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جوزا تحت  21شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر 
ریاستتت قتتاوووسوه ستتف  یوستتئ س تتفه ر تتف  ستتتره      

ی موضوعات شامل محکمه تشکفل ج سه داده و رو
 اجن اء رسف ه گی به عمل آورد .

شتورا وسستت مراتتس تست فت و دمت ردی رتوی  را       
وسبت به شهادت قاضی عف  محم  یکتن ازقضات 
ریاست محکمه استتفنا   وییتت تکتفتا بته بته ا تر       
ساد ه تروریستی دشمنان ص ح و  بات افغتا وستتان   

هف  دروییت لوگر به شها دت رسف  ، ابرازداشته به ش
از بارگاه اهلل متعال )ج( بهشت برین  و به فتامف    

 صبرجمفل مسئ ت برد .
سس  به منظور رعایت درچتی بفشتتر قاوووفتت در    
رسف ه گی به قضایای م وی ، درترتتو اسکتام متواد    
شصتتت ودشتتته التتی دیتتتاد ویکتته قتتاوون اصتتتو ل       
محابمات م وی ، سایتی به اشتراک ر ف  و اعضای 

گی به یک قضفه مجاز ومی داو   محکمه را در رسف ه
، برجسته گردی ه و براعمال مک یفت دتای قتاوووی   
قضات و اطرا  قضایا درچنفن موارد تابفت  بعمتل   

 آم  .
بع ًا درسالفکه  ستف  محمت  داشتمی معتفن وزارت     

،  اروواین ریاست عمومی قضایای دولتڅع لفه ، 
وماینتتتت ه گتتتتان ادارات موبتتتتل و اطتتتترا  قضتتتتایا    

، تتتنت تضاضتای تج یتت  وظتر ریاستتت     سضورداشتتن  
عمومی قضتایای دولتت بتر ففصت ه دتای  و ته روی       
موضتوعات متترتبه بتته سضتتو، عامتته ، متتورد بحتت      

 ن باآبنابر مطابضت قرارگرفته  و ازجم ه یک تضاضا 
قاوون اصول محابمات  482شرایه من رج سکه ماده 

م وی تایف  وففصت ه مصت وریه بته ویتل دولتت لغتو       
 مج د صادر گردی  .ود ایت بررسی 

متعاقبًا ضمن رستف ه گتی بته یکعت ه از استته اآت      

واص ه ، با توجه به استه اء و وظر ریاست محکمه 
استفنا  وییت ب خ  و به منظور ج وگفری از جعل و 
تزویر در اسناد شرعی و بوتاه سازی دست افراد سود 
 جو وفرصت ط س ازین تروسه ،  تصویس گردی  تا :

گردو  ، ازجاوس  ترتفس می ًای به ج  یو ایض -1
آمریت مسزن دربن ه دای و ایق بنفتادی معام ته و   

 اوتضال ب ی ویا جز ی م کفت در آوها درج شود .

قطعفت ویا ع م قطعفت  ففص ه دای م وی  -2
درموضتوعات عضتتاری بتته متتورد استتتناد  اطتترا     
دعاوی قرار مفگفرو  ، غرض معام ه در صورت سال 

 شود .به محابه مربوط اربار 

صتورت وضتق قترار دتا وففصت ه دتا دربنت ه         -3

 ففص ه ویا قرار منضوضه معام ه گردد.

و وفز صورت بطون قباله دا بته بنت ه  آوهتا     -4
معام ه و به ادارات اموبی ربر داده شود تا از سوء 

 استیاده دای بع ی ج وگفری به عمل ای  .
برعووه درج سه یک دررواست تب ی ی محکمه مورد 

رارگرفته  و دمچنان بنابر مطالبه اداره رسف ه گی ق

ارووالی  و ریاست محکمه استتفنا   څمحترم لوی 
( قضفه جزایی 148بن دار صوسفت رسف ه گی به )

به محابه استفنا  وییات بن دار ، روست ، غور ، 
لغمان ، ب خ ، سرتل ، بنردا ، تکتفکتا ، تستار ،   

 ی  .ونگردار ، سمنگان ، بغون و د من  تیویق گرد
 

ته دې بتنه بې لومړی ښاغ ی یوزر ته افغاوستان 
ته مرسته بې د شام و تروګرامووو ته بې دیوواما 

چمتتو والتی یتې    اړوو  مع ومتات وړاوت ی بتړل او    

څرګن  بړ چې د افغاوستان له قضایې وظام سره د 
بې او ته راص  ټدوه اړرفز توداوي لفک ته چوبا

روزوفزو تروګرامووو ته ډګرووو ، ته عمل بې  ډول د
دجزاء بود دتطبفضي ستووزو دڅفړلو د ارتصاصي 
سفمفنار له جوړولو څسه موتړ، له اداري فساد سره 
مبارزه ، د قضا فه ځواک د عمل تروګرام د تحضق ته 
راطر به د دووراوو د مرستو ته ج بولو بې دمکاري  

رې بته تته دی   وبړی او دقاوون وابمنۍ بررې له ی
 دک ه یزمه دمغږي تأ مفن بړي .

ورتسې دسترې محکمې ر ف  ، د ووموړی ادارې 
له مسکنفو مرستو څسه د منني ته څرګن ولو سره ، 
دف تته وبتتړه ترڅتتو تتته بابتتل بتتې  دم  روم تووتتو      
دترارتفایي  مرستتو اداره وبتویی شتي لته ستترې      

 .يته یادوشویو ډګرووو بې مرسته وبړمحکمې سره 
ترې محکمتتې ر تتف  دم ارو تته د روزوفتتزو     دستت 

تروګرامووو ترمخ وړل ته ځاو ړې توګه دجزابود ته 
دک ه ارتصاصي سفمفنار دغوره تطبفتق تته مورته    
اوده ددغه دعم ي ستووز وموو ل ددفواد د قاضفاوو 

 او محکمو لساره مهه وباله .
دم ارو ه د واړو رواوو ته دې بتنته بتې د وتورو    

تتته بتتاره  بتتې  بحتت  او     عوقتتی  وړ موضتتوعاتو  
 دوظرتبادله و بړه .

 

 استتفنا   وییت وفټه دفاریاب 24/2/1398 ته
 ستسی  غوم قضاوتمن  الحاج  ر ف   محکمې

( زاد ی) اولسان قضاوتفار او مشرۍ ته( سبفس)
 تته  غړیتتوب  تته ( رولتی ) عب اهلل قضاوتمن  او

 س فه ښاغ ی والتڅارو موظئ چې بی سال داسی
 الغنی عب  تورن  قضفې ررابکاری د(  عزیزی) 
  ښاغ ی وبفل م افل ددغه او  زوی الس فلعب  د

 وتورو  شتمفر  یتو  دم ارو ته (  راتتس )  رتان  اسم 
 غووډو دع نی بجی 9سهار وه بړی ګډون ر کو

 .شو جوړه غووډهع نی قضا ی  بې سالون ته
 او بړه تفل وامه تاک ته اهلل د ج سه صفس سبفس

 د یتې  تته  والتو  ګتډون  دواړواړرووواو  قضفي د
.   بړل ګوته ته مک یفتووه ویقاوو او اداب غووډی

 قضفي د ران ووراسم  ښاغ ی منشی  غووډی د
  وروستته   وبړه وینا هډلن  دک ه ته څرو والی د

 دییل شته  دعوی صورت رس ه څارووال موظئ
 بفا او بړل وړاو ی ته  دئفت  قضاېی شواد  او
 بت   تتورن  بی تای ته او وبفل م افل  تورن د

 ته  دفئت قضایی وینا دغوی د چی وبړی ربری
 لستاره  متودی  دلنتډی  او اوری ه و غورسره  توره

 سبفتس  سته  سره دراتګ ویړل ته رووې ځاو ړی
 بالته  دیتر   تته  متتهه    واوراره  تصمفه صفس

 وویل دغه شو مجازات ته محکوم سب  تنیفذی
 شی بویی تاسو و ه وهایی او قطعی تریکړه دغه
 تته  محکمتې  ستتری  اعتتراض  رستل  دک ته  ت ی
 تای غووډه سه سره ابوغ د دسکه  ېړب  یوړاو

 .   ورسف ه ته

 

دځتتتاو ړي استتتتازي مرستتتتیال او مفتتترمن روماوتتتا   
ابمنتتۍ  بررتتی لتته    شتتوای رد دې ادارې د قتتاوون و  

 مسئولې سره وبتل .

قاوووسوه سف  یوسئ س فه د سترې محکمتې ر تف     
دغبرګولي ته ش مه وفټه له غرمې وروسته له ښاغ ي 
توبی یوزر دم  روم تووو سازمان د ترارتفایي اداری 



 
 
 

 

 

 
  

 
  

 

 

۱۳۹۸ جوزا ۳۰  

 

 : وییت ونگردار  در 
ج سه دمآدنگی ادارات ع لی وقضا ی وییت ونگردار بتاریخ 

ه دایر با اشتراک رؤسا ووماین ه گان ادارات ذیرب 23/2/1398
 گردی 

ج سه ابت اء با تووت آیاتی چن  از بوم اهلل مجف  آغاز سس  
ر ف  محکمه استفنا  به ساضرین ج سه رفر مض م گیته ، روی 
مو ریت ج سه صحبت ومود بع ًا آجن ا ج سه توسه منشی 

 قرا ت ودر زمنفه ذیًو تصاویس اتساذ گردی :
ت ویکبار مرور به آجن ا وتصاویس ج سه قب ی صورت گرف .1

دیگر بر تطبفق تصاویس تابف  ش  وساضرین تعه  ومودو  تا 
 اجراآت روی  را وفق آن عفار وماین .

مروری بر ییحه ج ی  وظارت بر تطبفق اسکام قطعی  .2
ووها ی محابه صورت گرفت ووفز گزار  از تطبفق ففص ه دا 
وقرار دای قطعی ووها ی محابه وع ت ع م تطبفق بعضی از 

ئولفن اداره ذیربه رواسته ش  و در زمفنه چنفن آوها از مس
 تصویس به عمل آم :

 1397گزار  ارایه ومود به در سال څارووالی استفنا  ریاست 
یک تع اد ففص ه دای جزا ی قطعی ووها ی ش ه واز آن جم ه یک 

ففص ه از تطبفق باز ماو ه به ع ت آن  7تع اد تطبفق گردی ه و 
به مجازات وض ی وغا س بودن ع م تواوایی مالی محکومفن 

محکومفن است وتعه  ومودو  به در زمفنه رادکار مناسس 
 روادن  سنجف  تا ففص ه دای مذبور تطبفق شود.

ریاست ع لفه وفز گزار  داد یک تع اد قضایای سضوقی قطعی 
قضفه  8ووها ی ش ه به از آن جم ه یک تع اد تطبفق ومتباقی 

به طبق ج ول زماوی به م ت باقی ماو ه است و تعه  ومودو  
 یوم تطبفق می گردد. 10
در رابطه به ایجاد توقفئ راوه دا واوتضال ترسوول آن از  .3

مربز به ولسوالی دا وایجاد شعبات ج س واسضار به ولسوالی 
دایی به دارای تعمفر  دفتری وشرایه یزمه می باشن ذیًو 

 تصویس به عمل آم :

بررسی وبرای ولسوالی دای موضوع از طریق قوماو اوی امنفه 
بتی بوت، سرررود، بامه، بوزبنر، روگفاوی وغنی رفل در 
ق م اول توقفئ راوه ایجاد گردد وترسوول آن به در مربز 
ر متی می باشن  به وظفیه ایشان اعزام گردو  ووفز به ولسوالی 
دای متذبره شعبات ج س واسضار ایجاد گردد ودمچنان به مربز 

تنظفه وایجاد وماین  ودر صورت موجودیت ، وییت تفه بررسی 
 موضوع به مربز تفشنهاد گردد.

 2راجل به تطبفق ب یل سجز وسب  طبق ضمفمه شماره  .4
قاوون اجراآت جزا ی ر ف  محکمه ابت ا فه شهری جز فات  را 

 بفان وموده ودر زمفنه ذیًو تصویس اتساذ گردی :

دیته آین ه با مضام  در زمفنه تطبفق آن قرار ش  تا به روز دوشنبه
وییت وشست صورت گرفته ورادکار مناسس ارزیابی و موضوع 

 از طر  ر ف  بار وامور اجتماعی تفگفری گردد.
در باره موضوع اوتضال محابه ابت ا فه ولسوالی تچفراگام  .5

به قبًو تصویس گردی ه بود ، با اطمفنان ازجاوس مسئولفن 
مضر ولسوالی اوتضال امنفتی تصمفه گرفته ش  تا محکمه به 

 گردد .

در مورد وضعفت محب  به از جاوس مضام وییت به ج سه  .6
مطرح گردی  ، تصویس بعمل ام  به موضوع باوتفن دارل 
محب  وسایر موارد از طر  دفئاتی به از مضام وییت تعففن می 

 گردد با سضور داشت قوماو ان امنفه بررسی وتفگفری گردد.
ی ستره محکمه وبه تابف  وییت به اساس د ایت مضام عال .7

به ج سات قضا ی طبق اسکام قاوون ع نی ورساوه ای گردد در 
 زمفنه چنفن تصویس اتساذ گردی :

طبق اسکام ود ایت مضام عالی ستره محکمه ج سات قضا ی 
ع نی رساوه ای گردد و از رساوه دا مضفه وییت توقل به عمل می 

ع نی ریاست محکمه آی  تا در زمفنه ت ویر ج سات قضا ی 
استفنا  را دمکاری وماین  ووفز از وهاددای امنفتی توقل به 
عمل آم  تا ت ابفر ج ی امنفتی را اتساذ وماین ، وج سه با 

 دعا فه راتمه یافت.
وییت روست:  در 

دمآدنگی ادارات ع لی وقضا ی وییت  ج سه 31/2/1398 بتاریخ
 تحت ذیربه تادارا گان رؤسا و وماین ه با اشتراک روست
 و جزا دیوان ر ف  محم "وداج" مشعل قاری قضاوتفار ریاست
شامل اجن اء  موضوعات روی و دایر استفنا  محکمه معاون

 ذیًو رسف ه گی به عمل ام  :
 با دا ولسوالی سطح به دمآدنگی ج سات ت ویر مورد .  در1

 سفنفکه به گردی و  متعه  دمه و گردی  مشوره مسئولفن
 با ولسوالی دا محابه جاوس از دمآدنگی ج سات یرت و موضوع
 دمه دمکاری مورد در مذبور ادارات گردد مطرح ذیربه ادارات

 .مفنماین  رعایت را جاوبه
 محابه قطعی و وهایی دای ففص ه تطبفق از وظارت . موضوع2
 ریاست و استفنا  څارووالی ریاست قبفل از ذیربه ادارات با

 ع لفه ریاست و رارجی و دار ی فتامن ع فه جرایه څارووالی
 دمه دمکاری به تعه  مورد در ذیربه ادارات و گردی  مطرح
 راه فرا مشکوت س س ه یک ع لفه ر ف  و ومودو  قاوووی جاوبه

 مطرح دمآدنگی ج سه در را سضوقی وهایی دای ففص ه تطبفق
 مو ر و یزم ردنمایی مورد در ج سه ر ف  طر  از به ومود

 .گرفت صورت
 ج سات برگزاری غرض قضایا متهمفن اوتضال . موضوع3

 گردی  مطرح  ج سه شام فن با ولسوالی محابه مضر در سضوری
 به مسئول امنفه قوماو اوی امنفت آمر جم ه از بس  مسئولفن و

 سارتن دمآدنگ مورد در مفباش  وفز امنفه قوماو اوی معاووفت
 دمکاری ظهاردا ا ولسوالی امنفه دای قوماو اوی با موضوع

محابه  به متهمفن اوتضال سصه در به ومود تعه  و وموده
 .مفنماین  را یزم دمکاری دا ولسوالی ابت ا فه

 ع الت تامفن راه فرا مشکوت مورد در زوان ریاست . وماین ه4
 و سضوقی از اعه رشووت قضفه متضررین به اواث طبضه مورد در

 در رصوصآً دمآدنگی ج سه شام فن با او  گردی ه واقل جزایی
 ر ف  به ومود صحبت وامه مریه سضوقی قضفه رصوص

متعه   قاوووی و جاوبه دمه دمکاری استفنا  بساطر څارووالی
 ج سه ریاست به استفنا  محکمه معاون جاوس از و گشت

 و قاوووی یزم ردنمایی مورد در داشت عه ه به را دمآدنگی
 .گرفت صورت بس  قناعت

 قضایای در قضفه طرففن از ضامن ارذ عموضو مورد . در5
 ج سه ر ف  طر  از ونگردار وییت عامه سضو، به مربوط

 مورد در ع لفه ر ف  و گرفت صورت یزم ردنمایی دمآدنگی
 و قضایا دمچو در ضماوت ارذ غرض قاوووی دمکاری به تعه 

 ومود . ش ه تکمفل جات دوسفه ارسال
 استفاطی ت ابفر ارذ و مس ر مواد معتادین ت اوی . موضوع6  
 مواد قضایای محبوسفن و متهمفن فرار از ج وگفری بمنظور)

 و محب  مسئولفن با( صحی مرابز در معالجه سفن مس ر
 در دمآدنگی ج سه ر ف  و گردی  مطرح امنفه قوماو اوی

 غرض ابت اء به: ومود تمربز چنفن قاوووی اجراآت رصوص
 و رسمی مرجل وظریه ساسا به آوها شناسایی معتادین و معرفی
 و جریان س س ه به به مفباش  ضرورت قاوووی اجراآت قاوووی

 ریاست ابنون تا گذشته، سال قب ی دمآدنگی ج سات تصاویس
 اوکار معتادین اعتفاد تثبفت وسایل داشتن از عامه صحت
 امکاوات چنفن دارای به معتادین عوج مرابز و او  وموده مط ق

 ماده اول فضره د ایت طبق استفنا  الیڅاروو طر  از باشن ،
 دمه در را ربره ادل شهرت فهرست جزایی اجراآت قاوون ۴۷

 اعتفاد ع م و اعتفاد تثبفت مرجل مورد در رصوصًا موارد
 محکمه به و ترتفس مس ر مواد قضایای متهمفن و مظنووفن
 مظنون و متهه اعتفاد تثبفت از بع  تا دارو  ارسال استفنا 
 ج سه ر ف  جاوس از و گردد مرعی قاوووی و زمهی اجراآت

 داده وظفیه شهری محکمه عامه امنفت دیوان ر ف  به دمآدنگی
 صحت ریاست گان وماین ه با مشوره با بع ی ج سه الی تا ش ،
 عوج صحی مرابز مس ر ، مواد ع فه مبارزه م یریت عامه

 یاستر وماین ه و امنفه قوماو اوی روست، وییت واقل معتادین
 تا وماین  جستجو را موضوع قاوووی سل راه استفنا  څارووالی

  .گردد اتساذ قاوووی یزم ت ابفر مورد در
 وییت محب  در محبوسفن تع اد بثرت از محب  وماین ه . 7 

 در یزم تصمفه رواستار به دو چن  گنجای  محبوس دارد ،
 رسف و  وتفجه این به مورد در ج سه شام فن به گردی و  زمفنه

 باش  ش ه وهایی ایشان جات دوسفه به محبوسفن اوتضال به به
 . گفرد صورت یزم اجراآت قاوووی مجرای از

وییت ب خ:  در 
ج سه دمآدنگی ادارات ع لی وقضا ی وییت ب خ بتاریخ 

با اشتراک رؤسا ووماین ه گان ادارات  ذیربه تحت  25/2/1398
  محکمه استفنا  آن ریاست قضاوتفار محم  شریئ"فاوی" ر ف

 وییت در مضر ریاست محکمه استفنا  دایر گردی .
ابت اء ج سه با تووت آیاتی چن  از بوم اهلل مجف  آغاز ش  
سس  ر ف  محکمه طی صحبتی مستصر ساضرین مج   را 
رو  آم ی  گیته وطبق آجن ا روی چگووگی اق ام وتطبفق 

وط به ساضرین تصاویس ج سه قب ی توسه مسئولفن ادارات مرب
 توضفح ارا ه داشته واق امات عم ی ش ه را مثبت ارزیابی برد . 
بع اً مشکل تفشنهادی دیوان رسف ه گی به قضایای سضو، عامه 
محکمه استفنا  مبنی بر ارسال ودوران استعوم دای مع وماتی 
توسه در اداره بالسصوص ریاست شاروالی وارایه جواب مطرح 

وشان گردی  به ارسال استعوم دای بح  قرار گرفت وراطر 
مع وماتی توسه اصحاب دعوی، سبس ازدسام واعمال ویوذ 
بایی مرجل مع ومات ددن ه می شود بناء ً استعوم بای  از طریق 
اجفر ر ماتی محابه به  ادارات ارسال وادارات ذیربه استعوم 
را تس فه وطبق وظفیه بع از طی مراسل قاوووی رسمًا دوباره به 

 مرجل مربوط ارسال دارو .

سس  مشکوت تفشنهادی محکمه استفنا  مبنی به اینکه دنوز 
ده در بس  دای بشئ وتحضفق اضافه توقفیی به مشاد ه می 
رس ، عم فه صئ یین واظهارات مظنون ومتهه در مرس ه بشئ 
وتحضفق در رصوص جنایات درسضور وبفل م افل گرفته شود 

ز می بن ، مسئولفن بشئ وتحضفق در غفر آن مشکل قاوووی برو
می تواون  عووه بر وبوی آزاد در اوجام باردای یومفه از وبوی 
رایگان به از طر  دفتر )جی آی زی ( وسایر مؤسسات معرفی 
 ش ه او  استیاده وماین  به ج سه ارایه ومورد بح  قرار گرفت.

 څارووالی استفنا  مبنی بهطبق آجن ا موارد تفشنهادی ریاست 
 اینکه:

متمرد شنارتن شسصی به از طریق ریاست ع لفه به  -1
 گردد آیا ع الت زیر تا ومی گردد؟څارووالی معرفی می 

با وجود تابف  در ج سه قب ی بازده صیحه بشیی مطابق  -2
( قاوون اجراآت جزا ی تکمفل وگردی ه، مشاد ات محل 80ماده )

ومی  واقعه وجود ومی داشته باش ، محل واقعه تصویر برداری
 شود قرار ومحضر گرفتاری درج اورا، دوسفه ومی باش 

 ع م سضور وبوی م افل در ج سات قضا ی. -3

در قضایای تراففکی متهه اظهار می داردبه موتر سایکل  -4
وی ومبر ت فت دارد اما وه تصویر ت فت ووه باتی جواز سفر درج 

 اورا، دوسفه می گردد.

می گردو  متهمفنی به با سوح غفر قاوووی گرفتار  -5
استیاده بنن ه غفر قاوووی شمرده می شود ویا سفازت بنن ه 

 سوح؟

اطیال متهه به متضرر قضفه از دعوی سق العب ی ابراء  -6
و اده واوصرا  وکرده است از ب یل سب  استیاده برده می 
تواو  یا رفر؟ به ج سه مطرح وراطر وشان گردی  به تکمفل در 

  الت وض  ارزو ه دارد.یک از موارد ذبر ش ه در تامفن ع

تفشنهاد م یریت محب  مبنی بر ردا ی مشروطه به ج سه ارایه 
 ومطرح بح  قرار گرفت.

اشتراک بنن ه گان ج سه دمآدنگی محکمه استفنا  بع از بح  
وم اقه روی آجن ا ج سه موضوعات ذیل را تا ف  وتصویس 

 ومودو :
ه ریاست شاروالی امکاوات دست داشته روی  را راجل ب .1

تس فمی استعوم دای مع وماتی وارایه جواب رسمی ب ون 
سضور طرففن دعوی، بررسی ووتفجه آن را به ج سه بع ی 

 تفشک  وماین .

مراجل بشئ وتحضفق از اضافه توقفیی رودداری اجرای  .2
عم فه صئ یین واظهارات مظنووفن ومتهمفن را در رصوص 

 جنایات در سضور وبفل م افل اوجام وارذ دارو .

متمرد شنارته ش ن شسص به دلفل ع م دادن ضماوت  .3
بساطر م یون بودن وفست ب که بساطر تس ئ قاوووی است 

 وضمنًا به متمرد بودن آن قاوون صراست دارد طبضًا عمل شود.

مسئولفن بشئ مک ئ است تا صیحات بشیی دوسفه را  .4
قاوون اجراآت جزا ی تکمفل وتصویر  80مطابق به سکه ماده 

با مشاد ات محل واقعه وقرار گرفتاری  هرا دمرامحل واقعه 
 ومحضر توشی درج اورا، دوسفه ب ارو .

مسئولفن تولف  مکئ او  تا فورمه جات دیتابف  را  .5
تکمفل، عک  مظووفن را در تمام دوسفه جات جزا ی واستعوم 
دای  ارسالی به شیاراوه وصس ومشسصات متهه توسه متضرر 

 را درج محضر تحضفق ب ارو .

شعبات ج س واسضار قوماو اوی دای امنفه ولسوالی دا  .6
ومربز در قسمت ج س واسضار اشساص مج وب اق ام ج ی 

 وشکایت ادارات ذیربه را مرفوع سازو .

مسئولفن بشیی س  اعظه تو  رود را برای تثبفت سن  .7
څارووالی بساطر تعففن مظنووفن قبل از ارسال دوسفه به 

 .سرووشت آن وماین 

 .در اوتضال مظنووفن زن سضور داشته باشن  تولف  زن .8

 ج سه با دعا فه رفر وفوح دولت وم ت افغاوستان راتمه یافت.
: وییت غور  در 

ج سه دمآدنگی ادارات ع لی وقضا ی وییت غور تحت ریاست 
قضاوتفار اسحق ع ی"محبی" ر ف  محکمه استفنا  بتاریخ 

ت ذیربه دایر با اشتراک رؤسا ووماین ه گان ادارا 18/2/1398
 ش .

وسست ر ف  محکمه از سضور اشتراک بنن ه گان ق رداوی 
وموده واز دمآدنگی بفن ادارات ع لی وقضا ی ابراز رضایت 

 ومودو  سس  تفرامون آجن ای ج سه بح  صورت گرفت.
اوتضال قضات ولسوالی، توظفئ دوویر سرباز جهت امنفت 

بفق اسکام محکمه شهری ، بح  در مورد ییحه وظارت بر تط
قطعی ووها ی محابه، تیهفه سضو، مظنووفن به رصوص سق 
داشتن وبفل م افل توسه ارگان دای امنفتی به مجرد گرفتاری 

 مظنووفن جزء آجن ای بمفته بود.
ر ف  محکمه ا فزود به قضات محابه ولسوالی آماده رفتن به 
ولسوالی دا دستن  اما اوتضال قضات را با وظر داشت وضعفت 

ت در ولسوالی دا یک معضل داوستن  با این سال مسئولفن امنف
 څارووالی اطمفنان دادو امنفتی از اوتضال قضات و

تفرامون امنفت محکمه شهری بح  ش  به محکمه دمچنان 
ضرورت به  یک سرباز ویک راوه جهت توشی مراجعفن اواث 
دارد ووفز رواستار توظفئ یک سرباز مرد به قبًو به محکمه 

بوده اما ارفرًا توسه قوماو اوی امنفه به جای دیگر  توظفئ
توظفئ ش ه است به قوماو ان امنفه در ج سه از توظفئ 

 دوسرباز اطمفنان دادو 
ر ف  ع لفه وفز طبق قاوون طرز تحصفل سضو، رواستار توظفئ 

 تولف  مسصوص جهت تطبفق اسکام وها ی محابه ش و 
وضوعات مطروسه بمفته دمآدنگی بع از بح  وگیتگو روی م

 موارد ذیل را تا ف  وتصویس ومود:
څاروواین آماده باشن  به زودی قضات محابه ولسوالی و .1

 ردد.گزمفنه اوتضال شان فراده می 

توظفئ دو سرباز )مرد وزن( به محکمه شهری توسه  .2
 قوماو اوی امنفه 

گرفتاری مظنووفن موظیفن امنفتی مک ئ است به مجرد  .3
سق داشتن وبفل م افل به آوان تیهفه  سضو، آوان را از جم ه

 وموده وزمفنه دسترسی مظنووفن را به وبفل م افل فراده بنن .

 در دیوان اطیال محکمه استفنا  وییت بابل:
با  4/2/1398ج سه دمآدنگی ادارات ع لی وقضا ی مؤرخ 

اشتراک رؤسا ووماین ه گان ادارات ذیربه تحت ریاست 
ه دیوان اطیال محکمه استفنا  قضاوتفار فری ه"داشمی" ر فس

وییت بابل در مضر دیوان متذبره دایر ش  قضاوتفار معراج 
ال ین"سام ی" ر ف  محکمه استفنا  وییت بابل غرض افتتاح 
ج سه سضور یافته وبع از معرفی اعضای مج   اظهار داشت 
به ت ویر این چنفن ج سات دمآدنگی بفن دیوان دای استفنافی 

ایشان رابطه باری دارو  وهایتًا میف  واقل  واداراتی به با
گردی ه ودر سصه سریل سازی روو  اجراآت محابماتی بمک 
مفنمای  ، وی افزود به وزارت بار وامور اجتماعی بکوشن  تا 
با ایجاد ترورشگاه دا اطیال بی سرترست را به دور از سفطه 

ده تس ئ می باشن  وگه اری وزمفنه آموز  وترور  آوها را فرا
 سارته ودمچنان از ترورشگاه به شکل ج ی آن وظارت وماین  .
اعضای ج سه بع از بح  وگیتگو روی آجن ای ج سه به تصامفه 

 ذیل وایل ش و .
به وسبت ب ن  بودن مفزان جرایه ومسئولفت دای محابه  -1
څارووالی دا تاریخ ج سه بع ی ع الت برای اطیال به روز چهار و

گزار ن سال روان )در دوماه یکبار( برشنبه دیته اول ماه سرطا
گردی ه وج سات متذبره وفز بای  اد ا  ودستاورد دای رود را 
به دمراه داشته باشن  وبه در یک از اعضای ج سه ییحه وظایئ 
 ترتفس ودر صورت ضرورت ج سات اضطراری را وفز دایر ومای .

در سصه بررسی قضایای متس یفن جرایه ع فه امنفت  .2
رجی مربز ووییات از اینکه ابثرًا به مربز اصوح یا دار ی ورا

توقفئ گاه بگرام منتضل ش ه ودماوجا محابمه می گردو  
وبعضی متس یفن چنفن قضایا وفز بریاست مربز اصوح وتربفت 
اطیال اوتضال یافته وج سات قضا ی شان در مربز اصوح 
 وتربفت اطیال دایر می گردد به در این صورت اصل مکان در
ج سات قضا ی مراعات وگردی ه ووال ین وبارمن ان اجتماعی 
اطیال متس ئ به قاوووًا ربن مهه در ج سات قضا ی بوده 
سضور یافته ومی تواون  بناءً تایر محکمه استفنا  را جای 
مناسس داوستن  تامنبع  ج سات چنفن قضایا در تایر متذبره 

 دایر گردد.

 ان بشئ امنفت م ی بارمنڅارووالی، ومسئولفن تحضفق 
ومسئولفن وزارت امور دار ه در مورد توجه ج ی روی  را 
مبذول ب ارو  تا روو  اجراآت واوتضال محجوزین وقضایا را 
سرعت بسشف ه بع از تکمفل تروسه تحضفق اورا، را به محکمه 

 مربوطه ارسال دارو .
قاوون رسف ه گی به تس یات اطیال  30از اینکه ماده  .3

روز از مرس ه بشئ الی  28ف ه گی ابت ا ی بوده م ت مربوط به رس
ص ور ففص ه بیایت بنن ه مفعاد اجراآت وبوده و تصمفه بر آن ش  به 

څارووالی دمان طوریکه دیوان استفنا  اطیال در مورد از مضام اداره 
ء ش ه وتع یل ماده متذبره غرض عالی ستره محکمه طالس استه ا

سفه دای اطیال را مطالبه وماین  ووفز تم ی  م ت بررسی استفنافی دو
څارووالی دای اطیال برای سرعت اعضای ج سه راصتًا مسئولفن 

څارووالی  ف  تشکفل بسشف ن روو  باری در فاتر روی  روادان تز
گردی  ه ودر دمه مراسل استفنافی قضایا مسصوصًا دای اطیال 

څارووالی تحضفق مک ئ است در مفعاد یک دیته قضایای قتل 
 ی را سل وموده واز سرووشت متس یفن در اعتراض محتویات قرار قضا

وارده استفنافی روی  تذبر داده وآورا مشسص سازو  ودر قضایای 
سرقت، غصس وچساول مال مسروقه، مغصوبه وچساول ش ه قفمت 
گذاری وبع از تعففن قفمت معفنه آن اورا، دوسفه را غرض ففص ه 

 ماین .شرعی آن محول محکمه استفنا  و

بت ا فه واستفنا  تس یات اطیال طبق متح المال څارووالی دای ا .4
دای مضام عالی ستره محکمه ج.ا.ا مک ئ او  در رته در ماه از صورت 
تنیفذ اسکام بایی متس یفن به دیوان دای مربوطه محابه گزار  ارایه 

 دارو .

 ووفز تصمفه بر آن ش  به اعضای ج سه بع از موقات با قاوووسوه .5
سرور"داو " معاون دوم مضام ریاست جمهوری اسومی افغاوستان به 
ریاست بمفسفون م ی اطیال را به دو  دارد یاد آوری وماین  به 
تع یل قاوون تس یات اطیال وتوشفح واویاذ قاوون سمایت از اطیال را 
در اولویت دای باری روی  قرار ددن  وبمفسفون دای مرتبه به داد 

ل را تحت سمایت دای دمه جاوبه روی  قرار داده تا روادی سضو، اطیا
باش  به سضو، دفچ طیل ضایل وگردی ه واطیال از معرض رطر ردا ی 

 یابن .

 دیوان رسف ه گی به قضایای مالفاتی محکمه استفنا  وییت بابل:در 
درمضر ج سه دمآدگی ادارات ذیربه  22/2/1398 مورخ یکشنبه یوم

وییت  استفنا  محکمه مالفاتی قضایای به گی رسف ه دیوان ریاست
 مستضر درآن بمس ک  گاوه( 9) محابه روساء و ذیربه ادارات بفن بابل
ر ف  دیوان رسف ه گی به  "فض ی"اهلل بیایت ریاست قضاوتفار تحت

 قضایای مالفاتی دایر گردی .
ابت اء ج سه توسه آیاتی چن  از بوم اهلل مجف  آغاز وآجن ای  ج سه 

ت فعتشریح ووکات  مربوط به مشکوت وض  ج سه توسه ر ف
امنفتی، سرک عمومی، ایستگاه موتر دای تکسی ولفنی و تون امنفتی 
و چگووگی مصئووفت منسوبفن قضایی و اداری از سموت تروریستی 

 استمالی مطرح بح  قرارگرفت .
محکمه بع از  9در زمفنه غرض محافظت وامنفت قضات وترسوول 

تسصصی م یر جنا ی سوزه دیته، آمریت دیته امنفت ابراز وظر دای 
گاوه و م یر شاروالی واسفه دیته  9م ی، معاون تراففک ورؤسای محابه 

تصمفه اتساذ گردی  به استیا ده از بری ه گی دای سرک عمومی از 
لحاظ تراففکی تنظفه وایستگاه تکسی دای لفنی از ددن دروازه 

اضطراری رروجی به محکمه  محکمه برداشته شود، دمچنان دروازه
ایجاد و اطرا  محکمه توسه مسئولفن مس کی امنفتی مشاد ه و 
وضاط آسفس تذیر آن مشسص ش ه ورفل مشکل درچه عاجل با تشریک 

 مساعی قطعه محافظت قضات  صورت گفرد .
اق اماتی در رصوص  1398ر2ر23برمبنای دمفن ج سه  به تاریخ  

ستون و وصس لوسه ع م توقئ اوس اد بری ه گی سرک عمومی چه 
وسایه و توظفئ دو ویر تراففک  در ساسه و وفز برداشتن ایستگاه موتر 
دای لفنی و تکسی و گذاشتن مواول سفمنتی مضابل درواره درولی و 

 اروالیش ر ف  عاجل و سریل ازدمکاریرروجی محابه به عمل ام ه و  
 محافظت قطعات اربان ر ف  "شابه"وواز محم  ووالوسم دیته، واسفه

  وم یر شهربابل تراففک اداری معاون ران الرسمان شم  قضا فه، قوه
 سساس و امتنان صورت گرفته است . دیته سوزه جنا ی

: وییت بن دار  در 
ج سه دمآدنگی ادارات ع لی وقضا ی وییت  25/2/1398بتاریخ 

بن دار تحت ریاست قضاوتفار ذبفح اهلل "ابرادفمی با اشتراک رؤسا 
وماین ه گان ادارات ذیربه درمضر ریاست محکمه استفنا  دایر گردی  و

وسست آیاتی چن  از بوم اهلل مجف  قرا ت  گردی  سس  ر ف  محکمه 
استفنا  تمام مهماوان ج سه رارو  آم ی  گیت ، بع ًا معاون وییت 
عذر ع م اشتراک والی صاسس را به ج سه ارا ه ومود وبه تعضفس آن 

م  رسفه سرترست دیوان تجارتی استفنا  مرور بوتاه به قضاوتمن  مح
اجن اء ج سه قب ی ومود و درادامه طبق اجن اء روی موضوعاتی چون 
بن باری دای ادل ربره تفرامون تعففن و تشسفص م عا بها و 
مع ومات اموبی و سل قرار دای دوراوی ، ارذ تایف  مضام لوی 

ارووالی در ارا  ه څلی ، ذبر دییل اروواڅارووالی در قرار دای تایف ی  څ
اعتراضفه دا و قناعت شان تفرامون دوسفه دا ، ع م ارسال بتنگ 
اعون رادیو ویا اطمفناوفه د وسفه جات غفابی ، ذبر دییل څارووالی 
جرایه ع فه امنفت دار ی و رارجی درفورم دای تم ی  توقفئ و 

 استفنا  ط بی وارسال آن طی مفعاد قاوووی
سریل دوسفه دای محکومفن به محکمه استفنا  وسبت به ارسال  ارسال

دوسفه دای بری الذمه دا ، مشکوت مربوط به تطبفق قرار تجویزی 
ارووالی څدرموضوع سضاوت ، ع م اشتراک ریاست دای ع لفه ، 

ارووالی ابت ا فه جرایه ع فه امنفت دار ی و رارجی و څاستفنا  و 
مفسفون تطبفق ففص ه دای قطعی و ارووالی عسکری درج سه دای بڅ

وهایی و اوتضال محاظیفن محکمه استفنا  توسه طفارات وظامی 
ازبن دار به بابل مورد بح  قرارگرفته ودر قبال سل آوها تصامفه ذیل 

 اتساذ گردی  :
دیوان م وی محکمه ابت ا فه شهری : درسل قراردای قضا ی  -1

گفرد وماه دا را دربر ومع ومات اموک  مراجل مربوط توجه صورت ومف
مفگفرد  درمورد فو، الذبر ریاست ع لفه تعه  ومود به درتمام قفمت 
گذاری، بروبی و غفره وماین ه ریاست ع لفه اشتراک می ومای  

ر ف  محکمه .   ش  ودروقت  معفن تمام اجراآت بررسی رواد
استفنا  تفشنهاد ومود به دراین مورد یک بمفسفون سضوقی متشکل 

ن ه گان ادارات ذیربه تشکفل گردد به تمام ادارات موجود ازومای
مستوففت، شاروالی ، درج سه به  بمفسفووی متشکل از ریاست ع لفه

واداره اراضی توافق ومودو  و درآین ه محکمه درصورتی به  ضرورت 
به مع ومات ودرووع تحضفق داشته باش  موضوع را به ریاست ع لفه 

روی  به بمفسفون راجل و بمفسفون  ارسال وریاست ع لفه ازطریق
 درسل آن اق ام ومای  .

 دیوان جرایه ع فه امنفت دار ی ورارجی استفنا  :  -2
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صم ضايت ق ر یيم  ضايتا ق  یيخ جلسه 
عداد   ت

م  نيمته
م مربوط نوع اتها ه   محکم

22/2/1398 دوسال  ویکماه حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری والیت فاریاب قاچاق مشروبات الکولی یکنفر 

24/2/1398 سی سال حبس تنفیذی  علیه زن والیت فاریابدیوان رسیده گی به جرایم خشونت  تجاوز جنسی یکنفر   

2/1398//21 دوسال ویکماه حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت فاریاب قاچاق مواد مخدر یکنفر 

یکنفر یکسال وششماه حبس تنفیذی ویکنفر چهار 

 ماه حبس تعلیقی
24/2/1398  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب لت وکوبی دونفر 

تنفیذیدوسال حبس   21/2/1398  دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت فاریاب شروع به سرقت  یکنفر 

یکنفر بیست هشت سال حبس  تنفیذی ویکنفر 

 بیست وپنج سال حبس تنفیذی 
22/2/1398  

 قتل عمد دونفر
 دیوان جزاء محکمه استیناف والیت سرپل

 رر سرقت یکنفر رر هشت سال حبس تنفیذی

نفیذی شش سال حبس ت  رر غصب پول یکنفر رر 

هشت سال حبس تنفیذی ویکنفر شش سال حبس 

 تنفیذی 
 رر

 سرقت  دونفر
 رر

25/2/1398 بیست سال حبس تنفیذی   رر قتل یکنفر 

 رر سرقت یکنفر رر دوسال حبس تنفیذی 

 رر سرقت یکنفر رر پنج سال وپنج ماه حبس تنفیذی 

21/2/1398 ده سال حبس تنفیذی   
یانت ملیخ یکنفر دیوان رسیده گی به جرایم نظامی محکمه ابتدائیه شهری والیت  

 سرپل

17/2/1398 یکسال وشش ماه حبس تنفیذی   رر چپاولگری وقاچاق اسلحه یکنفر 

19/3/1398 یکسال ویکماه حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت کندز کیسه بری یکنفر 

فریکن رر دوسال حبس تنفیذی   رر فعل زنا 

 رر مجروحیت یکنفر رر دوسال حبس تنفیذی 

یکنفر بیست سال حبس تنفیذی ویکنفر شانزده سال 

 حبس تنفیذی 
12/3/1398  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز قتل  دونفر 

19/2/1398 هفت سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بامیان سرقت یکنفر 

بس تنفیذیسه سال ح  22/2/1398  یکنفر 
شروع به تجاوز جنسی 

 ولواط
 رر

 دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن والیت تخار معاونت در تجاوز یکنفر رر هفده سال حبس تنفیذی 

نو سال حبس تنفیذی وپانزده هزار افغانی جزای 

 تقدی
15/2/1398  دیوان جزاء محکمه شهری والیت تخار رهزنی یکنفر 

عداما  18/2/1398  رر قتل دونفر 

 رر مجروحیت منجر به فوت یکتفر رر پنج سال وشش ماه حبس تنفیذی 

22/2/1398 سی سال حبس تنفیذی   ترور یکنفر 
دیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی محکمه استیناف 

 والیت کندز

29/2/1398 شانزده سال حبس تنفیذی   رر اختطاف یکنفر 

حبس تنفیذی  پنج سال ویکماه  7/3/1398  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بامیان سرقت  یکنفر 

8/3/1398 یکسال ویکماه حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت فاریاب سرقت  یکنفر 

 رر قتل یکنفر رر شانزده سال حبس تنفیذی 

7/3/1398 یکسال ویکماه حبس تنفیذی  مه ابتدائیه شهری والیت فاریابدیوان جزاء محک سرقت یکنفر   

7/3/1398 دوسال وده ماه حبس تنفیذی   دیوان امنیت محکمه استیناف والیت فاریاب قاچاق مواد مخدر یکنفر 

 رر قاچاق مشروبات الکولی یکنفر رر دوسال ویکماه حبس تنفیذی 

 قتل  یکنفر رر سی سال حبس تنفیذی 
ن محکمه استیناف دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه ز

 بغالن 

یکسال ویکماه حبس تنفیذی وبیست هزار افغانی 

 جزای نقدی
5/3/1398  یکنفر 

حادثه ترافیکی منجر به 

 مجروحیت
 دیوان جزاء محکمه استیناف والیت تخار

 رر فعل زنا یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی 

یکسال وشش ماه حبس تنفیذی وبیست هزار افغانی 

 جزای نقدی
8/3/1398  رر حادثه ترافیکی منجر به فوت یکنفر 

7/3/1398 هر واحد به مدت شانزده سال حبس تنفیذی  دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت تخار اختطاف اقدام به قتل سه نفر 

 رر قاچاق مهمات دونفر رر هر واحد دوسال حبس تنفیذی 

8/3/1398 دوسال حبس تنفیذی  ه استیناف والیت سرپلدیوان جزاء محکم زنا یکنفر   

دونفر هر واحد بیست وششماه حبس تنفیذی ویکنفر 

بیست سال حبس تنفیذی ویکنفر ده هزار افغانی 

 جزای نقدی

31/2/1398  دیوان جزاء محکمه ابتدائیه والیت هرات سرقت مسلحانه چهار نفر 

 رر سرقت مسلحانه یکنفر رر چهار سال حبس تنفیذی

یذی پنج سال ویکماه حبس تنف  4/3/1398  دیوان امنیت داخلی وخارجی محکمه ابتدائیه والیت هرات  استفاده از مواد منفجره یکنفر 

 رر عضویت وباندتیزم یکنفر رر بیست سال حبس تنفیذی 

 محکمه ابتدائیه خشونت علیه زن والیت هرات تجاوز جنسی یکنفر رر هشت سال حبس تنفیذی 

28/2/1398 بیست سال وپنج روز حبس تنفیذی   دیوان امنیت داخلی وخارجی محکمه ابتدائیه والیت هرات اتفاق به جرایم علیه اشخاص یکنفر 

 رر تخریب تأسیسات دولتی یکنفر رر پنج سال حبس تنفیذی 

1/3/1398 هجده سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بدخشان  قتل یکنفر 

ریکنف رر هفده سال حبس تنفیذی   رر قتل  

29/2/1398 هفده سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه شهری والیت بدخشان  قتل  یکنفر 

 دیوان جزاء محکمه شهری والیت تخار شروع به تجاوز جنسی سه نفر رر هر واحد پنج سال وششماه حبس تنفیذی 

1/3/1398 یکسال وهشت ماه وده روز حبس تنفیذی   رر رهزنی یکنفر 

ویکماه حبس تنفیذی پنج سال   29/1/1398  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بامیان  فعالیت های تروریستی یکنفر 

24/2/1398 پنج سال حبس تنفیذی   دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بامیان  هتک حرمت مسکن یکنفر 

دوسال هر واحد یکسال حبس تنفیذی، پنج نفر هر 
 73269ی وهمچنان واحد هشت ماه حبس تنفیذ

 افغانی جبران خساره
21/2/1398  دیوان جرایم منسوبین نظامی محکمه شهری والیت پنجشیر امتناع از استعمال سالح هفت نفر 

یکنفر هفت سال حبس تنفیذی وسی هزار افغانی 
 جزای نقدی ویکنفر نو سال حبس تنفیذی 

22/2/1398 کمه شهری والیت تخاردیوان جزاء مح زناء، قوادی وشراب نوشی دونفر   

25/2/1398 اعدام   رر رهزنی منجر به قتل  یکنفر 

21/2/1398 یکسال وششماه حبس تنفیذی   دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت تخار اختطاف یکنفر 

22/2/1398 دوسال وششماه حبس تنفیذی   رر عضویت به گروه طالبان یکنفر 

فر بیست یکنفر یکسال وسه ماه حبس تنفیذی ویکن

 هزار افغانی جزای نقدی
 رر تزویر امضاء دونفر رر

24/2/1398 یکنفر سه سال حبس تنفیذی ویکنفر برائت  رر اختالس دونفر 

مييز خو ت ويا  استيناف طلبي  ون محفوظ استاحقوق  ن قا وق طبق  ف  هي محکومين 
 

 تحتتتت تاشتتتکای ستتتمل بمفستتتفون 7/3/1398بتتتاریخ  
                                                     ستتتتتتتتتسی"سبفس"  غتتتتتتتتتوم  قضتتتتتتتتتاوتمن   ریاستتتتتتتتتت 

 روستتتای  داشتتتت بحضتتتور  استتتتفنا  محکمتتته  ر تتتف 
                                           مربتتتتتتتز ابت ا فتتتتتته  محکمتتتتتته  ر تتتتتتف   و دواویتتتتتتن 

تشتتکفل   استتتفنا  محکمتته ع نتتی ج ستتات صتتالون در
 بفتترون  بتته در شتتکایت  صتتن و، وسستتت  .ج ستته ومتتود 

 گردیتتت  مشتتاد ه  شتت ه ،  وصتتس  ریاستتت  ورودی در از
 اداری و قضتتتا ی ترستتوول  از تحریتتتری شتتکایت  بتت ام 

  استتتفنا  محکمتته ر تتف  ستس   ورستتف  بنظتتر محتابه 
 اداری و قضتتا ی ترستوول  تتتا گیتت  ج ستته ساضترین  بته 

 مضتام  دت ایت  و قتواوفن   قضتا ی،  ست وک  طترز  رعایت با
 عفتتار را رتتوی  مربوطتته اجتتراآت محکمتته ستتتره عتالی 

 و  قضتتتا ی ترستتوول  بتترد  عمتتل  ایتتن  اشتت  ب تتتا  وماینتت  
 امتتر در عتتالی مضتتام دتتای تتتون تعمفتتل ممتت  متا   اداری

 مشسصتتتته بتتته  مبتنتتتتی اداری بتتته  فستتتتاد بتتتا  مبتتتارزه 
وزمفنتته   بتتوده  قتتاوون  سابمفتتت عتت الت و  بتته  دسترستتی
را بتته عت الت فتتراده مفنمایتت  ،    مظ توم  م تتت دسترستی 
 بتتتته دایمتتتی  صتتت ح  تتتتتامفن آرزوی بتتته  ج ستتته  گتتتردد . 

 یافت راتمه افغاوستان ما دیارعزیز

جزایی شامل فصول و ابواب به مربوط جرا ه من رج در 
بتاب دوم بود جزاء است وفز مفشود زیرا بته از متاد    

میهوم مفشود به در صورت امکان بتواو  متذبره چنفن 
وظتتام جزا تتی افغاوستتتان از راه عیتتو و گذشتتت  فصتتل    
رصومت به دماوا غایۀ قاوون گذار استت، ب ستت آیت     
بویژه  در مواردی به وظام راوواده  وص ه رسه وفز از بفن 
مفرود وسیظ قوام راوواده وص ه رسه در جوامل اسومی 

ه افغاوستتان وفتز از آن   ادمفت باییی برروردار بتوده بت  
مستتثنی وفستتت وروشتبستاوه متتوارد مشتارالفه متتاد      
متذبره در قاوون جزاء سابق در بود جزاء فع ی به وافذ 
ده است بگووه دمه جاوبه تفشبفنی  ش ه استت. بتا آوهته    
طوریکه مضام محترم د ایت می فرماین  موجس تعمفل 

 است.
موجته   وظر دفئت قضا ی دیوان جزاء»تصمفه بمفسفون:

است با آوهه موضوع جهت ارذ د ایت و توسف  مرافتق  
 (((قضایی بمضام محترم ستره محکمه ارجاع گردد.

به م قضفن قضا ی ریاست عمومی ت قفق و مطالعات در 
 مورد ذیًو ابراز وظر وموده او  

څرو ه چې یاده استه ا فه تر در اړرفزې څېړوې او غور ))
د جزايي اجراآتو قاوون یو ې ووفول شوه، مسته ي مرجل 

ء  ( ماده بې د سوالې د سکه اوتضال ته اړه د جتزا ۶۳ته )
 م غی شوي قاوون څسه بوډ جزاء ته توښتنه بړې.

یې د مسته ي مرجل قضا ي تووي رسل وظر   چې ته اړه
او  ویڅرو ه چې یاد وظر وبتتل شتو، قتاوو    څرګن  بړی

 ((ترځای لفکل شوی، زموږ لسوا ده تا ي  شو
ه تیصفل جریان موضوع توأم با اصل وظر ت قفضی سفنفک

مضتام محتترم شتورایعالی     17/2/1398در ج سته متؤرخ   
( دت ایت ذیتل صت ور    128مطرح وطی تصویس شتماره ) 

 یافت.
وظر ریاست محترم عمومی ت قفق و مطالعات تا فت   ))

 ((ش ، به جمفل محابه طور متح  المال اربار گردد
( مؤرخ 72ریعه وامه )مراتس من رج تصویس شماره فو، ذ

بته محکمتته استتفنا  وییتتت بابتل اربتتار      26/2/1398
است ب ینوسف ه به عموم محابه و مراجل مربوط  هگردی 

وفز متح الماًی ابوغ مفگردد تا آورا بته مراجتل ذیتربه    
رتتوی  تکثفتتر ومتتوده عنتت الموقل مطتتابق آن اجتتراآت      

   مضتضی و قاوووی بعمل مفآورو .
ء  9/3/1398(مؤرخ 983-909متح المال شماره) وشا ی را دا

ی : ل عا  شورای 
ریاست محترم  17/2/1398( مؤرخ 179بای ر وامه شماره )

عمومی ت قفق و مطالعات، استه ا فه محکمه استفنا  
 وییت ونگردار بشرح ذیل مواص ت ورزی ه است.

))عب الهاشتتتتتتتته طتتتتتتتتی وبالتتتتتتتتت رتتتتتتتته شتتتتتتتترعی   
رو   بحف  وبفل بالی29/11/1391(مؤرخ538بر89شماره)

به بفل بات قطعی  وبفل باال فل ، دفل دعوی، ص ح و 
ابتراء در محتابه  و ته و وبفتل باالتوبفتل در م کفتتت      

 (96بتتتتتر722) من رجتتتته قبالتتتتته رتتتتته دتتتتتای شتتتتتماره   
تعففن گردی ه  و 13/9/1352(97بتر723و)13/9/1352

بع از فرو  م کفت متذبره اجرای قباله  وبفل مذبور 
ت، به در ا ر شکایت از طر  محکمه صورت وگرفته اس

موصو ، مضام محترم ستره محکمه طی سکه صادر  شان 
گزار  موضوع را از آمریت و ایق وییت ونگردار مطالبه 
ومودو ، و آمریت و ایق آوویء در مورد چنفن گزار  ارا ه 
وموده است، به وبالت ره وبفل مذبور در مطابضت به 

نار عالی ( اسناد و مصوبات سمف19توضفح ترس  شماره)
ترتفتتس وگردیتت ه استتت چتتون    1386رؤستتای محتتابه ستتال 

ذبتر  » سمفنار فو، التذبر در متورد چنتفن صتراست دارد:    
صتوسفت اجتترای قبالتته وارتتذ   متن در وبالتتت بایتت  بتتا      
صوسفت تام صورت گفرد و آوچه به در وبالت ذبر وش ه 

بت ین م حتوظ   « باش  وبفل بته آن عمتل بترده ومفتواوت .    
ت ونگردار از اجرای قباله وبفل بالیرو  آمریت و ایق ویی

استراز وموده ودر رابطه به موضوع طالس د ایت گردی ه 
 او .((

م قضفن قضا ی ریاست محترم عمومی ت قفق و مطالعات 
 در مورد ذیًو ابراز وظر وموده او :

( قاوون مت وی چنتفن   1035در رابطه به تعریئ بفل ماده)
تم فک مال از طر   عض  بفل عبارت است از»مشعر است:

 «بایل به مشتری در مضابل مالی به  من مبفعه باش .
(قاوون مذبور 1561در مورد صوسفت وبفل مضف  ماده )

در وبالت مضف ه وبفل باجرای  امور »چنفن سکه می بن :
معفن در وبالت و توابل ضروری به طبفعت امر و عر  

 «جاری اقتضاء ومای ، مضف  مفباش .
الذبر مع وم مفگردد بته ارتذ  متن از جم ته     از مواد فو، 

مادفت بفل به شمار مفرود به در مضابل تس فه مبفعه  من 
ارذ مفگردد از اینکه در موضتوع متاوحن ففته صتوسفت     
فرو  م کفت بارتباط بفل قطعی به وبفل تیویق ش ه، و 
بفل ب ون ارذ  من و تس فه مبفعه جواز و ارد، زیرا وبفل 

در مضابل مال به به مشتری تس فه صوسفت أرذ  من را 
 می ومای  داراء مفباش .

ودمچنان دادن سن  از طر  وبفل بالیرو  به مشتری از 
جم ه م حضات و توابل بفل به شمار مفترود. بنتاءً در ایتن    
صورت بارتباط اجرای قباله از اقرار وبفل مذبور ب ام 
مماوعت قاوووی دی ه ومفشود و در مورد چگووگی ترس  

توضتفح   1386(بته در استناد و مصتوبات ستال    19ره)شما
گردی ه مضام محترم شورایعالی ستره محکمته آوچته یزم   

 مف اون  تصمفه اتساذ روادن  فرمود.((
مط س مورد استه اء و وظر ت قفضی مرتس برآن در ج سه 

مضام محترم شورایعالی مطرح و طی  ۲۴/2/1398مورخ 
 فت.( د ایت ذیل ص ور یا166تصویس شماره )

)) وظتر ریاستت تت قفق ومطالعتات تا فت  استت. توضتفح        
لغو گردی  موضوع  1386( سفمفنار سال 19ترس  شماره )

 غرض مرافق قضا ی به جمفل محابه متح  المال گردد.((   
مراتس من رج تصویس شماره فو، ب ینوستف ه بته عمتوم      

محابه استفنا  وییت و مراجل مربوط متح  الماًی اربار 
گتتردد تتتا آوتترا بتته مراجتتل ذیتتربه رتتوی  تعمتتفه ومتتوده      
عن الموقل مطابق آن در زمفنه اجراآت مضتضی و قاوووی 

 بعمل آرو .
 

 
 

درمورد قضایای جنایت بع  از ابراز قناعت  -1
درمورد متهه ومتهمفن دوسفه اگروظرغرض تا ف ی 

ارووالی څارووالی ارسال شود ، ریاست څبمضام لوی 
ج سه قب ی این مشکل استفنا  ابراز وظرومود به در

مورد بح  قرارگرفته وتعه  سسرد به مشکل مرفوع 
 رواد  ش  .

ارووالی تعه  ومود به څدرمورد دوم ده ریاست  -2
 سل رواد  ش  .  درآین ه این مشکل

ارووالی تعه  سسرد څدرمورد بتنگ اعون رادیو  -3
به من بع  بتنگ تمام اعون رادیو دروقت معفن آن 

 ارسال رواد  ش  .

مورد تفشنهاد تم ی  توقفئ  استفنا  به بای  در -4
ارووالی تعه  سسرد څدرمفعاد معفن قاوون صورت گفرد  

به درآین ه تفشنهاد تم ی  توقفئ دروقت وزمان معفن 
 ومست ل صورت رواد  گرفت .

درمورد ارسال تارفر دوسفه دای برا ت ذمه به مرس ه 
وسفه ارووالی تعه  سسرد به منبع  تمام دڅ استفنا  ،

 دا دروقت وزمان معفن به محکمه ارسال روادن  ش  .
درمورد مشکل تطبفضی یک قرار سضاوت ، تصمفه  -3

براین گردی   به تطبفق اسکام ففص ه  دای م وی ، اسوال 
شسصفه و قراردا ا ز وظفیه ریاست ع لفه مفباش  ریاست 
ع لفه با تیاده به محب  این مشکل را سل ومای  به 

 حب  به آن توافق ومود .ر ف  ع لفه و م

مکتوب بمفسفون تطبفق ففص ه دای قطعی  -4
ووها ی:  درمورد ع م اشتراک ریاست ع لفه، ریاست 

ارووالی ابت ا فه  عسکری درج سه څارووالی استفنا ،  څ
بمفسفون ففص ه دای قطعی و وها ی . تصمفه براین ش  
به تمام ادارات وماین ه دای روی  را رسمًا معرفی و 

 درروزمعفنه درج سه ساضر شوو  . بع ًا

درمورد اوتضال محافظفن محکمه استفنا  بن دار  -5
درطفارات وظامی تصمفه براین ش  به ازطریق وییت این 
موضوع به قول اردو شریک و درمورد اوتضال آن اق ام  

 صورت گفرد .

درمورد تیتف   منازل ب ون جرم مشهود درتمام  -6
جزایی و درموجودیت سایت بای  طبق قاوون اجراآت 

څارووال تیتف  صورت گفرد درآرر ج سه با دعا فه راتمه 
 یافت .
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visited the jail of their province 

:  در محکمه غزوی 
دایر گردی  ، وکتات   1398ر2ر29درین ج سه به به تاریخ 

سه راجل به طرزالعمل اداری ، ییحه وظارت وموضوعات مطرو
از ففص ه دای قطعی و وهایی محابه ، طترز العمتل بمفتته    
عالی دمآدنگی ادارات عت لی و قضتایی و دفترج یت   بتت     
اسناد محصولی مورد بح  قرارگرفته و به رعایت و عمل آوها 
توصفه ش  دمچنان ر ف  محکمه درمتورد رعایتت ضتوابه    

وووی از ررصتی دا و معام ه ررصتی ساضری ، استیاده قا
درساضری ، ع م ترک رودسراوه وظفیته  و دمچنتان رعایتت    

 روب و مط وب با اصحاب دعاوی توصفه دای یزم برد . 
:  دروییت ب خ 

درج سه اداری و تصمفه گفری محکمه استفنا  ب خ بته بته   
برگزار ش  طی تصاویس ج اگاوه درمورد  1398ر2ر12تاریخ 

تصحفح  قرار ویتا ففصت ه بعت  از تحضفضتات      تصحفح و ع م
 یزمه ، ترتفس و فضه ج ی  به یک متضاضی 

و اتساذتجویز قاوووی بساطر سل مشکوت یکتن از اصحاب  
 دعاوی تصامفه مضتضی قاوووی اتساذگردی  .

:  دروییت ونگردار 
درج سه اداری محکمه استفنا  وییت ونگردار منعض ه تاریخ 

یاست ر ف  محکمته استتفنا  دایتر    به تحت ر 1398ر2ر5
گردیت  ، وسستت روی تالفستی دتای ستتره محکمته روشتنی        
او ارته ش ه و به محابه توصفه ش  تتا اجتراآت شتاورا طبتق     

 تالفسی دای قوه قضا فه عفار سازو  .
دمچنان درین ج سه  روی مواردذیل وفز صحبت صورت گرفته 

ی  مفزان و تابف ات صورت گرفت  : تو  بفشتر بساطر افزا
اعتماد مردم وسبت به محابه ، مسئاله تأمفن امنفت قضات 
در محابه ابت ا فه ولسوالی دای سرررود ، بامه ، روگفاوی 
، شفرزاد ، سصارک وتچفراگام به تامفن بتوده ولتی بستاطر    
توظفئ تتولف  زواوته بتا قوماوت اوی امنفته صتحبت صتورت        

ایی و تهفه مفگفرد ، تابن ی قضات به ساضری و یووفیورم قض
راتور دای ساضری قضات دروقت معفنه و ارسال آن به مضام 
ستره محکمه ، اجراآت عاجل محا به در مضابل مطالبه بعضی 
ازگزارشها و وظریات توسه مضام ستره محکمه ، تطبفق قاوون 
ج ی  محصول محابه و ارا ه استه اء دررصوص مشکوت 

عفتتفن یتتک  تطبفضتتی ایتتن قتتاوون بتته مضتتام ستتتره محکمتته و ت    
بمفسفون بساطرتهفه این استه اء ، وظارت از ففص ه دتای  
قطعی و وهایی و ارا ه گزار  در زمفنه طی یک دیته به ر ف  
محکمه استفنا  ، قضایایی به از  بت در سفسته بازما و ه 
بای  شامل فورم گردی ه و عاجل به دفتر  بت قضایا تست فه  

زم دررصتوص  داده شود و شعبات بعت از بستس مع ومتات ی   
چگووگی  بت دوسفه درسفسته به تست فمی دوستفه مبتادرت    
ومای  ، درمحابه ابت ا فه ولسوالی دا بای  مادوار ج سات 
دمادنگی ادارات ع لی و قضایی دایرو گزار  آن به ریاست 
محکمه استفنا   ارا ه شود ، ت ویزیون م ی ونگردار در وشر 

شت استتضولفت قتوه   اربار بای  س س ه مراتس را با دروظردا
قضا فه م  وظر بگفرد ، بمفسفون سمل شتکایات دیتته وار   
دایر و روز دای تنت شنبه به دمفن منظور تثبفت گردد تا به 
شکایات مراجعفن به شکل بهتر رسف ه گی صورت گفترد ،  
درمورد استتیاده از بت یل ستب  بته بمفستفووی بته اشتتراک        

، ر تف  دیتوان   روسای محتابه ابت ا فته و استتفنا  اطیاتل     
استفنا  رسف ه گی به جرایه واشی از فساد اداری ، ر ف  
محکمه ابت ا فه شهری و ر ف  محکمه منل رشووت ع فه زن 
وظفیه داده ش  تا یک رو  قا وووی را تهفه وماین  ، توظفئ 
یک بمفته بساطر تشسفص وفازمن یهای تجهفزاتتی محتابه   

مات عاجل تکه بسصوص محابه ابت ا فه ولسوالی دا ،ترمف
دا وایربن یشن دا بساطر گرمی دوا، ارسال  قراردای وهایی و 
قطعی ستره محکمه درته وی دیواوهای استفنافی ، به محابه 
ابت ا فه  تا قضات ازا جراآت شان مطمتئن گردوت  دمچنتان    
د ایت داده ش  تا این قرار دای قطعی و وهایی  طی یک وا مه 

ارووالی وییت وفز ارسال څ رسمی به ریاست ع لفه و ریاست
 شود تا از چگووگی تطبفق اوها به محابه اطمفنان ددن  .

 

ج ستته ع نتتی قضتتا ی دیتتوان جتتزاء محکمتته      
ابت ا فتتته  شتتتهری وییتتتت تنجشتتتفر بتتتتاریخ   

راجل به قضفه جنگ مغ وبه منجر  17/2/1398
ومجروسفت دیت تن دیگتر بته    به فوت یکنیر

اتهام بفست تن از باشتن ه گتان قریته بتادقول     
مربز وییت تنجشفر تحت ریاست قضاوتمن  
محمتتت  س فه"متوستتتل" ر تتتف  دیتتتوان جتتتزاء    
وسرترست محکمه ابت ا فه شهری وعضویت 
قضتتتاوتمن  راطره"ستتتتار زاده" وقضتتتاوتمن    

څاروواتل  اسسان اهلل"اببری" به سضتور داشتت   
مت افل متهمتفن قضتفه وجمتل     مؤظئ وبوی 

بثفری از باشن ه گان آن وییت ورستاوه دتای   
صوتی وتصویری در تایر ج سات قضتا ی آن  

 محکمه دایر گردی .
ابت اء ج سه بنام ر اوو  دادگر وتواوا آغاز ش  

څاروواتتل  بعتت از اقامتته صتتورت دعتتوی توستته   
مؤظئ وقرا ت دفاعفته توسته وبتوی مت افل     

ز متهمفن قضفه بته  متهمفن در وتفجه یکتن ا
م ت دی ه سال سب  تنیفذی، دو تن در واست   
دشت سال سب  تنیفذی، یک تن به دوسال سب  
تنیفذی، دوویربه ش  ش  متاه ستب  تنیفتذی    
ویکتتتن چهتتار متتاه ستتب  تنیفتتذی محکتتوم بتته     
مجازات و سفزده تن بنابر وبود دییل بافی بری 
الذمه شنارته ش و  وبه متهمفن قضفه تیهتفه  

سکه قطعی ووهایی وبوده سق استتفنا    ش  به
 ط بی شان در مفعاد معفن محیوظ می باش  

دمچنتتتتان در ج ستتتته ع نتتتتی قضتتتتا ی متتتتؤرخ    
دیتتتوان امنفتتتتت عامتتته محکمتتتته     18/2/1398

شتتهری آن وییتتت تحتتت ریاستتت سرترستتتت آن     
محکمتتتتتته وعضتتتتتتویت قضتتتتتتاوتمن  غتتتتتتوم     
التتتتتتتتتتت ین"فایز" وقضتتتتتتتتتتتاوتمن  بشتتتتتتتتتتتفر    
 اسمتتتتت "ابرادفمی" بتتتتته در تتتتتتایر ج ستتتتتتات   
قضتتا ی آن محکمتته  دایتتر گردیتت  یکنیتتر بتته       
اتهام قاچا، واوتضال یتک مفتل ستوح بته مت ت      
دوستتال ستتب  تنیفتتذی محکتتوم بتته مجتتتازات      
شتت ه وبتته مصتتادره یتتک عتتراده واستتطه وض فتته      
سامتل ستوح وفتتز اصت ار سکته شتت  وبته متتتهه       
قضتفه تیهتفه شت  بته ستق استتفنا  ط بتتی ا        

 در مفعاد قاوووی محیوظ است.
 

ره) مؤرخ 833-759متح المال شما )2/3/1398 
: ی  ل عا ء شورای  وشا ی را  دا

 14/2/1398( مؤرخ 160شماره)اوضمام وامه 
و مطالعتات ،   ریاست محترم عمومی ت قفق

استه ا فه محکمه استفنا  وییت بابل بشرح 
 ذیل مواص ت ورزی ه است. 

 اورا، قضتتفه مجروسفتتت بتته اتهتتام شتتسص   ))
محمت  دتارون فرزوت  محمتت  عمتر بته استتاس       

ارووالی استفنا  زون شر، بتایی  څاعتراض 
 19/12/1397 مؤرخ (186) شمارهقضا ی قرار

دیوان جزائ عمتومی محکمته ابت ا فته ستوزه     
دوم به مبنی برتوقئ دعوی جزایی ع فه متهه 
وتتامبرده صتتادر گردیتت ه بتتود بتته ایتتن دیتتوان      

متورد   مواص ت ورزی ه است. قسمفکه اورا،
موسظه دفئت  قضا ی قرار گرفت جریتان از  
این قرار است به متهه مذبور در مربوطات 
سوزه وهه شهر بابل سکووت دارد و فردای شس 

(بجه صبح دمرای 4عروسی ا  سوالی ساعت )
ت ر و سایر اعضای فامفل رود  درگفر ش ه 

و ت ر وروادر رتود  را ذریعتۀ چتاقو مجتروح     
س متتتهه وتامبرده بتته   مفنمایت  بته بتتر ایتن استا    

تحضفتتق بشتتاوف ه مفشتتود ودر جریتتان تروستته     
تحضفق ت ر  طی عریضه مطبوع ا  عنتواوی  

ارووالی مربوطه مراجعه و می افزای  به برای څ
تسرم ابراء ومودم ودمچنان روادر متهه مذبور 
مسمات آمنه وفز برای برادرا  ابراء داده است. 
اورا، بعتت از تکمفتتل تحضفضتتات محتتول دیتتوان    
جتتزای عمتتتومی محکمتته ابت ا فتتته ستتتوزه دوم    
مفگردد دیوان مذبور با توجه به موجودیت ابراء 
تتت ر ورتتوادر  متتتهه متتذبور مطتتابق دتت ایت      

(قتتتاوون اجتتتراآت جزا تتتی بارعایتتتت     68متتتاد )
(قاوون مذبور به توقتئ دعتوی   4(ماد )17فضر )

جزایی تصمفه اتساذ و قرار صادر می وماین  به 
گرفتته و چنتتفن   اروواتل قترار  څمتورد اعتتراض   

(قاوون اجراآت جزایتی   63اگر به ماد  )»افزوده:
مراجعه شود ماد  متتذبره از فصتول بتاب دوم    
قاوون جزاء بح  وموده درسالفکه قاوون جزاء با 
اویاذ بود جزاء م غی گردی ه است بناءً به قرار 

قضا ی شماره فو، به وستبت رطتاء در تطبفتق    
روادتتان قتاوون عت م قناعتت رتوی  را ابتراز و      

مجازات مطابق مواد تف  بفنی ش ه در صورت 
بتادر وظرداشتت جریتان فتو، در     «دعوی دستفه

 مورد ذیًو طالس د ایت مفباشفه:
ارووال مؤظئ به افزوده څبا توجه به اعتراض 

(قاوون اجراآت جزا تی  63است محتویات ماد )
شامل فصل و بابی مفشود به در قتاوون جتزاء   

آن بتته بتتا اویتتاذ   تتف  بفنتتی گردیتت ه بتتود ساتل   
بتودجزاء قتاوون جتزاء م غتی گردیت ه استت لتذا        
محتویات ماد  متذبره در سضفضت واظر به دمان 
فصول و ابواب بوده به در قاوون جزاء تف  بفنی  
گردی ه بود در صورتفکه محتویات آن فصول و 
ابواب در بتود جتزائ فع تی تفشتبفنی  گردیت ه      

آت (قتتاوون اجتترا 63باشت  آیتتا محتویتتات متتاد )  
جزایی بایی آن موارد تف  بفنی شت ه در بتود   

 جزاء قابل تطبفق است یارفر؟
وظر دفئت قضا ی دیوان تفرامتون متورد  فتو،    

(قتاوون اجتراآت   63اینست به محتویتات متاد )  

لتتومړی قضتتاوتوال صتت یق اهلل ) سضفتتق (  ولتتو     
ګتتډون والتتتو تتتته ښتتته راغوستتتت  ووایتتته او د    

(  JSSPوربشتتتاج دجوړولتتتو تتتته اړووتتت یې د )  
لته مشترتابه څسته مننته څرګنت ه  بتړه او ددغته        
د ادمفتتت تتته دک تته یتتې د تتتایر ساضتترینو تتته     
میصتل مع ومتات وړاوت ې بتړل بفتا وربشتتاج      

دستتتتوبار ع تتتی فتتتتایز)   موسستتتی  دوومتتتوړی  
فتایز( لتته رتوا تتته متخ یتتو وړل شتو او دسضتتوقي       
او جزایتتي دوستتفو د قضتتایا وو  بتتت سفستتته      

 تتته اړه ابتتت ایي مع ومتتات وړاوتت ې شتتول چتتې   
د بشتئ ، څتارووالۍ او سضوقتو څسته د تمففتتز     
محکمتو لتته تتړاو تتتوری ګتډون والتتو تته بشتتسړ       
وضاست وربتړل شتو او  ولتو ګتډون بوووکتو د      
دارو ته وربشتتاتووو لتته جوړولتتو ځفنتتی چتتې د    

دفتتتر  JSSPاداري بتتاربوووکو تتته ګټتته وي د  
لته مشتترتابه او د دوی لتته تسنفکتی  تتفه څستته     

م تتت د  یتتې مننتته څرګنتت ه بتتړه ، وربشتتاج  د   
 رفراو روصون ته دعا سره تای ته ورسف   .

وفټه دوه ورځنتی وربشتاج )    31/1/1398ته 
دقضایاوو م یریت جامل سفسته ( ترسترلفک  
یو ې ته جزایي ، م وی او ستوداګریزو بررتو   

محکمې د  بی د مف ان وردګو وییت استفنا 
(  JSSP ولتتتتو اداري بتتتتاربوووکو لستتتتاره د ) 

مؤسسې ته مالي او تسنفکی مرسته د غووډو 
ته تایربې د بتوم اهلل مجفت  د څوآیتووتو تته     

 تووت سره جوړ شو .

وریستی جرمووو او بوروي او بهروي امنفت ته دجزا بود د تر
وړاوتت ی جرمووتتو دبررتتی روزوفزتروګتترام د ا.ا.ج  دستتترې      
محکمې د قضایي تع فماتو ریاستت  د مکتتوب لته مستې د     

( تنه قاضفاوو 26تکتفا ، روست او لوګر استفنا  محکمو د )
لساره دغویي له وهمې وفټې څسه ترڅوارلسمې وفټتې تتورې    

د سفمفنارووو ته صالون بې جتوړ شتو،.     داستفنا  محکمې
تروګترام  دقضتتاوتفار عطتتاء اهلل ) فکتتري ( د تکتفتتا وییتتت    
استفنا  محکمې ر ف  له روا د محمت  عمتران ) یوستیی (     
دقضایي تع فماتو ریاست ددیتابف  م یر ته تسنفکی مرسته 

فرسره تای ته ورسف  او ګډوووال د ت ری  له ر، ت ری  او ته 
 ه مستیف  شول .تروګرام څس

 

صتتبغت اهلل"صتتمفه"  اعضتتای قضتتا ی  دیتتوان     
متذبره دایر گردی  ودر قضایای ذیل  در ج سه 

 تصمفه اتساذ گردی :
یک تن در قضفه غصس به م ت ش  سال  .1

 سب  تنیفذی

یک تن در قضفه غصس به م ت ش  سال  .2
 ذی سب  تنیف

یکتن در قضفه غصتس بته مت ت یکستال      .3

 وش  ماه سب  تنیفذی 

یکتن در قضفه چساول به مت ت سته ستال     .4
 سب  تنیفذی 

یکتن در قضفه سرقت به م ت تتنت ستال    .5
 وش  ماه سب  تنیفذی 

یکتتن در قضتفه سفتتازت ووگهت اری ماتتل      .6
مستتروقه بتته متت ت چهتتار متتاه ستتب  تنیفتتذی      

 محکوم به مجازات ش .

 
 

در سال  1/3/1398ج سات ع نی قضا ی مؤرخ 
سضتتور داشتتت طتترففن قضتتایا، محصتت فن،      

متنیذین ورساوه دا  ،محاسن سیف ان، وهاددا
تحت ریاست قضاوتمن  وجفه الت ین"عزیزی"  
ر ف  محکمه ابت ا فه شهری وییت ب تخ بته   

ازی" ر تتف  عضتویت قضتاوتمن  وورالحق"وفت   
دیتتتتوان جتتتتزاء محکمتتتته شتتتتهری آن وییتتتتت     
وقضتتاوتمن  محمتت  سامتت "عمر" وقضتتاوتمن    

ئ"س فه" ر تف  ستتره محکمتته   ستف  یوستت  قتاوووسوه   -
جهت اشتراک در چهتارددمفن   25/3/1398ج.ا.ا بتاریخ 

دای عضو سازمان  بشور وشست رؤسای ستره محکمه 
در شهر سوچی  2019جون  19الی  17شاوگهای به بتاریخ 

 ش و . جمهوری ف راسفون روسفه   عازم یدایر گرد

محترم قضاوتوال وجفس اهلل اببری سرترست آمریت  -
در  23/3/1398ی اداری قتتوه قضتتا فه بتته تتتاریخ   عمتتوم

بنیراو  ع الت باز ووضت  متردم در وهتاد دتای عت لی      
وقضا ی به به ابتکتار ستازمان دیت ه بتان شتیاففت وبته       
اشتراک معاون دوم ر ف  جمهور وستایر مستئولفن ب نت     
تایه دولتی دایر گردی ه بود اشتراک وموده وبه وماین ه گی 

 نراوی برده است.از ستره محکه ایراد سس

محترم  قاضی محم  س فمان"ص یضی" م قق قضا ی  -
 ور سال جاری منحف  وماین ه ستره محکمه  31بتاریخ 

در ج سه طرح طرزالعمل اجرای فرامفن ر ف  جمهور در 
اشتراک به  ه مضر اوستفتوت قاوون گذاری وزارت ع لف

 عمل آورده است.

ی" محترمه قاضی ق ریه"یاستفن  6/3/1398بتاریخ  -
م قق قضا ی به صیت وماین ه ستتره محکمته در ج سته    
بازوگری طرح قتاوون رتاوواده در مضتر اوستتفتوت قتاوون      

 گذاری وزارت ع لفه اشتراک برده است.

محترم قاضی محم  ظادر"عثماوی"م قق قضا ی به  -
در اوستفتوت قاوون گتذاری وزارت   31/2/1398تاریخ 

اده منحفت   ع لفه در ج سه بتازوگری طترح  قتاوون رتاوو    
 وماین ه ستره محکمه اشتراک به عمل آورد.

محترم قاضی سضفق الرسمن"سضمل" در ج سه مضرره  -
تنظفه امور ممنوع السروج اشساص در مضتر اوستتفتوت   

به  18/1/1398امور قاوون گذاری وزارت ع لفه بتاریخ 
 سف  وماین ه ستره محکمه اشتراک وموده است.

 عتاله  با وتور  فانبام وییت استفنا  محکمه ر ف  -
 از رووت   اجتمتاعی  وظتارت  دتای  بروامته  مسئول متسل
 شتتیاففت بتان ه دیتت  وییتتی  تتتور مستئول  ع تی  و محتابه 

 سه ظهر از قبل  بود آورده تشریئ ازبابل به افغاوستان
دریتن موقتات     آورد بعمتل  موقات 1398 جوزا 7 شنبه

 بتتان هدیت   دفتتتر محتابه  ازرووت   وظتتارت بست   مستئول 
 محکمتته ریاستت  جاوبتته دمته  دتتای دمکتاری  از شتیاففت 
 بارمن ان وظارت روو  سارتن مساع  مورد در استفنا 
 ابراز محابه  قضا ی ج سات جریان از وهاد این اجتماعی
 از  بالمضابل وفز استفنا  محکمه ر ف و  ومود ررسن ی
 از  وظارت درمورد شیاففت بان هدفتر دی  دای فعالفت

 برگتزار  طور عادیوه به به محابه قضا ی ج سات روو 
رضتا   مت اوم اشتراک روادان ومود ق رداوی وفز مفشود
 به تا باش  ش و  محابه ج سات در آوها  اجتماعی باران
 گستر  وقضا ی ع لی دای وهاد به مردم اعتماد سطح
 . یاب 

 

قرآن را سیظ وموده بودو  شربت وموده وآوان را 
متوجه ارو، اسومی وعمل به اسکام اسومی 

فهه معنی قرآن وتیسفر آن ومود تا اصوح آوان و
بع از اتمام م ت سب  سبس اصوح دیگران وفز 

شود واز استادان وترسوول م یریت محب  به 
زمفنه را برای ع ه وسواد مهفتاء ومتوده اظهتار    
امتنان برده وبه دوام دمچو بروامته دتا تابفت     

  برد.
 

قضاوتفار عطااهلل"فکری"  8/2/1398بتاریخ 
از  ر تف  محکمتته استتفنا  وییتتت تکتفتتاء    

محب  آن وییت دی ن وموده ودر ج سه دستار 
بن ی یازده تن ازمحبوسفن بته در ایتن وارتر    

فضتتتتل متتتتن اهلل ) مولتتتتوی زاده ( د وومتتتتوړي    
یتتتتتوب د استتتتتفنا    ړدیتتتتوان د غتتتتړي تتتتته غ  

محکمې د ع ني قضتایي غووتډو تته تتایر بتې      
 جوړه  شوه . 

لتتتتتومړی د غووتتتتتډی رستتتتتمفت د استتتتتتفنا      
واستتتطه اعتتتون شتتتتو،   محکمتتتې ر تتتف  تتتتته   

 ضتتتفی ورتستتتې د قضتتتفې متتت قق قاضتتتي د ق  
ارووال رستتل د  ترتتتوټ بفتتان بتتړ او موظتتئ څتت    

اعتراض صورت قرا تت بتړ او تته تعضفتس یتي       
د قضتتتفي د متهمتتتاوو متتتت افل وبفتتتل رس تتتته     
دفاعفتتته ولوستتتت ه  بفتتتتا قضتتتایي تتتتتووي  د     
دموظئ څاروواتل د اعتتراض او مت افل وبفتل     

وتتص  د دفتاعفې لتته اوریتت لو  وروستتته دسکتته   
قرا تتتتت بتتتتړ چتتتتې ددغتتتته تربنستتتت  یتتتتتوتن      
دڅ وروب ووتو تنیفتتذی ستتب  متتودي  اوبتتل تتتن    
د تنځتتو ب ووتتو اوشتتسږ مفاشتتتو تنیفتتذی ستتب     

 مودی ته مجازاتو محکوم شول .
 

د  ندفرو فبتتتتو ګرامتتتته وشتتتته یتتتتي تو   895د
قاچتتا، او فریبکتتارۍ  تتته قضتتفه بتتې د دوه     

وفټتتتتتې  14/2/1398بستتتتاوو تتتتتته اتهتتتتام د   
قضتتایې غووتتډه  دقضتتاوتفار محمتت  شتتریئ     
) فتتاوی ( د ب تتخ وییتتتت استتتفنا  محکمتتتې     

ه مشترۍ او قضتتاوتمل غتوم ستتسي    ر تف  تتت 
)وصتتتترت ( د عامتتتته امنفتتتتت جرمووتتتتو تتتتته      
درستتف ه ګتتۍ دیتتوان د ر تتف  او قضتتاوتمن     


