
تن از کارکنان خدمات ١٩برای ١٤٠٠سرطان سال 

ملکی ریاست محکمه استیناف جرایم علیه امنیت 
وخارجی توقیف گاه بگرام برگزارگردید.داخلی 

دشاهیتوسط دکتورسابتداء برنامه آموزشی 
ستره یمنابع بشریعمومسیرئ" سادات"صلیف

. در ادامه برنامه آموزشی که روی دیافتتاح گردمحکمه 
طرزالعمل ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی قوه 

ابتــداء رســمیت جلســه توســط رئــیس محکمــه اعــالن شــد   
نوالاربعداً مدقق قضیه گزارش فوق رابیان نمود بعداً  

موظف صـورت اعتـراض خـویش را قرائـت وبـه تعقیـب آن       
وکیل مدافع متهم دفاعیه خویش را به خوانش گرفـت کـه   

ارنواـل درنتیجه هیئات قضائی بعد ازاستماع اعتراض 
موظف و وکیل مدافع متهم قضیه نص حکـم را ابـالغ کـه    
بــه اســاس آن مــتهم قضــیه بمــدت ده ســال حــبس تنفیــذی    

د و به متهم تفهیم شد که حقـوق  محکوم به مجازات گردی
اد قانونی محفوظ میباشد.یعفرجام خواهی آن درم

جلسۀ علنی قضائی دیوان امنیت عامه وجرایم ناشی 
ازفساد اداری محکمه استیناف والیت بادغیس بتاریخ 

به ارتباط رسیدگی به قضیه عضویت به ٢٥/٣/١٤٠٠
گروه مخالفین دولت به اتهام یکنفر تحت ریاست 

س محکمه قضاوتمل محمداجمل"عرب زی"رئی
استیناف  به عضویت  قضاوتمند نصیراحمد "منصور" 
عضو  دیوان امنیت عامه وجرایم ناشی ازفساد اداری 
استیناف و قضاوتمندعبدالعلیم "هاشمی"عضوخدمتی 

آن دیوان  دایرگردید.
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• The circulars of the Supreme Court.
• Coordinative session, held in

provinces.
• Administrative session held in appeal

courts.
• The Kunduz, Badakhshan Daikundi,

faryab, Baghlan, Nengarhar and Balkh
appeal courts appellate department held
sessions.
• Report from activates of administrative

department.
• The head of Herat appeal court visited

the jail of his province.
• The head of Maidanwardag appeal

court visited the courts of his province.
• Educational skill building program

held in bagram appeal court.
• The head of Nengarhar appeal court

meeting with the deputy head of the jail
of their province.
• A bout the CMS coordinative session

held in Bamiyan appeal court.
• Security session held in paktia appeal

court.
• Open judicial session held in Kunduz,

Badghis and Nengarhar appeal courts.
• Event and news
• The criminal of decision of court.
• Funeral simony for Mawlawi fazil
wahab fazly inaugurated

پالن آموزشی ریاست تعلیمات قضائی بر اساس-
سرطان سال جاری برنامه آموزشی تحت ١٦الی ١٢بتاریخ 

جرایم علیه امنیت داخلی و (عنوان کود جزاء بخش خاص
با تعلیمات قضائی ستره محکمهریاستطرف از )خارجی

ز در مقر ریاست همکاری مالی دفتر آیدلو برای مدت پنج رو
) تن ٢٠تعداد (بدر این برنامه .تعلیمات قضائی دایر گردید

از قضات محاکم (ابتدائیه و استیناف) والیات کابل، پروان، 
برنامه .، پنجشیر و توقیفگاه بگرام اشتراک داشتندءکاپیسا

آموزشی مورد نظر، پس از ارزیابی آموزشی و توزیع تصدیق 
.خاتمه یافتهانامه
اجمل"عرب زی" محمد٣٠/٣/١٤٠٠یخ بتار-

رئیس محکمه استیناف والیت بادغیس باعبدالبصیر 
"عثمانی" عضوشورای ملی ، برخی از اعضای شورای والیتی 
و قوماندان امنیه ولسوالی جوند در دفتر کاری اش  دیدارو 

مالقات نمود.
در این دیدارنخست رئیس محکمه ضمن خوش آمدید به 

ت  وتطبیق یکسان قوانین را باالی حاضرین تأمین  عدال
شهروندان ازوجیبه خود دانسته وافزود که ما به طرف 
اصالحات روان هستیم وتمام اجراآت مان  مبتنی به احکام 
قوانین نافذه کشور ومصوبات شورای عالی ستره محکمه 
بوده وهیچ نوع خالف ورزی درمحاکم این والیت وجودندارد. 

مایندگان وشورای والیتی سپس وکالی مردم درمجلس ن
هرکدام به نوبه خویش  صحبت نموده ازاجراآت وکارکردهای 
محاکم درسطح آن والیت ابرازخرسندی نموده وافزودند که 
امروز باسعی وتالش خستگی ناپزیر شخص رئیس محکمه 
وتیم قضائی شان باشنده گان آن والء ازمزایای حقیقی عدالت 

بهره مند گردیده اند.
ارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال محکمه کمیته مب-

تحت ریاست ١٧/٣/١٤٠٠استیناف والیت جوزجان بتاریخ 
صفی اهللا "واثق" آمر تحریرات ریاست محکمه استیناف با 
اشتراک کارمندان اناثیه آن ریاست دایر گردید. و روی 
موضوعات داخل آجنداء بحث صورت گرفت، که در زمینه 

الً هیچ یکی از کارمندان طبقه مشخص گردید که برای فع
اناث کدام شکایت کتبی و شفاهی نداشته اند.

ــه    - ــت عامــــ ــرایم امنیــــ ــه جــــ ــیدگی بــــ ــوان رســــ دیــــ
ــی     ــات علنـ ــرات در جلسـ ــت هـ ــهری والیـ ــه شـ ــه ابتدائیـ محکمـ

ــاریخ   ــائی از تــ ــی  ٣٠قضــ ــوزا الــ ــرطان ٥جــ ــه ١٤٠٠ســ بــ
ــداد  ــایای جرمـــی را   ٢٢تعـ ــین قضـ ــای متهمـ ــیه هـ ــد دوسـ جلـ

ــائی   ــی قضـــ ــیده گـــ ــت رســـ ــن   تحـــ ــت. در ایـــ ــرار داده اســـ قـــ
ــداد    ــه تعـ ــات بـ ــاق     ٣٠جلسـ ــرایم قاچـ ــای جـ ــام هـ ــه اتهـ ــن بـ تـ

ــه و    ــوتر ممنوعــ ــواد مخــــدر، مــ ــاق و فــــروش مــ ســــالح، قاچــ
ســـایر جـــرایم مـــورد محاکمـــه قـــرار گرفتـــه و بـــه حـــبس هـــای   

تنفیذی مختلف محکوم به مجازات گردیده اند .
ــاریخ - ــرطان ۱۲بتـــــ ــه  ۱۴۰۰ســـــ ــم فاتحـــــ مراســـــ

قضـــــاوتپوه مولـــــوی فضـــــل خــــوانی بمناســـــبت در گذشـــــت  
رئـــیس شـــورای علمـــای والیـــت پنجشـــیر و "فضـــلی"الوهـــاب 

ــور       ــام کشـ ــک نـ ــد و نیـ ــایی متقاعـ ــای قضـ ــادر هـ ــتن از کـ یکـ
بـــه اشـــتراک رئـــیس عمـــومی و ســـائر مســـئولین و پرســـونل       
ــتیناف والیـــت بلـــخ در مســـجد    ــه اسـ قضـــایی و اداری محکمـ
شـــریف محکمــــه اســــتیناف برگــــزار، و بــــه روح آن بزرگــــوار  

.صورت گرفتءعااتحاف د

ــمه     ١٤٠٠د  ــه دیارلسـ ــتی پـ ــا دمیاشـ ــل دچنـ ــز کاـ لمریـ
نیــــه دلغمــــان والیــــت داســــتیناف محکمــــی پــــه انــــ کــــی 
ــد     ــاوتمل احمــ ــیس قضــ ــومی رئــ ــی دعمــ ــتیناف محکمــ داســ
ــو    ســــعید (اشــــرفی) پــــه مشــــری دیــــادی محکمــــی ددیوانونــ
ــی       ــر کــی ی ــه ت ــر شــوه. چــی پ ــه دای ــه ــون غون درئیســانو پ

ــزن   ــی دمخـــ ــتیناف محکمـــ ــوی  داســـ ــتول شـــ ــت را اســـ آمریـــ
ــه  ئاســـــتهدا یه بانـــــدی تفصـــــیلی بحـــــث او دنظرونـــــو تبادلـــ

وشـــوه، چـــی پـــه نتیجـــه کـــی یـــی یـــاد آمریـــت تـــه دنافـــذه           
ــه      ــویبونو پـ ــورا تصـ ــالی شـ ــی دعـ ــتری محکمـ ــو او دسـ قوانینـ

را کی الزم هدایت او الرونه وشوه.

است.
٧٢١٦در بخش آرشیف به تعداد -

قطعه پارسل و مکاتیب از مرکز و والیات 
زیده که به شعبات مربوط آن رجعت مواصلت ور

قطعه پارسل ٥٢٦٩داده شده و نیز به تعداد 
محاکم و بخش نشرات به مراجعش ارسال 

قطعه مکتوب عنوانی ٢٢٥گردیده و همچنان 
مقام ستره محکمه بعد از تعیین شعبه به مراجع 

آن تسلیم داده شده است.
قطعه ٥١در بخش مخزن به تعداد -

ارسال راپور های سالتمام مکتوب در رابطه به 
مختلف النوع از تمامی محاکم استیناف والیات 

ریاست تحریرات ستره محکمه گزارش اجراآت 
چنین ١٤٠٠شعبات مربوط را طی ماه جوزای 

ارائه داشته است.
قطعه ٤٣طی ماه گذشته به تعداد -

٨٣٦حکم، فرمان و مصوبه کابینه و نیز 
قطعه مکتوب رسمی به مقام ستره محکمه 
مواصلت ورزیده که بعد از هدایت مقام به 

فرستاده شده است و نیز حکم مراجع ذیربط 
چهار قطعه پیشنهاد مرتبط به تقرر و تبدل 
قضات و مامورین عالی رتبه، انسالک قضایی 
قضات، ترفیع، تقاعد، سلب انسالک قضایی 
قضات و رفع آن به مراجعش اخبار گردیده 

قطعه قرار های قضایی دیوان ٢٦١و به تعداد 
تجارتی ستره محکمه غرض حفظ مواصلت 

قطعه مکتوب و قرار ١١کرده و نیز به تعداد 
در مورد چگونگی ثبت محفوظ اسناد به محاکم 

است.والیات و دواوین مربوط ارسال گردیده 
بخش حفظیه این ریاست به تعداد سه -

کارتن ٩٠جلد دفتر سوانح استخدامی و تعداد 
مینوت ها و سایر کتب اجراآت اداری از بابت 

را حفظ نموده است. ١٣٩٧-١٣٩٥سالهای 
همچنان از طرق مدیریت عارضین این ریاست 

قطعه مکتوب ٢٠قطعه عریضه و ٤٦در برابر 
مقام ستره محکمه واصله بعد از اخذ هدایات 

اجراآت مقتضی صورت گرفته است.

دغونې حاضرینوته د امنیتي وضـعیت پـه برخـه    
کــې الزم توضــیحات وانــدې کــل او قاضــیان او  
قضــایي پرســونل یــې امنیتــی خــراب وضــعیت تــه 

تري محکمې د عالي متوجه کل . همدارنه دس
مقــام د رارســیدلی مکتــوب ســره ســم د قاضــیانو 
ــاو      ــه تـ ــتلو پـ ــوب اخیسـ ــې دغیتـ ــن کـ ــه انجمـ پـ
الروونی صورت وموند ، بیایي محررینو تـه پـه   
خطاب کې وفرمایل چی محررین د حکم له ابالغ 
وروسـته د حکـم د ابـالغ پـه پاـه کـې د قضـایاوو        
ــي او     ــت ولیکــ ــه قناعــ ــت او نــ ــو قناعــ دمتهمینــ

وقي فیصـلو او حقـوقی عریضـو دمحصـول د     دحق
اخیستلو په هکله د ادارو جدی پاملرنه وغوتله 
ترــو د دولــت عوایــد ضــایع شــوی نــه وی، بیــا د 
غونــې حاضــرینو تــه وخــت ورکــل شــو ترــو پــه  
ــي ،     ــرح کـ ــتونزې مطـ ــته سـ ــې شـ ــو ادارو کـ خپلـ
یوشمیر قاضیانو او مامورینو په خپلو ادارو کـې  

کې مطرح کې اوهغـو تـه   شته ستونزی په غونه 
ــل کــې       ــه مقاب ــ غوــتونکي شــول پ  د رســید
دمحکمــې رئــیس ژمنــه وکــه چــې دشــته ســتونزو  
دلیری کولو په برخه کې هومن دی او هغو هـرې  
یــوې تــه رســیدی کــوي او غونــې دخیرپــه دعــا  

پای وموندله .
دپکتیا والیت استیناف محکمې اداري غونه 

ــا والیـــت  ١/٤/١٤٠٠پـــه  ــه دپکتیـ ــتیناف نیـ اسـ
محکمې اداري غونه دقضاوتیاراسـداهللا ( ذکـی   
) د اســتیناف محکمــې دسرپرســت پــه مشــر د     
اســـــتینافی دیوانونـــــو ، ـــــاري اوولســـــوالیو د 

رئیسانو او اداري پرسونل په ون جوه شوه .
لـــومی غونــــه د کـــالم اهللا مجیــــد دوآیتونــــو   

دخوست والیت استیناف محکمې اداري غونه 
ــه  ــه ور د  ٢٠/٣/١٤٠٠پـ ــنبی پـ ــه د پنجشـ نیـ

خوست والیت اسـتیناف محکمـې اداري غونـه    
د قضـــاوتیار فهـــیم اهللا (نیـــازی ) د اســــتیناف    
محکمې رئیس په مشر د اسـتیناف محکمـې   

دغونو په تاالرکې جوه شوه .
می غونه دکـالم اهللا مجیـد د وآیتونـو پـه     لو

تالوت د قاضی نبی اهللا د استیناف محکمـې د  
مدني او عامه حقوقو دیوان سرپرست په واسطه 
پیل شوه بیا دمحکمې رئیس حاضرینو ته د ه 
راغالست ویلوپه تر کـې ، د اداري او قضـایي   
اصـــولو د رعایـــت  پـــه تـــاو الزمـــې رنـــدونې 

ي زیاته یې که مامورین مکلف دي چې پـه  وک
اکـل وخــت کــې پــه خپلـو دنــدو حاضرشــي ، لــه   
مراجعینو سره غـوره چاـل  چلنـد ولـري ، دخپـل      
ــه    چاپیریاــل پــاکوالی مراعــات ،  قاضــیان دې پ
رســمي وختونــو کــې قضــایي یونیفــورم رعایــت  
کـــــي همدارنـــــه کوـــــ دې وشـــــي ترـــــو 
ورسپارل شویو دندو د ترسره کولو په برخه کـی  

سه شي ، د نن ورـې کـار   اعتماد ترالدخلق اهللا
ســباته پــری نــه دو ، پــه خپــل ــاکلي وخــت کــې 
دحاضر راپور، دحقـوقي ، جزایـي اووثـایقو د    
اجراآتــــو راپــــور د قطعــــي اونهــــایي فیصــــلو د  
اجراآتــو راپــور ترتیــب او واســتوئ ، همدارنــه   
یــې بیــان کــ چــې قاضــیان بایــد د قضــایاوو د    

سمي دواو خواؤ مدافع وکیالنو سره یوازې د ر
ــي او     ــه وکـ ــه کتنـ ــمي لیدنـ ــه رسـ ــو دننـ دفترونـ
ــه لیــدنو     ــو کــې ل ــواو خپلــو کورون ــه کو دلیلیوپ
ــې    ــه یـ ــوري او همدارنـ ــان وژغـ ــه ـ ــو ـ کتنـ

ــیدي ) د     ــد (رشـ ــاري میرزامحمـ ــالوت د قـ ــه  تـ پـ
ــناد و دثبـــــت  ــلکي  اســـ ــایقو آمریـــــت مســـ او وثـــ

محــــرر پــــه واســــطه پیــــل شــــوه بیــــا دمحکمــــې   
سرپرســت حاضــرینوته دــه راغالســت ویلــو پـــه      
ــترې     ــات او دســــ ــی القضــــ ــې د قاضــــ ــر کــــ تــــ
ــات   محکمــــــــې د رئــــــــیس ســــــــالم او احترامــــــ
ــه چــــې ینــــې    ــه یــــې وکــ ــل یادونــ وانــــدې کــ
مــــوارد لکــــه : د دې محکمــــې ــــول قاضــــیان د 
ــاس      ــایي لبــ ــه قضــ ــې پــ ــت کــ ــه وخــ ــمیاتو پــ رســ

ــ ــدي او   ملـــــــ ــر پابنـــــــ ــه حاضـــــــ بس وي ، پـــــــ
درســـمیاتو پـــه وخـــت کـــې پـــه دنـــده حاضـــروی ،  
قضـــــایي ســـــلوک او لـــــه مراجعینـــــو او دولتـــــی  
ادارو ســـره غـــوره چاـــل چلنـــد ، لـــه اداری فســـاد  
او دبوروکراســـی د فرهنـــ د پــــای تـــه رســــولو    
ســره جــدي مبــارزه خپلــه د حاضــر  یــوه خانــه        
د ســـهار لـــه خـــوا او بلـــه خانـــه یـــې لـــه غرمـــې        

الســلیک کــئ . لـــه التــوا اونــ خـــه     وروســته 
د مخنیـــوي اوپـــه ـــاکلې قـــانوني مـــوده کـــې د      
ــي پــه جــدي توــه          ــق اهللا کــارونو تــه رســید خل
مراعــــات کــــئ . چـــــې پــــه مقابـــــل کــــې ـــــول     
ــواردو    ــو مــ ــونل دپورتنیــ ــایي او اداري پرســ قضــ
ــه      ــه او غونـــ ــه وکـــ ــتی ژمنـــ ــاو د مرســـ ــه تـــ پـــ

دخیرپه دعاپای ته ورسیدله .
ت کې ادارې غونه:والیونوپهدکون

دچهارشنبې ور چې د سرطان د میاشتې د  می 
نیې سره سمون لري د تل په یر د معمول ٩

سره سم د محکمو ریاست په تاالر کې د دیوانونو 
د رئیسانو او اري او همدا راز  دولسوالیو د 
ابتدائيه محکمو د قاضیانو په شمول د 

تــااکنون در بخــش هــای مختلــف مــالی واداری ســتره      ١٣٦٦
محکمه از جمله مدیر معاشـات کارکنـان اجـرای وظیفـه نمـوده      

ــان    ١٣٩٨در ســال  ــه رتبــه مــافوق ترفیــع نمــوده ونیــز در جری ب
هـای درجـه دوم و سـوم بنـا بـر لـزوم       اجرای وظیفه به تقدیر نامه 
.دید اداره نایل گردیده بود

مرحــوم محمــد احســان یــک مــدیر کــارفهم وبــا مســئولیت بــود،  
نبود وی یک ضایعه است، ستره محکمه به مرحـومی از بارگـاه   
اهللا متعال (ج) جنت فردوس و به فـامیلش صـبر جمیـل مسـئلت     

.مینماید

امی بادروحش شاد ویادش گر

دینی به موخه جوه شوه .
لومی غونه د عادل او توانا تن تعالی (ج) 
په نامه پیل بیا په اجندا کې شامل موضوعات 

دغیو دغوراوینې په نوبت سره دکمیسیون
الندې ونیول شول چې د بحث اونظر له تبادل 
وروسته ، دکمیسیون غیو خپل نظریات او 

نیه دکندز والیت استیناف ٢٧/٣/١٤٠٠په 
محکمې د استینافي دیوانونو رئیسانو 

حبیب اهللا ( دکمیسیون غونه د قضاوتیار
امین ) د استیناف محکمې رئیس په مشر د 
استینافی دیوانونو رئیسانو په ون د 
رارسیددلو استهداانو او مراجعینو عریضو 

ــال   ــع اول س ــتره محکمــه     ١٤٠٠در رب ــومی س ــزاء عم ــوان ج دی
) دوســیه محــاکم تحتــانی از لحــاظ ١١٣٢مجموعــاً بــه تعــداد(

قانونیــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در مــورد آنهــا تصــامیم    
مقتضی اتخاذ گردیده است. براساس گزارش واصله بـه تعـداد   

دوســیه وارد دیــوان جــزاء گردیــده در حالیکــه از قبــل  ) ١٠٤٧(
) دوسیه تحت دوران قرار داشـته اسـت. از جملـه بـه تعـداد      ٨٥(
ــد، ( ٧٥٨( ــیه تائیـ ــض، ( ١٢٦) دوسـ ــیه نقـ ــیه ٥٣) دوسـ ) دوسـ

) دوسـیه مســترد شـده کـه مجموعــاً دوسـیه هــای     ٣٣تعـدیل و ( 
) دوسیه تحت دوران قرار دارد.١٦٢) و (٩٧٠بررسی شده (

ــاریخ  ــاطر   ٥/٤/١٤٠٠بتـ ــه خـ ــی بـ ــه امنیتـ جلسـ
ــه ریاســـت    ــر تـــأمین  امنیـــت محوطـ ــه بهتـ هـــر چـ
ــت     ــهری تحــ ــه شــ ــتیناف و محکمــ ــه اســ محکمــ
ــت     ــی" سرپرسـ ــد اهللا "ذکـ ــاوتیار اسـ ــت قضـ ریاسـ

هــــای محکمــــه اســــتیناف والیــــت ســــای دیــــوانؤرجلســــۀ 
تحت ریاسـت  ٢/٤/١٤٠٠مورخ چهارشنبهیوم ایکندی د

رئــیس محکمــه اســتیناف بــا "صــدیقی"قضــاوتمل ابــوبکر 
ــای محکمـــه اســـتیناف و رئـــیس  ؤراشـــتراک  ســـای دیوانهـ

محکمه ابتدائیه شهری راجع به استهدائیه ریاست عدلیـه  
محکمـه  در رابطه به تطبیق فیصله قطعـی محـاکم در مقـر    

استیناف دایر گردید.
یــــن جلســــه بعــــد از قرائــــت مــــتن اســــتهدائیه و بــــا  در ا

الزمې مشوری دقانون د احکامو او دسترې 
محکمې مقام د عالی شورا له مصوباتو سره په 

وونه یې وکه او سمون کې احکام او الر
ه  ورکل شوه ترو دغوندې دتحریراتو ته دن

ه ایکمنو مراجعو ته ارجاع کي اوغونې پایل
دخیرپه دعاپای وموندله .

ــتراک رؤســای دواویــن       ــتیناف بــا اش ــه اس محکم
ــتینافی، قضـــات،  قومانـــدان قطعـــه مفـــرزه   اسـ

و ساتنمنان دایر گردید.
ــالم      ــد از کـ ــاتی چنـ ــالوت آیـ ــا تـ ــه بـ ــداء جلسـ ابتـ
اهللا مجیـــــد آغـــــاز ســـــپس سرپرســـــت محکمـــــه  
ضــــمن عــــرض خــــوش آمدیــــد بــــه مشــــترکین      
جلســــه، ســــربازان پرســــونل قومانــــدانی مفــــرزه  
محکمـــه اســـتیناف بـــه شـــمول قومانـــدان قطعـــه  
مفــــرزه را بــــه وظــــایف شــــان متوجــــه ســــاخته و  

ی آنها در موارد ذیل هدایت داده شد.برا
تمـــام پرســـونل مفـــرزه قطعـــه قضـــات  -١

ریاست محکمه اسـتیناف مطـابق الیحـه وظـایف     
شان اجراآت نمایند.

تمــام پرســونل قومانــدانی مفــرزه بــدون -٢
از نظام قراول و ساحات تعیین شده مطابق پـالن  
امنیتــی حـــق گشـــت گـــذار را در داخـــل شـــعبات  

ــد   ــوم محمـ مرحـ
د احســان همــدر 

ــد  فرزنــــد محمــ
ــد   ــین متولـ حسـ

ــال  ١٣٤٧ســـــــ
ــوالی  درولســــــــ
ســرخرود والیــت 
ــوده  ننگرهــــار بــ
ــال   ــه از ســـــ کـــــ

بــا تأســف اطــالع بدســت آمــد کــه محمــد احســان همــدرد مــدیر   
ست مالی وحسابی ریاست عمومی مالی معاشات کارکنان ریا

ــنبه بیســـت و دوم    ــه شـ ــروز سـ ــبح امـ ــه صـ واداری ســـتره محکمـ
سرطان حینیکه از خانه به صوب وظیفه در حرکت بـود، بـه اثـر    
حملــه تروریســتی دشــمنان صــلح وثبــات مــردم افغانســتان جــام  

ناهللا وانا الیه راجعون .شهادت نوشید

عمــل دیــده شــد بــا ندارنــد در صــورتی کــه چنــین
آنها برخود قانونی صورت می گیرد.

در وقــــت رســــمیات همــــرای پرســــونل -٣
ــز   ــراجعین داخــــــل دهلیــــ قضــــــائی، اداری و مــــ
اســـتیناف و محکمـــه شـــهری دیـــده نشـــوند در     
صورتی که دیده شدند حـق شـکایت را ندارنـد و    
مطــابق قــانون همــرای آنهــا برخــورد صــورت مــی   

گیرد.
ــاً بـــــــه نماینـــــــده گـــــــی از پر    ســـــــونل متعاقبـــــ

قومانـــــــدان مفـــــــرزه مطـــــــابق هـــــــدایت فـــــــوق 
ــود و در ضــــــــــمن     ــاری نمــــــــ ــده همکــــــــ وعــــــــ
مشــــکالتی کــــه آنهــــا داشــــتند بــــه سرپرســــت      
ــه در   ــد کـــــ ــته شـــــ ــان گذاشـــــ محکمـــــــه درمیـــــ
ــده     ــه وعـــ ــت محکمـــ ــرف سرپرســـ ــل از طـــ مقابـــ
ــاری داده شـــــد و در زمینـــــه بـــــه مرجـــــع      همکـــ

ذیربط هدایت داده شد.

ــه در درنظـــــر داشـــــت مصـــــوبه  ای قبلـــــی جلســـ
ــدایت داده شـــد       ــع مســـتهدی هـ ــه بـــه مرجـ زمینـ

قـــانون  ۵۴تـــا بـــا رعایـــت فقـــره چهـــارم مـــاده      
طـــرز تحصـــیل حقـــوق راجـــع بـــه تطبیـــق فیصـــله  

وبــه  .دیــت اصــولی را مرعــی بدار آقطعــی اجــرا 
تحریــرات هــدایت داده شــد تصــویب جلســه کــه      

رار فــوق صــورت گرفتــه جهــت اجــراآت بعــدی    قــ
قانونی به مرجع مستهدی ارسال گردد.


