
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

  
     

       
  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

   

 

 د اجراآتو په ابطال )باطلېدو( حکم

رخه  پهه ابطهال حکهم  هاد، کهاسې پدا ه   ول که چېرې محکمه له پاڼو څخه د ځینو په تزویر یا د تحقیق له اجراآتو څخهه د یهوې ب

چ  مزو،ې پاڼ  یا باطل شوس اجراآت د قضیو د څېانو په پایلو او په قضیه ک  د محکم  پر حکم اغېزمن وسې محکمه له احوالو 

  ره  مې د تحقیق د اجراآتو د هماغ  برخ  په تصحیح یا بیا اجراء حکم  اد،وس او موضوع په محضر ک  د،جېږس.
 مادهیو لو اته اتیایمه  د جزایي اجراآتو قانون                                            

 

 

 
 

 

جزایی تصرری   اجراآتقانون  312متکی به حکم ماده 

که جلسه قضایی علنی بوده و هر شخص میتواند گردید 

دران حضور یابد ، مگر اینکه رئیس ، بخشری اججلسره 

یاتمرراآ آن را ن ررر برره دخ یرر، احفقرری ،  ح  رر  ا رررار 

حصوص ترامی  حضرور منسروبی  قضرایی و ادار  جن 

در محاکم وخیات به ویرهه محراکم ر ریده گری بره جررایم 

حشرررونل علیررره جن مرررورد بحرررج و هرررور همررره جان ررره 

جد  و  03شورا  عالی  تره محکمه به تاریخ ها  

دلو تحل ریا ل قرانونووه  رید یو رل حلریم قا ری  8

داد کرره القضررات ورئرریس  ررتره محکمرره تشررکی، جلسرره 

 ن ذیفً اج ن ر میگذرد :آاهم تصامیم و تصاویب 

مراترررب تسرررلیل  رررتره محکمررره نسررر ل بررره   -

شهادت قا ری رییرا الردی   و قا ری هرفآ یرارو   ، 

دوتررر  اجقضرررات محررراکم ا رررتیناه وخیرررات ننگرهرررار 

و ویاریرراک کرره ه ترره گذشررته اججانررب دشررمنان  ررل  

آنران براج گردیده و بره ث ات کشور شهید گردیده اند، ا

اج بارگررراه   ( جن جنرررل یرررردوم و بررره یامیررر، هرررا 

 وباجماند ه گان شان   ر جمی، مسئلل شد .

یضرررریلتماک  قا ررررری القضررررات گرررررزار    -

اشرررتراا شرررانرا درمرا رررم  رررام قضرررایی و  ررریمینار 

 32قضررایی محکمرره برری  المللرری جنررایی کرره برره ترراریخ 
جنررور  در کشررو رهالنررد برگررزار شررده بررود، ارا ئرره 

   رریمینار اشررتراا کننررده گرران مشررموم کردنررد . دریرر

قضات محکمه بی  المللی جنایی ، قضرات ارشرد  بری  

المللررری ، قضرررات کشرررورها  شرررام، ا ا رررنامه روآ ، 

نماینده گان دیولوماتیک ،   ادارت بی  المللی و نماینده 

گرران جام رره مرردنی ، برره هررده ت ررادم ن ریررات وارائرره 

جنرایی  پیشنهادات درمورد مسای، مهم  یسرتم محکمره

بررررری  المللررررری دردو نشسرررررل کرررررار  برررررا ا رررررت اده اج 

 3112و  3112گزارشرررها   ررریمینار هرررا  قضرررایی 

 اجرراآتمحکمه بی  المللی جنایی ، رو  شر اییل  در

و کرراربرد محرردودیل وقررل  اجررراآتو تسررریا رونررد 

بخررا ر جلررو گیررر  اج ترراحیر ییصررله هررا  و رعایررل 

ر ریده  یکسلسله قواعد و رهنمایی ها  بی  المللی در

جلسررع علنرری قضررائی ریا ررل دیرروان جررزاا محکمررع ابتدائیرره 
بره ارت را  قضررایا   21/9/2098شرهر  وخیرل بلرخ بترراریخ 

قضراوتمند وجیره  قت، و ی ، جنا به اتهاآ دون ر تحرل ریا رل
الدی  "عزیز " رئیس محکمع ابتدائیره شرهر  آن وخیرل بره 
عضویل قضاوتمند لطل   "ظراهر" عضرو قضرائی دیروان 
جررررزاا و قضرررراوتمند علرررری یا ر"شرررریرجاد" عضررررو حرررردمتی 
قضائی آن دیوان در حضور داشل  ریی  قضیه، محصلی ، 
محا رر   رر یدان، نماینررده گرران نهرراد هررا  مرردنی و ر ررانه هررا 

 ایرگردید.د
ابتررداا ر ررمیل جلسرره تو رر  رئرریس محکمرره اعررفن شررد ب ررداً 
مدقق قضیه گزار  یو  رابیان نمود وس څارنوام موظرل 

 ورت اعتراض حویش را قرائل و بره ت قیرب آن وکرف   
مدایا متهمی  دیاعیه ها  حویش را بره حروانش گریتنرد کره 

ارنوام ـدرنتیجره هیئرات قضرائی ب رد اجا رتمار اعترراض څرر
ل ووکررف  مردایا متهمرری  قضریه نررص حکرم را ابررف  موظر

نمودنررد کرره برره ا ررام آن متهمرری  در قضرریه قترر، هررر واحررد 
بمردت بیسررل و پررن   رام حرر س و در قضرریه ی ر، جنررا یکررت  
بمدت  ه  ام ح س و یکت  بمدت یکسام و شش ماه ح س 

کررود  30تن یررذ  محکرروآ برره مجرراجات شرردند کرره   ررق مرراده 
یسرل و پرن   رام حر س تن یرذ  جزاا شدید تری  جزاا کره ب

ا ررل برراخ  هررر واحررد شرران قابرر، تط یررق دانسررته شررد و برره 
متهمی  ت هیم شد کره حقرو  ا رتیناه حرواهی  آنهرا درمی راد 

 قانونی مح وظ می اشد.

قیمررررل ییصررررله ترررررا حصررررومل کرررره محکرررروآ لرررره آن 

نامشررررررخص ا ررررررل ،  حگررررررونکی احررررررذ محصرررررروم اج 

ترکرره حرر  هررا  شرررعی  و ر ررایی ، امتنررار محکرروآ 

 لررره اج تحرررویلی قیمرررل وثیقررره ،  تررررا دعرررو  مررردعی

بنابررررره جمرررررانگیر برررررودن تحقیقرررررات امفکررررری و التررررروا  

دو ررریه هرررا بررره دلیررر، انجررراآ تحقیقرررات نررراقص امفکررری ، 

ارج  ابررررراا منرررردرج ییصررررله هررررا ،  رشرررروه دهنررررده و 

حگرررررونگی ا رررررت اده و  اج یررررررامی  ع رررررو وتخ یرررررل 

مجرررررراجات و  رررررررو اشررررررکاخت قررررررانونی درمراحرررررر، 

ر رریده گرری برره دعرراو  مرردنی هررور  ررورت گریترره و 

احکررررراآ قررررروانی  نایرررررذه رهنمرررررایی هرررررا   در روشررررنایی

 خجآ قانونی  ورت گریل .

م تنررررری برررررر گزارشرررررها  ت تررررریش عررررراد  و   -

اقتضایی و ن ریات تدقیقی ، تخل رات قضرایی  ده تر  اج 

قضرات محراکم ا ررتیناه وخیرات جابرر، ، کنرر وولسرروالی 

ها  یاوان ، راهستان و کوهستان وخیل بدحشان مورد 

در مطابقل به  احکاآ مقرره هور قرارگریته و به آ نان 

 رجر یده گی به تخل ات قضایی جزا ها  خجآ تادی ی 

 تجویز گردید .

درحوا تها  ت ردیلی محکمره قضرایا  مردنی   -

و جزایررری ، مطال رررات تجدیرررد ن رررر ، تنررراجر  رررفحیل 

ر رریده گرری و پرراره ا  اج پیشررنهادات مرررت   برره ارتقررا  

د کره درجات کادر قضایی نیز جرزا اجنردا  جلسرات برو

درهرمورد تصامیم خجآ گریته شد ونیرز بنرابر تقا را  

ارنوالی  ررفحیل ر رریده  گرری برره څررمحترررآ لررو   ۀادار

دو یه جزایی به محاکم ا رتیناه وخیرات نیمرروج ،  29

هررور ،  بررادهیس ،یررراه ،پکتیکررا ،  ررمنگان ، کاپیسررا ، 

کنرها ، ، کندج ،  ننگرهار ، بدحشان ، بلخ ، حو ل  ، 

 ت ویض گردید .  رپ، و جاب،

 

کمیسرررررریون رو ررررررا  دواویرررررر   72/9/8991بترررررراریخ  

ریا ررل محکمررع ا ررتیناه وخیررل بامیرران تحررل ریا ررل 

قضرررراوتمند هررررو" الرررردی  " رررراهر " رئرررریس محکمررررع 

ا ررررررتیناه بررررررا اشررررررتراا رو ررررررا  دواویرررررر  محکمررررررع 

ا رررررتیناه پیرامرررررون  تنررررراجر  رررررفحیل بررررری  دیررررروان 

امینررررررل عامرررررره محکمررررررع شررررررهر  و دیرررررروان جرررررررایم 

بی  ن رررررامی بارت رررررا  قضررررریه  ررررروا ا رررررت اده اج منسرررررو

وظی ررره، لرررل کررروبی ون رررارت هیرررر قرررانونی کررره هررررض 

حررر، تنررراجر محررروم محکمرررع ا رررتیناه شرررده برررود تشرررکی، 

 جلسه داد.

ب رررداج بحرررج همررره جان ررره ومداقررره قضرررائی برررا در ن رررر  

قرررررانون اجرررررراآت جزائررررری دیررررروان  811داشرررررل مررررراده 

امنیرررررل عامررررره محکمرررررع ابتدائیرررررع شرررررهر  ذیصرررررفو 

ه شرررده وبررره تحریررررات هررردایل داد ه شرررد ترررا ب رررد دانسرررت

اج ررررردور قررررررار قضرررررائی اورا  را ر رررررماً هررررررض 

 ارنوالی مربو ه نمایند. څاجراآت ب د  محوم 
 

گی قضایا  جنایی ت رادم ن رر کررده و پیشرنهادات خجآ 

 را میان هم ت ا ی کردند .
بررر نهادینرره شرردن ترردویر جلسررات قضررایی برره  -

گونرره علنرری کرره اججملرره مکل یررل هررا  قررانونی محرراکم 

وت هدات  تره محکمره ا رل ، تاکیرد  رورت گریتره و 

حرانواده گری یرا ح رر  ن رم  یرا امرر  عامره  رر  اعررفن 

 نماید.

با توجه به مصروبه شرورا  عرالی حاکمیرل  -

 ام ـحضرور یر قانون وم ارجه برا یسرادادار  م نری برر

جنررران در وخیرررات ،  ررررو پیشرررنهاد  تهیررره شرررده در 

داده شد تا بره مررج ش قرارگریته و پس اج تایید هدایل 

 .یر تاده شود

ت وا رررررررله اج اداره ا رررررررتهداآ م اـــرررررررـدر ق -

مسررررتق، ارگانهررررا  محرررر، و محرررراکم ا ررررتیناه وخیررررات 

کابرررر، ، بدحشرررران و بوررررفن درحصرررروص نحرررروه احررررذ 



 
 
 

 
 

 
  

 
  
 

۰۹۳۱دلو  ۰۱  

 

ه آن ر ررریده گررری مررری کنرررد در حالیکررره ریشررره حقررروقی دارد. ب رررداً رو  بررر
مشکفت عریضه نویسان بحج  رورت گریرل و ت هرد  رورده شرد ترا آن 
نقایص ح، گردد. و اج  ره قضاوتمند ش یق   عضو قضرائی محکمره 
رو  اجرراآت جنررائی انتقرراد  ررورت گریررل کره یررورآ پیگیررر  قضررایا برره 

در محضررر گریتررار  شرران  رراعل،   ررورت در ررل حانرره پررر  نشررده و
روج و مح، گریتار  م لوآ نمی باشد و نیرز وقرل،  راعل وقرور حادثره 

ارنوالی څرردر مشرراهدات محرر، واق رره م لرروآ نمرری باشررد. در ادامرره رئرریس 
 ح ل نموده در قدآ نخسل اج تدویر جلسره قردردانی نمرود و ب رداً رو  

کره نرواقص آمریرل  اجراآت جنائی انتقاد نمروده و آمرر جنرائی ت هرد  رورد
جنائی را حر، مری نمایرد و نیرز بخرا ر اتهامرات بردون دخیر، می تره امنیرل 

 انتقاد کرد.
همچنان آمر جنرائی  رح ل نمروده گ رل متهمینیکره بره  رمانل رهرا مری 
شروند دوبراره بررا  شرران هردایل داده مری شرود کرره تو ر   رام  حررویش 

ی ا رل  ت هرد احضار گردند در حالیکره مرا  رام  آنررا نمری دانریم کره کر
ارنوالی م نی بر څ ورده شد تا ای  نقیصه ح، گردد و نیز رو  اجراآت 

حوا ت   وابق جرمری انتقراد شرد ترا  روابق جرمری م لومرات اج قط یرل 
حکم محکمه حوا ته شود و یا اج جرایی حوا رته شرود کره تمراآ م لومرات 

ت را ارنوالی ت هرد  رورد ترا ایر  مشرکفڅرهمه ما را ارایه کرده بتواند و 
 مریور  اجد.

در ادامررره قومانررردان امنیررره ولسررروالی  رررم  قررردر دانررری اج تررردویر جلسررره 

مشکفت حود را رو  تراکم جلرب هرا بیران نمرود و ت هرد  رورد ترا من  رد 

تمرکز حود را رو  احضار متهمی  کره بره  رمانل رهرا شرده انرد و نیرز 

کره  رو  مجلوک ها متمرکز بساجد. و در مرورد ن رود پرولیس   قره انرا"

دی ترراً  رررورت در اجررراآت شرران مرری شررود و رراحل داد، و رو  تمرراآ 

همکار  ها  حود ت هد  ورد تا من  د به تماآ مشکفت ر یده گی نماید. 
در احیر رئیس محکمه حتم جلسه را اعفن نمود و اج اشتراا حا ری  

تشکر  نمرود و مویقیرل بیشرتر  را بررا  همره ادارات در همره عر ره 

 حواهان شد. ها  کار  شان

 دننګرها، په چپرها، ولسوالی کی:
دننګرهرررار پررره حورهارولسررروالي کررر  دعررردل  او ټررره نی 12/23/2098پررره 

 قضای  ارګانونو دهموږۍ هونډه تر ره شوه.
پرره هونررډه کرر  دحورهارولسرروام و رردیق (دولتررزمن، امنیرره قومانرردان، 

 برحرو وښاروام، څارنوام ، امنیرل مر رتیام او دولسروالي دنرورو ا ونرد
 مسولینو ګډون کړ  و.

پرره هونررډه کرر  دحورهررار ولسرروالي ابتدائیرره محکمرر  رئرریس قضرراوتمندګ، 
شررریل (شررریزمن دعرردل  اوقضررای  ارګررانونو دهموررږۍ هونررډ  ګټررور  

 وبلل  او پر دواآ ی  ټېنګار وکړ.
نومو   وای  دحورهارولسوالي ټوم ملک  او ن ام  پر ون، دولسروالي 

ک  په پوره احفص ګډون کوم، ح  لره املره په کچه دهموږۍ په هونډو 
 ی  کارونه په من م ډوم روان دم.

دهه راج دحورهار ولسوام و دیق دولتزم هرم پره جرو ه شرو  هونرډه 

حوښ  وښوده او جیاته ی  کړه، ح  په د  ولسوالي ک  دټولرو ارګرانونو 
 ترمنځ ښه هموږم موجوده ده او همدا   به دواآ ورکړم.

ي کارکوونکو ته  وارښتنه وکړه ، ح  دمراج ینو  ره نومو م دولسوال

 ښه حلند وکړم او کارونو ته ی  په حو، وحل ر یده ګ  وکړم.
دحورهار ولسوالي دبېفبېلو برحو مسئولینو هم په حو، وار ح ر  وکړ  

 او په حارو ک  ی  یو له ب،  ره دهمکارۍ ژمن  وکړ .

 

 د، والیت کندز:
جلسرررررع همرررررنهنگی ارگانهرررررا  عررررردلی و قضرررررائی وخیرررررل کنررررردجبتاریخ 

تحررل ریا ررل قضرراوتیار یضرر، الهرراد  "یا رر،" رئرریس  ۲۱/۲۱/۲۹۳۱

 رردالو ار"و " رئررریس منررابا بشرررر  و محکمرره ا رررتیناه بررا اشرررتراا ع
نماینررده مقررراآ آن وخیرررل، رو رررا و نماینرررده گررران ادارات ذیررررب  در تررراخر 

 کن رانس ها  ریا ل محکمه ا تیناه دایر گردید.

ابتداا جلسه با تفوت آیراتی حنرد اج کرفآ   مجیرد تو ر  ح یرب الررحم  
 عرئریس محکمر"یائز" مدیر عمومی مالی و حسرابی ا رتیناه آهراج  روس 

جلسه همنهنگی را در ریا حالشها موجوده ارگانها  عدلی مرثثر دانسرته 

پولیس، عدلیره،  ،ارنوالیڅو وآن را کلید ح، مشکفت تلقی نموده گ ل : 
مسئولی  کشل و گریتار ، شراروالی و ارا ری وهیرره ارگانهرا  عردلی 

ا ویرق قروانی  نایرذه وجایرب و مکل یرل هرا  بخصروص داشرته و دارنرد. مرر

جمانی در تأمی  و تحقق عدالل بهتر یایق مینیم کره همره ارگانهرا  عردلی 
باکمررام برری  ریرری،  ررداقل، وظی رره شنا رری و و ندو ررتی درگریتررار  

متهمی  و مجرمی ، احاله قضایا  جزائی با دخی، مستند و مدارا اث اتیه 

به محاکم و تط یرق حکرم قط ری محراکم در ا ررر وقرل اقرداآ نماینرد جیررا 
آت نا رررالم و  ررروا ا رررت اده و کونررردکار  مررروظ ی  ادارت دولتررری اج اجررررا

 شاحص ها  یساد ادار  محسوک میشود.

محاکم قضایا  وارده را به تأ ی اج قوانی  و مصوبات شواری الی مورد 

برر ی قرار میدهند ویق  فحیل ها  قانونی؛ قضات میتوانند هررض 

ظی و  و  روا ا رت اده ا فو مسئولی  نهاد ها  عدلی را که به ه لل و

اج  فحیل مرتکب شده باشند و باعج مختر، شردن ترأمی  عردالل گرردد 
مررورد برراجپرم قرررار دهنررد. شررایان ذکررر ا ررل آنچرره کرره گ ترره شررد اج برراک 

ترکیررز ا ررل. ح الحمررد کررداآ مشررکفت جررد  میرران ارگرران هررا  عرردلی و 

قضرررائی وجرررود نداشرررته ومرررا بررره ریرررا مشرررکفت و حرررالش هرررا  حرررورد و 
 ی که در آجنداا درج گردیده حواهیم پرداحل.کوحک

مت اق رراً برره تائیررد  ررخنان رئرریس محکمرره؛ نماینرردۀ مقرراآ وخیررل و م رراون  

شورا  وخیتی به نوبع اظهارداشتند که ادارات عدلی و قضائی بسأن پ،، 
برراهم ارت ررا  داشررته و در  ررورت عرردآ همکررار  خجآ ادارات برره نتیجرره 

و حرردمل برره مررردآ رنجدیرردها شرران ا ررل می ررل کرره همانررا تررأمی  عرردالل 

نخواهند ر ید. و  ت هدات و همکرار  هرا  شران را در را رتا  تط یرق 
قوانی  ابراج داشل ب داً مشترکی  جلسه رو  آجندا  اج ق ، ترتیب شرده 

تمرکز نموده رو  مشکفت کوحکی که  د راه ارگان ها  مربو  قرار 

تصاویب م نی بر ریا  داشل بحج و ت ادم ن ر  ورت گریل در نتیجه
حررالش هررایی مطروحرره برره عمرر، آمررد و برره تحریرررات هرردایل داده شررد تررا 

تصراویب برره عمرر، آمررده اعضررا  جلسرع همررنهنگی عرردلی و قضررائی را برره 

 مراجا ذیرب  اح ار نمایند. 

 د، والیت ا،زگان:
کمیتع همنهنگی ارگان ها  عدلی و قضائی وخیل ارجگان یوآ  ه  عجلس

تحل ریا ل قضاوتیار یهیم   "نیراج " رئریس  5/9/2098شن ه مورخ 
محکمع ا تیناه با اشتراا دگرر جنررام و شر یق ا رد   " ر ید" والری 

آن وخیل، رو را و نماینرده گران ادارات ذیررب  در مقرر محکمرع ا رتیناه 

 دایر گردید.

ابتررداا جلسرره بررا تررفوت آیرراتی حنررد اج کررفآ   مجیررد آهرراج  رروس رئرریس 

یرامرررون تررردویر جلسرررات همرررنهنگی بیانیررره ایرررراد نمررروده گ رررل محکمررره پ

:حا ررری  گرامرری بایررد برره  ررما شررما ر ررانید کرره در مرکز،کمیترره عررالی 
هماهنگی تحل ریا ل قا ری القضرات و عضرویل ادارات ذیررب  و در 

 ط  وخیرات تحرل ریا رل روئسرا  محراکم ا رتیناه و در ولسروالی هرا 

و عضررویل ادارات مربو رره تحررل ریا ررل رو ررا  محرراکم ولسرروالی هررا 
دایر می گردد و به مشکفت و حالشها  پیش آمده تو   اعضرا  جلسره 

ر ررریده گررری  رررورت مررری گیررررد. در  رررورت عررردآ موجودیرررل راه حررر، 

مو ور به مقاآ عالی  تره محکمه پیشنهاد و اج آن پیرامون م ضله ها، 
 ریق مشکفت ح، حواهد گردیرد. همره در یرک یضرا  بررادر  و نیرل 

هرض ح، مشکفت پیرامون مواردیکه درج آجنداا می باشد بحیرو پاا 

ت ادم ن ر می نماییم تا در روشنی احکاآ قانون همره اجرراآت عیرار و بره 
وجرره احسرر  آن تررأمی  گررردد و بررا تط یررق عرردالل میترروان اعتمرراد مررردآ را 

نس ل به حکومل و نهاد ها  ذیرب  جلب نمود و به من ور نای، شدن به 

ید همه تف  ها رو  د ل گریتره شرود ترا اج آن  ریرق مرام، ای  آمام با
جان و نراموم ملری در امران باشرد جیررا برا تط یرق قرانون و ترأمی  عردالل 

 میتوان تاثیرات می ل را باخ  مخال ی  دولل در همه اب اد وارد آورد.

مت اق رراً   ررق آجنررداا والرری آن وخیررل در مررورد اهمیررل جلسررع همررنهنگی 
و قضائی  ح ل همره جان ره نمرود ب رداً پیرامرون مرواد  ارگان ها  عدلی

 مندرج آجنداا ت ادم ن ر  ورت گریل و تصامیم خجآ اتخاذ گردید:

ادارات ذیرب  در احضار وکی، و یا و ی که جلب می شوند  -1

همکار  نمی کنند. تصمیم برآن شد کره قومانردانی امنیره مکلرل ا رل کره 
د تررا مشرک، حلرق   مریررور اشرخاص و ایرراد جلرب شررده را احضرار نمایر

 گردد و حقو  باجمانده گان شهداا به مستحقی  شان بر د.
حقو  و امتیاجات باجمانده گران شرهداا بره مسرتحقی  آن بر رد  -3

نه به  ایر ورثه ک ار و یا اقارک. در رابطره تصرمیم برر آن شرد حقرو  و 

بره امتیاجاتی که اج  ره دولل برا  باجمانده گان شرهداا داده مری شرود 

مستحقی  آن بر د و قوماندانی امنیه بدون داشت  ترذکره تاب یرل، ایرراد و 
اشخاص را در   وه پولیس ملی  رو  و حهرره نکنرد ترا در آینرده کرداآ 

 مشک، رونما نگردد.
ریا ل شهداا و م لرولی  امتیراجات و حقرو  شرهداا را بخرود  -2

م طر، شان بدهند احیانراً اگرر کسری اج ن قره حرور حا رر ن اشرد  رهم ا  
قرار داده شود. در رابطه مصوک گردید ریا ل شهداا مکلرل ا رل کره 

حقو  باجمانده گان  شهداا را بخود شان بدهند یا به نماینده قانونی شران، 

رئیس شهداا و م لولی  وعده  ورد که حتمراً حقرو  باجمانرده گران شرهداا 
 را به مستحقی  شان می ر اند.

ندانی امنیره کره م نرونی  در رابطه به ب ضی شکایات اج قوما -4

ارنوالی عسکر  تحقیق را بره ن را م نرونی  څرا لل و کوک می نماید و 
ارنوالی څرارنوالی عسرکر  گ رل: څرعیار وآنها را رهرا مری کنرد. رئریس 

تحقیق بخطا ریته و در آینده نیز مو ور مطرو شود و قومانردانی امنیره 

ار مرری کررنم و گ ررل مرر  وظی رره حررود را انجرراآ مرری دهررم مجرررمی  را گریترر
ارنوالی رها می شروند. همره ادارات مکلرل انرد وظرایل حرود را څتو   

   ق قانون انجاآ دهند.
ارنوالی انکشررراه نمررری کنرررد. در رابطررره څرررقضرررایا اج  رررره  -5

ارنوالی تحقیق مکلل ا ل پیرامون قضایا تحقیقات همه څمصوک گردید 
و متهمری   جان ه نماید تا واق یل ها کشل و در ت یی   رنوشل م نرونی 

 کداآ مشک، رونما نگردد.
ارنوالی ار ررام مرری کنررد اج څررپررولیس جمانیکرره قضرریه را برره  -6

ارنوالی اج نتیجه څنتیجع آن به پولیس ح ر داده نمی شود. مصوک گردید 

 اجراآت حود در ق ام قضایا، پولیس را باح ر  اجد.
قرانون تشرکی، وظرایل و رفحیل هرا   31ماده  2  ق یقره  -9

بشر؛ کمیسیون حقو  بشر حق ن ارت و دیار اج حقو   کمیسیون حقو 

م نررونی  را دارد، ادارات همکررار  نمرری کننررد. مصرروک گردیررد ادارات 

ذیرب  در حصوص م لومات دادن قضایا به مسئولی  حقو  بشر مطابق 
 قانون همکار  نمایند.

یکن ر مرتهم در دو محکمره برائرل حا ر، نمروده امرا ترا هنروج  -2

گردیررد ادارات ذیرررب  در مررورد م نررونی  و  رهررا نشررده ا ررل. مصرروک
متهمرری  جررد  اقررداآ نماینررد تررا برراقی نماننررد و محکمرره ییصررله هررا  محرراکم 

 ارنوالی عسکر  ب ر تد.څابتدائیه و ا تیناه را در مورد متهم به 
برررراخ  رئرررریس عدلیرررره و کارمنرررردان آن  31/6/1222بترررراریخ  -2

کنررون یاعرر، ریا ررل حملررع مسررلحانه  ررورت گریررل و مجررروو شرردند تررا ا

قضیه د تگیر نشده ا ل. مصوک گردید مسئولی  امنیتری مکلرل انرد هرر 
حه جودتر عامر، قضریه را گریترار و بره پنجرع قرانون بسروارند و جلسره برا 

 دعائیه حیر حاتمه یایل.

 د، والیت  رپل:
جلسررع کمیتررع عررالی همررنهنگی ادارات عرردلی و قضررائی وخیررل  رررپ، یرروآ 

ریا رل قضراوتیار منیرر الردی  "منیرر" تحل  2/23/2098یکشن ه مورخ 
رئیس محکمع ا تیناه با اشتراا رو ا و نماینده گان ادارات ذیررب  در 

 مقر محکمه ا تیناه دایر گردید.

ابتررداا جلسررع بررا تررفوت آیرراتی حنررد اج کررفآ   مجیررد آهرراج  رروس رئرریس 
محکمررع  ررم  عرررض حررو  آمدیررد اعضررا  کمیترره پیرامررون اهمیررل و 

جلسات کمیتع عالی  ح ل نموده و مرور مختصر   مثثریل برگزار 

بر تصامیم جلسه ق لی نمود. مت اق اً اجندا  جلسه اج  رره منشری جلسره 
بره حروانش گریتره شرد و در رابطره ب رد اج بحرج و مداقره تصررامیم خجآ و 

 قانونی اتخاذ گردید:

رئیس دیوان جزاا ا تیناه اظهار داشل قرار ها  رهنمود   -1
ارنوالی احاله مری گرردد اکیرراً دو ریه څو نواقص به  که جهل ریا حفا

ها بدون ح، کام، قرار واپرس بره محکمره ار رام مری گرردد کره ایر  کرار 

 ررر ب  رررکتگی در اجرررراآت مررری شرررود. در رابطررره تصرررویب گردیرررد کررره 

قانون اجراآت جزائی به ح، قرار  199ارنوالی مکلل ا ل   ق ماده څ

 ر  اجد.محکمه پرداحته و نواقص دو یه را مریو

ارنوالی در مورد حتمی بودن تذکر مصطلحات   ی څرئیس   -3
برره جبرران در  در کنررار جبرران انگلسرری اج  ررو  داکتررران شرر احانه و نیررز 

مشخص نمودن مدت اج کارایتادن اعضا  بدن در قضرایا  لرل کروبی و 

مجروحیل مشک، حود را ابراج داشل. در رابطه تصویب گردید هیئرات 
منحیج اهر، ح رره اظهرار ن رر مری نماینرد بایرد موظل   ی که در قضیه 

قرانون اجرراآت جزائری شرهرت مکمر، حرود را تحریرر و  42مطابق مراده 

ن رررر حرررویش را برررره  رررورت وا رررر  و روشررر   ررررور کت ررری ارائرررره و 

ا طفحات   ی را عرفوه برر لسران انگلسری بره لسران در  نیرز تحریرر 

 نمایند.

آ ارنوالی مشرررک، اداره حرررود رادر حصررروص عررردڅررررئررریس   -2

جررواک دهرری شرررکل هررا  مخررابراتی برره شررماره تمررام هررا  موجررود در 

دو یه کره ایجراک تحقیرق را مری نمایرد اظهرار داشرل. در رابطره مصروک 

گردید که شرکل ها  مخابراتی بخا ر روش  شردن اب راد قضریه مطرابق 

قرانون اجرراآت جزائری مکلرل انرد کره  115و  114، 113به احکاآ مواد 

 کام، و دقیق ارائه نمایند. پیرامون مو ور، م لومات

ارنوالی امنیرل ملرری حرالش هرا  کرار  حررود را څر رپر رل   -4

اظهار داشل، اشخاص که کسب الزامیل نمایند مطابق قانون جلب آنها با 

ذکر شهرت مکم،  ادر می گردد، قوماندانی امنیه در قسرمل گریترار  

ل آنهررا هیچگونرره اجررراآت نمرری نمایررد. و تصررویب گردیررد کرره پررولیس مکلرر

قررانون اجررراآت جزائرری اوامررر  را کرره اج  ررره  24ا ررل مطررابق مرراده 

مراجررا ذیصررفو در مررورد جلررب یررا احضررار شررخص  ررادر شررود تن یررذ 
 نمایند.

مررردیر محررر س اظهرررار داشرررل هیئرررات تحقیرررق در روج هرررا    -5

مفقاتی مح و ی  به حا ر تحقیق اج متهمی  بره محر س تشرریل نیاورنرد 
به   ب مرض مشکفت حویش را  و نیز در حصوص تأجی، تن یذ ح س

ارنوالی هرا  تحقیرق در روج څربیان نمود. در رابطه تصرویب گردیرد کره 

هایی که اج  ره مدیریل مح س بره حرا ر مفقرات مح و ری  مشرخص 
گردیررده برره حررا ر تحقیررق اج متهمرری  برره محرر س نرونررد مگررر اینکرره قضرریه 

 س عنرد ایجاک ر یده گی عاج، را نماید. و در حصوص تأجیر، تن یرذ حر

قرررانون اجرررراآت جزائررری، اجرررراآت  222و  223الضررررورت   رررق مرررواد 

 مقتضی  ورت گیرد.

رئرریس امررور جنرران پیشررنهاد نمررود در قضررایا  حشررونل  کرره   -6

مجنرری علیهررا برره شرر احانه م ریرری مرری شررود بایررد در کترراک ث ررل قضررایا  
شرر احانه ث ررل و راجسررتر گررردد. در رابطرره مصرروک گردیررد و برره ریا ررل 

یل داده شرررد ترررا من  رررد قضرررایا را در شررر احانه ث رررل و  رررحل عامررره هررردا

راجسررتر نماینرردتا در وقررل  رررورت م لومررات کامرر، و دقیررق پیرامررون 
 مو ور ارائه شود و جلسه با دعائیه حیر حاتمه یایل.

 په لوگر والیت کی:
ناه محکمررر  پررره مقرررر کررر  ید لررروګر وخیرررل ا رررتټررره نی 23/23/2098 پررره

س قضراوتیار قرارم محصر، (نیراجمن ناه محکم  د دیوان جزا رئییدا ت
ناه محکمررر  د دیوانونرررو رئیسرررانو، دښرررارم یمشررررۍ  او دلوګردا رررت پررره

  یسانو، دوخیل مقاآ م راون، دامنیرمحکم  رئیس، دولسوالیو محکمو رئ

قومانرررداني قومانررردان،دمل  امنیرررل اوپراتی ررر  م ررراون او نرررورو ا ونرررده 
 .ادارومسثلینو په ګډه  ره دهموږۍ هونډه جو ه کړه

 شوه نومو   هونډه دقران مجید د څو م ارکو آیتونو په تفوت  ره پی، 

حوا ګډونوالو ته دښره راهف رل ترڅنر  ه ح  ورو ته دهونډ  دمشر ل
 ددهه هموږۍ هونډ  د ارجښل او اهمیل په هکله هرا حیزه وینا وکړه. 

نومو م ووی، دا ح  هموږم د ادار  دبنسټیزو ا ولو څخه ګڼ، کیږم 

مد  موحه د تر  محکم  لو  مقاآ د ډیر وحل راهیس  په ټولو نو په ه
مکلل کړم ترڅو لږ تر لږه په میاشل کر  یرو  ر،  کم وخیتونو ک  مح

 کړم. جو ها ونده ادارو  ره د هموږۍ هونډه 

لرلرر  دم. دهموررږۍ هونررډ  یرر  حرر  دنیکمرهرره ګټررور  او می ترر  پررایل  
د ا ونرده ادارو لره  او کمر اهداه او مروح  روښرانه دم هوره دا حر  مح

څررو مرت طررو اجررزاوو څخرره جررو  شرر  او پرره ګررډه دیررو هررده لورراره حرر  د 

ل او دټولن  ام  اون م د ، کار کوم کره یعدالل ټینګښل، دقانون حاکم
او برحرره کرر  کومرره نیمګړتیررا پیرردا شرر  ټرروم  یسررتم  احیرترره پرره یررو جررز

 کوم . اهیزم 

حر  دمسررائلو او دهمورږۍ هونرډه مرونږ او تا ر  ترره دا یر رل برابرروم 
ت ترر  رره کرړو ترر څرو حور، ا تونزو دح، په هکلره خجآ او ا یر  اقردام

 ټاک، شوم هده ته ح  د الم  ادار  درلودم دم ور یږو.

دهمورږۍ هونرډ  دارجښرل او اهمیرل بیررانولو ورو رته شرته  رتونز  پرره 
خند  ډوم په ګوته شو  ح  په هر مورد ک  خجآ تصمیمونه هم ونیوم 

 شوم.
یترر   ررتونز  پرره  ررانګړم توګرره دقا رریانو او څررارنواخنو دترر  او ـرر امن۲

 په هکله.  رات

ـ قا یانو او څارنواخنو تره دولسمشرر لره یرمران  رره  رم دملر  امنیرل ۱
 لخوا دتمانچو ورکوم.

دمحکمو، څارنوالیو او عدلی  ریا ل ا ونده ادارو او دیترونرو لوراره  -۹

 دپخوان  جو  شوم امنیت  پفن تط یقوم.
 ـ ب   ر پر ته ماشومانو ته د  اتن  و  او منا ب  ا  برابروم.۴

مرروده کرر  دڅررارنوالي لخرروا د هررای و تورنررو  ټاکرر، شررو پرره وحررل او  -۵

 داعفن ا ونده پاڼ  مربو ه محکم  یا دیوان ته  وارم. سانوک
دا ح  دلوګر په وخیل ک  د روږدو کسانو داعتیراد دم لومولرو لوراره  -۶

 تون نلرم، دنومو م خبراتوارپه جو ولو باند  ټینګار.کوآ خبراتوار ش

حرروا لرره تررود هرکلرر   ررره مررخ او پرره نیررږد  ه یرراده هونررډه دګررډونوالو لرر

ار وشرروه حرر  پرره پررا  کرر  ګررراتلررونک  د دا ډوم هونررډو پرره دواآ  ررره ټین

 د دعا په ویلو  ره پا  ته ور یده.  هونډه 

 د، ولسوالی بگرام والیت پروان:
ارگرران هررا  عرردلی و قضررائی محکمررع ابتدائیررع ولسرروالی همررنهنگی  عجلسرر

تحررل ریا ررل قضرراوتم، و  22/9/2098بگررراآ وخیررل پررروان بترراریخ 
م ری  "دادرم" رئریس محکمرره ابتدائیره ولسروالی بررا اشرتراا نصرررت   

ارنوالی ابتدائیرره ولسرروالی، م رراون ولسرروام، قومانرردان څرر"یقیررر " رئرریس 
 حقو  آن ولسوالی دایر گردید.امنیه، نمایندۀ امنیل و مدیر 

ابتررداا جلسرره بررا تررفوت آیرراتی حنررد اج کررفآ   مجیررد آهرراج  رروس رئرریس 
محکمه  م  عرض حرو  آمدیرد در مرورد مثثریرل جلسرات همرنهنگی 
و احل داد و به حا ر عدآ احضاریل مجلوبی  انتقاد نموده گ ل جلرب 
آنهرا ها  محکمه بصورت در ل ر یده گری نشرده و در قسرمل احضرار 

ه لل می شود. مت اق اً م اون ولسوالی  ح ل نموده گ ل ق فً مشکفت 
مدیریل حقو  ولسوالی با ولسوالی رو  احکراآ دادن در پشرل عررایض 
بوجود آمده بود که آن مشک، را ح، نمودیم و نیز ا ایه نمود که ب ضی 
مشکفت حقوقی وجود دارد که در قوماندانی ارایه مری شرود و قومانردان 

به و وخیل کندهار   لسوالی هابه  لسله باجدید ها اج محاکم ابتدائیه و
ریا ل  ۲۹۳۱/  ۳/  ۹۱ مثرخ ن ۶۵۲۲( شماره ا ام مکتوک 

و ت برا  باجدید ا ه هیئا تیناه وخیل کندهار عتحریرات محکم

هیئات که  گردیدم رییوخیل آن   اج محاکم ابتدائیه ولسوالی ها برر ی
اجدید ب م، محاکم ابتدائیه ولسوالی هاباج  ۲۱/۲۹۳۱/ ۲بتاریخ اعزامی 

 آورد.

با  ا تیناه وخیل کندهار عرئیس محکم "ابراهیمی"قضاوتیار ذبی    
حشونل  منا قضاوتمند احمدشاه عضو دیوان ر یدگی به جرایم اشتراا

محاکم اج ا تیناه، و حساآ الدی  مامور ح   ومراق ل محکمه علیه جن 

شورابک، و ابتدائیه ولسوالی ها  تخته پ،، ارهستان،  وی  بولدا، 
 باجدید ب م، آورد.م روه 

با اشتراا رئیس دیوان جزا ا تیناه  "مصل  "قضاوتیار نورالحق 

م رئیس دیوان امنیل عامه ا تیناه و ع دالهاد  یقضاوتمند وابراه
ئیه ولسوالی ها  امحاکم ابتد اج مدیر تحریرات دیوان ا  ام ا تیناه

رئیس  " دیقی"ع دالحی وقضاوتیار ارهنداک، حاکریز، و شاولیکوت 

 دیوان ر یدگی به جرایم علیه امنیل داحلی وحارجی محکمه ا تیناه
رئیس دیوان  "یو  ی"عزیز احمد قضاوتمند  با اشترااوخیل کندهار 

رئیس  "کوشان"ر یدگی به قضایا  تجارتی محکمه ا تیناه وذبی    

 میوند، ژیر محاکم ابتدائیه ولسوالی ها   اجتحریرات محکمه ا تیناه 
 باجدید ب م، آورد.پنجوائی  و

، که در نتیجه همتذکره اج ولسوالی ها  یاد شده دیدن نمودها  هیئات 

قضات مل س به ل ام قضائی ولسوالی هاباجدید وبرر ی در اکیرمحاکم 
 ندو  و  ن م ادارات مراعات شده بود و  لوا قضائی، ن ایل ند،بود

و ه شد که هیچ شکایتی وجود نداشت دیده ،باج گردیدنیز ها  شکایات 

کداآ کی یل نیز برر ی گردید که حا ر  ها  یومیه محاکم ابتدائیه یاد شده 
آنها  و ا ت سار ب م، آمدحا ر در محاکم اج مراج ی   ند . همچنانحاص نداشت

اج عم، کرد قضات و  رج لوا و رویه منسوبی  محاکم ر ایل حویش را 

قضائی و ن ایل  (یونی ورآن  محاکم که ل ام ابراج داشتند و درب ضی اج
اج ولسوالی ها  یاد شده مشکفت  ومراعات نشده بود تو یه  ورت گریل. 

 شان اقداآ خجآ  ورت گیرد. تاشل گردید تا در مورد ح، مشکفددآنها نیز یا
  مترذکره ب ضی اج ولسرواخن و څرارنواخن ولسروالی هرا ههمرا ینشست در احیر

هنگی برری  ارگانهررا  عرردلی و قضررائی نهمرر اتدر مررورد جلسرر  ررورت گریررل کرره
 ا  محاکم ابتدائیه ولسوالی ها هدایل داده شد تا و ح ل شد و به رولسوالی ها 

 .وده گزار  آن را به مرکز ار ام بدارنددایر نمماهوار هنگی را نهم اتجلس
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 ییم قضایتصم
خ جلسه یتا،

 ییقضا
 تعداد 
 نیمتهم

 محکمه مربوط نوع اتهام

9/23/2098 بیسل و هشل  ام ح س تن یذ    دیوان جزاا محکمه ابتدائیه حوجه  وآ شهر کاب، قت، یکن ر 
 رر تجاوج جنسی دون ر رر هرواحد ه ده  ام ح س تن یذ 

 رر  رقل اموام منزم دون ر رر یکن ر شش  ام ح س و یکن ر حهار  ام ح س تن یذ 
 رر قت،  یکن ر رر بیسل و پن   ام ح س تن یذ 
 رر لل و کوک منجر به یوت دون ر رر هر واحد ده  ام ح س تن یذ 
23/23/2098 ه ل  ام ح س تن یذ   رر هصب موتر یکن ر 
 رر تجاوج جنسی یکن ر رر شش  ام ح س تن یذ 

 رر  رقل پوم دون ر رر هر واحد ده  ام ح س تن یذ 
 رر قت، دون ر رر یکن ر  ی  ام ح س تن یذ  و یکن ر برائل

22/23/2098  ی  ام ح س تن یذ   رر قت، یکن ر 
 رر تجاوج جنسی یکن ر رر بیسل  ام ح س تن یذ 

 رر تجاوج جنسی دون ر رر هر احد ه ل  ام ح س تن یذ 
10/23/2098 هر واحد بیسل  ام ح س تن یذ  رر قت، دون ر   

 رر قت، یکن ر رر  ی  ام ح س تن یذ 
 رر قت، دون ر رر هر واحد بیسل  ام ح س تن یذ 

1/23/2098  ه  ام ح س تن یذ   دیوان جزاا محکمه ا تیناه وخیل کاپیساا  رقل یکن ر 
4/23/2098  ه  ام ح س تن یذ   رر  رقل یکن ر 

دون ر هر واحد یکسام و یکماه ح س و یکن ر پن  ماه 
تن یذ  ح س  

9/23/2098  
  ه ن ر

 رر  رک و جرو

22/23/2098 دون ر هر واحد بیسل  ام ح س تن یذ  و یکن ر برائل  رر قت،  ه ن ر 
 رر هصب و حم،  فو یکن ر رر ه ل  ام ح س تن یذ 

10/23/2098 یکن ر حهار  ام ح س تن یذ  و یکن ر برائل  رر رهزنی دون ر 
9/23/2098 یکسام ح س تن یذ  ن ریک   رر یوت تراییکی 
9/23/2098 شش  ام ح س تن یذ   رر  رقل یکن ر 

13/23/2098 یکسام و شش ماه ح س تن یذ   دیوان امنیل عامه محکمه ا تیناه وخیل کاپیساا تروی  پوم ج لی یکن ر 
 رر ا ت اده  فو یکن ر رر یکسام و ده روج ح س تن یذ 
4/23/2098 دو ام ح س تن یذ  مواد مخدر یرو  یکن ر   رر 

 رر  رقل یکن ر رر یکسام و شش ماه ح س تن یذ 
24/23/2098 یکسام و شش ماه ح س تن یذ   دیوان جزاا محکمه ا تیناه وخیل کندج یوت تراییکی یکن ر 
12/23/2098 پن   ام ح س تن یذ   رر  رقل یکن ر 

15/23/2098 شانزده  ام و یکماه ح س تن یذ   رر م اونل در قت، یکن ر 

22/23/2098 هر واحد حهار  ام ح س تن یذ    ه ن ر 
ا ت اده اج  فو و تجاوج 
 علیه موظل حدمات عامه

 دیوان امنیل عامه محکمه ا تیناه وخیل کندج

 رر قاحا  مواد مخدر یکن ر رر دو ام و دوماه ح س تن یذ 
 رر قاحا  یک می، ت نگچه یکن ر رر یکسام و نه ماه ح س تن یذ 

 رر قاحا  یک می، کفشینکوه یکن ر رر  ام و یکماه ح س تن یذ پن  
14/23/2098  ه  ام ح س تن یذ   دیوان جزاا محکمه شهر  وخیل کندج حواوم گر  یکن ر 

 رر  رقل منزم  ه ن ر رر هر واحد دواجده  ام ح س تن یذ 
2/23/2098 یکسام و شش ماه ح س تن یذ  محکمه ا تیناه وخیل هلمند دیوان امنیل عامه عضویل یکن ر   
 رر احتطاه یکن ر رر حهار  ام ح س تن یذ 

 رر عضویل یکن ر رر یکسام و  ه ماه ح س تن یذ 
8/23/2098 ه ل  ام ح س تن یذ   رر حیانل به و   یکن ر 

 رر قاحا  مواد مخدر یکن ر رر یکسام و  ه ماه ح س تن یذ 
2/23/2098 شانزده  ام و یکروج ح س تن یذ   رر عضویل یکن ر 
0/23/2098 یکسام و یکماه ح س تن یذ   دیوان جزاا محکمه شهر  وخیل هلمند حادثه تراییکی یکن ر 
 رر  رقل یکن ر رر یکسام و یکماه ح س تن یذ 

یکن ر بیسل  ام و یکماه ح س و یکن ر پن   ام ح س 
 تن یذ 

 رر قت، دون ر رر

8/23/2098 هر واحد بیسل  ام ح س تن یذ   رر قت، دون ر 
25/23/2098 یکسام ح س تن یذ   رر  رقل یکن ر 

0/23/2098 دون ر هر واحد  ی  ام ح س تن یذ  و دون ر برائل  دیوان امنیل عامه محکمه شهر  وخیل هلمند احتطاه منجر به قت، حهار ن ر 
 رر  قو  پو ته دون ر رر هر واحد ه ل  ام ح س تن یذ 

ح س تن یذ هر واحد بیسل  ام   3/23/2098  رر عضویل دون ر 
 رر عضویل یکن ر رر  ی  ام ح س تن یذ 
23/23/2098 دو ام ح س تن یذ   رر عضویل یکن ر 
0/23/2098  ی  ام ح س تن یذ   دیوان ن امی محکمه شهر  وخیل هلمند رهزنی منجر به قت، یکن ر 
 رر تسلیمی  فو به دشم  یکن ر رر پن   ام ح س تن یذ 

15/23/2098 بیسل و پن   ام ح س تن یذ   دیوان جزاا محکمه شهر  وخیل تخار قت، یکن ر 
 رر م اونل در قت، دون ر رر یکن ر ههده  ام ح س تن یذ  و یکن ر برائل

 رر قت، یکن ر رر بیسل و پن   ام ح س تن یذ 
23/23/2098 یکسام و ده روج ح س تن یذ  ن امنیل عامه محکمه شهر  وخیل تخاردیوا قاحا  مواد مخدر یکن ر   
 رر قاحا  مواد مخدر یکن ر رر یکسام و شش ماه ح س تن یذ 
14/23/2098 پن   ام ح س تن یذ   رر عضویل یکن ر 

 

 هي محکومین فوق طبق قانون محفوظ ا تاحقوق ا تیناف طلبي ویا تمییز خو

 

 

ای  نیټرره دکنرردجوخیل ا ررتیناه محکمرر  ا ررتین 1/81/8991پرره 
دیوانونررو رئیسررانو کمیسرریون هونررډه دقضرراوتیار یضرر، الهرراد  ( 
یا ،ن د ا تیناه محکم  رئیس پره مشررۍد ا رتینای  دیوانونرو 
دټولو رئیسانو په ګرډون دو انردیزونو او مراج ینرو د عریضرو د 

 څیړن  په موحه جو ه شوه .
لومړ  هونرډه دعرادم او توانرا څښرت  ت رالی (جن پره نامره پیر، او 

ل  عریض   په نوبل  ره د ا تینای  رئیسانو کمیسریون رار ید

تحلیر، او ارجونر   ددهور او څیړنی خند  ونیوم شرو  دهړیو 
اون ر له ت رادل  ورو رته پره اجنردا کر  د شراملو مو روعاتو پره 

تړاو تصوی ونه وشوم  او تحریراترو تره خرښروونه وشروه ترڅرو 

و اجراآترو تر ره شوم تصوی ونه  په ډیر ژروحل ک  د ورو رتی

په موحه ا ونده مراج و ته اح ار کړم اوهونډه جمرونږ پره ګرران 

 هیواد ک  د  را رم   ول  په هیله پا  ته ور یده .
 

قضرررراوتیار و شرررریل "یررررانی"  28/9/2098بتررراریخ 
رئرریس محکمررع ا ررتیناه وخیررل بلررخ برره م یترری رئرریس 

ارنوالی ا ررررتیناه، رئرررریس څرررردیرررروان ا  ررررام، رئرررریس 
ارنوالی ن رررامی و نماینررردۀ حقرررو  بشرررر بررره من رررور څررر

ر یده گی به مشکفت و ا تمار محجوجی  بره آمریرل 
  ررام ریترره و اج بخررش هررا  مرکررز ا ررفو و تربیررل ا

 مختلل مرکز باجدید ب م، آورد.
ابتررداا رئرریس محکمرره، ا  ررام را آینررده  رراجان کشررور 
دانسررته و تسررهیفتی را کرره اج  ررره دولررل و قرروانی  
مو وعه نس ل به ا  ام یراهم گردیده تو ی  داد، و 
مسررئولی  مرکررز متررذکره را برره مسررئولیل هررا  قررانونی 

حجروج دارنرد متوجره  راحل شان کره در ق رام ا  رام م
 رروس رئرریس محکمرره بررا هیئررات همررراه ا  اج  ررنوه 
در ررری، کلینرررک  رررحی،   ررراآ حانررره، حمررراآ، ا رررا  
حررواک، محرر، ت ررری  و هیررره محررفت یرراد شررده کرره اج 
 ره آمر مرکز تو ی  و رهنمائی می گردید باجدیرد 
ب م، آورد، کره اج  رهولل هرا و مشرکفت مرکرز ذیرفً 

 یاد آور  می گردد:
مرکررز ا ررفو و تربیررل ا  ررام در مجمررور  در -1

  ر، در مرکرز  4  ، محجروج در مرکرز بسرته و  21
 باج تحل حجز قرار دارند.

ن م و د ولی ، ن ایرل ت میرر و ا اقهرا  آشروز  -3
حانررره و حمررراآ کرررامفً قناعرررل بخرررش و عرررالی بررروده کررره 
مدیریل  الم و ن ارت مستمر رئیس عدلیره و جحمرل 

ز کرره بررا دلسرروج  و کشرری مسررئولی  حا ررتاً آمررر مرکرر
 داقل اجررا  وظی ره مری دارد قابر،  رتایش و تقردیر 

 می باشد.
اعاشع محجوجی  اج نزدیک برر ی و برا ترابلو  -2

تط یق داده شد، کرامفً مطابقرل داشرته و محجروجی  اج 
 اعاشه و هذا  مرکز ر ایل داشتند.

ا ا  ها  در ی محجوجی  برر ی گردید کره  -4
دند، اج یکت داد آنهرا عمفً محجوجی  مصروه ت لیم بو

امتحررران احرررذ کررره واق ررراً اج درم ا رررتادان بهرررره کرررایی 
حا ، نموده که جحمل کشی ا تادان و مدیریل  رالم 

 آمریل مذکور قاب، تمجید می باشد.
ا ا  ها  حواک محجوجی  با و رای، تسرخی ،  -5

تلویزیون، تخرل حرواک و تشرناک هرا  جداگانره مجهرز 
برحرروردار مرری برروده و اج ن ایررل و تسررهیفت حرروک 

 باشد.
اج کلینیررک  ررحی باجدیررد  ررورت گریررل کرره  -6

متا ررر انه اج ادویررره خجآ  و امکانرررات  رررحی منا رررب 
برحوردار ن وده، داکتر موظل و دوا وجود نداشل که 
ای  امر در  ورت مریضی ا  ام مشکفتی را ایجاد 

ارنوالی څرمی نماید و به من ور ریا م ضله اج رئیس 
را بررره جلسرررع ادار  مقررراآ تقا رررا گردیرررد ترررا مو رررور 

وخیل مطرو و مشک، یاد شده را با جلرب کمرک هرا  
مو سات حرارجی برا ت راهم ریا رل  رحل عامره ریرا 
نمایند و نیزو یلتاً اج ریا ل  حل عامه می حرواهیم 
بررا اکمررام ادویرره و اعررزاآ داکتررر مشررک، متررذکره را اج 

  رو  ممکنه ح، نماید.
ر ن دCICاج مو سرره ا  ررام در م رررض حطررر( -9

قسرررررمل اکمرررررام  رررررنوه در ررررری، قر ا ررررریه بررررراک، 

ترانسوورتیشرررر  محجرررروجی  در مرکررررز برررراج و تحقیررررق 
اجتمراعی ا  ررام اظهررار  رروام و قرردر دانرری نمرروده و بررر 
دواآ همکار  ها  شان در عر ره هرا  یادشرده تقا را 

  ورت گریل.
 

جلسات علنی قضائی دیوان جزاا محکمع ا تیناه وخیل لومران 
جررد   ررام جررار  برره  8عقرررک و  12میررزان،   12بترراریخ هررا  

ارت ا  قضایا  رهزنی به اتهاآ  ه ن ر،  رقل به اتهاآ دون ر و 

" عمررر "تحررل ریا ررل قضرراوتم، ثمرگرر، قترر، برره اتهرراآ یکن ر
عضررررویل قضرررراوتیار شرررراه ولرررری  بررررها ررررتیناه ه محکمرررررئرررریس 

ا، قضرراوتیار عتیررق   "تررواک" رئرریس دیرروان جررزا" احمرردج "

دیرروان برره آن قضررائی "اعضررا  عمرج "وقضرراوتمند علرری و 
دایرر  مردایا   قضیه ووکف ی متهم ،موظل ناشتراا څارنواخ

 گردید.

اعرفن شرد ب رداً مردقق  بتداا ر میل جلسه تو   رئیس محکمرها
یا گرررزار  یرررو  رابیررران نمرررود  ررروس څرررارنواخن موظرررل قضرررا

 ورت اعترا ات شان را قرائل و به ت قیب آن وکف  مردایا 

متهمرری  دیاعیرره هررا  حررویش را برره حرروانش گریتنررد کرره درنتیجرره 
هیئررات قضررائی ب ررد اجا ررتمار اعترا ررات څررارنواخن موظررل 

ووکف  مدایا متهمی  قضریه نرص حکرم را ابرف  نمودنرد کره بره 

-م آن متهمی  قضیه راهزنی دون رر هرر واحرد بمردت پرانزدها ا

پانزده  ام ح س و یکن ر بمردت بیسرل و ره  رام حر س، متهمری  
قضیه  رقل هر واحد بمدت پن   ام و یکماه ح س و متهم قضیه 

قت، بمدت ه ده  ام ح س تن یذ  محکومی  به مجاجات گردیدند و 

اد قرانونی ی رهرا درمبه متهمی  ت هیم شد که حقو  یرجاآ حرواهی آن
 مح وظ می اشد.

 

قضررراوتمندم تی و وجیرررر  0/23/2098یرروآ  ررره شرررن ه  مررورخ 
ا ررررررتیناه وخیررررررل بررررررادهیس بررررررا اشررررررتراا  عرئرررررریس محکمرررررر

ر ، قضاوتیاراحمدشررراه "نرررادر " رئررریس محکمررره ابتدائیررره شررره
قضررراوتمندع دالقاهر"قائد" رئررریس دیررروان امنیرررل عامررره وجررررایم 

ارنوام ع دالر رررروم حرررران څررررناشرررری اجیسررررادادار  ا ررررتیناه و 
ارنوام تن یذ احکاآ اجمدیریل عمومی محابس وتوقیل حانه ها څ

 باجدید ب م، آورد.
ابترداا اج محری  مراحوم محر س باجدیررد نمرود کره محری  ومرراحوم 

اجکیایررات یایررل، کرره کررامف پرراکی محرر س را پرریش اجبرریش عررار  
ون ایل درآن رعایل گردیده بود  وس با نماینده گان مح و ری  
 ح ل نمود که مح و ی  اجلحاظ امورم یشرتی اجق یر، اعاشره، 
اباته وحگونگی ر یده گی به موقا به مشکفت شان کداآ مشک، 
نداشتند و ره درقسمل ا ت اده اجیرامی  ع ووتخ یل ب ضری 

رامطرررو نمودنررد کررره رئرریس محکمررع درجمینرره بررره پیشررنهادها  
ارنوام تن یذاحکاآ درمحدودۀ احکراآ قروانی  نایرذه هردایات خجآ څ

ونماینررررده اناثیرررره نمود داد. ونیررررزاجبخش اناثیررررع محرررر س باجدیررررد
و نیزاجو ررررررر یل موجررررررروددرمح س اظهارر رررررررایل نمررررررروده 
اجره ر  ریا ل محکمه ا رتیناه کره همرواره اجمحرابس دیردار 

مح و ری  بره ویرهه  تعم، می آورد وبره حر، مشرکفون ارت به 
یس ئرمشک، حانمها  مح وم میوررداجد تشرکر  نمرود. در احیرر

اجکارکردهاوابتکررارات مرردیریل محرر س در قسررمل ی ررام محکمرره 
نگهداشت   نایا واینکه یرهنگ مطال ه وکتراک حروانی رادربری  
مح و رری  نهادینرره نمرروده اظهار رروام نمرروده وبرتررداوآ یرهنررگ 

 ک حوانی ومطال ه تأکیدورجید.کتا
 

مررره او د مرهررروم   -71پررره د  هونرررډو کررر  حررر  د لینررردۍ پررره 
مرررره نیټرررره د یادوشررررویو  -71مرررره او -89مرررره ، -2مرررره ،  -5پرررره 

ا رررتیناه محکمرررو د رئیسرررانو پررره مشررررۍ جرررو   شرررو  و  ، 
لررررررومړ  د شررررررکایتونو  ررررررندوقونه پرانیسررررررت، شرررررروم حرررررر  د 

و او  رررلوا پررره قضرررای  او ادارم منسررروبینو د قضرررای  اجراآتررر
ترررړاو کررروآ شرررکایل ونررره لیررردم شرررو ، یرررواج  د ارجګررران وخیرررل 
د محررر س او ا رررتیناه  محکمررر  دشرررکایتونو  رررندوقونو څخررره 
داوه تنرررو مح و رررینو اوه قط ررر  عریضررر  ترخ ررره شرررو  حررر  

 دهورررو پررره هکلررره څیړنررره وشررروه اوخجآ تصرررمیمونه ونیررروم شررروم
 ر رررریده ګرررري پرررره  موحرررره  او ا ونررررده مراج ررررو ترررره د ورو ررررتي 

 محوم شو  .
 

جلسه   احتصا ی در رابطه به امرفا  23/23/2098بتاریخ 
هصب شده دولتی تحرل ریا رل قضراوتوام  ردیق   "حقیرق" 
رئرررریس محکمررررع ا ررررتیناه بررررا اشررررتراا دگررررر جنرررررام م  ررررر 
الدی "یمی " والی وخیل، رو ا و نماینده گان ادارات ذیرب  در 

 مقر محکمع ا تیناه دایر گردید.
لسرره بررا تررفوت آیرراتی حنررد اج کررفآ   مجیررد آهرراج  رروس ابتررداا ج

رئیس محکمه تشرریل آور  حا رری  را بره مجلرس حیرر مقردآ 
گ تررره مت اق ررراً والررری وخیرررل رو  مو رررور هصرررب امرررفا بررره 
اشرررتراا کننرررده گررران جلسررره م لومرررات ارائررره نمررروده و اج ایجررراد 
کمیسیون م ارجه علیه هصب امفا کره متشرک، اج نماینرده گران 

امی ادارات ذیرررب  حواهررد بررود یرراد آور  نمررود. ب ررداً رئرریس تمرر
محکمه بیان داشل که در قدآ نخسل امفا دولتی ی نی  احات 

پررفن شررده و  رراحات هیررر پررفن شررده اج  ررره   رر ز،  رراحات
ادارات ذیرررب  ت کیررک گررردد. در ادامرره رئرریس عدلیرره حواهرران 
 اقرردامات جررد  علیرره هصررب و ها رر ی  امررفا گردیررد و ایررزود
هرض و روم نتیجره می رل بررا  ایجراد کمیسریون یراد شرده بایرد 

 تماآ  امکانات و  فحیل ها واگذار گردد.
در احیررر رو  ایجرراد کمیسرریون م ررارجه علیرره هصررب امررفا اج 

 ره حا ری  توایق ب م، آمد و بره ریا رل هرا  شرهر  راج ، 
ارا رری و شرراروالی هرردایل  ررورده شررد تررا مو ررور را در پرتررو 

وظی رو  حرویش بطرور جرد  پیگیرر  نمروده و برا  فحیل ها  
کمیسیون ایجاد شده م لومرات حرویش را شرریک  راجند و نیرز بره 
قومانرردانی امنیرره و ریا ررل امنیررل ملرری وظی رره  ررورده شررد تررا بررا 
ادارات مربو ررره همکرررار  همررره جان ررره نمررروده و مررررتک ی  آنررررا 
هرض پیگرد قانونی به ارگانها  عدلی و قضائی م ریی بدارنرد. 

 و جلسه با دعائیه حیر حاتمه یایل.
 

جلسررات علنرری قضررائی ریا ررل دیرروان جررزاا محکمرره ا ررتیناه 
در رابطه به قضایا  قت،  24/23/2098 وخیل دایکند  بتاریخ

عمد به اتهراآ دون رر تحرل ریا رل قضراوتیار ابروبکر " ردیقی" 
شررررریل رئررریس محکمررررع ا رررتیناه برررره عضرررویل قضرررراوتیار و

با "پناهی"،  قضاوتمند ح یب"حقجو"وقضاوتمند و لیم"عرک"
متهمی  و وکررررف  مرررردایا داشررررل څررررارنواخن موظررررل، حضرررور
 .علنی محکمع ا تیناه دایر گردیدتاخر جلسات در متهیم 

ابتداا ر میل جلسه تو   رئیس محکمه اعفن شد  وس مردقق 
مثظرل  رورت  نارنواخڅقضیه گزار  یو  رابیان نمودب داً 

 ی مدایا متهم  راقرائل و به ت قیب آن وکف یشحو اتاعترا 
را برره حرروانش گریتنررد. کرره درنتیجرره هیئررات  یشحرروهررا  دیاعیرره 

  مثظررل ووکررف نارنواخڅرر ات ررتمار اعترا ررقضررائی ب ررد اجا
نص حکم را ابرف  نمرود کره بره ا رام آن متهمری   ی مدایا متهم

 رام حر س تن یرذ   و شرانزده بمردت ه رده بالترتیرب عمرد هرا  قت،
 .ردیدندگمحکومی  به مجاجات 

و درحتم جلسه به متهمی  ت هیم شد که حقو  تمییز  ل ی شران در 
 کمه مح وظ  می اشد. ورت عدآ قناعل به حکم مح

 

ټرره دننګرهررار ښررارم محکمرر  مر ررتیام او نی 24/23/2098پرره 
س قضاوتیار ذکرالحق (عابدن دننګرهرار دجزا ابتدائیه دېوان رئی

ا رررررتیناه څرررررارنوالي دت قیرررررب اوتحقیرررررق ا ونرررررد څرررررارنواخنو 
دننګرهارحوجوم روهترون دعمروم  جراحر  برحر  او دعردل  

حرر، پرره موحرره  د  ررب مثظررل ډاکټرانررو  ررره دیررو لررړ  ررتونزو
 دښار  محکم  په انګړ ک  نا ته تر ره کړه.
قضررای  هررړو هررم دنا ررت  پرمهررام ښررارم محکمرر  دجررزا دېرروان 

 شتون درلود.
دننګرهار ښارم محکم  مر تیام او دجزا ابتدائیه دېوان رئیس 
قضراوتیار ذکرالحرق (عابردن وویرر، د ررک او جرحر  دم اینرراتو 
ترڅنرر  د  دعرردل   ررب ډاکټررران دشررخص دکررار څخرره نرراتواني 
موده وا   کړم، د  رک او  جرح  له امله، حر  دایمر  یلر  

ځه خ  او په م یوبیل بدم ش  دامکان یا دبدن دکوآ هړ   له من
ترحده د  دموظرل ډاکټرر ن رر وا ر  ولیکر، شر ، عمرر دقیرق 
ولیک، ش   او په ټوله ک  د  په حارو ک  حټکتیا او مسلکیتوک 

 ته حا ه پاملرنه وش .
دنا ررت  ګررډون والررو قا رریانو یررو شررمېر نررور  کررارم او مسررلک  

ون  ررتونز  شررریک  کررړ ، حرر  دعرردل   ررب اوحرروجوم روهترر
برحر  څرارنواخنو لره لرورم  مدجراح  برح  ډاکټرانو او ا ونرد

 دح، ډاډ ورکړم شو.
دهره راج دننګرهررار ا رتیناه څررارنوالي دت قیرب او تحقیررق برحرر  
څررارنواخنو هررم دنا ررت  ګررډون والررو پرره  ررانګړم ډوم دروهتیررای  

 برح  کارکوونکو  ره په یو شمېر مو وعاتو بحج وکړ .
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Chief justice participated in judicial 

seminar of international criminal court  

The bamyan and kundoz appeal 

department court held session  

Open judicial session held in laghman 

daikundi  on balkh appeal courts  

Coordinative session held in provinces  

The  head of Kandahar paktya and 

maidan wardag appeal courts visited  

The courts of their provinces  

The criminal decisions of courts  

Administrative session held in faryab  

and badakhshan appeal courts  

The urozgan bamyan and badghis 

appeal courts complaint commission  

 Held session  

The head of badghis appeal court 

visited the jail of his province   

The head of balkh appeal court visited 

the children educational 

Centre of his procvince  

The  cms leadership delegate held 

session  

 Deputy Head of nengarhar city court 

meeting with the prosecutors  

And public health of their province 
 

هیئرررات ره رررر   یسرررتم مررردیریل قضرررایا ب رررداجظهر 
اوت وام نجیرررب   ـل ریا رررل قضرررـرررـپرررنجم دلرررو تح

اک ر   رپر ل امریل عمومی ادار  قوه قضا ئیه 
 و به اشتراا  :

حقرروقی شررورا  امنیررل  دوکتررور مهجررور مشرراور -
 ملی.
دوکتوریما ترابی رئریس  رکرتریل ویرهه م رارجه  -

 با یساد ادار  .
 و هارون م تصم م اون اداره عالی باجرم. -
علی احمد ا ور  م ی  تامیناتی ریا ل عمومی  -

 امنیل ملی .
دوکتور هرو  عضو کمیسیون مستق، ن ارت بر  -

 قانون ا ا ی .

 ا.م اون انجم  مستق، وکف  مدای -
 نمایند ریا ل عمومی امنیل ملی . -
  ید و هاشمی م ی  وجارت عدلیه. -
 رئیس عمومی تدقیق ومطال ات  تره محکمه . -
و  ررالم  رر ر  کارشررنام  ررکرتریل م ررارجه بررا  -

 یساد ادار  .
 م ی  ادار  وجارت مخابرات. -

 نJSSPومسئوم دیتر حمایل  کتور عدلی ایوانستان(
ی  و مسررئولی  دیتررر اعضررا  هیئررات ره ررر  ، مرردعوی

حمایررل  ررکتورعدلی ایوانسررتان  درتاخرکن رانسررها  
 تره محکمه بره من رور بحرج رو  بقیره مرواد مقررره 

 ی الیل  یستم مدیریل  قضایا تشکی، جلسه داد .
درجلسرره یصرروم  رروآ و حهررارآ مقرررره  کرره  در بررر 

ادار   عجلسرررر۲/۲۱/۲۹۳۱یرررروآ یررررک شررررن ه مررررورخ
تحررررل ریا ررررل محکمررررع ا ررررتیناه وخیررررل یاریرررراک 

 عرئرررریس محکمرررر "ح یررررب"قضرررراوتمند هررررفآ  ررررخی 
مسرئوم  "حلیلری"حضور داشل گ، احمد  اا تیناه ب

ان بخررش وخیررل، کارمنرردآن (JSSP)و نماینررده دیتررر 
حقرررررروقی و جزائررررررری دیتررررررابیس ریا رررررررل محکمررررررره 
ا رررررتیناه،محرری  دواویررررر  ا رررررتینایی ومحررررررری  

محکمره ا رتیناه  مقراکیریل محاکم ولسوالی ها در 
 .گردیددایر
اج کررفآ   مجیررد  ی حنرردتابررا تررفوت آیرر جلسررهابتررداا 

 عتو رررر   ع یررررد  محرررررر ریا ررررل محکمرررره ابتدائیرررر
 عس محکمرررئرری  رروسولسرروالی شررری  تگرراک آهرراج 

در رابطره بره  وحا ری  جلسه را حو  آمدید گ ته 
حانه پرر  یرورآ هرا  دیترابیس م لومرات همره جان ره 

حطراک نمروده   جلسرهارائه و در  م  به حا رری  
یورآ ها را به ا رر وقل به  ؛گ ل ب د اج حانه پر 

د رررترم مررراموی  دیترررابیس قررررار دهنرررد در هیرررر آن 
ه منسرروبی  ولیل ب ررد  برره دو  آن عرردئ ررورت مسرر

ادار  می اشررد  کرره در وظی رره محولرره  رره، انگررار  
کرده اند و آن ده کارمندان ادار  محاکم ولسوالی هرا 
که در جلسره حضرور نداشرت  مو رور براخثر تمرام 

دیتررر  ۀهمچنرران نماینررد .تل ررونی برره آنهررا ت هرریم گردیررد

گیرنده مکل یل ها   ایر ادارات در ا ت اده اج  یستم 
ر م لومررات در  یسررتم ، ث ررل قضررایا ، ا ررفو و توییرر

هرررری ،  در یسررررتم ،   یسررررتم ا فعرررردهی  وهشرررردار د
  ، ث ل و مدیریل قضایااولویل بند  و توجیا قضایا
،  نگهردار  و مراق رل ان اشته ،  نسخه پشتی ان  یسرتم

اج یورمرره جررات ،  مکرران نگهرردار   رررور مرکرررز  
 یسررتم  ، د تر رری برره ا فعررات ،  شرررای  ا ررتخداآ 

گاهی عامره ، آنان موظل در یستم  ،  اموج  ، کارک
مویدات تادی ی و مویدات جزایی ،  برود ، مرورد بحرج 
و ت ادم ن ر قرارگریته و با  ارائه ن ریرات ا رفحی 
و تکمیلی تن ریم  و درمجمرور  بره  رورت کر، ب رداج 
ورود ن ریررات اعضررا  جلسرره ره ررر  ، مررورد تاییررد 

یا قرارگریل جلسه هیئات ره ر   یستم مدیریل قضا

)JSSP محکمررهوخیرل اج حسر  همکررار  رئریس آن ن 
ان همکررار  همیشررگی نمرروده و حواهرر تشررکر نهایررل 

وجلسه با دعائیه حیر  ریا ل محکمه ا تیناه را نمود
 . حاتمه یایل

همچنان جلسع ادار  محکمع ا تیناه وخیرل بدحشران 
تحرل ریا رل قضراوتمند تراج و  5/23/2098بتاریخ 

واثق رئیس دیوان جرزاا محکمرع ا رتیناه برا اشرتراا 
رو رررا  دواویررر ، قضرررات و پر رررون، ادار  در مقرررر 

 کمه ا تیناه دایر گردید.مح
ابتررداا جلسرره بررا تررفوت آیرراتی حنررد اج کررفآ   مجیررد 
آهاج ررررروس مطرررررابق آجنررررردا  اج قررررر فً ترتیرررررب شرررررده 
مو وعات ذی، مورد بحج و ت ادم ن رر قررار گریتره 

 تصامیم و هدایات خجآ به عم، آمد.
در رابطرره بررره مو رررور منررردرج پیشرررنهادیع نم رررر  – 2

آمریرررل ث رررل ا رررناد  29/9/2098مرررورخ  495/140
ووثررایق راجررا برره پررو  و  ررحایل نمررودن وثررایق برره 
من ور جلوگیر  اج اندرام و تلل شدن اورا  وثایق 
تصرررویب بررره عمررر، آمرررد ترررا وثرررایق  ررر یدیکه اج  رررتره 
محکمه به آمریل مخرزن ریا رل محکمرع ا رتیناه آن 
وخیرررل موا رررلل میرررورجد بایرررد اج تخصررریص د رررل 

آمریررل مخررزن آن داشررته ریا ررل محکمررع ا ررتیناه در 
ریا ل  حایل و پو  نموده ب داً به محاکم تحل اثر 

مقاآ شورا  عالی  تره محکمه  9/8/8991برم نا  هدایل مثرخ 
اج  ریق ریا ل پفن و پالیسری جهرل ایجراد اکرادمی قضرائی کمیتره 
 متشرک، اج ریا رل ت لیمرات قضررائی و نماینرده گران ریا رل ترردقیق و
مطال ات، ریا ل ها  پفن و پالیسی، منابا بشر ، ریا رل ادار  
و همکرراران برری  المللرری تحررل ریا ررل قرروه قضررائیه ایجرراد گردیررد، تررا 
 رو کار  و تشکیفتی اکادمی قضرائی را رو  د رل گیرنرد و بره 
همرری  من ررور، جلسررات مت رردد  در مقررر ریا ررل ت لیمررات قضررایی 

قضائی با ابراج وجوه یر  هرا برگزار شد و در نتیجه  رو اکادمی 
میان و  یل کنونی ت لیمات قضائی با اکادمی قضائی ا  که قررار 
ا ل ایجاد گردد در حدود حه،   حه آماده شده و عند الضررورت 

  ی مدت کوتاهی به مقاآ شورا  عالی پیشکش می گردد.
گروه کار  جانرب ریا رل ت لیمرات قضرائی و همکراران بری  المللری 

دا  ت یری  شرده در حصروص  ررو پیشرنهاد  اکرادمی بر ا ام آجنر
قضائی، در آحری  جلسه که در مقر ریا ل ت لیمات قضائی تردویر 

 یایل به نتای  ذی، د ل یایتند:
 تدوی   رو به گونه هیر نهایی و به شک، مسوده. -
کار رو  تقسریم وظرایل و ی الیرل هرا، مطرابق بره  ررو  -

 تشکیفتی مندرج در  رو مذکور.
کیفت اکررادمی برره گونرره   کرره در آن، تررداح، تن رریم تشرر -

  فحیل ها وجود نداشته  باشد.
همچنان   ق هدایل مقاآ شورا  عالی  تره محکمه و ت اهم ش اهی 
برری  آمریررل عمررومی ادار  قرروه قضررائیه اج  ریررق ریا ررل ت لیمررات 
قضررائی و  رر ارت جمهررور  عربرری مصررر در مررورد برنامرره هررا  

ت قضررائی کشررور مصررر  ررح ل آموجشرری قضررات در مرکررز ت لیمررا
 ررورت گریترره و مکاتیررب ر ررمی ار ررام شررده اج قرروه قضررائیه برره 
  ارت جمهور  عربی مصر و وجارت عدلیه آن کشور به من ور 
انجرراآ  رر ر تنسرری ی در د ررل کررار ا ررل همچنرران،  رررو م ررردات 
پیشررنهاد  ترردریس و مهررارت هررا برررا  قضررات ایوانسررتان در کشررور 

نیاج هرا  آموجشری در بخرش هرا   جمهور  عربی مصر مطابق به
 جزائی، مدنی و تجارتی آماده شده ا ل .

 

و قرار ا ل به من رور هرور بیشرتر بره کمیتره محتررآ قروانی  کابینره 
 ار ام گردد .

 

 توجیا گردد.
 20/9/2098مررورخ  009در رابطرره برره پیشررنهاد  – 1

ریا ررل محکمررع ابتدائیررع ولسرروالی بهررارا راجررا برره 
توجیا  همیه محروقات دو پایه بخار  در آن محکمره 

 183تصررویب برره عمرر، آمررد، مطررابق مصرروبه شررماره 
منتشرررره در مجمرررور متحررردالمام  14/9/2093مرررورخ 
 001کرررررره در  رررررر حه  2093الرررررری  2094 ررررررالها  

متحدالمام مذکور می اشرد و ن رر بره تنا رب حجرم کرار 
محکمه متذکره  همیه محروقات دو پایه بخار  برا  
 محکمه ابتدائیع ولسوالی بهارا در ن ر گریته شود.

مررررررورخ  355/0348در رابطرررررره برررررره پیشررررررنهاد  – 0
مررررع ابتدائیرررره شررررهر  برررره تأ رررری اج محک 20/9/2098

دیررروان منسررروبی   21/9/2098مرررورخ  133پیشرررنهاد 
ن امی راجا به اینکه  همیه قر ا یه که برا  دیوان 
مذکور توجیرا میگرردد ک ایرل کننرده نمی اشرد. تصرویب 
به عم، آمد و به مدیریل مالی ریا ل هدایل داده شرد 
 یه تا مطابق نیاجمند  دیوانها و محاکم مربو ه قر ا

 باک توجیا گردد.
 21/9/2098مرورخ  1323/0323مکتوک نم ر  – 4

مقاآ آن وخیل راجا به اینکه در ولسوالی یمگان هیرر 
اج محکمررره، دیگرررر ادارات ی رررام گردیرررده ا رررل بایرررد 
محکمه در مح، ولسوالی یمگران ی رام شرود. تصرویب 
برره عمرر، آمررد اج اینکرره دو رریه جررات جزائرری اج  ریررق 

تو ، مری ورجد و اج  رو  هرم  ارنوالی به محکمهڅ
ارنوام منحیررج مرردعی ال مرروآ در جلسررات قضررائی څرر

ارنوالی در څراشتراا مینماید بنراًا بره مجردیکره اداره 
مح، ولسوالی یمگان ی ام گردد بف یا له محکمره را 
به مح، انتقام داده ی الیل حویش را در مح، ولسوالی 

 آهاج نمایند.
راجررا برره  کررت یعریضرره مط ررور   هدر رابطرره برر – 5

مرررثرخ  130/293تصرررحی  یرررک قط ررره وثیقررره نم رررر 
مرت ه آمریل ث ل ا ناد ووثایق تصویب  4/21/2095

به عمر، آمرد، ترا آمریرل ث رل ا رناد و وثرایق در مرورد 
 تصحی  وثیقه متذکره اجراآت قانونی بدارد.

 

نیټرره قضرراوتمند و شرر یا (ن ررر  ن  81/9/8991پرره 

وخیل ا تیناه محکم  دجزا دیوان رئیس او دپکتیکا 
م اون  پره دا ر  حرام کر  حر  قضراوتمند ع ردالقاهر( 

د ا رتیناه محکمر  ا فآ جارن او قارم احمد (ذک  ن 

اجرائیرره مرردیری  ملګرتیررا کولرره د مح و ررینو دشررکایل 
 پربنسټ ی  دهوه وخیل  له مح س څخه لیدنه وکړه .

لومړ  دمحکم   د ارت ا  له څانګ  څخه لیدنه وشوه 

مح و رررررینو او ترتوقیرررررل خنرررررد  اشخا رررررو پررررره او د
تړاوم صرر، م لومررات واحیسررت، او دمحکمررو دارت ررا  

ن  تنررره مح و رررینو 758 رپر رررل پررره ټرررولنیزه توګررره (

ن  تنره 711رپوټ  ورکړ حر  دوه تنره یر  ښرځینه او (

ی  نارینه و . لره نیکره مرهره پره هریو پرړاو کر  څروا 

یدو ب   رنوشته نه و او دتوقیرل دمرود  لره پایتره ر ر

 ره  م ا وند  څارنوالي ته ح رر ورکرړم شرو  و ، 

ورو رررته بیرررا د محکمررر  م ررراون دمحکمرررو ارت رررا  لررره 
 رپر رررل څخررره  رررتاینه وکرررړه او پررره ادامررره  کررر  د 

محکم  م اون او ملګرم پفوم ی  دمحر س مردیریل 

د ښرروون  اوروجنرر  ،  ررن ل ، روهتیررای  مرکررز او 
و اعاشررر  لررره برحرررو ین  هرررم لیدنررره وکرررړه حررر   جیرررات

 رتونزو پرره  کرر  شررتون درلررود او دمحکمرر  دم رراون د 

قناعرل  و ونرره ګر یرده اوپرره تړاویر  دمحرر س مدیرترره 
خجمرر  خرښرروون  وکررړ   حرر  پرره خم کرر  لرره شررتو 

تیاوو څخه په ښه او  مه توګه ا ت اده  وکړم او ړحوپ

ورتررره یررر  یادونررره وکرررړه حررر  د مجرمینرررو دبیرررا  لررر  
ړم ترڅرو لره ا فو او روجن  په هکله هل   ل  وکر

مح س  ین  د مجرمینو د ښوون  اوروجن  یو مرکرز 

جو  کړم او وی  وی، ح  په میاشل ک  بره یو ر، 

د مح و ررینو لررره و ررر یل  او دمحرر س لررره اجراآترررو 
څخه څارنه کو  ، نه  ښای  ح  د مح س و  یل 

پرره نننرري بڼرره وم او ټینګرراری  وکررړ حرر  مو ررور 

دهموررررږۍ هونررررډ  لرررره خر  د ا ونررررد برحرررر  لرررره 
هررم شرررریکو  او د آجادۍ د رررلب  څررارنواخنو  رررره

پرمحفترو دن رارت څررارنوالي یر  مکل رره وبللره حرر  

پرره دوامررداره توګرره دمحرر س دادار  دحوپړتیرراوو لرره 
 و اند  کولو  ین  څارنه وکړ  .

 

ضرررراوتوام  رررردیق   "حقیررررق" ق 2/8/2098بترررراریخ 
رئیس محکمرع ا رتیناه وخیرل میردان وردا همررا برا 
قضرراوتیار عیسرری و "احمررد " رئرریس دیرروان جررزاا،  
قضررراوتمند ع ررردالم ی  "نرررور " رئررریس دیررروان امنیرررل 
عامه و جرایم ناشی اج یساد ادار  و ع داخحد رئریس 
دیرروان مرردنی و حقررو  عامرره برره من ررور باجدیررد دیرراتر 

ا رررتمار مشرررکفت مررراج ی  و برر ررری امرررور جدیررد، 
یومیرره اج ریا رررل دیررروان ر ررریده گررری بررره جررررایم منرررا 
حشونل علیه جن ا تیناه، محکمع ابتدائیه ر یده گری 
بررره جررررایم منرررا حشرررونل علیررره جن، محررراکم ابتدائیررره 
ولسرروالی هررا   ررید آبرراد، دایمیرررداد و جوتررو ن ررارت 

 ب م، آورد.

و آن ده محاکم که که در جمینه هدایات خجآ داده شد 
به لواجآ دیتر  اج ق یر، موبر،، یرنیچرر، قر ا ریه، 
کمویرروتر و لررواجآ آن نیرراج داشررتند برره آمررر تحریرررات 
ا تیناه در جهرل تهیره و تردارا آن هردایل  رورده 

 شد.
 

قضراوتیار و شررریل "یرانی" رئرریس  5/11/1222بتراریخ  -
محکمه ا تیناه وخیل بلخ با حضور داشل قضاوتیار ا د  "ذکری" 

و پررن  ترر  اج اعضررا  رئریس دیرروان مرردنی واحرروام شخصرریه بررا بیسررل 
شرر کع جام ررع مرردنی، علمرراا و اعضررا  مو سررع اجتمرراعی و یرهنگرری 

 پیوند امروج در دیتر کار  ا  دیدار و مفقات نمود.
رئریس محکمرره  رم  عرررض حرو  آمدیررد پالیسری قرروۀ قضررائیه را در 

و شررر اییل در اجرررراآت بررره  عر ررره عر ررره حررردمات  رررالم قضرررائی
ت و پر ش ها  حویش حا ری  تو ی  نمود  وس حا ری   واخ

را در محور ا ت اده اج عدالل هیر ر می در قضایا  مدنی و احوام 
شخصرریه اج رئرریس محکمرره مطرررو نمرروده و رئرریس محکمرره ا رروم و 
پرو یجر ر یده گی قضایا  احوام شخصریه را م صرفً بیران نمرود و 
راجررا برره ا ررت اده اج عرردالل هیررر ر ررمی در قضررایا  مرردنی و احرروام 

 ه حا ری  تو یحات ارائه کرد.شخصیه نیز ب
قضاوتمند هفآ  خی  ۲۲/۲۱/۲۹۳۱یوآ حهارشن ه مورخ -
رئیس محکمه ا تیناه وخیل یاریاک با علما،محا     یدان  "ح یب"

ا  مفقررات  و بزرگرران اقررواآ ولسرروالی شررری  تگرراک در دیتررر کررار 
 ب م، آورد.

 یتنردقرارگرا رتق ام گررآ  مرورد ایشران اج جانرب رئریس محکمره ابتداا
ب رداً حا ررری  اج ی الیررل و کرارکرد هررا  کارمنرردان قضررائی و ادار  

در رابطره بره یکری اج متهمری  قضریه  ور ایل شران را ابرراج نمروده 
عضویل تموی، تروریرزآ  حوا رتار کمرک قرانونی گردیدنرد در مقابر، 
رئرریس محکمرره برره مررردآ آن ولسرروالی گ ررل قضررات محرراکم بررا ت هررددر 

می  أعردالل را در همره قضرایا تر ،هرد وظی رو و ت   نج(وند مقاب، حدا
 نمودند. رئیس محکمه اظهار  واماج توجه  ومو  یدانمی نمایند 

قضراوتیار و شررریل "یرانی" رئرریس  5/11/1222بتراریخ  -
محکمررع ا ررتیناه وخیررل بلررخ بررا حررانم رومانررا "شرروایگر" رئرریس بخررش 

 ت کرد.حاکمیل قانون دیتر یوناما در دیتر کار  ا  دیدار و مفقا
ابتداا رئیس محکمه پالیسی  تره محکمره را در امرر عر ره حردمات 

و تقررر قضرات و کارمنردان برا   الم قضائی، م ارجه علیه یسراد ادار 
در ن ررر داشررل ا رر، شایسررتگی ن ررارت جررد  اج عملکرررد کارمنرردان 
قضائی و ادار  تو ی  نمود و نیز تشکی، محکمه ا تیناه و ی الیل 

ن محکمررره را کرره شرررام، ترردویر جلسرررات علنررری هررا و د رررتاورد هررا  آ
قضائی، تدویر جلسرات همرنهنگی، باجدیرد و ن رارت اج محرفت  رلب 

و ایجررراد روابررر  حررروک برررا ادارات عررردلی و قضرررائی مررری باشرررد  آجاد 
تشرری  نمررود.  رروس رئرریس بخررش حاکمیررل قررانون در خبررف   ررواخت 
حررویش راجررا برره حگررونگی ا ررت اده اج کررود جزااتمررام گریررل،رئیس 
محکمه اظهار نمود که کود جزاا  ور نورمام در حالل تط یرق بروده 
و قضات آن وخیل ورکشاپ ها  مت دد  را در حصوص تط یق هر 
حره بهتررر آن اج جانرب ریا ررل ت لیمرات قضررائی  رور  نمرروده انررد. در 
احیررر  ررریی  رو  مرروارد مت رردد  ت ررادم ن ررر نمرروده و جلسرره حاتمرره 

 یایل.
تیار  ررید ع رردالقیوآ "کمررالی" قضرراو 32/11/1222بترراریخ  -

ا تیناه وخیل نیمروج با قمر الدی  "آری " آمر شهداا  عرئیس محکم
 و م لولی  آن وخیل در دیتر کار  ا  دیدار و مفقات نمود.

  در که ب د اج عرض حو  آمد گوئی  رریی ، آمرر شرهداا و م لرولی
الش هرا  شرهدا و م لرولی  یکسرر  حر مورد اجرا  امتیاجات حرانواده

هایی را ابراج داشل که مو ور تو   رئیس محکمه ا تمار گردیده 
و راه حرر، هررا  پرریش بینرری شررده مطرررو و وعررده همکررار  داده شررد و 
ابراج داشل که حالشها  یرو  را جهرل اجرراآت قرانونی برا مرکرز در 

 جریان قرار داده و به ح، شان اقداآ میگردد.
م"حسرررب قضررراوتیار ع رررداالجمی، "ندی2/11/1222بتررراریخ -

وپیشررنهاد ریا ررل محکمرره ا ررتیناه بدحشرران ومن ررور  مقرراآ دیدلررزوآ 
 کرهعالی  تره محکمه بحیج  رپر ل محکمره ی تر، توظیرل گردیرده 

ولی  ادارات دولترری آن ولسرروالی ئمسرراشررتراا  رری مح رر، ر ررمی برره 
 .بوظی ه جدید  م ریی گردید

 رلوا و راجرا بره روابر    رپر ل جدید محکمه ی تر،درای  مح ،  
وه ثفثررره دولرررل وا ررفحات ب مررر، آمرررده در قرروه قضرررائیه ومحکمررره قرر

نیابرل اج ه ولسوام آن ولسروالی بر وس ا تیناه بدحشان  ح ل نمود
 ایری   ح ل نموده  م  عرض ت ریک اج رواب  نیرک محراکم برا 
 رررایر ادارات تقررردیر وتمجیرررد ب مررر، آورد و وعرررده هرنرررور همکرررار  

 حویش را بامحکمه ابراج نمود.
مینار آگرراهی دهرری تحررل عنرروان ی رر 32/11/1222بترراریخ  -

ارنوالی ا رتیناه څر(شرای  تط یق بدی، ح س و حجرزن تحرل ریا رل 
وخیررل نیمررروج بررا همکررار  ریا ررل محکمررع ا ررتیناه در مقررر  ررال  

 کن رانس ها  ا فعات و یرهنگ آن وخیل برگذار گردید.
  ارنوالی  خنانی ایرراد نمود روس رئریس محکمره  رمڅابتداا رئیس 

بیرران نقررش  ررریمینار یررو  اظهرررار داشررل کرره؛ تررردویرحنی  برنامرره هرررا 
ا ، قانونیرل اجرراآت می اشرد، جیررا در جام ره ا  جنردگی  ۀنشاندهند

میکنیم که ت الی آن مسئولیل حودمران بروده و مرا مت هرد بره بلنرد برردن 
ظرییل م لوماتی مان می باشریم، بیگانره گران هرگرز در یکرر اعرتف  

هند بود، و در رابطه به اهمیل  یمینارمتذکره میرام یهم مردآ ما نخوا
 ها  ایراد نمود و جلسه با دعائیه حیر حاتمه یایل.

 


