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  از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
  28/11/1398مؤرخ  ( 2691-2616)متحدالمال شماره 

 ی عالی :داراالنشاء شورا
رياستت محتترم عمتومی تتدقيق و  8/10/1398( مورخ1027باالثر نامه شماره )

ير  مطالعتات   استتهدائيه محکمتتت ابتدائيتت حتتوزه اول شتهر کابتل در رابطتته بته تتت خ
در اجراآت تحقيقات امالکی که از طرف مراجت  مربتوط در وقتت و زمتان معتين 

بعتتد از تصتتميم شتتماره صتتورت نميگيتترد و باعتتا التتتوای دوستتيه هتتا ميگتتردد  
تاً لرؤسای دواوين محکمه استيناف واليتت کابتل سلست 22/8/1398( مورخ312)

مواصلت ورزيده است که مدققين قضتائی رياستت عمتومی تتدقيق و مطالعتات در 
 مورد ذيالً ابراز نظر نموده اند.
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دوستيه  هتای متدنی دو  اجتراآت رياست محکمه استتيناف واليتت کابتل بارتبتاط ))
 ا قرار ذيل مطرح و طالب هدايت گرديده اند:مورد ر

وسيه محکمته قترار قضتايی را در رابطته بته تحقيقتات امالکتی دبعد از وصول -1
صتتتادر متتتی نمايتتتد و بتتته نستتتبت ت خيرارائتتته گتتتزارش از طريتتتق ادارات ذيتتترب    
 محکمه طی مکاتيب متعدد موضوع را تعقيب می نمايد با آنهم اجتراآت از طريتق

ورت نمتتی گيتترد و متتدعی قضتتيه نيتتز دعتتوی ختتود را تتتر  ادارات مربوطتته صتت
صتورت گيترد آيتا  اجتراآت نموده به محکمه حاضتر نميگتردد در متورد نته نتوع 

 قرار تر  خصومت صادر گردد و ياخير؟
محکمه قرار قضايی جهت تحقيقتات  امالکتی صتادر متی نمايتد  و بعتد از  -2

قص بتتته محکمتتته گذشتتتت متتتدتی گتتتزارش تحقيقتتتاتی از ادارات مربتتتوط بطتتتور نتتتا
ستالم   موضتوع را دوبتاره غتر   اجتراآت مواصلت متی ورزد  محکمته جهتت 

رف  خالء و نواقص تعقيب می نمايد که ارسال و مرسول موضوع جهتت مرفتوع 
ساختن نواقص باعا ضياع وقت محاکم و سرگردانی اصحاب دعاوی متی گتردد 
 بناً ننين ت خير  التوا محسوب می گردديا خير؟ 

 ئی به سواالت مطروحه ذيالً جواب ارائه نموده اند:مدققين قضا
در رابطتته بتتته پرستتتا شتتتماره اول: هرگتتتاه بعتتتد از اطمينتتتان و آگتتتاهی متتتدعی از 
وصتتول  دوستتيه بتته محکمتته  موضتتوع توستت  متتدعی تعقيتتب نگتتردد قتترار تتتر  

 خصومت مان  قانونی ندارد.
يای ( بختا التق قضتا2در رابطه بته پرستا شتماره دوم: مرجت  مستتهدی جتزء )

مدنی  منتدر  رهنمتود ارائتت ختدمات قضتايی و اداری کته ذريعتت مصتوبه شتماره 
( 1840-1776  تصويب و طی متحتدالمال شتماره )24/9/1397( مؤرخ 820)

 به تمام محاکم تعميم يافته ننين مشعر است:29/10/1397مؤرخ 
 یهرگاه علت التواء در دوسيه های مدنی تحقيقتات امالکتی باشتد  مفتشتين قضتاي»

ود حين بررسی دوسيه ها برای محاکم مربوط رهنمايی نمايند تا مطابق ايتن رهنمت
 ( قانون اصول محاکمات مدنی  قضيه را که نياز به تحقيقتات177و176و مواد )

بته  امالکی دارد ذريعت قرار قضايی و با تعيين نمودن ميعاد تحقيتق در نتص قترار
در  ت متورد نظتر بتداخل ميعتاد منتادارات مربوطه رسماً ارسال نمايند  تا تحقيقتا

قتترار انجتتام شتتود و نتتتايآ حاصتتله آن در استترع وقتتت رستتماً بتته محتتاکم مربتتوط 
 « فرستاده شود.

بتته نظتتر متتا: هرگتتاه مستتؤلين مراجتت  مربوطتته در رابطتته بتته تعميتتل قتترار محکمتته 
ننمايند  محکمه ميتوانتد بته بتار آختر  موضتوع را تعقيتب و در صتورت  اجراآت 

 رار قضايی محکمه از اينکه عملکرد ادارات مربتوط باعتا تت خيرعدم توجه به ق
به رسيده گی دوسيه گرديتده   دريتن صتورت قصتوری از هيئتت قضتايی نبتوده و 

محستوب نمتی گتردد و عملکترد ادارات مربوطته  اجتراآت ننين ت خير   التتوا در 
 در برابر تطبيق احکام محاکم نوعی از تمرد به شمار ميرود.
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ت مربوطتته طبتتق احکتتام قتتوانين نافتتذه کشتتور ميتوانتتد عتتالوه از هتتدايبنتتاًء محکمتتت 
مجدد به اکمـال تحقيق امالکی پيرامون موضوع مسؤلين را غتر  تعقيتب عتدلی 

 ((بمراج  مربوط معرفی نمايد.
 8/11/1398مطلب متورد استتهداء و نظتر تتدقيقی مرتتب بترآن در جلستت متورخ 

( ننتتتين هتتتدايت 826ره )مقتتتام محتتتترم شتتتورايعالی مطتتترح وطتتتی تصتتتويب شتتتما
 فرمودند.

))نظر رياست محتترم عمتومی تتدقيق و مطالعتات تائيتد استت  بته جميت  محتاکم و 
 مراج  مربوط طور متحدالمال اخبار گردد((

بته محکمتت  استتيناف 19/11/1398( متورخ513مراتب فوق ذريعه نامه شماره )
ف محتاکم استتيناواليت کابل اخبار گرديده استت طبتق هتدايت بدينوستيله بته عمتوم 

يترب  واليات و مراج  مربوط نيز طور متحدالمال تعميم ميگردد تا آنرا بمراج  ذ
 مقتضی و قانونی بعمل آرند. اجراآت خويا تکثيرنموده وفقاً 

داراالنشاء شورای 28/12/1398مؤرخ  ( 2980-2917)متحدالمال شماره 
 عالی :

غتتر   15/11/1398مقتتام محتتترم شتتورايعالی ستتتره محکمتته در جلستته متتؤرخ 
( ذيتالً هتتدايت 842جلتوگيری از التتود در رستيدگی قضتـايا طتی تصتويب شتماره )

 فرمودند:
 ))بمنظور تنظيم هرنه بهتر استهدادت محتاکم )طرزالعمتل توضتيه بته استتهدادت(
 کتته بعمتتوم محتتاکم تعمتتيم گرديتتده استتت در ايتتن اواختتر تعتتدادی از محتتاکم بتتدون در

متتذکور بعنتتوان استتتهداء متتواردی را هتتدايت  نظتتر داشتتت متتاده هفتتتم طرزالعمتتل
د  ميخواهند که پيرامون آن قوانين نافذه و تصتاويب شتورايعالی صتراحت تتام دار

عالوتتاً بعضتی از محتاکم بتدون در نظتتر داشتت متوازين قتانونی درحاليکته قضتتايا 
شامل صالحيت شان بوده به صدور قرار های عتدم صتالحيت مبتادرت ميورزنتد 

 حتاکم از يتس ستو باعتا التتواء در رستيدگی قضتايا گرديتده و ازکه اين اجراآت م
 جانب هم سرگردانی اصحاب دعاوی را فراهم متی نمايتد بنتاًء محتاکم در اجتراآت
 شان موارد فوق را جداً رعايت نمايند و همچنان برياستت عمتومی تفتتيا قضتائی
ر وظيفه ستپرده شتد تتا مفتشتين شتان متوارد فتوق را در بررستی تفتيشتی ختويا د

نظر گيرند  موضوع غر  توحيد مرافق قضائی به تمام محاکم طتور متحتدالمال 
 اخبار گردد.((

هتتدايت فتتوق مقتتام محتتترم شتتورايعالی ستتتره محکمتته بدينوستتيله بتته عمتتوم محتتاکم 
ويا ختاستيناف واليات طور متحدالمال تعميم ميگردد البته آنرا به مراج  ذيترب  

 ايند.نم اجراآت تکثير نموده تا مطابق آن 
 ورای عالی :داراالنشاء ش 12/1/1399مؤرخ  ( 75-1)متحدالمال شماره 

ارنوالی بتتاالثر فرمتتان څتتاداره محتتترم لتتوی  10/1/1399( متتورخ 16/8پيشتتنهاد)
غتتر  هتتدايت مقتتام محتتترم شتتورای  7/1/1399( متتورخ 1اختصاصتتی شتتماره )

 عالی حسب ذيل مواصلت ورزيده است:
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( 1معلتتوم استتت فرمتتان اختصاصتتی شتتماره ) طوريکتته بتتا آنمقتتام محتتترم بهتتتر))
مقام عالی رياست جمهوری اسالمی افغانستتان در متورد عفتو  7/1/1399مورخ 

تنفيتذ حکتم محجتوزين و محبوستين بته ت ستی از  ت جيتلمجازات  تعويتق تحقيتق و 
( متتورخ 1( قتتانون اساستتی کشتتور  مصتتوبه شتتماره )64( متتاده )18حکتتم جتتزء )

( متتتورخ 2می افغانستتتتان و فيصتتتله شتتتماره )کابينتتته جمهتتتوری استتتال 2/1/1399
کميته اضطرار به منظور اتخاذ تتدابير احتيتاطی جهتت جلتوگيری  29/12/1398

( متتاده صتتادر گرديتتده 8از شتتيوع ويتتروو کرونتتا در محتتالت ستتلب آزادی طتتی )
نتين که ماده سوم فرمان متذکره در مورد تعويق تحقيق و ت جيل تنفيذ حکم ن است

 صراحيت دارد:
حجتز  و څتارنوالی مکلتق استت تحقيتق متهمتين تحتت توقيتق و تنفيتذ حتب )لوی 

( قتتتتانون 332و  162محبوستتتين و محجتتتوزين را طبتتتتق احکتتتام منتتتتدر  متتتواد )
 ( آن باالترتيب تعويق و ت جيل نمايد(.333جزائی با رعايت ماده ) اجراآت 

ايتتن در حتتالی استتت کتته اکثريتتت محبوستتين محتتب  مرکتتزی پلچرختتی بتتا ستتوابق 
انتقتتتـال گرديتتتده انتتتد و بمنظتتتور تعميتتتل  کشتتتور ( واليتتتت34شتتتان از ) محبوستتتيت

محتاکم مشتخص و ذيصتالح صتدور   هدايات فرمتان فتوق التذکر در مرکتز کشتور
 احکام ت جيل تنفيذ حکم محبوسين و محجوزين وجود ندارد.

و  106  105بنتتـاًء بمنظتتور رفتت  ايتتن معضتتتل از اينکتته طبتتق هتتدايات مـتتتـواد )
 در متتورد ت جيتتل تنفيتتذ حکتتم بالمتتـالن کفالتتت يجزائتتی تعيتت اجتتراآت ( قتتانون 333

محبوستتين و محجتتوزين از صتتالحيت محکمتته ذيصتتالح آنمقتتام محتتترم بتتوده آرزو 
منديم تا بادرنظرداشت استعجاليت موضوع در مرکز کشتور محکمته ذيصتالح را 

و محجتتوزين بمنظتتور ت جيتتل تنفيتتذ حکتتم   ينمحبوستت بالمتتـالن کفالتتت يجهتتت تعيتت
ويض صتتالحيت فرماينتد تتتا بعتتداً در متورد تطبيتتق و تعميتتل هتتدايات مشتخص و تفتت

فرمان فوق التذکر رياستت جمهتوری استالمی افغانستتان اجتراآت قتانونی صتورت 
 گرفته بتواند.((

شتورای محتترم عتالی مطترح  12/1/1399حينيکه پيشنهاد فوق به جلسته متورخ 
 ( در زمينه حسب ذيل صادر شد:40گرديد تصويب شماره)

( متتتورخ 1ور تحقتتق ستتتري  احکتتام منتتدر  فرمتتتان اختصاصتتی شتتماره )))بمنظتت
مقتتتام عتتتالی رياستتتت  .ا.ا و بتتتا حفتتتظ مصتتتوبات مصتتتدوريه قبلتتتی  7/1/1399

شتتتورايعالی ستتتتره محکمتتتته در زمينتتته  بتتته رؤستتتتای محتتتاکم استتتتيناف واليتتتتات 
بادرنظرداشت موقعيتت محتب  کته در حتوزه قضتائی شتان قترار دارد. و رؤستای 

  يناف مبارزه عليه  مواد مخدر و مسکرات و  مبتارزه عليتهمحاکم اختصاصی است
جتترايم ستتنگين فستتاد اداری اختصاصتتاً تفتتويض صـتتـالحيت ميگتتردد تتتا در متتورد 

ب   ارنوالی هتا مبنتی بتر تعويتق تحقيتق و ت جيتل تنفيتذ حتڅتپيشنهاد کفالت بالمتال 
جزائی حسب روحيته فرمتان متذکور  اجراآت ( قانون 332و  162مندر  مـواد )

عاجل و مقتضی بعمل آورند  موضوع طور متحدالمال بته جميت  محتاکم  اجراآت 
 و مراج  ذيرب  تعميم گردد.((
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مراتب هدايت تصويب فوق شورای محترم عتالی ستتره محکمته بدينوستيله بعمتوم 
نترا آمحاکم استيناف واليات و مراج  ذيرب  طور متحتدالمال تعمتيم ميگتردد البتته 

 نمايند. اجراآت ثير نموده تا مطابق آن به مراج  ذيرب  خويا تک
 
 
 
 
 
 

 لیکنه: قضاوتمل عنایت هللا حافظ
 

 

  د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(د اسالمي شریعت موخې )مقاصد(
 

(16) 
 

 پږم: د اجماع له الرې د موخو السته راوړلش
د ديني نارو څخه د يوې نارې په اړه د نبي کريم صلی هللا عليه وسلم د امت 

ې او علت ثابتول پر اجماع سره ځکه شوني نو د موخ 1 وايیه اجماع تيووالی 
 .من دیکې اغيز کولو دي نې په حکم

ې په توګه: د ميراث په ډګر کې د پلرني او مورني ورور لومړيتوب پر ګد بېل
يوازې پلرني ورور باندې  په ورته توګه په همدې قاعده باندې د نکاح په واليت 

ندې لومړيتوب ورکړل کې هم قياو شوی  نې لومړني ورور ته پر دويم با
شوی او د لومړيتوب المل په ميراث کې هغه د ورور ولۍ امتزا   دې له دوو 
لورو څخه  نې همدا المل د ټولو په يووالي سره اغيزنا  دی  نو په ورته توګه 
هر هغه حکم نې په اړه يې يووالی شتون ولري او المل باندې يې هم اتفاق 

دې المله لومړيتوب لري نې المل يې په شوی وي  پر نورو حکمونو باندې د
 2اجماع سره ثابت شوی دی.

بله بېلګه يې داده  نې کله د غل په الو کې د غال مال تلق شي هغه يې ضامن 
ګڼل کېږي  ځکه د تېري قاعدې پر بنسټ نې تاوان ورسره تړلی دی  پر دې 

 3باندې اجماع شوې ده.
 

 لېروۍ څخه د موخو السته راوړاووم: د صحابه کرامو د پوهې او فقهې له پ

                                                
 .1/183المستصفی    1
 .110. شفاء الغليل  2/303مخکينۍ مرج     2
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د هغو الرو نارو څخه نې موږ د شارع موخو پېژندلو ته رسوي  يوه يې هم د 
صحابه کرامو پېروي ده  ځکه دوي د قرآنکريم او سنتو پر حکمونو باندې زياته 
پوهه درلوده او پر پېښو باندې يې په ښه توګه پلي کړي دي  همدا رنګه دوي 

د ژبې فصاحت  د قرانکريم نزول سره يوځايوالی او د  کې ريښتينولي  ايمان 
هغه نا ليدنه شامله وه  نې د قرآنکريم پر بيانولو د ژبې  کړنې او تقرير په 

 1وسيله مکلق شوی و.
صحابه کرامو رضي هللا عنهم  ددې المله نې  د نبي کريم صلی هللا عليه وسلم 

رت او ژوند باندې يې پوره پر وينا  کړنو  حرکاتو  سکناتو  باطن  ظاهر  سي
اګاهي درلوده له هر نا څخه زيات د دين پر موخو  حکمتونو او حکمونو باندې 
ښه پوهېدل او په دې اړه يې ژور ليد لوری ددې کبله درلوده نې د نبي کريم 

 2صلی هللا عليه وسلم په پېروۍ او اقتداء کې هېڅ ډول ترديد نه درلوده.
صحابه کرام د ټول امت څخه د نبي کريم صلی هللا  ابن القيم رحمه هللا وايي:

عليه وسلم په مراد ډېر ښه پوهېدل  دوي په داسې توګه دې ډګر کې د موخو 
پېژندلو ته نېږدې ول  نې کله به هم دوي ته د نبي کريم صلی هللا عليه وسلم 
مراد او موخه څرګنده شوه هېڅ کومې بلې خوا ته يې ترې سرغړونه نه کوله او 

خبرې کوونکي موخه کله د کالم له عاموالی څخه د لفظ له پلوه او کله د المل د 
الو راځي  نې په اول باندې حواله ورکول د الفاظو ه له عاموالي څخه پ

څښتنانو ته او پر دويم باندې د ماناګانو  پوهې او تدبير څښتنانو ته ډېره روښانه 
 3ده.

باور په ډګر کې صحابه کرام د ټول په مختلفو پېښو کې پر مصلحتونو باندې د 
امت لپاره سترې نمونې او موږ ته پرېکنده دليل دی نې هغوي د سقيفې له تړون 

ستي د قدرمن صحابي واثلة بن األسق  تر مړينې پورې د و)بيعت( څخه د ور
تونو پر بنسټ حلخطرناکو نارو په اړه د مصحراموالي  حاللوالي او نورو 

تر دې بريده محدود ول نې د واحدو  صنې نصوفتواګانې ورکولې  ځکه 
 4اخبارو شمير تر زرو نه رسېده.

امام غزالي رحمه هللا وايي: هر مصلحت څخه داسې جوتېږي نې د صحابه 
کرامو په وخت کې پېښ شوی  خو څو  نې وايي هغوي د مصلحتونو پر 

ته پر بنسټ پرېکړه نه ده کړې دا خبر سمه نه ده  هغه د صحابه کرامو اجماع 
مصلحتونو باندې لومړيتوب ورکوي او هغه څه ردي نې ګويا صحابه کرامو د 

                                                
 .119المقاصد العامة للشريعة  يوسق العالم    1
 .22۴د الشريعة عند ابن تيمية  مقاص  2
 .387-2/38۶اعالم الموقعين    3
 .۴۵۴ -۴28وګوره! المنخول    4
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تور پر بنسټ تعزير ته جواز ورکړی او د شتمنو اسراف کوونکو مالونه يې 
 1مصادره کړي  ځکه هغه پر ښکاره الفاظو سره داسې کړنې ردوي.

 اتم: د شارع له سکوت څخه د موخو السته راوړل
 ه راوړلو له الرو نارو څخه يې يوه هم د شارع سکوتد شرعي موخو د الست

 دی  نې مسکوت عنه په الندې دوو ډولونو سره دی:
ې کوم بلونکی او موجب شتون ولري د شارع سکوت  لکه د نپرته له دې  -1

ال نبي کريم صلی هللا عليه وسلم څخه وروسته نوازل )نوې پېښې( نې هغه مه
ه ر کتند علم څښتنان اړ شو ترڅو کلياتو ته پنه وې پېښې شوې  له همدې المله 

ريم رآنکيې فروعاتو ته د حل الره پېدا  او ستونزې په ښه توګه حل شي  لکه د ق
نې  راټولول  د علم تدوين  صناعت کاران ضامن ګڼل او دېته ورته نور مسايل
 ياتود نبي کريم صلی هللا عليه وسلم په وخت کې نه وو تېر شوي  نې ددوي کل

 پر کتنه يې فروع پرته له شکه حل کېږي. ته
ې بلونکی او موجب شتون ولري د شارع سکوت  پدې مانا نې سره له دې ن -2

رل دا ناره اضافه ده په دين کې  دا ډول سکوت د شارع له لوري لکه نص شمې
او  کېږي  ځکه دلته د شارع موخه داده نې په دې برخه کې دې نه زيادت راشي

ه نحکم  نې کله بلونکی د حکم لپاره شتون ولري او بيا هم هلتهنه کموالی  ولې 
 وض  کېږي نو ددې پرته بله کومه مانا او موخه شتون درلودلی شي؟

کله نې شارع د يوې بلونکې مانا د شتون سره  سره بيا هم د يوه عمل له تشري  
 څخه سکوت کوي دا په دې مانا نې دا عمل مشروعيت نه لري او په داسې حال

 2ت سره د شارع له موخو سره ټکر او بدعت بلل کېږي.عيکې يې قول په شر
د بېلګې په توګه: د اخترونو  کسوف او استسقاء لمونځونو کې د آذان او اقامت 

 3په اړه د شارع سکوت  ځکه نې دا کړنه بدعت او بې الري ده.
عباداتو د موخو د اثبات د مسلس له تېرو کرښو څخه دا راته جوته شوه  نې د 

برخه کې ډېره اړينه او خطرناکه ناره په دين کې بدعت او پر عباداتو باندې 
لوبې کول دي  نې په دې بحا سره موخه داده ترڅو د مبتدعينو پرمخ د بدعت 

بات پرته له زيادت او خلس فرضيات  واجبات  سنت او مستحدروازې وتړل او 
ه تداوۍ کې دی خو دغه کموالي څخه سرته ورسوي  ځکه ددې مسلس اهميت پ

 4الره بيا وقايوي ځانګړنه لري لکه د فساد او بدعاتو الرې بندول.
دلته يوه اړينه موضوع داده نې شريعت د عباداتو په اړه کومه تګالره غوره 
کړې د معامالتو لپاره يوه ځانګړې داسې قاعده ګڼل کېږي نې ددې برخالف يې 

                                                
 .۴۶8-3۶7مخکينۍ مرج     1
 .3/1۵7وګوره الموافقات    2
 .17-3/1۶المقاصد الشريعة  للخادمي    3
 .233المقاصد عند ابن تيمية    4
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و کې هغه څه دي نې شارع پرې راتګ غوښتنه ده  په دې مانا اصل په عبادات
کړی او له کوم څه څخه يې نې سکوت کړی هغه په دې دليل نې دلته زيادت 
او کموالی جواز نه لري  نو ځکه تعبدي نارې د امر برخه کې پر وجوب او 
استحباب پوښل شوي  خو د معامالتو برخه کې سکوت په ياده مانا سره نه دی 

و تقنين په دې موخه شوی ترڅو د اسالمي شريعت بلکې هلته  د قواعدو وض  ا
له موخو سره توافق ولري  همدا المل دی نې د معامالتو نارې د نهې برخه 

 1کې په کراهيت او حراموالي سره پوښل شوي.
 نهم: د عقل او تجربو له الرې د موخو السته راوړل

رحمه هللا  د موخو په اثبات کې عقل ستر رول لري  لکه څرنګه نې امام غزالي
وايي: همدا عقل دی نې د شخص ذمه له واجباتو څخه خالصوي  د استازي له 

رې کوي او د نص له راتګ څخه يراتګ وړاندې د مکلفينو له کړنو څخه حر  ل
  هغه رحمه هللا بيا وايي: له دې څخه 2وړاندې حکمونه په عقل سره نفې کېږي

و لور ته اشاره کوي  خلس له انکار ناشونی دی نې عقل د مصلحتونو او مفاسد
  3کوونکو شيانو څخه وېروي او د منافعو او موخو پر لور يې هڅوي  هال

همدغه ناره ده نې د مناسباتو په ترتيب کې يې عقل ته ستره دنده ورکړې  
ځکه هغه وايي: هر مناسبت نې د کومې موخې رعايت کولو ته اشاره کوي  نو 

ساتنه ټينګار کوي  نې هېڅ عاقل له دې عقل په داسې مرتبه کې د هغې پر 
  4نارې څخه خالي نه دی او همدا لوړه مرتبه ده.

د امام غزالي رحمه هللا موخه دلته له عقل څخه هغه عقل دی  نې تجربو پوخ 
کړی وي  نو ځکه هغه وايي: د دنياوي او اخروي مصلحتونو په پېژندلو کې 

کوي نې تجربو او تمرينونو  غريزي عقل بسنه نه کوي  بلکې هغه عقل بسنه
 5پوخ کړی وي.

همدا رنګه عقل په مقصدي اجتهاد کې هم ستره ونډه لري  نې دا ناره د الندې 
 6ټکو په بيان سره ال ښه روښانه کېږي:

و د تفسير او له هغو څخه د استنباط په صو مقصدي تفسير: د نصوصد نصو -1
ه او مصلحتونه پېدا کړو نې حالت کې ال ناري ده ترڅو هغه ماناګانې  حکمتون

اسالمي شريعت يې د پلي کولو او رعايت کولو غوښتنه کوي او دا هغه څه دي 
نې د نص په پېژندلو  توجيه کولو او له هغې څخه په استنباط کولو کې اغيزه 

                                                
 .203طرق الکشق    1
 .1/377المستصفی    2
 .1۶2الغليل   شفاء  3
 .1۶3مخکينۍ مرج     4
 .2/30۴االحياء    5
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لري  نې څرنګه يو نص له ظاهر څخه وګرځي  مقيد يا تخصيص شي او کله 
مورد کې راغلی وي  نې دا ټولې نارې له عام شي په داسې حال کې په خاص 

عقل پرته ناشونې دي او همدا عقل دی نې موږ ته هغه مصلحت را په ګوته 
 کوي نې شريعت يې پلي کول غواړي.

و متعارضو مصلحتونو اندازه کول: مجتهد بايد دومره بصيرت ا د متغيرو او -2
 و اود هغو حاالت هوښارتيا ولري نې هغه مصلحتونه او مفاسد په ګوته کړي نې

 ر کړی وي او په همدې بنسټ بايد خپل نظرونه تجديد اوياغيزو حقيقی تغي
 دالتحکمونه د حاالتو سره سم تعديل کړي  ترڅو حکمونه په ښه توګه پلي او ع

 تامين شي.
صلحتونو او مفاسدو ترمنځ لومړيتوب: هر مکلق  مجتهد او د متعارضو م -3

 عقل ونو او مفاسدو ترمنځ د ټکر په حالت کې دمفتي لره پکار دي نې د مصلحت
 .رې او پر يو بل لومړيتوب ورکړييڅخه په استفادې د هغوي ترمنځ تعار  ل

د دا حتونو اندازه کول: په ورته توګه مجتهد  امام او مفتي بايد مرسله مصل -۴
 نې مرسله مصلحتونه په ښه توګه در  او اندازه کړي.  توان ولري
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تألیف: دکتور عبدالکریم زیدان

1
 

 ترجمه : قضاوتپوه غوث الدین مستمند غوری
 شتهپیوست به گذ                                                                               

 

  احکام قصاص و دیات در شریعت اسالمیاحکام قصاص و دیات در شریعت اسالمی
 مطلب چهارم

 2مذهب مالکیان
  سسدر مورد قصاص در مادون نفدر مورد قصاص در مادون نف

 ر مادون نف :دشروط قصاص  -357
برای وجوب قصاص در متادون نفت   تتوافر شترايطی کته در قصتاص نفت   
نسبت بته جتانی  مجنتی عليته و جنايتت شترط بتود  الزم و ضتروری استت. يعنتی 

ند يتا ل ميرستاجانی عمداً و عدواناً  مجنی عليه را به آلت بزند که غالباً او را بته قتت
 آن در بدن مجنی عليه جراحتی حادث گردد.مجروح می کند و از اثر 

اما اگر جانی به فعل  خويا قصد بازی کتردن بتا مجنتی عليته يتا قصتد ت ديتب 
زم او را داشته باشد و در نتيجه جراحتی از آن بته وقتوع آيتد  قصاصتی در  آن ال

 نيست.
از  هم ننان شرط دانسته اند که مجنی عليه بايد معصوم الدم بتوده و جتانی هتم

ه م تير اندازی  تا زمان اصابت آن بر مجنی عليه  وصق زايدی و برتری بتهنگا
 وستبب حريتت يتا استالم  بتر مجنتی عليته نداشتته باشتد. هتم ننتان جتانی بايتد بتتال  

 عاقل باشد.
هرگتتاه در جنايتتت فيمتتادون نفتت   جتتانی مستتاوی مجنتتی عليتته نباشتتد  ننانچتته 

مستتلمان  ايتتن مستت له را جتتانی غتتالم يتتا کتتافر باشتتد و مجنتتی عليتته شتتخص آزاد و 
از  مستثنی قرار داده اند  لذا با وجودی که جانی از مجنتی عليته نتاقص تتر استت 

او قصاص گرفته نمی شود  ولی در جنايت نف   حکم قصاص باالی وی جتاری 
 ميگردد.

در ايتتن خصتتوص بتتدين گونتته استتتدالل کتترده انتتد کتته جنايتتت  نتتاقص هتتم ماننتتد 
کتاره يتی دارد و دستت ستالمی را از بتين متی جنايت کسی است که دست شتل و نا
                                                

استتتاد فقتته مقايستتوی ديپارتمنتتت تحقيقتتات استتالمی پتتوهنحی ادبيتتات پوهنتتتون صتتنعاء   1
در پتوهنحی حقتوق پوهنتتون بغتداد  استاد سابق شريعت اسالمی و رئي  ديپارتمنتت آن 

استتاد و رئتتي  ستتابق ديپارتمنتت اديتتان پتتوهنحی ادبيتتات پوهنتتون بغتتداد  استتتاد و رئتتي  
 سابق پوهنحی تحقيقات اسالمی و استاد کارآزموده پوهنتون بغداد.

و مابعتتد هتا  متنه الجليتتل  49  ص 4الشترح الکبيتتر للتدردير  و حاشتيت الدستوقی     - 2
 و مابعد ها. 342ص  4يل للشيخ محمد عليا   شرح مختصر الخل
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بترد و بنتابر ايتن بتر غتالم و کتتافر در جنايتت فيمتادون نفت  جتز ت ديتب )مجتتازات 
 تعزيری( نيز ديگری الزم نمی آيد.

 روحاتی که از آنها قصاص گرفته می شود: )نزد مالکيان(ج -358
موضتتحت(: عبتتتارت استتت از جرحتتتی کتته استتتتخوان ستتر يتتتا استتتتخوان ) -اوالً 

ورت و رخستتاره هتتا را واضتته و ظتتاهر متتی ستتازد. )در آن قصتتاص واجتتب صتت
 ميگردد.(

 دوم: نزد مالکيان در جراحاتيکه پايين تر از موضحه هستند  بر حستب وجتود
 خارجی آنها قصاص گرفته می شود:

)داميت(: عبارت است از زخمی که پوست را ضعيق می کند و بدون شکافتن 
 ايد.آن  خون از موض  آن ترشه می نم

)خارصتت(: عبتارت از جراحتتی استت کته پوستت را متی شتکافد و بته گوشتتت 
 ميرسد.

 )سمحاق(: زخمی است که پوست را از محل آن زايل می کند.
 )باضعت(: مجروحيتی است که پوست را پاره می کند.

)متالحمت(: عبارت از جرحی است که در نند جای در گوشت فترو ميترود و 
 د.به استخوان نزديس نمی گرد

 )ملط ه(: زخمی است که به استخوان نزديس می شود و به آن نميرسد.
 دن با تازيانه و با سيلی و آيا در آن ها قصاص جاری ميگردد؟ز -359

در زدن با تازيانه به خالف زدن با سيلی  قصاص جاری ميگتردد  زيترا زدن 
يانته متا تازبا سيلی قابل کنترول نيست و غالباً جراحتی از آن حتادث نمتی گتردد  ا

اين طور نيست  زدن به عصا ماننتد زدن بتا ستيلی استت  يعنتی در زدن بتا عصتا 
نيز قصاص الزم نمی گردد  نون ايتن هتم بتر ختالف تازيانته  قابتل کنتترول نمتی 
باشتد  بستا شتايد کته عصتای کتته بته قصتاص زده ميشتود از ضتربت عصتای جتتانی 

استت   نبتوده و قابتل کنتترول زيادتر و شديدتر باشد  در حاليکه تازيانته ايتن گونته
مگر در صورتيکه از ضربت سيلی و از ضربت عصاء جراحتی بوجتود آيتد کته 

 در اين حالت قصاص الزم است.
سيلی: عبارت است از ضربه بر صورت به وسيلت کق دست  در آن طتوری 
 که گفتيم قصاص و ديتی نيست و بلکه قابل ت ديب يعنی مجازات تعزيری است.

 م های بدن:سایر زخ -360
از زخم های ستاير قستمت هتای بتدن غيتر از ستر و صتورت  قصتاص گرفتته 
می شود و قصاص در مورد آنها به مقياو مساحت اعتبار دارد  پ  جراحتت از 
حيا طول  عر  و عمق مقايسه ميگردد  و مقايسته بتا ايتن کيفيتت در صتورتی 

جراحت وارده است که محل زخم جانی و مجنی عليه هردو يکی باشد و به سبب 
ازاله عضو بدن صورت نگرفته باشد  اما اگر از التت عضتو بتدن صتورت گرفتته 
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باشتد  مستتاحت در نظتتر گرفتتته نمتی شتتود بلکتته عضتتو صتغير بتته قصتتاص عضتتو 
صغير و عضو کبير به قصاص کبيتر مماثتل آن قطت  ميگتردد ولتی عضتو طترف 
ت نپ به قصاص عضو طرف نپ و عک  آن قط  نمی گردد و هم ننان انگش

 سبابه به قصاص انگشت ابهام قط  نمی گردد.
ی که به خاطر عدم مماثلت در میان آنها قصاص جاری آن عده اعضا -361

 نمی شود:
در ميتان عضتو شتل و بيکتاره و عضتو صتحيه و ستالم گرنته صتاحب عضتو 
سالم راضی هم باشد بر وجه قصاص گرفتن  قصتاص الزم نمتی گتردد. متراد بته 

ضوی است که هتي  منفعتتی نداشتته باشتد  و اگتر در آن عضو شل که ما گفتيم  ع
منفعتی باشد مانند عضو صحيه استت  نشتم ستالم را بته قصتاص نشتم نابينتا قلت  

ومتت نمی کنيم برای آنکه در بين آنها مماثلتی نيست  ولی تاوان آن بر استاو حک
عتتدل واجتتب ميگتتردد و بتته عکتت  آن يعنتتی در صتتورتيکه شتتخص نابينتتايی نشتتم 

 قل  نمايد  ديت الزم می آيد.سالمی را 
زبان گنگ را به قصاص زبان گويا و به عک  آن به جهت عدم مماثلت قطت  

 نمی نمائيم.
 در کندن مژه های که در اطراف پلس نشم ميرويند  در کندن موی ابروها يتا
در تراشتتيدن آنهتتا قصاصتتی نيستتت و بلکتته در متتورد آن هتتا ت ديتتب استتت  يعنتتی 

 ت تعزيری است.مرتکب آن مستوجب مجازا
 خم های که در مورد آنها قصاصی نیست:ز -362

جروحتتتاتی کتتته بعتتتد از موضتتتحه هستتتتند  قصاصتتتی در آن هتتتا نيستتتت و اگتتتر 
ايتن هتا عبتارت  –مجروح صحت ياب گرديد به طور تعيين ديتت الزم متی گتردد 

ت اند از )منقله( زخمی که طبيب آنرا باز می کند و استخوان های کونس را جهت
 ميدارد. )آمت( زخمی است که به مغز سر رسيده باشد.تداوی بر 

برختتی از زختتم هتتا از جريتتان قصتتاص  مستتتثنی قتترار داده شتتده انتتد  بتته علتتت 
آنکته خطتتر آنهتتا بتزرو استتت و ختتوف متتردن جتانی در آن هتتا وجتتود دارد  ماننتتد 
شکستن و کسر استخوان سينه  هم ننان کستر استتخوان پشتت )ستتون فقترات( يتا 

ا کوبيده شدن خصيه ها )بيضه ها( کته نتون ختوف مترو جتانی استخوان گردن ي
 در آن وجود دارد  قصاص به مورد اجراء در نمی آيد.

 صاص در مورد از بین بردن منافع اعضای بدن:ق -363
هرگتتاه منفعتتتی همچتتون بينتتايی  شتتنوايی  بويتتايی  نشتتايی و گويتتايی بتته ستتبب 

از بتتين بتترود ماننتتد  جرحتی کتته عمتتداً از طتترف شخصتتی بتر ديگتتری وارد گتتردد 
جراحت موضحه در آن قصتاص واجتب ميگتردد و از جتانی بته مثتل آن قصتاص 

 گرفته می شود.
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هرگاه بينايی نشم و مانند آن بته فعلتی از بتين رفتت کته در آن قصتاص نيستت 
 ومثل زدن سيلی يا زدن بته شتاخت باريتس در حاليکته نشتم جتا بته جتا نابينتا شتده 

ها  بينايی نشم جانی را به يس شيوه يی از شيوه متالشی نگردد  اگر ممکن باشد
يتت دنه به فعلی که جانی انجام داده استت  از بتين ببرنتد و اگتر ممکتن نبتود  پت  

 الزم می گردد.
به همين گونه است حکم در صتورتيکه بته ستبب ضتربت جتانی بتر ستر مجنتی 

 عليه  دست وی فلآ گردد  در آن قصاص الزم می گردد.
عصتايی بتر ستر مجنتی عليته زد و بته اثتر آن دستتا فلتآ  اگر جانی بته وستيله

گرديد  پ  در اين صورت قصاصتی نيستت و ديتت دستت مجنتی عليته بتر جتانی 
 الزم می گردد و به اين ديده نشود که ممکن است با زدن بر ستر جتانی شتل شتدن
 دست وی به عمل آيد و بر سر او بزنند تتا آنکته بته ايتن زدن فلتآ شتدن دستت وی

 يا نگردد  اين کار قابل اطمينان نيستت لتذا از آن صترف نظتر گترددحاصل گردد 
 و به ديت حکم شود.

 
علق حق مجنی علیهه بهه مقابلهض عضهو مقطوعهض خهود در عضهو بهدن ت -364

 جانی:
هرگاه دست جانی بعد از جنايت و بعد از آنکه دست شخص ديگتری را عمتداً 

يتا بته طتور قصتاص قطت  قط  کرده باشد به آفت آسمانی يا به علت سرقت وی و 
شده باشد  پ  بترای مجنتی عليته هتي  نيتزی از قصتاص و ديتت نميرستد  همتان 
ای گونه که اگر قاتل قتل عمد به آفتت ستماوی يتا بته ستبب ديگتری بميترد  بته اوليت

مقتول هي  حقی باقی نمی ماند  زيرا حتق مجنتی عليته تنهتا بته عضتو مخصتوص 
ابتد  حتق مجنتی عليته نيتز ستاق  متی جانی تعلق دارد  وقتتی کته آن عضتو زوال ي

شتتود  قصتتاص نفتت  نيتتز همتتين حکتتم را دارد  بتته ختتالف شخصتتی کتته قبتتل از 
ارتکاب جنايت دست وی قط  شتده باشتد  نتون کته در ايتن صتورت بتروی ديتت 

 الزم ميگردد.
هرگاه شخصی که دستا از ناحيه بند دست ناقص باشد  دستت ديگتری را از 

 يتواند دست ناقص جانی را از قسمت آرنتآ آنحصت آرنآ قط  کند  مجنی عليه م
 قصاصاً قط  نمايتد  يتا ديتت بگيترد  امتا نميتوانتد هتم قصتاص بگيترد و هتم ديتت 

 زيرا قصاص و ديت  باهم يکجا نمی شوند.
فرق در ميان اين حالت و دست فلآ شده که بتر صتاحب آن وقتتی کته مرتکتب 

ا ه ماننتد مترده استت و امتجنايتی گردد ديت معين است  اين است که دست فلآ شد
در مس لت مورد بحا ما بازوی دستت نتاقص الکتق دارای منفعتت بتوده و کارآمتد 

 ميباشد.
 کم قصاص در بین یک چشم و غیر یک چشم:ح -365
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هرگاه شخص سالم العينين )کسيکه هردو نشما سالم استت(  نشتم شخصتی 
ر ميتوانتتد ه  متتان نشتتم ستتالمرا کتته يتتس نشتتم دارد  قلتت  نمايتتد  مجنتتی عليتته اهعتتوه

بتدارد  العينين را به قصاص قل  کند  و اين را نيز ميتواند کته ديتت کتاملی را اختذ
ر  بمنزلت دو نشتم جتانی استت و او  و قصاص نگيرد  زيرا نشم مجنی عليه اهعوه

 آن را عمداً از بين برده است.
هرگاه شخص يس نشم  نشم غير مماثتل نشتم ختود از شتخص ستالم العينتين 

  بتر او نصتق ديتت از متال ختود وی الزم ميگتردد و بته دليتل اينکته را کور کترد
 جنايت وی عمدی است.

هرگاه شخص يس نشم  هردو نشم شخصتی ستالمی را عمتداً در يتس مرتبته 
يا يکی بعد از ديگری کور کند  در نشم مماثل آن قصتاص واجتب ميگتردد و در 

 بدل نشم ديگر آن که غير مماثل است  ديت الزم می شود.
 أخیر قصاص در نفس و )در مادون نفس( بر زن حامله:ت -366

قصاص بر زن حاملته در نفت  و در متادون نفت  تتا زمتانی کته حمتل ختود را 
 تولد کند  به ت خير انداخته شود و اين به جهت ختوف از ضتاي  شتدن طفلتی استت

 که در بطن وی ميباشد.
رفتتتن هرگتتاه قصتتاص بتته جراحتتت خفيفتتی باشتتد در صتتورتيکه ختتوف از بتتين 

ت جنين در ميان نباشد  قصاص به ت خير انداختته نشتود و ايتن همته در حتالتی است
که حامله بودن زن آشکار باشد  نه اينکه بته مجترد دعتوای حمتل  قصتاص را بته 

 ت خير اندازند.
هرگاه قصاص گرفتن از زن حامله به تت خير افتتد  او را در محتب  نگهتداری 

 ردد  يعنی به ضمانت رها شده نميتواند.نمايند و دادن ضامن از وی قبول نگ
 أخیر مواالت یکی پی دیگری در قصاص اعضای بدن:ت -367

هرگاه در تطبيق يس جايی نند قصتاص بتيم از بتين رفتتن جتانی وجتود داشتته 
باشتتد  تطبيتتق قصتتاص وی در اوقتتات متفتتاوت صتتورت گيتترد. ماننتتد اينکتته جتتانی 

بتتدن شتتخص ديگتتری را عضتو بتتدن شخصتتی را قطت  کتترده باشتتد وانگهتتی عضتو 
قطتت  نمايتتد و بتتيم آن وجتتود داشتتته باشتتد کتته اگتتر اعضتتای بتتدن جتتانی يکجتتا و در 
يکزمان بطور قصاص قط  گردد  او خواهد مرد  در اين حال يتس عضتو جتانی 

 قط  گردد و تا بهبودی آن  قط  عضو ديگر وی به ت خير انداخته شود.
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 دانکتور عبدالکریم زیولیکونکی : د
 يژباړونکی : قضاوتپوه حضرت ګل حسام

 

  بنسټونهبنسټونه  ېېداسالمي فقهداسالمي فقه
 

 دوه یم باب
 داحکامو دالیل

 دوه یم فصل
 م دلیل ، سنتی دوه

(۱) 
 د سنت تعريق -152

په  يونوسنت په لغت کې يوه معنا او دفقها وو په اصطالح کې بله معنا او داصول
 اصطالح کې بيا بله معنا لري .

 ومعمول ميتود په معنا دی نې پرې محافظت شویپه لغت کې د رايآ ا -
ې ندا قول   جل جالله  دهغه د مفهوم پربنسټ عمل   تکراريږي   لکه د هللا

 فرمايي :
ت اب سورالحز) سنة هللا فی الذين خلوامن قبل ولن تجد لسنة هللا تبديال ( ) دا

 آيت ( -62 –
  هللا ده بي دي اوته ژباړه : دا د هللا هغه الره ده نې پخواني هم پري تلل

 دالرې تبديلي ونه مومې 
ې او دانسان سنت   هغه طريقه او ميتود دی نې انسان په خپلو کارونوک

ه دهغ پرې ملتزم دی اوهغه رعايتوي   که دا التزام په هغه څيز کې وي نې فرد
 له امله د ستاينې وړګرځي او په هغه څيزکې نې دی به پرې وغندل شي .

صطالح کې   د ځينو فقها وو دتعريق پربنسټ : له پيغمبر دفقها وو په ا -
وسلم څخه نقل شوی هرډول نا فله ) مستحب ( عبادت دی   اله صلی هللا عليه و

خو هغه څه نې د فقهې  له  1ترسره کول يې واجب نه دي  ېيعنی هغه عبادت ن
او نورو کتابونو ترالسه کيږي دا دي نې : سنت   د فقها وو په نزد   پرعباداتو 

مندوب ) مستحب ( څيزونو اطالق کيږی او کله کله هم   فقها د) سنت ( لفظ په 

                                                
 241  ص  1  آمدی    33شوکانی   ص  - 1
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الوي ( نې د بدعت د معنا مقابل دی او که نيرې مهغه څيزکې کاروي ) استع
د رسول صلی هللا عليه واله وسلم د عمل مطابق  جل جاللهديونا عمل دخدای 

صلی هللا عليه  نحضرت آد  وي وايي : فالنی پرسنت دی او که نيرې عمل يې
 د عمل پرخالف وی   وايي : فالنی پربدعت دی .وسلم  

جل داصوليونو په اصطالح کې بل هرڅيزنې له قرآن پرته نې دخداې  -
که قول وي اوکه درسول صلی هللا عليه واله وسلم څخه صادرشويدی  جالله

لو له احکامو او دی. سنت په دې معنا سره يو د دالي 1( )تائيد عمل او که تقرير
 تشري  له مصادرو ځينی دی .د يو 

 سنت   دتشري  منب   -153
م تشريعي احکا ېدمخه يا دونه وشوه نې : سنت يو له هغه مصادرو څخه دی ن

 ی .دترې استنباطيږي او د دې موضوع دليل هم   قرآن   اجماع او عقلي دليل 
 قرآن : –لومړی 

 نې د څښتن تعالی جل جالله  استازیالق : قرآن پردې داللت لري هغه څه 
وحې  سټ (بيانوي   دهغه مبنا) بن ېصلی هللا عليه واله وسلم د تشري  په مقام ک

الی ده   يعنی  مصدريې د څښتن تعالی جل جالله  له لوري وحې ده   څښتن تع
جم جل جالله  فرمايي : ) وماينطق عن الهوی ان هو اال وحی يوحی ( ) دالن

 ( . آيتونهاوڅلورم   سورت   درييم
 ده ېوح ژباړه : او نه هم د خپله ځانه خبرې کوي . دا قرآن بل څه نه دی مګر

 نې ورته استول شويده .
 ن پهنو دخدای تعالی جل جالله  د رسول صلی هللا عليه واله وسلم قول د قرآ

ې ند دواړو مصدر  الهي وحې ده   په دې توپيرسره  ېڅيردی   له دې کبله ن
فظ  نت کې يوازې مفهوم اومعنا  ده نې وحې کيږي   خو په قرآن کې هم لپه س

ې د نله دې کبله  –اوهم معنا وحې کيږي او له دې امله له هغه ځايه نې قرآن 
ړ ( والزم االتباع ) هرومرو دپيروۍ  –خدای جل جالله  له لوري نازل شويدی 

ې ليل نپه هماغه د –هم  د خدای جل جالله  د رسول  صلی هللا عليه وسلم  اقوال
زم ال –ه ددهغو معنا د خدای جل جالله  له اړخه ده اوله وينا څخه موخه هم معنا 

 االتباع  دي .
هغه د معنا ووبيانول )څرګندول( او د نسترڅښتن تعالی جل جالله  د قرآ –ب 

ي   ددمجملو احکامو تشريه خپل پيغمبر  صلی هللا عليه وسلم  ته پرې ايښي  
زل مان تن تعالی جل جالله  فرمايي : ) ودنزلنا اليس الذکر لتبين للناوسترڅښ

 آيت ( -44 –اليهم ( ) دالنحل سورت 

                                                
. جعفريتته هتتم د خپلوامامتتانو اقتتوال او افعتتال او  241ص 1  آمتتدی  196ص 2حاشتتية االزميتتری   - 1

 122ری   ابوزهرة    صفمحاضرات فی دصول الفقه الجع :تقريرات د سنت جزء ګڼي و . ګ 
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رآن ژباړه : او مونږ په تا قرآن نازل کړی څوخلکو ته هغه څه وښيي نې په ق
 کې دي .

ی دنکی نو دخدای جل جالله  د رسول  صلی هللا عليه وسلم  بيان د قرآن بشپړوو
 رعي حکم د استخرا  او دهغه څه دپيژندلو لپاره نې غوښتل شوی دیاو د ش

 اړين دی اوپه دې ترتيب سنت د احکاموله داليلوڅخه يو دليل دی .
په قرآن کې   خورازيات نصوص شته دی نې په بيالبيلو اسلوبونو او  –  

مختلفو صيغوپه قطعي بڼې له سنت څخه داتباع ) متابعت ( پرلزوم او پرهغه 
زام او دتشري  پر مصدراو دهغه د احکامو د استخرا   پرپوهيدلو د اللت لري الت

  دا نصوص د خدای جل جالله  له رسول  صلی هللا عليه وسلم  ځينی په اطاعت 
امرکوي اوله دوی څخه اطاعت له خدای جل جالله  ځينې اطاعت بولي 

بر صلی هللا اوامرکوي نې په اختالف وړناره کې   خدای جل جالله  او پيغم
م کړئ او امرکوي نې هغه څه نې د خدای که عليه وسلم  يعنی قرآن اوسنت حه 

جل جالله  رسول صلی هللا عليه وسلم  يې راوړي اومونږ ته په هغې امرکوي 
نې پرې عمل وکړو  او هغه څه نې مونږترې نهی کوي ليرې واوسيږو 

کې   دخدای جل اوتصريه کوي که نيرې يو څو    له بل سره په اختالف  
جالله  د رسول صلی هللا عليه وسلم  فرمان او دستور حاکم ونه بولی   ايمان نه 
لري او وايي  نې : هيڅ کوم مسلمان په هغه څه کې د خدای جل جالله  رسول 
صلی هللا عليه وسلم  په هغه کې حکم وکړي   هيڅ اختيارنه لري او د دوی 

 1.اکه عذاب څخه ډارويعاقبت او دردندفرمان مخالفين له بد
 اجماع : –دوهم 

                                                
جملتتې ځينتتې النتتديني متتوارد دي : ) ياايهاالتتذين امنتتوا اطيعتتوا هللا واطيعتتوا الرستتول  ددې نصوصتتوله - 1

واولی االمر منکم فان تنازعتم فی شی ٍء فردوه الی هللا والرسول ان کنتم تؤ منتون بتاو واليتوم االختر( ) 

 آيت ( -59 –دالنساء سورت 

ې اختالف وکړئ   که نيرې مو په کوم څيزک ژباړه : ای مؤمنانو ! د هللا او دپيغمبر او د آمرانو طاعت

) من يطت   .پيدا شونوهغه  هللا او پيغمبر ته حواله کړئ که نيرې په هللا او دآخرت په ورځ  ايمان لرئ 

 يت ( .ا -80الرسول فقداطاع هللا ( ) د النساء سورت  

ستول ) وماآتتاکم الر ژباړه : څو  نې د پيغمبر اطاعت وکړي نو په حقيقت کې يې د هللا اطاعت کړی 

 آيت ( -7-خذوه  وما نهاکم عنه فانتهوا() د الحشرسورت ف

بس ژباړه : اوهرڅه نې پيغمبر درکړل وايې خلئ اوله هرڅه نه يې نې منعه کړئ منعه شئ . ) فالور
 )اليؤمنتتون حتتتی يحکمتتو  فيمتتا شتتجربينهم ثتتم اليجتتدوا فتتی انفستتهم حرجاممتتا قضتتيت ويستتلموا تستتليما ( 

: نو ستا په پروردګار سوګند دی نې دوی ايمان نه راوړي څونې تا  آيت ( ژباړه -65 -ورتدالنساء س

کهتمپه خپلو پيښتو مستئالو کتې  م وګرځتوي او دا حکميتت پته خوښتۍ ستره ومنتي او ستتا پته فيصتله  کتو  حه

 و هللاضتی قتکليق ورته نه وي او ستافيصلې ته په ښه توګه تسليم شي . ) وماکتان لمتؤمن والمؤمنتة اذا 

: کله نې هللا اود  آيت ) ژباړه -36 –رسوله دمرا آن يکون لهم الخيرة من آمرهم ( ) داالحزاب سورت 

 ي .هغه پيغمبر په يوه  څيزکې حکم وکړي نومؤمن او مؤمنې ته جايز نه دي نې له دې حکم سره وغړو
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رنن تمسلمانان دخدای جل جالله  د رسول صلی هللا عليه وسلم  له زمانې څخه 
ورځې پورې په نبوي سنت کې د شتو احکامو دعمل پروجوب او دشرعي 

مل احکامو د پيژندنې لپاره  هغه ته درجوع په اړتيا او دهغوی په مقتضا ع
ه ماغسې نې هيڅ کوم له صحابه وو او له هغوی څخکولو  اجماع لري   لکه ه

 وروسته هيڅ کوم ک  په قرآن کي دوارد شوي حکم اوپه سنت کې د وارد شوي
 حکم ترمينځ توپيرنه کاوه   او ټولو  دواړه واجب االتباع ګڼل   ځکه د

نکې دواړومصدر اومنب   يوه   يعنی الهي وحې ده . دهغو پراجماع داللت کوو
 ياتې دي  نې له شمير څخه وتلي دي ) يعنی دشمير لووړندي (پيښې خورا ز

ه و تو ځيناومونږ   د داليلو او په استدالل کې هغوی د ترتيب په بحا کې دهغ
 .اشاره ) نغوته ( وکړه 

 
 

 درییم : عقلي دلیل) معقول (:
 څښتنپه قطعي دليل سره ثابته شويده نې محمد صلی هللا عليه واله وسلم    د

عنا مه پل جالله رسول دی او رسول د خدای جل جالله  له لوري د مبل  تعالی ج
و د ادی . د پيغمبر په رسالت د ايمان مقتضا هم   له ده څخه د اطاعت لزوم 

دوی له حکم ځينې فرمانبرداري )فرمان وړل ( او دهرهغه څيز منل دي نې 
  لهدای جل جالدوی راوړي دي او له دې پرته   ايمان کومه معنا نه لري او دخ

خه څدرسول صلی هللا عليه وسلم  سره دمخالفت با وجود  له خدای جل جالله  
 اطاعت او د ده امرته تسليميدل  متصورنه دي .

 مسئاله (: )یوه پوښتنه  -154
ينې ځ خوآيا ټول هغه څه نې د خدای جل جالله  له رسول  صلی هللا عليه وسلم 

شي عنی الزم ده نې له هغوڅخه متابعت  وصادريږي  د اش ن او مقام لري   ي
ی خدا او دشرعي حکم په تړاوپرې استدالل وشي يانه ؟ او آيا ټول هغه څه نې د

يت جل جالله  له رسول  صلی هللا عليه وسلم  ځينې صادرشويدی   د دې صالح
 لري نې دتشري  مصدراو منب  وي ؟ .

له  اهيتنواع ) ډولونه ( دمدې دووپوښتنو ته دځواب لپاره   الزم ده نې دسنت ا
شي  نيولوحيثه او بيا   مونږ ته درسيدو او دهغه دنقل له حيثه تر څيړنې الندې 

. 
  :سنت انواع ) ډولونه ( دهغه دماهیت له حیثه د -155

 ي :سنت دهغه د ماهيت او ذات له حيثه   په درې ډولونو )انواعو( ويشل کيږ
 قولی سنت  -1

صلی هللا عليه وسلم  اقوال دي نې په بيالبيلو  نې دخدای جل جالله  د رسول
مناسبتونو اوبيالبيلو موخويې بيان کړي دي او دا هماغه څيز دی نې معموالٌ  
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دحديا اسم ) نوم ( پرې اطالق کيږي   دارنګه هرکله نې دحديا اسم اطالق 
  د راځي نې مقصود ترې قولي سنت دی. نو قولي سنت  شي   دا ناره ذهن ته

اوپه دې صورت کې   حديا له  يبار له کبله   دحديا دلفظ مترادف ددې اعت
سنت څخه په خاص ډول دهغه په عامه معنا دی . له دې سره سره   ځينې علما 
هم شتون لري نې حديا د پيغمبر صلی هللا عليه واله وسلم آثار يعنی ټول اقول 

هللا عليه وسلم   او افعال اوهغه تقريرات بولي نې دخدای جل جالله  رسول صلی
ته منسوب شويدي   نې په دې معنا سره به   دحديا لفظ په عامه معنا دسنت 

امام بخاري خپل مشهورکتاب )  دلفظ مترادف شی او دهمدې اعتبار له امله هم  
ه من الحديا ( نومولی دی   حال دا نې پرهغه اقوالو   افعالو او يحالص

جالله  رسول صلی هللا عليه وسلم  ته تقريراتو هم مشتمل دی نې د خدای جل 
 منسوب دي .

شو دې  مواردو ته اشاره قولي سنت خورازيات دی اوله هغې جملې کوالی 
( ) الضرر والضرار) د عمد قتل مجازات قصاص دی ( او( العمد قودوکړو : )

من څو  نورو ته دضرر رسولو اوپه ضرر دضرردجبرانولو حق نه لری ( ) 
قلبه  طي  فبي  فبلسانه   فمن لمن يستط  فمن لم يستفليغيره بيدهرای منکم منکرا  

وذلس دضعق االيمان ( ) له تاسې څخه نې هرڅو  يومنکرکاروويني هغه دې 
 په خپل الو تغييرکړي او که نيرې يې ونه شول کړای هغه دې په خپله ژبه
 رهتغييرکړي اوکه نيرې يې ونه شول کړای   هغه دې په خپل زړه ) قلب ( س

 .(رجه دهتغييرکړي   ليکن دا ) وروستۍ ( دايمان خورا کمزورې ) ضعيفه ( د
هال مدخدای جل جالله  د استازي صلی هللا عليه واله وسلم اقوال يوازې هغه 

ه امو تشري  وي او کدتشري  مصدر دي نې مقصود ترې داحکامو بيان يا داحک
کومه تشري  سره محض( دنيوي نارو په مورد کې وي اوله نيرې د نګه )

څخه  احکامو له داليلودوالړ( نه وي   نورنونه اړيکه ونلری اوپروحې مبني )
ی) و کوم مصدر استنباط کيږي اوپيروکوم دليل کيږي او نه ترې دشرعي احکام

ايت : رود دې نوعې له جملې ځينې دا ده نې  متابعت ( ترې الزم ندی   تبعيت
نه مدي استازي  صلی هللا عليه وسلم  په  شويدی نې : يوه ورځ دخدای جل جالله

يل کې يوشمير خلس وليدل نې خپلې دخرما ونې پيوند وي اوهغوی ته يې وفرما
 نې دا کارونکړي اوپه همدې دليل   په هغه کال کې   دخرما هغوونو ميوه

رته  وميوه نه درلوده   نې وروسته ورنکړه ) کجورې يې ونه نيولې ( يايې ښه 
پلو خ عليه وسلم  وفرمايل: دخرما ونې پيوند کړئ   تاسې په صلی هللاپيغمبر

 دنيوي ناروښه پوهيږئ .
 سنت :فعلي) عملي ( -2

هرهغه څيزدی نې دخدای جل جالله  رسول  صلی هللا عليه وسلم  هغه ترسره 
کړي وي   لکه دلمونځ اداء کول دهغه له بڼې اوڅرنګوالي او ارکانو سره   په 
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ول اود مدعي سوګند   او دارنګه نورشيان . د دوې يوه شاهد سره قضاوت ک
بعضی افعال مصدراو تشري  او قانون جوړونه ده اوځينې نور ددې ځانګړنې نه 

 1درلودونکی دی .
 په دې شرحه :

 هللاد دوی طبيعی ) جبلي ( افعال يعنی هغه افعال نې د آنحضرت  صلی  –الق 
 دوی ت په اقتضا) غوښتنه ( لهعليه وسلم  د بشرې طبيعت له مخې او د انساني

ه استل او دارنګنڅخه صادرشوي دي لکه خورا    څښا    په الره تلل   کښي
ګر منورشيان   نې دعملي سنت دانوعه ) ډول( دتشري  په باب کې نه داخليږی 

ارو ندې  اوله دې کبله په  هي د اعتبار له لحاظلدمکلفانو لپاره دهغو دمباح وا
ه نله رسول  صلی هللا عليه وسلم  ځينې متابعت واجب  کې دخدای جل جالله 

 دوی دی   که څه هم ځينو صحابه وو لکه عبدهللا بن عمرپه دې ډول سنت کې له
 .ده  څخه په پيروۍ زياته ليوالتيا درلودلې ده او دا پيروي  يوه غوره ناره

ي هغه کارونه نې په دنيوي ناروکې د  آنحضرت  صلی هللا عليه وسلم  دبشر
تخصص په مقتضا له دوی ځينې صادرشوي دي   هم دتشري  او قانون جوړونې 

و ابيرمصدرنه ګڼل کيږي لکه دسپاهيانو )سرتيرو ( سازمانول   د جګړه ييزو تد
مت ې  نارې او داسې نور  دا ډول اعمال دازدمقتضياتو ترسره کول  سوداګري

و حې ا( تجربه ده نه ونه ګڼل کيږي   ځکه د هغو مبنا)بنسټ  لپاره کومه تشري
لزم مدخدايجل جالله  رسول صلی هللا عليه وسلم  هم مسلمانان په دې اعمالو 

 کړي نه دي اوهغه يې د احکامو دتشري  په شمير کې نه دي حساب کړي اوپه
 سلم وهمدې دليل هم   کوم مهال نې دخداې جل جالله  استازي  صلی هللا عليه 

 ه کړلپه غوښتنه دوی په يوټاکلي ځای کې راښکتد بدر په غزوه کې دمسلمانانو 
   يو له اصحابو څخه دوی ته وويل: ای دخدای جل جالله  استازيه  صلی هللا

 ه دېپعليه وسلم  ! آيا څښتن تعالی جل جالله  تاسي ته فرمان درکړ نې مونږ 
ځای کې راښکته کړئ يا دانې شخصي نظراو جګړه ييز تدبيراو نقشه ده . 

 ه   شخصي نظراويجالله  رسول صلی هللا عليه وسلم  وفرمايل: دخدای جل 
ې يجګړه ييزه نقشه ده . صحابي  وويل: دا يو مناسب ځای نه دی او دوی ته 

د  ي اووړانديزوکړ په يوه بل ځای کې نې ده پخپله وټاکه   سپاهيان راښکته کړ
يه ته تشر دې کارداليل يې هم د خدای جل جالله  رسول صلی هللا عليه وسلم 

بره خکړل او دڅښتن تعالی جل جالله  استازی  صلی هللا عليه وسلم  هم د ده 
 ومنله .

همدارنګه که نيرې دخدای جل جالله  رسول صلی هللا عليه وسلم  په يوه دعوی 
کې دهغه نظراووقايعو هغه اثبات کړ   دا يوه تشريعي ناره نده   ځکه دا کاريوه 

لپاره کومه تشري  نده   خو هغه حکم نې آنحضرت  تقديري  ناره ده   د امت 
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صلی هللا عليه وسلم  يې د دعوا د وقايعو دثبوت پرفر  ورکوی   د امت لپاره 
يوه تشري  هم ده او په همدې دليل هم   دوی وفرمايل: ) زه د تاسو په څيريو 
بشريم اونه بل څو  اوتاسې دخپلو دعواو و درسيده ګۍ لپاره ماته راځئ 

ني ده نې له تاسو څخه ځينې په خپله دعوی کې له بل څخه خپل استدالل اوشو
ې له ده ځينې نخورا پياوړی او غوره وړاندې کړي او زه هم دهغه څه مطابق 

ې اوريدلي  دي د ده په ګټه حکم وکړم اوو   که نيري دارنګه څه پيښ شول م
اپه واقعيت کې او ماپه هغه دليل سره ديونا حق بل ته ورکړ  پوه دې شي نې م

 1(روټه ده ته ورکړې ده کداور يوه س
دي نې دخدای جل جالله  د رسول  صلی هللا  يب : هرهغه څه نې ثابت شو

ې عليه وسلم  له خاصو احکامو څخه دي   دارنګه احکام يوازې په دوی  پور
  لکه دوی ته دوصال د شريس نه دی  اختصاص لری اوامت ورسره په دې کې

رلودل   له څلورو څخه دزياتو نکاح ګانو ترسره کول او روژی اختصاص د
ه لنورشيان.  دا کارونه په دوی پورې اختصاص لري اوپه دې ډول کارونو کې 
ه اح پپيغمبر صلی هللا عليه وسلم  ځينې متابعت  کول صحيه نه دي   ځکه د نک

و تتړاو شرعي دليل شتون لري نې نارينه نه شي کوالی له څلورو څخه له زيا
)  ښځو سره واده وکړي او همدارنګه   امت د وصال روژې له نيولو ځينې نهې

 منعه ( شويدي .
وي   : دهغه له اعمالو څخه هرفعل نې معلوم شويدی نې په قرآن کې دوارد ش

 يومجمل نص لپاره بيان اويوتفسير دی . په دې صورت کې   د دوی بيان او
 وکومحکم زمونږ په هکله ثابت دی ا تفسير د امت لپاره تشري  ده   ) دهغه (

فعل نې په دې صورت کې له هغوی ځينې صادرشويدی   دهغه نص حکم به 
ړو فعل هغه بيان کړی دی   که وجوب وي اوکه ندب او که له دې دوا ېولري ن

 څيزونو پرته بل څه وي .
 يهه صردپيغمبرصلی هللا عليه واله وسلم فعل هم   د مجمل لپاره بيان دی يا پ

 قول سره ياد احوالو په قرينې سره   لومړی مورد   د دې حديا په څيرنې
فرمايي ) صلواکمارد يتمونی دصلی () هماغه شان لمونځ وکړئ نې ليدلي 

آ پل حمودي زه لمونځ کوم (   اويا دا نې فرمايې: ) خذواعنی مناسککم ( ) دخ
ان يب دهغه لمانځه ) مناسس ( له ماڅخه زده کړئ( نو د دوی دلمانځه اداء کول 

اوتفسير دی نې سترڅښتن تعالی جل جالله  په قرآن کې پرهغه مونږ ته 
سکو آمرکړی دی اوفرمايي : ) واقيموا الصلوة ( او د دوی په الو د حآ دمنا

 اداء کول دهغه حآ  تفسير دی نې سترڅښتن تعالی جل جالله  پرمونږ واجب
آل ) د يت من استطاع اليه سبيال (کړی دی اوفرمايي : )وو علی الناو حآ الب

 ايت ( . -97 –عمران سورت 
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 ژباړه : اوکه نيرې د نا دورتګ توان وي په هغه باندې د کعبې دخونې حآ
 فر  دی .

 له  دوهم مورد   يعنی پرتفسير د داللت کوونکو احوالو قرينی ) قراين( لکه
ې دعل دالهي له مړوند )مفصل( څخه دغل دالو په پريکولو بيان اوحکم . دا ف

د ا ديقول څخه دموخې لپاره بيان دی نې فرمايي : ) والسارق والسارقة فاقطعو
 آيت ( . -38 –يهما ( ) دالمائده  سورت 

 .ژباړه : او دغل اوغلې السونه غوڅ کړئ
 البته دا دهغه کسانو دليدتوګی له مخې ده نې په قرآن کې وارد شوی نص)

 )و په تړاو مجمل بولی   خوهغه کسان نې نوموړی آيت ( دغل دالو دغو څول
  يد( ) الو( مطلق لفظ بولي   په دې باوردي نې دخدای جل جالله  د رسول
م صلی هللا عليه وسلم  عمل د دې اطالق  مقيد دی   نې دمطلق مقيد کول ه

 دتفسيراو بيان يو ډول دی .
ي دي د : هغه څه نې دخدای جل جالله  رسول) ص( په ابتداکې ترسره کړ

  دا هم شوی دیاوشرعي صفت يې د وجوب   ندب اواباحت  په څيرپيژندل 
ليه ع هللاده او دمکلفانو لپاره دخدای جل جالله  د رسول صلی   دامت لپاره تشري

ان قد کوسلم  دفعل حکم ثابتيږي   ځکه سترڅښتن تعالی جل جالله  فرمايي : ) ل
 يت ( .آ -21 –ورت لکم فی رسول هللا دسوة حسنة ( ) داالحزاب س

لګه ژباړه : په رښتيا سره نې تاسو لره په پيغمبر کې ښه ښايسته اوښکلې بي
 اوسرمشق دی.

ړي : هغه څه نې دخدای جل جالله   رسول صلی هللا عليه وسلم  ترسره ک  ـه
دي   خو شرعي صفت يې څرګند نه دی   خوپوهيږو نې په هغه کې دتقرب 

ره وا دځينو عباداتو سرته رسول دهغو په ترسقصد شتون لری لکه د دوی له خ
يدل لکولو له مواظبت ) مراقبت( پرته . خو که نيرې په کې دتقرب قصد   ونه 
ي  بشو   د امت لپاره د دې ډول اعمالو ترسره کول مستحب دي لکه مزارعه   

 او داسې نور  ځکه فعل دامت په حق کې پراباحت داللت کوونکی دی .
 تقريري سنت : -3
صلی هللا عليه واله وسلم سکوت  سنت   د خدای جل جالله  د رسول يريرتق
نوپتياغوره کول( او د دوی له خوا دهغه قول يا فعل نه ردول او نه انکارکول )
  يا دانې د دوی په غياب کې  يصادرشويد ېنې د دوی په حضور ک يد

از رې وروسته علم پيدا کړی دی. دا سکوت دفعل پرجوپصادرشوي او دوی 
  ځکه دخدای جل جالله  رسول) ص( دباطلې يا  ياومباح والي داللت لر

منکرې ناري په تړاو سکوت نه کوي . له دې ډول سنت څخه کوالی شو دې د 
وو مواردو ته اشاره وکړو : په جومات ) مسجد ( کې په نيزوسره د ما شومانو 
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و مينځو دحماسي دلوبې په تړاو سکوت او دهغې نه ردول او داختر په ورځ د دو
 سندرو ويلو په تړاو د دوی دنوپتيا غوره کول .

يدل کله يو کارڅخه د خدای جل جالله  د رسول صلی هللا عليه وسلم  خوشحاله 
ير څاو د رضايت څرګندول او د دوی له خوا ديو کارغوره بلل هم   دسکوت په 

ه په پرتلندي او بلکې د رضايت څرګندول اوغوره بلل   له يوازي سکوت سره 
 )مقايسه( کې   دفعل پرجواز خورا ښکاره داللت لری .

دفعل د ترسره کولو دا مباح  والی نې دخدای جل جالله   ېالبته بايد پام ولرو ن
درسول  صلی هللا عليه وسلم  له سکوت څخه مفهوم اومعلوميږي    په دې 

يل له امله معنانه دی نې يوازې فعل جايز دی   ځکه نې کله کله فعل دبل دل
واجب دی اوپردې بنسټ دخدای جل جالله  رسول صلی هللا عليه وسلم  محض 

اوکله هم فعل د وجوب يا ندب  1سکوت يوازې دفعل پرمباح والي داللت لرې 
 صفت له بل دليل ځينې په الو راوړي .

 ونږ ته درسيد وله لحاظه دسنت ډولونه )انواع ( :م -156
يعنی دهغه روايت  نې هماغه  –د الروله حيثه  سنت   مونږ ته دهغه درسيدلو

داحنافو دليدتوګې پربنسټ په  –څيزدی نې ترې د )حديا په سند ( تعبيرکيږي 
متواترسنت   مشهور سنت او آحاد سنت ويشل کيږي خو جمهورمعتقد دي نې 
په دوه برخو متواتر سنت او آحاد سنت ويشل کيږي او جمهور   مشهور سنت 

يو ډول )نوعه ( بولي او داحنافو غوندې يې يوه مستقله نوعه نه هم د آحاد سنت 
 2ګڼي .

 ( پهپه دې ځای کې مونږ له درې ګوني ويا څخه پيروی کوو اوداډولونه )اقسام
 ځانګړی توګه تر بحا الندی نيسو.

 متواتر سنت –لومړی  -157
دمتواتر سنت په تعريق  کې کوالی شو ووايو نې : هغه سنت دی نې هغه 

 ړيا جو يجوړجاړدنې دعادت له مخې پر درواغو دهغوی  -ګڼ شمير کسانويو
له قصد پرته  دهغوی  له خوا ددرواغو واق  کيدل ناشوني دي   دخپل  يجاړ

ځان په څير يوې ډلې ځينې روايت کړي دی اودالړۍ تر هغه مهاله نې منقول 
مدې  بڼه سنت دخدای جل جالله  رسول صلی هللا عليه وسلم  ته رسيږي  په ه

ادامه مومي اودهغوی دعلم مستند  هم دخدای جل جالله  له رسول  صلی هللا 
 3عليه وسلم  څخه په دې منقول امر   مشاهده يا له هغوی څخه يی اوريدل دي 

 تعريق ته په پام سره روښانه کيږي نې دتواتر شرطونه   دا مواردي :

                                                
 6ص 2االحکام فی اصول االحکام   ابن حزم     - 1
 1المستصتتفی     8-6ن حجتتر عستتقالنی   ص ص بتتشتترح نخبتتة  الفکرفتتی مصتتطله اهتتل االثتتر   ا - 2
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نې دعادت له  يمير وبايد ګڼ  شد سنت راويان ) روايت کوونکي (  –الق 
هغوی له لوري   د درواغو له قصد پرته دمخې پردرواغو دهغوی جوړجاړی يا 

واق  کيدل   ممتن  وي   نو د تواترلپاره يو ټاکلی شمير شرط نه دی   بلکې 
مال  يا معيار دا دی نې دهغوی روايت دعادت له مخې دعلم افاده  وي 

ړاو په ډاډ او آرامتيا الو ومومي .  سان دهغوی ) راويانو( د روايت په تناوا
پردرواغو دهغوی دموافقې ) جوړجاړي ( نه احتمال هم   يا دهغو دشمير د 

او ديندارۍ اوداسي  (ګارۍ  کفايتزګڼوالي په خاطر اويا دهغوی دصالح ) پرهي
نورو شيانو په خاطر دی   همدارنګه د تواترد تحقق لپاره شرط نه دی نې ټول 

بلکې د تواترقاعده ) ضابطه( په هغو دضروري  علم  1ړي .خلس هغه تصديق ک
ترالسه کول دي اوهرکله نې دا علم ترالسه شو   مومونې دا روايت متواتر 

 دی   اوله دې پرته   متواتر نه دی .
يانو بايد راويان د روايت دسلسلې په هره طبقه کې  د لومړۍ طبقې د راو –ب 

 درلودونکي وي. لپاره د ذکرشويو او صافو )صفتونو(
ې يتا اوريتدلو څخته راوالړ شتوی وي او دراويانو دعلم مستند بايد لته مشتاهد  -  

پتته دې شتترط دوه نتتارې مترتتتب کيتتږي : لتتومړی   دا نتتې کتته نيتترې راويتتان پتته 
 بر به علم ونلري اوپه هغې ظن ولري   شرط  تحقتق نته متومي اوپته پايلته کتېخم

 رې دراويتانو علتم پته يتوه غيرمحسوستهتواترنه محقق کيږي  دوهم  دا نې که ني
 عقلي ناره مستند وي   تواترتحقق نه مومي.

هرکله نې د متواتر شروط ثابت شول د يقيني خبراو ضروري علم افاده ورکوي 
او  (اوضروري علم هغه دی نې پخپله په انسان کې ايجاد يږی )رامينځته کيږی

والی رد يايي دف   انسان يې دمجبوريت له مخې مني دارنګه نې نه شي ک
ځکه کوم څيز نې په تواترسره ثابت شوی دی دهغه څيز غوندی دی  2کړی.

اوله دې امله  د خدای جل جالله  رسول  3نې په ليدلو اومشاهدې سره ثابتيږي 
متواتر سنت د انتساب په صحت)سموالي (يقين شتون د صلی هللا عليه وسلم  ته 

ترتيب   د احکامو له داليلو څخه  ېه دلري اوپه هغه کې کوم شس نه شته او پ
يو دليل او داحکامو لپاره يوتشريعي مصدرګرځي او دا د ټولو مسلمانانو د توافق 

 4مورد دی.
 نوربيا
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 تألیف دوکتور عبدالرزاق السنهوری 
 حشمت ابوستیت  

 ترجمه :دکتورعبدهللا "عطائی"  
 

  مصادر قانونمصادر قانون
 فصل دوم

 قانون وضعی
 مطلب دوم

 ل مختلق وض  قانونمراح
 – دستتور –: اما قتانون اساستی  اين مراحل منحصر به قانون عادی می باشد

 از امتری شکل به که شود می داده رعيت به پادشاه از ای هديه صورت به گاهی
 و استت  آور التزام ملتت و شاه از هريس بر آن احکام و گرديده صادر وی سوی
  مجمت را آن کته آيد می بدست نيابتی  تهي عمل نتيجه در اساسی قانون هم گاهی
 . نامند می ملی

وفتق  لهذا اگر قانون اساسی به شکل هديه از پادشاه باشد در اين حالتت قتانون
شتد  نظريه فيلسوف هوبز بدست آمتده  و اگتر ايتن قتانون بتر شتاه نيتز التزام آور با

ده وفق نظريه فيلسوف لتو  بتوده  و اگتر قتانون اساستی از مجمت  ملتی صتادر شت
اره باشد متوافق با نظريه فيلسوف روسو می باشد  کته در گذشتته بته ايتن آراء اشت

شده است. و قتانون صتادر از هي تهتای قانونگتذاری فرعتی بته حستب تنتوع هيت ت 
صادر کننده است  زيرا گاهی ايتن قتوانين از ستوی قتوه اجرائيته صتادر متی شتود 

را  جرائيه است کته قتوانينیکه به مقتضای تفويض صالحيت از قوه مقننه به قوه ا
در موضوعات معين صتادر کنتد  و گتاهی هتم اينچنتين قتوانين از ستوی ادارات و 
مجال  نيابتی صادر می شود. و هريس از قانون اساستی  و قتانون هتای صتادره 
را از هي تهای قانونگذاری فرعی در صدور آن نيازی به مراحل متعتدد نتدارد  زيت

ين رده و به شيوه های عادی شناخته شده ايتن قتوانهي ت معلومی قانون را وض  ک
 را به نشر می رساند.

 پتتنآ از عتتادةً  – پارلمتتان –امتتا قتتانون صتتادر از هيتت ت اساستتی قتتانون گتتذاری 
 توشتيه تصتديق  گيری  ردی مقدماتی  مرحله از است عبارت که ميگذرد مرحله

 1.نشر و

                                                
پتت  از نشتتر شتتدن متتورد  نشتتر قتتانون بتترای نافتتذ شتتدن کتتافی نيستتت بلکتته بايتتد متتدتی - 1

 تطبيق قرار گيرد. 
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لته کنتيم کته سته مرح بدين ترتيب اين گامها را به دو مرحله اساسی تقسيم متی
مقتتدماتی  رای دهتتی  و تصتتديق بتته عهتتده نهتتاد قتتانون گتتذاری بتتوده  و دو مرحلتته 

 توشيه  و نشر قانون به عهده قوه اجرائيه می باشد. 
 :مراحل قانونگذاری 

: ايتتتن مرحلتتته از قانونگتتتذاری عبتتتارت از  - قتتتانون تتتتدار  –مقتتتدمات  -1
لتوب را آغتاز ميکنتتد  و فعاليتهتای هيت ت مختصتی استت کته کتار وضت  قتانون مط

گاهی هم اين هي ت به کمس تخنيکی ختارجی نيازمنتد متی باشتد. و در بعضتی از 
تواند قوانين معينی را صادر کند " همانند قتوانين متعلتق يحاالت فق  نهاد معينی م

به ماليات جديد که فق  از اختصاص شتورای نماينتده گتان بتوده  کته مجلت  ستناء 
ين طرح قانون در داخل مجل  از کميستيونهای مربتوط در آن سهمی ندارد ". و ا

 گذشته تا برای ارائه آن بر مجل  آماده گرديده  و به مرحله وض  قانون برسد. 
اعضای مجل  نيابتی طرح قتانون را بررستی کترده  و بتا  -: ردی دهی  -2

 آماده شدن آن برای ردی گيری از مجل  به اتاق دوم پارلمان فرستاده می شود. 
از آنکه از کميسيونهای مربوط گذشت بر عمتوم مجلت  ارائته متی شتود  و و پ  

 در صورتيکه مجل  آن را پتذيرفت نقتا پارلمتان در وضت  قتانون پايتان يافتته  و
 نقا رئي  دولت باقی می ماند که خود مرحله سوم قانونگذاری است. 

تصديق رئي  دولت بر قتانون بته اعتبتار عضتويت آن از قتوه  -: تصديق -3
ه استت  و هرگتاه کته قتانون از ســتـوی رئيـتـ  دولـتـت تصـتـديق شـتـد قتانون مقنن

 دولتتت رئتي  – فرانستته –جديتد تولتتد متی شتتود  و در بعضتی از کشتتورها هماننتد 
 قتتانون صتتاحب پارلمتتان تنهتتا صتتورت ايتتن در و نتتدارد را قتتانون بتتر تصتتديق حتتق

ن جديتد و بته مجترد آنکته مجلت  دوم طترح قتانون را پتذيرفت قتانو است  وضعی
 تولد می شود. 

 : مرحله اجرائی قانون
مقننه " پارلمان و رئتي  دولتت " بتا تصتديق  م موريت قوه -صادر کردن قانون :

ود. شتقانون پايان يافته  و م موريت قوه اجرائيه با صتادر کتردن قتانون آغتاز متی 
ردن ر کتزيرا قانونی که با موافقت پارلمان و رئي  دولت تولد يافته  بايتد بتا صتاد

 آن مشروعيت وجودی يافته و کارت تولتد آن نوشتته شتود  البتته صتدور قتانون از
وه سوی قوه اجرائيه نتيجه حتمی نظريه جدايی کامتل ميتان قتوا متی باشتد  زيترا قت

د قتوای مقننه حق ندارد قوه اجرائيه را به اجرای قانون مکلق کند  همچنانکه افرا
ی متافت نمی کنند  از اين جهت ضتروری اجرائيه اوامر خود را از قوه مقننه دري

ی نمايد که قانون از طرف رئي  قوه اجرائيه صادر شود. لهتذا رئتي  دولتت دارا
قتا دو نقا است  نقشی که آن را در وض  قانون با تصديق بر آن ايفا کترده  و ن

 اجرائی مستقلی که آن را از طريق صادر کردن قانون جديد ايفا ميکند.
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د. لت هر دو نقا " تصديق و اصدار " را همزمان انجتام ميدهتاما عمالً رئي  دو
و در بعضی از کشورها قانون اساسی ملزم ميکند کته رئتي  دولتت قتانون راطتی 

آن آورده  7متتدت معينتتی صتتادر کنتتد  هماننتتد قتتانون اساستتی فرانستته کتته در متتاده 
 وقتتت از – االکثتتر علتتی –استتت. " رئتتي  جمهتتور ملتتزم استتت کتته طتتی يتتس متتاه 

 کترده موافقتت قتانون طرح بر که پارلمانی اتاق رئي  آخرين سوی  از آن ارسال
 ه گرديتد قتانون اصتدار خواهتان عجلته با ميتواند پارلمان و کند صادر را آن است
 روز ستته ظتترف در را نظتتر متتورد قتتانون بايتتد جمهتتور رئتتي  صتتورت ايتتن در و

 صتادر رایبت متدتی – مصتر –کند. و در بعضی از قوانين اساستی هماننتد  صادر
 وجتود عتدم و فرانسته در شترط ايتن وجتود سبب شايد و. ندارد وجود قانون کردن
 بتوده حتمتی قتانون تصديق مصر اساسی قانون در که گردد بر آن به مصر در آن
ه رئتتي  کت فرانسته اساستتی قتانون بترعک . شتتود متی انجتام اصتتدار بتا همزمتان و

کار آن منحصر بته صتادر  جمهور دارای نقا قانون گذاری " تصديق " نبوده  و
 کردن قانون است.

 : نشر قانون
صادر شدن قانون برای تطبيق آن کافی نيست  بلکه بايتد مفتاهيم آن بته علتم متردم 
برسد  تا با قانونی نا شناخته رو به رو نشوند  و از آنکه رسانيدن قانون جديتد بته 

جتايگزين متی همه افراد ممکن نيست نشر کردن قانون به جای رسيدن علم فردی 
شتتود  و کتتار نشتتر قتتانون بتترای همتته انتتواع قتتوانين نتته قتتانون اساستتی  نتته قتتانون 
عادی  و نه هم قوانين عرفی از اوان بوجود آمتدن قتانون کتار معروفتی استت  و 

تتا   1اختالف نحوه نشر به حسب زمان و مکان و متوافق با پيشرفت متدنيت استت.
 جريده رسمی " صورت ميگيرد.آنکه در حال حاضر نشر قوانين از طريق " 

با درنظرداشت آنکه گاهی مرحله صادر کردن قانون و مرحله نشر آن درهم متی 
قايتل  آميزد بگونه ای که بسياری از نويسنده گان ميان اين دو مرحله نندان فرقتی

 قانون اساسی مصتر استتدالل ميکننتد کته گفتته استت " 26نميشوند و به نص ماده 
از ستتوی شتتاه بتتر همتته انحتتای مصتتر متتورد تطبيتتق قتترار بتتا صتتادر شتتدن قتتوانين 

ميگيرد  و صادر شدن بتا نشتر آن در جريتده رستمی متی باشتد ". گذشتته از آنکته 
صدور و نشر قانون همزمتان صتورت ميگيترد. زيترا در متاده اخيتر قتانون ننتين 
تصريه ميشود " امر ميکنيم کته ايتن قتانون پت  از مهتر دولتت در جريتده رستمی 

 ه و به عنوان قانونی از قوانين دولت تطبيق شود ". منتشر گرديد

                                                
در اثنتتتای انقتتتالب کبيتتتر فرانستتته نشتتتر قتتتوانين از طريتتتق ختتتوانا آن در ميتتتدان هتتتای  - 1

عمومی بوده  که برای آگهی دادن از خوانا نصوص قانون مردم را با نواختن طبتل و 
 بوق مطل  کرده  و گاهی هم نسخه هائی از آن را به ديوار ها نصب ميکردند. 
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قتانون  اما از نگاه نظری بايد ميان اين دو مرحله تمييز داد  که در مرحلته اصتدار
هدف از آن اثبات وجتود قتانون بته شتکل رستمی استت  در حاليکته هتدف از نشتر 

 قانون انجام کار مادی و رسانيدن آن به علم افتراضی مردم است. 
از وجتود قتانون جديتد از طريتق جريتتده رستمی يتس امتر حتمتی استتت و  و اعتالن

هي  نوع آگهی دادن از وجود قانون بتا آن برابتر نمتی باشتد  و در صتورتيکه قتوه 
اجرائيتته بخواهتتد در حتتاالت عاجتتل بتتا شتتيوه هتتای مختلتتق هماننتتد نصتتب آن در 

جتود قتانون بليوردها ويا توزي  آن به بيشترين افراد  و اعتالن هتای راديتويی از و
 1آگهی دهد بازهم نشر آن در جريده رسمی واجب است .

ون گفتنی است که علم مردم به وجود قانون جديد زمانی افترا  می باشتد کته قتان
ده در جريده رسمی منتشر گرديده و مدت زمانی را که در خود قانون تعيين گرديت

ردم متبر وجود علتم هم تا آغاز تطبيق بگذرد  که با گذشت زمان تعيين شده قرينه 
لت  بوجود آمده  و پ  از آن کستی نميتوانتد ادعتاء کنتد از وجتود ننتين قتانونی مط

ه کتده انتد نبوده است که البته اين نوع تذرع را فقهاء قاعده " جهل به قانون " ناميت
 جزئيات آن بگونه ذيل توضيه می يابد. 

 : – باشد نمی عذر قانون به جهل –قاعده 
 جديد از مراحل سابق گذشته و متدت زمتان آگهتی دادن از آن در صورتيکه قانون

وفق نص قانون هم سپری شد قرينه ای بوجتود متی آيتد کته متردم از وجتود قتانون 
يتن جديد مطل  گرديده و پ  از آن جهل به قتانون از کستی پذيرفتته نمتی شتود. و ا

 از بتيا گتذار قتانون کته استت آن بتر مبنتی –جهل بته قتانون عتذر نيستت  –قاعده 
 ردفت هتر علم به قانون رسانيدن زيرا. باشد نمی آن وس  در ديگر است کرده آنچه
 حتاال شتود فتر  کته باشتد زمانی بايد آنکه از گذشته است  محال جامعه افراد از
استت کته دروازه  افتراضتی علتم ايتن و انتد شتده مطلت  قتانون وجتود از متردم همت

ا ن نيستت قتانون تطبيتق شتود. لهتذعذر جهالت را بسته و در غير آن هي  گاه ممک
قانونگذار برای ايجاد توافتق ميتان وجتوب تطبيتق و ضترورت علتم متردم از نشتر 
مته قانون در جريده رسمی  و تعيين ميعادی تا هنگام تطبيق کتار گرفتته استت و ه

 محاکم مصر و جهان اين قرينه " علم افتراضی " را مراعات ميکنند. 
احکتتام قتتانون ايتتن کشتتور را از هتتي  بيگانتته  لهتتذا محتتاکم مصتتر ادعتتای جهتتل بتته

نپذيرفته و نه هم عذر شهروند مصری را می پذيرد کته بگويتد بته دليتل نبتودن بته 
سرزمين مصر از وجتود ننتين قتانونی مطلت  نبتوده استت. و ايتن تشتدد قضتاء در 

                                                
از ايتتن ستتبب صتتتدور حکمتتی از محکمتته ابتدائيتتته استتيوط مبنتتی بتتتر آنکتته واليهتتتا  و  - 1

مديران اجرايی ميتوانند درحاالت استعجال لوائحی مرتب  به صحت عامته " بهداشتت " 
را صادر کرده و از روز دوم پت  از اعتالن و نستپانيدن آن در بلبوردهتا متورد اجتراء 

کسی حتق بدستت آوردن تتاوان را نتدارد ايتن حکتم  قرار دهند و با اتخاذ ننين اجراء اتی
 محکمه منتقض بوده و ايراد طعن بر آن حتی در پيشگاه محکمه تميز ممکن است. 
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مردود دانستن " جهل به قانون " به هدف تطبيق قانون و استقرار امتور و مراکتز 
 ی باشد. قانونی م

"  – هترهق قتوه –ياد آوری می شود که اين قاعده فق  يس استتثناء دارد کته حالتت 
force – majeure و قطت  روابت  مواصتالتی  ويتا " هماننتد حتاالت ستيالبها  

حاالت جنگی است که بعضی از مناطق را معزول کند  که در اين حتاالت قتانون 
 کته – رستمی جريتده – قتاهره قتوه –مورد تطبيق قترار نميگيترد  زيترا در نتيجته 

 . رسد نمی آنان به است قانون وجود به مردم علم حصول راه يگانه
 : مالحظه

قابل مالحظه است که فرضيه قرينه علم بته قتانون جديتد منحصتر بته قتوانين نظتام 
عمومی است زيرا فقت  در همتين حالتت استت کته بايتد همتت متردم آن را مراعتات 

نون از آنتتان پذيرفتته نمتتی شتتود  امتا در متتورد قتتوانين کترده  و ادعتتای جهتتل بته قتتا
تفسير کننده ويا مکمل اراده متعاقدين  ردی راجه برآن است که افراد ميتواننتد بته 

 1عدم علم خود به قانون جديد در پيشگاه محاکم استدالل کنند. 

                                                
در ستتتطور ذيتتتل مقصتتتود از قواعتتتد قتتتانونی آمتتتره و قواعتتتد قتتتانونی مفستتتره و مکمتتتل اراده  - 1

 متعاقدين را توضيه ميدهيم :
انونی ون خاص تقسيم می شود ممکن استت بته قواعتد قتآنچنانکه قانون به اقسام قانون عام و قان

ع تقستيم آمره و مکمله و مفسره نيز تقسيم شود. و نظر به آنکه در بسياری از موارد بته ايتن نتو
اشتتاره ميشتتود  تتترجيه داديتتم تتتا غتتر  فهتتم مبتتتدئين علتتم قتتانون و ايجتتاد ارتبتتاط منطقتتی بتتا 

 موضوعات کتاب به توضيه اين تقسيم نيز بپردازيم :
 : قوانين آمره

ن مخالفت قوانين آمره عبارت از مجموعه قواعد الزام آوری است که افراد نميتوانند از احکام آ
از  کنند  نظر به آنکه اين قوانين به هدف حمايت نظام و آداب عمومی وض  شتده استت. و قبتل
بيتتان  آنکته در متورد نظتتام عمتومی و آداب صتحبت کنتتيم يتاد دهتتانی ميکنتيم آنگتاه کتته در صتدد

يتن  بلکته اخصايص قانون بوديم يادآور شديم که هر قاعده قانونی بايد الزام آور باشد  نته تنهتا 
ه قوانين ويژگی الزام از مهم ترين ويژگيهای قاعده قانونی می باشد. پ  نگونه حاال ميگوئيم ک

د دار الزام آوری وجود دارد که مرتب  به نظام و آداب عمومی استت  و قتوانين ديگتری وجتود
يتن که مفسر و مکمل اراده متعاقدين است  که نا گذير ننتين تصتوری بدستت ميدهتد کته گوئيتا ا

 نوع دوم از قوانين الزام آور نمی باشد ؟ 
رجته و ددر پاسخ به اين سؤال گفته می شود : همه قواعد قانونی الزام آور است  اما نستبت بته 

ه البتته کتحق ندارند از احکام آن مخالفت کننتد سطه الزام به قواعدی تقسيم می شوند که افراد  
ارد که داين مجموعه قواعد مرتب  به نظام و آداب عمومی اند  و در مقابل قواعد قانونی وجود 
 ديل کنند با الزام آور بودن آن افراد حق دارند از موجبات آن مخالفت کرده  و در احکام آن تع

ين گونه ب  نمی باشد پ  اگر متعاقدين وفق احکام ازيرا اين قواعد به نظام و آداب عمومی مرت
د مفستر قوانين عمل کردند موجبات آن الزام آور است که البته اين مجموعه قواعد قانونی قواعت

 و مکمل اراده متعاقدين ناميده می شود. 
دم لهذا آنچه که ميان اين دو نوع قوانين تمييز ميدهد همان ارتباط به نظام و آداب عمومی ويا ع

 – مفستره و آمتره –ارتباط آن می باشد. پ  هرگاه که ضابطه فرق ميان اين دو نوع از قوانين 
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 بشناسيم را عمومی آداب و نظام مفهوم نخست که است الزم باشد عمومی آداب و عمومی نظام
: 

 : نظام عمومی
ام بتا نظت هرگاه به قتوانين فرانسته ويتا مصتر مراجعته کنتيم ختواهيم يافتت کته مبتدد عتدم مخالفتت

ت " اتفتاق قانون مدنی فرانسه آمده است 6عمومی را به عنوان مبدد ثابتی شناخته اند که در ماده 
ده خصوصی در مخالفت با قواعد قانونی متعلق به نظام عمومی جايز نيست " همچنانکه در متا

الئحه ترتيب محاکم ملتی مصتر آمتده استت " هتر توافتق خصتـوصی در مخالفتت بته قواعتد  28
   ونی متعلتتتق بتتته نظتتتام عمتتتومی و آداب عمتتتومی باطتتتل استتتت ". و اگتتتر قتتتانون گـتتتـذار هتتتم     قتتتان

ه ميکترد ميتوانسـت از راه وضـ  قواعد قانونی در تعيين مفهوم نظام و آداب عمومی به ما افاد
ام کار شناخت اين دو مفهوم آسان متی شتد  زيترا ميتوانستتيم کته در شتناخت حتاالت آداب و نظت

 ختالی شتانه آن از هتم – قانونگتذار –وص قانون مراجعه کنيم  کاری که مشرع عمومی به نص
 گتی آميختته هتم در همه اين با پ . است نشده بيان موضوع اين قوانين از بسياری در و کرده 
 ؟ شناخت را عمومی آداب و نظام با قانونی قواعد رابطه ميتوان نگونه

ت عمومی منحصر به تثبيت  و عدم تعيتين حتاالپ  هرگاه که موض  قانونگذار از مس له نظام 
هتان آن می باشد؛ در اينجا فقه سعی کرده است در شناسائی ايتن مبتدد و روشتن کتردن آن در اذ

 بگونه ذيل توضيه دهد :
ستت ميتوان از نظام عمومی تعريفی را به دست داد که عبارت است از : هر آنچته کته مترتب  ا

 نته منفعتت سياستی باشتد هماننتد اکثريتت روابت  قتوانين به منفعت عمتومی نظتام عليتای جامعته
ت مدنی عمومی يا اجتماعی همانند قوانين جزائی و آنچه متعلق است به احوال خانواده  و حاال

ای اشخاص يا اقتصادی همانند قواعتد قتانونی متعلتق بته حمايتت ملکيتت و قواعتد آزادی رقابتهت
آداب  به قواعد آداب عمومی و گوئيا که قواعتدمالی برای همه گان ويا اخالقی که مرتب  است 
 عمومی هم در تعبير نظام عمومی وارد می شود.

يتوانيم پ  هرگاه توانستيم مناف  اساسی مورد حمايت قانون را در  اين نهار بخا وارد کنيم م
د. پت  بگوئيم که توافق افراد بر مخالفت از قواعد قانونی حامی اين پهار بختا جتايز نمتی باشت

آور می گاه وارد کردن اين مناف  در نص قانونی ممکن نبود تطبيقاتی از نظام عمومی را يادهر
 شويم که اين مبدد را در اذهان روشن کند :

 الق ( رواب  قانون عام که همه در نظام عمومی وارد است :
نظام لق به قانون اساسی و حقوق و آزاديهای عمومی می باشد در هر آنچه متع -: قانون اساسی

و آن عمومی وارد بوده که توافق بر مخالفت آن جائز نيست. لهذا هتي  گونته تتوافقی کته براستا
 شخصی از حتق انتختاب ختود در مقابتل مبلغتی از پتول تنتازل داده جتائز نمتی باشتد  همچنانکته
 هرگونه توافقی که شخص را از باورهای دينتی ويتا اختيتار متذهب سياستی وی مقيتد کنتد باطتل

 است.
راستاو : هرآنچه متعلق به قانون اداری بوده از نظام عمومی بته شتمار رفتته  و ب اداری قانون

ز اآن هي  م مور دولتی حق ندارد براساو توافق وظيفت خود را به شخص ديگری سپرده  ويا 
 آن بهره برداری شخصی کند. 

يتات دادن مال : برمبنای عموميت قانون های مالی هرگونه توافقی که شخصی را از قانون مالی
 رد طتال نقتد بته – کتاری بتده –عفو کند باطل بوده همچنانکه هرگونه توافق بر پرداخت قتر  

 .باشد می باطل – اسکناو – نوت بانس جبری قيمت تعيين صورت
ز ا: که بر اساو آن هرگونته تتوافقی بترای مرتکتب شتدن جنتايتی در مقابتل مبلغتی  قانون جزاء

 پول باطل است. 
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ام : بر اساو قواعد متعلق به نظام قضاء حق دادختواهی در پيشتگاه قضتاء از نظت نظام قضائی

بوده  عمومی می باشد  لهذا هرگونه تنازل دادن از آن " جز در حاالت قانون " حکميت " باطل
ی و هي  گونه توافقی در مخالفت به قواعد اختصاص قضائی که ملحوظ آن تحقيق منفعت عموم

 باشد جائز نيست.
 واب  قانون خاص :ب ( ر 

 : همه رواب  احوال شخصيه از آنکه خانواده اساو جامعه استت مترتب  شخصيه احوال –اول 
 به مناف  عمومی است. زيرا هتر آنچته متعلتق بته حالتت متدنی و اهليتت  ازدوا  و طتالق استت

بتيا از ا بتاحکام آن ثابت بوده و نبايد به آن دست يازيد و از آن است که فرد مسلمان نميتوانتد 
تواند از نهار زن ازدوا  کرده ويا به اعداد طالق افزوده  و نه هم هي  قاصری قبل از بلوغ مي

 حقوق خود در ايراد طعن به عقدی که برخالف شروط منعقد شده تنازل دهد. 
د : اصل در رواب  متالی آن استت کته از دائتره نظتام عمتومی بيترون باشت مالی معامالت –دوم 

 اع روابتت  متتالی کتته نفتت  عتتام در آن مطتترح بتتوده و عتتادةً متترتب  بتته منتتاف مگتتر بعضتتی از انتتو
اقتصادی جامعه است  همانند عدم جواز مقيتد کتردن تصترفات مالتس در ملتس آن ويتا وجتوب 
ای اعالن تصرفات قانونی در ملکيتها به منظور حمايت اشخاص  حسن النيت که بته منتاف  عليت

 اقتصادی جامعه مرتب  می شود. 
 : تمالحظا

مالحظه اول : تصور نظام عمومی تصور نسبی است که به حسب اختالف کشورها فرق ميکند 
و حتی در کشور معينی ايتن تصتور در هتر عصتر و زمتانی مختلتق استت  زيترا تصتور نظتام 
ت عمومی مرتب  به تقدير مناف  عمومی است  که اين منتاف  نيتز بته نوبتت ختود نظتر بته تحتوال

القتتی  و درنظرداشتتت متتذهب فتتردی و اجتمتتاعی فتترق ميکنتتد. زيتترا اقتصتتادی  اجتمتتاعی و اخ
رت مذهب فردی که آزادی افراد را اصل قرار داده و به دولت اجازه نميدهد جز به قدر ضترو

ود است  در امور زندگی افراد دخالتی داشته باشد  در اين نظام دائره نظامی عمومی حتماً محد
منفعتت دولتت را مطمت  نظتر دارد بته دولتت اجتازه درحاليکه متذهب اجتمتاعی " اشتتراکی"که 

می ميدهد که در امور افراد دخالت کرده و حق جانب ضعيق را حمايت کند  در اين ننين نظتا
 باشد.  حمايت مناف  عمومی درنظر بوده و طبيعتاً دائرة نظام عمومی نيز در آن گسترده تر می

ه حسب ی را تعيين نکرده  و اين مسائل بمالحظه دوم : هرگاه که قانونگذار مسائل نظام عموم
بتوانتد  اختالف زمان و مکان هم مختلق بوده  بايد مس له تقدير آن را به قاضی واگتذار کترد تتا

قتا قانون را وفق روح عصر و زمان خود تفسير کند در اين حالت نه تنها که نقا قاضی بته ن
صتاله د به آداب و نظام عمومی و مقانونگذار ميماند بلکه قاضی خود قانونگذاری است که مقي

 عليای جامعه خود می باشد. 
 : آداب عمومی

آداب عمومی در هر امتی و در هر نسلی عبارت از مجموعه قواعدی استت کته متردم ختود را 
روثی و وفق نوامي  ادبی جامعته بته آن پايبنتد يافتته انتد و ايتن نتوامي  ادبتی زاده معتقتدات متو

ی دارد م آن را پذيرفته اند. و دين در ايجاد اين نوامي  اثر مهمتعادات و رسومی است که مرد
آن  و هر اندازه که نوامي  ادبی به ارزشهای دينی نزديس شود همان انتدازه متردم در رعايتت

  تشدد و سخت گيری ميکنند.
پ  عرف و عادات  و دين و ارزشهای مختلق جامعه کته ميتزان ستنجا ختوبی و بتدی انستان 

ورد کته ر و شر را نيز از آن الهام ميگيرد  همه با هم نواميسی را بوجتود متی آبوده و حتی خي
 بدون امر قانون مردم به آن پايبندی ميکنند.
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حه دار لهذا هر آنچه که با قواعد آداب عمومی مخالفت داشته باشد و مشاعر عموم مردم را جري

 ه آن دادهدمی مبلغی از مال را بکند اثر قانونی ندارد پ  توافق با خانمی که به مقتضای آن مر
ماربتازی و در مقابل رواب  نا مشروعی را با آن بر قرار کند  ويا منزلی را برای فحشاء ويتا ق

ف به اجاره گيرد باطل و بی اثر است. امتا عقتد وستاطت بترای انجتام ازدوا  کته بتازهم بترخال
نتا د  و اين خود بدان معآداب شمرده می شود ميل قضاء بر آن است که ننين عقدی درست باش

 است که تصور نظام عمومی نظر به زمان و مکان و نسلها مختلق و قابل تغيير است. 
 : – مرخصه –قوانين مفسر و مکمل اراده متعاقدين 

اهميتت  همه قواعد قانون از نوع آمره نبوده که مرتب  به نظام و آداب عمومی باشد که نظر بته
هتر نتوع  وساسی جامعه قانونگذار به آن عنايت فوق العتاده نمتوده  زياد و ارتباط آن به مناف  ا

ه کتمخالفت از احکام و موجبات آن را باطتل دانستته استت بلکته قواعتد قتانونی هتم وجتود دارد 
ه و مکمل هدف از آن تنظيم مناف  افراد است که البته اين مجموعه قواعد قانونی را قواعد مفسر

و  کثريتتت آن بتته روابتت  قتتانون ختتاص متعلتتق بتته معتتامالت و داداراده متعاقتتدين متتی نامنتتد کتته ا
يکنتد مستدهای فردی مرتب  است. و اين مجموعه قواعد مکمله که عادةً رواب  افتراد را تنظتيم 

ين در واق  همان قواعدی است که اگر م موريت وض  آن به عهده افراد هم گذاشته شود همچنت
 قواعدی را وض  ميکنند. 

 نگذار در ننين حالتی وضت  قواعتد قتانونی استت کته بته عنتوان نمونته بترایپ  م موريت قانو
ين اطرفين تعاقد گذاشته می شود و در صورتيکه خود آنان صراحة بر خالف آن توافق نکنند  
نونی قواعد قانونی نمونه مورد تطبيق قرار ميگيترد. و قانونگتذار در حتين وضت  ايتن قواعتد قتا

بتوده  اورده بلکه در مقتام اول متت ثر از اراده فرضتی متعاقتديننيزی از عنديات خود بوجود ني
رف و که نگونه رواب  خود را تنظيم ميکننتد و در مقتام دوم احکتام ايتن ننتين قتوانين را از عت

 عادات جامعه بر ميگيرد. 
 نان را درلهذا نقا قانونگذار در اين قوانين نقا تکميلی است  که کار افراد را آسان کرده و آ

ه کتزاد انتد؛ انعقاد معامالت آنان ارشاد و رهنمايی ميکند در حاليکه اطرافيان عقد کامالً آ نحوه
ر قانونگذا با مراعات نظام و آداب عمومی به هرگونه که بخواهند تعامل کنند  نه تنها  اين بلکه
اد نام نهير افراد را به استفاده از اين آزادی تشويق کرده تا انواع جديدی از معامالت " عقود غ

 " را بوجود آورند که سبب پيشرفت جامعه باشد. 
ه از اين سبب در حال حاضر مبدد " حاکميت اراده " از مهم ترين مبادی قتانون ختاص استت کت

 نونیقتا عالئق و عمل در که آنچه و. شود می تعبير – متعاقدين شريعت عقد –از آن به عنوان 
 يتينتع هماننتد اساستی مستائل متورد در معاملتت به شدن وارد هنگام افراد که است آن ميدهد رخ
 داختتپر ميعتاد و مکتان و مبيعته  تستليم ميعتاد هماننتد جزئتی مسائل و کرده توافق ثمن و مبيعه
نوان به نصوص قانون واگذار می کنند  همچنانکه در عقد ايجار منزل  به ع را آن جای و ثمن

را  حکام ديگر ايتن عقتد هماننتد اصتالحاتیمثال در مورد اجرت و مدت اجاره توافق کرده  و ا
ز نونی که اکه بايد مالس ويا مست جر انجام دهند را به قانون واگذار می کنند  پ  همه قواعد قا

اين نوع است نصوص مکمل ويا مفسری استت کته هنگتام ستکوت  ويتا غمتو  عقتد  عقتد را 
فين آور استت. و هرگتاه طتر تکميل ويا تفسير ميکنتد  و بته همتين اعتبتار بتر طترفين عقتد التزام

ود بخواهند از مقتضای آن خار  شوند آزادی آنان را جتز قواعتد کلتی نظتام و آداب عامته محتد
ورد نکرده  و بايد احکام مورد نظر خود را در نص عقد وارد کنند که در ايتن حالتت احکتام مت

     رضايت طرفين وارده در عقد مورد تطبيق است  زيرا عقد شريعت متعاقدين است.
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 «واثق»قضاوتمل نجم الدین گارش : نتتبع و
 

  ددبررسی فقهی و حقوقی نیابت در عقبررسی فقهی و حقوقی نیابت در عق
 

 ومسقسمت 
 

 وصايت - فصل سوم
مبحا اول:مفهوم وصايت فرق وصايت و واليت انواع ارکان شروط واوصاف 

 وصايت
قتتانون متتدنی جهتتت اداره امتتوال محجتتورين ازجملتته اطفتتال پتتيا  راکتته دوم بختتا

پذيرفتن است که به نام وصيت عهدی نيز يتاد متی شتود. یبينی نموده است وصايت
از طتترف کستانی کتته شايستتتگی و توانتتايی آن را مستئوليت وصتتايت و سرپرستتتی 

 می فرمايد: ) (داشته باشند دارای اجر و پاداشی اخروی است؛زيرا خداوند
پرسند)در پاسخ به آنها( بگو:اصتالح امتور آنهتا در مورد يتيمان از تو می»ترجمه

 1«. تری است کار پسنديده
:وصتی تعيتين کتردن درباره وصی تعيين کردن برای صغارفقهاء بتراين نظراندکه

کتم آنهتا استت درصتورت ختوف ضتياع امتوال  برای اوالد صغاروکسانی کته درحک
 2آنهاواجب است.

 مطلب اول : مفهوم وصايت   
 اول:معنای لغوی

پند اندرز نصتيحت ونايتب گترفتن غيتر استت بترای »در لغتت بته معنتای  ِوصايت
از وفتتات تصترف در امتتری از امور ختتواه در حالتت حيتتات موصتتی باشتد يتتا بعتتد 

 . 3«وی.
عبارت ازقيام به اداره امور متالی کودکان ديوانگتان و  دراصطالح فقه وصايت  

 4سفيهان از طريق نيابت و تفويض آن از طرف ولی يا قاضی است. 

                                                
 .220. البقره: 1
 . 168 ص 43وزارة األوقاف والشون االسالمية الموسوعة الفقهيه   .   2
محمتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتن مكتتتتتتتتتترم بتتتتتتتتتتن عل  دبتتتتتتتتتتو الفضتتتتتتتتتتل جمال .ابتتتتتتتتتتن منظور  3

 .283 ص15الرازی.لسان العرب حرف )و(  الدين األنصاري الرويفع  اإلفريق  
جمت عبدالعزيز ستتليمی  ص . الدکتوروهبة الزحيلی.فقتته ختانواده درجهتتان معاصتر تر  4

231. 
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آن استتت کتته از طتترف قاضتتی بتترای اداره امتتور متتالی کودکتتان  قضههائی:وصههی 
قاضتی ولتی کم امير يتا اه حاپادشت»1.«.السلطانک وليُّ من ال وليَّ لته»براساو حديا

 «.کسی است که ولی نداشته باشد.
کسی است که از طترف پتدر يتا پتدرکالن کود  ديوانته و ستفيه :وصی مختار اما

بتترای اداره امتتور متتالی آنهتتا پتت  از متترو ختتويا تعيتتين شتتده باشتتد؛زيرا پتتدر و 
متور و پدرکالن اين حق را دارند که افراد پرهيزگار با صالحيتی را برای اداره ا

 2شئون فرزندان صغير خود انتخاب کنند.
 دوم:معنای اصطالحی

شتتتتخص بتتتته موجتتتتب »در اصتتتتطالح حقتتتتوق وصتتتتايت عبتتتتارت استتتتت از اينکتتتته
وصيت يس يا نند نفر را برای انجام امر يا امتور يتا تصترفاتی نستبت بته بعتد از 

 3«.فوت خود م مور کند 
ری بتترای بعتتداز ر ياجدپتتدويتتاهم وصتتايت عبتتارت ازستتلطه واقتتتداری استتت کتته پتتد

ت بتته اداره افتتراد قاصتتر وامتوال او بتته شخصتتی معتتين اِعطتتا متتی بستتمترو ختتود ن
کند ياستتلطه واقتتتداری استتت کتته قاضتتی بتترای اداره امتتوال قاصتتر درحتتدود معتتين 

 4برای شخص معين می دهد.
 جريتتتتتتتتتتتتتتتتده رستتتتتتتتتتتتتتتتمیمنتشتتتتتتتتتتتتتتتتره ازاينکتتتتتتتتتتتتتتتته قتتتتتتتتتتتتتتتتانون متتتتتتتتتتتتتتتتدنی 

کتتترده  وصتتتايت راازنظرقتتتانونی تعريتتتق ن15/10/1355(متتتورخ353)شتتتماره
مراجعتته  1335بخاطردريافتتت موضتتوع بتته تعليمتتات نامتته وصتتايت مصتتوبه ستتال

 شد.
  مجلتتت  عتتتالی وزراء 1335دلتتتو  16متتتاده اول تعليماتنامتتته وصتتتايت مصتتتوب 
وصتايت يتس انتقتال صتالحيت استت کته » وصايت را ننين تعريق نمتوده استت:

                                                
دبو عبد هللا دحمد بن محمد بن حنبل بن هتالل بتن دستد. مستند اإلمتام دحمتد بتن . الشيباني  1

ايتتن حتتديا را  249 ص40  )ر (ة العائشتتة بنتتت الصتتديققحنبل بتتاب مستتند الصتتدي
روايتتتتتت  مرفوعاً )ر (اصتتتتتحاب ستتتتتنن بجز از نستتتتتائی از طريتتتتتق حضتتتتترت عائشتتتتتة

كشتق الخفتاء ومزيتل اإللباو ت ليق:استماعيل بتن محمتد بتن عبتد  نمودند.تخريآ از کتاب
الهادي الجراحي العجلوني الدمشقي دبو الفداء تحقيق عبد الحميد بن دحمتد بتن يوستق بتن 

 .522 ص1هنداوي باب حرف السين المهملة  
الدکتوروهبة الزحيلی.فقتته ختتانواده درجهتتان معاصتتر ترجمت عبدالعزيز ستتليمی  ص .  2

231. 
( و ترمينولتتتتتتتوژی حقتتتتتتتوق ص 2172  ص )3نشتتتتتتتنامه حقتتتتتتتوق خصوصتتتتتتتی   . دا3

 . 6010 اصطالح شماره 746
. رسولی عبدالحستتين.حقوق متتدنی اشتتخاص ومحجتتورين درحقتتوق افغانستان انتشتتارات 4

 .198هـ ش ص1393فرهنگ ناپ اول مطبعة کارروان کابل بهار
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بصورت خاص يا عام از طرف موصی يا قاضی به وصی کرده می شتود و بعتد 
 1«.از فوت موصی انجام می يابد 
 والـامتت حفتتظ و وصتتايت) بتته مربتتوط قواعتتد( 6 – 3در متتاده فتتوق و در متتواد )

 محتتاکم رؤستتای 1350 ستتال ستتيمينار مصتتوب( اوصتتياء بتتا آن محاستتبه و صتتغار
ِصی مکوصی  اصطالحات واليات بتوط آن بطتور ذيتل مر عناصتر و لهتهک  مکوصی وه

 تعريق شده است:
وِصتتی:آنکه وصتتيت کتت -1 بتته انتقتتال »رده استتت.يعنی شخصتتی استتت کتتهمک

 صالحيت در باره اموال صغار خود به وصی و يا بته انتقتال ملکيتت ختود بعتد از
 «.مرگا به موصی له وصيت کرده باشد

ِصتتی:آنکه صتتالحيت وصتتايت را بتترای ختتود قبتتول کتترده استتت.يعنی  -2 وه
وصتتی شخصيستتت کتته وصتتايت را از طتترف متوفی پتتدر يتتا پتتدر کتتالن پتتتدری 

ول کتتترده باشتتتد و يتتتا در صتتتورتی کتتته از طتتترف آنهتتتا منصتتتوب نشتتتده صتتتغار قب
کم قاضی قبول کند.  باشد وصايت را به حک

مکوصی لههک:آنکه وصيت بمفادش صتورت گرفتته استت.اين اصتطالح بتدو  -3
 حالت تعريق شده است:

بحا وصتيت عبتارت از شخصتی استت کته بته اثتر وصتيت مموصی له در  -الق
وِصتتی  ِه( بعتتد از متترو موصتتی به وی انتقتتال متتی ملکيت)مکوصتتی بِتت مشتتروعه مک

 يابد.
وصتتی لتته در بحتتا وصتتايت عبتتارت استتت ازصتتغيری کتته بتته منظتتور حفتتظ م -ب
وال وی و تصرف مشروعه در آن و حمايه از حقوق مذکور از طترف پتدر يتا ـام

 جد پدری او ويا قاضی برايا وصی مقرر شده باشد.
از عقتار و ستاير  مکوصی بِِه:نيزی که به آن وصيت شده است و عبارت -4

اموال نقتدی و جنستی استت کته بته منظتور حفتظ تصترف مشتروعه در آن بته نفت  
ِصی سپرده ميشود. صغار به وه
2 

 مطلب دوم:فرق میان وصایت و والیت
  تفاوت وصايت با واليت:اين اصطالحات در نقاط ذيل با هم متفاوت می باشند:

پتتتتتدر و جتتتتتد صتتتتتحيه ثابتتتتتت متتتتتی :بتتتتتر ولتتتتتی يعنی صتتتتترفواليتتتتتت  -1
.بالعک  وصتتايت بتترای ديگتتران غيتتر از پتتدر و جتتد صتتحيه نيتتز ثابتتت متتی شود
 گردد.

                                                
 . 1ه مجل  عالی وزراء ماد 1335دلو  16. تعليماتنامه وصايت مصوب  1
. قواعتتد مربتوط بتته وصتايت و حفتظ امتتوال صتغار و محاستتبه آن بتا اوصياء مصتتوب   2

 .6-3رؤسای محاکم واليات افغانسان مواد  1350سيمينار سال 
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اص بتال  واليت هم بر ازدوا  و هم بر اداره امور متالی ختورد ستاالن و اشتخ -2
محجتتور علتتيهم ثابتتت متتی شتتود؛اما وصتتايت صتترف بتتر اداره امتتور متتالی ختتورد 

 .ساالن ثابت می گردد. وصی نمی تواند خورد ساالن را به نکاح دهد
ولی بر اساو احکام شرع و قتانون تعيتين متی گردد.ولی وصتی متی توانتد از  -3

طتترف پتتدر و جتتد صتتحيه و قاضتتی بتته منظتتور اداره امتتور متتالی صتتغار تعيتتين 
 1گردد.

 مطلب سوم:انواع وصایت
:يکتتتی وصتتايت اختيتتاری و ديگتتری وصتتتايت 2وصتتايت بتته دو نتتوعبراستتاو فقه 

(ننتتين 5ت کشتتور نيتتز در متتاده)قضتتايی متتی باشتتد.ننانچه تعليمتتات نامتته وصتتاي
وصتتی بتته دو نتتوع تقستتيم شتتده متتی تواند:وصتتی از طتترف متتتوفی و »مشعراستتت:

 3«.وصی از طرف قاضی
 اول:وصايت اختياری

وصايت اختياری عبارت استت از آنکته شخصتی در حالتت حيتات ختود و قبتل از 
وفتتاتا شخصتتی را بتته منظتتور اداره امتتور متتالی اشتتخاص قاصتتر )نتتاقص يتتا فاقتتد 

ايتن گونته وصتايت نيتز بته دو قستم استت: 4( به عنوان وصی تعيتين متی کنتد.اهليت
يکتتی وصتتايت از جانتتب پتتدر يتتا پتتدر کتتالن و ديگتتری وصتتايت از جانتتب شتتخص 

 متبرع.
وصايت از جانب پدر يا پدر کالن:اين نوع وصايت عبارت است از ايتن  (1

ه را بت یکه پدر يا پدر کالن صحيه در حالت حيات خود و قبتل از وفتاتا شخصت
منظتور اداره امتور متالی اشتخاص قاصتر)ناقص يتا فاقتد اهليتت(خويا بته عنتوان 

 291( متاده 1وصی تعيين می کند.ننان که قانون متدنی کشتور در بنتد اول فقتره)
پتتدر متتی توانتتد بتترای اوالد نتتاقص اهليتتت يتتا (»1:)عراستتتمشختتود در ايتتن زمينتته 

 5«.حمل ثابت در بطن وصی تعيين نمايد.
ص متبتترع: ايتتن نتتوع وصتتايت عبتتارت استتت از وصتتايت از جانتتب شتتخ (2

اينکه شخص متبرع در حالت حيات خود وقبتل از وفتاتا شخصتی را بته منظتور 
وهکوبهه خويا برای اشخاص قاصر)ناقص يتا فاقتد اهليت(بته عنتوان ـاداره ام وال مه

ختتتود تصتتتريه متتتی  271وصتتتی تعيتتتين متتتی کنتتتد.قانون متتتدنی کشتتتور در متتتاده 

                                                
. پوهانتتد دادمحمتتتد نتتتذير.حقوق فاميتتل درشتتتريعت استتتالمی وقتتانون متتتدنی افغانستتتتان  1

 .191 ص 2  
 .7337 ص 10ادلته   . الدوکتور وهبة الزحيلی.الفقه االسالمی و 2
 .5. تعليمات نامه وصايت ماده  3
. الدکتوروهبة الزحيلی.فقتته ختتانواده درجهتتان معاصتتر ترجمت عبدالعزيز ستتليمی ص  4

 .7337 ص 10؛و الدکتور وهبة الزحيلی.الفقه االسالمی وادلته   431
 .291(ماده 1. وزارت عدليه.قانون مدنی فقره) 5
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اهليتت متالی تبترع گرديتده و ننتان شترط گذاشتته هرگاه به اشخاص ناقص »دارد:
 استتثناً ننتين متال از دشده باشد کته متال متذکور تحتت واليتت ولتی قترار داده نشو

ختود  291متاده  1ودر بنتد دوم فقتره  1«تحت واليت ولی ختار  ستاخته متی شتود.
اين قتانون  271همچنان شخص متبرع می تواند در حالت مندر  ماده »می گويد:

اختيتتار وصتتی »ختتود متتی فرمايتتد: 291متتاده  2و در فقتتره 2«.ر نمايتتد.وصتتی اختيتتا
در ننين موارد توس  وصايت خ  رسمی يا عرفی صورت می گيرد که بته خت  
و امضتای پتتدر يتتا متبتترع باشتتد و يتتا از امضتتاء و يتتا شصتتت شتتان در ننتتين استتناد 

 3«.تصديق به عمل آمده باشد.
 دوم:وصایت قضایی

اين که قاضی شخصی را به منظتور اداره امتور وصايت قضائی عبارت است از 
.قتانون 4)ناقص يا فاقد اهليت(به عنتوان وصتی تعيتين متی کنتد مالی اشخاص قاصر

هتتر گتتاه بتترای شتتخص نتتاقص » ختتود در زمينتته مشعراستتت: 297متتدنی در متتاده 
اهليت يا حمل ثابت در بطتن وصتی اختيتاری موجتود نباشتد محکمه وصتی تعيتين 

مل ثابت در بطتن بعتد از وضت  حمتل بترای مولتود نيتز می نمايد.وصايت برای ح
نافتتتذ استتتت. مگر اينکتتته محکمتتتت وصتتتی جديتتتدی را عتتتو  وی تعيتتتين کتتترده 

محکمته »قتانون مدنی کته ننتين مشعراستت: 298متاده  1به موجتب فقتره 5«.باشد.
می تواند حتين ضترورت بترای شتخص نتاقص اهليتت بتيا از يتس وصتی تعيتين 

ء نمتتی تواننتتد در امتتتوال شتتخص تحتتتت نمايتتد.در صتتورت تعتتتدد وصتتی او صتتتيا
وصايت شان منفرداً تصرف نمايند مگر اينکه همچو تصترف کتامالً بته مصتلحت 

قتتانون مدنی کتته ننتتين صتتراحت  298متتاده  2حکتتم فقتتره  6«.نتتاقص اهليتتت باشتتد.
حين اختالف نظر بتين او صتياء تجتويزی کته از طترف محکمته اتختاذ متی »دارد:

 7«.گردد قابل تعميل می باشد.
( 3( وصتايت مؤقتت و 2( وصتايت ختاص  1قستم استت: 8ايت قضتايی بته ستهوص

 وصايت خصومت.

                                                
 .271 ماده همان .1
 .291(ماده 1بند دوم فقره). همان  2
 .291(ماده 2. همان فقره) 3
 و وزارةاالقتتتاف ؛7337 ص 10. التتدکتور وهبة الزحيلی.الفقتته االستتالمی وادلتتته    4

 .168 ص 43والشئون االسالمية.الموسوعه الفقهية   
 .297 ماده وزارت عدليه.قانون مدنی.  5
 .298(ماده 1. همان فقره) 6
 .298(ماده 2همان فقره) . 7
پوهانتتد داد محمتد نتذير.حقوق فاميتتل درشتريعت استالمی وقتتانون متدنی افغانستتتان     . 8
 .194 – 191 صص 2
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قانون متدنی قاضتی در حتاالت ذيتل  299وصايت خاص:طبق حکم ماده  -1
 وصی خاص را تعيين می نمايد:

o « در صورتی که مصلحت شخص ناقص اهليت بتا مصتلحت وصتی زو  وی
وصتتی نماينتتده  يتا يکتتی از اصتتول و فتتروع وصتتی ويتتا بتتا مصتتلحت اشخاصتتی کتته

 قانونی شان می باشد متصادم واق  گردد.
o  در صتتورتی کتته بتته شتتخص نتتاقص اهليتتت متتالی تبتترع گرديتتده و ننتتان شتترط

 گذاشته شده باشد که مال مذکور تحت واليت ولی قرار داده نشود.
o  در صورتی که اجرای وصايت اوصاف خاصتی را کته وصتی دايمتی فاقتد آن

 1«.است ايجاب نمايد.
قانون مدنی قاضی در حاالت ذيل وصتی  300:طبق حکم ماده وصايت مؤقت -2

 مؤقت را تعيين می نمايد: 
o « در صتورتی محکمتته واليتتت ولتی را متوقتتق نمتتوده و شتخص نتتاقص اهليتتت

 ولی ديگری نداشته باشد.
o .در صورتی که وصايت به تقاضای خود وصی متوقق شده باشد 
o  2«.باشد.در صورتی که عوامل مؤقت مان  اجرای وصايت گرديده 
قتتتتانون متتتتدنی کتتتته ننتتتتين  301وصتتتتايت خصتتتتومت:طبق حکتتتتم متتتتاده  -3

قاضتتی بتته منظتتور حتتل و فصتتل دعتتاوی مربتتوط بتته شتتخص نتتاقص »مشعراستتت:
اهليت وصی خصومت تعيين می نمايد اگرنه شخص ناقص اهليت مالس دارايی 

 3«.نباشد.
وصتتی قضتتايی مخصتتوص قتتانون متتدنی استتت قانون احتتوال شخصتتيه اهتتل تشتتي  

م وصتتی قضتتايی نتتدارد.بنابر اين آنچتته راکتته قتتانون مدنی وصتتی نيتتزی  بتته نتتا
قانون احتوال 44ماده 2می نامد.بند«قيم»قضايی ناميده است قانون احوال شخصيه

(هرگاه ولتی ختاص واجتد شتراي  منتدر  2»)شخصيه دراين مورد بيان می دارد:
متاده  2وبنتد4«.(اين ماده نباشد محکمه برای مولی عليه قيم تعيتين متی نمايتد1فقره)
(محکمه خود يابته درخواستت شتخص ذينفت  برای 2»)آن قانون بيان می دارد:48

براستتاو قتتانون 5«.محجتتوری کتته ولتتی ختتاص نداشتتته باشتتد قيم تعيتتين متتی نمايتتد.
شتتامل پدر جتتد پتتتدری  و وصتتی اختيتتاری متتتی «ولتتی ختتتاص»احتتوال شخصتتيه 

ای شتراي  شود.بنابراين درجای که هي  يس از اينهتا وجتود نداشتته باشتد ولی دار

                                                
 .299. وزارت عدليه.قانون مدنی ماده  1
 .300. همان ماده  2
 .301. همان ماده  3
 .44(ماده 2.وزارت عدليه.قانون احوال شخصيه اهل تشي  بند) 4
 .48(ماده 2. همان بند) 5
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امتتوال اشتتخاص بتتی  براستتاو قتتانون احتتوال شخصتتيه محکمه بتترای اداره نباشتتد 
 .تعيين ميکند قيم اهليت وکم اهليت

 مطلب چهارم:ارکان وصایت:
استتتتتت کتتتتته عبتتتتتارت 1 ارکتتتتتان وصتتتتتايت نهتتتتتار)رح( طبتتتتتق نظرجمهورفقهتتتتتاء

 (موصی به.4موصی له  (3وصی  (2(موصی 1انداز:
بورفوقاً در ايتن فصتل زموصی به(م ح )موصی وصی موصی له ونهار اصطال

 2تعريق گرديده.
ازصتيغه کته هماناايجتاب استت رکن وصتايت عبتارت )رح(امابه نظرفقهای حنفيته

 وقبول طرفين می باشد.
صتتتيغه ) ايجتتتاب و قبول(:عبتتتارت استتتت از لفتتتظ يعنتتتی  ايجتتتاب و قبتتتول صتتتادر 

 ازطرفين وصايت يعنی موصی و وصی.
 مطلب پنجم:شروط وصایت

اختيتتاری وقضتتايی دارای شتترايطی بتتوده کتته برختتی آن تعلتتق بتته  وصتتی اعم از
موصی وصی موصی به وضيغه می گيرد کته هريتس ازموصی وصی موصتی 

خاصتتی بتتوده کتته هرکتتدام را بتته شتترح ذيتتل بيتتان متتی 3بتته وضتتيغه دارای شتترايطی
 کنيم:

 اول:شروط ُموِصی
 شروط موصی عبارتند از: 

و بتتتتتال  مکلتتتتتق بودن:موصتتتتتی بايتتتتتد شتتتتتخص مکلتتتتتق يعنتتتتتی عاقتتتتتل  -1
باشد.بنابراين اگرموصی شخص غير مکلق يعنی صبی يا ديوانته باشتد و صتايت 
وی صحيه نخواهد بود.زيرا اشخاص غير مکلق نمی توانند متولی امور ختويا 

 باشند پ  نطور می توانند متولی امور ديگران باشند.
رشتتيد بودن:موصتتی بايتتد رشتتيد باشتتد.بنابراين هرگاه موصتتی بتته ستتبب  -2

ور عليه باشد وصايت وی صحيه نخواهد بود.خورد سالی ي حجک  ا سفيه بودن مه
عادل بتتودن موصتتی )رح(عتتدالت:طبق نظرفقهتتای حنفيه حنابلتته ومالکيتته -3

عادل )رح(شتترط نيست.پ  وصتتايت فاستتق صتتحيه استتت.برعک  فقهای شتتافعيه
 بودن موصی را شرط وصايت می دانند.

پ  وصتی اسالم:اصل اين استت کته کتافر اهتل واليتت برمستلمان نيستت. -4
 4تعين نمودن کافر برای مسلمان )طفل مسلمان( صحيه نيست.

                                                
 .7577  ص 10الدوکتور وهبة الزحيلی.الفقه االسالمی وادلته    . 1
 اين تحقيق. 64. صفحه 2
 – 127 صتتص 2.عبتتدهللا نظام الدين.شتترح قتتانون متتدنی افغانستتتان حقتتوق فاميتتل   3

130 . 
 .7577 ص 10.  الدکتور وهبة الزحيلی.الفقه االسالمی وادلته   4
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 دوم:شروط َوِصی
فقهاءاتفتتتاق نظردارنتتتد کتتته وصتتتی بايتتتدعاقل امانت دار ورشيدباشتتتد.پ  وصتتتايت 
صتتتتبی ومجنتتتتون صتتتتحيه نيست.زيرا صتتتتبی ومجنتتتتون تحتتتتت واليتتتتت ديگتتتتری 

غيتتتتتتتتترامين صتتتتتتتتتحيه  قراردارند.همچنين وصتتتتتتتتتايت خاين فاسق غيررشتتتتتتتتتيد 
 :) (ا کافر برمسلمان واليتی ندارد به دليل اين قول خداوندنيست.زير

هرگزبر}زيان{مؤمنتان بترای کتافران راه}تستلطی{قرارنداده ) ( خداونتد»ترجمه
 1«.است

امتتتا ذکورت شتتترط صتتتحت وصتتتايت نيست.بنابراين وصتتتی بتتتودن زن صتتتحيه 
دربتتاره شتتراي  وصتتی قتتانون متتدنی 2استتت.زيرا زن نيتتز از اهتتل شتتهادت استتت.

(قتتانون 27(آن کتته ترجمتتت متتاده)289ازفقتته پيتتروی نمتتوده استتت.ماده) افغانستتتان
( قانون احوال شخصتيهه سکتوريه استت 178مصروماده)  1952(سال 119شماره)

کم می نمايدکه: وصتی بايتد شتخص عادل بتا کفايتت و واجتد اهليتت »دراين باره حک
کامل بوده و با شخصی که تحت وصتايت او قترار متی گيترد ِديتن مشتتر  داشتته 

 3«.باشد
اشتتخاص ذيتتل »قتتانون متتدنی کتته ننتتين مشعراستتت: 290بنتتابراين طبق حکتتم متتاده

 وصی تعيين شده نمی توانند:
شخصيکه بحکم قطعی محکمه به جرم منتافی آداب عامته يتا عفتت محکتوم بته  (1

 جزا شده باشد.
شخصی که شتهرت بتد داشتته يتا متدر  مشتروع بترای تت مين معيشتت نداشتته  (2

 باشد.
عی محکمته محکتوم بته افتالو شتده و حيثيتت او اعتاده شخصی که به حکم قط (3

 نشده باشد.
شخصی که قبالً از واليتت يتا وصتايت شتخص ديگتر بته حکتم قطعتی محکمته  (4

 عزل شده باشد.
کتته از طتترف پتتدر يتتا جتتد قبتتل از وفتتات از حتتق وصتتايت کتبتتاًمحروم  شخصتتی (5

 باشد. ساخته شده
نتاقص شخصی کته ختودش يتا يکتی از اصتول فروع يتا زوجته اش يتا شتخص  (6

اهليت منازعه قضايی داشته يا ننان اختالف فاميلی موجود باشد که بته استاو آن 
 4 «.مصلحت شخص ناقص اهليت مختل گردد.

                                                
 .141.  النساء :   1
 .7578 ص 10زحيلی.الفقه االسالمی وادلته   . الدکتور وهبة ال 2
 .289. وزارت عدليه.قانون مدنی ماده  3
 .290. همان ماده  4
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 سوم:شروط ُموصی بِهِ 
شتترط موصتتی بتته ايتتن استتت کتته بايتتد معلتتوم باشتتد تتتا وصتتی بتوانتتد آن را انجتتام 
ثابتته وکالتتت استتت و تصتترف وصتتی بتته اجتتازه موصتت ی دهتتد؛زيرا وصتتايت بتته مه

استتت.پ  وصتتايت در صتتورتی جتتايز استتت کتته موصتتی بتته معلتتوم باشتتد از قبيتتل 
وبه مراقبت از امور شخص قاصر ادای دين ردهِ و دهايت  بته اهتل آن ردهِ متال مغصت

 به صاحب آن وغيره.
اما دربتتتاره تتتتزويآ دختتتتر وياپسرموصتتتی ميتتتان فقهتتتاءاختالف وجتتتود دارد:بتتته  

دختتتتر وياپسرموصتتتی را بتتته  وصتتتی متتتی توانتتتد)رح(نطرفقهتتتای حنابلتتته ومالکيه
ديگتتتری تتتتزويآ نمايد.زيرا وصتتتی نايتتتب و وکيتتتل موصتتتی استتتت.برعک  فقهای 

براين نظرانتتد کتتته وصتتی نمتتتی توانددرصتتورت موجوديتتتت )رح(شتتافعيه وحنفيتتته
 وياعدم موجوديت پدر کالن طفل تحت وصايت را به ديگری تزويآ نمايدبته دليتل

 که می فرمايد:(ملسو هيلع هللا ىلص)اين حديا پيامبر

 «.قاضی ولی کسی است که ولی نداشته باشد.»1.«.وليُّ من ال وليَّ لهالسلطانک  »
علتتتت ايتتتن امتتتر ايتتتن استتتت کتتته اشتتتخاص بتتتال  تحتتتت واليتتتت قرارنمتتتی گيرنتتتد 
وصغيروصتتغيره را هتتي  کتت  جتتز پدروپتتدرکالن نمتتی توانتتد بتته ديگتتری تتتزويآ 

 2نمايد.
 چهارم:شروط صیغض وصایت 

ل موصتتی و وصتتی منعقتتد متتی بتته اتفتتاق فقهتتای استتالم وصتتايت بتتا ايجتتاب و قبتتو
شود همانگونه که به اتفتاق فقهتای استالم ايجتاب بتا هتر صتيغه ای کته بتر تفتويض 
موصتتی به بتته وصتتی داللتتت کنتتد صتتحيه متتی باشتتد.مثل ايتتن کتته شخصتتی بتترای 
شخص ديگر بگويد:ترا به عنوان وصی تعيين کردم امور مالی فرزنتدان ختود را 

از وفتتاتم جانشتتين متتن هستتتی و امثتتال  بعتتد از وفتتاتم بتته تتتو واگتتذار نمودم تتتو بعتتد
اينها.همچنان وصايت با اشتاره قابتل فهتم و کتابتت از طترف شتخص گنتگ انعقتاد 

                                                
دبو عبد هللا دحمد بن محمد بن حنبل بن هتالل بتن دستد. مستند اإلمتام دحمتد بتن . الشيباني  1

حتتتتتتتديا  249 ص  40ة العائشتتتتتتتة بنتتتتتتتت الصتتتتتتتديققحنبل بتتتتتتتاب مستتتتتتتند الصتتتتتتتدي
  الكتوفيی و من دجل سليمان بن موس اسناد حسنحيه وهذا حديا ص(  25365شماره)

  مکصنق ابن دبي شتيبة  هـ( 235ـ  159) دبو بكر عبد هللا بن محمد بن دبي شيبة العبسي
(  امتتام دلبتتانی 37270  حتتديا شتتماره)168  ص14بتتی تتتا    تحقيتتق : محمتتد عوامتتة.

و ابن حبان هم گفتته  حسن استرحمه گفته اين حديا صحيه است دلبانی   ترمذی گفته 
دستن  المطالتب فتي دحاديتا مختلفتة   الحوت  محمد بتن درويتا بتن محمتد  صحيه است

(  و 780  حتتديا شتتماره)164  ص1  بتتی تتتا   الناشتتر :دار الكتتتب العلميتتة  المراتتتب
 (.7557  حديا شماره)153  ص2صحيه الجام  الصغير   

؛و 7583و7582صتتتتتص  10وادلتتتتتته   . الدکتوروهبة الزحيلی.الفقتتتتته االستتتتتالمی 2
 .185 ص43وزارةاالوقاف والشئون االسالمية.الموسوعة الفقهيه   
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می يابد.وجود قبتول در وصتايت ضتروری استت؛زير وصتايت ماننتد وکالتت عقتد 
تصرف می باشد و قبول در وکالت ضتروری استت پت  در صتورت عتدم وجتود 

 1قبول وصايت باطل خواهد بود.
 شم:اوصاف وصیمطلب ش

ايت طفتل صتحت نمتی يابتد.زيرا او قاصتر استت و صتالحيت بلوغ :پ  وصت - 1
 تشخيص مصلحت و منفعت را ندارد.

اصلی برای کليه تصرفات به حساب می آيد و به ايتن ترتيتب  عقل : که شرط- 2 
وصايت مجنون و امثال آن درست نيست.زيرا حسن تصرف وی در حق خود او 

 د.نيز به اثبات نمی رس
کستتی کتته مستتلمان باشد.زيرا؛وصتتايت ماننتتد واليتتت استتت و  استتالم:در حتتق -3 

 واليت غير مسلم بر مسلم و عک  آن صحت نمی يابد.
عتتدالت:پ  واليتتت فاستتق نستتبت اشتتتغال بتته معاصتتی و اصتترار بتتر صتتغاير - 4

 2صحت نمی يابد.
وصتی حکتم ذيتل را مستجل نمتوده ( در متورد وصتق 289قانون مدنی طی متاده)

وصی بايد شخص عادل با کفايت واجتد اهليتت کامتل بتوده بتا شخصتی کته »است:
از متتاده فتتوق ايتتن 3«.ه باشتتد تشتتيت او قتترار ميگيتترد ِديتتن مشتتتر  داتحتتت وصتتا
آيد کته وصتی بتا شتخص تحتت وصتايت)ِدين مشتتر  داشتته باشتد(  مطلب بر می

يعنتتی مستتلمان بايتتد وصتتی مستتلمان تعيتتين گتتردد و غيتتر مستتلم وصتتی کستتی تعيتتين 
 که او نيز غير مسلم بوده باهم دارای ِدين مشتر  باشند. گردد
قانون احوال شخصيه اهل تشي  در مورد اوصاف وصی ننين بيتان  44ماده 1بند

وحتدت  -3رشتد.-2بلتوغ.-1(ولی خاص واجداوصاف ذيل می باشد:1»)می دارد:
 41متتاده 2بنتتد2براستتاو فتترع 4«.امانتتت نستتبت بتته امتتوال متتولی عليتته.-4در ِديتتن.
وال شخصيه اهتل تشتي  ولی ختاص افزون برپتدر و جدپدری وصتی را ـاح قانون

 نيز شامل می شود.

                                                
 .185 ص43. وزارة االوقاف والشئون االسالميه.الموسوعة الفقهيه    1
 .7583و7582صص  10الدکتور وهبة الزحيلی.الفقه االسالمی  وادلته   . 2
 .289. وزارت عدليه.قانون مدنی ماده  3
 .44(ماده 1ليه.قانون احوال شخصيه اهل تشي  بند). وزارت عد 4
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  آثتتار رد وصتتايت درزمتتان حيتتات موصتتی احکام تصتترفات قبتتول و مبحتتا دوم:
 وتعيين ناظرجهت نظارت وصی مکلفيت های وصی صالحيت 

 مطلب اول:قبول ورد وصایت درزمان حیات موصی وماهیت وصایت
ازپتتتتتدرومتبرع متتتتتی تواننتتتتتد هتتتتتر لحظتتتتته ای کتتتتته  اعتتتتتم1طبتتتتتق فقتتتتته موصتتتتتی

 بخواهندازوصايت برگردند.
(قتتتانون متتتدنی افغانستتتتان بتتتاپيروی ازفقتتته درايتتتن بتتتاره تصتتتريه متتتی 292متتتاده )
پتتدر ومتبتترع متتی تواننتتد درمتتورد اختيتتار وصتتی ازتصتتميم شتتان رجتتوع »نمايدکته:
 2«.نمايند.

 ؟.اخيراما درباره اينکه وصی نيز می تواند ازوصايت رجوع نمايد ي
)حنفيه مالکيتتتتتتتتتتتتتته وحنابلتتتتتتتتتتتتتته 3درفقتتتتتتتتتتتتتته دو نظروجوددارد:جمهورفقهتتتتتتتتتتتتتتاء

(درقولی براين نظراند که:قبول ورد وصايت درحالت حيات موصتی )رحوشافعيه
(می گوينتتتد:قبول ورد )رحصتتتحيه استتتت.به صتتتورت مشتتتخص تر فقهتتتای حنفيتتته

وصايت درزمتان حيتات موصتی صتحيه استت.زيرا دراين صتورت موصتی متی 
 4 ين نمايد.تواندوصی ديگرمع

(می )رحاما درصتتورت فتتوت موصتتی رد وصتتايت صتتحيه نيستتت.فقهای مالکيتته
گويند:وصتتتی متتتی تواندوصتتتايت را درزمتتتان حيتتتات موصتتتی رد نمايد.زيرا عقتتتد 
وصايت درزمتان حيتات موصتی نستبت بته طترفين غيترالزم است.اما درصتورت 

 فوت موصی نمی تواند وصايت را رد نمايد. 
قبول ورد وصتتايت درزمتتان حيتتات موصتتی صتتحيه (می گوينتتد:)رحفقهتتای حنابلتته

(درقول صتتتحيه بتتتراين نظرانتتتد کتتته:قبول ورد )رحاستتت برعک  فقهتتتای شتتتافعيه
وصتتتايت درزمتتتان حيتتتات موصتتتی صتتتحيه نيستتتت.زيرا درزمان حيتتتات موصتتتی 

 5  وصی نمی تواند تصرفی انجام دهد.

                                                
. محمتتدجواد مغنيتتته.احوال شخصتتيه ترجمتته وتبيتتين جتتتزء دوم الفقتته علتتی المتتتذاهب   1

الخمستتتتتتتتة. ترجمت داکترمصتتتتتتتتطفی جبتتتتتتتتاری وحميدمسجدستتتتتتتترايی طب  دوم نشتتتتتتتتتر 
 .227 هـ ش ص 1388ميزان تهران 

 .292. وزارت عدليه.قانون مدنی ماده  2
غنيتتته.احوال شخصتتيه ترجمتته وتبيتتين جتتتزء دوم الفقتته علتتی المتتتذاهب . محمتتدجواد م  3

 .228ص  الخمسة. ترجمت داکترمصطفی جباری وحميدمسجدسرايی
ةه البختاري  .  4 تازه دبو المعالی برهان الدين محمود بن دحمد بن عبتد العزيتز بتن عمتر بتن مه

:عبتد الكتريم ستامي الحنفي. المحتي  البرهتاني فتي الفقته النعمتاني فقته اإلمتام دبتي حنيفة ت
 .393 ص5 الجندی 

محمتتتدجواد مغنيتتته.احوال شخصتتتيه ترجمتتته وتبيتتتين جتتتزء دوم الفقتتته علتتتی المتتتذاهب .  5
 .228الخمسة. ترجمت داکترمصطفی جباری وحميدمسجدسرايی  ص 
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درزمينت قبول ورد وصايت درزمان حيات موصی وبعداز وفات وی قتانون متدنی 
 (را اختيارنموده است.)رحغانستان نظرجمهورفقهاءاف

(قانون مدنی درباره عدم رد وصايت بعداز فتوت موصتی تصتريه متی 293ماده )
شخصتتی کتته وصتتايت را درحتتين حيتتات موصتتی قبتتول کتترده باشتتد نمی »نمايدکتته:

توانداز آن منصرف گردد مگراينکته انصتراف از وصتايت را قتبالً بته اراده ختود 
 .1«منوط ساخته باشد.
( دربتتاره رد وصتتتايت درزمتتان حيتتتات موصتتی اعتتتالم متتتی 294همچنتتين متتتاده )

رد وصتتايت بايتتد حتتين حيتتات موصتتی صتتورت گرفتتته وبتته اطتتالع وی »داردکتته:
.ودر بتتاره عتتتدم اعتبتتارقبول وصتتايت بعتتدازحيات موصتتتی ماده 2«رستتانيده شتتود.

( 294شخصی که وصايت راطبق احکتام منتدر  متاده)»(حکم می نمايدکه:295)
قتتتتتتتانون رد نمتتتتتتتوده استتتتتتتت قبول وی بعتتتتتتداز زمتتتتتتتان وفتتتتتتتات موصتتتتتتتی ايتتتتتتن 

.پرسا اين است کته آياوصتايت عقتد استت وياايقاع؟درپاستخ بته ايتن 3«اعتبارندارد
پرسا فقهاءبراين نظراند که: وصايت باايجاب وقبول منعقتد متی گترددو بنتابراين 

 4عقداست نه ايقاع.
 بقیه درشماره بعدی
 
 

                                                
 .293 ماده وزارت عدليه.قانون مدنی.  1
 .294. همان ماده  2
  .295 ماده همان. 3
حمتتتتدعلی طتتتتاهری  دانشتتتتنامه حقتتتتوق خصوصتتتتی   . مستتتتعود انصتتتتاری وداکترم 4
 .2172 ص3
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 رحمن )تراهی(قضاوتمل سیف الڅیړونکی : 
 

 

  د کفالت تړون د فقهې او حقوقو له نظرهد کفالت تړون د فقهې او حقوقو له نظره    
 ب: د قوانینو له نظره د ضمان سره د کفالت مقایسه

په مخ کې بحا کې د فقهاوو له نظره د ضتمان ستره د کفالتت تتړون پرتلته 
ه لتشو  په دې اړوند الزمه ګڼتل کيتږي نتې د نومتوړو تړونونتو پتر تلته د قوانينتو 

يتول نانينو کې د افغانستان او ايران قتوانين پته نظتر کتې نظره هم وشي  نې په قو
 شوي  په الندې توګه بيانيږي.

 افغانستان مدني قانون له نظره د ضمان سره د کفالت مقايسه د-1
حنفتي فقهتې څخته پيتروي  لتهاړونتد  پته د افغانستان مدني قانون د ضمانت 

يتان ړون پته توګته بت د مستقل کفالت په نوموړي قانون کېله همدي امله کړې ده  
ې او ضمان د مستقل تړون په توګه نه دی بيان شوی  بلکه پته يتاد شتوي قتانون کت

ضمان د يوه مستؤوليت پته توګته پيژنتدل شتوی نتې دبتل تتړون څخته او يتا هتم پته 
قهري توګه منځ ته راځي  د ضامن او ضتمانت لفتظ د نومتوړي قتانون پته مختلفتو 

ه توګه يې د بي  پته تتړون کتې ځنتې يادونت مادو کې استعمال شوی نې د بيلګې په
 شوې او داسې حکم کوي:

خرڅتوونکی د مبيعتې څخته د اخيستتونکي د ګټتې اخيستتلو د تعتر  نته » 
ئي صورت سره ضامن ګڼتل کيتږي  عتام لته دې نتې کولو په هکله په کلي او جز

 لتهعمتل څخته پيتدا شتوی وي يتا د داستې دريتم شتخص  لتهتعر  پته خپلته د بتاي  
پيدا شوی وي نې په مبيعې باندې د عقتد پته وختت کښتې د داستې حتق عمل څخه 

لرونکی وي نې د هغې په وسيله پر اخيستونکي احتجا  کولی شي يا ذکر شتوی 
ي نتې د خرڅتتوونکي لته ختتوا ړحتق د عقتد څختته وروستته پتته داستې ډول ثابتت کتت

 «ورته ورکول شوی وي.
هغې صورت کښې  که مبيعه د بل نا له خوا په استحقاق ويوړه شيٍ  په» 

نې استحقاق د خرڅوونکي ملکيت ته راج  وي  نو خرڅوونکی يې ضامن ګڼتل 
 «کيږي که څه هم ضمانت په عقد کښې نه وي شرط شوی.

زه   نې که مبيعه نا په استتحقاق ويتوړه ودلښايد خرڅوونکي دا شرط » 
يې ضامن نه يم  جواز نه لري  د داسې شترط ايښتودل د بيعتې د فاستديدو موجتب 

 1«ګرځي.

                                                
 مادې. 1090او  1089 1088د افغانستان مدني قانون    1
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د قانون په پورتنيو متادو کتې د بيت  اړونتد غيتر قتراردادي )قهتري( ضتمان 
څخه بحا شوی  نې په کتې د مشتتري د ملکيتت مصتؤونيت تضتمين شتوی دی  
له همدې امله که نيرته باي  يا بل څو  د خرڅ شتوي ملکيتت پته منتافعو تعتر  

خص د ګڼتتل کيتتږي  د ويلتتو وړ ده نتتې د ثالتتا شتتضتتامن  ېبتتاي  د هغتت وکتتړي 
تعتتر  پتته وړانتتدې د بتتاي  ضتتمانت پتته مطلتتق ډول نتته دی  بلکتته بتتاي  پتته هغتته 
صورت کې ضتامن ګڼتل کيتږي نتې ثالتا شتخص د هغته حتق پتر بنستټ تعتر  
وکړي نې د مشتري پر وړاندې د احتجا  وړ وي او يا هم ثالتا شتخص دا ثابتته 

ه پته کړي نې نوموړی حق د باي  له خوا ورته ورکړل شوی دی. که نيرته مبيع
 استحقاق ويوړل شي او د استحقاق سبب د باي  تر ملکيت پورې اړونتد وي  ستره
له دې نې په تړون کې شرط نه وي ګڼل شوی  بتاي  د هغتې ضتامن ګڼتل کيتږي  
ې  سربيره پر دې که نيرته د باي  په تړون کې د باي  له خوا دا سې شرط شي نت

ضتامن نته دی  دا شترط د  که نيرته مبيعه پته استتحقاق ويتوړل شتوه بتاي  د هغتې
ې د اعتبار وړ نه ګڼل کيږي او د بيعې د فساد المل ګرځي. پته يتادو شتوو متادو کت

استحقاق په وسيله له قهري ضمان څخه بحا شتوی لته همتدې املته د بتاي  برائتت 
 په کې ځای نه لري.

د افغانستان په مدني قانون کې د قهري ضمان څخه عتالوه تعاقتدې ضتمان 
پتته مختلفتتو تړونونتتو کتتې ورڅختته يادونتته شتتوې او د ضتتمانت تتتر هتتم بيتتان شتتوی  

عنتوان النتتدې د تتړون پتته ضتمن کتتې دشترط پتته شتکل مطتترح شتوی  د بيلګتتې پتته 
 توګه په الندې ډول ورته اشاره کوو نې په دې هکله نوموړی قتانون داستې حکتم

 کوي.
د عقد دواړې خواوې کولی شي نې په خاصه موافقته د ضتمانت انتدازه » 
کته خرڅتوونکی د مبيعتې عيتب عمتداک پتټ کتړی وي  ټتول هغته شترطونه وټتاکي  

 1«نې ضمانت ساقطوي او يا يې کموي  باطل ګڼل کيږي.
د قانون په پورتنی ماده کې د تعاقدي ضمان څخه بحتا شتوی  ويتل شتوي 
نتې د تتتړون دواړې ختتواوې کتتوالی شتتي د ټتاکلې انتتدازې ضتتمانت اړونتتد موافقتته 

شترطونه بايتد د فريتب څخته ختالي وي  کته نيرتته وکړي  البته د تعاقتدي ضتمان 
باي  په عمدي توګه د مبيعې عيبونه پتټ کتړي  او يتا داستې شترطونه مطترح شتي 
نې د ضمان د سقوط يا تنزيل المل شي نوموړي شترطونه باطتل ګڼتل کيتږي  پته 
تعاقدي ضمان کتې متدني قتانون د احنتافو لته نظريتې ستره موافتق کته نيرتته د بتل 

 ځمقابل کې وي  تبرعي بڼه ولري او د مستقل تړون په توګه متنشخص د تعهد په 
ته راځي د کفالت تر عنوان الندې بيان شوی دی او کته نيرتته نومتوړی ضتمانت 

                                                
 ماده. 110۴مخکينی قانون    1
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د بل تړون ترڅنګ او د تړون تر دواړو خواوو پورې تړاو ولري  د ضتمانت تتر 
 نامه الندې ترې بحا شوی دی.

 سره د کفالت مقايسه ايرا ن دمدنې قانون له نظره د ضمان د-2
ي قتتانون د کفالتتت او ضتتمان تړونونتتو اړونتتد د اماميتته متتذهب د ايتتران متتدن

څخه پيروي کړې  د کفالت تړون يې تر نف  او د ضمان تړون يتې د بتل شتخص 
ڼلی دی او په دې هکله داستې حکتم ګال پورې نې شخص يې پر غاړه اخلي تر م
 کوي:

يتو د طرفينتو دبتل طترف پتر  کفالت هغه تړون دی نې د هغې په وستيله» 
 «وړاندې د دريم شخص احضار پر غاړه اخلي..

دضمان تړون عبارت له دې څخته دی نتې يتو شتخص هغته متال نتې د » 
 1«بل شخص پر ذمه وي  پر غاړه واخلي...

د قانون په يادو شوو متادو کتې د کفالتت او ضتمان دواړو تړونونتو تعريتق 
حت څرګنتتديږي نتتې پتته نومتتوړي شتتوی دی  د نومتتوړو تعريفونتتو څختته پتته وضتتا

قتانون کتتې د کفالتت تتتړون د شتخص تتتر احضتتار او د ضتمان تتتړون تتر هغتته متتال 
پورې تړاو لري نې ضامن په خپله دهغې ذمه وار نه دی بلکه د بل شتخص ذمته 

ران ه همدې امله د کفالت تړون توصتيق د افغانستتان او ايتل واري پر غاړه اخلي 
ستتان ره بيان شوي او مختلتق احکتام لتري  د افغانپه مدني قوانينو کې په توپير س

 دپه مدني قانون کې د کفالت تتړون د اشخاصتو او اعيتانو احضتار او همتدا رنګته 
ړون تتمتدني قتانون کتې د کفالتت  دين د ايفاء له پاره کارول شوی  ولې د ايران په

ې د شتتخص د احضتتار لتته پتتاره کتتارول شتتوی او د ديتتن د ايفتتاء موضتتوع د زيتتوا
ر تحتتا النتتدې څيتړل شتتوې ده  يتتو بتتل تتوپير نتتې د افغانستتتان او ايتتران ضتمان تتت

ان د مدني قوانين يې په دې اړوند سره لري  دا دی نتې د کفالتت اړونتد د افغانستت
متدني قتانون د احکتتامو مطتابق  پته کفالتتت کتې ضتتم د ذمتې متنځ تتته راځتي ولتتې د 

 ال د ذمتې ګڼتلايران د مدني قتانون د احکتامو مطتابق پته نومتوړي تتړون کتې انتقت
ون د ايتران د شوی دی  نې د ياد شوي بحا په نظر کې نيولتو ستره د کفالتت تتړ

التت ې د نف  کفالت د پرتلې وړ دی  اما د مال او وجهې کفزمدني قانون سره يوا
 ورسره د مقايسې وړ نه ګڼل کيږي.

پتته هتتر صتتورت کتته نيرتتته د ټولتتو متتذاهبو فقهتتي احکتتامو او د ايتتران او 
قوانينو احکامو ته ځيتر شتو  د نظرونتو د اختتالف پته نظتر کتې نيولتو افغانستان د 

سره د ضمان تعهدي تړون اړوند موضوعات يا دکفالت تر عنوان الندې او يا هتم 
د ضمان تر عنوان الندې څيړل شوي دي  نې د اهل سنت د جمهورو فقهتاوو پته 

موړی تتړون آند  د کفالت او ضمان تړون په يوه مفهوم سره کارول شوی دی  نو

                                                
 مادې. ۶8۴او  73۴د ايران مدني قانون    1
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د عهدي او توثيقي تړونونو له ډلې څخه ګڼتل شتوی نتې تبرعتي بنستټ لتري او د 
افغانستتتان پتته متتدني قتتانون کتتې نومتتوړی تتتړون د حنفتتي فقهتتې څختته پتته پيتتروی د 
کفالتتت تتتر عنتتوان النتتدې بيتتان شتتوی دی  د اهتتل ستتنت فقهتتې مطتتابق  د کفالتتت يتتا 

وختت کتې کفيتل او اصتيل ضمان په تړون کې مکفول له کوالی شي د مطالبې په 
دواړو تته رجتتوع وکتړي او همتتدا حکتم د افغانستتتان پتته متدني قتتانون کتې ځتتای پتتر 
ځای شوی دی  ولې د ايران په مدني قتانون کتې ستره لته دې نتې د کفالتت تتړون 
تر څنتګ د ضتمان تتړون هتم د تعهتدي تړونونتو لته ډلتې څخته بيتان شتوی  ولتې د 

ن تتړون بشتپړ شتي  د مضتتمون ضتمان تتړون د تعريتق مطتابق  کلته نتې د ضتما
عنه ذمه بري کيږي او مضمون عنه نشي کوالی نومتوړي تته رجتوع وکتړي  پته 
دې توګته د تعهتد وصتق نتتې نومتوړي تتړون تته ورکتتول شتوی  يتواځې تتر هغتته 

 مرحلې پورې تړلی نې تړون نه وي تکميل شوی.
 په هر حال د قوانينو اختالف د فقهتاوو لته نظريتاتو څخته سترنينه اخيستتې

ې ه  ولې د ورځنيو تړونونو د روحيې سره د کفالت يا ضمان په تړون کتې د يتود
ذمې ضم د بلې ذمې سره  نظريته مناستبه ښتکاري  ځکته کته نيرتته پته نومتوړي 
تتتړون کتتې د ذمتتې انتقتتال و منتتل شتتي  د تتتړون پتته صتتورت کتتې مکفتتول لتته نشتتي 

اره کوالی اصيل ته رجتوع وکتړي نتې پتر دې ستره شتايد هيڅتو  د کفالتت لته پت
 تيار نشي.

 دويمه وينا: د حوالې تړون سره د کفالت مقايسه
په مخکې بحا کې د ضمان سره د کفالتت تتړون پرتلته شتو  اوو پوښتتنه 
دا مطرح کيږي نې د کفالت تړون د حوالې سره څه تړاو لتري  کتومې مشتترکې 
او کتتومې د افتتتراق نقطتتې لتتري  پتته دې بحتتا ستتره دا څرګنتتديږي نتتې د کفالتتت 

ورو تړونونو څخه څتومره متت ثره دی  نتې د فقهتې او حقتوقي نظتره پته تړون د ن
 الندې ډول بيانيږي.

 الق: د فقهاوو له نظره د حوالې سره د کفالت مقايسه
د کفالتتت او حتتوالې تړونونتته نتتې پتته ځينتتې متتواردو کتتې يتتو لتته بتتل ستتره 
ه لتمشابهت او په ځينو مواردو کې له يو او بتل څخته ځانګړتيتاوې لتري د فقهتاوو 

 نظره په الندې ډول د بحا وړ دي.
 اهل سنت د جمهورو فقهاوو نظريه د -1

 د اهل سنت د جمهورو فقهاوو په آند د کفالتت يتا ضتمان تتړون  پته مطالبته
کې د يوې ذمې له بلې ذمې سره د ضم )پيوستتون( څخته عبتارت دی او د حتوالې 

د دواړو  تتتړون ديتتوې ذمتتې څختته بلتتې ذمتتې تتته د مطتتالبې انتقتتال ګڼتتل شتتوی دی 
 تړونونو د تعريفونو په نظر کې نيولو سره څرګنتديږي نتې نومتوړي تړونونته لته
يتتوه او بتتل ستتره څتته مشتتتر  او څتته هتتم د افتتتراق ټکتتي لتتري نتتې پتته النتتدې ډول 

 بيانيږې.
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 اول: مشتر  ټکي
د کفالت او حوالې تړونونه له يتو او بتل ستره څته مشتتر  ټکتي لتري نتې 

 عبارت دي له:
ونونتتو کتتې دری اړخونتته شتتتون لتتري  نتتې د کفالتتت پتته پتته دواړو تړ  .1

تړون کې مکفول له  کفيتل او اصتيل او د حتوالې پته تتړون کتې محيتل  محتتال او 
 محتال عليه دي.

 .د کفالتتت او حتتوالې دواړه تړونونتته د عهتتدي او تتتوثيقي تړونونتتو لتته ډلتتې2
 څخه دي.
شتان دي  .د کفالت او حوالې دواړه تړونونه د تړون په شرطونو کتې يتو 3

ن په دې مفهوم نې هغه شرطونه نې د کفالت تړون د متنځ تته راتلتو لته پتاره اړيت
 ګڼل کيږي د حوالې له پاره هم اړين دي.

د ذمتې اشتغال اړيتن  ن.د کفالت او حوالې پته دواړو تړونونتو کتې د متديو۴
 دی.

.د کفالتت او حتتوالې پتته دواړو تړونونتتو کتې د دايتتن او متتديون پرتتته دريتتم ۵
 1پر غاړه اخليٍ.شخص دين 

ياد شوي تړونونه سره له دې نې پته محتتوا کتې لته يتوه او بتل ستره تتوپير 
لتتري  ولتتې لکتته څنګتته نتتې بيتتان شتتول  پتته ځينتتو متتواردو کتتې لتته يتتوه اوبتتل ستتره 
 مشابهتونه هم لري نې دواړه تړونونه لته يتوه او بتل ستره نتږدې کتوي  ختو د دې

ل څخته جتال کتوې  تتر مشتترکو ترڅنګ هغه ټکي نې دواړه تړونونه له يتوه او بت
 دې ډول تر څيړنې الندې نيول کيږي.نټکو ډير ښکاره دي نې په ال
 دويم: د افتراق ټکي

د کفالتت او حتوالې تړونونتتو د مشتترکو ټکتو تتتر څنتګ يتو لتتړ دا ستې ټکتتي 
 شتون لري نې دواړه تړونونه له يوه او بل څخه جال کوي نې عبارت دي له:

ونونو له ډلتې څخته دی پته دې معنتی نتې پته .د کفالت تړون د تبرعې تړ1
ون نوموړي تړون کې غالباک کفيل د اصيل څخه مديون نه وي  اما د حتوالې پته تتړ

کتتې غالبتتاک محتتتال عليتته د محيتتل څختته متتديون وي نتتې تبتترع پتته هغتته کتتې ډيتتره د 
 تصور وړ نه ده.

.د جمهتتورو فقهتتاوو د نظتتر مطتتابق  د کفالتتت پتته تتتړون کتتې د يتتوې ذمتتې 2
لې ذمې ضم )پيوستتون( او د حتوالې پته تتړون کتې ديتوې ذمتې څخته بلتې سره د ب

 ذمې ته انتقال ګڼل شوی دی.
تتړون د .د حوالې تړون يواځې په مالې موضوعاتو هغه هتم پته ديتن کتې 3

 وړ دی  ولې د کفالت تړون د نف   عين او دين اړوند د تړون وړ ګڼل کيږي.
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 قضاء دکفالت تړون دفقهې او حقوقو له نظره

 

51 
 

ل وروستته د محيتل ذمته .د حوالې په تړون کې د نومتوړي تتړون د تکميت۴
ي  بري کيږي  ولې په کفالت کې د تړون په وسيله  اصيل برئ الذمه نه ګڼل کيتږ

نوموړی قول د احنتافو پته متذهب کتې د جمهتورو فقهتاوو نظتر دی او د امتام زفتر 
ه )رح( په آند په حواله کې هم د کفالتت پته شتان محيتل نته بترئ الذمته کيتږي  ځکت

ې پتاره متنځ تته راغلتي نتو کته نيرتته پته حوالته کت نې دواړه تړونونته د توثيتق لته
محيل برئ الذمه وګڼل شي  د تړون هدف نتې توثيتق دی نته تتر ستره کيتږي او د 
 احنافو جمهور فقهاء بيا استدالل کوي نتې حوالته د تحتول څخته اخيستتل شتوې  د

ليږي  تته انتقتا هانتقال په معنی ده او په نوموړي تړون کې د محيل ذمه محتال علي
ثنايي ه نې ذمه انتقال شي بيا اشغال ته په کې ځای نه پاتې کيږي  مګتر پته استتکل

 حالت کې نې په خپل ځای کې به پرې بحا وشي.
.د حوالې په تړون کې د نوموړي تړون د بشپړيدو وروسته محتتال نشتي ۵

کوالی محيل ته رجوع وکړي  بلکه محتال عليه مکلتق دی نتې حوالته ورکتړي  
مکفول له کوالی شي کفيل او اصيل دواړو ته مراجعه وکتړي  ولې په کفالت کې 

له همدې امله که نيرته په کفالت کې د اصيل برائت شرط شي  نتو متوړی تتړون 
کفالت نه بلکه حواله ګڼل کيږي او په نوموړي صتورت د ذمتې د ضتم پتر ځتای د 

 1ذمې انتقال منځ ته راځي.
ه ناء شتتون لتري  هغته دادالبته محيل ته د محتتال د رجتوع اړونتد يتوه استتث

نې که نيرته محتال عليه د افالو په حالت کې وفات شي  محتتال کتوالی شتي د 
ديتتن د اداء لپتتاره محيتتل تتته رجتتوع وکتتړي  نتتې پتته فقتته کتتې دې موضتتوع تتته د 
)التوی( لفظ کارول شوی دی  نتو متوړی نظتر د جمهتورو فقهتاوو دی  ولتې امتام 

محتتتال عليتته د افتتالو پتته حالتتت کتتې  شتتافعي )رح( پتته دې آنتتد دی نتتې کتته نيرتتته
 وفات هم شي  محتال نشي کوالی محيل ته رجوع وکړي.

 د امام شافعي )رح( دليل دا دی نې د حوالي تړون پته وستيله د محيتل ذمته
محتتتال عليتته تتته انتقتتال شتتوې او پتته هغتته ستتره د محيتتل ذمتته بتتري ګڼتتل کيتتږي او د 

 م نه دی.برائت څخه وروسته د سبب څخه پرته د ذمې اشغال س
د جمهورو فقهاوو دليل دا دی نې که نيرته محتال عليه د افالو په حالتت 
کې وفات شي  د محتال د دين د اداء لته پتاره محيتل تته د رجتوع څخته عتالوه بلته 
الر شتون نه لري  نو که نيرته محتال محيل ته رجوع ونه شي کوالی  د محتتال 

ه سمون نه لري  له همدې امله بايتد دين د اداء څخه پاتې کيږي او دا د عدالت سر
 2په استثنايي ډول محتال محيل ته رجوع وکوالی شي.

                                                
البتتابرتی  محمتتد  مخکينتتی مرجتت    م  2۵ټ   1  عبتتدهللا  مخکتتی مرجتت   الموصتتلی  1

 م. 73ټ   10
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د شريه )رح( څخه نقل شوی نې د محتال عليته پته افتالو ستره د حتوالې 
تړون باطليږي او محتال کوالی شي محيل ته رجوع وکړي  ځکته د محتتال عليته 

دې ستره د هغته حقيقتي  په افالو سره نوموړی نشي کوالی دين اداء کړي نې په
   لکه نې د يوه شخص په وفات سره ثابتيږي دلته هم ثابتت ګڼتل کيتږي  لته زعج

دې امله نوموړی تړون بايد باطل شي ترڅتو محتتال تته پته محيتل بانتدې د رجتوع 
 الره هواره شي.

 .د اماميه فقهاوو نظريه2
پته تتړون اماميه فقهاء د حوالې اړوند دوه روايته لري  يو دا نې د حتوالې 

کتتې شتترط دی نتتې محتتتال عليتته بايتتد د محيتتل څختته متتديون وي  ځکتته کتته نيرتتته 
محتال عليه د محيتل څخته متديون نته وي  نومتوړی تتړون ضتمان ګڼتل کيتږي  دا 
قول اول شهيد تته منستوب دی  ولتې دوهتم شتهيد پته دې آنتد دی نتې پته نومتوړي 

آند سره له دې نتې  تړون کې اړينه نه ده محتال د محيل څخه مديون وي  د ده په
د محتال عليه مديون والی د فقهاوو اتفاقي قول دی  ختو قتوي قتول دا دی نتې کته 
نيرته محتال عليه د محيل څخه مديون هم نه وي  نوموړی تړون ضمان نه بلکته 

 1حواله ده او د حوالې احکام پرې جاري کيږي.
هتل تشتي  د ادا نې د حوالې په تړون کې محيل برئ الذمه ګرځي که نته؟  

 مشهور فقهاء په دې آند دي نې د حوالې په تړون سره محيل برئ الذمته ګرځتي 
ختو غيتتر مشتتهور قتتول نتتې د شتتيخ طوستي او ځينتتو نتتورو قتتول دی  پتته نومتتوړي 
تړون سره محيل برئ الذمه نه ګرځي  محتتال کتوالی شتي محيتل او محتتال عليته 

غته ف پايلته دا ده نتې هدواړو ته مراجعه وکړي. د نوموړو فقهتاوو  د نظتر اختتال
 دفقهاء نې د حوالې په تتړون ستره محيتل بترئ الذمته ګڼتي  د دوی پته آنتد حوالته 

ذمتې د انتقتال پتته معنتی ده او هغته فقهتتاء نتې پتته نومتوړي تتړون کتتې محيتل بتترئ 
 الذمه نه ګڼي  حواله د ذمې د ضم )پيوستون( په معنی ګڼي.

زمته نته ده نتې د يتاد د حوالې په تړون کې د ياد شوي متذهب لته نظتره ال 
شتوي تتړون پتر مهتال محتتال عليته مالتدار وي  بلکته هغته څتو  هتم کتوالی شتتي 
حواله قبوله کړي نې مال ونه لري  خو شرط دا دی نتې محتتال بايتد د نومتوړي 
له حالته با خبره وي  که نيرته محتال د محتال عليه له حالته خبر نه وي  محتتال 

  2کوالی شي نوموړی تړون فسخ کړي.
د پورتني بحا پر بنستټ د اهتل تشتي  فقهتاوو لته نظتره د کفالتت او حتوالې 
تر منځ توپير دا دی نې کفالت د اشخاصتو د احضتار لته پتاره او حوالته د ديتن لته 
پاره منځ ته راځي  بل توپير يې  دا دی نې د اهل تشي  د مشهور قول پر بنسټ  

نونو له ډلتې څخته ګڼتل کيتږي  پته حواله د انتقالې تړونونو او کفالت د استيفاء تړو
                                                

 م. 1۵0او 1۴9ټ   2شهيد ثاني  زين الدين  مخکينی مرج     1
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دې مفهوم نې پته کفالتت کتې مکفتول لته کفيتل او اصتيل دواړو تته رجتوع کتوالی 
 شې ولې په حواله کې محتال يواځې محتال عليه ته کوالی شي مراجعه وکړي. 
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 متحدالمالها و مصوبات شورایعالی ستره محکمه در مورد تجدید نظرقوانین ، 
ز از آنجائيکتته هتتدف و غايتته از ايجتتاد محتتاکم تتتامين عتتدالت بتتوده و بتته منظتتور بتتا

ا وجته الزم بته آن مبتذول نگرديتده و يتنگری آنعده قضتايای کته در حتين محاکمته ت
هم داليل که در حکم محکمه متوثر استت بعتد از ختتم محاکمته ظهتور نمتوده باشتد 
پروستته تجديتتد نظتتر ختتواهی در قتتوانين نافتتذه کشتتور پتتيا بينتتی گرديتتده استتت و 

 توجتتهرجهتتان اصتتحاب دعتتوی بتته ايتتن مهتتم مدبتتاالخص کتته در ايتتن اواختتر اکثتتراً 
 .کشور نيز مبحا تجديدنظر مشخص و معين است گرديده و در قوانين نافذه

بمنظتتور ستتهولت بيشتتتر و احيانتتاً غتتر  وضتتاحت آن قستتمت از رونتتد کتتاری  
 پروسه تجديدنظر کته در قتوانين نافتذه مستکوت گذاشتته شتده استت و بتا توجته  بته

را  یطتتالبکثتترت قضتتايای وارده در ايتتن خصتتوص   شتتورايعالی ستتتره محکمتته م
ندی پروسيجر کاری اين بختا قابتل ارزش ميباشتد کته تصويب نموده که در غنام

 ضمن گفتار های جداگانه به آن ميپردازيم.
 گفتار اول : قوانین مورد استناد در پروسه تجدید نظر

بيشتتترين بختتا پروستته تجديتتد نظتتر ختتواهی مربوطتته بتته شتتکليات قضتتايا 
اختصتتاص يافتتته و روی همتتين ملحتتوظ رستتيدگی تجديتتد نظتتر ختتواهی در قتتوانين 

اکمتات فذه تبارز يافته که به شکليات قضايا پرداخته است مانند قانون اصتول محنا
 جزائی وقانون تشکيل و صالحيت قوه قضائيه که در متورد هتر اجراآت   قانون 

 کدام آن مکا مختصر خواهيم داشت.
 
 

 قانون اصول محاکمات مدنی الف: 
در شتتماره کتته  یدر قتتانون اصتتول محاکمتتات متتدن یمتتدن یطتترز اجتتراآت دعتتاو

استت و  يتدهگرد يمتنظت يدهبته نشتر رست یرسم يدهجر 31/5/1396( مورخ 722)
 يایمحتاکم در قضتا ینهتائ یهتا و قترار هتا يصتلهنظر بر ف يددر باب پنجم آن تجد

ده يتتگرد يه( تصتتر489) ی( الت480دو فصتل از متتاده ) یو حقتتوق عامته طتت یمتدن
 است.

  يتتسال و متضتترر هررنواڅتت یالقضتتات لتتو ی( )قاضتت480ننانچتته طبتتق متتاده )
محتتاکم  ینهتتائ یهتتا يصتتلهف يتتابتتر قتترار هتتا  يتتدجد يتتلبتته ستتبب ظهتتور دال يتوانتتدم

نظتتر بتتر  يتتدتجد يت( صتتالح481طبتتق متتاده ) يتتبترت ينبتته همتت (يتتداعتتترا  نما
 .اختصاص دارد یعال یمحاکم به شورا ینهائ یها يصلهف
( 10)قانون اصول محاکمات مدنی گرنته موضتوعات تجديتد نظتر را صترفاً در  

متتتاده خالصتتته نمتتتوده ولتتتی از لحتتتاظ محتتتتوا   مقتتتنن ستتتعی نمتتتوده تتتتا پيرامتتتون 
موضوعات عمده مانند درخواست تجديد نظر  ميعتاد تجديتد نظتر ختواهی  متوارد 
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مربوط به آن و همچنان اينکه کدام اشخاص تجديد نظتر را  اجراآت تجديد نظر و 
 به آن می پردازيم:تقاضا نموده ميتوانند به بحا گرفته است. که حسب ذيل 

  درخواست تجدید نظر -1
مرجت  تقتديم در خواستت تجديتد ( قانون اصول محاکمتات متدنی )487طبق ماده )

 ( نظر در صورتيکه درخواست کننده شخص متضرر باشد ستره محکمه ميباشد.
 بنا بر آن متقاضيان تجديد نظر در قضتايای حقتوقی و تجتارتی عترايض شتانرا بته

دارنتد و  بتا در نظتر داشتت شتراي  تجديتد نظتر در عريضته ستره محکمه تقديم مي
 ختود نمبتر و تتتاريخ فيصتله و يتتا قترار متورد نظتتر را و نيتز اينکتته از طترف کتتدام
محکمته صتادر گرديتده در  مينمايتد. و داليتل تجديتد نظتر ختواهی ختود را بطتتور 
اختصتتتار تحريتتتر و بعتتتد از اختتتذ احکتتتام مقتتتام ستتتتره محکمتتته از طريتتتق رياستتتت 

 ء ضمن اعترا  تفصيلی طی مراحل ميگردد.داراالنشا
ر ميعتاد تقتديم استتدعای تجديتد نظتر بته احکتام نهتائی د( 488همچنان طبق متاده )

از  متتتذکرهآغتتاز متتدت و قضتتايای احتتوال شخصتتيه )ختتانواده( متتدت ستته متتاه استتت
 تاريخ صدور فيصله نهائی محاسبه ميشود.

ز تتاريخ صتدور فيصتله طبق ماده فوق آغتاز محاستبه ميعتاد تجديتد نظتر ختواهی ا
اً مورد اعترا  محاسبه ميگتردد  و ايتن ميعتاد سته متاه تعيتين گرديتده استت احيانت
قضتتايای وجتتود دارد کتته فيصتتله محکمتته بتته محکتتوم عليتته قضتتيه بعتتد از گذشتتت 

هی نندين ماه ابالغ و يا اخبار ميگردد که در اين صورت ميعتاد تجديتد نظتر ختوا
( در 648باشتتد. ننانچتته تصتتويب شتتماره )از طريتتق ابتتالغ حکتتم قابتتل محاستتبه مي

 زمينه صراحت تام دارد که در بخا مصوبات ذکر خواهد شد.
( ميعتتاد تجديتتد نظتتر بعتد از تقتتديم اعتتترا  متتدت ستته متتاه 489همچنتان در متتاده )

پيا بينی گرديتده استت کته بته اجتراآت کميستيون تجديتد نظرتمرکتزالزم صتورت 
ماينتد. ننظر در ميعاد سه متاه ابتراز نظتر  گرفته تا پيرامون داليل متقاضيان تجديد

ولی با در نظر داشت تراکم کتاری کته وجتود دارد ايتن رستيدگی بته متاه هتا طتول 
 ميکشد که در بخا پيشنهادات در زمينه به راه حل آن پرداخته ايم.

 موارد تجدید نظر  -2
( قانون اصول محاکمات مدنی موارد تجديتد نظتر ختواهی حستب 482طبق ماده )
 ريه گرديده است.ذيل تص

 ثبوت کذب شهادت شهود. -1
 ستنتا  اهل خبره.ثبوت کذب ا -2
 بوت جعل و تزوير در اسناد و مدار .ث -3
 بوت ترجمه نادرست مترجم که در حکم موثر باشد.ث -4
 ثبته از طرف محکوم عليه که هنگام اصدار حکم موجود نباشد.ارائه سند م -5
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حين بررستی موضتوع معلتوم نبتوده و بعتد  لل جديدی که برای محکمهساير ع -6
نظر قترار نگرفتته باشتد و مطرح از اصدار حکم واضه و يا حين رسيدگی اصالً 
 علل متذکره فوق موجب لغو حکم شده بتواند.

ب گرنه متقاضيان تجديد نظر اکثراً در سر فهرست داليل جديد خود به ثبتوت کتذ
ظتر نه استتناد مينماينتد ولتی در شهادت شهود و يا هم ثبوت کذب استنتا  اهل خبر

بايد داشت که هدف از ثبوت کذب شتهادت شتهود عندالمحکمته ميباشتد کته ميتتوان 
 ذيالً به آن پرداخت: 

اساستتاً حکتتم يتتس محکمتته طتتی مراحتتل محاکمتتاتی ثالثتته نهتتائی ميگتتردد و در ايتتن 
مراحتتل متتورد دقتتت همتته جانبتته قتترار ميگيتترد احيانتتاً اگتتر يتتس فيصتتله متتدنی و يتتا 

و  تی بر مبنای شهادت شهود صادر گرديده و نهائی شده باشد به مجترد ادعتاتجار
جمتت  آوری استتناد مبنتتی بتتر کتتذب شتتهود دليتتل بتترای تجديتتد نظتتر ختتواهی شتتده 
نميتوانتتتد. ايجتتتاب مينمايتتتد تتتتا متقاضتتتی تجديتتتد نظتتتر دعتتتوی جعتتتل را از طريتتتق 

ت مربوط داير و در صورتيکه کذب شهود بتر استاو حکتم محکمته ثابترنوالی اڅ
و حکم محکمه نهائی و قطعی گردد همين فيصله جزائتی مبنتی بتر کتذب شتهود و 
ی يا کذب استنتا  اهل خبره منحيتا دليتل جديتد بترای لغتو فيصتله متدنی يتا تجتارت

 بوده ميتواند که متقاضی تجديد نظر بر آن اعترا  دارد.
 در موارد ياد شده شا گانه فوق صترفاً متورد پتنجم و ششتم شتامل متواردی استت
 که داليل تجديد نظر ختواه بتدون رستيدگی محاکمتاتی در کميتته تجديتد نظتر متورد
 بررسی قرار ميگيترد و ستاير متوارد فتوق ايجتاب ثبتوت عندالمحکمته را مينمايتد.

( قتتانون تشتتکيل و صتتالحيت قتتوه قضتتائيه متتوارد 34قابتتل ذکتتر استتت اينکتته متتاده )
 و تجارتی صرفاً پتنآتجديد نظر در قضايای مدنی   احوال شخصيه  حقوق عامه 

متتده ( متتاده فتتوق تتتذکر بعمتتل نيا6متورد اول التتذکر را تتتذکر داده استتت و از فقتتره )
است و اين در حاليست که قانون تشکيل و صتالحيت قتوه قضتائيه متؤخر التتاريخ 

( 110بتتوده و التتتزام بتته آن الزمتتی ميباشتتد خاصتتتاً اينکتته در قستتمت اخيتتر متتاده )
 يده:قانون مذکور ذيالً تصريه گرد

ی ) و احکتتام ستتاير قتتوانينی کتته بتتا حکمتتی از احکتتام ايتتن قتتانون مغتتاير باشتتد ملغتت 
ستوب ميگردد.( بنا برآن موارد پنجگانه اول الذکر از جمله موارد تجديتد نظتر مح
 ميگردد که در مغايرت با قانون تشکيل و صالحيت قوه قضائيه قرار ندارد.

 مربوط به تجدید نظر : اجراآت   -3
( اجتتراآت مربتتوط بتته 488( التتی )483حاکمتتات متتدنی در متتاده )قتتانون اصتتول م

 تجديدنظر را تصريه نموده است که حسب ذيل بر آن ميپردازيم:
هتتر گتتاه داليتتل مؤجتته مبنتتی بتتر لغتتو حکتتم نهتتائی موجتتود باشتتد ( 483طبتتق متتاده )

شتتورای عتتالی ستتتره محکمتته بتته لغتتو حکتتم قتترار صتتادر نمتتوده قضتتيه را غتتر  
 حاکمه يا محکمه ديگر ارجاع ميدارد.رسيدگی مجدد به محکمه 
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قبالً در قسمت موارد تجديد نظر پيرامون داليل تجديد نظر بحتا صتورت گرفتت 
 ( قتانون اصتول محاکمتات480هرگاه داليل تجديد نظرخواه در مطابقت بته متاده )

مدنی منحيتا دليتل جديتد طتی مراحتل گتردد در نهايتت داليتل متذکور متورد غتور 
 دد.د و بر اساو آن فيصله و قرار نهائی محاکم لغو ميگرشورايعالی قرار ميگير
هتتر گتتاه شتتورای عتتالی ستتتره محکمتته ( قتتانون متتذکور 484همچنتتان طبتتق متتاده )

 قضتيه متتورد تجديتتد نظتتر را قابتتل بررستتی بيشتتتر تشتتخيص دهتتد ستتوابق قضتتيه را
ارزيابی ابتدائی به کميسيون مرکب از دو عضو ديوان مدنی تحتت رياستت  جهت

 ای شورای عالی ستره محکمه تفويض مينمايد.يکی از اعض
قابتتل ذکتتر استتت اينکتته قبتتل از طتترح شتتدن قضتتيه در جلستته شتتورايعالی کميستتيون 

 تجديد نظر پيرامون موضوع ابراز نظر مينمايد.
در صتتورتيکه نظتتر کميستتيون قناعتتت شتتورايعالی را فتتراهم نستتازد و از البتتالی 

 گتردد کته ايجتاب تحقيقتات اظهارات متقاضی تجديد نظر موضوعات جديتد بترمال
 .بيشتر را نمايد با در نظر داشت آن موضوع مجدداً به کميسيون محول ميگردد

کميستيون کميسيون حسب ذيل صراحت دارد ) اجراآت ( در رابطه به 485ماده )
مقدماتی اعترا  معتر  را بر فيصله نهائی متورد غتور قترار داده در روشتنی 

 يتابی مينمايتد. در صتورت لتزوم ميتوانتد طترفين( ايتن قتانون ارز482حکم متاده )
 (قضيه را احضار و نگونگی موضوع را از آنها استيضاح نمايد.

دو نستتخه تنظتتيم و  در کميستتيون مؤظتتق نظريتتات ختتود را( 486و طبتتق متتاده )
 همراه بتا ستوابق بته رياستت داراالنشتاء شتورای عتالی ستتره محکمته متی ستپارد.

و نظتتر کميستتيون را تتتودم بتتا آن در يکتتی از رياستتت داراالنشتتاء اوراق موضتتوع 
 جلسات شورای عالی غر  تصميم طرح مينمايد.

 قانون اجراآت جزائی :ب : 
از آنجاييکه پروسه محاکمتاتی قضتايای جزائتی بتا قضتايای حقتوقی متفتاوت استت 

 روند تجديد نظر خواهی آن نيز با يس سليقه جداگانه تنظيم گرديده است .
( 288( التتی )282موضتتوعات تجديتتد نظتتر را از متتاده )قتتانون اجتتراآت جزائتتی 

پتتيا بينتتی نمتتوده کتته شتتامل پروستته تقتتديم درخواستتت تجديتتد نظتتر و اينکتته کتتدام 
 اجتراآت اشخاص حق درخواست تجديد نظتر را دارنتد همچنتان بيتانگر نگتونگی 

تجديد نظر و روند کاری مربوط به آن در قضايای جزائی ميباشتد کته حستب ذيتل 
 زيم.به آن ميپردا

 :در خواست تجديد نظر  - 1
در خواستت تجديتد نظتر بتر فيصتله هتای ( قانون اجراآت جزائتی 482طبق ماده )

 قطعی محاکم در قضايای جنحه و جنايت در احوال ذيل صورت گرفته ميتواند.
 ی_ در صورتی که متهم در جرم قتل  محکوم عليته قترار گرفتته و بعتداً شخصت1

 يدا شود.که قتل او ادعا شده  زنده پ
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_ در صورتی که به اتهام ارتکاب يس جرم يس شخص محکتوم گرديتده و بعتد 2
در بتين هتتر دو  و از آن شتخص ديگتر بته اتهتام ارتکتاب عتتين جترم محکتوم گتردد

حکم ننتان تنتاقص موجتود باشتد کته از آن برائتت يکتی از دو محکتوم عليته ثابتت 
 گردد.

ت يتا گتزارش زور )دروغ( _ در صورتی که شهود يا اهل خبره بته اتهتام شتهاد3
ی مطابق احکام قانون به جزاء محکوم گردد و يا به تزوير سندی که حتين رستيدگ

بتته دعتتوی تقتتديم شتتده  فيصتتله صتتادر شتتده باشتتد و يتتا در جتترايم حتتدود شتتاهد بتتا 
رضتتايت کامتتل از شتتهادت ختتويا عتتدول نمايتتد  مشتتروط بتتر اينکتته شتتهادت يتتا 

 گزارش مزور در صدور حکم مؤثر باشد.
در صتورتی کتته فيصتله محکمتته جزائتی بتته فيصتله صتتادره محکمته متتدنی بنتتا _ 4

 يافته و فيصله محکمه مدنی باطل گرديده باشد.
_ در صورتی که بعد از فيصتله قطعتی وقتايعی حتادث يتا ظتاهر شتود يتا داليلتی 5

 د و ايتنتقديم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و يا به محکمه ارايه نشده باش
 برائت محکوم عليه منجر  شده بتواند.به ل وقاي  دالي

_ در حالی که در ختم جلسه قضتائی حکتم صتادره مطتابق احکتام ايتن قتانون بته 6
 باشد. محکوم عليه ابالغ نگرديده

_ در صورتی که در جريان محاکمه به محکوم عليه حق حضتور بته محکمته و 7
 حق دفاع داده نه شده باشد.

يای ل اثبات صادر ميگردد و داليتل اثبتات در قضتااساساً يس فيصله بر مبنی دالي
جته جزائی شامل اقرار متهم   شهادت شهود  اسناد   شناسايی مظنون طور بالموا

در صق و قراين مانند نتوار هتای صتوتی و تصتويری  آثتار رده هتای انگشتت و 
ره دست و يا آثار باليستتيکی و ستاير متوارد کته قتانون اجتراآت جزائتی بته آن اشتا

 ميباشد.دارد 
معموالً متقاضيان تجديد نظر درخواست هتای شتانرا بتر مبنتی همتين متوارد هفتت 

دگی تقتتديم مينماينتتد و احيانتتاً اگتتر در جريتتان رستتيرنوالی اڅتتگانتته بتته اداره لتتوی 
و يتتا کميستتيون هتتای تجديتتد نظتتر  رنوالیاڅتتتجديتتدنظر ختتواهی نتته در اداره لتتوی 

او آن حکتم محکمته استتوار استت ستره محکمه ثابت گردد داليل اثبات که بر است
 تزويری بوده و يا شهود و اهل خبره بته اتهتام شتهادت دروغ و يتا گتزارش متزور
به جزاء محکتوم گرديتده استت و يتا ستاير متوارد فتوق حتين رستيدگی تجديتد نظتر 
ختواهی تزويتتری ثابتت گتتردد فيصتله و يتتا حکمتتی کته بتتر آن تقاضتای تجديتتد نظتتر 

 تره محکمه لغو ميگردد.صورت گرفته از طرف شورايعالی س
درخواست کننده گان تجديد نظر : درخواست تجديتد نظتر در قضتايای جزائتی  -2

يتتا محکتتوم عليتته يتتا نماينتتده قتتانونی وی صتتورت  رنوالاڅتت صتترفاً از طتترف لتتوی
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( قتتانون اجتراآت جزائتتی در زمينتته حستتب ذيتتل 283گرفتته ميتوانتتد ننانچتته متتاده )
 صراحت دارد.

راآت جزائتی بته درخواستت تجديتد نظتر ختواهی حستب ( قتانون  اجت483و متاده )
 ذيل پرداخته است:

 والـرنتادر احوال مندر  ماده دو صد و هشتاد و دوم اين قتانون  لتوی څ (1)
 و محکوم عليه يا نماينتده قتانونی او و در صتورت نقتض اهليتت يتا وفتات  اقتارب

 محکوم عليه ميتوانند  تجديد نظر را درخواست نمايند.
( ايتن متاده 1خواست کننتده تجديتد نظتر منتدر  فقتره )در صورتی که در (2)

رنوال باشتتد  درخواستتت بتته لتتوی څتتارنوال تقتتديم ميشتتود. در ايتتن در اغيتتر از څتت
کتته تجديتتد نظتتر بتترآن مطالبتته شتتده و داليتتل تجديتتد نظتتر ذکتتر ای خواستت  فيصتتله 

 ميگردد.
رنوال نظر خود را تتودم بتا درخواستت تجديتد نظتر اعتم از اينکته الوی څ (3)

خودش يتا شتخص ديگتری باشتد و داليلتی کته مطالبته تجديتد نظتر بته آن  طرفاز 
 استناد گرديده  به ستره محکمه تقديم می نمايد.

( روز از 30الل متدت )ـرنوال در خواست تجديتد نظتر را در ختالوی څ (4)
 تاريخ مواصلت آن به ستره محکمه تقديم می نمايد.

 نمی گردد.درخواست تجديد نظر مان  تنفيذ فيصله مورد اعترا   (5)
 تنفيذ مجازات اعدام از اين حکم مستثنی است. (6)

( قتتانون اجتتراآت جزائتتی محکتتوم عليتته بتته جتتزای 287از آنجائيکتته طبتتق متتاده )
ظتر نشديدتر که به آن محکوم گرديده محکوم شده نمی تواند بر تقاضا های تجديد 

 که به ضرر متهم باشد ترتيب اثر داده نميشود.
ه ديد نظر کته مطالبته تشتديد مجتازات محکتوم را نمتودننانچه به آنعده عرايض تج

 باشد ترتيب اثر داده نميشتود و تجديتد نظتر ختواهی صترفا ً بته نفت  متتهم صتورت
 گرفته ميتواند.

 اجراآت تجديد نظر : -3
جزائتی رونتد تجديتد نظتر ختواهی  اجتراآت ( قتانون 284با در نظر داشتت متاده )

 حسب ذيل پيشبينی گرديده است:
د نظتتر از طتترف ستتتره محکمتته مطتتابق احکتتام قتتانون  درخواستتت تجديتت (1)

 مورد رسيدگی قرار ميگيرد.
در صورتيکه درخواست تجديد نظر رد گتردد  محکتوم عليته نمتی توانتد  (2)

 مجدداً به اساو عين داليل قبلی تقاضای تجديد نظر را نمايد.
در صورتی که درخواست تجديد نظر پذيرفته شود  ستره محکمه تتاريخ  (3)

( روز قبتتل از شتتروع جلستته  آنتترا بتته 10را تعيتتين و حتتد اقتتل )رستتيدگی قضتتيه 
 رنوالی ابالغ می نمايد.امحکوم عليه يا نماينده قانونی وی و اداره څ
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ی رنوال و محکوم عليه يا نماينتده قتانونی وی حتق دارنتد در جلسته رستيدگالوی څ
 تجديد نظر حضور يافته و نظريات شانرا ابراز نمايند.

حکمه   اعترا  معتر  را تائيد و داليل ارايته در صورتی که ستره م (4)
 شده را در حکم موثر بداند  فيصله را نقض و حکم را صادر می نمايد.

در صورتی که نزد ستره محکمه ثابت گردد که داليل ارايته شتده ايجتاب  (5)
بررستتی بيشتتتر را متتی کنتتد  متتی توانتتد قضتتيه را تتتودم بتتا هتتدايت الزم بتته محکمتته 

 نمايد.حاکمه تحتانی  ارجاع 
در صورتی که محکوم عليه به استاو حکتم جديتد برائتت حاصتل نمايتد   (6)

در حکم به اعاده آنچه که محکوم عليه مکلق به پرداخت آن گرديده بود  نيتز صتا
 می شود.

 تجديد نظر به قضيه محکوم عليه متوفی : -4
 تجديد نظر بر قضايای محکومينيکته فتوت نمتوده انتد از مستايل شتاذ و نتادر استت

ا بتين  جزائتی در زمينته پتي اجتراآت د کدام مورد اتفاق افتتد بتا آنهتم قتانون که شاي
ابتد يبوده و احياناً اگر محکوم عليه فوت نمتوده باشتدو ورثته وی بته داليلتی دستت 
نتد که بی گناهی متوفی مذکور از آن متصور باشتد بته عنتوان اعتاده حيثيتت ميتوان

 تقاضای تجديد نظر نمايند.
هتر گتاه در خواستت تجديتد نظتر بعتد از وفتات انون متذکور ( قت285و طبق ماده )

محکوم عليه از طرف اقارب تقديم گرديده باشد  ستره محکمته موضتوع را تحتت 
رستتيدگی قتترار داده و در صتتورت اثبتتات برائتتت بتته اعتتاده حيثيتتت محکتتوم عليتته 

 متوفی حکم صادر می نمايد.
موضوعات مربتوط  جزائی اجراآت ( قانون 288( و )287(   )286طبق مواد )

به نشر حکم قضايای تجديد نظر مبنی بر برائت  عدم محکوميت بته جتزای شتديد 
ده تر و رعايت احکام قانون اصتول محاکمتات متدنی بالترتيتب ذيتالً پيشتبينی گرديت

 است:
قتبالً نشتر شتده  یهمگتان هتای متتهم در رستانه يتحکم محکوم ( هرگاه286) هماد

مکلتق  رنوالیاڅتصتادر شتود   حکتم یبرائتت ونظتر بته  يتدتجد نتيجتت باشد و در
 نشتر یهمگتان یرستانه هتا همتان را بته مصترف دولتت در یبرائتت و حکتماست 
 .نمايد
صتتورت گرفتتته  يتهعل محکتتوم نظتر بتته نفت  يتتددرخواستت تجد ( هرگتتاه287) همتاد

 محکتوم شتده يتده گرد محکتوم کته بته آن یتتر از جزائت يدشتد یجتزا بته یباشد  و
 .تواند نمی
احکام صتادره در موضتوعات  به اجراآت طرز  نظر و يدتجد ( موارد288) هماد
 ی متتیاصتتول محاکمتتات متتدن قتتانون از جتترم تتتاب  احکتتام یناشتت یالعبتتد ی حتتقمتتال
 .باشد
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 عمادالدین امامزاده

 

  پیگیری جرم خیانت ملی در کود جزای افغانستانپیگیری جرم خیانت ملی در کود جزای افغانستان
 

 :چکیده
 ملتی را  بيتان خيانتت جترم از روشتنی تعريتق جتزا کود در افغانستان  قانونگذار

 انگتاری جترم ختارجی  و داخلتی امنيتت عليته جرايم عنوان تحت را و آن  داشته
پيمتان  حقيقتت در عمتل ايتن بتودن جترم مبنتای کته داشتت توجته بايتد .استت کترده

 عهتده بتر دولتت و کشتور يتس کته استت حقتی زيرپتا گذاشتتن و بيوفتايی  شکنی 
 کته باشتد تبعتة کشتوری مزبتور مجرمانتة لعم مرتکب اگر .دارد خود شهروندان
 ناميتده ملتی خيانتت وی عمتل ميشتود مرتکتب کشتور آن عليته را مزبتور اعمتال

خيانتت  بررستی پتی در بتوده و  تحليلتی -توصتيفی صتورت به تحقيق ميشود. اين

 همتين حکتم بته افغانستتان قانونگتذار .استت افغانستتان حقتوق جتزای در ملتی
را در کتود جتزا منتشتره  عمتل ايتن مختلتق الاشتک و مختلتق جنبه هتای حساسيت

 است. کرده انگاری جرم 25/2/1396مورخ  1260جريده رسمی شماره 
 ملی و کود جزا. خيانت مجازات  جرم   :کليدواژه 

 مقدمه 
 ارتباط ايجاد وسيله به کشور امنيت برضد سوءقصد از است عبارت ملی خيانت

 عمتل ايتن بتودن جرم مبنای که ت اس واستقالل سلطه دارای که ديگری کشور با
 و کشتور يتس کته استت حقتی وزيرپاگذاشتتن وفتايی بتی شتکنی  پيمان حقيقت در

 .دارد خود شهروندان عهده بر دولت
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انتد   ديتده خود خائن اتباع برخی ازخيانت تاريخ طول در کشورها که ضرر های
 از کتیي گفتت استت. ميتتوان نبتوده تتاثير بتی جزايتی شتديد سياستت ايتن اتخاذ در

 در طرفتی بتی حت  از ارگتان هتای عتدلی وقضتائی را  استت ممکن که مواردی
 مجتازات ميتزان در را وی وذهنيتت ستازد ختار  مختلتق متهمتان برختورد بتا

 متوارد گونته ايتن در گرايتی ملتی است. حت  ملی امنيت عليه دهد  جرايم دخالت
ا هتنهتاد  ايتن  .بگتذارد اثتر وی برختورد نحتوه روی خواسته ويا ناخواستته ميتواند

 ای عاليته مناف  او برای نون کنند نمی برخورد مجرم با مانند ساير جرايم عادی
نمايتد.  بتاز ختاين ملتی افتراد روی بتر را راه کمتس توانتد نمتی کته هستتند مطترح
 ايتن بته متوارد دربعضتی صتراحت بته موضوع مهم بودن به توجه با گذار قانون

و مقتام  نمتوده تصتريه ن خيانتت ملتیمجترمي بتا برختورد در شتديد جزائی سياست
 جترم بته ميکنتد. بنتاًء توجته برختورد رافتت آميتز قضتائی منت  را از های قضايی

 درستت تعريتق ملتی خيانتت جترم از اگتر نته زيتادی دارد  اهميتت ملتی خيانتت
کشتورما  جزايتی قتوانين و مباحتا مفتاد وبررستی مطالعته با ولی نگرفته صورت
 خوشتبختانه کتود .نمتود تلقتی ملتی صتاديق خيانتترا از م اعمتال از برختی ميتوان

 اين موارد را به صراحت بيان نموده است. 238جزا افغانستان در ماده 
 

 فصل اول: مفاهیم و کلیات
 گفتار اول: مفهوم خیانت ملی

متته "خيانتتت :" در کتتتاب هتتای لغتتت بتته معنتتای بتتی وفتتايی کتتردن  عهتتد و پيمتتان کل
از معنتتتای وستتتي  واژه  .1ر رفتتتته استتتتشکستتتتن ناراستتتتی و نتتتا استتتتواری بتتته کتتتا

"خيانت" می توان ننين نتيجه گرفت که خيانت مشمول يکی از معانی بی وفتايی 
 يا نقض عهد يا تجاوز به حق ميگردد.

خيانتت از آن  2خيانت در لغت به معنای نقيض امانت و بته معنتای منت  حتق استت 
طبيعتی  ان بته طتورناشی ميشود که انسان در واق  موجودی اجتماعی است . انست

. بته ايتن اعتبتتار الزم استت از گتتروه حمايتت شتتود گتروه هتای را تشتتکيل متی دهتتد
بخشی از اين  با وفاداری به گروه تامين ميشود از خيلی وقت پتيا خيانتت تبتديل 
به واژه ای قانونی شد و در واق  بخشی اجتناب ناپذيراز موجود انسانی شتد. طتی 

ريآ مورد توجه قرار گرفته است و متی تتوان آن هزارسال گذشته اين مفهوم به تد
را به خيانت به حاکميت توس  فردی کته بايتد بته آن وفتادار باشتد تعبيتر نمتود ايتن 
خيانت می تواند از طريق بی وفايی يا تالش به ايراد صتدمه بته شتخص حتاکم )و 

                                                
 231، ص2، جةمعجم مقاییس الغت.  1
 314وم، تهران، ص قریشی، علی اکبر، قاموس قرآن، چاپ ششم، جلد د.  2
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به طوری کلی خانواده او ( صورت بگيرد در معنای وسي  تر می توان آن را بته 
انت به کليه افترادی کته قتدرت اجرايتی حتاکم بته انهتا تفتويض متی شتود تستری خي
 1داد.

واژه "ملی"  از ملت گرفته شده است ملت در لغت به معنتی ديتن   شتريعت آيتين 
و مذهب به کار رفته. همچنان اشخاصی که دارای دين کتيا و آيتين واحتد انتد بته 

معتتتادل واژه انگليستتتی  نتتتام ملتتتت يتتتاد ميشتتتوند در ادبيتتتات معاصتتتر ميتتتتوان انتتترا
“nation”  یدانستت لفظتی کتته در مفهتوم آن تابعيتت سياستی   فرهنگتی و نتتژاد 

يم ملتت عبتارت از گروهتی از انستان يدخيل است.در تعريق ملت می تتوانيم بگتو
های اند که برخا  معينی زندگی می کنند و تاب  قتدرت يتس حکومتت متی باشتند 

بتتاهم متحدانته در يتتس اقلتيم زنتتدگی و يتا ملتت عبتتارت از جامعته بشتتری استت کته 
ميکنند به منظور اينکه بازندگی با همی شتان مصتوونيت و منتاف  مشتتر  شتانرا 

 2حمايت نمايند.
در نظتام حقتتوقی افغانستتتان در تعريتتق "ملتتت " بته مستتاله تابعيتتت توجتته صتتورت 

ملتت .»گرفته است ماده نهارم قانون اساسی در ايتن زمينته ننتين صتراحت دارد 
 «3ان عبارت است از تمام افرادی که تابعيت افغانستان را دارا باشند.افغانست

 وبه اين معنی که تمام اتباع کشور صرف نظر از دين   مذهب   فرهنتگ   نتژاد 
 ند.رند جزء ملت افغانستان شمره ميشوزبانی که دا

خيانتتتت ملتتتی تعريتتق شتتتده استتتت امتتتا  1396در کتتود جتتتزای افغانستتتتان منتشتتره 
( کتود جتزا ذکتر شتده  در 238ر هتای تشتکيل دهنتده آن در متاده )ق و رفتايمصاد

روشنائی اين مصاديق گفتته متی تتوانيم کته خيانتت ملتی عبتارت استت از ارتکتاب 
و  هرنوع فعل عمدی عليه کشور و به نف  دشتمن و بيگانته توست  اتبتاع افغانستتان

ل ه اعمتايا به عبارت ديگر خيانت ملی عبارت است از ارتکاب آگاهانته و عامدانت
( کتتود جتزا توستت  اتبتاع افغانستتتان. پت  عناصتتر جترم خيانتتت 238منتدر  متاده )

 ملی شامل سه بخا است.
 ( کود جزا واق  شده باشد 238الق: يکی از اعمال مندر  ماده )

عيتت ب : مرتکب از جمله اتباع افغانستان باشد . اگر شخص بيگانته ويتا بتدون تاب
 .جاسوسی پنداشته خواهد شد نه خيانت ملی اين اعمال را انجام دهد  عمل وی 

                                                
، 1394، تابستان28منصور رحمدل، جاسوسی و خیانت به کشور، مجله تحقیقاتی حقوق ازاد، شماره .  1

 174ص 
 لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوقی.  2
 4، ماده 1382قانون اساسی .  3
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به   : عمل را به شکل عمدی انجام داده باشد و اگر به شکل خطاء باشد اين جرم
وجتود نمتی آيتتد مگتر اينکتته مرتکتب مؤظتتق ختدمات عامتته باشتد زيتترا طبتق متتاده 

 ( کود جزا عمديت در حق وی شرط نيست.242)
ار مجرمانته مختالق وظتايق پ  تعريق خيانت ملی عبارت است از ارتکاب رفتت

 ملتی يکتی از اتبتاع کشتور  يتا هرگونته اقتدام مختالق امانتت داری  بته نفت  کشتتور
له بيگانه که امنيت کشور را به مخاطره می اندازد  اعتم از ايتن کته در زمتان صت

يا جنتگ باشتد. خيانتت ملتی  فعتل عمتدی تبعته کشتور استت کته منتاف  يتس قتدرت 
بته زيتان مملکتت تت مين و امنيتت کشتور را بته بيگانه را در زمان صتله يتا جنتگ 

 مخاطره اندازد.
 گفتار دوم : تاریخچه خیانت ملی 

آنچه امتروزه تحتت عنتوان خيانتت ملتی متورد بحتا قترار ميگيترد   ستابقه بستيار 
طوالنی دارد در عين حال از نظر تاريخی شتايد نتتوانيم مبتدد مشتخص و روشتنی 

ی ز زمتانی کته بشتر بته اقتضتای طبت  متدنبرای پيدايا جرايم خيانت ملتی بيتابيم ا
خويا زندگی اجتمتاعی را تشتکيل داد   تصتادمات بتين افتراد و هئيتت حاکمته بته 

کتته تحقتتق جتترم نيتتاز بتته  یوجتتود آمتتد و جتترايم خيانتتت ملتتی پديتتدار شتتد. از آنجتتاي
موضوع دارد و بدون موضوع در هرجرمی تحقق آن بی مورد است و موضتوع 

می توان گفتت ت و دولت يس کشور است بنابر اين تحقق جرم خيانت ملی حاکمي
ود   هرنند در شکل های بسيار ابتدائی و ساده خود بته وجتاز زمانی که دولت ها

آمدند و براثر مرزبندی کشور هتا پتا بته عرصته وجتود گذاشتتند ارتکتاب جرايمتی 
 از قبيل خيانت ملی نيز قابل تصور است.
ت اجتماعی   نظير قبيلته بته وجتود آمتد به هرحال از زمانی که ساده ترين تشکيال

به طور طبيعی اين فر  وجود داشت که گروهی عهده دار اداره زنتدگی جمعتی 
شوند و براساو قدرتی که کستب متی کننتد  حکمتران ديگتران باشتند و کستانی را 
که در جهت تزلزل قدرت آنان بر مياند مجتازات نماينتد پت  از دوران ابتتدائی بته 

ل بنياد های اجتماعی دولت و قدرت حاکمه  شکل گرفتت دولتت تدريآ براثر تکام
ها حقوقی را برای شهروندان و رعايای خويا وضت  کردنتد و متردم موظتق بته 
رعايت وفاداری واظهار صداقت و امانت در مقابل کشتور و هئيتت حاکمته بودنتد 
و در صورتی که اين حقوق مورد تعر  قرار ميگرفت  عمتل مترتکبين جترم و 

 1جزا بود. مستوجب
اين دسته جرايم در سطه ملی هر کشور شناخته شده و از نظر مناف  ملتی کشتور 
ها دارای اهميت زيادی می باشند اين جرايم به نام های متفاوت مانند جترايم عليته 
دولت و ملت  جرايم عليه امنيت داخلی دولت  جرايم عليه امنيت خارجی دولتت  
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اد ميشتوند  نتوعی از ايتن جترايم را بعضتا بتا جرايم عليه امنيتت و منفعتت عامته يت
در قتوانين جزائتی برختی از کشتور هتا  1اصطالح "خيانت ملتی"  مستما نمتوده انتد

اصتطالح خيانتتت ملتتی در فهرستتت جترايم بتته کتتار بتترده نشتده امتتا عتتين اعمتتال در 
فهرستتت جتترايم منتتدر  آن قتتوانين بتته نتتام هتتای ديگتتری بتتا همتتان مجتتازات هتتای 

ال منصوب به خيانت ملی پيا بينی گرديده در نظتر گرفتته سنگينی که برای اعم
شده است در قانون جزای کشور ما در فهرست جرايم کدام جرمتی بته نتام خيانتت 
ملتتی در  نبتتوده استتت امتتا همتتان اعمتتال دربتتاب اول جنايتتات و جتتنه ضتتد منفعتتت 
عامه با مجازات های مربوط آن ذکر شده است که در فصتل اول ايتن بتاب اعمتال 

جرايم عليه امنيت خارجی دولت همتراه بتا مجتازات هتای متعلقته ورديق شده آتی 
( قانون جتزا را 202-173( ماده )29انها توضيه شده است اين فصل در حدود )

 در بر ميگيرد. 
( بته اعمتال ارتکتابی 252و  204متاده ) 48در فصل دوم قانون جزای افغانستان 

اخلتتی  دولتت جترم انگتاری گرديتتده اختصتاص يافتته کته بنتتام جترايم عليته امنيتت د
 30هچنان در قانون جرايم عليه امنيتت داخلتی وختارجی کته ايتن قتانون در  2است.

هجری شمسی توس  هئيت رئيسه شورای انقالبی دولت وقتت  1366ميزان سال 
به تصتويب رستيده استت  در متاده اول فقتره اول قتانون متذکور جترم خيانتت ملتی 

اعمال عمدی تبعه جمهتوری  -1ه اول خيانت ملی: اين گونه تعريق شده است ماد
دموکراتيس افغانستان عليه حق حاکميت مردمی صيانت تماميت ارضتی استتقالل 
  و امنيتتت ملتتی و قابليتتت دفتتاعی کشتتور ميباشتتد کتته عبتتارت از پيوستتتن بتته دشتتمن

واگتتذاری   تستتليمی نيروهتتا  جاسوستتی  فعاليتتت مستتلحانه عليتته حاکميتتت مردمتتی
در اختيتتار   استتتحکامات و ستتاير وستتايل ستترد جنتتگ  اربویتخنيتتس محتت  ستتالح

گذاشتن معلومتات حتاوی استرار دولتتی و نظتامی بته کشتورها يتا ستازمان هتای يتا 
 گروه ضد دولتی .

وهمکاری با کشور های خارجی ياسازمان هتا يتا گتروه هتای  تشريس مساعی -2
ضتتتد دولتتتتی در اجتتترای فعاليتتتت خصتتتمانه شتتتان عليتتته جمهتتتوری دموکراتيتتتس 

 فغانستان .ا
 به منظور کسب قدرت دولتی  توطه -3

اخلتی اخيراً کود جزای افغانستان  در کتاب دوم در فصل اول جرايم عليه امنيت د
خيانت ملتی را از جاسوستی تفکيتس و جداگانته بتدان وو خارجی را جرم انگاری 

 پرداخته است. 
 فصل دوم: کلیات
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شود که در آن خصوصتيات  دراين بحا به موضوعات کلی اين رساله اشاره می
جرم خيانت ملی....مورد بحا وبررسی قترار متی گيترد کته اينتس بته آن پراختته 

 می شود:
 گفتار اول: جرم انگاری گسترده خيانت ملی

ر قانونگذار از جرم انگاری گستترده در رابطته بتا هرنتوع رفتتار مختاطره آميتز بت
ه نحتتوی مختتالق بتتا ضتد امنيتتت کشتتور استتتفاده کتترده استتت ايتن عمتتل قانونگتتذار بتت

از اصل قانونی بودن جرم ومجازات می باشد. اما از آنجا که حکومت ها از ديربت
ا حقتوق به پيوند امنيت ملی با ماندگاری فرمانروائی بيشتر از پيونتد امنيتت ملتی بت

ن وآزادی های شهروندان ارزش داده اند جرم انگاری گسترده صرفاً نستبت بته ايت
ت نگرانتتی قانونگتتذار در جتترم انگتتاری رفتتتار هتتای جتترايم موجتته دانستتته شتتده استت

 تهديد آميز ضد امنيت ملی از رهگذر دو نيز نشآت می گيرد:
 ه به اتباع خود و يا بيگانگان اعتماد نندانی ندارد. اول اين ک-
دوم اينکه قانون اطالع مشخصی در رابطه با محدوده امنيت وآزادی نتدارد. وبتا -

و محافظتت نمايتد  ولتی بتاالخره بته ستمت امنيتت آن که در صدد است که از هترد
ملی رفته ونون قلمرو اين واژه بترايا نتامعلوم استت  بته جترم انگتاری گستترده 

بنتاًء برختی  1روی می آورد که امنيت را بتر آزادی هتای فتردی برتتری متی دهنتد.
 از مهم ترين نمونه های جرم انگاری گسترده در جرم خيانت ملی عبارتند از:

 م: جرم انگاری اعمال مقدماتیگفتار دو
 اکثراً در نظام های حقوقی مختلق انديشه مجرمانه جرم محستوب نمتی شتود و تتا

 وقتی که اين انديشه در قالب عمل ظهور نکند  قابل مجازات نيست.
کود جزای افغانستتان مجترد تصتميم بته ارتکتاب جترم يتا اجترای  47نظر به ماده 

 کود جتزای 48ه نمی شود همچنان  در ماده اعمال مقدماتی شروع به جرم شناخت
م افغانستان آمده است که حاالت مربوط به تفکر يا مجترد تصتميم بته ارتکتاب جتر

 شروع به جرم شناخته نمی شود.
بنا براين تازمانيکه مجرم شروع به اجرای فعل مجرمانه و عمليات اجرائی جترم 

نديشته مجرمانته وانجتام نکند مرتکب جرم نشده است مراحل قبل از آن که شامل ا
مال مقدماتی ميشود جرم به شمار نميرود. نترا کته انديشته مجرمانته فاقتد ـدادن اع

عنصر مادی جرم است وانجام مقتدمات جترم نمتی توانتد ستوء نيتت مجترم وقصتد 
ارتکتتاب او را آشتتکار کنتتد واز ستتوی ديگتتر در بردارنتتده هتتي  نتتوع ضتترر بتترای 

اًء قانونگذار در جرم خيانت ملتی  از لحتاظ افراد و اشخاص جامعه نخواهد بود.بن
اساو بودن اين جرم  حفظ امنيت ومصاله عمومی وجلو گيتری از نتتايآ زيانبتار 
اين دسته از جرايم  اعمال مقدماتی را نيتز جترم بته شتمار آورده و قابتل مجتازات 
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دانسته است. اين طترز برختورد بتا مجرمتان جترايم عليته امنيتت گتاهی فراتتر هتم 
ت ودر قوانين برخی از کشور هتا قصتد وانديشته مجرمانته نيتز بته عنتوان رفته اس

 1جرم ذکر شده است.
 گفتار سوم: جرم انگاری مصادیق معاونت به جرم

معاونتتت در جتترم بتته معنتتی دخالتتت در عمتتل مجرمانتته بتته شتتکل ستتببيت استتت 
يعنتی برختی  2طوريکه در ارتکتاب عمتل متادی جترم دخالتت مستتقيم نداشتته باشتد.

با قصد مشتر  مجترم اصتلی را در تحقتق جنايتت يتاری کترده باشتند  ولتی افراد 
کارشتان فقتت  تحقتتق جنايتتت را بتترای جتتانی آستتانتر کتترده باشتتد  ايتتن فتترد يتتا افتتراد 
تحتتتت عنتتتوان  معتتتاون تعقيتتتب متتتی شتتتوند. معاونتتتت در جتتترم در صتتتورتی قابتتتل 
مجتتازات استتتت کتتته شتتخص مرتکتتتب اصتتتلی جرمتتی را کتتته در قتتتانون بتتترای آن 

عيين شده است ياری ومساعدت نمايد در کود جزای افغانستان مجتازات مجازات ت
معاون به جزای يتس درجته پتائين »اين جرم را اينگونه جرم انگاری کرده است: 

تر از مجازات جرم مرتکبه محکتوم متی گتردد مگتر ايتن کته در ايتن قتانون طتور 
نستته انتد اما در برختی متوارد معانتت را جترم مستتقل دا« ديگری حکم شده باشد.

مثالً در امور امنيتی  شخصی کته ديگتری را بته جنتگ داخلتی تحريتس متی کنتد. 
 3در صورت وقوع نتيجه جرمی به مجازات جرم مرتکبه  محکوم می گردد.

 گفتار چهارم: توسعه جرم انگاری به رفتار های غیر عمدی
فلستتفه جتترم انگتتاری در حقتتوق جتتزا کنتتترول اراده آگتتاه نتتاقض مقتتررات استتت 

ق جزا در اصل تنها جرائم عمدی را قابل مجازات می داند لتيکن جاسوستی وحقو
و خيانت ملی به اندازه از اهميت باال برخورد دار است که قانونگتذار در پتاره از 

بتی مبتاالتی وستهل انگتاری مرتکتب   موارد کستانی را کته از روی بتی احتيتاطی
 4اين جرائم می شوند نيز سزاوار مجازات دانسته است.

 تار پنجم: توسعه جرم انگاری به رفتار های امتناع از عملگف
جرم  عبارت است ارتکاب عمل يا امتناع از عملی است که مطتابق احکتام ايتن »

قانون جرم شناخته شده  عناصر آن مشخص و برای آن مجازات يا تدابير تتامينی 
بترای آن از ارتکتاب عمتل و يتا امتنتاع عملتی کته قانونگتذار 5«تعيتين گرديتده باشتد.

مجازات تعيين کرده باشد. امتناع از عمل  زمانی سبب مسووليت جزائی پيدا متی 
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کند که امتاع کننده بتر استاو قتانون يتا قترار داد يتا عترف مستلم موظتق بته انجتام 
 فعل باشد واز انجام آن عمدا خود داری کند. 

نتتت کتود جتزای افغانستتان کستی کته در جترايم خيا 72و  71نظتر بته مفهتوم متاده 
ه ملی اطالعات موثق داشته باشد اگر به ارگان های حاکميت مردمی خبتر ندهتد بت
 جزا محکوم می گردد  اما اگر قبل از وقتوع جترم اطتالع دهتی کنتد  مطتابق متاده
هفتاد ويتس کتود جتزا مجتازات بتر آن شتخص تطبيتق نمتی گتردد کته از اتفتاق در 

از وقتوع جترم جلتو جرم اطتالع دهتی کنتد. مشتروط بتر ايتن کته ايتن اطتالع دهتی 
 گيری کرده باشد.  

 
 
 

  محاکم  مرکز ووالیات کشورمحاکم  مرکز ووالیات کشور  اجراآت اجراآت گزارش گزارش 
 تجاوز جنسی ودرمورد رسیده گی به قضایای خشونت علیه زن 

 1398در سال 
 الف : قضایای خشونت علیه زن :

 1161مجموعتتتتاً  بتتته تعتتتتداد  1398قتتترار گزارشتتتتات بدستتتت آمتتتتده    در ستتتال 
تتتتتن ازجانتتتتب محتتتتاکم ابتدائيتتتته و  1508اتهتتتتام قضتتتتيه  خشتتتتونت عليتتتته زن بتتتته 

تتتتتن  9استتتتتيناف مرکتتتتز وواليتتتتات کشتتتتورحل وفصتتتتل گرديتتتتده و بتتتته اثتتتتر آن 
تتتتن محکتتتوم بتتته  104تتتتن محکتتتوم بتتته حتتتب  دوام   124محکتتتوم بتتته اعتتتدام   

تتتتن محکتتتوم بتتته  468تتتتن محکتتتوم بتتته حتتتب  متوستتت     186حتتتب  طويتتتل    
 333و بتتته تعتتتداد تتتتن محکتتتوم بتتته جتتترايم نقتتتدی  گرديتتتده  255حتتتب  قصتتتير و 

تتتتن ازمتهمتتتين نستتتبت عتتتدم موجوديتتتت داليتتتل التتتزام بتتتری الذمتتته شتتتناخته شتتتده 
 اند.

 :براساو گزارشات واصله محاکم
 قضیه  345  بارسیده گی به محاکم والیت کابل

 قضیه  163  رر             محاکم والیت هرات
 قضیه  141 رر        محاکم والیت دایکندی 

 قضیه  75 رر             محاکم والیت کندز
 قضیه  55 رر           محاکم والیت فاریاب

 قضیه  45 رر         محاکم والیت بدخشان
 قضیه  42 رر           محاکم والیت بامیان

 قضیه  34 رر              محاکم والیت بلخ
 قضیه  31 رر            محاکم والیت بغالن

 درصدر قرار داشـــته و قضیه 16 رر         محاکم والیت بادغیس
همچنتتان محتتاکم کنتتدهار  ارزگتتان  خوستتت  جوزجتتان  تخار کاپيستتاء  پنجشتتير  
ستتتمنگان  نيمروز ستتترپل پروان  پکتيکتتتا  لغمتتتان  هلمنتتتد  غور ميتتتدان وردو  

ه ( دوستيه  مربتوط بت27ننگرهار  غزنی  زابل کنرهتا  پکتيتا  فتراه ولتوگر التی )
 ن را مورد رسيده گی قضايی قرارداده اند.جرايم خشونت عليه ز
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 کتدام قضتيه (98استيناف واليت نورستان درجريتان ستال ) هکمگفتنی است که مح
 .تحت کار نداشته استخشونت عليه زن نداشته اند 

بته طتور جداگانته در ادامته همتين گتزارش بته نشتر  فتوققضتايای  تفصتيلی جداول
 رسيده است.

 ب : قضایای تجاوزجنسی :
ازجانتب محتاکم ابتدائيته و استتيناف  1398ساو گزارشتات واصتله طی ستال به ا

قضتتيه تجاوزجنستتی کتته ازجانتتب ارگانهتتای 235مرکتتز وواليتتات کشتتور درمتتورد 
  عدلی محول ان محاکم گرديتده   رستيده گتی بعمتل آمتده و متهمتين قضتايا کته بتال

حتب   تتن بته 81تتن بته اعتدام  2تتن ميشتوند  بته جتزا هتای الزم ازجملته  309بر
 5تن به حب  قصتير   19تن به حب  متوس    57تن به حب  طويل   97دوام  

لذمته تن ازمتهمين بنابرعدم موجوديت داليل الزام بتری ا 45تن به جريمه نقدی و 
 شناخته شده اند . 

ای به مالحظه آمار و ارقام دست داشته محـاکم ذيل از لحتاظ رستيده گتی بته قضتاي
 فوق در صدر قرار دارند:

 قضیه  34 محاکم والیت کابل
 قضیه  31 محاکم والیت کندهار

 قضیه  28 محاکم والیت بلخ
 قضیه  33 محاکم والیت تخار

 قضیه 22 محاکم والیت جوزجان 
 قضیه 16 محاکم والیت بادغیس 

 قضیه  22 محاکم والیت  هرات

همچنتتتتان محتتتتاکم استتتتتيناف واليتتتتات فارياب باميان پنجشتتتتير بغالن ميدان 

دايکندی پروان لغمان هلمند غزنی ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمنگان  پکتيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  و ورد

هرواحتد التی ده  قضتيه  ننگرهتار  بدخشتان  کندز سرپل نيمروز   کاپيساء

پکتيکتتا  خوستتت  استتتيناف واليتتات رامتتورد رستتيده گتتی قتترارداده ولتتی محتتاکم 

لتوگر فاقتد دوستيه هتای حتل وفصتل وگتان غور زابل  فتراه  نورستتان کنرها  ارز

 نسی درسال گذشته بوده اند. شده تجاوزج

 جداول تفصيلی قضايای تجاوز جنسی ضميمه است ناگفته نبايد گذاشتت کته ده هتا

قضتتيه ديگتتر مربتتوط بتته جتترايم خشتتونت عليتته زن وتجتتاوز جنستتی تحتتت دوران 

 محاکماتی درمحاکم ابتدائيه واستيناف کشور قرار دارد.
 

 محاکم مرکز ووالیات کشوراجراآت جدول 
 ه گی به قضایای خشونت علیه زن در سال درمورد رسید

 به تفکیک هر والیت 1398
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شماره
 

محکمه 
 مربوطه

 اعدام متهمین قضیه
 حبس
 دوام

 حبس
 طویل

 حبس
 متوسط

حبس 
 قصیر

جریمه 
 نقدی

بری 
 الذمه

 

1 1 
محکمه 

استیناف والایت 
 کابل

278 345 4 32 28 25 106 65 85 

2 2 
محکمه 

استیناف والیت 
 هرات 

150 163 0 1 7 29 97 1 28 

3 3 
محکمه 

استیناف والیت 
 دایکندی

110 141 0 0 1 12 36 66 27 

4 4 
محکمه 

استیناف والیت 
 کندز

56 75 0 10 7 8 28 8 14 

5 5 
محکمه 

استیناف والیت 
 فاریاب

55 76 0 6 3 8 28 3 28 

6 6 
محکمه 

استیناف والیت 
 بدخشان 

45 72 0 5 9 11 5 25 15 

7 7 
محکمه 

استیناف والیت 
 ن بامیا

41 72 0 2 1 2 32 10 24 

8 8 
محکمه 

استیناف والیت 
 بلخ 

34 41 0 3 2 6 25 4 1 

9 9 
محکمه 

استیناف والیت 
 بغالن 

31 49 0 7 2 1 13 17 9 

10 10 
محکمه 

استیناف والیت 
 بادغیس

16 19 0 0 4 9 4 0 2 

11 11 
محکمه 

استیناف والیت 
 کندهار

11 13 0 1 2 2 6 0 2 

12 12 
محکمه 

استیناف والیت 
 گانارز

1 1 0 0 0 1 0 0 0 

13 13 
محکمه 

استیناف والیت 
 خوست

2 3 0 0 0 1 2 0 0 

14 14 
محکمه 

استیناف والیت 
 جوزجان

31 52 0 3 5 5 12 13 14 

15 15 
محکمه 

استیناف والیت 
 تخار

8 12 1 0 0 0 1 10 0 

16 16 
محکمه 

استیناف والیت 
 کاپیساء

12 14 0 1 2 0 3 5 3 

17 17 
محکمه 

استیناف والیت 
 پنجشیر

7 7 0 0 0 2 1 0 4 

18 18 
محکمه 

استیناف والیت 
 سمنگان

24 28 0 7 1 5 1 8 6 
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19 19 
محکمه 

استیناف والیت 
 نیمروز

22 27 0 2 1 6 11 1 6 

20 20 
محکمه 

استیناف والیت 
 سرپل

37 55 0 0 4 5 22 2 22 

21 21 
محکمه 

استیناف والیت 
 پروان

33 41 3 10 2 7 10 2 6 

22 22 
محکمه 

استیناف والیت 
 پکتیکا

12 18 1 2 1 7 0 0 7 

23 23 
محکمه 

استیناف والیت 
 لغمان

16 17 0 4 4 1 6 0 2 

24 25 
محکمه 

استیناف والیت 
 هلمند

19 31 0 1 1 15 5 1 8 

25 26 
محکمه 

استیناف والیت 
 غور

17 23 0 5 4 6 0 8 0 

26 27 
محکمه 

استیناف والیت 
 میدان وردگ

12 14 0 4 1 0 1 4 4 

27 28 
محکمه 

استیناف والیت 
 ننگرهار

26 31 0 7 4 6 8 3 3 

28 29 
محکمه 

استیناف والیت 
 غزنی 

19 25 0 2 1 0 14 2 6 

29 30 
محکمه 

استیناف والیت 
 زابل

16 19 0 7 2 4 0 0 6 

30 31 
محکمه 

استیناف والیت 
 کنرها

8 8 0 1 1 2 0 3 1 

31 32 
محکمه 

استیناف والیت 
 پکتیا

6 7 0 1 1 0 2 1 2 

32 33 
محکمه 

استیناف والیت 
 فراه

3 3 0 0 0 0 2 0 1 

33 34 
محکمه 

استیناف والیت 
 لوگر

3 6 0 1 0 0 2 2 1 

 337 264 483 186 101 125 9 1508 1161 مجموع
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 محاکم مرکز ووالیات کشور  اجراآت دول ج
 1398گی به قضایای تجاوزجنسی در سال درمورد رسیده 

 به تفکیک هر والیت 

شماره
 

 محکمه مربوطه

ه
ضی

ق
 

متهمی
 ن

اعدا
 م

حب
 س
 دوام

 حبس
 طویل

 حبس
 متوسط

حبس 
 قصیر

جریمه 
 نقدی

بری 
 الذمه

 

34 1 
محکمه استیناف 

 والیت
 کابل

34 48 0 20 12 2 0 0 14 

35 2 
محکمه استیناف 

 والیت
 بادغیس

11 16 0 2 6 4 4 0 0 

36 3 
محکمه استیناف 

 والیت
 فاریاب

2 4 0 2 1 1 0 0 0 

37 4 
محکمه استیناف 

 والیت
 بامیان

7 8 0 1 5 1 0 1 0 

38 5 
محکمه استیناف 

 والیت
 پنجشیر

3 3 0 0 0 0 0 0 0 

39 6 
محکمه استیناف 

 والیت
 بغالن

1 1 0 0 1 0 0 0 0 

40 7 
محکمه استیناف 

 الیتو
 میدان وردگ

3 3 0 0 3 0 0 0 0 

41 8 
محکمه استیناف 

 والیت
 پکتیا

2 3 0 0 0 0 0 0 3 

42 9 
محکمه استیناف 

 والیت
 دایکندی

5 10 0 3 4 1 1 1 0 

43 10 
محکمه استیناف 

 والیت
 پروان

7 9 0 1 1 0 0 0 7 

44  
محکمه استیناف 

 والیت
 لغمان

1 2 0 2 0 0 0 0 0 

45 11 
محکمه استیناف 

 والیت
 هلمند

3 4 0 1 2 0 1 0 0 
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46 12 
محکمه استیناف 

 والیت
 غزنی

3 3 0 2 1 0 0 0 0 

47 13 
محکمه استیناف 

 والیت
 سمنگان

11 11 0 1 7 3 0 0 0 

48 14 
محکمه استیناف 

 والیت
 کندهار

19 31 0 2 22 5 0 0 2 

49 15 
محکمه استیناف 

 والیت
 کاپیساء

3 3 0 0 2 1 0 0 0 

50 16 
محکمه استیناف 

 والیت
 کندز

20 23 2 11 5 3 1 0 1 

51 17 
محکمه استیناف 

 والیت
 بلخ

21 28 0 3 9 5 5 0 6 

52 18 
محکمه استیناف 

 والیت
 هرات

17 22 0 5 6 9 2 0 0 

53 19 
محکمه استیناف 

 والیت
 تخار

27 33 0 12 3 12 3 0 3 

54 20 
محکمه استیناف 

 والیت
 سرپل

1 2 0 0 1 1 0 0 0 

55 21 
محکمه استیناف 

 والیت
 نیمروز

1 1 0 0 0 0 0 0 1 

56 22 
محکمه استیناف 

 والیت بدخشان
11 14 0 6 1 3 0 3 1 

57 23 
محکمه استیناف 
 والیت ننگرهار

1 5 0 3 0 1 0 0 1 

58 24 
محکمه استیناف 
 والیت جوزجان

21 22 0 4 5 5 2 0 6 

 45 5 19 57 97 81 2 309 235 مجموع
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 محاکم مرکز ووالیات کشور اجراآت  تفصیلی  جدول

1398درمورد رسیده گی به قضایای خشونت علیه زن در سال   

 نوع اتهام محکمه مربوطه شماره
تعداد 
 متهمین

تاریخ جلسه 
 قضایی

 تصمیم قضایی

1  
رسيده گی بجرايم خشونت محکمه ابتدائيه 

 عليه زن واليت کابل
 20/1/98 1 قتل

بيست وهشت سال حب  
 تنفيذی

 29/1/98 4 رر رر       رر  2
يکنفرهژده سال دونفر دوازده 
سال حب  وجريمه نقدی 

 يکنفر بری الذمه

 3/2/98 1 قتل رر       رر  3
پانزده سال حب  تنفيذی 

 وجريمه نقدی

 يست سال حب  تنفيذیب رر 1 رر رر         رر  4

 31/2/98 1 رر رر      رر  5
بيست سال حب  وجريمه 

 نقدی

 بيست سال حب  تنفيذی 1/4/98 1 رر ررر        رر  6

 بيست وپنآ سال حب  تنفيذی 10/4/98 1 رر رر     رر  7

 14/5/98 1 رر رر       رر  8
بيست وهشت سال حب  

 تنفيذی

 بری الذمه 20/7/98 1 رر رر       رر  9

 4/8/98 2 رر رر       رر  10
دوسال حب  ويکنفربيست 

 دومی بری الذمه

 يکنفر اعدام ويکنفربری الذمه 11/8/98 2 رر رر      رر  11

 بری الذمه رر 1 رر رر         رر  12

 بری الذمه 14/8/98 1 رر رر        رر  13

 هفده سال حب  19/8/98 1 قتل رر      رر  14

 هرواحد شان بری الذمه 21/8/98 2 رر رر       رر  15

 11/9/98 2 رر رر       رر  16
يکنفربيست سال ويکنفربری 

 الذمه

 بری الذمه 12/9/98 1 رر رر       رر  17
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 ده سال حب  تنفيذی 7/10/98 1 رر رر      رر  18

 هژده سال حب  تنفيذی 7/10/98 1 قتل رر        رر   19

 رر 1 رر رر        رر  20
 بيست ودوسال حب  به جريمه

 نقدی

21  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت کابل
 بيست سال حب  تنفيذی 21/10/98 1 رر

 بيست وپنآ سال حب  تنفيذی 24/10/98 1 رر رر        رر  22

 تنفيذی بيست وپنآ سال حب  5/11/98 1 رر رر       رر  23

 بيست سال حب  تنفيذی 14/11/98 1 رر رر        رر  24

 بری الذمه 23/9/98 1 رر رر        رر  25

 اعدام 6/12/98 1 رر رر       رر  26

 بری الذمه 3/4/98 1 اقدام به قتل رر         رر  27

 دوسال حب  تنفيذی 4/6/98 1 رر رر       رر  28

 بری الذمه 2/6/98 1 رر رر       رر  29

 جريمه نقدی 24/4/98 1 رر رر      رر  30

 رر        رر  31
مسبب 

 دکشیخو
 شا سال حب  تنفيذی 14/2/98 1

 هفت سال حب  تنفيذی 23/4/98 1 رر رر      رر  32

 بری الذمه 16/7/98 1 رر رر       رر  33

 هفت سال حب  و جريمه نقدی 24/9/98 1 رر رر        رر  34

 پنآ سال ويکماه حب  2/10/98 1 رر رر       رر  35

 ه حب  تنفيذیپنآ سال وششما 16/10/98 1 رر رر        رر  36

 30/10/98 5 رر رر       رر  37
دونفر هفت سال وسه نفر بری 

 الذمه

 8/11/98 2 رر رر      رر  38
هفت سال حب  يکنفر بری 

 الذمه

 پنآ سال ويکماه حب  تنفيذی 21/11/98 1 رر رر        رر  39

 ده سال حب  تنفيذی 10/12/98 1 رر رر       رر  40

 ششماه حب  تنفيذی 31/1/98 1 آزارواذيت رر        رر  41

 ششماه حب  تنفيذی 17/2/98 1 رر رر        رر  42
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 ششماه حب  تنفيذی 30/2/98 1 ازارواذيت رر        رر   43

 جريمه نقدی 4/4/98 1 رر رر         رر  44

 نهارماه حب  تنفيذی 4/6/98 1 رر رر      رر  45

46  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت 

 اليت کابلعليه زن و
 30/6/98 1 رر

شا ماه حب  تنفيذی وجريمه 
 نقدی

 سه ماه حب  تنفيذی 8/7/98 1 رر رر      رر  47

 20/7/98 2 رر رر       رر  48
هرواحد هشت هشت ماه حب   

 وجريمه نقدی

 22/7/98 3 رر رر      رر  49
يکنفر يکسال وهشت ماه 

 ودونفربری الذمه

 حب  تنفيذینهارماه  23/9/98 1 رر رر      رر  50

 يکسال حب  تنفيذی 1/11/98 1 رر رر      رر  51

 يکسال حب  تنفيذی 3/12/98 1  رر       رر  52

 19/1/98 1 مجروحيت رر       رر  53
ششماه حب  تنفيذی وجريمه 

 نقدی

 جريمه نقدی 17/2/98 1 رر رر        رر  54

 جريمه نقدی 31/2/98 1 رر رر         رر  55

 دوماه حب  و جريمه نقدی 4/3/98 1 رر رر        رر  56

 جريمه نقدی 12/5/98 1 رر رر       رر  57

 يکسال حب  و جريمه نقدی 31/6/98 1 رر رر        رر  58

 سه سال حب  تنفيذی 11/8/98 1 رر رر       رر  59

 هرواحد شان جريمه نقدی 21/8/98 2 رر رر       رر  60

 يذیهفت ماه حب  تنف 9/9/98 1 رر رر         رر  61

 بری الذمه رر 1 رر رر        رر  62

 دوسال حب  تنفيذی 28/10/98 1 رر رر        رر  63

 حب  و جريمه نقدی لسه سا 27/11/98 1 رر رر        رر  64

 رر        رر  65
توهين 
 وتحقير

 يکسال حب  تنفيذی 13/5/98 1

 بری الذمه 2/7/98 1 رر رر       رر  66

 ماه حب  تنفيذی سه 27/8/98 1 رر رر       رر  67

 بری الذمه 25/9/98 1 رر رر         رر  68
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 نهارماه حب  تنفيذی 19/11/98 1 رر رر        رر  69

 هشت ماه حب  تنفيذی 19/1/98 1 دشنامودو  رر        رر  70

71  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت کابل
 سه ماه حب  تنفيذی 27/1/98 1 رر

 يکسال حب  تنفيذی 10/4/98 1 رر رر  رر      72

 سه ماه حب  و جريمه نقدی 30/6/98 1 رر رر          رر  73

 8/7/98 2 رر رر            رر  74
يکنفرنهارماه حب  دومی 

 بری الذمه

 2/9/98 2 رر رر           رر  75
يکنفرسه ماه حب  ودومی 

 بری الذمه

 ماه حب  تنفيذینهار 23/9/98 1 دشنامودو  رر           رر  76

 نهارماه حب  تنفيذی 14/10/98 1 رر رر        رر  77

 هشت ماه حب  تنفيذی 30/10/98 1 رر رر       رر  78

 هرواحد نهار نهارماه حب  21/11/98 2 رر رر        رر  79

 ششماه حب  تنفيذی 27/3/98 1 تخويق رر        رر  80

 يکسال حب  تنفيذی 10/4/98 1 رر رر       رر  81

 يکسال حب  تنفيذی 16/4/98 1 رر رر           رر  82

 29/4/98 5 رر رر        رر  83
يکنفرسه ماه وجريمه نقدی 

 ونهارنفر بری الذمه

 ششماه حب  تنفيذی 17/6/98 1 رر رر        رر  84

 ششماه حب  تنفيذی 27/7/98 1 رر رر       رر  85

 يکسال حب  تنفيذی 8/10/98 1 رر رر          رر  86

 ششماه حب  تنفيذی 14/10/98 1 رر رر       رر  87

 يکسال حب  تنفيذی 18/10/98 1 رر رر         رر  88

 سه ماه حب  تنفيذی 14/11/98 1 رر رر         رر  89

 يکسال حب  تنفيذی 19/11/98 1 رر رر         رر  90

 رر      رر  91
ازدوا  بابيا 
 ازيس زن

 هفت ماه حب  تنفيذی 17/2/98 1

 ده ماه حب  و جريمه نقدی 28/6/98 1 رر رر    رر      92

 ششماه حب  تنفيذی 12/11/98 1 رر رر        رر  93
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 رر        رر  94
انزوای 
 اجباری

 سه ماه حب  تنفيذی 3/4/98 1

 سه ماه حب  و جريمه نقدی 21/10/98 1 رر رر        رر  95

96  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت 

 بلعليه زن واليت کا
 ده سال حب  و جريمه نقدی 19/8/98 1 اب پاشیتيز

 رر         رر  97
من  تصرف 
 دراموال

 دوماه حب  تنفيذی 27/1/98 1

 رر          رر  98
استعمال مواد 

 زهری
2 14/2/98 

ل و دومی بری اسيکنفرهژده 
 الذمه

 رر     رر  99
ممانعت 
 ازحق تعليم

 سه ماه حب  تنفيذی 21/2/98 1

 رر        رر  100
هتس حرمت 
 ومسکن

 نهارماه حب  تنفيذی 24/2/98 1

 رر       رر  101
خريد وفروش 

 زن
 رر 2

يکنفريازده سال ودومی نه 
 سال حب 

 سه ماه حب  تنفيذی 13/8/98 1 لت وکوبی رر       رر  102

 22/8/98 2 رر رر        رر  103
پنآ سال  –هرواحد پنآ 

 ويکماه حب  تنفيذی

 دوماه حب  تنفيذی 30/8/98 1 رر رر        رر  104

 دوماه حب  تنفيذی 2/9/98 1 رر رر        رر  105

 سه ماه حب  تنفيذی 3/9/98 1 رر رر         رر  106

 جريمه نقدی 9/9/98 1 لت وکوب رر     رر  107

 هرواحد بری الذمه 11/9/98 3 رر رر         رر  108

 بری الذمه 19/9/98 1 رر رر      رر  109

 سه ماه حب  تنفيذی 23/9/98 1 رر رر        رر  110

 بری الذمه رر 1 رر رر        رر  111

 جريمه نقدی 24/9/98 1 رر رر       رر  112

 جريمه نقدی 25/9/98 1 رر رر         رر  113

 جريمه نقدی 2/10/98 1 رر رر          رر  114

 جريمه نقدی 7/10/98 1 رر رر        رر  115

 يکسال حب  تنفيذی 8/10/98 1 رر رر        رر  116

 جريمه نقدی 28/6/98 1 رر رر        رر  117

 هرواحد دو دو ماه حب  30/6/98 2 رر رر       رر  118
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 جريمه نقدی رر 1 رر رر         رر  119

120  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت کابل
 جريمه نقدی رر 1 رر

 بری الذمه 2/7/98 1 رر رر         رر  121

 دوماه حب  9/7/98 1 رر رر         رر  122

 سه ماه حب  رر 1 رر رر        رر  123

 بری الذمه 13/7/98 1 رر رر       رر  124

 نهارماه حب  تنفيذی 16/7/98 1 رر رر        رر  125

 هرواحد جريمه نقدی رر 3 رر رر         رر  126

 سه ماه حب  تنفيذی 22/7/98 1 رر رر          رر  127

 جريمه نقدی 7/8/98 1 رر رر          رر  128

 سه ماه حب  تنفيذی 11/8/98 1 رر رر           رر  129

 جريمه نقدی رر 1 رر رر       رر  130

 جريمه نقدی 19/1/98 1 رر رر        رر  131

 جريمه نقدی 12/3/98 1 رر رر        رر  132

 جريمه نقدی رر 1 رر رر         ر  133

 جريمه نقدی 21/3/98 1 رر رر        رر  134

 جريمه نقدی 29/3/98 1 رر رر  رر         135

 بری الذمه 3/4/98 1 رر رر         رر  136

 يکماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر        رر  137

 جريمه نقدی 4/4/98 1 رر رر          رر  138

 هرواحد جريمه نقدی 13/4/98 2 رر رر         رر  139

 يکسال حب  تنفيذی 16/4/98 1 رر رر        رر  140

 جريمه نقدی 23/4/98 1 رر ررر        رر  141

 يکماه حب  تنفيذی 29/4/98 1 لت وکوب رر     رر  142

 بری الذمه 12/11/98 1 قتل رر    رر  143
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 31/1/98 3 رر رر        رر  144
يکنفربيست سال 

ويکنفرشانزده سال ويکماه و 
 يکنفربرائت

145  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت کابل
 ه سال حب  تنفيذیهژد رر 1 رر

 اعدام 28/2/98 1 رر رر      رر  146

 بيست سال حب  4/3/98 1 رر رر       رر  147

 هرواحد ده  ده سال حب  11/3/98 2 رر رر       رر  148

 بيست وهشت سال حب  8/4/98 1 رر رر       رر  149

 شانزده سال هفت ماه حب  22/4/98 1 رر رر     رر  150

 شانزده سال وسه ماه حب  15/4/98 1 رر رر       رر  151

 شانزده سال وششماه حب  رر 1 رر رر        رر  152

 18/4/98 2 رر رر        رر  153
و ششماه ويکنفر  شانزده سال

 بری الذمه

 بری الذمه 22/4/98 1 رر رر       رر  154

 رر 14/5/98 1 رر رر      رر  155

 بيست وپنآ سال حب  23/6/98 1 رر رر        رر  156

 هردو بری الذمه 1/8/98 2 رر ررر       ر  157

 سی سال حب  12/8/98 1 رر رر        رر  158

 بيست سال حب  25/8/98 1 رر رر       رر  159

 بری الذمه 16/9/98 1 رر رر       رر  160

 رر 7/10/98 1 رر رر       رر  161

 رر 14/10/98 1 رر رر        رر  162

 ده سال حب  تنفيذی 7/10/98 1 رر رر       رر  163

 نوزده سال حب  10/10/98 1 رر رر        رر  164

 بری الذمه 8/10/98 2 رر رر         رر  165

 14/10/98 4 رر رر       رر  166
يکنفرهژده سال حب  و سه 

 نفر بری الذمه

 5/11/98 2 رر رر         رر  167
يکنفراعدام و يکنفرجريمه 

 نقدی

 بری الذمه 30/10/98 1 رر رر          رر  168
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 رر 28/10/98 1 رر رر      رر  169

170  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت کابل
 رر 24/11/98 1 رر

 هفده سال حب  3/12/98 1 رر رر        رر  171

 بری الذمه 3/1/98 1 لت وکوب رر         رر  172

 ششماه حب  تنفيذی 4/3/98 1 رر رر       رر  173

  سه ماه حب 28/2/98 1 رر رر       رر  174

 جريمه نقدی رر 1 رر رر    رر  175

 جريمه نقدی 31/4/98 1 رر رر       رر  176

 نهارماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر       رر  177

 سه ماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر       رر  178

 بری الذمه رر 1 رر رر          رر  179

 سه ماه حب  تنفيذی 3/5/98 1 رر رر        رر  180

 سه ماه حب  وجريمه نقدی 5/5/98 1 رر رر          رر  181

 جريمه نقدی 12/5/98 1 رر رر        رر  182

 سه ماه حب  تنفيذی 13/5/98 1 رر رر       رر  183

 جريمه نقدی 14/5/98 1 رر رر        رر  184

 جريمه نقدی 29/5/98 1 رر رر       رر  185

 هرواحد جريمه نقدی 2/6/98 2 رر رر       رر  186

 دوماه حب  14/6/98 1 رر رر      رر  187

 بری الذمه 16/6/98 1 رر رر         رر  188

 سه ماه حب  17/6/98 1 رر رر         رر  189

 جريمه نقدی 26/6/98 1 رر رر        رر  190

 جريمه نقدی 23/6/98 1 رر رر       ررر  191

 هرواحد جريمه نقدی رر 2 رر رر        رر  192

 بری الذمه 24/6/98 1 رر رر          رر  193
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 يکماه حب  رر 1 رر رر     رر    194

195  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت کابل
 يکسال حب  تنفيذی 11/10/98 1 رر

 دوماه حب  رر 1 رر رر         رر  196

 بری الذمه 16/10/98 1 رر رر         رر  197

 جريمه نقدی 24/10/98 1 رر رر       رر  198

 28/10/98 4 رر رر        رر  199
دونفردوماه و دونفرسه ماه 

 حب  تنفيذی

 جريمه نقدی رر 1 رر رر       رر  200

 يکماه  وپانزده روزحب  رر 1 رر ررر        رر  201

 هرواحد جريمه نقدی 5/11/98 3 رر رر       رر  202

 جريمه نقدی 12/11/98 1 رر رر        رر  203

 جريمه نقدی 27/11/98 1 رر رر           رر  204

 بری الذمه رر 2 رر رر   رر        205

 جريمه نقدی 29/11/98 1 رر رر       رر  206

 دو ماه حب  11/12/98 1 رر رر       رر  207

 رر    رر  208

معاونت 
درضرب 
وجرح 

 منجربه مرو

 پنآ سال حب  تنفيذی 12/12/98 1

209  
ديوان رسيده گی به جرايم خشونت عليه زن 

 استيناف واليت کابل
 قدیجريمه ن 25/3/98 1 لت وکوب

 بری الذمه 5/5/98 1 رر رر         رر  210

 ششماه حب  تنفيذی 22/4/98 1 رر رر        رر  211

 نهارماه حب  16/6/98 1 رر رر         رر  212

 يکسال حب  تنفيذی 3/6/98 1 رر رر        رر  213

 جريمه نقدی 15/7/98 1 رر رر         رر  214

 رر 2 رر رر       رر  215
يکنفرجريمه نقدی ودومی 

 بری الذمه

 جريمه نقدی 02/7/98 1 رر رر        رر  216

 نهارماه حب  وجريمه نقدی 29/7/98 1 رر رر       رر  217

 بری الذمه 13/8/98 1 رر رر       رر  218
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219  
ديوان رسيده گی به جرايم خشونت عليه زن 

 استيناف واليت کابل
 رر 4/8/98 1 رر

 حب يکماه وپانزده روز 11/8/98 1 رر رر        رر  220

 يکسال حب  وجريمه نقدی 11/8/98 1 رر رر         رر  221

 يکماه حب  تنفيذی 25/8/98 1 رر رر        رر  222

 سه ماه حب  وجريمه نقدی 2/9/98 1 رر رر       رر  223

 پنآ ماه حب  تنفيذی 16/9/98 1 رر رر          رر  224

 يکسال حب  و جريمه نقدی 23/9/98 1 رر رر         رر  225

 دوماه حب  تنفيذی 22/9/98 1 رر رر     رر    226

 هردو جريمه نقدی 23/9/98 2 رر رر        رر  227

 جريمه نقدی رر 1 رر رر         رر  228

 بری الذمه 4/10/98 1 رر رر        رر  229

 هفت ماه حب  تنفيذی 21/10/98 1 رر رر       رر  230

 دو ماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر        رر  231

 دوماه حب  تنفيذی 7/10/98 1 رر رر       رر  232

 بری الذمه 28/10/98 2 رر رر       رر  233

 جريمه نقدیهرواحد  25/10/98 2 رر رر        رر  234

 نهارماه حب  12/11/98 1 رر رر      رر  235

 يس ونيم ماه حب  28/10/98 1 رر رر       رر  236

 12/11/98 2 رر رر        رر  237
پانزده پانزده سال هرواحد 

 حب 

 بری الذمه 19/11/98 1 رر رر        رر  238

 رر 13/11/98 3 رر ر      رر  239

 رر 3/12/98 1 رر رر          رر  240

 رر        رر  241
مسبب 
 خودکشی

 بری الذمه 3/1/98 1

 پنآ سال ويکماه حب  19/1/98 1 رر رر        رر  242

 رر    رر  243
مسبب خود 

 کشی
 پنآ سال وششماه حب  17/1/98 1
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244  
رسيده گی به جرايم خشونت عليه زن ديوان 

 استيناف واليت کابل
 پنآ سال ويکماه حب  8/3/98 1 رر

 بری الذمه 2/6/98 1 رر رر        رر  245

 بری الذمه 3/6/98 1 رر رر       رر  246

 شا سال جب  30/6/98 1 رر رر        رر  247

 هشت سال حب  12/9/98 1 رر رر           رر  248

 پنآ سال ويکماه حب  30/10/98 1 رر رر      رر  249

 بری الذمه 28/10/98 1 رر رر        رر  250

 بری الذمه 14/11/98 1 رر رر        رر  251

 جريمه نقدی 6/1/98 1 مجروحيت رر      رر  252

 جريمه نقدی 24/1/98 1 رر رر        رر  253

 بری الذمه 13/7/98 1 رر رر       رر  254

 ذمهبری ال 30/10/98 1 رر رر       رر  255

 رر       رر  256
انزوای 
 اجباری

 بری الذمه 17/1/98 1

 24/1/98 2 زهرخوراندن رر          رر  257
يکنفرپنآ سال وششماه حب  

 دومی بری الذمه

 رر         رر  258
ب زمين غص

وجنگ 
 مغلوبه

 هرواحد يکسال وششماه حب  9/4/98 8

 ششماه حب  تنفيذی 21/3/98 1 آزارواذيت رر         رر  259

 نه ماه حب  و جريمه نقدی 2/9/98 1 رر رر         رر  260

 شا ماه حب  تنفيذی 4/9/98 1 رر رر      رر  261

 بری الذمه 7/10/98 1 رر رر       رر  262

 سه ماه حب  تنفيذی 1/12/98 1 رر رر       رر  263

 نهارسال حب  1/4/98 1 اقدام به قتل رر        رر  264

 يکماه حب يکسال و 2/6/98 1 رر رر        رر  265

 بری الذمه 9/9/98 1 رر رر          رر  266

 پنآ سال حب  تنفيذی 21/10/98 1 رر رر        رر  267

 بری الذمه 5/11/98 1 رر رر       رر  268
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269  
ديوان رسيده گی به جرايم خشونت عليه زن 

 استيناف واليت کابل
توهين 
 وتحقير

 سه ماه حب  تنفيذی 1/4/98 1

 دوروزحب وسه ماه  11/8/98 1 رر رر         رر  270

 بری الذمه 25/8/98 1 رر رر        رر  271

 رر          رر  272
هتس حرمت 

 منزل
 بری الذمه 1/4/98 1

 رر          رر  273
تحريس به 
 فسق وفجور

 هفت سال حب  تنفيذی 29/4/98 1

 بری الذمه رر 1 دو دشنام رر        رر  274

 فيذیهشت ماه حب  تن 9/6/98 1 رر رر        رر  275

 رر    رر  276
خريد وفروش 

 زن
2 27/8/98 

يکنفرپنآ سال ودوم نهارسال 
 حب 

 هرواحد ده  ده سال حب  9/9/98 2 خود سوزی رر        رر  277

 ده سال حب  و جريمه نقدی 19/11/98 1 تيزاب باشی رر        رر  278

   0   

279  
خشونت رسيده گی به جرايم محکمه ابتدائيه 

 واليت هراتعليه زن 
 برائت 14/1/1398 1 وکوبی لت

 رر      رر  280
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 سه ماه وپنآ روزحب  رر 1

 شا ماه حب  تنفيذی رر 1 آزارواذيت رر       رر  281

 رر 1 مجروحيت رر       رر  282
سه وماه پنآ روز وجريمه 

 نقدی

 رر      رر  283
انزوای 
 اجباری

 برائت 18/1/1398 1

 رر    ر ر  284
مجبورنمودن 

 شاءبه فح
 ده سال حب  تنفيذی 14/1/98 1

 رر      رر  285
لت وکوبی 
 وازارواذيت

 برائت رر 1

 پنآ روز حب وسه ماه  رر 1 رر رر      رر  286

 پنآ ماه حب  تنفيذی 21/1/98 1 رر رر       رر  287

 رر      رر  288
ازدوا  

اجباری ولت 
 وکوبی

2 4/2/1398 
ماه حب  سه هرواحد سه 

 تنفيذی

 رر     رر  289
اذيت آزارو

مجبورنمودن 
 به فحشا

 ده سال حب  تنفيذی 21/1/98 1

 رر      رر  290
لت وکوبی 
 توهين

 سه ماه و ده روزحب  تنفيذی رر 1

 رر      رر  291
آزارواذيت 
 وخود سوزی

 سه سال حب  تنفيذی 4/2/98 1

292  
خشونت رسيده گی به جرايم محکمه ابتدائيه 

 واليت هراتعليه زن 
 روزحب  تنفيذیيکسال و ده  رر 1 لت وکوبی
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 نهارماه حب  تنفيذی رر 1 لت وکوبی رر       رر  293

 نهارماه حب  تنفيذی 11/2/98 1 آزارواذيت رر       رر  294

 رر       رر  295
لت و کوبی 
 آزارواذيت

 نهارماه حب  تنفيذی رر 1

 رر      رر  296
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 برائت 11/2/1398 1

 رر        رر  297
مجبوربه 
 فحشاء

 پنآ سال حب  تنفيذی 18/2/1398 1

 پنآ ماه حب  تنفيذی 22/2/1398 1 خود سوزی رر      رر  298

 رر       رر  299
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 سه ماه حب  تنفيذی 18/2/1398 1

 رر رر 1 رر رر      رر  300

 يکسال وششماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر       رر  301

 پنآ روزحب وسه ماه  29/2/98 1 رر رر     رر  302

 سه ماه وپنآ روزحب  رر 1 لت وکوبی رر      رر  303

 رر     رر  304
آزارواذيت 
توهين 
 وتحقير

 سه ماه حب  5/3/1398 1

 رر      رر  305
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 يکسال وششماه حب  تنفيذی رر 1

 پنآ روزحب وسه ماه  8/3/98 1 لت وکوبی رر      رر  306

 رر       رر  307
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 ل وششماه حب  تنفيذیيکسا رر 1

 هرواحد سه ماه حب  رر 2 آزارواذيت رر    رر  308

 سه ماه وپانزده روز رر 1 رر رر      رر  309

 ده روزحب وسه ماه  2/4/1398 1 رر رر      رر  310

 رر      رر  311
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 جريمه نقدی 5/4/1398 1

 رر     رر  312
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 تنفيذیهشت ماه حب   28/3/98 1

 رر      رر  313
توهين 
 وتحقير

 سه ماه و ده روزحب  2/4/98 1

 رر      رر  314
ادعای لت 
 وکوبی

 يکماه حب  تنفيذی رر 1

 ده روزحب وسه ماه   رر 1 لت وکوبی رر     رر  315

316  
خشونت رسيده گی به جرايم محکمه ابتدائيه 

 واليت هراتعليه زن 
 ده روزحب وسه ماه  رر 1 تخويق

 رر     رر  317
لت وکوبی 
 وتخويق

 سه ماه وپنآ روزحب  5/4/1398 1
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 رر     رر  318
آزارواذيت 
 وتخويق

 رر       رر رر 1

 رر      رر  319
لت وکوبی 
 ازارواذيت

 سه ماه وبيست روزحب  9/4/98 1

 سه ماه وبيست روزحب  رر 1 رر رر     رر  320

 سه ماه بيست روزحب  رر 1 لت وکوبی رر      رر  321

 شا سال حب  12/4/1398 1 وحيتمجر رر      رر  322

 يکسال وششماه حب  رر 1 خود کشی رر      رر  323

 نه ماه حب  رر 1 لت وکوبی رر     رر  324

 ششماه حب  رر 1 آزارواذيت رر       رر  325

 رر      رر  326
لت وکوبی 
 آزاروآذيت

 ششماه حب  16/4/1398 1

 رر      رر  327
تخويق 
 آزارواذيت

 ب يکسال وششماه ح 23/4/1398 1

 رر      رر  328
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 سه ماه وبيست روزحب  رر 1

 هشت ماه حب  رر 1 رر رر     رر  329

 نهارماه حب  19/4/1398 1 رر رر     رر  330

 ششماه حب  وجريمه نقدی رر 1 رر رر     رر  331

 پنآ ماه حب  23/4/1398 1 رر رر        رر  332

 حب سه ماه وده روز 30/4/1398 1 رر رر     رر  333

 رر 2 رر رر     رر  334
ده ويکنفرسه ماه 

 روزويکنفربرائت

 پنآ سال حب  6/5/1398 1 مجروحيت رر       رر  335

 رر       رر  336
لت وکوبی 
 منجربه فوت

 هفده سال حب  رر 1

 رر      رر  337
نمودن مجبور

 فحشاءه ب
 هشت ماه حب  13/5/98 1

 رر        رر  338
آزارواذيت 
 وتوهين

 وده روزحب  سه ماه 9/5/1398 1

 رر       رر  339
وبی کلت و

 وآزارواذيت
 هفت ماه حب  13/5/1398 1

340  
خشونت رسيده گی به جرايم محکمه ابتدائيه 

 واليت هراتعليه زن 
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 هفت ماه حب  13/5/98 1

 هشت ماه حب  وجريمه نقدی رر 1 مجروحيت رر       رر  341

 رر      رر  342
لت وکوبی 
 آزارو اذيت

 شا ماه حب  رر 1
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 رر      رر  343
لت وکوبی 
مجروحيت 
 آزارواذيت

 هشت ماه وجريمه نقدی 16/5/98 1

 رر      رر  344
لت وکوبی 
 ازارواذيت

 هفت ماه حب  رر 1

 ده روزحب وسه ماه  27/5/98 1 آزار واذيت رر      رر  345

 رر      رر  346
لت وکوبی 
 آزار واذيت

 ششماه حب  رر 1

 رر         رر  347
مودن نمجبور

 فحشاءه ب
 دوسال حب  16/5/98 1

 رر      رر  348
لت وکوبی 
 ودشنام

2 3/6/98 
هرواحد دوماه وبيست 

 روزحب 

 رر      رر  349
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 نهارماه حب  27/5/98 1

 سه ماه وده روزحب  رر 1 دشنام رر      رر  350

 دوسال حب  وجريمه نقدی 6/6/1398 1 لت وکوبی رر      رر  351

 برائت رر 1 لت وکوبی رر    رر     352

 پنآ سال ويکماه حب  13/6/98 1 خود کشی رر     رر  353

 رر      رر  354
موميت سم

 منجربه فوت
3 13/6/98 

يکنفردوسال وششماه 
يکنفريکسال ويکماه حب  

 ويکنفربرائت

 هفت سال حب  17/6/98 1 مجروحيت رر      رر  355

 رر     رر  356
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 پنآ روزحب  و سه ماه رر 1

 رر     رر  357
موميت سم

 منجربفوت
3 13/6/98 

يکنفردوسال وششماه 
يکنفريکسال ويکماه 

 ويکنفربرائت

 هفت سال حب  17/6/98 1 مجروحيت رر       رر  358

 رر      رر  359
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 سه ماه وپنآ روزحب  رر 1

 24/6/98 1 خودکشی رر        رر  360
شا سال وهفت ماه حب  

 مه نقدیوجري

 هردو نفربرائت 17/6/98 2 رر رر      رر  361

362  
خشونت رسيده گی به جرايم محکمه ابتدائيه 

 واليت هراتعليه زن 
 پنآ روزحب وسه ماه  20/6/98 1 لت وکوبی

 رر      رر  363
آزارواذيت 
 تخويق

 ده روزحب وسه ماه  7/7/1398 1

 سه سال وششماه حب  31/6/98 1 خودکشی رر     رر  364

 سه ماه پنآ روزحب  رر 1 دشنام رر    رر   365

 برائت رر 1 خودکشی رر       رر  366
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 رر    رر  367
توهين 
 وتحقير

 برائت 31/6/98 1

 يکسال وششماه حب  رر 1 لت وکوبی رر      رر  368

 برائت 7/7/1398 1 آزارواذيت رر      رر  369

 ده روزحب  و سه ماه رر 1 لت وکوبی رر     رر  370

 پانزده روزحب ونهارماه  10/7/1398 1 یلت وکوب رر     رر  371

 رر    رر  372
لت وکوبی 
 ودشنام

 برائت 17/7/1398 1

 رر     رر  373
لت وکوبی  
 آزارواذيت

 سه ماه وپنآ روزحب  5/8/1398 1

 برائت 21/7/1398 1 لت وکوبی رر     رر  374

 رر       رر  375
ازدوا  
 زيرسن

 رر 3
دونفرهرواحد دوسال ويکماه 

ده  حب  ويکنفرسه ماه
 روزحب 

 سه سال حب  24/7/1398 1 شروع بقتل رر      رر  376

 رر      رر  377
لت وکوبی 
توهين 
 وتحقير

 سه ماه  وده روزحب  رر 1

 رر      رر  378
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 ده ماه حب  27/7/1398 1

 نهار ماه حب  28/7/1398 1 رر رر     رر  379

 ششماه حب  24/7/1398 1 آزارواذيت رر     رر  380

 رر     رر  381
توهين 
 وتحقير

 برائت 5/8/98 1

 برائت 8/8/1398 3 خود سوزی رر      رر  382

 يازده ماه حب  1/8/1398 1 لت وکوبی رر      رر  383

 پنآ ماه حب  8/8/1398 1 آزارواذيت رر       رر  384

 رر      رر  385
توهين 
 وتحقير

 سه ماه وده روزحب  16/8/98 1

386  
خشونت رايم رسيده گی به جمحکمه ابتدائيه 

 واليت هراتعليه زن 
 هشت ماه حب  15/8/98 1 لت وکوبی

 برائت 19/8/1398 1 آزارواذيت رر      رر  387

 رر      رر  388
تخويق 
 وتهديد

 ششماه حب  22/8/98 1

 برائت 26/8/98 1 خودکشی رر      رر  389

 يکسال وششماه حب  26/8/98 1 تخويق رر     رر  390

 يکسال وپنآ روزحب  6/9/1398 1 مجروحيت رر      رر  391
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 سه ماه ونهارروزحب  3/9/98 1 آزارواذيت رر      رر  392

 رر        رر  393
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 پنآ ماه حب  3/9/98 1

 رر     رر  394
دشنام ولت 
 وکوبی

 سه ماه وشا روزحب  6/9/98 1

 برائت 10/9/98 1 رر رر      رر  395

 بيست روزحب سه ماه و 17/9/98 1 لت وکوبی رر      رر  396

 رر       رر  397
توهين 
 وتحقير

 نهارماه حب  24/9/98 1

 سه ماه وبيست روزحب  20/9/98 1 آزارواذيت رر    رر  398

 رر       رر  399
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 هشت ماه حب  8/10/98 1

 برائت 22/10/98 1 رر رر        رر  400

 رر       رر  401
موميت سم

 منجربفوت
 حب دوسال وششماه  8/10/98 1

 رر     رر  402
مجروحيت 
 ودشنام

 يکسال وششماه حب  30/9/98 1

 رر       رر  403
آزارواذيت 
 ولت کوبی

 شا ماه حب  رر 1

 هشت ماه حب  رر 1 آزارواذيت رر     رر  404

 رر       رر  405
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 هشت ماه حب  22/10/98 1

 سه ماه و ده روزحب  25/10/98 1 رر رر        رر  406

 سه ماه و ده روزحب  29/10/98 1 لت وکوبی رر    رر    407

 رر       رر  408
دشنام 
 ازارواذيت

 برائت 6/11/98 1

 نهارماه حب  رر 1 رر رر       رر  409

410  
خشونت رسيده گی به جرايم محکمه ابتدائيه 

 واليت هراتعليه زن 
 ششماه حب  2/11/98 1 رر

 برائت 23/10/98 1 آزارواذيت رر      رر  411

 سه سال حب  2/11/98 1 شروع بقتل رر   رر     412

 برائت 13/11/98 1 خودکشی رر        رر  413

 رر       رر  414
لت وکوبی 
 ومجروحيت

 يکسال وششماه حب  16/11/98 1

 هشت ماه حب  رر 1 لت وکوبی رر      رر  415

 رر       رر  416
لت وکوبی 
 وتخويق

 يکسال وششماه حب  رر 1
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 رر       رر  417
خود سوزی 

 وتمنجربف
 برائت 23/11/98 1

 ششماه حب  16/11/98 1 لت وکوبی رر       رر  418

 رر      رر  419
لت وکوبی 
 ومجروحيت

 نهارماه حب  وجريمه نقدی 23/11/98 1

 سه ماه وپانزده روزحب  رر 1 لت وکوبی رر       رر  420

 يکسال وششماه حب  30/11/98 1 خودکشی رر      رر  421

 يکسال وششماه حب  23/11/98 1 لت وکوبی رر      رر  422

 رر       رر  423
ازدوا  
 اجباری

 ده روزحب وسه ماه  30/11/98 1

 رر      رر  424
لت وکوبی 
 ودشنام

 برائت رر 1

 رر      رر  425
لت وکوبی 
توهين 
 وتحقير

 سه ماه وده روزحب  7/12/98 1

 هفت ماه حب  30/11/98 1 لت وکوبی رر     رر  426

 رر        رر  427
لت وکوبی 
توهين 
 وتحقير

 سه ماه وده روزحب  7/12/98 1

 رر        رر  428
انزوای 

اجباری ولت 
 وکوبی

 يکسال حب  رر 1

   0   

429  
ديوان رسيده گی به جرايم خشونت عليه زن 

 استيناف واليت دايکندی

خشونت 
منجربه 
 خودکشی

 سه سال حب  تنفيذی 24/1/1398 1

 نهارسال حب  تنفيذی رر 1 رر رر      رر  430

 جريمه نقدی رر 1 ضرب وجرح رر  رر     431

432  
ديوان رسيده گی به جرايم خشونت عليه زن 

 استيناف واليت دايکندی
 جريمه نقدی رر 1 لت وکوبی

 رر     رر  433
ازدوا  بيا 
 ازيس زن

 جريمه نقدی رر 1

 ششماه حب  تنفيذی 7/2/1398 1 آزارواذيت رر    رر  434

 جريمه نقدی رر 1 لت وکوبی رر     رر  435

 سه ماه حب  تنفيذی 4/3/1398 1 فحا ودشنام رر    رر    436

 برائت 6/3/1398 1 آزارواذيت رر      رر  437

 برائت 1/4/1398 1 فحا ودشنام رر       رر  438

 رر       رر  439
خشونت 
منجربخود 
 کشی

 يکسال ويکماه حب  رر 1
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 هرواحد جريمه نقدی 8/4/1398 2 لت وکوبی رر     رر  440

 سه ماه حب  تنفيذی 25/4/1398 1 مفحا ودشنا رر      رر  441

 هرواحد جريمه نقدی رر 2 ضرب وجرح رر      رر  442

 جريمه نقدی رر 1 لت وکوبی رر     رر  443

 رر       رر  444
خشونت 

منجربه خود 
 کشی

 سه سال حب  تنفيذی 8/5/1398 1

 جريمه نقدی 9/6/1398 1 لت وکوبی رر       رر  445

 رر       رر  446
خشونت 
منجربخود 
 کشی

 هردونفربرائت 16/6/1398 2

 يکسال ودوماه حب  تنفيذی رر 1 لت وکوبی رر      رر  447

 جريمه نقدی رر 1 رر رر      رر  448

 رر      رر  449
ازدوا  بيا 
 ازيکزن

 برائت 16/6/1398 1

 جريمه نقدی 30/6/98 1 لت وکوبی رر     رر  450

 سه ماه حب  13/7/1398 1 فحا ودشنام رر      رر  451

 هرواحد سه سه ماه حب  23/9/1398 2 رر رر   رر        452

 رر        رر  453
خشونت 

منجربه خود 
 کشی

 يکسال ويکماه حب  تنفيذی 23/9/98 1

454  
ديوان رسيده گی به جرايم خشونت عليه زن 

 استيناف واليت دايکندی
 برائت 7/10/1398 1 لت وکوبی

 هفت سال حب  تنفيذی رر 1 مجروحيت رر      رر  455

 جريمه نقدی 14/10/98 1 ضرب وجرح رر   رر        456

 رر        رر  457
خشونت 

منجربه خود 
 کشی

 هردو برائت 2/11/1398 2

 هرواحد سه ماه حب  تنفيذی 5/11/1398 2 لت وکوبی رر      رر  458

 ششماه حب  تنفيذی رر 1 آزارو اذيت رر      رر  459

 ششماه حب  تنفيذی 28/11/1398 1 رر رر         رر  460

 يکسال ويکروز حب  تنفيذی 22/11/1398 1 لت وکوبی رر      رر    461

 جريمه نقدی رر 1 رر رر        رر  462

 بيست وپنآ روزحب  18/1/1398 1 رر رر    رر  463
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 22/1/1398 2 رر رر        رر  464
يکنفربيست وپنآ 

 روزحجزويکنفربرائت

 پانزده روزحب  18/2/1398 1 رر رر        رر  465

 يکماه حجز 27/5/1398 1 رر رر        رر  466

 دوماه حجز 29/5/1398 1 رر رر       رر  467

 هرواحد جريمه نقدی 18/1/1398 2 لت وکوبی رر    رر  468

 برائت 19/1/98 1 آزارواذيت رر       رر  469

 رر      رر  470
ازدوا  
 زيرسن

 هرواحد سه ماه حب  تنفيذی رر 2

 نفيذیسه ماه حب  ت 2/2/1398 1 فحا ودشنام رر       رر  471

 جريمه نقدی 9/2/1398 1 لت وکوبی رر      رر  472

 برائت 12/2/1398 2 فحا ودشنام رر       رر  473

 رر      رر  474
خشونت 
منجربخود 
 کشی

 برائت 15/2/1398 2

 برائت رر 1 رر رر       رر  475

 سه ماه حب  تنفيذی 22/2/1398 1 لت وکوبی رر       رر  476

 د جريمه نقدیهرواح رر 3 ضرب وجرح رر      رر  477

478  
ديوان رسيده گی به جرايم خشونت عليه زن 

 استيناف واليت دايکندی
 هرواحد جريمه نقدی 24/2/1398 2 لت وکوبی

 جريمه نقدی 25/3/1398 1 رر رر      رر  479

 يکنيم ماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر      رر  480

 برائت 28/3/1398 2 ضرب وجرح رر       رر  481

 رر       رر  482
 معاونت

 درلت وکوبی
 برائت 30/3/1398 1

 برائت رر 1 لت وکوبی رر        رر  483

 جريمه نقدی رر 1 ضرب وجرح رر      رر  484

 هردو جريمه نقدی 2/4/98 2 لت وکوبی رر       رر  485

 سه ونيم ماه حب  9/4/1398 1 فحا ودشنام رر      رر  486

 رر 4 لت وکوبی رر       رر  487
سه نفرجريمه نقدی 

 ئتويکنفربرا

 جريمه نقدی 16/4/1398 1 ضرب وجرح رر        رر  488
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 جريمه نقدی 17/4/1398 1 رر رر       رر  489

 جريمه نقدی 18/4/1398 1 لت وکوبی رر       رر  490

 جريمه نقدی رر 1 رر رر        رر  491

 جريمه نقدی 31/4/1398 1 ضرب وجرح رر       رر  492

 جريمه نقدی رر 1 رر رر       رر  493

 8/5/1398 3 رر رر  رر     494
دونفرجريمه نقدی 
 ويکنفربرائت

 رر      رر  495
ازدوا  بيا 
 ازيکزن

 برائت رر 1

 جريمه نقدی 13/5/1398 1 لت وکوبی رر       رر  496

 يکسال دوماه حب  تنفيذی 14/5/1398 1 رر رر      رر  497

 جريمه نقدی 31/5/98 1 رر رر       رر  498

 حد جريمه نقدیهروا رر 2 ضرب وجرح رر       رر  499

 هرواحد يکسال ويکماه  حب  3/6/1398 2 رر رر        رر  500

 سه ماه حب  تنفيذی 4/6/1398 1 فحا ودشنام رر       رر  501

 سه ماه حب  4/6/1398 1 فحا ودشنام رر     رر  502

503  
ديوان رسيده گی به جرايم خشونت عليه زن 

 استيناف واليت دايکندی
 جريمه نقدی رر 1 لت وکوبی

 برائت رر 1 ضرب وجرح رر       رر  504

 جريمه نقدی 5/6/98 1 رر رر      رر  505

 جريمه نقدی 17/6/1398 1 رر رر      رر  506

 جريمه نقدی رر 1 لت وکوبی رر      رر  507

 هردو سه سه ماه حب  21/6/1398 2 ضرب وجرح رر       رر  508

 هرواحد جريمه نقدی رر 3 رر رر       رر  509

 جريمه نقدی 25/6/1398 1 رر رر     رر  510

 جريمه نقدی 15/7/1398 1 ضرب وجرح رر       رر  511

 جريمه نقدی 16/7/98 1 مجروحيت رر      رر  512

 هرواحد جريمه نقدی رر 2 ضرب وجرح رر      رر  513
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 رر         رر  514
خشونت 
منجربه 
 خودکشی

 يکسال ويکماه حب  5/8/1398 1

 احد سه ماه حب هرو 5/8/1398 2 فحا ودشنام رر      رر  515

 جريمه نقدی رر 1 لت وکوبی رر       رر  516

 برائت 9/8/98 1 رر رر      رر  517

 سه ماه حب  21/8/98 1 رر رر      رر  518

 رر      رر  519
خشونت 

منجربمجروح
 يت

 رر 1
پنآ سال يکماه حب  وجريمه 

 نقدی

 سه ماه حب  26/8/98 1 لت وکوبی رر       رر  520

 برائت 12/9/1398 1 ضرب وجرح رر      رر  521

 نهارماه حب  14/9/98 1 لت وکوبی رر     رر  522

 جريمه نقدی رر 1 ضرب وجرح رر      رر  523

 جريمه نقدی 17/9/1398 1 لت وکوبی رر      رر  524

 جريمه نقدی رر 1 رر رر      رر  525

 سه ماه حب  20/9/98 1 آزارو اذيت رر       رر  526

527  
ه زن ديوان رسيده گی به جرايم خشونت علي

 استيناف واليت دايکندی
 جريمه نقدی 26/9/98 1 آزارواذيت

 جريمه نقدی 18/10/98 1 ضرب وجرح رر      رر  528

 21/10/398 2 لت وکوبی رر       رر  529
يکنفرجريمه نقدی دومی 

 برائت

 ششماه حب  22/10/398 1 رر رر        رر  530

 جريمه نقدی رر 1 ضرب وجرح رر      رر  531

 جريمه نقدی 29/10/98 1 رر رر      رر  532

 جريمه نقدی رر 1 رر رر         رر  533

 برائت 22/11/98 1 فحا ودشنام رر       رر  534

 هرواحد جريمه نقدی 29/11/98 3 ضرب وجرح رر        رر  535

 نريمه نقدی 30/11/98 1 ضرب وجرح رر      رر  536

 سه ماه حب  تنفيذی 5/12/1398 1 رر رر      رر  537

 رر      رر  538
خريد وفروش 

 زن
 يکسال ويکماه حب  رر 1
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   0   

539  
رسيده گی به جرايم خشونت استيناف ديوان 

 عليه واليت کندز
 سه ماه حب  7/1/98 1 لت وکوب

 پنآ سال حب  21/1/98 1 قتل رر        رر  540

 بيست ويکسال حب  تنفيذی 28/1/98 1 قتل رر      رر  541

 تنفيذیششماه حب   رر 1 لت وکوب رر      رر  542

 رر      رر  543
مجبورنمودن 

 بفحشا
 هفت سال حب  تنفيذی 11/2/98 1

 بيست ويکسال حب  15/2/98 1 قتل رر    رر  544

 سه ماه حب  1/3/98 1 لت وکوب رر      رر  545

 سه ماه حب  8/3/98 1 رر رر      رر  546

 شانزده سال حب  26/3/98 1 قتل رر       رر  547

 رر       رر  548
مجروحيت 
 یوقط  پا

3 22/4/98 
يکنفردوازده سال حب  

 دومی برائتو

 نهارماه حب  8/5/98 1 آزارواذيت رر      رر  549

 سه ماه حب  رر 1 لت وکوب رر        رر  550

551  
رسيده گی به جرايم خشونت استيناف ديوان 

 عليه واليت کندز
 رر 3 قتل

دومی  و يکنفربيست سال
 برائت

 پنآ سال حب  رر 1 مجروحيت رر      رر  552

 3/6/98 2 قتل رر      رر  553
يکنفربيست ويکسال 

 يکنفرپنآ سال ويکماه حب و

 شانزده سال ويکماه حب  26/6/98 1 قتل رر       رر  554

 سه ماه حب  3/7/98 1 لت وکوب رر       رر  555

 رر 3 خود کشی رر       رر  556
يکنفرنه سال و دونفر دو دو 

 سال حب 

 ماه حب  سه 9/7/98 1 دشنامودو  رر      رر  557

 بيست سال ويکماه حب  9/7/98 1 قتل رر       رر  558

 سه ماه حب  تنفيذی 7/8/98 1 لت وکوب رر       رر  559

 برائت 8/10/98 1 سوختاندن رر       رر  560

 برائت 25/10/98 1 قتل رر       رر  561

 جريمه نقدی 7/11/98 1 مجروحيت رر       ر  562
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 رر        رر  563
مسبب خود 

 کشی
 برائت 13/12/98 2

 رر       رر  564
ممانعت 
 ازازدوا 

 سه ماه حب  تنفيذی 13/12/98 1

 برائت 14/12/98 1 لت وکوبی رر         رر  565

 رر      رر  566
مجبورنمودن 
 به فحشاء

 دوازده سال حب  تنفيذی 7/1/98 1

 سه ماه حب  تنفيذی 18/2/98 1 لت وکوب رر       رر  567

 سه سال حب  تنفيذی 21/2/98 1 نکاح زيرسن رر      رر  568

 سه ماه حب  تنفيذی 12/4/98 1 لت وکوبی رر       رر  569

 نهارماه حب  تنفيذی رر 1 آزارواذيت رر        رر  570

 19/4/98 2 قتل رر      رر  571
يکنفر بيست ويکنفرپنآ سال 

 سال حب 

 سه ماه حب  تنفيذی 23/4/98 1 لت وکوبی رر       رر  572

 بری الذمه 25/4/98 1 لت وکوبی رر        رر  573

 سه ماه حب  تنفيذی 1/5/98 1 لت وکوبی رر       رر  574

575  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن کندز
 رر 1 قتل

شانزده سال ويکماه حب  
 تنفيذی

 پنآ ماه حب  تنفيذی 13/5/98 1 آزارواذيت   576

 29/5/98 3 خود کشی رر        زر  577
سال  يکنفرنهودونفربرائت 

 حب 

 رر      زز  578
آزارواذيت 
 ولت وکوبی

 هفت ماه حب  تنفيذی 16/6/98 1

 سه ماه حب  تنفيذی 24/6/98 1 دودشنام رر        زز  579

 سه ماه حب  تنفيذی 16/7/98 1 لت وکوبی رر       رر  580

 يازده ماه حب  تنفيذی 17/7/98 1 مجروحيت ر        رر  581

 رر       رر  582
هتس حرمت 

 مسکن
 شا سال حب  تنفيذی 23/7/98 1

 رر         رر  583
لت وکوبی 
 ودشنام

 هرواحد جريمه نقدی 24/7/98 6

 هرواحد برائت 8/8/98 2 قتل رر      رر  584

 يکسال ويکماه حب  تنفيذی رر 1 مجروحيت رر        ررر  585

 يکسال ويکماه حب  تنفيذی 3/9/98 1 نندسوختا رر       رر  586

 شانزده سال ويکماه حب  7/9/98 1 قتل رر       رر  587
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 جريمه نقدی 28/9/98 1 مجروحيت رر       رر  588

 سه ماه حب  تنفيذی 10/10/98 1 دو ودشنام رر         رر  589

 هشت روزحب ويکماه  12/11/98 1 لت وکوبی رر        رر  590

 رر       رر  591
ممانعت 

 ازحق ازدوا 
 يکماه حب  تنفيذی 19/11/98 1

 پانزده روزحب ويکماه  رر 1 وکوبیلت  رر       رر  592

 رر        رر  593
مسبب خود 

 کشی
 هرواحد برائت رر 3

 رر       رر  594
ممانعت 

ازحق ميراث 
 ولت وکوبی

 يکماه حب  تنفيذی 22/11/98 1

   0   

595  
ابتدائيه  رسيده گی به جرايم خشونت  محکمه

 عليه زن واليت فارياب

قتل مجروحي
ت   انزوای 
 اجباری

1 12/1/98 
درهرجرم سه ماه   بيست 
دوسال شانزده سال بيست 

 دوسال حب 

 رر         رر  596
ضرب وجرح 
 منجربفوت

 دوسال ششماه حب  15/1/98 1

597  
ابتدائيه  رسيده گی به جرايم خشونت  محکمه

 عليه زن واليت فارياب
خشونت و 
 آزارواذيت

 يکسال دو ماه حب  28/1/98 1

 ه نقدیجريم رر 1 ضرب وجرح رر        رر  598

 سه ماه حب  2/2/98 1 لت وکوب رر        رر  599

 رر        رر  600
خشونت 
 منجربقتل

 برائت 12/2/98 5

 سه ماه حب  21/2/98 1 لت وکوب رر       رر  601

 رر        رر  602
خشونت و 
 ازارواذيت

 سه ماه حب  تنفيذی 11/4/98 1

 رر          رر  603
خشونت 
وضرب 
 وجرح

1 15/4/98 
اه پانزده روز دريس جرم نه م

 ودرجرم دوم جريمه نقدی

 رر         رر  604
خشونت 

ربخودکشمنج
 ی

2 20/4/98 
يکنفرهفت سال وجريمه نقدی 

 دومی برائت

 برائت 30/4/98 1 آزارواذيت رر        رر  605

 رر        رر  606
حلق آويز 
 منجربقتل

 برائت رر 1

 رر       رر  607
آزارواذيت 
 لت وکوبی

 حب  يکسال وششماه 15/5/98 1

 رر         رر  608
مسموميت 
 منجربه فوت

 برائت 29/5/98 1

 سه ماه حب  5/6/98 1 لت وکوبی رر         رر  609

 رر          رر  610
خشونت 
 منجربقتل

 برائت 14/6/98 2
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 سه ماه حب  14/6/98 1 لت وکوبی رر        رر  611

 رر         رر  612
لت وکوبی و 
 دو دشنام

1 14/7/98 
درجرم دريس جرم سه ماه 
 دوم نه ماه حب 

 رر        رر  613
لت وکوبی 
 وازارواذيت

1 17/7/98 
دريس جرم سه ماه و درجرم 

 دوم ششماه حب 

 برائت 6/8/98 1 لت وکوبی رر          رر  614

 رر         رر  615
خريد وفروش 

 دختر
 پنآ سال حب  6/8/98 1

 برائت 14/8/98 1 آزارواذيت رر         رر  616

 رر         رر  617
خشونت 
 منجربقتل

2 22/8/98 
يکنفربرائت و دومی بيست 

 سال وششماه حب 

 برائت 2/9/98 1 دوودشنام رر     رر  618

 رر         رر  619
سرقت ولت 
 وکوبی

1 10/9/98 
يکنفر يکماه  درجرم دوم 
 يکسال ويکماه حب 

620  
ابتدائيه  رسيده گی به جرايم خشونت  محکمه

 عليه زن واليت فارياب
ازارواذيت 

 وکوبی ولت
1 25/9/98 

درجرم اول  ششماه درجرم 
 دوم سه ماه حب 

 سه ماه حب  10/11/98 1 لت وکوب رر         رر  621

 دو سال حب  30/11/98 1 مجروحيت رر        رر  622

623  
رسيده گی به جرايم خشونت استيناف ديوان 

 عليه زن استيناف واليت فارياب
 برائت 26/1/98 1 قتل

 هرواحد سه ماه حب  تنفيذی رر 4 نفروش ز رر        رر  624

 بيست ودو سال حب  1/2/98 1 قتل رر           رر  625

 دوسال وششماه حب  10/2/98 1 قتل رر        رر  626

 سه ماه حب  تنفيذی 4/3/98 1 لت وکوبی رر        رر  627

 جريمه نقدی 11/3/98 1 ضرب وجرح رر        رر  628

 رر        رر  629
خشونت 
 منجربقتل

 هرواحد برائت 28/3/98 6

 نهارسال حب  تنفيذی 30/4/98 1 فرارازمنزل رر       رر  630

 رر      ررر  631
ضرب وجرح 
 منجربمرو

 بيست سال حب  تنفيذی 25/4/98 1

 رر      رر  632
خشونت 
وضرب 
 وجرح

1 6/5/98 
يکسال و ده روزحب  

 وجريمه نقدی

 رر      رر  633
خشونت 
منجربخود 
 کشی

 دومی برائت يکنفرهفت سال 6/5/98 2

 سه ماه حب  تنفيذی رر 1 آزارواذيت رر        رر  634

 يوم حب 28 15/5/98 1 رر رر         رر  635
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 رر       رر  636
خشونت 
منجربخودکش

 ی
 برائت رر 1

 رر         رر  637
مسموميت 
 منجربفوت

 برائت 10/6/98 1

 دوسال حب  تنفيذی 26/6/98 1 آزارواذيت رر          رر  638

 رر رر         639
خشونت 
 منجربفوت

2 3/7/98 
يکنفربرائت دومی سه سال 

 حب 

 رر      رر  640
لت وکوبی 
 وآزارواذيت

 ششماه حب  تنفيذی 14/8/98 1

 رر        رر  641
لت وکوبی 
 ودودشنام

 نه ماه حب  تنفيذی رر 1

 برائت 9/9/98 1 رر رر        رر  642

643  
رسيده گی به جرايم خشونت استيناف ديوان 

 ناف واليت فاريابعليه زن استي
 برائت 28/9/98 1 رر

 رر         رر  644
خشونت 
 منجربقتل

5 24/9/98 
يکنفربيست سال وششماه حب  

 و متباقی برائت

 شانزده سال حب  30/9/98 1 رر رر        رر  645

 رر       رر  646
توهين 
 ودودشنام

 برائت 4/10/98 1

 رر       رر  647
لت وکوبی 
 وآزارواذيت

 وششماه حب دوسال  11/10/98 1

 ششماه حب  تنفيذی 25/10/98 1 رر رر          رر  648

 سه ماه حب  تنفيذی 29/11/98 1 لت وکوبی رر  رر          649

   0   

650  
محکمه ابتدائيه  رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت بدخشان
 شا سال حب  14/1/98 1 خودکشی

 جريمه نقدی 19/1/98 1 آزارواذيت رر      رر  651

 جريمه نقدی 4/2/98 1 حيازت سالح رر      رر  652

 جريمه نقدی 17/2/98 1 لت وکوب رر      رر  653

 دوسال حب  31/2/98 1 مجروحيت رر        رر  654

 سه ماه حب  تنفيذی 1/3/98 1 رر رر       رر  655

 رر     رر  656
معاونت 
 درقتل

 هرواحد سه سه سال حب  21/3/98 3

 جريمه نقدی 25/3/98 1 لت وکوب رر    رر  657

 بيست سال حب  25/3/98 1 قتل رر        رر  658

 جريمه نقدی 26/3/98 1 لت وکوب رر       رر  659
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 جريمه نقدی 28/3/98 1 رر رر         رر  660

 5/4/98 2 رر رر       رر  661
  دومی يکنفرنهارماه حب

 جريمه نقدی

 برائت 19/4/98 1 دوودشنام رر     رر  662

 جريمه نقدی 31/4/98 1 لت وکوب رر      رر  663

 ششماه حب  5/6/98 1 آزارواذيت رر       رر  664

 هشت ماه حب  13/6/98 1 مجروحيت رر      رر  665

666  
محکمه ابتدائيه  رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت بدخشان
 24/6/98 3 خودکشی

دونفرپنآ پنآ سال ويس يکماه  
 حب  وسومی برائت

 جريمه نقدی 21/7/98 1 لت وکوب رر         رر  667

 هفده سال حب  28/7/98 1 مجروحيت رر       رر  668

669  
 رر       رر

 هرواحد جريمه نقدی 5/8/98 2 لت وکوب

670  
 رر       رر

 دوسال حب  6/8/98 1 مجروحيت

 هرپنآ نفر جريمه نقدی 7/8/98 5 لت وکوب رر       رر  671

 14/8/98 2 قتل رر      رر  672
يکنفر دوازده سال حب  

 يکنفربرائتو

 5/9/98 5 خودکشی رر      رر  673
يکنفرسه سال حب  ونهارنفر 

 برائت

 جريم نقدی رر 1 لت وکوب رر       رر  674

 يکسال حب  12/9/98 1 رر رر       رر  675

 13/9/98 7 رر رر       رر  676
سه ونهارنفر برائت 
 نفرجريمه نقدی

 جريمه نقدی 26/9/98 1 رر رر         رر  677

 ششماه حب  تنفيذی 21/10/98 1 رر ررر       ر  678

 رر         رر  679
خشونت 
 منجربقتل

 هشت سال حب  19/11/98 1

 شا سال حب  30/11/98 1 لت وکوب رر         رر  680

 جريمه نقدی 4/12/98 1 رر رر          رر  681

 برائت 10/12/98 2 آزارواذيت رر        رر  682

 دیجريمه نق 24/12/98 1 لت وکوب رر      رر  683

 جريمه نقدی رر 1 رر رر          رر  684
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685  
خشونت عليه زن استيناف استيناف ديوان 

 واليت بدخشان
 شا سال حب  31/1/98 1 خودکشی

 دوسال حب  6/5/98 1 مجروحيت رر         رر  686

 پنآ سال حب  وجريمه نقدی 24/10/98 1 رر رر        رر  687

 4/10/98 2 قتل رر         رر  688
سال ويکنفرهشت يکنفردوازده 

 سال حب 

 جريمه نقدی 8/1/98 1 لت وکوب رر         رر  689

690  
خشونت عليه زن استيناف استيناف ديوان 

 واليت بدخشان
 يکسال حب  تنفيذی 20/12/98 1 ضرب وجرح

 رر         رر  691
ضرب وجرح 
 منجربمرو

 برائت 12/4/98 1

 بيست ويکسال حب  8/5/98 1 رر رر         رر  692

 هفده سال حب  16/10/98 1 رر رر      رر      693

 3/12/98 5 رر رر          رر  694
سه نفر هرواحد ويکنفربرائت 

يکسال وششماه حب  
 ويکنفرهفده سال حب 

   0   

695  
ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت  محکمه

 عليه زن واليت باميان
 دوماه حب  وجريمه نقدی 6/1/98 1 ضرب وجرح

 رر      رر  696
ی سوختگ

 منجربفوت
 بری الذمه 7/2/98 2

 رر       رر  697
ضرب وجرح 
 لت وکوب

 پانزده سال حب  25/2/98 1

 پانزده روزحب ويس ماه  7/3/98 1 لت وکوب رر      رر  698

 برائت 5/4/98 1 آزارواذيت رر         رر  699

 رر       رر  700
لت وکوبی 
 ودشنام

3 7/5/98 
يکنفر جريمه نقدی 

 دونفربرائت

 برائت 12/5/98 1 لت وکوب رررر        701

 برائت 15/5/98 1 حلق آويز رر     رر  702

 رر       رر  703
دشنام ضرب 

 وجرح
3 2/6/98 

دونفر يس يس ماه حب  
 ويکنفربرائت

 رر        رر  704
ضرب جرح 
 ولت وکوب

2 29/8/98 
يکنفربرائت ويکنفرجريمه 

 نقدی

 23/8/98 3 قتل رر      رر  705
يکنفرشا سال حب  

 ئتودونفربرا

 يکماه حب  وجريمه نقدی 30/8/98 1 ضرب وجرح رر      رر  706

 برائت 2/9/98 1 لت وکوب رر       رر  707

 دونفرجريمه نقدی دونفربرائت 24/9/98 4 ضرب وجرح رر       رر  708
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 26/9/98 4 زارو اذيتآ رر      رر  709
هرواحد بيست بيست 

 روزحب 

 رر        رر  710

 
لت وکوبی 
 ودشنام

 

 

 برائت 28/9/98 1

711  
ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت  محکمه

 عليه زن واليت باميان

ضرب وجرح  
توهين 

وتحقير دشنام  
ی انزوا

 اجباری

 ششماه حب  تنفيذی رر 1

 برائت 14/10/98 3 ضرب وجرح رر      رر  712

 برائت 18/10/98 1 دشنام رر       رر  713

 نفيذیسه ماه حب  ت 22/10/98 1 ضرب وجرح رر       رر  714

 بيست روزحب  26/10/98 1 لت وکوبی رر       رر  715

 برائت 7/11/98 1 آزارواذيت رر      رر  716

 1/12/98 2 لت وکوبی رر         رر  717
هرواحد بيست بيست 

 روزحب 

718  
رسيده گی به جرايم عليه زن استيناف ديوان 

 استيناف واليت باميان
 ضرب وجرح

 
 جريمه نقدی 1/2/98 1

 رررر           719
ضرب وجرح 
 ولت وکوبی

 پانزده يوم حب  وجريمه نقدی 7/3/98 1

 دوماه پانزده روزحب  13/4/98 1 رر رر       رر  720

 پانزده يوم حب  7/6/98 1 لت وکوبی رر       رر  721

 رر         رر  722
دشنام 
وضرب 
 وجرح

3 30/6/98 
دونفريکماه ويکنفرپانزده 

 روزحب 

 حد سه سه  ماه حب هروا 25/6/98 3 رر رر       رر  723

 رر        رر  724
حلق 

آويزوخودکش
 ی

 برائت 9/8/98 1

 پانزده روزحب  23/9/98 1 لت وکوبی رر        رر  725

 يکنفرشا سال ودو برائت رر 3 قتل رر        رر  726

 28/10/98 4 آزارواذيت رر       رر  727
هرواحد بيست بيست 

 روزحب 

 حد جريمه نقدیهروا 22/10/98 2 لت وکوبی رر        رر  728

 رر        رر  729
لت وکوبی 
 ودشنام

1 30/10/98 
دريس جرم برائت و دومی ده 

 روزحب 

 سه ماه حب  4/12/98 1 دشنام رر      رر  730

 20/11/98 3 ضرب وجرح رر       رر  731
يکنفربری الذمه و دونفر 

 جريمه نقدی
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 يکماه حب  تنفيذی 15/11/98 1 لت وکوبی رر        رر  732

 سه ماه حب  تنفيذی 8/12/98 1 آزارواذيت رر رر      733

 رر        رر  734
سوختگی 
 منجربفوت

2 14/12/98 
يکنفربيست سال 

 ويکنفرشانزده سال حب 

735  
رسيده گی به جرايم عليه زن استيناف ديوان 

 استيناف واليت باميان

حلق 
آويزوخودکش

 ی
 جريمه نقدی 18/12/98 1

   0   

736  
جرايم خشونت  رسيده گی بهمحکمه ابتدائيه 

 عليه زن واليت بلخ
 17/1/98 2 مجروحيت

يکنفرسه ماه حب  يکنفر 
 جريمه نقدی

 رر        رر  737
لت وکوبی 
 دشنام

 سه ماه وپانزده روزحب  20/1/98 1

 رر       رر  738
مجروحيت 
 منجربقتل

 بيست سال حب  تنفيذی 26/1/98 1

 رر       رر  739
تخويق ولت 
 وکوبی

 تنفيذیسه ماه حب   10/2/98 1

 31/2/98 2 قتل رر       رر  740
دومی هفده ويکنفربيست سال 

 سال حب  تنفيذی

 سه سال حب  تنفيذی 30/2/98 1 خودکشی رر      رر  741

 25/3/98 2 لت وکوبی رر      رر  742
دومی سه ماه ويکنفرسه ماه  

 وده روزحب 

 رر       رر  743

لت وکوبی 
تخويق 

مجبور نمودن 
 به فحشاء

 ماه حب  تنفيذی سه 11/4/1398 1

 19/4/98 2 لت وکوبی رر         رر  744
هرواحد سه سه ماه حب  

 تنفيذی

 جريمه نقدی 11/6/98 1 مجروحيت رر      رر  745

 رر      رر  746
مسموميت 
 منجربفوت

 پنآ سال ويکماه حب  تنفيذی 24/4/98 1

 بری الذمه 19/4/98 1 لت وکوبی رر      رر  747

 ه ماه ده روزحب  تنفيذیس 3/4/98 1 رر رر       رر  748

 رر     رر  749
لت وکوبی 
 ودشنام

 يکسال وششماه حب  تنفيذی 7/5/98 1

 سه ماه حب  تنفيذی 26/5/98 1 مجروحيت رر      رر  750

 رر       رر  751
مجبوربخود 

 کشی
 سه ماه حب  تنفيذی 4/6/98 1

 يکسال حب  تنفيذی 26/6/98 1 رر رر      رر  752

 رر       رر  753
لت وکوبی 

 خويقوت
 ششماه حب  تنفيذی رر 1

 رر        رر  754
انزوای 
 اجباری

 سه ماه حب  تنفيذی 10/7/98 1

 رر       رر  755
مجروحيت 
 ودشنام

 سه ماه حب  و جريمه نقدی 16/7/98 1
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756  
رسيده گی به جرايم خشونت محکمه ابتدائيه 

 عليه زن واليت بلخ
لت وکوبی 
 تخويق

 پنآ سال حب  تنفيذی 14/8/98 1

 رر     رر    757
ضرب وجرح 
 منجربفوت

 پانزده سال حب  تنفيذی 25/7/98 1

 رر        رر  758
لت وکوبی 
 ودشنام

 سه ماه حب  تنفيذی 26/9/1398 1

 ده روزحب وسه ماه  19/9/98 1 رر ودشنام رر      رر  759

 سه ماه حب  تنفيذی 10/10/98 1 لت وکوبی رر      رر  760

 28/10/98 3 رر رر       رر  761
سه سه ماه حب  هرواحد 

 تنفيذی

 رر      رر  762
خريد وفروش 

 زن
2 14/10/98 

هرواحد يکسال وهشت 
 روزحب  تنفيذی

 جريمه نقدی 14/10/98 1 مجروحيت رر       رر  763

 جريمه نقدی 8/11/98 1 مسبب قتل رر       رر  764

 هفت سال حب  24/10/98 1 شروع بقتل رر      رر  765

 رر        رر  766
لت وکوبی 
 وتخويق

 نهارماه پانزده روزحب  1/11/98 1

 رر        رر  767
مجروحيت 
 ودشنام

 سه ماه حب  و جريمه نقدی رر 1

 رر      رر  768
لت وکوبی 
 آزارواذيت

 سه ماه وپانزده روزحب  3/12/98 1

 سه ماه حب  تنفيذی 23/9/1398 1 ضرب وجرح رر      رر  769

   0   

770  
خشونت محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم 
 عليه زن واليت بغالن

 سی سال وسه ماه حب  11/2/1398 1 قتل

 دوازده سال حب  تنفيذی 22/3/1398 1 قتل رر       رر  771

 بری الذمه 22/4/1398 1 قتل رر      رر  772

 بيست سال ويکماه حب  2/6/1398 1 قتل رر      رر  773

 ده سال حب  تنفيذی 13/7/98 1 قتل رر        رر  774

 4/8/98 3 تلق رر       رر  775
دو نفرهفده هفده ويکنفربرائت 

 سال حب 

 9/9/1398 1 قتل رر       رر  776
بيست ودوسال حب  وجريمه 

 نقدی

 4/10/98 3 قتل رر     رر  777
يکنفربيست سال دومی هفده 

 سال و سومی برائت

 روزحب  تنفيذی45 17/1/98 1 لت وکوبی رر      رر  778

779  
شونت خمحکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم 
 عليه زن واليت بغالن

 جريمه نقدی 28/1/98 1 رر
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 جريمه نقدی 31/2/98 1 رر رر       رر  780

 جريمه نقدی 18/2/98 1 رر رر       رر  781

 يکماه حب  تنفيذی 19/4/98 1 رر رر         رر  782

 جريمه نقدی 6/4/98 1 رر رر        رر  783

 روزحب  تنفيذی45 12/4/98 1 رر رر        رر  784

 دوماه حب  تنفيذی 2/6/98 1 رر ر        ررر  785

 جريمه نقدی 5/5/98 1 رر رر        رر  786

 28/6/98 4 لت وکوب رر      رر  787
دومی سه  ويکنفريکماه حب  

سومی جريمه نقدی وماه حب  
 ونهارمی برائت

 هرواحد جريمه نقدی 25/8/98 2 رر رر      رر  788

 نفيذیيکماه حب  ت 28/7/98 1 رر رر       رر  789

 يکماه حب  تنفيذی 19/8/98 1 رر رر        رر  790

 بری الذمه 27/9/98 1 رر رر        رر  791

 سه ماه حب  تنفيذی 4/10/98 1 رر رر       رر  792

 25/10/98 4 لت وکوب رر        رر  793
يکنفر يکسال ودوماه  

دونفرجريمه نقدی وسومی 
 بری الذمه

 رر        رر  794
لت وکوب 
 ودشنام

3 29/10/98 
دونفر جريمه نقدی وسومی 

 برائت

 2/11/98 2 لت وکوب رر       رر  795
يکنفرجريمه نقدی ودومی 

 برائت

 رر        رر  796
توهين 
 وتحقير

 پنآ ماه حب  تنفيذی 29/8/98 1

 سه ماه حب  تنفيذی 9/11/98 1 آزارواذيت رر        رر  797

 27/9/98 1 شروع بقتل رر       رر  798
ريمه پانزده سال حب  و ج

 نقدی

799  
لت وکوب  رر        رر

 ومجروحيت
4 6/11/98 

يکنفرششماه ويکنفربرائت 
 حب  دونفرجريمه نقدی

800  
 رر        رر

 هرواحد جريمه نقدی 6/12/98 2 لت وکوب

   0   

801  
خشونت رسيده گی به جرايم  افيناست ديوان

 عليه زن واليت بادغي 
 1 لت وکوبی

31/1/1398 
 

 هشت سال حب  تنفذی
 

802  
خشونت رسيده گی به جرايم اف ينديوان است

 عليه زن واليت بادغي 
 نکاح زيرسن

2 
 

17/2/1398 
 

يکماه حب  وهرواحد دوسال 
 تنفيذی

 رر            رر          رر  803
يق وتخ

 ودشنام
 برائت 1/3/1398 1
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 رر                رر                  رر  804
خشونت 
منجربه 
 خودکشی

1 
 
 

 
12/5/1398 

 يکماه حب   تنفيذیوپنآ سال 

 رر            رر         رر  805
 لت وکوبی

 
1 
 

 سه ماه حب  تنفيذی 5/6/1398

 رر           رر            رر  806
تحريس به 
 فحشاء

 هشت سال حب  تنفيذی 9/8/1398 1

 رر           رر           رر  807
تفخيذو 
 مساحقه

2 14/11/1398 
يکنفرشا سال ودومی مدت 

 سال حب  تنفيذی سه

 1/12/1398 1 لت وکوبی رر             رر          رر  808
 يکماه حب  تنفيذیودوسال 

 

809  
ونت شخرسيده گی به جرايم محکمه ابتدائيه 

 عليه زن واليت بادغي 
ازدوا  
 زيرسن

2 15/1/1398 
هرواحد مدت دوسال ويکماه 

 حب  تنفيذی

 يس سال حب  تعلقی 15/1/1398 1 حلق آويز رر ررر               رر                    810

 رر     رر       رر  811
ويق تخ
 امنشود

 برائت 11/2/1398 1

 رر        رر      رر  812
خشونت 
بجرايم 
 خودکشی

 يکماه حب  تنفيذیوپنآ سال  29/4/1398 1

 سه  ماه حب  تنفيذی 12/5/1398 1 لت وکوبی رر      رر        رر  813

 سه ماه حب  تنفيذی 7/10/1398 1 لت وکوبی رر رر      رر        814

 دوسال حب  تنفيذی 19/11/1398 1 ضرب وجرح رر        رر      رر  815

 رر      رر       رر  816
تفخيذو 
 مساحقه

 دوسال حب  تنفيذی 10/11/1398 1

   0   

817  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت  

 عليه زن واليت کندهار
 سه ماه  حب  تنفيذی 13/1/1398 1 لت وکوب

 سه ماه حب  تنفيذی 17/1/1398 1 رر رر      رر         رر  818

 بری الذمه 7/6/1398 1 خودکشی رر       رر         رر  819

 3/6/1398 1 لت وکوب رر       رر         رر  820
يکماه وپانزده روزحب  

 تنفيذی

 ه ماه حب  تنفيذیس 11/7/1398 1 اذيتوارآز رر        رر         رر  821

 رر      رر       رر  822
لت وکوب 

 اذيتوارآز
 يکماه حب  تنفيذی 20/7/1398 1

 دوسال حب  تنفيذی 22/7/1398 1 خود کشی رر       رر     رر  823

824  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت  

 عليه زن واليت کندهار
 22/7/1398 3 قتل

يکنفربيست  و يکنفربری الذمه
سومی وال حب  وپنآ س

شانزده سال وششماه حب  
 تنفيذی

 دوازده سال حب  تنفيذی 7/8/1398 1 قتل رر    رر  825

 دوسال حب  تنفيذی 1/11/1398 1 نکاح اجباری رر       رر  826
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 رر       رر  827
لت وکوب 
 ودشنام

 نهارماه حب  تنفيذی 1/11/1398 1

   0   

 ديوان جزای محکمه شهری واليت ارزگان  828
عليه خشونت 
 زن

 سه ماه حب  تنفيذی 2/11/1398 1

   0   

829  
محکمه استيناف رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت خوست

خشونت 
ديد منجربه ته
 مسلحانه

 سه سال حب  تنفيذی بدون تاريخ 1

 رر 2 من  ازدوا  رر        رر  830
دومی سه  و يکنفرنو ماه حب 

 ماه حب  تنفيذی

   0   

831  
ئيه رسيده گی به جرايم خشونت محکمه ابتدا

 عليه زن  استيناف واليت جوزجان
 جريمه نقدی 7/3/1398 1 آزار واذيت

 جريمه نقدی 29/2/1398 1 آزارو اذيت رر           رر  832

 برائت 1/3/1398 1 لت وکوبی رر       رر  833

 جريمه نقدی 28/3/1398 1 لت وکوبی رر       رر  834

 4/4/1398 4 لت وکوبی رر         رر  835
سه نفرسه سه ماه حب  

 جريمه نقدی رويکنف

 سه ماه حب  تنفيذی 18/4/1398 1 لت وکوبی رر      رر  836

 سه ماه حب  تنفيذی 30/4/1398 1 لت وکوبی رر        رر  837

 جريمه نقدی 2/5/1398 1 لت وکوبی رر     رر  838

 سه ماه حب  تنفيذی 9/5/1398 1 لت وکوبی رر      رر  839

 جريمه نقدی 21/7/1398 1 لت وکوبی رر    رر       840

 جريمه نقدی 6/9/1398 1 لت وکوبی رر      رر  841

 جريمه نقدی 26/9/1398 1 لت وکوبی رر      رر  842

 يکسال حب  تنفيذی 17/10/98 1 لت وکوبی رر      رر  843

844  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن  استيناف واليت جوزجان
 سه ماه وده روز حب  تنفيذی 2/3/1398 1 مدوودشنا

 رر      رر  845
خشونت 
منجر به 
 خودکشی

6 29/2/1398 
يکنفرهفت  نهارنفربرائت 

سال ويکنفرديگرهم به پنآ 
 سال وششماه حب  تنفيذی

 رر       رر  846
نکاح قبل 
 ازاکمال سن

 دوسال ويکماه حب  تنفيذی 17/6/1398 1

 رر     رر  847
ضرب و 

جرح منجربه 
 فوت

 سيزده سال حب  تنفيذی 27/7/1398 1
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 5/9/1398 2 رر   رر رر     رر  848
يکنفربه مدت شا سال حب  

 دومی برائتو

 سه ماه حب  وجريمه نقدی 13/1/1398 2 لت وکوبی رر     رر  849

 برائت 16/4/1398 1 لت وکوبی رر     رر  850

 برائت 25/4/1398 3 لت وکوبی رر     رر  851

 جريمه نقدی 5/5/1398 1 یلت وکوب رر        رر  852

 سه ماه حب  تنفيذی 6/6/1398 1 لت وکوبی رر      رر  853

 سه ماه حب  تنفيذی 3/6/1398 1 لت وکوبی رر      رر  854

 جريمه نقدی 20/6/1398 1 لت وکوبی رر     رر  855

856  
رياست ديوان رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت جوزجان
 قدیجريمه ن 3/6/1398 1 لت وکوبی

 جريمه نقدی 22/10/98 1 لت وکوبی رر         رر      رر  857

 رر      رر  858
ضرب وجرح 
 منجربه فوت

6 6/4/1398 
يکنفرهفت وپنآ نفر برائت 

 سال حب  تنفيذی

 رر      رر  859
ضرب وجرح 
 منجربه فوت

 سيزده سال حب  تنفيذی 5/9/1398 1

 30/9/1398 6 رر رر       رر  860
ی شا دوم يکنفرپانزده سال 

سال ونهارنفر نهارنهارسال 
 حب  تنفيذی

 سه ماه حب  تنفيذی 2/11/1398 1 آزارواذيت رر      رر  861

   0   

862  
محکمه ابتدائيه رسيده گی  به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت تخار
 جريمه نقدی 3/11/98 1 لت وکوب

 جريمه نقدی 6/11/1398 1 رر رر         رر  863

 هرپنآ نفر جريمه نقدی رر 5 لت وکوب رر       رر  864

 جريمه نقدی 9/11/98 1 لت وکوب رر        رر  865

866  
محکمه ابتدائيه رسيده گی  به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت تخار
 جريمه نقدی 13/11/98 1 رر

 نهارماه حب  تنفيذی 16/11/98 1 آزارواذيت رر       رر  867

 جريمه نقدی 23/11/98 1 لت وکوب رر       رر  868

 رر      رر  869
قتل 

 ومجروحيت
 اعدام 28/11/98 1

   0   

870  
رسيده گی بجرايم خشونت محکمه ابتدائيه 

 عليه زن واليت کاپيسا
خشونت 
 منجربه قتل

 بيست سال حب  تنفيذی 12/1/1398 1
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 جريمه نقدی 14/1/1398 1 مجروحيت رر         رر  871

 رر      رر  872

تحقير 
وتخويق 
وممانعت 
 ازتعليم

 سه ماه حب  تنفيذی 21/1/1398 1

 سه ماه حب  تنفيذی 1/3/1398 1 لت وکوبی رر       رر  873

 برائت الذمه 6/3/1398 1 لت وکوبی رر      رر  874

 جريمه نقدی 29/5/1398 1 مجروحيت رر       رر  875

 هرواحد شان برائت 3/7/1398 2 قتل رر     رر  876

 رر      رر  877
انزوای 
 اجباری

 و جريمه نقدی سه ماه حب  12/8/1398 1

 20/8/1398 2 مجروحيت رر     رر  878
يکنفرجريمه نقدی ودومی 

 برائت

 رر      رر  879
توهين 
 وتحقير

 برائت 16/9/1398 1

 رر      رر  880
خشونت 
منجربه 
 خودکشی

 شا سال حب  تنفيذی 18/10/1398 1

 هفت سال حب  تنفيذی 24/10/98 1 مجروحيت رر       رر  881

   0   

882  
خشونت به جرايم رسيده گی  يه محکمه ابتدائ

 عليه زن واليت پنجشير
 برائت 16/4/1398 1 لت وکوب

 يکسال ويکماه حب  تنفيذی 15/7/1398 1 خود سوزی ر     رر     رر  883

 يکسال ويکماه حب  تنفيذی 28/2/1398 1 رر رر     رر     رر  884

 برائت 30/3/1398 1 دشنام رر     رر   رر  885

 برائت 1/5/1398 1 ت وکوبیل رر     رر    رر  886

887  
ديوان رسيده گی به جرايم خشونت عليه زن 

 واليت پنجشير
 برائت 10/7/1398 1 لت وکوبی

 2/9/1398 1 لت وکوبی رر       رر    رر  888
يکماه وپانزده روزحب  

 تنفيذی

   0   

889  
ديوان رسيده گی بجرايم خشونت عليه زن 

 استيناف نيمروز
 ماه حب  تنفيذی سه 9/8/1398 1 لت وکوبی

 رر       رر  890
مسبب 
 خودکشی

 يکنفرده سال ويکنفربرائت 6/11/1398 2

 هرواحد بری الذمه 17/11/398 2 رر    رر رر      رر  891

 سه ماه حب  6/11/1398 1 لت وکوب رر       رر  892
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 رر      رر  893
تهديد 

 وآزارواذيت
 سه ماه حب  17/11/398 1

 سه ماه حب  14/7/1398 1 لت وکوب رر      رر  894

 رر       رر  895
خشونت 

منجربه خود 
 کشی

 يکنفر دوسال دومی  برائت 3/10/1398 2

 سه ماه حب  8/10/1398 1 لت وکوب رر      رر  896

 رر      رر  897
خشونت 
 منجربقتل

2 1/10/1398 
هريس بری الذمه وجريمه 

 نقدی

 هرواحد بيست ويکماه حب  28/9/1398 2 رر رر     رر  898

 رر   رر       899
آزارواذيت 
تهديد به 
 مرو

 يکسال حب  8/10/1398 1

 رر       رر  900
آتا زدن 

 واذيتمنزل 
 نهارماه حب  19/10/398 1

 سه ماه حب  8/11/1398 1 لت وکوب رر       رر  901

 دوماه حب  8/12/1398 1 لت وکوب رر       رر  902

 رر       رر  903
مسبب 
 خودکشی

 يکسال ويکماه حب  12/2/1398 1

 پنآ سال ويکماه حب  7/3/1398 1 رر رر      رر  904

 سه ماه حب  6/4/1398 1 لت وکوب رر       رر  905

 نهارسال حجز تنفيذی 14/11/98 1 قتل رر        رر  906

907  
ديوان جزاء محکمه ابتدائيه شهری واليت 

 نيمروز

خشونت 
منجربه خود 

 کشی
 يکسال و يکماه حب  25/1/98 1

 پنآ سال حب  تنفيذی 19/2/98 1 رر رر         رر  908

909  
ديوان جزاء محکمه ابتدائيه شهری واليت 

 نيمروز

خشونت 
فاميلی 

منجربه لت و 
 کوبی

 سه ماه حب  تنفيذی 7/3/98 1

 الذمه بری 24/10/98 1 قتل رر       رر  910

   0   

911  
ديوان رسيده گی بجرايم خشونت عليه زن 

 واليت سرپل
لت وکوبی 
 منجربه مرو

 سال حب  تنفيذی دوازه 10/2/98 1

 رر       رر  912
خشونت 

منجربه اقدام 
 بخود کشی

 هرواحد برائت 21/1/98 3

 سه ماه حب  تنفيذی 10/2/98 1 لت وکوبی رر       رر  913

 هردونفر برائت 9/5/98 2 دشنام رر       رر  914
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 پنآ سال حب  تنفيذی 6/6/98 1 شروع بقتل رر       رر  915

 سه ماه حب  تنفيذی 31/6/98 1 لت وکوبی رر       رر  916

 رر     رر  917
لت وکوبی و 

 دشنام
 برائت 21/8/98 1

 21/8/98 2 لت وکوبی رر        رر  918
يکنفرسه ماه حب  
 ويکنفرتحت تعقيب

 20/9/98 2 لت وکوبی رر      رر  919
يکنفرسه ماه حب  ويکنفر 

 برائت

 رر        رر  920
خشونت 
منجربخودکش

 ی
1 2/10/98 

هفت سال وششماه حب  
 یتنفيذ

 شا ماه حب  تنفيذی 8/11/98 1 آزارواذيت رر       رر  921

 رر      رر  922
خشونت 
منجربخودکش

 ی
 هرنهارنفر برائت 21/11/98 4

 جريمه نقدی 6/12/98 1 لت وکوبی رر         رر  923

924  
محکمه ابتدائيه رسيده گی بجرايم خشونت 

 عليه زن سرپل
اقدام بخود 
 کشی

 برائت 13/1/98 1

 يکماه حب  تنفيذی رر 1 لت وکوبی رر رر        925

 سه ماه حب  تنفيذی 31/1/98 1 رر رر      رر  926

 نهارماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر      رر  927

 برائت 1/4/98 2 دوودشنام رر       رر  928

 دوسال حب  تنفيذی 18/4/98 1 نکاح زيرسن رر      رر  929

 24/4/98 3 خودکشی رر       رر  930
اه حب  و يکنفرپنآ سال ويکم
 دونفر برائت

931  
محکمه ابتدائيه رسيده گی بجرايم خشونت 

 عليه زن سرپل
 يکسال ودوماه حب  تنفيذی 18/4/98 1 ضرب وجرح

 سه ماه حب  تنفيذی 7/5/98 1 لت وکوبی رر       رر  932

 سه ماه حب  تنفيذی 4/6/98 1 ضرب وجرح رر        رر  933

 رر       رر  934
لت وکوبی 

 شنامو وددو
3 23/7/98 

يکنفرسه ماه حب  
 ودونفربرائت

 

 هرنهارنفربرائت 1/8/98 4 خودکشی رر     رر  935

 دوسال حب  تنفيذی 7/8/98 1 لت وکوبی رر       رر  936

 سه ماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر      رر  937

 27/8/98 2 رر رر        رر  938
دومی حب  ويکنفرسه ماه 

 برائت
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 رر        رر  939
خشونت ولت 

 وکوبی
 سه ماه حب  تنفيذی رر 1

 شا ماه حب  تنفيذی 28/8/98 1 آزارواذيت رر         رر  940

 رر        رر  941
خشونت 

منجربه خود 
 کشی

1 16/9/98 
هفت سال وششماه حب  

 یتنفيذ

 جريمه نقدی 3/10/98 1 مجروحيت رر      رر  942

 شا ماه حب  تنفذی 10/10/98 1 آزارواذيت رر        رر  943

 1/11/98 2 ت وکوبیل رر        رر  944
دومی سه ماه ويکنفر برائت 

 حب 

 رر       رر  945
لت وکوب 
 وتخويق

 نهارماه حب  تنفيذی 29/11/98 1

 سه ماه حب  تنفيذی 29/11/98 1 لت وکوبی رر       رر  946

 رر       رر  947
لت وکوبی 
 وآزارواذيت

 شا ماه حب  تنفيذی 6/12/98 1

   0   

948  
جرايم خشونت رسيده گی به استيناف ديوان 

 عليه زن واليت پروان
لت وکوبی 
 منجربه قتل

 هفده سال حب  تنفيذی 19/4/98 1

 سه ماه حب  تنفيذی 21/2/1398 1 لت وکوب رر         رر  949

 جريمه نقدی 20/7/98 1 لت وکوب رر       رر  950

 برائت 31/1/98 1 قتل رر        رر  951

 اعدام 27/1/98 1 قتل رر      رر  952

 سه ماه حب  تنفيذی 24/2/98 1 رر رر  رر       953

954  
رسيده گی به جرايم خشونت استيناف ديوان 

 عليه زن واليت پروان
 13/7/98 2 رر

هرواحد بيست ويس بيست 
 ويس سال حب  تنفيذی

 اعدام 16/11/98 1 قتل رر      رر  955

 سی سال حب  تنفيذی 16/11/98 1 قتل رر        رر  956

 رر         رر  957
قتل 
 حيتومجرو

 هفده سال حب  تنفيذی 7/12/98 1

 دوسال ويکماه حب  18/10/98 1 مجروحيت رر         رر  958

 شا ماه حب  تنفيذی 24/9/98 2 مجروحيت رر        رر  959

 يکسال ويکماه حب  تنفيذی 9/5/98 1 جراحت رر        رر  960

 هفده سال ويکماه حب  تنفيذی 24/7/98 1 ندبد دا رر          رر  961

 سه ماه حب  تنفيذی 24/2/98 1 دشنام ر        ررر  962
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 ششماه حب  تنفيذی 11/8/98 2 مجروحيت رر          رر  963

 ششماه حب  تنفيذی 21/8/98 1 لت وکوبی رر       رر  964

 رر        رر  965
مجروحيت 
 منجربفوت

 ششماه حب  تنفيذیودوسال  9/9/98 1

 تنفيذیششماه حب   2/9/98 1 آزارواذيت رر       رر  966

 اعدام 17/9/98 1 قتل رر        رر  967

 هفده سال حب  تنفيذی 14/10/98 1 قتل رر       رر  968

 بيست ويکسال حب  تنفيذی 8/10/98 1 قتل رر         رر  969

 27/11/98 3 حلق آويز رر        رر  970
حب  يکنفرپنآ سال ويکماه 
 ودونفر برائت

 4/11/98 3 رر رر        رر  971
ششماه حب  يکنفريکسال و

 دونفربرائت

 برائت 10/12/98 1 قتل رر         رر  972

973  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت پروان
قذف 

 بدگرفتنو
1 5/6/98 

يکسال حب  بقذف ويکسال 
 سه ماه حب  دربدگرفتن

 سه ماه حب  تنفيذی 12/1/98 1 دشنام رر        رر  974

 نهارسال حب  تنفيذی 20/1/989 1 لت وکوبی رر       رر  975

 سه ماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر         رر  976

 هفده سال حب  تنفيذی رر 1 قتل رر        رر  977

978  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت پروان
معلوليت 
 ومجروحيت

 يکسال يکماه حب  تنفيذی رر 1

 رر 2 قتل رر        رر  979
ت يکسال بيست هرواحد بيس

 ويکسال حب  تنفيذی

 جريمه نقدی رر 1 لت وکوبی رر         رر  980

   0   

981  
ديوان رسيده گی به خشونت عليه زن واليت 

 پکتيکا
 رر 3 خشونت

دونفربرائت ويکنفرشا سال 
 حب  تنفيذی

 يکسال ونهارماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر        رر  982

 برائت رر 1 رر رر        رر  983

 برائت رر 1 رر رر       رر   984

 رر 1 رر رر       رر  985
يکسال ودو ماه حب  وجريمه 

 نقدی

 رر 2 رر رر       رر  986
يکنفرهژده سال ويکنفردوازده 

 سال حب 
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987  
ديوان شهری رسيده گی بخشونت عليه زن 

 واليت پکتيکا
 رر 3 رر

هرواحد پنآ پنآ سال حب  
 تنفيذی

 برائت رر 1 رر رر       رر  988

 برائت رر 1 رر رر    رر     989

 يکسال ونهارماه حب  رر 1 ررر رر        رر  990

 برائت رر 1 رر رر       رر  991

 رر 2 رر رر         رر  992
يکنفراعدام و يکنفرشانزده 
 سال ويکماه حب  تنفيذی

   0   

993  
رسيده گی به جرايم عليه محکمه ابتدائيه 

 خشونت عليه زن واليت سمنگان
 هرواحد جريمه نقدی 1/2/98 5 لت وکوبی

 هژده سال حب  تنفيذی 28/2/98 1 قتل رر      رر  994

 رر       رر  995
تفخيذ 
 ومساحقه

 شانزده سال حب  تنفيذی 1/3/98 1

 دوازده سال حب  تنفيذی 9/4/98 1 قتل رر      رر  996

 يکماه حب  تنفيذی 30/3/98 1 لت وکوبی رر       رر  997

998  
ه خشونت عليه زن محکماستيناف ديوان 

 استيناف سمنگان
 جريمه نقدی 29/3/98 1 ضرب وجرح

 بيست ودوسال حب  تنفيذی 3/7/98 1 قتل رر        رر  999

1000  
خشونت عليه زن محکمه استيناف ديوان 

 استيناف سمنگان
 بيست سال حب  تنفيذی 8/10/98 1 قتل

 بری الذمه 29/10/98 1 لت وکوبی رر        رر  1001

 شانزده سال وششماه حب  9/11/98 1 قتل رر       رر  1002

 بری الذمه 20/11/98 1 نکاح اجباری رر       رر  1003

 رر       رر  1004
آزارواذيت 
 وتخويق

 يکسال وششماه حب  تنفيذی 20/11/98 1

 رر       رر  1005
تفخيذو 
 مساحقه

 برائت 24/1/98 1

1006  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت سمنگان
 جريمه نقدی 25/2/98 1 ضرب وجرح

 برائت رر 1 لت وکوبی رر       رر  1007

 هژده سال حب  تنفيذی رر 1 قتل رر      رر  1008

 سه ماه حب  تنفيذی 6/6/98 1 لت وکوبی رر      رر  1009

 جريمه نقدی 14/7/98 1 مجروحيت رر     رر  1010
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 برائت 25/8/98 1 لت وکوبی رر      رر  1011

 ب  تنفيذیشانزده سال ح 3/9/98 1 قتل رر     رر  1012

 يکسال وششماه حب  تنفيذی 7/10/98 1 آزارواذيت رر       رر  1013

 برائت رر 1 نکاح اجباری رر     رر  1014

 جريمه نقدی 19/11/98 1 مجروحيت رر      رر  1015

 دوسال حب  تنفيذی رر 1 قتل خطاء رر       رر  1016

   0   

1017  
ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت  محکمه

 مانعليه زن واليت لغ
 سه ماه حب  تنفيذی 9/7/98 1 لت وکوب

 سه ماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر       رر  1018

 سه ماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر      رر  1019

 سه ماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر      رر  1020

 رر         رر  1021
لت وکوبی 
منجربه 
 مجروحيت

 سه ماه حب  تنفيذی 7/8/98 1

 زده سال حب  تنفيذیشان 26/8/98 1 قتل رر        رر  1022

1023  
ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت  محکمه

 عليه زن واليت لغمان
خريد وفروش 

 طفل
 پنآ سال وششماه حب  7/8/98 1

 سی سال حب  تنفيذی 26/8/98 1 قتل رر         رر  1024

 رر        رر  1025
لت وکوبی 
 منجربقتل

 ده سال حب  تنفيذی 3/10/98 1

 رر       رر  1026
مجروحيت 

 جربقتلمن
 شانزده سال حب  تنفيذی 1/11/98 1

 رر       رر  1027
دشنام 

وتحقيرآزاروا
 ذيت

 پانزده روزحب ونهارماه  23/11/98 1

 هردو بری الذمه 6/12/98 2 نکاح زيرسن رر       رر  1028

1029  
رسيده گی به جرايم خشونت استيناف ديوان 

 عليه زن استيناف لغمان

لت کوبی 
ونکاح قبل 
 ازسن

 ارسال حب  تنفيذینه 16/5/98 1

 رر        رر  1030
خريد وفروش 
 دخترخرد سن

 سی سال حب  تنفيذی 28/9/98 1

 پنآ سال وششماه حب  تنفيذی 17/10/98 1 قتل رر       رر  1031

 دوازده سال حب  تنفيذی 29/11/98 1 قتل رر       رر  1032

   0   
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 مه نقدیجري 18/1/98 1 لت وکوب ديوان جزای محکمه استيناف واليت هلمند  1033

 رر       رر  1034
خشونت عليه 

 زن
 هرواحد هفت هفت سال حب  14/7/98 2

 9/4/98 3 نکاح زيرسن رر      رر  1035
دونفر برائت يکنفربه شا 

 سال حب  تنفيذی

 رر      رر  1036
خشونت 
 منجربقتل

 هرواحد برائت 22/4/98 2

 جريمه نقدی 12/5/98 1 لت وکوب رر         رر  1037

 هرواحد  دو دو سال حب  9/6/98 2 نکاح زيرسن ستيناف واليت هلمندديوان جزای محکمه ا  1038

 ششماه حب  تنفيذی 20/7/98 1 لت وکوبی رر       رر  1039

 شانزده سال ويکماه حب  28/8/98 1 قتل رر         رر  1040

 رر        رر  1041
خريد وفروش 

 زن
 پنآ سال حب  –هرواحد پنآ  16/11/98 2

 رر        رر  1042
لت وکوب 

معلوليمنجرب
 ت

 پنآ سال حب  وجريمه نقدی 16/12/98 1

 21/2/98 3 خشونت ديوان شهری  محکمه استيناف هلمند  1043
يکنفر هفت سال ونهارماه  

دونفر دو دو سال ششماه و
 حب 

 سه ماه حب  تنفيذی 14/2/98 1 خشونت ديوان شهری  محکمه استيناف هلمند  1044

 ب  تنفيذیيکسال ويکروزح 28/2/98 1 خشونت رر        رر  1045

 برائت 12/3/98 1 خشونت رر        رر  1046

 29/4/98 4 خشونت رر        رر  1047
هرواحد دو دو سال حب  

 تنفيذی

 سه ماه حب  تنفيذی رر 1 خشونت رر      رر  1048

 سه ماه حب  تنفيذی 5/5/98 1 خشونت رر      رر  1049

 هرواحد برائت 3/6/98 2 خشونت رر         رر  1050

 شا ماه حب  تنفيذی 12/6/98 1 ونتخش رر         رر  1051

   0   

1052  
محکمه ابتدائيه رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت غور
 جريمه نقدی 12/1/98 1 لت وکوب

 هرواحد جريمه نقدی 22/2/98 2 ضرب وجرح رر       رر  1053

 شانزده سال حب  تنفيذی 31/2/98 1 قتل رر         رر  1054

 رر         رر  1055
ضرب وجرح 
 منجربفوت

 سی سال حب  تنفيذی 31/2/98 1

 جريمه نقدی 27/4/98 1 مجروحيت رر        رر  1056
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 ده سال حب  تنفيذی 8/5/98 1 قتل رر         رر  1057

 25/6/98 3 خود کشی رر         رر  1058
هرواحد  دو سال وششماه 

 حب  تنفيذی

 بيست سال حب  تنفيذی 9/8/98 1 قتل رر        رر  1059

 هرواحد جريمه نقدی 20/8/98 2 لت وکوب رررر           1060

 شانزده سال حب  14/2/98 1 قتل رر        رر  1061

 رر          رر  1062
خشونت لت 
 وکوبی

 جريمه نقدی 22/2/98 1

 ده سال حب  تنفيذی 15/2/98 1 قتل رر         رر  1063

 سی سال حب  تنفيذی 15/4/98 1 رر رر          رر  1064

 جريمه نقدی 5/6/98 1 مجروحيت رر        رر  1065

 ده سال حب  تنفيذی 9/6/98 1 قتل رر       رر  1066

 رر        رر  1067
خشونت 
منجربخودکش

 ی
3 25/7/98 

هريس سه سه سال حب  
 تنفيذی

 بيست سال حب  28/9/98 1 قتل رر          رر  1068

   0   

1069  
ديوان رسيده گی به جرايم خشونت عليه زن 

 استيناف واليت  وردو
خشونت 

 فوتمنجرب
 يکنفرجريمه نقدی  25/3/98 1

 رر       رر  1070
مسبب 
 بخودکشی

 برائت 24/4/98 1

 رر       رر  1071
رعب  ترو 
 وتخويق

 جريمه نقدی 8/5/98 1

 رر     رر  1072
قتل 

 ومجروحيت
 بيست ويس سال حب  تنفيذی 2/7/98 1

 ده سال حب  4/6/98 1 قتل رر        رر  1073

 ريمه نقدیج 19/9/98 1 لت وکوبی رر        رر  1074

 برائت 2/10/98 1 قتل رر       رر  1075

 هرواحد برائت 27/11/98 2 قتل رر        رر  1076

 بيست سال حب  تنفيذی 6/12/98 2 قتل رر      رر  1077

 جريمه نقدی 26/1/98 1 خشونت ديوان جزای محکمه شهری ميدان وردو  1078

 سه ماه حب  تنفيذی 11/8/98 1 لت وکوبی رر      رر  1079

 بيست سال حب  25/10/98 1 قتل ررر     ر  1080
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   0   

1081  
ديوان رسيده گی به جرايم خشونت عليه زن 

 استيناف واليت ننگرهار
 شانزده سال ويکماه حب  بدون تاريخ 1 قتل

 برائت رر 1 رر رر        رر  1082

 رر 3 قتل رر       رر  1083
دونفر ده ده سال حب  ويکنفر 

 برائت

 ال حب  تنفيذیبيست س رر 1 رر رر           رر  1084

 بيست ودو سال حب  تنفيذی رر 1 رر رر       رر  1085

 برائت رر 1 رر رر        رر  1086

 بيست وپنآ سال حب  تنفيذی رر 1 رر رر         رر  1087

 بيست ونهارسال حب  تنفيذی رر 1 رر رر          رر  1088

 رر 1 رر رر           رر  1089
شانزده سال وسه ماه حب  

 تنفيذی

1090  
ه گی به جرايم خشونت عليه زن ديوان رسيد

 استيناف واليت ننگرهار
 هفده سال حب  تنفيذی رر 1 رر

 جريمه نقدی رر 1 خود کشی رر         رر  1091

 رر 2 خودسوزی رر        رر  1092
يکنفردو سال حب  
 ويکنفربرائت

 رر       رر  1093
نکاح اجباری 
ومجبوربه 
 فحشاء

 رر 2
دومی دوسال  ويکنفر پنآ سال 

 یحب  تنفيذ

 هفت سال حب  تنفيذی رر 1 رر رر          رر  1094

 هفت سال حب  تنفيذی رر 1 رر رر       رر  1095

 رر       رر  1096
لت وکوبی 
ومجبوربه 
 فحشاء

 سه ماه حب  تنفيذی رر 1

 رر         رر  1097
ممانعت 

 ازحق ازدوا 
 رر 1

دو ماه حب  ونهارسال 
 تنفيذی

 رر        رر  1098
جنگ 

 ومجروحيت
 رر 2

ونهارماه حب  نهارسال 
 تنفيذی

 جريمه نقدی رر 1 لت وکوب رر        رر  1099

 سه ماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر         رر  1100

 سه ماه حب  تنفيذی رر 1 لت وکوب رر         رر  1101

 سه ماه حب  تنفيذی بدون تاريخ 1 لت وکوب رر   رر        1102

 رر        رر  1103
لت وکوب 
تخويق 
 وازارواذيت

   تنفيذیيکسال حب رر 1
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 رر      رر  1104
لت وکوب 
 وتوهين

 پنآ ماه حب  تنفيذی رر 1

 شا ماه حب  تنفيذی رر 1 ازار واذيت رر       رر  1105

 نهار ماه حب  تنفيذی رر 1 رر رر         رر  1106

   0   

 بيست سال حب  تنفيذی 27/1/98 1 قتل استيناف واليت غزنیء ديوان جزا  1107

 24/9/98 1 قتل رر           رر  1108
بيست وپنآ سال حب  و 

 جريمه نقدی

 شا سال ودوماه حب  23/7/98 1 خودکشی رر       رر  1109

 27/1/98 1 دشنام رر        رر  1110
سه ماه حب  تنفيذی وجريمه 

 نقدی

 هردو نفر برائت 5/6/98 2 رر استيناف واليت غزنی ءديوان جزا  1111

 یهرواحد سه ماه حب  تنفيذ 14/8/98 2 رر رر          رر  1112

 نهار ماه حب  تنفيذی 14/8/98 1 رر رر          رر  1113

 19/9/98 2 رر رر       رر  1114
يکنفربرائت يکنفرسه ماه 

 حب 

 سه ماه حب  تنفيذی 19/9/98 1 رر رر        رر  1115

 ده ماه حب  و جريمه نقدی 24/9/98 1 رر رر         رر  1116

 ذیهشت ماه حب  تنفي 7/3/98 1 ازارو اذيت رر        رر  1117

 سه ماه حب  تنفيذی 28/3/98 1 رر رر          رر  1118

 سه ماه حب  تنفيذی 15/7/98 1 رر رر         رر  1119

 23/7/98 2 رر رر       رر  1120
هردونهارنهارماه حب  

 وجريمه نقدی

 سه ماه حب  تنفيذی 12/1/98 1 لت وکوبی رر        رر  1121

 برائت 15/7/98 1 رر رر        رر  1122

 جريمه نقدی رر 1 ضرب وجرح ررر        ر  1123

 جريمه نقدی رر 1 رر رر         رر  1124

 تخويق رر          رر  1125
3 
 

21/8/98 
يکنفرسه ماه حب  

 دونفربرائت

   0   

1126  
ديوان رسيده گی به جرايم عليه خشونت زن 

 استيناف واليت زابل
 شانزده سال حب  25/9/98 1 لت وکوبی
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 رر       رر  1127
مجروحيت 
 منجربه فوت

 سه سال حجز 13/8/98 1

1128  
ديوان شهری رسيده گی به جرايم خشونت 

 عليه زن واليت زابل
 ده سال حب  تنفيذی 16/4/98 1 قتل

 برائت 17/4/98 1 قتل رر       رر  1129

 دو سال حب  تنفيذی 10/7/98 1 لت وکوبی رر          رر  1130

 دو سال حب  تنفيذیوبيست  3/4/98 2 قتل رر       رر  1131

 برائت 14/10/98 2 اقدام به قتل رر      رر     1132

1133  
 رر        رر

 
 سی سال حب  تنفيذی 20/12/98 1 قتل

1134  
ديوان رسيده گی به جرايم خشونت وتخلفات 

 جزای شهری واليت زابل
 ده سال حب  16/4/98 1 قتل

 برائت 17/4/98 1 قتل رر        رر  1135

 دو سال حب  10/7/98 1 لت وکوبی رر        رر  1136

 دو سال حب  تنفيذیوبيست  3/4/98 1 قتل رر        رر  1137

 هردو برائت 14/10/98 2 اقدام بقتل رر       رر  1138

 سی سال حب  20/12/98 1 قتل رر         رر  1139

 شانزده سال حب  25/9/98 1 لت وکوبی رر       رر  1140

 رر         رر  1141
مجروحيت 
 منجربفوت

 سه سا ل حجز 13/8/98 1

   0   

1142  
رسيده گی به جرايم خشونت استيناف ن ديوا

 عليه زن واليت کنر
 ده سال حب  تنفيذی 6/1/98 1 قتل

 هژده سال حب  تنفيذی 25/1/98 1 قتل رر        رر  1143

 نهارسال حجزتنفيذی 15/2/98 1 قتل رر       رر  1144

 رر         رر  1145
خشونت 
 فاميلی

 سه سال حب  تنفيذی 28/2/98 1

 برائت 20/3/98 1 لت وکوب رر       رر  1146

1147  
ابتدائيه رسيده گی با جرايم خشونت محکمه 

 عليه زن واليت کنر
 جريمه نقدی 5/9/98 1 لت وکوب

 جريمه نقدی 19/9/98 1 آزار واذيت رر    رر  1148

 جريمه نقدی 17/11/98 1 لت وکوب رر       رر  1149

   0   
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1150  
ديوان ابتدائيه رسيد ه گی به جرايم خشونت 

 کتياعليه زن واليت پ

خشونت 
منجربه خود 

 کشی
 بيست ويس سال حب  9/7/98 1

 هشت ماه حب  رر 1 رر رر          رر  1151

 يازده ماه حب  30/11/98 1 لت وکوب رر          رر  1152

 جريمه نقدی 6/12/98 1 رر رر         رر  1153

 برائت 28/1/98 2 خشونت ديوان جزا ی عمومی استيناف واليت پکتيا  1154

 شا سال حب  14/12/98 1 رر رر        رر  1155

   0   

 بری الذمه 9/10/98 1 خشونت ديوان جزای عمومی استيناف واليت فراه  1156

 سه ماه وپانزده روزحب  23/10/98 1 آزارواذيت رر       رر  1157

 رر      رر  1158
لت وکوبی 
 وسق  جنين

 يکسال وششماه حب  تنفيذی 22/11/98 1

   0   

1159  
خشونت  ه جرايم محکمه ابتدائيه رسيده گی ب

 استيناف واليت لوگر
 بيست سال حب   22/8/1398 1 قتل

1160  
 رر      رر

 جريمه نقدی 22/8/1398 2 لت وکوب

1161  
 رر      رر

 25/10/1397 3 لت وکوب
 دونفر دوماه حب  يکنفر

 بری الذمه  

   1508  مجموع
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 از طریق محاکم 1398طی سال جدول تفصیلی قضایای تجاوز جنسی که 
 ابتدائیه واستیناف مورد رسیده گی قرار گرفته اند

 

 تاریخ جلسه قضائی تصمیم قضائی 
تعداد 
 متهمین

 شماره محکمه مربوطه نوع قضیه 

 23/2/1396 بیست سال حبس تنفیذی
 
1 

 تجاوزجنسی
دیوان رسیده گی به جرایم خشونت 

 استیناف کابل

1  

 
 تجاوزجنسی 1 رر بیست سال حبس تنفیذی

 رر
2  

پنج سال وششماه حبس 
 تنفیذی

 تجاوزجنسی 1 7/3/96
 رر

3  

 تجاوزجنسی 1 20/3/1396 شش سال حبس تنفیذی
 رر

4  

 تجاوزجنسی 1 رر برائت
 رر

5  

بیست سال حبس وجریمه 
 نقدی

27/3/96 
1 

 تجاوزجنسی
 رر

6  

 17/4/1396 ده سال حبس تنفیذی
1 

 تجاوزجنسی
 رر

7  

 14/5/1396 بیست سال حبس تنفیذی
1 

 تجاوزجنسی
 رر

8  

 1/7/1396 برائت
1 

 تجاوزجنسی
 رر

9  

بیست سال  تهرشش نفربیس
 حبس وجریمه نقدی

 تجاوزجنسی 6 6/8/1396
 رر

10  

 13/8/1396 برائت
1 

 تجاوزجنسی
 رر

11  

 28/8/1396 شش سال حبس تنفیذی
اقدام به  1

 تجاوزجنسی

 رر
12  

 2/10/1396 برائت
1 

 اقدام به تجاوز
 رر

13  

ت سال ویکنفر یکنفربیس
 برائت

 تجاوزجنسی 2 رر
 رر

14  

پنج سال ویکماه حبس 
 تنفیذی

14/11/1396 
1 

 اقدام به تجاوز
 رر

15  

 رر رر 1 14/1/96 شش سال حبس تنفیذی
16  

 رر رر 1 29/1/96 شش سال حبس تنفیذی
17  

هرواحد بیست بیست سال 
 حبس وجریمه نقدی

 رر تجاوزجنسی 6 18/2/96
18  

 رر رر 1 19/2/96 بری الذمه
19  
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دیوان رسیده گی به جرایم خشونت  رر 1 30/2/96 بری الذمه
 استیناف کابل

20  

 رر رر 1 26/4/96 بری الذمه
21  

 رر رر 1 7/5/96 شش سال حبس تنفیذی
22  

پنج سال ویکماه حبس 
 تنفیذی

 رر رر 1 6/6/96
23  

 رر رر 1 19/6/1396 بری الذمه
24  

 رر 2 17/7/96 هرواحد بری الذمه
  25 رر

 رر رر 1 13/8/96 بری الذمه
26  

 رر رر 1 29/8/96 هشت سال حبس تنفیذی
27  

 رر رر 1 14/9/1396 بیست سال حبس تنفیذی
28  

 رر رر 1 20/9/1396 بیست سال حبس تنفیذی
29  

دومی سه ویکنفرشش سال 
 سال حبس تنفیذی

 رر رر 2 2/10/96
30  

 رر رر 1 5/10/96 بری الذمه
31  

یکنفر بیست سال ودومی پنج 
 سال حبس تنفیذی

 رر 2 9/10/96
  32 رر

 رر 1 30/10/96 بری الذمه
  33 رر

پنج سال وششماه حبس 
 تنفیذی

 رر 1 17/11/96
  34 رر

  0    

 31/2/1396 سه سال حجزتنفیذی
1 

  35 محکمه استیناف والیت بادغیس لواط

 23/3/1396 یکسال یکماه حبس تنفیذی
اقدام به  1

 تجاوزجنسی
  36 رر     رر

یکماه وهرواحد پنج سال 
 حبس

  37 رر    رر تجاوزجنسی 2 22/7/1396

  38 رر    رر انزوای اجباری 2 29/7/1396 هرواحد یکماه حبس

  39 رر    رر لواط 1 31/2/96 سه سال حجزتنفیذی

  40 رر    رر اقدام به تجاوز 1 23/3/1396 یکماه حبس تنفیذیویکسال 

یکماه وهرواحد پنج سال 
 حبس

  41 رر    رر تجاوزجنسی 3 3/5/1396

  42 رر     رر تجاوزجنسی 1 16/5/1396 سده سال حب

 2 23/8/1396 هرواحد شانزده سال حبس
 تجاوز

 خشونت
  43 رر     رر

  44 رر    رر تجاوزجنسی 1 18/8/1396 یکسال حبس
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 1 20/8/1396 دوماه حبس تنفیذی
  45 رر     رر انزوای اجباری

  0 
   

 تجاوزجنسی 2 22/7/1396 هرواحد بیست سال حبس
  46 والیت فاریابمحکمه استیناف 

یکنفرهفت سال 
 حجزیکنفرپنج سال

 رر 2 4/5/1396
  47 رر     رر

  0  
  

 تجاوزجنسی 1 29/1/1396 بیست سال حبس
  48 محکمه استیناف والیت بامیان

 1 28/3/1396 پنج سال یکماه حبس
 

تجاوز به عفت 
 وناموس

  49 رر     رر

 تجاوزجنسی 1 14/5/1396 هشت سال حبس تنفیذی
  50 رر     رر

 رر 1 19/7/1396 برائت  الذمه
  51 رر     رر

تجاوزبه عفت  1 6/9/1396 ده سال حبس تنفیذی
ناموسو   52 رر   رر 

 رر  رر 1 18/7/1396 سه سال حجزتنفیذی
  53 رر    رر

هرواحد هشت هشت سال 
 حبس

 رر 2 23/11/1396
  54 رر     رر

  0  
  

 تجاوزجنسی 1 14/11/1396 برائت
  55 پنجشیرمحکمه استینیاف والیت 

 رر 1 13/10/1396 برائت
  56 رر    رر

 رر 1 23/11/1396 برائت
  57 رر    رر

  0  
  

 تجاوزجنسی 1 29/11/96 ده سال حبس تنفیذی
  58 محکمه استیناف والیت بغالن

  0  
  

 اقدام به تجاوز 1 4/9/1396 پنج سال وششماه حبس تنفیذ
  59 محکمه استیناف والیت وردگ

پنج سال وششماه حبس 
 نفیذیت

 رر   رر 1 10/11/1396
  60 رر    رر

 پنج سال وششماه حبس
 تنفیذی

ت تجاوزبه عف 1 رر
  61 رر    رر ناموسو

  0  
  

 تجاوزجنسی 1 13/2/96 یکنفربری الذمه
  62 محکمه استیناف والیت پکتیا

 رر 2 رر   رر دونفربری الذمه 
  63 رر    رر
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  0  
  

هرواحد شش شش سال 
 حبس

 جنسیتجاوز 3 22/7/1396
  64 محکمه استیناف والیت دایکندی

دومی هفت ماه ویکنفریکسال 
 حبس تنفیذی

 رر 2 1/12/1396
  65 رر    رر

هرواحد شانزده سال حبس 
 تنفیذی

 رر 3 5/5/1396
  66 رر    رر

4/6/1396 هرواحد جریمه نقدی  رر 1 
  67 رر    رر

ششماه حبس وپنج سال 
 تنفیذی

15/8/1396  رر 1 
  68 رر    رر

  0  
  

ست سال حبس تنفیذیبی  1/5/96  رر 1 
  69 دیوان جزای محکمه شهری والیت پروان

4/5/96 بری الذمه لت وکوب  1 
 وتجاوز

  70 رر

27/10/96 بری الذمه  اقدام به تجاوز 1 
  71 رر

27/2/96 برائت  تجاوزجنسی 3 
  72 دیوان جزای استیناف والیت پروان

31/5/1396 برائت  رر 1 
  73 رر

19/9/3961 هشت سال حبس تنفیذی  رر 1 
  74 رر

28/11/96 برائت  اقدام به تجاوز 1 
  75 رر

  0  
  

24/10/1396 بیست سال حبس تنفیذی قتل  2 
 وتجاوزجنسی

دیوان جزای محکمه استیناف والیت 
 لغمان

76  

  0  
  

یکنفرپانزده سال 
ویکنفرشانزده سال حبس 

 تنفیذی

 تجاوزجنسی 2 26/1/1396
  77 دیوان جزای محکمه شهری هلمند

 رر 1 21/1/96 حبس تنفیذی ده سال
  78 رر

 رر 1 4/2/96 ششماه حبس تنفیذی
  79 رر

  0  
  

رسیده گی به جرایم خشونت والیت دیوان  سرقت وتجاوز 1 15/5/1396 هفت سال حبس تنفیذی
 غزنی

80  

 تجاوزجنسی 1 24/5/96 بیست سال حبس تنفیذی
  81 رر

 رر 1 18/7/96 بیست سال حبس تنفیذی
  82 رر

  0  
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دیوان جزای محکمه استیناف والیت  تجاوزجنسی 1 16/7/1396 وششماه حبس پنج سال
 سمنگان

83  

 رر 1 11/4/96 دوسال حبس تنفیذی
  84 رر

 رر 1 28/3/96 هشت ماه حجزویکسال 
  85 رر

 رر 1 11/5/96 شش سال حبس تنفیذی
  86 رر

 رر 1 22/5/1396 هژده سال وچهارماه حبس
  87 رر

 رر 1 26/6/1396 هشت ماه حجزودوسال 
  88 رر

 رر 1 19/9/1396 ده سال حبس تنفیذی
  89 رر

 رر 1 22/9/1396 پنج سال ویکماه حبس
  90 رر

 رر 1 24/10/96 پنج سال ویکماه حبس
  91 رر

 رر 1 8/11/1396 پنج سال ویکماه حبس
  92 رر

 رر 1 6/7/1396 دوماه حبسوپنج سال 
  93 رر

  0  
  

 تجاوزجنسی 1 24/7/1396 چهارسال و سه ماه حبس
  94 جزای محکمه استیناف کندهاردیوان 

هرواحد هشت هشت سال 
 حبس

 رر 2 12/11/1396
  95 رر

 رر 1 5/11/1396 هفت سال حبس
  96 رر

 رر 2 7/12/1396 پنج سال حبس
  97 رر

 رر 1 24/1/1396 شانزده سال حبس
  98 رر

یک برائت دونفرشش شش 
 سال حبس

 رر 3 30/2/1396
  99 رر

یک وهرواحد پنج پنج سال 
 یک ماه حبس

 رر 3 13/4/1396
  100 رر

 رر 1 2/5/1396 هشت سال حبس تنفیذی
  101 رر

 رر 1 24/7/1396 هفت سال حبس تنفیذی
  102 رر

 رر 2 17/8/1396 هرواحد شش سال حبس
  103 دیوان جزای محکمه استیناف کندهار

دونفرشش شش سال حبس 
 ویکنفربرائت

 رر 3 9/1/96
  104 رر

 رر 1 23/8/1396 پنج سال ویکماه حبس
  105 رر

 رر 1 1/9/1396 رر    رر
  106 رر
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دونفرشش شش سال 
یکماه و ودونفردیگرپنج سال

 حبس

 رر 4 12/8/1396
  107 رر

 رر 1 20/10/1396 پنج سال وششماه حبس
  108 رر

 رر 1 18/10/1396 یکسال وششماه حبس
  109 رر

شروع به  1 5/10/1396 دوسال حبس تنفیذی
 تجاوز

  110 رر

 تجاوزجنسی 1 2/10/1396 بیست سال حبس تنفیذی
  111 رر

 تجاوزبه عفت 1 16/11/96 شش سال حبس تنفیذی
  112 رر

  0  
  

دیوان رسیده گی جرایم محکمه استیناف  قصد تجاوز 1 5/10/1396 دوماه حبسویکسال 
 کاپیسا

113  

 رر 1 2/11/1396 ده سال حبس تنفیذی
  114 رر

 تجاوزجنسی 1 2/12/1396 شش سال حبس تنفیذی
  115 رر

  0  
  

 رر 1 24/4/1396 بیست سال حبس تنفیذی
  116 محکمه استیناف والیت کندز

 رر 1 رر رر    رر
  117 رر

 رر 1 رر رر    رر
  118 رر

 رر 1 25/7/1396 شانزده سال حبس تنفیذی
  119 رر

 تجاوزمنجر 1 1/9/1396 اعدام
 بقتل

  120 رر

 تجاوزبه عفت 1 20/10/96 پنج سال ویکماه حبس
  121 رر

 رر 1 2/12/1396 هشت سال حبس تنفیذی
  122 رر

 رر 1 رر نفیذیسه سال حبس ت
  123 رر

 رر 1 رر هشت سال حبس تنفیذی
  124 رر

 اقدام به تجاوز 1 5/12/1396 یکسال حبس تنفیذی
  125 محکمه استیناف والیت کندز

 ادعا تجاوز 1 5/12/1396 شانزده سال ویکماه حبس
  126 رر

 تجاوزجنسی 1 13/4/96 شانزده سال ویکماه حبس
  127 رر

 رر 1 11/5/1396 هجده سال حبس تنفیذی
  128 رر

 تجاوزبه عفت 1 رر هشت سال حبس تنفیذی
  129 رر
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 تجاوزجنسی 1 رر بری الذمه
  130 رر

 رر 3 رر هرواحد بیست سال حبس
  131 رر

 رر 1 11/5/1396 پنج سال حجزتنفیذی
  132 رر

 رر 1 25/7/1396 شانزده سال حبس تنفیذی
  133 رر

 رر 1 29/7/96 هشت سال حبس تنفیذی
  134 رر

یکنفراعدام ویکنفرششماه 
 یحبس تنفیذ

تجاوزمنجربه  2 30/7/96
 قتل

  135 رر

  0  
  

 تجاوزجنسی 1 5/2/96 بری الذمه
  136 دیوان جزا محکمه استیناف والیت بلخ

 رر 1 12/2/96 بری الذمه
  137 رر

یکنفرشانزده سال ودومی پنج 
 یکماه حبس تنفیذیوسال 

 رر 2 26/2/1396
  138 رر

 رر 2 22/8/1396 پنج سال حجز
  139 رر

 رر 2 2/6/1396 برائت
  140 رر

 رر 2 27/6/1396 هفت سال حبس تنفیذی
  141 رر

یکماه وهرواحد پنج سال 
 حبس

 رر 2 15/8/1396
  142 رر

 رر 1 22/8/1396 سه ماه حبس تنفیذی
  143 رر

 رر 2 18/10/96 هرواحد هشت سال حبس
  144 رر

 رر 2 18/1/96 بری الذمه شدند
  145 شهری محکمه والیت بلخ محکمه 

اطفال به تخلفات دیوان ابتدائیه رسیده گی  نسیتجاوزج 1 15/7/96 پنج سال حجزتنفیذی
 والیت بلخ

146  

ه شروع ب 1 25/6/96 دوماه حبس تنفیذی
 تجاوز

  147 محکمه ابتدائیه شهری بلخ

 رر 1 9/5/96 دوماه حبس تنفیذی
  148 رر

 تجاوزجنسی 1 6/6/96 هفت سال حبس تنفیذی
  149 محکمه ابتدائیه شهری بلخ

 رر 1 16/6/96 پنج سال حبس تنفیذی
  150 رر

 رر 1 1/8/96 بیست سال حبس تنفیذی
  151 رر

 اقدام به تجاوز 1 30/5/96 دوماه حبس تنفیذی
  152 رر

شروع به  1 25/6/96 دوماه حبس تنفیذی
 تجاوز

  153 رر
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 تجاوز 1 6/6/96 هفت سال حبس
  154 رر

 رر 1 16/6/96 پنج سال حبس تنفیذی
  155 رر

 رر 1 1/8/96 بیست سال حبس تنفیذی
  156 رر

  0  
  

دونفر وال یکنفرهشت س
 دودو سال حبس تنفیذی

 رر 3 31/5/96
  157 استیناف والیت هرات محکمه 

 رر 1 رر ده سال حبس تنفیذی
  158 رر

شروع به  1 21/6/1396 سه سال وششماه حبس
 تجاوز

  159 رر

 اقدام به تجاوز 1 رر ششماه حبس تنفیذیودوسال 
  160 رر

 تجاوزجنسی 1 25/7/1396 پانزده سال حبس ومعادل مهر
  161 رر

همکاری بافاعل  1 25/7/96 ال حبس تنفیذییکس
  162 رر تجاوز

 تجاوزجنسی 1 رر سه سال حبس تنفیذی
  163 رر

 رر 1 9/8/1396 ده سال حبس ومعادل مهر
  164 رر

 اقدام به تجاوز 1 5/10/1396 دوسال حبس تنفیذی
  165 رر

یکنفربیست سال و یکنفرده 
 سال حبس تنفیذی

 تجاوزوفحشا 2 23/10/1396
  166 رر

شروع به  1 25/9/1396 تنفیذیررسه سال حبس 
 تجاوز

  167 رر

 تجاوزجنسی 1 2/7/1396 بیست سال حبس تنفیذی
  168 رر

یکنفربیست سال ودومی ده 
 سال حبس تنفیذی

 رر 2 11/7/1396
  169 رر

همکاری به  1 رر ششماه حبس تنفیذی
 تجاوز

  170 رر

یکنفربیست سال ودومی 
 دوسال حبس تنفیذی

 تجاوزجنسی 2 21/9/1396
  171 رر

شروع به  1 19/9/1396 حبس تنفیذی دوسال
 تجاوز

 استیناف والیت هرات محکمه 
172  

 رر تجاوزجنسی 1 24/11/1396 بیست سال حبس تنفیذی
173  

  0   
 

 دیوان جزای محکمه استیناف والیت تخار رر 1 18/4/1396 دوسال حبس تنفیذی
174  

 رر رر 1 29/7/1396 سه سال حبس تنفیذی
175  

پنج سال وششماه حبس 
 تنفیذی

 رر رر 1 22/8/1396
176  
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هرواحد شانزده سال حبس 
 تنفیذی

 رر رر 2 13/10/96
177  

 رر اقدام به تجاوز 1 13/12/96 یکسال وششماه حبس تنفیذی
178  

 رر رر 1 رر یکسال حبس تنفیذی
179  

 رر 1 18/4/96 دوسال حبس تنفیذی
  180 دیوان جزای محکمه شهری تخار

یکنفردوسال وششماه دومی 
 یکسال حبس تنفیذی

 رر 2 27/1/96
  181 دیوان جزای محکمه استیناف تخار

 رر 1 30/1/96 برائت
  182 رر

 رر 2 22/1/96 چهار چهارسال حبس تنفیذی
  183 رر

پنج سال ویکماه حبس 
 تنفیذی

 رر 1 27/2/96
  184 رر

 رر 1 3/3/96 یکسال وششماه حجز
  185 رر

سه سال وسه ماه حبس 
 تنفیذی

 رر 1 18/5/96
  186 رر

دیوان ابتدائیه رسیده گی بجرایم والیت  رر 1 26/6/96 سه سال حبس تنفیذی
 تخار

187  

 رر 1 4/7/96 برائت
  188 رر

 رر 1 رر برائت
  189 رر

شانزده شانزده سال حبس 
 تنفیذی

 رر 2 12/9/96
  190 رر

 رر 1 1/11/96 هژده سال حبس تنفیذی
  191 رر

هرواحد هژده هژده سال 
 حبس

 رر 2 18/11/96
  192 رر

پنج سال ویکماه حبس 
 تنفیذی

دخول منزل  1 11/11/96
 وتجاوز

  193 رر

 تجاوزجنسی 1 25/11/96 شانزده سال حبس تنفیذی
  194 رر

 رر 1 6/12/96 دوسال حبس تنفیذی
  195 رر

 رر 1 29/7/96 سه سال حبس تنفیذی
  196 رر

 رر 1 22/8/96 شانزده سال حبس تنفیذی
  197 رر

شانزده شانزده سال حبس 
 تنفیذی

 رر 2 13/10/96
  198 رر

 رر 1 13/12/96 یکسال وششماه حبس تنفیذی
  199 رر

 رر 1 رر یکسال حبس تنفیذی
  200 رر

  0  
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یکنفرشش سال دومی سه 
 سال حبس تنفیذی

 تجاوزجنسی 2 23/3/1396
  201 والیت سرپل شهری محکمه ابتدائیه 

  0  
  

 رر 1 12/2/96 بری الذمه
  202 رر      رر    رر  والیت نیمروز

  0    

استیناف والیت  همحکم دیوان جزای رر 2 27/2/96 جریمه نقدی
 بدخشان

203  

 رر 2 26/4/96 بیست سال حبس تنفیذی
  204 رر

 رر 1 21/6/96 سه سال حبس تنفیذی
  205 رر

 رر 1 15/9/96 برائت
  206 رر

 رر 1 رر یکسال وششماه حبس تنفیذی
  207 رر

 رر 1 5/9/96 بیست سال حبس تنفیذی
  208 رر

 رر 1 25/11/96 ده سال حبس تنفیذی
  209 رر

 رر 1 8/4/96 شانزده سال حبس تنفیذی
  210 محکمه ابتدائیه  کوهستان   رر

 رر 1 17/10/96 جریمه نقدی
  211 جزای شهری     رر محکمه 

هرواحد بیست بیست سال 
 حبس تنفیذی

 رر 2 1/3/96
  212 رر

 رر 1 5/7/96 سه سال حبس تنفیذی
  213 ابتدائیه بهارک    ررمحکمه 

  0    

یکنفرهفده سال 
دونفرشانزده شانزده سال ،
 یدوسال وپنجمچهارمی و

 برائت

 رر 5 30/8/96

  214 والیت ننگرهار شهریمحکمه ابتدائیه 

  0  
  

دیوان جزای محکمه استیناف والیت  رر 1 6/1/96 هفده سال
 جوزجان

215  

 رر 2 9/1/96 شانزده سال حبس تنفیذی
  216 رر

 رر 1 13/1/96 بری الذمه
  217 رر

 رر 1 16/1/96 هفت سال حبس تنفیذی
  218 رر

 رر 1 30/1/96 یذیهفت سال حبس تنف
  219 رر

 رر 1 رر شانزده سال حبس تنفیذی
  220 رر

 رر 1 10/2/96 دوسال حبس تنفیذی
  221 رر
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 رر 1 14/3/96 شش سال حبس تنفیذی
  222 رر

 رر 1 17/3/96 برائت
  223 رر

 رر 1 27/6/96 یکسال حجز
  224 رر

 رر 1 رر برائت
  225 رر

 رر 1 29/6/96 سه سال حبس تنفیذی
  226 رر

 رر 1 19/6/96 برائت
  227 رر

 رر 1 26/7/1396 یکسال حبس تنفیذی
  228 رر

ششماه حبس وپنج سال 
 تنفیذی

 رر 1 8/9/1396
  229 رر

 رر 1 19/9/96 سه سال حبس تنفیذی
  230 رر

 رر 1 26/2/96 برائت
  231 رر

 رر 1 6/10/96 برائت
  232 رر

 رر 1 30/10/96 سه سال حبس تنفیذی
  233 رر

 رر 1 5/11/96 پنج سال حبس تنفیذی
  234 رر

 رر 1 31/11/96 فیذیشش سال حبس تن
  235 رر

  309  
  

 

 

 

 

  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها
 درراستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخدر

از  مبارزه با جرایم ناشي هفعالیتهاي قضائي محكمض ابتدائیگزارش الف: 

 فساد اداري والیت كابل
 گزارش .1

اري واليتتت كابتتل از تتتاريخ مبتتارزه بتتا جتترايم ناشتتي از فستتاد اد همحكمتتت ابتدائيتت

دوستيت جرمتي مربتوط بته جترايم  (20) تعتداد 29/12/1398التي  1/12/1398)
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در ارتبتاط بته ايتن کته  هناشي از فستاد اداري را متورد رستيدگي قضتائي قترار داد

اختتذ  ستتوء استتتفاده  از صتتالحيت وظيفتتوی  بتته اتهتتام  نفتتر( 39دوستتيه هتتا تعتتداد )

گرفتتار شتده و از  حيازت غير قانونی ستالح   غدر و اختالو     تزوير رشوت 

حاصتل  و  ( تن آنان به نسبت عتدم وجتود داليتل کتافی التزام برائتت12اين تعداد )

قترار ذيتل بته مجتازات هتاي مختلتق حتب   ه ومورد محاكمه قرار گرفتت( تن 27)

 .نده امحكوم گرديد

 نفر  6 حب  يس ماه الی يس سال. 

  نفر.  5    سالحب  يس الی   پنآ 

    نفر. 1پنآ سال الی پانزده سال حب 

       نفر .  15محکومين جرايم  نقدی 

 ( دالر آمريکائی 21754) بال  به مجموعه مجازات نقدی محکومين

 ميشود.
 

 

 

ناشی  بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم (1جدول شماره )

 است 1398در ماه حوت سال  از فساد اداری والیت کابل
 تصميم قضائی 

ضيه
تعداد ق

 

ضيه
ع ق
نو

 

  

ره 
شما

 
  

 تعداد محبوو به حب  تنفيذی

کوم
ح
تعداد م

 

ت
رائ
ب

تعداد متهم 
 

جريمه 

 نقدی

محکومي

ن جرايم 

 5 نقدی
- 

1
5

 
ل 
 سا

حب
 

1 
- 

5 
 
حب
ل 
سا

 

س 
ی ي
س ماه ال

ي

 
حب
ل 
سا

 

7272 10   1 1 12   12 6 

سوء استفاده 

از 

صالحيت 

 وظيفوی  

1 

 2 اختالو  1 2   2 2        

 3 اخذ رشوت    7 8 1 7 1 4 1 1 12859

 4 تزوير  2 7 1 6 2     4 1623

 5 غدر   3 8 8            



راجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخد  قضاء 

 

135 
 

            2 2 1 

حيازت غير 

قانونی 

 سالح
6 

 مجموعه 20 39 12 27 6 5 1 15 21754

صادر  ( دوسيه قرار قضائی7همچنان محکمت متذکره طی اين مدت در مورد )

 به مرج  مربوطه ارسالو نواقص و آنها را غر  تکميل خالهای تحقيقاتٰی 

  .ه استنمود

 

 

 

 

 

 

  

یم ( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرا2جدول شماره )

 است 1398در ماه حوت سال  والیت کابل  ناشی از فساد اداری

 مرجع مربوط

 سبب قرار

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم
 خال و نواقص

 3 13 3 څارنوالی
سوء استفاده از صالحیت 

 وظیفوی 
1 

 2  جرایم انتخاباتی 1 3 1 څارنوالی

 3  اختالس 2 5 2 څارنوالی

 4 تزویر  1 4 1 څارنوالی

 مجموعه 7 25 7  

 مبارزه بها جهرایم ناشهی هابتدائی همحکمصادره نمونه های از خالصض احکام  .2

 فساد اداری والیت کابل از

 5/12/1398حکم مورخ     

 تحقیق زون جنوب غرب به جرم اخذ رشوت  محکومیت دو تن از څارنواالن

مراقبتت قضتايی وباالثر ورقه عر  غير مطبوع يکتن عنتوانی رياستت کنتترول 

تقريبتا دو متاه قبتل بته اتهتام مستلحانه و پتنآ قتتل از ستوی مبنی بر اينکه وی مدت 

څتارنوالی معرفتی و در نظتارت خانته واليتت کابتل  داشتت شتده بعتدآ بتهپولي  باز

تحت نظارت قرار داشته و دوسيه نسبتی اش تحت بررستی څتارنوالی قترار دارد 

مبلتتت  ده هتتتزار دالتتتر امريکتتتايی مطالبتتته دارنتتتد و دوتتتتن از  څتتتارنواالن  از وی 
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 در مقابتتل قضتتيه کته متتن در ختتار  از کشتور بتته ستترموصتوف اضتتافه متتی کنتد : 

گوينتد کته متا يتس تتيم هستتيم در څتارنواالن ميميبردم  عليه من اتهام وارد شتده و 

 صورت پرداخت پول شما را بی گناه ثابت می کنيم.

( 6000څتارنواالن بته مبلت  )شاکی قضيه بعتد ازنانته زنتی هتا موفتق شتد کته بتا  

بات و نوار صوتی ثبت شده را به منظور اث  هزار دالر امريکايی به توافق برسد 

ئيت موظق قرار داده و به اساو اطالع بدستت امتده پت  بدسترو ه ادعای خود 

( هتزار دالتر امريکتايی پتول اوپراتيفتی 6000از اخذ هدايت مقتام ذيصتالح مبلت  )

څتتارنوالی نشتتتانی شتتده و در اختيتتار  شتتتخص رياستتت کنتتترول و مراقبتتتت لتتوی 

هم پتتول را از شتتده و شتتخص همکتتار عتتازم ستتاحه شتتده   و متتت همکتتار قتترار داده 

نزدش تسليم و در همين وقت هئيت موظق داخل اقدام شتده و متتهم را حتين فترار 

دستگير می نمايند و مبل  شا هزار دالر و صد دالر ديگر جعلتی  نيتز از نتزدش 

به دست می ايد و متتهم بته ارگانهتای عتدلی و قضتايی معرفتی ميگتردد کته قضتيه 

اشی از فستاد اداری واليتت کابتل گرديتده وارد محکمه ابتدائيه رسيدگی به جرايم ن

ختويا بته حضتور داشتت طترفين  5/12/1398محکمه در جلسه قضتايی متورخ 

څتتارنوال تحقيتتق زون جنتتوب غتترب را در قضتتيه قضتتيه و وکتتالی متتداف  متتتهم 

 371متاده  1فقتره  ۵مطالبه مبل  شا هزار دالر امريکايی رشوت طبق حکم بند 

کتود جتزا  213و  211بتا رعايتت متواد  38۵ه متاد 1و فقتره  37۵ماده  1  فقره 

از ابتدای ايام نظارت و توقيفی به مدت هفت سال و ششماه حب  تنفيذی   جتزای 

څتارنوال تحقيتق  گرنقدی معادل و جه مطالبه رشوت و طرد از مسلس و متهم دي

زون جنوب غرب را در قضيه وساطت رشوت مبلت  شتا هتزار دالتر امريکتايی 

و  382  متاده  37۵متاده  1  فقره 373  ماده  372ماده  1ه فقر ۵طبق حکم بند 

کود جزا از ابتدای ايتام نظتارت و  213و  211با رعايت مواد  38۵ماده  1فقره 

تتتوقيفی بتته متتدت نهتتار ستتال حتتب  تنفيتتذی   جتتزای نقتتدی معتتادل و جتته وستتاطت 

دالر امريکايی جعلی طبتق  100رشوه   طرد از مسلس و در قضيه حيازت مبل  

کود جزا به مدت نهار متاه حتب  تنفيتذی و  182و  ماده  28۶ماده  1فقره  1ند ب

پتتول جعلتتی بدستتت امتتده و در قضتتيه حيتتازت غيتتر مجتتاز يتتس ميتتل بتته مصتتادره 

کود جزا به پرداخت جزای نقتدی مبلت  ستی   545و  536تفنگچه طبق حکم مواد 

نمتوده استت  پن  هزار افغانی و مصادره سالح فوق الذکر محکومان به  مجتازات

کتود جتزا متهمتين متذکور را بته جبتران خستاره  14ماه  2و هکذا طبق حکم فقره 

مبلت  شتا هتزار دالتتر امريکتايی نيتز محکتوم بتته مجتازات نمتوده انتد از اينکتته در  

جترايم ارتکتتابی فتتوق التتذکر و حتتدت هتتدفی کتته جتترايم متتذکور را بتتا هتتم جمتت  کنتتد 
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جتزا هتای محکتوم بهتا يکتی پتی  -کتود جتزا 75موجود نمی باشد طبق حکتم متاده 

                                  ديگری بااليشان قابل تطبيق می باشد .

 

 
 استیناف مبارزه با جرایم ناشي از هفعالیتهاي قضائي محكمگزارش و (  ج

 فساد اداري والیت کابل
 ( گزارش1

تتتاريخ محكمتتت استتتيناف مبتتارزه بتتا جتترايم ناشتتي از فستتاد اداري واليتتت کابتتل از 
( دوستتيت جرمتتي مربتتوط بتته جتترايم 7( تعتتداد )29/12/1398التتي  1/12/1398)

ن در ارتبتاط بته ايت کته ناشتي از فستاد اداري را متورد رستيدگي قضتائي قترار داده
شتوه اده از صالحيت وظيفوی  اختذ رسوء استفبه اتهام  نفر( 10دوسيه ها تعداد )

جتود و( تن آنان بته نستبت عتدم 1گرفتار شده و از اين تعداد ) و تزوير اختالو   
بتته  ه ومتتورد محاكمتته قتترار گرفتتت( تتتن 9حاصتتل  و ) داليتتل کتتافی التتزام برائتتت

 .نده امحكوم گرديدقرار ذيل مجازات هاي مختلق حب  
 نفر  4 حب  يس ماه الی يس سال. 
  نفر.  4    سالحب  يس الی   پنآ 
       نفر .   1محکومين جرايم  نقدی 
 ( دالر آمريکائی 3298) بال  به ی محکومينمجموعه مجازات نقد
 ميشود.

اشی محکمه استیناف مبارزه با جرایم ن اجراآت ( بیانگر آمار3جدول شماره )
 است 1398حوت  سال ه در مااز فساد اداری والیت کابل 

 تصمیم قضائی 

تعداد 

 قضیه
 نوع قضیه

  

 شماره 
  

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

وم
ک

ح
م
تعداد 

 

ت
برائ

 

تع
هم

داد مت
 

 جریمه نقدی

ن 
ومی

ک
ح

م

ی
جرایم نقد

 

5 
- 

1
5
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سا

س
حب

 

1 
- 
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سسا
حب

 

ی 
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ی

س
حب

ل 
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ک 
ی

 

844 1    1  1 1 

سوء 

استفاده از 

صالحیت 

 وظیفوی  

1 

 2 اختالس 2 5  5 3 2   

 3 تزویر  2 2 1 1 1    

 4  اخذ رشوت  2 2  2  2   2454
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 همجموع 7 10 1 9 4 4  1 3298

ی صتادر ي( دوستيه قترار قضتا4متذکره طی اين متدت در متورد ) ههمچنان محکم

بته مرجتت  مربوطته ارستتال و نتواقص و آنهتا را غتر  تکميتتل خالهتای تحقيقتتاتٰی 

 .ه استنمود

م مبارزه با جرای استینافی محکمه ی( بیانگر قرار های قضا4جدول شماره )

 است 1398ال ماه حوت  س ل در ناشی از فساد اداری والیت کاب

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم
 خال و نواقص

 1 اختالس  3 12 3 څارنوالی

 2 غدر  1 8 1 څارنوالی

 مجموعه 4 20 4  

م استیناف مبارزه با جرای همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه  .2

 لناشی از فساد اداری والیت کاب
  6/12/1398ورخ حکم م     

 محکومیت مدیر عمومی تنظیم مارکیت های ناحیه یازدهم شاروالی کابل 

 به جرم اخذ رشوت
استتاو اطتتالع منبتت  اوپراتيفتتی مبنتتی براينکتته متتديرتنظيم مارکيتتت هتتای ناحيتته بتته 

( افغتتانی خواهتتان رشتتوت از کرانتتی وانتتان  گرديتتده تتتا 35000يتتازدهم مبلتت  )

ازدهم اجازه دهتد تتا بته فتروش اجنتاو شتان ادامته کرانی ها را در منطقه ناحيه ي

ارنوال څتدر حضورداشتت  بدهند بعدا از مستند سازی صحنه و پالن منظور شتده

موظق  مدير امنيتت و دونفتر کارمنتد موظتق گرديدنتد تتا پتول نشتانی شتده را بته 

مدير تنظيم مارکيت ها که با وی  در ارتباط بوده و وعده اخذ پتول در پتيا روی 

خار  از محوطه ناحيته داشتتند   تستليم نماينتد   هيئتت گرفتتاری جريتان را ناحيه 

بتداخل متوتر بتترای   مشتاهده نمتوده و پتولی کته قتبال نشتانی شتده بتود توست  منبت  

حتال حرکتت بتود هيئتت مدير تنظيم مارکيت ها داده شده و در حالی که  موتر در 

نمتود کته هيئتت موظتق  متهم  پتول را بيترون از متوتر پرتتاب لیو داخل اقدام شد

پول گرفتار و به ارگانهای عدلی وقضايی معرفی می نمايتد قضتيه همرا با وی را 

وارد محکمه ابتدائيه رسيدگی به جرايم ناشی از فستاد اداری واليتت کابتل گرديتده 

ختتويا در حضتتور داشتتت  4/9/1398محکمتته در جلستته علنتتی قضتتايی متتورخ 

شتاروالی  11ظتيم مارکيتت هتای ناحيته طرفين قضتيه متفقتاً متتهم متدير عمتومی تن

( ستتی و پتتنآ هتتزار افغتتانی طبتتق 35000کابتتل را در قضتتيه اختتذ رشتتوت مبلتت  )
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( متتاده 1( و فقتتره )37۵( متتاده )2( فقتتره )371( متتاده )3( فقتتره )1احکتتام بنتتد )

( کتتود متتذکور بتتا شتتمول ايتتام 21۵و  213( کتتود جتتزا بتتا رعايتتت متتواد) 38۵)

و يس ماه حب  تنفيذی    جزای نقتدی معتادل  نظارت و توقيفی به مدت يس سال

بعتدا اوراق بتاالثر   .وجه رشتوت و انفصتال از وظيفته محکتوم بته مجتازات نمتود

عدم قناعت طرفين قضيه غر  غور استينافی محول محکمته استتيناف رستيدگی 

بتته جتترايم ناشتتی از فستتاد اداری واليتتت کابتتل گرديتتده محکمتته در جلستته قضتتايی 

به حضور داشت حقيقی طترفين قضتيه مطتابق  اتفاق اراءبه  6/12/1398مورخ 

( قتانون 2۶7( متاده )1( قانون تشکيل و صالحيت قتوه قضتائيه و فقتره )۵۴ماده )

اجراآت جزايتی فيصتله محکمته ابتدائيته رستيدگی بته جترايم ناشتی از فستاد اداری 

مارکيتت واليت کابل را تصحيحا تائيد نموده و  استينافاً متهم  مدير عمومی تنظيم 

( ستی و 3۵000( شاروالی کابل  را در قضيه اخذ رشوت مبلت  )11های ناحيه )

( متتاده 2( فقتتره )371( متتاده )1( فقتتره )3پتتنآ هتتزار افغتتانی طبتتق احکتتام بنتتد )

( کتتود 21۵و 213( کتتود جتتزا بتتا رعايتتت متتواد )38۵( متتاده )1( و فقتتره )37۵)

يس ماه حتب  تنفيتذی   مذکوربه  شمول ايام نظارت و توقيفی به مدت يس سال و

جزای نقدی معادل وجته رشتوت و انفصتال از وظيفته محکتوم بته مجتازات نمتوده 

 است  .

 17/12/1398حکم مورخ 

 محکومیت انجنیر کنترول ساختمانی ناحیه هشتم شهر کابل 

عضو مديريت کنترول ستاختمانی ناحيته هشتتم شتهر کابتل  کتار يتس ستاختمان را 

اد وال کتته  منتتزل رهايشتتی  قبلتتی ختتويا را در  منطقتته غتترب بتتال  هتتای هيتتو

تخريب و مجددآ الی طبقه نهارم اعمتار نمتوده و ميخواستت کته بيشتتر از ايتن بته 

اعمار ساختمان خويا بپردازد مان  شده ولی مالس ساختمان متتذکره طتی تمتاو 

تليفونی به شخص مدير کنترول ساختمان از وی تقاضا نموده تا در قسمت اعمتار 

وصوف  را مزاحمت نه نمايد  که متدير کنتترول ستاختمانی تقاضتای ساختمان   م

تا اينکه متدير کنتترول  ميدهد مالس را نپذيرفته و مالس ساختمان به کارش ادامه 

بتا ننتدين تتن از کارمنتدان ختويا بته ستاحه متورد نظتر رفتته و قستمتی از  ههمرا

ری کته ختود را متعاقبا شتخص ديگت  می کند  طبقه هفتم ساختمان آنرا نيز تخريب

برادر صاحب مالس معرفی داشته و بيان نموده که اصل ساختمان از وی بتوده و 

کار ساختمانی را به برادرش به اجاره داده است و با عضو مديريت انجينتری در 

ارد  و در منطقته ذکتر شتده همتديگر را ذيگتممنطقه پل باغ عمومی قترار مالقتات 

( دالتتتر امريکتتتايی 2000داختتتت مبلتتت  )د  و مالتتتس در بتتتدل پرنتتتمالقتتتات متتتی نماي
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تقاضای ادامه کتارخويا را متی نمايتد و انجنيتر ناحيته تقاضتای وی را پذيرفتته و 

وعده نموده تا مبل  متذکره را به وی بپردازد بعدا مالس طی تمتاو تيليفتونی بيتان 

داشته که پول ذکر شده را اورده نمی توانتد و فتردای ان روز پتول را متی اورد و 

منطقه پل باغ عمومی حينی که  پول را به انجينير تسليم می نمتود بالفعتل  فردا در

توستت  متتوظفين رياستتت عمتتومی امنيتتت ملتتی دستتتگير و بتته ارگانهتتای عتتدلی و 

ختتويا در حضتتور  17/10/1398قضتتايی معرفتتی ميگتتردد محکمتته در جلستته  

داشت طرفين قضيه متفقا متهم عضو مديريت کنترول ساختمان هتای ناحيته هشتتم 

( دالتر امريکتايی طبتق حکتم 2000شاروالی کابل را در قضيه اخذ رشوت مبلت  )

( کتود 385( متاده )1( و فقتره )375( متاده)2(   فقتره )371متاده ) 1فقتره  5بند 

( کتود متذکور از ابتتدای ايتام نظتارت و 214و 213جزا بتا رعايتت احکتام متواد )

ی معتتادل و جتته تتتوقيقی بتته متتدت دوستتال و شتتا متتاه حتتب  تنفيتتذی   جتتزای نقتتد

رشوت و انفصال از وظيفه محکوم به مجازات نمود ه است اما قضيه نسبت عتدم 

قناعت متهم قضيه محول محکمه استتيناف مبتارزه عليته فستاد اداری واليتت کابتل 

ال حضتور ـدر حت 17/12/1398گرديده محکمه در جلسه علنتی  قضتايی متورخ 

( قتتانون تشتتکيل و ۵۴ده )داشتتت حقيقتتی طتترفين قضتتيه بتته اتفتتاق آراء مطتتابق متتا

صتتادره محکمتته ابتدائيتتته  17/10/1398صتتالحيت قتتوه قضتتائيه فيصتتله متتورخ 

رستتيدگی بتته جتترايم ناشتتی از فستتاد اداری واليتتت کابتتل  را متتورد تاييتتد قتترار داده 

  است .     

  

                                        

    

  

 مواد مخدر عليه مسکرات ودر راستای مبارزه 

  ه اختصاصی قضائی محکمت ابتدائي اجراآت گزارش لق: ا

 مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر 
 گزارش  .1

الی  1/12/1398مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ ) همحكمت ابتدائي

( دوسيت مربوط به انواع مواد مخدر را مورد 94( تعداد )29/12/1398
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. ه استصادر نمودهای الزم ا فيصله رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنه

به اتهام قاناق و انتقال مواد مخدر  نفر( 124در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )

( تن آنان به نسبت عدم وجود داليل کافی الزام 4گرفتار شده و از اين تعداد )

به مجازات هاي مختلق  و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 120)يافته و   برائت

 .نده اگرديد محکوم رار ذيل حب  ق

   نفر 66سال  5سال الی  1حب . 

   نفر. 34سال  15سال الی  5حب 

   نفر. 17سال  20سال الی  15حب 

   نفر . 3سال  30سال الی  20حب 
 ام( کيلوگر312 43236مقدار )حکم به محو در ارتباط به محاکمات فوق الذکر 

 .شده استنيز صادر  انواع مواد مخدر( ليتر   3200و ) مواد مخدر 

 

 

 

ا بمبارزه  اختصاصی  قضایی محکمه ابتدائیه اجراآت (: آمار 1جدول شماره )

 1398سال     حوت در ماه مسکرات و مواد مخدر 

 تصمیم قضائی 

 مقدار مواد
تعداد 

 قضیه

ه
ضی

ع ق
و
ن

 

شماره
 تعداد محبوس به حبس تنفیذی 

وم
ک

ح
م
تعداد 

 

 
ت 
برائ

هم 
تعداد مت

 

  

  2
0

-
3

0
 

ل 
سا

س
حب

 

1
5

-
2

0
 

ل 
سا

س
حب

 

5 
- 

1
5

 
ل 

سا

س
حب

 

1 
- 

5 
س

حب
ل 

سا
 

 
  8 12 21 41 2 43 1211,525 33 

مت 

 امفتامین  
1 

  

3 
 2 مورفین    5 61,4 7 1 6   2 1

  
  
  

 3 هیروئین  26 498,681 31 1 30 23 5 2
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 4 چرس  11 11170,48 18   18 9 9  

  

  
  

 5 تریاک   9 1241,037 10   10 4   6

  
  
  

  3 5 8   8 27924,94 5 
مواد 

 کیمیاوی
6 

  
  

  
  3   3   3 

دانه 250

 249تابلیت ,

gr 
 k 7تابلیت  2

  
  

  
 8 بنگدانه   2 1128 3   3 3    

  
  

  
    1 1   1 3200Lt 1 

مشروب 

 الکولی  
9 

 
 3 

17 34 66 
12

0 
4 124 

43236،312

  
 مجموعه 94

مبارزه علیه مسکرات اختصاصی   ابتدائیهمحکمض ادره ص حکم خالصه. 2

  وموادمخدر.

 6/12/1398حکم مورخ 

 ( گرام مت امفتامین 155یازده سال حبس به اتهام حیازت مقدار )
به اساو اطالع منب  محرم مديريت مبارزه عليه مواد مخدر واليت هرات    

واد مخدر در ساحه مبنی بر اينکه يکتن از توزي  کننده گان و فروشندگان م

بشکل سيار مواد مخدر را به فروش ميرساند منب  با استفاده از تکتيس های او 

پراتيفی با فروشنده گان ارتباط تامين و خواهان مواد مخدر می گردد در اطالع 

( گرام 100دومی منب  با فروشنده گان تامين ارتباط نموده و قرار بود مقدار )

( افغانی برايا بفروش برساند که جريان به 3000شيشه را در بدل مبل  )

مديريت گزارش داده شد بعد موظفين جهت گرفتاری توظيق گرديده و دو تن از 

( گرام مت امفتامين 155متهمين گرفتار گرديدند که از جيب  ان ها مقدار  )

دريافت و متهمين به ارگانهای عدلی و قضايی معرفی ميگردند قضيه وارد 

محکمه   ه اختصاصی مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر گرديده محکمه ابتدائي

به اتفاق آراء بحضور داشت حقيقی  6/12/1398در جلسه قضايی مورخ 

گرام مت  155طرفين قضيه هر دو تن از  متهمين  را در قضيه حيازت مقدار 
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( 2( فقره )5امفتامين از ابتداء ايام نظارت و توقيفی شان  طبق  وفق هدايت بند )

( روز حب  تنفيذی 25ماه و  1سال  10( کود جزا هر واحد بمدت )303ماده )

( کود 311و در خصوص فروش مواد مخدر باالی معتادين وفق هدايت ماده )

نموده  ششماه حب  تنفيذی محکوم بمجازات  ومذکور هر واحد را بمدت يکسال 

ماه و  7سال  11)( کود جزا جزاهای داده شده که جمعاً مدت 75که طبق ماده )

باشد و می قابل تطبيق و تنفيذ  ی شان ( روز ميشود يکی پی ديگر باال25

همچنان يس سيت مبائيل بدست آمده معه سيمکارت آن و يس پايه ترازوی 

( قانون مبارزه عليه مسکرات و 32ونيکی توزين مواد مخدر طبق ماده )رالکت

گرام مت  155ر به محو ( قانون مذکو19مواد مخدر مصادره و طبق ماده )

 . اصدار حکم گرديده است  نيز  امفتامين بدست آمده

 18/12/1398حکم مورخ 

 کیلو گرام مت امفتامین  9،875شانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

بر اساو  موجوديت اطالع قبلی مبنی بر اينکه يس شبکه ننتد نفتری قانتاقبران  

ان پلچرختی کابتل زنتدانی ميباشتد بته قانتاق مواد مخدر که ستر دستته آنهتا در زنتد

مواد مخدر مبادرت ميورزند قرار معلتوم کته شتبکه فتوق يکمقتدار متواد مختدر را 

از واليتتت هلمنتتد  بتتا تکتيتتس هتتا ختتاص داختتل شتتهر کابتتل کتترده و در يتتس منتتزل 

مسکونی پنهان نموده اند.   اداره تحقيقات حستاو  بمنظتور اينکته متواد مختدر را 

دستگير نمايد موضوع را تحت کار کشفی و اوپراتيفتی  قترار داده  با مظنونين ان

و  به داخل شبکه نفوذ می نمايند   در ابتداء برادر  شخصتيکه در محتب  زنتدانی 

ميباشد يکمقدار کمی از مواد به شکل نوع شيشه را به شکل  سمپل بترای همکتار 

ه را بته دستتترو قضتيه قبتل از گرفتتتاری تستليم داده و بعتدا همکتتار ستمپل اختذ شتتد

اداره تحقيقات حساو قرار ميدهد کته ان اداره بعتد از تحليتل و ارزيتابی موضتوع 

بتته ايتتن نتيجتته ميرستتد کتته پروستته خريتتداری بتته منظتتور گرفتتتاری متتواد مختتدر و 

عاملين ان را راه انتدازی نماينتد کته طبتق پتالن بتين همکتار افستر تحتت پوشتا و 

يگيترد تتا تعتداد ده پاکتت متواد مختدر شبکه قاناقبران مواد مخدر تفاهم صتورت م

نوع شيشه را باهم معاملته کننتد کته  مطتابق بته پتالن  درحتين فتروش متواد مختدر 

گترام متواد مختدر نتوع کيلتو   9,875باالی افسر باالفعل گرفتار ميشتوند و مقتدار 

مت امفتامين از نزد متهمين بدست می ايد و قضيه به محکمه ابتدائيه اختصاصتی 

مستتکرات و متتواد مختتدر راجتت  گرديتتده محکمتته در جلستته  علنتتی  مبتتارزه عليتته

به اتفاق آراء بحضور داشت حقيقتی طترفين قضتيه  18/12/1398قضايی مورخ 
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( کيلوگرام متت امفتتامين از 875/9سه نفر از متهين  را در قضيه قاناق  مقدار )

( و 303( متتاده )2( فقتتره )5ابتتداء ايتتام نظتتارت و تتوقيفی شتتان وفتتق هتدايت بنتتد )

تنفيتذی محکتوم  ( کتود جتزا هتر واحتد بمتدت شتانزده ستال حتب 61رعايت ماده )

( 1( فقتتره )1بمجتتازات نمتتوده و در قضتتيه حيتتازت نتتيم گتترام هيتتروئين طبتتق بنتتد )

( کتتود جتتزا بمتتدت نهتتار متتاه حتتب  محکتتوم شتتده انتتد  همچنتتان  در 302متتاده )

جتتزا  کتتود 286خصتتوص حيتتازت مبلتت  ستته هتتزار افغتتانی پتتول جعلتتی طبتتق متتاده 

 75متاده متکتی بته طوری محکوم بمجازات گرديده انتد  کته  بمدت شا ماه حب 

کود جزا جزا های داده شده که جمعاً شانزده سال و شا ماه حب  تنفيتذی ميشتود 

يکتتی پتتی ديگتتری بااليشتتان  قابتتل تطبيتتق و تنفيتتذ ميباشتتد  و همچنتتان مبائيتتل هتتای 

 4500امريکتتائی و مبلتت  بدستتت آمتتده معتته ستتيمکارتهای آن مبلتت  دو صتتد دالتتر 

قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد مختدر مصتادره و طبتق  32افغانی طبق ماده 

بدستت  ( کيلتوگرام متت امفتتامين875/9( قانون مذکور بته محتو مقتدار )19ماده )

 افغانی پول جعلی بدست آمده  نيز اصدار حکم گرديده است . 3000آمده و مبل  

مبهههارزه علیهههه  اختصاصهههی  مهههض اسهههتینافقضهههائی محک اجهههراآت گهههزارش ب: 

 مسکرات و مواد مخدر 

 . گزارش1

التی  1/12/1398)محكمت استيناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر از تاريخ 

( دوستتتيت مربتتتوط بتتته انتتتواع متتتواد مختتتدر را متتتورد 58( تعتتتداد )29/12/1398

 رتبتاطرسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله صتادر نمتوده استت. در ا

ار شتده گرفتتبه اتهام قاناق و انتقتال متواد مختدر  نفر( 86به اين دوسيه ها تعداد )

افتته و ي  ( تن آنان به نسبت عدم وجود داليتل کتافی التزام برائتت7و از اين تعداد )

به مجتازات هتاي مختلتق حتب  قترار ذيتل  و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 79)

 .نده اگرديد محکوم 

   نفر.  19 سال   5 سال الی1حب 

   نفر.   31  سال  15 –5حب 

   نفر. 20  سال  20 –15حب 

   نفر. 9سال  30 -سال  20حب 
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( 1518،881 مقتتدار )حکتتم بتته محتتو همچنتتان بتته ارتبتتاط قضتتايای فتتوق التتذکر 

شتتده انتتواع متتواد مختتدر نيتتز صتتادر ( ليتتتر   51,476و ) متتواد مختتدر  کيلتتوگرام

 .است

 ( دالر آمريکائی ميشود.3440) بال  به نمجموعه مجازات نقدی محکومي 
مبارزه  اختصاصی  قضایی محکمه استیناف اجراآت ( بیانگر 1جدول شماره )

می باشد 1398سال حوت ماه با مسکرات و مواد مخدر طی   

 تصمیم قضائی 

 مقدار مواد
تعداد 

 قضیه
 شماره نوع قضیه

تعداد محبوس به حبس 

 تنفیذی

تعداد 

 محکوم

  
جزای 

 نقدی

  

 برائت 

تعداد 

 متهم

2
0

-
3

0
 

ل 
سا

س
حب

 

1
5

 -
 

2
0

 
ل 

سا

س
حب

 

5 
- 

1
5

 
ل 

سا

س
حب

 

1 
- 

5 
ل 

سسا
حب

 

 1 مت امفتامین  24 12،505 35 3 714 32 13 15 4 

 2 تریاک   6 329 6   6   6 

 3 چرس  3 817 5  259 5  4  1

 4 مورفین  6 77،124 18 2 779 16  6 6 4

 5 هیروئین   17 283،252 20 2 1688 18 5 5 4 4

  1 1 2   2 51،476LT  2  6 مواد کیمیاوی 

 مجموعه 58 1518,881 86 7 3440 79 19 31 20 9

 علیه مسکرات مبارزه اختصاصی  محکمض استینافحکم صادره خالصه :  2

 .وموادمخدر

 26/12/1398حکم مورخ 

( 36،2و )روئین هی( کیلو گرام 1،500)ده سا ل حبس  به اتهام قاچاق مقدار 

 کافین ، پرستامول گرام 
اساو اطالع همکار  مبنی بر اينکه يس نفر در يس عراده متوتر ستايکل نتوع به 

يتس مقتدار متواد مختدر را  جابجتا نمتوده و از ولستوالی ارغنتداب بطترف  زرنآ 



راجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری ومواد مخد  قضاء 

 

146 
 

شهر کندهار در حال حرکت می باشد   موظفين  کشق آمريت حوزه سوم امنيتی 

احه کوتتل بابتا صتاحب واستطه متورد نظتر را تثبيتت و متوقتق شهر کندهار در س

( کيلو گرام متواد 2.36در نتيجه تالشی از داخل عراده متذکره مقدار ) می سازند

هيروئين که طور ماهرانه جاسازی گرديده بود کشق و ضب  متی گتردد تحت نام 

بتته ارگانهتتای عتتدلی و قضتتايی وبتتا شتتريس جرمتتی اش گرفتتتار  هو  متتتهم همتترا

رفتتی ميگتتردد کتته قضتتيه وارد محکمتته ابتدائيتته مبتتارزه عليتته مستتکرات و متتواد مع

بحضتتور  27/11/1398مختدر گرديتده محکمته در جلسته  علنتی قضتايی متورخ  

طتترفين قضتتيه بتته اتفتتاق آراء متکتتی بتته داليتتل متتتهم را در  قضتتيه قانتتاق مقتتدار 

متتاده ( 1( فقتتره )5( کيلتتو گتترام هيتتروئين مبنتتی بتتر اعتتتراف طبتتق بنتتد )1.500)

( کود جزا اعتبار از تاريخ گرفتاری )ده سال و شا ماه( حب  محکتوم بته 302)

( کيلتتو گتترام پرستتتامول و کتتافين تحتتت نتتام هيتتروئين 2.36مجتتازات و در مقتتدار )

( کتتود متتذکور 52و  50( بتتا رعايتتت متتاده )302( متتاده )1( فقتتره )5طبتتق بنتتد )

( 73ريکه طبق ماده )  طو  بمدت )يکسال( حب  محکوم به مجازات نموده است

کود مذکور به تنفيتذ شتديدترين جتزا کته متدت )ده ستال و شتا متاه( حتب  ميباشتد 

تصتتريه نمتتوده و متتتهم شتتريس جرمتتی اش  در ارتبتتاط بتته  قضتتيه انتقتتال مقتتدار 

( متتاده 1( فقتتره )5( کيلتتو گتترام هيتتروئين مبنتتی بتتر اعتتتراف طبتتق بنتتد )1.500)

( کتتتود متتتذکور اعتبتتتار از تتتتاريخ 214و  213( و )87( بتتا رعايتتتت متتتاده )302)

( 2.36گرفتاری بمدت )پنآ سال( حب  محکتوم بته مجتازات و در انتقتال مقتدار )

( متتاده 1( فقتتره )5کيلتتو گتترام پرستتتامول و کتتافين بتته قصتتد هيتتروئين طبتتق بنتتد )

( کود مذکور بمدت )يکستال( حتب  محکتوم بته 52و  50( با رعايت ماده )302)

( کتود متذکور بته تنفيتذ شتديدترين جتزا 73متاده ) مجازات گرديده   طوريکه طبق

کتته متتدت )پتتنآ( ستتال حتتب  ميباشتتد تصتتريه شتتده  استتت  و در قضتتيه راننتتده گتتی 

( بتا رعايتت متاده 560( متاده )1واسطه بدون نمبر پليت و جواز سير طبق فقتره )

( کود مذکور به پرداخت جزای نقدی مبل  )بيستت( هتزار افغتانی محکتوم بته 78)

( قتانون مبتارزه بتا 32( کود مذکور و متاده )308( ماده )1ق فقره )مجازات و طب

مواد مخدر و مستکرات بته مصتادره يتس عتراده واستطه زرنتآ و دو ستيت مبايتل 

( قانون مذکور به محتو متواد بدستت 19معه سيمکارت های آن و نيز  طبق ماده )

 امتتده اصتتدار حکتتم گرديتتده.اما قضتتيه نستتبت عتتدم قناعتتت متهمتتين محتتول محکمتته

استيناف مبارزه عليته مستکرات و متواد مختدر گرديتده محکمته در جلسته قضتايی 

به اتفاق آراء در حال حضور داشت حقيقتی طترفين قضتيه  26/12/1398مورخ 

( قتتانون 17( متتاده )2جزائتتی و  فقتتره ) اجتتراآت ( قتتانون 267متکتتی بتته متتاده )
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عليتته متتواد  مبتارزه عليتته متواد مختتدر و مستتکرات فيصتله محکمتته ابتدائيتته مبتارزه

 .مسکرات  را تائيد نموده است مخدر و

 28/12/1398حکم مورخ 

 (4.700( کیلهو گهرام تریهاک ، )66شانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار  ) 

( کیلههو گههرام 78( لیتههر اسههتیک انهایدرایههد و )31.0476کیلههو گههرام مههورفین ، )

 چرس
نتو بته دريتوری  يکتتن از به اساو اطالع تليفونی يس عراده واسطه نقليه نتوع هي

قريتته ستتاالرزی ولستتوالی بلتتخ واليتتت بلتتخ توستت  منستتوبين متتديريت گتتان باشتتنده 

مبارزه با مواد مخدر آنوال متوقتق و متورد تالشتی قترار متی گيترد  کته در نتيجته 

( کيلتو گترام نترو 78( کيلو گرام مواد مختدر تريتا    مقتدار )66از آن مقدار )

ورفين که در قسمت پيشروی بادی واسطه متتذکره ( کيلو گرام م7.400و مقدار )

بشکل ماهرانه جاسازی گرديده بتود کشتق و ضتب  گرديتده و متتهم گرفتتار  و بته 

ارگانهای عدلی و قضايی معرفتی ميگتردد .  قضتيه وارد محکمته ابتدائيته مبتارزه 

عليتته مستتکرات و متتواد مختتدر گرديتتده محکمتته در جلستته قضتتايی متتورخ متتورخ 

( کيلتتتو گتتترام 66فتتتاق ارا متتتتهم  را در قضتتتيه قانتتتاق مقتتتدار )بتته ات 3/12/1398

( کود جزا بمدت )شانزده( ستال حتب    304( ماده )1( فقره )6تريا  طبق بند )

( متتاده 1( فقتتره )5( کيلتتو گتترام متتورفين طبتتق بنتتد )4.700مقتتدار ) ارتبتتاط بتته در

( کتتتتود متتتتذکور بمتتتتدت )ستتتتيزده ستتتتال و شتتتتا متتتتاه( حتتتتب  و در مقتتتتدار 302)

( کتتود 303( متتاده )1( فقتتره )5( ليتتتر استتتيس انهايدرايتتد طبتتق بنتتد )31.0476)

( کيلتو گترام نترو طبتق بنتد 78مذکور بمدت )شتانزده( ستال حتب  و در مقتدار )

( کود مذکور بمدت )ده سال( حب  محکوم بته مجتازات 305( ماده )1( فقره )7)

ل( حتب  ( کتود متذکور بته تنفيتذ متدت )شتانزده ستا73نموده  طوريکه طبق ماده )

( 32( کيلتتو گتترام تريتتا  تصتتريه شتتده و نيتتز و طبتتق متتاده )66مقتتدار ) متتورددر

قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات بمصادره دو ستيت مبايتل معته ستيمکارت 

( هزار افغانی و هتم ننتان  در متورد محتو متواد مختدر تصتميم 2های آن و مبل  )

فين قضتيه محتول محکمته اتخاذ گرديده  است . امتا قضتيه نستبت عتدم قناعتت طتر

استتتيناف مبتتارزه عليتته متتواد مختتدر و مستتکرات گرديتتده محکمتته در جلستته علنتتی 

ختتويا بحضتتور داشتتت حقيقتتی طتترفين قضتتيه بتته  28/12/1398قضتتايی متتورخ 

ده ( متتا2شتتکيل و صتتالحيت محتتاکم فقتتره )( قتتانون ت54اتفتتاق آراء متکتتی بمتتاده )

( قتتانون 267( متتاده )1ه )( قتتانون مبتتارزه بتتا متتواد مختتدر و مستتکرات و فقتتر17)
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جزائی فيصله محکمه ابتدائيه رسيدگی به جرايم مواد مخدر و مسکرات  اجراآت 
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