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شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرر سردهم ق قرو     
تحت ریاست قراوووووه سردی یوسرل م ردق رسرده سرتره       

عات شررامل محکمره تکرکدل س  رره مامه ی ریی مو رو   
 اسنیاء رسدیه گی به عمل ایرم .

شورا وخ ت تاکدیًا خاطر وکان کرم که رسدیه گری بره   
تمرررامی معرررایی مررریوی مر محررراکق سمهررروری اسررر می  
افغاو ررتان ع نرری اسررت م محرراکق مک تنرری س  ررات را    
بامضورماشرررت اشرررخا  شرررامل قضرررایا ی یرررا مم رررل     
قاوووی اوها مایرر ی مرسریران س  ره برا تو ردق م رو  م        
یسایررر  ی مک تدرررت  رررای طررررفدا معرررایی م تمرررامی       

قاوون اصرو  محاکمرات    52الی  49شرایط منیرج موام
مرریوی را از لحررال شررک ی رعایررت وماینرری تررا قاووودررت   

 رسدیه گی قضایا  رچی بهتر تامدا گرمم .
بعیًا  طبر  فدلر ه قب ری شروراء م یرض ت ا رای ت ییری        
 وظر ریاست عمومی قضرایای میلرت  بارتبرام  م کدرت    
یزارت صحت عامه مر مرکه شهر م  با مضرور معدنران   
محترم یزارت  عیلده ی شراریالی کابرل م وماینریه گران     
شرراریالی م یزارت  صررحت عامرره  م قضررایای میلررت ی    
اطراف قضده مورم غور ی بررسری  مره ساوبره قررارمامه     
شررریه ی اررره از تعررراطی تو ررردحات فزمررره م بررره  ررریف  

ضررایای میلررت ی  رسرردین برره وتد رره مه ررور برره اماره ق  
وماینیه یزارت صحت عامه م یمًا یظدته مامه شری ترا   
بررا ترر ت ی تتحررر بدکررتر اسررنام سایرریام سررامه مررورم   
وظرررر را مررری اک رررر الررری یرررض مررراه مریافرررت ی مر یکررری     

 ازس  ات بعیی اراسه وماینی .
 مچنرران مراریسرره رسرردیه گرری برره سررایر ت ا ررا  ررای        

تکری بره   ت ییی وظراماره قضایای میلت  م می ت ا ا م
قاوون اصرو  محاکمرات مریوی تایدری      482امکام  مامه 

ی به لغو فدلر ه  رای ملرییریه بره وترت میلرت تلرمدق        
 اتخاذ گرمیی .

متعاقبًا بامر وظر ماشت ادکنهام یزارت صرحت عامره   

راسرررت بررره مو ررروع ادووررری اعضرررا ی او ررراج او ررران  م  
 ررریایت مامه شررری ترررا وظریررره اماره ماراففترررای سرررتره    

 مکررراری برررا وماینررریه گررران شرررورای    محکمررره کررره مر
محترررم سراسررری ع مررای افغاو ررتان م یزارت مرر  ی     
ایقررراف ییزارت معرررارف  ابرررراز گرمیررریه م بررره یزارت  
محترم صرحت عامره ارسراع شروم ترا  ازقوهریر  مروارم        
 رررریری ی سواوررر   مکررراری امارات  ی رررای  غرررر      
تنظررردق مر م ررررره تحرررت کرررار ادووررری اعضرررا ی او ررراج  

رامررل قرراوووی بعرریی برره یزارت   او رران مغررر  طرری م 

 محترم عیلده فرستامه شوم .
بررره  مررردا ترتدررر   برررا توسررره بررره اسرررتهیاسده ریاسرررت    
مارافوکررای شررورای عررالی سررتره محکمرره م  برره  رریف   
ای ررررام رییرررره یک رررران مر برابررررر خواسررررتهای برخرررری   

ت ییی وظرر کره خوا ران رسردیه     ازمت ا دان مرمرم ه 
شرهوم ی   م محراکق بره امعرا  رای  بروت کر ر      گی م ر

سعل ی مکبو دت اسنام مورم وظر شان اوی م بره اماره  
تررررریقد  یمهالعرررررات یمارافوکررررراء تحرررررت اشرررررراف      
قضرررررررایتووه بررررررررات ع ررررررری متررررررردا  ی قضرررررررایتووه  

عبیالح رررد  امررریی اعضرررای شرررورای عرررالی سرررتره    
محکمرره یظدترره سررورمه شرری تررامر ارتررو امکررام قرراوون     
اصرررو  محاکمرررات مررریوی م قررراوون اسرررراات سهایررری ی  

کررکدل ی صرر مدت قرروه قضرراسده یمکررک ت   قرراوون ت
موسومیکه ازیا وامده اطراف معوی یشرعبات ذیرربط   
مواسه اوی ممهالعه فزم راا و رام مامه ی وظرر شراورا بره     

 س  ه بعیی اراسه بیاروی .
برع یه مرس  ه شش مرخواست تبریی ی  محکمره مر   
قضایای میوی ی سهایی  مورم رسردیه گری قرارگرفتره    

البررره اماره محتررررم لرررو ی  رررارووالی    ی ودررره بنرررابر مه 
( میسرده سهایری بره محراکق اسررتدناف     37رسردیه گری     

یفیرررات خوسرررت م سررررال م کنر رررا م کنررریز م ب ررر  م       
بغرر ن م  فاریررار م غهورری م تخررار م  لرروگر م غررور م      

  رات ی بیخکان تتویض ص مدت گرمیی . 
 

و ض یمیباره سهت اخ   محلو  بره محراکق تحتراوی    
ارسراع مدکرومم  مرمرورم چره اسراقتری صرورت گدرررم        

 ((.طال   یایت  شیه اوی
کرره بم مظرره اسررتهیاسده مترر کره م مرریق دا قضرراسی    

 .تیقد  یمهالعات ذیً  ابرازوظر ومومه اوی ریاست
  :به ااس  ارسش وخ ت1  

ق ررط ومررومن محلررو م مربرروم برره محکمرر  صررامر        
 .کننیه مکق مدباشی

 :به ااس  ارسش میم .2
بعرریاز صررییر مکررق محکمرره ابتیاسدرره مبنرری بررر ت میرره   
محلررررو  از ساورررر  محکرررروم ع دررررهم اررررو  محلررررو   

 .م کورم صتت میا را به خوم می گدرم
نرراءد مر صررورتدکه محکرروم ع درره محکمرر  ابتیاسدررهم     ب

ق رررط ابتررریایی میرررا خررروم را ارماختررره باشررری  ی مر     
سریررران رسررردیگی اسرررتدنافی مه رررت ق رررط میم ودررره    
تکمدل شیه باشی ی محکوم ع دره وظرر بره عر ر موسره      

ی مفیرل مع رو م وتواوری مر قن مرم ره ق رط میم را بره       
یقررت ی زمرراوش تحویررل ومایرری  ایررا مو رروع باعرر       
توقررل سریرران رسرردیگی اسررتدنافی یررا فرسررامی قضررده  
ومری شرروم. امررا محرراکق توسرره سرریی ماشررته باشررنی کرره   
ت میه اق ام میا م کور که به مکق محکمه  ابرت بره   
ذمرر  محکرروم ع درره مدباشرریم یقتررًا فوقتررًا  از طرررف       
امارات م ررو  تع درر  سرریی شررومم تررا م ررو  میلررت       

 . ایت وگرمم
  :به ااس  ارسش سوم .3

(قراوون تکرکدل یصر مدت قروۀ قضراسده      49ۀ طب  مام
کررره 9/4/1392(1109منتکررررۀ سریرریۀ رسرررمی شررماره    

چنرردا صرررامت مارمک امکررام قرررار  ررا ی ر نمرروم  ررای   
محرراکق فوقرراوی مرمررورم رسرردیگی م رریم قضررایا بررر   
محررراکق تحتررراوی یاسررر  التعمدرررل مدباشرررنی( مرسرررت     
م ررتهیی مر قن خلررو  اسررراقت قرراوووی ی م تضرری  

 وماینی((

مررورم اسررتهیاء ی وظررر ترریقد ی مرترر  برررقن        مهالرر 
م ررام محترررم سررتره    5/6/1397م رر   رریایت مررور    

شررورایعالی  17/7/1397محکمرره م مرس  رره ترراریخی  
(  ررریایت ذیرررل  649مهرررر  ی طررری تلررروی  شرررماره     

 .صییر یافت
  وظر ریاسرت محتررم تریقد  یمهالعرات تاسدری شری م       
مو ررروع بررره سمدرررت محررراکق طرررور متحررریالما  اخبرررار  

 ((.گرمم
( 465مرات  منیرج تلوی  شماره فرو  ذریعره وامره     

بره محکمره اسرتدناف یفیرت بامدرران      4/9/1397مرور   
اخبرررار گرمیررریه اسرررتم از اینکررره مو ررروع سنبررره عرررام   
ماشته م بیینوسد ه به عموم محاکق اسرتدناف یفیرات   
ی مراست مربوم اب غ مدگررمم ترا  ریایت قوررا بمراسرت      

 .ًا اسراأت بعمل قرویذیربط خویش تعمدق ومومه یف 
 

 

ب ه قبل از ظهر مر سامه کوچی  10:45موالی ساعت 
مارکدت یفیت خوست صیای ش دض مرمی به گوت 
می رسی که باشندین قن اولده قوماویاوی امنده قن 
یفیت به محل یاقعه می ریم یاز قن سا یض تا را با 
یض مدل تتنگچه گرفتار می ومایی یشخر گرفتار 

ا طوری بدان می کنی که مر منه ه مدر شیه سریان ر
ع ی ااک تان با م تو  یک ا زویه گی ماشتدق ی به 
گتته یی م تو  برامرت را به قتل رساودیه ی مچنان 

لرره اماری ف ررام سررره م     هم افغاو ررتان سررتره محکمرر  
ه برخره کرد م رایخدرهه  اصر ماتو مم امارې     مبارزې ار 

م اداییتدررا ای میسرردو ترره م رسرردیه خررک برره برخرره کررد    
متدری مریو ک ووو اره تررک کرد م ارام یی فسرته راییورد       

 . لري
م افغاو رتان مسررترې محکمررد ییاوری امرران ا  ایمرران   

مره ودهره ( م افغاو رتان اره      5وا سه شرنبه   مقرو  اره    
یی سررره سررق م م درراوه لرره اد وړیوارر  کنتررر اایه م سدنررو

مکومت  م اط عاتو ای رسندو اه مرکه کرد لره رسرندو    
تررک کرد یییرل چرد  اره تدرری        اه سره م خبري کنتراوه

مریرو ک وورو کرد م  دروام ممحکمررو لره لرورې اره  ولررو        
س رررریه  281549مري یایی محاکمرررراتو اریسررررو کررررد   

 . میسدو یته رسدیه خد شوې مه
قوې کرد لره اماري ف رام     غه زیاته کړه چد  قضاسده  

سررره م مبررارزي ارره برخرره کررد م قضرراتو ترره م قضررایی       
  ای م مغرررو سررر وو ای م تتتررردش  مم رراترررو م اصررر    

اماراتو مفعرالدتووو م اراختدرا اره اای ره کرد م اره تدرری        
تنررو ارره شررایخوا کررد م قضررا      274مریررو ک ووررو کررد م  

من رروبدا م محرررریا م  ررارووافن م مرریافت یکررد ن ای  
یه ک رران م رشرروت ای اماري ف ررام ارره سرررم    وررور اییورر 

 . ودو  شوي ای مقاوون ان و ته سوار  شوی مي
 غره یییرلک ممغررو ودرو  شرویو ک رراوو شروایله سرر نه      
یرد م قضرا من رروبدا سروییي اره ماسررد مار  کرد چررد       

رخه ودو  شوي ک ران یرد  رارووافن م    بااته ووره زیاته 
در میافت یکد ن م ای مکمدکا کاراوو اره وروم خرم شرم    

 . وور ک ان مي
قا ردان ای    دتنو اه شرایخوا کر   163اه مې سربدره م م

کار کویوکو مسرترې محکمرد م ر برره لره لروري اره       
 . تامیبو توخه م ازات شوی مي
و اص ماتو اره برخره   ی غه اه ستره محکمه کد م قضا

خوا رت را فرار مامه بوم بناءد م بور شییق ااک تان 
را ترو کندق یعازم یفیت اکتداء شویق یلی مر صیم 

فخره قمر  ابگدرم بقن بومم که اوت ام خون برامرم را 
ات را ادیا کرمم ی مراه با برامرم به سراغ ات رفتدق 
ش  را مر  وتل مبی سوری کرمیق یصبق با موتر 
متع  ه برامرم به محل مه وبه رفتدق یبه  مکاری 
ایرم که سای بوم یبات ات را ت بدت ومومه بوم 
بافی یی اویاخت  ای با تتنگچه ومومم یخواستق به 

برامرم فرار ومایق یلی موف  وکیم  یسد ه موتر
یتوسط اولده گرفتار گرمییمم س ی م تو  توسط 
اولده به شتاخاوه اوت ا  ومومه یاز وهمت یض مدل 
تتنگچه تی تی بی  ااک تاوی معه شاژیر قن ییض 
س ی ت کره مریافت گرمییه برامر م تو  مر سریان 
تح د  بدان ماشته که برامرت با  دچ که خلومت 

نی ویاشته ییض شخر غری  کار بوم یخاوق یمشم
م تو  از فرار خوا ر قاتل اظهار بی خبری ومومه 

ایرا  میسده بعیاز اکما  تح د  غر  اوتلا  
شرعی محو  محکمه شهری یفیت خوست گرمییهم 

 10/6/1395( 41محکمه شهری طی مکق فدل ه  
خویش مر مضور ماشت طرفدا قضده ییکدل میافت 

ر میاقه به اتتا  قرا به استنام ف ره متهق بعیاز غو
( قاوون سهاء متهق را به اشی م ازات 395( مامه  1 

 اعیام( محکوم به م ازات ومومه یملامره یض مدل 

( مؤر  1550- 1477متحیالما  شماره  
 مارافوکاءشورای عالی  7/9/1397

ریاسررررت  7/6/1397( مررررؤر  686 ررررق وامرررره شررررماره   
محترررم ترریقد  یمهالعررات اسررتهیاسده میرروان مرریوی ی    
م و  عامره محکمره اسرتدناف یفیرت بامدران کره براف ر        

محکمره اسرتدناف فررو     15/2/1397( مرور   473وامره   
الررر کر غرررر  ابرازوظرررر بریاسرررت تررریقد  یمهالعرررات    

و  گرمییه بومم مواصر ت یرزیریه اسرت کره خ صره      مح
 .ذیل را افامه مدنمایی

  استهیاسده فو  ال کر مرمورم ق ط ومرومن محلرو    
  :فدل ه   ا توسط محاکق مبنی براینکه

. 2محلررررو  را کرررریام محکمرررره ق ررررط وماینرررری     .1
مرصورت ق رط  شرین مرم ره بعریی  محاکمراتی  الری       

. 3یرراخدر   قخررر تحویررل اق ررام معهررل گ اشررته شرروم    
مرصورت صییر قرار مبنی برتعهدرل یاو ضرای معدرام    
میسررده  ازطرررف میرروان قن م ررام عررالی سررتره محکمرره       



 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

 

۱۳۹۷قوس  ۲۰  

 

 مر یفیت خوستک
س  رره  مرری نگی امارات عرریلی یقضرراسی یفیررت خوسررت بترراری        

تحرت ریاسررت محمری افضررل"م خدل" رسرده محکمرره     21/8/1397
استدناف قن یفیت برا اشرتراو راسرای میاییرا محکمره اسرتدنافم       

امندررررت م رررریم رسررررده عیلدررررهم وماینرررریه  یالرررری یفیررررتم رسررررده 
قوماویاوی امندهم وماینیه  رارووالی یوماینریه گران امارات ذیرربط     
یوماینرریه مفتررر یووامررا مایررر گرمیرری یریی مو رروعات قترری بحرر      

 یتبام  وظر صورت گرفتک
ارولده عریلی یامنرری چناوچره از وررامش ادریا اسررت یکری از اعرروان      

شرری کره امرور محولرره   قضراء یاعروان امارات عرریلی یقضراسی مری با    
 ایکرران مر ریشررنی امکررام قررواودا وافرر ه ککررور ممرری قضرراء بررومه     
یا ررق مو رروعات یقضررایا از قغرراز ککررل یتع درر  مربرروم ایکرران  
مری باشری بنرراءد مر رابهره برره امرور محولرره ایکران برره طرور عررام یمر        
رابهه به مو روعات س ر  یامضرار متهمردا یمحکرومدا بره طرور        

ه س   یامضار مریعی ع دره مر   خا  یع ی الخلو  مر رابهه ب
 قضایای م وقی عهل توسه ماشته عنیالموقت اسراقت وماینی.

قمریت قضایای میلرت مر رابهره بره قن عریه از قضرایای کره اوریازه        
میعا بها از مه سریر  کمترر باشری بره ایرا محکمره یمر صرورتدکه        
اویازه یمیعا بها بدکتر از مه سری  زمردا باشری یطبر  ملروبات     

ی ستره محکمره بره محکمره ذیلر   قن کره عبرارت از       شورای عال
محکمه ابتیاسده یاستدناف یفیت ونگر رار مدباشری ارسرا  وماینری     
مخلوصررًا مر رابهرره برره قوعرریه از قضررایای کرره ادرامررون قوهررا قرررار   

( قراوون قضررایای میلررت صررییر  8اسرترمام مرریعابها مهرراب  مررامه   
 یافته باشی.

امره از قبدرل ت بدرت اعتدرام     مر رابهه به امرور مربروم بره صرحت ع    
مظنررروودا مررروام مخررریر یتمرررامی اسرررراقت مربوطررره طررر  عررریلی       

  مکاری فزم یقاوووی را مرعی وماینی.

ریاسرت عیلدره مو رروعات یمکرک ت مربرروم بره اماره خررویش را     
با امارات ذیربط کره قربً  مر قسنریای س  ره گرفتره شریه بروم قررار         

 ذیل مورم بح  قرار مام.

قن تررر کر برره عمررل قمررری مر رابهرره برره قن عررریه از      چناوچرره فوقررًا از  
غاصرربدا زمرردا کرره از طرررف قمریررت قضررایای میلررت ایررا ریاسررت     
تحررت س رر  قرررار مرری گدرررم از طرررف ارگاوهررای امندترری مر س رر       

 یامضارقوها اقیام فزم صورت ومی گدرم.

 ر گاه سهت تکمدل اسنام از امارات ذیربط مر رابهره بره قضرایای    
عمررل مررری قیررری امارات ذیرررربط مر ارایررره  م ررو  عامررره ارسرررش بررره  

 مع ومات  مکاری فزم را مب ی  ومی ماروی.

بت سرری از قرراوون سییررری  ررر گرراه محلرررو  فدلرر ه سرررات را اماره      
م رررو  عامررره تحویرررل م رررابات میلتررری ومایررری بایررری بررره م رررار    

 مییریت م و  تحویل گرمم.

مر رابهه بره ت ر دمی ایرا  میسرده یسمرت قیری مع ومرات از ا رل       
ه از محاکق یامارات ذیربط ت ا ا به عمل مری قیری کره ریاسرت     خبر

عیلدرره خلوصررًا مررییریت  ررای م ررو  ایررا اماره را یرراری ومررومه        
  مکاری  ای فزم یقاوووی خویش را مریغ وورزوی.

ارگاوهررای امندترری مر مرم رره ککررل سرررایقم  ررارووالی مر مرم رره      
تهمردا  تح د  یمحاکق مر مرم ه محاکماتی مر رابهه به معرفری م 

یاقعررری بررری بضررراعت یقضرررایای غدرررابیم بررره قمریرررت م ررراعییا    
م رروقی یت ا ررای م رراعی م رروقی عهررل توسرره وماینرری یزمدنرره       
مفاع بهتر از مؤک دا شان را برای م اعییا م وقی فررا ق ومرومه   
توقررررت مرررری ریم مرررردا اسررررراقت یرسرررردیه گرررری قضررررایا قمریررررت        

 م اعیتهای م وقی را رسمًا مر سریان قرار م نی.

وع مهریمه مورم غور یبررسی قررار گرفرت یمر  رر مرورم     که مو 
تلررررامدق ی رررریایات فزم صررررورت گرفترررره امارات ذیررررربط ع رررری     
الخلو  مییر مبارزه با سرایق سناسی که سییریًا عره ت ررر ماصرل     
ومومه امورات متع  ه خویش را متعهی گرمیریه کره  مره مروارم را     

مررامی  برره یقررت یزمرراوش اسررراقت خوا رری ومرروم یتعهرری ومومورری ت       
اسراقت خویش را طب   یایات م امرات مر ریشرنی امکرام قرواودا     
واف ه ککور مرعی ومومه از  دچگووه سعی یت ت مریغ وخوا نری  

 یرزییم س  ه با معاسده خاتمه یافت.

 مر یفیت مایکنییک
س  رره  مرری نگی امارات عرریلی    ۵/۹/۱۳۹۷ریز می شررنبه مررؤر   

دار ابرررروبکر یقضرررایی یفیرررت  مایکنرررریی تحرررت ریاسررررت قضرررایت    
"صرریی ی" رسررده محکمرره اسررتدناف قن یفیررت بررا اشررتراو راسررا ی   
وماینرریه  ررای م ررام یفیررتم  ررارووالی اسررتدنافم عیلدررهم م ررو       
بکرم صحت عامهم  ارووالی ع کریم قوماویاوی امندرهم امندرت   
م یم  ارووالی امندت ماخ ی ی خارسیم ارا ریم او مرا م رت ل    

ی راسررای  jssp ه موس ررهیکرر ی مرریافتم مررییر محرربهم وماینرری 
میروان  رای اسرتدنافی ی شرهری بعری از تر یت چنری قیراتی از کر م          
ا  م درری مر م ررر تررافر س  ررات ریاسررت محکمرره اسررتدناف مایررر    

 .گرمیی
ابتریا رسررده س  رره  ررما خرروت قمییرری برره ما ررریا  ا مدررت ایررا   
گوورره س  ررات را مر مررل مکررک ت موسررومه برردا امارات عرریلی ی   

ته ی از امارات مربوطره خوا ران مکروره مر وحروه     قضاسی بدان ماشر 
برگررهاری س  ررات گرمیرریم سرروه ریی مو رروعات مرج  قسنرریای    
س  رره بحرر  ی تبررام  وظررر صررورت گرفررتم کرره مرروارم ذیررل مررورم      

 تلوی  قرار گرفتک
ریاسرت   ۹/۸/۱۳۹۷( مرؤر   ۱۱۴برر ۲۹۰به ارتبام وامره شرماره    

ن اماره کره  شاریالی شهر ود ی راسرت بره مو روع ومررات ر ایکری ق     
توسط افرام ی اشخا  قبل از اخر  قبالره فرریت ی مسرت بره مسرت       
شیه بح   مه ساوبه صورت گرفرتم مر مالدکره از اماره شراریالی    

ویاشررتهم وظررر تمررام اعضررای س  رره   ر رردچ شررخر مر س  رره مضررو

( مرؤر   ۲۰۹۸الی۲۰۳۰ایا بوم که مر رابهه متحیالما  شماره  
یسرررروم مارمم اماره شررررورای عررررالی سررررتره محکمرررره    ۴/۶/۱۳۸۷

شرراریالی مرری تواورری م ررتنی ی مهرراب  قن اسررراقت خررویش را عدررار    
 .سازوی

مر زمدنرره کررق ترروسهی قوماورریاوی امندرره برره س بهررای محرراکق بحرر    
صررورت گرفررتم ی وماینرریه قوماورریاوی امندرره کرره مر س  رره ما ررر   
بررومه متعهرری شرری تررا مو رروع را از س  رر ه خرروم برره مراسررت ذیررربط   

قبار  س بهرای محراکق اسرراقت عاسرل ی قراوووی        یایت م نی ترا مر  
را مرعی بیاروی تا از التوی میسرده سرات مر محراکق س روگدری بره      

 .عمل قیی
ادرامرررون اعرررهام  دیرررت تح د رررات ام کررری کررره از امارات ذیرررربط   
صورت مری گدررم بحر   مره ساوبره صرورت گرفرتم از اینکره قربً           

ه بروم امرا   چنییا مرم ه ملوبات از قمر  ایا س  ه صورت گرفت
توسررط مراسررت مربوطرره رعایررت ومرری گرررمم یررض بررار میگررر توسررط       
اعضای س  ه تاکدی به عمل قمری ترا امارات چرون عیلدرهم ارا ری      
ی م ررررتوفدت مر تعدرررردا  دیررررت تح د ررررات ام کرررری کارمنرررریان   
م رر کی خررویش را توظدررل تررا مهرراب   رریایت محرراکق بررا مر وظررر    

 کی تحریرر  افه راه وظریرات خرویش را بلرورت م ر     ماشت بعی م
( یوم به مراسرت مربوطره ارسرا  ماروریم مر     ۱۵ی میاک ر الی میت  

صورتدکه امارات مر زمدنه تع رل وماینری ریاسرت عیلدره مک تدرت      
مارم تررا مو رروع را رسررمًا غررر  ادگدررری برره م ررام یفیررت گررهارت   

 .م نی
مر رابهه به مو وع میسرده  رای سهاسری بره خلرو  میسرده  رای        

ندررت ماخ رری ی خررارسی کرره از طریرر  اماره    ف ررام اماری ی سرررایق ام 
 ارووالی به محاکق مواص ت می یرزم مکرک ت چرون عریم مقرت     
مر ترتدرر  ایرا م ویاشررتا ترراری  مر بعضرری ایرا  ی کرراای ومررومن  
یض یر  چنییا مرتبه ی گ اشتا قن مر ماخل میسرده بحر  صرورت    
گرفرتم از اینکرره راسرا ی وماینرریه گرران  رارووالی  ررای مربوطرره مر     

 رره مضررور ماشررته  ررر کرریام متعهرری گرمیرری تررا  ررر اماره ب ررهق    س 
خویش اسرراقت وماینریم  مچنران محراکق مک رل اسرت ترا قن ایرا         
کرره از طرررف محرراکق اسررراقت ی  ررق میسررده مرری گرررممم کارمنرریان   
اماری قوها ایرا  مربوطه را وکاوی شیم امضراء ی مهرر ومرومه بعری     

 .ماز ترتد  فهرست به مراست مربوطه ارسا  مار
مر زمدنه ت رییق ابتریاسی عررایض م روقی کره مهراب  قراوون سییری         
طرررز تحلرردل م ررو  برره کرریام مرسررت ت ررییق گرررمم بحرر  صررورت       
گرفررتم از اینکرره مر قرراوون سییرری طرررز تحلرردل م ررو  مرر   بررت      
عررررایض را مب رررغ ان لررری افغررراوی تعدررردا ومرررومه اسرررتم سهرررت      
تحلرردل عوایرری میلررت منبعررری عرررایض م رروقی ابترریاء از طریررر        

 و  به محراکق محرو  گررممم مر صرورتدکه عررایض م رت دق بره        م
محاکق ت ییق می گرمم غر   بت ی ملو  عوایی میلت بره شرعبه   
م ررو  محررو  ی بعرری از قن مهرراب  قررواودا مر زمدنرره اسررراقت فزم       

 .صورت گدرم
به ارتبرام بعضری میسرده  رای م روقی کره از محراکق بریین اارچره          

ه ابرر غ مکررق بحرر  صررورت    ابرر غ مکررق یررا اینکرره ویاشررتا اارچرر    
گرفررتم برره شررعبات مربوطرره  رریایت مامه شرری تررا منبعرری قناعررت ی    
عرریم قناعررت محکرروم ع درره مر اارچرره ابرر غ را مکررخر ی قوعرریه      
میسررده  ررای م رروقی کرره برره سرر وم مرر  اعترررا  ی مرروارم مکررابه   
اصیار مکق می گررممم محراکق اارچره ابر غ مکرق را تحریرر ی  رق        

  تررا قن اماره مرردا مراسعرره اصررحار   میسررده برره اماره م ررو  ارسررا  
معوی برای قن اب غ ی میسده را سهت طی مرامرل بعریی بره مرسرت     

 .مربوطه قن ارسا  ماروی
ریاسررت  ۱۳۹۰ی ۱۳۸۹ادرامررون می س رری میسررده کرره از سررالهای   

 ارووالی ع کری و بت عریم ارایره مع ومرات توسرط قوماوریاوی      
مرررؤر   ۲۵۶۶امندرره مر الترروا قرررار گرفترره اسررت ذریعرره صررامره        

مر س  رره مهررر  گرمیرریم بحرر   مرره ساوبرره صررورت      ۳/۹/۱۳۹۷
گرفتم از اینکه مو روع قن میسرده  را سروء اسرتتامه از صر مدت       
یظدترروی مرری باشرری ی  ررریرت برره سررواب  سررالهای قبررل اسرررتم         
قوماورریاوی امندرره اسررتیف  مبنرری بررر اینکرره سررواب  سررالهای قبررل        

فتره ی توسرط قوهرا    توسط  دیت اعهامی مرکه مورم بررسی قرار گر
مهررررر یفو  ی میگررررر امارات صرررر مدت بررسرررری قن را ورررریارمم از     
مو وع برماشت اشتباه ومومه زیررا مر اختدرار گ اشرتا سرواب  بره      
متهوم تتتدش می باره قوها وبرومه ی سهرت ریشرا شرین قضرده  رای       
تحت بررسی می باشی که مر زمدنره قررار  رای قضراسی محراکق مر      

بومه ی کریام مواورت قراوووی بره وظرر ومری       ماخل میسده سات موسوم 
 .رسی ل ا امارات ذیریط ب هق خویش اسراقت اصولی وماینی

مر یض قضده قتل که متهق قن تحت وظارت اولده قررار ماشرته از   
طرررف ریاسررت م ررو  بکررر مر س  رره مهررر  ی مررورم بحرر  قرررار         
گرفرتم  ریایت س  ره ایرا بروم ترا امارات مربوطره اشرخا  را کرره         

ه سررایق توقدررل مری وماینرری ی عمرل ارتکررابی مر سررامه    مر ادووری برر 
( ۱۴۷میگررر قرررار ماشررته باشرری مک تدررت مارم تررا مهرراب  مررامه         

قرراوون اسررراقت سهاسرری برره تحریررض میسررده ارماخترره تررا مررتهق برری          
 .سرووشت قرار وگدرم

مر قضایای سهاسی که از طرف ریاست صحت عامره بره عنروان ا رل     
ه فزم ی مقد  ومی گرمم بحر   خبره ابراز وظر صورت می گدرم توس

 مه ساوبه صورت گرفرتم ی  ریایت س  ره ایرا بروم کره ماکترران ی        
م ررریولدا شرررتاخاوه  رررا مر مررردا معاینررره اشرررخا  کررره از طررررف    
امارات عیلی ی قضاسی معرفی می گرمم بلرورت م ریوفوه ابرراز    
وظرررر ومرررومهم مررری ایسرررط تررریایی ی التدرررام اشرررخا  را ذکررررم مر   

ق اء اسرق ی یظدتره خروم را بلرورت یا ر     امضر  استع م  ا ع یه از
تحریر وماینیم که مر س  ه سرارست ریاست صرحت عامره مضرور    

  .ماشته ی تعهی به رعایت موارم ذکر شیه وموموی
 مچنان ریی بعضی از مروارم میگرری کره بحر  صرورت گرفرت مر       

س  ه تلامدق فزم اتخاذ ی یایات قاوووی بره مراسرت مربوطره مامه    
 س  ه با معاسده خدر خاتمه یافت. شیم  مر اخدر

 مر یفیت اکتداءک
س  رره  مرری نگی امارات عرریلی یقضرراسی    21/8/1397یرروم مررؤر   

یفیررت اکتدرراء تحررت ریاسررت قضررایتدار عهرراء ا "فکررری" رسررده    
محکمره اسرتدناف قن یفیرت مر م رر ریاسرت محکمره اسررتدناف مر       

دررهم  مررالی برگررهار شرری کرره مر س  رره یالرری یفیررتم قوماورریان امن      
راسای امارات مربوطه یراسرا میاییرا قن ریاسرت شررکت ماشرتنی      
س  ه با ت یت قیراتی چنری از قررقن م دری قغراز شری سروه رسرده         
محکمه اسرتدناف ریی بعضری از مو روعات یچرالش  رای کره برا        
سایر ارگاوهرا ماشرتنی شرریض ومروم یبره مضرور راسرای امارات مر        

 را یمکرک ت   س  ره ت کدری ومروم یمکرترکدا س  ره ودره صرحبت        
قن بحرر  صررورت گرفررت یتلررامدق   مرمررورمکرره ماشررتنی مر س  رره  

 ذیل گرفته شی.
 ر ارگان که مظنون یمرتهق را بره  رماوت ر را ومرومه  مران ارگران        
مک ررل اسررت کرره شررخر ر ررا شرریه ییررا تضررمدا کننرریه را ما ررر      

 تحت تع د  عیلی قرار گدرم. فمحکمه ومایی ی ا

ن یظدتره ا رل خبرره را    ریاست صحت عامه مک رل اسرت یفر  قراوو    
مر مورم مو وعات که مربوم م  ض یفرا ایکران برومه اما ومرومه     
ی رردچ ورروع عررر ر مر مررورم قابرررل قبررو  ومرری باشررری البترره صررررف       
موارمیکرره برریین طرر  عرریلی مرکرره ارایرره مع ومررات مر مررورم قن       

 امکان ویاشته باشی به ط  عیلی راست سازوی.

 ررر  یامضرررار بررره   قوماوررریاوی امندررره بایررری مر ارسرررا  مکاتدررر  س   
صررامبان قن رسرراودیه یکدتدررت را مر ظهررر یرقرره س رر  مرج ومایرری    
ی ررق از تهبدرر  مو رروعات م رروقی بررا ریاسررت عیلدرره  مکرراری        

 ومایی.

 رارووالی اسررتدناف بایری مر میسررده  رای کرره از طررف م ررام سررتره      
محکمه و ض یغر  رسردیه گری م ریم بره میروان  رای اسرتدناف        

یصررورت معرروی خررویش را   راسررت گرررمم مر س  رره قضرراسی ما ررر   
م رریمًا ترتدرر  ومایرری زیرررا مرررام از مضررور  ارووارر   مرران ت ررییق     
صورت معوی ییرا اعتررا  مری باشری وره مضرور فهیکری  ارووار          

 بیین اسراقت قاوووی.

مکترکدا س  ه تعهی سورموی که مرس  ه بعیی  مه شران ما رر   
 .باشنیم یس  ه با معاسده خدر یف   ککور عهیه ما خاتمه یافت

 مر یفیت غهویک
س  رره  مرری نگی  امارات عرریلی ی قضررایی یفیررت غهورری از بابررت     

به اشتراو  وماینریه گران  یفیرتم  رارووالی      1397برج ع رر سا  
اسرررتدنافم قوماورررریاوی امندررررهم ریاسررررت امندررررت م رررریم رسد رررره   
امورزوانم ریاست عیلدرهم صرحت عامرهم رسرده محکمره شرهریم       

یوماینریه گران سرایر وهرام  رای      راسای میواوهای محاکق استدناف 
ذیرربط تحرت ریاسررت قضرایتمنی سررکنیر"مدیری" رسرده محکمرره     
 استدناف قن یفیت مرم ر ریاست محکمه استدناف مایر گرمیی.

ابتیا س  ه قیاتی  چنی ازک م ا  م دی توسط یرض ترا ازاشرتراو     
کننیه گان م  ه قراست گرمیی سوه رسده محکمه اسرتدناف بره   

خدرر م رریم گتترره یودره مررریری بره س  ررات گ شررته     شرام دا س  رره  
ومررومم کرره شررام دا س  رره بالنوبرره ادکررنهامات یمکررک ت شرراورا    

 . مهر  یبدان وموموی
ادکررنهام رسررده محکمرره شررهری مبنرری برره اوت ارر  محبوسرردا برره        

بایی به قرای  میم قوماویاوی صرورت گدررم فعرً  مرقررای       همحکم
ه مدکرروم کرره مرمرکرره   ای  قوماورریاوی مرروتر محبوسرردا توقررل مام  

شهر تهیییات امندتی یسوم مارم  امتما  مام ره توسرط مخرالتدا    
خررالی از تلررور ود ررت مرمررورم توسرره رسررده ی اعضررای س  رره را     

 . خوا اوق
تلررمدق برررقن شرری کرره ذریعرره مکتررور رسررمًا سریرران برره قوماورریاوی   
امنده غهوی خبرمامه شوم که زمدنه اوت ار  محبوسردا توسرط مروتر     

یم قوماویاوی که محکمه شرهری مرقن ق رمت قررارمارم    به قرای  م
 . م اعی سازم

وماینرریه مررییریت محرربه مرقبارر  محبوسرردا مرس  رره  مررا نگی      
( وترررر 15طورذیرررل گرررهارت مختلرررر ارایررره ومرررومک کررره بتعررریام       

محبوسدا ذکور به و بت اینکه میسده  ای شران وهراسی شریه بروم     
اوت ار  مامه  بخاطر تهییریات امندتری بره محربه مرکرهی ا چرخری       

( وتررر ذکررور یاوررراس مرمحرربه برره سرررمدبروی کررره      270شرری فعررً     
( وترررر محبررو  مدباشرررنی  75( وتررر طب ررره اورراس بررومه     17ازسم رره   

 ( تا میسده  ای شان مرمرامل محاکماتی قرارماروی195 
 برع یه گهارت فو  مرمورم میوکته  ذیل مر س  ه یام قیرشیک

ی متهمرردا برره س  رره را می الررلک  محرراکق اسررتع م مبنرری برت ا ررا 
ریزقبررل ازس  رره برره محرربه اخبررار وماینرری بهترخوا رری برروم زیرررا       

 . تهیییات امندتی ای ار تیابدر را مدنمایی
( ترا ازمتهمردا کره مرمحربه تحرت توقدرل       3رک مرمرورم اوت ار     

مدباشررنی ازاینکرره میسررده  متهمرردا برره محکمرره یل رروالی وررا ور      
مو روع را بره  رارووالی      مدباشی ی متهمردا بری سرووشرت وماونری    

ا  راه مرررل س رررت و وکررریه اسرررت    راسرررتدناف اخبرررارومومیق ترررا مررر   
مرزمدنرره برره قمریررت تحریرررات اسررتدناف  رریایت مامه شرری کرره برره       
محرراکق رسررمًا اخبررار گرررمم کرره مرقینرریه  متهمرردا کرره برره س  رره          
قضرراسی  خواسررته مدکررووی می ریز قبررل مررییریت محرربه غهورری را  

اسرتدناف کره مرس  ره     یاینریه  رارووال  مر سریان قرار م نری یاز وم 
مضرور ماشررت مر مررورم سرره تررا ازمتهمرردا کرره تحررت توقدررل ب ررر   
مدبروری ی میسرده شرران تحرت رسردیه گرری محکمره یل روالی وررا ور       
قررررارمارم اسرررت وار بعمرررل قمررری م کورخاطروکررران سررراخت کررره     
مو وع  از طری  لوی  ارووالی تحت کارمدباشری عن ریر  زمدنره     

 . مماوت ا  م اعی مدگر

وماینیه  ارووالی استدناف مرمورم اوت ا  متهمردا از یل روالی بره مرکره     
یاز مرکره بره یل رروالی مربعضری قضررایا بره مکرکل مواسرره مدباشردق زیرررا       
تهییرریات امندترری موسرروم اسررت مرزمدنرره تلررمدق برررقن شرری کرره ذریعرره         
مکتور رسمی بره یفیرت یکمدتره  مرا نگی امندتریم قوماوریاوی امندره ی        

دررت م رری اخبررار گرررمم کرره وظربرره ت ا ررای  ررارووالی مرمررورم    ریاسررت امن
اوت ارر  متهمرردا ازمرکرره برره یل رروالدها یاز یل رروالدها برره مرکرره ازطریرر      
اریاز  ای  وایی که م ریمدا یشهیاءرا اوت ا  مدی نری مرزمدنره اوت ار     

 . متهمدا ازاینکه میسده  ای شان التوا قراروگدرم  مکاری وماینی
قمریررت تعمدرررات مررییریت  12/8/1397(33بررر232 مرمررورم مکتررور ومبررر

تامدنررات لوژسررتدض قوماورریاوی امندرره مبنرری برره شررهرو اررولدهم ازاینکرره     
اسنام مت کره طی مرامرل وگرمیریه یخوا ران کمرض ازس  ره متر کره شریه        

 . اوی
مرزمدنرره از قمریررت قضررایای میلررت اسررت وار بعمررل قمرری مرر کور اظهررار   

مدباشرری ی میسررده مترر کره  ماشررت کرره زمرردا شررهرو اررولده تحررت معرروی 
 . بریاست میوان میوی محکمه شهری تحت بررسی قرارمارم

بنًا تلمدق برقن شی که مککل شهروم ازینکه زمدا که قربً  مروظرگرفتره   
شریه تحرت معرروی مدباشری مو رروع را بره م رام یفیررتم قوماوریاوی امندرره       
رسرررمًا اخبرررار کررره مرزمدنررره راه مرررل میگرسهرررت شرررهرو ارررولده ازمراسرررت    

 . مربوطه س ت و گرمم
رسررده محررراکق اسررتدناف از م ررریولدا ارگاوهررای امندتررری کرره مرس  ررره     
مضررور ماشررتنی مرمررورم تررامدا امندررت قضررات ی مفرراتر محرراکق ابتیاسدرره    
یل رروالدهای وررا امررا کرره مرامه قررره برراغ فعارر  یموقعدررت مارورری کرره قرربً      

م ری   ذریعه مکتور رسرمًا بره یفیرتم قوماوریاوی امندره ی ریاسرت امندرت       
صررامرگرمییه برروم کرره ودرراز بررره افرازیررض  اوسررته اررولده برره قن محررراکق         
مدباشی که م یولدت امندتی محاکق ی قضرات را رسرمًا بره عهریه گدروری      
ی مرایقات رسرمی مرراسعدا کره بره محراکق یل روالدها مراسعره مدنماینری          
ای ررار ت شرری برریوی را مدنماینرری کرره برره یررض تررا ازاررولده طب رره اورراس        

  مدگرمم که مراسعدا اوا ده رامورم ت شری قرارم نری ترا     ریرت ام ا
ازخهرررات امتمررالی یممرر ت تهرراسمی یاوتحرراری مخررالتدا س ررو گدررری      

( اایرره مواوررت سررمنتی ودرره  ررریرت ام ررا      12بعمررل قیرری ی برره تعرریام     
مدگرمم ازاینکره تعمدرر مرکنارسررو عمرومی قرارماشرته بنراء سریران فرو          

دتری بدران شری ترا مرقبار  تر کرات فرو         مرس  ه م ریمًا بره م ریولدا امن   
مبنرری برتررامدا امندررت قضررات یمفرراتر محرراکق یل رروالدها توسرره خررا          
وماینرری کرره خرریا وخواسررته برره و رربت غت ررت م رریولدا امندترری م رریو         

 . قراروگدروی
مرزمدنررره قمرسنررراسی قوماوررریاوی امندررره ی وماینررریه ریاسرررت امندرررت م ررری    

تنی کررره اگرم ررریمًا  اشرررت گرفتررره یمرس  ررره بدررران ماشررر   ممو ررروع را یام
 . مکتوبی رسمی مرمورم فو  صامرگرمم بهترخوا ی بوم

بنرراء تلررمدق بررر قن شرری کرره قمریررت تحریرررات محکمرره اسررتدناف مکاتدرر     
قب ی خویش را ادرامون امندت قضات ی مفاتر محراکق یل روالدها م ریمًا    

 . تع د  یاطمدنان ماصل گرمم
کره ورامبرمه مرس  ره     ( خ دل ا   وتض6707499مرمورم عریضه مهبوع  

وده مضور ماشت که برع یه عریضه خویش از ریاسرت عیلدره ی قضرایای    
میلت شاکی بومه کره ارگاوهرای امندتری بره  ریایت ریاسرت عیلدره مواورت          

 . را مراعمار تعمدرات موک دا ات ای ام ومومه ی مهاممت مدنماینی
مضرور  مرزمدنره ازوماینریه ریاسرت عیلدره ی قضرایای میلرت کره مرس  ره         

ماشرتنی اسرت وار بعمرل قمری کرره یکری بعری میگرری ازمکاتدر  یررام قیرم         
( فعررً  تحررت 65شرریوی کرره ازمرکرره برررای شرران مواصرر ت کرررمه کرره قهعرره    

تلرررف عررار  قرررارمارم  مربرروم میلررت بررومه  یمرزمدنرره فدلرر ه یسرروم     
وررریارمم مرزمدنررره م ررریولدا ریاسرررت عیلدررره یرررام قیر شررریوی کررره قاووورررًا   

 .  و غل  زمدا  ای میلتی رابگدریقمک تدت ماریق که س
بنرًا مرمرورم اشرتراو کننریه گران س  ره چنردا تلرمدق اتخراذ وموموریم کره            
طرفدا مدتواویسهت راه مل مو وع متر کره بره محکمره مربروم مراسعره      
ومایی ی یدت قضایی میوان میوی یم و  عامره محکمره ابتیاسدره شرهری      

ت مکرکل مرمرییم امکرام    مرزمدنه  مدتواوی بعری ازمراسعره طررفدا بره رفر     
 . قاوون اسراقت بعمل قیروی

 

( قاوون 119تتنگچه بیست قمیه به عنوان قله مکووه سرم  طب  مامه  
سهاء وده اصیار مکق گرمییم ایرا  از ا ر عیم قناعت متهق به میوان 

اء محکمه استدناف اماله گرمییهم یمتهق مر س  ه قضاسی محکمه سه
استدناف از سرم ارتکابده خویش اوکار یرزییه یاعترافات خویش را به 
سبر یاکراه از طرف م یولدا امندتی یاوموم کرمم یکدل میافت متهق مر 
مدا قراست مفاع از مؤکل ات اتهام من وبه را یض مسد ه ماو ته که از 

لدا امندتی ترتد  گرمییهم  دیات قضاسی میوان سهاء به طرف م یو
امضار مییر مبارزه با سرایق سناسی قوماویاوی ی دیات گرفتاری به 

ذریعه استع م خواسته شی که مر س  ه  9/8/1395س  ه قضاسی مؤر  
قضاسی مضور یافته یاظهارات شان استماع یمرج اریتوکو  س  ه شیه 

مر استیف  قضاسی از اظهارات یشهامت  ق میسده گرمییه است ی ق 
قوان ت کر به عمل قیرمه  دیات قضاسی میوان سهاء استدناف بعیاز غور 

خویش مکق فدل ه  9/8/1395( 94یمیاقه  مه ساوبه قرار فدل ه  
 ابتیاسده شهری را عدنًا مبنی به  اعیام( ت سدی وموم

.ا.ا با توسه میوان سهاء ستره محکمه ج 7/7/1397مرس  ه قضاسی مؤر  
( قاوون 9به تح دل یارزیابی م تکاران قضاسی طب  ف ره میم مامه  

میوان  9/8/1395( مؤر  94تککدل یص مدت قوه قضاسده فدل ه ومبر  
سهاء محکمه استدناف خوست را تعییل ومومه یمتهق را مر قضده 

( کوم سهاء از ابتیاء ایام وظارت یتوقدتی به 547مهریمه مهاب  مامه  
میت سی سا  مبه تنتد ی محکوم به سهاء ومومم یفدل ه مر مورم 

( قاوون 119ملامره تتنگچه به عنوان یسد ه ارتکابده سرمی یف  مامه  
 سهاء عدنًا تاسدی گرمیی.
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 محکمه مربوم ووع اتهام

15/8/1397 ااوهمه سا  مبه تنتد ی   
عضویت یفعالدت مر  یکنتر

 گریه طالبان
میوان سرایق ع ده امندت ماخ ی یخارسی محکمه 

 استدناف یفیت کنیز
13/8/1397 شاوهمه سا  مبه تنتد ی   رر اختهاف  یکنتر 

ه تنتد ی مه سا  مب  13/8/1397  
اوت ا  مایا یعضویت  یکنتر

 میوان امتدت عامه محکمه استدناف یفیت بغ ن گریه طالبان

 رر مایا گهاری  یکنتر رر ان  سا  ییکماه مبه تنتد ی 

اخ  او  مواله به گریه  یکنتر رر مه سا  مبه تنتد ی 
 رر طالبان

فشریض به اختها یکنتر رر ان  سا  مبه تنتد ی   رر 
8/8/1397  تیه سا  مبه تنتد ی   میوان سهاء محکمه استدناف یفیت بغ ن قتل یکنتر 
 رر فعل زوا یکنتر رر ان  سا  مبه تنتد ی

 رر شریع به سرقت یکنتر رر یک ا  یشکماه مبه تنتد ی 
یکنتر  تیه سا  مبه تنتد ی یسه وتر  ر یامی 

19/8/1397 چهار چهار سا  مبه تنتد ی  
وترچهار  میوان سهاء محکمه استدناف یفیت کنیز سنگ مغ وبه 

1/8/1397 یکنتر بد ت سا  مبه تنتد ی یمی وتر براست  میوان سهاء محکمه استدناف یفیت کااد اء قتل سه وتر 
 رر قتل میوتر رر  ر یامی شاوهمه شاوهمه سا  مبه تنتد ی

 رر ت ایز سن ی یکنتر رر شاوهمه سا  مبه تنتد ی 
همه سا  ی شش ماه مبه تنتد ی شاو  رر ر هوی یکنتر رر 

5/8/1397 یک ا  یشش ماه مبه تنتد ی   میوان امندت عامه موزه چهارم شهر کابل قاچا  موام مخیر یکنتر 
ییرهت یکنتر رر میسا  مبه تنتد ی  رر 
 رر تهییر سواز سدر یکنتر رر میسا  مبه تنتد ی
8/8/1397 میسا  مبه تنتد ی   رر موام مخیر  یکنتر 

9/8/1397 سه سا  مبه تنتد ی  ت ایز ع ده مؤظتدا  یکنتر 
 رر خیمات عامه

14/8/1397  تت سا  یشکماه مبه تنتد ی   رر فری  کاری یکنتر 
15/8/1397 سه سا  مبه تنتد ی   رر تهییر یکنتر 

یکنتر میسا  یشش ماه ییکنتر یک ا  یشکماه 
12/8/1397 مبه تنتد ی  زوا فعل میوتر   میوان سهاء موزه سهارم شهر کابل 

12/8/1397 شش سا  مبه تنتد ی  رر سرقت میوتر 

22/8/1397 شش سا  یسه ماه مبه تنتد ی  سرقت اموا  یاسنا   یکنتر 
 میوان سهاء محکمه شهری یفیت کنیز مکاکدا

23/8/1397 مه سا  مبه تنتد ی  یت کنیزمیوان سهاء محکمه استدناف یف کورکرمن چکق یکنتر   
یکنتر تیه سا  مبه تنتد ی ییکنتر چهارمه 

22/8/1397 سا  مبه تنتد ی   محکمه ابتیاسده خکووت ع ده زن یفیت سمنگان قتل  میوتر 

 رر قتل یکنتر رر بد ت سا  مبه تنتد ی 
22/8/1397 بد ت یان  سا  مبه تنتد ی   میوان سهاء محکمه ابتیاسده یفیت سمنگان قتل یکنتر 

ا  ییکماه مبه تنتد ی یک   میوان امندت عامه محکمه ابتیاسده یفیت سمنگان موام مخیر یکنتر رر 
یکنتر سه سا  مبه تنتد ی ییکنتر یک ا  

 میوان وظامی محکمه شهری یفیت سمنگان غت ت یظدتوی میوتر رر یشش ماه مبه تنتد ی 

15/8/197 شش سا  مبه تنتد ی   میوان امندت عامه محکمه شهری یفیت سمنگان عضویت مر گریه طالبان یکنتر 
13/7/1397 میسا  ی تت ماه مبه تنتد ی  میوان سهاء محکمه شهری یفیت سمنگان فوت ترافدکی یکنتر 

 رر فعل زوا میوتر رر  ر یامی می می سا  مبه تنتد ی
13/8/1397 یک ا  ییکماه مبه تنتد ی هان یفیت سمنگانمحکمه یل والی مضرت س  فوت ترافدکی یکنتر   
15/8/1397 یک ا  یشکماه مبه تنتد ی  رر م ریمدت یکنتر 

 ریامی بد ت ی ششم بد ت شش سا  مبه 
 محکمه یل والی خرم یسار باغ یفیت سمنگان قتل میوتر رر تنتد ی 

8/8/1397 یک ا  مبه تنتد ی  میوان سهاء محکمه ابتیاسده موزه سوم شهر کابل اقیام به سرقت یکنتر 
 رر غل  یم ریمدت میوتر رر  ریامی میت یک ا  یان  ماه مبه تنتد ی

13/8/1397 ان  سا  مبه تنتد ی  رر یسر  من ر به  یکنتر 
 رر فوت

ل غ یکنتر رر یک ا  مبه تنتد ی   رر 
22/8/1397  ریامی یک ا  یشش ماه مبه تنتد ی   رر سنگ مغ وبه میوتر 

26/8/1397   یه سا  مبه تنتد ی تریکن   میوان سهاء محکمه شهری یفیت کنیز قتل 
 رر قوامی یکنتر رر یک ا  یشش ماه مبه تنتد ی 
16/8/1397 ان  سا  ییکماه مبه تنتد ی   میوان امندت عامه محکمه استدناف یفیت اکتدکا م اعیت به مشما یکنتر 

عضویت یفعالدت  ی  یکنتر رر ان  سا  ییکماه مبه تنتد ی
 رر میلت

 رر عضویت  یکنتر رر   ییکماه مبه تنتد ی ان  سا
میوتر  ر یامی سه سا  مبه تنتد ی ییکنتر 

15/8/1397 یک ا  یشکماه مبه تنتد ی   میوان سهاء محکمه ابتیاسده شهری یفیت ب   فرار از منه  یفعل زوا سه وتر 

 رر سرقت یکنتر رر شش سا  مبه تنتد ی
اماوت خداوت مر یکنتر رر میسا  مبه تنتد ی  رر 

14/8/1397  ر یامی به میت ان  سا  شش ماه مبه تنتد ی   رر سرقت منه  یمکاکدا میوتر 
12/8/1397 ان  سا  مبه تنتد ی   محکمه ابتیاسده رسدیه گی به سرایق خکووت ع ده زن یفیت ب   تتخد  یم ام ه یکنتر 

یکنتر ان  سا  ییکماه مبه تنتد ی یمیوتر بری 
16/7/1397 ال مه مر خریی ما   شرکت  سه وتر 

ریقه م  میوان سهاء محکمه استدناف یفیت فراه 

 رر مام ه ترافدکی یکنتر رر یک ا  یکماه مبه تنتد ی

15/8/1397 شاوهمه یشکماه مبه تنتد ی  میوان رسدیه گی به سرایق خکووت ع ده زن محکمه استدناف یفیت  قتل یم ریمدت یکنتر 
 بع ن

د ی تت سا  مبه تنت  8/8/1397  میوان امندت عامه محکمه شهری یفیت تخار باویتدهم یکنتر 
 رر عضویت به گریه طالبان یکنتر رر شش سا  مبه تنتد ی 

یکنتر سدهمه سا  مبه تنتد یم یکنتر  کت 
براستسا  مبه تنتد ی ییکنتر وتر  رر قاچا  من ر به لوام سه وتر رر 

13/8/1397 ان  سا  می ماه مبه تنتد ی   رر م اعیت به مشما یکنتر 
1/8/1397 ان  سا  یشش ماه مبه تنتد ی  رر سرقت یکنتر 

2/8/1397 میسا  مبه تنتد ی   رر سرقت یکنتر 
  و محکوميا فو  طب  قاوون محتول استام و  استيناف ط بو یيا تمييه خو

 

 س  ه اماری محکمه استدناف

 یفیت خوستک
یرررت خوسرررت بتررراری   س  ررره اماری محکمررره اسرررتدناف یف 

تحت ریاست قضایتدار محمی افضرل"م خدل"   5/9/1397
رسرررده محکمررره اسرررتدناف برررا اشرررتراو راسرررای محررراکقم   
قضاتم محررریا یارسروول اماری قن محکمره مایرر گرمیری      

 یریی مو وعات قتی بح  صورت گرفت.
مر قرررریم وخ ررررت از تمررررامی کارمنرررریان محکمرررره اعررررق از  

بهررره بررره  رررابهه   قضررراسی یاماری خواسرررته شررری ترررا مر را   
ما رررری عهرررل توسررره ومرررومه یبررره یظدتررره خرررویش اابنررری    

 باشنی.

 مچنان از تمامی ارسوول محکمه ت ا ا به عمرل قمری کره    
از تمررامی یسررایل یامکاوررات مربرروم برره محکمرره اسررتتامه   
سرالق صرورت گدرررم یمر رابهره بره متررش یوگهیاشرت سررالق      
مدررهم چرروکیم قررالدام کترر ... مربرروم برره محکمرره توسرره      

مبرر ی  ماشررته از برری اریایرری مر رابهرره برره متررش     سرریی را 
اموا  میلتی که منحد  اموا  بدت الما  شمرمه مری شروم   

 خوماری یاستنار صورت گدرم.

مر رابهه به ای ام سد تق راس تریکا یترتد  مفتر  برت  
یراس تر مراسعدا توسط مرؤظتدا امندتری بحر  یگتتگرو     
 مرره ساوبرره صررورت گرفررت یتلررمدق بررر قوکرری کرره شررهرت     
تمرامی مررراسعدا محکمرره بعریاز ت شرری توسررط م رریولدا    
 مربوم مر قغاز یریم شان به محاکق  بت یراس تر شوم.

یودرره برره تمررامی ارسرروول  رریایت مامه شرری کرره بررامر وظررر        
ماشرررت مراتررر  یظدترررویم م رررا سررر وو یبرخرررورم ودرررض      
یمراتررر  اخ قررری را مر ریابرررط ذات البدنررری برررا  رررق میگرررر  

کمره برا  رق میگرر امتررام      رعایت ومومه تمرامی ارسروول مح  
 مت ابل ماشته باشنی.

مر اخدر برخری از شرکایات یم مظرات مربروم بره قضرات       
یمحاکق مورم بح  یگتتگو  مه ساوبه قرار گرفت یمر  رر  
مورم  ریایات یر نموم رای فزم مامه شری  مچنران تمرامی      

کارمنیان محکمه اعق از قضاسی یاماری یکبرار میگرر تعهری    
ر نموم  ای رسرده محکمره اسرتدناف    وموموی که  یایات ی

را مر امررور یومدرره خررویش مرریوظر گرفترره مرر و زورریه گرری       
 خویش قرار خوا نی مام یس  ه با معاسده خاتمه یافت.
 س  ه اماری محکمه استدناف

 یفیت غهویک
س  رره اماری برررج ع رررر محکمرره اسررتدناف یفیررت غهورری       
تحررت ریاسررت قضررایتمنی سررکنیر"مدیری" رسررده محکمرره   

اف قن یفیرررت برررا اشرررتراو راسرررای میاییرررا محررراکق    اسرررتدن
استدناف یابتیاسدره شرهری یارسروول اماری مر م رر ریاسرت      

 محکمه استدناف مایر گرمیی.
ابتیاء قیاتی چنی از ک م ا  م دی توسط یکرتا از اشرتراو   
کننرریه گرران س  رره قراسررت شرری سرروه رسررده س  رره اشررتراو   

م سرتره محکمره   کننیه گان را خدر م یم گتتره یاز توسره م را   
مر قبار  اعهرراء تخلرردر بازسرازی یترررمدق می بررار تعمدررر    
ر ایکرری ومبررر یررض ی می ریاسررت محکمرره شررهری یمحرراکق      
ابتیاسدرررره یل رررروالی  ررررای م ررررت ر مر قن اظهررررار سرررروا     

سرررازی یتررررمدق  زیقررریرماوی ومرررومه گترررت کررره اکنرررون کاربا  
میبار تعمدر مت کره تکمدل یمفاتر کاری ریاسرت محکمره   

محکمه ابتیاسده خکووت ع دره زنم محراکق   شهریم ریاست 
ابتیاسدرره  گدررریم خوگدرراوی یم رررم برره شررمو  قمریررت  بررت        
اسنام ی ای ( مر قن ساب ا برومه یکرار خ ر  ا  را او رام مری      
م نری یرسررده محکمرره اسررتدناف خوا رران طرررز اسررتتامه  ررر   
چرررره بهتررررر از می بررررار تعمدررررر گرمیرررری یمتعاقبررررًا قضررررات  

م مر مرورم مترش یوگهیاشررت   یارسروول اماری محراکق مربرو   
یاستتامه  ر چه بهتر قن یعیه سرورمویم  مچنران مر سریران    
س  ه مکک ت ادکرنهامات یوظریرات اشرتراو کننریه گران      
را اسرتماع یبعرریًا بره قمررر تحریرررات  ریایت مامه شرری کرره مر     
مررورم ادکررنهامات یوظریررات شررام دا س  رره رسرردیه گرری ی   

 مه یافت.اسراقت وماییم س  ه به معاسده خدر خات
 

س  ررره راسررای میاییررا محکمررره     3/9/۱۳۹۷یرروم مررؤر    
اسررررتدناف یفیررررت مایکنرررریی تحررررت ریاسررررت قضررررایتدار   
ابوبکر"صیی ی" رسرده محکمره اسرتدناف قن یفیرت س  ره      

دنافی ی رسررده  بررا مضررور ماشررت راسررای میواوهررای اسررت     
محکمه ابتیاسده شرهری مر م رر ریاسرت قن محکمره تریییر      

بحرر  ی اسنرریا یافررتم طبرر  قسنرریا بررر مو رروعات منرریرج    
 :تبام  وظر صورت گرفت که تلامدق ذیل اتخاذ گرمیی

اسرتهیاسده مر مرورم یررض قضرده عترو مرربه فدلر ه سهاسرری      
ریاسررت  22/6/1397( مررؤر  ۵۸بررر۸۸کرره ذریعرره صررامره   

من رروبدا وظررامی محکمرره ابتیاسدرره شررهری    میرروان سرررایق  
مواصرر ت یرزیرریه برروم بحرر   مرره ساوبرره صررورت گرفررت ی    
 ریایت س  رره ایرا برروم ترا مو رروع مرورم اسررتهیاء کره قیررا       
ص مدت فدل ه عتو قضده غت ت یظدتوی به اتهرام عهیره   
ا  فرزوی محمیع ق من ور قوماویاوی امندره را از اینکره   

توسرررط   28/8/1397مرررؤر   ۶۲فدلررر ه ایلررری بررره شرررماره  
ریاست میروان امندرت عامره ی سررایق واشری از ف رام اماری       

( مرور   ۵۸محکمه شهری صامر ی توسرط فدلر ه شرماره     
میررروان امندرررت عامررره ی سررررایق واشررری از      ۱۹/۱۱/۱۳۹۶

ف رررام اماری محکمررره اسرررتدناف تایدررری ی وهرررایی گرمیررریه  

استم مربوم میروان وظرامی برومه یرا امندرت عامره   ریایت        
تررا میرروان وظررامی برره فدلرر ه عتررو مهرراب  امکررام       مامه شرری
 .ت فزم را مرعی بیارمققاوون اسرا

( مرؤر   ۵۶۹برر ۴۶۵ مچنان به ارتبام اسرتهیاسده شرماره    
ریاسرررت محکمررره ابتیاسدررره مدرامرررور کررره مر   ۱۴/۸/۱۳۹۷

مو رروع تغددرررات بندررامی مر مرریعی بهررا قضررده م رروقی        
یلرریان  سر هان یلرری محمریبخش ع درره مبدر  ا  ی امرران ا    

وعدق خان خوا ان ر نمایی گرمییه بوم کره مر مو روع قربً     
 دیت از مرکه یفیت بافی مو وع اعهام ی وظریه خرویش را  
بر عیم تغددرات بندامی ارایه ماشته اما یض طرف قضرده برر   
مو رروع قناعررت ونمررومه ی خوا رران  دیررت م رریم گرمیرریه       
ت اسرتم اعضرای س  ره برا مر وظرر ماشرت اسرتهیاسده  رریای       

مامورری تررا مر صررورتدکه کرریام مواوررت قرراوووی میگررر یسرروم         
ویاشررته باشرری از اینکرره تهبدرر  اررریژه از طرررف میلررت بررافی    
مرریعی بهررا منتعررت سمعرری را مر قبارر  ماشررته بررا مر وظررر        
ماشررت وظریرره  دیررت اعهامرری از مرکرره یفیررت ب ررهق خررویش   
اصرروًف اسررراقت ومررومه اگررر کرریام مکررکل مر زمدنرره یسررروم        

 وسه  دیت می باشی.ماشته باشی مت
 

 

محتل افتتامده  1397/ع رر/28بریز میشنبه مؤر  
تعمدر ریاست محکمه ابتیاسده شهری یفیت ان کدر با 
مضور ماشت رسده محکمه استدناف قن یفیتم راسا ی 
اعضای قضاسی میاییا محکمه استدناف ی محکمه 
شهریم معاین یفیتم معاین ریاست شورای ع ماءم 

یم رسد ه امور زوانم وماینیه رسده کار ی امور استماع
ریاست  ارووالی استدنافم وماینیه ریاست امدنت م یم 
وماینیه ریاست صحت عامهم قمرم و  ریاست عیلدهم 
مییر محبهم وماینیه مرکه  می نگی ی وماینیه سامعه 

 .میوی ی سایر اشتراو کننیه گان تیییر گرمیی
چنیی قیات مریا گرم میسی وخ ت محتل با ت یت 

زک م ا  م دی توسط محمی طا ر"تاس " رسده میوان ا
امندت عامه استدناف قغاز بعیًا محکمه یفیت ان کدر 
تکریل قیری اشتراو کننیه گان را خدرم یم گتته ی 
مع ومات متلل ادرامون مکک ت قب ی مفاتر کاری 
ریاست محکمه شهری ی چکووگی اعمار تعمدر م کور 

تککری فرایان از ر بری م ام  اراسه فرموم.  مچنان ابراز
عالی ستره محکمه بخاطر امیاس ی اعمار تعمدر محکمه 

قضات ی مرمم شهر یفیت ان کدر از   شهری که قب َ
وامده وبوم تعمدر ی مفاتر کاری مناس  به مککل مواسه 

مککل شان از ایا سهت مل ی   بوموی وموموی ی فع َ

تا ر بری م ام  توقت مدریم  مرفوع گرمییه است ی  مناَ
عالی ستره محکمه  مر ق مت اعمار تعمدر محاکق 
یل والی  ای که تا  نوز تعمدر اعمار وگرمییه از طرف 
ریاست محکمه استدناف با  مکاری امارات ذیربط مح ی 
که زمدا برای اعمارتعمدر مفاتر کاری برای محاکق 
ابتیاسده ی ب و ر ایکی تهده گرمییه ب   توسه خوا نی 

مم  سوه محمی امدا"صیی ی" معاین یفیت اه از ومو
ارایه ادام تبریکیم ابراز تککری فرایان از محکمه 
استدناف ی  م ام عالی ستره محکمه.ج.ا.ا وموم که مر 
راستای اعمار تعمدر م کور عهل توسه ومومه اویم مر 
امامه محمی م دق"متوسل" رسده میوان سهاء شهری از 

اظهار سوا  ی قیرماوی ومومه مضور اشتراو کننیه گان 
ی از م ام مندت ستره محکمه ی رسده محکمه استدناف که 
مر ق مت اعمار تعمدر محکمه ابتیاسده شهری توسه سیی 
ی ت ت  ای یافر بخرچ مامه اوی ابراز امتنان ومومم یی 
 مچنان افهیم که یگاوه مککل سیی وبوم تعمدر ر ایکی 

ییاریق ایا معض ه وده برای قضات محاکق مدباشی که امد
 .مل گرمم

مر اخدر ما ریا محتل از تمام مفاتر میین بعمل قیرمهم ی 
 محتل افتتامده با معررراسده خردررررر اختتررررام ا یررررررفت.

 

م ر بررره ارره کچرره م قضررا چررارې مخترره ییي ای م قضررا م     
 . س نه  ید مدرمند سوییی 23من وبدنو له ډلد م 

 غررره  مررریا راز یییرررل چرررد شررررایهو تررره اررره کترررو سرررره م       
مدرمنوته اه عامفوه توخره موقرت یرکرو  کدرېي چرد م خورل       

تاژ کرد مه وبره ورومرې ترفسره ای     استعیام اه اسرا  اره سر   
قضاید ستاژیوو کد ښد وومرې ترفسه ای اه  رره میره کرد   
ه  رم شل س نه اره شرایخوا کرد مدرمنرد قضراید  سرتاژ تره ف       

 . مومو
ایمرران یایرری ک ارره تدررری مریررو ک ووررو کررد م قضررا م چرراری م       

بهبوم اه موخه م قا داوو املرون بریلون مسرترې محکمرد م     
 2051خو  خره ییای اره مغره مرومه  کرد       ر بره له مهمو مو
تنرره محرررریا ای مقضررا کررارکویوکو    4760تنرره قا رردان ای  

تغددرای تبییل شوي ای له ف ام سره م مبرارزې  ای مقضراید   
تررو مښررره ترررور ای ارقضرررا باوررریې م یلررره م اعتمرررام م   قاسرا

 زیاتوالو اه برخه کد ید مهق ری  لوبولی می .

 

 

 رداوو ارره  اکرد م  موواوراوو ای ارره وراووړي توخرره م ق   
یفیتووررو  22م ارره  توخرره  ممدرمنررو اسررتخیام ای ت رررر 

کرررد م ښرررړو ارییاوررریې م ترررایتریخوالو م وررراووړی    
 .محکمو له ای ام ای تاسده  خه یامیوه یکړی

 غه یییل چد ممغو واووړی محکمرو ای رام مسدنروا    
م میلت یرو  کد قضایی برخه  –کنتراوه ته اه عیلو 

له مهمرو ژمنرو  خره یم ای  اکرل شروی مه  چرد  مغره        

و   ر اره تررک کرد اره     واووړې محکمد م ریان کار   
دره  د دوام کد سویې ای اه کارادل یکرړي  ایاره تم  

برخه کد  ق ممغو سرایمرو م  دړورد لوراره یرو برل      
میرروان ای ررام شرروی می چررد ترایسرره یررد اییلرره     

 . سوه اه شایخوا کد میسدو ته رسدیوه کړې مه
م غه اه خبره م ممغو محاکمو ای رام م م عریالت   

یتریخوالو م م ترررامدا ای مښرررړو ارییاوررریې م ترررا  

 . کمښت اه برخه کد ښد اای د لرلد مي
ایمران م سررترې محکمررد ارره مربوطرراتو کررد ممدرمنررو   
اسررتخیام ایت رررر مسررترې محکمررد م ر بررره یررومهق  

یبالرره  چررد ارره خبررره یررد می م مې کررارم      لومړتدررور
تح رر  لورراره  رایخدررهه   ررد کرروي .  غرره یییررل چررد   

توخره   تنره مدرمنرد  مقا رداوو  اره     274ترایسه  ولها 
تنرد  یرد    12اه مغه اماره کد اره کراربوختد مي چرد    
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 The Supreme Court proof release. 

 Administrative session held on appeal 

courts. 

 Coordinative session held on Bamiyan 

province. 

 Event and news. 

 The criminal decision of courts. 

 Report from the high council session of 

Supreme Court. 

 The circulars of the Supreme Court. 

 Report from defined decision of criminal 

department of Supreme Court. 

 The new building of panjsher primary 

court inaugurated. 

 The Daikundy appellate department held 

session. 

 Open judicial session held in laghman 

province and Kabul 3th primery city court. 

 The head of Badakhshan appeal court 

visited the districts court and gorenemental 

organization of their province. 

 The Supreme Court the building 

department Engineer visited the cama district 

court. 

 The violence agenst women workshop in 

Kapisa and samangan appeal courts. 

 

   قضررررررایتمل  مرگررررررل"عمری"  ۲۸/۸/۱۳۹۷بترررررراری
رسررده محکمرره اسررتدناف یفیررت لغمرران از ترررمدق محکمرره      
شررهری کرره قرربً  بررا یررض شرررکت سرراختماوی ع رری قررررارمام         
صرررورت گرفتررره بررروم میرررین ومررروم یودررره از ما رررری یومدررره   

مررره مررر کور ودررره  ارسررروول قضررراییم اماری یخررریماتی محک 
وظارت به عمرل قیرم یارسروول قضرایی ی اماری قن محکمره     
را متوسه اسراقت یومده شان ومومه یوده ادرامون بهبوم کرار  
ترررمدق سرراختمان برره م رریولدا شرررکت مترر کره  رریایت فزم    

 مامه شی.

    قضررایتمل  مرگرل"عمری" رسررده   ۱/۹/۱۳۹۷بتراری
ا ع مرراء مفتررر کررارت برر محکمرره اسررتدناف یفیررت لغمرران مر 

 یا قومی مرکه قن یفیت بازمیری ومروم مر   موستدیان یمتنت
ایا م قات ا الی م کور از اسراقت محاکق ابرراز خرسرنیی   
ومومه یوده یض س   ه مکرک ت خروم را برا رسرده محکمره      
اسرررتدناف مهرررر  وموموررری  یخوا ررران مرررل قوهرررا از امارات      
ذیرررربط گرمیررریه بعررریًا رسرررده محکمررره اسرررتدناف ادرامرررون   

 ت مهر  شیه شان یعیه سرورم ترا امارات ذیرربط را    مکک
مر سریان قرار خوا نی مام یمر ریشنی قواودا وافر ه ککرور   

 برای قوها راه مل مناس  ادیا خوا ی کرم .

   قضررررررایتمل  مرگررررررل"عمری"  ۳۰/۸/۱۳۹۷بترررررراری
رسده محکمه استدناف یفیت لغمان با محمی قصل "ونرگ"  

ا م قررات طرررفدا ریی یالرری قن یفیررت م قررات ومرروم مر ایرر 
مو روعات مخت رل از سم ره تر مدا امندرت قضرات بحر  ی        

ی یفیررت از اسررراقت محرراکق ابررراز   تبررام  وظررر ومرروم کرره یالرر   
رسنیی ومومه ی یعریه  روروع  مکراری قراوووی برا محراکق       خ

 را وموم .

   برره مناسرربت مررد م  1/9/1397قبررل ازظهررر یرروم مررؤر
ی  شررهیای  باسررعامت ادررامبراکرم   ( یاتحرراف معررا برره ر    

مررروامس اخدرررر مرککرررور بررره ییررراه شرررهیای مام ررره المنررراو      
کرره مرمراسررق یررامبوم ازمرررد م     ۱۳۹۷ع رررر  ۲۹ترراریخی  

باسررعامت من رری عررالق بکررریت مضرررت محمرری ملررهتی       
  ( مر وترررل ایراورررو  کابرررل اتترررا  افترررامه بررروم ریاسرررت   

شررررتراو قضرررراتم   اناف یفیررررت بامدرررران با  دمحکمرررره اسررررت 
اسرق خررتق قررقن کررریق را مر   کارمنریان اماری یخرریماتی قن مر 

 م ر قن ریاست برگهار وموم.

 مړی ودهرره م وکارر  م لدنرریی مداشررتی لرر    ررررر ت1397م
اسرتدناف محکمرری م ښرړو ارییاورریی مترایتریخوالی میرروان    

ده قضررایتوا  محمرری خالرری امدنی(مماسی غرر م مدرریر    سررر
زیی میولړ مراسمواه ترک کی م فاریرار اسرتدناف محکمری    

لرره خرروا موومررویی   « مبدرر »سررخیرسررده قضررایتمنی غرر م   
وکوترره ی ریاداورری  شرروم  یقضرراسی ای اماری کارکو دمحکمرر

مبد  صد  مقا ی ای قضاسی وواو اه  ک ه م لنډی یینرا  
 خرره مبریررالدتور  ج( یریسررته وومررویی ترره م ښررتا تعررالی   

 غوښتنه یکړه ای مراسق اای ته یرسدی .

 

طبرر   رریایت سررتره محکمرره مر بروامرره عمررل  
قروه قضراسده ریاسررت ار ن ی االد ری بترراری        

ی ررررام بروامرررره قگررررا ی م رررری ا 1397/ 8/ 22
محرراکق رسرردیه گرری برره سرررایق خکررووت ع درره  
زن را مر تافر س  ات ع نی ریاست محکمره  

 استدناف یفیت کااد ا مایرگرمیی. 
مامی"عمر" قمر ار ن ی و در  ا "اممری زی"    
مرررییر تومدررری اررر ن ریاسرررت االد ررری سرررتره   
محکمه به اشتراو وماینیه گان ریاست امور 

م رو   زوان شبکه  ای م و  زوان کمد دون 
بکر براه اویاخته شیم ابتیا محتل برا قراسرت   
قیاتی چنی از قران م دی ی اخش سریم م ری  
قغررراز گرمیررری بعرررریًا قضرررایتدار ماییم شرررراه    
رسررده محکمرره اسررتدناف یفیررت کااد ررا بررا    
اراسده سخنان خویش بروامره را افتترا  ومروم    
متعاقبررًا سررخا راورران   ریررض رسررده محکمرره  

رسدیه گری بره    شهری ان یفیتم رسده میوان
سررررایق خکرررووت ع دررره زن ریاسرررت محکمررره    
استدناف یوماینیه گران ریاسرت امرور زوران ی     
سامعرره مرریوی مر مررورم ا مدررت بروامرره  ررای   
قگررا ی م رری ی مسررت رسرری زورران برره محرراکق    
مربرروم سرررخنراوی ومومورری بعررریًا ارزوتدکرررا   
بروامرره توسررط مامرری عمررر ارایرره گرمیرری برره       

طرررف  سرروافت ی ادکررنهامات مهررر  شرریه از 
اشتراو کننیگان سوار اراسده گرمیی محترل  

بررا سمررت بنرریی ی معررای خدررر ی عافدررت توسررط   
رسرررده محکمررره اسرررتدناف قن یفیرررت کااد رررا   

 .خاتمه یافت
مر تررافر س  ررات   6/9/1397 مچنرران بترراری   

ع نررری محکمررره اسرررتدناف یفیرررت ب ررر  توسرررط  
فضل ا "ابیالی" کارشنا  وظرارت از تهبدر    

  "اممی زی" مییر تومدی بروامه  ا ی و د  ا
ا ن  ریاست االد ی یار ن سرتره محکمره راه    
اویازی گرمیی قضایتدار محمری شرریل"فاوی"   
رسررده محکمرره اسررتدناف قن یفیررت بررا بداودرره    
خررررررویش بروامرررررره را افتتررررررا  ومرررررروم سرررررروه  
قضایتمنی یسه الییا رسده محکمه شرهری ی  
محترمرره قضررایتدار ورگه"مررافش زامه" رسررده 

تا  محکمرره اسررتدنافم  راسدرره اطرر محکمرره ابتی
وماینیه امور زوان ی سامعه میوی قن یفیرت مر  
مرررورم ا مدرررت بروامررره  رررای قگرررا ی م ررری از     
ای ررام محرراکق رسرردیه گرری برره سرررایق خکررووت   
ع درررره زن ی مسترسرررری زورررران برررره قن صررررحبت    
ومومورری بعرریًا ارزوتدکررا بروامرره توسررط فضررل   
ا  "ابرررریالی" ارایرررره گرمیرررری ی برررره سرررروافت ی   

هامات قوهررا ااسرر  ارایرره  شرری کرره بروامرره  ادکررن
مرر کور توسررط قضایتدارسدیاسرریا "زه کرری"   

وا  شخلرده محکمره   ررسده میوان مریوی یامر  
استدناف سمت بنیی یمحترل را برا معرای خدرر      

 .خاتمه مام

مرس  ررره ع نررری قضرررایی میررروان سرررهاء محکمررره  
زه سرررروم  شرررررهرکابل کرررره قبرررررل   ابتیاسدرررره مرررررو 

تحرررت ریاسرررت قضرررایتدار   1397ر9ر17ازظهرررر
و د  ا  ام ا  رسده ان میروان مایرر گرمیری م    
یررض قضررده سرررقت مرروتر ی تهییررر سررواز سرردر برره    
اتهرررام می ترررا از متهمررردا مرررورم رسررردیه گررری      

 قرارگرفت . 
قرارسریرران قضررده میکتعرریام از مررالکدا عرررامه  

عار  شریه   سات م ریقه  به موزه ان  امندتی
ی خوا ان مریافت یاسهه  ای شران گرمیریه اوری    
کرره بعرریاز س ررتحوی اررولده م  یکررتا برره ایررا     
اتهررام مسررتگدر گرمیرریه  ی مر صررل فیررا توسررط   
متضرریا  مرورم شناسرایی قرارگرفتره  ی مرتهق     

مرر کور شررخر میگررری را ودرره برره مدرر  سرررکرمه    
 9بررر 8باورری معرفرری کرررمه کرره یی ودرره برره ترراری        

رفتار ی ازمنرهلش چنری قرار ا درت     گ 1397مدهان 
موتر  مراه با   کت س ی سرواز سردر بیسرت امریه     

 است . 
 دیات قضرایی مرس  ره  فرو  قضرده را  مره سرا       
وبره مرورم رسردیه گری قررار مامه ی بامروظرماشررت      
اسررررنام م مررررریارو ی مفیرررررل موسررررروم مرمیسرررررده   
مرمالدکرره طررررفدا قضررده ییکررر ی مرریافت اوررران    

ق را مر قضرده سررقت   مضورماشتنی م  ر می مرته 
عرررامه شخلرری ییررض یاسررهه میلترری  طبرر  بنرری   4

کوم سرها  مر رر قضرده بره مریت       712چهارم مامه 
سرا  مرربه تنتدر ی ی مر قضررده تهییرر سررواز     6-6

 ریامری را بره    437مرامه   8سدر طب  بنی یض ف ره 
سرررا  مررربه ی ودررره یکررری از اوررران را      3-3مررریت 

مرمو وع تو دا به موظتدا خیمات عامره طبر    
کروم سرها بره سرهای و ریی مب رغ        358بنی یض مرامه  

سرری  هارافغررا ورری محکرروم برره م ررازات ومررومه  ی  
ازاینکررررره سررررررایق متررررر کره مرایقرررررات مخت رررررل  

کروم سررها   75صرورتگرفته بنراء طبرر   ریایت مررامه    
سررا  مرربه بررافی  ریررض    30-30م موعررًا مرریت  

 ازمتهمدا قابل تنتد  مدباشی .
  مرس  رررره برررره متهمرررردا گتترررره شرررری کرررره م ررررو   
استدناف خروا ی شران مرمدعرام قراوووی محترول      

 مدباشی

يرره  سوومررویي زياترره کررړه مکررامد یل رروالک ابتیا    
محکمد یماوک ترميق شوه خرو اره خبرره يرد مچرد      

وییالو ترره ایتيرررا لرررري.  مامرراطد ماوالووررره يررد لررر  
مونور اراسرررتيناف محکمرررد متحريراترررو رسررريه  
ییيل ک مونور رار اسرتيناف محکمرد اییوری  ولرو      
محکمررو متعميراتررو ترررميق ای ورروری ایتيررای ارروره    
کولو اره موخره مسرتریوو لرړه ریاوره مه ای ډاډ يرد       

مرررالو کاررر  کرررد بررره      ۱۳۹۸ رخنررری م چرررد اررره    
 .ممحکمو ایتيایې اوره شو

 

سرررررترکد م چرررررد مونور رررررار اسرررررتيناف  مغررررره 
محکمد متحريراتو رسرده عبرامالرمما م کرهي    
ای ماسرررررتيناف محکمررررررد يرررررو شررررررم ر ورررررروری   

 اره یرځ کویوکو  ق شرتون مرلروم ميککرنبد    رکا
یرځ مکررررامد یل رررروالک مب  ب  ررررو   4/8/1397

برخو  خه اه ماسد مار  کرد ليیوره یکرړه م چرد      
مسررترې محکمررد متعميراتررو لرره شررعبد راغ ررو    

 . د م تيا کولها یي ي
ها  مونور اراسرررررتيناف رممغررررره ليررررریود ارمررررر  

محکمد متحريراتو رسريه عبرامالرمما م کرهي    

ییيل لره مرکرهه مراغ رو ار یي اره م تيرا بره ممې        
یفيرررررت م ولرررررو یل رررررواليو ای مرکررررره محکمرررررو    
تعميراترررو م لوژسرررتيکو ای مفترررري ایتيرررایې اررره  

 ولينو م یايت سره سق ریوښه ای مم 
 .يه یرته رسيیخو یکړ

م کهي ییيل ممحکمو متررميق چرارې   رق اره ارام      
کد لري ای زياته يد کړه م چد اه رات ووکو مرالو  
کا  کد به م میی اره   رو و رو يرو شرم ر محکمرو       

 .  ق سویې شو کته ووې یماو

س  رررره قضررررایی میرررروان سررررهاء محکمرررره    ۶/۹/۱۳۹۷بترررراری  
استدناف یفیت لغمان تحرت ریاسرت قضرایتمل  مرگرل"عمری"     
ریه محکمه استدناف قن یفیت یبه عضویت  ریرض قضرایتدار   

یزی" رسرررده میررروان سرررهاء محکمررره اسرررتدناف     شررراه یلی"اممررر 
یقضررایتمنی ع رری محمرری"عمرزی" عضررو قضررایی قن میرروان برره    
اشررتراو  ارووارر  مؤظررلم مررتهق قضررده ی یکدررل مرریافت مررتهق    

 قضده قتل تحت رسدیه گی قرار گرفت.
بعرری ازغررور یمبام رره  مرره ساوبرره مرمالدکرره  ارووارر  مؤظررل       

وم مرتهق قضرده   بافی فدل ه محکمه ابتیاسدره قناعرت وکررمه بر    
طب  امکام قاوون بمریت   ریه سرا  یشرش مراه مربه تنتدر ی        
محکوم به م ازات گرمیی یم و  فرسرام خروا ی بررایش تتهردق     

 شی.
س  ه ع نری قضرایی میروان سرهاء      ۹/۱۳۹۷/ ۷ مچنان بتاری  

مر مورم قضده قتل تحرت رسردیه گری قررار گرفرت بعری ازغرور        
ظررل بررافی فدلرر ه  یمبام رره  مرره ساوبرره مرمالدکرره  ارووارر  مؤ 

محکمره ابتیاسدره قناعرت وکررمه برروم مرتهق قضرده طبر  امکررام        
قرراوون بمرریت  ترریه سررا  مرربه تنتدرر ی محکرروم برره م ررازات      

 گرمیی یم و  فرسام خوا ی برایش تتهدق شی.
س  ره قضررایی میروان سررها   11/9/1397بره  مردا ترتدرر  بتراری     

استدناف راست به قضده قتل تحت رسدیه گی قررار گرفرت بعری    
از غور یمبام ه  مه ساوبه مرمالدکره  ارووار  مؤظرل بره مکرق      
محکمه ابتیاسده قناعرت ومرومه بروم یفدلر ه محکمره ابتیاسدره       
تختدتًا تعرییل ی مرتهق قضرده طبر  امکرام قراوون وافر ه ککرور         
بمیت شاوهمه سرا  مربه تنتدر ی محکروم بره م رازات گرمیری        

معروای  یوده م و  فرسام خوا ی برای متهق قضده تتهردق شری ی  
 م  العبیی قاوووًا محتول مدباشی.               

مر یفیرررت سرررمنگان بروامررره  ترتدررر  بررره  مررردا  
قگررا ی م رری از ای ررام محرراکق رسرردیه گرری برره  

از  7/9/1397ری  سرررایق خکررووت ع درره زن بتررا
طرررف ریاسررت االد رری ی ارر ن سررتره محکمرره    
توسط فضل ا "ابریالی" کارشرنا  وظرارت از    
تهبد  بروامه  ا ی و د  ا "اممری زی" مرییر   
تومدی ا ن ریاست االد ری یار ن بره اشرتراو     

"عرررررارف" رسرررررده محکمررررره    ققضرررررایتمل ابه
ی قضراسی ی راسرای   عضرا ااستدناف قن یفیرت  
اسررتدناف رسرردیه گرری برره     محرراکق ابتیاسدرره ی  

سرایق خکووت ع ده زن ی وماینریه گران سامعره    
مریوی امررور زورران ی یکرر ی مرریافت راه اورریازی   
گرمیررری کررره مر ایرررا بروامررره ودررره قضررررایتمنی      

"عرارف" رسرده محکمره اسرتدناف بروامره      قابه
را افتتررررررررررررررررا  ی بعرررررررررررررررریًا قضررررررررررررررررایتدار  
عبررریالمؤما"ووری" رسرررده محکمررره شرررهری ی   

" عضررو محکمرره  قضرراتمنی س دمان"صررمی یررار 
ابتیاسده رسدیه گی به سرایق خکووت ع ده زن 
مر مررورم ای ررام بروامرره  ررای مرر کور صررحبت    
ومومورریم محترمرره قریکرری"مدت زامه"وماینرریه  
امررور زورران ی وماینرریه یکرر ی مرریافت قن یفیررت  
ودررره سرررخنراوی ومرررومه بروامررره مررر کور توسرررط   
قضرررایتمنی ممدررری ا "قرییرررا" رسرررده میررروان   

ناف سمررت بنرریی ی محتررل محکمرره اسررتد یسررها
 با معای خدر ی عافت خاتمه یافت.

 

قا ررری فضرررل الررررمما "فضررر ی" رسرررده      4/9/1397بتررراری  
محکمرره اسررتدناف یفیررت بیخکرران مرمالدکرره رسررده میرروان      
سرررهاء عمرررومیم رسرررده میررروان امندرررت عامررره یقمرررر عمرررومی     
تحریررررات محکمررره اسرررتدناف برررا ایکررران  مرررراه بررروم از اماره   

لی اسرتدناف ی ریاسرت معرارف قن    ریاست  رارووا مم توفدت 
یفیرررت میررریار ومررروم مرم قررراتی کررره برررا رسرررده  رررارووالی م    
م رررتوفی یرسرررده معرررارف برررا سمعررری از کارمنررریان امارات     
مت کره ماشت رسده محکمه استدناف مر ما صرحبت  رای   
خروم با مرا نگی ی مکراری بردا امارات میلتری تاکدری ومررومه       

کنررار میگررر   اظهررار ماشررت کرره ریاسررت محکمرره اسررتدناف مر     
امارات میلتی مرخیمت خ   ا  بومه از  ردچ وروع خریمت مر    
راسررتای ترر مدا یتحکرردق عرریالت مریررغ ومدررورزم یودرره مرمررل   
مکک ت امارات میلتری  مکرار خوا ری بروم مرأخدرر راسرای       
امارات متر کره میریار رسررده محکمره اسررتدناف را از امارات    

امارات میگرر  میلتی یض اقیام ودض ت  ی ومومه بدان ماشت که 
ودرره مر راسررتای تهبدرر  قررواودا مرمررییم صرر مدت شرران بررا       
محکمره  مکرار خوا نری بومیس  ر   میری یبازمیری ا از سرایر        
وهام ررررررررای عرررررررریلی یقضرررررررراسیممییریت محبهمیفیررررررررت   
بیخکانممرکه اصر   یتربدرت اطتار م او مرا یکر ی مریافت       

 یغدره مر بروام  کاری بومه یف  بروامه عم ی می گرمم.

 

قا ی فضل الرمما"فض ی" رسرده محکمره     4/9/1397بتاری  
اسررتدناف یفیررت بیخکرران مر مالدکرره قضررایتمنی ترراج محمرری      
یا   یی را  مرا ی مدنموم از محراکق ابتیاسدره بهراروم یمگران     

 ی یرمیج مر یل والی بهارو مییار وموم.
مر ایرا براز میری برا قضرات محراکق ابتیاسدره متر کرهم ارسرروول          

ومرررومه ابتررریاءد ما رررری یومدررره را     اماری ی خررریماتی م قرررات 
کنتری  ومومه ی برای شان تاکدی وموم تا به ما ری شان اا بنری  
برررومه قضرررایای یارمه را مر یقرررت ی زمررران معررردا مرررل یفلرررل     

 .وماینی
اقوا  اصرحار معرایی ی مرراسعدا محراکق ابتیاسدره متر کره را       
اسررتماع ومرروم کرریام شررکایت خررا  وبرروم بررا قوهررق برره قضررات ی    

اماری قن محرررراکق  رررریایت مام تررررا بررررا مررررراسعدا ی   کارمنرررریان 
اصحار معایی سر وو ودرض ماشرته باشرنی قضرات ی کارمنریان       
اماری قن محاکق از توصده  رای رسرده محکمره اسرتدناف ابرراز      
خرسنیی ومومه ی یعیه سورموی که قن را عم ی خوا نری ومروم ی   
 منًا اسرراقت محراکق متر کره مر عرصره  رای میسرده سراتم ی        

ترر   بررت اسررراات قضررایام شررهریهم ارروت  ررای میسررده     ررای م ک
سرررات ی غدرررره بهرررور ومووررره یی م مظررره اسرررراقت قوهرررا م برررت    
ارزیابی گرمییه مر مروارمی بره قوهرا ر نمراسی  رای فزم صرورت       

وترر مرراسعدا مر    25گرفت مر خارج از صحا محراکق برا تعریام    
مررورم اسرررااتم سرر وو ی بررر خررورم قضررات ی محرررریا صررحبت     

 مه ابراز ر ایت ومرومه شرکایتی یسروم ویاشرت     صورت گرفت 
ی س   ه باز میی  ا از محاکق مر صیر برر وامره  را قررار مارم ی     

  مواره عم ی خوا ی گرمیی.
 


