
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

  
     

       
  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

   

 

 دشیانو د مصادرې په اړه د قرار صادرېدل
ه ددې قانون د حکمونو مطابق حفظ یا د جزایې دعوٰي د اقامې د نه لزوم د قرار د صادرېدو په اړه موضوع پایته ورسول شي، ضبط   که چېرې جزایي دوسی

ه موجوده شوي مالونه ددې قانون د حکم مطابق مالک ته مستردېږي، خو دا چې نوموړي مالونه د مصادرې وړ مالونه وي یا د هغو د مالکیت په هکله شخړ
 مصادرې په اړه ادعا د مدني محاکماتو د اصولو د قانون د حکمونو مطابق واکمنې محکمې ته اقامه کېږي.د  وي،

 اویایمه ماده یوسلو درېدجزایی اجراآتو د قانون                                                                                                                 
 
 

به همین ترتیب مبتنی بر گزارشهای ریاست  ممتیمی   
تفتیش قضایی و نظریات تتققییی میوتیت تفافتات    
قضتایی هفت  تتتن اا قضتات ماتتانا استتینا  و یتت      
پتتروا، ب باتتن و ننررهتتار متتیرا باتته قرارگر تتته  و بتتا  

های انجام یا ته بته قضتات   تیجه به تشفیص تفطی 
میصی   متکی به احکام میرره طترا رستیقه گتی بته     
 تفافات قضایی جزا های  ام تاایبی تجییز گرایق .

همینطیر ارجاسه شیرای مالی سته تیاوتای تجقیتق    

نظر مقنی ب یک میویت تناات صتححی  رستیقه گتی    
و ستته ارایاستتت  تبتتتقیای ماکمتته جزایتتتی نیتتتز جتتتز    

میراتصتتامیا میتضتتی اتفتتا    اجنتتقا  بتتیا نتته ارهتتر  
گرایتتتتق و نیتتتتز بنتتتتابر پیشتتتتنهاا اااره ماتتتتترم لتتتتیی   

ارنیالی صححی  رسیقه گتی پتانزاه اوستیه جزایتی     څ
بتته ماتتانا استتتینا  و یتتات باتتن ب ستترپ  ب  تتیر ب        

 بقاشا، ب  زنی و اایکنقی تفییض گرایق .
 

بستتزا  و احیاتتک ننتتینی جامفتته ا  تتانی ب اارای اهمیتت  
میباشق ب ولی اا اینکته پقیتقه جقیتق ار نظتام تینینتی      
جزایی نشیر اس  ب بفصیص  نی آوری هتا ار قیامتق   
ممتتیمی  ب طرانرتتار  بتته اصتتیک جقیتتق قتتانینرزاری ب 
نثتترت ابتتیاف ب  صتتیک و متتیاا ب بیتتا، اصتتطححات و    
تفریفتات ارهتر  صتت  ب اوتا   جتترایا جقیتق و حتت       

حه ممت  ب ایجتاف   برای ایرر آ، و سایر مشکحت ستا 
میکرا تااین چالشها ار سیمینار حاور میرا باته ب  

 تاا  آااشتنق ب با تحوت آیاتی چنتق اانتحم ام مجیتق    
گرایقه و قاوی الیضات و رئیس ستره ماکمه هق  

 برگزاری این سیمینار مالی را چنین بیا، ااش  :
هتتق  اساستتی تتتقویر ستتیمینار را تشتتفیص و بررستتی   
مشتتکحت تطبییتتتی نتتتیا جتتزا و ارتبتتتا  آ، بتتتا قتتتانی،   

نت  تطبیتس ستالا     اجراآت جزایی تشتکی  میقهتق تتا امی   
 آ، هرچه بهتر  راها گراا .

رئتتیس ستتتره ماکمتته هممنتتا، وتتمن تیوتتی  پروستته    

حاتتیا قاوتتی الیضتتات و رئتتیس ستتتره ماکمتته قبتت  اا  
ستتتنباه ارتا رننفرانستتتهای ستتتتره ماکمتتته     25ظهتتتر 

 برگزار گرایق .
اریتتتتن ستتتتیمینار  نتتتته پیهانقمبقالستتتتحم مظیمتتتتی و  

ی ی امضای  فای وقبای ستره ماکمه ب مالیجنابا، ل
ارنیاک ب وایتر مقلیته ب رئتیس نمیستیی، نظتارت بتر       څ

تطبیس قانی، اساستی ب رئتیس انجمتن مستتی  ونتحی      
متتقا ، ب رئتتیس نمیستتیی، متتقلی و قضتتایی مشتترانی    

ستتنباه  24شتتیرای متتالی ستتتره ماکمتته قبتت  اا ظهتتر     
تاتتت  ریاستتت  قتتتانینویه ستتتیق ییستتت  حاتتتیا قاوتتتی    

 ا .الیضات ورئیس ستره ماکمه تشکی  جاسه اا

شتتیرا  نفستت   طتترا الفمتت  نمیتتته نظتتارت اا تطبیتتس   
ستراتیژی مباراه مایه  ساا اااری ار قتیه قضتائیه را   
نتتته ارچهتتتارچیف تفهتتتقات ستتتتره ماکمتتته ار برابتتتر    
ستراتیژی ماتی مبتاراه با ستاا اااری ترتیتب و تتقوین      
گرایتتقه بتتیا ب بفتتقاا باتته و  تتیر همتته جانبتته ووروا     

( متتتتااه  7اتتتت     اصتتتتححات و تصتتتتایاات  ام  بتتتتقا
تصتتییب نمتتیاه و بتته ریاستت  پالیستتی و پتتح، وظیفتته      
ستتورا تتتا مطتتابس بتته آ،  اقتتقامات میتضتتی بفتتقی را      

 مرمی بقارا .
بفتتقار روی براتتی ا ااستتتهقاآت واصتتاه  تتیر ور ستتیقه   
گتتی  نمتتتیاه  و ار برابتتر استتتتهقائیه ریاستت  ماکمتتته    
استتتتتینا  و یتتتت  بقاشتتتتا،  اراصتتتتیص چرتتتتینری     

اکتتیمین جزایتتی اا مفتتاا  تترامین استتتفااه یکتتتن اا م
مفی وتففی  مجااات ریاس  جمهیری و هممنتا، بتا   

ارنیالی پیرامتی،  څت بررسی پیشنهاا ااارۀ ماتترم لتیی   
چرتتتینری تفتتتییض صتتتححی  و تفتتتقی  جتتتزا  یکتتتتن      
ااماکیمین ار نشیر بحروس را نه به منظیر ستوری  
نمتیا، بییتته متتقت ماکتتیمیتش بتته جانتتب ا  انستتتا،  

ه ب ار روشتنایی احکتام قتیانین نتا  ت ه      تسایا اااه شق
 رهنمایی های  ام بفم  آورا .

ارنیاکب وایتر مقلیته  ب رئتیس نمیستیی،     څبفقار لیی 
طبیتتس قتتانی، اساستتی ب رئتتیس    مستتتی  نظتتارت بتتر ت  

نمیستتیی، متتقلی و قضتتایی مشتترانی جرگتته ب رئتتیس    
انجمن مستی  ونحی مقا ، بالترتیب با ارائه بیانیه 
هتتایی ب  نتتیا جتتزا  را استتتاورا بااهمیتت   جمهتتیری   
اسحمی ا  انستا، ارچهارچیف تفهقات مای و بین 
المااتتی اانستتته  و آنتترا  برابتتر بتتا مفیتتار هتتا ومتتیااین    

لمااتی تیصتی   و بتا تت نار چالشتهای تطبییتی       بین ا

قتتراراااه و یتتک نظتتر اتفتتاقی و مشتتترت را بتته ااتیتتار   
مراج، تینینی نشیر قراراهنق تاار مراح  بفتقی ار  

تای  نامنقی و انکشتا  مزیتق نتیا جتزا  متیرا      راس
 استفااه  قرار گیرا .
تتتن اا  220یتتن ستتیمینار متتالی   اگفتنتتی استت  نتته ار  

مسئیلین ارگانهای متقلی و قضتایی نشتیر اشتترات     
ااشته و نار شا، را اا طریس سه نمیته  ناری انباتک  

 نرانق

تقوین نیا جزا ب ا زوا نه این سنق تینینی ارحالیکته  
مجاتتتق و  اا لاتتتاو تیحیتتتق جتتترایا و مجتتتااات ار یتتتک 

ا  باارنظرااش  اووتات  رمای  اص  تناسب جرم و جز

وبراتتتتی  UNDPجرگتتته ب مستتتتئیلین بفتتتش یینامتتتتا و  
ارنیا ، و څتتتو قضتتتات ب  ررتتتاامیسستتتات همکتتتار ای 

ات نماینقه گا، نهاا های مقلی و امنیتی نشیر اشتتر 

ستتیمینار متتالی ارگانهتتای متتقلی و قضتتایی پیرامتتی،     
الشهای ناشی ااتطبیس نیا جزا  تیوی  و شناسایی چ

ارممتت  ب بتتا بیانیتته ا تتاحیتته قتتانینویه ستتیق ییستت      

تبااک نظر و ارایابی قرارگر تته و نتیجته نهتایی نتار     
بتته تیا تتس همتته اشتتترات نننتتقه گتتا، ب تیحیتتق و تتر   

 اجراآت و طی مراح  قانینی بفقی امااه شیا .

ایتتتن نتتتیا ارممتتت  ب اظهتتتار امیتتتق واری نرانتتتق تتتتا    
ستتتیمینار حاوتتتر بتیانتتتق ایتتتن چالشتتتها را بتتتا ابفتتتاا   
مفتاتتتت  آ، شناستتتتایی و متتتتیرا باتتتته همتتتته جانبتتتته  



 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

۱۳۹۸سنطله  ۳۱  

 

 ار و ی  هرات:
جاسه همآهنری میا، ارگانهای نشفیب استفباراتیب مقلی و 

تا  ریاس  قضاوتمنق  17/6/1398قضائی و ی  هرات بتارین 
شمس الرحمن "رئیس ای  " رئیس ماکمه استینا  آ، و ی  با 
حضیر ااش  قضاوتیار مامق شفیب "ابراهیمی" رئیس ماکمه 

و سایر رؤسا و نماینقه گا، ااارات  یربط ار میر شهری هرات 
 ریاس  ماکمه استینا  اایر گرایق. 

ابتقا  جاسه با تحوت آیاتی چنق اا نحم ام مجیق آ اا سوس 
و روی   رئیس ماکمه به مهمانا، ای  آمقیق مر  نمیاه

و اا  ر  گتبااک نظر صیرت میویمات شام  آجنقا باه و 
ارنیالی مسکری ااش ب  څه با جماه مشکحتی نه ماکم

مشکحتی نه اا سیی پیلیس ایجاا میرراا و مشکحتیکه  
ا سرا، و سربااا، به آ، میاجه انق میرا  یر و بررسی قرار 

ارنیالی ابتقائیه مسکری اطمینا، ااا نه حکا څگر  . و رئیس 
میام مالی ریاس  جمهیری  11/1/1398( میرخ 133 رما،  

ه شام   رستاا، اوسیه جات به اااره اسحمی ا  انستا، ن
میرراا ممای می شیاب  رستاا،  منیها یمانقانیحییق و ق

اوسیه جات ار میفاا قانینی و مقم گ اشتن اوراق ناپی ار 
اوسیه ها اا این به بفق تضمین میرراا ار ااامه مقیر 
استفبارات قیمانقانی امنیه آ، و ی  به نماینقگی اا هیئ  

نی امنیه آ، و ی  اطمینا، ااا نه ار میرا رهبری قیمانقا
استفااه اشفاص اا میترهای اولتی ار امیرات شفصیب تیز 
رانی ها و ااحک نظا اجتمامی نه تیسط واسطه های مت نره 

 صیرت میریرا جقار برایرا قانینی صیرت ایاهق گر  .
ار میرا مشکحت  آ، و ی متفاقبار مفاو، مقیری  ترا یک 

نجماه میتیر سایک  های بقو، اسناا و تفیین مطرح شقه م
سرنیش  میتر های ویشی و قانینمنق سااتن میتیر سایک  ها و 
ایجاا سهیل  ار میرا صقور اسناا و جیااسیر اا مقیری  

و رئیس ماکمه ار میرا هقایات قانینی   ترا یک تشری   ام ااا
 را ابراا نمیا.

انینی منسیبین پیسته ار اایر جاسه ار رابطه به ااا ی  یر ق
های امنیتی نه ار شاهراه صیرت میریرا و هممنا، ار میرا 
میفاا راصتی ا سرا، و سربااا، تیسط قطفات مربی  شا، نه 
به مشک  بر میفیرنقب وق  گر تن طی مراح  قانینی اسناا و 
مقم تفااک و تیرری ها و ر تار سی  بفضی اا میامات اولتی با 

گر ته و ار میارا  یق ال نر مفاو،  پیلیس میرا  یر قرار
تاییس ریاس  امنی  مایب قیمانقا، های شاهراه ها و بفضی اا 

اا طر  رئیس  آنها هیئ  رهبری صاب  نمیانق نه صاب  های
و حاورین جاسه میرا تاییق قرار گر   و ار ااتمه رئیس جاسه 
جه  تایس مقال ب تطبیس و حانمی  قانی، ار جامفه صاب  

اظهارامیق واری نراتا نکات میرا باه جنبه ممای  نمیاه و
بویشق تا باشق میرا روای  پروراگار مالمیا، قرار گر ته و 

جاسه همآهنری میا، و شهرونقا، مزیزما، ار امن انقگی نننق 
  امائیه ایر ااتمه یا  .با ارگانهای نشفیب مقلی و قضائی 

 ار و ی  ایس :
قضائی و ی  ایس  بتارین جاسه هماهنري ارگا، های مقلی و 

"محاي " تا  رياس  قضاوتيار مامق ا ض   11/6/1398
رئيس ماکمه استينا  آ، و ي  با اشترات رؤسا و سایر نماینقه 

گا، ااارات  یربط  ار تا ر ریاس  ماکمه استینا  اایر 
 گرایق.

ابتقا  جاسه با تحوت آیاتی چنق اا نحم ام مجیق آ اا گرایق  
يس ماکمه ومن اشاره به مصیبات جاسه قبای ب سوس رئ

 اجنقا  جاسه حاور را به باه گر    . 
څارنیا ، تفیيب و اشترات حضیر ارجاسه ااطر نشا، گرایق نه 

ونحی مقا ، ار تفیيب قضايا جاسات ماانا نا رنگ بیاهب  ار
ننقی مينماينق نه ار بفضی اا میاق، رونق ماانمه ماتیی 

به رياس  مقليه ماانا شقه ضايای ارساک ق ميرراا وارقباک
مای الفصیص میارا حییق مامه ار آمري  حییق به ننقی 

رؤسای   پيرامی، میویماتمیتضي صیرت ميریرا نه  اجراآت
بس و مقليه با اا  ياا ااش  متفهق گرايقنق نه   لیڅارنیا

قیانين نا  ه نشیر حضیر ار جاسات مکافي  څارنیاک بیاه و 
،  ار رونق اجرائيیي مطابس قانی، پيرامی، میارا هممنا، تسري

مطایبه اا رياس  څارنیالي و مقليه بیاه نه به میق، اجراآت 
میتضي ایاهيا نمیا و نماينقه انجمن مستی  ونحی مقا ، نه 
حاور جاس  هماهنري بیا متفهق گرايقنق نه اجراآت ایا را 

 ، بايق مطابس قیانين نا  ه ميار ایاهق نمیا و ونح  مقا
مطابس قانی، ار رونق تایيس و ماانمه اا قضايای مؤناين ایا 
بايق ابر بریرنق و مطابس قیانين مروه اقمات نماينق و نماينقۀ 
انجمن ونح  مقا ، ار اين اصیص ایاها، همکاري ااارات 

  يربط گرايق. 
متفاقبار میویمات څارنیالي استينا  نه ار اين اصیص 

اا قب  ارساک ااشته بیا قرار شرح  ی   بفنیا، مشک  مطرح  و
 ياا آوري گرايق. 

اظهاراتيکه تیسط ارگانهای نش  اا نزا مظنینين و شاميان 
يا اا  ميرراا ایانا نبیاه و هممنا، حين بررسي ما  قضا

تا قضيه همه  واقفه نارمنقا، نا ي ار ما  حضیر نمي يابنق
ي ار میارا جاب جانبه بررسي شیا و محوه اا اين ارگانهای نشف

بیاه و اوراق اوسيه بطیر مساکي  و احضار څارنیالي بي امتنا
 .آ، ترتيب نمي ميرراا

نه بفق اا گفتار و بيانات شفاهي قیمانقا، امنيه  و آمر جنايي 
آ، و ی  تصميا بفم  آمق نه ارگانهای نشفي مکا  انق ار 
اصیص اا  اظهارات و بيانات شاهقين ما  واقفه اا 

ن و اشفاصيکه بيانات و شهاات آنها  ار رونق نش  مظنیني
 ۸۰ب ۳۷جرمب تایيس و ماانمه مؤثر انق با رماي  مراتب مااه 

اجراآت جزايي؛ اجراآت میتضي نماينق و څارنیالي قانی،  ۸۶و 
حين اريا   نیايص ار اجراآت و راپیر ارسالي ارگانهای نشفي 

ار  را جزايي تاجراآ قانی، ۸۹و  ۸۷بايق رماي  مراتب مااه  
 نمايق .و اجراآت هماهنري با ارگانهای نشفي رماي   ضا  

ار اایربه  میویمات متفرقه نه اا جانب آمري  جنايي پيرامی، 
قانی، طرا تاصي  حییق و اا جانب نماينقه انجمن  ۵۵مااه 

مستی  ونحی مقا ، مطرح گرايقه بیا ب تیوياات  امه اااه 
 شق .

 ار و ی  بامیا،: 
جاسه همآهنری ارگانهای مقلی  10/6/1398یم یکشنبه  میرخ ی

وقضای و ی  بامیا، تا  ریاس  قضاوتمنق  یث 
القین"طاهری"رئیس ماکمه استینا   آ، و ی  باحضیر ااش  
رؤسا ونماینقه گا، ااارات  یربط ارمیر ریاس  ماکمه 

 استینا  برگ ار گرایق.
م ام مجیق تیسط قاری ابتقا  جاسه با تحوت آیاتی چنق اا نح

یار مامق "حس یار" آمر مفز، ریاس  ماکمه استینا  آ اا 
سوس رئیس ماکمه ومن ای  آمقیق به امضای جاسه روی 
اهمی  برگزاری جاسات همآهنری جه  ح  مشکحتب 
ااتح ات  و تسری، رونق اجراآت اااریب ر ، نیاقص و 

نمیانق مسئیلی  پ یری ار بین ااارات صاب  همه جانبه 
متفاقبار مرور مفتصری روی میویمات مطرح شقه ار جاسه 

 همآهنری قبای صیرت گر   و گزار  مفص  ارائه گرایق.
رئیس ماکمه  ارابتقا  جاسه اا میام قیمانقانی امینه آ، و ی  
جه  تأمین امین  ماانا مرنز و ولسیالی های ماکمه 

یبات و استینا  تیقیر و تشکری نمیا و بیا، ااش  نه مص
تصامیمی نه ار جاسه همآهنری اتفا  میرراا  متیجه هر اااره 
میباشق؛ اااره مربیطه مکا  اس  مطابس به آ، مم  نمایق. و 
ار ااامه روی برای اا مشکحت میجیاه ار بین ااارات  یحر 

 باه و تبااک نظر صیرت گر  .
نماینقه ریاس  مقلیه بیا، نمیا هرگاه ار قضایایی نه  -1

اول  تیسط ا راا واشفاص  صب شقه باشق ب آمری  ماکی  
قضایای اول  ریاس  مقلیه ار امینه قرار استرااای صاار 

ارنیالی می نمایق نه متأسفانه څنمیاه و اوسیه را مایک اااره 
ارنیالی بقو، اینکه اوسیه را تسایا شیا آنرا شفاهار مسترا څ

 می نمایق.
نمیا میویت مسترا  ارنیالی بیا،څارامینه نماینقه ریاس  

نمیا، شفاهی اوسیه هایی نه اا طر  ریاس  مقلیه مایک 
ارنیالی میرراا؛ ممیمی  نقاشته باکه یک یا اوقضیه ناار څ

همکاری جه  نظر به مشکحت جزئی  ر  ر ، آ، مشکحت 
شفاهار مسترا گرایقه بیا تا آ، مشکحت را ر ، نمیاه و او باره 

 اوسیه را ارساک نماینق.
شق نه وقتی اوسیه رسمار  ریفه مکتیف  آ، تصمیا بر رابطه ار 

ارنیالی مکا  اس  تا اوسیه را تسایا څصاار میرراا اااره 
شینق؛ هرگاه ار اوسیه اح و نیاقص میجیا باشق می تیاننق 
 ریفه مکتیف رسمی ایاها، ح  مشکحت میجیا ار اوسیه 

 شینق.
 ، او مشک  میجیا نماینقه انجمن مستی  ونحی مقا        -۲

 ونحی مقا ، را چنین برجسته ساا .
ه ااا  نمیا، امقیری  مابس برای ونحی مقا ، اجاال :    

تافن را به ااا  مابس نمی اهق نه ار رابطه مقیر مابس بیا، 
نمیا؛ مطابس اصیک و میررات ما نمی تیانیا برای ونحی مقا ، 

ی و  امبرااری را اجااه وروا تافن های نه قابای  مکس براار
ااشته باشق به ااا  مابس بقهیا؛ اما ااا  نمیا، تافن های 

ومقه سورا نه یک بار  نقام مشک  نقارا و بقو، نمره(  سااه
ایرر میویت را با تمام پرسین  مابس شریک ایاهق ساا  تا 
مان، ااا  نرا، تافن های سااه ونحی مقا ، به ااا  مابس 

 ق.ننشی

مقم ار ااتیار گ اشتن جای مناسب و میز شکای  اا ف:    
وچینی برای ونحی مقا ، ار حین محقات ونحی مقا ، با 

ارنیالی اس ؛ نماینقه انجمن مستی  څار ااا   آنها میناین
ونحی مقا ، بیا، نمیا نه ونحی مقا ، ار ااا  شفبات ناری 

ارنیا ، ار حال  ایستااه با میناین شا، صاب  می نماینق څ

اا  آنهاونحی مقا ، و میناین   متأسفانه هیچ گینه حییق مشروت نه
ااا  ریاس   جماه حفظ مارمی  اظهارات ونی  مقا ، با میناش ار

 انیالی رمای  نمی شیا.څ

ما نهایتار تح  می نماییا  ارنیالی بیا، نمیاڅار امینه نماینقه ریاس  
ا اما به نسب  نبیا تا امکانات  امه را برای ونحی مقا ، تهیه نمایی

ارنیالی ناگزیر ونی  مقا ، با میناش ار ااا  څجای نا ی ار ریاس  
 ارنیا ، محقات نماینق.څشفبات ناری 

ارنیالی مسکری بیا، نمیا نه ار قضایای څنماینقه ریاس       -۳
مفتا  چنقین بار جاب نامه و استفحم های مفایماتی را منیانی 

می نماییا نه متأسفانه بفضار بقو، جیاف و امنیه ارساک  یمانقانیق
  ینا  باقی می مانق. 

امینه  یمانقانیامنیه اظهار ااش  نه ق قیمانقانیار امینه نماینقه 
همیشه با ار نظر ااش  اسناا و امکانات اس  ااشته اییش با ریاس  

ارنیالی مسکری همکاری ااشته و مسئیلی  څارنیالی مفصیصار څ
ارنیالی ح  میویمات را څه اس  اما ار بفضی میارا را ااا نمیا اای

 اا قیمانقانی امنیه میفیاهق نه اصحر امکا، نقارا.
امنیه اا مقم تسایمی متها با اوسیه نسبتی  یمانقانینماینقه ق       -۴

ارنیالی سفن څبجه بفق اا ظهر تیسط ریاس   2ا  بفق اا سام  
تیقیفی پیلیس اتا  سام  72گف ؛ این ار حالی اس  نه میفاا 

 گرایقه اس . 
ارنیالی بیا، نمیا اا اینکه رونق اجراآت اااری و څنماینقه ریاس  

 یمانقانیگر تن وامن اا متها اما، گیر اس  به همین لااو قبحر با ق
بجه اوسیه را به  2امینه تفاها صیرت گر ته اس  نه بفق اا سام  

 ارنیالی ارساک نه نمایق.څ
ارنیالی به څشق تا ار میارا استثنایی ریاس   آ،بر  ار امینه تصمیا

امنیه همکاری نمیاه و یمانقانی وظیفه بسوارا تا با ق یشنینرییاک ای
اا جانبی ایرر مقیری  مابس نیز بفق اا رسمیات متهمین نه ار 

ااتمه ار اایر جاسه با امائیه ایر  ق را تسایا شینق.نتیقی  میباش
 .یا  

 ار و ی  اراگا،:
اسه همآهنری ارگا، های مقلی و قضائی و ی  اراگا، ییم پنج شنبه ج

تا  ریاس  قضاوتیار  هیا ام "نیاای" رئیس  14/6/1398میرخ 
ماکمه استینا  آ، و ی  با اشترات مامق شفیس" اسقام سفیق" والی 

 آ، و ی ب رؤسا و سایر نماینقه گا، ااارات  یربط اایر گرایق.
حوت آیاتی چنق اا نحم ام مجیق آ اا سوس رئیس ابتقا  جاسه با ت

ماکمه به تمام اشترات نننقه گا، ای  آمقیق گفته ا زوا: نظام هستی 
بر مقال  استیار اس  و مقال  بامه تأمین امنی  و آسایش گرایقه و 
ر اه را به ارم ا، می آورا پس  ام اس  تا ار ققم اوک ارگانهای مقلی 

ار مقال  انق ار راستای تطبیس آ، بکیشنق و سایر و قضائی نه ماا برا
 نهاا های اولتی آنها  را ار این امینه همکاری و مقا رسانی نماینق.

و محوه نرا ب م الامق مقال  به بهترین وجه آ، ار ماانا اجرا  و 
ماانا ار اقم  ااس ام قرار اارنق ب اصحح ایا اصحح جامفه اس  

جقی  بفرچ اهیا. متفاقبار والی آ، و ی  به  پس ار این راستا بایق
ایراا سفن پراااته ومن ابراا روای  اا اجراآت ماانا و سایر 
ااارات؛ اول  را مکا  به همکاری با ماانا اانسته همه مسؤلین را 
متیجه وظای  آنها نمیا نه بایق ار اقم  مرام باشیا مطابس قانی، با 

انی، و ارایه اقمات به جامفه مرام همکاری و ار راستای تطبیس ق
نیشا باشیا بفقار روی اجنقای جاسه صاب  مفص  گرایقه تصامیا 

 میتضی  ی  اتفا  گرایق:
څارنیا ،  یصحح و تنفی  نننقه حکا یک مطابس به لیای  ناری ب  -1

و اینکه اوسیه متها ماکیم ار  را نی  اا  یصاه های صااره ماانا
  مسبیقی  به مقیری  مابس ارساک نقام مراح  ناری قرار اارا  ر

  این امر اارنق و څارنیا ،  یصحح و تنفی نننقه حکا مکا  به اجرا
 می باشنق.

یک نی  اا  یرم تیقیفی و تمقیق آ،  ر  اجرا  به ماابس ارساک  -2
 گراا.

آ، مقه اا ماکیمینی نه حبس شا، تکمی  و اوسیه نسبتی آنها  -3
اارنق الی تفیین سرنیش  بفقی ار مراح  استینا ی و  رجامی قرار 

آنها  تیسط ماانا  یقانی به اساس ومان  با حضار مفتبر و میثس 
رها گرانق چی، حفظ و نرهقاری مابیسین بقو، حکا ماکمه  یصحح 

 اح  احکام قانی، اس .

متهمینی نه ار تیقی  قرار اارنق و اوسیه های جزائی آنها مایک  -4
 جریا، قرار گیرا.ماکمه می گراا مقیری  مابس ار 

ار قضایای حییقی نه مقمی مایه به حس مقمی مفتر  و  ر   -5
تاصی  حییق مقمی به قیمانقانی مفر ی می گراا قیمانقانی اا 

 اجراآت ایا به ریاس  مقلیه رسمار اطمینا، اهق.

ار قضایای حییقی نه مقمی مایه اا ااا، ومان  ابا می وراا  -6
ح  بفقی و تکمی  بفش مراح  متمرا شمراه می شیا بایق  ر  مرا

 نشفی به قیمانقانی امنیه مفر ی گراا.

اااراتی نه اوسیه ها را ار ایام نزایک راصتی تسایا نمی شینق  -7
مکا  انق ار صیرت مقم میجیای  مان، اوسیه را ماجحر تسایا و 

 اجراآت قانینی نماینق.

ارگانهای نشفی مکا  انق هرچه ماج  به جیاف استفحم های  -8
ا، های نش  و تاییس و سایر ااارات بورااانق و اااراتی نه ارگ

مسؤلی  جاب و احضار را بقو  اارنق هرچه ماج  مجایف را جاب و 
 به اااره تیاوا نننقه رسمار مفر ی و ارساک بقارنق.

ماکیمین به جزای نیقی و جبرا، اساره نه مقت ماکیم بهای  -9
بیشتر اا مقت ماکیم ایا را سوری نمیاه انق حفظ و نرهقاری آنها 

بها میرا قانینی نقارا مطابس احکام قانی، ااارات  یربط به تاصی  
 جبرا، اساره و جزای نیقی اا نزا آنها بورااانق.

 هممنا، ار میارا  ی  اارج اا اجنقا تصامیا میتضی اتفا  گرایق:
تأمین امنی  ا اتر انتفاباتی به ایبی و با جقی  نام  گر ته  -1

 روسه مای به مشک  میاجه نررااشیا تا این پ

وسای  جرمی مطابس احکام قانی، ار ما  مناسب و مافیو نه  -2
 اس  رسی اشفاص  یقا  میسرنباشق حفظ و نرهقاری شیا.

تمام قضایای حییقی و جزائی اا مجرای قانینی آ، ح  و  ص   -3
 گراا هیچ نهاا و  رای حس تیق  آنرا نقارا.

ریس اااره مربیطه ا  رسمار جاب نارمنقا، اولتی ار ققم اوک اا ط -4
 و ار صیرت مقم احضار اا طریس ااارۀ جاب احضار گرانق.

اشفاص و ا راای نه مایه مابیسین امیای حییقی اارنق  -5
مقیری  مابس مکا  انق نه با نهاا های  یربط همکاری نماینق تا 

 رونق رسیقگی به قضایای حییقی به ننقی میاجه نرراا.

 

اارا نشا   13/6/1398مؤرخ  ( 1500-1426 متاقالماک شماره 
 شیرای مالی :

 17/4/1394( میرخ 746-668به تفییب متاقالماک شماره  
 اییش مینراریا:
ریاس  ماترم ممیمی  14/5/1398( میرخ 587با ثر نامه شماره  

تققیس و مطالفات ستره ماکمهب نظر تققییی ار رابطه به جز  
نه راج، به طرا ابحغ  19/3/1394 ( میرخ434 هت( مصیبه شماره  

احکام  یابی ار قضایای مقنیب حییق مامه و تجارتی صقور 
یا ته و  ریفه متاقالماک شماره  یق به ممیم ماانا استینا  
و یات و مراج، مربی  اابار گرایقه اس ب بشرح  ی  میاصا  

 ورایقه اس .
مربی     نظر به هقای  آ، میام ماترمب مجمیم  متاقالمالهای

( اارا نشا  شیرایفالی ستره ماکمهب 1397-1394به سالهای 
تا  نظر نمیسیی، تیظی  شقه جم، آوری و بفقاا باانرری و 
اق  همه جانبهب و طی مراح  اااری مربی ب  ر  چاپ به 

 مطبفه  رستااه شقه اس .

ار جم، متاقالماک های م نیر نه به چاپ  رستااه شقه اس ب 
ب ریاس  21/4/1395(مؤرخ619-739 متاقالماک شماره

اارا نشا   ستره ماکمه نه به اساس مصیبه 
شیرایفالی ستره ماکمه به ممیم  15/3/1395(مؤرخ303شماره 

ماانا تفمیا یا ته بیا و مبنای متاقالماک و مصیبه م نیر 
ریاس   17/4/1394(مؤرخ746-668متاقالماک شماره 

ب شیرایفالی 19/3/1394(مؤرخ434اارا نشا  و مصیبه شماره 
ستره ماکمه میباشق و قبحر ار رابطه به طرا ابحغ و تنفی  
احکام  یابی ار قضایای مقنیب حییق مامه و تجارتی تفمیا 
یا ته بیاب  ر  اق  و باانرری جز  هت( آ، اا چاپ باامانقه 

 اس  چنین صراح  اارا:

اس  هرگاه ماکیم بها میار باشقب تنفی  حکا منی  به این » 
نه ماکیم له نتبار تفهق بسوارا  نه امتبار اا تارین تنفی  حکا 

(ساکب ار ماکیم بها ت ییر وارا نمی نمایق و 2الی مقت 
 «ماکی  آ، را به میجب میقی اا مییا انتیاک نمی اهق.
( قانی، 129اا ایق ما مققیین قضایی و باار نظرااش  مااه  

( قانی، تشکی  14اساسی ا  انستا، و پاراگرا  اوک مااۀ 
وصححی  قیۀ قضائیهب جز  هت( متاقالماک م نیرب االی اا 
اشکاک و ایراا نفیاهق بیا. ایرا اگر چه ار قضیه حکا  یابی ها 
صیرت گر ته باشقب  مقت او ساک مها   برای ماکیم له و 
اینکه تفهق نمایق نه ار مقمی بها ت ییر و انتیاک به وجیا نمی 

  تنفی  احکام قطفی و نهایی ماانا را آوراب ارا  و مؤثری
(قانی، اساسی  ا  انستا، و 129باار نظر ااش  مااۀ  

(قانی، تشکی  وصححی  قیۀ قضائیهب تا  سؤاک 14مااۀ 
ایاهق برا  وهممنا، مصال  شفص ماکیم له مفط  ایاهق 

 مانق.
اا جانب ایررب ار  ص  مربی  به احکام  یابی منقرج قانی، 

مقنی و ار میاا قانی، اصیک ماانمات اصیک ماانمات 
تجارتیب نقام صراح  ار رابطه به مقت مها  او ساک برای 

 ماکیم له قضایای  یابی(ب میجیا نمی باشق.

بنا ً باار نظرااش  ا ی   یق مناسب ایاهق بیا تا به مجرا 
نهایی شق، احکام  یابی ماانا ثحث  مقنی و تجارتیب حکا 

ه تاتتت  ریاستتت  جاستتته ویتتتژ 16/6/1398یتتتیم متتتیرخ  -1
 ض  الرحمن " ضای" رئیس ماکمه استینا  و ی  بقاشا، بتا  
اشترات رؤساب قضات وپرسین  اااری ماانا ابتقائیته ولستیالی   
هتتای نستتیب شتتکیب نی تتآفب شتت نا،ب وااتتا،ب ایبتتاتب شتتهقا ب     
ارگتنج اتیاهب یتاوا،ب را ستتا،ب نیهستتا،ب یفتت  و اتا  ومتقۀ         

اواویتن استتتینا ی و   اارؤستا وقضتات ماکمته ابتقائیته شتهری و     
پرستتتین  اااری ماتتتانا ابتقائیتتته و استتتتینا  باحضتتتیر ااشتتت       
قضاوتم  مبقالستار"مفقوم" و قاوی مبقام "امیتری" امضتای   
ریاستت  ممتتیمی تفتتتیش قضتتائی ارتتتا ر جاستتات مانتتی ریاستت    

 ماکمه استینا  و ی  بقاشا، اایر گرایق.

جیتتق تیستتط   ابتتتقا  جاستته بتتا تتتحوت  آیتتاتی چنتتق اانتتحم ام م       
مبتتقالجای  "جایاوتتیر" متتقیر اجرائیتته ماکمتته ابتقائیتته شتتهری       
آ ااسوس رئیس ماکمه  ار رابطه به اهتمتام وتیجته جتقی ارائته     
اتتقمات مفاصتتانه بتته متترام اا طتتر  ماکمتته صتتاب   نمتتیاه  و   
میویت را ار پرتی آیات قترآ، مظتیا الشتا، واحاایته نبتیی  ص(      

ؤستتتا وپرستتتین  اااری تیوتتی  اااه و ار رابطتتته تیجتتته قضتتاتب ر  
ماتتانا بتتییژه ماتتانا ابتقائیتته ولستتیالی هتتا را مفطتتی  نمتتیاه       
ااهیئ  تفتیش احترامانه تیاوا به مم  آورانق تا رهنمائی های 

 ام ایا را نه ومن بررسی اجراآت ماانا مرنزی و ولسیالی ها 
یتتاا ااشتت  نمتتیاه انتتق بتتا قضتتاتب رؤستتا و پرستتین  اااری شتتریک  

ارائتتتتته نماینتتتتتق. متفاقبتتتتتار  قضتتتتتاوتم      ستتتتتااته هتتتتتقایات  ام 
مبقالستتتار"مفقوم" و قاوتتی مبتتقام "امیتتری" امضتتای ریاستت    
ممیمی تفتیش قضائی بارتبا  یاا ااش  های شا، ار رابطته بته   
اشتتتباهات وتفطتتی متتقۀ ااماتتانا ارپرتتتی احکتتام قتتیانین نا تت ه    
نشتتیرب مصتتیبات ومتاتتقالماک هتتای میتتام متتالی ستتتره ماکمتته    

مفیتتق ومتتؤثری را تیتتقیا نمتتیاه ار رابطتته بتتا     تیوتتیاات نهایتت   
استفستتارات وستتیا ت قضتتائی قضتتاتب رؤستتا و پرستتین  اااری     

 مفایمات  ام ارائه نمیانق.
با ارنظرااش  اووات واحیاک و ی  بقاشا، جاس  امنیتی     -2

تاتتت  ریاستتت  قاوتتتی  ضتتت  التتترحمن " ضتتتای" رئتتتیس ماکمتتته   
ه ماا ظت  قضتات   استینا  آ، و ی  بتا اشتترات قیمانتقا، قطفت    

ومتقۀ ااا ستترا، وستربااا، ارتتتا ر جاستات قضتتائی اایتر و تتر      
بهبیا بفشیق، بیشترتقابیرامنیتی هقایات ورهنمتائی هتای  ام   

 صیرت گر  .
بتتا ثر ستتفی وتتتح  قاوتتی  ضتت  التترحمن " ضتتای" رئتتیس         -4

ماکمه استینا  آ، و ی  تیسط ا تتر آ ااتا، میتیا  تیض آبتاا      

وتجهیتز تتتا ر ویتقیی ننفتترانس ریاست  ماکمتته    ممتحر نتتارایکیر  
استینا  آ، و ی  با نماک ااحص وصقاق  پا به انماک رسیقه ب 
اشیا  واجناس ولیاام ااقبیت  میزستتنقرا بترای اطتاق ننفترانسب      
رنرمتتالی مکمتت  اطتتاق ننفتترانسب رنرمتتالی مکمتت  اهایتتز منتتزک    
چهتتارمب سیستتتا صتتقا مکمتت  ا ستتباف همتتراه لیاستتویکرب هفتتقه   

قا مایک لین اارب اومقا مایک بی لین ولیاام مربتی ب چتینی   م
بتتترای اطتتتاق ننفتتترانسب پتتتراه همتتتراه راا پتتتراه بتتترای اروااه هتتتا     

نمونتی   24000وناکینب  ر  برای اطاق ننفرانسب آیرننقیشن 
سامستتینگب میزوالمتتاری بتترای تاییزیتتی، اطتتاق ننفتترانس  تهیتتهب  

، و یت  اارای  انتیاک ونصتب گرایقنته  فتحر ماکمته استتینا  آ     
و یت  نشتیر بتیاه و     34یک تا ر واقفا استنقرا ومجهز ارستط   

بتتتا تتتتحوت آیتتتاتی چنتتتق اانتتتحم ام مجیتتتق      17/6/1398بتتتتارین 
ارحالیکتته همتته پرستتین  قضتتائی و اااری ماکمتته استتتینا  آ،      
و ی  تشری  ااشتنق ا تتاح و رئیس ماکمه استینا  اررابطه 

ای همه جانبه نمتیاه ومتقه ستورا    با اهمی  تا ر م نیر صاب  ه
نه ارراستای بهبیا بفشیق، هرچه بیشترشکای وماهیی ماانا  
و ااارات قضتتائی آ، و یتت  همتته مستتامی اتتیا را بفتترج ایاهنتتق   

 ااا.
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 یيا قضايتصم
ن جاسه يتار

 یيقضا

 تفقاا 

 نيمتهم
 ماکمه مربی  نیت اتهام

2/5/1398 یکنفر دوازده سال حبس و یکنفر یکسال حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت هرات سرقت مسلحانه دونفر 

 رر فوت ترافیکی یکنفر رر چهار سال حبس تنفیذی

ر نفرچها رر هر واحد چهار سال حبس تنفیذی  رر سرقت مسلحانه 

5/5/1398 شش سال حبس تنفیذی  رر سرقت یکنفر 

 رر قتل یکنفر رر ده سال حبس تنفیذی

 رر سرقت مسلحانه یکنفر رر پنج سال حبس تنفیذی

 رر سرقت یکنفر رر ده سال حبس تنفیذی

19/4/1398 چهار سال حبس تنفیذی اف والیت هراتدیوان امنیت عامه محکمه استین قاچاق سالح یکنفر   

 رر قاچاق مواد مخدر یکنفر رر دوسال و دوماه حبس تنفیذی

شش سال وسه ماه حبس تنفیذی و شصت و پنج هزار 

 افغانی جریمه نقدی
9/5/1398  

 قاچاق سالح و مواد مخدر یکنفر
 رر

2/5/1398 بیست سال حبس تنفیذی والیت هرات دیوان امنیت داخلی و خارجی محکمه ابتدائیه باندتیزم یکنفر   

5/5/1398 بیست سال حبس تنفیذی  رر اختطاف منجر به قتل یکنفر 

6/5/1398 هفده سال حبس تنفیذی  
لت و کوبی منجربه مرگ و  یکنفر

 سقط جنین
 دیوان منع خشونت علیه زن محکمه ابتدائیه والیت هرات

19/4/1398 دوسال حبس تنفیذی  رر تجاوز جنسی یکنفر 

س و یکنفر هفت سال حبس یکنفر شانزده سال حب

 تنفیذی
 دونفر رر

تجاوز و مجبور نمودن به 

 فحشاء 
 رر

5/6/1398 پنج سال و شش ماه حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت کندز معاونت در قتل یکنفر 

 رر سرقت یکنفر رر یکسال و یکماه حبس تنفیذی

30/5/1398 یکسال وشش ماه حبس تنفیذی رر سرقت یکنفر   

 رر شروع به تجاوز جنسی یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی

 رر فوت ترافیکی یکنفر رر سه سال حبس تنفیذی

27/3/1398 یکسال و ده روزحبس تنفیذی  دیوان امنیت عامه محکمه استیناف والیت کندز قاچاق مواد مخدر یکنفر 

حقاچاق سال چهار نفر رر هر واحد پنج سال و پانزده روز حبس تنفیذی  رر 

30/5/1398 هر واحد دوسال حبس تنفیذی  دونفر 
سوء استفاده از صالحیت 

 وظیفوی
 رر

3/6/1398 شانزده سال حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه شهری والیت کندز قتل یکنفر 

 رر فعل زنا دونفر رر یکنفر دوسال و یکماه و یکنفر دوسال حبس تنفیذی

تلق یکنفر رر بیست و دوسال حبس تنفیذی  رر 

27/5/1398 شانزده سال و یکماه حبس تنفیذی  رر تجاوز جنسی و فعل لواط یکنفر 

29/5/1398 یکنفر نه سال حبس تنفیذی و یکنفر برائت  محکمه ابتدائیه خشونت علیه زن والیت کندز خودکشی دونفر 

 رر خشونت منجر به موت سه نفر رر یکنفر نه سال حبس تنفیذی و دونفر برائت

شش سال حبس و یکنفر دوسال و دو ماه حبس  یکنفر

 تنفیذی
1/4/1398  دیوان جزاء محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهر کابل اقدام به قتل دونفر 

 رر سرقت  یکنفر رر یکسال و شش ماه حبس تنفیذی

یکنفر هفده سال و شش ماه حبس و یکنفر هفده سال 

 حبس تنفیذی
 رر سرقت مسلحانه دونفر رر

حبس تنفیذیهشت سال   8/4/1398  رر سرقت موتر یکنفر 

 رر سرقت مسلحانه سه نفر رر یکنفر شانزده سال حبس تنفیذی و دو نفر جریمه نقدی

یکنفر دوسال و شش ماه حبس و یکنفر یکسال و یکماه 

 حبس تنفیذی
15/4/1398  رر فعل زنا دونفر 

 رر فعل لواط یکنفر رر شانزده سال حبس تنفیذی

نفیذیدوسال حبس ت  رر شروع به قتل یکنفر رر 

8/4/1398 سه سال حبس تنفیذی  دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهر کابل قاچاق مواد مخدر یکنفر 

 رر قاچاق مواد مخدر یکنفر رر یکسال و سه ماه حبس تنفیذی

11/4/1398 دوسال و دوماه حبس تنفیذی  رر تزویر یکنفر 

تنفیذی دوسال و ششماه حبس  18/4/1398  یکنفر 
تجاوز علیه موظفین خدمات 

 عامه
 رر

29/5/1398 بیست و یکسال حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت بغالن قتل یکنفر 

 رر اختطاف یکنفر رر یکسال و شش ماه حبس تنفیذی

27/5/1398 هر واحد یکسال و چهار ماه حبس تنفیذی ان امنیت عامه محکمه استیناف والیت بغالندیو قاچاق مواد مخدر دونفر   

 رر فعالیت های مسلحانه دونفر رر هر واحد سه سال حبس تنفیذی

 رر فریبکاری  یکنفر رر یکسال و ده ماه حبس تنفیذی

9/5/1398 یکسال وشش ماه حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت جوزجان سرقت یکنفر 

یهر واحد سه سال حبس تنفیذ  رر سرقت دونفر رر 

 رر قتل یکنفر رر هژده سال حبس تنفیذی

 رر فعل لواط دونفر رر دوسال حبس تنفیذی

8/5/1398 سه سال حبس تنفیذی  دیوان امنیت عامه استیناف والیت هلمند عضویت یکنفر 

10/5/1398 هر واحد یکسال و یکماه حبس تنفیذی  رر حیازن سالح دونفر 

نفیذییکسال و یکماه حبس ت  12/5/1398  رر مواد مخدر یکنفر 

13/5/1398 هفت سال وشش ماه حبس تنفیذی  دیوان امنیت عامه محکمه شهری والیت هلمند شورش یکنفر 

6/5/1398 یکسال و سه ماه حبس تنفیذی  رر مواد مخدر یکنفر 

13/5/1398 هر واحد شانزده سال حبس تنفیذی  رر اختالس و غفلت دونفر 

نفیذیده سال حبس ت  1/5/1398  رر عضویت یکنفر 

14/5/1398 بیست سال حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه شهری والیت هلمند قتل یکنفر 

8/5/1398 یکسال حبس تنفیذی  رر قتل یکنفر 

2/6/1398 ده سال و شش ماه حبس تنفیذی  دیوان جزاء محکمه ابتدائیه شهری والیت سر پل قتل یکنفر 

 هي ماکیمين  یق طبس قانی، مافیو اس اا تمييز ایحییق استينا  طابي وي

 

ا پیرتنیی و یتینی استینا  ماکمی شتکایتینی اوریتقلی   
نیټته ا   17او 14-13-7نمیسیینینی ا وږي میاشتت  پته   

استتتینا  ماکمتتی رئیستتانی پتته مشتترړ  ینتت ی ونتت ی او   
ااړونقو شکایتینی صنقوقی نه ا نمیټی ا  یی په ماضر 

چتت  لتته نیکتته مر تته پتته ه تتی نتتی      نتتی پيرانیستتت  شتتیک   
اماکمتتی لتته اجراآتتتی او قضتتایي او اااري منستتیبینی لتته      
اجراآتی څفه راو ړشیی نیم شکای  شتی، نه ارلتیا چت    
نیقای شی  اماکمی له اجراآتتی یینت  اااکتی اروتای      
ښتتکارنقوی وانریتترک شتتي ب همقارنرتته ا باتتن ماکمتتی      
شتتتکایتینی اوریتتتقلی پتتته  ینتتت ه نتتت  ا یتتتیتن ا مطبتتتیت      

مریضی په هکاه ولیک  شیک چ  ب  شفص ته ا ونیت  لته   
اتیا پتته ونالت  اتتط نت  ا ارج شتتییی مفیوته صتتححیتینی     
څفه ا یینی تفییض ا صححی  ا ارلیالی پته صتیرت نت     
ب قانیني مان، نه لري او همقارنرته ا اصت  وثییتی ا امطتا     
نیلی مان، نه ګریي . همقارنره انیمیړي و یت  ا اوهمت    

نیټی  29/5/1398و اثب  اووثاییی آمری  احیاې ا اسناا 
نمبر مکتیف په ت او  رښیونه وشیه ا پتیرتن    750/515ا

ګڼی مکتیف ارج شیی میویت نیح ٌ ا نابت  بانتک باترا،    
 شي  . ږکااتصاصي ماکم  ته ولی

 

ار مافایکتتتتته بتتتتته مناستتتتتب  بزرگقاشتتتتت  اا روا بتتتتتین     
المااتتتتتتی ستتتتتتیااب بتتتتتتا حضتتتتتتیر جمفتتتتتتی اا میامتتتتتتات و   
شفصتتی  هتتای متتالی رتبتته اولتتتی یتتیم پنجشتتنبه متتیرخ     

متتتتیحای ار میتتتتر  2019ستتتتوتمبر  5مطتتتتابس  14/6/1398
ا واارت مفتتتار  تتتتقویر گرایتتتقه بتتتیاب تفتتتقاای اا نهتتتا    

هتتا متتیرا تیتتقیر قتترار گر تنتتق نتته ار صتتقر لستت  ب لتتیح     
ستتتتواس اا ستتتتتره ماکمتتتته جبابا بتتتترای ماتتتتترم حامتتتتق    
"بهتتتأ میتتتار" رئتتتیس ارتیتتتا  ظر یتتت  و ارایتتتابی اجتتتراآت    

قتتتتیه قضتتتتائیه تیستتتتط ماتتتتترم انتتتتتیر مامتتتتق میتتتترویس  
بافتتتتی وایتتتتر مفتتتتار  جباباب ار حضیرااشتتتت  ماترمتتتته   

اتتتترم ستتتحم  مظیمتتتی وایتتتر مبتتتاراه بتتتا متتتیاا مفتتتقرب م
انتتتتتیر ستتتتراار رحیمتتتتی مفتتتتین ستتتتیاا آمتتتتیایب ستتتتفیر      
جاپتتتتتا،ب ستتتتتفیر نیریتتتتتای جنتتتتتیبیب نماینتتتتتقه ستتتتتفارت       
ستتتتتییق،ب رئتتتتتتیس یینستتتتتتکی ار ا  انستتتتتتتا،ب نماینتتتتتتقه  
ا تتتر یینامتتا و رئتتیس مجتمتت، جامفتته متتقنی ا  انستتتا،       

   مجما ( تیقیا گرایق.
 

ستتفنقا، اوتتتن بتتا تهقیتتق تفنرمتته گی   19/2/1398بتتتارین 
اهالی چمه اراا میقفی  شماک قریه ایاجه چهار شتنبه اا  
لنقی های نیهای سیاه اره گروخ  بتا بستته نمتیا، اونفتر     
چیپا، با تناف گیسفنقا، آنها را به سترق  میبرنتق نته ار    
مستتتیر راه ولستتتتیالی نتتتتروخ پتتتیلیس قیمانتتتتقانی امنیتتتته   
ولسیالی نروخ حین گزمه متهمین را تیقت  و گیستفنقا،   

شتقه اا نتزا آنهتا بته است  آمتقه و بته صتاحب هتای           سرق 
آنهتتتا بااگراانتتتقه متتتی شتتتینق و اوتتتتن بتتته اتهتتتام ستتترق       

 مسااانه استریر و به جرم ایا امترا  مینماینق.
جاس  مانی قضائی اییا، جتزا  ماکمت  استتینا  و یت      

تا  ریاس  قضاوتمنق   9/6/1398هرات ییم شنبه میرخ 
ماکمته استتینا  آ،   شمس الرحمن "رئیس ایت "  رئتیس   

ارنیاک میظت ب ونتحی متقا ،  و    څو ی  با حضیر ااش  

جمتتت، نثیتتتری اا اشتتتترات نننتتتقه گتتتا، ار ستتتالی، جاستتتات  
 ماکم  استینا  آ، و ی   اایر گرایق.

ابتقا  رستمی  جاسته تیستط رئتیس ماکمته امتح، ستوس        
قاوی متققس گتزار  قضتیه یتاا شتقه را بیتا، نمتیاه بفتقار         

امتترا  اتیا را قرائت  ومتفاقبتار      ارنیاتک قضتیه صتیرت   څ
ونحی مقا ، متهمین ا امیه های ایا را بیا، نمیانق نه 
بفق اا تققیس همه جانبته هیئت  قضتائی متهمتین بته اتهتام       

اه ستتتاک حتتتبس  -ستتترق  مستتتااانه هتتتر واحتتتق بتتته متتتقت اه
 تنفی ی  ماکیم به مجااات  شقنق.

و اراتا جاسه به متهمین قضیه تفهتیا شتق نته حتس تمییتز      
طابی شا، ار صیرت مقم قنام  به حکا ماکمه مافیو  

 میباشق.
 

جاس  مانی  قضائی ریاس  اییا، امنی  مامه ماکمه 
ارتبا  به  14/6/1398استینا  و ی  باا یس بتارین 

رسیقه گی به قضیه مضیی  به اتهام یکنفر تا  ریاس  
قضاوتمنقمفتی مامقوایررئیس ماکمه استینا  
ومضیی  قضاوتیاراحمقشاه "نااری" رئیس اییا، 
امنی  مامه و قضاوتمنق نصیراحمق  "منصیر" مضی 

                           قضائی  ریاس  اییا، امنی  مامه  اایرگرایق.                                  
ابتقا  رسمی  جاسه تیسط رئیس ماکمه امح، سوس 

ارنیاک څمققس قضیه گزار   یق رابیا، نمیا بفقار 

راقرائ  وبه تفییب آ، ونی   امیظ  صیرت امترا  ای
را  به ایانش گر   نه ارنتیجه  امقا ، متها ا امیه ای

ظ  ارنیاک میڅهیئ  قضائی بفق اااستمات امترا  
وونی  مقا ، متها نص حکا را ابحغ نمیا نه به اساس آ، 
متها به مقت شش ساک  حبس تنفی ی ماکیم به مجااات 

 گرایق. 
و اراتا جاسه به متها قضیه تفهیا شق نه حییق  رجام 
ایاهی آ، ار صیرت مقم قنام  به حکا ماکمه مافیو  

 میباشق.
 

جاس  مانی قضائی ریاس  اییا، جزا  ماکم  استتینا   
بتته ارتبتتا  رستتیقه گتتی بتته     16/6/1398بتتاا یس بتتتارین  

قضتتتتیه انتتتتا و قتتتتت  بتتتته اتهتتتتام اونفتتتتر تاتتتت  ریاستتتت        
قضتتتاوتمنقمفتی مامتتتق وایتتتررئیس ماکمتتته استتتتینا    

ا وری" رئتتتیس ایتتتیا،  ومضتتتیی  قضتتتاوتمنقمبقالیقیر" 
جتتزا ب قضتتاوتیاک مبقالصتتمق "نیاامنتتق" مضتتی قضتتائی       

 ریاس  اییا، جزا  اایرگرایق.                                                                         
ابتقا  رسمی  جاسه تیسط رئتیس ماکمته امتح، ستوس     

رنیاک اتڅتتمتتققس قضتتیه گتتزار   تتیق رابیتتا، نمتتیا بفتتقار     

ا  اتتیا را قرائتت  و بتته تفییتتب آ،    میظتت  صتتیرت امتتتر  
ونتتحی متتقا ، متهمتتین هرنتتقام ا امیتته هتتای اتتیا را  بتته    
ایانش گر تنق نه ارنتیجه هیئات قضائی بفق اااستتمات  

ارنیاتتک میظتت  وونتتحی متتقا ، متهمتتین قضتتیه څامتترا   
نص حکا راابحغ نمتیاه نته بته استاس آ، متهمتین هرنتقام        

م بته مجتااات   به مقت پتنج پتنج ستاک حتبس تنفیت ی ماکتی      
گرایقنق.  و به متهمین تفهیا شتقنه حیتیق  رجتام اتیاهی     

 آنها ارمیفاا قانی، مافیو میباشق.                                                                 
 

 ارنگ تطبیس گراا.ماکمه ار امینهب بقو، 
هممنا،ب احترامار پیشنهاا میرراا نه باار 
نظرااش  ا ی   یقب شیرای ماترم مالی ستره 
ماکمه اگر  ام ااننق به ل ی جز  هت( متاقالماک 

 م نیر هقای  ایاهنق  رمیا.((
حینیکه تفصی  جریا، میویت تیأم با اص  نظر 

میام ماترم  29/5/1398تققییی ار جاسه میرخ 

( 429رایفالی مطرح و طی تصییب شماره  شی
 هقای   ی  صقور یا  :

  نظر ریاس  تققیس و مطالفات مبنی بر ل ی جز  
شیرایفالی  19/3/1394( میرخ434 هت( مصیبه  

( میرخ 746_668نه طی متاقالماک شماره  
به ماانا تفمیا گرایقه تائیق اس ب  17/4/1394

،  یربط میویت به ممیم ماانا استینا  و مراج

 متاقالما ر اابار گراا.((
مراتب منقرج تصییب شماره  یق بقینیسیاه به 
ماانا استینا  و یات و مراج، مربی  
متاقالما ر اابار میرراا تا آنرا به مراج،  یربط 
اییش تفمیا نمیاه منقالمیق، مطابس اجراآت 

 میتضی و قانینی بفم  میاورنق.
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   The head of Kabul appeal court 
visited the Kabul city 3th primary court. 

 About the activities of Badakhshan 
appeal court. 

   Seminar regarding explanation and 
knowledge of implementation of penal 
code has been conducted.  

   The activities of the Supreme Court 
regarding reducing the illiteracy have 
been a dominated. 

 Seminar regarding explanation and 
knowledge of implementation of penal 
code has been bended.  

 Coordinative session held in 
provinces. 

 The criminal decision of courts. 

 Administrative session held in 
Badakhshan appeal court. 

 Event and News. 

 The circulars of the Supreme Court. 

 Report from the session of high 
council of Supreme Court. 

 The urozgan appellate department 
held session. 

 The complaint commission of 
Faryab, badghis, Urozgan and Balkh 
appeal courts held session. 

 Open judicial session held in Herat 
and badghis appeal courts. 
 

اجتتتزا نتتتیا لتتته تطبیتتتس څفتتته ا راو ړو شتتتییی    
چانجینتتی اپیژنتتقلی تیوتتیاي متتالی ستتیمینار    
چ  ا وږي په پنځه ویشتتمه ا ستترې ماکمت     
ا ننفرانسینی په تا رن  جتیړ شتیی ؤ ب  اوږي   
پتتتتته اووه ویشتتتتتتمه  رمتتتتته مهاتتتتتک اقتتتتتانینویه   

او استتترې سیقییستت  حاتتیا قاوتتی الیضتتات   
ماکمتتت  ا رئتتتیس پتتته ااتتامیتتته ویناپتتتای تتتته   

 ورسیق .
پتته ااتتامیتته مراستتمی نتت  لتتیم ی ا ستتیمینار     
ارې ناري نمیټی چ  ا ارې وریی په تتر  نت    
یتتتتت  ا ممتتتتتیمي جتتتتتزا او اښتتتتتځی پتتتتتراح  ا 
تاوتریفیالي جرمینی ب مامه امنیت  ب نشته یت     
تینیتتی ب اااري اونظتتامي  ستتاا او انتتیرني او   

راح  جرمینتتی اجتزا نتیا نتت    بهرنتي امنیت  پت   
ارج شی ییممیمي احکامی ییی برا  او اه ی 
اومیمیا میویماتی په ت او استرې ماکمت   
امالي شتیرا ا   یتی تراشترا  اوڅتارن   نتقې      
باتته او انظتتر تباالتته ونتت ه ب پتته مجمتتیت نتت      

( میاراو پته  237او  نظریات او وړانقیزونه ا 
میاتته  هکاتته ا جتتزا نتتیا ا  ایتتات  بتت  اینتت  پتته 

وړانتقې نت ک اوهیاته یت  څرګنتقه نت ه  ترڅتی اا        
نظریات اهیتیاا  اتینینتي مراجفتی پته وات نت       

 ورن ک شي .
بیا قاوی الیضات او استرې ماکم   رئتیس  
ا سیمینار نتاري اجنتقا تته لته ننیتاتی امفته لته        
 رص  څفه په ګټ  اایستای ا ییې بیانی  پته  
 تتتر  نتت  اهیتتیاا امرنتتز او و یتینتتی استتتینا  

ماکمتتتی رئیستتتانی تتتته  امتتت  قضتتتایي او اااري   
 رښیون  ون ې او ایاتته یت  نت ه چت   اقضتایي      
نظتتام میتتام ب ستتویااتیا او پرستتتیژنه یتتیااې پتته    
قیانینی نی باکتی ا استحم پته ستویاای شتریف       
ن  تسجی  شیی ای او په همقې الی  اه چ  ا 
قاوتتیانی رستتال  ا اوی ا اتتیرا مهمتتی انتتقو پتته  

ډیتتر ایتات ارونتق ای ب یکتته ا   ترستره نیلتی نت     
مقال  تأمین سالا قضاوت ته اړتیا لري او سالا 
قضتتتاوت ا قاوتتتي پتتته ارت ب پتتتیه  او ا رایتتت   
پتتتیرې ت اولتتتري او ا اې  یښتتتتنه  نتتتیي ترڅتتتی    
قاوتتتي لتتته یتتتیې اتتتیا ا اواتتتی مستتتاکي پتتتیه    
ایاتیالي ب تییا او پرهیزګارړ تته پامارنته ونت ي    

ییه  ین هب اپنجشنب  په ورځ اننررهار نیټه  ۱۴/۶/۱۳۹۸په  -
استینا  ماکمی له رئیس قضاوتیار مبقالیلی  قاوتی اااه(  
ستتره ترستتره شتتیه پرمهاتتک يتت  اروستيتتا څاربنستت  مستتیولينی او   

او وړانقيزونتته ااستتتينا    روتتاناره ییانتتانی اواتت  ستتتینزې    
 ماکم  له رئيس سره شريک ن ک.

ګ و، والی په قضايي جاسین  اګ و، له اماه مننه ونت ه او پته   
يااو جاسی نت  پته اوت  ګت و، يت  ایښتي وښتیاه او ااجراآتتی         

 ستاينه ي  ون ه.
قضتتاوتیار منیتتر التتقین " منیتتر " رئتتیس ماکمتته استتتینا     -

شتنا " والتی آ، و یت  ار    و ی  سرپ  بتا ماتترم مبتق الیتاار " آ    
 میر میام آ، و ی  ایقار و گفتری نرا.

ار ایتتن ایتتقار میتتام و یتت  وتتمن ابتتراا همتتقرای و نررانتتی اا     
ووتتفی  قاوتتی ااتطتتا  شتتقه تیستتط گتتروه طالبتتا،ب ومتتقه       
سورانق تا همکاری های  ام را ار جه  آااای  قاوی م نیر 

 انجام اهنق .
ر اا همکتاری هتای   متفاقبار رئتیس ماکمته وتمن متر  تشتک     

همیشری میام و ی  ار مرصه هتای مفتات ب  اا ووتفی  نتا     
باتتن  و پحنهتتای اشتتمن    –جیاجتتا،   –امنتتی  مستتیر راه ستترپ    

نسب  بته ااتطتا  قضتات ابتراا نررانتی نمیانتق نته ار امینته         
میام و ی  هقای   ام را به ارگانهای امنیتی نسب  به انتیاتک  

سم  انتیاتک هتیایی قضتات    امینی قضات صاار نمیاه و ار ق
نیز به قیمانقانی امنیه هقای  ااانق نه همآهنری های  ام  را 
بتتا ارگانهتتای  یتتربط انجتتام اهنتتق تتتا قضتتات بتیاننتتق تیستتط       

 هایکیپتر انتیاک یابنق .

رئتیس ماکمته استتینا  و یت       17/6/1398ییم متیرخ          -
 اریاف قضاوتمنق  حم سفی"حبیب" شفص ااتطا  شقه را 
ار میتتر  ریاستت  ماکمتته استتتینا  آ، و یتت   ایاستتته بتتا او       

 ایقار نمیانق.
اا اینکه شفص مفتط  ااچنراک ااتطا  چیتا،  ترار نمتیاه     

متتین قضتتیه تاتت  بتتیا بتته وی اطمینتتا، ااا نتته مظنتتینین و مته
پیررا و ماانمه قرار می گیرنق و ار جریا، سفن رانی ایا اا 
ارگتتا، هتتای امنیتتتی نتته بفتتاطر آرامتتش شتتهرونقا، شتتب و روا  
تح  میروانق اظهار ارسنقی  نمیاه ار وتمن اا ارگتا، هتای    
نشفی و امنیتی ایاستنق تا ااتطتا  چیتا، را بته استرت وقت       

 رار اهنق .نش ب استریر و تا  پیررا قانینی ق
قضتتتاوتمنق مبتتتقال فار"وثیس" رئتتتیس ماکمتتته استتتتینا      -

و یت  نیرستتتا، نتته ااجانتب میتتام متتالی ستتره ماکمتته بایتته    
رئیس جقیق ماکمه استینا  آ، و ی  مز تیرر حاصت  نمتیاه   

بتتته منستتتیبین قضتتتاییب   ۳/۶/۱۳۹۸بتتته روا یکشتتتنبه متتتیرخ  
اااریب ماای  و مرام نیرستتا، تیستط قضتاوتیارجماک التقین     

ئیس ماکمه استینا  و یت  ننرهتا ار حضتیر ااشت  جنتاف      ر
 رنیالیوالتتتتی آ، و یتتتت ب  حتتتتا ظ مبتتتتقالیییم ب  رئتتتتیس څتتتتا     

استینا ب رئیس شیری ماما ب رؤسای اوایرماای آ، و یت ب  
رؤسای اواوین استینا ب رئیس ماکمه شهری و سایرقضات 

 وجم،  فیرمرام نیرستا، مفر ی گرایق.

تی چنتق اا نتحم ام مجیتق  تیستط     ابتقا  مجاس بتا تتحوت آیتا   
قاری ااهقام آ ااسوس  جناف والی آ، و ی  راج، بته تیتقس   
واستیحک قضا  و قاوی اا نراه شریف  وقانی، بیانیه مفصت   
ارایتته وهمکتتاری اتتیا را بتته رئتتیس جقیتتق ارهمتته مرصتته هتتا        
ابراانمتتیاه متفاقبتتار رئتتیس  جقیتتق التیررماکمتته استتتینا  آ، 

حاوتتترین ااامتباروامتمتتتاا میتتتام متتتالی و  و یتتت  اطتتتاف بتتته 
رهبری ستره ماکمه تشکری واظهار امتنتا، نمتیاه وتفهتقات    
ایا را راج، به اوام واستاکام همآهنری میتا، ااارات متقلی   
وقضایی وسایرااارات ومیتام و یت  بجزااحتا تی نته استتیحک      
قاوی وقضا  راتهقیق وصقمه وارا میکنق ابراا ومباراه ایا 

 یشه نن نرا،  ساا ومجاری  ساا بیا، نمیا.رامایه ر
 

اولتی با اص ار اااره میتام ستتره ماکمته یتک     
اص  اانسته و تیرر بجتای رؤستا را بته  اتک نیتک      
گر ته وتمن تبریتک و تی ییتات مزیتق آنهتا را ار      
راستای تأمین و تایس مقال  آراو نمیاه و ایتن  
تتتتأمین متتتقال  را یتتتک وظیفتتته اولتتتتیب وجیبتتته   
استتتحمی و امانتتت  الهتتتی اانستتتته ا تتتزوا: ار راه  
پیشبرا امیر قضائی و اقم  به ااس ام و مرام 
رنجقیتتتقه نشتتتیر ار حیطتتت  قتتتانی، بتتتا قضتتتات     
همکار بتیاه و اا هتیچ نتیت ستفی ار راه پیشتبرا      
امتتتیر قضتتتائی و اااری آنهتتتا ار پرتتتتی قتتتانی، و     

و اجتراآت و رستیقگی بته     مصیبات شیرای مالی
انفصاک اوسیه های حییقی و جزائی ار میامیتق  
قانینی نه یکی اا پالیسی های ستره ماکمته و  
قضات ماستیف متی شتیا ب ماتتا  بتیاه و ار      
اا بین برا،  ساا اااری نه پیکر جامفه را مثت   
میریانه صقمه می رسانق مباراه ایاهتق نمتیا و   

قضتتاوتیاک مفتتراج التتقین     14/6/1398بتتتارین  
"حامقی" رئیس ماکمه استینا  و یت  نابت    
با هیئ  همراه ا   اا  ماکمه  ابتقائیه حتیاۀ  

 سیم شهر ناب  بااایق بفم  آورا.
ارین بااایق نفست  رئتیس ماکمته استتینا      
اوس  مامق  رانق  ییتر مامتق رئتیس جقیتق     
التیرر اییا، جزای ماکمه ابتقائیه حیاه ستیم  

ریتتا بنتت  اتتا، مامتتق رئیستته جقیتتق التیتترر     و ث
اییا، بررسی جرایا ترا یکی ماکمته ابتقائیته   
حیاه سیم را نه به اثر پیشتنهاایه قتیه قضتائیه    
و منظتتیری میتتام متتالی ستتتره ماکمتته  تتر      
بهبیا امیر قضتائی تبتقیحر تیترر حاصت  نمتیاه      
انتتق ب بتته وظتتای  مایلتته و بتته  رؤستتا حتتیاویب  

ااری ماکمتتتته رؤستتتتاب قضتتتتات و نارمنتتتتقا، ا 
ابتقائیه حتیاه ستیم بته مفر تی گر ت  متفاقبتار       
رئتتتتیس ماکمتتتته تیتتتترر و تبتتتتقک را ار ااارات    

 ښه تامینيږي او حس حیقارته رسيږي.
پتته ناستتته نتت  آلتتن شتتبک  او يتتی شتتم ر متتقا ،       
ونيحنتتی اتیرونتتی او ماکمتتی پرمهاتتک ايتتی شتتم ر 
ستتتینزو يااونتته هتتتا  ونتت ه او اقضتتايي  ینتتت و     
پرمهاتتک امتتقا ، ونيحنتتی ستتره ابشتتو ې هم تتږړ  

  یښتنه ي  ون ه.
ا آلن شبک  مسیولينی په ناستته ایښتي وښتیاه    

ستتتینزو احتتت  پتته براتتته نتت   يتتت  ا تتته ډوک    او ا
 ناست  ګټیرې وباا .

په ناسته ن  اننررهار استينا  ماکم  رئیس 
ايتااې شتبک     (قاوي اااه قضاوتيارمبقالیلي 

له مستیولينی امننت  ترڅنتع  متقلي او قضتايي      

ا تتتتته ناستتتتتتهب چتتتتت     نیټتتتتته   14/6/1398پتتتتته 
اپنجشنب  پته ورځ ااستتينا  ماکمت  رئتيس     

پتتته نتتتاري  ( قاوتتتي اااه قضتتتاوتيارمبقالیلي 
ا تر نت  ترستره شتیه پرمهاتک يت  ا آلتن شتبک          
مرنتتزي ا تتتر او و يتتتي مستتیولينی اننررهتتار    

تينا  ماکمتتتت  مشتتتترتابه ب قاوتتتتیانی او  استتتت
 اااري نارنیونکی ن ن  وستايا .

ګتتت و، والتتتی وويتتت  قاوتتتیا، اقضتتتايي جاستتتی   
پرمهاک ښه نظا برابروي ب تیرنی تته اابترو پتیره    
وا  ورنیي او په ټیله ن  اقضي  ټیک ښک   
اړاینه په پیره حیصاه او جرئ  سره په قضتايي  

مقال   ین و ن  ګ و، نیي ب چ  له اماه ي  

اا اشترات نننقه گا، ار سالی، جاسات ماکمته  
 استینا  آ، و ی   اایر گرایق.

ابتتتتقا  رستتتمی  جاستتته تیستتتط رئتتتیس ماکمتتته  
امتتح، ستتوس قاوتتی متتققس گتتزار  قضتتیه یتتاا    

ارنیاتک قضتیه صتیرت    څشقه را بیا، نمیاه بفتقار  
امتتترا  اتتیا را قرائتت  متفاقبتتار ونیتت  متتقا ،    

نمتتتیاه نتته بفتتتق اا  متتتها ا امیتته اتتتیا را بیتتا،    

تققیس همه جانبته هیئت  قضتائی متتها بته اتهتام       
قاچتتاق و  تترو  متتیاا مفتتقر را بتته متتقت هشتت   
ساک و او ماه حبس تنفی ی  ماکیم به مجتااات   

 نرا. 
و اراتا جاسه به متها قضیه تفهیا شق نته حتس   
تمییز طابی آ، ار صتیرت متقم قنامت  بته حکتا      

 ماکمه مافیو  میباشق.
 

ارګانینی ن  ی ن  ستینزې ومناي ای وايي حت   
يتتتت  امتتتتقلي او قضتتتتايي ارګتتتتانینی او ښتتتتک ای   

ګتت  نتتار اوهتتر اړايتزې هم تتږړ تتته اړتيتتا  اړاینتی  
 لري.

اياتتتته نتتت ه امتتتقلي او قضتتتايي    ( اه اقاوتتتي ا 
ارګانینی سره اښک ای اړاینی په اړونق برای نت   
ای نی برای نشتیالی ب له قانی، څفته نتاابري ب   
اښتتک ای اړاینتتی   تتر مستتاکيتیف او یتتی شتتم ر   
ورتته میامت  اي ب چتت  واقفتي امتقال  اتتتامين     

 ږي.پروړانقې ان  ن 
نیمیړي اياته ن ه ناه چ  قانی، پته بشتو ه تیګته    
پاتتتی شتتتي نتتتی اواقفتتتي متتتقال  تتتتأمين تتتته  ره      

 هیاريږي.
اننررهتار استتينا  ماکمت  رئتیس وويت  ټیلتی       
قاویانی او اااري نارنیونکی ته ي  ا ساا سره 
اناک  مبتاراې سوارښتتنه نت ې ب چت  پته ابتره       
 ي  په اې براه ن  ښ   س ته راوړن  ها لري.

قضتتاوتيارمبقالیلي  قاوتتي اااه( اآلتتن شتتبک    
امرنزي ا تر او و يتي مسیولينی سره په ناسته 
ن  ايی شم ر نیرو میویماتی يااونته هتا  ونت ه    
او ايااې شبک  مسیولينی او نارنیونکی ته ي  

 ا ډېرې همکارړ ډاډ ورن .

جاستتتت  مانتتتتی قضتتتتائی ایتتتتیا، امنیتتتت  مامتتتته  
ماکمتتتتته استتتتتتینا  و یتتتتت  هتتتتترات بتتتتتتارین  

تاتت  ریاستتت   قضتتتاوتمنق مامتتتق    6/6/1398
طتتتارق " رمتتتا،" رئتتتیس ایتتتیا، امنیتتت  مامتتته      
ماکمتته استتتینا  آ، و یتت  بتتا حضتتیر ااشتت     

جمت، نثیتری   ارنیاک میظ ب ونیت  متقا ،  و   څ

انی سره ا چاک چانق پرمهاتک  او له با  ایا ها ا امیا له ااونق
ي سایت لکه څرنره چ  له ییه ژمن او رستال  لرونکتی   یقضا

 قاوی سره ښائیږی ب په پام ن  ونیسي .
استتترې ماکمتت  رئتتیس همقارنرتته ا اااري  ستتاا پتتراح   

امباراې اسفتیلی ب اقانی، ا وانمن  ټینرښت  او ماا نته   
تیا ب او قتتتانیني قضتتتاوت ب  روستیتتتا او انتتتقه يیتتتزه ستتتویاا    

اوستتیی تتته پتته اوتت   واتت  رستتیقه ګتتی ب ا امیاووااونتتقانی    
شکایتینی ته رسیقه ګي ب لته و یتتی میامتاتی او نتیرو ستیمه      
ییزو ااارو سره ا  یره اړیکتی ټینرښت  ب ا ماکمتی اونتیرو     
ااارو تترمین   اهم تتږړ او مرستتت  رامینځتته نتتیک او انتتیرو   

  او قاوتیا،  قضایي او اااري ا نقو په ترسره نیلی ترنیز ونت 
 ی  ااوای انقو په سالمی سرته رسیلی مکا   ن ک .

ا سترې ماکم  رئیس بیا اجتزا نتیا ا تیوتیاي ستیمینار     
انتتار ااراونتتی پتته ډګرنتت  ایاتتته نتت ه  چتت  ا ې ستتیمینار تتته    
رارستتیقلی استتتهقاګانی پتته اې الیتت  چتت  پتته راتاتتینکي نتت   

نه  ونی ی شي اهییاا اتینینی مراجفی ا رې څراغ وګریي ب
ییااې له ایرا ایتات اهمیت  څفته برامنت  اي باکت  اوات        
یانر ې پیماتیا وې ی  ها ارلیالی او په همقې الی  ؤ چ  
ا ستری ماکمتی امتالی شتیرا اماترمتی   یتی تراشترا  او       
څارنی  نقی ماترمی نمیسیینینی ته امیویماتی له ارجتات  
امفه ایات میقماتي نارصیرت ومینق ای سره لته ه ت  هتا    

ه ستیمینار نتتي امیوتیت طرحته نتتیک ا ای  مت   شتی ترڅتتی      پت 
امقلی ب قضتایي او امنیتتی بنستټینی ا متفصصتینی ا ډلته      
ییز نظرټکي تر سه شي چ  لته نیکته مر ته اا متیا  پته  س      
را ا  او نمیسیینینی ا مرست  او ییوالي پته متالي روحیت     
سره ونی ی شیک اوا  ناري اجنقاوی تر یر اوڅی ن   نقې 

 یسي او په متیقفه پایای  س ومیمي .ون
قاوی الیضات او استرې ماکم  رئیس ا سیمینار اګ و، 

یتات  بت ایني   ا او  فالی  څفه چ  ا جزا نیا ا  والی له نار
په ااطر ی  ااوای نظریاتی او وړانتقیزونی پته څرګنتقولی ستره     
پتتته  تتتیره تیګتتته ونتتت ه واایستتتته امننتتتی څرګنقونتتته  ونتتت ه      

 ونیالی ته اتصقیس لیکینتی پته ویشتای ستره     .اسیمینار نار ګ
 پای ته ورسیق .

 

 انهای   یصای له بشو  تنفی  وروستته پته ه ت    
اااره نتت  ا تیتترر  یښتتتینکی شتتیی ؤ ب تصتتری   
شیه چ  په اې باره ن  ا متامیرینی  اتتی قتانی،    
او ماکتتی اتتقمتینی ا اولستتم  متتااې څایرمتته      
 یتتره بشتتو  صتتراح  لتتري اړونتتقې ااارې تتته ای   
ابرورنتتت ک شتتتي ترڅتتتی اه تتتی مطتتتابس اجتتتراآت    

 صیرت ومیمي .
 

نیټه  ااراګا، و ی  استتینا    13/6/1398په 
نی ین ه ا قضتاوتیار  ماکم  اییانینتی رئیستا  

ا   هیا ام  نیاای( ا نیمتیړی و یت  ا استتین   
 .ماکم  رئیس په مشرړ جیړه  شیه

 ین ه لتیم ی انتحم ام مجیتق ا څیآیتینتی پته      
تحوت پی  بیا ا ای و ی  میتام ا استتهقائیی   
په ت او اییتن مابیس  په هکاه چ  ا ماکم  

جاستتتت  اااری ماکمتتتته استتتتتینا  و یتتتت  بقاشتتتتا، بتتتتتارین    
تا  ریاس   ض  الرحمن " ضای" رئیس ماکمه  17/6/1398

ری استتتتتینا  و بتتتتا اشتتتتترات رؤستتتتاب قضتتتتات ومستتتتؤلین ااا   
 ارمیرریاس  ماکمه استینا  اایرگرایق. 

ابتقا  جاسه با تحوت آیاتی چنق اا نحم ام مجیق آ اا سوس 
و تتس آجنتتقای اا قبتت  ترتیتتب شتتقه راجتت، بتته میوتتیمات  یتت        

 تصامیا  ام اتفا  گرایق.
راجتت، بتته تفتتقی ب تزئیتتق ویتتا تنیتتیص بستت  هتتای مربیطتته       -1

 1399ستتاک متتالی ریاستت  ماکمتته استتتینا  آ، و یتت  اابابتت   
باه وتبااک نظر صیرت گر   و پیشنهااات  ام اقم  میتام  

 مالی ستره ماکمه تیقیا گرایق.
مستتیاۀ قتتانی، اصتتیک ماانمتتات متتقنی نتته اایتترار متتتیرا         -2

باانرری مراج، ماترم  یصحح قرارگر ته اس  حسب هتقای   
میامات مالیه یکب یک ناپی آ، به تفتقاای اا رؤستا و قضتات    

ه اقیس سوراه شق تانهایتار بفق ااستوری شتق، او    ر  مطالف
التتی ستته یتتیم نظریتتات وپیشتتنهااات اتتیا را ارمتتیرا بریاستت     
 ماکمه استینا  آ، و ی  تیقیا تا به مرج، با ی تیقیا گراا.

 اررابطه به پیشنهاایه آمری  مفز، هقای   ام اااه شق . -3
 طراالفمتت  تفیینتتات بستت  هتتای اوک التتی هشتتتا نارننتتا،     -4

اقمات ماکی قیۀ قضائیه ج.ا.ا برمحوه اینکه یکب یتک نتاپی   
 ر  مسبیقی  به ماانا و ااارات مرنزی تفمیا گرایتق یتک   
نسفه آ،  ر  امفا، نظتر و تتققیس بته یکتی ااقضتات ستوراه       
شتتتتق تتتتتا ارجاستتتته آینتتتتقه ارمتتتتیرا تیوتتتتیاات ارائتتتته نمتتتتیاه 

 .ومنقا قتضا  اجراآت میتضی بفم  آیق
 

ی قضتات و  ار ایتن نموتاین ب همکتاری و همیتار    
پرستتین  شتتر  اساستتی مبتتاراه متتا متتی باشتتق. و    
متتحوه نتترا ب امتتانی قتتانی، را تطبیتتس نتتراه متتی   
تیانیا نه اتیا آراستته بته قتانی، بتیاه باشتیا بنتار        
قضات و پرستین  بته مثابته الرتی همته قتیانین را       
مطالفتتته  و بتتته آ، ممتتت  نماینتتتق و طتتترا ستتتایت     
قضائی و یینیفیرم قضائی را نه یکی اا ویژگتی  
هتتتتای قضتتتتات متفهتتتتقب مستتتتتفق و قانینمنتتتتق    

 ماسیف می شیا ب مرامات نننق.
ار اایر رؤسای تفیتین شتقه بته نیبته اتیا ومتقه       
سورانق نه به اتقم  مترام و جامفته تفتین شتقه      
انق قتانی، و مصتیبات شتیرای متالی میتام ستتره       
ماکمتته را و تتس رهنمتتائی هتتای ستتیامنق هیئتت    
 رهبتتری ماکمتته استتتینا  آ، و یتت  انجتتام متتی    
اهنق و ار ریشه نن ستااتن  ستاا و اجتراآت بته     
میقتت، همکتتار و همیتتار میامتتات اتتییش ایاهنتتق 

 بیا. جاسه با امائیه ایر ااتمه یا  .
 


