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ثور   ۱۷شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر 
تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیی  رییی    

ی سیییییتره محکمیییییه تدیییییکیل  ل یییییه  ا ه   ر  
موضییوعاش شییامل ا ردادرسیییده عییی  ییه عمییل    

 ا ر  .
شورا نخ ت  رپیوند  ه ند ت   الیان کدور ا 
 اللتماب ریی   مهوری اسیالمی اغاان یتان    
، از حمایییت   تاکییید ریییی   مهییوری اسییالمی  
اغاان تان ن یبت  یه ح یس اسیتوالب    ی رغیی      
قیییوه قییییاییه    ییی ب لمکیییاری  الییییان محتیییر   

اش  ر سیی و  اییییاش  یییا   سییایر م ییی ولیر ا ار 
ا اراش عدلی   قیایی  ویژه  ر راستای تامیر 
امریت قیاش   حارنواان اظهار امتران نمو ه   
نیییا از  الییی اییاحبان   ر سییای ا اراش  یییر     
محلی که  ر ل اش لمیالریی ا اراش عیدلی     
قیایی تحت ریاست ر سیای محیاک  اسیتیرا     

ل حیییور غلاییب  ارنیید    رعییاارم ا اره م ییتو  
ارعانهای محل از ح ر ت اند   لمالریی انیان  
ن یییبت  یییا ا اراش عیییدلی   قییییایی ییییا  ا ری  
عر یده ، تدکر  لمل آ ر ه  سپ   یا تو یه  یه    
سیی ارم   تاکییید  اللتمییاب ریییی   مهییوری     
اسییالمی اغاان ییتان  ییه تمییامی محییاک  کدییور     
لدایت   ا  تا تید یر  ل یاش علریی قییایی را     

اش قیییایی اسیییت  کییه نمایییانیر شیی اغیت ا ییرا    
لرچی  یدتر نها یره سیاتته  نییا   ر م ا ویت    
 ه طرز اللمل تید یر  ل یاش لمیالریی ا اراش    
عدلی   قیایی ،  رعااری  ل اش لمالریی را 
 رلمکییییاری  ییییا  الیییییان   ل ییییواان  ر سیییی و 
 ل والی لا ت ری  خدیده    ظایف شا نیرا  یا   
ح س استوالب    ی رغی    رلمالریی م لیوب  

 مهای  ایتی  نباب نمایرد . ا موا
 لدًا  ا تو ه  ه نظرییاش ت تیدیی   تیدقیوی      
 رم ا وت  ه احکا  مورره طرز رسیده عیی  یه   
تخل اش قیایی  ه  ی ت   یی  تیر از قییاش    
 رحایب  قبلییی محییاک   ایییاش کا ییل ، لامییان ،  
 ا غی    نریرلیار مدیموب   تیر از م تدییر     

 لمچریان  قیایی  اا لیای از  تیا یبی تییویا    
 ییا رعایییت ااییل مکاغییاش از ح ییر ا ییراا ش      
 عملکیییر  رییییی  محکمیییه اسیییتیرا   اییییت    

  ا غی  تودیر  لمل امد .
متلاقبًا  ر راستای رسیده عیی  یه اسیتهدااش    
 االه ،  ار تباط اسیتهداییه ریاسیت عمیومی    
ت تیییق قیییایی مبرییی  ییر اییییا  ر یییه  احیید      
 رتصوص ممروع ال ر م نمو ن مدعی  های 

عیییوی ،  اسیییتهداییه ریاسیییت محکمیییه تحییت   
استیرا   ایت کا ل  رمور  چیونیی رسییده  
عی  یه  ربیه حیل اللبیدی یی    سییه  ااییی          
تدیییییحیم محکمیییییه  یصیییییال   ر زمیریییییه ،    
اسییتهداییه ریاسییت محکمییه اسییتیرا   ایییت    

 وز ان  رمور چییونیی اثیراش حیب  تل ییل     
 یییر محکیییومیر مر یییوط کیییه  ر قیییوانیر قبلیییی   

 رکو   ااد م کوش اسیت     م یل  و ه  لی
لمچرییان  ر قباییب اسییتهداییه ریاسییت محکمییه  
اسیتیرا   ایییت کا ییل پیرامییون  نحییوه تحرییی   
ا عای حل اللبدی میری علیه یا  رثیه  ی کیه   
 د ن شکایت تحریر ی ایدان   واز ندار  ،  ر 
ر شیییرایی احکیییا  قیییوانیر ناغییی ه   مصیییو اش  
 شورای عالی ستره محکمه رلرمیایی لیای از   

  لمل امد .

 رعال ه  ه سه تواضای تیدیید نظیر    رتیی از    
 رتواسییت لییای تبییدیلی محکمییه  ر قیییایای   
مدنی   اایی رسیده عی اورش عرغته    نییا  
 ییییه اسیییییا   تواضییییای  ا اره محتیییییر   لیییییوی   

  سییه   79حارنوالی ، االحیت رسیده عی  ه 
 اایییی  ییه محییاک  اسییتیرا   ایییاش کرییدز ،      

راه ، غارییاب ، توسییت ،  لامیان ، نریرلیار ، غی   
لییراش ، زا ییل ، سییمریان ، غانییی ، پکتیکییا ،  

 تخار    لخ ت ویض عر ید.
 

ا تداییه رسیدعی  ه  رای  سرییر غ یا ا اری  مرکیا   
 عدلی   قیایی مییر     یاتیر؟

محکمییه لیی ا  ییه ایییر اسییت کییه      نظییر ل یییت قیییایی   
م لییل  ییو ه  ر تمییا     11/10/1396(مییخر  82مصییو ه  

موضوعاتیکه م احت مدعی  ها  ه  ریی   ییا  یااتر    
از  ه  رییی   اشیید اییالحیت رسیییدعی  ییه آن محکمییه  
اتتصاای  غصی  زمییر  امیالو   لتیی  یو ه   اییر       

  یوان غاقد االحیت میباشد.
 میییییییییخر  (82  مصیییییییییو ه:»تصیییییییییمی  کمی ییییییییییون  

م لیل نیه  لکیه مویید میباشید. قییایای       11/10/1396
غص  امالو   لتی یلریی آنلیده قییایای کیه میدعی      

میییدعی  میییدعی علییییه اغیییرا   اشیییخاص   ، آن   لیییت
آن  ه   ییا  یدیتر از  ه  ریی  زمییر  یو ه  نیوع        ی ها

 عییوی غصیی   اشیید یلرییی مییدعی  هییا تحییت تصییر     
اغیییرا  قیییرار  اشیییته  اشییید رسییییدعی آن از ایییالحیت   

صااییی غصیی  امییالو   لتییی میباشیید      محکمییه اتت
رسیدعی سایر قیایا از ایالحیت  ییوان لیای حویو      
عامه میباشد  ا آنه  موضوع  هت اتی  لیدایت مویا     

 «((ستره محکمه ار اع عر  .

م لییی  میییور  اسیییتهداد   نظیییر تیییدقیوی مرتییی   یییرآن  
موا  محتیر  شیورایلالی    28/12/1397 ر ل ه مور  

لیییدایت  ییییل ( 1062م یییر    طیییی تصیییوی  شیییماره   
 اد ر یاغت:

   رسیییدعی قیییایای حوییو  عامییه مدییموب غصیی  ،    
 غع تلرض ، ا  ایب قبالیه   سیایر موضیوعاش میرتب       
که مدعی  هیای آن  ه  ریی  زمییر   ییا  یدتییر از آن      
 اشد اع  از ایرکه  ر تصر    لت  اشید  ییا شیخم    

( 82کیه م یر  شیده  اشید طبیل مصیو ه         یاز لیر  یانب  
ورایلالی از ایییالحیت لیییای  شییی 11/10/1396میییور  

محاک  اتتصاای رسیدعی  یه غصی  امیالو   لتیی     
ز ن لای پرج عانه میباشید موضیوع طیور متحیدالماب     

  ه  میع محاک  تلمی  عر  .((
( 56مراتی  مریدرت تصیوی  شییماره غیو   ریلیه نامییه       

 ییه محکمیه اسییتیرا   اییت کا ییل    24/1/1398میور   
ربیییه عیییا  موضیییوع   هاتبیییار عر ییییده اسیییت، از ایرکییی 

 اشیته  دیروسییله  یه عمییو  محیاک  اسیتیرا   ایییاش      
اتبار مییر   تیا آنیرا  یه مرا یع  ییر   تیویق تک ییر        
نمییو ه  غیییییوًا ا ییییرایش موتییییی   قییییییانونی  لیییییییمل    

 آرنیید.
 

 ر   مصو ه غو  ال کر  یوان حوو  عامیه حیوزه چهیار    
تما  قییه لای کیه میدعا  هیا  آن  ه  ریی    ییا  یااتر       

ا ر مییی از آن  ییو ه قییرار عیید  اییالحیت تییویق را ایی    
نماید اما  ر ا اتر محکمه غ ا  ا اری   یرای  سیرییر   
نیا  ر قیایای  یل  ا  و یکیه م یاحت میدعا  هیا از     
 ه  ری   ااتر  یو ه قیرار عید  ایالحیت ایا ر نمیو ه       

  تو  را  یصال  نمیداند:  
 ر ایییورتیکه   لیییت  ر میییدعا  هیییا   الیییید  اشییید   -1

غًا محکمه می کور تیو  را غاقید ایالحیت  ان یته ایر      
حالتی را رسیدعی می نماید که مدعی  هیا  ر تصیر    

     الیدی شخم  اشد.
محکمیه   ، ر اورتیکه  عوی غیر از غص   اشید   -2

م کور تو  را  ر رسیدعی ارغًا غص  امالو   لتیی  
 یااتر از  ه  ریی   یصیال   ان ییته رسییدعی  یه سییایر      
 عییا ی امییالو   لتییی از قبیییل  غییع تلییرض   ا  اییب       

ال  ندان ییته قییرار عیید  اییالحیت اییا ر     قبالییه  یصیی 
 میرماید.  رادً  دیروسییله اسیتهداد میییر   کیه مصیو ه     

م لیل   عیا   یو ه حیااش غیو       11/10/1396مخر  (82 
الییی کر شیییامل مصیییو ه مییی کور   ایییالحیت محکمیییه      

 ( 149 - 75متحدالماب شماره  
 : اراانداد شورای عالی  1398/ حمل / 25مور   

اسیتهداییه  یییوان حوییو  عامیه محکمییه ا تداییییه حییوزه    
میییییور   (6606نامیییییه   مریییییدرتچهیییییار  شیییییهر کا یییییل  

ریاسییییت تحریییییراش محکمییییه اسییییتیرا    27/11/1397
 است.  رزیده ایت کا ل ،  در   یل مواالت 

  محترمییاط طوریکییه موییا  محتییر   ر  ریییان قییرار  ار   
قییییایای حویییو  عامیییه کیییه م یییاحت میییدعا  هیییای آن    
میییییوازی  ه  رییییییی   یییییییا  ییییییااتر از آن  اشیییییید طبییییییل   

مویا  سیتره    شیورایلالی 11/10/1396(میخر  82مصیو ه  
حکمه،  ه محکمه اتتصاای  رسیدعی  یه قییایای   م

غصیی  زمیییر   غلییاًل  ییه محکمییه غ ییا  ا اری  ییرای        
سییرییر ت ییویض اییالحیت شییده اسییت. تصییوی  غییو        
الییی کر م لیییل  یییو ه تمیییا   عیییا ی مر یییوط  یییه امیییالو    
  لتی شیییامل غصییی ،   غیییع  تلیییرض، ا  ایییب قبالیییه      
 غیره( که م احت میدعا  هیای آن از میوازی  ه  ریی      

ازایرکییه تحییت تصییر    لییت یییا    تییر  ییو ه اعیی  اضییاغه 
شخم  اشید شیامل میییر  .  ر مصیو ه می کور کیدا        

اسییت. نظییر  ییه  ایییل   حالییت تااییی اسییت راد نیر یییده 

  کریدلار اسیتیرا  محکمیئ رییی  قییا تیار   ییو       
لییییی م کایییییب     ۱۳۹۷اهلل ا رالیمییییی پییییه مدییییری      

 ارزیا ی غونډه  وړه شوه.  توآا را
پیییه ییییا ه غونیییډه کیییئ   کریییدلار اسیییتیرا  محکمیییئ   

و،    ل ییوالیو نایضییاارې محکمییئ قو،   ښیینایضییاق
ترڅرګ یو شیمیر نیور     کو نکوو ا  ا اري کارنایضاق

  لتی ا ار  غړ   رته  لو ه، غونیډه   قیرآن کیری  پیه     
مبییارکو ایییاتونو پیییل شییوه.   غونییډې پییه پیییل کییئ         
کردلار استیرا  محکمئ ریی  قییا تیار   ییو اهلل   

اییه  ا رالیمی   غونډې ګیډ نوالو تیه ښیه راغالسیت       
ا  پیییه نو یییت سیییره   اسیییتیرا ، ښیییارې ا   ل یییوالیو    
ا تداییییییه محکمییییو تپییییل ګاارشییییونه پییییه انییییدې   ب  

  ړاندې کړب.
 په  اايي  رته کئ.

کایییب کیییئ   کریییدلار اسیییتیرا  محکمیییئ    ۱۳۹۷پیییه 
(  لید  1046  ًاانونو ته په  اايي  رتیه کیئ میموعی    یو

لاییئ  ملییئ څخییه    لییه   سیییی  ار ې شییوي  ي چییئ   
 لد   سییو پیه   ( ۲۷۳صله شوي      سیی غی( ۶۹۵ 

 لییید   سییییی  ( ۷۵اړه قییییایی قیییرار ایییا ر شیییوی    
 لید   سییی   ( ۳مکتو ي م تر ې شوې  ي ا  پاتئ  

     ران اندې  ي.
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  ر  ایت نیمر ز:
 ل یییه لمیییالریی ا اراش عیییدلی   قییییایی  اییییت نیمیییر ز ییییو       

 ییا اشییتراو ملیییر ا اری  زارش    1398حمییل   22پریدییربه مییخر   
امور اتله،  الی  ایت، ریی  محا     توقیف تانیه لیا، رییی     

 اتلییی   تییار ی،  ارنوالی امریییت څییارنوالی اسییتیرا ، ریییی   څیی
میدیر  رییایی، نمایریده ریاسییت عدلییه، ریی ییه امیور زنییان ، مییدیر      
محیییب     یییییر لمکیییاران عیییدلی   قییییایی  الیییل رسیییانه تحیییت   
ریاسیییت قییییا تیار سیییید عبیییدالویو   کمیییالی  رییییی  محکمیییه       

 استیرا   ر مور ریاست محکمه استیرا   ایر عر ید.
ی توسییی   چرییید از کیییال  ر   پیییر ر الهییی     ینخ یییت  ل یییه  اآییییات  

قیییا تمرد سیییید ملصیییو   تالصیییی  مردیییی  ل یییه آغیییاز سیییپ    
عیان را تییر موید     ه ریی  محکمه استیرا ، حیور اشتراو کررید 

لریی ا اییییت  ر زمیریییه لمییی  ع تییه   را یییع  یییه تو یییه تییاص مویییا  
ارعانهای عدلی   قیایی ایحبت نمیو ه   توضییحاش م صیل  ر     

اراییه نمیو    لریی ارعانهای عدلی   قییایی  ا اره ی طرزاللمل لم
. لدًا  الی  ایت طی احبت مختصیری از ا تکیاراش   تالشیهای    
 ییدی ریییی  محکمییه اسییتیرا   ر زمیرییه لمییالریی  یییر ا اراش     
  لتییی تصواییًا نها لییای عییدلی   قیییایی اییحبت لمییه  انبییه       

 نمو .

ملییر ا اری  زارش امیور  اتلییه طیی ایحبت م صییلی از      متلاقبیاً 
ز تصواییًا ریاسییت محکمییه  زحمییاش ا اراش   لتییی  ایییت نیمییر   

استیرا  قیدر انی نمیو ه  ر را  یه  یه چیالق لیا    مدیکالش  ر        
زمیریییه انتوایییب محیییب    مرغیییوع نمیییو ن یییی  سل یییله مدیییکالش    
اییحبت نمییو ه  عییده ای لمکییاری  یدییتر  زارش امییور  اتلییه         

 ارعانهای امریتی را  ا نها لای عدلی   قیایی  ا  .

ر  یییاره یییی  سل یییله  ارنوالی اسیییتیرا  طیییی ایییحبتی   څیییرییییی  
مدییکالش مر ییوط  ییه انتواییب محییب    مدییکالش رغییت    رعدییت  

ارنوالی الیی محیب   یا  ر نظر اشیت     څی ارنواان از م یر ریاست څ
ی توریبًا سی کیلیو متیر ، نبیو   اکتیر ایحی  ر محیب          اغااله 

مرکا ااال    تر ییت اط ایب ایحبت نمیو ه   پیدیرها  نمیو  اعیر        
تانه  ییا توقییف تانیه آمیا ه عیر        محب  قدیمی  ه حیث نظارش 

ارنواان کاسیته توالید شید  ر ا امیه  ل ییه     څی از مدیکالش انتوایب   
ر ی موار   ییر   مدیکالش   چیالق لیای مو یو   حیث   تبیا ب       
نظر اورش عرغته  ر مور  راه حل آن لا تصامی  ازمه عرغته شید  
   ل ییه  ییه امییید موغویییت اشییتراو کررییدعان  ر امییور محولییه  ییه     

ن رسیییدلمچران  ر را  ییه  ییه مدییکالش   پیدییرها اش ارایییه    پایییا
ارنوالی   مرکییا ااییال    تر یییت اط اییب، ملیییر     څییشییده ریاسییت  

ایاح  ا اری  زارش امیور  اتلیه  ییه میدیریت محیب  لییدایت  ا       
ارنوالی تهیییه عییر  ،  ر زمیرییه انتواییب    څییا  مراسیی   ییرای  طییتییا ا

ن یر از   ارنوالی  یه محیب     یاللک  یی     څی مکاتیی  از محکمیه     
ارنواان څی مدیریت محب   ر زمیره موظیف عیر     تیامیر امرییت     

ارنوالی الییی محییب    انتواییب مظرییونیر  ییه   م قومانییدانی    څییاز 
 امریه نیمر ز میباشد.  

 ر را  ه  ه پیدرها  مرکا اایال    تر ییت اط ایب مبریی  یر ایرکیه       
محییب  سییا وه  ییه مرکییا ااییال   ا ه شییو  تصییمی  عرغتییه شیید کییه   

ااییال    تر یییت اط اییب رسییمًا موضییوع را  ییه موییا   ایییت      آمریییت
 پیدرها  عا ل نمو ه   پیییری ازمه اورش عیر .

 ر  ل ییه م ییا ل  ییه مییا ه یییاز ل  طرزاللمییل کمیتییه، قیییا تمرد   
سید ملصو    تالصیی    یه ای ت مردیی کمیتیه تلیییر عر یید          
  ر اتیییر تودیرنامییه لییایی  ییه ریییی  محکمییه اسییتیرا    ریییی       

ارنوالی امریییت  اتلییی   تییار ی   څیینوالی اسییتیرا    ریییی   ارڅیی
 توس  ملیر ا اری  زارش امور  اتله الدا عر ید.  

  یرا :  ر محکمه استیرا  توقی یاه
 اشییتراو  ییه لمییالریی  ل ییه شم ییی لیییری 18/1/1398  تییاریخ

 رییییی    ییییرا ،  توقی ییییاه   ا تدایییییه  اسیییتیرا   محکمیییه  رییییی 
 مدیا ر  ،  یرا  توقی یاه ملی امریت 501 ا اره ملا ن   څارنوالی

 محکمیه  رییی   کیاری   ر غتیر   تلیدا ی از میدعوییر    jcip ق خی 
  م ی ولیر  ارشیاش اع  حیث ر ز  پیرامیون   ییرا   توقی ییاه  استیرا 

 مرحلیییه  رپر سیییه کیییه  چالدیییهای مدیییکالش  سیییایر یونامیییا ا اره
 ناغیی ه قیوانیر  ت بیییل  رراسیتای  عا انیه   محاکمییه تحوییل  کدیف 
 .  ایرعر ید  اشت   و  کدور

 تحیییت مظریییونیر از یتلیییدا  انتوایییب چییییونیی  رمیییور  ا تیییدا  ر
  محییب   توقی یییاه مییر نیید عرغتییار  ایییاش  رسییایر کییه توقیییف
 عرییایق  عید   ن یبت   یه  لا  ر الو آنها پ یرم  ه را  ه  ر  یرا 

 توقی یییاه م یی ولیر تییا شیید  ان ییته نیییاز  ییو ه موا ییه  مدییکل  ییا
 اییحبت  قییت  راسییرع  یییر    یی ولیرم  ییا تییار ی  مدییا ریر

 لییا  تییوقی ی مظرییونیر  نیهداشییت ح ییس  ییرای ایرکییه تییا نمایریید
 . عر   اعمار   اییا   یدتری  الکهای
 انتوایب   ییا  اطاقهیا  اعمیار  توسی   لیا  سهولت اییا   لدی موضوع
 تهیییایامالق زمیریییه  ر میییداغع  کیییالی  یییرای لیییا کیییانک   اییییا  
 اییر  کیه   یو ،  آنیان  حویو   از  اع غ مرظور  ه شان کلیرخم  ا ایدان
 کانک ییها از تلییدا  تییا نمو نیید تلهیید تییار ی مدییا ریر را مییور 

   یید ن راحتییی  ییه  توانریید مییداغع  کییالی تییا نمایریید رام ییاعدش
   ر ل یاش  نمایرید  مالقیاش  شیان  موکلیر  ا مانع کدا  مو و یت

 شیان  میوکلیر  ازحویو     نمیو ه  اشیتراو  کامل عی آما ه  ا قیایی
 . نمایرد غاع  کماحوه
  ییا  رم ا وییت  متهمیییر مظرییونیر حوییو  ای ییای  لییدی موضییوع
 مییور  کییه  ییو  ی ااییی شآا ییرا قییانون  7 مییا ه عانییه ی ییت  مییوار 
 تو یه  آن ت بیل راستای  ر م  ولیر تا شد  قرار قرارعرغت  حث
 غییر   یا   متهمییر  مظریونیر  حوییو  نویض  ایورش    ر نمیو ه   یدی 
   حویییی لیییر   عییییر  ایییورش قیییانونی  رتیییور  م ییی وب اغیییرا   ییییا

 آن از    ییو ه آن م ییتحل  قانونییا شییرعٌا غییر  کییه(   مییدنی سیاسیی 
 . عر    ت ویض ا   ه است  رتو ار

 دانوییا   ا یت  از  تحوییل  کدف مرحله  ر قانون نوض  لدی مور 
 میور    رایر   و ،  تحویل کدف م  ولیر شآا را قانونی میلا 
 قیانون  نویض   رآن کیه  رعی   نیوع  لیی   طیوانی   مباح ه از حث  لد
 م ی ولیر   لیدی   ل یه   ری  تا  قرارشد ندد پ یرغته شو   یده

 څیییارنوالی  لیییوی  اتلیییه امیییور  زارش ، ملیییی امرییییت ا اره ارشییید
  ر تیییویق  ظیییایف ای یییای   رراسیییتای  رزییییده اشیییتراو ًااکیییید

 التلمیییل  ا یی  م ییترداش  سییایر کدییور ناغیی ه قییوانیر ر شییرایی
 حاضیییر م ییی ولیر مایرییید  رتاتمیییهن موقیییع   یییه یییییتمو ا ییراآش 
   ل ییه متلهیید عدییترد  تییویق قییانونی محولییه  ظییایف  رای ییای

 . رسید اتتتا  ه  شده  ایر
  ر  ایت  االن:

 ل ییه لمییالریی ا اراش عییدلی  قیییایي   ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ تییاریخ 
 ایت  االن  ا تیال ش آییاتی چریداز کیال  اهلل مییید تحیت ریاسیت        

را   ییا اشییتراو ر سییا  محمدح ر اییدیوی  ریییح  محکمییه اسییتی 
 نمایریده عییان ا اراش  یییر    ایییر عر یید، ا تییدا  ریییح  محکمییه    
اسییتیرا   ر را  ییه  ییه المیییت  ل ییه اییحبت نمییو ه   را ییع  ییه       
المیت  قت توضیحاش  ا ه از اشتراو کررده عان تواسیت کیه  ر   

  ل اش  لدی  د ن تاتیر  ضیاع  قت حیوریا رد.
وع ایحبت نمیو ه  ضییاع    سیپ  ملیا ن  اییت  ر را  یه  یه موضی      

 قت را یکی از موار  غ یا   ا اری  ان یته  از اشیتراو کرریدعان     
ارنوالی څی تواست تا سر  قت  ه  ل یه حاضیرعر ند،  لیدًا رییح      

را  یییه  یییه المییییت  ل یییه ایییحبت نمیییو ه       ر اسیییتیرا   اییییت   
 تاکیییید رحاکمیت قیییانون  عملیییی شیییدن حتمیییی تصیییامی   ل یییه    

شیت کیه پیولی  نمیتواند یه  هانیه      عدلی  قیایي نمو ه  عال ه  ا
 ناامری   رگ ازت بیل حاکمیت قانون شانه تالی نماید

طبیییل آ ریییدا رییییی   ییییوان  یییاای محکمیییه اسیییتیرا          متلاقبیییًا
مدییییییکالش مبرییییییی  رعیییییید  ت بیییییییل غیصییییییله لییییییای غیییییییا ی      

را م ییر  سییاتته عییال ه نمییو  کییه اک ییرًا     ۱۳۹۶-۱۳۹۵سییالهای
تییالروز ت بیییل  غیصییله لییای غیییا ی اییا ره سییالهای غییو  الیی کر     

نیر یییده اسییت  علیییت ت بیییل ندییدن آنیییرا  ضییاحت تواسییت کیییه       
ارنوایییب تر یییی احکا   ر یییواب ازعییید  لمکیییاری لیییای پیییولی       څ

ارنوالی طبییل څیی رحصییه عرغتییاری میییرمیر یییا آ ری نمییو ه ع ت: 
لییدایت قییانون مکاتییی  عرغتییاری مکییرر اییا رنمو ه اسییت امییا         

 ش اورش نیرغته است.آازطر  پولی   رمور  ا را
ارنوالی،ریاسییت څدیکالش محکمییه شییهری   مدییکالش ریاسییت  م

عدلیییه  انیمییر  کییالی مییداغع تحییت  حییث  تبییا ب نظرقییرار ا ه       
ر ی مدکالش  موانیع  ظیایف    شدکه م  ولیر لرکدا  از ا اراش

، ار الیر زمییره شییان ر شییری انداتتییه  اک رمدییکالش متو ییه شیی   
ه نییدانی امریییه  ییو ه کییه متاسییی ان    اریاسییت اراضییی، امییالو  قوم   

ازارعانهییییای م کورک ییییی  ر ل ییییه حیورنداشییییت سییییپ  ر ی  
تمییامی مدییکالش م ییر  شییده  حییث  تبییا ب نظراییورش عرغتییه        

 : موار   یل تصوی  عر ید
 ر ل یییاش عیییدلی  قییییایي شیییخم ا ب   ایر  لتیییی  ایییید   .1

 اشتراو نمایرد.

لرعییاه اشییخاص  یید ن ع رمو ییه  ر ل ییه عییدلی  قیییایي       .2
ر وطییه شییان عییاارم  حیییورنمی یا رییدازآ ر   ل ییه  ییه مرا ییع م  

  ا ه شو .

ارنوالی طبیل لیدایت   څی ت بیل غیصله لای محیاک   قرارلیای    .3
ی از ملیییه  ظییایف پیییولی   یییو ه  ییییش  ااآقیییانون ا ییرا ۳۰۳مییا ه  

 ش نماید.آ پولی   اید م ا ل  ه آن ا را

قرارلای تحویواتی محاک  طبل لدایت قانون  رموعدملیریه   .4
 حل  م ا ل  ه رلرمو حل عر  .

ارنواییییب  حکیییی  محکمییییه را  رقیییییایای   څاسییییا  م البییییه   .5
میر حیت ، نظریه ط  عدلی تدیکیل میدلید لی یت طی  عیدلی      

کو  اامیدش  ۵۷۸-۵۷۷ رنظرییه لیای تیویق طبیل لیدایت میوا       
اسیتراحت    ییتری میریض را  دییکل  اضیو تحریر نیا رنظریییاش    
ا تییویق عییال ه  ییر اایی الحاش انیلی ییی تر مییه عر ییی یییا ری آنییر  

 نیا روی د.

ا اره قیایای   لت کیه  یه   ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ مور۵۴قرارنمبر .6
ن ییع   لییت اییا رعر یده  راییورش عیید  موانییع قییانونی ت بیییل        

 عر  .

کیییه  رحیییل قرارلیییای    ار الیا ارش م توغیت،اراضیییی  شییی  .7
محییاک   اریاسیییت عدلیییه لمکیییاری نمییی نمایریییدازطریل ریاسیییت    
عدلیه  ر ل ه ا اری  ایت لمراه  یا  الیی  رمییان ع اشیته  ازآن     

 ل عر  .طریل حل مدک

 ررا  ییه  ییه تلییییر سییر اط اییب کییه ازطییر  الییل تبییره  یییر         .8
ساب تخمییر مییر  طبیل مصیو ه    ۱۶الی۱۵ساب  یال  ۱۸الی۱۷

شورای عیالی سیتره محکمیه چرییر ایراحت  ار  لرعیاه الیل تبیره         
را ۱۷ساب نظر دلد ه اییر ملریی کیه غیر  تکمییل سیر      ۱۸ ۱۷ یر 

 سالیی قرار ار  (.۱۸نمو ه   ر

ای کدی ی  ظییایف تیو را  رسیت انیییا      رایورتیکه ارعانهی   .9
ش آقییانون ا ییرا۹۱ ۹۰ -۸۹ارنوالی میتوانییدطبل مییوا  څیی ندلریید

 ش نماید.آ اایی ا را

محییاک   رقرارلییای ترییازع اییالحیت مییته  تحییت توقیییف را     .11
ش  ااییییي تلییییر سرنوشیییت  آقیییانون ا یییرا۱۰۱طبیییل لیییدایت میییا ه 

 نمایرد.

ش کرتیر ب تحویل از ا راییي شیدن مصیو ه لی ا  یه عهیده ا ارا         .11
 ل ییییه  ا عایحییییه تیییییر غال   آرز ی اییییلو    ، مر ییییوط میباشیییید 

 سرتاسری  رکدورتاتمه یاغت.

  ر  ایت  لخ
 ل ه لمالریی ا اراش عدلی  قییایی  یا اشیتراو     26/12/1397 تاریخ  

ر سییا  نمایرییده عییان ا اراش  یییر    رموییر ریاسییت محکمییه اسییتیرا          
ی  ریاسیت   ایت  لخ تحیت ریاسیت قییا تیار محمید شیریف  غیانی   ریی       

 محکمه استیرا   ایرعر ید .
ا تیداد  ل ییه  یا قرایییت آیییاتی چرید ازکییال  اهلل میییید آغیاز   سییپ  طبییل      
آ رداد مدکالش پیدیرها ی  ییوان رسییده عیی  یه قییایای امرییت عامیه         
ریاست محکمه شهری مبری  رایرکه  رقیایای غیا ی م یا ل  یه لیدایت    

  کتیریگ  ندییر  اعیالن  ییا   ( قیانون ا ییراآش  ااییی عمییل ندیده    209میا ه   
  یییو    رتواسیییت لیییای مکیییرر  رمیلیییا  قیییانونی مواایییلت نمیییی کرییید     
 لمچرییان ل یییت عرغتییاری از اشییتراو  ر ل ییاش قیییایی امترییاع مییی         
 رزند  ه  ل ه ارایه  تاطرندان عر ید که  اوب  یه موقیع کتیریگ  ندیر     
 اعالن   سیه  اش غییا ی  حییور ل ییت عرغتیاری  ر ل یاش قییایی       

بیل قانون ، رسیده عیی  یه موقیع   سییه  یاش،  تیامیر عیدالت،        سب  ت 
  غع شبهاش  ار ه  ه ناظریر  مدالدیر پر سه محاکماتی می عر   .

سییپ  مدییکالش پیدییرها ی  یییوان  ییاای محکمییه شییهری مبرییی  رایرکییه   
قومانییدانی امریییه  حییوزه لییای مر وطییه ا ییراآش قییانونی را  رقباییب  لیی       

رعایت نمیی کررید،  یه  ل یه اراییه  تیاطر        متهمیر  اطمیران ازنتییه آن
ندان عر ید که عد  اقیدا  م ی ولیر قومانیدانی امرییه  یه  لی   احییار        
متهمیر  اطمیران ازنتییه  ل  سب  التوی   سیه  یاش عر ییده  میانع    

 ت بیل قانون می عر   .
مدییکل پیدییرها ی  یییوان رسیییده عییی  ییه قیییایای حوییو  عامییه ریاسییت     

یرکییه اسییرا   لیییی ازسییاحاش تحییت قییرن یر      محکمییه شییهری مبرییی  را  
قییییرار ار    ا اره اراضییییی  م ییییتوغیت از ارایییییه مللومییییاش تییییو   اری  
میرمایریید  تاطرندییان عر ییید کییه ن ییبت عیید  ارایییه مللومییاش از انیی       
ا اراش مت کره ، امالو  تحت  عوی ت بیت ندیده   ا هیا  مو یو ه تیر       

  اراضیی را یع  یه      الیارملکیت  یر طرغیر را از یر نمی  ر ، ریی  شی 
موضییوع توضیییحاش از  را ارایییه   تییاطر ندییان کییر  کییه قییرن یر  غییاتر     
مت کره  ه  ستور مواماش ایالحه ایورش عرغتیه  تیا زمیان ا یرای عمیل        

 تص یه از ا ن پاسخ مل  ری  .
ارنوالی  ییاای عمییومی مبرییی  رایرکییه مییدیریت    څییمدییکالش پیدییرها ی  

را   ازعیرغتر   سییه لیای  ااییی     لای تحرییراش محیاک  ا تدایییه  اسیتی    
 د ن مته  تو   اری میرمایرد  لمچریان متهمیریی کیه  رمحیاک   راییت      

ارنوایب  یه غیصیله    څعرغته   پارچه ا الغ رلایی شان ض  مکتیوب  اایل    
اا ره قراعت نکر ه استیرا  طلی  میییر    یا آنکیه اسیتیرا  طلبیی آن       

ل  ا را    سییه  لید   از مله قیایای م تلیله پرداشته میدو   لی  یاز 
ازتت  میلا  قانونی مواالت میرماید  لمچریان محیاک  را یع  یه تلیییر      

( قیانون ا یراآش  ااییی    347اق اط  یرای  نویدی م یا ل  یه لیدایت میا ه        
 قرارقیایی اا رنمی نمایرد ،م ر   حث قرارعرغت.

ارنوالی تحویل  یرای  مبریی  رایرکیه ا را  ای حه     څمدکالش پیدرها ی 
زمدیریت لای  ریایی اک یرا  ید ن قیرار احالیه    رتیت  رسیمیاش        تحویل ا

ارنوالی غرسیتا ه میدیو   رحالیکیه زمیان کیاغی  یرای ترتیی  سییل         څی  ه 
توقی ی  یا ضمانت ت  ااولی   و  ندار     لیا  رانتوایب مظریون  یه    

کییه مالیییت   ،  لمچرییان مظرونییتتوقیییف تانییه  ییه مدییکل موا ییه ل ییتی   
ا ن ضییمان تییو   اری میرمایریید ،  ییه  ل ییه     رمییی آن قباحییت  ییو ه  از  

 ارایه عر ید .
 -1ارنوالی ا تداییییه امرییت عامیه مبریی  رایرکییه:   څی مدیکالش پیدیرها ی   

مدیریت تحریراش  یوان امرییت عامیه شیهری ازعیرغتر   سییه  یاش  لید        
محاک  قرارلای تمدید تیوقی ی   -2 یه تو   اری میرمایرد  12ازساعت 

عیی تیویق  ارنید  یه محیب        هآن راتحت رسید  سیه  اتی را که   سیه 
متهمیریی کیه  یه  یاای نویدی محکیو  عر ییده لمیراه          -3ارساب نمیدارند 

ارنوالی غرسییتا ه نمیی شیوند، نیییا  یه  ل یه ارایییه     څی  یا   سییه    ییاره  یه    
 عر ید .

 -1 :ارنوالی مریع تدیونت علییه زن مبریی  رایرکیه     څی مدکالش پیدرها ی 
 ییه  قییت ملییییر حاضرنمیدییوند کییه     کییالی مییداغع  ر ل ییاش قیییایی   

 لییا متهمیییر  کییه ازطریییل محکمییه  ییه    -2سیب  ضیییاع  قییت مییی عییر   
محییب  اعییاا   ملرغییی مییر نیید کییاپی مکتییوب ضیی  ا را    سیییه نمییی    

  اشد م ر   حث قرارعرغت .
اشییییتراو کررییییدعان  ل ییییه  لیییید از حییییث  مداقییییه ر ی آ رییییدای  ل ییییه  

 ا ند :موضوعاش  یل را مور  تایید  تصوی  قرار 
ارنوالی  یو ه  څی ازیرکیه ندیر  اعیالن را ییو متهمییر غایی  از ظی یه         .1

ارنوالی اسیتیرا  مکلییف اسیت تییا طبیل ت ییال  نامیه امیییا     څیی ریاد ریاسیت   
ارنوالی  ریاست را یو تلویایون ملی اغاان یتان  رندیر    څشده  یر لوی 

 اعالن   سیه لای غیا ی اقدا  نماید .

ی امریییه   آمییریر حییوزه لییا     ل ییه تییاص  ییا آمییر امریییت، قومانییدان     .2
 ر غترریاسییت محکمییه اسییتیرا   ایییر  مدییکل سییهل انیییاری پییولی        
 رق مت عد  ا راآش قیانونی را یع  یه  لی  لیای ایا ره محیاک   سیایر         
ا اراش  ا آنها  رمیان ع اشته شده   ه مدکالش پییق آمیده نو یه پاییان     

  لیای  ع اشته شو  سپ  لرعاه م  ولیر قومانیدانی امرییه  ر را یر  لی    
( 3-2-1اا ره  ی اعترایی نمو ه  اغیرا  ملرغیی شیده را م یا ل غویراش       

( قییانون طییرز تحصیییل حوییو  ت ییلی  ندییده   را ییع  ییه آن    45(   18مییا ه  
ارنوالی ملرغیی  از آن طرییل  یا آنهیا     څی اقدا  قانونی را اتخیا  نرمایرید  یه    

  رتور  قانونی اورش عیر  .

یاغیییت راه حیییل  یییه ا را   اراضیییی،  یییه لییید   ر ار الیشییی ریاسییت   .3
قرن یر شده، ا رای عمل تص یه رانظر  ه مبرمیت موضیوع  رسییده عیی    
 ه امورتلل اهلل عیالتًا ر ی  ست عرغتیه   یه مالحظیه نودیه لیای سیر ی       

 کدستری ار   ه مراغع   لت مللوماش ارایه  دارند .

ارنوالی  ییا  څی محاک  آنلده   سیه لیا راکیه متهمییر آن  یه ضیمانت       .4
( 819محکمیییییه ا تدایییییییه رلیییییا انییییید  یییییا رعاییییییت مصیییییو ه        غیصیییییله 

شورایلالی مویا  محتیر     24/11/1391(1416 مصو ه   3/12/1397مور 
ستره محکمه، ت لی     ررسیده عی آن پر سیه  لی   احییار راطیی   یه      

 موضوع رسیده عی نمایرد .

محییاک   رحصییه ارسییاب   سیییه لییایی کییه متهمیییر آن  ییری ال مییه          .5
مرظییور اعتیراض اسییتیرا   یه موقییع ازسیرعت عمییل     شیراتته شیده انیید  یه   

 کارعیرند .

آنلییده محکییومیر  ییرای  نوییدی کییه تییوان پر اتییت  ییه یکبییارعی   ییه     .6
ارنوالی  یه محکمیه   څی محکو   ها رانداشیته   طلبیارق ی  انید، ازطرییل     

( قییانون 347مر وطییه پیدییرها   ل یییت قیییایی م ییا ل  ییه لییدایت مییا ه     
  ه تلییر ق   تصمی  اتخا  نمایرد .ا راآش  اایی  ریله قرارقیایی 

مییوظ یر کدیی ی مخصواییا پییولی ، مکلییف انیید تییا  لیید ازکدییف       .7
 رمییی   عرغتییاری مظرییون، ایی حه کدیی ی را  صییورش  رسییت تکمیییل        

   یارنوالی ملرغیی    سییه را تیو   څی  مظرونیر را  ر س  ا قیاش کیاری  یه    

ا اری  توست  ایت  استیرا  محکمئ 
 ه :غونډ

 توسیییت  اییییت   اسیییتیرا  محکمیییئ  غونیییډ  پیییه تیییاار کیییئ      
قییا تیار محمید اغیییل  مالتییل( ترمدییری انیدی ا اري  غونییډه     
پداسی حاب کئ  یوړه شیوه چیئ   توسیت  اییت   محیاکمو اړ نید        

کیی ګیډ ن کیړی  ه پیه غونیډه کیئ       قاضیانو ا  ا اري کارمردانو په 
تیر  چار  ته په کتو سره یا  نه  شیوه چیئ نیوی کایب  ایید لیه نوییو        
لیلو ا  نویو پالنونو سیره شیر ع ا  پیرمخ  یه اړ شیو  یا  نیه  شیوه        
چییییئ تر ولییییو مهمییییه پییییدی اړ نیییید  انییییدی   قاضیییییانو ا  ا اری      
کارمردانو لپاره په  تیت ا  زمیان سیره پیه  ظیای و کیي حاضیری ا         

لاي اړ نید پیه  تیت ا  زمیان سیره راپیور ا  ا یراآش  ی کیو  چیئ           
لد  ا  م لوب  ی پدي اړه  اندي ، ا  لمدارنګیه پیه غونیډه کیی     
یا  نه   شوه چئ   تیر په څییر  انیدی عیا ي ت تییق چیئ اقتییاد       
موضوعاش  ه ل    مو و ییت ا  پیدایتیت پیه ایورش کیئ څییړي       

لییییف  ي چییییئ   راتلییییونکی  ي ا اری ا  م ییییلکی کارمرییییدان مک 
ت تیق   محتر  ل یاش له راتګ څخه   مخه  وب ا یراآش   لایی   
مکتییوب   مییتر م ییا ل  ییوړ ا  عیییار کییړی کییو  چییئ   ت تیییق      
محتیر  ریاسیت څخییه پیدې اړه راغلیی ا   توسییت  اییت   اړ نیید       
محکمییو ا   یوانونییو تییه ا  مخییه تک یییر شییوي  ي، ا  لمدارنګییه    

پر ریا   اندي چئ قییاییه قیوه    یا  نه  شوه چئ   لاه آمرا  اال
م یتوله قییوه ا  پخپلییو اړ نییده ا راآتیو کییئ اسییتوالب لییري    ایییت    
 الییي ا     ل ییوالي  ل ییواب تییه   راپییور ا  حاضییری   کرتییر ب ا      

ګڼیه   30/11/97( نیټیه  2716تلوی  ستوناه ل      لت   موا  پیه   
حک  په اسا  حل ا  محاک  لدې څخه م ت ری ګڼلیی شیوي  ي ،   

  پییه پییای کییی   مرا لیرییو سییره   ښییه  رتییور  ا  پییه  ریییر ترییدي     ا
 تیواب  رکولییو سیر یره یا  نییه   شیوه چییئ   قییایا    څیړنییی ،     
 ررسیییي ، التیییوا ا اري تخ یییی ا  م ییی ولیت  ی پیییه ترتیییی  سیییره   
لییومړی قیید  کییي   ا اری مییاموریرو پییه تلوییی  کییي یییي  مییدقل ا    

ی  م ی ولیت  ی  ملیتی یلری لمکار قاضی ا  یا    ییوان   ریی  
 اید  رته په تمامه ملری ا   م  ولیت په  رو سره تو یه  شیي ا    
غونډه   ګیډ نوالو  مدیکالتو لیه ا ریید  څخیه  ر سیته    عیا پیه         

 لوستلو سره پای ته  رسیده .

 محکمه استیرا   ایت سرپل:  ل ه ا اری
کیییه  تحیییت ریاسیییت محتیییر ،    22/1/1398 ر  ل یییه ا اری میییور  

ر الییدیر  مریییر  ریییی  محکمییه اسییتیرا   ایییت      قیییا تمرد مرییی 
سرپل اورش عرغت  ر سای   ا ییر، محیرریر   کارمریدان ا اری    
محکمیییه اسیییتیرا ، محکمیییه ا تدایییییه شیییهری،محکمه ا تدایییییه  
رسیییده عییی  ییه  ییرای   تدییونت علیییه زن    محییاک   ل ییوالیهای     

 کول تاناش، ایا    سوزمه قلله اشتراو نمو ند :
ور رغع تیال لیا   نیواقم مدیالده شیده  ر  رییان        ل ه که  ه مرظ

محاک  تد یر یاغتیه  یو  پی  از تیال ش      1397ت تیق ا راآش ساب 
آییییاتی از کیییال  اهلل مییییید توسییی  یکیییی از اشیییتراو کرریییدعان ،       
قیا تمرد مریر الدیر  مریر  ریی  محکمیه اسیتیرا   یه نمایریده     

ت تییق  عی از قیاش   کارمریدان ا اری محیاک  سیرپل  از لی یت     
که  رلرمایی لای لمه  انبیه  یرای  هبیو  ا یراآش محیاک  نمیو ه         
 یا ر ییه مراسی    ح ییر اتیال   ظی یه محولییه تیویق را  یه پایییان        
رسییاندند ا ییراز تدییکر   امترییان نمییو  .  ر ا امییه ریییی  محکمییه     

( میور  از تاللیا   نیواقم    24استیرا  یا   اشت لی ت شیامل     
محییاک   1397تیییق ا ییراآش سییاب محییاک  را کییه حیییر  ررسییی   ت  

مدییالده عر یییده  ییو  ،  قرایییت     ییه محییاک  مر وطییه لییدایت از   
 ا  تا  ر ق مت رغع  تاللا   نیواقم تیویق اقیدا  نمایرید تیا  ر      
سالهای آیرده ایر تاللا   نیواقم  ر ا یراآش شیان قا یل مدیالده      

 نباشد .
ازمیه   ل ه پ  از استماع نظریاش  شرکت کرریده عیان   لیدایاش    

 ه شلباش مر وطیه  یا  عایییه تییر   امیید موغوییت  یرای اشیتراو         
 کرردعان  ه پایان رسید.

  ل ه ا اری محکمه استیرا   ایت  لخ:
 ییه اشییتراو کارمرییدان ا اری محییاک  ا تداییییه     5/1/1398 تییاریخ 

 استیرا   رمور ریاست محکمیه اسیتیرا   ایرعر یید،  ل یه  یا      
 مییییید توسییی  سیییید عبیییدالوا ر   تیییال ش آییییاتی چرییید ازکیییال  اهلل  

ریاست آغازعر ید سپ  قییا تیار محمید   آن مدیرح س  مراقبت 
شییریف غیییانی رییییی  محکمیییه اسییتیرا  ایییحبت نمیییو ه ازح یییر    

 ع یت  یه توشیی ییا  کیر ه      1397ا راآش کارمردان ا اری طی سیاب 
کارمرییدان ا اری  یییه عریییوان اعیییوان قییییا نا یکتیییریر شیییخم  یییه   

اعیای غامیل قیاد  یرای شیما از    قیاش میباشرد پ   ه م ا ه 

است تیا   شیا  م قییاش  یا عرضیه تیدماش سیال  ا اری سیلوو         
نیی    سییرعت  رعمییل اعتمییا  میر   را ن ییبت  ییه ایییر ا اره  لیی     
نمیو ه م ی ولیت ایمییانی تیویق را ا ا نمای ید  لییدًا  یه کارمرییدان      
ا اری تاکییید اییورش عرغییت تییا  رحصییه تهیییه  ییه موقییع راپورلییای  

اک  تو ه  دی نمایرد که  ه اسرع  قیت  یه مویا  عیالی     ا راآتی مح
ستره محکمه ارساب عر     راتیر اشتراو کررده عان یی  سل یله   
مدیییکالش شیییان را ییییا  آ ر شیییدند کیییه ازطیییر  رییییی  محکمیییه     

 استیرا   ه ریاست تحریراش لدایت از   ا ه شد .
  ل ه ا اری محکمه استیرا   ایت کا ل:

سیییای   ا ییییر اسیییتیراغی، محیییاک     ل یییه ا اری  یییه عییییویت ر  
ا تداییییه شییهری  آمییریر ثبییت اسییرا    ثییایل  ایییت کا ییل  ییه ر ز      

تحیت ریاسیت قییا تواب ملیرات الیدیر       19/1/1398  شربه میخر   
 : حامدی  ریی  محکمه استیرا   ایر عر ید

لییید  از  اییییر نمیییو ن  ل یییه موضیییوع اعمیییار تلمییییر محیییاک   ر   
 ل یییاش علریییی محیییاک ،  مر وطیییاش ترییییی تیییره تییییل  یییو ه  نییییا   

 ل ییاش لمییالریی  یییر ا اراش عییدلی  قیییایی، حاضییری   ییییر   
موضوعاش شامل آ ردا مور   حث قرار عرغیت  از طیر  اعییای    
 ل ه تصامی  از  اتخا     لداز ا راز نظر  رلیر خق تواغیل نظیر    

 حاال عر ید .
 

کییییو  غصیییی   ییییانګړې لییییومړن     م  نرګرلییییار ز ن     لتییییي   
( ۳۰۰يییو تییر      ه شییوهړه  ییوټیینی 1398ر1ر21چییی پییه   محکمییئ

تییر    ئ  مکییئ  غصیی  پییه قیییحه کییئ ، چییئ  سییر      ريبییه   لتیی 
اړ ند  غتو ا ا  پیه سیحمه کیئ موقلحیت لیري   یاا کیو          ل وال  

( ۶کالییه ا   ( ۶ ریید پییه اسییا  پییه     ( ۴غوییرې  ( ۱مییا ې  ( ۷۱۶  
 .محاشتو تر ح ي  رد محکو  کړ

    لتي  کمو  غص   انګړې لومړن  محکمیئ  يیا ې  مکیئ    
پییه اړه     لییت پییه ګټییه غحصییله  کییړه تییو  يییئ  يییل شییوې پر کییړه     

 .شي  استحرا  غوښتره  کړي  ر ست  نه  ه شخم کوای
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 یي  قیاحتصم
خ  ل ه يتار

 یيقیا

 تلدا  

 رحمتهم
 محکمه مر وط نوع اتها 

26/12/1397 دوسال حبس تنفیذی   امنیت عامه محکمه شهری والیت بدخشاندیوان  جنگ مغلوبه یکنفر 

14/1/1398 شش سال حبس تنفیذی   محکمه ابتدائیه خشونت علیه زن والیت بدخشان خودکشی یکنفر 

س تنفیذی سه سال وشش ماه حب  20/1/1398  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بدخشان قاچاق مواد مخدر یکنفر 

27/1/1398 هر واحد بیست ویک سال حبس تنفیذی   سه نفر 
عضویت ومساعدت به 

 دشمن
 دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت بدخشان

 یکنفر رر شش سال حبس تنفیذی 
عضویت ومساعدت به 

 دشمن
 رر

نج سال وشش ماه حبس تنفیذی پ  رر قاچاق مرمی وبم دستی یکنفر رر 

28/1/1398 شش سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بدخشان رهزنی چهار نفر 

 رر هتک حرمت یکنفر رر پنج سال حبس تنفیذی 

20/1/1398 هفت سال حبس تنفیذی  دهاردیوان جزاء محکمه شهری والیت کن سرقت یکنفر   

 رر لواط یکنفر رر دوسال حبس تنفیذی 

24/1/1398 هفت سال حبس تنفیذی   رر فریبکاری یکنفر 

13/1/1398 سه سال ودوماه حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت کندهار مواد مخدر یکنفر 

20/1/1398 پنج سال حبس تنفیذی   رر مواد مخدر یکنفر 

 رر تزویر قباله یکنفر رر دوسال حبس تنفیذی 

27/1/1398 سه سال حبس تعلیقی ویکسال حبس تنفیذی   دیوان جرایم ترافیکی محکمه شهری والیت کندهار مجروحیت ترافیکی  یکنفر 

20/1/1398 هر واحد پنج سال وشش ماه حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت کندهار عضویت دونفر 

ال حبس تنفیذی هر واحد بیست وپنج س  26/1/1398  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندهار قتل دونفر 

 رر قتل  یکنفر رر بیست سال حبس تنفیذی 

 رر قتل  سه نفر رر هر واحد هجده سال حبس تنفیذی 

 رر سرقت یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی 

یت عامه محکمه استیناف والیت کندهاردیوان امن قاچاق هیروئین یکنفر رر شش سال ودوماه حبس تنفیذی   

12/1/1398 هر واحد سه سال حبس تنفیذی   رر قاچاق مواد مخدر دونفر 

19/1/1398 هفت سال وشش ماه حبس تنفیذی   رر قاچاق مواد مخدر یکنفر 

 رر قاچاق مواد مخدر یکنفر رر دوسال حبس تنفیذی 

24/1/1398 دوسال وشش ماه حبس تنفیذی  تعضوی یکنفر   دیوان امنیت داخلی وخارجی محکمه استیناف والیت کندهار 

 رر عضویت  یکنفر رر پنج سال وشش ماه حبس تنفیذی 

12/1/1398 نو ماه وده روز حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت غزنی خرید وفروش مواد مخدر یکنفر 

مواد مخدرخرید وفروش  یکنفر رر یکسال وده روز حبس تنفیذی   رر 

 رر خرید فروش مواد مخدر یکنفر رر دوسال ویکماه وده روز حبس تنفیذی 

 رر خرید وفروش مواد مخدر یکنفر رر یکسال وده روز حبس تفنیذی

سه نفر هر واهدسه سال حبس تنفیذی ویکنفر 
 هفتاد هزار افغانی جزای نقدی

13/1/1398  چهار نفر 
سوء استفاده از صالحیت 

 وظیفوی
 رر

20/1/1398 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی   دونفر 
فروش مهمات وغفلت 

 وظیفوی
 رر

 رر عضویت وخرابکاری یکنفر رر شانزده سال ویکماه حبس تنفیذی 

یکنفر دوسال وده ماه حبس تنفیذی ویکنفر چهار 
 ماه حبس تنفیذی

27/1/1398  رر خرید وفروش مواد مخدر دونفر 

ه حبس تنفیذی ومبلغ چهار نفر هر واحد یازده ما
پانزده پانزده هزار افغانی جزای نقدی ویکنفر 

 یکسال وشش ماه حبس تنفیذی 
 پنج نفر رر

اخاذی پول، اکتساب غیر 
قانونی سالح وسوء استفاده 

 از صالحیت وظیفوی
 رر

 رر اکتساب غیر قانونی سالح یکنفر رر یکسال  ویکماه حبس تنفیذی 

 رر قتل خطا یکنفر رر یکسال ویکماه حبس تنفیذی 

28/1/1398 یکسال وسه ماه حبس تنفیذی   رر تجاوز از صالحیت وظیفوی یکنفر 

25/1/1398 دوسال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بامیان  مجروحیت یکنفر 

هشت نفر هر واحد هشت سال حبس تنفیذی، 
دونفر برائت، وسی وسه نفر هر واحد سی وپنچ 

 نی جزای نقدیهزار افغا
2/2/1398  

چهل وسه 
 نفر

 رر جنگ مغلوبه

3/2/1398 دوسال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت سرپل سرقت یکنفر 

25/1/1398 یکسال وشش ماه حبس تنفیذی   آزار واذیت یکنفر 
محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن والیت 

 فاریاب
وششماه حبس تنفیذی ویکنفر چهار یکنفر یکسال 

 ماه حبس تنفیذی 
27/1/1398  دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت فاریاب ضرب وجرح دونفر 

 رر شروع به تجاوز جنسی یکنفر رر یکسال حبس تنفیذی 

28/1/1398 هر واحد یکسال ویکماه حبس تنفیذی   رر سرقت دونفر 

نفیذی یکنفر یکسال ویکماه ویک روز حبس ت
 ویکنفر برائت

25/1/1398  دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت فاریاب  مشروبات الکولی دونفر 

 رر قاچاق مواد مخدر یکنفر رر یکسال حبس تنفیذی وسی هزار جریمه نقدی

 رر قاچاق مواد مخدر یکنفر رر دوسال ویکماه حبس تنفیذی 

زای نقدیدوسال حبس تنفیذی وده هزار افغانی ج  29/1/1398  یکنفر 
سوء استفاده از صالحیت 

 وظیفوی
 دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه شهری والیت تخار

یکنفر یکسال وشش ماه حبس تنفیذی ودونفر هر 
 واحد ده ماه وهجده روز حبس تنفیذی 

27/1/1398  دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت تخار سرقت آهن چادر سه نفر 

چهار سال وشش ماه حبس تنفیذی هر احد   رر اختطاف منجر به لت وکوب دونفر  رر 

یکنفر در قضیه قتل برائت ودر شراب نوشی 
پانزده هزار افغانی جزای نقدی ویکنفر در قضیه 

 قتل شانزده سال حبس تنفیذی 
25/1/1398  دیوان جزاء محکمه شهری والیت تخار قتل وشراب نوشی دونفر 

وشش ماه حبس تنفیذیهر واحد پنج سال   رر سرقت  دونفر رر 

28/1/1398 چهار سال و ده روز حجز تنفیذی   رر تجاوز جنسی یکنفر 

25/1/1398 هجده سال حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت سمنگان  اختطاف منجر به قتل یکنفر 

رر حمالت مسلحانه سه نفر رر هر واحد شانزده سال حبس تنفیذی  

28/1/1398 یکسال ویکماه حبس تنفیذی   رر مواد مخدر یکنفر 

27/1/1398 بیست ویکسال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سمنگان  قتل  یکنفر 

 رر تجاوز جنسی یکنفر رر ده سال حبس تنفیذی

 رر فوت ترافیکی یکنفر ررر چهار سال حبس تنفیذی 

 لي محکومحر غو  طبل قانون مح وظ استاححا توحوو  استحرا  طلبي  يا تم
 

  ا قرار احاله ارساب  دارند .

ن قباحیت  از ا ن  آنلده متهمیر که  ر  ارتکیا ی شیا   .8
ضییمانت آ ییا مییی  رزنیید   راییورش رلاشییدن     ییاره  ییه      

( 111ارنوالی حاضیر نمیدیوند، ا تیداد م یا ل  یه میا ه        څی 
ازتدا یر احتیاطی کارعرغته شو    رغیرآن احکا  غییا ی  

  رمور  لمچو اغرا  ت بیل عر   .

لرعاه   سیه  رمحکمه تحت رسیده عی قرار  اشته  .9
ع قرارتمدیییییید توقییییییف را   یییییرای رسییییییده عیییییی موضیییییو 

اییا رنماید، لا مییًا ییی  نوییل قرارمتیی کره را  ییه مییدیریت     
 محب  اتبارنمایرد .

اعیییاا   متهمییییر محکیییو   یییه  یییاای نویییدی ازطیییر      .11
ارنوالی څیی    ییا   سیییه مدییکل  رانییییا  ییو ه    یمحییاک  تییو

 لییید از ایییوب   سییییه  یییه ر ییییت ضیییمانت تییی   رحصیییه    
 احیارآن ا راآش  حل مدکل  دارند .

 ر قییییت ملیییییر  ر ل ییییاش حاضییییر  کییییاپی    کییییالد .11
عییالی آ مکتییوب اعاامییی متهمیییر  ییه محییب   ییه مرظییور     

 .سرنوشت مته  ض  ا را    سیه عر  ارنواب مخظف ازڅ

ارنوالی څی مدیریت محیب   یه مییر   ایوب مکتیوب       .12
 ییه رلییایی محبییو  ازطریییل تییویق   یید ن ملرغییی آن  ییه     

 ارنوالی اقدا  نماید .څ

اغییت ایرکیه موضییوع  ربییه  ارنوالی  لیید از  ریڅی ا اره  .13
حوییوقی  ار   اییییاب رسیییده عییی  خییق حوییوقی قییییه      
 رمرحلییه نخ ییت را میرماییید  رییاد تمییا  ا را   مییع آ ری     
شییده تییویق راح ییس  اییر  عرییییه عییارض را مرحیییث      

 ارتباط  ه ا اره حوو  را ع سازند .

 یواب   محکمه تیارتی ا را  تحویلی محصیوب را  یه   .14
د تییا  رق ییمت  ریاغییت اییا ره آمریییت حوییو  ارسییاب  ارنیی 

   سیه ممد  اقع عر  .

موضییوع  تالییت مر ییو یر   لتییی  رحصییه ت بیییل        .15
غیصییله لییا  اییید  ییه موییا   ایییت اتبییار تییا ازآن طریییل  لییو     

 لمچواغرا  عرغته شو  .

موضییوع ا ییرای ایییاه طییال   ییه زن محکییو  لییه کییه       .16
غیصله لای محاک  ثالثه را  دست  ار   ه مرظورت یال   یا   

شیییله    ریاغییت راه حییل قییانونی  ییه موییا      مرا ییع  تولییید  
 عالی ستره محکمه پیدرها  عر   .

لمیه ا اراش  خصیوص ا اراش کدیی ی   ل یوالی لییا     .17
کی ییییت تانیییه پیییری غورمیییه  یییاش تیییویق را  یییاا  یییر ه،       
مللومیییاش  کیییالی میییداغع  رت  یتیییا ی   غیییور  سیییوا ل    

  رمی  ر  سیه  اش اضاغه عر   .

را  یییه لییید   اطیییا  تییییارش  اییییت  لیییخ کمی ییییونی    .18
رسییده عییی  ییه قییایای تیییارتی کییه نییاز نظریییه الییل تبییره     
 ارند، اییا   قیایای احاله شده را  رمیلیا  تلیییر شیده    
 رقرارقییییایی محکمیییه رسییییده عیییی    رحصیییه مدییییکل      
پیدرها ی ریاست محکمه تییارتی لمکیاری از  را تیدارو    

  بیررد .

مدیریت محب  متهمیر اناثی را کیه قیبال  یه ضیمانت      .19
ا  ییو ه انیید   ییه اسییا  لییا    ییید محکمییه  یییا نداشییتر      رلیی

ضمانت ملتبر که  ه محیب  ملرغیی میی عر نید رات یلی         
 رایییورش ایییییاب قیییانونی ازطرییییل تیییویق  یییه شییی اتانه     

 ملرغی  نظریه  اکتر را ات   دارند .

 ل ییه  لیید از حییث لییای ازمییه  ییه ات ییا  تمییامی اعیییای        
ه ا اراش حاضر  ر ل ه  ه تصوی  رسیید  غیرض تلمییل  ی    

 یییر   اتبییار     ییا  عاییییه تیییر غال  کدییور   لییت  ملییت   
 م لمان اغاان تان تاتمه یاغت .

  ر محکمه ا تداییه حوزه سو  شهر کا ل:
 ل یه لمیالریی محکمیه     28/1/1398یو  چهارشیربه میخر    

ا تداییییه حییوزه سییو  شییهر کا ییل تحییت ریاسییت قیییا تیار       
وزه سیییو  محمدایی ا علیاا ه  رییییی  محکمیییه ا تداییییه حییی  

شهر کا ل  ا اشیتراو نییی  اهلل احویا   رییی   ییوان  یااد       
څیارنواان،  محکمه ا تداییه  ا حیور اشت آمیریر تحوییل،   

یی، آمیر  تیدماش طی  عیدلی       مدیران مبارزه  ا  یرای   ریا  
ملیا ن  ررسیی تحویویاش  ر مویر ریاسیت محکمیه ا تداییییه       

  رعاار عر ید.
کال  اهلل مییید توسی    نخ ت  ل ه  ا تال ش آیاتی چرد از 

یکی از اشتراو کررده عیان آغیاز شید سیپ  رییی  محکمیه       
ا تداییییه ضییمر تدییکری از اشییتراو کررییده عییان  ل ییه ر ی   
المیییت  رعییااری  ل ییاش لمییالریی  هییت حییل مدییکالش     

 احبت نمو .
لمچریییان  هیییت تحویییل عیییدالت  یدیییتر  ر ا اراش عیییدلی     
 قیییایی ر ی کمبییو ی لییا  کاسییتی لییای پییولی  عییدلی،    

مبییو ی لییا  کاسیییتی لییای نظییارش تانیییه، کاسییتی لیییای      ک
څییارنواان تحویییل  ریاسییت تییدماش طیی  عییدلی،     ا ییراآش 

ر  می  لد م ل قتیل کیه از    قیایای  رای   رایی که اک رًا
نییا  پییولی  موااییلت مییی کریید از آن عکیی  لییای  رسییت       
 رنیییه غرسییتا ه نمییی شییو ، سییا وه  رمییی متهمیییر  هییت      

ل  لمه  انبیه ایورش   تحویل  رای   کدف آن احبت م ص
عرغت  نتایج  مدیکالش  یه لمیه عیان  اضیو    خیاطر حیل        

 ن لمه اشتراو کررده عان متلهد عدترد .آ
 

کاب کئ   اسیتیرا  محکمیئ    ااییی     ۱۳۹۷لمداراز په 
اغاییان  ( ۷۵۶۹۳۳۸  سیییو څخییه اسییته راغلییي عواییید   
 کېږي     لت تاانئ ته ت لی  شوي.

 مدني ا  حووقي  رته کئ.په 
 کئ   کریدلار اسیتیرا  محکمیئ  یوانونیو    کاب  ۱۳۹۷په 

 لید   سییی   ( ۹۹  ًاپه مدني ا  حووقي  رتیه کیئ میموعی   
 لید   سیحي   ( ۲۴ ار ې شوي چئ   لایئ    ملیئ څخیه     

 لد   سیحو پیه اړه قییایي قیرار ایا ر      ( ۶۱غیصله شوي  
( ۸ لیید   سییحي مکتییو ي م ییتر ې شییوي ا        ( ۶شییوی   

 د   سیی     ران اندې  ي. ل
کاب کئ   استیرا  محکمیئ  یوانونیو    ۱۳۹۷لمداراز په 

  میییدني ا  حویییوقي   سییییو څخیییه اسیییته راغلیییي عوایییید      
اغاییان  کېییږي     لییت تاانییئ تییه ت ییلی       ( ۶۲۱۶۸۲۹ 

 شوي.
 په  اايي  رته کئ.

انونیو تیه   کاب کئ   کریدلار ښیارې محکمیئ  یو    ۱۳۹۷په 
 لیید   سیییی  ار ې ( ۹۴۹  ًاپیه  اايییي  رتییه کیئ میموعیی  

  سییی غیصیله   ( ۶۰۳لائ  ملئ څخیه    له شوي  ي چئ 
 لیید   سیییو پییه اړه قیییایی قییرار اییا ر      ( ۱۵۱شییوي    

  لد   سیی مکتو ي م تر ې شوې  ي. ( ۱۹۵شوی  
کاییب کیئ   کرییدلار ښیارې محکمییئ      ۱۳۹۷لمیداراز پیه   

( ۱۹۰۷۵۰۰ اایییی   سیییو څخییه اسییته راغلییي عواییید      
 ي     لت تاانئ ته ت لی  شوي.اغاان  کېږ

 په مدني ا  حووقي  رته کئ.
پیه   اب کئ   کریدلار ښیارې محکمیئ  یوانونیو    یک ۱۳۹۷په 

 لیید   سیییی ( ۲۷۰  ًامیدني ا  حوییوقي  رتیه کییئ میموعی   
 لید   سییحي  ( ۳۱لاییئ  ملیئ څخییه    لیه  ار ې شیوي چییئ  
 لییید   سیییحو پیییه اړه قییییایي قیییرار  ( ۱۷۶غیصیییله شیییوي  

 سحي مکتو ي م یتر ې شیوي ا     لد  ( ۱۷اا ر شوی  
  لد   سیی     ران اندې  ي.( ۴۷ 

کاییب کییئ   کرییدلار ښییارې محکمییئ     ۱۳۹۷لمییداراز پییه  
 یوانونییو   مییدني ا  حوییوقي   سیییو څخییه اسییته راغلییي      

اغاییان  کېییږي     لییت تاانییئ تییه    ( ۱۱۶۵۸۷۵عواییید   
 ت لی  شوي.

 په  اايي  رته کئ.
لیو ا تدایییییه    کریییدلار  اییییت    ل یییوا   کایییب۱۳۹۷پیییه 

 لید   سییی   ( ۱۲۲محاکمو په  اايي  رته کئ میموعیه   
 لیید  ( ۱۰۱لاییئ  ملییئ څخییه      لییه  ار ې شییوي  ي چییئ   
 لد   سحو په اړه قیایی قیرار  ( ۲۱  سیی غیصله شوي  

 اا ر شوی  ی.
کایب کیئ   کریدلار  اییت    ل یوالیو       ۱۳۹۷لمداراز په 

راغلییي ا تدایییه محیاکمو څخییه پیه  اايیي  رتییه کیئ اسیته       
اغایییانی     لیییت تاانیییئ تیییه ت یییلی     ( ۶۵۰۰۰۰عوایییید  

 شوي.
 په مدني ا  حووقي  رته کئ.

  کریییدلار  اییییت    ل یییوالیو ا تدایییییه   کایییب  ۱۳۹۷پیییه 
( ۱۸۱مییو پییه مییدني ا  حوییوقي  رتییه کییئ میموعییه      کمح

لاییئ   ملییئ څخییه   لییه لیید   سیییی  ار ې شییوي  ي چییئ  

و پییه  لیید   سییح( ۱۲۷     لیید   سیییی غیصییله شییوي ( ۱۶ 
 لیییید   سیییییی  ( ۱۵اړه قیییییایی قییییرار اییییا ر شییییوی  ی   

 لییید   سیییحي     ران  ( ۲۳مکتیییو ي م یییتر ې شیییوي ا     
 اندې  ي.

کاییب کییئ   کرییدلار  ایییت    ل ییوالیو   ۱۳۹۷لمییداراز پییه 
کیئ اسیته     مو څخه په میدني ا  حویوقي  رتیه   کا تداییه مح

اغاانی     لت تاانئ تیه ت یلی     (۹۳۰۸۶۵راغلي عواید  
 شوي.

تلیییدا  مختلیییف  ( ۱۶۶۷لمیییداراز    ل یییوالیو محیییاکمو   
الروع  ثایل ا را کړي  ي   لایه څخیه اسیته راغلیي عوایید      

اغاان  کېږي     لیت تاانیئ تیه ت یلی  شیوي      ( ۹۲۸۰۴۳ 
  ي.

 په  اايي  رته کئ.
میییو پیییه ک  کریییدلار  اییییت اتتصاایییي مح کایییب۱۳۹۷پییه  

 لیید   سییحي  ( ۱۳۷  هی توګییمیمییوع پییه  اايییي  رتییه کییئ 
 لید   سیحي   ( ۷۳ر ې شوي  ي چئ   لائ  ملئ څخیه    ا

 لید   سییحو پیه اړه قییایی قیرار اییا ر     ( ۵۵غیصیله شیوي    
 لید  ( ۱ لد   سحي مکتیو ي م یتر ې شیوي ا      ( ۸شوی  
 .ه    ران اندې   ه  سح

کاب کیئ   کریدلار  اییت   اتتصاایي      ۱۳۹۷لمداراز په 
محییییاکمو څخییییه پییییه  اايیییییي  رتییییه کییییئ اسییییته راغلیییییي       

اغاانی کحږي     لت تاانئ ته ت یلی   ( ۱۶۵۶۹۸۰ عواید
 شوي  ي.

 په حووقي ا  تیارتی  رته کئ.
میییو پیییه ک  کریییدلار  اییییت اتتصاایییي مح کایییب۱۳۹۷پییه  

 لید   سیحي  ار ې شیوي    ( ۸۶حووقي  رته کیئ میموعیه    
 لد   سیحي غیصیله شیوي    ( ۱۹ ي چئ   لائ  ملئ څخه  

 لید  ( ۵   لد   سحو په اړه قییایی قیرار ایا ر شیوی    ( ۵۱ 
 لیید   سییحي    ( ۱۰  سییحي مکتییو ي م ییتر ې شییوي ا     

   ران اندې  ي.
کاب کیئ   کریدلار  اییت   اتتصاایي      ۱۳۹۷لمداراز په 

مو څخه په حویوقی ا  تییارتی  رتیه کیئ اسیته راغلیي       کمح
اغاانی کحږي     لیت تاانیئ تیه ت یلی      ( ۹۱۴۲۵۳عواید  

 شوي  ي.
  ثبیت اسیرا  ا       کردلار استیرا  محکمیئ  کاب۱۳۹۷په 

مختلف الروع  ثیایل ا یرا کیړي چیئ     ( ۱۶۸۷ ثایوو آمریت  
اغاییان  ( ۸۱۹۰۹۲۰  لاییئ څخییه اسییته راغلییی عواییید     

 ی  شوي  ي.لکېږي     لت تاانئ ته ت 

په اتیر کیئ   کریدلار اسیتیرا  محکمیئ رییی  قییا تیار        
  یو اهلل ا رالیمیی ییا ه غونیډه  میع  ریدي کیړه ا    تییر پیه         

ییراش راغلیي چیئ    یمیو کیئ م بیت تا   ککردلار په محپرتله   
و ا  ا اري کارمریییدانو پییر ل یییو ا   نایضیی اق  مییو  ک  ې مح

کوښیید  الییت کییوي   لییوی څتییتر    ر ییار څخییه  رتییه پییه    
چار  کئ ا ریالیتوب غواړي ا  په اتر کئ ییو  یل  ییا  ولیو     

 ۱۳۹۸تلهیید  کییړ چییئ پییه    کو نکوو ا  ا اري کییارنایضییاق
ان، اتالص، ایداقت ا  ایمانیدار    کئ   تپل   ، توکاب 

سره تپل کار نه ترسره کوي ا    ی  ه   اغاان تان مظلیو   
 ملت ته تدمت  کړي.

 

 
 

 ا  یییو محمییید قییییا تمرد 20/1/1398 تیییاریخ  یییه
 سییمریان  ایییت سییتیرا ا محکمییه ریییی   عییار  
 حییییرش  ل یییوالی ا تدایییییه محکمیییه ریاسیییت از

  از یید  نخیییر  غییر ز   ل یوالی  محکمیه    سل ان
 شییان  ا اری   قیییایی آ ر  کییه کارلییای  عمییل  ییه

  ییای نداشیتر   یه  را یع   خیق  یو  لمچرییان   قراعیت 
    آن قیییییاش  رلایدییییی تلمیییییر     غتییییر تلمیییییر

 عمییل  ییه  از ییید آن مر ییوط م یی ولیر  ییا  ل ییوالی
   یوه  پیرج     ریی   سیه  تلیدا    ه نتییه  ر که آ ر 
 حییرش   ل یوالی  محکمیه  ریاسیت   ه   لتی زمیر

  ییه زمیییر   ییوه سییه    رییی     تلییدا   ییه   سییل ان
 یا لمکیاری     نخچییر  غیر ز  ل والی محکمه ریاست

 غریییییی لییییییاش شیییییار الی    خیییییق اراضیییییی توسییییی 
 محکمییه ریییی  عر ییید توزیییع میی کور  ل ییوالیهای

 توزییع  حصیه  ر    ل والی    آن م ولیر از استیرا 
 .آ ر ند عمل  ه تدکری زمیر
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 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. 
 The circulars of the Supreme Court. 
 Report from activities of Kandahar and 
Maidanwardag appeal courts. 
 Open judicial held in Nengarhar and 
Paktika appeal courts. 
 The head of Samangan appeal court 
visited the Hazrat Sultan and Feroznacheer 
districts courts. 
 Administrative system seminar held 
Kabul. 
 The head of Bagram appeal court 
visited the Kabul children educational 
center. 
  The Kunduz appealed department 
held session. 
 The head of Herat appeal court 
meeting whit the deputy head of Atari 
General. 
 The head of Balkh appeal court visited 
the dehdadi district court. 
 The head of Farh appeal court meeting 
whit the head of Atari General of his 
province. 
 

قییا تواب ملیرات الیدیر  حامیدی  رییی  محکمیه        -
عیاز  محکمیه ا تدایییه     22/1/1398یخ استیرا   ایت کا یل  تیار  

 ل ییییوالی لییییای  یرامییییی  تاکیبییییار شییییده  از کارکر لییییا      
 حاضییری یومیییه قیییاش  مر ییو یر ا اری آن محییاک   یییدار     
نمو ه   رپا ردی  ه حاضری  کار مخلصیانه  یه تلیل اهلل  رغیع     

 مدکالش کاری  تامیر عدالت تاکید  ه عمل آ ر .
ا اری   ل ییییه 1398حمییییل  25 لییییداز ظهییییر مییییخر     -

ر سیییییای   ا ییییییر اسیییییتیراغی، محیییییاک  شیییییهری، محیییییاک      
اتتصاایییی  آمیییریر  ثیییایل شدییییانه  آمرییییت مخیییان تحیییت     
ریاسیییت قییییا تواب ملیییرات الدیر حامیییدی  رییییی  محکمیییه     

 استیرا   ایر عر ید.
مرظور از  ایر نمو ن  ل ه م بو  ساتتر ر سیای محیاک   ر   

لهید  را  یه  یه قیانون محصیوب محیاک   یو ه   ر میور  ر سیا ت        
نمو ند که مربلید ا یراآش یومییه حصیوب عوایید م یا ل قیانون        

 محصوب محاک  توالرد  و .
قییییا تیار سیییید عبیییدالویو   کمییییالی      20/1/1397 تیییاریخ  -

ریییی  محکمییه اسییتیرا   ایییت نیمییر ز  ر  غتییر کییارم  ییا      
مبیارزه   ، (  ر مور  ااالحاش انییا  شیده  11تلویایون محلی  

ن  ر ا ییراآش کییاری محییاک   ییا غ ییا  ا اری   سییرعت  خدییید 
مصیاحبه م صییل   لمییه  انبییه نمیو ه    ر اتیییر  ییه شییهر ندان    
 ایت نیمر ز توایه نمو  تا  یا ریاسیت محکمیه اسیتیرا   ر     
ق یییمت شراسیییایی کمیدیییر کیییاران   اشیییخاص اسیییت ا ه  یییو   

 اشییییته  اشییییرد   لرعییییاه از محییییاک  مرکییییا      لمکییییاری از  
یما ً شیکایت شیان   م یتو   ارند میتوانرید  ل والی لا شکایت 

را  ه ریاست محکمه استیرا  تودی  تا  ر م ا ویت  یه احکیا     
 قانون   ررسی اورش عیر .

ریییی  غاکولتییه حوییو    علییو  سیاسییی   13/12/1397 تییاریخ -
موس ه تحصییالش عیالی تصوایی  یارو  یا قییا تیار سیید        
عبییدالویو   کمییالی  ریییی  عمییومی محکمییه اسییتیرا   ایییت   

طیییی اییییر  ییییدار  ملیییی از محصیییلیر   نیمیییر ز  ییییدن نمیییو ،  
تواسییتار اشییتراو  ر  ل ییاش قیییایی    یییدن از پر سیییییر      

ریییی  قیییایی   سیییه  ییاش   ا ییراآش محییاک  عر یدنیید کییه     
ی حوییو    علییو  سیاسییی  ځمحکمییه اسییتیرا   ییه ریییی  پییولر 

موس یییه تحصییییالش عیییالی تصوایییی  یییارو   محصیییلیر آن    
  عده لمکاری لمه  انبه را  ا .

 قیییا تمرد ریاسییت تحییت ۱۳۹۸حمییل ۲۶ ازظهرمییخر  قبییل-
  ییا غی   ایییت اسییتیرا  محکمییه ریییی   زیییر محمیید م تیی 

  تییو یلی  رلرمییو ی  ت تیدییی   ررسیییهای  اتتتامیییه  ند ییت 
 یر عیاار شید     قییایی  ت تییق  ریاست اعاامی م تدیر لی اش

 نمایرییده لی ییاش  نورح ییر سییلید سییلید غییال  ،  رییر  ل ییه 
  ررسییییهای ل تیییه    نتیییییه قییییایی ت تییییق ریاسیییت عیییان

 محیییاک  ا ییراآش    شییری   محییاک   را اقیییاش  تییو   ت تیدییی 
  ر رییان   اشیت  ا عیان    ارزییا ی  م بت ۱۳۹۷ ساب را رطی
 کییه نکییر ی   ریاغییت را مییور ی کییدا  محییاک  ا ییراآش  ررسییی
 را اسیییتلال  اییییاب   اشیید   عر ییییده نوییض  موییرراش    قییانون 

 . اسییت عیییار و ه قییانون  م ییا ل پییاو ا ییراآش تمییا  نماییید ،
را  یییی میا ه  چرید  رلرمیو ی  ییا   اشییت  ت تییق  لی یاش  رییی  

  رتییییی ا ییییراآش  کاسییییتیهای نییییواقم  لیییییی  رتصییییوص
 مییوار  آن رعایییت  ییه را قیییاش   رآیرییده کییر  ارایییه ازمحییاک 

 . ساتت متو ه نیا
 

نیټیه   پکتیکیا  اییت اسیتیرا       19/1/1398په
غونیډه  قییا تواب   محکمی  اا  ییوان قییایی   

مولیییوی عبییییدالتواب  مخلیییم( پییییه مدییییر  ا    
قیا تمرد محمد ش یع  نظیری( ا   قییا تمرد   
عبییدالوالر   اسییال   ییار(    ییاا  یییوان تییدمتي    
غیړي پیه غړیتییوب  یوړه ا    ه قیییئ    ر ییي     

مو رسیییایکل سیییرقت    متهمیریییو ،    تییییری ا  
، څییییارنواانو ،     مییییداغع   کیالنییییو ا اړ نیییید  

تپلوانیییییو ا    پیتیییییي    یییییای      متهمیریییییو   
شیییالدانو پیییه حییییور ترلراړتیاغیییورا  څیړنیییی   
اندې  نیوب شوی ا  په پایله کی   ر یی تییری   

پیییه شیییر ع  قیییییي  ییییون ر میییته     یییاا کیییو         
( 639(  مییی مییا ی م ییا ل ا    ییاا کییو     640  

میی   52می ما ې   لومړی غویری  لیومړی  رید ا     
ونیو  تر یی ی   ( کل7ما ی پیه پیا  کیی لرلیو سیره         

حب  مو ی ا   م ماش پیه  انوننیه   تو کدی     
( مریر  ښیځی پرعلییه   تیا تریخوالی پرعلییه پیه      
قییه کئ  ښځی پرعلییه   تیا تریخوالی  مرلیی    

( 8میییی  میییا ي   لیییدایت م یییا ل      21قیییانون  
کلونیو تر یی ی حیب  میو ي پیه مییازاتو محکییو        

( یمییییي مییییا ي  لییییدایت 73شیییو ا    ااکییییو      
نومیییوړی  محکیییو   هیییا   توراشیییدید    م یییا ل  

( کلونییو تر ییی ی حییب    8حییب  چییي عبییارش لییه    
څخیه عبییارش  ی   ت بیییل ا  تر یی   ړ ګرییل شییو   
چئ    ی حک  په اا ر لو سره   پکتیکا  اییت  
 ښیییاري ا تدایییییه محکمیییی  یییاا  ییییوان غیصیییله   
نوض شوه ا    مو رسایکل  سرقت په قییه کیئ  

ما ی  لیدایت  ( می 700یوتر مته     اا کو    
م ا ل په یو کایب ا  ییوې میاشیتی تر یی ی حیب       
مییو ې پییه میییازاتو محکیییو  شییو . متهمیرییو تیییه      
 پولوب شیوه چیئ     ی   غر یا  غوښیتلو حویو       

 په  اکلي قانوني مو ه کئ توندي  ی .
 

 ر مرحلیییییه ا تیییییدایی  یییییه تلیییییدا      قیییییرار عیییییاارم  اایییییله   
(  لیییییید   سیییییییه لییییییای  اایییییییی   حوییییییوقی  ر سییییییاب    488 

لت  رزیییییییده کییییییه از آن  ملییییییه  ییییییه تلییییییدا    مواایییییی  1397
(  لیییییییید   249تلییییییییدا   ،(  لیییییییید   سیییییییییه غیصییییییییله   157 

(  لییییید 63   یییییه تلیییییدا    حیییییل  یییییه قیییییرار قییییییایی   سیییییه 
(  لییییییید  19  یییییییه تلیییییییدا     مکتیییییییو ی م یییییییتر    سییییییییه 

 انتواب نمو ه است.  اری  سیه  ه ساب 
(  لیییییید   سیییییییه  234 ر مرحلییییییه اسییییییتیراغی  ییییییه تلییییییدا    
 رزیییییییده کیییییییه از آن   لییییییای حوییییییوقی   ااییییییییی موااییییییلت   

 ییییییه ،(  لیییییید   سیییییییه غیصییییییله   125 ملییییییه  ییییییه تلییییییدا     
   یییییه  حیییییل  یییییه قیییییرار قییییییایی (  لییییید   سییییییه97تلییییدا    

 ییییییییه   م ییییییییتر   ی مکتیییییییو (  لیییییییید   سیییییییییه 4تلیییییییدا    
لییییییی م انتوایییییب  1398(  لییییید   سییییییه  یییییه سیییییاب  8تلیییییدا   

 نمو ه است.  
مختلییییییف   ثیوییییییه ( ق لییییییه   1470لمچرییییییان  ییییییه تلییییییدا     

الرییییییوع ا ییییییراد عر یییییییده کییییییه میموعییییییه عواییییییید مبلیییییی            
ش آن آراپیییییییور ا یییییییرا    نییییییییا( اغایییییییانی  یییییییو ه  1535261 

(  یییییییه ریاسیییییییت  29 ر اتییییییییر لیییییییر میییییییاه طیییییییی غیییییییور       
عمییییییومی مییییییالی  ا اری موییییییا  عییییییالی سییییییتره محکمییییییه      

 ارساب عر یده است.
 
 

 ل یییه کمی ییییون ر سیییای    8/1/1398 تیییاریخ 
  ا یییر اسییتیراغی  ایییت کرییدز تحییت ریاسییت     
قیییییا تیار غیییییل الهییییا ی  غاضییییل  رییییییی      
محکمیییه اسیییتیرا   یییه اشیییتراو لمیییه ر سیییای     
  ا ییییر اسیییتیراغی  رییییی  محکمیییه ا تدایییییه   
شییییهری  رمییییور   ررسییییی اسییییتهداآش  ااییییله  

ا تدا آییاتی چرید    عرایض مرا لیر تد یر یاغت، 
از قرآن عظیی  الدیان  الوسییله یکیتر از اشیتراو      
کررییده عییان  ل ییه قرایییت شیید سییپ  اسییتهداآش    
 االه  عرایض مرا لیر مور  تحلییل  ارزییا ی   
اعیای کمی یون قرارعرغت  لد از حث  تبیا ب  
نظیییر اعییییای کمی ییییون  رمیییور  اسیییتهداآش    

عییییرایض مییییرا لیر تصییییوی   لمییییل آمیییید   ییییه    
ایت  ا ه شد تا تصا ی   لمل آمیده   تحریراش لد

کمی ییییون را  مرا یییع  مر یییوط غیییرض ا یییراآش     
موتیی ار اع نماید  ل ه  ا  عایییه تییر غال    

 کدورعایامان اغاان تان تاتمه پ یرغت.
 

ریییی  محکمییه اسییتیرا      26/1/1397 تییاریخ 
رسییییده عیییی  یییه  یییرای  علییییه امرییییت  اتلیییی       

میر حویو   أ یرا   ه مرظور تی   تار ی توقی یاه
لیر   دیییری   تیییامیر عیییدالت از انییی  م ییی و   

عیییدلی  قییییایی  رقبایییب محییییوزیر   ت بییییل  
قییوانیر ناغیی ه کدییور از مرکییا ااییال   تر یییت     
 موی   ا ا   اغ  ایت کا ل  از ید  لمل آ ر  .

ب مرکیییا اایییال    ر  از ییید  ا تیییداد  یییا م یی و  
 تر یییییت اط اییییب مالقییییاش اییییورش عرغیییییت       

ته شیید تییا  ررا  ییه  ییه چیییونیی ح ییس       تواسیی
مراقبیییت اط ایییب متخلف محییییوزیر( چییییونیی  
م ییاعد سیییاتتر زمیریییه لییای حویییو  اساسیییی،   
 دییییییری، تللیمییییییی، تحصیییییییلی،  رزشییییییی     
ایییراعتی   رعدیییت  ا ن ایدیییان  رزنیییده عیییی  
ا تماعی  ه حیث ی  غر  سیال   اایال  شیده      
م ییید چییه نییوع تییدا یر  ا ییراآش را ر ی  سییت      

 ی نمو ه اند .عرغته   عمل
ب ریاسییت اایییال   تر یییت اط ایییب    مدیرم یی و 

مللومییاش  ا ه ، ع ییت کییه میمییوع محیییوزیر   
 الاسیییت راد  رکتییییوری لیییای مختلیییف سییییری     
 ا اا   رمی تو ییماش عر ییده    رایرو     
مختلییف  ییه مرظییور ک یی  عمییل   انییق طبییل      
تو ی  ا قاش میرظ  مصیر   تللیی    تحصییل     

سیپری نمییو ن  میباشیرداز ایرکیه  رآیرییده  لید از   
حییا غییر  م ییید  ییه  املییه توییدی  شییده  توانریید   
زمیره غراعیری حرغه لا  م ل  لیای ایراعتی   
م ییل تیییاطی، نیییاری  غیییره  ییرای ایدییان نیییا   
می ر ساتته شیده اسیت ،ایالون  رزشیی  یرای      

ایدان مهیا  یو ه   زمیریه غراعییری  ر    یریی     
 ح ییس قرآنکییری  نیا ییرای ایدییان می ییر عر یییده    

 است .
ب مرکییییا ااییییال   تر یییییت اط اییییب     رم یییی ومدی

ازمو و یییییت    مدییییکل کییییه آن ریاسییییت را  ییییه  
چالق  نوض قانون موا ه ساتته است ییا  آ ری  

 نمو  .
عد  تر ی  احکا  اا ره محیاک  از انی     .1
ارنوالی مر یییوط  رقبایییب محیوزیرکیییه حکییی      څییی 

 رایییت عرغتییه انیید  یییا مییدش حییب  شییان سییپری      
 انت.عر یده است  ه ن بت مهیا نبو ن ضم

شییکایاش محیییوزیر  ررا  ییه  ییه غااییله    .2
زمیییانی زییییا   ییییر غیصیییله محکمیییه ا تدایییییه       

 رسیده عی استیراغی .

متلاقبیا  را امیه ازتاار ل ییاش قییایی    غییاتر    
کیییاری  ییییوان لیییای اط ایییب محیییاک  ا تدایییییه        
استیرا  موی  مرکا ااال   تر ییت اط ایب  یا ا     
 ییاغ  از یییید اییورش عرغیییت، طوریکییه مالحظیییه    

ر یییییید   اطیییییا  پارتیدیییییر شیییییده کیییییه  یییییاد      ع
ازتاار ل ییاش قییییایی  ییو ه  راتتییییار قییییاش   
  خیییق لییییای ا اری  یوانهییییای اط اییییب محییییاک   
ا تداییه   استیرا  قرارعرغته  و  عرچه تا لریوز  
 یییه تلیییدا  کیییاغی مییییا، چیییوکی  المیییاری غیییرض  
اسیییت ا ه   ح یییس ا را      سییییه لیییا  راتتییییار   

ب تلهید   رم ی و ایدان قرار نیرغته  یو   لیی مدی  
نمو ه تا  راسرع  قت امکانیاش غیو  الی کررا  ر    
اتتیار  یوانهیای غیو  الی کر قرار لرید  یا آن لی        
ایییر    خییق    یییوان اط اییب محکمییه ا تداییییه     

 یییوان اط اییب محکمییه اسییتیرا (  ییا    مدییکل      
عمیییده  اساسیییی  یییرعال ه نیازمریییدی لیییای غیییو    

 ال کر موا ه  و ه اند قرار  یل می  اشد:
یاز  ه   پاییه کمپییوتر     پاییه پرنتیر       ن .1

سایر قرطاسیه  یاب  یرای  غیاتر ا اری  یوانهیای     
 غو  ال کر.

نیاز ییه توظیییف ییی  عییرا ه  اسیی ه نولیییه     .2
نوع غیور   ملیه یی  تیر محیاغس   یرعال ه  اسی ه        
نولیه توظیف شده قبلی غیرض انتوایب قییاش  یه     

  ظایف  محالش سکونت ایدان .

میور  مدیکل مرکااایال      راتیر  ررا  ه  ه    
 تر ییت اط ایب کیه ا ًاتیی کر عر یید ت یال  شید تییا       

ارنوالی څییایدییان  ییه سییه  تییویق موضییوع را  ییا    
مر ییوط شییری  سییاتته تییا رغییع مدییکل عییر            
ریاسییت محکمییه اسییتیرا  توقی یییاه  یییرا  طییی     

ارم تییویق ازمرکییا ااییال   تر یییت    اترتییی  عیی 
 ازتییییاب  ا ه تییییا  ییییه سییییمع    موضییییوع را ضییییمراً 

   ولیر مرتول عر   . نظرم
   ررا  ه  ه   مدیکل  یوانهیای اط ایب محیاک      
اسیتیرا   ا تدایییه تصیمی   اتخیا  شید تیا لییر         
موضوع طی پیدرها   لیای  یه مویا  عیالی سیتره      

آمرییییت عمیییومی ا اری قیییوه قییییاییه      محکمیییه
قومانیییدانی محاغظیییت قیییوه قییییاییه ت.ا.ا را یییع   

و  عر   تا م  ولیر  ر راستای حل مدکالش غی 
 ال کر ال ا  تویق را عرایت غرمایرد .

 راتیر  از ید ازمرکا اایال    تر ییت اط ایب  یا     
اظهار امتران  سپا  ازمیا یانی ریاسیت اایال     

  تر یت اط اب موی   ا ا   اغ  ه اتتتا  رسید .

ا   اغاان تان  کړیدلو ا مظلومو تلکو ته 
 تدمت په موته ا  له عدلي ا  قیایي ارګانونو 
څخه   عدالت  ت بیل په  ګرکئ  تلکو  لیلی 

یئ په لکله لراړتیای تبری  کړي ا یا  نه 
 کړه چئ  اید  عدلی ا  قیایي ارګانونو ا  په 
 انګړی   ب   استیرا  محکمو ا  څارنوال  
ریاست ترمیرځ لماږی شتون  لری ترڅوشته 

ستونای ا چلریونه حل ا     تلواری  مومو ا  
په عدلي ا  قیایي ارګانونوکئ له لر  ب غ ا  
ا  ز ر اکانو له اسولری څخه مخریوی  شي 

رګار  کړ چئ   استیرا  محکمئ ا ل  یئ  ی
ریاست   ناغ ه احکامو  تر ی  ا   لاو په 
ت بیل کئ له عدلي  ر ټونو سره لمکارا  

 مرسترد ی  ی .

 

نیټه عبدالایور  قریدی(   غراه  10/1/1398په 
 ایت استیرا  څارنوال  نوی  اکل شوي 
ریی     ی څارنوال  له ریی انو ا  آمریرو 
سره یو  ای له قیا تیار محمد ا مل   عرب 

مئ ریی  سره  کتل  زی (   استیرا  محک
 محکمئ ریی   نر  ر ئ په  دري  ولره کئ 
په ښه توګه  عدالت  غوره ت بیل ا  تلل اهلل 

ازمحکمیییه ا تدایییییه  ل یییوالی  لیییدا ی  از یییید  
نمو . ریی  محکمه استیرا  نخ ت ازحاضیری  
  غاترمحکمیییه نظیییارش  یییه عمیییل آ ر ه سییییپ      
 رایییییالون  ل یییییاش  ل یییییوالی  یییییا  ل یییییواب،   
کارمریییدان   نمایرییییده عیییان  ل ییییوالی  لییییدا ی   

بت نمییییو ه پالی ییییی قییییوه قیییییاییه را  ر     اییییح 
راسیتای مبییارزه علییه غ ییا   کارشیکری  سییلوو    

قیایی  ه حاضریر تدریو نمیو ، سیپ   ل یواب    
 ل ییییوالی  عییییده ای ازمییییر   رضییییایت شییییان را   
ازا ییییراآش محکمییییه ا تداییییییه  ل ییییوالی ا ییییراز    
نمو ند . ع تری اسیت کیه ل ییت رلبیری محکمیه      

اییو   اسییتیرا  طییور غیرمترقبییه ازمحکمییه مو   
 از ییید نمییو ه کییه تمییا  قیییاش  کارمرییدان  یییه       

 شلبه حاضر   ه لبا  قیا ملب   و ند.
 

قییا تیار محمیید شییریف غانی  ریییی  محکمییه  
استیرا   ایت  لخ  رحالیکیه قییا تپاب اایل    
الدیر توتی  ریی   یوان رسییده عیی  یه  یرای      
علیییییه امریییییت  اتلییییی  تییییار ی  قیییییا تمرد   
 محمد ملر   طار   رییی   ییوان رسییده عیی    
 یییه قییییایای تییییارتی اسیییتیرا   لمرالیییی ام   

 4/1/1398میرمیییییو  ، ییییییو  یکدیییییربه میییییخر     

ی استیرا   ایت لراش    ملی از ارنوال ر  یدارکه ریی  څ
ارنوالی نیا حیور  اشترد، نخ ت څر سای  غاتر مختلف 

ارنوالی از غلالیت لای ریی  څمرستیاب مالی   ا اری لوی 
استیرا   ر راستای تامیر عدالت ا راز قدر انی  همحکم

عدلی     اراشلریی  یدتر اانمو ه   لد  از ایر  یدار را لم
ارنوالی  ر امور مالی   ا اری څاب لوی قیایی تواند مرستی

ارنوالی لا  اید ی   ا څلمچران اضاغه نمو  که محاک    
  رای ت ریع ر ند محاکماتی لمکاری لمه  انبه  اشته  اشرد. 
 همتلاقبًا قیا تمرد شم  الرحمر  ریی  تیل  ریی  محکم

 ه مرستیاب مالی   ا اری لوی  یداستیرا  ضمر توم آمد
لی ت لمراه شان از تیر یاش کاری تو   ه عروان  ارنوالی  څ

ریی  محاک  استیرا   ایاش مختلف کدور یا  نمو ه   
لریی میان ارعان لای عدلی   قیایی را ضر ری  ان ت الم

قیا تمرد ریی  تیل،  ست آ ر  لای حکومت   محاک  را 
 ر راستای تامیر عدالت  ر  ته  ان ته   اضاغه نمو  که 

را لای عدلی   قیایی  ه اورش کل کارشان اعر ارعان 
 درستی انیا   لرد مر    ه  ستیاه عدلی   قیایی کدور 

 اعتما   یدتر می نمایرد. 
اسییتیرا   ایییت لییراش لمچرییان از     ه ر ا امییه ریییی  محکمیی  

لریی ارعان لای عیدلی   قییایی    ل یه سیمع     ای لم ا  ل ه
رییوان شییکایاش مییرا لیر  ر ریاسییت محکمییه اسییتیرا   ییه ع    

از عا  لای عملی  رای  هبو  امور   تامیر عیدالت  کیر     نمونه
 نمو .

 ییییییه سل ییییییله  رنامییییییه لییییییای آموزشییییییی ریاسییییییت ارتوییییییاد     
ظرغیییییییییییت  ارزیییییییییییا ی ا ییییییییییراآش  رنامییییییییییه آموزشییییییییییی    

ساسییییییییییییی سی ییییییییییییت  ا اری محییییییییییییاک    مهارتهییییییییییییای ا
حمییییییل سییییییاب  21الییییییی  18ارزییییییا ی ا ییییییراآش  ییییییه تیییییاریخ   

 یییییییاری  ر ز ن مرکیییییییا  یییییییه لمکیییییییاری میییییییالی مخس یییییییه  
چکییییییی عییییییدالت  ییییییا اشییییییتراو کارمرییییییدان ا اری محییییییاک   
ا تداییییییییه  اسییییییتیرا  توقی یییییییاه  یییییییرا ، کا ییییییل، غییییییراه     

  نیمر ز  رعاار عر ید.
 رنامییییییییه ر ی ااییییییییوب اساسیییییییییی ا اره کییییییییار ر  کتییییییییی     

   ازمرحلیییییییییه ا تدایییییییییییه الیییییییییی تمیییییییییییا( ر م     محیییییییییاک
تحریییییییییییییر، رلرمییییییییییییو  مراسییییییییییییالش ا اری، مکتییییییییییییوب  
نوی ییییییییی، اسییییییییتلال ، پیدییییییییرها ، عییییییییاارم نوی ییییییییی،  
سیییییییایکل ارزییییییییا ی ا یییییییراآش  پیییییییالن عیییییییااری، نظیییییییارش  
 ارزییییییییییییا ی ا یییییییییییراآش ( طرزاللمیییییییییییل سی یییییییییییت  ا اری  
محییییییاک  اییییییورش  ل ییییییه انییییییواع  ا ییییییاای آن متمرکیییییییا      

ار ریییییییی  عر ییییییده  ییییییو  کییییییه توسیییییی  حامیییییید  هییییییا عییییییی  
 ارتواد  ظرغیت  ه پیق  ر ه شد.

 ر تیییییت   رنامیییییه اشیییییتراو کرریییییده عیییییان  رنامیییییه آموزشیییییی  
را غییییو  اللیییییا ه ارزییییییا ی نمیییییو ه  یییییی  تیییییر  یییییه نمایریییییده   
عییییییییی از سییییییییایریر از  رعییییییییااری چریییییییییر  رنامییییییییه لییییییییا     
 غلالییییییت لیییییای لمیییییه شیییییموب ریاسیییییت ارتویییییاد ظرغییییییت      
 ارزیییییییا ی ا ییییییراآش اظهییییییار تدییییییکر  قییییییدر انی نمییییییو ه    

کیییییه چرییییییر  رنامیییییه لیییییا  ر راسیییییتای کیییییاری میییییا     اغیییییا   
  یییییار م ییییید مییییی  اشیییید  تیمییییع اشییییتراو کررییییده عییییان       
از مرکییییییا   اییییییییاش  ر ییییییی  ایییییییرف آموزشییییییی  تبیییییییا ب    
نظییییر  ییییا عییییث ت بیییییل لیییید   رنامییییه اموزشییییی کییییه لمانییییا   
یک یییییان سیییییازی غلالییییییت  ر عرایییییه کیییییاری میییییی  اشییییید    
میییییی عیییییر   .  رنامیییییه  یییییا توزییییییع تصیییییدیل نامیییییه  یییییرای        

 ان  ه پایان رسید.اشتراو کررده ع
 
 


