
 

 ( فقره كې۱( ددې مادې په )۲) ( د تورن بيانونه كلمه په كلمه د تحقيق په پاڼو كې درجېږي.۱) د تورن د بيانونو قرائت
ې شوي بيانونه تورن ته وړاندې او يا د مؤظف شخص لخوا ورته قرائت كېږي. تورن حق لري درج شوي بيانونه تْاييد يا رد كړي او يا په هغو ك درج

 بدلون راولي. موضوع د تحقيق په پاڼو كې درجېږي، د هغۀ او يا يې د قانوني استازي السليك يا د ګوتې نښه پكې اخيستل كېږي.
 ووه پنځوسمه مادهيوسلو ااجراآتو قانون  د جزايي                                                                                                           

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

  
     

      
  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

شورای عالی ستره محکمه  بلها اظ ر هر دهاظحوت  هو       
تحت رداست بهاوووووه سه ی دوسهل   ه ت رسه ه سهتره       

ه و روی موضهوعا  شههاما  محکمه  تکهک ا س  هه  حاح  
 اسنیاء رس یه گی ب   عما اورح .

شههههورا وب ههههت بهههه  ارتلههههاو مههههوارح س هههها   ت ودههههر     
مکههههلوو ت و حسههههتکاری حر ظلههههت مح ههههو   وظههههاد      
م ک هت وها  ه  حرسردهار بررسهی وهای ت ته و عهاحی و         
ابتضهادی و دههاحر وت مهه  م  مهها   م ههرول   احارا   

 کهل و بهر   مباظر و دا امردت وای ظلت اسهناح ووظهاد    
م  م گرحح   وهیادت حاح تها ورگهاه حر راببه  به   نه         
موضوعا  شا  ی وسوح حاشهت  باشهی   وتهادر بررسهی     
وای ابتیادی اظ طرد  رداست عمهومی ت ته و بضهادی    
بهه  مراسههب مربههوو ودهها اگههر موضههوم بهه    ههو  عامهه           
ارتلهههاو حاشهههت  باشهههی   رسهههمام بههه  رداسهههت عمهههومی       

ر راستای   ظ   هو   بضادای حولت فرستاحه شوح تاح
و م ک هههت وهههای عامههه  اسهههران  م تضهههی بههها وهههووی را    

 مرعی بیاروی .
ومچنار ب  ویف اوتمام ور ی ب تر م هادا مربهوو به     
ت اضا وای تمیدی ومر بضهادای س ادهی و س هوگ ری اظ    
ضهه ام وبههت مراسههب مربههوو   بهه  حاراا وکههاء شههورای       
عالی ویادت حاحه شی  ت اضا وهادی  ه  اظ طرده  بهورح     
مکاورد  احاره محترم لوی څارووالی رح گرحدهیه اوهی     
بابا اظسام به   م  ه ور مربهوو سهتره محکمه  ولهوحه       
وحرظم نههه  اظساوهههی  م  ههه ور م هههیماتی حارااوکهههاء     
شورای عالی ستره محکم  حرمهورح اسهران  ب مها ندهی     
  صههرف او ههیه اظ ت اضهها وهها دههی  هه  بههر ملنههای شههراد    

 34ران  س ادههی و بههاوور اسهه  282منههیرا ا کههام مههواح   

بهههاوور تکهههک ا و صههه   ت بهههوه بضهههاس    صهههور      
گرفت  باشهنی   به   م  ه ور حدواو های مربهوو سهتره       
محکمههه  ارسهههام  و ب هههی طلههه  ومهههر  م  ههه ور تن ههها    
ومرداتی    بابا ارسام ب  س  ه  شهورای عهالی سهتره     
محکمهه  باشهههنی   شهههاما اسنهههیاء گرحدهههیه و   رامهههور   

 ور  سهتره محکمه    متلابی ومردا  برطل  ومر  م  
   اسران  م تضی ب ما ادی .

ب یام باحرومرحاشت گ ارشه ای  ت ته و ابتضهادی حر    
محههها ت اسهههت ناف وادههها  ب ههه  و بی کهههار   ب هههیاظ   
تکب ص تببی وای مربوو   حر مباب هت به  ا کهام    
م هههرره طرظ رس یه گهی به  تب  ها  بضهادی به  حوته        

وادهت  اظ روسای بل هی حدهوار سه اء محکمه  اسهت ناف      
ب هههه   و محکمهههه  ابتیاس هههه  ول ههههوالی  کههههت وادههههت    

 بی کار س ا وای اظم تاحدلی تمود گرحدی .

مت ابلههام بههها توسهه  بههه  وامهه  رسهههمی رداسههت عمهههومی     
بضهههادای حولهههت وظار  عیل ههه    حر   هههو  دهههه      
ف       و  عام     ب  و ب حولت  کت گرحدهیه ولهی   
 و لت اشهکا  حر تن  ه،   تبل ه  وگرحدهیه اسهت    به       
رداسههت عمههومی تههیب   و مبال هها  ور  هه  حاحه شههی  
تها   رامهور موضهوم تحهت اشهراف محتهرم  بضهاوتووه        
محمهههی ظمهههار سهههنگری عضهههو شهههورای عهههالی سهههتره       

محکمه  وهور و تههیب   ومه  سها ولهه  اومهام حاحه و ومههر      
 اظم حرظم ن  را ب  س    ب یی اراس  بیارح .

بهه  ومهه   ترت ههی باحرومرحاشههت اسههت یاس   رداسههت      
مهه  اسههت ناف وادههت وههرا    بهها ت ههیدا ببکههی     محک

شورای عهالی   1391ر3ر2مورخ  285اظم وب  شماره 
سههتره محکمهه    ت ههردد گرحدههی  هه  محهها ت مههیوی و     
  هو  عامه  م تواونههی راسهب به    ههی ومهر اوها  لههره       
حربضادای تحهت رسه یه گهی مربهوو   هی ضهرور         

بهههههاوور اصهههههو     176و  175مبهههههاب  ا کهههههام مهههههواح   
   اسران  اظم ب ما نوروی .محا ما  میوی  

بهرع وه حرس  هه  شهورای عههالی ده  ت اضههای تلههید ی    
محکمهه ء دههه  موضهههوم   هههو  عامههه  بنهههابر ت اضهههای   
رداسهههت عمهههومی بضهههادای حولهههت مهههورح رسههه ی گهههی  
برارگرفتههه  و و ههه  بنهههابر مباللههه  احاره محتهههرم  لهههوی    

حوسه   س ادهی  به  محها ت      27څارووالی رس یه گی ب  
دها    سوظسهار  وهور   سهمنگار     است ناف وادا  فار

   کت کههههها   و وهههههی   تبهههههار و ونگروهههههار ت هههههود     
 ص   ت صور  گرفت .

 

حدگر ب  و   ف      بکمار وم روح و د  عیه
محکم  ابتیاس   ت م ت اتباذ و ورض ف     
ممیح ب  محکمه  ابتیاس   محو  می ومادی 

( باوور اسران  267حرصور  و   مباب  ماحه )
س اسی محکم  است ناف  وح بهادی رس یگی ومادی و 
حر بض   مبرو   محکم  است ناف ومی تواوی بیور 

ی ومادی بر سل  ت  کت محکم  ابتیاس   رس یگ
ع وه موسی  یش  حار شیر عیالت شیه ف     

 مرا ا محا ماتی را ظدر سوا  م لرح.
و رت بضاسی اد  حدوار بید  ومر اوی    حر ومچو 
بضادا ب تر است    حدوار مربوو محکم  است ناف 
ف     محکم  محترم ابتیاس   را و   و موضوم را 

رم محو  طی برار رونموحی ب  محکم  ابتیاس   محت
و محکم  ابتیاس   حر تمام موارح  کت عاحاو  را 
مباب  ا کام باوور اصیار ومادی تا اظ دک و مرا ا 
محا ماتی رعادت گرحح و اظ ساوی حدگر عیالت 
بوس  ا    تأم   گرحح بناءً بمنمور تأم   عیالت و 
رعادت مرا ا محا ماتی بضادا حر ظم ن  طالی 

 ویادت و ت ت .((
( 107فو  ال، ر  طل  داححاشت شماره ) است یاس  
م ام محترم شوراد الی ب ی اظ  15/3/1397مورخ 

مبرح و طی  20/6/1397ابراظ ومر حر س    مورخ 
( ویادت فرموحوی    )رداست 181داححاشت شماره )

محترم تیب   و مبال ا  ومر ممیح شاورا تحت 
اشراف ا یی صا ی و سنگری صا ی اعضای 

ی با ومکاری رداست محترم ت ت و محترم شوراد ال
بضاسی ت    و ب  دکی اظ س  ا  شوراد الی ت یدت 
ومادنی.(   ی ویادت  رداست محترم تیب   و 

مبال ا  تحت ومر اعضای محترم شوراد الی حر 
 مورح ممیحام ذد م ابراظ ومر وموحه اوی.

_ ور ص   ت وای محکم  است ناف راسب ب  1))
حکم  ابتیاس   حر ف را  و   دا اببا  ف     م

( باوور اسران  س اسی ت ردد 267( ماحه )5و2)
گرحدیه است  محا ت است ناف حر صور  و   
ف     محا ت ابتیاس   ولادی موضوم را ب  محکم  
ابتیاس   ارسام ومادنی ب ک    ی  کت منیرا ف ره 

( باوور م، ور  محکم  است ناف حر 267( ماحه )2)
 یام ب  ف     ممیح ومادنی.مر    است نافی اب

_حر صورت ک  محکم  است ناف سرادت را مت یح و 2
با وت مرتل  تکب ص ومادی و مبالل  څارووا  وت حر 
مباب ت ب  ا کام باوور صور  گرفت  باشی  ولی 
 کت محکم  تحتاوی حر برگ رویه تمام مباللا  
څارووا  ولوحه باشی. حر اد  صور  اگر  کت محکم  

ب  شیدی ترد  سرم مرتل  اصیار گرحدیه  ابتیاس  
باشی    حر  کت محکم  فوباوی مؤظر ولاشی 
محکم  است ناف ف     محکم  تحتاوی را و   
وموحه باحر ومرحاشت ادنک  ف     ابتیاس   حر و ه 
موضوم  و سرم صاحر گرحدیه است متکی ب  
مباللا   و م تنیا  څارووالی موضوم ت یح 

ت رس یگی است نافی برار حاحه و سرادت مرتل  را تح
ت م ت م تضی و باوووی اتباذ ومادنی. و اگر حر 
 کت محکم  ابتیاس   سرم شیدی اظ رس یگی 
باظماویه باشی حر اد   الت  ور  کت محکم  
ابتیاس   حر رس یگی است نافی مؤظر م لاشی حر اد  
صور  محکم  است ناف موضوم را و   وموحه 

     ممیح و سامب بر ورض رس یگی و صیور ف

تمام اب اح مباللا  څارووالی محو  محکم  مربوط  
 ومادی.

_حر صورت ک  سرادت مت یح و و ر مرتل  باشی و 3
مبالل  څارووالی ملنی بر رس یگی حر تمام سرادت 
مربوو حر مباب ت ب  باوور صور  گرفت  باشی اما 
 کت محکم  ابتیاس   د  دا بر ی موارح را حر بر 

  و موارح حدگر اظ  کت محکم  ابتیاس   گرفت
 ور حر اد  صور  سل   کت  باشی   باظماویه

محکم  ابتیاس   حر موارح مبالل  شیه څارووالی 
وسوح ویارح  ب تر است محکم  است ناف ف     
محکم  تحتاوی را و   وموحه ورض رس یگی و 
صیور ف     ممیح بمحکم  ذد  ح نر محو  

بوط  حر مورح ف     باوووی ومادی تا محکم  مر
 شار را صاحر ومادنی.((

مب ی مورح است یاس   و ومر تیب  ی مرتی برنر حر 
م ام محترم شوراد الی  2/11/1397س    مورخ 

( 923ستره محکم  مبرح و طی ت ودی شماره )
 ویادت ذدا صیور دافت:

))ومههر رداست محترم عمههومی تیب   و مبال ا  
م محا ت و مراسب مربوو تاس ی است  ب  عمو

 متحیالماام ا لههار گرحح.((
( 634مراتی منیرا ت ودی شماره فو  ذرد   وام  )

ب  محکم  است ناف وادت  ابا  22/11/1397مورخ 
ا لار گرحدیه است  اظ ادنک  موضوم سنل  عام 
حاشت  بیدنوس    ب  عموم محا ت است ناف وادا  و 

  مراسب ذدرب   ودو مراسب اب غ م گرحح تا نورا ب
تکث ر وموحه عنیالموبب مباب  نر اسران  م تضی و 

 باوووی ب ما نروی.
 

( مورخ  2130 - 2056متحیالما  شماره) 
 حارااوکاء شورای عالی :28/11/1397

رداست  3/2/1397( مورخ 68است یاس   شماره )
محترم حدوار سرادت واشی اظ ف اح احاری محکم  

 ابا بکرح ذدا مواص ت ورظدیه  است ناف وادت
 است.

))بضادا ب  صور  عام حر محا ت اظ لحا  ماو ت   
    ت و محتوی حر حو مر    بضاسی ابتیاسی و 
است نافی مورح رس یگی برار حاحه م کوح و ستره 
محکم  بضادا را بمنمور اطم نار اظ تبل   صح د 
باوور رس یگی وموحه و ا کام محا ت تحتاوی را بر 

 ی ا وا  مورح ابرام   و    بب ر   الغا دا  
( باوور تکک ا ۹ت یدا برار م یوی  ناوچ  ماحه )

وص   ت بوه بضاس   صرا ت تام حارح طوردک  
م تحضر اوی حرمورح بضادای سرادت مت یح با وت 
مرتل      کت محکم  ابتیاس   حر بر گ رویه تمام 

مورح وص مباللا  څارووالی محترم ولوحه و حر  نی 
 کت محکم  ابتیاس   م کو  عن  م لاشی و 
څارووالی محترم وم   اعتراض را حر   کگاه محکم  
محترم است ناف حارح و محکم  محترم است ناف 
ظماوی بر ف     محکم  محترم ابتیاس   ت م ت 
اتباذ می ومادی    سل  ت  کت محکم  ابتیاس   را 

ر اسران  حاشت  باشی حر اد   الت حر محا ت  کو
دک ار ولوحه ب ک  د  عیه اظ محا ت ب  و لت عیم 
سل  ت  کت محکم  ابتیاس   ب  بب ر  کت محکم  
ابتیاس   ت م ت اتباذ می ومادنی حر  ال ک  موارح 

( باوور اسران  س اسی صهرا ت 289بب ر حر ماحه )
حاشت     موضوم مورح بحث اظ سم   موارح بب ر 

حبغههه ر وادهههت حمحکمهههو لههه  اسرانتهههو څبههه  ر هههو        
 ا  حل وم اشتو    تهر   هپ  ه  اوهیی شهر        1397ح

 رارس یلي حی :
    س ادپ بر    ی :

حبغهه ر وادههت حس ادههي محکمههو حوسهه ي   هه   ههول  ه       
( 1240حوسهه ی وی لهه  وغههی سم ههی ح )   (1332 وګهه  )

( حوسهههه ی 83حوسهههه و  هههه  ااووههههی اسههههران  شههههوی او)  
 تررس یه ګۍ اویي حي 

    میوی   سوحاګرد و او  وبی بر و پ :
( حوسهه و  هه  999( حوسهه و لهه  سم ههي څبهه  ح ) 1158ح)

( حوسههه ی 159ااووهههی اسرانتهههو صهههور  مووهههیلی او ح) 
 هپ)  تررس یه ګۍ اویی حی . او ح حې موحې   ه  تهر    

( بب ی مبت ل النوع  وظ  هی اسهرا شهودیی او    3754
ححی وادههههت ح محکمههههو عوادههههی ح وظههههاد و حب مههههت     

( 7611220 هه  مممههوعی )و  )   تهه اومح ههو  لهه  باب 
 افغاوۍ حی .

 



 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

 

۱۳۹۷حوت  ۲۰  

 

 حر وادت م یار ورحگ:
س  هه  ومههیونگی احارا  عههیلی وبضههاسی وادههت م ههیار ورحگ بهها     

ی اظ  هه م ام مم ههی تحههت رداسههت بضههاوتوا       تهه و  ندههاتی  نهه   
صهههید  امی   ههه ی رسههه ه محکمههه  اسهههت ناف نر وادهههت بتهههارد      

 حر م ر رداست محکم  است ناف حادر گرحدی. 14/11/1397
ابتیاء رسه ه محکمه  به  روح  هاد شه یاء مهوتر بمهی بهاای بب ه           

رداست امن ت م ی ب کت برد  و ب  باظماویه گهار شهار صهلر     708
وبرای ممرو    ش اء  اما اظ بارگهاه اده ح مت اه  اسهتیعا     سم ا 

ومهههوح ه و ب هههیام حر راببههه  بههه  موضهههوم اوت اههه  محههها ت ابتیاس ههه      
ول ههوالی وههای وکههتگاو  بههرای اشههتراد  ننههیه گههار  نهه   اشههاره       

 وموح:
حر مههورح اوت اهه  محهها ت ابتیاس هه  بهه      20/10/1397بههل م بتههارد   

 ه شهههورای وادتهههی  ول هههوالی وههها بههها ا تهههر محمهههییطاوریی رسههه    
واعضههای نر شههورا بحهههث ومهه  ساولهه  صهههور  گرفتهه  و اظ و ههه ء      
 واسهت  شهی تها وابهب ب ناوه  ومردها   هودو را ب هار حاروهی  ه  حر           
  ههو  و هه ی شههورای وادتههی بالنوبهه  ومردهها   ههودو را ارادهه    
حاشتنی وحر ا  ر ت هم ت بهر نر شهی تها موضهوم مته، ره  ه  حر نر        

ی بهوحه  ه  س  ه  حر م هر وادهت تحهت       اوت ا  محا ت ده  امهر  تمه   
رولری رداست محکم  است ناف با اشهتراد والهی وادهت  اعضهای     

څارووالی است ناف  عیل    امن هت م هی    شورای وادتی  رؤسای 
گرحدهی تها ت هام ت اظم اتبهاذ     مهیدر محهله حادهر    وبوماویار امن   

 گرحح.
 م  ههههه ور رؤسهههههای حواودههههه     26/10/1397مت ابلهههههام بتهههههارد   

ست ناف با اشتراد رؤسهای محها ت ابتیاس ه  ول هوالی وها و ه  حر       ا
مههورح اوت اهه  محهها ت ول ههوالی وههای وکههت گاوهه  نر وادههت حادههر        
گرحدهی حر وب هت مکهک   فهرا راه رؤسهای محها ت ول هوالی وهها        

    طی مکات ی سیاگاو  حاشت  اوی برار ذدا می باشی:
عهههیم موسوحدهههت حفتهههر  هههاری بهههرای محههها ت وعهههیم     -1

اتا  وا برای بهوح وبهاش شهی بضها  و ارمنهیار احاری      موسوحدت 
 محا ت.

ولههوح ومههار   اوهه  وهها حر م ههر ول ههوالی وهها وعههیم         -2
 موسوحدت میدردت ظابت ظلت بضادا)حدتاب ه(

ولوح و  ی میافب حر بضادای سنادت    طل  بهاوور   -3

 د  امر  تمی وضروری می باشی.

ولوح س  تت  وستی وشهلک  وهای مبهابراتی حر تمهام      -4
  .اوبا

عیم ت       اری بباطر   کلرح امورا  بضهاسی   -5
 اظ بل ا عکاسباو   فوتو ا ی  یما  باوکی.

عیم تأم   امن ت حر ول هوالی وها وم ه ررفت ونمهی      -6
 نر.

عهه وه بههر مکههک   فههو  حر ب ضههی اظ ول ههوالی وهها    -7
احارا  عهیلی وبضهاسی به  و هلت مکهک    ه  حاروهی ف اه  ومهی          

څهارووالی   ی م ت  ت حاروی ماونی باشنی    با محا ت ارتلاو  ار
دگههر مراسهب ذدههرب   هه  حر  عیل ه   شههاروالی   احسهتر  اراضههی وح  

 گ ارش ول والی وا    اظ نر ت، ر ب  عما نمیه است.

حر ا  ر اعضای  م   ور رؤسا حواود  اسهت ناف ت هم ت  هودو    
را اتباذ وموحه اظ ادنک  اظ عوابی بهیو وهاگوار س هوگ ری به   عمها      

موضههوم بها والههی وادهت حر سردهار گ،اشههت  شهوح ب ههیام     نمهیه باشهی   
سردهار را بها حگههر    26/10/1397رولهری محکمه  اسهت ناف بتهارد      

سنراههه  علیال م  یمم رالهههید ی والهههی نر وادهههت مبهههرح ومهههوح  ههه   
باا ره والی وادت ابراظ حاشت  تها موضهوم را بها احارا  ذدهرب  حر     

ا بهه  رداسههت   سردههار گ،اشههت  تهها  هها مب ههی گههرحح وگهه ارش نر ر      
محکم  است ناف ارسا  تا حر ندنهیه ت هم ت و هاسی اوت اه  محها ت      

 ول والی وا صور  گ رح.
ومچنههار رسهه ه محکمهه  اسههت ناف بههرای اشههتراد  ننههیه گههار حر       
س    وعیه سورح حر صورت ک  مکهک   موسهوحه محها ت وسهادر     
احارا  مربههوو و ههلتام مرفههوم گههرحح وهه ر باضههی و ارمنههی احاری    

د  سهرباظ امن تهی وحفهاعی  کهور حر اسهرای ور  ه  حر       محا ت اظ 
م ههر ول ههوالی ارسح ههت ویاشههت  ومحهها ت بهه  اسههرم وبههت س ههت        
اسهرای امهور دوم ه    ه  ام به  مر ه  ول هوالی وها اوت اه   واونههی          

 گرحدی.
ب یام طل  نسنیا نبا محمی میدر عمومی تراف   حر راببه  به  مهاحه    

یم حاشت  سواظ راونهیه گهی   ( باوور تراف   ساحه    حر مورح ع66)
 ن    کت وموحه است )شهبص  ه  بهیور حاشهت  سهواظ راونهیه گهی        
واسب  و     موتر حار را باای سهاحه عامه  براوهی به   هله ده  الهی        
شو ماه ودا س ای و هیی ده  الهی شهو وه ار محکهوم به  سه اء مهی          

گرحح( وحر باوور سیدی د نهی  هوح سه اء عهیم حاشهت  سهواظ راونهیه        
ومههی رسههی و ههیام طرظال مهها و هه  موسههوح و  ههت حر      گههی بهه  ومههر 

صورت ک  راونیه گار بیور حاشت  سواظ راونیه گهی حر  اه  راونهیه    
 گی شناساسی می گرحح حر مورح طالی ویادت نر م ام می باش ت  
اشهههتراد  ننهههیه گهههار ب هههیاظ بحهههث ومیابههه  روی نسنهههیای س  ههه      

 موضوعا  نتی را مورح تاس ی وت ودی برار حاح:
حمییعمریی م اور وادت اظ     و هت رسه ه   تاا م  -1

محکمهه  اسههت ناف ار ههار سههواا وبههیر حاوههی ومههوحه گ ههت سردههار   
اوت اهه  محهها ت وسهههادر احارا  مربههوو بهه  مر ههه  ول ههوالی وههها را      
ورض  ها مکهکا حر سرتاسهر ول هوالی وهای نر وادهت به   ضهور         
والههی وادههت رسههاو یه تهها بهه  احارا  ذدههرب  موضههوم را حر سردههار     

تا د  س    مکترد با احارا  مربوو تحهت رولهری والهی     گ،اشت 
څههارووالی  بها اشههتراد رؤسهای محهها ت  بوماوهیار امن هه   رداسهت     

ؤسهای سهادر احارا  حادهر گهرحح وحر س هت رفهب       عیل   ول واار ور
مکههک   دههاح نوری شههیه مهها را ومکههاری ومههوحه تهها حر ندنههیه دهه     

 ذ گرحح .ت م ت وابب ب ناو  اظ طرف احارا  ذدرب  اتبا

بهها او ههاذ  ههوح سههه اء منتکههره سردههیه رسههمی شهههماره        -2
( بهاوور  78الهی   61( ومهواح ) 27مهاحه )  25/2/1397( مورخ 1260)

 2تراف   ساحه م غی حاو ت  شیه    باووو ت سهرم وسه اء حر ف هره    
 وح س اء  ن   ت م ا گرحدهیه سهرم شهمرحر وهر وهوم سه اء        8ماحه 

وکهیه وبهرای نر سه اء م ه        ب  عم ی    حر اد  باوور سرم شنا ت 
وکیه باشهنی سهواظ وهیارح بها حر ومهر حاشهت ا کهام فهو   هوح سه اء           
عهیم موسوحدهت سههواظ راونهیه گهی منح ههث  هاا  مکهیحه شههنا ت        
شیه است اما  اا  محا ماتی را حر بر ومی گ هرح اظ سم ه  اوهوام    
تب  هها  تراف کههی بهه    هها  م ههروح  مههیدردت تراف هه  حر ومههر         

رو  ر ت وسهواظ راونهیه گهی بها متب  ه   بر هورح       حاشت م رره س 
ومادههی حر صههورت ک   نهه   م ههرره وطرظال مهها حر مههورح موسههوح        
ولاشی مککا  ودو را بام اما  مربوطه  مبهرح تها راه  ها بهرای      
نر حر دافههت گههرحح س  هه  بهها حعاس هه    ههر وفهه ح م ههت رومیدههیه       

 افغاو تار  اتم  دافت.

 حروادت ظابا:
  عهههیلی وبضهههاسی وادهههت ظابههها  بتهههارد    س  ههه  ومهههیونگی احارا

حر م ر رداست محکم  اسهت ناف بها اشهتراد بضها       4/12/1397

حدوار وای است ناف  محکم  ش ری ورؤسهای محها ت ابتیاس ه  ول هوالی     
وههای نر وادههت  نمههر وظههاد  محکمههه  اسههت ناف  رسهه ه عیل هه   رسههه ه        

نهههیه څهههارووالی اسهههت ناف  ومادنهههیه مر ههه  اصههه ح وترب هههت اط اههه   وماد  
دت محهههله  رسههه ه څهههارووالی ومهههامی  رسههه ه څهههارووالی امن هههت  درمهههی

حا  ی و ارسی وسادر من هوب   احارا  مربهوو تحهت رداسهت بضهاوت ار      
 یفض یی رس ه محکم  است ناف تیودر دافت.مرسا ا می

وب ت نداتی  نهی اظ  ه م ام مم هی توسه  دکهی اظ اشهتراد  ننهیه گهار         
م   ههوش نمیدههی بهه  اشههتراد س  ه  براسههت شههی سههوه رسهه ه محکمهه  ضهه  

 ننیه گار روی اویاف وضرور  تیودر س    صحلت ومهوحه گ هت س  ه     
ومهیونگی دگاوه  راه ب ههرور رفهت  ههالو وها ومکهک   بهه  وسهوح نمههیه ای       
 هههاری م هههار احارا  مربوطههه  بهههوحه وتهههیودر س  ههه  ومهههیونگی را م هههار       
ارگاو های مربوطه   گهام م هتحکت وهرض تحکه ت عهیالت استمهاعی ب ههار         

مههوح تهها احارا  مربوطهه  حر تههأم   عههیالت وتبل هه  ا  هه  بههواو   وافهه،ه  و
 کههور ومکههک   بهه  م ههار نمههیه را اظ راه تههیودر س  هها  ومههیونگی حر      
روشهناسی بههواو   وافهه،ه  کههور وبهه  ت هاوت ومههیدگر رفههب ومههوحه ب ههیام روی    

 موضوعا  شاما نسنیا بحث صور  گرفت.
  رسههه ه عیل ههه  مکهههک   واشهههی اظ عهههیم  ضهههور اشهههبا   -1

مم ههو  را مبههرح ومههوحه واضههاف   ههرح  هه  حر ظم نهه  بوماوههیاوی امن هه         
ومکاری ویارح    موضوم حر س  ه  بها ومادنهیه بوماوهیاوی امن ه  شهرد        
سا ت  شی و بهرادو ت  ه ت گرحدهی  ه  حر  رتهو ا کهام بهاوور  بوماوهیاوی         
امن   مک   ت باوووی حارح تا اشبا  مم هو  احارا  راا  ضهار ومادهی    

وی امن ههه  بادهههی بههه  ومکهههاری حر ادههه  مهههورح ت هههردب ببکهههیتا     وبوماوهههیا
 مکک   احارا  مربوو رفب شیه باشی.

رسههه ه محکمههه  ابتیاس ههه  شههه ری مکهههک    هههودو را بههها     -2
احارا  مربوط  حر     ب مت گ،اری میعی ب ا وو هره به  س  ه  مبهرح     
وموح وب  ومادنیه گار احارا  ذدهرب  موضهوم شهرد  سها ت  شهی وباوووهام       

حدیوههی تهها مکههک   بهه  م ههار نمههیه حر روشههناسی بههواو   وافهه،ه   مک ههل گر
  کور رفب و حراسرای امور دوم       ام سکتگی و  ا بم ار و ادی.

څههارووالی اسههت ناف مکههکا عههیم  ضههور مت مهه         رسهه ه  -3
واسی را مبرح وموح وب ار حاشت    حر     ا ضاردت مت م   مه، ور  

م   را ب  وبت وظمهاوو  اضهر   گاری وموحه ومت بوماویاوی امن   س ا او
ومههی ومادنههی  هه  مکههکا حر   هه  تبل هه  ف  هه   محهها ت مربههوو بههاای       
مت م   واسی بهوحه  مکهکا مه، ور بها ومادنهیه بوماوهیاوی امن ه  مبهرح         
شی وومادنیه بوماویاوی ب ار حاشت    مکک   را بها م امها  ذد ه ح    

او    کهور  شرد  سها ت  وار شهاء ام مکهکا مه، ور را حر روشهناسی بهو      
 مرفوم می ساظدت.

ارسها  اسنهاا   څارووالی اسهت ناف حر س  ه  اظ عهیم    رداست  -4
گرفتهاری  ومهرای مت مه   حر وبهت     و و اش ادی    ب  سرم ارتلهاو حاشهت    

گههار څهارووالی بهها ومادنهیه   به  حسهت مههی ندهی   دههاح نوری  هرح  ه  مکههکا      
تها  ارگاو ای  ک ی شرد  سا ت  شهی و ارگاو های مربهوو مک هل گرحدهی      

اسران  ادکار را حر ظم ن  طل  ا کام باوور ع هار سهاظوی وسهادر ومادنهیه     
گههار ارگاو ههای مربههوو و هه  حر س  هه  مکههک   عمههیه  ههودو را مبههرح     
سا تنی   ب  تمام نو ا حر روشناسی بواو   واف،ه  کور بها ت هاوت ومادنهیه    

 گار احارا  ذدرب  رس یه گی شی وراه  ا حر دافت گرحدی.

ه محکمه  اسهت ناف اظ  ضهور ومادنهیه گهار احارا  مربهوو       حر ا  هر رسه   
حر س  هه  ابههراظ امتنههار ومههوحه و ضههور نو هها را مک   ههت بههاوووی ادکههار      

 حاو ت  وس    با حعاس     ر وف ح  اتم  دافت.
 

 حر ول والی شکرحره وادت  ابا:
س  ه  ومههیونگی احارا  عههیلی وبضههاسی ول ههوالی شههکرحره وادههت  ابهها   

حر م ر ول والی اد  وادت با اشتراد ومادنهیه گهار    23/11/1397بتارد  
  مهههیدردت اسراس ههه   بوماوهههیاوی و   څهههارووالیمهههیدردت   هههو  اراضهههی   

 شاروالی تحت رداست رس ه محکم  ابتیاس   اد  ول والی حادر گرحدی.
س    با ت و  نداتی  نهی اظ  ه م ام مم هی نوهاظ گرحدهیه سهوه رسه ه        

 ت س    صهحلت ومهوحه اظ ومکهاری ول هوا  حر     محکم  حر رابب  ب  اوم
مورح س    ار ار تککری  رح  ور بل م به  تمهام احارا  ذرد ه  مکتهو      
 لر حاحه شیه بوح    مکهک    هوح را  ه  به   احارا  باشهی تنمه ت وحر       
س  هه  ارادهه  ومادنههی بنههاءً احارا  مکههک    ههودو را مبههرح وراه  هها نر    

ر  گرفههههت حر ن ههههر تمههههام احارا   حردافههههت گرحدههههیه رونمههههاسی اظم صههههو 
 اظبرگ اری ومچو س  ا  است لا  وموحه وب  حوام نر تا  ی وموحوی.

 حر ول والی  غمار وادت  ابا:
س  ه  ومهیونگی احارا  عهیلی وبضهاسی ول هوالی       22/11/1397بتارد  

 غمار وادت  ابا تحت رداست بضهاوت ار سه ل الهر م  رسه ه محکمه       
څههارووالی  ل ههوا   بوماوههیار امن هه   رسهه ه   ادهه  ول ههوالی بهها اشههتراد و 

میدر ام د  میدر مال    میدر   و   میدر  هر واوبهاف وو هره ومادنهیه     
 گار احارا  اد  ول والی حادر گرحدی.

وب ههت ندههاتی  نههی اظ  هه م ام مم ههی براسههت شههی سههوه رسهه ه محکمهه    
 ب یاظ  می وظنا  یاووی تکردل نوری  اضرد  را   هر م هیم گ ته  تهیودر    
س  ا  ومیونگی را س ت ب لوح  ار وهای دوم ه  احارا  ده  گهام ارظوهیه      
ومهؤظر  واوههیه وتهیاوم ادهه  س  هها  را ده  ابههیام و ه  حاو ههت ووکهه،ا حر      
احامههه  رسههه ه محکمههه   الکههه ا ومکهههک   فهههرا راه احارا  حولتهههی بههه     
  هههو  احارا  عهههیلی وبضهههاسی را حر مربوطههها  ادههه  ول هههوالی روی    

ل   دههاح نوری ومههوح  هه  مکههوره وههای اظم حر    نسنههیا برشههمرحه وبهه  م ههرو  
رابب  حر س    صور  گرفته  وت هام ت اظم اتبهاذ گرحدهی ومهب ذاله  حر       
رابب  با ملارظه با  ف اح احاری و   صحلت صور  گرفت   ه  وهر ساس که     
با ف اح ورود  سهوء مواسه  شهووی اظ موضهوم  کهت  وشهی ونمادنهی وبهرای         

فی ابههراظ ومههر حاحه شههی وومردهها    وههر  ههیام اظ مکههتر    و هه  فرصههت  هها   
شاورا ورض ب لوح وض  ت ف  ی اراد  وموحوی وحر ا  ر م هرول   ت  هی   
سورحوی    ور گووه  ومکهاری اظم را حر   به  صه   ت شهار بها حر ومهر        
حاشت اصا است     بی طرفی وعهیم میا  ه  بها ومهیدگر اومهام  واونهی       

 فت.حاح وس    با حعاس     ر وف ح م ت  اتم  دا
 

ماونی ) ار  بای   اسی  باری وو ره(    حر ته، ره تاب  هت ذ هر    
 و  ت استنا  گرحح.

 وملر ت، ره شام    وظاد  طور حب   ذ ر گرحح. -3

حر وظاد  ت یاح بادب ومکتری واوی ومووو  له  وو هره  ه      -4
د  و ر است دا به و اظ نر بهر عه وه شه ر  شهار حر سهتور ت رفه         

 تحردر وب ی گرحح.

گرحدهی ب ههاء اظ وظههاد  وملهر   وصههی دهها    طوردکه  م  مهه   -5
عمههومی شههار اظ تحردههر بههاظ ماوههیه ودههاوت وملههر سههر  ار هه  بهها  نههیه   
مباب ت ویارح محررد  بلا اظ تاحده  سهر ار    وظ  ه  مرتله  را بها      

  نیه نر تبل   واظ صور  تبل   نر اطم نار  اصا ومادنی.

حر ف     سا  وملر صورتحا  وحر صورتحا  وملهر ف  ه      -6
وحر صهورتحا    13اد  علار  ) اظ صورتحا  وملهر)  ( مهؤرخ / /     ب 

 و ا شی( تحردر گرحح. 13)ب  ف     وملر)  ( مؤرخ / /  

 است ناف محکم  احاری س   
 بام ار: وادت

وادههههت  اسههههت ناف محکمهههه  احاری س  هههه  28/11/1397 بتههههارد 
 رسههه ه الهههید یطاوریی وهههو  بضهههاوتمنی  رداسهههت تحهههت بام هههار
 گرحدی. حادر رداست محکم  است ناف حرم ر  نافاست محکم 

 وحواودههههه  شههههه لا  احاری و ارمنهههههیار بضههههها   ههههه  س  ههههه  حر
رسهه یه  ابتیاس هه  ومحکمهه  شهه ری  ابتیاس هه   محکمهه  اسههت نافی 

 ونمردهت  وظهاد   اسهناح  ظلهت  نمردهت    ظر ع     کووت سرادت ب  گی
ظ نوها  الکهار  عمه ت  اظ بهرنر  ندهاتی  بابراست حاشتنی  اشتراد مب ر

 بضهههها   تمههههام اشههههتراد اظ اسههههت ناف  محکمهههه  رسهههه ه ب ههههیام و
 گ ههت نمیدههی  ههوش ونو هها را ومههوحه  رسههنیی ار ههار و ارمنههیاوی

 وهای   ننهیه  اشهتراد  تمهام  اظ صهحلتی  طهی  محکمه   رس ه مت ابلام
 بههه  بهههوحر دوم ههه   م هههله   اضهههری بههه   واسهههتار  ابنهههیی  س  ههه 

 مههههراس     بههها  و ههه   سههه ود  ادمهههاح  واحاری  بضهههاسی  دوو  هههورم 
 بههه  عهههیالت وتهههأم   محکمههه  ومههها و  شههه لا  ومافهههت راعههها م

 اظتمههام   اسههت ناف محکمهه   رسهه ه وومچنههار  شههی وارحه بضههادای
 رونمههوح  ههودو اسههران  حر تهها  واسههت احاری و ارمنههیار بضهها 
 شهماره  متحهیالما   ذرد ه   سیدیام    واحاری بضادی  یما  اراد 
 سههههتره م ههههام شههههوراد الی 1397ر10ر29 مههههؤرخ( 1840-1776)
 تمههام بهه  و هه  تحردههرا  نمردههت طههرف واظ  ههرحه مواصهه ت حکمهه م

 مهیومر  اسهت  گرحدهیه  تکث هر  ابتیاس ه   ومحها ت   اسهت نافی  حواود 
 اظ اسهران   طهور حوامهیار   رداسهت  رولری حرظم ن  باشنی    حاشت 
 نر وهای   استی رفب وب  نورحه عما ب  ومار  وم ک  مثا محا ت
 ار ههار اسهت ناف  کمهه مح رسه ه  ومچنههار حاح  واونهی  اظم وهیادت 
 حاشهت    ه   باوووی مککا ورووم احاری و رسووا بضا     حاشت
 محکمههه  رداسهههت طهههرف اظ نر رفهههب حر مبهههرح ومادنهههی تههها  باشهههنی
 شوح .  واونی ابیام است ناف

 

 س    احاری  محکم  است ناف
 وادت ظابا:

 29/11/1397س    احاری محکم  اسهت ناف وادهت ظابها بتهارد      
حر م ر رداست محکم  است ناف با اشهتراد تمهام  رسهووا بضهاسی     
واحاری محکم  است ناف وش ری تحهت رداسهت بضهاوت ار مرسها     

 ا مییفض یی رس ه محکم  است ناف نر وادت حادر گرحدی.
ب ههت ندههاتی  نههی اظ بههرنر مم ههی توسهه  دکههی اظ اشههتراد  ننههیه   و

گار ت و  ومراست فاتح   واوی ش  ی باضی م هروده ده  ته  اظ    
بضهها  محکمهه  اسههت ناف وادههت  ههروار احاء گرحدههی وبههرای شهه  ی   
مه، ور ب کهت بههرد  وبه  باظماوههیه گهار اش صههلر سم ها اظ بارگههاه      

 ناف روی ادهه ح منههار اسههتیعا گرحدههی سههوه رسهه ه محکمهه  اسههت   
اوهههیاف واوم هههت س  ههه  صههههحلت ومههه  ساولههه  ومهههوحه وبضهههها        
و ارمنههیار احاری محهها ت را متوسهه  امن ههت ضههروری  ههوح ومههوحه     
وبهرای شهار ت  ه ت  ههرح تها اظ گکهت وگهه،ار حر شه ر وو هره امهها          
سیام  وح حاری ومادنی    حشهمنار حده  ووطه  وهر لحمه  حر  مه         

 ههرح وب ههیام روی   بههوحه تهها اظ  ههواح  وههاگوار س ههوگ ری صههور  گ     
 موضوعا  شاما نسنیا صحلت گرحدی.

رسههه ه محکمههه  اسهههت ناف بضههها  و ارمنهههیار احاری را متوسههه     
م رول ت وورادل شار وموح ه اضهاف   هرح تها ورهادل شهار را حر      
روشناسی بواو   واف،ه  کهور اسهراء ومهوحه ومکهک     ه  ام را      
ی ب  وبت وظمهاوو  ها وف ها ومادنهی تها باشهی سهلی   هی رضها         

مرحم و یاووی )ا( گرحح رس ه محکمه  گ هت تمهام  رسهووا احاری     
وبضههاسی و ههیماتی بادههی ضههواب   اضههری را حر ومههر حاشههت  وبهه     
سهههاعت م  نههه  بهههاوووی بههه  ورهههادل  هههودو  اضهههر باشهههنی تههها اظ    
سههکتگی حر امهههور دوم ههه  س ههوگ ری صهههور  گرفتههه  وم هههرول ت    

احاء ادمهههاوی وبهههاوووی  هههودو را حر   کهههگاه مهههرحم اوهههالی وادهههت   
ومههوحه باشهه ت وبههها مههراس    بر هههورح و هه  صهههور  گ ههرح وتمهههام      
محهها ت مک هههل و ههتنی تههها بضهههادای س اسههی  فهههام  ی  تمهههارتی     
ومیوی را حر م  اح باوووی رسه یه گهی ومادنهی    ب هیام مکهک        
 رسههووا بضههاسی واحاری محهها ت مربوطهه  اسههتمام گرحدههی  هه  بهها       

گرفته  وراه  ت اوت بها تمهام مکهک   مبرو ه  رسه یه گهی صهور         
ب ههرور رفههت بههاوووی بههرای شههار حردافههت و هها گرحدههی س  هه  بهها         
حعاس هه    ههر وفهه ح وصهه د وامن ههت حادمههی حر  کههور ع دهه  مهها          

 افغاو تار  اتم  دافت.

 س    احاری محکم  است ناف
 :وادت بی کار

س  هههه  احاری محکمهههه  اسههههت ناف وادههههت   25/11/1397بتههههارد  
یفضههه یی رسههه ه بی کهههار تحهههت رداسهههت باضهههی فضههها الهههر م    

بضهها    محکمه  اسههت ناف نر وادهت بهها اشهتراد رؤسههای حواوده      
و ارمنهههیار  احاری محکمههه  اسهههت ناف وشههه ری حرم هههر رداسهههت      

 دافت . محکم  است ناف تیودر
حر نوههاظ ندهههاتی  نههی اظ  ههه م ام مم ههی توسههه  دکههی اظ بضههها      
ته و  سههوه نسنههیای س  هه   هه  بههل م ترت ههی ونمههاحه گرحدههیه بههوح   

 ه محکمه  اسهت ناف مبهرح وب هی اظ بحهث وتلهاح  ومهر        توس  رس
حر مهورح وهر  هیام حر  رتهو ا کهام بهاوور وسهادر م هوبا  شههورای         

 عالی م ام ستره محکم  ت ام ت ذدا اتباذ گرحدی :
حر راببهه  بهها اصههها  ابنههیی بهه  ور  ههه  و رعادههت  اضهههری       -1

 تام  ی ب کتر صور  گرفت .
وبههاوور  اصهها اسههت  ل ت باضههی حر  رتههو ا کههام شههرد ت     -2

توض د گرحدیه توسه  م دهی رؤسهای محها ت حر اده  راسهتا مبالله         
 گرحدی.

دهه  بههار حدگههر بهه  ومهه  من ههوب   بضههاسی و احاری تا  هههی         -3
گرحدههی تهها اصهها سههرعت عمهها را حرسههران  مربههوو سههیام رعادههت        
 وموحه اظ ورگوو  تا  ر والتوا حر اسران   ودو ا تراظ ومادنی.

 می راسهب به  تور هل    بها حر واسهتی باضهی شه را      رابب حر -4
اش بح ث  یمتی حر محکم  ابتیاس   تگا  بنابرعهیم موسوحدهت   

 حادا موس  او راف ب ما نمی .
ب  میدردت مالی ویادت حاحه شی تهاورض م  مه  وتهیب       -5

تههرم ت  ههود ی وههای روادکههی حوو ههر اوم نههرار م هه کی اظ رداسههت   
 ش رسهاظی واراضهی  واسههت  شهیه وهوابص   ههاری را حر  رتهو بههرار     

بههرار حاحی  1398او   مهها سهها   ب ههیام حر ومادههی تهها یحاح شناسههاد
مهه، ور اسههامی  ههاسی محمههی وههاحر  واسههت  شههیه بهها حرومرحاشههت   

 ومرد  اوم نرار ووابص  اری  ودو را رفب ومادی .
حر ا  ههر دهه  بههار حدگههر توسهه   رسههووا بضههاسی واحاری حر         -6

سههرعت عمهها  رعادههت  اضههری     راببهه  باحبههت حر امههور محولهه     
ونگی حر  رتوا کهام  یرح و ه  بها مهراس     تحکه ت ب کهتروم     بر و

باوور وشرد ت بها سهادر و احوهای حولتهی تا  هی ب مها نمهی س  ه          
 با حعاس   ا تتام دافت.  

 س    احاری محکم  است ناف
 وادت ب  :

س    احاری وسمب شکادا  محکمه  اسهت ناف وادهت ب ه  بتهارد       
ف نر وادهههت بههها  حر م هههر رداسهههت محکمههه  اسهههت نا   18/11/1397

اشتراد رؤسای حواود  محکم  است ناف تحت رداسهت بضهاوت ار   
 محمی شردلی ناویی رس ه نر محکم  حادر گرحدی.

حر س  هه  حر   هههو  شههو مهههورح ذدهها ت هههام ت اظم وم تضهههی    
اتبههاذ گرحدههی وع وتههام بهه  محهها ت تحههت اظههر ونمردههت وههای وظههاد      

  وظه او  وحوم ذد م ویادت حاحه شی:
م  مهه  مهههی رسههی ت ههیاحی اظ وظههاد   واوههها      ب ههم ک  بهه    -1

تحردر وگرحدیه ب  مککا  ها مب هی مهی شهوح بنهاءً وظهاد  بادهی اظ        
 طرف  ارمنیار احاری  وش    طور واضد و واوا تحردر گرحح.

است ش ر  شام    وظاد  اعت اظ م ر  م رل   ش وح وو هره   -2
مباب  ت، ره حست حاشت  تحردر واظ ذ ر   کووی و  ووی اضهافی  
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 یيت بضايت م
  س    يتار

 یيبضا

 ت یاح 

  يمت م
 محکم  مربوو ووم ات ام

23/11/1397 هفده سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سرپل سرقت یکنفر 

دو تن هفده هفده سال حبس تنفیذی ویکتن هفت 

 سال حبس تنفیذی 
 رر سرقت سه نفر رر

ت سرق یکنفر  رر هفده سال حبس تنفیذی   رر 

15/11/1397 سه سال حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت غزنی  عضویت وفعالیت مسلحانه یکنفر 

 یکنفر رر یکسال وشش ماه حبس تنفیذی 
عضویت ومساعدت به 

 دشمن
 رر

افغانی جزای نقدی 35000یکسال حبس تنفیذی و  رر 
مجروحیت ونگهداری اسلحه  یکنفر

 غیر قانونی
 رر

7/11/1397 هر واحد ده ده سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت غزنی  معاونت در قتل دونفر  

 رر سرقت یکنفر رر شش سال حبس تنفیذی 

 رر سی سال حبس تنفیذی 
قتل اختطاف وسرقت  یکنفر

 مسلحانه
 رر

 رر رر سرقت رر یکسال وشش ماه حبس تنفیذی 

21/11/1397 سه سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه  استیناف والیت بدخشان  فعل زنا یکنفر 

 رر قتل  یکنفر رر هجده سال حبس تنفیذی 

یکنفر پنج سال حبس تنفیذی ویکنفر دوسال حبس 

 تنفیذی 
 رر

 فعل زنا دونفر 
 رر

10/11/1397 هر واحد یکسال  وشش ماه حبس تنفیذی  حکمه شهری والیت هرات دیوان امنیت عامه م مواد مخدر دونفر   

 رر قاچاق سالح یکنفر رر یکسال ویکماه حبس تنفیذی 

 رر مواد مخدر یکنفر رر چهار سال حبس تنفیذی 

13/11/1397 چهار سال حبس تنفیذی   یکنفر 
قاچاق مواد مخدر وحیازت 

 پول جعلی
 دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هرات 

ریکنف رر سه سال حبس تنفیذی   رر قاچاق مواد مخدر 

 رر قاچاق سالح غیر قانونی  یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی 

یکنفر پنج سال وشش ماه حبس تنفیذی ویکنفر 

 شانزده سال ویکماه حبس تنفیذی  
18/11/1397  دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت هرات جعل پول  دونفر 

سه سال ودو ماه حبس تنفیذی ودوازده هزار 

انی جزای نقدیافغ  
 رر فریبکاری یکنفر رر

 رر مواد مخدر یکنفر رر هشت سال ودوماه حبس تنفیذی 

16/11/1397 هر واحد سه سه سال حبس تنفیذی   دیوان  امنیت عامه محکمه شهری والیت تخار قاچاق مواد مخدر سه نفر 

17/11/1397 هر واحد به مدت پنج سال وشش ماه حبس تنفیذی  یت در گروه طالبانمعاون دونفر   رر 

1/12/1397 دوسال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه ابتدائیه والیت کندز لواط اجباری یکنفر 

دونفر یک یک سال حبس تنفیذی ویکنفر دوسال 

 حبس تنفیذی 
 رر سرقت سه نفر رر

 رر سرقت  یکنفر رر یکسال حبس تنفیذی 

30/11/1397 هر واحد ده ده سال حبس تنفیذی  ه نفرس   رر سرقت  

28/11/1397 یکسال وشش ماه حبس تنفیذی   رر اقدام به سرقت  یکنفر 

یکسال ویکماه حبس تنفیذی ورد قیمت سالح 

73946ومعادل آن به جریمه نقدی   
29/11/1397  دیوان جرایم ناشی از فساد اداری محکمه استیناف والیت کندز اکتساب سالح یکنفر 

سال حبس تنفیذی دونفر بیست ویک بیست ویک 

 یکنفر ده سال حبس تنفیذی دونفر بری الذمه
28/12/1397  محکمه ابتدائیه روی دو آب والیت سمنگان  قتل  پنج نفر 

23/11/1397 هجده سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سمنگان  قتل  یکنفر 

 رر سرقت  یکنفر رر شش سال حبس تنفیذی 

س تنفیذی یکسال وشش ماه حب  30/11/1397  دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت سمنگان  فعالیت تروریستی سه نفر 

دونفر هفت هفت سال حبس تنفیذی ویکنفر یکسال 

 وشش ماه حبس تنفیذی 
 رر فریبکاری یکنفر رر

4/12/1397 سی سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز فتل  یکنفر 

شانزده سال حبس تنفیذی هر واحد   رر قتل  دونفر رر 

 رر قتل  یکنفر رر هفت سال حبس تنفیذی 

17/11/1397 دوسال وشش ماه حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ انجام فعل زنا یکنفر 

16/11/1397 دوسال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ سرقت  یکنفر 

وسال حبس تنفیذی د  رر مجروحیت  یکنفر رر 

21/11/1397 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی  محکمه ابتدائیه منع خشونت علیه زن والیت هرات تجاوز جنسی یکنفر 

30/11/1397 هر واحد پنج سال وشش ماه حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هرات قاچاق مواد مخدر دونفر 

وهفت ماه حبس تنفیذیدوسال   رر قاچاق مواد مخدر یکنفر رر 

 رر قاچاق سالح یکنفر رر پنج سال وشش ماه حبس تنفیذی 

 رر تزویر اسناد  یکنفر رر یکسال یکماه حبس تنفیذی 

دوسال حبس تنفیذی ومبلغ شش میلیون وششصد 

 هزار افغانی جزائی نقدی وجه اختالس شده
1/12/1397  رر اختالس  یکنفر 

سه نفر سی سال حبس تنفیذی ودونفر دو سال 

افغانی جزای نقدی  45000حبس تنفیذی و  
27/11/1397  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هرات  قتل  پنج نفر 

 رر قتل عمد یکنفر رر شانزده سال حبس تنفیذی 

 رر شروع به قتل  یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی 

پانزده هزار  یکنفر شش سال حبس تنفیذی، یکنفر

 افغانی جزای نقدی ویکنفر برائت
 رر سرقت مسلحانه سه نفر رر

 محکمه ابتدائیه منع خشونت علیه زن والیت هرات تجاوز جنسی یکنفر رر بیست وچهار سال حبس تنفیذی 

30/11/1397 هر واحد به مدت سی سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه شهری والیت هرات  سرقت  دونفر 

سال وششماه حبس تنفیذی دو  رر سرقت  یکنفر رر 

 رر سرقت مسلحانه یکنفر رر هشت سال حبس تنفیذی 

27/11/1397 یک نفر هجده سال حبس تنفیذی دونفر برائت  سه نفر 
استفاده از مواد منفجره 

 ووسایل کشنده 
 دیوان امنیت داخلی وخارجی محکمه شهری والیت هرات 

یکنفر بیست سال یکنفر سی سال حبس تنفیذی و

 حبس تنفیذی 
 دونفر رر

عضویت وجرایم علیه 

 اشخاص
 رر

یکنفر هفده سال حبس تنفیذی ویکنفر پنج سال 

 حبس تنفیذی 
 رر اختطاف دونفر رر

1/12/1397 سه سال حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت هرات قاچاق سالح یکنفر 

اق سالحقاچ یکنفر رر چهار سال حبس تنفیذی   رر 

 وي محکومي  فو  طل  باوور مح و  استا  و  استيناف ط لي ويا تميي   و
 

 ارت أررف هت  نموظشهی رداسهت   وهای  بروامه   س  ه    ب       
   بوحسهه  واسههرای ترت ههی نموظشههی بروامهه  اسههران  وارظدههابی
 مهههههالی ومکههههاری  بههههه  1397  ههههو   1 الهههههی 29 بتههههارد  

 اظ ار نههار  تهه  20 بههرای(jssp) وبضههادی سههکتورعیلی
 ب ه   سهر ا  بغه ر  سوظسهار     وادا  محا ت واحاری مالی

 .برگ ارگرحدی ب   حروادت وسمنگار
 شههههاما نموظشههههی بروامهههه  بحههههث مههههورح موضههههوعا       

 بوحسهه   شناسههادی  مرا هها وطههی بوحسهه  م  ههوم شناسههادی
 مههالی بوحسههوی ت هودت  بوحسهه   اسههت احه اسهرای  وامهه  اصهو  

 وهههای ف ال هههت یادیابتههه م هههارف افغاو هههتار  محاسهههل  
 (BC1) 1 شهماره  متحهیالما   واوککهافی   عهاحی  بوحسه  

 سهیو   بوحسه    اسهرای   روسه     (BC2)2 شماره متحیالما 
 مههههههههالی مههههههههیدردت م  ومهههههههها  س  ههههههههتت   ههههههههابا  
 تب هه ص و روسه   مههالی   وگه،اری  (AFMIS)افغاو هتار 

 .م گرحدی بوحسوی مبت ل وای وفورم بوحس 
نوهاظ   مم هی  ام اظ ه م   نی تیندا بات و  ابتیا بروام      

 ارظدههههابی مههههورح  ننههههیه گههههار  اشههههتراد حر شههههروم سههههوه
 حرسههی  و هه ر  نسنههیا  مبههاب   نموظشههی  وبروامهه   برارگرفتهه  

 وتا  هی  شهی  برحه   و ب  وتیار ا  بوحس  مکاورد  توس 
اوهی   نمو ته   بروامه   حراده    مهالی   ار نار را   نوچ  گرحدی
 ت هید   بها توظدهب   روامه  ومادنی  حرا  ر ب   احه حرعما بادی
 .دافت  ادار گار اشترا ننیه برای وا وام 

 

 نموظشههی  بروامهه   اسههران   وارظدههابی  ارت أررف ههت  رداسههت 
 نمههوظش مر هه  حر 1397  ههو  8 الههی 7 بتههارد   سنههیر را
 (UNDP) مهالی  و تبن کههی ومکههاری به   نورداسههت وهای 

 راه امه  و ت هاوت  مبهاب   مر  ی وای رداست  ارمنیار برای
 . وموح اویاظی

 وب ههت رسهه ه ارت ههای ررف ههت حرمههورح اصههو   اوههیاف      
 اشههاره وت اومنامهه  نموظشههی بروامهه  متوب هه  وههای و  امههی
 شههی   بههرحه  هه و نموظگههار بهه   توسهه  ب ههیام بروامهه   ومههوح

 رفهههاه  برصهههحت  عههه وه  بروامههه  بحهههث  شهههاما  موضهههوعا 
 اساسهی  م هاو ت   هور  مهوارحی   اری شهاما  وای وم ؤو ت
 ظر  ع  هه   کههووت بکههر ومنههب    ههو  م ههار ببهه را سنههیر 
  کهووت  منهب  باوور اس می  حرشرد ت ح ترار/ظوار   و 
  کهههووت اساسهههی  اوهههوام  بابهههاوور نر ومباب هههت ظر ع  ههه 
 بهاوور  واوهیاف  ظر  م رفهی  ع     کووت منب باوور مباب 
 .م گرحدی واط ا  ظوار نظارواذدت منب

 

حسمنګار وادهت اسهت نافی رس  هاوو ح م  ه ور وووه ه ح      
بضهاوتمنی محمههی اببههد )عهارف( ح حی وادههت ح اسههت ناف   
محکمههی رسهه ه  هه  مکههری حسهه ا حدههوار رسهه ه   مههیوي        
حدهوار رسهه ه او حعامهه  امن ههت حدههوار او ح دهه ی  رضههی ح   

الی من هی سرمووهو حدهوار رداسهتووو سر رسهت  ه        تاوتردبو
حوومهوای رداسهت  ه  حفتهر  هی سهواه       4/12/1397ګ ور   
 شوه .

لومړی ح  م ام مم ی څوندتوو  براست شو  ب ا ح ظلهت او  

اګاوو او یاسههناحو او وظههاد و نمردههت   مبهه ر نمردههت ح اسههت   
دوشهم ر عرادضهو حموضههوعاتو  ه  وک هه  بحهث وشههو  هپ  هه       

( مههورحه اسههت یاګاوو  هه  ااووههی  هها مب ههی    32 ههای  ههپ ح ) 
وشو او بضادي ت هم ت وو هو  شهو او ح تحردراتهو نمردهت ته        
اردووو  وشوه ترڅو ل  م ت یي  مراس و سهره  لهری وشهی    
  ح ستوو ی ح ها  لهر ور هړ  شهی ترڅهو ح  ه  ام سهتوو و        

 ت  رس یه ګي صور  ومومي .
 

ت ناف اسه  محکمه   رداسهت  س اء حدوار ع نی بضاسی س   
 رداسههههت تحههههت 11/12/1397 بتههههارد  وادههههت بههههاحو ه
 اسههت ناف محکمهه  محمههی وظدههر رسهه ه  بضههاوتمنی م تههی 

 حدههههوار بضههههاوتمنیعلیال یدریحاوریی رسهههه ه وعضههههودت
 حدهوار  علیال مییو اظمنیی عضهو بضهاسی   بضاوتوا  س ا 
 و  ههها مؤرهههل  اروواههه څ بحضورحاشهههت اسهههت ناف سههه اء

 محکمه   بضهاسی   س  ها  الورحرص بض     مت ت میافب و

 .حادرگرحدی است ناف
 ووهور  بررسهی  تحهت  و هر  ده   ات هام  ب  سربت حرس    بض  

 مههت ت بررسهی    ب ههیاظ وت مه   حر  هه  برارگرفهت  ساولهه  ومه  
 محکهوم  تن  ه،ی   هله ( ودکمهاه  سها    هنر ) مهی   به   م، ور

 مههت ت بهه  ابهه غ  ار هه  ا هه، ب ههیاظ  هه  گرحدههی ممههاظا  بهه 
 م  هاح  حا ها  به   نر واوی  فرسام   و     شی ت   ت بض  
    .دافت   ر اتم    سحعا ب  س    م لاشی مح و  باوووی

 

   رامههور سیبضها  و عهیلی  و احوههای رؤسهای  رب هوار  س  ه  
 تحهههت 06/12/1397 تهههارد  بهه   بضهههادا مهههیدردت س  ههتت 
 رسهه ه ی   هها رسهه هی الههر م  شههمه بضههاوتمنی رداسههت
نر  اسههت ناف محکمهه  حر وههرا  وادههت اسههت ناف محکمهه 
  .گرحدی برگ ار وادت

 س  هههتت اوم هههت بههه  اسهههت ناف محکمههه  رسههه ه وب هههت
 رؤسههای رب ههوار س  هها  و ومههوحه اشههاره بضههادا مههیدردت
  ارمنههههیار مهههاووار  س  هههها  و بضهههاسی  و لیعهههی  احارا 
 رفهههب و امهههور ب لهههوح س هههت را بضهههادا مهههیدردت س  هههتت
 رسهه ه نبههای  واوهی  م ههت بضههادا مهیدردت  س  ههتت وهوابص 
 حر تههها  واسهههت  ننهههیه شهههر ت روسهههای اظ  ومچنهههار   ههها

 .ومادنی سیی ومکاری بضادا میدردت س  تت تبل  
 مهیدردت  س  هتت  فهرا روی  وهای   هالو  و وا   کرفت سوه

 سهکتور  اظ  مادهت  و هاح  ومادنیه توس  افغاو تار بضادای
  اهه  ومهه   حر گرحدههی ب ههار وههر  ظور حر بضههاسی و عههیلی
 وههای  هالو  به   حاحر گهوش  ضهم   اسهت ناف  محکمه   رسه ه 
 بهههه  بضههههادا مههههیدردت س  ههههتت ببههههو حر ذدههههرب  احارا 

 اظم حسههتورا  وهها  ههالو ادهه  رفههب س ههت ذدههرب  م ههرول  
 حاح

  ضههور  هه  ومههوح تا  ههی چنههاروم اسههت ناف محکمهه  رسهه ه
 و بهوحه  اظمهی  س  ه   اده   حر وبضاسی عیلی احارا  او  فرح
 .گ رح صور  سیی توس  بادی م ت اد  ب 
 

 اسهههت ناف محکمهه   رسههه ه وظدههر  محمهههی بضههاوتمنیم تی 
 م  تهی  بها  1/12/1397 مهؤرخ  ر هر  ب هیاظ  وادت باحو ه

 محکمه   سه اء  حدهوار  علیال یدریحاوریی رسه ه  بضاوتمنی
 حدههی بهاظ  وادهت  نر اط اه   وترب هه  اصه ح  اظمر ه   اسهت ناف 
 و ههههادد ضههههم  اسههههت ناف محکمهههه  رسهههه ه نورح ب مهههها
  هو   ندنهیه  حاشهت   به   را نو ها  ظد   محمهو  بهرای  سوحمنی

 موسوحدههههت  سهههها ت وار ام ههههی   حرسام هههه  م  ههههی  وافههههراح
 ورودهه  وهه،ادی م نههو واباتهه   تم  هه ا   اعاشهه   امکاوهها  
واظ  بهههرارحاح  وارظدهههابی بررسهههی رامهههورح م هههرول   سههه ود
 اط اه   وترب ه   اصه ح  مر ه   وضه  ت  وب لهوح   هیما   اراس 
 ب کههتر حرظم نهه  را م ههرول   وتوسهه   ههرح  کههنوحی ار ههار
 .وموح س ی

 

ادها وبهراد  موسهوحه    حمت م   ب  رودت اورا  تح   اتی و
حر اورا  ظابت است    حر مورح محا ت تحتاوی و   حادها  
بناعههت ببههو ارادهه  واو کههاا حب هه  اظ موضههوم حاحه اوههی  
   حر مورح مه، ور ف  ه   بهاوووی وم هتی  صهاحر  هرحه       

تکهک ا صه   ت    ۹ماحه  ۲اوی وحر  یوح ص   ت ف ره 
محا ت و هلت مهیلا بهوحر وبهاوووی بهوحر نر بها عهیم وارح        
حاو ههت  اعتههراض څاروواهه  فرسههام  ههواه حر مههورح حو و ههر      

س ههی را مههی ومادههی امهها حر مههورح حو تهه  حدگههر اظ     ادمهها  تا
څاروواهه  ادنکهه  ف  هه   محکمهه  اسههت ناف طههرف اعتههراض  

رفت  واظ طرفی د  ت     حر بضه   فهو    گفرسام  واه برار 

سرا ت برحاشت  وحر سردهار تح   ها  و ار هاراتو مراتلهی     
اظ ح الت حوو ر و   اراد  حاشت  بناءً حر مورح حوو ر ادمها   
مههی ومادههی دکلهههار حدگههر بههه  اورا  تح   ههاتی بههها توسهه  بههه       

څاروواهه  فرسههام ومههر اوههیاظی وحبههت بهه  عمهها  اعتههراض فههو  
 ورار ف  هه   محکمهه  اسههت ناف حر   مههورح مهه،  حر ندههی  هه  

بهاوور تکهک ا صه   ت     ۴۷مهاحه   ۴ یوح ص   ت ف هره  
مههی  محهها ت و ههلت  بهها حر تبل هه  بههاوور ادمهها  و هه  را  

بابا ت، ر است    موضوم    ال لهیی بضه      ومادی ضمنام
 و   بابا رس یه گی وف     باوووی  نیاشت  می شوح.
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 Coordinative session held on district 
courts 

 Administrative session held in appeal 
courts. 

 Open judicial session laghman, badghis 
and daikundi appeal courts. 

 Report from activates of baghlan 
appeal courts. 

 Event and news. 
 appeal court. 
 Report from the session of high council 

supreme court. 
 Report from defined decision of 

Supreme Court criminal department. 
 Report from the CMS session in Herat 

province. 
 The head of Lugar appeal court 

meeting whit the Lugar governor. 
 The samanghan, Faryab and Kunduz 

appellate department held session.  
 The head of badghis appeal court 

visited the children educational center 
of his province. 

 The complain commission of badghis 
appeal court held session. 

 The seminar about the gender, 
valiance agent’s women Budget, and 
court administrative system held 
inaugurated in Kabul and north zone. 

 The circulars of the Supreme Court. 
 

بروامهه  نموظشههی   ههار روظه تحههت عنههوار ع ههوح م  نهه         -
حر م هر رداسهت محکمه      15/11/1397وع وح ا تمهالی بتهارد    

ومهار مهاه احامه  حاشهت حر      18است ناف وادت  کت اء نواظ وتها  
 ت  اظبضا  نر محکم  اشتراد حاشتنی. 12ار اد  س م ن

بضههههاوت ار مرسهههها ا مییفضهههه یی    5/12/1397بتههههارد   -
رس ه محکم  است ناف وادت ظابا حر  ال که  رسه ه محکمه     
ش ری وبضا  حدهوار وهای اسهت ناف وی را ومراوهی مهی ومهوح       
با س ی م هراا الهید ی سهاحا ی بوماوهیار امن ه  سیدهیالت رر نر       

فی ومههوحه ضههم  تلردکههی بهه  وی حر اسههرای  وادههت م بهها  ت ههار
امور دوم   برادو توف  ا  م دهی اظ بارگهاه اده ح منهار اسهتیعا      
ومههوح ووعههیه وههر وههوم ومکههاری را حر روشههناسی بههواو   وافهه،ه      
 کور  رح بوماویار امن   با ار ار تکهکری وعهیه ومکهاری را    

امن ههت محهها ت وبضهها  وسههادر مههوارح بهها       تههأم   حر راسههتای 
    حاح.رس ه محکم

 وههه م بضهههاوتمنی بضهههاسی س  ههه   بروامههه  م هههارف   بههه  -
مههؤرخ  فاردهها  وادههت اسههت ناف محکمهه  سههبیی ل یی رسهه ه 

 و ههر و صههحراسی محهها ت بهه  راببهه  حر م هها ل  ای 2/12/1397
  لروگهههارار حرسمهههب م لاشهههی   هههوبی اظهههرا  فابهههی رسهههمی  ههه 

 و  کهور اومههام حاحه  وافهه،ه بهواو    روشههنی حر  هارسی  و حا  هی 
 سک هور  نشه ی   هاوت  و دگاوهی  و ف هورد   حا تهر  ورد  ا سوا ب 

 الم  هی  به    بضهاسی  و   وبی م ادا حر و  ژووگرار مح     و
 فابههی اصههولی اسههتیا  و مثاهه  رسههمی را بهها و ههر وههای ف  هه  
 صههحراسی و رسهمی  و هر  حاو هت ظدههرا حرمحها ت   بهاوووی  اعتلهار 
 اصههه م  عاحاوههه  محههها ت شههراد   ف هههیار و هههلت عهههیالت تههأم   

 و ههره و مههیافب و  هها ولههوحر مثاهه  گووهه  بهه  وم لاشههی  ههورمت
 نر حر م ههروح توبههب عاحاوهه  محکمهه  دهه  اظ  هه  وههای اسههتنیرح
 س اسهی  موضهوعا   ار بهرع وه  سهاولی  اظ و ولهوحه  موسوح محا ت
 بهها شب هه   ا واهه  و تمههارتی مههیوی و   ههوبی موضههوعا  بههر

 مرتهههی بهههرنر   هههوبی اظهههر  هههیام  کهههور وافههه،ه بهههواو   رعادهههت
 .م لاشی اعتلار فابی بنام رححوم گ

اسههت ناف  محکمه   رسهه ه وظدهر  محمههی م تهی  بضهاوتمنی  -
 بهه  را و اهه  شههاوی  بروامهه  7/12/1397بتههارد   وادههت بههاحو ه 

 محکمههه  ومهههوح  رسههه ه  راه اوهههیاظی 1398وهههو اظسههها    کهههواظ
 حرصهههح  شهههاوی و اههه  بروامههه  اوهههیاظی راه اظ وهههیف اسهههت ناف
 محکمهه   رمنههیارو ا بضهها  گ ههری سهه ت را محهها ت ت م ههرا 
 عنههوار اسههر ا ههروی و  ههی سرسههل ی فضههاء حرادمههاح اسههت ناف

 وهر  گ هری  وسه ت  اشهتراد  وطنهی  حده   احاء بمنمهور  وافه وح  ومهوح 
 ضهروری  و اه   اصه    د  ورا و تی  کور حرسرسل ی ش رووی
 ضههام   ه   سهالت  ظد ههت محه    ظدهرا  م گههرحح ت  هی  وم هت  بهوحه 

 رشهههی بهههیور او او اسهههت وصهههحت سههه مت  س هههمی  رو هههی 
 تها  م نمادهی  ادمها   ولهوحه   ه،در  امکهار  حر کهور  سرسهل   فضای
 . وماس ت اد ا فرحی طوری حرظم ن   وح را و و

 بههاظ عرصهه  حر ابتکههارا  س  هه   بهه  4/12/1397 بتهارد   -
 سه ی  اظهر  ب  ب ار ف ا موست اظ   کواظ ب  ب تر واسران  ساظی
 اسهت ناف  محکمه   رس هی فاضایال احی فضا بضاوت ار ت ش

( 200) ت هیاح  به   و اد سالت شگوفاسی  وطل  ت ورض نر وادت
 وت  ه   رس ه محکمه  تهیارد   ساوی اظ    ظدنتی وای و ا  اص  

 ت هیاحی   ال که   حر اسهت ناف  محکمه   محوطه   حر بهوح  گرحدهیه 
 .گرحدی حاشتنی ورا  ضور و   و رسووا اظ بضا 

 اظع مههاء ظدههاح ت ههیاحی 30/11/1397 مههؤرخ اظر ههر بلهها -
 وظدههر محمهی  م تهی  بضهاوتمنی  بها  سه  یار  ومحاسه   ومتن ه،د  

  هارش حدهیار   حفتهر  به   است ناف وادت بهاحو ه  محکم  رس ه
 ف ال هت  اظ نر وادهت  شه روویار  حدهیار  حراده   وموحوهی  وم با 
 ضهم   بالنوبه   ور هیام  وموحوهی  رضهادت  ار هار  محها ت  واسران 
 نورحر ببهاطر  اسهت ناف  محکم  رس ه وت ش اظس ی بیرحاوی
  هار رح  و هلت  مهرحم  اظاعتمهاح   کمگ ر  را وتغ   اص  ا 
 اطم نهار  اسهت ناف  محکمه   رسه ه  به   احاری ومن وب   بضا 
 .حاحوی

 

و ټ  ح  نیظ وادت است نافی 2/12/1397   
رس  اوو  م   ور ووو ه ح بضاوت ار فضا 
ال احی )فاضا( ح ووموای وادت است ناف 
محکمپ ح رس ه    مکری او  ولو است نافي 

اګاوو یرس  اوو    ګ ور ح رارس یلو است 

اه  شوه   لومړی ح  م ام حڅ ړلو    وک   سو
مم ی څو ندتوو  براست شو  ب ا  ر است یاګاوو 
او عرادضو تمر   صور  ومووی  ح م   ور 
حوړدو ل  بحث او حومرل  تلاح  وروست      اد   
 پ اظم ت ودلوو  وشو  او تحردراتو ت  اردووو  

وشوه ترڅو حاست ناف رس  اوو  م   ور 
نتو    مو   ااوویه  ت ودلوو  ح وودتووکو اسرا

مراس و ت  ارسام  ړی   ووو ه  ظمووږ حګرار 
و واح افغاو تار ح  راو   صور    حعا  ای 

 ت  ورس یه .
 

 ده   ات هام  به   عمی بتا سرم بضادی ع نی س   
 اتو وادهت   ول والی وگ ر برد  م کوو   اظ ت 

 بههه  را  ههودو  اعتههراض  مؤرهههل ارووا هڅهه  ابتههیا  
 بهاوور  (267) مهاحه  بنی سوم طل  و گرفت   واوو

 اسهههتمام  اظ ب هههی  بضهههادی و رههها   گرحدهههی  سههه ا
 267 مهاحه   3 ف هره  وهیادت  طله   طرف    ومردا 

بهه  مهه   مهه  اورا  حوسهه     ههار بههراحر ابتههیاء دهه  تهه  را لههت   
و ههو   ههرحه فههرحای نوههروظ بهها ومههیدگر حعههوا ومههوحه و مکههت      

  ههار  18/6/1396وگردلهار مهی گرحوههی .  هوالی ع ههر تهارد      
و ههر اظ م ههکوو   بردهه  ظاره   هها ول ههوالی سهه ی نبههاح وادههت    

بل ههی و مهه   ادهه    هههار    م ههیار ورحگ حر وت مهه    ههومت    
براحر با ف ر س ح ووم ت نگچ  و  ش نکوف برابر شهیه و سه    
تهه  نو هها بهه  بتهها رسهه یه ودهه  و ههر نو هها سرا ههت بههر مههی حارح      
اورا  ب یاظ  تت تح   ا  وم  م حاو ت  مت مهار به  محها ت    
محو  می گرحح و محکم  ابتیاس   ول والی س ی نبهاح   هی   

 هودو به   ضهور حاشههت     30/11/1396( 2ف  ه    ه  وملهر )   
 .ا سهه  تهه  اظ   39و 396مههاحه  3طههرف   بضهه   وطلهه  ف ههره   

نو ا را ب  ات ام بتا اظ ابتیای ادام ومهار  وتهوب  ی به  مهی      
ومههیه سهها   ههله تن  هه،ی محکومههار بهه  ممههاظا        -ومههیه 

ومههوحه ودهه  تهه  اظ نو هها راو ههلت عههیم موسوحدههت حادهها الهه ام    
ری ال،مههه  م یاوهههی .  مم ههه  اا کهههام بههه  8و 1  25طلههه  مهههاحه 

طرف   ب  اد  ف     بناعت وکرحه و حوس   وارح حدهوار سه اء   
محکمهه  اسهههت ناف مههی گهههرحح   محکمهه  اسهههت ناف  ف  ههه      
حدهههوار سههه اء محکمههه  ابتیاس ههه  را حر مهههورح حو تههه  تکهههیدیام    

 396مهاحه   3ت یدا ونو ا را حر بضه   بتها سه  و هر طله  بنهی       
ومههار  وتههوب  ی بهه     .ا اظ ابتههیای ادههام   39ورعادههت مههاحه  

مهی  ب  هت سهها   هله تن  هه،ی محکهوم بهه  ممهاظا  ومههوحه      
وحر مورح د  ت  نو ا ف     محکم  ابتیاس ه  را و ه  وطله     

 .ا.ا و ههلت عههیم حادهها الهه ام بهه        235 .ا و 25 کههت مههاحه  
براست اش  کت وحر مورح بهراحر حدگهرش  کهت براسهت محکمه       

 یاوهههی . را تاد هههی وحعهههوی مهههیعی  ههه  ال لهههی را مح هههو  م   
څاروواهه  فرسههام  ههواه اعتههراض مههی    طههرف   بناعههت ونمههوحه و  

ظمهه   مربوطهه  بهه   مت مهه      ههاظ اظ روی  کهه یر   هه  ومادههی
ود  ت  اظم تول   بلا اظ وبوم واب   بتا   مکهاسرا  ولهت   
و ههوبی صههور  گرفتهه  و مت مهه   بهه   کههت نمههیه وب  ههره بهها     
افراظ  م   حر سا   باغ برد  ظاری   ها ول هوالی سه ی نبهاح     
س  ت  را ب  بتا رساو یه ود  ت  شیدیام سرا هت بهر مهی حارح    

دههه  ب هههار مهههی ومادهههی حعهههوی  شهههبص ممهههروح سردهههار را دکا
م ههت  ت متضههررد  ع  هه  مت مهه   وسههوح حاشههت  ومردهه  وههای   
طلی حر مورح ا ، گرحدهیه بتها م تهول   را واشهی اظ اصهابت      
مرمهههی ت نگچههه  و  شههه نکوف حاو هههت  مت مههه   حر سردهههار    
تح     رف وای ضی وو    حاشهت  ور هت تح  ه  مت مه       

 ههرحه اوههی بهها  را م هه م حاو ههت  وبهه  م ههرول ت شههار ابههراظ ومههر   
 395ارادهه  حادهها ذ ههر شههیه سههرم مت مهه   مبههاب  ف ههره مههاحه     

باوور مه، ور ظابهت بهوحه م هتوسی ممهاظا        39 .ا و ماحه 
بوحه اوهی ف  ه   محکمه  م هیار ورحگ و هلت  ه  حر تبل ه         
ا کههام بههاوور بابهها و هه  بههوحه ووههور ادهه  حدههوار فرسههامی را     

اضههاف    و هه   څههارووالی سهه ای عمههومی   مباللهه  ومههوحه رسهه ه    
 وا .  ۳۹و ۳۹۵ومههوحه  هه  بههرار اعتههراض بهها ت ههیدا مههاحه      

 ههوح سهه ا بهه   اهه  مت مهه   م ههاعی بههوحه     ۵۴۷مههاحه  ۱ف ههره 
 .تاس ی است

طوردکه  ف  هه   صهاحره حدههوار سهه اء محکمه  اسههت ناف بههااظر     
څاروواه  فرسهام  هواه وعههیم بناعهت مت مهار تهوام بهها       اعتهراض  

مههههورح وههههور  اورا  تح   ههههاتی اظ ومههههر باووو ههههت مبال هههه  و  
بههرار حاحه شههی سههرم وال ام ههت    م تکههارار بضههادی  وارظدههابی

 2/12/1397بتهارد    شهکادا  وادهت بهاحو ه    سهمب   م   ور
 محکمههه  رسههه ه محمهههیوظدر م تهههی رداسهههت بضهههاوتمنی تحهههت

  هر م حر  م  ه ور  اعضای اشتراد ب  ,نر وادت وادت است ناف
 .تیودردافت است ناف محکم  رداست

 سههوه مم ههینواظ  ام اظ  هه م  نههی ندهه  بهها تهه و  ابتیاس  هه  
 محکمهههه  رداسههههت وروحی بهههه  حرواظه  هههه  شههههکادا  صههههنیو 
 واعضهههای رسهه ه  حاشههت  بحضههور  باشههی  مههی  و ههی  اسههت ناف 
 اظ تحردهری  شهکادت   هیام   وشهلبتاو    ه   گرحدی باظ  م   ور
 رسهه ه وحر ا  هر  وکهیه  یهحده  وحدگهر مهراس      حعهاوی  اصهحا  
 من هههوب   سههه ود و  ههه  سههالت  اسهههران  اظ اسهههت ناف محکمهه  
 ومههههوحه  بههههیرحاوی  ار ههههار مربوطهههه   محهههها ت  واحاری بضههههاسی
 اظ دوم ههه  امهههور   کهههلرح عرصههه  حر شهههار را حاردههه  وموف  هههت

 مههههرحم   ههههروف ح باحعاس هههه  ومههههوح . س  هههه    یاووههههی)ا( نرظو
 .     دافت  اتم  افغاو تار

 

 س  هههتت اساسهههی م ارت هههای نموظشهههی بروامههه 
 الههی 5 بتههارد  اسههران  وارظدههابی محهها ت احاری

 مهالی  ومکهاری  به    شهما   حرظور 1397 هو   8
گرحدهههی .  یاوهههیاظ راه عهههیالت(  کهههی) مؤس ههه 
 ابتیاس هه  محهها ت احاری  ارمنههیار بروامهه  حردهه 

 سههر ا  سوظسههار  سههمنگار   واسههت ناف وادهها 
 .حاشتنی اشتراد بغ ر وب  

  هههاربرح احاره اساسهههی اصهههو  روی بروامههه  ادههه 

 (تم  ههه  الهههی ابتیاس ههه  اظمر  ههه ) محههها ت  تهههی
 وود هههی  اسهههت  م    کهههن اح گ ارش  مکتهههو 

  وگهه،اری  )  اسههران ارظدههابی وود ههی  سههادکا 
 س  ههتت  طرظال مهها  ( اسههران  وارظدههابی  ومههار 
 نر واسهه ای واوههوام س  هه  صههور  محهها ت احاری

محمههی   بروامهه  حر ادههار   هه  بههوح  متمر  گرحدههیه
 ب ه   وادت است ناف محکم   رس هی فاوییشردل

 رداسههههههت و ابتکههههههار اظتهههههه ش ادنکهههههه  ضههههههم 
اسههران  وبرگهه اری  نهه     وارظدههابی ارت أررف ههت
   ومههوحه ابههراظ امتنههار و سواسههگ اری   بروامهه  وهها 

حر  را  ه   نوچه   و ارمنهیار  محهررد   توبب وموح تا
   هاحه  حرعمها  اوهی  فهرا گرفته    نموظشی بروام  اد 

 وها  وامه   ت هید   با توظدهب  بروام  ومادنی  حرا  ر
 .دافت ا تتام اشترا ننیه گار برای

 

 30/11/1397 مهههؤرخ شهههنل  سههه  حادکنهههیی روظ
 رسه ه  ابوبکریصید یی بضاوت ار رداست تحت
 بضهههههاوت ار  عضهههههودت و اسهههههت ناف کمههههه مح

 و سههههه ا  حدهههههوار  رسههههه ه  محمیشهههههردلی ناویی 
 سه ا  حدهوار  عضهو  محمیسه  تیعر ی  بضهاوتمنی 

 محکمه   رداسهت  بضهادی  ع نی س  ا  تاار حر
 .گرحدی حادر حادکنیی وادت است ناف

 سههه ا   هههوح  218 و 547 مهههاحه  و س ادهههی  ان اسهههر 
 صههههاحره  ممههههاظا   تکههههیدی  و ت ههههیدا   واوههههار 
 مهههیافب و  هها  سهههوه. گرحدههی  ابتیاس ههه  محکمهه  
 رح و ابتیاس ه   اروواه  څ حادها  رح بها  بض   مورل
 ف  ه    و ه    واوهار  است ناف ارووا څ اعتراض
 ات هها  بهه  سرمهی  وصههل تغ  هر  ابتیاس هه   محکمه  

  ههوح 71 مههاحه بهه  متکههی  کههت اصههیار و سههرم حر

 را ابتیاس ه   محکمه   ف  ه    س ادهی  اسران  باوور
 او  ف ههره وههیادت طلهه  را بضهه   مههت ت و ت ههیدا
 سهها  ب  ههت و ههنر مههی  بهه   سهه ا  ههوح 547 مههاحه
 وموح. ههه  ممهههاظا  بههه  محکهههوم تن  ههه،ی  هههله

 ال لههی  هه  مههیعی احعههای و مههت ت یتم  هه  ط لهه 
 شی.  نیاشت  مح و 

و ټهه  بضهاوت ار  ههافظ محمههی   29/11/1397 ه  
ر وادهههههت اسهههههت ناف وهههههارور )صهههههافی( ح لهههههوګ 

محکمپ رس ه ل  محمهی اوهور) اسهحا  ظی (  ح    
حی وادت ل  والی سهره ح وها  هار  ه  حفتهر  هی       
و تهها او حن نههو   وههو شههودو موضههوعاتو ح هها   
اوف هها  هه  وک هه  دههپ  ههپ  حوومههوای وادههت ح      
 ولههو ااووههیو احارو  او  هه  ت ههره ب هها حعهههیلی او      

ځ  شتور لهری    لهری و هړی     نبضادپ  احارو ترم
ح محکمپ رس ه ح وادهت ح والهي  له  ده  و هت        

ااو وڅبهه  ور  ههی و ههړ او ح  تنههپ  هه  ب  ههر  ههپ ح 
حباض اوو اوعهیلي او بضهادي احارو من هوب نو ح    
باضهههه اوو حتههههد راتههههد  ح حوی ح روسهههه یلو ح   

بهههاره  هههپ  ههه   ههه    ههه  نهههادووو حامن هههت ح تهههام    
مر   پ حي او       ول وال و  هپ  ه  وادهت  ه      

نو او مور  نهو  ه  واسهب  همنه      ح امن تی من هوب  
و ههههړه  اوح وادههههت والههههي څرګنههههیه  ههههړه  ههههپ ح     
باض اوو ح امن ت ح تهأم    ه  مو ه  به  وه   )و       

   وو  سوموي .تمرس
ب ا حن نو وورو موضوعاتو    شهاو وا  هپ  لهری    
وشهههوی او ااووهههیو مراس هههو تههه  ح حوااو لههه   هههوا    

 اظمپ اردوووی وشوی  .
 

و ټ  حلغمار وادت    اسهت ناف   5/12/7139   
محکمهه   ههپ  ههه  ع نههی بضهههادي وووهه ه  هههپ ح     
بضههههاوتما ظمرګهههها) عمههههری( حلغمههههار وادههههت    
اسهههههت ناف محکمهههههی رسههههه ه  ههههه  مکهههههری ح     
بضههاوت ار شههاه ولههی ) ا مههی ظی ( ح اسههت ناف     
سهه ا حدههوار رسهه ه او بضههاوتمنی ع ههی محمههی )    
عمههههرظی( ح وومههههوای حدههههوار ح بضههههادی وههههړی  

وواه    ح بضه پ حمهت ت او    وړدتو  ح مورل څار
ح حه ح میافب و  ا   ه  ګه ور حسن هي ت هری دهوه      
بضهه   تروههور اوههیی وو ههو  شههوه   اولهه  وراا  هه   
وهوراوڅ ړوپ وروسهت  ح بضه پ مهت ت ح شههوااا     
  ووههواوحوه م اشههتو تن  هه،ی  ههله  هه  مههوحی  هه   
مماظاتو محکوم شو اووت اورت  ح فرسام وودهت و  

   و  و ووو  شو  .

ترت هی ح دهاح شهوی تهارد   ه  دهوه ب ه          او    ومیې
وووهه ه  ههپ حمههو ر حع ههلولو بضهه   ترووراوههیی  
وو و  شوه او تروراا    ووراو څ ړوپ وروسهت  ح  
بضهههه پ  مت مههههار وردههههو  ح حوه   ووههههو او شههههوږ  
م اشهههتو تن  ههه،ي  هههله  ههه  مهههوحو  ههه  ممهههاظاتو   

 محکوم شو  .
 

 حواودهه  رؤسههای س  هه  6/12/1397مههؤرخ  دههوم
 رداسهت  تحهت  فاردها   وادهت  اسهت ناف  محکم 

 محکمه   سهبیی ل یی رسه ه   و م   بضاوتمنی
 شههههاما موضههههوعا  روی نر وادههههت اسههههت ناف

 وظههاد  ت ههح د بهه   راببهه  حر بب ههو  نسنههیا
 اوی وی  اسهت یاس    ول والی ابتیاس   محکم 
 و هههههره و فاردههههها  وادهههههت  وونتهههههور رداسهههههت

 گرفهت  صهور   ساوله   ومه   صهحلت   موضهوعا  
 شههرد ت   رتههو حر حبههت  اظ ب ههی س  هه   اعضههای
 به   و  کهور  وافه،ه  بهواو    و محمیی) ( ورای

 محکمههه  سهههتره عهههالی م هههام م هههوبا  اسههتناح 
 و اتبههاذ ت ههم ت افغاو ههتار اسهه می سم ههوری

 اسهران   وهرض  اظم وهیادت   م هت یی  مراسب ب 
 وهههیادت تحردهههرا  بههه  و صهههاحر ومهههوحه اصهههولی

 ارسها    ذدهرب   احارا  به   را موضوعا  تا حاحوی
 حدهار ع ده    ب  ص د تأم   نرظوی ب  بیاروی س   

 دافت.  اتم  افغاو تار ما
 سهمب   م  ه ور  7/12/1397مهؤرخ   ومچنار دهوم 
 وتمنیبضهها رداسههت تحههت را سههی س  هه  شههکادت
نر  اسههت ناف محکمهه  رسهه ه سههبیی ل یی وهه م
 و حواودهه  رؤسهای  حاشهت  بحضههور فاردها   وادهت 
 س  ها   صهالور  حر مر   ابتیاس   محکم  رس ه
 وب هههت حادهههر ومهههوح.  اسهههت ناف محکمههه  ع نهههی

 وروحی حر اظ ب ههههرور  حر شههههکادت  هههه   صههههنیو 
 شهکادت   هیام  گرحدی مکاویه شیه و ی رداست
 بنمهر  محها ت  احاری و بضاسی  رسووا اظ تحردری

 بههه  رو اسهههت ناف محکمههه  رسههه ه سهههوه ورسههه ی
 و بضهاسی   رسهووا  : گ تنهی  وموحه س     اضرد 

   بضهههاسی   سههه ود  طهههرظ  رعادهههت  بههها  احاری بادهههی
 محکمههه   سهههتره  عهههالی  م هههام  وهههیادت  و بهههواو   
 باشههی تها  ومادنهی  ع هار  را  هودو  مربوطه   اسهران  

 وهای   ه ر  ت م ها  ممهی  مها   رسهووا   رح عما اد 
  هه   احاری ف ههاح  بهها  ملههارظه  امههر  حر الیعهه  م ههام

 و عههههیالت بهههه  حسترسههههی مکب هههه  بهههه  ملتنههههی
 نر بهههه  مم ههههوم م ههههت و بههههوحه بههههاوور  ا م ههههت
 ام هی  ومه    به   دافهت   گهرحح .    واونی حسترسی
 بههه  حادمهههی صههه د تهههأم   نرظوی بههه  س  ههه   واری

                                                                                                                                                  دافت.  اتم  افغاو تار ما حدارع د 
 


