
 

څارنوال مكلف دى، د تحقيق په پيل كې، له تورن څخه پوښتنه وكړي چې د جرمي عمل په ارتكاب كې خپل  د هغۀ شفاهي بيانونه  له تورن څخه استجواب او
څخه غواړي  نقش بيان كړي. د جرم د مادي ركن يا دهغۀ د يوې برخې په ارتكاب د اعتراف يا پدې برخه كې د اسانتياوو د برابرولو په صورت كې، له هغۀ

د استجواب په بهير كې تورن ته فرصت وركول كېږي څو له ځان څخه د  مي عمل د پېښېدو د څرنګوالي په هكله زياتې څرګندونې وړاندې كړي.چې د جر
                         .تور د دفع داليل كه يې غوښتي وي، هم بيان او هغه حقايق چې په ګټه يې دي، څرګند كړي

 يوسلو شپږ پنځوسمه مادهاجراآتو قانون  د جزايي                                                                                                           
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

  
     

      
  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

عدموعادالنهوشفافانتخاباتبرگزاریمنظوربه
رونددردولتیاداراتکارکنانومقاماتمداخلۀ

راآتیمراتب،۱۳۹۸سالجمهوریریاستانتخابات
:دارممیمنظور

: اولمادۀ 
دراندمکلفدولتیاداراتکارکنانومقاماتتمام
:نمایندرعایتجدًاراذیلاصولانتخاباتروند
درانتخاباتمستقلکمیسیونباالزمهمکاری -۱

بهمرتبطمحولهوظایفاجرایومطالبهصورت
.ممکنوقتاسرعبهانتخاباتیهایفعالیت

محولهوظایفاجرایحینطرفیبیاصلرعایت -۲
.انتخاباتیهایفعالیتبهمرتبط

مقصدبهدهندگانرأیبرنفوذاعمالازاجتناب -۳
ساختنیاهاآنرأیافشاییااظهار بهایشانوادار
هرنوعارتکابیاومعینکاندیدایبهدادنرأی

مستقیموبودنسریآزادی،اخاللموجبکهعملی
.گردددهندگانرأیآرایبودن
دولتیمنابعوتسهیالتنمودنفراهمازاجتناب -۴
احکامطبقاینکهمگرمشخصکاندیداینفعبه

.باشدشدهفراهمطورمساویقانون
مستقلکمیسیونبهاشخاصمعرفیازاجتناب -۵

انتخاباتیشکایاتکمیسیونوانتخابات
مؤقتیادایمیکارکنانیثحبهمنظوراستخدامبه

.انتخابات
یامنظورتقویتبهوظیفویموقفازاستفادهعدم -۶ 

.مشخصکاندیدایموقفتضعیف
مؤقتودایمیکارکناننهیوامرازاجتناب -۷

وهدایااعطایعدموقانوناحکامخالفانتخابات
.هاآنبهتحایف

مناثبتمحالتومراکزبهورودازاجتناب -۸
حملباآراءشمارشودهیرأیمراکزگان،هدهندرأی

.مسلحمحافظینمعیتبهیاواسلحه
انتخاباتکاندیدانازیکیدعوتازاجتناب -۹

.رسمیمحافلیاهاپروژهدرافتتاحجمهوریریاست
رونددروظایفاجرایحینکهمعلوماتیحفظ -۱۰

خاباتانتمستقلکمیسیونجانبازیاوانتخابات
آورندمیدستبه بهآنارائهیاونشرازامتناعو

.مشخصکاندیدای
:دوممادۀ
اصولازدولتیاداراتکارکنانومقاماتهرگاه
غرضنمایند،تخلففرمانایناولمادۀمندرج
.گردندمعرفیصالح،ذیمراجعبهعدلیتعقیب
:سومماده

ستانافغاناسالمیجمهوریاداراتوهاوزارت
کارکنانومقاماتمداخلۀعدمرهنموداندمؤظف
جمهوریریاستانتخاباترونددردولتیادارات
ملیامنیتشورایدفتربهوآمادهرا۱۳۹۸سال

.نمایندارسال
:چهارممادۀ
ازربطذیاداراتونافذتوشیحتاریخازفرماناین

.دارندمسئولیتآنتطبیق
غنیمحمداشرف

افغانستاناسالمیریجمهورئیس
 

سووومحوووتشوورایعووالیسووترهمحکمووهقبوولازظهوور
تحتریاستقانونپوهسیدیوسفحلویمرئویسسوتره
محکمهتشوکیلجلسوهدادهورویموعووعاتشوامل

اجنوداءرسیدهگیبهعملاورد.

شورانخستمراتبتسلیتوهمدردیعمیوقخووی 
یکتنازرانسبتوفاتقضواوتپوهبوایمحموددلودار

قضاتسابقهداروهمچنانشهادتقاعویمیورویس
عزیزیقاعیمحکمهاستینافوالیتپروانکههفتوه

قبلبهاثریکحملهتروریسوتیشوهیدگردیودوهوردو
ازجملهقضاتنیکنامکشوربودنود،ابورازداشوته،
ازبارگووواهاج(جهبوووهمرحوووومینجنوووتفوووردو وبوووه

استدعاکرد.فامیلهایشانصبرجمیل

بعوودًادرحالیکووهمحتوورمهووارنپوهدکتووورغالمحیوودر
عالموووهمرسوووتیالتعقیوووبقضووواییلوووویهوووارنوالیو
همکووارویحضورداشووتند،دوتقاعووایتظدیوودنظوور
جزایوویبوواحضوووراقوواربووکووالیموودافعمحکووومین
مووووردغوووورورسووویدهگووویقرارگرفتوووهودرهرموووورد

ناجووراآتقووانو282درروشووناییشوورایطحکوومموواده
جزاییتصامیممقتضیاتخاذگردید.

متعاقبًاعمنبحثبریکعودهازاسوتهداآتواصوله،
باتوجهبهپیشنهادریاستداراالنشوایشوورایعوالی
سووووووترهمحکمووووووهدرخصوووووووصمطالبوووووواتانعووووووده
ازمتقاعیانتظدیدنظرکوهمتکویبوهشورایطمنودرج

قانونتشکیلوصوالحیتقووهقضوائیه34حکمماده
قووانوناصووولمحاکموواتموودنیو482و282موووادو

قانوناجراآتجزاییخواهانلغووفیصولههوایقطعوی
ونهوواییموووردنظوورانوود،تصووریحگردیوودکووهصوورف
طوورحادعووایمحوو قابوولترتیووباثوورنبووودهودلیلووی
میتواندبرایتظدیودنظورمووردتاییودقرارگیوردکوه

طروحوهحکممحاکمذیصالحمبنویبورثبووتادعوایم
درمطابقووتبووهاحکوواممتووذکرهدرمحکمووهذیصووالح

صادرومراحلقانونیاشراپیمودهباشد.
همچنووووانبووووهارتبوووواراسووووتهدائیهریاسووووتمحکمووووه
اسوووتینافوالیوووتکابووولدرمووووردچگوووونگیمظرایوووی
محصوولیوکفیصولهمودنیکوهقضویهدررسویدهگووی
فرجووامیازلحوواضموعوووعی،تظووارتیتشووخیصو

ه2همواده(9نموده،متکیبهحکمجزء(تغییرمسیر
قانونتعرفهمحصولدولتیرهنمواییبوهعمولامود،
مبلغویراکووهمحکووومعلیوهقووباًلدرمحکمووهابتدائیووه
منحیثمحصولپرداخته،درفیصلههوایبعودیکوه
درسوویرمحاکموواتیقضوویهصووادرمیگوورددوایظوواب
نآمحصووولرانمایوود،قابوولمظرایوویبووودهوتفوواوت

نیزقابلتحصیلمیباشد.
برعالوهدرجلسهیکقضویهتنوازعصوالحیتوهشوت
درخواسوووتتبووودیلیمحکموووهدرقضووواییجزایوووینیوووز
موووردغووورقرارگرفتووهوهمچنووانبنووابرمطالبووهاداره

دوسوویه126محتوورملووویهووارنوالی،رسوویدهگوویبووه
،سورپل،بوهمحواکماسوتینافوالیواتفاریوابجزایی

یووووا،خوسووووت،جوزجووووان،نورسووووتان،تیکوووا،پکتپک
هوووووورات،هلمنووووود،بدخشووووووان،غور،خوووووار،تکنرها،

،کنووووووودز،نگرهار،سووووووومنگان،نبادغیس،کنووووووودهار
بغالنوفراهتفوی صالحیتگردید.دایکندی،

 

 

قانونپوهسیدیوسفحلیمدسترېمحکمو رئویسد
کوووبپوووهپنمموووهغرموووهمهسووولمیووورمنپریسووویالهینووور

اوهمکوارانیو هیووهسوالکاردملګروملتونوسوازمان
چوو دیووورسوومرماموریووتپووهموخووهافغانسووتانتووه
راغلووردی،خپوولحضووورتهومنوولاوکتنووهیوو ورسووره

وکړه.
لومړیمیرمنهینورافغانسوتانتوهدخپولسوفرمووخ 
چووو افغانسوووتانکووو دبشوووریحقونوووودوعوووعیت
مطالعوهده،بیووانکوړیاوزیاتووهیو کووړهچو غوووا ې

التتووهدخلکووواوپووه ووانګړېتو ووهدر،عوودشوووهپوو
ښمواوکوچنیانوالسرس هرنګوهدیاودافغانسوتان
محکموو دقضووایاووپووهرسوویده وو پووهتیوورهبیوواد
اشخاصودحقالعبدیدعواووپهحلاوفصلکو لوه

کومووومیکووانیزمونوهخووهاسووتفادهکوووې.نومووو ې
اوهمدارنګهدافغانستاندقانونجو ولوودسیسوتم

دافغانسووتاندقوانینووودتفسوویراوتوجیووهدمرجووعپووه
هکلهدمعلوماتوغوښتونک شوه.

بیووادسووترېمحکموو رئوویسدافغانسووتاندقضووای 
سیستمپهتشریحسرههر ندهکړهچو اساسورقوانون
اودقضائیهقووېدتشوکیلاوواققوانوندمحکموو
تشووووکیالتیجو ښوووووتمشوووووخصکوووووړیاودهمووووودې

نسټدهیوادمحکم دنودهلورېترهووجو ښتونوپرب
ددویپرو انوودېطرحووهشووویدعووواویحوولاوفصوول
کوړې.دسووترېمحکمو رئوویسهمدارنګوهزیاتووهکووړه
چوووو شووووکلرقوانینووووودقضووووایاوودرسوووویده وووو 
پروسوووویظرونهتنظوووویمکووووړیدېاوداشخاصوووووحووووق

العبوووودېدعووووواووتووووهرسوووویده وووو نووووهیوووووازېد
کو داشخاصوودحقوقووافغانستانپهقوانینوکیبل

دتآمویناهمیوتتوهپوهپاملرنوه،دجمهوورېریاسوت
دعالیمقامدمظازاتودعفوواوتخفیوفپوهفرموانونو
کوو ،محفوووضبلوولشوووېاودقووانونیپروسوویظرونو

سرهسمتررسیده  الندېنیولکیږې.
دسوترېمحکمو رئویسپوههمودېترتیوبدقضووائیه

صوالحیتونواوهمدارنګوهقوېدخپلوواک اوقوانونر
دکشفاوتحقیقلهار انونوسرهدمحکموودا یکوو
اوهمغږۍپها وندخبورېوکوړېاوزیاتوهیو کوړهچو 
محکموو دعوودالتدتوواموویناوقانونیووتد ینګ ووت
مراجوووعدېاودقضوووایاووپوووهحووولاوفصووولکووو پوووه

خپلواکهاوناپلوېتو هعملکوې.
 



 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

 

۱۳۹۷حوت  ۸  

 

دایکندی:ولسوالیسنگتختبندروالیتدر
اداراتجلسه16/11/1397مؤرخشنبهسهروزبه همآهنگی

والیتدایکندیتحتسوالیسنگتختبندروقضائیولعدلی
ابتدائیهمحکمهرئیسحسین"تیموری"دولتقضاوتمندریاست

بهبندرتختسنگولسوالی والیت میرزااشتراقآن
سروری"موسی امنیتنمایندهاشتراقبهآنولسوالیسرپرست"

مدیرمحترم آمرجناییآمرعواید،محترممدیرحقوق،ملی،
و بهابتدائیهمحکمهریاستمقردربندرکآمرکلنیصحی
ازتالوت جلسهریئسشدسپسآغازمظیدکالمچندآیاتی
رویجلسهتشکیلاهدافمورددروصحبتآمدیدخوشعمن
:رسیدتصویببهومواردآتیصحبتنمودهاجنداشاملمسائل

قضایایپیگیریفورمکهگردیدتصویبجلسهدر -1
نیزوپریخانهمظنونینتابعیتتذکرهقمطابدقیقبطورجزایی
حکمبهکهداردجرمیسابقهشخصیکوقتیگردیدنشانخاطر
باشدگرفتهقرارعلیهمحکومصالحیتبامحکمهقطعی بنا
.گیردصورتجدیتوجهشرراینبهپریخانهوقتدربرآن
توسطمحکمهامنیتیمحافظتبدیلیبهراجع -2

گذاشتنجریاندربدونقبلروزندچکهامنیهقوماندانی
ولسوالیسرپرستوشدبحثگرفتهصورتآنموافقهومحکمه

وگردداقداممربورادارتمحافظینتبدیلیدرکهداشتبیان
ازداردمسئولیتیوبیوظیفهنداشتهبهپابندیمحافظیناگر

.نمایندتبدیلآنراتاشوددادهاطالعقوماندانیبهادارهطرف
براینبنا تاریخازینبعدگردیدکهاتخاذتصمیمزمینهایندر

.ننمایندتبدیلآنرامحافظادارتموافقهبدونامنیهقوماندانی
مظنونینباپولیسرویهزمینهدر -3 صورتبحث

رویهمظنونینباامنیهقوماندانیکهشدبرآنوتصویبگرفت
عملیکشورفذهناقانونمطابقراشاناجراآتونمودهنیک

.سازند
وارنواالنه،قضاتامنیتتامینکهگردیدتصویب -4

توجهزمینهدرمیباشدامنیهقوماندانیوظیفهازآنهادفاتر
 .نمایدجدی

محکمهحکمتنفیذغرضارنوالیهکهرااشخاصی -5
قانون303مادهحکممطابقراآنهااستمکلفمینمایند،جلب

جزاییهایفیصلهتانماینداحضارارنوالیهبهجزاییاجراآت
 .گرددتعمیلمحاکم

مطابقمظلوبینجلبکهگردیدتصویب -6
موعوعاتکشفمورددروجزائیاجراآتقانون94و92مواد
 .صورتگیردپولیسمتذکره،قانون80مادههدایتوفقجزائی

صورتمفصلبحثعدلیپولیساجراآتبهراجع -7
جمعچونمسلکیاجراآتنبعدمشدکهاینبهوتصویبگرفت
منزلوتالشیجرمبهمتعلقواشیایآثارحفظشواهد،آوری
وپولیسگیردصورتجنائیجرایمبامبارزهآمریتبخ توسط
 .ننمایندمداخلهآنهااجراآتدرمسلکیغیر

متوجهمشکالتبیشتردرجلسهاینکهاز -8
بودامنیهقوماندانی اولمسئولنعنوابهامنیهقوماندانولی.

اشتراقعدمبهراجعجلسهاعضاینگردید،حاعردرجلسهاداره
تفهیمویبهولسوالیسرپرستکهنمود،تصویبقوماندان

ننمایداعتناییوبینمودهشرکتدرجلسهمنبعدکهنماید
گرفتصورتبحثهمدیگرموعوعاتبعضیبهوراجع

.گردیداتخاذالزموتصامیم
دادههمکاریوعدهفوقمصوبهمورددرلسهجاعضایدرخاتمه
.یافتخاتمهخیردعائیهباوجلسه

درولسوالیسروبیوالیتکابل:
عدلیوقضائیولسوالیسروبیوالیت ادارات همآهنگی جلسه

 بتاریخ ونظامی16/11/1397کابل ملکی مسئولین اشتراق با
ابتداءوتعدادیازمتنفذینقومیآنولسوالیدایرگردیدجلسه

سپسدر گردید آغاز مظید اج کالم از چند آیاتی تالوت با

عام مردم بین فاصله بردن بین از عبارت که جلسه موعوع به رابطه
دروازه که شد آن بر تاکید صورتگرفته بحثوگفتگو ، ودولتبود
وعارعین مراجعین روی قانون چوکات در باید ولسوالی دفاتر های

داش نگه باز وبدونهمیشه واعح صورت به بتوانند مردم تا شوند ته
مشترکین نیتظه مطرحوعرضنماینددر واسطهمشکالتخوی را
جلسهبهاتفاقآرارویآجندامظلستائیدصحهگذاشتندوهمتوافقبه
جلسههمآهنگیدایرگرددتا عملآمدکهمنبعددرهربرجیکمرتبه

ادا وخالهای مشکالتوارده به صورتراجع صحبتها مربوطه رات
گرفتهوهمزمانغرضازبینبردنآنتصامیمالزماتخاذگردد.

درولسوالیخاکظباروالیتکابل:
 مؤرخ وقضائی17/11/1397یوم عدلی ادارات همآهنگی جلسه

تالوت به خداوند(جه اداراتذیربطبنام اشتراق با ولسوالیخاکظبار
آغازگردید.ازکالماجمظیدچندآیاتی

درابتداوآغازجلسهقضاوتملمحمدموسی"شینواری"رئیسمحکمه
آنولسوالیراجعبهمفهومهمآهنگیبهحاعرینمظلستفهیمنمودکه

ازطرفهمهاشتراقکنندهگاناستقبالگردید.
نمانیده به جزائی اجراآت قانون وفق جزائی قضایای به راجع بعدًا

وقوماندانیرها امالقنوالی غصب حصه در وبعد شد تفهیم امنیه
شد داده توعیحات دولت عامه امالق وتعریف عامه وحقوق دولت

ترتیبوثایقمربور مظردوهمچناندرحصه وکالت، وراثت، حصر
که اشخاصیرا تا دارانولسوالیتوصیهشدکه قریه بهحضور خط،

جلسهرئیسقریهمعرفتکاملندارندتصدیقوتائیدننماینددراخیر
 را حرف چند قضاییداران هیئت طرف از که نموده استماعارایه

مفصاًل جلسه رئیس طرف از شان سواالت بعضی به و گردید،
توعیحاتدادهشد.

 

«کسبنمایند.
ازفحوایمادۀمتذکرهچنیناستنبارمیگرددکهدرتغییورزموین
زراعتوویبووهرهایشوویوصووفزمووینتغییوورنمووودهومالووکآنتنهووا
زمووینرابووههمووانوصووفانتقاوولدادهمیتوانوودکووهبووهنووامآنثبووت
اسوووووت،درصوووووورتیکهوصوووووفزموووووینتغییووووورنمایووووود،مطوووووابق

بموافقوهادارۀهقانونتنظیمامورزمینداریایظابکس108مادۀ(
اراعووویومنظووووریرئووویسجمهوووورراموووینمایووود.لوووذامرجووووع
مستهدیدرموردمطابقاحکامقانوناجراآتقوانونیومقتضوی

نمایند.هه
مطلوبمووورداسوتهداءونظوورتودقیقیمرتووببورآندرجلسووهمووورخ

مقاممحترمشورایعالیمطورحوطویتصوویبشوماره8/11/1397
یافت.ههدایتذیلصدورر940(

((نظرریاسوتعموومیتودقیقومطالعواتتائیوداسوت،بوهجمیوع
محاکمطورمتحدالمالاخبارگردد.هه

هموووورخ625مراتوووبمنووودرجتصوووویبشووومارهفووووقذریعوووهناموووه(
بووهمحکمووهاسووتینافوالیووتکابوولاخبووارگردیووده16/11/1397

اسووت.ازینکووهموعووووعجنبووهعووامداشوووتهبدینوسوویلهبووهعمووووم
اسوتینافوالیواتومراجوعمربوورنیوزاخبوارمیگوردد،توامحاکم

هوودایتآنوورابووهمراجووعذیووربطخوووی تعموویمنمووودهعنوودالموقع
مطابقآناجراآتمقتضیوقانونیبعملآرند.

 

قضاییتعلقگرفتهاندکهزمینهوایمتوذکرهفعواًلدرسوهحالوت
آتیالذکرقراردارند:

عوودهایازیوونجایوودادهووافعوواًلدرحالووتزراعتوویو .1
ازکسووبمعلوموواتازالووهجوواتشووانبعوودبوواغیقووراردارنوودوقب

ناحیووهمربوطووهریاسووتاراعووییوواادارهامووالقولسوووالیمربووور
 طورمعمولاجراءمیگردد.

عوووودهازایووووناراعوووویهووووادرسووووالهایماعوووویهبووووه .2
عمراناترهایشیوتظوارتیتبودیلگردیودهوقبالوهجواتشوانتوا

 اجراءمیگردد.اکنوناجراءگردیدهو

اراعیهادرحالتبودیلشودنبوهمحوالترهایشویعدهازاین-3
بوودینسوووقبالووهجوواتشووان1394وتظووارتیمیباشوودکووهازسووال

اجراءنمیگرددکهموجباتشکوهمالکوانآنرافوراهمنموودهاسوت
هقووانونتنظوویمامووورزمینووداریچنووین108ازجانووبدیگوورمووادۀ(و

سوایراحداثسرق،اعمارساختمان،تاسیسواتو»صراحتدارد:
فعالیتهوووایغیوووورزراعتووویبوووواالیزمووووینهوووایزراعتوووویمظوووواز

حالتعوروریوزارتهوااداراتدولتویوشواروالینمیباشد،در
هووامکلووفانووددرزمینووهقووباًلموافقووهادارهاراعوویومنظوووری

کهخالفصراحتایونموادۀعوده«رئیسجمهورراکسبنمایند.
وتظوارتیرهایشویالتازایناراعیدرحاولتبودیلشودنبوهمحو

بووودهوعوودهازآنهوواقووباًلبووهعمرانوواتتظووارتیورهایشوویتبوودیل
شودهانودومقودارآنفعواًلدرحاولتبودیلشودنهسوتندکوهخوالف
مادۀفوقالذکرقانونتنظیمامورزمینداریمیباشودوتواکنوون

ههازاجرایقبالهجاتمعذرتخواستهشدهاست.
کوه((موردابرازنظرنمودهمتذکرشدهاندرؤسایدواوینهمدر

درصووورتیکهزمووینهووایمتووذکرهتحووتپووالنهووایاسووتمالکی،
شهریوتوسعوینباشدبهمنظوررفوعمشوکلخلوقاج،افوزای 
عوایدومحصووالتدولوتوجلووگیریازمنازعواتامالکویطورح
تعوودیلقووانونامووورزمینووداریغوورضاجوورایقبالووههووایهمچووو

قپیشنهادگرددبهترخواهدبودبواآنهومموعووعجهوتاخوذامال
هوودایتبمقوواممحتوورمسووترهمحکمووهارجوواعگووردددآنچووههوودایت

فرمودندموجبتعمیلاست.هه
بمالحظووهآنموودققینقضووائیریاسووتمحتوورمتوودقیقومطالعووات

ذیاًلابرازنظرنمودهاند.
زمینووداریهقووانونتنظوویمامووور18اسوونادمووداراعتبوواردرمووادۀ(((

بووهطووورمفصوول26/1/1396ه1254منتشوورۀجریوودۀرسوومیشووماره(
وثووایقمطووابقآنبووادرنظووربیووانگردیووده،اداراتثبووتاسوونادو

چهارمقانونمذکوراجراآتنموودهودرطویداشتمادۀبیستو
مراحووولآنالزماسوووتتموووامموووواردقوووانونیومقووورراترادرنظووور

»ورکوووهچنوووینصوووراحتدارد:هقوووانونموووذک108بگیرنووود.وموووادۀ(
وسوایرفعالیوتهووایتتاسیسوااحوداثسورق،اعموارسواختمان،

غیرزراعتیباالیزمینهایزراعتیمظازنمیباشود،درحالوت
عوروریوزارتهووا،اداراتدولتویوشوواروالیهوامکلووفانووددر

ادارهاراعوویومنظوووریرئوویسجمهوووریرا،هزمینوهقووباًلموافقوو

 رئیس20/11/1397بتاریخ "صدیقی" حسن محمد قضاوتمند
حبیباج قضاوتمند حالیکه استینافوالیتبغالندر محکمه
عبداللطیف قضاوتمند و استیناف جزاء دیوان رئیس "امین"
همراهی را وی استیناف عامه امنیت دیوان رئیس "سروری"

ودندازمحبسآنوالیتواقعکیلهگیبازدیدنمود.مینم
سایرمحالت از هیئتهمراه استینافو رئیسمحکمه ابتداء

محبسدیدننمودهوععیتمعیشتیمحبوسینرااعمازبرنامه
کاماًل که نمود بررسی بودوباششان اماکن و صحت غذائی،
گان نماینده از تعدادی با سپس شد دیده بخ  رعایت

حبوسینمالقاتکردهومشکالتشانرابازپر نمودکهدرم
اظهار کاماًل محبس اداره برخورد نحوه از محبوسین نتیظه
در خوی را مشکالت محبوسین نمودند خرسندی و رعایت
عرصهفرامینبدینشرحبیانداشتند:اواًلدرفرامینبرایاکثر

شکلیا ثانیًا گیرد نمی صورت تخفیف عفو تطبیقیجرایم ت
فرامینخیلیپیچیدهوزمانگیربودهکهاکثرًابعدازمرورپنج
الیش ماهنتیظهآنبدستر قرارمیگیردبعدًامدیرمحبس
هیئتمعیتی و رئیسمحکمه برای مشکالتکلیمحبسرا
شانیادآورینمودکهشاملنبودبرقمشکالتامنیتیدرمسیر

 حین ها ولسوالی از بعضی همچنانراه و محبوسین انتقال
اکثر و کبرسنداشته محبوسینکه زیادیاز موجودیتتعداد
شانتوانگشتوگذار،نشستوبرخواسترابهصورتعادی
تعداد میباشند المدت طویل مظازات به محکوم و نداشته
اشخاصیکهبهامراضصعبالعالجمصابمیباشنداندقبوده

تعداد مزمن مریضان اخیراما در میباشد مالحظه قابل شان
رئیسوهیئتهمراهمشکالتمحبسومحبوسینرایادداشت

 نمودندتاحتیالمقدوربهآنپرداختهشود.

 

اسوتینافمحکموهدواویونرؤسوایجلسوه22/11/1397موؤرخیوم
قضووووووووووووواوتمندریاسوووووووووووووتتحوووووووووووووتفاریوووووووووووووابوالیوووووووووووووت

رویآنوالیووووتاسووووتینافمحکمووووه"حبیب"رئوووویسسووووخیغووووالم
بوووهرابطوووهدردایووورگردیووود.درجلسوووهآجنوووداشووواملموعووووعات
گرفووتصووورتجانبووههمووهصووحبتمعووارفریاسووتاسووتهدائیه

ومحمودی(صهغورایشوریعتپرتوودردقتازبعدجلسهاعضای
سوووترهعووالیمقوواممصوووباتاسووتنادبووهوکشووورنافووذهقوووانین
مراجووعبووهواتخوواذتصومیمافغانسووتانمیاسووالجمهوووریمحکموه

تحریوراتبوهوصوادراصولیاجراآتغرضالزمهدایتمستهدی
بدارنووودارسووالذیووربطاداراتبوووهراموعوووعاتتووادادهوودایت
رئویسریاسوتتحوترائیجلسهشکایتسمعکمیسیونمتعاقبًا
محکموهرئویسودواوینرؤسایداشتبحضوراستینافمحکمه
اسوتینافمحکموهریاسوتعلنیجلساتصالوندرمرکزهابتدائی

ایونورودیدرازبیوروندرشکایتکهصندوقنخستدایرنمود.
ازتحریوووریشووکایتکوودامگردیوودمشووواهدهشوودهنصووبریاسووت
محکموهرئیسسپسنرسیدبنظرمحاکماداریوقضائیپرسونل

داداریبایووقضوائیپرسوونلگفوت:جلسوهحاعورینبوهاستیناف
سوترهعوالیمقوامهودایتوقووانینقضوائیسولوقطرزرعایتبا

عمولایونباشودتوانماینودعیارراخوی مربوطهاجراآتمحکمه
عوالیمقوامگورأیمثبوتوسوازندههایپالنتعمیلممدشانکرد
آرزویبوهجلسوهگورددافغانسوتاناسالمیجمهوریمحکمهستره
یافت.خاتمهنافغانستامادیارعزیزبهصلحتامین

 

 ولسوالیو والیتد ک دخوست لړ په دکتنو هخه محکمو ابتدائیه له
دخوستوالیتاستینافمحکم  مالخیله افضل( محمد قضاوتیار

 22/11/1397رئیسپه نیټه ابتدائیهمحکم هخهدتڼیو ولسوال له
لیدنهوکړه.

ی له  کنټرولوروسته کتلواو له اجراآتو ا ونده کتاباو دحاعرۍد
سره رئیس محکم  ابتدائیه تڼیو د (نیازیه عبدالباقی قضاوتمند
اومراجعینو زمری ولسوسل ولسوال له د بیا ، خبریوکړې هرا خیزه

لهخبریوشویاومراجعینودولسوسلسرههمدمحکم داجراآتوپههک
پهشمولدمحکم لهاجراآتوهخهمننههر ندهکړهاودمحکم رئیس
تهی ډاډورکړ.اودمحکم لهاجراآتوهخهدډاډپهترالسهکولواوپه
دمنن پههر ندولود  ینی ور ینوچاروک دپرسونلحاعروالی

یهمحکم رخصتاودخپل دندیاستینافدمحکم رئیسلهابتدائ
 ایتهوال .

 
 

 کورنی6/11/1397په محکم د ابتدائیه ښارې والیتد بلخ د نیټه
امنی قضایراوبهرنر علنر دیوان    رسیده د جرمونوته پرعد ت

محکم  ابتدائیه ښارې د (عزیزیه الدین وجیه قضاوتمند د غونده
رئیساو ددیدیواند  حنیفه دمحمدعارف( رئیسپهمشرۍاو
قضاوتمندمسعود(فیضیهدهغهدیواندغړېپهغړیتوبدقضیید

تنوداختطافدموعوعپههکلهدوا وخواوواورسنیوپهحضورددوه
ددوهکسانوپهاتهامجو هشوه.

 چی دیارلسوله دیارلسو د هریو متهمین وروسته هیړنی هرا خیزې
کلونوتنفیذیحبسمودېپهمظازتومحکومشول.

 

گزارشاجراآتمحاکموالیتهلمندازبابتربعسومسالجاریبهشرح
ذیلمواصلتنموده:

دربخ جزائی:
 تعداد از469به که آنوالیتشده دواوینجزائیمحاکم  وارد دوسیه
دوسیهقرارقضائی40گردیده،درمورددوسیهفیصله364جملهآن

دوسیهتحتدورانقرار33دوسیهمکتوبیمستردو32صادرشده،
دارد.

دربخ حقوقی:
 تعداد از156به که آنوالیتشده دواوینمحاکم حقوقیوارد دوسیه
 آن 26جمله مورد در گردیده، فیصله قضائی77دوسیه قرار دوسیه

 م13صادرشده، ودوسیه تحتدوران40کتوبیمستردشده دوسیه
قراردارد.

همچنانعوایدمحاکمآنوالیتازدرققیمتومحصولوثایقمختلف
 جمعًا ربع این طی خزانه159300النوع تحویل که شود می افغانی

دولتگردیدهاست.
 

بابتبرججدیسالجاریقرار از والیتکندز گزارشاجراآتمحاکم
ذیلمواصلتنمودهاست:

 تعداد از259به که آنوالیتشده دواوینمحاکم حقوقیوارد دوسیه
ادردوسیهقرارقضائیص66دوسیهفیصلهشدهدرمورد18جملهآن
دوسیهباقیماندهاست.164دوسیهمکتوبیمستردگردیدهو11شده،

 جزائی بخ  در آن202همچنان محاکم جزائی دواوین وارد دوسیه
 که شده 103والیت مورد در شده فیصله آن قرار53دوسیه دوسیه

دوسیهتحت41دوسیهمکتوبیمستردگردیدهو5قضائیصادرشده،
دورانقراردارد.

وثایقب ههمینترتیبعوایدمحاکمآنوالیتازدرققیمتومحصول
افغانیگردیدهاست.628730مختلفالنوعطیماهجدی

 

وسووالچهووارموودتبووهتووندوموواه،پوونجوسووالپوونجموودتبووهتوون
حووبسموواهیووکوسووالیووکموودتبووهدیگوورتوونیووکوموواهچهووار
 .گردیدندمظازاتبهمحکومینتنفیذی

تفهوویمقضووایامتهمووانبووهرئوویسجلسووهقضووائی،جلسووهاخیووردر
محکوبوهقناعوتعودمصوورتدرشوان،طلبویتمییوزحوقکوهنمود

.باشدمیمحفوضقانونیمعینهمیعاددراستیناف،محکمه
 

خانوووهبوووهبینووویطوووالعوگیوووریفاووولجهوووتمتهموووینپووونجتوووناز
حیلوووهوسووویلهبوووهوکوووردهمراجعوووههوووراتشوووهروندانوالیوووتهوووای

حالیسوووتدرایووونگرفتنووودمووویراشوووانزیووووراتوپوووولنیرنووگو
نموووودهشوووکایتمتهموووینازمتضوووررفامیووولشوووانزدهتعووودادکوووه
دادهدسوووتازطالهوووایقیموووتافغوووانیملیوووونچنووودبوووربوووال کوووه

نیروهوووایتوسوووطگرفتووواریازپوووسموووینمتهباشووودمووویشوووان

امنیووووتجوووورایمبووووهرسوووویدگیعلنوووویدیوووووانجلسووووهدرامنیتووووی
تحووووووتکووووووه20/11/1397مووووووؤرخعامووووووهمحکمووووووهاسووووووتیناف

رئووووویس"خیووووولرئووووویس"الووووورحمنشووووومسقضووووواوتمندریاسوووووت
قووورارمحاکموووهتحوووتبوووودگردیووودهبرگوووزاراسوووتینافمحکموووه
 .گرفتند

یووکموواه،نووهوسووالنووهموودتبووهمتهمووینازتوونیووکپایووان،در

ایندرموجودمحظوزیننمودندخشنودیابرازنظامیواداری
وتربیتیامکاناتازکهافزودندبودتنه7(شانتعدادکهمرکز

.مینماینداستفادهاصالحمرکزتعلیمی
 

سرپلوالیتاستینافمحکمهرئیس"منیر"الدینمنیرقضاوتمند
اطفالتربیتوحاصالمرکزآمریتاز23/11/1397بتاریخ
.آوردعملبهمالقاتوبامحظوزینبازدید

بهرسیدگیدیوانرئیساجخلیلکهمالقاتوبازدیدایندر

محکمهتحریراتآمر"عظیمی"اسداجوزنعلیهخشونتجرایم
واصالحمرکزمحظوزینبامینمودندهمراهیراویاستیناف
واباتهاعاشهازمحظوزینوهنموددیدننزدیکازاطفالتربیت
پرسونلواطفالتربیتواصالحمرکزآمربرخوردنحوهوخوی 

محاکم استهداآت مورد دو وهکذا نبود موجود شکایتی هیچ
ق بررسی گرفتمورد گردیده.رار حل واصله بهواستهداآت

مراجعمربورهدایتالزمدادهشد.
 

م پنظشنبه شکایاتسمعکمیسیون25/11/1397ؤرخروز
ورسید ره استهداآت به استینافؤگی محکمه دیوانهای سای

رئیس"صدیقی"نتحتریاستقضاوتمندمحمدحسنوالیتبغال

 استیناف محکمه رسیدآن به راجع والیت استهداآتبهگیه
نخستصندوقشکایاتگردید.ریوشکایاتمربورمحاکمدا

م هیئت توسط استیناف کهبازؤظفمحکمه خوشبختانهشد




 

 
 

 

 
 

 
 

  

  
 

  

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

۱۳۹۷حوت  ۸  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یيمقضايتصم
خجلسهيتار

 یيقضا

 تعداد

 نيمتهم
 محکمهمربور نوعاتهام

9/11/1397 یکسال ویکماه حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت فاریاب  عضویت به گروه مخالفین یکنفر 

 رر عضویت وقتل یکنفر رر در دوفقره به مدت نه سال ویکماه حبس تنفیذی 

بس تنفیذی یکسال ویکماه ح  رر عضویت به گروه مخالفین  یکنفر رر 

14/11/1397 هر واحد به مدت بیست بیست سال حبس تنفیذی   رر اختطاف منجر به قتل  چهار نفر 

 رر قاچاق وفروش مواد مخدر یکنفر رر یکسال ونه ماه حبس تنفیذی 

16/11/1397 سه سال و ده روز حبس تنفیذی   
وان رسیده گی به جرایم امنیت عامه وجرایم ناشی از فساد اداری محکمه دی فاچاق مواد مخدر یکنفر

 استینا والیت تخار

 رر اختطاف یکنفر رر شانزده سال حبس تنفیذی 

یکنفر شانزده سال حبس تنفیذی دو نفر پنج پنج 
 سال حبس تنفیذی 

17/11/1397  
 اختطاف سه نفر

 رر

6/11/1397 هفده سال حبس تنفیذی   دیوان جزائ محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهر کابل قتل یکنفر 

دو نفر هر واحد شانزده سال حبس تنفیذی ویک 
 نفر برائت

 رر
 فعل لواط سه نفر

 رر

8/11/1397 دوسال وشش ماه حبس تنفیذی  رر سرقت یکنفر 

15/11/1397 هشت سال حبس تنفیذی   رر سرقت مسلحانه یکنفر 

نفردو رر یکسال وشش ماه حبس تنفیذی   رر سرقت  

 رر مجروحیت یکنفر رر دوسال حبس تنفیذی 

2/11/1397 یکسال و سه ماه حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهر کابل حیازت سالح یکنفر 

6/11/1397 یکسال و سه ماه حبس تنفیذی   رر قاچاق مواد مخدر  یکنفر 

6/11/1397 دوسال حبس تنفیذی  ریکنف   رر تزویر 

7/11/1397 سه سال حبس تنفیذی   رر مواد مخدر یکنفر 

13/11/1397 نو سال ویکماه حبس تنفیذی   رر قاچاق مواد مخدر یکنفر 

14/11/1397 پنج سال حبس تنفیذی   رر فریبکاری یکنفر 

یکنفر پنج سال حبس تنفیذی ودو نفر سه سه سال 
 حبس تنفیذی 

15/11/1397  رر فریبکاری سه نفر  

21/11/1397 هر واحد سه سال ویکماه حبس تنفیذی   رر حیازت سالح سه نفر 

13/11/1397 بیست ویک سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ قتل وسرقت یکنفر 

 رر قتل  یکنفر رر بیست سال حبس تنفیدی 

یکتن سه سال حبس تنفیذی، یکتن مدت دو سال 
 حبس تنفیذی 

نفردو رر  رر فعل زنا 

 رر فعل زنا وسرقت یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی 

دو نفر پنج سال ویکماه حبس تنفیذی ویکنفر 
 شانزده سال ویکماه حبس تنفیذی 

10/11/1397  سه نفر 
عضویت در گروه طالبان 
 واستفاده از مواد منفجره

دیوان رسیده گی به جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی محکمه 
والیت بلخ استیناف  

8/11/1397 سه سال وششماه حبس تنفیذی   مواد مخدر یکنفر 
دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه محکمه شهری والیت 

 بلخ

10/11/1397 هر واحد دو دو سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه شهری والیت بلخ انجام فعل زنا دونفر 

چهار نفر به مدت چهار چهار سال حبس تنفیذی 
 وسه نفر دو دو سال حبس تنفیذی 

 رر فعل زنا وقوادی هفت نفر رر

یکنفر پنج سال دوماه حبس تنفیذی ویکنفر مدت 
 چهار سال حبس تنفیذی 

29/10/1397  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ سرقت منزل دونفر 

 رر غصب موتر سایکل یکنفر رر یکسال وشش ماه حبس تنفیذی 

فیذی سیزده سال حبس تن  2/11/1397  رر قتل  یکنفر 

 رر تجاوز جنسی  یکنفر رر دوازده سال حبس تنفیذی 

 رر فعل زنا دونفر  رر هر واحد سه سه سال حبس تنفیذی 

27/10/1397 ده سال حبس تنفیذی   مساعدت به دشمن یکنفر 
دیوان رسیده گی جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی محکمه 

 استیناف والیت بلخ
ر سه سال حبس تنفیذی ویکنفر سه سال وهشت ماه حبس یکنف

 تنفیذی 
1/11/1397  قاچاق هیروئین دونفر 

دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه محکمه شهری والیت 
 بلخ

27/11/1397 اعدام  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز قتل  دونفر 

 رر قتل  یکنفر رر دوازده سال حبس تنفیذی 

 رر سرقت  دونفر  رر س تنفیذیدوسال حب

17/11/1397 یکسال ویکماه حبس تنفیذی   دیوان ناشی از فساد اداری محکمه استیناف والیت کندز اخذ رشوه یکنفر 

 محکمه ابتدائیه اطفال والیت کندز  حادثه ترافیکی منجر به فوت  یکنفر رر دوسال حبس تنفیذی 

8/11/1397 بیست وپنج سال حبس تنفیذی  کنفری   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت ارزگان  قتل  

 352229یکسال وده ماه حبس تنفیذی ومبلغ 
 افغانی جریمه نقدی 

4/11/1397  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت ارزگان  تسلیمی داوطلبانه به دشمن یکنفر 

 رر قتل ومجروحیت یکنفر رر سی سال حبس تنفیذی 

تنفیذی دوسال ودوماه حبس   18/9/1397  دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت ارزگان  مواد مخدر یکنفر 

9/10/1397 هر واحد بیست ویک سال حبس تنفیذی   دیوان نظامی محکمه شهری والیت ارزگان  تجاوز جنسی دونفر 

2/11/1397 یکسال ویکماه حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه شهری والیت هلمند  سرقت  یکنفر 

9/11/1397 پنج سال ویک روز حبس تنفیذی   رر تجاوز جنسی یکنفر 

 رر شروع به قتل  یکنفر رر پنج سال ویکروز حبس تنفیذی 

16/11/1397 پنج سال حبس تنفیذی   رر سرقت مسلحانه یکنفر 

 رر خشونت منجر به قتل  دونفر  رر هر واحد دو دو سال حبس تنفیذی 

حبس تنفیذی ویکنفر یکنفر به مدت بیست ویکسال 
 به مدت شانزده سال حبس تنفیذی 

 رر سرقت مسلحانه دونفر  رر

14/11/1397 یکسال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بدخشان  مجروحیت یکنفر 

17/11/1397 یکنفر اعدام ویکنفر بیست ویکسال حبس تنفیذی   رر قتل  دونفر  

وسه نفر دو دو  سه نفر شانزده سال حبس تنفیذی
 سال حبس تنفیذی 

 رر جنگ مغلوبه منجر به قتل  شش نفر  رر

15/11/1397 یکسال ودو ماه حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بدخشان  عضویت گروه طالبان  یکنفر 

14/11/1397 شانزده سال وشش ماه حبس تنفیذی  یت عامه محکمه شهری والیت بدخشان دیوان امن انتقال سالح ومهمات  یکنفر    

 دیوان جزاء محکمه شهری والیت بدخشان  فعل زنا دونفر  رر هر واحد پنج پنج سال سال حبس تنفیذی 

چهار نفر هر وحد مدت بیست ویکسال حبس 
 تنفیذی ویکنفر مدت هفده سال حبس تنفیذی 

20/11/1397   دیوان جزاء محکمه شهری والیت سرپل قتل  پنج نفر 

هرمحکومينفوقطبققانونمحفوضاستاحقوقاستينافطلبروياتمييزخو
 

جلسهاداریمحکمهاستیناف
والیتجوزجان:

جلسوووهاداریمحکموووهاسوووتینافوالیوووتجوزجوووانبتووواریخ
تحووتریاسووتقضوواوتمندصووبغتاج"مشووفق"3/11/1397

رئووویسمحکموووهاسوووتینافآنوالیوووتبوووااشوووتراقرؤسوووای
نافیوابتدائیوووهاعووومازولسووووالیهوووایدهدواویوووناسوووتی

گانووه،قضوواتوکارمنووداناداریدرمقوورریاسووتمحکمووه
استینافتدویریافت.

ابتداءجلسهباتالوتآیواتیچنودازکوالماجمظیودآغواز
شوودسووپسرئوویسمحکمووهاسووتینافبووهاسووا هوودایت

ریاسوتدفتور26/9/1397موؤرخ1808بور3019مکتووب
محکمهبوهاداراتمربوورهودایتدادتوامقامعالیستره

هوورمووواهگووزارشاجوووراآتوچگووونگیحاعوووری25بتوواریخ
منسوبینقضوائیواداریخووی رابودونتعلولبوهآمریوت
تحریووراتارسووالوتمامووًاگزارشوواتیکماهووهتوحیوودوبووه
مقووامعوووالیسوووترهمحکموووهگوووزارشدادهشوووود.همچنوووان

یفوورمقضواء،درجلسهپیرامونرعایتسلوققضائی،یون
عوووابطحاعووری،برخوووردنیووکبووامووراجعینمبووارزهبووا
فسوووواداداری،نظوووومودسووووپلیناداره،اسووووتفادهسووووالماز
وسوووایلولووووازمدفتوووری،تهیوووهوترتیوووبراپووووراحصوووائیه
ربعووواروسووالتمام،شووفافیتدراجووراآت،رسوویدهگوویبووه
قضایادرمیعادقوانونی،طورزرسویدهگویدعواویمودنی

کمووهصووحبتصووورتگرفتووهومکلفیووتطبووقاصووولمحا
هایقضاتوپرسونلمحکمهدرزمینهتوعیحدادهشد.

متعاقبووًارئوویسمحکمووهدرموووردموووادیکووهازکنتوورول
ومراقبووتقضووائیمقووامسووترهمحکمووهطبووقرهنمووووددر
صحنریاسوتمحکموهاسوتینافومحواکمابتدائیوهنصوب

اینودگردیدهخاطرنشانکردکهموادرابهجوایینصوبنم
کووهقابوولمشوواهدهباشوود،بعوودًارئوویسمحکمووهابتدائیووه
ولسوالیخواجهدوکوهازبابوتنداشوتندفواترکواریشوان
یووادآورینمووودهکووهدرپاسووخرئوویسمحکمووهاسووتیناف
هوووودایتدادکووووهموعوووووعراازطریووووقمظوووورایقووووانونی
بفرسووتندتابووهمقووامعووالیسووترهمحکمووهارسووالشوووددر

توپیشوونهاداتمطوورحومووورداخیووریووکسلسوولهمشووکال
بحووثقوورارگرفووتودرهوورموووردتصووامیمالزمومقتضووی

اتخاذشدجلسهبادعائیهخاتمهیافت.
جلسهاداریمحکمهاستیناف

والیتبادغیس:
محکمووهاسووتینافوالیووتبووادغیسبتوواریخاداریجلسووه

محکموهریاسوتجلساتبرگزاریدرصالون28/11/1397
وزیووورمحموودمفتوویوتمندقضووواریاسووتتحووتاسووتیناف

روسوواواعضووایعمووومواشوتراقاسووتینافمحکمووهرئویس
ابتدائیوووهمحکموووهاسوووتینافومحکموووهواداریقضوووائی
یافت.تدویرشهری

مظیوووداجکووالمازآیوواتیچنوودقرائووتبوواجلسووهدرآغوواز
سووپسرئوویسافتتوواحگووانکننوودهازاشووتراقیکوویتوسووط

حضور وپیوامگفتوهقودممخیورراگوانکننودهاشوتراقجلسه
بعوووودازبازگشووووترارئوووویسسووووترهمحکمووووهفضوووویلتمآب

فعلوویوعووعیتازشووانرعووایتبووهازمرکووزراجووعسفرشووان
نیوووازمووووردبودجوووهتصوووویبوتوجوووهبوووهبوووادغیسمحووواکم
مووراجعینوبوواهمکووارانبوویننیووکوبرخوووردحسوونهواخووالق

برکووتبوواسوویرتازوپیوورویمطالعووهبووادعووویواصووحاب
شوووودندوسوووویلهحاعوووورینبوووورایهص(اسووووالمپیوووامبرمعظم

ازاجکووهنموودقرائووترامبارکوهآیوواتیمضومونودراداموه
برحووقفرسوتادههص(اجوازرسوولکنیودپیورویهج(متعاول

چورانمائیودپیرویخوداموروازاولواالمرواولیایپروردگار
وخصوصوووووًااجتمووووواعیخوووووانوادگیامووووووراتتنظووووویمکوووووه

توامویطلبودراصوادقانهاطاعوتدولتیاداراتتشکیالت
بوورداریفرمووانشووانازآموورینومووامورینبزرگووانازخوووردان
اسوووتوظیفوووهیوووکماموریوووتکوووهافوووزوددراداموووهنماینووود

دانسوتهخانوهراآنظواشویممقررکهوطنازدرهرجای خوود
وبعودازنموائیمومسوئولیترسوالتادایتووانحودبوهوباید

واگووربگوذاریمایبرجونیوکنوامخوودکواریدرسواحهتبودیلی
داشووتهتلفووونیهوودایتبوورمنصوواحبسووترهمحکمووهرئوویس
شوومپواایسوتادهبهواحتراماخالصرسمبهمنشایدباشند
گردیودممقوررشومااستینافرئیسدیدلزومحسبکهومن

ومضووموننمائیوودهمکوواریبموونوعوودالتحووقدرامووورات
بوورایطوواعتیدرهوویچکووه(فرمووودایوورادرامبارکووهحوودیث
متعاولاجبورایمعصیتدرآنکهنیستهج(خداوندمخلوق
ازروسووایقضووائیاعضووایهمووهاصوولایوونرویپووسهباشوود
تموامسلسولتاًوهموانطورشوهریمحواکموروسوایهوادیوان
ازاوامورمتقابولاحتورامحفوظباوقضائیاداریهایبخ 

وهووودایاتپیووورویشوووانآمووورینواصوووولیوقوووانونیشووورعی
شووریعت،مقوورراتتطبیووقوجهووترنوودبپذیشووانرااخالقووی
همکوواربواهمهمووهکشوورنافووذهوقووانینطرزالعموولولووایح
فسووادوبوواتوورقراقووانونیوغیووربیظوواوتقاعوواءهایباشوویم
مبوارزهشومولوهموهجودیواخالقویواقتصوادیاداریهای

تورینپوائینازنگیریمدرنظررااصولاینمایانواگرنمائیم
وقوانونپاشویدهازهومحواکمظوامنجمهووریمامورتاریاست

بحووثموووردعوووابطلهووذامیگوورددحوواکمدرجامعووهجنگوول
مکووررًاکووهداشووتاظهووارواخیوورًامیشووودپنداشووتهعووروری
راسولوقطورزویونیفورمبندپاباحاعریتامینمایمتاکید

خووودراموواحولومحوویطشووعبهلبووا بوودنونظافووترعایووت
اسوتفادهموودهبرقرارنرااسوالمیواخوتوعدالتحفظ وبوا
تعمیرهووایبووهصوودقهطوووربهووارشوودنونزدیووکفرصووتاز

سوبزفضوایوایظوادآبوادیچراکهنمائیدغر نهسلدولتی
وطبوقکوردهوهوواراتصوفیهرازیبواوشوهربوودهمهمبسیار

پروردگوارذکرشودخشکدرختتا(مبارکهحدیثمضمون
ردادهاثووترتیووبشوودهذکوورمطالووبوامیوودبووههمینمایوودرا

اسوالممعظوموپیوامبرهج(اجورعوایتبپوشودعمولتاجامه
بخو سعادتدستورات وماستوزندگیهستیتمامکه

فووراهممامیباشوودوآخوورتودنیووازنوودگیبووااهمیووتمسوویر
یافت.خاتمهبادعائیهجلسهودراخیرگردد

 

خیووول"رئووویسرئووویس"الووورحمنقضووواوتمندشووومس
نهوووادهیئوووتبووواهوووراتوالیوووتاسوووتینافمحکموووه
هJSSP(افغانسوووووووتانعووووووودلیسوووووووکتورحمایوووووووت
هووووووایچووووووال بررسوووووویپیرامووووووونبحووووووثجهوووووت

درنموووووود.مالقووووواتقضوووووایامووووودیریتسیسوووووتم
مزایوووا،بوووهرابطوووهدرمحکمووهرئووویسجلسوووهآغوواز

موووووودیریتسیسووووووتمآوردهووووووایدسووووووتوفوایوووووود
همکوووواریوتظوووواربازداده،توعوووویحاتقضووووایا
آوریوووادقضوووایامووودیریتسیسوووتمبووواشوووانهوووای

نهوووووادرهبوووووریاعضوووووایحاووووولایوووووندرشووووود.
مشوووکالتافغانسوووتانعووودلیسوووکتورحمایوووت

رااسوووتینافمحکموووهرئووویستوسوووطشووودهیووواد
مسووائلحوولتوواسووپردوعوودهنمووودهداشووتیوواد

پیگیوووریربوووطذینهادهوووایبوووارابحوووثموووورد
پروسووهبووهرابطووهدرهیئووتایوونهمچنوواننمایوود

موووووودیریتسیسووووووتمرهبووووووریانتقاوووووولپووووووالنو
عوووووودلیسووووووکتورحمایووووووتنهووووووادازقضووووووایا

جمهوووووووریمحکمووووووهسووووووترهبووووووهافغانسووووووتان

کووووهافزودنوووودداده،توعوووویحافغانسووووتاناسووووالمی
وعووووودلیاینهادهوووووکلیوووووهنظوووووارتیهیئوووووتتووووویم

چگونووووهکووووهمتعووووددیهووووایگزینووووهرویقضووووایی
صووووورتکارآموووودوموووووثربطووووورسیسووووتمرهبووووری
محکموووهرئوویسپایوواندر.نماینوودموویکووارگیوورد،

سووووکتورحمایوووتنهووووادتووویمموووووثرهوووایتوووالشاز
موقوووووعبوووووهحووووولقسووووومتدرهووووورات،درعووووودلی

ازشووووانهمیشووووگیوارسووویوتخنیکوووویمشوووکالت
.نمودقدردانیقضایامدیریتسیستم

 

دسپيناومرستيالدواليتک چاروادارېاومالرپه
دننګرهووارغووړوکميسوویونسوو ربرددچوواروجومووات
يوواورئيسوانوهوارنوال اسوتينافاومحکمو استيناف

لوووورېلووهکميسووویونشوووېد اکوولسووورهقاعوویانوشووم ر
وروسوووووتهپوووووهمونووووودنواوفعووووواليتونوشوووووويودترسوووووره

ناسوتهمشورترک انګړپهدمحکم نیټه1397ر11ر28
.وکړه
پيندسويو موخوهوويولوالو ډونناست مشورترددغه

ار وانونوقضوايراودعودليرک برخهپهموعوعجومات
. دېکولترالسهمشورودحقوقر
دسوپينلوورېلوهحيواتاجحياتوالرپخوانردننګرهار
لووهادارودا ونوودلپووارهبرسوو دبشووپړېموعوووعجومووات
جوموواتدسوپينهوووشوویجووو کميسویون وډيوولوورې
شووتهپکوو اووهيووړېچووارېرغنيووزېشوووېترسووره ووول 

.کړېن هپهستونزې
جومووواتدسوووپينکمیسووویونيوووادچووو ،وروسوووتهدېلوووه

دوروسوووتيووکوووړهه ړنوووهبشوووپړهاوا خيوووزههووورموعووووع
يووو موخوووهپوووهکولووووالسوووهتووورمشووووروحقووووقراواجراتوووو

هووووارنواليواسووووتينافاومحکموووو اسووووتينافدننګرهووووار
کړل.شريکسرهقاعیانوشم ريواورئيسانو

دواليوووتکوو چوواروادارېاوموووالرپووهورځپووهديکشوونب 
چوو ،کوو حاوولداسوو پووهمومنوودعووارفتموويممرسووتيال

دچوووواروجوموووواتدسووووپيناومسووووولينوادارودب الب لووووو
درلووود وډونهومغوړوکمیسوویون وډشووېجوو دبررسو 

.کړلشريکفعاليتونهکړېترسرهکمیسیوندياد

جومووواتدسوووپينمومنووودعوووارفتمووويممرسوووتيالدواليوووت
برخوونوورواوچوارورغنيوزوکوړوترسوره،دهووکړېجو ولوو
.کړلشريکمعلوماتبشپړ

 ولووواودمحوواکموچوو ،کوووېهڅووهوويوولمومنوودعووارف
دسووپينهمکووارۍپووهاجراآتوووادارېداداروواليتوورا ونوود
.کړېترسرهاوپيلچارېرغنيزېپات جومات

قضووواوتيارعبدالولررئوويسمحکموو اسووتينافدننګرهووار
ويلوووراغالسووتدښووهتووهوالووو ووډوندناسووت زادهقاعوور
ا هپووهدقضووي جوموواتدسووپينکوو محکموووپووهترهنوو 
.ورکړلمعلوماتتهوالو ډون

چوووارودرغنيوووزوجومووواتدسوووپينزادهقاعووورعبووودالولر
سو ربرا خيوزېهرشوېترسرهاوهڅ کمیسیونده ړن 

پوهيو ها پوهدچاروجوماتدسپينچ ،وکړهمننهاملهله
. کړېترسرهبررسرپورېز ه

اودکووړيووادجوموواتتوواريخريوووجوموواتسووپيننومووو ې
دچوو وشوووهسپارښووتنهتووهمسووؤولینوهووارنوالیاسووتیناف

داوبشوپړتحقیقواتقضویوجزایوی ولیا وندجوماتیاد
توووهمحکمووووا ونووودهدوسوووییدیلپوووارهاجراآتووووقضوووایی
.واستوی

موراداجاسورارغوړېشورايتردوالک ناستهپههمدارنګه
حووج،رئوويسښووارجو ون ،رئوويسهووارنوال داسووتيناف،

 ووډون ولووواوقاعوویانو،رئوويسدعوودلير،رئوويساوقووافو
شريککړل.سرهنظرونهخپلوالو

دسوپينبوهکو راتلوونکرنوږدېپوهچو ،وويولوالوو ډون
.شرپيلچارېرغنيزېشوېپات جومات

 

ریاستهایبرنامهسلسلهبه ارتقاظرفیتآموزشی
اساسیهایمهارتآموزشیبرنامهاجراآتوارزیابی
درزون1397دلو10الی7بتاریخمحاکماداریسیستم
هچکی(عدالتمحترممؤسسهمالیهمکاریبهننگرهار

محاکمکارمندانبرنامهودرینگردیداندازیراه
ونورستانواستینافابتدائیه لغمان،کنر ننگرهار،
.داشتنداشتراق

محاکمکتبکاربردادارهاساسیاصولرویبرنامهاین
نویسی،استعالم،مکتوبهتمییزالیابتدائیهازمرحله(

سایکلپیشنهاد،گزارش اجراآتارزیابینویسی،

سیستمطرزالعملهاجراآتوارزیابیپالنگذاری،نظارت(
،اداری آنواجزایوانواعجلسهصورتمحاکم

ملکزی"عبدالرحمنبرنامهدرپایانکهبودمتمرکزگردیده
 عمنوالیتآنزوناستینافکمهمحتحریراترئیس"

سازیزمانمقتضیبهشایبهبیهایازتالشاینکه
آورییاداجراآتوارزیابیارتقاظرفیتریاستوبهینه
وملبسباتقوابایدوکارمندانمحرریناظهارداشتنمود،
راخوی آموزشیهایواندوختهباشندمسلکیبادان 
دراخیرپیادهدرعمل نامهتصدیقتوزیعبابرنامهنمایند

.یافتخیرپایانودعایگاناشتراقکنندهبرایها
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 Coordinative session held on district courts. 

 Administrative session held in appeal courts  

 Open judicial session held in Balkh and 

Herat appeal courts. 

 Report from activities of Khust and Kundoz 

appeal courts. 

 Event and news  

 The criminal decisions of courts  

 Report about the session in Nengarhar 

appeal court. 

 Report  from  the session  of high council 

supreme court 

 Chief  justice meeting with UN advisor 

 President decree non InterVision on 

presently election. 

 The circulars of the supreme court  

 Seminar about the case management  system  

in Bagram appeal court  

 Report from defined decision of Supreme 

Court criminal department. 

 The head of Baghlan appeal  court visited  

the jail of their  province  

 The head of herat appeal court meeting with 

the JSSP delegates  

 The heads of Paktika  Saripul   and  Khust  

appeal courts  visited The children educational 

center  and district courts of their provinces 

 Educational  seminar about the court 

administrative system held  

 In Nengarhar appeal court. 

 Chief justice meeting with the head of JSSP 

program. 

 The complaint commission and appealate 

departments’ session Held in baghlan and faryab 

appeal courts. 

 

 
 

رئویسمحمودوزیرقضاوتمندمفتی11/11/1397بتاریخ -
زننودایمؤسسوهبامسوئولبادغیسوالیتاستینافمحکمه
مالقوواتاسووتینافمحکمووهیاسوتدرمقررشووانهمووراهوهیئوت

ایوونشوودهارائووهخوودماتچگووونگیبووهوراجووعآوردهعموولبووه
وتبووووووادلبحووووووثآنوموثریووووووتاجووووووراآتونحوووووووهموسسووووووه

آمدیوودبووهخوووشعوومنمحکمووهرئوویسگرفووتافکارصووورت
ومحوویطرادرجوکنووونیالووذکرنهووادفوووقموجودیووتمهمانووان
زنووانحقوووقحقووهاحقوواقبووهرسوویدنجهووتبووادغیسموجووود

عنوووانمبوورمازعووروریاتوقضووائیعوودلینهادهووایرکنووارد
خوانوود،اززنوانکثیوریجموعبوورایحیواتروزنوهوآنورانمووده

سووپا عوومنشووانهمووراهوهیئووتموسسووهمسووئولمتعاقبووا
آنبووهسووالمهووایومشووورهمحوواکمنیووکازارتبوواروقوودردانی
بهبووووودسووووودمنددرراسووووتایخواسووووتارهوووودایاتموسسووووه
نشسوتمحکموهدرخوتمگردیدندورئیسموسسهآنوععیت

ارایوووهدرمووووردچگوووونگیارزنووودههوووایومشوووورههووودایاتبوووه
والیوووتفعلووویاوعووواعبوووادرنظرداشوووتموسسوووهآنخووودمات
 گردید.متوسل

قضاوتملمحمدابطح"عارف"رئویسمحکموهاسوتیناف -
عزیوووزالوورحمنآمووور30/11/1397والیووتسوومنگانیووووممووؤرخ
ادردفترکوارشمالقواتنموودهدررادیوتلویزیونآنوالیتر

خصوووصادامووهبرنامووهمعووارفقضووائیکووهیکوویازپالیسووی
هایسترهمحکمهمیباشدوبایودطبقتقسویماوقواتترتیوب
دادهشودتاهریکازقضاتومنسوبیناداریدربخو هوای
مربورشاناشتراقنمودهودرموعوعوظیفویشانصوحبت

ندرارتبووارقضوواءکووهیووکنماینوود،صووحبتکردنوود،همچنووا
امانوووتالهووویاسوووتازطریوووقرسوووانههوووایجمعووویبووواآگهوووی
شوووهروندانآنوالیوووترسوووانیدهشوووودتووواهموطنوووانعزیوووزموووا
احسووا نماینوودکووهواقعووًاغیوورازتطبیووقعوودالتوقووانونجووز
دیگریبهمحاکمکشورجایندارد،بعدًاآموررادیووتلویزیوون

یتشوکرینموودهآموادهگویآنوالیتازپروگراممعارفقضائ
همکاریخوی رانشانداد.

 

(پروگووورامحمایوووتسوووکتورعووودلیJSSPاداره
وقضوووائیافغانسوووتانهدررابطوووهبوووهسیسووووتم
موودیریتقضووایادورهآموزشوویسووهروزهرابووه

9دفاسووتبووهدلوووکووهمصووا22الووی20توواریخ
فبووووروریدرمرکووووزعوووودلیوقضووووائی11الووووی

توقیفگواهبگورامبووااشوتراقبخوو هوایقضووائی
واداریدایورنمووود،دریوونبرناموهگفتووهشوودکووه
سیستممدیریتقضایاکهیوکسیسوتمافغوانی
بودهمربوربهدولتافغانستانمیباشدغورض

حفوووظونگهوووداریسوووالمدوسووویههوووایجزائووویاز
تمپروسوهعودلیوقضوائیبوهمرحلهکشفالیخ

منظووووورسووووهولت،شووووفافیتوهمووووآهنگیبووووین
ارگانهوایعوودلیوقضووائیایظوادگردیوودهاسووت،
درسیمینارمذکورآجندایموردتودریسبوهپونج

بخ عمدهتقسیمگردید:
 تشریحسیستممدیریتقضایا -1

پروسووویظروطووویمراحووولسیسوووتممووودیریت -2
 قضایا

شوووکلیاتفورموووههوووایسیسوووتممووودیریت -3
 ضایاق

چگووووونگیاسووووتفادهازدیتووووابیسسیسووووتم -4
 قضایا،حفظمراقبتومحرمیتسیستمقضایا

مظموووعموووارداهوودافسیسووتمموودیریتقضووایا
قبولازظهورالوی8:30درطولسهیومازسواعت

بعودازظهوربوورایمشوترکینتودریسیافووت3:10
وبعووودازنتیظوووهگیوووریمثبوووتوفراگیووورینظوووری

زشووویبوووهپایوووانوعملووویموووواردآجنووودادورهآمو
رسید.

 

قانونپوهسیدیوسفحلیمرئیسسترهمحکموه
آقوای(ایموریادورادویووهاولحوتقبلازظهر

بخو خووی قوهقضائیهکشورازوظایفمهوم
دانسوتوافوزودکووهبواتوجوهبووهاهمیوتسیسووتم

فعالیوووتانخوشوووبینیوجوووودداردولووویانچوووه
بهاسا گزارشتیلفونیبهپولیسمبنیبوهاینکوهدرمنطقوهعووروراسووتکووارآیوویوپاسووخگوییاناسووتکووه

ولسوووالیور والیووتبامیووانقتوولصووورتگرفتووه بیوودق
فتوهبعودازاجوراآتمسولکی،یوکتونپولیسبهمحلواقعهر

کهلبا اشخونآلودبودهتوسطجنائیگرفتارمویگورددو
ورثووهمقتووولعلیووهویادعووایقتوولرانمووودهوعلووتآنراداد
وسوتدماولطوورفینبیوانموویکنودموتهمموویگویودکووهمونبووا
مقتولکداممخالفوتنداشوتم،درپایوه(امتویانهیکظواکوار

اباهمتقسیممینمودیمهمکارانشواننیوزمیکردیمپولآنر
ازمخالفتبینآنهااظهاربیمعلوماتینمودهانوداموازوجوه
مقتوولبیوانمویکنودکوهشووهرشازموتهمشواکیبوودومووی
گفتپولمرانمیدهدویکتننیزبیانداشتهکوهموتهمرادر
محلواقعهقبلازواقعهدیدمامواموتهمتمواماتهامواترارد
نمووووده،پسووورانموووتهمگفتوووهانووودکوووهپووودرشوووانیوووکمیووول
کالشووینکوفداشووتمگوورمووتهمانکووارنمووودهودرتالشوویهووم
سالحیبدستنیامده،موتهمعلوتخوونداشوتنلبوا اشرا
تصادمموترسایکلاشوانمودکردهامازوجهمتهمگفتهکوه

کوهآموددسوتورویخوودرایشوهرشازمنزلبیرونشودحین
وارخطوابوود،اوراقبعودازخوتمتحقیقواتوملوزمشستکمی

هکووودجووزاءبووهمحوواکم147و547دانسووتنمووتهمطبووقمووواد(
آنوالیوت محولگردیده،کهمحکمهابتدائیهولسووالیور 

خوی بهاتفواق18/2/1397همؤرخ3حسبفیصلهخطنمبر(
ه547همواده(2آراوباحضورداشتطرفینقضویهطبوقفقوره(

هکووودجووزاءمووتهمرادرقضوویه147هموواده(4فقووره(ورعایووت
بوهمودت14/12/1396قتولازابتودایایوامنظوارتوتووقیفی

بیسووتسووالحووبستنفیووذیمحکووومبووهمظووازاتنموووده،کووه
طوورفینقناعووتننمووودهودیوووانجووزاءاسووتینافآنوالیووتبووه

خووووی فیصوووله17/4/1397ه34اسوووا فیصووولهخوووطنمبووور(
ه1هفقووره(1تشوودیدًاتعوودیلومطووابقبنوود(محکمووهابتدائیووهرا

هکووود147هموواده(5هکووودجووزاءبووارعایووتبنوود(547موواده(
مذکورمتهمرابهارتکوابقتولعمودازابتودایایوامنظوارت
وتوقیفیبهمدتبیستوپنجسوالحوبستنفیوذیمحکوومبوه

هکوودجوزاءبوهمصوادره182مظازاتکردهاندومطابقمواده(
ایکلویاصودارحکومگردیوودهودعوویحووقیوکعورادهموترسوو

العبدیرامحفوضدانستهاست.
دوسوویهبووهمنظووورغووورفرجووامیمحووولدیوووانجووزایعمووومی
سووترهمحکمووهگردیوودهودرتحلیوولوارزیووابیمستشووواران
قضووائیسووترهمحکمووهفیصوولهصووادرهدیوووانجووزاءاسووتیناف

قاحکواممتناسببهجرموجزاءباارایهدالیلموجوهومقنوعطبو
قووانوندانسووتهشوودهکووهنظربووهصووحتقانونیووتتخطوویدر

هارنوسولفیصلهمذکوربوهمالحظوهنمویرسودوطورفقناعوت
گرفتهعدمقناعوتموتهمدرپارچوهابوال فرجامخواهنیزقرار

بوواتوجوووهبوووهاوراقتحقیقووواتیواردهنبوووودهوفیصووولهفووووقدر
حیتهقووانونتشوکیلصووال9همواده(2حودودصوالحیتفقووره(

محووواکمایظوووابتائیووودراموووینمایووود.کوووهبوووههمووویناسوووا 
ازجانوووبدیووووانجوووزایعموووومیسوووترهمحکموووهمووووردتاییووود

قرارگرفتهاست.
 

محکمووووهرئوووویس"مخلووووص"عبوووودالتوابمولووووویقضوووواوتوسل
رئویسمحمودرسوول"عادل"حالیکهدرپکتیکاوالیتاستیناف

ولسووالیهایمحواکمازمینمودهمراهیراویوالیتمقامدفتر
ابتدائیوهمحکموهتعمیوردرکوهوگیان زیړوق، سروبی، ارگون،

مینماینووودگووویرسوویدهاجخلوووقامووووراتبووهارگوووونولسوووالی
 .نمودبازدید

محکموهدرقضوایییونیفورمباملبسمتذکرهمحاکمقضات  
شووانمعیتوویهئیووتواسووتینافرئوویسبووهوداشووتندحضووور
کنتورولحاعوریچگوونگیازبازدیدایندر گفتندآمدیدخوش
بوووانیوووکسووولوقخووووب،دبرخووووردرراقضووواتوآمووودبعمووول

قوانونی،میعوادداخولدرواردهایقضایفصلوحلومراجعین
روشوونیدراداریفسووادبووامبووارزهاجتموواعی،عوودالتتووامین
مسوؤلیتمتوجوهرا آنوانونموودالزمهایتوصیهقوانیناحکام
 .ساختشانقضائیخطیرهای

شواننحووهکوارواجراآتمورددربالنوبهمحاکمقضاتبعدًا  
شووونهاداتیپداده،اسوووتینافرئووویسبوووهمفصووولمعلوموووات
ازموووردهوورحوولدرکووهسوواختند،شووریکراشووانومشووکالت

رئوویسهمچنووانو شووددادهاطمینوواناسووتینافرئوویسطوورف
صووورتاواخوورایووندرکووهمتووذکرهمحکمووهتوورمیمازاسووتیناف

سواختنشوانخواطرقضواتبوهوکوردرعائیتابرازبودگرفته
ریکشووتعمیووراتآمریووتبووهرارهایشوویخانووهسووهبوورآوردکووه

غورضمتوذکرههوایخانوهمنظووریصوورتدرعنقریوبساخته
رفووعناحیووهایوونازکووهمیگوورددتوورمیمنیووزقضوواتبوواشوبود

 .شدخواهدمشکل
محوویطنظافووتدرکووهخوودماتیکارکنووانازاسووتینافرئوویس   

 کردونیزستای نیزبودندنمودهتالشوسعیمحکمهکاری

کوردهمراجعوهمحکموههبوشاناموراجرایبخاطرکهمراجعینی
کودامونمودنودرعوائیتابرازمتذکرهمحاکماجراآتازبودند
قاعویحالیکوهدراستینافرئیسهمچنان نشدمطرحمشکل
ولسوووالیابتدائیووهمحکمووهقضووائیعضووواج"درانووی"محووب

ابتدائیووهمحکمووهرئوویسعبوودالمنعم"میاخیل"قاعوویارگووون،
والیوت،مقوامدفتوریسرئومحمدرسوول"عادل"ارگون،ولسوالی
ازمیکووردهمراهوویراویارگووونولسوووالیشوواروسلوولسوووسل
ابتدائیوووهمحکمووهتعمیوورجووواردرکووهوحوودتفرهنگوویمرکووز

مختلوووفهوووایبخووو درودارنووودفعالیوووتارگوووونولسووووالی
اظهوووارونموووودبازدیووودنیوووزمیبیننووودآمووووزشآندرشووواگردان
اسووتفادهانیزمسووتیهوارخصووتیازمتعلمووینکوهکووردخوشوی
سووتای نیووزمرکووزایوونمسووؤلینازهمچنووانومینماینوودمثبوت
.نمودندمهیاخوی مردمبهراآموزشزمینهکهکرد

اقووووامبزرگوووانبووواجداگانوووهنشسوووتیوووکدراسوووتینافرئوویس
دولوووتازشوووانتوووامحمایوووتوجووووانمردیازارگوووونولسووووالی
دراخلووهمداجووازهکوسهوویچبووه:گردیودآوریووادوکووردسوتای 
گونووووههووورکوووهخواسوووتآنهووواازونمیدهووودراقضووواییاموووور

کهمشکالتی درببیننودمویقضواییوعودلیارگانهایدررا
وبوووودهبوووازشوووانرویبوووههمیشوووهاسوووتینافریاسوووتدروازه
وتموا شودهدرایشوانبواآزادانهشانمشکالتطرحپیرامون
حولراهی بورابتوانودفرصوتتورینزودبوهتابیاورند،تشریف

.کندپیدا
 

هموووؤرخ1980-1906متحووودالمالشوووماره(
داراالنشاءشورایعالی:15/11/1397

27/8/1397موووورخه4829(شوومارهناموووهبوواالثر
کابولوالیتاستینافمحکمهتحریراتستریا

وداخلوویامنیووتعلیووهجوورایمدیووواناسووتهدائیه
ه1112(نامووهذریعووهمحتوورمآنریاسووتخووارجی
عمووووومیمحتوووورمریاسووووت5/10/1397مووووورخ
مودققیننظورابورازازبعودمطالعوات،وتدقیق
.استورزیدهمواصلتذیلبشورحقضائی

دارنوودرارقوجریواندرمحتوورمآنمقوام((طوریکوه
درلووواروزنووابووهمنظووراختطووافقضووایایکووه
ازیکویجوزاءقانونه5(شمارهعمیمهه5(ماده

بوودشودهگرفتهنظردراختطافمشددهحاالت
حوواالتمتووذکرهمووادههوودایتطبووقمحوواکمکووه

جوزاءبوهراموتهمگرفتوهنظوردرراجورممشدده
معموولطبقکهنمودندمیمظازاتبهمحکوم

رسویدگیمتوذکرهموادههودایتطبوقواندیاین
.مینمود
ه595(موووادهدرجوووزاءکوووودانفووواذازبعووودولوووی
تعوددراتظواوزبوهمنظراختطافمذکورقانون
دراختطوافبارتبارمظازاتکهدانستهجرایم
مظووازاتوطویوولحووبسجووزاءکوووده591(موواده

حووبسنیوزموذکورقووانونه637(موادهدرتظواوز
کوداممووردایوندرکوهدیودهگرپیشوبینیطویل
امنیوتعلیوهجورایمدیوانهوایولینبودهاشکال
انوودخووردهبورمشوکلیکوهبوهخوارجیوداخلوی
مشووددهحالووتکووهتظواوزقضوویهدرکووهاینسوت
درجوهدوامحوبسجوزاءکوده639(مادهدردارد

موادهدرگروهویتظاوزودرنظرگرفتهشدهه2(
درجوهدوامحوبسمظوازاتمذکورقانونه641(
موووادجووزاءکووهنمووودهپیشووبینیرااعووداموه1(

توورشودیداختطوافمظوازاتبوهنسوبتمتوذکره
وتشوکیلقانونه70(مادههدایتطبقکهبوده

بوهآنرسویدگیصالحیتقضائیهقوهصالحیت
صووووالحیتکووووهمیگیووووردصووووورتایمحکمووووه

طبووووقکوووهداردراجووورمتوووورینشووودیدرسووویدگی
صوالحیتوتشوکیلنونقوامتوذکرهموادههدایت
اختطووافمشووددهحالووتصووورتدرقضووائیهقووه

متهموووینگروهووویتظووواوزیوواوتظووواوزبوووهمنظوور
وداخلویامنیوتعلیوهجورایمدیوانهایاختطاف،
ذیصوووالحقضوووایاهمچوووورسووویدگیدرخوووارجی
گرفتووهصووورتمووذکربوورتظوواوزاگوورزیوورانبوووده
دروبوودهجوزاءدیووانمربوورآنصوالحیتباشد
گرفتووهصووورتمؤنووثعلیووهتظوواوزیکووهصووورت
ارتبووووارزنعلیووووهخشووووونتمحوووواکمبووووهباشوووود
.میگیرد

اینسوتبوردیووانایونقضوائیهیئواتنظریهولی
جووورایمازیکووویاختطوووافمنحیوووثقضوووایایکوووه

هووایبانوودبووهوابسووتهآنمتهمووینیافتووهسووازمان
طووورفازآنتحقیوووقمعموووواًلبوووودهکوووارجنایوووت

صووورتخووارجیویداخلووامنیووتهووایهووارنوالی
موووووورخه125(مصووووووبهبوووووهقیوووووا میگیووووورد،

سوووووترهشوووووورایعالیمحتووووورممقووووام28/1/1397
هوایدیووانبوهقتولبهمنظراختطافکهمحکمه
رسووویدگیصوووالحیتگردیوووده،تفووووی جووورایم

بوهنیوزجنسویتظواوزبوهمنظوراختطافقضایای
خووارجیوداخلویامنیووتعلیوهجوورایمهوایدیووان

ولوویبووودخواهوودبهتوورددگوورصووالحیتتفوووی 
واجووبفرماینوودهوودایتاموووراولیوواءکووهراآنچووه
.استتعمیل

23/8/1397توواریخیجلسووهدرفوووقاسووتهدائیه
مووردکابولاسوتینافدواویونرؤسوایکمیسیون

نظوورابوورازچنوویننتیظووهدروگرفووتقوورارغووور
.آمدبعمل

جورایمبوهرسویدگیدیووانقضوائیهیواتنظریوه»
اسوتینافمحکموهخوارجیوخلویداامنیوتعلیوه
کمیسویوناعضوایتائیودمووردبود،موجهکابل

بواگرفوتقوراراسوتینافمحکموهدواوینرؤسای
محتورمبمقوامهودایتاخوذجهوتاسوتهدائیهآنهم
هه.گرددارجاعمحکمهستره

بورآنمرتوبتودقیقینظورواسوتهداءموردمطلب
محتووووورممقوووووام18/10/1397موووووورخجلسوووووهدر

ه866(شوومارهتصووویبطوویومطوورحیشووورایعال
:یافتصدورذیلهدایت

بوهمنظوراختطوافقضوایایرسیدگی((صالحیت
بوووهگروهووویتظووواوزواختطوووافجنسوووی،تظووواوز

وخوارجیوداخلویامنیوتعلیوهجورایمدیوانهوای
وداخلوویامنیوتعلیووهجورایمدیوووانوالیاتیکوهدر

متووذکرهقضووایاینداشووتهباشوودوجووودخووارجی
عامووووهامنیووووتدیوانهووووایدرکیلتشوووومطووووابق
.گرددرسیدگی
جمیووعبووهقضووائیمرافووقتوحیوودغوورضموعوووع
 هه.گرددمتحدالمالمحاکم
سوووترهشوووورایعالیمحتووورممقوووامفووووقهووودایت
اسووتینافمحوواکمعمووومبووهبدینوسوویلهمحکمووه
گردیوداخبوارمتحودالماالًمربورمراجعووالیات

مووودهنتعموویمخوووی ذیووربطمراجووعبوووهآنووراتووا
بعمووولقووووووانونیومقتضوووووویاجوووراآتآنمطوووابق
.آرنووود

/23ورخوووووومه2055-1981(شمارهمتحدالمال
داراالنشاءشورایعالی:11/1397

24/10/1397هموووورخ1185بوواالثرناموووهشوووماره(
ریاسووووتمحتوووورمعمووووومیتوووودقیقومطالعووووات
استهدائیهآمریتثبتاسونادووثوایقحووزهسووم

ابووولسلسووولتًابعووودازابرازنظووورمووودققینشوووهرک
قضوووائیبوووهایووونریاسوووتبشووورحذیووولمواصووولت

ورزیدهاست.
((چنانچهمستحضرهستیدکهدرحووزهقضوایی

نوعجایودادهوایغیورمنقوولقوراراینآمریتدو
داردجایووودادهوووایکوووهدرسووواحاتتحوووتپوووالن

هسووواحاتبیوووروناز2(شووواروالیقوووراردارنووود.و
یوبواغیبوودهانودوآنهواتزراعپالنکهنقشهو

هووایکابوولمتعلووقبووهحوووزهقضوواییولسوووالی
بووودهکووهبعوودًابووهنووواحیمربوووربووهایوونحوووزه

رئوویسعمووومیپروگوورامحمایووتسووکتورعدلی
هوبواویهرابهحضورپذیرفتJsspافغانستان(

.مالقاتبعملاورد
مووریدرمووورددریوونمالقوواتنخسووتآقووایای

برناموووههوووایپروگوووورامحمایوووتسووووکتورعدلی
نسوووبتبوووهارگانهوووایعووودلیوقضووواییبووووی ه
سیسوووتممووودیریتقضوووایاروشووونیانداختوووه،
حمایوووتازسیسوووتموهمچنوووانحووولچالشوووهای
سیسوووتمرابوووارعایوووتنظریووواتومالحظوووات

عوودلیوقضووواییافغانسوووتانمنظملوووهادارات

موودیریتقضوووایاوایظوووادسوووهولتدراسوووتفاده
ازانحاعوورانوودتووابووهپیشوونهاداتکووارشناسووان
اداراتعوودلیوقضوواییطووینشسووتیتمکووین
نموووووودهوتغییوووووراتالزمومطلووووووبرابخووووواطر

ارتقایکارآییانواردآورند.
هعووومنبحوووثرویبعووودًارئووویسسوووترهمحکمووو

اهمیووتسیسووتمموودیریتقضووایامنحیووثبانووک
معلوماتیقضایایجزاییومدنیگفوتکوهایون
سیسوووتماکنوووونمووووردتوجوووهاداراتعووودلیو
قضووواییبوووودهودرسوووطحدولوووتنیوووزنسوووبتبوووه

تسوووکتورعدلیبووواتوجوووهبوووهبایوووددفتووورحمایووو
مالحظووواتوپیشووونهاداتهیئووواتقووووهقضوووائیه

درزمینووهدرکنفوورانسانوودونیزیاتوجووهبیشووتری
داشوتهودرحولنیازمنودیهایتظهیزاتویمبذول

،حفووووظومراقبووووتوهمچنووووانعوووورورتهووووای
تکنالوژیکیسیستماقدامنماید.

برگوزارییوکهمچنوانرویطرفیندرینمالقات
سوووتمشوووترقبوووهمنظورارائوووهپرزنتیشووونونش

همچنووانبحوووثرویابعووادتخنیکووویسیسوووتم،
ارزیووووابیمشووووکالتوتشووووخیصراهحوووولهووووای

مناسبابرازتوافقنمودند.
 


