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  062فرمان تقنینی شماره 

 رئیس ج.ا.ا   20/20/2936مورخ

  کود جزاکود جزا  619619ایزاد درماده ایزاد درماده 
 ماده اول :

کود جزا منتشرره جريرده رسرمی  623( ماده 1درفقره) 03و05، 07اجزای 

بره جرزء  07به متن ذيرل ايرزاد و جرزء  15/1/2063( مورخ2130شماره )

 تصحيح گردد : 04

 

 یادداشت:

بددیلیل ن ددر برزددی از فددرامی  تقنینددی دریدد  شددماره بعضددی از مضددامی  از ن ددر 

 بازمانی که در شماره بعیی ان شاء هللا به ن ر زواهنی رسیی.
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 (7،و1،0احکام مندرج مواد سی وسروم ترا پنجراه وسروم ، فقرره هرای ) -07

ماده پنجاه وچهارم ، مواد پنجاه وپنجم تا پنجاه وهشتم قانون مبارزه با مواد 

 5/21/2063( مورخ2127مخدرومسکرات منتشره جريده رسمی شماره )

احکام مندرج مرواد بيسرت وچهرارم الری بيسرت وهفرتم قرانون منرع آزار  -05

( مرررورخ 2120واذيرررت زنررران واطفرررال منتشرررره جريرررده رسرررمی شرررماره )

6/20/2063 

احکام منردرج مراده هفردهم قرانون منرع شرکنجه منتشرره جريرده  رسرمی  -03

 1/1/2063( مورخ2153شماره )

 ماده دوم :

 ( کود جزا ايزاد گردد :623( ماده 0متن ذيل به حيث فقره )

( مرواد هفرتم و هشرتم و مراده 1( قوانين ذيل ازاحکرام منردرج فقرره هرای )0)

 سی ودوم اين قانون مستثنی ميباشند :

( 626قرررانون منرررع خشرررونت عليررره زن منتشرررره جريرررده رسرررمی شرررماره ) -2

 .20/5/2022مورخ

 20/1/2024( مورخ677قانون جزای عسکری منتشره جريده شماره ) -1

. 

( مررورخ 307ره جريررده رسررمی شررماره )قررانون جرررايم عسررکری منتشرر -0

23/2/2035  

 ماده سوم : 

 می نشرگردد .اين ايزاد از تاريخ توشيح نافذ و درجريده رس 

  060فرمان تقنینی شماره 

 رئیس ج.ا.ا   20/20/2936مورخ

  ( ( 11تعییل برزی ازمواد ضمیمه شماره )تعییل برزی ازمواد ضمیمه شماره )
 قانون اجراآت جزایی

 ماده اول:
( قرانون اجرراآت جزايری 2مواد اول، نهم ، دهم و دوازدهم ضميمه شرماره )

 ، ذيال ٌ تعديل گردد :2065( سال2111منتشره جريده رسمی شماره )
 ظوروضع :من -1

 ماده اول:
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ايررن ضررميمه برره منظررور تعقيررب عرردلی مررویر مرررتکبين جرررايم تروريسررتی ، 
جرايم نسل کشی، جرايم ضد بشرری ، جررايم جن ری وجررايم عليره دولرت ، 

، 177، 172(الرری)102جررايم عليره امنيررت داخلری وخرارجی منرردرج مرواد )
د جررررررزاء وضررررررع و(کرررررر120و146، 156، 152، 155، 157، 176، 172
 ه است .گرديد

 تعقيب عدلی مظنونين ومتهمين  -2
 ماده نهم :

تعقيب عدلی مظنرونين و متهمرين جررايم منردرج مراده اول ايرن ضرميمه  (1)

ارنوالی ها ومحاکم ابتدائيه و استيناف څدرمرحله ابتدائيه و استيناف توسط 

مبارزه با جرايم عليه امنيرت داخلری وخرارجی مرکزعردلی وقضرايی پرروان 

 صورت می گيرد .
ال مظنون ، متهم ومحکوم به علت ارتکاب جرايم مندرج ماده اول اطف (2)

 اين ضميمه درمرکز اصالح وتربيت اطفال ن هداری می گردند .
سال ی جهرت سرپری  11اطفال مظنون ، متهم ومحکوم بعد از تکميل  (3)

نمودن مدت باقی مانده نظارت ، توقيف وحبس محکوم بها به نظارت خانه 

 وزارت امورداخله انتقال می گردند .، توقيف خانه ويا محبس 
هرگرراه طفررل مرتکررب جرررايم منرردرج مرراده اول ايررن ضررميمه گررردد، بررا  (4)

 رعايت احکام قانون رسيده گی به تخلفات اطفال محکوم به حجزمي ردد .
( سال يا مصاب بره مررص صرعب 06محکومينی که سن آنها بيش از) (5)

سرال باشرد بره محربس العالج بوده و يا مدت باقی مانرده حربس آنهرا الری ير  

 مرکزی ويا محابس زون ها انتقال می گردند .
 موانع تخفيف وعفو مجازات  -3

 ماده دهم :

و عفررو  خفيررفمجررازات محکررومين جرررايم منرردرج مرراده اول ايررن ضررميمه ، ت

 نمی گردد عفووتخفيف مجازات اطفال ازاين حکم مستثنی است .

 محدوديت ها -4
 ماده دوازدهم 

حکررم ، رهررايی م،قررت ، رهررايی مشررروط،  بررديل حرربس ، تعليررق تنفيررذ (1)

واعطای رخصتی درمورد محکومين جررايم منردرج مراده اول ايرن ضرميمه 

 تطبيق نمی گردد .
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( ايررن مرراده مسررتثنی 1قررره )اطفررال محکرروم برره حجررز، ازحکررم منرردرج ف  (2)

 .ميباشند
 ماده دوم :

 اين تعديل ازتاريخ توشيح نافذ و درجريده رسمی نشر گردد .

 

 

 

 20/21/2063مورخ  137نينی شماره فرمان تق

 رئيس جمهوری اسالمی افغانستان 

  قانون افالسقانون افالس
 مبنی

 ماده اول:
قانون درروشنی حکم ماده سری ودوم قرانون اساسری افغانسرتان ، وضرع  اين

 گرديده است .

 اهداف
 ماده دوم :

 اهداف اين قانون عبارت اند از:
 .فراهم نمودن زمينه مناسب پرداخت ديون تاجرمفلس  -1
تامين شفافيت درمديريت تجارت ديون تراجر مفلرس و گزارشردهی   -2

 به داينين .
 افزايش ارزش اموال تاجر مفلس به نفع داينين . -3
توزيع مساويانه اموال تاجرمفلس براسراس حقروق تقردم منردرج ايرن  -4

 قانون .
 اصطالحات

 ماده سوم :
 اصطالحات آتی دراين قانون مفاهيم ذيل را افاده می نمايد :

الس : وضعيت مرالی اسرت کره درآن ديرون تاجرنسربت بره ارزش اف -1
فعلی دارايی وی بيشتر بوده يا تاجر قادربه پرداخت ديون واجب االدانباشد 

. 
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ترراجرمفلس : تاجراسررت کرره درخواسررت افررالس خررويش را مطررابق  -2
احکام ايرن قرانون یبرت و يرا داينرين وی دعروی افرالس رامطرابق احکرام ايرن 

 شند .انون اقامه نموده باق
 داين : شخصی است که طلب وی برذمه تاجرمفلس ميباشد . -3
طلب : حقی است که به اسراس آن شرخد دربردل فرروش يرا اجراره  -4

اموال يا عرضره خردمات ، قررص ، خسرارات وارده ويرا سراير مروارد پريش 
 بينی شده درقوانين ،  مستحق دريافت پول ازجانب تاجرمی گردد .

پررنجم ايررن قررانون ازجانررب کرره طبررق حکررم مرراده  یمتررولی : شخصرر -5
 محکمه تجارتی تعيين می گردد .

تاجر : شخصی که جهت کسرب منفعرت مشرغول تجرارت باشرد. ايرن  -0
 ( ماده چهارم اين قانون نمی گردد .2تعريف شامل اشخاص مندرج فقره )

تجارت : توليد اجناس ، داد وسرتد، عرضره خردمات يرا سرايرفعاليت  -7
 های که دارای ماهيت تجارتی باشد .

مرردير: شخصرری کرره قبررل از آغرراز رسرريد گرری قضرريه افررالس مررديريت  -1
شرکت تاجرمفلس را بعهده داشته ، اين تعريف شامل شخصی کره اعضرای 
هئيت مديره شرکت مفلس قبل از آغاز رسيد گی قضيه افالس تحت هردايت 

 وی عمل می نمودند نيز می گردد
مری حساب امانت بانکی : حساب برانکی کره توسرط  مترولی افتتراح   -9

 گردد و درآن عوايد حاصله ازقضيه افالس به امانت گذاشته ميشود .
اموال تحت حجز: مجموع اموالی که درآن تاجر مفلرس دارای حرق  -16

 مالکيت باشد .
مفررتش مسررتقل : شخصرری اسررت کرره توسررط محکمرره تجررارتی غرررص   -11

 تفتيش اجراآت متولی تعيين  می گردد .
فاظرت و ن هرداری طلبات اداری :  مصارفی است که به منظرور ح -12
 وال تحت حجز صورت می گيرد .ـام
صررالحيت  خررط : سررندی اسررت کرره توسررط محکمرره تجررارتی غرررص  -13

تعيررين متررولی واعطررای صررالحيت ومسررووليت کامررل برره وی جهررت اجرررای 
 احکام اين قانون درمورد اموال تحت حجز، صادرمی گردد .

پالن تصفيه : طرح فروش اموال تحت حجرز بره صرورت عمرده يرا  -14
ق  غرررص پرداخررت طلبررات ومصررارف اداری قضرريه افررالس اسررت کرره متفررر

 توسط محکمه تجارتی تاييد می گردد .



 قضاء قانون افالس

 

 7  

 

دفتررسرمی یبررت قضررايای افررالس : دفترر محکمرره تجررارتی کرره درآن  -15
 تمامی اسناد مرتبط به قضايای افالس یبت و ن هداری می گردد .

وليت ، يقی ، شرکت ها ، شرکت محدود المسر،شخد : شخد حق -10
منی ، توليت تجارتی يا هرنهرادی دي رری کره دارای شخصريت شرکت تضا

 حکمی ، مطابق قانون باشد .
درخواسرت افرالس : سررندی کره جهرت اقامرره دعروی افرالس ازجانررب  -17

 تاجرمفلس يا داين یبت می گردد .
قررررارداد قسرررط  : توافرررق تررراجرمفلس اسرررت برررا داينرررين وی غررررص  -11

ه به موافقه داينين وتاييد  پرداخت طلبات آنها به اقساط  يا تحت شرايط مشاب
 محکمه تجارتی .

طلب تضمين شده : طلب دايرن کره پرداخرت آن ذريعره حرق حربس ،  -19
رهن اموال يا بهره برداری ازمنفعت دي ری اموال منقول يا غيرمنقرول بره 

 اساس احکام قانون و به تناسب ارزش مال مرهونه ، تضمين شده باشد .
و ترراريخ تاسرريس تجررارت صررورت   معررامالت : سررند شررامل عنرروان  -26

تاجرمفلس ، نوعيت تجارت تاجر مفلس ، تعرداد ، نوعيرت وارزش تخمينری 
طلبررات تضررمين شررده ، تعررداد، نوعيررت و ارزش تخمينرری طلبررات کارکنرران ، 
تعرررداد نوعيرررت و ارزش تخمينررری طلبرررات تضرررمين ناشرررده ، قررررارداد هرررای 

د حرراوی ترراجرمفلس و دارايرری هررای ترراجرمفلس ميباشررد ،  ايررن سررند ميتوانرر
 موارد دي ر که درج آن ازجانب متولی الزم تشخيد گردد ، باشد .

تاريخ آغاز رسيدگی قضيه افرالس : زمران و تراريخ آغراز رسريدگی  -21
قضرريه افررالس اسررت کرره توسررط محکمرره تجررارتی مطررابق حکررم منرردرج مرراده 

 سيزدهم اين قانون تعيين می گردد .
 

 فصل دوم
 طرفين قضيه افالس

 شرايط افالس تاجر
 اده چهارم :م
ترراجر درحرراالت ذيررل مطررابق احکررام ايررن قررانون ترراجرمفلس شررناخته  (1)

 ميشود :
درصورتيکه درخواست افالس را با اراده خود وبا حسن نيت یبرت  -1

 و خواهان صدور حکم مطابق احکام اين قانون گردد .
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درصورتيکه ي  يا بيش ازير  دايرن ، بردون اراده تراجر، درخواسرت ( ۲)
 ند.افالس را یبت نماي

 :احکام اين قانون براشخاص ذيل تطبيق نمی گردد  -2
شخد حقيقی کره مفلرس گرديرده ومجمروع ديرون وی ، بره اسرتثنای  -1

ديررون کرره توسررط منررزل مسررکونی شررخد تضررمين گرديررده اسررت ، ازمبلرر  
 هفتصد هزار افغانی تجاوز ننمايد .

، شرکت های بيمه که فعاليت آنها توسط وزارت ماليه تنظريم مری گرردد  -۲
مشررروط براينکرره تصررفيه يررا احيررای مجرردد شرررکت هررای متررذکره درصررورت 

 افالس درسايرقوانين پيش بينی گرديده باشد .
شررکت هرای ارايره کننرده  خردمات عامرره المنفعره کره فعاليرت آنهرا توسررط   -۳

وزارت هررای انرررژی وآب، شهرسررازی ومسررکن ، ترانسررپورت ومخررابرات 
 بط ، تنظيم می گردد .وتکنالوژی معلوماتی وساير مراجع ذير

بانرر  هررا وسرراير موسسررات مررالی کرره فعاليررت آنهررا ، توسررط  دافغانسررتان  -۴
بانرر  تنظرريم مرری گررردد ، مشررروط براينکرره تصررفيه يررا احيررای مجرردد آن هررا 

 درصورت افالس درساير قوانين پيش بينی گرديده باشد .
 وزارت ها وساير ادارات دولتی .

 تعيين متولی
 ماده پنجم 

ارتی درزمان آغاز رسيد گری قضريه افرالس شخصری را محکمه تج (1)
که واجد شرايط مندرج ماده ششم اين قانون باشد ، بعنوان متولی تعيين می 

 مردم قرار می دهد . ۀنمايد وفهرست آنرا ن هداری وبه دسترس عام
متولی بعد ازتراريخ دريافرت اطالعيره درمرورد تعيرين وی ازطررف  (2)

الل دو روز کراری ، انتصراب خرويش محکمه تجارتی به حيث مترولی درخر
را طررورکتبی قبررول يررا رد مرری نمايررد ، درصررورت قبررولی اسررناد ذيررل را برره 

 محکمه ارايه می نمايد :
تصراب بعنروان مترولی و تعهرد کتبری وی نسند کتبی مبنی برقبرولی ا -1

 درمورد اجرای وظايف توليت درمطابقت با احکام اين قانون .
ت رابطرره متررولی برره شررمول سررند کتبرری مبنرری برچ ررون ی موجوديرر -2

رابطه ای تجراری ، فراميلی يرا اجتمراعی درحرال يرا گذشرته برا تراجرمفلس يرا 
 داينين .
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( ايررن مرراده را درخررالل دو روز بعررد 2متررولی اسررناد منرردرج فقررره ) (3)
ازیبت فهرست داينين توسط تاجر مفلس مطابق حکم ماده يازدهم اين قانون 

 ، ارايه می نمايد .
( ايرن مراده را غررص تثبيرت 2منردرج فقرره ) محکمه تجارتی اسناد (4)

 عدم موجوديت تضاد منافع متولی ، به اسرع وقت ارزيابی می نمايد .
محکمرره تجررارتی درحرراالت ذيررل متررولی جديررد را غرررص مررديريت  (5)

 قضيه افالس تعيين می نمايد .
درصررورتيکه تشررخيد دهررد ، شررخد کرره بعنرروان متررولی ازطرررف  -1

د ه است به علت موجوديت تضاد منافع يا داينين يا تاجر مفلس معرفی گردي
 دليل دي رواجد شرايط توليت نيست .

( ايرن مراده امتنراع 2متولی از انتصراب خرويش مطرابق حکرم فقرره ) -2
 ورزد .

هرگاه محکمه تجارتی تشخيد دهد کره مترولی دارای تضراد منرافع  (0)
نمی باشد ، صالحيت خرط را غررص تعيرين وی بره عنروان مترولی صرادرو 

سررووليت وی را جهررت اجرررای احکررام ايررن قررانون تعيررين مرری صررالحيت و م
 نمايد .

محکمررررره تجرررررارتی مررررری توانرررررد ، حکرررررم برکنررررراری  مترررررولی را   (7)
بنابرموجوديت داليل براساس پيشرنهاد مفرتش مسرتقل کره مطرابق حکرم مراده 

 دوازدهم اين قانون تعيين گرديده ، صادرنمايد .
ات و يرا برکنراری متولی تا زمان ختم قضيه افالس يا استعفاء يا وفر (1)

ازجانب محکمه تجارتی بنابر موجوديت علتی در سمت خود باقی می مانرد 
. 
محکمه تجارتی از تعيرين مترولی بره د افغانسرتان بانر  اطرالع مری  (9)

دهد. د افغانستان بان  فهرست اشخاصری را کره ازطررف محکمره تجرارتی 
انررد بعنرروان متررولی واجررد شرررايط توليررت درقضررايای افررالس تعيررين گرديررده 

ن هررداری مرری نمايررد ودرصررورت ضرررورت برررای اشررخاص واجررد شرررايط 
توليت درواليات به استثنای واليت کابل فهرست های جداگانه را ن هداری 

 می نمايد .
محکمررررره تجرررررارتی درصرررررورت اسرررررتعفاء، وفرررررات يرررررا برکنررررراری  (16)

 متولی،جانشين وی را تعيين می نمايد .
 شرايط توليت

 ماده ششم :
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ی تعيرين مری گرردد ، کره واجرد شررايط ذيرل شخصی به عنوان مترول (1)
 باشد:

 شخد حقيقی باشد . -1
 محکوم به جرم جنحه يا جنايت نشده باشد . -2
 کارکن دولت نباشد . -3
حسابدارتصديق شده ، وکيل مردافع يرا دارنرده جرواز فعاليرت بعنروان  -4

 متولی ، ازيکی ازنهادهای معتبر جوازدهی باشد .
ان حسابدار تصديق شده يا حداقل دارای پنج سال تجربه عملی بعنو -5

 وکيل مدافع يا متولی باشد .
یابت گردد که متولی واجد شرايط هرگاه درهرمرحله قضيه افالس  (2)
( اين ماده نمی باشد ، ازطرف محکمه تجرارتی برکنرار مری 1ندرج فقره )م

 گردد .
 حق الزحمه متولی

 ماده هفتم :
 د متولی دربرابر عرضه خدمات ، مستحق حق الزحمه می گرد (1)
 حق الزحمه متولی به اشکال ذيل تعيين می گردد . (2)
 به شکل فيصدی معين از دارايی های فروخته شده يا توزيع شده . -1
بشکل مبل  یابت برمبنای زمانی که ازجانب متولی و کارکنران وی  -2

 جهت  رسيد گی به امورقضيه افالس سپری  گرديده است .
داينرين و مترولی پرداخت حق الزحمه مترولی براسراس موافقره  ۀنحو (3)

 تعيين وتوسط محکمه تجارتی تاييد می گردد .
متولی ميتواند درصورت عدم تعيين حق الزحمره مطرابق حکرم ايرن  (4)

 ماده به محکمه تجارتی عارص وخواهان تعيين حق الزحمه گردد .
 موارد مسووليت متولی

 ماده هشتم :
 متولی دربرابرخسارات وارده براموال تحت حجز درموارد ذيل ،  (1)

 شخصا ٌ مسوول ميباشد :
اسررتفاده  مرری بشررمول رشرروت ، اخررتالس  ، س،ارتکرراب اعمررال جر  -1

 ازصالحيت وممانعت درتطبيق عدالت .
 تبانی با داينين ، خريداران واشخاص یالث . -2
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سرقت اموال تحت حجز به شمول پول ازحسابات بانکی ، پول نقرد  -3
 يا ساير اموال .

ارتبرراط مررديريت قضرريه عرردم صررداقت دربرابررر محکمرره تجررارتی برره  -4
 افالس .

يرا مرديريت قضريه افرالس برا ، اهمال واجررای وظرايف غفلت فاحش -5
 .سوء نيت

متولی دربرابر خسارات وارده براموال تحت حجزدرمروارد ذيرل ،  (2)
 ول نمی باشد .،مس
اقدامی منتج به زيان مرورد ادعرا براسراس صرالحيت هرای تفروي    -1

را بعد از اعالم کامل حقايق مرادی شده اتخاذ ، داينين يا محکمه تجارتی آن 
 تاييد نموده باشد .

اقدامی منتج به زيان مورد ادعاباحسرن نيرت برا اسرتفاده از ارزيرابی  -2
اوضاع تجاری اتخاذ گرديرده و ارزيرابی آن برا معيارهرای ارزيرابی تجراری 

 موجو د درعرف تجارت مطابقت داشته باشد .
جزئرری )اهمررال  اقرردامی منررتج برره زيرران مررورد ادعررا ناشرری ازغفلررت -3

وسهل ان اری که عرفاٌ قابل مسرامحه  وگذشرت باشرد ( بروده و درایرر سروء 
 نيت سرقت ، فريب قصدی ، يا سوء رفتارعمدی اتخاذ ن رديده باشد .

ص وتعيين مفتش راينين ميتوانند به محکمه تجارتی عهريکی از دا (3)
اسراس مستقل را جهت تفتيش اجراآت متولی مطالبره نماينرد . هرمبلر  کره بر

جرز بروده ردد ، شرامل امروال تحرت حاين ماده  توسط متولی پرداخرت مری گر
 وطبق احکا م اين قانون ميان داينين توزيع می گردد .

 
 
 
 

 صالحيت های متولی
 ماده نهم :

 متولی دارای صالحيتهای ذيل ميباشد :
بررسی امور مالی وتجارتی تاجر مفلس جهت تشخيد موجوديت  -1

د قرارداد قسط که نسبت به عملری  شردن پرالن تصرفيه احتمال منطقی ، انعقا
 دارای نتايج مطلوبتر برای داينين ، تاجر مفلس و اشخاص ذيدخل باشد .

 ادامه تجارت تاجر مفلس تازمانيکه جهت منافع داينين الزم باشد . -2
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رسررريدات وسررراير اسرررناد بررره اسرررم تررراجرمفلس و اجررررای معرررامالت ، -3
 رت .استفاده ازمهرتاجرمفلس درصورت ضرو

اقامرره دعرروی يررا ارايرره اعتررراص درتمررام محرراکم ذيصررالح يررا محرراکم  -4
 خارج ازکشور بعنوان متولی يا بنام تاجرمفلس .

مصالحه با داينين يا شخصی که عليه تاجر مفلس دين را ادعا دارد  -5
يا شخصی کره مردعی طلبری از تراجرمفلس بره شرمول ديرن درزمران حرال يرا 

یابررت و يررا پرداخررت خسررارات برروده ، آينررده ، ديررن معررين يررا مشررروط و ديررن 
مال ایبات مسووليت تاجرمفلس درجريان رسيد گی قضيه افالس ـگرچه احت

( ماده بيسرت و چهرارم ايرن قرانون موجرود 2(فقره )1با درنظرداشت جزء )
 باشد .

فررروش امرروال تحررت حجزازطريررق مزايررده علنرری يررا خصوصرری ،  -0
حکرم مراده سری وچهرارم  طورعمده يا متفرق وبا کسب موافقه داينين مطابق

 اين قانون .
دريافت منابع مالی بعداز آغاز رسيد گی قضيه افالس مطابق حکرم  -7

 ( ماده بيست وپنجم اين قانون .4فقره )
درصررورت لررزوم ، اشررتراس درجلسررات حررل وفصررل منازعررات برره  -1

 ارتباط مديريت قضايای افالس خارج ازمحکمه
 ازآن .تدويرجلسات با تاجر مفلس يا داينين ورياست  -9

دالالن وسراير اشرخاص مسرلکی  ،استخدام وکالی مدافع ، محاسربين -16
 ودعوت حراج ران که جهت مديريت قضيه افالس ضرورت باشد .

 اجرای سايرصالحيت های مندرج اين قانون . -11
 وظايف متولی

 ماده دهم :
 متولی دارای وظايف ذيل می باشد :

خررالل دو ترردوير جلسرره باترراجرمفلس درمقرفعاليررت تجررارتی وی در -1
 روزکاری بعد ازصدور صالحيت خط .

ارايرره پيشررنهاد برره محکمرره تجررارتی درمررورد متوقررف نمررودن فرروری  -2
تجررارت ترراجرمفلس يررا ادامرره فعاليررت آن طورمرروقتی الرری تاييررد نهررايی پررالن 

 تصفيه ازجانب محکمه تجارتی يا انعقاد قرارداد قسط .
بعرد  الل ده روز کراریـترتيب فهرست تمام امروال تحرت حجزدرخر -3

 ازصدورصالحيت خط .
 ارزيابی امورمالی تاجرمفلس . -4
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تحت تصرف گرفتن تمام اموال تحت حجزازطريق حيرازت ، مهرر  -5
والس يا ساير اشکال حسب لزوم ديد جهت محافظرت از امروال الری فرروش 

 نهايی آن مطابق حکم ماده بيست ونهم اين قانون .
اجرل قضريه ارايه پيشنهاد به محکمره تجرارتی درمرورد رسريد گری ع -0

 افالس .
ارزيابی طلبات داينين و اعتراص عليه طلبات ، مشرروط  براينکره  -7

 طلبات مطابق حکم ماده چهلم اين قانون فاقد اعتبارباشند .
نظررررارت برفعاليررررت هررررای تجررررارتی ترررراجرمفلس ، درصررررورتيکه  -1

( ماده هجدهم اين قانون به فعاليرت تجرارتی 4تاجرمفلس مطابق حکم فقره )
 قضيه افالس ادامه دهد .درحين مديريت 

ارايه گزارشات  منظم به محکمه تجارتی مطابق شرکل وزمران کره  -9
 ازجانب محکمه تعيين می گردد .

پرداخرررت مصرررارف بابرررت مرررديريت قضررريه افرررالس ، درصرررورتيکه  -16
مصارف ازجمله مصارف معمول تجرارت مطرابق حکرم مراده بيسرت وپرنجم 

عمول تجارت نباشد اما اين قانون باشد يا اينکه مصارف ازجمله مصارف م
 موافقت کتبی محکمه تجارتی اخذ گرديده  باشد .

پرداخت کلی يا قسمی طلبات داينين ، مشروط براينکره منرابع مرالی  -11
 جهت پرداخت آن مطابق حکم ماده چهل ويکم اين قانون موجود باشد .

درصورتيکه ارزش اموال تحت حجزبيشتر ازهفتاد ميليون افغرانی  -12
اسرعارخارجی باشرد ، اسرتخدام مشراورحقوقی واجرد شررايط يا معرادل آن بره 

 جهت مشوره دهی به متولی درمورد قضيه افالس .
 مسووليت های تاجر مفلس

 ماده يازدهم :
هرگرراه ترراجرمفلس درخواسررت افررالس را برره محکمرره تجررارتی ارايرره  (1)

کنررد ، مکلررف اسررت فهرسررت اسررامی ومحررل سررکونت داينررين ودرصررورتيکه 
هرسررت مررالکين شرررکت را ضررميمه درخواسررت شخصرريت حکمرری باشررد ، ف

 نمايد .
تاجرمفلس درخالل پانزده روزکاری بعرد از آغازرسريد گری قضريه  (2)

 :افالس موارد ذيل رانزد متولی یبت می نمايد 
فهرست کامل ودقيق تمام داينين بشمول اسم و محل سرکونت آنهرا ،  -1

 مبل  قابل پرداخت واموال مرهونه درصورتيکه موجود باشند .
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وال منقرول ـست کامل ودقيق تمام امروال تحرت حجرز بشرمول امرفهر -2
م برا أوغيرمنقول که کالٌ  يا قسماٌ تحرت مالکيرت تراجرمفلس قررار دارنرد، ترو

 ارزش تخمينی سهم تاجرمفلس درمالکيت اين اموال .
ترررراجر مفلررررس مکلررررف اسررررت ، درخررررالل پررررانزده روزکرررراری بعررررد  (3)

ای نافررذه راکرره درآن ازآغازرسرريد گرری قضرريه افررالس نقررل تمررام قرررارداد هرر
ترراجرمفلس درزمرران آغرراز رسرريد گرری قضرريه افررالس طرررف قرررارداد برروده و 

 دارای حقوق ووجايب قراردادی ميباشد ، به متولی ارايه نمايد .
تاجرمفلس مکلف است درصرورت درخواسرت م،جره مترولی براوی  (4)

 دراجرای وظايف همکاری نمايد .
، ديرون ومعرامالت   تاجر مفلس معلومرات الزم را بره ارتبراط امروال (5)

 مالی خويش که ازجانب متولی درخواست می گردد ، ارايه می نمايد .
تاجر مفلس بعد ازارايه صرالحيت خرط توسرط  مترولی ، مالکيرت يرا  (0)

استيال تمام اموال تحت حجرز بشرمول امروال منقرول وغيرمنقرول ، حسرابات 
 ايد .بانکی ، ديون قابل دريافت و پول نقد را به متولی واگذارمی نم

ترراجرمفلس درجلسررات داينررين درزمرران تنظرريم شررده توسررط متررولی ،  (7)
اشررتراس مرری نمايررد . درصررورتيکه ترراجرمفلس بنابرمريضرری بادليررل م،جرره 
نتوانررد درجلسررات حضرروريابد، ميتوانررد شخصرری را برره نماينرردگی خودجهررت 

 حضور دراين جلسات تعيين نمايد .
يل انتقال دهد تاجرمفلس نمی تواند اموال تحت حجز را درحاالت ذ (1)
: 
درصورت یبت ارادی افالس بعد ازیبت درخواسرت افرالس مطرابق  -1

 ( ماده سيزدهم اين قانون .1( فقره )1حکم جزء)
درصررورت یبررت غيرررارادی افررالس ، بعررد ازارايرره صررالحيت خررط  -2

توسط  متولی . م راينکره تراجرمفلس اجرازه کتبری مترولی را غررص انجرام 
ا مرروارد منرردرج مررواد هجررده ام و معررامالت الزمرره جهررت اجرررای تجررارت يرر

 بيست وپنجم اين قانون دريافت نمايد .
ده محکمه تجارتی ميتواند ، فورمره هرای مخصروص راجهرت اسرتفا (9)

 درج اين ماده تهيه نمايد .تاجرمفلس غرص ايفای تعهدات من
 استخدام مفتش مستقل

 ماده دوازدهم :
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شخصرری برره عنرروان مفررتش جهررت تفترريش اجررراآت متررولی ازجانررب  (1)
حکمرره تجررارتی تعيررين مرری گررردد کرره واجررد شرررايط منرردرج مرراده ششررم ايررن م

 قانون باشد 
( ايررن مرراده ، توسررط  محکمرره 1حررق الزحمرره مفررتش منرردرج فقررره ) (2)

 تجارتی تعيين وازجمله طلبات اداری محسوب مي ردد .
 فصل سوم

 رسيد گی قضايای افالس
 آغازرسيد گی قضيه افالس

 ماده سيزدهم :
 با تکميل شرايط ذيل آغازمی گردد :رسيدگی قضيه افالس  (1)
( ماده 1یبت درخواست افالس توسط تاجری که مطابق حکم فقره ) -1

 چهارم اين قانون واجد شرايط افالس باشد .
یبت درخواست افالس توسط ي  يا بريش ازيکری ازداينرين تاجرکره  -2

( افغرانی )يرامبلغی کره 766666مجموع طلبات آنها کمتراز هفتصد هرزار)
اگانرره تعيررين مرری گررردد ( نبرروده و پرداخررت طلبررات واجررب االدا درمقرررره جد

 برای بيش ازسی روزمعطل گرديده باشد .
صدور قراردوران دعوی افالس توسرط محکمره تجرارتی ، مطرابق  -3

 حکم ماده چهاردهم وپانزدهم اين قانون .
( ايرن 1درخواست افالس حاوی معلومات منردرج ضرميمه شرماره ) (2)

 قانون ميباشد .
 د .يرگ ولی به اشکال ذيل صورت میمعرفی مت (3)
درصررررورت یبررررت ارادی افررررالس، ترررراجرمفلس ميتوانررررد، شخصرررری  -1

رابعنوان متولی ، غرص تعيين وی ازجانب محکمره تجرارتی مطرابق حکرم 
 ماده پنجم اين قانون معرفی نمايد .

کره درخواسرت افرالس را  رصورت یبت غيرارادی افالس ، داينید -2
ين وی ازجانررب يررن متررولی غرررص تعارايرره نمرروده اسررت شخصرری را بعنرروا

 محکمه تجارتی مطابق حکم ماده پنجم اين قانون معرفی نمايد .
محکمررره تجرررارتی برررا دريافرررت درخواسرررت افرررالس از مراجرررع ذيرررل  (4)

 معلومات آتی رامطالبه می نمايد :
اداره دولتی که م،ظف به یبت معلومات مربوط بره مالکيرت امروال  -1

 غيرمنقول ميباشد .
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وال ـم،ظرف بره یبرت معلومرات مربروط بره رهرن امر اداره دولتی که -2
 منقول ميباشد .

 آغازقضيه افالس طورارادی
 ماده چهاردهم :

هرگرراه یبررت درخواسررت افررالس توسررط ترراجرمفلس صررورت گيرررد ،  (1)
( افغانی محصول اقامه 7666محکمه تجارتی بعد از اخذ مبل  هفت هزار)

ن دعررروی دعرروی ، درخرررالل پررنج روزکررراری حکررم خرررود را درمررورد دورا
 افالس صادرمی نمايد .

( ايرن مراده حکرم بره 1هرگاه  محکمه تجرارتی مطرابق حکرم فقرره )  (2)
دوران دعررروی صرررادرنمايد تررراريخ وزمرررانی صررردورحکم مرررذکور، تررراريخ 

 آغازرسيد گی قضيه افالس محسوب می شود .
محکمرره تجررارتی ترراريخ آغرراز رسرريدگی قضرريه افررالس را دردفتررر  (3)

 .می نمايد ت قضايای افالس ، یبترسمی یب
 

 
 آغازقضيه طورغيرارادی

 ماده پانزدهم :
هرگاه یبت درخواست افالس توسط ير  يرا بريش ازيکری از داينرين  (1)

صورت گيرد، محکمه تجارتی بعد از دريافرت درخواسرت و پرداخرت مبلر  
( افغرانی محصرول معينره توسرط عرارص، درخرالل پرنج 7666هفت هرزار)

 مايد .روزحکم خويش را درموارد ذيل صادر می ن
 دوران دعوی افالس : -1
 افالس تاجر. -2
هرگاه تاجرعليه حکم صادره مبنی برافالس خرود معتررص باشرد ،  (2)

معلومررات الزم را درمررورد وضررعيت مررالی خررويش طبررق هرردايت محکمررره 
 تجارتی به پيش اه آن ارايه می نمايد .

هرگاه محکمه تجارتی حکم به عدم رسيد گی قضيه افالس به دليل   (3)
نيرررت وهرردف غيرمرررتبط برره افرررالس ترراجر توسررط دايرررن،  یبررت آن بررا سرروء

صادرنمايد ، تاجری که درخواست افرالس وی یبرت گرديرده باشرد ، ميتوانرد 
عليرره دايررن مذکوردرمحکمرره تجررارتی مربرروط اقامرره دعرروی نمايررد وخواهرران 

 جبران خسارات ناشی ازچنين درخواست گردد .
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، حکرم بره ( ايرن مراده 1هرگاه محکمه تجرارتی مطرابق حکرم فقرره ) (4)
دوران دعوی افالس صادرنمايد ، تاريخ و زمان حکم متذکره، تاريخ آغراز 

 رسيد گی قضيه محسوب مي ردد .
 تعليق دعاوی

 ماده شانزدهم :
اززمرران آغازرسرريد گرری قضرريه افررالس ، دعرراوی وسرراير اقرردامات  (1)

بشمول اقدام به تصرف مجدد مال مرهونه يا ضبط  دارايی جهرت پرداخرت 
ه توسط داينين واشخاصی که باتراجر مفلرس قررارداد دارنرد ، ديون ، اخذ شد

تعليررق گرديررده وبرردون اسررتيذان محکمرره  تجررارتی مجرردداٌ آغازگرديررده نمرری 
 توانند .

( ايررن مرراده بررر اقررداماتی کرره ازجانررب نهادهررا 1حکررم منرردرج فقررره ) (2)
نيت يرا رفراه تطبيق قوانين مربروط بره صرحت ، مصر، وادارات دولتی جهت

طبيرررق قررروانين جزائررری ، محررريط زيسرررتی ، کرررار، حمايرررت عمرررومی بشرررمول ت
ازمستهلکين يا حمايت ازرقابت ، عليه تاجرمفلس و يا متولی اتخراذ گرديرده 

 باشد ، قابل تطبيق نمی باشد .
درصورت موجوديت طلبات تضمين شده اجراآت ذيل صورت می  (3)

 گيرد :
داين دارای طلب تضمين شده براساس دارا بودن حق حبس يا حرق  -1

ه برداری ازمنفعت مجرازدي ری مطرابق احکرام قرانون ميتوانرد برا ارايره بهر
درخواست به محکمه  تجارتی خواهان اعمرال حرق خرويش برمرال مرهونره 
ازطريق اقامه دعوای جديد يا  رفع تعليرق بردعروای فعلری درجريران رسريد 

 گی قضيه افالس ازجانب محکمه گردد .
زارايرره درخواسررت محکمرره تجررارتی درخررالل ده روز کرراری بعررد ا -2

( ايرن فقرره توسرط دايرن تشرکيل جلسره داده و تراجر مفلرس ، 3مندرج جرزء )
 داين و متولی را ازتدوير جلسه مطلع می نمايد .

محکمرره تجررارتی درخواسررت دايررن راتاييررد مرری نمايررد ، م راينکرره  -3
تاجرمفلس يا مترولی درقضريه ای کره تراجر مفلرس خرو اهران انعقراد قررارداد 

 ذيل را یابت نمايند : قسط است ، موارد
طلرررب تضرررمين شرررده دايرررن ازتنزيرررل درارزش يرررا سررراير خسرررارات  -

 درميعاد تعليق محفوظ  می باشد .
ادامرره حالررت تعليررق جهررت توانررايی متررولی غرررص افررزايش ارزش  -

 اموال تحت حجز به منظور تامين منافع  طرفين ذيدخل الزم ميباشد .
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رد  درخواسررت محکمرره تجررارتی حکررم خررويش را درمررورد تاييررد يررا  -4
 داين درخالل پنج روزکاری بعد ازتدويرجلسه صادرمينمايد .

محکمرره تجررارتی درصررورت رد درخواسررت دايررن ، جهررت حفاظررت   -5
ازطلبات  تضمين شده ، شررايط الزم را درجريران حالرت تعليرق وضرع مری 

 نمايد .
 تطبيق قانون
 ماده هفدهم :

عيه بره محکمه تجارتی درصورت درخواست متولی با ارسال اطال (1)
طرف های دخيل درعاوی عليه تاجر مفلرس يرا امروال تحرت حجرز، طررفين 

 را ازتعليق دعاوی الی حل وفصل قضيه افالس مطلع می نمايد .
بعد ازارايه صالحيت خط توسرط مترولی ، مرامورين ضربط قضرايی  (2)

کررره تررراجرمفلس درسررراحه تحرررت صرررالحيت آنهرررا سرررکونت دارد يرررا امررروال 
د بررا متررولی دراجرررای وظررايف وی بشررمول ترراجرمفلس درآن سرراحه قررراردار

دخول به منزل تاجرمفلس وضربط اجبراری امروال تراجرمفلس درصرورتيکه 
تاجرمفلس ، اقارب وی يا نمايندگان و کارکنان وی ازاجرای آن جلروگيری 

 نمايند ، همکاری  مينمايد .
 دوام يا توقف فعاليت های تجارتی

 ماده هجدهم :
بعد ازتدوير جلسه مقدماتی با تراجرمفلس  (متولی درخالل پنج روزکاری2)

مطابق حکم ماده نهم اين قانون ، پيشنهاد خرويش را درمرورد توقرف فروری 
فعاليررت هررای تجررارتی ترراجرمفلس ياادامرره فعاليررت هررای تجررارتی بصررورت 
م،قت الی تاييد نهايی پالن تصفيه يا قرارداد قسط توسط محکمره تجرارتی ، 

 به محکمه ارايه مينمايد .
هرگرراه ترراجرمفلس خواهرران انعقرراد قرررارداد قسررط باشررد ، ميتوانررد الرری  (1)

صدرو تصميم محکمره تجرارتی درمرورد پيشرنهاد مترولی ، بره فعاليرت هرای 
تجررارتی خررويش ادامرره دهررد، م راينکرره محکمرره تجررارتی تشررخيد دهررد کرره 
اعمرررررال محررررردوديت برفعاليرررررت هرررررای تجرررررارتی تررررراجرغرص جلررررروگيری 

 زم ميباشد .ازفريبکاری وتخلفات مشابه ال
( محکمه تجارتی درخرالل ده روز کراری بعرد ازدريافرت پيشرنهاد مترولی 0)

مبنی بردوام يا توقف فعاليت تجارتی تراجرمفلس ، تصرميم خرويش را مبنری 
برادامرره فعاليررت هررای تجررارتی ترراجرمفلس الرری تاييررد نهررايی پررالن تصررفيه 

 ياقرارداد قسط صادرمی نمايد .
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ه ادامه فعاليت هرای تجرارتی تراجر مفلرس الری ( هرگاه  محکمه تجارتی ب7)
تاييد نهايی پالن تصفيه يا قرارداد قسط ، تصميم اتخاذ نمايد تاجرمفلس مری 
توانرد برره فعاليررت  هررای تجررارتی خررويش طبرق حکررم مرراده بيسررت و پررنجم ايررن 
قررانون تحررت شرررايطی کرره توسررط محکمرره تجررارتی وضررع مي ررردد بشررمول 

 جريان اين مدت ادامه دهد .نظارت معامالت ازجانب متولی در

 روش ارسال اطالعيه
 ماده نزدهم :

اطالعيه ، طورذيل به اشخاص ذيدخل ارايره مری گرردد ، م راينکره درايرن 
 قانون طوردي رتصريح شده باشد .

 مستقيم . -1
 ازطريق شبکه پستی معتبر. -2
ازطريرررق مکالمررره الکترونيررر  بررره شرررمول ايميرررل رسرررمی ، فکرررس  -3

 حکام اين قانون ، درصورت توافق طرفين .وسايراشکال درمطابقت به ا
 اطالعيه  آغازرسيد گی قضيه

 ماده بيستم :
متررولی درخررالل سرره روزکرراری بعررد ازیبررت فهرسررت داينررين توسررط  (1)

( مراده يرازدهم ايرن قرانون ، اطالعيره آغراز 2تاجرمفلس مطابق حکرم فقرره )
 رسيدگی قضيه رابه تمام داينين ارسال می نمايد .

روزکاری ارتاريخ آغازرسيدگی قضريه افرالس  متولی درخالل پنج (2)
، اطالعيرره آغازرسرريد گرری را درروزنامرره کثيراالنتشررارکه توسررط محکمرره 

 تجارتی تعيين می گردد ، نشرمی نمايد .
( اين ماده حاوی معلومات مندرج ضرميمه 2اطالعيه مندرج فقره ) (3)

 ( اين قانون ميباشد .2شماره )
 جلسات مقدماتی داينين

 کم :ماده بيست وي
مترررولی جلسررره مقررردماتی داينرررين رادرخرررالل ميعرررادی کررره ازبيسرررت  (1)

يرره آغرراز رسرريد گرری بيشترنباشررد ، بعررد از ارسررال اطالعروزکمتروسرری روز
( ماده بيسرتم ايرن قرانون دايرمری نمايرد . تراريخ ، 2قضيه مطابق حکم فقره )

زمرران و محررل برگررزاری جلسرره مقرردماتی داينررين دراطالعيرره آغازرسرريد گرری 
 می گردد .قضيه درج 
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تاجرمفلس ، صورت معلومات تجارتی مربوط را، خوديا نماينده با  (2)
 صالحيت وی امضا وبه داينين ارايه مينمايد .

 متولی اطالعيه استخدام خويش را تهيه وبه داينين ارايه مينمايد .  (3)
داينين درجلسه مقدماتی درمورد تعيين حق الزحمه متولی به يکری   (4)

( ماده هفرتم ايرن قرانون تصرميم 2( فقره )3يا2ازروش های مندرج اجزای )
اتخاذ می نمايد . درصورتيکه داينرين بره تعيرين حرق الزحمره مترولی تصرميم 

 اتخاذ نمايند ، فيصدی حق الزحمه نيزدرجلسه معين می گردد .
 جلسات داينين

 ماده بيست ودوم :
 متولی جلسات داينين راتنظيم و رياست آنرا بعهده مي يرد . (1)
ازتدويرجلسه ، تمام معلومات مرتبط به امورتراجرمفلس متولی قبل  (2)

راکرره هريرر  ازداينررين برره آن ضرررورت دارد، طورراي رران برره دسررترس آن 
 قرارمی دهد .

 متولی ميتواند ، ازارايه معلومات درحاالت ذيل امتناع نمايد : (3)
 درصورتيکه ارايه معلومات غيرم،جه باشد . -1
ارزش آن بيشرتر  درصورتيکه مصرارف ارايره معلومرات نسربت بره -2

 باشد .
درصورتيکه منابع مرالی کرافی غررص ارايره معلومرات دردسرترس  -3

 متولی نباشد .
درصورتيکه متولی تشخيد دهد که ارايه معلومات باعث تبعي   -4

 ميان داينين می گردد .
درصورتيکه مانع قانونی ياحقوقی غررص ارايره معلومرات موجرود  -5

 باشد .
 رای وظايف متولی گردد .درصورتيکه ارايه معلومات مانع اج -0
متولی ميتواند ، برعالوه جلسه مقدماتی داينرين ير  يرا چنرد جلسره   (4)

دي ری را درمورد قضيه افرالس برا داينرين دايرنمايرد . مترولی جلسره داينرين 
راقبررل ازفررروش دارايرری هررای اساسرری امرروال تحررت حجزبرگررزار مينمايررد . 

زاری جلسه می باشد متولی اطالعيه را که حاوی تاريخ ، زمان ومحل برگ
 .ال می نمايدبه داينين وتاجرمفلس ارس

داينين می تواننرد ،  درجلسرات اشرتراس نمايرد . درصرورتيکه يکری  (5)
از داينرررين شخصررراٌ قادربررره اشرررتراس درجلسرررات نباشرررد ، ميتوانرررد شخصررری 
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ی دهی تعيرين نمايرد ندگی خويش جهت اشتراس درجلسه ورادي ررا به نماي
. 
ت متولی درجلسات داينين اشتراس وبه تاجرمفلس درصورت هداي  (0)

 پرسش های متولی يا داينين پاسخ ارايه مين مايد .
آجنرردای جلسررات داينررين ، دارای معلومررات منرردرج ضررميمه شررماره  (7)
 ( اين قانون ميباشد .3)

 جلسه ساالنه  داينين
 ماده بيست وسوم :

هرگرراه رسرريد گرری قضرريه افررالس بيشررتر از دوازده مرراه دوام نمايررد ،  (1)
لی ، جلسرره داينررين را درخررالل سرره مرراه بعررد ازخررتم سررال مررالی يررا بعررد متررو

 ازميعادی که توسط محکمه تجارتی تعيين می گردد ، داير می نمايد .
متولی ، درجلسه ساالنه داينين ، گزارش اجراآت مربوط وجريران   (2)

 رسيد گی قضيه را درطول دوازده ماه گذشته ارايه می نمايد .
 

 
 تصاميم جلسات

 بيست وچهارم :ماده 
تصاميم جلسات داينين ، به استثنای تصاميمی که مطابق حکم فقرره  (1)

( مرراده چهررل وهفررتم ايررن قررانون اتخرراذ مرری گررردد بررا اکثريررت آرای داينررين 2)

متناسررب بررا ارزش طلبررات )اکثريررت مبلغرری ( بررا درنظررر داشررت سررند معتبررر 

 ایباتيه دين صورت مي يرد .
ص اخرررذ موافقررره داينرررين مترررولی برگرررزاری جلسرررات داينرررين راغرررر (2)

 :درحاالت ذيل درخواست مينمايد 
قبل ازمصالحه درمورد طلب يا طلبات داينين بشمول پرداخت های  -1

کررره ارزش آن طرررورانفرادی يرررا جمعررری مسررراوی يرررا بيشرررتر ازيررر  ميليرررون 

 ( يا معادل آن به اسعاردي رباشد .14 66،666افغانی ) هزاروچهارصد
( مراده سری 2( فقرره )4ج جرزء)قبل از پرداخت طلبات اداری مندر -2

وهفررتم ايررن قررانون کرره ارزش آن طررورانفرادی يررا جمعرری بيشررتر ازده فيصررد 

 ارزش مجموعی تخمينی اموال تحت حجزباشد .
 قبل از فروش اموال مطابق حکم ماده سی وچهارم اين قانون . -3
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قبل ازتصاحب منابع مرالی بعرد از آغازرسريد گری قضريه افرالس مطرابق  -4

 ماده بيست وپنجم اين قانون . (4حکم فقره )
( اين ماده داينرين بره مروارد درخواسرتی 2هرگاه درجلسه مندرج فقره ) (3)

ن هرامتولی موافقه ننمايند، متولی ميتواند به محکمه  تجارتی عرارص وخوا

( 2( فقرره )0( ايرن مراده ، مطرابق احکرام جرزء)2تاييد موارد مندرج فقرره )

 ده بيست وپنجم اين قانون گردد .( ما4ماده سی وچهارم يا فقره )

 
 

 فعاليت های تجارتی تاجرمفلس
 ماده بيست و پنجم

هرگاه به تاجرمفلس درجريان رسيد گی قضيه افرالس اجرازه ادامره  (1)
 :فعاليت تجارتی اعطا گردد، تاجر مفلس ميتواند امورذيل را انجام دهد 

اجناس وخردمات را کره عرفراٌ غررص پيشربرد تجرارت الزم اسرت ،  -1
 داری و پول آنرا درزمان معينه بپردازد .خري
قررررارداد هرررای راکررره عرفررراٌ غررررص پيشررربرد تجرررارت الزم اسرررت ،  -2

 عقدواجرا نمايد .
مررزد کارکنرران را ازبابررت کرراراجرا شررده بعررد ازآغازقضرريه افررالس  -3

بپردازد . پرداخت حق الزحمه مديران اجرائيوی تابع تاييد محکمه تجارتی 
 ميباشد .

عاليت های تجارتی خود تمام قوانين نافرذه را تاجرمفلس دراجرای ف -4
 رعايت می نمايد .

تررراجر مفلررررس دراجرررررای فعاليررررت هرررای تجررررارتی خررررود شرررررايط و  -5
 محدوديت های وضع شده ازجانب محکمه تجارتی را رعايت مينمايد .

فعاليررت هررای تجررارتی ترراجرمفلس کرره جرردا ازفعاليررت هررای کرره عرفرراٌ  (2)
، قبل از اجررا از جانرب محکمره  غرص پيشبرد تجارت الزم است ، ميباشد

تجارتی تائيد مری گرردد . فعاليرت هرای مرذکور شرامل هرنروع معرامالتی کره 
يدخل درتجارت های مشابه رايرج نمری باشرد و معرامالتی ذدرميان اشخاص 

کرره ارزش آنهررا بيشررتر ازارزش معررامالت اجرررا شررده توسررط  ترراجر قبررل از 
 آغازقضيه افالس باشد می گردد .

 ليت های تجارتی تاجرمفلس نظارت مينمايد .متولی ازفعا (3)
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متولی ميتواند ، درخواست دريافت وجوه مالی را به شکال قرضره  (4)
يا تمديد اعتبارخط ها بشمول دريافت وجوه مالی تضمين شده برا حرق حربس 

وال تحررت حجررز، ارايرره نمايررد ، مشررروط  براينکرره حررق حرربس ارايرره شررده ـامرر
نون مقرردم نباشررد . متررولی بعررد برحررق حرربس موجررود مطررابق احکررام ايررن قررا

ه داينرين رادايرمری نمايرد . اطالعيره ع وقت جلسازدرخواست مذکوربه اسر
تدويرجلسه به تراجر مفلرس و تمرام داينرين ارايره مری گرردد ، بعرد از اسرتماع 
اظهارات طرفين دخيل درقضيه ، داينين  تصميم خويش را مبنی بر تاييد يا 

رمی نماينرررد . درصرررورت رد رد درخواسرررت دريافرررت وجررروه مرررالی صررراد
درخواسررت دريافررت وجرروه مررالی ازجانررب داينررين مطررابق ايررن مرراده ، متررولی 
ميتوانررد برره محکمرره تجررارتی عررارص وخواهرران تاييرردی درخواسررت خررويش 

 گردد .
محکمه تجارتی براسراس پيشرنهاد مترولی ميتوانرد بره وی درمروارد   (5)

 ذيل هدايت دهد :
ای تجرررارتی و تعيرررين برکنررراری تررراجرمفلس ازمرررديريت فعاليرررت هررر -1

 شخد دي ری به عوص وی .
 توقف فعاليت تجارتی تاجرمفلس . -2
وضرررع محررردوديت هرررای اضرررافی برررردوام فعاليرررت هرررای تجرررارتی  -3

 تاجرمفلس .
 پالن تصفيه

 ماده بيست و ششم :
درتمام قضايای افالس به استثنای قضايای که تاجر مفلرس خواهران  (1)

شنهادی تصرفيه را درخرالل سری انعقاد قرارداد قسط ميباشد ، متولی پالن پي
روزکاری بعد ازجلسه مقدماتی داينين دردفتر رسرمی یبرت قضرايای افرالس 

 یبت می نمايد.
درقضررايای کرره محکمرره تجررارتی تشررخيد دهررد کرره انعقرراد قرررارداد   (2)

قسرررط ممکرررن نيسرررت ، مترررولی پرررالن پيشرررنهادی تصرررفيه را درخرررالل سررری 
ردفتررر رسررمی یبررت روزکرراری بعررد ازتصررميم  خررود يررا محکمرره تجررارتی ، د

 قضايای افالس یبت می نمايد.
 :پالن تصفيه حاوی موارد آتی ميباشد (3)
فهرست تمام اموال تحت حجزتاجرمفلس ، طوريکه درمراده بيسرت  -1

 و هفتم اين قانون تشريح گرديده است .
 فهرست تمام ديون . -2



 قضاء قانون افالس

 

 24  

 

فهرسررت تمررام امرروال تحررت اجرراره يررا امرروال اشررخاص یالررث کرره برره  -3
 مسترد می گردد .مالکين قانونی آنها 

روش پيشرررنهادی غررررص  فرررروش امررروال تحرررت حجزکررره ازلحررراظ  -4
تجارتی مطلوب بروده و ازجانرب داينرين يرا محکمره تجرارتی تاييرد گرديرده و 

 روش پيشنهادی فروش تجارت تاجرمفلس طورعمده يا متفرق .
بق حکرم مراده بيسرت ونهرم روش پيشنهادی اجرای قررارداد هرا مطرا -5

 .اين قانون
 ی برای تکميل تصفيه .محدوده زمان -0
پالن تصفيه غرص تکميل آن اعتبار از تاريخ تاييرد توسرط محکمره  (4)

تجررارتی الرری دوازده مرراه ميباشررد . محکمرره تجررارتی مرری توانررد ايررن ميعرراد را 
 ده ماه دي رتمديد نمايد .زبرای دوا

محکمه تجارتی درخالل پانزده روز کاری بعد ازیبت پالن تصرفيه  (5)
 يا رد آن تصميم اتخاذ می نمايد .درمورد تاييد ، اصالح 

 فصل چهارم
 جمع آوری و فروش اموال تحت حجز

 اموال تحت حجز
 ماده بيست وهفتم :

 اموال تحت حجزشامل اموال ذيل می گردد : (1)
تمام اموالی که تراجرمفلس الری زمران آغازرسريد گری قضريه افرالس  -1

 دارای حق مالکيت درآن بوده .
لری زمران آغراز رسريد گری قضريه تمام مبال  نقردی کره تراجر مفلرس ا -2

افالس براساس فروش اجناس وخدمات مستحق آن می گرردد و مبرال  نقردی 
 که تاجر مفلس به عنوان قرضه ارايه نموده است .

مبرررالغی کررره تررراجرمفلس بعنررروان جبرررران خسررراره مسرررتحق آن بررروده  -3
 وسايرمبالغی که تاجرمفلس براساس قانون مستحق آن می گردد .

وسررط متررولی درجريرران رسرريد گرری قضرريه افررالس تمررام امرروالی کرره ت -4
حصول می گردد ، بشرمول امروال قابرل واگرذاری مطرابق حکرم مراده بيسرت 

 ونهم اين قانون .
تمام اموالی که توسط متولی ازطريق معامالت قابل بطالن مطرابق  -5

 حکم ماده سی ام اين قانون حاصل گرديده است .
ا صورت گرفته يا تمام اموالی که توسط متولی ازطريق پرداخت ه -0

 مطابق حکم ماده سی ويکم اين قانون حاصل گرديده است .
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تمررام امرروالی کرره ازطريررق فعاليررت هررای تجررارتی ترراجر مفلررس حررين  -7
 رسيد گی قضيه افالس حصول گرديده است .

اموال تحت حجزشامل اموالی کره مطرابق حکرم مراده بيسرت وهشرتم  (2)
 اين قانون معاف گرديده است ، نمی گردد .

 ست معافيت اموال توسط تاجرمفلسدرخوا
 ماده بيست وهشتم :

(هرگراه ترراجرمفلس شررخد حقيقرری باشرد ، ميتوانررد بررا درنظرداشررت حکررم 2)
( اين ماده ازجمله اموال تحت حجزي  خانه کره اقرارب درجره اول 1فقره )

وی درآن سکونت دارنرد ولبراس هرا، ایایيره منرزل، وسرايل تجرارت ووسرايل 
رب درجه اول وی به آن ضرورت دارند تاحردی دي ری که تاجرمفلس واقا

که جهت بودوباش وزندگی اقارب درجه اول تاجرمفلس  ضرروری باشرد ، 
معرراف نمايررد . مشررروط براينکرره ترراجرمفلس و اقررارب درجرره اول وی قبررل 

 ازیبت قضيه افالس برای دوسال متواتر درخانه مذکورساکن بوده باشند .
که تاجرمفلس قبال ازآغازرسريدگی ( هرگاه محکمه تجارتی تشخيد دهد1)

قضيه افالس برا سروء نيرت عمرل نمروده ، ازصرالحيت خرويش سروء اسرتفاده  
نمرروده يررا مرتکررب تخلررف دي رگرديررده اسررت ، محکمرره ميتوانررد ، معافيررت 

 ( اين ماده را فسخ نمايد .2مندرج فقره )
( برررا تاييرررد کسرررب معافيرررت امررروال ، تررراجرمفلس فهرسرررت امررروالی را کررره 0)

معافيرت آن ميباشرد درخرالل سره روزکراری قبرل ازجلسره مقردماتی  متقاضری
داينين که مطابق حکم ماده هجدهم اين قانون توسط متولی تنظيم می گردد،  

 به محکمه تجارتی ومتولی ارايه نمايد .
( مترولی يررا داينررين ميتواننررد ، درخرالل ده روزکرراری بعررد ازترردوير جلسرره 7)

اعليه اموال مقتضی معافيت به محکمره مقدماتی داينين ، اعتراص خويش ر
لی اعترراص هرنروع اعترراص دربرگيرنرده دليرل اصر تجارتی ارايه نمايند .

می باشد . محکمه تجارتی تصميم نهرايی خرويش را مبنری برمعافيرت امروال 
 الل ده روزکاری بعد ازدريافت درخواست صادرمی نمايد .ـدرخ

 واگذاری اموال تحت حجز
 ماده بيست ونهم :

صی که اموال منقول وغيرمنقول راکه درزمان آغازرسريد گری شخ (1)
د گرديرده درتصررف خرويش يقضيه افالس بعنوان امروال تحرت حجزتشرخ

داشرته باشررد درمقابررل آن مسرروول برروده و مکلررف اسررت ، مالکيررت يررا حيررازت 
امرروال مررذکور ويررا قيمررت امرروال را کرره ازجانررب محکمرره تجررارتی برره اسرراس 
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دد برره مجرررد ارايرره درخواسررت واگررذاری درخواسررت متررولی تعيررين مرری گررر
 وصالحيت خط به متولی انتقال دهد .

درمورد ديون ارايه شده توسط تاجرمفلس ، احکام ذيل تطبيق مری   (2)
 گردد :

هرشخد  يا اداره که ازتاجرمفلس درزمان آغاز رسيد گی قضريه  -1
افررالس مررديون باشررد ، مکلررف اسررت مبلرر  مکمررل ديررن را برره مجرررد  ارايرره 

 گذاری وصالحيت خط به متولی تسليم نمايد .درخواست وا
هربانکی که درآن تاجرمفلس درزمان آغاز رسيد گی قضيه افالس  -2

دارای حساب بانکی باشد ، مکلف است تمام مبالغی را که درچنين حسابات 
بررانکی امانررت گذاشررته شررده اسررت برره اسرررع وقررت بعررد ازارايرره درخواسررت 

 ايد .واگذاری وصالحيت خط به متولی تسليم نم
اشررخاص، ادارات يررا بانرر  هررايی کرره بعررد ازدريافررت درخواسررت  (3)

واگذاری اموال تحت حجز توام بانقل صالحيت خط، عليره واگرذاری امروال 
منرردرج درخواسررت واگررذاری اعتررراص داشررته باشررند، ميتواننررد اعتررراص 
خررويش را درخررالل ده روزکرراری بعررد ازدريافررت درخواسررت برره محکمرره 

حکمرره تجررارتی بعررد از دريافررت چنررين درخواسررت ، تجررارتی ارايرره نماينررد. م
جلسره قضرايی را دايروتصرميم خرويش را درمرورد واگرذاری امروال مطررابق 

 احکام قانون صدرمينمايد .
 معامالت قابل بطالن

 ماده سی ام :
متررولی کليرره انتقرراالت وتعهرردات پذيرفترره شررده توسررط ترراجرمفلس را  (1)

افرالس ، بره حيرث بخشری الل دوسال قبل اززمان آغازرسيدگی قضريه ـدرخ
 از تفتيش امورمالی تاجرمفلس ارزيابی می نمايد .

انتقرراالت پررول يررا امرروال وتعهرردات پذيرفترره شررده توسررط ترراجرمفلس   (2)
الل دوسال قبل اززمان آغازرسريدگی قضريه افرالس برا تکميرل شررايط ـدرخ

 ذيل باطل مي ردد :
ارزش درصررورتيکه انتقررال انجررام يافترره و تعهدپذيرفترره شررده کمتررراز -1

 اصلی اموال بوده و تاجربه سبب آن مفلس گرديده باشد .
درصورتيکه انتقال انجام يافته و تعهدات پذيرفته شده برا سروء نيرت  -2

 يا بمقصد آسيب رسانيدن به حقوق داينين بوده باشد .
محکمره تجرارتی ميتوانرد ، شرخد مسرتفيد شرونده از انتقرال و تعهررد  (3)

کلف سازد تا پرول وامروال انتقرال شرده قابل بطالن مطابق حکم اين ماده رام



 قضاء قانون افالس

 

 27  

 

يا قيمت آنرا مسترد نمايد ، درصورتيکه شخد مترذکره باحسرن نيرت عمرل 
نموده باشد، مسئووليت وی به اندازه منفعتی که معامله به تاجرايجاد نمروده 

 ، کاهش می يابد .
محکمرره تجررارتی ميتوانررد برره اسرراس درخواسررت متررولی ، درمررورد  (4)

يشبرد تجارت الزم نبوده و درخالل ي  سرال قبرل معامله که عرفاٌ غرص پ
از آغرراز رسرريد گرری قضرريه افررالس توسررط ترراجر مفلررس اجرررا شررده و باعررث 
خسررارت برره داينررين گرديررده باشررد ، حکررم برره مسررترد نمررودن امرروال ، کرراهش 

 تضمين يا ساير تدابيری که الزم داند ، صادرنمايد .
 تجارت غيرمجاز
 ماده سی ويکم :

يد دهد که قبل از آغازرسيدگی قضيه افرالس ، هرگاه متولی تشخ (1)
مديرازاجتناب ناپذيربودن افالس تاجرمفلس اگاهی داشته ، محکمه تجارتی 
ميتوانررد برره اسرراس درخواسررت متررولی برره پرداخررت وجرره پررولی توسررط مرردير 
غرص اضافه نمودن به دارايی هايی تاجرمفلس با تشرخيد مقردارآن حکرم 

 صادرنمايد .
دهرد کره مردير اقردامات الزم را غررص بره  هرگاه محکمه تشرخيد (2)

حد اقل رسانيدن خسارات به داينين اتخاذ نموده است، محکمه تجارتی حکم 
 ( اين ماده را صادرنمی نمايد .1مندرج فقره )
 ترس دارايی

 ماده سی ودوم :
متولی ميتواند ، پيشنهاد کتبی خويش را مبنی برترس دارايری هرای  (1)

اينکررره مصرررارف ن هرررداری ، محافظرررت شرررامل امررروال تحرررت حجزبررره دليرررل 
وفررروش امرروال بيشررتر ازمفررادی کرره داينررين دارای طلبررات تضررمين ناشررده 

 ازفروش آن بدست می آورند ميباشد ، به داينين ارايه نمايد .
داينين ميتوانند ، درخالل پانزده روزکاری بعد از دريافت اطالعيه  (2)

ه باانقضررای ايررن عليره پيشررنهاد ترررس دارايرری اعترراص نماينررد . درصررورتيک
مرردت هرري  يرر  ازداينررين عليرره پيشررنهاد اعتررراص ننماينررد ، پيشررنهاد ترررس 
دارايی تاييد شرده محسروب مری گرردد .هرگونره تصرميم بره تررس دارايری از 
طرف متولی غررص یبرت دردفترر رسرمی یبرت قضرايای افرالس بره محکمره 

 تجارتی تقديم می گردد .
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( اين مراده عليره 1فقره )هرگاه يکی ازداينين درخالل ميعاد مندرج  (3)
پيشنهاد تررس دارايری اعترراص نمايرد ، مترولی ميتوانرد بره محکمره تجرارتی 

 عارص وحکم محکمه را درمورد مطالبه نمايد .
 اموال ترس شده ، ملکيت دولت محسوب می گردد . (4)

 اجرای قراردادها
 ماده سی وسوم :

ن قرانون نقل تمام قرارداد های نافذه درمطابقت با حکم مراده دهرم اير (1)
که درآن تاجرمفلس درزمان آغراز رسريد گری قضريه افرالس طررف قررارداد 

 بوده ودارای حقوق ووجايب قراردادی ميباشد به متولی ارايه می گردد .
متررولی برره اسرررع وقررت بعررد از آغازقضرريه هريکرری ازقراردادهررا را  (2)

ازلحاظ اينکه قرارداد ادامه يابد يا درمقابل اجرت مناسرب بره شرخد یالرث 
ا فسخ گردد، بشمول آیارو مصارف گزينره هرای مرذکور، ارزيرابی يگذار وا

 مينمايد .
متولی بعد ازختم ارزيابی ، پيشنهاد کتبی خويش را مبنری برادامره   (3)

 ، واگذاری يا فسخ قرارداد به محکمه تجارتی ارايه می نمايد .
طرف مقابل قرارداد هايی کره فسرخ گرديرده انرد، مطرابق حکرم مراده  (4)

قانون حق یبت طلب خويش را درخرالل بيسرت روزکراری بعرد از چهلم اين 
دريافررت اطالعيرره فسررخ قرررارداد ازجانررب متررولی ، جهررت دريافررت خسررارات 
ناشی ازفسخ قرارداد مطابق اين قانون دارا ميباشند . طلب مرذکور ازلحراظ 
تقرردم دارای عررين درجرره بررا سرراير طلبرراتی کرره عليرره ترراجرمفلس قبررل از آغرراز 

 موجود است ، ميباشد .رسيد گی قضيه 
درقرررارداد هررای کرره ادامرره مرری يابنررد ، باقيررداری هررای پررولی وسرراير  (5)

تخلفات دراجرای قررارداد قبرل از آغازرسريدگی قضريه افرالس باعرث ايجراد 
طلبات تضمين ناشده می گردد، درصورتيکه قرارداد بعرد از اتخراذ تصرميم 

ه تاحردودی جبرران خسرار به ادامه آن نق  گردد، طلب طرف مقابرل جهرت
م ماده سی وهفرتم ايرن قرانون طلرب اداری کجازدانسته، مطابق حکه قانون م

 محسوب می گردد .
شخصرری کرره اجرررای قرررارداد برره وی واگذارگرديررده اسررت ، اهليررت  (0)

اجرای قرارداد را داشته و باقيرداری هرای پرولی و سراير تخلفرات دراجررای 
ر مری گرديرد، بره اسررع قرارداد را به ارتباط قرارداد های که به وی واگرذا

وقت برطرف نموده و مکلف ميباشد ترا زمينره اجررای قررارداد را بره شرکل 
 مداوم درميعاد مندرج آن مهيا سازد .
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هرگاه  قررارداد کره تراجرمفلس درآن طررف بروده ،حراوی احکرامی  (7)
باشد که به موجب آن یبت افالس يا آغازرسيد گی قضيه افرالس تراجرمفلس 

غو وياکاهش حقوق تاجرمفلس گردد، دراين صرورت سبب فسخ قرارداد يا ل
طرف مقابل چنين  قررارداد مکلرف اسرت قبرل ازفسرخ قررارداد يرالغو کراهش 

 حقوق تاجرمفلس ، اجازه محکمه تجارتی را اخذ نمايد .
هرگرراه قرررارداد ازطرررف متررولی واگررذار گررردد وقرررارداد مررذکور  (1)

روط بره کسرب حاوی احکامی باشد که بره موجرب آن واگرذاری قررارداد مشر
موافقه طررف مقابرل باشرد ، درايرن صرورت طررف مقابرل نمری توانرد بردون 

 اجازه محکمه تجارتی حکم مذکور را اعمال نمايد .
هرگررراه درقررررارداد هرررای انکشرررافی دولرررت ،  حقررروق دولرررت مبنررری  (9)

برافالس قراردادی پيش بينی شده باشد، احکرام ايرن قرانون سربب محردوديت 
 گردد .درتحصيل حقوق متذکره نمی 

 فروش دارايی ها
 ماده سی وچهارم :

( مرراده هجرردهم ايررن 4هرگرراه محکمرره تجررارتی مطررابق حکررم فقررره ) (1)
قانون اجازه ادامه تجارت را به تاجرمفلس اعطا نمايد ، تاجر مفلس ميتواند 
،مطررابق حکررم مرراده بيسررت و پررنجم ايررن قررانون اجنرراس وخرردمات راکرره عرفرراٌ 

، تراجرمفلس صرورت وش رسراندد تجرارت الزم اسرت  بره فررغرص پيشربر
حسرراب تمررام فروشررات را هفترره وار برره متررولی ارايرره مرری نمايررد ، م راينکرره 

 متولی طوردي ری هدايت دهد.
متولی ميتواند، اموال منقول وغيرمنقول تحت حجرزرا جردا ازآن ره  (2)

 عرفاٌ غرص پيشبرد تجارت الزم است تحت شرايط ذيل بفروش رساند:
وسط متولی تابع شررايطی ميباشرد  هرنوع فروش اموال تحت حجزت -1

 که ازجانب محکمه تجارتی وضع گرديده است .
فروشررات ازطريررق مزايررده علنرری يررا فررروش خصوصرری صررورت  -2

 مي يرد .
متررولی قبررل ازفررروش امرروال تحررت حجررز، جلسرره داينررين را جهررت  (3)

 ارزيابی فروش داير می نمايد .
بره متولی اطالعيه فروش را درخالل ده روز کاری قبرل ازفرروش  (4)

. اطالعيررره حررراوی معلومرررات منررردرج تررراجرمفلس و داينرررين ارسرررال مينمايرررد
 ( اين قانون ميباشد .4ضميمه شماره )
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مترررولی درجلسررره ای کررره غررررص ارزيرررابی فرررروش امررروال تحرررت  (5)
حجزدايرگرديده است ، به تمام طرفين ذيدخل فرصت می دهد تا اظهرارات 

 خويش را درمورد فروش مذکورارايه نمايند .
نين به فروش اموال تحت حجزرای دهند، مترولی ميتوانرد هرگاه داي (0)

برره فررروش امرروال اقرردام نمايررد . صررورت جلسرره داينررين غرررص یبررت دردفتررر 
رسمی یبت قضايای افرالس بره محکمره تجرارتی ارايره گرديرده و نقرل آن بره 

 تمام داينين ارسال می گردد .
ند بره هرگاه فروش اموال ازجانب داينين تاييد ن ردد ، متولی ميتوا (7)

 محکمه تجارتی عارص و صدورحکم را درمورد مطالبه نمايد .
هرگررراه امررروال قابرررل فرررروش درحالرررت نرررابودی بررروده يرررا ارزش آن  (1)

درحالت تقليل باشد، متولی ميتواند به محکمه تجرارتی عرارص ورسريد گری 
عاجل را غرص فروش اموال مطالبه  نمايد . محکمه تجارتی درخالل پرنج 

ت درخواسررت تصررميم خررويش را درمررورد فررروش روزکرراری بعررد ازدريافرر
 اموال صادرمينمايد .

متولی بعد ازفروش اموال، مکتوبی را درمورد اموال فروخته شده  (9)
، اسم هريکی ازخريداران ، پول حاصرل شرده را ازدرس فرروش هررقلم از 

وال ودرصررورتيکه امرروال طورعمررده فروخترره شررده باشررد، مجمرروع پررول ـامرر
ش امرروال بصررورت کررل غرررص یبررت دردفتررر حاصررل شررده را از درس فرررو

رسرررمی یبرررت قضرررايای افرررالس بررره محکمررره تجرررارتی ارايررره مررری نمايرررد . 
رسيده باشد، متولی اظهاريره  درصورتيکه اموال ازطريق مزايده به فروش

ه دالل ميباشرررد ، ـداگانررره راکررره حررراوی حرررق الزحمررره پرداخرررت شرررده برررای ج
 رانيزیبت می نمايد .

ش امروال بعرد ازوضرع مصرارفی کره تمام عوايد حاصل شده ازفررو (16)
توسط محکمه تجرارتی تاييرد گرديرده اسرت ، درحسراب امانرت تحويرل بانر  

 می گردد .
متررولی يررا ترراجر مفلررس بعررد ازفررروش امرروال، اسررناد الزم راجهررت  (11)

 تکميل پروسه انتقال به خريداران اجرا می نمايد .
 اموالی که تحت اين ماده به فروش می رسرد ، عراری ازتمرام ديرون (12)

تضمين ناشرده تراجرمفلس بروده ومشرتری درمقابرل ديرون ، دارای مسرئوليت 
 نمی باشد، م راينکه قرارداد فروش طوری دي رصراحت داشته باشد .

فروش اموال می توانرد عراری ازديرون تضرمين شرده باشرد مشرروط  (13)
براينکه داين رضايت داشته يا عوايد حاصله ازفروش جهت پرداخت کامل 
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فی بوده وبه داين پرداخت گرردد ويرا بره حسراب امانرت ديون تضمين شده کا
 به نفع داين گذاشته شود .

 پول حاصله ازجمع آوری وفروش اموال تحت حجز
 ماده سی وپنجم :

ولی درقضررايای کرره م،ظررف برره رسرريد گرری آن ميباشررد ، حسرراب تررم (1)
امانت بانکی جداگانه راجهت استفاده اختصاصی برای هرقضيه افتتاح مری 

 نمايد .
  حاصله ازفروش اموال تحت حجز، توسرط مترولی بره حسراب مبال (2)

 امانت تحويل بان  می گردد .
متولی  صورت حساب تمام سپرده ها، برداشت ها يرا سرايرفعاليت   (3)

ا حسررب درخواسررت يررهرای مرررتبط برره حسرراب امانررت بررانکی را طورمرراهوار 
 محکمه به محکمه تجارتی ارايه می نمايد .

يا نيمره دولتری باشرد ومطرابق حکرم هرگاه تاجرمفلس شرکت دولتی  (4)
، مترولی مکلرف اسرت ، تحت شرايط افالس قرارگيرد ماده چهارم اين قانون

قوانين مربوط به تمويل وحسابداری شرکت های دولتی رانيز رعايت نمايد 
. 

 فصل پنجم
 رسيد گی وپرداخت طلبات

 طلبات تضمين شده
 ماده سی وششم:

نررين طلبررات تضررمين شررده تمررام دعرراوی واقرردامات حقرروقی توسررط داي (1)
مطررابق حکررم مرراده شررانزدهم ايررن قررانون ، درجريرران رسرريدگی قضرريه افررالس 
تعليق مي ردند، م راينکه محکمه تجارتی براساس درخواست دايرن دارای 
طلررب تضررمين شررده حالررت تعليررق را رفرررع وبرره دايررن اجررازه دهررد تررراحقوق 

 خويشراعليه مال مرهونه  اعمال نمايد .
طلبرات تضرمين شرده ازعوايرد حاصرله ازفرروش طلب داينين دارای  (2)

وال مرهونرره تضررمين کننررده ديررون آنهررا بعدازوضررع مصررارفی م،جرره کرره ـامرر
توسررط متررولی برره اجررازه محکمرره تجررارتی غرررص حفاظررت وفررروش مررال 
مرهونه صورت گرفته ، پرداخت می گردد ، م راينکه قرارداد قسط تاييرد 

هفتم اين قرانون طروری شده توسط محکمه تجارتی مطابق حکم ماده چهل و
 دي ری حکم نموده باشد .
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بعد ازوضع عوايد حاصرله ازفرروش مرال مرهونره ، مبلر  باقيمانرده  (3)
به حيث طلب تضمين ناشده محسوب گرديده و توام با ساير طلبات تضرمين 

 ناشده پرداخت می گردد .
 طلبات اداری

 ماده سی وهفتم:
ده مطررابق پرداخررت طلبررات اداری برپرداخررت طلبررات تضررمين ناشرر (1)

 باحکم ماده سی ونهم اين قانون مقدم است .
 طلبات اداری شامل موارد ذيل ميباشد : (2)
حررق الزحمرره متررولی کرره مطررابق حکررم مرراده سرری وهشررتم ايررن قررانون  -1

 توسط محکمه تجارتی تاييد گرديده است .
مصررارف م،جرره کرره توسررط متررولی حررين رسرريد گرری قضرريه افررالس  -2

 صورت گرفته است.
تجارتی به ادامه فعاليرت تجرارتی تراجرمفلس  درقضايای که محکمه -3

اجازه دهرد، طلبرات مررتبط بره مبرال  پرداخرت ناشرده ووجايرب ادا ناشرده کره 
 مربوط به فعاليت تجارتی مي ردد .

حق الزحمه اهل خبره که درجريان رسيدگی قضيه افالس اسرتخدام  -4
يده ( ماده بيست وچهارم اين قانون تاييد گرد2( فقره )3ومطابق حکم جزء)

 است .
حق الزحمه ومصارف مفتش مستقل که مطابق حکم مراده دوازدهرم  -5

 اين قانون تعيين گرديده است .
مصررارف م،جرره کرره برره منظورحفاظررت ون هررداری مررال مرهونرره  (3)

صورت گرفته است ، توسط  عوايد حاصله ازفرروش مرال مرهونره قبرل از 
 .توزيع آن به داينين دارای طلبات تضمين شده ، مجرا مي ردد 

 حق الزحمه متولی
 ماده سی وهشتم :

متولی دربرابر خردمات حقيقری وضرروری ارايره شرده درارتبراط برا  (1)
مديريت قضيه افالس مستحق دريافت حق الزحمه مناسبی که توسط داينرين 

 تعيين می گردد ، می باشد .
داينين درتعيين پرداخت حق الزحمه متولی مطابق حکرم مراده هفرتم  (2)

ارايره شرده توسرط مترولی را برا درنظرداشرت تمرام  اين قانون ارزش خدمات
جوانررب مربرروط بشررمول مرردت زمرران سررپری شررده درارايرره خرردمات ، بهررای 
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خدمات ارايه شده مطابق عرف ونيزخدمات راکه جهت اداره سريع ومنظم 
 قضيه که الزم وضروری بوده ، درنظرمي يرند .

ييرد منردرج ايرن مراده بره مترولی ، صررف برا تا پرداخت حق الزحمره (3)
داينين بعد ازتدوير جلسه داينين صورت مي يرد. تمام داينين وتراجرمفلس ، 
مستحق دريافت اطالعيه تدوير جلسه ومعلومات درمورد مبرال  درخواسرت 
شده ، بيست روزکاری قبل ازتدويرجلسه بوده و ميتوانند اظهارات خرود را 

رامطرابق درجلسه ارايه نمايند . درصورتيکه داينرين پرداخرت حرق الزحمره 
ايرن مرراده تاييررد ننماينررد ، متررولی ميتوانرد برره محکمرره تجررارتی عررارص وتاييررد 

 پرداخت رامطالبه نمايد .
 حق تقدم طلبات
 ماده سی ونهم :

پرداخت طلبات براساس پالن تصفيه ازلحاظ حقوق تقدم بره ترتيرب  (1)
 ذيل صورت می گيرد:

 طلبات تضمين شده . -1
قضيه افالس تاحدودی که وجوه مالی حاصله بعد ازآغاز رسيد گی  -2

 ( ماده بيست وپنجم اين قانون پيش بينی گرديده است .4درفقره )
 طلبات اداری مطابق حکم ماده سی وهفتم اين قانون . -3
طلبات مربوط به مزد کارکنان قبل از آغازرسيد گی قضريه افرالس  -4

، مشروط  براينکه مقدار مجموع طلب از سه ماه مزد کارکن تجاوز ننمايد 
. 
بات مربوط به ماليات قابل پرداخت مطابق احکام قانون کره قبرل طل -5

 از آغازرسيد گی قضيه افالس واجب االدا باشد .
 طلبات تضمين ناشده . -0
 حقوق تاجرمفلس يا نماينده وی . -7
هرگاه پول حاصله از فروش اموال تحت حجزتوسط متولی جهرت   (2)

منردرج فقرره  پرداخت کامل طلبات کافی نباشد ، پرداخت طلبرات بره ترتيرب
 ( اين ماده به تناسب وجوه موجود صورت مي يرد .1)
 

 یبت وتثبيت طلبات
 ماده چهلم 

دايرن جهررت مسررتحق شردن پرداخررت درقضرريه افرالس مکلررف اسررت ،  (1)
 طلب خود را مطابق احکام اين ماده یبت نمايد.
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طلبات درآدرس مندرج اطالعيه آغازرسريد گری قضريه افرالس نرزد  (2)
 متولی یبت مي ردد .

بات به تاريخ مندرج اطالعيه آغازرسريد گری قضريه افرالس یبرت طل (3)
مررری گرررردد و ميعررراد آن چهرررل وپرررنج روزکررراری بعرررد از ارسرررال اطالعيررره 
آغازرسيد گری قضريه افرالس مری باشرد بره اسرتثنای طلبرات مربروط بره فسرخ 

 قرارداد که درميعاد مندرج ماده سی وسوم اين قانون یبت می گردد .
ه شکل تجويز شده توسط متولی بوده طلب به صورت تحريری و ب (4)

 ( اين قانون ميباشد .5و حاوی معلومات مندرج ضميمه شماره )
 درارزيابی و تثبيت طلبات موارد ذيل رعايت می گردد : (5)
متولی صحت ، اندازه ونوعيت طلبات تضمين شده ، تضمين ناشده  -1

و دارای حق تقدم یبت شده راجهت تعيين اسرتحقاق پرداخرت بصرورت کلری 
 ا قسمی ارزيابی می نمايد .ي
ارزيررابی طلبررات درخررالل نررود روزکرراری بعررد ازترراريخ نهررايی یبررت  -2

طلبررات يررا ترراريخ بعرردی کرره ازجانررب محکمرره تجررارتی تعيررين مرری گررردد  ، 
 صورت می گيرد .

مترولی بعرد ازخاتمره ارزيرابی ، درمررورد تاييرد يرا رد کلری يرا قسررمی  -3
مری سرازد . دايرن ميتوانرد ، طلب ومعيار ارزيابی داين  را طورکتبی مطلرع 

درخررالل بيسررت روزکرراری بعررد ازدريافررت اطالعيرره ، اعتررراص خررويش را 
 عليه نتيجه ارزيابی به محکمه تجارتی ارايه نمايد .

صحت ومبل  طلب بر اساس قانون مربوط برطلب تثبيت می گردد  -4
. وسايل که جهت دفاع دربرابر صحت ومبلر  طلرب بررای تراجرمفلس مهيرا 

تولی نيز مهيا می گردد . برای طلبات مشروط يا مورد منازعه با بود، به م
 درنظرداشت کليه حقايق مربوط مبل  یابت تعيين می گردد .

متررولی فهرسررت علنرری طلبرراتی راکرره ازبابررت قضرريه افررالس مسررتحق  -5
پرداخررت ، تثبيررت گرديررده اسررت تهيرره ون هررداری نمرروده وآنرررا درمحکمرره 

تواننررد درخررالل ده روزکرراری بعررد از تجررارتی یبررت مرری نمايررد . داينررين مي
دريافررت خاتمرره ارزيررابی ازجانررب متررولی ، اعتررراص  خررود را عليرره نتيجرره 

 ارزيابی به محکمه تجارتی ارايه نمايند .
تاجرمفلس ميتواند ، مبل  طلب خودرا دربدل مبل  طلب داين مجررا  (0)

 :نمايد ، مشروط براينکه شرايط ذيل تکميل گردد 
 آغازرسيد گی قضيه افالس عقد گرديده باشد .معامله قبل ازتاريخ  -1
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ترراجر مفلررس ودايررن دارای ديررون متقابررل ، قررروص متقابررل يررا سرراير  -2
 وجايب متقابل دربرابر همدي رباشند .

 دين داين ازدرس معامله فوق الذکر باشد . -3
هرگراه دايررن برره دليررل عرردم دريافرت اطالعيرره مناسررب موفررق برره یبررت  (7)

يرر  سررال بعررد از ترراريخ نهررايی یبررت  طلررب خررويش ن ررردد ميتوانررد درخررالل
طلبررات کرره ازجانررب متررولی برره اطررالع داينررين رسررانيده شررده ، برره محکمرره 
تجارتی عارص ویبرت طلرب خرويش را مطالبره نمايرد . دراينصرورت چنرين 
پنداشته ميشود که طلب درداخرل ميعراد یبرت گرديرده اسرت . درصرورتی کره 

پررول از درس توزيررع محکمرره تجررارتی الزم دانررد ، دايررن مسررتحق دريافررت 
 اموال با درنظرداشت اموال باقيمانده می گردد .

 توزيع پول حاصله ازفروش اموال تحت حجز
 ماده چهل ويکم .

توزيع پول حاصرله از درس مرديريت قضريه افرالس کره درآن پرالن  (1)
تصفيه تاييد گرديده ، مطابق احکام ايرن مراده تنظريم مری گرردد . احکرام ايرن 

رآن انعقراد قررارداد قسرط  تاييرد گرديرده باشرد ، تطبيرق ماده برقضايايی که د
 نمی گردد .

پرداخت طلبات درختم مديريت قضيه افرالس صرورت مری گيررد .   (2)
اما متولی ميتواند دراين مدت توزيع م،قتی اموال را به طلبکراران پيشرنهاد 

 نمايد .
يرررع امررروال بررره داينرررين اطالعيررره ای را درمرررورد زمترررولی قبرررل ازتو (3)

زيع اموال بشمول جزئيات اشخاص مستحق ومبال  قابل تقسيم به پيشنهاد تو
محکمه تجارتی ارايه می نمايد . نقل اطالعيه به تاجرمفلس و داينين ارسال 
مرری گررردد . هرگونرره اعتررراص عليرره پيشررنهاد  توزيررع امرروال ازجانررب دايررن 
درخالل ده روزکاری بعد ازتاريخ دريافت اطالعيه مبنی بر پيشنهاد توزيع 

د. درصرورت عردم اعترراص داينرين درخرالل ميعراد يرروال صورت می گام
متررذکره ، پيشررنهاد توزيررع امرروال، تاييررد شررده محسرروب مي ررردد. درصررورت 
درج اعتررراص توسررط دايررن، متررولی برره محکمرره تجررارتی عررارص وتصررميم 

 محکمه مبنی برتاييد پيشنهاد  توزيع اموال را مطالبه می نمايد .
قتی امرروال، طلبرراتی موجررود باشررد کرره هرگرراه درجريرران توزيررع مرر، (4)

هنوز مورد منازعه است يا مصارف مديريت قضيه درآينده محتمرل باشرد ، 
متولی مبلغی را بعنوان ذخيرره دراطالعيره مبنری برر پيشرنهاد توزيرع امروال 

 غرص پرداخت طلبات مذکور درآينده درج می نمايد .
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جرارتی تاييرد هرگاه پيشنهاد توزيع اموال توسط داينين يرا محکمره ت  (5)
گردد ، طلبرات براسراس حرق تقردم مطرابق حکرم مراده سری ونهرم  ايرن قرانون 
پرداخررت مرری گردنررد . درصررورتيکه وجرروه مربرروط  غرررص پرداخررت کامررل 
طلبات شامل صنف دارای حق تقدم کافی نباشد ، طلبرات صرنف مترذکره بره 

 .تناسب مبل  هرطلب پرداخت می گردد
 فصل ششم

 قرارداد قسط
 رداد قسط توسط متولیارزيابی قرا

 ماده چهل ودوم :
متولی بعد ازآغازرسيد گی قضيه افالس به اسررع وقرت امورمرالی  (1)

وتجررارتی ترراجرمفلس را غرررص تثبيررت موجوديررت احتمررال منطقرری انعقرراد 
قرارداد قسط جهت ايجاد نتايج مطلوبترنسبت به پالن تصفيه برای داينين ، 

. مترولی درجريران ارزيرابی  تاجرمفلس  واشخاص ذيردخل ارزيرابی مينمايرد
 باداينين ، تاجرمفلس واشخاص ذيدخل طوريکه الزم بداند مشوره مينمايد .

مترررولی درخرررالل سررری روزکررراری بعرررد ازجلسررره مقررردماتی داينرررين ،  (2)
پيشررنهاد خررويش را مبنرری برانعقرراد قرررارداد قسررط  باترراجرمفلس برره محکمرره 

 تجارتی ارايه می نمايد .
ه روزکرراری بعررد ازارايرره پيشررنهاد محکمرره تجررارتی درخررالل پررانزد (3)

ازجانب متولی حکم خويش را درمورد انعقاد قررارداد قسرط، صرادرمينمايد 
. 
هرگاه محکمه تجارتی به انعقراد قررارداد قسرط حکرم نمايرد ، مترولی  (4)

مکلررف اسررت ، مرروارد منرردرج ايررن قررانون کرره مرررتبط برره تاييررد قرررارداد قسررط 
ی برعدم محکمه تجارتی مبندرصورت صدورحکم ميباشد راتطبيق نمايد . 

انعقاد قرارداد قسط  ، متولی پالن تصفيه را مطابق حکم ماده بيست وششرم 
 اين قانون ارايه می نمايد .

 ترتيب قرارداد قسط
 ماده چهل وسوم :

هرگاه محکمه تجارتی به انعقراد قررارداد قسرط حکرم نمايرد ، مترولی  (1)
 :مينمايد  قرارداد قسط  راکه حاوی شرايط ذيل باشد ، ترتيب

 درشرايط موجود باعث حصول بيشترين مبل  گردد . -1
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نتايج متوقعه ازقرارداد منطقراٌ قابرل حصرول بروده و طورواقعبينانره  -2
 طرح گرديده باشد .

 ين واشخاص ذيدخل تامين گردد .عدالت وحقوق داين -3
منررررافع داينررررين ، شررررخد یالررررث و سايراشررررخاص ذيرررردخل را بررررا  -4

 اده سی ونهم اين قانون رعايت گردد .درنظرداشت حق تقدم مطابق حکم م
 احکام اين قانون رعايت گردد . -5
ولی درمورد شرايط مندرج قرارداد قسط  با داينرين ، تراجرمفلس تم (2)

 واشخاص ذيدخل طوريکه الزم بداند مشوره مينمايد .
قرارداد قسط ميتواند ، مطرابق قرانون دربرگيرنرده شررايط درمرورد  (3)

 تحت حجزبشمول موارد ذيل باشد : رسيد گی به طلب داينين واموال
 تعديل شرايط بازپرداخت طلب تضمين شده وتضمين ناشده داينين. -1
 .رفع ديون -2
ارايرره ديررون جديررد برره داينررين ترراجرمفلس يررا انتقررال مالکيررت دارايرری  -3

تاجرمفلس به داينين دربردل طلبرات موجرود داينرين وخاتمره مالکيرت کلری يرا 
 قسمی تاجرمفلس بردارايی مذکور.

 ی مالکيت کلی يا قسمی شخد مفلس براموال تحت حجز.ابقا -4
فررروش کلرری يررا قسررمی امرروال تحررت حجررزو اسررتفاده عوايررد حاصررله  -5

ازفروش مذکورجهت پرداخرت ديرون داينرين  يرا سررمايه گرذاری درتجرارت 
 تاجرمفلس .

سرررمايه گررذاری نقرردی يررا بصررورت اعطررا دارايرری ازجانررب يرر  يررا  -0
مشروط برارايه ديون جديرد يرا بيشتر ازي  شخد درتجارت تاجرمفلس ، 

مذکورواسررتفاده   انتقررال مالکيررت دارايرری ترراجرمفلس دربرردل سرررمايه گررذاری
ايررن سرررمايه گررذاری جهررت پرداخررت طلررب داينررين يررا ازعوايررد حاصررله از

 سرمايه گذاری بيشتر درتجارت تاجر مفلس .
 اجرای ساير معامالت مطابق احکام قانون . -7

 
 افالس قرارداد قسط  قبل از آغازقضيه

 ماده چهل وچهارم :
هرگرررراه شررررخد مفلررررس پيشررررنهاد انعقرررراد قرررررارداد قسررررط را قبررررل  (1)

ازآغازقضيه به داينين ارايه نمروده باشرد، ارزيرابی منردرج مراده چهرل ودوم 
 اين قانون ازجانب متولی شامل ارزيابی پيشنهاد مذکورنيزمی گردد .
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نفعرت هرگاه متولی تشخيد دهد که تاييدی پيشنهاد تاجرمفلس به م (2)
داينررين و اشررخاص ذيررردخل ميباشررد ، مترررولی غرررص تاييرررد مررتن پيشرررنهادی 
تاجرمفلس درمورد قرارداد قسط با تعديالت که متولی درحردود احکرام ايرن 

 قانون آنرا الزم می داند ، اقدامات مقتضی را اتخاذ می نمايد .
 محتويات قرارداد قسط

 ماده چهل وپنجم :
( روزکاری بعرد 96الل)ـثر درخمتولی متن قرارداد قسط را حد اک (1)

ازصدورحکم محکمه تجارتی مبنی برانعقاد قررارداد قسرط یبرت مری نمايرد، 
 م راينکه ازجانب محکمه تجارتی تمديد گردد .

 :متن پيشنهادی قرارداد قسط  حاوی موارد ذيل ميباشد  (2)
فهرست تمام طلبات تضرمين شرده برا تفکير  نوعيرت وارزش مرال   -1

 خت طلبات .مرهونه وشرايط بازپردا
 مبل  قابل پرداخت وشرايط  بازپرداخت طلب تضمين ناشده . -2
وارد منردرج مرواد پيشنهاد برای شروع، تداوم واتخاذ اقردامات درمر -3

 م ، سی ودوم ، سی وسوم و سی وچهارم اين قانون .بيست ونهم ، سی ا
معلومات درمورد اهداف واهليت تاجرمفلس جهت اجررای قررارداد  -4

تن داينرين بره تصرميم گيرری درمرورد انعقراد قررارداد قسط غرص  قادرسراخ
 قسط .

قرررارداد قسررط دربرگيرنررده محرردوده زمررانی جهررت اجرررای قرررارداد  (3)
متررذکره ميباشررد ، محرردوده زمررانی بعررد ازترراريخ تاييررد آن ازجانررب محکمرره 
تجارتی بيش ترازپنج سال نميباشد ، محکمه تجارتی ميتواند، مردت اجررای 

 دي رتمديد نمايد .قرارداد رابرای سه سال 
 طلبات تضمين شده تحت قرارداد قسط

 ماده چهل وششم :
قبررل ازتاييررد قرررارداد قسررط ازجانررب محکمرره تجررارتی کرره برطلبررات   (1)

تضررمين شررده مرر،یر ميباشررد ، صرراحب طلررب تضررمين شررده در مررورد انعقرراد 
قرارداد قسط رای موافق بدهرد ، م راينکره محکمره تجرارتی تشرخيد دهرد 

ين شده غرص تاييد قرارداد قسط  مسرتحق رای نمری که صاحب طلب تضم
 باشد .

هرگاه محکمه تجارتی تشخيد دهد که شرايط ذيرل تکميرل گرديرده  (2)
 :است ، صاحب طلب تضمين شده مستحق حق رای نمی باشد 
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صرراحب طلررب تضررمين شررده حررق حرربس خررويش را برمررال مرهونرره  -1
 حفظ می نمايد .

مشررابه بررا  پرداخررت ديررن صرراحب طلررب تضررمين شررده طبررق شرررايط -2
شرايط مندرج درقرارداد اصرلی منعقرده ميران دايرن و تراجر مفلرس صرورت 

 می گيرد .
 شرايط تاييد قرارداد قسط

 ماده چهل وهفتم :
متررولی جلسرره داينررين راغرررص تاييررد مررتن پيشررنهاد ی قرررارداد قسررط  (1)

الل سی روزکاری بعد ازیبت آن دايرمينمايد اطالعيه تدوير جلسه حد ـدرخ
کراری قبرل ازتردوير جلسره بره تراجرمفلس وداينرين ارايره مری اقل بيست روز

 گردد .
داينررين مررتن پيشررنهادی قرررارداد قسررط را درصررورتی کرره هريکرری  (2)

ازداينين دارای طلب تضمين شده که مستحق حق رای می باشند ودرمرورد 
 پرداخت طلبات تضمين شده رای مثبت دهند ، تاييد می نمايند .

ينررين دارای طلررب تضررمين ناشررده برره تاييررد قرررارداد قسررط ازجانررب دا (3)
 :اشکال ذيل صورت می گيرد

کسررب شصررت وشررش فيصررد آرای داينررين بررا درنظرداشررت ارزش  -1
 ديون آنها )اکثريت مبلغی (.

 کسب ارای اکثريت داينين شخصاٌ يا ازطريق نماينده آنها . -2
( ايررن مرراده 3و1،2برره منظورتطبيررق احکررام منرردرج  فقررره هررای ) (4)

درنظرداشرت فهرسرت ارايره شرده مطرابق حکرم  صاحب طلب ومبل  طلب با
ماده دهم اين قانون ازجانب تاجرمفلس ، تعيين می نمايد ، م راينکه متولی 

 اعتراص خويش را عليه طلب به محکمه تجارتی ارايه نمايد .
محکمه تجارتی متن پيشرنهادی قررارداد قسرط را برا تکميرل شررايط   (5)

 ذيل تاييد  می نمايد :
 ( ماده چهل وسوم اين قانون را دارا باشد .1)شرايط مندرج فقره  -1
نسرربت برره پررالن تصررفيه نتررايج مطلرروبتر را برره داينررين ، ترراجرمفلس  -2

 .وسايراشخاص ذيدخل به بارآورد
داينررين برره انعقرراد قرررارداد قسررط مطررابق احکررام ايررن مرراده رای مثبررت  -3

 بدهند .



 قضاء قانون افالس

 

 40  

 

تراجرمفلس تعهرد کتبرری خرود را مبنرری براجراری شرررايط وضرع شررده  -4
محکمره تجرارتی درقررارداد قسرط ارايره شرده نرزد محکمره تجرارتی ازجانب 

 یبت نمايد .
محکمه تجارتی تشخيد دهد که تاجرمفلس اهليت الزم را غررص  -5

اجرای کامل وجايب مندرج قرارداد قسط دارا بوده و قرارداد قسط با حسن 
 نيت پيشنهاد واحکام اين قانون درآن رعايت گرديده است .

 ارداد قسطآیارتاييد يا رد قر
 ماده چهل وهشتم :

 تائيد قرارداد قسط دارای آیار ذيل ميباشد : (1)
قرررارداد قسررط برتمررام اشررخاص کرره اطالعيرره را دريافررت وفرصررت  -1

رای دهی برای آنها ميسر بوده ، الزم االجرا ميباشد ، اگرچه اين اشرخاص 
عليره انعقرراد قررارداد قسررط رای داده باشرند يررا اعترراص  خررود رایبرت نمرروده 

 شند .با
ليت ترراجرمفلس را دربرابرطلبررات رفررع وتاييررد قرررارداد قسررط مسررئو -2

می نمايد ، م راينکه درقرارداد قسط  طوری دي ری تصريح گرديده باشد 
. 
هرگاه قررارداد قسرط رد گرردد، محکمره تجرارتی تصرميم اتخراذ مری  (2)

نمايررد کرره تررالش برررای انعقرراد قرررارداد قسررط ادامرره يابررد يررا برره متررولی هرردايت 
 تاپالن تصفيه را یبت نمايد .ميدهد 

( ايرن مراده داليرل 2محکمه تجارتی دراتخاذ تصرميم منردرج فقرره )  (3)
رد قرررارداد قسررط ، پيشررنهاد متررولی ومنررافع داينررين ، ترراجر مفلررس و سرراير 
اشخاص ذيدخل را درنظرمی گيرد . درصورتيکه محکمه تجرارتی تصرميم 

ادامره يابرد، ميعراد مناسربی اتخاذ نمايد که تالش مبنی برانعقاد قرارداد قسط  
م باشررايطی  کره ازجانرب آن أراجهت یبت متن تعديل شده قرارداد قسط  تو

 محکمه مناسب تشخيد می گردد ، تعيين می نمايد .
 نظارت متولی براجرای قرارداد قسط  توسط تاجرمفلس

 ماده چهل ونهم :
مترررولی مکلرررف اسرررت ، بعرررد از تاييرررد قررررارداد قسرررط ، ازاجرررراآت  (1)

فلس نظررارت نمرروده وبرره محکمرره تجررارتی ازرعايررت مررواد قرررارداد ترراجرم
توسط تاجر مفلس ، درهرربع يا وقت کمتر، طبق هدايت محکمه تجارتی ، 

 گزارش دهد .
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متولی بعد ازادای وجايب منردرج قررارداد قسرط توسرط  تراجرمفلس  (2)
ازتکميل مسئوليت های تاجرمفلس نزد محکمه تجارتی تصديق مری نمايرد . 

نررين ازتصررديق مذکورذريعرره ارسررال اطالعيرره مطلررع گرديررده وحررق تمررام داي
دارند تا اعتراص خرود را برتصرديق مرذکور درخرالل بيسرت روزکراری بره 
محکمررره تجرررارتی ارايررره نماينرررد . درصرررورت عررردم موجوديرررت اعترررراص 
برتصررديق مررذکور، ايررن تصررديق نهررايی محسرروب مرری گررردد و درصررورت 

تجرارتی ، درخرالل ده روز  موجوديت اعتراص برتصديق مذکور، محکمره
کاری تصميم خويش را مبنی برصرحت ادای وجايرب منردرج قررارداد قسرط 

 توسط تاجرمفلس صادرمی نمايد .
مسئووليت تاجرمفلس تحرت پروسره افرالس برا نهرايی شردن تصرديق  (3)

 ادای وجايب مندرج قرارداد قسط توسط تاجرمفلس، خاتمه می يابد .
 
 

 
 فصل هفتم

 ختم قضيه واعتراضات
 حسابات نهايی
 ماده پنجاهم :

متولی بعد ازختم مديريت قضيه افالس کره شرامل حرل وفصرل تمرام  (1)
منازعات مربوط به طلبات واموال تحت حجز،واگرذاری امروال، پرول جمرع 

س امررروال تحرررت آوری شرررده ازدرس معرررامالت ترررابع بطرررالن وفرررروش وترررر
 سابات نهايی را غرص یبت دردفتر رسمی یبرتحجزمی گردد ، گزارش ح

 قضايای افالس به محکمه تجارتی ارايه می نمايد .
گررزارش حسررابات نهررايی برررعالوه معلومرراتی کرره محکمرره تجررارتی   (2)

 الزم داند شامل معلومات ذيل نيزمی گردد :
فهرسررت تمررام امرروال تحررت حجررز درزمرران آغازرسرريد گرری قضرريه  -1

 افالس .
فهرست تمام اموال تحت حجز که درجريان مرديريت قضريه افرالس  -2

 ازآغازرسيد گی قضيه افالس حصول گرديده اند .وبعد 
فهرسررت تمررام فروشررات امرروال تحررت حجزکرره شررامل عوايررد حاصررله  -3

 ازفروش اموال مذکورنيزمی گردد.
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فهرست تمام پرداخت های صورت گرفته درجريان مديريت قضيه  -4
افالس که شامل طرف دريافت کننده پرداخت ، مبل  پرداخرت شرده ، تراريخ 

 می گردد .وهدف پرداخت نيز
حسابات نهايی غرص بررسی تاجرمفلس داينين دردفتررسمی یبت  (3)

 قضايای افالس قابل دسترس ميباشد .
متولی جلسره نهرايی داينرين راغررص تاييرد حسرابات نهرايی دايرمری  (4)

نمايد . اطالعيه تدوير جلسه بيست روزکاری قبرل ازتدويرجلسره ارايره مری 
ن ذيرردخل درقضرريه ، غرررص  گررردد . داينررين بعررد ازاسررتماع اظهررارت طرررفي

ی دهی را آغاز يا به متولی هدايت می نهايی راتاييد کلی يا قسمی حسابات 
 دهند تا حسابات نهايی را مجدداٌ یبت نمايد .

بعد ازتاييد حسابات نهرايی ، قضريه افرالس خاتمره يافتره ومترولی بره  (5)
ه وليتی دررابطره بررج مراده پنجراه ويکرم ايرن قرانون مسر،استثنای حالت منرد

قضرريه افررالس نرردارد . رفررع مسررئووليت متررولی دررابطرره برره قضرريه افررالس 
( مراده هشررتم ايرن قررانون 1مسرئووليت وی را دربرابرتخلفرات منرردرج فقرره )

 متایر نمی سازد .
 اعاده حيثيت وانحالل

 ماده پنجاه ويکم :
متولی درخالل پرنج روزکراری بعرد ازتاييرد حسرابات نهرايی مطرابق  (1)

قرانون ، مروارد ذيرل را بره محکمره تجرارتی ارايره مری  حکم ماده پنجاهم اين
 نمايد .

( مراده پنجراهم 4رويداد جلسه نهايی داينرين کره مطرابق حکرم فقرره ) -1
 اين قانون دايرگرديده است .

درصورتيکه تاجرمفلس شخد حکمی باشد ، سند انحرالل شررکت  -2
 که شکل آن ازطرف دفتریبت مرکزی تعيين می گردد .

قضررای ميعرراد اعتراضررات منرردرج مرراده پنجرراه محکمرره تجررارتی بررا ان (2)
( ايرن مراده 1ودوم وسپری شدن سی روزکاری ازارايه اسناد مندرج فقرره )

 موارد ذيل را انجام ميدهد :
درصررررورتيکه ترررراجرمفلس شررررخد حکمرررری باشررررد ، سررررند انحررررالل  -1

 راتصديق وبه دفتریبت مرکزی ارسال مينمايد .
ده حيثيرررت درصرررورتيکه تررراجرمفلس شرررخد حقيقررری باشرررد بررره اعرررا -2

 تاجرمفلس حکم صادرمی نمايد .
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درصررورتيکه ترراجرمفلس شررخد حکمرری باشررد بررا یبررت انحررالل آن  (3)
 دردفتریبت مرکزی ، منحل می گردد .

 
 اعتراضات به محکمه

 ماده پنجاه ودوم :
 تصاميم اتخاذ شده متولی قابل اعتراص درمحکمه تجارتی ميباشد . (1)
دورتصرررميم اعتراضرررات درخرررالل پرررانزده روزکررراری ازتررراريخ ص (2)

 ازجانب متولی به محکمه ارايه می گردد .
یبررت اعتررراص باعررث تعليررق مررديريت قضرريه افررالس و انفرراذ تصررميم  (3)

متولی نمی گردد ، م راينکه صراحتاٌ توسط محکمه تجرارتی حکرم گرديرده 
 باشد .

محکمه تجارتی قبل ازتعليق کلی يا قسمی تطبيرق تصرميم مترولی ،   (4)
رفين ذيدخل درقضيه واستماع اظهارات طی جلسه قضايی با حضورتمام ط

 انها، تشخيد می دهد که شرايط ذيل تکميل گرديده است :
 عارص یابت نموده که اعتراص وی ايجاب رسيد گی رامی نمايد . -1
عارص یابت نموده که درصورت عدم تعليق تطبيق تصميم مترولی  -2

 ، متحمل خسارات جبران ناپذيرمی گردد .
رات احتمرالی تعليررق ابرران خسرعرارص تضرمين کرافی را غررص ج -3

طرفين ذيدخل با درنظر داشرت تمرام جوانرب قضريه سايربرمتولی ، داينين و
 بشمول مدت دوام تعليق به محکمه تجارتی ارائه نموده است .

 تعليق درراستای منافع عمومی می باشد . -4
 جرايم مربوط  به افالس

 ماده پنجاه وسوم :
کررام قررانون جررزاء مجررازات مرری مرررتکبين جرررايم مربرروط افررالس مطررابق اح

 گردند .
 
 
 
 

 فصل هشتم
 احکام نهايی
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 عدم تطبيق قانون تعرفه محصول دولتی
 ماده پنجاه وچهارم:

احکام تعرفه محصول دولتی در محاکم جمهوری افغانستان منتشرره جريرده 
و تعررديالت آن بررر قضررايای منرردرج ايررن  2032( سررال 420رسررمی شررماره )

 .قانون تطبيق نمی گردد 

 انفاذ
 ماده پنجاه و پنجم:

اين قانون از تاريخ توشيح نافذ و در جريرده رسرمی نشرر گرردد. برا انفراذ آن 
 ملغی می شود . 2012قوس  25اصولنامه افالس و ورشکست مورخ 

 ( قانون افالس2ضميمه شماره )
 محتويات درخواست 

درخواست افرالس کره مطرابق احکرام ايرن قرانون ارايره مری گرردد، بررعالوه 
 علومات مندرج اصول محاکمات تجارتی  شامل موارد آتی نيز می گردد: م
پسرت الکترونيکری  اسم ، محل سکونت فعلری ، شرماره تيليفرون و نشرانی -2

 . )ايميل( تاجرمفلس
درصورت امکان ،تمامی عناوينی که تاجر مفلس درخالل دوسال اخيرر  -1

 استفاده نموده است .
ت تجرارت تراجر مفلرس و در صرورت معلومات عمومی در مرورد نوعير -0

 امکان درج تمامی محالتی که تاجر مفلس درآن تجارت نموده است. 
معلومررات درمررورد اينکرره ترراجرمفلس شرررايط منرردرج مرراده چهررارم ايررن  -7

 قانون را تکميل می نمايد. اين معلومات شامل  موارد ذيل می گردد: 
ابهای در صررورتی کرره درخواسررت افررالس ارادی باشررد ،صررورت حسرر-

مالی تاجر مفلس کره شرامل دارايری و ديرون وی در زمران تقرديم درخواسرت 
 می باشد .

درصررورتيکه درخواسررت افررالس غيرررارادی باشررد، اسررناد مربرروط برره  -
 ديون پرداخت ناشده .

اسم ، کار فرما و محل سکونت فعلی شخصی که بره عنروان مترولی  -5
 نامزد گرديده است. 

تماس گيری با شخصی که بره عنروان  معلومات درمورد روش های -0
 متولی نامزد گرديده توام با معلومات درمورد اهليت و تجربه وی .
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درصورتی که افالس طور داوطلبانه یبت گرديده باشرد ،اظهاريره مبنری  -7
براينکررره تررراجرمفلس خواهررران انعقررراد قررررارداد قسرررط مررری باشرررد و يرررا خيرررر 

ر در مرررورد درصرررورت موجوديرررت چنرررين درخواسرررت معلومرررات مختصررر
 چ ون ی احيای مجدد تجارت نيز در عريضه درج می شود. 

 ( قانون افالس2ضميمه شماره )
 محتويات اطالعيه آغاز رسيدگی قضيه افالس 

)اطالعيه آغاز رسيدگی قضيه افالس که مطابق مراده بيسرتم ايرن قرانون 
 :از جانب متولی نشر می گردد، شامل موارد آتی می باشد 

تاجر مفلس توام برا تمرامی عنراوينی کره  ،سکونت فعلیو محل  ،اسم -1
تاجر مفلس درخالل دوسال اخير استفاده نموده است )درصورتی که متولی 

 از چنين عناوين مطلع باشد(
شماره دوسيه ای که از طررف محکمره تجرارتی بررای قضريه تعيرين  -2

 گرديده است 
کترونيکری اسم محل سکونت فعلی شماره تيليفرون و نشرانی پسرت ال -3

 )ايميل( متولی 
" ماده 2اطالعيه آغاز رسيدگی قضيه افالس که مطابق حکم فقره " -4

بيستم اين قانون ازجانب متولی به داينين ارسال می گردد بر عرالوه مروارد 
 " اين ماده شامل موارد آتی می باشد .1مندرج فقره "

 زمان تاريخ و محل برگزاری جلسه مقدماتی داينين.  -4
خی که تمامی داينين بايد طلبرات خرويش را یبرت نماينرد تروام برا تاري -5

 محل یبت طلبات مذکور.
 ( قانون افالس3ضميمه شماره )

 آجندای جلسه داينين 
آجنرردای کرره توسررط متررولی تهيرره و برره داينررين و شررخد متررولی درجلسرره 
مقدماتی داينين که مطابق ماده بيست ويکم اين قرانون تردوير گرديرده توزيرع 

 :دد شامل اما نه محدود به موارد آتی می باشد می گر
استجواب تاجر مفلس درمورد اجراآت، اموال و ديرون تراجر مفلرس  -1

 و ساير مسايل مربوط به امور مالی وی .
بحث درمرورد چ رون ی ادامره تجرارت الری تصرميم نهرايی درمرورد  -2

 پالن تصفيه و يا انعقاد قرارداد قسط. 
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پرداخررت طلبررات داينررين برره شررمول  تشررخيد بهترررين روش جهررت -3
 فروش تجارت بصورت عمده و يا به اجزا . 

 ارزيابی لزوم تعيين قيمت اموال تحت حجز. -4
ارزيررابی پيشررنهادات ترراجر مفلررس يررا متررولی درمررورد ادامرره فعاليررت  -5

 تجارت تحت قرارداد قسط. 
ارزيابی اموالی که تاجر مفلس خواهان معافيرت آن گرديرده و اتخراذ  -0

تصميم درمرورد درج اعترراص برر عليره معافيرت مرذکور تحرت مراده بيسرت 
 وهشتم اين قانون. 

 
 

 ( قانون افالس4ضميمه شماره )
 محتويات اطالعيه فروش 

اطالعيه فروش که مطابق حکم ماده سی و چهارم اين قرانون از جانرب 
 متولی به تمامی داينين ارسال می گردد شامل موارد آتی می باشد:

، تاريخ و محل برگزاری جلسه داينين غررص تصرميم گيرری  زمان -1
 درمورد فروش اموال. 

 زمان ،تاريخ و محل پيشنهادی متولی جهت فروش اموال.  -2
 جزييات اموال قابل فروش . -3
 ارزش تخمينی اموال و منبع تخمين مذکور . -4
 قيمت قابل پرداخت . -5
زحمه قابل پرداخرت مصارف احتمالی فروش اموال به شمول حق ال -0

 به دالل. 

 ( قانون افالس5ضميمه شماره )
 محتويات طلب 

طلباتی که مطابق حکم ماده چهلم ايرن قرانون از جانرب داينرين یبرت مری 
 گردد شامل موارد آتی می باشد: 

اسرررم دايرررن و شخصررريکه فورمررره طلرررب را امضرررا مررری نمايرررد ،محرررل  -1
تيليفون و نشانی های سکونت فعلی داين و در صورت امکان ،شماره های 

 پست الکتروني  داين و شخصيکه فورمه طلب را امضا نموده است .
مبلر  و مبنرای طلررب و جزييرات امرروالی کره بره عنرروان مرال مرهونرره  -2

 درج گرديده اند .
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درصورتی که طلب تضمين شده باشد، مدعی اسناد کرافی را جهرت  -3
احکرام قرانون درطلرب ایبات صحت و نافذ بودن  تضمين ارائه شرده مطرابق 

 خويش نمايد. 
درصررورتی کرره طلررب مربرروط پرداخررت مررزد کارکنرران گررردد مرردعی  -4

اخرت ناشرده را درج اد که درآن مزد پرداخت ن رديده و انردازه مرزد پرديعم
 .طلب خويش نمايد

هررت ایبررات صررحت طلررب برراآن درصررورت امکرران، سرراير اسررناد مرررتبط ج -5

 .ضم مي ردد
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رياسررت محترررم ترردقيق و مطالعررات بتدسرری از هرردايت مقررام محترررم سررتره 

محکمه، طررح رهنمرود توضريحی پيرامرون تطبيرق کرود جرزأ در قضرايای 

ايرت ، با توجه به قاعده اصل عدم رجعرت قرانون بره ماقبرل و رعرا جزائی

نفع متهم برا در نظرداشرت زمران ارتکراب جررم، بشررح ذيرل غررص غرور 

 شورايعالی تقديم نموده است: 

)) از لحررراظ حقررروقی و قرررانونی خصوصرررا  در عمرررل، برررا توجررره بررره زمررران  

ارتکاب جرم، قانون حاکم در زمران ارتکراب جررم، موضروع نفرع مرتهم و 

جرزأ در رسريدگی  حاالت مصرحه در قانون جديد، محاکم بعد از انفاذ کود

برره قضررايای تحررت کررار شرران برره يرر  سلسررله حرراالت مواجرره خواهنررد شررد، 

بمنظور تطبيق يکسان قوانين و ايجاد رويه واحد و تردمين بهترر عردالت برا 

( کود جزأ نکرات زيرر را در رسريدگی قضرايای جزائری ۷۱توجه به ماده )

 مالس عمل قرار خواهند داد. 

ذ کررود جررزا و در زمرران نافررذ بررودن رسرريدگی برره جرررايم کرره قبررل از انفررا .2

ی قبلری صرورت يرقوانين جزائی قبلی ارتکاب يافتره انرد توسرط قروانين جزا

مي يرد، مشروط به اينکه احکام قوانين قبلی کره در زمران ارتکراب جررم، 

 نافذ بوده به نفع متهم باشد. 

اگر در جريان مراحل محاکماتی و قبل از صردور حکرم قطعری، قرانون  .1

دد، اين نکته مطرح نظر باشد که احکام قوانين سابق به حرال جديد نافذ گر

متهم مساعد است يا حکم قانون جديد، محاکم با در نظرداشرت آن اجرراآت 

  :( کود جزا چنين صراحت دارد۷۱( ماده )۷نمايند، چنان ه فقره )
مرتکب جرم به موجب قرانونی مجرازات مي رردد کره قبرل از ارتکراب جررم 

اينکره قبرل از صردور حکرم قطعری قرانون جديردی وضرع  نافذ شده باشد م رر
 گردد که به نفع متهم باشد. 

  :( کود جزا حاالت ذيل به نفع متهم است۷۱( ماده )۲مطابق فقره )
 حد اقل مجازات را کمتر ساخته باشد.  .2
 با حفظ حد اقل، حد اکثر مجازات را کمتر ساخته باشد.  .1
 شد. مجازات به درجه پائين تر تنزيل يافته با .0
 حاالت مخففه را بيشتر ساخته باشد.  .7
 حاالت مشدده را کمتر ساخته باشد.  .5
 ساير مواردی که در قانون جديد به نفع متهم توجيه گردد.  .3
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برره صررورت عمررومی در صررورتيکه محرراکم تحتررانی، مطررابق قرروانين  -0
 جزائی قبلی حکم صادر نموده باشند. 

سابق حکم صادر شده باشرد،  در موارديکه در مرحله ابتدائيه به قوانين نافذ
در مرحله استيناف قانون جديد نافرذ شرود، يرا در مرحلره ابتدائيره و اسرتيناف 
مطابق قوانين نافذ سابق حکم صادر شرده باشرد و در مرحلره غرور فرجرامی 
قانون جديد نافذ شود، در تمام اين حاالت )باتوجه به قانون نافرذ و حراکم در 

به قانونی عمل ميشود که در آن برای متهم زمان ارتکاب جرم و نفع متهم( 
نفع باشد، زيرا هدف از وضع قوانين جزائی ترامين عردالت و مسراعد برودن 

 آن به حال و نفع متهم است. 
در محاکم فوقانی ) استيناف و فرجام( قضايايی که بعد از انفاذ کود جرزا -۴

قبلری حکرم رسيدگی ميشرود. در موارديکره محکمره ابتدائيره بره قروانين نافرذه 
صررادر نمرروده و موضرروع در مرحلرره اسررتيناف کرره برررای محکمرره ابتدائيرره 
محکمه فوقانی است، تحت رسيدگی باشد، يا محکمه استيناف به قوانين نافذ 
قبلرری حکررم نمرروده اسررت و قضرريه در مرحلرره فرجررامی قرررار داشررته باشررد و 
، مرحله فرجامی برای محکمه استيناف محکمه غور قانونی و فوقانی است

يا محکمه ابتدائيه و استيناف هر دو به قوانين نافذ سابق حکم نموده باشند و 
موضوع در مرحله غور فرجامی باشد در تمام حاالت فوق اگرر در محراکم 
فوقانی به تفصيلی که در فروق گذشرت مطرابق قروانين نافرذ سرابق، موضروع 

افرذ تحت رسيدگی قرار گيرد، حتمرا  موضروع زمران ارتکراب جررم، قرانون ن
در زمان ارتکاب جرم و نفع متهم در نظر گرفتره شرود امرا اگرر در مراحرل 
فوقررانی دوسرريه منجررر برره نقرر  باشررد و رسرريدگی برره آنهررا مطررابق کررود جررزا 
صررورت گيرررد ، محرراکم بررا در نظرداشررت نفررع مررتهم، تعررديال  حکررم نماينررد نرره 

 نقضا . 
ی يابنرد، به صورت عموم جرايمی که بعد از انفراذ کرود جرزا ارتکراب مر -۵

 مرتکبين آن مطابق احکام کود جزا محاکمه ميشوند. 
قابررل ذکررر اسررت کرره بررا انفرراذ کررود جررزا احکررام قرروانين جزائرری منرردرج مرراده 

( ايررن قررانون و سرراير قرروانين کرره بررا حکمرری از احکررام کررود جررزاء، در ۶۷۹)
مغررايرت قرررار داشررته باشررد، ملغررا مي ررردد، محرراکم برره هرردايت منرردرج مرراده 

 نمايند تا به قوانين ملغا حکم صادر ن ردد.(( ( توجه 623)
که تفصيل جريان موضوع توأم با اصل طرح متذکره در جلسه مرورخ يحين
مقام محترم شورايعالی ستره محکمه مطرح و طی تصويب  10/22/2063

 ( هدايت ذيل صدور يافت. 2020شماره )
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رافرق )) نظر رياست محتررم تردقيق و مطالعرات تائيرد اسرت، جهرت توحيرد م
 قضائی و اجراآت يکسان به جميع محاکم متحدالمال گردد.((

هدايت فوق مقام محترم شورايعالی ستره محکمه بدينوسيله به عموم محراکم 
اسرررتيناف واليرررات و مراجرررع مربررروط اخبرررار و طررررح رهنمرررود توضررريحی 
پيرامون تطبيق کود جزأ در قضايای جزائی نقال  ن اشته شرد، البتره آنررا بره 

موقع مطابق آن اجرراآت مقتضری و قرانونی ربط تعميم نموده عندالمراجع ذي
 ياورند. بعمل م

 

 

 

 

    العملالعملطرزطرز

 توزیع واستفاده از وسایط نقلیه
 2/20/2936مورخ  2446تصویب شماره 

 

 هیف

 ماده اول :

اين طرزالعمل به منظور تنظيم بهتر نحوه توزيع اسرتفاده وحفاظرت وسرايط 

 .وضع گرديده است   نقليه مربوط ستره محکمه 

 ساحه تطبیق

 ماده دوم :

(احکام اين طرز العمل به استثنای اعضای شواری عرالی سرتره محکمره 2)

   اداری وقضائی قوه قضائيه قابل تطبيق ميباشد. ج.ا.ا باالی تمام منسوبين 

(احکام اين طرزالعمل در مرورد وسرايط زرهری وغيرزرهری ملکيرت 1)    

ربوط قطعات محافظت قضات کره درمربوطرات قوه قضائيه وکليه وسايط م

     قوه قضائيه ازآن استفاده مي ردد قابل تطبيق ميباشد. 

 طرزتوزیع

 ماده سوم :    
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وسررايط نقليرره منرردرج ايررن طرزالعمررل برره اسرراس پيشررنهاد رياسررت هررای    

اسرتيناف مرکرز وواليرات ازطريرق  اکم ـمرکزی ستره محکمه وروسای مح

 ذان رئرريس سررتره محکمررهه بعررد ازاسررتيقضررائي آمريررت عمررومی اداری قرروه

 توزيع مي ردد .

 موردتوزیع

 ماده چهارم:  

سررتره محکمرره وسررايط نقليرره راجهررت حمررل ونقررل قضررات وروسررای ادارت 

 مربوطه قرارذيل توزيع مينمايد 

روسای وبرای ( برای آمريت عمومی اداری قوه قضائيه مطابق تشکيل 2)

   .عراده واسطه نقليه  ت مرکزی ستره محکمه ي  ي اادار

 (برای مستشاران قضايی ي  ي  عراده واسطه نقليه .1)

 ( برای اعضای مسلکی ادارات مرکزی واسطه نقليه.0)

( برای روسای محاکم استيناف روسای محاکم شهری وروسرای محراکم 7) 

 اختصاصی مرکز ي  ي  عراده وسايط نقليه.

ومی اداری ريرت عمر( به ساير اشخاص حسب ضرورت مبرم توسط آم5) 

 رئيس ستره محکمه. ذان قوه قضائيه بعد از استي

 ساحه وحیوداستفاده

 ماده پنجم :

( وسايط نقليه مندرج ايرن طررز العمرل بمنظروراجرای اموررسرمی حمرل 2)

ت سررتره محکمرره مررورد اونقررل کارمنرردان وانتقررال مررواد مررورد ضررروت ادار

 استفاده قرارمي يرد.

مربوطره ادارات سرتره محکمره بغررص اجررای  (استفاده از وسرايط نقليره1)

 امورشخصی ممنوع ميباشد.

(شخد متخلف عالوه بر جبران خساره مستوجب مجرازات قرانونی نيرز 0)

 پنداشته ميشود.

( وسايط نقليه مربوط قروه قضرائيه خرارج ازوقرت رسرمی مرورد اسرتفاده 7) 

ت ت مربوطره خرارج از وقراضرروت ادارتوانرد م رر اينکره قرار گرفتره نمي

 رسمی مطابق پالن کارايجاب نمايد.

 منع استفاده
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 ماده ششم:  

منسوبين قضائی واداری مندرج ماده چهارم اين طرزالعمرل نميتواننرد  -(2)

 بيشترازي  واسطه نقليه داشته باشند م رطبق تشکيل .

منسوبين ستره محکمه اعم از قضات وکارمندان اداری باوجودداشتن  -(1)

( ايررن طرزالعمررل 0ننررد وسررايط نقليرره منرردرج مرراده )جواز)اليسررنس(نمی توا

راخود رانندگی نمايند کنترول وچ  نمودن هيئرت فنری از ايرن امرمسرتثنی 

 ميباشد .

 مکلفیت اداره ترانسپورت

 ماده هفتم : 

(ايررن طرزالعمرل برطبررق مشخصرات تخنيکرری 0وسرايط نقيلره منرردرج مراده ) 

ورت مکلررف اسرت واسررطه کمپنری توليرد کننررده حفاظرت گرديررده اداره ترانسرپ

 نقليه راعند االقتضاترميم وبصورت دوام دارفعال ن هدارد.

ترميم وتهيه روغنيات وسرايط نقليره مربروط قطعره محافظرت قضرات کره -1 

(ايررن 2درمربوطرات قرروه قضررائيه مررورد اسرتفاده قرارمي يرررد ازحکررم فقررره )

 ماده مستثنی ميباشد.

عمرل بعرداز کارشربانه ودرايرام وسايط نقليه مندرج مراده سروم ايرن طررز ال-0

تعطيل درمقرپارکينگ ستره محکمه وياپارکينگ کمپلکس های مربوط قوه 

قضائيه ودرواليات درداخل محوطه محکمه کره امنيرت آن ترامين شرده باشرد 

 ن هداری ميشود متخلف مورد تعقيب عدلی قرارمی گيرد.

نقليه  اداره ترانسپورت مکلف است بادرنظرداشت اوضاع جوی وسايط -4

بررراران وامثرررال آن ن هرررداری واز پررراکی  ،راعيارووسرررايط مرررذکورراازبرف

 ونظافت آن مراقبت نمايند.

اداره ترانسپوت مکلف است راننده مربروط رابره رعايرت جردی مقرررات  5

 ترافيکی متوجه سازد . 

 گانه مکلفیت راننی

 ماده هشتم: 

 سرويس تخنيکریتنظيف  ،راننده گان وسايط نقليه مکلف به ن هداری -(2)

اخررذ مررواد سرروخت کررافی برروده وحسررب ضرررورت از عرروارص تخنيکرری  و

 وسايط مذکورعندالموقع به اداره ترانسپورت اطالع دهند.
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که موظف بره راننرده گری آن  ی( راننده گان وسايط نمی توانند از وسايط۲)

 گرديده اند در امور شخصی خود استفاده نمايند .

 تعمیل مفاد ای  طرزالعمل

 ه نهم :ماد

 ،اسررتفاده کننررده گرران وراننررده گرران وسررايط نقليرره موظررف ،اداره ترانسررپوت

 راتعميل نمايند. مکلف اند احکام اين طرزلعمل 

 انفاذ

 ماده دهم : 

اين طرزالعمل بعرداز تصرويب شرورای عرالی سرتره محکمره نافرذ ودرمجلره 

قضانشرمي ردد.
 
 

 

 
 

 دوکتورعبدهللا عطائی   
 ذشتهگپيوست به          

 

  قانون جزای بی  المللیقانون جزای بی  المللی
 :مقايسه ميان اساسنامه محکمه رواندا و محکمه يوگسالوی سابق

در مقايسررررـه کوتاهررررـی ويررررـ گيهای هررررر يرررر  از محکمرررره هررررای روانرررردا و 
 يوگسالوی سابق در زمينه های ذيل روشن می شود:

 :الف : وجوه اختالف
 : بررررخالف اساسرررنامه محکمررره يوگسرررالوی کررره بنرررا بررره اساسرررنامه -2

توسـرـط دبيرکرل  202/2660درخواست شورای امنيت در قطعنامه شرماره 
ســررـازمان ملررل متحررـد تهيرره گررـرديده، و عينررا  مررورد قبررـول شـررـورای امنيررت 
 واقع شــد، اساسنامه محکمه رواندا رأسا  توسط شورای امنيت  تهيه گشت.

: در اساسررنامه محکمرره يوگسررالوی سررابق برره  کنوانسرريون هررای "ژينررو" -1
، و تخلف از قوانين و اعرراف جن ری کره 2676کنوانسيون های ژينو نق 

مرتبط به جن های بين المللی می باشرد اشراره نمروده امرا در محکمره جرزای 
رواندا به اين جرائم اشاره نشده اسرت زيررا جن هرای مســرـلحانه در روانردا 

 ماهيت داخلی داشته اند. 

 



 قضاء قانون جزای بی  المللی

 

 54  

 

حکمره روانردا بره نقر  : در اساسرنامه مماده سوم مشترس قروانين ژينرو -0
مشترس کنوانسيونهای "ژينو" و پروتوکرول دوم الحراقی نيرز اشراره  0ماده 

شررده اسررت، کرره مرررتبط برره نزاعهررای داخلرری مرری باشررند، امررا در اساسررنامه 

برا توجره بره برين المللری برودن جنرگ در بوسرنی  –محکمه يوگسالوی سابق 

يون خبرگران" در هيرزوگوين مورد اشاره قرار ن رفته است باآنهم "کميسر
مشرررترس و نيرررز پروتوکرررول دوم الحررراقی " کررره بررره  0مرررورد قابليرررت مررراده 

مخاصررمات داخلرری مربرروط مرری شررود" در مررورد جنايتکرراران يوگسررالوی 
از حقرروق بررين  مشررترس در حررال حاضرر بخشرری 0اظهرار داشررت کرره " مراده 

برای دولت های که به کنوانسيون ژينو نپيوسته اند نيرز المللی عرفی شده،و
 الزام آور اسـت ".

 :از لحاظ صالحيت سرزمين -7
اساسرررنامه محکمررره روانررردا صرررالحيت محکمررره بررره قلمررررو  4مطرررابق مررراده 

کشورهای همسايه در ارتباط با نقضری قروانين بشردوسرتانه از سروی اتبراع 
ه يوگسررالوی سررابق مررکری مرری يابررد، در حاليکرره صررالحيت محروانرردا تسرر

ا بسرياری از متهمرين بره جررائم محدود به قلمرو يوگسالوی سابق است زير
ضررد بشررری در روانرردا در ایررر جن هررا برره کشررورهای همسررايه "زائيررر"، و 
اوگانرردا در اردوگرراه هررای پناهنرردگان زنرردگی ميکردنررد، درحاليکرره بسررياری 
متهمين کشتارگاه های يوگسالوی سابق دريکی از جمهوريتهای يوگسالوی 

 شته شده بودند.سابق به مناصب سياسی، نظامی، ويا اداری گما
: در مورد محکمه يوگسرالوی سرابق ايرن  ازلحاظ صالحيت زمانی -5

تسررری مرری  2662صررالحيت برره  اعمررال ارتکرراب يافترره پررس از اول ژانويرره 
يابد، بدون آنکه نقطه پايانی برای اعمال صالحيت محکمه تعيين شده باشرد 
 . در حاليکه در مورد محکمره روانردا صرالحيت زمرانی محکمره محردود بره

است. و دليرل آنکره در اساسرنامه  2667ديسمبر  02الی  2667اول ژانويه 
محکمرره روانرردا صررالحيت محکمرره برره قبررل از حادیرره سررقوط طيرراره رئرريس 

" تسررری داده شررد آن بررود کرره طراحرری و زمينرره 2667اپريررل  3جمهررور "
 سازی های قبلی برای نسل کشی را نيز در برگيرد. 

مجازاتهرا اساسرنامه روانردا "در  : در مورد اجرایاجرای مجازاتها -3
" تصريح کرده است که حکم حبس محکومان ميتواند در رواندا يرا 13ماده 

يرش محکومرران برره شررورای امنيررت ر کشررورهائی کرره تمايررل خررود را برره پررذد
اعالم کرده باشند سپری شود برعکس اساسنامه يوگسالوی سابق در مورد 

يوگسررالوی سررابق حرربس کرررد ايررن کرره آيررا اشررخاص را ميترروان در زنرردانهای 
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ساکت است، اما در گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد آمده است کره حربس 
بايد در خارج از اين سرزمين سپری شود، زيرا بسياری از حاکمـان فعلری 
يوگسررـالوی بررا جنايتکررـاران صرررب از هررـر لحررـاظ احسررـاس قـرابررـت مرری 

ت حرربس عليرره کننررـد، و ايررن امررر مرری توانررد بررر چ ررون ی اجرررای مجررازا
 جنايتکاران صرب در اين کشور ایر گذارد. 

: مقر محکمه يوگسالوی سابق به موجب اساسرنامه آن  مقر محکمه -4
شهر "الهای" می باشد، چرا که به گفته دبيرکل سرازمان ملرل متحرد امکران 
تشکيل محکمه در يوگسالوی سابق يا کشورهای همسايه وجود نداشت. اما 

فوريرره  644امنيررت برره موجررب قطعنامرره شررماره در محکمرره روانرردا شررورای 
در ایر گزارش دبيرکل سازمان ملل متحرد مقرر محکمره را در شرهر  2665

 "آروشا" در جمهوری تانزانيا قرار داد. 
برره هررر حررال محکمرره جررزای بررين المللرری برره جرررم نسررل کشرری، جرررائم عليرره 

مشرررترس در کنوانسررريونهای "ژينرررو" و  0بشرررريت و مررروارد نقررر  مررراده 
وکررول الحرراقی دوم کنوانسرريونها در مررورد نزاعهررای مسررلحانه داخلرری پروت

 هستند می پردازد. 
 :وجوه اتفاق -ب

و روانرد در مروارد ذيرل برا  –اساسنامه های محکمه هرای يوگسرالوی سرابق 

 يکدي ر توافق دارند:
 0: هرررر دو اساسرررنامه بررره جررررائم عليررره بشرررريت " مررراده  از ن ررراه اساسرررنامه

اساسررنامه  1د " و نيررز برره جرررم نسررـل کشرری " مرراده اساسررنامه محکمرره روانرر
محکمه رواندا " اشاره کرده اند . 

1
 

 2676توافقات چهارگانه ژينرو  0زيرا رسيدگی به تجاوزات برخالف ماده 
و پروتوکررول الحرراقی دوم از اختصرراص هررر دو محکمرره برروده اسررت، زيرررا 

ر آن اسـرـت ديدگاه اکثر فقهاء و عمل کرد قضائی " رويه های قضائرـی " بر

                                                 
1
نظامهای اساسی محکمه رواندا آمده است : ايرن محکمره مرتکبران جنايرت  1در ماده  - 

ه به منظور از بين بردن ــ گروه های سياسری، نر ادی، يرا مرذهبی، کشتار دسته جمعی ک

و تجاوز بر ســـالمتی جســمی ويا روحــرـی ايرن گرروه هرا انجرام مری شـرـود را محاکمره 

آمرده اسرت ايرن محکمره مرتکبران جررائم عليره بشرريت کره برر اسراس  0ميکند و در مراده 

مل جرررائم برررده گيررری، تبعيررد ، اعتبررارات سياسـررـی نرر ادی ويررا مذهبـررـی انجررام شررده شررا

 بازداشت، تعذيب، سرقت در رواندا را محاکمه می کند.  
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که بايد قضای بين المللی از تجاوزات برحقوق برين المللری بشردوسرتانه در 
 جن های مسلحانه بين المللی و داخلی رسيدگی کند. 

: اساسرررنامه هرررر دو محکمررره منرررع اعمرررال مجرررازات مضررراعف و اعررردام -2
مقرراتی در مورد شناسرائی صرالحيت محکمره هرای ملری در کنرار محکمره 

نع اعمال مجازات مضراعف دارنرد در هرر دو اساسرنامه بين المللی، و نيز م
اعمال مجازات اعدام منع شده است اين امر همانطور که دولت روانردا نيرز 

مشکل زا باشرد، زيررا مجرمران اصرلی کره در می تواند  اظهار داشته است،
محکمه برين المللری روانرد مرورد محاکمره قررار مي يرنرد از مجرازات اعردام 

مجرمان دست دوم ممکن است پرس از محاکمره شردن در فرار ميکنند، ولی 
 دادگاه های داخلی رواند محکوم به مجازات اعدام گردند. 

: هررر دو محکمرره يررازده قاضرری دارنررد کرره پررنج قاضرری در  تعررداد قضررات -1
محکمرره تجديررد نظررر و شررش قاضرری در دو محکمرره ابتدائـررـی انجررام وظيفرره 

لمللی دادگسـرـتری را داشرته ميکنند. قضات بايد شــرايط قضات ديوان بين ا
باشررند، آنرران از سرروی دولتهررای عضررو مجمررع عمررومی نررامزد و از سرروی 
شورای امنيت به مجمع معرفی می شروند و سرپس ماننرد قضرات ديروان برين 

 المللی دادگستری با اکثريت مطلق آراء انتخاب می گردند. 
نامه دولتهرررا : مطرررابق هرررر دو اسرررـاس مهضررررورت همکررراری برررا محکرررـ -0

مره ده انرد، بره عرالوه در قطعناهمکاری برا محکمره برين المللری شربه  موظف
ف شرده انرد کره دبيرکرل را از اقرداماتی ايجاد محکمه رواندا، کشـورها موظر

ای اجرررای مضررامين قطعنامرره و کرره برره موجررب قررانون داخلرری خررود در راسررت
ازند. اسـاسنامه محکمه انجام داده اند مطلع س

1
 

                                                 
1
و ما بعرد  261د: سعيد سالم جويلی : تنفيذ القانون الدولی االنسانی، مرجع سابق ص  - 

 آن .

و مرا  242ــ د : حسين مير محمد صادقی : حقوق جزای بين المللی؛ مرجع سرابق ص   

 بعد آن .

مسعد عبدالرحمن زيدان : تدخل االمم المتحدة فری النزاعرات، مرجرع سرابق ص  ــ دکتور

131. 

 .710ــ انتونيوکاسه سه : حقوق کيفری بين المللی، مرجع سابق ص 

 2664ــ د. حسام احمد هنداوی : التدخل الدولی االنسرانی، دارالنهضرا العربيرا، القراهرة 

 .250ص 

تصرراص الرداخلی، دارالنهضررا العربيرا، القرراهرة ـرـ د. علرری رضرا عبرردالرحمن : مبردأ االخ

 .732ص  2664
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از سوی  2665می  15و  17ا در روزهای سر انجام قضات محکمه رواند
ايرررن شرررش نفرررر از  مجمرررع عمرررومی بررررای مررردت چهارسرررال انتخررراب شررردند،

کشررورهای سرروئد، سررني ال، بن لرردش، روسرريه، آفريقررای جنرروبی، و تانزانيررا 
بودنررد. و څررارنوال همرران طررور کرره قرربال  يرراد آورشررديم آقررای ري ررارد جرری 

 ی ســابق بود.الومحکمه يوگسـڅـارنوال يعنی همان  گلدستون
پس از تشکيل و تعيين صالحيتهای محکمه جزای رواندا رئيس محکمه در 

تررن از  20نوشررت محکمرره  1001هفتمررين گررزارش سرراليانه در مرراه مررارس 
ترن آنران در  30دست اندرکاران جنايت در رواندا را رسرما  مرتهم کررده کره 

اد انرد. بردين تن دي رر تراکنون از انظرار پنهران بروده و آز 10زندان بوده، و 
سررران قاسرررم مشرررترس ميررران محکمررره يوگسرررالوی سرررابق، و روانرررد همررران 
مســررـئوليت جنررائی فررردی، عرردم حصررانت راسررای کشررورها از مسررئوليتهای 
جنائی بين المللی، و عـــدم تذرع زير دستان و ســـربازان به صادر شـــدن 

 اوامر به آنان، و عدم حکــم به مجازات اعدام است.
 
 

 ک تار دسته  جمعی ک  کردن ـ ری ه 0-22
/ ب " از اساسرنامه محکمره جرزای برين المللری اعمرال 4/2وفق ند ماده " 

ريشه کن کردن دست کم با قتل بيش از ي  تن و يا در آوردن قربانيران بره 
حالتی که حتما  سبب هالکت آنان گردد صورت مي يرد. چه جنايتکار برای 

تار همانند اسرلحه آترش زا اسرتفاده رسيدن به اين هدف از وسائل مختلف کش
کرده، و چه هم غذا ويا آبهای نوشيدنی را مسموم کرده، ويا اينکه از دست 
رسررری قربانيررران بررره غرررذا و دارو ممانعرررت کنرررد، البرررا محاصرررره شرررهروندان 
غيرنظررامی ، و جلرروگيری از رسرريدن غررذا و دارو برره آنرران از جملرره اعمررال 

ر اينجرا ايرن نقطره گفتنری اسرت کره کشتار دسته جمعی به حساب مری رود. د
" نظررام 3ميرران جنايررت کشررتار دسررته جمعرری برره حسررب مفهرروم نررد مرراده "

محکمرره  جررزای بررين المللرری برره عنرروان "نسررل کشرری" و ميرران کشررتار دسررته 
" 4جمعی به عنوان يکی از عناصر مادی جنايت عليه بشرريت وفرق مراده "

ی شود، امری کره نظام محکمه جزای بين المللی، فرق واضحی مالحظه نم

                                                                                                              

ــ د. عبدهللا محمد صديق : نظريا االستنقاذ اوالتدخل ـ پايران نامره دکتروراه مرا در " کليرا 

 الشريعا و القانون باالزهر الشريف 

 .125ص 
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در وهله اول بايد ذکر آن تکرار نمی شد، اما با دقت بيشرتر فررق ميران ايرن 
 جنايت از زاويه های مختلف روشن ميشود.

" اساسنامه محکمه جزای بين 3: کشتار دسته جمعی " وفق ماده "فرق اول
المللرری عبررارت اسررت از "جنررايتی کرره هرردف آن از بررين بررردن مجموعرره ای 

است که دارای مليت، يا نر اد و يرا هرم مرذهب معينری انرد". و  معينی انسانی
عمليات کشتار عليه آنان بنا به همرين صرفتها انجرام مي يررد. آن نانکره عليره 
مسلمانان بوسنی هيرزوگروين ـرـ بدسرت نيروهرای صررب ـرـ در يوگسرالوی 
سابق و درگيريهای مذهبی و دينی ميان مسلمانان و هندوها، ويا در گيريها 

ی ميرران هنرردوها و دي ررر ن ادهررا در هندوسررتان صررورت گرفررت. امررا نرر اد
جنايت " کشتار دسته جمعی" بره عنروان نروعی از انرواع جنايرت هرای ضرد 

" اساسنامه محکمره جرزای برين المللری عبرارت اسرت از  4بشری وفق ماده "
کشتار دسرته جمعری ای کره عليره شرهروندان غيرنظرامی بره شــرـکل کلری يرا 

ه، و برره عنرروان حملرره گســررـترده و مررنظم دولررت، ويررا از جزئرری انجررام گرفترر
سرروی سررازمانهای دولترری ويررا غيررر دولترری صررورت گيرررد. کرره از آن جملرره 
کشتارگاه های صربها عليره مسرلمانان بوسرنی، ويرا اعمرال قترل اسررائيل در 

را نررامبرد کرره ايررن شررهروندان  2663شرهرس قانررا در جنرروب لبنرران در سرال 
ن ملل متحد پناه برده، اما جن نده های اسرائيل آن غيرنظامی به مقر سازما

نفر را کشرته و ده هرا ترن دي رر را مجرروح  200را بمباران کرده، بيش از 
 کرده است. 

" توافق نامه مبرارزه برا جنايرت " کشرتار دسرته جمعری " 1: ماده " فرق دوم
از سروی سرازمان ملرل متحرد اشرکال ايرن جنايرت را حصررا  برر  2672سال 

 که عبارت است از :شمرده 
 قتل اعضای ي  گروه انسانی  -2
 تجاوزات جسيم عليه اين گروه از ن اه جسمی يا روحی  -1
 تضييق شرائط زندگی بر آنان ب ونه ای که سبب هالکت آنان باشد -0
 منع توالد و تناسل آن گروه -7
 انتقال دادن کودکان از گروهی به گروه دي ری. -5

" اساسررنامه 3التی اسررت کرره در مرراده "ايررن حالتهررای پررنج گانرره خررود آن حررا
محکمه جزای بين المللی آمرده اسرت. و از آنکره توافرق نامره مزبرور جنايرت 
"کشررتار دسررته جمعرری" را جنايررت مسررتقلی دانسررته اغررراص حرردوث آن را  

" 3اخررتالف مليررت، نرر اد، و يررا مررذهب تعيررين کرررده اسررت، همان ونرره مرراده "
ختالفات  مزبور را سبب  و ان يزه اساسنامه محکمه جزای بين المللی نيز ا
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ارتکرراب ايررن جنايررت دانسررته اسررت. از اينجررا اسررت کرره مضررمون و داللررت و 
و  2672شروط جنايت " کشتار دسرته جمعری" برر اسراس توافرق نامره سرال 

" اساسنامه محکمه جرزای برين المللری برا مضرمون داللرت و شرروط 3ماده "
" 4ر نظرامی و فرق مراده "جنايت " کشتار دسته جمعی" عليه شهروندان غير

جنايرت عليره  -اساسنامه محکمه جزای بين المللی به عنوان نوعی از انرواع
بشريت فرق ميکند. و با در  نظر داشت اين مطلب ميتوان گفت که "کشتار 
دسته جمعی" به عنوان نوعی از انواع جنايت عليه بشريت با "کشتار دسته 

محکمه جزای بين المللری از ن راه  " اســاســـنامه3جمعی" بر اســاس ماده"
اشررکال، و عناصــررـر مررادی فرررق نداشررته، اخررتالف آن بررا در نظررر داشررت  
ظررروف و حالتهررای ارتکرراب "کشررتار دسررته جمعی"هويرردا مرری شررود، کرره 
ارتکاب اين جنايت به عنوان جنايت مستقل ممکن  است عليه هر مجموعره 

صورت گيرد که ان يزه ن ادی، مليتی و يا مذهبی  -انسانی دارای او صاف
حدوث جنايت عليه آنان همان داشـتن ن اد، مليت و يا مذهب آنان باشرد، در 
حاليکرره " کشتاردسررته جمعرری" برره عنرروان نرروعی از انررواع "جنايررت عليرره 

از شهروندان غير نظرامی صرورت  ۂبشريت" ممکن است عليه هر مجموع

تبرانی و تشرويق گيرد که حدوث آن ضمن حمله گسترده و منظم دولت  و يا 
آن از عمل کرد سازمانهای دولتی و يا غير دولتری باشرد. پرس عمرل جرمری 
"کشتاردسررته جمعرری" برره عنرروان فرعرری از فررروع "جنايررت عليرره بشررريت" 
شررط نيسرت کرره هردف  و ان يرزه آن  نرر ادی، دينری و يرا قررومی باشرد، بلکرره 

شده ممکن است کشتار دسته جمعی جزئی از سياست کلی آن دولت شناخته 
باشد. 

1
 

                                                 
محکمرره جررزای بررين المللرری برررای رونرردا عناصــررـر ايررن جرررم را در چررارچوب  - 1

مررتهم يررا زيررر دسررتان وی در قتررل  -1بشـررـريت چنررين توصرريف کرررده اسررت جنايررت عليرره

فعرل يرا تررس فعرل غيرر مشرروع و  -2اشخاص معرين يرا مشخصری شررکت نمروده باشرد،

فعل يرا تررس فعرل مزبرور بايرد بخشری از ير  برنامره گسرترده و مرنظم    -3عمدی باشد.

جرزای برين المللری غير نظاميان هدف حمالت باشند.و در حيثيات حکم محکمره  -4باشد.

برای يو گسالوی سابق در قضيه "ترادي "  آمرده اسرت"... تبعري  برر ضرد قربانيران برر 

مبانی سياسی، يا اجتماعی، يا مرذهبی از عناصرر ضرروری ايرن جررم نيسرت".در همرين 

رسريده اسرت کره متهم"ترادي " از بابرت جررم نتيجره دوسيه" پرونده" شعبه ديروان بره ايرن 

يشه کن کردن" مجرم مری باشرد؛  هرر چنرد داليلری موجرود اسرت "کشتار دسته جمعی" ر

" در potocariکرررره تعررررداد کمرررری از زنرررران و کودکرررران و پيررررروان در پوتررررو کرررراری "
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 برده گيری ــ عبوديت ــ 0-22
/ج نظام اساسی محکمه جزای برين المللری بررده گيرری را يکری از 4/2ماده 

اشکال جنايت عليه بشريت ميداند، بنابر اساسنامه ديوان کيفری برين المللری 
"I.C.C که در اين زمينه مفهوم نوپرائی را بدسرت داده اسرت بره بررده گری "

ف ميکند " اعمرال هرگونره سرلطه و اختيرار در رابطره گرفتن را چنين تعري
با حق مالکيت بري  انسان و سلب حق ملکيت به شکل کلی يرا جزئری مری 
باشد، از جمله اعمال چنان سلطه و اختيراری قاچراق انسرانها بروي ه زنران و 

 کودکان است ".  
در ملحق اساسنامه محکمه جزای بين المللی ارکان ايرن جنايرت ب ونره ذيرل 

 يان شده است :ب
مرررتهم سرررلطه گرررری را بريررر  شرررخد يرررا بررريش از آن برررر اسـرررـاس  -2

مالکيت انجام داده، و اعمال خريد، و فروش، ويرا عاريرت دادن را برر آنران 
 وارد کرده و آزادی آنان را سلب کند

اين تصرفات به عنوان حمله گسترده و منظم عليه شرهروندان غيرر  -1
 نظامی صورت گيرد. 

کار آن جزئی از حمله منظم و گسترده عليه اين  متهم خود بداند که -0
 شهروندان است.

البررا آن رره نسرربت برره رکررن اول ايررن جنايررت "... اعمررال خريررد و فررروش، و  
عاريت " در حال حاضرر چنردان و جرودی نردارد، آن ره از اشرکال بره بررده 

                                                                                                              

" کشرته شرده انررد، تقريبرا  تمرامی کسرانی کره پررس از Srebrenicaباريکه"سرر برر پني را"

م" عسرکری" سقوط سربريني ا به قتل رسيده اند مسلمانان بوسنيائی در سرن خردمت نظرا

بودنرد، نحرروه انتخرراب قربانيرران در "پوتوکرراری" گررد آوری آنرران در مراکررز برراز داشررت، 

عدام، کشتار فرصرت طلبانره افرراد ير  سرتون نظرامی در جراده  اانتقالشان به  محل های 

"پراتوناچ"  بال فاصله پرس از بازداشرت ، بردون هري  شر  وشربهه ای نشران ميدهرد کره 

ايی که درسن عسکری"خدمت نظام" بودنرد براز داشرت شرده و  همه مردان مسلمان بوسني

يا بطرز دي ری بدست نيرو های صررب افتادنرد، بطرور مرنظم اعردام شرده انرد  لرذا جررم 

 ريشه کن کردن در سر بريني ا اتفاق افتاده است. 

و  514د ــ عبدالفتاح بيومی حجازی : المحکما الجنائيا الدوليرا، مرجرع سرابق ص 

 مابعد آن 

 .19ــ آنتونيو کاسه سه : حقوق کيفری بين المللی، مرجع سابق ص   

 .245ــ احمد عبدالحکيم عثمان : الجرائم الدوليه، مرجع سابق ص   
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گيری وجود دارد شايد هولناس تر و سخت تر از آن باشد، که عبارت است 
ی گيری جنسی از راه مافيای جنايت های تنظيم يافتره، و تجرارت از برده گ

بانوان و کودکان، بره خصروص در منراطق فقيرر نشرين، ويرا منراطقی کره از 
جن های داخلی رنج برده، و به قحط و خشر  سرالی ويرا سريالبهای برزر  
مبتال می شوند، زيرا آن اه که بانوان ويا کودکان بدست اين گروه ها افتادند 

ی يررافتن از چن ررال آنرران امررر بسرريار دشررواری برروده کرره در بسررياری از رهررائ
/ز  اساسرنامه محکمره 2/4حالت ها به مر  حتمی منجر می شود. در فقره 

جررزای بررين المللرری حالتهررای برررده گيررری معاصررر را بيرران کرررده و جرررائم ـررـ 
زورگيرررری جنسررری، اکرررراه برفعرررل فحشررراء، حمرررل قسرررری، تعقررريم قسرررری، 

وع تجرارت برر زنران و کودکران را از اعمرال بررده گيرری بي اری، و هرر نر
دانسته است. 

1
 

در واقع قانون ذار بين المللی نظرر بره خطرنراس برودن ايرن نروع جنايرت هرا 
سعی کرده است آن را با بيش از ي  نرد قرانونی مجرازات کنرد، ترا مجررم 
 در جلو محکمه جزای بين المللی نتواند از طائله قانون برهد. از ايرن جهرت
 3است که مشرع مسدله کشتار دسته جمعی را ي  بار به حسب نرد مراده 

/ب  برره عنرروان 4/2اساسررنامه عقوبررت کرررده و برراردي ر آن را وفررق مرراده 
جنايت عليه بشريت عقوبت می کند. هم نران اسرت جنايرت بررده گيرری کره 

/ج  محکمه جزای بين المللری مجرازات گرديرده، 2/4ي  بار به حسب ماده 
/ز ضرمن عمليرات اسرتعباد جنسری مجرازات گرديرده 2/4در فقره  و باردي ر

 قانون رذاراست، و اين امر در واقع کارشايسته ای است که بيان گرر ترالش 
بين المللی برای پي يرری کرردن از ايرن نروع جنايرت هرا بره صررف نظرر از 
وصرررف جرمررری آن اسرررت. شرررعبه بررردوی ديررروان جرررزای برررين المللررری بررررای 

کوناراچ عناصر اين جنايرت را واضرح ترر بيران  يوگسالوی سابق در قضيه
 می کند: 

براساس اين تعريف وي گيهای به بردگری گررفتن عبرارت اسرت از سرلطه و 
مالکيت، تضعيف يا اعمال کنترل بر استقالل ي  فرد يا آزادی انتخاب، يرا 
آزادی نقررل مکرران فرررد، تهديررد يررا اسررتعمال زور، خرروف از خشررونت، سرروء 

ت، فشرارهای روانری، بي راری گررفتن، کره البرا طروالنی استفاده از اختيرارا

                                                 
1
 .412مرجع سابق ص   ا الجنائيا الدوليا،کمد. محمود شريف بسيونی : المح - 
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بودن مدت در اين سلطه گريها شرط ممنوعيت مصاديق به برده گی گرفتن 
است. 

1
 

  جنايت اخراج يا کوچ اجباری جمعيت 7-22
امرر را جنايرت عليره نظام محکمه جزای بين المللی ايرن  4ماده  2/3Aفقره 

 ن کرده است :انسته و ارکان آن را چنين بيابشريت د

                                                 
1
بره جررم " بره  شعبه بدوی محکمه جزای بين المللی برای يوگسالوی سرابق دوترن را - 

بردگی گررفتن " مجررم شرناخته و در حيثيرات حکرم آن آمرده اسرت " کونراراچ ـرـ فرمانرده 

به  2661ي  دسته کشفی ارتش صرب بوسنی ـــ متشکل از حدود پانزده تن ــ در سال 

" دو دختر جوان را به مدت شش مراه درير  خانره  DP6همراه سرباز دي ری به نام " 

ه و در اين مردت بارهرا بره آن دوتجراوز جنسری کردنرد، و اجرازه دور افتاده محبوس نمود

هي  گونه تصميم گيری راجع به زندگی شان به آن دو ندادند  آن دو دختر مجبور بودنرد 

هرگونه فرمانی را اجابت کنند، به کارهرای خانره رسريدگی نماينرد  و هي  ونره فرصرتی 

شرتند. برد رفتاريهرای دي رری نيرز برای فرار از آن خانه يرا از دسرت دو فررد متجراوز ندا

نسبت به آن دو بعمل آمده بود. مثال کوناراچ سرباز دي ری را به خانه آورده و در قبرال 

مرارس آلمرانی بره او اجرازه داد کره در صرورت تمايرل بره دو دخترر تجراوز  200دريافت 

" رفترار مری شرد". شرعبه DP6کند. برا آن دو دخترر بمثابره امروال شخصری کونراراچ و " 

بدوی هم نين رأی داد که متهم دي ری بنام " کوواچ " نيز زنان زيادی را بره بررده گری 

کشيده است. وی در مواقع مختلف دختران را بازداشرت و چنرد گراهی در آپارتمران خرود 

ن ه می داشت و بره هتر  نراموس، و تحقيرر و ترذيرل آنران دسرت مری زد، او در تمرامی 

ر روانری دخترران پرداختره و آنران را در وحشرت موارد بره ضررب و شرتم و تهديرد و آزا

دائم ن ره ميداشرت. آنهرا امکران تررس آپارتمران را بردون همراهری " کروواچ " يرا شرخد 

دي رری از سراکنين آپارتمران نداشرتند. هرگراه مرردان در منرزل نبودنرد دخترران در داخررل 

تمران آپارتمان محبوس می شدند، و راهری بررای خرروج و جرود نداشرت. درب هرای آپار

فقط در زمان حضور مردان باز می شد. خطر بازداشت مجدد همواره در ذهنشان بود، 

در طررول مرردت حرربس در آپارتمرران کرروواچ دختررران وظيفرره رسرريدگی برره کارهررای خانرره 

همانند پخت و پز، و نظافت را بره عهرده داشرتند. شرعبه بردوی بره ايرن نتيجره رسريد کره " 

آپارتمانش حرق مالکيرت اعمرال مری نمرود. وی از کوواچ " عمال  بر دختران محبوس در 

هرلحاظ عمال  مال  آنها برود و برکروچکترين حرکرات شران مسرلط بروده، و برا آنهرا مثرل 

 مال رفتار می کرد و اقدامات فوق را قاصدانه و آمرانه به اجرا می گذاشت. 

. ـرـ 62مراجعه شود به : انتونيو کاسه سه : حقوق کيفری برين المللری، مرجرع سرابق ص 

. ــ احمد عبردالحکيم عثمران : 514د. عبدالفتاح  ــ بيومی : المحکما الجنائيه الدوليا، ص

 . 225الجرائم الدوليا، مرجع سابق ص

 .132ص 2646د. حسنين عبيد : الجريما الدوليا، دارالنهضا العربيا، القاهرة 
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متهم ي  شخد يا بيش از آن را از ي  جای به جای دي رر يرا از  -2
 کشوری به کشور دي ر برخالف مبادی قانون بين المللی منتقل کند.

شخد ويا اشرخاص انتقرال يافتره در محرل اقامرت اول بره شرکل قرانونی  -1
 وجود داشته باشند.

 متهم از وجود قانونی افراد انتقال يافته مطلع باشد. -0
ين تصرف به عنوان حمله گسترده و مرنظم عليره مجموعره از جمعيرت ا -7

 انجام شود. 
گفتنرری اسررت کرره اخررراج و کرروچ اجبرراری هررر دو متضررمن تخليرره اجبرراری و 
غيرقانونی افراد از سرزمين محل اقامت ايشـان می باشد. لريکن ايرن دو در 

خرارج  حقوق بين الملل عرفی به ي  معنی نيـــست. اخراج يعنی انتقرال بره
از مرزهای کشور، در حاليکه کروچ اجبراری بره معنرای جابجرائی در داخرل 
سرزمينهای ي  کشور می باشد. از جمله مثالهای عملی عمليات اخرراج و 

در قبرال ملرت فلسرطين اسرت  2672کوچ اجباری اقدامات اسررائيل از سرال 
که در حدود چهرار مليرون فلسرطينی را در کليره انحرای جهران بره خصروص 

های عربی همسايه همانند، سوريه، لبنران، اردن، و مصرر بره اضرافه کشور
کرده، و به عودت به فلسطين موافقرت نمری کنرد.  تکشورهای خليج مهاجر

گذشته از آنکه دولت اسرائيل هرگاهی مجموعه از فلسطينيان را از منطقره 
ای به مناطق دي ر فلسطين اشغال شده ويا خرارج از آن طررد ميکنرد کره از 

از فلسررطينيان کرره برره کنيسرره ـررـ المهررد ـررـ در عرره ملرره اسررت طرررد مجموآن ج
شررهربيت لحررم پنرراه برررده، و پررس از حصررول توافررق بررا مقامررات اشررغال گررر 
شررماری از ايررن افررراد برره اوروپررا و شررمار دي ررری برره شررکل نهررائی برره غررزه 
مطرررود گشررته، و حررق بازگشـررـت برره خانرره و زنرردگی خـررـود را ندارنررد. و از 

هـای عملی " ترانسفر " اخراج و کروچ بدسرت نيروهرای صررب جمــله مثال
" و جنگ صرربها عليره ايالرت "  2665ــ  2662در بوسنی هيرزوگوين " 

" صرررورت گرفرررت کررره در ايرررن رويررردادها  2666ـرررـ  2664کوزوفرررا "  " 
هررزاران تررن از شررهروندان مسررلمان بوسررنی برره منظررور تخليرره شرردن امرراکن 

بررره نفرررع اقليرررت صرررربها از شرررهرها و اقامرررت و شرررهر و روسرررتاهای آنررران 
توافقررات "  76روسررتاهای آنرران اخررراج و کوچانيررده شرردند. در حاليکرره مرراده 

ژينو" هرگونه کوچ و اخراج را به صررف نظرر از جرائی کره بره آن انتقرال 
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داده مرری شرروند ممنرروع ميرردارد، زيرررا هرري  سـررـبب قررانونی و شرررعی برررای 
اجازه دادن به چنين کاری و جود ندارد. 

1
 

اخراج و کوچ اجبراری چره از سروی دولرت اشرغال گرر، و چره هرم از سروی 
دولت ملی انجام شود اگر ضرورت امنيتی و حالرت جنرگ نباشرد نامشرروع 

است.
2
   

و با آنکه دولت ملی ميتواند مجموعاتی از شرهروندان را از جرائی بره جرای 
دي ررررری اقامررررت دهررررد، آن نانکرررره در عمليررررات کرررروچ اجبرررراری شررررهروندان 

وی در زمان مارشرال ـرـ تيترو ـرـ صرورت گرفرت کره وی بره منظرور يوگسال
مخلوط ساختن اجناس و ن ادهای مختلف جمهوری يوگسرالوی مجموعراتی 
از صربها، کرواتها و مسلمانان را در ايالرت هرای يکردي ر اقامرت ميرداد ترا 
اين جمهوريت ها با يکدي ر ارتباط خونی و ن ادی پيدا کنند، تجربۀ را کره 

 10ين رئيس جمهور اسبق عراق نيز در سالهای دهه هفتراد قررن صدام حس

از شررهروندان عرررب را برره منرراطق کرررد نشررين شررمال  ۂبرره کاربسررت وعررد

جاي زين نمود تا همزمان به ايجاد توازن جمعيت و تحقيق امنيت داخلی از 
اسرررتقالل خرررواهی کردهرررا و تررررکمن هرررا نيرررز جلررروگيری کنرررد.امری کررره در 

ر رهبرری آن سربب انفجرار اوضراع و درگيريهرای هردوکشور برخالف باو
خونين گرديده که کليره منطقره بالکران و عرراق را بره آترش جنرگ کشريده، و 
سربب از برين رفررتن دولرت مرکررزی آن شرد. و برردين سران روشررن اســرـت کرره 
عمليات کوچ اجباری اگرچره در داخرل کشرور و از ســرـوی دولرت ملری هرم 

ه، نرر اد، مررذهب، يررا مليررت بحرانهررای باشررد. بررازهم بررا وجررود اخررتالف سررليق
 زيادی را در پی دارد.

جزای بين المللری /د اسـاسنامه محکمه 4/2بين المللی در ماده  قانون ذارلذا 
ت کرروچ اجبرراری شررـهروندان در چررارچوب سياسررکرره ت تصررريح کرررده اسرر

عمومی چه خارج از کشور و چره هرم در داخرل کشرور بره هرر صرورت آن 
ق العراده هماننرد م رر آنکره حالرت ضررورت و فرومشرمول ممنوعيرت بروده، 

                                                 
1
الم الکتررب، د. محرری الرردين عشررماوی : حقرروق المرردنيين تحررت االحررتالل الحربرری، عرر - 

 و مابعد آن . 10ص 2643القاهره 
2
د. ارشرريد عبرردالهادی الحرروری : حقرروق المرردنيين فرری ارص االحررتالل و فرری اینرراء  - 

 .53ص 1001النزاعات المسلحا، دارالکتب القانونيا، المحلا الکبری، مصر، 
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باء فراگير، يا بحران طبيعری هماننرد آب خيرزی يرا زمرين عمليات نظامی، و

آن را اقتضاء کند.  ۂلرز
1
 

از قضايای عملی کوچ و اخراج اجباری حکرم يکری از شرعب بردوی ديروان 
جزای بين المللی برای يوگسالوی سابق در قضيا " کرستي  " است که در 

ژوئيره  20 -21مزبور به اين نتيجه رسيد که در روزهرای  بۀن قضيا شعاي
نفرر از غيرنظاميران مسرلمان بوسرنيائی بره زور  15000حردود  2665سال 

از باريکرره سررربرينکا برره اراضرری تحررت کنترررل مسررلمانان بوسررنيائی منتقررل 
شدند، که هنوز داخل در سرزمين دولت بوسنی هيرزوگوين برود. ـرـ انتقرال 

اجباری بوده و در اجرای ي  سياست کامال  سازمان يافته برا هردف مزبور 
بيرون راندن جمعيت مسلمان بوسنيائی از آن باريکه بعمل آمده برود. شرعبه 
بدوی نتيجه گرفت که غيرنظاميرانی کره از سرربرينيکا بيررون رانرده شردند، 
مشمول فعل اخراج نبوده بلکره مشرمول تعريرف " کروچ اجبراری " بروده انرد 

جرمی عليه بشريت است .  که
2
 

 
 

                                                 
1
هضرا د. حسن سرعد سرند: الحمايرا الدوليرا لحرق االنسران فری السرالما الجسرديا، دارالن - 

 .006ص 2666العربيا، القاهرة، 
2
 .60انتونيوکاسه سه : حقوق کيفری بين المللی، مرجع سابق ص - 

د. صالح عبدالبديع شلبی : التردخل الردولی و مدسراة البوسرنه و الهرسر ، دارالنهضرا   -

و ما بعد آن ــ د. حسين ميرصادقی : حقوق جرزای برين  20ص 2663العربيا، القاهره، 

 .52ع سابق ص المللی، مرج
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 قضاوتپوه حضرت ګل حسامی

 

  دالنجو په آوارولو کي د مینځګړیتوب رولدالنجو په آوارولو کي د مینځګړیتوب رول
 

پرره دي څيړنرره کرري مرروند لررومړی دالنجرري پرره هکلرره لنرر ی خبررري کرروو چرری 
اصرال ٌ النجرره څره ترره وايرري اوولري رامينځترره کيرردی ، بيراد مينځګړيترروب پرره 

ځګړيتوب پره براب یړيردو او تاريخ ي غديدو ، ورپسی په اسالم کي د مين
پررره پرررای کررري پررره خپرررل یرررران هيرررواد افغانسرررتان کررري دالنجرررو پررره حرررل کررري 

 دمينځګړيتوب په رول او اهميت رڼا اچوو .

 الف : النجه څه ته وایي او ولي رامینځته کیږی ؟
لرره کلمرري څخرره ( conflicts( او)configureدالتينرری )( conflictالنجرره )

، ټکرر، کشرمکش ي، اخرتالف، منازعنجيوی ده. چي دشخړي، الاخيستل ش
 ، جګړي اوداسي نورومعناوو په مفهوم ژباړل کيدای شي .

دټولني دبيالبيلو طبقو ، ډلرو ، یروپونرو او قشررونو تررمين   ظپه فلسفي لحا
فلسرررررفي ، مفکررررروروي ، ايررررر يالوژيکي، نظرررررامي  اوسياسررررري ، نظريررررراتی 

يالبيررل دريځونرره ټکراوتصررادم ترره وايرري ، چرری د متضررادو اړخونررو ترررمين  ب
 ونيول شي .

،یروپونو او خلکرو تررمين  توپيرونرو پوهني له مخي دبيال بيلوکسرانوداروا 
اواختالفونو له دود، دسرتور، جغرافيروي چاپيريرال د ژونرد سرببونو اوداسري 

 نورو اړخونو څخه سرچينه اخيستي وي .
( دجګرړي يرا مبرارزی conflict( ډکشنرۍ له مخري ) Websterد ويبستر)

نا کړي ، يعنی النجه د دوو ډلو ترمين  فزيکي مقابلي تره وايري ، خرو پره مع
پراخه تویه په نظريو ، غوښتنو اوموخو کي يوڅریند توپيراو اختالف دی 

. 
دويبسررتر ډکشررنرۍ دوهررم تعريررف داسرري دی چرری لرره النجرری څخرره مطلررب 
دغوښتنو يانظرياتو تصوری اختالف دی چي ډلي خپلو روانوهدفونو ته پره 

 داره تویه نه شي رسيدلی .دوام
( له نظره النجه لد ترلرده د دوه  Haker  and  wilmatدهاکراوويلمات )

ښرررکيلوتړلو ډلررروترمين  يررروه څرینرررده مبرررارزه ده ، چررری دبيالبيلرررو موخرررو 
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اومحدودو سرچينو په هکله بيل تصور اود هدفونو په الس تره راوړنرو کری 
 ديواوبل په چارو کي مداخله کوي .

( له نظره النجه يوه څرینده مبارزه ده ، چری د John Dewy) دجان ديوي
دوويا څوسره ټرليو یروپونرو پره ميرن  کري چری لره خپرل ترانګړي تصرور، 

سرچينو او دنورو د السوهني څخه د خپلو موخو دالسته راوړلو لپراره  لدو
 مين  ته راتی .

نسرانانو له پورتنيو توضيحاتو وروسته په لن ه تویه ويالی شو چي النجره دا
دژوندانه له تانګړنو څخره یلرل کيردی . النجره يروه طبيعری چراره ده چری د 
انسانانو په ژوندانه کي د ژوندانه لره فرردي  او فراميلي ک ري څخره نيرولي د 

 نړيوالي ک ي تراړيکو پوري رامين   ته کيدی .
النجررررررره هغررررررره مهرررررررال پيوررررررريدي چررررررري د افررررررررادو ، ډلرررررررو اوبنسررررررر ونو 

ين  اخرتالف اوټکرررامين  تره شری . دانسرانانو د ی واوغوښتنو ترمو،دافکار
پيدايورت لرره پيلره ترننرره  دبشررري ټولنرو ترررمين  پرره بيالبيلرو بلوالنجررو شررتون 
درلود . د دي ترڅنګه د تاريخ په اوږدوکي د بشرريت پره ميرن  کری دالنجرو 

 .اکه اومعموله طريقه مينځګړيتوب ادحل يوه ډيره اغيزن
ده چرري کرروالی شررو پرره بيالبيلررو ک ررو  مينځګړيترروب داسرري يرروه الره چرراره

 دهرډول النجی په حل کي تري ی ه واخلو .
 
 
 
 

 ب: دمینځګړیتوب تاریخچه :
مينځګړيتوب ، له سوله ييزي الري  داختالفاتو د آواری او حل اوفصل 
لپاره ديوی رويی اوميتود په عنوان دبشري ټولنو په  بيالبيلو فرهنګونو 

نو زمانو څخه دعوه ، النجه اواختالف په کي اوږد تاريخ لري . له لرغو
بشري ټولنو کي شتون لري او ددی النجو د آواري لپاره هم د حل الري 
اوميتودونه موجودا چی په هرعصر او زمانه کي يي تغيير اوتکامل 

 موندلی دی .
مينځګړيتوب په نننۍ نړۍ کي يوه نوي پديده نده مينځګړيتوب له پخوا 

و، ډلو، قومونو ، یوندونواو هيوادونو ترمين    وختونو راهيسي د افراد
دی . په لومړنيوټولنو کي ديومعمول ميتود او روش په څيرشتون درلودلی 

ځګړتيوب له طريقی څخه د النجی د آواری اوحل اوفصل او نييی د م
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استفاده کوله او په دي ترڅ  هدجګړي دمخنيوي لپاره  د دريم اړخ په واسط
ی د دواړوخواوو ترمين  د اړيکو دتامين لپاره يوه کی مينځګړيتوب د النج

 وسيله وه .
ه ټوله نړۍ کي هم مينځګړيتوب له تاريخ څخه په وړاندنيو ټولنو کي پ 

. دمثال په تویه په لرغوني مصر، يونان ، روم ، شمالي معمول او دود ا
امريکا، افريقا ، لرغوني  چين او نوروهيوادونو کي د النجو په آواری کي 

ومنل شوی اصل یلل کيده . دهند په هيواد کي مينځګړيتوب ديوعرفي ي
اصل له جملي څخه بلل کيده  چي هغه يي د) پن ائيت ( په نامه يا دا وه 

 چی د النجو په آواري کي تري ی ه اخيستل کيده .
له تاريخ څخه دوړاندنيو خلکوترمين  له مينځګړيتوب تينی موخه د دښمنو 

نونددي کول ا ترڅويوله بله کويني خپل اختالفات خواو يادالنجی داړخو
دخبرواتروله الري او په نه تاوتريخوالي والړاويا دناپلوي دريم شخد ) 
دريمګړي  يا مينځګړی ( او دواړو خواوو ته دمنني وړشخد په واسطه 

 حل اوفصل کړی .
 
 

 ج : مینځګړیتوب په اسالم کی :
خه دی چري د اسرالم  دمبرين جوته ده چري مينځګړيتروب يولره هغره مسرايلوڅ

ديررن پرره ترراريخ  کرري د منررل شررويو الرو چررارواو دالنجوپرره حررل اوفصررل کرري 
ديوي  ډيري غوره په کارراتلونکي طريقي په څيرد تانګړی تای ترايګی 
درلودونکی دی . اسالم خپلو پيروانو تره امرکروی چری ، د النجري دحرل ، د 

ي د راميرن  تره کولرو او دواړو خواوو ترمين  دالنجی په شاوخوا کي  دسول
ټينګوت په موخه په وساطت ) واسطه کيدلو( او مينځګړيتوب الس پروري 
کړی ، په خپل مين  کی اصالح د دريمګړي شخد د منځګړيتوب په معنا 
دی او په سولي اوجوړجراړي سرره د دوومسرلمانانو تررمين  د اخرتالف حرل 

هللا تعرالی جرل جاللره اوفصل مومنانو ته د اسالم له ټينګواوامرو څخه دی . 
په قرآن کريم کی فرمايي : ژبراړه : سروله غروره ده .

1
همدارنګره هللا تعرالی  

جل جالله په قرآن کريم کی فرمايی : ژباړه ) که چيري د م،منانو دوه ډلی 
يوله بل سره النجي يا جګړی ته راپاڅيدي  ، دهغوی ترمين  سوله وکرړی 

                                                 
1
 212النساء سوره آيه  
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)
1
وساطت  اومينځګړيتوب په ټولنه کی  البته د ښکيلواو دښمنو ډلو ترمين  

 دنظم او امنيت د خونديتابه او ساتنی لپاره  خورااړين دی .
له همدی کبله د پورتنی آيرت د صرراحت پربنسرر قررآن کرريم دريمره ډلره ) 
دريمګړي( چي په جګړه کي ښکيل نه دي مکلف یرتوی چی د هغروی پره 

پروري کرړي او د مين  کي چی په جګړه اودښمنۍ کي دي پره اصرالح الس 
همدارنګه په بل تای کره فرمرايی : ژبراړه : دوی ترمين  سوله ټينګه کړي .

) له خدايه ووريدی او په خپل ميرن  کری سروله وکرړی (
2
پره همردی ترتيرب  

فرمايی : ژباړه: ) مومنان سرره ورونره دی ،نودخپرل ورونرو تررمني  سروله 
وکړی (

3
 

ی دم،منرانو تررمين  پره مفسرين دپورتني آيت شريف پره تفسريرکی ليکري چر
اړيکرروکي اصررل، محبررت اودوسررتی اوسرروله ده ، النجرره اوجګررړه يواسررتثنايی 
حالت دی . د النجی د پيوريدو پرمهرال مسرلمانان مکلرف دی چری هغره خپرل 
اصل ته چری عبرارت لره سرولی ، اتفراق ، وروریلروۍ ، دوسرتۍ او مرسرتي 

 څخه دی ورویرتوي .
يا د دريمګړي شخد يرا د دريمري پورتني آياتونه ټول د دريمګړی شخد 

ډلي د) مينځګړيتوب ( له الري دوساطت په اصل دالنجو دحل اوفصل ديو 
 سوله ييزميتود په څير صراحت لري .

دپيغمبراکرم صلی هللا عليه وسلم  په احاديثو کي هم د خپلمنځری شرخړو اود 
اختالفرراتو او دښررمنيو پرره حررل اوفصررل سپارښررتنه لرره پررام وړاهميررت تينرری 

 منه ده . پيغمبر اکرم )ص( په يوه روايت کي فرمايي :برخ
ت ادژبرراړه : ) پرره خپررل ميررن  کرری اصررالح د لمانځرره او روژي لرره يرروکلن عبرر

څخه غوره دی ( 
4

او په بل ترای کري يري وفرمايرل : ژبراړه : پره خپرل ميرن  
کي اصالح دسرو زرو او مال له صدقی ورکولو څخه افضله ده ( بيا هم له 

پره خپرل ميرن  کرري )ی منقولره ده چری فرمررايی: ژبراړه :رت )ص( تينرانحضر
.يوه څانګه ده(اصالح دنبوت له څانګوڅخه 

5
 

                                                 

 ۶سوره حجرات آيه  - 1
2
 2االنفال سوره آيه  

 ۷۱سوره حجرات آيه  - 3

 ابو داود،ترمذی و نسايی - 4

ق   2700ابن ابی جمهور حسايی ،عوالی الأليی ) قم ( : سيد الشهداء ، چاپ اول ،  - 5

 .133، ص  2( ج 
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) کررره چيرررری ظرررالم ووينررری ګررره پيغمبرررر اکررررم )ص( فرمرررايلی دي :همدارن
اونوموړی له خپل ظلم څخه راونه یرتوي ، ډيرژر به څوتن تعالی )ج( د 

 ظلم عواقب ) پايلی ( په ټولو باندي راښکته کړي ( .
حضرررت محمررد )ص( پخپلرره پرره خپررل عملرري ژوندانرره کرري د مينځګررړي پرره  

 عنوان دالنجوپه آواري  اوحل اوفصل کي بنس يز رول آدا کړی دی .
د دوه قبيلرررررو ) اوس ( او) خرررررزرج( تررررررمين  دحضررررررت محمرررررد )ص( د 

 مينځګړيتوب داستان د اسالم په تاريخ کي د دی مدعا څریند یواه دی .
مدينه کي دوه ميشتی او استویني قبيلي وي او  ) اوس ( او)خزرج ( په

کلونه کلونه يوله بل سره په جګړه اودښمنۍ کي وي . دا دوه قبيلي هيڅکله  
د چاپه مشرتابه او واکمنۍ سره نه جوړيدلي . خو دپيغمبر)ص( په 
مشرتابه د مسلمانانو دهجرت پرمهال يي دمينځګړي  په عنوان د ده په 

آنحضرت )ص( دمنځګړيتوب په پايله کي  مشرتوب هوکړه وکړه چی د
دی دواړو قبيلو چی کلونه کلونه يي په خصومت او دښمنۍ کي تيرول ، د 
وروڼو په څيريي له نوي سره د سولي اوآرامۍ په فضا کي ژوند پيل کړ . 
د حديبيي سوله چی دفتح په سورت کی تري يادونه شويده د لومړني او 

)ص( او پيروانو له خوايي له  ربند په هکله ده چی  دحضرت محمد
مخالفينو سره دمکي د زيارت دمراسمو دسرته رسولو په خاطرپري 
هوکړه وشوه . او دا پيوه دمسلمانانو لپاره له خورا زيات اهميت تينی 
برخمنه ده . حضرت محمد )ص( د مين  ته راغلی النجي دحل په موخه 

اومينځګړيتوب له دحديبيی دسولی پرمهال د) بديل بن ورقا( دمذاکري 
 .لفينو سره د سولي تړون السلي  کړالری له خپلو مخا

هغه مهال چی حضرت معاويه )رص( له حضرت علی )س (  سره 
د)صفين( په سيمه کی په جګړه ونوت . له يو څه مودی وروسته د شام 
خلکو قرآنونه دنيزو په څوکو پورته کړل او دواړه خواوی يي سولي ته 

کريم په رڼا کی د دوی د النجو دحل او آواری  راوبللي او دقرآن
غوښتونکی شول. دواړو خواوو جګړه و دروله اوهوکړه يي وکړه ترڅو 
دخپلو اختالفاتو موضوع دکال په پيل کي دحکميت له الري د) ارزح(  په 
سيمه کی) په شام کی ديوي سيمي نوم دی (  حل اوفصل کړي . دحضرت 

بن واو دمعاويه )رص( له اړخه عمر علی )س( له خوا ابوموسی اشعری
ابی العاص د حکمانو په تویه وټاکل شول ترڅو شته اختالف ته رسيد نه 
)رسيدیی ( وکړی . له دی پيوی لد وروسته دخوارجوقضيه مخي ته 
راغله . دحضرت علی )س( يوشمير پلويان له ده تينی بيل شول او 
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الن کړ. هغوی دحضرت علی)س( اوحکميت په نسبت يی خپل مخالفت اع
د )الحکم االهلل (يعنی )حکم دهللا )ج( له خوا دی ( شعارپيل کړ.خوارج 

 دحروراء په نامه سيمه کي )کوفي ته ند دی يوه سيمه ده ( راغون  شول .
حضرت علی)س( ، عبدهللا بن عباس د مينځګړي په تویه هغوی ته 

بن عباس  واستاوه چی له ډيرو زياتو مباحثو وروسته  خوارجو دعبدهللا
مينځګړيتوب ونه مانه ، چی حضرت علی )س( دنهروان په سيموکي له 
دوی سره په جګړه ونوت چی له دواړوخواوو څخه زيات کسان په کی 
ووژل شول. که څه هم دعبدهللا بن عباس مينځګړيتوب له ماتي سره 
مخامخ شو خو په هغه زمانه کي له مينځګړيتوب څخه په سوله ييزه تویه 

 د آواري اوحل ديوه ميتود په څيری ه واخيستل شوه.دالنجي 

 د: مينځګړيتوب اومينځګړی :
( په نامه  M ediationمينځګړيتوب : چی په انګليسی ژبه کی د) -1

ياديدي، هغه فعاليت دی چی دهغه پربنسر ناپلوی فرد ) مينځګړی ( د 
النجي له دواړو خواووسره په يوه اختالف کی مرسته کوي ترڅوپه يودوه 

 اړخيزتوافق الس ومومي .
( په نامه  Mediatorمينځګړی: چی په انګليسی ژبه کي د ) -2

ياديدي له يو دريمګړي ، بيطرفه )ناپلوي ( اودمنني وړشخد تينی 
عبارت دی چی ديوي النجي په حل کي رول ترسره کوي .نوموړی 
دتصميم نيولو صالحيت او واس نه لري خوله دواړو خواوو سره مرسته 

و دحل په يوي داسي الري چاري چي د النجي د دواړوخواوو کوي ترڅ
ی ي تامين کړي ، الس ومومي . مينځګړی يوازي د النجي دواړو خواوو 
ته الرښوونه کوي اومرسته ورسره کوي چي هغوی پخپله وروستۍ 

 هوکړی ته ورسيدي .
څرنګه چي مينځګړيتوب يوه اختياري پروسه ده اودمينځګړي په واسطه 

ی د دواړو خواوو په توافق اوهو کړی صورت مومي ، او دالنج
هغوی ره د اختالف ددواړوخواووموافقت،نودمينځګړيتوب لپا

دواړه خواوی   ، دمينخګړيتوبګړيتوب دپايلو په مننه نه ملزمويدمينځ
کوالی شي له مينځګړيتوب څخه په الس راغلي پايلي ومني يا يي  رد 

اندي څخه د مينځګړيتوب دپايلو کړي ، مګر دا چي هغوی خپل تان له وړ
په منلو مکلف وبولي . مينځګړيتوب  يودارنګه ميتود او الره چاره ده چی 
پراخه استعمال لري او په هر ډول قضيو او ياالنجو کي دتطبيق وړده . 
مينځګړيتوب نه يوازي په فردی ک ه د النجو په حل اوفصل او آواري کي 
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) دقومونو، یوندونواوډلوپه النجو(  په کاروړل کيدي ، بلکی په ملي ک ه
اوپه نړيواله ک ه ) دهيوادونو اونړيوالو سازمانونو په النجو( کي هم 

 خوراډير استعمال لري .

 دمينځګړيتوب شرايط ::   ـه
 دمينځګړيتوب لپاره بايد الندينی شرايط شتون ولری .

 د مينځګړي فيزيکي شتون.  
 دمينځګړيتوب د دواړ وخواووشتون. 
  ينځګړيتوب کي دالنجی د دواړوخواوو مشروعيت .په م 
   دمينځګړيتوب د دواړو خواوو په رسميت پي ندل بايد هر لوری

خپل مقابل اړخ دمينځګړيتوب په بهيرکي دحضور اوی ون په موخه په 
 رسميت وپي ني .

 . د النجي د دواړو خواوو ترمين  د اختالف شتون 
  ري د موندلو لپاره داختالف وړ موضوع په هکله دحل د يوي ال

دالنجي د دواړوخواوو رښتيني ليوالتيا او دمينځګړيتوب له الري دخبرو 
 اترو لپاره چمتو والی .

  د النجي  د دواړو خواوو تصميم په پايلي د الس موندلو لپاره ديو
دريمګړي ناپلوي اوخپلواس لوري په مرسته چی  دالنجی په هيڅ لوري  

 پوري تړاو نه لري .
  ۍ هو کړي په صورت کي دمينځګړيتوب دپايلي د منلو دمخکين

 لپاره د النجی د دواړوخواوو تصميم .
 
 

 
 و : د مینځګړیتوب بنسټیزي ځانګړني :

دمينځګړيتوب له بنس يزو تانګړنو څخه يويي دهغه اختياري والی دی . په 
دي معنا چی لومړي : مينځګړي دمينځګړيتوب لپاره د النجي دواړو 

 وړانديزکي کوم مجبوريت نه لري .خواوو ته په 
دوهم : له هغه لوري چی دمينځګړي لپاره دمينځګړيتوب وړانديز کيدی 
دهغه په منلواونه منلوکي داختيارواالدی . دريم : دا چی دمينځګړی 
نظرد)حکم ( دنظرپه خالف ، الزامي نه دی او مشورتي جنبه لري او 

وحل الرو په منلومکلفي دواړه خواوي  دمينځګړي له خوا د وړاندي شوي
 نه دي .
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 ز : په افغاني ټولنه کي دمینځګړي ځانګړتیاوي :
په افغاني ټولنه کي دالنجوحل، دجریي اومرکي په وسيله ډير لرغونی 
تاريخ لري . له تاريخي څيړنو څخه څرینديدي چي لرغونو آريائيانو به 

ري حل خپلي زياتره ستونزي، ستري اوکوچنۍ مسئلی د جریو مرکوله ال
اوفصل کولي . دوی په عمومي تویه دوه ډوله جریي درلودی چی يوي ته 
يي سبها اوبلي ته يي سميتي ويله . په دي جریو کي په يوه کي عوام اوپه 

 بله کي خواص راټوليدل .
د )سبها ( جریه په کليوکي جوړيده اود کلي وړي پيوي به په کي فيصله 

جوړيده  اوتانګړی تای او خونه  کيدلی ، دا جریه به په هرلوي کلي کي
ورته ټاکل شوي وه چی ټول خل  به بي له استثناء په کي راغون يدل 
اوخپلي شخړي اوالنجی به يي په کي فيصله کولي ، له تينو نخوو نوانو 
څخه ښکاري چي ښځوبه هم برخه په کي درلوده . دي جریو ته زموند 

 اوسنۍ کليوالي جریي ورته دي .
يو ډول قومي جریه وه مګرد)سبها( غوندي دملت ټول )سميتی ( هم  

خل  نه شوای په کي راغون يد الی، بلکي دامجلس به خاص دقوم 
دريشيانو) شاعران اوفکري الرښوونکی( نجباوو مخورو اولويوکسانوا 

 چی پخپله پاچابه هم په کي ی ون کاوه .
تانګړتياوو  البته دي جریو مرکو د زماني  په تيريد وسره د خپلي ټولني د

له مخي مينځګړي ته هم تانته تانګړني بيلي کړي دي چي  الندي ورته 
 لن ه نغوته کيدي .

 عمر: د احترام وړمشران 
  مهارت : د النجی د آوارۍ په هکله پوره معلومات ، پوهه اولياقت

، سپين ږيري ، ديني علماء ، خانان، ملکان، مخورين يانولري ، لکه نرخ
 .نفوذ خاوندان اود
 . عزت: مذهبي خل  لکه سيدان ، علماء کرام ، پيران 
  سپيڅلتيا: هغه کسان د مينځګړي په تویه منل کيدي چي تقوی او

 سپيڅلتوب يي خلکو ته څریند وي .
  ناپلوي توب : ښه مينځګړی هغه څوس دی چی د ولس په دود او

دستورله ټولوښه پوه شي او همدارنګه دالنجی له دواړوغاړو سره ښي 
ي ولري اويا دهغوی دباوراواعتماد څخه برخمن وي او دکوم اړخ اړيک

 پلوي ونه کړي .
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  ني  شهرت : ښه نوم ، دښی کورنۍ غړی ، دصداقت ، اعتماد
اوباورخاوند وي ، تکه د دوی دچلند له مخي النجي ، جوړوونکي او 
ړنګوونکي شکلونه غوره کوالی شي . د دي لپاره چي النجه له 

ه راویرتي ، بايد مينځګړی ديادو شويواو صافو ورانوونکي حالت څخ
درلودونکی وي.  دپوره پوهي اوتجربي له مخي د النجي په هکله په 
خاص مهارت معلومات راغون  کړي ، دالنجي حجم او شدت راکم کړي ،  
ښه مورال ولري اوناپلوی واوسي . ټولي پريکړي د پاس وجدان له مخي 

 تعالی جل جالله د رضا دحاصلولو په پوره عدالت اوانصاف خاص د هللا
 په منظور وکړي .

په پای کي بايد يادونه وکړو چی په هيواد کي دمينځګړيتوب د پروسي د  
قانوني کولو لپاره څوکاله وړاندي د افغانستان د اسالمي جمهوريت دعدليي 

( مادوکي 26مصالحي او مينځګړيتوب دقانون مسوده په )دوزارت له خوا 
 الت کاري ډلي په واسطه جوړه شوه ،چی د ديد ترميمي عد

 کي ون ه اخيستی وه .کرښوليکونکی هم د هغي په تسويد 
دنوموړی مسودي په لومړۍ ماده کي د دي قانون موخی دارنګه تصريح 

 شوي وی .
د مصالحی ) جوړجاړی ( اودمينځګړيتوب قانون الندنيو موخو ته 

 درسيدلو په منظور وضع کيدي .
ګ د و دول د سولي  اوسازش ) جوړجاړی ( او د داسالمي فرهن -1

 و داصالح پر بنسر.ودواړو خوا
داختالفاتو په حل اوفصل کي دخلکو اوسيمه ييزي ټولني  د ی ون   -2

 پياوړي کول .
 څخه  مخنيوی . ،پراخيداسختيدادفردي اوقومي شخړوله  -3
له عرفي ) دوديز( عدالت سره د رسمي عدالت د سيستم تر مين    -4

 نظيم او دهغوی ترمينځه داړيکي پياوړي کول .داړيکو ت
ليت منلو ته د ،دخپلوارتکابي اعمالو پروړاندي مس  -5

 سرغړوونکواومقصرانو هڅول .
شويو خسارو ته لومړيتوب ورکول اوله  د جرم پرقربانيانو وارد -0

 جرم څخه د راوالړشويو زيانونو کموت .
 د دوسيو دحجم اوعدلی او قضايی بنس ونو دکارکموت -7
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له ده چی پورته ذکرشوي قانون خپل دتائيد ، تصويب ، توشيح اوانفاذ هي
پړاوونه ووهی او دهغه په عملی کيدا سره زموند جګړه تپلی ټولنه د 

 النجو له مصيبت څخه د خالصون په لوریامونه پورته کړي .
 په یران هيواد کي د النجو دکموت په هيله ! 

 ازځلیکونه :
ل وفصل منازعات ، سعيد مراد ) اصول وفنون ميانجيګری درح -1

 .ش  ـه1317راهی ( مطبعه احمدی ، کابل  ، اسد 
پوتو ، پوتانه او پوتونولی ، څيړنوال سيد محی الدين هاشمی ،  -2

 .ش ـه 1319وحدت کتاب پلورنځی ، جالل آباد ، 
په افغانستان کي د قانون جوړونی پيالمه ، قضاوتپوه حضرت یل  -3

 .ش ـه 1395ل، حسامی ، سعيد خپرنځی ، کاب
جايګاه عدالت ترميمی  درفقه اسالمی وحقوق ايران ، روح هللا  -4

 .ش ـه 1393فروزش ، انتشارات خرسندی ، چاپ دوم ، تهران ، 
د النجی حل ، غالم صديق ) نجات ، خروټی ( د ميوند خپرندويی  -5

 . ش ـه 1311ټولنی مطبعه ، کابل ، 
لعه وتدوين طاعدالت ترميمی ، دکترحسين غالمی ، سازمان م -0

توسعه علوم انسانی و اهها ) سمت ( مرکز تحقيق  کتب علوم انسانی دانش
 .ش ـه 1391چاپ سوم ، تهران ، 

 ..... او د ليکوال نورخواره واره ياد دښتونه .
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 ترجمه تتبع و ن ارش: قاضی فضل الرحمن "فضلی"
 

  ضمانت های حقوق متهم در قانون اساسیضمانت های حقوق متهم در قانون اساسی
 

 وی کلمه متهم : معنی لغ
مفعررول مرردخوذ و مشررتق اسررت از مصرردر اتهررام و تهمررت  اسررم مررتهم صرريغه

( مرتهم گرديرد شرخد يعنری هچنان ه گويند اتهم الرجرل : )صرارت بره الريبر
دخرل عليره التهمره و ظنهرا أش  به وی متوجه گرديد و يرا ) اتهمره بکرذا ای 

ن آن را برر متهم ساخت او را يعنی داخل ساخت بروی تهمرت را و گمرا (به
وی نمود، پس معنری کلمره تهمرت در لغرت عربری همانرا عبرارت از شر  و 
گمان می باشد و متهم عبارت از شخصی می باشد که تحرت اتهرام و تهمرت 

 قرار گرفته باشد.
کره لفرظ و يرا جملره )مردعی عليره(  و  می باشد و نزد فقها معمول چنان بوده

از کلمرره  برگرفترره شرردهشرران  را بررديل کلمرره مررتهم ذکررر مرری نماينررد و اسررتناد
را چنين تعريف می نمايند که : )قرول يطلرب االنسران  ء( بوده و ادعاء)ادعا

به ایبات حق علی الغير( ادعاء عبارت از قولی است کره ذريعره آن شرخد 
ه دعروی برا مایبات حقی را باالی غير مطالبه می نمايد، ولی معنی لغوی کل

باشررد زيرررا معنرری لغرروی کلمرره تهمررت معنرری لغرروی کلمرره )التهمرره( متفرراوت مي
 چنان ه فوقا  از آن تذکر بعمل آمد عبارت از اخبار مطلق می باشد.

کلمه )التهمه( در بعضی از احاديرث حضررت رسرول اکررم محمرد مصرطفی 
هللا عليه وسرلم نيرز بره مالحظره مری رسرد چنان ره حضررت ابروهريره  یصل

 ايت نموده است :رضی هللا تعالی عنه حديث مبارکی را بدين شرح رو
ل و مررا الظنررينل قررال کررالمتهم فرری يرر) انرره ال يجرروز شررهاده خصررم و ال ظنررين ق

دينه(
1
 

                                                 
1
دليف عبدالحميرد اسرمعيل االسرالميه و القرانون ترحقوق و ضرمانات المرتهم فری الشرريعه   

 ( الطبعه االولی القاهره6االنصاری صفحه )
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ادای شهادت خصم و ظنين جواز ندارد پرسيده شد  ظنين يعنی چهل پيرامبر 
صلی هللا عليه وسلم فرمودنرد ظنرين مثرل شخصريکه راجرع بره ديانرت و ديرن 

 داری اش مورد اتهام قرار گرفته باشد.

 یف متهم در اصطالح فقها و دان منیان حقوق : تعر
فقهاء و دانشمندان راجع به معنی اصرطالحی مرتهم تعراريف متعرددی دارنرد 
بعضی از آنها متهم را چنين تعريف نموده اند که : ) بدنه الشخد االمس،ل 
تحرررس قبلرره الرردعوی الجنائيرره لترروافر دالئررل کافيرره علرری ارتکرراب جريمرره او 

ل  بهدف توقيع العقاب عليه(اشتراکه فيها و ذ
1
 

متهم عبارت از شخصی است که بنا برر موجوديرت داليرل کرافی الرزام عليره 
او منحيث فاعل و يا شري  جررم تحرير  دعروای جزائری صرورت گرفتره 

 وهدف از آن تطبيق مجازات بروی باشد. 
عرده از آنهررا مررتهم را تعريررف نمرروده انررد کره : ) االتهررام هررو اتخرراذ قرررار فررتح 

يررق مررن طرررف القاضرری المفرروص لررذل  ضررد شررخد شررارس فرری القيررام تحق
بجريمه کفاعل اصلی او شري (

2
 

اتهررام عبررارت از اتخرراذ تصررميم قاضرری ذيصررالح مبنرری بررر گشررودن صررفحه 
تحقيق راجع به شخصی می باشد که در ارتکاب جرم منحيرث فاعرل اصرلی 

 و يا شري  جرمی مشارکت نموده باشد.
که عبرارت از )صرفت عارضرهء مری باشرد کره  چنان ه اتهام تعريف گرديده

بعررد از موجوديررت مجموعرره از داليررل شررخد برره آن متصررف مرری گررردد.( 
خطررورت اتهررام نشرراندهنده آن اسررت کرره شررخد مررتهم را برره صرردمه روحرری 
مواجه ساخته و صدمه متذکره باعرث فشرار هرای روحری و انفعراالت عديرده 

وجه عرام قررار داشرته و متباين گرديده متهم تصور می نمايد که وی مورد ت
ان شت اشاره همه به طرف او می باشرد و عرالوه برر آن از ديردگاه افرراد و 
اشخاصيکه از حقيقت مرحله اتهام آگاهی ندارند مجررم حقيقری پنداشرته مری 
شود کره در آن صرورت اعتمراد خرود را از دسرت داده منحيرث ير  شرخد 

مرر حکرم بره برائرت وی غير معتمد در جامعه باقی مانده ولو که در نهايت ا
نيرز صردور يافتره باشرد. زيررا افرراد و اشخاصريکه از قروانين آگراهی ندارنرد 

                                                 

( و مقالۀ )حقوق المتهم فری  االسرالم( 50صفحه ) 5لسان العرب تاليف ابن منظور جلد  

( 50( صفحه )05تحقيق طه جابر العلوانی مجله المسلم المعاصر العدد )
1
  

(257التشريع الجزائری تاليف ابتسام القرام صفحه ) معجم المصطلحات القانونيه فی 
2
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معتقد بر آنند که حکم به برائت افاده آن را نمی نمايد که متهم جررم منسروبه 
را مرتکب ن رديده است زيرا بدين باورند که دودی بدون آنش بوجود نمی 

آيد.
1
  

سالمی عبرارت از آن اسرت کره : ) مرن ادعری و تعريف متهم از ديدگاه فقه ا
عليه فعال  محرما  يوجب عقوبته من عدوان يتعذر اقامه البينه عليه.(

2
 

مررتهم عبررارت از شخصرری اسررت کرره راجررع برره ارتکرراب فعررل حرامرری کرره 
مستوجب مجازات وی بوده مرورد ادعرا قررار گرفتره و اقامره شرهود برر وی 

 غير ممکن باشد.
چنين تعريف نموده اند : ) مرن يظرن فيره مرا نسرب  و بعضی از فقها متهم را

 اليه من تهمه، ای من فعل محرم يوجب عقوبته مثل القتل و السرقه.(
متهم عبارت از شخصی است که راجع بره اتهرام منسروبه مرورد شر  قررار 
گرفته باشد بدين معنی که نسبت ارتکاب فعرل محرمری کره ايجراب مجرازات 

 د مثل جرائم قتل و سرقت.وی را می نمايد به او شده باش
با در نظر داشت اختالف موجود برين فقهراء و حقوقردانان راجرع بره تعريرف 
مشخد و معين متهم به اين نتيجره مری رسريم کره در مرواد منردرج اکثريرت 
قوانين جزائی تعريف دقيق متهم سراغ نمی گردد متهم از ديدگاه فقه مقارن 

و تحررت نظررارت سررلطات  عبررارت از شخصرری مرری باشررد کرره گرفتررار گرديررده
قضائی قرار داشته باشد ولو که امر گرفتراری و يرا تعقيرب عردلی او صرادر 
ن رديده باشد ولی شخصيکه متهم پنداشته می شود و يا بره عبراره دي رر بره 
مثابه متهم می باشد همانا عبارت از شخصی است که در پارچه جلرب و يرا 

او درج گرديرده باشرد.  امر دست يری منحيث جانی و يا تحت پي رد شرهرت
3
 

در قرروانين راجررع برره  مررتهم تعريفررات متعررددی صررورت گرفترره اسررت بعضرری 
برردين نظررر انررد کرره مررتهم عبررارت از شخصرری اسررت کرره در مررورد اش داليررل 

                                                 

( و انظر کرذل  االتهرام المشررع فری 25ضمانات المتهم ایناء التحقيق االبتدائی صفحه ) 

(7مرحله التحقيق االبتدائی صفحه )
1
  

ضررمانات المررتهم أینرراء مرحلرره التحقيررق ، االبترردائی فرری  الشررريعه االسررالميه و التشررريع  

(22) الجنائی صفحه
2
  

( 227قانون االجراآت الجنائيه االيطالی الجديد صفحه ) 
3
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کافی الزام و قرائين قوی غرص نسبت دادن اتهام و تحري  دعوی جزائی 
 موجود بوده باشد.

ارت از شخصرری اسررت کرره از و بعضرری را برراور بررر آن اسررت کرره مررتهم عبرر
ارتکاب عمل جرمی و يا امتناع از عمرل مشرروع بره وی  څارنوالی طرف 

نسبت داده شده عليه او دعوی جزائی اقامره گرديرده کره براالیر آن حريرت و 
آزادی وی مقيد گرديده باشد و هدف از آن ایبات مس،ليت وی در قبال جرم 

ئری همانرا عبرارت از مردعی مورد نظر بوده باشد، و يا متهم در دعروی جزا
عليه بوده و راجع به ارتکاب عملی که به اسراس حکرم قرانون جررم شرناخته 
شررده باشررد در مررورد اش شرربهاتی عرررص انرردام نمرروده باشررد برابررر اسررت کرره 

 فاعل اصلی و يا شري  جرمی دانسته شده باشد.
و بعضی از حقوقدانان متهم را چنين تعريف نموده اند کره مرتهم عبرارت از 
شخصرری اسررت کرره در مررورد اش داليررل کررافی الررزام مبنرری بررر ارتکرراب جرررم 
مشخد و يا سهيم بودن در ارتکاب آن موجود و از طرف سلطات قضائی 

اتهام به او منسوب گرديده باشد.
1
 

و يکی از تعريفات مبين آن اسرت کره شرخد زمرانی صرفت مرتهم را کسرب 
ه و اجرراآت تحقيرق چرون می نمايد که هيآت تحقيق  اتهام را به او نسبت داد

استجواب، گرفتاری، تفتيش منزل در مورد اش آغاز گردد.
2
 

از خالل تعريفاتی که از آنها ترذکر بعمرل آمرد واضرح مری گرردد کره عرده را 
نظر بر آن است که قبل از تحري  دعوی صفت متهم به شخد یابرت مری 

می  گردد و احيانا  بعد از تحري  دعوی زمانی صفت متهم به شخد یابت
گردد که متهمين دي ری نيز شامل قضريه گردنرد ولری نظرر مسرلم ايرن اسرت 
کرره صررفت مررتهم برره شررخد یابررت نمرری گررردد م ررر بعررد از تحريرر  دعرروی 

، و قبرل از آن يعنری څرارنوالیجزائی و نسبت دادن اتهرام بره وی از طررف 
در مرحله کشف شخد دارای صفت تحت اشتباه، مشتکی منه و يا مظنون 

 متهم.می باشد نه 
 تعریف متهم از دییگاه قانون :

بعد از اينکه آراء و نظريات فقهی را راجع بره تعريرف مرتهم مرورد غرور و 
تعمق قرار داده و اختالف آنها را راجع به اينکه در کدام مرحله از مراحرل 

                                                 

( 274( صفحه )2دراسه فی اصول المحکمات الجزائيه جلد ) 
1
  

(42شرح المبادی العامه فی قانون االجراآت و المحاکمات الجزائيه الکويتی صفحه ) 
2
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اجرراآت اطررالق لفررظ و يررا صررفت مررتهم برره شررخد صررورت مرری گيرررد تررذکر 
نين مختلررف بررا در نظررر داشررت اينکرره داديررم تعريررف مررتهم را در پرتررو قرروا

تعريف دقيقی از متهم در اکثريب قوانين سراغ نمی گرردد قررار شررح ذيرل 
 مورد بحث قرار ميدهيم: 

 
 متهم از دییگاه قانون فرانسه : 

قانون اجراآت جزائی کشور فرانسه متهمين را بره سره دسرته تقسريم بنردی و 

( و Incvipeمرين را بنرام )توضيح نموده است طوريکه در مرحلره تحقيرق مته

( و در پيشرر اه محکمرره Prevenuدر پيشرر اه محرراکم جنحررات و قباحررات بنررام )

 ( را باالی آنها نموده است.Accuseجنايات اطالق اسم )

( دسررمبر 8قضراء فرانسرره اشرراره  برر آن نمرروده اسررت کره در قررانون صررادره )

ن وجرود ند قانونی مبنی بر ضرمانت هرای الزم بره شراهد مظنرو 9881سال 

ندارد و ايرن امرر باعرث حرمران شراهد از ضرمانت هرا و حقروقی گرديرده کره 
حررين اسررتجواب برره مررتهم پرريش بينرری گرديررده اسررت مثررل حررق دفرراع، اسررتعانت 
جستن از وکيل مدافع وغيره، با وجود آنکه شبهاتی مبنی برر ارتکراب جررم 
د در مورد شاهد موجود می باشد هيدت تحقيرق بره اسرتماع شرهادت شراهد بعر

از ادای سوگند وی ادامه ميدهند. و با وصف موجوديت شبهات اتهام را بره 
او نسبت نمری دهنرد کره در نتيجره از حرق الردفاع وی را محرروم مری سرازند 

( قرانون اجرراآت جزائری در صرورت موجوديرت داليرل قروی 901ولری مراده )

الزام عليه شاهد قاضی تحقيرق را مکلرف نمروده کره بره اسرتماع شرهادت وی 
امه نداده اتهام را به او متوجره سرازد و هرگراه هردف از عردم توجيره اتهرام اد

محروم ساختن متهم از ضمانت های حق الردفاع بروده باشرد اجرراآت تحقيرق 
 را به بطالن مواجه می سازد.

قانون مذکور مرحله دي ری را نيز پيش بينی نموده است که همانرا عبرارت 
يباشررد و مرحلرره متررذکره متعلررق برره از مرحلرره وسررطی بررين اشررتباه و اتهررام م

شاهدی می باشد که تحت اشرتباه بروده باشرد  کره او را بره اصرطالح فرانسره 
(Lesuspect( نامنررررد مرررراده )قررررانون اجررررراآت جزائرررری فرانسرررره در مررررورد 87 )

صراحت به آن دارد که شخد تحت اشتباه متلبس به جرم بعد از گرفتاری 
( قانون 81ق داده شود و ماده )به نزديکترين مرکز پوليس ضبط قضائی سو
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ارنوالی صراحت نمودن شخد تحت اشتباه به پيش اه څمذکور به احضار 
( صرررالحيت توقيرررف شرررخد تحرررت اشرررتباه را بررره ارگررران 89دارد و مررراده )

 ارنوالی داده است.څ
و هم نان قانون مذکور تصريح نموده است بر اينکره شراهد تحرت اشرتباهی 

اوراق گرديده حق دارد تا حين اسرتماع که شهرت اش منحيث مظنون درج 
شهادت صفت شاهد بودن خويش را رد و تقاضا بعمل آورد تا مثل مرتهم برا 
او تعامررل صررورت گيرررد تررا همرره ضررمانت هررای حررق الرردفاع کرره در قررانون 
مصرررح اسررت برررايش تضررمين گررردد. قابررل تررذکر اسررت کرره قررانون اجررراآت 

د و مشررخد مررتهم جزائرری فرانسرره در مررورد وضررع ضرروابط و تعريررف محررد
سکوت اختيار نموده و تنها به توضيح حقوق متهم اکتفی نموده است.

1
 

 )ادامه دارد(                   

                                                 

(05ضمانات المتهم و حقوقه فی قانون االجراآت الجزائيه صفحه ) 
1
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 تألیف: دکتر ابراهیم محمی الحریری 
ترجمه: قضاوتپوه غوث الیی  مستمنی غوری                            

 پیوست به گذشته
 

نظام القضاء فی نظام القضاء فی القواعی و الضوابط الفقهیه لالقواعی و الضوابط الفقهیه ل
  االسالماالسالم

 )بنیاد های فقهی نظام قضاء در اسالم(
 مبحث دوم

 قواعد و اساسات فقهی در مورد شهادت و در مورد شهود
ااَلَحَوُط التََّویُق ِمن َعدَالَِۀ الُشُهوِد، َويُتَدکُّدُ ذَاِلَ  فِی الُحدُوِد: -1

1
 

است، و ايرن کرار  ترجمه: اقدام احتياطی تر، اطمينان يافتن از عدالت شهود
 در شهودی که در مورد حدود شهادت می دهند بيشتر تدکيد شده است.

اين قاعده بيان ميدارد کره اصرل در شرهادت مسرلمين کره برر براالی همردي ر 
شان ادای شهادت می نمايند، عدالت است، م ر آن کسی که در عدالت وی 

بره والء يرا  به سبب ظهور فسق و فجوری خدشه وارد شده باشد، و يرا مرتهم
 قرابتی به مشهود له، گردد.

حضرت عمر )رص( به محضری از صحابه )رص( بردون آنکره کسری از 
آنرران انکررار و مخررالفتی کرررده باشررد برره ابررو موسرری اشررعری )رص( چنررين 

برا  » نوشت:  ، اَو ُمَجرَّ اَلُمسِلُموَن ُعدُوٌل بَعُضُهم َعلی بَعٍ  اِالَّ َمجلُودا  فِی َحد ٍ
ترجمره: مسرلمانان همره در « ادَۀُ ُزوٍر، اَو َظنِينرا  فِری ِواَلٍء اَو قََرابَرٍۀ.َعلَيِه َشهَ 

ادای شهادت بر همدي رشان عرادل انرد، م رر کسری کره بره حردی از حردود، 
ه زده شررده و يررا برره دادن شررهادت دروغ تجربرره شررده باشررد و يررا برره نسرربت  دُرَّ

 والء و يا قرابتی به مدعی متهم باشد.
 تابعين به همين گونه روايت شده است.و از بسياری از 

بنا به اساس اين قاعده امام ابوحنيفه گفته است که بررای قاضری الزم نيسرت 
که در غير از حردود از عردالت شرهود سروال نمايرد، و در حردود احتياطرا  از 

                                                 
1
 ، و ما بعد آن با تصرف.126ادب القاضی للحصاف شرح الجصاص  - 
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عدالت شان سوال کند، و در اين مسدله شاگردانش ابويوسرف و محمرد برا او 
در مرورد حقروقی ادا  کره اند: در تمام شرهادت هرای مخالفت کرده اند و گفته

می شود که بموجب آن قاضی بر ضرر مشهود عليه حکم صرادر مری کنرد، 
 بايد از عدالت شهود سوال نمايد.

اسررتدالل ابوحنيفرره روايترری اسررت از پيررامبر )ص( کرره ايشرران شررهادت باديرره 
َمرن »نشينان عرب را قبول نمرود و از عردالت شران پرسران نکررده و گفرت: 

«إستَقبََل قِبلَتَنَا َو اََکل ذَبِيَحتَنَا فَذَاِلَ  ُمسِلٌم.
1
يعنی کسيکه رو به قبلۀ مرا نمراز  

بخوانررد و حيرروانی را کرره مررا ذبررح مرری کنرريم از گوشررت آن بخررورد پررس او 
 مسلمان است.

و برره ايررن حررديث حسررن بصررری بررر ايرراس بررن معاويرره وقترری کرره او شررهادت 
ده و گفرت: ای فرومايره چررا شرهادت ايرن شخصی را رد نمود اسرتداللی کرر

شخد را رد کردیل ايراس در جروابش گفرت: ای شريخ، خداونرد مری گويرد: 
ررن تََرَضررَوَن ِمررَن الشُّررَهدَاءِ » ترجمرره: از گواهررانی کرره مرری ( 2/282)البقررره « ِممَّ

و ايررن شررخد خرراين اسررت و شررهادتش  –پسررنديد )برره گررواهی انتخرراب کنيررد( 
ت که اياس اصل عدالت را انکار نکرده و بلکه پسنديده نيست، م ر بايد گف

شهادت آن شخد را از ايرن رو قبرول نکررده کره بررای او چيرزی ظراهر و 
 آشکار شده که موجب سقوط شهادتش بوده است.

گذشته از اين برر قاضری واجرب اسرت در اولرين برخرورد بره شرهود بره ديردۀ 
ر شهود بر آن ره احترام بن رد نه به ديدۀ ش  و تحقير و توهين، زيرا ظاه

که خبر مری دهنرد، داللرت نمری کنرد، چنانکره برخری از قضرات در ارزيرابی 
مردم به عرف و عادات سرزمين های شان متدیر می باشرند، خصوصرا  در 
مررورد اشررخاص غريررب و مسررافر کرره برره آنرران ارزشرری قايررل نمرری شرروند، و 

ترجمره: « يِی بِِهم الُحقُروقَ اَکِرُموا الشُُّهودَ فَِانَّ هللاَ يُح»پيامبر )ص( گفته اند: 
شررهود را احترررام کنيررد، چررون کرره خداونررد )ج( بوسرريلۀ آنرران حقرروق مررردم را 
زنده می کند، يعنی به سبب شهادت شهود حقوق مردم را یابت می سرازد و 

 حقوق ضايع شده و دوباره به حق دار آن ميرسد.
شران يرا اين از حرمت گذاشتن به شهود نيست که آنان را به خراطر جنسريت 

به جهت رنگ پوست شان مورد تحقير و توهين قررار داد، و يرا آنران را بره 
 دروازۀ قاضی محبوس و منتظر گذاشت.

خالصۀ سخن در اين مسدله ايرن اسرت: کره رأی حنفيران و کسرانيکه برا آنران 

                                                 
1
 0/266، و احمد فی المسند 12حديث من استقبل قبلتنا ... صحيح البخاری صالۀ  - 
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تِری قَرنِری یُرمَّ الَّرِذيَن يَلرُونَُهم یُرمَّ الَّرِذينَ »موافق اند فرموده اند:  « يلُرونَُهم َخيُر اُمَّ
ترجمه: بهترين امتان من کسانی اند که در زمران مرن زنردگی دارنرد، سرپس 
کسانی که به آنان نزدي  اند و بعد از آن کسانی که به اين هرا نزدير  انرد. 
در حاليکرره ابوحنيفرره از جملررۀ تررابعين بررود، زيرررا او برخرری از صررحابه را 

رده بررود، و کمترررين دريافتره بررود، و نيررز جمرع کثيررری از تررابعين را درس کر
احوال وی اين است که او از جملۀ تبع تابعين بود، پرس او از ايرن جهرت از 
جمله شخصيت های قرون یالیه شمرده می شود، قرونی که عدالت در آنها 
کمتر خدشه دار مي ردد. اما بعد از عصر ابوحنيفه کذب و ناراستی در بين 

عردالت شران اعتمراد کررده  امت آشکار شد و اغلب مردم چنان بودنرد کره بره
 نمی شد.

امررا در حرردود، اطمينرران از عرردالت شررهود بصررورت بسرريار م،کررد بررر قاضرری 
واجب است زيرا در حدود قاضی مدمور به احتياط است بره جهرت عمرل بره 

يعنری حردود را « اُدرأوالحدود بالشبهات» قول پيامبر )ص( که فرموده اند: 
 ع و رد نمائيد.به شبهه های که در آن ها ديده شود، دف

و هم چنان برر قاضری واجرب اسرت کره در کرار شرهود بره تحقيرق و بررسری 
بپررردازد، چررون از پيررامبر )ص( در داسررتان مرراعز بررن مالرر  هن ررامی کرره 

لعلرر  »براالی خرويش بره زنرراء اقررار نمرود، روايرت شررده اسرت کره فرمرود: 
 اشی.يعنی شايد بوسه کرده باشی، شايد لمس کرده ب« قبَّلَت لعل  لمستَ 

و آن حضرت برای شهودی که به زناء شهادت ميدادند، می گفرت: آيرا شرما 
ميدانيد که زناء چيستل تا آنکه بررسی و تحقيق خويش را در مرورد انجرام 
می داد، سپس به اقامۀ حد بر مشهود عليه می پرداخت. زيرا امام بره دسرت 

مرا در  يافتن به وسرايل دفرع و رد حردود مردمور اسرت. وقتری کره چنرين اسرت
مسدلۀ خود بايد ب وييم: سزاوار است که قاضی از عدالت شهود سروال کنرد 
تررا آنکرره در شررهادت شرران جرحرری وارد شررود و از مشررهود عليرره حررد سرراقط 

 گردد.
برای قاضی الزم است که در مورد پرسيدن از شرهود معتمردترين شخصری 

مانرت را که به او دسترسی دارد انتخاب نمايد، شخصری کره از هم ران در ا
داری خود بزرگتر باشد، و از همه در امور مردم آگاه ترر باشرد، و از همره 
در قوت تميز خويش داناتر باشرد، پرس آن شرخد را در مسردلۀ پرسريدن از 
ی خررويش را برره او بدهررد، و  احرروال شررهود برگزينررد، و مکترروب تزکيررۀ ِسررر 
م اسمای شهود و صفات شان و قوميت و محل سکونت شان را بنويسد، و ه

چنرران از مررردم اهررل یقرره و اعتمرراد و اهررل امانررت از همسرراي ان شررهود، از 
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کسانی که صالحيت آن را داشته باشند کره از آنهرا پرسريده شرود، از کسرانی 
کرره عررادل، زيرررس و آگرراه باشررند و برری خبررر نباشررند، پرسررش برره عمررل آورد. 
همان گونه که قاضی بايد پرهيزگرار، زيررس و از اهرل تميرز باشرد، مزکری 
بايررد نيررز چنررين باشررد، و از همررين رو تزکيررۀ غررالم )برررده( و کررافر را جررواز 

 نداده اند.
هم چنان هر شخصی که جايز نيست در حقروق شرهادت بدهرد، جرواز نردارد 
که مزکی باشرد چنانکره جرواز نردارد کره قاضری بروده باشرد، زيررا وقتری کره 

 مزکی باشد قايم مقام قاضی قرار مي يرد.
: اِنََّما تَُکونُ  -2 الشَّهادَۀُ َعلَی اليَِقيِن اَل َعلَی الظَّن ِ

1
 

 ترجمه: شهادت فقط بر يقين استوار می باشد، نه بر ظن و گمان بردن.
ل علری مثلهرا » شاهد اين قاعده فرمودۀ پيامبر )ص( است:  هل تری الشرمس 

«فاشهد اودع
2
يعنی آيا قرص آفتراب را مری بينریل اگرر بره ماننرد ايرن آفتراب  

م اسررت، پررس شررهادت بررده يررا اگررر چنررين نيسررت از شررهادت دادن برايررت معلررو
 خودداری کن.

اصل اين حديث نزد حاکم از حديث ابن عباس )رص( اسرت کره گفرت: نرزد 
پيامبر )ص( ياد شد که شخصی به ي  حادیه يی شهادت مری دهرد، پرس آن 
حضرت )ص( به من چنين گفت: )يا ابن عباس ال تشرهد اال علری مرا يضر  

ه الشررمس و اومررد رسررول هللا بيررده الرری الشررمس و فرری روايررۀ لرر  کضررياء هررذ
يعنری ای ابرن « هل ترری الشرمسل علری مثلهرا فاشرهد اودَعُ «: »کنز العمال»

عباس! شهادت مده م ر برر آن کراری کره بررای ترو مثرل ايرن آفتراب روشرن 
باشررد و رسررول خرردا بررا دسررت مبررارکش برره سرروی آفترراب اشرراره نمررود، و در 

آيرا آفتراب را مری بينریل برر مثرل »چنرين اسرت: « مرالکنز الع»روايت کتاب 
روشنی اين آفتاب اگر برايت روشن بود، پس شرهادت را ادا کرن وگرر نبرود 

 «آن را ترس کن.
و اين صورت نمی پذيرد م ر به علم و آگاهی، يا به معاينه و به چشرم سرر 
ديدن به استثناء شهادت در مواردی که به سرماع و شرنيدن صرحت مری يابرد 

ند شهادت نکاح، نسرب، مروت و دي رر امروری کره فقهراء برر آن تصرريح مان

                                                 
1
، و کررذا علررم القضرراء ادلررۀ االیبررات الحمررد الحصررری 13/126الموسرروعۀ الفقهيرره  - 

 041، والقاموس المحيط 2/264-262
2
، و قررال حررديث 7/62الشررمس ... و رد بالفراظ مختلفررۀ رواه الحراکم  حرديث: هررل ترری - 

 4/20صحيح االسناد و لم يخرجاه، و کنز العمال 
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کرده اند، اما غير از اين ها، پس معاينره در آن شررط اسرت، چنانکره معنری 
لغرروی آن نيررز همررين را افرراده مرری کنررد، در القرراموس المحرريط آمررده اسررت: 
شهادت: عبارت است از ي  خبر قطعی و يقينی و از همين جمله است اين 

ترجمه: و مرا  (12/81)يوسرف « َوَما َشِهَدنَا إِالَّ بَِما َعِلَمنَا»اوند سبحان: گفته خد

 جز به آن ه ميدانستيم گواهی نداديم.
بنابر ايرن واجرب اسرت ترا شراهد معلومراتی را از مشرهود بره داشرته باشرد کره 
هرگونرره شرر  و اشررتباهی را از شررهادتش دور نمايررد، لررذا برررای ايررن حالررت 

ر گرديده اسرت کره شراهد چنران اسرت کره کرار را مشراهده کلمه شهادت اختيا
کرده يا در حکرم آن بروده کره عيانرا  آن را مشراهده مری کنرد، جرای کره فقهراء 
شهادت سماعی را در برخی از اموری که در آن ها شهادت به شايع برودن 
و شهرت قضيه را استحسانا  جايز دانسته اند، و قياسا  جواز ندارد، امرا اگرر 

موارد استثنايی مانند شهادت بر نکاح، دخول )یبوت عمل جنسی در هم و 
مرد با زن(، یبوت نسب، موت و واليت قاضی، شهادت به سماع و شهرت 
قضيه قبول نشود، باعث تعطيل احکام شده و مردم نيز به حرج و مشقت و 
سختی مواجه مي ردند، پس هرگاه سرماع در هم رو مروارد از شخصری کره 

داری قابل اعتماد است صورت ب يرد، و از موضوع به  به ديانت و امانت
ایررر سررماع خررويش برره ادای شررهادت بپررردازد، پررس برراکی نرردارد کرره شررهادتش 
شنيده شود، و محمد بن حسن شيبانی )رح( شرهادت سرماعی را مشرروط بره 
اين ساخته است که بايد خبری که به شاهد رسيده اسرت بره حرد ترواتر باشرد، 

شرنيده باشرد کره توافرق شران برر کرذب و دروغ محرال )يعنی از گروه کثيری 
باشد( و بنابر اين جواز ندارد که به اخبار دو مررد و يرا ير  مررد و دو زن 
که خبر را از آنهرا شرنيده اسرت، شرهادت بدهرد، جرای کره صرفات عردالت در 
شهود نيز ضرور پنداشته می شرود، و غيرر از او دي رر علمراء آن را جرايز 

حمد بن حسن )رح( بهتر قابل قبول اسرت، زيررا خبرری دانسته اند، و قول م
کرره برره حررد تررواتر رسرريده باشررد، مفيررد يقررين برروده و شرر  و ظنرری در آن راه 
ندارد، و از طرف دي ر امروری برر شرهادت مرترب مي رردد از قبيرل ایبرات 
حق برای دي ری و يا عدم ایبرات آن بررای او لرذا واجرب اسرت ترا شراهد در 

ا ب ويد، خواه به طور معاينه و چشرم ديرد خرودش شهادتش ي  امر يقينی ر
باشد يا نقل از اخباری باشد که ش  و گمران هرا در آن راه نداشرته باشرد، و 

هررل تررری » ايررن مصررداق فرمرروده پيررامبر )ص( اسررت کرره برره شرراهد فرمررود: 
يعنی آيا آفتاب را می بينیل اگر موضروع « الشمسل علی مثلها فاشهد اودع

روشن است، پس شهادت برده، وگرنره خرودداری کرن. مثل اين آفتاب برايت 



القواعی والضوابط الفقهیه لنظام القضاء فی االسالم   قضاء 

 

 87  

 

هرگاه در عصر نبوی )ص( چنين باشد، در زمان مرا امرروز چره فکرر مری 
کنرری، شخصرری برره ادای شررهادت مبررادرت مرری ورزد کرره از او مطالبرره نشررده 

يعنی « يشهدون و ال يُشهدون»است، و اين از نشانه های قرب قيامت است 
ون آنکه از آنان خواسته شرود، شرهادت مری مردم به حالی در می آيند که بد

دهند. و چه قدر شهود دروغين بسيار شده است، که يکری مری آيرد و بره ایرر 
شررهادت دروغ ديررن خررود را برره مقابررل بهررای انرردکی از دنيررا مرری فروشررد، از 
خداوند سبحانه و تعالی از آن ه که بی دينان و بردبختان بردان دچرار گرديرده 

 يخواهيم.اند، بخشش و عافيت را م
برخی از مردم به شهادت شان بخل می ورزند و از ادای آن خودداری می 
کنند، اين کار شان يا به طرفداری و پشتيبانی اهرل باطرل اسرت يرا اينکره بره 
ي  زهد دروغين و ريايی براور دارنرد، در حاليکره هللا سربحانه و تعرالی بره 

ُمروا الشَّرَهادَةَ َوَمرن يََكتَُمَهرا َواَل تََكتُ »اين آيۀ کريمره از آن نهری فرمروده انرد: 
( ترجمرره: و شررهادت و گررواهی را کتمرران و 2/282)البقررره « فَإِنَّررهُ آیِررٌم قََلبُررهُ 

 پنهان نکنيد! و هرکس آن را کتمان کند، پس دل او گناه کار است.
من ال تجوز شهادۀ القاضی له ال يجوز قضاءه له: -2

1
 

جرواز نداشررته باشررد، قضرراوت ترجمره: هرکسرريکه شررهادت قاضری برره نفررع او 
 قاضی نيز برای او جواز ندارد.

 از خصاف شرح جصاص چنين آمده است:« ادب القاضی»در کتاب 
اصل اين است که قضاوت قاضی برای هرکسی که شهادت قاضری بررای »

او جواز داشته باشد جواز دارد، و برای هر کسيکه شهادت قاضی برای او 
و جايز نيست، و هم چنان قضراوت قاضری جايز نباشد، قضاوتش هم برای ا

بررر ضرررر کسرريکه شررهادت قاضرری بررر ضرررر وی روا باشررد جررواز دارد، و 
کسی که شهادت قاضی بر ضرر وی جايز نباشرد، قضراوت قاضری نيرز برر 

 «ضرر وی روا نيست.
جمهور فقهاء از جمله شافعيان، حنفيان و در ي  روايتی از حنبليان به اين 

جايز نيست که قضرايای را کره بره خرودش مربروط  باور اند که برای قاضی
می شود يا به اصول يا به فروع او ارتباط دارند، يا به کسری مربروط باشرند 
که شهادت قاضی برای او قبول نميشود، مورد رسيدگی قرار دهد، اگرر در 
مرروارد مررذکور حکررم صررادر کنررد حکررم وی نافررذ نيسررت، زيرررا قضرراوت در 

                                                 
1
، نظررام القضرراء فرری االسررالم ص 707ادب القاضرری للخصرراف شرررح الجصرراص ص  - 

 00/013، و الموسوعۀ الفقهيه 6/70، المحلی 211
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ی گردانررری از حرررق و جانبرررداری قررررار مررروارد فررروق در معررررص اتهرررام رو
 مي يرد، )و بايد قاضی از چنين اتهامی به دور بماند.(

و بنرابر ايرن فقهراء عردم جرواز شرهادت طفرل و غرالم را تصرريح و تصرويب 
کرده اند، و به همين گونه است شخد غير مسلمان که قضاوت و شرهادت 

واز نردارد وی باالی مسلمان جواز ندارد. پس قاضری مقررر کرردن غرالم جر
زيررا قضراء عبرارت از واليرت داری و اختيارمنردی اسرت و غرالم برر نفررس 
خررودش واليررت کامررل نرردارد، پررس بررر غيررر از خررود بررر طريررق اولرری واليررت 

 نخواهد داشت.
ابن حزم )ظاهری( در قبول شرهادت غرالم و قضراوت او برا جمهرور علمراء 

 نزاع و مخالفت ورزيده است.
ه وظيفرۀ قضرراء جرواز نرردارد، اگرر بوظيفررۀ امرا طفرل، پررس مقررر کررردن او بر

قضاء مقرر شود قضاوت وی صحت ندارد و نافذ نمی گرردد، زيررا پيرامبر 
)ص( دستور داده است بره پنراه جسرتن بره خداونرد )ج( از امرارت اطفرال، و 

«نعوذوا باهلل من رأس السبعين و من امارۀ الصبيان» فرموده اند: 
1
ترجمه:  

 آمدن سر هفتاد و از امارت اطفال و کودکان. به خداوند پناه بجوئيد از
از طرف دي ر طفرل برر نفرس خرود واليرت نردارد، پرس برر دي رری غيرر از 

 خود نيز واليت داشته نمی تواند.
مجنون )ديوانه( و معتوه )بی عقل( قياس به طفل مری شروند کره قضراوت و 
شررهادت آنرران درسررت نيسررت و هررم چنرران کسرری کرره بسرربب سررال خرروردگی و 

يا به سبب مريضی در فکر و نظرش خللی وارد شده باشرد، قضراوت پيری 
و شررهادتش درسررت نيسررت، بلکرره عرردم واليررت دادن شرران برره قضرراء و عرردم 

 شهادت شان اولی است.
هررم چنرران شررخد کررافر: پررس عهررده دار شرردن وی وظيفررۀ قضررا را در بررين 
مسلمانان جايز نيست، و اگر به وظيفۀ قضاء مقررر هرم شرود، قضراوت وی 

ت نمرری شررود و بجررز از حالررت ضرررورت حکررم قضررايی وی نافررذ نمرری درسرر
گردد، زيرا قضاء عبارت از واليت داری و اختيارمندی اسرت، در حاليکره 

َولَرن »غير مسلم باالی مسلم واليتی ندارد، بدليل ايرن فرمرودۀ خداونرد )ج(: 
ُ ِلَلَكررافِِريَن َعلَررُ اَلُمررَ،ِمنِيَن َسرربِيال   َُّ ( ترجمرره: و 4/141 )النسرراء« يََجعَررَل 

 خداوند هرگز کافران را بر م،منان تسلطی نداده است.

                                                 
1
، 1/013اه االمررام احمررد فرری مسررنده حررديث: تعرروذوا برراهلل مررن رأس السرربعين ... رو - 

 2/140والمنتقی من نيل االوطار 
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ولی هرگاه حاکم ظالمی از راه زور و استبداد به قدرت رسيد، و کافری را 
به وظيفۀ قضاء برگماشت، پس اين قاضی ضرورت پنداشرته شرده برر رغرم 
بطالن تقرر وی، قضاوت وی نافذ می گردد تا مصالح مردم معطرل نشرود، 

مثل اين مسدله است، حکم شرهادت وی. )کره در زمران ضررورت صرحت  و
 می يابد.(

تجوز الشهادۀ علی الشهادۀ عند تعذر االصل: -4
1
 

ترجمه: شهادت بر شهادت در وقتری کره دسترسری بره شرهادت شراهد اصرلی 
 متعذر باشد، جواز دارد.

 آمده است:« الموسوعۀ الفقهيه»عبارت زيرين در 
شاهد مقبول الشهادت به علت سفر، يا مريضی و يا  گاهی پيش می آيد که»

کررردام عرررذر دي رررری نميتوانرررد خرررودش در پيشررر اه قاضررری بررره ادای شرررهادت 
بپررردازد، پررس دو نفررر کرره دارای اهليررت شررهادت مرری باشررند بررر شررهادت وی 
شهادت ميدهند و از آن دو نفر خواسته ميشود که شهادت وی را برگيرند و 

دو شراهد در انتقرال آن شرهادت و برردن آن بره  به نزد قاضی ببرند، پس ايرن
لفظ مخصوص آن در تحمل و اداء به نزد قاضی به جرای شراهد اصرلی مری 
ايستند و قايم مقام او شمرده می شروند، زيررا ضررورت آن را خرواهش مری 
کند، و به اتفاق فقهاء شهادت بر شهادت جز در صورتی کره شرهادت اصرل 

ناگفتره نبايرد گذاشرت کره در مرواردی کره متعذر باشد، قبول نمی شرود. م رر 
شررهادت بررر شررهادت در آنهررا جررواز دارد در بررين فقهرراء اخررتالف نظررر وجررود 

 دارد.
مال ، ابو یور و در ي  قول از شافعی بر اين مذهب رفته اند: که شهادت 
برر شرهادت در همره امررور خرواه دعروای حقروق مررالی باشرد يرا جزايری جررايز 

 است.
ين نظر اند: که شهادت بر شهادت در مورد هرر گونره حنفيان و حنبليان به ا

حقی که به شبهه ساقط نمی گردد جواز دارد، پس در قضايايی که به شربهه 
 ساقط می گردد مانند حدود و قصاص قبول نمی شود.

اين امر راجع ميشود به اجتهاد قاضی هن امی که به يکی از دو قول استناد 
شرررهادت دارای آن گونررره قررروت و مررری نمايرررد، هرگررراه ديرررد کررره شرررهادت برررر 

اطمينانی که به آن خاطر جمع می شد، به قول اول استناد نمايد، و در غيرر 
رد آن را در حقررروقی کرره بررره شرربهه دفرررع وآن برره قررول دوم اسرررتناد نمرروده و 

                                                 
1
 2/122، و علم القضاء ادلۀ االیبات للحصری 13/102الموسوعۀ الفقهيه  - 
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 نمي ردند، مورد قبول قرار دهد. وهللا اعلم.
کل شهادۀ تضمنت جرمغنم للشاهد، او دفع مغرم عنه تَُردُّ: -5

1
 

ترجمه: هرگونره شرهادتی کره در ضرمن خرود منفعتری را بررای شراهد داشرته 
 باشد، يا زيان و خسارۀ را از او دفع نمايد، رد گرديده و قابل قبول نيست.

يعنری در « التهمرۀ تقردح فری التصررفات اجماعرا  »» و مانند اين است قاعدۀ: 
يران برابر تهمت قرار گرفتن از روی اجماع علمراء در تصررفات شرخد ز

 وارد می کند.
حنفيان بر رد اين شهادت بره ايرن فرمروده پيرامبر )ص( اسرتدالل نمروده انرد: 

يعنری بررای کسری کره منفعتری را « ال شهادۀ لجار ِ المغنم و ال لدافع المغررم»
از شهادتش بدست می آرد و زيان و خسارۀ را از خود دفرع و رد مری کنرد، 

 شهادتی نيست.
هادت کسرری کرره شررهادتش نفعرری را برره او پررس ايررن حررديث در عرردم قبررول شرر

ميرساند يرا زيران و خسرارتی را از او دفرع مری کنرد، صرراحت دارد، و نيرز 
ال تقبررل »حنفيرران برردين فرمرروده پيررامبر )ص( اسررتناد کرررده انررد کرره فرمررود: 

شهادۀ الولد لوالده، وال الوالد لولده وال المررأۀ لزوجهرا، وال الرزوج المرأتره، 
ترجمرره: «   المررولی لعبررده، وال االجيررر لمررن اسررتدجره.وال العبررد لسرريده، وال

شهادت فرزند برای پدرش، شهادت پدر برای فرزندش، شرهادت زن بررای 
شوهرش، شهادت شوهر برای زنش، شهادت غالم برای برادارش، شرهادت 
بادار برای غالمرش، و شرهادت مرزدور بررای کسری کره او را بره مرزدوری 

 گرفته است، قبول نمی شود.
استدالل بره ايرن حرديث شرريف ايرن اسرت کره در شرهادت برخری از  صورت

اين گروه برای برخ دي رشان اتهام جلب منفعت برای شاهد و دفع ضرری 
 از وی وجود دارد.

عالوه بر اين در رد شهادت کسانی که در حديث شرريف آمرده انرد، بجرز از 
ز حديث اجير برای مستدجرش اشکالی ندارد، حنفيان در تفسير اين قسمت ا

 شريف مذکور گفته های دارند از جمله:

                                                 
1
، والفررروق 725، و شرررح القواعررد الفقهيرره للشرريخ احمرردالزرقاء/210الحمررزاوی ص/ - 

للحصرررررررری ، و علرررررررم القضررررررراء 20/234، والمغنررررررری البرررررررن قدامرررررررۀ 7/70للقرافررررررری 

، 3/254، و مواهب الخطاب 3/12/00، و فتح القدير للکمال الحنفی 2/175،154،026

و وسررايل االیبررات  2/151، و روضررۀ القضررات للسررمنانی 7/700،705و مغنرری المحترراج 

 200للزحيلی/
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* شهادت اجير برای مستدجرش در حادیۀ که او را بره اجررت گرفتره اسرت 
 به علت پيدا شدن تهمت، قبول نمی شود.

* شهادت شاگرد خاصری کره ضررر اسرتادش را کره او را بره اجررت گرفتره 
 است ضرر خودش می شمارد، قبول نمی شود.

ص عبارت است از کسی که با خرود اسرتاد و خرانوادۀ * گفته اند: شاگرد خا
او نان می خورد و مزد معلوم و معينی ندارد و آن معنی اين فرمودۀ پيامبر 

برای کسی که با نران خروردن برا « ال شهادۀ للقانع باهل البيت»)ص( است: 
 خانواده قناعت ورزيده است، شهادتی نيست.

يررا ماهانرره يررا روزانرره اسررت و او  * گفترره انررد: مررراد برره اجيررر، اجيررر سرراالنه
 عبارت است از اجير واحد خاص.

بنابر آن شرهادت اجيرر مشرترس بررای کسريکه او را بره اجررت گرفتره اسرت 
قبرول مرری شرود، و مالکيرران شرهادت داللرری را کره در شررهادتش اتهررامی وارد 
باشد، رد کرده اند، و اين در صورتی است کره غررص وی دسرت يرافتن بره 

ز سربب شرهادت وی باشرد، و امرا اگرر حالرت طروری باشرد کره منفعتی زياد ا
اجرت داللی او تغيير نکند و فرقی در آن نيايد، پس شهادت وی قابرل قبرول 

 است زيرا در اين صورت اتهامی بر او وارد نيست.
شررافعيان برره رد شررهادت شررخد دايررن )طلبکررار( برررای مررديون متوفررايش يررا 

ه رد شرهادت امانرت گرذار بررای برن محجور عليه اش به علت افالس،ومديو
به رد شهادت عاقله بره ، و به رد شهادت شخد برای ضامنش،وامانت دار

بره نفرع يکردي ر بخراطر  جرح مشهود قتل و باالخره به رد تبادل شهادت هرا
 آمد در بين شان، قايل اند.احتمال جور

صررورت هررای را کرره « وسررايل االیبررات»دکتررور محمررد الزحيلرری در کتررابش 
آنها نفعی را برای خود جلرب يرا ضررری را از خرود دفرع مری کنرد  شاهد در

 چنين برشمرده است:
قرابت: جمهور علماء گفته اند: شهادت پدر برای فرزنردش هرچنرد پايران  -أ

برود، و هم چنان شهادت فرزند برای پدرش هرچند بلند برود، و بره همرين 
نمری  گونه شرهادت شروهر بررای زنرش و شرهادت زن بررای شروهرش قبرول

 شود.
خصررومت و دشررمنی: بايررد شرراهد دشررمن مشررهود عليرره نباشررد و دشررمن  -ب

عبارت است از کسی که از او بد مری بررد، و زوال نعمرت او را آرزو مری 
 کند، و به خوشحالی او غم ين و به اندوه او شادمان می شود.

)هررم چنرران قبررول نمرری شررود( کرره شررخد دايررن )طلبکررار( برررای مررديون  -ج
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س خويش يا برای شرري  خرويش شرهادت بدهرد، يرا وکيرل در )بدهکار( مفل
 مورد ایبات دعوايی شهادت بدهد که وکيل همان دعوی بوده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گزارش اجراات محاکم  مرکز ووالیات ک ورگزارش اجراات محاکم  مرکز ووالیات ک ور
 درمورد رسییه گی به قضایای تجاوز جنسی و ز ونت علیه زن 

 2936در سال 

 الف : قضایای تجاوزجنسی :
ازجانب محراکم ابتدائيره و  2063طی سال ،گزارشات واصلهبه اساس 

قضريه تجاوزجنسری کره  105استيناف مرکز وواليات کشرور درمرورد 
ازجانب ارگانهرای عردلی محرول ان محراکم گرديرده ، رسريده گری بعمرل 

ترن ميشروند، بره جرزا هرای الزم  006و متهمين قضايا کره برال  برر مدهآ
تررن برره حرربس  202حرربس دوام ، تررن برره  43برره اعرردام ،   تررن۲ازجملرره 
بره  ترن 24 ،ترن بره حربس قصرير  11تن به حبس متوسط ، 52طويل ، 

تررن ازمتهمررين بنابرعرردم موجوديررت داليررل  76جريمرره نقرردی محکرروم و 
 اند . شده الزام بری الذمه شناخته 

ذيرل از لحراظ رسريده گری اشرته محرـاکم به مالحظه آمار و ارقام دست د
 ار دارند:به قضايای فوق در صدر قر

 قضیه  94 محاکم والیت کابل
 قضیه 05 محاکم والیت تخار

 قضیه 02 محاکم والیت جوزجان 
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 قضیه  02 محاکم والیت بلخ
 قضیه  02 محاکم والیت کنیز 

 قضیه  23  محاکم والیت کنیهار 
 قضیه  25  محاکم والیت هرات 

 که به تعقیب محاکم والیات فوق ،محاکم ذیل : 
ستیناف سمنگان بدا رسدییه گدی محکمه ا

 به
 قضیه  22

محکمه استیناف بیز ان بدا رسدییه گدی 
 به

 قضیه  22

محکمه استیناف بادغیس بدا رسدییه گدی 
 به

 قضیه  22

 قضیه  5 محکمه استیناف پروان با رسییه گی به
 قضیه 5 ومحکمه استیناف بامیان با رسییه گی 

دايکنردی سرتيناف واليرات هم نران محراکم ادر رديف دوم قررار دارنرد .
 ،هلمند،ميررررررردان ورد ،کاپيسرررررررا،غزنی ،پنجشرررررررير،فارياب ،پکتيرررررررا،
يه نيمروز،نن رهار،لغمان،سرررررپل و بغررررالن هرواحررررد الرررری پررررنج قضرررر

 فراه، پکتيکا،مورد رسيده گی قرارداده ولی محاکم استيناف واليات را
يه هررررای حررررل وفصررررل شررررده فاقررررد دوسرررر خوسررررت،ولوگر کنررررر، غرررور،

  .گذشته بوده اند سالتجاوزجنسی در
ناگفته نماند که ده ها دوسيه دي ر براهمين وصرف جرمری تحرت دوران 

ی انهرا تصراميم الزم محاکم قرار داشته که درمواعيد معينره قرانونی رو
 .اتخاذ مي ردد

( مررتهم از 101( قضرريه شررامل )104) 2065گفتنرری اسررت کرره در سررال 
ر گرفتره ودر جانب محاکم مرکز وواليات مورد رسيده گی قضائی قرا

 مورد آنها تصاميم الزم قضائی اتخاذ گرديده است .

 :ب : قضایای ز ونت علیه زن 
 640مجموعررا   برره تعررداد  2063قرررار گزارشررات بدسررت آمررده ،  در سررال 

تررن ازجانررب محرراکم ابتدائيرره و  2163قضرريه  خشررونت عليرره زن برره اتهررام 

تررن  21آن اسررتيناف مرکررز وواليررات کشررورحل وفصررل گرديررده و برره ایررر 

تن محکوم به حبس  206تن محکوم به حبس دوام ، 200محکوم به اعدام ، 
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تررن محکرروم برره حرربس  760تررن محکرروم برره حرربس متوسررط ،  201طويررل ،  

 107گرديرده و بره تعرداد محکروم  تن محکوم به جرايم نقردی  175قصير و 

 .الزام بری الذمه شناخته شده اند تن ازمتهمين نسبت عدم موجوديت داليل

 :براساس گزارشات واصله محاکم

 قضیه  230 محاکم والیت کابل
 قضیه 207 محاکم والیت بلخ

 قضیه 225 محاکم والیت دایکنیی 
 قضیه 36 محاکم والیت هرات
 قضیه 36 محاکم والیت تخار 
 قضیه  54  محاکم والیت کنیز

 قضیه  99  محاکم والیت بامیان 
 قضیه 09 محاکم والیت بیز ان 

برادغيس، فرراه، درصدر قراردارند که به تعقيب ان محاکم استيناف واليرات 
 غزنری، فاريراب، غور، سرپل، پروان، نيمروز، نن رهار، کنرها، کندهار،

هلمند،سمن ان،پکتيا،کاپيسرررا، ورد  ، پکتيکرررا، لررروگر، جوزجررران،  لغمررران،
دوسرريه  مربرروط برره جرررايم  10نيررز هرواحررد الرری  بغررالن، پنجشير،خوسررت

 ونت عليه زن را مورد رسيده گی قضايی قرارداده اند .خشــ
درجريران  ارزگان،نورسرتان،وزابلگفتنی است که محاکم اسرتيناف واليرات 

 (قضايا حل و فصل شده خشونت عليه زن نداشته اند .63سال )
جداول مربوطه به قضرايای رسريده گری شرده تجراوز جنسری وخشرونت عليره 

 :زن ذيال  غرص مالحظه تقديم است 
( مرتهم از 215( قضريه شرامل )333مجموعرا  ) 2065بايد گفت که در سال 

جانررب محرراکم مرکررز وواليررات رسرريده گرری ودر مررورد آنرران تصرراميم الزم 

 قضائی اتخاد گرديده است .

 مرکز ووالیات ک ورجیول اجراات محاکم 
 2936درمورد رسییه گی به قضایای تجاوز جنسی در سال 

شماره
 

محکمه 
 مربوطه

 اعیام متهمی  یهقض
 حبس
 دوام

 حبس
 طویل

 حبس
 متوسط

حبس 
 قصیر

جریمه 
 نقیی

بری 
 الذمه

 24 29 2 0 29 23 2 46 94 کابل 1 1

 9 2 9 29 9 22 2 33 27 تخار 2 2

 6 2 0 7 7 4 2 00 02 جوزجان 3 3
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 6 2 7 4 3 9 2 06 02 بلخ 4 4

 2 2 0 2 7 22 0 09 02 کنیز 5 5

 0 2 2 9 09 0 2 92 23 کنیهار 0 0

 2 2 0 3 6 7 2 00 25 هرات 7 7

 2 2 2 9 5 2 2 22 22 سمنگان 1 1

 2 9 2 9 2 6 2 24 22 بیز ان 9 9

 2 2 7 9 6 2 2 26 22 بادغیس 16 16

 5 2 2 2 2 2 2 3 5 پروان 11 11

 2 2 2 2 7 2 2 6 5 بامیان 12 12

 2 2 0 2 4 9 2 22 7 دایکنیی 13 13

 2 2 2 2 0 2 2 4 9 هلمنی 14 14

 2 2 2 2 9 2 2 9 9 مییان وردگ 15 15

 2 2 2 2 0 2 2 9 9 کاپیساء 10 10

 2 2 2 2 2 0 2 9 9 غزنی 17 17

 9 2 2 2 2 2 2 9 9 پنج یر 11 11

 2 2 2 2 2 0 2 4 0 فاریاب 19 19

 9 2 2 2 2 2 2 9 0 پکتیا 26 26

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 نیمروز 21 21

 2 2 2 2 2 9 2 7 2 ننگرهار 22 22

 2 2 2 2 2 0 2 0 2 لغمان 23 23

 2 2 2 2 2 2 2 0 2 سرپل 24 24

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 بغالن 25 25

 43 25 00 72 222 56 2 923 097 مجموع

 
 

 رجیول اجراات محاکم  مرکز ووالیات ک و

 2936درمورد رسییه گی به قضایای ز ونت علیه زن  در سال 
 

شمار
 ه

 متهمی  قضیه محکمه مربوطه
اعی
 ام

 حبس
 دوام

 حبس
 طویل

 حبس
 متوسط

حبس 
 قصیر

جریمه 
 نقیی

بری 
 الذمه

 66 20 65 24 00 92 9 097 230 کابل 2

 92 9 56 22 27 22 9 246 207 بلخ 0

 0 202 72 23 7 2 2 236 225 دایکنیی 9

 26 6 73 07 9 4 2 225 36 هرات 4

 25 52 00 27 29 6 4 243 36 تخار 7

 6 7 49 6 7 3 2 54 54 کنیز 6

 20 3 00 7 0 2 2 72 99 بامیان 5
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 6 6 25 2 2 2 2 90 09 بیز ان 6

 7 2 20 7 0 2 2 07 02 بادغیس 3

 0 2 7 9 5 2 2 25 25 فراه 22

 0 2 5 0 4 2 2 26 26 نیمروز 22

 0 2 29 6 2 4 2 06 27 ننگرهار 20

 2 4 2 0 7 3 2 00 27 کنرها 29

 9 2 7 2 9 0 2 24 24 کنیهار 24

 2 2 6 0 2 0 2 29 29 پروان 27

 9 2 25 9 0 2 2 06 20 سرپل 26

 5 2 7 9 2 2 2 26 20 غور 25

 6 2 6 2 0 2 2 26 22 فاریاب 26

 2 2 6 2 0 2 2 29 3 غزنی 23

 2 2 5 2 2 2 2 22 6 لغمان 02

 2 2 6 0 2 2 2 22 6 هلمنی 02

 9 2 4 0 0 2 2 22 6 سمنگان 00

 4 2 2 2 0 5 2 24 5 پکتیا 09

 2 2 0 2 0 2 2 6 6 کاپیسا 04

 0 2 0 2 2 4 2 22 7 گورد 07

 2 2 0 2 9 2 2 6 7 پکتیکا 06

 2 0 2 2 2 9 2 6 7 لوگر 05

 2 2 0 0 2 2 2 6 7 جوزجان 06

 2 2 2 2 2 9 2 4 0 بغالن 03

 2 2 2 2 2 2 2 0 2 پنج یر 92

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 زوست 92

 024 047 439 290 223 229 20 2036 359 مجموع

 

 

 از طریق محاکم  2936جیول تفصیلی قضایای تجاوز جنسی که طی سال 

 ابتیائیه واستیناف مورد رسییه گی قرار گرفته انی

 تصمیم قضائی
تاریخ جلسه 

 قضائی

تعیاد 
 
همی

مت
 

 محکمه مربوطه نوع قضیه

 هشمار

 09/0/2936 بیست سال حبس تنفیذی
 
2 

 تجاوزجنسی
دیوان رسییه گی به جرایم ز ونت 

 تیناف کابلاس

1  

 
  2 رر        رر تجاوزجنسی 2 رر بیست سال حبس تنفیذی

پنج سال وش ماه حبس 
 تنفیذی

  3 رر      رر تجاوزجنسی 2 5/9/36

  4 رر      رر تجاوزجنسی 2 02/9/2936 شش سال حبس تنفیذی

  5 رر     رر تجاوزجنسی 2 رر برائت

بیست سال حبس وجریمه    0 رر    رر  تجاوزجنسی 2 05/9/36
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 نقیی

  7 رر     رر تجاوزجنسی 2 25/4/2936 ده سال حبس تنفیذی

  1 رر      رر تجاوزجنسی 2 24/7/2936 بیست سال حبس تنفیذی

  9 رر      رر تجاوزجنسی 2 2/5/2936 برائت

هرشش نفربیس بیست 
 سال حبس وجریمه نقیی

  16 رر      رر تجاوزجنسی 6 6/6/2936

  11 ر     ررر تجاوزجنسی 2 29/6/2936 برائت

 2 06/6/2936 شش سال حبس تنفیذی
اقیام به 

 تجاوزجنسی
  12 رر      رر

 2 0/22/2936 برائت
اقیام به 
 تجاوز

  13 رر

یکنفربیست سال ویکنفر 
 برائت

  14 رر    رر تجاوزجنسی 0 رر

پنج سال ویکماه حبس 
 تنفیذی

24/22/2936 2 
اقیام به 
 تجاوز

  15 رر    رر

 رر 2 24/2/36 شش سال حبس تنفیذی
دیوان رسییه گی بجرایم  محکمه 

 استیناف والیت کابل
10  

  17 رر رر 2 03/2/36 شش سال حبس تنفیذی

هرواحی بیست بیست سال 
 حبس وجریمه نقیی

  11 رر تجاوزجنسی 6 26/0/36

  19 رر رر 2 23/0/36 بری الذمه

  26 رر رر 2 92/0/36 بری الذمه

  21 رر رر 2 06/4/36 بری الذمه

  22 رر رر 2 5/7/36 شش سال حبس تنفیذی

پنج سال ویکماه حبس 
 تنفیذی

  23 رر رر 2 6/6/36

  24 رر رر 2 23/6/2936 بری الذمه

  25 رر رر 0 25/5/36 هرواحی بری الذمه

  20 رر رر 2 29/6/36 بری الذمه

  27 رر رر 2 03/6/36 ه ت سال حبس تنفیذی

  21 رر رر 2 24/3/2936 بیست سال حبس تنفیذی

  29 رر رر 2 02/3/2936 بیست سال حبس تنفیذی

یکنفرشش سال دومی سه 
 سال حبس تنفیذی

  36 رر رر 0 0/22/36

  31 رر رر 2 7/22/36 بری الذمه

یکنفر بیست سال ودومی 
 پنج سال حبس تنفیذی

  32 رر رر 0 3/22/36

  33 رر رر 2 92/22/36 بری الذمه

پنج سال وش ماه حبس 
 تنفیذی

  34 رر رر 2 25/22/36

  0    

  35 محکمه استیناف والیت بادغیس لواط 2 92/0/2936 سه سال حجزتنفیذی

 2 09/9/2936 یکسال یکماه حبس تنفیذی
اقیام به 

 تجاوزجنسی
  30 رر     رر

هرواحی پنج سال یکماه 
 حبس

  37 رر    رر تجاوزجنسی 0 00/5/2936

 0 03/5/2936 هرواحی یکماه حبس
انزوای 
 اجباری

  31 رر    رر

  39 رررر     لواط 2 92/0/36 سه سال حجزتنفیذی

اقیام به  2 09/9/2936 یکسال یکماه حبس تنفیذی   46 رر    رر
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 تجاوز

هرواحی پنج سال یکماه 
 حبس

  41 رر    رر تجاوزجنسی 9 9/7/2936

  42 رر     رر تجاوزجنسی 2 26/7/2936 ده سال حبس

 0 09/6/2936 هرواحی شانزده سال حبس
 تجاوزو
 ز ونت

  43 رر     رر

  44 رر    رر سیتجاوزجن 2 26/6/2936 یکسال حبس

 2 02/6/2936 دوماه حبس تنفیذی
انزوای 
 اجباری

  45 رر     رر

  0    

  40 محکمه استیناف والیت فاریاب تجاوزجنسی 0 00/5/2936 هرواحی بیست سال حبس

یکنفرهفت سال 
 حجزیکنفرپنج سال

  47 رر     رر رر 0 4/7/2936

  0    

  41 مه استیناف والیت بامیانمحک تجاوزجنسی 2 03/2/2936 به میت بیست سال حبس

به میت پنج سال یکماه 
 حبس

06/9/2936 
2 

 

تجاوز به 
عفت 

 وناموس
  49 رر     رر

  56 رر     رر تجاوزجنسی 2 24/7/2936 ه ت سال حبس تنفیذی

  51 رر     رر رر 2 23/5/2936 برائت  الذمه

 2 6/3/2936 ده سال حبس تنفیذی
تجاوزبه 

 عفت ناموس
  52 رر   رر

  53 رر    رر رر  رر 2 26/5/2936 تنفیذیسه سال حجز

هرواحی ه ت ه ت سال 
 حبس

  54 رر     رر رر 0 09/22/2936

  0    

  55 دیوان محکمه استینیاف والیت پنج یر تجاوزجنسی 2 24/22/2936 برائت

  50 رر    رر رر 2 29/22/2936 برائت

  57 رر    رر رر 2 09/22/2936 برائت

  0    

  51 دیوان محکمه استیناف والیت بغالن تجاوزجنسی 2 03/22/36 ده سال حبس تنفیذی

  0    

پنج سال وش ماه حبس 
 تنفیذ

4/3/2936 2 
اقیام به 
 تجاوز

  59 دیوان محکمه استیناف والیت وردگ

پنج سال وش ماه حبس 
 تنفیذی

  06 رر    رر رر   رر 2 22/22/2936

 2 رر پنج سال وش ماه حبس
تجاوزبه 

 علت ناموس
  01 رر    رر

  0    

  02 دیوان محکمه استیناف والیت پکتیا تجاوزجنسی 2 29/0/36 یکنفربری الذمه

  03 رر    رر رر 0 رر   رر دونفربری الذمه

  0    

هرواحی شش شش سال 
 حبس

  04 دیوان محکمه استیناف والیت دایکنیی تجاوزجنسی 9 00/5/2936

یکنفریکسال دومی هفت 
 ماه حبس تنفیذی

  05 رر  رر   رر 0 2/20/2936

هرواحی شانزده سال حبس 
 تنفیذی

  00 رر    رر رر 9 7/7/2936

4/6/2936 هرواحی جریمه نقیی   07 رر    رر رر 2 

پنج سال ش ماه حبس  27/6/2936   01 رر    رر رر 2 
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 تنفیذی

  0    

2/7/36 بیست سال حبس تنفیذی  رر 2 
دیوان جزای محکمه شهری والیت 

 پروان
09  

4/7/36 بری الذمه  2 
ب لت وکو
 وتجاوز

  76 رر

05/22/36 بری الذمه  2 
اقیام به 
 تجاوز

  71 رر

05/0/36 برائت   72 دیوان جزای استیناف والیت پروان تجاوزجنسی 9 

92/7/2936 برائت   73 رر رر 2 

23/3/2936 ه ت سال حبس تنفیذی   74 رر رر 2 

06/22/36 برائت  2 
اقیام به 
 تجاوز

  75 رر

  0    

04/22/2936 بیست سال حبس تنفیذی  0 
قتل 

وتجاوزجنس
 ی

دیوان جزای محکمه استیناف والیت 
 لغمان

70  

  0    

یکنفرپانزده سال 
ویکنفرشانزده سال حبس 

 تنفیذی
  77 دیوان جزای محکمه شهری هلمنی تجاوزجنسی 0 06/2/2936

  71 رر رر 2 02/2/36 ده سال حبس تنفیذی

  79 رر رر 2 4/0/36 ش ماه حبس تنفیذی

  0    

 2 27/7/2936 هفت سال حبس تنفیذی
سرقت 
 وتجاوز

رسییه گی به جرایم ز ونت والیت 
 غزنی

16  

  11 رر تجاوزجنسی 2 04/7/36 بیست سال حبس تنفیذی

  12 رر رر 2 26/5/36 بیست سال حبس تنفیذی

  0    

 تجاوزجنسی 2 26/5/2936 پنج سال وش ماه حبس
دیوان جزای محکمه استیناف والیت 

 سمنگان
13  

  14 رر رر 2 22/4/36 دوسال حبس تنفیذی

  15 رر رر 2 06/9/36 یکسال ه ت ماه حجز

  10 رر رر 2 22/7/36 شش سال حبس تنفیذی

  17 رر رر 2 00/7/2936 هژده سال وچهارماه حبس

  11 رر رر 2 06/6/2936 دوسال ه ت ماه حجز

  19 رر رر 2 23/3/2936 ده سال حبس تنفیذی

  96 رر رر 2 00/3/2936 پنج سال ویکماه حبس

  91 رر رر 2 04/22/36 حبسپنج سال ویکماه 

  92 رر رر 2 6/22/2936 پنج سال ویکماه حبس

  93 رر رر 2 6/5/2936 پنج سال دوماه حبس

  0    

  94 دیوان جزای محکمه استیناف کنیهار تجاوزجنسی 2 04/5/2936 چهارسال و سه ماه حبس

هرواحی ه ت ه ت سال 
 حبس

  95 رر رر 0 20/22/2936

  90 رر رر 2 7/22/2936 هفت سال حبس

  97 رر رر 0 5/20/2936 پنج سال حبس

  91 رر رر 2 04/2/2936 شانزده سال حبس

یک برائت دونفرشش    99 رر رر 9 92/0/2936
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 شش سال حبس

هرواحی پنج پنج سال یک 
 یک ماه حبس

  166 رر رر 9 29/4/2936

  161 رر رر 2 0/7/2936 ه ت سال حبس تنفیذی

  162 رر رر 2 04/5/2936 هفت سال حبس تنفیذی

  163 رر رر 0 25/6/2936 شش سال حبسهرواحی 

دونفرشش شش سال 
 حبس ویکنفربرائت

  164 رر رر 9 3/2/36

  165 رر رر 2 09/6/2936 پنج سال ویکماه حبس

  160 رر رر 2 2/3/2936 رر    رر

دونفرشش شش سال 
ودونفردیگرپنج سال 

 یکماه حبس
  167 رر رر 4 20/6/2936

  161 رر رر 2 02/22/2936 پنج سال وش ماه حبس

 رر 2 26/22/2936 ش ماه حبسیکسال و
دیوان محکمه ابتیائیه رسییگی به 

 جرایم والیت کنیهار
169  

 2 7/22/2936 دوسال حبس تنفیذی
شروع به 

 تجاوز
  116 رر

  111 رر تجاوزجنسی 2 0/22/2936 بیست سال حبس تنفیذی

 2 26/22/36 شش سال حبس تنفیذی
تجاوزبه 

 عفت
  112 رر

  0    

 صی تجاوزق 2 7/22/2936 یکسال دوماه حبس
دیوان رسییه گی جرایم محکمه 

 استیناف کاپیسا
113  

  114 رر رر 2 0/22/2936 ده سال حبس تنفیذی

  115 رر تجاوزجنسی 2 0/20/2936 شش سال حبس تنفیذی

  0    

 رر 2 04/4/2936 بیست سال حبس تنفیذی
دیوان رسییه گی جرایم محکمه 

 استیناف والیت کنیز
110  

  117 رر رر 2 رر رر    رر

  111 رر رر 2 رر ررر    ر

  119 رر رر 2 07/5/2936 شانزده سال حبس تنفیذی

 2 2/3/2936 اعیام
 تجاوزمنجر

 بقتل
  126 رر

 2 02/22/36 پنج سال ویکماه حبس
تجاوزبه 

 عفت
  121 رر

  122 رر رر 2 0/20/2936 ه ت سال حبس تنفیذی

  123 رر رر 2 رر سه سال حبس تنفیذی

  124 رر رر 2 رر ه ت سال حبس تنفیذی

 2 7/20/2936 یذییکسال حبس تنف
اقیام به 
 تجاوز

  125 رر

  120 رر ادعا تجاوز 2 7/20/2936 شانزده سال ویکماه حبس

  127 رر تجاوزجنسی 2 29/4/36 شانزده سال ویکماه حبس

  121 رر رر 2 22/7/2936 هجیه سال حبس تنفیذی

 2 رر ه ت سال حبس تنفیذی
تجاوزبه 

 عفت
  129 رر

  136 رر تجاوزجنسی 2 رر بری الذمه

  131 رر رر 9 رر سال حبسهرواحی بیست 

  132 رر رر 2 22/7/2936 پنج سال حجزتنفیذی

  133 رر رر 2 07/5/2936 شانزده سال حبس تنفیذی
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  134 رر رر 2 03/5/36 ه ت سال حبس تنفیذی

یکنفراعیام ویکنفرش ماه 
 حبس تنفیذی

92/5/36 0 
تجاوزمنجر

 به قتل
  135 رر

  0    

  130 استیناف والیت بلخدیوان جزا محکمه  تجاوزجنسی 2 7/0/36 بری الذمه

  137 رر رر 2 20/0/36 بری الذمه

یکنفرشانزده سال ودومی 
پنج سال یکماه حبس 

 تنفیذی
  131 رر رر 0 06/0/2936

  139 رر رر 0 00/6/2936 پنج سال حجز

  146 رر رر 0 0/6/2936 برائت

  141 رر رر 0 05/6/2936 هفت سال حبس تنفیذی

هرواحی پنج سال یکماه 
 حبس

  142 رر رر 0 27/6/2936

  143 رر رر 2 00/6/2936 سه ماه حبس تنفیذی

  144 رر رر 0 26/22/36 هرواحی ه ت سال حبس

  145 دیوان شهری محکمه والیت بلخ رر 0 26/2/36 بری الذمه شینی

 تجاوزجنسی 2 27/5/36 پنج سال حجزتنفیذی
دیوان ابتیائیه رسییه گی اطفال والیت 

 بلخ
140  

 2 07/6/36 دوماه حبس تنفیذی
ه شروع ب
 تجاوز

  147 ی بجرایم بلخگوان ابتیائیه رسییه دی

  141 رر رر 2 3/7/36 دوماه حبس تنفیذی

  149 رر تجاوزجنسی 2 6/6/36 هفت سال حبس تنفیذی

  156 رر رر 2 26/6/36 پنج سال حبس تنفیذی

  151 رر رر 2 2/6/36 بیست سال حبس تنفیذی

 2 92/7/36 دوماه حبس تنفیذی
اقیام به 
 تجاوز

یم والیت دیوان ابتیائیه رسییه گی بجرا
 بلخ

152  

 2 07/6/36 دوماه حبس تنفیذی
شروع به 

 تجاوز
  153 رر

  154 رر تجاوز 2 6/6/36 هفت سال حبس

  155 رر رر 2 26/6/36 پنج سال حبس تنفیذی

  150 رر رر 2 2/6/36 بیست سال حبس تنفیذی

  0    

یکنفره ت سال دونفر 
 دودو سال حبس تنفیذی

 رر 9 92/7/36
اف دیوان رسییه گی به جرایم استین

 والیت هرات
157  

  151 رر رر 2 رر ده سال حبس تنفیذی

 2 02/6/2936 سه سال وش ماه حبس
شروع به 

 تجاوز
  159 رر

دوسال ش ماه حبس 
 تنفیذی

 2 رر
اقیام به 
 تجاوز

  106 رر

پانزده سال حبس ومعادل 
 مهر

  101 رر تجاوزجنسی 2 07/5/2936

 2 07/5/36 یکسال حبس تنفیذی
همکاری 
بافاعل 
 تجاوز

  102 رر

  103 رر تجاوزجنسی 2 رر حبس تنفیذیسه سال 

  104 رر رر 2 3/6/2936 ده سال حبس ومعادل مهر

 2 7/22/2936 دوسال حبس تنفیذی
اقیام به 
 تجاوز

  105 رر

یکنفربیست سال و 
 یکنفرده سال حبس تنفیذی

09/22/2936 0 
تجاوزوفح

 شا
  100 رر
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 2 07/3/2936 سه سال حبس تنفیذیرر
شروع به 

 تجاوز
  107 رر

  101 رر تجاوزجنسی 2 0/5/2936 یذیبیست سال حبس تنف

یکنفربیست سال ودومی 
 ده سال حبس تنفیذی

  109 رر رر 0 22/5/2936

 2 رر ش ماه حبس تنفیذی
همکاری به 

 تجاوز
  176 رر

یکنفربیست سال ودومی 
 دوسال حبس تنفیذی

  171 رر تجاوزجنسی 0 02/3/2936

 2 23/3/2936 دوسال حبس تنفیذی
شروع به 

 تجاوز
  172 رر

  173 رر تجاوزجنسی 2 04/22/2936 تنفیذیبیست سال حبس 

  0    

 رر 2 26/4/2936 دوسال حبس تنفیذی
دیوان جزای محکمه استیناف والیت 

 تخار
174  

  175 رر رر 2 03/5/2936 سه سال حبس تنفیذی

پنج سال وش ماه حبس 
 تنفیذی

  170 رر رر 2 00/6/2936

هرواحی شانزده سال حبس 
 تنفیذی

  177 رر رر 0 29/22/36

ه حبس یکسال وش ما
 تنفیذی

29/20/36 2 
اقیام به 
 تجاوز

  171 رر

  179 رر رر 2 رر یکسال حبس تنفیذی

  116 دیوان جزای محکمه شهری تخار رر 2 26/4/36 دوسال حبس تنفیذی

یکنفردوسال وش ماه 
 دومی یکسال حبس تنفیذی

  111 دیوان جزای محکمه استیناف تخار رر 0 05/2/36

  112 رر رر 2 92/2/36 برائت

بس چهار چهارسال ح
 تنفیذی

  113 رر رر 0 00/2/36

پنج سال ویکماه حبس 
 تنفیذی

  114 رر رر 2 05/0/36

  115 رر رر 2 9/9/36 یکسال وش ماه حجز

سه سال وسه ماه حبس 
 تنفیذی

  110 رر رر 2 26/7/36

 رر 2 06/6/36 سه سال حبس تنفیذی
دیوان ابتیائیه رسییه گی بجرایم والیت 

 تخار
117  

  111 رر رر 2 4/5/36 برائت

  119 رر رر 2 رر برائت

شانزده شانزده سال حبس 
 تنفیذی

  196 رر رر 0 20/3/36

  191 رر رر 2 2/22/36 هژده سال حبس تنفیذی

هرواحی هژده هژده سال 
 حبس

  192 رر رر 0 26/22/36

پنج سال ویکماه حبس 
 تنفیذی

22/22/36 2 
دزول منزل 

 وتجاوز
  193 رر

  194 رر تجاوزجنسی 2 07/22/36 شانزده سال حبس تنفیذی

  195 رر رر 2 6/20/36 تنفیذی دوسال حبس

  190 رر رر 2 03/5/36 سه سال حبس تنفیذی

  197 رر رر 2 00/6/36 شانزده سال حبس تنفیذی

شانزده شانزده سال حبس 
 تنفیذی

  191 رر رر 0 29/22/36

یکسال وش ماه حبس    199 رر رر 2 29/20/36
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 تنفیذی

  266 رر رر 2 رر یکسال حبس تنفیذی

  0    

یکنفرشش سال دومی سه 
 بس تنفیذیسال ح

 تجاوزجنسی 0 09/9/2936
محکمه ابتیائیه رسییه گی به جرایم 

 والیت سرپل
261  

  2    

  262 رر      رر    رر  والیت نیمروز رر 2 20/0/36 بری الذمه

  2    

  263 دیوان جزای استیناف والیت بیز ان رر 0 05/0/36 جریمه نقیی

  264 رر رر 0 06/4/36 بیست سال حبس تنفیذی

  265 رر رر 2 02/6/36 تنفیذی سه سال حبس

  260 رر رر 2 27/3/36 برائت

یکسال وش ماه حبس 
 تنفیذی

  267 رر رر 2 رر

  261 رر رر 2 7/3/36 بیست سال حبس تنفیذی

  269 رر رر 2 07/22/36 ده سال حبس تنفیذی

  216 محکمه ابتیائیه  کوهستان   رر رر 2 6/4/36 شانزده سال حبس تنفیذی

  211 جزای شهری     رر دیوان رر 2 25/22/36 جریمه نقیی

هرواحی بیست بیست سال 
 حبس تنفیذی

  212 رر رر 0 2/9/36

  213 دیوان ابتیائیه بهارک    رر رر 2 7/5/36 سه سال حبس تنفیذی

  2    

یکنفرهفیه سال 
دونفرشانزده شانزده سال 
چهارمی دوسال وپنجم 

 برائت

 رر 7 92/6/36
محکمه ابتیائیه رسییه گی والیت 

 ننگرهار
214  

  2    

 رر 2 6/2/36 هفیه سال
دیوان جزای محکمه استیناف والیت 

 جوزجان
215  

  210 رر رر 0 3/2/36 شانزده سال حبس تنفیذی

  217 رر رر 2 29/2/36 بری الذمه

  211 رر رر 2 26/2/36 هفت سال حبس تنفیذی

  219 رر رر 2 92/2/36 هفت سال حبس تنفیذی

  226 رر رر 2 رر شانزده سال حبس تنفیذی

  221 رر رر 2 22/0/36 دوسال حبس تنفیذی

  222 رر رر 2 24/9/36 شش سال حبس تنفیذی

  223 رر رر 2 25/9/36 برائت

  224 رر رر 2 05/6/36 یکسال حجز

  225 رر رر 2 رر برائت

  220 رر رر 2 03/6/36 سه سال حبس تنفیذی

  227 رر رر 2 23/6/36 برائت

  221 رر رر 2 06/5/2936 یکسال حبس تنفیذی

پنج سال ش ماه حبس 
 تنفیذی

  229 رر رر 2 6/3/2936

  236 رر رر 2 23/3/36 سه سال حبس تنفیذی

  231 رر رر 2 06/0/36 برائت

  232 رر رر 2 6/22/36 برائت

  233 رر رر 2 92/22/36 سه سال حبس تنفیذی
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  234 رر رر 2 7/22/36 پنج سال حبس تنفیذی

  235 رر رر 2 92/22/36 شش سال حبس تنفیذی

  309    

 
از طریق محاکم  2936ت علیه زن که طی سال جیول تفصیلی قضایای ز ون

 ابتیائیه واستیناف مورد رسییه گی قرار گرفته انی

1
 

 هرامش

 نوع اتهام محکمه مربوطه

تعیاد 
هم

مت
 
ی

تاریخ جلسه  
 قضایی

 تصمیم قضایی

1  
دیوان رسییه گی به جرایم ز ونت 

 محکمه استیناف والیت کابل
 برائت 6/2/2936 2 ز ونت

 اعیام 20/2/2936 2 قتل رر      رر           رر   2

 بیست سال حبس تنفیذی 20/2/2936 2 رر رر             رر           رر  3

 برائت 02/2/2936 2 لت وکوب رر              رر         رر  4

 شش ماه حبس تنفیذی 0/0/2936 2 رر رر               رر          رر  5

 برائت 0/0/2936 2 وحیتمجر رر                 رر    رر  6
 رر 4/0/2936 2 قتل رر              رر            رر  7

 رر               رر           رر  8
سوزت  
منجربه 

 فوت
 بیست سال حبس تنفیذی 09/0/2936 2

 برائت رر 2 لواط رر              رر          رر  9

 حبس تنفیذی هژده سال رر 2 قتل رر             رر         رر  10

 رر                  رر       رر  11
ازدواج 

بیش ازیک 
 زن

 چهارماه حبس تنفیذی 04/0/2936 2

 اعیام 92/0/2936 2 قتل رر               رر           رر  12

 رر               رر         رر  13
مسب 

 زودک ی
2 2/9/2936 

پنج سال ویکماه حبس 
 تنفیذی

 یکماه حبس تنفیذی رر 2 لت وکوب ر      رررر                 ر  14

 رر                رر      رر  15
منجربه 
 زود ک ی

2 02/9/2936 
پنج سال ش ماه حبس 

 تنفیذی

 رر               رر        رر  16
لت وکوب 
 منجربفوت

 ده سال حبس تنفیذی رر 2

 س تنفیذیش ماه حب 02/9/2936 2 لت وکوب رر                  رر      رر  17

 شش هزارجریمه نقیی 04/9/2936 2 رر رر                 رر       رر  18

 رر                 رر         رر  19
مسبب زود 

 ک ی
2 25/4/2936 

پنج سال وش ماه حبس 
 تنفیذی

 یکماه حبس تنفیذی 92/4/2936 2 لت وکوب رر                 رر           رر  20

 رر             رر  رر                   21
مسبب زود 

 ک ی
 برائت 2/7/2936 2

 بیست سال حبس تنفیذی 0/7/2936 2 قتل رر        رر  22

 رر                  رر  23
مسبب زود 

 ک ی
 برائت 3/7/2936 2

 رر رر 2 آزارواذیت رر          رر  24

 برائت 24/7/2936 2 لت وکوب رر       رر  25

 رر          رر  26
لت وکوب 

 جروحیتم
 سه سال حبس تنفیذی 6/6/2936 2

 بیست سال حبس تنفیذی 02/6/2936 2 قتل رر     رر  27
 رر 05/6/2936 2 رر رر      رر  28

 رر      رر  29
مسبب 
 زودک ی

 هردو برائت 2/5/2936 0

 یکسال حبس تنفیذی 27/5/2936 2 مجروحیت رر      رر  30

 برائت 26/5/2936 2 لت وکوب رر       رر  31
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 رر    رر  32
توهی  
 وتحقیر

 سه ماه حبس تنفیذی 09/5/2936 9

 سه سال حبس تنفیذی رر 2 لت وکوب رر   رر  33

 هژده سال حبس تنفیذی 07/5/2936 2 قتل رر     رر  34
 ش ماه حبس تنفیذی 03/5/2936 2 آزارواذیت رر     رر  35

 6/6/2936 2 قتل رر      رر  36
شانزده سال حبس 

 تنفیذی

 رر رر 2 قتل رر     رر  37

 رر      رر  38
مسبب 
 زودک ی

 ده سال حبس تنفیذی رر 2

 6/6/2936 2 رر رر    رر  39
پنج سال یکماه حبس 

 تنفیذی
 بیست سال حبس تنفیذی رر 2 قتل رر    رر  40
 برائت 3/6/2936 2 آزازواذیت رر     رر  41

 29/6/2936 2 قتل رر      رر  42

 بیست سال حبس تنفیذی
 
 
 

 رر     رر  43
یت آزارواذ

وانزوای 
 اجباری

 برائت 02/6/2936 2

 شش هزارجریمه نقیی رر 2 لت وکوب رر      رر  44

 رر    رر  45
مسبب 
 زودک ی

 برائت رر 0

 هردوبرائت رر 0 مسبب قتل رر      رر  46

 یکماه حبس تنفیذی 00/6/2936 2 لت وکوب رر     رر  47

 92/6/2936 2 رر رر     رر  48
حبس گذشته بحالش 

 کافی

 4/3/2936 4 رر رر رر      49
هرواحی یک یک ماه 

 حبس تنفیذی

 رر     رر  50
زودسوزی 
 منجربفوت

 برائت رر 2

 چهارماه حبس تنفیذی 7/3/2936 2 لت وکوب رر    رر  51

 یکسال حبس تنفیذی 22/3/2936 2 مجروحیت رر     رر  52

 رر رر 2 رر رر     رر  53
 هردو برائت 26/3/2936 0 قتل رر     رر  54

 رر    رر  55
لت وکوب 
 منجربفوت

 دوسال حبس تنفیذی 07/3/2936 2

 3/22/2936 2 قتل رر     رر  56
یکنفربیست سال حبس 

 ودومی برائت

 رر      رر  57
لت وکوب 
وادعای 

 قتل
 هرسه متهمی  برائت رر 9

 رر     رر  58
مسبب زود 

 ک ی
 رر 20/22/2936 9

 برائت 26/22/36 2 قتل رر    رر  59
 دوماه حبس تنفیذی رر 2 لت وکوب رر    رر  60

 رر    رر  61
مسبب 
 زودک ی

 رر 0
یکنفرپنج سال و یکنفر 

 برائت

 رر 2 قتل رر     رر  62
شانزده سال حبس 

 تنفیذی

 02/22/36 0 لت وکوب رر    رر  63
 هرواحی جریمه نقیی

 
 ه ت ماه حبس تنفیذی 09/22/36 2 لت وکوب رر     رر  64

 برائت 92/22/36 2 قتل رر     رر  65
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 ه ت ماه حبس تنفیذی 2/22/2936 2 لت وکوب رر رر      66

 برائت 4/22/2936 2 رر رر      رر  67

 رر     رر  68
مسبب زود 

 ک ی
 برائت رر 2

 رر     رر  69
لت وکوب 
وسوزتانی

 ن
2 25/22/36 

پنج سال ویکماه حبس 
 تنفیذی

 رر    رر  70
مسبب زود 

 ک ی
 

 هردونفر برائت 02/22/36 0

71  
استیناف محکمه ابتیائیه رسییه گی 

 والیت کابل
 هرواحی بری الذمه 24/2/36 0 قتل

 اعیام رر 2 رر رر  72

 رر  73
ضرب 

 منجربفوت
 ده سال حبس تنفیذی 27/2/36 2

 4/0/2936 0 قتل رر  74
یکنفرهژده سال حبس 

 دومی برائت

 20/0/36 2 رر رر  75
شانزده سال حبس 

 تنفیذی

 26/0/2936 0 رر رر  76
یکنفربیست سال حبس 

 یدومی جریمه نقی
 بیست سال حبس تنفیذی رر 2 رر رر  77

 هفیه سال حبست تفیذی 3/9/2936 2 رر رر  78

 هژده سال حبس تنفیذی 00/9/2936 2 رر رر  79

 بیست سال حبس تنفیذی رر 2 رر رر  80

 بیست سال حبس تنفیذی 2/7/2936 2 رر رر  81
 بیست سال حبس تنفیذی 4/6/36 2 رر رر  82

 رر  83
ضرب 

 منجربفوت
 سال حبس تنفیذیده  22/5/2936 2

 بری الذمه 27/5/2936 2 قتل رر  84

 رر  85
ضرب 

 منجربفوت
 پانزده سال حبس تنفیذی 0/6/2936 2

 29/6/2936 0 قتل رر  86
هرواحی بیست بیست 

 سال حبس تنفیذی
 هفیه سال حبس تنفیذی 26/6/2936 2 رر رر  87
 بیست سال حبس تنفیذی 00/6/2936 2 رر رر  88

 رر  89
ز ونت 
 منجربفوت

9 05/3/2936 
دونفر ده ده سال حبس 

 سومی برائت
 بیست سال حبس تنفیذی 24/3/2936 2 قتل رر  90

 7/22/2936 0 رر رر  91
یکنفربیست سال 
 ویکنفربری الذمه

 92/22/36 2 رر رر  92
شانزده سال حبس 

 تنفیذی
 بیست سال حبس تنفیذی 26/22/36 2 رر رر  93
 رر       رر رر 2 رر رر  94
 رر     رر   25/22/36 2 رر رر  95

 رر  96
مسبب 
 زودشی

2 03/2/36 
پنج سال و ش ماه حبس 

 تنفیذی

 هرواحی بری الذمه 4/0/2936 0 رر رر  97

 ده سال حبس تنفیذی 2/9/36 2 رر رر  98

 بری الذمه 04/9/36 2 رر رر  99

 25/4/36 9 رر رر  100
یکنفرشش سال حبس 

 دونفربری الذمه
 هرواحی بری الذمه 2/7/36 0 رر رر  101
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 04/7/36 0 رر رر  102
یکنفرپنج سال ویکماه 

 ویکنفربری الذمه
 هرواحی بری الذمه 5/6/36 0 رر رر  103

 00/6/36 2 رر رر  104
پنج سال وش ماه حبس 

 تنفیذی

 رر  105
سوزتانین 

 عمیی
 ده سال حبس تنفیذی 6/3/2936 2

 06/22/36 2 رر رر  106
ده سال وه ت ماه حبس 

 تنفیذی

 رر  107
مسب بخود 

 ک ی
 یذیه ت سال حبس تنف 29/3/36 2

 06/22/36 0 رر رر  108
یکنفرسه سال وسه ماه 

 حبس ودومی برائت
 بری الذمه 0/22/36 2 رر رر  109

 26/22/36 2 رر رر  110
پنج سال وش ماه حبس 

 تنفیذی
 بری الذمه 09/22/36 2 رر رر  111

 رر  112
مجبوربفح

 شا
 ه ت سال حبس تنفیذی 09/22/36 2

 02/2/36 2 مجروحیت رر  113
ش ماه حبس و جریمه 

 نقیی
 یکسال حبس تنفیذی 26/7/36 2 رر رر  114

 ده ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  115

 ه ت ماه حبس تنفیذی 03/5/36 2 رر رر  116
 دوسال  حبس تنفیذی 00/6/36 2 رر رر  117
 ده ماه حبس تنفیذی 92/22/36 2 رر رر  118
 ده سال حبس تنفیذی 92/22/36 2 رر رر  119

 رر  120

آزارواذیت 
وازدواج 
بابیش 
 ازیک زن

 بری الذمه 03/2/36 2

 چهارماه حبس تنفیذی 06/0/36 2 ازارواذیت رر  121

 شش ماه حبس تنفیذی 3/9/2936 2 رر رر  122

 9/7/2936 2 رر رر  123
یکسال ویکماه حبس 

 تنفیذی
 سه ماه حبس تنفیذی 09/7/36 2 رر رر  124
 بری الذمه 92/7/36 2 رر رر  125

 یازده ماه حبس تنفیذی 5/6/36 2 رر رر  126

 حبس تنفیذییکسال  رر 2 رر رر  127

 یکسال حبس تنفیذی 29/3/36 2 رر رر  128

 چهارماه حبس تنفیذی 22/22/36 2 رر رر  129

 رر 2 رر رر  130
یکسال وش ماه حبس 

 تنفیذی
 هرواحی جریمه نقیی 24/2/36 0 لت وکوب رر  131

 پنج ماه حبس تنفیذی 27/2/36 2 رر رر  132

 ش ماه حبس تنفیذی 02/2/36 2 رر رر  133

 تنفیذی ش ماه حبس رر 2 رر رر  134

 سه ماه حبس تنفیذی 03/2/36 2 رر رر  135

 ش ماه حبس تنفیذی 92/0/36 2 رر رر  136
 یکماه حبس تنفیذی 2/9/36 2 رر رر  137
 بری الذمه 0/9/36 2 رر رر  138

 سه ماه حبس تنفیذی 09/9/36 2 رر رر  139

 چهارماه حبس تنفیذی 20/4/36 2 رر رر  140

 چهارماه حبس تنفیذی 25/4/36 2 رر رر  141
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 سه ماه حبس تنفیذی 92/4/36 2 رر رر  142

 چهارماه حبس تنفیذی 2/7/36 2 رر رر  143

 9/7/36 0 رر رر  144
یکنفرجریمه نقیی دومی 

 برائت
 سه ماه حبس تنفیذی 26/7/36 2 رر رر  145
 سپری شیه بحالش کافی 09/7/36 2 رر رر  146

 بری الذمه 92/7/36 2 رر رر  147

 سه سال حبس تنفیذی رر 2 رر رر  148

 ش ماه حبس تنفیذی 6/6/36 2 رر رر  149

 یکماه حبس تنفیذی 05/6/36 2 رر رر  150
 یکنیم ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  151
 یکماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  152

 دوماه وشش روزحبس رر 2 رر رر  153

 06/6/36 0 رر رر  154
یکنفرسه ماه دومی بری 

 الذمه
 ش ماه حبس تنفیذی 4/5/36 2 رر رر  155

 نفیذیچهارماه  حبس ت رر 2 رر رر  156
 سه ماه حبس تنفیذی 22/5/36 2 رر رر  157
 دوماه حبس تنفیذی 27/5/36 2 رر رر  158

 پنج ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  159

 دوماه حبس تنفیذی 25/5/36 2 رر رر  160

 جریمه نقیی 0/6/2936 2 رر رر  161

 29/6/36 2 رر رر  162
ش ماه حبس وجریمه 

 نقیی

 02/6/36 2 رر رر  163
 سه ماه حبس تنفیذی

 
 

 00/6/36 9 رر رر  164
یکنفرسه ماه حبس و 
جریمه نقیی دونفربری 

 الذمه
 چهارماه حبس تنفیذی 03/6/36 2 رر رر  165

 رر         رر 6/3/2936 2 رر رر  166

 یکسال حبس تنفیذی 29/3/36 2 رر رر  167

 پنج ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  168

 پانزده یوم حبس تنفیذی 0/3/36 2 رر رر  169
 الذمهبری  05/3/36 2 رر رر  170
 یکسال حبس تنفیذی رر 2 رر رر  171

 سه ماه حبس تنفیذی 06/3/36 2 رر رر  172

 حبس گذشته کافیست رر 2 رر رر  173

 22/22/36 9 رر رر  174
هرواحی سه سه ماه 

 حبس تنفیذی
 چهارماه حبس تنفیذی 0/22/36 2 رر رر  175

 سه سال حبس تنفیذی 25/22/36 2 رر رر  176
 ش ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  177
 بری الذمه 26/22/36 2 رر رر  178

 00/22/36 0 رر رر  179
یکنفرچهارماه 

ویکنفرسه ماه حبس 
 تنفیذی

 سه ماه حبس تنفیذی 09/22/36 2 رر رر  180

 چهارماه حبس تنفیذی 06/22/36 2 رر رر  181

 رر 2 رر رر  182
سه ماه حبس و جریمه 

 نقیی
 پنج ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  183
 بری الذمه 0/20/36 2 رر رر  184
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 بری الذمه رر 2 رر رر  185

 رر  186
ازدواج 
بابیش 
 ازیک زن

 چهارماه حبس تنفیذی 25/0/36 2

 پنج ماه حبس تنفیذی 09/7/36 2 رر رر  187

 06/6/36 2 رر رر  188
 بری الذمه

 

 92/22/36 0 رر رر  189
یکنفرپنج سال حبس 

 ویکنفربری الذمه

 06/0/36 7 دوودشنام رر  190
هرواحی سه سه ماه 

 حبس تنفیذی

 رر  191
 توهی 
 وتحقیر

 بری الذمه 3/9/36 2

 سه ماه حبس تنفیذی 06/22/36 2 رر رر  192
   2   

 یکسال ویکماه حجز 22/0/2936 2 لت وکوب محکمه استیناف والیت بادغیس  193
 بیست یوم حبس 26/0/2936 2 رر رر    رر  194

 بری الزمه 04/0/2936 2 رر رر     رر  195

 دوماه حجزتنفیذی 29/4/2936 2 رر ر    رر  196

 یکسال حبس 09/7/2936 2 قتل رر    رر  197

 یکسال یکماه حجز 03/6/2936 2 مجروحیت رر    رر  198
 دوماه حجزدرمنزل 03/6/2936 2 لت وکوب رر     رر  199
 بری الذمه 6/5/2936 0 قتل رر    رر  200
 یکسال حجزتنفیذی 26/5/2936 2 مجروحیت رر    رر  201

 22/6/2936 0 لت وکوب رر   رر  202
ال یکماه هرواحی پنج س
 حبس

 رر     رر  203
ازدواج 
 اجباری

 هرواحی سه سال حبس 07/3/2936 0

 دوماه حبس تنفیذی 02/22/2936 2 مجروحیت رر    رر  204

 هرواحی سه ماه حجز 07/22/36 9 ضرب جرح رر   رر  205
 یکماه حجزتنفیذی 5/22/36 2 مجروحیت رر    رر  206
 جزیکسال ه ت ماه ح 22/6/2936 2 لت وکوب رر    رر  207

 26/0/2936 2 رر رر     رر  208
حبس سپری شیه کافی 

 است
 بری الذمه 04/0/2936 2 رر رر    رر  209

 شانزده سال حبس 24/7/2936 2 قتل رر   رر  210

 یکسال حبس 05/6/36 2 سبب قتل رر   رر  211

 رر   رر  212
ز ونت 
 علیه زن

 برائت 22/5/2936 2

   2   

 محکمه استیناف والیت فاریاب  213
ز ونت 

 زن علیه
 شش سال حبس تنفیذی 022/7/293 2

 رر     رر  214
ز ونت 
 علیه زن

 جریمه نقیی 22/7/2936 2

 20/3/2936 2 رر رر     رر  215
حبس سپری شیه بحالش 

 کافی
 رر   رر 5/20/2936 2 رر رر    رر  216

 یک سال وسه ماه حبس 03/22/36 2 رر رر     رر  217

 5/20/36 2 رر رر     رر  218
 حبس سپری شیه بحالش

 کافی
 ده سال حبس تنفیذی 7/22/2936 2 رر رر    رر  219

 26/22/36 0 رر رر    رر  220
یکنفرسه ماه حبس 

 یکنفربرائت
 سه ماه حبس تنفیذی 3/6/2936 2ز ونت  رر    رر  221
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 علیه زن
 هرواحی برائت 04/5/2936 7 رر رر    رر  222

 سه ماه حبس تنفیذی 5/6/2936 2 رر رر    رر  223
   2   

 سه ماه حبس تنفیذی 05/4/2936 2 لت وکوبی تیناف والیت بامیاندیوان اس  224

 دوماه حبس تنفیذی 05/4/2936 2 رر  رر رر     رر  225

 اعیام 22/20/36 2 قتل رر  226

 هرواحی جریمه نقیی 05/6/2936 9 رر   رر رر    رر  227

 دوماه حبس تنفیذی 07/6/2936 2 رر   رر رر   رر  228
 یکسال حبس تنفیذی 4/5/2936 2 رر  رر رر    رر  229
 سه ماه حبس تنفیذی 04/5/2936 2 رر  رر رر    رر  230

 برائت الذمه 26/6/2936 2 رر   رر رر    رر  231

 جریمه نقیی 02/6/2936 2 رر رر   رر  232

 رر    رر  233
ز ونت 
 اقیام بقتل

0 03/3/2936 
هرواحی سه سال حبس 

 تنفیذی

 24/3/2936 9 لت وکوبی رر    رر  234
بس هرواحی ده روزح

 تنفیذی
 دوماه حجزدرمنزل 23/2/36 2 لت وکوبی رر    رر  235

 29/0/2936 0 اقیام بقتل رر    رر  236
پنج سال ویکماه حبس 

 تنفیذی

 02/2/2936 2 لت وکوب رر    رر  237
دوسال وش ماه 

 حجزتنفیذی

 جریمه نقیی 4/9/2936 2 رر رر   رر  238

 سه ماه حبس تنفیذی 6/9/2936 2 رر رر    رر  239

 سه ماه حبس تنفیذی 09/9/2936 2 رر رررر      240

 هرواحی جریمه نقیی 02/4/2936 9 رر رر    رر  241

 رر    رر  242
ضرح 
 وجرح

 برائت  الذمه 29/6/2936 2

 رر 24/6/2936 2 رر رر    رر  243

 برائت الذمه 7/3/2936 2 لت وکوب رر   رر  244

 22/22/36 0 رر رر   رر  245
هرواحی یکماه پانزده 

 روزحجز

 03/3/2936 0 رر رر   رر  246
هرواحی سه سال حبس 

 تنفیذی

 24/3/2936 9 رر رر    رر  247
هرواحی ده ده روزحبس 

 تنفیذی
 جریمه نقیی 92/7/2936 2 رر رر    رر  248
 سه ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر    رر  249

 26/5/2936 2 رر رر   رر  250
حبس گذشته بحالش 

 کافی
 برائت الذمه 02/5/2936 2 لت وکوب رر   رر  251

 هرواحی برائت الذمه 3/6/2936 7 لت وکوب رر     رر  252

 رر   رر  253
لت وکوب 
وضرب 
 وجرح

9 6/3/2936 
دونفرده ده 

روزویکنفرپانزده روز 
 حبس تنفیذی

 برائت الذمه 26/22/2936 2 لت وکوب رر    رر  254

 رر   رر  255
ضرب 
 وجرح

 یکماه حبس تنفیذی 07/22/2936 2

 ذمهبرائت ال 7/20/2936 2 رر رر   رر  256
   2   

 5/7/2936 2 لت وکوب دیوان استیناف والیت غور  257
 یکماه حبس تنفیذی

 

 27/7/2936 2 رر رر    رر  258
یکسال ویکماه حبس 

 تنفیذی
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 سه ماه حبس تنفیذی 92/7/2936 2 آزاراذیت رر   رر  259

 رر    رر  260
زود 
 سوزی

 برائت 02/6/2936 2

 یذییکماه حبس تنف 07/5/2936 2 لت وکوب رر    رر  261

 رر    رر  262
رروازدواج 
زیرس  
 قانون

4 5/22/2936 
یکنفردوسال ش ماه  
یکنفر یکسال ودونفر 

 برائت
 برائت 26/22/36 2 حلق آویز رر   رر  263

 سه سال حبس تنفیذی 5/20/2936 2 ز ونت رر   رر  264

 یکماه حبس تنفیذی 22/7/2936 2 رر رر   رر  265

 26/7/2936 0 رر رر    رر  266
ش ماه یکنفرپنج سال و

 حبس یکنفربرائت
 برائت حکم شیه 06/6/2936 2 رر رر   رر  267
 برائت 20/5/2936 2 رر رر   رر  268

   2   

 دیوان محکمه استیناف والیت پنج یر  269
ز ونت 
 علیه زن

0 02/6/2936 
یکنفرش ماه و دومی 

 جریمه نقیی
   2   

 6/20/36 9 قتل دیوان محکمه استیناف والیت بغالن  270
ده سال هرواحی شانز

 ویکماه حبس تنفیذی

 03/22/36 2 لت وکوب رر    رر  271
یکماه ده روزحبس 

 تنفیذی
   2   

 دیوان جزای محکمه استیناف وردگ  272
توهی  
 ودشنام

 برائت 5/6/2936 0

 یکسال حبس تنفیذی 9/22/2936 2 قتل زطا رر    رر  273

 رر   رر  274
لت وکوب 
 منجربقتل

7 6/22/2936 

یکنفربیست سال 
نزده سال دونفرشا

ویکنفربه پنج سال 
ویکماه ویکنفرپنج ماه 

 حبس تنفیذی
 

 0/22/2936 2 فریب کاری رر     رر  275
چهارسال ودوماه حبس 

 تنفیذی

 9/22/2936 2 قتل رر     رر  276
شانزده سال حبس 

 تنفیذی
   2   

 دیوان محکمه استیناف والیت پکتیا  277
ز ونت 
 منجربقتل

 بری الذمه 92/9/2936 2

 09/9/36 0 رر رر  رر      278
یکنفربیست وپنج سال 

 یکنفربری الذمه
 یک سال حبس تنفیذی رر 2 رر   رر رر     رر  279

 26/5/36 9 رر   رر رر   رر  280
هرواحی بیست بیست 

 سال حبس تنفیذی

 26/7/36 0 رر    رر رر    رر  281
یکنفرده ده سال حبس 

 تنفیذی

 02/3/36 9 قتل رر    رر  282
هرواحی بیست بیست 

 تنفیذی سال
 هردوبری الذمه 20/22/36 0 رر رر    رر  283

   2   

 دیوان محکمه استیناف والیت پکتیکا  284
ز ونت 
 علیه زن

 شش سال حبس تنفیذی 20/0/36 0

 پنج سال ویکماه حبس 3/9/36 2 رر  رر رر    رر  285

 دوماه وده روزحبس 05/6/36 2 رر   رر رر   رر  286

شانزده سال حبس  26/22/36 2ز ونت  رر   رر  287
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 تنفیذی منجربقتل

 رر   رر  288
نکاح 
 اجباری

 ش ماه حبس تنفیذی 23/3/36 2

   2   

 23/2/36 0 لت وکوبی دیوان جزای استیناف والیت دایکنیی  289
یکنفرش ماه حبس 
 ویکنفرجریمه نقیی

 سه ماه حبس تنفیذی رر 2 رر   رر رر  290

 هرواحی جریمه نقیی 0/0/2936 0 رر    رر رر  291

 هرواحی جریمه نقیی رر 9 رر  رر   رر  292

 جریمه نقیی 26/0/36 2 رر    رر رر  293

 جریمه نقیی رر 2 رر    رر رر  294
 دوماه حبس تنفیذی 29/9/36 2 رر    رر رر  295
 سه ماه حجزدرمنزل 27/4/36 2 رر     رر رر  296

 جریمه نقیی رر 2 رر    رر رر  297

 هرواحی جریمه نقیی رر 0 رر رر  298

 هرواحی جریمه نقیی 5/7/2936 9 رر رر  299

 هرواحی جریمه نقیی 6/5/36 0 رر رر  300

301  
دیوان رسییگی به جرایم ز ونت علیه 

 زن   والیت دایکنیی

ز ونت 
منجربه 

 فوت
 شش سال حبس تنفیذی 02/7/36 2

 سه ماه حبس تنفیذی رر 2 لت وکوبی رر  302
 یکماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  303

 رر 0 رر رر  304
یکنفرپنج ماه 

حبس  ویکنفریکماه
 تنفیذی

 03/7/36 0 رر رر  305
یکنفریکسال ش ماه 
حبس ویکنفرجریمه 

 نقیی
 هرواحی جریمه نقیی 92/7/36 0 رر رر  306

 سه ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  307

 7/6/36 0 رر رر  308
هرواحی سیزده سیزده 

 روزحبس
 هرواحی جریمه نقیی 5/6/36 0 رر رر  309

 هرواحی جریمه نقیی 00/6/36 0 رر رر  310

 رر  311
ب ضر

 وجرح
 ش ماه حبس تنفیذی 2/5/2936 2

 رر 2 لت وکوبی رر  312
یکماه سه روزحبس 

 تنفیذی
 هرواحی جریمه نقیی 0/6/2936 0 رر رر  313

 3/6/2936 2 رر رر  314
بیست یک روزحبس 

 تنفیذی

 05/6/2936 0 رر رر  315
هرواحی سه سه ماه 

 حبس تنفیذی
 سه ماه حبس تنفیذی 03/6/36 2 رر رر  316

 4/3/2936 0 رر رر  317
هرواحی هجیه هجیه 

 روزحبس

 رر  318
ز ونت 
منجربه 
 زود ک ی

 پنج سال حبس تنفیذی 4/3/2936 2

 سه ماه حبس تنفیذی 02/3/2936 2 لت وکوبی رر  319

 رر 2 رر رر  320
یکماه وبیست روزحبس 

 تنفیذی
 سه ماه حبس تنفیذی 06/3/2936 2 رر رر  321
 پنج ماه حبس تنفیذی 7/22/2936 2 رر رر  322
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 کماه حبس تنفیذیی رر 2 رر رر  323

 92/22/36 0 رر رر  324
هرواحی بیست 
 وچهارروزحبس

 هرواحی جریمه نقیی 7/22/36 0 رر رر  325
 جریمه نقیی 22/22/36 2 رر رر  326

 رر  327
ضرب 
 وجرح

 سه سال حبس تنفیذی 20/22/36 2

 دوازده روزحبس تنفیذی 7/20/36 2 لت وکوب رر  328

329  
دیوان جزا محکمه ابتیائیه شهری     

 رر
 سه ماه حبس تنفیذی 22/0/36 2 رر

 هرواحی پنج روزحبس 06/0/36 0 رر رر  330

 جریمه نقیی 24/4/2936 2 رر رر  331

 رر  332

زریی 
وفروش به 

بهانه 
 ازدواج

2 26/4/36 
یکسال ودوماه حبس 

 تنفیذی

 جریمه نقیی 23/4/36 2 لت وکوبی رر  333

334  
محکمه ابتیائیه رسییگی به جرایم 

 ز ونت رر
 حبس تنفیذی سه ماه 4/7/2936 2 رر

 سه ماه حبس تنفیذی 7/7/2936 2 رر رر  335

 هرواحی جریمه نقیی 02/7/36 0 رر رر  336

 هرواحی جریمه نقیی 09/7/2936 9 رر رر  337

 رر 0 رر رر  338
هرواحی یک یک ماه 

 حبس تنفیذی
 هرواحی جریمه نقیی رر 0 رر رر  339
 جریمه نقیی 04/7/36 2 رر رر  340

 یذیسه ماه حبس تنف 07/4/36 2 رر رر  341

 هرواحی جریمه نقیی 07/7/36 0 رر رر  342

 رر  343
ضرب 
 وجرح

 هرواحی جریمه نقیی رر 4

 دوماه حبس تنفیذی 03/7/36 2 لت وکوب رر  344
 جریمه نقیی 92/7/36 2 رر رر  345
 هرواحی جریمه نقیی 2/6/36 7 رر رر  346

 هرواحی جریمه نقیی 4/6/2936 0 رر رر  347

 هرواحی جریمه نقیی رر 0 رر رر  348

 رر  349
وکوب  لت

 ودشنام
 هرواحی جریمه نقیی 06/6/36 0

 رر  350
دشنام 
 وتهییی

0 9/5/36 
هرواحی سه سه ماه 

 حبس تنفیذی
 هرواحی جریمه نقیی 27/5/36 7 لت وکوبی رر  351
 جریمه نقیی 23/5/36 2 رر رر  352

 04/5/36 0 رر رر  353
هرواحی سه سه ماه 

 حبس تنفیذی
 جریمه نقیی رر 2 رر رر  354

 رر  355
ضرب 
 وجرح

9 92/5/36 
دو دونفریک یک ماه 
 حبس ویکنفربرائت

 رر  356
ز ونت 
منجربه 

 فوت
 پنج سال حبس تنفیذی 9/6/36 2

 جریمه نقیی 5/6/36 2 تهییی رر  357

 6/6/36 2 تخویف رر  358
سه ماه وده روزحبس 

 تنفیذی
 هرواحی جریمه نقیی 22/6/36 4 لت وکوب رر  359

 هرواحی جریمه نقیی رر 0 رر رر  360
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 نقییجریمه  رر 2 رر رر  361

 جریمه نقیی 24/6/36 0 رر رر  362

 دوماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  363
 هرواحی جریمه نقیی 26/6/36 4 رر رر  364
 هراحی جریمه نقیی رر 9 رر رر  365

 هرواحی جریمه نقیی 02/6/36 0 رر رر  366

 جریمه نقیی 05/6/36 2 رر رر  367

 هرواحی جریمه نقیی رر 0 رر رر  368

 نقییهرواحی جریمه  2/3/36 0 رر رر  369
 دوماه حبس تنفیذی 29/3/36 2 رر رر  370
 یکماه حبس تنفیذی 23/3/36 2 رر رر  371

 یکماه حبس تنفیذی 23/3/36 2 رر رر  372

 هرواحی جریمه نقیی 02/3/2936 4 رر رر  373

 هرواحی جریمه نقیی 00/3/2936 6 رر رر  374

 جریمه نقیی 09/3/2936 2 رر رر  375
 یکماه حبس تنفذی 07/3/2936 2 رر رر  376
 جریمه نقیی رر 2 مجروحیت رر  377

 هرواحی جریمه نقیی 06/3/2936 0 رر رر  378

 هرواحی جریمه نقیی 92/3/36 0 لت وکوب رر  379

 رر  380
ضرب 
 وجرح

4 4/22/36 
هرواحی دودوونیم ماه 

 حبس تنفیذی
 هرواحی جریمه نقیی 6/22/36 0 لت وکوب رر  381

 5/22/36 0 رر رر  382
هرواحی یکماه وپانزده 

 روزحبس تنفیذی

 23/22/36 2 دشنام رر  383
سه ماه ده روزحبس 

 تنفیذی
 جریمه نقیی 06/22/36 2 لت وکوبی رر  384

 یکماه حبس تنفیذی 20/22/36 2 رر رر  385

 هرواحی جریمه نقیی رر 2 رر رر  386

 رر  387
لت وکوب 
 وتخویف

 پنج ماه حبس تنفیذی رر 2

 یکماه حبس تنفیذی 27/22/36 2 لت وکوب رر  388

 00/22/36 9 رر رر  389
یکماه ویازده یکنفر

 روزودونفربرائت
 ده روزحبس تنفیذی 09/22/36 2 رر رر  390

 04/22/36 2 اتش زدن رر  391
ده سال وش ماه حبس 

 تنفیذی
 دوسال حبس تنفیذی 92/2/36 2 لت وکوب محکمه ابتیائیه کیتی  والیت دایکنیی  392

 جریمه نقیی 04/0/36 2 رر رر  393

 02/9/36 2 رر رر  394
یکسال دوماه حبس 

 تنفیذی
 

 رر  395
ز ونت 
منجربه 
 زودک ی

 شش سال حبس تنفیذی رر 2

 دوماه حبس تنفیذی 23/4/36 2 لت وکوبی رر  396

 27/9/36 0 رر محکمه ابتیائیه میرامور دایکنیی  397
هرواحی سه سه ماه 

 حبس تنفیذی

 یکسال حبس تنفیذی 04/4/36 2 رر رر  398

399  
محکمه ابتیائیه سنگتخت 

 وبنیردایکنیی
 یمه نقییهرواحی جر 0/0/36 9 رر

 22/0/2936 0 رر رر  400
یکنفریکماه حبس 
 ویکنفرجریمه نقیی

 هرواحی جریمه نقیی 25/9/36 0 رر رر  401
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 جریمه نقیی 22/0/2936 2 رر محکمه ابتیائیه شهرستان دایکنیی  402

 هرواحی جریمه نقیی 5/9/36 9 رر رر  403

 جریمه نقیی 02/0/2936 2 رر محکمه ابتیائیه زییر دایکنیی  404

 رر  405
  توهی

 وتحقیر
 سه ماه حبس تنفیذی 5/7/2936 2

   2   

406  
دیوان ز ونت علیه زن استیناف 

 ننگرهار
 جریمه نقیی 4/5/2936 2 لت وکوبی

 رر  407
قتل 

 هم یره
9 22/22/36 

یکنفربیست سال 
 دونفربرائت

 یکسال پنج ماه حبس 2/20/2936 2 رر رر  408

409  
محکمه ابتیائیه منع ز ونت علیه زن 

 ننگرهار
 شش ماه حبس تنفیذی 00/6/2936 2 لت وکوبی

 بیست سال حبس تنفیذی 4/22/36 9 قتل رر  410

 23/22/36 4 قتل رر  411
دوسال ش ماه حبس 

 تنفیذی

 22/22/36 7 لت وکوبی رر  412
حبس گذشته بحال ان 

 کافیست
 چهارماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  413

 پنج ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  414

 نفیذییکماه حبس ت 2/22/36 2 رر رر  415

 23/22/36 2 زودک ی رر  416
یکسال ش ماه حبس 

 تنفیذی
 

 رر  417
ممانعت 
ازحق 
 ازدواج

 پنج ماه حبس تنفیذی 03/22/36 2

 پنج ماه حبس تنفیذی 23/0/2936 2 آزاراذیت دیوان جزای محکمه استیناف ننگرهار  418

 ش ماه حبس تنفیذی 06/0/36 2 مجروحیت رر  419

 کافیست حبس گذشته 22/22/36 2 لت وکوبی رر  420
   2   

421  
دیوان جزای محکمه شهری والیت 

 پروان
 دوماه حبس تنفیذی 07/4/36 2 لت وکوب

 سه ماه حبس تنفیذی 07/4/36 2 رر رر  422
 سه ماه حبس تنفیذی 4/7/36 2 ز ونت رر  423

 سه ماه حبس تنفیذی 04/7/36 2 لت وکوبی رر  424

 یکسال حبس تنفیذی 0/5/36 2 ز ونت رر  425

 ش ماه حبس تنفیذی 02/6/36 2 لت وکوبی رر  426

 بیست سال حبس تنفیذی 00/2/36 2 قتل دیوان جزای استیناف والیت پروان  427

 26/4/2936 2 قتل رر  428
شانزده سال حبس 

 تنفیذی
 روزحبس تنفیذی96 05/4/36 2 لت وکوبی رر  429

 رر  430
توهی  
 ودشنام

 سه ماه حبس تنفیذی 92/7/36 2

 رر  431
زریی 

وفروش 
 زن

 حبس تنفیذی پنج سال 4/5/36 2

 دوسال حبس تنفیذی 22/22/36 2 مسبب قتل رر  432

 رر  433
زریی 

وفروش 
 زن

2 6/20/2936 
حبس گذشته بحالش 

 کافیست

   2   

434  
دیوان جزای محکمه شهری والیت 

 لوگر
 هرواحی جریمه نقیی 00/2/36 0 فروش زن
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 رر  435
ز ونت 
 منجربقتل

 پنج سال حبس تنفیذی 06/3/2936 2

 07/22/36 0 رر اف والیت لوگردیوان جزای استین  436
شانزده سال حبس 

 تنفیذی

 20/22/36 0 رر رر  437
یکنفریکسال دومی 
شانزده سال حبس 

 تنفیذی

 رر  438
منجربه 
 زود ک ی

2 04/22/36 
پنج سال وچهارماه حبس 

 تنفیذی
   2   

 اعیام 29/4/2936 2 قتل همسر دیوان محکمه استیناف والیت لغمان  439

 رر  440
ز ونت 
منجربه 

 ک یزود
 ده سال حبس تنفیذی 02/6/2936 2

 دوماه حبس تنفیذی 27/22/36 2 لت وکوب رر  441

 ش ماه حبس تنفیذی 0/5/36 2 رر رر  442

 دیوان جزای شهری والیت لغمان  443
ز ونت 
منجربه 
 زود ک ی

 برالذمه 00/4/2936 2

 ش ماه حبس تنفیذی 27/7/2936 2 لت وکوب رر  444

 تنفیذیدوماه حبس  22/22/36 2 لت وکوب رر  445

 بیست روزحبس 6/7/36 9 رر رر  446
   2   

 دیوان جزای محمه شهری والیت هلمنی  447
ز ونت 
 علیه زن

 دوماه حبس تنفیذی 23/0/36 2

 سه ماه حبس تنفیذی 0/9/2936 2 رر رر  448
 یکسال حبس تنفیذی 02/9/36 2 رر رر  449
 سه ماه حبس تنفیذی 0/5/2936 2 رر رر  450

 رر  451
 ز ونت
 علیه زن

0 07/5/2936 
هرواحی پنج پنج سال 
 یکماه حبس تنفیذی

 رر  452
ز ونت 
 منجربه قتل

0 6/6/2936 
یکنفرشانزده سال دومی 

 دوماه حبس تنفیذی
 چهارماه حبس تنفیذی 20/22/36 2 ز ونت رر  453

 ده سال حبس تنفیذی 02/22/36 2 رر رر  454
   2   

455  
دیوان رسیی ه گی به جرایم ز ونت 

 استیناف والیت غزنی
 پنج ماه حبس تنفیذی 4/5/36 2 لت وکوب

 رر  456
هتک 
 حرمت

 برای الذمه 27/7/2936 2

 رر  457
ضرب 
 وجرح

 سه ماه حبس تنفیذی 07/6/36 2

 رر  458
لت وکوب 
 منجربقتل

2 02/6/36 
شش سال وسه ماه حبس 

 تنفیذی
 

 رر  459
لت وکوب 
 ودشنام

9 05/3/2936 
یکنفردوماه دومی یکماه 
وسومی سه ماه حبس 

 تنفیذی

 رر  460
ج ضرب جر

 رر
0 0/22/36 

یکنفریکسال وسه ماه 
 دومی جریمه نقیی

 3/22/36 0 اذیت وآزار رر  461
هرواحی هفت هفت ماه 

 حبس تنفیذی
 سه ماه حبس تنفیذی 02/22/36 2 لت وکوب رر  462

 رر  463
ز ونت 
منجربه 
 زودک ی

 ده سال حبس تنفیذی 3/9/2936 2
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   2   
 پنج ماه حبس تنفیذی 5/0/36 2 لت وکوب دیوان جزای شهری والیت سمنگان  464

 رر  465
مجبوربه 

 فح ا
 برائت 23/2/36 2

 برائت 02/2/2936 2 رر رر  466

 رر  467
نکاح 
 اجباری

9 22/9/2936 
یکنفرپنج سال دومی ده 
سال وسه سومی سه 

 سال حبس
 برائت 06/9/2936 2 لت وکوب رر  468

 دوماه حبس تنفیذی 27/4/2936 2 رر رر  469

 حبس تنفیذیه ت سال  06/9/2936 2 مجروحیت رر  470

 24/4/36 0 لت وکوب رر  471
درمورد یکنفرتصمیم به 
اسقاط دعوی وکفایت 

 حبس گذشته بحال دومی 
   2   

472  
محکمه ابتیائیه رسییه گی به جرایم 

 والیت کنیهار
 دوماه حبس تنفیذی 3/22/2936 2 لت وکوب

 رر  473
شراب 
نوشی 

 ازارواذیت
 هفت ماه حبس تنفیذی 9/20/2936 2

 بری الذمه 02/7/2936 2 تازارواذی رر  474

 یکماه حبس تنفیذی 27/5/2936 2 لت وکوب رر  475

 0/22/2936 2 قتل رر  476
 هجیه سال حبس تنفیذی

 

 رر 2 زود ک ی رر  477
یکسال وش ماه حبس 

 تنفیذی
 هفت سال حبس تنفیذی 6/5/2936 2 قتل رر  478
 چهارماه حبس تنفیذی رر 2 لت وکوب رر  479

 سال حبس تنفیذی 3 رر 2 قتل رر  480

 برائت رر 2 آزاراذیت رر  481

 27/5/2936 2 قتل رر  482
هفت ماه وپانزده 

 روزحبس
 برائت 0/22/2936 2 قتل رر  483
 هژده سال حبس تنفیذی 07/22/2936 2 رر رر  484
 پانزده سال حبس تنفیذی 26/22/36 2 رر رر  485

   2   

486  
دیوان جزای محکمه استیناف والیت 

 کنر
 نقیی هرواحی جریمه 06/2/2936 9 مجروحیت

 دوسال حبس تنفیذی 26/0/2936 2 رر رر  487

 هفت سال حبس تنفیذی 4/0/36 2 اقیام بقتل رر  488

 92/7/2936 0 قتل رر  489
شانزده سال حبس 

 تنفیذی
 هفیه سال حبس تنفیذی 20/4/2936 2 قتل رر  490

 ده سال حبس تنفیذی 3/7/2936 2 قتل رر  491

 رر  492
ز ونت 
منجربه 
 زودک ی

 تنفیذی ده سال حبس 23/6/2936 2

 هژده سال حبس تنفیذی 03/6/2936 2 قتل رر  493

 جریمه نقیی 02/3/2936 2 زودک ی رر  494

 یکسال حبس تنفیذی 9/22/2936 2 مجروحیت رر  495
 هفت سال حجزتنفیذی 07/0/36 2 قتل دیوان محکمه شهری والیت کنر  496
 ه ت سال حبس تنفیذی 3/9/36 2 لت وکوبی رر  497

 رر  498
لت وکوبی 
 منجربقتل

2 04/6/36 
یکسال ویکماه 

 حجزتنفیذی
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 برائت رر 2 اقیام بقتل رر  499

 04/22/36 7 قتل رر  500

هرواحی به هژده هژده 
 سال حبس تنفیذی

 
 

   2   

501  
دیوان رسییه گی بجرایم محکمه 

 استیناف والیت کاپیسا
 دوماه سیزده روزحبس 0/5/2936 2 لت وکوب

 بیست سال حبس تنفیذی 04/5/2936 2 منجربقتل رر  502

 پانزده سال حبس تنفیذی 2/3/2936 2 رر رر  503

 ده سال حبس تنفیذی 02/22/36 2 منجربقتل رر  504

 05/22/36 2 ارازواذیت رر  505
یکنفر یکسال حبس 
 تعلیقی ودومی برائت

 بیست سه روزحبس 09/22/36 2 لت وکوب رر  506
   2   

507  
دیوان رسییه گی بجرایم محکمه 

 استیناف والیت کنیز
 پنج ماه حبس تنفذی 29/4/2936 2 لت وکوب

 سه ماه حبس تنفیذی 26/7/2936 2 رر رر  508

 رر  509
مسبب زود 

 ک ی
 پنج ماه حبس تنفذی 0/5/2936 2

 یکماه حبس تنفذی 0/5/2936 2 دودشنام رر  510

 سه ماه حبس تنفیذی رر 2 لت وکوب رر  511
 رر   رر رر 2 رر رر  512

 رر  513
مسبب زود 

 ک ی
 رر 2

پنج سال ویکماه حبس 
 تنفیذی

 سه ماه حبس تنفیذی رر 2 آزارواذیت رر  514

 7/5/2936 2 شروع بقتل رر  515
دوازده سال حبس 

 تنفیذی

 رر  516
تهیییوتوه

 ی 
 سه ماه حبس تنفیذی رر 2

 رر  517
مسبب زود 

 ک ی
2 20/5/2936 

پنج سال ویکماه حبس 
 تنفذی

 26/5/2936 2 قتل رر  518
شانزده سال حبس 

 تنفیذی
 تنفیذیبیست سال حبس  23/5/2936 2 قتل رر  519

 رر 2 رر رر  520
شانزده سال حبس 

 تنفیذی

 بیست سال حبس تنفیذی 07/5/2936 2 رر رر  521

 رر  522
تهییی 
 واذیت

 ه ت ماه حبس تنفیذی 26/6/2936 2

 ه ت ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  523

 رر 2 لت وکوب رر  524
 سه ماه حبس تنفیذی

 

 رر  525
ازفای 

 جسیمفتوله
 شش ماه حبس تنفیذی 2/3/2936 2

 سه سال حبس تنفیذی 03/3/2936 2 وکوب لت رر  526

 سه ماه حبس تنفیذی 29/22/36 2 آزارواذیت رر  527

 جریمه نقیی رر 2 لت وکوبی رر  528

 جریمه نقیی رر 2 رر رر  529

 سه سال حبس تنفیذی 4/22/2936 2 مجروحیت رر  530

 4/22/2936 2 زود ک ی رر  531
شش ماه وده روزحبس 

 تنفیذی

 رر  532
ممانعت 
 ازدواج

 سه ماه حبس تنفیذی 27/22/36 2
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 رر رر 2 رر رر  533

 یکماه حبس تنفیذی رر 2 لت وکوبی رر  534

 جریمه نقیی رر 2 رر رر  535
 دوماه حبس تنفیذی 00/22/36 2 رر رر  536
 چهل روزحبس رر 2 رر رر  537

 چهل وپنج روز حبس رر 2 رر رر  538

 چهارماه حبس تنفیذی رر 2 ازاراذیت رر  539

 ذیدوماه حبس تنفی رر 2 لت وکوبی رر  540

 رر 2 رر رر  541
روزحبس 07یکماه و

 تنفیذی
 هفیه سال حبس تنفیذی رر 2 قتل رر  542
 جریمه نقیی 03/22/36 2 ازاراذیت رر  543

 سه ماه حبس تنفیذی رر 2 لت وکوب رر  544

 رر رر 2 رر رر  545

 دوماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  546

 چهارماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  547

 رر  548
مجبوربه 

 فح ا
2 0/20/2936 

زده سال ویکماه دوا
 حبس تنفیذی

 سه ماه حبس تنفیذی 07/20/36 2 لت وکوب رر  549

 رر 7/20/36 2 لت وکوب رر  550

 رر رر 2 رر رر  551

 دیوان ابتیائیه والیت کنیز  552
تحقیرودشن

 ام
 ش ماه حبس تنفیذی 29/4/2936 2

 رر  553
مجروحیت 
 منجربقتل

 برائت رر 2

 سه ماه حبس تنفیذی 07/4/2936 2 لت کوب رر  554
 برائت رر 2 زودک ی رر  555
 یکماه حبس تنفیذی 27/7/2936 2 لت وکوبی رر  556

 چهارماه حبس تنفیذی رر 2 مجروحیت رر  557

 یکماه حبس تنفیذی 92/7/2936 2 لت و کوب رر  558

 هفیه سال حبس تنفیذی رر 2 قتل رر  559

 رر  560
مسبب 
 زودک ی

 دوسال حبس تنفیذی رر 2

 رر  561
توهی  
 ودشنام

 تنفیذی سه ماه حبس 7/6/2936 2

 هفیه سال حبس تنفیذی 02/6/2936 2 قتل رر  562

 رر  563
تهییی 
 بمرگ

 برائت 23/5/2936 2

 برائت 2/6/2936 2 لت وکوب رر  564

 سه سال حبس تنفیذی 02/6/2936 2 رر رر  565

 برائت 24/3/2936 2 رر رر  566
 یکماه حبس تنفیذی 23/3/2936 2 رر رر  567
 یذیسه ماه حبس تنف 02/3/2936 2 آزارو اذیت رر  568
 ده ماه حبس تنفیذی 06/3/2936 2 مجروحیت رر  569

 سه ماه حبس تنفیذی 4/22/2936 2 آزارواذیت رر  570

 جریمه نقیی 04/22/36 2 لت وکوب رر  571

 رر  572
تیزاب 
 پاشی

2 03/22/36 
ده سال ش ماه حبس 

 تنفیذی
 یکسال حبس تنفیذی رر 2 مجروحیت دیوان جزای محکمه والیت کنیز  573
 ماه حبس تنفیذی سه رر 2 تهییی رر  574
 سه ماه حبس تنفیذی 92/0/2936 2 لت وکوب رر  575

 یکماه ه ت روزحبس 02/9/36 2 رر رر  576

 دیوان جزای محکمه شهری کنیز  577
تهییی 

 وازاراذیت
 یکسال حبس تنفیذی 26/20/36 2
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 رر  578
فسق 
 وفجور

 دوسال حبس رر 2

 تنفیذی هژده سال حبس 27/20/36 2 قتل دیوان جزای عمومی استیناف کنیز  579

 بیست سال حبس تنفیذی رر 2 رر رر  580
   2   

 برائت 5/7/36 2 ز ونت دیوان جزای استیناف والیت بلخ  581

 یکماه حبس تنفیذی 09/7/2936 2 رر رر  582

 چهارماه حبس تنفیذی 92/7/2936 2 رر رر  583

 ش ماه حبس تنفیذی 02/6/36 2 رر رر  584

 سه ماه حبس تنفیذی 03/6/36 2 رر رر  585
 رر 5/6/2936 2 رر رر  586
 هرواحی هفت سال حبس 2/5/2936 0 رر رر  587

 برائت 9/5/36 2 رر رر  588

 برائت 25/5/2936 2 رر رر  589

 شش ماه حبس تنفیذی 27/5/2936 2 رر رر  590

 ش ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  591

 0/6/2936 2 رر رر  592
سه ماه ده روزحبس 

 تنفیذی
 ش ماه حبس تنفیذی 27/6/2936 2 رر رر  593

 سه ماه حبس تنفیذی 4/6/2936 2 رر رر  594

 سه ماه حبس تنفیذی 04/5/2936 2 رر رر  595

 پنج سال و یکماه حبس 03/5/2936 2 رر رر  596

 سه ماه حبس تنفیذی 00/6/2936 2 رر رر  597

 برائت 3/6/2936 2 رر رر  598
 یازده سال حبس تنفیذی 29/6/2936 2 رر رر  599

 رر 2 رر رر  600
یکسال وش ماه حبس 

 تنفیذی

 پنج سال و یکماه حبس 27/6/2936 2 رر رر  601

 اعیام 05/6/2936 2 رر رر  602

 سه ماه حبس تنفیذی 09/6/2936 2 رر رر  603

 5/3/2936 2 رر رر  604
شانزده سال حبس 

 تنفیذی
 ش ماه حبس تنفیذی 26/3/2936 2 رر رر  605

 3/22/2936 2 رر رر  606
شانزده سال حبس 

 تنفیذی

 سه ماه حبس تنفیذی 03/3/2936 2 رر رر  607

 یکماه حبس تنفیذی 05/3/2936 2 رر رر  608

 یکسال حبس تنفیذی 3/22/2936 2 رر رر  609

 برائت 07/22/36 2 رر رر  610
 رر رر 2 رر رر  611
 برائت 09/22/36 2 رر رر  612
 برائت 06/22/36 2 رر رر  613

 برائت 06/22/36 2 رر رر  614

 شانزده سال حبس 5/22/2936 2 رر رر  615

 ش ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  616

 سه ماه حبس تنفیذی 26/22/36 2 رر رر  617
 سه ماه حبس تنفیذی 24/22/36 0 رر رر  618
 سه ماه حبس تنفیذی 02/22/36 2 رر رر  619

 برائت رر 2 رر رر  620

 رر 2 رر رر  621
شانزده سال حبس 

 تنفیذی
 جریمه نقیی 05/2/36 2 رر دیوان محکمه شهری والیت بلخ  622

 بری الذمه 09/2/36 2 قتل رر  623
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624  
یائیه  رسییه گی به تخلفات دیوان ابت

 اطفال والیت بلخ
 23/0/36 2 قتل

یکسال وه تماه 
 حجزتنفیذی

 رر  625
شراکت 
 درقتل

 پنج سال حجز تنقیذی 24/7/36 2

 یکسال حجز تنقیذی 00/5/36 2 لت وکوب رر  626

 29/6/36 0 رر رر  627
هرواحی یکماه یکماه 

 حجز
 یکنیم ماه حجز تنقیذی 92/22/36 2 رر رر  628

629  
بتیائیه رسییه گی بجرایم والیت دیوان ا

 بلخ
 برائت 25/7/36 2 ز ونت

 یکماه حبس تنفیذی 09/7/36 2 رر رر  630

 چهارماه حبس تنفیذی 92/4/36 2 رر رر  631

 ش ماه حبس تنفیذی 02/6/36 2 رر رر  632
 سه ماه حبس تنفیذی 03/6/36 2 رر رر  633
 سه ماه حبس تنفیذی 5/6/36 2 رر رر  634

 ال حبس تنفیذیهفت س 2/5/36 0 رر رر  635

 برائت 9/5/36 2 رر رر  636

 برائت 25/5/36 2 رر رر  637

 ش ماه حبس تنفیذی 27/5/36 2 رر رر  638
 ش ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  639

 0/6/36 2 رر رر  640
سه ماه و ده روزحبس 

 تنفیذی
 ش ماه حبس تنفیذی 27/6/36 2 رر رر  641

 سه ماه حبس تنفیذی 4/6/36 2 رر رر  642

 سه ماه حبس تنفیذی 04/5/36 2 رر رر  643

 03/5/36 2 رر رر  644
پنج سال ویکماه حبس 

 تنفیذی
 سه ماه حبس تعلیقی 00/6/36 2 رر رر  645
 برائت 3/6/36 2 رر رر  646
 یازده سال حبس تنفیذی 29/6/36 2 رر رر  647

 29/6/36 2 رر رر  648
یکسال وش ماه حبس 

 تنفیذی
 اعیام 05/6/36 2 رر رر  649

 5/3/36 0 رر رر  650
سال حبس یکنفرشانزده 

 دومی برائت
 ش ماه حبس تنفیذی 26/3/36 2 رر رر  651

 3/22/36 2 رر رر  652
شانزده سال حبس 

 تنفیذی
 سه ماه حبس تعلیقی 03/3/36 2 رر رر  653

 یکسال حبس تنفیذی 05/3/36 2 رر رر  654

 یکسال حبس تنفیذی 3/22/36 2 رر رر  655

 هرواحی برائت 07/22/36 0 رر رر  656

 برائت 23/22/36 2 رر رر  657
 برائت 09/22/36 2 رر رر  658
 برائت 06/22/36 2 رر رر  659
 برائت رر 2 رر رر  660

 5/22/36 2 رر رر  661
شانزده سال حبس 

 تنفیذی
 ش ماه حبس تنفیذی 25/22/36 2 رر رر  662

 سه ماه حبس تعلقی 26/22/36 2 رر رر  663

 سه ماه حبس تعلقی 24/22/36 2 رر رر  664
 رر    رر 02/22/36 2 رر رر  665

 رر 2 رر رر  666
شانزده سال حبس 

 تنفیذی
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 92/7/36 4 رر رر  667
یکنفراعیام دیگران 

 برائت
 

 رر  668
لت وکوب 

 ولواط
 هفت سال حبس تنفیذی 3/7/36 2

 رر  669
تهییی 
 فیسبوکی

 سه ماه حبس تنفیذی 0/7/36 2

 رر  670
 مجبور

سازت  به 
 فح ا

 رر 0
هرواحی هفت هفت سال 

 حبس

 سه ماه حبس تعلقی 3/7/36 2 لت وکوب رر  671

 بری الذمه 09/7/36 2 قتل رر  672

 هژده سال حبس 92/7/36 2 رر رر  673

 6/6/36 0 لت وکوب رر  674
یکنفرسه ماه حبس 
 دومی بری الذمه

 09/7/36 0 رر رر  675
هرواحی سه سه سال 

 حبس
 سه ماه حبس تعلقی رر 2 رر رر  676
 چهارماه حبس تنفیذی 0/6/36 2 رر رر  677

 سه ماه حبس تعلقی 6/6/36 2 رر رر  678

 رر  679

وکوب  لت
ومسمومی

 ت
 

 سه ماه حبس تنفیذی 26/6/36 2

 رر  680
ز ونت 
ومجروحی

 ت
 یکسال حبس تنفیذی 02/6/36 2

 سه ماه حبس تنفیذی 26/6/36 2 لت وکوب رر  681

 چهارماه حبس تنفیذی 02/6/36 2 رر رر  682

 رر  683
دشنام 
 تحقیرو
 تخویف

 ش ماه حبس تنفیذی 27/5/36 2

 رر  684
قتل وکتمان 

 جرم
0 6/5/36 

زده سال حبس یکنفریا
 دومی بحالش کافیست

 04/5/36 2 لت وکوب رر  685
حبس سپری شیه بحالش 

 کافیست
 بری الذمه 25/5/36 2 سقط جنی  رر  686

 07/6/36 2 قتل رر  687
شانزده سال حبس 

 تنفیذی
 سه ماه حبس تعلقیی 05/6/36 2 لت وکوب رر  688
 سه ماه حبس تنفیذی 07/5/36 2 رر رر  689
 بس تعلقییسه ماه ح 4/3/36 2 رر رر  690

 بری الذمه 26/3/36 2 قتل رر  691

 رر  692
هتک 
 حرمت

5 02/3/36 
حبس گذشته بحالش 

 کافیست

 رر  693
لت وکوب 
وازدواج 
 اجباری

0 06/3/36 
هرواحی سه سه ماه 

 حبس

 4/22/36 2 قتل رر  694
شانزده سال حبس 

 تنفیذی

 22/22/36 9 لت وکوبی رر  695
هرواحی سه ماه حبس 

 تنفیذی

 رر  696
ز ونت 
ومنع 
 تصرف

 یکماه حبس تنفیذی 7/22/36 2
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 دراموال
 بری الذمه 05/3/36 2 قتل رر  697

 سه ماه حبس تنفیذی 4/22/36 2 لت وکوب رر  698

 رر  699
رر اقیام 

 بقتل
 سه ماه حبس تنفیذی 22/22/36 2

 بری الذمه 20/22/36 2 تخوف رر  700

 سه ماه حبس تنفیذی 24/22/36 2 لت وکوب رر  701

 حبس تنفیذیش ماه  09/22/36 2 زودک ی رر  702

 سه ماه حبس تنفیذی 25/22/36 2 تخویف رر  703

 سه ماه حبس تعلیقی 24/22/36 2 لت وکوب رر  704

 2/20/36 0 رر رر  705
یکنفرسه ماه دومی 
حبس گذشته بحالش 

 کافیست
   2   

 سه ماه حبس تنفیذی 04/7/36 2 لت وکوب دیوان رسیی گی استیناف والیت هرات  706

 جریمه نقیی رر 2 رر رر  707

 بیست چهارروزحبس رر 2 رر رر  708

 دوسال حبس تنفیذی 92/7/36 2 رر رر  709
 چهارماه حبس تنفیذی 5/6/2936 2 رر رر  710
 سه ماه حبس تنفیذی 02/6/2936 2 ازارواذیت رر  711

 رر  712
نکاح قبل 

 ازس 
 دوسال حبس تنفیذی 06/6/36 0

 سه سال حبس تنفیذی 06/6/36 2 زودسوزی رر  713

 ماه حبس تنفیذیچهار رر 2 آزارواذیت رر  714

 رر  715
زود 
 سوزی

0 4/5/2936 
یکنفرسه سال حبس 

 ویکنفربرائت
 شش ماه حبس تنفیذی 22/5/2936 2 لت وکوبی رر  716

 رر  717
ممانعت 
ازتصرف 

 اموال
 سه ماه حبس تنفیذی رر 2

 رر 2 لت وکوبی رر  718
یکسال ده روزحبس 

 تنفیذی

 سه ماه حبس تنفیذی 26/5/2936 2 لت وکوبی رر  719

 رر  720
 تخریب

وآزارواذی
 ت

 سه ماه حبس تنفیذی رر 2

 رر  721
تهییی 
 وتخریب

0 07/5/2936 
یکنفربرائت و یکنفرسه 
 ماه وپانزده روزحبس

 رر  722
لت وکوبی 
 منجربفوت

2 07/5/2936 
ه ت سال وش ماه 

 حبس

 رر  723
زود 
 سوزی

 شش سال حبس تنفیذی رر 2

 پنج ماه حبس تنفیذی رر 2 آزارواذیت رر  724

 ت ماه حبس تنفیذیه  0/6/2936 2 رر رر  725

 سه ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  726

 ده ماه حبس تنفیذی 3/6/2936 2 رر رر  727

 رر 0 زودک ی رر  728
یکنفردوسال وش ماه 
دومی یکسال حبس 

 تنفیذی
 سه سال حبس تنفیذی 09/6/2936 2 لت وکوب رر  729

 رر  730
مجبوربه 
 زودسوزی

 رر 2
دوسال وش ماه حبس 

 تنفیذی

 92/6/36 0 رر رر  731
فرچهارماه حبس یکن

 ودومی برائت
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 رر 2 قتل رر  732

شانزده سال حبس 
 تنفیذی

 
 

 رر  733

آزارواذیت 
مجبوربخو

 د
 ک ی

 رر 2
یکسال حبس وجریمه 

 نقیی

 سه ماه حبس تنفیذی رر 2 لت وکوب رر  734
 برائت رر 9 آزاراذیت رر  735
 سه ماه حبس تنفیذی 5/3/2936 2 رر رر  736

 رر  737
مجبوربه 
 زود ک ی

 فیذیدوسال حبس تن رر 2

 نوزده روزحبس تنفیذی 6/3/36 2 آزارو اذیت رر  738

 رر  739
مجبوربه 

زود 
 سوزی

 یکسال حبس تنفیذی 02/6/2936 2

 برائت 06/3/2936 2 رر رر  740

 رر  741
تحقیروتوه

 ی 
 برائت رر 2

 یکماه وپانزده روزحبس 20/22/36 2 آزاراذیت رر  742

 چهارماه حبس تنفیذی 23/22/36 2 رر وتحقیر رر  743

 رر  744
ه منجرب

 زود ک ی
 دوسال حبس تنفیذی رر 2

 چهارماه حبس تنفیذی رر 2 لت وکوبی رر  745

 ه ت ماه حبس تنفیذی 9/22/36 2 آزارواذیت رر  746

 ه ت ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  747
 ش ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  748
 یکسال حبس تنفیذی 25/22/36 2 رر رر  749

 ش ماه حبس تنفیذی رر 2 آزارو اذیت رر  750

 ه ت ماه حبس تنفیذی 3/20/36 2 رر رر  751

 رر  752
ررجراحت 
 ومعلولیت

 سه ماه حبس تنفیذی رر 2

 پنج ماه حبس تنفیذی رر 2 لت وکوبی رر  753

 رر  754
قتل رابطه 
 نام روع

 برائت رر 0

 دیوان جزاء ابتیایی والیت هرات  755
نکاح 
 زیرس 

 دوسال حبس تنفیذی 25/7/2936 0

 04/7/2936 2 آزارواذیت رر  756
س ولت سه ماه حب

 وکوبی یکنیم ماه حبس

 رر  757
لت وکوبی  

 رر
 چهارماه حبس تنفیذی 4/6/36 2

 رر  758
تهییی 

 وآزاراذیت
0 02/6/2936 

یکنفرپنج ماه دومی سه 
 ماه حبس

 رر  759
زود 
 سوزی

 رر 0
یکنفرسه سال دومی 
 ش ماه حبس تنفیذی

 رر  760
لت وکوب 

 دشنام
 رر 2

یکسال وش ماه حبس 
 تنفیذی

 ه ت سال حبس تنفیذی 07/6/2936 2 زودسوزی رر  761
 سه ماه وده روزحبس 02/6/2936 2 آزارواذیت رر  762

 رر  763
لت وکوب 

 دشنام
2 4/5/2936 

دوماه حبس  وجریمه 
 نقیی

 رر  764
تهییی به 

 مرگ
 

 رر 0
یکنفردوماه وده 
روزدومی سه ماه 
 وپانزده روزحبس
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 رر  765
لت وکوب 
 آزارواذیت

2 6/5/2936 
پنج ماه حبس و جریمه 

 نقیی
 سه ماه حبس 4/5/2936 2 وکوبی لت رر  766

 رر  767
تخریب 
وآزارواذی

 ت
 پنج ماه حبس تنفیذی 0/5/2936 2

 پنج ماه حبس تنفیذی 26/5/2936 2 آزارو اذیت رر  768

 رر  769
لت وکوب 
 منجربفوت

 نه ماه حبس تنفیذی 22/5/2936 2

 رر  770
آزارواذیت 

 ودشنام
 ش ماه حبس تنفیذی 26/5/2936 2

 23/5/2936 0 زود ک ی رر  771
یکنفردوسال وش ماه 
دومی یکسال حبس 

 تنفیذی
 سه ماه حبس تنفیذی 26/5/2936 2 آزارواذیت رر  772

 رر  773
لت وکوبی 
وآزارواذی

 ت
 سه ماه حبس تنفیذی رر 2

 رر  774
زود 
 سوزی

2 2/6/2936 
دوسال وش ماه حبس 

 تنفیذی

 92/5/2936 2 لت وکوبی رر  775
سه سال چهارماه حبس 

 تنفیذی

 رر  776
تحقیروتخر

 یب
 هرواحی برائت 5/6/2936 9

 پنج ماه حبس تنفیذی 22/6/2936 2 لت وکوب رر  777

 بیست سال حبس تنفیذی 22/6/36 2 قتل رر  778

 رر  779
اقیام به 
 زود ک ی

 رر 2
یکسال وهفت ماه حبس 

 تنفیذی

 رر  780
لت وکوب 
 آزارواذیت

0 4/6/2936 
یکنفرپنج ماه دومی 

 برائت
 ذیچهارماه حبس تنفی 24/6/2936 2 رر وتحقیر رر  781
 چهارماه حبس تنفیذی 04/6/2936 2 رر رر  782

 رر  783
اقیام 
وبخود 
 ک ی

 دوماه حبس تنفیذی 02/6/2936 2

 بری الذمه 05/6/2936 2 ازارواذیت رر  784

 رر  785
زود 

سوزی 
 ممانعت

2 7/3/2936 
یکسال وسه ماه حبس 

 تنفذی

 رر  786
توهی  
 وتحقیر

 برائت 0/3/2936 2

 رر  787
لت کوبی 
 ودشنام

 حبس تنفیذی یکسال 6/3/2936 2

 یکماه پانزده روزحبس 07/3/2936 2 آزارواذیت رر  788

 رر  789
لت وکوبی 

 وآزار
 هفت ماه حبس تنفیذی 9/22/2936 2

 چهارماه حبس تنفیذی 6/22/2936 2 رر رر  790

 رر  791
اقیام بخود 

 ک ی
9 9/22/36 

یکنفرچهارماه دومی سه 
 ماه حبس وسومی برائت

 تنفیذی ه ت ماه حبس 25/22/36 2 لت وکوبی رر  792
 ه ت ماه حبس تنفیذی رر 2 آزاراذیت رر  793
 ده ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر  794
 یکسال حبس تنفیذی 06/22/36 2 رر رر  795

 ش ماه حبس تنفیذی 2/22/2936 2 رر رر  796

یکنفربیست سال دومی  22/22/36 0 قتل رر  797
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 ده سال حبس تنفیذی

 رر  798
لت وکوب 
وآزارواذی

 ت
2 6/22/2936 

ه سه ماه وپانزد
 روزحبس

 سه ماه حبس تنفیذی 26/22/36 2 رر رر  799

 رر  800
توهی  
 وتحقیر

 برائت 04/22/36 2

 پنج ماه حبس تنفیذی 00/22/36 2 آزارواذیت رر  801

 بری الذمه 04/22/36 2 رر رر  802

 رر  803
مجبوربه 
 فح اه

 بیست سال حبس تنفیذی 6/20/2936 2

   2   

804  
دیوان جزای محکمه شهری والیت 

 تخار
 جریمه نقیی 23/4/2936 2 یتآزارواذ

 دوماه حبس تنفیذی 2/7/2936 2 ز ونت رر  805
 هرواحی جریمه نقیی 6/7/2936 7 رر رر  806

 دوسال حبس تنفیذی 03/7/36 0 رر رر  807

 پنج سال حبس تنفیذی 00/6/2936 2 فروش زن رر  808

 یازده ماه حبس تنفیذی 22/5/2936 2 لت وکوب رر  809

 یمه نقییهرواحی جر 20/5/2936 9 رر رر  810
 هرواحی جریمه نقیی 26/5/2936 0 رر رر  811

 رر  812
لت وکوب 
 منجربفوت

2 03/5/2936 
پنج سال ویکماه حبس 

 تنفیذی
 اعیام 03/5/2936 2 قتل رر  813

 ش ماه حبس تنفیذی رر 2 آزارواذیت رر  814

 2/6/2936 9 لت وکوب رر  815
یکنفربرائت دونفر 

 جریمه نقیی
 برائت 0/6/2936 2 قتل رر  816

 جریمه نقیی 22/6/36 2 وکوب لت رر  817
 برائت رر 2 رر رر  818

 رر  819
نکاح 
 زیرس 

0 00/6/2936 
یکنفر برائت یکنفرسه 

 سال حبس تنفیذی

 رر  820
ز ونت 
منجربه 

 فوت
 رر 2

پنج سال وش ماه حبس 
 تنفیذی

 ا عیام 09/6/2936 2 قتل رر  821

 برائت رر 2 لواط رر  822

 جریمه نقیی 04/6/36 2 لت وکوب رر  823

 22/3/36 9 رر رر  824
یکنفربرائت دونفرجریمه 

 نقیی
 هرواحی جریمه نقیی 02/22/36 0 رر رر  825

 هرواحی جریمه نقیی 0/22/36 4 رر رر  826

 ( ماه حبس تنفیذی3) 22/22/36 2 آزارواذیت رر  827

 رر  828
لت وکوب 
 بمجروحیت

 جریمه نقیی 22/22/36 2

 جریمه نقیی 06/22/36 2 مجروحیت رر  829

 92/22/36 9 قتل رر  830
برائت  یکنفر

دونفرشانزده شانزده 
 سال حبس تنفیذی

 جریمه نقیی رر 2 لت وکوب رر  831

 رر  832
ررمنجربفو

 ت
2 29/20/36 

پنج سال وش ماه حبس 
 تنفیذی

 ش ماه حبس تنفیذی رر 2 لت وکوب رر  833

 ماه حبس تنفیذی 3 5/6/2936 2 لت وکوبدیوان ابتیائیه رسییه گی به جرایم   834
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 والیت تخار
 برائت 00/6/36 2 فروش زن رر  835

 هرواحی جریمه نقیی 5/6/36 9 لت وکوب رر  836
 اعیام 04/4/36 2 قتل رر  837
 سه ماه حبس تنفیذی رر 2 آزارو اذیت رر  838

 یکسال حبس تنفیذی 03/6/36 2 لت وکوب رر  839

 رر  840
لت وکوب 
منجربه 

 فوت
 برائت رر 2

 بیست سال حبس تنفیذی 0/5/36 2 قتل رر  841

 ریمه نقییهرواحی ج رر 9 لت وکوب رر  842
 برائت رر 2 قتل رر  843
 هرواحی جریمه نقیی 05/6/36 0 لت وکوب رر  844

 7/5/36 9 رر رر  845
یکنفربرائت دونفرجریمه 

 نقیی
 برائت رر 2 ز ونت رر  846

 پنج سال ویکماه حبس 20/5/36 2 ز ونت رر  847

 جریمه نقیی رر 2 لت وکوب رر  848
 ش ماه حبس تنفیذی 9/5/36 2 رر رر  849
 جریمه نقیی 04/5/36 2 رر رر  850
 برائت 23/5/36 2 زود ک ی رر  851

 هرواحی جریمه نقیی 20/3/36 0 لت وکوب رر  852

 رر 4 لت وکوب رر  853
هرواحی شان جریمه 

 نقیی
 جریمه نقیی 22/22/36 0 مجروحیت رر  854

 برائت 4/22/36 2 لت وکوب رر  855
 ش ماه حبس تنفیذی 05/22/36 2 آزارو اذیت رر  856

 رر 9 قتل رر  857
یکنفربرائت 

دونفرشانزده شانزده 
 سال حبس

 رر  858
لت وکوب 
 منجربفوت

2 22/22/36 
پنج سال وش ماه حبس 

 تنفیذی
 جریمه نقیی 6/22/36 2 لت وکوب رر  859

 رر  860
رر انزوی 
 اجباری

 چهارسال حبس تنفیذی رر 2

 ش ماه حبس تنفیذی 26/22/36 2 لت وکوب رر  861
 پنج سال حبس تنفیذی 00/6/36 2 فروش زن رر  862
 یازده ماه حبس تفیذی 22/5/36 2 وکوبلت  رر  863

 هرواحی جریمه نقیی 20/5/36 9 رر رر  864

 هرواحی جریمه نقیی 26/5/36 0 رر رر  865

 رر  866
منجربه 

 فوت
2 03/5/36 

پنج سال ویکماه حبس 
 تفیذی

 اقیام رر 2 قتل رر  867

 ش ماه حبس تنفیذی رر 2 آزارواذیت رر  868

 2/6/36 9 لت وکوب رر  869
مه یکنفربرائت دونفرجری

 نقیی
 برائت 0/6/36 2 قتل رر  870

 جریمه نقیی 22/6/36 2 لت وکوب رر  871

 برائت رر 2 رر رر  872

 رر  873
نکاح 
 زیرس 

0 00/6/36 
یکنفربرائت یکنفر سه 

 سال حبس

 رر  874
ز ونت 

منجربخود 
 ک ی

 رر 2
پنج سال وش ماه حبس 

 تنفیذی
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 اعیام 09/6/36 2 قتل رر  875

 برائت رر 2 لواط رر  876

 جریمه نقیی 04/6/36 2 لت وکوب رر  877

 22/3/36 9 رر رر  878
یکنفربرائت دونفرجریمه 

 نقیی
 هرواحی جریمه نقیی 02/22/36 0 رر رر  879

 0/22/36 4 رر رر  880
هرواحی شان جریمه 

 نقیی
 ماه حبس تنفیذی 3 22/22/36 2 آزاراذیت رر  881

 رر  882
لت وکوب 
منجربه 
 مجروحیت

 جریمه نقیی 22/22/36 2

 ریمه نقییج 06/22/36 2 مجروحیت ر  883

 رر  884
قتل 

 وز ونت
9 92/22/36 

یکنفربرائت 
دونفرشانزده شانزده 

 سال حبس تنفیذی

 رر  885
 لت وکوب

 
 جریمه نقیی رر 2

 رر  886
 منجربخود

 ک ی
 رر 2

پنج سال وش ماه حبس 
 تنفیذی

 ش ماه حبس تنفیذی رر 2 آزارواذیت رر  887

 قییجریمه ن 26/4/36 2 آزارو اذیت دیوان محکمه شهری والیت تخار  888

 دوماه حبس تنفیذی 2/7/36 2 ز ونت رر  889
 جریمه نقیی 6/7/36 2 رر رر  890

 03/7/36 0 رر رر  891
هرواحی دوسال وش ماه 

 حجزدرمنزل
 ش ماه حبس تنفیذی 02/2/36 2 رر دیوان جزای عمومی استیناف تخار  892

 ه ت سال حبستنفیذی 04/0/36 2 ز ونت رر  893

 یکماه حبس تنفیذی 06/4/36 2 رر رر  894

 03/7/36 0 رر رر  895
هرواحی ش ماه حبس 

 تنفیذی
 بیست سال حبس تنفیذی 06/6/36 2 قتل رر  896

 2/6/36 0 ز ونت رر  897
یک یک سال حبس 

 تنفیذی
 چهارچهارماه حبس 00/5/36 0 رر رر  898

 هرواحی جریمه نقیی 04/5/36 9 رر رر  899
   2   

900  
محکمه ابتیائیه رسییه گی بجرایم  

 والیت سرپل
 6/6/36 9 لت وکوبی

هرواحی سه ماه حبس 
 تنفیذی

 رر  901
ز ونت 
 منجربقتل

9 92/5/36 
یکنفرشانزده سال 
 ودونفربری الذمه

 6/3/2936 9 رر رر  902
یکنفرده سال 

دونفرش ماه حبس 
 تنفیذی

 6/22/36 9 لت وکوبی رر  903
هرواحی یک ماه ده 

 روزحبس

 92/6/36 9 لت وکوب رر  904
هرواحی سه سه ماه 

 حبس تنفیذی

 رر  905
امجبوربف 

 ء
 یکسال حبس تنفیذی 07/22/36 2

 سه ماه حبس تنفیذی رر 2 آزارواذیت رر  906

 رر  907
دشنام 
 وتحقیر

 سه ماه حبس تنفیذی 6/22/36 2

 سه ماه حبس تنفیذی 22/22/36 2 ازارواذیت رر  908
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 6/22/36 9 لت وکوبی رر  909
یکنفربرائت یکنفریکماه 
و دوروز ویکنفرحبس 

 بحالش کافی

 رر  910
ز ونت 
 منجربقتل

9 26/22/36 
یکنفره ت سال 

یکنفریکسال ویکنفرپنج 
 سال حبس تنفیذی

 رر 2 لت وکوب رر  911
پنج ماه وده روزحبس 

 تفنیذی
   2   

912  
دیوان جزای عمومی محکمه ابتیائیه  

 شهری نیمروز
 25/2/36 2 زود ک ی

پ  سال ویکماه حبس 
 تنفیذی

 دو ماه حبس تنفیذی 22/0/36 2 لت وکوب رر  913

 بری الذمه 5/0/36 2 آزارواذیت رر  914

 یکماه حبس تنفیذی 3/9/36 2 لت وکوب رر  915

 ش ماه حبس تنفیذی 09/6/36 2 رر رر  916
 سه سال حبس تنفیذی 3/22/36 2 رر رر  917
 چهارماه حبس تنفیذی 04/22/36 2 رر رر  918

 ش ماه حبس تنفیذی 2/20/36 2 رر رر  919

 بری الذمه 04/22/36 2 رر رر  920

 26/6/36 2 رر رر  921
ویکماه حبس  پنج سال

 تنفیذی

 20/0/36 2 زودک ی رر  922
پنج سال ویکماه حبس 

 تنفیذی
 رر         رر 4/9/36 2 رر رر  923
 جزای نقیی 22/9/36 2 فحش گویی رر  924
 ش ماه حبس تنفیذی 92/3/36 2 لت و کوب رر  925

 رر  926
مسبب زود 

 سوزی
 سه سال حبس تنفیذی 06/22/36 2

 03/22/36 2 لت وکوب رر  927
ه حبس سپری شی

 کافیست
   2   

928  
دیوان جزای محکمه استیناف والیت 

 بیز ان
 یکماه حبس تنفذی رر 2 ز ونت

 جریمه نقیی 22/9/36 2 ز ونت محکمه ابتیائیه یفتل  والیت بیز ان  929

 رر   یاوان    بیز ان  930
رر 

 منجربقتل
2 06/3/36 

شانزده سال حبس 
 تنفیذی

 ش ماه حبس تنفیذی 26/6/36 2 لت وکوب رر  931

 روزحبس تنفیذی47 0/6/36 2 لت وکوب محکمه ابتیائیه  زاش  والیت بیز ان  932

 9/22/36 0 لت وکوب رر       ارگو           رر  933
یکنفربرائت دومی 

 جریمه نقیی
 برائت 02/3/36 2 رر رر         رر            رر  934
 سه سه ماه حبس تنفیذی 09/6/36 4 لت وکوب رر       ت کان         رر  935
 برائت 23/5/36 2 رر رر       شهیا          رر  936

 سه ماه حبس تنفیذی 25/5/36 2 لت وکوب رر      رر        رر  937

 برائت 92/3/36 2 رر رر       رر       رر  938

 روزحبس تنفیذی47 22/0/36 2 داو ودشنام رر       درایم      رر  939

 رائتب 07/4/36 2 سقط  جنی  رر        رر       رر  940

 روزحبس تنفیذی40 26/6/36 2 لت وکوب رر      زواهان      رر  941
 برائت 6/7/36 2 ز ونت دیوان جزای  شهری  والیت بیز ان  942

 7/5/36 6 رر رر            رر         رر  943
هرواحی شش ش ماه 

 حبس تنفیذی
 جریمه نقیی 22/6/36 2 رر رر        رر  944

 یمه نقییجر 25/6/36 2 رر رر        رر  945

 برائت رر 2 رر رر        رر  946
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 برائت 06/6/36 2 رر رر         رر  947

 25/6/36 2 رر رر        رر  948
سه ماه وپنج روزحبس 

 تنفیذی
 جریمه نقیی 02/2/36 2 لت وکوب محکمه   شکی      رر  949
 جریمه نقیی 02/4/36 2 رر رر         رر       رر  950

   2   

951  
تیناف والیت دیوان جزای محکمه اس
 جوزجان

 شش سال ودوماه حبس 3/2/36 2 ز ونت

 پنج ماه حبس 02/0/36 2 رر رر  952

 24/9/36 0 رر رر  953
هرواحی سه سه سال 

 حبس
 سه ماه حبس تنفیذی 02/4/36 2 رر رر  954
 بری الذمه 02/4/36 2 رر رر  955

   2   

 06/6/36 2 زودک ی دیوان جزای استیناف والیت زوست  956
حبس  پنج سال ویکماه
 تنفیذی

   2   

 29/6/36 2 ز ونت دیوان جزای استیناف والیت فراه  957
پنج سال یکماه حبس 

 تنفیذی
 چهارماه حبس تنفیذی 02/9/36 2 رر رر  958
 ش ماه حبس تنفیذی 4/7/36 2 رر رر  959
 بری الذمه 26/7/36 2 رر رر  960

 ده سال حبس تنفیذی 00/7/36 2 رر رر  961

 نفیذییکماه حبس ت 6/5/36 2 رر رر  962

 پنج ویکماه حبس تنفیذی 07/5/36 2 رر رر  963

 دوسال حبس تنفیذی 92/22/36 2 رر رر  964

 هفت سال حبس تنفیذی 7/3/36 2 رر رر  965
 هفت ماه حبس تنفیذی 9/9/36 2 ز ونت دیوان رسییه گی به جرایم والیت فراه  966
 چهارماه حبس تنفیذی 23/4/36 2 رر رر  967

 نفیذیده سال حبس ت 92/4/36 2 رر رر  968

 پنج سال حبس تنفیذی 23/6/36 2 رر رر  969

 پنج سال ویکماه حبس 6/6/36 2 رر رر  970

 24/22/36 2 رر رر  971
یکسال وش ماه حبس 

 تنفیذی
 بری الذمه 92/4/36 2 رر رر  972
 ش ماه حبس تنفیذی 22/5/36 2 رر رر  973

   2036 مجموع

 

 

 

 

  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
 ه با فساد اداری ومواد مخیردرراستای مبارز

فعالیتهاي قضائي محكمۀ ابتیائیۀ مبارزه با جرایم گزارش الف: 

 ناشي از فساد اداري والیت كابل
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 گزارش .1

محكمۀ ابتدائيرۀ مبرارزه برا جررايم ناشري از فسراد اداري واليرت كابرل از 

دوسيۀ جرمي  (10) ( تعداد93/11/1931الي  1/11/1931تاريخ )

اشي از فساد اداري را مرورد رسريدگي قضرائي قررار مربوط به جرايم ن

به اتهام ارتكاب  نفر( 30تعداد )به در ارتباط به اين دوسيه ها که   هداد

غفلررت وظيفرروی ، ،رشرروه جرررايم سرروء اسررتفاده از صررالحيت وظيفرروي، 

 (5)نرد. از ايرن تعرداد ه امورد محاكمه قررار گرفترلت وکوبی و اختالس
دي ر به  متهم (15)ت حاصل نموده و تعداد از اتهامات وارده برائ نفر

 ند:ه امجازات هاي مختلف حبس و جزاي نقدي قرار ذيل محكوم گرديد

 نفر 16حبس ي  ماه الی ي  سال. 

  نفر.7حبس ي  الی پنج سال 

  نفر 2سال 15الی  5حبس 

 ( دالر 25910) بال  به مجموعه مجازات نقدی محکومين

 آمريکائی ميشود.

 

یانگر آمار محکومی  محکمه ابتیائیه مبارزه با ب (1جیول شماره )

 است 1931سال  در حوت جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل

 تصمیم قضائی

ضیه
تعیاد ق

 

 نوع قضیه

شماره
 

 تعیاد محبوس به حبس تنفیذی

وم
ک
ح
تعیاد م

 

ت
برائ

هم 
تعیاد مت

 

جریمه 

 نقیی
محکومی  

1 جرایم نقیی
1

 -
 

0
2

 
سال 

س
حب

 

1 
- 

1
1

 
سال 

ح
س

ب
 

1 
- 

1 
س

حب
سال 

 

ک 
ی ی

ک ماه ال
ی

س
حب

ل 
سا

 

939$ 
   

 3 3 3 6 4 
سوء استفاده از 

 صالحیت وظیفوی
۱ 

 2 ازذ رشوه 3 5  5 5     1400$



 قضاء  اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخیر

 

 132  

 

789$    7  7 1 8 1 
سوء استفاده از 

 صالحیت وظیفوی

 ولت وکوبی

3 

17$     1 1 1 0 1 
سوء استفاده از 

 صالحیت وظیفوی

 وازذرشوه

4 

00701
$ 

  2  7 3  3 1 
ازتالس وغفلت 

 وظیفوی
5 

$

25910   
0 7 11 

0
1 

 مجموعه 12 92 5

( دوسيه قررار قضرائی 11هم نان محکمۀ متذکره طی اين مدت در مورد )

به مرجرع و نواقد صادر نموده و آنها را غرص تکميل خالهای تحقيقاتٰی 

 .ه استمربوطه ارسال نمود

 

ی محکمه ابتیائیه مبارزه با ( بیانگر قرار های قضائ0جیول شماره )

 است 1931درماه حوت سال  جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 شماره نوع قضیه تعیاد قضیه تعیاد متهم
 زال و نواقص

 3 7 3 څارنوالی
سوء استفاده از 

 صالحیت و ظیفوی
1 

 1 0 1 څارنوالی
سوء استفاده از 

 صالحیت و ظیفوی

 سرقت مسلحانهو
2 

 3 ازتالس وتزویر 1 1 1 څارنوالی

 1 7 1 څارنوالی

سوه استفاده 

ازصالحیت وظفیوی و 

 غیر

4 

 5 تذویر 1 4 1 څارنوالی

 6 غیر 1 8 1 څارنوالی

 7 رشوت 2 1 2 څارنوالی

 1 9 1 څارنوالی
عیم استفاده ازصالحت 

 وظیفوی
8 

 
 مجموعه 11 33 11

مبرارزه برا جررايم  همحکمرۀ ابتدائيرصادره  نمونه های از خالصۀ احکام .0

 ناشی از فساد اداری واليت کابل
  11/11/1931حکم مورخ 

محکوميت هفت تن از افسران کميساری بندر تورخم به اتهام سروء اسرتفاده 

 از صالحيت وظيفوی
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هيررت موظررف رياسررت عمررومی مبررارزه بررا جرررايم  22/20/2063برره ترراريخ 

ر شررکايت متررواتر هموطنرران مررا مبنرری بررر جنررايی وزارت امررور داخلرره برراالی

وجود اخاذی غير قرانونی و فسراد گسرترده در بنردر ترورخم غررص تثبيرت ، 

شناسايی و گرفتاری بالفعل آن عده منسوبين آمريت محرل عبرور و کنتررول 

بنرردر تررورخم کرره بررا اسررتفاده از صررالحيت هررای وظيفرروی خررويش از وسررايط 

مودنرد عرازم واليرت نن رهرار باربری حرين عبوراخراذی غيرر قرانونی مری ن

و پرروليس جنررايی محررل مبلرر   څررارنوالیگرديررده وبررا حضررور داشررت نماينررده 

هزار کلدار پاکستانی پرول هرای نشرانی شرده را بره شرخد همکرار  40000

می سپارد و به گرفتاری افرادی که از طرف آمر کنتررول بنردر مرذکور بره 

گرديده بودند اقردام  ( به منظور اخاذی غير قانونی توظيف04محل پوسته )

 مينمايد.

هرررزار کلررردار  40000بررراالیريکتن شرررخد ملکررری در اینرررای گررررفتن مبلررر  

ارنوالی و کارمنردان څرپاکستانی پول نشانی شرده در حضرور داشرت نماينرده 

آمريررت مبررارزه بررا جرررايم جنررايی محررل طررور بالفعررل گرفتررار کرره در اینررای 

آمريرت کنتررول و عبرور ( 04گرفتاری با مداخله مستقيم مسروولين پوسرته )

مواجه شده اند. و توسط يکتعداد منسوبين آمريت مذکور در ابتداباالی هيت 

( 04فيرهای متواتر صورت گرفته و بعدا هيت گرفتاری بره داخرل پوسرته )

منتقررل و سررلب آزادی گرديدنررد. سررپس در داخررل پوسررته هيررت مررذکور شررديده 

 40000ن موقرع فرردی کره مورد لت کوب قرار گرفته اند با استفاده از همي

هزار کلدار پاکستانی را گرفته بود از ساحه فرار می نمايرد. و عالوترا ير  

سيت موبائيل هيت گرفتاری را که به وسيله آن جريان اخذ پول را به طور 

مکمل تصوير برداری نموده بود شکستانده و از بين بررده بره همرين اسراس 

ارگرران هررای عرردلی و قضررايی تررن از افسررران کميسرراری بنرردر تررورخم برره  2

 معرفی مي ردند.

قضيه بعد از تکميل تحقيقات ابتدايی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم 

ناشی از فساد اداری واليت کابرل گرديرده محکمره در جلسره قضرايی مرورخ 

 خويش: 11/21/2063

معررراون کميسررراری ترررورخم را در قضرررايای سررروء اسرررتفاده از صرررالحيت  2

( قررانون 71( مرراده )2ر دادن متهمررين طبررق هرردايت فقررره )وظيفرروی و فرررا
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( 250انون جزا با رعايرت مرواد )( ق007( ماده )1جرايم عسکری و فقره )

( قرانون مرذکور از ابتردای ايرام نظرارت و تروقيفی بره 255( و ماده )272)، 

( قررانون جررزا برره رد 3( مرراده )1سررال حرربس تنفيررذی و طبررق فقررره ) 0مرردت 

هررزار کلرردار پاکسررتانی پررول نشررانی شررده هيررت  40000 خسرراره وارده مبلرر 

 گرفتاری محکوم به مجازات نمود.

متهم دي ر در قضيه سوه استفاده از صالحيت وظيفروی مبنری برر لرت و   1

کوب هيت گرفتاری و فرار دادن دونفر گرفتار شده گان حسب هدايت فقره 

( 007ماده ) (2( قانون جرايم عسکری و فقره )14( و ماده )71( ماده )2)

(، 272( مرراده )7( قرانون جررزا و بررادر نظرر داشررت فقررره )720( و )706، )

 5( قانون مذکور از ابتدای ايام نظرارت و تروقيفی بره مردت 255( و )250)

( قرانون جرزا بره پرداخرت خسراره 3( ماده )1سال حبس تنفيذی ووفق فقره )

وم برره افغررانی پررول هررای شخصرری هيررت گرفترراری محکرر 27100وارده مبلرر  

 مجازات گرديد.

دو تن از متهمين دي ر در خصوص قضايای سوء استفاده از صرالحيت   0

وظيفرروی مبنرری بررر ترروهين و لررت وکرروب هيررت گرفترراری و نقرر  مقررررات 

( قرانون جررايم عسرکری و 71( مراده )2خدمات قراول حسب هدايت فقرره )

( و 706( قرانون جررايم عسرکری و مرواد )00( ماده )2( و فقره )14ماده )

( و 250( و مرررواد )272( مررراده )7( قرررانون جرررزا و بارعايرررت فقرررره )720)

 0( قانون مذکور از ابتدای ايام نظارت و تروقيفی هرر واحرد بره مردت 255)

 سال و شش ماه حبس تنفيذی محکوم به مجازات گرديده اند.

سه تن از متهمين دي ر در قضايای سوء استفاده از صالحيت وظيفوی    7

( قررانون جرررايم عسررکری و 14( و مرراده )71( مرراده )2ت فقررره )حسررب هررداي

( و مواد 272( ماده )7( قانون جزا و بارعايت فقره )720( و )706مواد )

 -0( قانون مذکور از ابتدای ايام نظارت و توقيفی هر واحرد بره مردت 255)

 سال حبس تنفيذی محکوم به مجازات گرديدند. 0

سرتفاده از صرالحيت وظيفروی نسربت عردم و متهم اخير در قضيه سروء ا   5

( قانون اجراآت جزايری و مراده 105موجوديت داليل الزام طبق حکم ماده )

 .خته شدانون اجراآت جزايی بری الذمه شنا( ق7)
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فعاليتهاي قضائي محكمۀ استيناف مبارزه با جرايم ناشي از گزارش و (  ب

 فساد اداري واليت کابل

 ( گزارش1

رزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت کابل از تاريخ محكمۀ استيناف مبا

( دوسريۀ جرمري مربروط بره 8( تعرداد )93/11/1931الي  1/11/1931)

جرايم ناشري از فسراد اداري را مرورد رسريدگي قضرائي قررار داده اسرت.که 

( نفررر برره اتهررام سرروء اسررتفاده از 13در ارتبرراط برره ايررن دوسرريه هررا تعررداد )

گرفترار شرده و از ايرن تعرداد و اخرتالس ، تزوير، صالحيت وظيفوی، رشوه

( تن مرورد 11( تن آنان به نسبت عدم وجود داليل کافی الزام برائت و )4)

محاكمرره قرررار گرفترره و برره مجررازات هرراي مختلررف حرربس قرررار ذيررل محكرروم 

 گرديده اند.
 

  نفر. 8سال  1ماه الی 1حبس 

  نفر 9سال  5سال الی 1حبس 

  نفر 4سال  15سال الی 5حبس 

  نفر 1محکومين جرايم نقدی 

  ( دالررررر 93543)بررررال  برررره مجموعرررره مجررررازات نقرررردی محکررررومين

 آمريکائی ميشود.

 

 

 

محکمه استیناف مبارزه با جرایم اجراآت ( بیانگر آمار1جیول شماره )

است 1931در ماه حوت سال ناشی از فساد اداری والیت کابل   
 تصمیم قضائی 

ضیه
تعیاد ق

 

 نوع قضیه

شماره
 

 اد محبوس به حبس تنفیذیتعی

وم
ک
ح
تعیاد م

 

ت
برائ

هم 
تعیاد مت

 

 جریمه نقیی

ج
  

ومی
ک
ح
م

ی
زا

 

ی
نقی

 

1 
- 

1
1

 
سال 

س
حب

 

1 
- 

1 
س

حب
سال 

 

ک 
ی ی

ک ماه ال
ی

س
حب

ل 
سا
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111$ 1   6 7 2 9 3 
سوء استفاده از صالحیت 

 وظیفوی
۱ 

 ۲ ازتالس 1 1  1   1  08381$

 9 غیر  1 0 0      

1443$   9  9  9 1 
سوء استفاده از صالحیت 

 وازذرشوت وظیفوی
4 

    0 0  0 1 
سوء استفاده از صالحیت 

 وازتالس وظیفوی
1 

  9   9  9 1 
سوء استفاده از صالحیت 

،تجاوزازصالحیت وظیفوی

 وتزویر

1 

 مجموعه 8 02 4 11 8 9 4 1 92143$

 ( دوسيه قرار قضائی صادر19هم نان محکمۀ طی اين مدت در مورد )

به مرجع و نواقد نموده و آنها را غرص تکميل خالهای تحقيقاتٰی 

 .ه استمربوطه ارسال نمود

 

 

 

 

 

 

مبارزه با  استیناف( بیانگر قرار های قضائی محکمه 0جیول شماره )

 است 1931ماه سنبله سال جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل 
 شماره قضیه نوع قضیه تعیاد متهم تعیاد قرار سبب مربوط مرجع

     نواقص و زال 

 صالحیت از سوءاستفاده 5 11 5 څارنوالی

 وظیفوی

1 

 2 تجاوزازصالحت وظیفوی 2 4 2 څارنوالی

 3 ازتالس 2 17 2 څارنوالی
 4 غیر 2 4 2 څارنوالی

  مجموعه 11 35 11 

فعالیتهاي قضائي محكمۀ ابتیائیۀ مبارزه با جرایم گزارش : ج

 ننگرهاروالیت  ناشي از فساد اداري

 گزارش .9
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از تراريخ  کابرلمحكمۀ ابتدائيۀ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت 

دوسريۀ جرمري مربروط بره  (4) ( تعداد30/12/1396الي  1/12/1396)

در کرره   هجررايم ناشري از فسرراد اداري را مرورد رسريدگي قضررائي قررار داد

هررام ارتكرراب جرررايم سرروء برره ات نفررر( 1تعررداد )برره ارتبرراط برره ايررن دوسرريه هررا 

مرورد اختالس واکتسراب غيرقرانونی ،رشوه استفاده از صالحيت وظيفوي، 

از اتهامررات وارده برائررت  نفررر (1)نررد. از ايررن تعررداد ه امحاكمرره قرررار گرفترر

دي ررر برره مجررازات هرراي مختلررف حرربس و  مررتهم (4)حاصررل نمرروده و تعررداد 

 ند:ه اجزاي نقدي قرار ذيل محكوم گرديد

 نفر. 4پنج سال حبس ي  الی 

 ( دالر آمريکرائی 5415) بال  به مجموعه مجازات نقدی محکومين

 ميشود.

 

بیانگر آمار محکومی  محکمه ابتیائیه مبارزه با  (1جیول شماره )

 است ننگرهار  جرایم ناشی از فساد اداری والیت

 تصمیم قضائی

ضیه
تعیاد ق

 

 نوع قضیه

شماره
 

 تعیاد محبوس به حبس تنفیذی

ح
تعیاد م

وم
ک

 

ت
برائ

هم 
تعیاد مت

 

جریمه 

 نقیی

جرایم 
  

ومی
ک
ح
م

ی
نقی

 

1
1

 -
 

0
2

 
سال 

س
حب

 

1 
- 

1
1

 
سال 

س
حب

 

1 
- 

1 
س

حب
سال 

 

ک 
ی ی

ک ماه ال
ی

س
حب

ل 
سا

 

0222$ 
   

1 
 

1 
 

 ۱ رشوه 1 1

 0 ازتالس 0 0  0  0    1973$

81$    1  1  1 1 
اکتساب غیرقانونی 

 مهمات 
9 

       2 0 1 
یت سواستفاده صالح

 وظیفوی واطالع کذب
4 

$7411 
   

4 
 

 مجموعه 1 1 0 4

مبرارزه برا جررايم  همحکمرۀ ابتدائيرصادره نمونه های از خالصۀ احکام  .4

 نن رهار  ناشی از فساد اداری واليت 

  1931 /3/11حکم مورخ 
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 محکوميت يکتن از وکالی مدافع به اتهام اخذ رشوه 

نن رهار به رياست کنترول و به اساس عريضه يکتن از باشنده گان واليت 

در کرره مراقبررت قضررائی سررتره محکمرره مبنرری بررر اينکرره يکررتن از اقررارب وی 

بس محکروم حرقضيه اختطاف از طرف محکمه ابتدائيه به مدت بيست سرال 

برره مجررازات گرديررده اسررت. يکررتن از وکررالی مرردافع در مقابررل اينکرره حرربس 

تعرديل مری نمرايم محکوم را در محکمه استيناف از بيست سال به شش سال 

 تقاضای مبل  دو هزار دالر امريکائی رشوه نموده است.

رياست کنترول و مراقبت قضائی ستره محکمره موضروع را برا مقرام عرالی 

عرالی سرتره محکمره داخرل اقردام ستره محکمه پشنهاد و بعد از هردايت مقرام 

وکيل مذکور را حين اخذ مبل  دو هرزار دالرر  11/1/1931شده که بتاريخ 

 مريکائی دست ير و به ارگان های عدلی و قضائی معرفی می نمايند .ا

قضيه بعد از تکميل تحقيقات ابتدائی محول محکمه ابتدائيه مبارزه با جرايم 

ناشرری از فسرراد اداری واليررت نن رهررار گرديررده محکمرره در جلسرره قضررائی 

متهم را در قضيه اخذ مبلر  دو هرزار دالرر امريکرائی  3/11/1931مورخ 

( قانون جزا با در نظر داشت هدايت مراده 154ه طبق صراحت ماده )رشو

سال حبس  9( قانون مذکور از ابتدای ايام نظارت و توقيفی به مدت 158)

مبلررر  دو هرررزار دالرررر امريکرررائی وجررره رشررروه محکررروم بررره  جريمررره معرررادلو

 مجازات نموده است
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 مواد مخدر عليه مسکرات ودر راستای مبارزه 

گزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتیائیۀ مبارزه علیه مسکرات و : الف

 مواد مخیر والیت کابل

 گزارش  .1

محكمۀ ابتدائيۀ مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از تاريخ 

( دوسيۀ مربوط به انواع 51( تعداد )30/12/1931الی  1/12/1931)

مورد آنها فيصله مواد مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در 

به اتهام  نفر( 89اين قضايا )ارتباط به . در ه استصادر نمودهای الزم 

قاچاق و انتقال مواد مخدر مورد محاكمه قرار گرفته وقرار ذيل مجازات 

 ند:ه اگرديد

  نفر.1سال  1 ماه الی 1حبس 

  نفر. 99سال 5الی  1حبس 

  نفر14سال  15سال الی  5حبس. 

  نفر.13سال  13الی  15حبس 

( 451/5911مقدار )حکم به محو در ارتباط به محاکمات فوق الذکر 

 کيلوگرام انواع مواد مخدر نيز صادر شد.

(: آمار اجراآت قضایی محکمه ابتیائیه مبارزه با 1جیول شماره )

 1931سال   در ماه حوت مسکرات و مواد مخیر والیت کابل

 تصمیم قضائی 

 مقیار مواد
تعیاد 

 قضیه
 شماره نوع قضیه

 تعیاد محبوس به حبس تنفیذی
تعیاد 

 محکوم
تعیاد 

 متهم
11 - 

02 

1 - 11 

سال 

1 - 1 
سال 

یک  

ماه الی 
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سال 

 حبس
یک  حبس حبس

 سال

 1 هیروئی  22 61/396 31 31    16 11 4

16 
 

 0 تریاک      13 1889/73 25 25   9

 1 
 

 9 مورفی  1 375/18 1 1  

 4 چرس 13 1522/95 17 17  2 4 11  

  
 

 3 لیتر  1769  3 3 2 1
م روبات 

 الکولی 
1 

 1 موادکیمیاوی 1 لیتر55 2 2  1 1 

  0  0 0  0 
اتفاق 

 درجنایات
7 

   0 0 0  1 
همکاری 

 باقاچا قبران
8 

 مجموعه 11 411/1911 89 89 1 99 04 02

مبررررارزه عليرررره مسررررکرات  ابتدائيررررهمحکمررررۀ صررررادره  حکررررم خالصرررره. 0

 درواليت کابل.وموادمخ

 1/11/1931حکم مورخ 

 کيلوگرام ترياس 13.49پنج سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

پرسونل آمريت ضرد اسرتخبارات لروای پيراده واليرت  1/20/2063به تاريخ 

فارياب حين چ  پاينت در شهر ميمنره ير  عرراده واسرطه نروع کرروال را 

داخررل طررول بکررس توقررف و مررورد تالشرری قرررار مرری دهررد. کرره در نتيجرره از 

کيلرروگرام تريرراس برره دسررت آمررده و برره ارتبرراط  10.70واسررطه مررذکور مقرردار

 قضيه دوتن دست ير می گردد.

قضيه بعرد از تکميرل تحقيقرات ابتردايی محرول محکمره ابتدائيره مبرارزه عليره 

مسکرات و مواد مخدرواليت کابل گرديده محکمه در جلسه قضايی مرورخ 

 10.70ن را در قضرريه قاچرراق مقرردار خررويش يکررتن از متهمرري 2/21/2063

( کررود جررزا بررا 07( مرراده )2( فقررره )3کيلرروگرام تريرراس طبررق هرردايت بنررد )

( کود جزا از ابتدای ايام نظارت و تروقيفی بره 127( و )120رعايت مواد )

مرردت پررنج سررال حرربس تنفيررذی محکرروم برره مجررازات گرديررده اسررت. و مررتهم 

( 15لرزام طبرق هردايت مراده )دي رقضيه نسبت عدم موجوديت داليل کافی ا

( کود جزا از اتهامات وارده بری الزمه دانسته شده 5قانون اساسی و ماده )

( قررانون 26و هکرذا ير  سريت موبائيرل مررع سريمکارت هرای آن طبرق مراده )
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مبرارزه عليرره مسررکرات و مررواد مخرردر قابرل مصررادره و نيررز برره محررو مقرردار 

 کم گرديده است.کيلوگرام ترياس به دست آمده اصدار ح 10.70

گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استيناف مبارزه عليه مسکرات و مواد ب: 

 مخدر واليت کابل

 . گزارش 1

محكمۀ استيناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليرت كابرل از تراريخ 

( دوسيۀ مربروط بره انرواع 53( تعداد )93/11/1931الی  1/11/1931)

ي قرررار داده و در مررورد آنهررا فيصررله مررواد مخرردر را مررورد رسرريدگي قضررائ

بره اتهرام  نفرر( 53)بره تعرداد صادر نموده است. در ارتباط به ايرن قضرايا ، 

( تن آنان به نسبت 11گرفتار شده از اين تعداد ) قاچاق و انتقال مواد مخدر

ه قررار ذيرل مجرازات گرديرد(ترن 45و) عدم وجود داليرل کرافی الرزام برائرت

 .ندا

  نفر.18سال  5الی  1حبس 

  نفر.15سال  15 – 5حبس 

  نفر.14سال  13 – 15حبس و 

( کيلرروگرام 144/18131هم نرران برره ارتبرراط قضررايای فرروق الررذکر مقرردار )

 .ه استمواد مخدر کشف و ضبط گرديد

( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف مبارزه با 0جیول شماره )

شی می با 1931 ماه حوت مسکرات و مواد مخیر والیت کابل طی  
 تصمیم قضائی

 مقیار مواد
تعیاد 

 قضیه
 شماره نوع قضیه

 تعیاد محبوس به حبس تنفیذی

تعیاد 

 محکوم
تعیاد 

 برایت

تعیاد 

 - 11 متهم

02 

سال 

 حبس

1 - 
11 

سال 

 حبس

1 - 1 
سال 

 حبس

 1 هیروئی  3 1/31 3 1 8 4 9 1

 0 مورفی  17 213/924 17 4 19 4 1 8

 
 9 رسچ 4 480 4 1 9 0 1

1 
 

 4 ترک 19 181/1782 19 0 11 1

 
9 

 
 1 موادکیمیاوی 4 لیتر 19712 4 1 9

م روبات  7 لیتر1182 7 9 4 0 0  1 
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 الکولی

 1  1  

1 
 1 

ایجادموانع 

روسه پدر

 تحقیق

7 

 مجموعه 13 144/18120 13 10 47 18 11 14

محکمرررۀ اسرررتيناف مبرررارزه عليررره مسرررکرات حکرررم صرررادره خالصررره از2.

 رواليت کابل.وموادمخد

 13/11/1931حکم مورخ

ليترر مررواد کيميراوی نرروع  23270بيسرت سرال حرربس بره اتهررام قاچراق مقرردار 

 استي  انهايدرايد

به اسراس اطرالع مرديريت اطالعرات و تحقيقرات مبنری برر اينکره ير  شربکه 

عمده قاچاقبران مصروف قاچاق مواد کيمياوی نوع اسرتي  انهايدرايرد مری 

تررذکره را از کشررور خررارج و بعررد  از مسررير کشررور باشررد ايررن شرربکه مررواد م

آنررا توسرط  پسايران داخل بندر گمرس اسالم قلعه واليت هرات نموده وسر

اسررناد جعلرری از گمرررس اسررالم قلعرره خررارج و برره ولسرروالی  اافررراد خررويش برر

 بکواه واليت فراه انتقال و برای قاچاق بران تسليم می نمايد.

های تيلفون قاچاق بران مذکور را بعد  مديريت اطالعات و تحقيقات شماره

ارنوالی و اذن محکمرره تحررت اسررتراق سررمع قرررار مرری دهررد. در څرراز موافقرره 

نتيجه معلوم می گردد که در ي  عراده موتر تيلری به درايروری يکرتن از 

قاچاق برران تبعره ايرران ير  براب کرانتينر کره وارد بنردر عبراس گرديرده از 

زيرت وارد بنردر اسرالم قلعره مری گردد.کره بندر عباس بارگيری و طور تران

در کانتينر متذکره عالوه از مباليل مقدار زياد مرواد کيميراوی نروع اسرتي  

انهايدرايد که در توليد هيروئين از آن استفاده می شود نيز جاسازی گرديده 

 بود. 

پرسونل مديريت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنيه واليت هرات بعد از 

ي  عراده مروتر تيلرری کره دارای پليرت  10/3/2063ع به تاريخ اخذ اطال

کشور ايران بوده در پارکينگ بندر اسالم قلعه تثبيت و شناسائی نمروده  بره 

مررديريت مبررارزه بررا مررواد مخرردر واليررت هرررات انتقررال ميدهررد کرره در نتيجرره 

ليتر مواد کيمياوی نوع استي  انهايدرايد بدست و ضبط می  23270مقدار 

 که در ارتباط قضيه سه تن نيز دست گير می گردند. گردد



 قضاء  اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخیر

 

 143  

 

قضيه بعرد از تکميرل تحقيقرات ابتردائی محرول محکمره ابتدائيره مبرارزه عليره 

 . مسکرات و مواد مخدر واليت کابل گرديده

را در قضريه  دوترن  مرتهم  20/20/2063محکمه در جلسه قضرائی مرورخ 

( 2( فقره )5ايد طبق بند )ليتر استي  انهايدر 23270قاچاق و انتقال مقدار 

( قانون مبارزه عليه 76( بادر نظر داشت ماده )74( ماده )1بارعايت فقره)

مسکرات و مواد مخدر از ابتدای ايام نظرارت و تروقيفی هرر واحرد بره مردت 

سرازمان  بره دليرلي  تن از متهمين دي ر  نيزسال حبس تنفيذی. و 20، 20

( 5ر استي  انهايدرايد طبق بنرد )ليت 23270دهی و کنترول محموله مقدار 

( قرانون 52( بادر نظر داشرت مراده )74( ماده )1( با رعايت فقره )2فقره )

مبررارزه عليرره مسررکرات و مررواد مخرردر از ابترردای ايررام نظررارت و ترروقيفی برره 

. هکررذا چهرار سرريت کررده سرال حرربس تنفيرذی محکرروم بره مجررازات 10مردت 

 251زار دالر امريکائی و تعرداد ه 50مبائيل مع سيمکارت های آن و مبل  

بشکه مباليل بدست آمده که وسيله اغفال موظفين بروده و ير  عردد کرانتينر 

بيست فوت که مواد کيميراوی فروق الرذکر توسرط آن انتقرال مری گرديرد طبرق 

 ( قانون56( و )26صراحت مواد)

ليترر  23270مبارزه عليه مسرکرات و مرواد مخردر قابرل مصرادره و مقردار 

ه ( قانون مذکور قابل محو پنداشته شد23ست آمده وفق هدايت ماده )مواد بد

 . اند

قضرريه نسرربت عرردم قناعررت متهمررين محررول محکمرره اسررتيناف مبررارزه عليرره 

مسکرات و مواد مخدرواليت کابل گرديده محکمه در جلسه قضايی مرورخ 

( قرانون تشرکيل و صرالحيت قروه 57خويش متکی به مراده ) 16/21/2063

( قرانون 24( قرانون اجرراآت جزايری و مراده )134عايرت مراده )قضائيه با ر

جديررد مبررارزه عليرره مسررکرات و مررواد مخرردر فيصررله محکمرره ابتدائيرره را در 

اسرتينافا طبرق را مورد دوتن از متهمين مورد تائيد قرار داده و يکتن دي رر 

( قانون اجراآت جزايی نسبت عدم موجوديت دالئيرل الرزام برری 105ماده )

  ناخته است.الزمه ش
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 قضاوتپوه مستمند غوری
 

  

  حقایقی از حالت انیوه بار وط حقایقی از حالت انیوه بار وط 
 

 ایدد  ملددک جندد  دیددیه یکددیم امددان نددیارد

 ایددد  ک دددتی شکسدددته در بحدددر پدددرطالطم

شیسال ها کده جند  اسدت اینجدای شدعله 

 افدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددروز

دیدددری اسدددت بدددی محابامیدددیان ک دددمکش 

 هاسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 میددیان جندد  دنیددا باشددی عیددان و روشدد 

 ح کدرده جسدمشچنگال اجنبدی هدا مجدرو

 بیننددی سددوی ایدد  ملددک بددا دیددی  عددیاوت

بدددس گدددرگ هدددای وح دددی بدددر مدددا دهددد  

 گ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددودنی

 اهددددل سیاسددددت مددددا بددددی ازتیددددار باشددددنی

 از زون بی گناهان تر گ دته زداک مدیه 

 طفددل یتددیم را بددی  چددون مددر  پرشکسددته

 آن مددادر جگرزددون از دا  مددرگ فرزنددی

 حددال پددیر چدده گددویم کددز حاصددل حیدداتش

 پری ددددددانملددددددت فقیددددددر گ ددددددته آواره و 

آن کدددو ز نددداروایی گ دددت اسدددت همچدددو 

 قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددارون

حدداکم شددبان قددوم اسددت بددر حکددم دیدد  و 

 دانددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددش

 بایددی بخددویش آئددیم آشددوب و فتندده تددا کددی

 هنگامدددۀ تعصدددب وهللا کددده زشدددت باشدددی

 مددا مسددلمیم و مددا را زوانددیه زددیا بددرادر

 آزادگددی و ایمددان اوصدداف مؤمنددان اسددت

 آئی  ماست رحمدت قدانون ماسدت وحدیت

 م افسددوس بدداد بددر مددامددا از چدده ندداتوانی

 حددق گددویم و نترسددم گدداهی ز گفددت  حددق

 ندددددداگفت  حقیقددددددت نبددددددود مددددددرا مفددددددادی
 

 

 از بسکه غم ک ییه دیگر تدوان ندیارد 

بددی لنگددر اسددت و بیخددود هددم بادبدددان 

 ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیارد

گویدددا زمدددی  دگدددر جدددای، آتدددش ف دددان 

 ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیارد

 جز صدحنۀ رقابدت، ندام و ن دان ندیارد

 دیگددددر دال نیددددازی بهددددر بیددددان نددددیارد

 فش جدز اسدتخوان ندیاردبر پیکدر نحدی

 در چارسوی گیتی، یک مهربان نیارد

 ایدد  بی ددۀ سددتمکش شددیر ریددان نددیارد

 فرمانددیه سلح ددور تیددا و سددنان نددیارد

جددز اللدده زار زددونی ، یددک گددل سددتان 

 ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیارد

بدددی زانمدددان و بدددی کدددس، هدددم آشدددیان 

 ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیارد

 در زلوت شبانگه غیدر از فغدان ندیارد

 جز قامت زمیدیه همچدون کمدان ندیارد

 ینددوایی یددک لقمدده نددان نددیارداز فددرط ب

 بیم از زمی  نیارد باک از زمان ندیارد

 دردا کدده ملددت مددا اکنددون شددبان نددیارد

 بحددر محددیط فتندده هرگددز کددران نددیارد

 زیرا که جز تباهی در دو جهدان ندیارد

 فرقددی دریدد  میاندده از ایدد  و آن نددیارد

زدددوی و زصدددال زدددواری سدددرو روان 

 ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیارد

 لطددف بهددار قددرآن هرگددز زددزان نددیارد

 امددت محمددی یددک ندداتوان نددیارد چددون

 منصور بر سر دار پروای جدان ندیارد

آن سدان کده گفدت  حدق بدر مد  ضددمان 
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 ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیارد
 

 )مادرشبی به م  گفت فرزنی نازنینم

 بازار مستمنیان سود و زیان نیارد(
  


