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 پیشگفتار

به عنوان مرجع اصلی در تطبیق قانون و تأمین عدالت، با توجه به ساحۀ  افغانستان دولت جمهوری اسالمی  څارنوالیلوی 

ر ای؛ بیشتر از هخصوص جامعۀ اطالعاتی و رسانهها و همچنان توقع و انتظار عامۀ مردم،  بهها و مسوولیتوسیع فعالیت

 دهی؛ باورمنداست.و آگاهی ، دسترس ی عامه به اطالعاتنهاد دیگر به مدیریت سالم اطالع رسانی

ها و اقدامات مبارزه با فساد اداری، حاکمیت قانون و دسترس ی عامۀ مردم به عدالت را سرلوحۀ برنامه ج.ا.ا لوی څارنوالی

اصل انکار ناپذیر در حکومتداری خوب و مبارزه  ، تأمین شفافیت دهیو گزارشاطالع رسانی، حسابدهی  خود قرار داده است.

 واره در راستای تحقق آن عمل نموده است.څارنوالی همبا فساد اداری است و لوی 

تواند ها میهای آزاد بر اطالعات و روند اجراآت نهادها و رسانهکه دسترس ی مردم، آژانسج.ا.ا معتقد بر این است لوی څارنوالی

فساد اداری را تقویت بخشد. با توجه بر این امر ،این اداره از نخستین اداراتی بود که تسهیالت  شفافیت و مبارزه علیه

 برداری سپرد.ایجاد و به بهره لوی څارنوالیسایت رسمی الین تقاضای اطالعات را از طریق ویبدسترس ی آن

رجع اطالع رسانی را در ساختار تشکیالتی ؛ ملوی څارنوالی همچنان در کنار کمیتۀ مرجع مسؤول اطالع رسانی و سخنگوی 

استیناف شش والیت ) شش زون( نیز؛ مسؤولین اطالع  څارنوالیهای گونۀ رسمی شامل ساخته و در چوکات ریاستخویش به

 زودی افراد شایسته و متعهد استخدام و معرفی خواهد شد.رسانی را شامل تشکیل ساخته که به

محکمه، داری باز؛ در همکاری با سترهبرنامۀ دولت یگر برداشته و اینک طبق تعهدات خویش درج.ا.ا گام مثبت دلوی څارنوالی 

ها ی آنبند)طرزالعمل دسترس ی به اطالعات و طبقهاطالعات و نمایندگان جامعۀ مدنی؛ مسودۀ کمیسیون دسترس ی به

 دسترس ی به اطالعات تدوین نموده است.قانون 61مادۀ  8( را  مبنی برفقرۀ ج.ا.ا  لوی څارنوالیدر قوۀ قضائیه و 

باشد. بدین منظور طرح گذاری میداری و قانون ج.ا.ا متعهد به مشارکت اقشار مختلف جامعه در روند دولتلوی څارنوالی 

آوری نظریات و پیشنهادات سودمند، در اختیار های اجتماعی به هدف جمعسایت و شبکهمسودۀ این طرزالعمل از طریق ویب

 د.شو صاحب نظران و اهل خبره؛ قرار داده میۀ مدنی، ای و نهادهای جامعرسانه-خصوص جامعۀ اطالعاتیهمگان به

آرزومندیم تا نظریات، پیشنهادات سازنده باعث غنامندی بیشتر این طرزالعمل و تقویت روند دسترس ی سالم مردم به اطالعات 

 در ادارات گردد.
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 فهرست

 4_______________________________________________________________________________________________ مبنی

 4 _____________________________________________________________________________________________اهداف

 4_______________________________ ________________________________________________________ ساحۀ تطبیق

 4___ ________________________________________________________________________________________ اختصار

 5__ ______________________________________ چگونگی تقاضاء و ارائۀ اطالعات در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا

 5___________________________ ________________________________________________________ اطالعات یتقاضا

 5___________________________  _______________________________________________________ مرجع اطالع رسانی

 5 ____________________________________________________________________ مکلفیت مسؤل اطالع رسانی در اداره

 5 ________________________________________________________________________ مکلفیت اداره در ارائۀ اطالعات

 6 _________________________________________________________________ موارد ممنوعیت ارائۀ اطالعات در اداره

 7__ _______________________________________________________________________________________ حل منازعه

 7_____ ________________________________________________________________________________________ تعدیل

 8__ ____________________________________________________________________________________________ انفاذ
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 مبنی

 مادۀ اول:

( مؤرخ 6558( قانون دسترس ی به اطالعات منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره )66( مادۀ )8این طرزالعمل بتأس ی از حکم فقرۀ )

 ، وضع گردیده است.88/7/6538

 اهداف

 مادۀ دوم:

 اهداف این طرزالعمل عبارت اند از:

 تطبیق احکام قانون دسترس ی به اطالعات. -6

 وظایف و مسؤلیت های ادارات در مورد اطالع رسانی. تنظیم-8

 ایجاد زمینۀ تأمین حق دسترس ی اشخاص حقیقی و حکمی به اطالعات مربوط قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا. -5

 ایجاد شفافیت و حساب دهی از اجراآت مربوط. -4

 با درنظرداشت محرمیت آنها. تصنیف و طبقه بندی اطالعات در قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا، -5

 

 ساحۀ تطبیق

 مادۀ سوم:

 احکام این طرزالعمل باالی قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا، قابل تطبیق میباشد.

 اختصار

 مادۀ چهارم:

 یاد میشود.« اداره»قوۀ قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.ا در این طرزالعمل، بنام 

 قضائیه و لوی څارنوالی ج.ا.اچگونگی تقاضاء و ارائۀ اطالعات در قوۀ 
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 اطالعات یتقاضا

 مادۀ پنجم:

( متقاض ی می تواند به منظور کسب اطالعات از اداره درخواست کتبی اطالعات را ترتیب یا فورم تقاضاء اطالعات را خانه 6)

 ُپری و به مرجع مربوطه اداره مراجعه نماید.

 نیز صورت گرفته میتواند.( این ماده طور آنالین 6( تقاضای مندرج فقرۀ )8)

 مرجع اطالع رسانی

 مادۀ ششم:

 به منظور تأمین حق دسترس ی به اطالعات، مرجع اطالع رسانی در چوکات اداره در دو بخش ذیل فعالیت می نماید:

 الف: بخش رسیدگی به تقاضای اطالعات افراد و اشخاص.

 ه اطالعات.( قانون دسترس ی ب65ب: بخش نشر ساالنۀ اطالعات مندرج مادۀ )

 ل اطالع رسانی در ادارهو مکلفیت مسؤ 

 مادۀ هفتم:

( قانون دسترس ی به اطالعات  و 66و64، 65، 8ل اطالع رسانی در اداره مکلف به انجام وظایف مندرج مواد )و ( مسؤ 6)

 احکام این طرزالعمل میباشد.

نه و در همآهنگی با کمیسیون دسترس ی به ( این ماده توسط الیحۀ جداگا6ل مندرج فقرۀ )و ( وظایف و صالحیت های مسؤ 8)

 اطالعات و کمیسیون خدمات ملکی و اصالحات اداری، تنظیم میگردد.

 مکلفیت اداره در ارائۀ اطالعات

 مادۀ هشتم:

اداره در ساحۀ کاری خود، مکلف به ارائۀ هر نوع اطالعات تقاضاء شدۀ مندرج قانون دسترس ی به اطالعات، این طرزالعمل 

 اد تقنینی نافذه میباشد.و سایر اسن

 

 

 موارد ممنوعیت ارائۀ اطالعات در اداره
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 مادۀ نهم:

 ارائۀ اطالعات ذیل در امور کاری اداره ممنوع میباشد: -6

 اصل فیصلۀ محاکم و اصل قرارها؛ -8

اطالعات در قضایای اطفال، خشونت علیه زن، قضایای فامیلی، جرایم امنیت عامه و جرایم علیه امنیت داخلی و  -5

 ؛شدن خارجی،  قبل از قطعی یا نهائی

نقل فیصله یا قرار ها و اطالعات مربوط به جرایم امنیت عامه، جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی در صورتیکه  -4

 مصلحت یا منفعت عامه را به مخاطره بیندازد؛

رای ای فامیلی، بنقل فیصله یا قرار های قضایی و اطالعات مربوط به اطفال، قضایای خشونت علیه زن و قضای -5

 اشخاص ی که از شاملین قضیه نباشند؛

معلومات راجع به وثایق، برای اشخاص ی که وثیقه به مفاد مادی یا معنوی آن ترتیب نگردیده باشد، به استثنای  -6

 اسناد و وثایق زمین های دولتی و  اسناد زمین های که وجوه خریداری آنها مورد شک قرار داشته باشد؛

 یکه، امنیت قضات، څارنواالن ویا اقارب آنها را به مخاطره اندازد؛اطالعات شخص ی ا -7

 گزارش جلسات قضایی که به حکم قانون یا تجویز محکمه سری دایر می گردد؛ -8

معلومات راجع به تصامیم قضائی در مورد دوسیه ها، قبل از قطعی شدن و اتخاذ تصمیم قضائی، برای اشخاص ی  -3

 که از شاملین قضیه نباشند؛

 محضر جلسات قضایی در صورتیکه جلسات قضائی سری باشد؛نقل  -61

 افشای شهرت مظنون، متهم، مگر اینکه محکمه ذیصالح در حکم خویش طوری دیگری تصریح نموده باشد؛ -66

 معلومات که محافظت  شهود و اهل خبره را اخالل نماید؛ -68

 ارایۀ نظریۀ اهل خبره در قضایای اطفال. -65

ی فامیلی و خشونت علیه زن، برای اشخاصیکه ذیدخل قضیه نباشند، مگر به ارائۀ نظریۀ اهل خبره در قضایا -64

 رضایت آنها.

معاینات طب عدلی در مورد اطفال، زنان و سایر معایناتیکه ارایۀ آن منافی اخالق عامه بوده و یا به شخص ی معاینه  -65

 حکم محکمه؛ شده آسیب اجتماعی یا روانی برساند؛معلومات ارایه شده توسط شهود تا زمان صدور 

 شواهد واسناد الزام آور درجرایم منافی اخالق ؛ -66

 شواهد واسناد الزام آور درقضایای تخلفات اطفال؛ -67

 جرایم ناش ی از فساد اداری مندرج فقره ) -68
ً
 5( وجز 5( مادۀ )8افشای هویت اطالع دهنده گان جرایم ، مخصوصا

 فساد اداری؛ ( قانون حمایت از اطالع دهنده گان جرایم3( مادۀ ) 6فقرۀ )

 اظهارات شامل اوراق دوسیه قبل از صدور حکم برای اشخاص ی که ازشاملین قضیه نباشد؛ -63

 شهرت افرادی که درپروسۀ عدلی وقضائی قابل تعقیب عدلی قرار داشته باشند؛ -81

 پیشنهاد څارنوالی مبنی بر تعلیق الی ختم تحقیق و تعقیب عدلی اشخاص وافراد الی گرفتاری؛ -86
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 ی تحقیق قبل از نهائی شدن اتهامنامه وڅارنوالی تعقیب قضائی قبل از نهائی شدن صورت دعوی؛تصمیم څارنوال -88

 ( قانون اجراات جزائی ؛7( مادۀ )66دسترس ی به نقل اوراق با رعایت فقرۀ ) -85

 معلومات راجع به مراحل کشف جرم، قبل از نهائی شدن پروسۀ کشف؛ -84

 مگر به رضایت متضرر قضیه؛ اوراق مربوط به قضایای خشونت علیه زن وفامیلی -85

 گزارشات تفتیش قبل از نهائی شدن؛  -86

 نظریات تدقیقی قبل از تأیید یا تصویب اداره ؛ -87

 نظریات کمیسیون های تجدید نظر قبل از نهائی شدن؛ -88

 موجودیت سایر ممنوعیت های مندرج قانون دسترس ی به  اطالعات؛ -83

 حل منازعه

 مادۀ دهم:

 ( قانون دسترس ی به اطالعات قابل تطبیق میباشد.54متقاض ی و اداره، مادۀ )در صورت بروز منازعه میان 

 تعدیل

 مادۀ یازدهم:

پیشنهاد تعدیل این طرزالعمل از جانب کمیسیون دسترس ی به اطالعات و جامعۀ مدنی، بادر نظرداشت دالیل قانونی و 

 معقول، صورت گرفته می تواند.

ین طرزالعمل، شورایعالی اداره  بوده که در همآهنگی با کمیسیون دسترس ی به مرجع صادر کنندۀ هدایت مبنی بر تعدیل ا

 اطالعات صورت می گیرد.

 انفاذ:

 مادۀ دوازدهم:

 این طرز العمل بعد از تصویب شورای عالی اداره، مرعی االجراء میگردد.


