شورای عالی ستره محکمه قبل ا هرلر  31حمل
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ثور تحت ریاست قلاوووووه سل ی یوسلل ح ل ض قا لی
القضات رئ س ستره محکمه تشلک ل الات داده
ر ی ماای شام النیاء رس یه گی بله عمل ا رد
 .درین ل اات ماای ذی مورد بحث قرارگرفت :
گلللللاارا اللللللراات محلللللا ض ابتیائ للللله

-

رسل یه گلی بله قضلایای مال لاتی م محلا ض

اسلت نا

اللک امللی د لتللی م محللا ض
رس ل یه گللی بلله لللرایض واشللی ا

ابتیائ له اسللت نا
ابتیائ لله اسللت نا

فالللاد اداری لللللرایض سللللنا ن فاللللاد اداری مللللورد
ار یابی قرارگرفت .
براسللاگ گللاارا م محللا ض رس ل یه گللی بلله قضللایای
مال اتی در سال  1397بله تدلیاد  )39قضل ه راملورد
رس یه گی قرارداده ا لم ه درمورد  )25د س ه بلا
صللی ر قللرار ف الل ه تاللم ض اتزللاذ و للا محللا ض
رسلل یه گللی بلله اللک امللی

ابتیائ لله اسللت نا

بله

د لتی درین میت  )252د س ه را رسل یه گلی

اثلر ا بارتبلا( )177د سل ه بااصلیار ف ال ه قللرار
ایلللن محلللا ض

تالللم ض اتزلللاذ وملللوده اسلللت م توسل ل

درلریللا سللال  57د سلل ه بنللابر مولودیللت ی للای
تحق قاتی به مرالدش ماترد شیه است .
بللق گللاارا اصلل ه م محللا ض ابتیائ للله

مچنللا
اسللللت نا

لللللرایض واشللللی ا فاللللاد اداری درمر للللا

الیات ی سال  1397لمدلا  )978د سل ه راملورد
رسل ل یه گلللی قلللرارداده ا ا ورم للله درملللورد )917
د س ه بلا صلی ر ف ال ه قلرار تالم ض اتزلاذ لرده
است م بله مل ن ترت لک محلا ض ابتیائ له اسلت نا

بللله اسلللاگ ا را قضل ل ه م حلللوالی سلللاعت  9:30شلللک
مؤرخ  1397/9/26-25ناام کله یل دا تلر مالکووه
اصلل ی سللاحه شللرردراء مربو للات واح لله چرللارخ شلللرر
اب ل فد للی سللاحه للر مه لییللی مربو للات واح لله 11
شللرر ابلل ذریدلله اسللطه وللوع للر ال مللودل  2000ا
مداینلله اولله مللراء بللا سلله بللرادرا بلله صللوب منللال
ماکووی ویش درحر ت شیوی دریلن نالاخ ا لاولک
افللراد اشللزام واشللناگ مالل ئ للر ما ل ول ذریدلله
موتر ا تطلا بله سلاحه سلر سلوخ تلایمنی مربو لات
واح ه چرارخ شرر اب اوتقالل ملی گلردد بدلیا رباینلیه
گلا شللزی دا تلر را لللت لوب دسللت لای دوللرا بللا
ور للللر قفلل ل باللللته ومللللوده در یکللللی ا ا للللا للللا
واریاری می وماینی ه سر اورلاخ بدلیا سلدی تلیا
و ر ای شفی امن تی بدیا سوری شلی یل فتله
بتلاریخ  1397/10/3-2شلزی ا تطلا شلوویه لله در

لللله 18ر1ر 1398و ټلللله دلللللوی څللللارووال
مرست ال م دتفتليش رئليس ا

عاللللکر

رسلره لی

استينا محکمل لله رئليس سلره له ول
واسته له.
للل ا لله چللار

ل

ل

 )168د سلل ه تحللت رسلل یه گللی م درملللورد )110

لبللرا

اللاره بللال بللر  )650م للو افنللاوی م ی ل

د س ه با صلی ر ف ال ه قلرار تالام ض ال خ اتزلاذ

م لللو

للرده

مچنللا ا

ریللق محللا ض فللو

 )93د س ل ه

بنابرمولودیللللت للللی للللای قللللاوووی بلللله مللللرالدش
ماللللترد شللللیه بق لللله د سلللل ه للللا تحللللت د را
قرارداروی م گفتنی است له احکلاخ صلادره ا لاولک
محکمللله اسلللت نا

لل لرایض سلللنا ن فالللاد اداری در

اوه یکی ا مترم ن واریاری می شی ا ق لی رباینلیه
در حل ن وارللیاری
گلا ر لا سله تلن بلله شلمول یل
دا تر با د م سیح ولوع یشل نکو د تلن ملترض
ا ی توسل ملؤهف ن ریاسلت امن لت
دیار ا د ا
م ی گرفتار به تحق ق شاو یه شیوی
شللزی مزتطللل ب للا مللی نللی لله مللوترخ را در ب ل ن
وچه متوقل ومودوی بدیا با م ل سلیح دسلت داشلته
لللویش ش شللله ملللوترخ را شکالللتاوی دورلللا م لللبس بلللا
لبللاگ للای وظللامی بودوللی مللرا ا مللوتر للائ ن ومللوده
چشلماوض را بالتنی در ملوتر لود شلا سلوار حر لت
وملوده بدللیا ده دق قلله متوقللل مللرا ا مللوتر للائ ن
در یکللللی ا ا للللا للللای وللللامد وخ اوتقاللللل ردوللللی .
متداقبا ا تطا چ ا دست ایض را توس ور لر در
چور ت قف ومودوی بدیا سلوری شلی یل شلباوه ر
فردی ه افراد دیالر بلرایش رئل س طلاب م کردولی م

اده سره ه و

دونګر لار دواسللت

واسته

ار دفتر

رمراللل دونګر للار اسللتينا

له.

محکم ل رئلليس

لار دفتلر قضلللللا تيارعبیالولي قا لللللي اده ګلللللډ
دمحکم ه ر اوو چار مد ومات ر لل.

له د له واسللته ل د اړ للور لله ګلډ سلتووا
لله ال للات

لللرایض سللنا ن فاللاد اداری در م ل ن مللیت ا لم لله

اللوم ماللادره م لریملله للای وقللیی م رد للول

منللږ

بللر

قا لللي اده د بللللر رمرالللل دمحکمللللو ا څللللارووال

ټېنګللار ترمنځ دګډ ستووا اد وه

ل.

اللللللو تللللله

شته منږ

له لو د د اړ ادار له

وښي ښوده.

د کشلنب له رځ دللوی څلارووال عالکر مرسللت ال دونګر للار اسللتينا محکم ل رئلليس ل څللو م چ ل
ډګرلنراللللل عبلللللیالفتاح عا للللا م دللللللو څلللللارووال قضللي مالل کي ولله څېلللل شللي تللر نلل بلله دبشللول
دتفتللليش رئلللليس لنراللللل صلللالئ محمللللی م دونګر للللار عیالت تامين امکا
رئليس ا

رسلره لی

دونګر لار

ض

ا وله بله لض حلق حقلیار تله

استينا

څلارووال

اسللتينا

محکم ل رئلليس قضللا تيارعبیالولي قا للي عبیالولي قا ي اده ا لي قضلات دقضلي

رسيږ .
له برابلر

فتالللی لللاار د اللللر امریکلللایی

فلللت

م و لایر سدودی می شود .
بادروظرداشللللت گاارشللللرای تفت شللللی
وظریات تیق قی م بر ی ا تز فلات قضلایی ملورد
رس یه گی قرارگرفته در مطابقت به احکلاخ مقلرره
لر رسل یه گللی بله تز فلات قضللایی م بله 12تللن ا

وللادخ دمللی گفللت تللو ر اولله ب شللتر ا ی ل صللی للاار
افناوی در دمی داری برای ما مب نج صلی لاار داللر
دمریکللائی بی للی مللن بللرایش گفللتض مللن دوقللیر للول
ویارخ گفت من دگلا ی دارخ له یل بلاب منلال لویش
را بلله للارلی للا بلله للول نافللت بلله رایلله داده ای
گفت ه ومبر موبائ ی تن ا اواث لاوواده لود را
بللی ی تللا ا ی للول مطالبلله نلل ض اگللر مللی للوا ی
ح ات لود را بزلر در لر د دسلت گوشلت را قطلع
وملوده بله فام لت ملی د ل ض ملن بلرایش ومبلر لوا ر
اده ود را دادخ فلردا ملا شلزی ولادخ دملی گفلت
چرا شماره اشتباه را برایض دادی من گفتض حالتض لوب
و ات شماره ای فام ل اخ را در حافظله ولیارخ ملرا
لللت للوب ومودوللی فللردا د ر بللا ض مللرا شللکنره
وملوده لریلا دوللرا ف لض بللرداری لرده گفتنللی له ایللن
ف ض را به فام ت می فرسلت ض بدلیا سلوری شلی یل

قضات محا ض الیات نی ار م ونار لار م کت لا م
کت کا م فاریاب نی بدیا تثب ت تزطی لای
شا لاا ای ال خ تادیبی ترویا گردیی م نطلور بلا
رعایت اص مکافلات م اللراات مط لوب یلا ده تلن
ا قضلللات منالللوب ن اداری شلللنرادی ریاسلللت
محکمللله اسلللت نا الیلللت لللرات در ارتبلللللا( بللله
رس ل یه گللی قضللایای محکللوم ن بلله حللبس محللا ض
ایلللرا ملللورد تقلللییر قرارگرفتللله بللله اولللا ا للللرای
مکافات ال خ توص ه شیه است .

فته و ر ای امن تلی دا ل منلال شلیه ور لر قفل
دست ایض را بلا وملوده ا چنلب رباینلیه گلا ورلاتض
دادوی.
د سللل ه بدلللیا تکم للل تحق قلللات ابتلللیائی محللللول
محکملللله ابتیائ لللله حللللو ه د خ شللللرر ابلل ل گردیللللیه
مترم ل ن لله در سلله قض ل ه ا تطللا دیاللر و للا دسللت
داشللتنی در ل اللله ع نلللی قضلللائی محکمللله ابتیائ للله
حللللو ه د خ بتللللاریخ  1398/1/18بلللله حضللللور داشللللت
للیی مللیافع مترم ل ن بلله اسللاگ

څاروواللل مؤه لل

مللاده  )591للود لللااء للر احللی بلله مللیت سللی سللال
حللبس تنف للمی مترملله اوللاث مطللابق مللاده  )591بلله
میت د ا ده سال حلبس تنف لمی محکلوخ بله مرلا ات
گردییوی.

ر ځای ب .
ستووا
شللو و ا راقللو فيا ل ه للو ا لله بللره ل لله چېللر
ا را سض ترتيک ا قضيه ه حقيقي توګله څېللل شلي وومللوړ دلللو څللارووال تللر الگ الوللی چللار ا للي
لللل ا
يلی وکو یووولو له اړه للض مد وملات شلر
عیالت به تامين ا دلرمووو چه به ټيټه شي.
لله م چل لاد شلو سلتووا بله دحل له
ممنه
دونګر للللار اسللللتينا محکملللل رئلللل س لللل لللله
مو ه له لوړ مقاماتو سره شر کي ل .
لاللواليو لل دتوقيللل للاوو ولله شللتو م دل للک ا
ډګرلنراللل عبللیالفتاح عا للا لله ونګر للار اسللتينا
احضارشللدبو لللض روګلله فداليلللت م د ېښللو دبررسل ل
ل له
و شمېر قضا ا ته ه اشار
څارووال
مديلار
دما کي ټيض وه شتو ا ه مر لا ل د ېلر
چيللللر دڅللللاروواالوو امنيللللت تللللامين شللللي وللللو لو للللو
توقيل او شتو
دچار ر ړاوی نډ وه د  .قضا ا ته به ه بشوله ب رف رسيیګي شي.
الللو ل للله د لله واسللت ل مو لله د د اړ
د ه را دلوی څارووال عاکر مرست ال ډګرلنرالل ګللډ
عبلللیالفتاح عا للللا دونګر لللار اسللللتينا محکملل ل
لور له ګلډ سلتووا بلر لول ا له چلار ل دال
رئلليس لللله څلللو ا

لولللو مننلله

لللله ا ل ل د شلللو

منږ

اتوالی دی.

مد ل ن

در حال کله محتللرخ سل ی محم لی اشللمی
ارت عیل لله م څ لاروواال مربللو( ا للرا

قضللایا حضورداشللتنی م سلله تقا للای ترییللی وظللر
ریاسلللت عملللومی قضللللایای د للللت درمو للللوعات
حقو عامه ملورد رسل یه گلی قرارگرفتله بلا تولله
به شرای احکاخ ماده  482قاوو اصلو ل محا ملات
میوی ی

ف ا ه به وفع د لت لنو بله رسل یه گلی

مرللید ا ا

ریللق محکملله رس ل یه گللی بلله اللک

امی د لتی یایت داده شی .
بادروظرداشللللت اسلللللتریائ ه شلللللار الی
اب در الوم اسلتمی مل ن لای راعتلی له
قاوو استمی در م نله مالکوت اسلت و لا در
قباللل اسللتریائ ه ریاسللت محکملله اسللت نا الیللت
بی شا درمورد چالووای اعتبلار شلرود دردعلا ی
امللی عامللله م صللی ر قلللرار اداره قضللایای د للللت
مبنی بر د لتلی بلود م ک لت متالرفه اشلزام
ادعلللای شلللزی حق قلللی برع للله وماینلللیه قضلللایای
د لللت لله در م ل ن متاللرفه بللی داشللتن اسللناد م
ذ ال ی اسلت م در رتلو حلاالت شلرای ل ش ب نلی
شللیه احکللاخ مللواد  20 19-18قللاوو تنظ ل ض امللور
م نیاری ر نمایی ال خ صورت گرفت .
ملللللوارد شلللللنرادی ریاسلللللت محکمللللله
ف لللت
اسللت نا ب لللخ در الللوم چالللووای در
ف ا ل ه للا قللرار للای قطدللی مللیوی ثللایق الللرا
شیه م ک لت م دراسلناد بن لادی اسلتریاء ریاسلت
حقو ستردرست ا درمورد للرایض ف لت ه فلوی
وقللم مقللررات عاللکری لله در للود لللااء ماللکوت
اسللت م لللری تلللیق ق ابلللرا وظریللله مال ل کی بللله
ریاست عمومی تیق ق مطالدات ارلاع شی .
للللمن اسللللتماع اهرللللارات تو لل ل حی
مدلللا ا ل ریاسلللت حقلللو ستردرسلللت ا درملللورد
ر سه گاینش اوییلیا عضلویت محلا ض وظلامی م
چرار مو لوع ترییلی وظلر ملیوی و لا ملورد رسل یه
گی قرار گرفته در رمورد تاام ض مقتضی اتزاذ
گردیی .
-

رس یه گی به بر لی ا مطالبلات ترییلی

وظلللر ملللیوی م در واسللللترای تبلللیی ی محکملللله در
قضللایای مللیوی لاایللی و للا للاره ای ا ماللای
مربللو( بلله ارتقللای درلللات للادر قضللایی و للا لللاء
النللیا للا بللوده لله در للر مللورد تاللام ض مقتضللی
اتزاذ گردییه است .

د تحقيق محضر( )۱څارن وال مكلف دى د تحقيق د اجراء په وخت كې هغه محضر چې د الندې مطالبو لرونكى وي ،ترتيب كړي -۱:د تحقيق
موضوع -۲.د تورن ،مجني عليه ،شاهدانو ،دحق العبد د مدعي او نورو هغو اشخاصو شهرت چې د هغوى بيانونه يا معلومات د تحقيق په پاڼو كې
درج وي -۳ .د كشف محضر ته په اشارې سره د قضايي ضبط د مامورينو او اهل خبره كه مؤظف شووي وي شوهرت او د هغووى كړنوه
(عملكرد) -۴.د تحقيق د اجراء ځاى -۵.د تحقيق د پيل او پايته رسېدو نېټه -۶.د څارنوال شهرت.
دجزايي اجراآتود قانون يوسلو يوشپېتمه ماده:

 ۱۰ثور ۱۳۹۸
ننیه گا وموده څارووالی مر ا عیلی قضائی را ر نمائی ال خ وماینی.
مناوب ن امن تی محافظت رلال برلاته اشترا
مزا
در الیت اب :
در ل اه قضائی تام ض گرفته شی ه ر د افراد ما ئ به تاالر .5
رالع به عیخ مکاری ادارات مبنی بر اسخ درقبال ل ک گوینی مو وع را ا
ل اه م نای ادارات عیلی قضائی مر ا عیلی قضایی ل اه قضائی ممنوع بوده قوماویا محافظت رلال برلاته ایی ه ا ر څارووا ال در لریا تحق ق صادر می شود م ومائ ی تا در م نه مد ومات داده شود در مورد تام ض بر د شی تا
رس یه گی لرایض سنا ن فااد اداری تحت ریاست قضا توال مک ل به تطب ق این تام ض است .
مشمول ن ل اه به این وت ره رس یوی ه ارت ا یا اداراتی مو وع ری ح مشک با ستره محکمه در م ا گماشته شود.
او اه"رسولی" رئ س محکمه است نا رس یه گی به لرایض .3
در رابطه به ا ارتماورای ر ایشی مناوب ن مر ا عیلی قضائی
رالع به عیخ رعایت م داد قاوووی در را ور دگا ی ه در م نه بق فرما  53مؤرخ  1395/4/10مقاخ ریاست .8
لمروری
سنا ن فااد اداری بتاریخ  1398/1/11با اشترا رؤسای مظنوو ن به څارووالی ا لاوک ول س لرایض سنا ن به مدا
ماده  32قاوو مبار ه با فااد اداری با مر ا اشترا ننیه گا تام ض گرفتنی ه مکتوب قب ی ی بار دیار تدق ک
ری احت به مر ا احضار گردوی.
څارووالی لرایض سنا ن فااد اداریم رئ س الرائ ه مر ا عیلی لرایض سنا ن ه حا ر ل اه بود یایت داده شی تا در تطب ق مکاری مه لاوبه ومی وماینی وزات وماینیه گا با صیح ت ما ول ن ادارات ذیرب
الیت اب ارسال می داریض اما مرلع مم ور لواب ویاده می

ریق داراالوشاء مقاخ ستره محکمه به مزا رالع

قضائیم عضو قضائی ریاست محکمه ابتیائ ه مدا ریاست احکاخ قاوو درمورد را ور دگا ی مظنوو ن در هر  24ساعت ایشا به یکی ا ل اات م نای دعوت گردوی مو وع با .9
لرایض سنا ن فااد اداری مربو( ارت امور دا ه دایر
من به څارووالی مربو( مک ف ت ویش را حاک یایت فقره  ۳ماده ایشا در لریا قرار داده شود درصورت تکرار تحت تدق ک
بحث ر ی مو وعات شام دلنیا م تاام ض ذی اتزاذ گردیی ۸۰ .قاوو الرادت لاا ئی اداء وماینی در ر د ما ول ت عیلی قرار گ روی.
فوتو ا ی ه در ل اات قب ی و ا بحث گردییه بود ا یا به ریاست
.1
.6
به ارتبا( مشکیت څارووالی در اعااخ محکوم ن حبس متوله ایشا و ی شی.
څاروواال تحق ق ا لحاظ تراواوورت مح مناسک الرائ ه یایت داده شی تا به اسرع قت در مورد الرادت ومایی در ر
رالع به مشکیت څاروواال تحق ق به ارتبا( به دست تحق ق در دا
تنف می ا ر محا ض به محبس ه ول س لرایض سنا ن .4
مر ا شکایت داشتنی ه در مورد به رئ س د ما ول ت متوله د وا ی بود.
مطالبه مرا ی څارووال موهل را الی توق ل اوه یا محبس می دمی اسناد ا راقی ه ا ر تفت ش اداره امور ریاست الرائ ه مر ا یایت داده شی تا د عراده موتر برای څاروواال  .10رالع به تفا ت مداشات بات  5مر ا عیلی قضائی به ریاست
ومایی بنابر م حوهات امن تی تریییاتی ه متوله څاروواال لمروری تفت ش یاه گردییه در لریا تحق ق به د
ر رت تحق ق وظامی د عراده در ا ت ار څاروواال تحق ق م کی الرائ ه یایت داده شی تا در رفع مشک اقیاخ ومایی.
به ارتبا( چاپ تو یع ارت ویت برای مناوب ن مر ا عیلی

قضائیم تر ه قر اس ه لات با

رییاری ماش ن

ف ت

ای

است اشترا ننیه گا ل اه مامض به د شی وی تا ول س در احااگ می شود اما ادارات مربو( به استناد ماده  20قاوو باماروی مچنا ا اقرایی را ه به ا ر اوراخ تحق ق تنظ ض  .11در ل اه به ریاست الرائ ه یایت داده شی تا به اعمار ماری
مطابقت به فقره  9ماده  5قاوو ول س ه مکاری با ادارات تفت ش ا به ا ت ار قرارداد د به څارووالی ود داری می ا تاام داده شیه در ا ت ار رؤسای تحق ق څارووالی قرار
ن در محو ه مر ا عیلی قضائی به صورت عال اقیاخ وموده
د لتی در شبرد هایل شا لاء مک ف ت ای دوا است ومایی تحق قات بی د اسناد واقی می ماوی اشترا ننیه د ی.
رفع مشک وماینی.
محکوخ را ا څارووال تا ض به محبس اعااخ ومایی.
گا تام ض گرفتنی تا مو وع به لوی څارووالی .ا.ا شنراد .7
رئ س څارووالی تحق ق وظامی در ل اه یاد د ر شی ه  .12مچنا در ل اه رؤسای څارووالی مطرح ومودوی ه ی تدیاد
ن
ا
سن
لرایض
رالع به ر د افراد ما ئ اعض ا ول س
.2
ْ ری امن ت فایکی به مناوب ن مر ا عیلی قضائی
گردد تا در ح مشک مطر حه با مرالع مربو ه ح مط ک ما لرت تحق ق م قباله ا را به ا ر تثب ت صحت سقض به اس حه ه قبی
استفاده اس حه متم ره

تو یع گردییه تا حال م نه تطب قات چ

فرا ض واردییه تا در صورت و ا مناوب ن مم ور ا اس حه دست داشته
شا استفاده وماینی ه در مورد مدا ریاست لرایض سنا ن به رئ س
ل اه ا م نا
در ایا

ل اه اداری محکمه است نا
الیت سر :

به لمع بنیی مو وعات ردا ته

ارمنیا

اداری

ا

قضات

واست تا در صورت ک ه وظرم اوتقاد

به ق اهلل ارائه یمات قضائی می وماینی ه ل اه به ام ی
تحقق ص ئ دایمی به م ت مظ وخ افناواتا اتمه یافت.

ل اه اداری محکمه است نا
الیت بی شا :

داد ه ریاست لرایض سنا ن

ویش را دماده وموده لی اداره  NIOمح

ارت دا ه ت ض فنی

تطب قات را مماودت می

و مایی در م نه تام ض گرفته شی تا مو وع را با مد ن مواد مزیر
شری

سا ته ح مشک وماینی.

شنرادی داشته باشنی مطابق دلنیا مطرح وماینی تا وظریات
الیت سر
ل اه اداری محکمه است نا
تحت ریاست اوتقادات استماع در مورد شنرادات به شدبات مربو ه
قضا تمنی من ر الیین "من ر" رئ س محکمه است نا
ارمنیا اداری با تائ ی صحبت
الیت یایت داده شود  .قضات
بتاریخ  1398/1/15ل اه اداری محکمه است نا
الیت قضائی را ا اری وموده مناوب ن امن تی بدیا این به مرالد ن
سر ر سه شنبه مؤرخ  1397/1/6با اشترا ر سای د ا ینم ای رئ س محکمه در موارد تم ر داده شیه ا م نا داده
محررین
ره مواد را ه با عث دلوده
شنرادی را مطرح ونمودوی ل اه با بی شا درمقرریاست محکمه است نا تحت ریاست قضا تمنی ا لا ه دا ومود واوارم ا م سارت
ارمنیا اداری محکمه است نا م محکمه ابتیائ ه یاخ وظر اوتقادی
ننیه گا به تا محمی " اثق " رئ س دیوا لااء سر رست محکمه است نا
شرریم محکمه ابتیائ ه رس یه گی به لرایض شووت ع ه
گی محو ه مر ا می گردد موی نی.
دعائ ه ر در ی موفق ت برای مه اشترا
دایر گردیی.
 .14رؤسای څارووالی در ل اه م ن ای یادد ری ومودوی ه اگر در
محا ض لاوال رای و اتاوات م ص اد سو مه ق ده تی یر ایا رس ی.

گردیی .

ل اه باتی ت دیاتی چنی ا

یخ اهلل مر ی توس

وزات دیاتی چنی ا یخ اهلل مر ی قرائت سوس سر رست
محکمه است نا رالع به ا م ت تی یر ل اات اداری صحبت

ل اه اداری ریاست محکمه است نا

قضا تمنی

مچن ن در ل اه تام ض گرفته شی ه تماخ مناوب ن رسوو
.13
ای نرشنبه ور دسته لمدی محو ه مر ا عیلی
یماتی ر

اوه یا ما ر راه رفت برگشت) برای مناوب ن مر ا عیلی قضائی

یاخ مشک امن تی به ش دیی چه راه ح را بایی داشته باش ض رالع به

الیت بنی :
ع ی احمی" فائق" رئ س محکمه ابتیائ ه رس یه گی به لرایض
مفا وموده ا روشا سا ت ه ل اات اداری یااوه ما ر این مو وع تاویک شی ه ا تماخ ریاست ای مر ا عیلی قضائی
ض
تفا
مشوره
به
بوده
ض
درمحا
مشکیت
چالشرا
ا
رفت
ر
ب
"
صییقی
"
حان
محمی
تمنی
د ا گردیی سوس رئ س محکمه است نا با بتاریخ  1398/1/7تحت ریاست قضا
شووت ع ه
ی ی وماینیه برای فدال ومود ی م ته الرائی تد ن گردد.
ارمنیا د ا ین

عری وا دمییی یمت قضات

محا ض رئيس محکمه است نا

وکاتی را مطابق دلنیای ترت ک شیه متم ر گردیی.

الیت بنی ل اه اداری به اشترا تماخ راه ای ح لاترو م اردد.

ارمنیا اداری محا ض است نا

لاوالی ای  14گاوه بدیا بق دلنیا بارتبا( مو وعات ذی

شرری

تاام ض مقتضی بدم

.15

مدا

ریاست لرایض سنا ن فااد اداری مربو(

ارت امور

دا ه در ل اه م نای یاد د ری ومود در رابطه به تو یع  59باب
ا ارتما ه برای ول س لرایض سنا ن تزا ی داده شیه وزات به

دمی:
رئ س محکمه است نا با ب ا این مو وع ه استرات ژی دشمن در تاالر ل اات ریاست محکمه است نا بر گاار گردیی.
.
1
گرفته
صورت
د ا ل اه با تی ت دیاتی چنی ا یخ اهلل مر ی
ارمنیا لیی م باشی
وابت به ا تطا قضات څاروواال
رثۀ شریا مربو( ریاست لرایض تو یع شود باقی ماویه دورا قرعه شی
عامه
حقو
میوی
دیوا
مرتبۀ
درقبالۀ
ه
گردییه
عاری
ود
خ
ال
یایت
ذی
موارد
رامو
نا
است
محکمه
رئيس
متداقبا
تن
ی
ا
و
را
ا
افتاده
اتفا
این مو وع قبی و ا برای قضات
می ومائ ض ه رالع به این مو وع در ل اه م نای رؤسا تام ض بر
تحریر
وظر
ی
ع
سروا
یرا
واخ
شا
بی
شرری
ه
ابتیائ
محکمه
داد:
د:
افا
است
گردییه
تطا
ا
ا څاروواال ریاست څارووالی
د شی ه ریاست لرایض سنا ن ول س شررت تماخ مناوب ن ویش را
دمی
بدم
وظرتاویک
تبادل
ور
ا
بدی
اه
درل
است
گردییه
در
د
ت
م
ا
ری
حا
واب
اصول
رعایت
به
بطه
را
در
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1
حفظ
دمی
رفت
ن
ح
در
گرفته
را ور ای امن تی را لیی
عنواوی ریاست الرائ ه شنراد ومایی تا شنراد ا ریق ریاست
اسامی عبیالرادی لی اهلل وظر ی قطده عریضۀ مطبوع

ماائ امن تی را در ا لویت اری ویش قرار د نی .
در ادامه به مو وع تام ن عیالت
ارمنیا در دعا ی اشاره وموده

اداره به تفا صحبت وموده در اوم ارایه را ور احاائ ه تاواخ یر عاری در ث قۀ مط وبه تاح ئ گردد.
محکمه ابتیائ ه درایض ی شنرادیۀ  4/020مؤرخ
.2
اقدی به قت ما مد ن ت ی ومود.
حا ری بطور شفا
 .2در اوم ارایه را ور ای احاائ وی ربدوار الرادت  1398/1/13تحریر داشتنی ه م نی قبی ری اعمار تدم ر

حفظ ب طرفی قضات
واستار گردیی تا در ح

ثایق ی فورمه ای استنیرد د به قت
حقوقیم لاائی
فا قضایای محوله این مط ک را لیا در وظر داشته باشنی.
مچن ن رئ س محکمه است نا در ادامه صحبت ای ویش به ما مد ن د توص ه ال خ ومود.
التااخ قضات وابت
قضات

به رعایت یوو فورخ قضائی

ارمنیا اداری

یماتی به حا ری اشاره وموده

عی ه ومود تا به سرعت ار مرالد ن
میرد بی دل
مو ول ونماینی .

موله

ابنیی  .3در رابطه استفاده سالض ا

حاه واریاری حراست ا د منح ث ب ت المال ا دییگاه

اصحاب دعا ی اوراخ دیاوت قاوو به تفا

ار مرالد ن را به امر

است به محررین یایت داده شی تا در تحریر ثایق اوصا داده
ار با روی

صحبت وموده به رعایت این اص

فردا ت ی ومود.
 .4به ارمنیا در لرت ب نی برد سطئ داوش ما کی

با توله به اینکه وحوه ترت ک ثایق ا ا م ت یادی بر وردار مشکیت ر
ثایقی ه برای ار ا

سای

لوا خ اری مچنا در

مره اری شا را کار ای مناسک ع می وشا

به ا شا توص ه ومود تا ا س م نار ا

شور ترت ک م اردوی ا ورایت دقت دمو شی ورایت استفاده مثبت وموده در راستای

قضات بر وحوه ترت ک

تابت د وظارت داشته شا

باشنی چرا ه ثایق ترت ک شیه دورا ممث
محکمه .ا.ا م باشی.
مچنا به تماخ رسوو قضائی

ح

بروامه ای
شرفت ار

وشا باشنی.

مقاخ عالی ستره  .5در ا ر به یکی ا ارمنیا بزش میوی محکمه است نا
بزا ر صیاقت شت ار اوراخ امور مربو( مطابق اصول

اداری یایت داده شی تا در

ارتبا ات اداری ویش با سایر ارگاورا حان بر ورد

واب

اری تحا ن وامه اعطاء وموده

دیارا را و ا تشویق

احتراخ ومود.

متقاب را با توله به حفظ استقیل ت قضاء داشته باشنی

با

مرالد ن اصحاب دعا ی بر ورد و وماینی کما در حفظ
اسرار ه فوی ورایت تیا وماینی ه این مو وع ا مک ف ت

ل اه اداری محکمه است نا
الیت فاریاب:
الیت فاریاب

محکمه ابتیائ ه لاوالی درایض رییاری گردییه بود اگر ا را

الرائ ه ری منظوری به ریاست لمروری شنراد گردد.

در الیت م یا

ردگ:

ل اه ما نای ادارات عیلی قضائی الیت م یا

ردگ بتاریخ

/17حم  1398/تحت ریاست قضا توال صییق اهلل"حق ق" رئ س محکمه

د دیوار وشود امکا اک م ک ت محکمه متاوراست.
است نا با اشترا ر سای د ا ین است نا م محا ض ابتیائ هم رئ س
درل اه تاویک شی تا مو وع وقی ری اعطای تزا ی
عیل هم رئ س څارووالی است نا م رئ س څارووالی لرایض ع ه امن ت
برای اعمار دیوار احا وی م ن محکمه متم ره به مقاخ محترخ
دا ی ارلیم رئ س څارووالی وظامی وماینیه گا با صیح ت
ستره محکمه شنراد گردد ل اه با ارائه دعا ئ ه اتمه یافت.
سایر ادارات مربو( در مقر تاالر ل اات قضائی با تی ت دیاتی چنیا
 .3مکتوب  )188/190مؤرخ  1398/1/11ریاست شار الی
یخ اهلل مر ی دایر گردیی.
ف م دباد رالع به عیخ ردا ت الوره تز ۀ چاه سوت ریاست
وزات رئ س محکمه است نا تشریل د ری تماما حا رین را به ل اه
محکمه است نا مواص ت ر ییه بود تاویک بدم دمی
ر مقیخ گفته سوس محترخ الکو رئ س څارووالی است نا گاارا
مکتوب ومبرفو شار الی ف م دباد درمییریت مالی محکمه
الرادت قوماویاوی امن ه را در رابطه به تام ن امن ت تدم ر اداری
است نا رالع گردد تا بر یت سوابق مو وع الرادت مقتضی
ریاست ای څارووالی عیل ه ه در ل اه ما نای ماه قب به
صورت گ رد.
قوماویاوی امن ه ه فه سورده شیه بود برای اشترا ننیه گا ایراد

ل اه اداری محکمه است نا
الیت لنما :

وموده ا ر بری قوماویاوی امن ه اهرار سواگ قیر داوی ومود.
سوس ر ی دلنیای دمریت تحریرات محکمه است نا

در رابطه به ارسال

الیت را ور الرادت د س ه ای حقوقی لاائی ه به مرح ه قطدی ورائی
بتاریخ  ۱۳۹۸/۱/۱۱ل اه اداری محکمه است نا
ال ای م
لنما تحت ریاست قضا تم ثمرگ "عمری" رئ س محکمه م رسی در ا ر ر ربع ری الرادت بدیی بریاست ی
است نا به حضورداشت رسوو قضایی اداری مربو( محا ض یایت داده شی تامطابق به ومووه ارسالی د مقاخ رسما ارسال گردد
ابتیائ ه دایر گردیی وزات ل اه با تی ت دیاتی در مورد مکاری ریاست څارووالی ریاست عیل ه و ا مطالبه گردیی .
است نا

یخ اهلل مر ی ا ا م سوس رئ س محکمه است نا به بالنوبه وماینیه )(JSSPبه ارتبا( النیاء اص ه ویش یاد د ری ومود
چنیا
ه گویا بدضی ا ادارات در مورد ثبت د س ه لات لاائی حقوقی
حا رین ل اه وا امییی گفته رامو قضا قضا ت ا
دییگاه شریدت قواو ن وافمه شور صحبت مه لاوبه ومود شا مکاری ال خ ومی وماینی ا رؤسا وا شمنییض تا در م نه با
مکاری مه
ارمنیا اداری را متوله امور شا وموده ماؤل ن س اتض ) (jsspماونی ریاست محکمه است نا
قضات

یوخ مؤرخ 1398/1/8ل اه اداری محکمه است نا
ای اص ی ر ارمنی م باشی .
رئ س
با در وظر داشت اینکه رعایت وظافت ا لایک دینی ا تحت ریاست قضا تمنی یخ سزی"حب ک"
الیت فاریاب دایرگردیی مدرل اه درحال که
ارمنی می باشی به تماخ محکمه است نا
مک ف ت ای ه فوی ر ار ن
رسوو یایت داده شی تا در حفظ م واریاشت وظافت تدم ر مدا ریاست محکمه است نا م رئ س محکمه ابتیائ ه مر ام
مچنا بدضی ا ر سای برمو وعات دتی تا ی صورت گرفت:
ترر اات دفتری دقت ال خ را داشته باشنی این ر سای د ا ینم ارمنیا اداری
م سای

لاوبه وماینی.
اشترا

ننیه گا بدی ا بحث میاقه ر ی النیاء ل اه مو وعات

اوه حا ری صبئ ی
محا ض و ا حضور داشتنی وزات چنی دیه ا یخ اهلل مر ی  -۱ابنیی بر حا ری یوم ه-۲ .ی
ل به شرعی قاوووی ویش را به وحو احان اوراخ د نی .
عبیالظا ر" ا ی" مییردمریت مزا ریاست محکمه اوه در تض رسم ات امضا شود- ۳ .در قت رسم ات ار
ا ار رد ای محررین محا ض توس
منا رئ س محکمه است نا
شی ا محکمه لرت ار شزای ا لم ه موارد فااد اداری ۱ل فارمت ارسالی مقاخ عا لی ستره محکمه در رابطه به قضایای ه
ابرا ر ایت وموده گفت ا ماوی ه به این الیت دمیه اخ تا است نا فاریاب تی ت گردیی سوس رئ س محکمه است نا
څارووالی
قطدی م اردد ومووه د بریاست ای عیل ه
چ س وم تواوی در قت رسم ات ا محکمه ار شود ورائی
نو شکایتی ا محررین وشن یه اخ اما تن ر تبیی ی اص حا رین ل اه را وا دمییی گفته برعی ه مو وعات شام بوده
دلنیا دررابطه به توه ل مفتش ن قضائی ه الرادت اری سال در ر د با متز ف ن بر ورد قاوووی صورت م ا رد - ۴ .است نا ارسال در م نه رؤسای عیل ه څارووالی اهرار داشتنی ه
اساسی در ماموریت است ه به منظور ارتقای سطئ ف ت
 1397را بررسی وا نی رد مد ومات داده یایت داد تا وش ی یوو فورخ در قت رسم ات مطابق به ماوبات یایات در مورد ر ووع مکاری ال خ وا نی فرمود.
یای وا واسته در صورت که
یمات صورت م ا رد
رسوو عموخ محا ض تماخ الرادت ویش را به تفت ش دماده مقاخ محترخ عالی ستره محکمه ی امر حتمی ر ری بوده در  -2رئ س محکمه است نا ا مکاری دفتر ) (jsspدر راستای
ض
محررین بنابر لا خ دیی تبیی م اردوی ب اوار لود فااد
وماینی ه مفتش ن قضائی در ح ن بررسی به مشکیت مواله صورت وه وش ی یوو فورخ حق امضاء رد حا ری را ویارد .س اتض ثبت قضایا اهرار قیر داوی وموده افا د ه در مورد تماما
اری وبوده صرفا به منظور عر ه برتر یمات اداری م باشی
واردوی مچنا شر ع سال وو م باشی در رابطه به مو وعاتی - ۵رس یه گی با تمامی قضایایی ارده به محا ض در م داد ادارات مربو ه با ماؤل ن بزش س اتض ثبت قضایای ویش مکاری
به محررین قضات محترخ یاد د ری ومود ه در
مچنا
اسزاو به سطئ الیت
وماینی تا در دینیه ی س اتض امی شفا
ارسال را ور ای به موقع مداشات ویش دقت ال خ وماینی در چو توله به شر ع تایض ار تض رسم ات حا ری یوم ه م قاوووی د - ۶ .رس یه گی به تماخ شکایت ای اصحاب دعوی
داشته باش ض
ترت ک سایر یوو فورخ قضایی م صفائی دفاتر اری بر ورد با مرالد ن مرالد ن بق احکاخ قاوو  -۷ .بر ورد و با اصحاب دعوی
ترت ک را ور ای ربدوارم را ور ای حا ری
تا یات داشت بدیا تض سزنا رئ س محکمه عموخ رسوو مرالد ن – ۸ .ود داری ا استریادت ه قاوو س م نار ا در ا ر ل اه به تماخ حا رین قت داده شی تا اگر شنرادات
ما
را ور ا مطابق یایت مقاخ عالی ستره محکمه به قت
احت ام داشته باشی -۹ .ودداری ا رفتن وظریات داشته باشنی م تواونی مطرح وماینی ل اه به دعائ ه ر
مقررات را سرلوحه هایل ود داواته م درمورد شا
مناسک د لیا تیا وماینی تا در اسرع قت به مرالع مربو ه ا اعت ا قاوو
متدری گشتنی ه بق دسات ر یایت مقاخ عالی ستره محکمه ود سر به مقاخ الیت دیار شدبات ذیرب -۱۰ .توله به فیح م ت روریییه شور اتمه یافت.
ارسال گردد.
دتی را مورد تائ ی تاویک قرار داد!

 ۱۰ثور ۱۳۹۸
محکمه مربو(

ووع اتراخ

تدیاد
مترم ين

تار خ ل اه
قضا ی

دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سمنگان

سرقت

یکنفر

1398/1/20

رر

فعل زنا

دونفر

رر

رر

تهدید

یکنفر

1398/1/21

یکسال وششماه حبس تنفیذی
یکنفر یکسال وشش ماه حبس تنفیذی ویکنفر
دوسال ویکماه حبس تنفیذی
یکسال وششماه حبس تنفیذی

رر

قتل ومجروحیت

سه نفر

رر

یکنفر ده سال حبس تفنیذی ودو نفر بری الذمه

دیوان جزاء محکمه استیناف والیت پنجشیر

تجاوز جنسی
سرقت

یکنفر
یکنفر

1398/1/20

شانزده سال وششماه حبس تنفیذی

د ر د خ قضات لاوالی ای وا امن شور.

1398/1/26

پنج سال وشش ماه حبس تنفیذی

دماده گلی بلرای لمیریش د سلاله د ر  31سلتام قضلائی

رر

سرقت

یکنفر

رر

دونفر

یکسال وششماه حبس تنفیذی
یکنفر چهار سال وشش ماه حبس تنفیذی ویکنفر
ده هزار جریمه نقدی
چهار سال حبس تنفیذی

رر

تاميض قضا ی

قاچاق سالح ،چپاولگری
وکمک به فرار متهم
قاچاق مواد مخدر

یکنفر

رر

سرقت مسلحانه

یکنفر

1398/1/4

قتل

دونفر

رر

تهدید

یکنفر

رر

رر

قتل

یکنفر

1398/1/17

سرقت

دونفر

سرقت
سرقت مسلحانه

یکنفر
یکنفر

شانزده سال حبس تنفیذی
یکنفر بیست وچهار سال حبس تنفیذی ویکنفر ده
سال حبس تنفیذی
ده سال حبس تنفیذی

رر

پنج سال حبس تنفیذی
بیست ودو سال حبس تنفیذی وچهل وپنج هزار
افغانی جریمه نقدی
پنج سال ویک ماه حبس تنفیذی

دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هرات
رر
دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هرات
رر

رر
رر
رر

قتل وسرقت

رر

1398/1/3

رر

رر
رر

یکنفر

رر

رر

سرقت

یکنفر

1398/1/4

رر

تهدید

دونفر

رر

رر

سرقت مسلحانه

چهار نفر

1398/1/10

رر

اتفاق در جرم سرقت

سه نفر

رر

رر

فوت ترافیکی

یکنفر

رر

رر

سرقت

چهار نفر

رر

رر

غصب موتر سایکل

دونفر

1398/1/14

رر

هفت سال حبس تنفیذی
یکنفر ده سال حبس تنفیذی ویکنفر چهار سال
حبس تنفیذی
دوسال وشش ماه حبس تنفیذی

هر واحد دو سال حبس تنفیذی
یکنفر پنج سال حبس تنفیذی سه نفر هر واحد
شانزده سال حبس تنفیذی
یکنفر سه سال حبس تنفیذی و دو شش سال حبس
تنفیذی
سه سال حبس تنفیذی
یکنفر پنج سال سه نفر هر واحد سه سال حبس
تنفیذی
هر واحد پنج سال حبس تنفیذی

چپاولگری

یکنفر

رر

سه سال حبس تنفیذی

رر

سرقت

دونفر

رر

هر واحد سه سال حبس تنفیذی

دیوان اطفال محکمه استیناف والیت هرات

رهزنی

یکنفر

1398/1/11

رر

تجاوز جنسی ولت وکوبی

دونفر

1398/1/18

دیوان جزاء محکمه ابدائیه حوزه سوم شهر کابل

سرقت مسلحانه

دونفر

1398/1/13

رر

قتل

دونفر

1398/1/19

دوسال وشش ماه حجز تنفیذی
یکنفر پنج سال وپنج ماه ویکنفر چهار سال
ویکماه حجز تنفیذی
یکنفر هجده سال حبس تنفیذی ویکنفر ده سال
حبس تنفیذی وبیست هزار افغانی جریمه نقدی
یکنفر شانزده سال حبس تنفیذی ویکنفر برائت

رر

مجروحیت

دونفر

1398/1/24

هر واحد دو دو سال حبس تفنیذی

رر

مجروحیت

یکنفر

1398/1/25

یکسال وشش ماه حبس تنفیذی

رر

تجاوز جنسی

یکنفر

رر

هفت سال حبس تنفیذی

رر

سرقت موتر سایکل

یکنفر

رر

رر

سرقت موتر

سه نفر

1398/1/26

رر

قتل وانجا م فعل لواط

سه نفر

رر

پنج سال ویکماه حبس تنفیذی
دونفر برائت ،یکنفر چهار سال وهفت ماه حبس
تنفیذی
یکنفر برائت ،یکنفر بیست سال حبس تنفیذی
ویکنفر دوسال حبس تنفیذی
یکسال وسه ماه حبس تنفیذی

رر

سرقت واسطه

یکنفر

رر

رر

قتل

یکنفر

1398/1/28

رر

سرقت هنگرها

پنج نفر

1398/1/5

دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هلمند

سرقت

یکنفر

1398/1/6

رر

فوت ترافیکی

یکنفر

رر

رر

فسق وفجور

یکنفر

1398/1/18

دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت هلمند

عضویت

یکتفر

1398/1/11

دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت هلمند

سرقت وانتحال القاب

یکنفر

1398/1/13

رر

مواد مخدر

یکنفر

رر

رر

مواد مخدر

یکنفر

رر

شش سال و سه ماه ویکروز حبس تنفیذی

رر

موادمخدر

یکنفر

رر

سه سال حبس تنفیذی

یکنفر

1398/1/12

پنج سال حبس تنفیذی

دونفر

1398/1/6

سه سال حبس تنفیذی

یکنفر

1398/1/18

بیست ودو سال حبس تنفیذی

یکنفر

رر

شش سال حبس تنفیذی

پنج نفر

1398/1/21

هر واحد بیست ویک سال حبس تنفیذی

قتل خطاء
دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه شهری والیت هلمند
دیوان رسیده گی به جرایم امنیت عامه وجرایم ناشی از فساد سوء استفاده از صالحیت
وظیفوی
اداری محکمه استیناف والیت تخار
محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن والیت
تجاوز جنسی وسرقت
تخار
تجاوز برعفت وناموس
رر
دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سرپل
دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت سرپل
دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فراه
رر
رر
رر
رر
دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فراه
رر

حقو استينا

قتل

گللاارا الللرادت یوللی ریاسللت تد مللات قضللائی در سللال در بزش اداری:
 1397قرار ذی مواص ت ر ییه است:

.1

در بزش ستام قضائی د ره :)31

ریاست تد مات قضائی.

تض د ر د خ ستام قضات تدریی لاوالی لای ولا .2

د ا

امللن بلله م للت  )59تللن ا تللاریخ  18حم ل الللی  18م للاا
سال 1397

مییریتم ر نمائی اوالراخ املورات اداری
نتلللر ل مراقبلللت ا اللللرادت ارمنلللیا

مللورد صللفائی صللنو
ساحات تدم ر.

ترت ک تاب اویار تدیاد  59تن فار ا ستام شش ما له .3

لیماتی

لللیماتی در

درسلللیم تللاالر سلل م نار للا سلللایر

مییریت وظارت ملؤثر ا اللرادت ارمنلیا تحلت اثلر

ر نمللائی ال خ در الللرای مللؤثر رالللع بلله للار للای یوم لله
محوله.

بلله م ل ن منظللور اعللی تللاریخ ثبللت وللاخ بلله گوولله اوییللن  .4نتر ل مراقبت ا لریا بر شلبکه شلرریم س التض
حضوری م ا لا ثبلت ولاخ م ثبلت ولاخ ورلایی تدلیاد  10239دبرساوی دستااه لنراتور.
تن ه ا لم ه  8279تن ذ ور  1960تن اواث اوی .
در بزش ارتقای هرف ت قضات دا

.5

یمت محا ض:

لوا خ د ایر مربو( ریاست تد مات قضائی.

الل :به راه اویا تن و ا سنری دمو شی برای قضات در .6
محا ض شور:

شت

وشللش مللؤثر در راسللتای حفللظ واریاشللت النللاگ
تر للله ارسلللال را لللور حا لللری لرلللت اللللرای مدلللاا

ا لللافه لللاری اسلللات ی

ارمنلللیا اداری

 .1تشز ی  390بروامه دمو شی ری ارتقلای هرف لت ریاست عمومی مالی اداری.
قضلللات دا ل ل لللیمت محلللا ض بللله اسلللاگ و لللا سلللنری  .7نتر ل مراقبت ا تابزاوه داد
دمو شی ا سلال  1400-1396لل ا مطلابق  2021-2017ال خ به مییر عمومی تابزاوه
م یدی .
.2

.8

لللیماتی بللله

یایت ر نملائی

تابیار.
بللع

ایرللاد کا ل و مرللیت قضللاء لریللیه م للاا

به راه اویا تن ل اه م نای با د ور ا ری ل لک شیه سال  1397در تابزاوه.

دوا در تطب ق بروامه ای دمو شی له در اثلر و لا سلنری  .9تنظ ض شماره گماری الماری ای تابزاوه فررسلت
دمو شللللللی ا سللللللال  1400-1396مطللللللابق  2021-2017ومود تمامی تک به اساگ عنوا تابم مؤللل شلماره
م یدی تشز ی گردییه است.

الماری) ری دسترسی دسا متقا

ب  :ی گماری ارتقای هرف لت قضلات در شلت

 .10ا م دریافت  26ل لی تلاب مطالدله تح ل د سل ه

مح للا ض ش للور ب لله اس للا گ ا لوی للت تقا ل ض  390بروام لله
دمو شی در میت نج سال دینیه  1400- 1396در د .

ر

ای قضائی ا

ا .

ریاست وشرات ستره محکمه.

 .11ا م دریافلت  10ل لی بحلث فقرلی مقایالوی تلال ل

 .1ا لم ه  390بروامله دمو شلی لی گلماری شلیهم  80استاد محمیگ "عت قی" ا ر مقاخ ستره محکمه.
برواملله دمو شللی د در سللال  1397در بزللش للای لاایللیم  .12تو یلع  9ل لی تلاب شللرح اصلول والارا ف ال ه للای
مللیوی ترللارتی در للی گرفتلله شللیه بللود لله ا لم لله  80لاائی برای اسات ی این ریاست.
شنرادات:

بروامه در سال  1397بله تدلیاد  76بروامله د دایلر گردیلیه در بزش رحرا

اسلللتم متبلللاقی  4بروامللله والللبت مشلللکیت تزن کلللی بللله منظلللور رفلللع مشلللکیت چلللالش لللای ارده ریاسلللت
تد مات قضائی شنرادات ذی ارایه می گردد.

امن تی در ربع ا ل سال  1398دایر می گردد.

در بزللش اوکشللا دیتللاب س دمو شللی ار یللابی قضللات  .1حمایلت فللرا ض د ری امکاوللات برتللر للاری هرف تللی
ارمنلللیا ریاسلللت تد ملللات قضلللائی در
بلللرای اسلللتادا
قب بدیا اودقاد دمو ا:
.1

در سلللال  1397تدلللیاد  49بروامللله دمو شلللی قضلللات دا

دا

شور.

ار ا

یمت محا ض الیات شور ثبلت دیتلاب س گردیلیه .2

ایراد ی

ا ا ایمرلنای ی

اسللت متبللاقی للری ثبللت تللا نللو بلله مر للا تد مللات .3

ایرللاد ل

لله بللرای سللتامرا

عراده دمبوالوس.
قضللات محللا ض الیللت

شور در مر ا اب .
قضائی مواص ت وه ر ییه است.
 .2مچنا تدیاد  59تلن قضلات لالوالی لای ولا املن  .4ل ک حمایت ملالی تزن کلی د ولر لای بل ن الم لی
و للا سللنری شللیه لله د
و للللا

للض ثبللت دیتللاب س گردیللیه اسللت بلله منظللور ود فللائی سلللتره محکملله در بزللش تد ملللات

للللا مشللللکیت دورللللا و للللا در دیتللللاب س تح لل ل

ار یابی گردییه.

.3

قضائی.
.5

فورمه ای ار یابی دمو شی له بلرای اشلترا

ننلیه

تقویللت مرا للا دمو شللی الیللات شللور ترر للا د بللا

سای دمو شی.

گللا ایللن س ل م نار للا تو یللع گردیللیه بللود بدیا اولله للری  .6تادیللله حلللق الاحمللله اسلللتادا قلللراردادی بلللق احکلللاخ
لملللع د ری گردیلللیه وشلللا د نلللیه  48ف الللی افلللاایش در قاوو .
ننیه س م نار ا می باشنی.

سطئ داوش قضات اشترا

سرسبای محو ه محا ض وظافت دفاتر مراقبت لیی ا

هفده سال حبس تنفیذی
د  -۱۱ .ارسال را ور ای ربع ار را ور حا ری در )۲۵
یکنفر برائت ،دونفر پنج سال یکماه حبس تنفیذی،
ر ماه را ور ای سال تماخ درم داد مد نه د -۱۲ .
یکنفر یکسال حبس تنفیذی ویکنفر دوازده سال
دماده گی برای بررسی الرادت سال  ۱۳۹۷توس
وپنج ماه حبس تنفیذی
مفتش ن قضایی مقاخ عالی ستره محکمه-۱۳ .
یکسال ویکروز حبس تنفیذی
ل وگ ری ا رووع فااد اداری منع ر د م شن ارا
یکسال حبس تنفیذی
د به محا ض .در ا ر حا رین ل اه عیه سورد ه
سه سال حبس تنفیذی
یایات فو را در وظر گرفته بق د در امورات رسمی
پنج سال ویکماه حبس تنفیذی
وا نی ومود ل اه به دعای ه ر فیح
ویش عم
دوسال حبس تنفیذی
مردخ افناواتا به ایا رس ی.
یکسال حبس تنفیذی

ل اه اداری ریاست محکمه است نا
الیت بام ا :

یوخ د شنبه مؤرخ  ۱۳۹۸/۱/۱۲در ریاست محکمه
است نا

الیت بام ا

ل اه اداری تحت ریاست

قضا تمنی وث الیین" ا ری" رئ س محکمه است نا
الیت بام ا در تاالر ل اات برگاار گردیی
وزات ل اه با تی ت دیاتی چنی یخ اهلل مر ی توس
قاری صاحک یار محمی"حق ار" دمر مزا د ا گردیی.
سوس رئ س محکمه است نا

برای تماخ اشترا

ننیه

گا در ل اه وا دمییی عری وموده ا دربار یا وی

م باشنی مطابق رمیض اری ه ا لاوک

ارت ار امور

التماعی مشزی م اردد باالی ه فه

ویش حا ر

باشنی .
ا اینکه سال اری  1397تض گردییه بناءً تماخ محا ض
مک ل است تا را ور ربع چرارخ الرادت سال تماخ ویش
را ر چه د تر ترت ک به ا ت ار این ریاست قرار د نی
تا الرادتی ه در وظر است اوراخ گ رد.
مقاخ ریاست محکمه است نا

اعطای تقییر وامه ا سوی

مقاخ عالی ستره محکمه به محمی صاد

فر وی محمی

لا محرر ما کی دیوا وظامی محکمه ابتیائ ه شرری
این ریاست را ه به مناسبت حمایت ا و ر ای وظامی
برایش اعطا گردییه تبری عری وموده ا بارگاه ایاد
منا

واستار موفق ت ب شتر برایش گردیی

ا اینکه محترخ قاسض " موحیی" رئ س محکمه ابتیائ ه
شرری به تاریخ  1397/12/29ا لاوک مقاخ عالی ستره
محکمه به تقاعی سو

داده شیه م ا اینکه موصو

شزی ا وفسم صاد م ارفرض دارای حان ا ی
بوده بناء با اعطای تقییروامه توس رئ س محکمه
است نا

مورد قیر

ستایش قرار گرفت

مچنا افا د

ا اینکه رئ س محکمه شرری تواواته م داد

یمت

بیست ویکسال حبس تنفیذ ی
1398/1/27
یکنفر
قتل
ویش را در راستای ادای ما ول ت ایماوی اوراخ
موفق ت ومودم
دونفر یکسال حبس تنفیذی ویکنفر شش ماه حبس بارگ برای مه در ی صحتمنیی
1398/1/19
سه نفر
چپاولگری وتهدید
حقو شوری مردخ ه باالی مه الاام اتم به ایه
تنفیذی
ریاست محکمه است نا سوری شی موفقاوه سال اری
ا مال برساوی بنا ایشا به ب نی ترین درله افتزار وای
یکسال ویکماه حبس تنفیذی
رر
یکنفر
سرقت موتر سایکل
 1397را برای تماخ رسوو ریاست تبری عری ومود
ترن ت
دمیه این افتزار بارگ را برای شا تبری
یذی
تنف
حبس
سال
هفده
رر
دونفر
معاونت در قتل
مچنا ا افه ومودم ه سوری رد ی سال اری
عری م یاریض بدیا رئ س محکمه ابتیائ ه شرری
پنج سال ویکماه حبس تنفیذی
رر
دونفر
سرقت
اواا را با ترربه تر می سا د ام ی ه ا اوی ته ای
متقاعی ا تررب ات اوا اه ای ر د اا به س قضا
قب ی دردینیه به وراحان و کو در فدال ت اداری
یکسال ویکماه حبس تنفیذی
رر
یکنفر
سرقت
صحبت ومود.
قضائی ویش استفاده ومائ ض.
شانزده سال حبس تنفیذی
1398/1/20
یکنفر
تجاوز جنسی
احمی" اهمی" رئ س دیوا
در ا ر قضا تمنی شک
بر ورد و با مرالد ن صحبت
در رابطه به ر س و
شش ماه حبس تنفیذی
رر
یکنفر
سرقت
میوی حقو عامه محکمه است نا بام ا به وماینیه
ای مه لاوبه وموده ب ا داشت ه ه فه اص ی
بي ا تمييا وا ي محکومين فو بق قاوو محفوظ است
ننیه گا اعض ا رؤسام قضاتم
گی ا بق ه اشترا
قضات تام ن عیالت است س بایی در ل اات قضائی
یماتی ریاست محکمه است نا در
ارمنیا اداری
ویش ورایت محتا( باش ض تا یاوا واسته اصحاب
رابطه به مو وع ا وفای قضات سایر ارمنیا در
دعوی ا رفتار ردار ما وری برداشت وکنی ه ما در
ر شنی دیات قردوی احادیث وبوی صحبت مفا وموده
ی تام ن عیالت و ات ض.
رئ س محکمه شرری را در این راستا ستودوی داوات
مچنا ب ا داشت حا ری مولودیت ارمنی در اداره
باال ره ل اه با دعائ ه ر ایا یافت.
ی اص اساسی اداری بوده س بایی به این اص ابنی
باش ض

مه رسوو

ریاست محکمه است نا
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ه ګډ د ملوټرد الک قضل ه ا
او قض ه تررس یه ګل الولی و ولله م قضلللللللللایا تر ورالولللللللللی
ا ورا څ لوی ر سلته ملترض د ملوټرد د راړ لللا للللور ا څ لوللل ر سللللته دسللللرقت د
لله قض ل ه ل د یو لاللو  )11ووللو لله قضلل ل مللللترض د د ه ووللللو ا شللللوږ م اشللللتو
حللبس مللود ا دلد للي اللو لله قض ل ه تنف لللم حلللبس ملللود ا د ولللا فدل ل د قضل ل ي

لله  1398/1/13و ټلله دلنمللا الیللت اسللت نا
للله 1398/1/5و ټللله قضلللا ت ار سللل ی عبلللیالق وخ ملللالی ) د محکمللللل للللللاا دیلللللوا قضلللللایی وولللللډ د لد ي
و ملللر
الیلللت اسلللت نا محکمل ل رئل ل س د ووملللوړی الیلللت قضللللللا تم ثمرګلللل ل عمللللللر ) ددی الیللللللت له راړ
دعمللومی محللبس د وللو داو ل د راو اللت و لله مراسللمو لل
اللک
اسلللللت نا محکملللللی رئللل ل س للللله مشلللللر ا
حضللور مووللی لله مراسللمو ل دټولللو م کللي ا وظللامي ادار
تنف لم
دقضللا تمنی شللاه لللی احمللیی ) د اسللت نا
للللی ؤ م د اسللللت نا محکمللل رئلل ل س لللله
رئ الللاوو ګللللډ
د د ه ووو ه تنف می حبس ملود مرلا اتو
للل ا لللاا دیللوا رئ ل س ا قضللا تمنی ع للی محمللی
مزک نللی محللبس ل للله شللتو سللتووا څزلله بللر
دمحبس د ولوی داول راو الت یل لورا ار ښلتنا ب ل ا عمللر ی ) د وومللوړی دیللوا للل لله لیتللوب محکللوخ ش لو ا للض رتلله د فرلللاخ وښللت و حقللو
یللي یلل زللوا محبوسلل ن لله مزک نللی محللبس ل لله یللوه دموهللللل څاروواللللل م دقضلل ل ی دمللللترض ا د ده و ول شول.
بشوله وا درامله ا وامناسلبه فضلا ا سل یل ا دد داول له
راو اللللت و سللللره بلللله ا شللللاء اهلل د ووللللو د مبللللوت ا د نلللله
دوور مح قللاتو سللتوواه للله م نځلله الړه شللي  .ا میاروګلله ی ل
دمحبوس نو قضایا ته ه و
ت رسل یه ګل ا دا چل لله ل اللله قضلللائی دیلللوا رسل ل یه گلللی بللله للللرایض مؤهللل صللورت اعتللرای للویش را قرائللت بلله
میافع مترض دفاع ه لویش رابله
و کله مر له د و مر الیللت له محکملو ل ل ش قضل ه ترځنللډ شللووت ع لله محکملله استللللللللل نا الیللت تدق ک د
الویی قراروه لر م حا لرینو تله یل مد وملات ر للل  .مراسلض بللاد س بتللللللللاریخ  1398/1/17لرللت رس ل یه لللواوش گرفلللت دروت رللله لللات قضلللائی لللس
ه دعا سره ای ته رس یل .
لل ل
گی به قض ه ترا لنای به اتراخ یکنفلر تحلت ا اسللللتماع اعتللللرای څاروواللللل موهللللل

 یوخ مؤخ  1398/1/13مفتشا قضائی ه بزا ر تفتل شعا خ محا ض الیت فاریاب گردییه بودولی بلا قضلا تمنی لیخ
سزی"حب ک" رئ س عمومی محکمه اسلت نا الیلت میقلات
ومللوده رئ ل س محکملله اسللت نا دمللی شللا را در د الیللت
رمقیخ گفته در لمن صلحبت لا ا مکلاری مله لاوبله
للویش اصللالتا ا لاوللک رسللوو قضللائی اداری التللا
عیه وموده ا شا رسما به ار شا شر ع ومودوی.
ت اعاامی ریاست عمومی تفتل ش قضلائی بله الیلت
باد س سفروموده به تاریخ 12ر1ر 1398لی ل الۀ تدلارفی
توس رئ س محکمه اسلت نا بله منالوب ن قضلایی اداری
د محکملله مدرفللی بلله دوللا للیایت داد تللا در م نلله الللرای
برتر امور تفت ش مکاری بدم د رده تالر یت ال خ را بله
دوا فرا ض سا وی .
 ل الللله ای بتللللاریخ  1398/1/13درمحکملللله اسللللت ناالیللت سللر بمنظللور مدرفللی للت اعاامللی تفتلل ش مقللاخ
عللالی سللتره محکملله تحللت ریاسللت قضللا تمنی من للر الللیین
"من لللر" رئللل س محکمللله اسلللت نا برگلللاار گردیلللیم رئللل س
محکملله اسللت نا تمللاخ محللا ض الیللت للیایت داد تللا سللوابق
د س ه لات ار شلیه سلال  1397اداره لای لویش را بلق
ماوبه ر نمود ارایه یمات قضائی اداری تنظل ضم ترت لک
به دسترگ ات تفت ش بالنوبه قرارد نی .
 بتللاریخ  1398/1/8قضللا تمنی مفتللی محمللی یللررئ سمحکمه است نا الیت باد س بلا دگر الل محملی دا د لا
قوماولللیا م لللیا لللوائی د الیلللت در دفتلللر لللارا دیلللیار
میقات ومود لاوب ن ر ی یل س ال ه مو لوعات مالای
ملرتب بله مل نای اوتقالل قضلات محلا ض مر لا لالوالی
ام اوتقالل شلا بله لالوالی لای ولا املن الیلت تبلادل وظلر
ومودوی .دقای دا د لمن تشلکر قلیرداوی ا رئل س محکمله
عیه سورد له درراسلتای اوتقالل رفلت برگشلت
است نا
قضللات بلله لاللوالی للای وللا امللن ا ریللق للارات وظللامی
تحک ض م نای ا چ ووع سدی تیا دری ومی ر د.
لللیخ سلللزی"حب ک" رئللل س محکمللله اسلللت نا الیلللت
فاریللاب بتلللاریخ  1398/1/18بللا ا للللالی شللریل واح للله لللای
سوخم چرارخم نرض ششض مر ا الیت فاریلاب اعلض ا ع ملام
مشللرا متنفللمین در مقللر ریاسللت محکملله اسللت نا دیللی
با دیی وموده در رابطه به مکلاری مله لاوبله ملردخ بزلا ر
تحکلل ض قاووو لللت شللرع شلللریل تطب للق یکالللا قلللواو ن
وافمه شور صحبت تبادل وظر رد .
 بتاریخ  1398/1/18براساگ ابتکلار ولود ری قضلا ت ارمحمللی الم ل "عرب ی" رئ ل س محکملله اسللت نا الیللت فللراه
بلله مکللاری قضللات د ریاسللت سللنب ترللیاب ی ل بللاب اتللا
میا للله درتلللاالر ل الللات ع نلللی قضلللائی بلللا اسلللتفاده ا لللول
محر قات مالتاوی له بلا ا لیم ایماولیاری صلرفه للویی
صورت گرفته بلود توسل مفتشلا قضلائی ریل قضلا ت ار
بریلللللالی "ا نللللللی اده" قضللللللا تمنی سلللل ل ی فضلللل ل "باری"
قضللا ت ار محمللی الم ل "عرب ی" رئ ل س محکملله اسللت نا
الیلت فلراه درحضلور داشلت رسلوو قضلائی اداری گماشلته
شی.

ه  1398/1/8و ټه د بنلی الیلت اسلت نا محکملی دیواووولو
رئ اللاوو دشللکایتووو ا ریللیلو ا اسللتریادتو تلله د رس ل یه ګ ل
م الل و د قضللا تمنی محمللی حاللن صللییقی) داسللت نا
محکملللی رئلل ل س للله مشللللر داړ ولللیه محکمللللو اسللللتریادتو
ا شللکایتووو تلله د رس ل یه ګ ل لله ک لله لللوړ شللوم لللوملی د
اسللت نا محکم ل د شللکایتووو صللنی د موهللل للی ی لله
اسطه راو الت شلو م لله و کله مر له ل ش شلکایت شلتو وله
درلود ا میاروګه دمحکمو نځله ملورده اسلتریاګاوی حل ا
څ لل شوی  .اړ ویه مرالدو ته ال م الرښو و شو .

ا لللله مللللی ترت للللک د سللللرقت ا

وللللا دفدلل ل

و لللللللللول شلللللللللوی ا

ملللترض دیو الللل ا شلللوږ م اشلللتو تنف لللمی حلللبس

ملللود

للله مرلللا اتو محکلللوخ شلللول ا لللض رتللله

دفرلاخ وښت و حقو

و ول شول .

ریاسلللت قضلللا تمنی مفتلللی محملللی
محکمللللللللللللللللله اسلللللللللللللللللت نا

یلللر رئل ل س

عضلللللللللللللللللویت

قضلللللا تمنیعبیالقییر "دال ری)" رئللل ل س دیلللللوا
قضللا توال للیخ سللزی"راتک" عضللو قضللائی د

ریاسللللت قضللللا تمنیمفتی محمللللی یر رئلل ل س میافع وی حکلض را ابلی وملود له بله اسلاگ د دیوا دایرگردیی
محکمللللله اسلللللت نا عضلللللویت قضلللللا تمنی مترض مم ور بله ملیت شلت سلال حلبس تنف لمی دروت ره ات قضائی س ا اسلتماع اعتلرای
ل ل ملللیافع ولللی حکلللض را
عبیالقییر"دال ری" سر رسلت دیلوا قضلاتوال محکللوخ بلله مرللا ات شللی لله بدللیا ا للم ارچلله څارووالللل موهلللل
لللیخ سلللزی"راتک" عضلللو لللیمتی قضلللائی د

دیوا دایرگردیی

ابللی حکللض بلله مللترض تفر ل ض شللی ه حقللو فرلللاخ ابی ومود ه به اساگ د مترض بله ملیت ب الت
وا ی د در م داد قاوووی محفوظ م باشی
ی سال حبس تنف می محکلوخ بله مرلا ات شلی

ابتیارسلللم ت ل اللله توسللل رئللل س محکملللله مچنلللا ل اللله قضلللائی دیلللوا للللااء محکمللله بدللیا ا للم ارچلله ابللی حکللض بلله مللترض تفرلل ض
است نا اعی شی سوس میقق قض ه گلاارا استلل نا بتلللاریخ فلو اللم ر لرلت رسل یه گللی شللی ه حقللو فرلللاخ للوا ی د درم دللاد قللاوووی
قضللل ه یادشلللیه راب لللا وملللود بدلللیا څارووالللل به قض ه ر اوی توأخ به قت به اتراخ یکنفلر تحلت محفوظ م باشی.

ه  1398/1/19و ټه د کت کلا الیلت اسلت نا محکمل للاا
دیللللوا قضللللایي ووللللډه د قضللللا توال مولللللوی عبللللیالتواب
مز لی) له مشلر ا قضلا تمنی محملی شلف ع وظلری) دللاا
دیلوا للیمتی لل م قضللا تمنی عبلیالقا ر اسللیخ للار) لله
لیتلللللوب للللللوړه شلللللوه ا دلنالللللي ت لللللر ا موټرسلللللایک
یولو ا اړ وللیه
د ی وللو د ه قضل دمترم نللو م ملیافع
څللاروواالووم دمترم نللو د و واوللو ا د ښ ل دځللای شللا یاوو
لله حضللور تر راړ للا للورا څ لو الوللی و للول شللول ا لله
ای له ل د لنالي ت للری له شلر ع قض ل ي یلووفر ملترض دلللاا
لللود د  )640ملللی ملللاد ا دلاا لللود د  )639مللل ملللادی
دللومل فقلری دللومل بنلی لله لاخ ل لرللو دا ه  )7ووللو
ود شلی)
تنف می حبس ه ملودی ا دمالمات له ځلاوومو
منرللر دښللځی رع لله د تللا تریزللوالی لله قض ل ه ل دښللځ
رع له د تلا تریزوالی منلع قلاوو د  )21ملی ملادی د لیایت
سره سض د اتو  )8ووو تنف م حبس ه مرلا اتو محکلوخ شلو
ا لللاا للود د  )73یمللي مللاد د للیایت سللره سللض د وومللوړی
دمحکلوخ برلا د حللبس له وراشللییی للاا چل للله اتلو ووللو
تنف می حبس څزه عبارت دی دتطب لق ا تنف لم ړ ګنل شلو
چ د د حکض  :ه صلادریی سلره د ښلار ابتیائ له محکملی
لاا دیوا ف ال ه وقلم شلوه ا دملوټر سلایک د ی وللو له
قض ل ه ل یللوتن مللترض دلللاا للود  )700مللی مللاد د للیایت
سللره سللض لله یو اللل ا یللو م اشللت تنف للمی حللبس مللود لله
مرللا اتو محکللوخ شللو ا مترم نللو تلله و للول شللول چلل لله
د د ی د فرلاخ وښت و حقو ووی د .
موده
ټا

بتاریخ  1398/1/11ل اه امن تی تحت ریاست ا تللاریخ مللم ور بلله ل چ عللراده سللای وق لله مچنلللا
قا للی فضلل الرحمن"فضلل ی" رئلل س محکمللله الللللا ه توقللللل د امللللیار درمقابلل ل درب ر دی محافظ رئل س محکمله اسلت نا
مچنلللا
تدم رمحکمللله اسلللت نا ملللاحول د
است نا الیت بی شلا بله اشلترا سلربا ا
گامه گردییه درلا ای مشزی تنظل ض گردولی .
افاللللرا قطدلللله محافظللللت قضللللات تدللللیادی درملللاحول حلللوی ی لللای ر ایشلللی قضلللات داده یایت داده شی تا رووع محموله لای ملرالد ن بتاریخ  12حم  1398بروامۀ دمو شی تحت عنلوا مو لوعات
رسللوو اداری للیماتی بطللور لللیی تیشلللی بزللش عللاخ" للود لللااء) لله تللیریس د را فلل م اهلل " فلل م "
ا رؤسللللللا قضللللللات درمقرریاسللللللت محکملللللله وشود مچنا یایت داده شلی تلا تیاب رتیشلی
اسللت نا دایلللر شلللی ابتللیاء درملللورد لللد ت درب ر دی محکمه است نا اسلتحکاخ ب شلتر توقللل گشللت گللاار افللراد مشللکو درمقاب ل عضللو ما ل کی ریاسللت تد مللات قضللائی بلله عرللیه داشللت بلله
امن تللی شللررف م دبللاد صللحبت وقللا( دس ل ک حاص ل ومللوده بلله تدللیاد سللربا ا حمللایوی افللا د درب ر دی محکمه ماحول د بطورلیی تحلت اشلترا ب الت للنج تلن ا قضلات محللا ض ابتیائ له اسللت نا
الیللللات بی شللللا تزللللار در مکللللاری ملل ل نای ریاسللللت
لللمیر تدم لللر محکمللله اسلللت نا ملللورد بحلللث گلللللردد تیشلللللی ملللللرالد ن بطوردق لللللق فنلللللی مراقبللللللت قللللللرار گ للللللرد سللللللربا ا افاللللللرا
تد مات قضلائی درصلالو ل الات محکمله اسلت نا الیلت
قرارگرفتللله در راسلللتای اتزللللاذ تلللیاب ر لللللیی مال کی صلورت گرفتلله درصلورت موالله شللی بادروظرداشت استحقا قاوووی لود لا بله لور
بی شا تی یریافت.
امن تلللی بللله قوماولللیا قطدللله متلللم ره سلللایر به مشک ی ماتق ما با رئ س محکمله اسلت نا
بالنوبلله ا ر اللتی للای للود اسللتفاده وماینللی وزاللت برواملله بللاتی ت دیللاتی چنللی ا لیخ اهلل مر للی توسلل
اشلزام
افالرا سللربا ا للیایات ر نمللائی للای ال خ تماگ حاص شود تلا بله قناعلت افلراد
ری
لوگ
ل
ی
در
ی
متکرر
ای
اتی
ر
داد
ا
یکی ا اشترا ننیه گا د ا سلوس قضلا تمنی تلا محملی
صورت گرفت منا لیایت داده شلی له بدلی بلللا در وظرداشلللت حاللللت امن تلللی ردا تللله شلللود بدم دیی.
" اثللق " سر رسللت محکملله اسللت نا الیللت بی شللا درمللورد
لللیایت داده شل لی تلللا سللله وفرسلللربا ا
و اشلام

رلره

ا م لللت برواملللله لللای دمو شللللی صللللحبت مللله لاوبلللله ومللللوده
متداقبلللا بلللق دلنلللیای ترت لللک شلللیه بروامللله دمو شلللی اللللی
 1398/1/17بلله مللیت للنج ر اداملله داشللت  .برواملله باصللحبت
للای ا تتام لله سر رسلللت محکملله اسلللت نا الیللت بی شلللا
اتمه یافت.

به س ا ه بروامه ای دمو شی ریاست ارتقل

شللام مفللا ض اساسللات لنللیرم لنللیر ا دیللیگاه

بروامه ابتلیا بلا تلی ت دیلاتی چنلی ا لیخ اهلل
مر ی د ا بدلیا درشلر ع بروامله اشلترا ننلیه
گللللا توسللل ل دمو گلللللار ریاسلللللت ارتق هرف لللللت
ار یللللابی الللللرادت مللللورد ار یللللابی قرارگرفللللت
برواملله دمو شللی مطللابق دلنللیا للی درسللی بلله
ش برده شی تا ی گردیلی دوچله را له اشلترا
ننللیه گللا در برواملله دمو تلله اوللی بایللی درعم ل
للاده وماینللیم درا للر برواملله بللا تو یللع تاللییق
وامه ا ایا یافت.

ملراه بللا ی ل شللام رم سللی ف للر مرمللی مچنللا
یکدللراده مللوتر بللی اسللناد مللراه للت لد للی
بالفد توس و ر ای شفی امن تی دسلتا ر
م شود.
تلا اینکلله د س ل ه بدللی ا ف ا ل ه محکملله شللرری
س ال تا للری لور بررسللی اسلت نافی محللول
دیلوا امن للت عاملله محکمله اسللت نا گردیللیه
بله تللاریخ  1398/1/14بطللور ع نللی تحللت ریاسللت
قضللا تمنی محمللی للار "فرمللا " رئ ل س دیللوا

مم ور با حضور داشت څارووالل موهللم لیی
میافع عیه ای ا ملردخ دایلر گردیلیه بلود ملترض
بلله ملللیت للنج سلللال شلللش مللاه حلللبس تنف لللمی
محکوخ به مرا ات شی.
در ا للللر ل الللله قضللللائیم دقللللای "فرمللللا " بلللله
مترما قضایا تفرل ض وملود له حلق تم لا بلی
شللا در صللورت عللیخ قناعللت بلله حکللض محکملله
اسللت نا در م دللاد مد نلله قللاوووی محفللوظ مللی
باشی.

گفتلله م شللود لله ایللن فللرد موتورسللایک لللای
مشللرریا شللرر للرات را بلله سللرقت بللرده بلله
فر ا م رساوی تا اینکه ا منطقه چلو سل نمای
لامره لای امن تلی شناسلایی
شرر رات توس
شیه سوس دستا ر گردییه است .
مللترض در للی تحق قللات ابتللیایی بلله لللرخ للود
اعتللرا ومللودهم در ل الله ع نللی قضللائی م لؤرخ
 1397/1/17دیوا لااء محکمه شلرری له تحلت
ریاسلللت قضلللا تمنی محملللی شلللد ک "ابرا ملللی"
رئ س محکمه شرریم بلا حضلور داشلت څارووالل
موهلللم للیی مللیافع عللیه ای ا مللردخ دایللر

گردیلیه بللودم بلله مللیت شلش سللال حللبس تنف للمی
محکوخ به مرا ات گردیی.
مچنللللا در ل الللله د سلل ل ه للللای چوللللا لاریم
سلللرقتم اولللت در اماولللت قماربلللا ی ملللورد
رس یه گی ت قضایی قرار گرفت ه مترملا
مللم ور بلله حللبس للای سلله مللاه الللی چرللار سللال
محکوخ به مرا ات شیوی.
در ا ر ل اهم دقای ابرا می به مترم ن تفرل ض
بلی شلا م در صلورت
ومود ه حقو اسلت نا
علیخ قناعلت بلله حکلض محکمللهم در م دلاد مد نلله
قاوووی محفوظ م باشی.

هرف لللت ار یلللابی اللللرادت م بروامللله دمو شلللی اسیخم تفلا ت م لا للنس لنلیرم تفلا ت م لا
مفلللا ض اساسلللات لنلللیر بتلللاریخ  19اللللی  20تالللا ی مالللا ات لنلللیرم عوامل ل ملللوثر لرلللت
حم ل  1398بلله مکللاری مللالی سللکتور عللیلی تواومنللیی وللا م اسللناد م لللی بلل ن الم للی للله
قضلللایی) (jsspبلللرای ب الللت تلللن ا ار نلللا

د لت افناوالتا درد والبت بله مالا ات لنلیر

اداری قشلللرذ ور اولللاث در وتللل اموراتلللوری تدرللی ومللوده اسللتم اعیم لله لرللاوی حقللو بشللر
1948خ) چلللللارچوب لللللاری ال الللللی تالللللا ی
بارا شرر ماارشریل راه اویا ی گردیی.
مو لللوعات ملللورد بحلللث بروامللله دمو شلللی لنیردرد لت افناواتا م اردیی.

د تللن لله بلله اسللاگ را للور مللردخ بلله و ر للای
مللله د ا الیلللت
امن تلللی ا موقد لللت للل
لللرات دسلللتا ر گردیلللیه بودولللی در تحق قلللات
ابتللیایی بلله لللرخ چنللی مللورد سللرقت للای دا ل
شرر رات اعترا ومودوی.
در ل اه ای ه تحت ریاست قضا تمنی شلمس
الرحمن "رئل س ل " رئل س محکمله اسلت نا
الیللت للرات بلله تللاریخ  1398/1/17بللا حضللور
داشللت څاروواللل موهلللم للیی مللیافع عللیه
ای ا ملردخ در صلالو ل اللات محکمله شللرری
رات دایر گردییه بودم ر احی ا مترمل ن بله
ملللیت ب الللت چرلللار سلللال یل ل ملللاه حلللبس
تنف می محکوخ به مرا ات گردییوی.
مچنا در ل اله د سل ه لای قتل م سلرقت
فدل ولا و لا ملورد رسل یه گلی قلرار گرفلت لله
مترم ن این قضایا بله حلبس لای لنج ملاه اللی
ب ات د سال محکوخ به مرا ات شیوی.
در ا ر ل اه قضلائیم دقلای "رئل س ل " بله
مترما قضایا تفر ض ومود ه حلق تم لا بلی
شللا در صللورت عللیخ قناعللت بلله حکللض محکملله
است نا در م داد مد نه قلاوووی محفلوظ ملی
باشی.
مچنللا در ی ل قض ل ه دیاللر فللردی در حال کلله
مررللا بللله یل ل م لل سلللیح ولللوع یشل ل نکو

 Coordinative session held in
provinces.
 Administrative session held on
appeal courts.
 Event and News.
 Report from the session of high
council of Supreme Court.
 The criminal decision of courts.
 Open judicial session held in Kabul
Laghman, paktika, Badghis and Herat
appeal courts.
 The acting head of Military
attorney General meeting with the head
of Nengarhar appeal court.
 Report from activities of Supreme
Court educational department.
 The head of Nemroz appeal court
participated in cremini of Nemroz new
jail building.
 Security session held in
Badakhshan appeal court.
 The complaint commission of
baghlan appeal court held session.
 The seminar about the criminal cod
and gender held in Balkh , Takhar and
Badakhshan appeal courts.
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