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افغانستان بھ مراجع محترم ذیربط بھ علت شیوع  –بنیاد بین المللی حقوقی مطالبات
 )کرونا(١٩ -ویروس کووید

دسترسی بھ  عرصھدر پیشتاز بین المللی و متخصصو  غیر انتفاعی نھاد )ILF(بنیاد بین المللی حقوقی
 -بنیاد بین المللی حقوقی  نامدر حال حاضر در افغانستان تحت  و. میباشد جزائیعدالت در سیستم 

 بی بضاعت حقوق قانونی اشخاص مظنون، متھم و محکوم نھاد ازاین  .فعالیت دارد )ILF-A( افغانستان
والیت  ٢٢در  فعالً  و فعالیت داشتھ بدین سو٢٠٠٣از سال  افغانستان -دفاع مینماید.بنیاد بین المللی حقوقی
 ۵۶از بدو تأسیس الی اکنون بیش از  افغانستان -بنیاد بین المللی حقوقی .افغانستان در خدمت مردم بوده

  .نموده استرا مساعدت حقوقی  جزائی قضیھھزار 

 ویروس کرونا و حاالت شیوعدر جریان  حقوق اساسی تمام افغانھا این نھاد در رابطھ بھ حفظ 
 احلاشخاص تحت توقیف آسیب پذیر در مرسالمت جسمی و روحی  الخصوص برای حفظب -اضطراری

را تقدیم  شخوی مطالباتی و قضائی طور ذیل بھ ادارات محترم سکتور عدل نظارت، توقیف ومحکومیت
 می دارد:

 ریاست جمھوری عالی مقام -١

و (کرونا) ١٩ -کووید ویروس شیوعمحدود ساختن جھت  ،ریاست جمھوری اسالمی افغانستانعالی مقام 
حترمانھ از اد. ما بخش را کاھش آنھامھم است تا تراکم  محکومین و محجوزین ،نجات افراد تحت توقیف

را برای  ویژه فرمان عفو و تخفیف م تا یتقاضا مینمای ی اسالمی افغانستانیس جمھورئجاللتماب ر
 د: نصادر نمای و محجوزین محکومین

سال بدون درنظرداشت میعاد حبس باقی  ۵۵ باالتر از و رھائی محکومین و افراد تحت توقیف عفو •
 مانده.

 باقی مانده.حجز بدون درنظرداشت میعاد محجوزین  تمام عفو و رھائی •
 .باقی ماندهدرنظرداشت میعاد حبس بدون  محکوم شده  زنانعفو و رھائی  •
 .بدون درنظرداشت میعاد حبس سپری شده.عفو و رھائی محکومین الی مجازات پنج سال  •
) سxxال در صxxورتیکھ بxxیش از ثلxxث حxxبس ١٠) الxxی (۵عفxxو و رھxxائی محکxxومین بxxھ حxxبس بxxیش از( •

 محکوم بھا را سپری نموده باشد.
 .عفو و رھائی بھ اسرع وقت محکومین صعب العالج •

 

 بھ مراجع محترم کشفی -٢
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رفتاری ھا و نظxxارت اشxxخاص مظنxxون  امتنxxاع گتا موظفین مراجع کشفی حتی االمکان از بود بھتر خواھد  
رفتxxاری فxxوراً بxxا اخxxذ ضxxمانت احضxxار یxxا گبھ عمل آورند. اشخاص مظنxxون بعxxد از شناسxxائی و در صxxورت 

قتxxل، اختطxxاف و سxxرقت جxxرایم علیxxھ امنیxxت داخلxxی و خارجی،کفالت بالمال رھا شوند. در جxxرایم شxxدید مثxxل 
رفتxxاری ھxxر چxxھ عاجxxل قبxxل از تحxxت نظxxارت قxxراردادن در محxxالت سxxلب آزادی بxxھ گمسxxلحانھ بعxxد از  ھxxای

 (کرونا) معرفی شوند. ١٩ کوویدویروس بھ مراجع صحی جھت اطمینان از عدم ابتالء 

 

 اداره محترم لوی څارنوالی -٣

شیوع ویروس کرونا اداره محترم لوی څارنوالی از طریق کاھش توقیف ھای قبل از محاکمھ در کاھش 
جھت تنقیص تراکم زندانھا، اداره محترم لوی در افغانستان نقش وسیع داشتھ می تواند، بھ این منظور 

  : ذیل را اتخاذ نمایند مراتب آتیتا نموده را ھدایت  نڅارنواال ،څارنوالی برای تامین عدالت

غیرقانونی بودن  کھاین اعم از بھ عمل آید. در صورت غیرقانونی بودن توقیف رھائی مظنون/متھم •
 باشد. رفتاری غیرقانونی بوده و یا انقضای میعاد توقیفگتوقیف ناشی از 

 لاصدار امر رھائی در صورتی کھ شخص آدرس مشخص و یا ھم احضار وی در بدل کفالت بالما •
 ) ق. ا.ج در رابطھ بھ میعاد تحقیق.١۴٩) ماده(٣و رعایت فقره( .یا ضمانت احضار ممکن باشد

) ق.ا.ج بھ ریاسxxت ھxxای څxxارنوالی ١۴٩) ماده(٣تفویض صالحیت تمدید میعاد تحقیق مندرج فقره ( •
 استیناف.

 قانون اجراآت جزائي. ١٧١و  ١۶٩طبق مواد حفظ دوسیھ و یا عدم لزوم اقامھ دعوی  •

متھمین در حاالت اصدار حکم بھ برائت، مجازات  رخواستی)بدون ارایھ د(قتورھائی بھ اسرع  •
 حبس تعلیقی و بدیل ھای حبس. سپری نمودن حبس،  ذشتھ،گنقدی، حبس 

تطبیق موارد تأجیل تنفیذ حکم در رابطھ بھ محکومین واجد شرایط در مطابقت بھ قانون اجراآت  •
 جزائي.

قانون اجراات  فصل سوم باب چھارم احکامتطبیق رھائی مشروط در رابطھ بھ محکومین طبق  •
 .جزائی

 

 جمھوری اسالمی افغانستان قوه قضائیھ -۴

ین پیرامون حفظ حقوق اساسی افراد و تطبیق علی گقوه قضائیھ حتی در حاالت بحرانی مسئولیت سن
یا یک السویھ قوانین را دارد. تأمین عدالت ایجاب می نماید تا محاکم در حاالت اضطراری بھ فعالیت کامل 

ً محاکم در حین  بخش خویش ادامھ داده و بھ درخواستی ھای دادخواھی پاسخ عاجل ارائھ نماید. عالوتا
 یرند:گاتخاذ تصامیم قضائی مراتب آتیھ را درنظر ب

از تمدید توقیف رھائی قبل از محاکمھ در صورت انقضای میعاد توقیف و تا حدود امکان اجتناب  •
 .مظنونین و متھمین
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طبق  ت بھ درخواستی ھا و عرایض دادخواھی ھای رھائی کفالت بالمال یا بدون آنپاسخ مثب  •
 .١١٠و  ١٠۵احکام قانون اجراآت جزائی باالخص مواد 

 .قانون اجراآت جزائي ٢٠٣طبق ماده  رعایت حاالت عدم لزوم اقامھ دعوی در حین اتخاذ تصامیم •
 لیق حبس، یا از حجز. مطابق قانون استفاده از بدیل ھای حبس، جریمھ نقدی، تع •
 ق. ا.ج.  تآکید روی رھایی مشروطھ طبق احکام فصل سوم بخش چھارم  •

 
 

 محالت سلب آزادیاداره تنظیم  -۵

رعایت حفظ الصحھ و را جھت  موارد ذیلبرای اداره تنظیم امور زندانھا  وتوقیف خانھ ھا مھم است تا  
 در نظر داشتھ باشند:  و توقیف شده گان سالمت زندانیان

و توقیف خانھ وارد شده اند بھ  اجدیدکھ قبل از محاکمھ متھمین  برایانھ گتدارک محالت جدا •
 الی مدت دو ھفتھ. انگتوقیف شده  سایر ایشان  از ھر چھ عاجل قرنطینھ کردن

 تسھیالت صحی درمانی در مراکز سلب آزادی. تدارک •
ونھ گان، و زندانیان تا بتوانند بگتوقیف شده یا نوع تکنالوجی برای  تدارک تسھیالت ارتباطی •

 سکایپ، وایبر، واټس اپ. ،تلیفونآنھا با استفاده از وسایل چون: اقارب ان با وکالی مدافع و گرای
 ان وزندانیان. گبرای استفاده توقیف شده  مداوم ضد عفونیفراھم ساختن مایع  •
سنجش حرارت بدن و چک نمودن عمومی مظنونین، متھمین و فراھم کردن تسھیالت وسایل طبی  •

 محکومین.
مظنونین، متھمین  جھت حفظ صحت و سالمتی تدارک محل مناسب با رعایت توصیھ ھای صحی •

 و محکومین حین مالقات با کارکنان سکتور عدلی و قضائی بھ شمول وکالی مدافع. 
 احکام محکومین واجد شرایط طبق تمام  بھپیشنھاد رھائی مشروط بھ اداره څارنوالی در رابطھ  •

 . قانون اجراات جزائی فصل سوم باب چھارم
در محالت سلب ) کرونا(١٩-فراھم نمودن معلومات درست و دقیق در رابطھ بھ وضعیت کووید •

 .آزادی برای ذینفعان
تدارکات تسھیالت چون: ماسک، دست کش مواد ضد عفونی حین انتقال مظنونین، متھمین و  •

 .گر بھ شمول انتقال بھ محاکمھ جھت جلسات قضائیومین از یک مکان بھ مکان دیمحک
قانون اجراآت  ٣٢۵مندرج ماده بدیل ھای حبس پیشنھاد بھ مقام وزارت عدلیھ ج.ا.ا پیرامون  •

جرایم جنحوی کھ مرتکبین آن در  الی حبس محکوم بھای سھ سال در رابطھ بھ محکومینجزائي 
،شخص متکفل طفل، شیخ فانی و زنی کھ در بیرون از منزل شاگردان ،محصلیناستادان، معلمان، 

 باشد. شغلی نداشتھ

 

 


