
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         

  
     

       
  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  
 

  

  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

   

 

قضاایي غوناډع علناي  هر شار کاالی شاوپه کاي کا  شوا  شا  يضاوو    او ير ساو د   ا  و ای  د : د قضایي غونډې علنیت)څرګندتیا(

 سره  عالن شړه. رد  سالقير شوونیو  سر و  د ساتن  یا د نظم یا عا     ن د ساتن  ک  دپیلو غونډې یوع برس  یا شو  ټول 

 و  تلال  وظرفیات لا  کا  کاا  شا  نیولاو سارعر د  کالا ا قضاایي غوناډې و ای  شاوپه کاير د قضاایي غوناډې دساالون د د: د شاوت  ېشل 

 ېشي.)  ودېدل(  حد د    شو  ت  د ننوتلو ک  غرض  الصوص شاوت   
 د ع سوع څو ولسم   ادع:   د ع سوع دیاولسم  

 

 

 
 

تحر  سرببهه  ۵۲شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهرر 

ریاس  قانونپوه سید یوسف حهیم قاضی القضات و رئیس 
 هسه داد.ستره محکمه تشکیل ج

شورا نخس  به مبظرور رسریده  ری بره شرکایات  نزرده از 

متقاضرریاش شررمولی  سرری و یکمرریا دور سررتا  قضررایی  رره 

درنتیجه  زموش اختصاصی نتوانستبد به ایا دوره راه یاببرد 

طرررز الزمررل شررتیر  سرررتا  ،  42، بررا رعایرر  حکررم مررراده 

تر یب  میته شبج نفری را تزییا و تجویز  رد تا با حضور 
 ی و مزروض عهیه  و بامشاهده جریاش امتحاش انفرادی شا

 ه قبالً فهمبرداری  ردیده ،  به شکایات واصهه  رسیده  ی 

 مقتضی به عمل  ید .

بزداً دو تقاضای تجدید نظر ریاس  عمومی قضایای دولر  
برعهیرره اشررخام درموضرروعات حقرروا عامرره بررا حضررور 

قضایای  ارنواالش ریاس  عمومیڅمزیا وزارت عدلیه   ، 

دولرررر  ، نمایبررررده  رررراش ادارات مو ررررل و اطرررررا  قضررررایا 
قانوش اصول محا مرات  284درروشبایی شرایط حکم ماده 

مرردنی  و نیررز دو تقاضررای تجدیررد نظررر جزایرری بررا حضررور 

ارنوالی ، و یرل و اقرارم محکرومیا څداش  مرستیال لوی 

قانوش اجراات جزایی مرورد  484بادرنظرداش  حکم ماده 

 ته و درهرمورد تصامیم مقتضی  رفته شد .غور قرار رف
ارنوالی څبزداً استهدائیه های وا صهه  از اداره محترم لوی 

، محکمررره اسرررتیبا  جررررایم سررربریا فسررراد اداری و محکمررره 
ابتدائیرره تجررارتی  ابررل درمرروارد سرررونری اسررتفاده  یکررتا 

ازمحکررومیا جرررایم متزرردد از مفرراد فرررامیا عفررو و تخفیررف 
صررالحی  رسرریده  رری قضررایای  ابررل مجررازات ،  تشررخی  

بانررری میررراش محکمررره اختصاصررری بحرررراش  ابرررل برررا نررری و 
محکمه رسیده  ی به جرایم سبریا فساد اداری با توجه  به 
قرررانوش مبرررارزه برررا فسررراداداری و نحررروه اخرررت تکتانررره ازیررری 
قرضرره  بررانکی مررورد غررور قرار رفترره  و درهرمررورد در 

زم صورت  رف  شرتو احکام قوانیا نافته رهبمایی های ال
. 

درجهسه همچباش  برخی از درخواستهای تبدیهی محکمه در 
قضایای جزایی و شیشبهاد مربوط به ارتقای درجات  ادری 
قضررات مررورد رسرریده  رری قرار رفترره و نیررز برراال ر م البرره 

 641ارنوالی صالحی  رسیده  ی به ) څاداره محترم لوی 
ابرل ، بدخشراش ( دوسیه جزایی به محا م استیبا  وال یات  

،  سمبراش ، فراه ،  هرات ، غور ، فاریام ،  بهخ ، غزنی 
 ،  برها ،  بدهار و شکتیکا  تفویض  ردید .

 

لمهی رجب زاده ئیس محکمه استیبا  ههمبد  ، عبداحیث ر
به حیث رئیس محکمه استیبا  والی  شبجشیر ، صدیق هللا 
حقیق به حیث رئیس محکمه استیبا  والی  شرواش ، فضل 
الهادی فاضل به حیث رئیس محکمه استیبا  والی  میرداش 

به حیث رئیس محکمه اسرتیبا  والیر  وردگ ،  حبیب هللا 
شکتیررا ، مبیرالرردیا برره حیررث رئرریس محکمرره اسررتیبا  والیرر  

رئرریس محکمرره اسررتیبا  سررمبراش ، وجیرره الرردیا برره حیررث 
عبدالقهار به حیرث رئریس محکمره اسرتیبا  والی  نیمروز، 

محکمره اسرتیبا   والی  سرشل ،  دمحم یحیی بره حیرث رئریس
ث رئیس محکمه استیبا  حی حبیب هللا بهوالی  نورستاش ، 

، دمحم اجمررل برره حیررث رئرریس محکمرره اسررتیبا  والیرر   برردز

قررانونپوه سیدیوسررف حهرریم قاضرری القضررات و رئرریس  سررتره 
محکمررره درحالیکررره اعضرررای شرررورای عرررالی و سرشرسررر  
امری  عمومی اداری قوه قضائیه حضور داشتبد ، بایکزده 

سای محا م استیبا  مر ز ووالیات ، روسای محا م  از رو
، مرواد مخردر و واستیبا  جرایم سبریا فساد اداریابتدائیه 

غصرب امرالد دولترری  ره بررر اسراد شیشرربهاد سرتره محکمرره 
جاللتمرررام 6911ر1ر42مرررور   6162شرررماره   وحکرررم 

رئرریس ا.ا.ا برره مبظررور بهبررود وانتظررام هرسرری بهتررر امررور 
 بودند ، مالقات بزمل اورد . قضایی  تزییا  ردیده 

دریا نشس   ه بزرداز ظهرر امرروز در تراالر شرورا یزرالی 
سرررتره محکمررره بر رررزار  ردیرررد ، نخسررر  قاضررری القضرررات 
موفقی  روسای جدید التقررر را  رزو نمروده و بیراش داشر   
 ه تزییبات حاضرر برمببرای ارزیرابی همره جانبره و رعایر  

داق  ، خالقی  و موازیا ومواصفات  اری ،  اههی  ،  ص
مسئولی  شتیری صورت  رفته و سزی  ردیده اس  تا ایا 
تغییرات بتواند موجب قروام  هرسری بیشرتر شرسرتیز قضرا و 
افزایش میرزاش اعتمراد مرردم نسرب  بره ارائره خردمات  بهترر 

 قضایی شود .
قاضی القضات همچباش افزود  ه حفظ شاءش و مقام قضراء 

ترام به رای قاضی ، حسا ،  حفظ  استقالل و بی رفی و اح
سهود و برخورد مسراویانه برااطرا  قضرایا ،  رسریده  ری 
دوامرردار برره شررکایات ،  تمهیررل قرروه قضررائیه مبحیررث ر ررا 

د صالب  ووجاه  محرا م توسرط مرردم مستقل دول  ودر
احترررراز ار رفرررتا بررره مهمرررانی هرررا  ،  توجررره  بررره ارتقرررای  ،

یا ظرفیرر  مسررهکی قضررات ، تحرر  تررا یر قرارنررررفتا حرر
اتخاذ تصامیم قضایی ،  احتراز از قبولی تحرایف و هردایا ،  
تواضع و فروتبی ،   تسریع امور رسیده  ری بره دوسریه هرا 
و رعای  اصول محا مه عادالنه ازجمهه اولوی  های مهرم 
اسرر   رره بایررد ازجانررب روسررای محررا م  شررور دقیقرراً م مرر  

 نظر قراربریرند .
نمررود  رره روسررای قاضرری القضررات در شایرراش نشسرر  عررالوه 

محا م ممهل قوه قضائیه دروالیات اند و باید باایجاد روابرط 
م هوم با ادارات والیتی و بدوش تداخل درامور یکدیکر و 
باحفظ احترام متقابل فرص  های بهتر  راری را بره میراش   
ورده و در راسررتای ایفررای رسررال  قضررایی تررال  مجدانرره 

 نمایبد .
ها سرتره محکمره  وحکرم فروا  فتبی اسر   ره برر ببیراد شیشرب

مقام عالی ریاس  جمهوری  مزراا الدیا حامدی بره حیرث 
رئرریس عمررومی تفترریش قضررایی سررتره محکمرره ، نجیررب هللا 
ا بررری برره حیررث رئرریس تزهیمررات قضررایی ،  شررمس الرررحما 
رئرریس خیررل برره حیررث رئرریس محکمرره اسررتیبا   ابررل ، دمحم 

ات ، شریف فانی به حیث رئیس محکمه استیبا  والی  هر

دمحم شررزیب برره حیررث رئرریس محکمرره اسررتیبا  والیرر  بهررخ  ، 
مفترری دمحم وزیررر برره حیررث رئرریس محکمرره اسررتیبا  والیرر  
نبررهار  ،  فهیم هللا نیازی به حیث رئیس محکمه استیبا  
والی  خوس  ، ع اء  هللا به حیث رئیس محکمه اسرتیبا  
والیررر  ارز ررراش ،  جمرررال الررردیا بررره حیرررث رئررریس محکمررره 

  والی   اشیسا ،  دمحم صدیق به حیث رئیس محکمره استیبا
استیبا  والی   برها ، ذبری  هللا ابراهیمری بره حیرث رئریس 
محکمرره اسررتیبا  والیرر  تخررار ،   مر ررل عمررری برره حیررث 
رئیس محکمه استیبا   بدهار ، احمد سزید اشرفی به حیث 
رئیس محکمه استیبا  لغمراش ،  غرالم جیالنری سرروری بره 

کمرره اسررتیبا  والیر  لررو ر ، عبرردالغفار برره حیرث رئرریس مح

والیرر  برراد غرریس ، فضررل الرررحما فضررهی برره حیررث رئرریس 
محکمرره اسررتیبا  والیرر  فررراه ،  سررید عبرردا لقیرروم برره حیررث 
رئیس محکمه استیبا  والی   بدخشاش  ،  عبدالولی قاضی 

به قضرایای  زاده به حیث رئیس محکمه استیبا  رسیده  ی
غصررب امررالد دولترری  و مبیررره بهررار ی برره حیررث رئیسرره 

یا فساد اداری  مقررر رمحکمه استیبا  مبارزه باجرایم سب
  ردیده اند .

 



 
 
 

 
 

 
  

 
  

 

۳۱۱۱سنبل   ۱۳  

 

برررر طرفررري څشينررره وشررره شررره همغررره انررردازه عررردال   ررره تررر میا   یررردای 
 شه.

نومررو پ شررره یرررادو برخررو  رررر دشررراتر نیمنيتیرراوو دحرررل غو رررتبه و ررريه. 
دغررررره راز دعررررردله او قضرررررایه ارورررررانونو دهمغررررر   غونررررر ه  رررررر شررررره 
سیاسررررره او ولسررررره سرررررارو  رررررر دولسمشرسرررررال ار او نبنرهرررررار والررررره 

ءالحق امرخشررررل دیررررادپ غونرررر پ شرررره جو یرررردو خو رررره و رررروده او ضرررریا
 یر وټوره وبههه.ر دستونزو شه حل  

امرخشرررل وویرررل شررره ضولررره  رررر قضرررائیه قررروه دعررردال  دتررر میا  یررروازیبي 
مرجررررع ده لرررره همرررردپ امهرررره یررررر خپهرررروا ي ترررره شرررروره درنرررراوی لرررررپ او 

  مبه یر و يه، سر هشڅکهه به یر شه سارو  ر مداخهه ونه  يپ.
ر والررره زیاتررره  ررريه  ررره عررردال  تررر میا  شررره نرررو شررره خبرررره یرررر، نبنرهرررا

 سر شه ضولبه  ر به وڼر شته ستونزپ حل شه.
نومرررو پ و انررردیز و ررري، سرررر  ررره مجرمیبرررو تررره شررره عهبررره تووررره سرررزا 
ور رريل شررره نررو شررره ویبررا یرررر، سرررر دجرمونررو  چررره برره ضیټررره او دنرررورو 

 لپاره به دعبرت سبب شه.
ایاوو څشينررررر دقیقررررر او ضرررریاءالحق امرخشررررل وویررررل  رررره سیرررررپ دقضرررر

دا ونررررد ادارو ترررررمبږ شرررره همغرررر   ترسررررره او مسررررهکیتوم ترررره  مبتیررررا 
موجررروده وپ نرررو شررره خبرررره یرررر، سرررر شررره سرررارو  رررر ببسرررټیز اصرررالحات 

 راتالی شه.
نبنرهرررار والررره وویرررل شررره مر رررز او ولسررروالیو  رررر د رررر حکمترررولي شررره  
برخرررو  رررر سرررتونزپ شرررته، سرررر لررره امهررره یرررر د ولرررس او دولررر  تررررمبږ 

ا شیررررردا شرررروی خرررررو  مبررررره یررررر و ررررريه، سررررر دعررررردله او قضرررررایه واضرررر
اروررانونو سررره شرره بشررپيه همغرر   برره شرره دپ برخرره  ررر  رروضهه وامونرره 

 واخهه.
شررره غونررر ه  رررر دنبنرهرررار اسرررتیبا  څرررارنوالي، عررردله ریاسررر  او یرررو 

 شمشر نورو ادارو شه ستونزو بحث وشو.
دعررررردله او قضرررررایه ارورررررانونو دهمغررررر   شررررره غونررررر ه  رررررر محکمرررررو 

نررررررد اروررررررانونو ترررررررمبږ شرررررره  ررررررر  ررررررارپ همغرررررر  ، دمحکمررررررو اوا و
دق زررررررررره او نهرررررررررایه حکمونرررررررررو شرت بیرررررررررق، د مکرررررررررو دغصررررررررررب 
مخبیرررررروپ او یوشررررررمشر نررررررورو ا ونررررررد برخررررررو بحررررررث وشررررررو او الزم 

 تصمیمونه ونیول شول.
جهسرررل عهبررری قضررررائی دیرررواش جرررزاء محکمرررره اسرررتیبا  والیررر  شرررررواش 

نررراء بررره در راب ررره بررره قضررریه قترررل و شررررو  بررره ز 62/5/9911بترراریخ 
اتهررررام شررررش نفررررر تحرررر  ریاسرررر  قضرررراوتیار عبرررردالمهی  رجررررب زاده   
رئرررریس دیررررواش جررررزاء محکمرررره اسررررتیبا  و هیئررررات قضررررایی شرررراش، بررررا 

وال موظرررررف و و ررررررالی مررررردافع متهمرررررریا در ـحضرررررور داشررررر  څارنرررررر
 سالوش جهسات محکمه استیبا  دایر  ردید.

ابتررررداء رسررررمی  جهسرررره توسررررط رئرررریس جهسرررره اعررررالش شررررد بزررررداً مرررردقق 
ارنوال مؤظرررف صرررورت ـ رررزار  فررروا را بیررراش نمرررود بزرررداً څرررقضررریه 

اعتررررراض خررررویش را قرائرررر  نمرررررود و برررره تزقیررررب  ش و ررررالی مررررردافع 
متهمرریا دفاعیرره هررای خررویش را بررره خرروانش  رفتبررد.  رره بزررد از تررردقیق 
همرررره جانبرررره هیئررررات قضررررائی متهمرررریا قضرررریه یکبفربمرررردت دوازده سررررال 

سرررال حررربس،  حررربس، یکبفرررر بمررردت ده سرررال حررربس، یکبفرررر بمررردت هفررر 
یکبفررر بمرردت شرربج سررال و یکمرراه حرربس و یکبفررر بمرردت شرربج سررال حرربس 
تبفیرررتی محکرررومیا بررره مجرررازات  ردیدنرررد و نیرررز یکبفرررر برائررر  حاصرررل 
نمرررود و بررره متهمررریا تفهررریم شرررد  ررره حقررروا تمییرررز طهبررری شررراش در میزررراد 

 قانونی محفوظ میباشد.
 

 :و  پیت شندشاود
والیررر  محکمررره اسرررتیبا  هبری ار انهرررای عررردلی و قضرررائی آهمررر لجهسررر

ذبرررررری  هللا  ملتحرررررر  ریاسرررررر  قضرررررراوت ۲/۶/۹۹۱۱بترررررراریخ   برررررردهار
سرررررای دیرررررواش ؤرشرررررتراد باااسرررررتیبا ،  هرئررررریس محکمررررر  ابراهیمررررری 

، سرشرسررر  محکمررره ابتدائیررره شرررهری، رئررریس څرررارنوالی یهرررای اسرررتیباف
 اسررررتیبا ، نمایبررررده ریاسرررر  عدلیرررره، رئرررریس څررررارنوالی امبیرررر  مهررررری،

عسررررررکری، نمایبررررررده قومانرررررردانی امبیرررررره، جرررررررایم نمایبررررررده څررررررارنوالی 
سرشرسرررر   میسرررریوش مسررررتقل حقرررروا بشررررر، نمایبررررده مرررردیری  عمررررومی 

 (،ILF-Aو ررررالی مرررردافع، سرشرسرررر  دفتررررر)محرررربس، نمایبررررده انجمررررا 
سرشرسررر  ریاسررر   رررار و امرررور اجتمررراعی، نمایبرررده ریاسررر  زراعررر  
و نمایبررررده ریاسررررر  صررررح  عامررررره  در مقررررر محکمررررره اسررررتیبا  دایرررررر 

 . ردید
سبررد از  ررالم هللا مجیررد توسررط قضرراوتمبد  ی یررات ابتررداء جهسرره بررا تررالوت

 ییکرررررئرررریس دیررررواش رسررررید ی برررره جرررررایم تراف  حرررراتمی غررررالم نبرررری 
برررره روح مرحرررروم  ءاتحررررا  دعررررا  غازسررررپسمحکمرررره ابتدائیرررره شررررهری 

مخررررالفیا مرررردیر عمررررومی محرررربس  رررره اخیررررراً توسررررط   مجاهررررد  ا ررررلدمحم
ً  صرررورت  رفررر بررره درجررره اعهررری شرررهادت نایرررل  ردیرررده  دولررر   متزاقبرررا

رئرررریس محکمرررره تشررررریف  وری مسررررئولیا ار انهررررای عرررردلی و قضررررائی 
توفیررررق هررررر سرررره بیشررررتر  الاز هللا متزرررررا خیررررر مقرررردم  فترررره و برایشرررراش 

جبرررداء و  روی در ادامررره اسرررتدعا نمرررود،  را خررردم  بررره وطرررا و مرررردم
تصرررامیم جهسرررره قبهرررری مرررررور صرررورت  رفرررر  بزررررداً روی مشررررکالت و 

بحرررث صرررورت ذیرررالً شیشررربهادات م روحررره ار انهرررای عررردلی و قضرررائی 
 : رف 

تزویررررر در مشررررکالت م روحرررره محکمرررره اسررررتیبا  مببرررری برایبکرررره،  -۹
قومانررردانی امبیررره والیررر  بررره جهرررب هرررا ترتیرررب  ، هرررااخرررت ضرررمان  خرررط 

تزویررر در اخررت در مررورد  ا ررر نمرری دهررد و جرروام نیررز ارایرره نمیرررردد.
رئررریس څرررارنوالی نظرررامی تزهررد نمرررود  ررره در  یبرررده توجررره  ضررمان  خرررط

جررردی صرررورت خواهرررد  رفررر  و حتررری بزضررری از جزرررل  ررراراش مرررورد 
مرررردیر  جهررررب هررررا در مررررورد  و نررررده اشیررررررد قررررانونی نیررررز قرررررار  رفترررر

جبرررایی قومانررردانی امبیررره اطمیبررراش داد ترررا توجررره جررردی صرررورت خواهرررد 
و جرروام  ش برره اسررر  وقرر  برره  تزقیررب شرردهجهررب هررای محررا م  ، رفرر 

 محا م ارسال خواهد شد.
خیر حکرررررم محکمررررره و نررررره رسررررریدش فیصرررررهه جرررررات بررررره محررررربس  تررررر  -4

نمایبرررده محررربس اذعررراش داشررر   ررره تصرررامیم  ،عمررومی در وقررر  مزررریا  ش
یرررق  نالیرررا بررره محررربس میرسرررد ولررری اصرررل دوسررریه هرررا برررا  م از طرامحررر
قضرررررریه  شرررررروم  رررررره در محرررررربس و نیز خیر مواصرررررره  مرررررری ورزد ترررررر

رئرررررریس در راب رررررره  صررررررورت  رفرررررر  تررررررا الحررررررال رسررررررید ی نشررررررده.
څرررارنوالی اذعررراش داشررر   ررره یکبفرررر مسرررئول در محررربس وجرررود داشرررته 

در مرررورد قضررریه  شررروم تصرررمیم برررر و  باشرررد  ررره دوسررریه را تسرررهیم شرررود
 یی جهسه اختصاصی  رفته شود.شد تا   ش
ارنوالی اسرررتیبا  مببررری برررر ایبکررره، څرررمشرررکالت م روحررره ریاسررر   -9

ت صرررررورت  بزضررررری از قضرررررایا از طرررررر  محکمررررره مکتررررروبی اجررررررا
میریرررررد  رررره څررررارنوالی نمرررری توانررررد برررراالی  ش اعتررررراض نمایررررد ا ررررر 

نمایبررررد تررررا  صررررادر قضرررراییاجرررررا ت محررررا م تصررررامیم خررررود را ذریزرررره 
بهترررررر خواهرررررد برررررود و  ی  ش اعترررررراض نمایررررردڅرررررارنوالی بتوانرررررد بررررراال

بمبظررررور ترررردابیر امبیترررری از جانررررب  نیررررز بزضرررری از شیشرررربهادات دیرررررر
در مرررررورد مشرررررکالت  .رئررررریس څرررررارنوالی اسرررررتیبا  صرررررورت  رفررررر 

شرررررد ترررررا یررررری  میسررررریوش متشرررررکل از نمایبرررررده   شامبیتررررری تصرررررمیم برررررر 
محکمررره، څرررارنوالی اسرررتیبا ، څرررارنوالی جررررایم عهیررره امبیررر  داخهررری 

ریاسررررر  امبیررررر  مهررررری بررررره همکررررراری قومانررررردانی ق زررررره  و یو خرررررارج
از وضرررع  و محافظررر  قضرررات تشرررکیل ترررا مشرررکالت امبیتررری رفرررع  رررردد

شرررد ترررا محرررا م از   شتصرررمیم برررر و نیرررز  نمایبررردامبیتررری نظرررارت دایمررری 
 و جهسه با دعائیه خیر خاتمه یاف . اجرا ت مکتوبی اجتبام نمایبد

 دو  پیت فر ع:
عررررردلی و قضرررررائی محکمررررره اسرررررتیبا  جهسرررررل همرررررآهبری ار ررررراش هرررررای 

تحررررر  ریاسررررر   61/1/6911یررررروم سهارشرررررببه مرررررور   هوالیررررر  فررررررا
قضررررراوتیار دمحم اجمرررررل  عررررررم زی    رئررررریس محکمررررره اسرررررتیبا  برررررا 
اشررررررتراد رئرررررریس څررررررارنوالی اسررررررتیبا ، قومانرررررردانی امبیرررررره ورئرررررریس 

 صح  عامه درمقر محکمه استیبا    دایر  ردید.
 ررررالم هللا مجیررررد  غرررراز سررررپس   ابتررررداء جهسرررره بررررا تررررالوت  یرررراتی سبررررد از
 روی موضوعات ذیل بحث صورت  رف :

بررسرررررری و شباسررررررائی اجسرررررراد مجهررررررول الهویرررررره توسررررررط قومانرررررردانی 
ازطریرررق ضررراما هرررای  ررره درزمررراش تقررررر  بررر   ترررام  ردیرررده اسررر  
بایررررررد شاسررررررخرو باشرررررربد و درصررررررورتیکه درق زررررررات نظررررررامی سرررررروا 

زررررد نرردیررررده باشرررربد ایررررا عمررررل خررررال  مقررررررات نظررررامی برررروده و مبب
مسرررررئولیا  ررررره اشرررررخام را بررررردوش تضرررررمیا و شرررررهرت مکمرررررل سررررروا 

 میبمایبد تح  تزقیب عدلی وقضائی قرار داده شوند.
تزیرریا دقیررق سررا اشخاصرریکه برررای تزیرریا سررا برره طررب عرردلی ریاسرر  
صرررح  عامررره مزرفررری میرردنرررد بزرررد از بررسررری نظریررره هیئرررات طبررری 
در خصرررروم سررررا اشررررخام متفرررراوت میباشررررد مببزررررد بررسرررری دقیررررق 

ه و سررررا واقزرررری شرررراش ارایرررره  ررررردد و همچبرررراش بایررررد از همررررات  ردیررررد
التررریا واصرررالحات طبررری ترررا حرررد امکررراش جهرررو یری  رررردد سررروش قررروانیا 
جزائررررررری درخصررررررروم   ش  ررررررردام جرررررررزاء تزیررررررریا نکررررررررده بایرررررررد از 

 اص الحات حقوقی ومروا استفاده شود.
رفررررررع خالهرررررررا و نواقصرررررررات درزمرررررراش تحقیرررررررق توسرررررررط څرررررررارنواالش 

 مربوطه.
هرررای  شرررفی و امبیتررری  درخصررروم تررر میا  امبیررر  توجررره جررردی ار ان

 ار انهای عدلی وقضائی.
حضررررور درجهسررررات همررررآهبری بخررررراطر رفررررع مشررررکالت بررررریا ادارات 

 دولتی جه  ایجاد سهول  برای اربام رجو  .
متزاقبررررائ مسررررئولیا ادارات ذیررررربط ازهمررررآهبری خرررروم و رهبمررررود هررررای 

وده و قرررانونی  ررره ازطرررر  رئررریس محکمررره ارایررره  ردیرررد قررردردانی نمررر
وعررده سرررپردند ترررا هررردایات الزمرره را دراجررررا ت روزمرررره شررراش مررردنظر 

 میریرند و جهسه بادعائیه خیر خاتمه یاف . 

 د ننګرشاوک   پیت شی:
دمحکمررررر شرررره اننرررري  ررررر دعرررردله او قضررررایه نیټرررره  91/2/9911شرررره 

ارورررانونو دهمغررر   غونررر ه ترسرررره شررروه. دعررردله او قضرررایه ارورررانونو 
ترڅبررر   امرخشرررلالحق ءنرهرررارواله ضررریاغونررر ه  رررر دنب دهمغررر   شررره

دمهرررره امبیرررر  رئرررریس، داسررررتیبا  څررررارنوالي رئرررریس، امبیرررره قومانررررداش، 
 ررررراروال، عررررردله رئررررریس، بشرررررری حقونرررررو رئیسرررررر، د ررررر و سرررررارو 
رئیسررررررر، عسررررررکرپ څررررررارنوالي رئرررررریس، اراضرررررري رئرررررریس، محرررررربس 
مرسرررررتیال او دورررررو شرررررمشر نرررررورو ادارو مسرررررئولیبو او اسرررررتازو وررررر وش 

  يی و.
 رررررررر دنبنرهرررررررار اسرررررررتیبا  محکمرررررررر رئررررررریس  دغونررررررر پ شررررررره شیرررررررل

قضرررراوتیارعبدالوله )قاضرررره زاده( لرررره نبنرهررررار والرررره مببرررره و ررررريه، 
سرررر شررره یررراده غونررر ه  رررر یرررر وررر وش و ررري او وررر وش والرررو تررره یرررر  ررره 

 راغالس  ووایه.
قاضرررررره زاده دعرررررردله او قضررررررایه اروررررررانونو دهمغرررررر   غونرررررر پ شرررررره 
ارز رررر  او جو  رررر  خبرررررپ و رررريپ. نومررررو پ وویررررل  لرررره ا ونررررد 

روررانونو سررره  رره  ررارپ همغرر پ لرررپ خررو شرره ال رره والرره یررر ضشبنررار ا
 و ي.

دنبنرهرررررار اسرررررتیبا  محکمرررررر رئررررریس دمحکمرررررو دق زررررره او نهرررررایه 
حکمونرررررو دت بیرررررق او لررررره ت بیرررررق څخررررره دشررررراتر حکمونرررررو شرتزقیرررررب 

 سپار تبر و يپ.
عبرردالوله )قاضرره زاده( وویرررل څررومره، سرررر دقضررایاوو شررره برخرره  رررر 

لررره لرررورپ مسرررهکه، بشرررپيه او شررره  رررامهر  دبررسررري او  شرررفه ارورررانونو

محکمه در څارنوالی مشخ   ردد و در صورت عدم تشخی  محکمه 
 .ارنوال در مورد توضیحات م البه نمایدڅاز 
  تبایررد از نحرروه اجرررا ا جررداسررای دیررواش هررا و محررا م جرردؤر  -99

ه جانبرره داشررته باشرربد برره خصرروم در بخررش اداری نظررارت دقیررق و همرر
و ایق، راشور های ربزوار و مکاتیب جوام طهب عاجل توجه جدی شاش 

 .را مبتول داشته باشبد
تمام اجرا ت قضائی اداری و سوابق دوسریه هرا و  برده هرای   -96

 .به مخزش تسهیم داده شود ۹۹۱۱و ایق اجرا شده سال 
ارمبررداش جرردول نرروبتی رخصررتی عمررومی سرراالنه قضررات و   -99

یرره خیررر ئجهسرره برره دعاو  اداری از طررر  محررا م مربوطرره ترتیررب  ررردد
 .خاتمه یاف 

 جلسۀ  د وه  حکم   ستیناف  پیت فاویاب:
تح    69/2/9911جهسل اداری محکمه استیبا  والی  فاریام بتاریخ 

ریاس  قضاوتمبد غالم سخی حبیب  رئیس محکمه استیبا  برا اشرتراد 
 ی دایر ردید.قضات و  ارمبداش ادار

ابتداء جهسه با ترالوت  یراتی سبرد از  رالم هللا مجیرد توسرط قضراوتمبد دمحم  
خالد امیبی  رئیس دیواش رسید ی بجرایم خشون  عهیره زش  غراز سرپس 
رئیس محکمه روی موضروعات مختهرف شرامل  جبردا اشراره نمرود  ره از 
بره جمهه توجه مدیری  مالی را در امرورات یومیره خواسر  و در ضرما  

مردیری  مرالی هردای  داد ترا امتیراز مزرا   ردری  نزرده قضرات را  ره بره 
نسررب  نبررود تخصرری  ال اجرررا مانررده بررود شررامل اسررتحقاا نمایبررد تررا باشررد 
قضررات از مزررا   رردری خررویش اسررتفاده نمایبررد و همچبرراش از  ررار  رررد 
هیئات خریرداری  ره وظیفرل سرپرده شرده خرویش را در وقر  مزریا  ش بره 

د اظهار و نیز از فزالیر  سشرم  یرر بزضری  ارمبرداش اداری اتمام رساندن
اظهار قدردانی نمرود و بره  ش عرده شرسرونل  ره در امرورات شراش  مری و 
 استی ببظر رسرید ضرما توصریهه رهبمرائی هرای الزم نمرود و جهسره بره 

 امید تحقق صه  سرتاسری در  شور خاتمه یاف .

 جلسۀ  د وه  حکم   ستیناف  پیت بادغی :
 95/2/9911ل اداری محکمه اسرتیبا  والیر  برادغیس یروم مرور  جهس

تحررر  ریاسررر  قضررراوتمبد مفتررری دمحم وزیرررر رئررریس محکمررره اسرررتیبا  برررا 
اشرررتراد رئررریس محکمررره شرررهری، رؤسرررای دواویرررا اسرررتیبافی و دواویرررا 

 محکمه ابتدائیه شهری،  قضات  و ارمبداش اداری دایر ردید.
م هللا مجیررد  غرراز سررپس رئرریس ابتررداء جهسرره بررا تررالوت   یرراتی سبررد از ررال

محکمرره  درحالیکرره قضرراوتمبد عررالء الرردیا  موالنررا  رئرریس دیررواش مرردنی 
وحقوا عامه محکمه استیبا  حضور داش ، ازتماد هرا  و ترال  هرای 
شیریر و دلسوزانه رهبری مقام عالی ستره محکمه در قسم  رهرایی وی 

ات توسررررط مخرررالفیا مسرررره  دولرررر  ازمربوطرررر 62/6/9911 ررره بترررراریخ
ولسروالی روی دو  م والیر  سرمبراش ازمروتر شرائیا و در مر رز هرراد 
افربی انتقال ومدت سه ماه به اسارت دشما قرار داشر ، اظهرار خوشری 
وامتبرراش  رررد. متزاقبرراً رئرریس محکمرره طبررق مزمررول برره شاببرردی ضرروابط 
حاضررری، رعایرر  سررهود قضررائی، رسرریده  رری قضررایا درمیزرراد قررانونی، 

ی صحی، توجه بیشتر به امبی  خودی و نظم دسپهیا اهتمام به توصیه ها
اداره ت  یررررد ورزیررررد. و درادامرررره طبررررق  جبررررداء مشررررکالت، نظریررررات و 
شیشرربهادات اعضررای جهسرره مررورد سررمع و م رررح بحررث قرررار  رفرر   و 
درهررر مررورد تصررمامیم الزم مقتضرری درحررد امکانررات دسرر  داشررته اتخرراذ 

  ردید. 

یااااات جلساااااۀ  د وه  حکمااااا   بتد  یااااا  کااااا ره  پ

 جلسۀ  د وه  حکم   ستیناف
  پیت  ید ن  ودک:

 6/2/9911 بتراریخ محکمه اسرتیبا  والیر  میرداش وردد  اداری لجهس
برا  رئریس محکمره اسرتیبا   حقیرق تح  ریاسر  قضراوتوال صردیق هللا  

قضات و  ارمبداش اداری در  ،ابتدائیهاستیبافی وا ویسای دواؤر اشتراد
 .تاالر جهسات محکمه استیبا  دایر  ردید

 سپس موضروعات  غازسبد از  الم هللا مجید  ییات  ابتداء جهسه با تالوت
 : رف رار قبحث و مداقه  ذیل مورد 

در راب رره برره حاضررری یومیرره  ا.ا.ابرره اسرراد فیصررهه  ابیبرره   -9
مببرری بررر ایبکرره تمررام قضررات،  ارمبررداش اداری و خرردماتی روز مررره برره 

 .وظایف محوله خویش حاضر باشبد
از رخصتی های قانونی خویش به اسراد جردول نروبتی تمرام   -6

 .دبشرسونل طبق قانوش استفاده  رده میتوان
سهود نیی با مراجزیا  ،روند  اری محا مدر مورد تسریع   -9

 .و اجراء امورات  اری به وق  و زمانش صورت  یرد
راشررور هررای ربررع وار اعررم از دوسرریه هررای جزائرری، حقرروقی،  -4

شرالش مقرام و و ایق و عواید م ابق فارمر  هرای ارسرالی ریاسر  شالیسری 
عالی ستره محکمه به وق  و زمانش بدوش قهم خورد ی ترتیب و غرض 

ً  ااجر  .به  مری  تحریرات ارسال  ردد ت بزدی رسما
دوسیه های جزائی و حقوقی  ه از مراجع مربوط مواصره    -5

میورزد و یا از طر  محا م صادر میرردد در قدم نخس  به دفترر  بر  
مترت ره در سیسرتم هرای قضایا به مبظور اطمیباش بخشیدش از  ب  دوسیه 

راشور محا م و دفتر  ب  قضرایا  فوا مراجزه نمایبد تا در یبده تفاوت بیا
 .به وجود نیامده باشد

ابتدائیررره و ولسررروالی هرررا بزرررد از  اسرررتیبا ،  مادواویرررا محررر  -2
جررع مربوطرره ات محررا م دوسرریه هررا را فهرسرر  و بزررد از  ش برره مر اجرررا

 .نمایبدارجا  
به مالحظه  بده جات و ایق اجراء شده محرا م اسرتزالم هرای   -7

  هرررا سررر رررردد و ش  برررده جرررات مزهومررراتی بررره صرررورت درسررر  نصرررب 
بصورت درس  و مزیاری  ش اخت  ردد و و ایق مختهف البو  محا م به 

 .خط خوانا تحریر  ردد
و محکمه ابتدائیه شهری مکهف انرد  یاستیباف دواویاسای ؤر  -8

در سرونری ت بیق مقرره تبظیم امور لباد قضرات ورعایر  نظافر  در 
دفررراتر و مررراحول  ش  محرررل  ررراری و نظافررر  شخصررری  ارمبرررداش و شرررا ی

مواظب  و مراقب  جردی نمایبرد در صرورتیکه مراعرات نررردد و همچرو 
ار   ش ذریزه مکتوم رسمی به مقرام عرالی سرتره ز  ودموضو  دیده ش

 .محکمه ارسال میرردد
قرار های عدم صالحی  دعوای مدنی برا درنظرداشر  مراده   -1
ی دعراوی تسرریع رسرید و قرانوش اصرول محا مرات  ۶ماده  ۵و فقره  ۵۲

 .در وق  زمانش صورت  یردمدنی 
یات شاش قبل از اصدار حکرم ئاجباد  ه مصادره میشود جز  -92

 بدسشان: 
تحر   92/2/9911جهسل اداری محکمه ابتدائیه شرهری والیر  بدخشراش بتراریخ 

ریاسرر  قضرراوتیار مفترری عبرردالو یل  عابرردی  رئرریس محکمرره ابتدائیرره شررهری بررا 
اشتراد رؤسای  دیواش های مربوطه،  ارمبداش اداری، خردماتی و  رار  مروزاش 

 دایر  ردید. Gizدفتر 
تی سبرداز  رالم هللا مجیرد  غراز سرپس روی موضروعاتی ابتداء جهسه با ترالوت  یرا

سرروش شاببرردی بررره حاضررری از جمهررره اصررول ووظررایف عمرررده واساسرری میباشرررد،  
رعایرر  نظررم ودسررپهیا، نظافرر  و شررا ی در اداره بیررانرر هویرر  وشخصرری  شررما 
محسوم میرردد، برخورد و رویه نیری برامراجزیا وهمکراراش برویره در مقابرل 

رت  رفر . و نیررز روی  مکاتیرب وارده ریاسر  محکمرره  رار  مروزاش ت  یررد صرو
هیرز هرای محکمره شرهری  ی دفراتر، تشربام هرا و دهاستیبا  در براره نظافر  وشرا

 ت  ید بیشتر صورت  رف  و جهسه با دعائیه خیر خاتمه یاف .

 

د استهداء جبساًغرض ابرراز نظرر بریاسر  عمرومی تردقیق و م هب مور 
م الزات محول  ردید  ه مدققیا قضائی در مورد ذیالً ابراز نظر نموده 

 اند.
( قانوش اجرا ت جزائی 681( ماده)4طبق محتوی و تر یب متا فقره )))

در مورد جرایم قتل وجرح  ره موجرب  ش قصرام یرا دیر  باشرد محکمره 
ی  ش، محکمرره جزائرری میباشررد زیرررا مررتا بزرردی ذیصررالح برررای رسررید 

محکمرره قبررل از رسررید ی برره دعرروی څررارنوال برره مرردعی حررق الزبرردی » ش
میباشررد و تقیررد محکمرره برره )قبررل از رسررید ی برره دعرروی « فرصرر  میدهررد

څررارنوال( نشرراش میدهررد  رره مررراد از محکمرره  رره برره دعرروی حررق الزبرردی 
نوال رسررید ی رسررید ی میبمایررد همرراش محکمرره اسرر   رره برره دعرروی څررار

( مرراده متررت ره  رره 9میبمایررد و  ش محکمرره جزائرری مرری باشررد و در فقررره )
جبراش خساره را عهیحده از دعوی جزایی حق الزبدی ترت ر نمروده و در 
حال  توأم با دعوی څارنوال در عیا محکمه جزایی دایرر میررردد و هرم 

( در بررریا سرررایر دعررراوی صرررر  دعررروی جبرررراش خسررراره را 2در فقرررره )
ام داده  ه مدعی حق الزبرد نمیتوانرد بزرد از صردور حکرم جزایری اختص

از طرر  محکمره ابتدائیره دعروی جبرراش خسراره را در مراحرل اسرتیبافی 
اقامه نماید و بزد از صدور حکم ق زری در زمیبره دعروی جبرراش خسراره 
را در محکمه مدنی م ابق قواعد مربوط اقامه نمایرد، عهر   ش ایرا اسر  

ی دو نو  اس  یکی جزایی و دیرر  ش مردنی میباشرد  ه دعوی حق الزبد
 ه دعوی جزایی حق الزبدی در همه حاالت در محکمه جزایی رسرید ی 
میشررود مهررل قصررام و دیررات امررا دعرروی مرردنی حررق الزبرردی مهررل جبررراش 
خسرراره در صررورت عرردم توأمیرر  بررا دعرروی جزایرری در محکمرره مرردنی 

 رسید ی میشود.
الزبدی جرایم قتل و جرح  ره موجرب به نظر ما در رسید ی دعاوی حق 

 ش قصررام یررا دیرر  باشررد دیررواش هررای جزایرری محررا م ذیصررالح میباشررد و 
( قرانوش اجررا ت 681( مراده )2موضو  دعوی حق الزبدی  ه در فقرره )

جزایرری ذ ررر  ردیررده دعرراوی جبررراش خسرراره برروده  رره جببرره مرردنی دارد و 
وأم بررا دعرروی صرالحی  رسررید ی  ش در صررورتیکه در محکمرره ابتدائیرره ترر

جزایی اقامه نه شده باشد بزد از صدور حکم ق زی جزایی از صرالحی  
( قرانوش 681( مراده )4محا م مدنی میباشد  ره در ایرا صرورت نره فقرره )

 اجرا ت جزایی مختل می  ردد و نه قدام  رویه قضائی.((
حیبیکرره تفصرریل جریرراش موضررو  ترروأم بررا اصررل نظررر ترردقیقی در جهسرره 

قام محترم شورایزالی م رح و طری تصرویب شرماره م 9/2/6911مؤر 
 ( هدای  ذیل صدور یاف .612)
نظررر ریاسرر  محترررم عمررومی ترردقیق و م الزررات تائیررد اسرر  موضررو  ))

غرررض توحیررد مرافررق قضررائی طررور متحرردالمال برره جمیررع محررا م و سررایر 
 ((مراجع مربوط تزمیم  ردد

ا م اسرتیبا  مراتب مبدرا تصویب شماره فروا بدیبوسریهه بره عمروم محر 
والیررات و مراجررع مربرروط طررور متحرردالمال اخبررار  ردیررد البترره  نرررا برره 
مراجع ذیربط خویش تکهیر نموده عبدالموقع م رابق  ش اجررا ت مقتضری 

 و قانونی بزمل میاورند.
 

نیټرررره  قضرررراوتمبد مفترررری دمحم وزیررررر دبررررادغیس والیرررر  95/2/9911شرررره 

 رررارپ محکمرررر  لررره دفترونرررو اسرررتیبا  محکمرررر رئررریس د اسرررتیبا  او

او دیوانونرررو ، د اسررربادو او و رررایقو د بررر   مریررر  او مخرررزش لررره  مریررر  

 څخه لیدنه و يه .
لررره نیکررره مرغررره ضرررول قضرررایه ، ادارپ او خررردماته مبسررروبیا هریرررو شررره 

خپهرررو دنررردو  رررر حاضرررر اوشررره خپهرررو ورسرررپارل شرررویو دنررردو بوخررر  ؤ ، 

محکمررررر اننررررياو د  ررررارپ څرررراننو او دفترونررررو نظافرررر  اوشررررا والی ، د
شررراوخوا یرررر قباعررر  بخورررونکی ؤ او  ومررره نیمنيتیاونررره لیررردل شررروه ، 

دمحکمرررر رئررریس د نظافررر  او د ادارپ د نظرررم او دسرررپهیا  شررره الزیرررات رعایررر  

او لرره مراجزیبررو سررره دغرروره سررال سهبررد  شرره هکهرره د ا ونرردو محکمررو قضررایه 
 او ادارپ مبسوبیبو ته الرمر  توصیر و يپ .
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 ییم قضایتصم
خ جلس  یتاو

 ییقضا
 تعد د 
 نی ت م

  حکم   ربوط نوع  ت ا 

92/5/9922 سهار سال حبس تبفیتی  دیواش جزاء محکمه استیبا  والی   اشیساء مجروحی  مبجر به فوت یکبفر 
نه سال حبس تبفیتی و مبهغ شبج هزار افغانی جریمه 

 نقدی
 رر تجاوز جبسی و مجروحی  یکبفر رر

سال حبس تبفیتی و یکبفر برائ یکبفر دو  رر فزل زناء وقتل دونفر رر 
 رر مجروحی  یکبفر رر دوسال حبس تبفیتی

91/6/9922 دوسال و شش ماه حبس تبفیتی  رر فزل زناء یکبفر 
 رر سرق  موتر سایکل یکبفر رر دوسال حبس تبفیتی

99/6/9922 بیس  و یکسال حبس تبفیتی  رر تجاوز جبسی  روهی یکبفر 
91/6/9922 شبج سال حبس تبفیتی  دیواش امبی  عامه محکمه استیبا  والی   اشیساء عضوی  یکبفر 

99/6/9922 هر واحد بیس  سال حبس تبفیتی  رر عضوی  دونفر 

91/9/9922 دوسال حبس تبفیتی  یکبفر 
دیواش مبع خشون  عهیه زش محکمه استیبا   ل  و  وبی

 والی   اشیساء
91/9/9922 شبج سال حبس تبفیتی  رر  زار و اذی  یکبفر 
 رر ل  و  وبی یکبفر رر یکسال حبس تبفیتی

 رر قتل یکبفر رر بیس  و دوسال حبس تبفیتی
95/4/9922 دوسال حبس تبفیتی  رر مجروحی  یکبفر 

99/6/9922 یکسال و یکماه حبس تبفیتی  دیواش امبی  عامه محکمه استیبا  والی  فاریام عضوی  به  روه یکبفر 
 رر عضوی  و حمهه مسهحانه یکبفر رر شانزده سال و یکماه حبس تبفیتی
 رر عضوی  به  روه یکبفر رر یکسال و یکماه حبس تبفیتی

4/6/9922 دوسال حبس تبفیتی  دیواش جزاء محکمه ابتدائیه شهری والی  فاریام تهدید یکبفر 
8/6/9922 یکبفر بیس  و یکسال حبس تبفیتی و دونفر برائ  نفر سه   رر قتل 

99/2/9922 یکسال و یکماه حبس تبفیتی  رر سرق  یکبفر 
 رر شرو  به قتل یکبفر رر دوسال و شش ماه حبس تبفیتی

 قاساا مواد مخدر یکبفر رر سهار سال حبس تبفیتی
دیواش امبی  عامه محکمه ابتدائیه شهری والی  

 فاریام
99/6/9922 بیس  و دوسال حبس تبفیتی واش جزاء محکمه استیبا  والی  بدخشاشدی قتل یکبفر   

یکبفر بیس  و دوسال حبس و یکبفر سه سال حبس 
 تبفیتی

 رر قتل دونفر رر

 رر قتل دونفر رر یکبفر بیس  سال حبس تبفیتی و یکبفر برائ 
 رر تجاوز جبسی یکبفر رر شانزده سال و دوماه حبس تبفیتی

محکمه ابتدائیه شهری والی  بدخشاشدیواش جزاء  قتل یکبفر رر ده سال حبس تبفیتی  

99/6/9922 سه سال حبس تبفیتی  اخت رشوت یکبفر 
دیواش امبی  عامه محکمه ابتدائیه شهری والی  

 بدخشاش
92/5/9922 ده سال حبس تبفیتی  دیواش جزاء محکمه استیبا  والی  سمبراش قتل یکبفر 
99/6/9922 شش سال حبس تبفیتی رر ضرم مبجر به موت یکبفر   
 دیواش امبی  عامه محکمه استیبا  والی  سمبراش انتقال مواد انفجاری یکبفر رر شانزده سال حبس تبفیتی

 رر غصب یکبفر رر یکسال و شش ماه حبس تبفیتی
99/6/9922 یکسال حبس تبفیتی  دیواش امبی  عامه محکمه استیبا  والی  ههمبد عضوی  یکبفر 

ردونف رر هرواحد یکسال حبس تبفیتی  رر عضوی  
 رر خیان  به وطا یکبفر رر شبج سال حبس تبفیتی

 رر عضوی  یکبفر رر شانزده سال و شبج روز حبس تبفیتی
 رر خرابکاری یکبفر رر سی سال حبس تبفیتی
 رر خرابکاری یکبفر رر دوسال حبس تبفیتی

یکبفر شبج سال دوماه حبس و دونفر هر واحد یکسال 
 و شش ماه حبس تبفیتی

95/6/9922  دیواش جزاء محکمه استیبا  والی  بهخ غصب سه نفر 

 رر فزل زناء دونفر رر یکبفر سه سال حبس و یکبفر دوسال حبس تبفیتی
یکبفر یکسال و شش ماه حبس و یکبفر نه ماه حبس 

 تبفیتی
 رر شرو  به رهزنی دونفر رر

دونفرهر واحد هف  سال حبس و دونفر هر واحد 
س تبفیتیشبج سال و شش ماه حب  

 رر سرق  سهار نفر رر

 رر سرق  یکبفر رر سهار سال حبس تبفیتی
 رر فوت ترافیکی یکبفر رر دوسال حبس تبفیتی

92/6/9922 یکبفرهرده سال حبس تبفیتی   رر قتل دونفر 
91/6/9922 یکسال و شش ماه حبس تبفیتی  دیواش جزاء محکمه ابتدائیه شهری والی  بهخ غصب یکبفر 

شش ماه حبس تبفیتییکسال و   رر غصب یکبفر رر 
 رر غصب یکبفر رر یکسال و شش ماه حبس تبفیتی
92/6/9922 هر واحد سه سال حبس تبفیتی  رر فزل زناء دونفر 
    غصب یکبفر رر سه سال و شش ماه حبس تبفیتی

92/6/9922 یکبفر شبج سال حبس و یکبفر سه سال حبس تبفیتی    عامه محکمه استیبا  والی   بدزدیواش امبی اخت رشوت دونفر 
 رر قاساا مواد مخدر دونفر رر هر واحد دوسال و شش ماه حبس تبفیتی
 رر فریبکاری دونفر رر هر واحد سهار سال حبس تبفیتی

91/5/9922 دوسال حبس تبفیتی ی وبو ل  یکبفر   دیواش جزاء محکمه استیبا  والی  ارز اش 
99/6/9922 شبج سال و یکماه حبس تبفیتی  دیواش امبی  عامه محکمه استیبا  والی  ارز اش تسهیمی سالح به دشما یکبفر 

95/6/9922 دوسال حبس تبفیتی  رر قاساا مهمات یکبفر 

91/6/9922 هفده سال حبس تبفیتی  فزالی  تروریستی یکبفر 
دیواش امبی  عامه محکمه ابتدائیه شهری والی  

 ارز اش
96/6/9922 هش  سال حبس تبفیتی  دیواش امبی  عامه محکمه استیبا  والی  سرشل انتقال مواد مبفجره یکبفر 

 رر عضوی  و فزالی  های مسهحانه یکبفر رر شبج سال و یکماه حبس تبفیتی

4/6/9922 ده سال حبس تبفیتی  ضرم مبجر به مرگ یکبفر 
دیواش رسیده  ی به جرایم مبع خشون  عهیه زش 

 محکمه استیبا  والی  بغالش

 شي  حکو ین فوق طبق قانون  حفوظ  ست  ستیناف طلبي  یا تمییز سويقوق  

 

افغرررانی را از مرررراجزیا  بسرررولرری  19721فررررد مرررتهم  مبهرررغ 

ایراش  ه  ویا برای شاش ویزه اخت میکبد دریاف  میکبد و بزد از 

مرردتی شاسررپورت هررای ایررا افررراد را برررای  نهررا تسررهیم نمیکبررد  رره 

 ای امبیتی دستریر می  ردد.سرانجام توسط نیروه
جهسل عهبی قضائی دیرواش امبیر  عامره محکمره اسرتیبا  والیر  

تحرررر  ریاسرررر   11/2/9911هرررررات یرررروم  سرررره شررررببه مررررؤر  

قضاوتیار شمس الرحما  رئیس خیل   رئریس محکمره اسرتیبا  

و هیئررات قضررایی شرراش، بررا حضررور داشرر  څررارنوال موظررف و 
 دایر  ردید. و یل مدافع متهم در سالوش جهسات محکمه

ابتداء رسمی  جهسه توسط رئیس محکمره اعرالش شرد بزرداً مردقق 

قضیه  زار  فوا را بیاش نموده بزداً څارنوال مؤظف صورت 
اعتراض خویش را قرائ  نمود و به تزقیب  ش و یل مدافع متهم 

دفاعیه خویش را به خوانش  رف .  ه بزرد از تردقیق همره جانبره 

دت شش سال حربس تبفیرتی محکروم هیئات قضائی متهم قضیه بم

به مجازات  ردید و به متهم تفهیم شد  ه حقوا تمییز  طهبی ا  

 محفوظ میباشد. یدر میزاد قانون
 

مفتی دمحم وزیر رئریس محکمره  92/2/9911یوم دوشببه مور  

اسررررررتیبا  والیرررررر  بررررررادغیس بررررررا امیررررررر شرررررراه  نایررررررب زاده ، 
 ررراش شرررورای ضرررالدیا ا ازی ، عبدالبصررریر  عهمانی نمایبرررده 

مهرری، و یررل مظفررر نمایبررده شررورای والیترری، مولرروی عالوالرردیا 

  ریمی ، مولوی غالم دمحم  موحردی ، جمرع  هیرری از عهمراء، 
روحررانیوش و شخصرری  هررای بررا نفرروذ قررومی قهزرره نررو، ولسرروالی 

قررادد و ولسرروالی  بکمررری در مقرررر محکمرره اسررتیبا  دیررردار و 

 مالقات نمود.
مدیرد بره مهمانراش بیراش نمرود رئیس محکمه ضما عرض خرو   

 ه دروازه محا م به روی همه مراجزیا و اصحام دعاوی براز 

اسرر  و خرسرربدیم  رره بررا روحیرره  رام و اطمیبرراش  امررل طرررفیا 
تخررار داریررم  رره برررای اجرررای قضررایا داد خررواهی مرری نمایبررد و اف

میا عدال  حمای ، رهبمائی، دعا و همکاری همه جانبره بهتر ت 

رای عهمرراء، شررورای مهرری و والیترری، شررورای نمایبررده  رراش شررو
صرره ، جامزرره مرردنی و اقشررار   رراه و دانشررمبد مررردم را بررا خررود 

داریم و با روابط نیی و حسرا سرهود و برا حفرظ احتررام متقابرل 

با سراش سیاسی حکوم  محهی و همه همکاراش نهاد های عدلی 

و قضرائی بره ایفرای وظیفره مقرردد محولره خرویش مری شررردازیم و 
رسال  و مسئولی  قانونی و ایمرانی خرویش را عبرادت مری ادای 

دانیم، با شاببدی به اصول اداری و اخالقی در خدم  مردم قرار 

داریررم سررپس نایررب زاده و ا ررازی برره نمایبررده  رری از حاضررریا 
صحب  نموده و از  ار رد فزهی محا م اظهرار رضرای  و مراده 

قضررات و  رری همکرراری و حمایرر  نمرروده و از اعتمرراد مررردم برره 

 اش دادند و جهسه با دعائیه خیر خاتمه یاف .بمحا م اطمی
 

ا  محکمرررررر دشرررررکایتونو اوریررررردلو دارزوررررراش والیررررر  اسرررررتیب
یوش د قضررراوتیار فهررریم هللا )نیرررازی( د اسرررتیبا  محکمرررر  میسررر

وررر وش  د رئررریس  شررره مشرررر  د اسرررتیبافه دیوانونرررو رئیسرررانو شررره

 جو شو .
لرررررررروميی غونرررررررر ه د  ررررررررالم هللا مجیررررررررد د څو یرررررررراتونو شرررررررره  

ترررررالوت شیرررررل شررررروه بیرررررا دمحررررربس  او محکمرررررر د شرررررکایتونو 

صرررررررررربدوا شرانیسررررررررررتل شررررررررررو او دڅهوروتبررررررررررو محبوسرررررررررریبو 

شرررررررورپ ا ونررررررردپ څهرررررررورق زر عریضرررررررر وڅیررررررريل شررررررروپ 
اوشررررررررره هکهررررررررره یرررررررررر الزم تصرررررررررمیمونه ونیرررررررررول شرررررررررول او 

راجزرررررو تررررره دوروسرررررتیو رسررررریده ویرررررو شررررره موخررررره ا ونرررررده م

 محول شوپ .
 

 ارتق ظرفیرر  ریاسرر   موزشرری هررای برنامرره سهسررهه برره

ت شرررالش  رررتاری برنامرره  موزشررری اساسرررا اجررررا ت، وارزیررابی
 مرررالی همکررراری برررهسرررببهه سرررال جررراری  2الررری 9بتررراریخ 

راه انررردازی  ردیرررد  ررره درایرررا برنامرررره  (JSSP) مؤسسررره

اسرررررتیبا   محرررررا مبتزرررررداد ده ترررررا از ار بررررراش خررررردمات مهکررررری 
 .هرات و بادغیس اشتراد داشتبد والیات

اساسرررات شرررالش  اساسررری اصرررول روی  موزشررری  برنامررره

میررررر  وضررررررورت شرررررالش  رررررتاری، اهررررردا  شرررررالش  رررررتاری، اه
 ررررتاری، انرررروا  شررررالش  ررررتاری ازلحرررراظ زمررررانی، انرررروا  شررررالش 

 S.W.O.Tازلحررررراظ سررررر وح، شباسرررررائی امکانرررررات راه حرررررل )

(،  ررررار روشی، در نظررررر  رررررفتا خ رررررات در شررررالش  ررررتاری، 
مرررررروارد ضررررررروری شررررررامل شررررررالش، سررررررایکل شررررررالش، نظررررررارت 

 .بود متمر ز ردیدهوارزیابی 

  رراش  ببررده راداشررت ازطررر   موزشرری برنامررهدراخیررر  

اء ارتقرر ازریاسرر  و ردیررد  تهقرری ارز  وبررا اهمیرر  بررا بسریار

 سبرریا بر ررزاری راسررتای در اجرررا ت وارزیررابی ظرفیرر 
نمودنررد و  برنامرره برررا  وقرردردانی اظهارسررپاد هرررا برنامرره

 توزیع تصدیق نامه برای اشتراد  ببده  اش شایاش یاف .
 

جهسررررررررل  میسرررررررریوش سررررررررمع شررررررررکایات محکمرررررررره اسررررررررتیبا  
تحرررررررر  ریاسرررررررر   99/2/9911بامیرررررررراش بترررررررراریخ  والیرررررررر 

قضرررررررراوتمبد غررررررررور الرررررررردیا  طرررررررراهری  رئرررررررریس محکمرررررررره 
اسررررررررتیبا  بررررررررا اشررررررررتراد رؤسررررررررای دواویررررررررا اسررررررررتیبافی و 

 سرشرس  محکمه ابتدائیه شهری دایر  ردید.
ابترررررررررداء صررررررررربدوا سرررررررررمع شرررررررررکایات بررررررررراز  ردیرررررررررد  ررررررررره 
خوشررررربختانه  ررررردام شرررررکایتی مواصررررره  نکررررررده برررررود سرررررپس 

و  9/4/9911( مررررررررررررررررررررررررور  924روی مصرررررررررررررررررررررررروبات )
شرررررررررررورای عرررررررررررالی سرررررررررررتره  4/2/9911( مرررررررررررور  229)

محکمرررررره  رررررره اخیررررررراً برررررره تصررررررویب رسرررررریده اسرررررر ، بحررررررث 

همررررررررره جانبررررررررره صرررررررررورت  رفررررررررر  و شیرامررررررررروش اجررررررررررا ت 
مقتضررررررررری بررررررررره دواویرررررررررا اسرررررررررتیبافی، ابتدائیررررررررره مر رررررررررز و 
ولسرررررروالی هررررررا هرررررردای  الزم داده شررررررد و جهسرررررره بررررررا دعائیرررررره 

 خیر خاتمه یاف .
 
 

جهسرررل عهبررری قضرررائی دیرررواش جرررزاء محکمررره اسرررتیبا  والیررر  

در راب ررررره بررررره قضررررریه قترررررل و  62/5/9911شررررررواش بتررررراریخ 

شررررو  بررره زنررراء بررره اتهرررام شرررش نفرررر تحررر  ریاسررر  قضررراوتیار 

عبرررررردالمهی  رجررررررب زاده   رئرررررریس دیررررررواش جررررررزاء محکمرررررره 

ارنوال ـهیئررات قضررایی شرراش، بررا حضررور داشرر  څرراسررتیبا  و 
موظرررف و و رررالی مررردافع متهمررریا در سرررالوش جهسرررات محکمررره 

 استیبا  دایر  ردید.

ابتداء رسرمی  جهسره توسرط رئریس جهسره اعرالش شرد بزرداً مردقق 
ارنوال مؤظف صرورت ـقضیه  زار  فوا را بیاش نمود بزداً څ

ی مرردافع اعتررراض خررویش را قرائرر  نمررود و برره تزقیررب  ش و ررال

متهمرریا دفاعیرره هررای خررویش را برره خرروانش  رفتبررد.  رره بزررد از 
تررردقیق همررره جانبررره هیئرررات قضرررائی متهمررریا قضررریه یکبفربمررردت 

دوازده سال حبس، یکبفر بمدت ده سال حبس، یکبفر بمدت هف  

سال حبس، یکبفر بمدت شبج سرال و یکمراه حربس و یکبفرر بمردت 

ردیدنررد و نیررز شرربج سررال حرربس تبفیررتی محکررومیا برره مجررازات  
یکبفر برائ  حاصل نمود و به متهمیا تفهیم شد  ه حقوا تمییرز 

 طهبی شاش در میزاد قانونی محفوظ میباشد.
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 The circulars of the Supreme Court.  

 Report from the session of high council 

of Supreme Court.  

 Coordinative session held in provinces. 

 Administrative session held in appeal 

court. 

 The criminal decision of court. 

 Event and News. 

 Chief justice meeting with the New 

heads of appeal courts. 

 The Kabul appeal court appellate 

department held session  

 The head of Badghis appeal court 

visited the court of his province. 

 Open judicial session held on Herat and 

prwan appeal court. 

 The complaint commission of urazgan 

and Bamyan appeal courts held sessions.  
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جریرراش قضرریه طرروری اسرر   رره یرری خررانم بترراریخ 

عبرررروانی قومانرررردانی امبیرررره ولسرررروالی  62/1/6911

اسماعیل خیرل و مبردوزی عرارض و ادعرا نمروده  ره 
دوتررا در  توسررط66/1/6911-61شرروهر  بترراریخ 

قریرره شرربی خیررل  ش ولسرروالی برره قتررل رسرریده اسرر  و 

اظهرررار نمررروده  ررره شررروهر  در روز واقزررره ذریزررره 
تماد تیهفونی یکتا از قراتهیا بره بهانره ق رع درختراش 

خواسته شده و سه سراع  بزرد از رفرتا شروهر  برا 

وی از  شته شدش نامبرده   اه می شود. یکبفر دیرر 
داشته نیرز ادعرا قترل   ه خود را برادر مقتول مزرفی

برادر  را را براالی همریا دونفرر نمروده اسر ، وی 

اظهار داشته  ه ما در  شرور شا سرتاش زنرده  ری مری 
 بیم برادرم با خانمش سه سرال قبرل از  ش  شرور بره 

والی  خوس   مد و زمیا های ما را شسرراش  ا رای 

شررردرم ) قررراتهیا( بررره زور غصرررب  ررررده انرررد و حتررری 
بر شررر  بررره والیررر  خوسررر  در بررررادرم را شرررس از 

مب قه اجازه سکون  نداده اند، یکبفر  ه خسر بوره 

قرراتهیا مرری شررود برررای مررا  فرر   رره برررادرت را همرریا 
دونفر فوا به قترل رسرانیده انرد و مرا در محضرر عرام 

 فترره نمرری ترروانم. بزررداً شرردرم از شا سررتاش  مررد و خررانم 

بررررادرم را بررره  ش  شرررور انتقرررال داد و متهمررریا مرررارا 
یوسته تهدید می  ببد  ه عریضه خود را شس بریریم. ش

شولیس در شیوند به قضیه یکتا از قاتهیا را بایی میرل 

 الشرریبکو   رفتررار مرری نمایررد، موصررو  در جریرراش 
تحقیق اتهام وارده را رد نموده و بیاش داشته  ه مقتول 

زنررده اسرر  و در  شررور شا سررتاش برره سررر مرری برررد و 

نیرز رد مری  برد، شخصری خصوم  قبهی با مقترول را 
 ه خود را فرزند مقتول مزرفی نموده جسد را از نزد 

شررولیس تسررهیم و بزررد  نرررا برره نررام  ررس دیرررر برره خرراد 

سرپرده اسر . وی اظهرار نمروده  ره شردر  زنرده اسرر  
ودر شا ستاش زنده  ری مری  برد، در راب ره بره شرهرت 

شخ  فوا تحقیق صورت  رفته و بره رویر  ترت ره 

ی با شرخ  مقترول فقرط هشر  سرال تابزی  وی سا و
تفاوت می  بد، و سبد نفر  ه شامل اوراا اس  مقتول 

را زنده دانسته ولی وی را حاضر ساخته نتوانسته انرد 

و بالمقابل دونفر دیرر مرگ مقتول را تائید نموده انرد. 
در جریاش تالشی بدنی از جیب مقتول یی جهد ترت ره 

 ب  احوال نفود تابزی  به اسم مقتول به دس   مده و 

نیز صح   نرا تصدیق نموده اس  و طرب عردلی نیرز 
مقتول را تائید نموده و  نرا جبری خوانده اس .  گمر

بزررد از انجررام تحقیقررات و ترتیررب اتهامبامرره و صررورت 

دعوی به مسئولی  شخ   رفتار شرده در قضریه قترل 
 اوراا محول محکمه می  ردد.

ی طری فیصرهه محکمه ابتدائیه اسرماعیل خیرل و مبردوز

خویش به برائ  متهم اصردار حکرم  41/1/6918( 8)
نمررروده اسررر ، و نیزبررره مصرررادره سرررالح بدسررر   مرررده 

ارنوال څراصدار حکم نموده اس . و به ا رر اعترراض 

موظررف اوراا محررول دیررواش جررزای محکمرره اسررتیبا  
والیر  خوسرر   ردیرده، محکمرره اسرتیبا  طرری فیصررهه 

ابتدائیره  خویش فیصرهه محکمره 68/61/6918( 461)

 6را نقض نموده و مرتهم را در قضریه قترل طبرق فقرره 
 ررود جررزاء بمرردت بیسرر  و یکسررال حرربس  121مرراده 

تبفیررتی محکرروم برره جررزاء نمرروده و برره مصررادره سررالح 

جهسرررل تحرر  ریاسررر   99/2/9911یرروم شبجشرررببه مررور   -
محکمه اسرتیبا  والیر   ابرل قضاوتوال مزراا الدیا حامدی  رئیس 

با اشتراد یهدا احمدی  از موسسه مدیکا افغانستاش، میبه  حبیبی  از 
موسسرررره ای الررررف، دمحم اسررررماعیل بهرامی  از موسسرررره ای دی لررررو،  
زمری تمیمررررررررری  از موسسررررررررره ای دی لرررررررررو، مزررررررررریا  امیبررررررررری ، 
عبدله یف راسررخ ، سررمیع هللا  راسررخ  و سررید جاویررد  احمرردیار  از 

 دیا حقوقی در مقر محکمه استیبا  دایر  ردید.شبکه مساع
ابتداء جهسه با تالوت  یاتی سبد از  الم هللا مجید  غاز سپس مشکالت 
مساعدیا حقوقی در بخش های قضایای احروال شخصریه محرا م  ابرل 
م ررررح و در مرررورد مشرررکالت شررراش توضررریحات الزم ارائررره و وعرررده 

م اشتراد  ببده  راش همکاری بیشتر داده شد و از همکاری های محا 
 ابراز قدر دانی نمودند.

قضرررراوتیار فهرررریم هللا  92/2/9911یرررروم دوشررررببه مررررور   -
 نیازی  رئیس محکمه استیبا  والی  ارز اش برا دمحم عمر شریرزاد  
 والی جدید التقرر  ش والی  در دفتر  اری ا  دیدار و مالقات نمود.

رای والری والیر  در ایا دیدار رئیس محکمه ابترداء وظیفره جدیرد را بر
تبریی عرض نمود سپس در مورد ارایره خردمات بهترر و مرؤ رتر بره 
شهرونداش تریبکوت یاد  ور شد و افزود  ه ما باید مسئولی  دنیوی و 
اخروی خویش را اداء نمرایم و از همکراری والری اسربق والیر  وتمرام 
شرسونل تشکری نمود متزاقباً در راب ره بره همکراری ادارات عردلی و 

ئی صرررحب  همررره جانبررره صرررورت  رفررر  و والررری والیررر  وعرررده قضررا
 هرنو  همکاری را در تمام عرصه ها نمود.

قضاوتوال  مرول  عمری  رئیس  ۹۹۱۱/ ۶/  ۵۵بتاریخ  -
محکمه استیبا  والی  لغماش با سالم جاش  قهمیرار  رئریس څرارنوالی 
استیبا ، مدیر مبارزه با مواد مخدر و مسئولیا  شفی در دفتر  راری 

 دیدار و مالقات نمود. ا 
در نخسررر  رئررریس محکمررره شیرامررروش موضررروعات مختهرررف از جمهررره 
مکهفی  های څرارنوالی و شرولیس بحرث همره جانبره نمرود سرپس رئریس 
څرررارنوالی اسرررتیبا  از اجررررا ت و روابرررط حسررربه برررا محرررا م ابرررراز 
خرسبدی ورضای  نمود متزاقباً روی یی سهسهه موضوعات ذیزالقه 

ورت  رفرر   ره در هررر مرورد تصررامیم الزم و بحرث و تبرادل نظررر صر
 مقتضی اتخاذ  ردید و جهسه با دعائیه خیر خاتمه یاف .

د  برررررردهار والیرررررر  د  یرررررري  نیټرررررره  91/2/9911شرررررره  -
ولسرررواليامبیه قومبرررداش مزصررروم خررراش د  بررردهار والیررر  د اسرررتیبا  
محکمر د رئیس قضاوتمل ذبی  هللا )ابراهیمه( سره د لیدنه شه موخره 

 .ؤ راغهی
ترو او  زصوم خاش د  یي  ولسوالي ابتدائیه محکمر سره د  ره اجرام
   لررره امهررره د  بررردهار والیررر  د اسرررتیبا  د رئررریس او د  یررري  غرررهم

ولسوالي د ابتدائیه محکمر د رئیس څخه خو ه و روده او د هرر راز 
 .ور يیر  پ ډاډ غهمکار  او هم

داش مزصروم امبیره قومبر لرهبل خوا ابراهیمه شه یاده لیدنه  ه د  یري  
خاش څخه مببه و يه او زیاته یر  يه سه د سرترپ محکمرر د شالیسري 

وپ شر پ شیراو پ غسره سم د ضولو مهکه او نظامه ادارو سره یر هم
   غرده او شه ویبا یر هڅه یر داده تر څو ال شه دپ ا وند نرورپ د هم

 . يپ پجو  پغون 
 

ارنوال موظرف بره فیصرهه ابرراز څربدس   مرده نیرز حکرم نمروده اسر . 
قباع  نموده و اوراا به ا ر عدم قباعر  مرتهم غررض غرور فرجرامی 

 دیواش جزاء عمومی ستره محکمه احاله  ردیده اس . به

دیررررواش جررررزاء عمررررومی سررررتره محکمرررره در جهسرررره قضررررائی ترررراریخی 
متکری بره تحهیرل و ارزیررابی مستشراراش قضرائی و دالئررل  49/6/6911

قررانوش تشررکیل و صررالحی   1مرراده  4برشرمرده شررده بررا توجرره برره فقرره 

جرررزاء  صرررادره دیرررواش 68/61/6918( مرررور  461محرررا م فیصرررهه )
  ریاس  محکمه استیبا  والی  خوس  را تائید نموده اس .

 

محکمرررر د غونررر و شررره  مشرررراتو شررره وررر وش د اسرررتیبا 
 .تاالر ر جو شو

لوميی غون ه د رالم هللا مجیرد دڅرو  یراتونو شره ترالوت 

شیرررل شررروه بیرررا د اسرررتیبا  محکمرررر رئررریس ، د  رررارپ 
اوتریخواله محکمرررر رئررریس ، د ررر و شرو انررردپ د تررر

جرایمو ته د رسیده وي استیبافه دیواش غيپ ، د مدنه 

ضولبر استازپ ،  دعهمراوو اسرتازپ او دقرومه مشررانو 
استازپ شه نوب  سره د اجبدا  سره سرم خبررپ و ريپ 

ورشسر دشروورام شریزنتیشا  دشالیسه او شالش ریاس  

دشالش او رشوضونو د توحید  مر شه واس ه و انردپ شرو 
د اسررررتیبا  محکمررررر رئرررریس د جمزببررررد   او غونرررر ه

 اومهبتر ارزونه سره شای ته ورسیده .

( مررررره وڼررررره مکتررررروم 992نیټرررررر د )92/2/9911د

الر رروونر لرره مخررر حامررد) عمررر( د شالیسرره اوشررالش 
ریاس  د شالش او رشوضونو د توحید  مر او نجیرب هللا 

) احمدزی (  له شروورامونو څخره د څرارنر  مریر  

رڅ  ررر د رواش  ررال د  ررارشوه  درسررمه سررفر شرره ترر
وږپ شه نولسرمه نیټره  د  بردهار والیر  تره وال ل او 

نیټررررررره  د  ررررررر و شرو انررررررردپ د  62/2/9911شررررررره 

تاوتریخواله جرایموته د رسیده وي محکمو له ایجاد 
څخه د خبرتیا ور ولو شروورام د قضاوتمبد ذبی  هللا 

) ابراهیمی ( د استیبا  محکمر رئریس شره مشرر  ، 

سر ، د استیبا  څرارنوالي ریاسر  د   و سارو رئی
، مردنه ضررولبر  د اسررتازیو ، مرردافع و یالنررو او قررومه 

  
 

مررردافع و یرررل خپهررره دفاعیررره ولوسرررته ، سرررر د قضرررایه 
شرررالوپ دهرا خیرررز تررردقیق وروسرررته د قضررریر مرررتهم د 

(  هونرررررو مرررررودپ شرررره تبفیرررررتپ  حررررربس 69یوویشرررر  )

 مجازاتو محکوم شو .

همدارننررره شررره دپ غونررر ه   رررر د  رررورنه او بهرنررره 
وتبرررررررو امبیررررررر  شرضرررررررد جرایمرررررررو د قضرررررررایاوو د څ

متهمیبررررررو دوسرررررریر د قضررررررایه  شررررررالوپ ترڅیينرررررری  

النررردپ ونیرررول شررروپ سرررر شررره شایهررره  رررر متهمررریا لررره 

دوه  هونررو ترررلس   هونررو شررورپ شرره تبفیررتپ حبسرررونو 

مجرررازاتو محکررروم شررررول او د قضرررایاوو متهمیبرررو ترررره 

وروشوهرررررول شرررررول  سرررررر د دوی د تمییرررررز غو رررررتهو 
 حقوا شه قانونه مودو  ر خوندپ دپ .

نیټرررره د هرررررات والیرررر  اسررررتیبا   99/2/9911شرررره  

محکمررررررر د  ررررررورنه او بهرنرررررره امبیرررررر  شرضررررررد 
جرایمرررو دیرررواش عهبررره قضرررایه غونررر ه د قضررراوتیار 

اسرررررررتیبا  س خیرررررررل ( د شرررررررمس الررررررررحما ) رئررررررری

ی د قضررررررایه محکمررررررر رئرررررریس شرررررره مشررررررر  او د
وال او دمرررتهم ـشرررالوی شررره وررر وش ، د موظرررف څارنررر

د مررردافع و یرررل شررره حضرررور د محکمرررر دغونررر و شررره 
 سالوش  ر جو ه شوه .

لررروميی دغونررر پ رسرررمی  دمحکمرررر د رئررریس شررره 

واسرررر ه اعررررالش شررررو بیررررا د قضرررریر مرررردقق شررررورتبی 
دخپرررررل ارنوال ـرشرررررو  بیرررررا ش  ررررري او موظرررررف څررررر

اعترررراض صرررورت قرائررر   ررري او ورشسرررر دمرررتهم 

د و پنشاء  5/6/9911 ؤوخ  ( 757-676) تحد لمال کماوع 
 وو ه عالی:ک

( ریاسر  محتررم دیرواش جرزاء مقرام سرتره 12برر18اسرتهدائیه شرماره )
محکمه در راب ه به دعوی حق الزبدی قصام مواصه  ورزیده  ره 

 محتوی ذیل را افاده میبماید:
طوریکه قوانیا نافته  شور ما جمهه قانوش اجرا ت جزائی م الزره ))

در »راح  دارد (  ش در مرورد سبریا صر681( مراده )4میرردد فقره)
جرایم قتل و جرح  ه موجب  ش قصام  یا دی  باشرد بره مردعی حرق 
الزبررد فرصرر  داده شررود  رره در محکمرره قبررل از رسررید ی برره دعرروی 

( ماده 9و فقره )« څارنوال دعوی حق الزبدی)قصام( را اقامه نماید
دعوی جزائی حرق الزبردی در محرا م » متـت ره سـبـیا بیاش میدارد ه 

ط و دعوی جبراش خساره توأم بدعوی څارنـوال در عیا جزائی مربو
( مراده مترت ره سبریا 2بالترتیرب فقرره  )« محکمه جزائی دایر میررردد

مدعی حق الزبد نمی تواند بزد از صدور حکم جزائی » صراح  دارد
از طرررر  محکمررره ابتدائیررره، دعررروی جبرررراش خسررراره را در مراحرررل 

حرق الزبرد میتوانرد بزرد از  استیبافی اقامه نمایرد در ایرا صرورت مردعی
صرردورحکم ق زرری )جزائرری( در زمیبرره دعرروی جبررراش خسرراره را در 

البتره محکمره مردنی « محکمه مدنی م ابق قواعرد مربوطره اقامره نمایرد
محول الیها بزد از ق زی  حکم جزائی بدعوی مدنی مبادرت ورزد با 
ه توجه به عبارات و مردلوالت فقررات مترت ره حراالت و احکرام جدا انر

(  ش  رره رسررید ی دعرروی قصرررام 4را احترروا مرری  بررد بررویره فقرررره)
راب ررور مشررخ  قبررل از اقامرره دعرروی جزائرری څارنررـوال در شیشررراه 
محکمرره جزائرری شیشرربیبی  رررده و  نرررا مبحیررث تکهیررف قررانونی محررا م 

( اقامه دعروی حرق الزبردی جبرراش 2و9جزاء دانسته اس  اما فقرات )
محکمه جزائی و در صورت عدم خساره توأم بدعوی جزائی در عیا 

توأم در سایر دعوی حق الزبدی جبراش خساره را به محکمه مربوطه 
مرردنی ابتدائیرره هرردای  داده و شیشرربرد دعرروی جزائرری را برردوش دعرروی 
مرردنی جبررراش خسرراره صررراح  بخشرریده در مسررئهه مررورد بحررث فقررره 

( ا.ا.ا رعای  شده و به مبصروم تصرری  شرده جببره 681(ماده)4)
ی  ش عمهرری برره نظررر میرسررد انحصررار  ش برره دیررواش جررزاء برردوش ت بیقرر

صراح  قانونی رجحاش نخواهد داش  افزوش بریا م ابق صرراح  
( قرانوش اجررا ت ا. در 611( مراده)4(  ود جزاء و فقرره )121ماده )

مرحهه اسرتیبا  رسرید ی بردعوی جزائری محردود و مشرروط نرردیرده 
ب محکمرره ذیصررالح سرره حکررم قصررام در مسررئهل مررورد بحررث مبجانرر

اصدار یافته مستوجب مراحل محا ماتی سه  انره مری باشرد و محکمره 
اسرتیبا  در محررل و موقزیرر  خرود بررر حکررم محکمره ابتدائیرره رسررید ی 

( 681( مرراده )4نمروده تقیررد  ش برردیواش مرردنی باعرث اخررالل مررتا فقررره )
 ((قانوش اجرا ت ا. و قدام  رویه محا م در زمیبه خواهد شد.

جهسرررررره ی تحرررررر  ریاسرررررر   92/2/9911بترررررراریخ 

هللا  مشرررررفق  رئرررریس محکمررررره قضرررراوتمبد صرررربغ  
اسررررتیبا  والیرررر  جوزجرررراش بررررا اشررررتراد رؤسررررای 

عدلیررررره و اراضررررری، نمایبرررررده ریاسررررر  شررررراروالی و 

نمایبرررررررده قضرررررررایای دولررررررر  روی موضررررررروعات و 

سرررالش دوسررریه هرررای مررردنی و حقررروا عامررره در مقرررر 

 محکمه استیبا  دایر  ردید.

ابتررداء جهسرره بررا تررالوت  یرراتی سبررد از  ررالم هللا مجیررد 
قضرراوتیار دمحم شررکیب  شررکیب  رئرریس  غرراز سررپس 

دیواش مدنی و حقوا عامره محکمره شرهری شربرغاش 

در راب رررره برررره مشررررکالت و راه حررررل هررررای اصررررول 
محا مه شرداخته و تت ر نمرود  ره ا هرراً دوسریه هرای 

حقوقی  ه غرض خالی تحقیقراتی بره ریاسر  عدلیره 

ارسررال میرررردد برره وقرر  و زمرراش مزیبرره  ش تحقیررق 
عث ضیا  وق  مدعی و مدعی صورت نررفته و با

عهیررره مررری  رررردد و همچبررراش  زارشرررات اهرررل خبرررره 

درسرر  و مشررخ  نبرروده بررا نواقصررات زیررادی روبرره 
رو هستیم  ره از  درد جهسره رئریس عدلیره صرحب  

نموده  ف   ه در قسم  هریی از مشکالت رسریده 

  ی خواهد  رد.
متزاقبررراً در جهسررره عضرررو مسرررهکی  مریررر  قضرررایای 

را ترررت ر داد  ررره اسرررتزالم  دولررر  مشرررکالت خرررویش
هرررا غررررض  رو ررری یرررا تصرررفیه زمررریا بررره ریاسررر  

اراضررری ارسرررال مررری  رررردد، بررره وقررر  زمررراش جررروام 

ارایررره نمررری  رررردد و نیرررز ا رررر در تر یرررب هیئرررات از 
قومانررردانی امبیررره یکبفرررر توظیرررف  رررردد بهترررر خواهرررد 

 بود.

در ادامرره رئرریس اراضرری تررت ر داد  رره در هرری  نررو  

خصوصررررراً در ت بیقرررررات اسرررررتزالم تررررر خیر نیامرررررده و 

حکرررررم  ررررره از جانرررررب محکمررررره ارسرررررال مررررری  رررررردد 

اجررررررا ت سرررررریع مررررری نمررررراییم ودر قسرررررم  سررررراختار 
تشرررکیالتی بررره  مبرررود مواجررره مررری باشررریم و  وشررررش 

مررری نمرررایم  ررره مراسرررالت بررره اسرررر  وقررر  صرررورت 

 یرررررد. بزررررداً رئرررریس محکمرررره جهسرررره را جمررررع ببرررردی 
 نمرروده و ت  یررد نمررود  رره یکبفررر نمایبررده از قومانرردانی

امبیرررره نیررررز در تر یررررب هیئررررات شررررامل  ررررردد و برررره 

قومانررردانی امبیررره مکتررروم داده شرررود و نیرررز  رو ررری 
سررررراحات تحررررر  دعررررروی طرررررور دقیرررررق ترسررررریم ودر 

صرررررورت عررررردم شرداخررررر  حرررررق الزحمررررره از طرررررر  

شرررررخ  مربررررروط تزرفررررره خررررردمات ضرررررمیمه نظریررررره 
هیئرررررات  رررررردد وهمچبررررراش سررررراحات و مهکیررررر  هرررررای 

وی بررررا عامررره المبفزرررره ویرررا اتصررررال زمررریا تحرررر  دعررر

مهکیرر  دولرر  طررور همرره جانبرره بررسرری و بررا حرردود 
اربزرررره مشررررخ   رو رررری  ررررردد و نیررررز در تر یررررب 

هیئررررات نمایبررررده قضررررایای دولرررر  ضررررروری اسرررر  و 

 جهسه با دعائیه خیر خاتمه یاف .

 

جهسل امبیتی محکمه استیبا  والی  دایکبدی یوم شببه مور  
تح  ریاس  قضاوتیار ابوبکر  صدیقی  رئیس  ۵۵/۶/۹۹۱۱

محکمه استیبا  با اشتراد مسئولیا ق زه محافظ  قضات  ش اداره 

 حکمه استیبا  دایر  ردید.جه  بررسی وضزی  امبیتی م
ابتداء جهسه با تالوت  یاتی سبد از  الم هللا مجید  غاز سپس رئیس  

محکمه ضما خرسبدی نسب  به تزئید تشکیل  ش قوماندانی برای 

حاضریا جهسه خو   مدید  ف  و وضزی  امبیتی  ش قوماندانی را 
ً مواردی سوش توظیف دو نفر  مورد بررسی قرار داد. متزاقبا

اتونکی در شوسته تالشی دروازه ورودی مراجزیا،  توجه هرسه س

بیشتر  نها در امر تالشی و رعای  دسپهیا عسکری و اخالا حسبه 
با  ارمبداش و مراجزیا، استفاده از رخصتی ساتونکی ها و صاحب 

مبصباش م ابق قانوش شولیس و مقررات مربوطه و توظیف یی نفر 

زه  ورودی داخهی تزمیر جه  ساتونکی در اوقات رسمی در دروا
رعای  نظم مراجزیا را جه  هرسه بهتر ت میا  امبی  محکمه برای 

مسئولیا یاد  وری و هدای  داد.  ه در زمیبه مسئولیا مربوطه تزهد 

 همه جانبه خویش را ابراز نمودند.

 

نیټرررررررررررره د ابررررررررررررل والیرررررررررررر   92/2/9911شرررررررررررره 

بافه دیوانونرررررررررررو اسرررررررررررتیبا  محکمرررررررررررر د اسرررررررررررتی

رئیسررررررررررانو د میسرررررررررریوش غونرررررررررر ه د قضرررررررررراوتوال 
مزررررررررررررراا الرررررررررررردیا ) حامرررررررررررردی ( د اسررررررررررررتیبا  

 محکمر د رئیس شه مشر  جو ه شوه .

لرررررروميی غونرررررر ه د  ررررررالم هللا مجیررررررد د څو یرررررراتونو 
شرررره تررررالوت شیررررل شرررروه  بیررررا د غونرررر پ شرررره اجبرررردا 

( برررررررریال بیررررررررل موضرررررررروعنانر لکرررررررره د 49 ررررررررر )

او  ا ونرررررررردو محکمررررررررو و اندیزونرررررررره ، عریضررررررررر

جزایرررررره دوسررررررریر سرررررررر د تبرررررراز  د لررررررره میب ررررررره 

و لررررررررو شرررررررره تررررررررياو رارسرررررررریدلر وی تربحررررررررث او 

رسرررریده ورررري  النرررردپ ونیررررول شرررروی سررررر لرررره هغررررر 

جمهرررررر دهغررررره دوسررررریو شررررره هکهررررره سرررررر د محکمرررررو 
تررررررررمیبږ شررررررررپ تبررررررراز   رامیب تررررررره  شررررررروپ وه د 

تبرررراز   دلرررره میب رررره و لررررو شرررره برررراره  ررررر تصرررررمیم 

ونیرررررررول شرررررررو او دو انررررررردیزونو او عریضرررررررو شررررررره 
ياو هررررررررم تصررررررررمیم ونیررررررررول شررررررررو او ا ونرررررررردو ترررررررر

مراجزررررررو ترررررره الر رررررروونه وشرررررروه ترڅررررررود قررررررانوش 

م رررررابق دعارضررررریبو لررررره سرررررتونزو سرررررره اصرررررولی 
 اجرا ت ترسره  يپ .

 


