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تصرف او التزام باطل ل کېي.هر ولۀد هغ.کېي
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د .(ارنې) پورې په ولو اوندو چارو کې او د حساب په ورکولو کې د محکمې په واندې واب ورکوونکی دیدغه شخص د مالونو په مراقبت .ضمانت په واندې کولو یې مکلف کي
لوېتمه مادهدوه سوه لور محکوم علیه مالي وجایب له تر مراقبت الندې مالونو خه د قانون د حکمونو مطابق اداء کېي.

شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهـر پـنجم اسـد    
تحــت ریاســت قــانونپوه سیدیوســف حلــیم قاضــی      

ل جلسه داد .القضات ورئیس ستره محکمه تشکی
شــورا نخســت بــا تاکیــد بــه رعایــت اصــول وقواعــد  
درتعیــین جــزاء ، خــاطر نشــان کــرد تــا محــاکم حــین 
تعیــین جــزاء، انگیــزه و ماهیــت جــرم ، تناســب خطــر 
ــابی ،     ــرایم ارتکــ ــردی جــ ــا فــ ــاعی یــ ــان اجتمــ وزیــ
شخصیت ، احوال و سوابق متهم و احوال مخففـه و  

کــود ٢٠٨مشــدده جــرم را بــا توجــه بــه حکــم مــا ده  
جزاء جداً مد نظرداشته باشند.

بعداً متکی بـه حکـم مقـام عـالی ریاسـت جمهـوری       
اســـالمی افغانســـتان ، هشـــت نـــوع وثیقـــه شـــرعی  
باقیمانـده ازلحــاظ شـکل و محتــوا مـورد بــازنگری    
قرارگرفتــه و بــا ورود تصــحیحات و تکمــیالت الزم 
نهایی و هدایت داده شد تا غرض طبع بـه مـرجعش   

فرستاده شود .
عاقباً طبق اجنداء استهداآت  واصله تحت بحـث  مت

قرارگرفتـــه ، درمـــوارد نحـــوه مجرایـــی محصـــول     
ابند یفیصله های منقوضه که به اصالح اختتام می

و میکانیزم اخذ محصول از قضایای تخلیه امـاکن  
تجارتی در روشنایی احکام قوانین نافذه رهنمـایی  

تـا  های الزم به عمل آمده  و نیز تصـمیم گرفتـه شـد    
معضل مربوط بـه اجتنـاب مراجـع ذیـربط عـدلی از      
ــای کــذب شــهادت شــهود ،         ــذ عــرایض ادعــا ه اخ
ــه       ــا جعــل اســناد درپروس ــره و ی ــل خب کــذب نظــر اه
تجدیــد نظرخـــواهی ، بـــه کمیتــه عـــالی همـــآهنگی    

ارگانهای عدلی و قضایی ارجاع گردد .
درادامه روی برخی از تخلفات قضایی غور بعمل آمده 

نتــایج گــزارش هــای تفتــیش عــادی و و بادرنظرداشــت

ــتیناف      ــاکم اسـ ــات محـ ــن از قضـ ــه دو تـ ــایی بـ اقتضـ
والیــات هــرات و  غــور د رمطابقــت بــه احکــام  مقــرره  
ــای الزم       ــزا ه ــی ج ــات قضــا ی ــه تخلف طــرز رســیدگی ب

تأدیبی تجویز گردید .
به همین ترتیب روی یک تقاضـای تجدیـد نظـر مـدنی     

ــاده    ــم مــ ــرایط حکــ ــو شــ ــول ٤٨٢درپرتــ ــانون اصــ قــ

ــل آمــده و بــه یکعــده از        ــات مــدنی غــور بعم محاکم
درخواسـتهای تبـدیلی محکمــه در قضـایای  مــدنی و    

جزایی نیز رسیدگی صورت گرفت .

ــرق  بـــه بزرگداشـــت ا ــی بیـ ــد روز ملـ ــتم اسـ ز هفـ
،  قــــــانونپوه ســــــید یوســــــف حلــــــیم قاضــــــی  
ــی     ــرق ملـ ــه بیـ ــتره محکمـ ــیس سـ ــات ورئـ القضـ
ــتان را    ــوری اســــالمی افغانســ ــه رنــــگ جمهــ ســ
ــر    قبـــل از ظهـــر امروزبـــا مراســـم خاصـــی در مقـ

ستره محکمه برافراشت .
ــن مراســــم درحالیکــــه آمرعمــــومی اداری     دریــ

ــائیه ور  ــوه قضــــ ــای اداراؤقــــ ـــزی ســــ ت مرکـــــــ
ــتره  ــتند ســـ ــور داشـــ ــه  حضـــ ــه محکمـــ ،  قطعـــ

ــات     ــومی قطعــــ ــدانی عمــــ ــریفات قومانــــ تشــــ
محافظـــــت قضـــــات ، مراتـــــب تشـــــریفات الزم 

ورده و بعدقاضـــی القضـــات ورئـــیس    آرا بجـــا 
ســـتره محکمـــه حـــین برافراشـــتن بیـــرق ملــــی      
گفــت کـــه پـــرچم ســـه رنــگ ملـــی بیـــانگر هویـــت   
ــز     ــتان عزیـ ــی افغانسـ ــی و سیاسـ ــاریخی ، ملـ تـ

ــردم  آزاده و سلحشـــــ  ــه  مـــ ــادر اســـــت کـــ ور مـــ
ــن       ــدن خونهــای شــان ای ــا ریختان ــاریخ  ب طــول ت
ــاطر     ــته و بخـ ــرافراز نگهداشـ ــد وسـ ــرچم را بلنـ پـ
حفــــظ عــــزت و ابــــروی افغانســــتان  قربـــــانی     
هــــای بیشــــماری داده انــــد و برهمــــه مــــا الزم      
اســـت تـــا عـــزت بیـــرق ملـــی را پـــاس داشـــته  و   

عال جـــــل جاللـــــه مســـــئلت ـاز بارگـــــاه اهللا متـــــ
ح ، امنیـــت نمــاییم تـــا درکشـــور عزیـــز مـــا صـــل 

و ارامش مستقر گردد .

ــره (    ــدرج فق ــه تأســی ازحکــم من ــاده شصــت  ١٨ب ) م
وچهارم قانون اساسی افغانستان به مناسبت حلـول  
عیــد ســعید اضــحی، تخفیــف وعفومجــازات حجــز  

لکـی ونظـامی را کـه بــه    وحـبس محکـومین اعـم ازم   
حکم قطعی و نهائی محاکم محکـوم گردیـده انـد،   

حسب ذیل منظورمی نمایم:
عفوو تخفیف مجازات

ماده اول:
ــی (    ــبس الـ ــز وحـ ــه حجـ ــه بـ ــومینی کـ ــال ٢محکـ ) سـ

محکوم به مجازات گردیده اند، بدون درنظرداشت 
مدت سپری شده، عفو وازحجزو حبس رها گردند.

ــازات حجــــ   - ــده مجــ ــاقی مانــ ــدت بــ زوحبس مــ
ــنج ســال       ــی پ ــیش ازدوســال ال ــه ب محکــومینی کــه ب
محکــوم گردیــده انــد، درصــورتی کــه نصــف مــدت   
مجازات خود را سپری نموده باشند، عفو وازحجز

و حبس رها گردند.
ــبس    - ــزو حـ ــازات حجـ ــده مجـ ــاقی مانـ ــدت بـ مـ

محکــومینی کــه بــه بــیش از پــنج ســال الــی ده ســال   
ه ) دو برسـ ٣/٢محکوم گردیده اند، درصورتی کـه ( 

و حـبس خـود را سـپری نمـوده     حصه مجـازات حجـز  
و حبس رها گردند.باشند، عفو وازحجز

محکــومینی کــه شــامل کتگــوری هــای منــدرج -
) ایـن مـاده نمـی گردنـد، حسـب      ٣-٢-١فقره های (

ذیل درمدت مجازات شان تخفیف به عمل آید:
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جدی نمايند، در صورت مراجعه متضررين قضايای جنائي طبق 
) کود جزاء به نزديکترين ارگان امنیتي اطالع داده ۴۶۸ده (ما

شود، بعد از تداوی و کمک اوليه راپور مکمل قضيه رسماً به 
آمريت طب عدلی ارسال گردد.

اشتراک متخصصین عندالضرورت به ارگان های -
عدلی و باالخص در جلسات قضايي محاکم. طبق ماده نهم 

کلفيت دارد که حين قانون طب عدلی متخصصین طب عدلی م
مطالبه ارگان های عدلی در مورد نتايج مرتبه خویش 
توضيحات الزم ارائه نمايد و در صورت لزوم به جلسات محاکم 

حاضر شوند.
در صورت عدم اطالع با مراجع امنيتي از قضايای -

جنائي در حين تداوی و در صورت عدم همکاری با طب عدلی و 
خص با طب عدلی طبق ماده الاارگان های عدلی و قضائي ب

) قانون اجراآت جزائي و ديگر ۵۲) قانون طب عدلی و ماده (۳۳(
قوانین نافذه کشور با متخلفين اجراآت صورت ميگیرد.

سپس راجع به موضوع ما نحن فيه درميان مشترکين جلسه تبادل 
نظريات صورت گرفت و مشکالت موجوده از طرف نماينده صحت عامه 

لینيک های شخصي و مشکالتي که ارنوالی به آن و نماينده گان ک
مواجه بوده در جلسه مطرح گرديد بعداً پوهاند باچا زار نماينده کلینيک 
باچا زار تدوير همچو جلسات را ستود و از رهنمودي رهبري جلسه 
تشکری و قدر دانی نموده افزود که در زمانهای متوالی چنین جلسات 

يندگي از کلینيک های شخصي از جناب تدوير نگرديده بود ما به نما
شما متشکريم که ما را به وظايف قانوني ما متوجه ساختید و نیز 
يکتن از متخصصین خواستار ايجاد يک کميسيون مشترک طب عدلی 
گرديد، همچنان معاون ارنوالی راجع به حل مشکالت خويش از اداره 

استخدام طب عدلی خواست تا يکنفر از متخصصين عقلي و عصبي را
نمايند تا باشد راجع به قضايا بموقع و زمان معين ابراز نظر نماید، در 
اخير نمايندگان طب عدلي و نمايندگان کلينيک های شخصی در زمينه 

وعده همکاري نمودند و جلسه با دعائيه خير خاتمه يافت.

جلسه مشترک راجع به ابراز نظر پيرامون قضايای جنائي ميان 
نماينده گان ادارات محکمه استیناف، ارنوالی استیناف، 

١٦/٤/١٤٠٠صحت عامه وعده از کلينک های شخصي بتاریخ 
تحت رياست قضاوتمند رفیع اهللا "احمدي" رئيس ديوان جزاء و 

دید.معاون محکمه استيناف واليت خوست دایر گر
در نخست معاون محکمه حاضرين جلسه را خوش آمديد گفته و 
پيرامون ابراز نظر در قضايای جنائي موارد ذیل را در جلسه 

مطرح نمود.
نظریات طب عدلي بايد واضح و روشن تحرير گردد، -

کلمات طبي و التيني به دو زبان ملي ( پشتو و دری ) ترجمه 
لوليت و عدم گردد، در قضایای مجروحيت معلومات مع

معلوليت، زايل شدن عقل و از بین رفتن يکی از حواس بطور 
دايمي يا مؤقت، مدت ناتوانايي از کار مجني عليه آله جارحه و 
معلومات اضافي که به سبب جنايت واقع شده باشد اگر چه 
ارگان های عدلي و قضائي در استعالم خود از آن تذکر نداده 

طب عدلی تحرير گردد.باشند باالخره نظر نهائي شده
عدم قناعت يکی از طرفین به نظر ارائه شده، در -

حاالتيکه طرفين قضيه با نظر ارائه شده طب عدلی قناعت 
نداشته باشد و يا نظر ارائه شده قناعت ارگان های عدلی را 
فراهم نه نمايد در اين صورت موضوع برای بار دوم طبق ماده 

ربوطه ذريعه استعالم ارسال ) قانونی طب عدلی به مراجع م۱۹(
) ماده ۲ميگردد. مسؤلين طب عدلی مکلف است تا طبق فقره (

) قانون طب عدلی اجراآت و معلومات ارائه نمايند.۱۹(
زمان اجرای معاينات و ارائه گزارش طب عدلی در -

) قانون طب عدلي حد اکثر سه ۲۵موضوعات عادی طبق ماده (
بق هدایت همين ماده روز بوده و در موضوعات پيچيده ط

اجراآت صورت گيرد و مراجع ذيربط مطلع ساخته شود.
درخصوص همکاری با مسؤلين طب عدلی، طبق ماده -
) قانون طب عدلی مؤسسات صحی کشور و طبيبان مربوط ۵(

مکلف اند حين ضرورت با متخصصین طب عدلی همکاری 

محجوزین و محبوسنی که عالوه برحجزیا حبس بـه رد ماـل یـا    -٦
جبران خساره نیز محکوم گردیده اند، درصـورتی از مزایـای عفـو    
و تخفیف این فرمان مسـتفید مـی گردنـد کـه وجـه محکـوم بهـای        

شان را تادیه نموده  باشند.
تخفیف مندرج  این محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و

فرمان مستفید نمی شوند.
محکومین جرایم مندرج قانون منع خشونت علیه زن.-١
) قــانون اجــراآت  ١محکــومین جــرایم منــدرج ضــمیمه شــماره (  -٢

جزائی. 
٣٥و٣٤، ٢٤، ١٩، ١٨، ١٦محکومین جرایم مندرج مـواد  -٣

ســال ٩٤٤قــانون جــزای عســکری منتشــره جریــده رســمی شــماره   
قــــانون جــــرایم ٤١و ٣٨، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧و مــــواد١٣٨٧

.١٣٦٥سال٦٠٤عسکری منتشره جریده رسمی شماره 
ــه     -٤ ــلب آزادی بـ ــالت سـ ــاری درمحـ ــال جـ ــه درسـ ــومینی کـ محکـ

ارتکاب جـرایم آشـوب، اغتشـاش، جنـگ، قتـل،  تخریـب کـاری،        
فرار و فروش مواد مخدر محکوم گردیده باشند.

محکومین جرایم چپاولگری؛-٥
جرایم سرقت وسایط وپلیت آنها؛ محکومین -٦
محجوزین ومحبوسین جرایم تروریستی؛-٧
محکومین جرایم مواد مخدر؛-٨

محکومین جرایم فساد اداری؛
عفو جزای نقدی

ماده ششم:
محکومینی که ازمزایای عفو و تخفیف ایـن فرمـان مسـتفید مـی     
ــز        ــدی نی ــزای نق ــه ج ــبس ب ــا ح شــوند درصــورتیکه عــالوه برحجزی

ده باشند، نصـف جـزای نقـدی آنهـا معـاف و مکلـف       محکوم گردی
به پرداخت نصف باقی مانده آن می باشد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین آناث
ماده هفتم:

ــه       ــاث ) را ک ــورو ان ــد محجــوزین (ذک ــف ان ــا مکل ــدان ه ادارات زن
مطابق احکام این فرمان ازحجزرهـا مـی گردنـد، حسـب احواـل بـه       

یم نمایند.والدین یا ممثل قانونی آنها تسل

ــه       ــرای آن عــده محجــوزینی ک ــف اســت ب وزارت کارواموراجتمــاعی مکل
والدین وممثل قـانونی نداشـته باشـند محـل مناسـب رهـایش را درمرکـز        

ووالیات تدارک نماید.
وزارت امورزنــان مکلــف اســت بــرای آن عــده محبوســین آنــاثی کــه طبــق    

حاضرشدن احکام این فرمان ازحبس رها می گردند، به رضایت آنها الی
ــایش را درمرکزووالیــات تــدارک        ــان، محــل مناســب ره ــرم شــرعی ش مح

نماید.
مرجع تطبیق کننده

ماده هشتم: 
ــن        ــه ایـ ــت و بـ ــان اسـ ــن فرمـ ــق ایـ ــع تطبیـ ــدانها مرجـ ــیم امورزنـ اداره تنظـ
منظورکمیســـیون هـــایی را درمرکـــز ووالیـــات بـــه ترکیـــب ذیـــل تشـــکیل  

میدهد.
ت کابل درمرکزو مدیرزندان رئیس عمومی تنظیم امورزندان های والی-١

دروالیات به عنوان رئیس؛
نماینده اداره لوی ارنوالی به حیث عضو؛-٢
نماینده وزارت امورداخله به حیث عضو؛-٣
نماینده وزارت دفاع به حیث عضو؛-٤
نماینده ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو؛-٥

عضو؛نماینده وزارت زنان به ارتباط محبوسین اناث به حیث 
درزنـــدان بگـــرام، سرپرســـت قومانـــدانی فرقـــه پـــولیس بـــه حیـــث رئـــیس    

) این ماده به حیث عضو.١ونمایندگان نهادها و ادارات مندرج فقره (
مرجع نظارت

ماده نهم:
نماینـده کمیســیون مســتقل حقــوق بشـر افغانســتان درمرکــز و دروالیــات   

درصورت موجودیت ازتطبیق این فرمان نظارت می نماید.
یه گزارشارا

ماده دهم:
اداره تنظیم امورزندان ها مؤظف است تا ازچگونگی تحقق فرمـان شـماره   

فوق به ریاست جمهوری ا.ا گزارش ارائه نماید.
انفاذ 

ماده یازدهم: 
نافذ می گردد. ١٤٠٠) سرطان سال ٢٩این فرمان ازتاریخ (

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

ــن مـــاده (١درمجـــازات محکـــومین منـــدرج فقـــره (  ــه ٤/٣) ایـ ) سـ
ازات حجزوحبس آنها؛برچهارحصه مدت مج

) یـک بـردو   ٢/١) این مـاده ( ٢درمجازات محکومین مندرج فقره (
حصه مدت مجازات حجز وحبس آنها؛

) سال؛ ٢) این ماده مدت (٣درمجازات  محکومین مندرج فقره (
) سـال  ١٦درمجازات محکومین به حـبس بـیش از(ده ) سـال الـی (    

مدت یکسال وشش ماه؛
) سال، ٣٠) سال الی (١٦بیش از(درمجازات محکومین به حبس 

مدت یکسال؛
عفو مجازات محبوسین اناث دارای طفل شیر خوارو کبرسن

ماده دوم:
) سالگی یا باالتر ازآن را ٤٩محبوسین اناث که حد اقل سن (-

تکمیل نمـوده باشـند ویـا دارای طفـل شـیرخوار بـوده ومحبوسـین        
و بـه مـدت   ) سـالگی یـا بـاالتر ازآن را تکمیـل    ٥٩ذکوری کـه سـن (  

ــده       ــاقی مانـ ــدت بـ ــده انـــد، مـ ــوم گردیـ ــبس محکـ ــال حـ الـــی ده سـ
مجازات آنها عفو و ازحبس رها گردند.

ــره (   - ــای عفــو فق ــاده  ١آن عــده محبوســینی کــه ازمزای ــن م ) ای
مستفید نمی گردند ویا به حبس بیش از ده سال محکـوم گردیـده   

) سه برچهارحصه مجازات آنها تخفیف گردد.٤/٣اند (
زین و محبوسین مصاب به امراض صعب العالجرهایی محجو

ماده سوم:
ــوزین و   - ــتان مســـئولیت تثبیـــت محجـ شـــورای طبـــی افغانسـ

محبوسین مصاب به امراض صعب العالج را به عهده دارد.
اداره تنظــیم امــور زنــدان هــا مکلــف اســت مریضــان منــدرج   -

ــره ( ــی و    ١فقـ ــتان معرفـ ــی افغانسـ ــورای طبـ ــه شـ ــاده را بـ ــن مـ ) ایـ
مریضـــی صـــعب العـــالج، اســـناد آنهـــا بـــه      درصـــورت تصـــدیق 

کمیسیون تطبیق فرامین ارجاع گردد.
عفومجازات حبس قطعه

ماده چهارم:
ــربازان اردوی   - ــاتنمنان و سـ ــدمالن، سـ ــران، بریـ ــده افسـ آن عـ

ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمـومی امنیـت ملـی وسـایر     
وزارت ها و ادارات دارای تشـکیالت نظـامی کـه بـه حـبس قطعـه       

ــه مجــازات گردیــده انــد درصــورتیکه (  محکــو ) یــک برســه  ٣/١م ب
حصــه مــدت حــبس خــویش را درقطعــه ســپری نمــوده باشــند بــا         

ــاقی مانــده     ١درنظرداشــت ضــمیمه شــماره (   ــدت ب ــزا، م ) کــود ج
مجازات حبس آنها عفو و رها گردند.

حاالت محدودیت و ممنوعیت عفو وتخفیف
ماده پنجم:

ایــن فرمــان مســتفید محجــوزین ومحبوســین ذیــل ازمزایــای عفــو 
نمی شوند.

) قـانون اجـراآت   ٣٥٠) مـاده ( ٢محبوسین جرایم مندرج فقره (-١
. ( ١٣٩٣) ســال ١١٣٢جزائــی منتشــره جریــده رســمی شــماره  (    

) ٣٩) کــود جــزاء،  شـریک منــدرج مــاده ( ٥٩معـاون منــدرج مـاده (  
قانون جزا وطفل در قضایای قتل ازاین حکم مستثنی اند. ) 

یم راهزنــی ( قطــاع الطریقــی ) منــدرج مــواد     محکــومین جــرا -٢
کود جزاء؛٦٠٤و٦٠٣، ٦٠٢، ٦٠١

٤٥٦، ٤٥٥محکومین جرایم سرقت مسـلحانه منـدرج مـواد    -٣
کود جزاء؛٧٠٤و٧٠٣، ٧٠٢قانون جزا ومواد  ٤٥٧و 

محجوزین ومحبوسین ذیل ازمزایای تخفیف این فرمان مسـتفید  
نمی شوند:

ازپـنج سـال یـا حـبس بـیش      محکومین به مجازات حجـز بـیش   -١
ازده سال که نصف یا بیشترازنصـف مجـازات آنهـا بـه اثرفـرامین      

قبلی تخفیف گردیده باشد.
محکومین جرایم اختطـاف، مگراینکـه شـخص اختطـاف شـده      -٢

رهـا وماــل یــا منفعـت بــه دســت آمــده را بـه مجنــی علیــه رد نمــوده    
باشد.

وم محبوســینی کــه بــه ســبب ارتکــاب جــرایم قتــل عمــد محکــ   -٣
گردیده اند مگراینکه ورثه مقتول ابراء نموده باشد. 

محکومین به جزای اعدام کـه مجـازات آنهـا بـه حـبس تعـدیل       -٤
گردیده است.

محکومینی کـه درسـال جـاری درمیعـاد حجـز و یـا حـبس آنهـا         -٥
تخفیف به عمل آمده مگراینکه مـدت حـبس یـا حجـز بـاقی مانـده       

یــــف آنهــــا بشــــتر آنهــــا کمترازیــــک ســــال باشــــد و مجمــــوع تخف 
)حصه نشود.٤/٣از(

ابتدائیه شهری راجع به تهیه وترتیب فورم ثبت قضایا به دیوان 
و تبادل نظر صورت بحث مدنی وحقوق عامه محکمه شهری 

گرفته، درقبال هرکدام طبق هدایت قوانین نافذه ومصوبات 
اتخاذ وبه آمریت الزمالی ستره محکمه تصامیمعیشورا

ءتحریرات هدایت داده شد تا تصامیم بعمل آمده کمیسیون رؤسا
جلسه با ورا بمراجع مربوطه آن ارسال نمایدیدواوین استیناف

.دعائیه خیر خاتمه یافت
در والیت فاریاب:

یوم جلسه رؤسای دواوین محکمه استیناف والیت فاریاب  
تحت ریاست قضاوتیارغالم ١٩/٣/١٤٠٠خ مورچهارشنبه 

سخی"حبیب" رئیس محکمه استیناف با اشتراک رؤسای دواوین 
استینافی دایر گردید.

ابتداء جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید آغاز سپس  
در رابطه به رسیدگی قضائی به وثیقه حصروراثت، رسیدگی به 

لسوالی غورماچ که بعد از استهدائیه ریاست محکمه ابتدائیه و
ابراز نظر به ریاست تدقیق مطالعات محول گردید و تنازع 
صالحیت رسیدگی به قضیه مشروب الکولی به محکمه ذیصالح 
تشخیص و هدایت رسیدگی داده شد و به تحریرات هدایت داده 
شد که تصامیم جلسه  را  به محاکم مربوط محول و محاکم طبق 

ایند.                                                                                                                        تصامیم اجراآت الزم نم
دننرهار والیت په استيناف محکمې کی:

ــه  ــنی٢/٤/١٤٠٠پــ ــيس   ــ ــې رئــ ــتيناف محکمــ ــار اســ ه دننرهــ
وانونـــو رئیســـانو قضـــاوتمند مفتـــي محمـــدوزير پـــه مشـــر د دې 

اونيزه غونه ترسره شوه.
ديادې غونې پرمهال ون والو دکرونا ويروس خپريدو 
مخنيوي په موخه دعامې روغتيا وزارت د روغتيايي سپارتنو 

په پام کې نيولو سره  يو شمېر هغه وثايق، چې د جوت پرمهال په کې 
م قلمي تېروتنې شوې وې او مراجعينو يې درسمي عرايضو پر

دتصحيح غوتنه کې وه تر بحث الندې ونيول شوې.
دغونې ون والو قاضیانو دنظرونو لـه تبـادلې او هـر اخيـزو بحثونـو      
وروسته ديو شمېر هغه وثـايقو، چـې قـانون يـې دتصـحيح امـر کـی و پـه          
تصحيح او دهغو وثايقو  په اه، چې تصحيح يې دقانون سره په کر کـې  

شو.وه په رد تصميم ونيول 
ددې اون دبحث په وثـايقو کـې قبـالې، وکالـت خطونـه، نکـاح خطونـه،        
اکلې موضـوع تـه درسـيدنې صـالحيت (تنـازع صـالحيت ) او اونـد نـور         
موضوعات شامل و. ديـادونې ده، چـې د اسـتيناف محکمـې د دېوانونـو      
رئیسانو ياده غونه په اون کې يو ل په وثايقو کې دتصحيح په موخـه  

ترسره کېي.
کی:استیناف محکمې پهد کندهار والیت 

نېه د کندهار والیت د استیناف محکمې د رئیس ٦/٤/١٤٠٠په 
قضاوتوال ثمر ل (عمری) په مشر د دیوانونو رئیسانو اونیزه غونه تر 

.سره شوه
موضوعاتو د حل پـه موخـه تـر سـره     هغویاده غونه په اون کې یو ل د 
 د قضایاوو او وثایقو د اجراء په برخه کیي، چې داوندو محکمو ترمن

یوولســو مطــابق پــر راغلــو ءجنــاآيــې ســتونزي موجــودي وي چــی د  کــی
هر اخيز بحث وروسته د نظرونو په مختلفو موضوعاتو باندی بحث او تر

تصمیمونه ونیـول شـول او د   کید موضوعاتو په اه د قانون په را اتفاق
داء د تصـمیم مطـابق   هـو هـره اسـت   تحریراتو ریاست ته هدایت وشـو؛ تـر   

سـره پـای تـه    ء اونده شعبې ته واستوي چي وروسته مجلس د خیر په دعا
.ورسېده

نيه د خوست د استيناف محکمې د غونو په تاالر ۲۲/۴/۱۴۰۰په 
کې د عدلي او قضايي ادارو کارکوونکو لپاره د بشري حقوقو د 

.مينار داير شویپيژندنې دوه ورينی س

:والیت کابلدر 
رؤسای دواوین محکمه استیناف والیت کابل کمیسیون ۀجلس

تحت ریاست ٩/٤/١٤٠٠بعد از ظهر چهار شنبه مورخ 
رئیس محکمه استیناف "رئیس خیل"قضاوتیار شمس الرحمن 

.اشتراک رؤسای دواوین استینافی دایر گردیدبا 
ـــ    ــد آغ ــد از کـــالم اهللا مجیـ ــاتی چنـ ــا تـــالوت آیـ ــه بـ ــداء جلسـ از ابتـ

ــپس  ــه ســــــ ــامل اســــــــتهداآت  و   ١٦در جلســــــ ــوع شــــــ موضــــــ
پیشـــــنهادات محـــــاکم ابتدائیـــــه والیـــــت کابـــــل مـــــورد غـــــور و  

ســـی همـــه جانبـــه اعضـــای کمیســـیون قـــرار گرفـــت و در همـــه  ربر
ــدایات     ــالح آن هـ ــاکم ذیصـ ــه محـ ــاذ و بـ ــامیم الزم اتخـ ــوارد تصـ مـ

ــد  ــادر گردیـــ ــورد  .الزم صـــ ــان در مـــ ــازع  ٢همچنـــ ــیه تنـــ قضـــ
ــی تصـــــ    ــایای جزائـــ ــالحیت قضـــ ــر   صـــ ــی بـــ ــی مبنـــ امیم مقتضـــ

یـــه ئجلســه بــا دعا  و تشــخیص محکمــه ذیصــالح اتخــاذ گردیــد     
.خیر خاتمه یافت

در والیت بلخ:
سای دواوین استینافی محکمه استیناف ؤکمیسیون رجلسۀ 

تحت ریاست قضاوتیار محمد ۳/٤/۱۴۰۰والیت بلخ بتاریخ 
سای ؤربا اشتراک رئیس محکمه استیناف "ابراهیمی"شعیب 
ستینافی دایر گردید.ادواوین
قطعه ۱۳پیرامون سپس جلسه با ذکر نام اهللا ج آغاز ابتداء 

قطعه مکتوب ۲،عرایض مراجعین مبنی بر تصحیح وثایق
محکمه ابتدائیه ولسوالی خلم و ریاست شهر سازی و اراضی و 
یک قطعه پیشنهاد محکمه ابتدائیه ولسوالی خلم بحث و تبادل 

به اتفاق اعضای جلسه در مورد نظر صورت گرفت، که در نتیجه
یک موضوع به دلیل عدم ,موضوع تصاویب جداگانه اتخاذ ۱۴

خارج گردیده و نیزءجنداآمراجعه عارض در طول سه هفته از 

به و یک موضوع به جلسه بعدی موکول گردیدبه رسیدگی
جلسه رؤسای تا تصامیم هدایت داده شد ریاست تحریرات 

غرض اجراآت قانونی بعدی به مراجع را به اسرع وقتدواوین 
.یدئمربوطه آن گسیل نما

در والیت هرات:
جلسات رؤسای دواوین محکمه استیناف والیت هرات بتاریخ 

سرطان سال جاری تحت ریاست ٣جوزا و ٢٧، ٢٠های 
قضاوتیار محمد شریف "فانی" رئیس محکمه استیناف با 

دایر گردید.اشتراک رؤسای دواوین در مقر محکمه استیناف 
ابتداء جلسه با نام و یاد پروردگار بی همتا آغاز سپس 
موضوعات شامل آجنداء در خصوص استهداآت  مستوفیت 
هرات، محاکم ابتدائیه زنده جان و غوریان و عرایض مراجعین  
مبنی بر تصحیح وثیقه شرعی، وثیقه حصر وراثت، وثیقه وکالت 

مباحثه قرار گرفت خط و تصحیح نکاح نامه شرعی مورد غور و
که در نتیجه بعد از بحث و تبادل نظر روی موضوعات شامل 
آجنداء مبتنی بر قوانین نافذه و مصوبات شورایعالی تصاویب 
بعمل آمد و به تحریرات هدایت داده شد تا تصاویب بعمل آمده 

کمیسیون رؤساء را به مراجع مربوط ارجاع نماید.
در والیت بدخشان:
رؤساء دواوین استینافی محکمه استیناف جلسۀ کمیسیون 

تحت ریاست قضاوتمند تاج ٩/٤/١٤٠٠والیت بدخشان بتاریخ 
محمد "واثق" سرپرست محکمه استیناف با اشتراک رؤساء 

دواوین استینافی در مقر محکمه استیناف دایر گردید.
ابتداء جلسه بنام خداوند توانا ج آغاز سپس طبق آجنداء درمورد 

ضه مطبوع یک تن از مراجعین مبنی برتصحیح یک یک قطعه عری
قطعه وثیقه حصر وراثت ویک پیشنهاد از ریاست محکمه 



۱۴۰۰اسد ۱۰

یيم قضايتصم خ جلسه يتار
یيقضا

تعداد 
نيمتهم نوع اتهام محکمه مربوط

دوسال حبس تنفیذی ٢٤/٣/١٤٠٠ یکنفر غصب پول دیوان جزاء محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهر کابل
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب پول رر

هفت سال حبس تنفیذی ٢٥/٣/١٤٠٠ یکنفر سرقت مسلحانه رر
یذیسه سال حبس تنف ٢٩/٣/١٤٠٠ یکنفر مجروحیت رر

سه سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب پول رر
دوازده سال حبس تنفیذی رر یکنفر قتل رر

دوسال حبس تنفیذی ٣٠/٣/١٤٠٠ یکنفر سرقت رر
بیست و یکسال حبس تنفیذی ١/٤/١٤٠٠ یکنفر قتل رر

چهار سال حبس تنفیذی ٥/٤/١٤٠٠ یکنفر غصب اموال منزل رر
واحد پنج سال حبس تنفیذیهر  رر دونفر زناء رر

چهار سال و شش ماه حبس تنفیذی رر یکنفر غصب پول رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ٦/٤/١٤٠٠ یکنفر مجروحیت رر

پنج سال حبس تنفیذی ١٥/٤/١٤٠٠ یکنفر شروع به تجاوز جنسی رر
سه سال حبس تنفیذی ٢٠/٤/١٤٠٠ یکنفر چپاولگری رر

بس تنفیذییکسال ح رر یکنفر مجروحیت رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر
پنج سال حبس تنفیذی ٢١/٤/١٤٠٠ یکنفر سرقت منجر به مجروحیت رر
چهار سال حبس تنفیذی رر یکنفر غصب پول و موبایل رر
هفت سال حبس تنفیذی ٢٢/٤/١٤٠٠ یکنفر مجروحیت رر

هر واحد پنج سال حبس تنفیذی رر دونفر قتل رر
شش سال حبس تنفیذی رر یکنفر مجروحیت رر

هر واحد هژده سال حبس تنفیذی ١٩/٣/١٤٠٠ دونفر قتل دیوان جزاء محکمه استیناف والیت ارزگان
یکسال و یکماه حبس تنفیذی ١٨/٣/١٤٠٠ یکنفر تسلیمی سالح به دشمن دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت ارزگان

ست سال و یکماه حبس تنفیذیهر واحد بی ١٩/٣/١٤٠٠ دونفر فعالیت ضد دولتی رر
یکسال حبس تنفیذی و مصادره سالح ١٥/٤/١٤٠٠ یکنفر ترور رر

پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر فعالیت ضد دولتی رر
یکنفر هشت سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت رر دونفر اختطاف رر

و یکنفر برائتیکنفر ده سال حبس تنفیذی رر دونفر فعالیت ضد دولتی رر
پنج سال و یکماه حبس تنفیذی ١٤/٤/١٤٠٠ یکنفر سرقت دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت ارزگان

یکنفر هفت سال حبس تنفیذی و یکنفر بیست هزار افغانی 
جزای نقدی رر دونفر سرقت رر

شش ماه دونفر هر واحد هفت سال حبس، یکنفر یکسال و 
حبس تنفیذی و یکنفر برائت رر چهار نفر راهزنی رر

شش سال حبس تنفیذی ١٨/٣/١٤٠٠ یکنفر عضویت گروه مخالفین دیوان امنیت عامه محکمهابتدائیه  شهری والیت ارزگان 
یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر فعالیت تروریستی رر
پنج سال حبس تنفیذی رر یکنفر عضویت گروه مخالفین رر

یکسال حبس تنفیذی و مبلغ پنج هزار افغانی جزای نقدی ٣/٤/١٤٠٠ یکنفر قاچاق سالح و مجروحیت رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی رر یکنفر فعالیت ضد دولتی رر

یکسال حبس تنفیذی ١/٣/١٤٠٠ یکنفر مجروحیت منجر به کسر دیوان رسیدگی به جرایم خشونت علیه زن محکمه استیناف 
روالیت تخا

چهار سال حبس تنفیذی ١٨/٣/١٤٠٠ یکنفر معاونت در تجاوز جنسی رر
دوسال حبس تنفیذی رر یکنفر به اهتزاز در آوردن سالح ناریه رر

هر واحد پنج سال و یکماه حبس تنفیذی رر دونفر تجاوز جنسی و شراکت در تجاوز 
جنسی رر

ده سال حبس تنفیذی ٧/٤/١٤٠٠ یکنفر سرقت مسلحانه جزاء محکمه استیناف والیت هلمنددیوان
بیست سال و یکماه حبس تنفیذی ١٣/٤/١٤٠٠ یکنفر قتل رر

اعدام ٦/٤/١٤٠٠ یکنفر عضویت، ترور و ماین گذاری دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هلمند
سه نفر هر واحد اعدام و یکنفر بیست و یکسال حبس 

تنفیذی رر چهار نفر تلاختطاف منجر به ق رر

یکسال حبس تنفیذی ١/٤/١٤٠٠ یکنفر عضویت رر
شانزده سال حبس تنفیذی ٨/٤/١٤٠٠ یکنفر خرید و فروش مرمی رر

یکسال حبس تنفیذی رر یکنفر چل و فریب رر
یکسال حبس تنفیذی ١/٤/١٤٠٠ یکنفر تمرد رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی  ٣٠/٣/١٤٠٠ یکنفر قاچاق مشروبات الکولی ن امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت هراتدیوا
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی ٢/٤/١٤٠٠ یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی  رر یکنفر فریبکاری رر

یکسال و شش ماه حبس تنفیذی  رر یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر
یکسال و شش ماه حبس تنفیذی  رر نفریک فریبکاری رر
دوسال و شش ماه حبس تنفیذی  ٥/٤/١٤٠٠ یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر
دوسال و دو ماه حبس تنفیذی  رر یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر

دوسال حبس تنفیذی  رر یکنفر قاچاق مواد مخدر رر
هر واحد یکسال و شش ماه حبس تنفیذی  رر دونفر قاچاق سالح رر

وسال ودوماه حبس تنفیذی د رر یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر
یکسال و یکماه حبس تنفیذی  رر یکنفر قاچاق سالح رر
دوسال و دوماه حبس تنفیذی  رر یکنفر قاچاق و فروش مواد مخدر رر

هي محکومين فوق طبق قانون محفوظ استااستيناف طلبي ويا تمييز خوحقوق 

مينار پيليزې خبرې د خوست د استيناف محکمې ید س
وکې. ده په خپلو )نيازي(رئيس قضاوتيار فهيم اهللا 

خبرو کې لومی د بشري حقونو له خپلواک کميسيون 
خه مننه وکه چې دوی د عدلي او قضايي اداراتو سره 

وخت د يادو ادارو خپلې همکار جاري ساتي او وخت نا
تو د آد کارکوونکو لپاره د معلوماتو د ېروالي او د اجرا

.کره توب په موخه داسې روزنيز پرورامونه دايروي
تول د اجتماعي او اده زياته که چې د بشري حقوقو مراع

جنايي عدالت په تأمین  کې مهمه ونه لري او د يوې 
و راز هم د سالمې او سوله ييزې ولنې د رامنته کيد

ده ونوالو ته . ت کې نغتی دیابشري حقوقو په مراع
تاسې بايد هر وخت د وخت اوپه خطاب کې وويل چې مو

 که چې مو ،وت وپوهيمکه اوپه ارز تاسې دلته په
کې د نيکو او و چارو د اجرا مکلفيت لرو، که احياناً 
مو په دغه مکلفيت کې ناغيي وکه او د وخت ارزت 

ستاسو اوخرت کې به زمو آمو درک نه ک نو په دنيا او 
.ولو خه پوتنه کيي

ده د حقوق بشر له دفتر خه غوتنه وکه چې د دا ول 
مهمو روزنيزو پرورامونو ل دې همداسې جاري 

دغه پرورام چې دوه ورې يې دوام وکو .وساتي
.سيدونوالو ته د بري ليکونو په وېش سره پای ته ور

مينار چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک یدغه س
کې د خوست د ه کميسيون لخوا ترتيب شوی ؤ، پ

استيناف محکمې د بېالبېلو ديوانونو قاضيانو، د 
خوست د استيناف ارنوال ارنواالنو، مدافع وکيالنو 

کې ون کی وو، د بشري ه او حقوقي مساعدينو پ
پر شاليد او حقوقو پر عمومي اصولو، د بشري حقوقو 

.اوسني وضعيت بحثونه وشول

ــابی      ــف ارزیـ ــور( تعریـ ــده وبرمحـ ــویب گردیـ ــه تصـ محکمـ
راآت، مبنــی قــانونی  اجــراآت، نــوع سیســتم ارزیــابی اجــ    

ارزیــابی اجــراآت کارکنــان خــدمات ملکــی، بســت هــای       
زمــــان ارزیــــابی و  خــــدمات ملکــــی، اهــــداف، انــــواع،   

ــاء ظرفیـــت    ــابی اجـــراآت ریاســـت ارتقـ نقـــش آمریـــت ارزیـ
و ارزیــــــابی اجــــــراآت در پروســــــه ارزیــــــابی اجــــــراآت)     

ــود  ــده بـ ــز گردیـ ــاء   متمرکـ ــت ارتقـ ــار ریاسـ ــط آموزگـ توسـ
.ریس گردیدظرفیت وارزیابی اجراآت تد

دراخیر، برنامه آموزشی ازطرف اشتراک کننده گان بسیار 
بــا اهمیــت وبــا ارزش تلقــی وتــداوم چنــین برنامــه هــا آرزو  

.گردید

ریاست ارتقاء ظرفیـت و  ،ه های آموزشیبه سلسله برنام
ارزیــابی اجـــراآت برنامـــه آموزشــی طرزالعمـــل ارزیـــابی   
اجـراآت کارکنـان خـدمات ملکــی قـوه قضـائیه بـه تــاریخ       

تن از کارکنان خدمات ١٤برای ١٤٠٠سرطان سال ١٣
ــزی    ــای مرکـــ ــت هـــ ــی ریاســـ ــه  ملکـــ ــتره محکمـــ در ســـ

.گردیدمرکزآموزش های ستره محکمه برگزار

مـــــــه آموزشـــــــی توســـــــط دکتورسیدشـــــــاه ابتـــــــدأ برنا
رئــیس عمــومی منــابع بشــری افتتــاح     " ســادات"فیصــل

برمحـــــور طرزالعمـــــل کـــــه برنامـــــه آموزشـــــی .گردیـــــد
ــوه      ــی قـــ ــدمات ملکـــ ــان خـــ ــراآت کارکنـــ ــابی اجـــ ارزیـــ

ــداً  ــه جدیــ ــائیه کــ ــتره  قضــ ــالی ســ ــورای عــ از طــــرف شــ

ت قضـــایی او مـــدارک دوســـیه توســـط هیئـــجانبـــه اســـناد 
اســداهللا ولــد بابــه قــل و مولــو الــدین ولــد نورالــدین طبــق    

)مـاه پـنج –) کـود جـزا بـه مـدت ( پـنج      ۵۰۵هـدایت مـاده (  
مــادهطبــقوگردیــدهمجــازاتبــهمحکــومتنفیــذیحــبس

عـراده ودوآمـده بدسـت پـول مصـادره بـه جزاکود) ۱۸۲(
(١٢٩٣..voh)و(١٢٣٢..voh)پلیـت دارایکروالموتر

.اصدار حکم گردیدبدست امده از نزد آنها

جلسه علنی قضایی به منظور رسیدگی به اتهام اسـداهللا  
ولد بابه قل و مولوالدین ولد نورالـدین مبنـی بـر انتقاـل     

ر امریکــایی بــه مبلـغ (یــک میلیــون و چهارصــد هـزار) دالــ  
ــاریخ     ــتان بتــ ــور ازبکســ ــه کشــ ــانونی بــ ــر قــ ــکل غیــ شــ

ــزار     ۲۰/۴/۱۴۰۰ ــا حضــور داشــت طــرفین قضــیه برگ ب
در جلسه نخست ارنوال موظف اتهام نامه خویش ،شد

را قرائت نموده و بعداً متهمین و وکـالی مـدافع آنـان بـه     
دفاع پرداختند و در نتیجه بعد از تدقیق و ارزیابی همه 

شد بعداً مدقق قضیه گزارش فوق را بیان نمود 
بعداً ارنوال موظف صورت اعتراض خویش را 

به تعقیب آن وکیل مدافع متهم دفاعیه قرائت و
خویش را  به خوانش گرفت. که درنتیجه هیئات 
قضائی پس ازاستماع اعتراض ارنوال موظف 

سرپرست دیوان جزاء و قضاوتمند عبدالخلیل 
"عثمانی" عضو قضائی آن دیوان با حضور داشت 

موظف، متهم قضیه و وکیل مدافع در ارنوال 
مقر محکمه استیناف دایرگردید.                                                                    

ابتداء رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه اعالن 

حکمه استیناف جلسۀ علنی قضائی دیوان جزاء م
به ارتباط ٢٠/٤/١٤٠٠والیت فاریاب بتاریخ 

رسیدگی به قضیه قتل  به اتهام یکنفر تحت 
ریاست قضاوتمل اول خان "زاهدی" سرپرست 
محکمه استیناف به عضویت قضاوتمند عبدالحی 

اوس هم روانه ده خو ېگار يـې وکـ، چـې پـه نـورو اونـد       
ارانونو کې داصالحاتو پرتـه  بيـا هـم سـتونزې پـه بشـپه       
ــه شــي حــل کيــدای. نومــوي دننرهــار اســتيناف     توــه ن

ئيس خه په ېنو برخو کې دالزمو اصـالحاتو  ارنوال ر
راوستلو غوتنه وکه.

په دغـه ناسـته کـې دننرهـار اسـتيناف ـارنوال رئـیس        
نصيراحمد (نوربخش) دخبرو پرمهال وويل دې واليت ته له 
رات سره سم يې په استيناف ـارنوال کـې داصـالحاتو    
ــره        ــ چــې دمحــاکمو س ــې وک ــې او ېنــار ي ــل ک ــ پي ل

لې کوي.دهمغ په الزياتوالي کې هلې 
نــوربخش ژمنــه وکــه، چــې پــه پــوره صــداقت بــه ورســپارل  
شوې چارې پرمخ يوسي او دغه راز به دقضيو په برخه کې 

ولو شته ستونزو ته په خپل وخت رسيدي وکي.

ــار اســـتيناف محکمـــې  ٢٥/٣/١٤٠٠پـــه  نیـــه دننرهـ
     ــارنوال ــه خپــل کــاري دفتــر کــې داســتيناف رئــیس پ

رئیس او يو شمېر شعباتو مسئولينو سره ناسته وکه.
پـه دې ناســته کــې دننرهـار اســتيناف محکمــې  رئــيس   

وويل ـارنوالي او محکمـه   قضاوتمند مفتي محمدوزير 
سره ېرې ندې کاري ايکي لري له همدې امله بايد په 
ــل دجزايــي        ــوي ووي ــري. نوم ــي ول ــه همغ  ــې ــارو ک چ
ــوره     ــاو پ دوســيو مســلکي بررســي، دتحقيقــاتي نېمتي
کــول، بــې  پــرې والــی او نــورو برخــو کــې الزم  اصــالحات 
دعدالت د  ـه تـأمین   او يـو شـان تطبيـق مهمـې برخـې        

.دي
دننرهار استيناف محکمې رئیس وويل په قضائيه قوه 
 اصالحات راغلي او په خبره يې، چې دا ل کې دپام و

همکاریک دیگربوده باشیم تا مشکالتی که بین دو اداره 
موجود می باشد مرفوع گردد. بعداً قضاوتیار اسداهللا 
"ذکی" رئیس جدیدالتقرر محکمه استیناف به حاضرین 
جلسه خوش آمدید گفت و وعده سپرد که حق به حقدار
خواهد رسید و با فساد مبارزه جدی خواهم کرد و نیز یاد 
آور شد که کمیسیون سمع شکایات این محکمه هفته یک 
روز دایر می گردد که تمام مردم می توانند طور آزادانه 
اشتراک نموده و مشکالت خویش را شفاهی و کتبی ارائه 

بدارند.

محفل معرفی سرپرست ٣١/٣/١٤٠٠یوم دوشنبه مورخ 
کتیاء به جدید التقرر ریاست محکمه استیناف والیت پ

حضور داشت اراکین دولتی، محاسن سفیدان، قضات 
دواوین استینافی و شهری و کارمندان اداری در تاالر 

جلسات محکمه استیناف دایر گردید.
ابتداء مجلس با تالوت آیاتی چند از کالم اهللا مجید 
توسط قاری مرزا محمد "رشیدی" محرر مسلکی آمریت 

ن اداری قوماندانی ثبت اسناد وثایق آغاز سپس معاو
امنیه پیرامون موضوع صحبت نموده افزود مایان باید 

ووکیل مدافع نص حکم را ابالغ  که به اساس آن متهم 
قضیه بمدت بیست و پنج سال حبس تنفیذی محکوم به 
مجازات گردید و به متهم تفهیم شد که حقوق فرجام 

هی اش درمیعاد قانونی محفوظ میباشد.                                                    خوا

هال ولــــو ـخــــه دليــــدنې او اختــــر مبــــارک پرمــــ
 ــقاضــیانو، اداري کــارکوونکو او دمحکمــې دان
ساتونکو سرتېرو ته دنېکمرغه لـوی اختـر مبـارکي    
وويله او داهللا ج پـه دربـار کـې يـې د دوی دقربـانيو      

او نورو عباداتو دقبوليدو دعاء وکه.
وموي زياته که اخترونه  د مسـلمانانو يـوازين   ن

دننرهــار اســتيناف محکمــې دجــزا دېــوان رئــيس   
ــتيناف    ــل) او داسـ ــرحمن (مزمـ ــاوتيارمجيب الـ قضـ
محکمــې دتحريراتــو رئــیس عبــادالرحمن (ملکــزي) 

يې ملتيا کوله.
وتمند دننرهــار اســتيناف محکمــې رئــیس قضــا    

مفتي محمد وزير له دېوانونـو او ـانو محکمـو    

نیه دننرهار اسـتيناف محکمـې   ٢/٥/١٤٠٠په 
  رئيس قضاوتمند مفتي محمدوزير دشنبې پـه ور
ــاري محکمـــې       ــم دـ ــل ســـره سـ ــه پيـ ــمياتو لـ درسـ

او دمحـاکمو  درياست ترن دبېالبېلـو دېوانونـو  
دان ساتونکو سرتېرو مېشت ايونو ته په داسـې  
حاـــل کـــې دلـــوی اختـــر مبـــارک تـــه ورغـــی، چـــې  

ــوالی     ــرمن  يـ ــو  تـ ــې دوـ ــې دي، چـ ــحال ورـ دخوشـ
ينوي.

ــو     ــاعي واکونــ ــي او دفــ ــر د امنيتــ ــد وزيــ ــي محمــ مفتــ
دسرندنو او قربانيو ستاينه وکه  او په هېواد کې يې د 

دايمي او تلپاتې سولې دراتلو هيله وکه.
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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

مریت عمومی آقضاوتپال جاوید رشیدی سرپرست-
اداری قوه قضائیه  قبل از ظهردوم اسد سالجاری با محترم 

ارنوالی مالقات نموده برخی ذبیح اهللا کلیم سرپرست  لوی 
از مشکالت مشترک کاری میان ارگانهای عدلی و قضایی 
را  مطرح  و پس از تبادل نظر درخصوص حل موارد مطروحه  

به تفاهمات الزم دست یافتند.
پالن آموزشی ریاست تعلیمات قضائی بتاریخ ر اساسب-

سرطان سال جاری برنامه آموزشی تحت عنوان ١٧الی ١٢
)جرایم علیه اشخاص، اموال و عفت(بخش خاص کود جزاء 

با همکاری مالی دفتر تعلیمات قضائی ریاست طرف از 
آیدلو برای مدت شش روز در مقر ریاست تعلیمات قضائی 

) تن از قضات ٢٠تعداد (برنامه که در این ب.دایر گردید
محاکم (ابتدائیه و استیناف) والیات کابل، نیمروز، وردک، 

.فراه و ارزگان اشتراک داشتند
قضاوتیار وجیه الدین "عزیزی" ١٩/٤/١٤٠٠بتاریخ -

رئیس محکمه استیناف والیت نیمروز همراه با تعدادی از 
والیت قضات ریاست محکمه  با والی آن والیت در مقر مقام 

دیدار و مالقات نمود.
طی این دیدار نخست رئیس محکمه در مورد چالشهای 
امنیتی فرا راه منسوبین اداری و قضائی محکمه استیناف 
صحبت نموده و پیشنهاداتی را بمنظور تدابیر بهتر در مورد 
ابراز کرد. سپس والی والیت ضمن ابراز سخن پیرامون 

گی  های الزم در اوضاع امنیتی وعده سپرد که همآهن
خصوص تأمین امنیت منسوبین ادارت دولتی باالخص 
نهادهای عدلی و قضائی که تحت تهدید دشمن قرار دارند 

صورت خواهد گرفت.
قضاوتمل محمد شریف "فانی" ١/٣/١٤٠٠بتاریخ -
یس محکمه استیناف والیت هرات همراه با فیض اهللا "فایز" ئر
سای ؤیناف و ریس دیوان جزاء و معاون محکمه استئر

دواوین استینافی و ابتدائیه با ستر جنرال عبدالصبور قانع 
.نمودمالقات والیت دیدار و آن والی جدید 

را برای شان والی والیت وظیفه جدید رئیس محکمه نخست 
تبریک گفته و برای شان در انجام خدمات صادقانه به مردم 

یت محاکم آرزوی موفقیت نموده و از جدءوالآن مجاهد پرور 
مین عدالت و تحقق قانون اطمینان داد و همچنان از أبر ت

موجودیت همآهنگی  در روابط خوب با مقام والیت یاد آوری 
نموده و خواستار توجه مقام والیت بر امنیت محاکم و قضات 

ضمن قدر دانی از تالش قضات بر والیت سپس والی .گردید
ومت داری مین عدالت نقش محاکم را در راستای حکأت

مین امنیت قضات و أخوب ارزنده خوانده و در جهت ت
حمایت از فیصله ها و ایجاد روابط بین ادارات عدلی و 

.قضائی اطمینان داد
اجمل"عرب زی" محمد٢٥/٣/١٤٠٠ازظهرمورخ قبل -

رئیس محکمه استیناف والیت بادغیس با حلیمه 
"راهپیما"مستوفی آن والیت دیدار و مالقات نمود.  

ر این دیدار ابتداء رئیس محکمه تشریف آوری مستوفی د
والیت وهمکاران شان را خوش آمدید گفته وافزود که ارائه 
خدمات سالم وقانونمند حق مسلم خلق اهللا است همه ادارات 
وظیفه داریم تاهرکدام درراستای کاری خویش به خواسته 
های قانونی وبرحق مردم بدون تعلل وغفلت دروقت وزمان آن
رسیده گی کنیم سپس مستوفی والیت طی صحبتی از رئیس 
محکمه دررابطه به تحصیل محصول فیصله ها اظهارامتنان 
نموده ودررابطه به اجراآت امورمالی وحسابی محاکم وعده 

هرنوع همکاری را نمود.
قضاوتیار وجیه الدین "عزیزی" ١٦/٤/١٤٠٠بتاریخ -

د امان "هاللی" رئیس محکمه استیناف والیت نیمروز با محم
رئیس عدلیه و آمر قضایای آن ریاست در مقر محکمه 

استیناف دیدار و مالقات نمود.
در این دیدار روی تطبیق بعضی از مصوبات باالخص 

) مورخ ٥٨، (٢٧/٨/١٣٩٩) مورخ ٦٢٦مصوبات نمبر (
شورای عالی ستره محکمه مبنی بر تطبیق ماده ٣/١/١٤٠٠
اری در مدعی بهای زمین های ) قانون تنظیم امور زمیند٩٣(

ت گرفته باشد بحث و در دولتی که باالی آن عمرانات صور
میم الزم اتخاذ گردید.زمینه تصا

ــوبه (  ــاس هــــدایت مصــ ــه اســ ــورخ ٦٢٢بــ ١١/٨/١٣٩٨) مــ
ــاهوار کمیتــه مبــارزه        ــتره محکمــه جلســات م ــام عــالی س مق
بـــا آزار و اذیـــت زنـــان و اطفاـــل محکمـــه اســـتیناف والیـــت       

ــاه  ــر   بلـــخ در مـ ــاری در مقـ ــوزا ســـال جـ ــور و جـ ــای حمـــل، ثـ هـ
ــول     ــر رعایـــت اصـ ــا بـ ــد کـــه بنـ ــر گردیـ ــرات دایـ ریاســـت تحریـ
ــه      ــت محکمــــ ــری ریاســــ ــالم رهبــــ ــدیریت ســــ ــی، مــــ اخالقــــ
ــتیناف، حســـن همکـــاری و حفـــظ احتـــرام متقابـــل بـــین        اسـ
منســـــوبین قضـــــائی، اداری و خـــــدماتی اعـــــم از ذکـــــور و     
انــــاث هللا الحمــــد هــــیچ نــــوع شــــکایت آزار و اذیــــت محــــول  

یته نگردیده است.کم

ــره     ــواک سـ ــائیه ـ ــه قضـ ــیدی  لـ ــرم رشـ ــا محتـ بیـ
ــه     ــه مننــ ــتو خــ ــو مرســ ــه مخکنیــ ــر لــ ددی دفتــ
رنـــده کـــه ود ـــې پرعلیـــه د تـــاوتریخوالی 
جرمونوتــــــه د رســــــید محکمــــــو  دعلنــــــي     
ــاو او    ــه تـ ــت پـ ــاالرونو د سمبالـ ــاتو د تـ محاکمـ
ــان    ــره د بدخشـــ ــایلو ســـ ــالوژیکی  وســـ پـــــه کنـــ

  اغلی برند میسر شمیت د جی آی زیـ کې له
مشر سره  وکتل.پروژې له

ه قضــائیه  لــپــه دې کتنــه کــې ــاغلي شــمیت     
ــو    ــر او راتلونکــ ــر د تیــ ــره  ددی دفتــ ــواک ســ ــ
فعــالیتونو او همکــاریو پــه تــاو چــې يــری د      
ې پرعلیه  د تاوتریخوالی د منعی پـه هکلـه   

    دهمغـــــــ و لوریـــــــو تـــــــرمینخـــــــاطر ددوا
ــې د (   ــای کــ ــه پــ ) GIZکمیــــې جــــوی شــــي . پــ

ــرله    ــروژې مشـــ ــا پـــ ــ د پراختیـــ ــانون واکمنـــ قـــ
عـــــدلي او قضـــــايی ســـــکتور ســـــره دنومـــــوی  
   ــار ــه همکــ ــروژو لــ ــانون واکمنــــ پــ ــر دقــ دفتــ

وکه.خه ژمنه

د روزنیزو پرورامونو په باره کـې متمرکـزې وې   
خبری وکې اود مرستو ددوام په نسبت  یې ژمنه 

که .و

ــد رشــیدی  د قضــائیه ــواک     قضــاوتپال  جاوی
اداري عمــومي آمریــت سرپرســت د چنــا پــه  

مه له غرمـې مخکـی د خپـل کـار  پـه دفتـر       ٢٣

هکلــه والیــت داســتیناف  محکمــی دتجهیــز پــه     
ــدیزیي    ــه او وانــ ــتنه وکــ ــتو ددوام غوــ دمرســ
وکـــ تـــر ــــو د مرســـتو د الغــــوره انســـجام پــــه     

جلسه علنی قضائی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف 
تحت ریاست قضاوتیار ١٢/٣/١٤٠٠والیت هرات بتاریخ 

محمد شریف "فانی" رئیس محکمه استیناف و هیئات قضائی 
شان با حضور داشت ارنوال موظف، وکالی مدافع، 

مساعدین حقوقی و متهمین دایر گردید.
اق و فروش مواد مخدر به اتهام یکنفر مورد ابتداء قضیه قاچ

غور و بررسی قرار گرفت وبعدازتکمیل و رعایت ارکان 
، ٢١٣برگزاری یک جلسه قضایی ، متهم مذکور مطابق مواد 

کود جزاء بمدت پنج سال حبس ٧٥و ٣١١، ٣٠٥، ٢١٤
تنفیذی محکوم به مجازات گردید همچنان مطابق به آجنداء 

دیگر نیز مورد غور و بررسی قرار جلسه قضائی، هفت قضیه
گرفت که عده از متهمین آن قضایا به حبس های تنفیذی 
محکومین به مجازات گردیده و تعدادی هم به نسبت عدم 

موجودیت دالیل الزام برائت گرفتند.
همچنان جلسه علنی قضائی دیوان امنیت عامه محکمه 

تحت ریاست ٢٣/٣/١٤٠٠استیناف والیت هرات بتاریخ 
قضاوتیارمحمد شریف"فانی" رئیس محکمه استیناف و 
هیئات قضائی دیوان مذکور در رابطه به قضیه قاچاق مواد 
مخدر نوع چرس به اتهام دونفر دایر گردید. که بعد از غور  و 
بررسی همه جانبه هیئات قضائی یکنفر از متهمین بمدت 
شش سال و یکماه حبس و یکنفر بمدت چهار سال حبس 

حکومین به مجازات گردیدند.تنفیذی م
همین طور جلسه علنی قضائی دیوان امنیت عامه محکمه 

تحت ریاست ٦/٤/١٤٠٠استیناف والیت هرات بتاریخ 
قضاوتیار محمد شریف "فانی" رئیس محکمه استیناف و 
هیئات قضائی شان در رابطه به قضیه قاچاق و فروش مواد 

و بررسی همه جانبه مخدر به اتهام یکنفر دایر که بعد از غور 
هیئات قضائی متهم قضیه بمدت چهار سال و هفت ماه حبس 
تنفیذی و مبلغ سی و یک هزار افغانی جزای نقدی محکوم به 

مجازات گردید.
به همین ترتیب جلسه علنی قضائی دیوان رسیدگی به جرایم 
علیه امنیت داخلی و خارجی محکمه شهری هرات بتاریخ 

اوتمند عبداللطیف "متین" تحت ریاست قض٥/٤/١٤٠٠
سرپرست محکمه شهری و هیئات قضائی دیوان مذکور در 
رابطه به رسیدگی یکعده از قضایای مربوط به اختطاف دایر 
گردید. که بعداز غور و بررسی همه جانبه هفت نفر متهمین 
بمالحظه اوراق در پنج فقره اختطاف دونفر بمدت سی سال 

بس تنفیذی محکومین به حبس، یکنفر بمدت دوازده سال ح
مه شناخته شدند.چهار نفر از اتهام وارده بری الذمجازات و

سه نفر در خصوص اختطاف طفل نه ساله هر واحد بمدت 
شانزده سال حبس تنفیذی محکومین به مجازات گردیدند. 
همچنان مطابق به آجندای جلسه قضائی یک قضیه دیگر نیز 

نفر از متهمین بمدت مورد غور و بررسی قرار گرفت که یک
دوازده سال حبس و یکنفر بمدت شانزده سال حبس تنفیذی 

محکومین به مجازات گردیدند.

بشـــپې او نظـــم تـــه ـــانې پاملرنـــه وکـــئ.      
ــه د  ــیس پـ ــی رئـ ــې  د   دمحکمـ ــې چـ ــل کـ ــې حاـ اسـ

استیناف محکمې د تحریراتو مـدیر او یـو شـمیر    
نورو مسئوولینو یـې ملتیـا کولـه هغـه مـامورینو      
ــارو     ــو د چـــ ــت  د مراجعینـــ ــم،  پروخـــ ــه د نظـــ تـــ

نیه د پکتیاء والیـت اسـتیناف    ٨/٤/١٤٠٠په 
ــیس قضــاوتیار اســد اهللا    محکمــی سرپرســت رئ
(ذکـــی ) لـــه بـــیال بیلـــو شـــعباتو خـــه دلیـــدنې  
ســـربیره د حاضـــري کنتـــرول او مـــامورینو لـــه     
الروونه وکه چـې د مراجعینـو  چـارې پروخـت     

خالصون، شفافیت  او زیات کارکولو الرـوونې  
وکـــــې  دغـــــه راز مـــــامورینو تـــــه د کـــــارونو د  
نـدیتوب پــه موخــه د هــرول ســتونزو د حــل پــه  

خه کې د بشپې همکار ا ورک.بر

ــايي     ــه قضـ ــپ، همدارنـ ــو کلېـ ــدافع وکيالنـ مـ
الوي دقضيې تورنو  او زيانمنو تـه  هـم  وخـت     پ

ورک او دقضاياوو جريان يې ورخه واوريده.
ددغه علني قضـايي غونـې  قضـايي پـالوي د     
دوسيو اوراقو او نورو اسنادو ته په کتو  درايـو  
په اتفاق  دمحمداسلم په نوم  يو تن دلورو تنو 
ــره       ــه ه ــې پ ــه جــال جــال قضــاياوو ک دتــتونې پ

کالـه،  ۱۴ـ  ۱۴ـ  ۱۴ـ  ۱۴ه قضـيه کـې پـ   
کاله کېي دتنفيذي بنـد پـه سـزا    ۵۶چې جمعاً 

.محکوم ک
پرېکه کلېپ، همدا رنه دانسـان تـتونې پـه    
دوه جــال جــال  قضــيو کــې دعبــاداهللا پــه نــوم يــو  

کالــه تنفيــذي بنـد او يــو بــل  ۲۹کـس جمعــاً پـه   
۱۴کس دانسان تتونې په يـوه قضـيه کـې پـه     

کاله ۱۲ل تن په ياده قضيه کې په کاله  او يو ب
او يــو مياشــت تنفيــذي بنــد ســزا محکــوم کــل.  
ــو خــه د ترالســه شــويو      ــالوي د تورن قضــايي پ
.ولو جرمي وسايلو په  مصادرې هم  حکم وک

دغونې قضايي پالوي وويل دتورنو پرواندې 
ــه دي کــوالی شــي د     شــوې پرېکــې وروســت ن

تمیيز غوتنه وکي.

ــه  رهــــار اســــتيناف  ه دننــــنی٧/٤/١٤٠٠پــ
محکمــې دکــورني او بهرنــي امنيــت جرايمــو تــه 
درسـيد دېـوان قضـايي پـالوي ديـوې علنــي      

ــنيزې قضــايي غونــې پــه تــر کــې       تنــه ۴رس
خـه تـر   ۱۲دانسان تتونې په قضـيه کـې لـه    

کالو دتنفيذي بند په سزا محکوم کل.۵۶
دننرهار استيناف محکمې دکورني او بهرني 

يد دېـــوان دغـــه  امنيـــت جرايمـــو تـــه درســـ   
ــتيناف     ــه داســ ــنيزه غونــ ــي رســ ــايي علنــ قضــ
محکمې رئيس قضـاوتمند مفتـي محمـد وزيـر     
په مشر  او  دوه تنه قضايي غـو او  دقضـيې   
طرفينــو پــه شــتون کــې ترســره شــوه پرمهاــل يــې   
دانسان  تتونې په يوه قضيه کې دلـورو تنـو   
تورنـو پروانـدې مؤظـف ارنواـل ترتیـب شــوې      

له او  دقضيې تورنو ته يې صورت دعوی واورو
دقانوني سزا ورکولو غوتنه کوله.

ارنوال کلېپ، دغه راز دتورنو مدافع وکيالنو 
دخپلـو موکلينـو  دفـاع کولـه او ېنـو يـې خپـل        
ــو تــه يــې بيــا         ــوکلين بــې نــاه ــودل او ېن م
دقضايي پالوي خـه دقضـايي رأفـت غوـتنه     

کوله.

وضعیت سیستم مدیریت قضایا را به عهده 
سرطان جلسه ٢٤دارند، قبل از ظهر پنجشنبه 

اعضای ذیدخل سیستم مدیریت قضایا تحت 

ی اداره ملی احصائیه و به اساس تقاضا
یت شورای حاکمیت معلومات که برمبنای هدا

قانون وحکومتداری وظیفه بررسی و ارزیابی 

ریاست قضاوتپال جاوید رشیدی سرپرست 
.مریت عمومی اداری قوه قضائیه برگزار گردیدآ

ت محترم هاللی معاون اداره درین جلسه نخس
ملی احصائیه ومعلومات هدف از تدویر جلسه 
را بیان داشته و از ادارات ذیدخل خواست تا 
مشکالت عملی در استفاده از سیستم مدیریت 
قضایا را که درجریان ثبت روزمره قضایا به آن 
مواجه اند، بیان نمایند. بعداً همه اشتراک کننده 

جود در زمینه را بیا ن گان بالنوبه مشکالت مو
داشتند که ازجانب معاون احصائیه ومعلومات 

در رفع مشکالت در تفاهم یادداشت گردید تا
(Jssp)با دفتر حمایت سکتورعدلی افغانستان

.اقدامات الزم صورت گیرد
دراخیر قضاوتپال جاوید رشیدی سرپرست 

جمعرا مریت عمومی اداری قوه قضائیه جلسه آ
اظهار امیدواری کرد تا اداره بندی نموده و

احصائیه ومعلومات توانسته باشد ازخالل 
معلومات و نظریات اعضای جلسه یادداشت 
های مناسب برداشته وبا تنظیم یادداشتها طی 

نها در تفاهم و مشوره با آدوهفته درجهت حل 
دفتر حمایت سکتور عدلی افغانستان پرداخته 

.وسایر سفارشات جلسه را تحقق بخشد
درین جلسه معینان ومسئولین وزارت های امور 
داخله، دفاع ملی، امنیت ملی، وزارت 

اداره لوی ارنوالی، وزارت عدلیه،مخابرات،
سا ؤتنظیم امور زندانها، ستره محکمه ور

ومدیران تخنیکی شان که عمالً در سیستم 
.مدیریت قضایا کارمینمایند، اشتراک داشتند


