ر یده و  ،مور غور قلرار ا  .ر تدلکیل
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر  ۶حملل ا ر .
تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حللی ریلی
للت مهلوری
شللورا نت للت تللرل تدللکیل سللا  1398سللتره سالجاری ا تو ه ه تعهدا
لی الملللی
اسالمی افغا ن لتا ر هارلران
سلللللتره محکمللللله تدلللللکیل ل للللله ا ه ر ی محکمله را هلله توسلی همیتلله ای تحلت اشللرا
مو ضلوعا شلامل ا اللدای رسلیده للی له عمللل عضو محترم شورای عالی ستره محکمه ترتیب ایوا  ،محاه ماع خدونت علیله ز ر شل

متحدالما شماره ( )2275- 2206مؤر
 1397/اراالندای شورای عالی :
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میالعا
تدقی
شرل ذیل میباشد.

محو هه مت  ،اسلتهداییه حلا ی چای هدایت ا ه اند«محکمه مر لوط میلا

هلدایت

مالللو ه ( )948ملللؤر  1389/9/23شلللورایعالی میلللام

(( ایداها عوی حیوقی زار محترم مالیله موهلل ستره محکمه ا راآ
میام محترم شورایعالی ستره محکمله ر ل له ملور
 1397/12/7خوی تی تاویب شماره ( )1002هدایت حکمللی رارنو ل محمللد دللیر غری ل عض لو م لللکی ماو ه نمبلر فلوق شلورایعالی سلتره محکمله ت لجیل
ریاست قضایای لت ها ل مدعی الایا ه ر قضلیه ر یده هه « .....هتر است تلا اعلال مالر ملدعی
ذیل را ارشا فرمو ند:
یللللر ...ال » هلللله ایلللل ماللللو ه ر یللللوا
(( للله ماظلللور تلللهمی هلللر چللله یدلللتر قانونیلللت اصلللدار یکدر اللد حللویلی اقللع هللاه فر شللی ناحیلله ا شللهر صللللور
فیاله های دایی ویژه ر حاالتی هه قضلا له خرلت ها للللل علیلللله عبللللدالوهام موهللللل نورمحمللللد لللللد رسللید ی لله قضللایای تجللارتی مللدنی قا للل تیبی ل
یا شلد

مجازا

نمایید»هله له مالحظله فیلره ()2

یلا هل اسلترا ه از حلد اقلل یلا حلد اهثلر عبداالحد مدعی علیه الوهاله ر یلوا حیلوق عامله

ای

یای شده قانونی اصدار حک میامایالد ای ل حللوزهٔ تحللت غللور

ررسللی قضللایی قللرار ار

االثر عدم حضلور ملدعی علیله  ،هئیلت قضلایی تبل

للو ه ر حالیکلله ر قضللایای حیللوق عاملله یکیللر

لت و ه مدکل اساسی ای یوا ر علا ی هله
للت مللدعی اشللتاص ملدعی علیلله آ میباشللد ر

ر چاللی حللاال محللاه مکلللف انللد للا رعایللت احکللام
صور غیا ت مدعی علیه  ،محکمله میلا هلدایت
قلللوانی  ،اسلللبام الیلللل مو للله تالللامی شللللانرا ر هلللدایت ملللوا ( )146 145قلللانو اصلللو محاهملللا
مدنی عد از سه ار للب ذریعله مکتلوم غلر ندلر احکام قانو اصو محاهما ملدنی ا لراآ نملو ه
فیاله های صا ره له ونله م لتد م لتاد تالری
اعال را یو موضو را ه افغا اعالنلا ن اشلته هله ر ق لمت اعالنلا ریاسللت افغلا اعالنللا الو ح ل
نمایاد)).
الادلر را میالبله میامایلد .ملدعی از اخلذ اعلال لله
هدایت فوق میام محترم شورایعالی ستره محکمه آ ریاسللت اص لالا مکتللوم محکملله را ت لللی ندللده

مد نظر رفته خواهد شد .همچاا همیته تب
نیازماللدیهای عیاللی تایاللیا  ،تدییلللدا
تعللللللللللدیال الزم را ار ا ر ه سللللللللللاختار
متااسلللب للله عرضللله
تدلللکیالتی متلللواز
خلللدما قضلللایی حجل ل ظلللایف  ،سلللاختار
محللاه را ر اخلللل سللیف تدلللکیالتی تاظلللی
نمو ه هه ا ارایله عضلی از مالحظلا الزمله ،
مور تاویب قرار رفت .
یوانهللای سللتره
شللورا عللد ا للدارا ا للراا
محکمللله تلللی سلللا  1397هجلللری شم لللی را
اسلتما هلر  ،لر اسلاا لدارا ارایله شلده ،
معل لاا توسلللی هدلللت یلللوا فر لللامی سلللتره
محکملللله ر سللللا  -1397لللله تعللللدا 14272
سیه از لحاظ قانونیلت فیالله هلای محلاه
تحتللانی  ،ملللور رسلللیده لللی قرار رفتللله هللله
از مله  9113فیاله تایید  220 ،فیاله نیض
 423،فیاللللله تعللللدیل  305فیاللللله اتللللل
ر یلللده رملللور متبلللاقی سلللیه هلللا نیلللد
ارعایت احکام قوانی نافذه تاامی میتضی
اتتاذ ر یده است.
الیللت ی للر هدللورنید ایجللا شللده هلله للا ای ل متعاقباا دارا فعالیت ا اره مراقبت قضایی
اقدام  ،محاه ایجا شده ر 28الیت تکمیل سلتره محکمله تللی سلا  1397ملور اسللتما
ر یده ایجا ش محکمه ا قیمانلده تبل قرار رفت  .ر اسلاا سلعی تلالا ملوظری
رنامه عمل قوه قضاییه رتدکیل سا علدی ا اره مراقبللللت قضلللللایی سللللتره محکمللللله ر
راستای مبارزه ا ف ا ا اری  ،رسا ذشته
معاا ه تعلدا  71تل مدلمو یلا قاضلی 6 ،
هارمالللد ا اری  6 ،هیلللل ملللدافع  58تل ل از
همیداکارا  ،فریبکارا  ،علکارا سایر
اشتاص ه مظاونیلت لرای ملرتبی له ف لا
تاللمی همی للیو «:از ایاکلله محللاه ر ایلل مللور
سیه های شا تلا ع
ا اری ست یر ر یده
فاقد و ه میباشاد ریاست قضایای للت نیلد ر
را قانونی شده است .
مور و ه ندار هتلر اسلت میلام شلورایعالی سلتره
محکمه زار عدلیله را هلدایت هالد تلا یلا میلدار لله همللی ترتیللب شللورای عللالی سللتره محکملله
الو را هلت ندللر اعالنلا غیللا ی ریاسلت قضللایای استهدای ریاست محکمه استیاا الیت ها ل
لللت ر مرهللد الیللا تتاللین هاللد ».موضللو را ه ارتباط اشکا رتاریذ یا فیاله ملدنی
هللت وخلللذ رهامللو میلللام محتللرم ار لللا ر یلللد ر ایلر للر مدللکل علدم تیبی ل فیاللله رذ الیللد
مور توریکه الزم اناد هدایت خواهاد فرمو )).
و شایبه حیوق لت ر ملدعا هلا
اصلی
نامله
میالعا لاالثر
ریاست محترم عمومی تدقی
ر زمیاه هلدایت
مور رسیده ی قرار ا ه
شماره ( )1157ملؤر  1397/10/17نظلر خلوی را ر
میتضی صا ر نمو .
مور ه مت ذیل ارسا نمو ه است.
همیایور چهار تیاضلای تجدیلد نظلر ملدنی لا
((ریاسلللت محکمللله اسلللتیاا الیلللت ها لللل اسلللتهدای
نمو ه هه عضلی از قضلایای حیلوق عامله ر محکمله حضور اترا قضلایا ملور غلور قرار رفتله
تحللللت را قللللرار ار  ،مللللدعی الایا لللله نمایاللللده للا تو لله لله میا یللت سلله تیاضللا للا شللرایی
قضایای لت مدعی علیه شتن حیییی لو ه هله مادرج ما ه  482قانو اصو محاهما مدنی
غایب میباشد عد از سله للب قلانونی ضلر ر له  ،ه لغو فیاله های ماد ریه تامی اتتاذ
ندر وعال از تری افغلا اعالنلا میباشلد هله ندللر ه رسیده ی مجد قضایا هدایت ا ه شد .

ارهٔ ه ن بت عدم تا یه الو اعلال م لتر ملی ای نام هه ریاست قضایای للت هلدام و له نلدار
مرا ع
الیا
دیاوسیله ه عموم محاه استیاا
لتی شلامل علوی ماحیل
نمایللد ر حالیکلله مللدعی علیلله غایللب اسللت للرای  ،ا ای میورز ا ارا
مر وط اخبار می ر تا آنرا ه مرا ع ذیر ی خوی
ملللدعی الایا لللله ترهللللی شلللد هللللاای مکتللللوم لللله مللللؤهلی حکمللللی مللللدعی الایا لللله همللللی لیللللل را
تعمی نمو ه عادالموقع میا آ ا راآ میتضی
نمایادهٔ مؤهل آ سپر ه شدتا همچلو قضلایا تکلرارا میا رند ا چ ونه محکمه میلا له مالو ه ( )948وعلللال از تریل ل ا اره مر وتللله ر لللد الللو صلللور
قانونی عمل آرنللد.
ار یللوا هللذو ندللو چللو مللدعی لللت میباشللد مؤر  1389/9/23میام شورایعالی ا لراآ نمایلد ر می یللر هلله محکملله ریاسللت قضللایای لللت فاقللد
متحدالما شماره ( ) ۲۴۲۰ -۲۳۴۶

لللرعال ه رخلللی از رخواسلللت هلللای تبلللدیلی
محکمه ر قضایای مدنی دایلی نیدالاره
سلیه هلا و ه تتاین ر ملور  ،میباشلد هله ر موضلو
سیه را قانوناا م لتر هلر ه هل نمیتلوانی موضلو حالیکه ه حاضر ه ندر اعلال نباشلد
مور  1397/12/22اراالندای شورای عالی :
ای از م ایل مر وط ه ارتیای ر ا هلا ری
ال ا لراز نظلر می لر :
استهداییه محکمله ا تداییله حلوزه ا شلهر ها لل علد خدمت تا تحریر شد تا ایدلاها هلذو را له سل للهٔ هل ل ر التلللوای لللاقی مانلللده ر ملللور مجلللد ا تاللللب مانح فیه هت حل مدکل ذیل ا
چلو لله ارتبللاط ماللار اعللال  ،ر تعرفلله محاللو قضللا نیلللد للد ا الللدای للو هللله رهرملللور
از تاللمی شللماره ( )320مللؤر  1397/9/10همی للیو مراتلب له میاملا صلالحه ار لا خواهالد فرملو هلله رهامللو هللدایت میللام عللالی میباشللی اللای موضللو
رؤسای ا ی محکمه استیاا الیلت ها لل سل للت اا ایدللاها فللوق الللذهر ر ل لله تللاریتی  1397/6/26خلللدمت تلللا تحریلللر شلللد از تریللل سل لللله مراتلللب لتلللی ماتدللللرهٔ ریلللدهٔ رسلللمی شلللمارهٔ ( )710تاامی الزم اتتاذ ر ید .
ذریعلله ناملله ( )997مللؤر  1397/9/21ریاسللت محتللرم همی لیو محتلرم رؤسلای ا یل میلرل ر لوام ایداها هلذو را میلام صلالحه ار لا خواهالد فرملو
تحریرا میام ستره محکمه غلر ا لراز نظلر ریاسلت ذریعلله مالللو ه نمبللر ( )223ملللؤر  1397/6/26شلللا مراتب فوق نیالا غر ا راآ عدی ارسا ر ید.

مؤر  1368/11/30قلانو اصلو محاهملا

ملدنی

د بيانونو ليكل ( ) ۱تورن كوالى شي خپل بيانونه د تحقيق په بهير كې په خپل خط او كتابت وليكي او يا يې د هغۀ قانوني
استازى وليكي ) ۲( .كه چېرې تورن په لوستلو او ليكلو قادر نه وي او يا پخپله يا يې قانوني استازي نه وي غوښتي اړوند
بيانونه وليكي ،مؤظف شخص موضوع په محضر كې درجوي.
دجزايي اجراآتود قانون يوسلو اته پنځوسمه ماده

 ۱۰حمل ۱۳۹۸
ر الیت سما ا :

ل لله همیتلله همللنها ی ا ارا عللدلی قضللایی الیللت سللما ا
مللؤر  1397/12/15لله اشللترار ا راهیمللی الللی الیللت ،ریللی
رارنوالی استیاا  ،ریی امایت ملی ،رؤسلای عدلیله ،نظلامی،
امایلللت مللللی ،صلللحت عامللله ،آملللر را یلللو تلویدیلللو  ،آملللر مرهلللد
اصلللالل ،مدلللا ر حیلللوقی قومانلللدانی امایللله ،رؤسلللای یوانهلللای
استیاا  ،ریی محکمه شلهری سلایر اشلترار هاالده لا تحلت
ریاسللت قضللا تمل محمللد ا ی عللار ریللی محکملله اسللتیاا
ر میر آ ریاست ایر ر ید.
نت للت آیللاتی چاللد ازهللالم ام مجیللد توسللی قضللا تماد حیللا
یوا ملدنی حیلوق عامله اسلتیاا قرایلت شلد
ام حیا ریی
سللپ ریللی محکملله اسللتیاا تدللریف آ ری الللی الیللت هملله
اشللترار هاالللده للا ل للله راخیللر میلللدم رتلله افلللد  :ا ارا
لللت میباش لاد ا للر تیبی ل قللانو را
عللدلی قضللایی هلیللد مه ل
ر ل لله حللل
معیللار قللرار هاللد مدللکال خللوی را للا ترللاه
نمایاد آ قت است هه مر م عدید ما ر زیر سایه علدالت زنلد ی
آ ر مادانه خواهاد اشت .
چال هاییکله ر ار انهلای علدلی قضلایی مو لو اسلت ی انله
ل لله عللدلی قضللایی میباشللدهه
راه یللر رفللت آ ایللر نمللو
ر ی مدلکال ا ارا ذیللر ی ح ل عملل ا ر ه لله ا اره ای هلله
رهارشلا سلهل ان لار ه لتاد ترهللی میامایلد تلا سلرعت ر هللار
اشته اشاد  .همچاا انتیا اع اصالل شده هلر ا اره ملا ایلد
انتیا اذیر اشد تا یا ا اره سلال موفل له ارآیلد ،علدا اللی
الیللت از اللام ریلللی محکملله اسلللتیاا تللاتر تد یر ل للله
تدکری نملو ه رلت هله ایل ل لا له مدلکل ا ارا ذیلر ی
رسللید ی عمللل میللا ر هلله ا شللاام للا ایللر شللد ل لله عللدلی
قضایی از میدا رای نید هاسته شده املورا ارا هبلو ملی
یا د .
یلوا للدو محکملله
متعاقبل اا قضللا تماد حمیلد ام آر ی ل ریللی
مادی ل ه آ ادو ل له را ملا ه ار قرایلت نملو ه هله
استیاا
اشترار هااده ا ل ه ر ی هلر ملا ه آ از تریل اشلترار هاالده
ا

ح

ر یده ر مور چال

حالله رفللع آ ح ل

صللور

های مو و علدلی قضلایی ر

رفللت ر ی ( )30مللا ه آ اللدو ح ل

همه انبه عمل آمد هر ا اره آ ادا هه مر وط شا لو یا اشلت
نمو ه عده سپر ند تا ر ل ه عدی همه چال

ها رفلع خواهالد

شد ،ل ه لا عاییله خیلر فلالل ملر م عدیلد افغان لتا
سرتاسری رهدور خاتمه اذیرفت.

صلل

ر الیت ها ل:

ل لله همللنها ی ا ارا عللدلی قضللایی توقیر للاه للرام تللاری
 14حو سا  1397ایراملو ا لراآ م للکی قلانونی ر تل
هللای (م للتاد سللازی اتالعللا

هدللری ا اراتیرللی ،مللع آ ری

شللواهد مللدارر فدیکللی اثباتیلله از محللل اقعلله

سللت یللری،

اهما ار سه تحیی ملرتبی لا لرای تر ری لتی لرای قلرار هلای
هللدایت قللانو ) تللد یر

قضللایی میالبلله تمدیللد تللوقیری میللا
یافت.
م لئولی ا ارا علدلی قضللایی مدلکال چللال هلایی را هلله
ر م لیر تیبی ل قلانو قللرار ار ر مجملو لله تلور هملله انبلله
ارزیلا ی نمو نلد آ ا اراتلی هلله ر راسلتای تیبیل قلانو سللایر
ا لب التعمیلل هوتلاهی نملو ه هوتلاهی ایدلا ناشلی
م تادا
از عذ ر مو ه یا غیر مو ه و توصلیه له تیبیل قلانو نملو ه تلا
ر حیه تامی علدالت یدلتر از ایل خدشله ار ن لر قا لل تلذهر
اسللت هلله مدللکال عمللده اساسللی تیبی ل ار سللیجر عللدلی هلله
رمرحلللله راالللور هلللای هدلللری راالللور هلللای ا اراتیرلللی ،هدلللف
رم ،رفتلللاری مظالللو  ،م لللتاد سلللازی اتهاملللا ار ه اهمال ل
تحیی ر یر ازمحلد ه مرهلد علدلی قضلایی توقیر لاه لرام
لو اشلته ر نلد ایدلبر  ،رسلیده لی حلل فالل قضلایا را
رمرهدعدلی قضایی ه چال هدانیده ،سبب میدو تا تلامی
عللدالت ،تیبی ل قللانو ایرللای ظیرلله محوللله لله مدللکل موا لله
ر چو تعدا ی ازرااور های هدری م تاد سلازی ندلده اقلدام
للله رفتلللاری میدلللو  ،شلللواهد ،ملللدارر اسلللاا اثباتیللله یلللور
م لللکی ملللع آ ری ،ال راتلللور ،حرللس یتلللا ی ن ر یلللده یلللا
ایاکلله را تللدای هدللف للرم رفتللاری مظاللو ا للراآ لله موقللع
م لللکی صللور ن رفتلله سللبب میدللو تللا رآیاللده هللدام آثللار،
شللواهد ،مللدارر اسللاا مللور نیللاز ،دسللت آمللده نتوانللد ،اهثللرا
هیلل ملدافع حضلور
حی رفتاری مظاو یا مظاونی رارنو
نداشته همچاا حی تحیی ر الیا یعای قبلل ازایاکله قضلیه
ه مرهد عدلی قضایی توقیر اه رام محو ر  ،هیلل ملدافع
رفتلله
حضللور نداشللته ا للراآ تحیی ل رغیللام هیللل صللور
است .
میعا ی هه قانو رمیا یت ا ضمیمه شماره یلا قلانو ا لراآ
دایی رمرحلله هدلف تحییل الی یالی نملو ه حلی رفتلاری
سللیه عللد از انیضلللای
مظاللونی ر الیللا رعایللت ن ر یللده
میعللا قللانونی هدللف تحیی ل لله مرهللد عللدلی قضللایی غللر
رسیده ی عدلی قضایی ار ا محو می ر .
ررا یلله له تحلیللل قرارهللای قضللایی محللاه مباللی للر رفللع خللال
نلللواقن تو للله لللدی از انلللب ار اهلللای هدلللف تحییل ل میلللی
ر الیا صور نمی یر سبب میدلو تلا قلانو نیلض تلامی
عدالت زیرسو ر .
للا صللف ایاکلله قانون لاا میعللا تحیی ل مایضللی میباشللد از انللب
م ئولی هدف تحیی تیاضای تمدید تلوقیری صلور می یلر
هکللذا مللوار ی للری هلله رعایللت آ قانونلل اا رایدللبر ار سلله
عللدلی قضللایی للا مه ل ضللر ری ااداشللته میدللو ر ل لله
فوق الذهر ملور حل قرار رفتله ق لمیکه فوقل اا تلذهریافت له
م ئولی عدلی قضایی رراستای حلل آ رعایلت قیل قلانو
رفت .
توصیه های الزم صور
رخللت ل لله ریللی محکملله اسللتیاا توقیر للاه للرام مللوار ی
راهه ار سه ر ند ا راآ عدلی قضلایی را رمیا یلت لا قلانو
عیار ساخته عدالت را له له اح ل تلامی نملو ه هرم لئو
ماحی ل یللا مللامور موظللف لللت م للئولیت خللوی را لله لله
ایرا ا ا خواهد نمو ماحیل یلا ایدلاها تحریلر میلرل
اح
نمو ه هه ذیالا ن اشته میدو :

راه حللل هللا یللر رفللت ازچالدللهای هلله ر نللد ا للراآ قللانونی
سللیه هللا را رمرهللد عللدلی قضللایی توقیر للاه للرام
قضللایا
دایللی ضللمیمه
متللاثر سللاخته سللبب میدللو تللا قللانو ا للراآ
شللماره یللا قللانو ا للراآ معلله تعللدیال آ لله رسللتی تیبیلل
ن ر یده تامی عدالت متضرر ر .
 -1را للرای عملیاتهللای هدللف رفتللاری مو و یللت یللا یللا
چالد ت ل ارسللونل م لللکی ا اره مر لوط ر مللع ارسللونل عملیللاتی
اشترار اشته اشاد .
و افرا م لکی سبب میدو تا اساا ملدارر شلواهد
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قللرای اثباتیللله یلللور م للللکی للد هلللدام تتیلللی رهلللدایت لللا
لر
م تادا قانونی قی مع آ ری ر یده حرس یتلا ی
عاداالقضا تیدی ار انهای عدلی قضایی ر .
یلر توقلع لو
رصورتیکه رعک مور هذا ا راآ صلور
نداشلته اشلد هله اچالد رق غیرم لتاد الدامیلت یلا مظالو له
اثبا رسد .
 -3م ئولی هدف ارسونل عملیاتی ا راآ خلوی را از ا لت
صحت قییاا ا قانو عیارساخته م ئولی تحیی نیلد میعلا ی
راهه قانو رای ایدا محد سلاخته اسلت یعالی رمیا یلت لا
دایلللی عیلللار سلللازند
ملللوا ضلللمیمه شلللماره یلللا قلللانو ا لللراآ
رصللورتیکه سللیه قضللیه عللد از انیضللای میعللا قللانونی لله
سلیه
محاه محو ر محاه رقبا آ م ئولیت نداشلته
سلللیه ای رات للللی
ملللذهور را ت للللی نمیدلللوند فیلللی قضلللیه
خواهاللد شللد هلله اخللل میعللا قللانونی للا رعایللت سللایر قللوانی لله
سلیه هلایی هله علد از ذشلت سلالها
محاه محو ر  ،چلو
تحییللل غلللر رسلللیده لللی قضلللایی للله محلللاه محلللو لللر
م ئولیت را متو ه ارسونل م ئولی عدلی خواهد ساخت .
 -4مجملو اسلاا ملدارر شلواهد فدیکلی قلرای هله ملرتبی لا
زمیاله
لر
یا قضیه و ه یور م لکی مع آ ری یتا ی
انتیا آنها یور رست ه ال راتوار ها ،تب عدلی مرا لع علدلی
قضایی می ر ر .
 -5تد یر سلیمیاارهای ملؤثر نظلری عمللی م للکی لرای هتلر
شد ا راآ ارسونل م لکی شد آنا اال ر .
 -6هر للاه سللیه هللایی قبللل ازاهما ل تحیی ل لله محللاه محللو
یللا الیللل مللدارر دیللد ررا یلله لله قضللیه مو للو شللو
للر
سلللاحه تحییل ل سلللعت یا لللد رقبال ل همچلللو قضلللایا قرارهلللای
قضایی مبای لر رفلع خالهلا نلواقن از انلب محلاه صلا ر ر
مرهلد علدلی
ایجام میاماید تا م ئولی هدف تحیی الیا
قضایی توقیر لاه لرام راسلر قلت هل تلری ملد زملا هله
رصللالحیت محللاه اسللت لله تحلیللل قرارهللای قضللایی ار اختلله
سبب ندوند هه قضایا ه التوا ر .
 -7م لئولیای هلله رمتالرللت للا قللوانی نافللذه هدللور رر نللد
علللللدلی قضلللللایی رمراحلللللل هدلللللف رفتلللللاری ،تحییللللل
صد رفیالللللله تعلللللللل میورزنللللللد ازسلللللهل ان للللللاری غرلللللللت
هارمی یرنلد سلبب میدللوند هله یللا ی الاه زنللدانی شلو سللبب
توقیللف غیللر قللانونی افللرا ر یللده آزا ی آنهللا را س للب نمایاللد
ر ند .
مور تعییب عدلی قضایی قرار یرند مجازا
 -8قضا م ئو ذ ی الحک مکلف انلد تلا رقبال قضلایای
للو ار ح اسللیت قللانونی ندللا ا ه
هلله رآنهللا نیللض قللانو
رقبال ناقضللی قللانو هلله چهللره عللدالت را خدشلله ار میامایا لد
رخور قانونی نمایاد .
رصورتیکه ر ریا هدف ،رفتاری تحییل  ،شلکاجه ،نیلض
میعا هدلف تحییل  ،نیلض حیلوق دلری ،توقیلف غیرقلانونی،
نیللض حیللوق اساسللی مظاللو  ،مللته یللا محکللوم مالحظلله للر
راسللللر قلللللت م لللللئو تحللللت تعییلللللب علللللدلی قرار یرنلللللد
رصللورتیکه محللاه لله م للئولیت هللای خللوی هوتللاهی نمللو ه
اشاد خو م ئو و ه از انلب ترتلی قضلایی سلتره محکمله
مور ازارا قرار یرند مجازا شوند .
دایلی هدلف
 -9رمیا یت ا ضمیمه شماره یا قانو ا لراآ
رفتلاری از انلب م لئولی امایتللی تحییل از انلب رللارنوالی
یر اما فعالا م لئولی امایتلی رمرهلد علدلی قضلایی
صور
توقیر للاه للرام ( هدللف ،رفتللاری تحیی ل نمللو ه ) رللارنوالی
صللرف اا سللیه را از ا اره ( )501ت لللی شللده لله محللاه محللو
میامایاد هه نیض صری قانو ه مالحظه میرسد هلالی ملدافع
ارند .
یور م تمر مدا م االی همچوا راآ اعترا

ر الیت ا غی

:

ل ه همنها ی ا ارا عدلی قضایی الیت ا غی لا تلال
آیللا متبرهلله هللالم ام مجیللد تحللت ریاسللت قضللا تماد مرتلللی
محمد زیر ریی محکمه استیاا الیت لا غلی قبلل از ظهلر
ر ز چهلللار شلللابه مللللؤر  1397/12/15رمیلللر ریاسلللت محکملللله
استیاا ا اشترار همه اعضای ل ه ار انهلای علدلی قضلایی
ایر ر ید.
ل ه ایرامو اهمیلت ر لداری ل له هملنها ی هله
ا تدا ریی
همانا تبا

افکار اسلترا ه مثبلت از اشلته هلای یکلدی ر

اعتما مر م ه نظام حاه

ح

خل

لا ملرا عی

للب

ایونلد عمیل

ایملانی هلت رفلع نواقالا ا لراآ نهلا هلای علدلی قضلایی
هلله ماظللور هبللو امللورا مدللترر هللاری ا للرای هتللر تللامی
عللدالت تیبیلل

قیلل شللریعت قللانو

ارایلله خللدما

مللو قللع

ارزنده لرای خلل ام میباشلد صلحبت همله لا نبله نملو  ،سلپ
تب آ الدا له توضلی م لایل میر حله ار اختله شلد رهلر ملور
تاامی الزم اتتاذ ر ید.
میالب میر حه آمریت حیوق ریاست عدلیه
ر خاوص تیدی عریضه حیلوقی ازتریل ریاسلت محکمله
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شهری غر ح الثبت ه ا اره حیوق
تاللمی للرآ شللد هلله میللا مللا ه ( )12قللانو اصللو محاهمللا
ملدنی عریضله حیللوقی م لتییم اا له محللاه یلا ازتریل شللعبا
حیلللوق للله محلللاه تیلللدی ملللور رسلللیده لللی قرارمی یلللر املللا
عرایضلی هلله میللا قللانو ترزتحالیل حیللوق ارای ح ل الثبللت
میباشد غر ح الثبت محو ا اره حیوق ر .
رخاللوص بللرا خ للاره ریملله هللای نیللدی هلله ازتری ل
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رارنوالی ه ا اره حیوق موا صلت میورز
تاللمی للرآ شللد هلله رمللور تحاللیل بللرا خ للاره داهللای
نیللدی ازتریلل رللارنوالی تحاللیل یللو مللدنی از تریلل ا اره

احکلللام قلللانو

سلللتره محکمللله ج-ا-ا

مالللو ا

حیلللوق میلللا
ر
ا راآ
رخاوص تحایل محاو فیاله های محاه هله غلر
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تحایل رمت مکاتیب محاه تذهرمی ر
تامی رآ شد هله هلیا ا اره نمیتوانلد رق لمت تحالیل یلو
لللت تعلللل نمایللد للر تب ل احکللام قللانو ر ر شللاایی ماللو ا
شورای عالی ستره محکمه ج.ا.ا ا راآ نماید.
رتیبیللل حکللل
 -4رخالللوص علللدم همکلللاری ا اره الللولی
قیعی نهایی محاه .
تاللمی للرآ شللد هلله ا اره اللولی تب ل احکللام قللانو ر تیبی ل
احکام قیعی نهایی محاه میلا احکلام قلانو ا لراآ نماییلد
افد رآ شتن قومانلدا امایله ازا لراآ قلانونی موقلع ا اره
اولی اتمیاا ا
سلللیه هلللا توسلللی محکمللله شلللهری
 -5رخالللوص ر نملللو
میا ما ه ( )8قانو قضایای لت
سلیه هلا ار انهلای
تامی رآ شد رصلور خلالی نواقالا
سلیه پر ازنلد
ا رایی مکلف است ه حل مدکال نواقالا
تازمیاه رای صد رحک عا النه مهیا ر
 -6رخاللوص معرفللی نمللو قضللیه لله عاللوا ملکیللت لتللی
عدم ارایه اساا توسی ا اره اراضی
ر زمیالله نمایاللده اراضللی رللت  ،رصللورتیکه ملکیللت لله ا اره
اراضللی اللام شللتن یللا لللت قیللدیت اشللته اشللد للد تعلللل
ااس ارایه می ر
عللوی توسللی
 -7رخالوص ترتیللب نملو یللا نیللل ازصلور
رارنوالی موا ه شد م اعدی حیوقی ه مدکال .
تاللمی للرآ شللد هلله رتب ل احکللام قللانو هیللل مللدافع رقضللیه
ایلللللد للللله ا راق سلللللیه سلللللت رسلللللی هاملللللل اشلللللته اشلللللد
عادالضر ر هاای ا راق راختیار شا قرار ا ه شو .
میلب میر حه مر وط یوا مدنی حیوق عامه محکمه شهری
 -1رخالللوص علللدم لللوام للللب هلللای یلللوا ملللدنی از ا اره
سیه های غیا ی مد تلوالنی را ر ر رفتله
اولی هه االثر آ
اضافه میعا می ر .
تامی رآ شد هه ا اره اولی تب احکام قانو ا لراآ ااسل
موقع ارایه نمایاد تاسکت ی رهارخل ام ر نما ن ر
میلب میر حه مر وط ه نها موس ه ندای ز
رلللارنوالی رق لللمت
 -1رخالللوص علللدم همکلللاری الللولی
ه تب عدلی
انتیا متضرری غر معایاا
تامی رآ شد هله ر همچوقضلایا انتیال متضلرری میلی نهلا
موس للله نلللدای ز غلللر معایالللا للله خلللارج از الیلللت ازتریل ل
اید توسی اساا اصلولی قلانونی ر علت ا ه
رارنوالی اولی
شو .

ر الیت هادز:

ال
دارا ل ه همنها ی مؤر  1397/12/12الیت هالدز هله قلب ا
اختالللارآ ر ریلللده شلللماره  441للله ندلللر رسلللیده لللو اهالللو
ال
ا صللو لللدارا مراللل  ،دییلللا تاللمی یلللری ل لله ذیل ل ا
انتدار می یا د:
ر را یه ه چلال هلای محلاه ار انهلای علدلی قضلایی تمرهلد
صللور

رفللت عللداز غللور مداقلله ،ح ل

ل لله تاللا یب ذیللل تللاتر رفللع چللال

تبللا

نظللر اعضللای

هللا مدللکال

میر حلله

ا ارا عدلی قضایی صا ر ر ید :
دایلللی
 -1رللارنوالی هلللای مر وتلله مل لا ه  ۱۴۷قللانو ا لللراآ
ها ام تحییل از مظالو محلل قلو لرم ،محلل رفتلاری محلل
سکونت مته را ر نظر رفته ا راآ نمایاد.
 -2رللارنوالی هللای مر وتلله تحریللا عللوی دایللی هلله ماللوط للر
شللکایت مجاللی علیلله اناللرا از عللوی مو للب توقللف عللوی
دایی ا راآ نماید.
ر تب ما ه( )68 63قانو ا راآ
 -3رلللارنوالی مر وتللله ر مرحلللله تحییللل ملللا ه  ۱۵۴ا لللراآ
دایلی ر ملور للرای متعلد ما لوم لله ملته احلد را رعایللت
نماید.
 -4رللارنواال مر وت له حللی صللد ر قللرار احاللله عللوی دایللی لله
محکملله میالبللا مللدعی حلل العبللد را فلل مللا ه  ۱۹۲قللانو
علوی خلوی نملو ه محلاه
دایی رج شامل صلور
ا راآ
ه ر حی تامی یری صد ر حک آنرا رعایت نمایاد.
 -5ریاسلللت عدلیللله ا ارا ذیلللر ی للله اسلللاا هلللدایت سلللتره
محکمللله ج.ا.ا از فیاللللله هللللای تاییللللد شلللده تمییللللد لللله محللللاه
هاد.
معلوما
 -6آمریللت حیللوق ل للوالیها فل ل ماللو ه نمبللر ( )225ملللؤر
 1397/2/28میام شورای عالی ستره محکمه ر صور تیاضلا ی
انلللب میا لللل ا راق را للله مرحلللله اسلللتیاافی ارسلللا ارنلللد از
ن هداری معیلی همچو ا راق سیه ها د ا خو اری نمایاد.
 -7رارنوالی های مر وته ف قلرار قضلایی صلا ر شلده محلاه
ه رفع نواقن سیه ها ار اخته ه اسر قت له محلاه ارسلا
نمایاد.
 -8صللحت عاملله هاللدز  ،تللب عللدلی وا یلله هللای اسللتعالمیه
ا ارا علدلی قضلایی را له تللور خوانلا اضل تحریلر از للوام
های تکراری د ا لو یری نماید.
 -9قوماندانی امایه الیت قومانلدانی هلای امایله ل لوالی هلا
لله مکاتیللب لللب هللای ا ارا عللدلی قضللایی ا للراآ سللریع
دی نمایاد.
 - 10م لئولی هدلف رفتلاری حلی ترتلی مالد شلرایی فیلره
دایی را رعایت نمایاد.
( )2ما ه ( )119قانو ا راآ
 - 11م لللئولی اتالعلللا هدلللری اسلللتتباراتی خلللوی را فل ل
تالللویب شلللماره ( )45ملللؤر  1391/5/5شلللورای زیلللرا م لللتاد
سلازی نمایالد از ارایلله اتالعلا غیلر م للتاد للو یری صللور
یر .
 - 12رارنوالی تحیی رای امایلت اخللی خلار ی فل ضلمیمه
دایلی ا لراآ
شماره ( )1تعدیل ضمیمه نمبلر ( )1قلانو ا لراآ
از نیض موار فوق خو اری ر .
 - 13رارنوالی رای علیه امایت اخلی خلار ی قضلایایی را هله
تمدیللد تللوقیری تیاضللا مللی هاللد عللداز خللت تحییلل از عللوی
انارا یا قرار عدم لد م یا حرس سیه را صلا ر ملی هالد یلا
ایاکه سیه را الا له هلدایت قلانو له مرا لع ی لری احالله ملی

نمایللد ر حالیکلله مللی ای للت للدارا ا للراآ خللوی را تب ل فیللره ()1
دایی ه محکمه مر وط تیدی نماید.
ما ه ( )169قانو ا راآ
 - 14رلارنوالی مر للوط مکلللف اسللت فللورم ت للت ال راتللوار را ر خا لوص
موا متدر ض ا راق سیه نمو ه ه محکمه ذیاالل احاله نماید.
 - 15ا اره هللای هدللف رفتللاری رللارنوالی سللجل سللایل رمی(سللی
هلار  ،الو نیلد ،مو اییلل) را رج ا راق سلیه نملو ه رارنو ل مکللف
علوی مرتبله اا رخواسلت مالا ره سلایل رملی
اسلت هله ر صلور
ماناد سیمکار  ،او نید ،مو اییل غیره را از محکمه ذیر ی نماید.
 - 16هئیللت قیمللت للداری شللار الی ،اراضللی ،م للتوفیت حللی قیمللت
داری ر ساحه رفته از هیریلت م لاحت موقعیلت عیلار تحلت یلع یلا
علوی را تلور اضل مدلتن ر فللورم تحریلر نمایلد از قیملت للداری
یللر ر صللور تتلللف متتلرللی لله ا ارا
آفللاقی لللو یری صللور
عدلی قضایی غر تعییب عدلی معرفی خواهاد شد.
 - 17ا ارا مر للوط ر فللورم رانللی قباللله للا لله تللور قی ل للوام
معلوما ارایه نماید.
 - 18ا ارا ذیلر ی للا قبللو م للئولیت مکلاتیبی را هلله ایرامللو ترتیللب
غر امتیازا حیوق شهید رثه ازمانلده لا شلا له محلاه ارسلا
لللو یری از ارایللی عاملله فیللی از شللهدای
مللی ارنللد الزم اسللت غللر
اقعی تادی دارند.
 - 19م ئولی هدف رفتاری رای رفتاری افرا م لل غیلر م لئو
متر ی اقدام عا ل الزم دار .
 - 20قومانللدانی امایلله از ا راآت لی هلله ر قبا ل لللب هللای ا ارا عللدلی
قضایی انجام ا ه ه اسر قت ه مرا ع مر وط اتمیاا هاد.
 - 21ریاسللت عدلیلله ر تیبی ل حک ل قیعللی نهللایی محللاه ف ل قللانو
ا راآ سریع نماید.
 - 22لله خللاتر للللو یری از حللوا ا ( للرای اختیلللا  ،قتللل ،تلللر ر) ر
صور تکرار رای مذهور آمری حوزه هلای امایتلی م لئولی امایتلی
محل ر صور ه ب م ئولیت مور ای ر تعییب عدلی قرار یر .
 - 23قومانللدانی امایلله قومانللدانی هللای امایلله ل للوالی هللا صللالحیت
ررسی سیه های حیوقی را نداشلته ا راق ملرا عی را لد مل اا له مرا لع
ذیاالل ه اسر قت یل ارند.
 - 24رللارنوالی مر وتلله از ت لللیمی سللیه هللای متمللر ی از احکلللام
ا امر محکمه امتاا نه رزیده لد ما ت لی ر .
 - 25ار انهللای تیبیلل هااللده حکلل قیعللی نهللایی محللاه للا ریاسللت
عدلیه هادز همکاری دی نماید.
 - 26قوماندانی ر حاله تیبیل قبالله لا لاالی ملدعا هلا لا ریاسلت
عدلیه همکاری دی نماید.
 - 27آمریلت مرهلد اصلالل تر یلت اترال تتالین مالارفا عکل را
هللت تعللی س ل محجللوزی ر ریاسللت صللحت عاملله از تری ل میامللا
عالیه شا حل مدکل نماید.
ر سی ز شما شرق تدلکیل مرهلد
 - 28صحت عامه از تری خوی
تب عدلی را از زار صحت عامه ج.ا.ا میالبه نماید.
 - 29قوماندانی امایه ایجلا ال راتلوار ت لت ملوا متلدر را ر هملنها ی
ا زار امور اخله میالبه نماید.
 - 30مللدیریت محللب سللاخت سللاز تعمیللر دیللد خللوی را از سل للله
توقیف خانه ها میالبه نماید.
ریاست محا
 - 31ر ل لللوالی هلللا م لللئولی ( )OCCDمکلریلللت ارنلللد ر ظلللر
هرته افرا م ل غیلر م لئو را تدلتین شااسلایی نملو ه له مرهلد
معرفی نمایاد.
 - 32ر مرهد الیت م ئولی مکلریت ارنلد هله تملام افلرا م لل غیلر
م ئو را شااسایی ه رفتلاری آنهلا اقلدام نمایالد ،هکلذا له رفتلاری
یر .
فر شاده ا موا متدر نید اقدام عا ل صور
 - 33ر ل والی ها سلر از ملاه آیالده ل لا هملنها ی نیلد له اشلترار
م ئولی ر ر شاایی ماو ه فوق الذهر ایر ر .
 - 34ر ل لله عللدی از تیبیلل ماللو ه هللای ل لله فعلللی نیللد نظللار
صور می یر .

ر الیت ار ا :

ل للللله هملللللنها ی ا ارا علللللدلی قضلللللایی الیلللللت الللللر ا تلللللاری
 1397/12/11ر صالو ل ا قضایی محکمه استیاا تحلت ریاسلت
قضا تپا لی احمد عاص ریی محکمله اسلتیاا آ الیلت اشلترار
الیت ،قوماندا امایه ،ریلی عدلیله ،ریلی رلارنوالی نظلامی،
معا
شلهری ایلر
ریی صحت عامه رؤسای یلوا هلای محکمله اسلتیاا
ر ید.
ا تال آیلاتی چالد از هلالم ام مجیلد آغلاز شلد  .سلپ
نت ت مجل
ریلی

محکملله اسللتیاا

امایتلللی ر شلللهر
مدکال

ایراملو امایللت ر للداری ل له

ضللعیت للد

ل لللوالی هلللای چهلللار انللله غور الللد هلللوه صلللافی

ر فت آملد قضلا

صلحبت نملو ه علدا شلاه للی خلا معلا

الیت ر ی موضوعا متتلف هدور خاوص اا نا امالی هلای اخیلر الیلت
راه هللای ل للوالی هللای غور اللد صللحبت نمللو هلله عللداز صللحبت هللای
عملومی ر ی آ اللدای مدللتن  ،ل لله ا امله ایللدا هللر
آ اللدا ل لله هملله موضللو تللهمی امایللت قضللا

ر ق للمت ا

رللارنواال خاوصللا

موضلو رفلت آمللد آنهلا له ل للوالی هلای غور الد للو هله علداز ح ل
مرال ر ی موضو قومانلدا امایله علده سلپر هله قضلا

رلارنوالی

های ل والی های غور اد هوه صلافی ل لوالی سلیدخیل را ر شلر
هر هرته هاری تحت تدا یر امایتی الی محل ظیره شا اسکور نملو ه
از تر

شلب قضلا

ر میلر ل لوالی قومانلدانی امایله تحلت اوشل

امایتی قرار رفته می شو
آ ر ه شوند ر ق مت
ا ارا

همچاا

ر خت هر هرته الی شهر چاریکلار

م آ الد ر ی موضلوعا

عللدلی قضلللایی صللحبت شلللد ایدلللاها ا

مدلکال

مو لو

ر

ریاسللت محکمللله للله

رارنوالی ر را یه ه للب هلا ،قرارهلا ،رفتلاری  ،تیبیل فیالله هلای
صلللا ر شلللده ر قضلللایای غیلللا ی  ،ملللع آ ری ملللدارر لللرم ر ریلللا
رفتاری  ،ترتیب محضر رفتاری قیل
صور

رفته هدایا

هلار موضلوعا

م للکی صلحبت هلای مرالل

الزم ا ه شد قوماندا امایه عده سلپر هله ر

فلوق ا لراآ

الزم صلور

خواهلد رفلت ر ق لمت سلوم

آ ادا ایداها ا ریاست عدلیه مور ررسی قرار رفت چاد ملور ذیلل
مدتااا ایداها ر ید:
 -1عللدم همکللاری ار انهللای امایتللی محلللی مرهللد ر مللور اسللتر ا
امالر لتی احضار غاصبی ز رماد هه تحت لب قرار ارند.
 -2عللدم ارایلله معرفللی للد اشللتاص غاصللب ز رماللد هلله سللت لله

 ۱۰حمل ۱۳۹۸
نو اتهام

محکمه مر وط
دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه وجرایم ناشی از فساد اداری
محکمه استیناف والیت سرپل

مساعدت به دشمن
عضویت در گروه طالبان

رر

واختطاف

رر

نقض مقررات ترافیکی

رر

عضویت در گروه طالبان
نقض مقررات راننده گی منجر

دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت ارزگان

لتی ز ه انلد از تلر

تعدا
متهمي

تاري ل ه
قضايی

یکنفر

1397/12/8

یکنفر

1397/12/7

یکنفر

رر

یکسال ویکماه حبس تنفیذی

دونفر

1397/12/8

هر واحد به مدت شش شش سال حبس تنفیذی

تامي قضايی
دوسال ودوماه ویازده روز حبس تنفیذی روز حبس
سپری شده به حالش کافی دانسته شد
در قضیه اختطاف دوازده سال ودر قضیه عضویت پنج
سال مجموعاً هفده سال حبس تنفیذی وجهت حیازت
سالح مبلغ ده هزار افغانی جریمه نقدی

به مدت سه سال حبس تنفیذی ومبلغ  3500افغانی

یکنفر

1397/12/9

رر

تجاوز جنسی

یکنفر

1397/12/7

رر

سرقت یک میل سالح

دونفر

رر

دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت ارزکان

رشوت

دونفر

1397/12/2

هر واحد ده ده سال حبس تنفیذی

رر

اختطاف

یکنفر

1397/12/5

بیست سال حبس تنفیذی

رر

حیازت غیر قانونی سالح

یکنفر

1397/12/7

یکسال ویکماه حبس تنفیذی

دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه شهری والیت ارزگان

جنگ مغلوبه

یکنفر

1397/12/9

یکسال وشش ماه حبس تنفیذی

دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه شهری والیت تخار

نقض مقررات راننده گی

یکنفر

1397/12/9

یکسال وسه ماه حبس تنفیذی

رر

قتل

یکنفر

1397/12/12

بیست وپنج سال حبس تنفیذی

دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سرپل

زنا

یکنفر

1397/12/8

پنج سال حبس تنفیذی

رر

سرقت

یکنفر

1397/12/14

هفده سال حبس تنفیذی

دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت سرپل

فعل زنا

یکنفر

رر

دوسال حبس تنفیذی

دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت سرپل

عضویت در گروه طالبان

یکنفر

1397/12/14

یکسال وشش ماه حبس تنفیذی

دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سرپل

تجاوز جنسی

یکنفر

1397/12/15

شانزده سال ویکماه حبس تنفیذی

رر

قتل

یکنفر

رر

بیست وپنج سال حبس تنفیذی

دیوان جزاء محکمه شهری والیت کندز

تهدید

یکنفر

1397/12/19

یک ونیم سال حبس تنفیذی

به فوت

جبران خساره
بیست سال حبس تنفیذی
یکن فر پنج سال وشش ماه حبس تفنیذی ویکنفر بری
الذمه

رر

اقدام به سرقت

یکنفر

رر

یکسال حبس تنفیذی

دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سمنگان

قتل

یکنفر

1397/12/4

هشت سال حبس تنفیذی

رر

حرمت مسکن

یکنفر

1397/12/8

یکسال حبس تنفیذی

رر

سرقت دوعراده موتر سایکل

یکنفر

رر

چهار سال حبس تنفیذی

رر

سرقت مسلحانه

یکنفر

رر

بیست وچهار سال حبس تنفیذی

رر

تهدید

ییکنفر

رر

هفت سال حبس تنفیذی

رر

مجروحیت

یکنفر

1397/12/12

یکسال وشش ماه حبس تنفیذی

رر

قتل

یکنفر

رر

پنج سال حبس تنفیذی

رر

سرقت

یکنفر

1397/12/16

سه سال حبس تفنیذی

رر

قتل

یکنفر

رر

هفده سال حبس تنفیذی

محکمه ولسوالی حضرت سلطان والیت سمنگان

مجروحیت

یکنفر

1397/12/6

سه سال حبس تنفیذی

رر

اقدام به لواط

یکنفر

1397/12/7

یکسال حبس تنفیذی

رر

سرقت

یکنفر

1397/12/19

سه سال حبس تنفیذی

رر

نگهداری سالح

دونفر

رر

هر واحد یک یک سال حبس تنفیذی

رر

رهزنی

چهار نفر

رر

دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ

فعل زنا وقوادی

هشت نفر

1397/12/14

تالللمی اتتلللاذ قضلللیه را از لللرای علللا ی انملللو هلللر ه
رارنوالی موضو را له آمریلت عملومی تحریلرا محکمله
اسللتیاا لله ن للبت تاللاز صللالحیت ار للا نمایللد رچلله
تاللاز صللالحیت ر صللورتی لله للو مللی آیللد هلله محللاه
متذهره توسی قرار مبالی لر علدم صلالحیت تالمی اتتلاذ
مللی نمو نللد هلله چاللی ندللده قضللیه متللذهره له محکملله
مال تا ارسا فعالا تحلت ررسلی محکمله متلذهره قلرار
ار متهمللی از حالللت للی سرنوشللتی خللارج مللی اشللاد
ایجام تامی ر قبا رفلع مدلکل قضلیه متلذهره را نملی
نماید موضو از قبل حل شده است.
مدیر محب هه دید التیرر حاصل نملو ه ر
-2
ل ه لدارا متتالر از محبوسلی تلوقیری ارایله نملو
سپ مدکالتی هه ر محب مو و و تلور ذیلل یلا
نمو :
 نبو اهتر موظف تور  24ساعته ا یه مااسب. نبلللو معلل ل یالللی از تلللر ریاسلللت حل ل ا قلللا لللراییای.
تعلیما
 نبو معل سوا آموزی موا رسی. علللدم مرا عللله م لللاعدی حیلللوقی للله محلللب زیلللرا هلللهمحبوسللی للی ضللاعت نیللاز مبللرم لله م للاعدی حیللوقی
ارند.
 فلللرامی ریاسلللت مهلللوری اسلللالمی افغان لللتا هللله لللهمااسبت های متتلف صلا ر ملی لر علداز تیبیل افلرا
ا د شرایی فرملا غلر ماظلوری له میلام علالی ریاسلت
مهوری اسالمی افغان تا ارسا ملی لر هله لوام آ
له تلاخیر مواصللت ملی نمایلد شلکایت محبوسلی ر ملور
می اشد.
اای اشترار هااده ا ل ه تامی اتتاذ نمو ند هله تلی
مکاتیب رسمی ه ریاست های صحت عامله ،حل ا قلا ،
ریاست عدلیله ریلا موضلو فلوق اللذهر
ریاست معار
اخبللللار تللللا مکلریللللت هللللای خویدللللرا ر قبالل ل مدللللکال
محبوسی رسیده ی رفع مدکل نمایالد ریلا له میلام
الیت نید اخبار ر .
 -3ریی عدلیه الاو له له ایلرا سلت ار اخلت اذعلا

ریاسلت اراضلی

غاب زمی های
غیره
 -3ریاست اراضی ایلد زملی هلای شتالی را از زملی
هللای لتللی عاملله ترکیللا نمایللد هلله متاسللرانه ر ای ل
ق مت ا راآ الزم صور نمی یر .
 -4لدارا هیئللا اهللل خبللره هلله للرای ررسللی موضللو
مدعی ها ه ساحه می ر ند میا ه اقعیت نملی اشلد
هه عد ا اشکا ر تاریذ حک را ه ار می آ ر .
 -5عللدم تیبی ل فیاللله هللای قیعللی محللاه لله چاللدی
فیاللله ر تللی مللد هللای تللوالنی از تاریللذ للاز مانللده
است.
 -6موضو همکاری لا م لاعدی حیلوقی ر از اشلت
للاه هللا هلله ر ی هلل حلل مراللل تاللامی الزم اتتلللاذ
ر ید ر اخیلر علداز ملع الدی ،مجلل لا علای هلای
خیر فالل هدور اایا یافت.

ر الیت غدنی:

تللاری  ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ل لله همللنها ی ا ارا عللدلی
قضلللللایی الیلللللت غدنلللللی تحلللللت ریاسلللللت قضلللللا تماد
سل لکادر حیدری ریلللی محکمللله اسلللتیاا آ الیلللت لللا
اشللترار رؤسللا نمایاللده للا ا ارا ذیللر ی ایللر ر یللد
ا تدای آیاتی چاد از هالم ام مجیلد توسلی شلیرزا قرایلت
ل لله تیللرری هللای دیللد از مللله معللا
شللده ریللی
الیت ،ریلی رلارنوالی اسلتیاا ریلی عدلیله ملدیر
محللب را تبریللا رتلله موفییللت هللای هریللا شللا را ر
قبا ظلایف سلپر ه از خدا نلد متعال آرز نملو  .سلپ
مریللدیت ل لله را لله اشللترار هاا لده للا ل لله تدللری
نمو ه رای اشترار هااده ا ل ه قت ا ه شد تلا هلر
هدام الاو ه صحبت های شا را ارایه نمایاد.
ر قبا ل متهمللی قضللیه
 -1ریللی رللارنوالی اسللتیاا
دایللی هلله توسللی محکملله ل للوالی مال للتا

محکملله

رسلللیده لللی للله لللرای خدلللونت علیللله ز هللله محکمللله
مال للللتا توسللللی مکتللللوم خللللو را ر قضللللیه متللللذهره
ذیاالل ندان ته محکمله رسلیده لی له لرای خدلونت

توسلللی قلللرار للله علللدم صلللالحیت تالللمی اتتلللاذ نملللو ه اشلللت هللله مدلللکال ایدلللاها ا قبللللی هللله ر ل للله
رارنوالی موضو را تااز صالحیت ان ته.
هملللنها ی ملللاه قبلللل میلللرل ر یلللده لللو رفلللع ر یلللده
ل ه ر قبال قضلیه متلذهره مرال ا
ریی
ال چالی لوام همچاا رت  :مدکلی هه تا حا الیاحل اقی مانلده تلی
ارایه نمو  ،محاه حی رسیده لی قضلیه مکریلت ارنلد مکتللوم رسللم اا عاللوانی قومانللدانی امایلله مباللی للر احض لار
هلله ر تدللتین صللالحیت تو لله نمایاللد هلل صللالحیت شتن هت تحالیل محالو اخبلار ر یلده هله تلا هالوز
حلللوز ی موضلللوعی قضلللیه متلللذهره را ر نظلللر رفتللله
وام ارایه ندده است.
ه رسیده ی ر صور هله خلو را ذیالالل انالد
سپ
نمایاده قوماندانی امایه هه ر ل ه حضور اشلت ریلا
ر رسیده ی قضیه اقدام نمایالد ر صلورتی هله محلاه
را یا اشللت هللدایت ا ه شللد هلله تللا ر زمیالله لله سللله
خو را ر رسیده ی قضیه ذیاالل ندانالد ایلد له قلرار
خوی ا راآ قانونی نمایاد.
قضلایی تالمی اتتلاذ نمایالد از ایاکله محکمله مال للتا
یللوا امایللت عاملله محکمللله
یللوا للدای ریللی
ریللی
تذهرا را رعایلت نکلر ه له مجلر رسلید قضلیه توسلی
استیاا از عدم حضور رارنو ه قلت معلی ر ل لا
مکتللوم خللو را ر رسللیده للی قضللیه متللذهره ذیاللالل
قضلللایی شلللکایت نملللو ه هللله ریلللی رلللارنوالی اسلللتیاا
ندان للللته قضللللیه را خدللللونت انمللللو هللللر ه محکملللله
موضو را یا اشت نمو اتمیاا ا هه ر آیالده تکلرار
ا تداییلله رسللیده للی لله للرای خدللونت علیلله ز نیللد ر
نمی شو ل ه ه عاییه خاتمه یافت.
قضلیه متللذهره لله ن للبت علدم صللالحیت لله قللرار قضللایی

دونفر هر واحد هفت هفت سال حبس تنفیذی ودو نفر
دو دو سال حبس تنفیذی
چهار نفر در قضیه زنا سه سه سال حبس تنفیذی و سه
نفر در قضیه قوادی هر واحد به مدت یکسال وشش ماه
حبس تنفیذی حبس تنفیذی و یکنفر سه ماه حبس
تنفیذی

رر

سرقت مسلحانه

یکنفر

رر

پنج سال ویکماه حبس تنفیذی

دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بلخ

غصب وسرقت مسلحانه

دونفر

1397/12/11

یکنفر هشت سال حبس تنفیذی ویکنفر شانزده سال
حبس تنفیذی

رر

قتل

یکنفر

رر

شانزده سال حبس تنفیذی

رر

فعل زنا وقوادی

پنج نفر

رر

دونفر سه سه سال حبس تنفیذی ودونفر یکسال ودوماه
حبس تنفیذی ویکنفر بری الذمه

رر

سرقت

یکنفر

1397/12/7

ده سال حبس تنفیذی

رر

فعل زنا

یکنفر

رر

سه سال حبس تنفیذی

عضویت در گروه طالبان

یکنفر

1397/12/8

شش سال حبس تنفیذی

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

قاچاق مواد مخدر

یکنفر

1397/12/6

سه سال حبس تنفیذی

رر

فریبکاری

یکنفر

رر

پنج سال حبس تنفیذی

دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت بلخ

قاچاق مواد مخدر

یکنفر

1397/11/29

پنج سال ویکماه حبس تنفیذی

رر

قاچاق مواد مخدر

یکنفر

1397/12/6

هشت سال حبس تنفیذی

رر

فریبکاری

یکنفر

رر

دوسال حبس تنفیذی

بلخ

خشونت منجر به خود کشی

محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن

مجنی علیه وممانعت از حق

والیت دایکندی

یکنفر

هشت سال حبس تنفیذی

1397/12/20

ازدواج

دیوان جزاء محکمه استیناف والیت ارزگان

واگذاری سالح به دشمن

دیوان جرایم داخلی وخارجی محکمه استیناف والیت کندز

اختطاف

یکنفر

رر

عضویت در گروه طالبان

یکنفر

دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز

قطاع الطریقی

سه نفر

1397/12/28

رر

سرقت

یکنفر

1397/12/21

یکسال ویکماه حبس تنفیذی

محکمه ابتدائیه ولسوالی امام صاحب والیت کندز

قتل

یکنفر

1397/12/23

شانزده سال حبس تنفیذی

دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن والیت کندز

تجاوز به عفت وناموس

یکنفر

1397/12/26

سه سال حبس تنفیذی

دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز

شریک قتل

یکنفر

1397/12/29

هفت سال حبس تنفیذی

رر

ضرب وجرح

یکنفر

رر

یکسال ویکماه حبس تنفیذی

محکمه ابتدائیه خان آباد والیت کندز

جنگ مغلوبه

یکنفر

1397/12/26

شانزده سال حبس تنفیذی

رر

قتل

یکنفر

رر

ده سال وشش ماه حبس تنفیذی

حیوق استياا

یکنفر

رر

پنج سال وشش ماه حبس تنفیذی

1397/12/26

پنج سال وشش ماه حبس تنفیذی

رر

یکسال وهشت ماه حبس تنفیذی
هر واحد ده ده سال حبس تنفیذی

تلبي يا تمييد خواهي محکومي فوق تب قانو محروظ است

اله  1397/12/16نیټله فللراه الیلت اسلتیاا

موخه وړه شوه .

محکمللی

شکایتونو ا ریدلو ا عرایضلو ا اسلتهدانانو تله رسلیده لللومړی محکمللی شللکایتونو صللادق ارانی للتل شللو للله
نل همی یو غونډه قضا تیار محمد ا مل (علرم زی) نیکلله مرغلله هللیش شلللکایت شللتو نلله رلللو  ،همدارن للله
استیاا

محکمې ریی

ریی انو اه نډ

حکمللللی

حل

لللللو نللللدار

اه مدرد اسلتیاا

یوانونلو

اسللتهدانانو

ه مللوار

الله هکللله چللې نللوم تاللحی

ړم لایلو تله رسلیده نلل اله هو ؤ  .له ریړلو ر سته اړ نلدی مر لع تله الزمله الرښلو نه
شوه .

اقدام نماید)).

تبللل ل ماللللو ه ( )۹۴۸ملللللؤر

 1389/9/۲۲شورایعالی محترم سلتره محکمله ا لر علوی میلب ملور اسلتهدای نظلر تلدقییی مرتلب لرآ
ر میا اشتاص حیییی اشلد ر صلور

ر ل له

غیا لت ملدعی مللؤر  1397/11/2میللام محتللرم شللورایعالی میللرل ذریعلله

علیلله ماللر وعللال لله ذمللهٔ مللدعی میباشللد ،لللی ر تاویب شماره ( )924هدایت ذیل صد ر یافت:
میالعلا تاییلد اسلت موضلو تلی
قضلیه میر حله ملدعی الایا له نمایالده قضلایای لللت ((نظر ریاست تلدقی
غایللب شلللتن حیییلللی میباشلللد از ایاکللله زار محتلللرم متحدالما ه مرا ع مر وط اخبار ر ))
عدلیلله ماحی ل احللد م للتیل و للوی ر فاللل للام مراتللب ماللدرج تاللویب شللماره فللوق ذریعلله نامللله ()695
مر للوط خللوی و لله الزم ار اللای مکلللف لله ماللار ملللؤر  1397/12/12للله محکملللهٔ اسلللتیاا ها لللل اخبلللار
ر یده است از ایاکه موضلو ابله علام اشلته دیاوسلیله
وعلللال قضلللایای مالللدرج ایدلللاها میباشلللد ر صلللور
مرا للع مر للوط ا للال
لله عمللوم محللاه اسللتایا ألیللا
همبللللو و لللله میتوانللللد تتاللللین الزم را ر زمیالللله از
می ر تا هدایت آنرا ه مرا ع ذیر ی خوی تعملی نملو ه
ر تللللهمی آ
زار محتللللرم مالیلللله میالبلللله آ زار
فیاا ا راآ میتضی قانونی عمل آرند.

خوسلت الیللت محکملو

ل للوالیو لله ا تداییلله محکمللو ااڼو اه شمیریي متتللف الاوعله ثییلی ا لرا هلړی

رته لیدنی اه لړ هلي  ،قضلا تیارمحمد افضلل(مالخیل)

 .یلا

ی ل للوالل للله امایلله قومانللدا سللر رخا سللره خبللری

نوموړی الیت استیاا محکملی ریلی اله  97/12/13شوی  ،نوموړی محکمی ارسلونل رتله اله حاضلرد
نیټه قلالدر ل لوالل لله ا تداییله محکملی رتله چلی اله اا ادد ا چار ا ښلواړیکو لله ا تله سلتایاه هلړه ا هغله
خپلل اصلللی محلل هللی فعالیللت للری للله نله ی رتلله لیدنلله ژمالللو لللله املللله چلللي همغلللهد اللله غونل لډ هلللی
هړه  .ریړنی اه اایلله هلی لیلد شلو چلی ی محکملی استازیتوم
هال الله ا ک هللی هوملله دایللي

سللیه نلله رلللو ه ا

ی اللله

الیت امایه قوماندا محکملي تله قاضلیانو

ه ا ارسونل تګ راتګ ا امایت تامی اله هکلله سلپارلی

علیله قااعلت  ،مرستی عده هړه .
حیوقی سیی یي رلو ی چلی معلر
ا تلرر خاللومت ار ا للخ یلي خاتملله مونللدلی ه ا ()35
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محترم قضا تو نجیلب ام اهبلری سرارسلت آمریلت
عملومی ا اری قللوه قضللاییه قبللل ازظهللر  ۲۹حللو للا خللان
سللیریالر ا م چیا ونلل متتاللن مللدیریت رناملله هللای
 UNDPمالقللا هلر ه رملور نیازماللدی هلای زیر اللایی
الللدر
قلللوه قضلللاییه ضلللر ر ارتیلللای ظرفیلللت قضلللا
صللحبت عمللل آمللد.ترفی ر ی ترتیللب یللا ار اللوز تواف ل
هر ند تا عد ا له اختیلار نلر هلا ذاشلته شلده همکلاری
شا رحمایت مالی تتایکی از رنامه عملل قلوق قضلاییه
لب ر .
فعالیت ا اره مراقبت قضایی ر سلا  1397از انلب
شللورای عللالی سللتره محکملله مثبللت ارزیللا ی ر یللد ،ایلل
ا اره تلی سللا ملذهور  71تل را دللمو یلا قاضللی ،شل
هیلللللللللل ملللللللللدافع  58تللللللل ل
هارمالللللللللد ا اری ،شللللللل ل
همیدلللاکار،فریبکار علکللللار سللللت یر مللللور تعییللللب
عدلی قرار ا ه است.
قضا تیار سلید عبلدالییوم هملالی ریلی محکمله
الیت نیمر ز یوم سه شابه ملور  13حلو 1397
استیاا
لا عبدالاللبور خلیلی نمایالده للا صلالحیت فتللر للی اا
اا ای هه از مرهد ها ل تدریف آ ر ه و یدار مالقا
سلایل
ر مور سی ت
نمو ر ی چالدها مدکال
الکتر نیکی از مله مدکال انترنلت صلحبت همله انبله
رفت عد ا ا همراهی آملر تحریلرا از یوانهلای
صور
مدنی حیوق عامه محکمه استیاا  ،محکمه ا تداییله
ت سی ت ثبلت قضلایای ملدنی دایلی یلد نملو ه
ر زمیالله رهاملایی صللور
مدلکال مو للو را اسلتما
رفت.
قضللا تیار سللید عبللدالییوم همللالی ریللی محکملله
اسلللتیاا الیلللت نیملللر ز یلللوم چهارشلللابه ملللور  14حلللو
یلد نملو نت لت هالده
 1397از متد محکمه استیاا
سوا ا لراآ محلاه را از یلد نملو ه مدلکال
ا
متلللد را ررسلللی ر زمیاللله هلللدایا الزم ا سلللپ للله
آمریلللت متلللد توصلللیه هلللر تلللا تملللام مدلللکال شلللانرا للله
محکمللله اسلللتیاا ایدلللاها نمایالللد تلللا ر زمیاللله اقلللدام
یر .
اصولی صور

لللدار ا هلللا حلللاهی از آ اسلللت هللله للله تلللاری
 1397/8/15ر ا ه تاالر قمر اقع ناحیه الاج
ز ا م لللل لللاالی ملللوتر انلللا
شلللهر هلللرا
اسالمی افغان لتا هله حاملل انتیال مبلل سلی
ملیلو افغللانی للو حملله هر نللد ،هلله ر اثللر آ
تل از سللاتاماا اللولی محافظللت عاملله هلله
ر انلللللا ملللللذهور للللله حیللل ل محللل لافس هلللللار
میکر ند ،شهید مبل ی لت چهلار میلیلو
افغانی او نید را ه سرقت ر ند.
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ر اثر سلعی تلالا نیر هلای امایتلی الا
سپ
ت ل از عللاملی ای ل سللرقت م لللحانه سللت یر
تلللاری  1397/12/18ر ل للله قضلللایی یلللوا
دای محکمه شهری تحلت محاهمله قلرار رفتالد
ل لللله هلللله لللله صللللور علالل لی تحللللت ریاسللللت
قضلللا تماد محملللد شلللعیب ا راهیملللی ریلللی
محکملللله شللللهری للللا حضللللور اشللللت رارنو لللل
موظللف ،هللالی مللدافع عللده ای از مللر م ایللر
ت از ای متهمی هر احد له اشلد
ر یده و

هلللللدایت الزم لللللله همللللله ارسللللللونل
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ل ه ا اری محکمه استیاا
قضلللایی ،ا اری خلللدماتی ا تلللا لللا ملللرا عی
الیت فراه:
ار یله نیللا ح ل اخلالق رهامللو الزم رفتللار
تللللاری  1397/12/15ل للللله ا اری محکمللللله نمایاد.
اسللتیاا الیللت فللراه تحللت ریاسللت قضللا تیار
ل ه ا اری محکمه استیاا
محمللللد ا ملللللل علللللرم زی ریلللللی محکمللللله
الیت سما ا
له اشلترار ارسلونل قضلایی ،ا اری
استیاا
یوانهلای محلاه اسللتیاا  ،شلهری ،عللده از یللوم مللؤر  1397/12/11ل لله ا اری محکمللله
محللاه ا تداییلله ل للوالی هللا ر میللر ریاسللت اسلللتیاا الیلللت سلللما ا ر میلللر ریاسلللت للله
یوانهللللا اسلللتیاا  ،محکملللله
محکمه استیاا ا تال آیلاتی چالد از هلالم اشلللترار قضلللا
شللللهری ایبللللا ،آمریللللت ثللللای آمریللللت متللللد
ام مجید آغاز ر یلد متعاقبلاا ریلی محکمله
آمرتحریرا تحت ریاست قضا تمل محمد ا یل
ر را یه له همب لت ی ،یلا الارچ ی
استیاا
ایر ر ید.
عار
حللللد ارسللللونل قضللللایی ا اری ر ارتللللو
نت لللت چالللد آیلللاتی ازهلللالم ام مجیلللد قرایلللت
احکلللام شلللریعت اسلللالم یل ل میلللدا الهلللی،
ر یلللد ،سلللپ را لللع للله عضلللی ایدلللاها ا
تدلللری همللله
قلللوانی نافلللذه هدلللور توضلللی
محاه هه خلال ارن لیب ا اری لو ه خواسلت
انبه ارایه نملو اثلرا مثبلت آنلرا ر عرصله
هللای یجللا میللرل میدللو تمللاا رفتلله شللده
هاری لب اعتما مر م علیه ار انهلای علدلی
تاهید شد تا نیازمادیهای ملوازی لا حجل هلاری
قضایی ر ی تحکلی هملنها ی تبل قلانو
میللررا قضلللایی لللا سللایر نهلللا هلللای لتلللی محاه میرل ر ند .
تاهیلللد یدلللتر نملللو هلللدایت ذیلللل را صلللا ر رچلله ایاریاسللت ال قرلله للد تللاخیر متو للله
ما و ی ا اری میباشلد املا لا
حاضری قضا
نمو :
لله هملله ارسللونل قضللایی هللدایت آنه تاهید شدهه تب تی ی ا قلا له حاضلری
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ا ه شللد تللا ر سللای اعضللای ا ی ل یونیرللورم اا اد اشاد ،ترزسلور قضایی اید صلد فیالد
تمامل ل اا قضلللا میلللرره لبلللاا
لللر
مراعلللا
قضایی را د ا رعایت هاد.
قضلللللللللا  ،ما لللللللللو ی ا اری قضللللایی را رعایللللت نمایاللللد  .ریللللی محکملللله
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رت  :نظر ه م ئولیتی هه میام علالی
خدماتی محاه د استیذا ریاسلت محکمله استیاا
ظایف محولله خلوی را تلرر ناملو ه سللتره محکملله لله م ل سللپر ه مجبللور ه للت هلله
استیاا
ر صور ضلر ر از رخالتی هلای قلانونی متو لله هملله هللارهر هللای شللما للو ه نظللار
خللو تب ل صللراحت قللانو اسللترا ه ر هتللام نمای  ،ما شما ر میا لل مللت ا یلر ه لتی تلا
هار انهلا را انجلام هلی  ،قضلا غیلر از ظیرله
حاضری معامله ر .
ریاسللت هللای یللوا هللای مللدنی قضللللللایی ی للللللر هللللللیا هللللللاری را انجللللللام ا ه
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حیللوق عاملله ل للوالی هللای ا تداییلله قبللل از نمیتوانا لد ،تمام ل اا قضللا شللعار شللا اسللت هلله
همله ر عللا ی حیلوقی ف ل مالو ا شللورای علیللله ف لللا ا اری مبلللارزه میکالللد املللا عضلللی
علللالی سلللتره محکمللله ج.ا.ا را لللع للله هر هلللی ،ف ا مرموز است هه متو له نی لتی  ،تورمثال
هملللله (الف) نا قلت آملد له ظیرله (م) انتظلار ملر م
موقعیللللت ،م للللاحت ،قیمللللت زمللللی
مدتاللا مللدعی هللا تحیییللا امالهللی الزم ادت ر ازه ف لا اسلت ایلد متو له آ اشلی ،
رسللیده للی موقللع سللیه از مللله
انجللام هاللد تللا مالحظلله قیمللت مللدعی هللا ر
اصلللل قاضلللی اسلللت هللله التلللوا سلللیه از ملللله
ر .
نهایت محاو فیاله ساج
اارچلله ا للال حکلل عللد از ا للال تتلرلللا میباشلللد ایلللد للله موقلللع آ هللله قلللانو
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رحالله رسللیده للی
د تاخیر له محکلوم علیله یلا هیلل ملدافع صللراحت ار عمللل للر
سیه ها صور نمی یر تا فاصلله لی قضلا
ا سپر ه شو تا قااعت یلا علدم قااعلت آنهلا
مر م اقلع ندلو  ،ملوار ملا ه ( )101قلانو لدا
ر اای آ اخذ ر .

یوم ملؤر  1397/12/14ل له امایتلی لا اشلترار تلور ار ل
الیللت محمللد ا للدالی قومانللدا
محمللد نبی احمللدزی معللا
امایه ،ریی رارنوالی استیاا ریی عدلیله سلایر رؤسلای
ا ی محکمه استیاا ریی محکمه شهری سلایر قضلا
محللاه تحللت ریاسللت قضللا تیار حللافس محمللد هار صللافی
ایر ر ید.
ر میر محکمه استیاا
ریی محکمه استیاا
ر آغللاز آیللاتی چاللد از هللالم ام مجیللد تللال سللپ ریللی
محکمه استیاا ا اشترار هااده ا حاضلری ل له خلوا
آمدیلد خیلر میللدم رلت عللدا ر لاره تللامی امایلت قضللا ،
سلایر هارمالدا ا ارا
رفت آمد محلل لو لاا قضلا
عللدلی قضللایی  ،ای للکور آنللا توسللی ما للو ی مللؤظری
امایتی غیره م ایل امایتی مر وط له قضلا محلاه غیلره
هارماللدا اتتللاذ تللدا یر لللو یری از قللو حللوا ا نللا وار
رفللت همچاللا ر مللور امایللت
حلل تبللا نظللر صللور
اتتللاذ تللدا یر از فللاتر محوتلله محکملله اسللتیاا محللاه
ی لر توسلی سلایل مر لوط خلوی مانالد سلی خلار ار یلوار
های استاا ی نید یا آ ر شد
ر ل للله علللده سلللپر ه شلللد هللله ر شلللر سلللا خورشلللیدی
ر للللللاره تللللللامی امایللللللت تللللللدا یر
تاترهملللللله مدللللللکال
خواهاللللد رفت ر ریللللا ل لللله للللر عللللال ه از موضللللوعا
امایتللی ر ی م للایل ی للر هلله ا ارا عللدلی قضللایی خاصللت اا تللاری  1397/12/11قضللا تماد مرتللی محمللد
محاه ا سایر ا ارا ذیلر ی الیلت اشلته ارنلد حل همله زیلر ریلی محکملله اسلتیاا الیلت للا غی
امعیتی قضلا تماد عبدالیلدیر ال ری ریلی
رفت ه مرا ع ذیر ی هدایت الزم ا ه شد.
انبه صور
یللللوا للللدای اسللللتیاا ازمحللللل سلللللب آزا ی
نظار خانه امایت ملی نظار عمل آ ر .
ریللی محکملله اسللتیاا ا تللدای للا ریللد ار
میلللع ام نورسلللتانی ریلللی امایلللت مللللی ر
فتر هارا یدار مالقا نمو لانبی ر ی
یلللا سل لللله موضلللوعا م لللایل ملللرتبی للله
1397ه لل ا ها ل هللب میاشللتی الله نهملله ا شپاړسللمه نیټلله ار انهای عدلی قضایی تبا نظر نمو ند.
هاللللللدز الیت اسللللللتیاافی ریی للللللانو همی للللللیو غونللللللډه ریللللی محکملللله اسللللتیاا همللللنها ی للللی
قضللا تماد محمللد اسللمعیل (یعیللو ی) للدا یللوا ریللی ا ار انهای عدلی قضایی را مه خوانلد افلد
اسللتیاا محکمللی معللا الله مدللرد اسللتیاافی یوانونللو
محکمللللو ا عللللدلی ا رنللللانونو
ټولللللو ریی للللانو الللله نللللډ
اسللتهدانانو ا مرا عیاللو عرایضللو ریړلللو الله هکللله للوړه
شوه .
یوم مؤر  1397/12/15سیمیااری ر را یه له
للومړی هللالم ام مجیلد روآیتونلله قرایلت شللو یلا للله ړانللدی هو دا ه همکلاری فتلر آیلدلو توسلی عتیل
ر تللله ترتیلللب شلللوی ا الللدا میلللا اللله ا الللدا هلللی شللللامل الللرحم حبیللب عضللو ریاسللت عمللومی ترتللی
موضوع انی اه ترتیب سره همی لیو غړیلو حل ا نظلر قضللایی للله قضلللا محکملله اسلللتیاا الیلللت
ال حیلوقی اها میلا
ترتبللا لی النللدی نیللو شللوی ا اسللتیاافی یوانونللو ریی للانو فاریام ریا فضای هام ا
ر ه شد  .محرلی هه ر ر ز اخیلر ایلر
همی للللیو غړیللللو للللله هراړخیدتحلیللللل ا ارز نللللي ر سللللته ه ای
اورتایلللو ملللوار اللله اړ نلللد الزم تالللمیمونه نیلللو شلللو ا
ر یللللد غللللالم سللللتی حبیب ریللللی محکملللله
تحریرا تو ته الرښو نه شوه تررلو اسلتیاافی تالویبونه ا راآتلو استیاا سلیمیاار ایلر شلده را خیللی آموزنلده
اه موخه م تهدی مرا عو ته ار ا هري غونډه هیلوا خیلر
ا ارزا ان ته از ریاست تعلیملا قضلایی
ا خالصو اه عا اای ته رسیده.
میللام عللالی سللتره محکملله مهللوری اسللالمی

اه  1397/12/14نیټه لغما الیت استیاا محکمی
مجللازا یعالللی اعلللدام یلللا تل ل ی لللر للله ملللد
ریاست اه میرهې قضایي غونډه استیاا محکمی
له
ل
ت ل ی للر هر احللد
سللا حللب تاریللذی
ریی اه مدرد وړه شوه ر سته له هغې چې قضایي
می
ملللد یلللا سلللا حلللب تاریلللذی محکوملللا للله اال ی قضیي متهمیاو له ر غتیا ا ر اني ا
ر یدند.
مجازا
حالت رته ډاډ م شو  ،قضایی غونډه رسما ٌ ستررښت
ر اخیر ل ه آقای ا راهیملی له متهملی ترهلی تعالی (ج) اه نامه غونډی ریی له خوا ایل شوه  ،لومړی
لوست  ،یا مدافع هیل
موظف رارنو خپل اعترا
نمو هه حیوق اسلتیاا تلبلی شلا  ،ر صلور
عللدم قااعللت لله حک ل محکملله ر میعللا معیالله خپله فاعیه لوستله ا یا قضیی متهمیاو ته مااسب
فرصت رهړ شو ،له هراړخید ح ا ارز نی ر سته  ،ه
قانونی محروظ میباشد.
تاه ( ) 150نرامه هیر ییاو اه الا راتللو اه قضیه هی
( )70نرامه
اه مو ی ا یوت
ری هلونو تاریذی حب
چرسو نیو هید اه قضیه هې یو ها ا یوی میاشتی
تاریذی حب مو ی اه مجازاتو محکوم شو .
رنظر رفتللله شلللو هلللله توقیلللف قلللانونی اسللللت
یاخیر؟ ،ر ارتباط رااور حاضری ماهوار هلدایت
ا ه شللد هلله موقللع آ نمریللت تحریللرا ت لللی
ا ه شللو تللا میللام سللتره محکملله اخبللار للر ،
ق لللمیکه یلللده میدلللو راالللور ر علللوار حیلللوقی
ر عضلی شلعبا
دایی یلا سل لله مدلکال
چدلل میتللور هلله ا اره مر وتلله ایللد متو لله
قضللا تمل محمللد ا ی ل (عللار ) سللما ا الیللت اسللتیاا
اشتباه خوی شده رااور ها تور قی نمریلت
محکمللې ریللی للله قضللا تماد مولللوی حیللا ام (حیللا )
تحریرا ت لی ا ه شو .
استیاا مدنی ا عامه حیوقو ته رسیده نلل یلوا ریلی

ل ه ا اری محکمه استیاا
الیت غدنی

ا غللالم سللر ر( تمکللی ) تحریراتللو آمللر سللره یللوه للا الله

 97/12/13نیټللله حضلللر سللللیا
ل للله ا اری محکمللله اسلللتیاا الیلللت غدنلللی
محکمللې رتلله لیدنلله هللړه  ،نومللوړی ریاسللت قاضللیانو تلله
تاری  1397/11/30ر صلالو ریاسلت محکمله
قضلللای لللله
یلللي ارن للله الرښلللو نه هلللړه  :علللدالت تلللامی
اسلللللللللتیاا تحلللللللللت ریاسلللللللللت قضلللللللللا تماد
ان ړتیلا رتلله ه ا ارتاسللې الزم ه ترروهغوقضللایا تلله
ایللر
سللکادر حیدری ریللی محکملله اسللتیاا
شد نت ت هلت مالور شلد مجلل آیلاتی چالد رسیده نی چې محکمې ته ار یهي اه ډیر ژر خت هلی سلرته
از هللللللالم ام مجیللللللد توسللللللی قاضللللللی آصللللللف رسود.
ل للله الللام ټولاید اخالق ا ار ندی اا الدي قضلا ه ړ اصللونه ي ا
علی نجلللا قرایلللت ر یلللد سلللپ
خدا ند (ج) توسی ریی
ل ه آغاز هت رفلع هرقاضللی نللده ه  ،همدارن لله یللي حاضللرد للله فتللر،
مدکال مو و نیازمادی هلای محلاه ر هلر
سیی ا راآتو ثبت له فترا ثاییو رته لیدنله هلړه ا
عرصلله هللدایا رهامللایی هللای مراللل صللور
قاضیانو ا محررانو ته یې الزمي الرښو ني هړي :
رفلللت ر ضلللم یلللا آ ری شلللد هللله مکاتیلللب
همدارن ه یې ټیا ار هړ تررلو قضلایا لله تلرر خالومت
اصللله از ه ل ترکیللا از لحللاظ ای ل هلله عضللی
یای متایوی شی چی فیالی اه صلا ر لو سلره خالومت
مکاتیب ایجام وام را ملی نمایلد عضلی هل
قیلللع شلللی ا مرا عیالللو اللهانلللد تیلللا تللله الللای رهلللړ شلللي
حرظیلله ملللی اشللد هللله هلللر هللدام ر فایلللل هلللای
متالوص ن هللداری ا جللا ر یللده مکللاتیبی همدارن ه اړ ندی محکمې لیدلو اه ترڅ هې یې له محملد
ل للوالل للله ل للو سللره قاضللیانو
هلله ایجللام للوام را مللی نمایللد للد تللاخیر لله هاشلل (مللدق )
وام آ ار اختله شلو  ،ریلی محکمله هلدایت امایلت تلهمی  ،هغلی ل لوالل محکملي ریاسلت فتللر
ا هلله رااللور هللای محللاه تللور مللاظ لله قللت لپاره مکی توزیع ا قاضیانو استونای حلویلل تله
زمان ترتیب غلر ا لراآ علدی له آمریلت مکللی توزیللع الله هکللله خبللری شللوی چللې ی ل للوالل
تحریللللرا محکملللله اسلللللتیاا تحویللللل لللللر
ل للو الله هرمللور هللې ژمالله هللړه  .الله اللای هللی ل للو
لاه
همچاللا ر حالله رفللع نیازماللدی هللای محل
نوملللوړی ل لللوالل قاضلللیانو لللله هلللارهړنی رتللله خوښلللي
ضر ر علداز توحیلد
عداز تیدی ایداها ا
ررناللده هللړه ا سللتری محکمللې للله عللالي میللام رتلله چللې
از تتاللین مو للو ه ر قللت زمللان للا قبللو
ارن ه اه هاراوه  ،اار نر له قاضلیا یلي خلل ام چواړتله
م لللئولیت اقلللدام هیئلللت مرهلللب از خریلللداری
نومارلی ی مااه هړه.
معایالله نیللد متو لله م للئولیتهای آیاللده خللوی
اشلللاد ر اخیلللر للله آمریلللت تحریلللرا ظیرللله
سللپر ه شللد تللا ر رفللع نیازماللدی هللای مو للو ه
محلللاه لللذ تو للله نملللو ه للله اسلللر قلللت از
ا لراآ آ رهبللری ای ل ریاسلت را ر ریللا قللرار
 Coordinative session held in
هللد ل لله للا عاییلله خیللر فللالل افغان للتا
provinces.
خاتمه یافت.

ی انه دیاه هله میتوانلد چالدلها مدلکال فلرا
راه ار انهللای عللدلی قضللایی را رتللر سللاز
تحکللی هملللنها ی م للاعی مدلللترر ر ر نلللد
رسللیده للی لله امللور خللل ام میباشللد عللال ه
نملو از مدایلا یللژه لی هلای قللانو یکلی ابلله
رنظر اشلللت
عللام للو قلللانو اسللت هللله للد
موقللف ای لللاه ا تملللاعی رهملله اتبلللا هدلللور
تلللور یک لللا قا لللل تیبیللل اسلللت ایللل ملللامو
تیبیللل ل یک لللللا علللللدالت  ،رعایلللللت حیلللللوق
مظاللونی متهمللی ر ریللا تحیی ل محاهملله
نیللللاز للللدی لللله همللللنها ی ار انهللللای عللللدلی
قضللایی ار ریللی محکملله اسللتیاا رتللدا م
همکللاری هللا همللنها ی یدللتر تاهیللد نمللو لله

تعییب آ رید ار میع ام نورسلتانی ریلی
امایللت ملللی عللده سللپر هلله ر راسللتای تللامی
عدالت ،تیبی قانو تحکی همنها ی از هلیا
نو سعی تالا ریل نملی رز راخیلر ریلی
رحالیکه توسی ریی امایلت
محکمه استیاا
ملللی همراهللی می ر یللد از نظارتتانلله آ ریاسللت
ید نمو هه قااعت شا از ا ت رعایت حیلوق
مظاللللونی  ،نظافللللت امکانللللا اعاشلللله ا اتلل له
حاصل ر یلد اهیلدا له م لئولی هلدایت ا نلد
ر ریا ست یری ار سه تحیی حیوق قلانونی
مظاونی را ر نظر اشته رعایت نمایاد.

افغان للللتا از فتللللر ( )IDLOتیاضللللا تللللد یر
همچلللو سلللیمیاار هللللا را ر تللل هلللای للللدای
اختااصی  ،مدنی  ،تجارتی ،احو ل شتالیه
حتللللی ر تلل ل تحریللللرا ضللللر ری ان للللت
سلا میدلو مل له
اضافه نملو هله از ملد
صللرت ریللی اسللتیاا عللد تیللرر حاصللل نمللو م
ن للبت تهدیللدا امایتللی للدی لله هللیا عاللوا
ام
سلللیمیاار یلللا رهدلللاای ایلللر ن ر یلللده
همچلللو سلللیمیاار هلللا را هللله ر ارتیلللای تجلللارم
قضا موثر می اشد تیاضا هر  .راخیر ریلی

محکملللللله از عتیلللللل الرحم حبیللللللب نییللللللب
ام ا ریاخیللللل تدللللکری نمللللو هلللله للللا للللو
مدکال امایتی حاضلر شلده انلد هله قضلا آ
الیللللت را ریلل ل را یلللله همکللللاری نمایاللللد از
خدا نللد للدرا خواهللا ا للر نیللوی اخللر ی للر
ا شا ر ید همچالا قاضلی رحلی ام قاضلی
سلللمیرا از تلللرز رخلللور اسلللتا رهدلللا ا لللراز
خوشللی نمو نللد هلله محرللل للا عاییلله خیرتوسللی
ریلی محکمله ل لوالی خوا له سلبداوا خاتملله
یافت.

ل لللوالل لللله ا تداییللله

 Administrative session held in
appeal courts.
 Event and news.
 Report from the session of high
council of Supreme Court.
 The circulars of the Supreme
Court.
 The criminal decision of courts.
 Open judicial session held in
Herat and Laghman appeal courts.
 The head of Khust appeal court
visited the primary district courts of
their province.
 The Kunduz and Farah appealed
department held session.
 The head of badghis appeal court
visited the Jail of his province.
 The session about the judges
security problem held in Lugar
appeal court.
 The criminal code seminar in
Faryab appeal court has been beaded.
 The head of samangan appeal
court visited the Hazrate Sultan
district court.
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