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  از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
 داراالنشاء شورای عالی  1398/حمل/۴( مؤرخ  ۷۵ - ۱متحدالمال شماره)

ریاست محتـرم عمـومی تـدقیق و     13/11/1397( مؤرخ ۱۲۵۰باالثر نامه شماره )
( مـؤرخ  ۵۶۵مطالعات ، استهدائیه محکمه استیناف والیت هرات کـه رریعـه نامـه )   

، غرض ابراز نظر بریاست عمومی تدقیق و مطالعات محول گردیده بـود   18/10/1397
 بشرح ریل مواصلت ورزیده است.

))محترما: طبق احکام قانون و مصوبات مقام عالی ستره محکمه در دعوی عقار اخذ نظریه 
اهل خبره راجع به قیمت گذاری تعیین حدود،کروکی مساحت و مسائل ساختمانی غـرض  

از ایـن جهـت    ،  بها و جلوگیری از اشکال در تنفیذ امر ضروری بوده تشخیص مدعی
غرض تعیین هیئـت مکاتبـه    همحکمه نخست در همچو قضایا عنوانی ریاست محترم عدلی

– 442صـفحه ) کـه در   2/3/1391( مؤرخ 285شماره ) ۀمینماید که نظر به مصوب

 درج می باشد 1393 - 1389 سال مصوبات و ها متحدالمال از مجموعه کتاب( 443
اخبار گردیده ، در مرکز والیات  به سطح والی و در ولسوالی ها بـه سـطح    محاکم به

مـتن  وریاست محتـرم عدلیـه   ولسوال صالحیت تعیین هیئت مورد نظر را دارا می باشد 
از  مکتوب محکمه را غرض توظیف هیئت متذکره عنوانی مقام والیت مینگارد که این امر

وفیت های مقام والیت مدت های طوالنی را در بر گرفته و از سـوی  یک سو نظر به مصر
دیگر ، در ترکیب هیئت اهل خبره نماینده مقام والیت ، ریاست محترم څارنوالی ، ریاست 

( مـؤرخ  3058شورای والیتی و قوماندانی محترم امنیه بـر خـالف حکـم شـماره )    
 11/3/1389رخ ؤ(  م265مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبه  شماره ) 6/9/1383

به محاکم اخبـار   27/3/1389رخ ؤ( م806 - 734که طی متحدالمـال شــماره )
مـی  شـامل  ، می باشـد  الذکر فوق کتاب(216 – 214)صـفـحـه ودرج ، دیدهگر

، و در ساحات ر ساحات شهری ادارات محترم عدلیه، ناحیه شاروالیکه د گردند درحالی
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اروالی اداره محترم زراعت یعنی )اراضـی فعلـی را (   غیر شهری )زراعتی( بعوض اداره ش
که چنین اجراأت نه تنها سبب التواء  .شامل میگردد ، مکلف به معرفی هیئت نموده است

اوراق دوسیه در محکمه میگردد بلکه زمینه استفاده جوئی های گونـاگون را مسـاعد و   
امر  محاکم مانند اوامر سایر شکایات خلق اهلل را در قبال دارد چون طبق احکام قانون ، او

مقامات ریصالح باالی  مؤظفین مربوط دارای اثرات یکسـان میباشـد لهـذا مسـئولین     
ارگانهای ریربط به اساس مکتوب و یا استعالم محکمه مکلف به معرفی هیئت مورد نظر به 
محکمه بوده و در همچو موارد اخذ هدایت سایر مقامات مجوز قانونی نداشته وضـرورت  

( فوق الذکر توظیف هیئت را مقید به هدایت مقام 285ی باشد از اینکه مصوبه شماره )نم
والیت  و ولسوالی نموده، مسئولین مربوط خود را به آن مکلف میدانند که چنین اجراأت 

 چالش های فوق الذکر را به بار آورده است.
ا آنمقام جریان را به مقام بنًاء موضوع وسیله هذا استهداء به مقام محترم شما ارقام یافت ت
( که توظیف هیئـت  285عالی ستره محکمه بنگارند تا راجع به قسمتی از مصوبه شماره )

اهل خبره را منوط به هدایت والی و ولسوال دانسته به دلیل اینکه مصوبه مذکور خـالف  
( قانون اصول محاکمات مدنی می باشد تجدیدنظر صـورت گرفتـه و   175هدایت ماده )

به ارگانهای محترم  مستوفیت اراضی بشمول شعبه کدستر و امالک ، شـاروالی و   ضمنًا
ریاست محترم عدلیه والیات هدایت دهند تا هر کدام از ارگانهای محترم متذکره یک یک 

د خویش را در آغاز هر سال بحیث هیئت اهل خبره هتن از مامورین مسلکی مجرب و متع
( قانون اصول محاکمات مدنی 175طابقت به ماده )به محاکم معرفی و هیئت قضائی در م

هیئت معرفی شده را سوگند داده و بعدًا عنداالقتضاء آنانرا به محکمه خواسته و اسـتعالم   
مورد نظر را بعد از اخذ استحضاری ، غرض ابراز نظر برایشان تسلیم بدارند تا اجـراأت  

عین آن انجام و از سرگردانی خلق پیرامون همچو قضایا طبق احکام قانون به وقت و زمان م
 اهلل و سؤ استفاده احتمالی حتی االمکان جلوگیری صورت گیرد.
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رؤسای دیوان های این ریاسـت تحـت    3/10/1397رخ ؤموضوع مذکور در جلسه م
بررسی و غور قرار داده شد از اینکه پیشنهاد مذکور موزون و مناسب بـه نظـر میرسـد    

 مقام عالی عرض شد.((موضوع جهت منظوری و هدایت به 
مقـام   11/12/1397مورد استهداء و نظر تدقیقی مرتب برآن در جلسه مـؤرخ   لبمط

 ( هدایت ریل صدور یافت.۱۰۱۹محترم شورایعالی مطرح وطی تصویب شماره )
))در زمینه فصل دهم قانون اصول محاکمات مدنی صراحت دارد محاکم با در نظر داشت 

( ۲۸۵ظیف اهل خبره اقدام نمایند و مصـوبه شـماره )  خصوصیات و نوعیت دعوی به تو
شورایعالی لغو گردید. موضوع به جمیع محاکم وادارات ریربط تعمیم  ۱۳۹۱/۳/۲مؤرخ 
 گردد((

هدایت فوق مقام محترم شورایعالی ستره محکمه بدینوسیله به عمـوم محـاکم اسـتیناف    
ط خـویش تعمـیم نمـوده    اجع ریـرب روالیات و مراجع مربوط اخبار گردید تا آنرا به م

 .عندالموقع مطابق آن اجراآت مقتضی و قانونی بعمل آرند
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  مقررۀ تنظیم، اجراآت وفعالیت های ادارۀ داراالفتاء مقررۀ تنظیم، اجراآت وفعالیت های ادارۀ داراالفتاء 

  ستره محکمهستره محکمه
 فصل اول

 احکام عمومی
 مبنی 

 مادۀ اول:
یل وصالحیت قوۀ قضائیۀ جمهوری این مقرره به تأسی ازحکم مادۀ پنجاه یکم  قانون تشک

 اسالمی افغانستان وضع گردیده است .
 هدف 

 مادۀ دوم:
 این مقرره، امور اداری ومسلکی ادارۀ داراالفتاء ستره محکمه را تنظیم می نماید.

 تشکیل 
 مادۀ سوم :

ادارۀ داراالفتاء درچوکات ستره محکمه تأسیس گردیده، مرکب از رئیس ، مفتی ها 
 داری می باشد که تعداد آنها بنابر ضرورت درتشکیل پیش بینی می گردد.وکارمندان ا

 اصطالحات 
 مادۀ چهارم:

 اصطالحات آتی در این مقرره مفاهیم ریل را افاده می نماید:
 فتوی : بیان حکم شرعی ازمراجع معتبر فقهی دربرابر استفتاء وارده می باشد. - 1
 ی باشد.استفتاء : مطالبه فتوی درقضیۀ مشخص م -2
مفتی: عضومسلکی ادارۀ داراالفتاء است که فتوی شرعی رامطابق احکام این مقرره  -3

 تهیه، ترتیب وتنظیم می نمایند.
 ( این مقرره است که طلب فتوی می نمایند.5مستفتی : یکی ازمراجع مندرج مادۀ)  -4
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 مستفتی
 مادۀ پنجم:

 ( مراجع ریل می توانند استفتاء نمایند:1)
 وادارات مرکزی ستره محکمه . محاکم -1
 ادارات دولتی وغیردولتی . -2
 اشخاص حقیقی وحکمی درعرصۀ کاری مربوط . -3
 ( استفتاء ضمن عریضه یا مکتوب رسمی به مقام ستره محکمه ارائه میگردد.2)
( این ماده را عنداإلیجاب به ادارۀ دار 2( مقام ستره محکمه استفتاء مندرج فقرۀ)3)

 ه می نماید.االفتاء احال
 ( فتوی ، بعد ازتصویب شورایعالی ستره محکمه مرعی اإلجراء می باشد.4)

 فصل دوم
 وظایف وطرز اجراآت

 وظایف اداره
 مادۀ ششم:

 ادارۀ داراالفتاء وظایف ریل را بعهده دارد:
 تهیه ، ترتیب و تنظیم فتوی شرعی در استفتاء محوله . -1
 دین مقدس اسالم . تصدیق مشرف شدن شخص غیر مسلمان به -2
 تنظیم امور رویت هالل جهت تثبیت روزهای ماه مبارک رمضان وعیدین. -3
که ازجانب مقام ستره محکمه ویا شورایعالی ستره محکمه هدایت  یانجام سایر وظایف -4

 داده میشود.
 وظایف رئیس 

 مادۀ هفتم:
 رئیس ادارۀ داراالفتاء دارای وظایف ریل میباشد :

 داری .السات مسلکی وریاست ازج  -1

 تهیه پالیسی ها و ارائه پیشنهادات سالم به منظور بهبود امور مسلکی و اداری. -2
احاله استفتاء وارده به هدف تهیه ،ترتیب وتنظیم فتوی شرعی به عضو یا اعضای  -3

 مسلکی.
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 تدویر جلسات به منظور رسیدگی و حل موضوعات مطروحه با اعضای مسلکی. -4

 وی تهیه شده، غرض اخذ هدایت به مقام ستره محکمه .ارسال فت -5

 نظارت از امور مسلکی واداری. -6
 انجام سایر وظایفی که ازطرف مقام ستره محکمه هدایت داده شود. -7

 وظایف مفتی 
 مادۀ هشتم:

 مفتی دارای وظایف ریل میباشد:
تهیه ، ترتیب وتنظیم  مطالعه ، تحقیق وتتبع مآخذ ومصادر معتبر فقهی وقانونی به منظور -1

 استفتاء احاله شده.

 اشتراک منظم درجلسات  جهت حل استفتاء وسایر موضوعات مطروحه .  -2

 ارایه مشوره های مسلکی به رئیس. -3

 انجام سایر وظایفی قانونی  که ازطرف رئیس محول میگردد. -4
 جلسه عمومی 

 مادۀ نهم:
درجلسه عمومی داراالفتاء ، مورد غور (استفتاء های محوله وسایر موضوعات وارده 1)

 وبررسی قرار میگیرد.
 ( نصاب جلسه حضور دوثلث مفتی ها بشمول رئیس می باشد.2)
 ( تصامیم جلسه به اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخار می گردد.3)

 وظایف منسوبین اداری
 مادۀ دهم :

ۀ وظایف مربوط واحکام منسوبین اداری اداره دار االفتاء، امور محوله را با رعایت الیح
 اسناد تقنینی نافذه انجام می دهند.

 رعایت شریعت وقانون
 مادۀ یازدهم:

( ادارۀ داراالفتاء درتهیه ، ترتیب وتنظیم فتوی ، احکام شریعت اسالمی را رعایت می 1)
 نماید.
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( استفتای که درمورد آن احکام قانون اساسی افغانستان وسایر اسناد تقنینی نافذه 2)
 ود باشد، صدور فتوی درآن خصوص جواز ندارد .موج

 طی مراحل فتوی 
 مادۀ داوزدهم :

( فتوی در دونقل ترتیب واز طرف رئیس ومفتی ها امضاء ومهرگردیده، به مقام ستره 1)
 محکمه احاله می شود.

( مقام ستره محکمه فتوی ترتیب شده را حسب احوال غرض تصویب به شورایعالی 2) 
 ه یا خود آنرا تائید می نماید.ستره محکمه احال
 مدت تنظیم فتوی 

 مادۀ سیزدهم :
( ادارۀ داراالفتاء مکلف است استفتاء محوله  را ازتاریخ احاله ، حسب احوال درخالل 1)

 مدت دوماه تهیه ،ترتیب وتنظیم نماید.
 ( این ماده مجاز نیست .1( تأخیر دراجراآت وتخلف ازحکم مندرج فقرۀ )2)

 شدن به دین مقدس اسالم درخواست مشرف
 مادۀ چهاردهم :

( تقاضای مشرف شدن شخص غیر مسلمان به دین مقدس اسالم ، رریعۀ عریضه صورت 1)
 میگیرد.

(  عریضۀ که دارای محتویات ریل میباشد ، مستقیما به رئیس ادارۀ داراالفتاء تقدیم 2)
 میگردد.:

 شهرت مکملۀ شخص متقاضی . -1
 رکر کشور متبوع . -2
 شماره پاسپورت . -3

 تدویر مجلس 
 مادۀ پانزدهم: 

( رئیس ادارۀ داراالفتاء مجلس تلقین کلمۀ شهادت را درحضور شخص متقاضی ، مفتی 1)
 ها ویک نفر قاضی آمریت ثبت اسناد ووثایق مربوطه دایر نماید.
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اهلل ( رئیس داراالفتاء کلمۀ شهادت را بدون جبر واکراه، به لفظ) أشهد أن ال إله إال 2)
وأشهد أن محمدّا عبده ورسوله ( به متقاضی  تلقین ، درصورت اداء و قبول دین مقدس 

 اسالم بدون جبر و اکراه، شخص مسلمان شناخته میشود. 
 تصدیق نامه 

 مادۀ شانزدهم :
( برای شخص مشرف شده به دین مقدس اسالم تصدیق نامۀ که شکل ومحتوی آن 1)

 مضاء رئیس ادارۀ داراالفتاء اعطاء میگردد.ضمیمه این مقرره میباشد ، به ا
 ( اقرار شخص مشرف شده به دین مقدس اسالم دروثیقۀ اقرار خط درج میگردد.2)

 فصل سوم
 احکام متفرقه

 محل تهیه ،ترتیب وتنظیم فتوی
 مادۀهفدهم :

 فتوی شرعی در مقر ادارۀ داراالفتاء ، تهیه ، ترتیب وتنظیم می گردد.
 رعایت سلوک 

 دهم:مادۀ هج
رئیس، مفتی ها و اعضای اداری ادارۀ داراالفتاء، مکلف اند حین اجرای وظایف محوله ، 

 مقررۀ سلوک منسوبین قوۀ قضائیه را رعایت نمایند.
 مسئولیت 

 مادۀ نزدهم:
اداره داراالفتاء ازاجراآت وفعالیت خویش ، نزد  مقام ستره محکمه وشورایعالی ستره 

 محکمه مسئول می باشد.
 صوص مهرمخ

 مادۀ بیستم:
 رئیس ومفتی ها ادارۀ داراالفتاء، دارای مهر مخصوص میباشند. 
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 تنظیم الیحه 
 مادۀ بیست ویکم : 

ادارۀ دار االفتاء می تواند به منظور تطبیق بهتر احکام این مقرره لوایح وطرزالعمل ها را به 
 هم کاری ادارۀ تدقیق ومطالعات تهیه وطی مراحل نماید.

 نفار 
 ۀ  بیست ودوم:ماد 

 این مقرره بعد از تصویب شورای عالی ستره محکمه نافذ میگردد.
 ضمیمه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 تألیف دوکتور عبدالرزاق السنهوری 
 ترجمه :دکتورعبداهلل "عطائی"
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  اعی :اعی :مطلب چهارم : مذهب هدف اجتممطلب چهارم : مذهب هدف اجتم
 هدف و مبارزه در راه قانون :

فقیه معروف آلمانی زعیم مذهب هدف اجتماعی  Ihering  "1818- 1892" اهرنج 
است، اهرنج برآن است که قانون رشد و توسعه بی رویه و بی هدفی نداشته بلکه نشأت و 
گسترش آن وفق هدف اجتماعی معلوم است و هیچگاه ممکن نیست ارادۀ بشری را در 
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ه قانون نادیده بگیریم، بلکه گاهی ارادۀ بشری به شکل خشونت بار و مبارزه دائمی توسع
ظاهر میشود تا قانون را به جهت مقصود آن رهنمائی کند بدین اساس اهرنج قانون را بر 

 دو اساس استوار میداند. 
 مبارزه.  -2هدف.    -1

  قانون سبب و قانون هدف :قانون سبب و قانون هدف :
ای طبیعی تابع قانون سبب، و پدیده های اهرنگ بر آن است که ظواهر و پدیده ه

اجتماعی و ادبی تابع قانون هدف است. زمانیکه جسم از باال به پایین می افتد این به سبب 
جاربیت است، و هرگاه انسان تصرف معینی را انجام میدهد به هدف رسیدن به چیز معینی 

اما انسان که آب  خاضع به قانون است –مینوشد  –است، اسفنج که آب را جمع میکند 
 مینوشد خاضع به قانون هدف می باشد و فرق میان سبب و هدف بگونه ای ریل است:

 وجود سبب قبل از مسبب است. اما هدف پس از وسیله است.  -1

 سبب کور و هدف بینا است.  -2

 سبب حتمی بوده، و هدف نمی باشد.  -3

  قانون وسیله هدف است :قانون وسیله هدف است :
هر پدیده اجتماعی تابع قانون هدف است، پس هرگاه که قانون پدیده اجتماعی بود، و 

قانون جز وسیلۀ تحقیق هدف نیست و هر انسان در هر کاری که میکند منظور آن تحقیق 
نیز دارای هدفی است که میخواهد به آن برسد، اگرچه  ههدف است، حتی انسان دیوان

ین هدف آن مضطرب است، پس اصل هدف مفقود نیست و آنچه مفقود است استقامت ا
هدف است. و هدف از قانون حفظ جامعه است. و هرگاه طبیعت میتواند میان حفظ رات، 

بگونه ای که هر عمل کردی که رات را  ،و حب رات از راه لذت و درد توافق بیاورد
مقترن به لذتی است که حب رات به آن تشویق میکند. و هر عملکردی که  ،حفظ میکند

میکــند.  یدی است که حـب رات از آن دوررات را تهدید میکند مقترن به در
 –همچنیـن اســت قانـون، که مـیان حب رات، و حفظ جامعه از راه مکافات 

توافق بوجود می آورد، بدین سان قانون برای هر عملی  –عقوبت  –و مجازات  –ثواب 
 که جامعه را حفظ میکند مکافاتی در نظر گرفته است که حب رات به آن تشویق میکند و

برای هر عملی که جامعه را تهدید میکند مجازاتی را در نظر گرفته است که باز هم حب 
 رات از آن جلوگیری میکند. 
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 1پس قانون وسیلۀ است برای رسیدن به هدفی که بینا و روشن است.
و انسان در راه رسیدن به هدف آن به سیر تکاملی مثبت خود ادامه میدهد، و به این 

که به مشاهده و نگاه به تحوالت خود جوش قانون اکتفا کند بلکه  کوتاهی تن نمیدهد
انسان با فعل و عملکرد مثبت خود بر تحوالت قانون تأثیر گذار بوده و نه تنها که با فعل 
مثبت اکتفا نکرده بلکه با مبارزه پیگیر و دائم وارد صحنه می شود تا اگر قانون از راه 

با اقدامات مثبت خود آن را در راستای درست آن رسانیدن به هدف منحرف شود انسان 
 2قرار میدهد.

و این موقف انسان نسبت به قانون گاهی خواهان اقدام به اجراآت و تدابیر بسیار 
خشونت باری دارد که در واقع داشتن قانون پیشرفته ای که بتواند نیازمندیهای متمدنانه 

 3انسان را بر آورده کند ارزش آن را دارد.
  :   :     غاییغایی  ––گی مذهب هدف گی مذهب هدف   ویژهویژه

ویژه گی مذهب هدف اجتماعی در آن است که این مذهب از مبالغات مذهب تحول 
تاریخی " در آنکه قانون خود به خود توسعه یافته و گسترش می یابد و تابع از ضمیر امت 
بوده و تحول آن هم بدون قصد و هدف معینی است " گذشته است. نظریه اهرنگ قانون 

ند میکند که همانا " حفظ جامعه " است، پس اگر قاعده قانونی وجود داشت را هدف م
کاربرد نداشت باید این قاعده تغییر کند،  –حفظ جامعه  –که برای تحقیق این هدف 

 اگرچه تغییر آن نیازمند مبارزه و فدا کاری هم باشد. 

                                                
1
در اینجا جزئیه علمی و فلسفی دقیقی است که در واقع اصحاب نظریات شرعی اسالمی و  - 

د، زیرا عده ای از فالسفه فقه وضعی نتوانسته اند هر یک هدف خود را به دیگـری بفهمـانن
اصحاب شرعیت اسالمی وسیله را که " قانون " است خود هدف میدانند که وجود قاعده برگرفته 
شده از نص " شرعی " است. در حالیکه فالسفه فقه وضعی تنظیم و استقرار جامعه را هدف 

لیکه دانسته، و " قانون " را که نص کوری است وسیلۀ برای هدف بینا قرار میدهند، در حا
متأخرین فقه اسالمی همانند دکتر سعد الجبالی و دکتر ابو زید توانسته اند میان وسیله " نص قانون 

 " و هدف آن فرق گذارند " مترجم " .
2
 زیرا قانون وسیلۀ کوری است که انسان میخواهد از طریق آن به هدف بینا برسد. " مترجم " - 

3
 مطلب است.  انقالب کبیر فرانسه، شاهد و گواه این - 
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ا وارد کردن به عزیمت انسان را بر انگیخته، و ب –پس نظریه " هدف اجتماعی " اهرنگ 
فعل و اقدام غبار اتکال و بی احساسی را از انسان می زداید، غباری که در واقع در اثر 
اتکالی بودن انسان به نگاه به تحول تاریخی قانون به او می نشیند، " زیرا این مذهب بر آن 
 است که ببین قانون چگونه رشد میکند. " در حالیکه قانون نتیجه عمل انسان است که

برای بدست آوردن وسیلۀ در راه رسیدن به هدف می باشد و همه حرکتهای بزرگی که 
طوفانی نبوده است که در نتیجه  –انقالبهای  –انسان را به پیش برده است، جز حرکات 

ازادی غالم، آزادی زن،  –به پیروزی رسیده است که از آنگونه قیامهای آزادی خواهی 
 جهان بوده است.  آزادی ملتها و آزادی کارگران

  مبحث دوممبحث دوم
  مذاهب علمی و واقعی " مهم ترین آن" مذاهب علمی و واقعی " مهم ترین آن" 

 مذهب دیگی: مذهب تضامن اجتماعی 
  اساسهای این مذهب :اساسهای این مذهب :

" زعیم قانون دانان مذهب تضامن اجتماعی است، که مذهب خود را  Duguit" دیگی 
 1از خالل تألیفات زیادی معرفی کرده است.
نون را با میتا فیزیک کاًل جدا و منفصل میداند، " دیگی " در صدد تعریف مدرسه آن؛ قا

و برآن است که میتا فیزیک از آنکه در اصل اول اشیاء بحث میکند از علم جدا بوده، و 
از حدود شکل و صورت گذشته، به جوهر و هیوال میپردازد. و اصل اول اشیاء که واجب 

 الوجود است، یگانه وسیله برای رسیدن به آن جوهر عقل است. 
اما علم؛ دائره آن به واقع محسوس منحصر گردیده، و هر آنچه در دائره محسوسات، و 
تجارب نگنجد از چهارچوب علم بیرون است، بدین اساس تجربه و عقل وسیله بحث و 
پژوهش علمی است. و از آنکه مذهب دیگی مذهب علمی و واقعی بوده، محسوسات و 

ج معقول را از آن استخالص میکند، این امر طبیعی تجارب واقعی را به ثبت رسانیده، و نتائ
 می نماید که این مذهب بر دو رکن استوار باشد. 

 نتائج این حقایق واقعی.  -حقایق واقعی موجود.   دوم : -اول :

                                                
1
مذهب تضامن اجتماعی، قانون را به عنوان فرعی از فروع علم اجتماع دانسته، که جزئیات  - 

 آن همانند بقیه علوم با مشاهده و تجارب شناخته شده، و تصور میتافزیکی در آن وجود ندارد.
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  حقایق واقعی در مذهب تضامن اجتماعی :حقایق واقعی در مذهب تضامن اجتماعی :  --اول :اول :
 این مذهب حقایق ریل را به ثبت می رساند. 

نسان در جامعه زندگی میکند و همیشه در جامعه بدون شک ا -: وجود جامعه -1
بوده است، و ممکن نیست که در غیر از جامعه هم زندگی کند، پس جامعه حقیقت واقعی 
است. همچنانکه انسان دارای راتیت و هویت مستقل از جامعه است، که دارای نیازمندی 

ن نیازمندیها و های شخصی و تمایالت و آرزو های خود است. با در نظرداشت آنکه ای
 تمایالت، و آرزوها به جز در جامعه وبا جامعه متحقق نمی شود. 

و از آنکه انسان با احساس به راتیت خود نمیتواند  -: وجود تضامن اجتماعی -2
نیازمندیهای خود را جز در جامعه فراهم کند، این مستلزم آن است که باید با افراد جامعه 

ن تضامن در فکر " دیگی " حقیقت واقعی علمی بوده، و ارتباط تضامنی داشته باشد، و ای
 مثل اعالی میتا فزیکی نمی باشد. 

البتة دائره تضامن با پیشرفت انسان و تمدن گسترده می گردد، زیرا انسان در مرحلۀ با 
" می زیست که با آنان در دفاع از نفس و فراهم  Hordeمجموعه از انسانها " رهط 

نزدیکی  1" اواصر Familleمن بود. سپس با افراد خانواده " آوری وسایل زندگی متضا
"  Citeو قرابت را شناخته و با آنان متضامن شد. و در مرحله دیگر با افراد شهر  " 

شناخت که عبارت از مجموعۀ از خانواده های اند که دارای عادات و رسوم و معتقدات 
 مشترکی می باشند. 

با افراد امت "  –دارای راتیت مستقل گردیده و  –و در مرحله پیشرفته تر انسان 
Nation  متضامن گردیده که مجموعه از روابط قانونی حکومت، زبان، دین و ارزشها "

میان آنان مشترک بوده، که گذشته مملوء از رویدادها، مبارزات جهاد، پیروزیها و 
آید که بتواند شکستها میان آنان جمع میکند که با گذشت زمان شاید اواصری بوجود 

 میان همۀ انسانیت جمع کند. 
 :  تضامن اشتراکی، و تضامن تقسیم -3

 تضامن اجتماعی به دو نوع است: تضامن اشتراک، و تضامن تقسیم کار . 

                                                
 اواصر: جمع إصر: عهد، عقد، پیمان، میثاق، قرار داد، پیمان نامه . - 1
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تضامن اشتراک به معنای مشارکت مردم در نیازمندی مشترکی است که برای فراهم 
 میان افراد یک خانواده. کردن آن متضامن و هماهنگ می شوند، همانند هماهنگی 

اما تضامن تقسیم کار ناشی از اختالف نیازمندیها و اختالف توان مندیها در بدست آوردن 
این نیاز است، که بر این اساس کار میان افراد تقسیم گردیده، و هریک از آنان به کاری 

ای مکلف میشود که از عهده آن بیرون آمده، و دست آوردهای خود را با دست آورده
دیگران مبادله میکند، و این نوع تقسیم با پیشرفت و متمدن شدن انسان حاکمیت می 
یابد، زیرا با پیشرفت و تمدین اختالفات انسانها در توان مندیها و نیازمندیهای آنان افزایش 

 یافته و هر مجموعه از آنان در تخصص معینی کامیاب می شوند. 

  یتها :یتها :نتائج دست یافته از این واقعنتائج دست یافته از این واقع  --دوم :دوم :
این واقعیتها را در مورد تضامن اجتماعی به اثبات می رساند،  –دیگی  –پس از آنکه فقیه 

در گامی به پیش این تضامن را اساس " قانون " میداند، زیرا جامعه جز با تضامن بوجود 
 نمی آید. 

" دیگی " از این حقایق واقعی به دو نتیجه مثبت و منفی دست می یابد، نتیجه مثبت 
 بارت است از" وجود قاعده قانونی "  و نتیجه منفی عبارت است از " انکار حق فردی ". ع

 : وجود قاعده قانونی -1

" دیگی " از حقایق واقعی به آن می رسد که قاعده قانونی جوهری وجود دارد، که در 
واقع اساس دیگر قواعد قانونی است. وی مطلوب خود را در این عبارت جایگزین کرده 

تضامن  –ه میگوید " باید از هر تصرفی که به یکی از اشکال تضامن اجتماعی است ک
خلل وارد میکند؛ از آن خود داری کرد. و افزون برآن باید در  –اشتراک، تضامن تقسیم 

 راه توسعه این تضامن از هیچ سعیی دریغ نکرد. 
، و قانون پس قانون در نزد فقیه " دیگی " مبنی برهمین قاعده جوهری و اساس است

نیست که دولت و افراد را ملزم می سازد.  –تضامن  –وضعی چیزی جز تطبیق این قاعده 
بدان معنا است که هر اراده فردی که  –تضامن  –بدین سان که الزام افراد به این قاعده 

براساس تضامن اجتماعی مبتنی بوده، و بتواند این تضامن را محقق سازد باید نافذ و منتج 
 شد. و هر اراده فردی که با تضامن اجتماعی متوافق نباشد بی اثر است. اثر با

اما الزام  دولت به این قاعده بدان معنا است که، حکومت ملزم است تا هر فردی را که 
درجهت تحقق تضامن اجتماعی عمل میکند، مکنت داده، همکاری کند. و از سوی دیگر 
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ا اســاس اداره، قضـاء و ملزم است که قاعده تضـامـن اجتمــاعـی ر
تشــریع " قـانونگـذاری " قـرار دهـد، و در بخـش " قانونگذاری" به شکل 

 براساس تضامن اجتماعی و تحقیق این  –عمل کرد قوه مقننه  –خاص باید 
 تضامن باشد.

 :  عدم وجود حق فردی -2

که انسان " دیگی " برآن است که فرد از حیث آنکه فرد است دارای حقی نمی باشد. بل
فرد فقط دارای یک وجیبه است، که باید به نوبۀ خود در راه تضامن اجتماعی سعی کند. و 
این واجب فردی باید به عنوان حقی تلقی شود که بتواند واجب خود را در تحقیق این 
تضامن اداء کند. پس آزادی حق فردی نیست بلکه وظیفه اجتماعی است که فرد را مکنت 

در راه توسعه و آماده کردن شخصیت خود برای متحقق کردن تضامن  میدهد تا بتواند
اجتماعی عمل کند، لهذا باید آزادی فردی وفق خواسته های این وظیفه مقید شود، از این 
سبب انسان آزاد نیست تا خودکشی کند، ویا در بازیهای ورزشی خطرناکی وارد شود که 

 زندگی ویا سالمتی او را به مخاطره اندازد. 
همچنانکـه ملکیـت : حـق فـردی نیســت بلکه وظیـفه اجتمـاعـی اسـت. 
و ملکیت فـردی تا زمانی باقی می ماند که وظیفه اجتماعی خود را ایفاء کند، و وظیفه 
ملکیت فردی در مدنیت کنونی تحقق بخشیدن تضامن اجتماعی " رفاهیت عامه " است، 

ر کارگری مزد و ثمرۀ کار کرد خود را بدست زیرا این تضامن اجتماعی برآن میدارد که ه
آورده، و بتواند آن را رخیره کرده، ویا به فرزندان خود به ارث گذارد، که با این مفهوم 
ملکیت فردی مستحکم گردیده، و نقش خود را به عنوان یکی از مهم ترین ارکان تولید 

ه ملکیت فردی برآن ایفا میکند. و بدین سان نگاه مالک " در ملکیت فردی " نسبت ب
است که باید در راه تحقق تضامن اجتماعی سعی کند و مالکیت شخص، خود وظیفه 
اجتماعی است که باید آن را اداء کند. پس هرگاه ملکیت وظیفه اجتماعی بود، استفاده از 

 آن در غیر از این وظیفه جائز نیست. 
رر به دیگران استفاده همچنانکه جائز نیست مالک از ملکیت فردی خود در ایراد ض

کرده ویا از اصل ملکیت سوء استفاده کند. همچنانکه مالک نمیتواند دیگران را از 
استعمال ملک آن در آنچه که با وظیفه اجتماعی ملکیت متعارض نیست، همانند حقوق 
ارتفاق، گذرانیدن سیمهای برق، و پرواز از فضای قسمت زیرین در برابر بدست آوردن 
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ب جلوگیری کند، گذشته از آنکه ملکیت فردی، به عنوان وظیفه اجتماعی تا مقابل مناس
 1زمانی باقی می ماند که اوضاع عمومی متقضی آن باشد.

و در صورتیکه حالت تغییر کرده، و وسائل تولید گسترش یافته و ملکیت فردی وظیفه 
 ین برود. از ب –فردی  –اجتماعی خود را اداء کرده نتواند باید این نوع ملکیت 

 : انتقاد از مذهب تضامن اجتماعی
از آنچه که در توضیح مذهب " دیگی " گذشت واضح است که او خصم و جانب مقابل 

 تصور میتافزیک بوده و مذهب او برمبنای علم و واقعیت بنا یافته است. 
در حالیکه این مذهب در اساس و جوهر آن از میتافزیک خالی نمانده است، زیرا او 

ن اجتماعی را یک حقیقت واقعی دانسته، و سپس گفته است که همه نظام اجتماعی تضام
براین حقیقت مطلق بناء یافته است، اما با تحلیل این تصور باید گفت از اینکه نظام 
اجتماعی بر " تضامن اجتماعی " بنا یافته درست است، اما اینکه این نظام فقط بر تضامن بنا 

نمی رسد. زیرا حقایق دیگری هم به غیر از حقیقت " تضامن "  یافته باشد دقیق به نظر
وجود دارد که جامعه برآن استوار است نه تنها حقایق متوافق؛ بلکه حقایق متناقضی با " 
تضامن " وجود دارد، که از آن جمله حقیقت رقابت، و تنازع بقاء و بهبود زندگی است 

 می باشد. که اثرات آن بر جامعه کمتر از حقیقت تضامن ن
که در پاسخ به این تساول " دیگی " گفته است : با همه حال قانون باید برمبنای تضامن 
وضع شود، نه برمبنای تنازع. که البتة با این تنازل فقیه دیگی از اصل مبدأ آن، واضح 
است که او از دائره واقعیت مطلق و دائره علم گذشته، و نا خواسته به دائره واجب و 

 تافزیک وارد شده است. دائره می
 

                                                
1
 ه به حق دولت در استمالک و حاالت فورس ماژور است.اشار - 
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 1تألیف: دکتور عبدالکریم زیدان
 پیوست به گذشتهترجمه : قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری                         

 
 

  احکام قصاص و دیات در شریعت اسالمیاحکام قصاص و دیات در شریعت اسالمی
  فرع سومفرع سوم

  است که مقتول معصوم و بی گناه باشداست که مقتول معصوم و بی گناه باشدآن آن 

 فهرست:

 

 سوم فرع

 23 .............................................. باشد گناه یب و معصوم مقتول که است آن

 چهارم فرع

 31 ...........................................................نباشد قاتل جزء مقتول که آن

 
 معنی این شرط چیست: -۱۲۸

معنی این شرط آن است که مقتول معصوم الدم )خون او محفوظ و حمایـت شـده(   
 باشد، یعنی قتل وی حرام باشد، یعنی خون او هدر نباشد، یعنی مباح الدم نباشد، به علـت 

اینکه اگر مباح الدم باشد، قاتل وی مجازات نمی گردد، و معصوم الدم عبارت از کسـی  
 است که قتل وی روا نیست، و در نتیجه بر قاتل وی قصاص واجب میگردد.

                                                
استاد فقه مقایسوی دیپارتمنت تحقیقات اسالمی پوهنحی ادبیات پوهنتون صنعاء، استاد سـابق   1

شریعت اسالمی و رئیس دیپارتمنت آن در پوهنحی حقوق پوهنتون بغداد، استاد و رئـیس سـابق   
د، استاد و رئیس سابق پوهنحی تحقیقات اسـالمی و  دیپارتمنت ادیان پوهنحی ادبیات پوهنتون بغدا

 استاد کارآزموده پوهنتون بغداد.
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و عصمت به سبب اسالم است یا به سبب امان. یعنی عصمت به ایمان و امان اسـت  
پس عصمتی در نزد او وجود نـدارد.   پس هرگاه نزد انسان ایمان و امانی وجود نداشت،

همچون کافر حربی در دار حرب، پس شخص مسلمان به سبب اسالمیت خود، خون خود 
را و مال خود را محفوظ داشته است، و در حدیث رسول خدا )ص( آمده است کـه آن  

 أمرت أن أقاتَل الناس حتی یقولو ال اله اال اهلل و ان محمدا رسول اهلل»حضرت فرموده اند: 
او کمال قال )ص(. ترجمه: به من امـر شـده   « فان قالوها عصموا منی دماءهم و اموالهم

است که با مردم جهاد و مقاتله نمایم تا زمانی که بگویند: نیست هیچ معبود بر حقی به جز 
خدای یگانه و محمد )ص( فرستاده و پیامبر خداست، و هرگاه این کلمه را گفتند، خـون  

 را در حفاظت و حمایت من قرار دارند. ها و مال های خود
 اما عصمت به سبب امان بر دو نوع است:

امان ابدی، همیشگی و مادام العمر است و این عبارت از همان عقد رمه است  -)اول(
 نامیده می شود.« رمی»و کسیکه دارای این نوع از امان است، 

ه( و دارندۀ این گونـه  عبارت است از امان مؤقت )زمان دار، زمان بندی شد -)دوم(
 گویند.« مستأمن»امان را 

این امان با هردو نوع خود طوری است که دولت در آن دخیل میباشـد، و یکطـرف   
عقد آن دولت است، و به عقد رمه با غیر مسلمان منعقد میگردد، پس به سبب آن رمـی  

: او از اهـل دار  گردیده و از باشندگان دار اسالم شمرده میشود، یا چنانکه فقهاء میگویند
االسالم محسوب میگردد، این امان مؤبد است، و )امان مؤقت( آن است که دولت آن را 
برای غیر مسلمانی میدهد که برای اجرای کار و رفع ضرورتی میخواهد به دار اسالم بیاید 
و باز واپس به دولت متبوع خود برگردد. پس امان مؤقت به طبیعت خود مؤقت اسـت،  

د رمه که به طبیعت خود عقد دایمی است، و به دارندۀ خود امکـان اقامـت   بر خالف عق
 دایمی در دار اسالم را میدهد.

امان با هر دو نوع آن، دارندۀ خود را )معصوم الدم( میگرداند یعنی ریختن خـون او  
مباح نیست گرچه کافر باشد، مگر آنکه مرتکب فعلی گردد که مستوجب قتل او شـود،  

نسانی را ظلمًا و عدوانًا به قتل برساند، وقتی اساس عصمت خون انسـان در  مانند اینکه ا
دار اسالم، یا ایمان او )اسالمیت( او، یا امان اوست، هرگاه ایمان یا امان او زایل گـردد،  
عصمت او نیز زایل میگردد و مهدور الدم میشود، و بر قاتل شخص مهدور الدم قصاصـی  
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وم الدم به سبب ارتکاب بعضی از جرایم یا برخی از نیست، و هم چنان گاهی شخص معص
 افعال مباح الدم میگردد و در نتیجه بر قاتل آن قصاصی نیست.

ما در ریل اصناف غیر معصومین یعنی اصناف کسانی را که خون شان هدر است رکر 
میکنیم ، فرق نمیکند که آنان اصاًل عصمت خون های شان را در نیافته باشـند یـا آن را   

یافته باشند و سپس به علت زوال اساس آن یعنی ایمان یـا امـان آن را از دسـت داده    در
 باشند، یا مرتکب فعلی شوند که آنان را مهدور الدم گرداند، و خون شان را هدر نماید.

 کافر حربی: -اول -۱۲۹
کافر حربی مهدور الدم است و بر قاتل آن قصاص واجب نیست، و هرگاه طور دزدانه 

فتن امان از دولت اسالمی، یعنی از کسی که ممثل آن است مانند خلیفه یا نایبـان  بدون گر
وی یا از افراد مسلمین مگر آنکه خلیفه آنها را از دادن امان منع کرده باشد، داخـل دار  
اسالم گردد، مهدور الدم بودن وی باقی می ماند، و بر قاتل کافر حربی به سبب قتـل آن  

 به قتـل ی گردد، ولی شخص مسلمانی که کافری را در دار اسالم هیچ مسئولیتی متوجه نم
برساند تعزیرًا مجازات میگردد، به علت تجاوز وی بر حقوق مقامات مسئول دولتی چـون  

 مجازات کسانی که بدون امان به دار اسالم داخل می شوند به آنان اختصاص دارد.
 مستأمن: -دوم -۱۳۰

که بواسطۀ امانی که از طـرف مقامـات ری    مستأمن عبارت از آن کافر حربی است
صالح به او داده میشود، به دار اسالم داخل میگردد، و به سبب این امان شخص مستأمن 
در طول مدتی که در دار اسالم اقامت دارد، معصوم الدم پنداشته میشود. معنی این کـالم  

در نزد حنفیـان   وجوب قصاص بر قاتل اوست به اعتبار اینکه معصوم الدم است، خصوصًا
که به عصمت مقتول می بینند و برای وجوب قصاص بر قاتل، نوع دیانت مقتول را مهـم  
نمی پندارند، ولی در وجوب قصاص بر قاتل مستأمن نزد حنفیان اختالفی است کـه امـام   

بدین جهت که مستأمن »کاسانی حنفی آن را به این گفتار خود به طور موجز بیان میدارد: 
حرب است، و به قصد اقامت )دایمی( به دار اسالم داخل نشده است بلکه بـه   از اهل دار

عارضۀ ضرورتی که داشته آمده است چون ضرورت خود را برآورده سازد واپس به وطـن  
اصلی خود برمیگردد، پس در عصمت وی شبهۀ عدم عصمت، یعنی اباحت خون او وجود 

تل مستأمن به قصـاص قتـل وی کشـته    دارد، و از امام ابویوسف روایت کرده اند که قا
 «میشود به علت اینکه عصمت وی در وقت قتل ثابت و قایم است.
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برساند، امـا   به قتلاین اختالف نظر در صورتی است که مسلمانی یا رمی مستأمن را 
 1اگر قول قاتل قصاص میشود و به قول دیگر قصاص بر وی الزم نمیگردد.

 ن امان مؤقت:شکستاندن پیمان رمه یا پیما -۱۳۱
هرگاه به سبب ارتکاب رمی عملی را که باعث نقض پیمان رمه میشود، عقد رمه نقض 
گردد عصمت شخص رمی از بین رفته و مهدور الدم میگردد، پس بر قاتـل وی قصـاص   
واجب نیست، ولی قاتل رمی ناقض عهد به خاطر تجاوز وی بر حق سـلطه و حاکمیـت   

 هد شد.دولت به جزای تعزیری مجازات خوا
به همین گونه است حکم کافر مستأمن در صورتیکه پیمان خود را بشکند و یا عقـد  
امان وی نقض گردد، یا مدت اقامت وی در دار اسالم پایان یابد، با وجود اخطار و انـذار  
او مبنی بر خروج از دار اسالم، بیرون نشود، پس او نیز مهدور الدم میگردد و بر قاتل وی 

 2قصاصی نیست.
شخص مسلمان به سبب اسالمیت خود، احکام اسالم و عقاید و باورهـای آن را بـر   
خود الزم گرفته است، هرگاه دین خود را تغییر دهد، یا کاری بکند که اسالمیت و التزام 
او را به عدم خروج از عقیده اش، نقض نماید، پس آن شخص مرتد میگردد، و مرتد مباح 

ترجمه: کسی که دین خـود را  « من بدَّل دینه فاقتلوه»اند: الدم است. پیامبر )ص( فرموده 
تغییر دهد، پس او را بکشید. لذا هرکسی که مرتدی را به قتل برساند، قصاصی بر او الزم 
نیست، ولی بخاطر تجاوز بر حق سلطه عامه و حاکمیت دولت تعزیرًا مجازات میگـردد،  

روز مهلت داده میشود و از او خواسته  مرتد تا سه شبانهبه مخصوصًا در مورد مرتد، زیرا 
میشود که توبه کند، هرگاه در خالل این مدت توبه نکرد و بر ارتـداد خـویش اصـرار    

 ورزید، کشته میشود.
در قتل مرتد قصاص دیت و کفـاره  »در کتاب المغنی از ابن قدامه حنبلی آمده است: 

یا کافر رمی. این قول برخی واجب نمیگردد، فرق نمیکند که او را مسلمانی کشته باشد، 
 از اصحاب شافعی است، و برخی دیگر از اصحاب شافعی گفته اند:

                                                
1
 ۴۶۲۲ص  ۱۰البدایع للکاسانی ج  - 

2
تفصیل آن احوالی را که عقد رمه و عقد امانی مؤقت بدان ها نقض میگردد، در کتاب مـا:   - 

 )احکام الذمیین و المستأمن فی دار االسالم( مطاله کنید. )مؤلف(
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اگر مرتد را رمی کشته باشد، بر رمی قصاص واجب میگردد، و اگر از قصاص مـورد  
 عفو قرار گیرد، دیت مقتول را باید بپردازد، زیرا در قتل او هیچ والیتی ندارد.

استدالل در نزد ما این است »این قول را رد کرده است: ابن قدامه به این گفتۀ خویش 
که مرتد مباح الدم است لذا به کافر حربی مشابهت دارد، و گذشـته از ایـن کسـیکه    
مسلمان از قتل وی تاوان دار نمیگردد، رمی نیز از قتل وی تاوان دار نمیگردد، مانندی که 

 «1در قتل کافر حربی تاوان دار نمیگردند.
کسیکه بدون اجازۀ امام »ام مالک این مسأله بدین گونه بیان شده است: در مذهب ام

)خلیفه، سلطان، رئیس دولت اسالمی( شخص مرتدی را به قتل برساند، پس وی مسـتحق  
تأدیب )مجازات تعزیری( است، و به قصاص قتل وی کشته نمیشود فرق نمیکند که او را 

از آن، و بلکه بر او ثلث خمس )سه حصـه از  قبل از خواستن توبه از او کشته باشد یا بعد 
پنج حصه( دیت شخص مسلمان الزم میگردد، مانند دیت شخص مجوسی مستأمن و اندازۀ 
آن شصت و شش دینار و دو سوم دینار است، و این عبارت از دیت اوست خواه عمدًا او 

 2«را کشته باشد و یا به طور خطاء
 زناء کنندۀ محصن و رهزن: -پنجم -۱۳۳

بر قاتل زنا کنندۀ محصن )مـرد زن  »ر کتاب المغنی از ابن قدامۀ حنبلی آمده است: د
دار، زن شوهردار( نه قصاص الزم است و نه دیت و کفاره، و این ظاهر مـذهب شـافعی   
است، و برخی از شافعیان صورت دیگری را روایت کرده اند مبنی بر اینکه بـاالی قاتـل   

را قتل وی به حد زنا مربوط به امام بوده و کسـی  زانی محصن قصاص واجب میگردد، زی
دیگری این حق را ندارد، پس بر کسیکه او را کشته است، قصاص واجب می شود، مانند 
کسیکه قصاص بر او الزم باشد اگر شخص دیگری که مستحق آن نیست، او را بکشـد،  

 «3قصاص بر او واجب میگردد.
هرگاه شخص مسـلمان، زانـی   »ست: در کتاب المهذب در فقه شافعی چنین آمده ا

محصنی را به قتل برساند، پس در این مورد دو دیدگاه است؛ )اول(: آنکه بر او قصـاص  

                                                
1
 ۶۵۷ص  ۷المغنی ج  - 

2
 ۶۵۷ص  ۷البدایع ج  - 

3
 ۶۵۷ص  ۷المغنی ج  - 
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واجب میگردد، زیرا حق قتل زانی محصن از دیگری است )که عبارت است از امام( پس 
به قتل وی باالی قاتل قصاص واجب میگردد، مثل اینکه اگر شخصی شخص دیگـری را  

و شخص ثالثی که ولی دم مقتول و وارث شرعی او هم نیست، قاتل را بـه قتـل   بکشد، 
 برساند )قصاص بر او واجب است(.

)دوم(: بر مبنای نظر دوم، قصاص بر وی الزم نمیگردد، و این دیدگاه مشهور اسـت،  
 «1زیرا مقتول مباح الدم است و به قتل وی مانند قتل مرتد قصاص الزم نمیگردد.

ر کسی را که بر قاتل زانی محصن قصاص را واجب پنداشـته اسـت رد   ابن قدامه نظ
و نزد مازانی محصن مباح الدم بوده و قتل وی حتمی اسـت، پـس   »کرده و گفته است: 

بمانند حربی قتل او ضمان و تاوانی ندارد، و زانی محصن با قاتل فرق دارد، زیرا قتل قاتل 
انجام داده است مستحق قتل است و قتـل او  حتمی نیست و او بر سبیل مقابله با قتلی که 

مختص به اولیای مقتول و مستحقین گرفتن قصاص از قاتل اوست، و در اینجا قتل زانـی  
محصن برای رضای الهی واجب میباشد پس مشابهت به مرتد دارد، و هم چنان است حکم 

ل رهزن )شخص ره زن( کسیکه قتل او حتمی است. )بر قات -یعنی قاطع الطریق –محارب 
 (.2چیزی الزم نمیگردد

از دیدگاه من برخی از فقهاء که به وجوب قصاص بر قاتل زانی محصن قایل اند ایـن  
قول شان قول درست و بجایی است، زیرا قتل زانی محصن بعد از ثبوت زناء بـر او بـه   
سبب اقرار یا بوسیلۀ شهادت، مربوط به امام است، و حتی اگر اقرار کرده باشد باز هـم  
قبل از تنفیذ مجازات حق رجوع از اقرار خود را دارد، پس با وجود دشواری اثبات زنـاء  
به شهادت و حق رجوع زانی از اقرار خود، چگونه ممکن است به اباحـت قتـل وی از   
طرف اشخاص وافراد مردم قایل  شد واین سن که قتل حتمی بوده و در نتیجه قتل او مباح 

و مرج در جامعه و وقوع قتلها توسط افـراد و اشـخاص   است، آیا این همه باعث هرج 
رعیت به بهانۀ اینکه مقتول زانی محصن بوده و مهدور الدم و جایز القتل اسـت نخواهـد   
شد؟ آیا این امر زمینۀ آن را فراهم نمی کند که هر شخصی خودش خود را قاضی بتراشد، 

 و آنچه را که خودش حکم می کند مورد اجراء قرار دهد؟

                                                
1
 ۱۷۳ص  ۲المهذب ج  - 

2
 ۶۵۷ص  ۲المغنی ج  - 
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بر آن راجح ترین قول، گفتار این دسته از فقهاء است، که بوجوب قصاص بر قاتـل  بنا
زانی محصن، قایل هستند، ولی مشروط بر این است که قتل زانی محصن توسط یکـی از  
افراد مردم بعد ازان صورت گرفته باشد، که امام در بین مردم منع قتل کسی را که ادعـا  

 ع الطریق و مانند آنهاست، اعالن کرده باشد.شده است که او زانی محصن، یا قاط
 این از باب سدِّ ررایع و بستن رخنه های آشوب و فساد پنداشته می شود.

 در نزد مالکیان: -۱۳۴
در نزد مالکیان بر قاتل زانی محصن قصاصی نیست، ولی به جهت تجاوز وی بر حـق  

قـاطع  -قتـل محـارب   امام قابل تعزیر است، و به همین گونه است نزد ایشان حکم در
مانند قاتل زانی محصن بدون اجازۀ امام، پـس بـرای قتـل    »و چنین گفته اند:  -الطریق

مذکور قصاص نمیگردد، زیرا او معصوم نیست، و به جهت تجاوزی که بر حق امام کرده 
است، تأدیب می شود، و این هم مانند قطع کنندۀ دست سارق بدون اجازۀ امام است ، که 

گرفته نمی شود، و بلکه تأدیب میگردد، و حکم قاتل محارب نیـز همـین   قصاص از او 
 «1است.

به باور من، تعزیر به حیث مجازات برای قاتل زانی محصن و قطع کنندۀ دست سـارق  
را به قطع اعضاء یا به قتل مجازات می نمایـد کفایـت    -رهزن–یا برای کسیکه محارب 

ایم از حقوق سلطۀ عامه یعنی خلیفه یـا نایـب   نمیکند، زیرا تطبیق مجازات بر مرتکبین جر
اوست و بدون این منجر به آشوبگری و هرج و مرج میگردد، و خالصی و نجات از ایـن  
امر منع کردن مردم و افراد رعیت از مجازات خود سرانۀ کسی است که گمان میرود وی 

 المر میباشد.مهدور الدم است، زیرا این کار از وظایف قضاء و از صالحیت های اولو ا
 قاتل قتل عمد: -۱۳۵

قتل عمد ظالمانه مستوجب گرفتن قصاص از قاتل میگردد، زیرا قتل عمد عصـمتش را  
از بین می برد، و او را نسبت به اولیاء مقتول مهدور الدم میگرداند، زیرا حق قصاص بـه  

ُسْلَطاًنا َفَلا  ِلَوِلي ِِّهَجَعْلَنا  َفَقْد َمْظُلوًما ُقِتَل َوَمن»آنان اختصاص دارد، خدای تعالی فرموده اند: 
( ترجمه: و آن کس که مظلـوم کشـته   ۳۳)االسراء: « َمنُصوًراإ نَُّه َكاَن  اْلَقْتل ُيْسر ف فِِّي 

                                                
1
 ۳۴۵ص  ۴شرح منح الجلیل علی مختصر الخلیل للشیخ محمد علیش فی فقه المالکیه ج  - 
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شده، برای ولی وی سلطه )و حق قصاص( قرار دادیم؛ پس در قتل اسراف نکند، چرا کـه  
 او )ولی مقتول( مورد حمایت بوده و یاری شده است.

لیای مقتول حق دارند تا خود شان این قصاص را بگیرند، اما در صورتیکه قاتـل را  او
شخص دیگری غیر از اولیای مقتول به قتل برساند، پس قاتل به حیث قاتل قتـل عمـد و   
عدوان پنداشته شده و قصاص بر وی واجب میگردد، زیر او ولی مقتول نبوده و در نتیجه 

الدم نیست و بلکه معصوم الدم میباشد، و هرگاه قصاص قاتل نخستین دربرابر وی مهدور 
به سبب عفو یکی از اولیاء ساقط گردد، پس برای اولیای دیگر کشتن وی جـواز نـدارد   
زیرا قاتل به سبب عفو وی توسط یکی از اولیای مقتول و سقوط قصاص به اثر ایـن عفـو   

 1ن نیز معصوم الدم است.برای اولیای مقتول معصوم الدم گردیده است، و به نسبت دیگرا
در نزد مالکیان قاتل قتل عمد و عدوان برای اولیای مقتول مهدور الدم پنداشـته مـی   
شود، و برای غیر ایشان معصوم الدم است، هرگاه یکی از اولیای مقتول او را بـه قتـل   

 برساند، بر مبنای تجاوز وی بر حق امام مستوجب تعزیر میگردد.
مانند قاتلی که بطور عمد و »دیر در فقه مالکی آمده است: در کتاب شرح کبیر از در

عدوان قتل را انجام داده باشد، پس او برای کسیکه مستحق خون خواهی مقتول نیسـت،  
معصوم الدم شمرده می شود، و اما برای کسیکه مستحق خونخـواهی مقتـول اسـت و    

ر بدون اجازۀ امام بـا  عبارت است از ولی مقتول، معصوم الدم پنداشته نمی شود، ولی اگ
 2نایب او قاتل را کشت، پس به سبب تجاوز وی بر حق امام تأدیب میگردد.

 باغی )ستمگر( و عادل: -۱۳۶
باغی کسی است که به قوت سالح بر امام عادل خروج و بغـاوت میکنـد و دارای   
شوکت و گروهی است که او را تائید و حمایت می کنند و به این خروج و بغاوت شـان  

 أویل و برداشت خود را دارند.ت
امام عادل، سپاهیان وی و کسانی که مؤید و طرفدار او هستند اهل عدالت پنداشته می 
شوند و کسیکه بغاوت و سرکشی کرده و آنانی که با او یکجا شده اند، بغاوت گر بشمار 

                                                
1
 ۷۴۴ص  ۷المغنی ج  - 

2
 ۲۳۹ص  ۴الشرح الکبیر للدردیر ج  - 
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فرمان او میروند، و باغیان کسانی اند که به نیروی اسلحه بر امام عادل خروج کرده و از 
 سرپیچی می نمایند.

حنفیان در بارۀ آنان گفته اند: شخص عادل به کشتن شخص باغی قصاص نمی شـود،  
به علت اینکه باغی به سبب جنگ و سرکشی مسلحانه اش در برابر امام عـادل عصـمت   
خود را از دست داده است، و از طرف دیگر باغیان قصد مال و جان اهل عدالت را مـی  

قاتـل  »ا را برای خود حالل میدانند، در حالیکه پیامبر )ص( فرموده اسـت:  کنند، و آن ه
ترجمه: برای حفظ جان خود و برای حفظ مال خود جنگ « دون نفسک، قاتل دون مالک

کن. نزد حنفیان باغی نیز به قصاص قتل شخص عادل کشته نمیشود، و شافعی گفته است: 
د، زیرا مقتول که عبارت از شخص شخصی باغی به قصاص قتل شخص عادل کشته می شو

 عادل است، معصوم الدم می باشد.
شخص عادل به زعـم و  »فقیه کاسانی قول شافعی را بدین گفتۀ خود رد کرده است: 

گمان شخص باغی، معصوم الدم نیست، زیرا او به تأویل و برداشت خود خـون شـخص   
ادرست وفاسدی است ولی عادل را حالل میداند، و این تأویل و برداشت گرچه برداشت ن

با او منعه ونیروی وجود دارد، و تأویل و برداشت فاسد هنگام وجـود قـدرت در حـق    
وجوب ضمان باجماع صحابه )رض( به تأویل صحیح ملحق میگردد، از امام زهری روایت 

رویداد های بوقوع پیوست و صحابه )رض( حضور داشتند، پس همه »کرده اند که گفت: 
اق نمودند که هر خونی که به تأویل قرآن عظیم حالل شمرده شده است، آن بر این امر اتف

 «1خون قابل اسقاط و فروگذاشت است.
  فرع چهارمفرع چهارم

  22آن که مقتول جزء قاتل نباشدآن که مقتول جزء قاتل نباشد
 پدر به قصاص قتل پسر خود کشته نمی شود: -۱۳۷

پدر در برابر قتل پسر خود قصاص نمی شود، و پدر کالن نیز به کشتن فرزند فرزنـد  
د قصاص نمی شود، گرچه درجۀ آن پایین بیاید، و در این امـر اوالد پسـران و اوالد   خو

                                                
1
 ۱۷۴ص  ۲، المهذب ج ۴۶۲۰ص  ۱۰، البدایع ج ۶۶۶ص  ۷المغنی ج  - 

2
، بدایۀ ۱۷۴ص  ۲، المهذب ج ۴۶۲۵-۴۶۲۰ص  ۱۰، البدایع ج ۶۶۶ص  ۷المغنی ج  - 

 ۲۶۵ص  ۴، التاج المذهب ج ۳۳۵ص  ۴المجتهد ج 
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دختران فرقی ندارند. از جمله کسانی که گفته اند: پدر به قتل فرزندش قصاص نمی شـود  
عمر بن خطاب رضی اهلل عنه است، و به همین قول اند حنابله، ربیعه، ثـوری، شـافعی و   

 یه نیز همین است.اسحاق، و مذهب حنفیان و زید
برخی از فقهاء که ابن منذر از آن گروه است گفته اند: پدر به قصاص قتل فرزنـدش  
کشته می شود، بدلیل ظاهر آیات کتاب عزیز )قرآن( و احادیث نبوی که موجب قصـاص  
هستند، و از طرف دیگر پدر و فرزند دو شخص آزاد و مسلمان اند و از اهـل قصـاص   

جب است که بمانند دو نفر اجنبی در صورتیکه یکـی از آنـان   شمرده می شوند، پس وا
 دیگری را به قتل برساند در برابر این عمل قصاص شوند.

امام مالک گفته است: اگر پدر فرزندش را بوسیلۀ انداختن بـه شمشـیر و ماننـد آن    
کشت قصاص نمی شود، و اگر او را سر برید یا طوری او را کشت که هیچ کس شکی به 

وی نداشت و همه یقین داشتند که او را به عمد و عدوان کشـته اسـت و ارادۀ   عمدیت 
تأدیب او را نداشته است، به قصاص وی کشته می شود، در کتاب )بدایۀ المجتهد( آمـده  

 است: امام مالک گفته است:
پدر به قتل فرزندش قصاص نمیشود مگر آنکه فرزندش را به پهلو بخواباند و او را ربح 

برسد، به قصاص او کشـته نمـی    به قتلاگر او را با شمشیر یا عصا بیفگند و  کند، ولی
 شود، هم چنان پدر کالن با نواسه اش همین حکم را دارد.

انت و »دلیل کشته نشدن پدر به سبب قتل فرزندش این حدیث رسول اهلل )ص( است: 
اقتضای این را دارد یعنی توو دارایی و مال تو از پدر هستید. پس این نسبت « مالک البیک

که پدر مالک فرزند خود است، و اگر ملکیت حقیقی هم ثابت نگردد، باز هم این اضافت 
و این نسبت در دفع قصاص از پدر شبهه یی است پایدار، زیرا قصاص به سبب وجود شبهه 

 ها دفع و رد میگردد.
تواند سبب از طرف دیگر، پدر سبب ایجاد و پیدایش فرزند خود است، پس فرزند نمی

 اعدام و نابودی او گردد.
پدر کالن گرچه درجۀ او باال برود در این حکم که عبارت است از عدم قتـل   -۱۳۸

او در برابر قتل نواسه اش مثل پدر است، و در قول اکثر فقهای که قایل به سقوط قصاص 
 از پدر هستند، فرق نمی کند که جد پدری باشد یا جد مادری.

 است: جد )پدر کالن( به قصاص قتل نواسه اش کشته می شود.حسن بن حیی گفته 



 قضاء احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی
 

 33  

 

این قول را رد کرده اند به این استدالل که پدر کالن، پدر شمرده میشود، پس داخـل  
عام بودن نص )حدیث( میگردد، ازین گذشته این حکم وابسته بـه والدت اسـت، و در   

اند، و پدر کالن مـادری  والدت قریب و بعید یکسان اند، مانندی که در محرمیت یکسان 
مثل پدر کالن پدری است، زیرا پسر دختر بنام پسر یاد شده است، به دلیل این فرمودۀ نبی 

یعنی هرآینه این پسر مـن  « ان ابنی هذا سید»اکرم )ص( در مورد حسن بن فاطمه )رض(: 
 سرور و سردار است.

 مادر به کشتن فرزندش کشته نمی شود: -۱۳۹
پس در برابر قتل فرزندش قصاص نمی شود، و این روایت صحیح مادر مثل پدر است، 

در مذهب حنبلیان است، و نظر کسانی که به اسقاط قصاص از پدر به قتل فرزندش بـاور  
دارند نیز همین گونه است، از سوی دیگر مادر یکی از والدین بوده و مشابهت بـه پـدر   

 نفی قصاص از او مناسب تر است.دارد، گذشته از این او به نیکویی سزاوارتر است، پس 
جده نیز گرچه درجه اش باال برود در این امر به مانند مادر است، یعنی او نیز به قتـل  
نواسه اش پسر باشد یا دختر کشته نمی شود، و فرق نمیکند که جدۀ پدری باشد یا جـدۀ  

ـ   اص مادری. فرزند به کشتن مادر و به کشتن جده )مادر کالن( خود، طوری کـه در قص
 فرزند به قتل پدرش گفتیم، قصاص می شود.

 اختالف دین در بین پدر و فرزنش تأثیری ندارد: -۱۴۰
آنچه ما از عدم قتل پدر به کشتن فرزندش گفتیم، اختالف دین در میان شان تأثیر نمی 
کند. فرق نمی کند که پدر دردیانت خود مساوی فرزند باشد، یعنی هردو در یـک دیـن   

ادیان مختلف مربوط گردند، پس پدر به قصاص قتل فرزند خود کشته نمـی   باشند، و یا به
شود، زیرا انتفای قصاص به علت شرافت پدری و جایگاه ارجمند آن در این نوع از قرابت 

 است و این معنی با وجود اختالف دین در میان آنان موجود است.
 آنچه که در مقتول شرط نیست: -۱۴۱

ال راتیه که عبارت از سالمت اعضاست مثل قاتل باشد، شرط نیست که مقتول در کم
و این هم شرط نیست که در شرافت، فضیلت و جایگاه اجتماعی هم شأن او باشد، پـس  
شخص سلیم االعضاء به قصاص قتل مقطوع االطراف و شل کشته می شود. و هم چنـان  

لغ در برابـر طفـل   عالم در برابر جاهل، شریف در برابر وضیع، عاقل در برابر مجنون، با
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قصاص می شوند، و به همین ترتیب خلیفه )رئیس دولت( و کسانی که از او فروترنـد در  
 برابر قتل یکی از افراد رعیت قصاص میگردند.

و قصـاص در بـین والیـان و    »در کتاب )المغنی( از ابن قدامه حنبلی آمده اسـت:  
د، بدلیل عمومیت آیات )قرآن( کارمندان دولتی و بین رعیت شان به مورد اجراء در می آی

و اخبار )احادیث نبوی( و دیگر اینکه خون های مؤمنان هم شأن و مساوی یکدیگرنـد، و  
 در این حکم هیچگونه اختالفی را سراغ نداریم.

از ابوبکر )رض( روایت ثابتی است که ایشان به شخصی که از والی یکی از والیات به 
دست مرا به ظلم قطع کرده است، فرمـود: اگـر    نزد وی شکایت کرده بود که گویا او

 برایم معلوم شد که راست میگویی، حتمًا قصاص ترا از او می گیرم.
این هم به ثبوت رسیده است که عمر بن خطاب )رض( از شخص خـودش قصـاص   

 «1میگرفت.

 

                                                
1
 ۶۶۳ص  ۷المغنی ج  - 
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 لیکونکی : دوکتور عبدالکریم زیدان
 يژباړونکی : قضاوتپوه حضرت ګل حسام

 

  بنسټونهبنسټونه  ېېقهقهفف  ييداسالمداسالم
 دمؤلف لنډ ژوند لیک :

د اصولو دعلم او  ېفقهدعالمه دوکتور عبدالکریم زیدان، نامتو اسالمي پوه اومتفکر، 
 له مخکښانو څخه ؤ. ېاسالمي فقه

میالدي کال کې په بغداد کې نړۍ ته سترګي پرانیستلې ، د ځوانۍ  1921په  ينوموړ
زو مدرسو کې یې دقرآن کریم قرائت زده لته تیرکړل او دهغه ځای په دودیمکلونه یې ه

 کړ .
میالدي کال کې خپله ماستري د اسالمي فقهې په څانګه کې په ممتازه 1962عالمه په 

درجه پای ته ورسوله . دوی همدارنګه دخپلې دکتورا سند هم په ډیره لوړه درجه بشپړ 
 تدریس وکړ .کړ. بیا یمن ته کډوال شو او دهغه هیواد په ډیرو پوهنتونونو کې یې 

 نوموړي په خپل ژوند کې ګڼ  شمیرعلمي پوستونه هم په غاړه درلودل له هغې جملې :
دبغداد پوهنتون دحقوقو په پوهنځي کې د اسالمی فقهې استاد او داسالمي فقهې  -

 دڅانګې رئیس .

د بغداد په پوهنتون کې د ادبیاتو په پوهنځي کې د اسالمي فقهې استاد او د دین  -
 س .د برخې رئی

 دبغداد د پوهنتون د اسالمي څیړنو د پوهنځی رئیس او پیاوری استاد . -

دصنعا دپوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د اسالمي څیړنو د دیپارتمنت  دمقائیسوي  -
 فقهې استاد .

دوکتورعبدالکریم زیدان بیالبیل  اسالمي علوم د عراق اومصر د نومیالیو علماوولکه : 
لقادرخطیب ، شیخ نجم الدین واعظ ، شیخ محمد محمود شیخ امجدالزهاوي ، شیخ عبدا
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الصواف، شیخ علی الخفیف ، شیخ محمد ابوزهره اوشیخ حسن مامون له محضرڅخه زده 
 کړل .

له دوکتور عبدالکریم زیدان څخه چې داسالمی بلني ) دعوت ( د نظرله خاوندانو او دعلم 
معاصرې فقهې ، اسالمي تفکر ، اوادب د ډګر له فعاالنو ځینې ګڼل کیږی ، د ورځې او 

روزنې ، په دعوت او ټولنیزو مسایلو کې زیات شمیر آثار پرځاي پاتې شوي دي له هغې 
جملې : احکام الذمیین والمستامنین فی داراالسالم ) د دکتورا پای لیک ( المدخل لدراسة 

الفرد  والدولة فی  الشریعة االسالمیه ، الکفاله والحوالة فی الفقه المقارن ، اصول الدعوة ،
جلد ونو  -11الشریعة ، المفصل فی احکام المرآة وبیت المسلم فی الشریعة االسالمیه ) په

کې ( ، الوجیز فی شرح القواعد الفقهیة فی الشریعة االسالمیة ، الشرح العراقی لال صول 
 العشرین، نظرات فی الشریعة االسالمیة اوپه لس ګونو نورتألیفات .

 ي چې د دوکتور زیدان ځینې آثار په پښتو او دري هم ژباړل شویدی .پټه دې نه و
ش کال د  ـه 1392د اسالمي نړۍ د استرعالم او نامتو متفکر د دوشنبې په ورځ  د

کلنۍ په عمر دیمن  په پایتخت صنعا کې له فاني  -97سلواغی ) دلو( په اوومه نیټه  د 
ه ، په ګوریې نور اویا د یې تلپاتې اوسه نړۍ څخه سترګې پتې کړې اوځان یې حق ته وسپار

. 
دلته مونږ د ده له آثارو څخه ) داسالمي فقهې اساسات ( په پښتو ژبه ژباړو . هیله ده چې 

 دګرانو لوستونکو علمي تنده پرې خړوبه شي او په معلوماتو کې یې یوڅه اضافه وشی .
 درنښت په                                                     

 )حسامی (                                                      
 سریزه :

د شرعي احکامو استنباط  دهغه احکامو له شرعي معتبرو منابعو څخه ، یوپخپل  -1
زړه او ناڅاپي چاره  نده ، بلکې ) د دې کارلپاره ( ټاکلې الرې چې مجتهد یې باید ووهي 

ه وغواړی ، او هغه ضوابط  چې د هغو په غوښتنه عمل اوهغه قواعد چې ترې الرښوون
وکړي ، الزم دي ، ترڅوپه دې ترتیب سره ، د ده اجتهاد دمنلو وړ اوصحیحو احکامو ته 

 یې رسیدل، شونی اومیسرشی .

کوم علم چې د احکامو دمنابعو په بحث کې ، حجیت ) استداللي اړخ درلودل (  -2
) درجې ( د دې استدالل شرایط ، د استنباط د او پرهغو په استدالل کې دهغوی مراتب 
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میتودونو  انځورول او په هغو کې د مرستندویه  قواعدو استخراج  ته پام لري اومجتهد 
داحکامو دپیژندلو پرمهال داحکامو له تفصیلي دالیلو څخه په هغه ملتزم  اوپابند کیږي ، د 

عالمه ابن خلدون وایي : فقهې داصولو علم دی اوپه همدې دلیل دی لکه هماغسې چې 
)دا علم دشرعي علومو له خورا  سترو ، ډیرو ارزښت لرونکو او له فایدې څخه ډکو 

 1علومو ځینی دی ( .

، خو)  وویل شول بهرنه دی يدفقهې د اصولو حقیقت له هغه څه څخه چ -3
و مخصوص ) د فقهې اصول( عنوان دشریعت له علومو ځینې دیاصولیون( په دې اعتبار چې

، دهغه لپاره اصطالحي تعریف رکر کوي او د دې تعریف دبیان لپاره نوم او لقب دی علم
لپاره ، لومړی دهغه معنا ته په دې اعتبار چې اضافي ترکیب له دوه  کلمو اصول ) مضاف( 

 او دفقهي کلمی ) مضاف الیه ( څخه متشکل دی ، سریزه  جوړوې  .

وونکو لپاره ګټور دی ، له دې کبله چې د او په حقیقت کې هم ، دا میتود دمبتدي زده ک
دې فن د خاوندانو له اصطالحاتو سره آشنا کیږې او څرنګه چې د هغوی کتابونو ته 
مراجعه وکړي ، زړه یې تری نه توریږي او په همدې دلیل مونږ هم دا غوره وبلله چې 

ترکیب په دهغوی پرهمدي میتود  والړ شو نو لومړی دفقهي د اصولو په تعریف د اضافی 
اعتبار او بیا دیو خاص علم لپاره د لقب په اعتبار دهغه په تعریف چې مونږ یې دڅیړلو په 

 هڅه کې یو الس پورې کوو .
 دفقهي داصولو تعریف دهغه د اضافي ترکیب په اعتبار: -4

د دي اعتبار پربنسټ دهغه د تعریف لپاره الزمه ده چې لومړی دهغه اجزا یعنی ) اصول او 
 ف کړو .فقه( تعری

) اصول( د )اصل( جمع  ده او )اصل( په لغت کې هغه څیزدي چې بل څیزپري بنا او 
 بنسټ یې پرې ایښودل کیږی ، که دا بنسټ ایښودل حسي وی او که عقلي .

دعلماوو په عرف او دهغوی په استعماالتو ) کاروړلو( کې له دې کلمې څخه څو معناوي 
 2ارد دي :اراده کیږي چې  له هغې ، الندیني مو

                                                
1
 452دابن خلدون مقدمه ، ص - 

2
، لطائف االشارات ، شیخ  7صو . ګ : نهایة السول شرح منهاج االصول ، اسنوی ،  - 

 . 8عبدالحمید بن محمد علی قدس ، شرح تسهیل الطرقات لنظم الورقات ، ص
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الف : دلیل  مثال ویل کیږی )اصل هذه المسألة االجماع ( یعنی د دې مسألې دلیل اجماع 
 ده او په همدې معنا ویل شوي دي ) اصول الفقه (:

 یعنی دفقهي دالیل ځکه فقه په عقلي بڼه پردالیلو والړه ده .
( ( : په خبرو)کالم لکالم الحقیقةب : راجح : لکه دعلماوو دا قول چې وایی : االصل فی ا

کې اصل حقیقت دی ، یعنی په کالم کې راجح دهغه حمل پرحقیقت دی نه پرمجاز او 
( نسبة الی القیاس ( یعنی د ) قرآنهمدا دی هغه څه چې علمایي وایی : ) الکتاب اصل بال

 حکم د ) قیاس( پرحکم رجحان ) غوره والی ( لري .
المیتة للمضطرعلی خالف االصل: د پخپله مړه ج : قاعده : مثال ویل کیږی : ) اباحة   

شوی ) مردارې (  دخوړلو مباح کول دهغه شخص لپاره چې دضرورت)اړتیا( په حالت 
پرخالف دی ( یعنی دعامې قاعدې  کې یې قرارنیولی دی دعمومې قاعدې )اصل (

دمردارې د تحریم ( پرخالف دی او همدارنګه دی چې د نحوعلما وایي : ) االصل آن )
الفاعل  مرفوع ( یعنی عامه او مستمره ) همیشنۍ ( قاعده دا ده چې فاعل مرفوع دی ، یا 

 داچې د فاعل مرفوع والی د نحو دعلم له قواعدو څخه دی .
د : مستصحب : لکه چې ویل شویدی ) االصل برائة الذمه ( ) اصل په اشیاوو کې د رمې 

وب څخه د رمې دخالي توب حکم چې برائت دی ( یعنی په یوڅیز) پوریاحق( له مشغول ت
 .جاري دی ترڅوچې خالف یې ثابت شي په تیره زمانه کې جاري ؤ ، په اوس زمانه کې هم

) فقه ( په لغت کې دعلم اوپه یوڅیزد پوهیدو په معنا ده ، خو په قرآن کریم کې یې 
علم استعمال ،مونږدې ټکی ته رهنمایي کوي چې مراد ترې مطلق علم نه دی ، بلکې په 

کې دقت ) ځیرتیا( ،ظرافت ، غوره درک او د ویونکی ) متکلم ( د موخې پيژندل دي ، له 
هغی جملی سترڅښتن تعالی )ج( فرمایی ) قالوا یا شعیب ما نفقه  کثیرا مما تقول ) دهود 

 آیت (ژباړه : دوی وویل: اې شعیبه مونږ ستا په ډیرو خبرو نه پوهیږو. -91سورت 
ٌ  ( ) دالنساء سورت همدارنګه فرمایي :   -78فمال هؤ الالقوم الیکادون یفقهون حدیثا

 آیت (ژباړه : په دغه قوم څه شوي دي چې په خبره باندې نه پوهیږي .
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خوفقه دعلماوو په اصالح کې ، عبارت ده له : ) دهغې له تفصیلي دالیلو څخه د په الس 
اصول فقه ، د دی احکامو نفس یا داچې  1راغلیو عملي شرعي احکامو له پوهیدا ځینی (  .

دی .) احکام ( دحکم جمع ده او حکم دبل لپاره د یوې چارې د اثبات په معنا ده که د 
ایجاب او اثبات له مخې وي اوکه د سلب او نفي له مخې ، لکه دارنګه چې وایو: 

 لمرراختلی دی ، یالمرنه دی راختلی او او به تودې دي یا اوبه تودې نه دي .
ځای کې له احکامو څخه منظور، حکم ، وجوب یا ندب یا حرمت یا کراهت یا  خو په دې

 2اباحت یاصحت یا فساد او یا بطالن دی چې د مکلفانو د افعالو لپاره ثابتیږی .
د فقهې دکلمې داطالق دصحت لپاره ، د ټولو شرعی احکامو پوهیدل شرط  نه دی او 

لکه هماغسی چې پخپله دا برخه هم فقه  دهغې په یوې برخې پوهیدل هم فقه  بلل کیږی ،
نومیږي او د شرعې دهمدې برخې پوهیدونکی هم هغه مهال چې د استنباط د ملکې 

 درلودونکی وی ، فقیه ګڼل کیږی .
په دې تعریف کې احکام په شرعي کیدو مقید شوي دي ترڅو په دې داللت وکړي چې په 

واسطې سره له شرعې څخه مآ خور دي شرعې پورې منسوب  دي یعنی نیغ په نیغه اویا په 
 نیمایی دوه د یو ، ستردی ځینې جزء له کل  چې دې څیرپه په دعلم –، نوعقلي احکام 

 لکه ، احکام شوي ثابت الرې له دحس یعنی – احکام حسي او –ان حادث دی جه ، دی
 شوي ثابت الرې له دتجربي – احکام تجربي او – دی اورسوځوونکی چې پوهیدل دې په
 هغه یعنی – احکام قراردادي او اووضعي – دي زهروژونکي چې پوهیدل  دې په لکه –

الرې ثابت شوي دي لکه دارنګه  چې  له(  کولو وضعه)  وضعی د واضعانو د چې احکام
 کان او دهغه آخوات مبتدا مرفوع کوی اوخبرمنصوبوي ، په دې تعریف کې نه داخلیږي .

ې عملي وي یعنی دمکلفانو دفعل او کارپوري متعلق د دې شرعي احکامو شرط ، دا دی چ
وي لکه لمونځ ، پیرودل ، پلورل ، او دهغوی جنایات ،اوپه بل عبارت ، دهغوی دعباداتو 
اودکارونو دمعامالتو له جملي څخه وې ، له دې کبله ، نه اعتقادي احکام لکه په خداي 

صدق )رښتیا( وجوب  اود کذب )ج( او دقیامت په ورځ ایمان اونه اخالقي احکام لکه د 

                                                
1
، ارشاد  7ص 1، االحکام فی اصول االحکام ، آمدی ج  22منهاج االصول ، بیضاوی ، ص - 

 8، لطائف االشارات ، ص 3الفحول ، شوکانی ، ص 
2
 5استار محمد سالم مدکور ص ، مباحث الحکم د  8لطائف االشارات ، ص - 
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حرمت ) د درواغو حراموالی ( هیڅ یو د دې ډلې په احکامو کې داخل نه دي او دفقهی په 
علم کې ترڅیړنې الندې نه نیول کیږي ، بلکې  که چیري اعتقادي احکام وی ، دبحث 

م ځای ځایګی یې د توحید علم یا دکالم علم دی اوکه اخالقي احکام وي ، داخالقو په عل
 اویا تصوف کې تربحث الندی نیول کیږی .

همدارنګه ، د دې عملي شرعي احکامو شرط دا دی چې مکتسب وي ، یعنی 
 .څخه کسب شوی او په الس راغلی وي دنظراواستدالل له الرې له تفصیلی  دالیلو

هغه څه چې په دی شرط مترتب کیږی دا دې چې په دې احکامو دخدای )ج( پیغمبرصلی 
وصلم علم او دمقلدینو علم ، هیڅ یو په اصطالح کې ، فقه نه نومیږي اوخداي اهلل علیه 

)ج( اوپیغمبر) ص( اومقلدان هم فقیه نه نومیږي ، ځکه الهی پوهه )علم ( د ده د رات 
او  –الزمه ده اودی په حکم او دلیل علم لري اود پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم علم له وحې 

 نه شویدی اخیستل څخه تقلید له هم علم دمقلد او دی راغلی الس په –نه له دالیلو څخه 
 1. څخه اجتهاد او نظر له

له تفصیلی دالیلو ځینی موخه ، جزئي دالیل هم دي چې دهغوی هریو په یوې خاصې 
مسئالی پورې تعلق لري او دهغې خاصې مسئالې لپاره د یو ټاکلي حکم بیانوونکی دی ، 

 لکه :

                                                
1
البته باید پام ولر وچې مقلد که چیرې دشرعي احکامو اودهغه ددالیلو په  ډیری برخه هم  - 

وپوهیږي بیا هم فقیه نه بلل کیږی ، ځکه داصولو دعلماوو په اصطالح کې فقیه هغه څوک دی 
ودونکی دی ، که عمالٌ  په چې د احکامو د استنباط دملکې اودهغه د دالیلو د په الس راوړلو درل

اجتهاد الس پورې کړي او احکام استنباط کړي ، یا دا چې په اجتهاد او استنباط الس پورې نه 
کړي . نو په دې صورت کې ، فقیه  هغه څوک دی چې فقه دهغه دخصلتونو، عادت او طبیعت  

دلون رامینځ ته شویدی یوه برخه  ګرځیدلې ده اوفقیه د مجتهد په معنا دی ، خو په دی معنا کې ب
اودفقهې کلمه دفقهې پرمسایلو اطالع کیږي ، که شخص هغه دنظر او استدالل له الرې په الس 
راوړې وي ، یا داچې هغه یې دمجتهدانو له اقوالو یا پرې د تقلید او حفظ له الرې پوه شوی وي . 

ي وی هم ، فقیه  نومیږي همدارنګه هغه چا چې په دې میتود ونو سره پر دې مسایلو خبرتیاموندل
او د دې نوي معنا دفقها وو په نز د  رواج  موندلی دی ، نه داصولو دعلما وو. مذاکرات فی 

 4تاریخ الفقه ، استاد فرج سنهوری ، ص
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آیت (  ژباړه : په تاسو  -23علیکم امهاتکم ( د النساء سورت الف . الهي قول: )حرمت 
 حرامې شوې دي ستاسو میندی .

دا آیت یوتفصیلي دلیل دی ، یعنی جزئي دلیل دی چې پریوې خاصې مسئالې یعنی د میندو 
دنکاح پورې متعلق دی او پریوه ټاکلي حکم پورې چې له میندو سره دواده  حراموالی دی 

 ، تعلق لري .
: الهي قول : ) والتقربوا الزناء انه کان فاحیشة وساء  سبیال () د االسرا ء سورت ب 
 .ې دا ډیربې حیاکاراو بده الره دهآیت ( ژباړه : او زنا ته مه نږدې کیږئ ، بیشکه چ -32

دا ، یو جزئي دلیل او په یوې ټاکلې مسئالې ، یعنی زنا پورې مختص دی او دهغه 
 راموالی دی ، داللت لري .پرمخصوص حکم چې د زنا ح

 –ج : الهی قول : واعدوالهم ما استطعتم  من قوة ومن رباط الخیل ) داالنفال سورت 
( ژباړه : او دوی لره تیاری ونیسئ څو چې  مووسه وي د ځواک اوقوت او د  ایت -60

 اسونو له ساتنوڅخه (.
لې له خوا د ځواک دا جزئي دلیل او په یوې ټاکلې مسئالې ، یعنی دمسلمانانو د ټو

دبرابرولو پورې متعلق دی او دهغه په ټاکلي او خاص حکم ، یعنی د دښمنانو د ډارولو 
 لپاره دمسلمانانو له خوا د ځواک د برابرولو پروجوب ، داللت لري .

د : حدیث : ) العمد قود ( ) د عمد قتل مجازات ، قصاص دی ( دا حدیث یو جزئي 
یعنی عمد قتل پورې متعلق دی او دعمد قتل پرحکم جې  دلیالو د یوې خاصې مسئالې ،

 دقصاص وجوب دی ، داللت لری ،
ه  : اجماع : په دې چې د ) نیایاجده ( میراث د ترکې یوه پرشپږمه برخه ده دایو جزئې 

انا( میراث پورې مختص دی اودهغه  په حکم  -دلیل او په یوې ټاکلې مسئالی یعنی د ) نیا
یوې پرشپږ مې دورکولو وجوب دی ، داللت لري . نو، تفصیلي  چې نیا ته د ترکې د

دالیل هغه دالیل دي چې مونږ ته دهرې مسئالې  په حکم الرښوونه کوي او له دې کبله ، 
دفقیه د بحث موضوع ، تفصیلی دالیل دي ترڅوفقیه د استنباط دقواعدو او استدالل له 

په علم کې ټاکل شوي دي ، کوم  میتودونو څخه په مرستې اخیستلو چې دفقهې داصولو
احکام چې دې دالیلو راوړي دي ، وپیژنې . خو اصولي عالم په دې دالیلو کې په بحث  

 – دالیل کلي یعنی –الس نه پورې کوي ، بلکې دهغه د بحث موضوع ، اجمالي دالیل 
 کړي وضعه قواعد اوهغه وپیژنې لري شتون کې هغوی په چې احکام کلې هغه ترڅو  دي
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دې وسیلې په شرعي حکم الس  عمالوي ) کاروي ( ترڅو پها دالیلو جزئي په هغه فقیه چې
 .ومومي

 دفقهي داصولو اصطالحي تعریف : -5

دفقهي د اصولو تعریف په دې اعتبار چې دیو خاص علم لقب دی ، دارنګه دی : په 
 1ږی .اجمالي دالیلو اوقواعدو علم دی چې دفقهي په استنباط  کې  ترې ګټه اخیستل کی

 .دالیلو او قواعدو هم اطالق کیږی دفقهې اصول ، همدارنګه پردې اجمالي
قواعد ، کلې قضایا دي چې دهغوی حکم پرهغه جزئیاتو چې ترهغوی الندې درج دي ، 

 ، لکه الندیني قواعد .2تطابق مومي اومونږ دهغوی په واسطه د دې جزئیاتو حکم پيژنود
ه قرینة عن رلک ( قاعده . دامر)قاعده ( د وجوب د ) االمریفید الوجوب االارا صرفت

بیانوونکی ده ، مګردا چې یوه قرینه هغه له دئ افادي ، ) بل حکم ته ( منصرفه کړي ، دا 
هغه قاعده ده چې حکم یې پرټولو جزئي نصوصو چې تردې قاعدې الندې داخل دي 

ذین آمنوا اوفوا بالعقود تطبیقیږی ) اعمال کیږي ( جزئی نصوص لکه دالهي قول : ) یاایهاال
ؤمنانو! په عهدونو باندی وفا وکړې ) له اهلل م ای:  ژباړه(.  آیت -1 –( ) دمائده سورت 

او مؤمنانو سره ( او الهې قول: ) واقیموا الصلوة وآتوالزکوة واطیعوالرسول لعلکم  
او ( ژباړه : اولمونځ اداء کړئ اوزکات ورکړئ  آیت -56 –ترحمون ( ) د نورسورت 

 دپیغمبر اطاعت وکړئ څورحم درباندې وشي .
نوله قرینې څخه خالي د امر ټولې صیغې تردې قاعدې الندې  درج کیږي او په دي  وسیلی 
سره دهغه څه وجوب چې د امرصیغې ورپورې تعلق موندلی دی ، پیژندل کیږۍ  ، بلکه په 

، د زکات د ورکولو  تړونونو )قراردادونو( د وفا وجوب ، دلمونځ  دترسره کولو وجوب
 وجوب او د خدای )ج( د رسول صلی اهلل علیه وسلم د اطاعت وجوب .

                                                
1
، تسهیل الوصول الی علم االصول ، محالوی ،  7فتح الغفار بشرح المنار، ابن نجیم ، ص - 

 3، ارشاد الفحول ، ص 7ص
2
کله پردې قواعد وکلې دالیل هم اطالق کیږی ، هغه کلي احکام  دی چې پراحکامو  کله - 

مشتمل دي امریې کلې دلیل دی او کوم حکم چې پرې داللت کوی ایجاب دی یعنی حکم کلي 
 دی او حکم ورکوونکي نصوص جزئي دالیل او احکام یې جزئي احکام دی .
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همدارنګه ) النهی یفید التحریم اال ارا وجدت قرینة  تعرفه عن التحریم ( د قاعدی په څیر: 
) نهي ، دمنهي عنه د تحریم بیانوونکی ده ، مګر دا چې داسې یوه قرینه وموندل شي چې 

څخه بل حکم ته منصرفه  کړي ( یعنی هغه له حرمت څخه راوګرځوي .  نهې له دې حکم
چې دا قاعده  له قرینې څخه خالي پرنهي کوونکو نصوصو اعمالیږي اوپه دې اعمال سره 
دهغه څه حراموالی چې دنهې صیغې ورپورې تعلق موندلی دی ، پیژندل کیږي لکه دالهي 

آیت ( او دالهي قول : ) یا ایهاالذین  -32قول: ) والتقربوا الزنا( ) د االسرا سورت ، 
ایت ( ژباړه ای مؤمنانو!  -29آمنوا التاکلوا اموالکم بینکم بالباطل( د النساء سورت 

 تاسو په خپلومنځو کې یو دبل مالونه په باطل سره مه خوری .
 نو دزنا حکم او په حرامه او باطله طریقه د خلکو د مالونو خوړل حرام دي .

دو سره ، مجتهد د فقهي استنباط ، یعنی دهغوی له تفصیلی دالیلو څخه دعملي په دې قواع
شرعي احکامو استخراج ته اقدام کوي . نو مثالٌ  که یو مجتهد وغواړي دلمانځه حکم 
وپیژني ، دالهي قول) اقیموالصلوة ( لولي او وایې : ) اقیموا ( د مجرد امرصغیه ده او د) 

ة ( قاعده ) امردوجوب لپاره دی مګردا چې منصرف کوونکې االمرللوجوب  االقرینة صارف
قرینه شتون ولري ( پرې منطبق ده اوله دې مقدماتو څخه دارنګه نتیجه اخلی چې دلمونځ 

 ترسره کول واجب دي .
و قیاس دي خوا جمالي دالیل ، هغوی ، د شرعي احکامو منابع لکه قرآن ، سنت ، اجماع ا

وی په حجیت دعلم له حیثه ، پرهغوی په استدالل کې دهغوی ، دهغاو د دې دالیلو پیژندل
په ځای ځایګي علم ، د دې داللت د احوالو د اختالف  له مخې د داللت  النص وجوه  ، 
د اجماع معنا اوشرایط یې ، د قیاس ډولونه او علت یې ، د دې علت د پیژندلو الرې او په 

 دالیلو پوری اړه لري .  قیاس پورې نوراړوند مبحثونه  او دنورو اجمالي
نو، اصولي عالم ، له اجمالي دالیلو څخه بحث کوی پرشرعي احکامو دهغوی دداللت  له 
حیثه ، دهغوی له جزئي دالیلو څخه ) استخراج ( شوی ، خو دفقیه بحث له جزئي دالیلو 

څخه دی ترڅو جزئي  احکام له اصولي قواعدو څخه په مرستې اخیستنې او پراجمالي  
 یلو او دهغه په مبحثونو په احاطې استنباط کړي .دال
 دفقهې په اصولو کې له څیړنې ځینې موخه اوهغې ته داړتیا اندازه : -6

له وړاندنیو مطالبو څخه جوتیږي چې د فقهې داصولو له وضعه کولو ځینی موخه ، عملي 
سره دی شرعي احکامو ته الس رسی هغه ته درسیدونکو قاعدو او میتودونو په وضعه کولو 
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، دارنګه چې له هغو څخه په استفادي مجتهد له خطا اواشتباه ځینې مصوون او سالم پاتې 
 شي .

نوفقه او اصول په دې سره مشترک دي چې موخه یې شرعي احکامو ته رسیدل دي ، په 
دې توپیرسره چې د فقهې اصول دالس موندلو میتودونه او داستنباط الرې روښانه کوي 

و چې داصولو علم انځور کړي دي او دهغه قواعدو په اجراء اوترسره اوفقه پرهغه الر
 کولو چې داصولو علم ټاکلي دی ، عماٌل داحکامو په استنباط  الس  پوری کوي .

نه شو کوالی ووایو څرنګه چې علما د اجتهاد د دروازي په تړلو قایل شوی دي ، نور دې 
چې اجتهاد ترقیامته  پورې  باقي پاتې دی ، علم ته اړتیا شتون نه لري ، ځکه مونږ معتقد یو

خو شرایط یې باید مراعات شي او هغه کسانو چې د اجتهاد د دروازې د تړلو فتوا ورکړه 
هغه هم د اجتهاد له مخې اوهغه یې هم هغه مهال څرګنده کړه چې ویي لیدل په الهي دین 

ه مخې داحکامو په کې ناپوهه کسانو جرئت  اوجسارت  پیدا کړی او دخپلو غوښتنو ل
 تشریع الس پورې کوي اوهغه کسان د اجتهاد  ادعا کوي چې یوازې نوم یې پیژنی .

هغه څوک چې هم د اجتهاد مرتبی ته نه وي رسیدلي د دې علم پیژندلو او دهغه په قواعدو 
خبرتیا ته اړتیا لري ترڅو دامامانو داقوالو مأخذ او دهغوی دمذهب بنسټ وپیژني اوپه 

توګه وکوالی شي دهغوی د اقوالو ترمینځ په مقارنه  او داحکامو په تخریج کې  احتمالي
پرهغه میتودونو الس پورې کړي چې امامانو د احکامو په بیانولو او استنباط کې له هغو 

 څخه پیروي کړیده .
همدارنګه هغه کسان چې له شرعي علومو سره سروکارلري ، دې علم ته اړدې ، همداسې 

مدافع وکیالن ، قاضیان او مدرسین  چې له وضعي قوانینو سره  هغه څوک لکه
سروکارلري دې علم ته محتاج دي ، او داصولو په علم کې په ټاکلیو قواعد و اواصولو 
احاطه ، لکه قیاس او دهغه اصول ، دنصوصو دتفسیراصولی قواعد ، دالفاظو اوعبارتونو د 

انواع او اقسام ، د دالیلو ترمینځ د داللت الرې چارې دهغو پرمعناوو، د دې داللت 
ترجیح ) غوره والي ( قواعد او داسې نوراو دا ټول ، دهغه کسانو لپاره چې له وضعي 
قوانینو سره سروکارلرې  اودهغو په تفسیر دالس موندلو او په هغو کې دشتواحکامو د 

سوریې ، پیژندلو غوښتونکي دي  ، الزم او حتمی  دي او په همدې دلیل هم دعراق ، 
مصراو نورو هیوادو دشرعیاتو اوحقوقو پوهنځیو په تیراو اوس وخت کې دخپلو محصلینو 

 لپاره د دې علم تدریس ته اقدام کړی دی.
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 دفقهې داصولو دعلم پیدایښت : -7

دفقهې اصول دفقهي له پیدایښت سره مینځ  ته راغلی دی ، ځکه کله چې کومه فقه شتون 
داصولو، ضوابطو او قواعدو شتون هم الزم دی او همدا لری ، قطعی ده چې دهغی لپاره 

چارې هم داصولو دعلم ستنې ) پاتې ( او حقیقت دی ، خوکه څه هم دفقهې او اصولو 
رامینځ ته کیدل سره هممهاله ؤ ، خود فقهې تدوین د فقهې داصولو پر تدوین مخکی 

نسټ ایښودلو څخه شویدی  ، په دې معنا چې د فقهې  د اصولو دقواعد وله تدوین اوب
وړاندې اودهغې دمسایلو له منظمولو او سینګارولو او له نورو علومو څخه دهغې په جال 
کولو ، فقه تدوین شوه او مسایل یې ښکلي او بشپړ شول او قواعد یې انځور شول او 
بابونو یې نظم وموند ، خودا  په دی معنانده چې دفقهې اصول یوازي دهغې د تدوین 

رامینځ ته شول او وده یې وموندله اوله وړاندې څخه یې شتون نه درلود ، یا  پرمهال ؤ چې
دا چې فقها وو داحکامو په استنباط  کې د ټاکلیو قواعدو او ثابتو میتودونو پر بنسټ عمل 
نه کاوه ، نه ، بلکې واقعیت دا دی چې ددې علم قواعدو او میتودونو دمجتهدانو په 

ی د دې په رڼا کې عمل کاوه ، که څه هم په دې چاره یې نفسونو کې شتون درلود اوهغو
تصریح نده کړي ، دمثال په توګه ، په هغه وخت کې فقیه صحابي عبداهلل بن مسعود ، 
ویل: دهغه امیدوارې ) حامله ( ښځې عدت چې میړه یې مړ شوی دی ، د دې  دحمل په 

والت االحمال اجلهن أن زیږون سره پای مومي ، ځکه سترڅښتن تعالي )ج( فرمایي : و ا
آیت ( ژباړه : او د حامله ووښځو عدت د  -4 –یضعن حملهن ( ) د الطالق سورت 

 اوالد ترزیږیدلو پورې دی .
دارنګه استدالل کاوه د طالق سورت چې دا آیت په هغه کی دی د بقره له سورت څخه 

یتوفون منکم وروسته نازل شویدی چې دا آیت په کې قرارلری چې فرمایي : ) والذین 
(  آیت -234 –ویذرون ازواجٌا یتربصن بانفسهن  اربعة اشهر وعشرٌا ) د بقره سورت 

هغه کسان چې له تاسو څخه وفات شي او ښځي ترې پاتې شی دوی دې او:  ژباړه
 څلورمیاشتی اولس ورخې انتظار وباسی .
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ه دې اصولي ده که څه هم تصریح نده کړې ، خو په واقعیت کې په خپل دې استدالل سر
په یقین سره  1قاعدې ته اشاره لري چې وایي : ) ان النص الالحق ینسخ النص السابق (

 وروستی نص ، وړاندینی نص منسوخوي .
هماغسې چې عادت پردې دی چط هرڅیزلومړی ایجاد یږی او وروسته تدوینیږی ، نو 

طریقه د نحو تدوین دیو څیزدشته والی کشفوونکی دی اوایجاد وونکی یې نه دی . دا
اومنطق په علم کې هم شتون لري  ځکه چې عربانو په خپل کالم کې فاعل مرفوع اومفعول 
منصوب کړی دی او دنحو دعلم له تدوین ځینې وړاندې یې دهمدې قاعدی او د نحو 
دعلم د نوروقاعدو پربنسټ عمل کړی دی اوهم د منطق دعلم له تدوین او دهغه د قواعدو 

پخوا ، عاقالنو)د پوهی خاوندانو( ، یو له بل سره په خپله مناقشه کې له وضعه کولو څخه 
، په بدیهی چارو استدالل کاوه . نو د فقهې اصول دفقهې د پیدایښت له مهاله دفقهې 
ملګری اومالزم  ؤ ، او بلکې دفقهې له رامینځ ته کیدو او پیدایښت ځینې پخوایې هم 

نو استنباط  او د آراوو میزان او ترازو  دی ، شتون درلود ، ځکه دفقهې اصول ، د قوانی
خو تدوین ته یې اړتیا له پیله څرګنده نه وه ، ځکه دپیغمبر صلی اهلل علیه وسلم په زمانه کې  

 ته اړتیا تدوین د دهغه خبره چې څه –د دې علم په قواعدو بحث ته اړتیا شتون نه درلود 
 مرجع فتوا د وسلم علیه اهلل صلی زېاستا( ج) خداې د چې ځکه – ورسیږي لپاره دشتون

عصرکې د اجتهاد اوفقهي لپاره هیڅ انګیزې  په دوی د اوبل ؤ نوونکی بیا احکامو او
اوسبب شتون نه درلود او څرنګه چې اجتهاد شتون نه درلود ، او دهغه قواعدو  ته اړتیا نه 

 وه .
ښي رامینځته دپیغمبر صلی اهلل علیه وسلم له رحلت وروسته داسې حوادث او پی -8

شوی چې له هغو سره مقابله په اجتهاد او له کتاب اوسنت څخه داحکامو په استناد اړینه 
وه ، مګرد صحابه ووفقها وو داجتهاد د قواعدو په اړوند اود استدالل او استنباط میتودونو 

طر ته داړتیا احساس نه درلود ، ځکه له عربي ژبې او دهغی له اسلوبونو سره دبلدتیا په خا
او همدارنګه دالفاظو د داللت وجوهو او دمعانیوعبارتونو ته یې اړتیا نه درلوده او د تشریع 

په اسرارو او دهغه په فلسفې یې احاطه درلوده او دقرآن کریم د نزول او دسنت د ورود  
 په سببونو پوهیدل .

                                                
1
 39تشریح التوضیح اللتنقیح ج ا ص  - 
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کیدله په قرآن په استنباط کې دهغوی میتود دارنګه ؤ چې : که چیرې کومه پیښه را مینخته 
کریم کې دهغې دحکم پسې ګرځیدل او که حکم یې هلته نه مونده ، سنت ته یې رجوع 
کوله او که په سنت کې یې هم دهغه حکم نه مونده ، دهغه څه پربنسټ چې د شارع له 
مقاصدو څخه یې پیژندلی ؤ او دهغه څه پربنسټ چې د شرعې نصوصو ورته اشاره درلود ه 

ورې کاوه او په اجتهاد کې یې هم کومه ستونزه نه لیدله او له دې کبله د ، په اجتهاد الس پ
اجتهاد قواعدو ته کومې اړتیا شتون نه درلود ، هغه څه چې له هغوی سره یې په دې هکله 
مساعدت او مرسته کوله دهغوی فقهي روق ؤ چې له پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم سره 

 ترالسه کړی ؤ .دخپل اوږده مصاحبت اومالزمت په اثر 
سربیره پردې تیزرهن ، دنفس ) درون ( صفایې اودښه ادراک ځانګړنې چې دوی درلودلی 

 هم ، له هغوی سره په دې چاره کې له مرسته کو .
په دې ډول داصحابو عصرپای  ته ورسید او ددې علم قواعد تدوین نه شول او تابعینوهم 

بو پیروي وکړه اودنبوت عصر ته دارنګه عمل وکړ ځکه په استنباط  کې یې داصحا
دنږدیوالي او د اصحابو له محضر څخه د پوهي دزده کړې له امله یې دهغوی له دالیلو 

 څخه داحکامو داستخراج  داصولو تدوین ته اړتیا احساس نه کړه .
دتابعینو دعصر له پای ته رسیدو وروسته  اسالمي هیوادونو پراختیاوموندله  -9

مینځ ته شوی عرب او عجم دارنګه سره مخلوط شول، چې اوزیات حوادث اوپیښي را
عربي ژبه په خپلې لومړنۍ سالمتیا سره پاتې نه شوه ، اجتهاد او مجتهدین زیات شول او په 
استنباط  کې  یې میتودونو زیاتو الی وموند او مناقشه او مجادله پراخه شوه او اشتباهات او 

فقها ووخپل ځانونه دې ته اړولیدل چې  احتماالت زیات  شول او په همدې دالیلو ، 
داجتهاد لپاره داسې قواعد ، ضوابط اواصول وضعه کړی چې مجتهدین ورته د اختالف 
پرمهال رجوع وکړي او دا قواعد او ضوابط  او اصول دفقهې او صحیحې رأی لپاره معیار 

 وي .

موخو) مقاصدو( او  دا قواعد ، دعربي ژبې له میتودونو او دهغې له مبادیو او دشریعت له
پیژندل شویو اسرارو) رازونو( دشرعې له اړخه دمصالحو له مراعاتولو اوپه استدالل کې د 
اصحابو له میتود څخه مرسته شوي ؤ اود دې قواعدو اومباحثو له مجموعې څخه دفقهې 

 اصول رامینځ ته شول .
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دو په توګه دا علم په پیل کې ، په خپله تدوین موندلې بڼه ، دتیت اوپرک قواع -10
دفقها وو دخبرو ) کالمونو ( اود هغه احکامو په بیان کې چې سرته یې رسول ، راڅرګند 
شو، دارنګه چې فقیه حکم او دهغه دلیل او پرهغه د استدالل طریقه بیانوله لکه هماغسې 
چې دفقها وو ترمینځ  اختالف هم له هغه اصولي قواعدو سره چط هرفقیه دخپلې لیدتوګې 

د پیاوړی کولو او په خپل اجتهاد کې دمأخذ دبیان لپاره پرهغو څنګ لګاوه ) او مذهب 
 تکیه کوله ( غښتلی کیده .

کړ  يدفقهې په اصولو کې یې په تألیف الس پور يویل شویدي ، لومړنی کس چ -11
،) قاضی ابویوسف (  د ) ابوحنیفه ( شاګرد ؤ ، خوده له تألیف څخه کوم څخه زمونږ 

. خو دعلماوو په مینځ کې  کوم څیزچې  مشهور دی دا دی لومړنی  الس ته نه دی راغلی
تدوین کړ او په دې  هکله یې مستقل تألیف لیکلی دی هماغه امام یي کس چې دا علم 

 1کې وفات شوی ، دی . ـه 204محمد بن ادریس شافعې رحمه اهلل په 

یې دقرآن کریم   شافعی په دې علم کې خپله مشهوره اصولی رساله ولیکله او په هغې کې
اوپه هغه کې د احکامو دبیان ، په سنت  کې دقرآن کریم دبیانولو، اجماع او قیاس ، ناسخ 

ل نورو اصولی مسایلو په هکله یاو منسوخ  ، امراو نهې ، په واحد خبراستدالل او دې خ
 بحث کړی دې 

قوالو د دلیل دشافعي میتود په دې رساله کې خورا دقیق او عمیق دی او نوموړي پرخپلو ا
پراقامي الس پورې کړی او مخالفې رأی یې پریوعلمي ، ښکلي اومحکم میتود سره 

 ترمناقشې  الندې نیولي دی .

                                                
نی ( دشیخ محمد یمه محمود شهابی خراسانی د ) فوائد االصول من تقریرات الحجة الناعال  -1

علی کاظمی خراسانی دکتاب به سریزه کې وایي جې : ) یوشمیر ستروعلماوو لکه ابن خلکان ، 
دفقهې د اصولو  يړنی کس چمابن خلدون او د )کشف الظنون ( لیکوال تصریح کړیده چې : لو

تصنیف  الس پورې کړی دی ، محمد  بن ادریس شافعي رحمه اهلل ؤ ، خوزه  ) په علم کیې یې په 
چاره یقین نه لرم ، بلکې احتماال زما په نزد هغه چا چې دا کارسرته رسولی دی ،   يلیکوال ( په د

یوسف بن یعقوب بن ابراهیم دی ، ځکه نوموړی لومړنی کس ؤ چې  په قاضی القضات ملقب 
په تألیف  الس پورې  يڅخه وړاندې به یې دفقهي د اصولو په علم ک شوی دی ، او له شافعی

 کړې وي .
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له دوی ځینی وروسته هم ) احمد بن حنبل ( یوکتاب له پیغمبر صلی اهلل علیه وسلم څخه د 
تونو په اړوند اطاعت په هکله ، اوبل کتاب یې دناسخ او منسوخ  اودرییم کتاب یې دعل

ولیکه اوبیا ، علماوو د ا کار تعقیب کړ او د دې علم د مبحثونو په منظمو لویې پیل وکړ 
 اوهغه ته یې پراختیار ورکړه .

 دفقهي داصولو په څیړلو کې دعلماوو میتود : -12

علما دفقهي داصولو په بحثونو کې په یوې طریقې او یوه میتود نه دې تللي  ، ځینویې 
برهانونو په تکیې سره د اصولي قواعدو دتقریرمیتود  غوره کړی او د دې پردالیلو او 

و څخه له منقولو فقهي فروعاتو ته پاملرنه نقواعدو په موافقت یا مخالفت  یې دمجتهد واماما
جهت ګیري ( ده چې موخه یې د دې علم دقواعدو )نده کړي چې دا یو نظری لوری نیول 
داللت لري او همدارنګه د استدالل دضبطولو لپاره تثبیت دی ، دارنګه چې دلیل پرې 

دهغه موازینو په عنوان دنوموړو قواعدو درول او دمجتهدینو پراجتهاداتو واکمنول  دی ، 
نه دا چې د مذهب دفروعاتو په چوپړ کې دهغو درول . دا مسلک د متکلمینو په مسلک 

و او مالکیانو له دې میتود ځینې یاد متکلمینو په طریقه مشهور دی ،  معتزله وو ،. شافعیان
پیروي کړیده او جعفریه ووهم ، دفقهې داصولو په تدوین کې په پیل کې له دې میتود څخه 
پیروي وکړه  ، که څه هم وروسته یې خپله طریقه له بلې طریقي سره ګډه )خلط( کړیده ، 

 1ت دی .چې هغه د مذهب دفروعاتو په رڼا کې د اصولي قواعدو له تثبیت ځیني عبار
عقلی استدالل ته لیوالتیا او له مذاهبو  ، ځانګړنه – طریقی د متکلمینو د –ددې طریقی 

سره دتعصب نه شتون او دفقهي فروعاتو له رکرکولو څخه کمول دي ، او که چیرې هم 
 فقهی فروعات رکرشی ، یوازی دمثال لپاره او تمثیل ) مثال راوړلو( په مقام کې دی .

د په مخ کې نیولی دی چې هغه په فقهي ویوبل مسلک او میتځینو علماوو هم  -13
له امامانو څخه دنقل شویو فتاوو ) فتوو( دغوښتنی په بنسټ  د اصولي قواعدو  يفروعاتو ک

فقهي  وهغو علماوو له خپلو علماوو څخه د نقل شوی يمعنا چ يپرتقریر والړدی ، په د
ګومان یې کړیدی چې امامانو یې ،  فروعاتو په رڼا کی ،  داسې قواعد وضعه کړیدی چې

په خپلو اجتهاداتو او د احکامو په استنباط کې ، هغه مراعات کړیدی دا حنافو علما له دې 

                                                
1
 22محاضرات فی اصول الفقه الجعفری ، محمد ابوزهره ، ص - 
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مکتب څخه په پیروۍ کې مشهور شویدی اوحتی دا مکتب دا حنافو په طریقه پیژندل 
 شویدی .

اهبود امامانو دا مکتب ، د مذ يد دې مکتب ځانکړنه ، دهغه عملي توب دی ، ځکه چ 
څخه دنقل شویو فقهی فروعاتو په اجرا کې یوعملي او اجرايي تحقیق او دهغه قواعدو 
اوقوانینو او اصولي ضوابطو استخراج  دی چې  دې امامانو په خپلو استنباطاتو کې مراعات 

یه دی چې دا مکتب هغه قواعد ، چې  د مذاهبو د فروعاتو اوفتاوو په اکړیدی اوله دې ځ
کې دی تقریروي او په اجتهاد کې د دې مذاهبو د امامانو له مسلک څخه دفاع چوپړ 

 لپاره دفروعاتو – وایی خلدون ابن عالمه چې هماغسي –کوی ، دا طریقه لکه څرنګه 
 1.  ده دې نږ ډیره ته فقهي او وړ خورا
داصولي قواعد و په تقریر او څیړنه کې ، درییمه طریقه هم شتون لري ،  چې  -14

ینو او احنافو د دوه طریقو ترمینځ  پریو ځای کولو او دهغو له ښیګڼو څخه پر ګټه دمتکلم
اخیستلو والړه ده ، دارنګه چې د دی مکتب پاملرنه د ځانګړیو) مجردو( اصولي 

پردلیل تکیه لری  ترڅو د استنباط لپاره یومیزان او سنجش وی او  يقواعدوتقریر ته ده چ
سره یو ځای ، د امامانو څخه پر نقل شویو  يولری اوله دپه هره رأی او اجتهاد حاکمیت 

فروعات یې پرهغووالړ دي ، بیانوی او  يفتاوو او فروعاتو هم پام ساتي او هغه اصول چ
قواعد پري جاري کوي او پرې اړیکمنوي یې او دهغو فروعاتو په چوپړ کې یې دروي . د 

نو ، جعفریانو او حنفیانو علماوو له دې بیالبیلو مذاهبو لکه شافعیانو ، مالکیانو ، حنبلیا
 مکتب ځینې پیروي کړیده .

دمتکلمینو په طریقه د تألیف شویو کتابو له جملې څخه کوالی شو د ) البرهان (  -15
سنه   ـه 413کتاب د ) امام الحرمین عبدالملک بن عبداهلل ، جوینی شافعی ( تألیف ، په 

مد محمد بن محمد غزالی شافعی ( تألیف ، فی ( کتاب د ) ابوحاصکې فوت ، او د) المست
سنه کې  فوت او د ) المعتمد ( کتاب د ) ابوالحسین محمد بن علی بصری  ـه 505په 
سنه کې فوت ، ته اشاره وکړو . دا درې واړه کتابونه )  ـه413ی ( تألیف  و په زلمعت

 سنه  کې فوت ، خالصه کړیدی . ـه 606فخرالدین رازی شافعی ( په 

                                                
 455دابن خلدون مقدمه ، ص  -1
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سنه کې فوت ، نو موړی کتابونه  ـه 631نګه ) امام سیف الدین آمدی شافعی ( په همدار
 د ) االحکام فی اصول االحکام ( په نامه په خپل کتاب کې خالصه کړیدی .

دا حنافو په مکتب کې له لیکل شویو خو را مهمو کتابنو څخه کوالی شو د ) الفصول فی 
 370صاص ( معروف ، تألیف په ج( په )  االصول ( کتاب د ) ابوبکربن احمد بن علی

سنه کې فوت ، او د ) تقویم  االدلة  فی اصول الفقه ( کتاب د ) ابوزید عبداهلل بن  ـه
ه سنه کې فوت ، او شرح یې د ) کشف االسرار( په نامه د  482عمر دبوسی ( تأ لیف په 

 ه اشاره وکړو .سنه کې فوت ، ت ـه 730) عبدالعزیزبن احمد  بخاری ( تأ لیف ، په 
د دواړو طریقو ترمینځ د جمع په مکتب کې له تأ لیف شویو کتابونو څخه هم ، کوالی 

 وکتابونو ته اشاره وکړو .نیشوالند
 ـه 649) بدیع النظام ( د ) امام مظفرالدین احمد بن علی ساعاتی حنفی ( تألیف ، په  

جمع کوووکی دی ، او ، چې  دبز ودي د دوه کتابنو راغونډوونکی او سنه کې فوت
االحکام او )التنقیح ( اودهغه شرحه د ) التوضیح ( په نامه دا دواړه د ) صدرالشریعة  

سنه  کې  فوت ، او شرحه یې د ـ)  ـه 747عبداهلل  بن مسعود  حنفی ( تأ لیف ،په 
 شرح التوضیح  ( په نامه د ) شیخ سعدالدین مسعود بن عمرتفتازانی  شافعی ( تأ لیف ، په

، او ) جمع الجوامع ( د ) تاج الدین عبدالوهاب بن علی سبکی سنه کې فوت ـه 792
سنه کې فوت ، او ) التحریر( د ) ابن همام حنفی ( تألیف په  ـه 771شافعی ( تألیف په 

سنه کې فوت ، اوشرحه یې د ) التقریر او التحبیر( په نامه د ) محمد بن محمد  ـه 861
سنه کې فوت ، او ) مسلم الثبوت (  د ) محب اهلل  ـه 879په  میر الحاج حلبی ( تألیف

، او ) دهغه شرحه ( د )عالمه سنه کې فوت ـه 1119ابن عبد الشکور( تألیف په 
 عبدالعلی محمد بن نظام الدین انصاري ( او نورکتابونه .

الی  دجعفریه علماوو په نزد  له خورا مهمو اصولي کتابونو څخه کوالی شو د ) الذریعة 
سنه کې فوت ،  ـه 336اصول الشریعه ( کتاب د ) سید شریف  مرتضی ( تألیف ، په 

او د ) عدة االصول ( کتاب د) شیخ ابوجعفر محمد بن حسین بن علی طوسی ( تألیف په 
 1سنه کې  فوت ، ته اشاره وکړو .  ـه 460

                                                
1
 5فوائد اال صول ، ص  - 



ټونهداسالمی فقهي بنس  قضاء 
 

 52  

 

( له کتاب څخه د  دهغوی دمتأخرینو د کتابونو له جملی څخه هم کوالی شو  د ) القوانین
کال کې یې  دهغه   ـه 1250) ابوالحسن ګیالنی ( له تأ لیف ځینې نوم واخلو چې په 

تألیف پای ته رسولی دی او دهغوی له نویو اومعاصر وکتابونو  څخه د ) العناوین ( کتاب 
کال کې یې دهغه  ـه 1341د ) شیخ محمد مهدی خالصی کاظمی ( تألیف دی  چې په 

 خه فراغت موندلی  دی .له تأ لیف څ
 دبحث او څیړنې میتود : -16

د اصولو دعلم موضوعات  عبارت دی له : شرعی حم ، دهغه دلیل ، دهغه د استنباط الرې 
، د اجتهاد لپاره پخپله د مجتهد شرایط د اهلیت له لحاظه ، او مونږ هم ، پردي بنسټ ، د 

 دې کتاب مبحثونه په الندی توګه ډلبندي کوو :
 م مبحثونه .کب : دحلومړی با

 دوهم باب : دحکم دالیل .
درییم باب : د احکامو د استنباط الرې ، داحکامو د استنباط قواعد او په هغو پورې 

 اړیکمن مبحثونه لکه  دترجیح او ناسخ  اومنسوخ  قواعد.
 څلورم باب : اجتهاد اوشرایط یې او مجتهد اوتقلید او دهغه معنا.

 ) نوربیا (                                                                 
 

 
 

 پوهاند دکتور نصراهلل ))ستانکزی(( 
 ی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل استاد پوهنځ

 
  قواعد حقوقی محالت سلب آزادی عصر امانیهقواعد حقوقی محالت سلب آزادی عصر امانیه

(۱۲۹۸- ۱۳۰۷) 
 چکیده: 

خته، که یکی از آن اساسَا، درطول تاریخ جوامع بشری حکومات به انواع مجازات پردا
ها، سلب آزادی مجرمین است. این امر در کشور ما نیز به انواع مختلف آن در طول 
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زمامداری شاهان و نظام های مختلفه وجود داشته،اما، برای نخستین بار درعصر 
اعلیحضرت امان اهلل خان در کنار سایر اصالحات برا ی تنظیم محالت سلب آزادی قواعد 

) نظامنامه توقیف خانه ها ومحبوس خانه ها(( چاپ و مرعی االجرا حقوقی تحت نام )
 گردیده، و سیستم محالت سلب آزادی مطابق بدان تنظیم گردید. 

اصطالحات کلیدی: توقیف خانه، محبوسخانه، حبس خانه عمومی، نایب الحکومگی، 
 حکومتی اعلی. 

 مقدمه: 
ه صدها سال قبل از استقالل می به گواهی تاریخ عمر محابس و توقیف خانه در کشور ب

 رسد. 
آنچه در صفحات مختلف تاریخ از ادوار مختلفه بدست می آید به طور روشن درعصر 
سلطان محمود غزنوی محابس مختلف در غزنی، ملتان، گردیز وغور وجود داشته که فقط 
 مخالفان سیاسی و گاهی هم برخی مجرمین جنائی در آن نگهداری می شدند، و در عصور

یافت که درآن محالت سلب آزادی وجود نداشته ی را نمی توان دربعدی نیز هیچ دولت
 باشد. 

در عصر امیر عبدالرحمن خان، محابس و محالت سلب آزادی متعدد و مخوفی وجود 
داشته، که اکثر مخالفان دولت و شخص امیر در آن نگهداری می شدند، چنانچه به 

هزار  ۸هزار زندانی مرد و  ۱۲من خان حدود گواهی تاریخ در زمان وفات عبدالرح
 زندانی زن؛ در محابس افغانستان محبوس بودند. 

( هجری شمسی و با به قدرت رسیدن شاه ۱۲۹۸اما، با حصول استقالل کشور درسال)
امان اهلل خان در ضمن اصالحات عدلی وقضائی و تحقق حقوق مردم برای نخستین بار در 

رای محالت سلب آزادی اتباع داخلی و خارجی تحت عنوان تاریخ کشور قواعد مدونی ب
هجری  ۱۳۰۵( قاعده، در سال)۲۷)) نظامنامه توقیف خانه ها و محبوس خانه ها(( در) 

 خورشیدی( نشر و مرعی االجرأ گردید. 

 دراین، مقالت سعی بعمل می آید، تا به معرفی و تحلیل این قواعد بپردازیم: 
قف نظامنامه اساسیه دولت علیه افغانستان ) نخستین قانون اساسی اما، قبل از آن درآغاز مو

کشور( را مختصرَا در مورد عدم سلب آزادی اشخاص بی گناه مطالعه نموده، سپس در 
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ضمن عناوین جداگانه ابعاد مختلف نظامنامه توقیف خانه ها و محبوس خانه ها و نظامنامه 
 واهیم داد. تشکیالت اساسیه دولت را مورد مطالعه قرار خ

نظامنامه اساسی  -هجری خورشیدی(:۱۳۰۳نظامنامه اساسی دولت علیه  افغانستان )-۱
 در ( خورشیدی۱۳۰۳دولت علیه  افغانستان که بعد از تصویب لویه جرگه در سال )

بعد از توشیح پاد شاه افغانستان نافذ گردید، بخش دوم آن)) حقوق عمومیه  ه( ماد۷۳)
،که در آن از حقوق اساسی اتباع کشور یاد آوری گردیده و تضمین تبعه افغانستان(( بود

 شده بود. 
یکی از مواردی که در این بخش به آن ارشاد گردیده ممانعت بردگی و اسارت و توقیف 
خارج از قانون می باشد، چنانچه در اینمورد مادۀ دهم این نظامنامه چنین صراحت 

اخلت مصوون است، هیچ کس بدون امر داشت:))حریت شخصیه از هرگونه تعرض و مد
شرعی و نظامات مقننه تحت توقیف گرفته و مجازات کرده نمی شوند.در افغانستان اصول 
اسارت بالکل موقوف است، از زن و مرد هیچکس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده 

 نمی تواند.(( 
م و جزا را به رسمیت هم چنان نظامنامه اساسی دولت علیه  افغانستان، اصل قانونیت جر

شناخته و تطبیق جزا را در محدوده قوانین و نظامات معینه آن محدود می سازد، چنانچه 
( این نظامنامه چنین مشعر بود:)) شکنجه و دیگر انواع زجر تمامَا ۲۴در اینمورد مادۀ )

موقوف است و خارج نظامنامه جزای عمومیه و عسکریه برای هیچ کس مجازات داده 
 ود.((. نمی ش

در عصر امانیه یکی از نظامنامه های  -(:۱۳۰۲نظامنامه تشکیالت اساسی دولت) -۲    
( نافذ گردید، نظامنامه تشکیالت ۱۳۰۲( مادۀ و در سال )۱۶۴مهم و با اهمیتی که در)

اساسی دولت بود که در آن ضمن معرفی ادارات مرکزی و محلی و شورا های مربوط آن 
 مشخص گردیده بود. وظایف این مراجع نیز 

در این نظامنامه تشکیالت محلی به والیات و حکومت های اعلی، که از نظر صالحیت در 
عین ردیف قرار داشتند. به حکومتی های کالن منقسم گردیده و حکومتی های کالن بعدَا 
به حکومتی ها و حکومتی به نوبه خود به عالقداری ها و در نهایت عالقداری ها به قریه ها 

 تقسیم گردیده بودند. 
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و توقیف خانه ها بود،  یکی از وظایف نایب الحکومه) والی( نظارت و بررسی محابس
ت اساسی دولت چنین صراحت داشت: ( نظامنامه تشکیال۹۴مادۀ )مورد اینچنانچه در

نایب الحکومه بندیخانه ها را متمادیَا با خبری و نگرانی مینماید و دقت می کند که ))
حکم نظامنامه زیاده محبوس نماند و به حسن اداره و پاکیزگی و انتظام بندی هیچکس از 

خانه ها توجه تمام مبذول مینماید، و باز خواست کسانی را که در حبس خانه مانده اند و 
در حق شان هنوز حکمی صادره نشده است، نموده احضار ایشانرا به محاکم عدلیه مع 

و گذران روز مره محبوسین را مؤافق نظامنامه الخیر سفارش میکند و خرج وخوراک 
 ۳۶(،ص ۱۳۰۲توقیف خانه تدارک میفرماید.((.) نظامنامه تشکیالت اساسی دولت )

. طوریکه قباَل نیز اشاره شد، قانون تشکیالت اساسی دولت درکنار تشکیالت واحد ۳۷و
رکز به های اداری مرکزی و محلی به وظایف و صالحیت های شان نیز پرداخته، در م

شورای دولت و والیات حکومتی های اعلی، حکومتی های کالن، حکومتی ها وعالقداری 
ها نیز پرداخته بود و از چگوونگی تشکیل، وظایف و صالحیت های آن نیز یاد آوری 
گردیده بود، در یکی از وظایف و صالحیت های شورای والیات موارد سلب آزادی 

آن شورا ها شناخته شده، چنانچه در اینمورد اشخاص متمرد از جمله صالحیت های 
( این نظامنامه تحت عنوان)) امور انضباطیه(( چنین میخوانیم: )) تجویز نمودن ۱۱۲مادۀ)

در خصوص فرستادن چنان اشخاصیکه در داخل والیت مصدر فتنه وفساد شده امنیت و 
کسانیکه از  راحت عمومیه را مختل و مسلوب سازند، بدارالسلطنته کابل اخذ و حبس

 (. ۴۱ادای محاصل و مالیات دولت سرکشی و تمرد ورزند.((. )همان،ص 
دراین نظامنامه یکی از وظایف حاکم ها که در رأس حکومتی ها قرار داشتند دستگیری 

 -( آن چنین صراحت داشت:)) دوم۱۳۳اشخاص مفرور نیز بوده چنانچه فقره دوم مادۀ )
ونه مجرمین و محکومین گریزی که داخل حکومتی دستگیری ساختن و تعقیب نمودن هرگ
 او فرار ویا اخذ مقام نموده باشند.((. 

از نظر سلسله مراتب اداری محلی، جایگاه عالقه داری در رده پائین قرار داشت، اما در 
مورد بخصوص کشف جرم و توقیف مجرم عالقه دار دارای صالحیت شناخته شده بود، 

( نظامنامه تشکیالت اساسی دولت، در زمره صالحیت ۱۴۱چنانچه در فقره دوم مادۀ )
های عالقه داری چنین آمده بود:)) ار باب  هر قسم جرایم مشهوره را فعاَل توقیف و 
مرتکبین قباحت را بصالح و تجویز مجلس مشوره عالقه خود به اندازه اختیارات او که در 
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یت و با اوراق تحقیقه ابتدائیه آینده توضیح یافته مجازات نمودن، و مجرمین جنحه وجنا
شان بحکومتی باال دست خود سپردن، در صورت ظهور یک جنایت که فاعل آن مجهول 
باشد عالوه بر دوام نمودن در اجرای تحقیقات ابتدائیه آن جستجوی مجرم بمحاکم باال 
دست معلومات مفصله دادن وهر حکمیکه از طرف حکام مافوق او در خصوص جستجوی 

ای او صادر گردد متابعت نمودن و احکام جمیع اعالنات متعلق به مسایل حقوق و جانی بر
جزا که با او می رسند در معرض اجرا گذاشتن احکام دیت خون و جزای نقدی را بال 
توقف و بدون فوت وقت و فرصت اجرأ داشته مبلغ دیت را به ورثۀ مقتول و جزای نقدی 

 (. ۵۷ان،ص را بخزینه قریب تودیع نمودن.((.) هم
( ۲۷این نظامنامه دارای ) -(:۱۳۰۵نظامنامه توقیف خانه ها و محبوس خانه ها)  -۳    

( با یک تعدیل برای بار سوم چاپ و نشر گردیده ۱۳۰۵قاعده و یک ضمیمه، در سال )
 بود. 

در نظامنامه توقیف خانه ها و محبوسخانه ها، تمامی مقررات مربوط به محالت سلب 
و مکلفیت های محبوسین و توقیف شدگان تذکر بعمل آمده،که اینک در  آزادی و حقوق

 ریل تحت عنوان های مختلفه به شناسائی آن می پردازیم. 
در اصول تطبیق ،محتوای این نظامنامه مربوط به وزارت عدلیه بود،  -مرجع تطبیق: -۱:۳

)در اجرای مواد ( نظامنامه متذکره چنین صراحت داشت:)۲۷چنانچه در اینمورد، قاعده )
 این نظامنامه وزارت عدلیه مکلف و مسوول است. 

ادخال این نظامنامه را در جمله نظامات دولت، و اجرای احکام موادش را امر و اراده 
 (. ۶میکنم.((.) نظامنامه توقیف خانه ها و محبوسخانه ها، ص 

کومتی های به اساس حکم این نظامنامه در مراکز نایب الحکومگی،ح -تشکیل: -۲:۳
اعلی و حکومتی هاتوقیف خانه پیش بینی شده و درکنار آن در مرکز نایب الحکومگی و 
حکومتی های اعلی و حکومتی های کالن، حبسخانه و در پایتخت کشور یک محبس 

 عمومی پیش بینی شده بود. 
 در اینمورد قاعدۀ اول نظامنامه توقیف خانه و محبوس خانه چنین صراحت داشت:))در هر

مرکز نایب الحکومگی وحکومتی های اعلی و حکومتی های سایره یک یک توقیف خانه، 
و در مرکز نایب الحکومگی و حکومتی های اعلی و حکومتی های کالن حبسخانه ها و 

 عالوه بر آن در دارالسلطنه کابل یک حسبخانه عمومی، موجود هستند.((. 
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توقیف خانه و حبس خانه به قرار ریل در این نظامنامه فقط اصطالحات  -تعاریف: -۳:۳
 تعریف گردیده بودند: 

)) توقیف خانه ها برای اشخاصیکه مطابق نظامات مخصوصه در تحت توقیف می آیند و 
 هنوز در حق شان حکم قطعی صادر نشده باشد مخصوص است.((. 

)) در حبس خانه ها فقط اشخاصیکه در حق شان فیصله و حکم الیق میشود موجود 
 اشند.(( میب
تصنیف محبوسین در نظامنامه متذکره، برمبنای خفت و  -تصنیف محبوسین: -۴: ۳

 شدت جرایم) قباحت، جنحه و جنایت( صورت می گرفت، بدینترتیب: 
محکومین به قباحات و جنحه ایکه مدت حبس شان الی سه ماه می بود، در توقیف خانه  -

 های نگهداری می شدند،
شان از سه ماه بیشتر محکوم به حبس می شدند، در محابس  که مدت حبس یمحکومین -

 مراکز نایب الحکومگی ها و یا حکومت های اعلی مدت حبس شان را سپری می نمودند،
محکومین جرایم جنحه مربوط حکومت های کالن، در محابس حکومت کالن مربوط  -

 نگهداری می شدند. 
مدت حبس شان بیشتر از پنج سال محکومین مربوط والیات و حکومت های اعلی که  -

می بود. به مرکز کابل باید منتقل می شدند و هم چنان محبوسین حکومت های کالن 
)ولسوالی ها( مربوط والیت کابل که مدت حبس شان بیشتر از سه سال می بود، نیز به 

دین محبس عمومی کابل منتقل می شدند، البته این میعاد بطور متناوب تنظیم گردیده بود، ب
 معنی که هرسال برای دو مرتبه به کابل منتقل می شدند. 

به اساس نظامنامه توقیف خانه و محبوس خانه کوتوالی) قوماندانی امنیه(  -اداره: -۵: ۳
مسوولیت اداره و تأمین لوژستیکی و انضباط توقیف خانه و محابس را داراء بودند. 

:)) حبس خانه و توقیف خانه های ( این نظامنامه چنین صراحت داشت۷چنانچه قاعده)
نایب الحکومگی و حکومتی های سایره زیر نگرانی کوتوالی همان حکومتی میباشند، در 
حبس خانه های عمومی عالوه برآن یک مامور محبوس خانه موجود است، انضباط داخلی 

ل و انتظام حبس خانه ها بذریعه مامورین حبس خانه و توقیف خانه به کوتوالی همان مح
 ( ۲عاید است.(( )همان،ص
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به اساس احکام نظامنامه توقیف خانه و محبوسخانه ها، زنان  -جداسازی جنسیتی: -۶: ۳
از مردان و هم چنان اطفال از هم جدا نگهداری می شدند، چنانچه در این مورد قاعده 

 ( نظامنامه مذکور چنین مشعر بود:)) در محبس و توقیف خانه ها برای زنان و بچه۱۵)
 های خورد علیحده جایها مقرر می باشند.((. 

به اساس نظامنامه توقیف خانه و محبوسخانه رعایت  -موازین اخالقی و انضباطی: -۷: ۳
یک سلسله از موازین اخالقی و انضباطی در مدت توقیف و حبس قرار ریل پیش بینی 

 گردیده بود: 
حبس منفردانه برای پانزده  درصورت بروز افعال خالف مقررات یا کوشش برای فرار، -

 روز پیش بینی گردیده بود، 
عدم نگهداشت پول اضافی نیز از مورد نظم داخل توقیف خانه و محبس در نظر گرفته   -

 شده بود، 
تالشی، مسوولین توقیف خانه و محبوس خانه مؤظف بودند و قتَا فوقتَا در داخل توقیف  -

 را اجرأ نمایند،  خانه ها و محبوس خانه ها تالشی و تفتیش
به اساس احکام نظامنامه متذکره استعمال نسوار  -عدم استعمال مسکرات و مخدرات: -

 تریاک و چرس وتنباکو ممنوع بود. 
در این راستا در قواعد مختلف نظامنامه  -حقوق توقیف شدگان و محبوسین: -۸: ۳

 توقیف خانه ها  و محبوسخانه ها موارد ریل به مالحظه می رسد: 
به اساس حکم نظامنامه مجرمین می توانستند هفته دو بار در روز  -پایوازی و مالقات: -

 های یکشنبه و پنجشنبه با اقارب شان مالقات حضوری نمایند، 
توقیف شدگان و محبوسین ازطرف دولت تغذیه می گردیدند، اما، استثناَء  -حق تغذیه: -

ش می پرداختند دولت مکلف به اعاشه اگر اشخاص از دارائی شخصی خود به تغذیه خوی
 وی نبود، 

محبوسین و توقیف شدگان حق معالجه داشتند، چنانچه در اینمورد قاعده  -حق صحت: -
( نظامنامه توقیفخانه ها و محبوسخانه ها چنین مشعر بود:))محبوسین و موقوفین که ۱۹)

ه بگونه مخصوص امراض متعددیه و ساریه داشته باشند در محبوس خانه و توقیف خان
معالجه می شوند، تنها مریضانیکه الزم عملیات جراحی شوند به شفاخانه های عمومی به 

 (. ۵زیر معالجه و محافظه گرفته میشوند.((.) همان، ص 
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صرف درمحابس حق کار به محبوسین در نظرگرفته می شد و در برابر کار  -حق کار: -
 اماعاید حاصله ازکار متعلق به دولت بود، آن ها تغذیه از جانب دولت صورت می گرفت، 

محبوسین حق داشتن، در ایام حبس در صورتیکه امور شخصی شان  -حق داشتن وکیل: -
 در مراجع قضائی تحت دوران می بود، وکیل داشته باشند، 

( ضمن آنکه استعمال مسکرات و ۲۰به اساس حکم بند اخیر قاعده) -تداوی اعتیاد: -
ی سازد، اشاراتی به تداوی محبوسین معتاد نیز نموده، چنانچه در این مخدرات را ممنوع م

قسمت میخوانیم که:)) ... و هم چنین چرس و تمباکو و نسوار و سایر مکفیات در داخل 
محبس و توقیف خانه بالکل ممنوع  است، کسانیکه عملی تریاک باشند در باره آن ها 

اک شان قطع شود، واگر سبب هالک سعی نمایند که موافق هدایات داکتر عمل تری
 شخص شود بقدر احتیاج بخوردن آن مجاز اند.((. 

 نتیجه گیری: 
در این شکی نیست که مطالعه نظام حقوقی هر عصری از تاریخ نشاندهنده ماهیت نظام 
سیاسی و حتی اراده زمامدار و دولت مذکور در رابطه به تأمین عدالت و حکومتداری 

 میباشد. 
م  محالت سلب آزادی دوره امانیه نیز از این امر مستثنی نه بوده و مطالعه مطالعه نظا

مختصر و مؤجز این نوشته را بدین واقعیت می رساند که در این دورۀ تاریخ کشور قواعد 
حاکم بر نظام محابس و توقیف شدگان با معیار حقوقی، جزائی و انسانی تطابق داشته ،که 

 اکم عصر حاضر مقایسه نمود. حتی می توان آنرا به قواعد ح
مطالعه نصوص قوانین مختلفه آن عصر ما را بدین نتیجه می رساند که دولت و ارگان های 

مطابق به احکام نظامنامه های مربوط در روشنائی را مرتبط به موضوع باید اقدامات شان 
ح مجرمین احکام متنی قوانین نافذه مرعی میداشتند و جالب آنکه هدف جزا که همانا اصال

 است، دراین احکام و قواعد به وضاحت به مالحظه می رسد. 
دراینجا، بی جا نخواهد بود تا با مطالعه این مواد تاریخی مسوولین امور با استفاده از 
تجارب تقنینی ماضیه، در راه اصالح ضوابط و قواعد حاکم برنظام محالت سلب آزادی 

 د. کنونی کشور نیز توجه بیشتر مبذول دارن
 مآخذ: 

 افغانستان. -(، شرکت رفیق کابل۱۳۰۵نظامنامه اساسی دولت علیه  افغانستان) -۱
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(، مطبعه دائره تحریرات مجلس عالی ۱۳۰۲نظامنامه تشکیالت اساسیه افغانستان )-۲
 افغانستان.  -وزرأ کابل

(، چاپ ثالث، مطبعه حروفی شرکت ۱۳۰۵نظامنامه توقیفخانه هاو محبوسخانه ها)-۳
 افغانستان. -ق، کابلرفی
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 69 .................................... سره اصولو شرعي د کهړیا( موخو) مقاصدو د: مطلب میدر

 
 
 
 
 
 
 
 

  شپږم مبحث: په نننۍ زمانه کې د اسالمي تشریع مقاصدو ته پاملرنه:شپږم مبحث: په نننۍ زمانه کې د اسالمي تشریع مقاصدو ته پاملرنه:
نننۍ زمانه د مقاصدو په مختلفو برخو او ډګرونو کې د یو ستر علمي پرمختګ شاهده ده، 

امتیاز یې د مقاصدو د نننیوو علماوو امام طاهر بن عاشور تونسي رحمه اهلل ته  چې
ورګرځي، ځکه چې همده د مقاصدو علم تدریس بیاځلې پېل او خلک یې ورته تشویق 
کړل، چې له ده وروسته په پوهنځېوو او مدرسو کې د مقاصدو علم کلیات تر څېړنې 

کې یې ورته د یو مستقل مضمون په توګه ځای الندې ونیول او په خپلو تعلیمي نصابونو 
ورکړ، چې همدا چاره ددې المل شوه چې د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا درجو دالسته 

 کې لیکنې وشوې.ه راوړلو په موخه پ
  لومړی مطلب: د مقاصدو علم  د نننیوو علماوو مشهورې لیکنې:لومړی مطلب: د مقاصدو علم  د نننیوو علماوو مشهورې لیکنې:

لیکلي، ځینې کتابونه یې په عامه د مقاصدو علم نننیوو علماوو ډول، ډول لیکنې او کتابونه 
توګه له مقاصدو، ځینې بیا د مقاصدو د ځینو موضوعاتو، لکه مصلحت او د هغې د 
ضوابطو، ځینې د فقهې د ځینو بابونو، لکه د شهادت، کورنۍ او مالي معامالتو مقاصدو، 

نو )امام ځینې بیا د جزئي مقاصدو لکه د ناموس او عقل ساتنې، ځینې نور بیا د ځینو اماما
 شاطبي، ابن تیمية او العز بن عبدالسالم( په نزد له مقاصدو څخه بحث کوي.

ددې مالوماتو څخه وروسته غواړم ددغې علم د ځینو مشهورو معاصرو علماوو کتابونه په 
 الندې توګه در وپيژنم: 

م کال کې په دار ۲۰۰۴مقاصد الشریعة االسالمیة، د محمد بن عاشور کتاب، چې په  -۱
 لسالم مطبعه کې لومړي ځل لپاره چاپ شوی.ا
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م کال کې ۱۹۹۱مقاصد الشریعة االسالمیة و مکارمها، د عالل الفاسي کتاب، چې په  -۲
 په دار غرب اسالمي مطبعه کې د لومړي ځل لپاره چاپ شوی.

المقاصد العامة الشریعة االسالمیة، د داکتر یوسف حامد العالم کتاب، چې ده د خپلې  -۳
م ۱۹۹۴لپاره په المعهد العالمي للفکر االسالمي کې لیکلی او دویم ځل لپاره په  دکتورا

 کال کې چاپ شوی.
مقاصد الشریعة االسالمیة و عالقتها باألدلة الشرعیة، د داکتر محمد الیوبي کتاب، چې  -۴

ده د خپلې دکتورا لپاره د مدینې منورې په اسالمي پوهنتون کې لیکلی او د لومړي ځل 
 م کال کې چاپ شوی.۱۹۹۸ه په لپار

دراسة في فقه مقاصد الشریعة بین المقاصد الکلیة و النصوص الجزئیة، د داکتر یوسف  -۵
م کال کې چاپ ۲۰۰۷قرضاوي کتاب، چې دار الشروق مطبعه کې د لومړي ځل لپاره په 

 شوی.
لپاره مقاصد تصرفات الرسول، د داکتر فؤاد حسي قلع کتاب، چې ده د خپلې دکتورا  -۶

م کال کې چاپ ۲۰۰۶ليکلی او په مؤسسة الرسالة مطبعه کې د لومړي ځل لپاره په 
 شوی.

طرق الکشف عن مقاصد الشارع، د داکتر نعمان جغیم کتاب، چې ده د خپلې دکتورا  -۷
م کال کې چاپ ۲۰۰۲لپاره ليکلی او په دار النفائس مطبعه کې د لومړي ځل لپاره په 

 شوی.
د الشریعة، د داکتر جمال الدین عطیة کتاب، چې په المعهد العالمي نحو تفعیل مقاص -۸

 م کال کې چاپ شوی.۲۰۰۰للفکر االسالمي کې د لومړي ځل لپاره په 
مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة، د داکتر یوسف أحمد البدوي کتاب، چې ده د خپلې  -۹

م کال کې ۲۰۰۰پاره په دکتورا لپاره ليکلی او په دار النفائس مطبعه کې د لومړي ځل ل
 چاپ شوی.

مقاصد الشریعة عند االمام العز بن عبدالسالم، د داکتر عمر بن صالح بن عمر   -۱۰
کتاب، چې ده د خپلې دکتورا لپاره ليکلی او په دار النفائس مطبعه کې د لومړي ځل لپاره 

 م کال کې چاپ شوی.۲۰۰۳په 
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تر عبدالرحمن ابراهیم الکیالني کتاب، قواعد المقاصد عند االمام الشاطبي، د داک -۱۱
چې ده د خپلې دکتورا لپاره لیکلي او په المعهد العالمي للفکر االسالمي کې د لومړي ځل 

 م کال کې چاپ شوی.۲۰۰۰لپاره په 
نظریة المقاصد عند االمام الشاطبي، د داکتر أحمد الریسوني کتاب، چې ده د خپلې  -۱۲

عهد العالمي للفکر االسالمي کې د لومړي ځل لپاره په دکتورا لپاره لیکلي او په الم
 م کال کې چاپ شوی.۲۰۰۰

مقاصد الشریعة االسالمية عند االمام الغزالي، دا هغه لیکنه ده چې د فقهې اصولو  -۱۳
م کال کې ماستري اخېستل  ۲۰۰۹برخه کې د لیبیا، اسالمي دعوت پوهنځي کې پرې په 

 شوې.
یعة االسالمية دراسة تأصیلیة مقاصدیة، دا هغه لیکنه ده چې د فقه الموازنات في الشر -۱۴

م کال کې دکتورا، ۲۰۱۴فقهې اصولو برخه کې د لبنان، الجنان پوهنتون کې پرې په 
 اخېستل شوې.

اوس غواړم په لنډه توګه د امام ابن عاشور رحمه اهلل او اسالمي مفکر عالل الفاسي لیکنې  
 م.درته په الندې توګه وړاندې کړ

  لومړی: مقاصد د امام محمد طاهر بن عاشور په نزد:لومړی: مقاصد د امام محمد طاهر بن عاشور په نزد:
خپل لومړی ځانګړی شوی کتاب د )مقاصد په اړه عالمه ابن عاشور د مقاصدو علم 

الشریعة االسالمية( تر سرلیک الندې په درې برخو او یوه سریزه کې په الندې توګه لیکلی 
 دی:

ژندلو ته د فقیه اړتیا، د مقاصدو د لومړی برخه: دغه برخه یې د مقاصدو اثبات، مقاصدو پې
اثبات الرې، د مقاصدو پړاوونه او مقاصدو څخه د مخ اړونې او بې پاملرنې خطرونو ته 

 .ی دهځانګړې کړ
 .ی دهدویمه برخه: دغه برخه یې د تشریع عامو مقاصدو ته ځانګړې کړ

اکړې دریمه برخه: دغه برخه یې د تشریع خاصو مقاصدو ته چې د خلکو ترمنځ په ر
 .ی دهورکړې را څرخېږي ځانګړې کړ

بحث کړی، د تشریع د عامو  وابن عاشور په خپل کتاب کې په  نوو او اړینو موضوعات
مقاصدو برخه کې یې د اسالمي شریعت په کلي مقاصدو )فطریوالي، آسانوالي، عاموالي، 
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خه د برابروالي( باندې بحث کړی، چې د مصلحتونو د السته راوړلو او د ضررونو څ
 1لرېوالي په موخه ورته پاملرنه اړینه ده.

برخه کې یې د فقهې د ځینو بابونو د مقاصدو لکه د کورنۍ د  پهد تشریع د خاصو مقاصدو
احکامو، مالي تصرفاتو، د تبرعاتو احکامو،  د قضاء او شهادت د احکامو، د سزاء او 

خېستلو په مقاصدو ژور خلکو ته د هغوې د حقونو په رسولو کې د چاالکۍ څخه د کار ا
 2بحث کړی.

پېژندلو لپاره د  د ټولو څخه اړینه داده چې ابن عاشور رحمه اهلل د اسالمي شریعت مقاصدو
 درې ګوني الرې په الندې توګه رکر کړي:

 د اسالمي شریعت په تصرفاتو کې د پلټنې له الرې د مقاصدو پېژندل -۱
خه د استخالص )راویستلو( له الرې د د قرآني څرګندو آیتونو له ظاهرو نصونو څ -۲

 مقاصدو پېژندل
 3د متواترو سنتو څخه د استخالص )راویستلو( له الرې د مقاصدو پېژندل -۳

ابن عاشور لومړی هغه شخص دی چې د اسالمي تشریع په عام مقصد )د عالم د نظام ساتنه 
  4او اصالح د انسان اصالح پورې تړلې ده( یې تصریح کړې.

بن عاشور د اسالمي شریعت مقاصد په تدریجي توګه ترتیب کړي، لومړی یې لوړ همداراز ا
، چې دا د ابن عاشور ځانګړې کړنالره ده د فقهې اصولو 5او بیا یې نیږدې مقاصد راوړي

په قیاسي استالل کې چې د شرعي الفاظو پرځای نوې پېښې او حاالت د اسالمي شریعت د 
ه کوي، پدې مانا چې فروع منصوصو اصولو ته د اصولو سره د مقاصدو پر بنسټ پرتل

مشترکو جزئي علتونو پر بنسټ نه بلکې غیر منصوصو اصولو ته د لوړو او نیږدې مقاصدو 
 6پر بنسټ راجع کوي.

                                                
1
 .۳۲۹-۲۴۹وګوره! مقاصد الشریعة االسالمیة، ابن عاشور،   

2
 .۴۹۵-۴۳۰وګوره! مخکنۍ مرجع،   

3
 ـ ...۱۹۰وګوره! مقاصد الشریعة االسالمیة،   

4
 .۲۷۳مخکنۍ مرجع،   

5
 ... -۳۵۰مخکنۍ مرجع،   

6
 .۶۹وګوره! المدخل الی علم مقاصد الشریعة، د: عبد القادر بن حرزاهلل،   



ې )مقاصد(داسالمی شریعت موخ  قضاء 
 

 65  

 

  دویم: مقاصد د اسالمي مفکر عالل الفاسي په نزد:دویم: مقاصد د اسالمي مفکر عالل الفاسي په نزد:

مقاصدو  د عالل الفاسي کتاب )مقاصد الشریعة االسالمیة و مکارمها( د اسالمي شریعت د
په علم کې پر تېرو لیکنو یو ګټور اضافه والی دی، پدې اړه هغه خپله وايي: زما لپاره همدا 
بسنه کوي چې ما یو خښته زما څخه د مخکنیوو لیکنو پرسر ور اضافه کړه او یوه الره مې 

 1د هغه چا لپاره پرانستله چې له ما څخه وروسته پرې د تګ هوډ لري.
اطبي او ابن عاشور پر تګالرو تګ ندی کړی بلکې د فقرو په لړ کې عالل الفاسي د امام ش

یې یوسلو دیارلس فقرې لیکلي، چې د اسالمي شریعت د مقاصدو له تعریف څخه یې پېل 
، بیا یې د قانون له نیټو او د هغې د پرمختګ له الرو چارو څخه بحث کړی، 2کړی

و موخه عدالت دی؟ چې په همدې همداراز یې پوښتلي: چې څرنګه د ټولو انساني نظامون
، چې اصول یې اجماع 3لړ کې اسالمي شریعت داسې اصول او مقاصدو باندې راتګ کړی

، په همدې 4او په وروستیوو پېړیوو کې د هغې مفهوم، استحسان او سدالذرائع ته شاملېږي
توګه یې د مقاصدو پر بنسټ د مصلحتونو د مقیدوالي قواعد رکر کړي، د اجتهاد د 

او د اسالمي شریعت د ځینو مکارمو )ښیګڼو( نچوړ  5ایلو سربېره یې د اختالف الملونهوس
، چې همدغه مکارم په اصل کې د ټولو مصحلتونو تله او د 6پداسې  توګه بیان کړی

، په ورته توګه یې په اسالم کې د واکمنۍ بنسټ او د حکم 7مقاصدو بنسټ بلل کېږي
او په اسالم کې یې د انساني حقونو څخه بحث  8ې)پرېکړې او قضاء( تګالره بیان کړ

، پایله کې يې خپل کتاب د اسالمي شریعت د 9کړی، لکه د ژوند حق، آزادۍ حق
آسانوالي پر بنسټ پداسې توګه رانغاړلی چې څرنګه کوالی شو اسالمي شریعت په خلکو 

                                                
1
 .۶مقاصد الشریعة االسالمیة و مکارمها، عالل الفاسي،   

2
 .۷وګوره! مخکنۍ مرجع،   

3
 ...-۵۳کنۍ مرجع، وګوره! مخ  

4
 ...-۱۱۸وګوره! مخکنۍ مرجع،   

5
 .۱۷۴-۱۶۳وګوره! مخکنۍ مرجع،   

6
 .۷۱وګوره! مخکنۍ مرجع،   

7
 .۱۹۷وګوره! مخکنۍ مرجع،   

8
 .۲۱۴وګوره! مخکنۍ مرجع،   

9
 .۲۲۷وګوره! مخکنۍ مرجع،   
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مینې او د  کې راولو، ځکه همدا شریعت دی چې پر قضاء باندې د عمل په وسیله د سولې،
 1ټبرونو، ټولنو او دولتونو ترمنځ د مرستې تضمین کوي.

او زیاته کړې یې ده چې د اسالمي شریعت څخه عام مقصد د ځمکې ابادي او په هغې کې 
د استوګنې د نظام ساتنه ده، پداسې توګه چې ددې نظام ساتنه د خلیفه )بنده( تر اصالح 

مکلف شوی، ترڅو خپل عقل په عمل کې  پورې تړلې، چې همدغه بنده په عدالت کولو
 2داسې برابر کړي چې د ځمکې د اصالح او خلکو ترمنځ د خیر ښیګڼې المل شي.

  دریم څپرکیدریم څپرکی
  د فقهې د اصولو علم او فقهې علم سره د اسالمي شریعت د موخو اړیکهد فقهې د اصولو علم او فقهې علم سره د اسالمي شریعت د موخو اړیکه

څرنګه چې د اسالمي شریعت موخې د اصول فقهې او فقهې علم سره ژورې اړیکې لري، 
 پدې څپرکي کې د دوو الندې مبحثونو په لړ کې دغه اړیکه و څیړم:  غواړم 

 د فقهې د اصولو علم سره د اسالمي شریعت د موخو اړیکهلومړی مبحث: 
 د فقهې علم سره د اسالمي شریعت د موخو اړیکهدویم مبحث: 

 د فقهې د اصولو علم سره د اسالمي شریعت د موخو اړیکهلومړی مبحث: 
فقهې د اصولو علم سره د اسالمي شریعت د موخو اړیګه د الندې څلور  پدې مبحث کې د

 ګونو مطلبونو په لرلو سره تر بحث الندې نیسو:
 لومړی مطلب: د فقهې د اصولو علم تعریف او موضوع

 دویم مطلب: د فقهې د اصولو علم اړیکه د مقاصدو )موخو( سره
 رهه د شرعي اصولو سکدریم مطلب: د مقاصدو )موخو( اړی

 څلورم مطلب: آیا مقاصد )موخې( ځانته علم دی او که د فقهې د اصولو علم یوه برخه ده؟
  لومړی مطلب: د فقهې د اصولو علم تعریف او موضوعلومړی مطلب: د فقهې د اصولو علم تعریف او موضوع

 یاد مطلب د فقهې د اصولو علم په تعریف او موضوع باندې په الندې توګه مشتمل دی:
 لومړی: د فقهې د اصولو علم تعریف:

                                                
1
 .۲۷۲وګوره! مخکنۍ مرجع،   

2
 .۴۶-۴۵وګوره! مخکنۍ مرجع،   
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 د فقهې د اصولو علم دا رنګه تعریف کړی چې، د فقهې د اصولو علم امام غزالي رحمه اهلل
له دالیلو او پر اجمالي توګه پر احکامو ددغې دالیلو د داللت له الرو  ود شرعي احکام

 1چارو څخه عبارت دی.
له یاد تعریف څخه موږ ته جوته شوه چې د فقهې اصول د شرعي احکامو دالیل په اجمالي 

 هم ددغې دالیلو څخه د استنباط الرې چارې راښايي. توګه راپېژني او
د فقهې اصولو علم له ځینو نورو تعریفونو څخه یو هم دادی، چې د فقهې اصول په اجمالي 
توګه د فقهې د دالیلو پېژندلو، د دالیلو څخه د استنباط څرنګوالي او د مجتهد د احوالو 

 2مالومولو څخه عبارت دی.
 څخه موخه اجمالي دالیل دي نه تفصیلي.دلته د فقهې له دالیلو 

او له دالیلو څخه د استنباط  څرنګوالي موخه له دالیلو څخه د احکامو د راویستلو الرې 
 چارې پېژندل دي.

او د مجتهد د احوالو مالومولو څخه موخه د مجتهد شرطونه دي چې د هغې په لرلو سره 
 کوالی شي په استنباط الس پورې کړي.

 د اصولو علم موضوع: دویم: د فقهې
د الهي احکامو او نبوي سنتو پېژندلو ته ترټولو نیږدې او بهتره الره د فقهې د اصولو علم 
دی، ځکه دا هغه علم دی چې پدې سره غوږونه او عقل او همدا رنګه شریعت او اند 
)رأیه( سره یوځای کېږي او ددې لپاره ملګرتیا کوي چې سوچه عقل او سپېڅلی شریعت 

برابره الر پېداکړي، نه دا چې یواځې واکمني د هغې عقل وي چې شریعت یې نه مني یوه 
 3او نه واکمني یواځې د وچ تقلید وي چې عقل یې نه مني او مالتړ یې هم نه کوي.

د فقهې د اصولوعلم موضوع د شرعي احکامو دالیل )کتاب اهلل، سنت، اجماع، قیاس، 
لو د ثبوت الرې چارې، د صحت شرطونه او په استحسان او سدالذرائع( او ددغې دالی

 شرعي احکامو باندې یې د داللت الرې چارې دي.

                                                
1
 .۱/۳۶صفی، وګوره! المست  

2
 .۱/۱۶نهایة السول، شرح منهاج الوصول الی األصول، لالمام االسنوي، مطبعة صبیح،   

3
 .۱/۳۳وګوره! المستصفی،   
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نو د فقهې اصولو څخه موخه، له دالیلو څخه د شرعي احکامو د راویستلو څرنګوالی، د 
دالیلو ډولونه او د مجتهد صفات پېژندنه ده، ځکه شرعي احکام د میوو په څېر دي او هره 

نې، صفات او حقیقت لري، چې له مثمر )ونې(، مستثمر )دهقان( او د میوه خپلې ځانګړ
 1استثمار )ګټې اخېستنې( له الرو چارو پرته یې السته راوړل ناشوني دي.

 لدې بحث څخه جوتېږي چې د فقهې اصولو علم موضوعات عبارت دي له:
 شرعي احکامو چې ددې علم ثمره ده. -۱
 او قیاس( چې مثمر دي.شرعي دالیلو )کتاب، سنت، اجماع  -۲
د ګټې اخېستنې الرې چارې، چې پر احکامو د شرعي دالیلو له داللت څخه عبارت  -۳

 دي.
 د مجتهد صفات او هغه ځایونه او اجتهادي احکام چې اجتهاد پکې جاري کېږي. -۴

  دویم مطلب: د فقهې د اصولو علم اړیکه د مقاصدو )موخو( سرهدویم مطلب: د فقهې د اصولو علم اړیکه د مقاصدو )موخو( سره
یعت د مقاصدو )موخو( ترمنځ نه شلېدونکې داسې اړیکه د فقهې اصولو علم او اسالمي شر

شتون لري چې د فقهې اصولو علم څېړونکی اړ دی چې هرومرو د اسالمي شریعت مقاصد 
و پېژني او په ورته توګه د مقاصدو څېړونکی د فقهې اصولو پېژندلو ته اړ دی، پدې مانا 

راوړنه ددې داوړو له یوځای چې د اجتهاد پوړۍ بشپړوالی او د غښتلي فقهي درک السته 
والي پرته ناشونې ده، د فقهې اصولو علم، علماوو چې څومره بحث په قیاس، استحسان، 
مرسله مصالحو، سدالذرائع،  د دالیلو ترمنځ د یوځای والي او پر یو بل لومړیتوب، د 

ه، د شارع له لوري د حکم په صدور کې د دالیلو ډولونه، قرینو او اصطالحاتو ته پاملرن
ر د عرف، عادت او احوالو یر د زمان او مکان او همداراز په تغییدوي دا خبره چې په تغی

ير راځي، کړی دا هرڅه د مقاصدو پر علم باندې د درک څخه و چې یسره په فتوی کې تغ
 د دوي په سینو کې یې ځای درلوده.

لکه اوبه چې له  په لنډه توګه ویالی شو چې د مقاصدو علم د هر مجتهد لپاره داسې دی
هغې پرته ژوند ناشونی دی او هېڅ ونه او بوټی نشي کوالی چې له اوبو پرته میوه ونیسي، 

علم څخه له نو که مجتهد غواړي چې اجتهاد یې ثمرې ته ورسېږي نو باید چې د مقاصدو 

                                                
1
 .۴۱-۱/۳۹مخکنۍ مرجع،   
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ځان خبر کړي، ځکه د مقاصدو علم د اجتهاد له ارکانو څخه شمېرل کېږي چې لدې پرته 
 1کې پوهه السته راوړل هم ستونزمن دي. په دین

 د مقاصدو اړیکه له فقهې اصولو سره د الندې ټکو په وړاندې کولو سره ال روښانه کېږي:
د فقهې اصولو علم د شرعي دالیلو )کتاب اهلل، سنت، اجماع او قیاس( له پلوه د  -۱

بنسټ شمېرل  مقاصدو بنسټ بلل کېږي، ځکه همدغه دالیل د مقاصدو پېژندلو لپاره هم
کېږي، همدارنګه د مقاصدو ثبوت، ارزښت، ډولونه او پړاوونه له هغې څه څخه چې په 
قرانکریم، سنتو او اجماع سره ثابت وي السته راځي او دا هم مالومه ده چې پر قیاس، 
استحسان، مصالحو، استصحاب باندې عمل او د مقاصدو مختلف ډولونه ټول له پورته 

 2شوي.مصادرو څخه اخېستل 
ې اصولو علم د الفاظو او نصونو د داللت له پلوه په خپلو ماناګانو، احکامو، هد فق -۲

مراد او مقاصدو باندې د مقاصدو بنسټ شمېرل کېږي، همداراز د اجتهاد او تقلید د 
بحثونو له پلوه لکه د اجتهاد لپاره  شرط ده چې مجتهد باید په مقاصدو علم ولري ترڅو 

ه څرنګه چې مفتي لپاره شرط ده چې د خلکواو زمانې له احوالو کړی، لسالم استنباط وک
څخه باید خبر اوسي، ترڅو فتوی د شرعي اصولو او قواعد سره برابره ورکړي، ځکه پدې 
کړنو سره اجتهاد او افتاء دواړه د خلکو لپاره د ګټې رسونې او د ضررونو څخه د لرېوالي 

احوال یې د استوګنې لپاره صالح او ګټور  المل ګرځي چې پدې سره زمانه ښکلې او
 3تمامېږي.

  دریم مطلب: د مقاصدو )موخو( اړیکه د شرعي اصولو سرهدریم مطلب: د مقاصدو )موخو( اړیکه د شرعي اصولو سره
یاد مطلب کې د مقاصدو اړیکه د قرآنکریم، نبوي سنتو، اجماع، قیاس، مرسله مصالحو، 

 استحسان او عرف سره په الندې توګه تر بحث الندې نیسو:
 د قرآنکریم او نبوي سنتو سره لومړی: د مقاصدو )موخو( اړیکه

                                                
1
وګوره! أضواء علی مقاصد الشارع، د: فرح بن ونیس بن الساعدي، مجلة کلیة الدعوة   

 .۹۳م، ۲۰۰۶، ۳۳االسالمية، العدد 
2
 .۲/۱۰۸ره! المقاصد الشرعیة، وګو  

3
 .۲/۱۱۰مخکنۍ مرجع،   
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د قرآنکریم او نبوي احادیثو په فهم او تفسیر کې مقاصد ستر ارزښت لري، کله هم چې له 
مفسر څخه هغه نص )له قرآنکریم، نبوي احادیثو یا د صحابي قول( ورک شي چې د 

د قرآنکریم د آیت په مانا داللت کوي، پدې شرط په خپله رایه د عربي ژبې د لغت څخه 
فهم په لرلو سره تفسیر کوالی شي، چې د اسالمي شریعت د مقاصدو له کړۍ څخه بهر نه 

 1وي.
قرآنکریم کې متشابه او محکم آیتونه شتون لري، ولې د شارع د موخې مالومولو لپاره باید 
متشابه آیتونه د محکمو آیتونو پر لور یا د نورو شرعي نصونو څخه د پوهې پر لور 

محتمله کلمه باید په هغې څه حمل شي چې د اسالمي شریعت او وګرځول شي، لکه 
مقاصدو سره برابر وي، د نمونې په توګه که چېرته موږ سره د یوې کلمې په اړه ګڼ 
تفسیرونه شتون ولري، چې ځینې یې د اسالمي شریعت مقاصدو سره برابر او ځینې نه وي 

دو سره برابر وي، دا ددې لپاره برابر، نو موږ یې تفسیر پر هغه لور څرخوو چې د مقاص
رې کړو، نو مالومه شوه هر تأویل چې د اسالمي شریعت نصونو یچې د نصونو څخه ټکر ل

   2او مقاصدو سره په ټکر کې وي ناقص او باطل دی.
 دویم: د مقاصدو )موخو( اړیکه د اجماع سره

امام آمدي  اجماع د اسالمي شریعت له مصادرو څخه دریم معتبر مصدر ګڼل کېږي، چې
امت څخه د  ملسو هيلع هللا ىلصرحمه اهلل یې دارنګه تعریف کړی: د یوې پېښې پر حکم باندې د محمد 

  3اهل حل والعقد له یووالي څخه عبارت ده.
تحقق دعلماوو پدې باندې اجماع کړې چې احکام د بندګانو د دنیاوي او اخروي مصالحو 

اوسنیوو پدې سره یووالی لپاره مشروع شوي، لکه څرنګه چې سلفو، خلفو، پخوانیوو او 
اسالمي شریعت یوازې د خپلو مقاصدو د تحقق لپاره بندګانو ته رالېږلی،  هلالج لجکړی چې اهلل 

بندګي او د خلکو  هلالج لجچې دغه  مقاصد په یوه ستره موخه سره راټولېږي چې هغه د اهلل 
 4لپاره د دنیاوي او اخروي مصلحتونو جلبول دي. 

                                                
1
 .۴۷۸وګوره! مقاصد الشریعة و عالقتها باألدلة،   

2
 .۳۸۹مخکنۍ مرجع،   

3
 .۱/۲۶۲االحکام في أصول األحکام، لآلمدي،   

4
 .۲/۲۳وګوره! االجتهاد المقاصدي،   
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له اتفاق څخه وروسته منځته راځي، نو مالومه شوه اجماع د امت د یوې  ډلې مجتهدینو 
چې د اجماع په راتګ کې هم اجتهاد شرط دی او د اجتهاد له شرطونو څخه یې یو هم دا 
دی چې مجتهد باید د مقاصدو پوهه ولري، نو جوته شوه چې د اجماع راتګ د مقاصدو 

 1پورې تړلی او پرته له مقاصدو ناشونې ده.
باید له قرآنکریم او سنتو څخه یو نص وي، خو کله یې تکیه داسې د اجماع لپاره تکیه 

اجتهاد او رایې ته کېږي چې په ضروري مقاصدو باندې والړه وي، ځکه پدې حالت کې د 
2حکم درول پر هغې څه چې د مقاصدو او نصونو له فهم سره برابر نه وي ناشونې ده.

 

اعو په څېر چې تکیه یې له خو هغه اجماع چې د هغې تکیه مصلحت وي د نورو اجم
قرآنکریم، سنتو او قیاس  څخه وي، تلپاتې دلیل نشي کېدای، ترهغې دلیل بلل کېږي چې 

رې شي، نو د یهغه مصلحت شتون ولري، کله چې مصلحت د کوم بل دلیل له کبله ل
منځه ځي، نو پداسې حالت کې دداسې اجماع مخالفت ه اجماع دلیل والی هم ورسره ل

 3واز لري چې دنیاوي احکام د بندګانو پر مصالحو والړ دي.لدې امله ج
اجماع هغه الره او مسلک دی چې مقاصد پرې پېژندل کېږي، ځکه د مقاصدو ثبوت د 
هغې علتونو، حکمتونو او مصلحتونو پر بنسټ منځته راځي چې علماوو پرې اتفاق کړی 

و او مقاصدو یې چې اتفاق وي، لکه د ځینو احکامو په یوه ډله علتونو، اسرارو، حکمتون
کړی، د نمونې په توګه د کوچني )صغیر( د مصلحت، ګټو او مال ساتنې په موخه یې د 

 4هغه لپاره د والیت په واجبوالي د صغر )کوچنیوالي( له کبله اتفاق کړی.
د صحابه کرامو رضي اهلل عنهم په وخت کې چې کوم اجماعي مسایل بشپړ شوي او 

 ون درلوده، یو څو ترې په الندې توګه دلته راوړو:مقاصدو پکې ښکاره شت

                                                
1
 .۵۱۵وګوره! مقاصد الشریعة و عالقتها باألدلة،   

2
 .۵۱۶کنۍ مرجع، وګوره! مخ  

3
 .۳۴۳وګوره! مقاصد الشریعة، د: زیاد احمیدان،   

4
 .۲/۲۲وګوره! المقاصد الشرعیة، للخادمي،   
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صحابه کرامو رضي اهلل عنهم د ابوبکر صدیق رضي اهلل عنه په امامت سره اجماع  -۱
وکړه، چې موخه یې د دین ساتنه وه، چې پرته له صالح امارت او خالفت څخه ناشونې 

 1وه.
ي اهلل عنهما په دوره کې د صحابه کرامو رضي اهلل عنهم د ابوبکر صدیق او عثمان رض -۲

قرآنکریم په راټولولو سره اجماع کړې وه، چې موخه یې د دین ساتنه وه، ځکه قرآنکریم د 
پرته د اسالمي دولت د  ېله ساتن هاسالمي شریعت او قانون لومړی مصدر دی، چې د هغ

 ارکانو او اصولو ساتنه ناشونې وه.
د منکرینو په وژنه اجماع کړې وه، چې صحابه کرامو رضي اهلل عنهم د زکات څخه  -۳

موخه یې پدې سره د دین ساتنه وه، چې د بیت المال له ساتنې او په مستحقو خلکو له 
 ویش پرته دغه چاره ستونزمنه وه.

صحابه کرامو رضي اهلل عنهم د جنګ کوونکو لپاره د فتحه شوو ځمکو په نه ویشولو  -۴
رې کول یالمال غښتلتیا، د دولت د اړتیاوو ل باندې اجماع کړې وه، چې موخه یې د بیت

 او په خلکو صدقه کول وو.
صحابه کرامو رضي اهلل عنهم په یوه لفظ د درې طالقونو پر پېښېدلو اجماع کړې وه،  -۵

چې موخه یې سړیوو ته زجر ورکول و ترڅو سړي  په یوه لفظ سره د درې طالقونو نه 
که هغوي ډاډه ول چې هسې هم پدې سره پېښېدلو ته په سپکه سترګه و نه ګوري، ځ

ښځې په درې طالقونو نه طالقېږي، نو همدا المل و چې صحابه کرامو رضي اهلل عنهم فکر 
وکړ چې د داسې طالقونو د پېښېدلو مصلحت د نه پېښېدلو له فساد څخه ډېر او پداسې 

 اجماع سره د کورنۍ ساتنه هم کېږي، نو ځکه یې پرې اجماع وکړه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 .۳۴۳-۳۴۱وګوره! مقاصد الشریعة، د: زیاد احمیدان،   
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  چکیدهچکیده

نظام قضایی چین از نوع نظام های غیرالهی مبتنی بر نظام کمونیستی است که دارای ستره 
محکمه، محاکم استیناف، محاکم متوسطه و محاکم ابتدائیه مـی باشـد. نظـام قضـایی     

ره محکمـه، محـاکم   افغانستان برگرفته از نظام حقوق اسالم است و در تشکیل خود، ست
 استیناف و محاکم ابتدائیه را دارد.

واژگان کلیدی: محکمه، اصالحات قضایی، شفافیت قضایی، ستره محکمه،  نظام قضـایی  
 چین. -افغانستان 

  مقدمهمقدمه
نظام قضایی نقش اساسی در تأمین عدالت، حاکمیت قانون و احقاق حقوق شـهروندان در  

تقاللیت، ظرفیت و اقتدار قانونی برخوردار باشـد  یک کشور دارد. اگر نظام قضایی از اس
می تواند دولت را با عدالت و حاکمیت قانون هماهنگ بسازد و برعالوه رضایت مردم را 
نیز نسبت به حاکمیت قانون جلب نماید. آخرین مرجعی که تمام مردم می توانند به خـاطر  

محکمه زمانی می تواند به حل مشکل و دعاوی شان به آنجا مراجعه نمایند، محکمه است. 
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دعاوی رسیدگی کند و فیصله عادالنه را صادر نماید که دارای نظـام قضـایی مقتـدر،    
 قانونمند، مستقل، باظرفیت و عدالت محور باشد. 

نظام قضایی افغانستان که مبتنی بر نظام حقوقی اسالم می باشد، توانسته است برمبنـای      
ر و استقاللیت خوبی برخوردار گردد. گرچند افغانستان با قانون اساسی افغانستان از اقتدا

پشت سرگذشتاندن چند دهه جنگ از ابعاد مختلف دچار چالش ها و مشکالتی بوده، امـا  
در حال حاضر اصالحات قضایی، شفافیت و عدالت محوری در نظام قضـایی جمهـوری   

اند بسیار مؤثر و مفیـد  اسالمی افغانستان بوجود آمده است که اگر ادامه پیدا کند می تو
تمام شود. در این نوشتار نظام قضایی افغانستان و چین را از لحاظ سـاختار تشـکیالتی،   
وظایف و صالحیت ها، انواع محاکم، اصالحات قضایی، شفافیت قضایی مورد مقایسـه و  

 بررسی قرار می دهیم.
 مبحث اول: ستره محکمه

می افغانستان با قوه های دیگر و رابطـۀ  در این مبحث، رابطه ستره محکمه جمهوری اسال
 دهیم.  ستره محکمه مردم چین با ارگانهای دولتی دیگر آن کشور را مورد بحث قرار می

  گفتار اول: ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستانگفتار اول: ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
 مسـتقل  رکـن  قضـائيه  قوۀ»قانون اساسی افغانستان چنین مقرر داشته است:  116 مادۀ

 سـتره  يـک  از اسـت  مرکـب  قضائيه قوۀ .باشد مي فغانستانا اسالمي جمهوري دولت
 قـانون  توسـط  آنها صالحيت و تشکيالت که ابتدائيه محاکم و استيناف محاکم  محکمه،

 جمهوري قضائيه قوۀ رأس در قضايي ارگان عاليترين حيث به محکمه ستره .گردد مي تنظيم
  .«دارد قرار افغانستان اسالمي

ابطۀ ستره محکمه افغانستان با قوه اجرائیه، قوۀ مقننه و رابطۀ آن در این گفتار به بررسی ر
 شود. با ارگانهای دیگر پرداخته می

 افغانستان با قوۀ اجرائیه رابطۀ ستره محکمه جمهوری اسالمی -بند اول
 جرگه ولسي تائيد با جمهور رئيس طرف از که عضو نه از است مرکب محکمه ستره -1
 اساسي قانون اين هجدهم و يکصد مادۀ و پنجاهم مادۀ آخر فقرۀ مندرج احکام رعايت با و

 مـدت  براي نفر سه سال، چهار مدت براي نفر سه :گردند مي تعيين ريل ترتيب به آغاز در
 باشد. تعيين مي سال ده مدت براي بعدي تعيينات .سال ده مدت براي نفر سه و سال هفت
 سـتره  رئـيس  حيـث  به را اعضا از يکي جمهور رئيس .ندارد جواز دوم بار براي اعضا
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 بيست و يکصد مادۀ مندرج حالت استثناي به محکمه ستره اعضاي .کند مي تعيين محکمه
 117شوند )ماده  نمي عزل شان وظايف از دورۀ خدمت ختم تا اساسي، قانون اين هفتم و

 قانون اساسی(.
 رئـيس  منظـوري  و محکمه ستره پيشنهاد به قضات قانون اساسی، 132مطابق مادۀ  -2

 .گردند مي تعيين جمهور
 بـه  قـانون  احکام به مطابق محکمه ستره شود، متهم جنايت ارتکاب به قاضي هرگاه -3

 را اتهام محکمه ستره صورتيکه در  او، دفاع استماع از پس نموده، رسيدگي قاضي حالت
ـ  از آن منظـوري  با و تقديم جمهور رئيس به را عزلش پيشنهاد بداند وارد  رئـيس  رفط

 شـود )مـادۀ   مي مجازات قانون احکام به مطابق و معزول وظيفه از متهم قاضي  جمهور،
 .قانون اساسی افغانستان( 133

 جرايم تحقيق و پوليس توسط  جرايم، کشف»آمده است:  قانون اساسی 134مادۀ در  -4
 صـورت  قـانون  احکـام  به مطابق طرف سارنوالي از محکمه، در متهم عليه دعوا اقامه و

 تشـکيل،  .باشـد  مـي  مسـتقل  خود اجراآت در و اجرائيه قوۀ جزء ارنواليڅ .گيرد مي
 .«ميگردد تنظيم قانون توسط ارنواليفعاليت څ طرز و صالحيت

 با المللي بين هاي ميثاق و الدول بين معاهدات تقنيني، فرامين قوانين، مطابقت بررسي  -5
 قـانون  احکام به مطابق  محاکم، يا و حکومت تقاضاي اساس بر آنها تفسير و اساسي قانون

 .قانون اساسی( 121باشد )ماده  مي محکمه ستره صالحيت از
قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه، حکومت می تواند مواردی را کـه   29حسب ماده 

در آن تخطی از احکام قانون مطرح باشد، غرض تفسیر و اتخار تصمیم به ستره محکمـه  
 راجع سازد.

 افغانستان با قوۀ مقننه رابطۀ ستره محکمه جمهوری اسالمی –دوم  بند
قانون تشکیل و صالحیت قوه  22قانون اساسی افغانستان و ماده  125 براساس مادۀ -1

 بـه  گرديده، ترتيب محکمه ستره طرف از حکومت مشورۀ به قضائيه قوۀ بودجۀ قضائیه،
شود و مورد تصویب شورای  مي متقدي ملي شوراي به حکومت توسط دولت، بودجۀ حيث

 گیرد.  ملی قرار می

قانون اساسی افغانستان  117تقرر اعضای شورای عالی ستره محکمه که مطابق ماده  -2
 بعد از معرفی توسط رئیس جمهور، از طرف ولسی جرگه مورد تأیید قرار می گیرد.  
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  جرگـه،  سـي ول اعضاي ثلث يک از بيش قانون اساسی، هرگاه 127 براساس مادۀ -2
 يـا  وظيفـه  اجراي از ناشي جرم به اتهام اساس بر را محکمه ستره عضو يا رئيس محاکمه
 اعضـا  کـل  ثلث دو اکثريت با را تقاضا اين جرگه ولسي و نمايند تقاضا جنايت ارتکاب
 تشـکيل  .ميگـردد  محول خاص محکمۀ به موضوع و عزل وظيفه از متهم  کند، تصويب
 .گردد مي تنظيم قانون توسط ،محاکمه طرزالعمل و محکمه

 رابطۀ ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان با ارگانهای امنیتی و عدلی –بند سوم 
ادارات عدلی، قضایی و امنیتی به مثابۀ زنجیرۀ به هم پیوسته و ناگسستنی دارای رسـالت  

ر جامعه مشترک در راستای تأمین حاکمیت قانون، تحقق عدالت و مبارزه بهتر با جرایم د
فعالیت می نماید. بنابراین ایجاد هماهنگی و تساند بیشتر میان ایـن ادارات در راه تحقـق   

تواند زمینۀ بهتر را در جهت تحقـق   رسالت مذکور غرض بهبود و حل چالشهای کاری می
و وزارت هـای   څـارنوالی  اهداف متذکره میسر سازد. بدین منظور ستره محکمه، لوی 

و ریاست عمومی امنیت ملی با رعایت پالیسی دولت و با توجـه بـه    عدلیه و امور داخله
پیشینۀ تاریخی آن، احیا و تداوم کمیته هماهنگی را در سطح عالی و در قدمه های پـایینی  

که به همین منظور طرز العمل کمیته عالی  1اقدام مطلوب و مؤثر در این راستا دانسته است
توسط کمیته عـالی تصـویب    1397/ 16/5ریخ هماهنگی ادارات عدلی و قضایی، به تا

 گردید.
این طرزالعمل به منظور تنظیم امور مربوط به کمیته های هماهنگی ادارات عدلی و قضایی 

طرزالعمل مذکور، کمیته تحـت   3در مرکز و والیات وضع گردیده است. براساس ماده 
رنوال بـه حیـث   الوی څ -1رکیب ریل ایجاد می گردد: ریاست رئیس ستره محکمه به ت

رئـیس   -4وزیر امور داخله به حیث عضـو،   -3وزیر عدلیه به حیث عضو،  -2عضو، 
رئیس انجمن مستقل وکالی مدافع به حیث عضو،  -5عمومی امنیت ملی به حیث عضو، 

رئیس اداره  تقنینی، حقوق و قضایی ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ا.ا.  -6
ستردرستیز وزارت دفاع ملی به حیث عضـو.  اعضـای    رئیس حقوق -7به حیث عضو، 

ی موضوع مربوط را غـرض اشـتراک در   لککمیته می توانند حسب المورد همکاران مس

                                                
1
/ 16/5. مقدمۀ طرز العمل کمیته عالی هماهنگی ادارات عدلی و قضایی، مصوب مؤرخ  

 کمیته عالی. 1397
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جلسه به سکرتریت کمیته معرفی نمایند. مسئولین سـایر ادارات دولتـی و غیردولتـی و    
 نهادهای بین المللی به تجویز کمیته دعوت شده می توانند.

طرزالعمل مذکور، کمیته دارای وظایف و صالحیت های ریل مـی   5س ماده براسا       
غور و بررسی معضالت و مشکالت کاری میـان ادارات عـدلی و قضـایی و     -1باشد: 

غور بر پیشنهادها جهت بهبـود   -2دریافت راه حل در حدود احکام اسناد نافذه کشور، 
کمیته های هماهنگی والیـات و  مطالعه و بررسی گزارشهای  -3اجراآت عدلی و قضایی، 

سایر موضوعات به تشخیص کمیته عالی هماهنگی. تصامیم  -4اتخار تصمیم در مورد آن، 
طرزالعمـل،   10کمیته برای ادارات عدلی و قضایی واجب التعمیل می باشد. حسب ماده 

کمیته های هماهنگی در والیات اصول و نحوۀ کاری شان را با رعایت ایـن طرزالعمـل   
 نمایند. م و طبقًا اجراآت میتنظی

  گفتار دوم: ستره محکمه مردم چین و رابطۀ آن با دیگر نهادهاگفتار دوم: ستره محکمه مردم چین و رابطۀ آن با دیگر نهادها
 رابطه ستره محکمه مردم چین با کنگره ملی مردم چین –بند اول 

گـردد.   ، عالی ترین ارگان دولت جمهوری مردم چین محسوب می1کنگره ملی مردم چین
س گردیده و مورد نظارت قرار می گیرد. توسط کنگره ملی تأسی 2ستره محکمه مردم چین

گردد. معاون ستره  رئیس ستره محکمه مردم چین از طرف کنگره ملی منصوب و عزل می
محکمه، اعضای کمیته قضایی و قضات ستره محکمه توسط رئیس ستره محکمه به کنگره 

 د.گیر گردند و انتصاب و عزل آنها از طرف کنگره صورت می ملی معرفی و پیشنهاد می
حدود صالحیت ها و مسئولیت های ستره محکمه مردم چین توسط کنگره ملـی و        

گردد. تضمین جدی تطبیق قانون و کاربرد  کمیته عالی آن مطابق قانون تعیین و مشخص می
قانون در رسیدگی به قضایا از مسئولیت های اساسی ستره محکمه بـه شـمار مـی رود.    

اجالس ساالنه کنگره ملی تقدیم و بودجه ستره محکمه گزارش های کاری ستره محکمه به 
گردد. تفسیرهای قضایی ستره محکمه جهت تصـویب و   از سوی کنگره ملی تصویب می

3گردد.  ثبت به کنگره ملی و کمیته عالی آن نیز تقدیم می
 

                                                
1   . National People’s Congress. 
2
 . Supreme People’s Court. 

3. The supreme people’s court of the people’s republic of China, 

foreign languages press, p.8.  
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 رابطه ستره محکمه مردم چین با شورای دولتی –بند دوم 
گردد. ستره محکمـه در    ری دولت چین محسوب می، عالی ترین ارگان ادا1شورای دولتی

رسیدگی های اداری، قانونی بودن اعمال اداری شورای دولتی و وزارت ها و کمیسـیون  
های آن شورا را می تواند بررسی کند. اگر طرف دعوی اطمینان داشته باشد کـه سـند   

ون صـورت  تنظیم شده یک عمل اداری کمتر از درجه قواعد اداری و توأم با نقض قـان 
گرفته، وی می تواند بررسی روند تهیه و ترتیب چنین سند را از محکمه درخواست نماید. 
اگر محاکم دریافت نمایند که مقررات حکومت محلی با مقررات یک وزارت یا کمیسیون 
شورای دولتی در تعارض قرار دارند و مقررات مختلف وزارت ها یا کمیسـیون هـا بـا    

در این صورت درخواست از طرف ستره محکمه به شورای دولتی یکدیگر یکسان نیستند، 
  2جهت تصمیم گیری ارسال می گردد.

 عالی مردم چین څارنوالی رابطه ستره محکمه مردم چین با  –بند سوم 
 څارنوالی های مردم چین ارگانهای دولتی نظارت حقوقی هستند که در رأس آن،  څارنوالی 

عالی در برخی قضایا در  څارنوالی قرار دارد.  څارنوالی هاد عالی مردم بعنوان عالی ترین ن
توانـد مطـابق    صورتی که اطمینان داشته باشد که در حکم محکمه خطا وجود دارد،  می

 قانون اعتراض خود را تنظیم و به ستره محکمه تقدیم نماید. 
  گفتار سوم: صالحیت ها و وظایف قضایی ستره محکمهگفتار سوم: صالحیت ها و وظایف قضایی ستره محکمه

صالحیت ها و وظایف قضایی ستره محکمه جمهـوری اسـالمی   در این گفتار به بررسی 
 افغانستان و ستره محکمه مردم چین پرداخته می شود.

 بند اول: صالحیت ها و وظایف قضایی ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه در مورد صالحیت رسیدگی چنـین تصـریح    8ماده 

قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است کـه از طـرف   صالحیت »نموده است: 
اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه به پیشگاه محکمه 
مطابق به احکام قانون اقامه شود. هیچ قانون نمی تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را 

اساسی تحدید شده خارج بسازد و به  از دایرۀ صالحیت قوه قضائیه به نحوی که در قانون
 «مقام دیگر تفویض کند...

                                                
1
 . State Council. 

2
 . Ibid. 
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قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه، شورای عالی ستره محکمه در ساحه  31مطابق ماده 
 قضایی دارای وظایف و صالحیت های ریل می باشد: 

تجدید نظر بر فیصله های محاکم به سبب ظهور دالیل جدید براساس اعتراض طـرف   -1
 ، طبق احوال پیش بینی شده در این قانون و سایر قوانین.دعوی

 حل تنازع صالحیت محاکم مطابق  به احکام قانون. -2
تفویض صالحیت رسیدگی قضیه از یک محکمه به محکمۀ دیگر براساس تقاضای لوی  -3

حارنوال یا طرف دعوی در حال موجودیت دالیل موجه و ضرورت غیر قابل رفع مطابق به 
 انون.احکام ق

اتخار تصمیم در مورد اعادۀ تبعۀ خارجی که مظنون یا متهم به جرم بوده، بـه دولـت    -4
 خارجی مطابق احکام قانون.

اتخار تصمیم در مورد تسلیم دهی تبعۀ کشور که مظنون یا متهم به جرم بـوده، بـه    -5
 قانون اساسی. 28دولت حارجی در حدود حکم ماده 

وضیحات برای محاکم به منظور تطبیق سالم قانون و تأمین بررسی استهداآت و ارائه ت -6
 وحدت رویۀ قضایی.

 بررسی و تصویب مقررات، لوایح، تعلیماتنامه ها و رهنمودها. -7
رسیدگی به انفصال مؤقت قضات از وظیفه در صورت ارتکاب جنحه یا جنایـت تـا    -8

 ن.زمان منظوری عزل قضات از طرف رئیس جمهور طبق احکام این قانو
 محاکمۀ قضات در جرایم ناشی از وظیفه. -9

 بند دوم: صالحیت ها و وظایف قضایی ستره محکمه مردم چین
مطابق قانون اساسی مردم چین و قوانین دیگر، ستره محکمه مردم چین از صالحیت هـای  

 قضایی ریل برخوردار می باشد:
ه در مورد مسـکوت  رسیدگی به قضایا در مرحله اول که مقررات قضایی ستره محکم -1

 عنه باشد.
، درخواست ها برای محاکمه څارنوالی رسیدگی به قضایای فرجام خواهی، اعتراضات  -2

مجدد و اعتراض علیه قضاوت یا تصامیمی که توسط محاکم استیناف و محاکم اختصاصی 
 صادر شده باشد.  
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چین براسـاس  عالی مردم  څارنوالی توسط  څارنوالی رسیدگی به قضایای اعتراضات  -3
 اصول نظارت قضایی.

بررسی و تأیید قضایای مجازات مرگ که توسط محاکم غیر از ستره محکمه در مورد  -4
 آن تصمیم گرفته شده باشد. 

رسیدگی به قضایای جبران خسارت دولت مطابق قانون و اتخار تصـمیم در مـورد    -5
 جبران خسارت دولتی.

 1ایی آن کمتر از حکم قانونی باشد.بررسی و تأیید قضایایی که احکام جز -6
  گفتار چهارم: دیوان های ستره محکمهگفتار چهارم: دیوان های ستره محکمه

در این گفتار، دیوان های ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان و دیوان هـای سـتره   
 گیرد.  محکمه مردم چین مورد بحث و بررسی قرار می

 بند اول: دیوان های ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان  
قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه، ستره محکمه متشـکل از   42مادۀ  1 براساس فقرۀ

 دیوان های ریل می باشد:
 دیوان جزای عمومی -1
 دیوان امنیت عامه -2
 دیوان مدنی  -3
 حقوق عامه -4
 دیوان تجارتی -5
 دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی. -6
 دیوان منسوبین نظامی -7
 ن و تخلفات اطفالدیوان خشونت علیه ز -8

ریاست هر یک از دیوان های ستره محکمه را یکی از اعضای ستره محکمه به عهده دارد 
 که به اساس تصویب شورای عالی ستره محکمه تعیین می گردد.

 بند دوم: دیوان های ستره محکمه مردم چین
 2دیوان بایگانی قضایا )مرکز خدمات دعاوی( -1

                                                
1
 . Ibid, p.13. 

2
 . Case- Filing Division (Litigation Service Center). 
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 دیوان جزا -2
 دیوان مدنی -3
 دیوان اداری -4
 1دیوان نظارت قضایی -5

  مبحث دوم: محاکم استیناف و ابتدائیه جمهوری اسالمی چین و افغانستانمبحث دوم: محاکم استیناف و ابتدائیه جمهوری اسالمی چین و افغانستان
در این مبحث به بررسی محاکم استیناف و ابتدائیه )عادی و اختصاصـی( نظـام قضـایی    

 افغانستان و چین پرداخته می شود.
  ی افغانستانی افغانستانگفتار اول: محاکم استیناف و ابتدائیه جمهوری اسالمگفتار اول: محاکم استیناف و ابتدائیه جمهوری اسالم

قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه، در مرکز هروالیت یک محکمـۀ   52براساس ماده  
استیناف تشکیل می گردد. محکمۀ استیناف مرکب از رئیس عمومی، رؤسای دیوان ها، و 
اعضاء می باشد. رئیس محکمۀ استیناف از میان قضاتی تعیین می گردد که دارای اهلیت، 

سال باشد. رئیس دیوان جزای عمومی در عـین   10ۀ قضایی حداقل درایت کامل و تجرب
 حال معاون رئیس محکمۀ استیناف نیز می باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 . Adjudication Supervision Division. 

دیوان نظارت قضایی: در اصل دیوان نظارت قضایی، قضایایی را که از طریق خود ستره محکمه 
مردم چین به عنوان قضاوت صحیح اظهار شده، تجدیدنظر و بررسی می نماید. قضایای 

ست را نیز تجدید درخواست محاکم تحتانی برای احکام مدنی و جزایی که برای تنفیذ وارد شده ا
 نظر و بررسی می نماید. 

 ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان

 والیت کشور. 34محاکم استیناف  در سطح 

کم ابتدائیه:  در سطح شهرها و محا
 ولسوالی ها

 محاکم اختصاصی

 محاکم عادی

. محکمه ابتدائیه شهری1  
. محکمه ابتدائیه 2

 ولسوالی

 . محکمه ابتدائیه تجارتی1
 . محکمه ابتدائیه اطفال2
محکمه استیناف مبارزه  –. محکمه ابتدائیه مبارزه با مواد مخدر 3

 با مواد مخدر
محکمه استیناف  –یه رسیدگی به قضایای مالیاتی . محکمه ابتدائ5

 )فقط در کابل( –رسیدگی به قضایای مالیاتی 
. محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد 6 

 )فقط در والیت کابل( -اداری
محکمه استیناف  –. محکمه ابتدائیه رسیدگی به قضایای امالکی 7

 )فقط در والیت کابل( –امالکی 
 

: ساختار تشکیالتی سیستم محاکم جمهوری اسالمی 1نمودار 
 افغانستان.



قضایی جمهوری اسالمی افغانستان وجمهوری مردم چین نظام  قضاء 
 

 83  

 

 
 

 
 
 
 

  گفتار دوم: محاکم استیناف و ابتدائیه جمهوری مردم چینگفتار دوم: محاکم استیناف و ابتدائیه جمهوری مردم چین
جمهوری مردم چین مطابق قانون اساسی چین، ستره محکمه، محاکم محلی دارای درجات 

تصاصی مانند محاکم نظامی را تأسیس نموده است. در حال حاضر مختلف و محاکم اخ
 3و محاکم ابتدائیه 2، محاکم متوسطه1محاکم محلی متشکل از: محاکم عالی )استیناف(

 IPRو محاکم  5، محاکم نظامی4محاکم اختصاصی متشکل از: محاکم دریایی  می باشد.
یی را در شهر تیانجین، م. دولت چین، ده باب محکمه دریا 1984و غیره. در سال 

دالیان، شانگهای،  نینبو، شیامین، کینگداو، ووهان، گوانگشو، بیهای و هایکو و در سال 
میالدی، محاکم آی پی آر را در شهر بجینگ، شانگهای و گوانگشو تأسیس  2014

 نموده است. 
رت ستره محکمه مردم چین از کار محاکماتی محاکم محلی و محاکم اختصاصی نظا      

به عمل می آورد. محاکم فوقانی از کارکرد محاکماتی محاکم تحتانی نظارت می نماید. 
محکمه عالی )محکمه استیناف، به شمول محکمه نظامی پی  32م.  2015در اواخر سال 

محکمه  3100محکمه متوسطه )به شمول محاکم اختصاصی(،  PLA  ،)408ال ای 
کشور چین وجود داشت. در چین مجموعًا  ابتدائیه )به شمول محاکم اختصاصی( در 

)یکصدو بیست و دو هزار و هفتصد و هفت( نفر قاضی وجود دارد که از  122707
تن در محاکم متوسطه و در  23071تن در محاکم استیناف،  4554میان آن، به تعداد 

                                                
1
 . High People’s court. 

2
 . Intermediate People’s court. 

3
 . Primary People’s court 

4
 . Maritime Courts. 
5
 . Military Courts. 
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، تن در محاکم ابتدائیه ایفای وظیفه می نمایند. از میان قضات فوق الذکر 95082حدود 
تن قاضی زن وجود دارد. تمام محاکم محلی و محاکم اختصاصی به  41135به تعداد 

نشان  2ساختار سیستم محاکم در نمودار شماره  1 ستره محکمه مردم چین وابسته هستند.
 داده شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  مبحث سوم: اصول و مسائل مهم قضایی جمهوری اسالمی افغانستان و چینمبحث سوم: اصول و مسائل مهم قضایی جمهوری اسالمی افغانستان و چین
اصول و مسائل مهم قضایی جمهوری اسالمی افغانستان و چین مورد بحث در این مبحث، 

 گیرد.  و بررسی قرار می
  گفتار اول: شفافیت قضاییگفتار اول: شفافیت قضایی

شفافیت قضایی یکی از مفاهیم مهم قضایی است که باعث تسهیل بیطرفی قضایی، 
گردد. و هدف آن، اجرای  جلوگیری از فساد در نظام قضایی و افزایش اعتبار قضایی می

انون اساسی و اصول حقوقی، حمایت از حقوق دادخواهی شهروندان، نمایش مدنیت ق
 حقوقی نوین و افزایش جامع حاکمیت قانون در سراسر کشور می باشد.

 بند اول: شفافیت قضایی در نظام قضایی چین
                                                

1
 . The supreme people’s court of the people’s republic of China, 

foreign languages press, p.41. 

 (PRCستره محکمه مردم چین )

محاکم عالی)محاکم استیناف( والیات، مناطق 

خود مختار، شهر هایی که مستقیماً تحت اداره 

 حکومت مرکزی میباشند.

محاکم متوسطه والیات، قلمرو 

در سطح شهرها و قلمروهای 

 خود مختار

 محاکم ابتدائیه ولسوالی ها، نواحی شهرها.

محاکم دریایی، 

و  IPRمحاکم 

 غیره.

 محاکم نظامی ارتش آزاد مردم.

 محاکم نظامی عملیات و خدمات نظامی

 محاکم ابتدائیه نظامی

 : ساختار تشکیالتی سیستم محاکم چین.2نمودار 
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ستره محکمه چین در سالهای اخیر به منظور تأمین شفافیت قضایی از روش های ریل کار 
 ت.گرفته اس

1الف( علنی سازی روند محاکمه
 

 ایجاد و استقرار سیستم علنی سازی معلومات رسیدگی قضایی به طور آنالین .1

 انکشاف سیستم شبکه سازی آرشیف ها و اطالعات راجع به اقامۀ دعوی .2

 انکشاف علنی سازی دوسیه جات و خدمات اقامه دعوی  .3

 تقدیم عریضه از طریق آنالین، کتبی و یا بطور حضوری .4

 رویج محاکمه علنیت .5

 ترویج و تغییر علنی، تعهد و تطبیق فیصله خارج از زندان به طور موقت .6

 استحکام معلومات علنی در مورد کمیته قضایی .7

 افزایش معلومات علنی راجع به قضایای تجدید افالس .8
 ب( علنی سازی جلسات قضایی

 ایجاد ویب سایت آنالین جلسات قضایی محاکم چین .1

 جلسات قضایی ستره محکمه مردم چینآشکار سازی حقوقی  .2

 تدویر جلسات قضایی علنی توسط محاکم در تمام درجات .3

 استحکام سیستم جلسات قضایی علنی و تضمین تخنیکی آن. .4

 ج( علنی سازی قضاوت ،احکام قضایی و گزارشات جلب رضایت
 ایجاد سیستم آنالین قضاوت .1

میم قضایی(، احکام ایجاد سیستم و میکانیزم برای اپلود نمودن قضاوت )تص .2
 قضایی و گزارشات

 ( پلت فورم خدمات شبکه دیجیتلی برای کاربرد قوانینFaxinایجاد سیستم ) .3

 تأسیس انستیتوت مطالعه و بررسی قضایا و طراحی سیستم آنالین قضایا .4

 د(  علنی سازی اطالعات تنفیذ احکام محاکم
 طراحی ویب سایت تنفیذ احکام محاکم .1

                                                
1
 . Disclosure of trial process. 
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نیزم برای اشتراک گذاری معلومات تنفیذ و تطبیق طراحی  و ترتیب میکا .2
 مجازات محکوم علیه موضوع تنفیذ

 انجام مزایده قضایی به طور آنالین .3

 هـ( توسعه یا تکمیل، تغییر و ایجاد شفافیت قضایی
 اصالح یا بهسازی معلومات معافیت قضایی منظم .1

 بهسازی سیستم کنفرانس مطبوعاتی .2

 مور و سیستم اداری محاکمطراحی ویب سایت جامع راجع به ا .3

 ایجاد پلت فورم های علنی در رسانه های جدید .4

 افزایش ارتباطات متقابل قضایی متعدد .5
  گفتار دوم: اصالحات قضایی گفتار دوم: اصالحات قضایی 

حاکمیت قانون، روش اساسی برای ادارۀ کشور و مدیریت امور دولتی به شمار می رود. 
. ارگان های قضایی حال آنکه عدالت کلید اساسی حاکمیت قانون در یک کشور است

قوانین را تطبیق و قضایا را مطابق اصول محاکمات انفصال و روش های حل و فصل 
منازعات را اجرا می نمایند.  انکشاف سیستم مدیریت قضایی و استندردسازی اعمال قوه 
قضائیه، سیستم قضایی را کمک نموده و از نقش و جایگاه مؤثری در ادارۀ کشور و 

تی از طریق تطبیق قانون و انکشاف مدرن سازی سیستم حکومتداری مدیریت امور دول
 برخوردار می باشد.

در این مبحث، اصالحات قضایی در محاکم چین و افغانستان مورد بحث و بررسی قرار 
 می گیرد.

 بند اول: اصالحات قضایی در محاکم چین 

 الف( استحکام میکانیزم قضایی حمایت از حقوق بشر

 قامه دعوی جزایی مخصوصًا در جریان محاکمهاصالح سیستم ا  .1
 ب(  ارائه خدمات قضایی توسط قوه قضائیه

 انجام ثبت قضایا با استفاده از تمام روش ها  .2
 بهسازی استقرار هیئت های داوری  .3

 انکشاف میکانیزم های حل منازعات مرکب .4

 انکشاف سیستم همکاری قضایی ملی .5
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 دادخواهی حضوریاصالح ژرف راجع به رسیدگی کتبی و تقدیم  .6

 اصالح سیستم تنفیذ احکام محاکم .7

 تسریع اصالح میکانیزم تنفیذ مجازات محکوم علیه متمرد .8

 اصالح میکانیزم روش و کار راجع به  قضایای فامیلی .9
 د( انکشاف سیستم پاسخگویی قضایی

 بررسی شیوۀ رسیدگی هیئت قضایی .1

 اصالح میکانیزم برای اجرای قضاوتهای کتبی .2

 ی منظم قضایا توسط رؤسای محاکمانکشاف رسیدگ .3

 استندردسازی مدیریت و نظارت بر محاکمه .4

 ایجاد سیستم کنفرانس مسلکی قضات .5

 انکشاف سیستم راهنمایی قضایا و منابع قضایا .6

 اصالح سیستم کمیته قضایی .7

 ایجاد سیستم برای تأدیب و مجازات قضات .8

و سیستم انکشاف مسئولیت طوالنی مدت برای کیفیت قضایای رسیدگی شده  .9
 پاسخگویی برای قضایای رسیدگی شده نادرست

ایجاد سیستم ثبت و افزودن مسئولیت برای کارمندان ارگانهای قضایی راجع  .11
 به مداخله در قضایا

 انکشاف سیستم درجات محاکماتی .11

 اصالح میکانیزم جداسازی )تجزیه( قضایای مرکب )پیچیده( از قضایای ساده .12
 هـ( افزایش قضاوت علنی

 روند رسیدگی قضایی علنی انکشاف .1

 انکشاف جلسات قضایی علنی .2

 انکشاف قضاوت های کتبی علنی .3

 انکشاف معلومات تنفیذ احکام محاکم به طور علنی .4

 نوآوری در شکل اطالعات راجع به ظرفیت قضاوت علنی .5

 و( انکشاف محاکمه اختصاصی و مدیریت یکنواخت
 ی دریاییانکشاف سیستم رسیدگی قضایی اختصاصی راجع به قضایا .1
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انکشاف و استقرار میکانیزم قضاوت اختصاصی در مورد قضایای محیط زیست  .2
 و منابع

 انکشاف و استقرار میکانیزم قضاوت اختصاصی در مورد قضایای افالس و تصفیه .3

 اصالح ارگانهای داخلی محاکم .4

 ز(  انکشاف انتظام، تخصص و حرفه ای سازی پرسونل قضایی
 مام روش هااصالح سیستم پست قضایی در ت .1

 اصالح سیستم انتخاب و تقرر قضات .2

 انکشاف مدیریت طبقه بندی شده پرسونل قضایی .3

 اصالح سیستم رتبه بندی بست ها و معاش قضات .4

 ایجاد سیستم های تحقیقات علمی حقوقی و کارآموزی حقوقی .5

 ح( انکشاف هنجار سازی محاکم
 ITانکشاف استندرد هنجارسازی و انکشاف تأسیسات  .1

 یدن پوشش کامل و سیستم هماهنگ سازی اطالعات قضاییتحقق بخش .2

انکشاف بهینه سازی، بهسازی و کاربرد دقیق انواع  مختلف پلت فورم های  .3
 معلوماتی

استفاده فعاالنه اطالعات بزرگ به منظور انکشاف کیفیت و مؤثریت رسیدگی به  .4
 قضیه و انجام اصالحات قضایی.
 انستان بند دوم: اصالحات قضایی در محاکم افغ

قانون اساسی، قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسالمی  116براساس ماده 
قانون تشکیل و صالحیت قوه  2افغانستان می باشد. و اصل استقاللیت قوه قضائیه در ماده 

قوۀ قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان رکن »قضائیه نیز به این نحو پیش بینی شده است: 
حسب ماده «. ظایف خویش را مطابق احکام قانون ایفا می نمایدمستقل دولت بوده، و

نزدهم قانون مذکور، محکمه حین رسیدگی قضیه مستقل بوده، حکم خویش را براساس 
قناعتی که از دالیل مطروحه نزد آن فراهم  می شود،  در حدود احکام قانون صادر می 

وی طرفین قضیه در برابر نماید. رسیدگی و اصدار حکم توسط محکمه براساس اصل تسا
 قانون با رعایت عدالت و بیطرفی صورت می گیرد.
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ستره محکمه و محاکم مربوط طبق قانون به حفظ حقوق اساسی اتباع و حل منازعات 
حقوقی آنها به طور منصفانه، بی طرفانه، شفاف با تأمین عدالت قضایی مؤظف می باشد. 

 اهداف استراتیژیک قوه قضائیه عبارتند از:
 داشتن قضات مسلکی، آموزش دیده و مسئول در اجرای وظایف. -1
ایجاد سیستم مؤثر و با کفایت به شمول طرزالعمل های مدرن برای ترتیب دوسیه ها  -2

 غرض اداره امور محاکم و ترتیب دوسیه ها به شکل علنی و شفاف.
 ایجاد یک انستیتوت برای آموزش قضات و کارکنان قوه قضائیه. -3
جاد توازن میان مسئولیت ها و امتیازات )معاشات مناسب( برای قضات و کارکنان ای -4

 1قوه قضائیه و تأمین ضرورتها.
هدف از اصالح سیستم قضایی مواظبت از قضات و تأمین حقوق و امتیازات قانونی شان   

 می باشد تا یک ادارۀ خدمتگذار به مردم و فارغ از فساد اداری به میان آید. موضوعات
 عمدۀ ایجاد اصالحات در سیستم قضایی افغانستان عبارتند از:

 بازنگری اسناد تقنینی مربوط به ساحۀ قضاء. -1
توجه به امر ستاژ قضایی و ارتقای ظرفیت این بخش از یک سال به دو سال به منظور  -2

 ایجاد تخصص در امور مربوط برای کسانی که تازه به سلک قضاء شامل می شوند.
 ر کورس های آموزش داخل خدمت برای ارتقای سطح دانش مسلکی قضات.تدوی -3
توجه به بازسازی یا نو سازی زیر بناهای فزیکی محاکم )دفتر کار و تعمیرات رهایشی  -4

 قضات( که در جریان حوادث گذشته کاًل یا قسمًا از بین رفته است.
 تطبیق برنامه ساده سازی اجراآت قضایی. -5
 م رعایت مواعید رسیدگی قضایا در محاکم.تطبیق پروگرا -6
 155توجه به تأمین حقوق و امتیازات قضات و تعیین معاشات مناسب با رعایت ماده  -7

 قانون اساسی.
راهنمایی قضات در مسائل قضایی از طریق انتشارات قضایی، سمینارهای قضایی و  -8

 صدور مصوبات شورای عالی ستره محکمه.

                                                
1
. عبدالملک کاموی، محمد عثمان ژوبل، فعالیت ها و دستآوردهای ستره محکمه جمهوری  

 .188، ص 1389اسالمی افغانستان،  کابل، ستره محکمه ج.ا.، 
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عالیت محاکم به وسیله محاکم فوقانی از طریق بررسی احکام نظارت قضایی از ف -9
 صادرۀ آنها.

 1شفافیت در امر استخدام و مسائل راتی استخدام. -10
  نتیجه گیرینتیجه گیری

مطابق قانون اساسی افغانستان، قوه قضائیه یکی از قوه های مستقل دولت به شمار می رود 
دائیه می باشد. محاکم چین که دارای یک ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابت

دارای چهار درجه محاکم از قبیل: ستره محکمه، محاکم استیناف، محاکم متوسطه و 
 محاکم ابتدائیه است.

اعضای شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان از طرف رئیس جمهور      
ستره محکمه و معرفی و بعد از تأیید ولسی جرگه تعیین می گردند. قضات به پیشنهاد 

منظوری رئیس جمهور تعیین و مقرر می گردند. رئیس ستره محکمه مردم چین از طرف 
گردد. معاون ستره محکمه، اعضای کمیته قضایی و قضات  کنگره ملی منصوب و عزل می

گردند و  ستره محکمه توسط رئیس ستره محکمه به کنگره ملی معرفی و پیشنهاد می
 گیرد. کنگره صورت می انتصاب و عزل آنها از طرف

  منابع و مآخذمنابع و مآخذ
 .1382جریده رسمی، وزارت عدلیه، قانون اساسی، نشر  .1

، 1119، قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه، شماره جریده رسمی، وزارت عدلیه .2
 .1392نشر 

/ 16/5طرز العمل کمیته عالی هماهنگی ادارات عدلی و قضایی، مصوب مؤرخ  .3
1397. 

محمد عثمان، فعالیت ها و دستآوردهای ستره محکمه  کاموی، عبدالملک؛ ژوبل، .4
 .1389جمهوری اسالمی افغانستان،  کابل، ستره محکمه ج.ا.ا، 

5. The supreme people’s court of the people’s republic of China, 
foreign languages press, no date.

                                                
1
 .191و  190. همان، ص  
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 سریزه: 
ثنا اوصفت هغه رات لره چې د هستئ نظام یې پیدا کړی او هر ژوي ته یې د ژوندانه الرې 

حضـرت محمـد   پرناجی  او الرښود، چارې برابرې کړې دي، درود اوسالم د بشریت 
 او ملګرو باندې. پرټولو اهل بیتود هغه مصطفی )ص( 

چې د اهلل ج په ژوندیو مخلوقاتو کې د عقل خاوند ژوی دی، د خپل ژونـد د الرو  انسان 
چارو د سمون لپاره د عباداتو تر څنګ معامالتو ته هم مخه کوي تر څو د ژوندانه چارې په 

 سمه توګه پر مخ یوسي.
ره ناپیلي نشي پاتې کیدای بلکه ډیرئ وخت دې څوک د معامالتو په ترځ کې د تل لپا هر 

ته اړتیا وي، تر څو د بل په مرسته خپل هوډ ته ورسیږي، د هغې جملې څخه ځنې داسـې  
تړونونه شتون لري چې د نورو تړونونو د توثیق لپاره منځ ته راځي، چې یو یې هم د کفالت 

نان لپاره یـو څـوک   یعقد دی، د دې تړون د مدیون لوري مرستې او مقابل لوري د اطم
سره له یوې خوا هغه تړون چې  عقدي او د مدیون څخه کفالت کوي،د کفالت په ږحاضری

مدیونیت منځ ته راوړي او دواړه لوري ورته اړتیا لري، تړل کیږي او له بلې خوا د هغه اړ 
نـان  یکس چې د دین د سمالسي ورکړې توان نلري، مشکل حل او د دائـن لـوري اطم  

 حاصلیږي.  
 عقـد وړ دی؟ څوک کوالی شـي دا   عقودا چې د کفالت عقد په کومو ځایونو کې د د

السلیک کړي؟  دا تړون څه اهمیت لري ؟ علماء په دې برخه کې کوم نظریات لـري؟ دا  
 کې ورته ځواب و مومم. څیړنه او ځینې نورې هغه پوښتنې دي چې غواړم په دې 
ختلف نظریات لري، ځینې علماء پـه دې  د کفالت تړون په هکله فقهاء او حقوق پوهان م

آند دي چې د کفالت عقد په عام ډول په نفس، مال او وجه ټولو مواردو کې د تـړون وړ  
یواځې په نفس او ځینې نور یې بیا یواځې په مال کـې   عقددی او ځینې نور علماء نوموړی 

 وړ ګڼي. عقدد 
ودای شي؟ ویالی شـو، هغـه   دا چې د کفالت عقد د کومو نورو تړونونو سره تړاو درل 

تړونونه چې یو لوری یې تضمین ته اړتیا لري، د علماوو اختالف په نظر کې نیولـو سـره،   
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کیدای شي د کفالت عقد له الرې تضمین شي، چې د پورتنیو پوښتنو تفصیلي ځوابونه بـه  
 کې وړاندې کړم. څپه تر څیړنېشاء اهلل د  ان
عقد تعریف، ارکان، شروط، انواع،احکـام او د   کې غواړم د کفالت څپه تر څیړنېد دې  

به بحث کی به د مختلفـو اسـالمی مـذاهبو     نوموړي تړون په آثارو باندې بحث وکړم.
مدني قوانینـو څخـه    په ځانګړي توګهنظریات، همدا رنګه به د افغانستان او ایران قوانینو 

ره انتخاب کـړل چـې د   لپا څیړنیاستفاده وشي، د افغانستان او ایران قوانین مې ځکه د 
کفالت عقد اکثرْا د هغه هیوادونو په قوانینو کې چی پیروان یې سني مذهبه دي د کفالت یا 
ضمان تر عنوان الندې یو شان احکام لري، یواځې د ایران مدني قانون دی چـې د اهـل   
تشیع له فقهې څخه پیروي کوي او د کفالت عقد یواځې د اشخاصو به احضار پورې تړلی 

 کې د افغانستان او ایرن په قوانینو اکتفا وکړه. څیړنه، په دې اساس مې په دې ګڼي
 لومړی څپرکی

 کلیات
په دې څپرکي کې د کفالت تعریف، ارکان او شروط، د فقهاوو او مدنی قوانینو له نظره تر 

 .  نیول کیږیڅیړنې الندې 
 لومړی مبحث

 عقد ماهیتد د کفالت 
ماهیت لري ، دا چې کفالت هم یو عقد دی ، د نـورو  په عمومي توګه هر عقد ځانګړی 

عقودو په پرتله یو خاص ماهیت لري ، په دی اساس غواړم به دې مبحث کـې د کفالـت   
په تفصـیل سـره    یېعقد تعریف، او د هغې له مبنا څخه یادونه وکړم چې په الندې توګه 

 :څېړل کیږي
 لومړۍ وینا

 تعریف
 او اصطالحي تعریف بیان کړم: په دې وینا کې غواړم د کفالت لغوي
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 الف : لغوي تعریف )معنا (
کفالت په لغت کې په مختلفو معناګانو استعمال شوی چې په الندې ډول یې د مثال سـره  

 بیانوم:
ـ  کفالت عربي کلمه ده، د یو ځای کولو)ضم( په معنا راغلی،لکه په دې آیت کریمـه  ۱

ژباړه: او زکریا ع د بي بي مریم کفالـت   1«و کفلها زکریا»کې چې اهلل )ج( فرمایلي دي:
پر غاړه واخیست یعنې له ځان سره یې د ژوند په چارو کې یو ځای کړه. یا په دې مبارک 

ژباړه:رسول کریم  2«انا و کافل الیتیم کهاتین فی الجنة»حدیث شریف کې چې راغلي دي:
ه د ځان سره یـو  ص فرمایلي: زه او د یتیم کفالت کوونکی)څوک چې یتیم د روزنې لپار

کې د دوو ګوتو په شان وو. همدا رنګه عرب د هر شخص برخـې   جنت په ځای کوي( به
 3ته کفل وایي ځکه څښتن یې د ځان سره یو ځای کوي. 

ـ کفالت د التزام په معنا: ځینو فقهاوو کفالت په لغت کې د التزام په معنا رکر کـړی،  ۲
زمته به و التزمته نفسی( یعنې مال مې له ځـان  لکه چې عربان وایي: ) تکفلت بالمال ای الت

 سره او ځان مې له مال سره ملتزم کړ.
ء په دې آند دي  چې کفالت په لغت کې د تحمل  ـ کفالت د تحمل په معنا: ځینې فقها۳

په معنا دی، لکه چې عربان وایي: )تکفلت المال ای حملتـه(یعنې ماـل مـې پـر غـاړه      
 واخیست.

                                                
1
 آیت ۳۷د آل عمران سوره  

2
م  دار الکتب العربی ۵۰۳ټ  ۴انی، سنن ابو داوود ابو داوود سلیمان بن االشعث السجست 

م، دار االحیاء ۳۲۱ټ۴بیروت بتا.الترمذی السلمی ابو عیسی محمد بن عیسی سنن ترمذی 
 التراث العربی بیروت، بتا.

3
م، دار ۱۸۷ټ ۲الموصلی الحنفی، عبد اهلل بن محمود بن مودود، االختیار لتعلیل المختار  

 ه ق ۱۴۲۶ن، الکتب العلمیة بیروت لبنا
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 1نا: کفل د )کاف( او )فا( په فتحې سره د طرف په معنـا دی. ـ کفالت د طرف په مع۴
ه کسره د )کاف( سره د اجر او ثواب په معنا راغلی، لکه چې په قرآن کـریم  پاویا کفالت 

ای حظْا و اجـرْا. ترجمـه:    2«یؤتکم کفلین من رحمته»کې راغلي، اهلل )ج( فرمایلي دي:
 ثوابه در کوي. ستاسو لپاره د خپل رحمت څخه دوه نیکې بدلې او

کله چې د کفالت پورتنیو لغوي معنا ګانو ته ځیر شو، هره یوه یې د کفالت د اصـطالحي  
مفهوم سره تړاو لري، لومړی معنا )ضم( د کفالت د اصطالحي معنا سره ځکه تړاو لـري  
چې د کفالت په عقد کې کفیل خپله رمه د اصیل له رمې سره د دین د اداء یا د اصـیل د  

 خاطر یو ځای کوي.احضار په 
دوهمه معنا )التزام( ځکه د کفالت د اصطالحي معنا سره تړاو لري چې کفیل د اصیل تـر  
څنګ د دین د اداء یا د اصیل د احضار په خاطر ځان د مکفول له پـر وړانـدې ملتـزم    

 )مکلف( ګڼي.
له دریمه معنا )تحمل( ځکه د کفالت له اصطالحي معنا سره تړاو لري چې کفیل د کفالت 

 عقد څخه وروسته د اصیل رمه تحمل کوي )پر غاړه اخلي(.
څلورمه معنا )طرف( ځکه د کفالت له اصطالحي معنا سره تړاو لري چې د کفالت د عقـد  
په نتیجه کې، کفیل د اصیل تر څنګ د تعهد د پوره کولو لپاره، د مکفول له طرف ګڼـل  

 کیږي.
الحي معنا سره تړاو لري چې د کفالـت  پنځمه معنا )اجر او ثواب( ځکه د کفالت له اصط

عقد یو تبرعي عقد ګڼل شوی او هر څوک چې کفالت پر غاړه اخلي، رهن ته دا رسـیږي  
 چې دا کار یې د ثواب لپاره تر سره کړی دی.

                                                

 
 بیروت دارالمعرفة  م،221  ټ6 الرائق بحر نجیم، بن ابراهیم بن الدین زین ، مصری نجیم ابن 1

  بتا.
2
 .28 آیۀ الحدید سورۀ  
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 ب: اصطالحي تعریف )معنا(
د کفالت اصطالحي معنا د مختلفو مذاهبو فقهاوو او د دولتونو د مدني قوانینو لـه لـوري   

 :بیانیږيندې شوې چې په الندې ډول وړا
ـ د فقهاوو له نظره د کفالت اصطالحي تعریف: د کفالت اصطالحي معنا د فقهاوو لـه  ۱

خوا په مختلفو ډولونو سره بیان شوي ده، د اهل سنت اکثرو فقهاوو د کفالت تړون داسې 
مطالبـه  کفالت د کفیل رمه یو ځای کول د اصیل له رمې سره دی په » تعریف کړی دی: 

له همدې امله که چیرته د کفیل رمه خالصه شي د هغې په وسیله د اصیل رمـه نـه   « کې.
 1خالصیږي.

کفالت په اصطالح کې »د اهل سنت ځینو فقهاوو د کفالت تړون داسې تعریف کړی دی: 
  2«د کفیل رمه د اصیل له رمې سره یو ځای کول دي په نفس، عین یا دین کې.

پـه دې   3ورتني تعریف سره د )کفالت په تسلیم( هم زیات کړی دی.ځینو نورو فقهاوو د پ
او په صراحت سره رکر شوي چې د کفالت تړون د  تعریف کې د کفالت موارد بیان شوي

شخص په احضار، د عین په سپارلو او د دین په اداء کې د تړون وړ دی، چې په یادو شوو 
نظریو په بحث کې تر څیړنې النـدې   مواردو کې فقهاء اختالف لري، هغه به د فقهاوو د

 .ول شيونی
د العنایة کتاب مؤلف د نورو فقهاوو په څیر د کفالت عقد د یوې رمې یو ځای کول د بلې 
رمې سره په مطالبه کې ګڼي، او یادونه یې کړې چې ځینې فقهاوو د کفالت عقد یواځې په 

                                                
1
 مخکینی مرجع، الدین، زین نجیم، ابن  م،187  ټ2 عبداهلل،مخکینی مرجع، الموصلی،  

 .م 21۲ټ6
2
 م.281  ټ 5مخکینی مرجع، عالوالدین، الحصفکی،محمد  

3
د شاملې   م،487 ټ 20 المختار، در علی ردالمحتار عمر، بن امین محمد عابدین، ابن  

 .الکترونیکی کتابتون
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ه مطلق ډول د رمې یـو  دین کې صحیح ګڼلی، و لې د هغو فقهاوو قول چې نوموړی عقد پ
 1دی. غورهځای کول ګڼی 

کفالـت  »د درالحکام شرح غرراالحکام مؤلف د کفالت عقد داسې تعریف کـړی دی:  
عبارت دی له یوځای کولو د یوې رمې له بلې رمې سره په مطالبه د نفس، مال یا تسـلیم  

 2«کې.
هم راغلـې، چـې   په پورتني تعریف کې د مال او نفس د مطالبې تر څنګ د تسلیم کلمه 

نوموړې کلمه شاید، یا تاکیدي قید وي د نفس، عین یامال د تسلیم لپاره او یا هم ممکن د 
تسلیم کلمه د امانت لپاره رکر شوې وي، په دې توګه بیا ویالی شو چې د کفالت تړون د 

 نوموړي په آند په امانت کې هم منځ ته راځي.
کفالت تعهد په نفس »سې تعریف کړی دی: د شیعه امامیه مذهب فقهاوو د کفالت عقد دا

دی، یعنې د مکفول له په غوښتنه د اصیل په احضار باندې د کفیل تعهد او التزام کفالـت  
 3«ګڼل کیږي.

د پورتني تعریف څخه څرګندیږي چې د امامیه فقهاوو په آند د کفالت تـړون یـواځې د   
، د کفالت تړون په عین او شخص په احضار پورې تړاو لري، له همدې امله د دوی په آند

دین کې د تړون وړ ندی، د دې تفصیل به د فقهاوو په نظریاتو پورې اړونده بحث کې تـر  
 .ول شي څیړنې الندې ونی

                                                
1
 .40 م 10 پخوانی مرجع،ټ محمد، البابرتی،  

2
د شاملې  .م 369 ټ 7 غرراالحکام، شرح درالحکام فراموز، بن محمد خسرو، مال  

 .الکترونیکی کتابتون
3
م،د  165   ټ2زراعت، عباس دکتر: ژباړه دمشقیه، لمعه شرح علی، بن الدین زین ،ثانی شهید  

 .ش کال هـ1388 تهران ، موسسه او هنری پذیر فرهنگی دانش
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 ـ د کفالت اصطالحي تعریف)معنا( په مدني قوانینو کې۲
د افغانستان مدني قانون کفالت د توثیقي تړونونو له جملې څخه ګڼلی او د اهـل سـنت   

کفالت د اصیل د رمې سره د کفیل د » وو له نظر سره سم یې داسې تعریف کړی دی:فقها
   1«رمې د ضم کیدو څځه عبارت دی، د نفس، پور یا د عین په غوښتنه کې.

د پورتني تعریف څخه څرګندیږي چې د افغانستان مدني قانون د کفالت تړون پـه نفـس،   
 عین او دین ټولو کې د تړون وړ ګڼلی دی.

مدني قانون د کفالت تړون د عهدي تړونونو څخه ګڼلی او هغه یې داسـې تعریـف    دایران
کفالت هغه تړون دی چې د هغې په وسیله  د تړون یو لوری د بل لـوري پـه   »کړی دی:

مقابل کې د دریم شخص د احضار تعهد کوي، متعهد ته کفیل،دریم شخص ته مکفـول او  
 2«مقابل لوري ته مکفول له ویل کیږي.

رته پورتني تعریف ته په ځیر شو د کفالت تړون په هکله د افغانستان او ایران حقوقي که چی
نظرونه توپیر لري، د افغانستان د مدني قانون د احکامو له نظره، د کفالت تړون په نفـس،  
عین او دین کې د تړون وړ دی او د ایران د مدني قانون د احکامو له نظره نوموړی تـړون  

حضار پورې تړاو لري او په نورو مواردو کې د تـړون وړ نـدی، د   یواځې د شخص په ا
پورتني لید لوري توپیر د فقهاوو له نظریو څخه اخستل شوې، ځکه د افغانستان مدني قانون 

ه پیروي کوي او دایران مدني قانون د شیعه فقهاوو لـه  خد اهل سنت د فقهاوو له نظریو څ
 وړو نظریو ته اشاره کړې ده.نظریو څخه پیروي کړې، چې وړاندې مو نوم

د یا دونې وړ ده چې، د ایران مدني قانون، سره له دې چې د کفالـت تـړون یـواځې د    
اشخاصو تر احضار پورې اړوند ګڼي، ولې که چیرته کفیل په دې ملزم شوی وي چـې د  

                                                
1
 نیټه( 353) جریده رسمی ماده،1666 ، د افغانستان مدنی قانون ، د عدلیې وزارت   

 .دولتی مطبعه کابل، ش هـ 15/10/1355
2
 انتشارات ، موسسې عدالت حقوقی د زعیم ، ماده 734 اصالحاتو سره، د نونمدنی قا د ایران  

 .بتا



 قضاء دکفالت عقد دفقهې اوحقوقو له نظره
 

 99  

 

اصیل د نه احضار په صورت کې به معین مال ورکوي، کفیل مکلف دی یاد شـوی ماـل   
 1ورکړي.

ورتني قانوني قید څخه څرګندیږي چې، سره له دې چې د ایران په مدني قانون کـې د  د پ
تعریف له نظره د کفالت عقد یواځې د شخص په احضار پورې تړاو لري، ولې کیدای شي 
نوموړی تړون، د مال په برخه کې هم منځ ته را شي، د نوموړې موضوع د تحلیـل لپـاره   

د ایران د مدني قانون له نظره یواځې د شـخص پـه   ویالی شو چې اصاْل د کفالت تړون 
احضار پورې تړاو لري او د کفیل الزام د مال په ورکړه، تر یاد شوي تـړون پـورې اړه   
نلري، بلکه نوموړی د التزام قاعدې پر اساس د مال په ورکړه مکلف ګڼل کیږي، په هـر  

تړون یـو تعهـدي   صورت زما په آند پورتنی اختالف صوري بڼه لري ځکه چې د کفالت 
تړون دی او د دې تړونونو خاصیت دادی چې متعهد د خپل عهد په پوره کولو مکلفـوي،  
له همدې امله ټول فقهاء د تعهدي تړونونو په صحت باندې متفق دي یواځې په دې کـې  

 سره اختالف لري چې تړون ته څه نوم ورکړل شي. واهلل اعلم بالصواب.
 ادامه لری                                                                              

 
 
 
 
 
 

                                                
1
 ماده. ۷۴۲هماغه،   
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  گزارش اجراات محاکم  مرکز ووالیات کشورگزارش اجراات محاکم  مرکز ووالیات کشور
 درمورد رسیده گی به قضایای تجاوز جنسی و خشونت علیه زن 

 1397در سال 
 الف : قضایای تجاوزجنسی :

ناف مرکـز  ازجانب محاکم ابتدائیه و اسـتی  1397به اساس گزارشات واصله،طی سال 
قضیه تجاوزجنسی که ازجانب ارگانهای عدلی محـول ان   314ووالیات کشور درمورد 

تن میشوند، بـه   393محاکم گردیده ، رسیده گی بعمل آمده و متهمین قضایا که بالغ بر
تن به حـبس   88تن به حبس طویل ،  106تن به حبس دوام ،  77جزا های الزم ازجمله 

تن ازمتهمین  71و  محکوم گردیده تن به جریمه نقدی 3، تن به حبس قصیر  48متوسط ،
 بنابرعدم موجودیت دالیل الزام بری الذمه شناخته شده اند . 

به مالحظه آمار و ارقام دست داشته محـاکم ریل از لحاظ رسیده گی به قضایای فوق در 
 صدر قرار دارند:

 قضیه  52  با رسیده گی به والیت تخارمحکمه استیناف 

 قضیه  40 با رسیده گی به والیت  بلخ مه استینافمحک

 قضیه  26 با رسیده گی بهوالیت هرات  محکمه استیناف

 قضیه  21  با رسیده گی به والیت کندهارمحکمه استیناف 

 قضیه  18 با رسیده گی به والیت  کندز محکمه استیناف

 قضیه  17  با رسیده گی به والیت بدخشان محکمه استیناف

 قضیه  17 با رسیده گی به والیت هلمند کمه استینافمح

 که به تعقیب محاکم والیات فوق ،محاکم ریل : 
 قضیه  13 محکمه استیناف والیت کابل  بارسیده گی به

 قضیه  13 محکمه استیناف والیت  سرپل بارسیده گی به

 قضیه 12 محکمه استیناف والیت بامیان با رسیده گی به

 والیت دایکندی با رسیده گـی بـه   محکمه استیناف
 

 قضیه  12

 قضیه  11 محکمه استیناف والیت  سمنگان با رسیده گی به

 قضیه  10 محکمه استیناف والیت پروان با رسیده گی به 
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در ردیف دوم قرار دارند .همچنان محاکم استیناف والیات ارزگـان، پنجشـیر، پکتیـا،    
، غزنی، بادغیس، جوزجان، ننگرهـار، غـور،    پکتیکا، کنرها، لغمان، کاپیساء، خوست

میدان وردگ  هرواحد الی ده  قضیه رامورد رسیده گی قرارداده ولی محـاکم اسـتیناف   
والیات زابل، بغالن، نیمروز، فراه، نورستان، فاریاب و لوگر فاقد دوسیه های حل وفصـل  

 شده تجاوزجنسی درسال گذشته بوده اند. 
یه دیگر باهمین وصف جرمی تحت دوران محاکم قرار داشـته  ناگفته نماند که ده ها دوس

 که درمواعید معینه قانونی روی آنها تصامیم الزم اتخار میگردد.
( متهم از جانب محاکم مرکز 309( قضیه شامل )235) 1396گفتنی است که در سال 

م الزم قضـائی اتخـار   ووالیات مورد رسیده گی قضائی قرار گرفته ودر مورد آنها تصامی
 گردیده است .

 ب : قضایای خشونت علیه زن :
قضیه  خشـونت   1272مجموعًا  به تعداد  1397،  در سال قرار گزارشات بدست آمده

تن ازجانب محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز ووالیات کشـورحل   1682علیه زن به اتهام 
 166دوام ، تن محکوم به حبس 95، تن محکوم به اعدام 11به اثر آن  وفصل گردیده و

تن محکوم به حبس  488، تن محکوم به حبس متوسط 157تن محکوم به حبس طویل،  
تن ازمتهمین نسبت عدم  386گردیده و به تعداد تن محکوم به جرایم نقدی  379یر و قص

 موجودیت دالیل الزام بری الذمه شناخته شده اند.
 :محاکم ریل براساس گزارشات واصله

 قضیه  257  با رسیده گی به  والیت بلخه استیناف کممح

 قضیه  167  با رسیده گی به والیت کابل محکمه استیناف

 قضیه  145 با رسیده گی بهوالیت هرات  محکمه استیناف

 قضیه  118 با رسیده گی به والیت دایکندیمحکمه استیناف 

 قضیه  63 با رسیده گی به والیت کندز محکمه استیناف

 قضیه  56 با رسیده گی به والیت تخار حکمه استینافم

 قضیه  53 با رسیده گی به والیت جوزجان محکمه استیناف

 قضیه  49 با رسیده گی به والیت بدخشان محکمه استیناف

 قضیه  37 با رسیده گی به والیت بغالنمحکمه استیناف 

 قضیه 33 با رسیده گی به والیت سمنگان محکمه استیناف
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 رصدر جدول قرار داشته وبه تعقیب آن محاکم استیناف والیات :د
بادغیس، سرپل، نیمروز، بامیان، پروان، غزنی، هلمند، غور، ننگرهار، فراه، کنرها، پکتیا، 

میدان وردگ، پکتیکا، لوگر، کاپیساء، زابل، خوست، کندهار، لغمان، ارزگان و پنجشیر  
ورد رسـیده گـی قضـایی    نت علیه زن را ممربوط به جرایم خشــودوسیه  31الی  که

 قرارداده اند، در ردیف دوم قرار دارند.
(قضایا حل 97گفتنی است که محاکم استیناف والیات نورستان وفاریاب  درجریان سال )

 و فصل شده خشونت علیه زن نداشته اند .
 جداول مربوطه به قضایای رسیده گی شده تجاوز جنسی وخشونت علیه زن ریـاًل غـرض  

 مالحظه تقدیم است :
( مـتهم از جانـب   1296( قضیه شامل )  973) مجموعًا 1396باید گفت که در سال 

 .میم الزم قضائی اتخاد گردیده استمحاکم مرکز ووالیات رسیده گی ودر مورد آنان تصا
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 جدول اجراآت  محاکم مرکز ووالیات کشور

 1397سال  گی به قضایای تجاوزجنسی دردرمورد رسیده 

شماره
 

 اعدام متهمین قضیه محکمه مربوطه
 حبس
 دوام

 حبس
 طویل

 حبس
 متوسط

حبس 
 قصیر

جریمه 
 نقدی

بری 
 الذمه

 

1 1 
محکمه استیناف 

 والیت تخار
52 62 0 6 18 19 2 0 17 

2 2 
محکمه استیناف 

 والیت بلخ
40 54 0 10 16 3 13 0 12 

3 3 
محکمه استیناف 

 والیت کندهار
21 25 0 5 6 6 1 0 7 

4 4 
محکمه استیناف 

 والیت هرات
26 32 0 1 11 11 4 0 5 

5 5 
محکمه استیناف 

 والیت کابل 
13 15 0 4 3 1 0 0 7 

6 6 
محکمه استیناف 

 والیت سرپل
13 18 0 9 3 4 2 0 0 

7 7 
محکمه استیناف 

 والیت کندز
18 22 0 7 7 2 0 2 4 

8 8 
محکمه استیناف 

 والیت پنجشیر
4 4 0 0 2 0 0 0 2 

9 9 
استیناف محکمه 

 والیت پکتیا
1 2 0 0 2 0 0 0 0 

11 11 
محکمه استیناف 

 والیت پکتیکا
1 3 0 0 0 0 0 0 3 

11 11 
محکمه استیناف 

 والیت کنرها
1 1 0 0 1 0 0 0 0 

12 12 
محکمه استیناف 
 والیت دایکندی

12 16 0 5 2 5 4 0 0 

13 13 
محکمه استیناف 

 والیت لغمان
2 2 0 1 0 0 1 0 0 

14 14 
محکمه استیناف 

 یت کاپیساءوال
6 8 0 5 2 0 0 0 1 

15 15 
محکمه استیناف 
 والیت سمنگان

11 11 0 4 3 0 3 0 1 

16 16 
محکمه استیناف 

 والیت خوست
1 1 0 0 1 0 0 0 0 

17 17 
محکمه استیناف 

 والیت بامیان
12 23 0 1 5 10 4 0 3 

 2 0 0 5 2 5 0 14 10محکمه استیناف  18 18
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 والیت ارزگان

19 19 
محکمه استیناف 

 وانوالیت پر
10 14 0 4 2 6 2 0 0 

21 21 
محکمه استیناف 
 والیت بدخشان 

17 19 0 2 2 2 9 0 4 

21 21 
محکمه استیناف 
 والیت غزنی  

8 8 0 3 0 3 0 1 1 

22 22 
محکمه استیناف 

 والیت بادغیس
8 8 0 2 5 1 0 0 0 

23 23 
محکمه استیناف 
 والیت جوزجان

3 3 0 0 1 2 0 0 0 

24 24 
محکمه استیناف 
 والیت ننگرهار

2 3 0 0 2 1 0 0 0 

25 25 
محکمه استیناف 

 والیت هلمند
17 20 0 2 9 5 2 0 2 

محکمه استیناف  26 26
 والیت غور

4 4 0 0 1 2 1 0 0 

27 27 
محکمه استیناف 

والیت میدان 
 وردگ

1 1 0 1 0 0 0 0 0 

 71 3 48 88 106 77 0 393 314 مجموع
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 جدول اجراآت  محاکم مرکز ووالیات کشور
 1397درمورد رسیده گی به قضایای خشونت علیه زن در سال 

شماره
 

 اعدام متهمین قضیه محکمه مربوطه
 حبس
 دوام

 حبس
 طویل

 حبس
 متوسط

حبس 
 قصیر

جریمه 
 نقدی

بری 
 الذمه

 

28 1 
محکمه استیناف 

 بلخ والیت
257 313 3 21 34 18 89 63 85 

29 2 
محکمه استیناف 

 والیت کابل
167 201 3 13 25 15 37 69 39 

31 3 
محکمه استیناف 

 والیت هرات
145 168 0 0 11 35 83 9 30 

31 4 
محکمه استیناف 

 والیت فراه
7 7 0 0 1 2 3 0 1 

32 5 
یناف محکمه است

 والیت کنرها
8 8 0 0 0 1 5 1 1 

33 6 
محکمه استیناف 

 والیت پکتیا
2 3 0 0 1 0 2 0 0 

34 7 
محکمه استیناف 
 والیت دایکندی

118 166 0 0 0 4 47 115 0 

35 8 
محکمه استیناف 

میدان والیت 
 وردگ

9 34 0 1 2 8 4 5 14 

36 9 
محکمه استیناف 

 والیت پکتیکا
6 12 0 0 7 2 0 0 3 

37 11 
اف محکمه استین

 والیت لغمان
11 12 0 0 1 4 3 0 4 

38 11 
محکمه استیناف 

 والیت لوگر
2 6 0 0 0 0 4 0 2 

39 12 
محکمه استیناف 
 والیت کاپیساء

11 17 0 1 7 2 0 2 5 

41 13 
محکمه استیناف 
 والیت سمنگان

33 52 1 4 8 8 7 2 22 

41 14 
محکمه استیناف 

 والیت زابل
2 2 0 0 0 0 2 0 0 

42 15 
محکمه استیناف 

 خوست والیت
4 4 0 0 3 1 0 0 0 

43 16 
محکمه استیناف 

 والیت کندهار
15 16 0 5 1 2 4 0 4 
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44 17 
محکمه استیناف 

 والیت بامیان
24 35 0 0 1 0 21 6 7 

45 18 
محکمه استیناف 

 والیت ارزگان
2 2 0 0 0 0 2 0 0 

46 19 
محکمه استیناف 

 والیت پروان
22 28 1 2 8 1 8 1 7 

47 21 
محکمه استیناف 
 والیت بدخشان

49 60 0 8 1 4 3 24 20 

48 21 
محکمه استیناف 

 غزنی والیت
22 36 0 1 10 0 11 7 7 

49 22 
محکمه استیناف 

 والیت بادغیس
31 57 0 0 0 16 14 14 13 

51 23 
محکمه استیناف 
 والیت جوزجان

53 86 0 1 4 4 19 20 38 

51 24 
محکمه استیناف 

 والیت تخار
56 89 0 5 8 8 30 14 24 

52 25 
محکمه استیناف 

یت ننگرهاروال  
19 23 0 7 1 2 6 2 5 

53 26 
محکمه استیناف 

 والیت بغالن
37 44 2 6 8 1 10 3 14 

54 27 
محکمه استیناف 

 والیت هلمند
22 32 1 3 5 6 6 2 9 

محکمه استیناف  28 55
 4 14 5 3 1 0 0 27 19 والیت غور

56 29 
محکمه استیناف 

 7 2 12 2 0 4 0 27 27 والیت نیمروز

57 31 
محکمه استیناف 

کندز توالی  
63 79 0 11 15 5 29 3 16 

58 31 
محکمه استیناف 

سرپل والیت  
21 27 0 2 3 3 19 0 0 

59 32 
محکمه استیناف 

 والیت پنجشیر
8 9 0 0 0 0 3 1 5 

 386 379 488 157 166 95 11 1682 1272 مجموع
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 ت محاکم مرکز ووالیات کشورآاجرا تفصیلی جدول
1397درمورد رسیده گی به قضایای تجاوز جنسی در سال   

تاریخ جلسه  تصمیم قضائی
 قضائی

تعداد 
  محکمه مربوطه نوع قضیه متهمین

جرایم خشونت علیه  به دیوان رسیده گی تجاوز 1 25/2/97 شانزده سال حبس تنفیذی
  1 زن والیت تخار

  2 رر    رر رر 1 14/5/97 شانزده سال حبس تنفیذی

  3 رر    رر رر 1 11/6/97 برائت

  4 رر   رر تجاوز 1 5/8/97 بیست سال حبس تنفیذی

  5 رر   رر رر 1 12/12/97 هژده سال حبس تنفیذی

  6 رر   رر رر 1 20/8/97 برائت

  7 رر   رر رر 1 18/9/97 تبرائ
هرواحد پانزده سال حبس 

اقدام  به  3 25/9/97 تنفیذی
  8 رر   رر تجاوز

  9 رر   رر رر 1 23/10/97 یکسال وششماه حبس تنفیذی

  11 رر    رر اقدام به تجاوز 5 23/10/97 برائت

  11 رر   رر رر 1 12/1/97 دوسال حبس تنفیذی

  12 رررر     رر 1 2/2/97 ششماه حبس تنفیذی
پنج سال  یکنفربرائت ویکنفر

  13 رر   رر تجاوزجنسی 2 8/3/97 ویکماه حبس تنفیذی

  14 رر   رر رر 1 2/3/97 برائت

  15 رر   رر رر 1 7/4/97 برائت

  16 رر   رر رر 2 3/4/97 برائت

  17 رر   رر رر 1 21/5/97 سه سال حبس تنفیذی

  18 رر   رر اقدام به تجاوز 1 20/6/97 دوسال حبس تنفیذی

  19 رر   رر تجاوزجنسی 1 7/7/97 انزده سال حبس تنفیذیش

  21 رر   رر رر 1 6/9/97 هشت سال حبس تنفیذی

  21 رر   رر رر 1 26/9/97 شانزده سال حبس تنفیذی

  22 رر    رر اقدام به تجاوز 1 2/10/97 ششماه حبس تنفیذی
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علیه  جرایم خشونت به دیوان رسیده گی تجاوزجنسی 1 4/11/97 شش سال حبس تنفیذی
  23 زن والیت تخار

  24 رر  رر رر 1 15/10/97 برائت

  25 رر   رر اقدام به تجاوز 3 1/11/97 هرواحد ده سال حبس تنفیذی

  26 دیوان جزای محکمه شهری والیت تخار تجاوزجنسی 1 13/3/97 پنج سال حبس تنفیذی

  27 رر   رر رر 1 16/3/97 پنج سال حبس تنفیذی

  28 رر   رر رر 1 6/4/97 یکسال وده روزحجزدرمنزل

شروع به  1 17/4/97 یکسال وششماه حبس تنفیذی
  29 رر   رر تجاوز

  31 رر   رر تجاوزجنسی 1 4/7/97 چهارسال ویکماه حجزتنفیذی

  31 رر   رر رر 1 رر پنج سال وششماه حجزتنفیذی

  32 رر   رر رر 1 18/7/97 چهارسال ویکماه حجزتنفیذی

  33 رر   رر رر 1 22/7/97 برائت
ال وششماه حبس شانزده س

  34 رر   رر رر 1 25/7/97 تنفیذی

  35 رر   رر رر 1 رر چهارسال وششماه حجزتنفیذی

  36 رر   رر رر 1 رر چهارسال ویکماه حجزتنفیذی

شروع به  1 2/10/97 تنفیذی شش سال حبس
  37 رر   رر تجاوز

  38 رر   رر رر 1 10/11/97 چهارسال وده روزحجزتنفیذی

  39 رررر    رر 1 17/11/97 برائت

  41 رر   رر تجاوزجنسی 1 8/12/97 بیست ویک سال حبس تنفیذی

  41 رر   رر رر 1 12/12/97 پنج سال وسه ماه حجزتنفیذی

  42 استیناف والیت تخارجزاء محکمه دیوان  رر 1 7/5/97 پنج سال حبس تنفیذی

  43 رر   رر رر 1 24/5/97 یکسال وده روزحجزتنفیذی

  44 رر   رر جنسیتجاوز 1 9/8/97 هفت سال حجزتنفیذی

  45 رر   رر رر 1 13/8/97 چهارسال ویکماه حبس تنفیذی

  46 رر   رر رر 1 27/8/97 سه سال حبس تنفیذی

  47 رر   رر رر 1 6/9/97 چهارسال ویکماه حبس تنفیذی

  48 رر    رر رر 1 11/9/97 رر    رر
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چهارسال وششماه حبس 
  49 والیت تخار استینافجزاء محکمه دیوان  تجاوزجنسی 1 11/9/97 تنفیذی

شانزده سال وششماه حبس 
  51 رر   رر رر 1 21/11/97 تنفیذی

  51 رر   رر رر 1 12/12/97 شش سال حبس تنفیذی

  52 رر   رر رر 1 رر حبس تنفیذی بیست ویک سال

  0    

دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه  رر 1 21/3/97 برائت
  53 محکمه استیناف والیت بلخزن 

  54 رر       رر رر 1 9/5/97 برائت

  55 رر      رر رر 1 9/5/97 برائت

  56 رر     رر اقدام به تجاوز 3 12/6/97 هرواحد شش ماه حبس تنفیذی
هفده سال حبس تنفیذی 

 وجریمه مهر
  57 رر     رر تجاوزجنسی 1 19/6/97

  58 رر     رر رر 1 12/6/97 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی

  59 رر    رر رر 1 26/6/97 هفت سال حبس تنفیذی
هرواحد یک یک سال حبس 

 تنفذی
10/10/97 3 

عفت بر تجاوز
 برناموس

  61 رر    رر

 حبس تنفیذی یکنفربیست سال
 دومی ده سال حبس تنفیذی

  61 رر     رر تجاوزجنسی 2 29/10/97

ده سال حبس تنفیذی وجریمه 
 نقدی

  62 رر    رر رر 1 6/11/97

پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 
 وجریمه نقدی

  63 رر    رر رر 1 6/12/97

شانزده سال حبس تنفیذی 
 وجریمه نقدی

 تجاوزجنسی 1 3/10/1397
محکمه ابتدائیه رسید گی به جرایم 

 بلخخشونت علیه زن والیت بلخ 
64  

  65 رر       رر رر 1 3/5/1397 هفده سال حبس تنفیذی
پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 

 وجریمه نقدی
  66 رر     رر رر 1 6/11/1397

  67 رر     رر رر 1 20/5/1397 الذمه بری
شانزده سال ویکماه حبس 

 وجریمه نقدی
  68 رر    رر رر 1 10/5/1397

هرواحد به شش ششماه حبس 
 تنفیذی

6/5/1397 3 
شروع به 

  69 رر      رر تجاوز

  71 رر     رر رر 3 28/8/1397 هرواحد ششماه حبس تنفیذی
 هرواحد بیست سال حبس

  71 رر     رر تجاوزجنسی 2 10/9/1397 وجریمه نقدی تنفیذی
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محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم  تجاوزجنسی 1 21/1/97 بری الذمه
  72 خشونت علیه زن والیت بلخ

محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم  تجاوزجنسی 1 3/2/97 بری الذمه
  73 خشونت علیه زن والیت بلخ

  74 رر    رر رر 1 6/5/97 نزده سال حبس تنفیذی

  75 رر    رر رر 1 9/5/97 ل حبس تنفیذیهفت سا

  76 رر     رر رر 1 16/5/97 شش سال حبس تنفیذی

  77 رر    رر رر 1 20/5/97 سیزده سال حبس تنفیذی

  78 رر    رر رر 1 23/5/97 بیست سال حبس تنفیذی

  79 رر    رر رر 1 3/7/97 بری الذمه

  81 رر    رر رر 1 21/7/97 بری الذمه
 شانزده سال ویکماه حبس

  81 رر    رر رر 1 8/8/97 تنفیذی و جریمه نقدی

  82 رر    رر رر 1 26/8/97 بری الذمه

  83 رر    رر رر 1 15/10/97 دوسال حبس تنفیذی
یکنفرهژده سال حبس و جریمه 

  84 رر    رر رر 3 27/11/97 نقدی دونفربری الذمه

اقدام به  1 8/8/97 پنج سال ودوماه حبس تنفیذی
  85 رر    رر تجاوزجنسی

  86 رر    رر رر 1 رر پنج سال وششماه حبس تنفیذی
یکنفریکسال ویکماه حبس 

حبس سپری  ودومیتنفیذی 
 بحالش کافی شده

  87 رر    رر رر 2 رر

  88 رر     رر رر 1 14/8/97 پنج سال وششماه حبس تنفیذی
یکنفرپنج سال وششماه ودومی 

26/8/97 دوسال حبس تنفیذی   89 رر    رر رر 2 

حبس تنفیذیپنج سال ویکماه   27/9/97   91 رر    رر رر 1 
 تنفیذی پنج سال ویکماه حبس
22/10/97 وجریمه نقدی   91 رر    رر رر 1 

و  تنفیذی شش سال حبس
30/11/97 جریمه نقدی   92 رر    رر رر 1 

  0    

استیناف والیت  محکمه دیوان جزای تجاوز 1 18/2/97 یکسال ونه ماه حجز
  93 کندهار

  94 رر   رر رر 1 13/3/97 سه سال حجزتنفیذی
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  95 رر    رر تجاوز 1 21/5/97 یکسال ونه ماه حجزتنفیذی
 یکنفر و دونفربیست وپنج سال

 3 18/7/97 شانزده سال حبس تنفیذی
اقدام به 

 تجاوزجنسی
جرایم  خشونت علیه به دیوان رسیده گی 

  96 زن والیت کندهار

  97 رر   رر رر 1 8/8/97 برائت

  98 رررر    رر 1 14/11/97 برائت

استیناف والیت  محکمه دیوان جزای رر 1 13/5/97 هفده سال حبس تنفیذی
  99 کندهار

  111 رر   رر رر 1 20/8/97 شش سال حبس تنفیذی

استیناف والیت  محکمه دیوان جزای رر 1 14/9/97 شش سال حبس تنفیذی
 کندهار

111  

  112 رر    رر رر 1 4/11/97 شش سال حبس تنفیذی

  113 محکمه ابتدائیه اطفال والیت کندهار تجاوزجنسی 1 16/1/97 یکسال وششماه حجزتنفیذی

  114 رر     رر رر 1 4/2/97 چهارماه حجزتنفیذی

  115 رر     رر رر 1 12/2/97 یکسال ونه ماه حجزتنفیذی

 والیت دیوان جزای محکمه ابتدائیه شهری رر 1 1/2/97 دوسال وپنج ماه حبس تنفیذی
 کندهار

116  

  117 رر    رر رر 1 4/5/97 برائت

  118 رر    رر رر 1 11/6/97 برائت

  119 رر     رر رر 1 11/6/97 برائت

  111 ررر    رر رر 1 8/8/97 شش سال حبس تنفیذی

  111 رر    رر تجاوزجنسی 1 12/2/97 برائت
دونفربیست وپنج سال 

ویکنفرشانزده سال حبس 
 تنفیذی

  112 رر   رر رر 3 7/6/97

  113 رر   رر رر 1 15/10/97 برائت

  0    

ل حبس تنفیذیپنج سا  21/5/97 محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم  تجاوز 1 
  114 خشونت علیه زن والیت هرات

4/6/97 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی   115 رر    رر رر 1 

7/6/97 ششماه حبس تنفیذی   116 رر    رر رر 1 

14/6/97 ششماه حبس تنفیذی   117 رر   رر رر 1 

17/6/97 یکسال حبس تنفیذی   118 رر   رر رر 1 
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یکنفریکسال وششماه دومی 
8/7/97 دوسال ویکماه حبس تنفیذی   119 رر    رر تجاوزجنسی 3 

محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم  تجاوزجنسی 1 15/7/97 شش سال حبس تنفیذی
  121 خشونت علیه زن والیت هرات

  121 رر    رر رر 1 8/7/97 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی
 پنج سال وپنج روزحبس

  122 رر     رر رر 1 رر تنفیذی

  123 رر   رر ررولت کوب 1 11/7/97 شش سال حبس تنفیذی
یکنفرپنج سال ویکماه ودومی 
  124 رر    رر تجاوزجنسی 2 16/8/97 یکسال ویکماه حبس تنفیذی

یکنفریکسال وششماه دومی 
ادعا  2 29/8/97 بری الذمه

  125 رر    رر تجاوزوآزار

 1 11/9/97 پنج سال وده روزحبس تنفیذی
به  شروع

  126 رر    رر تجاوز

  127 رر    رر رر 1 5/10/97 پنج سال ششماه حبس

  128 رر   رر رر 2 26/10/97 هرواحد برائت
بیست وچهارسال ویکماه 

تجاوزوقاچاق  1 28/11/97 پانزده روزحبس تنفیذی
  129 رر    رر انسان

  131 رر    رر تجاوزجنسی 1 21/11/97 پنج سال یکماه حبس تنفیذی

  131 محکمه اختصاصی ابتدائیه اطفال هرات رر 1 3/5/97 چهارسال حجزتنفیذی

  132 رر     رر رر 1 17/11/97 یکسال وششماه حجزتنفیذی

دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه  رر 1 24/5/97 تنفیذی چهارسال ویکماه حجز
  133 محکمه استیناف والیت هراتزن 

  134 رر    رر رر 2 15/7/97 هردو برائت

  135 رر    رر رر 1 6/8/97 نفیذیت یک سال ویکماه حبس

  136 رر    رر رر 1 رر تنفیذی پنج سال ویکماه حبس

  137 رر    رر شروع رر 1 11/9/97 پنج سال وده روزحبس تنفیذی

معاونت  1 7/5/97 برائت
  138 رر   رر درتجاوز

  139 رر   رر رر 1 21/5/97 ده ماه حجزتنفیذی

  0    

دائیه رسیده گی به جرایم محکمه ابت تجاوزجنسی 1 21/1/97 بری الذمه
  141 خشونت علیه زن والیت کابل

  141 رر    رر رر 1 3/2/97 بری الذمه

  142 رر   رر رر 1 6/5/97 نزده سال حبس تنفیذی
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  143 رر    رر تجاوزجنسی 1 9/5/97 هفت سال حبس تنفیذی

محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم  تجاوزجنسی 1 16/5/97 شش سال حبس تنفیذی
  144 زن والیت کابل خشونت علیه

  145 رر    رر رر 1 20/5/97 سیزده سال حبس تنفیذی

  146 رر    رر رر 1 23/5/97 بیست سال حبس تنفیذی

  147 رر    رر رر 1 3/7/97 بری الذمه

  148 رر   رر رر 1 21/7/97 بری الذمه
شانزده سال ویکماه حبس 

  149 رر    رر رر 1 8/8/97 وجریمه نقدیتنفیذی 

  151 رر    رر رر 1 26/8/97 بری الذمه

  151 رر   رر رر 1 15/10/97 دوسال حبس تنفیذی
حبس تنفیذی یکنفرهژده سال 

  152 رر    رر رر 3 27/11/97 وجریمه نقدی  دونفربری الذمه

  0    

 تجاوزجنسی 1 11/9/1397 بیست سال حبس تنفیذی
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه 

 زن  والیت سرپل
153  

  154 رر           رر تجاوزجنسی 1 10/7/1397 بیست سال حبس تنفیذی

 تجاوزجنسی 1 14/3/1397 سه سال وششماه حبس تنفیذی
 دیوان جزای عمومی محکمه استیناف

 سرپل والیت 
155  

  156 رر           رر تجاوزجنسی 2 رر دو دوسال حبس تنفیذی
هرواحد شانزده سال ویکماه 

 حبس تنفیذی
  157 رر       رر تجاوزجنسی 3 9/7/1397

 کنفرشانزده سال ویکماه ی
هفده  نفرویکحبس تنفیذی 

 سال حبس تنفیذی

  158 رر       رر تجاوزجنسی 2 28/9/1397

  159 رر      رر اقدام به تجاوز 1 22/11/1397 ششماه حجزتنفذی

  161 رر    رر تجاوزجنسی 1 تحت دوران تحت دوران

  161 رر      رر تجاوزجنسی 1 5/2/1397 شش سال حبس تنفیذی
انزده سال حبس هرواحد ش

 تنفیذی
 تجاوزجنسی 2 2/7/1397

 والیت دیوان جزای عمومی محکمه شهری
 سرپل

162  

شانزده سال ویکماه حبس 
 تنفیذی

  163 رر        رر تجاوزجنسی 1 22/8/1397

 شانزده سال ویکماه حبس
  164 رر     رر تجاوزجنسی 1 13/11/1397 تنفیذی

  165 رر    رر    تجاوزجنسی 1 7/11/1397 دوسال حجزتنفیذی
  0    
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محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم  تجاوزجنسی 1 19/2/97 جریمه نقدی
  166 خشونت علیه زن والیت کندز

تجاوزعفت  1 2/3/97 دوسال ششماه حبس تنفیذی
  167 رر   رر وناموس

هرواحد هفده هفده سال حبس 
  168 رر   رر تجاوزجنسی 3 رر تنفیذی

  169 رر   رر رر 1 19/3/97 بری الذمه
تنفیذی هشت سال حبس 

  171 رر   رر رر 1 رر وجریمه نقدی

و جریمه تنفیذی نه سال حبس 
  171 رر   رر رر 1 13/6/97 نقدی

  172 رر   رر رر 1 1/7/97 هشت سال حبس تنفیذی
شانزده سال ویکماه حبس 

  173 رر    رر تجاوزجنسی 1 30/7/97 وجریمه نقدی

  174 رر    رر رر 1 16/10/97 رر       رر

  175 رر    رر رر 1 16/3/97 جریمه نقدی
یکنفرهشت ودونفرهفده سال 

  176 رر   رر رر 3 13/4/97 سال حبس تنفیذی

  177 رر    رر رر 1 رر برائت

رربه عفت  1 17/4/97 یپنج سال ویکماه حبس تنفیذ
  178 رر   رر ناموس

وجریمه  تنفیذی نه سال حبس
  179 رر    رر تجاوزجنسی 1 2/8/97 نقدی

 تنفیذی هشت سال حبس
  181 رر   رر رر 1 رر مه نقدیوجری

  181 رر   رر رر 1 12/10/97 دونیم سال حبس تنفیذی

  182 رر   رر رر 1 19/10/97 برائت

  183 رر   رر رر 1 12/10/97 برائت
  0    

محکمه استیناف والیت جزاء دیوان  تجاوزجنسی 1 30/4/97 برائت
  184 پنجشیر

شش سال وششماه حبس 
  185 رر  رر   تجاوزوسرقت 1 14/12/97 تنفیذی

  186 دیوان جزا شهری والیت پنجشیر تجاوزجنسی 1 19/3/97 برائت

  187 رر     رر رر 1 15/11/97 شانزده سال حبس تنفیذی
  0    

هرواحد شان شانزده سال 
  188 شهری والیت پکتیا محکمه دیوان جزای تجاوزجنسی 2 23/7/97 حبس تنفیذی
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  0    

سیده گی جرایم خشونت علیه زن دیوان ر تجاوزجنسی 3 5/12/97 هرواحد برائت
  189 والیت پکتیکا

  0    

  191 استیناف والیت کنرهاجزاء محکمه دیوان  تجاوزجنسی 1 30/11/97 هفت سال حبس تنفیذی

  0    

شراکت  1 18/2/97 چهارماه حجزتنفیذی
 درتجاوز

دیوان رسیده گی جرایم منع خشونت علیه 
  191 زن والیت دایکندی

 وهرواحد  چهارچهارسال 
  192 رر    رر تجاوزجنسی 2 27/6/97 دودوماه حجزتنفیذی

  193 رر   رر رر 1 31/4/97 ه سال حبس تنفیذیهفد

  194 رر  رر رر 1 26/8/97 رر
دومی یازده ویکنفرشش سال 

  195 رر   رر رر 2 8/10/97 ماه حبس تنفیذی

 والیت ریاست محکمه ابتدائیه شهری رر 1 14/1/97 چهارماه حجزدرمنزل
  196 دایکندی

احد پنج پنج سال حجز هرو
  197 رر   رر رر 2 20/5/97 تنفیذی

محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم  رر 1 12/3/97 هفده سال حبس تنفیذی
  198 دایکندیوالیت خشونت علیه زن  

  199 رر   رر رر 1 22/6/97 هفده سال حبس تنفیذی
یکنفرشانزده سال ویکماه 

  211 ر   ررر تجاوزجنسی 2 1/9/97 ودومی دوسال حبس تنفیذی

هشت سال حبس و جریمه 
  211 رر   رر رر 1 4/10/97 نقدی

شروع به  1 2/12/97 یکسال حبس تنفیذی
  212 رر    رر تجاوز

  0    
  213 دیوان جزای استیناف لغمان رر 1 10/4/97 هشت ماه حبس تنفیذی

  214 رر    رر رر 1 5/12/97 شانزده سال دوماه حبس
  0    

 بیست سال حبس هرواحد
استیناف والیت محکمه دیوان جزای  تجاوزجنسی 3 20/1/97 تنفیذی

  215 کاپیسا

  216 رر    رر تجاوزجنسی 1 18/4/97 شش سال حبس تنفیذی

  217 رر    رر رر 1 5/8/97 بیست سال حبس تنفیذی

  218 رر   رر تجاوزجنسی 1 13/12/97 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی
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ناف والیت استیمحکمه دیوان جزای  تجاوزجنسی 1 2/11/97 برائت
 کاپیسا

219  

  211 رر    رر رر 1 15/11/97 بیست دو سال حبس تنفیذی

  0    

شروع به  1 22/3/97 برائت
 تجاوز

جرایم خشونت علیه  به دیوان رسیده گی
  211 زن والیت سمنگان

 بیست سال و یکماه حبس
تجاوزمنجربه  1 21/5/97 نفیذی

  212 رر    رر فوت

  213 رر    رر نسیتجاوزج 1 15/7/97 شش سال حبس تنفیذی

شروع به  1 8/7/97 سه ماه حبس تنفیذی
  214 رر   رر تجاوز

  215 رر    رر رر 1 5/10/97 هژده سال حبس تنفیذی
هژده سال حبس تنفیذی 

  216 رر    رر رر 1 26/10/97 وجریمه نقدی

  217 رر   رر رر 1 6/5/97 شش سال حبس تنفیذی

  218 رر رر    اقدام به تجاوز 1 13/5/97 چهارماه حبس تنفیذی

تجاوزوعفت  1 22/5/97 چهارماه حبس تنفیذی
  219 رر   رر وناموس

بیست سال ویکماه حبس 
  221 رر    رر تجاوزجنسی 1 16/4/97 تنفیذی

  221 رر   رر رر 1 17/9/97 شانزده سال حبس تنفیذی

  0    

دیوان جزای محکمه استیناف والیت  تجاوزجنسی 1 25/9/97 شانزده سال حبس تنفیذی
  222 خوست

  0    
دومی پنج  ،یکنفرهفت سال

، سومی چهارسال ،سال
  چهارمی دوسال و ویکنفر

 دوسال حبس تنفیذی

علیه جرایم خشونت رسیده گی به دیوان  رر 5 24/8/97
 زن والیت  بامیان

223  

هرواحد یک یک سال حبس 
  224 رر    رر تجاوزجنسی 2 18/5/97 تنفیذی

شروع به  1 27/8/97 یکماه حبس تنفیذی و یکسال
  225 رر    رر تجاوز

  226 رر   رر رر 1 10/10/97 بری الذمه

تجاوزبه عفت  1 15/10/97 دوماه حبس تنفیذی و یکسال
  227 رر   رر ناموس

دومی حبس و یکماه  و یکسال
شروع به  2 20/10/97 چهارسال حبس تنفیذی

  228 رر    رر تجاوز
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  ،یکنفرشانزده سال ویکماه
وسه نفر ده  ده  ،دومی یکسال

 نفیذیسال حبس ت
به تجاوزمنجر 5 7/6/97

 قتل
علیه جرایم خشونت رسیده گی به دیوان 

 زن والیت  بامیان
229  

شروع به  1 15/7/97 بری الذمه
  231 رر   رر تجاوز

  231 رر   رر رر 1 19/8/97 بری الذمه

به  تجاوز 1 30/8/97 تنفیذی یکسال و دوماه حبس
  232 رر    رر عفت

 حبس،دوماه ویکنفریکسال 
شروع به  2 10/9/97 حبس تنفیذی دومی چهارماه

  233 رر    رر تجاوز

پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 
  234 رر    رر تجاوزجنسی 1 21/11/97 و جریمه نقدی

  0    

خشونت علیه رسیده گی به جرایم دیوان  رر 1 26/7/97 هفده سال حبس تنفیذی
  235 زن والیت ارزگان

  236 رر      رر رر 1 19/9/97 هفده سال حبس تنفیذی

  237 رر     رر رر 1 22/11/97 پنج سال حجز تنفیذی

  238 رر     رر رر 1 6/12/97 رر    رر

  239 رر   رر رر 1 18/12/97 شانزده سال حبس تنفیذی

والیت دیوان جزای محکمه شهری  تجاوزجنسی 1 7/12/97 بیست سال حبس تنفیذی
  241 ارزگان

یکنفرسه  حبس، یکنفرپنج سال
تنفیذی سال وششماه  حبس 

 نفربری الذمهودو
  241 رر    رر رر 4 رر

  242 رر   رر رر 1 22/11/97 شانزده سال حبس تنفیذی

  243 رر    رر رر 1 رر پنج سال حجزتنفیذی
سال  هرواحد بیست ویک
 والیت دیوان نظامی محکمه شهری رر 2 9/10/97 حبس تنفیذی

  244 ارزگان

  0    

  245 پروانحکمه شهری والیت دیوان جزای م رر 1 27/4/97 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی

  246 رر    رر رر 1 21/6/97 چهارسال حجزتنفیذی

  247 رر    رر رر 1 22/7/97 دوسال حجزتنفیذی
حبس تنفیذی یکنفریکماه 

دومی یکسال  ،یقدوجریمه ن
و سومی ششماه  حبس ویکماه

 حبس تنفیذی

  248 رر    رر رر 3 27/8/97

هرواحد شانزده سال  ویکماه    249 پرواندیوان جزای محکمه شهری والیت  تجاوزجنسی 2 25/9/97
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 حبس تنفیذی

  251 رر تجاوزجنسی 1 2/10/97 دوسال حبس تنفیذی

والیت دیوان جزای محکمه استیناف  رر 1 25/7/97 چهارسال حبس تنفیذی
  251 پروان

  252 رر   رر رر 1 4/9/97 دوسال حجزتنفیذی
شانزده سال ویکماه  هرواحد

  253 ررر    ر رر 2 17/11/97 حبس تنفیذی

  254 رر    رر رر 1 14/11/97 شانزده سال حبس تنفیذی

  0    

جرایم خشونت علیه  به دیوان رسیده گی رر 1 21/5/97 بری  الذمه
  255 زن والیت بدخشان

دومی بیست  و یکنفربرائت
استیناف والیت محکمه دیوان جزای  رر 2 22/1/97 سال حبس تنفیذی

  256 بدخشان

  257 رر    رر رر 1 2/8/97 چهارسال حجزتنفیذی

  258 رر    رر رر 1 7/4/97 یکسال حبس تنفیذی

دیوان رسیده گی جرایم خشونت محکمه  تجاوزجنسی 1 17/5/97 سه سال حبس تنفیذی
  259 ابتدائیه شهری والیت بدخشان

  261 رر   رر رر 1 22/2/97 برائت

  261 رر   رر رر 1 24/7/97 دو ماه حبس تنفیذی

  262 رر  رر  رر 1 18/7/97 شش ماه حبس تنفیذی

  263 رر   رر رر 1 27/8/97 یکسال حبس تنفیذی

  264 رر   رر رر 1 21/9/97 هفده سال حبس تنفیذی

  265 رر   رر رر 1 17/11/97 چهارماه حبس تنفیذی
 هرواحد یک یک سال حبس

تجاوزومجرو 2 15/12/97 وجریمه نقدی تنفیذی
  266 رر   رر حیت

علیه  خشونتجرایم  رسیده گی به دیوان  تجاوزجنسی 1 27/6/97 بری الذمه
  267 محکمه استیناف والیت بدخشان زن

پنج سال و ششماه حبس 
  268 رر    رر رر 1 12/8/97 تنفیذی

  269 رر   رر رر 1 12/8/97 ده سال حبس تنفیذی

  271 رر    رر رر 1 1/11/97 هشت ماه حبس تنفیذی

ه علی خشونترسیده گی به جرایم  دیوان  تجاوزجنسی 1 1/12/97 یکسال حبس تنفیذی
  271 محکمه استیناف والیت بدخشان زن

  0    
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 تنفیذی بیست سال حبس
جرایم ه گی بسیده محکمه ابتدائیه ر تجاوزجنسی 1 17/7/97 وجریمه نقدی

  272 والیت غزنیخشونت عیله زن 

شانزده سال ویکماه حبس 
  273 رر رر 1 1/8/97 تنفیذی وجریمه نقدی

وجریمه  تنفیذی پنج سال حبس
  274 رر   رر رر 1 27/8/97 نقدی

  275 رر   رر رر 1 5/9/97 جریمه نقدی
بیست سال حبس تنفیذی 

  276 رر   رر رر 1 13/9/97 وجریمه نقدی

  277 رر   رر رر 1 26/9/97 برائت
  278 رر    رر رر 1 4/10/97 پنج سال حبس تنفیذی

 1 17/10/97 دوسال حبس تنفیذی
شروع به 

  279 رر   رر تجاوز

  0    

 تجاوزجنسی 1 19/4/97 سه سال حبس تنفیذی
جرایم خشونت علیه رسیده گی به دیوان 
محکمه استیناف اطفال تخلفات زن و

 والیت بادغیس
281  

  281 رر   رر رر 1 20/5/97 ششماه حبس تنفیذیوپنج سال 

  282 رر   رر رر 1 8/8/97 یکسال حبس تنفیذیوبیست 

  283 رر   رر رر 1 13/9/97 یکماه حبس تنفیذیوپنج سال 

رسیده گی به جرایم  ابتدائیه محکمه رر 1 16/4/97 هفت سال حبس تنفیذی
  284 والیت بادغیس خشونت علیه زن

  285 رر   رر رر 1 27/6/97 یکسال حبس تنفیذی و بیست

  286 رر   رر رر 1 5/8/97 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی
پانزده سال ویکماه حبس 

  287 رر    رر رر 1 1/12/97 تنفیذی

  0    

 محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم اقدام به تجاوز 1 25/2/97 پنج سال حبس تنفیذی
  288 والیت جوزجان خشونت علیه زن

  289 رر    رر رر 1 رر رر   رر

  291 رر    رر تجاوزجنسی 1 3/7/97 شش سال حبس تنفیذی
  0    

دو دو  و هرواحد پنج پنج سال
 ممحکمه ابتدائیه رسیده گی به جرای تجاوزجنسی 2 31/4/97 ماه حبس تنفیذی

  291 علیه زن والیت ننگرهار خشونت

 محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم تجاوزجنسی 1 25/9/97 یکسال وششماه حبس تنفیذی
  292 علیه زن والیت ننگرهار خشونت

  0    

استیناف والیت محکمه دیوان جزای  تجاوزجنسی 1 31/2/97 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی
  293 هلمند
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  294 رر   رر  رر 1 1/8/97 رر    رر

  295 رر    رر رر 1 3/9/97 پنج سال حبس تنفیذی

  296 رر    رر رر 1 11/9/97 برائت

  297 رر    رر رر 1 24/9/97 شش ماه حبس تنفیذی

یک  و هرواحد پنج پنج سال
  298 رر   رر رر 2 9/10/97 یک روزحبس تنفیذی

  299 رر    رر رر 1 11/12/97 پنج سال حبس تنفیذی

والیت ابتدائیه ولسوالی ناوه محکمه  رر 1 7/11/97 ششماه حبس تنفیذی
  311 هلمند

  311 ولسوالی نهرسراج   هلمند محکمه ابتدائیه رر 1 14/12/97 سه سال حبس تنفیذی

  312 هلمند والیت دیوان جزای شهری رر 1 4/2/97 پنج سال حبس تنفیذی

  313 رر     رر رر 1 13/6/97 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی
پنج سال وهفت ماه حبس 

  314 رر    رر رر 1 17/7/97 یذیتنفل

یکسال وهفت ماه حبس 
  315 رر   رر رر 1 رر تنفیذی

  316 رر   رر رر 1 1/8/97 بری الذامه
هرواحد پنج پنج سال ویک 

  317 رر   رر رر 2 3/9/97 یکماه حبس تنفیذی

  318 رر    رر رر 1 9/11/97 پنج سال ویکروزحبس تنفیذی
یک سال  و هرواحد بیست

  319 رر   رر رر 2 7/12/97 حبس تنفیذی

  0    
تنفیذی دوسال وششماه حبس 
شروع به  1 14/6/97 وجریمه نقدی

 تجاوز
علیه  خشونت  جرایمبه دیوان رسیده گی 

  311 زن والیت غور

  311 رر    رر رر 1 2/7/97 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی

تجاوزبه عفت  1 17/7/97 سه سال حبس تنفیذی
  312 رر     رر وناموس

و جریمه ذی تنفییکسال حبس 
شروع به  1 7/8/97 نقدی

  313 رر    رر تجاوز

  0    
سال ویکماه حبس شانزده 

 تنفیذی
23/11/1397  

1 
 تجاوزجنسی

استیناف محکمه دیوان جزای عمومی 
 وردکمیدان والیت 

314  

  393    
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 ت محاکم مرکز ووالیات کشورآجدول اجرا
139۷علیه زن در سال  درمورد رسیده گی به قضایای خشونت  

ره
شما

 

تعداد  نوع اتهام محکمه مربوطه
 تصمیم قضایی تاریخ جلسه قضایی متهمین

1  
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه 

 برائت 15/2/1397 2 لت وکوبی محکمه استیناف والیت بلخزن 

 برائت 17/2/1397 2 رر رر      رر     2

 ه حبس تنفیذیشش ما 12/3/1397 1 تهدید رر      رر  3

 برائت 16/3/1397 3 خودکشی رر     رر  4

 شش ماه حبس تنفیذی 4/4/1397 1 دشنام وتحقیر رر      رر  5

 شش ماه حبس تنفیذی 18/4/1397 1 خودکشی رر    رر  6

 سه ماه حبس تنفیذی رر 2 لت وکوبی رر     رر  7

 جریمه نقدی 4/5/1397 1 تخویف رر   رر  8

 سه ماه حبس تنفیذی 17/5/1397 1 رر رر     رر  9

 سه ماه حبس تنفیذی 17/5/1397 1 لت وکوبی رر       رر  11

 جریمه نقدی 22/5/1397 1 رر رر    رر  11

 دو روزحبس تنفیذی و سه ماه 22/5/1397 1 مجروحیت رر    رر  12

 هفت سال حبس تنفیذی 24/5/1397 1 قتل رر     رر  13

 حبس تنفیذیسه ماه  17/5/1397 1 تخویف رر      رر  14

 سه ماه حبس تنفیذی 17/5/1397 1 لت وکوبی رر    رر  15

 جریمه نقدی 22/5/1397 1 لت وکوبی رر      رر  16
 دو روزحبس تنفیذیو سه ماه  22/5/1397 1 مجروحیت رر    رر  17

18  
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه 

 نفیذیهفت سال حبس ت 24/5/1397 1 قتل محکمه استیناف والیت بلخزن 

 سه سال حبس تنفیذی 5/6/1397 1 خودکشی رر           رر  19

 17/6/1397 2 تخویف رر     رر  21
حبس، ده روزویکنفریکماه 

دومی سه ماه پانزده روزحبس 
 تنفیذی

 هفت سال حبس تنفیذی 12/6/1397 1 قتل رر       رر  21
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 چهارماه حبس تنفیذی 23/7/1397 1 خودکشی رر      رر  22

 سه ماه حبس تنفیذی 2/8/1397 1 لت وکوبی ررر     ر  23

 سه ماه حبس تنفیذی 2/8/1397 1 لت وکوبی رر      رر  24

 سه ماه حبس تنفیذی 23/7/1397 1 ضرب وجرح رر     رر  25

 شش ماه حبس تنفیذی 2/8/1397 1 زارواریتآ رر     رر  26

 یکسال و یکماه حبس تنفیذی 23/7/1397 1 لت وکوبی رر   رر  27

 برائت 19/6/1397 1 قتل رر رر     28

 برائت 5/7/1397 1 قتل رر      رر  29

لت وکوبی  رر     رر  31
 ده روزحبس تنفیذیوسه ماه  26/6/1397 1 دشنامو

 سه ماه حبس تنفیذی 7/7/1397 1 دشنام وتحقیر رر    رر  31

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 لت وکوبی رر     رر  32

مجبوربه خود  رر     رر  33
 حبس یکنفریکسال ویکماه 26/6/1397 2 کشی

 دومی سه سال حبس تنفیذی

تفخیذومساحق رر     رر  34
 برائت 10/7/1397 1 ه

 رر     رر  35
تخویف 

وازدواج بیش 
 زن ازیک

 سه ماه حبس تنفیذی 17/7/1397 3

 سه ماه حبس تنفیذی 11/9/1397 1 لت وکوبی رر     رر  36

 ال حبسس یکنفر بیست ویک 8/8/1397 2 قتل رر     رر  37
 دومی برائت تنفیذی

 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 14/8/1397 1 قتل رر    رر  38

شش ماه وهفت روزحبس  16/8/1397 1 قتل رر     رر  39
 تنفیذی

 سه سال حبس تنفیذی 22/8/1397 2 خود سوزی رر    رر  41

 برائت 5/9/1397 1 خودکشی رر    رر  41

42  
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه 

 برائت 4/9/1397 1 قتل محکمه استیناف والیت بلخ زن

 دوسال حبس تنفیذی 26/9/1397 1 مجروحیت رر      رر  43

تخویف ولت  رر     رر  44
 سه ماه ده روزحبس تنفیذی 8/10/97 1 وکوبی

مجبوربه خود  رر     رر  45
 پنج سال و یکماه حبس تنفیذی 22/10/97 1 کشی
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 رر     رر  46
 و لت وکوبی

مجروحیت 
 فحشاو

 برائت 8/10/97 1

 سه ماه حبس تنفیذی 9/11/1397 1 لت وکوبی رر    رر  47

 هفت سال حبس تنفیذی 22/10/97 1 قتل رر      رر  48

 شانزده سال حبس تنفیذی 17/10/97 1 قتل رر    رر  49

 برائت 30/10/97 1 لت وکوبی رر    رر  51

شانزده سال ویکماه حبس  20/11/97 1 قتل رر    رر  51
 تنفذی

تنفیذی یکنفربیست سال حبس  13/11/97 2 قتل رر     رر  52
 دومی برائت

53  
 گی به جرایم همحکمه ابتدائیه رسید

 سه ماه حبس تعلیقی 4/2/1397 1 لت وکوبی بلخ خشونت علیه زن 

 رر    رر رر 1 رر رر       رر  54

 تعلیقی شش ماه حبس 11/2/97 1 دشنام وتحقیر رر      رر  55

 شش ماه  تعلیقی 9/2/1397 1 رر رر    رر  56

خود ه مجبورب رر    رر  57
 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 1/5/1397 1 کشی

یکنفرشش ماه ودومی سه ماه  رر 2 تخویف رر    رر  58
 حبس  تعلیقی

 بری الذمه 4/5/1397 1 تخویف رر   رر  59

 بری الذمه 26/4/1397 1 مجروحیت رر     رر  61

لت وکوبی  رر    رر  61
 سه ماه ده روزحبس تنفیذی 20/5/1397 1 ودشنام

 بری الذمه 13/5/1397 1 قط جنین رر    رر  62

تخویف  رر    رر  63
 سه ماه حبس تنفیذی 20/5/97 1 ودشنام

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 لت وکوبی رر     رر  64

مجبوربه خود  رر     رر  65
هرواحد پنج پنج سال حبس  24/5/1397 2 کشی

 تنفیذی

66  
 گی به جرایم هه رسیدمحکمه ابتدائی

 جریمه نقدی 22/5/1397 1 مجروحیت بلخ خشونت علیه زن 

 رر    رر  67
و تخویف 

ازدواج با 
ازیک بیش 

 زن
تنفیذی  یکنفرسه ماه حبس  17/6/1397 3

 دونفربری الذمه

ذ تفخی رر    رر  68
 بری الذمه 19/6/1397 1 ومساحقه



 قضاء گزارش اجراآت محاکم مرکز ووالیات کشور
 

 124  

 

 ذیبیست ویک سال حبس تنفی 9/7/1397 2 قتل رر    رر  69

 جریمه نقدی 20/6/1397 1 مجروحیت رر    رر  71

مجروحیت  رر    رر  71
 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 9/7/1397 1 منجربه مرگ

 و مجروحیت رر    رر  72
به پرداخت جریمه نقدی و بری  17/6/1397 1 تصرف اموال

 الذمه

لت وکوبی  رر    رر  73
یکنفرسه ماه حبس دومی  23/7/1397 2 ومجروحیت

 نقدی جریمه

مجبوربه خود  رر     رر  74
هرواحد به یکسال وششماه  24/7/1397 3 کشی

 حبس تنفیذی

لت وکوبی  رر     رر  75
 سه ماه حبس تنفیذی 27/8/1397 1 وتخویف

 دوسال حبس تنفیذی 5/9/1397 1 مجروحیت رر     رر  76

 بری الذمه 22/9/1397 1 قتل رر     رر  77

ه سال ویکماه حبس شانزد 3/10/1397 1 قتل رر    رر  78
 تنفیذی

 رر     رر  79
  ،مجروحیت

 لت وکوبی 
 دشنامو

پانزده روزحبس وسه ماه  9/10/1397 1
 وجریمه نقدی

لت وکوبی  رر    رر  81
یکنفرسه ماه حبس  تنفیذی  17/10/97 2 ومجروحیت

 ودومی جریمه نقدی

یکنفرهفده سال حبس دومی  22/10/97 2 قتل رر    رر  81
 بری الذمه

 سه ماه حبس تنفیذی 16/11/97 1 دشنام رررر     82

مجبوربه  رر     رر  83
 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 1/5/1397 1 خودکشی

و دومی سه حبس یکنفرششماه  رر 2 تخویف رر     رر  84
 ماه حبس تعلیقی

 بری الذمه 4/5/1397 1 رر رر    رر  85

 بری الذمه 26/4/1397 1 مجروحیت رر    رر  86

وکوبی  لت ررر     رر  87
 ده روزحبس تنفیذیو سه ماه  20/5/1397 1 ودشنام

 بری الذمه 13/5/1397 1 قط جنینس رر      رر  88

89  
 گی به جرایم همحکمه ابتدائیه رسید

 بلخ خشونت علیه زن 
تخویف 
 سه ماه حبس تنفیذی 20/5/1397 1 ودشنام

 4/2/1397 2 قتل رر  91
یکنفربیست سال وششماه 

حبس و دومی ده سال حبس 
 تنفیذی

 بیست سال حبس تنفیذی 25/4/1397 1 قتل رر    رر  91
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 هژده سال حبس تنفیذی 27/4/1397 1 قتل رر     رر  92

 اعدام 6/6/1397 1 رر رر     رر  93

 رر     رر 24/6/1397 1 رر رر     رر  94

یکنفربیست سال حبس تنفیذی  رر 2 قتل رر    رر  95
 دومی بری الذمه

مدت بیست ویکسال حبس  26/6/1397 1 رر رر     رر  96
 تنفیذی

 مدت هفده سال حبس تنفیذی 10/7/1397 1 رر رر    رر  97

 مدت ده سال حبس تنفیذی رر 1 رر رر    رر  98

مدت بیست دوسال حبس  16/7/1397 1 رر رر    رر  99
 تنفیذی

 مدت هژده سال حبس تنفیذی 21/7/1397 1 رر رر    رر  111

 برالذمه هرواحد  14/9/1397 2 رر رر     رر  111

 بری الذمه 17/9/1397 1 رر رر     رر  112

 مدت ده سال حبس تنفیذی 19/9/1397 1 رر رر    رر  113

 بری الذمه و جریمه نقدی 27/9/1397 1 رر رر    رر  114

 هژده سال حبس تنفیذی 8/10/1397 1 رر رر    رر  115

 بری الذمه رر 1 رر رر     رر  116

 1/11/1397 3 رر رر     رر  117
وپنج سال ودومی یکنفربیست 

هژده سال حبس وسومی بری 
 الذمه

 اعدام 11/12/97 1 رر رر    رر  118

ششماه  و مدت شانزده سال 7/12/1397 1 رر رر    رر  119
 حبس تنفیذی

هرواحد ده  ده سال حبس  9/11/1397 2 رر رر    رر  111
 تنفیذی

 مدت هشت ماه حبس تنفیذی 16/7/1397 1 به قتلاقدام  رر   رر  111

 چهارده سال حبس تنفیذی 17/9/1397 1 رر رررر      112

113  
 گی به جرایم همحکمه ابتدائیه رسید

 ششماه حبس تنفیذی 8/10/97 1 به قتلاقدام  بلخ خشونت علیه زن 

پنج سال حبس تنفیذی وجریمه  29/11/97 1 رر رر    رر  114
 نقدی

 هفت سال حبس تنفیذی 30/11/97 1 اقدام به قتل رر    رر  115
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بب مس رر   رر  116
یکنفر پنج سال وششماه حبس  7/1/97 2 خودکشی

 دومی بری الذمه

 بری الذمه 1/3/1397 1 رر رر   رر  117

 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 8/3/1397 1 رر رر   رر  118

 یکسال ویکماه حبس تنفیذی 3/5/97 1 رر رر   رر  119

 مسبب  رر    رر  121
 بری الذمه 7/5/1397 1 خودکشی

 هرواحد شان بری الذمه 10/5/1397 2 رر رر    رر  121

یکنفربری الذمه دومی جریمه   17/5/1397 3 رر رر   رر  122
 نقدی سوم انصراف

 بری الذمه 10/6/1397 1 رر رر   رر  123

 بری الذمه 12/6/1397 1 رر رر    رر  124

پنج سال وششماه حبس  2/7/97 1 رر رر    رر  125
 تنفیذی

 بری الذمه 3/7/1397 1 رر رر    رر  126

حبس یکنفرپنج سال ویکماه  15/8/1397 2 رر ررر   ر  127
 دومی بری الذمهتنفیذی 

 هرواحد شان بری الذمه 26/8/1397 1 رر رر   رر  128

 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 3/9/1397 1 رر رر    رر  129

 12/9/1397 2 رر رر   رر  131
 یکنفرپنج سال وششماه حبس

دومی بری الذمه  تنفیذی
 وجریمه نقدی

یکنفرپنج سال ویکماه حبس و  17/9/97 2 رر رر   رر  131
 دوم بری الذمه

پنج سال وششماه حبس  3/10/97 1 رر رر    رر  132
 وجریمه نقدیتنفیذی 

 حبس سپری شده کافیست 24/10/97 1 رر رر   رر  133

 بری الذمه 29/10/97 1 رر رر   رر  134

 بیست سال حبس  تنفیذی 9/11/97 1 رر رر   رر  135

پنج سال وششماه حبس  30/11/97 1 رر رر   رر  136
 تنفیذی

137  
 گی به جرایم همحکمه ابتدائیه رسید

 بلخ خشونت علیه زن 
 مسبب 
 بری الذمه 6/12/97 1 خودکشی

پنج سال وششماه حبس  7/12/97 1 رر رر    رر  138
 تنفیذی

 هژده سال حبس تنفیذی 11/12/97 1 خودکشی رر   رر  139
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ضرب وجرح  رر    رر  141
 شانزده سال حبس تنفیذی 15/3/1397 1 منجربه مرگ

 شانزده سال حبس تنفیذی 15/5/97 1 رر    رر ررر   رر  141

 رر   رر  142
استعمال مواد 

کمیاوی 
 وتیزاب

 شانزده سال حبس تنفیذی 3/9/1397 1

 بری الذمه 16/3/97 1 رر    رر رر  رر  143

 دوازده سال حبس تنفیذی 30/2/97 1 رر    رر رر    رر  144

 بری الذمه 18/4/397 1 سوختاندن رر   رر  145

 پنج سال حبس تنفیذی 10/10/97 1 رر رر    رر  146

هرواحد ده ده سال حبس  11/10/97 2 رر رر   رر  147
 تنفیذی

و تنفیذی هفت ماه حبس  13/1/97 1 تخویف رر   رر  148
 جریمه نقدی

بحالش کافی  سپری شده حبس 26/2/97 1 رر رر    رر  149
 وهم جریمه نقدی

یکسال حبس تنفیذی وجریمه  4/9/1397 1 رر رر    رر  151
 نقدی

 سه ماه حبس تنفیذی 27/11/97 1 تخویف رر    رر  151

 جریمه نقدی 30/2/97 1 مجروحیت رر    رر  152

یکنفرجریمه نقدی دومی بری  12/2/97 2 رر رر   رر  153
 الذمه

 هرواحد جریمه نقدی 29/2/97 3 رر رر   رر  154

 هرواحد جریمه نقدی 13/1/97 2 رر رر    رر  155

حبس سپری شده کافیست  7/3/97 1 رر رر   رر  156
 ونیزجریمه نقدی

 پنج سال حبس تنفیذی 26/4/97 1 رر رر   رر  157

 جریمه نقدی 7/5/1397 1 رر رر   رر  158

یکنفربری الذمه دوم توقف  19/9/97 2 رر رر    رر  159
 دعوی

 جریمه نقدی 3/10/97 1 رر رر   رر  161

161  
 گی به جرایم همحکمه ابتدائیه رسید

حبس یکنفریکسال دوماه  4/10/97 2 مجروحیت بلخ خشونت علیه زن 
 ودومی بری الذمهتنفیذی 

 جریمه نقدی 8/10/97 1 رر رر     رر  162

 بری الذمه 27/11/97 1 مجروحیت رر     رر  163
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 هرواحد شان بری الذمه 3/2/97 2 آزارواریت رر    رر  164

 دوماه حبس وجریمه نقدی 13/3/97 1 رر رر    رر  165

 حبس سپری شده کافیست 22/3/97 1 رر رر     رر  166

 یکماه حبس و جریمه نقدی 17/6/97 1 رر رر     رر  167

 بری الذمه و جریمه نقدی 14/7/97 1 ر رر    رر  168

 جریمه نقدی 16/7/97 1 رر رر     رر  169

 بری الذمه وجریمه نقدی 1/8/97 1 رر رر    رر  171

 تنفیذیششماه حبس  14/8/1397 1 رر رر     رر  171

 سه ماه حبس و جریمه نقدی رر 1 رر رر    رر  172

 جریمه نقدی 24/9/97 1 رر رر    رر  173

ششماه حبس تنفیذی و جریمه  4/10/97 1 رر رر    رر  174
 نقدی

یکنفرجریمه نقدی دومی بری  29/10/97 2 رر رر     رر  175
 الذمه

 ششماه حبس تنفیذی  9/11/97 1 رر رر     رر  176

 بری الذمه 22/11/97 1 رر رر    رر  177

 پنج ماه حبس تنفیذی 11/4/97 1 ازدواج دوم رر   رر  178

 سه ماه حبس و جریمه نقدی 27/9/97 1 رر رر    رر  179

ششماه حبس تنفیذی وجریمه  5/6/1397 1 رر رر    رر  181
 نقدی

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 رر رر    رر  181

انزوای  رر    رر  182
 مه نقدیدوماه حبس وجری 26/9/97 1 اجباری

 سه ماه حبس وجریمه نقدی 11/10/97 1 رر رر    رر  183

 بری الذمه 19/11/97 1 رر رر    رر  184

 10/9/97 2 بد گرفتن رر     رر  185
یکنفرپنج سال وهفت ماه 

ودومی یکسال ویکماه  حبس 
 تنفیذی

186  
 گی به جرایم همحکمه ابتدائیه رسید

 بلخ خشونت علیه زن 
ممانعت 
 ماه حبس تنفیذی سه 18/4/97 1 ازوظیفه

نکاح قبل  رر    رر  187
 ششماه حبس تنفیذی 9/5/97 1 ازسن قانونی

 هرواحد ششماه حبس تنفیذی 16/5/97 2 دشنام وتحقیر رر    رر  188
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 پنج ماه حبس و بری الذمه 6/11/97 1 رر رر    رر  189

 سه ماه حبس وجریمه نقدی 29/11/97 1 رر رر    رر  191

 هرواحد جریمه نقدی 20/1/97 4 لت وکوبی رر   رر  191

 سه ماه حبس تنفیذی 27/1/97 1 رر رر   رر  192

 سه ماه حبس تنفیذی 28/1/97 1 رر رر    رر  193

 جریمه نقدی 15/2/97 1 رر رر     رر  194

 یکماه حبس تنفیذی 18/2/97 1 رر رر    رر  195

 دوماه حبس وجریمه نقدی 29/2/97 1 رر رر    رر  196

 بس تنفیذیسه ماه ح 8/3/97 1 رر رر    رر  197

 جریمه نقدی 9/3/97 1 رر رر    رر  198

 هشت ماه حبس تنفیذی 13/3/97 1 رر رر     رر  199

 یکماه حبس تنفیذی 30/3/97 1 رر رر   رر  211

 جریمه نقدی 5/4/97 1 رر رر    رر  211

 جریمه نقدی رر 1 رر رر     رر  212

 هرواحد جریمه نقدی 11/4/97 2 رر رر    رر  213

 واحد جریمه نقدیهر رر 4 رر رر    رر  214

 جریمه نقدی 18/4/97 1 رر رر    رر  215

 جریمه نقدی 23/4/97 1 رر رر     رر  216

 جریمه نقدی 26/4/97 1 رر رر    رر  217

 جریمه نقدی 30/4/97 1 رر رر    رر  218

 جریمه نقدی وبری الذمه 1/5/97 1 رر رر    رر  219

211  
 گی به جرایم همحکمه ابتدائیه رسید

 جریمه نقدی 3/5/97 1 لت وکوبی بلخ خشونت علیه زن 

 جریمه نقدی 7/5/97 1 رر رر    رر  211

 جریمه نقدی رر 1 لت وکوبی رر    رر  212

 جریمه نقدی 9/5/97 1 لت وکوبی رر    رر  213
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 جریمه نقدی 15/5/97 1 رر رر    رر  214

 بری الذمه 16/5/97 1 رر رر   رر  215

 جریمه نقدی رر 1 رر رر    رر  216

 ده سال حبس تنفیذی 20/5/97 1 رر رر    رر  217

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 رر رر    رر  218

 جریمه نقدی 27/5/97 1 رر رر     رر  219

 هرواحد جریمه نقدی 5/6/97 2 رر رر     رر  221

 جریمه نقدی 10/6/97 1 رر رر     رر  221

 جریمه نقدی رر 1 رر رر     رر  222

 جریمه نقدی 21/6/97 1 رر رر     رر  223

 جریمه نقدی 24/6/97 1 رر رر     رر  224

 جریمه نقدی 28/6/97 1 رر رر     رر  225

 جریمه نقدی رر 1 رر رر     رر  226

 دوماه حبس تنفیذی 2/7/97 1 رر رر    رر  227

 بری الذمه 7/7/97 1 رر رر    رر  228

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 رر رر    رر  229

 یکماه حبس و جریمه نقدی 9/7/97 1 رر رر    رر  231

 بری الذمه 10/7/97 1 رر رر     رر  231

 هرواحد بری الذمه رر 2 رر رر    رر  232

 جریمه نقدی 11/7/97 1 رر رر     رر  233

 جریمه نقدی 16/7/97 1 رر رر    رر  234

235  
 گی به جرایم همحکمه ابتدائیه رسید

 بلخ خشونت علیه زن 
 جریمه نقدی 24/7/97 1 لت وکوبی

 جریمه نقدی 1/8/97 1 رر رر    رر  236

 جریمه نقدی 8/8/97 1 لت وکوبی ررر   ر  237

 جریمه نقدی 12/8/97 1 لت وکوبی رر    رر  238

 جریمه نقدی 19/8/97 1 رر رر     رر  239
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 جریمه نقدی 27/8/97 1 رر رر   رر  241

 جریمه نقدی 30/8/97 1 رر رر    رر  241

وجریمه تنفیذی چهارماه حبس  رر 1 رر رر    رر  242
 نقدی

 مه نقدیجری 17/9/1397 1 رر رر    رر  243

 جریمه نقدی وبری الذمه 4/10/97 1 رر رر      رر  244

 جریمه نقدی 10/10/97 1 رر رر    رر  245

 جریمه نقدی 17/10/97 1 رر رر    رر  246

 جریمه نقدی رر 1 رر رر    رر  247

و جریمه تنفیذی سه ماه حبس  22/10/97 1 رر رر    رر  248
 نقدی

 جریمه نقدی رر 1 رر رر     رر  249

 جریمه نقدی 24/10/97 1 رر رر     رر  251

 دوماه حبس تنفیذی 25/10/97 1 رر رر    رر  251

 بری الذمه 29/10/97 1 رر رر   رر  252

 بری الذمه 7/11/97 1 رر رر    رر  253

 جریمه نقدی 13/11/97 1 رر رر    رر  254

 جریمه نقدی 30/11/97 1 رر رر      رر  255

 جریمه نقدی 6/12/97 1 رر رر    رر  256

 بری الذمه 13/12/97 1 رر رر    رر  257

   0   

258  
جرایم ه محکمه ابتدائیه رسیده گی ب

 4/2/97 2 قتل علیه زن والیت کابلخشونت 
یکنفربیست سال وششماه 
حبس دومی ده سال حبس 

 تنفیذی

259  
جرایم ه محکمه ابتدائیه رسیده گی ب

 بیست سال حبس تنفیذی 25/4/97 1 قتل علیه زن والیت کابلخشونت 

 هژده سال حبس تنفیذی 27/5/97 1 رر رررر       261

 اعدام 6/6/97 1 قتل رر    رر  261

 اعدام 24/6/97 1 قتل رر    رر  262

یکنفربیست سال دومی بری  رر 2 رر رر     رر  263
 الذمه
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 بیست ویکسال حبس تنفیذی 26/6/97 1 رر رر      رر  264

 بیست سال حبس تنفیذی 7/7/97 1 رر رر     رر  265

 هفده سال حبس تنفیذی 10/7/97 1 رر رر    رر  266

 ده سال حبس تنفیذی رر 1 رر رر    رر  267

 بیست ودوسال حبس تنفیذی 16/7/97 1 رر رر    رر  268

 هژده سال حبس تنفیذی 21/7/97 1 رر رر    رر  269

 هرواحد شان بری الذمه 14/9/97 2 رر رر     رر  271

 بری الذمه 17/9/97 1 رر رر     رر  271

 ده سال حبس تنفیذی 19/9/97 1 رر رر     رر  272

 بری الذمه وجریمه نقدی 27/9/97 1 رر رر     رر  273

 هژده سال حبس تنفیذی 8/10/97 1 رر رر    رر  274

 بری الذمه رر 1 رر رر     رر  275

 1/11/97 3 رر رر     رر  276
حبس  یکنفر بیست وپنج سال

حبس دومی هژده سال  تنفیذی،
 وسومی بری الذمهتنفیذی 

 اعدام 11/12/97 1 رر رر      رر  277

 شانزده سال حبس تنفیذی 7/12/97 1 رر رر    رر  278

هرواحد ده ده سال حبس  9/11/97 2 رر رر      رر  279
 تنفیذی

 چهارده سال حبس تنفیذی 17/9/97 1 اقدام به قتل رر      رر  281

 ششماه حبس تنفیذی 8/10/97 1 رر رر     رر  281

وجریمه تنفیذی  پنج سال حبس 29/11/97 1 رر رر     رر  282
 نقدی

283  
جرایم ه محکمه ابتدائیه رسیده گی ب

 هفت سال حبس تنفیذی 30/11/97 1 اقدام به قتل علیه زن والیت کابلخشونت 

مسبب خود  رر      رر  284
یکنفرپنج سال وششماه حبس  7/1/97 2 کشی

 دومی بری الذمه

مسبب خود  رر     رر  285
 بری الذمه 1/3/97 1 کشی

ب مسب رر     رر  286
 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 8/3/97 1 خودکشی

 یکسال ویکماه حبس تنفیذی 3/5/97 1 رر رر     رر  287

 بری الذمه 7/5/97 1 رر رر    رر  288
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 هرواحد شان بری الذمه 10/5/97 2 رر رر     رر  289

یکنفربری الذمه وجریمه نقدی  17/5/97 3 رر رر     رر  291
 توقف دعوی ودومی

 بری الذمه 10/6/97 1 رر رر    رر  291

 بری الذمه 12/6/97 1 رر رر    رر  292

پنج سال وششماه حبس  2/7/97 1 رر رر    رر  293
 تنفیذی

 بری الذمه 3/7/97 1 رر رر     رر  294

دومی وپنج سال ویکماه حبس  15/8/97 2 رر رر     رر  295
 بری الذمه

 هرواحد شان بری الذمه 26/8/97 2 رر رر     رر  296

 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 3/9/97 1 رر رر    رر  297

 12/9/97 2 رر رر    رر  298
پنج سال وششماه حبس 

دومی بری االمه و جریمه و
 نقدی

پنج سال ویکماه حبس ودومی  17/9/97 2 رر رر     رر  299
 بری الذمه

پنج سال وششماه حبس  3/10/97 1 رر رر    رر  311
 تنفیذی وجریمه نقدی

 سپری شده کافیست حبس 24/10/97 1 رر رر     رر  311

 بری الذمه 29/10/97 1 رر رر     رر  312

 بیست سال حبس تنفیذی 9/11/97 1 رر رر     رر  313

پنج سال وششماه حبس  30/11/97 1 رر رر     رر  314
 تنفیذی

 بری الذمه 6/12/97 1 رر رر     رر  315

پنج سال وششماه حبس  7/12/97 1 رر رر     رر  316
 تنفیذی

317  
جرایم ه ده گی بمحکمه ابتدائیه رسی

 علیه زن والیت کابلخشونت 
مسبب خود 

 هژده سال حبس تنفیذی 11/12/97 1 کشی

ضرب وجرح  رر    رر  318
 شانزده سال حبس تنفیذی 15/3/97 1 منجربه فوت

ضرب وجرح  رر     رر  319
 شانزده سال حبس تنفیذی 15/5/97 1 منجربه فوت

مواد کیمیاوی  رر    رر  311
 شانزده سال حبس تنفیذی 3/9/97 1 وتیزاب باشی

 بری الذمه 16/3/97 1 رر رر    رر  311

 دوازده سال حبس تنفیذی 30/2/97 1 رر رر      رر  312
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 بری الذمه 18/4/97 1 سوختان رر      رر  313

 پنج سال حبس تنفیذی 10/10/97 1 رر رر     رر  314

هرواحد ده  ده سال حبست  11/10/97 2 سوختان رر     رر  315
 تنفیذی

وجریمه  حبس تنفیذیهفت ماه  13/1/97 1 تخویف رر  رر     316
 نقدی

 ششماه حبس تنفیذی 26/2/97 1 رر رر     رر  317

 یکسال  حبس  وجریمه نقدی 4/9/97 1 رر رر     رر  318

 سه ماه حبس تنفیذی 27/11/97 1 رر رر    رر  319

 جریمه نقدی 30/2/97 1 مجروحیت رر     رر  321

جریمه نقدی ودومی بری یکنفر 12/2/97 2 رر رر     رر  321
 الذمه

 هرواحد جریمه نقدی 29/1/97 3 رر رر     رر  322

دومی  یکنفرحبس گذشته کافی 13/1/97 2 رر رر     رر  323
 جریمه نقدی

 جریمه نقدی 7/3/97 1 رر رر     رر  324

 پنج سال حبس تنفیذی 26/4/97 1 رر رر      رر  325

 جریمه نقدی 7/5/97 1 رر رر     رر  326

 جریمه نقدی 19/8/97 1 رر ررر     ر  327

یکنفربری الذمه دومی توقف  19/9/97 2 رر رر     رر  328
 دعوی

 جریمه نقدی 3/10/97 1 رر رر     رر  329

دومی ویکنفریکسال ودوماه  4/10/97 2 رر رر     رر  331
 بری الذمه

 جریمه نقدی 8/1/97 1 رر رر     رر  331

332  
جرایم ه محکمه ابتدائیه رسیده گی ب

 جریمه نقدی 27/11/97 1 مجروحیت زن والیت کابل علیهخشونت 

 هرواحد شان بری الذمه 3/2/97 2 زاراریتآ رر    رر  333

 دوماه حبس و جریمه نقدی 13/3/97 1 زاراریتآ رر      رر  334

بحالش حبس سپری شده  22/3/97 1 آزار واریت رر    رر  335
 کافیست

ه و جریمتنفیذی یکماه حبس  17/6/97 1 رر رر     رر  336
 نقدی

 جریمه نقدی 14/7/97 1 رر رر     رر  337
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 جریمه نقدی 16/7/97 1 رر رر    رر  338

 جریمه نقدی 1/8/97 1 رر رر     رر  339

 ششماه حبس تنفیذی 14/8/97 1 رر رر     رر  341

و جریمه  تنفیذی سه ماه حبس رر 1 رر رر     رر  341
 نقدی

 جریمه نقدی 24/9/97 1 رر رر     رر  342

وجریمه  تنفیذی  ششماه حبس 4/10/97 1 رر رر     رر  343
 ینقدی

دومی  و یکنفرجریمه نقدی 29/10/97 2 رر رر    رر  344
 بری الذمه

 ششماه حبس تنفیذی 9/11/97 1 رر رر     رر  345

 بری الذمه 22/11/97 1 رر رر       رر  346

 سه ماه حبس و جریمه نقدی 27/9/97 1 ازدواج دوم رر     رر  347

یکسال حبس تنفیذی وجریمه  5/6/97 1 رر رر     رر  348
 نقدی

 سه ماه حبس تنفیذی 5/6/97 1 رر رر     رر  349

انزوای  رر    رر  351
وجریمه تنفیذی دوماه حبس  26/9/97 1 اجباری

 نقدی

و جریمه تنفیذی سه ماه حبس  11/10/97 1 رر رر     رر  351
 نقدی

 بری الذمه 29/11/97 1 رر رر     رر  352

 10/9/97 2 بد گرفتن رر    رر  353
حبس  یکنفرپنج سال وهفت ماه

دومی یکسال ویکماه   تنفیذی
 حبس تنفیذی

ممانعت  رر    رر  354
 سه ماه حبس تنفیذی 18/4/97 1 ازکاروظیفه

 ششماه حبس تنفیذی 9/5/97 1 نکاح زیرسن رر    رر  355

356  
جرایم ه محکمه ابتدائیه رسیده گی ب

هرواحد شش ششماه حبس  16/5/97 2 دشنام وتحقیر علیه زن والیت کابلخشونت 
 تنفیذی

 پنج ماه حبس تنفیذی 6/11/97 1 رر رر    رر  357

 سه ماه حبس وجریمه نقدی 29/11/97 1 دشنام وتحقیر رر    رر  358

 هرواحد جریمه نقدی 20/1/97 4 لت وکوب رر      رر  359

 سه ماه حبس تنفیذی 27/1/97 1 رر رر    رر  361

 تنفیذی سه ماه حبس 28/1/97 1 رر رر     رر  361
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 جریمه نقدی 15/2/97 1 رر رر    رر  362

 یکنیم ماه حبس تنفیذی 18/2/97 1 رر رر    رر  363

و جریمه تنفیذی دوماه حبس  29/2/97 1 رر رر    رر  364
 نقدی

 سه ماه حبس تنفیذی 8/3/97 1 رر رر    رر  365

 جریمه نقدی 9/3/97 1 رر رر     رر  366

 فیذیهشت ماه حبس تن 13/3/97 1 رر رر    رر  367

 یکماه حبس تنفیذی 30/3/97 1 رر رر    رر  368

 جریمه نقدی 5/4/97 1 رر رر   رر  369

 جریمه نقدی رر 1 رر رر    رر  371

 هرواحد جریمه نقدی 11/4/97 2 رر رر     رر  371

 هرواحد  جریمه نقدی رر 4 رر رر     رر  372

 جریمه نقدی 18/4/97 1 رر رر     رر  373

 ه نقدیجریم 23/4/97 1 رر رر     رر  374

 جریمه نقدی 26/4/97 1 رر رر       رر  375

 جریمه نقدی 30/4/97 1 رر رر      رر  376

 جریمه نقدی 1/5/97 1 رر رر      رر  377

 جریمه نقدی رر 1 رر رر      رر  378

 جریمه نقدی 3/5/97 1 رر رر       رر  379

 جریمه نقدی 7/5/97 1 رر رر      رر  381

381  
م جرایه محکمه ابتدائیه رسیده گی ب

 جریمه نقدی 7/5/97 1 لت وکوب علیه زن والیت کابلخشونت 

 جریمه نقدی 15/5/97 1 رر رر     رر  382

 بری الذمه 16/5/97 1 لت وکوب رر      رر  383

 جریمه نقدی رر 1 لت وکوبی رر     رر  384

 ده سال حبس تنفیذی 20/5/97 1 رر رر      رر  385

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 رر رر      رر  386
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 هرواحد جریمه نقدی 5/6/97 2 رر رر      رر  387

 جریمه نقدی 10/6/97 1 رر رر       رر  388

 جریمه نقدی رر 1 رر رر     رر  389

 جریمه نقدی 21/6/97 1 رر رر     رر  391

 جریمه نقدی 24/6/97 1 رر رر      رر  391

 جریمه نقدی 28/6/97 1 رر رر       رر  392

 جریمه نقدی رر 1 رر رر      رر  393

 دوماه حبس تنفیذی 2/7/97 1 رر رر     رر   394

 بری الذمه 7/7/97 1 رر رر     رر  395

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 رر رر      رر  396

و جریمه  تنفیذی یکماه حبس 9/7/97 1 رر رر      رر  397
 نقدی

 بری الذمه 10/7/97 1 رر رر      رر  398

 هرواحد بری الذمه رر 2 رر رر     رر  399

 جریمه نقدی 11/7/97 1 رر رر     رر  411

 جریمه نقدی 16/7/97 1 رر رر      رر  411

 جریمه نقدی 24/7/97 1 رر رر      رر  412

 جریمه نقدی 1/8/97 1 رر رر      رر  413

 جریمه نقدی 8/8/97 1 رر رر     رر  414

 جریمه نقدی 12/8/97 1 رر رر     رر  415

416  
جرایم ه محکمه ابتدائیه رسیده گی ب

 جریمه نقدی 19/8/97 1 لت وکوب بلعلیه زن والیت کاخشونت 

 جریمه نقدی 27/8/97 1 رر رر     رر  417

 جریمه نقدی 30/8/97 1 لت وکوب رر     رر  418

و جریمه تنفیذی چهارماه حبس  رر 1 لت وکوبی رر     رر  419
 نقدی

 جریمه نقدی 17/9/97 1 رر رر     رر  411

 جریمه نقدی 4/10/97 1 رر رر     رر  411
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 جریمه نقدی 10/10/97 1 رر رر     رر  412

 جریمه نقدی 17/10/97 1 رر رر     رر  413

 جریمه نقدی رر 1 رر رر     رر  414

و جریمه تنفیذی سه ماه حبس  22/10/97 1 رر رر   رر  415
 نقدی

 جریمه نقدی رر 1 رر رر       رر  416

 جریمه نقدی 24/10/97 1 رر رر      رر  417

 دوماه حبس تنفیذی 25/10/97 1 رر رر     رر  418

 بری الذمه 29/10/97 1 رر رر    رر  419

 بری الذمه 7/11/97 1 رر رر     رر  421

 جریمه نقدی 13/11/97 1 رر رر      رر  421

 جریمه نقدی 30/11/97 1 رر رر     رر  422

 جریمه نقدی 6/12/97 1 رر رر    رر  423

 بری الذمه 13/12/97 1 رر رر    رر  424

   0   

425  
 یمجرارسیده گی به محکمه ابتدائیه 

 علیه زن والیت هرات خشونت

 و لت وکوب
 سه ماه حبس تنفیذی 12/1/1397 1 آزارواریت

یکنفربرائت دومی سه ماه  رر 2 رر رر     رر  426
 تنفیذی  حبس

یکنفربرائت ودومی سه ماه  15/1/97 2 زارواریتآ رر     رر  427
 حبس تنفیذی

 تنفیذی سه ماه وپنج روزحبس 12/1/97 1 لت وکوبی رر    رر  428

 رر     رر  429
لت وکوبی 

 پنج سال حبس تنفیذی 22/1/97 1 به قتلواقدام 

431  
 جرایمرسیده گی به محکمه ابتدائیه 

 علیه زن والیت هرات خشونت

لت وکوب 
 تنفیذی چهارماه حبس 26/1/97 1 وازاراریت

 رر    رر  431
اقدام به 
 رر رر 1 خودگشی

 رر    رر  432
ازدواج مجدد 

 ه حبس تنفیذیپنج ما 9/2/97 1 ازارواریتو 

 رر    رر  433
لت وکوب 

 هرواحد برائت رر 3 وهتک حرمت

 رر    رر  434
لت وکوب 

 یکسال وششماه حبس تنفیذی رر 1 آزارواریتو

 رر    رر  435
خود کشی 
 هفت سال حبس تنفیذی 16/2/97 1 منجربه فوت
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 چهارماه پانزده روزحبس 23/2/97 1 لت وکوب رر      رر  436

 ه ماه پانزده روزحبسس 30/2/97 1 رر رر    رر  437

لت وکوب  رر     رر  438
 پنج ماه حبس رر 1 وازارواریت

 رر    رر  439
اب تیز

خوردگی 
 منجربه فوت

 هشت سال حبس رر 1

 تنفیذی یکنفر هفت ماه حبس رر 2 مجروحیت رر    رر  441
 وجریمه نقدی دومی برائت

 رر     رر  441

ت یتابل
خوردگی 

 منحربه فوت
 نفیذیدوسال وششماه حبس ت 2/3/97 1

 رر    رر  442
ازدواج 
 6/3/97 3 زیرسن

دومی   ،یکنفرپنج سال ویکماه
سومی و دوسال وششماه 

 دوسال حبس تنفیذی

 رر    رر  443
تخویف 
 یکسال وششماه حبس تنفیذی رر 1 ودشنام

 رر    رر  444
ادعای توهین 

 ششماه حبس تنفیذی 12/3/97 1 وتحقیر

 رر     رر  445
ازارواریت 

 بس تنفیذیچهارماه ح رر 1 وتخویف

 رر    رر  446
توهین  ،دشنام

 ده ماه حبس تنفیذی 23/3/97 1 وتحقیر

 چهارماه حبس تنفیذی رر 1 لت وکوبی رر    رر  447

 ششماه حبس تنفیذی 30/3/97 1 رر رر   رر  448

 رر    رر  449
خود کشی 
 سه سال وششماه حبس تنفیذی رر 1 منجربه فوت

 بس تنفیذییکسال وششماه ح 6/4/97 1 لت وکوبی رر    رر  451

 رر 10/4/97 1 رر رر    رر  451

سه ماه وپانزده روزحبس  24/4/97 1 لت وکوبی رر    رر  452
 تنفیذی

453  
 جرایمرسیده گی به محکمه ابتدائیه 

 علیه زن والیت هرات خشونت

لت وکوبی 
 یکسال وششماه حبس تنفیذی رر 1 منجربه فوت

 رر   رر  454
حلق اویزی 
 یششماه حبس تنفیذ رر 1 منجربه فوت

 سه ماه وپانزده روزحبس رر 1 لت وکوب رر    رر  455

 سه ماه حبس تنفیذی 10/5/97 1 لت وکوبی رر    رر  456

 رر 27/4/97 1 لت وکوب رر   رر  457

 رر    رر  458
خودسوزی 
 برائت 10/5/97 1 منجربه فوت
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 رر    رر  459
تهدید 

 رر 18/5/97 1 وازارواریت

 تنفیذیهشت ماه حبس  10/5/97 1 لت وکوبی رر    رر  461

 رر    رر  461
لت وکوب 

یکنفر برائت دونفر سه ماه  3/5/97 2 به فحشا
 حبس تنفیذی

 رر    رر  462
سم خوردگی 
دومی حبس یکنفرپنج سال  7/5/97 2 منحربه فوت

 دوسال حبس تنفیذی

 رر    رر  463
خود سوزی  
 برائت 10/5/97 1 ولت وکوب

 چهارماه حبس تنفیذی 14/5/97 1 لت وکوبی رر    رر  464

 رر    رر  465
توهین تحقیر 
 سه ماه وده روزحبس تنفیذی 17/5/97 1 وازارواریت

 چهارماه حبس تنفیذی 14/5/97 1 لت وکوبی رر    رر  466

 رر   رر  467
لت وکوبی 

 سه ماه حبس تنفیذی 17/5/97 1 وتهدید

 رر    رر  468
جنین  سقط

پنج سال وششماه حبس  21/5/97 1 وخود سوزی
 تنفیذی

 رر    رر  469
لت وکوبی 

 برائت 4/6/97 1 وتخویف

 رر 17/4/97 1 رر رر    رر  471

 سه ماه حبس تنفیذی 4/6/97 1 لت وکوب رر    رر  471

 رر    رر  472
لت وکوب 
 هشت ماه حبس تنفیذی رر 1 وازاراریت

 یکسال وششماه حبس تنفیذی 7/6/97 1 مجروحیت رر   رر  473

 سه سال وششماه حبس تنفیذی 11/7/97 1 شیکخود رر   رر  474

 رر   رر   475
آزارواریت 

 یکسال وششماه حبس تنفیذی رر 1 ودشنام

476  
 جرایمرسیده گی به محکمه ابتدائیه 

 علیه زن والیت هرات خشونت

لت وکوبی 
 پنج ماه حبس تنفیذی رر 1 وازارواریت

 یکسال وششماه حبس تنفیذی 17/6/97 1 لت وکوبی رر   رر  477

 رر     رر  478

لت وکوبی، 
ازارواریت 

 وتخویف
 ماه حبس تنفیذی پنج رر 1

 برائت 21/6/97 1 آزارواریت رر     رر  479

 پنج ماه حبس تنفیذی رر 1 لت وکوبی رر    رر  481

 چهارماه حبس تنفیذی رر 1 رر رر    رر  481

 رر    رر  482

آزارواریت، 
اقدام 

 بخودکشی
 یکسال وپنج روزحبس رر 1
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 هرواحد جریمه نقدی 7/7/97 2 لت وکوبی رر    رر  483

کوبی لت و رر   رر  484
 دوماه حبس وجریمه نقدی رر 1 وآزارواریت

 رر    رر  485
تخویف 

 برائت رر 1 وآزارواریت

 رر   رر  486
 آزار واریت

 سه ماه وپانزده روزحبس 15/7/97 1 ودشنام
 تنفیذی 

 رر   رر  487
توهین  دشنام

 برائت 11/7/97 1 وتحقیر

 رر   رر  488
لت وکوب 
 چهارماه حبس تنفیذی 8/7/97 1 وآزارواریت

 رر   رر  489
مجروحیت 

 برائت رر 1 وتهدید

 رر    رر  491
لت وکوبی 

 سه ماه حبس تنفیذی 8/7/97 1 ودشنام

 رر    رر  491
آزارو اریت 

حبس ده روز ویکنفرسه ماه  رر 2 وتخویف
 دومی برائتتنفیذی و

 چهارماه حبس تنفیذی رر 1 لت وکوبی رر    رر  492

مسمومیت  رر    رر  493
 یکماه  حبس تنفیذیپنج سال و 15/7/97 1 منجربه فوت

 برائت رر 1 رر رر   رر  494

 برائت رر 1 رر رر    رر  495

 تنفیذی  ده روزحبسوسه ماه  30/7/97 1 دشنام وتوهین رر    رر  496

 رر    رر  497
مسمومیت 
 تنفیذی  سه سال ویکماه حبس 6/8/97 1 منجربه فوت

 تنفیذی پنج سال وده روزحبس 13/8/97 1 رر رر    رر  498

499  
 جرایمرسیده گی به یه محکمه ابتدائ

 علیه زن والیت هرات خشونت

خود سوزی 
شش سال ویکماه حبس  6/8/97 1 منجربه فوت

 تنفیذی

 رر    رر  511
لت وکوبی 
 چهارماه حبس تنفیذی 10/8/97 1 توهین وتحقیر

 رر   رر  511
مسمومیت 
 پنج سال ششماه حبس تنفیذی 10/8/97 1 منجربه فوت

 رر    رر  512
 و به قتلاقدام 

 هشت ماه حبس تنفیذی 16/8/97 1 کوبلت و

 رر     رر  513
لت وکوبی 

 یکسال وششماه حبس تنفیذی 23/8/97 1 وتوهین

 رر    رر  514
لت وکوبی 
 سه ماه حبس تنفیذی 27/8/97 1 وازارواریت

 شش ماه حبس تنفیذی رر 1 توهین وتحقیر رر   رر  515

 چهارماه حبس تنیفذی رر 1 لت وکوبی رر   رر  516
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 شش ماه حبس تنفیذی 3/9/97 1 ارواریتآز رر    رر  517

 14/9/1397 1 تحقیرو توهین رر    رر  518
 برائت 

مجبوربخود  رر    رر  519
 یکسال ویکماه حبس تنفیذی رر 1 کشی

لت وکوبی  رر    رر  511
 هشت ماه حبس تنفیذی 25/9/97 1 ودشنام

 رر    رر  511
مسمومیت 
 برائت رر 1 منجربه فوت

 رر   رر  512
منع تصرف 

 ششماه حبس تنفیذی 5/10/97 1 ازاموال

 رر     رر  513
مجبوربخود 

 برائت 28/9/97 1 کشی

 رر    رر  514
لت وکوب 
 برائت 23/10/97 1 آزارواریت

یکنفرششماه دومی سه ماه  12/10/97 2 آزارواریت رر   رر  515
 حبس تنفیذی

 سه ماه حبس تنفیذی 16/10/97 1 لت وکوبی رر    رر  516

 هشت ماه حبس تنفیذی رر 1 توهین وتحقیر رر    رر  517

 رر    رر  518
ازدواج مجدد 

 هشت ماه حبس تنفیذی 16/10/97 1 اریتووآزار

 رر    رر  519
 و تخویف
 یکسال وششماه حبس تنفیذی رر 1 تهدید

 یکسال وششماه حبس تنفیذی 19/10/97 1 لت وکوبی رر   رر  521

 تنفیذی  پنج سال ویکماه حبس رر 1 خودسوزی رر   رر  521

 یکسال وششماه حبس تنفیذی رر 1 وکوبی لت رر    رر  522

523  
 جرایمرسیده گی به محکمه ابتدائیه 

 علیه زن والیت هرات خشونت
 هشت ماه حبس  تنفیذی 19/10/97 1 لت وکوبی

 رر   رر  524
لت وکوب 
 چهارماه حبس  تنفیذی 23/10/97 1 توهین وتحقیر

 رر 26/10/97 1 آزارواریت رر    رر  525

 ه ماه حبس تنفیذیس رر 1 تخویف رر    رر  526

 هردو برائت 7/11/97 2 لت وکوب رر    رر  527

 دوسال حبس تنفیذی 3/11/97 1 اریتو آزار رر    رر  528

 رر    رر  529
لت وکوب 

 شش ماه حبس تنفیذی 10/11/97 1 آزارواریتو

 سه ماه وپنج روزحبس تنفیذی 10/11/97 1 رر رر    رر  531

 رر 21/11/97 1لت وکوبی  رر   رر  531
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 وازارواریت

 یکسال وششماه حبس تنفیذی 17/11/97 1 لت وکوب رر    رر  532

 چهارماه حبس تنفیذی 27/11/97 1 لت وکوب رر     رر  533

534  
گی به جرایم خشونت علیه  ه دیوان رسید

 والیت هراتزن محکمه استیناف 

لت وکوبی 
حبس  ده روزویکنفر سه ماه  8/1/97 2 وتخویف

 دومی برائت تنفیذی و

 رر     رر  535
لت وکوبی 

 یکسال حبس تنفیذی 8/1/97 1 آزارواریتو

 ده روزحبس تنفیذیوسه ماه   رر 1 رر رر    رر  536

 رر    رر  537
لت ودشنام 

 ده روزحبس تنفیذیوسه ماه  14/1/97 1 وکوبی

 هشت ماه حبس تنفیذی 28/1/97 1 رر رر    رر  538

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 لت وکوبی رر    رر  539

 دومی برائتویکنفرسه ماه  رر 2 یلت وکوب رر   رر  541

 رر    رر  541
ازاراریت 

یکنفرسه ماه وبیست روز  رر 2 تحقیر
 ودومی برائت

 چهارماه حبس تنفیذی 25/2/97 1 لت وکوبی رر    رر  542

 رر   رر  543
 و لت وکوبی

 چهارماه حبس تنفیذی 5/2/97 1 ازار ودشنام

 پنج ماه حبس تنفیذی 2/3/97 1 ازدواج مجدد رر    رر  544

 رر    رر  545
خود کشی 

 هفت سال حبس تنفیذی 9/3/97 1 کوبیوولت 

 رر   رر  546
 و لت وکوبی
 یکسال وششماه حبس تنفیذی 2/3/97 1 دشنام

 هرسه شان  برائت رر 3 لت وکوبی رر   رر  547

548  
گی به جرایم خشونت علیه  ه دیوان رسید

 والیت هراتزن محکمه استیناف 
 نزده روزحبسچهارماه وپا 23/3/97 1 اریتو آزار

 دوماه حبس تنفیذی رر 1 لت وکوب رر    رر  549

 پنج ماه حبس تنفیذی رر 1 رر رر   رر  551

 رر  رر  551
مجروحیت 

و تنفیذی یکنفرده ماه حبس  رر 2 اریتو زارآو
 جریمه نقدی و دومی برائت

 دو سال وششماه حبس تنفیذی 9/4/97 1 خودکشی رر    رر  552

 رر    رر  553
تیزاب 
 شش سال حبس تنفیذی 23/2/97 1 خوردگی

 رر   رر  554
تخویف 
 یکسال وششماه حبس تنفیذی 6/4/97 1 ودشنام

ن ددا بد رر     رر  555
یک نفردوسال  ،یکنفر سه سال رر 3ونکاح قبل 

ویکنفریکسال وششماه حبس 



 قضاء گزارش اجراآت محاکم مرکز ووالیات کشور
 

 144  

 

 تنفیذی ازسن قانونی

 رر    رر  556
لت وکوبی 

 ه حبس تنفیذیچهارما رر 1 دشنام

 رر    رر  557

 ،لت وکوبی
تخویف  ،ازار

وانزوای 
 اجباری

 چهارماه حبس تنفیذی 16/4/97 1

 سه سال وششماه حبس تنفیذی رر 1 خود کشی رر   رر  558

 رر   رر  559
ازاراریت 
 شش ماه حبس تنفیذی 30/4/97 1 ولت کوبی

 یکسال وششماه حبس تنفیذی رر 1 رر رر    رر  561

سه ماه وپانزده روزحبس  20/5/97 1 اریتو ازار رر   رر  561
 یتنفیذ

 سه ماه وپانزده روزحبس رر 1 لت وکوبی رر   رر  562
 تنفیذی

 رر    رر  563
لت وکوبی 
 یکسال وششماه حبس تنفیذی 20/5/97 1 مجربفوف

 شش سال حبس تنفیذی رر 1 خود کشی رر   رر  564

 رر   رر  565
خو دسوزی 

 برائت رر 1 تخویف

 رر    رر  566
تحریک به 

حبس یکنفرسه ماه وبیست روز 14/6/97 2 فحشا
 دومی برائت فیذیتن

 رر   رر  567
خود کشی 
یکنفرپنج سال ویکماه ویک  رر 2 منجربه فوت

 نفردوسال حبس تنفیذی

 رر    رر  568
اریت و ازار

پنج سال وششماه حبس  4/7/97 1 وسقط جنین
 تنفیذی

 رر   رر  569
اریت و ازار

 سه ماه ده روزحبس تنفیذی 21/6/97 1 توهین وتحقیر

   0   

571  
گی به جرایم  هیدمحکمه ابتدائیه رس

 والیت کندزعلیه زن خشونت 
 سه ماه حبس تنفیذی 5/1/97 1 لت وکوبی

 سه ماه حبس تنفیذی 5/1/97 1 لت وکوبی رر    رر  571

 هرواحد برائت 12/1/97 2 اریتو زارآ رر     رر  572

دومی سه ماه ویکنفربرائت  18/1/97 2 لت و کوب رر    رر  573
 حبس

 بری الذمه 26/1/97 1 لت وکوب رر    رر  574

 جریمه نقدی 2/3/97 1 ازارو اریت رر    رر  575

هرواحد یازده یازده سال حبس  6/3/97 2 تیزاب پاشی رر     رر  576
 تنفیذی
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 هفت ماه حبس تنفیذی 19/3/97 1 اریتوازار رر    رر  577

 دو ماه پانزده روزحبس تنفیذی 10/4/97 1 لت وکوب رر    رر  578

 اه حبس تنفیذیهفت م رر 1 ازاراریت رر    رر  579

 بیست سال حبس تنفیذی 13/4/97 1 قتل رر   رر  581

 سی سال حبس تنفیذی 19/4/97 1 رر رر   رر  581

 چهارماه حبس تنفیذی 7/5/97 1 تهدید رر   رر  582

 یکماه حبس تنفیذیوپنج سال  9/5/97 1 خود کشی رر    رر  583

دومی شش سال ویکنفربرائت  13/6/97 2 رر رر    رر  584
 حبس تنفیذی

 پنج ماه حبس تنفیذی رر 1 تهدید رر     رر  585

 رر    رر  586
قتل 

 سی سال حبس تنفیذی 20/6/97 1 ومجروحیت

 سه ماه حبس تنفیذی 11/7/97 1 اریتوازار  رر    رر  587

 نزده سال حبس تنفیذی 2/8/97 1 قتل رر    رر  588

 حبس گذشته بحالش کافی 12/8/97 1 لت وکوب رر    رر  589

هرواحد ده  ده سال حبس  رر 3 مجروحیت رر   رر  591
 تنفیذی

پانزده روزحبس  و یکماه 16/8/97 1 لت وکوب رر    رر  591
 تنفیذی

 هرواحد دو دو ماه حبس رر 3 رر رر    رر  592
 تنفیذی

 چهارماه حبس تنفیذی 14/9/97 1 دشنام رر   رر  593

 دوسال حبس تنفیذی 17/9/97 1 مجروحیت رر   رر  594

595  
ه جرایم گی ب همحکمه ابتدائیه رسید

 والیت کندزعلیه زن خشونت 
 بری الذمه 22/9/97 1 لت وکوب

 شش سال حبس تنفیذی 28/9/97 1 خرید وفروش رر    رر  596

 بری الذمه 16/10/97 1 مجروحیت رر   رر  597

 بیست سال حبس تنفیذی 26/10/97 1 قتل رر   رر  598

 سه ماه حبس تنفیذی 30/11/97 1 اریتوزارآ رر   رر  599

 رر   رر  611

ه طابرو
نامشروع 

 به قتلمسبب 
 شانزده سال ویکماه حبس 5/12/97 1

 تنفیذی

 سه ماه حبس تنفیذی 7/12/97 1 لت وکوب رر   رر  611
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 دوازده سال حبس تنفیذی 11/1/97 1 تیزاب پاشی رر   رر  612

 رر   رر  613

 نکاح قبل از
 کمال سنا

 قانونی
 دوسال حبس تنفیذی 21/1/97 1

 نج ماه حبس تنفیذیپ 1/2/97 1 لت وکوب رر   رر  614

 هرواحد سه ماه حبس تنفیذی رر 2 رر رر   رر  615

 تنفیذی یکماه وهفده روزحبس رر 1 رر رر    رر  616

یکنفربری الذمه دومی سه ماه  رر 2 لت وکوب رر    رر  617
 حبس تنفیذی

 چهارماه حبس تنفیذی رر 1 رر رر   رر  618

 هرواحد برائت 3/2/97 2 ازاراریت رر   رر  619

 هفده سال حبس تنفیذی 5/2/97 1 قتل رر   رر  611

 هرواحد سه ماه حبس تنفیذی 24/2/97 2 لت وکوب رر   رر  611

 جریمه نقدی 10/4/97 1 رر رر   رر  612

 هرواحد یازده سال حبس رر 2 تیزاب پاشی رر   رر  613
 تنفیذی

 بری الذمه رر 1 لت وکوب رر   رر  614

 فیذیپنج سال ویکماه حبس تن 17/4/97 1 لت وکوب رر   رر  615

 چهارماه حبس تنفیذی 31/4/97 1 ازارواریت رر   رر  616

 رر 21/5/97 1 تهدید رر   رر  617

 بیست سال حبس تنفیذی رر 1 قتل رر   رر  618

619  
گی به جرایم  همحکمه ابتدائیه رسید

 والیت کندزعلیه زن خشونت 
 هرواحد برائت 11/6/97 2 لت وکوب

 برائت رر 1 قتل رر   رر  621

 پنج سال حبس تنفیذی 1/7/97 1 یتارو زارآ رر   رر  621

 ویکماه حبس تنفیذیپنج سال  رر 1 خود کشی رر   رر  622

 شش سال حبس تنفیذی رر 1 خودکشی رر    رر  623

هشت سال حبس وجریمه  13/8/97 1 قتل رر    رر  624
 نقدی

 یسه ماه حبس تنفیذ رر 1 ازارواریت رر    رر  625

 سی سال حبس تنفیذی رر 1 قتل رر   رر  626
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 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 ازارواریت رر  627

 شانزده سال حبس تنفیذی 7/9/97 1 قتل رر   رر  628

یکنفرده سال حبس  5/10/97 3 مجروحیت رر   رر  629
 دونفربرائتتنفیذی

631  
رسیده گی به جرایم خشونت علیه  دیوان

 والیت کندز زن محکمه استیناف
خشونت 

 شانزده سال حبس تنفیذی 19/12/97 1 قتله منجرب

 نزده سال حبس تنفیذی رر 1 رر رر    رر  631

 سی سال حبس تنفیذی 8/12/97 1 قتل رر    رر  632

   0   

633  
دیوان رسیده گی  به جرایم خشونت علیه 

 سه ماه حبس تنفیذی 16/2/1397 7 لت وکوبی والیت سرپلمحکمه استیناف زن 

 رر     رر       رر  634
خودکشی 

منجربه 
 مجروحیت

 س تنفیذییکسال ویکماه حب رر 1

 رر        رر      رر  635
 ،لت وکوبی
تهدید 

 وتخویف
 یکسال حبس تنفیذی 19/2/1397 1

یکسال ویکماه حبس تنفیذی  10/4/1397 1 لت وکوبی رر      رر        رر  636
 بایک رای مخالف

 رر      رر       رر  637
خشونت 
منجربه 
 خودکشی

پنج سال وششماه حبس  7/5/1397 1
 تنفیذی

 رر      رر  رر        638
خشونت 

منجربه تهدید 
 ولت وکوبی

 یکسال حبس تنفیذی 7/6/1397 1

لت وکوبی  رر      رر       رر  639
 ششماه حبس تنفیذی 3/7/1397 1 منجربه قتل

641  
دیوان رسیده گی  به جرایم خشونت علیه 

 والیت سرپل محکمه استیناف زن
لت وکوبی 
بس شانزده سال ویکماه ح 3/7/1397 1 منجربه مرگ

 تنفیذی

 رر        رر       رر  641
خشونت 
منجربه 
 خودکشی

 رفع خال ونواقص 11/9/1397 1

 سه ماه حبس تنفیذی 9/11/1397 1 لت وکوبی رر              رر     رر  642

 رر          رر       رر  643
خشونت 

منجربه خود 
 کشی

 عدم صالحیت 15/11/1397 1

644  
رسیده گی به جرایم محکمه ابتدائیه 

 یکسال حبس تنفیذی 21/1/1397 1 لت وکوبی ونت علیه زن سرپلخش

 دوسال حبس تنفیذی 1/3/1397 1 مجروحیت رر     رر  645

 هفت سال حبس تنفیذی 9/4/1397 1 قتل رر      رر  646

لت وکوبی  رر        رر  647
 یکسال حبس تنفیذی 20/4/1397 1 وتخویف
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 رر      رر  648
خشونت 

منجربه خود 
 کشی

 شماه حبس تنفیذیش 2/5/1397 1

شانزده سال ویکماه حبس  16/5/1397 1 رر رر       رر  649
 تنفیذی

 سه ماه حبس تنفیذی 15/8/1397 1 لت وکوبی رر    رر     651

 سه ماه حبس  تنفیذی 4/10/1397 1 لت وکوبی ررر    رر  651

 سه ماه حبس تنفیذی 25/10/97 1 لت وکوبی رر     رر  652

ضرب وجرح  رر       رر  653
 دوازده سال حبس تنفیذی 30/11/97 1 به مرگمنجر

   0   

654  
رسیده گی به جرایم خشونت علیه دیوان 

 استیناف والیت پنجشیرزن محکمه 
پانزده روزحبس وچهارماه  20/5/97 1 لت وکوب

 تنفیذی

 برائت 3/7/97 1 رر رر    رر  655

 سه ماه حبس تنفیذی 18/10/97 1 دشنام رر   رر  656

 برائت رر 1 رر رر    رر  657

658  
 رسیده گی به جرایم محکمه ابتدائیه

 پنجشیرزن والیت خشونت  علیه 
 برائت 17/5/97 1 دشنام

 رر     رر  659
لت وکوبی 

یکنفربرائت ودومی سه ماه  16/8/97 2 ودشنام
 حبس تنفیذی

 برائت 26/8/97 1 دشنام رر   رر  661

 جریمه نقدی 17/9/97 1 لت وکوبی رر    رر  661

   0   

 استیناف والیت فراهمحکمه ی دیوان جزا  662
خشونت علیه 

 بری الذمه 13/1/97 1 زن

 سه ماه حبس تنفیذی 15/1/97 1 رر رر    رر  663

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 رر رر   رر  664

پنج سال وششماه حبس  13/4/97 1 رر رر   رر  665
 تنفیذی

خشونت علیه  رر   رر  666
 یکسال ویکماه حبس تنفیذی 17/6/97 1 زن

ممانعت  رر   رر  667
 حبس تنفیذی ودو روزسه ماه  رر 1 ازدواج

 پنج سال تنفیذی 26/10/97 1 خشونت رر    رر  668

   0   
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 هرواحد سه ماه حبس تعلیقی 24/5/97 2 مجروحیت شهری والیت پکتیامحکمه دیوان جزای   669

 هفت سال حبس تنفیذی 17/7/97 1 مجروحیت رر  671

   0   

671  
ت علیه خشونرسیده گی به جرایم  دیوان 

 زن والیت کنرها
 یکماه حبس تنفیذی 9/8/97 1 لت وکوبی

 سه ماه حبس تنفیذی 3/11/97 1 لت وکوبی رر    رر  672

 سه ماه حبس تنفیذی 8/7/97 1 لت وکوبی رر   رر  673

 ده ماه حبس تنفیذی 3/9/97 1 تهدید رر    رر  674

 جریمه نقدی 10/2/97 1 خود کشی رر   رر  675

 برائت 21/5/97 1 قتل رر   رر  676

 سه ماه حبس تنفیذی 6/9/97 1 لت وکوب رر   رر  677

 چهارسال ویکماه حجزتنقیذی 16/10/97 1 قتل رر   رر  678

   0   

679  
 والیت استینافمحکمه دیوان جزای 

 دایکندی

خشونت 
 پنج سال حبس تنفیذی 16/4/97 1 منجربه موت

681  
جرایم خشونت علیه  دیوان رسیده گی به

 دایکندی یتزن محکمه استیناف  وال
 یازده روزحبس تنفیذی 18/1/97 1 لت وکوب

 رر   رر  681
خشونت 

 هفت سال حبس تنفیذی رر 1 موته منجرب

 جریمه نقدی 29/2/97 1 ضرب وجرح رر   رر  682

683  
جرایم خشونت علیه  دیوان رسیده گی به

 دایکندی زن  محکمه استیناف والیت
 یکسال ویکماه حبس تنفیذی 10/3/97 1 خرید وفروش

 رر    رر  684
توهین 
 سه ماه حبس تنفیذی 12/3/97 1 وتخویف

 جریمه نقدی 16/3/97 1 ضرب وجرح رر    رر  685

هرواحد سه سه ماه حبس  26/4/97 2 فحش دشنام رر    رر  686
 تنفیذی

 جریمه نقدی 2/5/97 1 لت وکوب رر    رر  687

 رر   رر  688
لت وکوب 

 سه ماه حبس تنفیذی 4/5/97 1 ودشنام

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 وبلت وک رر   رر  689

 سه ماه حبس تنفیذی 21/5/97 1 فحش ودشنام رر    رر  691

 جریمه نقدی 13/6/97 1 ضرب وجرح رر   رر  691
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 جریمه نقدی 17/6/97 1 رر رر   رر  692

 جریمه نقدی رر 1 لت وکوب رر    رر  693

 جریمه نقدی 5/8/97 1 رر رر    رر  694

 جریمه نقدی رر 1 رر رر   رر  695

 جریمه نقدی 9/8/97 5 ضرب وجرح ررر   ر  696

 جریمه نقدی 14/8/97 2 رر رر   رر  697

 تنفیذی و یکنفرسه ماه حبس 26/8/97 2 دشناموفحش  رر    رر  698
 دومی جریمه نقدی

 سه ماه حبس تنفیذی 20/9/97 1 آزارواریت رر   رر  699

 هرواحدجریمه نقدی 22/9/97 5 ضرب وجرح رر   رر  711

 جریمه نقدی 2/11/97 1 لت وکوبی رر   رر  711

 جریمه نقدی 13/11/97 1 ضرب وجرح رر   رر  712

 ده روزحبس تنفیذیو سه ماه  20/11/97 1 فحش ودشنام رر   رر  713

714  
ابتدائیه شهری محکمه دیوان جزای 

 دایکندی
 یکماه حجز درمنزل 21/1/97 1 لت وکوبی

 بیست روزحجزدرمنزل 13/4/97 1 رر رر   رر  715

 روزحجزدرمنزل بیست ودو 17/4/97 1 رر رر    رر  716

 بیست روزحجزدرمنزل 7/6/97 1 لت وکوبی رر   رر  717

718  
ابتدائیه شهری محکمه دیوان جزای 

 دایکندی
حجز در بیست وپنج روزحجز  13/6/97 1 رر

 منزل

حجز در بیست وپنج روزحجز  24/6/97 1 رر رر   رر  719
 منزل

هرواحد بیست وپنج روزحجز  28/6/97 2 رر رر   رر  711
 لدرمنز

 یکماه حجزدرمنزل 4/7/97 1 رر رر   رر  711

 بیست وپنج روزحجز 16/7/97 1 رر رر   رر  712

 یکماه حجزدرمنزل 3/8/97 1 لت وکوبی رر   رر  713

 بیست وپنج روزحجزدرمنزل 17/9/97 1 لت وکوبی رر   رر  714

نفر بیست یکنفریکماه وسه  9/10/97 4 رر رر   رر  715
 روزحجزوسه، بیست وسه 

716  
 ائیه رسیده گی به جرایممحکمه ابتد

 دایکندی خشونت علیه زن
 جریمه نقدی 21/1/97 1 رر
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 جریمه نقدی 23/1/97 1 رر رر   رر  717

 رر   رر  718
خشونت 

منجربه خود 
 کشی

 سه ماه حبس تنفیذی 9/2/97 1

 جریمه نقدی 12/2/97 1 لت وکوبی رر   رر  719

 جریمه نقدی 13/2/97 1 لت وکوب رر    رر  721

و  توهین رر   رر  721
 سه ماه حبس تنفیذی 15/2/97 1 تخویف

 هرواحد جریمه نقدی 16/2/97 2 لت وکوبی رر   رر  722

 هرواحد جریمه نقدی 24/2/97 2 رر رر   رر  723

 هرواحد جریمه نقدی 31/2/97 2 رر رر    رر  724

 جریمه نقدی 5/3/97 1 رر رر    رر  725

 جریمه نقدی 6/3/97 1 ضرب وجرح رر    رر  726

 هرواحد جریمه نقدی 8/3/97 2 رر رر    رر  727

 جریمه نقدی رر 1 لت وکوبی رر   رر  728

 هرواحد جریمه نقدی 13/3/97 2 لت وکوبی رر   رر  729

 جریمه نقدی رر 1 ضرب وجرح رر   رر  731

 جریمه نقدی 4/4/97 1 رر رر    رر  731

732  
 محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم

 دایکندی خشونت علیه زن
 نقدی جریمه 7/4/97 1 لت وکوب

 هرواحد جریمه نقدی 9/4/97 3 لت وکوب رر   رر  733

 سه ماه حبس تنفیذی 12/4/97 1 لت وکوبی رر    رر  734

 هرواحد چهارماه حبس تنفیذی رر 2 فحش ودشنام رر   رر  735

 جریمه نقدی 14/4/97 1 لت وکوب رر   رر  736

 رر    رر  737
دشنام ولت 

 جریمه نقدی 16/4/97 1 کوبی

 رر   رر  738
 دشنام ولت

 جریمه نقدی رر 1 وکوبی

 جریمه نقدی 17/4/97 1 لت وکوبی رر    رر  739

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 رر رر    رر  741

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 رر رر     رر  741
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 رر   رر  742
تخویف 
 هرواحد سه ماه حبس تنفیذی 19/4/97 2 وتوهین

 هرواحد جریمه نقدی 24/4/97 2 ضرب وجرح رر   رر  743

 رر    رر  744
شونت خ

 سه ماه حبس تنفیذی 25/4/97 1 منجربه فوت

 رر   رر  745
دشنام ولت 

 جریمه نقدی 1/5/97 1 وکوبی

 جریمه نقدی 8/5/97 1 لت وکوبی رر   رر  746

 جریمه نقدی 10/5/97 1 رر رر   رر  747

 جریمه نقدی 11/5/97 1 رر رر    رر  748

 هرواحد جریمه نقدی 15/5/97 2 رر رر     رر  749

 هرواحد جریمه نقدی 17/5/97 3 جرحضرب و رر   رر  751

 سه ماه حبس تنفیذی یکنفر 1 لت وکوبی رر   رر  751

 هرواجد جریمه نقدی 10/6/97 2 لت وکوبی رر   رر  752

 دوماه حبس تنفیذی 11/6/97 1 لت وکوب رر    رر  753

 جریمه نقدی 13/6/97 1 رر رر   رر  754

 جریمه نقدی 14/6/97 1 ضرب وجرح رر    رر  755

 جریمه نقدی رر 1 لت وکوب رر    رر  756

757  
 محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم

 دایکندی خشونت علیه زن
 جریمه نقدی 20/6/97 1 رر

 هرواحد جریمه نقدی رر 5 رر رر    رر  758

 هرواحد جریمه نقدی 24/6/97 2 لت وکوب رر   رر  759

 جریمه نقدی 25/6/97 1 ضرب وجرح رر    رر  761

 دیجریمه نق رر 1 رر رر    رر  761

 هرواحد جریمه نقدی 31/6/97 3 لت وکوب رر   رر  762

 جریمه نقدی 2/7/97 1 ضرب وجرح رر    رر  763

 جریمه نقدی 3/7/97 1 لت وکوب رر   رر  764

 هرواحد سه ماه ده روزحبس 4/7/97 2 رر رر    رر  765

 جریمه نقدی 7/7/97 1 ضرب وجرح رر   رر  766

 یجریمه نقد 8/7/97 1دشنام ولت  رر   رر  767
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 وکوب

 چهارماه حبس تنفیذی 12/7/97 1 لت وکوب رر   رر  768

 جریمه نقدی 6/8/97 1 ضرب وجرح رر    رر  769

 هرواحد جریمه نقدی 7/8/97 2 لت وکوبی رر   رر  771

 هرواحد جریمه نقدی 8/8/97 5 ضرب وجرح رر   رر  771

 جریمه نقدی 10/8/97 1 لت وکوبی رر   ر  772

 جریمه نقدی 15/8/97 1 رر رر   رر  773

 سه ماه حبس تنفیذی 16/8/97 1 آزارواریت رر    رر  774

 هرواحد جریمه نقدی 23/8/97 2 لت وکوبی رر   رر  775

 جریمه نقدی 30/8/97 1 ضرب وجرح رر    رر  776

 جریمه نقدی 18/9/97 1 رر رر   رر  777

 جریمه نقدی 12/10/97 1 وجرحضرب  رر    رر  778

 قدیهرواحد جریمه ن 13/10/97 3 لت وکوبی رر    رر  779

 سه ماه وپانزده روزحبس 17/10/97 1 رر رر    رر  781
 تنفیذی

 جریمه نقدی 23/10/97 1 لت وکوبی رر   رر  781

782  
 محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم

 دایکندی خشونت علیه زن
 جریمه نقدی 23/10/97 1 لت وکوبی

 رر   رر  783

ضرب وجرح 
ه منجرب

 معلولیت
 سه سال حبس تنفیذی 24/10/97 1

 جریمه نقدی 25/10/97 1 ضرب وجرح رر  رر    784

 جریمه نقدی 3/11/97 1 لت وکوبی رر   رر  785

 هرواحد جریمه نقدی 14/11/97 2 ضرب وجرح رر   رر  786

 رر   رر  787

افشای هویت 
 خوده منجرب

 کشی
 چهارسال حبس تنفیذی 23/11/97 1

 رر    رر  788
خشونت 

 یکسال وششماه حبس تنفیذی 27/11/97 1 منجربه فوت

 ر   ررر  789

 خشونت
خود ه منجرب

 سوزی
 پنج سال یکماه حبس تنفیذی 2/12/97 1

 رر   رر  791
 خشونت و

 هفت ماه حبس تنفیذی 2/12/97 1 مانعت ازکار
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 رر    رر  791
لت وکوبی 

 جریمه نقدی 4/12/97 1 وخشونت

 جریمه نقدی 5/12/97 1 ضرب وجرح رر   رر  792

 هرواحد جریمه نقدی 6/12/97 2 رر رر   رر  793

 جریمه نقدی رر 1 رر رر   رر  794

 رر   رر  795
لت وکوبی 
 هرواحد جریمه نقدی رر 2 وازارواریت

 جریمه نقدی 11/12/97 1 رر رر    رر  796

   0   

797  
استیناف محکمه دیوان جزای عمومی 

 وردک میدان وردگ والیت
خشونت 

منجربه خود 
 کشی

3 19/3/1397 

 

نو سال حبس تنفیذی  یکنفربه
 سال حبسیک  ودونفریک

 تنفیذی 

 

 1 لت وکوب رر            رر         رر  798
 

18/6/1397 

 
 انصراف ازدعوی جزائی

 

 رر            رر          رر  799
سبب خود 

 کشی

 
 برائت 16/11/1397 12

811  
والیت میدان دیوان جزای محکمه شهری 

 وردک
خشونت 
 منجربه قتل

3 
 
 

24/2/1397 

 

حبس تنفیذی، سال نویکنفر
حبس ششماه یکنفر یکسال و

 ویکنفربرائتتنفیذی 

 

811  
والیت میدان دیوان جزای محکمه شهری 

 وردک
 خشونت

 
1 
 تنفیذی یکسال وسه ماه حجز 26/9/1397 

 تنفیذی چهارماه حجز 24/9/1397 1 خشونت رر           رر            رر  812

خشونت  رر           رر           رر  813
شانزده  ویکنفریکنفربرائت  7/11/1397 2 منجربه قتل

 سال ویکماه حبس تنفیذی

 27/11/1397 5 خشونت رر             رر          رر  814
(هزارافغانی 20000هرنفر)

 جریمه
 

 سه سال حبس تنفیذی 6/3/1397 6 خشونت رر            رر          رر  815

   0   

816  
علیه به جرایم خشونت دیوان رسیده گی 

 اوالیت پکتیکمحکمه استیناف زن 
تنفیذی یکنفرهشت سال حبس  17/8/97 3 قتل

 دونفربرائت

خشونت  رر   رر  817
 برائت 4/9/97 1 منجربه فوت

 سه سال حبس تنفیذی 4/9/97 1 نکاح اجباری رر   رر  818

خشونت  رر   رر  819
هرواحد پنج پنج سال ویک  18/5/97 3 قتله منجرب

 یک ماه حبس تنفیذی

 سال حبس تنفیذیسه  16/8/97 1 نکاح اجباری رر    رر  811
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خشونت علیه  رر   رر  811
هرواحد هشت هشت سال  19/1/97 3 زن

 حبس تنفیذی

   0   

ضرب  دیوان جزاء محکمه استیناف والیت لغمان  812
 شانزده سال حبس تنفیذی 13/6/97 1 منجربه مرگ

 برائت 1/7/97 1 قتل رر    رر  813

 برائت 18/9/97 1 قتل رر   رر  814

 رر   رر  815
خشونت 
منجربه 
 خودکشی

 سه سال حبس تنفیذی 19/19/97 1

تعرض به  رر    رر  816
 پنج سال حبس تنفیذی 23/10/97 1 عفت واریت

 برائت 10/11/97 1 لت وکوبی رر    رر  817

 دوماه حبس تنفیذی 30/2/97 1 لت وکوبی مجکمه شهری  والیت لغماندیوان جزاء    818

 حبس گذشته بحالش کافی 25/6/97 1 رر رر    رر  819

 سه ماه حبس تنفیذی 7/8/97 2 رر رر  رر   821

 بری الذمه 1/8/97 1 رر رر   رر  821

حبس سپری شده بحالش  20/8/97 1 رر رر   رر  822
 کافیست

   0   

823  
گی به جرایم ه رسیدمحکمه ابتدائیه 

 خشونت علیه زن والیت لوگر
لت وکوب 

 وانزوا 
 اجباری

 دونفربه مدت دوماه حبس 15/11/97 3
 الذمه ویکنفربری تنفیذی

لت وکوب  رر    رر  824
تنفیذی دونفردوماه حبس  20/9/97 3 اجباری وانزوا

 سومی بری الذمه
   0   

825  
دیوان رسید ه گی به جرایم خشونت علیه 

 والیت کاپیسامحکمه استیناف زن 
خشونت 
هرواحد شان ده ده سال حبس  25/1/97 2 منجربه قتل

 تنفیذی

شریک  رر    رر  826
رواحد شان شانزده سال ه 19/2/97 2 اختطاف

 حبس تنفیذی

خشونت  رر   رر  827
بیست سال وچهارماه حبس  4/4/97 1 منجربه قتل

 تنفیذی

شریک  رر   رر  828
 شانزده سال حبس تنفیذی 31/4/97 1 اختطاف

 رر   رر رر 1 رر رر   رر  829

خشونت  رر    رر  831
 برائت 16/5/97 1 منجربه فوت

 برائت دو جریمه نقدی یکنفر 10/7/97 3 لت وکوبی رر    رر  831
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 تحقیر رر    رر  832
 برائت 28/9/97 1 وتخویف

 سه سال حبس تنفیذی 12/10/97 1 مجروحیت رر    رر  833

خشونت  رر   رر  834
 ششماه  حبس و یکنفرپنج سال 3/11/97 3 منجربه فوت

 دونفربرائت تنفذی

 هفت سال حبس تنفیذی 10/11/97 1 رر رر   رر  835

   0   

836  
به جرایم منع خشونت  دیوان رسیده گی

 برائت 22/3/97 1 لت وکوبی والیت سمنگان محکمه استیناف علیه زن

 برائت 13/4/97 1 آزاراریت رر    رر  837

 رر   رر  838
حلق 

آویزمنجربه 
 فوت

 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 13/4/97 1

مجبوربه  رر    رر  839
 برائت 10/4/97 1 فحشا

 برائت 3/5/97 1 لت وکوبی رر    رر  841

 اعدام 10/5/97 1 قتل رر   رر  841

842  
دیوان رسیده گی به جرایم منع خشونت 

 والیت سمنگان محکمه استیناف علیه زن
نکاح قبل 

 یکسال ویکماه حبس تنفیذی 17/5/97 1 ازسن

 بیست روزحبس تنفیذی 20/4/97 1 لت وکوبی رر    رر  843

مسمومیت  رر   رر  844
ومی یکنفر دوسال حبس و د 21/5/97 2 منجربه فوت

 برائت

 هرواحد برائت 10/6/97 2 رر رر   رر  845

حلق آویز  رر   رر  846
یکماه حبس وهرواحد پنج سال  4/6/97 4 منجربه فوت

 تنفیذی

ه مجبورب رر    رر  847
 دوسال حبس تنفیذی رر 1 فحشا

مسمومیت  رر   رر  848
 سه سال وششماه حبس تنفیذی رر 1 منجربه فوت

سال و دومی پنج  یکنفرهفده 5/10/97 2 قتل رر   رر  849
 تنفیذی سال حبس

 هژده سال حبس تنفیذی رر 1 رر رر   رر  851

 هرواحد برائت 16/10/97 2 حلق آویز رر     رر  851

 نه ماه حبس تنفیذی 5/12/97 1 لت وکوبی رر    رر  852

 رر     رر  853
حلق 

ویزمنجربه آ
 فوت

 بری الذمه 2/4/97 4

 برائت 9/8/97 1 مجروحیت رر   رر  854
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 جریمه نقدی 9/8/97 1 لت وکوبی رر     رر  855

مجبوربه  رر    رر  856
 بری الذمه 19/3/97 1 فحشا

 بری الذمه 19/3/97 2 لت وکوبی رر   رر  857

 هرواحد یکسال ویکماه حبس 22/3/97 2 نکاح اجباری رر   رر  858
 تنفیذی

 رر   رر  859
حلق 

آویزمنجربه 
 فوت

 هرواحد پنج سال یکماه حبس 22/3/97 2
 تنفیذی

یکنفردوسال وششماه دومی  16/4/97 2 خود کشی رر   رر  861
 بری الذمه

 بیست یوم حبس تنفیذی 2/4/97 1 لت وکوب رر   رر  861

یکنفرهفده سال دومی چهارده  22/8/97 2 قتل رر    رر  862
 سال حبس تنفیذی

 بیست سال حبس تنفیذی رر 1 رر رر   رر  863

 هرواحد برائت 13/9/97 2 رر رر    رر  864

865  
به جرایم منع خشونت  دیوان رسیده گی

 هرواحد سه ماه حبس تنفیذی 16/10/97 3 لت وکوب والیت سمنگان محکمه استیناف علیه زن

 هرواحد برائت 2/11/97 2 مجروحیت رر   رر  866

 دوماه حبس تنفیذی 6/11/97 1 لت وکوبی رر   رر  867

 سه ماه حبس تنفیذی 8/12/97 1 رر رر    رر  868

   0   

خشونت علیه  هری والیت زابلدیوان جزای محکمه ش  869
 سه ماه حبس تنفیذی 20/1/97 1 زن

 سه ماه حبس تنفیذی 2/3/97 1 رر استیناف والیت زابلمحکمه دیوان جزای   871

   0   

 دوازده سال حبس تنفیذی 30/1/97 1 رر دیوان جزا محکمه استیناف والیت خوست  871

 دوسال حبس تنفیذی 4/2/97 1 لت وکوب رر     رر  872

 پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 21/5/97 1 خرید زن رر   رر   873

 ده سال حبس تنفیذی 11/7/97 1 لت وکوبی رر     رر  874

   0   

875  
دیوان جزای محکمه استیناف والیت 

 ده سال حبس تنفیذی 16/2/97 1 خودکشی کندهار
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 هژده سال حبس تنفیذی 19/3/97 1 قتل ر    رر  876

 ال حبس تنفیذیهژده س 24/5/97 1 قتل رر    ر  877

 برائت 15/6/97 1 قتل رر    رر  878

 سه ماه حبس تنفیذی 24/8/97 1 لت وکوب رر    رر  879

 هژده سال حبس تنفیذی 7/9/97 1 قتل رر   رر  881

یکنفر برائت دومی یکسال  18/9/97 2 خود سوزی رر   رر  881
 وششماه حبس تنفیذی

 شانزده سال حبس تنفیذی 5/3/97 1 قتل رر   رر  882

 دو ماه حبس تنفیذی 5/3/97 1 لت وکوب رر رر    883

 هژده سال حبست نفیذی 13/3/97 1 قتل رر    رر  884

 دو ماه حبس تنفیذی 13/8/97 1 لت وکوب رر   رر  885

 برائت رر 1 قتل رر   رر  886

887  
دیوان جزای محکمه استیناف والیت 

یکماه وبیست روزحبس  14/8/97 1 لت وکوب کندهار
 تنفیذی

ه سال ویکماه حبس دزشان 21/8/97 1 قتل رر    رر  888
 تنفیذی

 برائت 1/12/97 1 اریتو ازار رر   رر  889

   0   

891  
دیوان رسیده گی به جرایم منع خشونت 

 جریمه نقدی 12/2/97 1 مجروحیت والیت بامیانمحکمه اسنیناف علیه زن 

دومی یکماه ویکنفربری الذمه  4/2/97 2 لت وکوبی رر     رر  891
 حبس تنفیذی

هرواحد مدت سه سه ماه حبس  13/3/97 2 اریتو آزار رر رر    892
 تنفیذی

پانزده روزحبس  و یکماه 20/5/97 1 لت وکوبی رر   رر  893
 تنفیذی

 دوماه حبس تنفیذی 21/5/97 1 رر   ر رر    رر  894

 جریمه نقدی 15/6/97 1 لت وکوبی رر    رر  895

 یکماه حبس تنفیذی 9/7/97 1 دشنام رر    رر  896

ت وکوبی ل رر    رر  897
 یکماه حبس تنفیذیوپنج سال  12/7/97 1 قتله منجرب

 جریمه نقدی 16/7/97 1 لت وکوبی رر   رر  898

 جریمه نقدی 12/8/97 1 لت وکوبی رر    رر  899



 قضاء گزارش اجراآت محاکم مرکز ووالیات کشور
 

 159  

 

لت وکوب  رر    رر  911
وسه نفریک یک  یکنفرسه ماه  30/11/97 4 وتوهین

 ماه حبس تنفیذی

 بری الذمه 15/1/97 1 لت وکوبی رر   رر  911

 جریمه نقدی 18/1/97 1 ضرب وجرح ر   ررر  912

 بری الذمه 15/1/97 2 لت وکوبی رر    رر  913

هرواحد چهارچهارماه  حبس  16/2/97 2 اریتو آزار رر    رر  914
 تنفیذی

 یکماه حبس تنفیذی 31/4/97 1 لت وکوب رر    رر  915

 بری الذمه 7/5/97 1 دشنام رر     رر  916

 ه روزحبس تنفیذیپانزد 9/5/97 1 لت وکوب رر    رر  917

 جریمه نقدی 12/6/97 1 رر رر     رر  918

 پانزده روزحبس تنفیذی 24/6/97 1 رر رر    رر  919

لت وکوب  رر    رر  911
 بری الذمه 27/6/97 1 به قتلمنجر

911  
دیوان رسیده گی به جرایم منع خشونت 

 والیت بامیانمحکمه اسنیناف علیه زن 
لت وکوب 

 بری الذمه 14/7/97 1 ودشنام

 بیست روزحبس تنفیذی 24/7/97 2 لت وکوبی ر   ررر  912

لت وکوبی  رر   رر  913
هرواحد سه سه ماه حبس  29/10/97 4 وتوهین

 تنفیذی

   0   

914  
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه 

 والیت ارزگانمحکمه استیناف زن 
خشونت علیه 

 چهارماه حبس تنفیذی 24/2/97 1 زن

 رر  رر  11/2/97 1 رر رر     رر  915

   0   

یکنفرشانزده سال وششماه  19/1/97 2 قتل دیوان جزای محکمه شهری والیت پروان  916
 دومی ده سال حبس تنفیذیو

خشونت  رر    رر  917
 مشروط یرد رهای 2/2/97 1 خانوده گی

 یکماه حبس تنفیذی 13/3/97 1 لت وکوب رر   رر  918

919  
جرایم خشونت  بهمحکمه ابتدائیه رسیدگی 

 برائت 26/4/97 1 قتل یت پروانعلیه زن وال

 برائت 9/5/97 1 خودکشی رر   رر  921

 اعدام 25/5/97 1 قتل رر   رر  921

 برائت 3/7/97 1 لت وکوب رر   رر  922
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 رر    رر  923
لت وکوب 
 دشنام وانزوا

 اجباری
 چهارماه حبس تنفیذی 7/7/97 1

سه ماه حبس تنفیذی وجریمه  5/8/97 1 لت وکوب رر    رر  924
 نقدی

لت وکوب  رررر     925
 برائت 24/7/97 1 منجربه فوت

دومی  ،سه ماه حبس تنفیذی 22/8/97 3 لت وکوب رر   رر  926
 سومی برائتوجریمه نقدی 

مجروحیت   رر   رر  927
 ده سال حبس تنفیذی 30/8/97 1 منجربه فوت

خرید وفروش  رر   رر  928
 دو ماه حبس تنفیذیویکسال  رر 1 زن

لت وکوب  رر    رر  929
 دوازده سال حبس تنفیذی 7/11/97 1 منجربه فوت

پنج سال وششماه حبس  13/11/97 1 قتل رر   رر  931
 تنفیذی

جریمه وسه ماه حبس تنفیذی  22/11/97 1 لت وکوب رر   رر  931
 نقدی

932  
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه 

هرواحد پنج سال وششماه  3/5/97 3 قتل والیت پروانمحکمه استیناف زن 
 حبس تنفیذی

 بیست سال حبس تنفیذی 10/5/97 1 قتل ر    ررر  933

 حبس گذشته بحالش کافیست 13/5/97 2 نقد زیرسن رر    رر  934

 شش سال حبس تنفیذی 10/6/97 1 قتل رر   رر  935

 برائت 24/6/97 1 قتل رر   رر  936

 برائت 28/6/97 1 قتل رر    رر  937

   0   

938  
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه 

 بیست وپنج سال حبس تنفیذی 27/5/97 1 قتل بدخشانوالیت تیناف محکمه اس زن 

ششماه حبس  و پنج سال 6/5/97 1 قتل رر   رر  939
 تنفیذی

هرواحد بیست بیست سال  28/8/97 2 قتل رر    رر  941
 حبس تنفیذی

 شش سال حبس تنفیذی 27/4/97 1 خودکشی ر   رر  941

 هفده سال حبس تنفیذی 1/11/97 1 خودکشی رر    رر  942

 هفده سال حبس تنفیذی 23/11/97 1 رر رر   رر  943

ه مجبورب رر     رر  944
 بری الذمه 15/11/97 1 فحشا

 بری الذمه 4/5/97 1 اریتو آزار رر   رر  945
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 جریمه نقدی 23/11/97 1 رر رر   رر  946

ازدواج  رر   رر  947
 دوسال حبس تنفیذی 28/9/97 1 زیرسن

948  
استیناف والیت  محکمه دیوان جزای  

 جریمه نقدی 6/2/97 1 لت وکوب نبدخشا

 برائت 9/4/97 1 رر رر      رر  949

951  
 محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم

 برائت 18/5/97 1 لت وکوب بدخشان والیت علیه زن خشونت

 برائت 14/5/97 1 رر رر     رر  951

 برائت 17/5/97 1 رر رر    رر  952

 برائت 4/7/97 1 رر رر   رر  953

هرواحد بیست بیست سال  18/7/97 2 رر رر   رر  954
 حبس تنفیذی

 هرواحد برائت 1/8/97 2 رر رر    رر  955

 هرواحد جریمه نقدی 17/7/97 2 لت وکوب رر    رر  956

957  
 محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم

 برائت 8/8/97 1 رر بدخشان والیت علیه زن خشونت

دومی جریمه ویکنفربرائت  1/8/97 2 رر رر   رر  958
 نقدی

 جریمه نقدی 16/8/97 1 رر ررر   ر  959

دومی جریمه ویکنفربرائت  27/8/97 2 رر رر    رر  961
 نقدی

 جریمه نقدی 2/8/97 1 رر رر    رر  961

 جریمه نقدی 26/8/97 1 رر رر     رر  962

 جریمه نقدی 27/9/97 1 رر رر    رر  963

 یکسال ویکماه حبس تنفیذی 29/9/97 1 لت وکوب رر   رر  964

 هرواحد جریمه نقدی 21/11/97 2 رر رر   رر  965

ازدواج  رر    رر  966
یکنفردوسال حبس ودومی  16/8/97 2 زیرسن

 برائت

 برائت 4/12/97 1 لت وکوب رر   رر  967

 جریمه نقدی 22/8/97 1 خودکشی رر   رر  968

ه مجبورب رر   رر  969
 هرواحد برائت 11/9/97 2 فحشا

 سه سال وپنج ماه حبس تنفیذی 26/10/97 1 ازاراریت رر   رر  971
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 جریمه نقدی 14/11/97 1 رر رر     رر  971

972  
دیوان رسیده گی به جرایم منع خشونت 

 جریمه نقدی 2/5/97 2 لت وکوب والیت بدخشانمحکمه استیناف علیه زن 

 سه ماه چهارروزحبس 27/4/97 1 رر رر     رر  973

 سه ماه وهفت روزحبس 17/5/97 1 لت وکوبی رر    رر  974

 ی الذمهبری 21/5/97 1 رر رر    رر  975

 جریمه نقدی 10/7/97 1 لت وکوب رر     رر  976

 جریمه نقدی 17/11/97 1 لت وکوبی رر   رر  977

 جریمه نقدی 17/7/97 1 رر رر     رر  978

جریمه  نفریکنفربرائت ویک 28/8/97 2 رر رر    رر  979
 نقدی

دوازده روزحبس  و دوماه 5/9/97 1 رر رر   رر  981
 یتنفیذ

 قدیجریمه ن رر 1 رر رر    رر  981

982  
دیوان رسیده گی به جرایم منع خشونت 

 بری الذمه 15/9/97 1 لت وکوبی والیت بدخشانمحکمه استیناف علیه زن 

 بری الذمه رر 1 رر رر   رر  983

 جریمه نقدی 10/10/97 1 رر ر   رر  984

 جریمه نقدی 18/11/97 1 رر رر    رر  985

 جریمه نقدی 20/11/97 1 رر رر    رر  986

   0   

987  
یده گی به جرایم خشونت علیه دیوان رس

 والیت غزنیمحکمه استیناف زن 
لت وکوب 

وازدواج بیش 
 ازیک زن

 سه ماه حبس تنفیذی 18/2/97 1

 سه ماه حبس تنفیذی 13/6/97 1 لت وکوب رر   رر  988

 هفت ماه حبس تنفیذی 3/7/97 1 رر رر   رر  989

 جریمه نقدی 13/9/97 1 رر ررررر  991

 سه ماه حبس تنفیذی 1/12/97 1 لت وکوب رر    رر  991

 جریمه نقدی 24/10/97 1 ضرب وجرح رر   رر  992

 یکسال حبس تنفیذی 11/2/97 1 رر رر    رر  993

سه ماه حبس تنفیذی وجریمه  28/2/97 1 رر رر   رر  994
 نقدی



 قضاء گزارش اجراآت محاکم مرکز ووالیات کشور
 

 163  

 

 هرواحد جریمه نقدی 10/7/97 3 رر رر   رر  995

 بیست سال حبس تنفیذی 30/11/97 1 قتل رر   رر  996

تنفیذی یکنفرهشت سال حبس  28/8/97 4 کشیخود  رر   رر  997
 سه نفر بری الذمهو

 1/11/97 4 رر رر   رر  998
دونفر شش شش سال حبس  

سومی جریمه چهارمی بری 
 الذمه

 پنج سال وسه ماه حبس تنفیذی 20/1/97 1 رر رر   رر  999

 سه ماه حبس تنفیذی 31/4/97 1 لت وکوبی رر   رر  1111

 حبس تنفیذی سه ماه 10/10/97 1 رر رر    رر  1111

 سه ماه حبس تنفیذی 6/12/97 1 لت وکوبی رر   رر  1112

گرفتن زن  رر    رر  1113
 هفت ماه حبس تنفیذی 7/8/97 1 دوم

 یکسال حبس تنفیذی 12/4/97 1 ضرب وجرح رر   رر  1114

1115  
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه 

 والیت غزنیمحکمه استیناف زن 
خشونت 

 بس تنفیذیده سال ح 4/4/97 1 منجربه فوت

 رر   رر  1116
 خشونت

 خوده منجرب
 کشی

 پنج سال وسه ماه حبس تنفیذی 1/3/97 1

 6/12/97 4 رر   رر رر   رر  1117
 دونفرشش شش سال حبس

ومی بری الذمه تنفیذی، س
 وچهارمی جریمه نقدی

دونفرهفت هفت سال حبس  17/10/97 4 خود سوزی رر   رر  1118
 و دونفربرائتتنفیذی 

   0   

1119  
دائیه رسیده گی به جرایم محکمه ابت

 خشونت علیه زن والیت بادغیس
لت وکوبی 
یکنفربرائت سه نفرجریمه  21/6/97 4 وسقط جنین

 نقدی

 هرسه نفربرائت 17/6/97 3 لت وکوبی رر    رر  1111

 سه ماه حبس تنفیذی 13/6/97 2 رر رر    رر  1111

 سه ماه حبس تنفیذی 20/6/97 1 لت وکوبی رر    رر  1112

 برائت 1/7/97 1 کوبیلت و رر   رر  1113

لت وکوب  رر   رر  1114
 17/7/97 3 تله قمنجرب

 ،یکنفرپنج سال یکماه
دونفردیگریکسال ویکماه 

 حبس تنفیذی

 شانزده سال حبس تنفیذی 11/7/97 1 قتل رر   رر  1115

 بری الذمه 17/7/97 1 رر رر    رر  1116



 قضاء گزارش اجراآت محاکم مرکز ووالیات کشور
 

 164  

 

 بری الذمه 24/7/97 1 تحقیروتوهین  ررر    رر  1117

خشونت  رر   رر  1118
 سیزده سال حبس تنفیذی 24/8/97 2 قتله ربمنج

 دوازده سال حبس تنفیذی 15/9/97 1 لت وکوبی رر    رر  1119

 یکسال حبس تنفیذی 5/3/97 1 ازارواریت رر   رر  1121

 هرواحد جریمه نقدی 24/4/97 3 لت وکوب رر   رر  1121

 هرواحد جریمه نقدی 26/3/97 3 رر  رر رر    رر  1122

ازدواج  رر   رر  1123
یکماه وپانزده سال حبس  16/5/97 1 زیرسن

 تنفیذی

 چهارماه حبس تنفیذی 20/5/97 1 لت وکوبی رر    رر  1124

هرواحد سه ماه حبس و جریمه  20/6/97 2 لت وکوبی رر    رر  1125
 نقدی

 24/6/97 3 قتل رر   رر  1126
و یکنفرپنج سال ویکماه 

دونفردیگریکسال یکماه حبس 
 تنفیذی

1127  
م محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرای
 بری الذمه رر 1 رر خشونت علیه زن والیت بادغیس

 بری الذمه 3/7/97 1 توهین وتحقیر رر   رر  1128

 بری الذمه 15/7/97 1 لت وکوبی رر   رر  1129

1131  
دیوان رسیده گی به جرایم منع خشونت 

 جریمه نقدی 8/7/97 1 هتک وحرمت والیت بادغیس محکمه استیناف علیه زن

 هرواحد جریمه نقدی 25/7/97 3 لت وکوبی رر   رر  1131

 هرواحد سه ماه حبس تنفیذی 5/8/97 8 قتل رر   رر  1132

 جریمه نقدی 8/8/97 1 لت وکوبی رر   رر  1133

 بری الذمه 12/8/97 1 لت وکوب رر   رر  1134

ازدواج  رر   رر  1135
هرواحد دوسال یکماه حبس  2/12/97 2 زیرسن

 تنفیذی

لت وکوب  رر   رر  1136
 جریمه نقدی 6/12/97 1 ازارواریت

 بری الذمه 6/12/97 1 لت وکوبی رر   رر  1137

1138  
دیوان جزای محکمه شهری والیت 

 جریمه نقدی 5/2/97 1 اریتوازار بادغیس

 رر    رر  1139
لت وکوب 

سقط ه منجرب
 جنین

 بری الذمه 25/2/97 1

   0   
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1141  
محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم 

برائت دومی جریمه  یکنفر 27/1/97 2 لت وکوبی والیت جوزجان خشونت علیه زن
 نقدی

ه تحریک ب رر   رر  1141
 هرواحد برائت 27/1/97 6 فسق فجور

 جریمه نقدی 10/2/97 1 لت وکوب رر   رر  1142

 برائت 19/2/97 1 اریت ازار رر   رر  1143

 سه ماه حبس تنفیذی 9/3/97 1 لت وکوبی رر   رر  1144

 رر 5/4/97 1 رر رر   رر  1145

قتل  رر   رر  1146
 سال حبس تنفیذیپنج  6/4/97 1 ومجروحیت

 جریمه نقدی 16/3/97 1 لت وکوبی رر   رر  1147

 دوسال حبس تنفیذی 25/6/97 1 زیرسن نکاح  رر    رر  1148

1149  
محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم 

 یکنفربرائت دونفر جریمه نقدی 16/5/97 3 لت وکوب والیت جوزجان خشونت علیه زن

 مه نقدیدونفربرائت یکنفرجری 13/5/97 3 رر رر    رر  1151

 جریمه نقدی 17/5/97 1 رر رر    رر  1151

 هرواحد برائت 12/6/97 2 خود کشی رر   رر  1152

 سه ماه حبس تنفیذی 20/6/97 1 لت وکوبی رر    رر  1153

 جریمه نقدی 28/6/97 1 رر رر   رر  1154

 چهارماه حبس تنفیذی 9/7/97 1 دشنامودو  رر    رر  1155

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 لت وکوب رر    رر  1156

 رر 18/7/97 1 لت وکوب رر   رر  1157

 چهارماه حبس تنفیذی 2/8/97 1 اریتواراز رر    رر  1158

یکنفربرائت  دومی جریمه  15/8/97 2 لت وکوبی رر   رر  1159
 نقدی

 برائت 21/8/97 1 اریتوازار رر    رر  1161

دومی شش سال ویکنفر برائت  7/9/97 2 خود کشی رر    رر  1161
 حبس تنفیذی

هرواحد سه سه ماه حبس  13/9/97 2 وبیلت وک رر     رر  1162
 تنفیذی

 جریمه نقدی 28/9/97 1 اریتو اراز رر     رر  1163

 سه ماه حبس تنفیذی 11/10/97 1 لت وکوبی رر    رر  1164
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 برائت 7/11/97 3 رر رر    رر  1165

 رر 14/11/97 2 رر رر    رر  1166

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 رر رر   رر  1167

تخویف  رر    رر  1168
 دوحبس تنفیذی ویکنفرسه ماه  5/12/97 3 ازارواریت

 جریمه نقدینفر

 سه ماه حبس تنفیذی 12/12/97 1 دوودشنام رر    رر  1169

1171  
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه 

 هفده سال حبس تنفیذی 14/6/97 1 قتل والیت جوزجانمحکمه استیناف زن 

 برائت 12/1/97 1 رر رر     رر  1171

 برائت 6/9/97 1 لت وکوبی رر     رر  1172

 یکنفربرائت دومی جریمه نقدی 6/3/97 2 رر رر    رر  1173

1174  
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه 

 جریمه نقدی 14/7/97 1 لت وکوبی والیت جوزجانمحکمه استیناف زن 

 جریمه نقدی 7/8/97 1 رر رر    رر  1175

و جریمه تنفیذی سه ماه حبس  11/4/97 1 رر رر   رر  1176
 نقدی

 چهارماه حبس تنفیذی 20/8/97 1 رر رر   رر  1177

 سه سال حبس تنفیذی 14/6/97 1 رر رر    رر  1178

یکنفر برائت دونفر جریمه  14/7/97 3 رر رر     رر  1179
 نقدی

یکنفربرائت ویکنفرسه ماه  9/10/97 2 رر رر    رر  1181
 حبس تنفیذی

یکنفربرائت ودونفرجریمه  25/6/97 3 رر رر   رر  1181
 نقدی

 سه ماه حبس تنفیذی 24/7/97 1 بلت وکو رر    رر  1182

 هرواحد برائت 13/12/97 2 رر رر    رر  1183

 هرواحد برائت رر 3 رر رر     رر  1184

ه مجبورب رر    رر  1185
 هرواحد برائت 8/3/97 3 فحشا

خشونت  ر    رر  1186
 هرواحد برائت 24/7/97 3 منجربه فوت

 یکنفربرائت دومی جریمه نقدی 13/10/97 2 رر رر    رر  1187

 یکسال حبس تنفیذی 13/9/97 1 رر رر رر     1188

 شش سال حبس تنفیذی 23/8/97 1 رر رر    رر  1189
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 پنج سال حبس تنفیذی 10/4/97 1 رر رر    رر  1191

 چهارماه حبس تنفیذی 6/9/97 1 ارازواریت رر    رر  1191

 سه ماه حبس تنفیذی 13/9/97 1 رر رر    رر  1192

   0   

1193  
به جرایم  محکمه ابتدائیه رسیده گی

 نت علیه زن والیت تخارخشو
خشونت 

دومی ویکنفرسه ماه حبس  22/1/97 2 منجربه فوت
 برائت

 برائت 12/2/97 1 توهین وتحقیر رر   رر  1194

 جریمه نقدی 28/1/97 1 لت وکوب رر   رر  1195

 سه ماه حبس تنفیذی 25/2/97 1 رر رر   رر  1196

 هرواحد جریمه نقدی 16/3/97 4 رر رر   رر  1197

1198  
به جرایم  یده گیمحکمه ابتدائیه رس

 برائت 6/3/97 2 مجبوربفحشا خشونت علیه زن والیت تخار

 برائت 16/3/97 3 خودکشی رر    رر  1199

یکنفربرائت دومی سه ماه  20/3/97 2 لت وکوب رر    رر  1111
 حبس تنفیذی

 شش ماه حبس تنفیذی 7/5/97 1 آزارواریت رر    رر  1111

 جریمه نقدی 14/5/97 1 لت وکوب رر    رر  1112

 هرسه نفربرائت 18/7/97 3 فروش زن رر    رر  1113

پانزده روزحبس وسه ماه  21/5/97 1 لت وکوب رر   رر  1114
 یتنفیذ

 سه ماه حبس تنفیذی 18/7/97 1 رر رر   رر  1115

 جریمه نقدی 21/5/97 1 مجروحیت رر    رر  1116

 سه ماه حبس تنفیذی 11/6/97 1 اریتوازار رر   رر  1117

 قدیجریمه ن رر 1 لت وکوب رر    رر  1118

 هرواحد برائت 5/7/97 3 لت وکوبی رر    رر  1119

 سه ماه حبس تنفیذی 21/6/97 1 رر رر   رر  1111

لت وکوب  رر   رر  1111
 دوسال حبس تنفیذی 28/6/97 1 منجربه فوت

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 اریتوازار رر    رر  1112

 برائت 27/6/97 1 لت وکوب رر   رر  1113
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 تنفیذیسه ماه حبس  18/7/97 1 رر رر    رر  1114

 سه ماه حبس تنفیذی 23/10/97 1 رر رر    رر  1115

یکنفرجریمه ویکنفربرائت   28/11/97 2 قتل رر   رر  1116
 نقدی

لت وکوب  رر    رر  1117
 سه ماه نزده روزحبس تنفیذی 12/12/97 1 ودشنام

 دوسال حبس تنفیذی 12/12/97 1 قوادی رر   رر  1118

سال حبس  بیست سهیکنفر 16/8/97 2 قتل رر   رر  1119
 تنفیذی ویکنفربرائت

 هردو برائت 20/8/97 2 تهدید رر   رر  1121

لت وکوب  رر   رر  1121
 برائت 7/9/97 1 ومجروحیت

 17/9/97 2 قتل ر رر  1122
 حبس سالبیست وپنج یکنفر
سال حبس  بیست ویکدومی 

 تنفیذی

1123  
به جرایم  محکمه ابتدائیه رسیده گی

 برائت 4/10/97 1 لت وکوب خشونت علیه زن والیت تخار

 سه ماه حبس تنفیذی 12/10/97 1 رر رر   رر  1124

خود ه مجبورب رر   رر  1125
 چهارماه حبس تنفیذی 23/10/97 1 کشی

ازدواج  رر   رر  1126
هرواحد دو دو سال حبس  30/10/97 3 زیرسن

 تنفیذی

و حبس یکنفرسه ماه  19/1/97 3 لت وکوب رر   رر  1127
 دونفرتوقف دعوی

 ی دومی برائتیکنفرجریمه نقد 2/2/97 1 رر رر   رر  1128

 برائت 25/2/97 1 خودکشی رر   رر  1129

 اکتفا حبس گذشته 14/3/97 2 لت وکوب رر   رر  1131

 جریمه نقدی 21/3/97 1 رر رر   رر  1131

 یکسال ویکماه حبس تنفیذی 7/4/97 1 رر رر   رر  1132

 سه ماه حبس تنفیذی 3/4/97 1 توهین وتحقیر رر    رر  1133

دونفر هفت وسال  یکنفرپنج 9/5/97 3 خود کشی رر   رر  1134
 هفت سال حبس تنفیذی

سه ماه حبس تنفیذی ویکنفر  3/5/97 2 لت وکوب رر   رر  1135
 برائت

یکنفرچهارماه و سه نفرسه سه  4/6/97 3 رر رر   رر  1136
 ماه حبس تنفیذی

 برائت 7/6/97 1 اریتوزارآ رر   رر  1137
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سه ماه وپانزده روزحبس  25/6/97 1 لت وکوب رر   رر  1138
 تنفیذی

 جریمه نقدی 8/7/97 1 رر رررر     1139

 سه ماه حبس تنفیذی رر 1 رر رر   رر  1141

 هرواحد جریمه نقدی 27/8/97 3 رر رر    رر  1141

 شش سال حبس تنفیذی 26/9/97 1 خودکشی رر   رر  1142

 17/10/97 3 فروش زن رر   رر  1143
حبس تنفیذی یکنفردوسال 

ودونفر هریک پنج سال 
 وششماه حبس تنفیذی

 برائت 15/10/97 1 لت وکوب رر    رر  1144

خشونت  رر   رر  1145
هرواحد شانزده سال حبس  1/11/97 2 قتله منجرب

 تنفیذی

1146  
دیوان رسیده گی به جرایم منع خشونت 

 20/11/97 3 خود کشی والیت تخار محکمه استیناف علیه زن
دونفرشانزده شانزده سال وسه 

و سومی پنج سال حبس ماه سه 
 ویکماه  حبس تنفیذی

 سه ماه حبس تنفیذی 28/11/97 1 وکوب لت رر   رر  1147

 اکتفا حبس گذشته 18/12/97 1 رر رر   رر  1148

   0   

1149  
محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم علیه 

 بیست سال حبس تنفیذی 2/2/97 1 قتل زن والیت ننگرهار

 برائت 24/2/97 1 لت وکوب رر   رر  1151

ممانعت ازحق  رر   رر  1151
ال وپنج ماه حبس هرواحد یکس 16/2/97 2 ازدواج

 تنفیذی

 یکسال حبس تنفیذی 11/4/97 1 نکاح اجباری رر   رر  1152

 جریمه نقدی 6/4/97 1 مجروحیت رر   رر  1153

ممانعت ازحق  رر   رر  1154
وجریمه تنفیذی چهارماه حبس  25/4/97 1 تعلیم

 نقدی

دونفرشانزده شانزده سال  9/5/97 2 قتل رر    رر  1155
 ویکماه یکماه  حبس تنفیذی

 برائت 21/5/97 1 قتل رر    رر   1156

 بیست  سال حبس تنفیذی 13/6/97 1 قتل رر     رر  1157

پانزده روز حبس ویکماه  10/7/97 1 لت وکوب رر    رر  1158
 وجریمه نقدی

پنج سال وششماه حبس  6/8/97 1 قتل رر    رر  1159
 تنفیذی

 سه ماه حبس تنفیذی 22/7/97 1 لت وکوب رر     رر  1161
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هفده سال وپنج ماه حبس  21/8/97 1 قتل رر     رر  1161
 تنفیذی

دونفر شانزده سال حبس  4/9/97 3 قتل رر     رر  1162
 ویکنفربرائت تفنیذی

 ششماه حبس وجریمه نقدی 13/9/97 1 ازاراریت رر    رر  1163

سه ماه حبس تنفیذی وجریمه  17/10/97 1 رر رر    رر  1164
 نقدی

 برائت 16/11/97 1 قتل رر    رر  1165

 یکسال حبس تنفیذی 5/12/97 1 جبارینکاح ا رر     رر  1166

منع تصرف  رر    رر  1167
 جریمه نقدی 19/12/97 1 درارث

   0   

1168  
محکمه ابتدائیه رسیده گی به جرایم علیه 

یکنفرشانزده سال  ،یکنفراعدام 25/1/97 3 قتل زن والیت بغالن
 حبس تنفیذی وسومی برائت

 برائت 23/2/97 2 قتل رر     رر  1169

 شش سال حبس تنفیذی 20/4/97 1 قتل رر     رر  1171

 بیست وپنج سال حبس تنفیذی 6/4/97 1 قتل رر     رر  1171

معاونت  رر      رر  1172
 برائت 30/4/97 1 درقتل

 برائت 18/5/97 1 قتل رر      رر  1173

 یکسال حبس تنفیذی 14/6/97 1 قتل رر     رر  1174

 شانزده سال حبس تنفیذی 18/7/97 1 قتل رر     رر  1175

 بیست ویکسال حبس تنفیذی 11/11/97 1 قتل رر    رر  1176

 یکماه حبس تنفیذی 1/2/97 1 لت وکوب رر      رر  1177

 جریمه نقدی 13/2/97 1 رر رر     رر  1178

هرواحد سه سه ماه حبس  10/6/97 2 لت و کوب رر    رر  1179
 تنفیذی

 سه ماه حبس تنفیذی 21/7/97 1 لت وکوب رر     رر  1181

 برائت 25/7/97 1 لت وکوب رر    رر  1181

 یکماه  حبس تنفیذی 5/10/97 1 لت وکوب رر     رر  1182

 پنج سال حبس تنفیذی 8/12/97 1 رر رر    رر  1183

 جریمه نقدی 7/6/97 1 اریتوازار رر    رر  1184
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خود ه مجبورب رر  رر  1185
 برائت 12/10/97 1 کشی

سوءاستفاده  رر   رر  1186
 شش ماه حبس تنفیذی 19/12/97 1 سبب قتلو

 برائت 20/8/97 1 تمجروحی رر    رر  1187

1188  
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه 

یکنفراعدام ویکنفرشانزده سال  8/3/97 3 قتل والیت بغالنمحکمه استیناف زن 
 ویکنفربرائت

 تنفیذی  یکنفرهفت سال حبس 22/3/97 2 قتل رر   رر  1189
 ودومی برائت

 بیست سال حبس تنفیذی 26/4/97 1 رر رر    رر  1191

 ده سال حبس تنفیذی 21/5/97 1 رر رر    رر  1191

 برائت 23/5/97 1 رر رر    رر  1192

1193  
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه 

 بیست ویک سال حبس تنفیذی 27/6/97 1 قتل والیت بغالنمحکمه استیناف زن 

 ده سال حبس تنفیذی 1/8/97 1 رر رر   رر  1194

 شانزده سال حبس تنفیذی 15/8/97 1 رر رر    رر  1195

 بیست وپنج سال حبس تنفیذی 11/9/97 1 رر رررر      1196

 هفده سال حبس تنفیذی 23/10/97 1 رر رر    رر  1197

 جریمه نقدی 2/2/97 1 لت وکوب رر    رر  1198

 یکماه وهژده روزحبس تنفیذی 2/3/97 1 رر رر     رر  1199

 سه ماه حبس تنفیذی 11/4/97 1 رر رر    رر  1211

 یذیسه ماه حبس تنف 15/8/97 1 رر رر     رر  1211

یکماه  وپانزده روزحبس  25/10/97 1 لت وکوب رر     رر  1212
 تنفیذی

 برائت 27/8/97 1 خود کشی رر     رر  1213

 برائت 2/11/97 1 رر رر    رر  1214

   0   

 برائت 31/6/97 2 خشونت دیوان جزای محکمه استیناف والیت هلمند  1215

 شانزده سال حبس تنفیذی 10/7/97 1 خشونت رر    رر  1216

 برائت 15/7/97 1 رر رررر      1217

خشونت  رر    رر  1218
تنفیذی یکنفربیست سال حبس  9/10/97  5 به قتلمنجر

 ودیگران برائت
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 پنج سال حجز 9/10/97 1 رر رر   رر  1219

هفت سال وسه  ماه حبس  22/10/97 1 خشونت رر    رر  1211
 تنفیذی

خشونت  هلمندوالیت محکمه ابتدائیه ولسوالی ناوه   1211
 یکسال حبس تنفیذی 10/8/97 1 به قتلمنجر

1212  
والیت محکمه ابتدائیه ولسوالی نهرسراج 

 سه سال حبس تنفیذی 14/12/97 1 فسق وفجور هلمند

 سه ماه حبس تنفیذی 1/2/97 1 خشونت هلمندوالیت شهری  محکمه دیوان جزا   1213

 شدبه بطالن حکم  4/2/97 1 خشونت رر     رر  1214

 فیذیسه ماه حبس تن 2/5/97 1 خشونت رر    رر  1215

 شانزده سال حبس تنفیذی 13/5/97 1 رر رر    رر  1216

هرواحد هفت هفت سال حبس  13/5/97 2 خشونت هلمندوالیت شهری  محکمه دیوان جزا   1217
 تنفیذی

 ششماه حجز تنفیذی 16/5/97 1 رر رر     رر  1218

 سه سال حبس تنفیذی رر 1 رر رر     رر  1219

 10/9/97 4 رر رر     رر  1221
فراعدام  یکنفربری الذمه یکن

دونفربیست بیست سال حبس 
 تنفیذی

 پنج سال حجزتنفیذی رر 1 رر رر     رر  1221

 ششماه حبس تنفیذی 8/10/97 1 رر رر    رر  1222

 سه ماه حبس تنفیذی 16/11/97 1 رر رر    رر  1223

هرواحد دو دوسال وشش  رر 2 رر رر     رر  1224
 ششماه حبس تنفیذی

 جریمه نقدی 25/11/97 1 خشونت رر    رر  1225

 جریمه نقدی 14/12/97 1 رر رر     رر  1226

   0   

1227  
به جرایم  محکمه ابتدائیه رسیده گی

 خشونت علیه زن والیت غور
خشونت 

حبس تنفیذی یکنفردوسال  23/1/97 2 منجربه فوت
 دومی برائتو

 هرواحد سه ماه حبس تنفیذی 11/2/97 2 لت وکوب رر    رر  1228

 جریمه نقدی 20/4/97 1 رر رر    رر  1229

 جریمه نقدی 28/4/97 1 رر رر    رر  1231

 جریمه نقدی 1/5/97 2 رر رر     رر  1231

 برائت 5/6/97 1خشونت  رر     رر  1232
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 منجربه فوت

 جریمه نقدی 19/6/97 1 لت وکوب رر    رر  1233

 هرواحد جریمه نقدی 25/6/97 3 رر رر     رر  1234

 جریمه نقدی 19/9/97 1 رر رر     رر  1235

 شانزده سال حبس تنفیذی 22/11/97 1 قتل رر    رر  1236

 برائت 12/2/97 1 حلق آویزی رر     رر  1237

 سه سال حبس تنفیذی 24/2/97 1 هتک حرمت رر     رر  1238

خشونت  رر      رر  1239
تنفیذی یکنفردوسال حبس  24/2/97 2 منجربه فوت

 ویکنفربرائت

1241  
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت علیه 

 زن والیت غور
خشونت ولت 

 هرواحد سه ماه حبس تنفیذی 10/3/97 2 وکوب

 جریمه نقدی 18/5/97 1 رر رر     رر  1241

 هرواحد جریمه نقدی 20/6/97 2 رر رر     رر  1242

خود کشی  رر     رر  1243
 برائت 8/7/97 1 منجربه فوت

خشونت ولت  رر       رر  1244
 جریمه نقدی 7/8/97 1 وکوب

 جریمه نقدی 12/10/97 1 رر رر      رر  1245

   0   

1246  
جزای محکمه استیناف والیت  دیوان

 چهارماه حبس تنفیذی 17/2/97 1 نکاح اجباری نیمروز

تهدید  رر     رر  1247
 ششماه حبس تنفیذی 18/4/97 1 وخشونت

مسبب  ر ر    رر  1248
 سه سال حبس تنفیذی 12/7/97 1 خودسوزی

 سه ماه حبس تنفیذی 19/7/97 1 لت وکوب رر     رر  1249

 پنج ماه حبس تنفیذی 22/8/97 1 آزارواریت رر    رر  1251

خشونت  رر    رر  1251
 برائت 30/11/97 1 منجربه فوت

 رر 2/12/97 1 لت وکوب رر     رر  1252

خشونت  رر      رر  1253
 هجده سال حبس تنفیذی 17/2/97 1 منجربه فوت

 سی سال حبس تنفیذی 15/9/97 1 رر رر     رر  1254

1255  
شهری والیت   ابتدائیهجزاء محکمه دیوان 

 یکماه حبس تنفیذی 15/3/97 1 لت وکوب نیمروز
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 بری الذمه رر 1 رر رر     ر  1256

 یکسال حبس تنفیذی رر 1 رر رر     رر  1257

 بری الذمه رر 1 رر رر     رر  1258

 جریمه نقدی 19/4/97 1 رر رر     رر  1259

 سه ماه حبس تنفیذی 7/4/97 1 رر رر     رر  1261

 یکماه وپانزده روزحبس تنفیذی 25/6/97 1 رر رر    رر  1261

 پنج ماه حبس تنفیذی 12/7/97 1 رر رر     رر  1262

 یکماه حبس تنفیذی 6/8/97 1 رر رر    رر  1263

1264  
شهری والیت   ابتدائیهجزاء محکمه دیوان 

 سی سال حبس تنفیذی رر 1 رر نیمروز

 سه ماه حبس تنفیذی 4/11/97 1 رر رر     رر  1265

 بری الذمه رر 1 رر رر      رر  1266

 یست سال حبس تنفیذیب 19/11/97 1 رر رر     رر  1267

 جریمه نقدی 28/11/97 1 رر رر      رر  1268

 بری الذمه 1/8/97 1 خود کشی رر     رر  1269

 بری الذمه 6/11/97 1 رر رر      رر  1271

 دوسال حبس تنفیذی 9/1/97 1 نکاح اجباری رر     رر  1271

 هشت ماه حبس تنفیذی 26/1/97 1 رر رر     رر  1272

   1682   

 
 
 
 
 

  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها

 درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر
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مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت  هفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش الف: 
 كابل

 گزارش .1

مبارزه بـا جـرايم ناشـي از فسـاد اداري واليـت كابـل از تـاريخ         همحكمۀ ابتدائي
دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي  (18) تعداد 29/12/1397الي  1/12/1397)

در ارتباط به اين دوسيه ها تعـداد  که   هاز فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد
سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ، سو استفاده و کتمان حقیقـت ،  به اتهام  نفر( 34)

گرفتار شده   قانونی سالح و اکتساب غیر، اخاری غیر قانونی  اختالس، تزویر ،اخذ رشوه 
( 29حاصل  و ) ( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت5و از این تعداد )

ه محكوم گرديـد قرار ریل به مجازات هاي مختلف حبس  ه ومورد محاكمه قرار گرفتتن 
 .ندا
 نفر 6 حبس یک ماه الی یک سال. 

  نفر. 8سال حبس یک الی پنج 

  نفر. 2سال  15سال الی  5حبس 

  نفر .13محکومین جرایم نقدی 

 ( دالر آمریکائی میشود.38232) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 

 
 
 

بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد  (1جدول شماره )
 است 1397در ماه حوت   سال  اداری والیت کابل

تعداد  تصمیم قضائی
قضیه

 

 یهنوع قض

شماره
 

ومکحمد داتع تعداد محبوس به حبس تنفیذی
 متهمد داتع تئبرا 
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 جریمه نقدی

محکومین جرایم نقدی
 

5 
- 

1
5

 
س

سال حب
 

1 
- 

5 
س

سال حب
ک سال  

ک ماه الی ی
ی

س
حب

 

1368 3 
  

1 4 2 6 4 
سوء استفاده از 
 صالحیت وظیفوی

۱ 

7714 9 
   

9 1 10 4 
سواستفاده و کتمان 

 حقیقت
۲ 

6150 
 

2 7 
 

9 
 

 ۳ اخذ رشوت 5 9

20000 1 
  

2 3 
 

 ۴ اختالس و تزویر 2 3

1000 
   

 ۵ اخاری غیر قانونی 2 5 2 3 3

2000 
  

1 
 

1 
 

1 1 

اکتساب غیر قانون 
سالح و تجهیزات 

 نظامی

۶ 

 مجموعه 18 34 5 29 6 8 2 13 38232

ادر و آنهـا را  ( دوسیه قرار قضائی ص3همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد )
 .ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص غرض تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 

( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد 2جدول شماره )
 است 1397سال  ماه حوتاداری والیت کابل 

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم
شما
 خال و نواقص ره

 1 اختالس 2 5 2 څارنوالی

 2 تعلل از انجام و ظیفه 1 1 1 څارنوالی

 
 مجموعه 3 6 3

مبارزه با جرایم ناشـی از فسـاد    هابتدائی همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام  .2
 اداری والیت کابل

            25/12/1397حکم مورخ 
پکتیکا به جرم اکتساب سالح و تجهیزات ت محکومیت منسوب قوماندانی امنیه والی

 نظامی 
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بالثر اطالع مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه والیت پکتیکا مبنی بـر اینکـه   
تعداد سالح و یک با اکتساب غیر قانونی  من ولسوالی جانی خیل ان قوماندانینیک نفر سات

ی وی گردیده قضیه تحت کار کشفی گرفتارو خواهان  است  به کابل فرار نموده  مهمات
شهر کابل تثبیت و به تاریخ  15من در مربوطات ناحیه نگرفته و منزل ساتوپراتیفی قرار و ا
 څارنوالی نظامیحوالی ساعت دوازده بجه با حضور داشت نماینده محترم  10/9/1397

ز صحن حویلی که ا اقدام شدنماینده جنایی حوزه پانزدهم پولیس به تالشی منزل متذکره  و
پلیت در حال توقف بدست امـده  گ سیاه بدون نمبر مذکور یک عراده واسطه رنجر برن

متهم  نیز خود را در تهکوی منزل از طرف داخل قفل نموده بو د و  با وجود در خواست 
مکرر متهم به مدت سه ساعت دروازه را باز ننمود ولی بالخره بعد از سه سـاعت دروازه  

گرفته و از انجا مهمـات  و   پولیس تسلیم و تهکوی مورد تالشی قرار به  را باز و خود را
قضیه به  گردید  و متهم گرفتار و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی آمدسالح ، به دست 

محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فسا د اداری والیت کابل راجع گردیده محکمه در جلسـه  
من منسوب اسبق قوماندانی امنیـه  نلمری ساتخویش متهم  25/12/1397قضایی مورخ 

( 266689پکتیکا را در قضیه اکتساب غیر قانونی سالح و مهمـات بـه ارزش  )  والیت 
ضمیمه نمبر یک کود جزا در  مورد جرایم نظامی  ۲۴ماده  ۲و  ۱افغانی طبق حکم فقره 

ایام نظارت کود جزا از ابتدای  398ماده  2و 1و فقرات  391ماده  2فقره  388، ماده 
و توقیفی به مدت دو سال و ششماه حبس تنفیذی ، رد مبلغ متذکره و انفصال از وظیفه و 
طرد از مسلک و در قضیه حیازت غیر مجاز یک میل سالح سه صد و سه طبق حکم مواد 

افغانی و مصادره سالح بدست    40000کود مذکور به جزای نقدی مبلغ  545و  536
نمود از اینکه در جرایم مذکور و حدت و هدفی که انها را بـاهم  امده محکوم به مجازات 

کود جزا هر دو جزای محکوم بهـای فـوق    75جمع کند موجود نبود ه طبق حکم ماده 
 الذکر باالیش قابل تطبیق دانسته شده است  .                                                            

مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليـت   هئيفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتداگزارش : ب
 بلخ  
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 گزارش .3

 1/1/1397از تـاريخ ) والیت بلخ مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري  همحكمۀ ابتدائي
دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشي از فساد اداري را  (17) تعداد 28/12/1397الي 

به اتهـام   نفر( 30ن دوسيه ها تعداد )در ارتباط به ايکه   همورد رسيدگي قضائي قرار داد
گرفتار شده و از این   و اختالس، تزویر سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  اخذ رشوه 

مورد ( تن 22حاصل  و ) ( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت8تعداد )
 .نده ايدمحكوم گردقرار ریل به مجازات هاي مختلف حبس  ه ومحاكمه قرار گرفت

 نفر 2 حبس یک ماه الی یک سال. 

  نفر. 7سال حبس یک الی پنج 

  نفر. 1سال  15سال الی  5حبس 

    نفر . 12محکومین جرایم نقدی 

 ( دالر آمریکائی میشود.9503) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 

 
 
 
 
 
 
 
 

یم ناشی از فساد بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرا (1جدول شماره )
 است 1397بلخ  در سال اداری والیت 

تعداد  تصمیم قضائی
 قضیه

 نوع قضیه
 

ومکحمد داتع تعداد محبوس به حبس تنفیذی شماره
 متهمد داتع تئبرا 
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 جریمه نقدی

محکومین جرایم نقدی
 

5 
- 

1
5

 
س

سال حب
 

1 
- 

5 
س

سال حب
ک سال  

ک ماه الی ی
ی

س
حب

 

7493 12 
 

3 
 

15 1 16 9 

سوء 
استفاده از 
صالحیت 
 وظیفوی

1 

363 
  

3 
 

 2 تزویر 4 8 5 3

1516 
 

 3 اختالس 3 5 2 3 1 1 1

131 
   

1 1 
 

1 1 
اخذ 
 رشوت

4 

 مجموعه 17 30 8 22 2 7 1 12 9503

( دوسیه قرار قضائی صادر و آنهـا را  19همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد )
 .ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودنواقص و غرض تکمیل خالهای تحقیقاتٰی 

( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد 2جدول شماره )
 است 1397طی  سال  بلخ اداری والیت 

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم
 خال و نواقص

 6 23 6 څارنوالی
از  سوء استفاده

 صالحیت و ظیفوی
1 

 2 تزویر 5 6 5 څارنوالی

 3 اخذ رشوت 1 1 1 څارنوالی
 4 اختالس 5 5 5 څارنوالی

 2 9 2 څارنوالی
تعلل و غفلت و ظیفو 

 5 ی

 
 مجموعه 19 46 19

 
  18/12/1397حکم مورخ 

 والیت بلخ پنجم امنیتی محکومیت یکتن از سربازان حوزه 
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اندانی امنیه والیت بلخ اوارق قضـیه سـؤ اسـتفاده از    مدیرت استخبارات قوم ازطریق 
صالحیت وظیفوی به اتهام سرباز حوزه پنجم پولیس غرض بررسـی بریاسـت څـارنوالی    

گرفته در نتیجه عسکری والیت بلخ مواصلت ورزیده بود در مورد قضیه تحقیقات صورت 
و ظیفوی اش مبلـغ  تحقیقات انجام شده معلوم میگردد که سرباز با استفاد ه از صالحیت 

پول توسط منسـوبین  افغانی را از مراجعین ویزه قونسلگری اخذ و  در جریان اخذ  3000
جلـد   4ستگیر و در جریان د ستگیری به تعـداد  استخبارات قوماندانی امنیه والیت بلخ د

پاسپورت نیز از جیب متهم به دست میاید به ارتباط موضوع از سرباز تحقیقات به عمـل  
پنجم پولیس جهت چک و کنترول نگاشته است : مسول استخبارات حوزه چنین  آمده و 
و گفت که  دو نفراز رفیـق هـایم ویـزه    پیش از واقعه امده بود گری یک روز به قونسل

رند  من گفتم که به هر کدام  این دوکان ها که بروید فورم میکشند وویزه ایـران را  یمیگ
گیرد تو هم سرباز حوزه هستی و هـم  پول زیاد می خود ایرانی ها میدهند گفت دوکانداران

گفتم از هـر  پاسپورت است مادون ماهستی فردا نفر ها را برایت روان میکنم که دو دانه 
مسولین اسـتخباراتی    .هزار افغانی را فرستاد 3000افغانی بیاور که جمله   1500کدام 

ی مبارزه رسیدگی به جـرایم  گیر و قضیه به ارگان عدلی وقضایپول  دستحین اخذ  متهم را
خویش  18/12/1397احاله گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ شی از فساد اداری نا

پنجم امنیتی پولیس را در قضیه سو استفاده از صالحیت وظیفوی طبـق  متهم سرباز حوزه 
انفصال  ،کود جزا به جزای نقدی مبلغ شصت هزار افغانی 403ماده  2و  1هدایت فقره  

قانون اجرات جزایـی   346ظیفه و طرد از مسلک محکوم بجزا نموده که  طبق ماده از و
میشود از مجموع مبلـغ    افغانی (8400 )یوم نظارت و توقیفی که جمعا  21مدت  معاش

 .   دانسته شده استمحکوم بها قابل مجرایی 
 

          
 

          
  17/7/1397حکم مورخ 

 روالی مزار شریف به جرم اختالس محکومیت انجینر اسبق ریاست شا
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 مبنی بر اینکه  یکتن 21/5/1397به اثر مکتوب ریاست شاروالی شهر مزار شریف مورخ 
ناحیه پنجم شهر داری مزار شریف بدون اطالع وظیفه را ترک و از بسـت    از مامورین 

 19000افغانی و مبلغ  58650پایه کمپیوتر لب تاب به ارزش مبلغ گردیده و یک منفک 
بـود  برایش اجرا شـده   بنابر ضرورت و د ر خواست بطور قرضه را که  افغانی پول نقد

گرفته و اوراق بـه  متهم تحت تحقیق و تعقیب عدلی قرار  آن بر بناتسلیم ننموده است که 
افغانی تکمیل و بـه    19000پایه کمپیوتر و مبلغ مسوولیت وی  در حصه اختالس یک 

جرایم ناشی از فساد اداری ارسال گردیده است  محکمـه در   ئیه رسیدگی بهمحکمه ابتدا
پایه کمپیوتر لب خویش متهم را در قضیه اختالس یک  17/7/1397جلسه قضای مورخ 

کـود  مـذکور از    215کود جزا با در نظر داشت ماده  391ماده  1تاپ  مطابق فقره 
نمـوده  به مجـازات  ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت شش ماه حبس تنفیذی محکوم 

 است .                   
سنگین فساد اداری والیت مبارزه با جرايم  هفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش : ج

 کابل  

 گزارش .4

از تـاريخ  والیـت کابـل   ناشي از فسـاد اداري  سنگین  مبارزه با جرايم  همحكمۀ ابتدائي
وط به جرايم ناشي از دوسيۀ جرمي مرب (18) تعداد 30/12/1397الي  1/1/1397)

در ارتباط به اين دوسـيه هـا تعـداد    که   هفساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد
، تصرف غیر قانونی  پول شویی سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ،  به اتهام  نفر( 66)

( تن آنان به نسبت عـدم وجـود   15و غدر  گرفتار شده و از این تعداد )  ، اختالسپول
به مجازات هـاي   ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 51حاصل  و ) یل کافی الزام برائتدال

 .نده امحكوم گرديدقرار ریل مختلف حبس 
 نفر 6 حبس یک ماه الی یک سال. 

  نفر. 38سال حبس یک الی پنج 

  نفر. 6سال  15سال الی  5حبس 

  نفر .1محکومین جرایم نقدی 

 . ( دالر آمریکائی میشود.9262) بهبالغ  مجموعه مجازات نقدی محکومین 
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 تصمیم قضائی

تعداد قضیه
 

 نوع قضیه

شماره
 

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

 جریمه نقدی

محکومین جرایم نقدی
 

5 
- 

1
5

 
س

سال حب
 

1 
- 

5 
س

سال حب
ک سال  

ک ماه الی ی
ی

س
حب

 

1368 1 4 28 
 

33 5 38 7 

سوء استفاده از 
و    صالحیت وظیفوی

 تزویر
1 

    
1 1 

 
 2 تصرف غیر قانونی پول 1 1

    
1 1 

 
 3 غدر 1 1

  
1 1 

 
2 

 
 4 اختالس 2 2

7894 
 

 5 پول شویی 7 24 10 14 4 9 1

 مجموعه 18 66 15 51 6 38 6 1 9262

 5/12/1397حکم مورخ 
 محکومیت وکیل شورای والیتی والیت غور به اتهام غدر مال دولت 

موتر شخصی وکیل شورای والیتی  1397 /3/12رنوال موظف مدعی شده که بتاریخ څا
والیت غور حین رفتن به ولسوالی دولینه ان والیت در مسیر راه عارضـه دار و متوقـف   
میشود وقتی متهم مذکور به ولسوالی متذکره میرسد از نزد سرپرست قوماندانی امنیـه ان  

اثر حادثه قسما تخریب   که از را  ه موتر نوع رنجرولسوالی میخواهد که ماشین یک عراد
بدهد تا انرا در موتر خویش نصب نموده و همینکه بـه  و متوقف بوده برایش بطور امانت 

پرست قوماندانی ماشین را برایش میدهد بعـد بـه   شهر رسید دوباره تسلیم میدهد که سر 
گرفته بود تهم ماشین انرا که م یسه عراده موتر رنجر به شمول موتر 23/2/1396تاریخ 

غرض ترمیم به قوماندانی امنیه ان والیت انتقال داده میشود که هئیت سه نفری در مـورد  
جر ها ی سه گانه موجود تعین و  ابراز نظر کنند که بعدا دیده میشود ماشین یکعراده از رن

ومانـدانی  متهم ماشین متذکره را به مدیریت تخنیک ق 29/9/1396به تاریخ  ًانیست بعد
امنیه غور تسلیم مینماید که به همین اساس متهم مذکور به جرم غدر مال دولت گرفتـار و  
به ارگان های عدلی و قضایی معرفی میگردد که قضیه بعد از تکیمل تحقیقـات ابتـدایی   
محول محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه 

قانون جـزا   270ماده  2خویش متهم را طبق فقره  5/12/1397مورخ در جلسه قضایی 
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 212ماد ه 6کود جزا  و فقره  58، 17قانون مذکور و ماده  273و  39با رعایت ماده 
قانون اجرات جزایی به اتهام غدر مال دولت به مدت شش ماه حبس تنفیـذی و رد مبلـغ   

 است .                                                                    افغانی به دولت محکوم به مجازات نموده     436320
  27/12/1397حکم مورخ 

 پول محکومیت سه تن به جرم انتقال غیر قانونی 
در جریان کنترول مشترک امریت استخبارات و مدیرت امنیـت   22/10/1397بتاریخ 

موتر نوع سوزکی  ملی کمیساری تورخم از دروازه عمومی وپوسته های مربوط یک عراده
پاکستان بدون اسناد و رود پاس وارد خـاک افغانسـتان   گ سفید مربوط تبعه کشور برن

پل مقابل قراول کمیساری تورخم مورد اشتباه موظفین امنیتی قـرار  گردیده که در ساحه 
یکصـد و پنجـاه    گرفته متوقف و تالشی گردیده که در نتیجه از عقب سیت راننده مبلغ 

عودی ، مبلغ  یکصد هزار درهم امارت متحده عرب و  پانزه هزار یورو که به هزار  لایر س
گرفتار و به ارگانهای  پیوند به قضیه سه تنگردیده بود کشف و در رانه جا به جا اهشکل م

عدلی و قضایی معرفی میگردد که قضیه وارد محکمه ابتدائیه اختصاصی رسیدگی به جرایم 
 27/12/1397گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ  سنگین فساد اداری والیت کابل

( مـاده  ۱پول طبق هدایت فقره )را به اتهام داخل نمود ن غیر قانونی  متهم   ا به اتفاق ار
در اتهام فوق الذکر  را  قانون مذکور و متهم دومی ۵۷( کود جزا با رعایت ماد ه  ۵۰۵)

انون مذکور با محاسبه ایام نظارت ق ۵۸کود جزا با رعایت ماده  ۵۰۵( ماده ۱طبق فقره )
و مـتهم   هپنج ما حبس تنفیذی محکوم به مجازات نمود–به مدت پنج واحد و توقیفی هر 

 19مـاده   4و فقره  235کود جزا و ماده  ۵سومی را نسبت فقدان دالیل الزام طبق ماده 
  150000غ قانون اجراات جزایی در این قضیه بری الذمه دانسته و مبل 4ماده  26و فقره 

لایر سعودی و مبلغ یکصد هزار درهم امارت متحده عرب و پانزه هزار یورو طبـق مـاده   
( 1و به تسلیمی  یک عراده واسطه نقلیه سوزکی مطـابق فقـره )  کود جزا مصادره  505

                                                ( کــود جــزا بــه مالــک ان حکــم گردیــده اســت.                                                         141مــاده )
استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري  هفعاليتهاي قضائي محكمگزارش و (  ج  

  واليت کابل
 ( گزارش1
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محكمۀ استیناف مبارزه بـا جـرايم ناشـي از فسـاد اداري واليـت کابـل از تـاريخ        
وسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشـي  ( د8( تعداد )30/12/1397الي  1/12/1397)

در ارتباط به اين دوسيه هـا تعـداد    که از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده
و  اختالس، تزویـر، سوء استفاده از صالحیت وظیفوی، اخـذ رشـوه   به اتهام  نفر( 17)

م وجـود  ( تن آنان به نسبت عد1اکتساب غیر قانونی سالح  گرفتار شده و از این تعداد )
به مجازات هـاي   ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 16حاصل و ) دالیل کافی الزام برائت

 .نده امحكوم گرديدقرار ریل مختلف حبس 
  نفر 9حبس یک ماه الی یک سال. 

  نفر 7پنج سال حبس یک سال الی. 

محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد اجراآت ( بیانگر آمار3جدول شماره )
 است 1397در ماه حوت   سال اداری والیت کابل 

 تصمیم قضائی

تعداد قضیه
 

 شماره نوع قضیه

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

 جریمه نقدی

محکومین جرایم نقدی
 

5 
- 

1
5

 
س

سال حب
 

1 
- 

5 
س

سال حب
ک سال  

ک ماه الی ی
ی

س
حب

 

   
2 5 7 

 
7 1 

ز سوء استفاده ا
 صالحیت وظیفوی

۱ 

   
 ۲ اخذ رشوه 3 5 1 4 1 3

   
1 1 2 

 
 ۳ اختالس 1 2

    
1 1 

 
 ۴ تزویر 1 1

   
1 1 2 

 
2 2 

اکتساب غیر قانونی 
 سالح

۵ 

   
 مجموعه 8 17 1 16 9 7

ی صادر و آنهـا را  ی( دوسیه قرار قضا3متذکره طی این مدت در مورد ) ههمچنان محکم
 .ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص ٰی غرض تکمیل خالهای تحقیقات

مبارزه با جرایم ناشی از فساد  استینافی محکمه ی( بیانگر قرار های قضا4جدول شماره )
 است 1397ماه حوت   سال  ل در اداری والیت کاب

شما نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم سبب قرار مرجع مربوط
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 ره خال و نواقص

 1 سوء استفاده از صالحیت وظیفوی  1 1 1 څارنوالی

 2 اکتساب غیر قانونی سالح 1 4 1 څارنوالی

 3 اختالس 1 2 1 څارنوالی

 مجموعه 3 7 3  

استیناف مبارزه با جرایم ناشـی از فسـاد    همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه  .2
 لاداری والیت کاب

                                                                                     26/12/1397حکم مورخ 
 پرست ریاست تحریرات محکمه استیناف والیت کابل به اتهام اخذ رشوت  محکومیت سر 

پروان و مسکونه فعلی ناحیه دهم شـهر  گان اصلی والیت بالثر ورقه عرض یکتن از باشند
ه نسبتی ام بعد از اصدار قرار قضایی کابل عنوانی اداره مراقبت قضایی مبنی بر اینکه دوسی

گردیده است در حالیکه قبال جهت تنازع صالحیت به محکمه استیناف والیت کابل احاله 
شورای عالی ستره محکمه راجـع بـه تنـازع     28/1/1397مورخ 27قرار قضایی نمبر 

پرست ریاسـت تحریـرات اسـتیناف    صالحیت دوسیه ام صادر گردیده ولی متاسفانه سر
کابل جهت ارسال دوسیه قانونی ام به مرجع اصلی ان مبلغ  دو هزار دالر امریکایی  والیت

گرفتم کـه  دالر رشوت را برای وی  مدنظر  400تقاضا نموده که بنده با چانه زنی مبلغ 
سو استفاده از صالحیت وظیفوی میباشد که بعدا عریضه عارض به مقام عالی ستره محکمه 

هئیت از طرف اداره مراقبت قضایی موظف شد کـه نخسـت   تقدیم شد طبق هدایت مقام 
دالر امریکـایی   ۴۰۰پرست ریاست تحریرات استیناف کابل را مبنی بر مطالبه صدای سر 

ئیت موظف از جعبه میز کاری دالر امریکایی توسط ه ۴۰۰ثبت کرده و بعدا بالفعل مقدار 
گرفتـار و بعـد از   ت پرست ریاست تحریرات بدست امده و متهم در پیوند به رشـو سر 

اکمال تحقیق و اقامه دعوی علیه متهم اوراق غرض فیصله به محکمه ابتدائیه جرایم ناشـی  
متهم را  4/9/1397از فساد اداری والیت راجع گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

ماده  2فقره  371ماده  3دالر امریکایی طبق هدایت فقره  400در قضیه اخذ رشوه مبلغ 
کود مذکور به شـمول ایـام    215و  213کود جزا با رعایت مواد  385ماده و  375
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نظارت و توقیفی بمدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی و  جزای نقدی معادل وجه رشوه و 
انفصال از وظیفه محکوم به مجازات نموده است اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم قضـیه  

ری والیت  کابـل گردیـده محکمـه در    محول محکمه استیناف جرایم ناشی از فساد ادا
قانون تشکیل و صالحیت قوه  54طبق هدایت ماده  26/12/1397جلسه قضایی مورخ 

 .                                                ی والیت کابل را تائید نموده استقضائیه حکم محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد ادار
  26/12/1397حکم مورخ 

 پورت به اتهام غدر میت هفت تن از کارمندان وزارت ترانسمحکو
اطالعیه که عنوانی مقام لوی څارنوالی مواصلت ورزید حاکی از انست که مامورین ریاست 

پورت  زمینی وزارت ترانسپور ت که در بنادر ترانسپورتی ترانس عمومی تنظیم  ترانسپورت
یـد حاصـله از درک کمیشـن    مرکز و والیات کشور موظف میباشند بخش اعظـم عوا 

ترانسپورتی را با استفاده از شیوه های مختلف حیف و میل نموده و یکمقدار  ناچیز انرا به 
قطعه پارچه های  343خزانه دولت تحویل می نمایند جهت مستند سازی موضوع به تعداد 

جدول کمیشن ترانسپورتی که مربوط به بنادر مختلف میباشد از طریق منابع بدست امده و 
تاریخ و سریال نمبر ها ان جهت خانه پوری ستون مبالغ تحویل شده به خزانه دولت رریعه 

گردیده که ریاست متذکره طی مکاتیب به ریاست عمومی تنظیم ترانسپورت زمینی ارسال 
گـردد   پاسخ مکاتیب این اداره پرداخته و برویت پاسخ ارایه شده انان معلوم مینامه های به 
افغانی صرف مبلغ    751067پورت از سر جمع مبلغ موظف در بنادر ترانسکه مامورین 
افغانی را مورد حیـف و   613715افغانی را به دولت تحویل و متباقی  مبلغ   137359

میل قرار داده و کمتر از بیست فیصد انرا به دولت تحویل نموده اند که در ارتبـاط بـه   
گرفتـار و بـه    موظف در شمال  شرق کابل قضیه نه تن از کارمندان وزارت ترانسپورت

ارگانها ی عدلی و قضایی معرفی گردیده اند قضیه بعد از تکمیل تحقیقات ابتدایی محـول  
محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضـایی  

فغانی طبـق  ا  702451چهار تن از متهمین را در قضیه غدر مبلغ  12/11/1397مورخ 
کود جزا بمدت یکسال و شش ماه  حبس  398ماده  2و 1و فقرات  394صراحت ماده 
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تنفیذی و رد مبلغ غدر شده و انفصال از وظیفه محکوم به مجازات نموده  و در قضیه سو 
قـانون   235استفاده از صالحیت وظیفوی نسبت عدم موجودیت دالیل الزام طبق مـاده  

گر در و پنج تن از متهمین دیجزا بری الذمه شناخته شده اند  کود 5اجرات جزایی و ماده 
کود جزا بمدت یکسال  398و  394افغانی طبق صراحت ماده  74714قضیه غدر مبلغ 

در قضیه  و متهمین  و یکما ه حبس تنفیذی و رد وجه غدر شده مذکور به مجازات نموده
الزام بری الذمه شناخته شده یل یت وظیفوی  نسبت عدم موجودیت دالسو استفاد از صالح

اند اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم محول محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی ازفساد 
طبق حکم ماده  26/12/1397اداری والیت کابل گردیده محکمه درجلسه قضایی مورخ 

کود جزا حکم  17قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه با در نظر داشت حکم ماده  54
تن از متهمین در قضیه سو استفاده از صالحیت و ظیفوی ت مه ابتدائیه را در مورد هفمحک

قضـیه  خصـوص  در  را  استینافا دو تن از متهمین و  در قضیه غدر نقض نمودهلی تائید  و
مـاده   32و 1و فقـرات    395ماد ه 2افغانی طبق صراحت فقره    702451غدر مبلغ 

رد مبلغ متـذکره و انفصـال از    ،ه حبس تنفیذیکود جزا بمدت یکسال و شش ما 398
در قضیه غدر مبلـغ   د را گر از متهمانپنج تن دیوظیفه محکوم به مجازات نموده است و 

( کود جزا بمدت ده ده ماه 398و ) 395( ماده 1افغانی طبق صراحت فقره )   74714
در مورد  ،ختهو خاطر نشان ساحبس تنفیذی و رد وجه متذکره محکوم به مجازات نموده 

دوتن از متهمین دیگر بعد از ابالغ و تنفیذ حکم درصورت استیناف خواهی فیصـله جـدا   
 گانه صادر خواهد گردید.

 استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليت هفعاليتهاي قضائي محكمگزارش و   )
  کندز
 ( گزارش1

از تـاريخ   کنـدز ي واليـت  محكمۀ استیناف مبارزه بـا جـرايم ناشـي از فسـاد ادار    
( دوسيۀ جرمي مربوط به جرايم ناشـي  4( تعداد )20/12/1397الي  1/10/1397)

در ارتباط به اين دوسيه هـا تعـداد    که از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده
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اکتساب غیـر  و  اختالس،سوء استفاده از صالحیت وظیفوی، اخذ رشوه به اتهام  نفر( 4)
به مجازات هاي مختلف  ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 4ح  گرفتار شده و )قانونی سال

 .نده امحكوم گرديدقرار ریل حبس 
  نفر 3پنج سال حبس یک سال الی. 

  نفر  1محکومین جرایم نقدی 
 ( دالر آمریکائی میشود.1155) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 

ه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از فساد محکماجراآت ( بیانگر آمار3جدول شماره )
 است 1397سال حوت  کندز از ماه جدی الیاداری والیت 

 تصمیم قضائی

تعداد قضیه
 

 نوع قضیه

شماره
 

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

 جریمه نقدی

محکومین جرایم نقدی
 

5 
- 

1
5

 
س

سال حب
 

1 
- 

5 
س

سال حب
 

ک ماه الی 
ی

ک سال 
سی

حب
 

   1  1  1 1 
سوء استفاده از صالحیت 

 1 و  رشوت  وظیفوی

 2 مطالبه رشوت 1 1  1    1 157

 3 اکتساب غیر قانونی سالح 1 1  1  1   972

 4 احتالس 1 1  1  1   26

 مجموعه 4 4  4  3  1 1155

 
  7/12/1397حکم مورخ 

 والیت کندز به اتهام اختالس محکومیت امر کلنیک صحی ولسوالی علی اباد 
نیک چهـار  یست کلیجریان طوری است که امر کلنیک صحی ولسوالی علی اباد با فارمس

تغذی را که قیمت ان دو هزار افغانی میشود طور غیر  ءکارتن مواد غذایی برای اطفال سو
ـ قانونی از داخل دی ه پوی کلنیک کشیده ودر داخل داله موتر رونکس جابجا نموده اند ک
به اساس راپور اوپراتیفی از طرف منسوبین امنیت ملی بطور بالفعل بـا   زدر مسیر شهر کند

قضیه وارد محکمه ابتدائیـه   و  گرفتار و به ارگان های عدلی و قضایی معرفیمواد غذایی 
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 6/11/1397گردیده  و در جلسه قضای مورخ  جرایم ناشی از فساد اداری والیت کندز
لی علی اباد کندز در قضیه اختالس چهار کارتن مواد غذایی سوء امر کلنیک صحی ولسوا

کود جزا بمـدت   397ماده  1افغانی تثبیت گردیده طبق فقره  2000تغذی که قیمت ان 
 2و 1یکسال و یکماه حبس تنفیذی محکوم به جزا و در قضیه قاچاق موتر طبق فقـرات  

ه بر مصادره موتر قاچاق شده کود مذکور عالو 778ماده  3و با رعایت فقره  781ماده 
به مدت هشت ماه حبس تنفیذی محکوم اما قضیه نسبت عدم قناعت متهم وارد محکمـه  
استیناف جرایم ناشی از فساد اداری والیت کندز گردیده محکمـه در جلسـه قضـایی    

قانون تشکیل وصالحیت   54پیشبینی شده ماده خویش حسب هدایت  7/12/1397مورخ
قانون اجرات جزایی فیصله صادره محکمـه   267ماده  2و  1ایت فقره ئیه با رعقوه قضا

ابتدائیه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت کندز را نسبت خطا در تطبیق قـانون نقـض   
در قضیه اختالس چهار کارتن مواد سوء تغـذی  را باد آنیک ولسوالی علی یمتهم امر کلو

 1و فقـره   391ماده  1ردیده به استناد فقره اطفال که قیمت ان دو  هزار افغانی تثبیت گ
کود جزا به مدت یکسال و یکماه حبس تنفیذی و رد مبلغ وجه اختالس شـده   398ماده 

 .است  نمودهبه خزینه دولت استینافا محکوم 
 
 
 
 

            
                                                                                   

 مواد مخدر علیه مسکرات ور راستای مبارزه د
مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر والیـت   هگزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتدائیالف: 
 کابل



 قضاء اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری وموادمخدر
 

 190  

 

 گزارش  .1

 1/12/1397مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر واليت كابل از تاريخ ) همحكمۀ ابتدائي
د مخدر را مورد رسـيدگي  ( دوسيۀ مربوط به انواع موا62( تعداد )30/12/1397الی 

ايـن  ارتباط بـه  . در ه استصادر نمودهای الزم قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله 
قـرار  که   .به اتهام قاچاق و انتقال مواد مخدر مورد محاكمه قرار گرفته  نفر( 87قضايا )

 ند:ه امجازات گرديدمحکوم به  ريل 
  نفر 41سال  5سال الی  1حبس . 

  نفر. 27سال  15الی سال  5حبس 

  نفر. 19سال  20سال الی  15حبس 

  ( کیلـوگرام  2764،236مقدار )حکم به محو در ارتباط به محاکمات فوق الذکر
 .شده استانواع مواد مخدر نیز صادر 

  ( دالر آمریکائی میشود.3275)بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 
 
 
 
 

ا مسکرات و مواد مخدر ه ابتدائیه مبارزه ب(: آمار اجراآت قضایی محکم1جدول شماره )
 1397در ماه حوت  سال  والیت کابل

 

 تصمیم قضائی

 مقدار مواد
تعداد 
 قضیه

نوع 
 قضیه

 شماره
تعداد محکوم تعداد محبوس به حبس تنفیذی

 

برائت
تعداد متهم 

 

جریمه 
 نقدی

1
5

 -
 

2
0

 
سسال 

حب
 

5 
- 

1
5

س 
سال حب

 

1 
- 

س 5
سال حب

 

1697 6 3 13 22 
 

 1 هیروئین 18 156،544 22

 
7 12 11 30 

 
30 24،749 21 

مت 
 امفتامین

2 

394 6 2 2 10 
 

 3 مورفین 5 60،488 10
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1184 
 

9 3 12 
 

 4 چرس 9 2266،325 12

   
6 6 

 
 5 تریاک 3 71،4 6

   
3 3 

 
 6 شیشه 2 1،23 3

  
1 3 4 

 
 7 تیزاب 4 183،5 4

3275 19 27 41 87 
 

 مجموعه 62 2764،236 87

 مبارزه علیه مسکرات وموادمخدروالیت کابل. ابتدائیهمحکمۀ صادره  حکم خالصه. 2

                                                                       18/12/1397حکم مورخ 
 گرام هیروئین               25گرام مت امفتامین و  17سه سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

شخصی میخواهد مواد مخدر  که پولیس حوزه دهم امنیتی شهر کابل باالثر اطالع موظفین 
در ساحات خانه ها را بطور ماهرانه باالی معتادین و ساقی   kوئین و تابلیتهیر ،نوع شیشه

پرسونل آمریت کشـف  چهار قلعه وزیر اباد و قلعه موسی شهر کابل به فروش برساند که 
 حوزه دهم ساحات متذکره را تحت پوشش قـرار داده و مـتهم را   مبارزه با مواد مخدر

پوری تحت نام شیشه به وزن خلـص   66گرفتار و  مورد تالشی بدنی قرار داده در نتیجه 
گرام از  25ئین به وزن خالص مقدارپوری تحت نام هیرو 87گرام و به تعداد  17مقدار 

واد مخدر بدست امده تحت نـام  نزد متهم بدست می اید و بمالحظه تشریح وزن خالص م
گـرام   17گرام  و وزن خالص مواد تحت نام مت امفتامین بمقدار  25هیروئین بمقدار 

توزین و تثبیت گردیده است که قضیه وارد محکمه ابتدائیه مسکرات و مواد مخدر والیت 
هـ ش که بحضور داشت  18/12/1397کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

( 17در قضیه قاچـاق مقـدار )  و متهم را   ین قضیه به اتفاق هم تصمیم اتخار حقیقی طرف
( کود جزا بمدت سه سال حـبس  303( ماده )2( فقره )3گرام مت امفتامین مطابق بند )

( مـاده  1( فقـره ) 2( گرام هیروئین وفق صراحت بنـد ) 25و در قضیه قاچاق مقدار )
قابـل   شریکه شدیدترین جزا بـاالی ( کود جزا بمدت دو سال و ششماه حبس طو303)

و همچنان در قضیه فروش و توزیع مواد مخدر باالی ه نمود میباشد، محکوم تطبیق و تنفیذ
( کود جزا بمدت دو سال حبس طوریکه طبـق مـاده   311( ماده )1معتادین طبق فقره )

زاء ( کود متذکره جزاء داده شده فوق از بابت فروش مواد مخدر باالی معتادین و ج75)
قابل تنفیذ و تطبیق باشد حکـم  ش ( گرام مت امفتامین باالی17داده شده در مورد مقدار )

( قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکر بمصادره مبلغ 32و همچنان مطابق ماده ) ه نمود
پول فروش مـواد مخـدر    و افغانی که حین تالشی بدنی از نزد متهم بدست آمده  500
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( 17( گرام هیروئین و مقدار )25( قانون مذکور به محو مقدار )19میباشد و طبق ماده )
 نموده است .اصدار حکم نیز گرام مت امفتامین 

  20/12/1397حکم مورخ 

 گرام امفتامین  32گرام هیروئین و  535هفت سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 
بـه   23/8/1397مدیریت مبارزه با مواد مخدر والیت کندز حسب اطالعیـه همکـار   

امنیه ولسوالی امـام صـاحب  بـا اشـتراک      قومانداناشتراک امریت کشف مواد مخدر
څارنوال موظف و پولیس روی یک پالن منظم منظور شده قوماندانی امنیه والیـت کنـدز   
ابتدا یکتن را از داخل هوتل واقع بند الف بیردی ولسوالی امام صـاحب والیـت کنـدز    

ع قریه اق بای ولسوالی امام صاحب مورد تالشی قرار داده گیر و بعداا منزل وی را واقدست
گرام شیشه  32مقدار ، گرام هیروئین 535یتر شراب مقدار ل 3که در نتیجه از منزل وی 

پاکستانی غیر فعال داری نمبر یک قبضه تفنگچه مکاروف ،  Kگرام تابلیت  10و مقدار 
فیر مرمی بـا   ۳۷ ونکوف هفت مرمی کالشی ،ه روسیچمعه شاژور یک قبضه بر 1330

یک ترازو کمپوتری بدست می اید که بعد از تشرح وزن خالص مواد مخدر بدست امـده  
گرام تابلیت و سه لیتـر   10گرام شیشه  32گرام تحت نام هیروئین و مقدار  535مقدار 

که قضیه بعد از تحقیقات ابتدایی  وارد محکمـه ابتدائیـه    تثبیت شده مشروبات الکولی 
علیه مسکرات و مواد مخدر والیت کابل گردیده محکمه در جلسه قضایی مـورخ   مبارزه

( گرام هیـروئین  535را در قضیه حیازت و فروش مقدار ) خویش  متهم  20/12/1397
( کود جزا بمدت پنج سال ویکماه حبس تنفیذی 302( ماده )1( فقره )4وفق هدایت بند)

( مـاده  2( فقـره ) 3امفتامین طبق بند ) ( گرام مت32در قضیه حیازت و فروش مقدار) ،
که طبق مـاده   ه ( کود جزا بمدت پنج سال حبس طوری محکوم به مجازات نمود303)
که ( گرام هیروئین 535( کود جزا شدید ترین جزا از بابت حیازت و فروش مقدار )73)

ش فـرو  قابل تطبیق و هکذا در قضیه حیـازت ش عبارت از پنج سال و یکماه میشود باالی
( کود جزا به مبلغ هفت هزار 656( ماده )1( لیتر مشروبات الکولی طبق فقره )3مقدار )

با نتیجـه حاصـله    (K)( گرام تابلیت 10و در قضیه حیازت مقدار )ی افغانی جریمه نقد 
( کود جزا به مبلغ شش هزار افغانی 47( با رعایت ماده )306ترامادو و کافین طبق ماده )

( 1330مت حیازت یک میل تفنگچه پاکستانی دارای سریال نمبر )جزای نقدی و در قس
( کود مذکور بمبلغ سی هزار افغـانی جـزای   536و تجهیزات و مهمات آن طبق ماده )
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( کود جزا بمدت دوسال 311قضیه فروش مواد مخدر باالی معتادین طبق ماده )و   نقدی 
زا مجموع مجـازات داده  ( کود ج78و75و طبق ماده ) ه حبس محکوم به مجازات نمود

و  مـی باشـد    قابل تطبیق و تنفیذش شده  که عبارت از هفت سال و یکماه میشود باالی
یک پایه ترازو طبق  و  سیمکارت های آن ه( افغانی، دو سیت مبایل مع500همچنان مبلغ )

( قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و نیز یک میل سالح تفنگچه کمری 32ماده )
( 19( کود جزا مصادره و طبـق مـاده )  545ستانی و مهمات بدست آمده طبق ماده )پاک

قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر به محو مواد مخدر و مشروبات الکولی بدسـت  
 گردیده است .اصدار حکم آمده 
گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر والیت ب: 
 کابل

 زارش . گ1

محكمۀ استیناف مبارزه عليـه مسـكرات و مـواد مخـدر واليـت كابـل از تـاريخ        
( دوسيۀ مربوط به انواع مواد مخدر 54( تعداد )30/12/1397الی  1/12/1397)

را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صادر نموده است. در ارتباط به 
گرفتار شـده و از ایـن   م قاچاق و انتقال مواد مخدر به اتها نفر( 78اين دوسيه ها تعداد )

مورد  نفر( 74)و  حاصل ( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الزام برائت4تعداد )
 .نده اگرديد محکومبه مجازات هاي مختلف حبس قرار ريل  و همحاكمه قرار گرفت

  نفر. 29سال  5 – 1حبس 

  نفر.  30 سال 15 – 5حبس 

  نفر. 15سال 20 – 15حبس و 

( کیلوگرام مـواد مخـدر   22124،681همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر مقدار )
 .ه استکشف و ضبط گردید

( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف مبارزه با مسکرات و مواد 1جدول شماره )
 می باشد 1397ماه حوت  سال مخدر والیت کابل طی 

 
 مقدار مواد تصمیم قضائی

تعداد 
 هقضی

 شماره نوع قضیه

تعداد  تعداد محبوس به حبس تنفیذی تعداد  
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 1 هیروئین 10 138،458 14 2 12

4 13 16 
 

33 1 34 30،008 22 
مت 

 امفتامین
2 

 
10 5 

 
15 

 
 3 چرس 11 18846،3 15

2 
 

1 
 

 4 تریاک 4 2466،375 4 1 3

4 2 3 
 

9 
 

 5 مورفین 5 71،04 9

  
1 

 
1  1 562،500 1 

مشروبات 
 الکولی

6 

  
1 

 
 K 7تابلیت  1 10 1  1

15 30 29 
 

 مجموعه 54 22124،681 78 4 74

 محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات وموادمخدروالیت کابل.حکم صادره خالصه  .2

  29/12/1397حکم مورخ 
 گرام مورفین کیلو  740،35شانزده سال حبس به اتهام قاچاق 

به اساس هدایت آمریت اطالعات و تحقیقات به مدیریت مواد مخدر والیت تخار مبنی بـر  
اینکه موتر کروال از والیت بدخشان مواد مخدر را به والیت کابل انتقال میدهد به اسـاس  

ساحه پوسته تکه تمیز والیـت تخـار مـوتر     در پولیس مبارزه با مواد مخدر هدایت فوق 
مذکور را بعد از شناسایی متوقف و به حضور داشت څارنوال موظف تالشـی نمـوده در   

در وه آمدکیلو گرام هیروئین  را بدست  740،35به مقدار نتیجه از داخل چهار تایر موتر 
مورفین مثبـت   رمواد مخدو نتیجه تست البراتواری  شده استگرفتار پیوند به قضیه متهم 

ثابت میگردد که قضیه به محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر والیت کابل 
متهم را در قضیه قاچـاق   23/11/1397راجع گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

کود جزا با رعایت مواد  302ماده  1فقره  5کیلو گرام مورفین طبق بند  740،35مقدار 
جزا از ابتدای ایام نظارت و توقیفی به مدت هجده سال حبس تنفیـذی  کود  214،  213

قانون مبارزه علیه مواد مخدر یک سیت موبایل  32محکوم به مجازات نموده و طبق ماده 
کود جزا یک عراده موتر حامل مواد مخـدر قابـل    308ن و طبق ماده آمعه سیمکارت 

علیه مواد مخـدر بـه محـو مقـدار      قانون مبارزه 19پنداشته شده و طبق ماده مصادره 
گرام مورفین نیز اصدار حکم گردیده اما قضـیه نسـبت عـدم قناعـت     کیلو  740،35

څارنوال موظف وارد  محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر والیت کابـل  
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به اتفاق ارا متکی به حکم  مـاده   29/12/1397گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 
قانون اجرات جزائی فیصله محکمه  267تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و ماده قانون  54

کیلـو گـرام    740،35ابتدائیه را تعدیل نموده و استینافا متهم را در قضیه انتقال مقدار 
کود جزا از  214و  213کود جزا با رعایت مواد  302ماده  1فقره  5مورفین طبق بند 

شانزده سال و شش ماه حبس  تنفیـذی محکـوم بـه    ابتدای ایام نظارت و توقیفی بمدت 
قـانون   32هکذا بمصادره اشیای مندرج فیصله فوق الذکر طبق مـاده  ات نموده و مجاز

 .                                                                   د جزا نیز  اصدار حکم نموده استکو 308مبارزه با  مسکرات و مواد مخدر و ماده 
  27/12/1397حکم مورخ 

 گرام چرس کیلو  300،447پنج سال حبس به اتهام قاچاق مقدار  
بر اساس اطالع  شخصی اعتمادی و سعی و تالش موظفین کنترول دروازه های شهر کابل 

در جریان تالشی وسایط مسـافرین در   7/10/1397پولیس مبارزه با مواد مخدر بتاریخ 
که از سمت شمال به صوب  را عراده واسطه نوع خاورگرام یکساحه دسپیچری سرک نو ب

پیاز که در نتیجه از زیر بوری های  دادهکابل در حرکت بوده متوقف و مورد تالشی قرار 
بوری و یک خریطه مواد مخدر نـوع چـرس    17گیری شده در موتر متذکره به تعداد بار

گرام چرس تثبیت کیلو  300،447کشف و دریافت گردیده که مقدار مواد بدست امده 
گردیده گرفتار و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی قضیه به پیوند گردیده و دو نفر در 

قضیه بعد از تحقیقات ابتدایی به محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و مواد مخـدر  اند. 
متهمـین را در   21/11/1397والیت کابل ارسال گردیده  محکمه در جلسه قضـایی   

و با رعایت  305ماده  1فقره  7کیلو گرام چرس طبق بند  300،447قال مقدار قضیه انت
پنج سال حـبس تنفیـذی از ابتـدای ایـام      -پنج( کود جزا به مدت 214و 213ماده )

خـدر و  قانون مبارزه بـا مـواد م   32گرفتاری محکوم به مجازات و هم چنان طبق ما ده 
ع معه سـیمکارت هـای ان و مبلـغ    یل های مختلف النومسکرات بمصادره دو سیت مبا

سـیر پیـاز    ۱۲۰۰افغانی از درک پول فروش  ۱۹۲۰۰پاکستانی و مبلغ کلدار  9000
کود جزا بمصادره یکعراده موتر نوع بنز خاور حامل مـواد   ۳۰بدست امده و مطابق ماده 

گرام کیلو  300،447قانون مبارزه با مواد مخدر به محو مقدار  19مخدر و مطابق ماده 
س بدست امده نیز اصدار حکم گردیده است اما قضیه نسبت عدم قناعت طرفین  قضیه چر

وارد محکمه استیناف مبارزه با مواد مخدر و مسکرات والیت کابل گردیده محکمـه در  
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 2قانون اجراات جزائی و فقـره   267متکی به ماده  27/12/1397جلسه قضایی مورخ 
مسکرات حکم محکمه ابتدائیه را مورد تائید قـرار  قانون مبارزه با مواد مخدر و  17ماده 

 داده است . 
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  د محکمو د محصول د قانون

 تان د افغانس د توشېح په هکله

 د اسالمي جمهوریت د رئیس
 فرمان

 (۳۴۳)ګڼه: 
 ۱۳۹۷/ ۱۱/ ۹نېټه: 

 لومړۍ ماده: 
ــانون د څلورشــپېتمې    ــي ق  د اساس

ې، د محکمـو د  ء له مخجز ۱۶مادې د 
 محصول قـانون چـې د ملـي شـوري     

ــو د  ــډد دواړو جرګـ ــالوي  ګـ  پـ
( ګڼـې  ۳۲۲نېټې ) ۱۳۹۷/ ۱۰/ ۱۰د 

 فرمان 
یس جمهوری اسالمی افغانستان در مورد ئر

 توشیح قانون محصول 
 محاکم

 (۳۴۳شماره: )
 ۹/۱۱/۱۳۹۷تاریخ: 

 اول: ۀماد
 مـادۀ   ۱۶به تأسـی از حکـم جـزء    

شصت و چهارم قانون اساسـی، قـانون   
محصول محاکم را که به اساس فیصـلۀ  

  11/11/1397( مـؤرخ  322شماره )
هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل 
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( ۳۳( فصلونو او )۶فیصلې پر بنسټ د )
دو په دننه کې فیصله شوی دی، توشېح ما

 کوم. 
 دوه یمه ماده: 

دغه فرمان د توشېح له نېټې څخه نافذ او د 
پالوي له  ګډملي شوري د دواړو جرګو د 

فیصلې او د نوموړي قانون له متن سره یو 
 ځای دې په رسمي جریده کې خپور شي.

 محمد اشرف غني
 رئیس د افغانستان اسالمي جمهوریت

 
 
 

 
 يدولت مل يجمهور ياسالمانستان دافغ

 يشور
 يمل محکمودمحصول قانون په هکله د د

 د مجلسینو  يشور
 کړهېپر

 (322)ګڼه: 
 10/۱۰/۱۳۹۷نېټه:

قانون د سلمې مادې له  ياساس دافغانستان د 
درج شوي حکم سره سم، د ملي شوري د 
دواړو جرګو له پنځو، پنځو غړیو څخه جوړ 
 شـــــوي ګـــــډ هیئـــــت 

صـول قـانون د خپلـې    د محکمو د مح

ــل و )6) ــاده 23( فصـــ  ( مـــ
ــیح    ــت، توش ــده اس ــله گردی  فیص

 می دارم.
 مادۀ دوم:

  ایــن فرمــان از تــاریخ توشــیح نافــذ
 و همـراه بـا فیصـله هیئـت مخــتلط     
مجلسین شورای ملی و متن قانون متذکره، 

 در جریدۀ رسمی نشر گردد.
 محمد اشرف غنی

 رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
 
 
 
 

 افغانستان یجمهوري اسالم
  یمل یشورا
  صلهیف

 قانون در مورد یمل یشورا نیمجلس
 محصول محاکم

 (322: )شماره
 10/۱۰/۱۳۹۷: خیتار 

صدم قانون  ۀاز حکم مندرج ماد یسأت به
مختلط متشکل از  ئتیافغانستان، ه یاساس

 یمل یپنج عضو هر دو مجلس شورا ،پنج
رخ ؤدر جلســـه روز دوشـــنبه مـــ

قانون محصـول   شیخو ۱۰/۱۰/۱۳۹۷
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نېټې د دوشنبې ورځې په  11/۱۰/۱۳۹۷
 وکړه. غونډه کې پرېکړه

 سیرئ ئتیهد ګډ 
 يبلخاب يفیمحمد حسن شر

 
  مرستیال ئتیهدګډ  

 منصف نیالد يمح غالم
 
  

 

ــاکم را ف ــلهیمحــــ  صــــ
   نمود. 

 مختلط ئتیه سیرئ
 یبلخاب یفیمحمد حسن شر

 
 مختلط ئتیه معاون

 صفمن نیالد یمح غالم
 
 

 

 

 
 د محکمو د محصول قانون

 لومړی فصل
 عمومي حکمونه

 مبني
 لومړۍ ماده:

دغه قانون د افغانستان د اساسي قانون د دوه 
څلوېښتمې مادې د حکم له مخـې، وضـع   

 شوی دی.

 موخې
 دوه یمه ماده:

 ددې قانون موخې عبارت دي له: 
 د محکمو د محصول د اندازې ټاکل. -۱

  قانون محصول محاکمقانون محصول محاکم 

  فصل اولفصل اول
  احکام عمومیاحکام عمومی

  مبنیمبنی
 مادۀ اول:

 این قـانون بـه تأسـی از حکـم مـادۀ      
دوم قانون اساسی افغانستان، وضـع   چهل و

 گردیده است.
  اهدافاهداف

 دوم:مادۀ 
 اهداف این قانون عبارت اند از:

 محاکم. تعیین اندازۀ محصول -1
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 ډولراټولولو د د محکمو د محصول د  -۲
 تنظیمول.

 اصطالحګانې
 درېیمه ماده:

راتلونکې اصطالحګانې پـدې قـانون کـې    
 الندې مفاهیم افاده کوي:

چې د فیصلې یا  یمحصول: هغه مبلغ د -۱
او د  برابرولـو قرار د صادرولو، د وثیقې د 

د اداري  واو د وثایقو د ثبت د ادار کمومح
ـ  و اجراآتو په موجب، ددې قانون له حکمون

سره سم، له حقیقي او حکمي اشخاصو څخه 
  اخیستل کېږي. 

صورت حال: هغه مخصوص فـورم دی   -۲
چې په هغه کې د دعوي د لوریو پېژندګلوي، 
صورت دعوي، دفع دعوي، د محاکمې بهیر 

 پالويي او د قضايي ېږاو د حکم نص درج
له مهر او السلیک وروسـته د فیصـلې د   

  کېږي. شمېرلکندې په توګه 
چـې د صـورت    یفیصله: هغه فورم د -۳

 وي. ېکې درج شو هپه هغ يمحتو هحال ټول
رسمي سند دی چې  یځانګړوثیقه: هغه  -۴

د توثیق وړ موضوعات د محکمې یا د وثایقو 
ادارې په واسـطه، د قـانون لـه     د د ثبت

ـ   کـې درج،   هحکمونو سره سم،  پـه هغ
 وي. يالسلیک، مهر او ثبت شو

هغه وثیقه ده چې د  قباله: ېد قطعي بیع -۵

تنظیم نحـوۀ جمـع آوری محصـول     -2
 محاکم.

  اصطالحاتاصطالحات

 مادۀ سوم:
اصطالحات آتی دراین قانون مفاهیم ریل را 

 افاده می کند:
محصول: مبلغی است که بـه موجـب    -1

ــدور ــله  صـ ــا فیصـ ــرار، یـ  قـ
ــه و ــب وثیقـ ــراآت اداری  ترتیـ  اجـ

ــاک ــایق،  م ومحـ ــت وثـ  ادارات ثبـ
 مطـــابق احکـــام ایـــن قـــانون از 

 می گردد. حکمی اخذ اشخاص حقیقی و
است  ال: فورم مخصوصیـصورت ح -2

 کـــه شـــهرت طـــرفین دعـــوی، 
صورت دعوی، دفع دعوی، جریان محاکمه 

آن درج و بعـد از مهـر    نص حکـم در  و
ت قضاییبه حیث کنده فیصـله  ئهی  یوامضا

 می گردد. محسوب
ه: فورمی است که تمام محتـوای  فیصل -3
 آن درج گردیده باشد. ورت حال درــص
است که  یوثیقه: سند رسمی مخصوص -4

ــق   ــل توثیــ ــوعات قابــ  موضــ
 توســط محکمــه یــا اداره ثبــت    

ــانون، در  ــام ق ــابق احک ــایق مط  آن  وث
 ثبت گردیده باشد.   و درج، امضاء، مهر

 : وثیقـــۀ قبالـــه بیـــع قطعـــی -5
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عقد په هغې  ېبیعمنقولو مالونو د قطعي  غیر
، خو داچې پـه تقنینـي   وي یکې درج شو

 سندونو کې بل ډول پیشبیني شوې وي.
وثیقه: هغه وثیقه ده چې  ېد جایزي بیع -۶

 ېمنقولو مالونو د جایزي بیع غیرد منقولو او 
 عقد په هغې کې درج شوی وي.

یقه ده چې د قانون د هبې وثیقه: هغه وث -۷
د واهب په ژوند کـې   ،سم له حکمونو سره

ــا      ــو ی ــه د منقول ــخص ت ــل ش  ب

منقولو مالونو تملیک، په هغې کې درج  غیر
 وي.    یشو
: هغه وثیقه ده چـې بـل   لیکوصیت  -۸

منقولـو   غیرشخص ته د موصي د منقولو یا 
مالونو تملیک د هغه له مړینې وروسـته پـه   

 هغې کې درج شوی وي.   
: هغـه وثیقـه ده چـې د    لیکاصالح  -۹

اصالح پر بدل د دعوي د لوریو موافقه پـه  
 هغه کې درج شوې وي.

: هغه وثیقه ده چې د بـل  لیکابراء  -۱۰
 شخص پر رمې د حـق لـه ادعـا څخـه     

د انصراف په اړه د مدعي اقرار په هغه کـې  
  درج شوی وي. 

 ته  : هغه وثیقه ده چې داینلیکرسید  -۱۱
وروسته د  ورکړېمت د دین له رد مدیون د 

 داین اقرار په هغه کې درج شوی وي.

: هغه وثیقه ده چې د داین لیکحجت  -۱۲

ـوال غیرمنقـول  است که عقد بیع قطعی ام
، مگـر اینکـه در   باشد آن درج گردیدهدر

اسناد تقنینی طور دیگری پیشبینی گردیـده  
 باشد.

وثیقۀ  است که عقد  وثیقه بیع جایزی: -6
ـ غ بیع جایزی امــوال منقـول و   یر ــ

 باشد. آن درج گردیده ول درـمنق
اسـت کـه تملیـک     وثیقه هبه: وثیقۀ -7

یـات   امـوال منقول یـا غیرمنقـول در ح  
مطـابق احکـام    واهب به شخص دیگـر 

 باشد. دهـردیـآن درج گ ون، درــقان
آن  وثیقۀ اسـت کـه در   وصیت خط: -8

تملیک امـوال منقول یا غیر منقول موصی 
ـ  ر درج ـبعد از مرگ وی به شخص دیگ

 گردیده باشد.
وثیقۀ است کـه توافـق    اصالح خط: -9

آن درج  طرفین دعوی بر بدل اصـالح در 
 د.گردیده باش

وثیقۀ است که اقرار مدعی  ابراء خط: -11
ادعای حـق بـر رمـه     انصراف از مبنی بر

 آن درج گردیده باشد. در شخص دیگر
وثیقۀ است که اقرار داین  رسید خط: -11

ــد از ــت  أت بعـ ــن رمـ ــه دیـ  دیـ
 آن درج گردیده باشد. مدیون به داین در

وثیقۀ است کـه اقـرار    حجت خط: -12
آن  ود حق داین دروج مدیون یا کفیل وی بر
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د حق پرشتون د مدیون یا د هغـه د کفیـل   
  وي. یاقرار په هغه کې درج شو

: هغه وثیقه ده چې د مْوجر لیکاجاره  -۱۳
او مستْاجر ترمنځ د اجارې عقد په هغه کـې  

 درج شوی وي.
: هغه وثیقـه ده چـې د   لیکرارداد ق -۱۴

 یزېاشخاصو تـرمنځ  مـدني او سـوداګر   
 وي. ېمقاولې په هغه کې درج شو

: هغه وثیقه ده چې لیکوېش)تقسیم(  -۱۵
ترمنځ د ګډ او مشاع مال وېـش   شریکانود 

 وي.  شوی په هغه کې درج
 ېورث: هغه وثیقه ده چې د لیکترکه  -۱۶

ه کـې  ترمنځ د متوفي د متروکې وېش په هغ
 درج شوی وي. 

: هغه وثیقـه ده چـې د   لیکتضمین  -۱۷
منقول مالونه د دایـن د   غیرمدیون منقول یا 

ټاکل شوي دین پر وړاندې د مرهـونې پـه   
توګه او یا د کفالت په اړه د کفیل اقرار پـه  

 هغه کې درج شوی وي.
: هغه وثیقه ده لیکد معتمدۍ تضمین  -۱۸
 یـا ل منقو د وجهېمعتمدۍ د تضمین د چې 
 يکې درج شـو  ېپه هغ  همنقول مالون غیر

 وي.
: هغه وثیقه ده چې د ناکح لیکنکاح  -۱۹

کـې   ېاو منکوحې ترمنځ د نکاح عقد په هغ
 درج شوی وي.

: هغه وثیقه ده چې د زوجې لیکخلع  -۲۰
زوج ته د بدل دورکړې په مقابـل   لوريله 

 درج گردیده باشد.
وثیقۀ است که عقد اجاره  اجاره خط: -13

آن درج گردیـده   مستأجر در بین مؤجر و
 باشد.

وثیقۀ است که مقاولـه   قرارداد خط: -14
آن  تجارتی بـین اشـخاص در   های مدنی و

 درج گردیده باشد.
وثیقۀ است که تقسـیم   تقسیم خط: -15

آن  کاء درمشاع بین شـر  مـال مشترک و
 درج گردیده باشد.

است کـه تقسـیم    وثیقۀ ترکه خط: -16
آن درج گردیده  متروکه متوفی بین ورثه در

 باشد.
وثیقۀ است که امـوال  تضمین خط: -17

دیـن   منقول یا غیر منقول مدیون در برابـر 
و یا اقرار کفیل  به حیث مرهونه معین داین 

 آن درج گردیده باشد. درمبنی بر کفالت 
تضمین خط معتمدی: وثیقۀ است که  -18

امـوال منقول یا غیرمنقول وجـه تضـمین   
 آن درج گردیده باشد. معتمدی در

وثیقۀ است که عقد نکاح  خط:نکاح  -19
آن درج گردیـده   منکوحـه در  بین ناکح و

 باشد.
وثیقۀ است که انحــالل   خلع خط: -21

 مقابل پرداخـت بـدل از   عقد ازدواج در
آن درج گردیـده   در جانب زوجه به زوج
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 ې)ازدواج( د عقد انحالل په هغ کې د واده
 . کې درج شوی وي

: هغه وثیقه ده چې د زوج لیکطالق  -۲۱
کـې درج   ېله لوري د طالق  اجراء په هغ

 وي. یشو
: هغـه وثیقـه ده چـې د    لیکاقرار  -۲۲

ـ  کـې درج   ېاشخاصو اقرار یا اخبار په هغ
 شوی وي.

: هغه وثیقـه ده چـې د   لیکوکالت  -۲۳
وکیل ته په یـوه معلـوم او    لوريمْوکل له 

کـې   ېپه هغ قانوني امر کې د واک تفویض
 درج شوی وي. 

: هغه وثیقـه ده چـې د   لیکوصایت  -۲۴
کـې   ېاختیاري یا قضایي وصي ټاکل په هغ

 وي. یدرج شو
 

 د تطبیق ساحه
 څلورمه ماده:

 قرارونو، فیصلو، هغوددې قانون حکمونه پر
وثایقو او د محکمو پر نورو اجراآتو چـې د  

تطبیقېږي. جزايي فیصلې  محصول تابع وي،
ه او پر هغوی اعتراض له دې حکم او قرارون

 څخه مستثني دي.
 دوه یم فصل

 د محصول د اخیستلو او معافیت موارد
 د محصول د اخیستلو موارد

 پنځمه ماده:
په  محصول ددې قانون له حکمونو سره سم،

 باشد.  
وثیقۀ است که اجـرای   طالق خط: -21

آن درج گردیـده   طالق از جانب زوج در
 باشد.

وثیقۀ است که اقـرار یـا    اقرارخط: -22
 اخبار اشخاص درآن درج گردیده باشد.

وثیقۀ است که تفـویض   وکالت خط: -23
صالحیت از جانب مؤکل به وکیل در یـک  

ن درج گردیـده  در آو قـانونی  امر معلوم 
 باشد.

وثیقۀ است که تعیـین   وصایت خط: -24
آن درج گردیده  وصی اختیاری یا قضایی در

 باشد.
 

  ساحۀ تطبیقساحۀ تطبیق
 مادۀ چهارم:

احکام این قانون بر فیصله ها، قرارها، وثایق 
اجراآت محاکم که تابع محصـول   و سایر

ــردد.   ــی گـ ــق مـ ــد، تطبیـ  باشـ
اعتراض بـر   و قرارهای جزایی و فیصله ها

 .است از این حکم مستثنی آنها
  فصل دومفصل دوم

  محصولمحصول  موارد اخذ و معافیت موارد اخذ و معافیت 
  موارد اخذ محصولموارد اخذ محصول

 مادۀ پنجم:
ــول در ــل   محص ــوارد ری ــابق م  مط
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 واردو کې اخیستل کېږي:ــالندې م
 هغـو  حکمي اشخاصـو د  یاد حقیقي  -۱

عـوي د  حقوقي عرایضو، اعتراضونو او د د
 اقامې ثبت چې محکمو ته وړاندې کېږي.

 د فیصلو او قرارونو صادرول. -۲
 د وثایقو د اصل او مثني صادرول. -۳

 د معافیت موارد
 شپږمه ماده:

محصول په الندې مواردو کې نه اخیسـتل  
 کېږي:

په زده کوونکو، محصلینو، محجوزینـو   -۱
ند د حقوقي عرایضو، واو محبوسینو پورې اړ

 و او د دعوي د اقامې ثبت.اعتراضون
هغه دعواوې چې د دولت له  خوا اقامه  -۲

 او یا د محکمې حکم د دولت په زیان وي.
 اقامه. يد تفریق د دعو -۳
د مدیون د افـالس او ورشکسـتګۍ د    -۴

دعوي او د هغه پر وړانـدې د شـتمنۍ د   
 دعوي اقامه چې پر مثبته سندونو والړه وي. 

ـ   -۵  ووو دعـواو له جرم څخـه د راپیداش
 محصول د هغو د وثایقو په ګډون.  

نور هغه موارد چې ځانګړو قوانینـو د   -۶
 هغو په معافیت حکم کړی وي.

 درېیم فصل
 د دعواوو د محصول اندازه

د  يد عریضو، اعتراض د ثبـت او د دعـو  
 اقامې محصول 

 می گردد: اخذاحکام این قانون 
اقامۀ  ثبت عرایض حقوقی، اعتراضات و -1

ــخاص حقیقـــی  ــا دعـــوی اشـ  یـ
 می گردد. حکمی که به محاکم تقدیم

 رها.قرا صدور فیصله ها و -2
 مثنای وثایق. صدور اصل و -3

  موارد معافیتموارد معافیت

 مادۀ ششم:
 نمی گردد: موارد ریل اخذ محصول در

اقامۀ  ثبت عرایض حقوقی، اعتراضات و -1
 محصـلین،  دعوای مربوط بـه متعلمـین،  

 محبوسین. محجوزین و
یـا   دعاوی ایکه از طرف دولت اقامه و -2

 باشد. حکم محکمه به ضرر دولت
 فریق.اقامه دعوی ت -3
ورشکسـتگی    اقامه دعوی افـالس و  -4

 دعــوی دارایــی علیــه   و مــدیون 
 باشد. آن که متکی براسناد مثبته

محصول دعاوی ناشی از جرم بشـمول   -5
 وثایق آن.

سایر مواردیکه قوانین خاص به معافیت  -6
 آن حکم نموده باشد.

  فصل سومفصل سوم
  اندازۀ محصول دعاویاندازۀ محصول دعاوی

اقامۀ اقامۀ   ثبت عرایض، اعتراض وثبت عرایض، اعتراض و  محصولمحصول
  ویویدعدع

 مادۀ هفتم:
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 اووه مه ماده: 
د اقـامې د   يد عرایضو، اعتراض او د دعو

 توګه اخیستل کېږي: ثبت محصول په الندې 

په  محکمه کې د حقوقي عریضې د ثبت  -۱
 ( افغانۍ.۲۰۰محصول دوه سوه)

د مستانف د اعتراض د ثبت محصـول    -۲
 ( افغانۍ.۱۰۰۰زر)

د فرجام خواهۍ د اعتـراض د ثبـت    -۳
 ( افغانۍ.۱۰۰۰محصول زر )

په ابتدائیه پړاو کې د مدني او شخصـیه   -۴
ــو ــامې محص ــواوو د اق ــو د دع ل احوال

 ( افغانۍ.۱۰۰۰زر)
په استیناف پړاو کې د مدني او شخصیه  -۵

احوالو د دعـواوو د اقـامې محصـول زر    
 ( افغانۍ.۱۰۰۰)

په ابتدائیه پـړاو کـې د سـوداګریزو     -۶
 دعـــواوو د اقـــامې محصـــول   

 ( افغانۍ. ۱۰۰۰زر )
په استیناف پړاو کـې د سـوداګریزې    -۷

 ( افغانۍ.۱۰۰۰د اقامې محصول زر ) يدعو
 کمې د فیصلې محصولد مح

 اتمه ماده:
له محکوم علیه څخـه د محکمـې د   ( ۱)

فیصلې محصول په الندې توګـه اخیسـتل   
 کېږي:

د هغو دعواوو د فیصلو محصول چې د  -۱

ــراض    ــرایض، اعت ــت ع ــول ثب  محص
ــذ    و ــل اخ ــرار ری ــوی ق ــۀ دع  اقام

 می گردد:
محکمه  محصول ثبت عریضۀ حقوقی در -1

 افغانی.(211)مبلغ دوصد 
محصول ثبت اعتراض مستانف مبلـغ   -2

 افغانی. (1111) یکهزار
 یمحصول ثبت اعتراض فرجام خـواه  -3

 افغانی. (1111) مبلغ یکهزار
احـوال  امۀ دعاوی مدنی ومحصول اق -4

( 1111) یکهزارمرحلۀ ابتدائیه  شخصیه در
 .افغانی

مدنی و احـوال  محصول اقامۀ دعوی  -5 
 در مرحله استیناف مبلـغ یکهـزار  شخصیه 

 افغانی. (1111)
محصول اقامۀ دعاوی تجارتی در مرحله   -6

ــغ   ــه مبلــ ــزاریکابتدائیــ   هــ
 افغانی. (1111)

ی در مرحلۀ محصول اقامۀ دعوی تجارت -7
 ( افغانی.1111استیناف مبلغ یکهزار )
  محصول فیصله محکمهمحصول فیصله محکمه

 مادۀ هشتم:
 محصــول فیصـــلۀ محکمـــه از  ( 1)

ــذ    ــل اخ ــرار ری ــه ق ــوم علی  محک
 می گردد: 

محصول فیصله های دعاوی که قیمـت   -1
مدعی بها به پول نقد سنجش شده نتوانـد،  
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مدعي بها بیه په نغدو پیسو سنجش کـړای  
لکه د ارتفاق، د اماکنو د تخلیـې او   ،نشي

( ۵۰۰۰دېته ورته دعواوو په شان پنځه زره )
 .افغانۍ

په ابتدائیه محکمو کې  د هغو مـدني،   -۲
او شخصیه احوالـو د فیصـلو    وسوداګریز

محصول چې د مالي وجـه لرونکـي وي د   
 محکوم بها د پنځه سلنې معادل.

په استینافي پړاو کـې د هغـو مـدني،     -۳
او شخصیه احوالـو د فیصـلو    وسوداګریز

محصول چې د مالي وجـه لرونکـي وي د   
 عادل. محکوم بها د لس سلنې م

په ټولو محاکماتي پړاوونو کې د دعواوو  -۴
د نه اثبات د فیصلې محصول د محکوم بها د 

 یوې سلنې معادل.

په ابتدائیه پړاو کې د اصالحي فیصـلو   -۵
محصول د اصالح د بدل د پنځـه سـلنې   
معادل او د استیناف په پړاو کې د لس سلنې 
معادل په نیمايي ډول د دعوي له لوریو څخه 

تل کېږي، خو دا چې لوریو بـل ډول  اخیس
 موافقه کړې وي.

( که چېرې د هغې دعوي په هکله چې د ۲)
محکمې له خوا فیصله شوې وي، د  ئیهابتدا

استیناف محکمه له نقض څخـه وروسـته   
استینافًا فیصله صادره کړي، پدې صـورت  
کې ورکړل شوی محصول په استینافي پړاو 

ثال ـمانند دعاوی ارتفاق، تخلیه اماکن و ام
 افغانی. (5111)نجهزارآن مبلغ پ

ــدنی،   -2 ــای م ــله ه ــول فیص  محص
احـوال شخصیه که دارای وجه  تجارتی و

ــالی  ــد درمــ ــاکم  باشــ  محــ
ــد   ــنج فیصـ ــادل پـ ــه معـ  ابتدائیـ

 محکوم بها.
محصول فیصله های مدنی، تجـارتی و   -3

احـوال شخصیه که دارای وجه مالی باشد 
مرحلۀ استینافی معادل ده فیصد محکوم  در

 بها.
 صول فیصله عدم اثبات دعـاوی در مح -4

 تمام مراحل محاکماتی معادل یـک فیصـد  
 محکوم بها.

مرحلۀ  محصول فیصله های اصالحی در -5
مرحلـۀ   ابتدائیه معادل پـنج فیصـد و در  

استیناف معادل ده فیصد بدل اصالح به طور 
ی گـردد،  ـمناصفه از طرفین دعوی اخذ م

اینکه طرفین طوری دیگر موافقـه   رــمگ
 باشند. دهنمو

( هرگاه در رابطه به دعوی که از طرف 2)
محکمه ابتدائیه فیصله گردیـده ، محکمـۀ   
استیناف بعد از نقض استینافًا فیصله صـادر  
نماید، در این صورت محصـول پرداخـت   
 شده، در مرحلۀ اسـتینافی قابـل محاسـبه    

 می باشد.
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 کې د محاسبې وړ دی.
 ر محصولد محکمې د قرا

 نهمه ماده:
د محکمې د قرار محصول په الندې توګـه  

 اخیستل کېږي:

هغه قرار چې د قانون له حکمونو سـره   -۱
سم، د دعوي په ماهیت کې صادرېږي، پـه  

محکوم بها د پنځه سـلنې   ابتدائیه پړاوکې د
معادل او د استیناف په پړاو کې د محکـوم  

 بها د لس سلنې معادل.
مالي وجه ولري او د  چې تجویزونههغه  -۲

قانون له حکمونو سره سم د ابتدائیه محکمې 
 ( افغانۍ.۵۰۰۰له خوا صادرېږي،پنځه زره )

 
 څلورم فصل

د وثایقو د محصول، د فیصلې، صورت حال 
 اندازه ېبید او د وثایقو 

 د وثایقو محصول
 لسمه ماده: 

( د وثایقو محصـول پـه النـدې ډول    ۱)
 اخیستل کېږي: 

یعې د عقد او فسخې وثیقه د د جایزي ب -۱
 ملکیت د ثمن د یوې سلنې معادل.

د یوې سلنې  ېد رسید لیک وثیقه د وج -۲
 معادل.

د اجاره لیک وثیقه د اجارې د بـدل د   -۳

  محصول قرار محکمهمحصول قرار محکمه
 مادۀ نهم:

مـی  محصول قرار محکمه حسب ریل اخذ 
 گردد:

ــرار -1 ــه در ق ــوی   ک ــت دع  ماهی
 مطـــابق احکـــام قـــانون صـــادر 

مرحلۀ ابتدائیه معـادل پـنج    می گردد، در
ــا و در  ــوم به ــد محک ــۀ  فیص  مرحل

 محکوم بها. استیناف معادل ده فیصد
ه وجه مالی داشته باشد واز ـتجاویز ک -2

طرف محکمۀ ابتدائیه مطابق احکام قـانون  
ــادر  ــی صـ ــغ مـ ــردد، مبلـ  گـ

 افغانی. (5111)زارپنج ه
 

  فصل چهارمفصل چهارم
، قیمت فیصله، صورت ، قیمت فیصله، صورت اندازۀ محصول وثایقاندازۀ محصول وثایق
  و وثایقو وثایقحال  حال  

  محصول وثایقمحصول وثایق

 مادۀ دهم:
 محصول وثـایق قـرار ریـل اخـذ     ( 1)

 می گردد:
 فســخ بیـــع   وثیقــۀ عقـــد و  -۱

ــا ــد  یج ــک فیص ــادل ی ــن زی مع  ثم
 ملکیت.

 وثیقــۀ رســید خــط معــادل یــک  -۲
 فیصد وجه.  

ل یک فیصد وجه وثیقۀ اجاره خط معاد -۳
 بدل اجاره. 
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 د یوې سلنې معادل. ېوج
د مدني او سوداګریزو قرارداد لیکونـو   -۴

 د یوې سلنې معادل. ېد وج هوثیق
ـ د وېش)تقسیم( لیک وثیقه د و -۵ د  ېج

 یوې سلنې معادل.
د بانکونو د رسمي رهن په معامالتو کې  -۶

د تضمین لیک وثیقه له رهـن اخیسـتونکي   
 ( سلنې معادل. ۵۰/۰څخه د رهن د وجه د )

د بانکونو د رسمي رهن په معامالتو کې  -۷
د رسید لیک وثیقـه لـه رهـن    د تضمین 
( ۵۰/۰د ) ېڅخه د رهن د وج ورکوونکي

 سلنې معادل.  
د دوه سلنې  ېحجت لیک وثیقه د وج د -۸

 معادل.
د هبې وثیقه د هبه شوي مال د بیـې د   -۹

 دوه سلنې معادل.
د قطعي بیعې د قبالې وثیقه د مبیعې د  -۱۰

 بیې د دوه سلنې معادل.
ـ   -۱۱ د دوه  ېد ابراء لیک وثیقـه د وج

 سلنې معادل.
ـ  -۱۲ د دوه  ېد اصالح لیک وثیقه د وج

 سلنې معادل.
ـ  د وصیت -۱۳ د دوه  ېلیک وثیقه د وج

 سلنې معادل.
د دوه سلنې  ېد خلع لیک وثیقه د وج -۱۴

 معادل.
( د محکمې د وثایقو محصول له هغـه  ۲) 

شخص څخه اخیستل کېږي چې د هغه پـه  

ــط هــای     -۴ ــرارداد خ ــۀ ق  وثیق
 تجــارتی معــادل یــک فیصــد  مــدنی و

 وجه.
وثیقۀ تقسیم خط معادل یـک فیصـد    -۵

 وجه.
معـامالت رهـن    وثیقۀ تضمین خط در -۶

ــادل  ــا معـ ــک هـ ــمی بانـ   رسـ
 ( فیصد وجه رهن از رهن گیرنده.51/۰)

معـامالت   وثیقۀ رسید خط تضمین در -۷
ــا    ــک هـ ــن بانـ ــادلرهـ  معـ

 ( فیصد وجه رهن از رهن دهنده.51/۰)
 فیصد وجه. وثیقۀ حجت خط معادل دو -۸
فیصد قیمت ماـل   دووثیقۀ هبه معادل  -9

 هبه شده.
فیصد دو وثیقۀ قبالۀ بیع قطعی معادل  -10

 قیمت مبیعه.
ــادل   -11 ــط مع ــراء خ ــۀ اب   دووثیق

 فیصد وجه.
فیصـد   دووثیقۀ اصالح خط معادل  -12

 وجه.
فیصـد   دوۀ وصیت خط معادل وثیق -13

 وجه.
 فیصد وجه. دووثیقۀ خلع خط معادل  -14

( محصول وثایق محکمه از شخصی اخذ 2)
می گردد که وثیقه بـه مفـاد وی ترتیـب    
گردیده باشد، مگر اینکه طرفین طور دیگری 
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 يګټه وثیقه ترتیب شوې وي، خو دا چې لور
 . وکړيبل ډول موافقه 

 د وثایقو بیه
 یوولسمه ماده:

څخه چې وثیقه د د وثایقو بیه له هغه شخص 
هغه په ګټه ترتیب شـوې پـه النـدې ډول    

 اخیستل کېږي:

 افغانۍ. (۱۰۰۰نکاح لیک زر ) -۱
 ( افغانۍ.۵۰۰نور وثایق پنځه سوه ) -۲

 د فیصلې او صورت حال بیه
 دوولسمه ماده:

ـ و پړاوونـو ک ـد محاکمې په ټول ې د ــ
فیصلې او صورت حال بیه په النـدې ډول  

 اخیستل کېږي:

( افغانۍ له ۳۰۰ال درې سوه)صورت ح -۱
 مدعي څخه .

( افغـانۍ لـه   ۳۰۰فیصله درې سوه ) -۲
 محکوم له څخه.    

 پنځم فصل
  ورکړې موعدد بیې او محصول د  

 د بیې د ورکړې او تحویلولو موعد  
 دیارلسمه ماده:

د ټولو وثیقو بیه له کندې څخه د جال کولو 
په وخت کې د محکمې د محرر په واسـطه  

 ام کې نیولوږي او امکاناتو ته په پاخیستل کې
( ورځو مودې په ترڅ کـې یـا د   ۷سره د )

میاشتې په پای کې د دولت د وارداتـو پـه   

 موافقه نمایند.
  قیمت وثایققیمت وثایق

 مادۀ یازدهم:
 ه وثیقه به مفادــقیمت وثایق از شخصی ک

 ب گردیده قرار ریل اخذ می گردد: وی ترتی
 ( 1111) نکاح خـط مبلـغ یکهـزار    -1

 افغانی.
 افغانی.( 511)سایر وثایق مبلغ پنجصد -2

  صورت حالصورت حال  قیمت فیصله وقیمت فیصله و
 مادۀ دوازدهم:
تمام مراحل  صورت حال در قیمت فیصله و

ــرار ــه قـ ــذ  محاکمـ ــل اخـ  ریـ
 می گردد:

افغانی  (311)صورت حال مبلغ سه صد -1
 از مدعی.

افغـانی از   (311)فیصله مبلغ سه صد -2
 محکوم له.

  ممپنجپنجفصل فصل 
  محصولمحصول  موعد پرداخت قیمت وموعد پرداخت قیمت و

  تحویل قیمتتحویل قیمت  موعد پرداخت وموعد پرداخت و

 مادۀ سیزدهم:
 قیمت تمـام وثـایق حـین جـدا کـردن      
  وثیقــه از کنــده توســط محــرر   

ــذ و  ــه اخ ــا محکم ــت  ب  درنظرداش
ــات در  ــالامکان ــدت ) لخ   ( روز7م

دولـت  اخیر ماه به حسـاب واردات   یا در
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 حساب بانک ته تحلویلېږي.
 د محصول د ورکړې موعد

 څوارلسمه ماده:
(د دعوي د اقامې محصول د صـورت  ۱) 

په  د درجولو حال فورم ته د مدعي د دعوي
ر پـه واسـطه   وخت کې د محکمې د محر

( ۷اخیستل کېږي او له احوالو سره سم د )
( ورځو مودې په تـرڅ  ۳۰ورځو څخه تر )

کې د دولت د وارداتو په حساب بانک تـه  
 تحویلېږي.  

له صـادرولو   و( د فیصلو محصول د هغ۲)
سره په یوه وخت کې د رسمي تعرفـې پـه   
رریعه د دولت د وارداتو په حساب بانک ته 

 تحویلېږي.
صلې له دې حکم څخه مستثني دي، غیابي فی

د محکوم علیه د حضور پـه وخـت کـې    
 تحصیل کېږي.

( ددې مادې او ددې قانون په دیارلسـمه  ۳)
ماده کې درج شوي اړوند مسؤولین مکلف 
دي، اخیستل شوې  بیه یا محصول د هغه په 
ټاکل شوي قانوني میعاد کـې د دولـت د   
وارداتو په حساب بانک ته تحویـل کـړي.   

لدې مکلف دي د هرې ورځې د ځنـډ  پرته 
پر وړاندې له اصل پیسو سره د دوه سـلنې  
معادل جریمه د دولت د وارداتو په حسـاب  

 بانک ته تحویل کړي.

 می گردد. تحویل بانک
  موعد پرداخت محصولموعد پرداخت محصول

 مادۀ چهاردهم:
ــوی   1) ــۀ دعـ ــول اقامـ  ( محصـ

 حـــین درج دعـــوی مـــدعی بـــه 
فورم صورت حـال توسط محرر محکمـه  

خـالل مـدت   حسب احـوال در اخذ و
ــی ( روز7) ــاب   ( روز31) ال ــه حس  ب

 می گردد. واردات دولت تحویل بانک
ــا 2)  ( محصــــول فیصــــله هــ

ور آن رریعۀ تعرفه رسمی بـه  همزمان با صد
حساب واردات دولت تحویل بانـک مـی   

ایـن حکـم    گردد. فیصله های غیـابی از 
ــین    ــوده، حــ ــتثنی بــ  مســ
ــیل     ــه تحص ــوم علی ــور محک  حض

 می گردد.
 لین مربوط مندرج این مـاده و ؤو( مس3) 

دهم این قانون مکلف اند، قیمت یا سیزمادۀ 
میعاد معینه قانونی  محصول اخذ شده را در

ن به حساب واردات دولت تحویل بانـک  آ
ــف ا  ــر آن مکل ــد. درغی ــدنماین  در  ن

 برابـــر هـــر روز تـــأخیر معـــادل 
ــول    دو ــل پ ــا اص ــه ب ــد جریم  فیص

به حساب واردات دولت تحویـل بانـک   
 د.ننمای

ــور   4)  ــت ط ــف اس ــک مکل  ( بان
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( بانک مکلـف دی پـه میاشـتني ډول    ۴)
اړوندو محکمو ته د محصول له ترالسه کولو 

 څخه رسمًا ډاډ ورکړي.

 د وثایقو د اصل یا مثنا د ورکولو منع
 ه ماده: پنځلسم

ددې قانون په دیارلسمه او څوارلسمه مـاده  
ولین نشـي کـوالی د   ؤکې درج شوي مس

یا د  د بیې د ورکړېفیصلې، قرار او وثیقې 
مخکـې د دعـوي    څخهتحویل  لهمحصول 

 اصل یا مثني ورکړي. ولوریو ته د هغ
 
 
 

 شپږم فصل
 متفرقه حکمونه

 د وثایقو شکل او محتوي
 شپاړسمه ماده:

ن کې د درج شوو وثایقو شکل او په دې قانو
او  ېږيمحتوي د سترې محکمې له خوا ترتیب

دولتي نښـان   د سترې محکمې په لوګو او
 د مالیې وزارت لـه خـوا د بهـا    دیمزین 

سندونو په توګه چاپ او د صکوکو  لرونکو
 پسې ګڼې لرونکي دي.ه د پرل

 څخه را پیداشوي لګښتونه يله دعو
 اوولسمه ماده:

خبرې، احضار، اعالن، ژباړې او ( په اهل ۱)

به محاکم ریربط  ماهوار از حصول محصول
 رسمًا اطمینان دهد.

  وثایقوثایق  منع اعطای اصل یا مثنایمنع اعطای اصل یا مثنای
 مادۀ پانزدهم:

چهاردهم  لین مندرج مواد سیزدهم وؤومس
این قانون نمی توانند قبل از پرداخت قیمت 
یا تحویل محصول فیصله، قـرار و وثیقـه،   

آن را به طرفین دعوی اعطـاء   مثنایاصل یا
 نمایند.  

 
 
 

  ممشششش  فصلفصل
  احکام متفرقهاحکام متفرقه

  محتوای وثایقمحتوای وثایق  شکل وشکل و
 مادۀ شانزدهم:

ندرج این قـانون از  محتوای وثایق م شکل و
لوگوی طرف ستره محکمه ترتیب و مزین به 

ــه و  ــتره محکمــ ــان ســ  نشــ
ــه   ــرف وزارت مالی ــوده از ط ــی ب  دولت

گردیـده و دارای  به حیث اسناد بهادار طبع
 ی باشد.م صکوکمسلسل  ۀشمار

  دعویدعوی  مصارف ناشی ازمصارف ناشی از
 مادۀ هفدهم:

( مصارف مربوط به اهل خبره، احضـار،  1)
لبۀ اسناد، بر رمۀ طرفی اعالن، ترجمه  و مطا

 است که آن را مطالبه نموده باشد.
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مطالبه پورې اړوند لګښتونه، د  په د سندونو
هغه لوري پر رمه دي چې هغه یـې مطالبـه   

 کړې وي.

( فقره کـې  ۱( که چېرې ددې مادې په )۲)
محکمې پواسطه مطالبـه   درج شوي موارد د

نیمايي توګه د  پهشوي وي، د هغه لګښتونه 
 د لوریو پر رمه دي. يدعو

 وړ پیسې د تحویل
 اتلسمه ماده:

د وثایقو او فیصلو محصول او بیه په افغـاني  
 مروجو پیسو اخیستل کېږي.

 
 

 له نقض وروسته اجراآت
 نولسمه ماده:

له  د دیوان ( که چېرې د سترې محکمې۱)
ۍ پورې اړوند د النـدین  وواخوا په مدني دعو

)تحتاني( محکمې فیصله نقض شي، حاکمـه  
بیې پـه اخیسـتلو   محکمه یوازې د وثیقې د 

بیاځلې تر رسـیدګۍ النـدې    يسره، دعو
 نیسي. 

( په هغه صورت کې چې د فیصـلې لـه   ۲)
نقض وروسته محکوم علیـه، محکـوم لـه    

محصول محکوم له  یشو ل، ورکړوګرځي
اوسنی محکـوم علیـه د    ېږي اوته مسترد

 مکلف دی.  همحصول په ورکړ

ــدرج   2)  ــوارد منـ ــاه مـ  ( هرگـ
( این ماده توسط محکمـه مطالبـه   1) ۀفقر

شده باشد، مصارفآن طور مناصـفه بررمـۀ   
 دعوی می باشد. طرفین

  پول قابل تحویلپول قابل تحویل
 مادۀ هجدهم:

فیصله ها به پـول   قیمت وثایق و محصول و
 د.اخذ می گرد افغانی مروج

 
 
 

  اجراآت بعد از نقضاجراآت بعد از نقض
 مادۀ نزدهم:

( هرگاه فیصلۀ محکمۀ تحتانی مربوط به 1)
دعاوی مدنی از طرف دیوان ستره محکمـه  

حاکمه صرف با اخـذ   ۀنقض گردد، محکم
مـورد   ًاقیمت وثیقـه، دعـوی را مجـدد   

 رسیدگی قرار می دهد.
صورتی که بعد از نقـض فیصـله    ( در2) 

د، محصول محکوم علیه، محکوم له قرارگیر
پرداخت شده به محکوم له مسترد و محکوم 
 علیه فعلی مکلف به پرداخـت محصـول   

 می باشد.
  محصولمحصول  اندازۀ قیمت واندازۀ قیمت و  تعدیلتعدیل

 مادۀ بیستم:
بـا نظرداشـت   می تواند  ستره محکمه( 1)
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 د بیې او د محصول د اندازې تعدیل
 شلمه ماده:

( ستره محکمه کوالی شي شـرایطو او  ۱)
سـره، د   ې نیولـو ک ه په پامتپولي نوساناتو 

مالیې وزارت په موافقه، په دې قانون کـې د  
محکمو د محصول په اندازه کې الزم  ددرج 

 تعدیل حکومت ته وړاندیز کړي. 
ــه )۲)  ــادې پ ــې ۱( ددې م ــره ک  ( فق

د درج شوي محصول د اندازې تعـدیل د  
وروسته په رسمي جریده کې  پړاوونو قانوني

 د خپرېدو له نېټې څخه د تطبیق وړ دی.
 د بانکي حساب پرانیستل

 یوویشتمه ماده:
ستره محکمه په دې قانون کې د درج شوي 
محصول د تحویلولو پـه منظـور د مـالیې    
وزارت په موافقه، ځانګړی بانکي حسـاب  

 پرانیزي.
 د مقررو، الیحو او کړنالرو وضع

 ه:شتمه ماددوه وی

ــي ددې    ــوالی ش ــه ک ــتره محکم  س
قانون د حکمونو د ښه تطبیق پـه منظـور،   
ــع    ــړنالره وض ــه او ک ــرره، الیح  مق

 کړي.
 انفار

 ویشتمه ماده:در

دغه قانون په رسمي جریده کې د خپرېدو له 
د یې،  سره نېټې څخه نافذېږي او په نافذېدو

رسمي  ( ګڼه ۶۳۱نېټې په ) ۱۵/۱/۱۳۶۶
یقو او دولتـي  جریده کې خپور شوی د وثا

شرایط و نوسانات پولی، به موافقـه وزارت  
ــدازه   ــه در انـــــ  مالیـــــ
محصول محاکم مندرج این قـانون تعـدیل   

 به حکومت پیشنهاد نماید.     الزم را
ــدازۀ محصــول منــدرج 2)   ( تعــدیل ان

( این ماده بعد از طی مراحل قانونی 1فقرۀ )
 رسمی قابل تطبیـق  از تاریخ نشر در جریدۀ

 می باشد.
  افتتاح حساب بانکی افتتاح حساب بانکی 

 مادۀ بیست و یکم:
ستره محکمه به منظور تحویـل محصـول   
مندرج این قانون به موافقـۀ وزارت مالیـه   

ــاب ــاح   حس ــه را افتت ــانکی جداگان  ب
 نماید.

  طرزالعمل هاطرزالعمل ها    وضع مقرره ها، لوایح ووضع مقرره ها، لوایح و

 م:دو مادۀ بیست و
به منظور تطبیق بهتر  ستره محکمه می تواند 

طرزالعمل  احکام این قانون مقرره، الیحه و
 وضع نماید.

  انفارانفار
 وم:س مادۀ بیست و

ــاریخ   ــانون از تـ ــن قـ ــرایـ   نشـ
انفـار   گردد و با نافذ می در جریدۀ رسمی 

اسـناد اداری   قانون محصول وثـایق و  آن،
( 631دولتی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره )

تعرفـۀ محصـول    ، 15/1/1366مؤرخ 
 محاکم جمهوری افغانستان منتشرۀ  دولتی در

( مــؤرخ 711جریـدۀ رســمی شــماره ) 
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ــانون، د   ــول ق ــندونو د محص اداري س
( ګڼه رسمي ۷۱۰نېټې په ) ۳۰/۱۱/۱۳۶۸

جریده کې خپـور شـوی د افغانسـتان د    
جمهوريت په محکمو کې  د دولتي محصول 

( ګڼه رسمي ۹۷۸کال په ) ۱۳۸۸تعرفه، د 
جریده کې خپور شـوی د افغانسـتان پـه    

دولتي محصـول د   اسالمي جمهوریت کې د
وه یمې مادې د دوه یمې شـمېرې  تعرفې د د

( جزونو کې تعدیل او ایزاد او د ۲او  ۱په )
  مغایر نور تقنیني سندونه ملغي کېږي.  ههغ

 

، تعدیل و ایزاد در اجزای 31/11/1368
ــماره2و1) ــه   ( ش ــادۀ دوم تعرف  دوم م

ر جمهـوری اسـالمی   محصول دولتـی د 
افغانستان منتشرۀ جریدۀ رسـمی شـماره   

ــال 978) ــایر  و1388( ســ  ســ
 اســناد تقنینــی مغــایر آن ملغــی    

 می گردد.
 

 


