
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

  
     

       
  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

   

 

 د احالې په امر کې د حق العبدي دعوٰي شاملول

که چېرې مدعي دمخه د تحقیقق پقه یریقر کقې دقاق د حقق العبقد د مقدعي پقه توکقه معراقي کقه  عي اع ې لقه دعقوٰي  قې 

ې په قرار کې د قضقیې د حقق العبقدي دعقوٰي د یرېقې څارنوالۍ ته عړاندې کهې عي، محکمې ته د جزا ي دعوٰي د احال

 اقامه هم شامله کڼل کېږي.
  وسلو دعه نوي  مه مادهد جزا ي اجراآتو قانوق 

 

 
 

 ر ندارد  .تحت کار این محکمه قرا
به همین گونه درگزارش درخصوص فعالیتت هتا در ب ت  
تستتتتتوید قتتتتتوا نتتتتتین ح مرتتتتترراۀ   لتتتتتوای  مربتتتتتو  حنحتتتتتو  
گزارشگیری  از کار  فعالیت محاکم ح فعالیتهای مربو  به 

ارگانهتتای لتتدل    ق تتای  تحتتت ریا تتت  همتتنهیگ کمیتتته 
ف تتتیاتماا قااتتت  الر تتتاۀ ح سریتتتاا  ر  تتته ا تتت  اۀ 

ه ق ائیه  که در ال مال     د  مر اه ب شهای اداری قو
بست اداری از  ریق ان ین  به رقابت گذاشته شده    532

 ر  تته سریتتاا دارد ح  برنامتته هتتای ارترتتای  رفیتتت  کتته 
قاات     5222برنامته بتا شترکت  87درخصوص ق اۀ 

تتن  5822برنامه   581درمورد میسوبین اداری با تطبیق  

ح  سریتتتتاا اختتتتذ امتحتتتتاا ازکارمیتتتتداا شمتتتتوزش د یتتتتده انتتتتد 
کتتارنکور  تتتاا ق تتای  کتته بتترای د ر  تت    یکتتم اا کتته 

تتتتن مترااتتت  از  ریتتتق شن یتتتن هبتتتت نتتتا  نمتتتوده    0259
نها ازسانب اداره ما  کانکور اخذ شتده   شامتحاا کا نکور 

 582ذکور    151تن شامل  299به ا اس باید ترین نمره 
ری شده  اند   اناث  شارۀ لست گردیده   تابع امتحاا ترری

نا ر مات    بتین الماات  نتتارۀ شتده  58این  ر اه تو ط 
تن  22ا ت ح  فعالیت های مبارزه با فساد که در     ال 

 کیتتتل  5اداری   محتتترر ح  کارمیتتتد 3قااتتت  ح  5مشتتتمول 
مدافع  بریه اش اص تحت نا  کمیشتن کتار د تتگیر گردیتده 

شتتکیل انتتد ح   یستتتم متتدیریت ق تتایا کتته بتتورد رهبتتری شا ت

بازنگری قوانین   مررراۀ مرتبط به قتوه ق تائیه استراشۀ 
میتم  ورۀ گرفته  ل  متا تاانه در قستمت شترو قتوانین 
مدن    تجارت    مسایل زیر بیای  قتوه ق تائیه بیتابر لتد   
موسودیت بودسه فعالیتهای  انجا  نیافته ا ت ح معاومتاۀ   

 .ارائه گردیدا  لاۀ همه سانبه به مات 
بعداً درختم گزارش ر انه ها  واالۀ  شانرا در خصوص 

که ازسانتب محتتر   ر ر تت  دمسایل م تااه مطرو نمودن
لموم  اداری قوه ق ائیه   رئیس محتتر  لمتوم   شمریت

تاتتتی  ق تتای  درهرمتتورد  ا تته الز    همتته سانبتته ارائتته 
 گردید .

 

به تعمیل   امتثتال از  کتم مرتا  لتال  ریا تت سمهتوری 
ا  م  افغانستاا ح فعالیتها   د تا ردهای  تره محکمه 

ارچوا برنامته گزارشتده  بته ماتت  قبتل از  هتتر درچهت
ل سا یتتتتد  ا ۀ  اــــــتتتتـ تتتتوۀ  تو تتتتط محتتتتتر  ق  55

لمتتوم  اداری قتتوه ق تتائیه  شمریتتترشتتیدی  ر ر تتت 
 ای محتر  اداراۀ مرکزی  تره محکمه ح ؤدر الیکه ر

 تتای ؤرئتیس محکمتا ا تتییاال  الیتت کابتل  یکعتده از ر
متتت  بتتا محتاکم   ورداشتتتید درمرکتز ر تتانه هتای  کو

   ورر ا نه ها ارائه گردید .
درین مرا م ح ن ست محتر  رشیدی موقف قتوه ق تائیه 
را درر شیای  قانوا ا ا   کشتور بیتاا داشتته   بعتد بتا 
ارائه معاوماۀ  راسع به   ط  تشکیل  تره محکمته در 

ح ا تتتتل بستتتتت ق تتتتاۀ ح  ا تتتتل تشتتتتکیل  5307 تتتتال 
ق تتتتاۀ کارمیتتتداا  کارکیتتتاا اداری   هم یتتتین ا رقتتتا  

 کارکیتتاا زا در قتتوه ق تتائیه بتته ارائتته گتتزارش ا ا تت  
  رداخت . 

بتر مبیتتای ایتتن گتزارش شتتورای لتتال    تتره محکمتته  بتتا 
ساستتته لتتتادی   فتتتود العتتتاده در قبتتتال مستتتایل  80تتتتد یر

قتترار  579یادداشتتت    102تصتتویب ح  021مطر  تته 
قااتت  را بتته اتهتتا  فستتاد  1ق تتای   تتادرنموده   نیتتز 

تن را لزل   بادرنترداشت نتریاۀ  5اداری محاکمه ح 
تتتتن از ق تتتاۀ بعتتتداز تثبیتتتت  537تاتیشتتت    تتتتدقیر  بتتته 

ت ط  های شاا سزا های الز  تادیب  تجویز نموده ا ت 
. 

بتته همتتین ترتیتتب در  تتط  محتتاکم ابتدائیتته ح ا تتتییاال   
د  تیه  592912دیوانهای فرسام   تره محکمه  سمعتاً 
د  تتیه  052ماتته متتورد ر تتیده گتت  قرارگرفتتته  کتته ازس

مربو  به اسراشۀ محاکم ابتدائیه   ا تییاال سرایم ناشت  
د  یه مربتو  بته ق تایای  صتب  575از فساداداری ح 
د  یه مربو  به ق ایای خشونت  5737ام ک د لت   

لایه زا در  ط  محاکم ابتدائیه   ا تییاال میباشد   نیز 
ازش اا ایجتتاد دیوانهتتای ختتاص ر تتیده گتت  بتته ق تتتایای 

صب ام ک د لت ح  دیواا  رتود لامته  تتره محکمته  
د  یه  ا اه ر یده  125در د  ال   ششماه گذشته  به 

متتورد کم  تتادره بتته ناتتع  588گتت  فرستتام  نمتتوده  کتته 
سریتتتتب زمتتتتین  151553د لتتتتت بتتتتوده   بتتتته ا تتتتترداد 

 مغصوبه به ناع د لت   کم نموده ا ت .
 همییطور درمرا م گزارشده  درخصوص د   یه های
تحت کار محاکم ختاص  زرا  تمتاس گرفتته شتده   بیتاا 
شد که ازسماه  هشت د  یه  ا اه بته ایتن محکمته یت  
د  یه با د ر کم اختتا  یافته   متباق  هات د  تیه بتا 
 د ر قرارهای ق ای  به میتوررفع خ های تحریرات  
بتته متترسع  مستتترد شتتده   همتتین  تتاال هتتی  د  تتیه ای 

تانیتا  ته متتال  یادارې تته  ته اشتارې   یتل چتت  یتاده اداره دبر
کتتال کتت  ستتو ه شتتوه چتت  ترا  تته یتت   تته  ۸۰۰۲مر تتته  تته 
شمیر  رته  تر اې تمویتل کت په  ته  تای کت   ک  هیواد ګڼ

داقتصادپ  راختیا د دیپارتمیت شمتر شتکیب   دافغانستاا بان
 ش انتیا ه )میر(   یل د ې امن دپ چ  د  رته  رکشا ونو 
    .برابر لوک  خپا  مر ت  دتل لپاره سارپ   ات 

 

گردیتتده ح مرتترره فعالیتتت شا تستتوید   قتترار ا تتت مشتتک ۀ 
ت ییکتتتتت  شا تو تتتتتط ادار  محتتتتتتر  ا صتتتتتائیه ارزیتتتتتاب    

ا بته د لتت افغانستتاا تو تط شرال ـمواوع تکمیل  ت ا انتت
ادار  مرکتتتزی ا صتتتائیه   زارۀ م تتتابراۀ   تکیتتتالوای 
معاومات  نهای  گردد ح نهادییه شدا ساستاۀ لایت  ق تای  

لامته  شگاه ۀ ق ای    معارال ق ای  به هدال ح انتشارا
ح ارائتته معاومتتاۀ درمتتورد بودستته لتتادی    انکشتتاف  قتتوه 
ق تتتتتائیه ح  اتتتتتعیت  تتتتتاختمانها   مستتتتتایل زیتتتتتر بیتتتتتای   
 توایحاۀ  یراموا برناما لمل قوه ق ائیه که به ارتبتا  
شاخصتتهای ارترتتای  رفیتتت ح  ا تت  اۀ اداری ح مبتتارزه 

متتته ح شتتتاافیت    ا تتت ده    لا شگتتتاه بتتتا فستتتاد اداری ح 

 تته اقتصتتادپ ا  متتال  چتتار  کتت  د قااتتیانوح  تتارنواالنوح 
لتتتتدل  ا  ق تتتتائ  ادار  کتتتتارکو نکو د رفیتتتتت لتتتتو  ن  

  یل شو پ رکشا
د قااتتتتتیانو ح  پ رځیتتتتتش  رکشتتتتتا (۵۱یتتتتتاد  تتتتتی اس )

رکو نکو لپتتاره  تته  تتارنواالنوح لتتدل  ا  ق تتائ  ادار  کتتا
متتال  ا  اقتصتتادپ چتتار  کتت  د رفیتتت لتتو  ن   تته ختتا ر 
د تتترې محکمتت  ا  نتتد ق تتائ  تعایمتتاتوک   تته الره اچتتول 

 شوی دی
ً نیټه ر تم1398/12/12چ   ه   یتل شتو د یتل  ته مرا تمو  ا

ک  ی  دق ائ  تعایماتو رئیس دکتور لبدهللا )لطائ (حدیاد 
صو تتت  ریا تتتت مستتتاک   تتت ی فریتتتد ا متتتد )نورپ(حدخ

 کتور دت ییک  ا  انکشتاف  کمیټت  مشتا ر خایتل التر من 
ئیتتتتته رئتتتتتیس نورلتتتتتالم ا)برهتتتتتان (ح د رکتتتتتت ادارې اسر

داقتصتتتتتتتادپ  راختیتتتتتتتا د   ) کیمیار(حدافغانستتتتتتتتاا بانتتتتتتت
دیپارتمیتتت شمتترا ګڼ شتتمیر قااتتیانو ا   تتارنواالنو برختته 

 اخست   ه .
دیتتتادې  ونتتت ې  یتتتل دقتتتراا کتتتریم د  تتتو مبتتتارکو شیتونو تتته 

 تتره  شتتو چتت   ر  تتته دق تتائ  تعایمتتاتو رئتتیس  تتت  ۀ
لبتتدهللا )لطتتائ ( داتته را   تتت تر ی تته دیتتادې  ونتت ې 
برخوالتتتو تتتته د ونتتت ې  تتته  هتتتدفونو حا  د د تتته  رکشتتتاپ 
داهمیت  ه ا ه هرا خیز معاومتاۀ   انتدې کت ل نومتو پ 
زیاتتته کتت ه چتت   رتتته  ونتت ې دقااتتیانو ا  تتارنواالنو  تته 

لرپ.  ر س  دیاد ریا ت  رفیت لو  ن  ک  ر یده ر ل 
 ته ا ه خپاته لیت ه  پمساک    ی فریتد ا متد دد ته  رکشتا
ئیتتته رئتتتیس نورلتتتالم ا ییتتتا  ا ر لتتته د رکتتتت ادارې اسر

و ی) کیمیتتار(    یتتل چتت  افغانستتتاا کتت  دقوانییتتو ا   الیستت
 تته لماتت  کولتتو کتت  یتت  افغتتاا  لتته بتتده مر تتهکمتت  نشتتته خو

و پ د رکتت وال  ات  را ا  نومـ ګ پ ح وداګر ا   ان 

  اداره ساستتا ارزیتتاب 5/21/2931یتتو  د شتتیبه متت ر  

مراقبت ق ائ  از امور ق تائ ح اداری   ا  راتیات  در 
را تای تطبیق برنامه لمل  تره محکمته بمیتتور تشتدید 

مبارزه لایه ارتشتا    فستاد اداری در  تط  محتاکم قتو  

ق ائیه    بتر  ا ل  تال ستاری در مرتر ریا تت اداره 
 مراقبت ق ائ  دایر گردید.

از کت   هللا مجیتد ش تاز ابتدا  ساسه بتا تت  ۀ شیتات  چیتد 
 تپس بحتتم همتته سانبتته  یرامتتوا شسیتتدای ساستته  تتورۀ 
گرفتتتت    تتت  متتتاه گذشتتتته بتعتتتداد یتتت  تتتتن از میستتتوبین 
محاکم به متیونیت اخت س    و  ا تتااده از  ت  یت 
  یاتتوی  تتور بالاعتتل از سانتتب متت  این ادار  مراقبتتت 

ارنوال  گستتیل  تق تائ  گرفتتار   د  تیه نستتبت  اش بته 
 ه ا ت.گردید

هم یاا از شا لده میستوبین کته در استرای امتور محولته 
 تع    تتت ش خستتتگ  نا تتذیر نمتوده بودنتتد ابتتراز امتیتتاا 
بعمتتل شمتتد متعاقبتتاً گتتزارش کتتاری میستتوبین در لر تته 
سهاۀ م تاف کاری ا تتماع   برفتع خ هتا   نواقصتاۀ 
برم  شده تصامیم الز  ات اذ   میستوبین بیشتتر از  تی  

مستتلولیت هتتای خطیتتر شتتاا ماتاتتت  تتاخته  بتته   تتایف  
 شدند   ساسه با دلائیه خیر خاتمه یافت.

 



 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

۸۹۳۱حوت  02  

 

    یتونو   ه خبر ش  دا به ډیره اه  ی.
ا  موږ به  کوالی شو چ  اه  کومتداری را مییځ ته ک   ا  خاکو ته 

 ګرځو ا  بیا نومو ی زیاته ک ه چ  د الرپ  ه ا ږد   مصدر د خدمت
ک  هم امییت  مشک ۀ شته چ  موږ  ه شزاده اراده نشو کوالی چ  تګ 
ا  راتګ  ګ   خو بیا هم تر یو  ده  وری ر یدګ  کو  ا  دخاکو 

 کار نه مو تر یوه  ده  وری ک ی ا  کو  ی .
ر  ییا  ا ر له ا  بیا  ر  ته د شاه  ل  کوټ د  لسوال  اسرائیه شم

زیاته ئ  ک ه چ  د شاه  لیکوټ تر  لسوال   وری د لموم  الری 
امییت   تونزی  ه ځای  ات  دی ا  خپاه  ه شاه  لیکوټ ک  خا  د 
م الاییو د  یری   ه   کومت  ارګانونو ته مراسعه نش  کوالی ا  زما 

 محکمه چ   ه همدی ځای ک  موقعیت لری ټ ه اند د ه د شا لیکو
بهتره ده ځکه چ  زموږ د  لسوال   ګ ی ا  هم د نی  ا  میانشین 
خا  دلته ډیر ا  یږی ا  د ی کوالی ش  چ   ه ډیره ش ان  محکم  

 ته مراسعه  ک ی ا  خپا   تونزی  ل ک ی.
 ر  ته بیا د نی   لسوال  ا ب خپا  خبرپ  ک ې ا   زیاته ک ه 

 خت لپاره سو ه چ  خدای ) ( دی  ک ی چ  دا    ون پ د همی  
ش  تر و  کوالی شو د یو ا بل  تونز  ا  مشک تو   ه خبر شو چ  
متا اانه د ډیری  خت    ه دا    ون ی نه درلودی ا  کاش ک  دا   
 ون ه موږ د ا ل   ه لرالیح نومو ی بیا د خاکو  ره د  ولیسو  اوک 

ً  ه ا راف   لسو الیو ک  باندی انتراد  ک  ا  زیاته ئ  ک ه چ   اقعا
 ولیس هم د  ارنوال ا هم د قاا    یاه اسرا  کوی ا  خپل 
   یتونه نه  یژن  چ  دا ډیر لوی مشکل دی ا  خا  د دئ مشکل 
 ره الس ا  ګریواا دی ا  خدای دی  ک ی چ   ه راتاونکو ک   ون   
ک  قومانداناا هم  ه دا    ون   ک  ګ  ا  لری تر و  تونزی د 

  رته د  ای ټک  کیږد . نږدی   ه   ی   ا 
بیا  ه خپل  ار  ره د شا لیکوټ د  لسوال   ارنوال اه خدمت ا  ا  

هی   ا  د ټولو ادار  تر مییځ د  سیه ر ابطو ا  د قانوا د  اکمیت نهم
د اه تطبیق  ه ا ه خپاه  ییا  اارییو ته  ا ر له ا  دا ی   ه تاکید  ره 

نونو زموږ د امییت ډاډ راک ی   یل چ  که چیری  ولیس ا  امییت  ارګا
موږ شماده یو چ  د ا   کومت داری لپاره هیڅ   نه  پمو  خو فع  
متا اانه چ  یاد ارګانونه زموږ  ره لکه  ی ه چ  میا به ده همغږی نه 
لری ا  ټول    یتونه ی   ه الس ک  اخیست  دی ا   ه راتاونک  ک   

پاره د خدمت مصدر د لوی خدای     ه  وا   چ  زموږ د خاکو ل
  ګرځو.  ه شخر ک  اختتامیه دلا  شوه.

 

 درعال ت یامیاق: 
  ه شیبه  الیت بامیاا یو   ئارگانهای لدل   ق ا همنهیگ  اساس
 وث  تحت ریا ت ق ا تمید 25/22/2931ر   م

  نماییده گاا  رؤ ااشتراک  ا تییا ال با االدین" اهری"رئیس محکم
 گردید. دایرا تییاال  ادر مرر محکم اداراۀ ذیربط 

ق ا تمید یار دمحم ک   هللا مجید تو ط    چید ازساسه با ت  ۀ شیات ابتدا 
رئیس محکمه امن   پسا تییاال ش از  امحکم" ق یار" شمر م زا 
سهت  ل  همنهیگ  ی اهمیت برگزاری ساساۀ لرض خوش شمدید ر

   مشک ۀح اخت فاۀ  تسریع ر ند اسراشۀ اداریح رفع نواقص
ً  .در بین اداراۀح  حبت همه سانبه نمود مسلولیت  ذیری مر ر  متعاقبا

قبا   همنهیگ  ام تصری ر ی مواولاۀ مطرو شده در ساس
داراۀ   بق معمول مصوباۀ ساسا قبا  که به تما  ا ورۀ گرفت 

ذیدخل ار ال گردیده بود مثبت ارزیاب  گردید   درزمییه کدا  مشکل 
خاص  سود نداشت در ادامه ر ی مواولاۀ شامل شسیدا  بحم   

 تبادل نتر  ورۀ گرفته   تصامیم الز  ذی ً ات اذ گردید:
در رابطه به مشک ۀ محاکم ابتدائیه  لسوال  ها  محکما   -2

 لسوال  ها محافتین محاکم از سانب ا تییاالح تأمین امییت محاکم 
قومانداا  امییه  لسوال  های مربو ه فراخوانده شدهح بال صوص 
محاکم  یجاا   کهمرد که درزمییه از  رال رئیس محکمه  یراموا 
تأمین امییت  مو ف نمودا ی  یا د تن  رباز ب ا ر تأمین امییت 

ماصل داده  محاکم  ق اۀ  لسوال  های هات گانه شا  الیت توایحاۀ
شد   در زمییه قومانداا امییه خا ر نشاا  اخت که قوماندان  امییه با 
در نتر داشت نیازمیدی اداراۀ  مسلولین باید  ایه د لت  که ب ا ر 
تأمین امییت شاا نیاز مبر  ا ساس م  شد    سد ل   یشیهاد لیوان  

ه شده مرا   زارۀ امورداخاه  الب افز دی تشکیل قطعه رسال  برسست
که تاالحال کدا  سواا مثبت یا میا  در زمییه دریافت نگردیده   
در ورت  که میتور گردد مشک ۀ امییت  مراماۀ  ل خواهید شد 
 نیز ل  ه نمود که به قوماندان  های  لسوال  های هات گانه کتباً 
هدایت داده شده تا در قسمت تأمین امییت محاکم با درنتر داشت 

 اشته شاا اسراشۀ الز  نمایید. امکاناۀ د ت د
مرا  لال  1/9/2931( مور  505درمورد  کم شماره ) -1

شورای امییت  2931/ 10/2( مور  39ریا ت سمهوری  مصوبه )
ارنواالا  از  ما   یراموا توزیع ا احه برای تأمین امییت ق اۀ   

 رال ادار  امییت ما  در مطابرت به  کم مرا  لال  ریا ت سمهوریه 
رمورد  کم مرا  لال  ریا ت سمهوری  مصوبا شورای امییت که د

ما  از  رال رئیس محکمه  یراموا سمع ش ری   و های که از 
ارنواالا داده شده توایحاۀ   رال قوماندان  امییه برای ق اۀ  

بیشتر داده شد.  از  رال دیگر  یراموا توزیع ا احه از  رال ریا ت 
ب ا ر تأمییت امییت شاا از رئیس ارنواالا  امییت ما  برای ق اۀ  

امییت ما   اا ت خوا ت که رئیس امییت ما  در زمییه خا ر نشاا 
ارنواالا  نمود که ا الً باید در قسمت توزیع   و کمری برای ق اۀ  

ی  ارزیاب   ورۀ گیرد   بق نیاز  یج  که  ورۀ گرفته تیها 
ا تییاال     میل ا احه را ریا ت محکما 50درشا  الیت به تعداد 

ی  سد ل به ریا ت امییت ما  ار ال نموده که در زمییه ریا ت 
امییت ما  به کمبود   و کمری مواسه بوده    بق مصوبه نمبر فود 
ار رۀ ا ت که در زمییه تهیه ا احه برای ریا ت لموم  امییت 
ما  ی  بودسه کاف  درقسمت خریداری ا احه مورد نیاز داده شود تا 

لموم  امییت ما    و مورد نیاز کارمیداا باید  ایا د لت که ریا ت 
را مطابق نیاز  هدایت مصوبه نمبر فود لما  نماید که درزمییه 
ریا ت امییت ما   یشیهاد ا احه مورد ار رۀ شا  الیت  را  به 
ریا ت لموم  امییت ما  محول نموده   در  ورت  که کدا  سواا 

نمود  نیز قومانداا امییه ل  ه نمود  مثبت بد ت بر د اسراشۀ خواهید
مرا  ریا ت سمهوری ال   ۸/۳/۵۳۳۱( مور   ۱۰۵که  بق هدایت )

ح قوماندان  امییه به سمع ش ری ا احه اارنواال تجهز شدا ق اۀ  
 توزیع شده شاا اقدا  ن واهید کرد.

مرا   10/21/2931( مور  1350تطبیق  کم شماره ) -9
د تحت شموزش قرار دادا محبو ین   در مور  لال  ریا ت سمهوریح

محجوزین. درزمییه شمر  واد شموزی ریا ت معارال خا ر نشاا 
 اخت  بق  کم مرا  لال  ریا ت سمهوری در محبس  مرکز ا  و 
 تربیت ا اال معام ا ت دا  گردیده  محبو ین  محجوزین تحت 
 شموزش قرار داشته   مشک ۀ لمده این ا ت که شیا محبو ین که ی 
د ره شموزش  را مطابق  کم تکمیل نموده مستحق لاو  ت ایف قرار 
گیرند یا خیر؟ که بعد از تبادل نتر شمر نتارۀ  تیایذ ا کا  ریا ت 

ارنوال  درزمییه ا هار داشت که بحم دراین مورد باید دری  ساسه  
اختصا    ورۀ گیرد که بعداً نتیجه شا  رض اسراشۀ بعدی به 

 ال شود   تصویب شد که اداراۀ ذیدخل از قبل مرکز  رض تطبیق ار
ی  شسیدا  ترتیب نموده  بعداً تصا یب ساسا خوی  را  رض تطبیق 

 ر ماً  به مرکز ار ال نمایید. 
دیواا مدن     رود لامه محکما ا تییاال ا هار داشتح  -9

ارنوال  فر تاد م  شود به  مکتوب  که  رض تعیین  کیل مس ر به 
ارنوال   رنوال  اقدا  نمیگردد. درزمییه رئیس ا موقع شا از  رال 

ا تییاال اشاره نمود که اگر کدا  ق یا مش ص نزد ریا ت دیواا مدن  
ا تییاال  سود داشته باشد که اسراشۀ نشده باشد ما اار هستیم که 
اسراشۀ نماییم در  یر شا به نتر من چیین موارد نبوده که از  رال 

ه باشد بازهم مواوع را  یگیری ارنوال  تعال  ورۀ گرفت ریا ت 
 خواهیم نمود که اسراشۀ به موقع  ورۀ گیرد.

ساب های  که از  رال محاکم برای اش اص  ائب  ادر  -5
ً در اسراشۀ قوماندان  امییه مشک ۀ   سود داشته   از   م  شودح گاها

اسراشۀ خود محکمه را ا مییاا نم  دهید. درزمییه مدیر سیائ  خا ر 
در قسمت ا  ار افراد  اش اص که از  رال ریا ت نشاا  اخت که 

ارنوال  تحت ساب قرار میگیرند ی   اساه مشک ۀ  ها محاکم  
یا   سود دارد که گاهاً ش ص مجاوا به  ا ه نیستح یا مار ر میباشد  

کدا  موارد دیگر ا ت که البته اسراشۀ میشود اما کوش  مییمایم که 
ه در قسمت ساب افراد  اش اص میبعد ی  نرل ازاسراشۀ خوی  را ک

 ارنوال  نیز اخبار نماییم. رد به محاکم  ی ورۀ میگ
موا ات کم اد  یه های  که از  رال ق ایای د لت به مح -5

نماییده ق ایای د لت د  یه های خوی  را به موقع تعریب  م  نماید
که نسبت لد    ور نمایید  ق ایای د لت به شمر  رود  نمیکید.

داشت نموده به  مع د  یاه  پرده شد که مواوع را یاریا ت لدلیه  
 رئیس لدلیه بر اند تا مشکل  ل گردد.

ماد  هاتم قانوا میع خشونت لایه زاه که فرره   1 2  بق فرره      -۱
چیین بیاا داشته مجی  لایهای خشونتح خود یا اقارا  ی م  توانید  2

ذیربط به  ور کتب  به اداراۀ  ولیسح  رودح محاکم   یا  ایر مراسع 
این ماده مکاف اند شکایت  2اداراۀ میدر  فرره   1شکایت نمایید. فرره

 ا اه را هبت   مطابق ا کا  قانوا شنرا ر یده گ  نموده    زارۀ 
امور زناا را  ور کتب  مطاع  ازند. درزمییه رئیس محکمه ا هار 

ش از هبت نمود تما  اداراۀ ذیربط مطابق ا کا  قانوا در قسمت گزار
ق ایای خشونت لایه زا به  هم خوی  اسراشۀ نمایید که در زمییه 

 قیالت رئیس امور زناا را فراهم نمود.
نمایید  انجمن  ک ی مدافع خا ر نشاا نمود که در ساسا   -1

قبا  هم  یراموا ممانعت تیااوا همراه  ک   به داخل قوماندان  بحم 
ا  ل نگردیده  رئیس محکمه  ورۀ گرفته بود که متأ اانه ال  اکیو

در مورد خوا تار معاوماۀ ازقوماندان  امییه شد ح  ی ا هارنمود که 
در زمییه امریه  زارۀ امورداخاه ا ت که ما مطابق ا کا  قانوا 
مکاف به انجا  ا امر  هدایت مرا   زارۀ امور داخاه میباشیم در 

تواند ر ماً     ورت  که  ک ی مدافع درزمییه شکایت داشته باشید می
درخوا ت به قوماندان  شکایت نمایید  ما مواوع را به مرا   زارۀ 

 امورداخاه ار ال نموده در زمییه  الب هدایت میشویم.
ال   2935قومانداا امییه ا هار داشت که از  ال های   -3

ارنوال  های مربو ه  اکیوا ی  تعداد قرار ها از ریا ت محاکم  
دان  موا ات نموده که در بع   موارد  مرکز  رض  ل به قومان

مشک ۀ خوی  رادارند مانید نبود شهرۀ مکمل متهمح نبود  کونت شا 
  یره که ال  اکیوا الییحل باق  مانده   امید  اریم که ی  کمیته یا 
کمیسیوا   یا ساسه همنهیگ  بین ارگاا های ذیدخل  رض  ل فصل 

از تما  ال ای ساسه سهت شا تشکیل گردد. که در زمییه رئیس محکمه 
 ل مواوع  تشکیل هم وا ی  کمیته یا کمیسیوا با در نتر داشت 
ا کا  قانوا خوا تار نتریاۀ شد که بعد از تبادل نتر تصمیم برشا شد 
که قوماندان  امییه    ساسا با   ور نماییده های اداراۀ ذیربط  

تر معطل قرار میتواند  ل مشکل نمایید تا قرارهای متذکره از این بیش
 نگیرند.

ارنوال  میع خشونت لایه زا ا هار داشته که مطابق ماد     -20

قانوا میع خشونت لایه زا  ش ص  که زا را مورد لت  کوا  19
قرار دهد  ل  میجر به سرا ت یا معاولیت  ی نگرددح  سب ا وال به 

محاکم لیکن  بس قصیر که از  ه ماه بیشتر نباشد محکو  م  گرددح 
ر ز  بس  10ال   25ازمتهمین  ق ایا خشونت لایه زا را به بع   

محکو  میکید که  کم  ادر شده محکمه با مواد قانوا مطابرت نداشته 
از  محکمهرئیس  ارنوال  درنا  گزاری این  کم دچار مشکل میباشد. 

رئیس دیواا ر یده گ  به سرایم خشونت لایه زا محکمه ا تییاال 
ۀ شد که  ی افز د قانوا میع خشونت لایه درزمییه خوا تار معاوما

زا ی  قانوا خاص ا ت  بعد از نافذ شدا کود سزا  به قوۀ خود  
ماه میباشد که  9 الت شر ع ال   19باق  میباشد بیاً  بس قصیر از 

در زمییه ق اۀ میتوانید در بع    ق ایا از را فت ق ائ  کار 
 .بگیرند تا لدالت به  سه ا سن شا تأمین گردد

دربع   از موارد محاکم از تسایم  د  یه های  که امانت  -22
هم دارند ابا  میورزند که این ی  چال  فرا راه این اداره میباشد. 
درزمییه رئیس محکمه از رئیس محکما ابتدائیا خشونت لایه زا  الب 
معاوماۀ شد ح  ی افز د کدا  مورد در محکمه تا الحال به نتر من 

ارنوال  میتواند  کدا  موارد  سود داشته باشد  نر یده در  ورت  که
این ریا ت  اار به اسراشۀ در  همش ص نماید که کدا  ق یه بود

ً د  یه های  که  ارد این محکمه  شازمییه خواهد بود در  یر  تماما
میشود  ت  در بع   از مواقع بد ا امانت هم د  یه تسایم گرفته 

  .میشود
امییه به شکل در ت شا  ریال  د  یه ها از  رال قوماندان  -21

بیدی نم  شود بطور مثال د ق یه م تاف دارای ی   ریال نمبر 
میباشد که خود بالم مشک ۀ شده  معاو  نم  گردد که این  ریال 
ً در زمییه توسه قوماندان  را خواهانیم که به  مربو  کدا  ق یه بوده بیا

ر سیائ  قوماندان  شعباۀ مربو ه هدایت الز  را دهید. در زمییه مدی
امییه  لده نمود که در  ورت  که مشک ۀ ت ییک  باشد مامکاف به 
 ل شا میباشیم در  یر  ورۀ تماماً د  یه های  که از  رال قواندان  

 ارنوال  ار ال میشود فاقد هبت نیست. امییه به 
شمریت  رود ریا ت لدلیه ا هار داشت که مطابق ا کا    -29

شمریت  رود ریا ت لدلیه مکاف به اخذ  قانوا  رز تحصیل  رود
محصول دیگر اداراۀ نیست. که در زمییه تصمیم بر شا شد که شمریت 
 رود مکاف ا ت محصول محاکم را اخذ نماید   نتر به قانوا محاکم 

یو   20د  یه ها را بعد از د ر  فیصاه یا قرار ق ائ  بیشتر از مدۀ 
ی ا راد   د  یه ساۀ  روق  معطل قرار داده نمیتواند   محل نگهدار

شمریت  رود میباشد  محصول  که از  رال شمریت  رود بد ت م  
 شید لواید محاکم م  باشد   ساسه با دلائیه خیر خاتمه یافت.

 در عال ت ارزگاق:
ارگاا های لدل    ق ائ   الیت ارزگاا یو   ه شیبه  همنهیگ ساسا 
هللا "نیازی" رئیس تحت ریا ت ق ا تیار فهیم  11/22/2931م ر  

محکما ا تییاال با اشتراک دگر سیرال دمحم شایق ا دهللا " عید"  ال  شا 
  الیتح رؤ ا   نماییده گاا اداراۀ ذیربط در مرر محکمه دایر گردید.

ابتدا  ساسه با ت  ۀ شیات  چید از ک   هللا مجید ش از  پس رئیس 
  بیاا داشت که د لت  محکمه به تما  اشتراک کییده گاا خیر مرد  گاته

از  ه قوه اسرائیهح مرییه   ق ائیه تشکیل گردیده قوه مرییه در مرکز 
قرار دارد   فعالیت م  نماید   قوه ق ائیه   اسرائیه د ش به د ش 
یکدیگر در  الیاۀ فعالیت دارند. رئیس قو  اسرائیه در  الیت  ال    

ا تح ساساۀ ا تییاال  ارئیس قو  ق ائیه در  الیت رئیس محکم
از اهمیت خاص برخوردار ا ت تما  مشک ت  که در اداراۀ  همنهیگ 

لدل    ق ائ  موسود م  باشد م  توانیم شنرا در همین ساساۀ 
 ل نماییم   ی  نتیجه خوا را بد ت بیا ریم. کشف   یاه  همنهیگ 

ارنوال    فیصاه    کم تو ط محاکم   ولیس ا تح  تحریق مربو  به 
ا  ورۀ م  گیرد   افز د در تأمین لدالت همرا ه محاکمح افغانستا

اداراۀ ذیربط همکاری مییمایید تا لدالت به  سه ا سن تطبیق گردد   
هی  مجر  بد ا سزا  نماند   هی  ش ص ب  گیاه مجازاۀ نشود. د لت 
داری   نتا  بد ا لدالت برا  ندارد مصمم هستیم که محاکم را در 

فعال نماییم لیکن مشکل این سا ت که زمییه   لسوال  های شا  الیت
رفت   شمد   امییت ق اۀ تأمین گردد اگر مشکل  ل شود ما این کار 

خیا   همنهیگ را م  کییم متعاقباً  ال  شا  الیت بیاا داشت که ساساۀ 
مهم ا ت   ما م  توانیم تو ط همین ساساۀ به مشک ۀ سامعا ماا 

ً ادار اۀ را متوسه  اخت تا با محاکم همکاری ر یده گ  نماییم   تماما
نمایید   قانوا به  سه ا سن تطبیق شود   سامعا رنجدیده خود را از 
این بدب ت  که دامن گیرش ا ت نجاۀ بدهیم   نیز ر ی موارد ذیل 

 رهیمائ   ورۀ گرفت:
نیر  های خیزش مردم  که مربو  ریا ت امییت ما  بوده  -2

 به مشکل قانون  مواسه نگردند.   و های شاا را هبت نمایید تا
مسلولین مطبولاۀ از نشر خبرهای خ ال  اقعیت های  -1

 لیی    اد نتا  خود داری نمایید.
مراکز  ح  فورمه های  ح   ولیس نو تشکیل را  بق  -9

    یت های شاا به ا اس  اقعیت خانه  ری نمایید.
قوماندان  امییهه قطعه مارزه محکمه را از نگاه   وح  -9

ۀ   ایط   البسه مکمل تجهیز نماید تا بتوانید امییت ق اۀ   دفاتر مهما
 شنها را تامین نمایید.

مجر  ین ق ایای سیای  در شااخانه تحت نتارۀ  ولیس  -5
تدا ی گردیده در  ورتیکه به  بب نبود یا کمبود امکاناۀ به کدا  
   شااخانه دیگر فر تاده م  شوند  ولیس باید در سریاا قرار داده شود

در  ورۀ رخصت یا ریار اسیاس شااخانه برای مسلولین اش تسایم 
 داده شود   ساسه با دلائیه خیر خاتمه یافت.

 در عال ت میداق عردک:
ارگانهای لدل    ق ائ   الیت میداا  ردک یو   ه  همنهیگ ساسا 

تحت ریا ت ق ا توال  دیق هللا " ریق"  11/22/2931شیبه مور  
ال با اشتراک رؤ ا   نماییده گاا اداراۀ ذیربط در رئیس محکما ا تییا

 مرر محکمه ا تییاال دایر گردید.
ابتدا  ساسه با ت  ۀ شیات  چید از ک   مجید ش از   اتحاال دلا به ر و 
 اک شهدا    مجر  ین  ادهه تر ریست  در ازده دخول   وهیتوا 
 مارشال دمحم قسیم "فهیم"  ورۀ گرفت  پس رئیس محکمه تشریف
ش ری  اارین را به ساسه خیر مرد  گات    بق شسیدا   یراموا 

میداا  ردک بحم  - اعیت امییت  اداراۀ   مسیر ساده لموم  کابل 
  تبادل نتر  ورۀ گرفت که بالیوبه قومانداا امییه به ارتبا  تأمین 

میداا  ردک ا مییاا کامل داده    -امییت اداراۀ   مسیر شاهراه کابل
وماندان  امییه در  صه تأمین امییت از هی  نوع همکاری افز د که ق

ً بحم ر ی همکاری اداراۀ در ساسه  دریغ ن واهد  رزید. متعاقبا
مطرو گردید   تصمیم بر شا شد تا هر اداره   ایف خوی  را با کمال 
 داقتح امانت داری    بق قانوا اسرا  خواهید فرمود. در اخیر 

گاا ساسه ترااا نمود تا اگر کدا   رئیس محکمه از اشتراک کییده
نتریاۀ    یشیهاداۀ داشته باشید م  توانید ارائه نمایید   ساسه بعد از 

 سمع بیدی   دلائیه خیر خاتمه یافت.

دکندهار عال ت د شاه علیکوټ علسوالۍ په ایتدائیه 
 :محکمه کي

نېټه د شاه  لیکوټ  لسوالش  ه ابتدائیه محکمه ک  د  9/22/2931  ه
 ل  ا  ق ائ  ارګانونو تر مییځ د همغږۍ  ون ه سو ه شوه.لد

 ه دې  ون ه ک  دشاه  لیکوټ  لسوالش  لسوالح ا  د نی   لسوال ا  د 
 لسوالش  ارنوال ا  د  ټمیانشین  لسوالش اسرائیه مدیر ا  د شاه  لیکو

نور  ادارا  ا تاز  ګ  ا ک پ  ه.  ون ه د قرشا کریم  ه  و مبارکو 
ه  یل شوه  ر  ته د اسی ا   ره  م د شاه  لیکوټ  لسوالش شیاتونو  ر

دابتدائیه محکم  رئیس ق ا تمید دمحم نسیم )االزهرپ( د  ون پ د 
اهمیت ا  اهدافو  ه ا ه خبرپ  ک ې ا  زیاته ئ  ک ه چ  ددا    ون   
سو  ل به ډیرپ  رت   تونزپ هوارپ ک پ ا   ی   یل چ  ټولو 

رکو نک  باید خپاو  رځییو  ااریو باندپ لدل  ا  ق ائ  ادارا  کا
 ابیده ا    ا  د مراسعییو  ره اه ر یه ا   اوک  لرپ ا  د تیر  
  ه زده ک ه  ک پ ا  رځ تر با  ترق  ا   رم تګ  ک   تر و خپا  

 ټولی  ته  ه اه ډ ل د خدمت مصدر  ګرځیږ .
  زیاته  لسوال خپاه  ییا  اارییو ته  ا ر له ا ټ ر  ته د شاه  لیکو

ئ  ک ه هغه  تونزه چ  موږ ی   ه  لسوالش ک  لر  هغه د  ولیسو ا  
امییت  ارګانونو ترمیځ نه همغږپ ده ا  د خپاو    یتونو نه  یژندل 
دی یعی   ه دی معی  چ   ولیس خپل    یت نه  یژن  چ  زموږ 

    یت د قانوا  ر مطابق  ه دی؟ 
د  ارنوال   یاه اسرا  کوپ چ  ا  بل داچ   ولیس هم  د قاا  ا  هم 

دا ډیره لویه  تونزه دهح چ  موږ  ر ره م امه یو که چیری د د ی 
لپاره لی  مهاله کور ونه  ه کار  اچول ش  تر و د ی دخپاو 

 استیناف  محکمهادار   ۀجلس
 کندز عال ت

تحتت  13/۵۵/۵۳۳۲ساسا اداری محکما ا تتییاال  الیتت کیتدز بتتاریه 
ریا تتتت ق تتتا تیار ف تتتل الهادی"فااتتتل" رئتتتیس محکمتتتا ا تتتتییاال بتتتا 

   ترض اشتراک همه  ر ونله الم از ق تائ ح اداری  اسیتراا ختدمات
بهبود بیشتر امور ق ائ   اداری درتاالر ساساۀ محکمتا ا تتییاال دایتر 

 گردید. 
ابتتتدا  ساستته بتتا تتت  ۀ شیتتات  چیتتد از کتت   هللا مجیتتد تو تتط قتتاری  بیتتب 
الر من"فتایز" متدیر لمتوم  متال    ستتاب  ا تتییاال ش تاز  تپس رئتتیس 
محکمتته اتتمن لتترض ختتوش شمدیتتد بتته مشتتترکین ساستته در رابطتته بتته 

اۀ ذیتتل  تتحبت نمــــتتـود: از گشتتت  گتتذار بتت  متتورد ق تتاۀ مواتتول
 مامورین ساوگیری  ورۀ گیردح  ابیدی به  ااری یومیتهح ر تیدگ  
به ق ایا درمیعتاد قتانون ح میتع  ر د کمیشتن کتاراا بته محکمتهح مبتارز  
ستتدی بافستتاد اداری  کارشتتکی  درمحکمتتهح رلایتتت  مراقبتتت از  اتت  

نیت  بتامراسعین  ر تیده گت  بته  الصحه محیط   دفاتر محکمهح  تاوک
تمام  شکایاۀ قانون  مراسعینح مابس بودا بایونیاور  ق ائ  در  قتت 
ر میاۀح ترتیب  ار تال را ورهتای  ااتری  را ورهتای ربتع  ار در 
 قت  زماا معییه بریا تت تحریتراۀ ا تتییاال تتا بعتداً بته  تتره محکمته 

ا  ااری که گسیل گرددح معاماه کردا رقعه مری    رخصت  درکتا
ی  ا ل ا ت باید  ورۀ گیرد  هی   ر ونل محکمه نمیتواند در قت 
ر میاۀ بد ا لذر قانون  خار  شود.   تأکید نمود که میسوبین ق ائ  
 اداری موارد فود را در امتور یومیته ختود ستدن درنتتر گرفتته  بتق شا 

 لمل نمایید   ساسه با دلائیه خیر خاتمه یافت.

 ستینافا محکمۀادار   ۀجلس
 یادغیس عال ت 

 11/22/2931 محکمتتا ا تتتییاال  الیتتت بتتاد یس بتتتاریه اداری اساستت
بتتتا ا تتتتییاال  اتحتتتت ریا تتتت ق تتتا تمید ماتتتت  دمحم  زیتتتر رئتتتیس محکمتتت

کم ا تتتتییاال   ابتدائیتتته اال تتتای ق تتتائ   اداری محتتتح  تتتاؤاشتتتتراک ر
ح محکمه ابتدائیته خشتونت لایته زاح شمریتت هبتت ا تیاد   هتایق   شهری
 دایر گردید.ا تییاال  امحکم م زا در مرر شمریت

مولتتتوی تو تتتط  ابتتتتدا  ساستتته بتتتا تتتت  ۀ شیتتتات  چیتتتد از کتتت   هللا مجیتتتد 
 محکمته رئتیس  تپس لبدالصمد"نیازمید"ل وق ائ  دیواا سزا  ش تاز
   یتتا  قااتت  الر تتاۀ    تتور اشتتتراک کییتتده گتتاا را خیتتر مرتتد  گاتتته 

  درمتتورد  اتتعیت  رئتتیس  تتتره محکمتته را بتته  ااتترین   تتیاه شتتده 
امییتتتت   تبایغتتتاۀ کتتته بتتتراه انداختتتته شتتتده بتتتود افتتتز د کتتته تحتتتت تتتتاهیر 
قرارنگرفتتته  بصتتورۀ ا تتول  ادای ر تتالت  مستتلولیت نماییتتدح متتر  
 زنتتده گتت  بتته د تتت خدا نتتد  ا تتت  بتتا توکتتل بتته خدا نتتدالیزال درلتتالم 
ا باا به نیر های امییت  ختوی  با رمیدهستتیم  باسرئتت  ر  یتا شرا  

الت    ایف  موقف کاری  امییت ختوی  دفتاع مییمتائیم  یت  نتتا  قتوی ازلد
داریتتم    نیزازات تتاذ تتتدابیرالز  امییتتت   ا تیتتا   بتته میستتوبین ق تتائ   اداری 
ا مییاا داد که همه ب   های امییتت  باماهمکتاری دارنتد  م تموا شیته مبارکته 

رد   موخرنمیشود را قرائت نمود که هرگاه بر د میعادمعین اسل به شما لحته م
 همه اموراۀ به مردراۀ اله   ابسته ا ت    بد ا اراد   ر ردگار هی  ارر 
 زیتتاا بتته متتا نمیر تتد  توکتتل ختتوی  رابتته خدا نتتدمتعال مییمتتائیم ازنترلریتتده 
ا  م  متر   ایتاا زنتده گت  نیستت بتل ش ازیت  زنتده گت   تعادۀ ب ت  ابتدی 

م  سهتتتتت راتتتتای خدا نتتتتد ا تتتتت  ازشتتتتهادۀ درراه خدا نتتتتد  ا تتتتتربال مییمتتتتای
 خوشتیودی ر  انیتت ر تتول معتتم ا تت   کتارح لبتتادۀ   ماموریتت مییمتتائیم   
درادامه افز د که   ااری ی  ا ل ا تت  بته شا  ابیتد بتوده باشتیدح محتاکم شا 
 الیت درسایگاه خاص قراردارد  با بسیاربیداری  هوشیاری کامل متوسه  ا ا 

نتتتا شگاهانتتته متتتورد  تتتو  ا تتتتااده   تتت  یت  مستتتلولیت ختتتوی  بتتتوده باشتتتید تتتتا
قرارنگیرید تا که  بب کشتتن ش صتیت شتما   بتدنام  نهتاد نگتردد  نیتز ق تاۀ 

قطارنیر هتتای امییتتت  تیتتتیم شتتوند  مستتافر ین  ارشتتاا بتته ختتار   الیتتت بتتا
   ایف خوی  را تا  دراخیرخطاا به قومانداا مارزه امییت  ق اۀ هدایت داد

مستتتلولیت هتتتای ختتتوی  باشتتتد  اشتتت اص بصتتتورۀ ا ا تتت  انجتتتا  داده متوستتته 
مشکوک را اسازه ندهید تا داخل محاکم گتردد  قومانتداا ماترزه ا مییتاا داد کته 
باهوشیاری کامل متوسه امییت بوده  ازهی  گونه  ع   تت ش درانجتا    تایف 

   نمائیم  ساسه بادلائیه خیرخاتمه یافت.    محوله دریغ نم 

 دارزکاق عال ت استیناف محکمې
 ر  غونډهادا

دارزګاا  الیت ا تییاال محکم  ریا ت  ه  تالوا کت  یټه ن 19/22/2931 ه 
ادارپ  ون ه د ا تییاال محکم  رئیس ق ا تیار فهتیم هللا ) نیتازی (   ته مشترۍ 

و ا  نایاتتاستتو ه ا   تتدی  ونتت ه کتت  د ا تتتییاال محکمتت  د دیوانونتتو رئیستتانو ح ق
مامورییو  ته کت  ګت  ا درلتود .  وا نایاادااری محکم   ا  دابتدائیه محاکمو ق

لوم ی د قرشنکریم  و مبارک  شیاتونه ت  ۀ شول .  ر  ته د ا تییاال محکم  
 . ایهرئیس ګ  ا   الو ته هرکا   

د بایتتدبیتتای  د محکمتت  اداری ا  ق تتای   ر تتونل تتته   یتتل چتت  متتوږ ا  تا تتو 
ک  لیار   داقت نه کار اخاو. خپل ټول اسراشۀ د قانوا  ه چوکاټ  ا  اخ ص

ک   ح قانوا ا ل  رخپل ځاا ا  بیا  ه نور  باندی تطبیتق کت  ح هتیڅ  مجتر  بت  
می ونتو کت  اتاتاد ا   واتو  ات  نش  ا  هیڅ  ب  ګیاه مجازاۀ نش ح خپاتزله مجا

متتر  تته خپاتتو ش تتمیمیت  لتتر  د تتترې محکمتت   د محتتتر  مرتتا  ټتتول مصتتوباۀ ا 
 ځ تر با  بهبود راش  .اسراشتو ک  لما  ک    زموږ  ه کار نو ک   ر

مراسعییو  ره اه  اعه  ش  د لس التماد  ه محکمتو  ا تل کت   د لتس ا   
محکمو میځ ک   اټن باید ختم ک   قانون  استراشۀ  کت   بت   رفت   ات  شت ح 
لدالت  ش ح  ه خاکو باندی قانون  تر م  ک   ح خپل  یثیت ا د اداری  یثیت 

 واساۀ لای   نیس  تر و خا   دمحکمت  اتو  ه کار نو ک  شاافیت را لوح س
 یدا ک یح د خاکو کار نه معطل نه ش ح یو بل تته مترابتل   داسراشتو   ه خبرتیا



  

 

 

 

 

 

 

 
     

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

۸۹۳۱حوت  02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی م قضایتصم
خ جلسه  تار

 ی قضا
 تعداد 

 نیمترم
 محکمه مریوط نوع اترام

سال حبس تنفیذ  عچرار نفر یرائت  02دعنفر هر عاحد   01/00/0931  د واق جزاء محکمه استیناف عال ت یلخ قتل شش نفر 

 رر سرقت پنج نفر رر هر عاحد سه سال حبس تنفیذ 

00/00/0931 پنج سال حبس تنفیذ  رقت مسلحانهس  کنفر   رر 

 رر اعل لواط  کنفر رر  کسال ع شش ماه حبس تنفیذ 

01/02/0931 هر عاحد دعسال حبس تنفیذ   رر سرقت دعنفر 

 رر اوت تراایکی  کنفر رر دعسال حبس تنفیذ 

1/00/0931 دعسال ع شش ماه حبس تنفیذ   رر اعل زناء  کنفر 

1/00/0931 هر عاحد ییست ع پنج سال حبس تنفیذ   رر قتل دعنفر 

 رر سرقت  کنفر رر  کسال ع شش ماه حبس تنفیذ 

0/00/0931 دعتن هر عاحد دعسال حبس ع هشت نفر هر عاحد کمتر از  کسال حبس تنفیذ   رر اعل زناء ع قواد  ده نفر 

 رر غصب  کنفر رر  کسال ع  کماه حبس تنفیذ 

00/00/0931 هشت سال حبس تنفیذ   رر تجاعز جنسی  کنفر 

ر عاحد  کسال ع شش ماه حبس تنفیذ ه  رر اعل زناء دعنفر رر 

03/00/0931 هر عاحد هفت سال حبس تنفیذ   رر سرقت موتر سه نفر 

سه نفر هر عاحد  کسال ع دعماه حبس، سه نفر هر عاحد دعسال ع  کماه حبس 

 ع  کنفر  کسال ع  کماه حبس تنفیذ 
03/00/0931  رر اعل زناء ع قواد  هفت نفر 

عاحد سه سال حبس تنفیذ  هر  رر سرقت سه نفر رر 

1/00/0931 هر عاحد  کسال ع شش ماه حبس تنفیذ   د واق جزاء محکمه ایتدائیه شرر  عال ت یلخ اعل زناء ع قواد  دعنفر 

01/00/0931 ییست ع پنج سال حبس تنفیذ   رر قتل  کنفر 

     

 رر سرقت  کنفر رر شش سال حبس تنفیذ 

تنفیذ سه سال حبس   00/00/0931  رر اقدام یه قتل  کنفر 

 رر غصب مسلحانه سه نفر رر هر عاحد دعسال حبس تنفیذ 

 رر غصب  کنفر رر سه سال حبس تنفیذ 

 رر چ اعل  کنفر رر دعسال حبس تنفیذ 

03/00/0931  کسال ع هشت ماه حبس تنفیذ   رر اعل زناء  کنفر 

ل ع  کماه حبس تنفیذ  کنفر دعسال ع  کماه حبس ع  کنفر  کسا  رر اعل زناء دعنفر رر 

01/00/0931 هژده سال حبس تنفیذ   رر قتل  کنفر 

92/00/0931 هر عاحد دعسال حبس تنفیذ   رر ضرب ع جرح دعنفر 

 رر چ اعل گر   کنفر رر  کسال ع شش ماه حبس تنفیذ 

03/02/0931 هفده سال حبس تنفیذ  اء محکمه استیناف عال ت یامیاقد واق جز معاعنت در جرم قتل  کنفر   

01/00/0931 هر عاحد  کسال حبس تنفیذ   رر جنگ مغلویه چرارنفر 

00/00/0931  کسال ع ششش ماه حبس تنفیذ   رر سرقت دعنفر 

02/00/0931 پنج سال حبس تنفیذ   رر اعل زناء دعنفر 

03/00/0931 پنج سال حبس تنفیذ   رر سرقت منزل سه نفر 

فیذ سه سال حبس تن  09/00/0931  د واق امنیت عامه محکمه شرر  عال ت یامیاق قاچاق مواد مخدر  کنفر 

00/00/0931 نه سال حبس تنفیذ   د واق جزاء محکمه استیناف عال ت سمنگاق سرقت  کنفر 

03/00/0931  کسال ع  کماه حبس تنفیذ   رر سرقت  کنفر 

6/00/0931 هر عاحد ده سال حبس تنفیذ  ت ع اعالیت ها  ترعر ستیعضو  دعنفر   
د واق رسیده گی یه جرا م امنیت عامه ع جرا م ناشی از اساد ادار  محکمه استیناف 

 عال ت سمنگاق

01/00/0931  کسال حبس تنفیذ   رر عضو ت  کنفر 

00/00/0931 شش سال حبس تنفیذ   رر عضو ت طالباق  کنفر 

فیذ  کنفر شانزده سال حبس ع  کنفر دعازده سال حبس تن  03/00/0931  د واق جزاء محکمه استیناف عال ت اار اب قتل دعنفر 

92/00/0931  کسال ع  کماه حبس تنفیذ   رر سرقت  کنفر 

 رر مجرعحیت منجر یه قطع عضو یدق  کنفر رر  کسال ع  کماه حبس تنفیذ 

02/00/0931 پنج سال ع  کماه حبس تنفیذ  مه محکمه استیناف عال ت اار ابد واق امنیت عا قاچاق مواد مخدر  کنفر   

 رر ار بکار   کنفر رر هفت سال ع شش ماه حبس تنفیذ 

 رر ارعش مواد مخدر  کنفر رر  کسال ع چرار ماه حبس تنفیذ 

دالرامر کائی پول اېتالس شده  002332هر عاحد سه سال حبس تنفیذ ، مبلغ 

ااغانی جزا  نقد  6101091حکم شد ع مبلغ   
09/00/0931 نفر سه   رر سوء استفاده از صالحیت عظیفو  

01/00/0931  کسال ع  کماه حبس تنفیذ   رر تسلیمی سالح ع مرمات یه دشمن  کنفر 

ده سال ع شش ماه حبس تنفیذ  ع مبلغ چرار صدع پنجاه هزار ااغانی جزا  

 نقد 
 رر سوء استفاده از صالحیت عظیفو   کنفر رر

03/00/0931 شانزده سال ع  کماه حبس تنفیذ    کنفر 
عضو ت یه گرعه طالباق ع اعالیت 

 ترعر ستی
 رر

 رر قاچاق ع ارعش مواد مخدر  کنفر رر  کسال ع  کماه حبس تنفیذ 

 رر قاچاق مواد مخدر  کنفر رر پنج سال ع نه ماه حبس تنفیذ 

 رر قاچاق ع ارعش مواد مخدر  کنفر رر  کسال حبس تنفیذ 

ع مبلغ پانزده هزار ااغانی جزا  نقد ییست ع پنج سال حبس تنفیذ    01/00/0931  د واق جزاء محکمه ایتدائیه شرر  عال ت اار اب قتل  کنفر 

02/00/0931  کسال ع پنج ماه حبس تنفیذ   د واق امنیت عامه محکمه ایتدائیه شرر  عال ت اار اب ارعش مواد مخدر  کنفر 

فردعن رر هر عاحد شانزده سال ع  کماه حبس تنفیذ   رر استفاده از مواد منفجره 

03/00/0931 دعسال حبس تنفیذ   محکمه ایتدائیه ېشونت علیه زق عال ت اار اب مجرعحیت  کنفر 

9/00/0931 پنج سال ع شش ماه حبس تنفیذ   د واق جزاء محکمه استیناف عال ت کندز قتل  کنفر 

 رر سرقت  کنفر رر  کسال ع ده رعز حبس تنفیذ 

رعز حبس تنفیذ  پنج سال ع ده  رر مجرعحیت  کنفر رر 
 

 هي محکومین اوق طبق قانوق محفوظ استاحقوق استیناف طلبي ع ا تمییز ېو
 

 

محااتت  سهتتت توزیتتع تصتتدیق 22/2931/ 19بتتتاریه 
نامه های کورس  واد شموزی تحت ریا ت ق ا تیار 

دین " مییتتر" رئتتیس محکمتتا ا تتتییاال  الیتتت مییتتر التت
 ر ل با   ورداشت لزۀ هللا "  تمیم" شمتر   تواد 
شمتتوزی ریا تتت معتتارالح دمحم  ستتن " شتتریا  " شمتتر 
ارترتتای  رفیتتت مرتتا   الیتتتح  متتدیر نتتتارۀ ریا تتت 
معارال   معام  واد شموزی در مرتر محکمتا ا تتییاال 

 دایر گردید. 
از ک   هللا مجید ش از ابتدا  محال با ت  ت  شیات  چید 

 تتپس رئتتیس محکمتته از اهمیتتت  تتواد شمتتوزی بتترای 
کارکیاا خدمات    در کل بترای تمتا  افتراد سامعته یتاد 
ش ری نموده  افز د لام   معرفت  انستاا را بته  توی 
ر شتتتیای    ختتتوب  هتتتا هتتتدایت میکیتتتد  تتتس کارکیتتتاا 
ختتتدمات  از ایتتتن فر تتتت نهایتتتت ا تتتتااده التمتتت  را 

واد ختتتوی  را بتتتا  یگیتتتری هم تتتو بدارنتتتد    تتتط   تتت
برنامتتتته هتتتتای شموزشتتتت  ارترتتتتا دهیتتتتد    ل  تتتتتاً  از 
همکاری های همته سانبته ریا تت معتارال   نیتز معاتم 
کتورس  تتواد شمتتوزی کته لتت  ه بتتر   یاتا ختتوی  بتته 
 تتتورۀ راتتتاکار   بعتتتد از ر تتتمیاۀ بتتترای  تتتواد 

شموزاا تدریس مییمود  ا هار امتیاا نمتود. متاقبتاً شمتر 
ی از شمتادگ  هتای ریا تت معتارال  ترض  واد شموز

همکتتاری هتتای بیشتتتر   ارترتتای  تتط   تتواد کارکیتتاا 
 واد شموزی  شمریتخدمات  خا ر نشاا نموده  افز د 

در ختتتدمت کارکیتتتاا ختتتدمات  میباشتتتد تتتتا  تتتط   تتتواد 
خوی  را ارترا دهید   در زمییه مثالهای از اش ا   
 که از  ریق کورس های شموزش  توانستید  به  طوو
 کیتتلح شمتتر   متتامور ر تتم  د لتتت  ارترتتا نماییتتد یتتاد 

 ش ری نمود.
در ادامه شمر ارترای  رفیت مرا   الیت بیاا نمود کته 
کتتورس هتتای شموزشتت  بتتترای تمتتا  کارکیتتاا ختتتدمات  
 تط   الیتت   در تمتا  ارگانهتای د لتت  دایتر گردیتده 
بتتود کتته متا تتاانه  تتایر اداراۀ در زمییتته توستتا ستتدی 

 ً ریا تتتتت هتتتتای محکمتتتتا ا تتتتتییاالح  نیمودنتتتتد    تتتترفا
ال   امییتتتت ماتتت  توانستتتتید موفرانتتته ارنوال  ا تتتتییا تتت

کتتتتورس هتتتتای شموزشتتتت  ختتتتوی  را بتتتترای کارکیتتتتاا 
خدمات  تکمیل   تصدیق نامه های  شنرا  توزیتع نماییتد 
که این ی  د تتا رد بترای ایتن اداراۀ میباشتد. محاتل 
با توزیع  تصدیق نامه ها برای کارکیاا خدمات  خاتمه 

 یافت.
 

ساسا لای  ق ائ  دیواا سزا  محکما ابتدائیه  وزه  و  شهر 
در رابطه به ر یده گ   29/22/2931کابل یو  یکشیبه مور  

دماۀ لامته   ق ایای قتلح مجر  یتح تجا ز لایته متو این خت
تمرد از  کم محکمه به اتها  بیست نار تحت ریا ت ق تا تمل 
دمحم  اا"لایزاده" رئیس محکما ابتدائیه بته ل تویت ق تا تمل 
د  تتت دمحم "م اتتص" رئتتیس دیتتواا ستتزا    ق تتا تیار ختتا ره 

ارنوال  تت"هیگامتته" ل تتو ق تتائ  شا دیتتواا بتتا   تتور داشتتت 
هح مت تتتررینح مو تتتفح  کتتت ی متتتدافع متهمتتتینح متهمتتتین ق تتتی

 ک ی مدافع مت ررین   افراد ذیع قه در تاالر ر تیده گت  بته 
 سرایم لایه امییت داخا    خارس  محکمه ابتدائیه دایر گردید.
ابتدا  ر میت ساسته تو تط رئتیس محکمته بیتا  خدا نتد لتادل   
توانا ) ( ش از شد  پس مدقق ق یه گزارش فود را بیاا نموده 

ورۀ التتراض ختوی  را قرائتت   بته ارنوال مو ف  ت بعداً 
تعریتتتب شا  کتتت ی متتتدافع متهمتتتین دفالیتتته هتتتای ختتتوی  را  بتتته 
خوان  گرفتید.  متعاقباً هیلتاۀ ق تائ   تس ازا تتماع ا هتاراۀ 
شتتاماین ق تتیه نتتص  کتتم را قرائتتت کتته بتته ا تتاس شاه یکتتتن از 
متهمتتتین در ق تتتایای قتتتتلح مجر  یتتتتح تجتتتا ز لایتتته متتتو این 

ز  کتم محکمته در هتر ق تیه محکتو  بته خدماۀ لامه   تمترد ا
کتود ستزا  شتدید تترین مجتازاۀ  83مجازاۀ شده که  بتق متاده 

که مدۀ بیستت   د  تال  تبس میشتودح شتانزده ناتر متهمتین در 

رابطه به ق ایای فود در هر ق یه محکو  به مجازاۀ شدند کته 
هاتده  -کود سزا  شدید ترین مجازاۀ که مدۀ هاتده 83 بق ماده 
یایذی میشود باالی شاا قابل تیایذ   تطبیق دانسته شد  ال  بس ت

   ه نار از متهمین نسبت لد  موسودیت دالیل کاف  التزا  بتری 
الذمتته شتتیاخته شتتدند   بتته متهمتتین تاهتتیم شتتد کتته  رتتود ا تتتییاال 

 خواه  شنها در میعاد قانون  محاو  م  باشد. 
 

ا تتترا   لتتریح توااتتع ا لتتاسزی  نتته کتتار اخا  ح نتافتتت ا  
یونیاور  رلایت ش ح   ه  ااتری  ابیتدی ا  قتانون  رخصتتیو 

تته شتاید   ه ا تااده   ش   تر و  موږ  کوالی شو خپتل ماتت 
کار نو کت   ترلت را لتو ید  اقع  خدمتونه لراه ک   حا  با

ا  شاافیت نه کار اخاو تر وهللا زموږ   ه راا  شت . ساسته 
  ه دلائی    ره  ای ته  ر یدله.

 دکنه عال ت استیناف محکمې
 ادار  غونډه 

 ۳۰/۵۵/۵۳۳۲د معمتتول  تتره  تتم نتتن  رځ چهتتار شتتیبه چتت  د 
دمحتتتتاکمو ریا تتتتت د ا تتتتتییاال د  نیټتتتت   تتتتره برابتتتتره ده د کیتتتت 

دیوانونوح ااری محکم  دیوانونو ا  ابتدائیه محکمو رئیسانو  ه 
ګتت  ا اداری مجاتتس د ق تتا تیار سمتتال التتدین دکیتت  دا تتتییاال 
محکم  رئیس  ته مشترۍ د  تو مبتارکو شیتاتونو  ته تت  ۀ  تره 

  یل شوه.
د هر  ه نه م ک  ق ا تیار سمال الدین د کی  د محاکمو رئیس 

ټولتتو قااتتیانو ا تتوال  ر تت   کتت ه  ر ستت  محکمتت  رئتتیس  د
قاایانو ته د لدالت ا  قانونیت ا  اداری ساست  د هتدال  ته ا ه 
ماصتتا  خبتتری  کتت ی ا  النتتدی مواتتولاتو تتته یتت  دقااتتیانو 

  امارنه   واته.
 ه  ااری  ابیدی  ه خپاو مسولیتونو ک  مهم ا ل   -2

   ګڼ .
ک  شاافیت ته د  قاایانو  ره د یومیه اسراشتو  ه ل   -1

  خا   توسه  ه ا ه خبری  شوی.
ټتتول متحتتد المالونتته ا  دلتتال  مرتتا  هتتدایت  تته ستتدی   -9

 ډ ل  ه خپاو  رځی  اموراتو ک  لما  ک ئ.
ټتتول قااتتیانو بایتتد یتتو بتتل  تتره د قااتت   تته  تتات   -9

 یژندګاوی ا  ا ترا    لریح مراسعییو  ره د اه  اوک هدایت 
 ده ا  ار ری ده. شو ا  زیاته ی  ک ه چ   تم  

تتته د  تتتتونز  ا  مشتتک تو چتتت  د ی  ټولتتو قااتتتیاا -5
 ر تره  تته خپاتو ادار  کتت  م تتامه دی د ا ریتد  موقتتع  رکتت ل 

 شوه ا  د  ل الره د قانوا  ه چوکاټ ک   ر  ه ګوته شوه.
ټولو قاایانو تته  پاراتتی   شتوی چت  هتره د  تیه  -5

یق ډ ل  ه اه توګه برر   ک ئ د دقت نه به کار اخاش ا   ه دق
د قانوا  ه چوکاټ ک  ر یدګ   ش   و د د  یو  ه نرت  کت  

 کموال  راش .
 تتته ساستتته کتتت  هغتتتو قااتتتیانو تتتته چتتت   تتته متتتدن  ا    -1

تجتتتتارت   تتتتیمییار کتتتت  یتتتت  شتتتترکت کتتتت ی    بع تتتت  متتتتدن  
مواتتولاتو بانتتدی راتتا  اچولتته تتتر  تتو نتتور قااتتیاا هتتم تتتری 

 مستاید ش .
  د هبتتت ربعتتوار را تتورح  تتالتما  را تتور ا  د ق تتایا  -1

 یستتم تته هتتم بایتد ستدی  امارنتته  شت  کته کتتو  مشتکل  یتدا شتت  
دا تییاال محکم   ره ی  شری  ک ئ. ساسه  ه دلائیه کامتاتو 

  ای ته  ر یده.
 

ئتتیس د کیتتدهار  الیتتت ا تتتییاال محکمتت  رنیټتته  1/11/1931 تته 
تیو بیدیانو  ۰۰۰ق ا تیار ذبی  هللا )ابراهیم (  ه مشرۍ د هغو 

ا  نتتد چتت   تته  ر  تتتیو کتت  د ماتت  امییتتت د مستت لییو ل تتوا د 
بولدک  ه الر نیول شوپ  ه ا  د محکم  ل وا   ته یت  برائتت 

 اخیست   ه مجاس سو  شو.
د مجاس  ه  یل ک  د ا تتییاال محکمت  رئتیس خبترپ  کت ې ا  

چ  د ا  ند  د  یو  ه ا ه محکمت  خپتل لادالنته  زیاته ی  ک ه
 کمونه  ادر ک پ ا  کو  مس لیت چت  د کیتدهار محکمت  تته 

ا  د  تتی  یتت  د  یراستتع  ه  تته خپتتل  ختتت بانتتدپ ادا  کتت ی د
 بعدپ اسراشتو لپاره ا  ندپ  ارنوال  ته ا تول  دپ.

 ر س  د کیدهار  ال   یاۀ هللا) یاۀ( خبترپ  کت ې ا  زیاتته 
ح چتت  ټتتول هغتته بیتتدیاا بتته خوشتت  کیتتږپ چتت  محکمتت  یتت  کتت ه

  رباندپ د برائت  کم  ادر ک ی  پ.
د     یتلح چت  ته د ا کیدهار  ال   یتاۀ هللا  یتاۀ خپاتو خبتر  

هرپ د شیب   رځ  مراسعییو  تونز  ته  ه کتو ی  د لدل  ا  
ږۍ رامی تتته کولتتو تتته ه تت  غتتق تتای  ادار  تتتر متتیځ بشتتپ پ هم

یت  د  تا ونو بیتدیانو د  تیو بشتپ هد  تته ک پ ا   ته نتیجته کت  
الره هتتواره یتتوې ا  دا مهتتال د  تتا ونه بیتتدیانو د  تتی  بشتتپ ې 

 ی.وش
اتتا ا   یتتاۀ د بیتتدیانو کتتورنش  تت   تتته   یتتلح کتته هتتر  تتوک 
   تا و   ه د امانت خط ا  یا  ه بل نامه  یس  اخا  د ا  ند
انو ادار  ا   الیت مرا   ره مواوع شریکه ک پح تر و د بیدی

د کتورنش  تت     ته  تته نتا  ه ا   یتتر قتانون  توګتته  یست   انتته 
 . خیستل ش 

مبتارزې  پ دسرمونو  ه   انتدکورن  ا  بهرن    ه  ون ه ک  د
ا  ما  امییت  ارنوالیو مس لییو خپاو خبر  کت    یتلح چت   ته 

د  تی   ۵۳۰تیتو بیتدیانو  ۲۰۲تېر   ی و میاشتو ک  یت  د هغتو 
  تر ا  ه نه  ې بشپ پ  وې ا   ته ترتیب ا  بشپ ی ک پح چ

د  یو د  ریک   لپتاره یت  د ب ترا  د قااتیانو  ۰۸۰خبره ی  د 
  ه کیدهار ته    یت انترال ک پح تر  تو  ته لیت   ختت کت  

 . شی  د  ی  فیصاه ک ل 
 ۵۱کاونو راهیس  د  ۳۲ا   ۳۱-۵۳۳۵د یاد  مس لییو  ه خبره د 

وپ ا  شت  د  ی  بشپ پ بیدیانو د  ی  هم  ات   ېح چ  تازه ی
 . شنژدې  ختونو ک  به فیصاه  رباندپ  

د ی زیاته ک هح چ   ته کیتدهار کت  د لتدل  ا  ق تای  ادار  تتر 
ږۍ  تته نتیجتته کتت  د یتتوه کتتال کتتار  تته میاشتتتو کتت  غتتمتتیځ د اتت  هم

 .وپشتر ره کېږپ ا  دې ل  ک   ا ونه د  ی   ی ل 
  تتوې ا  د   ته  ونتت ه کتت   تر یتتو شتتمیر نتتور  مستایاو هتتم خبتترې

ږۍ غتچار  د ا  و ا   ترلت  ته موخته  تر ګت  کتار ا  ات  هم
 .وشرا  تاو ټیی ار  

 

ساسا لای   ق ائ  دیواا سزا  محکمتا ا تتییاال  الیتت لغمتاا 
سهت ر یدگ  به ق یه تجا ز سیس  به  50/59/5307بتاریه  

"لمری"رئیس ت ق تتا تمل همرگتتلاتهتتا   تته ناتتر  تحتتت  ریا تت
"ا مدزی"رئیس ل ویت ق ا تمیدشاه  ل تییاال به ا  امحکم

   ق ا تمیدلا  دمحم "لمرزی"ل توشا دیتواا دایتر دیواا سزا
 گردید

ابتدا  ر میت ساسه تو ط رئیس محکمه ال ا شد  پس متدقق 
ارنوال مو ف  ورۀ  ق یه گزارش فود را بیاا نموده بعداً 

التراض خوی  را قرائت   به تعریب شا  کت ی متدافع متهمتین 
یه های خوی  را  به خوان  گرفتید.  متعاقباً هیلاۀ ق ائ  دفال

 س ازا تماع ا هاراۀ شاماین ق یه نص  کم را قرائت که به 

ا تتاس شا متهمتتین هتتر  ا تتد بمتتدۀ شتتانزده شتتانزده  تتال  تتبس 
تیایتتذی محکتتومین بتته مجتتازاۀ شتتدند   بتته متهمتتین تاهتتیم شتتد کتته 

 میباشد. محاو     رود فرسا  خواه  شنها درمیعاد قانون
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مجاتتس اداری  تتتره محکمتته قبتتل از  هتتر چهتتاردهم 

تحتتتتت ریا تتتتت ق تتتتا ۀ  ال سا یتتتتد  5307 تتتتوۀ 

ق ائیه   لموم  اداری قو شمریترشیدی  ر ر ت 
راۀ مرکزی  تتره محکمته  ای اداؤ  به اشتراک ر

 . دادساسه  تشکیل
درساستته  بتتق اسیتتدا  مواتتوع تیتتتیم ا لویتتت هتتای 

ح تعریب    5199-5300 تره محکمه برای  الهای 
وا  از  تر اه شترو قتانش یگیری  یشیهاد مربو  به 

متتتتدن    تجتتتتارت  ح استتتتترا  تمویتتتتل  تتتتر اه هتتتتتای 
ترمیمات  قوه ق تا ئیته بتاا  تتااده از  ستوه  کته بته 

ه همین میتورازسانب  زارۀ مالیه ت صیص داده شد
ح مسایل مربو  به ارترای  رفیت میابع بشتری شتامل 
ارزیتتتاب  استتتراشۀ ح تهیتتته   ترتیتتتب   نهتتتای کتتتاری 

یتتده انتتد   میستتوبین کتته از  ریتتق ریاتتور  سابجتتا گرد
مستتلاه ارترتتای قتتد  ایتتن کارمیتتداا ح مع تت ۀ اداری 

ا تتتییاال  الیتتت کابتتل    امربتتو  بتته ریا تتت محکمتت
هم یتاا نیازمیتتدیهای لوا تتتیک    تجهیزاتتت  ریا تتت 
تعایماۀ ق تای    چگتونگ  تطبیتق  رزالعمتل ترالتد 
 رمیاعت در قوه ق ائیه سمهتوری ا ت م  افغانستتاا 

از تبادل نتر درهرمورد  مورد بحم قرارگرفته   بعد
 . ازسانب مجاس هدایاۀ الز  قانون   ادرگردید

 

ساساۀ لای  ق ائ  ریا تت دیتواا ستزا  محکمتا ا تتییاال  الیتت 
دلتو  تتال ستتاری  در رابطتته بتته  23ستتدی    1فاریتاا بتتتاریه هتتای 

ق ایای قتل به اتها  د نار   قتل خطا به اتها  یکیاتر تحتت ریا تت 
اال بته ل تویت ق ا تمید      ت  " بیب" رئتیس محکمتا ا تتیی

ق تتا تمید  تت   فتتار د "فریتتری" رئتتیس دیتتواا ستتزا ح ق تتا تمید 
ا مد  اهر "لثمان " ل و شا دیوااح ق ا تمید لبدالح "قادری" 
ل و شا دیواا   ق ا تمید لبدال ایل"لثمان " ل و شا دیتواا بتا 

ارنواالا م  تتفح  کتت ی متتدافع متهمتتینح اقتتارا  تت  تتور داشتتت 
 ر  الوا محکما ا تییاال دایر گردید.متهمین   مرد  ذیع قه د

ابتدا  ر میت ساسه تو ط رئیس محکمه به نا  خدا ند لادل   توانا 
ش تتتتاز شتتتتد بعتتتتداً متتتتدقق ق تتتتیه گتتتتزارش فتتتتود را بیتتتتاا نمتتتتود   
متعاقباً ارنواالا مو ف  ورۀ التراااۀ خوی  را قرائت   به 
تعریتب شا  کتت ی متدافع متهمتتین دفالیته هتتای ختوی  را بتته ختتوان  
گرفتیتتتد. کتتته درنتیجتتته هیلتتتاۀ ق تتتائ   تتتس ازا تتتتماع الترااتتتاۀ 
 ارنواالا مو ف   ک ی مدافع متهمین ق یه نص  کتم را ابت   
نموده کته بته ا تاس شا متهمتین ق تیه قتتل یکیاربمتدۀ شتانزده  تال 
 بس   یکیاربمدۀ د ازده  ال  بس تیایذی   متهم ق یه قتل خطا 

ه مجتتازاۀ گردیدنتتد   بتته بته مباتتغ شصتتت هتزار افغتتان  محکتتومین بت
متهمتتین تاهتتیم شتتد کتته  رتتود فرستتا  ختتواه  شنهتتا در میعتتاد قتتانون  
محاتتتو  متتت  باشتتتد. هم یتتتاا دلتتتوی  تتتق العبتتتدی  رهتتته شتتترل  
لیداالقت تتتا  مطتتتابق شتتتریعت  تتترای دمحمی )ص(   قتتتوانین نافتتتذه 

 کشور قابل د راا میباشد. 
 

گتتتزارش استتتراشۀ د ا یتتتن محتتتاکم ا تتتتییاالح ابتدائیتتتا 
 هتتایق  الیتتت  شمریتتتشتتهریح ابتدائیتته  لستتوال  هتتا   

دلتتتو  تتتال ستتتاری  52ستتتدی التتت  52 زنتت  از تتتتاریه 

 بشرو ذیل موا ات  رزیده ا ت:

 دعاع ن استیناای:

د  تیه از قبتل تحتت د راا بتوده بته  52در این ب ت  

د  یه در ماه های سدی   دلو  ارد د ا ین  25تعداد 
د  تیه فیصتاه  53ا تییاال شا  الیت شده که از سماه 

د  تیه  52د  یه مکتوب  مسترد   در متورد  2شدهح 

د  تیه تحتت  35با  د ر قرار اسراشۀ بعمل شمتده   
 د راا م  باشد.

 دعاع ن محکمۀ شرر :

د  تیه از قبتل تحتت د راا بتوده بته  82ن ب ت  در ای
د  یه در ماه های سدی   دلو  ارد د ا ین  03تعداد 

د  تیه فیصتاه  35شهری شا  الیتت شتده کته از سماته 

 32د  تتتیه مکتتتتوب  مستتتترد   در متتتورد  2شتتتدهح 

 02د  تتیه بتتا  تتد ر قتترار استتراشۀ بعمتتل شمتتده   
 د  یه تحت د راا م  باشد.

 ېشونت علیه زق:محاکم علسوالی ها ع 

د  یه از قبل تحت د راا بوده به  22در این ب   
د  تتتیه در متتتاه هتتتای ستتتدی   دلتتتو  ارد  53تعتتتداد 

محاکم  لسوال  ها   محکمتا ابتدائیتا خشتونت لایته 

د  تتیه فیصتتاه  51زا شا  الیتتت شتتده کتته از سماتته 
 55د  تتتیه مکتتتتوب  مستتتترد   در متتتورد  3شتتتدهح 

 15ل شمتتده   د  تتیه بتتا  تتد ر قتترار استتراشۀ بعمتت

 د  یه تحت د راا م  باشد.
( قطعته  هیرته م تاتف الیتوع 552هم یاا به تعداد )

   ماه های سدی   دلو اسرا  شده   لوایتد ناشت  

( افغتتتان  بتتته خزانتتته د لتتتت 339559ازشا مباتتتغ  )
 تحویل گردیده ا ت.

 ت    ق تا تمید  ت   ۵/۵۵/۵۳۳۲ یو   ته شتیبه متور  -
محا تتتن  ا تتتییاال  الیتتت فاریتتاا بتتا لامتتاح ارئتتیس محکمتت " بیتتب"

م قتتاۀ  اش تتایداا   بزرگتتاا اقتتوا   لستتوال  المتتار در دفتتتر کتتاری 
  مود.ن

 اارین   پساز سانب رئیس محکمه ا تربال گر  گردیده  شنها ابتدا 
نشستتت بتته نوبتته ختتود از فعالیتتت   کتتارکرد هتتای کارمیتتداا ق تتائ    

را ابراز نموده گاتید الحمد هلل اموراۀ  خوی اداری خیا  ها راایت 
خاتمته  با دلائیته خیترنشست   خاق هللا بد ا  قاه  ل   فصل میشود 

 یافت.
ق تتتا تمیدمات  دمحم زیتتتر رئتتتیس   11/11/1931 اریهبتتتت -

مستتتتوف     محکمتتتا ا تتتتییاال  الیتتتت بتتتاد یس بتتتا  یدسواد" ستتتیی "
لبدال الق "اکار"شمرمالیه دهیده گاا کوچ  مستوفیت شا  الیتت در 

 دفترکاری اش م قاۀ به لمل ش رد. 
دراین دیدارر ی مواوع مالیاۀ   سمع ش ری لوایتدمحاکم بته  قتت 

اتتولاۀ متترتبط بتته شا بحتتم  تبتتادل نتر تتورۀ گرفتتت معتتین  مو
 رئیس محکمه بیتاا داشتت کته درر شتی  ا کتا  قتوانین نافتذه کشتور 

 اسراشۀ به موقع محاکم درخصوص ق ایای  همنهیگ  مصوباۀ از
مالیات   اش اص ممیوع ال ر  ح مالیته دهیتده گتاا کته ذمتت شتاا را 

 و  یگیتری شتده درمیعاد قانون  نپرداخته انتد از ریتق محکمتا ذیصت
 محتتاکم  بتتق ا کتتا  قتتانوا بتته ا تترع  قتتت درمواتتوع ر تتیده گتت  

  تصمیم ات اذ م  نماید.
محتتاکم بتته  همتتنهیگ   مستتتوف   الیتتت اتتمن ترتتدیر ار  گتتزاری از

ادار  مربو   ر یده گ  به موقع ق تایای مربتو  بته امورمتال  لتوو 
هتتداال ترتتدیررا نیزبتته  تتاس ختتدماۀ شتتایاا محتتاکم بتته میتورنیتتل بتته  ا

 معییا مال  به رئیس محکمه الطا  نمود.  
 

به  اساه برنامه های شموزشت  ریا تت ارترأ رفیتت 
متتتتتدیریت شموزشتتتتت  برنامتتتتته   ارزیتتتتتاب  استتتتتراشۀح

 دلو تتتتتال ستتتتتاری11التتتتت   10تتتتتتاریه ب نتتتتتتارۀ 

بتته همکتتاری متتال   تاالرمحکمتتا ا تتتییاال کیتتدهاردر

( راه انتتتتتتتدازی JSSP تتتتتتتکتورلدل  افغانستتتتتتتتاا )

ی هاکه درین برنامه میسوبین اداری ریا ت گردیدح 
 اشتراک داشتید. کیدهار هامیدمحاکم ا تییاال 

برنامتتتتتتتتتته ر ی ا تتتتتتتتتتول ا ا تتتتتتتتتت  متتتتتتتتتتدیریت ح 

  تتتتتایف  شتتتتتیوه هتتتتتای متتتتتدیریتح مدیر متتتتتدیریتح

مهتتتتتارۀ هتتتتتای   تتتتتطوو متتتتتدیریتح ا ا تتتتت  متتتتتدیرح
 ر ش هتتتتتتای متتتتتتدیریتح تعریتتتتتتف نتتتتتتتارۀح متتتتتتدیرح

نتتتتتتتتارۀ از تتتتتتت ا  تاتتتتتتتا ۀ نتتتتتتتتارۀ  ارزیتتتتتتتاب ح
چگتتتتتتتتتتتتونگ  نتتتتتتتتتتتتتارۀ  ارزیتتتتتتتتتتتتاب   تطبیرتتتتتتتتتتتت ح

کتتتته تو تتتتط شموزگتتتتار ریا تتتتت  ده بتتتتودمتمرکزگردیتتتت

ارترتتتای  رفیتتتت   ارزیتتتاب  استتتراشۀ بتتته  تتتی  بتتترده 
بتتتتا برنامتتتته شموزشتتتت  را اشتتتتتراک کییتتتتده گتتتتاا  شتتتتد 

 بتتتتتتا مثبتتتتتتت ارزیتتتتتتاب  نمودنتتتتتد   برنامتتتتتته اهمیتتتتتت  

بتتته بتتترای اشتتتتراکییده گتتتاا هتتتا توزیتتتع تصتتتدیق نامتتته 

 .ر ید ایاا 
 

 

ا تتتماع مشتتک ۀ ح  الیستت  محتتاکم در تحرتتق لتتدالت
ا مییاا از تح مبارزه با فساد   تعمیم شاافیح مــرد 

رفع شکوک مح اسراشۀ شااال   مس لیت های محاک
   هاۀ ناش  از ب  ا  ل  از اسراشۀ محتاکمب  ش
مین أمییاا از ارایه خدماۀ شایسته محاکم برای تتا 

ً لدالت اتمن  ت یران   مرتا   الیتتمعا ا  . متعاقبا
از دایتتتر نمتتتودا هم تتتو ساستتتاۀ ا هتتتار خوشتتت    
قتتدردان  نمتتود   از  تتارنوال  ا تتتییاال خوا تتت تتتا 

   دل لتتانهتتای گکتته لایتته ار ی رااشتت اص   افتتراد
یید ق ائ  در شبکه های استمال  تبایغاۀ    مییما

 شیا ای    به  یجا قانوا بسپارند.
در ادامتتتتتتته مستتتتتتت لین اداراۀ بالیوبتتتتتتته  تتتتتتت یران  
نمتتتودهح همکتتتاری    مایتتتت ختتتوی  را از لتتتدالت 
التتتتت   نمودنتتتتتد   ساستتتتته بتتتتتا دلائیتتتتته خیرخاتمتتتتته 

 یافت.
 

زیتر لیتواا مشتارکت ساسه ای  ۸/۵۵/۵۳۳۲بتاریه

در  الیتتتت کیتتتدهار تحتتتت لتتتدالت  امتتترد  در  ر  تتت
رئتتتتیس  "ابراهیمتتتت " ق تتتتا تیار ذبتتتتی  هللاریا تتتتت 

 "یریگد تتت" تتاالل  شا تتتییاال بتته اشتتتراک  امحکمتت

ده گتتاا اداراۀ ح رؤ تاح نماییتت الیتتت شا معتا ا مرتتا  
   ا تتییاال ا    ادارپ محکمئر ونل ق اذیربطح  

 ادر تتتتاالر ساستتتاۀ محکمتتتت م تاتتتتف مشتتتراا اقتتتوا 

 .ردیدگا تییاال دایر 
چیتتد از کتت   هللا مجیتتد   شیتتات   ساستته بتتا تتت  ۀابتتتدا

رئتتیس دیتتواا "  تتاتم "تو تتط ق تتا تمید  تت   نبتت 
رئتتیس محکمتته  ش از تتپس شتتهرپ  اترافیتت  محکمتت
بیتتاا   اهتتداال ساستته را قتترار ذیتتل  هد تت یران  نمتتو

  تواتیح رفتع فا تاه هتا میتاا محتاکم   مترد نمود: 

دلوګر  الیت  (نیازی)نیټه ق ا تیار قاری محصل  ۸۱/۵۰/۵۳۳۲ ه 
دلامتته  (دمحمی)یس چتت  ر و هللا ئتتدیتتواا ر  ا تتتییاال محکمتت  دستتزا

میع ددا و دتا تری وال   )تسل(امییت دیواا  ر ر ت ا  امیر زاده 
ا تییاف  دیواا  ر ر تت یت  ماتیتا کولتو ددمحمش ت   لستوالش   ته یت  

 لیدنه  ک ه.
   رځیش چاری ا  د د ی له خواتر  ره شوی اسراشۀ ی  له مدمحک

ه ددلتوی لت حدنومو ی محکم  ټول  ر تونل  ااتر   ح نږدی  کتل
  داسراشتتتتو  تتته ا ه  واتتتتی  متتتخا نتتتدانو ا  مراسعییتتتو   تتته د محک

ټولو دمحکم  له اسراشتو   ه خوا   اوده چ  کار  نه ی  ح  شوی
   ر تونل تته دچتار  مت  پل  ختت  ترته ر تیږی  ته  تای کت  دمحک
 دال موا  ه موخه الزم   پاراتی   شوی.

 

محکمتا ا تتییاال  الیتت بتاد یس بتتاریه هتای  کمیسیوا  مع شکایاۀ

ماتت  دمحم زیتر  ریا تت ق تا تمیددلو  ال ساری تحتت  51   59ح 3
وا یکمیست اشتتراک ال تای ابت ا تییاال  الیت بتاد یس ارئیس محکم

 .دایرگردیدا تییاال  ادر مرر محکم

 ید د مجید ش از  پس   ابتدا  ساسه با ت  ۀ شیات  چید ازک   هللا 
ا تییاال نصب مت  باشتد  اشکایاۀ که بدر ازه  ر دی ریا ت محکم

وا بتاز گردیتد کته خوشتب تانه یکمیست ایال ترئتیس  بح ور داشت 

اسعین بته مشتاهده  دیگرمترکدا  شکایت تحریری از ا حاا دلا ی 

    ساسه بادلائیه خیر خاتمه یافت.   نر ید
 

دلو  ال ساری ساساۀ کمیسیوا رؤ ای د ا ین  25   3بتاریه 

ا تییاف  محکما ا تییاال  الیت کیدزتحت ریا ت ق ا تیار ف ل 
کما ا تییاال با اشتراک رؤ ا د ا ین الهادی "فاال"رئیس مح

ا تییاف   رض برر   ا تهداشۀ  ا اه   لرای  مراسعین دایر 

 گردید.
ابتدا  ساسه با ت  ۀ شیات   چید ازک   هللا مجید ش از  پس  

مواولاۀ  ا اه مورد  ور  مداقه ال ای کمیسیوا رؤ ا 

ه درموارد د ا ین ا تییاف  قرارگرفت بعد ازبحم  تبادل نتر درنتیج

میدرساۀ شامل شسیدا   فق قوانین نافذه کشور  مصوباۀ شورایعال  

مرا   تره محکما تصا یب بعمل شمد  به تحریراۀ هدایت داده شد تا 
تصا یب بعمل شمده کمیسیوا رؤ ا د ا ین ا تییاف  را به مراسع 

مربو   رض اسراشۀ بعدی به ا رع  قت اخبار نماید.  ساسه به 

 خاتمه یافت.دلائیه خیر 
 

د ته ګت   ت  پ کت  دنی رهتار نیټته  5/55/5307 ه 
اال محکمت  درئتیس تر یتګح داتارپ محکمت  ا تیی

رئتتتتیسح یوشتتتتمېر قااتتتتیانوح دبشتتتتر روقو رئیستتتت  
 تتبرییا  میتتدپح ا تتتییاال  تتارنوالش دا  نتتد برختت  
مستتتتتلولییو ا  ا تتتتتتاز ح دماتتتتت  امییتتتتتت  تتتتتارنوالش 
مسلولییوح دمدافع  کی نو انجمن مستلولییوح دمحتبس 
مدیر ا  دا  ند برخ  یو شمېر نور کارمیدانو ګ  ا 

 ک ی  .
دنی رهتتتتتتتتتتتتتار ا تتتتتتتتتتتتتتییاال محکمتتتتتتتتتتتتت  رئتتتتتتتتتتتتتیس 
ق تتتا تیارلبدالول  )قااتتت  زاده( دګتتت   تتت  پ  تتته 
شتتتتتتتتتتوا کتتتتتتتتت  دنی رهتتتتتتتتتار محتتتتتتتتتبس لمتتتتتتتتتوم  
مدیر مونیارنصتتترۀ هللا )لتیمتتت (  تتتره ځتتتان  ې 
نا ته  ک ه   و دمحبس مسلولین لته  ر ات   ت  پ 
 تتره هغتته  تتتونزې شتتریک  کتت پح چتت  محتتبس یتت  

 لرپ .دا تییاال  ارنوالش ا  یا هم محکم   ره 
دنی رهار محبس مدیر مونیارنصرۀ هللا )لتیمت ( 
دمحکم  رئیس ته ډاډ  رک ح چ  هېڅ بیدپ  ر ره 
 تته محتتتبس کتت  بتتت   رنوشتتتته نشتتته ا  دمحتتتبس  تتته 
بې بېاو برخو ک  د ا     اه  ال  را ا  ا  ډاډ ی  

 رک ح چ   رته د تایوازۍ لته  رځتو بته ټولتو ق تای  
 پ.ساسو ته  ه خپل  خت بیدیاا  اار 

دنی رهار ا تییاال محکم  رئتیس ق تا تیارلبدالول  
)قااتت  زاده( دمحتتبس مستتلولییو تتته  پاراتتتیه  کتت هح 
چ  دمحکم  ا   ارنوالش له ا یاد   رته هېڅ کس  ه 

 بید ک   نه  ات .
دنی رهتتار ا تتتییاال محکمتت  رئتتیس دمحتتبس لتته نتتوپ 
متتدیر   تته دبیتتدیانو دساستتو  تته  رځ دځتتان  پ لبتتاس 

ټین دتوکو  ه قیمت ک  دکمښت ا  ځېیو برابر لوح دکان
نور  برخو ک  دا ت و را  تتاو لته اماته مییته  کت ه 
ختتتو  پاراتتتتیه یتتت   رتتتته  کتتت هح چتتت  ال اتتته خپاتتتو 
مستتولیتونو تتته ځیتتر شتت  ا   تته محتتبس کتت  داتته  التت  

 لپاره الډهر کار  ک پ.
 ه  رته  خت ک  دنی رهتار ا تتییاال محکمت  رئتیس 

(  تتتتتته الراتتتتتتو نه ق تتتتتتا تیارلبدالول  )قااتتتتتت  زاده
دمحکمتتت  دتحریراتتتتو رئتتتیس لبتتتادالر من )ماکتتتزپ( 

 دمحبس له ډهټابیس   ه هم لیدنه  ک ه.
 

ق ا تمید  وث الدین  ۸۳/۵۵/۵۳۳۲یو   ه شیبه مور  

ییاال  الیت بامیاا با معیت  " اهری" رئیس محکما ا ت
شمرتحریراۀ از شعباۀ د ا ین محاکم ا تییاالح ابتدائیه شهری   

ابتدائیه ر یدگ  به سرایم خشونت لایه زا که در تعمیرمحکما 

 ا تییاال قرار دارند بازدید به لمل ش رد.
در ایتتن بازدیتتد تمتتا  مشتتک ۀ  چتتال  هتتای ق تتاۀ   کارمیتتداا 

ده   درمورد  جتم کتاری  التتوا نترفتن اداری را از نزدی  سویا ش
د  یه های  ا اه از هرکدا  شنها به  تور سداگانته معاومتاۀ نمتود 
کتته ختتوش ب تانتته تمتتا  امتتور یومیتته  کتتاری شتتعباۀ  متتتذکره بشتتکل 
نورمال به  ی  میرفت  کدا  خ ی کاری که قابل نگرانت  باشتد بته 

ائ    مشاهده نر ید   در اخیتر رئتیس محکمته  بترای  ر تونل ق ت
اداری ریا تت محکمتا ا تتییاال شا  الیتت توفیرتاۀ مزیتد را از بتار 
 گاه ایزد میاا مطالبه نموده  خواهاا موفریت های بیشتر شنها شد.


