
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

  
     

       
  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

   

 

دی، محکموې هوه د ملعوله لوه ا ورلې ورودوقه، د  مودې د مڅودمرهم څه ووې مولد  د  څوررولا  مکفو : ا څخه خبر ورکول دد محکمې له اجن
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نیکه استهدائیه فوق الذکر تحت بررسی  تیدقی   قیرار ))زما

گرفیییت از چن ن ییییی بیییر مییی  چدییید کیییه  ر میییور   ر    ییی  

همآه گ  که تحیت رداسیت رئییح محکمیه اسیتی ات   دیت 
کابل  ادر گر دده است، از  انب اعضاء      مذکور،    

 دیید گییاه مت ییا ه ارائییه گر دییده کییه  دییدگاه     چن مربییو  

 ل   نهار  ثبت اسی ا    ثیادم میبا ید چمردت های حوزه ا
   ن یی مشعر است:

ب( ... صالحیت ترتیب  ثی ه رسید خط متذکره کیه قیبال  » 

 ثی یییه بییییی  یییادطی چن توسیییط چمردیییت هیییای  ثیییادم ترتییییب 
گر دده از صالحیت محیاک  تایارت   بیو ه نیه چمردیت هیای 

  ثادم.

 ثیییادم بییییی  یییادطی  ر معیییاماله بیییانک  را  -1
ل  سییییتره محکمییییه وردعیییی  م ییییوب   ییییورای محتییییر  عییییا

خییودت ت  یییر   تعبیییر بییه  11/8/1311(مییخر  131نمبیر)

تضمیی خط نمو ه  هر   را  ارای حکی  دک یان  ان یته   

بیان  ا ته که  ر هر   مور  احکا  قوانیی تاارت  تطبییم 

میگییر      ییطء)ب( م ییوبه نمبییر فییوق ن یییی صیییراحت 
ه م ظییور  ثی یه بیییی  یادطی   تضییمیی خیط هییر    بی» ار :

تیییمیی  دییی بییو ه   قابییل ف یین میبا یید ن انیییه قاعیید  ف هیی  

ف  الع یو  ل م اصید   المعیان    لالل یاا   المبیان    العبرة»
 ادی قاعده  ر  رح «  لذا داری حک  الرهی ف  البیی الوفا

( الما ییه نیییط چمییده اسییت  همی ییان  بییم صییراحت 3مییا  )

 ادیییطا   (میییا   ا ل تعیییددل2( ف یییر )2پراگیییرات )ز( یییطء)

تعرفیییی  مح یییییول   لتییییی   ر محییییاک  کیییییه ن ییییییی مشیییییعر 

مییطان  02   02 ورای عال  ستره محکمه  به تیاردن هیای 

تحیییت رداسیییت قیییانونووه سیییید دوسیییض ح یییی  قا ییی  ال ضیییاه 

ه تشیییکیل    یییاه نیییوبت   ا ه   ر ی  رئییییح سیییتره محکمییی
مو وعاه  امل ا  دا ها رسیده گی  بیه عمیل چ ر  کیه اهی  

 ت امی  چن ودال  به نشر میرسد :

ارزداب  مثبیت  یورای عیال  حاکمییت قیانون   -
  مبارزه با ف ا ا اری را ازنگونگ  پیشرفت پالن تطبی ی  

، بااهمیییت ت  یی   1311برنامییه عمییل قییوه قضییائیه  ر سییال 

مردت عموم  ا اری قیو  قضیا ئییه هیدادت  ا  تیا چ  به  کر ه

چنعییده از  اخ ییهای زدییر ب ییاد  برنامییه عمییل راکییه بارمییال  

 ارنید   تیا اک یون  تح ییم نیافتیه انید ، بییا پییت بی ی  م ییارت 
چنها بیر  بیم سی ارو  یورای عیال  حاکمییت قیانون  یر  

 ورکابی یییه ز.ا.ا بیییه رداسیییت محتیییر  عمیییوم  ا ار  امیییور 

ادیید ، همی ییان هییدادت  ا ه  یید تییا  گییطارو فعالیییت ارسییال نم
محاک  ابتدائیه   اسیتی ات کشیور  ررابطیه بیه رسییده گی  بیه 

قضیادای   ییب امییالت   لتی  بییه  ییر  ارائیه بییه  ییورای 

 محتر  عال  حاکمیت قانون ، چما ه گر   .
بییییا تو ییییه بییییه نتییییادی ت تیییییت هییییای  عییییا ی    -

ای  ای یوی محاک  ، کیه  اکثیر تیطی  هی ا راچهاقتضاد  از

قضییاه   محیییرردی  ، عییید  رعادییت ت ییییداه  ز  قیییانون    
احکا  تع یمات امه های تحردر  ا باه  ثادم   متحید المالهیای 

ره مییو ی  ییورای عییال  سییتره محکمییه  ر راسییتای ا ییرای 

 ثیییادم میت یییض ال یییوی ،   تشیییییب  یییده انییید ، بیییه رداسیییت 
تع یمییاه قضییاد  سییتره محکمییه  ای ییه سییور  تییا بییه م ظییور 

ت ظی    تطبیم برنا مه های چموز    تو یح  اخت اص  

 برای قضاه ، تدابیر  ز  را به ا را بگذا رند .
بییه م ظییور حییل معضییل مربییو   بییه تح یییل  -

مح ول فی  ه ها   قرار های نهاد    تحت   ران محیاک   

ما ه  3به ح اباه عا ی   امانت ستره محکمه ، حذت ف ره 

دیی میا ه ا  ادیطا    ف یره  رقانون  رز تح یل  ح یوق  21

ت ییودب   هییدادت  ا ه  یید تییا مو ییوی بییه ان ییتیتوه امییور 

 قانونگطاری  زاره محتر  عدلیه ارسال  و  .

اسییتهداچه  اصیی ه از محکمییه اسییتی ات   دییت   -
بدخشیییان   ر خ ییییوز فییییر و زمییییی هییییای مطر عیییی    

رهادش  که  ب یابر ا عیای رداسیت عمیوم  قضیادای   لیت ، 

ییت میگر نید   نگیونگ  اسیتر ا  مح یول م کیت عامیه تثب
بییه محکییو  ع یییه کییه  ر محکمیی  بعییدی بییه محکییو  لییه ت ییییر 

موقییض میدهیید ،  مییور   ییور قرارگرفتییه    ر پرتییو احکییا  

قییییوانیی نافییییذه   م ییییوباه  ییییورای عییییال  سییییتره محکمییییه 
 ره ماد    ت امی   ز  اتیاو گر دد .

ارنووه   کتییور ال  حیدرعالمییه څیی رحالیکییه  -

ارنـوا ن مربیو  څارنوال  ، څل تع یب قضاد  لوی مرستیا
  اقارب   کالی مدافی برخ  از محکومیی حضور ا ت د ، 

( ت ا ای تاددد نظر محکومیی  طاد   ر قضادای فیرار 1)

از صییح ه محاربییه  ، تاییا ز    یی  ،  عضییودت  ،  قتییل ، 

فردبکاری ، خرابکاری   اختطات  رپرتو  رادط حک  ما ه 

 طادیییی  مییییور   ییییور  رسیییییده گیییی    ییییراچهاقییییانون  282

 .هرمور  ت امی  م تض  اتیاو گر ددقرارگرفته    ر

 طاد  ،  ا راچهبا  رنظر ا ت احکا  قانون  -
 رمیییور برخ  از   سییییه هیییای  ـیییـطاد  نییییط رسییییده گییی  

 م تض  بعمل چ ر  .

دیییق ت ا یییا ی تاددییید نظیییر رداسیییت عمیییوم   -
عموم   قضادای   لت بارتبا  ح وق عامه با حضور رئیح

کیییل خارنوال مربیییو  ، نماد ییید  ا ار  مڅیییقضیییادای   لیییت ، 

قیانون اصیول  282  رت قضیه   رپرتو  رادط حک  ما ه 

 گرفت . قرارمحاکماه مدن  مور  رسیده گ  
برخیییی  ازت ا ییییا هیییییای تبییییدد   محکمیییییه  ر  -

قضادای مدن    پیش ها اه مربو  بیه ارت یای  ر یاه کیا ر 

ه  رهر مور  ت می  گرفته قضاد  نیط  طء ا  داء ها بو  ک

ارنوال  څییی ییید   همی یییان ب یییابر مطالبییی  ا ار  محتیییر  لیییوی 

(   سیییییه  طادییی  بییییه محییییاک  17صالحیـیییـت رسیییییده گییی  )

استی ات   داه کاپی ا ، ن گرهار ، سم گان ، پکتیا ،  طن  
 ، ل مان   با  یح ت ودض گر دد .

 

صالحیت ترتیب  ثی   رسید خیط متیذکره کیه قیبال   ثی ی  بییی 
 یییادطی چن توسیییط چمردیییت هیییای  ثیییادم ترتییییب گر دیییده از 

 صالحیت محاک  تاارت   بو ه نه چمردت های  ثادم.

 ثییییادم بیییییی  ییییادطی  ر معییییاماله بییییانک  را  -1

ر  عیییییال  سیییییتره محکمیییییه وردعییییی  م یییییوب   یییییورای محتییییی

خییودت ت  یییر   تعبیییر بییه  11/8/1311(مییخر  131نمبییر)

تضیمیی خیط نمیو ه  هیر   را  ارای حکی  دک یان  ان ییته   
بیان  ا ته که  ر هر   میور  احکیا  قیوانیی تایارت  تطبییم 

میگیییر      یییطء)ب( م یییوب  نمبیییر فیییوق ن ییییی صیییراحت 

   بییه م ظییور   ثی یی  بیییی  ییادطی   تضییمیی خییط هییر» ار :
 »تیییمیی  دییی بییو ه   قابییل ف یین میبا یید ن انیییه قاعیید  ف هیی  

ف  الع و  ل م اصد   المعان    لالل اا   المبان    لذا  العبرة

 ادییی قاعییده  ر  ییرح « داییری حکیی  الییرهی فیی  البیییی الوفییا

( الما ییه نییییط چمییده اسییت  همی یییان  بییم صیییراحت 3مییا  )

تعددل  ادیطا  تعرفی   (ما   ا ل2( ف ر )2پراگرات )ز( طء)

مح ول    لتی   ر محیاک  کیه ن ییی مشیعر است)مح یول 

قباله بیی  ادطی امیوال  ییر م  یول کیه تحیت تضیمیی بیانک  

« .752»( فی ید قر یه میبا ید75.7قرار میگیر  ماموعا )

( .752فی د چن حیی ا رای قباله از  رت قیر   ه یده  )

دیییه فی ییید چن حییییی ف ییین ع ییید از  یییرت قر یییه گیرنیییده تی 

میگر  .( نتیاتا  هر   معام ه دک ان بیو ه کیه عبیاره از بیه 
ب یابردی  ثیادم « تضمیی گذا تی ع یار  ر م ابیل  دیی میبا ید

بیی  ادطی  ر معاماله بانک   ر ح ی ت تضمیی خیط اسیت 

 پح ترتیب رسید خط چن از صالحیت محاک  تاارت  میبا د.
صییالحیت ا ییرای قبالییه هییای بیییی  ییادطی  ر   -2

 76/1/6930موووو ر   ( 6011-6271)مقحوووودالمر  شوووومرر  

 ایوشرء شلرای عرلی :دار

محکمه اسیتی ات  0/5/8231( مخر  20بر 56نامه  ماره )

   دت کابل بشرح ودل مواص ت  رزدده است.
،    یه همیآه گ  را یی 81/6/8231 ))الیو      به مخر 

به صالحیت ترتیب  ثادم رسید خط بیی  ادطی  ر معاماله 

ه بییه بییانک  کییه قییبال   از  ردییم چمردییت  ثییادم ا ییراء گر دیید
ا ییترات چمییردی چمردییت هییای ثبییت اسیی ا     ثییادم  شییگانه  

 ییهر کابییل   رئی ییان محییاک  تاییارت  الییض   ب  ییهر کابییل  

« حامیییدی»تحیییت رداسیییت محتیییر  قضیییا توال معیییراز الیییددی
رئیییح محکمیی  اسییتی ات   دییت کابییل  ادییر   بعییداز بحیی    

تبا ل نظر را ی به صالحیت ترتییب  ثی یه متیذکره   م یدار 

     ددگاه مطرح گر دد. مح ول چن

الض( دییدگاه ا ل: راسییای محییاک  تاییارت    چمییردی، چمردییت 

های حیوزه    ، سیو ، پی ا     شی  ثبیت اسی ا   ثیادم  یهر 

کابییل نظییر بییه   دییل  ودییل بییه ادییی نظییر انیید کییه ترتیییب  ثی ییه 
رسید خط بیی  ادطی  ر معاماله بیانک  کیه قیبال   ثی یه بییی 

ترتیییب  ییده از صییالحیت  ییادطی چن توسییط چمردییت  ثییادم 

 چمردت های  ثادم بو ه نه از محاک  تاارت .

نییون ترتیییب  ثی ییه بیییی  ییادطی از صییالحیت  -1

چمردت های  ثادم است ب اء  ترتیب  ثی ه  رسید خیط چن نییط 

 از صالحیت چمردت های  ثادم میبا د.
 (131) همی یییییییییییییییان م یییییییییییییییوب  نمبیییییییییییییییر -2

 یورای محتیر  عیال  سیتره محکمیه کیه  11/8/1311میخر 

اک  تایییارت  را  ر ا یییرای تضیییمیی خیییط هیییای بیییانک  محییی

ود الح   ان ته  امل ادیی رسیید خیط هیا نمی   یو     کیدا  

م وبه دا هدادت  ر مور  اد که ن ح  ا رای رسید خیط هیا 
ی  ثادم بیی  ادطی مربو  محاک  تاارت   با د نیط  صا ر 

نگر دده  تا بر دت چن محاک  تاارت  رسید خط های متذکره 

 اء نمادد.را ا ر
 ر  می، رسید خط بیی  ادطی ح ب هدادت  -3

( قانون مح ول محاک  معیا ل دیق 17( ما  )1( ف ر )1ب د)

فی یید   ییه  م ییدرز، مح ییول  ار  پییح ا ییرای چن تحییت 
 ییرادط رسییید خییط،  تضییمیی خییط هییا  ییرر ه گ تیی  را بییه 

 عوادد   لت متو ه خواهد ساخت.
  نهار  ثبت  ب(  ددگاه    : چمران، چمردت های حوز  ا ل 

اسیی ا     ثییادم   ییهرکابل بییه   دییل ودییل بییه ادییی نظییر اندکییه 

بانک  تحت ع وان تضمیی خط به محاک  تایارت  معاماله 

انت ال نمو ه است پح رسید خط چن که فیری چن میبا ید نییط 

 مربو  محاک  تاارت  میشو .
را ی به م دار مح ول چن بادد گ ت که ب د   -3

(قانون مح ول محاک ، مح ول بیی 17( ما  )1( ف ر )1)

 ییادطی   ف یین چن را کییه بیییی ا یییاز ح ی یی  با یید بیییان 
مییو ه اسییت   مح ییول تضییمیی خییط  ر معییاماله بییانک  ن

(قیییانون میییذکور 17(میییا  )1(  )6 رسیییید خیییط چن  ر ب ییید )

( فی ید حییی ترتییب تضییمیی 75.7تعیییی گر دیده اسیت کییه)

(فی د حییی رسیید چن از رهیی گیرنیده   رهیی 75.7خط  )

  ه ده اخذ میگر  .
ازد کیییه نظیییر بیییه  ردیییان فیییوق محیییاک  متیییذکره را یییی بیییه 

تیب  ثی ه رسید خط قباله های بییی  یادطی  ر صالحیت تر

معیییاماله بیییانک    انیییداز  مح یییول چن نظیییر بیییه قیییانون 

مح یییییییییییول محییییییییییییاک  م تشیییییییییییر   ردیییییییییییید  رسییییییییییییم  

متکیی  بییه   دییل فییوق 1318حمییل 21(مییخر 1323نمبییر)

 الذکر اختالت  ا ته اند.
اد ییق بییا وکییر مراتییب فییوق  ردییان مو ییوی  هییت رفییی 

ذ هیدادت اسیتهداء اختالت   توحید ر ده قضاد   ر  اخی

بییه م ییا  محتییر  ت ییدد  اسییت چنیییه  ز   ان یید تعمیییل خواهیید 
 بو .((

پیشییییی ها ده  یییییماره فیییییوق ح یییییب هیییییدادت    ییییی  میییییخر  

 یییر  ابرازنظیییر برداسیییت محتیییر  عمیییوم   6/5/8231
تیییدقیم   مطالعیییاه محیییول گر دییید، چن ا اره محتیییر  نظیییر 

 تدقی   خودت را  رمور  ودال  ابرازنظر نمو ه اند.

سییتی ات محکمیی  نیټییه   بییا  یح   دییت ا 31/7/3131پییه 

   رسییده ۍیپ پیه ی  طا  دوان ع    قضادي  ونډه  قتل قض

تړا   دون ر په اتها   قضیا تم د  م تی  و  زدیر   اسیتی ات 

محکم  رئیح په مشرۍ ا  قضا تم د عبدال ددر )    ری (  
  ییطا  دییوان   رئیییح ا  قضییا توال عبدال ییمد ) نیازم یید ( 

  ړدتوب  وړه  وه .  طا  دوان رداست  قضادي  ړي په 

لیییومړی   ونیییډی رسیییمیت   محکمییی    رئییییح پیییه  اسیییطه 
اعیییالن  یییو  رپ ییی   پیییورت   قضیییی  میییدقم خویییل رپیییو  

بییییان کیییړ بییییا موایییض څیییارنوال خویییل  اعتیییرا  صیییوره 

قرائییییت ا  پییییه تع یییییب دیییی     مییییته  مییییدافی  کیییییل خو ییییه 
 فاعیییییه  لوسییییته نیییی  پییییه پاد ییییه کیییی  قضییییادي پییییال ی   

  میییدافی  کییییل   اعتیییرا  موایییض څیییارنوال ا    تیییورن 

لیییه ا ردییید   ر سیییته   حکییی  نیییب ابیییال  کیییړ نییی   ه یییه 
ت  ییییییذی حیییییبح  ( کالیییییه13پرب  یییییم میییییته    دو دشیییییت )

هیییول پو یییو ا  میییته  تیییه  ر   ومیییو ی پیییه مایییازاتو محکییی

 یییوه نییی   فر یییا   و یییت و ح یییوق دییی  پیییه قیییانوني میییو ه 

 ک  خوندي  ي .

 



 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

۸۰۳۱مدزان  ۰۳  

 

 در وییت دایکندی:
   ه کمیته همآه گ  ا اراه عدل    قضاد    دت  ادک یدی دیو  نهیار 

تحییت رداسییت قضییا تیار ابییوبکر  صییدد     31/7/3131 یی به مییور  

  استی ات با حضور  ا ت سیدانور اع   رحمت    ال  چن رئیح محکم

  دییت، راسییا   نماد ییده گییان ا اراه ودییربط   ر تییا ر    ییاه رداسییت 

 محکمه استی ات  ادر گر دد.
ابتییداء    ییه بییا تییال ه چدییات  ن یید از کییال    ماییید چ ازسییوح  رئیییح 

محکمییه  ییمی عییر  خییوو چمددیید بییه اعضییای    ییه بیییان  ا ییت د کییه 

 اه همآه گ  از اهمیت خاص  برخو ار بو ه   م اماه عیال  سیتره   
محکمه همیشه تیکید بر برگطاری بیه موقیی    یاه   پیگییری م یوباه 

 چن  ارند.

متعاقبا    الی  چن    دیت بییان  ا یت د کیه میا  ر نهیار سیال گذ یته  یاهد 
ت ییراه مثبت  ر سطح  سیتگاه هیای عیدل    قضیاد   ر کشیور ه یتی . 

ارنوال  صوره گرفتیه څحاه ب یار  دی  ر ستره محکمه   لوی اصال

خو یبیانه ارگیان  است   کا رهای  وان   م ی ک  اسیتیدا  گر دیده انید
هیییییای عیییییدل    قضیییییاد   ر سیییییطح چن    دیییییت از م بولییییییت خیییییوب  

برخو اربو ه،  کادت مر   ب یار اندت م  با د   سطح ر ادت مر   

 فته است.از ارگانهای عدل    قضاد  با  ر
بحیی    مداقییه از قبییل ترتیییب  ییده ر ی مو ییوعاه  ییامل ا  ییداء  بعییدا  

 صوره گرفت   ت امی  م تض  اتیاو گر دد. 

پیرامون   وگیری از   ب امالت   لتی    سیاخت   سیاز هیای  - 3

خییو  سییر  ر سییاحه ماسییترپالن  ییهر نی یی  بحیی  همییه  انبییه صییوره 
ب امیالت   لتی  گرفت  الی  چن    دیت بیر   یوگیری از اهمییت   ی

تیکید نمو ه   بیان  ا ت د کیه از  انیب    یه م یوباه  قییم   قیانون  

صوره گرفته   ا اراه ودربط به صوره  یدی مو یوی را پیگییری 
نماد ییید اعضیییای    یییه ت یییودب نمو نییید کیییه رداسیییت  یییار ال  حییید   

ماسییترپالن را بییه صییوره  قیییم   معیییی  تثبیییت نمییو ه    ر رابطییه بییا 

ه مطیابم بیه احکیا  قیانون ا یراچه نمادید. قومانیدان  ساحاه   یب  ید
ام ییه بییه صیوره  ییدی از سیاخت   سییازهای  ددید خو سییر  ر سییاحه 

ماسییتر پییالن   ییوگیری نمادیید، رداسییت صییحت عامییه مو ییوی   ییب 

امالت خودت را  ر ساح    اخان  قدد     ددد   دت همراه با نماد ده 
عدلیه مو وی   یب  خودت به رداست عدلیه مکتوب نمادد   رداست

امالت   لت  را  ر پرتو احکا  قانون بیه صیوره  یدی بررسی     ر 

 ارنوال  ود الح محول نمادد.څصوره تثبیت؛ مو وی را به 
پیرامون   سیه مارکیت احمدی   مشیکاله  قیانون   ا تمیاع     -1

 یوب گر دید تیا رداسیت تتطبیم چن بح  همه  انبه صیوره گرفیت   

 ور اسیتی اف  هیر نیه سیردعتر محیول رداسیت عدلیه   سیه را  ر  
 محکمه استی ات نمادد.

پیرامون  ر  ردان قرار  ا ن نماد د  قضادای   لت  ر قضیادای ح یوق  

ا اراه   لتییی  بحییی  صیییوره گرفیییت    بیییم قیییوانیی   ر دییی  مو یییو  
م وب گر دد تا ا اراه   لت  مو وی  عوی ح وق    نماد یده خیودت 

نماد یید تییا نماد ییده قضییادای   لییت  ر پرتییو  را بییه رداسییت عدلیییه معرفیی 

 احکا  قانون مو وی  عوی را  ر ا اراه ودربط تع یب نمادد.
پیرامییون تیییمیی ام یییت محییاک   ر سییطح   دییت،  ل ییوال   -1

هییا، انت ییال قضییاه از مرکییط بییه  ل ییوال    بییرعکح چن   عیید  اسییتیدا  

اد ییده محیافظیی ام یتی  راسیای محیاک  ابتدائییه بحی  صیوره گرفیت   نم

قومانیییدان  ام ییییه بییییان  ا یییت د کیییه قومانیییدان  ام ییییه صیییرت  ر زمیییان 
برگطاری انتیاباه به  لیل تیمیی ام یت پر سه انتیاباه با مشکل کمبیو  

 سییادط ر بییر  بییو ه   بعیید از ادییی مطییابم ر دیی  قب یی   ر تیییمیی ام یییت 

محییاک    انت ییال قضییاه همکییاری همییه  انبییه خواه یید نمییو    مو ییوی 
محییافظیی ام یتیی  راسییای محییاک  را بییه صییوره  ییدی تع یییب  اسییتیدا 

 خواه د نمو .
 ر زمی ه ا راچه  ل وال ها مطابم قانون   عد  مداخ ه چنهیا  ر       -5

امور محاک  بح  همه  انبه صوره گرفت   رئیح محکمه بیان  ا یت د 
که متک  به قوانیی نافیذه کشیور صیالحیت هیای ا اراه مشییب بیو ه   

حییاک   بییا ا اراه     ل ییوال  هییا متکیی  بییه قییوانیی نافییذه کشییور ر ابییط  م

اسیتوار اسیت   م یا     دییت نییط بیر اهمیییت ر ابیط اصیول  بیییی ا اراه 
تیکید نمو    مو وی نگونگ  ر ابیط بییی ا اراه    ل یوال    محیاک   

 به  ل وال  ها اخبار گر  .

هیا  ر ا اراه  پیرامون اداا  سهولت  ر امور ت  ی  گیری   سیه     -6

بحیی  همییه  انبییه صییوره گرفییت   م ییوب گر دیید کییه ا اراه ودییربط 
هیای ا اری سهولت های  ز  را  هت ت  ی  گییری   سییه هیا   مکتیوب

 فراه  نماد د.

 ر رابطه به ارسال ا العی  اقارب  ر قضیادای  ییاب     یواب       -7

  ام یییه   ییب هییای محییاک  تبییا ل نظییر صییوره گرفییت   نماد ییده قومانییدان
 متعهد به ا راچه قانون  گر دد.

هاد  کیه بیر اسیار قیرار اسیتر ا  پیرامون قضادای   ب م کیت     -1

 یییب  اصییب تشییییب میی  گییر   مباحثییه صییوره گرفییت   م ییوب 

گر دد تا ا ار  قضادای   لت ا راچه خودت را مطیابم بیه قیانون تکمییل 
  تح ییم     تمام  ا راق مور   ر ره را      سیه نمو ه    یر

 ارنوال  نمادد.څتع یب بیت  طاد  محول رداست 
 ر مو وی عد  ا می یان از ا یراچه   سییه هیای محیول  یده از      -3

ارنوال  بییه رداسییت عدلیییه کییه  ارای م شییی ح ییوق  بییو ه تبییا ل څییرداسییت 
نظر صوره گرفت   م وب گر دد که رداسیت عدلییه ا یراچه مربیو  

ارنوال   ر اسییری  قییت څییبییه رداسییت  بییه   سیییه هییای متییذکره را رسییما  

 اخبار نمادد.
 ر رابطه به عد  وکر موقض مته   ر پارن  ابال  توسط محیاک       -۰۱

ابتدائیه  ل وال  ها   عد  نشیان   ید   مهیر ا راق تبیا ل نظیر صیوره 

که محیاک  ابتدائییه ق اعیت   عید  ق اعیت متهمییی  گرفت   م وب گر دد
ابییال   رز نماد یید   هیی  ن ییان تمییام  ا اراه  را بعیید از ابییال   ر پارنییه

ودربط ا راق   سیه را قبل از خر ز به صوره کامل مهر   نشان   د 

 نماد د.
 ر مو یییوی عییید  ا می یییان از ت  ییییذ  بیییری   سییییه هیییاد  کیییه      -۰۰

ارنوال  بحیی  صییوره څییماییازاه ن ییدی  ییده توسییط رداسییت عدلیییه بییه 
 گر دد. گرفت   رداست عدلیه متعهد به حل مشکل

پیرامییون   سیییه هییای کییه از ا ار  ارا یی  بییه ا اره قضیییادای       -۰۱

  لت ار ای گر دده    ارای نواقب م  با د بح  همه  انبیه صیوره 
گرفیت   م یوب گر دید کیه ا ار  ارا یی  تمیام   یرادط قیانون    سیییه 

های متذکره را تکمیل   سوح  یر  ا یراچه قیانون  بیه رداسیت عدلییه 

 د.ارسال نماد 
پیرامییییون تح یییییل مح ییییول فی یییی ه  ییییاه از  ردییییم  ییییعب        -۰۱

تح ی   محاک  تبیا ل نظیر صیوره گرفیت   م یوب گر دید کیه محیاک  

 بم هدادت قوانیی، م رراه   م وباه ستره محکمه مک یض ه یت د کیه 
مو ییوی پر اخییت مح ییول ا ییراچه خییودت را بییه محکییو  ع یییه توسییط 

صوره امت ای از پر اخیت، اسیتعال   استعال  ابال    مطالبه نماد د    ر

 متذکره    ا راق     سیه به ا اراه ح وق ارسال گر  .
 ر رابطه به مو وی اخذ کراده موتر از محکومیی بیه م ظیور       -۰۱

انت ال از  ل وال  ها به محبح که از  رت رداسیت ح یوق بشیر مطیرح 

بشر  گر دد تبا ل نظر صوره گرفت   م وب گر دد که رداست ح وق

به صوره م ت د مو وی را تثبیت   به قوماندان  ام ییه ارسیال نمادید   

     یه بیا  قوماندان  ام ییه بیه صیوره  یدی مو یوی را پیگییری نمادید

  عائیه خیر خاتمه دافت. 

 د ونگرهرر اه وییت کی :
ن ګرهار اسیتی ات محکمیه کی   عیدلي ا  قضیادي   ټهنی 37/7/3131 په

 ت پ  ونډه ترسره  وه.ارۍانونو  هم ږۍ میا 

 عییدلي ا  قضییادي ارۍییانونو  هم ییږۍ پییه میا ییت پ  ونییډه کیی   ن ګرهییار 

، (حضیره)  دتي  ورا رئییح احمید ع یي  ،(میاخېل ) الي  اه محمو  
ترڅ ګ   ې   دت اړ ند  استی ات څارنوالپ، عدل  رداست، بشر ح ونو

 ا  دو  مېر ا ار  م ولی و ا  استاز  ۍډ ن کړی  .

وې  ونییییییډه کیییییی   ن ګرهییییییار اسییییییتی ات محکمیییییی  رئیییییییح  ییییییوړه  یییییی
 ي  ییاه محمییو   قضییا تیارعبدالولي قا ییي زا ه لییه ن ګرهییار  الییي  ییا

میاخېیل ا  نییور  ا ار  م ییولی و ا اسییتاز   ۍییډ ن لییه ام ییه م  ییه  کییړه ا  

 عدلي ا  قضادي ارۍانونو  هم ږۍ میا ت پ  ونډه د   هم ږۍ پیا ړي 
  ب  ه.حل ک  ۍټوره په کولو ا  ستونط  

قا ییییي زا ه  عییییدلي ا  قضییییادي ارۍییییانونو  هم ییییږۍ تېییییرې  ونییییډې 

مو ییوعاتو تییه ا ییاره  کییړه ا   محکمییو   قطعییي ا  نهییادي حکمونییو پییر 
 تطبیم د  ټې ګار  کړ.

  ییه راز ن ګرهییار  الییي  ییاه محمییو  میاخېییل  محکمییو پییه ر انییو نییار  

خو ییي   ییو ه ا  زداتییه دیی  کییړه  عییدلي ا  قضییادي ارۍییانونو  هم ییږۍ 
 ونډې پرمم ۍڼ  ستونطې حل  وي ا   ارۍانونو تیرم   پیه نیار  کی  

 هم ږي زداتوي.

میاخېییل   دییل سییتونطې بییه  ي خییو پییه خبییره دیی   حییل لوییاره دیی  اړ نیید 
 ارۍانونه سره ۍډ کار کوي .

نوموړي زداتیه کیړه  ه یه  ل یوالیو ، نی  بې ی  برخی  دی  پیه   یار پیه 

 ي ، ن  له ام ه دی  خ کیو ک  ا اري ا راچه ټک ي ه ناحیو بدل   وي پ
 ته ستونطې  وړې  وي .

  ونډې ۍډ ن  الو پرېکړه  کړه ، ن  دا ه مو وی به    دت م یا  پیه 

ا اري  ونییډه کیی  تییر بحیی   نییدې  نی ییي ا هراړخیییطه څېړنییه بییه دیی  
تییه بییه   ود ییالح محکمیی  لییه  پییه محییبح کیی    ب ییددانو سییتونط   کییړي،

م ولی و ژم ه  کړه ،ن      ي،ۍي ه لوري  قانون په نوکا  ک  رسید

 محکم    بونو ته به په خول  خت رسیدۍي  کړي،    ب ا  احضیار، 
سپ ماهط ټی  ا  توقیض خانو مو وی به  عیدلي ا  قضیادي ر پېښو   بر

 ح یییوقي م یییاعدد و   ارۍیییانونو  هم یییږۍ  ونیییډې تیییه  ړانیییددط کیییړي ،

تورنیو  ۍیي کېیږي، لیهه ټاکل  وې م ررې پرب  م رسید مو وی ته به 
ک انو څییه  څېړنیو پرمهیال بیه  میدافی  کیالنیو انامیی تیه خبیر  رکیول 

سیییالح   ېیییت مو یییوی بیییه  عیییدلي ا  قضیییادي   و تیییه نای یییاکېیییږي ، ق

ارۍانونو هم ږۍ  ونډې ته  ړانددط کړي،  م ي ام ییت څیارنوالي  عیده 
پیه دږی  ه ه قرار نه ن  پیه قضییو کی    نواق یو پیه اړه صیا ر  کړه 

ۍ  کوی، م ولی و په خول  خیت  مکتوبونیو ه  رته رسید ټاک    خت به

 بواب ژم    کړې ا    ه راز په دیو  یمېر نیور  مو یوعاتو هی  هیر 
اړخیییط بحیی    ییو ، نیی   بې ییو مو ییوعاتو پییه حییل کیی  م ییولی و ژم ییه 

  کړه.

 دییا  ن   ه ، نیی   عییدلي ا  قضییادي ارۍییانونو پییه  ې  ونییډه کیی  پییه دییو 
کی   ز  ت یمیمونه  نییول ه   و ا  پ مو وعاتو ه  بح   مېر نور  

  ول.

 در ولسلالی درلنگ وییت اروان:
      کمیت  همآه گ  ا اراه عدل    قضیائ  محکمی  ابتدائییه  ل یوال  

تحیت رداسیت قضیا تم د نیا ر  1/7/3131سال گ   دت پیر ان بتیاردن 

 ارنوال  ، څی اه رئیح محکم  ابتدائیه چن  ل یوال   بیه ا یترات رئییح 
ر ا رائیی   ل ییوال  ، چمر  ییائ ، سرپرسییت مییددردت ح ییوق، مییددر مییدد

ارا  ، مددر مالیه، مددر قرده  اه   سیادرا اراه ودیربط  ل یوال   ر 
  فتر رداست محکمه   ادر گر  .

ابتداء    ه با تال ه چدات  ن د از کال    ماید چ از سوح  بم چ  دای 

حضار ما وبیی، متهمیی    ه ر ی نحو  ا راچه  ر م ابل مرا عیی،  ا
تحت توقیض از مددردت محبح پر ان   قیمت گذاری مدع  بها به  کل 

اساسیی  چن تبییا ل  نظییر صییوره گرفییت    ر همییه مییوار  ت ییامی   ز  
 اتیاو گر دد    ر اخیر   ه با  عائیه خیر   فالح خاتمه دافت.

 

 جفسه اداری محکمۀ ادقدنرف
 وییت انجشدر:

     یییییی  ا اری محکمیییییی ۱/۷/۰۱۳۱  سییییییه  یییییی به مییییییور  دییییییو
  عییییا ل اسییییتی ات   دییییت پ اشیییییر تحییییت رداسییییت و ناصییییر

  دییییت بییییا حضور ا ییییت قضییییاه چن رئییییح محکمیییی  اسییییتی ات 
اسیییییییتی ات، محکمییییییی    محکمییییییی    کارم یییییییدان ا اری رداسیییییییت

ابتدائیییییییه  ییییییهری   محکمیییییی  ابتدائیییییییه رسیییییییدگ  بییییییه  ییییییراد  
محکمیییییه چن  ر سییییالون    یییییاه رداسییییت   خشییییونت ع ییییییه زن

 .در گر دد ا
ابتییییداء    ییییه بییییا تییییال ه چدییییات  ن یییید از کییییال    ماییییید چ ییییاز 

خییییییوو چمددیییییید بییییییه عییییییر  سییییییوح رئیییییییح محکمییییییه  ییییییمی 
حا ییییردی  ر مییییور  مو ییییوعات  کییییه  ر سیییییمی ار سرتاسییییری 

سیییال  میییاه سییی ب ه ۱۷الییی    ۱۲سیییای محیییاک  کیییه بیییه تیییاردن ار
 ادیییر گر دیییده بیییو  مع ومیییاه    ر م یییر سیییتره محکمیییه  یییاری 

نی یییییت پییییییا    یییییاب  اللتمیییییآب محتیییییر    ر  همیییییه  انبیییییه  ا
قا یییی  ال ضییییاه کشییییور را بییییه   ح ییییی  قییییانونووه سیددوسییییض 

سییییمی حا ییییردی رسییییانیده بعییییدات  ر مییییور  مو ییییوعات  کییییه از 
 انیییییب رداسیییییت عمیییییوم  م یییییابی بشیییییری، رداسیییییت عمیییییوم  
مراقبییییییت قضییییییائ ، رداسییییییت عمییییییوم   ارا نشییییییاء، رداسییییییت 

امییییه، عمییییوم  ت تیییییت قضییییائ ، رداسییییت نشییییراه   ارتبییییا  ع
رداسییییت عمییییوم  مییییال    ا اری، رداسییییت پالی یییی    پییییالن   
رداسیییت تع یمیییاه قضیییائ  میییور  بحییی  قیییرار گرفتیییه بیییو ، بیییه 
حا ییییییردی    ییییییه مع ومییییییاه  ا ه   فرمو نیییییید کییییییه  سیاسییییییت 

بیشیییییتر بیییییه   قضیییییائ  امیییییر ز  کشیییییورما ن یییییبت بیییییه گذ یییییته
ُماییازاه بییددل حییبح    ردمیی  ن ییدی تو ییه ک یی    همییه  انبییه 

تو ییییییه گییییییر   تییییییا  ر ر  یییییی ائ  از قییییییانون  ار  از ادییییییی ر  
 طاهیییای بییییددل حیییبح    ییییطای ن ییییدی بیشیییتر  ر نظییییر گرفتییییه 

زدییییرا ا  ت باعیییی  کییییاهت  ؛ ییییو  ن ییییبت بییییه ماییییازاه حییییبح
از حییییییییا  محبوسیییییییییی   محاییییییییوزدی  ر محییییییییابح   مراکییییییییط 

ت  تیییییاثیراه سیییییوء   از  اصیییییالح   تربییییییت ا  یییییال میشیییییو  ثانییییییا
محکیییومیی    ُماییازاه حیییبح   حاییط کیییه بیییا ی خییانوا ه هیییای 

ت کیییییییاهت   امعییییییه  ار    یییییییوگیری صیییییییوره میگیییییییر   ثالثیییییییا
ب یییییطائ   ر ق یییییمت م یییییارت محیییییابح   مراکیییییط اصیییییالح   
تربیییییت ا  ییییال ر  نمییییا میگییییر  .  ر اخیییییر ر ی مو ییییوعاه 

بیییییه مرا یییییی مربیییییو    دگیییییر هییییی  بحییییی  صیییییوره گرفیییییت  
  ا ه  د.ه  ز  ا  هدادها ره مائ  

 جفسۀ اداری محکمۀ ادقدنرف
 وییت برمدرن:

   دیییییت  اسیییییتی ات  ا اری محکمییییی     ییییی 3/7/3131بتیییییاردن 
  ییییود الییییددی   ییییاهری   بامیییییان تحییییت رداسییییت  قضییییا تم د

بیییا ا یییترات سادرقضیییاه   کارم یییدان اسیییتی ات   رئییییح محکمییی
  ادر گر دد .محکمه  م رچن  را اری محاک  چن   دت  

 ن ییییید از کیییییال    مایییییید چدیییییات  تیییییال ه  بیییییا ابتیییییداء    یییییه  
محکمییییییییه از ا یییییییترات تمییییییییا  قضییییییییاه  یحرئییییییییسیییییییوح چ از

 کارم ییییدان ا اری  ااهییییار خورسیییی دی نمییییو ه چنهییییارا خییییوو 
از  هییییادت  محکمییییه  یییی  صییییحبت چمددیییید گ ییییت متعاقبییییا  رئیییییح

تمییییا  ا ییییترات ک  ییییدگان    ییییه خواسییییتارپاب دی بییییه حا ییییری 
دومییییییه، م یییییبح بیییییو ن بیییییه دونی یییییور  قضیییییائ   ا اری، ادایییییا  

عباه  میییاحول سییی وت نییییق بیییا میییرا عیی، مراعیییاه نظافیییت  ییی
محکمییییه    تیییییمیی عییییدالت بییییه قضییییادای  ار ه  یییید.  همی ییییان 
رئیییییح محکمییییه پیرامییییون سیییییمی ار  ییییرح کییییو   ییییطا     یییی  
ا اری چمردیییت عمیییوم  ا اری قیییوه قضیییائیه م یییا  عیییال  سیییتره 
محکمیییییه کیییییه بیییییا راسیییییای محیییییاک    دیییییاه  ا یییییت د م  یییییال  
صییییییحبت نمییییییو ه  هییییییداداه م امییییییاه عالیییییییه را بییییییه قضییییییاه 

اری محییییییاک  چن   دییییییت رسییییییانید  از هرکییییییدا   کارم ییییییدان ا 
چنهیییا   ر زمی ییی  تطبییییم هیییداداه خواهیییان همکیییاری  ییید.    یییه 

 با  عائیه خیر خاتمه دافت.

 جفسه اداری محکمه ادقدنرف
 وییت کندهرر:

   ییییی  ا اری محکمییییی   ۱۰/۶/۰۱۳۱دیییییو  دیییییق  ییییی به میییییور  
اسییییتی ات   دییییت ک ییییدهار تحییییت رداسییییت قضییییا تیار وبیییییح   

  رئیییییییح محکمیییییی  اسییییییتی ات بییییییا ا ییییییترات تمییییییا   ابراهیمیییییی 
پرسییییییییونل قضییییییییائ    ا اری  ر تییییییییا ر رداسییییییییت محکمییییییییه 

 استی ات  ادر گر دد.
ابتییییداء    ییییه بییییا تییییال ه چدییییات  ن یییید از کییییال    ماییییید چ ییییاز 
سیییوح رئییییح محکمیییه ره میییو  هیییا   هیییداداه م یییا  عیییال  سیییتره 
محکمیییییییه را کیییییییه  ر سییییییییمی ار سیییییییه ر زه راسیییییییای محیییییییاک  

مطییییرح گر دییییده بییییو  ارادییییه نمییییو    نیییییط  ر  اسییییتی ات کشییییور
رابطییییه بییییه بررسیییی   وانییییب   ابعییییا  امییییور قضییییائ    ا اری 
بحییییی    گ تگیییییو صیییییوره گرفیییییت      یییییه بیییییا  عائییییییه خییییییر 

 خاتمه دافت. 

 جفسۀ اداری محکمۀ ادقدنرف
 وییت بردغدس:

   ییییییه ا اری محکمیییییی  اسییییییتی ات   دییییییت بییییییا  یح بتییییییاردن 
  و  زدیییییییر تحیییییییت رداسیییییییت قضیییییییا تم د م تییییییی 3/7/3131

رئیییییح محکمییییه اسییییتی ات چن   دییییت  بییییا ا ییییترات قضییییاه   
کارم ییییدان ا اری چن محکمییییه  رم ررداسییییت محکمیییی  اسییییتی ات 

 تد دردافت.
ابتییییییداء    ییییییه بییییییا تییییییال ه چدییییییات  ن یییییید از کییییییال    ماییییییید 
چ ازسیییییوح رئییییییح محکمیییییه بیییییه ارادیییییه گیییییذارو ت  یییییی   از 
و  سیمی ارتو ییییح    اسیییاد  نیییالت هیییای نا ییی  ازتطبییییم کییی

 یییییطا پر اخیییییت   دیییییا   ا یییییت هیییییای مو یییییوعاه ره میییییو ی 
رهبیییییییییری سییییییییییتره محکمییییییییییه ز.ا.ا   تییییییییییذکراه اصییییییییییالح  
 ربیشیییییهای قضیییییائ ، ا اری  سییییی وت قضیییییائ  را نکتیییییه بیییییه 
نکتیییه بیییه م  یییوبیی قضیییائ     ا اری محکمیییه اسیییتی ات انت یییال 
  بیییازگو نمیییو   بیییه رعادیییت تطبییییم عم ییی  چن  رسیییاح  کیییاری 

 تاکید کر . 
ی ات  ر   ییییی  ا اری  رمیییییور  ما یییییح رئییییییح محکمییییی  اسیییییت

افتتاحیییییی  سییییییمی ار کیییییه بیییییا ارائیییییه بیانییییییه فضیییییی تماب قا ییییی  
ال ضییییاه  رئیییییح سییییتره محکمییییه ا ییییاز گر دییییده   بعییییدا  لییییوی 
څیییارنوال ،  زدیییر عدلییییه ، رئییییح کمی ییییون نظیییاره برقیییانون 
اساسییییی  ، رئییییییح انامیییییی م یییییت ل  کیییییالی میییییدافی ، معیییییا ن 

UNDP د   هرکییییدا   ر   معییییا ن دونامییییا بییییه پیییییت بییییر ه  یییی
صیییحبت هیییای  یییان کیییو   یییطاء را مهمتیییردی  سیییتا ر    لیییت 
 رت ظیییییی  قیییییوانیی مت یییییرق  طادییییی   ان یییییت د  ،  بیییییازگو نمیییییو ه 
  ر ییییمی   رمییییور  ترکیییییب کمیتییییه هییییای کییییاری سیییییمی ار ، 
 ییییییوه کیییییاری  یییییور بیییییر اسیییییتهدااه  اصییییی ه  ، نتیییییادی کیییییاری 
کمی ییییییون هیییییا ، تییییید در    یییییه ا اری بیییییه ا یییییترات قا ییییی  

سرپرسیییییت چمردیییییت عمیییییوم  ا اری قیییییوه قضیییییائیه  ال ضیییییاه  
 رخیییت  سییییمی ار    یییور   ارائیییه مشیییکاله کیییاری مییییان مرکیییط 
  احیییید هییییای     بو  ییییوی قییییوه قضییییائیه  ر   دییییاه   ارائییییه 

ره مییییو  هییییای قا یییی  ال ضییییاه  سرپرسییییت امردییییت عمییییوم  ا اری 
قییو  قضیییائیه بییه م ظیییور بهبیییو  امییور   تییییمیی پر سیی  گطار یییده  بیییه 

مع ومیییاه همیییه  انبیییه   م  یییل بیییه م  یییوبیی قضیییاد  مرکیییط    ییییره  
   ا اری ارائه  ا ت  .

 

قضیییییا تیار ابیییییوبکر  صیییییدد    رئییییییح  ۰۰/۷/۰۱۳۱بتیییییاردن 

محکمییییییی  اسیییییییتی ات   دیییییییت  ادک یییییییدی از محکمییییییی  ابتدائییییییییه 

  ل وال   هرستان   دت  ادک دی باز  دد بعمل چ ر .

 ر ادیییی باز دییید کیییه از محکمییی  مربیییو  صیییوره گرفیییت امیییور  

 اری چن محکمییییه مییییور  ارزدییییاب  قییییرار گرفییییت    ر مییییور  ا

بعضییییی  نواق یییییاه کیییییه  ر ر نییییید کیییییاری چنهیییییا مو یییییو  بیییییو  

ره مییاد  بعمیییل چمیییده    هیییت ا یییراچه  ییی ات هیییداداه  ز  بیییه 

 م ئولیی مربو ه  ا ه  د.
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 ییم  مردهصم
خ جفسه یهرر

 یی مر
 هعداد 
 ندمقهم

 محکمه مربلط وله اههرد

8/2/8231 ه ده سال حبح ت  یذی   دوان ام یت عامه محکمه استی ات   دت ارزگان تاا ز      دک  ر 

اف ان   ردمه ن دی 20061پ ی سال حبح ت  یذی     رر اکت اب  یر قانون  سالح دک  ر رر 

ت  یذیدک ال   دکماه حبح   82/5/8231   دوان  طاء محکمه  هری   دت ارزگان سرقت دک  ر 

01/5/8231 هر  احد سه سال حبح ت  یذی  رر فعل زنا   ن ر 

  دوان ام یت عامه محکمه  هری   دت ارزگان موا  میدر دک  ر رر نهار سال حبح ت  یذی

02/5/8231 سه سال   دکماه حبح ت  یذی  رر موا  میدر دک  ر 

ک ال    ت ماه حبح ت  یذید  01/5/8231  رر خردد   فر و سالح دک  ر 

28/5/8231 پ ی سال حبح ت  یذی  رر خردد   فر و سالح دک  ر 

1/2/8231 سه سال حبح ت  یذی  رر فردب کاری دک  ر 

اف ان   ردمه ن دی 06155پ ی سال حبح ت  یذی     01/5/8231    م  وبیی نظام  محکمه  هری   دت ارزگان دوان  راد ت  یم  سالح به   می دک  ر 

اف ان   ردمه ن دی 01821پ ی سال حبح ت  یذی     رر ت  یم  سالح به   می دک  ر رر 

اف ان   ردمه  88105پ ی سال   دکماه حبح ت  یذی   

 ن دی
82/5/8231  

 ت  یم  سالح به   می دک  ر
 رر

دمه اف ان   ر 22122پ ی سال   دکماه حبح ت  یذی   
 ن دی

 رر
 ت  یم  سالح به   می دک  ر 

 رر

01/5/8231 بی ت   پ ی سال حبح ت  یذی  رر قتل دک  ر 

 رر قتل دک  ر رر سه سال حبح ت  یذی

2/5/8231 هر  احد هشت سال حبح ت  یذی   دوان  طاء محکمه استی ات   دت پکتیا راهطن    ن ر 

22/5/8231 نهار سال حبح ت  یذی رر قتل دک  ر   

سه ن ر هر  احد دک ال   دکماه حبح ت  یذی   سه ن ر 

 برائت
82/5/8231  

 اختالر  ت ن ر
  دوان ام یت عامه محکمه استی ات   دت پکتیا

6/5/8231 سه سال حبح ت  یذی   دوان م  وبیی نظام  محکمه  هری   دت پکتیا قتل خطا دک  ر 

82/5/8231 سه سال   سه ماه حبح ت  یذی  
ء است ا ه از صالحیت سو دک  ر

  ای وی
  دوان ام یت عامه محکمه استی ات   دت فارداب

0/2/8231   از ه سال حبح ت  یذی  رر اختطات دک  ر 

 رر اختطات سه ن ر رر دک  ر   از ه سال حبح ت  یذی      ن ر برائت

2/2/8231  ت سال حبح ت  یذی  دک  ر 
پیوستی به   می   حیازه 

 سالح
 رر

حبح ت  یذی پ ی سال  3/2/8231  رر قتل ع کر دک  ر 

02/5/8231 دک ال   دکماه حبح ت  یذی   دوان ام یت عامه محکمه ابتدائیه  هری   دت فارداب عضودت به گر ه میال یی دک  ر 

22/5/8231  انط ه سال حبح ت  یذی  رر عضودت دک  ر 

2/2/8231  انط ه سال حبح ت  یذی  رر عضودت دک  ر 

دکماه حبح ت  یذی دک ال    رر قاناق موا  میدر دک  ر رر 

 رر قاناق موا  میدر دک  ر رر   سال   سه ما ه    ه ر ز حبح ت  یذی

1/2/8231 دک ال    ت ماه حبح ت  یذی  دک  ر 
فر و سیمکاره  یر 

 قانون  
 رر

3/2/8231 دک ال   دکماه حبح ت  یذی  رر عضودت دک  ر 

2/2/8231   دک  ر برائتدک  ر سه سال حبح ت  یذی    دوان م ی خشونت ع یه زن محکمه استی ات   دت فارداب  خشونت م ار به خو  کش     ن ر  

2/2/8231 بی ت سال حبح ت  یذی   دوان  طاء محکمه استی ات   دت بدخشان قتل دک  ر 

82/2/8231 هژ ه سال حبح ت  ذی  رر قتل دک  ر 

   ت ماه حبح  دک  ر   سال حبح   دک  ر دک ال

 ت  یذی
 رر فعل زنا   ن ر رر

دک  ر هژ ه سال حبح   دک  ر   از ه سال حبح 

 ت  یذی
 رر قتل   ن ر رر

2/2/8231  ت سال حبح ت  یذی   دوان ام یه عامه محکمه استی ات   دت بدخشان حردم  کان دک  ر 

3/2/8231  انط ه سال حبح ت  یذی ع یه زن محکمه استی ات   دت بدخشان دوان خشونت  تاا ز      دک  ر   

0/2/8231 سه سال حبح ت  یذی   دوان ام یت عامه محکمه  هری   دت بدخشان  مار حیت مواض عامه دک  ر 

82/2/8231 نهار سال حبح ت  یذی  رر قاناق موا  میدر دک  ر 

3/1/8231 هر  احد دک ال   دکماه حبح ت  یذی ء محکمه ابتدائیه حوزه      هر کابل دوان  طا   گ م  وبه نهارن ر   

80/1/8231 دک ال حبح ت  یذی  رر کی ه بری دک  ر 

85/1/8231  ت سال   ده ماه حبح ت  یذی  رر سرقت دک  ر 

00/1/8231 پانط ه سال حبح ت  یذی  رر   ب دک  ر 

28/1/8231 هر  احد  ه سال حبح ت  یذی  رر سرقت   ن ر 

5/6/8231 هر  احد   سال حبح ت  یذی  رر   گ م  وبه نهار ن ر 

86/6/8231   سال    ت ماه حبح ت  یذی  رر   ب دک  ر 

86/6/8231  ه سال حبح ت  یذی  رر مار حیت دک  ر 

02/6/8231   سال حبح ت  یذی  رر مار حیت دک  ر 

 ت ن رهر  احد به مده ه ت سال حبح ت  یذی   
 دک  ر بی ت هطار اف ان   ردمه ن دی 

02/5/8231   دوان  طاء محکمه  هری   دت سم گان قتل ه ت ن ر 

دک  ر بی ت   پ ی سال حبح   دق ن ر هژ ه سال 

 حبح ت  یذی
28/5/8231  رر قتل   ن ر 

1/2/8231 هژ ه سال حبح ت  یذی  محکمه ابتدائیه  ل وال   ره صوت با    دت سم گان قتل دک  ر 

1/2/8231 هر  احد سه سال حبح ت  یذی   دوان  طاء محکمه استی ات   دت  ادک دی رهطن   ن ر  

 رر رهطن  دک  ر رر سه سال حبح ت  یذی

 رر تاا ز        ن ر رر هر  احد  ت سال حبح ت  یذی

85/2/8231 سه سال حبح ت  یذی   دوان  طائ محکمه  هری   دت ک دز سرقت دک  ر 

ل   ن ر هر  احد   سال    ت ماه حبح   دک  ر دک ا

   داز ه ماه حبح ت  یذی
 رر فعل زنا سه ن ر رر

 رر مار حیت   ن ر رر هر  احد   سال حبح ت  یذی

6/5/8231 سه سال حبح ت  یذی   دوان  طاء محکمه استی ات   دت تیار فعل زنا دک  ر 

80/5/8231 دک ال   پانط ه ر ز حبح ت  یذی  رر  ر ی به قتل دک  ر 

 هم محکلمدن فلق طبق  رولن محفلظ ادتامددز خل څلق ادقدنرف طفبم ویر ه

 

است)مح ییول قبالییه بیییی  ییادطی امییوال  یییر م  ییول کییه تحییت 

( فی ییید قر یییه 75.7تضیییمیی بیییانک  قیییرار میگییییر  ماموعیییا )

فی یید چن حیییی ا ییرای قبالییه از  ییرت قییر  « .752»میبا یید

( فی د چن حیی ف ن ع د از  رت قر ه گیرنده .752 ه ده  )

  . نتیاتا  هر   معام ه دک ان بو ه که عبیاره از بیه تی ده میگر
ب یابردی  ثیادم بییی « تضمیی گذا تی ع ار  ر م ابیل  دیی میبا ید

 ییادطی  ر معییاماله بییانک   ر ح ی ییت تضییمیی خییط اسییت پییح 

 ترتیب رسید خط چن از صالحیت محاک  تاارت  میبا د.
صیییالحیت ا یییرای قبالیییه هیییای بییییی  یییادطی  ر   -2

ت ع ییوان تضییمیی خییط بییه محییاک  تاییارت  معییاماله بییانک  تحیی

انت ییال نمییو ه اسییت پییح رسییید خییط چن کییه فییری چن میبا یید نیییط 
 مربو  محاک  تاارت  میشو .

( 1را ی به م دار مح ول چن بادد گ ت کیه ب ید )  -3
(قانون مح ول محاک ، مح ول بیی  ادطی   17( ما  )1ف ر )

   ف یین چن را کییه بیییی ا یییاز ح ی یی  با یید بیییان نمییو ه اسییت
مح ول تضمیی خط  ر معاماله بانک   رسیید خیط چن  ر ب ید 

( 75.7(قانون مذکور تعییی گر دده اسیت کیه)17(ما  )1(   )6)

(فی ید حییی رسیید چن از 75.7فی د حیی ترتیب تضمیی خط  )

 «رهی گیرنده   رهی  ه ده اخذ میگر  .

ب ظرما  ددگاه چمردت های  ثادم حوزه ا ل   نهار  ثبت اسی ا  
ثادم،  ر مو وی مانحی فیه صیائب بیه نظیر رسیید   میور     

تائییید مییا مییدق یی نیییط قییرار گرفییت عال تییا   بییم هییدادت م ییوب  

م یییا  محتیییر   یییورادعال  ترتییییب  83/1/8232( میییور  228)
 ثادم رسید خط بیی  ادطی  ر معیاماله بیانک  م یدرز پیشی ها  

 ر   دیییاه کیییه محیییاک  تایییارت    یییو  نیییدار   بیییم تشیییکیل از 

 صالحیت های  دوان های مدن  محاک   هری میبا د.((
مط ب مور  استهداء   نظر تدقی   مرتب برچن  ر   یه میخر  

م یییا  محتیییر   یییورادعال  مطیییرح    ییی  ت یییودب  3/5/8231

 ( هدادت ودل صد ر دافت.150 ماره )
)) نظر رداست عموم  تدقیم   مطالعاه تائید اسیت ، مو یوی 

عمو  محیاک  اسیتی ات   مرا یی   ر  توحید مرافم قضائ  به
 ((.مربو  متحدالما   تعمی  گر  

( مییخر  020مراتیب م یدرز ت یودب  یماره فیوق وردعی  نامی  )

به محکمه استی ات   دت کابل اخبار گر دده است  02/5/8231
بدد وسی ه به عمو  محاک   استی ات   داه   مرا ی مربو  نیط 

بط خییودت تعمییی  نمییو ه ابییال  میگییر   تییا چنییرا بییه مرا ییی ودییر

ع دالموقی مطابم چن  ر زمی ه ا یراچه م تضی    قیانون  بعمیل 
 چرند.

 62/2/6930م ر   ( 7179-6396)مقحدالمر  شمرر  

 دارایوشرء شلرای عرلی :

 3/2/8231م ا  محتر   ورادعال  ستره محکمه  ر   ه مخر  

کییه تحییت رداسییت محتییر  قییانونووه سییید دوسییض  ح ییی   قا یی  

ه   رئیح ستره محکمه  ادر گر دده بیو  ،  ی  دا  ا یت ال ضا
 ( هدادت ودل ار ا  فرمو ند.082 ماره )

بم ظیییور همیییآه گ   ر ا یییراچه  قضیییادای ح یییوق عامیییه تمیییا  ))

ا یییاز     لتیی   ا ارهمحییاک   ر  ییرز رسیییدگ   عییا ی بیییی 
(    سییادر مییوا  قییانون 1ح ی یی   حکمیی  مییوار  م ییدرز مییا ه )

تعیییدداله چن   هیییدادت ره میییو  م یییدرز قضیییادای   لیییت را میییی 

کییییییه  یییییی   را 01/3/8232( مییییییخر  108 ییییییماره )  م ییییییوب
رداسیییییت  82/82/8232 میییییخر ( 8226 – 8228متحیییییدالمال)

 ر مرح یه  ، تما  محیاک  تعمیی  گر دیدهه  ورادعال  ب ارا نشاء 

 توحییید مو ییوی  ییر  ، رسیییدگ   ییدا   ر نظییر  ا ییته با یی د
دیییربط متحیییدالمال و اراه مرافیییم قضیییائ  بیییه  مییییی محیییاک    ا

    ((گر  .

م یدرز دا  ا یت  یماره فیوق بدد وسیی ه بیه عمیو  محیاک  هدادت 
اسیتی ات   دییاه   مرا یی مربییو  متحییدالما   اخبیار میگییر   تییا 

چنرا به مرا ی ودربط خودت تعمی  نمو ه  ف ا  ا راچه م تض    

 قانون  بعمل چرند.
 

مو و دت   دل الطا  بری الطمه  ی اخته  یدند،   متهمییی زنیا 

 یت سیال حیبح ت  ییذی   دک  یر     گ م  وبه دک  ر بمده بی

چن به مده   سال حبح ت  یذی   مته  ترافیک  به مده   سال 

ت هیی   ید  متهمییی حبح ت  یذی محکو  به مایازاه  یدند.   بیه 

 که ح وق تمییط خواه  چنها  رمیعا  قانون  مح وا است.

   اه ع    قضیائ   دیوان  یطاء محکمی  اسیتی ات   دیت ک یدز 

 ر رابطه به قضادای قتل بیه اتهیا  نهیارن ر،  1/7/3131بتاردن  

زنییا     ییگ م  وبییه بییه اتهییا    ن ییر   قضییی  ترافیکیی  بییه اتهییا  

رئیییح  دک  ییر  تحییت رداسییت قضییا تیار فضییل الهییا ی  فا ییل 
محکم  اسیتی ات چن   دیت  بیه عضیودت قضیا تم د و اسیماعیل 

 دع وب   رئیح  دوان  یطاء   قضیا تیار زاهید   زاهد عضیو 

ارنوال مواییض،  متهمیییی څییقضییائ  چن  دییوان بییه حضور ا ییت 
ح ییوق هییای   ځقضییادا،  کییالی مییدافی متهمیییی، مح یی یی پییوه 

ی از اهال    رعیاه پوه تون   لت   خ وص   عده ای   یر

 .ر ددگ ادر نایب  هر ک دز  رتا ر    اه محکم  استی ات 
ح قا یی  ویح محکمییه اعییالن سییئییرسییمیت    ییه توسییط ر ءابتییدا

ا ن  ییده را بیییان نمییو ه بعییدا  څییارنو طارو قضییادای دییا گییمییدقم 

مخاییض صییوره اعترا ییاه خییودت را قرائییت   بییه تع یییب چن 
خییوانت گرفت یید.   کییالی مییدافی متهمیییی  فاعیییه هییای خییو  را بییه

متعاقبا  هیئت قضائ  پح از استمای ااهاراه  ام یی قضییه نیب 

حک  را قرائت که به اسار چن   ن رمتهمیی قتیل هیر  احید بمیده 
سییییال حییییبح ت  یییییذی     ن ییییر  دگییییر متهمیییییی ن ییییبت عیییید   13

کییییل میییدافی میییته   فاعییییه خیییو  را بیییه خیییوانت گرفیییت  کیییه  
بعیییید ازبررسیییی  همییییه  انبییییه هیئییییت قضییییائ  بییییه ات ییییاق چراء  

نییب حکیی  را ابییال  نمییو ه کییه بییه اسییار چن مییته  را مطییابم 
کیییو   یییطاء بیییه میییده بی یییت سیییال حیییبح  547(میییا ه 1ف یییره)

ت  ییییذی محکیییو  بیییه مایییازاه کیییر    بیییه میییته  ت هیییی   ییید کیییه 

 چن  ر میعا  قانون مح وا است. ح وق فر ا  خواه  

 

   یییی  ع  یییی  قضییییائ   دییییوان  ییییطاء محکمیییی  اسییییتی ات   دییییت 
 ر رابطییییه بییییه قضیییییه  قتییییل بییییه اتهییییا   1/7/3131 وربتییییاردن 

دک  یییییر تحیییییت رداسیییییت قضیییییا تمل  یییییال  رسیییییول  م  یییییور  

سیییتی ات چن   دییییت رئییییح  دیییوان  ییییطاء  سرپرسیییت محکمییییه ا

بیییه عضیییودت قضیییا تیار بهاءالیییددی  فیییائم  عضیییو  دیییوان میییدن   
  قضیییییییا تم د و فرهیییییییا    ه واری عضوقضیییییییائ   دیییییییوان 

 ییییییطاء   رتا ر   ییییییاه محکمیییییی  اسییییییتی ات چن   دییییییت  ادییییییر 

 گر دد.
 ردییان  ییوری اسییت کییه مییته  فییوق   تییی را  رم ط ییه سیی گان 

بهانیییه اد کیییه  رم ییییر راه  رقردیییه کشیییق  ل یییوال  پ یییاب د بیییه 

پییدرو را بییه قتییل رسییانیده انیید بییه قتییل میی  رسییاند کییه موصییوت 
توسیییط نیر هیییای کمانییید   سیییتگیر  بیییه پ ځیییه قیییانون سیییور ه مییی  

  و . 

ابتییییداء رسییییمیت    ییییه توسییییط رئیییییح محکمییییه اعییییالن سییییوح 
ارنوال څیییییمییییدقم قضیییییه گییییطارو فییییوق را بیییییان نمییییو ه بعییییدا  

موایییییض صیییییوره اعتیییییرا  خیییییو  را قرائیییییت بیییییه تع ییییییب چن 
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 The head of daikundi appeal 
court visited the shahristan 
district court. 
 Report from activities of 
saripul appeal court. 
 The head of Kunduz appeal 
court visited the children 
educational center of his 
province. 
 The budget seminar held in 
North zone appeal courts. 
 Judicial seminar held in 
Bamiyan and daikundy appeal 
courts. 
 The badghis, faryab and 
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provinces. 
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 Open judicial session held in 
Kunduz, Faryab, ghor, and 
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نیټیییه   پکتیکیییا   دیییت   اسیییتی ات  14/4/3131پیییه 
محکمییی    رئییییح قضیییا توال مولیییوي عبیییدالتواب ) 

محکمیی   عییال  م ییا     یمی ییب( پییه مشییرۍ  سییتر
قضیادي پ ټ یی  رداسییت اسییتول  ییوی پ ټییونک  پییال ی  

 اص ر )صیالح  ( ا  قضیا تم د هردو قضا تم د و
میی  (  پ ټ یی   څیړنییو ا میییه  یی  یعبییدالرحمی )رح

اختیتامیییییه  ونییییډه   اسییییتی ات ،  ییییاري محکمییییو   
قا یییانو ا  ا اري کییارکو نکو ا   ه ییه  ل ییوالیو   
محکمییو   دییو  ییمیر قا یییانو پییه حضییورک   ییوړه 
 ییوی نیی    نومییوړی   دییت پییه مرکییط کیی  فعالیییت 

 لري .
کال    مایید   څوچدتونیو پیه تیال ه لومړی  ونډه  

پیییل  ییوه بیییا قضییا تم د و اص ر)صییالح  (    ې 
  دییت   اسییتی ات ،  ییاری ا  ل ییوالیو محکمییو لییه 
قا یییانو ا  ا اري کییارکو نکو څیییه م  ییه څرۍ ییده 
کییړه نیی  پییه  ې  سیییتو ام یتیی   ییرادطو کیی  خو یی  
 رسیییوارل  یییوې  نیییدې   قضیییادي سییی وت    یییرز 

ي م  یییییوبی و   سییییی وت    یییییرز  م یییییررې ا  ا ار
 م ررې مطابم سرته رسوي ا   قضیا ه  م  یب 
ا  ه ه لوړارز ت ن  په اسالم  ف ه کی  دی  لیری 
ا  ه ه  رئت په تیړا  نی  قا ی  دی  بادید پیه خو یو 
فی  و ک   لري م     خبیری  کیړې ا  قا ییانو 

تیه دیی    م ییت النه ا راچتییو پیه اړ نیید   زمیی  توصییی  
ه دیی  دییو  ییمیرنیمګړتیا ی ا   ړانییدې کییړې ،  ر سییت

کمبو اه  ن    پ ټ   په بهیر ک  د  دا ا یت کیړي ا 
لوته  لوستل ا دا  نه د   کړه که څیه نوا  ونډی ۍډ 

هیی     ې   دییت محکمییو پییه خو ییو ا راچتییو کیی   ییدي 
سییتونطې نییه  رلییو ی خییو  اڅییو مییا ه دیط ر ییو   پییه 
خو و ا راچتو کی  پیه پیا  کی   نی یئ   ا   محکمی  لیه 

ئیح بی    د    و تل ترڅو  مو وی ټولومحکمو ر
تیییه تکثییییر کیییړي ا    خو یییو خبیییره پیییه پیییای کیییي دییی    

 محکم  رداست له مرست  څیه م  ه  کړه .
 رپ     محکم  رئیح   قضاد  پ ټونکو  س وت لیه 
میتییو  ا   ییرز څیییه نیی    ر ییو نو مطییابم ترپادییه 
 پرمن   ړل ا  قا یانو ا  ا اري کیارکو نکو تیه دیي 
    ی   نیکیییو توصییییو څییییه سیییتاد ه ا  م  یییه  کیییړه 
ا دو میر سیتونطی لکیه   اسیتی ات  محکمی   رداسیت 
م اسییب ا اری   انییپ نییه  رلییو ل ،    ییاري محکمیی  
  انیییییپ نیییییه  رلیییییو ل ، نیییییاام پ ا   ه یییییه   دیییییت   
مواصالت   ر    ب ددد  په خا ر  الوتک  په  اسطه 

و   قضیاد    قا یانو   لیږ  ستونطی دا ې کړی ترڅی
پ ټونکو له  رې په رپیو   کی  انعکیار  رکیړل  یي 
ا  پییه پییای کیی  دیی    حا ییرۍ لییه  ییوابطو،   سییترې 
محکم    عال  م ا   م وبو، قوانی یو ا  م رراتیو لیه 

 عم   کولو څیه ډاډ  رکړ .
 

قضیییا تم د عبیییدال  ار    ۰۱/۷/۰۱۳۱دیییو  نهار ییی به میییور   -
تیییر  حیییاف   ثییییم   رئییییح محکمییی  اسیییتی ات   دیییت نورسیییتان بیییا مح

عبدال یو    ال  چن   دت  ر  فترکارو مالقاه نمو ه   ر ی م ادل 

 میت ض بح   تبا له نظر صوره گرفت.
  ییاب  الیی  چن   دییت ازفعالیییت  ا ییراچه محکمییه تماییید نمیییو ه   

ازهرنییوی همکییاری بییا محکمییه  عییده سییور    رچخییر رئیییح محکمییه 

از خورسیی دی ازتشییردض چ ری  الیی  چن   دییت  بییه  رب محکمییه ابییر
نمو ه   به مر   مظ و  چن   دت  تیمیی عیدالت قضیاد  ابیراز  عیده 

 کر  .

قضا تم د  یال  سیی  حبیب  رئییح محکمیه اسیتی ات   دیت  -
میطان سیال  یاری بیا محاسیی سی یدان،  37   36فارداب بتاردن های 

ر حانیون   بطرگان  گذرتا تار   اقوا  نیواح  میت یض چن   دیت  ر 

 ستی ات باز  دد   مالقاه  نمو .م رمحکمه ا
حا رد که  تشردض چ ر ه بو ند نی ت از انب رئیح محکمه میور  
است بال قرارگرفت د  بعد مشکاله خو  را مطیرح نمو نید    ر ا امیه  

از کارکر  های کارم دان قضائ    ا اری چن محکمه ااهار خش و ی 

بیه مشیکاله تیان  کر ند متعاقبا  رئیح محکمیه بیه چنهیا  ت هیی  نمیو  کیه
رسیدگ  میشو  بعدا  ع ماء  می  بح  تعالی   د   به م ت بییاره  ر 

ارتبییا  بییه   ییها ه مطییابم ف ییه اسییالم  مع ومییاه همییه  انبییه ارائیییه 

کر ند تا اد که ح وق مر   با ا ای  ها ه احیاء گر   .    ه به امیید 
 .  همب ته گ  ص ح  ادم  میهی عطدط مان اف ان تان خاتمه دافت

 زدیر  م ت  و قضا تم د 37/7/3131مور   نهار  بهدو   -

 نیدای زن موس ی   کارم دان استی ات   دت با  یح با  رئیح محکم

حضور ا یییییت د   یییییان  کیییییالی میییییدافی چن موس یییییهکیییییه  رترکییییییب 
  ددار  مالقاه نمو .  ر فترکارو 

 ر نی ییت رئیییح محکمییه حضییورمهمانان را بییه چن محکمییه خیرم یید  

کارکر  های بالموقی  موثرچن نها  را  رامرهمکاری بیا خیان  گ ت د   
های ب  بضاعت   ف یر  رچن   دت ستو ن   ان ت د  ن ت    موس   

ندای زن   را  را  ای ک ون  کشور  رراستای اح اق ح وق زنان   
 ا خواه  ازح وق  چنها دق گا  ارزنده   پربارتوصیض نمو . متعاقبا  

یب  م ئول  موس یه  یمی ااهارسیوار  امت یان؛ قاری و   یی  م 

کیییارکر  هیییای محیییاک  را  رزمی یییه تییییمیی عیییدالت   بهبیییو    یییعیت 
 ر امعه    رسیده گی  بیالموقی بیه قضیادای مربیو  بیه زنیان   اعیا   

ح ییوق  ییان  رخورسییتادت  ان ییته   قضییاء را نشیی  امییید تمییا  اتبییای 

یید صی ح سراسیری کشورع وان نمو ند      ه با  عائیه خیر   بیه ام
  رکشورخاتمه دافت. 

قضیییا تم د  یییال  سیییی   حبییییب   3131/ 31/7دیییو  میییور   -

رئیح محکم  استی ات   دت فارداب  رمراس  فاتحه گیری نیر های 

ام یت  کشورکه  رم اد  امی  هرمیم ه بیا رارز گذاری بیه خیون 
 هدای مر   اف ان تان  بی وز نیر های ام یت  تد درگر دیده بیو  

مع  ازقضییاه  کارم ییدان ا اری چن محکمییه ا ییترات   بییه ر ح بییا 

پات قربانیان   هدای م  وبیی ام یت  اتحات  عاء نمو ند  ازخدا ند 
متعیال بیه  یهداء بهشیت بییردی  بیه زخمییان  مایر حیی  ی ای عا ییل 

 خواست د.
   ه  ر رابطیه بیه نالشیهای فیرا راه  4/6/3131دو  مور   -

رداسییت قضییا تم د عبدال بور م ییم   رئیییح     یاه قضییائ  تحییت

 دییوان  ییطاء   معییا ن محکمییه اسییتی ات   دییت  وز ییان بییا ا ییترات 

رئیییح محکمییه  ییهری چن   دییت   و اکییر   مییر ر  نماد ییده انامییی 

،  کییالی زنییان بییرای زنیییان، ILF کییالی مییدافی چن   دییت،  کییالی 

زا  کیار م اعددی ح وق  رداست عدلیه   سیادر  کیالی کیه بیه  یکل چ
 م  ک  د  ادر گر دد.

کیه بعید از بحیی    تبیا ل نظییر ت یمی  گرفتیه  یید تیا   کییالی میدافی بییا 

فور    نشان  ر    اه قضائ  ا ترات نماد د،  ر  فاعیه های خیو  
  دل خودت را  ا ح بیان نمو ه  بم چن مطالبه نماد د،  فاعیه هیای 

اعیه ها  ر مطاب ت به خو  را  ر میعا  قانون  ت دد  محکمه نماد د،  ف

قییانون ترتیییب گییر  ،   قبییل از  ر   هیئییت قضییائ   ر تییا ر    ییاه 
حا ییر با یی د،   سیییه را مطالعییه نماد یید ، ف مبییر اری   عکاسیی  نییه 

نماد د، نظ     اه را مراعاه   با محکمه رابطه خوب  ا یته با ی د 

  از  ردیم  یییر مشیر ی از موکییل خیو   فییای نک  ید   بییرای ارت ییای 
رفیییت  ییان  سیییمی ار  ادییر گییر   تییا از مییوک یی خییودت خییوبتر  فییای ا

 نماد د.
قضا تم د  ال  سی   حبیب  رئییح محکمی  اسیتی ات   دیت  -

بییییا گییییل احمیییید  خ ی یییی   کارم یییید   37/7/3131بتییییاردن   فاردییییاب
(JSSP ر حضور ا ت و دوسض  فر تی    سید مح ی  رهیی  )

نهییا  ر ی فییور  هییای ثبییت   کارم ییدان سی ییت  ثبییت قضییادا  ر فتییر چ
سی ییییت  قضییییادا  ییییعباه ودییییربط بحیییی    گ تگییییو نمییییو .  تاسییییرعت 

( از  اب رئیح محکمیه JSSP رکار ا ته با  د سوح نماد ده  فتر)
بیا رتد در نش ت    گ تگو تشکری نمو ه گ ت که ادی نش ت ها به 
مشکاله   ا دی رسیدگ  بعمل میا ر  که ان  ا  با  ادر دن همیو 

هییا ازمیییطان مشییکاله سی ییت  ثبیت قضییادا کاسییته  ییده   امییور نش یت 
 ا اراه بهبو  م  دابد.

 

څرنګوال  په هک یه ل یډه  د یا  کیړه  ر سیته موایض  

څارنوال خو ه صوره  عیوی ا   یته   دیل ا  یواهد 
ا پیه ل قضائ  هیئت ته  ړاندی کړل ا بیا  میدافی  کیی

خبییری  کییړی نیی   ه ییوی  د ییا تییورن کییح پییای کیی  

ا   ل ییډی  ه ردییدقضییائ  هیئییت  پییه پییوره  ورسییره  ا

ړی خون  ته   ړل   راتګ سره س  ګمو ی لواره بان

صیب ت  ه ن  په ترڅ ک  احبیب صیب  ت می   ا ر

څیییه  نیټیی مړی و نظییاره ا تییوقی   لیی   ا  فرهییا  
ـــیـ ۱۱ یل  یل )پیه   برمته نیون   ر  په قضییه کی  

ول ا  و  یت  یذی ب ید محکیو  بیه مایازاه ( کاله ۱۱

ی ز ی   ا یییالی  رکولیییو څییییه   ډډه ایییاهر  وامیییی
کولییو پییه تییور  ییویته زره اف ییان  ن ییدی  ییطاء محکییو   

پردکیړه قطعی  ا نهیاد  نیده تاسیو   یه  دیل   و ه یه 

پدی هک یه خویل اعتیرا  سیتری محکمی   ئ کو ی 
 ونډه پای ته س  ،  حک    ابال  سره ئړته  ړاندی ک

  رسیده.

 فارداب   دت نیټه  ۰۱ په  هـ و کال  ت ۰۱۳۱   

استی ات محکم  رئیح قضا تم د  ال  سی )حبیب 
(  زاهییییییییدی) تیارا لیان ضییییییییا(پییییییییه مشییییییییری ا  ق

(په  ړدتیوب پیه  ها م ) سید فیض   ا قضا تم د 

 ییییا     اسیییی  حییییال کیییی  نیییی  مواییییض څییییارنوال 

عبییدالم ی  )م ییی (،  برمتییه نیییون   ییر  تییورن ک ییان 

هردوصییییب ت    و قییییل ز ی فرهییییا   و ها یییی  

ز ی ا    ا ییالی  رکولییو څیییه   ډډه کولییو تییورن 
ن ، میدافی  کییال وی ه   ی ،و ااهر  و امیی ز

ا دیییو  پییوه ځ  مح یی یی  و فاردییاب   دییت  ح وقیی

با   ع     ۳و ۍډ ن کړی  ه سهار ک میر نور خ 
 وه. په سالون ک    ونډه  وړه  و   

حبیییب صیییب    ییه    پییه پییات نامییه پیییل کییړه ا   

قضییی    اړ  اړخونوا ۍییډ ن  الوتییه دیی    ونییډی 
ۍوتییه کییړل،   ونییډی پییه  ه اب ا قییانون  مک  یتونییچ

 قضیییییی   حیییییا   نوراحمییییید خیییییانم شییییی   یییییا    

  تربیت ا  ال به چمردت مرکط اصالح رئیح محکمه 
ح   توسع   ر را هدادت  ا  تا تو ه ا اراه همکار 

تع یمییی   تدرد ییی  مییی ظ  بیییا خب همکیییاری  برنامییی 
ار ا  حی  ا قات  ر توایض دکتی از ع میاء رداست 

اه صیح  عر یه خیدم، بیا ر چمیوزو م یائل  د ی 
کییار هییای حرفییوی  صییحت عامییه  رداسییت از  ییرت 

کیییار  امیییور رداسیییت  را از   حضیییور اسیییتا  م ییی ک 
 . ا تماع  مبذ ل  ارند

 تا عاالتیا    ا ند ر اخیر هیئت محکمه استی ات هدادت 
بیه ا اراه ودیربط خبیر  ا ه  یو  تیا  ی       مکتوب

ن ییید ر ز چد ییییده دییییق    ییییه همییییرای رداسییییت هییییای 
حل مو یوعاه فیوق الیذکر  های  اهر مربو ه  ادر  

 .س ایده  و 
 

 

قضییییا تیار فضییییل الهییییا ی    33/7/3131بتییییاردن 
ک یییدز بیییا    دیییت اسیییتی ات  فا یییل   رئییییح محکمییی

حییییاه      یییهیدزا ه   رئییییح  معیتییی  قضیییا تم د
 قضیا تم د سیید  دوان رسیده گ  به تی  اه ا  یال  

رسیییده گیی  بییه  ییراد   ن یییر عددل   رئیییح  دییوان 
خشونت ع یه زن از چمردیت مرکیط اصیالح  تربییت 

 بعمل چ ر .ا  ال باز  دد 
ن ر تحت حاط قرار  ا ته  41 ر چن مرکط به تعدا  

بیی   التییوی   سیییه هییا   ،کییه از نگییاه تعودییم محاکمییه
برخیور     سی وت  ،از ناحیه اعا ه نیطسرنو ت   

 م یییئولیی چن مرکیییط کیییدا  مشیییکل   یییکادت خیییاز
   اندک  به مالحظه رسید  و  ندا ت اما مشکاله 

 گانیه  ل یوال  هیای  یت   ابتدائیه محاک  استی ات،  محاک  ا راچه

مواصی ت  رزدیده  ودیل بشرح   اری سال      رربی   دت سرپل
 است:

 : جزائی بخش در

چن   دیت  یده  محیاک   ار   طائ  قضادای   سیه( 311) تعدا  به

(   سیه تحت   ران قرار  ا ته است  که از 17 ر حالیکه ازقبل )

   م یتر  مکتوب     سیه(  4)گر دده،  فی  ه   سیه (313)  م ه

    ا راچه بعمل چمده قضائ  قرار با صد ر    سیه (11) مور   ر
 .میبا د   ران تحت    سیه ( 16) 

 :  څل ی بخش در

چن   دیییت  یییده  ر  محیییاک   ار  ح ییوق    سییییه( 343) تعیییدا  بییه 

از  (   سیه تحیت   ران قیرار  ا یته اسیت کیه51از قبل  ) حالیکه 

 م ییتر  مکتییوب     سیییه(  1) گر دییده، فی یی ه    سیییه (13)  م ییه

ا یراچه  قضیائ  قیرار بیا صید ر    سییه (31) ور می    ر گر دده

 .میبا د   ران تحت    سیه (71)   بعمل چمده 

 : در بخش علاید

  ثی یی  قطعییه( 554) تعییدا    ر ربییی     سییال  ییاری  ماموعییا   بییه

    ابتدائییه استی ات، محیاک   ثادم   اس ا  ثبت چمردت ال وی میت ض

 473111وادیید چن مب یی  کییه  ماموعییا  ع گر دییده ا ییرا  ل ییوال  هییا

 اف ان  وردعه چ دط تحودل بانق گر دده است.

 

س ب ه سال  اری سیمی ار چموز   تحت ع وان  82ال   82بتاردن  
ح وق تااره   قانون مدن  )ح یوق عی ی  ( بیه مدرسی  عبدالواحید 
 حامیید    و داسیییی  متوکیییل  اعضیییای م ییی ک  رداسیییت تع یمیییاه 

بامیییان    تییی از قضییاه محییاک  اسییتی ات   دییاه 02قضییائ  بییرای  
 ادک دی باهمکاری  همیآه گ  رداسیت تع یمیاه قضیائ  م یا  عیال  
سیییتره محکمیییه  ر م یییر رداسیییت محکمییی  اسیییتی ات   دیییت بامییییان 

  ادرگر دد.
ابتداء سیمی ار چموز   با تیال ه چدیات  ن ید از کیال    مایید چ یاز 
سوح مطابم چ  یدای ازقبیل ترتییب  یده سییمی ار چموز ی  بیه میده 

ا امه  ا ت که با صحبت اختتامیه قضا تم د  یود الیددی پ ی  ر ز 
  اهری  رئیح محکم  استی ات چن   دت  توزدی ت ددم نامه ها 

 به قضاه ا ترات ک  ده   عائیه خیر خاتمه دافت. 
 

بو    عا ی  انکشاف ، پر س  ا رای بو  ه، م هو  
 یییید ل ح ییییاباه، سی ییییت  مع ومییییاه مییییددردت مییییال  

(، پالنگیییییذاری میییییال   پر سیییییه AFMISاف ان یییییتان )

رفه رسیید (تع26-تی یب بو  ه، محتوای فورمه ) 

ن ییید، ا یییراچه بیییانک ،  فترثبیییت سییی داه مح یییول ، 

( پول  ورامانت، ترتیب  ارسیال فورمیه 17- فتر)ه

(  رزالعمل ا رای معاو،  رزالعمیل ا یرای 21-) 

م یییییارفاه، بکیییییارگیری مراحیییییل تیییییدارکاه بیییییرای 

خردییداری ا  ییار، امورسییاختمان   خییدماه، ترتیییب 
 رخواسیییییت تیییییدارکاه، ا یییییرای پیییییالن تیییییدارکاه   

 درفورمه  اه بو داوی متمرکطگر دده بو .سا
برنامه چموز   که از  ردم رداسیت ارت یای ارفییت 
برگییطار گر دییده بییو  ، مطییابم چ  ییدا  پییالن  رسیی  بییه 

برنامییی  چموز ییی  ترتییییب  ا یییرای بو  یییه تح ییییل 

عوادد، پر سه تدارکاه ا  ار، ساختمان  خیدماه، 
 رزالعمل ا رای معاو  م ارفاه    ییو  کیاری 

میطان سال  اری  18ال   14اسب       بتاردن مح

 .2به همکاری مال  موس یه )نکی ( عیدالت بیرای 
تییی ازکارک ییان میییال    ا اری محییاک    دییاه ب ییین، 
سیییییرپل، ب یییییالن،  وز یییییان، سیییییم گان   فاردیییییاب 

  ر  دت ب ن  ادرگر دد.

ادیییی برنامیییه ر ی   اسیییاد  م هیییو  بو  یییه   ییی   
اد  اصییول نامییه مراحییل بو  ییه  راف ان ییتان،   اسیی

ا یییییرای بو  یییییه، اسیییییت ا ه ت یییییود  میییییال  بو  یییییوی 

اف ان ییتان، محاسییبه م ییارت ابتییداد  فعالیییت هییای 

پییییت بیییر ه  ییید   بیییا توزدیییی ت یییددم نامیییه هیییا بیییرای 
 ا تراک  ده گان خاتمه دافت.

 ا راچتییو څرنګییوال  لییه نییږ ې څیییه  کییوه ا   دییي  

م  ن ګون  ا  ته سیتونطی ارزا ه  رپ      ی محک
نو له خوا دوه دوه   ای ا   اری محکم    رئیح ا  ق

محکم  رئیح ته څرۍ دی  کړل  وی بیا  محکمی    

رئیح له خوا   مطرح   ودو مو یوعاتو پیه  یا خوا 
ک  رڼا  انول  وه ا   ستونط   حل پیه تیړا  اړ نیده 

 م ئو لی و ته  زم   ر و ن    وې .

نیټیییه  قضییا تمل ثمرۍیییل )عمیییری (  7/7/3131پییه 

سیییتی ات محکمییی  رئییییح   یییاری  ل میییان   دیییت ا

محکمیی  ا  ه ییی  لیییه اړ نیید   دوانونیییو څییییه لیدنیییه 
  کړه  .

لیییییومړی   محکمییییی  رئییییییح حا یییییری ، قضیییییادي 

دونی ییییور  ا   ه یییی   محکمیییی     فتر نییییو نظافییییت 
ک تر ل کړ بیادي  ه ی  محکمی  اړ نید  فتر نیه  ا  

 

قضیییاد    ا اری ن یییبت بیییه اصیییحاب  عیییا ی   یییو  
ندا ییته اسییت . صییرت عردضییه دکییتی ازمحبوسیییی بییه 

مرا یییی مربیییو  چن ر عیییت  ا ه  یییده اسیییت .  ردیییی 

   اه تاکید گر دده که هدت اساس  عر یه خیدماه 

 اد یته  عا  نیه بیرای میر   ادیی سیرزمیی به موقیی، 

اسییت  م ییئولیت مییا ادییی اسییت تییا بییا کمییال صییداقت   

ادمیییان  اری متحیییدا  ب یییوره  سیییته  معییی  عیییدالت 
ا تمییاع  را  ر  امعییه تطبیییم   بییا پددییده  ییو  ف ییا  

 ا اری  ور  دی مبارزه نمادیی  .

اداه محیییاک  اسیییتی ات   دیییاه کمی ییییون سیییمی  یییک
بتیییییاردن هیییییای  بیییییا  یح ، ا رزگیییییان  فیییییا ردیییییاب 
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 ردیییی    یییاه کیییه تحیییت رداسیییت راسیییای محیییاک   

اسییتی ات   اعضییای کمی ییییون هییای سییمی  یییکاداه 
بییو ه ، نی ییت  صیید قهای  ییکاداه کییه  ر محییاله 

م اسییب   دییاه ن ییب اسیییت  بییا حضییور اعضیییای 

ون بییاز گر دییده کییه خو ییبیتانه  کییدا   ییکادت  کمی یی
نا   ازا راچه محاک    س وت نا مط وب م  وبیی 

 


