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پیام
پوهاند عبدالسالم «عظیمی»
قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه ج .ا.ا
درمورد
نشر متحدالمآل ،مصوبات ورهنمودها

ازانجائیکه تأمین نظم ،استقرار امنیت ،حاکمیت دولتی واحترام
به حق مستلزم تطبیق صحیح وبالانحراف احکام قانون است ،این هدف
زمانی تحقق می یابد که ازیکسومجریان قانون :قاضی ،څارنوال و سایر
منسوبین ارگانهای عدلی قضایی ،قانون رابطور دقیق مورد تطبیق
قراردهند واز سوی دیگر برای مردم زمینه آگاهی از قانون وامکان معرفت
به موقف قوه قضائیه هرچه بهتر فراهم گردد تا بدانند که قانون به نفع
آنهااست وقوه قضائیه درخدمت شان قرار دارد وازاعتمادقاطبهء ملت
برخوردار می باشد.
ستره محکمه ج.ا.ا بمنظور تحقق این هدف موارد ذیل را در
ستراتیژی معارف قضائی مسجل نمود:
الف -آموزش وتعلیمات قضائی.
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ب توضیح وتفهیم قوانین ومسایل حقوقی.
ج -آگاهی عامه ازکیفیت فعالیت محاکم.
د -تنظیم ،تدوین ونشر راپورهای قضائی وتوضیح علل وانگیره
های جرمی.
هـ  -اکمال نیازمندیهای قوه قضائیه وسایرمراجع درامور
تألیف ،تدوین ،ترجمه وانتشار آثارحقوقی.
فعالیت های که در زمینه های فوق طی چهار سال گذشته
 1388 -1385ش ازجانب ستره محکمه صورت گرفته درکتاب
جداگانه زیرعنوان( دست آوردهاوفعالیت های ستره محکمه طی سالهای
 ،1388-1385به زبانهای دری ،پشتو وانگلیسی به طبع رسیده وبه
مطالعه محاکم ،مراجع حقوقی ،عدلی وعالقمندان قرارداده شده است.
همچنان جلد اول کتاب راپورهای قضایی زیر عنوان( احکام
قضائی محاکم) از نشر فارغ وتوزیع گردیده وکار درمورد جلدهای بعدی
شامل قضایــای مــدنی ،حقوق عامه ،احوال شخصیه ،امورجزای
عادی،امنیت عامه وجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی می باشد ،جریان
داشته وعنقریب یکی پی دیگری ازطبع خارج خواهدشد.
شورای عالی ستره محکمه درادامه تجویزکرد تامطابق ستراتیژی
معارف قضایی وبمقصد کمک مسلکی به محاکم ،څارنوالی هاوسایر
ادارات حقوقی،عدلی وقضائی،مجموعه متحدالمآل ها ،مصوبات ورهنمود
های ستره محکمه که نتیجه بررسی استهداآت وپاسخ قانونی بر آنها می
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باشد ویکی از عناوین مندرج ستراتیژی معارف قضائی راتشکیل میدهد
نشر وآماده استفاده گردد.
بنابران نخست ترجیح داده شدتامتحدالمآل ها،مصوبات
ورهنمود های متعلق به سالهای ( )1388-1385ستره محکمه که
جنبهء عام داشته و موردنیازمحاکم ومراجع حقوقی وعدلی کشور است
تدوین ،تالیف وانتشار یابد.
طوریکه مالحظه می فرمایند ،بخاطر سهولت مطالعه ،رهنماهای
تاریخ واروفهرست موضوعی متحدالمآل هاتنظیم گردیده وعالوتاً درهر
متحدالمآل ،نمبروتاریخ متحدالمآل های مشابه ویامواردی که به ارتباط
آن صادرشده وقابل مالحظه می باشد ،درپاورقی درج گردیده است .این
روش امکان مطالعه دقیق و مقایسوی متحدالمآل هارا برای استفاده کننده
مساعد می سازد و استفاده کننده به آسانی میتواندمتحدالمآل ناسخ رااز
منسوخ وضروری را از غیرآن تشخیص دهد.
ستره محکمه درنظردارد تامتحدالمآل های صادره سال 1389
رانیز به تعقیب این مجموعه بروش فوق تنظیم وا نتشاردهد.
همچنان کتاب« توضیح قانونی وپاسخ به استهداآت »که
متحدالمآل رادرپی ندارد ونتیجه کار شورایعالی ستره محکمه می باشد،
درمجلد جداگانه تنظیم وآماده طبع خواهد شد.
مطالعه متحدالمآلها ،مصوبات ورهنمود های ستره محکمه نه
تنهاقاضی ،څارنوال و سایر منسوبین ارگان های حقوقی را درمورد نحوه
اجراآت قضائی آشنامی گرداند بلکه آنان را ازمجموع فعالیت هایی که
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در زمینه توجیه یاتفسیر قانون و یا مصلحت حقوقی ایکه به اتکاء قانون
وشریعت صورت گرفته است ،آگاه می سازد.
یقین است که محتویات مجموعه متحدالمآلها که ناشی از
مصوبات ویادداشت های شورای عالی ستره محکمه وتجاویز مقام ستره
محکمه بوده و درموارد مربوط بنابر ضرورت صدوریافته است به محاکم
ومراجع مربوط فرصت میدهد تااجراآت شان را بارعایت آن عیار نمایند و
ازاستهداآت مشابه ومماثل آن خود داری ورزند .
رهبری ستره محکمه به غنامندی انتشارات قضائی بویژه
درمواردی که منعکس کننده تصاویب وتجاویز رهنمودی شورای عالی
ستره محکمه بوده وسهولت های مسلکی رابرای قضات وسایرمنسوبین
حقوقی وعدلی کشور فراهم نماید ،ارج بی پایان قایل بوده ضمن آرزوی
اینکه این مجموعه دستورالعمل کاری خوبی در امرتطبیق بالانحراف
احکام قوانین نافذه باشد ،به محترم محمد عثمان«ژوبل» رئیس عمومی
تدقیق و مطالعات ستره محکمه بخاطر بذل فعالیت خستگی ناپذیر شان
در امر تدوین وتألیف این مجموعه تبریک گفته موفقیت مزید شانرا در
امورمحولهء دیگرنیز آرزومی نماید.

کابل 21 :حوت1389ش
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مقدمه:
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قبل ازارائه رهنمای مراجعه به متحدالمالهای ستره محکمه درمورداحکام
قوانینی که به صدور متحدالمال های قضائی ارتباط می گیرد وسپس به تعریف
وماهیت حقوقی آن تماس گرفته می شود.
مطابق حکم ماده ( )130قانون اساسی ج .ا.ا ،محاکم در قضایای مورد
رسیدگی،احکام قانون اساسی وسایر قوانین را تطبیق می کنند.هرگاه برای قضیه یی
ازقضایای مورد رسیدگی ،در قانون اساسی وسایر قوا نین حکمی موجود نباشد،
محاکم به پیروی ازاحکام فقه حنفی ودرداخل حدودی که قانون اساسی وضع نموده
است ،قضیه رابه نحوی حل وفصل مینمایندکه عدالت رابه بهترین وجه تأمین نماید.
همچنان ماده ( )131قانون اساسی چنین مشعراست:
«محاکم برای اهل تشیع ،درقضایای مربوط به احوال شخصیه ،احکام
مذهب تشیع رامطابق به احکام قانون تطبیق مینما یند.
در سایر دعاوی نیزاگردر این قانون اساسی وقوانین دیگر حکمی موجود
نباشد ،محاکم قضیه رامطابق به احکام این مذهب حل وفصل می نمایند».
همچنان ماده اول قانون مدنی حکم ذیل رادربر دارد:
( « )1درمواردیکه حکم قانون وجودداشته باشد ،اجتهاد جواز ندارد .احکام این
قانون به اعتبار لفظ ویافحوای آن ،قابل تطبیق می باشد.
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درمواردیکه حکم قانون موجود نباشد ،محکمه مطابق باساسات کلی فقه
() 2
حنفی شریعت اسالم حکم صادر مینمایدکه عدالت رابه بهترین وجه ممکن تأمین
نماید» .
بموجب حکم ماده دوم قانون مدنی « درمواردیکه حکمی در قانون و یا
اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسالم موجودنباشد ،محکمه مطابق به عرف عمومی
حکم صادر مینماید ،مشروط براینکه عرف مناقض احکام قانون یااساسات عدالت
نباشد».
مطابق حکم ما ده ( )121قانون اساسی« بررسی مطابقت قوانین ،فرامین
تقنینی ،معاهدات بین الدول ومیثاق های بین المللی با قانون اساسی وتفسیر
آنهابراساس تقاضای حکومت ویامحاکم ،مطابق احکام قانون ازصالحیت ستره
محکمه می باشد».
بارعایت حکم ماده ()24قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضائیه
مصوب  1384ش ستره محکمه درساحه تفسیر قوانین دارای صالحیت بررسی
مطابقت قوانین ،فرامین تقنینی ومعاهدات بین الدول ومیثاق های بین المللی باقانون
اساسی وتفسیر آنهابراساس تقاضای حکومت یامحاکم می باشد .وبررسی استهداآت
محاکم در امور قضائی وارائه جواب آن مطابق حکم فقره ( )9ماده ( )24قانون
مذکور از طریق شورایعالی ستره محکمه صورت می گیرد.
ازمقارنه احکام قانون اساسی ،قانون مدنی وقانون تشکیل وصالحیت
محاکم ج.ا.ا این نتیجه بدست می آیدکه محاکم درقضایای موردرسیدگی قانون
اساسی وقوانین راتطبیق مینمایند ودرساحه ایکه قانون موجود نباشد ،محکمه
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بامراجعه باحکام شریعت حکم قضیه رادرمی یابدکه عدالت راتأمین نماید .و در
حالیکه قانون غامض ومبهم بوده محتاج تفسیر ،یاتوجیه باشد و یاسوال مطابقت آن
باقانون اساسی مطرح گردد ،ستره محکمه صالحیت ابراز نظردرمطابقت آن را با
قانون اساسی ویاتفسیروتوجیه قانون راداراء می با شدکه بدرخواست حکومت یا
محاکم در زمینه اقدام مینماید.
محاکم به ارتباط موضوع در دوحالت از ستره محکمه خواهان رهنمایی می
باشند :یکی درحالیکه حکم قانون موجود نباشد که درینصورت بارعایت تصویب
مندرج فقره ( )103دومین سیمینار رؤسای محاکم والیات منعقده سال (،)1350
به مأخذ فقهی مراجعه نموده به منظورتوحید و انسجام وتعمیم قواعد ومسایل مفتی
به فقه ،دالیل رجحان قـول را باارائــه مأخذ ودالیل حکم به ستره محکمه
ارسال مینماید .ودیگردرحالیکه قانون محتاج تفسیر وتوجیه باشدکه درینصورت
محاکم مطابق طرزالعمل توضیح به استهداآت مصوب سیمینار عالی رؤسای محاکم
منعقده سال  1386اقدام می نماید.

طرز تنظیم استهداء:
درماده چهارم طرزالعمل توضیح باستهداآت مصوب 1386ش چنین آمده است:
« هرمحکمه درقضایای وارده اوالً به رهنمائی قانون وکتب فقهی ،غور
نموده وحتی المقدور بکوشند در روشنائی احکام قانون واستفاده ازمنابع فقهی در
زمینه رسیدگی واصدارحکم نماید.
هرگاه درموضوع وارده به چنان مشکالتی مواجه شود که تناقض در
مواد قانون ویاابهام واشکال مطلق به نظربرسد که احتیاج به تفسیر قانون داشته با
شد ،درینصورت مراتب استهدائیه را درسه بخش ترتیب دهند.
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در بخش اول محتویا ت اصل موضوع رابه تفصیل کامل درج نماید.
در بخش دوم نظر خودراکه از مطالعه قوانین ومنابع فقهی درموضوع
مذکور حتی المقدور بدست آورده است ،ارائه کند.
در بخش سوم موضوع ضرورت به تفسیر وتوجیه قانون را با مدارک
موردمطالعه شان بارعایت سلسله مراتب به ستره محکمه ارجاع نماید.
البته موضوعاتیکه ایجاب توضیح ،توجیه وتفسیر قانون رابنماید ،بمقام
شورای عالی ستره محکمه تقدیم ومطابق هدا یت مقام موصوف نتیجه ابالغ می
گردد».
طوریکه درماده پنجم طرزالعمل متذکره آمده است ،محاکم درتنظیم
وترتیب استهداء مراتب ذیل رادرنظر می گیرند:
« درموضوعاتی که به اساس قوانین واحکام فقهی حل می گردد ،بدون
-1
ضرورت جدی ازاستهداء خود داری ورزیده باعث سرگردانی مراجعین وشعب
مربوط نگردند.
درصورتیکه علی رغم مطالعات مقدماتی محکمه ،ضرورت به توضیح،
-2
توجیه ویاتفسیر موجودباشد بادرنظرداشت قواعد مندرج این طرزالعمل استهداء شان
راترتیب نمایند.
نظریات تدقیقی و مشورتی که ازطریق شعبات ستره محکمه تنظیم می
-3
شود جنبه الزامی ندا شته اساس حکم محکمه قرارنمی گیرد بلکه محکمه مربوط
میتواند بحیث یک نظر مشورتی از آن استفاده نماید ودر اصدارحکم واتخاذ تجویز
آزادی کا مل دارند».
بارعایت ماده ششم طرزالعمل ،زمانی که محکمه به مشکل قانونی مواجه
می گردد وراه حل رانمی یابد ،موضوع را به جلسه هیأت قضائی مطرح می کند
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ودرصورتیکه هیأت قضائی نیز نتواند پاسخ تهیه کند ،استهدا ء به جلسه مشترک
دیوان های ریاست محکمه استیناف محول می گردد.
محکمه استیناف ،محکمه مربوط را رهنمایی می نمایدودرصورتیکه موضوع قابل
توضیح،توجیه وتفسیردانسته شود ،تفصیل موضوع رابمقام ستره محکمه می نگارد.

رسیدگی به استهداآت محاکم:

طوریکه در مواد( )12-8طرزالعمل توضیح شده است،رسیدگی به
استهداآت وتوضیح قانونی برآن مطابق فقره ()9ماده ()24قانون تشکیل وصالحیت
محاکم قوه قضائیه ازصالحیت شورای عالی ستره محکمه می باشد.
در آغاز ریاست عمومی تدقیق ومطالعات براستهداآت واصله غورنموده
نظرتدقیقی راابراز می نماید ،نظر مذکوربه ریاست داراال نشاء ارسال می گردد،
درصورتیکه نظر حاوی توضیح وتشریح قوانین باشدبعد ازمنظوری قاضی القضات
بمرجعش اخبار می شود ودرحالیکه نظر متضمن توجیه وتفسیر قانون باشد درین
صورت جهت غور به شورای عالی محول می گردد.
هرگاه نظر تدقیقی جنبه عام داشته و از حضور قاضی القضات یا شورای
عالی ستره محکمه تائید گردد ،ریاست داراالنشاء موضوع راجهت توحید مرافق
قضائی وتطبیق یکسان قوانین به محاکم طور متحدالمآل تعمیمم نما ید.
تعریف متحدالمآل:

متحدالمآل دراصطالح معارف قضائی عبارت ازسندیست که طی آن تجویز
مقام ذیصالح ستره محکمه در زمینه توضیح ،تفسیر وتوجیه قوانین ورویه های
قضائی ابالغ می گردد.
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رعایت متحدالمآل های قضائی ستره محکمه باعث توحید مرافق قضایی
وتطبیق بالانحراف ویکسان قوانین میشود.
تاجائیکه مالحظه میشود از سال  1385تااخیرسال()231 (،)1388
متحدالمآل ازطریق ادارات ذیصالح ستره محکمه به محاکم صادر شده است که
ازان جمله ( )50موضوع آن درسال  )75( ،1385موضوع آن درسال 1386و
()64موضوع آن درسال 1388تعمیم شده است.
برای اینکه محاکم ومراجع ذیعالقه به دریافت متحدالمآل هابه سهولت
موفق شده بتوانند ونیز متحدالمآل نافذ راازملغی فرق کرده بتوانند قبل ازارائه متن
متحدالمآل های صادره نخست به ترتیب رهنمای مراجعه به متحدالمآل ها ی ستره
محکمه مبادرت بعمل آمد ،بطوریکه در آغازفهرست های تاریخوار متحدالمالهای
فوق وبه تعقیب آن فهرست های موضــوعی پیشکش می شـود .وسپس متن
متحدالمآل هابه مطالعه عالقمندانه قرارمیگیرد.
باعرض احترام
محمد عثمان«زوبل»
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متن فهرست تاریخوار1385
 )1متحدالمآل شماره ( )۴۵ - ۱مورخ : ۱۳۸۵ / ۱ / ۸
موضوع فروش موادنفتی بی کیفیت وملوث طبق ماده ()۴۷۹قانون جزاء جرم
بوده،جهت تحقیق وتعقیب به څارنوالی احاله گردد.ودرصورت تعقیب متهم
سرنوشت تیـل های بدست آمده از طرف محکمه تعیین گـردد.
(تفصیل در ص.)198
 )2متحدالمآل شماره (  ) 91 - 46مورخ : ۱۳۸۵ / 1 / 8
محکمه دوسیه های جزائی را بدون درنظرداشت حضورمتهم تسلیم شودوطبق
قانـــون به جلب واحضار مبادرت ورزد .اما څارنوالی مکلف است نواقص
دوسیه هاراطبق هدایت محکمه مرفوع سازد (.تفصیل درص.)201
- )3متحدالمآل شماره (  )965مورخ : ۱۳۸۵ / 3 / 10
برای آنعده اتباع خارجی (ذکور واناث ) که به دین مقدس اسالم مشرف می
شوند مطابق دساتیر شریعت غرای محمدی اجرای مراسم نکاح شرعی مدنظر
گرفته شود (.تفصیل درص.)203
 )4متحدالمآل شماره ( )138 - 93مورخ: ۱۳۸۵ / 3/ 14
ازگر فتاری قضات ومنسوبین ستره محکمه بدون رعایت مواد قانون واطالع
ستره محکمه واستیذان مقام ستره محکمه وبدون موجودیت نماینده ستره
محکمه جلوگیری بعمل آید (.تفصیل درص( 205
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متحدالمآل شماره (  ) 185 - 139مورخ : ۱۳۸۵ / 3 /16
محاکم در ارائه معلومات به ارتباط تبدیل محکمه دقیق باشند .والی معلوم
شدن نتیجه درقضیه رسیدگی نکنند .وبخاطر رعایت امانت و مصؤونیت
ارسال ومرسول توسط پسته رسمی صورت گیرد (.تفصیل در ص.) 206
متحدالمآل شماره ( ) 228 - 186مورخ : ۱۳۸۵ / 5 / 10
محل رسیدگی استینافی قضایای اطفالی که درسنین مراهق ویاکمتر ازان
قراردارند ،محکمه استیناف می باشد (تفصیل در ص.)208
متحدالمآل شماره ( ) 268 - 241مورخ : ۱۳۸۵ / 5 / 14
محاکم درارائه معلومات مربوط به تبدیلی محکمه دقیق باشند وتاحین وصول
نتیجه ار رسیدگی قضیه اجتناب ورزند (.تفصیل درص.)210
متحدالمآل شماره ( )2184مورخ : ۱۳۸۵ / 6/5
الف اصحاب دعوی دردیوانهای ستره محکمه مراجعه نکنند ،درصورت
ضرورت برای شان اطالع داده میشود.

ب تعقیب دعوی توسط طرف دعوی یاوکیل اوصورت میگیرد .اشخاص
ثالث این حق راند ارند.
ج -محاکم دوسیه ها رادرداخل میعاد قانونی رسید گی نمایند.
د -اشخاصیکه بااسنادجعلی ومزور دعوی می نمایند ،جهت تحقیق وتعقیب به
څارنوالی معرفی میشوند(.تفصیل درص.) 212
 )9متحدالمآل شماره ( )309 -271مورخ : ۱۳۸۵ / 6 / 21
موضوعات تبدیلی محکمه درحضور طرفین دعوی موردغور قرارمی گیرد .حین
مطالبه تبدیلی محکمه بهر دو جانب ابالغ شودتایکجاغرض انفصال موضوع
حاضر باشند (.تفصیل درص.) 214
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 )10متحدالمآل شماره (  ) 348 - 310مورخ : 1385 / 8 / 14
طرزالعمل تحویل کنده های وثایق به مخازن وتنظیم راپور سال تمام محاکم در
موردوثایق کارشده جداً رعایت گردد .مفتشین قضائی بمالحظه شهریه (تابلو)
وثایق اسنادکارشــده مربوط محاکم رامـورد بـررسی قراردهند.
( تفصیل درص.) 215
 )11متحدالمآل شماره (  ) 426 - 388مورخ : 1385 / 1/ 15
چون ماده( )159قانون اصول محاکمات مدنی درمورد تعیین وکیل مسخر به
قوت خودباقی ونافذ است .لهذا تازمان تعدیل این ماده ادارات څارنوالی
درمورد تعیین وکیل مســخر برای اشــخاص غائب کماکان همــکاری
نمایند(.تفصیل درص.) 218
 )12متحدالمآل شماره ( ) 495- 427مورخ: 1385 / 8 / 6
مستند به ماده ( )116قانون اساسی ج.ا.ا قوه قضائیه رکن مستقل دولت بوده
وزارت امورد اخله ومنسوبین آنوزارت بشمول قوماندانی امنیه والیات هیچگونه
صالحیت آمرانه باالی محاکم نداشته بلکه ،تمثیل ،تعمیل ،تطبیق وتنفیذ
کنندگان احکام وهدایات محاکم می باشند وبه اتفاق بامحاکم درتطبیق قانون
اساسی وسایر قوانین مکلفیت ومؤظفیت دارند ومنسوبین ستره محکمه صرف
مکلف به تعمیل احکام ستره محکمه وارائه گزارش بمقام ســــتره
محکمه می باشند (.تفصیل درص.) 219
 )13متحدالمآل شماره ( ) 530 - 496مورخ: 1385 / 8/ 16
مصوبه شماره ( )10مورخ  1384/7/12کمیته اقتصادی شورای وزیران در
زمان فعالیت شورای ملی صادر گردیده و مراحل تقنینی خودراطی نکرده
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بنابران در مورد معافیت بانک هاازمحصول اعتبار قانونی ندارد ،بلکه طبق قانون
محصول وثـــایق واسناد اداری دولتــی منتشره شماره ( )631مورخ
 1366/1/15جریده رسمی اجراآت بعمل آید ( .تفصیل درص.) 222
 )14متحدالمآل شماره ( )585 - 542مورخ : 1385 / 8/24
الف طرزالعمل رسیدگی به صحت وسقم وثایق توسط محاکم طی پنج ماده
توضیح گردید.
ب مفتشین قضائی از ابرازنظر درمـورد صحت وسقم وثایق اجتــناب
ورزند  .صرف میتوانند کاستی هارابرجسته سازند (.تفصیل درص.) 224
 )15متحدالمآل شماره ( ) 3441مورخ: 1385 / 8/ 24
خانه امن وزارت امور زنان از پذیرش زنانیکه دوسیه هـــای شان تحت
بررسی محاکم قراردارد ،معذرت می خواهد (.تفصیل درص.) 227
 )16متحدالمآل شماره (  )630 - 586مورخ : 1385 / 8 / 25
تعلیق تنفیذمجازات از حقوق مکتسبه متهمین بوده که به اخالق ،سوابق وسن
متهمین یااحوال دیگری که موجبه ارتکاب جــرم گردیده مربوط ومنوط می
باشد ودرحالتی ازطرف محاکم مورداستفاده قرار گرفته می تواندکه متهم
دوباره مرتکب جرم نمی گردد .هیأت قضائی آن را شامل جزاهای تبعی،
تکمیلی وتدابیر امنیتی می سازد وطبق فقره ( )2ماده ( )161مکلف است
درحکم خویش اسباب تعلیق تنفیذ مجازات را ذکرنمایند (.تفصیل درص.)229

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

 )17متحدالمآل شماره ( ) 675 - 631مورخ: 1385 / 8 /25
تبدیل اسم شخص الی تکمیل سن هجده وتصحیح اسم الی ظهور جلب مکلفیت
عسکری طبق مقررات ثبت احوال نفوس صرف برای یک مرتبه صورت می
گیرد .بنابران محاکم حین ترتیب وثایق تعدیل یاتصحیح اسم احکام قانون راجداً
درنظرگیرند (.تفصیل درص .)230
 )18متحدالمآل شماره (  ) 721 - 676مورخ : 1385 / 8 / 26
برای تضمین معتمـدی ،داشتن ملکیت دودر بند حویلی ضروری است و
حویلی ایکه سرپناه معتمد راتشکیل میدهد درتضمین آمده نمی تواند.
( تفصیل درص.) 233
 )19متحدالمآل شماره ( )765 - 722مورخ: 1385 / 8 / 27
هرگاه احکام قطعی محاکم موردتجدید نظر قرارگیرد ،حکم محکمه ابتدائیه که
مواجه به تجدید نظر باشددرسه مرحله ،حکم محکمه استیناف در دومرحله
وحکم ستره محکمه دریک مرحله موردرسیـدگی قرارمی گیرد.
( تفصیل درص.) 235
 )20متحدالمآل شماره ( ) 810 - 766مورخ: 1385 / 8/27
مطابق تصویب مندرج ص ( )44نشریه سمینیار سال  1347رؤ سای محاکم
والیات ،محاکم در حکم خویش ده هزار درهم شرعی معادل هفت هزار مثقال
نقره خالص رادر قضیه دیت تصریح و راجع به تثبیت نرخ نقره جید از شعبات
بانکی معلومات نمایند (.تفصیل درص.) 238
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 )21متحدالمآل شماره ( )854 - 811مورخ: 1385 /8/27
طبق فرمان شماره ( )401مؤرخ 1380/1/16اداره مؤقت ومصوبه شماره
( )3مؤ رح  1382/1/18مجلس وزراءهر نوع دعاوی ومعامله الی تصفیه
عمومی معطل قرارداده شود وزمین تحت تصرف ذوالید الی ختم تصفیه قرار
گیرد.
محاکم از صدور قرار ذوالیدی نیزخود داری واحترازنمایند (.تفصیل درص.)239
 )22متحدالمآل شماره ( ) 899 - 855مورخ : 1385 / 8/27
مطابق حکم ماده ( )276قانون اصول محاکمات مدنی در حضور طرفین و
بارعایت حکم ماده ( )177قانون مذکور ،قبل ازدوران دعوی راجع به
قیمت،کروکی ،تعیین حدود ،مساحت ،مساحت ساختمانی وسایر مشخصات
مدعابها ،ازاهل خبره استفاده بعمل آید (.تفصیل درص.) 241
)23

متحدالمآل شماره ( ) 988 - 900مورخ : 1385 / 8 / 27

والیها مطابق حکم فقره ( )8ماده ( )14قانون اداره محلی منتشره جریده
رسمی شماره ( )793مؤرخ  1421/5/6ق صالحیت خریدوفروش امالک
دولت را دارند ،بنابران صالحیت ثابت هیچگاه مستلزم تجدید همه ساله نمی
باشد وجزوالی شخص دیگری همچوصالحیت راندارد (.تفصیل در ص.) 243
)24

متحدالمآل شماره ( ) 1042 - 989مورخ : 1385 / 8/30

محاکمی که دعوی عقار رامورد رسیدگی قرار میدهند،جداً مکلفند احکام
مندرج ماده( )176قانون اصول محاکمات مدنی وموادبعدی آن رابطور دقیق و
بالانحراف تطبیق نمایند وبارعایت روحیه ماده ( )183قانون مذکور قناعت
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طرفین دعوی رانیزکسب نمایند تاحین تحویل محصول ودرموقع استیناف
خواهی وفرجام خواهی مشکلی ایجاد نگردد (.تفصیل درص.) 244
)25

متحدالمآل شماره ( ) 1097 - 1043مورخ: 1385 / 8 /30

دیوان های امنیت عامه محاکم استیناف قضایای جرایم داخلی وخارجی راابتداءً
رسیدگی نمایند و مرحله استیناف آن رادر دیوان های جزاء محاکم استیناف
صورت گیرد .اماهیأت قضائی دیوان امنیت عامه که درفیصله ابتدائیه اشتراک
داشته انددر مرحله استیناف اشتراک ورزیده نمیتوانند (.تفصیل درص.) 245
)26

متحدالمآل شماره ( ) 1152 - 1098مورخ : 1385 / 9/ 5

مواد( )371و( ) 461قانون اصول محاکمات مدنی موارد مشخص وجدا
ازهم راپیش بینی کرده است .ماده ( )371در مورد اعتراض برحکم ابتدائیه
می باشدوماده ( )461حالت دومی شکایت مبـــنی بر قانونیت را دربر
می گیرد(.تفصیل درص.) 248
)27

متحدالمآل شماره ( ) 1247 - 1163مورخ : 1385 / 9/8

ستره محکمه ،محاکم وقضات بصورت عموم در اموراجرائی که بذات خود از
وظایف منسوبین قوه اجرائیه میباشد حق مداخله ومشارکت راندارند و باید بی
طرف باشند .لذا منسوبین ارگان قضاء در همچوموارد از اشتراک درترکیب
هیأت قیمت گزاری احتراز وخودد اری نمایند ( .تفصیل درص.) 250
)28

متحدالمآل شماره ( )1274 - 1218مورخ: 1385 / 9 / 9

جمیع محاکم مرافعه(استیناف) والیات ،څارنوالی های استیناف ،ادارات
حقوق وادارات پولیس مطابق ماده ( )129قانون اساسی وماده ( )10قانون
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تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضائیه مکلفیت دارندتافیصله های محاکم
راتطبیق نمایند ( .تفصیل درص.) 252
)29

متحدالمآل شماره ( ) 1331 -1275مورخ : 1385 / 9/11

درقضایای عقار در موردمدعابهاوکوایف آن ازدفاتر امالکی معلومات ومطابق فصل
دهم قانون اصول محاکمات مدنی اجراآت شودودرحال وجوداحتمال تصاحب
امالک دولت،موضوع به تصفیه محول شود (.تفصیل درص.) 254
)30

متحدالمآل شماره ( ) 1388 - 1332مورخ : 1385 / 9/ 19

حین اقدام اصحاب دعوی به تقاضای تبدیلی محکمه که حق قانونی شان بوده
ودرفقره ( )4ماده ( )24قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضا ئیه ج.ا.ا
نیزتسجیل گردیده ،قضات محاکم ازادخال موضوع بصورت حال که تقاضای
تبدیلی محکمه رااخالل ومنقضی می سازد اجتناب واحتزاز نموده سبب بروز مشکل
نشده وزمینه رامساعدنسازند تــاطرف دعوی تقــاضای رد را اعمــال
نماید(.تفصیل درص .)255
)31

متحدالمآل شماره ( ) 1447 - 1390مورخ: 1385 / 9/ 19

درصورت مطالبه بانک ،موضوعات قروض بانک ها واشخاص بدیوان های تجارتی
محاکم استیناف والیات تحت رسیدگی عاجل وفوری محول گـردد ومحاکم
استیناف بمنظور حمایه حقـوق عـامه توجـه جدی رامبذول نمایند
(تفصیل درص.) 257
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متحدالمآل شماره ( ) 1503 - 1448مورخ : 1385 / 9 /19

حکم تعلیق تنفیذ مجازات براساس ماده ( )161قانون جزاء زمانی تجویز می
شودکه مجازات حبس در قانون الی دوسال وجزای نقدی الی ( )24هزار افغانی
باشد.
درمواردیکه جزاء وجریمه نقدی باالتر از میعاد مندرج ماده فوق باشدوهیأت قضائی
متهم راتخفیف دهد وبه کمترازان محکوم به جزاء نماید ،تعلیق تنفیذ مجارات قابل
تطبیق بوده نمیتواند (.تفصیل درص.) 260
)33

متحدالمآل شماره ( ) 1598 - 1506مورخ : 1385 / 9/ 13

ستره محکمه تعلیمات قضائی راطبق قانون انجام می دهد لذامحاکم مکلف به امالء
فورمه های مراجع غیر قضائی نمی باشند.
هرگاه مراجع غیر قضائی پیشنهاد تدویر کورس ها وتریننگ هارابرای محاکم
پیشنهاد نمایند ،ریاست های محاکم استیناف درهمچوحاالت موضوع رابامقام ستره
محکمه درجریان قراردهند(.تفصیل درص.) 263
)34

متحدالمآل شماره ( )3371مورخ: 1385 / 9/ 20

مطابق قانون عریضه حقوقی (مدنی وتجارتی) مستقیماً به محکمه تقدیم می شود ویا
ازطریق ادارات حقوق وزارت عدلیه به محکمه محول می شود.
محاکم قضایای مذکور راازطریق سایرادارات نپذ یرند (.تفصیل درص.) 265
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متحدالمآل شماره ( ) 1685 - 1600مورخ : 1385 / 9 /20

میعاد تجدیدنظر خواهی براحکام قطعی محاکم در کلیه امورجزائی ،مدنی ،تجارتی
سه ماه است که محاسبه مدت در قضایای جزائی که محکوم محبوس باشد ازتاریخ
ابالغ حکم ابتدائیه در اداره څارنوالی ابتدائیه مربوط ،درقضایای فامیلی ،مدنی
وتجارتی ازتاریخ ابالغ حکم ،در اداره حقوق صورت می گیرد .ودولت ازین امر
مستثنی می باشد (.تفصیل درص.) 268
)36

متحدالمآل شماره ( ) 1718 - 1660مورخ: 1385 / 9/ 23

محاکم درعدم وجود اسنادبنیادی ازاجرای قباله ها جلوگیری نمایند و با موجودیت
سندبنیادی اجرای قباله رامتوازن به اندازه مالیــه دهی در نظرگیرند.
( تفصیل درص.) 270
)37

متحدالمآل شماره (  ) 1777 -1719مورخ : 1385 / 9/ 28

رؤ سای محاکم استیناف در قضایای جنایات درحالی که حاضر باشند شخصاً
جلسات قضائی را تحت ریاست خویش مصلحتاً دایر وبه اشتراک رئیس دیوان به
انفصال قضایا مبادرت ورزند ( .تفصیل درص.) 273
 .38مصوبه شماره ( )744مورخ :1385/9/23
اسنادیکه درترتیب وتنظیم آن شروط واحکام قانونی رعایت نشده واسنادیکه
درخارج کشورتنظیم گردیده است ،بارعایت حکم ماده ( )991قانون مدنی واحکام
مواد( )288و ( )293قانون اصــول محاکمات مدنـی حیثیت سند عرفی
رادارد (.تفصیل درص. ) 272
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.39متحدالمآل شماره ( )1836- 1778مورخ : 1385 / 11/ 6
محاکم استینافی که به وسایل کمپیوتری مجهز گردیده اند واسنادشرعی وکتب
وثایق شامل دستگاه های کمپیوتر درمحاکم مذکور گردیده مکلف اند بعد ازین
درصورت تقاضای قانونی مثنی خوا هان اسنادمندرج کمپیوتر ،فوتوی مثنی وثایق را
تهیه وبعد ازتصدیق وتائید ،مهر وامضاء قاضی مؤظف مبنی برمطابقت کاپی با اصل
بدسترس مراجعین قراردهند (.تفصیل درص.) 274
.40متحدالمآل شماره ( ) 1954 - 1837مورخ : 1385 / 10 / 4
باانفاذ مصوبات سیمینار عالی ستره محکمه منعقده  1381ش ،مصوبه شماره
( )185مورخ  1381 / 3/6شورای عالی ستره محکمه ملغی بوده وبارعایت
حکم ماده ( ) 1606قانون مدنی وکالت خط های خارجی بعد از یک سال قابل
تجدیددیده نمیشود (.تفصیل درص.) 276
.41متحدالمآل شماره ( )1954 - 1896مورخ: 1385 / 10 / 24
نمونه جدید فورمه دورانی فروش ساختمان ها وزمین واینکه به کدام مراجع طی
مراحل گردد ،به عموم محاکم اخبار گردید (.تفصیل درص.) 278
.42متحدالمآل شماره ( ) 2013 - 1955مورخ: 1385 / 10/ 25
مطابق حکم ماده ( )193قانون اجراآت جزائی محکمه مختص به رسیده گی،
محکمه محل وقوع جرم یامحل سکونت متهم ویامحل گر فتاری متهم می باشد
لهذا در مواردیکه انتقال مظنون ومتهم درمحکمه محل وقوع جرم ممکن نباشد،
محاکمه آن به تقاضای څارنوالی درمحکمه محل سکونت یامحل گرفتاری صورت
گر فته می تواند (.تفصیل درص.) 284
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.43متحدالمآل شماره ( ) 2072 - 2014مورخ : 1385 / 11 / 3
منظور مقنن درفقره ( )1ماده ( )26قانون اجراآت جزائی مؤقت مبنی برشاخص
صالحیت حوزوی داخل افغانستان می باشد نه قضایائی که درخارج افغانستان واقع
می گرددو درین زمینه حکم مندرج ماده ( )193قانون اجراآت جزائی مصوب
( )1343قابل رعایت وتطبیق می باشد (.تفصیل در ص.) 287
.44متحدالمآل شماره ( ) 2138 - 2073مورخ : 1385 / 11 /7
درصورتیکه دعوی حق العبدی توأم بادعوی جزائی اقامه شود ،محاکم دعـوی حق
العبدی وحق اهلل را موردرسیدگی وحکم قرارمی دهد وهر گاه متضرر ،دعوی حق
العبدی رااقامه نکند محکمه بخش حق اهلل قضیه رارسیدگی و منفصل می سازد .اما
اگر متضررصغیر باشد درینصورت ضرور است تا نخست دعوی حق العبدی
ازجانب وی مورد رسیدگی قرار گیرد( تفصیل درص .)289
.45متحدالمآل شماره ( )4346 - 4341مورخ : 1385 / 11 /4
وزارت امور زنان از پذیرش زنان متهم جهت نگهداری معذرت میخواهد .
(تفصیل در ص )291
.46متحدالمآل شماره ( ) 4516مورخ : 1385 / 11 / 12
درمواردیکه وزارت مخابرات به مثنی اسنادامالک خویش ضرورت دارند ،محاکم
باوزارت مذکور درین زمینه همکاری نمایند (.تفصیل درص.) 292
.47متحدالمآل شماره ( ) 2190 - 2132مورخ  : 1385 / 11/ 15هرگاه
قضیه دریک محکمه ابتدائیه به شکل طبیعی ویابه اثرتبدیلی محکمه فیصله گردد،
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رسیدگی استینافی قضیه درحیطه صالحیت همان محکمه مرافعه می باشد که محکمه
ابتدائیه درحوزه قضائی آن قراردارد( .تفصیل درص.) 293
.48متحدالمآل شماره ( )2247- 2191مورخ : 1385 / 11 /29
درمواردیکه دروثایق اجراء شده زمان قبل ،کلماتی که وثیقه راازمسیر وهدف آن
منحرف نمی سازد ،هیأت کامل قضات محکمه استیناف تحت ریاست رئیس محکمه
باشتراک رؤسای دیوانهاوقضات آن اسناد را بارعایت احکام قانون تدقیق نموده
بابراز نظر پیرامون آن مبادرت ورزند ودرحالیکه موضوع ایجاب رسیدگی قضائی را
بنماید آنرا به محکمه مربوط محول سازند (.تفصیل درص.)295
.49متحدالمآل شماره (  ) 2256 -2248مورخ: 1385 / 12/13
بموجب مصوبه شماره ( )617مورخ  1385/8/18شــورای عالــی ستره
محکمه ،فیصله های محاکم مرافعه ( استیناف ) سمت شمال قابل احاله به دیوان
مربوط ستره محکمه می باشد لهذامصوبات شورای عالی قضائی صفحات شمال
مبنی بر تبدیل محکمه وسایراجراآت آن نسبت غیر قانونی بودن حایز اثر قانونی نمی
باشد (.تفصیل درص.) 297
.50متحدالمآل شماره (  )2314 - 2257مورخ : 1385 / 11/24
درصورتیکه محکوم علیه شخصاً به تجدیدنظر خواهی مبادرت ننماید،الزم است
درمورد تفویض صالحیت تجدیدنظر خواهی به وکیل خوددرمتن وکالت خط تصریح
نماید .درغیر آن وکیلی که صرف درمحاکم ثالثه از طرف مؤکل به پیشبرد دعوی
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مؤظف گردیده به امرتجدیدنظرخواهــــی مبادرت کرده نمی توانــــد.
(تفصیل در ص.) 299
.51متحدالمآل شماره (  ) 2371 - 2315مورخ : 1385 / 12 / 1
فرمان شماره( )150مؤ رخ  1385/10/30رئیس جمهوری درمورد الغای
محکمه خاص ابتدائیه والیتی حل وفصل دعاوی ملکیت ها وتفویض صالحیت آن
به محاکم استیناف اخبار گردید (.تفصیل درص.) 301
.52متحدالمآل شماره ( ) 2428- 2372مورخ : 1385 / 12 /24
ملکیت های عقاری وغیر عقاری اشخاص ،داخل نصاب ومحدودیت خاص نبوده
بلکه به هر اندازه ایکه شخص دعوی مالکیت رانمایدوعندالمحکمه دعوی آن ثابت
شود ،محکمه می تواندکه دعوی آن باارائه اسناد مورد رسیدگی قراردهد.
بنابران محاکم دعاوی اراضی را با دقت تام و رعایت اصل قانونیت و توجه خاص
به امالک دولت بعد از تصفیه تحت رسیده گی قـراردهند.
( تفصیل درص.) 303
.53متحدالمآل شماره ( ) 2485 - 2429مورخ : 1385 /12 / 21
محاکم حین رسیدگی قضایای جزائی قوانین نافذ رابطور دقیق وبال انحرا ف تطبیق
نمایند ودوسیه های جزائی را بدون درنظرداشت حضورمتهم تسلیم واز طریق مرجع
مربوط جلب نمایند و به انفصال عاجل قضایای متهمین تحت حبس وتوقـیف
مبادرت ورزند (.تفصیل در ص.) 305
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.54متحدالمآل شماره ( ) 2540 -2485مورخ : 1385 / 12/ 29
سند رسمی ،ورقی است که مؤظف عمومی یاکارکنان خدمات عامه باساس احکام
قانون در حدود صالحیت اختصاصی خویش آنچه رابحضور شان گزارش می یابد از
اشخاص ذیعالقه کسب می کند ودران درج وثبت نموده باشد.
اسنادرسمی که در ترتیب وتنظیم آن شروط واحکام قانون رعایت نشده باشد حیثیت
اسناد عرفی را دارد.
اسناد اصولی امالک غیر منقول اسنادی است که در محکمه محلی ترتیب یابدکه
عقار دران جا وجوددارد .لذا اسناد مرتبه سفارت های افغانی درخارج که فاقد
خصوصیت فوق می باشدحیثیت سند عرفی رادارد (.تفصیل درص.) 307
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متن فهرست تاریخوار1386
متحدالمآل شماره ( )57-1مؤرخ : 1386 /1 / 8
.1
محکمه در بدوامر مدعی را ازمدعی علیه تشخیص وذوالید راازخارج تفکیک نماید
ونیزتشخیص دهد که منازعه باالی ذوالیدی است ویاباالی ملکیت،سپس بموضوع
رسیدگی قانونی نماید (.تفصیل درص) 311
متحدالمآل شماره ( )114-58مؤرخ : 1386 /1 / 18
.2
کتب وکنده های وثایقی که هنوز تحویل مخزن نگردیده ومسؤولین آن نیز تبدیل
شده اند،طورعاجل موردتفتیش قرارگیردوبه مخزن تحویل گردد .ونیز راپور سالتمام
آن تهیه وبمرکزارسال شود ( .تفصیل درص) 313
متحدالمآل شماره ( )۱۷۷-۱۱۸مؤرخ : 1386 / ۱/ ۲۳
.3
مراد از(څارنوال) در قانون( ،لوی څارنوال ) است  .بنابران درصورتیکه څارنوال
ابتدائیه یااستیناف به فیصله محکمه قناعت کند ،درصورت تائید لوی څارنوال
یامرستیال وی مداراعتبارمی باشد ودرحالیکه ردگردید قضیه قابل احاله به محکمه
فوقانی می باشد ( .تفصیل درص) 316
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متحدالمآل شماره ( )۲۳۸-۱۷۸مؤرخ : 1386 / ۱/۲۵
.4
مطابق ماده  ۳۸قانون اساسی مسکن ازتعرض مصؤون است ودر حاالت عاجل
طبق مواد( )۱۳و( )۳۴قانون اجراآت جزائی مؤقت درموردتفتیش مسکن وضبط
اشیاء اقدام ودرمدت معینه قانونی قرارمحکمه حاصل شود.
محکمه بعداز صدورامرتالشی څارنوالی ،وزارت عدلیه وریاست عمومی امنیت ملی
رادرجریان قراردهد ( .تفصیل درص) 319
.5

متحدالمآل شماره ( )296-239مؤرخ : 1386 / 1/ 26

مطابق فقره  4ماده دوم تعرفه محصول دولتی ،محصول حق الثبت شرکت
هاومؤسسات تجارتی الی یکصدهزار افغانی مبلغ پنجصد افغانی است.
درصورتیکه سرمایه کمتر از یکصد هزار افغانی باشد ،تایکصدهزار افغانی تابع
پرداخت محصول پنجصدافغانی است ( .تفصیل درص) 321
.6

متحدالمآل شماره ( )360-300مؤرخ : 1386 / 1/ 26

الف  -مالیه دولت مجزاء از محصول محکمه می باشد زیرامالیه ازعواید ومحصول
دربرابر خدمات اخذمیگردد.
ب  -محکمه حین اجرای قباله ها بارعایت حکم شماره ( )3058مؤرخ
 1383/9/5ریاست جمهوری قیمت واقعی مبیعه را توسط هیأت معینه تثبیت
نماید ( .تفصیل درص) 323

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

.7

]1388-1385

متحدالمآل شماره ( )421-361مؤرخ : 1386 /1 /16

بارعایت فقره ( )2ماده ( )127قانون اساسی ،ماده ( )6قانون اجراآت جزائی
مؤقت وماده ( )50قانون محابس ،اداره محبس حق ندارد محبوس رااضافه از
مدت محکوم بهادرحبس نگهداری نماید.
محبوسینی که عالوه برحبس به مجازات نقدی نیز محکوم گردیده اند ومبلغ
محکـوم بهاراتادیه نکرده اند به دادن تضمین مکلف میباشند(.تفصیل درص)325
متحدالمآل شماره ( )482-422مؤرخ : 1386 / 2/ 1
.8
قضایای جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ابتداءً دردیوان امنیت عامه ،استینافاً
دردیوان جزای محکمه استیناف ودرمرحله فرجام دردیوان جزای عمومی ستره
محکمه موردرسیدگی قرارگیرد ( .تفصیل درص)329
متحدالمآل شماره ( )543-483مؤرخ : 1386 /2 / 4
.9
احکام قطعی محاکم تابع تنفیذ اجباری بوده هرگاه محکوم علیه ازتطبیق آن
تمردنماید ،موضوع مستلزم تحقیق ،تعقیب واقامه دعوی علیه متمرد دردیوان های
امنیت عامه محاکم استیناف می باشد ( .تفصیل درص) 332
 .10متحدالمآل شماره ( )637-544مؤرخ : 1386 /2 / 5
مستند به ماده ( )116قانون اساسی ،قوه قضائیه رکن مستقل دولت بوده و ستره
محکمه بحیث عالی ترین ارگان قضائی در رأس آن قراردارد .لهذا صرف دربرابر
رئیس جمهور بدادن گزارش مسؤولیت داردوبه ارائه گزارش به سایرمقامات ومراجع
مکلف نمیباشد.
مراجع فوق میتوانند معلومات های الزم رااز څارنوالی وادارات حقوق حاصل
نمایند ( .تفصیل درص) 333
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 .11متحدالمآل شماره ( )698-638مؤرخ : 1386 /2 /12
مطابق ماده دوم فرمان شماره ( )47مؤرخ  1383 /4/13مقام ریاست جمهوری
قضایای اختطاف وقاچاق اطفال به حیث جرم علیه امنیت داخلی وخارجی تفویض
گردیده صالحیت رسیدگی آن به محکمه ای تعلق دارد که جرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی رارسیدگی می نماید ( .تفصیل درص) 335
 .12متحدالمآل شماره ( )759-699مؤرخ : 1386 / 2/ 12
هرگاه دردعوی حق العبدی قضیه قتل ،باالی متهم مراهق که درزیر سن  18سال
قراردارد ،سوگند توجیه گردد ،بدلیل نقصان اهلیت بوی قسم داده نمیشود ونیز به
ممثل قانونی وی بخاطر عدم جوازنیابت درحلف قسم متوجه نمی شود.
( تفصیل درص) 337
متحدالمآل شماره ( )730مؤرخ : 1386 / 2/ 26
.13
محاکم قبل از اتخاذ هر نوع تصمیم وجلسات قضائی که میعاد آن حداقل پنج
روزقبل در قانون اجراآت جزائی مؤقت تسجیل یافته متهم ویا وکیل مدافع ویرا
اطالع دهندتاازین ناحیه حقوق اساسی متهم (مؤکل) مورد اتالف قرار گیرد.
(تفصیل درص) 338
متحدالمآل شماره ( )819-760مؤرخ : 1386 /2 / 20
.14
څارنوالی درقضایای حقوقی اعم ازمدنی وتجارتی صالحیت ترتیب دوسیه هاراندارد.
بلکه عرایض حقوقی رامنحیث ارتباط به ادارات حقوق محول کند.
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محاکم ازتسلیمی همچودوسیه هاکه ازطریق څارنوالی فرستاده می شود احتراز
جویند ( .تفصیل درص) 340
متحدالمآل شماره ( )879-820مؤرخ : 1386 /2/ 25
.15
درمورداستمالک جایدادهامراتب ذیل رهنمائی شد:
الف -هرگاه جایداد شامل تعمیرمسکونی ،دکان وباغچه بوده وفاقد سند ملکیت
باشد ،درصورت تصرف بیش از 15سال ودرحالیکه ازجانب اشخاص حقیقی
وحقوقی باالی آن دعوی موجودنباشد ،بمقصد استمالک وثیقه ذوالیدی اعتبار دارد
ودرغیر آن مجازنیست.
ب درموردزمین های زراعتی وانواع آن طبق قانون تصفیه اراضی عمل شود.
هرگاه باالی زمین تحت استمالک ادعاموجود باشد محکمه طبق ماده ( )80قانون
اصول محاکمات مدنی رسیدگی عاجل نماید.
د -درصورتیکه جایداد قابل استمالک برای شخص غایب ثابت باشد وزارت
انکشاف شهری ازطریق محکمه طبق ماده ( )323قانون مدنی قیم تعیین واجراآت
نماید.
هـ  -قیمت زمین تحت استمالک طبق ماده  176قانون اصول محاکمات مدنی
بعد از معلومات اهل خبره طورعادالنه تعیین گردد ( .تفصیل درص) 342
متحدالمآل شماره ( )974-915مؤرخ : 1386 /3 / 1
.16
دعوی ترکه وتقسیم بارعایت ماده ( )92قانون اصول محاکمات مدنی در محکمه
ای مورد رسیدگی قرار گیردکه قسمت اعظم عین دران واقع باشدمثالً دریک محل
زمین ودرمحل دیگردوکان واپارتمان وجوددارد ،هردوقیمت گزاری شود.
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منظور ازقسمت اعظم ،ارزش واقعی هر شی ازجهت معنویت وکیفیت آن است نه
ازحیث کمیت بناءً عین مدعابهایاموردتقسیم قیمت گزاری شود ،هرگاه قیمت
دکان یاسرای نسبت به زمین بیشتر باشد موضوع به محکمه ای محول شودکه مال
بیش قیمت درحوزه صالحیت کاری آن قرارداشته باشد.
موضوع تقسیم وترکه رضائی به محکمه یااداره ثبت اسنادی احاله شودکه قسمت
بیش قیمت عقار متروکه یاموردتقسیم درحوزه قضائی آن قرار دارد.
( تفصیل درص) 346
متحدالمآل شماره ( )2256مؤرخ : 1386 /3 /30
.17
ضمن طرزالعمل استفاده ازتعمیر مرکز حمایتی( مرکز فرهنگی قوه قضائیه) توضیح
میشود تاسیمینارها وکنفرانس ها وسایرمحافل درمرکز مذکورتحت نظارت مستقیم
ریاست محکمه استیناف بوده ،راپور مفصل آن را درمورد موضوع بحث ،تعداد
آموزش دیدگان ومرجع تدویر وتمویل کننده بریاست عمومی تدقیق ومطالعات ارائه
دارند ( .تفصیل درص) 349
متحدالمآل شماره ( )1034-975مؤرخ : 1386 / 3/ 5
.18
الف -ثمن بیع وفا ،دین ،قرض ،عوض رهن وسایرطلبات درصورت نزول وصعود
ارزش پول رایج کشور طبق جزئیات فقه به اساس ذهب وفضه که در یوم العقد
ویوم القبض تقدیر گردیده پرداخت گردد.
ب درموردتادیات ازجانب دولت موضوع طبق تجویز قبلی شورایعالی ستره
محکمه موکول به سیمینار علیحده گردید ( .تفصیل درص) 352
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 .19متحدالمآل شماره ( )1094-1035مؤرخ : 1386 /3 /8
طبق سیمینار سال 1347بمنظور جلوگیری ازجعل وتزویر درتحریروترتیب وثایق
واینکه کیفیت وماهیت عقاردرمحل ،بهتر معلوم شده میتواند لهــذا وثایق مر بوط
به عقود اموال غیرمنقول درمحلی اجراء شود که مبیعه و عقار درآن جا واقع باشد.
( تفصیل درص) 355
متحدالمآل شماره ( )1154-1095مؤرخ : 1386 /3 /13
.20
بارعایت حکم ماده ( )159قانون اصول محاکمات مدنی درصورتیکه اقارب درجه
اول غایب ،زوج یازوجه اوحایز شرایط وکالت نبوده یااز قبول وکالت امتناع
ورزند ،څارنوال مدنی به تجویز محکمه بحیث وکیل غایب تعیین می گردد.
(تفصیل درص) 357
متحدالمآل شماره ( )1214-1155مؤرخ : 1386 /3 /14
.21
بمنظور تد ویر سیمینار عالی رؤسای محاکم طرح ،پیشهادات ونظریات خویش را
به مرکزر ارسال دارید (.تفصیل درص.) 359
متحدالمآل شماره ( )1274-1215مؤرخ : 1386 /3 / 18
.22
اسناد مرتبه نمایندگی های سیاسی ج .ا.ا درخارج اعم از قونسلگری ها و سفارت
خانه ها مطابق ماده  307قانون اصول محاکمات مدنی وماده  10تعلیماتنامه
تحریر وثایق بارعایت صالحیت های مفوضه قانونی مدار اعتبار می باشد.
( تفصیل درص) 361
متحدالمآل شماره ( )1334-1275مؤرخ : 1386 /3 / 24
.23
بمنظور تشخیص مدعی بها وسهولت درتنفیذ حکم دردعاوی اموال الزم است
مدعی بهاقبل از دوران دعوی وشمول آن در صورت حال ازطرف اهل خبره
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تعریف ،توصیف وقیمت گزاری گردد .بعد ازصدور حکم برای قیمت گذاری
مجددمدعی بها محل باقی نمی ماند ( .تفصیل درص) 363
متحدالمآل شماره ( )1394-1335مؤرخ : 1386 / 3/ 30
.24
چون به اساس ماده ( )66قانون اجراآت جزائی مؤقت درخواست مرافعه خواهی
بایدمتکی به دالیل باشد ،لهذامحاکم احکام مربوط به برائت متهم راطور عاجل
تحریروبه اختیارڅارنوالی بگذاردتاڅارنوال بمالحظه آن اجراآت قانونی نماید.
( تفصیل درص) 365
متحدالمآل شماره ( )1454-1395مؤرخ: 1386 / 4/ 18
.25
اگر راجع به نظر هیأت تصفیه ازطرف فردعلیه دولت ویافردعلیه فردکدام ممانعت
بعمل نیامده باشد ،هیأت مذکور نظر خودرابارعایت سلسله مراتب به ریاست امالک
راجع نمایند تاثبت دفتر امالک گردد .درغیرآن موضوع غرض فیصله شرعی به
محاکم مربوط ارجاع شود ( تفصیل درص) 367
متحدالمآل شماره ( )1514-1455مؤرخ : 1386/4 / 20
.26
رسیدگی برصحت وسقم وثایق بارعایت ماده نهم تعلیماتنامه تحریر وثایق ازصالحیت
محکمه ذیصالح می باشد ( .تفصیل درص.) 370
متحدالمآل شماره ( )1574-1515مؤرخ : 1386 / 4/ 21
.27
محکمه حاکمه حق تردیداستیناف خواهی یافرجام خواهی رادر قضایا ندارد .بلکه
محکمه حاکمه اعم ازاینکه محکمه ابتدائیه باشد یامحکمه استیناف ،صرف به
تصدیق استیناف خواهی ویافرجام خواهی که درزمان مقرره ومعینه قانونی صورت
گرفته مکلف می باشد ( .تفصیل درص) 372
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متحدالمآل شماره ( )1662-1575مؤرخ : 1386 /4 / 26
.28
بارعایت حکم ماده ( )63قانون اجراآت جزائی مؤقت محکوم علیه می
توانددرخواست استیناف خواهی خودرابه محکمه حاکمه یامحکمه استیناف تقدیم
نماید.
هرگاه محکمه حاکمه غیر فعال باشد،درخواست استیناف خواهی بدفتر تحریرات
محکمه استیناف مستقیماًتقدیم گردد.
همچنان درخواست فرجام خواهی به احکام دیوانهای مربوط استیناف به محکمه
استیناف ویادیـوان مر بوط ستره محکمه تقدیم شود  ( .تفصیل درص) 376
متحدالمآل شماره ( )1716-1662مؤرخ: 1386 /4 / 28
.29
درحفاظت اسنادوووثایق توجه جدی شود،کتب داخل مخزن به اساس سال فهرست
وتنظیم شود .درموردوثایقی که کنده های آن قبالً حریق شده بارعایت ماده ()312
تعلیماتنامه تحریروثایق اجراآت الزم بعـمل آید( .تفصیل درص)379
متحدالمآل شماره ( )1770-1717مؤرخ : 1386 / 4/ 30
.30
قضایای جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی که دروالیات حادث شده ولی متهم
درمرکز محبوس باشدصالحیت رسیدگی آن بانتخاب رئیس محکمه استیناف کابل به
یکی ازمحاکم حوزوی شهرکابل مربوط است .و در صورتی که متهم در والیت
محبوس باشد ،صالحیت رسیدگی قضیه مربوط به محکمه استیناف والیت مربوط
می باشد.
مرحله استینافی قضایای فوق درصالحیت دیوانهای جزای محاکم استیناف
والیات قراردارد ( .تفصیل درص) 382

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

متحدالمآل شماره ( )1824-1771مؤرخ : 1386 /5 / 11
.31
محاکم وادارات ثبت اسناد که باجرای اسناد واموال غیرمنقول مبادرت می
نمایندصرف درحالیکه یک یاچند حدمبیعه یاعقار متصل به ملکیت دولت باشد نظر
اداره جیودیزی وکارتوگرافی (کادستر) رااخذوبعد به اجرای سند اقدام نمایند.
(تفصیل درص) 384
متحدالمآل شماره ( )1878-1825مؤرخ : 1386 /5 / 13
.32
الف بارعایت حکم ماده ( )81قانون اصول محاکمات مدنی محاکم از لحاظ
صالحیت حوزوی قضایای رابررسی مینمایدکه مدعی علیه درحوزه قضائی آن
قرارداشته باشد .مواد( 82تا )87و( )92قانون مذکور در برابرماده فوق تخصیص
بعدازتعمیم است .مثالدعوی تفریق به سبب حبس در محکمه محل حبس زوج دایر
می شود .
ب جلوگیری ازاحداث واعمارمنازل وبناها باالی زمین مدعی بهابارعایت حکم
ماده ( )40قانون اساسی از صالحیت محکمه ایست که دعوی نزد شان دایر
است.
هرکس حق دارد طبق ماده ( )39قانون اساسی بداخل وخارج سفربنماید .ممنوع
الخروج شدن طرف دعوی درصورت لزوم دیدمحکمه به حکم محکمه صورت می
گیرد ( .تفصیل درص) 386
متحدالمآل شماره ( )1932-1879مؤرخ : 1386 / 5/ 15
.33
بارعایت حکم ماده ( )27قانون اساسی وفقره ( )1ماده ( )21قانون جزاء
مرتکب بموجب قانونی مجازات میشودکه دروقت ارتکاب فعل نافذ باشد .مگراینکه
قبل ازصدورحکم قطعی ،قانون جدیدی نافذگرددکه به نفع متهم باشد .لهذا محکمه
مربوط درقضایای جزائی به اساس قانونیکه قبل ازارتکاب فعل منسوب به متهم نافذ
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باشد اجراآت الزم نمایندو قانون جدیددرصورتی قابل تطبیق است که به نفع متهم
باشد ( .تفصیل درص) 389
متحدالمآل شماره ( )1987-1932مؤرخ : 1386 / 5/23
.34
طرزالعمل صالحیت های موضوعی محاکم درارتباط قضایای تجارتی ،مدنی
وحقوق عامه ،امنیت عامه ،جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ،دعاوی ملکیت های
مهاجرین وآمریت های وثایق طی ( )13ماده تنظیم و پس ازتصویب شورایعالی ستر
ه محکمه ابالغ گردید ( .تفصیل درص) 392
 .35متحدالمآل شماره ( )2041-1988مؤرخ : 1386 / 6/ 1
بارعایت تعدیل ماده ( )8قانون جرایم عسکری امرتطبیق قرار قضائی محکمه نظامی
درمورد عفوحبس باقیمانده محکومین باالثر فعالیت در دفاع از حاکمیت وتمامیت
ارضی واستقالل کشور راریاست دیوان امنیت عامه ستره محکمه صادرنماید.
(تفصیل درص) 397
متحدالمآل شماره ( )2095-2042مؤرخ : 1386 /6 /3
.36
ازانجائیکه دعاوی عقار بین افراد ودولت منحیث حقوق عامه حایز اهمیت
بخصوص می باشد بنابران اشتراک رؤسای محاکم استیناف وابتدائیه در رسیدگی
آن وریاست از جلسات قضائی این دعا وی درمورد اراضی وامالک دولتی حتمیست
می باشد ( .تفصیل درص) 399
متحدالمآل شماره ( )3384مؤرخ : 1386 /6 / 14
.37
مرکز اصالح وتربیت اطفال مطابق فرمان شماره ( )2مورخ  1386/1/10مقام
ریاست دولت ایجاد وتعمیر آن جدیداًاعمارگردیده است.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

ازمحاکم اختصاصی اطفال توقع می رود تابردوسیه های اطفال متخلف از قانون
مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ،رسیدگی الزم ومقتضی نمایند.
( تفصیل درص) 401
متحدالمآل شماره ( )2149-2096مؤرخ : 1386 / /
.38
بمنظور اینکه ازیکطرف مقام رهبری ستره محکمه ازحالت منسوبین خود مسبوق
باشدوازجانب دیگر به تشخیص دقیق مستحقین مبادرت گردد ،و از تکرار سفرهانیز
جلوگیری بعمل آید ،بنابران قضات ومنسوبین ستره محکمه بدون استیذان مقام
ستره محکمه به سـفرهای خــارجی مبادرت کرده نمی تواند.
( تفصیل درص) 403
متحدالمآل شماره ( )2203-2150مؤرخ : 1386 /6 / 20
.39
بموجب مصوبه شورای عالی ستره محکمه شمولیت قضات درانجمن ها،اتحادیه
هاوتشکیالت غیر قضایی وازجمله سازمانی بنام(انجمن قضات زن) که خارج
تشکیالت ستره محکمه می باشد ،جوازندارد ( .تفصیل درص)404
متحدالمآل شماره ( )2258-2205مؤرخ : 1386 /6/ 29
.40
درصورتیکه حکم قطعی ونهائی مبنی برجعلی بودن سند ازمحکمه ذیصالح صادر
شده باشد ،خالصه حکم وابطال سند درذیل اصل سند وکنده تحت نظر یک هیأت
معامله وبه امضاء رئیس محکمه مربوط رسانیده شود ویک کاپی از حکم قطعی نیز
به کنده نصب واسناد موردنزاع ابطال وخصومت درزمینه خاتمه بخشیده شود.
(تفصیل درص) 405
متحدالمآل شماره ( )2313-2259مؤرخ : 1386 /7 / 2
.41
چون کشف واقعات جرمی بارعایت کمیت ومرکبات بدست آمده صورت می گیرد
لهذا همان موادبدست آمده بصورت کل باهمان کمیت بادرنظرداشت اراده متهم
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معیارمجازات قرار می گیردولی الزم است تاارگانهای کشفی در اول وهله مواد
مخدر راتثبیت وبعد قضیه رابه څارنوالی غرض تکمیل ،تعقیب واقامه دعوی محول
نمایند.
محاکم بادقت تام کمیت مواد دستگیر شده رابصورت کل معیار صالحیت و
مجازات دانسته بدون درنظرداشت فیصدی بارعایت احکام قانون به انفصال
قضایامبادرت نمایند ( .تفصیل درص) 407
متحدالمآل شماره ( )2369-2314مؤرخ : 1386 / 7/ 3
.42
الف بارعایت حکم ماده ( )31قانون اساسی هر شخص میتواندبرای دفع اتهام به
مجردگرفتاری ویابرای اثبات حق خود وکیل مدافع تعیین کند و دولت درقضایای
جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین نماید.
ب -برای اینکه متهم محبوس دربرابرحکم محکمه حاکمه مجال اعتراض داشته
باشد ،حکم محکمه برایش ابالغ شود.
محاکم ومراجع مربوط به شکایات محبوسین رسیدگی نمایندودر روشنی هدایت
حکم فقره ( )6ماده ( )78قانون اجراآت جزائی مؤقت ازمحاکمه ومجازات
دوباره شان که ناشی ازعین جرم باشد احتراز بعمل آر ند.
( تفصیل درص) 409
متحدالمآل شماره ( )2425-2375مؤرخ : 1386 / 7/ 5
.43
الف فقره دوم فرمان شماره ( )83ریاست جمهوری مبنی براینکه دردعاوی عقار
بین فردودولت مدعابهاتاقطعیت فیصله نزد دولت باشد ،درمغایرت باماده
یکصدوبیستم قانون اساسی ،قوانین وفرامین تقنینی قراردارد .بناءً مطابق ماده
یکصدو بیستم قانون اساسی وماده ( )9قانون اصول محاکمات مدنی دولت بصفت
مدعی ویامدعی علیه درپیشگاه محکمه قرار می گیرد.
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بموجب ماده یکصدوسی ام قانون اساسی وفقره دوم ماده اول قانون مدنی در

مواردی که قانون صراحت داشته باشد ،قضات مکلف به رعایت وتطبیق احکام
قانون میباشند ودرموارد غیرصریح مطابق احکام شریعت موضوع طوری حل وفصل
میشود که عدالت به بهترین وجه تأ مین گردد.
منظور از حجت وبرهان که در قانون اصول محاکمات مدنی در دعوی دفع تعرض
تذکر یافته اسباب حکم ووسایل اثبات است که درماده ( )272قانون اصول
محاکمات مدنی درج میباشد.
د -درصورتیکه موضوع مرور زمان ایجاب اثبات رانمایدمحکمه حق صدور قرار
قضائی رادرماهیت موضوع ندارد و اگر ایجاب اثبات راننماید وطرفین به مرور
زمان اعتراض نداشته باشد ،محکمه مطابق حکم ماده ( )22قانون اصول محاکمات
مدنی اجراآت نماید ( .تفصیل درص) 413
.44

متحدالمآل شماره ( )2482-2426مؤرخ : 1386 / 7/ 8

مطابق ماده ( )132قانون جزاء هرگاه اشیای ضبط شده ازجمله اشیای باشد که
ساختن ،استعمال ،نگهداشت ،عرضه وفروش آن بذات خود جرم باشد ،محکمه به
همه حال بمصادره آن حکم نماید گرچه اشیای مذکور ملکیت محکوم علیه
نباشدویامتهم ازمحکمه برائت حاصل نماید .لذا محاکم در همچو حاالت به ماده
( )132قانون جزاء حکم نمایند نه به ماده ( )130قانون اساسی.
( تفصیل درص) 417
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متحدالمآل شماره ( )2538-2483مؤرخ : 1386 /7 / 26

طوریکه مالحظه میشودبرخی محاکم دربرداشت شان ازفقره ( )2ماده ()230
قانون اصول محاکمات مدنی به خطاء رفته وازآن برداشت حصر حق اقامه شهود
اثبات رابه ( سه مرتبه ) نموده اند،درحالیکه فقره مذکور افاده حصر اقامه شهود
اثبات مدعی رابه سه مرتبه نمی کند ،بلکه بیانگر یکی از موارد عجز مدعی ازاقامه
شهودمی باشد .وفقط حق استعمال مدعی برای احضار شهود به (سه مرتبه ) حصر
نموده است ( .تفصیل درص) 419
.46

متحدالمآل شماره ( )2594-2539مؤرخ : 1386 /8 / 27

حکم تعدیل ماده ( )320قانون اصول محاکمات تجارتی که بشماره ()273
مؤرخ  1353/2/30جریده رسمی نشرگردیده است ،در موردتحصیل محصول
قضایای فیصله شده مدنی وحقوق عامه ورسیده گی استینافی و فرجامی این قضایا
درمراحل بعدی محاکم فوقانی تطبیق واجراء شودتامشکل مردم ومحاکم رفع گردد.
( تفصیل درص) 423
.47

متحدالمآل شماره ( )4871مؤرخ : 1386 /8 / 13

اداره نظارت وارزیابی باساس حکم شماره ( )3363مورخ  1386/7/22مقام
ریاست جمهوری بمنظور تحقق احکام وفرامین ریاست جمهوری و شورای وزیران
وکمسیون های مربوط درچوکات اداره امـوروداراالنشای شورای وزیران تشکیل
گردیده است.
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این اداره درچوکات اداره امور ،یگانه مرجع گزارش گیری وگزارشدهی از
چگونگی تحقق فرامین احکام ریاست جمهوری ومصوبات شورای وزیران می باشد.
( تفصیل درص) 427
.48

متحدالمآل شماره ( )2649-2594مؤرخ: 1386 / 6/ 20

به تعقیب متحدالمآل شماره ( )2203-2150مورخ  1386/6/20توضیح
میشودکه هیچ یک ازقضات نمیتوانند در فعالیت های انجمن ها ،اتحادیه ها،
وسازمان های ملی وبین المللی که خارج ساحه اداره قوه قضائیه وغیرمرتبط به
فعالیت قبول شده ستره محکمه باشد سهم گیرند یاعضویت حاصل نمایند.
ازمراجع همکاری کننده ملی وبین المللی تقاضا میشودتادر فراهم آوری هر گونه
مساعدت هاوکمک های مادی ومعنوی برای قضات قبل از همه موافقه ستره
محکمه رابدست آورند ( .تفصیل درص) 429
متحدالمآل شماره ( )2705-2650مؤرخ : 1386 /8 /29
.49
بمنظورتسریع اجراآت درمحاکم وجلوگیری ازضیاع وقت خصوم ،هرگاه شخصی
که تقاضای تبدیلی محکمه رانموده وبعد از وصول معلومات الزم درظرف یک ماه
حاضرنگردد ،تقاضــای تبدیلی محکمه رد شده تلقی گردد ومحکمه دعــوی
رادربادرنظــرداشت احکام قــانون منفصل سازد ( .تفصیل درص) 431
متحدالمآل شماره ( )2761-2706مؤرخ : 1386 / /
.50
به اساس تقاضای وزارت تجارت مبنی برالغای وظایف ثبت وراجستر جواز نامه های
تجارتی ازمحاکم وادغام آن به (دفتر ثبت مرکزی وزارت تجارت و صنایع)،
نظرکمسیون مؤظف ازطرف شورای عالی ستره محکمه تائید ومنظورشد.
( تفصیل درص) 433
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متحدالمآل شماره ( )2829-2764مؤرخ: 1386 /9 / 10

دروالیاتیکه محاکم اطفال وجوددارد قضایای اطفال والیت مستند به صالحیت
مندرج ماده ( )44قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه درمحکمه اطفال تحت
رسیدگی قرارگیرد .ودروالیاتیکه محاکم اطفال تشکیل نگردیده جمیع قضایای
اطفال والیت به محکمه ابتدائیه مرکز والیت تحت رسیدگی قرار گیرد.
( تفصیل درص) 437
.52

متحدالمآل شماره ( )2875-2820مؤرخ : 1386 / 9/ 11

بمنظورتطبیق ماده ( )320قانون اصول محاکمات مدنی معامله حکم قطعی سند
در کنده آن ازطرف رئیس محکمه مربوط امضاء گرددوهرگاه رئیس محکمه
موجودنباشد ،قایم مقام قانونی وی کنده سند راامضاء نماید و اگر تشکیل محکمه
از بین رفته باشد رئیس محکمه قایم مقام محکمه مذکور کنده سند راامضاء نماید.
(تفصیل درص) 440
.53

متحدالمآل شماره ( )2966-2876مؤرخ : 1386 / 9/ 13

طرزالعمل اجرای وثایق حصر ورا ثت واسناد مر بوط به پرداخت حقوق تقاعد برای
ورثه متقاعدین بداخل ( )9فقره توضیح گردیدتاوثایق مذ کور مطابق بآن اجراء
گردد ( .تفصیل درص) 443
.54

متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ : 1386 /9 / 20

الف  -رسیدگی استینافی قضایای حقوق عامه ،تجارتی،امنیت عامه وجرایم علیه
امنیت داخلی وخارجی مستند به ماده 11مصوبه ( )385مورخ 11اسد

1386
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شورای عالی ،قضایا درمحکمه استیناف والیت به تجویز وسمت دهی رئیس محکمه
استیناف والیت دردیوانهای مر بوط صورت گیرد.
ب -رئیس محکمه استیناف در صورت ضرورت به تبدیلی قضایا ازیک دیوان به
دیوان دیگر وتوظیف قضات دیوانهاطور علی البدل مبادرت کرده می تواند
وهمچنان درصورت ضرورت به تکمیل ترکیب قضایی ازطرف مقام ستره محکمه
اقدام می نماید.
قضایای جدید الورود حقوق عامه ،تجارتی ،امنیت عامه وامنیت داخلی و خارجی
مر بوط حوزه استیناف والیت بشمول ولسوالی ها عموماً حسب مواد(4و )5مصوبه
شماره ( )385مذکوره درمحاکم ابتدائیه مراکز والیات ابتداءً تحت رسیدگی
قرارگیرد ( .تفصیل درص) 448
.55

متحدالمآل شماره ( )3080-3024مؤرخ : 1386 /10 / 5

تحقیقات ریاست تحقیق اداره امنیت ملی بارعایت حکم ماده ( )134قانون
اساسی ،ماده ( )298قانون اجراآت جزائی وماده ( )26قانون کشف و تحقیق
صبغه قانونی دارد .لذامحاکم دوسیه های راکه ازطرف مستنطقین امنیت ملی
ترتیب و څارنواالن امنیت ملی برویت آن اقامه دعوی مینمایند تحت رسیدگی قانونی
قراردهند ( .تفصیل درص) 451
.56

متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ : 1386 /10 / 12

چون تقاضای مدعیان تبدیلی محکمه در دعاوی مدنی ،بطور قابل مالحظه افزایش
یافته بناءً تقاضای تبدیلی محکمه درهمچومواردقابل پذیرش نبوده ،موضوع طبق ماده
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( )81قانون اصول محاکمات مدنی درمحکمه محل سکونت مدعی علیه منفصل
گردد ( .تفصیل درص) 454
.57

متحدالمآل شماره ( )3189-3132مؤرخ : 1386 /10 / 17

پیوست به متحدالمآل شماره ( )2761 -2706مورخ  1386/6/1نگاشته
میشود:
تازمان تشکیل وفعال شدن ادارات ثبت وراجستر جوازنامه هادر وزارت تجارت
واطالع اوشان به ستره محکمه ووصول خبر ،محاکم کمافی السابق به ثبت
وراجستر اسناد دوام بدهند ( .تفصیل درص) 455
.58

متحدالمآل شماره ( )3229-3190مؤرخ : 1386 / 11/ 1

ازانجائیکه محکمه ابتدائیه تحت اثر ریاست محاکم استیناف فعالیت می نماید،
بنابران محاکم ابتدائیه صالحیت ندارند تااز مقام ستره محکمه مستقیماً راجع به
قضایای تحت رسیدگی استهداء نمایند .بلکه استهداآت شانرا بریاست محکمه
استیناف مربوط محول نمایند .هرگاه رئیس محکمه استیناف نتوانست برفع مشکل
مبادرت نماید،آنگاه ازمقام ستره محکمه طالب هدایت شوند (.تفصیل درص)457
.59

متحدالمآل شماره ( )3288-3230مؤرخ : 1386 /11 / 3

بمنظورجلوگیری

ازدوام غصب امالک دولتی واشخاص ،محاکم مکلف

برسیدگی دعاوی اراضی علفچر وللمی بارعایت احکام قانون و بادر نظرداشت
فرمان ( )362مورخ  1382 /1 /19مقام ریاست جمهوری می باشد ،ادارات
قضایای دولت درموردغصب امالک دولتی به اقامه دعوی مبادرت نمایند.
( تفصیل درص) 459
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متحدالمآل شماره ( )3347 -3289مؤرخ : 1386 / 11/ 8

نظر ابراز شده ریاست تفتیش ویاتدقیق ومطالعات ستره محکمه درقضایای جزای
عادی حایز اعتبار حقوقی نیست ،بلکه محاکم در حین رسیدگی قضایا ،قانون
اساسی وسایر قوانین رابطور دقیق وبالانحراف تطبیق نمایند.
( تفصیل درص) 463
.61

متحدالمآل شماره ( )3406-3348مؤرخ : 1386 / 11/ 8

بارعایت مواد46و 47قانون اجراآت جزائی مؤقت ،بعدازتکمیل پروسه سه جلب
وتسلیمی ابالغیه برای متهم غایب سه بار که جمعاً ( )25روز رادر بر گیرد به
تعیین وکیل مدافع برای متهم غایب ازطر یق وزارت عدلیه ونمایندگی های آن در
والیات ویامؤسسات اقدام وموضوع رامنفصل سازند .بنابران درین زمینه از اعالن
در رادیوجهت حضورمتهمین غایب درقضایای جزائی خود داری شود.
( تفصیل درص) 484
.62

متحدالمآل شماره ( )3463-3407مؤرخ: 1386 / 11/ 10

شهادت تمام کسانیکه درجمله شهود متواتر شهادت میدهند طور جداگانه
درفیصله تحریر یابد تامـوافقت وعــــدم موافقت شهادت شهودمعلوم گردد.
لذاشهادت شهودتواتر در جریان محاکمه فرداً فرداً مانند سایر شهودسماع گردد.
(تفصیل درص) 486
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متحدالمآل شماره ( )3521-3464مؤرخ : 1386 / 11/22

چون حفظ حیثیت ووقار قضاء مکلفیت همه قضات ومنسوبین ارگان قضاء می
باشد ،بنابران قضات ومنسوبین محاکم به هیچ صورت درحـــوزه قضائی
مربوط خویش به اخذ قرضه ویا اعانه ازمراجعین ویاسایر اشخاص مبادرت نورزند.
(تفصیل درص) 468
.64

متحدالمآل شماره ( )3578-3522مؤرخ : 1386 /11 /23

مطابق ماده ( )49قانون اجراآت جزائی مؤقت ،شهود و اهل خبره مکلف اند
طبق مندرجات ورقه ابالغیه تسلیم شده درجلسه قضائی حاضر گردند.
بناءً ارگانهای کشف وتحقیق مؤظف اندتاهیأت گرفتاری راکه در اثبات اتهام
وارده رول عمده دارند به محکمه احضارنمایند.
همچنان څارنوال مؤظف مکلف است تاطبق ماده ( )37قانون مذکور در احضار
شهودومدارک اثباتیه به محکمه همکاری نماید ( .تفصیل درص) 469
.65

متحدالمآل شماره ( )3636-3536مؤرخ : 1386 /11 / 23

ریاست عمومی محابس قبل ازقطعیت حکم ازتبدیلی وانتقال محبوس به محبس
دیگر احتراز وخودداری نمایند.
درصورت تبدیلی محکمه قضایای محبوسین ،که بارعایت موافقه ریاست محابس
وتوقیف خا نه تجویزمی شود ،ازین ا مر مستثنی است.
درقضایای موادمخدر ،نظرمحکمه مذکور گرفته شود ( .تفصیل درص) 471
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متحدالمآل شماره ( )3695-3637مؤرخ : 1386 /11 /24

امالک دولتی ایکه ازطرف شاروالی ها ویاسایر ادارات دولتی ،شرکت ها
یامؤسسات یابه عناوین دیگری طور قطعی بفروش می رسد بدون موافقه کتبی مقام
ریاست دولت مبنی برفروش قطعی آن قانوناً مدار اعتبار نمی باشد.
( تفصیل درص)473
.67

متحدالمآل شماره ( )3752-3696مؤرخ: 1386 / 11/ 25

تجارب حاصله از سیر قضایا درمحاکم نشان میدهد که عده ای از قضایای ناشی
ازمعاهدات حقوقی  -جزائی تشخیص وغرض تعقیب به محاکم جزائی محول می
گرددکه رسیدگی آنهاباعث اخالل محاکمه میگردد .لذا قضایای جزائی که منشاء
آن حقوقی باشد ،اوالً بخش حقوقی آن منفصل وسپس در صورت بروز مسؤولیت
جزائی بخش جزائی آن تعقیب گردد ( .تفصیل درص)476
.68

متحدالمآل شماره ( )3810-3753مؤرخ : 1386 /12 /5

درقضایای مدنی ازتبدیلی محکمه معذرت خواسته شودولی قضات مکلف اند
بارعایت احکام مواد( 200 ،152و )493قانون اصول محاکمات مدنی رسیدگی
قضایا رابدون دلیل مؤجه وقانونی معطل قرارندهند.
درصورتیکه یک طرف قضیه راجع به قضات مشکل موجه داشته باشد از احکام
رد قاضی مندرج فصل چهارم باب دوم قانون اصول محاکمات مدنی استفاده کرده
میتواند  (.تفصیل درص) 477
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متحدالمآل شماره ( )3866-3811مؤرخ : 1386 / 12/6

الف  -چون پروژه احمدشاه بابا ازجمله پروژه های طویل المدت می باشد ،لهذا
وکالت های که بمنظور اخذ قباله صادر شده بارعایت مصوبه ( )671مورخ
 1385/9/6شورای عالی ستره محکمه ومطابق حکم ماده ( ) 1606قانون مدنی
تاختم موضوع موردوکالت مدار اعتبار می باشد.
ب  -محصول قباله ازمبلغی گرفته میشودکه درج وثیقه شده است.
( تفصیل درص) 479
.70

متحدالمآل شماره ( )3923-3865مؤرخ : 1386 / 12/ 7

جمیع منازعات درمورد طالق ونیز اجرای وثایق طالق به صورت عموم به محاکم
فامیلی واحوال شخصیه محول گردد ( .تفصیل درص) 482
.71

متحدالمآل شماره ( )3965-3904مؤرخ : 1386 / 12/ 8

درمورد صالحیت های موضوعی محاکم متحدالمآل شماره

 1946مؤرخ

 1386/5/29داراالنشاء شورای عالی قابل تطبیق است ،ولی محاکم ابتدائیه که
فعالً درتشکیل شان دیوانهاندارند باتشکیل فعلی جمیع قضایای مفوضه را
موردرسیدگی قراردهند.
قضایای امنیت عامه ،تجارتی وحقوق عامه که قبالً دردیوانهای استیناف ابتداءً
رسیدگی می شد طی قرار ی به محکمه ابتدائیه مسترد گردد.
( تفصیل درص) 484
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متحدالمآل شماره ( )4021-3964مؤرخ: 1386 /12 / 12

اداره ثبت اسناددرحین ترتیب وثایق حصروراثت ونیز محاکم درحین ترتیب وثایق
وصایت خط ورسیدگی بدعاوی میراث ،مواد( )2189- 2182قانون مدنی
راجداً مدنظرداشته به رعایت حقوق فروع اوالد متوفی که در زندگی اوفوت شده
اندبطوردقیق مبادرت نمایند ( .تفصیل درص) 486
.73

متحدالمآل شماره (  )4139-4081مؤرخ : 1386 / 12/ 18

مطابق ماده ( )499قانون اصول محاکمات مدنی حکم قضاء مستند بر مدارک
اثباتیه می باشد ،مدارک اثباتیه درماده ( )281قانون اصول محاکمات مدنی اسناد،
شهادت شهودوقرائن پیش بینی گردیده ونیز اقرار شامل مدارک اثباتیه نبوده
ودرماد ه ( )1010قانون مدنی حجت قاصره دانسته شده است ،له وعلیه یک
یابعضی از وارثین حکم برکل ورثه دانسته میشود ،بنابران حکم قطعی محکمه که
درنتیجه وسایل اثبات صادرگردیده باشدبه استثنای اقرار برله یاعلیه یکی ازوارثین
مؤثر بوده باثبات مجددوصدور حکم مجددبــرای سایرورثه ضرورت محسوس
نمی گردد.محکمه حین مراجعه سایر وارثین ضمن قرار قضائی به تسلیمی حصه
اوشان تصمیم اتخاذ نماید ( .تفصیل درص) 488
.74

متحدالمآل شماره (:1386/1912 )4198-4140

وثیقه نکاح خط بحضورناکح ومنکوحه ویا وکالی قانونی شان ترتیب گردد.
درصورتیکه ناکح حاضرومنکوحه حاضرنیست و یامنکوحه حاضراست ویا ناکح
حاضر نیست و نیز در صورتی که هیچکدام اززوجین حاضرنباشند درین حالت
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ترتیب وثیقه اقرارخط ازاقرار اهالی درمورد تائید وتصدیق عقد ازدواج انجام شده
قبلی مانعی ندارد.
شخصیکه میخواهددرخارج ویاوالیات دیگر ازدواج نماید،درترتیب وثیقه اقرار
خط مجردی که ازطرف خودشخص ،اعوان یااقران وی تقاضابعمل آید درترتیب
وثیقه اقرارخط اهالی مبنی برمجردبودن شخص مانعی وجودندارد.
( تفصیل درص) 491
.75

متحدالمآل شماره ( )4257-4199مؤرخ: 1386 /12/ 21

پیوست به متحدالمآل ( )2485 -2429مورخ  1365/12/29اخبار می
شودکه محاکم دوسیه های جزائی رابدون اینکه متهم را څارنوال حاضر نمایدتسلیم
شوند سپس در صورتیکه متهم درحبس ویاحجزقرارداشته باشد ،رسماً اورا احضار
وهرگاه رها باشد به جلب وی اقدام نماید .درصورت عدم حضور مطابق حکم قانون
به صدورفیصله غیابی مبادرت گردد ( .تفصیل درص.) 494
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متن فهرست تاریخوار1387
 -1متحدالمآل شماره ( )59 - 1مؤرخ :1387/ 1/13
چون تعرفه محصول دولتی منتشره شماره ( )710مؤرخ1388/11/ 30
جریده رسمی درمورد محصول ازفیصله های عدم سمع ویارددعوی ،صراحت
ندارد ،بدلیل اینکه طبــق ماده ( )42قانون اساسی هیچ گونه مالیه و
محصول بدون حکم قانون وضع نمی شـــود،لذا ازفیصله های مذکور
محصول اخذ نگردد ( .تفصیل درص) 497
 -2متحدالمآل شماره (  )118 - 60مؤرخ :1387/ 1 /19
رسیدگی دعادوی منافع اراضی متروکه وعلفچر هاکه بین اهالی قراء ویابین
افراد صورت می گیرد ،ازصالحیت دیوانهای حقوق عامه نبوده بلکه ازجمله
قضایای مدنی محسوب ودرمحاکم ولسوالی ،دیوانهای مدنی محاکم استیناف
ودیوان مدنی ستره محکمه موردغور قرارمی گیرد .لذا اشخاص دردعاوی
امالک غیر دولتی بشمول زمین للمی درصورتی که به ارتباط ملکیت مدعی
بهاحایز اسناد معتبر باشند میتوانند به اقامه دعوی مبادرت نمایند.
( تفصیل درص) 499
 -3متحدالمآل شماره (  ) 183 - 122مؤرخ :1387/ 1 / 23
هرگاه جریان محاکمه خاتمه یافته وحکم صادره ابالغ شده باشد ،مگر رئیس
محکمه بعد ازصدور ابالغ حکم بوظیفه حاضر نباشد ،درصورتیکه حکم از
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طرف سایر قضات امضاء شده باشد ،ضرورت به اعاده محاکمه نبوده و
تأخیرخروج قضیه ازمحکمه نیز الزم نیست .بلکه در پهلوی اسم رئیس
محکمه تحریر یابدکه  ( :درحین صدورحکم حاضر بود) ،وقضیه بطور عاجل
ازمحکمه خارج گردد ( .تفصیل درص) 502
 -4متحدالمآل شماره ( )235 - 184مؤرخ :1387/ 1/ 26
محاکم جزائی بمجرد صدورحکم درهمان یوم ،پارچه ابالغ حکم راطور
عاجل وبالتأخیر ضم مکتوب رسمی به څارنوالی ارسال وسپس بعد ازتحریر،
ثبت ومهر حکم ،اوراق راتوأم بافیصله به تعقیب مکتوب مذکور به څارنوالی
راجع سازند .تاکسانیکه ازطرف محکمه قابل رهایی دانسته شده اند بوقت
وزمان معینه قانونی ازحبس ومحبس رهاگردند .زیرا مطابق هدایت فقره ()3
ماده ( )50قانون محابس وتوقیف خانه ها ،اداره محبس حق ندارد محبوس
رااضافه ازمدت محکوم بها درمحبس نگهداری نماید ( .تفصیل درص)504
 -5متحدالمآل شماره (  ) 306 - 246مؤرخ :1387 / 1/ 27
درصورت انتقال ملکیت ازیک اداره دولتی به اداره دولتی دیگر به عوض
ویابدون عوض ضرورت به ترتیب قباله نبوده انتقال ملکیت به اثر پیشنهاد
اداره دولتی بعد ازمنظوری رئیس جمهورصورت می گیرد .البته ادارات ذیربط
در مورد عقار قابل انتقال تعطیل ،نوعیت ،موقعیت ،مساحت ،حدود اربعه و
سایر مشخصات ملکیت را در پیشنهاد درج مینماید ( .تفصیل درص)507
 -6متحدالمآل شماره (  ) 369-307مؤرخ:1387/ 2/9
درمورد دیون اشخاص برای مدیون وثیقه افالس ترتیب نگرددبلکه موضوع
رامحکمه مر بوط باثر تقاضا وادعای داین مبنی بریسرمدیون منفصل سازد.
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درمورددیون وتادیات ذمت اشخاص به دولت ونیزدیون تجارتی ،قانون افالس
وورشکست تطبیق گردد .درین مورد ازترتیب وثیقه افالس خط احتراز و
خوداری شود ( .تفصیل درص )510
 -7متحدالمآل شماره (  )431- 370مؤرخ :1387/ 2/ 18
بمنظور تأمین دقیق عدالت ،رؤسای محاکم استیناف ورؤسای محاکم ابتدائیه
در موضوعات جزائی جنایات ودرموضوعات مدنی وحقوق عامه در صورتی
که مدعی بها بیشتراز یکصد هزار افغانی ارزش داشته باشد ریاست جلسات
قضائی رابعهده گیرند ( .تفصیل درص ()512
 -8متحدالمآل شماره ( )493 - 432مؤرخ:1387/2/ 19
طبق هدایت مواد( )57و( )58قانون مدنی پدر به اساس قرابت مستقیم
وبرادر به اساس قرابت غیرمستقیم هردو درجه اول محسوب می شوند.
درصورتیکه اقارب درجه اول شرایط وکیل مسخر راداشته باشند ،میتوانند که
هریکی از آن هابحیث وکیل مسخر تعیین گردد.
البته وکیل غایب صالحیت اقرار ،ابراء اصالح ،قناعت و سایر اقدامات راکه
به ضررغایب تمام شودحایز نمی باشد.
هدف قانونگزار از تعیین وکیل مسخر ازجمله اقارب درجه اول این است که
قریب درجه اول نسبت به حال شخص غایب اشفق بوده از حقوق شخص
غایب بهتردفاع نماید.
درصورتیکه اقارب درجه اول شرایط فوق رانداشته باشد محکمه از څارنوالی
وکیل مسخر تعیین نماید ( .تفصیل درص )513

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

 -9متحدالمآل شماره (  ) 553- 494مؤرخ :1387/2 / 22
هرگاه درنتیجه تحقیقات ثابت گردد که اسلحه وموادمنفلقه برای جنایت
کاران تهیه شده ،طبق ماده ( )214قانون جزاء عمل شود.
درصورتیکه بمنظور بدست آوردن منفعت مادی ویامعنوی مواد مذکور
بدسترس قوای دشمن قرارداده شده باشد طبق ماده  23قانون جرایم علیه
امنیت داخلی و خارجی عمل گردد.
واگربخاطر فروش تهیه شده باشد ،حکم آن درماده ( )13قانون انسداد
قاچاق روشن می باشد.
مراجع مربوط ومحاکم وظیفه دارند بادرنظرداشت هدف تهیه که در تحقیقات
روشن گردیده به موضوع رسیدگی نمایند ( .تفصیل درص )516
 -10متحدالمآل شماره (  ) 617- 556مؤرخ:1387/2 / 26
چون رؤسای ادارات ثبت اسناد واعضای مسلکی اوشان همه قضات
ذوالحکم می باشند ،بنابران صالحیت اجرای جمیع انواع وصایت خط هـا
رادارند.
همچنان ادارات مذکور دفتر محاسبه بااوصیاء راهمزمان ایجاد کنند.
در مراکزوالیات ونیز ولسوالی هائیکه ادارات ثبت اسناد فعال نیست محاکم
ابتدائیه این موضوع را اجراء نمایند.
رؤسای محاکم استیناف ازتنظیم امورصغاروایجاددفتر محاسبه اوصیاء طور
مستمر نظارت بعمل آرند ( .تفصیل درص )518
 -11متحدالمآل شماره ( )679 - 618مؤرخ:1387/ 2/ 28
مطابق ماده ( )20تعلیماتنامه اشتباه وثایق ،قضات واعضای محاکم وآمریت
های وثایق وثبت اسناد مکلف اند که مثنی وثایق رابعد ازغور ودقت درثبت
آن مانند اصل وثیقه مهر وامضاء نمایند .مزیدبرآن:
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الف مثنی وثایقی که کتب ثبت آن به مخاذن مرکز ووالیان تحویل گردیده
از طرف اداره ثبت اسناد ودرصورت غیرفعال بودن آن ازطرف محکمه
ابتدائیه شهری اجراء شود.
ب -قضات خدمتی صالحیت مهروامضای وثایق ومثنی آن راندارند.
(تفصیل درص )521
 -12متحدالمآل شماره ( )739- 680مؤرخ:1387/2/ 29
اعضای دیوان های محاکم ابتدائیه به تجویز رئیس محکمه ازیک دیوان به
دیوان دیگر طور خدمتی توظیف شده میتوانند ،ولی رئیس محکمه ابتدائیه
صالحیت تبدیلی قضیه راازیک دیوان به دیوان دیگرندارد.
( تفصیل درص)523
 -13متحدالمآل شماره ( ) 801-740مؤرخ:1387/2/ 31
پیوست به متحدالمآل شماره ( ) 1034- 975مؤرخ 1387 /3/5
درمورددعاوی پولی که میان اشخاص حقیقی وحکمی رخ می دهدنگاشته می
شودکه :هرگاه معامله دالرکلیرنگ نباشد ،محاکم موضوعات وارده را
منفصل سازند ودرصورتی که معامله دالرکلیرنگ باشد از رسیدگی آن اجتناب
و احتراز بعمل آرند ( .تفصیل درص)525
 -14متحدالمآل شماره ( )863 - 802مؤرخ :1387/ 3/ 18
جمیع محاکم مکلف اند تایکی ازقضات شامل درترکیب هیأت قضائی را
موظف سازند که صورتحال راتحریرنماید.
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درمحاکمی که صورت حال بشکل تایپ ،کمپیوتر یافوتوکاپی قرار
داشته باشد وازطرف هیأ ت قضائی موجود تنطیم گردیده باشد،عاجالً به قلم
تحریر ،مهر وامضاء شود ودرمحکمه حفظ گردد ( .تفصیل درص )527
 -15متحدالمآل شماره (  )925 -864مؤرخ:1387/3/ 20
چون رسیده گی برفیصله های صادره محاکم حــین رسیده گی استینافی،
فرجامی ،تجدیدنظر وتنفیذ حکم مستلزم موجودیت فیصله ها در اوراق
نسبتی قضیه مدنی وتجارتی محسوب می گردد ،بنابران قبل ازنهائی شدن
حکم ،فیصله به محکوم له تسلیم داده نشود بلکه بعد ازنهائی شدن وقطعیت
حکم ،سواد مصدقه آن به محکوم له تفویض گردد ( .تفصیل درص)528
 -16متحدالمآل شماره (  ) 987-926مؤرخ :1387/ 3/23
درمناطقی که مشکل امنیتی در مسیر راه وجود دارد ،څارنوال مر بوط دوسیه
هاراغرض جلوگیری از ضیاع وقت طور دونقله ترتیب نماید.
( تفصیل درص)529
 -17متحدالمآل شماره ( )1049 - 988مؤرخ:1387/3/ 24
احتراز وخودداری محکوم ازامضاء ونهادن شصت انگشت درپارچه ابالغ
حکم مفهوم عدم قناعت رامنعکس می سازد .بناءً درصورتیکه حکم به شخص
محکوم علیه درفیصله ویاشخصیکه طرف دعـــوی بوده وقرار قضائی به
ضررش انجام گردیده ،قرار طبق ماده ( )270قانون اصول محاکمات مدنی
برایش ابالغ می گردد واگر ازنهادن نشان انگشت ویاامضاء احتراز می
نماید ،اینحالت مفهوم عدم قناعت رااحتوا می نماید وموضوع به محکـمه
فوقانی ارجاع گردد ( .تفصیل درص )531
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 -18متحدالمآل شماره ( )1110- 1050مؤرخ :1387/4/ 1
درقضایای جزائی تجدید نظرخواهی محکومین به اعدام ونیزدرقضایای مدنی
وتجارتی که حقوق صغار مطرح و فیصله به ضرر شان صادر شده باشد ،تابع
میعادنیست ،به تقاضای تجدیدنظرخواهی درزمینه ترتیب اثرداده شود.
( تفصیل درص)533
 -19متحدالمآل شماره ( )1212- 1111مؤرخ :1387 / 4/11
درروشنی ماده ( )40قانون اساسی درمورد استمالک چنین توضیح میشودکه
استمالک ملکیت شخص بمقصدتأمین منافع عامه وباتعویض قبلی وعادالنه
یعنی نرخ روز صورت می گیرد .ولی شاروالی هاوارگان های دیگرنمی توانند
جایداد های اشخاص را طور یک جانبه وبدون رعایت نرخ روز وبدون
ضرورت منافع عامه استمالک نمایند ( .تفصیل درص)535
 -20متحدالمآل شماره ( )1280 - 1213مؤرخ:1387/ 4/ 22
بموجب حکم فقره ( )1ماده ( )8قانون جرایم عسکری ،محکمه می تواند
حین تعیین مجازات حبس الی چهار سال ،منسوب عسکری راتعلیق نموده به
قطعه عسکری که مشغول انجام فعالیت محاربوی می باشد ،اعزام نماید.
مراجع تطبیق کننده حکم توجه نمایند تاهمچو اشخاص رابه قطعه عسکری که
مشغول انجام فعالیت محاربوی می باشد اعزام بدارند ( .تفصیل درص)537
 -21متحدالمآل شماره ( ) 1248-1281مؤرخ:1387/4/ 24
مطابق شریعت وقانون حضور بعضی از اهالی درقضایای که اهالی بصورت
مشترک ذینفع باشند بحیث مدعی یامدعی علیه درمحکمه کفایت می کند،
هرگاه منافع مشترک اهالی موضوع دعوی نباشد ،مانند دعوی رقبه وامثال
آن ،بعضی ازاهالی نمی توانند حقوق سایرین راتمثیل نمایند بلکه آنهامی توانند
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شخصاً بحیث مدعیون یامدعی علیهم قرار گیرند ویاتوسط ممثل یعنی وکیل
یا وکال به اقامه دعوی ویابدفاع دربرابر دعوی مبادرت ورزند.
( تفصیل درص )539
 -22متحدالمآل شماره (  )1416 -1349مؤرخ :1387/ 5/1
تاوقتیکه حکم به بطالن یک سند صادر نشود،درترتیب مثنی آن مانع وجود
ندارد .مگر محاکم حین ترتیب مثنی وثیقه درصورت موجودیت نوانقص
محکمه مربوط ،تمام کیفیت ،نواقص واشتباهات راواضحاً درمثنی تحریر
نمایند.
رسیدگی به مشبوهیت وثایق ازطرف محکمه ای صورت می گیرد که عقار
درحوزه قضائی آن قرارداشته باشد ( .تفصیل درص )541
 -23متحدالمآل شماره (  )1484-1417مؤرخ:1387/5/2
پیوست به متحدالمآل قبلی نگاشته میشود:
رئیس دیوان آجندای جلسه رابه رئیس محکمه استیناف تقدیم نماید ،درین
صورت رئیس محکمه یاخود ریاست جلسه رابعهده میگیرد ویابه رئیس دیوان
وظیفه می دهد که ازجلسه قضائی ریاست نماید ( .تفصیل درص )543
 -24متحدالمآل شماره ( )1552 -1485مؤرخ :1387/5 /4
چون نکاح نامه های جدید بمنظور خاص ورعایت حقوق زوجین حایز نوآوری
وبادرنظرداشت احکام شریعت وقانون تنظیم وطبع شده است .لهذا نکاح نامه
های قبلی به وزارت مالیه مسترد وعوض آن ازنکاح نامه های جدیداستفاده
شود  (.تفصیل درص )545
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 -25متحدالمآل شماره ( )1620-1553مؤرخ : 1387 /5 / 12
نکاح نامه جدید درهمکاری وهمنوائی خواهران وکالی مجلسین شورای ملی،
مسؤولین وزارت امورزنان ،کمسیون حقوق بشر وسایر مؤسسات ذیربط تهیه
ونافذ شده است.لهذابرای پیروان مذهب حنفی ومذهب اهل تشیع در هر دو
قابل تعمیل است ( .تفصیل درص )547
 -26متحدالمآل شماره ( )1628-1621مؤرخ : 1387 /3 / 10
چون در قانون انسدادقاچاق منتشره سال  1421مجازات تعزیری پیش بینی
شده وقانون انسداد قاچاق سال  1348مع تعدیالت آن ملغی می باشد بناءً
محاکم مربوط درحل وفصل قضایای قاچاق بدون موادمخدر ،ماده ()346
قانون جزاء تجارت اشیای ممنوعه را درنظرگرفته اجراآت قضائی شان راطبق
آن عیار سازند ( .تفصیل درص )549
 -27متحدالمآل شماره ( )1756-1689مؤرخ : 1387 / 5/ 16
قضات درپهلوی امضاء خویش دروثایق ،قرارهای قضائی وفیصله ها اسم
خود راطور واضح تحریرنموده وباالی امضاء مهرنکنندبلکه باالی مهر امضاء
نمایند ( .تفصیل درص )552
 -28متحدالمآل شماره ( )۱۸۲۴-۱۷۵۷مؤرخ : 1387 / ۵/۲۱
چون تحقیق جرایم مطابق صراحت حکم ماده ( )134قانون اساسی
ازصالحیت خاص څارنوالی می باشد ،بناءً اعمال تحقیق جرایم بوسیله اداره
امنیت ملی در مخالفت باحکم ماده ( )134قانون مذکور قرارمی گیرد.
کمیته همآهنگی ارگان های حراست قانون مراجع مربوط را در جریان
قراردهد ( .تفصیل درص )554
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 -29متحدالمآل شماره ( )1892-1825مؤرخ : 1387 / 5/ 21
بارعایت حکم فقره ( )9ماده ( )24قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه
قضائیه ،رؤسای محاکم والیات صالحیت توظیف اعضاء را ازیک دیوان به
دیوا ن دیگر وبه محاکم ابتدائیه دارند .اماحایز صالحیت توظیف رؤساء
واعضای محاکم ابتدائیه به دیوانهای ریاست محکمه استیناف نمی باشند.
( تفصیل درص )557
 -30متحدالمآل شماره ( )1960-1893مؤرخ : 1387 / 5/ 24
مطابق فقره دوم ماده یکصدوبیست ونهم قانون اساسی فیصله های قطعی
محاکم به استثنای حکم قصاص واعدام ،واجب التعمیل میباشد .لهذا تجدید
نظر خواهی به هیچ صورت مانع تعمیل ،تنفیذ وتطبیق فیصله قطعی محکمه
شده نمیتوا ند.
کمسیون تجدیدنظر ستره محکمه قبل از تطبیق حکم قطعی برموضوعات
تجدید نظر ،رسیدگی نفرمایند ( .تفصیل درص )559
 -31متحدالمآل شماره ( )2029-1961مؤرخ : 1387 /5 /29
درصورت عدم قناعت محکوم علیه ،محاکم استیناف درقضایای مدنی ،فیصله
های قطعی ونهائی محاکم ابتدائیه راطبق مواد( -426 -361الی )429
قانون اصول محاکمات مدنی ودرموضوعات جزائی طبق ماده ( )66قانون
اجراآت جزائی مؤقت وماده ( )342قانون اجراآت جزائی وتعدیالت آن از
حیث قانونیت مورد غور ورسیدگی قراردهند ( .تفصیل درص )561
 -32متحدالمآل شماره ( )2098-2030مؤرخ : 1387 / 4/ 12
الف -متحدالمآل شماره ( )1718-1660مؤرخ  1385/6/4درمورد
اینکه حین اجرای قباله هاواسنادی که باعث انتقال ملکیت می گردد ،مالحظه
سند بنیادی بایع شرط است ،یکباردیگر تائیدگردید.
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ب درزمین های تعمیراتی که ازجانب شاروالی توزیع میشود تاوقتی که
شخص از شاروالی قباله اخذ نکند گرچه تمام پول آن راتحویل کرده
باشد،حق فروش راندارد ( .تفصیل درص)564
 -33متحدالمآل شماره ( )2167-2099مؤرخ : 1387 /6 / 4
به ارتباط قضایای مربوط به شرکت گولدن کویست وامثال آن که اصل
قانونی وجودندارد ،محاکم تجارتی دعاوی مربوط به شرکت مذکور رابمنظور
جلوگیری ازاتالف اصحاب دعوی دایر وتحت رسیدگی قراردهد.
( تفصیل درص )567
 -34متحدالمآل شماره ( )2236-2168مؤرخ : 1387 /6 / 26
ازجریان استهداآت محاکم برمی آید که بعضاً باوجود صراحت احکم قوانین،
به عوض تعقیب مسیر قانونی قضایا به استهداآت غیرموجه مبادرت می شود.
بناءًازمحاکم جداً تقاضامیگرددتامتوجه حاالت قضایا بوده بدون ضرورت
باستهداء متوصل نشوند ( .تفصیل درص)569
 -35متحدالمآل شماره ( )2340-2237مؤرخ : 1387 /6 /30
الیحه وظایف والیان که در روشنی مواد( )14و( )15قانون ارگان های
محلی ترتیب یافته ،ساحه فعالیت والی هاراتنظیم می نماید ،بارعایت اینکه
والیان رهبری ادارات وشعبات تحت اثر در قوه اجرائیه رادربرمی گیرد ،وبادر
نظر داشت اینکه مجالس اداری والیات نیز مشتمل براراکین قوه اجرائیه در
والیت می باشد ،باقانون اساسی مطابقت دارد وازجانب شورای عالی ستره
محکمه تائید گردید ( .تفصیل درص )570
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 -36متحدالمآل شماره ( )2409-2341مؤرخ : 1387 / 7/ 8
ثبت وراجستر جوازنامه های تجارتی شرکت هاوتاجران انفرادی بموجب
حکم ماده ( )27قانون شرکت های تضامنی وسایر قوانین وبارعایت تفاهم
نامه ای که میان ستره محکمه ووزارت تجارت وصنایع امضاء شده است
ازتاریخ اول میزان  1387ازوظایف « دفترثبت مرکزی فعالیت های تجارتی
مشاغل » وزارت تجارت وصنایع می باشد .محاکم سوابق رابه دفتر مذکور
ارسال نماید ( .تفصیل درص )572
 -37متحدالمآل شماره ( )2478 -2410مؤرخ : 1387 / 7/ 8
بموجب قانون اصول محاکمات تجارتی ،وکالت خط ،نقل اسنادی که مرافعه
طلب بآن استناد می نماید بااصــل یامثنی حکم یاقرارمحکمه باید ضم
اعتراضات به محکمه فوقانی تقدیم شودوطبــق حکم ماده ( )238قانون
مذکور محکمه باید درظرف ( )20روز بعد ازاعالم ختم تحقیقات حکم
خودراصادروفیصله را برای طرفین دعوی تفویض نماید.
این طرزالعمل شامل محاکم ابتدائیه واستیناف هردو می باشد  .بنابران به
اساس تجویز شورایعالی ستره محکمه طور متحدالمآل اخبار شد تامحاکم
تجارتی اعم ازابتدائیه واستیناف احکام قانون وطرزالعمل فوق رامدنظر
گیرند ( .تفصیل درص )575
 -38متحدالمآل شماره ( )2547-2479مؤرخ : 1387 /7 / 17
درمورد اجرای وثایق طرزالعمل ذیل رعایت گردد:
الف -آمریت های مخاذن کنده های وثایق رابعد ازمالحظه دقیق بقید
فهرست تسلیم شوندوپس ازتسلیمی تمام مسؤولیت وثیقه بعهده مخزن است.
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ب مفتشین قضائی حین تفتیش وضرورت ،تاریخ ابتدای تسلیم شدن وثایق
ومابعدآنرابادرنظرداشت شخص مسؤول درنظرگیرند.
ج -قضات محاکم دراخیرفیصله هاوقرارها اسم ووظیفه شان راتحریرودر
پهلوی آن امضاء نمایند.
د -نمونه امضاء وشهرت مکمل قضات ومحررین بریاست عمومی وثایق
وثبت اسناد ستره محکمه ارسال شود.
هـ -هنگام تحریروثایق نشان انگشت کالن دست چپ مقر بطور واضح
گرفته شود.
و فورم دورانی اسناد ملکیت طور دونقله تهیه ویک نقل آن ضم کنده
شودوباالی آن مهر شود.
ز -درموردقیمت گزاری مدعابهاومبیعه بمنظور اخذ محصول متحدالمال شماره
( )1334 -1275مورخ  1386/3/24رعایت شود.
ح -دروثایق از فوتوهای قدیم استفاده نشود بلکه از فوتوهای جدیدکه با ظاهر
الحال ورویت فعلی مقر داللت نماید،کارگر فته شود ( .تفصیل درص )578
 -39متحدالمآل شماره ( )2616-2548مؤرخ : 1387 /7/ 22
اسناد رسمی ،فیصله ها وقرارهای قطعی محاکم درصورتی اسنادمثبته شناخته
می شوند که دارای ثبت محفوظ قضاء بوده وازجعل وتزویر خالی باشند.
اسنادرسمی که در ترتیب وتنظیم آن شروط واحکام قانون رعایت نشده باشد،
حیثیت اسناد عرفی حایزاست.
هرگاه دروثایق مواردی مشاهده شودکه احکام قانون دران رعایت نشده و
وثیقه را مشبوه جلوه دهد ،قبل ازاجرای مثنی ،موضوع صحت وسقم وثیقه
ازطریق محکمه ذیصالح مورد بررسی قرارگیرد وبعد ازصدور حکم وتجویز

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

اصولی محکمه راجع به صحت آن ،درمورد اعطای مثنی اقدام الزم صورت
گیرد ( .تفصیل درص )581
 -40متحدالمآل شماره ( )2685-2617مؤرخ : 1387 /7 / 24
درموردمتهمینی که درجرایم تروریستی ،جرایم ضد امنیت داخلی وخارجی،
اختطاف وگروگان گیری وموادمخدرازمحکمه اول برائت حاصل مینمایند
خوف فرار وکناره گیری شان درجریان استینافی ومراحل بعدی محاکموی
متصور است ورهایی شان مشکل بعدی رابار می آورد .لهذا درمورد آنهاتدابیر
الزم احتیاطی گر فته شود ( .تفصیل درص )585
 -41متحدالمآل شماره ( )2719 -2686مؤرخ : 1387 /7 /29
الف محکومین ومحجوزین صرف درسال یکبار ازمزایای فرامین عفو
وتخفیف استفاده کرده می توانند یعنی اگردرسال مابعد نیزمحتوای فرمان
ریاست جمهوری به عفو ویاتخفیف شان مؤثر باشد ،بازهم مانع در استفاده
ازان برای یکبار دیگردر سال بعدی نیست.
ب فرامین عفوباالی احکام قضائی که قبل ازان صادرشده باشد مؤثر است
وبراحکامی که بعدازفرمان صادر میشودقابل تطبیق نیست.
ج -درمورد محکومین ومحجوزینی که ازفرمان عفواستفاده مینمایند مدت
باقیمانده حبس یاحجز شان حیثیت ( محکوم بها) راحایز میگردد.
د -ربع ،ثلث ونصف حبس ازمدت حبس محکوم بهامندرج فیصله نهایی قابل
محاسبه می باشد نه ازمدت پس از تخفیف ( .تفصیل درص )587
 -42متحدالمآل شماره ( )2789-2720مؤرخ : 1387 / 8/ 5
ازانجائیکه دعاوی اشخاص علیه دولت به اثر مصوبه شماره ( )138مؤ رخ
 1386/2/27شورایعالی حسب تقاضای دافغانستان بانک مبنی براینکه
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سیمیناری جهت رسیدگی به موضوع تادیات دولت به اشخاص دایرمی گردد،
رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت معطل قرارداده شده بود ،چون
ازتاریخ تصویب فوق اقدامی درزمینه بعمل نیامده وازطر فی اشخاص اصرار
به تقاضای حقوق خویش دارند بنابران به تعقیب تصویب شماره ( )138مؤ
رخ  1386 /2/27قبلی تجویز اتخاذشد تا هرگاه اشخاص به اقامه دعاوی
خویش علیه دولت مبادرت می نمایند محاکم ذیصالح مربوط طبق احکام
قانون برسیدگی آن اقدام نمایند ( .تفصیل درص )591
 -43متحدالمآل شماره ( )5929مؤرخ : 1387 /8 /12
معلومات امالکی ازتاریخ صدور متحدالمآل از آدرس وزارت مالیه فاقد اعتبار
بوده قابل اجراء نمیباشد ( .تفصیل درص )594
 -44متحدالمآل شماره ( )2758-2789مؤرخ : 1387 /8 /20
تعدیل ماده ( )13وایزاد ماده ( )14بررهنمودتوضیحی تکافل اجتماعی بی
سرپرستان تنظیم وپس از تصویب شورای عالی ستره محکمه اخبار شد.
بموجب تعدیل تکفل شخص مجهول الهویه وفاقد هویت بعهده دولت است
وبه اساس ایزاد ماده ( )14درصورتیکه ولی یاقریب طفل توان وقدرت
سرپرستی رانداشته باشد می تواندطفل راتوسط وثیقه علیحده ازطریق محکمه
به سرپرستی دیگری قراردهد ( .تفصیل درص )596
 -45متحدالمآل شماره ( )2929-2860مؤرخ : 1387 /8 / 25
چون قانون مبارزه با اختطاف وقاچاق انسان از جمله قوانینی متنی می باشد
باانفاذ آن ،قوانین شکلی سابقه وهدایات مقامات صالحه درمورد محاکم
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ذیصالح وحل وفصل چنین دعاوی به قوت خودباقی است .لذا دیوانهای
امنیت عامه محاکم ابتدائیه ومحاکم استیناف ودر ستره محکمه دیوان جرایم
نظامی وجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی قضایای مذکور راکمافی السابق
رسیدگی نمایند ( .تفصیل درص)600
 -46متحدالمآل شماره ( )2999-2930مؤرخ : 1387 /8 / 29
طرزالعمل توقیف متهم و اینکه درکدام حاالت وشرایط تحت کدام قیود
وشروط تطبیق گردد ،توضیح گردید ( .تفصیل درص )603
 -47متحدالمآل شماره ( )3069-3000مؤرخ : 1387 / 9/ 3
قضات خدمتی بدلیل اینکه در کار قضائی محکمه سهم می گیرند ،ابرازنظر
می کنندوتصمیم می گیرند،برای اینکه ازکارواز تصمیم قضائی شان قانوناً
مسؤول باشند ،بایددروثیقه ،فیصله هاوقرارهای که به تصمیم شان صادرمی
شودامضاء نمایند .بناءً صالحیت امضاء را در وظایفی که طورخدمتی کار می
کنند ،دارند ( .تفصیل درص)607
 -48متحدالمآل شماره ( )3139-3070مؤرخ: 1387 / 9/ 5
طبق ماده ( )483قانون اصول محاکمات مدنی بعداز اینکه شورا یعالی فیصله
های نهائی محاکم رالغو نموده وجهت رسیدگی مجدد به محکمه تحتانی
ارسال می دارد ،تمام آثارمرتبه برفیصله های قبلی ازبین می رود ،محکمه
مربوط قضیه را سر از نوبارعایت ماده ( )203قانون اصول محاکمات مدنی
مورد رسیدگی قراردهند ( .تفصیل درص )609
 -49متحدالمآل شماره ( )3209-3140مؤرخ : 1387/9 / 13
زمانیکه دعاوی ذات البینی اشخاص راجع به عقار درمحاکم تحت رسیدگی
قرارداشته باشد ،محکمه مطابق اسناد برآن رسیدگی مینماید .هرگاه درعین
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حال ملکیت دولت درحاشیه مدعی بهاقرارداشته باشد و شایبه حقوق دولت
درمیان باشد ،محکمه مربوط جریان رابه اداره قضایای دولت و سایر مراجع
مر بوط محول سازد وبعد ازتصمیم اداره قضایای دولت ومرجع مر بوط در
زمینه به انفصال موضوع مبادرت نمایند ( .تفصیل درص )611
 -50متحدالمآل شماره ( )3281-3211مؤرخ : 1387 / 10/ 1
فوت ترافیکی ازجمله قتل خطاء بحساب می آید و مرتکبین آن باساس فرمان
عفو وتخفیف مجازات مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان درصورت
داشتن شرایط مندرج در فرمان عفواز مزایای آن مستفید شده می تواندوفقره
( )4ماده ( )4فرمان شماره ( )75مر رخ  1387/5/27باالی شان قابل
تطبیق دانسته میشود ( .تفصیل درص)613
 -51متحدالمآل شماره ( )3352-3282مؤرخ : 1387 /10 / 10
بارعایت حکم ماده ( )75قانون اساسی ،ماده ( )5قانون پولیس ،ماده ()75
قانون تشکیل وصالحیت محاکم ومواد( )31-21قانون اجراآت جزائی
مؤقت ،تأ مین امنیت فزیکی قضات ،محاکم و څارنوالی هاازوظایف اهم
پولیس است ( .تفصیل درص )615

 -52متحدالمآل شماره ( )3423-3353مؤرخ : 1387 / 10/ 13
بمنظور اینکه انفصال قضایای تجاوز جنسی واختطاف مستقیماً تحت نظارت
رؤ سای محاکم استیناف والیات صورت گیرد بنابران صالحیت رسیدگی
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تمام قضایای تجاوز جنسی واختطاف ساحات ولسوالی های مر بوط والیت به
محکمه شهــری مرکز والیت درهــمه والیات تــفویض گـردید.
( تفصیل درص )617
 -53متحدالمآل شماره ( )3494-3424مؤرخ : 1387 /11 / 1
مراتب ثبت طالق درحضور زوجین ویاوکالی شان صورت می گیرد .هرگاه
حضور زوجه متعذر باشد ،ویاازحضورامتناع ورزد طبق ماده ( )135قانون
مدن ی وثیقه طالق زوجین به اداره محل اقامت وی ویایکی ازاقارب نزدیک
ارسال شود ( .تفصیل درص )619
 -54متحدالمآل شماره ( )3565-3495مؤرخ : 1387 /11 / 2
رؤسای محاکم استیناف والیات و رؤسای محاکم شهری والیات بااتخاذ
تدابیر الزم جلسات قضایای جنایات راتحت ریاست خویش دایرنموده و در
تطبیق سالم ویکسان احکام قانون حین رسیدگی عادالنه قضایابطور دقیق و
مسؤوالنه سهیم شوند ( .تفصیل درص )621
 -55متحدالمآل شماره ( )3636-3566مؤرخ : 1387 / 11/ 3
قبالً شورای عالی ستره محکمه بنابرتقاضای کمسیون هم آهنگی ارگانهای
عدلی وقضائی طی مصوبه ( )826مورخ  1386/11/30تصویب کرده
بودکه اشخاص متهم در قضایای تروریستی ،جرایم ضدامنیت داخلی
وخارجی،اختطاف وگروگان گیری وموادمخدر برائت حاصل مینمایند درمحل
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خاص نگهداری شوند .اکنون وزارت عدلیه ازتدارک محل خاص درین مورد
معذرت خواسته اند لهذا تصویب قبلی کأن لم یکن بوده لوی څارنوال در
تفاهم باوزارت عدلیه اقدام الزم نماید ( .تفصیل درص )623
 -56متحدالمآل شماره  )3707-3637مؤرخ : 1387 / 11/4
بارعایت فقره( )2ماده ( )19قانون نظارت برتطبیق ستراتیژی مبارزه علیه
فساد اداری ،درمحاکم استیناف ومحاکم شهری مرکز والیات دیوانهای
رسیدگی به جرایم فساداداری ایجاد گردید.
قضایای امنیت عامه رانیزدیوان مذکور رسیدگی نماید (.تفصیل درص )625
 -57متحدالمآل شماره ( )3778-3708مؤرخ : 1387 / 11/ 7
ازاینکه مرافعه خواهی پایه واساس دعوی واعتراض می باشد درفقره (ج) ماده
( )271قانون اصول محاکمات تجارتی که رد دعوی ذکر شده رد مرافعه
خواهی راشامل می شود،فرجام خواهی قابل رسیدگی می باشد.
( تفصیل درص )626
 -58متحدالمآل شماره ( )3884-3779مؤرخ : 1387 /11 /13
به جمیع محاکم طور متحدالمآل تعمیم گردیدکه هیأت قضائی درفیصله های
جزائی ،مدنـی ،تجارتی ،فامیلی واحــوال شخصیه صادره خویش پهلوی
امضاء اسماء خودهارا نیزتحریرنمایند ( .تفصیل درص )628
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 -59متحدالمآل شماره ( )8498مؤرخ : 1387 /11/ 27
جمیع منسوبین محاکم طبق قانون به وظایف محوله شان حاضر باشند.
هرگاه درحین بررسی معلوم گردیدکه قضات ومنسوبین محاکم بدون اخذ
رخصت ویااجازه آمر باصالحیت وظایف خویش را ترک نموده اند به تعلیق
وظایف شان مبادرت می گردد.
درصورتیکه قضات ومنسوبین محاکم درزمینه معذرت ویاضرورت داشته
باشند آمر مر بوط راباارائه معذرت ویااخذ رخصت درجریان قراردهند.
( تفصیل درص )629
 -60متحدالمآل شماره ( )3920-3850مؤرخ : 1387 / 11/28
الف

طبق صراحت ماده ( )28قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضائیه

احکام وقرار های محاکم فوقانی درمورد رسیدگی مجددقضایابرمحاکم تحتانی
واجب التعمیل می باشد.
ب

هرگاه قضایای وارده ازطرف دیوان های ستره محکمه نقض وبه محاکم

تحتانی محول می گردد ،محاکم تحتانی قضایای مذکور رامنحیث قضایای
مستعجله بارعایت احکام قانون بمنظوررفع سرگردانی اطراف قضیه بدون
معطلی تحت رسیدگی قراردهند ( .تفصیل درص )630
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 -61متحدالمآل شماره ( )3991-3921مؤرخ : 1387 /12 / 6
درمواردیکه طبق ماده ( )327قانون اصول محاکمات مدنی ،شهود شهادت
شان رااز روی کاغذ ادامی نمایند ،بایدتحت نظر هیأت قضائی وبحضور
هیأت قضائی شهادت راتحریرنمایند وبعد بادای شهادت از روی آن مبادرت
ورزند  (.تفصیل درص )633
 -62متحدالمآل شماره ( )4061-3992مؤرخ : 1387 /12/ 24
بمنظور تحقق اهداف قضاوت درج.ا.ا ،سرعت عمل اجراآت قضائی ،محاکم
ابتدائیه ودیوانهای محاکم استیناف گزارش فعالیت های شان رادرهر ()15
روز ازطریق ریاست محکمه استیناف ریاست تحریرات ستره محکمه گسیل
دارند ( .تفصیل درص)635
 -63متحدالمآل شماره ( )4133-4063مؤرخ : 1387 /12 / 22
هرگاه دیوان تجارتی محکمه استیناف درنتیجه رسیدگی حکم محکمه ابتدائیه
راموافق به احکام قانون یافت آنرا تائید می کند واالحکم مذکور رانقض می
نماید وبه استثنای مواردبطالن که محکمه استیناف موضوع رابه محکمه
ابتدائیه محول می سازددرغیر آن خود محکمه استیناف به صدور حکم
مبادرت می ورزد ( .تفصیل درص )637
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فهرست تاریخوار متحدالمالها1388
.1

متحدالمآل شماره ( )169مورخ: 1388/1/10
تصادیقی که ازآدرس وزارت مالیه درموردامالک دولتی ویااشخاص صادر

گردیده است ،جهت تثبیت وصحت بودن آن یک بار بوزارت مالیه راجع وتائید آن
گر فته شود ( .تفصیل درص )641
.2

متحدالمآل شماره ( )71 - 1مؤرخ :1388/ 2/3

درصورتیکه کاریزهاوزمین های اشخاص دارای قباله شرعی واسنادبنیادی باشد که
در اداره قضاء وادارات دولتی ثبت محفوظ داشته باشد ،طبق ماده ( )287قانون
اصول محاکمات مدنی مداراعتباراست.
راجع به مساحت ومقدار آن به حساب جریب طبق فقره ( )4ماده ()16
قانون تنظیم امورزمینداری وظیفه تیم کادستر می باشد ( .تفصیل درص )643
.3

متحدالمآل شماره (  )143 - 72مؤرخ :1388/ 2 /17
بمقصدجلوگیری ازغبن فاحش ،قیمت گزاری جایدادهای غیرمنقول مطابق

فرمان مقام ریاست جمهوری درحین اجرای قباله بیع قطعی ،توسط هیأت مختلط
ارگانهای مربوط ،مطابق ارزش حقیقی وواقعی جایدادها صورت گیرد واز کسر
عواید دولت طور مسؤوالنه جلوگیری بعمل آید.
( تفصیل درص )645
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متحدالمآل شماره (  ) 214 - 144مؤرخ :1388 / 2 / 21
محاکم ابتدائیه مرکز والیاتیکه تاکنون دارای دیوانهانمی باشند بارعایت ماده

( )42قانون تشکیل وصالحیت محاکم قضایای جزای عادی ،ترافیکی ،امنیت عامه،
جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ،مدنی ،احوال شخصیه وتجارتی رابه بخش
هاوشعبات علیحده تنظیم نمایند .این قضایاتوسط هیأت قضای و اداری موجود
صورت گیرد.
( تفصیل درص )648
.5

متحدالمآل شماره ( )286 - 215مؤرخ :1388/ 2/ 23
شهادت شهود ،طبق صراحت فقره ( )1ماده ( )321قانون اصول محاکمات

مدنی وبارعایت احکام مواد( ،)323-322فقره( )1ماده ( )327وماده ()334
قانون مذکور درمجلس قضاءصورت میگیرد،خارج از محکمه وبخصوص
درنمایندگی های سیاسی افغانستان بخارج کشور اعتبار ندارد.
( تفصیل درص )649
.6

متحدالمآل شماره (  ) 5806 - 287مؤرخ :1388 / 2/ 23
هرگاه قضایامشتمل برورود یاصدور اموال ممنوعه ازنگاه امنیتی باشدتابع

احکام قانون انسداد قاچاق بوده ودرصورتیکه قضایاناشی ازورود وصدور ممنوعه
ازنگاه تجارتی باشدتابع قانون گمرکات میباشد.
( تفصیل درص )652
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متحدالمآل شماره (  ) 430-359مؤرخ:1388/ 2/24
امالک دولتی ایکه ازطرف شاروالی هاویاسایر ادارات دولتی بنام شرکت یا

مؤسسات یابه عناوین دیگر طور قطعی بفروش رسیده باشدوموافقه کتبی مقام
ریاست دولت مبنی برفروش قطعی آن موجودنباشد این نوع معامالت اعتبار قانونی
ندارد ( .تفصیل درص )654
.8

متحدالمآل شماره (  ) 1577مؤرخ :1388 / 2/ 28
اشخاصیکه ممنوع الخروج اعالم می شوند ،شهرت مکمل شان بایک قطعه

فوتو ،مشخصات ،عالیم فارقه وسکونت اصلی وفعلی ،محل وظیفه وکلیه معلومات
ها ی ضروری که بتوانددرتشخیص شان ممدومؤثر واقع گردد ،به اداره پاسپورت
ارسال گردد.
( تفصیل درص )659
.9

متحدالمآل شماره ( )502- 431مؤرخ:1388/3/ 9
محاکم استیناف اوراق ارجاعیه قضایای مدنی وتجارتی راکه استیناف خواهی

درموردآن صورت گرفته ،تسلیم شوند.

بعداً درموردبــقاء یاانقضای حق

استیناف خواهی تصمیم قانونی اتخاذورفع مشکل نموده ،تکلیف جانب مقابل
(محکوم له ) رامشخص نمایند ( .تفصیل درص )661
.10

متحدالمآل شماره ( ) 574 - 503مؤرخ :1388/3 / 10
کسانیکه مکلف به پرداخت محصول محکمه می باشند بارعایت فرمان شماره

( )74مؤ رخ  1387/12/29ازطریق مراجع مر بوط جلب ودر قسمت تحصیل
محصول وتحویل آن به خزینه دولت اقدام صورت گیرد.
( تفصیل درص )663
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متحدالمآل شماره (  ) 646- 575مؤرخ:1388/3 / 15

الف -درصورتیکه اسناد موضوع وکالت موجود باشددرمتن وکالت نمبروتاریخ
شان درج شود ،درغیر آن موضوع به علم وکیل مفوض شده میتواند و در وکالت
ذکرشودکه وکیل درموردکمیت یاکیفیت،موقعیت،حدود،مساحت،اسناد وسایر
مشخصات مبیعه یامدعی بها عالم است.
ب -وثیقه حصروراثت به اثر تقاضای صرف یکی ازوارثین ترتیب شده می تواندولی
محاکم در حین ترتیب وثیقه حصروراثت متوجه باشند تاهمه وارثین درداخل
ویاخارج شامل وثیقه شوند.
ج -بهتر است تاوثیقه وکالت بعد ازترتیب وثیقه حصروراثت ترتیب گردد،سعی
بعمل آید تااشخاص دران اقرار نمایندکه معتمد به وخبیر از ورثه باشند.
در وثیقه وکالت نیزحصروراثت به شهادت شهود صورت گرفته می تواند ،مگر
ضرور است تادرموردموجودیت کل ورثه اطمینا ن ورثه حاصل گردد.
د -دروکالت خط های که به لفظ عام وتام بدون تصریح موضوع خاص
ترتیب گردیده باشدبارعایت ماده ( )1506قانون مدنی،وکیل در اعمال اداره
کسب صالحیت می نماید که درین حال وکیل به ضررمؤکل خوداجراآت کرده
نمیتواند ( .تفصیل درص )665
.12

متحدالمآل شماره ( )718 - 647مؤرخ:1388/ 3/ 20
محکمه ایکه بآن تفویض صالحیت می گردد ،قانوناً مکلف به رسیده گی

وانفصال قضیه وارده میباشد .تقاضای تبدیلی محکمه ازجانب محکمه محال الیه

]1388-1385
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صبغه قانونی ندارد وهمچو مطالبه احتراز واستنکاف ازقضاوت تلقی میگرددکه
نبایدقضات خالف قانون بآن متوصل شوند ( .تفصیل درص )668
.13

متحدالمآل شماره ( )790- 719مؤرخ:1388/3/ 22

بارعایت ماده ( )50قانون محابس ،درصورتیکه پارچه ابالغ ونقل مصدق سند
رهائی به اداره محبس ارائه گردد ،اداره محبس قبل از رهائی ادارات څارنالی
وپولیس محل رااز رهائی اطالع میدهد.
هرگاه سند رهائی محبوس ازاثر تقصیر افرادمسؤول به اداره محبس وقت
زیاد را در بر گیرد ازطرف اداره خویش مورد باز پرس قرار خواهند گرفت.
(تفصیل درص )670
.14

متحدالمآل شماره ( ) 863-791مؤرخ:1388/4/ 13

الف -وکالت دعوی درمحل سکونت دایمی یامؤقت مؤکل ترتیب شود.
ب

اقرارخط قبولی وکالت ازاقرار وکالی مدافع درمحل اقامت وکیل یامحلی که

دفتر وکالت موقعیت دارد یامحکمه ای که موضوع وکالت درحوزه قضائی آن
قراردارد ،بدون تصدیق سکونت ترتیب یابد.
ج -اقرارخط عزل وکیل درمحکمه اقامت مؤکل ترتیب واز مسبوقیت وکیل
اطمینان حاصل گردد.
د -اقرارخط استعفای وکیل درمحکمه محل اقامت وکیل یا محکمه ایکه دفتر ویل
مدافع درساحه صالحیت آن قرارداردترتیب یابد.
هـ  -محاکم وادارات ثبت اسناد در حین ترتیب وثایق مر بوط به وکالی
مدافع بارعایت اصل قانون سرعت عمل رابه خرج دهند ( .تفصیل درص )672

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها
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متحدالمآل شماره ( )936 - 864مؤرخ :1388/ 4/ 15
تجدید نظر خواهی درقضایای جزائی مانندقضایای مدنی ،حقوق عامه ،احوال

شخصیه وتجارتی بعد ازتطبیق حکم قطعی ،قابل اجراء است.
( تفصیل درص )675
.16

متحدالمآل شماره (  )1009 -937مؤرخ:1388/4/ 18
درمحاکم مراکز والیاتیکه دیوان های امنیت عامه وجرایم ناشی ازفساد

اداری،دیوان مدنی ،حقوق عامه ودیوان جزای عمومی جدیداً تشکیل گردیده
قضایای جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی دردیوان امنیت عامه وجرایم ناشی
ازفساد اداری،قضایای تجارتی واحوال شخصیه توأم بااجرای وثایق دردیوان مدنی
وحقوق عامه وقضایای تخلفا ت اطفال وترافیکی دردیوان جزای عمومی تحت
رسیده گی قرارمی گیرد ( .تفصیل درص )676
.17

متحدالمآل شماره (  ) 1082-1010مؤرخ :1388/ 4/23
درصورتیکه فیصله قطعی باثر تقاضای محکوم علیه مورد تجدیدنظر قرار گرفته

ولغوگردد ،موضوع جهت انفصال مجددبین طرفین به محکمه مر بوط راجع میشود.
درین حالت ملکیت غیر منقول مدعی بها تحت قیمومیت محکمه درتصرف
افغانستان بانک قرارگیرد وعوایدحاصله ازان به حساب امانت محکمه تحویل
گردد ( .تفصیل درص )678
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متحدالمآل شماره ( )1155 - 1083مؤرخ:1388/4/ 24
تبدیلی محکمه در قضــایای جزائی ازجانب شورایعالی ستره محکمه

بدرخواست لوی څارنوالی درمرحله تحقیق قضیه صورت می گیرد ،گرچه قضیه
هنوز به محکمه محول نشده ،تصویب شورای عالی ستره محکمه جهت مسبوقیت
رؤسای محاکم استیناف اخبار میشودتاعندالورود دوسیه طبق تصویب اجراآت بعمل
آرند ( .تفصیل درص)681

.19

متحدالمآل شماره ( )1228- 1156مؤرخ :1388/4/ 27
محاکم ابتدائیه واستیناف راجع به توظیف وکالی مدافع درمورد متهمین

غایب ازطریق ریاست های محاکم استیـــناف مستقیماًباریاست انجمن مستقل
وکالی مدافع تماس حاصل نمایند تاباتوظیف وکالی مدا فع اقدام ورفع مشکل
گردد ( .تفصیل درص )683
.20

متحدالمآل شماره ( )1301- 1229مؤرخ :1388 / 5/5
محاکم ابتدائیه واستیناف اوراق قضایای جزائی را بعد از تاریخ صدور حکم

درظرف ( )10روز وقضایای احوال شخصیه وتجارتی رادر خلل ( )15روز به اداره
څارنوالی واداره حقوق ارسال نمایند ( .تفصیل درص )685
.21

متحدالمآل شماره ( )3541مؤرخ:1388/ 45/ 12
حکم شماره ( )2092مورخ  1385/6/4مقام ریاست جمهوری درمورد

کرایه ویابمزایده گذاشتن محالت کوچک تجارتی وزارتها ،ادارات و مؤسسات
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دولتی ملغی گردیدوادارات مربوط درین زمینه طبق ماده ( )64قانون زمینداری
اجراآت نمایند ( .تفصیل درص )686
متحدالمآل شماره ( ) 1374-1302مؤرخ:1388/5/ 18

.22

فروش امالک وخریدآن برای دولت مطابق باحکام قانون از جمله صالحیت
های والی والیت می باشد ،بنابران سرپرست والیت که بحکم مقام ذیصالح
صالحیت وارسی از سایر اموروالیت راکسب می نمایددر امور خریدوفروش
نیزصالحیت قانونی والی را داراء می باشد ( .تفصیل درص )688
.23
الف

متحدالمآل شماره (  )1447 -1375مؤرخ :1388/ 5/21
فورم طی مراحل اسنادفروش اموال غیر منقول اعم از اراضــی ساختمان

ها بعد از غوروتدقیق الزم طور همه جانبه ترتیب وحسب مصوبه ( )680مورخ
 1385 /9/21تعمیم گردیده است ،یک باردیگر تائید میشود.
ب

محاکم وادارات ثبت اسنادکه باجرای اسناد فروش اموال غیرمنقول

مبادرت می نمایندصرف درحالیکه یک یاچند حدمبیعه یا عقار متصل به ملکیت
دولت باشدنظر اداره جیودیزی وکارتوگرافی (کادستر) اخذوبعد باجرای سند اقدام
نمایند ( .تفصیل درص )690
.24

متحدالمآل شماره (  )1520-1448مؤرخ:1388 /5/27
حکم برائت محکمه ابتدائیه درصورتیکه څارنوال استیناف خواهی نماید،قطعی

نبوده قابل تعمیل نمی باشد .څارنوالی پروسه استیناف خواهی خودرامطابق حکم
قانون عاجالً طی نماید ( .تفصیل درص )694
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متحدالمآل شماره ( )1592 -1521مؤرخ :1388/6 /18

پیوست به متحدالمآل شماره ( )1756-6861مؤ رخ  1388/5/16طرزالعمل
امضاء قضات دروثایق ،فیصله هاو قرارها واخذ فوتو ونشان انگشت متعاقدان
ومتداعیان قرارذیل توضیح شد:
الف

قضات پهلوی امضاء شان درتمام مراحل اسمای خویش راطورواضح

تحریرنمایند ،باالی مهر امضاء نکندوباالی امضاء نیز مهر نزنند.
ب

درمحل نصب نشان انگشت شاملین اسناد ،امضاء شان گر فته نشود و باالی

امضاء شان از نصب نشان انگشت احتراز بمیان آید.
ج -درتمام اسناد ،فوتوی جدید شاملین نصب گردد که حالت فعلی
شان را منعکس سازد واز فوتوهای سابقه شان که خالف ظاهر باشد خودداری شود.
( تفصیل درص )696
.26

متحدالمآل شماره ( )1665-1593مؤرخ:1388 / 6/ 25
ضمیمه نمبردهم طرزالعمل اجرای مثنی کمپیوتری وثایق درمورد فورم

درخواست مثنی بعد ازتصویب شورایعالی ستره محکمه تعمیم شدتامطابق آن اجراآت
صورت گیرد ( .تفصیل درص )698
.27

متحدالمآل شماره ( ) 1738-1666مؤرخ :1388 / 6 / 25
هرگاه یک طرف عقد ازدواج حاضر باشدویاهیچ کدام ازطرفین عقد حاضر

نباشند ،تصدیق ازدواج باترتیب وثیقه اقرارخط صورت می گیردولی اگر طرفین
ازدواج که عقد شان قبالً طور عرفی صورت گر فته حاضراندوحال می
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خواهندعقدازدواج قبلی خویشرادروثیقه رسمی توثیق نمایند،تجدید عقددر نکاح
خط رسمی صورت گیرد ( .تفصیل درص)701
.28

متحدالمآل شماره ( ) 1811-1739مؤرخ:1388/7/ 20
مطابق فقره ( )2ماده ( )13قانون تشکیل وصالحیت څارنوالی ،څارنوال

مؤظف درصورت اعتراض وعدم قناعت لوی څارنوال به فیصله محاکم تحتانی،
مکلف است که منحیث مدعی العموم صورت دعوی خودرا ترتیب وبه صفت یک
طرف قضیه درجلسه قضائی حضور یابد .عدم اشتراک وی درچنین موارد قابل قبول
نمی باشدبلکه بایدطبق تصمیم لوی څارنوال صورت دعوی خودراترتیب وتعقیب
نماید ( .تفصیل درص)704
.29

متحدالمآل شماره (  )1884 -1812مؤرخ :1388/ 8/7
به اساس درخواست انجمن مستقل وکالی مدافع ،در موارد غیابت متهم،

محاکم از اداره مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه وانجوهاکه در بخش مساعدت
حقوقی فعالیت دارند ،مطالبه کنند،تا در مرکز ووالیات ازحقوق متهم غائب دفاع
نمایند ( .تفصیل درص )708

.30

متحدالمآل شماره (  )1957-1885مؤرخ:1388 /8/13
برای اشخاصیکه قبل ازتشکیل انجمن وکالی مدافع به وثیقه شرعی یابه

اسناد خارجی وکالت داده شده است ،بمالحظه وثایق دست داشتهء شان الی
فیصله قطعی همان موضوعات خاص ،اجازه موقت داده شود  .امابعداز انفاذ قانون
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وکالی مدافع یعنی  26حوت  1386مواد( )34.35قــانون مذکوررعایت
گردد ( .تفصیل درص )710
متحدالمآل شماره ( )2030 -1958مؤرخ :1388/8 /14

.31

چون کمیته همآهنگی ارگانهای عدلی وقضائی که بابتکار ستره محکمه در
مرکز تشکیل شده دارای نتایج مفیدومؤثر بوده است ،لهذاتجویز شد تاکمیته های
مماثل درتمام والیات تحت اثر رئیس محکمه استیناف دایرگردد .هرگاه مسایلی
وجودداشت که به تصمیم کمیته مرکز ویاشورای عالی ستره محکمه ارتباط می
گرفت ،موضوع رابه مرکز بنگارند ( .تفصیل درص)712
.32

متحدالمآل شماره ( )2103- 2031مؤرخ :1388 / 9/22

درمسایل انتقال ملکیت احکام ذیل توحید گردید:
الف

بموجب مصوبه شماره ( 1385/6/22 )493شورای عالی ستره محکمه،

ترتیب وثیقه ذوالیدی ازجانب کسانیکه در جایدادخویش بیش از ( )15سال
تصرف دارند در وقت استمالک جایداد اعتباردارد،درغیر آن وثیقه ذوالیدی
مجازنمی باشد.
ب

بموجب یادداشت شماره ( )716مؤرخ  1385/9/13شورایعالی ستره

محکمه ،در اجرای قباله ها سند بنیادی مدنظرگرفته شود ،قباله متناسب به اندازه
مالیه دهی باشدوسند اظهار نامه سند امالکی نبوده درانتقال ملکیت مورداستناد قرار
نگیرد.
ج -هرگاه عقاردر اتصال ملکیت دولت قرارداشته باشد ،نظر کارتوگرافی
(کادستر) درمورد اخذ شود.
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د -هرگاه یکی ازطرفین دعوی درموردامالک متصرفی شان بنام خود یامؤرث شان
سند بنیاد ی وقیدیت مالیه دهی به دفتر امالک نداشته باشند محکمه درچنین
مواردموضوع را به اداره قضایای دولت راجع نماید.
هرگاه اداره قضایای دولت درموردادعائی داشته باشد ،دعوی راباالی
ذوالید دایرنماید درغیر آن محکمه اندازه زمین وامالک مذکور راتوسط ادارات
مربوط به قیدجریب تثبیت نموده مدعابهارابین طرفین دعوی فیصله نماید.
(تفصیل درص )714
.33

متحدالمآل شماره ( )2176-2104مؤرخ:1388/ 9/ 23
بخاطر ایجاد تسهیالت برای مراجعین ،تسریع اجراآت درقبال اجرای اسناد

ملکیت عراده جات ورفع مشکل اجرای اسناد مذکور تجویز شدکه بعد از ختم ماه
جدی  ،1388محاکم این وثایق رااجراء نکنند ،بلکه اسنادانتقال آن ازطریق ادارات
ترافیک صورت گیرد ( .تفصیل درص )719

.34

متحدالمآل شماره ( ) 2249-2177مؤرخ:1388/9/ 28

طوریکه مالحظه میشود -قضات درحین رسیده گی دعاوی مدنی قبل از مطالبه
صورت دعوی ازمدعی ،محاکمه صوری وغیر واقعی رادایروخالف قانون به تشکیل
جلسه قضائی مبادرت ومدعی رابه احضار شهودویامدعی علیه رابه حلف تهدیدمی
نمایندویابعدازاینکه مدعی صورت دعوی راحاضر کرد ،بدون درج آن به صورت
حال نقل آن رابه مدعی علیه غرض ارائه جواب تسلیم میدهند.
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بتمام محاکم هدایت داده می شود که ازمواردغیر قانونی فوق احتراز بعمل
آرند ( .تفصیل درص )723
.35

متحدالمآل شماره (  )2322 -2250مؤرخ :1388/ 9/30
قضیه تطهیر پول درمحکمه ابتدائیه مبارزه باجرایم فساد اداری مرکز کابل

منفصل گردد .ونیزجمیع قضایای فساد اداری مندرج ماده ( )3قانون نظارت
برتطبیق ستراتیژی مباره علیه فساد اداری منسوبین وزارت داخله ،ریاست عمومی
امنیت ملی ومنسوبین وزارت خانه های دارای تشکیالت نظامی به محکمه مذکور
محول شود ( ..تفصیل درص)725
.36

متحدالمآل شماره (  )2395-2323مؤرخ:1388 /10/20
درقضایایی که بارتباط زوجــین درمحاکم خارج کشور صادرشده وقطعی

گردیده است ،درصورتیکه زوج به فیصله مذ کور قانع نبوده وآن راغیابی اعالم
دارد ،می تواند درمحکمه استیناف والیت مربوط علیه فیصله متذکره اعتراض نماید.
( تفصیل درص )727
.37

متحدالمآل شماره ( )2568 -2396مؤرخ :1388/10 /21
محاکم درقضایای غیابی به مطالعه دوسیه برای متهمینی که بی بضاعت وانمود

شده باشند در مرکز از ریاست مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه و دروالیات از
ریاست عدلیه طالب مساعدت حقوقی شوند .درغیر آن ازانجمن مستقل وکالی
مدافع ،وکیل مدافع را مطالبه نمایند ( .تفصیل درص )729
.38

متحدالمآل شماره (  ) 2541 - 2469مؤرخ :1388/11 / 3

باتأکید مصوبه ( )153مورخ  1388/2/22تجویز شدکه فیصله های قطعی بر
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محکوم تطبیق شودودرصورت تجدید نظر خواهی ازمحکوم له تضمین اخذ گرددکه
ا لی ختم پروسه تجدید نظر به انتقال ملکیت نپردازد .ونیز بمحاکم و ادارات ثبت
اسناداخبار شود تاازانتقال ملکیت درچنین موارد احترازنمایند(.تفصیل درص )731
.39

متحدالمآل شماره (  ) 2541 - 2542مؤرخ :1388/ 11 / 3
هرگاه مدعی ازاقامه شهود ذوا لیدی ،جرارث ،موت مؤرث وحصروراثت

اظهار عجزنماید ،درین موارد بارعایت تعدیل ماده ( )215قانون اصول محاکمات
مدنی وحکم ماده ( )1742مجلةاالحکا م نخست به تصادق طرفین وسپس به
سوگند مدعی علیه مبادرت میشود .وووثیقه حصر وراثت قبلی که بدون سبق دعوی
ترتیب شده حایزاثرحقوقی نمی باشد.
( تفصیل درص )733
.40

متحدالمآل شماره ( )2687 - 2615مؤرخ :1388/ 11 / 9
محبوسینی که مدت حبس آنهاختم گردیده وبدلیل عدم توا ن پرداخت دین

(جریمه یا جبران خساره ) درمحبس اند ،چون حبس جزای فزیکی و جــریمه
جــزای مالی است ،لهذا در مطابقت به قانون اساسی کشور دوام سلب آزادی
ویااخذ تضمین از محبوس بدلیل مدیون بودن ازدولت ویا اشخاص جوازندارد.
(تفصیل درص )737
.41

متحدالمآل شماره ( )7529مؤرخ :1388/11 / 12
فرمان شماره( )28مؤرخ  1388/11/1ریاست جمهوری اسالمی افغانستان

در موردمنع ،تورید،تولید ،حصول ،انتقال ،حیازت ،استعمال ،خرید وفروش کود
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کمیاوی امونیم نایتریت وسایرموادمورداستعمال در تولیدموادمنفلقه ومنفجره اخبار
شد ( .تفصیل درص)739
.42

متحدالمآل شماره ( ) 2760 - 2688مؤرخ :1388/ 11/ 21
تصدیق برحالی قضــات صادرکننده وثایق صرف دراسنــادی که

بخارج کشور صدور می یابد رعایت گردد .درغیر آن بـجز از سرگردا نی مؤظفین
ومراجعین ادارات مر بوط صبغه قانونی ندارد ( .تفصیل درص )744
.43

متحدالمآل شماره (  ) 2833 -2761مؤرخ :1388/11 / 20
بمنظور تطبیق دقیق احکام محکمه مطابق به ماده ( )129قانون اساسی

وبخاطر رعایت مصوبه نمبر( )330مؤرخ 1387/5/15شورای عــالی ،در
صورتی که محکوم بهادرفیصله های قطعی پول باشد مبلغ محکوم بهابنابرتجویز
محکمه حاکمه الی ختم پروسه تجدیدنظر خوا هی به حساب امانت تحت نظر
محکمه در بانک تحویل گردد ( .تفصیل درص )746
.44

متحدالمآل شماره (  ) 2906 -2834مؤرخ :1388/11/ 21
محاکم برای انفصال قضایای جزائی ،مدنی ،حقوق عامه ،تجارتی واحوال

شخصیه که از دیوان های ستره محکمه نقض وبرای فیصله مجدد برایشان ارجاع
می شود ،حق اولیت قایل شده درخالل یکماه ازتاریخ وصول دوسیه
اصدارحکم نمایند ( .تفصیل درص )748
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متحدالمآل شماره (  ) 2979 - 2907مؤرخ :1388/ 11/ 22

بنابه تقاضای ریاست ترافیک کابل ،ریاست امور ذاتیه ستره محکمه از برحالی
قضات ترتیب کننده اسناد وکالت خط درمورد خرید وفروش عراده جات به
استثنای والیت کابل تصدیق نماید( .تفصیل درص )750
 .۴۸متحدالمآل شماره (  ) 2952 - 2980مؤرخ :1388/ 12/ 6
بارتباط مصوبه ( )290مؤِرخ  1388/4/2شورای عالی ستره محکمه در مورد
کسانیکه ازمحاکم تحتانی برائت حاصل نموده اند چنین توضیح شدکه چون مصوبه
بامواد )27-(25قانون اساسی وموا( 275-6و )403قانون اجراآت جزائی
درتناقض قرارگیرد ،احکام قانون قابل رعایت می باشد( تفصیل درص )752
.49متحدالمآل شماره (  ) 3125 - 3053مؤرخ :1388/ 12/ 11
هرگاه درقضایای قتل غیرعمد یکعده ازورثه ابراء داده باشد ،محکوم قطعی محبوس
قضیه از مفاد فرامین عفووتخفیف استفاده کرده می تواند .پروسه تخفیف حقوق
ورثه صغار رااخالل کرده نمیتواند( .تفصیل درص )756
 .50متحدالمآل شماره (  ) 3198 - 3126مؤرخ :1388/ 12/ 16
بمنظورآگاهی عامه از مفاهیم حقوقی طرزالعمل وپروسیجر مربوط به دعاوی تجویر
اتخاذ گردید تارؤسای محاکم استیناف والیات درچوکات برنانه های معارف قضایی
ازطریق رادیووتلویزیون های محلی برنامه های مشخص راتنظیم واجراء نمایند.
( تفصیل درص )754
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.51متحدالمآل شماره (  ) 3271 - 3199مؤرخ :1388/ 12/ 16
درمورد قضایای مشروبات الکولی مطابق ماده ( )130قانون اساسی بار عایت ماده
( )9قانون انسداد قاچاق رسیدگی صورت گیرد(.تفصیل درص) 758
 .52متحدالمآل شماره ( ) 8982مؤرخ :1388/ 12/ 26
طرزالعمل تنظیم وترتیب اسناد ملکیت های غیر منقول وزارت هاوادارات دولتی به
مقتضای قانون زمینداری وفرمان شماره ( )83توضیح شد(.تفصیل درص.) 761
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رهنمای موضوعی متحدالمالها
1388-1385
قسمت اول  -موضوع استقالل قضاء
 -1تعمیل احکام ستره محکمه وارائه گزارش :
مستند به ماده ( )116قانون اساسی ج.ا.ا قوه قضائیه رکن مستقل دولت بوده
وزارت امورد اخله ومنسوبین آنوزارت بشمول قوماندانی امنیه والیات هیچگونه
صالحیت آمرانه باالی محاکم نداشته بلکه ،تمثیل ،تعمیل ،تطبیق وتنفیذ کنندگان
احکام وهدایات محاکم می باشند وبه اتفاق بامحاکم درتطبیق قانون اساسی وسایر
قوانین مکلفیت ومؤظفیت دارند ومنسوبین ستره محکمه صرف مکلف به تعمیل
احکام ستره محکمه وارائه گزارش بمقام سـتره محکمه می باشند.
تفصیل در متحدالمآل شماره ( ) 495- 427مورخ 1385 / 8 / 6درص
(.)219
 -2عدم جواز تدویر کورس های قضائی بدون استیذان ستره محکمه :
ستره محکمه تعلیمات قضائی راطبق قانون انجام می دهد لذامحاکم مکلف به امالء
فورمه های مراجع غیر قضائی نمی باشند.
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هرگاه مراجع غیر قضائی پیشنهاد تدویر کورس ها وتریننگ هارابرای محاکم
پیشنهاد نمایند ،ریاست های محاکم استیناف درهمچوحاالت موضوع رابامقام ستره
محکمه درجریان قراردهند.تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )159 - 1506مورخ
1385 / 9/ 13درص(.)263
 -3عدم جواز گرفتاری قضات بدون استیذان ستره محکمه:
گرفتاری قضات ومنسوبین قوه قضائیه بدون رعایت مواد قانون واطالع قبلی
واستیذان ستره محکمه وبدون موجودیت نماینده ستره محکمه ه مجاز نیست.
تفصیل در متحد المآل شماره ( )138-93مررخ  ) 1385/3/14درص ()205
 -4مکلفیبت گزارشدهی ستره محکمه صرف بمقام ریاست جمهوری:
طبق ماده ( )116قانون اساسی قوه قضائیه رکن مستقل دولت بوده وستره محکمه
بحیث عالی ترین ارگان قضائی در رأس آن قراردارد .لهذا صرف در برابر رئیس
جمهوربدادن گزارش مسؤولیت داردوبه ارائه گزارش به سایر مقامات ومراجع
مکلف نمیباشد.
مراجع فوق میتوانند معلومات های الزم رااز څارنوالی وادارات حقوق حاصل
نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )637-544مؤرخ 1386 /2 / 5درص ()333

قسمت دوم
مقدمات دعوی،تقویم وتوصیف مدعابها :

 -1تعیین قیمت وا وصاف مدعابها :
مطابق حکم ماده ( )276قانون اصول محاکمات مدنی در حضور طرفین و بارعایت
حکم ماده ( )177قانون مذکور ،قبل ازدوران دعوی راجع به قیمت ،کروکی،
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تعیین حدود ،مساحت ،مساحت ساختمانی وسایر مشخصات مدعابها ،ازاهل خبره
استفاده بعمل آید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره () 899 -855مورخ  1385 / 8/27در ص()241
 -2کسب قناعت طرفین دعوی درموردقیمت ومشخصات مدعابها :
محاکمی که دعوی عقار رامورد رسیدگی قرار میدهند،جداً مکلفند احکام مندرج
ماده()176قانون اصول محاکمات مدنی وموادبعدی آن رابطور دقیق و بالانحراف
تطبیق نمایند وبارعایت روحیه ماده ( )183قانون مذکور قناعت طرفین دعوی
رانیز کسب نمایند تاحین تحویل محصول ودرموقع استیناف خواهی وفرجام خواهی
مشکلی ایجاد نگردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1042 - 989مورخ 1385 / 8/30
درص(.) 244
 -3تعیین قیمت وتشخیص مدعابهاقبل ازدوران دعوی:
بمنظور تشخیص مدعی بها وسهولت درتنفیذ حکم دردعاوی اموال الزم است مدعی
بهاقبل از دوران دعوی وشمول آن در صورت حال ازطرف اهل خبره تعریف،
توصیف وقیمت گذاری گردد .بعد ازصدور حکم برای قیمت گذاری مجددمدعی
بها محل باقی نمی ماند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1334-1275مؤرخ  1386 /3 / 24درص
(.)363
 -4تعیین ارزش واقعی مبیعه:
بمقصدجلوگیری ازغبن فاحش ،قیمت گزاری جایدادهای غیرمنقول مطابق فرمان
مقام ریاست جمهوری درحین اجرای قباله بیع قطعی ،توسط هیأت مختلط ارگانهای
مربوط ،مطابق ارزش حقیقی وواقعی جایدادها صورت گیرد واز کسر عواید دولت
طور مسؤوالنه جلوگیری بعمل آید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  )143 - 72مؤرخ 1388/ 2 /17درص (.)145
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قسمت سوم
تشخیص مدعی ازمدعی علیه وخارج از ذوالید
محکمه در بدوامر مدعی را ازمدعی علیه تشخیص وذوالید راازخارج تفکیک
نماید ونیزتشخیص دهد که منازعه باالی ذوالیدی است ویاباالی ملکیت ،سپس
بموضوع رسیدگی قانونی نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )57-1مؤرخ  1386 /1 / 8درص ()311

قسمت چهارم
موضوع تعقیب دعوی

اشخاص ثالث حق تعقیب دعوی راندارند.
تعقیب دعوی توسط طرف دعوییاوکیل قانونی اوصورتت می گیرد .اشخاص
ثالث اینحق را ندارند.
تفصیل درمتحدالمآلشماره( ) 2184مؤرخ  1385/6/5درص ()212

قسمت پنجم
تعیین صالحیت های محلی وموضوعی
اول :صالحیت های محلی محا کم

 -1محکمه مختص به رسیدگی درقضایای جزا ئی:
مطابق حکم ماده ( )193قانون اجـراآت جزائی محکمه مختص بـه
رسیده گی،محکمه محل وقوع جرم یامحل سکونت متهم ویامحل گر فتاری متهم
می باشد لهذا در مواردیکه انتقال مظنون ومتهم درمحکمه محل وقوع جرم ممکن

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

نباشد،محاکمه آن به تقاضای څارنوالی درمحکمه محل سکونت یامحل گر فتاری
صورت گر فته می تواند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2013 - 1955مورخ1385/10/25
درص (.) 284
 -2شاخص صالحیت حوزوی به قضایای داخل کشورتعلق دارد:
منظور مقنن درفقره()1ماده ( )26قانون اجراآت جزائی مؤقت مبنی برشاخص
صالحیت حوزوی داخل افغانستان می باشد نه قضایای که درخارج افغانستان واقع
می گرددو درین زمینه حکم مندرج ماده()193قانون اجراآت جزائی مصوب
( )1343قابل رعایت وتطبیق می باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 2072 - 2014مورخ 1385 /11 / 3
درص (.)287
 -3محکمه ذیصالح مدنی درمحکمه محل سکونت مدعی علیه است :
بارعایت حکم ماده ( )81قانون اصول محاکمات مدنی محکمه از لحاظ
صالحیت حوزوی قضایای را بررسی مینمایدکه مدعی علیه درحوزه قضائی آن
قرارداشته باشد .مواد( 82تا )87و( )92قانون مذکور دربرابرماده فوق تخصیص
بعدازتعمیم است .مثالدعوی تفریق به سبب حبس درمحکمه محل حبس زوج دایر
می شود .
تفصیل درمتحدالمآل شماره()1878-1825مؤرخ1386 /5 /13درص(.)386
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 -4دعوی جلوگیری ازاحداث ساختمان درمحکمه ایکه دایر است ،رسیدگی شود:
جلوگیری ازاحداث واعمارمنازل وبناها باالی زمین مدعی بهابارعایت حکم
ماده ( )40قانون اساسی از صالحیت محکمه ایست که دعوی نزد شان دایر
است.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1878-1825مؤرخ 1386 /5 / 13
() 386
 -5دعوی ترکه وتقسیم درمحکمه محل عقاربیش قیمت رسیدگی شود:
دعوی ترکه وتقسیم بارعایت ماده ( )92قانون اصول محاکمات مدنی در
محکمه ای مورد رسیدگی قرار گیردکه قسمت اعظم عین دران واقع باشدمثالً
دریک محل زمین ودرمحل دیگردوکان واپارتمان وجوددارد ،هردوقیمت گزاری
شود.
منظور ازقسمت اعظم ،ارزش واقعی هر شی ازجهت معنویت وکیفیت آن
است نه ازحیث کمیت بناءً عین مدعابهایاموردتقسیم قیمت گزاری شود ،هرگاه
قیمت دکان یاسرای نسبت به زمین بیشتر باشد موضوع به محکمه ای محول
شودکه مال بیش قیمت درحوزه صالحیت کاری آن قرارداشته باشد.
موضوع تقسیم وترکه رضائی به محکمه یااداره ثبت اسنادی احاله شودکه
قسمت بیش قیمت عقار متروکه یاموردتقسیم درحوزه قضائی آن قرار دارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )974-915مؤرخ  1386 /3 / 1درص
() 346
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دوم  -صالحیت های موضوعی محاکم
الف  -قضایای اطفال  ،اختطاف و قاچاق انسان

 -2قضایای اطفال درسن مراهق :
محل رسیدگی استینافی قضایای اطفالی که درسنین مراهق ویاکمترازان
قرار دارند ،محکمه استیناف می باشد .
تفصیل درمتحدالمآل شماره() 228 -186مورخ  ۱۳۸۵ /5 / 10درص ()208
 -3انفصال قضایای اختطاف وقاچاق انسان در محکمه جرایم داخلی
وخارجی:
مطابق ماده دوم فرمان شماره ( )47مؤرخ  1383 /4/13مقام ریاست جمهوری
قضایای اختطاف وقاچاق اطفال به حیث جرم علیه امنیت داخلی وخارجی تفویض
گردیده صالحیت رسیدگی آن به محکمه ای تعلق دارد که جرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی رارسیدگی می نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ()698-638مؤرخ  1386 /2 /12درص (.)335
درصورت عدم تشکیل محکمه اطفال موضوع به محکمه ابتدائیه مرکز
-4
رسیدگی شود:
در والیاتیکه محاکم اطفال وجوددارد قضایای اطفال والیت مستند به
صالحیت مندرج ماده ( )44قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه درمحکمه اطفال
تحت رسیدگی قرارگیرد .ودروالیاتیکه محاکم اطفال تشکیل نگردیده جمیع
قضایای اطفال والیت به محکمه ابتدائیه مرکز والیت تحت رسیدگی قرار گیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2829-2764مؤرخ1386 /9 / 10
درص ( .)437
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ساحه نفاذ قانون مبارزه با اختطاف وقاچاق انسان:
-5
چون قانون مبارزه با اختطاف وقاچاق انسان از جمله قوانینی متنی می باشد
باانفاذ آن ،قوانین شکلی سابقه وهدایات مقامات صالحه درمورد محاکم ذیصالح
وحل وفصل چنین دعاوی به قوت خودباقی است .لذا دیوان های امنیت عامه
محاکم ابتدائیه ومحاکم استیناف ودر ستره محکمه دیوان جرایم نظامی وجرایم علیه
امنیت داخلی وخارجی قضایای مذکور راکمافی السابق رسیدگی نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2929-2860مؤرخ 1387 /8 / 25
درص( .)600
 -6محکمه ذیصالح قضایای تجاوز جنسی وداختطاف ،محکمه ابتدائیه
شهری مرکز والیت است :
بمنظور اینکه انفصال قضایای تجاوز جنسی واختطاف مستقیماً تحت نظارت
رؤ سای محاکم استیناف والیات صورت گیرد بنابران صالحیت رسیدگی تمام
قضایای تجاوز جنسی واختطاف ساحات ولسوالی های مر بوط والیت به محکمه
شهری مرکز والیت درهمه والیات تفویض گردید.
تفصیل در متحدالمآل شماره ( )3423-3353مؤرخ 1387 / 10/ 13
درص (.)617

ب  -اختالط دعوی حق العبدی بادعوی جزائی

-1طرز رسیدگی دعوی حق العبدی که توأم بادعوی جزائی باشد:
درصورتیکه دعوی حق العبدی توأم بادعوی جزائی اقامه شود ،محاکم
دعـوی حق العبدی وحق اهلل را موردرسیدگی وحکم قرارمی دهد وهر گاه متضرر،
دعوی حق العبدی را اقامه نکند محکمه بخش حق اهلل قضیه رارسیدگی ومنفصل
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می سازد .اما اگر متضرر صغیر باشد درینصورت ضرور است تانخست دعوی حق
العبدی ازجانب وی مورد رسیدگی قرار گیرد .
تفصیل در متحدالمآل شماره ( ) 2138 - 2073مورخ 1385 / 11/ 7
درص(.)289
قضایای جزائی که منشاء آن حقوقی با شد ،اول حق بخش العبدی فیصله

2
شود:
تجارب حاصله از سیر قضایا درمحاکم نشان میدهد که عده ای از قضایای ناشی
ازمعاهدات حقوقی  -جزائی تشخیص وغرض تعقیب به محاکم جزائی محول می
گرددکه رسیدگی آنهاباعث اخالل محاکمه میگردد .لذا قضایای جزائی که منشاء
آن حقوقی باشد ،اوالً بخش حقوقی آن منفصل وسپس درصورت بروز مسؤولیت
جزائی بخش جزائی آن تعقیب گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3752-3696مؤرخ1386 / 11/ 25
درص (.)476

ج -جرایم امنیت داخلی وخا رجی:

 -1محکمه ذیصالح رسیدگی جرایم امنیت داخلی وخارجی:
قضایای جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ابتداءً دردیوان امنیت عامه ،استینافاً
دردیوان جزای محکمه استیناف ودرمرحله فرجام دردیوان جزای عمومی ستره
محکمه موردرسیدگی قرارگیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )482-422مؤرخ 1386 / 2/ 1
درص (.)329
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 -2هرگاه جرم در والیات ومحبوس درمرکز باشد صالحیت رسیدگی
ازمحاکم کابل است:
قضایای جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی که دروالیات حادث شده ولی متهم
درمرکز محبوس باشدصالحیت رسیدگی آن بانتخاب رئیس محکمه استیناف کابل
یکی ازمحاکم حوزوی شهرکابل است .ودرصورتیکه متهم در والیت محبوس
باشد ،صالحیت رسیدگی قضیه مربوط به محکمه استیناف والیت مربوط می باشد.
مرحله استینافی قضایای فوق درصالحیت دیوانهای جزای محاکم استیناف
والیات قراردارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1770-1717مؤرخ )382( 1386 / 4/ 30
 -3محکمه ذیصالح قضایای حقوق عامه وجزا ئی:
رسیدگی استینافی قضایای حقوق عامه ،تجارتی،امنیت عامه وجرایم علیه امنیت
داخلی وخارجی مستند به ماده 11مصوبه ( )385مورخ  1386/5/11شورای
عالی ،قضایا درمحکمه استیناف والیت به تجویز وسمت دهی رئیس محکمه
استیناف والیت دردیوانهای مر بوط صورت گیرد .دیوان های امنیت عامه محاکم
استیناف قضایای جرایم داخلی وخارجی راابتداءً رسیدگی نمایند و مرحله استیناف
آن در دیوان های جزاء محاکم استیناف صورت گیرد .اماهیأت قضائی دیوان امنیت
عامه که درفیصله ابتدائیه اشتراک داشته انددر مرحله استیناف اشتراک ورزیده
نمیتوانند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1097 - 1043مورخ1385 / 8 /30
درص ()245
رسیدگی قضایای حقوق عامه ودیوا ن های جزائی در محکمه ابتدائیه
-4
مرکز والیت:
قضایای جدید الـورود حقوق عامه ،تجارتی ،امنیت عامه وامنیت داخلی و
خارجی مربوط حوزه استیناف والیت بشمول ولسوالی ها عموماً حسب مواد
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(4و )5مصوبه شماره ( )385مذکوره درمحاکم ابتدائیه مراکز والیات ابتداءً
تحت رسیدگی قرارگیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ 1386 /9 / 20
درص (.)448
-5طرزرسیدگی قضایا ازحیث موضوع :
درمورد صالحیت های موضوعی محاکم متحدالمآل شماره  1946مؤرخ
 1386/5/29داراالنشاء شورای عالی قابل تطبیق است ولی محاکم ابتدائیه که
فعالً درتشکیل شان دیوانهاندارند باتشکیل فعلی جمیع قضایای مفوضه را مورد
رسیدگی قراردهند.
قضایای امنیت عامه ،تجارتی وحقوق عامه که قبالً دردیوانهای استیناف ابتداءً
رسیدگی می شد طی قراری به محکمه ابتدائیه مسترد گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()3965-3904مؤرخ 1386/12/ 8
درص (.)484
 -6طرزالعمل صالحیت های موضوعی :
طرزالعمل صالحیت های موضوعی محاکم درارتباط قضایای تجارتی ،مدنی
وحقوق عامه ،امنیت عامه ،جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ،دعاوی ملکیت های
مهاجرین وآمریت های وثایق طی ( )13ماده تنظیم و پس ازتصویب شورایعالی ستر
ه محکمه ابالغ گردید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1987-1932مؤرخ 1386 / 5/23
درص ()392
محاکم ابتدائیه فاقد دیوا ن ها ،قضایا رابه اساس موضوع به بخش ها
-7
تسلیم نمایند:
محاکم ابتدائیه مرکز والیاتیکه تاکنون دارای دیوانهانمیباشند بارعایت ماده
( )42قانون تشکیل وصالحیت محاکم قضایای جزای عادی ،ترافیکی ،امنیت عامه،
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جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ،مدنی ،احوال شخصیه وتجارتی رابه بخش
هاوشعبات علیحده تنظیم نمایند .این قضایاتوسط هیأت قضای و اداری موجود
صورت گیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 214 - 144مؤرخ 1388 / 2 / 21
درص (.)648

د -دعاوی قروض بانکها

انفصال دعوی مطالبه قروض بانک ها درمحاکم تجارتی:
درصورت مطالبه بانک ،موضوعات قروض بانک ها واشخاص بدیوان های
تجارتی محاکم استیناف والیات تحت رسیدگی عاجل وفوری محول گرددومحاکم
استیناف بمنظور حمایه حقوق عامه توجه جدی رامبذول نمایند
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1447 - 1390مورخ1385 / 9/ 19
درص(.)257

هـ  -عدم صالحیت څارنوال درترتیب دوسیه حقوقی

دوسیه ها ی حقوقی:
څارنوالی درقضایای حقوقی اعم ازمدنی وتجارتی صالحیت ترتیب دوسیه
هاراندارد .بلکه عرایض حقوقی رامنحیث ارتباط به ادارات حقوق محول کند.
محاکم ازتسلیمی همچودوسیه هاکه ازطریق څارنوالی فرستاده می شود احتراز
جویند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )819-760مؤرخ 1386 /2 / 20
درص ( .)340
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و -محکمه ذیصالح دردعوی ترکه وتقسیم

انفصال دعوی ترکه وتقسیم درمحل عقار بیش قیمت:
دعوی ترکه وتقسیم بارعایت ماده ( )92قانون اصول محاکمات مدنی در
محکمه ای مورد رسیدگی قرار گیردکه قسمت اعظم عین دران واقع باشدمثالً
دریک محل زمین ودرمحل دیگردوکان واپارتمان وجوددارد ،هردوقیمت گزاری
شود.
منظور ازقسمت اعظم ،ارزش واقعی هر شی ازجهت معنویت وکیفیت آن است
نه ازحیث کمیت بناءً عین مدعابهایاموردتقسیم قیمت گزاری شود ،هرگاه قیمت
دکان یاسرای نسبت به زمین بیشتر باشد موضوع به محکمه ای محول شودکه مال
بیش قیمت درحوزه صالحیت کاری آن قرارداشته باشد.
موضوع تقسیم وترکه رضائی به محکمه یااداره ثبت اسنادی احاله شودکه
قسمت بیش قیمت عقار متروکه یاموردتقسیم درحوزه قضائی آن قرار دارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )974-915مؤرخ  1386 /3 / 1درص (.) 346

ز -غیر قانونی بود ن شورای عالی قضائی سمت شمال

شورای عالی قضا ئی سمت شمال غیر قا نونی است :
بموجب مصوبه شماره ( )617مؤرخ1385/8/18شورای عالی ستره
محکمه ،فیصله های شورای عالی قضائی صفحات شمال،تبدیل محکمه وسایر
اجراآت آن نسبت غیر قانونی بودن حایز اثر قانونی نمیباشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ()2256- 2248مؤرخ1386/12/13
درص ( )297
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ح – الغای محکمه خاص ملکیت ها:

حکم شماره ( )150مؤرخ 1385/10/30رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
درموردالغای محکمه خاص ابتدائیه والیتی حل وفصل دعاوی ملکیت هاوتفویض
صالحیت آن به محاکم استیناف اخبارگردید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2371-2315مؤرخ1385/12/1
درص (.) 301

ط  :تطهیر پول

تطهیر پول:
قضیه تطهیر پول درمحکه ابتدائیه مبارزه باجرایم فساد اداری مرکز کابل
منفصل گردد .ونیزجمیع قضایای فسا د اداری مندرج ماده ( )3قانون نظارت
برتطبیق ستراتیژی مباره علیه فساد اداری منسوبین وزارت داخله ،ریاست عمومی
امنیت ملی ومنسوبین وزارت خانه های دارای تشکیالت نظامی به محکمه مذکور
محول شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( )2322-2250مؤرخ 1388/ 9/30درص ()725

ی -دعوی اراضی متروکه وعلفچر

محکمه ذیصالح دعوی اراضی وعلفچر:
رسیدگی دعاوی منافع اراضی متروکه وعلفچر هاکه بین اهالی قراء ویابین
افراد صورت می گیرد ،ازصالحیت دیوانهای حقوق عامه نبوده بلکه ازجمله
قضایای مدنی محسوب ودرمحاکم ولسوالی ،دیوانهای مدنی محاکم استیناف
ودیوان مدنی ستره محکمه موردغور قرارمی گیرد .لذا اشخاص دردعاوی امالک
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غیر دولتی بشمول زمین للمی درصورتی که به ارتباط ملکیت مدعی بهاحایز اسناد
معتبر باشند میتوانند به اقامه دعوی مبادرت نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  )118 - 60مؤرخ 1387/ 1 /19درص() 499

سوم  -تفویض صالحیت رسیدگی قضیه ازیک
محکمه به محکمه دیگر

 -1معلومات تبدیلی محکمه توسط پست رسمی ارسال شود:
محاکم در ارائه معلومات به ارتباط تبدیل محکمه دقیق باشند .والی معلوم
شدن نتیجه درقضیه رسیدگی نکنند .وبخاطر رعایت امانت و مصؤونیت ارسال
ومرسول توسط پسته رسمی صورت گیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 185 - 139مورخ  ۱۳۸۵ / 3 /16درص
() 206
 -2دقت محاکم در ارائه معلومات مربوط به تبدیلی محکمه:
محاکم درارائه معلومات مربوط به تبدیلی محکمه دقیق باشند وتاحین وصول
نتیجه ار رسیدگی قضیه اجتناب ورزند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 268 - 241مورخ  ۱۳۸۵ / 5/14درص
()210
 -3تجویز تبدیلی محکمه به حضورطرفین قضیه:
موضوعات تبدیلی محکمه درحضور طرفین دعوی موردغور قرارمی گیرد .حین
مطالبه تبدیلی محکمه بهر دو جانب ابالغ شودتایکجاغرض انفصال موضوع
حاضر باشند.
تفصیل در متحدالمآل شماره ( )309 -271مورخ ۱۳۸۵ / 6 / 21
درص () 214
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 -4درصورت مطالبه تبدیلی محکمه الی ابالغ تجویز ازدخول موضوع به صورت
حال اجتناب شود:
حین اقدام اصحاب دعوی به تقاضای تبدیلی محکمه که حق قانونی شان بوده
ودرفقره ()4ماده()24قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضا ئیه ج.ا.ا نیزتسجیل
گردیده ،قضات محاکم ازادخال موضوع بصورت حال که تقاضای تبدیلی محکمه
رااخالل ومنقضی می سازد اجتناب واحتزاز نموده سبب بروز مشکل نشده وزمینه
رامساعدنسازند تــاطرف دعوی تقــاضای رد را اعمــال نماید.

تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1388 - 1332مورخ
1385 / 9/ 19درص ( .)255

 -5صالحیت استینافی قضیه ایکه تبدیل محکمه شده است:
هرگاه قضیه دریک محکمه ابتدائیه به شکل طبیعی ویابه اثرتبدیلی محکمه
فیصله گردد ،رسیدگی استینافی قضیه درحیطه صالحیت همان محکمه مرافعه می
باشد که محکمه ابتدائیه درحوزه قضائی آن قراردارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره () 2190 - 2132مورخ  1385 / 11/ 15در ص
( .)293
 -6طرف قضیه به عوض تبدیل محکمه میتوانداز حکم رد قاضی استفاده نماید:
درقضایای مدنی ازتبدیلی محکمه معذرت خواسته شودولی قضات مکلف اند
بارعایت احکام مواد( 200 ،152و )493قانون اصول محاکمات مدنی رسیدگی
قضایا رابدون دلیل مؤجه وقانونی معطل قرارندهند.
درصورتیکه یک طرف قضیه راجع به قضات مشکل موجه داشته باشد از احکام
رد قاضی مندر ج فصل چهارم باب دوم قانون اصول محاکمات مدنی استفاده کرده
میتواند.
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تفصیل درمتحدالمآل شماره()3810-3753مؤرخ 1386 /12 /5درص
(.)477
 -7درقضایای مدنی تبدیل محکمه مجاز نیست :
چون تقاضای مدعیان تبدیلی محکمه در دعاوی مدنی بطور قابل مالحظه
افزایش یافته بناءً تقاضای تبدیلی محکمه درهمچومواردقابل پذیر ش نبوده،
موضوع طبق ماده ( )81قانون اصول محاکمات مدنی درمحکمه محل سکونت
مدعی علیه منفصل گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ 1386 /10 / 12
درص (.) 454
 -8صالحیت رئیس محکمه درتبدیل قضیه ازیک دیوان به دیوان دیگر:
رئیس محکمه استیناف در صورت ضرورت به تبدیلی قضایا ازیک دیوان به
دیوان دیگر وتوظیف قضات دیوانهاطور علی البدل مبادرت کرده می تواند
وهمچنان درصورت ضرورت به تکمیل ترکیب قضایی ازطرف مقام ستره
محکمه اقدام می نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ 1386 /9 / 20درص
(.)448
 -9هرگاه طرفیکه تبدیل محکمه خواسته تایکماه حاضرنشود ،تبدیلی محکمه
ردشده تلقی میشود:
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بمنظورتسریع اجراآت درمحاکم وجلوگیری ازضیاع وقت خصوم ،هرگاه
شخصی که تقاضای تبدیلی محکمه رانموده وبعد از وصول معلومات الزم
درظرف یک ماه حاضرنگردد ،تقاضای تبدیلی محکمه رد شده تلقی گردد
ومحکمه دعوی رادربادرنظرداشت احکام قانون منفصل سازد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2705-2650مؤرخ 1386 /8 /29
درص (.)431
 -10عدم جواز تبدیل محکمه ازطرف محکمه :
محکمه ایکه بآن تفویض صالحیت می گردد ،قانوناً مکلف به رسیده گی و
انفصال قضیه وارده میباشد .تقاضای تبدیلی محکمه ازجانب محکمه محال الیه
صبغه قانونی ندارد وهمچو مطالبه احتراز واستنکاف ازقضاوت تلقی میگرددکه
نبایدقضات خالف قانون بآن متوصل شوند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )718 - 647مؤرخ1388/ 3/ 20درص (.)668
 -11تبدیل محکمه درقضایای جزائی:
تبدیلی محکمه در قضایای جزائی ازجانب شورایعالی ستره محکمه
بدرخواست لوی څلرنوالی درمرحله تحقیق قضیه صورت می گیرد ،گرچه قضیه
هنوز به محکمه محول نشده ،تصویب شورای عالی ستره محکمه جهت
مسبوقیت رؤسای محاکم استیناف اخبار میشودتاعندالورود دوسیه طبق تصویب
اجراآت بعمل آرند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1155 - 1083مؤرخ1388/4/ 24درص
(.) 681
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قسمت ششم -دعاوی اراضی ومسایل امالک

 -1توجه خاص به امالک دولت :
ملکیت های عقاری وغیر عقاری مر بوط به شخص داخل نصاب ومحدودیت
خاص نبوده بلکه به هر اندازه ایکه شخص دعوی مالکیت رانمایدوعندالمحکمه
دعوی آن ثابت شود ،محکمه می تواندکه دعوی آن باارائه اسناد موردرسیدگی
قراردهد .بنابران محاکم دعاوی اراضی را با دقت تام و رعایت اصل قانونیت و
توجه خاص به امالک دولت بعد از تصفیه تحت رسیده گی قراردهند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 2428- 2372مورخ 1385 / 12 /24
درص (.) 303
 -2غصب امالک دولت :
بمنظورجلوگیری ازدوام غصب امالک دولتی واشخاص ،محاکم مکلف
برسیدگی دعاوی اراضی علفچر وللمی بارعایت احکام قانون و بادر نظرداشت
فرمان ( )362مورخ  1382 /1 /19مقام ریاست جمهوری می باشد ،ادارات
قضایای دولت درموردغصب امالک دولتی به اقامه دعوی مبادرت نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3288-3230مؤرخ 1386 /11 / 3
درص (.) 459
 -3دعاوی عقاری بین فردودلت:
فقره دوم فرمان شماره ( )83ریاست جمهوری مبنی براینکه دردعاوی عقار
بین فردودولت مدعابهاتاقطعیت فیصله نزد دولت باشد ،درمغایرت باماده
( )120قانون اساسی ،قوانین وفرامین تقنینی قراردارد .بناءً مطابق ماده
( )120قانون اساسی وماده ( )9قانون اصول محاکمات مدنی دولت بصفت
مدعی ویامدعی علیه درپیشگاه محکمه قرار می گیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()2425-2375مؤرخ 1386 / 7/ 5درص (.)413
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 -4دعوی اراضی وعلفچر:
رسیدگی دعاوی منافع اراضی متروکه وعلفچر هاکه بین اهالی قراء ویابین
افراد صورت می گیرد ،ازصالحیت دیوانهای حقوق عامه نبوده بلکه ازجمله
قضایای مدنی محسوب ودرمحاکم ولسوالی ،دیوانهای مدنی محاکم استیناف و
دیوان مدنی ستره محکمه موردغور قرارمی گیرد .لذا اشخاص دردعاوی امالک
غیر دولتی بشمول زمین للمی درصورتی که به ارتباط ملکیت مدعی بهاحایز
اسناد معتبر باشند میتوانند به اقامه دعوی مبادرت نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( )118 - 60مؤرخ 1387/ 1 /19درص()499
 -5التوای دعوی الی تصفیه اراض
طبق فرمان شماره ( )401مؤرخ 1380/1/16اداره مؤقت ومصوبه
شماره ( )3مؤرخ  1382/1/18مجلس وزراءهر نوع دعاوی ومعامله الی
تصفیه عمومی معطل قرارداده شود وزمین تحت تصرف ذوالید الی ختم تصفیه
قرارگیرد.
محاکم از صدور قرار ذوالیدی نیزخود داری واحترازنمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )854 -811مورخ1385 /8/27درص (.)239
 -6تاختم تصفیه ،زمین به تصرف ذوالید قرارگیرد:
هرنوع دعاوی ومعامله الی تصفیه عمومی معطل قرارداده شود وزمین الی
ختم تصفیه تحت تصرف ذوالیدقرارگیرد .محاکم ازصدور قرار ذوالیدی که آن
نیز رسیدگی قضائی می باشد خوددا ری نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1331 -1275مورخ 1385 / 9/11
درص (.)254
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 -7اعتراض در نظرهیأت تصفیه:
اگر راجع به نظر هیأت تصفیه ازطرف فرد علیه دولت ویافرد علیه فرد
کدام ممانعت بعمل نیامده باشد،هیأت مذکور نظر خودرابا رعایت سلسله
مراتب به ریاست امالک راجع نمایند تاثبت امالک گردد .درغیرآن موضوع
غرض فیصله شرعی به محاکم مربوط ارجاع شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )"1454-1395مؤرخ  1386/4/18درص
()367
 -8معلومات امالکی :
معلومات امالکی ازتاریخ صدور متحدالمآل از آدرس وزارت مالیه فاقد
اعتبار بوده قابل جراء نمیباشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )5959مؤرخ  1387 /8 /12درص ( .)594
 -9موجودیت ملکیت دولت درحاشیه مدعابها:
زمانیکه دعاوی ذات البینی اشخاص راجع به عقار درمحاکم تحت رسیدگی
قرارداشته باشد ،محکمه مطابق اسناد برآن رسیدگی مینماید .هرگاه درعین حال
ملکیت دولت درحاشیه مدعی بهاقرارداشته باشد و شایبه حقوق دولت درمیان
باشد ،محکمه مربوط جریان رابه داره قضایای دولت و سایر مراجع مر بوط
محول سازد وبعد ازتصمیم اداره قضایای دولت ومرجع مربوط در زمینه به
انفصال موضوع مبادرت نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3209-3140مؤرخ 1387/9 / 13
درص (.)611
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 -10ارجاع معلومات امالکی بوزارت مالیه :
تصادیقی که ازآدرس وزارت مالیه درموردامالک دولتی ویااشخاص صادر
گردیده است ،جهت تثبیت صحت وسقم آن یک بار بوزارت مالیه راجع وتائید
آن گرفته شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )169مورخ 1388/1/10درص (.)641

قسمت هفتم
موضوع استمالک وانتقال ملکیت

-1درمورداستمالک جایدادهامراتب ذیل رهنمائی شد:
الف -هرگاه جایداد شامل تعمیرمسکونی ،دکان وباغچه بوده وفاقد
سندملکیت باشد ،درصورت تصرف بیش از 15سال ودرحالیکه ازجانب
اشخاص حقیقی وحقوقی باالی آن دعوی موجودنباشد ،بمقصد استمالک وثیقه
ذوالیدی اعتبار دارد ودرغیر آن مجازنیست.
ب درموردزمین های زراعتی وانواع آن طبق قانون تصفیه اراضی عمل شود.
ج -هرگاه باالی زمین تحت استمالک ادعاموجود باشد محکمه طبق ماده
( )80قانون اصول محاکمات مدنی رسیدگی عاجل نماید.
د -درصورتیکه جایداد قابل استمالک برای شخص غایب ثابت باشد
وزارت انکشاف شهری ازطریق محکمه طبق ماده ( )323قانون مدنی قیم تعیین
واجراآت نماید.
هـ  -قیمت زمین تحت استمالک طبق ماده  176قانون اصول محاکمات مدنی
بعد از معلومات اهل خبره طورعادالنه تعیین گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )879-820مؤرخ  1386 /2/ 25درص (.)342
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 -2توضیح مقصد استمالک :
درروشنی ماده ( )40قانون اساسی درمورد استمالک چنین توضیح
میشودکه استمالک ملکیت شخص بمقصدتأمین منافع عامه وباتعویض قبلی
وعادالنه یعنی نرخ روز صورت می گیرد .ولی شاروالی هاوارگان های دیگرنمی
توانند جایداد های اشخاص را طور یک جا نبه وبدون رعایت نرخ روز وبدون
ضرورت منافع عامه استمالک نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1212-1111مؤرخ1387/4/11
درص(.)535
 -3درمسایل انتقال ملکیت احکام ذیل توحید گردید:
الف بموجب مصوبه شماره ( 1385/6/22 )493شورای عالی ستره
محکمه ،ترتیب وثیقه ذوالیدی ازجانب کسانیکه درجایدادخویش بیش از()15
سال تصرف دارند در وقت استمالک جایداد اعتبار دارد ،در غیر آن وثیقه
ذوالیدی مجازنمی باشد.
ب بموجب یادداشت شماره ( )716مؤرخ  1385/9/13شورایعالی
ستره محکمه ،در اجرای قباله ها سند بنیادی مدنظرگرفته شود ،قباله متناسب به
اندازه مالیه دهی باشدوسند اظهار نامه سند امالکی نبوده درانتقال ملکیت
مورداستناد قرار نگیرد.
ج -هرگاه عقاردر اتصال ملکیت دولت قرارداشته باشد ،نظر کارتوگرافی
(کادستر) درمورد اخذ شود.
د -هرگاه یکی ازطرفین دعوی امالک متصرفی شان بنام خود دعوی یامؤرث
شان سند بنیاد ی وقیدیت مالیه دهی به دفتر امالک نداشته باشند محکمه
درچنین مواردموضوعرا به اداره قضایای دولت راجع نماید.
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هرگاه اداره قضایای دولت درموردادعائی داشته باشد ،دعوی راباالی ذوالید
دایرنماید ،درغیر آن محکمه اندازه زمین وامالک مذکور راتوسط ادارات مربوط
به قیدجریب تثبیت نموده مدعابهارابین طرفین دعوی فیصله نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2103- 2031مؤرخ 1388 / 9/22درص
()714

قسمت هشتم
تنظیم اجراآت قضائی محاکم
اول – ریاست ازجلسات قضائی

 -1ریاست ازجلسات قضائی:
رؤسای محاکم استیناف درقضایای جنایات درحالی که حاضر باشندشخصاً
جلسات قضائی راتحت ریاست خویش مصلحتاًدایر وبه اشتراک رئیس دیوان به
انفصال قضایا مبادرت ورزند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1777-1719مؤرخ 1385 / 9/ 28درص
()273
 -2دردعاوی عقاری بین افراد ودولت:
ازانجائیکه دعاوی عقار بین افراد ودولت منحیث حقوق عامه حایز اهمیت
بخصوص می باشد بنابران اشتراک رؤسای محاکم استیناف وابتدائیه در
رسیدگی آن وریاست از جلسات قضائی این دعا وی درمورد اراضی وامالک
دولتی حتمیست می باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2095-2042مؤرخ 1386 /6 /3
درص()399
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 -3تصمیم رئیس محکمه مبنی بر ریاست ازجلسا ت قضائی:
پیوست به متحدالمآل قبلی نگاشته میشود:
رئیس دیوان آجندای جلسه رابه رئیس محکمه استیناف تقدیم نماید،
درینصورت رئیس محکمه یاخود ریاست جلسه رابعهده میگیرد ویابه رئیس
دیوان وظیفه می دهد که ازجلسه قضائی ریاست نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  )1484-1417مؤرخ1387/5/2در
ص(.)543
 -4درموضوعات جزائی ،جنایات ،مدنی وحقوق عامه :
بمنظور تأمین دقیق عدالت ،رؤسای محاکم استیناف ورؤسای محاکم
ابتدائیه در موضوعات جزائی جنایات ودرموضوعات مدنی وحقوق عامه در
صورتی که مدعی بها بیشتراز یکصد هزار افغانی ارزش داشته باشد ریاست
جلسات قضائی رابعهده گیرند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  )431- 370مؤرخ 1387/ 2/ 18
درص (.)512
 -5درموضوعات جنایات :
رؤسای محاکم استینافت والیات و رؤسای محاکم شهری والیات بااتخاذ تدابیر
الزم جلسات قضایای جنایات راتحت ریاست خویش دایرنموده ودرتطبیق سالم
ویکسان احکام قانون حین رسیدگی عادالنه قضایابطور دقیق ومسؤوالنه سهیم
شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3565-3495مؤرخ 1387 /11 / 2
درص ()631
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 -1ابالغ تدویر جلسه پنج روزقبل به متهم:
محاکم قبل از اتخاذ هر نوع تصمیم وجلسات قضائی که میعاد آن حداقل
پنج روزقبل در قانون اجراآت جزائی مؤقت تسجیل یافته متهم ویا وکیل مدافع
ویرا اطالع دهندتاازین ناحیه حقوق اساسی متهم (مؤکل) مورد اتالف قرار
گیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )730مؤرخ  1386 / 2/ 26درص (.)338
 -2توظیف یک قاضی به تحریر صورت حال:
جمیع محاکم مکلف اند تایکی ازقضات شامل درترکیب هیأت قضائی
راموظف سازند که صورتحال راتحریرنماید.
درمحاکمی که صورت حال بشکل تایپ ،کمپیوتر یافوتوکاپی قرار داشته
باشد وازطرف هیأ ت قضائی موجود تنطیم گردیده باشد،عاجالً به قلم تحریر،
مهر وامضاء شود ودرمحکمه حفظ گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )863 - 802مؤرخ 1387/ 3/ 18درص
(.)527
 -3عدم جواز محاکمه صوری قبل ازدوران دعوی:
طوریکه مالحظه میشود -قضات درحین رسیده گی دعاوی مدنی قبل ازمطالبه
صورت دعوی ازمدعی،محاکمه صوری وغیر واقعی رادایروخالف قانون به
تشکیل جلسه قضائی مبادرت ومدعی رابه احضار شهود ویامدعی علیه رابه
حلف تهدیدمی نمایندویابعدازاینکه مدعی صورت دعوی راحاضر کرد ،بدون
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درج آن به صورت حال نقل آن رابه مدعی علیه غرض ارائه جواب تسلیم
میدهند.
بتمام محاکم هدایت داده می شود که ازمواردغیر قانونی فوق احتراز بعمل
آرند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 2249-2177مؤرخ1388/9/ 28
درص(.)723

سوم :طرزالعمل استهداء وگزارشد هی

 -1استهداء بارعایت سلسله مراتب صورت گیرد:
ازانجائیکه محکمه ابتدائیه درچوکات ریاست محاکم استیناف فعالیت می
نماید ،آنگاه ازمقام ستره محکمه طالب هدایت شوند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3229-3190مؤرخ 1386 / 11/ 1
درص (.)457
 -2احترازازاستهداء بدون ضرورت:
ازجریان استهداآت محاکم برمی آید که بعضاً باوجود صراحت احکام قوانین،
به عوض تعقیب مسیر قانونی قضایا به استهداآت غیرموجه مبادرت می شود.
بناءًازمحاکم جداً تقاضامیگرددتامتوجه حاالت قضایا بوده بدون ضرورت
باستهداء متوصل نشوند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2236-2168مؤرخ 1387 /6 / 26درص
(.)569
 -3ارائه گزارش ازفعالیت محاکم درهرپانزده روز:
بمنظور تحقق اهداف قضاوت درج.ا.ا،سرعت عمل اجراآت قضائی،
محاکم ریاست محکمه استیناف بریاست تحریرات ستره محکمه گسیل دارند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )4061-3992مؤرخ  1387 /12/ 24درص
() 635
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 -4تحقق احکام وفرامین:
اداره نظارت وارزیابی به اساس حکم مقام ریاست جمهوری بمنظور توحید
گزارش وار زیابی فعالیت های ناشی ازاحکام وفرامین تشکیل گردید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( )4871مؤرخ 1386/8/13درص ( .)427

چهارم :عدم اشتغال قضات به وظایف غیر قضائی

 -1قضات به مشاغل غیر قضائی نپردازند:
به تعقیب متحدالمآل شماره ( )2203-2150مورخ 1386/6/20
توضیح میشودکه هیچ یک ازقضات نمی توانند در فعالیت های انجمن
ها،اتحادیه ها ،وسازمان های ملی وبین المللی که خارج ساحه اداره قوه
قضائیه وغیرمرتبط به فعالیت قبول شده ستره محکمه باشد سهم گیرند
یاعضویت حاصل نمایند.
ازمراجع همکاری کننده ملی وبین المللی تقاضا میشودتادر فراهم آوری
هر گونه مساعدت هاوکمک های مادی ومعنوی برای قضات قبل از همه موافقه
ستره محکمه رابدست آورند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()2649-2594مؤرخ1386 / 6/ 20
درص (.)429
 -2شمولیت قضات درانجمن هاواتحادیه ها مجازنیست :
بموجب مصوبه شورای عالی ستره محکمه شمولیت قضات درانجمن
ها،اتحادیه هاوتشکیالت غیر قضایی وازجمله سازمانی بنام(انجمن قضات زن)
که خارج تشکیالت ستره محکمه می باشد ،جوازندارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2203-2150مؤرخ  1386 /6 / 20درص
() 404
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پنجم :موضوع تحدید معامله حقوقی باقضات:

قاضی درحوزه قضائی خویش قرض نگیردواعانه جمع نکند:
چون حفظ حیثیت ووقار قضاء مکلفیت همه قضات ومنسوبین ارگان
قضاء می باشد ،بنابران قضات ومنسوبین محـــاکم به هیچ صورت
درحـــوزه قضائی مربوط خویش به اخذ قرضه ویا اعانه ازمراجعین ویاسایر
اشخاص مبادرت نورزند.
تفصیل درمتحدالمال 3521-3464مورخ1386/11/22درص( ) 468

ششم :منع مسافرت قضات بدون استیذا ن ستره محکمه
مسافرت های قضات باستیذان ستره محکمه صورت گیرد:
بمنظور اینکه ازیکطرف مقام رهبری ستره محکمه ازحالت منسوبین
خودمسبوق باشدوازجانب دیگر به تشخیص دقیق مستحقین مبادرت گردد ،و از
تکرار سفرهانیز جلوگیری بعمل آید ،بنابران قضات ومنسوبین ستره محکمه
بدون استیذان مقام ستره محکمه به سفرهای خارجی مبادرت کرده نمیتواند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2149-2096مؤرخ 1386 /6/20
درص()403

هفتم :توظیف خدمتی قضات

 -1توظیف اعضای یک دیوان به دیوان دیگر:
اعضای دیوان های محاکم ابتدائیه به تجویز رئیس محکمه ازیک دیوان به
دیوان دیگر طور خدمتی توظیف شده میتوانند ،ولی رئیس محکمه ابتدائیه
صالحیت تبدیلی قضیه راازیک دیوان به دیوان دیگرندارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )739- 680مؤرخ1387/2/ 29درص
(.)523
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 -2عدم صالحیت توظیف قضات ابتدائیه به محکمه استیناف:
بارعایت حکم فقره ( )9ماده ( )24قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه
قضائیه ،رؤسای محاکم والیات صالحیت توظیف اعضاء را ازیک دیوان به
دیوان دیگر وبه محاکم ابتدائیه دارند .اماحایز صالحیت توظیف رؤساء واعضای
محاکم ابتدائیه به دیوانهای ریاست محکمه استیناف نمی باشند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1892-1825مؤرخ 1387 / 5/ 21
درص( .)557
 -3قضات خدمتی صالحیت امضاء راندارند:
قضات خدمتی صالحیت مهروامضای وثایق ومثنی آن راندارند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )679 - 618مؤرخ1387/ 2/ 28درص (.)521
 -4قضات خدمتی حایزصالحیت امضاء می باشند:
قضات خدمتی بدلیل اینکه در کار قضائی محکمه سهم می گیرند،
ابرازنظر میکنندوتصمیم می گیرند،برای اینکه ازکارواز تصمیم قضائی شان قانوناً
مسؤول باشند ،بایددروثیقه ،فیصله هاوقرارهای که به تصمیم شان صادرمی
شودامضاء نمایند .بناءً صالحیت امضاءرا در وظایفی که طورخدمتی کار
میکنند ،دارند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3069-3000مؤرخ  1387 / 9/ 3درص
(.)607

هشتم :حضورمنسوبین محاکم به وظایف محوله
جمیع منسوبین محاکم طبق قانون به وظایف محوله شان حاضر باشند.
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هرگاه درحین بررسی معلوم گردیدکه قضات ومنسوبین محاکم بدون اخذ
رخصت ویااجازه آمر باصالحیت وظایف خویش را ترک نموده اند به تعلیق
وظایف شان مبادرت می گردد.
درصورتیکه قضات ومنسوبین محاکم درزمینه معذرت ویاضرورت داشته
باشند آمر مربوط راباارائه معذرت ویا اخذ رخصت درجریان قراردهند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )8498مؤرخ 1387 /11/ 27در ص ()629

نهم :رعایت مواعید رسیدگی قضایا
 -1رعایت میعاد قانونی :
محاکم دوسیه ها رادرداخل میعاد قانونی رسید گی نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2184مورخ  ۱۳۸۵ / 6/5درص ()212
 -2میعادرسیدگی قضایا:
محاکم ابتدائیه واستیناف اوراق قضایای جزائی را بعد از تاریخ صدور
حکم درظرف ( )10روز وقضایای احوال شخصیه وتجارتی رادر خلل ()15
روز به اداره څارنوالی واداره حقوق ارسال نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1301- 1229مؤرخ 1388 / 5/5
درص (.)685
 -3قضایای نقض شده منحیث قضایای مستعجله رسیدگی شود:
هرگاه قضایای وارده ازطرف دیوان های ستره محکمه نقض وبه محاکم
تحتانی محول می گردد ،محاکم تحتانی قضایای مذکور رامنحیث قضایای
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مستعجله بارعایت احکام قانون بمنظوررفع سرگردانی اطراف قضیه بدون معطلی
تحت رسیدگی قراردهند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3920-3850مؤرخ 1387 / 11/28
درص (.)630
 -4میعاد فیصله های مجدد یکماه است :
محاکم برای انفصال قضایبای جزائی ،مدنی ،حقوق عامه ،تجارتی واحوال
شخصیه که ازدیوان های ستره محکمه نقض وبرای فیصله مجددبرایشان ارجاع می
شود ،حق اولیت قایل شده درخالل یکماه ازتاریخ وصول دوسیه اصدارحکم نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2906-2834مؤرخ 1388 / 11/21
درص ( )748
دهم -مکلفیت قضات به تحریرنام شان درپهلوی امضاء
پیوست به متحدالمآل شماره ( )1756-6861مؤ رخ 1388/5/16
طرزالعمل امضاء قضات دروثایق ،فیصله هاو قرارها قرارذیل توضیح شد:
 -1قضات پهلوی امضاء شان درتمام مراحل اسمای خویش راطو رواضح
تحریرنمایند ،باالی مهر امضاء نکندوباالی امضاء نیز مهر نزنند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1592 -1521مؤرخ1388/6/18
درص () 696
 -2قضات محاکم دراخیر فیصله هاوقرارها اسم ووظیفه شان را تحریر و در
پهلوی آن امضاء نمایند.
تفصیل درمتحدالمال()2547-2479مورخ1387/7/17درص()578
 -3نمونه امضاء وشهرت مکمل قضات ومحررین بریاست عمومی وثایق وثبت
اسناد ستره محکمه ارسال شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2547 -2479مؤرخ 1387/7 /17
درص (.)578
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 -4قضات خدمتی صالحیت مهر وامضای وثایق ومثنی آنراندارند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1592 -1521مؤرخ 1388/6 /18
درص (.)696

یازدهم :امور فرهنگی قوه قضائیه

استفاده از مراکزفرهنگی قوه قضائیه درمراکز زون :
ضمن طرزالعمل استفاده ازتعمیر مرکز حمایتی( مرکز فرهنگی قوه قضائیه)
توضیح میشود تاسیمینارها وکنفرانس ها وسایرمحافل درمرکز مذکورتحت
نظارت مستقیم ریاست محکمه استیناف بوده،راپور مفصل آن را درمورد
موضوع بحث ،تعداد آموزش دیدگان ومرجع تدویر وتمویل کننده بریاست
عمومی تدقیق ومطالعات ارائه دارند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2259مؤرخ  1386 /3 /30درص ()407

قسمت نهم
تأمین امنیت فزیکی محاکم

تأمین امنیت قضا ت ومحاکم :
بارعایت حکم ماده ( )75قانون اساسی ،ماده ( )5قانون پولیس ،ماده
( )75قانون تشکیل وصالحیت محاکم ومواد( )31-21قانون اجراآت جزائی
مؤقت ،تأ مین امنیت فزیکی قضات ،محاکم و څارنوالی هاازوظایف اهم پولیس
است.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3352-3282مؤرخ 1387 /10 / 10
در ص ()615
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قسمت دهم
تسلیمی دوسیه ها به محاکم
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 -1تسلیم دوسیه بمحکمه بدون رعایت حضورمتهم:
محکمه دوسیه های جزائی را بدون درنظرداشت حضورمتهم تسلیم شودوطبق
قانون به جلب واحضار مبادرت ورزد .اما څارنوالی مکلف است نواقص دوسیه
هاراطبق هدایت محکمه مرفوع سازد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 91 - 46مورخ  ۱۳۸۵ / 1 / 8درص (.)201
-2محاکم دوسیه های جزائی رابدون حضورمتهم تسلیم گیرند:
محاکم حین رسیدگی قضایای جزائی قوانین نافذ رابطور دقیق وبال انحرا ف
تطبیق نمایند ودوسیه های جزائی را بدون درنظرداشت حضورمتهم تسلیم واز
طریق مرجع مر بوط جلب نمایند و به انفصال عاجل قضایای متهمین تحت
حبس وتوقــیف مبادرت ورزند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 2485 - 2429مورخ 1385 /12 /21
درص (.)305
-3محاکم دوسیه هاراتسلیم ومتهمین راجلب نمایند:
پیوست به متحدالمآل ( )2485 -2429مورخ  1365/12/29اخبار
میشودکه محاکم دوسیه های جزائی رابدون اینکه متهم را څارنوال
حاضرنمایدتسلیم شوند سپس در صورتیکه متهم درحبس ویاحجزقرارداشته
باشد ،رسماً اورا احضار وهر گاه رها باشد به جلب وی اقدام نماید .درصورت
عدم حضور مطابق حکم قانون به صدورفیصله غیابی مبادرت گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شـماره ( )4257-4199مؤرخ1386 /12/ 21
درص ()494
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 -4تقدیم عریضه حقوقی مستقیماً به محکمه :
مطابق قانون عریضه حقوقی (مدنی وتجارتی) مستقیماً به محکمه تقدیم می
شودویا ازطریق ادارات حقوق وزارت عدلیه به محکمه محول می شود.
محاکم قضایای مذکور راازطریق سایرادارات نپذ یرند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3371مورخ 1385 / 9/ 20در ص (.)265

قسمت یازدهم

مکلفیت قاضی به تطبیق قانون وقانون قبل از ارتکاب

تطبیق قانون جدید درصورتیکه به نفع متهم باشد:
بارعایت حکم ماده ( )27قانون اساسی وفقره ( )1ماده ( )21قانون
جزاء مرتکب بموجب قانونی مجازات میشودکه دروقت ارتکاب فعل نافذ باشد.
مگراینکه قبل ازصدورحکم قطعی ،قانون جدیدی نافذگرددکه به نفع متهم باشد.
لهذا محکمه مربوط درقضایای جزائی به اساس قانونیکه قبل ازارتکاب فعل
منسوب به متهم نافذ باشد اجراآت الزم نمایندو قانون جدیددرصورتی قابل
تطبیق است که به نفع متهم باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()1932-1879مؤرخ1386 / 5/ 15درص(.)389
قضات مکلف به رعایت وتطبیق قانون اند:
بموجب ماده ( )130قانون اساسی وفقره دوم ماده اول قانون مدنی در
مواردی که قانون صراحت داشته باشد ،قضات مکلف به رعایت وتطبیق احکام
قانون میباشند ودرموارد غیرصریح مطابق احکام شریعت موضوع طوری حل
وفصل میشود که عدالت به بهترین وجه تأ مین گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()2425-2375مؤرخ 1386 / 7/ 5درص (.)413
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احکام غیابی وتعیین وکیل مسخر
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 -1همکاری څارنوال بامحاکم درتعیین وکیل مسخر:
چون ماده( )159قانون اصول محاکمات مدنی درمورد تعیین وکیل مسخر به
قوت خودباقی ونافذ است .لهذا تازمان تعدیل این ماده ریاست های څا رنوالی
درمورد تعیین وکیل مسخر بــرای اشخاص غائب کماکان همــکاری نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره(  ) 436-358مورخ 1385 / 1/ 15درص ()218
 -2متهمین غائب بعوض اعالن رادیو ،جلب شوند:
بارعایت مواد46و 47قانون اجراآت جزائی مؤقت ،بعدازتکمیل پروسه سه
جلب وتسلیمی ابالغیه برای متهم غایب سه بار که جمعاً ( )25روز رادر بر گیرد
به تعیین وکیل مدافع برای متهم غایب ازطر یق وزارت عدلیه ونمایندگی های آن در
والیات ویامؤسسات اقدام وموضوع رامنفصل سازند .بنابران درین زمینه از اعالن
در رادیوجهت حضورمتهمین غایب درقضایای جزائی خود داری شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3406-3348مؤرخ 1386 / 11/ 8
درص (.)464
 -3درصورت امتناع اقارب درجه اول غایب ،څارنوال بحیث وکیل مسخر
تعیین شود:
بارعایت حکم ماده ( )159قانون اصول محاکمات مدنی درصورتیکه اقارب
درجه اول غایب ،زوج یازوجه اوحایز شرایط وکالت نبوده یااز قبول وکالت امتناع
ورزند ،څارنوال مدنی به تجویز محکمه بحیث وکیل غایب تعیین می گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1154-1095مؤرخ 1386 /3 /13درص ( ).
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 -4طرز تعیین وکیل مسخر:
طبق هدایت مواد( )57و( )58قانون مدنی پدر به اساس قرابت مستقیم
وبرادر به اساس قرابت غیرمستقیم هردو ،درجه اول محسوب می شوند.
درصورتیکه اقارب درجه اول شرایط وکیل مسخر راداشته باشند ،میتوانند که
هریکی از آن هابحیث وکیل مسخر تعیین گردد.
البته وکیل غایب صالحیت اقرار ،ابراء اصالح ،قناعت و سایر اقدامات راکه به
ضررغایب تمام شودحایز نمی باشد.
هدف قانونگزار از تعیین وکیل مسخر ازجمله اقارب درجه اول این است که
قریب درجه اول نسبت به حال شخص غایب اشفق بوده از حقوق شخص غایب
بهتردفاع نماید.
درصورتیکه اقارب درجه اول شرایط فوق رانداشته باشد محکمه از څارنوالی وکیل
مسخر تعیین نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )493 - 432مؤرخ1387/2/ 19درص (.)513
 -5محاکم ازانجمن وکالی مدافع درموردتعیین وکیل مسخر مطالبه نمایند:
محاکم ابتدائیه واستیناف راجع به توظیف وکالی مدافع درمورد متهمین غایب
ازطریق ریاست های محاکم استیناف مستقیماْ باریاست انجمن مستقثل وکالی
مدافع تماس حاصل نمایندتاباتوظیف وکال ی مدافع اقدام ورفع مشکل گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()1228- 1156مؤرخ 1388/4/ 27درص(.)683
 -6تعیین وکیل غایب ازاداره مساعدت حقوقی:
به اساس درخواست انجمن مستقل وکالی مدافع ،در موارد غیابت متهم،
محاکم از اداره مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه وانجوهاکه در بخش مساعدت
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حقوقی فعالیت دارند ،مطالبه کنند،تا در مرکز ووالیات ازحقوق متهم غائب دفاع
نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1884 -1812مؤرخ 1388/ 8/7درص(.)708
 -7برای متهمین بی بضاعت ازاداره مساعد حقوقی همکاری مطالبه شود:
محاکم درقضایای غیابی به مطالعه دوسیه برای متهمینی که بی بضاعت وانمود
شده باشند در مرکز از ریاست مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه ودروالیات از
ریاست عدلیه طالب مساعدت حقوقی شوند .درغیر آن ازانجمن مستقل وکالی
مدافع ،وکیل مدافع را مطالبه نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2568 -2396مؤرخ
1388/10 /21درص(.)729

قسمت سیزدهم
ابالغ حکم وقطعیت آن:

 -1ابالغ حکم :
الف -برای اینکه متهم محبوس دربرابرحکم محکمه حاکمه مجال اعتراض
داشته باشد ،حکم محکمه برایش ابالغ شود.
ج -محاکم ومراجع مربوط به شکایات محبوسین رسیدگی نمایندودر روشنی
هدایت حکم فقره ( )6ماده ( )78قانون اجراآت جزائی مؤقت ازمحاکمه و
مجازات دوباره شان که ناشی ازعین جرم باشد احتراز بعمل آر ند.
تفصیل متحدالمآل شماره ( )2369-2314مؤرخ  1386 / 7/ 3درص (.)409
 -2غیابت رئیس جلسه بعداز ابالغ حکم:
هرگاه جریان محاکمه خاتمه یافته وحکم صادره ابالغ شده باشد ،مگر رئیس
محکمه بعد ازصدور ابالغ حکم بوظیفه حاضر نباشد ،درصورتیکه حکم ازطرف
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سایر قضات امضاء شده باشد ،ضرورت به اعاده محاکمه نبوده و تأ خیر خروج
قضیه ازمحکمه نیز الزم نیست .بلکه در پهلوی اسم رئیس محکمه تحریر یابدکه
(درحین صدورحکم حاضر بود) ،وقضیه بطور عاجل ازمحکمه خارج گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 183-122مؤرخ 1387/ 1 / 23درص(.)502
 -3احتراز محکوم علیه ازگذاشتن شصت درپارچه ابالغ:
احتراز وخودداری محکوم ازامضاء ونهادن شصت انگشت درپارچه ابالغ حکم
مفهوم عدم قناعت رامنعکس می سازد.بناءً درصورتیکه حکم به شخص محکوم علیه
درفیصله ویاشخصیکه طرف دعـــوی بوده وقرارقضائی به ضررش انجام
گردیده ،قرار طبق ماده( )270قانون اصول محاکمات مدنی برایش ابالغ می گردد
واگر ازنهادن نشان انگشت ویاامضاء احتراز می نماید ،اینحالت مفهوم عدم قناعت
رااحتوا می نماید وموضوع به محکـــمه فوقانی ارجاع گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1049 - 988مؤرخ1387/3/ 24
درص () 531
 -4عدم تسلیمی نقل فیصله به محکوم له قبل ازنهائی شدن :
چون رسیده گی برفیصله های صادره محاکم حــین رسیده گی استینافی،
فرجامی ،تجدیدنظر وتنفیذ حکم مستلزم موجودیت فیصله ها در اوراق نسبتی قضیه
مدنی وتجارتی می باشد ،بنابران قبل ازنهائی شدن حکم ،فیصله به محکوم له تسلیم
داده نشود بلکه بعد ازنهائی شدن وقطعیت حکم ،سواد مصدقه آن به محکوم له
تفویض گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  )925 -864مؤرخ
1387/3/ 20درص()528
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قسمت چهاردهم
استیناف حکم
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 -1تصدیق استیناف خواهی ویافرجام خوماهی توسط محکمه حاکمه:
محکمه حاکمه حق تردیداستیناف خواهی یافرجام خواهی رادر قضایا ندارد .بلکه
محکمه حاکمه اعم ازاینکه محکمه ابتدائیه باشد یامحکمه استیناف ،صرف به
تصدیق استیناف خواهی ویافرجام خواهی که درزمان مقرره ومعینه قانونی صورت
گرفته مکلف می باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1574-1515مؤرخ  1386 / 4/ 21درص
(.)372
 -2تعریف څارنوال:
مراد از(څارنوال) در قانون(،لوی څارنوال )است  .بنابران درصورتیکه څارنوال
ابتدائیه یااستیناف به فیصله محکمه قناعت کند ،درصورت تائید لوی څارنوال
یامرستیال وی مداراعتبارمی باشد ودرحالیکه ردگردید قضیه قابل احاله به محکمه
فوقانی می باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )۱۷۷-۱۱۸مؤرخ 1386 / ۱/ ۲۳درص (.)316
محل تقدیم استیناف یافرجام خواهی:
بارعایت حکم ماده ( )63قانون اجراآت جزائی مؤقت محکوم علیه می
توانددرخواست استیناف خواهی خودرابه محکمه حاکمه یامحکمه استیناف تقدیم
نماید.
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هرگاه محکمه حاکمه غیرفعال باشد،درخواست استیناف خواهی بدفتر تحریرات
محکمه استیناف مستقیماًتقدیم گردد.
همچنان درخواست فرجام خواهی به احکام دیوانهای مربوط استیناف به محکمه
استیناف ویادیوان مر بوط ستره محکمه تقدیم شود .
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1662-1575مؤرخ 1386 /4 / 26
درص ()376
 -3حکم برائت طور عاجل به څارنوالی ارسال شود:
چون به اساس ماده ( )66قانون اجراآت جزائی مؤقت درخواست مرافعه
خواهی بایدمتکی به دالیل باشد ،لهذامحاکم احکام مربوط به برائت متهم راطور
عاجل تحریروبه اختیارڅارنوالی بگذاردتاحارنوال بمالحظه آن اجراآت قانونی نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1394-1335مؤرخ 1386 / 3/ 30
درص (.)365
 -4مکلفیت څارنوال به ترتیب وتعقیب دعوی:
مطابق فقره ( )2ماده ( )13قانون تشکیل وصالحیت څارنوالی ،څارنوال
مؤظف درصورت اعتراض وعدم قناعت لوی څارنوال به فیصله محاکم تحتانی،
مکلف است که منحیث مدعی العموم صورت دعوی خودرا ترتیب وبه صفت یک
طرف قضیه درجلسه قضائی حضور یابد .عدم اشتراک وی درچنین موارد قابل قبول
نمی باشدبلکه بایدطبق تصمیم لوی څارنوال صورت دعوی خودراترتیب وتعقیب
نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1811-1739مؤرخ1388/7/ 20
درص (.)704
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 -5حکم برائت متهم درمحکمه ابتدائیه قطعی نمی باشد:
حکم برائت محکمه ابتدائیه درصورتیکه څارنوال استیناف خوا هی نماید،قطعی
نبوده قابل تعمیل نمی باشد .څارنوالی پروسه استیناف خواهی خودرامطابق حکم
قانون عاجالً طی نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  )1520-1448مؤرخ1388 /5/27درص
(.)694
 -6رسیدگی حکم محکمه تحتانی ازحیث قانونیت:
درصورت عدم قناعت محکوم علیه ،محاکم استیناف درقضایای مدنی ،فیصله
های قطعی ونهائی محاکم ابتدائیه راطبق مواد( -426 -361الی  )429قانون
اصول محاکمات مدنی ودرموضوعات جزائی طبق ماده ( )66قانون اجراآت جزائی
مؤقت وماده ( )342قانون اجراآت جزائی وتعدیالت آن از حیث قانونیت مورد
غور ورسیدگی قراردهند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()2029-1961مؤرخ 1387 /5 /29درص
(.)561
 -7توجیه ماده ( )271ق .ا.م تجارتی درموردردمرافعه خواهی:
ازاینکه مرافعه خواهی پایه واساس دعوی واعتراض می باشد درفقره (ج) ماده
( )271قانون اصول محاکمات تجارتی که رد دعوی ذکر شده رد مرافعه
خواهی را شامل می شود،فرجام خواهی قابل رسیدگی می باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3778-3708مؤرخ 1387 / 11/ 7
درص (.)626
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 -8اجراآت بعد ازنقض وبطالن :
هرگاه دیوان تجارتی محکمه استیناف درنتیجه رسیدگی حکم محکمه ابتدائیه را
موافق به احکام قانون یافت آنرا تائید می کند واالحکم مذکور رانقض می نماید وبه
استثنای مواردبطالن که محکمه استیناف موضوع رابه محکمه ابتدائیه محول می
سازددرغیر آن خود محکمه استیناف به صدور حکم مبادرت می ورزد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )4133-4063مؤرخ 1387 /12 / 22
درص (.)637
 -9تصمیم محکمه استیناف در موردالغای میعاداستیناف یاعدم آن:
محاکم استیناف اوراق ارجاعیه قضایای مدنی وتجارتی راکه استیناف خواهی
درموردآن صورت گر فته ،تسلیم شوند .بعداً درموردبقاء یاانقضای حق استیناف
خواهی تصمیم قانونی اتخاذورفع مشکل نموده ،تکلیف جانب مقابل (محکوم له)
رامشخص نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ()502- 431مؤرخ1388/3/ 9درص (.)661
 -10استیناف خواهی زوج دربرابر حکمی که درمحاکم خارج کشور
صادرشده است:
درقضایاییکه بارتباط زوجین درمحاکم خارج کشور صادرشده وقطعی
گردیده است ،درصورتیکه زوج به فیصله مذ کور قانع نبوده وآن راغیابی
اعالم دارد ،می تواند درمحکمه استیناف والیت مربوط علیه فیصله متذکره
اعتراض نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  )2395/2323مؤرخ1388 /10/20
درص(.)272
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 -11اعتراض برحکم وشکایت مبنی بر قانونیت:
مواد( )371و( )461قانون اصول محاکمات مدنی موارد مشخص وجدا
از هم راپیش بینی کرده است .ماده ( )371درمورداعتراض برحکم ابتدائیه می
باشد وماده ( )461حالت دومی شکایت مبنی بر قانونیت رادربر میگیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ()1152- 1098مؤرخ  1385/9/5درص (.)248

قسمت پانزدهم
تطبیق احکام نهائی محاکم

 -1مراجع مسؤول برای تطبیق ونظارت ازاحکام محاکم :
جمیع محاکم مرافعه(استیناف) والیات ،څارنوالی های استیناف ،ادارات
حقوق وادارات پولیس مطابق ماده ( )129قانـــون اساسی وماده ()10
قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضا ئیه مکلفیت دارندتافیصله های محاکم
راتطبیق نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()1274 -1218مورخ1385 / 9 / 9درص
(.)252
 -2تنفیذ اجباری احکام قطعی محاکم:
احکام قطعی محاکم تابع تنفیذ اجباری بوده هرگاه محکوم علیه ازتطبیق آن
تمردنماید ،موضوع مستلزم تحقیق ،تعقیب واقامه دعوی علیه متمرد دردیوان های
امنیت عامه محاکم استیناف می باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )543-483مؤرخ  1386 /2 / 4درص (.)332
 -3اقرارحجت قاصره است :
مطابق ماده ()499قانون اصول محاکمات مدنی حکم قضاء مستند برمدارک
اثباتیه می باشد،مدارک اثباتیه درماده()281قانون اصول محاکمات مدنی اسناد،
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شهادت شهودوقرائن پیش بینی گردیده ونیز اقرار شامل مدارک اثباتیه نبوده ودرماد
ه ( )1010قانون مدنی حجت قاصره دانسته شده است،له وعلیه یک یابعضی از
وارثین حکم برکل ورثه دانسته میشود بنابران حکم قطعی محکمه که درنتیجه
وسایل اثبات صادر گردیده باشدبه استثنای اقرار برله یاعلیه یکی ازوارثین مؤثر
بوده باثبات مجد دوصدور حکم مجدد بــرای سایرورثه ضرورت محسوس
نمیگردد.محکمه حین مراجعه سایر وارثین ضمن قرار قضائی به تسلیمی حصه
اوشان تصمیم اتخاذ نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()4139-4081مؤرخ  1386/12/18درص()489
 -4واجب التعمیل بودن قرارهای محاکم فوقانی :
طبق صراحت ماده ( )28قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضائیه احکام
و قرار های محاکم فوقانی درموردرسیدگی مجددقضایابرمحاکم تحتانی واجب
التعمیل می باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()3920-3850مؤرخ 1387/12/28در ص()630

قسمت شانزدهم
تجدید نظر براحکا م قطعی ونها یی محاکم:

 -1مراحل حکم باساس تجدیدنظر :
هرگاه احکام قطعی محاکم موردتجدید نظر قرارگیرد ،حکم محکمه ابتدائیه
که مواجه به تجدید نظر باشددرسه مرحله ،حکم محکمه استیناف در دومرحله
وحکم ستره محکمه دریک مرحله موردرسیدگی قرارمی گیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()765 - 722مورخ1385 / 8 / 27درص (.)235
 -2میعادتجدیدنظر :
میعاد تجدیدنظر خواهی براحکام قطعی محاکم در کلیه امورجزائی ،مدنی،
تجارتی سه ماه است که محاسبه مدت در قضایای جزائی که محکوم محبوس باشد
ازتاریخ ابالغ حکم ابتدائیه در اداره څارنوالی ابتدائیه مر بوط ،درقضایای فامیلی،
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مدنی وتجارتی ازتاریخ ابالغ حکم ،در اداره حقوق صورت می گیرد  .ودولت ازین
امر مستثنی می باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1685 - 1600مورخ  1385 / 9 /20درص
(.)268
 -3صالحیت وکیل درتجدید نظر:
درصورتیکه محکوم علیه شخصاً به تجدیدنظر خواهی مبادرت ننماید،الزم
است درمورد تفویض صالحیت تجدیدنظر خواهی به وکیل خوددرمتن وکالت خط
تصریح نماید .درغیر آن وکیلی که صرف درمحاکم ثالثه از طرف مؤکل به پیشبرد
دعوی مؤظف گردیده به امرتجدیدنظرخواهی مبادرت کرده نمی تواند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  )2314 / 2257مورخ 1385 / 11/24
درص (.) 299
 -4تجدید نظر درقضایای جزائی:
درقضایای جزائی تجدید نظرخواهی محکومین به اعدام ونیزدرقضایای مدنی
وتجارتی که حقوق صغار مطرح و فیصله به ضرر شان صادر شده باشد ،تابع
میعادنیست ،به تقاضای تجدیدنظرخواهی درزمینه ترتیب اثرداده شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1110- 1050مؤرخ 1387/4/ 1درص(.)533
 -5بعد ازتجدیدنظر،قضیه مجدداً رسیدگی می شود:
طبق ماده ( )483قانون اصول محاکمات مدنی بعداز اینکه شورا یعالی فیصله
های نهائی محاکم رالغو نموده وجهت رسیدگی مجدد به محکمه تحتانی ارسال می
دارد ،تمام آثارمرتبه برفیصله های قبلی ازبین می رود ،محکمه مربوط قضیه را سر از
نوبارعایت ماده ( )203قانون اصول محاکمات مدنی مورد رسیدگی قراردهند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3139-3070مؤرخ 1387 / 9/5درص(.)609
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 -6تجدید نظر مانع تطبیق حکم قبلی نیست:
مطابق فقره دوم ماده یکصدوبیست ونهم قانون اساسی فیصله های قطعی
محاکم به استثنای حکم قصاص واعدام ،واجب التعمیل میباشد .لهذا تجدید نظر
خواهی به هیچ صورت مانع تعمیل ،تنفیذ وتطبیق فیصله قطعی محکمه شده نمی
تواند.
کمسیون تجدیدنظر ستره محکمه قبل از تطبیق حکم قطعی برموضوعات
تجدید نظر ،رسیدگی نفرمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1960-1893مؤرخ 1387 / 5/ 24
درص (.)559
 -7حین تجدید نظرمدعابهای منقول تحت قیمومیت افغانستان بانک قرارگیرد:
درصورتیکه فیصله قطعی باثر تقاضای محکوم علیه مورد تجدیدنظر قرار گرفته
ولغوگردد ،موضوع جهت انفصال مجددبین طرفین به محکمه مر بوط راجع میشود.
درین حالت ملکیت غیر منقول مدعی بها تحت قیمومیت محکمه درتصرف
افغانستان بانک قرارگیرد وعوایدحاصله ازان به حساب امانت محکمه تحویل
گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 1082-1010مؤرخ 1388/ 4/23
در ص (.)678
 -8ازمحکوم له تضمین اخذشودکه تازمان ابالغ نتیجه تجدیدنظربانتقال
ملکیت اقدام نکند:
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باتأکیدمصوبه( )153مؤرخ  1388/2/22تجویزشدکه فیصله های قطعی
برمحکوم تطبیق شود ودرصورت تجدیدنظر خواهی ازمحکوم له تضمین اخذ
گرددکه الی ختم پروسه تجدیدنظر به انتقال ملکیت نپردازد .ونیز بمحاکم وادارات
ثبت اسناداخبارشودتاازانتقال ملکیت درچنین موارد احترازنمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( ) 2541-2469مؤرخ 1388/11/3درص ()731
 -9مبلغ محکوم بها الی ختم پروسه تجدیدنظر در بانک تحویل گردد:
بمنظور تطبیق دقیق احکام محکمه مطابق به ماده ( )129قانون اساسی
وبخاطر رعایت مصوبه نمبر( )330مؤرخ 1387/5/15شورای عالی درصورتیکه
محکوم بهادرفیصله های قطعی پول باشدمبلغ محکوم بها بنابرتجویز محکمه حاکمه
الی ختم پروسه تجدید نظرخوا هی به حساب امانت تحت نظر محکمه دربانک
تحویل گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 2833-2761مؤرخ 1388/ 11/20
در ص (.)746

قسمت هفدهم
مسایل بانکی وارزش پول

 .1تادیه قروض به عادلت ارزش طال ونقره:
 .2الف -ثمن بیع وفا ،دین ،قرض ،عوض رهن وسایرطلبات درصورت نزول
وصعود ارزش پول رایج کشور طبق جزئیات فقه به اساس ذهب وفضه که
در یوم العقد ویوم القبض تقدیر گردیده پرداخت گردد.
ب درموردتادیات ازجانب دولت موضوع طبق تجویز قبلی شورایعالی ستره
محکمه موکول به سیمینار علیحده گردید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1034-975مؤرخ  1386 / 3/ 5درص
(.)352
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-۲اگرمدعابهادالر باشد ،از رسیدگی قضیه اجتناب شود:
درمورددعاوی پولی که میان اشخاص حقیقی وحکمی رخ میدهدنگاشته
میشوکه :هرگاه معامله دالرکلیرنگ نباشد ،محاکم موضوعات وارده را منفصل
سازند ودرصورتی که معامله دالرکلیرنگ باشد از رسیدگی آن اجتناب واحتراز
بعمل آرند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 801-740مؤرخ1387/2/ 31درص (.)525
-۳رسیدگی به دعاوی پولی اشخاص علیه دولت که قبالً معطل بود ،صورت گیرد:
ازانجائیکه دعاوی اشخاص علیه دولت به اثر مصوبه شماره ( )138مؤ رخ
 1386/2/27شورایعالی حسب تقاضای دافغانستان بانک مبنی براینکه سیمیناری
جهت رسیدگی به موضوع تادیات دولت به اشخاص دایرمی گردد ،رسیدگی به
دعاوی اشخاص علیه دولت معطل قرارداده شده بود ،چون ازتاریخ تصویب فوق
اقدامی درزمینه بعمل نیامده وازطر فی اشخاص اصرار به تقاضای حقوق خویش
دارند بنابران به تعقیب تصویب شماره ( )138مؤ رخ  1386 /2/27قبلی تجویز
اتخاذشد تا هرگاه اشخاص به اقامه دعاوی خویش علیه دولت مبادرت می نمایند
محام ذیصالح مربوط طبق احکام قانون برسیدگی آن اقدام نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2789-2720مؤرخ 1387 / 8/ 5درص()591
-۴تطهیر پول:
جرایم ناشی از تطهیرپول درمحکمه ابتدائیه مبارزه باجرایم فساداداری مرکز
کابل منفصل گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2322-2250مؤرخ 1388 / 9/ 30
درص () 725
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قسمت هجدهم
موضوع مرورزمان

اثبات مرورزمان:
درصورتیکه موضوع مرور زمان ایجاب اثبات رانمایدمحکمه حق صدور قرار
قضائی رادرماهیت موضوع ندارد و اگر ایجاب اثبات راننماید وطرفین به مرور
زمان اعتراض نداشته باشد ،محکمه مطابق حکم ماده ( )22قانون اصول محاکمات
مدنی اجراآت نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2425-2375مؤرخ 1386 / 7/ 5
درص ( .)413

قسمت نزدهم
موضوع وکالت ها وامور وکالی مدافع
 -1وکالت های خارجی میعادندارد:
باانفاذ مصوبات سیمینار عالی ستره محکمه منعقده  1381ش ،مصوبه شماره
( )185مورخ 1420 / 3/6ق شورای عالی ستره محکمه ملغی بوده وبارعایت
حکم ماده ( ) 1606قانون مدنی وکالت خط های خارجی بعد از یکسال قابل
تجدیددیده نمیشود.
تفصیل در متحدالمآل شماره ( ) 1954 - 1837مورخ1385/10 / 23
درص (.) 276
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 -2تعیین وکیل دفاع برای متهم بی بضاعت:
بارعایت حکم ماده ( )31قانون اساسی هر شخص میتواندبرای دفع اتهام به
مجردگرفتاری ویابرای اثبات حق خود وکیل مدافع تعیین کند و دولت درقضایای
جنایی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین نماید.
تفصیل متحدالمآل شماره ( )2369-2314مؤرخ  1386 / 7/ 3درص () 409
 -3طرزالعمل ترتیب وثیقه وکالت خط :
الف -درصورتیکه اسناد موضوع وکالت موجود باشددرمتن وکالت نمبروتاریخ
شان درج شود ،درغیر آن موضوع به علم وکیل مفوض شده میتواند و در وکالت
ذکر شودکه وکیل درموردکمیت یاکیفیت ،موقعیت ،حدود ،مساحت،
اسنادوسایرمشخصات مبیعه یامدعی بها عالم است.
ب -وثیقه حصروراثت به اثر تقاضای صرف یکی ازوارثین ترتیب شده می
تواندولی محاکم در حین ترتیب وثیقه حصروراثت متوجه باشند تاهمه وارثین
درداخل ویاخارج شامل وثیقه شوند.
ج -بهتر است تاوثیقه وکالت بعد ازترتیب وثیقه حصروراثت ترتیب
گردد،سعی بعمل آید تااشخاص دران اقرار نمایندکه معتمد به وخبیر از ورثه باشند.
در وثیقه وکالت نیزحصروراثت به شهادت شهود صورت گرفته می تواند ،مگر
ضرور است تادرموردموجودیت کل ورثه اطمینا ن ورثه حاص ل گردد.
د -دروکالت خط های که به لفظ عام وتام بدون تصریح گردیده باشدبارعایت
ماده ( )1506قانون مدنی،وکیل در اعمال اداره کسب صالحیت می نماید که
درین حال وکیل به ضررمؤکل خوداجراآت کرده نمیتواند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 646- 575مؤرخ1388/3 / 15
درص ( .)665
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 -4مراحل وکالت دعوی:
الف -وکالت دعوی درمحل سکونت دایمی یامؤقت مؤکل ترتیب شود.
ب اقرارخط قبولی وکالت ازاقرار وکالی مدافع درمحل اقامت وکیل
یامحلی که دفتر وکالت موقعیت دارد یامحکمه ای که موضوع وکالت درحوزه
قضائی آن قراردارد ،بدون تصدیق سکونت ترتیب یابد.
ج-اقرارخط عزل وکیل درمحکمه اقامت مؤ کل ترتیب واز مسبوقیت وکیل
اطمینان حاصل گردد.
د -اقرارخط استعفای وکیل درمحکمه محل اقامت وکیل یا محکمه ایکه دفتر
وکیل مدافع درساحه صالحیت آن قرارداردترتیب یابد.
هـ  -محاکم وادارات ثبت اسناد در حین ترتیب وثایق مر بوط به وکالی
مدافع بارعایت اصل قانون سرعت عمل رابه خرج دهند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 863-791مؤرخ1388/4/ 13درص
(.)672
 -5توظیف وکیل مدافع برای متهم ازطریق انجمن مستقل وکالی مدافع:
محاکم ابتدائیه واستیناف راجع به توظیف وکالی مدافع درمورد متهمین
غایب ازطریق ریاستهای محاکم استیناف مستقیماًباریاست انجمن مستقل وکالی
مدافع تماس حاصل نمایند تاباتوظیف وکالی مدا فع اقدام ورفع مشکل گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1228- 1156مؤرخ
1388/4/ 27درص()683
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قسمت بیستم
عدم جوازتحلیف برمرا هق

به متهم مراهق سوگندتوجیه نمی گردد:
هرگاه دردعوی حق العبدی قضیه قتل ،باالی متهم مراهق که درزیر سن 18
سال قراردارد ،سوگند توجیه گردد ،بدلیل نقصان اهلیت بوی قسم داده نمیشود
ونیز به ممثل قانونی وی بخاطر عدم جوازنیابت درحلف قسم متوجه نمی شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )759-699مؤرخ  1386 / 2/ 12درص ()337

قسمت بیست ویکم
مسایل مربوط به شهادت ووسایل اثبات

 -1توجیه فقره ( )2ماده ( )230قانون ا.م .م درمورد حصراقامه شهود:
طوریکه مالحظه میشودبرخی محاکم دربرداشت شان ازفقره ( )2ماده
( )230قانون اصول محاکمات مدنی به خطاء رفته وازآن برداشت حصر حق
اقامه شهود اثبات رابه ( سه مرتبه ) نموده اند،درحالیکه فقره مذکور افاده حصر
اقامه شهود اثبات مدعی رابه سه مرتبه نمی کند ،بلکه بیانگر یکی از موارد عجز
مدعی ازاقامه شهودمی باشد .وفقط حق استعمال مدعی برای احضار شهود به (سه
مرتبه ) حصر نموده است.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2538-2483مؤرخ  1386 /7 / 26درص
(.)419
 -2تحریرمتن شهادت درفیصله :
شهادت تمام کسانیکه درجمله شهود متواتر شهادت میدهند طور جداگانه
درفیصله تحریر یابد تامـوافقت وعــــدم موافقت شهادت شهودمعلوم گردد.
لذاشهادت شهودتواتر در جریان محاکمه فرداً فردًا مانند سایر شهودسماع گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3463-3407مؤرخ1386 / 11/ 10
درص( .)466
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 -3ادای شهادت از روی کاغذ:
درمواردیکه طبق ماده ( )327قانون اصول محاکمات مدنی ،شهود شهادت
شان رااز روی کاغذ ادامی نمایند ،بایدتحت نظر هیأت قضائی وبحضور هیأت
قضائی شهادت راتحریرنمایند وبعد بادای شهادت از روی آن مبادرت ورزند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3991-3921مؤرخ  1387 /12 / 6درص
(.)633
 -4شهادت خارج مجلس قضاءاعتبارندارد:
شهادت شهود ،طبق صراحت فقره ( )1ماده ( )321قانون اصول محاکمات
مدنی وبارعایت احکام مواد( ،)323-322فقره( )1ماده ( )327وماده ()334
قانون مذکور درمجلس قضاء صورت میگیرد ،خارج از محکمه وبخصوص
درنمایندگی های سیاسی افغانستان بخارج کشور اعتبار ندارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )286 - 215مؤرخ 1388/ 2/ 23درص
(.)649
 -5عجز مدعی ازاظهار شهود:
هرگاه مدعی ازاقامه شهودذوالیدی ،جرارث ،موت مؤرث وحصروراثت
اظهار عجز نماید،درین مواردبارعایت تعدیل ماده ( )215قانون اصول محاکمات
مدنی وحکم ماده ( )1742مجلة االحکام نخست به تصادق طرفین وسپس به
سوگندمدعی علیه مبادرت میشود.ووثیقه حصروراثت قبلی که بدون سبق دعوی
ترتیب شده حایزاثر حقوقی نمیباشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 2615-2542مؤرخ 1388/ 11/4در ص
()733
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 -6مکلفیت حضورشهودواهل خبره درمحکمه:
مطابق ماده ( )49قانون اجراآت جزائی مؤقت ،شهود و اهل خبره مکلف اند
تاطبق ماده ( )37قانون مذکور در احضار شهودومدارک اثباتیه به محکمه همکاری
طبق مندرجات ورقه ابالغیه تسلیم شده درجلسه قضائی حاضر گردند.
بناءً ارگانهای کشف وتحقیق مؤظف اندتاهیأت گرفتاری راکه در اثبات اتهام
وارده رول عمده دارند به محکمه احضارنمایند.
همچنان څارنوال مؤظف مکلف است نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3578-3522مؤرخ 1386 /11 /23
درص ( .)469

قسمت بیست و دوم :دفع تعرض

اسباب حکم ووسایل اثبات دردعوی دفع تعرض :
منظور از حجت وبرهان که در قانون اصول محاکمات مدنی در دعوی دفع
تعرض تذکر یافته اسباب حکم ووسایل اثبات است که درماده ( )272قانون اصول
محاکمات مدنی درج میباشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()2425-2375مؤرخ  1386 / 7/ 5درص ()413

قسمت بیست وسوم :تکافل اجتماعی بی سرپرستان:

تعدیل ماده ( )13وایزاد ماده ( )14بررهنمودتوضیحی تکافل اجتماعی بی
سرپرستان تنظیم وپس از تصویب شورای عالی ستره محکمه اخبار شد.
بموجب تعدیل تکفل شخص مجهول الهویه وفاقد هویت بعهده دولت است وبه
اساس ایزاد ماده ( )14درصورتیکه ولی یاقریب طفل توان وقدرت سرپرستی
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رانداشته باشد می تواندطفل راتوسط وثیقه علیحده ازطریق محکمه به سرپرستی
دیگری قراردهد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2758-2789مؤرخ 1387 /8 /20درص
()596

قسمت بیست وچهارم :مطابقت الیحه وظایف والیان باقانون
اساسی و قانون ارگان های محلی

الیحه وظایف والیان که در روشنی مواد( )14و( )15قانون ارگان های
محلی ترتیب یافته ،ساحه فعالیت والی هاراتنظیم می نماید ،بارعایت اینکه والیان
رهبری ادارات وشعبات تحت اثر در قوه اجرائیه رادربرمی گیرد ،وبادر نظر داشت
اینکه مجالس اداری والیات نیز مشتمل براراکین قوه اجرائیه در والیت می باشد،
باقانون اساسی مطابقت دارد وازجانب شورای عالی ستره محکمه تائید گردید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2340-2237مؤرخ 1387 /6 /30
درص ()570

قسمت بیست و پنجم :مسایل وموضوعات تجارتی

 -1قضایای شرکت گولدن کویست :
به ارتباط قضایای مربوط به شرکت گولدن کویست وامثال آن که اصل
قانونی وجودندارد،محاکم تجارتی دعاوی مربوط به شرکت مذکور رابمنظور
جلوگیری ازاتالف اصحاب دعوی دایر وتحت رسیدگی قراردهد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2167-2099مؤرخ 1387 /6 / 4
در ص
 -2طرزالعمل استیناف خواهی:
بموجب قانون اصول محاکمات تجارتی ،وکالت خط توأم با نقل اسنادی که
مرافعه طلب بآن استناد می نماید بااصل یامثنی حکم یاقرارمحکمه ضم اعتراضات به
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محکمه فوقانی تقدیم شودوطبق حکم ماده ( )238قانون مذکور محکمه درظرف
( )20روز بعد ازاعالم ختم تحقیقات حکم خودراصادروفیصله را برای طرفین
دعوی تفویض نماید.
این طرزالعمل شامل محاکم ابتدائیه واستیناف هردو می باشد  .بنابران به
اساس تجویز شورایعالی ستره محکمه طور متحدالمآل اخبار شد تامحاکم تجارتی
اعم ازابتدائیه واستیناف احکام قانون وطرزالعمل فوق رامدنظر گیرند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()2487-2410مؤرخ 1387 / 7/ 8درص (.)575
 -2اجاره محالت کوچک تجارتی :
حکم شماره ( )2092مورخ  1385/6/4مقام ریاست جمهوری درمورد
کرایه ویابمزایده گذاشتن محالت کوچک تجارتی وزارتها ،ادارات ومؤسسات
دولتی ملغی گردیدوادارات مربوط درین زمینه طبق ماده ( )64قانون زمینداری
اجراآت نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3541مؤرخ1388/ 5/ 12درص (.)686
 -3احتراز ازترتیب وثیقه افالس :
درمورد دیون اشخاص برای مدیون وثیقه افالس ترتیب نگرددبلکه موضوع
رامحکمه مر بوط باثر تقاضا وادعای داین مبنی بریسرمدیون منفصل سازد.
درمورددیون وتادیات ذمت اشخاص به دولت ونیزدیون تجارتی ،قانون افالس
وورشکست تطبیق گردد .درین مورد ازترتیب وثیقه افالس خط احتراز و خوداری
شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 369-307مؤرخ1387/ 2/9درص (.)510
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 -4الغای ثبت وراجستر جوازنامه های تجارتی از محاکم :
به اساس تقاضای وزارت تجارت مبنی برالغای وظایف ثبت وراجستر جواز نامه
های تجارتی ازمحاکم وادغام آن به (دفتر ثبت مرکزی وزارت تجارت وصنایع )،
نظرکمسیون مؤظف ازطرف شورای عالی ستره محکمه تائید ومنظورشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2761-2706مؤرخ 1386 /9/1درص (.)433
 -5ادامه ثبت وراجستر جوازنامه های تجارتی توسط محاکم تافعال شدن اداره
مربوط:
پیوست به متحدالمآل شماره ( )2761 -2706مورخ  1386/6/1نگاشته
میشود:
تازمان تشکیل وفعال شدن ادارات ثبت وراجستر جوازنامه هادر وزارت
تجارت واطالع اوشان به ستره محکمه ووصول خبر ،محاکم کمافی السابق به ثبت
وراجستر اسناد دوام بدهند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3189-3132مؤرخ 1386 /10 / 17
درص ( .)455
 -6تفاهم نامه ثبت وراجسترجوازنامه های تجارتی :
ثبت وراجستر جوازنامه های تجارتی شرکت هاوتاجران انفرادی بموجب حکم
ماده ( )27قانون شرکت های تضامنی وسایر قوانین وبارعایت تفاهم نامه ای که
میان ستره محکمه ووزارت تجارت وصنایع امضاء شده است ازتاریخ اول میزان
 1387ازوظایف « دفترثبت مرکزی فعالیت های تجارتی مشاغل » وزارت تجارت
وصنایع می باشد .محاکم سوابق رابه دفتر مذکور ارسال نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2409-2341مؤرخ 1387 / 7/ 8
درص ()572
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قسمت بیست وششم
مسایل وموضوعات جزائی
اول -کشف وتحقیق جرم

 -1تحقیقات اداره امنیت ملی صبغه قانونی ندارد:
تحقیقات ریاست تحقیق اداره امنیت ملی بارعایت حکم ماده ( )134قانون
اساسی ،ماده ( )298قانون اجراآت جزائی وماده ( )26قانون کشف و تحقیق
صبغه قانونی دارد .لذامحاکم دوسیه های راکه ازطرف مستنطقین امنیت ملی
ترتیب و څارنواالن امنیت ملی برویت آن اقامه دعوی مینمایند تحت رسیدگی قانونی
قراردهند.
تفصیل در متحدالمآل شماره ( )3080-3024مؤرخ 1386 /10 / 5
در ص (.)451
 -2تحقیق توسط امنیت ملی مخالف قانون اساسی است:
چون تحقیق جرایم مطابق صراحت حکم ماده ( )134قانون اساسی
ازصالحیت خاص څارنوالی می باشد ،بناءً اعمال تحقیق جرایم بوسیله اداره امنیت
ملی در مخالفت باحکم ماده ( )134قانون مذکور قرارمی گیرد.
کمیته همآهنگی ارگان های حراست قانون مراجع مربوط را در جریان
قراردهد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )۱۸۲۴-۱۷۵۷مؤرخ 1387 / ۵/۲۱
درص (.)554
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 -3ترتیب دوسیه ها طوردونقله :
درمناطقی که مشکل امنیتی در مسیر راه وجود دارد ،څارنوال مر بوط دوسیه
هاراغرض جلوگیری از ضیاع وقت طور دونقله ترتیب نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 987-926مؤرخ 1387/ 3/23درص (.)529
 -4موارد قابل رعایت درتحقیق جرایم اسلحه ومواد منفلقه :
هرگاه درنتیجه تحقیقات ثابت گردد که اسلحه وموادمنفلقه برای جنایت
کاران تهیه شده ،طبق ماده ( )214قانون جزاء عمل شود.
درصورتیکه بمنظور بدست آوردن منفعت مادی ویامعنوی مواد مذکور
بدسترس قوای دشمن قرارداده شده باشد طبق ماده  23قانون جرایم علیه امنیت
داخلی و خارجی عمل گردد.
واگربخاطر فروش تهیه شده باشد ،حکم آن درماده ( )13قانون انسدادقاچاق
روشن می باشد.
مراجع مربوط ومحاکم وظیفه دارند بادرنظرداشت هدف تهیه که در
تحقیقات روشن گردیده به موضوع رسیدگی نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 553- 494مؤرخ 1387/2 / 22درص()516

دوم -اصالح وتربیت اطفال

تطبیق قانون رسیدگی به تخلفات اطفال :
مرکز اصالح وتربیت اطفال مطابق فرمان شماره ( )2مورخ 1386/1/10
مقام ریاست دولت ایجاد وتعمیر آن جدیداًاعمارگردیده است.
ازمحاکم اختصاصی اطفال توقع می رود تابردوسیه های اطفال متخلف از
قانون مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اطفال ،رسیدگی الزم ومقتضی نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3384مؤرخ 1386 /6 / 14درص ()401
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سوم  -نظارت ،توقیف وحبس متهم وشرایط رهائی آنها:

 .1عدم جوازنگهداری محبوس بیش ازمدت محکوم بها:
بارعایت فقره ( )2ماده ( )127قانون اساسی ،ماده ( )6قانون اجراآت
جزائی مؤقت وماده ( )50قانون محابس اداره محبس حق ندارد محبوس رااضافه
از مدت محکوم بهادرحبس نگهداری نماید.
تفصیل درمتحدالمآل( )421-361مؤرخ  1386/1/16درص ()325
 .2محبوس محکوم به مجازات نقدی بدادن تضمین مکلف است :
محبوسینی که عالوه برحبس به مجازات نقدی نیز محکوم گردیده اند ومبلغ
محکوم بهارا تادیه نکرده اند به دادن تضمین مکلف می باشند.
تفصیل در متحدالمآل شماره ( )421-361مؤرخ 1386 /1 /16
درص (.)325
 .3منع انتفال محبوس قبل ازقطعیت حکم:
ریاست عمومی محابس قبل ازقطعیت حکم از تبدیلی وانتقال محبوس به
محبس دیگر احتراز وخودداری نمایند.
درصورت تبدیلی محکمه قضایایای محبوسین ،که بارعایت موا فقه ریاست
محابس وتوقیف خا نه تجویزمی شود ،ازین ا مر مستثنی است.
درقضایای موادمخدر ،نظرمحکمه مذکور گر فته شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3636-3536مؤرخ 1386 /11 / 23
درص (.)471
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 .4ارسال پارچه ابالغ حکم طور عاجل به څارنوالی :
محاکم جزائی بمجرد صدورحکم درهمان یوم ،پارچه ابالغ حکم راطور
عاجل وبالتأخیر ضم مکتوب رسمی به څارنوالی ارسال وسپس بعد ازتحریر ،ثبت
ومهر حکم ،اوراق راتوأم بافیصله به تعقیب مکتوب مذکور به څارنوالی راجع
سازند .تاکسانیکه ازطرف محکمه قابل رهایی دانسته شده اند بوقت وزمان معینه
قانونی ازحبس ومحبس رهاگردند .زیرا مطابق هدایت فقره ( )3ماده ( )50قانون
محابس وتوقیف خانه ها ،اداره محبس حق ندارد محبوس رااضافه ازمدت محکوم
بها درمحبس نگهداری نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( )235 - 184مؤرخ 1387/ 1/ 26درص (.)504
 .5متهمینی که برائت حاصل می نمایند
درموردمتهمینی که درجرایم تروریستی ،جرایم ضد امنیت داخلی وخارجی،
اختطاف وگروگان گیری وموادمخدرازمحکمه اول برائت حاصل مینمایند خوف
فرار وکناره گیری شان درجریان استینافی ومراحل بعدی محاکموی متصور است
ورهایی شان مشکل بعدی رابار می آورد .لهذا درمورد آنهاتدابیر الزم احتیاطی گر
فته شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2685-2617مؤرخ 1387 /7 / 24
درص ( .)585
 .6عدم پذیرش زنان درخانه امن:
خانه امن وزارت امور زنان از پذیرش زنانیکه دوسیه هـــای شان تحت
بررسی محاکم قراردارد ،معذرت می خواهد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 3441مورخ 1385 / 8/ 24درص ( .)227
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 -7عدم ارجاع زنان جهت نگهداری به وزارت زنان:
بنابه تقاضای وزار ت امور زنان منبعدازفرستادن زنــانی که دوسیه های
نسبتی شان در ارگان های عدلی قضائی تحت بررسی ودوران قرار دارد ،جهت
نگهداری در وزارت امور زنان ،خودداری ورزند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()4346-4341مؤرخ1385 /11 / 4درص
(.)291
 -8طرزالعمل توقیف متهم
طرزالعمل توقیف متهم و اینکه درکدام حاالت وشرایط تحت کدام قیود
وشروط تطبیق گردد ،توضیح گردید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()2999-2930مؤرخ 1387 /8 / 29
درص (.)603
-9لغو متحدالمآل درموردتوقیف برائت یافتگان:
قبالً شورای عالی ستره محکمه بنابرتقاضای کمسیون هم آهنگی ارگانهای
عدلی وقضائی طی مصوبه ( )826مورخ  1386/11/30تصویب کرده بودکه
اشخاص متهم در قضایای تروریستی ،جرایم ضدامنیت داخلی وخارجی ،اختطاف
وگروگان گیری وموادمخدر برائت حاصل مینمایند درمحل خاص نگهداری شوند.
اکنون وزارت عدلیه ازتدارک محل خاص درینموردمعذرت خواسته اند لهذا
تصویب قبلی کأن لم یکن بوده لوی څارنوال درتفاهم باوزارت عدلیه اقدام الزم
نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3636-3566مؤرخ 1387 / 11/ 3
درص (.) 623
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-10اداره محبس قبل ار رهایی محبوس څارنوالی رامطلع سازد:
بارعایت ماده ( )50قانون محابس ،درصورتیکه پارچه ابالغ ونقل مصدق سند
رهائی به اداره محبس ارائه گردد ،اداره محبس قبل از رهائی ادارات څارنوالی
وپولیس محل رااز رهائی اطالع میدهد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )790- 719مؤرخ1388/3/ 22درص (.)670
-11تقصیردرموردعدم رهایی محبوس قابل بازخواست است:
هرگاه سند رهائی محبوس ازاثر تقصیر افرادمسؤول به اداره محبس وقت زیاد
را در بر گیرد ازطرف اداره خویش مورد باز پرس قرار خواهندگرفت.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )790- 719مؤرخ1388/3/ 22درص (.)670
 -12حکم برائت درصورت استیناف خواهی څارنوال قطعی نیست:
حکم برائت محکمه ابتدائیه درصورتیکه څارنوال استیناف خوا هی نماید،قطعی
نبوده قابل تعمیل نمی باشد .څارنوالی پروسه استیناف خواهی خودرامطابق حکم
قانون عاجالً طی نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  )1520-1448مؤرخ1388 /5/27درص
(.)694
-13عدم رهائی محبوس بدلیل عدم توانائی پرداخت دین جایز نیست :
محبوسینی که مدت حبس آنهاختم گردیده وبدلیل عدم توان پرداخت دین
(جریمه یاجبران خساره) درمحبس اند،چون حبس جزای فزیکی وجریمه جزای مالی
است ،لهذادرمطابقت به قانون ا ساسی کشوردوام سلب آزادی وبااخذ تضمین
ازمحبوس بدلیل مدیون بودن از دولت و یااشخاص جواز ندارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 2687-2615مؤرخ 1388/ 11/9در ص
(.)737
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چهارم :مصؤونیت مسکن ازتعرض :

تفتیش مسکن وضبط اشیاء:
مطابق ماده  ۳۸قانون اساسی مسکن ازتعرض مصؤون است ودر حاالت
عاجل طبق مواد( )۱۳و( )۳۴قانون اجراآت جزائی مؤقت درموردتفتیش مسکن
وضبط اشیاء اقدام ودرمدت معینه قانونی قرارمحکمه حاصل شود.
محکمه بعداز صدورامرتالشی څارنوالی ،وزارت عدلیه وریاست عمومی امنیت ملی
رادرجریان قراردهد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )238-178مؤرخ 1386 / 1/25
درص (.) 319

پنجم  :اشخاص ممنوع الخروج

 -1ممنوع الخروج شدن طرف دعوی بحکم محکمه :هرکس حق دارد طبق ماده
( )39قانون اساسی بداخل وخارج کشور سفرنماید .ممنوع الخروج شدن طرف
دعوی درصورت لزوم ازطرف محکمه صورت می گیرد.
تفصیل در متحدالمآل شماره ( )1878 -1835مؤرخ1386/5/13
درص ( .)386
 -2توضیح شهرت اشخاص ممنوع الخروج:
اشخاصیکه ممنوع الخروج اعالم می شوند ،شهرت مکمل شان بایک قطعه
فوتو ،مشخصات ،عالیم فارقه وسکونت اصلی وفعلی ،محل وظیفه وکلیه معلومات
ها ی ضروری که بتوانددرتشخیص شان ممدومؤثر واقع گردد ،به اداره پاسپورت
ارسال گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 1577مؤرخ 1388 / 2/ 28درص (.)659
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ششم :رسیده گی به جرایم مواد مخدر

رعایت دقیق قانون موادمخدردرصدورحکم :

چون کشف واقعات جرمی بارعایت کمیت ومرکبات بدست آمده صورت
-1
می گیرد لهذا همان موادبدست آمده بصورت کل باهمان کمیت بادرنظرداشت
اراده متهم معیارمجازات قرار می گیردولی الزم است تاارگانهای کشفی در اول
وهله مواد مخدر راتثبیت وبعد قضیه رابه څارنوالی غرض تکمیل ،تعقیب واقامه
دعوی محول نمایند.
محاکم بادقت تام کمیت مواد دستگیر شده رابصورت کل معیار
صالحیت و مجازات دانسته بدون درنظرداشت فیصدی بارعایت احکام قانون به
انفصال قضایامبادرت نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2313-2259مؤرخ 1386 /7 / 2
درص ()407
 -2مسایل مربوط به مواد مخدر:
فرمان شماره()28مؤرخ1388/11/1ریاست جمهوری اسالمی افغانستان
درموردمنع،تورید ،تولید ،حصول،انتقال،حیازت،استعمال،خریدوفروشکود کیمیاوی
امونیم نایتریت وسایر مواد مورد استعمال درتولی دمواد منفلقه ومنفجره اخبارشد
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 7529مؤرخ 1388/ 11/12در ص (.)739
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هفتم
رسیده گی به موضوعات قاچاق

 -1قانون قابل تطبیق درقضایای قاچاق:
چون در قانون انسدادقاچاق منشره سال  1421مجازات تعزیری پیش بینی
شده وقانون انسداد قاچاق سال  1348مع تعدیالت آن ملغی می باشد بناءً محاکم
مربوط درحل وفصل قضایای قاچاق بدون موادمخدر ،ماده ( )346قانون جزاء
تجارت اشیای ممنوعه را درنظرگرفته اجراآت قضائی شان راطبق آن عیار سازند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()1628-1621مؤرخ1387 /3 / 10درص
(.)549
 -2تفکیک قضایای قاچاق وقضایای گمرگی :
هرگاه قضایامشتمل برورود یاصدور اموال ممنوعه ازنگاه امنیتی باشدتابع
احکام قانون انسداد قاچاق بوده ودرصورتیکه قضایاناشی ازورود وصدور ممنوعه
ازنگاه تجارتی باشدتابع قانون گمرکات میباشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 5806 - 287مؤرخ 1388 / 2/ 23
درص () 652

هشتم
موضوع دیت

نرخ نقره جید:
مطابق تصویب مندرج ص ( )44نشریه سمینیار سال  1347رؤ سای محاکم
والیات ،محاکم در حکم خویش ده هزار درهم شرعی معادل هفت هزار مثقال نقره
خالص رادر قضیه دیت تصریح و راجع به تثبیت نرخ نقره جید از شعبات بانکی
معلومات نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره () 810-766مورخ1385 / 8/27درص( .)238
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نهم
ضبط ومصا دره اموال

تطبیق ماده ( )132قانون جزاء:
مطابق ماده ( )132قانون جزاء هرگاه اشیای ضبط شده ازجمله اشیای باشد
که ساختن ،استعمال ،نگهداشت ،عرضه وفروش آن بذات خود جرم باشد ،محکمه
به همه حال بمصادره آن حکم نماید گرچه اشیای مذکور ملکیت محکوم علیه
نباشدویامتهم ازمحکمه برائت حاصل نماید .لذا محاکم در همچو حاالت به ماده
( )132قانون جزاء حکم نمایند نه به ماده ( )130قانون اساسی.
تفصیل در متحدالمآل شماره ( )2482-2426مؤرخ 1386 / 7/ 8درص
(.) 417

دهم
تعلیق تنفیذ مجازات

 .1ذکراسباب تعلیق درحکم محکمه :
تعلیق تنفیذمجازات از حقوق مکتسبه متهمین بوده که به اخالق ،سوابق وسن
متهمین یااحوال دیگری که موجبه ارتکاب جرم گردیده مربوط ومنوط می باشد
ودرحالتی ازطرف محاکم مورداستفاده قرار گرفته می توا ندکه متهم دوباره مرتکب
جرم نمی گردد .هیأت قضائی آن را شامل جزاهای تبعی ،تکمیلی وتدابیر امنیتی
می سازد وطبق فقره ( )2ماده ( )161مکلف است درحکم خویش اسباب تعلیق
تنفیذ مجازات را ذکر نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  )630 - 586مورخ 1385 / 8 / 25
درص (.) 228

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

 .2تعلیق درمجازاتی است که جزای آن تادوسال حبس باشد:
حکم تعلیق تنفیذ مجازات براساس ماده ( )161قانون جزاء زمانی تجویز
می شودکه مجازات حبس در قانون الی دوسال وجزای نقدی الی ( )24هزار
افغانی باشد.
درمواردیکه جزاء وجریمه نقدی باالتر از میعاد مندرج ماده فوق باشدوهیأت
قضائی متهم راتخفیف دهد وبه کمترازان محکوم به جزاء نماید ،تعلیق تنفیذ
مجارات قابل تطبیق بوده نمیتواند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1503 - 1448مورخ 1385 / 9 /19
درص(.) 260
 .3تعلیق مجازات حبس درجرایم عسکری :
بموجب حکم فقره ( )1ماده ( )8قانون جرایم عسکری ،محکمه می
تواندحین تعیین مجازات حبس الی چهار سال ،منسوب عسکری راتعلیق نموده به
قطعه عسکری که مشغول انجام فعالیت محاربوی می باشد ،اعزام نماید.
مراجع تطبیق کننده حکم توجه نمایند تاهمچو اشخاص رابه قطعه عسکری که
مشغول انجام فعالیت محاربوی می باشد اعزام بدارند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()1280-1213مؤرخ1387/ 4/ 22درص (.)537

یازدهم :عفووتخفیف مجازات

 -1طرزالعمل تطبیق فرامین عفووتخفیف مجازات:

الف محکومین ومحجوزین صرف درسال یکبار ازمزایای فرامین عفو
وتخفیف استفاده کرده می توانند یعنی اگردرسال مابعد نیزمحتوای فرمان ریاست
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جمهوری به عفو ویاتخفیف شان مؤثر باشد ،بازهم مانع در استفاده ازان برای یکبار
دیگردر سال بعدی نیست.
ب فرامین عفوباالی احکام قضائی که قبل ازان صادرشده باشد مؤثر است
وبراحکامی که بعدازفرمان صادر میشودقابل تطبیق نیست.
ج -درمورد محکومین ومحجوزینی که ازفرمان عفواستفاده مینمایند مدت
باقیمانده حبس یاحجز شان حیثیت ( محکوم بها) راحایز میگردد.
د -ربع ،ثلث ونصف حبس ازمدت حبس محکوم بهامندرج فیصله نهایی قابل
محاسبه می باشد نه ازمدت پس از تخفیف.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2719 -2686مؤرخ  1387 /7 /29درص
(.)587
 -2محکومین قضایای فوت ترافیکی شامل فرمان عفو وتخفیف می گردند:
فوت ترافیکی ازجمله قتل خطاء بحساب می آید و مرتکبین آن باساس
فرمان عفو وتخفیف مجازات مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان درصورت دا
شتن شرایط مندرج در فرمان عفواز مزایای آن مستفید شده می تواندوفقره ()4
ماده ( )4فرمان شماره ( )75مر رخ  1387/5/27باالی شان قابل تطبیق دانسته
میشود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3281-3211مؤرخ  1387 / 10/ 1درص
() 613
 -3عفومجازات باقیمانده منسوبین نظامی:
بارعایت تعدیل ماده ( )8قانون جرایم عسکری امرتطبیق قرار قضائی محکمه
نظامی درمورد عفوحبس باقیمانده محکومین باالثر فعالیت در دفاع از حاکمیت
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وتمامیت ارضی واستقالل کشور راریاست دیوان امنیت عامه ستره محکمه
صادرنماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2041-1988مؤرخ 1386 / 6/ 1درص()397

دوازدهم – رسیدگی به موادنفتی بی کیفیت

مواد نفتی بی کیفیت :
موضوع فروش موادنفتی بی کیفیت وملوث طبق ماده ( )۴۷۹قانون جزاء
جرم بوده ،جهت تحقیق و تعقیب به څارنوالی احاله گردد .ودرصورت تعقیب متهم
سرنوشت تیـل های بدست آمده از طرف محکـمه تعیین گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )۴۵ - ۱مورخ  ۱۳۸۵ / ۱ / ۸درص (.) 198

سیزدهم:ماهیت نظر تفتیش وتدقیق

عدم اعتبارنظر تدقیق وتفتیش درموضوعات جزائی:
نظر ابراز شده ریاست تفتیش ویاتدقیق ومطالعات ستره محکمه درقضایای جزای
عادی حایز اعتبار حقوقی نیست ،بلکه محاکم در حین رسیدگی قضایا ،قانون
اساسی وسایر قوانین رابطور دقیق وبالانحراف تطبیق نمایند.
تفصیل در متحدالمآل شماره ( ) 3347-3289مؤرخ  ) 1386/ 11/ 8در
صفحه () 463

قسمت بیست وهفتم:موضوعات مربوط به اسناد ومشبوهیت آن

 -1تعریف سند رسمی:
سند رسمی ،ورقی است که مؤظف عمومی یاکارکنان خدمات عامه باساس
احکام قانون در حدود صالحیت اختصاصی خویش آنچه رابحضور شان گزارش
می یابد از اشخاص ذیعالقه کسب می کند ودران درج وثبت نموده باشد.
تفصیل در متحدالمآل شماره ( ) 2540 -2485مورخ 1385 / 12/ 29
درص (.) 307
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 -2تعریف سند عرفی:
اسنادرسمی که در ترتیب وتنظیم آن شروط واحکام قانون رعایت نشده باشد
حیثیت اسناد عرفی را دارد .اسناد اصولی امالک غیر منقول ،اسنادی است که
در محکمه محلی ترتیب یابدکه عقار دران جا وجوددارد .لذا اسناد مرتبه سفارت
های افغانی درخارج که فاقد خصوصیت فوق می باشدحیثیت سند عرفی رادارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2616-2548مؤرخ 1387 /7/ 22
درص ( .)581
 -3اجرای اسناد ملکیت درمحل عقار:
طبق سیمینار سال 1347بمنظور جلوگیری ازجعل وتزویر در تحریر و ترتیب
وثایق واینکه کیفیت وماهیت عقاردرمحل ،بهتر معلوم شده میتواند لهــذا وثایق
مر بوط به عقود اموال غیرمنقول درمحلی اجراء شود که مبیعه و عقار درآن جا
واقع باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1094-1035مؤرخ 1386 /3 /8درص(.)355
 -4اعتبار اسنادمرتبه نمایندگی های سیاسی کشور:
اسناد مرتبه نمایندگی های سیاسی ج .ا.ا درخارج اعم از قونسلگری ها و
سفارت خانه ها مطابق ماده  307قانون اصول محاکمات مدنی وماده 10
تعلیماتنامه تحریر وثایق بارعایـت صالحیت های مفوضه قانونی مدار اعتبار می
باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1274-1215مؤرخ 1386 /3 / 18
درص(.) 361
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 -5رعایت شروط قانونی درترتیب اسناد:
اسناد رسمی ،فیصله ها وقرارهای قطعی محاکم درصورتی اسنادمثبته شناخته
می شوند که دارای ثبت محفوظ قضاء بوده وازجعل وتزویر خالی باشند.
اسنادرسمی که در ترتیب وتنظیم آن شروط واحکام قانون رعایت نشده
باشد ،حیثیت اسناد عرفی حایزاست.
تفصیل در متحدالمآل شماره ( ) 2540 -2485مورخ 1385 / 12/ 29
درص (.)307
 -6طرزالعمل رسیدگی به صحت وسقم وثایق :
الف طرزالعمل رسیدگی به صحت وسقم وثایق توسط محاکم طی پنج ماده
توضیح گردید.
ب مفتشین قضائی از ابرازنظر درمـورد صحت وسقم وثایق اجتــناب
ورزند  .صرف میتوانند کاستی هارابرجسته سازند.
تفصیل در متحدالمآل شماره ( )585 - 542مورخ 1385 / 8/24
درص (.) 224
 -7رسیدگی سند ازصالحیت محکمه است:
رسیدگی برصحت وسقم وثایق بارعایت ماده نهم تعلیماتنامه تحریر وثایق
ازصالحیت محکمه ذیصالح می باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()1514-1455مؤرخ1386/4 / 20درص (.)370
 -8موارد مشبوهیت سند ازطریق محکمه بررسی شود:
هرگاه دروثایق مواردی مشاهده شودکه احکام قانون دران رعایت نشده
ووثیقه را مشبوه جلوه دهد ،قبل ازاجرای مثنی ،موضوع صحت وسقم وثیقه ازطریق
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محکمه ذیصالح مورد بررسی قرارگیرد وبعد ازصدور حکم وتجویز اصولی محکمه
راجع به صحت آن ،درمورد اعطای مثنی اقدام الزم صورت گیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2616-2548مؤرخ 1387 /7/ 22
درص (.) 581
 -9قبل ازحکم به بطال ن سند ترتیب مثنی مانع ندارد:
تاوقتیکه حکم به بطالن یک سند صادر نشود،درترتیب مثنی آن مانع وجود
ندارد .مگر محاکم حین ترتیب مثنی وثیقه درصورت موجودیت نواقص محکمه
مربوط ،تمام کیفیت ،نواقص واشتباهات راواضحًا درمثنی تحریرنمایند.
رسیدگی به مشبوهیت وثایق ازطرف محکمه ای صورت می گیرد که عقار
درحوزه قضائی آن قرارداشته باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( )1416 -1349مؤرخ 1387/ 5/1درص (.)541
 -10حکم نهائی درمورد صحت وسقم سند به کنده آن درج شود:
بمنظورتطبیق ماده ( )320قانون اصول محاکمات مدنی ،حکم قطعی
درمورد صحت وسقم سند در کنده آن معامله وازطرف رئیس محکمه مربوط
امضاء گرددوهرگاه رئیس محکمه موجودنباشد ،قایم مقام قانونی وی کنده سند
راامضاء نماید و اگر تشکیل محکمه از بین رفته باشد رئیس محکمه قایم مقام
محکمه مذکور کنده سند راامضاء نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2875-2820مؤرخ 1386 / 9/ 11درص
() 440
 -11نصب کاپی حکم در کنده سند مشبوه:
درصورتیکه حکم قطعی ونهائی مبنی برجعلی بودن سند ازمحکمه ذیصالح
صادر شده باشد ،خالصه حکم وابطال سند درذیل اصل سند وکنده تحت نظر یک
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هیأت معامله وبه امضاء رئیس محکمه مربوط رسانیده شود ویک کاپی ازحکم قطعی
نیز به کنده نصب واسناد موردنزاع ابطال وخصومت درزمینه خاتمه بخشیده شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2258-2205مؤرخ 1386 /6/ 29
درص () 405

قسمت بیست و هشتم  -تنظیم امور وثایق
الف  -وثایق مربوط به ازدواج

 -1اجرای مراسم نکاح شرعی درموردکسانیکه بدین اسالم مشرف شده اند:
برای آنعده اتباع خارجی (ذکور واناث ) که به دین مقدس اسالم مشرف می
شوند مطابق دساتیر شریعت غرای محمدی باجرای مراسم نکاح شرعی برایشان
اجراآت الزم ومقتضی بعمل آید.
تفصیل در متحدالمآل شماره (  )965مورخ  ۱۳۸۵ / 3 / 10درص ( .)203
 -2وثایق نکاح نامه واقرار خط مبنی برتصدیق عقدازدواج ان ترتیب گردد.
وثیقه نکاح خط بحضور ناکح ومنکوحه ویاوکالی قانونی شان ترتیب گردد.
درصورتیکه ناکح حاضرومنکوحه حاضرنیست و یامنکوحه حاضراست ویا
ناکح حاضر نیست و نیز در صورتی که هیچکدام اززوجین حاضرنباشند درین حالت
ترتیب وثیقه اقرارخط ازاقرار اهالی درمورد تائید وتصدیق عقد ازدواج انجام شده
قبلی مانعی ندارد.
شخصیکه میخواهددرخارج ویاوالیات دیگر ازدواج نماید،درترتیب وثیقه اقرار
خط مجردی که ازطرف خودشخص ،اعوان یااقران وی تقاضابعمل آید درترتیب
وثیقه اقرارخط اهالی مبنی برمجردبودن شخص مانعی وجود ندارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (1386/12/19 )4198-4140
درص (.) 491
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 -3درحضورطر فین ازدواج وثیبقه ازدواج ودرغیاب یکی آنهاوثیقه اقرارخط
ترتیب شود.
هرگاه یک طرف عقد ازدواج حاضر باشدویاهیچ کدام ازطرفین عقد حاضر
نباشند ،تصدیق ازدواج باترتیب وثیقه اقرارخط صورت می گیردولی اگر طرفین
ازدواج که عقد شان قبالً طور عرفی صورت گر فته حاضراندوحال می
خواهندعقدازدواج قبلی خویشرادروثیقه رسمی توثیق نمایند،تجدید عقددر نکاح
خط رسمی صورت گیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1738-1666مؤرخ 1388 / 6 / 25
درص ( .)701
 -4استفاده ازنکاح نامه جدید:
نکاح نامه جدید درهمکاری وهمنوائی خواهران وکالی مجلسین شورای ملی،
مسؤولین وزارت امورزنان ،کمسیون حقوق بشر وسایر مؤسسات ذیربط تهیه ونافذ
شده است.لهذابرای پیروان مذهب حنفی ومذهب اهل تشیع درهردوقابل تعمیل
است.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1620-1553مؤرخ 1387 /5 / 12
درص ( .)547
 -5منع استفاده ازنکاح نامه های قبلی :
چون نکاح نامه های جدید بمنظور خاص ورعایت حقوق زوجین حایز نوآوری
وبادرنظرداشت احکام شریعت وقانون تنظیم وطبع شده است .لهذا نکاح نامه های
قبلی به وزارت مالیه مسترد وعوض آن ازنکاح نامه های جدیداستفاده شود
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1552 -1485مؤرخ 1387/5 /4
درص( .)545
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 -6اجرای وثیقه طالق توسط محکمه فامیلی:
جمیع منازعات درمورد طالق ونیز اجرای وثایق طالق به صورت عموم به
محاکم فامیلی واحوال شخصیه محول گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3923-3865مؤرخ 1386 / 12/ 7
درص (.) 482
 -7ارجاع وثیقه طالق زوجه غایب به محل اقامت وی:
مراتب ثبت طالق درحضور زوجین ویاوکالی شان صورت می گیرد .هرگاه
حضور زوجه متعذر باشد ،ویاازحضورامتناع ورزد طبق ماده ( )135قانون مدنین
وثیقه طالق زوجین به اداره محل اقامت وی ویایکی ازاقارب نزدیک ارسال شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3494-3424مؤرخ 1387 /11 / 1
درص ( .)619

ب -مواظبت ازکنده های وثایق

 -1طرزالعمل بررسی کنده های وثایق بمنظور تحویلی به مخزن:
طرزالعمل تحویل کنده های وثایق به مخازن وتنظیم راپور سال تمام محاکم در
موردوثایق کارشده جداً رعایت گردد .مفتشین قضائی بمالحظه شهریه (تابلو) وثایق
اسنادکارشــده مربوط محاکم رامــورد بررسی قراردهند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره () 348 - 310مورخ 1385 /8/ 14درص( )215
-2طرزالعمل تحویلی کنده های وثایق به مخزن:
الف -آمریت های مخازن کنده های وثایق رابعد ازمالحظه دقیق بقید فهرست
تسلیم شوندوپس ازتسلیمی تمام مسؤولیت وثیقه بعهده مخزن است.
ب مفتشین قضائی حین تفتیش وضرورت ،تاریخ ابتدای تسلیم شدن وثایق
ومابعدآنرابادرنظرداشت شخص مسؤول درنظرگیرند
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2547-2479مؤرخ  1387 /7 / 17درص
(.)578
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 -2تحویلی کتب ثبت وثایق به مخزن:
کتب وکنده های وثایقی که هنوز تحویل مخزن نگردیده ومسؤولین آن نیز
تبدیل شده اند،طورعاجل مورد تفتیش قرارگیردوبه مخزن تحویل گردد .ونیز راپور
سالتمام آن تهیه وبمرکزارسال شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )114-58مؤرخ 1386 /1 / 18
درص (.)313
 -3حفاظت ازاسناد وکتب ثبت وثایق:
درحفاظت اسنادوووثایق توجه جدی مبذول شود،کتب داخل مخزن به اساس
سال فهرست گرددو درمورد وثایقی که کنده های آن قبالً حریق شده بارعایت ماده
( )31تعلیماتنامه تحریروثایق اجراآت الزم بعمل آید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1716-1662مؤرخ1386 /4 / 28
درص ( .)379

ج -فورم دورانی ترتیب اسناد ملکیت

 -1نمونه جدید فورم دورانی:
نمونه جدید فورمه دورانی فروش ساختمان ها وزمین واینکه به کدام مراجع طی
مراحل گردد ،به عموم محاکم اخبار گردید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1954 - 1896مورخ1385 / 10 / 24
درص (.)278
 -2ترتیب فورم دورانی دردونقل :
فورم دورانی اسناد ملکیت طور دونقله تهیه ویک نقل آن ضم کنده
شودوباالی آن مهر شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()2547-2479مؤرخ 1387 /7 / 17درص (.)578
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 -3اخذ نظرکادستردرمبیعه ایکه متصل عقاردولتی باشد:
محاکم وادارات ثبت اسناد که باجرای اسناد واموال غیرمنقول مبادرت می
نمایندصرف درحالیکه یک یاچند حدمبیعه یاعقار متصل به ملکیت دولت باشد نظر
اداره جیودیزی وکارتوگرافی (کادستر) رااخذوبعد به اجرای سند اقدام نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2966-2876مؤرخ 1386 / 9/ 13
درص (.) 443
 -4تائید فورم دورانی واخذ نظراداره جیودیزی درعقار متصل به امالک
دولت:
فورم طی مراحل اسنادفروش اموال غیر منقول اعم از اراضی ساختمان ها
بعدازغوروتدقیق الزم طور همه جانبه ترتیب وحسب مصوبه()680مورخ
 1385/9/21تعمیم گردیده است ،یک باردیگرتائید میشود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )144 -1375مؤرخ  1388/5/21درص()690

د -طرزالعمل اجرای وثایق حصر وراثت

 -1طرزاجرای وثیقه حصروراثت :
طرزالعمل اجرای وثایق حصر ورا ثت واسناد مر بوط به پرداخت حقوق تقاعد
برای ورثه متقاعدین بداخل ( )9فقره توضیح گردیدتاوثایق مذ کور مطابق بآن اجراء
گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2966-2876مؤرخ 1386 / 9/ 13
درص ( .)443
 -2رعایت حقوق ورثه دروثیقه حصروراثت :
اداره ثبت اسناددرحین ترتیب وثایق حصروراثت ونیز محاکم درحین ترتیب
وثایق وصایت خط ورسیدگی بدعاوی میراث مواد( )2189- 2182قانون مدنی
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راجداً مدنظرداشته به رعایت حقوق فروع اوالد متوفی که در زندگی اوفوت شده
اندبطوردقیق مبادرت نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )4021-3964مؤرخ1386 /12 / 12
درص (.) 486
 -3حین ترتیب حصر وراثت توجه شود تاتمام ورثه ازلست نماند:
وثیقه حصرورانثت به اثر تقاضای صرف یکی ازوارثین ترتیب شده می تواندولی
محاکم در حین ترتیب وثیقه حصروراثت متوجه باشند تاهمه وارثین درداخل
ویاخارج شامل وثیقه شوند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 646- 575مؤرخ1388/3 / 15
درص ( .)665

هـ -تصحیح وثیقه وتبدیل اسم

 -1تصحیح وثیقه :
درمواردیکه دروثایق اجراء شده زمان قبل ،کلماتی که وثیقه راازمسیر وهدف آن
منحرف نمی سازد ،هیأت کامل قضات محکمه استیناف تحت ریاست رئیس محکمه
باشتراک رؤسای دیوانهاوقضات آن اسناد را بارعایت احکام قانون تدقیق نموده
بابراز نظر پیرامون آن مبادرت ورزند ودرحالیکه موضوع ایجاب رسیدگی قضائی را
بنماید آنرا به محکمه مربوط محول سازند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2247- 2191مورخ  1385 / 11 /29درص
(.)295
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 -2تبدیل وتصحیح اسم شخص الی تکمیل سن 16سالگی:
تبدیل اسم شخص الی تکمیل سن هجده وتصحیح اسم الی ظهور جلب
مکلفیت عسکری طبق مقررات ثبت احوال نفوس صرف برای یک مرتبه صورت می
گیرد .بنابران محاکم حین ترتیب وثایق تعدیل یاتصحیح اسم احکام قانون راجداً
درنظرگیرند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 675 - 631مورخ1385 / 8 /25
درص(.)230

و -وثایق مربوط به خرید وفروش

 -1موافقه کتبی درفروش امالک دولتی شرط است:
امالک دولتی ایکه ازطرف شاروالی ها ویاسایر ادارات دولتی ،شرکت ها
یامؤسسات یابه عناوین دیگری طور قطعی بفروش می رسد بدون موافقه کتبی مقام
ریاست دولت مبنی برفروش قطعی آن قانوناً مدار اعتبار نمی باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3695-3637مؤرخ /11 /24
1386درص (.)473
 -2والیها وکیل خرید وفروش دولت اند:
والیها مطابق حکم فقره ( )8ماده ( )14قانون اداره محلی منتشره جریده
رسمی شماره ( ،)793صالحیت خریدوفروش امالک دولت را دارند ،بنابران
صالحیت ثابت هیچگاه مستلزم تجدید همه ساله نمی باشد وجزوالی شخص دیگری
همچوصالحیت راندارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 988 - 900مورخ 1385 / 8 / 27
درص (.)243
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 -3صالحیت والی درموردخرید وفروش قابل انتقال نیست :
فروش امالک وخریدآن برای دولت مطابق باحکام قانون از جمله صالحیت
های والی والیت می باشد ،بنابران سرپرست والیت که بحکم مقام ذیصالح
صالحیت وارسی از سایر اموروالیت راکسب می نمایددر امور خریدوفروش
نیزصالحیت قانونی والی را داراء می باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1374-1302مؤرخ1388/5/ 18
درص(.)688
 -4عدم ضرورت قباله درانتقال ملکیت ازیک اداره به اداره دیگر:
درصورت انتقال ملکیت ازیک اداره دولتی به اداره دولتی دیگر به عوض
ویابدون عوض ضرورت به ترتیب قباله نبوده انتقال ملکیت به اثر پیشنهاد اداره
دولتی بعد ازمنظوری رئیس جمهورصورت می گیرد .البته ادارات ذیربط در مورد
عقار قابل انتقال تعطیل ،نوعیت ،موقعیت ،مساحت ،حدود اربعه و سایر مشخصا ت
ملکیت را در پیشنهاد درج مینماید .محاکم درعدم وجود اسنادبنیادی ازاجرای
قباله ها جلوگیری نمایند وباموجودیت سندبنیادی اجرای قباله رامتوازن به اندازه
مالیــه دهی درنظرگـــیرند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 306 - 246مؤرخ 1387 / 1/ 27
درص (.)507
 -5اجرای قباله موکول به سندبنیادی است :
محاکم درعدم وجود اسنادبنیادی ازاجرای قباله ها جلوگیری نمایند و با
موجودیت سندبنیادی اجرای قباله رامتوازن به اندازه مالیــه دهی در نظر گیرند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1718 - 1660مورخ1385 / 9/ 23
درص (.)270
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 -6فروش زمین های توزیع شده ازسوی شاروالی قبل ازاخذقباله منع است :
الف -متحدالمآل شماره ( )1718-1660مؤرخ  1385/6/4درمورد اینکه
حین اجرای قباله هاواسنادی که باعث انتقال ملکیت می گردد ،مالحظه سند بنیادی
بایع شرط است ،یکباردیگر تائیدگردید.
ب درزمین های تعمیراتی که ازجانب شاروالی توزیع میشود تاوقتی که شخص از
شاروالی قباله اخذ نکند گرچه تمام پول آن راتحویل کرده باشد ،حق فروش
راندارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2098-2030مؤرخ  1387 / 4/ 12درص
(.)564
 -7کاریزهای که دارای قباله شرعی مم باشند:
درصورتیکه کاریز هاوزمین های اشخاص دارای قباله شرعی واسنادبنیادی
باشد که در اداره قضاء و ادارات دولتی ثبت محفوظ داشته باشد ،طبق ماده
( )278قانون اصول محاکمات مدنی مداراعتبار است.
راجع به مساحت ومقدار آن به حساب جریب طبق فقره ( )4ماده ()16
قانون تنظیم امورزمینداری،وظیفه تیم کادستر می باشد.
تفصیل درمتحدالمال شماره ( )71-1مؤرخ  1388/2/3درص ()643

ز -تنظیم وترتیب مثنی وثایق

 -1اجرای مثنی وثایق امالک وزارت مخابرات:
درمواردیکه وزارت مخابرات به مثنی اسنادامالک خویش ضرورت دارند،
محاکم باوزارت مذکور درین زمینه همکاری نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 4516مورخ 1385 / 11 / 12درص (.)292
 -2اجرای مثنی کمپیوتری :
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محاکم استینافی که به وسایل کمپیوتری مجهز گردیده اند واسنادشرعی وکتب
وثایق شامل دستگاه های کمپیوتر درمحاکم مذکور گردیده مکلف اند بعد ازین
درصورت تقاضای قانونی مثنی خوا هان اسنادمندرج کمپیوتر ،فوتوی مثنی وثایق را
تهیه وبعد ازتصدیق وتائید ،مهر وامضاء قاضی مؤظف مبنی برمطابقت کاپی با اصل
بدسترس مراجعین قراردهند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1836-1778مؤرخ1385/11/6
درص ()274
 -3طرزالعمل ترتیب مثنی کمپیوتری:
ضمیمه نمبردهم طرزالعمل اجرای مثنی کمپیوتری وثایق درمورد فورم
درخواست مثنی بعد ازتصویب شورایعالی ستره محکمه تعمیم شدتامطابق آن اجراآت
صورت گیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1665-1593مؤرخ1388 / 6/ 25
درص ( .)698
 -4مثنی وثایق مانند اصل وثیقه مهروامضاءشود:
مطابق ماده ( )20تعلیماتنامه اشتباه وثایق ،قضات واعضای محاکم وآمریت
های وثایق وثبت اسناد مکلف اند که مثنی وثایق رابعد ازغور ودقت درثبت آن
مانند اصل وثیقه مهر وامضاء نمایند .مزیدبرآن:
مثنی وثایقی که کتب ثبت آن به مخاذن مرکز ووالیان تحویل گردیده از طرف اداره
ثبت اسناد ودرصورت غیرفعال بودن آن ازطرف محکمه ابتدائیه شهری اجراء شود.
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تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )679 - 618مؤرخ1387/ 2/ 28درص (.)521
 -5موارد مشبوهیت سند ازطریق محکمه بررسی شود:
هرگاه دروثایق مواردی مشاهده شودکه احکام قانون دران رعایت نشده
ووثیقه را مشبوه جلوه دهد ،قبل ازاجرای مثنی ،موضوع صحت وسقم وثیقه ازطریق
محکمه ذیصالح مورد بررسی قرارگیرد وبعد ازصدور حکم وتجویز اصولی محکمه
راجع به صحت آن ،درمورد اعطای مثنی اقدام الزم صورت گیرد.

تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2616-2548مؤرخ 1387 /7/ 22
درص (.)581
 -6قبل ازحکم به بطالن سند،ترتیب مثنی مانع ندارد:
تاوقتیکه حکم به بطالن یک سند صادر نشود،درترتیب مثنی آن مانع وجود
ندارد .مگر محاکم حین ترتیب مثنی وثیقه درصورت موجودیت نوانقص محکمه
مربوط ،تمام کیفیت ،نواقص واشتباهات راواضحًا درمثنی تحریرنمایند.
رسیدگی به مشبوهیت وثایق ازطرف محکمه ای صورت می گیرد که عقار
درحوزه قضائی آن قرارداشته باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره(  )1416 -1349مؤرخ 1387/ 5/1درص ()541

ح  -وثایق وکالت خط

 -1وکالت های خارجی میعاد ندارد:
باانفاذ مصوبات سیمینار عالی ستره محکمه منعقده  1381ش ،مصوبه شماره
( )185مورخ  1381 / 3/6شورای عالی ستره محکمه ملغی بوده وبارعایت
حکم ماده ( ) 1606قانون مدنی وکالت خط های خارجی بعد از یکسال قابل
تجدیددیده نمیشود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()1954 -1837مورخ1385 /10/ 4درص(.)276
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 -2وکالت نامه هاتاختم موضوع اعتباردارد:
چون پروژه احمدشاه بابا ازجمله پروژه های طویل المدت می باشد ،لهذا
وکالت های که بمنظور اخذ قباله صادر شده بارعایت مصوبه ( )671مورخ
 1385/9/6شورای عالی ستره محکمه ومطابق حکم ماده ( ) 1606قانون مدنی
تاختم موضوع موردوکالت مدار اعتبار می باشد.
محصول قباله ازمبلغی گرفته میشودکه درج وثیقه شده است.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()3866-3811مؤرخ 1386 / 12/6درص(.)479
 -3وکالت های مربوط به معامالت عراده جات به استثنای کابل قابل تصدیق
می باشد:
بنابه تقاضای ریاست ترافیک کابل ،ریاست امورذاتیه ستره محکمه ازبرحالی
قضات ترتیب کننده اسنادوکالت خط درمورد خریدوفروش عراده جات به استثنای
والیت کابل تصدیق نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 2979-2907مؤرخ 1388/ 12/22
در ص (.) 750
 -4وکالت های قبل ازتشکیل انجمن وکالی مدافع تاختم موضوع
اعتباردارد:
برای اشخاصیکه قبل ازتشکیل انجمن وکالی مدافع به وثیقه شرعی یابه اسناد
خارجی وکالت داده شده است ،بمالحظه وثایق دست داشتهء شان الی فیصله قطعی
همان موضوعات خاص ،اجازه موقت داده شود .امابعداز انفاذ قانون وکالی مدافع
یعنی  26حکوت  1386مواد()34.35قــانون مذکوررعایت گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  )1957-1885مؤرخ1388 /8/13
درص (.)710
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 -5حضوربعضی ازاهالی درموضوعات عام:
مطابق ماده ( )31تعلیماتنامه تحریروثایق حضور بعضی از اهالی درقضایای که
اهالی بصورت مشترک ذینفع باشند بحیث مدعی یامدعی علیه درمحکمه کفایت
می کند ،هرگاه منافع مشترک اهالی موضوع دعوی نباشد ،مانند دعوی رقبه وامثال
آن ،بعضی ازاهالی نمی توانند حقوق سایرین راتمثیل نمایند بلکه آنهامی توانند
شخصاً بحیث مدعیون یامدعی علیهم قرار گیرند ویاتوسط ممثل یعنی وکیل یا وکال
به اقامه دعوی ویابدفاع دربرابر دعوی مبادرت ورزند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره () 1248-1281مؤرخ1387/4/ 24درص(.)539
 -6طرز تنظیم وثیقه وکالت نامه:
الف -درصورتیکه اسناد موضوع وکالت موجود باشددرمتن وکالت
نمبروتاریخ شان درج شود ،درغیر آن موضوع به علم وکیل مفوض شده میتواند و
در وکالت ذکر شودکه وکیل درموردکمیت یاکیفیت ،موقعیت ،حدود ،مساحت،
اسنادوسایرمشخصات مبیعه یامدعی بها عالم است.
ب -بهتر است تاوثیقه وکالت بعد ازترتیب وثیقه حصروراثت ترتیب
گردد،سعی بعمل آید تااشخاص دران اقرار نمایندکه معتمد به وخبیر از ورثه باشند.
در وثیقه وکالت نیزحصروراثت به شهادت شهود صورت گرفته می تواند ،مگر
ضرور است تادرموردموجودیت کل ورثه اطمینا ن ورثه حاصل گردد.
ج -دروکالت خط های که به لفظ عام وتام بدون تصریح گردیده باشدبارعایت
ماده ( )1506قانون مدنی،وکیل در اعمال اداره کسب صالحیت می نماید که
درین حال وکیل به ضررمؤکل خوداجراآت کرده نمیتواند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )646- 575مؤرخ1388/3 /15
درص (.)665
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ط -طرزالعمل امضاء قضات دراسناد ووثایق

پیوست به متحدالمآل شماره ( )1756-6861مؤ رخ  1388/5/16طرزالعمل
امضاء قضات دروثایق ،فیصله هاو قرارها قرارذیل توضیح شد:
 -5قضات پهلوی امضاء شان درتمام مراحل اسمای خویش راطو رواضح
تحریرنمایند ،باالی مهر امضاء نکندوباالی امضاء نیز مهر نزنند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1592 -1521مؤرخ1388/6/18
درص ()696
 -6قضات محاکم دراخیر فیصله هاوقرارها اسم ووظیفه شان را تحریر و
درپهلوی آن امضاء نمایند.
 -7نمونه امضاء وشهرت مکمل قضات ومحررین بریاست عمومی وثایق وثبت
اسناد ستره محکمه ارسال شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2547 -2479مؤرخ 1387/7 /17
درص (.)578
 -8قضات خدمتی صالحیت مهر وامضای وثایق ومثنی آنراندارند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1592 -1521مؤرخ 1388/6 /18
درص (.)696

ی -اجرای اسنادانتقال ملکیت وسایل
ترانسپورتی توسط اداره ترافیک

بخاطر ایجاد تسهیالت برای مراجعین ،تسریع اجراآت درقبال اجرای اسناد
ملکیت عراده جات ورفع مشکل اجرای اسناد مذکور تجویز شدکه بعد از ختم ماه
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جدی  ،1388محاکم این وثایق رااجراء نکنند ،بلکه اسنادانتقال آن ازطریق
ادارات ترافیک صورت گیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2176-2104مؤرخ1388 / 9/ 23
درص ()719

ک -نصب فوتودروثایق

 -1استفاده ازفوتوهای جدید:
دروثایق از فوتوهای قدیم استفاده نشود بلکه از فوتوهای جدیدکه با ظاهر
الحال ورویت فعلی مقر داللت نماید،کارگر فته شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2547-2479مؤرخ  1387 /7 / 17درص
(.)578

نصب فوتوی جدید شاملین دروثیق:

درتمام اسناد ،فوتوی جدیدشاملین نصب گردد که حالت فعلی شان رامنعکس
سازدوازفوتوهای سابقه شان که خالف ظاهرباشدخودداری شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1592-1521مؤرخ1388/6/ 18
درص(.)696

ل -احتراز از وثیقه افالس خط

درمورد دیون اشخاص برای مدیون وثیقه افالس ترتیب نگرددبلکه موضوع
رامحکمه مر بوط باثر تقاضا وادعای داین مبنی بریسرمدیون منفصل سازد.
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درمورددیون وتادیات ذمت اشخاص به دولت ونیزدیون تجارتی ،قانون افالس
وورشکست تطبیق گردد .درین مورد ازترتیب وثیقه افالس خط احتراز و خوداری
شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 369-307مؤرخ1387/ 2/9درص ()510

م -تصدیق برحالی قضات دروثیقه

تصدیق برحالی قضات صادر کننده وثایق صرف دراسنادی که بخارج کشور
صدورمی یابد رعایت گردد .درغیرآن بجزازسرگردانی مؤظفین ومراجعیین ادارات
مربوط صبغه قانونی ندارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 2760-2688مؤرخ1388/11/ 21
درص(.)744

ن  -اجرای وثایق وصایت

چون رؤسای ادارات ثبت اسناد واعضای مسلکی اوشان همه قضات ذوالحکم
می باشند ،بنابران صالحیت اجرای جمیع انواع وصایت خط هارادارند.
همچنان ادارات مذکور دفتر محاسبه بااوصیاء راهمزمان ایجاد کنند.
در مراکزوالیات ونیز ولسوالی هائیکه ادارات ثبت اسناد فعال نیست محاکم
ابتدائیه این موضوع را اجراء نمایند.
رؤسای محاکم استیناف ازتنظیم امورصغاروایجاددفتر محاسبه اوصیاء طور
مستمر نظارت بعمل آرند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( ) 617-556مؤرخ1387/2 / 26درص(.)518
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س -اخذ نشان انگشت طور واضح

هنگام تحریروثایق نشان انگشت کالن دست چپ مقر بطور واضح گرفته شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( ) 2547- 2479
مؤرخ1387/7 / 17درص(.)578

ع -ترتیب وثیقه تضمین معتمدی
برای تضمین معتمدی ،داشتن ملکیت دودر بند حویلی ضروری است و حویلی
ایکه سرپناه معتمد راتشکیل میدهد درتضمین آمده نمیتواند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 721 - 676مورخ 1385 / 8 / 26
درص (.)233

قسمت بیست و نهم محصول ومصارف درمحاکم

 -1عدم اعتبارمعاقیت بانک هاازمحصول وثایق:
مصوبه شماره ( )10مورخ  1384/7/12کمیته اقتصادی شورای وزیران در
زمان فعالیت شورای ملی صادر گردیده و مراحل تقنینی خودراطی نکرده بنابران در
مورد معافیت بانک هاازمحصول ،اعتبار قانونی ندارد ،بلکه طبق قانون محصول
وثایق واسناد اداری دولتی منتشره شماره ( )631مورخ  1366/1/15جریده
رسمی اجراآت بعمل آید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره() 530- 496مورخ1385 / 8/ 16درص(.)222
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 -2منع اشتراک منسوبین قضاءدرترکیب هیأت قیمت گزاری:
ستره محکمه ،محاکم وقضات بصورت عموم در اموراجرائی که بذات خود از
وظایف منسوبین قوه اجرائیه میباشد حق مداخله ومشارکت راندارند و باید بی
طرف باشند .لذا منسوبین ارگان قضاء در همچوموارد از اشتراک درترکیب هیأت
قیمت گزاری احتراز و خودداری نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره () 124-1163مورخ  1385 / 9/8درص(.)250
 -3اخذ محصول ازقیمت واقعی مبیعه:
محکمه حین اجرای قباله ها بارعایت حکم شماره()3058مؤرخ 1383/9/5
ریاست جمهوری قیمت واقعی مبیعه را توسط هیأت معینه تثبیت نماید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره()360-300مؤرخ 1386 / 1/ 26درص(.)323
 -4تفکیک مالیه ازمحصول :
مالیه دولت مجزاء از محصول محکمه می باشد زیرامالیه ازعواید ومحصول
دربرابر خدمات اخذمیگردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )360-300مؤرخ 1386 / 1/ 26درص ()323
 -5محصول حق الثبت شرکتها وموسسات تجارتی:
مطابق فقره ( )4ماده دوم تعرفه محصول دولتی ،محصول حق الثبت شرکت
هاومؤسسات تجارتی الی یک صد هزار افغانی مبلغ پنجصدافغانی است.
درصورتیکه سرمایه کمتر از یکصدهزار افغانی باشد ،تایکصدهزارافغانی تابع
پرداخت محصول پنجصد افغانی است.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( )296-239مؤرخ 1386 / 1/ 26درص()321
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 -6قیمت گزاری مدعابهاومبیعه:
درموردقیمت گزاری مدعابهاومبیعه بمنظوراخذمحصول متحدالمآل شماره
( )1334 -1275مررخ 1386/3/24رعایت شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2547-2479مؤرخ 1387 / 7/ 17
درص ()578
 -7تعیین ارزش واقعی مدعابها:
بمقصد جلوگیری ازغبن فاحش درقیمت گزاری جایداد های غیر منقول
درحین اجرای قباله بیع فطعی توسط هیأت مختلط ارگان های مربوط مطابق
ارزش حقیقی وواقعی جایداد هاصورت گیرد و وازکسر عواید بطور مسؤوالله
جلوگیری بعمل آید.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )110-72مورخ  1388/2/17درص(.)645
 -8مراحل استینافی قضیه به تحویلی محصول معطل نمیشود:
حکم تعدیل ماده ( )320قانون اصول محاکمات تجارتی که بشماره ()273
مؤرخ  1353/2/30جریده رسمی نشرگردیده است ،در موردتحصیل محصول
قضایای فیصله شده مدنی وحقوق عامه ورسیده گی استینافی وفرجامی این قضایا
درمراحل بعدی محاکم فوقانی تطبیق واجراء شودتامشکل مردم ومحاکم رفع گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2594-2539مؤرخ 1386 /8 / 27درص
( .)423
 -9فیصله های عدم سمع محصول ندارد:
چون تعرفه محصول دولتی منتشره شماره()710مؤرخ1388/11/ 30جریده
رسمی درمورد محصول ازفیصله های عدم سمع ویارددعوی ،صراحت ندارد ،بدلیل
اینکه طبق ماده( )42قانون اساسی هیچگونه مالیه و محصول بدون حکم قانون
وضع نمیشود،لذاازفیصله های مذکور محصول اخذ نگردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )59 - 1مؤرخ 1387/ 1/13درص (.)497
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 -10محصول محکمه توسط مراجع مربوط تحصیل شود:
کسانیکه مکلف به پرداخت محصول محکمه می باشند بارعایت فرمان شماره
( )74مؤ رخ بیست ونهم سال  1387ازطریق مراجع مر بوط جلب ودر قسمت
تحصیل محصول وتحویل آن به خزینه دولت اقدام صورت گیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 574- 503مؤرخ 1388/3 / 10درص ()663

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

متن متحدالمآل ها

بخش اول -متحد المآل های سال.1365درص()197
بخش دوم-متحدالمآل های سال .1386درص()311
بخش سوم -متحدالمآل های سال.1387درص()497
بخش چهارم -متحدالمآل های سال.1388درص()641
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بخش اول :
متحدالمالها ،مصوبات ورهنمود های
مربوط به سال 1385
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جلوگیری
از فروش مواد نفتی
بی کیفیت و ملوث

متحدالمال ()-1الی (1385/1/8 )45
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

قبالً مکتوب ( 1384/4/21)276ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع
وزارت محترم تجارت ج.ا.ا در مورد مواد بی کیفیت نفتی و  ...باینریاست
مواصلت ورزیده بود ذریعه پیشنهادیه جداگانه در جلسه مورخ 1384/4/27
شورای عالی ستره محکمه مطرح گردید و طی مصوبه ( )149هدایت ذیل بعمل
آمد:
« چون موضوع تقلب بوده و تقلب طبق حکم ماده ( )479قانون جزاء
جرم میباشد بناءً موضوع جهت تحقیق و تعقیب به څارنوالی احاله گردد البته در
صورت تعقیب متهمین بمحکمه و صدور حکم از طرف محاکم سرنوشت قانونی
تیل های بدست آمده تعیین میگردد».
اکنون پشنهادیه ( 1384/12/17)708ریاست عمومی مواد نفتی و گاز
مایع وزارت محترم تجارت مجدداً بشرح ذیل واصل گردیده است:
« قبالً باالثر فرمان شماره ( 1384/3/18)1066مقام محترم ریاست جمهوری
پشنهادیه نمبر ( 1384/4/21)276در ارتباط سر نوشت مواد نفتی بی کیفیت و
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ملوث استهداء و تحت صادره شماره ( 1384/5/3 )2269آنمقام محترم چنین
هدایت داده شده بود ( چون موضوع تقلب بوده طبق حکم ماده ( )479قانون
جزاء جرم میباشد بناءً موضوع جهت تحقیق و تعقیب به څارنوالی احاله گردد البته
در صورت تعقیب متهمین به محکمه و صدور حکم از طرف محاکم سرنوشت
قانونی تیل های بدست آمده تعیین میگردد).
بتاسی از اصل فوق باالثر تالشها و پیگیری موضوع ذریعه هیئت مختلط که
متشکل از نماینده گان وزارت محترم امور داخله ،امنیت ملی ،اداره محترم لوی
څارنوالی مدیریت عمومی کمی و کیفی ،نماینده گی کابل و تفتیش تاکنون به تعداد
( )15تانک تیل رویکار و دکانداران که نمونه تیل ها را عرضه مینمودند بعداز
تجزیه البراتواری بدون کیفیت و ملوث ظاهر گردیده بعداز مهر و الک مراجع
متذکره توسط هیئت مختلط موضوع ذریعه مکاتیب جدا گانه به مقام محترم لوی
څارنوالی غرض تعمیل هدایت آن مقام محترم ارجاع ولی تا اکنون از طریق اداره
محترم لوی څارنوالی اجراآتی که پیرامون موضوع صورت گرفته باشد کدام
معلومات و اطمینان در دست نه بوده و از جانبی هم از مجموع مقدار ()64100
لیتر تیل ملوث که تحت مهروالک هیئت قرار گرفته بودند اثری نیست و به گمان
اغلب بفروش رسیده است.
بناءً بخاطر اعاده محتوای فرمان شماره فوق مقام محترم ریاست جمهوری
و جلوگیری از فروش مواد نفت بی کیفیت و ملوث که در نتیجه تجزیه البراتواری
ظاهر می شود الزم است تا تیل متذکره طور موقت در ذخیره این تصدی اال تعیین
سرنوشت شان از طریق مراجع عدلی و قضائی کشور در بدل رسید تخلیه و
نگهداری شود تا هموطنان عزیز ما ازاضرار جانی و اقتصادی همچو مواد نفتی بی
کیفیت و ملوث در امان باشند».
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متن پیشنهادیه نمبر فوق ذریعه پیشنهادیه جدا گانه مجدداً در جلسه
 1384/12/25شورای عالی مطرح طی یاداشت ( )885هدایت به عمل آمد :
« درخصوص موضوع ،څارنوالی مربوط از طریق محکمه مربوط هدایت حاصل
نماید » .
بناءً مراتب و یاداشت فوق مقام محترم شورای عالی به شما ارقام یافت البته در
حصه به محاکم مربوط خویش نیز خبر میدهند تا وفق آن اجراآت بعمل آید) 1(.

درموضوع تسلیمی دوسیه ها به محاکم متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه میباشد:
 .1متحدالمآل شماره ( ) 2485 - 2429مورخ 1385 / 12/21
 .2متحدالمآل شماره ( )4257-4199مؤرخ. 1386 /12/ 21
.3
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مکلفیت محاکم
به تسلیمی دوسیه های جزائی
و مکلفیت څارنوالی برفع نواقص آن

متحدالمال ()46الی ( )91مورخ 1385/1/8
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

مکتوب ( 1384/10/14 )3829ریاست تحریرات مقام ستره محکمه
توأم با یک ورق پشنهادیه ( 1384/7/18 )551ریاست تحریرات داراالنشاء
لوی څارنوالی واصل در پیشنهادیه چنین تحریر رفته است:
«څارنوالی ها به شرح ذیل مشکالت خویش را ارائه میدارند:
طوریکه مقام محترم بهتر میدانند حسب هدایت ماده ( )36قانون اجراآت
جزائی موقت څارنوالی مکلفیت دارد که دوسیه های متهمین را با ترتیب صورت
دعوی در مدت ( )15روز به محکمه تعقیب نماید مگر در حالیکه څارنوالی بموقع
پشنهاد ( )15روز دیگر تمدید توقیفی بگیرد بعد از گذشت معیاد متذکره رهائی
متهم تحت توقیف حتمی پنداشته شده است و از طرف دیگر ستره محکمه بمنظور
انفاذ قانون تشکیل و صالحیت محاکم مصوبه ده ماده ئی را تصویب و به محاکم
ابالغ داشته و براساس آن اکثر محاکم از گرفتن دوسیه های مرتبه څارنوالی اباء
میورزند که دوسیه ها در څارنوالی تراکم نموده و از جانب دیگر با گذشت میعاد
توقیفی باید متهمین تحت توقیف رها شوند که عملی شدن این اجراآت سکتگی و
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قانون شکنی را بار آورده و څارنوالی به مشکل مواجه میشود برای بیرون رفت از
ین معضله موضوع قرار فوق به مقام محترم پشنهاداً عرض شد در مورد طوریکه
الزم دانند هدایت خواهند فرمود».
ریاست داراالنشأ جریان را ذریعــه پشنهاد جداگانه در جلسه مورخ
 1384/12/3شورای عالی مطرح طی مصوبه ( )809هدایت ذیل بعمل آمد:
« محکمه مکلفیت دارد دوسیه ها را تسلیم شده و اجراآت نماید ولی لوی
څارنوالی و څارنوالی های مربوط آن مکلفیت دارند اعتراضات محاکم را وقعی
گذاشته و نواقص دوسیه را رفع نمایند و هم بخصوص جلب و احضار شاملین
دوسیه اقدام فوری و جدی نماید یعنی طرفین باید همکاری داشته باشند تا کار خلق
اهلل به تعویق نه افتد و امورات به وقت معینه اش انجام یابد».
بناءً مراتب استهداءو مصوبه شورای عالی بشما ارقام یافت البته در حصه
خویش طبق آن اجراآت خواهند نمود.
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اجرای
مراسم نکاح شرعی
برای کسانیکه به دین مقدس اسالم مشرف شده اند
متحدالمال شماره ( )965مورخ 1385/3/10
ریاست تحریرات ستره محکمه
ریاست عمومی افتأ واحتساب بتاریخ  1385/3/9بمقـام عـالی سـتره
محکمه پیشنهادی به مضمون ذیل ارائه نموده است.
به اساس هدایت کتبی شماره ( )129مورخ  1385/1/27ریاست دفتـر
که به این ریاست صالحیت داده شده تا در رابطه به آنعده اتباع خارجی (ذکـور و
اناث) که به دین مقدس اسالم مشرف میشوند مطـابق دسـاتیر شـریعت غـرای
(محمدی) به اجرای مراسم نکاح شرعی برایشان نیز اجراآت مقتضی بعمل آید.
بناءً بدینوسیله از مقام محترم متمنی ایم تا به مراجع ذیربط امر اجرای نکاح نامه را
عنایت فرمایند.
بمالحظه آن فضیلتماب محترم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه چنین
احکام ارشاد فرمودند:
مالحظه شد1385/3/1 .
ریاست تحریرات!
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« متن پیشنهاد طور متحدالمال بمحاکم اخبار گردد که طبق قانون در زمینه خویش
اجراآت نمایند».
2
احکام مقام و مراتب پیشنهاد غرض اجراآت بعدی شما ارقام شد) (.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

درامور وثایق مربوط به ازدواج وطالق متحدالمآل های ذیل قابل مالحظه می باشد:
متحدالمآل شماره (.1386/12/19 )4198-4140
متحدالمآل شماره ( ) 1738-1666مؤرخ .1388 / 6 / 25
متحدالمآل شماره ( )1620-1553مؤرخ . 1387 /5 / 12
متحدالمآل شماره ( )1552 -1485مؤرخ .1387/5 /4
متحدالمآل شماره ( )3923-3865مؤرخ . 1386 / 12/ 7
متحدالمآل شماره ( )3494-3424مؤرخ . 1387 /11 / 1
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عدم
جواز گرفتاری قضات
بدون استیذان ستره محکمه

متحدالمال شماره ( )93الی ( )138موارخ 1385/3/14
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
بتاریخ  1384/12/12دو نفر قضات محاکم والیت غزنی باتهام اخذ رشوت بدون
اطالع ستره محکمه و بدون رعایت ماده ( )133قانون اساسی و ماده ( )67قانون
تشکیالت و صالحیت قضائی گرفتار گردیده بودند ،دوسیه مربوط به گرفتاری دو
نفر قضات متذکره در جلسه قضائی مورخ  1385/2/25مورد بحث و غور
شورای عالی ستره محکمه قرار گرفت بعداز غور عمیق در پرتو مقررات و قوانین و
مواد متذکره فوق الذکر مصوبه ( 1385/2/25 )166بشرح ذیل صادر گردید:
« خالف ماده ( )133قانون اساسی به گرفتاری دو نفر قضات متذکره
اقدام گردیده به مراجع مربوط ابالغ گردد تا در آینده از همچو اجراآت خود
داری نماید».
و هم رفع عزل دو نفر قضات متذکره قرار یا داشت (1385/3/8 )159
شورای عالی تصویب گردیده که البته بمقام ریاست جمهوری پیشنهاد میگردد ،بناءً
مراتب مصوبه شورای عالی ستره محکمه بآنمقام اخبار گردید تا در آینده از همچو
اجراآت و گرفتاری های قضات و منسوبین ستره محکمه بدون رعایت مواد قانون
واطالع ستره محکمه و استیذان مقام ستره محکمه و بدون موجودیت نماینده ستره
محکمه جلو گیری بعمل آید همکاری مقامات را خواهانیم.
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معلومات
در مورد تقاضای تبدیلی محکمه
باید دقیق باشند
متحدالمال شماره ()139الی  )185موارخ 1385/3/16
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
موضوعات کثیری به این ریاست بعد از اکمال معلومات محاکم استیناف
طبق هدایت بند ( )4ماده ( )24قانون تشکیل و صالحیت محاکم راجع به موافقه
صورت حال مدعی و مدعی علیه بخاطر تبدیلی محکمه قضایای عارضین و اصحاب
دعوی بارعایت سلسله مراتب ترسیل میگردد ،مگر متاسفانه محاکم محترم استیناف
والیات و مرکز و اختصاصی ها طورگنگ و مبهم معلومات ارائه میدارند مثالً در
اکثریت مکاتیب مالحظه میشود که چنین تحریر گردیده (داخل صورت حال است)
ولی نمبر و تاریخ صورت حال را معرفی نمیدارند و یا مدعی را مدعی علیه و مدعی
علیه را مدعی معرفی مینمایند.
هم چنان بعداز معلومات ارائه شده باین ریاست قانوناً الی هدایت بعدی
مقام محترم شورای عالی صالحیت رسیده گی را محاکم ندارند.
و هکذا ارسال و مرسول مکاتیب کا مالً توسط پست صورت گیرد ،بدست شخص
فرستاده نشود.
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بنابر مراتب فوق هدایت داده میشود تا محاکم مربوط اصل بی طرفی قضاء
و اصول محاکمه را مدنظر گرفته جواب و معلومات مطلوب را طور مسؤالنه ارائه
فرمایند تا بعداً در مورد مذکور اجراآت اصولی صورت گیرد) 3(.

درمورد تفویض صالحیت رسیدگی قضیه ازیک محکمه به محکمه دیگرمتحدالمآل های ذیل
نیز صادرشده است:
 .1متحدالمآل شماره ( ) 268 - 241مورخ .138 /5/14
 .2متحدالمآل شماره ( )309 -271مورخ . ۱۳۸۵ / 6 / 21
 .3متحدالمآل شماره ( ) 1388 - 1332مورخ .1385 / 9/ 19
 .4متحدالمآل شماره ( ) 2190 - 2132مورخ .1385 / 11/ 15
 .5متحدالمآل شماره ( )3810-3753مؤرخ . 1386 /12 /5
 .6متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ . 1386 /10 / 12
 .7متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ .1386 /9 / 20
 .8متحدالمآل شماره ( )2705-2650مؤرخ . 1386 /8 /29
 .9متحدالمآل شماره ( )718 - 647مؤرخ.1388/ 3/ 20
 .10متحدالمآل شماره ( )1155 - 1083مؤرخ1388/4/ 24
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صالحیت
رسیدگی استینافی قضایای اطفال
مربوط محکمه مرافعه(استیناف) می باشد

متحدالمال شماره ()186الی ( )228مورخ  10ر 5ر1385
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
انضمام نامه ( 1385/2/10)534ریاست تحریرات مقام محترم ستره
محکمه پیشنهادیه ( 1385/1/26 )436ریاست محاکم والیت کابل بشرح ذیل
مواصلت ورزیده است:
( به ارتباط موضوع رسیده گی به دوسیه های اطفال در تصویب شماره
(1384/12/25 )886مقام محترم شورای عالی ستره محکمه چنین هدایت داده
اند:
« موضوع قابل استهداء نیست تا وقتیکه تشکیل جدید عملی میشودکمافی
السابق اجراآت بدارند».
و این دیوان دوسیه های اطفالی را که از ( )18/16سال عمر داشته منحیث
مراهق که از طریق محاکم عادی فیصله ابتدائی صـورت می گرفت قبالً تحت
رسیده گی مرافعوی قرار میداد و اکنون تمام قضایای اطفال را محکمه اختصاصی
اطفال بررسی مینماید.
لطف نموده در مورد اینکه آیا این دیوان در مورد اطفال زیرسنین ()18/16
که از طریق محکمه اختصاصی اطفال بررسی شده باشد صالحیت رسیده گی

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

مرافعوی را دارد و یاخیر؟ موضوع استهداءً عـرض شد آنچه هدایت میفرمائید
واجب التعمیل است).
ریاست داراالنشاء جریان موضوع را به شورای عالی ستره محکمه پیشنهاد
کرد باالثر در جلسه مورخ  1385/5/2طی مصوبه ( )343هدایت ذیل بعمل
آمد:
« در هر دو حالت محل رسیده گی قضیه محکمه مرافعه میباشد».
مراتب استهداء ومصوبه مقام محترم شورای عالی بشما ارقام یافت البته در
حصه خویش اجراآت خواهند نمود) 4(.

درارتباط قضایای اطفال  ،اختطاف و قاچاق انسان متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
.1
.2
.3
.4
.5

متحدالمآل شماره (  ) 1039مورخ .۱۳۸۵ / 4 / 18
متحدالمآل شماره ( )698-638مؤرخ .1386 /2 /12
متحدالمآل شماره ( )2829-2764مؤرخ.1386 /9 / 10
متحدالمآل شماره ( )2929-2860مؤرخ .1387 /8 / 25
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معلومات
تبدیلی محکمه بایددقیق باشد
و محاکم تاحین حصول نتیجه از رسیدگی قضیه
اجتناب نمایند

متحدالمآل شماره ()241الی ( )268مورخ 1385/ 5/ 14
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
به تعقیب متحد المال قبلی این ریاست ارقام است:
موضوعات کثیری به این ریاست بعداز اکمال معلومات محاکم استیناف
راجع به موافقه صورت حال مدعی و مدعی علیه بخاطر تبدیلی محکمه قضایای
عارضین واصحاب دعوی بارعایت سلسله مراتب آن ترسیل میگردد مگر متاسفانه
محاکم محترم استیناف والیات و مرکز و اختصاصی ها طور گنگ و مبهم معلومات
ارائه میدارند مثالً در اکثریت مکاتب ،مالحظه میشود که تحریر گردیده (داخل
صورت حال است) ولی نمبر و تاریخ صورت حال را معرفی نمیدارند و یا مدعی را
مدعی علیه و مدعی علیه را مدعی معرفی مینمایند.
همچنان بعد از معلومات ارائه شده باین ریاست قانوناً الی هدایت بعدی
مقام محترم شورای عالی صالحیت رسیده گی را محاکم ندارند.و هم از اینکه نمونه
امضاء روسای محاکم بدسترس این ریاست قرار ندارد اکیداً یاد آور میشویم که
ارسال و مرسول مکاتیب کا مالً توسط پست صورت گیرد بدست شخص فرستاده
نشود.
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بناءً مراتب فوق بشما ارقام شد تا اصل بی طرف و اصول محاکمه را مدنظر گرفته
طور مسؤالنه جواب ارائه فرمایند تا بعداً در موارد مذکور اجراآت اصولی صورت
گیرد) 5(.

درمورد تفویض صالحیت رسیدگی قضیه ازیک محکمه به محکمه دیگرمتحدالمآل های ذیل
نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره (  ) 185 - 139مورخ . ۱۳۸۵ / 3 /16
.2متحدالمآل شماره ( )309 -271مورخ . ۱۳۸۵ / 6 / 21
.3متحدالمآل شماره ( ) 1388 - 1332مورخ .1385 / 9/ 19
.4متحدالمآل شماره ( ) 2190 - 2132مورخ .1385 / 11/ 15
.5متحدالمآل شماره ( )3810-3753مؤرخ . 1386 /12 /5
.6متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ . 1386 /10 / 12
.7متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ. 1387 /10 / 12
.8متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ .1386 /9 / 20
.9متحدالمآل شماره ( )2705-2650مؤرخ . 1386 /8 /29
.10متحدالمآل شماره ( )718 - 647مؤرخ.1388/ 3/ 20
.11متحدالمآل شماره ( )1155 - 1083مؤرخ1388/4/ 24
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تعقیب دعوی
توسط طرف دعوی یاوکیل اوصورت می گیرد
اشخاص ثالث این حق راندارند
متحدالمال شماره ( )2184مورخ 1385/6/5
ریاست تحریرات ستره محکمه
شورای عالی ستره محکمه بریاست محترم پوهاند عبدالسـالم «عظیمـی»
قاضی القضات ورئیس ستره محکمه مراتب آتی را به تصویب رسانید:
در دیوان های مربوطه ستره محمکه فعـالً در حـدود ( )5000دوسـیه
.1
الاجراء وجود دارد ،کار روی این دوسیه های متراکم توسط مستشـاران قضـائی
تحت ریاست اعضای ستره محکمه به جدیت ادامه دارد وبه مجرد اینکه فیصله روی
آن صادر گردد هفته وار از طریق رسانه های عمومی باطالع عامه رسانیده میشود و
هم لست های آن در بیرون محوطه ستره محکمه نصب میگردد .لذا از هموطنـان
نجیب و عزیز خود صمیمانه خواهشمندیم به خاطر تعقیب دوسیه های مربوط شـان
به دیوان های مربوط مراجعه نفرمایند ،بگذارند موظفین تمام وقت شـانرا صـرف
اصدار فیصله نمایند ،مقام ستره محکمه از همکاری هموطنان خود اظهـار سـپاس
میکند البته به آنعده از هموطنانیکه به موجودیت شان هنگام اتخاذ تصمیم قضـائی
ضرورت احساس میگردد اطالع داده خواهد شد.
دعاوی صرف توسط صاحبان آن و یا وکالی قانونی شان تعقیب گردیـده
.2
میتواند ،اشخاص ثالث نمی توانند باین منظور به ستره محکمه و یا محاکم دیگر در
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مرکز و والیات مراجعه نمایند و اشخاص متخلف مورد باز خواست قـانونی قـرار
میگیرند.
به تمام محاکم مرکز و والیات کشور هدایت داده میشود تا دوسیه های
.3
را که شامل اندراج میگردند در داخل مدتیکه در قانون پیشبینی گردیـده فیصـله
نمایند .به تعویق انداختن دوسیه ها بیش از مدت تعیین شده مورد باز پرسـی قـرار
خواهد گرفت.
اشخاصیکه با استفاده از اسناد مزور وجعلی اقامـه دعـوا مینماینـد در
.4
صورتیکه جعل و تزویر اسناد دست داشته شان نزد محکمه ثابت گردد به اتهام جعل
و تزویر درترتیب اسناد و ضیاع وقت ادارات دولتی غرض تعقیب عدلی به څارنوالی
معرفی میگردد لطفاً هموطنان از تمسک به چنین اسناد و نتایج آن مطلع باشـند و
سعی نمایند که از ترتیب اسناد خالف واقع و جعلی و تزویری و ارائه آن به ادارات
دولتی و محاکم جداً خود داری نمایند در صورت تخلف از اجراآتیکه علیه شـان
صورت میگیرد حق شکایت را نخواهند داشت احاله اشخاص جعل کار به څارنوالی
غرض تعقیب عدلی مانع ادامه دعوا در صورت داشتن دالیل جدید نمیگردد.
مراتب فوق به اطالع عامه و اصحاب رجوع به ستره محکمه و محاکم دیگر از
طریق رسانه های خبری رسانیده شود) 6(.
بارتباط مواعید رسیده گی قضایا،متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 .1متحدالمآل شماره( ) 3920-3850مؤرخ 1387 /11/28
 .2متحدالمآل شماره( ) 1301-1229مؤرخ 1388 /5/5
 .3متحدالمآل شماره( ) 2906-2834مؤرخ 1388 /11/21
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حضور
طرفین دعوی درحین مطالبه تبدیلی محکمه
متحدالمال شماره ()271الی ( )309مورخ1385/6/21
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

جناب محترم پوهاند عبدالسالم "عظیمی" قاضی القضات و رئیس ستره
محکمه ج.ا.ا هدایت داده اند تا موضوعات تبدیل محکمه بحضور طرفین دعوی
یک طرفه شود و در صورت عدم حضور یکی از طرفین در تبدیلی محکمه اقدام
نشود.
بناءْ زمانیکه مکتوب معلوماتی داراالنشاء به شما توصل میورزد ،به طرفین
موضوع ابالغ و آنها مکلف شوند تا طرفین حاضر گردند و بحضور آنها موضوع
تبدیلی محکمه یک طرفه شود و اگر احیاناً توافق مینمایند طبق توافق آنها تصمیم
اتخاذ گردد .امید است توجه جدی فرموده و بمحاکم مربوط هم ابالغ گردد تا
وفقاً عمل نمایند) 7(.
درمورد تفویض صالحیت رسیدگی قضیه ازیک محکمه به محکمه دیگرمتحدالمآل های ذیل
نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره (  ) 185 - 139مورخ . ۱۳۸۵ / 3 /16
.2متحدالمآل شماره ( )268 -241مورخ . ۱۳۸۵ / /
.3متحدالمآل شماره ( ) 1388 - 1332مورخ .1385 / 9/ 19
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طرزالعمل
تحویلی کنده های وثایق
به مخازن وتنظیم راپور سالتمام محاکم
درموردوثایق کارشده
متحدالمال شماره ( 310الی 1385/8/14 )348
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

بارتباط صادره ( 1385/5/24 )385/667آمریت تحریرات ریاسـت
تحریرات مقام عالی ستره محکمه است باالثر مکتوب نمبر (1385/5/11 )947
شعبه اداری ریاست محترم محکمه استیناف والیت کاپیسا که در مورد یکتعـداد از

.4متحدالمآل شماره ( ) 2190 - 2132مورخ .1385 / 11/ 15
.5متحدالمآل شماره ( )3810-3753مؤرخ 1386 /12 /5
.6متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ . 1386 /10 / 12
.7متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ. 1387 /10 / 12
.8متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ .1386 /9 / 20
.9متحدالمآل شماره ( )2705-2650مؤرخ . 1386 /8 /29
.10متحدالمآل شماره ( )718 - 647مؤرخ1388./ 3/ 20
 .11متحدالمآل شماره ( )1155 - 1083مؤرخ.1388/4/ 24
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کنده جات کار شده وثایق شرعی غرض تحویل به تحویل خانه ریاسـت محکمـه
استیناف ذریعه محرر محکمه ارسال میفرمایند.
بناءً از مقام محترم شورای عالی استهدا میشود که کنده جات وثایق کـار
شده محاکم مربوط را قبل از تفتیشن قضائی ریاست محکمه استیناف میتوانـد بـه
تحویل خانه ریاست تسلیم نماید یا چطور که ذریعه پیشنهادیه جداگانه طور مفصـل
در مجلس تاریخی  1385/7/20مقام محترم شورای عالی مطرح شد بعد از غور و
بررسی همه جانبه طی یادداشت ( )589خویش هدایت ذیل را اصدار فرمودند.
«-1محررین و مامورین جمعده کتاب وثایق مکلفند تا را پور سالتمام و ثایق مربوط
خویش را تسوید نمایند
 -2آنعده کتاب وثایق که در راپور سالتمام درج نشده باشد قابل تسلیمی به تحویل
خانه های و مخازن محاکم مرافعه یا استیناف نمیباشد.
 -3کتاب نیم کاره که اوراق مشتمل بر سرپارچه و کنده سفید باشد قطعاً به تحویل
خانه ها و مخازن تحویلی گرفته نشوند.
 -4هرگاه کتب بصورت کامل تمام شود ،موضوع در راپور سالتمام درج گـرددو
بعداز ختم سال بصورت عاجل به تحویل خانه و مخازن محاکم مرافعه یا اسـتیناف
تحویل گردد و در حین تسلیمی انعده اوراق کنده که نا تمام باشد از طرف قاضـی
مربوط قید مهر و امضا گردد.
 -5مفتشین قضائی بمالحظه شهریه (تابلو) وثایق اسناد کار شده مربـوط محـاکم
تحت تفتیش و بررسی را در مخازن تحویل خانه ها بحضور قاضی موظف و معتمد
انجام نمایند.
 -6قضات محاکم بصورت متداوم مراقب کتاب موجود در محاکم باشند نگذارند
بعداز گذشت سال و اتمام کتب بعد اطمینان از درج آن در راپور سالتمام محـررین
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و معتمدین محاکم را مکلف به تحویل آن به تحویل خانه و یا مخازن مرکز محکمه
مرافعه یا استیناف نمایند.
داراالنشأ شورایعالی تجویز فوق را به جمیع محاکم طــور متحـدالمال
اخبار نمایند») 8(.

درمورد مواظبت ازکنده های وثایق متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
. 1متحدالمآل شماره ( ) 2547 2479مؤرخ1387./7/17
.2متحدالمآل شماره ( ) 2547 2479مؤرخ.1387/7/17
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تعیین وکیل مسخر
متحدالمآل شماره( )436 -348مورخ 1385/8/5
ریاست داراالنشاء شورای عا لی ستره محکمه

براساس استهدائیه محکمه استینا ف والیت فاریاب در رابطه به مشکل
تعیین وکیل مسخر برای مدعی علیه غائب درقضایای مدنی که باید ازاقارب شان
باشد ودرصورت امتناع اقارب ازقبولی وکالت ،څارنوالی مدنی والیت بایدبه حیث
وکیل مسخرتعیین گرددولی قرارمعلومات څارنو الی والیت فاریاب که څارنوالی
مدنی نیزاز تشکیل څا رنوا لیهای مرافعه تنقیص گردیده ،شورای عالی ستره محکمه
طی یاداشت شما ره ( )563مورخ  1385/7/20چنین هدا یت صادرنمود:
« چون ماده ( )159قانون اصول محاکمات مدنی درمورد تعیین وکیل
مسخر برای غائب به قوت خودباقی ونافذ است وفعالً به اثر قانون دیگری این
تکلیف بدوش اداره دیگری گذاشته شده بنابران تاحین تعدیل ماده  159قانون
اصول محاکمات مدنی ونفاذ قانون دیگری مقام محترم لوی څا رنوا لی فعالً درزمینه
همکاری فرموده ،به ریاست های څارنوالی های والیات هدایت می دهند تایکنفر
څارنوا ل را برای وکالت مسخر معرفی بدارند .موضوع درحالیکه به مقام محترم
لوی څارنوالی اخبارمی گرددطـــورمتحدالمال به تمــا م ریاست های محاکم
اخبارگردد».
مراتب جهت مسبوقیت واجراآت الزم ومقتضی اخبار گردید)9 (.
درارتباط احکام غیابی وتعیین وکیل مسخر متحدالمآلهای ذیل قابل مالحظه می باشد:
 .1متحدالمآل شماره ( )3406-3348مؤرخ .1386 / 11/ 8
 .2متحدالمآل شماره ( )1154-1095مؤرخ .1386 /3 /13
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عدم
جواز مد اخله ارگان های غیر قضائی
به امور محاکم

متحدالمال شماره ()427الی ( )495مورخ1385/8/6
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
حسب گزارش رئیس محکمه شهری والیت پروان.
اخیراءً بتاریخ  1385/7/25واقعه المناک در قوماندانی امنیه والیت
پروان رخ داده بد ینمنوال که :
آمر امنیت و سرپرست قوماندانی امنیه والیت پروان به اشتراک آمر جنائی
و آمر حوزه ( )6شهر چاریکار جلسه ای را تشکیل و سه نفر افراد مسلح را به
عقب قاضی مذکور اعزام وبه آنها اظهار داشته اند که قاضی محکمه شهری را به
فوماندانی امنیه بیاورید و اگر نمی آمد او را کش کرده بیاورید باالثر قاضی مذکور
بمنظور جلو گیری از بی آبروئی خود به قوماندانی امنیه رفته و در جلسه مخاطب
قرار داده شد که چرا نفری را که ما گرفتار مینمائیم شما رها میسازید دزد را
.3
.4
.5
.6

متحدالمآل شماره ( )493 - 432مؤرخ.1387/2/ 19
متحدالمآل شماره ( )1228- 1156مؤرخ .1388/4/ 27
متحدالمآل شماره (  )1884 -1812مؤرخ .1388/ 8/7
متحدالمآل شماره ( )2568 -2396مؤرخ .1388/10 /21
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گرفتیم شما آنرا رها نمودید و اگر در آینده ماکسی را گرفتار کردیم و محکمه شما
اورا رها کرد شما قاضی را میکشیم و در وازه محکمه را بسته مینماییم و دست تان
خالص و بر سبیل اخطار بعد از چند جمالت و الفاظ رکیک و تهدید آمیز قاضی
مذکور را از جلسه رخصت نمودند.
موضوع به جلسه مورخ  1385/8/9شورای عالی ستره محکمه مطرح و
درزمینه ضمن یاد داشت شماره ( )624مورخ  1385/8/9قرار برآن شد تا
داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه ،وزارت محترم امور داخله را با ذکر تفصیل
قضیه عاجالً در جریان قرار دهند و هدایت شورایعالی را برای شان ابالغ نماید تا
موضوع را عاجالً بررسی و نتیجه را به ستره محکمه اخبار نمایند و نیز تقاضا بعمل
آید تا همچو واقعات که خالف احکام مندرج قانون اساسی بوده تکرار نشود و نیز
وزارت محترم امور داخله به تمام ادارات تحت اثر هدایت اکید صادر نمایند تا از
همچو بر خورد ناهنجار احتراز و خود داری نمایند و به جمیع محاکم تحت اثر
اخبار گردد تا در صورت بروز جزئی ترین حرکت خالف بصورت عاجل مقام ستره
محکمه را در جریان قرار دهند.
باالثر از آنجا که مستند به ماده ( )116قانون اساسی جمهوری اسالمی
افغانستان قوه قضائیه رکن مستقل دولت بوده وزارت امور داخله و منسوبین آن
وزارت به شمول قوماندانی امنیه والیات هیچگونه صالحیت آمرانه باالی محاکم
نداشته بلکه تمـثیل ،تعمیل ،تطبیق و تنفیذ کننده گان احکام و هدایات محاکم
بوده به اتفاق با محاکم در تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین مکلفیت و موظفیت
دارند و منسوبین ستره محکمه صرف مکلف به تعمیل احکام ستره محکمه و ارائه
گزارش بمقام ستره محکمه میباشند.
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بنابر آن قرار شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان به آن
وزارت محترم ابالغ گردید امید واریم عاجالً جریان را تحت رسیده گی قرار داده
از نتیجه مقام محترم ستره محکمه مسبوق سازند وبه کاپی این مکتوب به مقام
محترم لوی څارنوالی جهت اجراآت مقضی اخبار می گردد و نیز به تمام ریاست
های محاکم و والیات اخبار می شود تا در زمینه رعایت اصل قانونی استقالل قضاء
و خود داری از مداخله در امور آن از طرف سایر ارگان ها توجه جدی داشته
باشند.
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تجویز
درزمینه تعمیم قانون
تعرفه محصول وثایق
و مکلفیت بانک ها به تادیه محصول مقرره قانون
متحدالمال شماره ()496الی ( )530موارخ 1385/8/16
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
مراتب مندرج ( 1)7250مؤرخ 1384/10/ریاست محکمه استیناف
والیت کابل با لوسیله مکتوب (1384 /10/7)1496ریاست تحریرات واصل و
بعد از وصول نظر تدقیقی ریاست تدقیق و مطالعات تفصیل جریان طی پیشنهادی
بمقام شورای عالی ستره محکمه تقدیم گردید ،شورای عالی ستره محکمه طی
یادداشت ( 1385/7/17 )616هدایت ذیل صادر فرمودند:
« موضوع بریاست تدقیق و مطالعات جهت ابراز نظر محول شده که نظر
آن اداره انضمام مکتوب ( 1385/6/12 )187شان حاوی مطلب ذیل می باشد :
« مصوب شماره ( 1384/7/12 )10کمیته اقتصادی شورای وزیران که
بانک را از دادن محصول معاف گردانیده اند که شش فیصد مالیات جایداد های
تحت تضمین بانک میباشد چون پر داخت محصول قباله جات ،امور مالی دولت و
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عواید کشور میباشد ،بناءً به نظر کمیسیون حل استهداآت مصوبه ()10
 1384/7/12شامل الغای سه فیصد محصول قباله گروی نمیباشد مقام ستره
محکمه آنچه الزم فرمایند هدایت خواهند فرمود این بود نظر ما مدققین که ارائه
شد».
موضوع بطور همه جانبه در جلسه مورخ  1385/7/27شورای عالی تحت
غور گرفته شد وباالثر توضیح آتی در زمینه ابراز و یادداشت گردید:
مصوبه ( 1384/7/12 )10کمیته اقتصادی شورای وزیران در زمان
فعالیت شوری ( ولسی جرگه و مشرانو جرگه) صادر گردیده و مراحل تقنینی خود
را طی نکرده بمراجع ذیربط ابالغ گردیده باالثر قانون محصول و ثایق و اسناد
اداری دولتی مندرج شماره ( )631مورخ  1366/1/15جریده رسمی و نیز مرتب
به آن تعرفه محصول دولتی مندرج شماره ( )710مورخ  1368/11/30جریده
رسمی در مورد محصول قباله بیع جایزی حایز مقررات تنفیذی بوده مصوبه ()10
قبل از طی مراحل تقنینی آنرا اخالل کرده نمیتواند باالثر متحدالمالیکه مصوبه ()10
را به محاکم اخبار و ابالغ نموده خالف مصرحات اسناد تقنینی فوق الذکر بوده
قابل اجراء نیست هر گاه محاکم در قباله های بیع جایزی بانک ها از اخذ محصول
انصراف و قباله را طی مراحل کرده باشند به تحصیل محصول فیصدی پیشبینی شده
در تعرفه محصول دولتی قباله های بیع جایزی اجراء شده اقدام نمایند».
مراتب یاداشت شواری عالی ستره محکمه بدین وسیله جهت اجراآت
مقتضی قانونی ابالغ گردید)10 (.
بارتباط محصول ومصارف درمحاکم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 .1متحدالمآل شماره ( ) 1247 - 1163مورخ . 1385 / 9/8
 .2متحدالمآل شماره ( )360-300مؤرخ . 1386 / 1/ 26
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مفتشین قضائی
از ابراز نظر در مورد صحت وسقم وثایق
اجتناب ورزند

متحدالمال شماره ()542الی ( )585موارخ 1385/8/24
داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
مطالب مورد استهداء ریاست مخزن و ثایق ریاست محکمه استیناف
والیت کابل که مبین مشکالت عملی مخزن بوده ضمیمه (1384/10/17)7670
آنریاست بالوسیله مکتوب ( 1384/11/25 )1691ریاست تحریرات مواصلت
ورزیده وجهت ابراز نظر بریاست تدقیق و مطالعات ارجاع گردید پس از وصول
نظر آن اداره موضوع مفصالً بمقام شورای عالی ستره محکمه پیشنهاد وطی یاداشت
( 1385/7/27)638هدایت ذیل صادر گردید:
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

(بقیه پاورقی از صفحه قبل)
متحدالمآل شماره ( )360-300مؤرخ .1386 / 1/ 26
متحدالمآل شماره ( )296-239مؤرخ .1386 / 1/ 26
متحدالمآل شماره ( )2547-2479مؤرخ .1387 / 7/ 17
متحدالمآل شماره ( ) 110-72نئره . 1388/2/17
متحدالمآل شماره ( )2594-2539مؤرخ .1386 /8 / 27
متحدالمآل شماره ( )59 - 1مؤرخ .1387/ 1/13
متحدالمآل شماره ( ) 574- 503مؤرخ .1388/3 / 10
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« قبل از رسیده گی به استهداء ریاست مخزن محکمه مرافعه کابل استهداء
مذکور بریاست تدقیق و مطالعات غرض ابراز نظر محول گردید اخیراء انضمام
مکتوب ( 1385/6/13)192ان داره نظر ارائه شده واصل و حاوی مطالب ذیل
می باشد:
(  -1حسب هدایت ماده ( )9تعلیمات نامه وثایق تطبیق وثیقه و یا فیصله با
مندرجات آن و اینکه ثبت محفوظ دارد و یا ندارد و مدار حکم است و یا نیست از
وظیفه محاکم میباشد.
 -2وثایق و یا فیصله های محکمه که حکم به بطالن میشود کیفیت در کنده ذکر
شود و اما بعداً اگر در اثر تجدید نظر دو باره به صحت آن حکم صادر میشود نیز
کیفیت ونص حکم در کنده ذکر میشود که بموجب آن اجراآت بعدی صورت
گرفته شکایت محکوم علیه مرفوع میگردد.
-3اطاق اسناد رسمی که در آینده سند مردم واقع میگردد و یا کنده جات و ثایق و
غیره محفوظ بوده و هیچ کس بداخل آن حق ندارد بدون اجازه محکمه داخل شود
بلکه دایم باب آن از طرف هیئت قضائی مهر شده وبسته میباشد ،اطاق برای دفتر
کار با اولیای امور بحث گردیده حل مطلب شود.
 -4زمانیکه کنده جات بداخل مخزن میشود بقدم اول کنده کتاب از طرف هیئت
بررسی شده در حال صحت بداخل مخزن گذاشته میشود و بازهم اگر کدام تفاوت
در کنده جات ظاهر شود برای رفع اشتباه قاضی با صالحیت راجع به همچو
موضوعات تصمیم اتخاذ می کند تا در آینده اشتباه مرفوع شده بتواند.
 -5در حالکیه اصل وثیت و ثایق یا فیصله موجود نباشد تنها نمره وثایق بدست
صاحب سند موجود باشد حل موضوع از صالحیت محکمه با صالحیت بوده تنها
نظر هیئت کدام اعتبار ندارد).
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باالثر جریان در جلسه مورخ  1385/7/27شورای عالی تحت بحث و
مداقه قرار داده شد در حالیکه نظر هیئت تدقیق تائید گردید بمنظور اینکه امور به
محور آن قرار گیرد تجویز اتخاذ شد که هرگاه مفتشین جهت بررسی و ثایق موظف
میشوند صرف به نظر یاتشان در صورت کاستی ها در وثایق مطابق قانون ترتیب اثر
داده شود ولی ابراز نظرشان راجع به صحت وثیقه و مدار اعتبار بودن آن حایز اثر
حقوقی نبوده این امر مربوط به محاکم ذیصالح آن میباشد باالثر مفتشین هر گاه
کاستی ها را برجسته ساخته نتوانستند از ابراز نظر راجع به صحت و ثایق که وظیفه
اوشان نبوده جداً خود داری و احتراز نمایند.
یاداشت شورای عالی بریاست محاکم طور متحدالمال اخبار گردد».
جریان متکی به هدایت مندرج یا داشت شورای عالی ستره محکمه بدین وسیله
متحد الماالً تعمیم گردید تا مطابق بآن اجراآت مقتضی قانونی بعمل آید) 11( .

درموضوعات مربوط به اسناد ،تعریف ،اعتبار وطرز العمل رسیدگی به مشبوهیت آن
متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده است:
 .1متحدالمآل شماره ( ) 2540 -2485مورخ .1385 / 12/ 29
 .2متحدالمآل شماره ( )2616-2548مؤرخ . 1387 /7/ 22
 .3متحدالمآل شماره ( )1094-1035مؤرخ . 1386 /3 /8
 .4متحدالمآل شماره ( )1274-1215مؤرخ . 1386 /3 / 18
 .5متحدالمآل شماره ( )1514-1455مؤرخ .1386/3 / 20
 .6متحدالمآل شماره (  )1416 -1349مؤرخ .1387/ 5/1
 .7متحدالمآل شماره ( )2875-2820مؤرخ .1386 / 9/ 11
 .8متحدالمآل شماره ( )2258-2205مؤرخ . 1386 /6/ 29
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خانهء امن
ازپذیرش زنانیکه دوسیه هایشان
تحت بررسی محاکم قراردارد
معذرت میخواهد

متحدالمال شماره ( )3441مورخ 1385/8/24
ریاست تحریرات ستره محکمه

وزارت امور زنا ن ذریعه مکتوب شماره ( )457مورخ 1385/10/26
متن ذیل رابه ستره محکمه ،لوی څا رنوالی ،کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
وقوماندانی امنیه والیت کابل اطالع داشته اند.
« طوریکه مقام محترم درجریان قراردارند وزا رت امور زنان قبال ً زنانی
راکه تحت خشونت قرارداشتند ویا هم زنانی راکه معضالت وپروبلم های حقوقی
داشتند وازطریق ارگا نها ی عدلی وقضایی الی حل وفصل موضوع نسبتی شان
جهت نگهداری به خانه های امن معرفی مینمود ،می پذیرفت.
روی این ملحوظ ازارگانها ی محترم تقاضامینما ییم تامنبعد ازفرستادن
زنانی که دوسیه های نسبتی شان درارگانهای عدلی وقضایی تحت بررسی ودوران
قراردارند جهت نگهداری دروزارت زنان خودا ری ورزند».
محترم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه بحکم مورخ 1385/11/2
اخبارموضوع رابمحاکم هدایت داده اند.
موضوع باین وسیله جهت مسبوقیت اخبار گردید.مراتب فوق را درنظرداشته در
زمینه به سهم خویش اجراآت نمایند) 12(.
درمسایل مربوط به نظارت ،توقیف وحبس متهم وشرایط رهائی آنها ،متحدالمآل های ذیل
نیز صادرشده است( :به صفحه بعدی رجوع شود)
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درحکم
تعلیق تنفیذمجازات،اسباب وموجبات تعلیق
تذکر یابد
متحد المال شماره  586الی  630مورخ1385/8/25
ریاست داراالنشاءشورایعالی ستره محکمه

شورایعالی ستره محکمه با مالحظه پیشنهادیه مقام لوی څارنوالی که طی آن
رأفت مقامات قضایی وتعلیق مجازات مجرمین یکی از اسباب صعود گراف جرایم
تشخیص واستدالل شده که یکعده اشخاص که درمخیله شان تمایل ارتکاب جرم
وجود دارد با اطمینان اینکه مجازات شان تعلیق میگردد مرتکب جرم میشوند ،این
(متن پاورقی از صفحه قبل )
 .1متحدالمآل( )421-361مؤرخ .1386/1/16
 .2متحدالمآل شماره ( )3636-3536مؤرخ . 1386 /11 / 23
 .3متحدالمآل شماره ( )235 - 184مؤرخ .1387/ 1/ 26
 .4متحدالمآل شماره ( )2685-2617مؤرخ . 1387 /7 / 24
 .5متحدالمآل شماره ( ) 3441مورخ. 1385 / 8/ 24
 .6متحدالمآل شماره ( )2999-2930مؤرخ .1387 /8 / 29
 .7متحدالمآل شماره ( )3636-3566مؤرخ . 1387 / 11/ 3
 .8متحدالمآل شماره ( )790- 719مؤرخ.1388/3/ 22
 .9متحدالمآل شماره (  )1520-1448مؤرخ.1388 /5/27
 .10متحدالمآل شماره (  ) 2687-2615مؤرخ .1388/ 11/9
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وضع را خطرناک توجیه وخواهان تعلیق موقت تطبیق مواد () 161و ()162
قانون جزا گردیده اند.
شورایعالی ستره محکمه پس از مطالعه نظرتدقیقی ،طی یادداشت () 564
 1385/7/20چنین تجویزاتخاذ نمود :
« تعلیق تنفیذ مجازات مندرج مواد 161و  162قانون جزا از حقوق
مکتسبه متهمین بوده که به اخالق ،سوابق و سن متهمین یا احوال دیگری که
موجب ارتکاب جرم گردیده مربوط و منوط میباشد ودرحالتی از طرف محاکم
مورد استفاده قرارگرفته میتواند که متهم دوباره مرتکب جرم نمی گردد وباالثرهیأت
قضایی به آن درحکم تصریح کرده وآن را شامل جزا های تبعی ،تکمیلی وتدابیر
امنیتی میسازد ولی محکمه مطابق فقره ()2ماده ( )161مکلف است درحکم
خویش اسباب تعلیق مجازات را ذکر نماید بنابرآن تعلیق تطبیق مواد 161و162
قانون جزا امر ثواب نبوده ونمی باشد ولی محاکم به صورت جدی متوجه تطبیق
دقیق فقره ()2ماده ( )161قانون جزا مبنی برذکراسباب تعلیق مجازات درحکم
میباشند .باالثر محاکم فوقانی اعم از دیوانهای ستره محکمه ودیوانهای محاکم
مرافعه واستیناف درزمینه مکلفندهرگاه درحکم محاکم تحتانی دریابند که اسباب
تعلیق درفیصله ها به طور غیر واقعی و خالف قانون وبی مورد ذکر شده محاکم
فوقانی طور مستند اداره تفتیش قضایی را درجریان قراردهند تا مقام ستره محکمه را
مسبوق و درمورد همچو قضات تدابیر مقتضی و قایوی صورت گیرد .چنانچه
څارنوال که دراذای محاکم فوقانی برفیصله های محاکم تحتانی حین مواجهت به
ذکربیمورد اسباب تعلیق اعتراض مینمایند دراعتراض خویش آن را برجسته سازند».
مراتب یادداشت شورای عالی ستره محکمه متحدالمآالً تعمیم گردید،
مطابق بآن اجراآت مقتضی قانونی بعمل آرند) 13(.
درموضوع تعلیق تنفیذ مجازات متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است( :ص بعدی)
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تبدیل اسم
طبق مقررات ثبت احوال نفوس
الی ظهور جلب ملکفیت عسکری صرف یکبار
صورت گر فته میتواند
متحدالمال شماره ( 631الی 1385/8/25 )675
ریاست داراالنشأ شورای عالی ستره محکمه
استهدائیه ( 1385/6/16 )6108ریاست استخدام وزارت معارف واصل
و مراتب اتی را استهداء نموده اند:
نظر بمالحظه دفتر و سوانح و سوابق محترم اقاصنم ولد طور خان که نـزد
ما دفتر سوانح دارد در سال ( )1352باساس وثیقه شرعی اسم پدرش به اسم احمد
شاه اطالع گردیده است بار دوم اسم وی در سال ( )1383توسط وثیقـه خـط
شرعی به اسم عبدالرحمن به دفتر سوانحش اطالح گردیده است طوریکـه سـوابق
(متن پاورقی از صفحه ماقبل)
 .1متحدالمآل شماره ( ) 1503 - 1448مورخ . 1385 / 9 /19
 .2متحدالمآل شماره ( )1280 - 1213مؤرخ.1387/ 4/ 22
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فارغان صنف (دوازدهم) سال  1348و  1349دارالمعلمین اساس والیت کندهار
به مدیریت عمومی محصلین ریاست تربیه معلم دیده شد نامبره به شهرت اقاصـنم
ولد حاجی تور مسکونه ولسوالی ناوه والیت هلمند از صنف ( )12فراغت حاصـل
نموده است و در شهرت مذکور الی اکنون کدام تغییری صورت نگرفته اسـت از
اینکه نام پدرش بعداز سپری شدن ( )30سال از طور خان به احمد شـاه و نـام
خودش را از اقاصنم باسم عبدالرحمن نظربه وثیقه خط شرعی مطالبه نموده اسـت
کدام دستور العمل نزد این ریاست موجود نبوده بناءً دو قطعه فوتوکاپی وثیقه خـط
که در خصوص اصالح نام پدر واسم پسر ترتیب گردیده است توام اسـتعالم هـذا
احتراماً بشما تقدیم است تا در روشنی قانون ،ریاست عمومی تربیـه معلـم را در
روشنی قرار داده ممنون سازند).
متن استهدا جهت ابراز نظر بریاست تدقیق ومطالعات ارجاع گردید ،نظـر
آن اداره ضم نامه ( 1385/8/16 )292شان واصل و چنین مشعر است:
(اقای صنم در قسمت تغیر اسمش به عبدالرحمن که انهم توسط وثیقه شرعی انجام
شده موانع قانونی ندارد اما تغیر اسم پدرش از تورجان به احمد شاه مجاز نبـوده و
عاری از اشکال قانونی نیست ).
جریان طی پیشنهاد مفطی بمقام شورای عالی ستره محکمه تقـدیم و طـی
یاداشت ( 1385/7/27)321تجویز ذیل اتخاذ گردید:
«نظر اداره تدقیق و مطالعات موجه نبوده چه ماده ( )69قانون ثبت احواـل
نفوس مندرج شماره ( )793جریده رسماً چنین حکم میکنند:
( تبدیل اسم الی تکمیل سن هجده و تصحیح اسم الی ظهور جلب مکلفیت
عسکری طبق مقررات ثبت احوال نفوس صرف برای یک مرتبه صورت می گیرد)
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بنابران هرگاه تبدیل یا تصحیح اسم با مالحظه امر فوق صـورت گرفتـه
باشد خوب ،در غیر آن ولو تبدیل اسم یا تصحیح آن توسط وثیقه صـورت گرفتـه
باشد حایز اعتبار قانونی نمیباشد محاکم حین ترتیب وثایق تبدیل اسم تصحیح اسـم
احکام مندرج قانون ثبت احول نفوس را جداً مد نظر داشته باشد) دراالنشـاءجمیع
محاکم را از طریق ریاست های محاکم مرافعه در جریان قرار دهند.».
هدایت مندرج یادداشت شورای عالی ستره محکمه بدینوسیله تعمیم گردید
تامطابق آن اجراآت الزم ومقتضی نمایند.
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برای تضمین معتمدی
داشتن ملکیت دودربندحویلی
ضروری است

متحدالمال شماره ( 676الی 1385/8/26 )721
ریاست داراالنشأ شورای عالی
محتوای استهدا شماره ( )360مورخ  1384/5/24مـدیریت کـادر و
پرسونل وزارت امور خارجه بالوسیله نامه ( 1384/5/31 )2158اسناد و ارتباط
ریاست تحریرات واصل و از مالحظه آن چنین بر می آید :
( وزارت امور خارجه بمقصد استخدام معتمد جنسی طبق طرزالعمل مقرره
تضمین معتمدی شخصی را که میخواهد یکباب اپارتمان واقع فامیلی هـای قرغـه
ملکیت خود را به تضمین وزارت موصوف قرار دهد جهت ترتیب وثیقـه شـرعی
ضمانت خط به محکمه معرفی نموده است محکمه بعلت اینکه شخص مذکور جـز
یکباب اپارتمان آنهم بحیث سرپناه خود ،ملکیت دیگری که تحت تضمین قرار گیرد
نداشته از اجرای وثیقه ضمانت خط خود داری گرده اند.
همچنان وزارت امور خارجه متذکر شده اشخاص جهت استخدام پرسونل
قرار دادی بادارات مراجعه می کنند که اکثرٍ بی بضاعت بوده توان دو ملکیت انهم
دارای قباله شرعی را ندارند و از طرف دیگر نسبت کمبود معتمدین جنسی ایـن
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وزارت به مشکالت مواجه میباشد که بنابر همین معضله خواستار رفع پرابلم شـده
اند.
جریان فوق جهت تحلیل و ارزیابی قانونی بریاست تـدقیق و مطالعـات
ارجاع و بعداز وصول نظر تدقیق آن اداره ،موضوع طی پیشنهادی بمقام شـورای
عالی ستره محکمه تقدیم و طی یادداشت ( 1385/7/20 )587هدایت ذیل صادر
گردید:
« نظر مدققین قضائی صایب و بجا بوده همچنان در حین تضمین سرپناه یـا
حویلی ضرورت در ملکیت قرار داشتن دو سرپناه یا حویلی الیحه ضمانت خط هـا
صراحت کامل دارد و الیحه مذکور متضمن این استدالل است که هرگاه معتمـد
باقیده شود یک حویلی تحت تضمین در بدل باقی بفروش برسد و حویلی یا سـرپناه
دیگر برای استفاده وی باقی بماند که حسب احکام مندرج قانون تحصیل باقیات در
حین باقی داری حویلی سرپناه شخص بفروش رسیده نمیتواند یعنی دولت انـرا در
بدل باقی تصاحب یا بفروش رسانیده نمیتواند.
داراالنشاء  :متن فوق به جمیع ریاست های محاکم متحـدالمال اخبـار
گردد».
متکی به هدایت مقام شورای عالی ستره محکمه موضوع به محاکم مرافعه
بطور متحد المآل تصمیم گردید تا مطابق آن اجراآت مقتضی قانونی بعمل آرند.
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مراحل
تجدید نظر،احکام قطعی ونهایی محاکم
متحدالمال شماره ( 722الی 1385/8/27 )765
وشماره ( 1153الی 87/8/27 )1162
ریاست دراالنشأ شورای عالی ستره محکمه

باساس استهدائیه ( 1385/5/22 )2196ریاست محکمه مرافعه بلخ که
ضم مکتوب (1384/6/5 )1182/2227ریاست تحریرات توصل ورزیده است
پیشنهاد ذیل بشورای عالی ستره محکمه تقدیم گردید:
قبالً در مورد اینکه رسیدگی بر قضایای مدنی بعداز الغای حکم به محـاکم
تحتانی راجع میشود در چند مرحله قضائی صورت گیرد پیشنهادی بمقـام محتـرم
شورای عالی تقدیم شـده بود،بـاالثر طـی یاداشـت شـماره ( )700مـورخ
 1383/10/20شواری عالی هدایت ذیل صادر گردیده بود:
(قبالً در این موضوع تصویب شوارای عالی بعمل آمده مطابق آن رسـیدگی
موضوع یک مرحله صورت گیرد مرافعه و تمیز ندارد).
بعد اًهیأتی موظف و پیشنهاد علیحده رادرموردسکوت قانون اصـول محاکمـات
راجع به قضایای مدنی به شورای عالی تقدیم نمود ،بنابران شورای عـالی مصـوبه
شماره( )165مؤرخ 1384/5/10را به نحو آتی صادر نمود:
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(پیشنهاد هیأت بر پایه تفسیر از سکوت قانون اصول محاکمات مدنی
صورت گرفته دقیق و وارد بوده تائید میشود بناءً محکوم علیه حق دارد از حقیکه
علیه وی صادر گردیده در روشنی احکام قانون به محکمه باالیی اعتراض نماید).
چون بعد هم را جع موضوع و ضاحت کامل داده نشده احتراماً طالب هدایت
میباشیم).
مقام شورای عالی ستره محکمه طی تصویب (1385/8/18 )615
هدایت ذیل صادر فرمود:
«از انجا که باثر تجدید نظر الغای حکم ستره محکمه حکم محکمه مرافعه
یا استیناف و یا حکم محکمه ابتدائیه بدین منوال صورت میگیرد:
 .1حکم محکمه ابتدائیه در محکمه مرافعه یا استیناف نیز در دیوان مربوط
ستره محکمه تائید میگردد.
 .2حکم محکمه ابتدائیه درمحکمه مرافعه نقض و حکم مجدد صادر و این
حکم از طرف دیوان مربوط ستره محکمه تائید میگردد.
 .3حکم محکمه مرافعه یا استیناف از طرف ستره محکمه نقض و قضیه ابتداءً
در ستره محکمه مطابق احکام قانون منفصل میگردد.
باالثر بمنظور موقع دادن به اطراف دعوی جهت تامین عدالت هر گاه حکم
محکمه ابتدائیه مواجه به تجدید نظر ولغو گردید محاکمه بعدی مراحل سه گانه
خود را مطابق احکام قانون طی مینماید و قطعی میشود.
و اگر حکم محکمه مرافعه مورد تجدید نظر واقع و لغو میشود محاکمه
بعدی در دو مرحله مطابق احکام قانون صورت گیرد و اگر حکم ستره محکمه
مواجه به تجدید نظر میگردد و مورد الغا قرار میگیرد محاکمه بعدی صرف در یک
مرحله صورت میگیرد.
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داراالنشاء موضوع را طور متحدالمال به محاکم تحت اثر اخبار نماید».
مراتب فوق متکی بهدایت مصوبه فوق الذکر شورای عالی بدین وسیله طور
متحدالمال اطالع گردید تا مطابق بآن اجراآت مقتضی قانونی بعمل آید) 14(.

درموردتجدید نظر براحکا م قطعی ونهایی محاکم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می
باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

متحدالمآل شماره ( ) 1685 - 1600مورخ . 1385 / 9 /20
متحدالمآل شماره (  )2314 - 2257مورخ .1385 / 11/24
متحدالمآل شماره ( )1110- 1050مؤرخ .1387/4/ 1
متحدالمآل شماره ( )3139-3070مؤرخ. 1387 / 9/ 5
متحدالمآل شماره ( )1960-1893مؤرخ .1387 / 5/ 24
متحدالمآل شماره (  ) 1082-1010مؤرخ .1388/ 4/23
متحدالمآل شماره (  ) 2541-2469مؤرخ .1388/ 11/3
متحدالمآل شماره (  ) 2833-2761مؤرخ 1388/ 11/20در ص ( ).
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درموضوع دیت
نرخ نقره جید باعتبار ازتاریخ قبل
ازبانک معلومات گردد
متحد المال شماره 766الی  810مورخ1385/8/27
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

مبتنی برااستهداءریاست محکمه مرافعه والیت فراه ،موضوع مربوط به تعیین
دیت شرعی یکجا با نظر ریاست عمومی دراالفتاء به جلسه شواری عالی ستره
محکمه ارجاع شد ودرزمینه طی یادداشت شماره  85/8/11- 639چنین
هدایت صادر گردید :
( قبالً درمورد مقدار دیت درصفحه  44نشریه سمینار سال  1347که شورای
عالی همان وقت آن را تصویب نموده است قرار برآن شدتا محاکم درحکم
خویش ده هزار درهم شرعی که معادل هفت هزار مثقال نقره خالص می باشد
تصریح وراجع به تثبیت نرخ نقره جید از شعبات بانکی معلومات نمایند بنا برآن
مصوبات سیمینار سال  1347بااحکام شرعی منافات ندارد قابل رعایت است
پس محاکم نرخ نقره را اعتبار از تاریخ قتل رسماً از بانک ها معلومات نمایند .
یادداشت فوق به ریاست افتاء ومحاکم طور متحدالمآل اخبار گردد).
هدایت مندرج یادداشت شورای عالی ستره محکمه بدینوسیله طور متحدالمآ ل
تعمیم گردید تامطابق بآن اجر اآت مقتضی قانونی بعمل آرند.
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هر نوع دعوی
الی ختم تصفیه عمومی اراضی
معطل گردد

متحدالمال شماره ()811الی ( )854موارخ 1385/8/27
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
محکمه مرافعه والیت تخارشرحی را طی استهدائیه (1385/4/18 )510
طالب هدایت گردیده که عمدتاً خالصه ذیل را تشکیل میدهد:
( دعاوی اکثراً مربوط به زمین های للمی بوده و غالباً دولت در آن ذیحق
میباشد بمنظور اقامه دعوی قیدیت در دفتر امالک شرط بوده و قید یت بنام گاو
داری و قلبه ،سر درختی و غیره بوده و اسناد آن حایز حدود نبوده و حسب فرمان
(،1380/10/16)401مصوبه شماره ( )3مورخ  1382 /1/18مجلس وزراءو
مکتوب ( 1381/2/18 )13امالک تخار تصمیم گیری برآن محال میباشد و بین
مردم تبادله ایدی باسناد عرفی صورت گرفته و باالثر تقاضا نموده اند که محکمه در
مورد ذولیدی تصمیم گیرد و یا دعوی را معطل نماید یا چطور؟
استهداء متذکره غرض ابراز نظر بریاست تدقیق و مطالعات محول گردید
اخیراً نظر اداره متذکره ضمن مکتوب ( 1385/7/13 )266-362شان به
نحوآتی مواصلت کرده است :طبق فرمان ( 1380/1/16 )401اداره موقت و
مصوبه ( 1382/1/18 )3مجلس وزرا اجراآت صورت گیرد که هر نوع دعاوی
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معامله الی تصفیه عمومی معطل قرار داده شود و زمین تحت تصرف ذولید الی ختم
تصفیه قرار گیرد).
حینیکه تفصیل جریان فوق بمقام شورای عالی ستره محکمه پیشنهاد شد
تحت یا داشت ( 1385/8/11)656هدایت ذیل صادر گردید:
« نظر تدقیق و مطالعات تائید است ولی محاکم از صدور قرار ذوالیدی که
آن نیز رسیدگی قضائی میباشد نسبت تعلیل اجراآت جداً خود داری و احتراز
نمایند.
مراتب یا داشت شورای عالی به تمام ریاست های محاکم مرافعه والیات
طور متحد المال اخبار گردد».
متن یا داشت شورای عالی ستره محکمه متکی بهدایت فوق الذکر غرض
اجراآت مقتضی بطورمتحد المال بشما اخبار گردید) 15(.

درارتباط دعاوی اراضی ومسایل امالک متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 .1متحدالمآل شماره ( ) 2428- 2372مورخ .1385 / 12 /24
 .2متحدالمآل شماره ( )3288-3230مؤرخ . 1386 /11 / 3
 .3متحدالمآل شماره ( )2425-2375مؤرخ . 1386 / 7/ 5
 .4متحدالمآل شماره (  )118 - 60مؤرخ 1387/ 1 /19
 .5متحدالمآل شماره ( ) 1331 -1275مورخ .1385 / 9/11
 .6متحدالمآل شماره ( )"1454-1395مؤرخ . 1386/4/18
 .7متحدالمآل شماره ( )5959مؤرخ . 1387 /8 /12
 .8متحدالمآل شماره ( )3209-3140مؤرخ . 1387/9 / 13
.9
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استفاده
ازاهل خبره درمورد قیمت واوصاف
مدعی بها
متحد المال شماره  855الی  899مورخ 1385/8/27
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
باالثر استهدائیه دیوان مدنی وحقوق عامه محکمه مرافعه والیت
بادغیس درمورد مشکل قمیت گزاری مدعابها درقضایای مدنی ،شورایعالی ستره
محکمه به یادداشت شماره  589مورخ  1385/7/27چنین تصویب نمود :
« قیمت مدعی بها آنچه قبل از اقامه دعوی مطابق ماده  176قانون
اصول محاکمات مدنی از طرف اهل خبره ابراز گردیده معتبر بوده حایز اثر
قانونی می باشد ومعیار مرافعه طلبی یا قطعیت قرار میگیرد  .بنا برآن به منظور
جلوگیری از بروز مشکالت بعدی علی الخصوص اشکال درتنفیذ وتشخیص
دقیق مدعا بها به محاکمی که دعاوی عقار را تحت رسیدگی قرار میدهند اکیداً
هدایت داده میشودتاقبل ازاقامه دعوی وشروع محاکمه مطابق ماده  276قانون
اصول محاکمات مدنی درحالیکه طرفین دعوی درجریان بوده ومستحضر باشند
بارعایت ماده  177قانون مذکور راجع به قیمت ،کروکی ،تعیین حدود،
مساحت ومسایل ساختمانی وسایر مشخصات مدعا بها  -از اهل خبره که
درهمچو موضوعات درشهر ها از طرف شاروالی ها ودرولسوالیها ومحالت از

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

طرف آمر محل معین میگردند ،استفاده بعمل آید .چنانچه درمورد اجتناب اهل
خبره از طرف اهل خبره ورد آن توسط طرفین دعوی ماده ( )182قانون اصول
محاکمات مدنی صراحت دارد و هر طرف به آن متوصل شده میتوانند همچنان
محاکمی که اسناد اموال غیر منقول را اجراء مینمایند به ترتیب فوق در فورم
مخصوص طی مراحل اسناد اموال غیر منقول از اهل خبره استفاده نمایند
ومسؤولیت تقویم عقار صرفاً بدوش اوشان بوده و بارعایت حفظ حیثیت و بی
طرفی قضاء منسوبین محاکم از قبیل قضات ومحررین صالحیت اشتراک را
درزمره اهل خبره ندارند باالثر اشتراک شان ممنوع بوده وباید از آن احتراز
وخود داری جدی نمایند».
مراتب مصوبه شورای عالی ستره محکمه بدینوسیله ابالغ گردیدتامطابق
آن اجراآت مقتضی قانونی بعمل آید)16 (.

 -16به ارتباط قیمت واوصاف مدعابهامتحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 .1متحدالمآل شماره ( ) 1042- 989مورخ 1385. / 8 /30
 .2متحدالمآل شماره ( ) 1334- 1275مورخ 1386. / 3 /24
 .3متحدالمآل شماره ( ) 143- 72مورخ .1388 / 2 /12
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صالحیت
والیان درموردخریدوفروش
امالک دولتی
متحد المال شماره 900الی  988مورخ1385/8/27
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
با توجه به استهدائیه ریاست عمومی اداره محلی وزارت امور داخله
پیرامون تفویض سالیانه صالحیتهای والیان درمورد دادن قباله شرعی درخصوص
ملکیت ها ،شورای عالی ستره محکمه طی یادداشت  618مورخ 85/7/217
چنین تجویز اتخاذ نمود :
« درمورد این که والیان صالحیت خرید امالک را از اشخاص برای
دولت ونیز صالحیت فروش امالک دولت را به اشخاص دارند ،فقره ( )8ماده
( )14قانون اداره محلی منتشره شماره ( 1421/5/6 )793جریده رسمی
حایز صراحت می باشد  .بنا برآن صالحیت ثابت هیچگاه مستلزم تجدید
همه ساله نمی باشد وبه جز والی شخص دیگری همچو صالحیت را ندارد ».
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ضرورت
قیمت گزاری مدعا بها

متحد المال شماره  989الی  1042مورخ 1385/8/30
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

باالثر عرض یکتن از اصحاب دعوی ومعلومات واصله از محکمه مرافعه
والیت کاپیسا راجع به قیمت گذاری دوکان عارض واینکه مدعابها در دو مرحله
از طرف دو مرجع به دو قیمت متفاوت قیمت گذاری گردیده ،شورایعالی ستره
محکمه طی تصویب شماره(  )629مورخ 1385/8/18چنین هــدایت
صادرنمود:
« چون محکمه ابتدائیه نجراب حین محاکمه به قیمت گذاری مدعابهاکه
یک باب دوکان بوده قبالً مبادرت کرده وپیوست به آن به صدور حکم اقدام
نموده است گرچه ریاست اسناد و ارتباط والیت کاپیسا بدون تقاضای محکمه به
طورعمدی به قیمت گذاری مبادرت کرده است لذا قیمت گذاری والیت کاپیسا
آنهم بعد از صدورحکم اعتبار قانونی ندارد  .روی جریان فوق بعد هم محاکمی که
دعاوی عقار را مورد رسیده گی قرارمیدهند جداٌ مکلفند احکام مندرج ماده 176
قانون اصول محاکمات مدنی ومواد بعدی آن را بطوردقیق و بالانحراف تطبیق
نمایند و بارعایت روحیه ماده ( )183قانون مذکور قناعت طرفین دعوی را کسب
نماید تاحین تحویل محصول ونیز استیناف خواهی و فرجام خواهی مشکلی ایجاد
نگردد ».
متکی به مصوبه شورای عالی ستره محکمه اینک مراتب طور
متحدالمآل به محاکم اطالع می گردد تامطابق آن اجراآت متتضی قانونی بعمل
آرند)17 (.
 -به ارتباط قیمت واوصاف مدعابهامتحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
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متحدالمآل شماره ( )1043الی ( )1097مورخ 1385/8/30
ریاست داراالنشأ شورایعالی ستره محکمه
نامه شماره ( )04274مورخ  1385/8/7ریاسـت عمـومی
څارنوالی امنیت ملی لوی څارنوالی واصل وچنین استهداء نموده اسـت،
دیوان های امنیت عامه محاکم مرافعه والیات نسبت نرسـیدن مصـوبه
( 1385/6/23 )491شورای عالی ستره محکمه ،دوسـیه هائیکـه از
څارنوالی های امنیت ملی والیات برای شان محول میگردد و از پذیرفتن
آن خود داری و اظهار میدارند که مصوبه شورای عالی تا اکنون به دیوان
های امنیت عامه والیات مواصلت نکرده است همچنان محکمه استیناف
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی طی نامـه (1385/8/10 )1079
شان که از طریق آمریت عمومی اداری قوه قضائیه توصل ورزیده اسـت
چنین می نگارد:

 .1متحدالمآل شماره ( ) 899- 855مورخ 1385. / 8 /27
 .2متحدالمآل شماره ( ) 1334- 1275مورخ 1386. / 3 /24
 .3متحدالمآل شماره ( ) 143- 72مورخ .1388 / 2 /12

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

(طوریکه در جریان قرار دارید یک تعداد دوسیه ها بعد از فیصله
دیوان امنیت عامه محاکم استیناف والیات در مرحله رسیدگی غرض غور
مرحله استینافی از ین طریق در حالیکه متهمین آن در محـابس والیـات
تحت توقف قرار دارند بشما گسیل گردیده بود ولـی بنـابر و خامـت
اوضاع امنیتی مراجع ذیربط قادر به احضار متهمین از محابس والیات در
جلسه قضائی استینافی بمرکز شده نتوانستند روی همین مشکل پیشنهادیه
بمقام محترم ستره محکمه تقدیم و انمقام محتـرم در مصـوبه ()498
خویش بررسی همچو قضایا را در مرحله استینافی بدیوان جزاء عمـومی
محاکم استیناف والیات تفویض صالحیت فرمودند .اکنون آنعده دوسـیه
هائیکه از طریق دیوان امینت عامه مقام محترم ستره محکمه نقض و غرض
فیصله مجدد بشما راحع میگردید ولی از طریق آن مقام محترم بمنظـور
رعایت مصوبه متذکره دوباره مسترد تا به دیوان هـای جـزاء عمـومی
والیات مربوط ارجاع گردد .مطلب این است زمانیکه قادر بـه حضـور
متهمین از والیات بمرکز نبوده باشیم بدینمنوال قادر به اعزام متهمـین از
مرکز و والیات غرض مأمول فوق نخواهیم بود بناءً بدین وسیله پیشنهاد
مینمایم آن عده دوسیه هایکه متهمین آن در مرکز قرار دارنـد در حـل
وفصل آن از طریق خویش اقدام خواهند فرمـود تـا از یکطـرف بـه
سرگردانی خلق اهلل خاتمه داده شده باشد و از طریق دیگر مشـکل آن
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اداره نیز حل گردد بناءً مراتب واصله نقالً ارقام گردید تا موضـوع بـه
جلسه شورای عالی مطرح و در زمینه هدایت الزم فرمائید).
مطالب فوق الذکر طی پیشنهادیه بمقام شورای عالی ستره محکمه
تقدیم و طی تصویب ( )618هدایت ذیل صادر گردید:
«موضوع در جلسه مورخ  1385/8/18شورای علی مطرح و
با رعایت مصوبه ( 1385/6/23 )498شورای عالی قرار براین شد:
بمنظور رسیدگی سریع و بموقع قضایا دیوان های امنیت عامـه
محاکم مرافعه والیات به نسبت اینکه قضایا را ابتداً تحت رسیدگی قرار
میدهند قضایائی جرایم علیه امنیت داخلی و خـارجی را ابتـدا ًء تحـت
رسیدگی قرار دهند پس رعایت احکام قانون در مورد مرافعه خـواهی در
مرحله استینافی دیوان های جزای عمومی محاکم مرافعه والیات قضایای
مذکور را در مرحله استیناف مورد رسیدگی قرار دهند و هیت قضـائی
صارد کننده ابتدائی حکم در مرحله ابتدائی (دیوان امنیـت عامـه ) در
رسیدگی استینافی اشتراک کرده نمیتوانند.
داراالنشأ این تصویب را به جمیع ریاست های محاکم مرافعـه
طور متحدالمال اخبار نماید».
مراتب مصوبه شورای عالی جهت اجراات مقتضـی قـانون آن
بریاست محترم محتدالمآالً اخبار گردید) 18(.
بارتباط جرایم امنیت داخلی وخا رجی متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه
می باشد.
( به صفحه بعدی مراجعه شود)
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توجیه
مواد( )371و()461
قانون اصول محاکمات مدنی

متحد المال شماره1098الی  1152مورخ 1385/9/5
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه مراتب استهدای دیوان مدنی و حقوق
عامه ریاست محکمه مرافعه والیت کندزرادررابطه به مواد  461 371قانون
اصول محاکمات مدنی به شورای عالی ستره محکمه تقدیم نموده است .
دراخیرقرارقضایی ( 83 / 12 / 12 ) 806دیوان مدنی ستره محکمه
تحریرگردیده که به مالحظه جریان و حکم مندرج ماده ( ) 461قانون اصول
محاکمات مدنی که چنین صراحت دارد «:قراریا حکم انقضای میعادی که ازدیوان
مربوط محاکم والیت صادرشده قابل نقض نمیباشد وشاکی اگرصرف درموردقانونیت

.1
.2
.3
.4
.5
.6

(متن پاورقی از صفحه قبل )
متحدالمآل شماره ( )482-422مؤرخ .1386 / 2/ 1
متحدالمآل شماره ( )1770-1717مؤرخ . 1386 / 4/ 30
متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ .1386 /9 / 20
متحدالمآل شماره ( )3965-3904مؤرخ . 1386 / 12/ 8
متحدالمآل شماره ( )1987-1932مؤرخ . 1386 / 5/23
متحدالمآل شماره (  ) 214 - 144مؤرخ .1388 / 2 / 21
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فیصله محکمه اول اعتراض ویا شکایت داشته باشد محکمه والیت قضیه را
ازنظرقانونیت بررسی مینماید )).وماده ( ) 371چنین مشعراست « :شکایت
واعتراضی که بعد ازانقضای میعاد معینه تقدیم میگردد قابل رسیدگی نبوده دوباره به
تقدیم کننده آن مسترد گردد مگراینکه شاکی یا معترض عذرموجه ارائه نماید »اما
قرارقضائی 4

 4مؤرخ  82/1 / 12دیوان مدنی وحقوق عامه ریاست محکمه

کندزبخصوص حکم فیصله  82/9/22 - 102 5دربین متخاصمین با انقضای
میعاد معینه صادرشده وطبق هدایت ماده ( ) 371ازمحکوم علیه کدام سوالی راجع
به عدم مراجعه مذکوربه عمل نیامده است که بدین ترتیب این مسأله قابل استهدا
میباشد که ازیک طرف به ارتباط معذرت غیابی ازمحکوم علیه سوال نشده وازسوی
دیگر غوربه موضوع بداخل میعاد معینه صورت گرفته میتواند نه خارج ازآن بعد
ازسقوط حق اعتراض معترض مذکور.
 85 / 8 / 18چنین

شورای عالی ستره محکمه تحت مصوبه (619
هدایت صادرنمود:
« ماده  371قانون اصول محاکمات مدنی حالت علحیده و ماده () 461
قانون مذکورحالت جداگانه را پیشبینی نموده است چه ماده ( ) 371قانون اصول
محاکمات مدنی اعتراض مفصل شاکی یا معترض را طورانفسی براجراآت قضائی
محکمه تحتانی مندرج ماده  358قانون مذکور که به محکمه باالترتقدیم نموده مورد
بحث قرارداده وماده ( ) 371مسترد نمودن صورت اعتراض محکوم علیه رادر مورد
نحوه وکیفیت حکم محکمه تحتانی پیشبینی کرده ولی ماده ( ) 461قانون اصول
محاکمات مدنی که مؤخرازماده ( ) 371وحایزتخصیص بعد ازتعمیم بوده حالت
دومی شکایت مبنی برقانونیت را دربرمی گــیرد باالثرمطابق آن اجراآت صورت
گیرد ) 19( .
درموضوع استیناف حکم متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
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عدم
اشتراک قضات
درترکیب کمسیون هاویاهیأت های
قیمت گزاری عقار

متحد المال شماره  1163الی  1247مورخ 1385/9/8
ریاست داراالنشای شورایعالی ستره محکمه
باالثر استهدائیه ریاست محکمه مرافعه والیت پروان پیرامون
اشتراک محاکم یکجا با سایر نماینده گان مراجع ذیعالقه در کمیسیون
 .1متحدالمآل شماره ( )1574-1515مؤرخ . 1386 / 4/ 21
 .2متحدالمآل شماره ( )۱۷۷-۱۱۸مؤرخ (.1386 / ۱/ ۲۳بقیه در ص بعد)
(بقیه پاورقی از صفحه ماقبل)
 .3متحدالمآل شماره ( )1662-1575مؤرخ . 1386 /4 / 26
 .4متحدالمآل شماره ( )1394-1335مؤرخ . 1386 / 3/ 30
 .5متحدالمآل شماره ( ) 1811-1739مؤرخ.1388/7/ 20
 .6متحدالمآل شماره (  )1520-1448مؤرخ.1388 /5/27
 .7متحدالمآل شماره ( )2029-1061مؤرخ . 1387 /5 /29
 .8متحدالمآل شماره ( )3778-3708مؤرخ . 1387 / 11/ 7
 .9متحدالمآل شماره ( )4133-4063مؤرخ . 1387 /12 / 22
 .10متحدالمآل شماره ( )502- 431مؤرخ.1388/3/ 9
 .11متحدالمآل شماره (  )2395-2323مؤرخ.1388 /10/20
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قیمت گذاری جایدادها که درحکم شماره  1385/9/5 3058مقام
ریاست جمهوری درمورد عضویت محاکم درین کمیسیون ها صراحتی
وجود ندارد ولی طبق متحدالمال شماره 80/12/29 288
شورایعالی ستره محکمه محاکم درقیمت گزاری ها دخیل بوده و
ریاست تدقیق ومطالعات نیز با نظر تدقیقی باحضور نماینده محکمه در
چنین کمیسیون ها ابراز نظر کرده اند ،شورایعالی ستره محکمه با
صدور یادداشت شماره  676چنین تجویز بعمل آوردند :
« ستره محکمه،محاکم وقضات به صورت عموم در امور اجرایی
که به ذات خود از وظایف قوه اجرائیه بوده حق مداخله ومشارکت را
ندارند وباید بیطرف باشند منسوبین ارگان قضادرهمچوموارد که باید
درترکیب کمیسیون ها ویا هئیت قیمت گذاری سهیم باشند حکم شماره
 3058مورخ  1383/9/5مقام ریاست دولت را که ناسخ مصوبه
شورای عالی نیز میباشد جداٌ رعایت نمایند باالثر محاکم به منظورقیمت
گــزاری عـقار مورد بیع ویا عقار مورد ادعا از اشتراک
درهئیت قیمت گزاری احتراز وخود داری نمایند »)20 (.
 -20بارتباط محصول ومصارف درمحاکم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره ( ) 530 - 496مورخ..1385 / 8/ 16
.2متحدالمآل شماره ( )360-300مؤرخ . 1386 / 1/ 26
.3متحدالمآل شماره ( )360-300مؤرخ .1386 / 1/ 26
.4متحدالمآل شماره ( )296-239مؤرخ .1386 / 1/ 26
.5متحدالمآل شماره ( )2547-2479مؤرخ .1387 / 7/ 17
.6متحدالمآل شماره ( ) 110-72نئره . 1388/2/17
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تطبیق
فیصله های قطعی محاکم

متحدالمآل شماره ( )1218الی ( )1274مورخ 1385/9/9
ریاست داراالنشأ شورای عالی ستره محکمه
استهدائیه شماره ( 1384/12/27 )5824ریاست محکمه مرافعه والیت
بغالن طی نامه ( )182مورخ  1385/1/19آمریت اسـناد و ارتبـاط ریاسـت
تحریرات واصل و از تفصیل مندرج آن برمی آید که محکمه خاص حـل و فصـل
دعاوی ملکیت ها فیصله ( 1384/1/5 )124/7شانرا مبنی بـر اثبـات ادعـای
غصب مدینه نامه مدعی باالصاله والوکاله در مورد اراضی غصب شده صادر و پس
از کسب قطعیت حکم فیصله را جهت تطبیق بریاست محکمه بغالن ارجاع نمـوده
متذکره شده اند تا برد حقوق و حصه محکوم لهااقدام و طبق تعلیماتنامـه اشـتباه
وثایق چگونگی جعل و بطالن قباله ها در کنده های قباله جات معامله و در مـورد
دستگیری ،تحقیق و تعقیب عدلی جعلکاران مندرج فیصله ارگان هـای ذیصـالح
اجراآت بعمل اید.
همچنان داراالنشأ شورای عالی ستره محکمه بتاسی از حکم مـاده ()10
قانون تشکیل و صالحیت محاکم بمقصد جلوگیری از التوای تنفیذ احکام قطعـی
.7متحدالمآل شماره ( )2594-2539مؤرخ .1386 /8 / 27
.8متحدالمآل شماره ( )59 - 1مؤرخ 1387./ 1/13
.9متحدالمآل شماره ( ) 574- 503مؤرخ 1388/3 / 10
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محاکم که در اثر اهمال و فروگذشت مراجع مسؤول و یا بکـاربردن حیلـه و
عدم تندهی محکوم علیهم بمیان می آید توجه مقام شورای عـالی سـتره محکمـه
معطوف و اتخاذ تدابیر تاخیر ناپذیر در جهت تسریع پروسه نظارت از تنفیذ احکـام
قطعی محاکم قوه قضائیه را که فکتور مؤثر تامین عـدالت قضـائی در جمهـوری
اسالمی افغانستان را تشکیل دهد ضروری تلقی نموده موضوع رابه شورای عالی
ستره محکمه پینشهاد کـرد بـاالثر مقـام موصـوف طـی یادداشـت ()674
 1385/8/25در زمینه هدایت ذیل را صادر فرمود:
« جمیع محاکم مرافعه والیات ،څارنوالی های مرافعـه والیـات ،ادارات
حقوق و ادارات پولیس مطابق ماده ( )129قانون اساسـی و مـاده ( )10قـانون
تشکیل و صالحیت محاکم قوه قضائیه مکلفیت دارند تا فیصله هـای محـاکم را
تطبیق نمایند.
داراالنشأ یادداشت فوق را به جمیع محاکم مرافعه والیات ،لوی څارنوالی
وزارت عدلیه امور داخله طور متحدالمال اخبار نماید».
هدایت مندرج یادداشت شورای عالی ستره محکمه که انعکاس دهنده اثر
گذاری نتایج عملی تامین عدالت در کشور محسوب میگردد بدینوسیله ابالغ و
توقع میرود با بذل همکاری قانونی و دوامدار و سیستماتیک در تطبیق این امر
قانونی اقدامات موثر عملی بعمل آورده و قوه قضائیه را در تطبیق احکام قانون و
تامین عدالت قضائی یاری رسانند) 21(.
 -21درموردتطبیق احکام نها ئی محاکم متحدالمآلهای ذیل قابل مالحظه می باشد:
 .1متحدالمآل شماره ( )543-483مؤرخ . 1386 /2 / 4
 .2متحدالمآل شماره (  )4139-4081مؤرخ . 1386 / 12/ 18
 .3متحدالمآل شماره( )3920 -3850مؤرخ1387/12/28
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هرگونه دعوی
تازمان تصفیه معطل گردد
و مدعابها به تصرف ذوالید باقی بماند.

متحد المال شماره 1275الی  1330مورخ 1385/9/11
ریاست داراالنشاءشورای عالی ستره محکم

براساس استهدائیه ریاست محکمه مرافعه والیت تخار مبنی براینکه
اسناد ارائه شده دردعاوی مربوط به زمین های للمی که اکثراً دولت درآن
ذیحق می باشد حائز حدود نیستند درحالی که به منظور اقامه چنین دعاوی،
قیدیت ملکیت دردفتر امالک شرط است بناءًمحکمه درهمچومواردچگونه
برخوردنماید ،آیا تصمیم به ذوالیدی بگیرد ویا دعوی را معطل نماید؟
نظر تدقیقی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات درزمینه چنین ابراز گردیده است :
طبق فرمان  1380/1/16 401اداره موقت ومصوبه شماره ()3
 1382/1/18مجلس عالی وزرا که چنین مشعر است  ( :هر نوع دعاوی
ومعامله الی تصفیه عمومی معطل قرار داده شود وزمین الی ختم تصفیه تحت
تصرف ذوالید قرار گیرد)اجراآت بعمل آید .
شورای عالی طی یادداشت شماره  1382/8/11 656چنین هدایت
صادرنمود  « :نظر ریاست تدقیق ومطالعات تائید است ولی محاکم از صدور
قرار ذوالیدی که آن نیز رسیدگی قضائی می باشد نسبت تعطیل اجراآت جداً خود
داری واحتراز نمایند » مراتب باینوسیله طورمتحدالمآل اخبارگردیدتاموضوع
رادراجراآت یومی خویش مد نظرگیرند) 22(.
22

 -درارتباط دعاوی اراضی ومسایل امالک متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد(:بقیه در صفحه بعدی )
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هنگام
مطالبه تبدیلی محکمه
محاکم از ادخال دعوی به صورت دعوی
اجتناب ورزند

متحد المال شماره  1332الی  1388مورخ 1385/9/19
ریاست داراالنشا شورایعالی ستره محکمه

ریاست داراالنشا به منظورطی مراحل مربوط به تقاضای تبدیلی یکی از
اصحا ب دعوی مکتوب معلوماتی را به محکمه شهری هلمند صادر نموده که
محکمه مذکور با آگاهی از موضوع به ادخال دوسیه به صورت حال اقدام و
(متن پاورقی از صفحه قبل )
.1متحدالمآل شماره ( ) 2428- 2372مورخ .1385 / 12 /24
.2متحدالمآل شماره ( )3288-3230مؤرخ . 1386 /11 / 3
.3متحدالمآل شماره ( )2425-2375مؤرخ . 1386 / 7/ 5
.4متحدالمآل شماره (  )118 - 60مؤرخ 1387/ 1 /19
.5متحدالمآل شماره ( )854 - 811مورخ. 1385 /8/27
.6متحدالمآل شماره ( )"1454-1395مؤرخ . 1386/4/18
.7متحدالمآل شماره ( )5959مؤرخ . 1387 /8 /12
.8متحدالمآل شماره ( )3209-3140مؤرخ . 1387/9 / 13
.9متحدالمآل شماره ( )169مورخ. 1388/1/10
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مرکز را درجریان قرار میدهد این عمل از طرف مدعی عمدی وانمود شده و
شورای عالی درجلسه  85/8/9درزمینه چنین هدایت داد :
« به خاطری که شکایت از ادخال قضیه همزمان با وصول مکتوب
داراالنشا وجود دارد الزم است محکمه با کمال بیطرفی ورعایت اصل احکام
قانون موضوع را فیصله نماید ستره محکمه مراقب اوضاع بوده هرگاه مشکلی
درزمینه ایجاد شد باز خواست جدی صورت میگیرد »
مراتب هدایت به محکمه مرافعه هلمند اخبار و اخیراً آن محکمه طی
گزارشی از تقاضای رد رئیس محکمه شهری در رسیده گی دوسیه مطابق ماده
( )70قانون اصول محاکمات مدنی اطالع وعوض وی قاضی دیگــری را در
رسیده گی دوسیه موظف نموده اند که جناب قاضی القضات ورئیس ستره محکمه
پس از مطالعه تفصیل موضوع چنین هدایت فرمودند :
« جریان موضوع به جمیع محاکم طور متحد المال اخبار وجداًمتوجه
ساخته شوند تادرحین اقدم اصحاب دعوی به تقاضای تبدیلی محکمه که حق
قانونی شان بوده ودرفقره ( )4ماده ( )24قانون تشکیل و صالحیت محاکم قوه
قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان نیز تسجیل گردیده ،قضات محاکم ازادخال
موضوع به صورت حال که تقاضای تبدیلی محکمه را اخالل ومنقضی میسازد
اجتناب و احتراز نموده سبب بروز مشکل نشده وزمینه را مساعد نسازند تاطرف
دعوی تقاضای رد را اعمال نماید ».
موضوع بای وسیله طور متحدالمآل تعمــیم گردید تاطبق آن اجراآت
نما یند) 23(.
 -23درمورد تفویض صالحیت رسیدگی قضیه ازیک محکمه به محکمه دیگرمتحدالمآل های ذیل
نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره (  ) 185 - 139مورخ . ۱۳۸۵ / 3 /16
.2متحدالمآل شماره ( ) 268 - 241مورخ ( .138 / /بقیه در ص بعدی )
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احاله
دعاوی قروض بانکها
به محاکم تجارتی

متحدالمآل شماره ( )1390الی ( )1447مورخ 1385/9/19
ریاست داراالنشأ شورای عالی ستره محکمه
مدیریت عمومی مراقبت و جمع آوری پشتنی تجارتی بانک طی پیشـنهادیه
( 1385/6/29 )513مراتب ذیل را طالب هدایت گردیده اند:
(پشتنی تجارتی بانک بنابر مکلفیت وظیفوی خویش مطابق قـانون بانـک
داری و در مطابقت به پالیسی های کریدتی مقابل تضمینات عینی برای شرکت ها و
(بقیه درپاورقی صفحه ماقبل)
.3متحدالمآل شماره ( )309 -271مورخ . ۱۳۸۵ / 6 / 21
.4متحدالمآل شماره ( ) 2190 - 2132مورخ .1385 / 11/ 15
.5متحدالمآل شماره ( )3810-3753مؤرخ . 1386 /12 /5
.6متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ . 1386 /10 / 12
.7متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ. 1387 /10 / 12
.8متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ 1386 /9 / 20
.9متحدالمآل شماره ( )2705-2650مؤرخ . 1386 /8 /29
.10متحدالمآل شماره ( )718 - 647مؤرخ1388./ 3/ 20
.11متحدالمآل شماره ( )1155 - 1083مؤرخ.1388/4/ 24
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تجاریکه تقاضای قرضه را از بانک مینمایند در قید پروتوکول کـه بـین بانـک و
مشتری عقد و قرار داد شده اجراء نموده است.
منجمله یک تعداد شرکت ها و تجاریکه میعاد قرضه شان قبالً بسر رسیده
وبا وصف تقاضای مکرر و پیهم کتبی ،تلیفونی و جلب از طریق حوزه های امنیتـی
حاضر به تصفیه قرضه شان نمیشوند در حالیکه در ماده ( )11مقاوله عقـد شـده
صریحاً تسجیل شده که هرگاه قرضه بانک را بوقت و زمان ان تادیه ننماید جایـداد
ها ئیکه تحت تضمین قرضه بانک قرار داده اند فروش و قرضه بانک حصول گردد
عالوتاً بند (3-2و )4ماده ( )38قانون بانک داری به ارتبـاط موضـوع چنـین
صراحت دارد.
بند دوم  -در صورتی که از پرداخت بدهی که توسط رهن یا حق حـبس
مال منقول و رهن غیر منقول وسایر کاالهای ثبت شده تضـمین گردیـده تخطـی
صورت گیرد دارائی منقول و غیر منقول تضمین شده به اساس مزایده یا از طریـق
دالل در بازار عمومی مطابق قانون فروش میرسد بانک میتواند جهـت خریـداری
دارائی مذکور سهیم گردد.
بند سوم :در صورتیکه دارائی های مندرجه فقره ( )2ایـن مـاده باسـاس
مزایده یا در بازار عمومی معادل قیمت حد اقل مبلغ بدهی و مصارف فـروش بـه
فروش نرسد طرفین میتوانند طبق موافقت نامه جداگانه دارائی را طور دیگر بفروش
برسانند در صورت عدم موافقه بنابر در خواسـتیکه از طـرفین محکمـه مربـوط
صالحیت دارد در رابطه به فروش انها تصمیم اتخاذ نماید.
بند چهارم :در حالت مندرج فقره ( )3این ماده بانک میتواند دارائی ها را خریداری
نماید
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قابل ذکر است که قبالً بارتباط حصول طبات بانک پیشنهادی بمقام عـالی
تقدیم گردید در مورد بعداز تصویب اعضا ریاست تدقیق و مطالعات آن مقام عـالی
هیات مختلط از ارگان های (مقام محترم لوی څارنوالی ،ریاست محتـرم حقـوق،
مدیریت جنائی قوماندانی محترم امنیه) غرض حصول طلبات بانک تشریف آوردند
و بعد از تالش های پیگیر نظریات شانرا تحریر نموده اند که فوتوکـاپی آن نیـز
ضمیمه است.
بدین وسیله موضوع بمقام عالی استهداء گردید تا مطابق صـراحت مـاده
( )38قانون پول و بانکداری و نظریه هنیات مختلط که در فوق توضیح شده امـر
تخلیه جایدادهای تحت تصمین قرضه بانک را غرض فروش ،عنـوانی ارگانهـای
ذیربط اعطا فرمایند تا در حصول طلبات دولت که در حقیقت دارائی عامه میباشـد
کمک ویاری نمایند.
جریان فوق بمقام شورای عالی ستره محکمه پیشنهاد در نتیجه طی یادداشت
( 1385/7/9 )707هدایت ذیل را صادر فرمودند:
« موضوع بالتفصیل در حالیکه معاون پشتنی بانک حضور داشت بطـور
همه جانبه مورد بحث و مداقه شورای عالی ستره محکمه قرار داده شد بـاالثر در
زمینه تجویز اتخاذ گردید تا در صورت مطالبه بانک موضوعات قروض بانکها بـر
اشخاص بدیوان های تجارتی محاکم مرافعه والیات جهت رسیدگی عاجل و فـوری
محول گردد و محاکم مرافعه بمنظور حمایه حقوق عامه توجه جـدی را مبـذول
نمانید .یادداشت شورای عالی به جمیع محاکم طور متحدالمال اخبار گردد».
متن مصوبه شورای عالی ستره محکمه در زمینه مطالبه بانـک متحـدالماالً
باطالع رسانیده شد البته مطابق باین اجراآت مقتضی قانونی بعمل می آورند.
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توجیه
ماده ( )161قانون جزاء
درمورد تعلیق تنفیذمجازات
متحدالمال از شماره (1385/9/19 )1503- 1448
ریاست داراالنشأ شورای عالی ستره محکمه
محترم ضامن علی بهسودی هنگام عهده داری مستشاریت دیوان
جزای عمومی ستره محکمه در رابطه به تفسیر ماده ( )161قانون جزا ذیالً
ابراز نظر بعمل آودره بودند:
( در ماده ( )161قانون جزاء اگر دقت شود معلوم میشود که مفهوم ماده
قانون این میباشد که از نگاه قانون اگر جزای جرائم الی دو سال و یا جزای نقدی
الی ( )24هزار افغانی باشد تعلیق شده میتواند نه اینکه محکمه مجازات را دو سال
و یا کمتر از آن تعین کند زیرا حسب ماده ( )1قانون جزا مجازات تعزیری جرائم را
قانون تنظیم میکند و کلمه ( باشد) این را می رساند که جزاءجرم قبل از صدور
حکم محکمه در قانون معین باشد و صالحیت محکمه در متن ماده قانون بعداز
تشخیص مجازات جرایم مبنی بر دو سال و یا ( )24هزار افغانی یاد شده است.
قسمیکه بدواً کیفیت مجازات را بیان داشته بعداً کیفیت اعمال محکمه را
ترسیم نموده است تذکر کلمه باشد با تعیین مجازات از طرف محکمه توافق ندارد
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زیرا محکمه در تعیین مجازات در چوکات قانون اعمال صالحیت میکند و آنچه
الزم بداند تعیین میدارد هرگاه بعداز تعیین متوجه اخالق متهم گردد فاصله زمانی
بین تعی ین مجازات و کیفیت تطبیق آن رخ میدهد این امر در اصدار حکم خلل وارد
میکند شایسته همان است که ماده ( )161اندازه مجازات را که قابلیت تطبیق را
دارد مشخص ساخته است ،رعایت نمایند که سیمینار سال ( )1360روسای
محاکم که آنرا در حکم محکمه ارتباط داده است.هرگاه چنین باشد زمینه استفاده
جوئی ها باز میشود از ین ناحیه برای قضات بی احتیاط فرصت رشوه ستائی میسر
میگردد از طرف دیگر بعد اعتنائی در مقابل جرائم و مجازات آن صورت گرفته
ارتکاب جرایم در جامعه رو به ازدیاد سوق میشود چنانچه دیده شده در جرایم
جنایات تعیین مجازات قتل به دوسال پایان آمده و آهم به شکل تعلیق حکم شده
است و حیات یک انسان در نظر گرفته نشده است ،طور مثال در واقعات ترافیکی
منجر به قتل که اکثر دریوران بعداز یکماه و یا کم و یا زادر از آن از طرف
محکمه از حبس رها گردیده است و این امر سبب شده است تا واقعات روز افزون
گردد در حالیکه مجازات تعزیر روی فلسفه پند برای متهم و عبرت دیگران استوار
است آنچه در سیمینار سال ( )1360یاد شده با سلوک افغانها که در ( )25سال
اخیر اعتماد حاصل شده است منطق اصالحی ندارد بهتر خواهد بود قضات محترم
ارزش قضائی خود را حفظ نموده هدایت قانون را ارج گذارند و تصویب سمینار را
در مافوق قانون قرار ندهند به عقیده من تعلیق مجازات در صورتی که شرایط آن
مسیر باشد صرف در جزائی صورت گیرد که مجازات آن در قانون الی دو سال
پیشبینی شده باشد در حال حاضر چون به اساس ماده ( )121قانون اساسی
صالحیت تفسیر قانون به ستره محکمه موکول شده است ،بهتر خواهد بود برای
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درک واقعیت واثرات بعدی وارزش قضائی ماده ( )161قانون جزا را تفسیر نمایند
تا من به نظر خود خطا نرفته باشم).
حینکه نظر تفسیری محترم بهسودی قاضی ستره محکمه طی پیشنهادی
بمقام شواری عالی ستره محکمه تقدیم شد در زمینه تصویب شماره ()638
 1385/8/25ذیالً صادر گردید:
( استهدائیه بطور همه جانبه تحت مداقه قرار داده شده درنتیجه نظر محترم
بهسودی صاحب مبنی بر اینکه تطبیق مجازات حبس یا جزای نقدی هرگاه از نگاه
قانون تا دو سال حبس یا ( )24هزار جزای نقدی پیشبینی شده باشد محکمه به
تطبیق ان مطابق شرایط مندرج ماده ( )161قانون جزا مبادرت می نمایدنه اینکه
محکمه مجازاتی را که در قانون باالتر از مدت دوسال پیشبینی گردیده تخفیفاً پائین
آورده به تعلیق آن مبادرت نماید ،بنابر آن نظر محترم بهسودی .تائید گردید تصویب
هذا طور متحدالمال به جمیع محاکم اخبار گردد).
مراتب فوق بمنظور توحید مرافق قضائی در محاکم ج.ا.ا طور متحدالمآل
به محاکم ابالغ می گرددتامطابق آن اجراآت مقتضی قانونی بعمل آرند) 24(.

 -24درموضوع تعلیق تنفیذ مجازات متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
.1متحدالمآل شماره (  )630 - 586مورخ .1385 / 8 / 25
.2متحدالمآل شماره ( ) 1503 - 1448مورخ . 1385 / 9 /19
 .3متحدالمآل شماره ( )1280 - 1213مؤرخ.1387/ 4/ 22
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ستره محکمه
تعلیمات قضائی راطبق قانون انجام میدهد
ومکلف به امالء فورمه های مراجع غیر قضائی
نمی باشد

متحد المال شماره  1506الی  1598مورخ 1385/9/13
ریاست داراالنشای شورای عالی ستره محکمه

استهدای ریاست محکمه مرافعه والیت نیمروز درمورد خانه پری فورمه
های ارسالی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی و نیز اشتراک
درتریننگ هایی که بوسیله بعضی از موسسات راه اندازی میگردند در جلسه
مؤرخ  1385/9/2شورایعالی ستره محکمه مورد بحث قرار گرفته و در زمینه طی
یادداشت شماره  699چنین هدایت صادر گردید:
( از آنجاکه مطابق فقره اول ماده  116قانون اساسی افغانستان ،قوه
قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان میباشد بنا برآن تقرر،
تبدل و غیره امور ذاتی قضات و مامورین اداری درمواد 60و  61قانون تشکیل
و صالحیت محاکم تسجیل گردیده و ازطرف مقام ستره محکمه اعمال میگرد.
همچنان اتخاذ تدابیر به منظور ارتقای سطح دانش قضات از وظایف و
صالحیت ستره محکمه مندرج ماده  29قانون تشکیل و صالحیت محاکم
میباشد ،بناءً تسوید فورمه های واصله از کمیسیون محترم مستقل اصالحات
اداری و خدمات ملکی به محاکم مربوط و منوط نبوده و همچنان ستره محکمه
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حایز کمیته تعلیمات قضایی بوده ،تریننگ ها به منظور ارتقای سطح دانش قضات
و مامورین اداری ازهمان طریق دایر میشود لذا قضات و مامورین اداری فورمه
های واصله را تسوید نه نموده و در تریننگ ها بدون تجویز ستره محکمه
اشتراک ننمایند و مسؤولین محترم والیات به نوبه خویش محاکم را در جنب
خویش به حیث ارگان مستقل دانسته بگذارند مطابق احکام قانون بارعایت
استقالل فعالیت نمایندو از اعمال و صدور هدایات خالف صالحیت به محاکم
خود داری و احتراز نمایند  .ریاست های محاکم مرافعه والیات در زمینه مکلف
اند درهمچو حاالت عاجالً مقام ستره محکمه را درجریان قرار دهند تا اقدام
مقتضی مبتنی بر حمایه استقالل قضات اتخاذ گردد).
متن یادداشت شورای عالی ستره محکمه بدینوسیله اطالع گردید تامحتوی
آنرابمنظور تطبیق سالم احکام قانون عملی نمایند.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

موضوعات حقوقی
صرف ازطریق ادارات حقوق به محکمه
پذیرفته میشود.

متحدالمال شماره ( )3371مورخ 1385/9/20
ریاست تحریرات ستره محکمه
مکتوب شماره ( )9685مورخ  1385/8/5مدیرت عمومی اسناد ارتباط
ریاست دفتر وزارت محترم عدلیه که اصل آن بمقام محترم ستره محکمه وکاپی
های آن بوزارت محترم امور داخله ،اداره محترم لوی څارنوالی ،ریاست محترم
حقوق مرکز بوده واصل گردیده ذیالً مشعر است:
(مکتوب شماره ( )2426/3792مورخ  1385/9/13ریاست عمومی
حقوق مرکز واصل ومینگارد:
(طوریکه بنظر میرسد عده از ارگانهای دولتی بدون داشتن صالحیت قانونی
موضوعات حقوق مدنی وتجارتی را تحت رسیده گی خویش قرار داده وبعد از
تحقیقات همه جانبه دوسیه را جهت انفصال قضائی بمحاکم ذیصالح احاله مینمایند.
محاکم ذیصالح نیز دوسیه را از مراجع فاقد صالحیت تسلیم میشوند بطور مثال
مدیریت هائی جنائی قوماندانی های امنیه والیات موضوعات مدنی وتجارتی را
بررسی مینمایند ومدیریت های امالک دعاوی امالکی را تحت رسیده گی خویش
قرار میدهند.
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جهت اثبات مطلب فوتوکاپی مکتوب (1385/8/21 )206/258
مدیریت جنائی قوماندانی امنیه والیت کابل که بجواب مکتوب ()1316
 1384/7/3مدیریت تحریرات ریاست محترم دیوان تجارتی محاکم والیت کابل
صادر شده است بمالحظه مقام محترم تقدیم است.
در حالیکه اینگونه اجراآت در مخالفت صریح با احکام قوانین نافذ قرار
دارد .چنانچه ماده اول قانون طرز تحصیل حقوق بقرارذیل صراحت دارد « :این
قانون بمنظور تنظیم امور مربوط به طرزتحصیل حقوق مدنی وتجارتی اشخاص
حقیقی وحکمی وضع گردیده است».
البته در موضوعات مدنی مسائل خانواده گی عقود وقرار داد ها امالکی
وموضوعات مربوط به میراث وغیره شامل میباشد که تمامی این مسائل توسط قانون
مدنی کشور در چهار جلد بصورت جداگانه تنظیم شده است.
عالوه ماده ( )4قانون طرز تحصیل حقوق چنین حکم مینماید« .تمام
ادارات به استثنای محاکم مکلف اند عرایض وارده حقوقی را مطابق احکام این
قانون به اداره مربوطه حقوق بسپارند».هکذا مطابق صراحت احکام ماده ()19
قانون طرز تحصیل حقوق وماده ( )17قانون اصول محاکمات مدنی عریضه ایکه به
اداره حقوق تقدیم میگردد در صورت عدم قناعت مدعی علیه با طرفین محول
محکمه میشود به همین ترتیب فقره دوم ماده ( )12قانون اصول محاکمات مدنی
چنین مشعر است« :عریضه حقوقی مستقیماً به محاکم یا از طریق شعبات حقوق به
محاکم تقدیم ومورد رسیده گی قرار میگیرد».
با ذکر مراتب فوق ار مقام محترم خواهشمندیم که با مقام محترم ستره
محکمه تماس بر قرار گردد تا بمنظور رعایت وتحکیم قانونیت ،جلوگیری از
سرگردانی بیشتر اطراف منازعه وکوتاه تر ساختن مراحل محاکماتی قضایای مدنی
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وتجارتی به محاکم تحت اثر خویش هدایت صادر فرمایند تا منبعد عرایض وارده
حقوقی ودوسیه های نسبتی را صرف از طریق ادارات حقوقی مربوط وزارت عدلیه
بپذیرند و انفصال قضائی را در زمینه مبذول دارند واز تسلیم شدن اوراق صادره از
طریق ادارات فاقد صالحیت صرف نظر فرمایند .البته در زمینه طالب هدایت آن
مقام محترم میباشیم».
مراتب تحریر فوق نقالً بشما ارقام یافت آرزومند در مورد هدایت الزم
بمرجع مربوط صادر فرمایند.
بمالحظه آن فضیلتماب محترم بهاء الدین (بهاء) سرپرست ستره محکمه
چنین هدایت فرمودند.
«مالحظه شد  1385/9/18ریاست تحریرات :موضوع فوق بمحاکم
والیت ومرکز اخبار گردد».
مراتب هدایت مقام نقالً ارقام شد)25 (.

 -25درموضوع تسلیمی دوسیه ها به محاکم متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه میباشد:
.1متحدالمآل شماره (  ) 91 - 46مورخ . ۱۳۸۵ / 1 / 8
 .2متحدالمآل شماره ( ) 2485 - 2429مورخ . 1385 /12/ 21
.3متحدالمآل شماره ( )4257-4199مؤرخ. 1386 /12/ 21
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میعاد تجدید نظر
درکلیه قضایای جزائی ،مدنی وتجارتی
سه ماه است

متحد المال شماره 1600الی  1685مورخ 1385/9/20
ریاست داراالنشای شورایعالی ستره محکمه
داراالنشای شورایعالی ستره محکمه به مقصد انسجام بهتر قضایای
تجدید نظر بر فیصله های قطعی محاکم پیشنهاد ذیــل را به مقام شورایعالی
ستره محکمه تقدیم نمود :
« قبالً مبتنی بر مصوبه  580مورخ 27ر 7ر  1385شورای عالی
میعاد تجدید نظر خواهی بر احکام قطعی صادره درمورد قضایای جزایی و
مدنی مدت سه ماه تعیین گردیده بود چون فیصله های صادره ستره محکمه
ورسیده گی شان در مورد قضایا بدون حضور طرفین قضیه صورت میگیرد بناءً
راجع به محاسبه مدتی که از کدام تاریخ صورت گیرد غور مقام منیع شورایعالی
ستره محکمه را خواهانیم همچنان در قضایای تجارتی قانون اصول محاکمات
تجارتی حایز صراحت نمیباشد که آیا تجدید نظر بر قضایای مذکور صور ت
گیرد یا خیر ؟ بنا بران در زمینه نیز طالب هدایت میباشیم ».
مقام شورایعالی ستره محکمه قرار مصوبه  648مورخ 7ر9ر1385
تجویز ذیل را اتخاذ فرمودند :
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( تجدید نظر بر قضایای تجارتی مطابق احکام مندرج قانون تشکیل و
صالحیت محاکم قوه قضائیه مانعی ندارد باالثر میعاد سه ماه برای تجدید نظر
همانند قضــایای احوال شخصیه (فامیلی) در مورد قضایای جزایی ،مدنی و
تجارتی نیز معیار قرار داده شود ولی محاسبه مدت در قضایای جزایی که محکوم
محبوس باشد از تاریخ ابالغ حکم برای وی در څارنوالی ابتدائیه مربوط و در
قضایای فامیلی ،مدنی وتجارتی از تاریخ ابالغ و اخبارحکم برای محکوم در
ادار ه حقوق صورت گیرد .دیوانهای ستره محکمه مکلف اند از ابالغ و اخبار
حکم قطعی برای محکوم رسماً اطمینان حاصل نمایند.دولت از این امر مستثنی
میباشد.
مراتب طور متحدالمآل بمراجع ذیربط اخبار گردد».
مصوبه شورای عالی ستره محکمه بدینوسیله اخبارگردید،عندالموقع
بمالحظه آن اجراآت مقتضی بعمل آرند)26 (.
 -26درموردتجدید نظر براحکام قطعی ونهایی محاکم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می
باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )765 - 722مورخ. 1385 / 8 / 27
.2متحدالمآل شماره (  )2314 - 2257مورخ .1385 / 11/24
.3متحدالمآل شماره ( )1110- 1050مؤرخ .1387/4/ 1
.4متحدالمآل شماره ( )3139-3070مؤرخ. 1387 / 9/ 5
.5متحدالمآل شماره ( )1960-1893مؤرخ .1387 / 5/ 24
.6متحدالمآل شماره (  ) 1082-1010مؤرخ .1388/ 4/23
.7متحدالمآل شماره (  ) 2541-2469مؤرخ 1388./ 11/3
.8متحدالمآل شماره (  ) 2833-2761مؤرخ .1388/ 11/20
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درعدم وجود
اسناد بنیادی ازاجرای قباله جلوگیری شود .
واجرای قباله متوازن به اندازه
مالیه دهی صورت گیرد.

متحد المال شماره 1660الی  1718مورخ 1385/9/23
ریاست داراالنشای شورایعالی ستره محکمه

عده ای از اعضای محترم شورایعالی ستره محکمه به مقصد حمایت و
صیانت از حقوق دولت واتباع جمهوری اسالمی افغانستان و اتخاذ تدابیر معین
قانونی باز دارنده به منظور جلوگیری از ترتیب قباله ها و اسناد ملکیت اراضی
فاقد اسناد بنیادی ،صدور هدایت مشخص شورای عالی را در زمینه ضروری
تلقی نمودند و شورای عالی هم طی یادداشت  719مورخ 13ر 9ر 1385
در مورد چنین هدایت صادر نمود:
« به جمیع محاکم بطور متحد المال ابالغ و اخبار گردد تا به صورت
جدی متوجه این امر بوده و دراجراات شان موارد ذیل را مطمع نظر قرار دهند :
 -1قباله جایداد ها وعقار را بدون اسناد بنیادی پیشبینی شده در قانون اصالً و
قطعاً اجرا ننمایند .
 -2سند اظهارنامه سند امالکی نبوده در انتقال ملکیت قطعاً مورد استناد قرار
نگیرد .
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 -3اجرای قباله ها متوازن به اندازه مالیه دهی صورت گیرد و اراضی مازاد از
مالیه به صورت قطع داخل مبیعه قرار داده نشود  .درکمیت مبیعه مطابقت
اراضی با مالیه ضروری میباشد .
 -4ریاست تفتیش قضایی در زمینه جداً متوجه اجراآت محاکم باشد.
موضوع ازطریق رادیو حین پخش خبر شورای عالی نشر گردد».
هدایت مندرج یادداشت شورایعالی جهت اجراآت قانونی مقتضی اطالع
گردید تامحتوای آنرابه محاکم مربوط خویش ابالغ ودر رعایت جدی وبالانحراف
آن وقتاً فوقتاً نظارت بعمل آید.
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تعریف
سند وموقف حقوقی اسنادیکه
درخارج کشورتهیه شده است

مصوبه شماره ( )744مورخ 1385/9/23
شورای عالی ستره محکمه

است :

مطابق فقره یک ماده  991قانون مدنی ،سند رسمی چنین تعریف شده

سند رسمی ورقی است که موظف عمومی یا کارکنان خدمات عامه به
اساس احکام قانون درحدود صالحیت اختصاصی خویش آنچه را به حضور شان
گزارش می یابد یا از اشخاص ذیعالقه کسب میکند در آن درج و ثبت نموده
باشد چنانچه ماده  87قانون اصول محاکمات مدنی اشعار میدارد :
( اسنادرسمی که در ترتیب و تنظیم آن شروط واحکام قانون رعایت
نشده باشد حیثیت اسناد عرفی را دارد  ).و از آنجاکه اسناد اموال غیر منقول
مطابق مصوبه شورایعالی ستره محکمه مندرج نشریه سیمینار سال 1352روسای
محاکم والیات که قرار مصوبه شماره  648مورخ 11ر8ر 1385شورای
عالی ستره محکمه برآن تاکید گردیده در محکمه محلی ترتیب میگردد که عقار
یا مال غیر منقول درحوزه قضایی آن واقع باشد  .بنابر آن ورق ارسالی سفارت
افغانی مقیم واشنگتن مطابق فقره  2ماده  991قانون مدنی صفت سند رسمی را
کسب ننموده حیثیت سند عرفی را دارد .سفارت خانه وقونسلگری افغانی مقیم
دول متحابه ونیز محاکم جمهوری اسالمی افغانستان از ترسیل و تسجیل همچو
اسناد احتراز و خودداری نمایند .
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روسای
محاکم استیناف والیات
قضایای جنایات راشخصاً ریاست نمایند
متحدالمال شماره 1719الی  1777مورخ 1385/9/28
ریاست داراالنشای شورایعالی ستره محکمه

از آنجاییکه رسیده گی به قضایا در محاکم مطابق حکم ماده  6قانون
تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضائیه از لحاظ کیفیت و ماهیت قضیه در دو
مرحله ابتدایی و استینافی صورت میگیرد و ستره محکمه صرفاً ازنگاه صحت
تطبیق قانون( در صورت نقض و ابرام ) به آنها رسید ه گی میکند ،رؤسای محاکم
استیناف و محاکم مرافعه بعضاً در قضایای مهم جلسه را ریاست نمی نمایند که
قضایای مذکور تحت ریاست رؤسای دیوانها مورد رسیده گی قرار میگیرد چون
خبرت و بصیرت رؤسای محاکم نظر به موقف شان بیشتر از سایر قضات
میباشد که مسلماً اشتراک شان در جلسات قضایی نقش ارزنده در تطبیق
سالم احکام قانون دارد  .لذا به تأسی از وجوهات فوق الذکر شورای عالی ستره
محکمه طی مصوبه  673مورخ  1385/9/16چنین هدایت صادر نمود:
« روسای محاکم استیناف و روسای محاکم مرافعه والیات در قضایای جنایات
در حالی که حاضر باشند شخصاً جلسات قضایی را تحت ریاست خویش
مصلحتاً دایر وبه اشتراک رئیس دیوان و عضو دیوان به انفصال قضایا مبادر ت
نمایند ».
مراتب مصوبه مقام شورای عالی ستره محکمه بدینوسیله طور متحدالمآل اخبارمی
گردد ،البته مطابق آن اجراآت مقتضی قانونی بعمل می آورند) 27(.
 -27درموضوع ریاست ازجلسات قضائی متحدالمآی ذیل نیز صادرشده است:
(درص بعدی مالحظه شود)
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طرز اجرای
مثنی وثایقیکه ثبت کمپیوتر شده اند.

متحدالمال شماره ( )1778الی ( )1836مورخ 1385/10/6
رياست داراالنشأ شوراي عالي ستره محكمه

قرار معلوم بنابر مساعدت موسسات دول متحا بـه عـده ا ي از مخـازن
محاكم مرافعه واليات با سيستم كمپيوتر فعال و كتب ثبت وثايق شـامل كمپيـوتر
شده و امكان تهيه فوتوی مثني در مخازن مذكور ميسر گرديده است ،بمنظور فراهم
آوري سهولت به مراجعيكه جهت تهيه مثني به مخازن مراجعه مينمايند بيشـنهادي
بمقام محترم شوراي عالي ستره محكمه تقديم گرديد در نتيجه طي جلسه تـاريخي
 1385/9/21مصوبه شماره ( )682حسب ذيل صادر شد:
«محاكم مرافعه والياتي كه به وسايل كمپيوتري تجهيز گرديده اند و اسناد
شرعی و كتب وثايق شامل دستگاه هاي كمپيوتردر محاكم مذكور گرديده مكلـف
.1
.2
.3
.4
.5
.6

(متن پاورقی صفحه قبل)
متحدالمآل شماره ( )1777-1719مؤرخ .1385 / 9/ 28
متحدالمآل شماره ( )2095-2042مؤرخ . 1386 /6 /3
متحدالمآل شماره (  )1484-1417مؤرخ.1387/5/2
متحدالمآل شماره (  ) 1777 -1719مورخ . 1385 / 9/ 28
متحدالمآل شماره (  )431- 370مؤرخ .1387/ 2/ 18
متحدالمآل شماره ( )3565-3495مؤرخ 1387 /11 / 2
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اند بعد از ين در صورت تقاضاي قانوني مثني خواهان اسناد مندرج كمپيوتر فوتوی
مثني وثايق را تهيه و بعد تصديق وتائيد مهر و امضاء قاضي مؤظف مبني بر مطابقت
كاپی با اصل بدسترس مراجعين قرار دهند موضوع متحدالمآالً به جميـع محـاكم
اخبار گردد» .متن مصوبه شوراي عالي بدين وسيله اخبار گرديد .
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موضوع ختم وکالت
درماده ( )1606قانون مدنی صراحت دارد

متحد المال شماره  1837الی  1895مورخ 1385/10/23
ریاست داراالنشا شورای عالی ستره محکمه

قبالً مقام شورای عالی ستره محکمه در رابطه به مدت اعتبار وکالت طی
مصوبه  621مورخ  1384/11/12چنین تجویز اتخاذ نموده بود :
« هرگاه و کالت در طول یکسال مورد عمل قرار نگیرد میعاد آن
ختم میگردد و اگر مورد عمل و اجراء درمحاکم قرار گیرد و تعقیب و دوام
داشته باشد تاختم آن میعاد وکالت منقضی نمیگردد ».
اخیراً دیوان تجارتی محکمه مرافعه کابل طی استهدائیه شماره 1020
مورخ  84 /5/22در باره تخلیه و تسلیمی سه باب دوکان مدعی بها واقع
ناحیه اول شهر کابل شرحی را ارقام و از اینکه بموجب وکالت خط 759
مورخ  1382/9/ 25مرتبه سفارت کبرای افغانی درواشنگتن اجراآت و مستند
به آن فیصله بعمل آمده بود محکمه استیناف مرکزی بدلیل مرور زمان بیشتر از
یکسال و ختم میعاد وکالت قرار صادره این محکمه را نقض نموده است ولی
دیوان تجارتی محکمه مرافعه والیت کابل مخالف نظر محکمه استیناف که به
بقای قوت قانونی تصامیم اتخاذ شده در زمینه اصرار ورزیده و اوراق موضوع را
به ستره محکمه ارجاع نموده اند  .نظر ریاست تدقیق و مطالعات ستره محکمه
در زمینه چنین ارائه گردیده است :
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« اگرچه بخاطر جلو گیری از جعلکاری و اتالف حقوق خلق اهلل بتاریخ
 83/3/6شورای عالی ستره محکمه طی مصوبه (  )185اعتبار وکالت خط
های خارجی را به میعاد یکسال ازتاریخ وصول آنها به محکمه و بعد از یکسال
به تجدید از طرف مؤکل مقید نموده بود اما بعد از سیمینار مصوب تا ریخی
برج عقرب  1381شورای عالی ستره محکمه در برابر پرسش شماره
()22ریاست محکمه والیت کابل چنین توضیح داده است :
درماده ( )1606انتها و ختم وکالت تصریح گردیده است مطابق آن
عمل صورت گیرد .
چون تاریخ سیمینار  1381روسای محاکم والیات و مرکز نسبت به
مصوبه  185مورخ 1381/3/6مؤخرالتاریخ است ،تصویب سیمینار مذکور
ناسخ مصوبه  185مورخ  81/3/6دیده میشود یعنی مطابق بآن ضرورت به
تجدید و کالت خط های خارجی بعد از یکسال دیده نمیشود بلکه اعتبار و
عدم اعتبار وکالت خط های خارجی و داخلی با در نظرداشت صراحت موا د
 1606و  1607قانون مدنی و سایر احکام قوانین مرعی االجرا است ».
تفصیل استهدا و نظر ریاست تدقیق و مطالعا ت طی پیشنهادی به مقام
شورای عالی ستره محکمه تقدیم شد ،طی مصوبه شماره  671مورخ85/9/16
درزمینه چنین هدایت صادر گردید :
« درمورد ختم و کالت ماده  1606قانون مدنی صراحت کامل دارد،
محاکم آنرا مالک عمل خویش قرار دهــند ،موضوع به جمیع محاکم طور
متحد المال اخبار گردد ».
باالثر موضوع طور متحدالمآل ابالغ گردید ،در زمینه مطابق بآن اجراآت
مقتضی قانونی بعمل آرند) 28(.
 -28در موضوع وکالت ها وامور وکالی مدافع متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
 .1متحدالمآل شماره ( )2369-2314مؤرخ (. 1386 / 7/ 3بقیه درص بعدی)
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نمونه جدید
فورمه دورانی فروش زمین و ساختمانها
واینکه به کدام مراجع طی مراحل گردد

متحدالمآل شماره ( )1896الی( )1954مورخ1385/10/24
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
باثر مکاتبه شماره ( )478مورخ 1383/3/19کمسیون مستقل
اصالحات عدلی وقضائی وقت ورعایت مسوده هیأت مؤظف مختلط نمونه
جدیدقباله قطعی بارعایت جوانب مهم ونیزفورمه طی مراحل دورانی فروش
ساختمانها وزمین بصورت جداگانه تسوید وانضمام پیشنهاد جهت مالحظه
وغورمزید به مقام شورای عالی ستره محکمه تقدیم شد که طی جلسه ای مور خ
 1385/9/21قرار مصوبه شماره ( )680هدایت ذیل صادر گردید:
« نمونه قباله قطعی فورمه دورا نی فروش ساختمانها وزمین مطابق نمونه
که بمهر داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه رسیده است ،عیناً تائید وتصویب
گردید .فورم دورانی متحدالماالً به عموم محاکم ارسال ومکلف به استفاده ازآن
شوند .یک کاپی نمونه به موسسه محترم ( )EMGجهت تهیه بامشوره وزارت
محترم مالیه تفویض گردد».
(بقیه پاورقی صفحه قبل )
 .2متحدالمآل شماره (  ) 646- 575مؤرخ.1388/3 / 15
 .3متحدالمآل شماره ( ) 863-791مؤرخ.1388/4/ 13
 .4متحدالمآل شماره ( )1228- 1156مؤرخ 1388/4/ 27

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

متکی به هدایت مصوبه نمونه منظور شده قباله قطعی جهت تهیه وتکثیر به
موسسه محترم ( ) EMGمتصدی بازسازی مخازن اسناد ووثایق سپرده شد واینک
یک کاپی ازنمونه منظور شده فورمه دورانی فروش ساختمانها وزمین ضم
متحدالمآل هذا غرض استفاده واجراآت به محاکم محترم مرافعه ارسال میگردد
ال در معرض اجراآت قرار گیرد.
تاپس از تکثیر عم ً

نمونه فورم دورانی
برای فروش ساختمانهاو زمین

به ارتباط فورم دورانی ترتیب اسناد ملکیت متحدالمآلهای ذیل نیز
صادر شده است:
 .1متحدالمآل شماره ( )2547-2479مؤرخ . 1387 /7 / 17
 .2متحدالمآل شماره ( )2966-2876مؤرخ .1386 / 9/ 13
 .3متحدالمآل شماره ( )1447 -1375مؤرخ . 1388/5/21
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اسم

ولد

قريه

ولسوالي يا ناحيه

واليت

قريه

سكونت اصلي

ولسوالي يا ناحيه

شماره ثبت،
صفحه ،جلد و
محل صدور
تذكره

سكونت فعلي

واليت

شماره تاريخ
و محل
صدور سند

شهرت
بايع

ولدیت

فورمه دورانی فروش زمین

شهرت
مشتري

حدود اربعه و مشخصات مبيعه
من عارض ميخواهم ملكيت ( ) خود كه مشتمل است بر( )واقع( ) به مساحت( ) متر مربع معه( ) حقابه مندرج
قباله يا سند قانوني نمبر ( ) را كه محدود است بدين حدود اربعه:
)
ماالً متصل است به (
)
جنوباً متصل است به (
)
شرقاً متصل است به (
)
غرباً متصل است به (
با جميع حقوق شرعي آن كه خالي از حق غير بوده به بيع قطعي عاري از بيع جايزي ،رهن و فسخ در بدل مبلغ(
) افغاني كه نصف آن مبلغ( ) افغاني ميشود باالي مشتري مذكور به فروش برسانم اميدوارم امر ترتيب قبالـه
شرعي آنرا به شعبه مربوط عنايت فرمايند.
امضاء بايع
نشان شصت بايع
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تصديق از ثبت محفوظ ديوان قضاء

تصديق ملكيت ناحيه و مديريت امالك شاروالي
مربوط

نظر اهل خبره راجع به كيفيت مبعيه ،مساحت و
قيمت آن مطابق نرخ روز.
در رهن بيع جايزي ضرورت به قيمت گزاري
نميباشد.

نظر اداره واردات و تحصيلي مستوفيت راجع
طلبات دولت.

فورمه هذا بمنظور اجراي قباله ( ) غرض تصديق و طي مراحل قانوني به مراجع ذيربط راجع شد.
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شهرت بايع

اسم

ولد

شهرت مشتري

قريه

ولسوالي يا ناحيه

واليت

قريه

سكونت اصلي

ولسوالي يا ناحيه

شماره ثبت،
صفحه ،جلد و
محل صدور
تذكره

سكونت فعلي

واليت

شماره تاريخ
و محل
صدور سند

ولدیت

فورمه دورانی فروش ساختمان ها

حدود اربعه و مشخصات مبيعه
من عارض ميخواهم ملكيت ( ) خود كه مشتمل است بر( )واقع( ) به مساحت( ) متر مربع معه( ) حقابه مندرج
قباله يا سند قانوني نمبر ( ) را كه محدود است بدين حدود اربعه:
)
ماالً متصل است به (
)
جنوباً متصل است به (
)
شرقاً متصل است به (
)
غرباً متصل است به (
با جميع حقوق شرعي آن كه خالي از حق غير بوده به بيع قطعي عاري از بيع جايزي ،رهن و فسخ در بدل مبلغ(
) افغاني كه نصف آن مبلغ( ) افغاني ميشود باال ي مشتري مذكور به فروش برسانم اميدوارم امر ترتيب قباله شرعي
آنرا به شعبه مربوط عنايت فرمايند.
امضاء بايع
نشان شصت بايع
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تصديق از ثبت محفوظ ديوان قضاء

تصديق ملكيت ناحيه و مديريت امالك شاروالي مربوط

نظر اهل خبره راجع به كيفيت مبعيه ،مساحت و قيمت آن
مطابق نرخ روز.
در رهن بيع جايزي ضرورت به قيمت گزاري نميباشد.

نظر اداره واردات و تحصيلي مستوفيت راجع طلبات
دولت.

فورمه هذا بمنظور اجراي قباله ( ) غرض تصديق و طي مراحل قانوني به مراجع ذيربط راجع شد.
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هرگاه
انتقال مظنون ومتهم
درمحکمه محل وقوع جرم ممکن نباشد،
به محکمه محل سکونت یامحل گرفتاری
محاکمه شود.
متحد المال شماره  1955الی  2013مورخ 1385/10/25
ریاست دار االنشای شورای عالی ستره محکمه
بورد مشورتی ریاست تدقـیق ومطالعات لوی څارنوالی باالثر نامه شماره
 2090مؤرخ 7ر12ر 1384څارنوالی مرافعه والیت هلمند چنین استهدا بعمل
آورده اند :
«متهمین یکتعداد واقعاتی که اصل واقعه در والیت همجوار والیت هلمند
رخ میدهد ولی متهمین آن دروالیت هلمند دستگیر میشوند اما شرایط انتقال و
اعزام متهمین واقعات به محل واقعات اصلی یعنی به والیت همجوار درشرایط
فعلی مساعد نبوده  000ریاست څارنوالی از یکطرف خالف قانون به توقیف
بدون تعیین سرنوشت چنین متهمین ادامه داده نمیتواند واز طرفی هم به رهایی
چنین متهمین که اتهام شان عظیم یعنی قتل بوده نسبت عدم انتقال به محل واقعه
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اقدام کرده نمیتواند  .استهدا میگردد تا در همچو قضایا څارنوالی را هدایت
فرمایند .
تاجاییکه دیده میشود این مشکل نه تنها در والیت هلمند بلکه در یک
تعداد از والیات دیگر نیزوجود دارد که خوشبختانه مقنن هم بآن متوجه گردیده و
درماده  193قانون اجراآت جزایی موضوع چنین تشریح گردیده  :محکمه
مختص به رسیده گی محکمه محل و قوع جرم یا محل سکونت متهم ویا محل
گرفتاری متهم میباشد .
ماده  :194در حالت شروع جرم مکانیکه از اعمال شروع بارتکاب آن
واقع گردیده محل وقوع جرم شناخته میشود و در موارد جرایم مستمر محلی که
حالت استمرار درآن جریان دارد ودر موارد اعتیادی و جرایم متوالی محلی که
عملی از اعمال جرایم مذکور درآن ارتکاب میشود محل وقوع جرم شناخته
میشود .
لذا باستناد احکام مواد متذکره قانون اجراآت جزایی در صورتی که
انتقال مظنونین ویا متهمین به محل وقوع جرم اشکاالتی داشته باشد محاکمه آنها
درحوزه قضایی محل سکونت متهمین ویاهم حوزه قضایی گرفتاری شان انجام شده
میتواند ».
نظر فوق الذکر که مورد تایید مقام لوی څارنوالی نیز واقع گردیده طی
پیشنهادیه به مقام شورای عالی ستره محکمه تقدیم گردید ومقام موصوف طی
مصوبه  702مورخ 14ر10ر  1385چنین هدایت فرمودند :
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(نظر بورد مشورتی لوی څارنوالی تایید و تصویب گردید ،محاکم در زمینه
بارعایت قرار یا تقاضاهای څارنوالی به انفصال قسمت حق اهلل تعالی قضایای
وارده مبادرت نمایند و درمورد قسمت حق العبد قضایای جزایی ،مطالبه تبدیلی
محکمه صورت گیرد .
موضوع طور متحدالمال به محاکم اخبار گردد».
بمنظور هم آهنگی اجراآت څارنوالی ومحاکم ،موضوع طورمتحدالمآل
اخبارگردید ،البته مطابق بآن درزمیــنه اجراآت مقتضی قانونی رابعمل می
آورند) 29(.

 -29به ارتباط ماده ( )193قانون اجراآت جزائی متحدالمآل شماره ( )2072-2014مؤرخ
 1385/11/3نیز قابل مالحظه میباشد.
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توجیه ماده ()193
قــانون اجـراآت جـزائی
متحدالمال ( )2014الی ( )2072مورخ 1385/11/3
ریاست داراالنشأ شورای عالی ستره محکمه
محکمه ناحیه ششم شهر کابل در ارتباط به صالحیت حوزوی قضیه قتلی
که توسط تبعه افغانی در کشور اسالمی پاکستان روی داده استهداء نموده اند چون
متهم اکنون در مرکز تحت توقیف قرار دارد ومحکمه ناحیه ( )6با مالحظه
محدودیت حکم فقره ( )1ماده ( )26قانون اجراآت جزائی موقت که شاخص
صالحیت رسیده گی حوزوی محکمه را مقید به محلی ساخته که جرم در محدوده
آن واقع شده باشد چون جرم باساس تحریری څارنوالی در خارج بوقوع پیوسته که
رسیده گی به همچو قضایا از نقطه نظر صالحیت حوزوی در قانون اجراآت جزائی
صراحت ندارد در حالیکه رسیده گی قضیه شامل صالحیت محکمه نباشد اتخاذ
تصمیم در باره توقیفی متهم نیز شامل صالحیت محکمه نمیگردد ،در زمینه طالب
هدایت شده است.
ریاست څارنوالی استیناف کابل نیز همزمان با ارائه پیشنهادی حل معظله را
مطرح کرده بودند.
حینکه جریان فوق طی پیشنهادیه بمقام شورایعالی ستره محکمه تقدیم
گردید طی مصوبه ( 1385/10/4 )707تجویز ذیل اتخاذ گردید.
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بمنظور مقنن در فقره ( )1ماده ( )26قانون اجراآت جزائی موقت مبنی بر
شاخص صالحیت حوزوی داخل افغانستان بوده نه قضایائیکه در خارج از افغانستان
واقع میگردد ودر این زمینه حکم مندرج ماده ( )193قانون اجراآت جزائی نافذ
سال ( )1344قابل رعایت وتطبیق میباشد محکمه ناحیه ششم شهر کابل در مورد
متهم قتل بخت آور نامه که در پاکستان صورت گرفته به صدور امر توقیف ،تمدید
آن وباالخره به رسیده گی وانفصال قضیه مبادرت نماید .داراالنشاء مصوبه را طور
متحد المال به جمیع محاکم اخبار نماید.
متکی به دستور مندرج مصوبه فوق الذکر مراتب بدین وسیله به محاکم
محترم مرافعه متحد الماالً اخبار میگردد تا حین مواجهه با مسایل مشابه مطابق بآن
عمل نمایند)30 (.

 -30این متحدالمآل به تعقیب متحدالمآل شماره ( )203-155مؤرخ  1385/10/25صادر
شده است.
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هرگاه دعوی
حق العبدی توأم بادعوی جزائی اقامه شود،
ودرجمله متضررین ،صغییر موجود باشد ،محکمه باید
بخش حق العبدی رامنفصل می سازد.

متحدالمال شماره ( 2073الی  )2138مورخ1385/ 11/ 7
ریاست داراالنشأ شورای عالی ستره محکمه

معاونیت نظامی ستره محکمه ضمن ابراز سپاس از مواظبب مقام رهبری
ستره محکمه در جهت رهنمائی سالم شان در زمینه بهبود امور محاکم نظامی وحفظ
استقالل قضاء طی پیشنهادیه شان طالب هدایت گردیده اند که بمالحظه دوسیه
هائیکه بعد از فیصله محاکم نظامی باثر فرجام خواهی مواصلت میورزد اکثراً
واقعات قتل وجنایات که قسمت حق العبدی قضایای مذکور در مرحله ابتدائیه
فیصله گردیده است با وجودیکه ماده ( )394قانون جزاء صریحاً مشعر است بر
اینکه:
هرگاه در قتل عمد قصاص بیکی از اسباب مسقطه یا عدم توافر شرایط
ساقط و متعذر گردد مرتکب حسب احوال مطابق باحکام این فصل تعزیراً مجازات
میگردد.
این موضوع شکایات مدعیان حق العبد را فراهم نموده مــوضوع بمقصد رفع
شکایات میان حق العبد قابل رهنمائی تشخیص گردیده است.
معضله فوق الذکر طی پیشنهادیه بمقام محترم شورایعالی ستره محکمه تقدیم وقرار
مصوبه شماره ( 7 )709مورخ 1385/10/تجویز ذیل اتخاذ گردید:
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«طوریکه څارنوالی مکلف است مطابق ماده ( )23قانون اجراآت جزائی
موقت منافع اشخاص متضرر را در نظر بگیرد مجنی علیه (متضرر) هم میتواند در
ختم تحقیقات مطابق ماده ( )39قانون مذکور علیه حفظ اوراق از طرف څارنوالی
به محکمه اعتراض نماید چنانچه محکمه مکلف است بعد از اکمال تحقیق واقامه
دعوی مطابق ماده ( )42قانون اجراآت جزائی موقت ورق ابالغ مشتمل براسم
متهم،جرم منسوبه وشرایط حقیقی آن را به مجنی علیه (متضرر) بسپارد وباآلخره
همان طوریکه مدعی حق العبد (متضرر) میتواند در محاکم تحتانی مطالبات خود را
اعمال نماید ،میتواند مطابق ماده ( )71قانون اجراآت جزائی موقت در پیشگاه ستره
محکمه علیه فیصله محکمه مرافعه فرجام خواهی نماید باالثر محاکم مکلفند قسمت
حق العبد قضایای جزائی را نیز منفصل سازند.
روی جریان فوق محاکم مکلف اند در صورتی که متضرر قضیه جزائی
صغیر باشد قسمت حق العبد قضیه را بالضرور اوالً منفصل سازند در سایر موارد
هرگاه متضرر خواهان انفصال قسمت حق العبد باشد محاکم مکلفند دعوی حق
العبد قضایا را که از طرف متضرر میشود توأم با دعوی جزائی دعوی څارنوال
منفصل سازند واگر بخش حق العبدی قضایای جزائی توام با دعوی جزائی طوریکه
ذکر شد منفصل نگردید ،آنگاه دعوی مذکور از طریق محاکم ابتدائیه مدنی بطور
علیحده منفصل گردد.
تصویب فوق طور متحد المال به جمیع محاکم اخبار گردد)).
مراتب مصوبه مقام شورایعالی ستره محکمه بارتباط استهدائیه فوق الذکر
قبالً طی صادره ( 1385/7/24 )931بمعاونیت نظامی ستره محکمه اطالع داده
شد واینک متن مصوبه بدینوسیله متحد الماالً به محاکم استیناف والیات ابالغ
گردیدتا مطابق بآن در زمینه اجراآت قانونی بعمل آرند.
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عدم معرفی
زنانیکه دوسیه های شان تحت بررسی قراردارد
جهت نگهداری بوزارت امورزنان

متحدالمآل شماره ( )4346 – 4341مررخ 1385/11/4
ریاست تحریرات ستره محکمه
وزارت امورزنان ذریعه مکتوب شماره ( )457مؤرخ  1385/10/26متن
ذیل رابه ستره محکمه ،لوی څارنوالی ،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و
قوماند انی امنیه والیت کابل اطالع داشته اند:
«طوریکه مقام محترم درجریان قراردارند ،وزارت امورزنان قبالً زنانی راکه
تحت خشونت قرارداشتند ویاهم زنانی راکه معضالت وپروبلم های حقوقی داشتند
وازطریق ارگانهای عدلی وقضایی الی حل وفصل موضوع نسبتی شان جهت
نگهداری به خانه های امن معرفی مینمود ،می پذیرفت.
روی این ملحوظ ازارگانهای محترم تقاضا می نماییم تامنبعد ازفرستادن
زنانی که دوسیه های نسبتی شان درارگانهای عدلی وقضایی تحت بررسی ودوران
قراردارند جهت نگهداری دروزارت زنان خودداری ورزند».
محترم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه طی حکم تاریخی 1385/11/
اخبارموضوع رابه جمیع محاکم هدا یت داده اند)31 (.
 -31درمورد عدم ارجاع زنان جهت نگهداری به وزارت زنان یا خانه امن ،متحدالمآل شماره
()3441مؤرخ  1385/8/24نیز صادرشده است:
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وزارت مخابرات
به مثنی اسنادامالک خویش ضرورت دارد،
محاکم باوزارت مذکور
همکاری نمایند

متحدالمال شماره ( )4516مورخ 1385/11/13
ریاست تحریرات ستره محکمه
مبتنی برپیشنها د شماره  3747مورخ  1385/11/10وزارت محترم
مخابرات مبنی براینکه باالثر شرایط جنگی درسال  1371شمسی تمام اسناد
مربوط به ملکیت های آ نوزارت در مرکز ووالیات طعمه حریق گردیده وفعال ً به
مثنی قباله های موردنظر درحالی که نمبر ثبت آنها رانیز به اختیارندارند ضرورت
احساس می نماید .جاللتمآب قاضـــی القضات ورئیس ستره محکمه طی
احکام مورخ  1385/11/12چنین هدایت صادرنمودند:
« به محکمه مرافعه والیت کابل ومحاکم مرافعه والیات اخبار نمایید تا به
صورت عاجل وجدی باوزارت محترم مخا برات همکاری نمایند».
مراتب جهت مسبوقیت واجراآت مقتضی بشمااخبارگردید.
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صالحیت
محاکم استیناف در فیصله هایکه
به اساس تبدیل محکمه ابتدائیه
صادر شده است

متحدالمآل شماره ( )2132الی ( )2190مورخ 1385/11/15
رياست داراالنشأ شوراي عالي ستره محكمه
قبالً مقام شوراي عالي ستره محكمه صالحيت رسـيدگي قضـيه حقـوقي
فيمابين محمد ابراهم ولد فقير محمد مدعي و ميراعظم ولد حبيب الرسـول ولـد
ساعت ملوك مدعي عليه باالوكاله را باالثر تقاضای محمـد ابـراهیم مـذكور ،از
محكمه شهري کنرها به محکمه شهری ننگرهار تبدیالً تفویض نموده اند که محکمه
شهری ننگرهار در زمينه فيصله شرعي ( )371-3مورخ  85/5/21را صـادر و
قضيه باثر عدم قناعت محكوم عليه مورد غور استینافي محكمه مرافعه ننگرهار قرار
گرفته قبل از آغاز رسيدگي قضائي موضوع محكمه موصوف درباره اينكه آيا تصميم
انتقال صالحيت صرفاً مقيد به رسيدگي ابتدائي قضيه بوده براي رسيدگي اسـتينافي
موضوع ،در محكمه مرافعه ننگرهار به تجويز مجدد مقام محترم سـتره محكمـه
ضرورت محسوس است يا خير؟ طالب هدايت گرديده اند
رياست تدقيق و مطالعات در نظر شان ابراز عقيده كرده اند کـه هرگـاه
تبديلي محكمه ذريعه مصوبه شوراي عالي صورت ميگيرد فقـط همـان محكمـه
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ميتواند كه قضيه را مورد انفصال شرعي قرار دهد اما رسيدگي استینافي قضيه شامل
صالحيت همان محكمه مرافعه ميشود كه مدعي بها در آن قرار داشته باشد و مدعي
و مدعي عليه در آنجا سكونت داشته باشد.
حينكه موضوع مفصالً بمقام شوراي عالي ستره محكمه بيشنهاد شد طـي
يادداشت شماره ( 1385/11/5 )909هدايت ذيل صادر گرديد:
« نظر رياست تدقيق و مطالعات صايب نبوده باالثر هرگاه قضيه در يـ
محكمه ابتدائيه به شكل طبیعي و يا باثر تبديلي محكمه فیصله گـردد ،رسـيدگي
استينافي قضيه در حيطه صالحيت همان محكمه مرافعه ميباشد كه محكمه ابتدائيـه
در حوزه قضائي آن قرار دارد بنابران محكمه مرافعه كنرها فيصله محكمه شـهري
ننگرهار را ولو كه طرفين قضیه و مدعي بها در حوزه قضائي آن قرار داشته باشـد
تحت رسيدگي استينافي و مرافعوي قرار داده نميتواند و در زمينه فيصـله محكمـه
شهري ننگرهار مسير طبيعي خود را مي پيمايد موضوع طور متحـدالمآل جهـت
توحيد مرافق قضائي به جميع محاكم اخبار گردد».
با ذكر مراتب فوق يادداشت شوراي عالي ستره محكمـه بـدين وسـيله
متحدالماالً اخبار گرديد البته با در نظرداشت آن اجراات مقتضي قانوني بعمل مـي
آورند () 32
درمورد تفویض صالحیت رسیدگی قضیه ازیک محکمه به محکمه دیگرمتحدالمآل های ذیل
نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره (  ) 185 - 139مورخ . ۱۳۸۵ / 3 /16
.2متحدالمآل شماره ( ) 268 - 241مورخ .138 / /
.3متحدالمآل شماره ( )309 -271مورخ . ۱۳۸۵ / 6 / 21
.4متحدالمآل شماره ( ) 1388 - 1332مورخ (.1385 / 9/ 19بقیه درص بعدی)
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تدقیق وتصحیح
وثیقه ازجانب هیأت کامل قضات محکمه استیناف
درحالی صورت می گیرد که وثیقه ازمسیر وهدف آن
منحرف نشود

متحد المال شماره 2191الی  2247مورخ1385/11/29
ریاست دار االنشای شورای عالی ستره محکمه

ریاست مـخزن محکمه استیناف والیت کابــل طی پیشنهادیه ای
مراتب ذیل را استهدا نموده اند :
محترم داکتر فرهاد فرزند پوهاند علی احمد خان طی ورقه عریضه مطبوع
خود طالب مثنی قباله  1603مورخ 10ر8ر 1345مرتبه محکمه ده سبز وکالتاً
از طرف مشتری صفر محمد ولد نظرمحمد شده است طوریکه قباله مالحظه شد
اسم مشتری در قباله صفر محمد ولد نظر محمد بوده اما عریـــضه و کالتاً
از طرف صفر محمد بوده که از لحاظ تلفظ فرق فاحش داشته اما از لحاظ رسم
(بقیه پاورقی صفحه قبل)
.5متحدالمآل شماره ( )3810-3753مؤرخ . 1386 /12 /5
.6متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ . 1386 /10 / 12
.7متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ .1386 /9 / 20
.8متحدالمآل شماره ( )2705-2650مؤرخ . 1386 /8 /29
.9متحدالمآل شماره ( )718 - 647مؤرخ1388./ 3/ 20
.10متحدالمآل شماره ( )1155 - 1083مؤرخ1388/4/ 24
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ظفر با هم فرق داشته است درمورد اجرای مثنی عارض

الخط صفر ضفر
طالب هدایت میباشیم .
متن استهداییه به مقام شورای عالی ستره محکمه تقدیم شد و طی
مصوبه  738مورخ 5ر11ر 1385هدا یت ذیل صادر گردید :
« درمواردی که در وثایق اجراء شده زمان قبل ،کلماتی که وثیقه را از
مسیر و هدف آن منحرف نمی سازد ،هیئت کامل قضات محکمه مرافعه تحت
ریاست رئیس محکمه مرافعه به اشتراک روسای دیوان ها  -و قضات آن اسنا د
را بارعایت احکام قانون تدقیق نموده به ابراز نظریه پیرامون رعایت آن مبادرت
نمایند و هرگاه موضوع ایجاب رسیده گی قضایی را نماید آنرا به محکمه مربوط
محول سازند داراالنشا تجویزفوق شورای عالی را به جمیع محاکم اخبار نماید».
مصوبه فوق الذکر بمنظور هم آهنگی اجراآت محاکم متحدالماالً اطالع
گردید تادر قضایای مشابه مطابق بآن اجراآت مقتضی قانونی بعمل آرند.
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تصامیم وتجاویز
شورای عالی صفحات شمال قانونیت ندارد
متحد المال شماره2256 -2248مورخ1385/12/12
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
قبالً منازعه بین دونفر محمدداود وعبدالغفور نامان باالی یک دربند حویلی
وا قع شهر شبرغان جوزجان ،درمحکمه شهری جوزجان تحت رسیدگی قرارداشت
همانابه اثرتقاضای عبدالعفورمذکور مبــنی برتبدیلی محکــمه موضوع حسب
مصوبه شماره ( )37مورخ  1376/12/20شورایعالی قضاء صفحات شمال به
محکمه حوزه اول شهر مزار شریف والیت بلخ تبدیل گردید ،که همین اکنون
موضوع در اداره حقوق والیت بلخ قراردارد محکمه مرافعه والیت بلخ باثر
تقاضای طرفین دعوی درمورد رعایت مصوبه مــذکور طالب هدا یت گردید،
موضوع بریاست محترم تدقیق ومطالعات ستره محکمه محول گـردید ،نظر
تدقیقی اداره مذکورغیرقانونی بودن تبدیلی محکمه راتاکید وصالحیت تصمیم
درمورداحاله قضیه رادرحیطه صالحیت محکمه شهری بلخ ویامحکمه شهری
جوزجان که مدعی بهادر آنجاواقع است ازصالحیت مقام محترم شورای عالی ستره
محکمه دا نسته اند.
موضوع فوق بمقام محترم شورایعالی ستره محکمه ،تقدیم گردید ،مقا م
موصوف طی تصویب شماره ( )770مورخ  1385/12/1چنین هدایت فرمودند:

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

« ازانجاکه حسب یادداشت ( )570مورخ  1385/7/20شورای عالی
تصامیم وتجاویز شورایعالی قضایی صفحات شمال نامشروع دانسته شده و
ازطرفی مطابق مصوبه ( )617مورخ  1385/8/18شورایعالی ستره محکمه
محاکم ابتدائیه ومرافعه درسمت شمال روند عادی خودرا پیمود ه وفیصله های
محاکم مرافعه سمت شمال قابل احاله به دیوا ن مدنی وحقوق عامه ستره محکمه
درمرکز دانسته شده بنا بران نسبت غیر قانونی بودن شورای عالی قضایی صفحات
شمال تبدیلی محکمه دعوی مدنی مندرج پیشنهادحایز اثرقانونی نمیباشد .موضوع
رااداره حقوق والیت بلخ به محکمه شهری جوزجان جهت انفصال محول سازد،
موضوع طور متحدالمآل به محاکم مربوط اخبارگردد»
مراتب فوق متکی به هدایت مصوبه فوق الذکر شورایعالی بدین وسیله
متحدالماالًاطالع گردید تا مطابق آن اجراآت مقتضی قانونی بعمل آورند.
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وکیلی
که بامر تجدیدنظر حکم قطعی
ازطرف مؤکل مؤظف نشده باشد،
فاقدصالحیت مطالبه تجدید نظر
می باشد

متحد المال شماره  2257الی  2314مورخ 1385/12/24
ریاست داراالنشای شورای عالی ستره محکمه

داراالنشای شورایعالی پیشنهادی رابه متن ذیل به جلسه شورایعالی ستره
محکمه تقدیم داشته است:
تجربه کار انجام شده نشان میدهد که یکعده متقاضیان تجدید نظر بر
فیصله های قطعی محاکم به سبب ظهور دالیل جدید با استفاده ازوکالت خط
هایی که درجریان دعوی درمحاکم ثالثه ازطرف مؤکلین خویش ذیصالح بوده
اند تقاضای تجدید نظرکرده اند چون تجدید نظر پروسه علیحده قضایی و مرحله
مجزا ازمحاکم ثالثه میباشد که مطابق فقره  3ماده  24قانون تشکیالت و
صالحیت محاکم اعمال میگردد وشورایعالی ستره محکمه به آن رسیده گی مینماید
باالثر درمورد کسانیکه توسط وکالی خویش به امر تجدید نظر مبادرت مینمایند
طالب هدایت میباشیم .
تصویب شماره  745مورخ 19ر11ر1385شورایعالی ستره محکمه به
متن ذیل صدور یافته است :
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« ازآنجا که تجدید نظر مرحله دیگر از رسیده گی قضایی بر فیصله های
قطعی محاکم باثر ظهور دالیل جدید بوده ووفق فقره  3ماده  24قانون تشکیالت
و صالحیت محاکم جمهوری اسالمی افغانستان از طرف شورای عالی تحت غور
قرار داده میشود بنابر آن در صورتی که محکوم علیه شخصاًبه تجدید نظر خواهی
مبادرت ننماید ،الزم است درمورد تفویض صالحیت تجدید نظر خواهی به وکیل
خود درمتن وکالت خط تصریح نماید در غیر آن وکیلی که صر ف د رمحاکم
ثالثه از طرف موکل به پیشبرد دعوی موظف گردیده به امر تجدید نظر خواهی
مبادرت کرده نمیتواند .
متن تصویب جهت آگاهی به جمیع محاکم طور متحدالمآل اخبار
ودرجریده میزان نشرگردد».
متن مصوبه شورای عالی ستره محکمه بدینوسیله متحدالمآالً اخبار شد ،البته
بادرنظرداشت آن اجراآت مقتضی بعمل می آرند) 33(.

درموردتجدید نظر براحکا م قطعی ونها یی محا کم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می
باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )765 - 722مورخ. 1385 / 8 / 27
.2متحدالمآل شماره ( ) 1685 - 1600مورخ . 1385 / 9 /20
.3متحدالمآل شماره ( )1110- 1050مؤرخ .1387/4/ 1
.4متحدالمآل شماره ( )3139-3070مؤرخ. 1387 / 9/ 5
.5متحدالمآل شماره ( )1960-1893مؤرخ .1387 / 5/ 24
.6متحدالمآل شماره (  ) 1082-1010مؤرخ .1388/ 4/23
.7متحدالمآل شماره (  ) 2541-2469مؤرخ 1388./ 11/3
متحدالمآل شماره (  ) 2833-2761مؤرخ .1388/ 11/20
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الغای
محکمه خاص ابتدائیه والیتی
حل و فصل دعاوی ملکیت هاو تفویض صالحیت آن
به محاکم استیناف.
متحدالمال شماره ( )2315الی ( )2371مورخ 1385/12/1
رياست داراالنشأ شوراي عالي ستره محكمه
قبالً مقام محترم شوراي عالي ستره محكمه روي برابلم هائيكه در جهـت
رسيدگي به قضاياي امالكي مهاجرين مسكون در واليات كشور شامل صـالحيت
محكمه خاص ابتدائيه و محكمه خاص واليتي ملكيت ها محسوس گرديده بود ،طي
مصوبه ( 1385/9/30 )695به محاكم مرافعه واليات تفويض صالحيت بعمل آمد
تا قضاياي خاص ملكيت های واليات را مورد رسيدگي قرار دهند تسهيالت حاصله
از تحقيق مصوبه فوق الذكر براي اصحاب دعاوي و تسريع كار قضائي اين بخـش
ضرورت فعاليت مزيد محكمه خاص ابتدائيه واليتي شوراي عالي مبني بـر تفـويض
صالحيت بررسي قضاياي معينه به محاكم مرافعه واليات بمقام محترم رياست دولت
جمهوري اسالمي افغانستان تقديم شد باالثر فرمان ( 1385/10/30 )105مقـام
عالي در زمينه حسب ذيل صدور يافته است:
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فرمان رئيس جمهوري اسالمي افغانستان در مورد لغو محكمه خاص ابتدائيه
واليتي ملكيت ها:
به اساس بيشنهاد شماره ( )4088مورخ  1385/10/17قاضي القضات
ج.ا.ا تصويب شماره 695مورخ  1385/9/30شوراي عالي ستره محكمه و بـه
منظور رفع مشكالت مهاجرين واليتي و تسريع روند رسيدگي قضاياي حقوقي شان
مراتب آتي منظور است:
ماده اول:
محكمه خاص ابتدائيه واليتي حل وفصل دعاوي ملكيت ها مندرح فرمـان
شماره ( )89مورخ  1382/9/9لغو گردد
ماده دوم:
صالحيت هاي محكمه خاص ابتدائيه واليتي حل وفصل دعاوي ملكيت ها
مندرج فقره ( )3فرمان مذكور به محكمه مرافعه واليات تفويض و محاكم مرافعـه
واليات قضايا را به طور ابتدائي با تركيب رئيس محكمه مرافعه به حيث رئيس،رئيس
ديوان مدني و حقوق عامه ورئيس محكمه شهري به حيث اعضا رسيدگي نمايند.
ماده سوم:
در صورت اعتراض بر فيصله ابتدائيه مندرج ماده دوم اين فرمان محكمـه
خاص نهائي فيصله ها و قرار هاي قضائي محاكم تحتاني را برطبق شرايط بيش بيني
شده فرمان شماره  89مورخ  1382/9/9مورد رسيدگي قرار دهند.
ماده چهارم:
اين فرمان از تاريخ توشيح نافذ و در جريده رسمي نشر گردد.
متن فرمان فوق الذكر مقام محترم رياست دولـت ج.ا.ا بـدين وسـيله
متحدالمآالً اطالع گرديد مطابق بان در رسيدگي قضاياي مربوط اجراآت بعمل آريد .
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ملکیت های
عقاری وغیر عقاری شخصی
دارای نصاب مشخص ومعین
نمی باشد

متحد المال شماره  2372الی 2428مورخ 1385/12/24
ریاست داراالنشای شورایعالی ستره محکمه
دیوان حقوق عامه استیناف مرکزی طی استهدائیه ای مراتبی را درمورد
چگونگی رسیده گی بر منازعات عقاری که مشتمل است بر دعاوی افراد ودولت،
تقدیم داشته و اضافه نموده اند :
اصالحات ارضی ووضع مالیات مترقی ،توزیع قباله ویا سایر اسناد انتقالی
زمین و عقار را خارج از حد نصاب قانون جواز نمی پنداشت ومحاکم
نمیتوانستند دعاوی افراد را در اراضی مازاد نصاب استماع نمایند و آن را الی
تفکیک ازاراضی قانونی و شامل نصاب شخص ویا خانوار تحت دوران قرار دهند
شورایعالی ستره محکمه بار اول طی متحد المال شماره  1975مورخ چهارم
حوت  1384هدایت صادر نمود تازمانیکه ادارات امالک زمینهای مازاد
نصاب را از زمین های غیر مازاد رسماً تشخیص نکند دعاوی در محاکم معطل
باشد.
مبتنی بر هدایت فوق رسیده گی به چنین منازعات فراتر از محور نصاب
زمین داری نبوده ولی عده یی از هموطنان با تمسک به اسناد ضعیفه عهد امانیه
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و سنوات خیلی ماضی باالی امالک عامه اقامه دعاوی کرده اند که حدود مدعا
بهای بعضی از آنها تا یکصد وپنجاه هزار جریب میرسد که محاکم تحتانی بدون
درنظرداشت اسناد مالیاتی و غیره مظاهر ملکیت همچو دعاوی را تحت دوران قرار
داده ،گاهی قرار ودر برخی از موارد فیصله صادر مینمایند .
ازآنجایی که چنین قضایا ناگزیر مراحل محاکم ثالثه را می پیمایند بناءً
سوال استناد محاکم به قوانین نافذه عهد سلطنت محمد داود ،دوره کمونیستی
ویا قانون تنظیم امور زمینداری امارت طالبان که مرعی االاجراء بوده ودر قسمت
نصاب زمین داری مسکوت است مطرح میگردد که ایجاب رهنمایی را مینماید .
شورایعالی ستره محکمه باصدور مصوبه (  772مورخ 1ر 12ر) 1385
چنین هدایت صادرنمود :
نظر ریاست تدقیق و مطالعات مبنی بر اینکه ( قانون اساسی کشور و
سایرقوانین نافذه ونظام مقدس اسالم به انواع ملکیت احترام گذاشته وآن را به
رسمیت می شناسند که انواع ملکیت از لحاظ نظام اسالمی به سه بخش تقسیم
شده است  -1 :ملکیت شخصی  -2ملکیت خصوصی  -3ملکیت عامه  .که
هریک ازاین ملکیت هاموارد و مصادیق خاص خود را دارد و حد اصغری وحد
اعظمی آن تعیین و مشخص نیست بلکه ثبوت ملکیت بدون قید نصاب قابل
احترام است بناً ملکیت های عقاری و غیر عقاری مربوط به شخص داخل نصاب
و محدودیت خاص نبوده بلکه به هر اندازه که شخص د عوی مالکیت را نماید و
عند المحکمه دعوی آن ثابت شود ،محکمه میتواند که دعوی آن را باارائــه
اسناد مورد رسیده گی قرار دهد )،عیناً تایید گردید محاکم مربوط دعاوی
اراضی رابا رعایت دقت تام و اصل قانونیت و توجه خاص به امالک دولت بعد از
تصفیه تحت رسیده گی قرار دهند ،داراالنشا این مصوبه را به جمیع محاکم
اخبارنماید)) 34(.
درارتباط دعاوی اراضی ومسایل امالک متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد(:درص بعدی مالحظه شود)

(پاورقی صفحه قبل)
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محاکم
دوسیه های جزائی را بدون قید حضور متهمین
تسلیم شوند

متحدالمال شماره ( 2429الی  )2484مورخ1385/12/21
ریاست داراالنشأ شورایعالی ستره محکمه
کاپی مکتوب ( 1385/12/5 )1336څارنوالی استیناف والیت کندز که
اصل آن عنوانی لوی څارنوالی صدور یافته حاوی مطلب ذیل واصل آمده:
 -1محاکم دوسیه های جزائی را بدون متهمین تسلیم نمی شوند.
 -2محاکم به جلب متهمینکه رها اند از طریق څارنوالی مبادرت مینمایند.
.1متحدالمآل شماره ( )3288-3230مؤرخ . 1386 /11 / 3
.2متحدالمآل شماره ( )2425-2375مؤرخ . 1386 / 7/ 5
.3متحدالمآل شماره (  )118 - 60مؤرخ 1387/ 1 /19
.4متحدالمآل شماره ( )854 - 811مورخ. 1385 /8/27
.5متحدالمآل شماره ( ) 1331 -1275مورخ .1385 / 9/11
.6متحدالمآل شماره ( )"1454-1395مؤرخ . 1386/4/18
.7متحدالمآل شماره ( )5959مؤرخ . 1387 /8 /12
.8متحدالمآل شماره ( )3209-3140مؤرخ . 1387/9 / 13
.متحدالمآل شماره ( )169مورخ1388/1/10
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 -3محاکم دوسیه های جزائی را به بهانه های مختلف مسترد مینمایند.
 -4محاکم در انفصال قضایا وتعیین سرنوشت متهمین تحت توقیف تأخیر
بیموجب مینمایند.
 -5جریان واصله از حضور محترم قاضی القضات ورئیس ستره محکمه
گزارش یافت جناب شان در زمینه هدایت ذیل را صادر فرمودند:
«داراالنشاء شورایعالی !به جمیع محاکم طور متحد المال اخبار نمایند تا
در حین رسیده گی قضایای جزائی قوانین نافذ را بطور دقیق وبال انحراف تطبیق
نمایند دوسیه های جزائی را عاجالً تسلیم وڅارنوالی ها را بحضور متهم مکلف
نساخته متهمین را که رها میباشند از طریق پولیس جلب نمایند وبه بها نه اینکه متهم
به دوسیه یکجا به محاکم تسلیم گردد از عدم تسلیم دوسیه جداً احتراز وخود داری
نموده به انفصال عاجل قضایای متهمین تحت حبس وتوقیف مبادرت نمیاند».
هدایت مقام عالی ستره محکمه بدین وسیله متحد الماالً اطالع گردید تا
مطابق بان در زمینه های فوق اجراآت مقتضی قانونی بعمل آوند) 35(.

 -35درموضوع تسلیمی دوسیه ها به محاکم متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه میباشد:
.1متحدالمآل شماره (  ) 91 - 46مورخ . ۱۳۸۵ / 1 / 8
 .2متحدالمآل شماره ( ) 2485 - 2429مورخ . 1385 / /
.3متحدالمآل شماره ( )4257-4199مؤرخ1386 /12/ 21
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تعریف
سند ،سند رسمی و عرفی

متحدالمآل شماره ( )2485الی ( )2540مورخ 1385/12/29
رياست داراالنشأ شوراي عالي ستره محكمه
سفارت افغانی مقـيم واشـنگتن ذريعـه نامـه شـماره ( )249مـورخ
 1385/6/21عنواني وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي افغانستان مراتب ذيل
را نگاشته اند:
« محترم عادله پرويز طي معروضه اي عنواني ايـن سـفارت مينگـارد :
يكدربند حويلي ( )463واقع وزير اكبر خان را كه قـرار فيصـله ( )21مـورخ
 1382/3/12محكمه مذكور به نفع من عادله پرویز صادر و نهائی گردیده بود من
حویلی را قبالً به قرار سند عرفي به مبلغ دولک و هشتاد و بنج هزار دالر امريكائي
باالي محترم عبدالحفيظ فخري ولد فخرالدين به بيع قطعي فروخته ام و پول آنـرا
بطور كامل از نزدش اخذ نموده ام و كدام ادعاي ثاني عليه مذكور قابل اعتبار نمي
باشد .وزارت محترم خارجه ج.ا.ا موضوع را توام با كاپي در خواست مذكوره بـه
محكمه مرافعه واليت كابل اخبار نموده و محكمه مرافعه واليت كابل بدون مجـوز
قانوني موضوع را تحت عنوان اجراآت مقتضي به محكمه خاص ملكيت ها ،رياست
حقوق ،ديوان امنيت عامه كابل ،محكمه ناحيه دهم ،رياست حقوق ملكيت هـاي
شاروالي كابل ،رياست ملكيت هاي ناحيه دهم ،رياست محكمه يـازدهم ،رياسـت
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تطبيق احكام و فيصله هاي قضائي فومنداني امنيه كابل ،واليت كابل ،رياست امنيت
ملي ،اداره امور داراالنشأ شوراي وزيران ،وزارت عدليه ،مستوفيت كايل و باالخره
ذريعه نامه ( 1385/7/11 )6855داراالنشأ شوراي عالي اخبار نموده است بناءً
در زمينه طالب هدايت ميباشيم».
موضوع فوق طي پیشنهاديه عليحده بمقام محترم شـوراي عـالي سـتره
تقديم و طي يادداشت ( 1385/9/23 )744هدايت ذيـل صـادر
محكمه
گرديد:
مطابق فقره ( )1ماده ( )991قانون مدني جمهوري اسالمي افغانستان سند
رسمي چنين تعريف شدهاست:
«سند رسمي ورقي است كه موظف عمومي یا كاركنان خدمات عامه باساس
احكام قانون در حدود صالحيت اختصاصی خويش انچه را بحضور شان گزارش مي
يابد يا از اشخاص ذيعالقه كسب مي كند در آن درج و ثبت نموده باشد.
چنانچه ماده ( )78قانون اصول محاكمات مدني اشعار ميدارد:
اسناد رسمي كه در ترتيب و تنظيم آن شروط و احكام قانون رعايت نشـده
باشد حيثيت اسناد عرفي را دارد.
واز انجا كه اسناد اصولی غير منقول مطابق مصوبه شوراي عـالي سـتره
محكمه مندرج نشريه سمينار سال 1347روساي محاكم واليات كه قرار مصـوبه
شماره ( )648مورخ  1385/8/11شوراي عالي ستره محكمه ج.ا.ا برآن تأکیـد
گرديده در محكمه محلي ترتيب ميگردد كه عقار ی مال غيـر منقـول در حـوزه
قضائي آن واقع باشد.
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بنابر آن ورق ارسالي سفارت افغانها مقيم واشنگتن مطابق فقره ( )2مـاده
( )991قانون مدني صفت سند رسمی را كسب نه نموده حيثيت سند عرفي را دارد
سفارت خانه و قونسلگري افغاني مقيم دول متحابه و نيز محاكم جمهوري اسالمي
افغانستان از ترسيل و تسجيل همچو اسناد احتراز و خود داري نمايند.
موضوع به جميع محاكم و ساير مراجع ذير بط اخبار گردد».
هدايت مندرج يادداشت مقام شوراي عالي ستره محكمـه بـدين وسـيله
متحدالماال تعميم گرديد ،البته مطابق به آن در زميــنه اجراآت مقتضـي قـانوني
بعمل ارند () 36

 -36به ارتباط موضوع مندرج این متحدالمآل ( سند) وموقف اعتباراسناد مرتبه نمایندگی های
سیاسی کشور متحدالمآل شماره ( )1274-1215مؤرخ  1386/3/18نیز قابل مالحظه می
باشد.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

بخش دوم  :متحدالمآلهای
سال1386
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تشخیص
مدعی ازمدعی علیه وتفکیک
ذوالید از خارج
متحد المال شماره  1الی  57مورخ  8ر1ر1386
ریاست داراالنشاءشورای عالی ستره محکمه

در رابطه به استهداء ریاست محکمه استیناف کنر ها پیرامون ادعای
دفع تعرض یکتن از متداعیین باالی یک قطعه زمین که یکطرف قضیه به اساس
قرار قضایی محکمه ذوالید و طرف دیگر خارج ذوالیدتشخیص گردیده ولی طرفین
دعوی بدون توجه به حکم محکمه و بدون تشخیص مدعی از مدعی علیه و
تفکیک ذوالید ازخارج خواهان تصرف زمین متنازغ فیها اندو مایل به تعقیب دعوی
نیستند و قوماندانی امنیه خواستار آنست تا مدعی بها الی صدور فیصله نهایی
محکمه نزدشخص ثالث گذاشته شود ،نظرتدقیقی ریاست تدقیق و مطالعات درزمینه
چنین ابرازگردیده است:
(اول  -درمورد مطالبه قوماندانی امنیه که مدعا بها بدست شخص ثالث
گذاشته شود باید متذکر شد که این خواسته بروحیه ماده  40قانون اساسی
سازگار نبوده ملکیت از تعرض مصئون است و هیچ کس ازکسب ملکیت و
تصرف درآن بدون حکم محکمه منع شده نمیتواند
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دوم  -محکمه مطابق احکام قانون و شریعت و بخصوص طبق مصوبات
شماره  217مورخ 12ر5ر 1384و شماره  933مورخ 21ر10ر 1383
شورایعالی ستره محکمه که قرار متحد المال شماره  67مورخ 25ر10ر1383
به محاکم ابالغ شده است درمرحله اول تشخیص دهند که ایا اختالف طرفین
درمورد ذوالیدی میباشد ویا در اصل موضوع ملکیت .
سوم -درحالیکه منازعه درمورد ذوالیدی باشد چون تنازع ابدی است
محکمه طبق احکام شریعت و قانون بخصوص مواد  1754و 1755مجلة االحکام
العدلیه راجع به تنازع باالیدی موضوع را رسیده گی نموده حکم عادالنه خویش
را صادر نماید سپس در موضوع اصل ملکیت فیصله قانونی بعمل آورند و هرگاه
دعوی اصل ملکیت مطرح بوده تنازع ید در میان نباشد ،در اینصورت طبق قرار
صادره مطابق حکم مواد  203و  215قانون اصول محاکمات مدنی اجراآت
بعدی را ادامه دهد.
چهارم :هرگاه مدعی موضوع دعوی را عند المحکمه تعقیب نمی کند
بارعایت احکام شریعت و قانون مدعی در باراول به دعوی مجبور شده نمیتواند
محکمه در ظرف مواعیدی که در قانون اصول محاکمات مدنی مسجل میباشداقدام
الزم وقانونی رامرعی دارد ).
شورای عالی ستره محکمه مصوبه شماره 24 -824ر12ر 1385را به
متن ذیل صادر نمود « :نظر ریاست تدقیق و مطالعات عیناً تایید گردید جهت
توحید مرافق قضایی به محاکم متحد المال گردد »
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طرزالعمل
تحویلی کنده های وثایق به مخزن
وترتیب راپورسالتمام

متحدالمآل شماره( )58الی( )114مورخ 1386 /1/18
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

قبالً بموجب یـادداشت شماره ( )589مورخ  1385 7/20شورای
عـــالی ستره محکمه طی متحدالمآل شماره ( )349الی ( )387به محاکم
اطالع گردیده بود تاکنده های وثایق کارتمام بعد ازتهیه وترتیب راپور سالتمام
وثایق به مخزن تحویل گردد .باالثر محاکم نواحی چهارم و پنجم شهرکابل نکات
ذیل رادرزمینه پیشنهادکرده اند:
« -1محرین محاکم یکی پی دیگری یاتبدیل شده اند یاتقاعد نموده ویادر
حالت انتظار قرارگرفته ویااز وظایف شان منفصل گردیده وکتابها ،کنده
های وثایق وسوابق مربوط رایکی بدیگری تحویل نموده اند.
اکنون محررین موجود همین قدر توانمندی دارندکه امور یومیه رااجراء
نمایند.
 -2کنده های مذکور ازطریق ریاست تفتیش موردارزیابی قرارنگرفته آیابدون
تفتیش دوره ای کتابها تحویل مخزن گردد یانه؟
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 -3درترتیب راپور سالتمام وثایق ایجاب مینماید تاقضات محررین مؤظف همان
وقت که اجراآت نموده اند امضاء ومهر نمایند درحالیکه رؤسای وقت
ومسئول سالهای مذکور وجود ندارد ».
موارداستهدائی فوق جهت ابرازنظر بریاست تدقیق ومطالعات محول
گردید ودرنتیجه نظر تدقیقی ذیل درزمینه قایم گردیده است:
« الف درمورداینکه محررین فعلی نسبت اجرای امور یومیه توانمندی
فهرست تهیه راپور وتحویلی کنده های وثایق راندارند بهتراست درمورد از
ریاست محکمه استیناف کمک بخواهند ومحرین خدمتی ازمقام موصوف
برایشان توظیف گردد تاتحت یک پروگرام معین ومنظم به تطبیق مصوبه شورای
عالی اقدام نمایند.
درصورتیکه ریاست محکمه استیناف نیز به مشکل پرسونل مواجه شود
تعدادی از پرسونل خدمتی راازطریق ریاست ذاتیه ستره محکمه مطالبه واکمال
نمایند.
ب درمورداینکه کنده های وثایق موردارزیابی مفتشین قضائی قرار
نگرفت ،بهتراین است تاهیأتی ازریاست تفتیش باینمنظور تعیین گرددتابطور
متناوب ومنظم کنده های وثایق ریاست های محاکم نواحی شهر راارزیابی
نموده موظفین مربوط تحت نظر هیأت ،کنده هارافهرست نموده تحویل مخزن
بدارند.
ج -درمورداینکه قضات ومؤظفین سابق فعالً وجودندارند ،بهتر است
تاقضات ومؤظفین موجود ازروی اصل کنده راپور راتهیه واجراء نمایند ودر
امر حفاظت کنده ها واکمال راپور مطلوبه وتحویلی آن به مخزن بدلیل اینکه
اسناد مهم واساسی مردم راتشکیل میدهد اهتمام الزم ومقتضی بعمل آرند.
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موضوع بمقام شورای عالی ستره محکمه محول گردد درصورتیکه مورد
تائید قرارگیرد طبق آن اجراآت بعمل آید».
حینیکه متن استهداء ونظر تدقیقی ارائه شده طی پیشنهادی بمقام
شورای عالی تقدیم شد ،طی یادداشت ( )1048مورخ  1385/12/24تجویز
ذیل اتخاذگردید:
« نظر عیناً تائید گردید راپور سالتمام کتب وثایق مورد بحث عاجالً
تهیه ،ریاست تفتیش قضائی کتب انجام شده محاکم رابصورت عاجل تفتیش
نمایند سپس کتب به تحویلخانه های مراکز والیات تحویل داده شود .این
تجویز شورایعالی به جمیع محاکم طور متحدالمآل اخبار گردد».
متکی بدستورمندرج یادداشت فوق مقام محترم اینک مراتب متحدالمآالً
اخبار گردید ،مطابق بآن درزمینه اجراآت مقتضی قانونی بعمل آورند) 37(.

 -37به ارتباط تحویلی کنده های وثایق به مخزن طرزالعملی نیز تنظیم شده که طی متحدالمآل
شماره ( )2547/2479مؤرخ  1387/7/17تعمیم شده است ،به متحدالمآل مذکور مراجعه
گردد.
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مراداز(څارنوال)
ارتباط قناعت به حکم محکمه
(لوی څارنوال) است
متحد المال شماره  11۵الی 177مورخ  ۲۳ر  ۱ر1386
ریاست داراالنشاءشورای عالی ستره محکمه
قبالً اعتراض مقام لوی څارنوالی علیه فیصله  127مورخ هجدهم جدی
سال  1384محکمه نظامی وزارت امور داخله به مقام شورای عالی تقدیم ودر
زمینه طی یادداشت (735مورخ ۲۳ر۹ر )۱۳۸۵چنین هدایت صادر گردیده بود:
(هرگاه قناعت څارنوال مربوط بر فیصله 18 127ر10ر 1384از
طرف لوی څارنوالی ویا مرستیال وی تایید گردیده ،حکم قطعیت حاصل نموده
است واگر قناعت به عنوان مذکور صورت نگرفته باشد قضیه قابل احاله به
محکمه باالتر میباشد که درزمینه تقاضای محترم لوی څارنوال را محکمه باالتر
مدنظر می گیرد ولی اگر قطعیت به نحوه فوق بود موضوع جبران خساره توأم با
دعوی جزایی تحت دوران قرار داده نشده بطور علیحده در محکمه مدنی اقامه
دعوی آن مطابق احکام قانون میسر است  .بنابرآن فیصله مورد بحث مستلزم نقض
از طرف شورای عالی ستره محکمه نمیباشد )
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با ابالغ یادداشت فوق معاونیت نظامی ستره محکمه باری موضوع را
در رابطه به جبران خساره که توام با دعوی جزایی تحت دوران قرار نگرفته آیا به
طور علیحده در محکمه مدنی اقامه دعوی آن مطابق احکام قانون میسر است یانه
و همچنان نقاط نظر شانرا در رابطه به حکم ماده  53قانون تشکیل وصالحیت
محاکم مشروحاً بیان داشته بودند که مقام شورای عالی طی یادداشت شماره
 914مورخ 5ر11ر 1385چنین هدایت فرمودند :
(یادداشت شماره 23 -735ر9ر1385شورای عالی که با درنظرداشت
روحیه متحد المال شماره  2063الی  2110مورخ 7ر12ر  1351دار االنشای
شورای عالی که در مجموعه متحد المالهای سال 1351به نشر رسیده ،صادر
گردیده دقیق بوده بر وفق آن عمل شود ) .
این بار بازهم معاونیت نظامی ستره محکمه دوباره قضیه فرارمهرآقانام
متهم قتل از توقیف خانه راکه در نتیجه تحقیق آمر توقیف خانه مسئول و پهره
داردروازه غیر مسئول دانسته شده ،محکمه زون شمال شرق امر محبس را طی
فیصله 16 -22ر9ر  1384به مدت سه ماه حبس محکوم نمو ده وطرفین
دعوی به حکم محکمه قناعت نموده اما څارنوال استیناف جزای مجوزه محکمه
مذکور را به حال محکوم علیه کافی ندیده با ابراز عدم قناعت بحکم محکمه و هم
درمورد پهره دار که هیئات تحقیق مسئولیتی را بوی نسبت داده معترض بوده
متکی به هدایت فقره  4ماده  14قانون تشکیل و صالحیت څارنوالی از مقام ستره
محکمه استهدا بعمل آورده اند  .درمورد مطالب مورد استهدا نظر تدقیقی ریاست
تدقیق و مطالعات ستره محکمه اخذ و جریان به شورایعالی تقدیم شد ،شورایعالی
با تائید هدایات قبلی طی یادداشت شماره  986مورخ 10ر12ر 1385چنین
تجویز اتخاذ نمود :
(چون مراد از څارنوال در قانون لوی څارنوال بوده باالثر څارنوال ابتدائیه
صالحیت قناعت را علی الخصوص در جرایم جنحه و جنایات ندارد  .الزم است
صورت قناعت څارنوال ابتدائیه یا څارنوال استیناف ازطرف لوی څارنوال ویا
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مرستیال وی تایید گردد .هرگاه قناعت مذکور مورد تایید قرار گرفت آنگاه
معضله در بخش څارنوالی قابل استیناف خواهی نبوده واگر رد گردید قضیه قابل
احاله به محکمه فوقانی میباشد ) .
موضوع باینوسیله بطورمتحدالمآل تعمیم گردید تادرقضایای مربوط مطابق آن
اجراآت الزم ومقتضی بعمل آید)38 (.

 درموضوع استیناف حکم متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:.1متحدالمآل شماره ( )1574-1515مؤرخ . 1386 / 4/ 21
.2متحدالمآل شماره ( )1662-1575مؤرخ . 1386 /4 / 26
.3متحدالمآل شماره ( )1394-1335مؤرخ . 1386 / 3/ 30
.4متحدالمآل شماره ( ) 1811-1739مؤرخ.1388/7/ 20
.5متحدالمآل شماره (  )1520-1448مؤرخ.1388 /5/27
 .6متحدالمآل شماره ( )3778-3708مؤرخ . 1387 / 11/ 7
.7متحدالمآل شماره ( )502- 431مؤرخ.1388/3/ 9
.8متحدالمآل شماره ( )1152- 1098مؤرخ . 1385/9/5
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توضیح
طرزالعمل تفتیش مسکن وضبط اشیاء
درروشنی مواد13و 24قانون اجراآت جزائی مؤقت

متحد المال شماره  178الی 238مورخ  ۲۵ر ۱ر 1386
ریاست داراالنشاءشورای عالی ستره محکمه

محکمه استیناف والیت نیمروز استهدا نموده اند که ارگانهای کشفی
پیشنها داتی را در رابطه به تالشی منازل ویا دکاکین افراد و اشخاص بعمل آورده
ولی از اسم مالک منزل ویا دوکان بطور قطعی نام نمی برند و علت این عمل را
حفظ اسرار وانمود مینمایند و در نتیجه اجراآت بعدی نزد محکمه مجهول میماند.
جریان توام با نظر تدقیقی ریاست تدقیق و مطالعات به جلسه شورای عالی ستره
محکمه تقدیم شد و طی مصوبه شماره  12مورخ 9ر1ر  1386چنین هدایت
صادر گردید :
( نظر ریاست تدقیق و مطالعات مبنی بر اینکه «مطابق مصرحات ماده 38
قانون اساسی مسکن شخص از تعرض مصئون است هیچ شخص به شمول دولت
نمیتواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه با صالحیت به غیر از حاالت و طرزی
که در قانون تصریح شده است به مسکن شخص داخل شود درمورد جرم مشهود
مامور مسؤول میتواند بدون اجازه قبلی محکمه به مسکن شخص داخل شود یاآنرا
تفتیش کند  .مامور مذکور مکلف است بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش در
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خالل مدتی که قانون پیشبینی میکند قرار محکمه را حاصل نماید که تفصیل
موضوع در فصل چهارم تعدیل قانون اجراآت جزایی تحت عنوان تالشی اشخاص،
دخول به منزل و تفتیش آن و ضبط اشیا درماده  34و غیره مواد آن تسجیل یافته
است و جرم مشهود درماده  13قانون اجراآت جزایی موقت برای محاکم تعریف
گردیده است  .محاکم محترم صالحیت قانونی شانرا به طور سالم تطبیق نموده وبه
ارگانهای ذیربط نیز تفهیم نمایند تا قوانین نافذه کشور را در اجراآت خویش
مطمع نظر قرار داده وبدان توجه دقیق نمایند » تایید گردیده و هرگاه پیشنهاد
مرجع مسؤول حاوی شهرت مالک ،مشخصات ،اسباب و موجبه تالشی نباشد
محاکم به آن ترتیب اثر داده نمیتوانند و همچنان محاکم مکلفند بعد از صدور امر
تالشی لوی څارنوالی ،وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را در جریان قرار
دهند) .
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محصول
حق الثبت شرکت های تجارتی کمتر از
یکصد افغانی پنجصد افعانی است

متحدالمال شماره  239الی  296مورخ 1386/1/26
ریاست داراالنشاءشورای عالی ستره محکمه

محکمه استیناف والیت پکتیا ذیالً استهداء نموده اند :
مطابق قانون تعرفه محصول دولتی درمحاکم منتشره جریده رسمی 710
مورخ  ،1368/11/ 30محصول وثایق متعلق به ثبت جواز تجارتی که سرمایه آن
حد اقل مبلغ یکصد هزار افغانی باشد مبلغ پنجصد افغانی تعیین شده است  .اکنون
به اساس مکتوب  117مورخ  85/9/24مدیریت جواز تجارتی والیت پکتیا حد
اقل سرمایه تجارتی مبلغ پنجاه هزار افغانی تعیین گردیده است آیا از مبلغ پنجاه
هزار افغانی محصول اخذگردد یانه ؟
استهداء فوق بعد از ابراز نظر تدقیقی ریاست تدقیق ومطالعات به جلسه
شورای عالی ستره محکمه تقدیم وطی یادداشت شماره  35درزمینه چنین تجویز
بعمل آمد :
( فقره  4ماده دوم تعرفه محصول دولتی منتشره جریده رسمی ،محصول
حق الثبت شرکتها ،موسسات تجارتی وتجار انفرادی که مکلف به ثبت اساسنامه

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

وخصوصیات تجارتی درحوزه قضائی مربوط میباشند به اساس سرمایه ثبت شـده
قرا رآتی میباشد :
الف

درصورتی که سرمایه ثبت شده الی یکصد هزار افغانی باشد

محصول حق الثبت آن پنجصد افغانی بنا برآن درصورت که سرمایه به هر اندازه
کمتر از یکصد هزار افغانی باشد تا یکصد هزار افغانی مبلغ پنجصد افغانی
محصول حق الثبت اخذ میگردد .داراالنشاء یادداشت فوق را به جمیع محاکم
طور متحدالمال اخبار نماید).
موضوع باین وسیله جهت مسبوقیت واجراآت اخبارگردید.
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مالیه دولت
مجزاء ازمحصول محکمه است
زیرامالیه ازعواید ومحصول در برابرخدمات
اخذ می گردد.

متحد المال شماره  300الی  360مورخ ۲۶ر  ۱ر1386
ریاست داراالنشاءشورای عالی ستره محکمه

مقام ریاست جمهوری قرا رحکم  3058مورخ 5ر9ر 1383به منظور
تثبیت قیمت فروش جایداد ها به نرخ روز کمیسیونی را متشکل از نماینده گان
وزارت عدلیه و شاروالی ها تحت نظر وزارت مالیه منظور نموده اند  .محکمه
استیناف والیت بلخ با مطالعه قانون مالیات بر عایدات که محصوالت محاکم شامل
آن نبوده متذکر گردیده که مطابق سیمینار سال  1350روسای محاکم والیات،
معیار محصول قباله هاهمان قیمت توافق شده بین بایع و مشتری میباشد به استثنای
آن که محکمه غبن را مالحظه و بر تجدید قیمت مبادرت نماید ،درزمینه طالب
هدایت گردیده اند
ریاست تدقیق و مطالعات نظر تدقیقی شانرا درزمینه ذیالً ارائه داشته اند :
( طوری که مقام محترم میدانند اخذ محصول در محاکم طبق الیحه
محصول محاکم منتشره جریده رسمی 710مورخ 30ر11ر 1368در برابر
خدمات به حساب دولت اخذ میگردد و قانون مالیات برعایدات چیزی مجزا از
محصول محاکم میباشد و از عواید شخصی طبق قانون اخذ میشود و اهداف
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هرقانون از هم متفاوت اند زیرا یکی متکی به خدمات و دیگر به اساس عاید
صورت می پذیرد بناءً محاکم طبق قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی و
تعرفه محصول دولتــی که متکی به آن است اجراات نمایند ).
شورای عـالی ستره محکمه قرارتصویب  32مورخ 16ر1ر1386
چنـین تجویز اتخاذ نمود :
( نظر ریاست تدقیق و مطالعات عیناً تایید گردید مزید برآن محاکم
مکلفند حین اجرای قباله قطعی حکم  3058مورخ 5ر9ر  1383مقام ریاست
جمهوری را رعایت و به قیمت گذاری هیئت موظف مندرج حکم مذکو ر
مشتمل بر نماینده گان وزارت عدلیه و شاروالی تحت ریاست نماینده وزارت مالیه
ترتیب اثر بدهند که باالثر در زمینه مطابق احکام مندر ج قانون مالیات بر
عایدات راجع به یک فیصد مالیه مستوفیت ها برای بایع و بنام بایع تعرفه ترتیب
و درمورد محصول فیصدی محکمه مطابق تعرفه محصول دولتی مبنی بر پنج
فیصد یا شش فیصد به ترتیب تعرفه محصول مبادرت و بعد از تحویل هر دو
محصول محکمه ،به طی مراحل و ثبت وثیقه مبادرت مینماید ) 39().
بارتباط محصول ومصارف درمحاکم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.۱متحدالمآل شماره ( ) 530 - 496مورخ.1385 / 8/ 16
.۲متحدالمآل شماره ( ) 1247 - 1163مورخ . 1385 / 9/8
.3متحدالمآل شماره ( )360-300مؤرخ . 1386 / 1/ 26
.4متحدالمآل شماره ( )296-239مؤرخ .1386 / 1/ 26
.5متحدالمآل شماره ( )2547-2479مؤرخ .1387 / 7/ 17
.6متحدالمآل شماره ( ) 110-72نئره . 1388/2/17
.7متحدالمآل شماره ( )2594-2539مؤرخ .1386 /8 / 27
(بقیه در ص بعدی)
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طرزالعمل
توقیف مؤقت وتوقیف بعد ازحبس متهم

متحدالمال شماره  361الی  421مورخ1386/1/ 16
ریاست داراالنشاءشورای عالی ستره محکمه

وزارت عدلیه مراتب ذیل را بخاطرحل مسایل مربوط به محبوسین جهت
غورواتخاذ تجویز قانونی به مقام شورای عالی ستره محکمه ارائه داشته اند :
درجنب سایر مشکالت محبوسین یکی هم موضوع بی سرنوشتی حقوقی
وقضائی متهمین ومحبوسین است .
دراکثر اوقات شورش هایی که درمحابس به وقوع می پیوندد عامل عمده
آن همین معضله میباشد .اضافه توقیفی محبوسین ویا اینکه محبوسین درمیعاد قانونی
تعیین تکلیف نمیشوند ویا اینکه از محکمه تبرئه میگردند ولی څارنوال رهایی آنها
رامشروط به شرط میسازد ویا نامه رهایی رابه موقع به محبس نمی فرستد ویا هم

(بقیه پاورقی صفحه قبل)

.8متحدالمآل شماره ( )59 - 1مؤرخ .1387/ 1/13
.9متحدالمآل شماره ( ) 574- 503مؤرخ .1388/3 / 10
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امریت محبس رامبنی برختم میعاد توقیفی جواب نمی دهند ودرنتیجه محبوسین
درحال بالتکلیفی قرارمیگیرند ویا خود محبوسین به میعاد حبسی که محکمه مطابق
مطالبه څارنوال تجویز مینماید قناعت نکرده استیناف طلبی ویا فرجام خواهی
مینمایند ودوسیه های شان به محکمه استنیاف ویا غرض فرجام خواهی بمقام محترم
ستره محکمه محول میگردد ولی بنابرتراکم دوسیه ها وعوامل دیگر مدت حبس
محکوم بها که محبوسین باالی آن درمحاکم تحتانی قناعت نکرده نیز منقضی
میگردد ولی به نسبت اینکه دوسیه ازمحاکم فوقانی فیصله نگردیده ولی محبوسین
درمحبس باقی میمانند ویا اینکه درمتن حکم محکمه ،محبوسین به دادن تضمین
مکلف میگردند ویا څارنوالی رهایی متهم را مشروط به ارایه تضمین مینماید و
محبوسین تضمین داده نمیتوانند ومیگویند که هرگاه بدادن ضامن مکلف شوند چاره
دیگر جزاینکه درمحبس باقی بمانند ندارند وقوماندانی محبس نیز معلومات اضافی
جزقریه ،ولسوالی ووالیت ندارند وبه آسانی نمیتوانند بدریافت تضمین از همچو
محبوسین فایق آیند بنا بران این مشکالت ازمدت ها به این طرف درقسمت رهایی
محبوسین ازمحبس باقی مانده وحل نگردیده است لذا موضوع وسیله هذا احتراماً
خدمت شما ارقام یافت آرزومندیم درزمینه تصمیم مقتضی اتخاذ فرموده وهدایت
الزم به تمام مراجع مسؤول مربوط داده شود .
دررابطه به استهداییه فوق نظر ریاست تدقیق و مطالعات ستره محکمه چنین
ابراز گردیده است :
( قرارصراحت قوانین مربوط توقیف درمحبس دوحالت دارد  :توقیف
موقت و توقیف بعد از حکم قطعی ونهایی محکمه .به ارتباط توقیف موقت ماده 6
قانون اجراآت جزائی موقت چنین مشعراست :
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مدت توقیف موقت بعد ازگرفتاری درجریان تحقیق طبق حکم ماده 36
تعیین میگردد.
محکمه ابتدائیه میتواند درجریان محاکمه مدت توقیف را برای دوماه
اضافی تمدید نماید .محکمه مرافعه میتواند درجریان محاکمه این مدت را برای
دوماه دیگرتمدید نماید و ستره محکمه درجریان محاکمه صالحیت دارد این مدت
را برای پنج ماه دیگرتمدید نماید .
هرگاه میعاد تمدید مندرج فقره  2این ماده درجریان محاکمه منقضی شود
شخص توقیف شده از حبس رها میگردد ومفادفقره  3ماده  50قانون محابس چنین
است :
اداره محبس حق ندارد محبوس رااضافه ازمدت محکوم بها درحبس نگهداری
نماید .
طبق هدایت هردو مواد فوق ،متهم ومحبوس بعد ازسپری نمودن میعاد
حبس موقت وحبس محکوم بها از حبس رهامیشوند واداره محبس حق توقیف
اضافی را ازمیعاد متذکره ندارد ).
حینکه تفصیل فوق الذکر شامل استهدا ونظریه تدقیقی بمقام شورای عالی
پیشنهاد شد قرارمصوبه  1386 /1/16-37چنین هدایت صادر گردید :
((نظرتدقیقی عیناًتائید گردیدمزیدبرآن قبال مصوبه شماره 725مؤرخ 28جدی
 1385شورای عالی درقبال پیشنهاد وزارت محترم عدلیه حاوی هدایات ذیل بود:
-1محاکم فوقانی درقسمت بررسی ورسیدگی قضایای متهمینکه محاکم تحتانی به
برائت شان حکم مینمایداولویت داده وازهمه اولترهمچوقضایاراموردرسیدگی
قراردهند .
 -2درصورتی که رهایی بعد از تطبیق حکم ویا برائت ایجاب اخذتصمین رانماید
درفیصله محکمه گنجانیده شود تاجلوتقاضاهای خارج حکم محکمه گرفته شود .
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 -3درمورد اینکه تمام محابس از قبولی متهمینی که خالف قانون باز داشت شده
اند امتناع ورزند ومتهمینی که خارج میعاد قانونی به توقیف خانه ها ویا محابس باقی
میمانند دوباره به څارنوالی راجع گردد ،قانون صراحت دارد .
 -4درمورد اینکه تمام مدیران محابس وتوقیف خانه ها تطبیق ماده  36قانون
اجراآت جزائی موقت را بعهده گرفته واز عملی نمودن آن نزد وزارت عدلیه
مسئولیت پیدا کنند قانون صراحت دارد .
 -5آنعده متهمینکه تحت نظارت څارنوالی قراردارند درصورتی که څارنوالی نتواند
دوسیه های نسبتی شان را درمیعاد معینه قانونی تکمیل نماید وتمدید توقیفی را نیز از
محکمه گرفته نتواند وزارت عدلیه مطابق به احکام قانون صالحیت رهایی ایشانرا
دارد
همچنان یاد داشت شماره  995مورخ  1385/12/10شورای عالی ستره
محکمه مشتمل برهدایت آتی بود:
{ازانجا که فقره  2ماده  27قانون اساسی چنین مشعر است :
«هیچ شخص را نمیتوان تعقیب ،گرفتاریا توقیف نمود مگر برطبق
قانون».بنابرآن محبوسینی که مدت حبس محکوم بهای خویش را تکمیل نموده اند
ویا باثر فرمان عفو و تخفیف مجازات ازطرف مقام محترم ریاست جمهوری قابل
رهایی باشند صرف نسبت ندادن تضمین تحت حبس قرارگرفته نمیتوانند الزم است
بالفاصله رها شوند البته درمورد محبوسینی که عالوه برمحکومیت حبس به مجازات
نقدی نیز محکوم گردیده اند ومبلغ محکوم بها را به خزینه دولت تحویل ننموده اند
به دادن تضمین مکلف میباشند داراالنشا شورای عالی ستره محکمه این مصوبه را به
جمیع محاکم ،لوی څارنوالی ووزارت عدلیه جهت توحید مرافق قضائی عاجالْ
اخبارنماید )40 (.
 -40درمسایل مربوط به نظارت ،توقیف وحبس متهم وشرایط رهائی آنها ،متحدالمآل های ذیل
نیز صادرشده است ( :درص بعدی مالحظه شود)

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

محاکم
ذیصالح دررسیده گی قضایای جرایم علیه
امنیت داخلی وخارجی

متحدالمآل شماره( )422الی( )482مورخ 1386 /2/1
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
ریاست محترم دیوان جزای عمومی ستره محکمه قرار آتی طالب تجویز مقام
شورایعالی گردیده اند:

(متن پاورقی ص قبل)
.1متحدالمآل شماره ( )3636-3536مؤرخ . 1386 /11 / 23
.1متحدالمآل شماره ( )235 - 184مؤرخ .1387/ 1/ 26
.3متحدالمآل شماره ( )2685-2617مؤرخ . 1387 /7 / 24
.4متحدالمآل شماره ( ) 3441مورخ. 1385 / 8/ 24
.5متحدالمآل شماره ( )4346-4341مؤرخ.1386 /11 / 4
 .6متحدالمآل شماره ( )2999-2930مؤرخ .1387 /8 / 29
.7متحدالمآل شماره ( )3636-3566مؤرخ . 1387 / 11/ 3
.8متحدالمآل شماره ( )790- 719مؤرخ.1388/3/ 22
 . 9متحدالمآل شماره ( )790- 719مؤرخ.1388/3/ 22
 .10متحدالمآل شماره (  )1520-1448مؤرخ.1388 /5/27
 .11متحدالمآل شماره (  ) 2687-2615مؤرخ .1388/ 11/9
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« درین اواخر یک تعداد دوسیه های بخش جرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی که اصالً رسیدگی آن مربوط محاکم جرایم امنیت ملی بوده امانسبت عدم
وجودمحکمه متذکره درچوکات محاکم استیناف والیات رسیدگی وحل وفــصل
همــچو قضایا باالثر مصوبات ( )498مورخ  1385/6/23و( )618مورخ
 1385/8/18مقام محترم شورای عالی به دیوان های امنیت عامه وهکذا رسیدگی
مرحله استینافی آن بدیوان های جزای استیناف والیات تفویض صالحیت گردیده
است که بعد از صدور فیصله دیوان جزای والیت دوسیه های مذکور ازطریق
څارنوالی جزای عمومی به غرض غوراین دیوان مواصلت ورزیده است.
ازانجائیکه درمرحله فرجام ،دیوان امنیت عامه ستره محکمه به همچودوسیه
هارسیده گی مینماید ودر مصوبات مقام محترم شورایعالی رسیدگی مرحله فرجامی
قضایای مذکور هم تصریح نشده بنابران بمنظور اجراآت سالم در همچو قضایا
موضوع راپیشنهاد نمودیم تامقام محترم مارا رهنمائی وهدایت فرمایند که بعد از
صدور فیصله دیوانهای جزاء محاکم استیناف والیات در قضــایای فوق الذکر
دیوان جزای عمومی ستره محکمه به دوسیه های مذکور رسیدگی نماید یاچطور؟».
متن استهداء مفصالً بمقام شورای عالی پیشنهاد وطی تصویب شماره ()46
مورخ  1386/1/21تجویز ذیل را اتخاذنمود:
« ازآنجاکه حسب مصوبات ( )498مورخ  1385/6/23وشماره
( )618مورخ 1386/8/18شورای عالی تفویض صالحیت رسیدگی استینافی
قضایای جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی نظربه ضرورت به دیوان های جزای
محاکم استیناف والیات صورت گر فته است و ازطرفی هم در ستره محکمه
صالحیت رسیدگی به فرجام رسی درقضایای امنیت عامه وجرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی را دیوان امنیت عامه ستره محکمه دارد بنابران دیوان جزای عمومی ستره
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محکمه صرف درموردرسیدگی برقضایای جرای عمومی دذیصالح اند  .څارنوالی
قضایای جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی منفصل شده دردیوان جزای محاکم
استیناف راجهت رسیدگی برفرجام رسی بدیوان امنیت عامه ستره محکمه محول
سازند حتی هر گاه در محاکم استیناف رئیس محکمه استیناف عنداالقتضاء ونظر به
ضرور ت بارعایت فقره ( )5ماده ( )36قانون تشکیل وصالحیت محاکم صالحیت
رسیدگی قضیه رااز یک دیوان محکمه استیناف بدیوان دیگرمحکمه استیناف تفویض
نمود درفرجام صالحیت رسیدگی آن به دیوانی محول می شود که قضیه بطورعادی
بآن مربوط است .بطورمثال درمحکمه استیناف صالحیت رسیدگی یک قضیه
تجارتی ازطرف رئیس محکمه به دیوان مدنی وحقوق عامه تفویض گردید صالحیت
رسیدگی فرجام خواهی برحکم دیوان مدنی وحقوق عامه محکمه استیناف درمورد به
دیوان تجارتی ستره محکمه متعلق می باشد نه دیوان مدنی وحقوق عامه ستره
محکمه .
همچنان هرگاه قضیه از یک دیوان محکمه استیناف والیت به دیوان دیگر
محکمه استیناف والیت تبدیل گردیددر صورت ارجاع قضیه به محکمه ابتدائیه
جهت رسیدگی مجددهمان محکمه اولی ذیصالح می باشدک ولی اگر قضیه ازیک
محکمه ابتدائیه به محکمه دیگر ابتدائیه تبدیل گردید صالحیت رسیدگی استیناف را
همان محکمه استیناف داردکه محکمه ابتدائیه درحوزه قضائی آن قراردارد.
این مصوبه جهت توحید مرافق قضائی به تمام محاکم اخبار گردد».
مطالب مورداستهداء ومتن مصوبهء مقام محترم شورایعالی بدین وسیله
متحدالمآالً اخبار شد تاعملکرد شانرا درقضایای مربوط باهدایت مندرج مصوبه
توفیق داده اجراآت مقتضی قانونی بعمل آورند) 41(.
-41

بارتباط جرایم امنیت داخلی وخارجی متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه میباشد:درص بعدی مالحظه شود
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تنفیذ
اجباری احکام قطعی محاکم

متحد المال شماره  483الی  543مورخ 1386/2/4
ریاست داراالنشاءشورای عالی ستره محکمه

به اساس استهدا ریاست محکمه استیناف والیت هرات راجع به توقیفی
دوتن از محکوم علیهما که از تطبیق فیصله شرعی  145 -3مورخ 13ر5ر1373
تمرد نموده و مدعا بها را بعد از تسلیمی دوباره اخذ وقبض نموده و قوه اجرائیه
از تطبیق فیصله عاجز مانده ،طی تصویب شماره  45مورخ 23ز1ر 1386
چنین تجویز اتخاذ نمود :
( احکام قطعی محاکم تابع تنفیذ اجباری بوده هرگاه محکوم علیه از
تطبیق آن تمرد نماید موضوع مستلزم تحقیق ،تعقیب و اقامه دعوی علیه متمرد به
منظور مجازات دردیوان های امنیت عامه محاکم استیناف میباشد )
موضوع باینوسیله طورمتحدالمآل تعمیم گردید) 42(.
(متن پاورقی صفحه قبل)

.1متحدالمآل شماره ( )1770-1717مؤرخ 1386 / 4/ 30
.2متحدالمآل شماره ( ) 1097 - 1043مورخ. 1385 / 8 /30
.3متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ .1386 /9 / 20
.4متحدالمآل شماره ( )3965-3904مؤرخ . 1386 / 12/ 8
.5متحدالمآل شماره ( )1987-1932مؤرخ . 1386 / 5/23

.6متحدالمآل شماره (  ) 214 - 144مؤرخ .1388 / 2 / 21

-42درمورد تطبیق احکام نهائی محاکم متحدالمآلهای ذیل قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )1274-1218مؤرخ ( 1385 / 9/ 9بقیه در صفحه بعدی)
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مکلفیت
ستره محکمه درارسال گزارش به رئیس جمهور
وعدم مکلفیت ارائه آن به
سایر مقامات
متحدالمآل شماره( )۵۴۴الی( )۶۳۷مورخ 1386 /2/۵
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

حکم مورخ 1386/1/ 29مقام محترم ستره محکمه حسب ذیل صادر
گردیده است:
« ازانجاکه مستند بماده ( )116قانون اساسی قوه قضائیه رکن مستقل
دولت جمهوری اسالمی افغانستان می باشدوستره محکمه عالی ترین ارگان قضایی
در رأس قوه قضائیه جمهوری اسالمی افغانستان قراردارد باالثر ستره محکمه درقبال
محترم رئیس جمهور مسؤولیت داشته ومکلف به ارائه گزارش بمقام محترم مذکور
می باشد  .همچنان محاکم تحت اثرمشتمل برمحاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه که
محاکم ابتدائیه مکلف به ارائه گزارش ومعلومات به محاکم فوقا نی واستیناف ونیز
(بقیه پاورقی صفحه قبل)
.2متحدالمآل شماره ( ) 4139 - 4081مورخ. 1386 / 12 /18
.3متحدالمآل شماره ( )3920-3850مؤرخ .1387 /12 / 28
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محاکم استیناف مکلف به ارائه گزارش ومعلومات به ستره محکمه می باشد
وازاینکه محاکم بعد انفصال قضایای جزایی څارنوالی هارا وبعد انفصال قضایای
حقوقی ادارات حقوق وادارات قضایای دولت رادرجریان قرارمیدهند بنابران محاکم
به ارائه گزارش ومعلومات به سایرمقامات ومراجع نمی باشند ،مسئولین سایرارگانها
از قبیل والی وولسوال حتی مسئولین سایرمؤسسات مستقر در والیات وولسوالیها
درصورتی که به اجراآت محاکم درمورد قضایا ضرورت داشته باشند میتوانند از
طریق څارنوالی ها ،ادارات حقوق وادارات قضایای دولت معلومات الزم رابدست
آورند محاکم وسایر مراجع احکام قانون اساسی رابصورت جدی رعایت نمایند.
داراالنشاء جریان فوق رابه منظور تطبیق دقیق وبالانحراف احکام قانون
اساسی به جمیع محاکم ووالیات اخبارنماید».
هدایت فوق بدین وسیله متحدالماالً تعمیم گردید تامحاکم وسایر مراجع
مطابق آن اجراآت بعمل آورند.
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شمول
جرایم اختطاف وقاچاق اطفال
درردیف جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی

متحد المال شماره  638الی 698مورخ 12ر 2ر1386
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

استهدای ریاست محکمه استیناف والیت بغالن بیانگر آنست که بر
مبنای مصوبه شماره 498مورخ 23ر6ر 1385شورایعالی ستره محکمه دوسیه
های جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ابتداً دردیوان امنیت عامه و استینافاً در
دیوان جزای محاکم استیناف مورد رسیده گی قرار میگیرندو جرایم موصوف
قاعدتاً جرایمی اند که در قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ازآنها نام برده
شده است ولی څارنوالی های امنیت ملی والیات مطالبه میدارند تا جرایم
اختطاف و قاچاق اطفال نیز ازطریق دو دیوان متذکره طبق مصوبه باال ابتداً و
استینافاً مورد رسیده گی قرار بگیرند بناءً به منظور احتراز از بطالن فیصله
جات صادره استهداء میگردد که آیا طبق مصوبه فوق شورای عالی ستره
محکمه رسیده گی جرایم اختطاف و قاچاق اطفال نیز شامل صالحیت این
دیوانها اند یا چطور ؟
جریان بعد از ابراز نظر تدقیقی به مقام شورایعالی ستره محکمه پیشنهاد
شد و طی تصویب شماره  75مورخ 30ر1ر 1386هدایت ذیل صادر گردید :
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( ازانجا که مطابق ماده دوم فرمان شماره  47مورخ 13ر4ر 1383مقام محترم
ریاست جمهوری قضایای اختطاف و قاچاق اطفالیکه ازجانب باند های جنایت کار
وسازمان یافته به سطح بین المللی ارتکاب میابد به حیث جرم علیه امنیت داخلی
و خارجی پنداشته شده و صالحیت آن به محکمه جرایم علیه امنیت داخلی و
خارجی تفویض گردیده بنابر آن در صورتیکه قضایای اختطاف اطفال به نحو
فوق باشد دیوان های امنیت عامه محاکم استیناف والیات حسب مصوبه شماره
 498مورخ 23ر6ر 1385شورای عالی ستره محکمه در مرحله ابتدایی ودیوان
های جزایی محاکم استیناف والیات قضایای مذکور را در مرحله استینافی مانند
سایر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بادرنظر داشت فرمان  47مورخ
3ر4ر 1383مذکور تحت رسیده گی قرار دهند )43 ().

 -43درارتباط قضایای اطفال ،اختطاف و قاچاق انسان متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره (  ) 1039مورخ .۱۳۸۵ / 4 / 18
.2متحدالمآل شماره ( ) 228 - 186مورخ . ۱۳۸۵ /5 /10
.3متحدالمآل شماره ( )2829-2764مؤرخ.1386 /9 / 10
.4متحدالمآل شماره ( )2929-2860مؤرخ .1387 /8 / 25
.5متحدالمآل شماره ( )3423-3353مؤرخ .1387 / 10/ 13
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عدم
توجیه سوگند به مراهق

متحد المال شماره  699الی 759مورخ ۱۲ر ۲ر1386
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

ریاست محکمه استیناف والیت کندز چنین استهدا بعمل آورده اند :
در دعاوی حق العبدی بالخصوص در قتل در صورتیکه مدعی علیه سن
اهلیت کامل یعنی  18سالگی را تکمیل نکرده و در حالت مراهق قرار داشته باشد
هرگاه دعوی حق العبدی مستقیماً باالی اصل متهم قتل ،ولی ویا وصی شرعی آن
دایر گردد مگر به اثبات نرسد و بنابر درخواست مدعی حق العبد منجر به توجیه
سو گند گردد آیا به مراهق سوگند داده شود ویا سوگند الی تکمیل سن 18
سالگی معطل گردد و مراحل دعوی وفیصله توقف داده شود ؛ زیرا در قانون طرز
رسیده گی بر تخلفات اطفال اصطالح مراهق که در قانون جزاء دارای احکام
بخصوص بوده وجود ندار د ،موضوع ایجاب رهنمایی را مینماید .
شورای عالی ستره محکمه با مطالعه نظر تدقیقی ریاست تدقیق و مطالعات
طی مصوبه شماره  72مورخ 30ر1ر1386چنین هدایت صادر نمود :
( نظر ریاست تدقیق و مطالعات مبنی بر اینکه« ماده  39قانون مدنی سن
رشد و تکمیل اهلیت حقوقی شخص را مقید به تکمیل  18سالگی نموده است
و فقره  1ماده  4قانون بررسی تخلفات اطفال چنین مشعر است  :طفل شخصی
است که سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد  .ونیز ماده  354قانون
اصول محاکمات مدنی اشعار میدارد که درادای شهادت نیابت جواز ندارد .بنا
برآن به طفلی که زیر سن 18سالگی باشد نسبت نقصان اهلیت قسم داده
نمیشود وهمچنین به ممثل قانونی آن ها بخاطر عدم جواز نیابت د رحلف ،قسم
متوجه نمیگردد » تایید گردید ) .
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اطالع
به وکیل مدافع متهم
جهت اشتراک به جلسه قضائی

متحد المال شماره (  ) 730مورخ  26ر 2ر1386
ریاست تحریرات ستره محکمه

مکتوب 2بر 7مورخ 23ر2ر 1386موسسه خدمات حقوق افغانستان
به شرح ذیل مواصلت ورزیده است :
ازآنجاییکه موسسه خدمات حقوق افغانستان منحیث یک نهاد حقوقی
عرض اندام نموده ،درعرصه جزایی از مرحله پولیس الی محاکم نهایی وکالت
دفاع رایگان را برای نیازمندان ارائه میدارد و همین اکنون وکالی مدافع این
موسسه در بعضی از محاکم عمالً منحیث وکیل مدافع به متهمین و اطفال
متخلف مساعدت حقوقی را فراهم مینمایند  .چون پرنسیب اصول محاکمه
عادالنه در قانون اجراآت جزایی موقت بالخصوص در فقره  8ماده  5و مواد
 40 38و  53حضور وکیل مدافع را درجریان جلسات قضایی شرط مهم و
حتمی میداند ولی طوریکه دیده میشود بعضی از محاکم تحتانی بدون آنکه قبل
از روز جلسه قضایی وکیل مدافعی را که از طرف متهم معرفی وتعیین گردیده
فرا بخواند در غیاب وی خالف مواد فوق الذکر قانون اجراآت جزایی موقت
پیرامون قضایای مؤکل شان تصمیم اتخاذ مینماید .
بناءً جریان به مقام محترم پیشنهاد میگردد تا به تمام محاکم تحتانی کشور
هدایت فرمایند تا قبل ازهرنوع تصمیم و جلسات قضایی که میعاد آن حد اقل 5
روز قبل در قانون اجراآت جزایی موقت تسجیل یافته متهم ویا وکیل مدافع ویرا
اطالع دهند تا ازاین ناحیه حقوق اساسی متهم( مؤکل) اتالف نگردد .
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جاللتماب قاضی القضات و رئیس ســتره محکمه طی حکم تاریخی
24ر2ر 1386چنین هدایت فرمودند :
( غرض تطبیق دقیق قانون و رفع مشکل ،موضوع فوق طور متحد المال به
محاکم مرکز ووالیات اخبار گردد ) 44( ).

 -44به ارتباط اجراآت اداری وقضائی درمحاکم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره (  ) 863 -802مورخ .۱۳۸7 / 3 / 18
.2متحدالمآل شماره ( ) 2249 - 2177مورخ ۱۳۸8 / 9 /28
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عدم
صالحیت څارنوالی درترتیب دوسیه های
مدنی وتجارتی
متحدالمال ( 760الی  )819مورخ 1386/2/20
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

ریاست محکمه استیناف والیت کابل به اثر استهدائیه محکمه ناحیه دهم
شهر کابل نگاشته اند که:
( قراریکه درجریان کار و اجراآت دیده میشود برخالف صراحت بند ()2
ماده ( )12اصول محاکمات مدنی و مواد ( )17-16قانون مذکور یک تعداد
دوسیه های حقوقی از طریق شعبات څارنوالی ترتیب و محول محکمه میگردد که
این امر با عث سکتگی در کار محاکم و سرگردانی اجراآت آن میگردد و از طرف
دیگر سرگردانی مراجعین را نیز فراهم می نمایند و گاهی هم دیده میشود طرفین
قضیه حتی در افغانستان نبوده صرف توسط عریضه ارسالی آنها وسیله فکس دوسیه
ترتیب و صورت دعوی حقوقی ضم و از محکمه خواهان رسیدگی میباشند که این
امر از یک طرف خالف صراحت مواد فوق صورت گرفته و از طرف دیگر زمینه
سرگردانی محاکم و مراجعین را فراهم میسازند.
گرچه در مورد مکاتیب هم در وقت زمان آن ارسال گردید باز هم جهت
جلو گیری از ارسال و مرسول بی مورد و انسجام بهتر و یکسان بودن اجراآت در
محاکم موضوع به اطالع عرض گردید در زمینه اجراآت الزم خواهند فرمود).
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حینیکه موضوع متکی به احکام مقام ستره محکمه در جلسه تاریخی
 1387/2/13شورای عالی مطرح بحث قرار گرفت طی یادداشت ( )105هدایت
ذیل صادر گردید.
( څارنوالی در قضایای حقوقی اعم از تجارتی و مدنی صالحیت ترتیب
دوسیه ها را ندارد بلکه څارنوالی عرایض در مورد را به ادارات حقوقی منحیث
ارتباط محول نماید محاکم از تسلیمی همچو دوسیه ها که از طریق څارنوالی ها در
مورد قضایای حقوقی مواصلت می نماید احتراز و خود داری نمایند .موضوع
متحدالماالً به محاکم اخبار گردد).
هدایت مندرج یادداشت فوق الذکر بدینوسیله متحدالماالً اطالع گردید
مطابق به آن در زمینه اجراآت مقتضی قانونی به عمل آید.
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طرزالعمل
استمالک زمین
متحد المال شماره  820الی  879مورخ 25ر2ر 1386
ریاست داراالنشاءشورای عالی ستره محکمه

وزارت انکشاف شهری درمـــورد حفر  21حلقه چاه که یکی از
پروژه های مهم وحیاتی شبکه آبرسانی شهر کابل تلقی گردیده و در مسیر دریای
لوگر احداث میگردد ولی بنا بر مشکل استمالک ساحه که ملکیت اشخاص
بوده ،بعضی ازمالکین حاضر و بعضی غایب اند و طبق قانون اساسی ملکیت
اشخاص از تعرض نیز مصؤون میباشد به حالت تعلیق درآمده درموارد ذیل
خواهان رهنمایی گردیده اند :
-1

اگرمالک ساحه ایکه بخاطر حفر چاه انتخاب شده اسناد ملکیت نداشته

باشد چی اقدامی شود .
-2

اگرمالک ساحه مورد نظربه خارج ازکشورباشد چی نوع اجراآت بعمل

آید.
-3

قیمت زمین چگونه تثبیت گردد و برویت کدام سند بدل قیمت به مالک

ال معلوم تادیه شود .
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شورای عالی ستره محکمه طی مصوبه شماره ( )4مورخ 9ر1ر1386
نظر تدقیقی ریاست تدقیق و مطالعات را در قبال استهدای فوق به نحو آتی تایید
نمود :
{ جواب سوال شماره اول استهدا :
ماده  40قانون اساسی چنین مشعر است  :استمالک ملکیت شخص تنها به
مقصد تأمین منافع عامه در بدل تعویض قبلی وعادالنه به موجب قانون مجاز
میباشد.
به ارتباط پرسش ماده اول :
الف  -درمواردیکه مالک جایداد شامل تعمیر مسکونی ،دوکان وباغچه
منضمه آن فاقد سند ملکیت قانونی باشد وبر جایداد مورد بحث بیش از 15
سال تصرف مالکانه داشته باشد در صورتیکه ادعای ملکیت علیه آن از جانب
اشخاص حقیقی و حقوقی موجود نباشد درمورد استمالک جایداد مذکور مطابق
مصوبه (  493مورخ 23ر6ر ) 1385شورای عالی ستره محکمه که در برابر
استهدائیه  45مورخ 13ر1ر 1385ریاست تفتیش داخلی و خارجی شاروالی
کابل صورت گرفته و چنین مشعر است :
( در وقت استمالک جایداداز طرف دولت وثیقه ذو الیدی اعتبار دارد در غیر آن
وثیقه ذو الیدی مجاز نمی باشد  ).اجراآت بعمل آید  .محکمه مربوط درمورد
ترتیب وثیقه ذو الیدی به اساس مراجعه اشخاص و معلومات های الزم اقدام
مقتضی بعمل آورد .

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

ب :درمورد زمین های زراعتی و انواع آنها بهتر است طبق قانون تصفیه
اراضی توسط مرجع مسؤول طور عاجل اجراآت گردد .
ج :هرگاه در مورد زمین و جایــداد تحت استمالک از طرف اشخاص
حقیقی ویا حکمی ادعای ملکیت وجود داشته باشد محکمه مربوط بارعایت ماده
 80قانون اصول محاکمات مدنی بارعایت عاجل رسیده گی قانونی نماید .
جواب سوال شماره دوم استهدا :
در صورتی که جایداد قابل استمالک برای شخص غایب ثابت باشد
وزارت محترم انکشاف شهری از طریق محکمه طبق ماده  323قانون مدنی
بعد از تعیین قیم حین اجرای قباله برای شخص غایب به منظور حفاطت مال
غایب ،پول بدل جایداد استمالک شده را به حساب شخص غایب تحویل بانک
نماید ،چنانچه جزئیه فقهی ذیل موید مطلب فوق است ( وللقاضی واالیه ابداع
مال الغایب و المفقود عمادیه من فضل الخامس عن فتاوی رشید الدین وفیما
ایضا و هذا تشخیص علی ان للقاضی ان ینصب قیما لحفظ مال الغایب 316ج
2فتاوی تنقیح حامدیه ).
جواب شماره سوم استهدائیه :
طبق هدایت ماده  176اصول محاکمات مدنی وزارت محترم انکشاف
شهری با کسب معلومات از اهل خبره درمورد تعیین قیمت عادالنه جایداد
استمالک شده میتواند که قیمت زمین مذکور رابا درنظرداشت کمیت و کیفیت
زمین همجوار تعیین نموده در حضور داشت قیم شخص غایب بنام وی تحویل
بانک نماید و اگر مالک زمین مذکور معلوم نبود زمین مورد نظر درحضور هیئات
و همجواران تحدید ،توصیف و قیمت گزاری گردیده بعد ازحضور و اثبات
جایداد خود مستحق قیمت و بدل زمین استمالک شده خویش میگردد .
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جریان فوق به طور عاجــل جهت اجراآت الزم و سریع قانونی به
شاروالی محترم کابل اخبار و نیز وزارت محترم انکشاف شهری د رجریان قرار
داده شود } .
موضوع باینوسیله طورمتحدالمآل اخبارگردید تادرمواردمربوط طبق آن
اجراآت الزم ومقتضی بعمل آید) 45(.

-45درموضوع استمالک وانتقال ملکیت متحدالمآلهای ذیل نیزصادرشده است:
.1متحدالمآل شماره (  ) 1212 -1111مورخ .۱۳۸7 / 4 / 11
.2متحدالمآل شماره ( ) 2103 - 2031مورخ ۱۳۸8 / 9 /22
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تعیین
محکمه واداره وثایق
دردعاوی وموضوعات ترکه وتقسیم

متحد المال شماره  915الی 974مورخ 1ر3ر1386
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

ریاست تفتیش قضایی درمور د ذیل استهدا بعمل آورده اند :
( درمورد رسید ه گی دعوی ترکه وتقسیم درماده  92قانون اصول
محاکمات مدنی طوری که وضاحت دارد چنین حکم شده  :رسیده گی دعوی
تقسیم یا ترکه از صالحیت محکمه شهری ناحیوی ولسوالی و عالقه داری میباشد
که عین مورد تقسیم یا ترکه در حوزه آن قرار دارد در صورت موجودیت عین
درحوزه های مختلف قضایی صالحیت رسیده گی از محکمه ای میباشد که
قسمت اعظم عین دران واقع باشد .
در زمینه قابل یاد آوری است ،به مالحظه فقره اخیر ماده متذکره از
قسمت اعظم عین نام برده شده بعضاً جمله اعظم عین را از نگاه کمیت و بعضاً
از نگاه کیفیت تعبیر مینمایند به طور مثال هرگاه از متوفی پانزده جریب زمین در
اطراف شهرکابل موجود باشد قیمت پانزده جریب متذکره بیست لک افغانی
باشد یک باب سرای وده باب دکان درمرکز شهر کابل به مساحت تخمین یک
جریب متروکه مانده باشد که قیمت سرای و دکاکین متذکره ده چند قیمت
امالک متذکره باشد دراین صورت آیا دارایی امالکی اطراف عین شمرده میشود
یا دارایی مرکز کابل که قیمت آن ده چند دارایی اطراف میباشد .موضوع احتراماً
پیشنهاد شد تا مارا در روشنی قرار دهند .
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نظر ریاست تدقیق و مطالعات در زمینه چنین ابراز گردیده است :
(طوری که استهدا ئیه مذکور تحت غو رما هیئت تد قیق قرار داده شد چنین
ابراز نظر میشود که ارزش واقعی هر شی از حیث معنویت و کیفیت آن مورد
اولویت قرار داده میشود نه ازحیث کمیت بناءًعین مورد تقسیم یا ترکه قیمت
گزاری شود اگر بطور مثال قیمت دوکان یا سرای از قیمت زمین زیاده باشد
محکمه باصالحیت درمورد ،همان محکمه میباشد که دوکان یا سرای مربوط
درحوزه کاری قضایی آن قرار دارد )
حینیکه استهدائیه و نظر تدقیقی طی پیشنهادی به مقام محترم شورای عالی
ستره محکمه تقدیم شد طی تصویب شماره  136مورخ 27ر2ر 1386تجویز ذیل
اتخاذ گردید :
(بادرنظرداشت ما ده  92قانون اصول محاکمات مدنی در حالیکه دعوی
تقسیم یا ترکه مطرح بوده وعین مورد تقسیم یا ترکه درحوزه های مختلف قضایی
قرار داشته باشد صالحیت رسیده گی از محکمه ای میباشد که قسمت اعم عین
درآن واقع باشد نظر ریاست تدقیق و مطالعات در قبال استهداء ریاست تفتیش
قضایی راجع به تعبیر و تفسیر کلمه اعظم مبنی بر اینکه « ازرش واقعی هر شی
از حیث معنویت و کیفیت آن مورد اولویت قرار داده میشود نه از حیث کمیت
بناً عین مورد تقسیم یا ترکه قیمت گذ اری شود اگر به طور مثال قیمت دکان
یاسرای از قیمت زمین زیاده باشد محکمه با صالحیت درمورد ،همان محکمه ای
میباشدکه دکان یا سرای مربوط د رحوزه کاری قضایی آن قرار دارد » عیناً تایید
گردید .همچنان درحین اجرای وثیقه ترکه خط بین ورثه و نیز اجرای وثیقه
تقسیم خط بین شرکا در حالیکه عین مورد تقسیم یا ترکه واقع باشد به هرمحکمه
یا اداره ثبت اسناد ی که ورثه یا شرکا اتفاق دارند وثیقه ترکه خط ویا تقسیم
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خط اجرا ءگردد و اگر ورثه یا شرکا در مورد تعیین محکمه یا اداره ثبت اسناد
اتفاق نداشته باشند وثایق مذکور را محکمه یا اداره ثبت اسناد ی که قسمت بیش
قیمت عقار متروکه ویا عقار مورد تقسیم در حوزه قضایی آن قرار دارد اجرا
نمایند ) 46( ) .

-46به ارتباط موضوع محکمه ذیصالح مدنی متحدالمآل شماره ( )1878-1825مؤرخ
 1386/5/13نیز صادرشده است.
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طرزالعمل
استفاده ازتعمیر مرکز حمایتی
(مرکزفرهنگی قوه قضائیه)

متحدالمآل شماره( )2256مورخ 1386 /3/30
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
طوریکه مستشعرند ،ستره محکمه ج.ا.ا پروژه اعمارمراکز حمایتی رادرجنب
ریاست های محاکم والیات آغازنموده که این مأمول دریک عده والیات اکمال
گردیده وازجمله درآنریاست محترم نیز پروسه اعمارتعمیر مرکزحمایتی تکمیل وبه
بهره برداری سپرده شده است.
ستره محکمه بمنظور استفاده مفید والزم وحفظ ومراقبت ازتعمیر متذکره
رهنمودذیل راابالغ می دارد:
 -1مرکز حمایتی که درجنب تعمیر ریاست محکمه استیناف
اعمارگردیداست ،از جمله امالک قوه قضا ئیه بوده ،ریاست محکمه
استیناف والیت به حفظ ومراقبت آن مؤظف می باشدوبنابران وظیفه دارند
تا:
الف -تعمیر متذکره را درسرجمع امالک قوه قضائیه قیدنموده از
موضوع به شعبه تعمیرات ریاست اداری ستره محکمه رسماً اطمینان دهند.
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ب به آمریت اداری وتعمیرات خویش هدایت دهند تاازامور تنظیف
تعمیر همواره خبرگیری نمایند ویکی دونفر کارکنان اجیر خویش راباینمنظور
توظیف نمائید.
ج -تعمیر مرکزحمایتی که دارای سالون ،کتابخانه ،واتاق های موردضرورت می
باشد دراختیارریاست محکمه قرارداشته بدون استیذان ریاست محکمه استینا ف
هیچ مرجع دیگر ازان استفاده کرده نمیتواند.
ریاست محکمه استینا ف والیت ازتعمیر مرکز حما یتی به مقاصد ذیل می
-2
تواننداستفاده نمایند:
الف  -بمنظورتدویر سمیینار وکنفرانس های که ازجانب ریاست محکمه وبه
اشتراک منسوبین ریاست محکمه استیناف ومحاکم مر بوط آن صورت می گیرد.
ب بمقصد تدویر برنامه های آموزش قضایی که ازجانب موسسات مربوط به توافق
ستره محکمه صورت می گیرد.
ج -بمبظور استفاده هیأت های ی که ازجانب ستره محکمه برای انجام وظایف
معین و مشخص درآن والیت توظیف می گردند.
د -سایر ارگانهای عدلی وقضایی ازجمله :څارنوالی وادارات وزارت عدلیه
درصورتی که جهت تنظیم سیمینار ،کنفرانس ویابرنامه های کوتاه مدت آموزش
حقوقی به استفاده ازتعمیر فوق نیازمند باشند صرف به اجازه رئیس محکمه استیناف
والیت تحت نظارت ریاست محکمه ازتعمیر طورمؤقت استفاده کرده می توانند.
هرگونه برنا مه های آموزش قضایی ،سمینیار هاوکنفرانس هایی که در
-3
مرکز حمایتی دایرمی گردد ،تحت نظارت مستقیم ریاست محکمه استیناف بوده
وریاست محکمه وظیفه داردتاراپور مفصل آن رااعم ازاینکه برنامه روی چه موضوع
بوده ،چه تعداد آموزش دیده اندوبرنامه ازجانب کدام مرجع وروی چه مضامین
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تنظیم وتدویر یافته است بریاست تدقیق ومطالعات ستره محکمه گزارش مفصل ارائه
نمایند.
آمریت عمومی اداری قوه قضائیه از ریاست محکمه استینا ف صمیمانه
تقاضامینماید تامراتب فوق رادقیقاً رعایت نمایند.
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پرداخت
ثمن وفا،قرض ودیون وسایرطلبات
درصورت نزول وصعود ارزش پول به ذهب وفضه
طبق تقدیر یوم العقدویوم القبض

متحدالمال شماره ( 975الی )1034مورخ 1386/3/5
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

ریاست محترم دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه حسب اتی طالب
هدایت گردیده :
(طوریکه مقام عالی مسبوق اندطی سالهای اخیرارزش پول افغانی در برابر
ااسعارخارجی چندین بار نزول وصعود نموده که این امر تأثیرات خود را درمعامالت
مردم داشته بخصوص پس از نشروترویج رسمی پول جدید افغانی که دربسا موارد
نحوه پرداخت وتادیه دیون وطلبات بین اشخاص حقیقی وحقوقی بشمول دولت
منجر به دعوی ومنازعه عندالمحکمه گردیده است .
طوریکه از فیصله های تحت غوراین دیوان برمی آید احکام صادره از
محاکم دررابطه به دعاوی مورد نظرنیزباهم همگونی ندارد وقراربررسی هایی که
صورت گرفته ناهمگونی درفیصله هـای محاکم روی دوانگیزه ذیل استواربوده
است .
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به موجب فرمان شماره ( )142مورخ  1381/7/14هـ ش مقام ریاست
جمهوری تمام دیون وطلبات ذمت اشخاص حقیقی وحقوقی بشمول دولت برای
دائنین وطلبکاران این نحوه تأدیه را غیر عادالنه وانمود میکنند .
کمیسیون افتای شورای علمای افغانستان به ارتباط استفتای داراالنشاء
ستره محکمه چنین فتوا داده است :
( ثمن بیع وفا دین قرض عوض رهن وسایر طلبات درصورت نزول و
صعود ارزش پول رائج کشورطبق جزئیات فقهی به اساس ذهب وفضه دریوم
العقد ویوم القبض تقدیر گردیده وباید پرداخت گردد )
که این فتوا مصوبه شماره ( )187مورخ  1382/4/9شورای عالی رانیز
دربرگرفته به تمام محاکم کشورمتحد الماالً تعمیم گردیده است .وعلی الحال
ایجاب میکند که به محاکم کشور هدایت روشن داده شود تا درحین رسیده گی
همچو دعاوی مفاد فرمان نمبر فوق را دستورالعمل قرارداده واصدار حکم نمایند
ویامطابق فتوای صادره که مورد تائید وتصویب شورای عالی ستره محکمه نیز قرار
گرفته است اصدارحکم نمایند .
مراتب فوق استهدائیه به مقام عالی پیشنهاد میگرددمتوقع است به منظور
جلوگیری از اجراآت ناهمگون محاکم وتأمین رویه واحد قضایی درهمچو قضایا
درزمینه رهنمود وهدایت الزم عنایت فرمایند ).
حینیکه تفصیل استهدا طی پیشنهادی بمقام محترم شورای عالی تقدیم
گردید طی تصویب ( 1386/2/27 )138چنین هدایت فرمودند :
« هرگاه دعاوی درموردمطالبات پولی بین اشخاص حقیقی صورت گرفته باشد،
محاکم مطابق مصوبه شماره ( )187مؤرخ  1382/4/9شورای عالی که مستند
به فتوای کمسیون افتاءشورای علمای افغانستان صادرگردیده رسیده گی وبه اصدار
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حکم مبادرت نمایند .ولی ازانجاکه درموردتأدیات ازجانب دولت به اثر تجاویز
شورای عالی ستره محکمه مندرج یادداشت شماره ( )939مؤ رخ19
دلو1385وشماره ( )115مؤرخ  1386/2/20رئیس عمومی دفغانستان بانک
ومعین وزارت مالیه درجلسات متعدد شورای عالی اشتراک وبرموضوع مذاکرات
مفصل صورت گرفت ،چنانچه باالثر درزمینه مطالعات سروی راجع به کمیت
وکیفیت تأدیات صورت گرفت و باالخره درجلسه شورای عالی به اشتراک ذوات
محترم مذکور ضمن یادداشت شماره ( )40مؤرخ 1386/2/25قرار بران شد تادر
زمینه سیمنیار علحیده ای به اشــتراک مسؤولین امورومتخصصین به شمول
نماینده گان صندوق ملل متحد ،مؤسسه ای ام اف وسایر ذوات ازدول متحابه در
کابل به سازماندهی ریاست عمومی دافغانستان بانک دایرگردد  .تاضمن آن راه حل
مؤثردریافت گرددبنابران رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی علیه دولت الی تدویر
سیمینار واتخاذ تصمیم مقتضی معطل قرارداده شود .موضوع به جمیع محاکم
متحدالماالً اخبارگردد»
متن مصوبه مقام محترم بدین وسیله متحدالماالً اطالع گردید البته مطابق بآن درزمینه
اجراآت مقتضی بعمل می آورند) 47(.

 -47در مسایل بانکی وارزش وتطهیر پول متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
 .1متحدالمآل شماره ( )1034-975مؤرخ . 1386 / 3/ 5
 .2متحدالمآل شماره ( ) 801-740مؤرخ.1387/2/ 31
 .3متحدالمآل شماره ( )2789-2720مؤرخ . 1387 / 8/ 5
 .4متحدالمآل شماره ( )2322-2250مؤرخ 1388 / 9/ 30
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اجرای
وثایق مربوط به عقودواموال غیرمنقول
درمحکمه محلیکه مبیعه وعقاردرآ نجا وجود دارد

متحد المال شماره  1035الی 1094مورخ 8ر3ر1386
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

محکمه ناحیه نهم شهرکابل به ارتباط اجرای قباله بیع جایزی ملکیت یک
تن از هموطنان که دروالیت تخار موقعیت دارد به مثابه تضمین در برابر قرضه به
کابل بانک مطالبی را استهدا نموده وتذکرداده اند درحالیکه اسناد بنیادی جایداد
متذکره در مخزن مربوط ازبین رفته باشد ،آیا صرفاً معلومات اداره شاروالی و
امالک والیت تخار میتواند جاگزین امتیاز ثبت محفوظ گردد ؟
مطالب مورد استهدا طی پیشنهادی به مقام محترم شورای عالی ستره
محکمه تقدیم و مقام موصوف طی یادداشت شماره  158مورخ 27ر2ر1386
چنین هدایت فرمودند :
( از آنجا که نشریه سیمینار سال  1347روسای محاکم والیات مندرج
صفحه  62نشریه سیمینار مذکور چنین مشعر است :
به منظور جلو گیری از جعل و تزویر در تحریر و ترتیب وثایق و به منظور اینکه
کیفیت وماهیت آن درخود محل عقار بهتر معلوم شده میتواند و بس ،چنین تجویز
بعم ل آمد تا وثایق مربوط به عقود اموال غیر منقول درمحلی اجرا شود که مبیعه و
عقار در آنجا واقع باشد البته هریکی از طرفین عقد که در محل عقار اقامت داشته
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باشندمیتواند وکیل قانونی را به منطور ابرام عقد تعیین نمایند .باالثر اجرای قباله
بیع جایزی حویلی های واقع والیت تخار در شهرکابل مجاز نمی باشد .داراالنشاء
جریان فوق رابه کابل بانک وجمیع محاکم طور متحد المال اخبارنماید ).
هدایت مندرج یادداشت بدینوسیله متحدالمآالً اخبارگردیدتامطابق بآن در
زمینه اجراآت مقتضی قانونی بعمل آید)48 (.

 -48درموضوعات مربوط به اسناد ،تعریف ،اعتبار وطرز العمل رسیدگی به مشبوهیت آن
متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره ( ) 2540 -2485مورخ .1385 / 12/ 29
.2متحدالمآل شماره ( )2616-2548مؤرخ . 1387 /7/ 22
.3متحدالمآل شماره ( )1274-1215مؤرخ . 1386 /3 / 18
.4متحدالمآل شماره ( ) 2540 -2485مورخ .1385 / 12/ 29
 .9متحدالمآل شماره ( )585 - 542مورخ .1385 / 8/24
.5متحدالمآل شماره ( )1514-1455مؤرخ .1386/3 / 20
.6متحدالمآل شماره ( )2616-2548مؤرخ . 1387 /7/ 22
.7متحدالمآل شماره (  )1416 -1349مؤرخ .1387/ 5/1
.8متحدالمآل شماره ( )2875-2820مؤرخ 1386. / 9/ 11
.9متحدالمآل شماره ( )2258-2205مؤرخ 1386 /6/ 29
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تعیین
څارنوال مدنی بحیث وکیل غایب،
درصورتیکه اقارب درجه اول ،زوج یازوجه او
حایز شرایط وکالت نباشد.

متحد المال ( ۱۰۹۵الی  ) ۱۱۵۴مورخ1386/3/13
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

محکمه اختصاصی فامیلی کابل استهدائیه شماره ()763-1252مؤرخ
 1385/11/10را به متن ذیل ارائه داشته اند :
( یک تعداد قضایای تفریق به سبب غیاب شوهر دراین محکمه تحت
بررسی قرارداشته که مراحل جلب واعالن آن به منظور حضور شخص غایب تکمیل
ومرحله بعدی آن درماده ( )159قانون اصول محاکمات مدنی احضاراقارب درجه
اول شخص غایب به منظوروکالت ازوی تصریح گردیده و اجراآت بعدی محکمه را
به مشکل مواجه ساخته است – بدین معنی که سکونت اصلی شخص غایب یا خارج
ازشهر کابل بوده ویا اینکه طبق اظهارت مدعیه ازدواج وی با شخــص غایب
( شوهرش ) روی عوامل خاص صورت گرفته بدان ملحوظ واقعاً از محل سکونت
اصلی شوهر واقارب آن معرفت وآگاهی نداشته است درمورد طالب هدایت
میباشیم).
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موضوع جهت ابرازنظربریاست تدقیق ومطالعات محول وپس از وصول
نظران اداره جریان بمقام شورایعالی ستره محکمه پیشنهاد وطی یاد داشت ()1002
مورخ  1385/12/15هدایت ذیل صادر گردید :
( نظر ریاست تدقیق ومطالعات مبنی براینکه :طبق هدایت ماده ()159
اصول محاکمات مدنی که میفرماید :
درصورتيکه اقارب درجه اول غایب زوج یا زوجه وی حایزشرایط وکالت
نبوده یا اقارب وی از قبول وکالت امتناع ورزد به اثر تجویز تحریری محکمه
څارنوال مدنی رابحیث وکیل غایب تعیین ودعوی را رسیده گی مینماید محکمه
فامیلی ذکر نموده که ماده ( )159مذکور اجراآت بعدی محکمه را بمشکل مواجه
ساخته طوریکه دیده میشود درماده مذکور هیچ نوع اشکالی راجع به اجراآت
محکمه درمورد فیصله علیه زوج غایب دیده نمیشود زیرا درصورتی که اقارب
درجه اول غایب روی هردلیلی از وکالت محروم شود محکمه مربوط څارنوال مدنی
رابحیث وکیل تعیین نموده به موضوع رسیدگی مینماید .
درصورتيکه حیات وممات زوج غایب معلوم نباشد محکمه مربوط طبق
هدایت ماده ( )1قانون اصول محاکمات مدنی با رعایت ماده ( )326قانون مدنی
درموضوع اقدام نماید .عیناًتایید گردید  .متن یادداشت به محاکم استیناف والیات
اخبار گرددتا مطابق بآن اجراآت مقتضی قانونی همگون بعمل آورند ).
متن یادداشت متحدالماالً بمحاکم اخبارگردیدتابارعایت آن درحصه خویش اجراآت
قانونی نمایند)49 (.
 -49درارتباط احکام غیابی وتعیین وکیل مسخر متحدالمآلهای ذیل قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره (  ) 436 - 358مورخ . 1385 / 1/ 15
.2متحدالمآل شماره ( )3406-3348مؤرخ (.1386 / 11/ 8بقیه در ص بعدی)
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تدویر
سیمینار عالی ستره محکمه
بمظنورغوربراستهداآت وتنظیم رهنمودها ودستورالعمل های
کاری درساحه تنظیم امورقضا ئی
متحدالمآل شماره ( )1214- 1155مورخ1386/3/16
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه پیشنهاد ذیل رابه مقام شورای عالی
تقدیم نمود:
«بمنظور تطبیق دقیق قانون اساسی وسایر قوانین نافذه ،انسجام امور توحـید مرافق
قضائی ،رفع مشکالت محاکم ،رعایت سهولت دراجراآت ودرنهایت بخاطرعرضه
خدمات بهتر قضایی به اتباع ایجاب مینماید تاسیمینار سرتاسری روسای محاکم

بقیه پاورقی صفحه قبل
.3متحدالمآل شماره ( )493 - 432مؤرخ.1387/2/ 19
.4متحدالمآل شماره ( )1228- 1156مؤرخ .1388/4/ 27
.5متحدالمآل شماره (  )1884 -1812مؤرخ .1388/ 8/7
.6متحدالمآل شماره ( )2568 -2396مؤرخ .1388/10 /21
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استیناف والیات درمرکز دایرگردد بنابران هرگاه الزم دانند هدایت مقتضی راصادر
خواهندفرمود»
مقام محترم شورای عالی ستره محکمه قرار یادداشت شماره ( )223مورخ
 1386/3/10هدایت ذیل راصادرنمودند:
« به جمیع محاکم استیناف والیات اخبارگردد تابامطالعه قوانین ،مقررا ت،
نشریه های سیمیینار های قبلی محاکم و تمامی قضات دیوانها ومحاکم تحت اثر
مشکالت خویش را توأم باطرح های مؤثر برجسته ساخته آنرا جمع بندی نموده
بریاست تدقیق ومطالعات محول سازند تاآنریاست موضوعات واصله راارزیابی نموده
زمینه تدویر سیمینار راآماده وشورای عالی ستره محکمه را در جریان قراردهد»
یادداشت مقام محترم بدینوسیله جهت اجراآت اخبارگردید
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اعتبار
اسنادمرتبه نمایندگی های سیاسی ج .ا.ا
درخارج کشور

متحد المال  1215الی  1274مورخ 1386/3/18
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
قبال استهدائیه ریاست مخزن کابل راجع به اجرای مثنی قباله شرعی
()3127/1288مؤرخ 1327/3/23براساس حصر وراثت ( )1553مورخ
 1384/5/24مرتبه سفارت افغانستان درکویته جهت ابراز نظر بریاست تدقیق
ومطالعات محول و اداره متذکره نظر شانرا درزمینه چنین ابرازداشته است :
حسب ماده  307قانون اصول محاکمات مدنی که درآن تذکر داده شده
است :
اسناد ی که درخارج ازکشورترتیب گردیده درحالی مورد اعتبار قرار
گرفته می تواند که سند مذکور از طرف یکی از نمایندگی های سیاسی جمهوری
اسالمی افغانستان ترتیب وتصدیق گردیده ووزارت محترم امورخارجه از صحت
آن اطمینان داده باشد وهمچنان نظر به هدایت ماده ( )10تعلیمات نامه تحریروثایق
که چنین مشعر است:
اسناد ووثایقی که از خارج ذریعه سفارت خانه ها وقونسلگری های افغان
ترتیب یافته باشد وشرایط شرعی را دارا باشد درمحاکم عدلی مدارحکم وقابل
اعتباراست :
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بناءً نظرتدقیقی بر این است که با استناد موادیکه قبال تذکر داده شد
اجرای مثنی قباله متذکره درصورتيکه وثیقه حصر وراثت ازمجرای قانونی طی
مراحل نموده باشد مانع قانونی وجدی ندارد وریاست مخزن دراجرای آن اقدام
نماید ).
مراتب استهدا ونظرتدقیقی ارائه شده با التفصیل بمقام محترم شورای عالی
پیشنهادو مستند به هدایت مندرج یادداشت شماره ( 1385/8/25 ) 677مقام
محترم که نظر فوق الذکر تدقیقی را تائید فرموده اند مینگاریم که  :اسناد مرتبه
نمایندگی های سیاسی جمهوری اسالمی افغانستان درخارج اعم از قونسلگری ها
وسفارت خانه ها مطابق ماده  307قانون اصول محاکمات مدنی وماده 10
تعلیماتنامه تحریر وثایق بارعایـت صالحیت های مفوضه قانونی مدار اعتبار می
باشد) 50(.

درمورد تعریف اسناد متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره ( ) 2540 -2485مورخ .1385 / 12/ 29
.2متحدالمآل شماره ( )2616-2548مؤرخ . 1387 /7/ 22
.3متحدالمآل شماره ( )1094-1035مؤرخ . 1386 /3 /8
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تعریف،
توصیف وقیمت گذاری مدعابها
قبل ازدوران دعوی توسط اهل خبره

متحد المال شماره  1275الی  1334مورخ 24ر3ر1386
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ریاست داراالنشا پیشنهادیه ذیل را به شورایعالی ستره محکمه تقدیم نموده
است:
( عده ای ازمحکومین بر فیصله های مدنی نسبت کم بودن قیمت مدعی
بها ازمبلغ یکصد هزارافغانی مسجل درفقره 3ماده  53قانون تشکیل و صالحیت
محاکم قوه قضا ئیه شکایت و برقیمت گذاری مدعی بها بعد از صدور کم اعتراض
مینمایند )
شورای عالی طی تصویب شماره 190مورخ 15ر3ر 1386چنین هدایت
صادرنمود :
( ازانجاییکه به منظور تشخیص مدعی بها و سهولت درتنفیذ حکم در
دعاوی اموال الزم است مدعی بها قبل از دوران دعوی وشمول آن به صورت حال
از طرف اهل خبره تعریف ،توصیف و قیمت گذاری گردد و بعد از صدور حکم
برای قیمت گذاری مجدد مدعی بها محل باقی نمی ماند و در زمینه طی متحدالمال
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نمبر  989الی  1042مورخ 30ر8ر  1385به محاکم اخبار گردیده بااالثر
تجویز اتخاذ گردید تا محاکم واهل خبره حین قیمت گذاری مدعی بها طرفین
دعوی را درجریان قرارداده استحضاری شان را اخذو ضم سوابق دعوی نمایند ).
موضوع باین وسیله طور متحدالمآل تعمیم گردید تادر مواردمربوط بارعایت آن
اجراآت الزم ومقتضی بعمل آید) 51(.

 -51به ارتباط قیمت و اوصاف مدعابهامتحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره ( )899 -855مؤرخ . 1385/8/27
 .2متحدالمآل شماره ( )1042 -989مؤرخ . 1385/8/3
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ترتیب
اعتراض څارنوالی ،بمالحظه فیصله
صادره محکمه مربوط

متحد المال شماره ( 1335الی  1394مورخ )1386/3/30
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

اداره محترم لوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان ضمن ارجاع
استهدائیه څارنوالی لغمان باثر تحریری ریاست محکمه استنیاف لغمان مطلبی را به
ستره محکمه ارقام واز فحوای آن مستفاد میگردد که بنابرعقیده محکمه پارچه
ابالغ عیناً نص حکم بوده څارنوالی بدون اینکه به انتظار وصول فیصله بماند
بمالحظه پارچه ابالغ حکم که مکتوبی به څارنوالی فرستاده میشود اجراآت نمایند تا
سبب سرگردانی وشکایات متهمین نگردد ضمن تأکید باین پندار ماده (285
قانون جزا را استناد قرار داده اند که تطبیق این طرز العمل اداره څارنوالی مربوط
را دچــار مشکل نموده باالثر طالب هدایت گردیده اند .
مطالب مورد استهدا مورد مطالعه ریاست تدقیق ومطالعات قرار گرفته و
درزمینه چنین ابراز نظر نموده اند :
استهدائیه فوق الذکر مورد غوروخوض مدققین قضائی قرار گرفت.
دراستهدائیه استناد به ماده  285قانون جزا صورت گرفته که دراین موضوع
مشخص یعنی پارچه ابالغ حکم صدق نمی نماید زیرا نظربه ماده  63قانون
اجراآت جزایی مؤقت محکوم علیه یا څارنول ابتدائیه میتواند علیه فیصله محکمه
ابتدائیه مرافعه خواهی نماید ومحتوای درخواست مرافعه درماده  66قانون
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اجراآت جزائی موقت تسجیل گردیده که باساس کدام دلیل فیصله محکمه مورد
اعتراض قرارگرفته میتواند ،چون درپارچه ابالغ موارد فوق الذکر درج شده
نمیتواند لذا څارنوالی برویت فیصله صادره محکمه اجراآت مقتضی مینماید
محاکم باید فیصله های صادره مبنی بربرائت الذمه را بااسرع وقت تحریروبه اختیار
څارنوالی بگذارد تا مشکل عایده از این ناحیه رفع گردد .شورای عالی محترم
درزمینه به محاکم هدایت الزم را صادر خواهند فرمود .
حینیکه استهدائیه ونظرتدقیقی فوق بمقام محترم شورای عالی ستره محکمه
تقدیم شد طی مصوبه  181مورخ  86/3/10هدایت ذیل صادر گردید :
« نظر ریاست تدقیق ومطالعات دقیق بوده تصویب گردید موضوع به جمیع
محاکم طورمتحد المال اخبار گردد ».
مراتب فوق طور متحدالمآل تعمیم گردید)52 (.

درموضوع استیناف حکم متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
 .1متحدالمآل شماره ( )1574-1515مؤرخ . 1386 / 4/ 21
 .2متحدالمآل شماره ( )۱۷۷-۱۱۸مؤرخ .1386 / ۱/ ۲۳
 .3متحدالمآل شماره ( )1662-1575مؤرخ . 1386 /4 / 26
 .4متحدالمآل شماره ( ) 1811-1739مؤرخ.1388/7/ 20
 .5متحدالمآل شماره (  )1520-1448مؤرخ.1388 /5/27
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ثبت
نظر هیأت تصفیه اراضی
بدفتر مالیه ،درصورتیکه باالی موضوع
ادعا موجود نباشد.

متحدالمآل شماره( )1395الی( )1454مورخ 1386 /4/18
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
محکمه استیناف والیت پروان طی استهدائیه ()4657مورخ 1385/11/2
حسب آتی طالب هدایت گردیده اند:
« پیشنهادیه نمبر( )520مورخ  1385 /10/27محکمه ابتدائیه ولسوالی
بگرام با این شرح مواصلت ورزیده است:
راجع به یک تعداددوسیه های ارسالی هیأت تصفیه مقیم ولسوالی بگرام که
بتأسی ازحکم شماره (3226؟) مورخ  1384/9/16مقام ریاست جمهوری
دولت اسالمی افغانستان وهدایت کتبی ( )38083مورخ  1385/1/27ریاست
عمومی امالک وتنظیم امور زمینداری غرض تصفیه ملکیت های اهالی قراء
چرچرک ،سیغانی ،ناصری وکوتوالی بااهالی قریه بخشی خیل غرض تفکیک
وتشخیص ملکیت دولتی و شخصی توظیف گردیده بودندکه درترکیب هیأت
متذکره نماینده ستره محکمه ،مالیه ،آبیاری ،کادستر وزراعت ودونفرنماینده
ازمعینیت امالک وتنظیم امور زمینداری قرارداشته که هیأت متذکره بعد ازیک
سلسله اجراآت مقتضی والزم اوراق اهالی مر بوط را باثر مدارک واسنادهای که
درنزد هیأت تقدیم نموده در صورتی که کسی باالی ساحه موردنظرادعاداشتند وفق
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هدایت ماده ( )25قانون امور زمینداری اجراآت نموده ومحالت وساحاتیکه دعوی
اشخاص غیره وجودنداشت مطابق به هدایت ماده  6 ،4و 10قانون تنظیم امور
زمینداری غرض اجراآت بعدی وشرعی محول محکمه نموده اندکه البته هیأت
متذکره دربعضی ساحات استناد به معلومات ،استناد به قباله های شرعی دارای ثبت
محفوظ نموده و دربعضی ساحات به معلومات مالیه دهی نموده امادرخصوص
قضایای که راجع به ترتیب نمودن قباله شرعی محول محکمه گردیده درمورد فورم
از طرف محکمه بمالحظه اوراق ارسالی هیأت ترتیب و غرض اجراآت اصولی به
ادارات ذیربط منجمله مدیریت امالک ولسوالی مر بوط ارسال میگردد امامدیریت
متذکره از اجراآت در فورمه موردنظر ابا می ورزد درزمینه مدعی اندکه اجراآت
هیأت متذکره خالف قانون بوده واز طریق والیت وریاست زراعت بماگزارش
داده نشده واین اجراآت هیأت متذکره کدام ثبت ندارد .فلهذا قابل طی مراحل
نمی باشد وازطرف دیگر مالکین اوراق ازمدتها درزمینه سرگردان می باشندو بناءً
ذریعه پیشنهادیه هذا بمقام محترم غرض مطالبه هدایت و اجراآت مقتضی الزم تقدیم
میگرددکه آیا اجراآت هیأت متذکره قانونی بوده یاخیر؟ اگر بوده مدیریت امالک
ودیگر ادارات که در فورم مخصوص بایدخانه پری نماید ازچنین اجراآت ابامی
ورزند حیله وبهانه می نماید وازطر ف دیگر حاملین چنین اوراق ازماه هامنتظر
وسرگردان می باشد ودرمورد مکرراً خواهان ترتیب قباله های شرعی خودها می
باشند که مقام محترم درزمینه هدایت الزم عنایت خواهند فرمائید وچیزیکه هدایت
فرمایند قابل تعمیل خواهد بود».
راجع مطالب مورد استهداآ ریاست تدقیق ومطالعات چنین ابرازنظرنموده اند:
« اگر راجع به نظر هیأت تصفیه ازطر ف فردعلیه دولت ویافردعلیه فرد
کدام ممانعت بعمل نیامده باشد ،هیأت مذکور نظر خودرابه سلسله وزارت بریاست
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امالک راجع نمایند تاثبت دفتر امالک گرددواگر راجع به نظر هیأت تصفیه
مخالفت بین فرد علیه دولت ویافرد علیه فرد موجود باشد ریاست امالک نظر هیأت
تصفیه راباطر فین موضوع غرض فیصله شرعی به محاکم مر بوط آن راجع نموده
فیصله شرعی بعمل آید».
حینیکه استهدائیه ونظرتدقیقی فوق بمقام محترم شورای عالی ستره محکمه
تقدیم گردید طی مصوبه ( )274مورخ  1386/4/7هدایت ذیل صادرگردید:
« نظر ریاست تدقیق ومطالعات دقیق بوده تصویب گردید موضوع طور
متحدالمال به تمام محاکم اخبارگردد»
باذکرمراتب فوق حسب هدایت بدینوسیله متحدالماالً بشما اخبار گردید تا
مطابق به آن اجراآت مقتضی قانونی بعمل آرند)53 (.

 -53درارتباط دعاوی اراضی ومسایل امالک متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 .1متحدالمآل شماره ( ) 2428- 2372مورخ .1385 / 12 /24
 .2متحدالمآل شماره ( )3288-3230مؤرخ . 1386 /11 / 3
 .3متحدالمآل شماره ( )2425-2375مؤرخ . 1386 / 7/ 5
 .4متحدالمآل شماره (  )118 - 60مؤرخ 1387/ 1 /19
 .5متحدالمآل شماره ( )854 - 811مورخ. 1385 /8/27
 .6متحدالمآل شماره ( ) 1331 -1275مورخ .1385 / 9/11
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رسیدگی
برصحت وسقم وثا یق بوسیله
محکمه ذیصالح

متحدالمآل شماره() 1514-1455مورخ 1386/4/20
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

ورثه گلزارنام قباله قدیمی مورخ  7شوال المکرم سال  1225را درمورد
یک مقدار اراضی بمقام محترم ستره محکمه تقدیم وتقاضای ابرازنظر رانموده بود
وثیقه مذکور درزمینه بریاست تدقیق ومطالعات وقت محول گردیده بودکه آنریاست
راجع وثیقه بطور مشروط ابراز نظرکرده بودند تامحکمه آنرا اعتبار بدهند همانا
شورای عالی ستره محکمه ضمن یادداشت ( )19مورخ 1384/1/22نظر مذکور
راتائیدنموده بودندبعداً قباله مذکور بریاست مخزن والیت کابل محول گردیده
ریاست مخزن ازعدم موجودیت ثبت محفوظ قباله یاد آوری نموده اند ودر زمینه
ریاست محکمه استیناف والیت کابل حل مشکل رامر بوط به شورایعالی که در
مورد قبالً ابراز نظرنموده دا نسته اند باالثر موضوع رادرزمینه بمقام محترم ستره
محکمه وآن مقام آنرا به دار االنشاء محول فرموده اند.
حینیکه جریان فوق بمقام محترم شورای عالی ستره محکمه پیشنهاد شد
قرارمصوبه ( )273مورخ  1386/4/7چنین هدایت فرمودند:
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« قبل از مراجعه به محکمه ،استهداء اشخاص از ستره محکمه مورد قانونی
ندارد .اشخاص می توانند درصورت ضرورت بمحکمه ذیصالح مربوط مراجعه و
حل مشکل نمایند چه رسیده گی به سند شرعی از صالحیت محکمه ایکه دعوی
دران تحت غور قراردارد ،می باشد باالثر یادداشت شـــماره ( )19مــورخ
 1384/1/22شورایعالی که دران نظر ریاست تدقیق ومطالعات مبنی بر بهتر بودن
سندتائیدگردیده صایب نبوده ومطابق ماده ( )9تعلیماتنامه تحریروثایق تدقیق اسناد
مبنی براینکه ثبت محفوظ دارد یانداردومدارحکم میباشد یاخیر ازصالحیت محکمه
مربوط می باشد.
داراالنشاء مصوبه راطور متحدالمال به جمیع محاکم اخبارنماید»
متن مصوبه فوق الذکر بدینوسیله جهت اجراآت مقتضی قانونی متحدالماالً
اخبار می گردد تا مطابق بآن عمل شود) 54(.

 -54درموردطرز العمل رسیدگی به مشبوهیت اسناد متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده است:
 .1متحدالمآل شماره ( )585 - 542مورخ .1385 / 8/24
 .2متحدالمآل شماره ( )2616-2548مؤرخ . 1387 /7/ 22
 .3متحدالمآل شماره (  )1416 -1349مؤرخ .1387/ 5/1
 .4متحدالمآل شماره ( )2875-2820مؤرخ .1386 / 9/ 11
 .5متحدالمآل شماره ( )2258-2205مؤرخ . 1386 /6/ 29
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عدم صالحیت
محکمه حاکمه مبنی بر رد
استینا ف خوا هی یافرجام خواهی

متحدالمآل شماره( )1515الی( )1574مورخ 1386 /4/21
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
څارنوالی امنیت ملی اداره محترم لوی څارنوالی باالثر فکس شماره ()247
مورخ  1386 /2/2څارنوالی امنیت ملی ننگرهار مراتب ذیل راطالب هدایت
گردیده است:
«دوسیه نسبتی شخصی که به اتهام دومیل سالح کال شنکوف دومیل سالح
کره بین ،تعداد( )3900فیرمرمی پیکان ذریعه موتر نمبر( )16481بدریوری
خودش دستگیر وبعداز ترتیب صورت دعوی حسب هدایت ماده ( )32قانون
جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی محول محکمه دیوان امنیت عامه ریاست محاکم
ننگرهار گردیده بودومحکمه محترم قرارفیصله ( )74مورخ  1386/1/22متهم
مذکور رابمدت پنج سال وششماه حبس تنفیذی ومصادره موادوموتر محکوم به
جزاء نموده است ،همچنان دوسیه نسبتی شخص دیگری که به اتهام انتقال ده میل
کالشنکوف دستگیر بعداز ترتیب صورت دعوی څا رنوال حسب حکم ماده ()22
قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی محول محکمه دیوان امنیت عامه ریاست
محاکم ننگرهار گردیده بود ،محکمه متهم دوم راقرارفیصله ( )13مورخ
 1386/1/22بمدت پنج سال وششماه ماه حبس تنفیذی ،مصادره موادموتر
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محکوم بجزاء نموده است .ازاینکه فیصله های محکمه مورد اعتراض څارنوال
تعقبیب قضائی قرار گر فته و فورم های استیناف خواهی درمورد هردوفیصله رابعد
ازتائید ومنظوری رئیس اداره څارنوالی به غرض منظوری به محکمه دیوان امنیت
عامه ارسال که رئیس صاحب محکمه دیوان امنیت عامه درفورم استیناف خواهی به
محکوم علیه اول چنین تحریرداشته است:
چون در صورت دعوی از محافظه کاری کار گرفته شده وحکم محکمه به
صراحت مواد مطالبه څارنوال صورت گرفته استیناف خواهی رد گردیده است
وهمچنان در فورم استیناف خواهی محکوم علیه دوم نیز شرح ذیل راتحریرداشته
است:
چون محکمه مکلفیت داردکه در همه احوال معاذیر مخففه راکه در قانون
تشریح گردیده در حکم خویش بگنجاند .احوال مخففه عبارت ازحالتی است که
ارتکاب جرم به اساس انگیره شریفانه صورت گرفته باشد ،درینجا از یکطرف معاذیر
بروزحاالت مخففه درفیصله محکمه وجودندارد .ازجانب دیگر ترحم به اساس
انگیره شریفانه نه بلکه به اساس عداوت مغرضانه صورت گر فته است .که برویت
دالیل فوق درین جا حاالت مخففه وجودندارددر حکم محکمه قانون رعایت
نگردیده است.
درماده ( ) 147قانون جزاءچنین آمده است  :در تمام حاالتیکه محکمه به
تخفیف جزاء مطابق احکام مواد( )143الی( )146این قانون حکم می نماید
مکلف است معاذیر وحاالتی راکه بموجب آن جزاء تخفیف می یابد در اسباب حکم
تصریح نمایند .محکمه دیوان امنیت عامه بدون حاالت معاذیر مخففه به تخفیف
جزاء علیه متهم حکم نموده درحالیکه څارنوال تعقیب قضائی برای متهمین
مذکوران حد اکثر حبس طویل رامطالبه کرده ومحکمه بمجازات( )5-5سال
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و( )6-6ماه حبس متهمین رامحکوم به جزاء ساخته به اضافه ساختن ( )6ماه
حبس باالی حبس متوسط فیصله خودرا قانونی گفته واستیناف خواهی څارنوال
راغیر قانونی وردنموده است ،باالثر دالیل فوق جریان خدمت مقام محترم عرض شد
برای اینکه در آینده بامحکمه به مشکل مواجه نشده باشیم در زمینه طالب هدایت
قانونی می باشیم »
حینیکه استهدائیه جهت ابراز نظر بریاست محترم تدقیق ومطالعات محول
گردید ،اداره متذکره نظر خویش راحسب ذیل ارائه داشته اند:
«نظر به احکام قانون استیناف طلبی حق طرفین دعوی بوده که درمیعاد معینه
قانونی بدان بپردازد .محاکم مکلف اند طی صدوراحکام قضائی آن راحل وفصل
نمایند ،تااسباب تخفیف وتشدید مجازات در استدالل قضائی مد نظر گرفته شده
بتواندو نباید آنرا بیک امر اداری مسترد نماید ،که درزمینه ماده ( )63قانون
اجراآت جزائی موقت برای محاکم صراحت دارد»
تفصیل استهداء ونظر تدقیقی مرتب بران بمقام محترم شورای عالی ستره
محکمه تقدیم وطی یادداشت شماره ( )309مورخ  1386/4/7چنین هدایت
فرمودند:
« نظر ریاست تدقیق ومطالعات تائیدگردید  .محکمه حاکمه صالحیت وحق
تردیداستیناف خواهی یافرجام خواهی رادرقضایاندارد .بلکه محکمه حاکمه اعم از
اینکه محکمه ابتدائیه باشد یامحکمه ا ستیناف صرف به تصدیق استیناف خواهی
ویافرجام خواهی که در زمان مقرر صورت گرفته مکلف می باشد.
داراالنشاء جریان فوق رابه محاکم طور متحدالمآل اخبارنماید»
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مراتب فوق متکی به هدایت یادداشت مقــام محترم شورای عالی
بدینوسیله متحدالماالًاطالع گردید البته مطابق بآن اجراآت مقتضی قانونی به عمل
می آورند)55(.

 -55درموضوع استیناف حکم متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است.:
 .1متحدالمآل شماره ( )۱۷۷-۱۱۸مؤرخ .1386 / ۱/ ۲۳
 .2متحدالمآل شماره ( )1662-1575مؤرخ . 1386 /4 / 26
 .3متحدالمآل شماره ( )1394-1335مؤرخ . 1386 / 3/ 30
 .4متحدالمآل شماره ( ) 1811-1739مؤرخ.1388/7/ 20
 .5متحدالمآل شماره (  )1520-1448مؤرخ.1388 /5/27
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طرزالعمل
تقدیم درخواست استیناف وفرجام خواهی
متحدالمآل شماره( )1575الی( )1662مورخ 1386 /4/26
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
معاونیت در امورتعقیب قضائی لوی څارنوالی ج.ا.ا طی پیشنهادیه شماره
( )11013مورخ  1386/4/24درمورددوسیه هائیکه از بخش امنیت عامه مرکز
والیات جهت تعقیب استینافی مواصلت می ورزید ،در چار حالت باترتیب فورم
استیناف خواهی وتقدیم اعتراض به محکمه استیناف تعقیب مینمود ،قرارذیل پیشنهاد
نموده اند:
الف « -درحالتی که څارنوالی مؤظف برفیصله محکمه مر بوط قناعت
نموده ولی فیصله مورد قناعت څارنوال استیناف مرکزی قرار نگرفته فورم استیناف
طلبی ترتیب وثبت محکمه عالی استیناف مرکزی میگردید.
ب -درحالتی که څارنوال مؤظف والیت قناعت نکرده ولی فورم استیناف
طلبی ترتیب نکرده وضم اوراق ننموده که فورم استیناف طلبی بعدازمواصلت اوراق
باین اداره ترتیب وتثبت محکمه عالی استیناف می گردید.
ج -درحالتی که څارنوالی مؤظف استیناف مرکزی برفیصله مرافعه ابراز
قناعت نموده واوراق محول څارنوال امنیت عامه ستره محکمه وبه عدم قناعت
څارنوالی امنیت عامه ستره محکمه مواجه شده که در زمینه فورم استیناف طلبی
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ترتیب وثبت محکمه استیناف مرکزمیگردید ،وهکذا در صورتیکه څارنوال مؤظف
این اداره بر فیصله محکمه عالی استیناف قناعت نکرده وتمییز طلب میگردد ،فورم
تمییزطلبی ترتیب وثبت محکمه عالی استیناف میگردید.
ازاینکه سرازتاریخ  1386/4/23تشکیل محکمه عالی استیناف مرکز
سلب صالحیت ولغوگردیده آن محکمه محترم ازتسلیمی دوسیه های اجراشده
اداره ،وثبت فورم های استیناف طلبی وتمییز خواهی وسایر اجراآت مسلکی واداری
مربوط بایشان معذرت خواسته وهکذانظر به معلومات ارائه شده شعبه آرشیف لوی
څارنوالی یک تعداددوسیه های قابل مالحظه اجراشده که جهت تعقیب مراحل
استینافی قابل احاله بآن محکمه محترم بوده نیزاز تسلیمی آن معذرت خواسته اند،
اداره متذکره به منظور رفع مسؤلیت آینده در رابطه به ثبت فورمه های استیناف
خواهی وتمییز طلبی درمیعاد معین آن جهت جلوگیری ازانقضای میعاد موردنظر
وسایرموارد طالب هدایت گردیده اند».
حینیکه جریان فوق از مالحظه جاللتمآب محترم قاضی القضات ورئیس
ستره محکمه گزارش یافت بحکم مورخ  1386/4/25چنین هدایت فرمودند:
« ازانجا که محکوم علیه ،څارنوال ابتدائیه مطابق ماده ( )63قانون
اجراآت جزائی مؤقت میتواند علیه فیصله محکمه ابتدائیه مرافعه خواهی نماید ،و
درخواست مرافعه خواهی مطابق فقره ( )3ماده ( )63مذکور بدفتر تحریرات
محکمه صادر کننده حکم و بابدفتر تحریرات محکمه مرافعه مربوط درمدت
مقررتسلیم داده میشود ،همچنان محکوم علیه ،متضرر یاڅارنوال مرافعه میتوانند
علیه فیصله محکمه مرافعه مطابق ماده ( )71قانون اجراآت جزائی مؤقت فرجام
خواهی نمایند ،ودرخواست فرجام خواهی مطابق ماده ( )72قانونه مذکور بدفتر
تحریرات محکمه مرافعه یابه دفتر تحریرات دیوان مر بوط ستره محکمه درمدت
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معین سپرده میشود ،که در شـرایط کنونی که محکمه استیــناف مرکزی
مسلوب الصالحیت وملغی گردیده ،درمورداستیناف خواهی براحکا م دیوان های
محاکم استیناف والیات که ابتداءً برقضایارسیده گی نموده وفعالً قضایای
مذکورازطرف محاکم استیناف والیات بعد ازین تحت رسیدگی قرارمی گیرد ،باالثر
درصورتیکه محکمه حاکمه ابتدائیه علی العجاله فعال نباشد ،درخواست استیناف
خواهی بدفترتحریرات رؤسای محاکم استیناف والیات مستقیماً تسلیم گردد،
همچنان درخواست فرجام خواهی براحکام دیوان های مربوط محکمه استیناف
مرکزی بدفتر تحریرات دیوان مر بوط ستره محکمه عاجالً سپرده شود ،رؤسای
محاکم استیناف والیات مکلفند دردفتر تحریرات محاکم استیناف والیات به ثبت
عاجل فورم درخواست استیناف خواهی ومرافعه خواهی نیز ثبت فورم ودرخواست
فرجام خواهی مبادرت نمایند ،همچنان دیوان های ستره محکمه به ثبت فرجام
خواهی درموردفیصله های صادره محکمه استیناف مرکزی ومحاکم استیناف
والیات مبادرت نمایند ،وریاست های محاکم استیناف دوسیه های محول شده
راتسلیم بدارند.
مراتب هدایت به مقام محترم لوی څارنوالی ،ریاست های محاکم استیناف
والیات ودیوان های ستره محکمه طور متحدالمآل اخبارگردد»
حکم فوق مقام ستره محکمه بدینوسیله متحدالماالً بشمااخبارگردید،
مطابق بآن درزمینه اجراآت قانونی بعمل آرید)56 (.

.1
.2
.3

 --56درموضوع استیناف حکم متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است.:
متحدالمآل شماره ( )۱۷۷-۱۱۸مؤرخ .1386 / ۱/ ۲۳
متحدالمآل شماره ( )1575-1515مؤرخ . 1386 /4 / 21
متحدالمآل شماره ( )1394-1335مؤرخ . 1386 / 3/ 30بقیه در صفحه بعدی
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توجه
به حفظ ونگهداری وثایق
تطبیق ماده ( )31تعلیماتنامه تحریر وثایق

متحدالمآل شماره( )۱۶۶۲الی( )۱۷۱۶مورخ ۱۳۸۶ /4/۲۸
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
ریاست محکمه استیناف غور به ارتباط وضع مخزن وثایق آن محکمه شرحی
را ارقام داشته که محتوی مطالب برجستهء ذیل می باشد:
« طی تحوالت وحوادث سالهای گذشته اکثراً اسنادتحویلخانه به یغمابرده
شده ،پاره وکنده ومتفرق گردیده ،از برخی کنده جات دارای یکصدورقه تنهایک
یادو ورق بیشتر یاکمتر باقیمانده مراجعین ازهیأت مخزن همه روزه خواهان مثنی
اسنادخویش بوده بعضی قلم خورده یابدون امضاء یارنگ پاشیده ویااینکه مهرندارد.
ازجمله وثایق مرکز والیت وولسوالیهاچندین نوع وثایق موجوداست .ولی گزارش
حاضرصرفاً به وثایقی مربوط می گرددکه مراجعیین خواهان مثنی بوده اندواز وضع
کلیه اسناد موجودمخزن هنوزمعلومات دقیقی وجود ندارد ،درحالیکه دفترجنسی

(بقیه پاورقی صفحه قبل)
 .4متحدالمآل شماره ( ) 1811-1739مؤرخ.1388/7/ 20
 .5متحدالمآل شماره (  )1520-1448مؤرخ.1388 /5/27
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وثایق کتب وارده وصادره ،رسیدات واندراج وسوابق مر بوط سالهای گذشته
اکثرآنها دیده نمیشود .درزمینه طالب هدایت می باشیم».
مطالب مورداستهداءتوسط مدققین قضائی ریاست تدقیق ومطالعات مورد
مطالعه وتدقیق قرارگرفته ونظر شانرا چنین ابرازداشته اند:
« اوراق واسنادمفقودشده مخزن کدام عالج وجبران برایش دیده نمی
شودوحال ریاست محترم ،هیأت فهمیده قضائی را به منظور غور وکنترول مؤظف
نموده تاکتب مخزن رابه حساب سنوات وولسوالی هاتنظیم ودرحصه نگهداشت آن
توجه خاص بعمل آیدکه در آینده کتب مذکور واسنادآن محکمه مفقودنگردد وراجع
به اینکه مراجعیین راجع به اسناد خودطالب هدایت می شوند توضیح میشودکه راجع
به همچو موضوعات ماده ( )31تعلیماتنامه تحریر وثایق هدایت می نمایدکه ثبت
وثایقیکه به نسبت وقوع حوادث وواقعات ازبین رفته باشد نظر برفع مشکالت
محاکم میتوانندکه امثال وثایق متذکره را ازحیث تحریر وثیقه ومهر همان قاضی
ومفتی ممهور باشد،اعتبار بدهند .بناءً ریاست محترم حسب توضیحات فوق
وهدایت ماده مذکور موضوعا ت رابررسی نموده شکایات مراجعیین رامرفوع
بدارند.
ناگفته نماندکه ریاست محترم بنام کتاب متفرقه یک جلد کتاب راترتیب
بدهندتااسناد صحت یافته را باکیفیت آن درج کتاب مذکور نموده تادر آینده اسناد
مراجعین دارای ثبت محفوظ گردیده شکایت اوشان مرفوع گردد .».
حینیکه موضوع بمقام محترم شورای عالی ستره محکمه پیشنهاد شد طی
یادداشت ( )356مورخ  1386 /4/21هدایت ذیل صادر گردید:
« نظر ریاست تدقیق ومطالعات تائید است به محاکم اخبار گردد».
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نظرریاست تدقیق ومطالعات مرتب براستهداکه موردتائید مقام محترم
شورایعالی ستره محکمه واقع شده است،متحد المآالً اطالع گردید تامطابق آن
درزمینه اجراآت قانونی بعمل آرند) 57(.

 -57درمورد مواظبت کنده ها ی وثایق متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 -1متحدالمآل شماره ( )348-310مؤرخ 1385./8/14
 -2متحدالمآل شماره ( )2547-2479مؤرخ .1387/7/17
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محکمه ذیصالح
برای رسیده گی جرایم امنیت داخلی وخارجی

متحدالمآل شماره( )1717الی( )1770مورخ 1386 /4/30
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

آمریت تعقیب ونظارت قضائی ریاست عمومی څارنوالی امنیت ملی اداره
محترم لوی څارنوالی چنین استهداءنموده است:
«آمریت تعقیب قضائی ریاست عمومی څارنوالی امنیت ملی لوی څارنوالی
واصل وذیالً مشعر است:
به اساس صادره شــماره ( )305مورخ  1386/4/19ریاست محترم
دار االنشاء مقام محترم در نتیجه تطبیق تشکیل سال  1386به تأسی از مصوبه
شماره ( )298مورخ  1386/4/19ازجمله تعدادی ازمحاکم محکمه ابتدائیه
واستیناف جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی مسلوب الصالحیت واقع گردیده اند،
بادرنظرداشت مطلب فوق تعداد دوسیه های واصله غرض تعقیب عدلی باترتیب
صورت دعوی آماده رسیده گی قضائی درمرحله ابتدائیه بوده ضمناً قضایای که
فیصله های ابتدائیه رادربرگرفته طبق حکم ماده ( )63قانون اجراآت جزائی موقت
مورداعتراض طرفین دعوی قرارداشته والزم است ،در میعاد معین قانونی در مرحله
استیناف تحت غور قرار گیرد ،که دردومرحله محاکم ذیصالح ومعین نگردیده
است .به منظوراینکه پروسه رسیده گی قضائی دوسیه هاملتوی قرارنگیرد ،ودرتعیین
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سرنوشت متهمین ومحکومین تصا میم قضائی اتخاذ گردیده بتوا ند ،مراتب احتراماً
نگاشته میشود ،تادرموردتجویز اتخاذ فرموده هدایت اعطا فرمائید»
مطالب مورداستهداء طی پیشنهادی بمقام محترم شورای عالی تقدیم
وقرارمصوبه ( )330مورخ  1386/4/28چنین هدایت فرمودند:
 « .1قضایای جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی که در والیات حادث
شده ولی متهم مربوط بآن درمرکز محبوس باشد ،صالحیت رسیده گی
به آن به انتخاب محترم رئیس استیناف کابل به یکی ازمحاکم حوزه های
شهرکابل تفویض گردد.
 .2قضایائیکه در والیات واقع ومتهمین آنها نیزدر والیت حبس باشند ،به
محاکم ذیصالح مربوط محاکم استیناف والیات جهت رسیده گی محول
می گردد.
 .3مرحله استینافی رسیده گی به قضایای مذکور درصالحیت دیوانهای
جزائی محاکم استیناف والیات قراردارد.
متن مصوبه جهت آگاهی به تمام محاکم استیناف والیات وهم به اداره
محترم لوی څارنوالی ومراجع ذیعالقه اخبارگردد ،تصویب فوق الی تطبیق تشکیل
جدیدنافذ می باشد»
مصوبه مقام محترم بدینوسیله به محاکم محترم استیناف ومراجع ذیربط
متحدالماالً تعمیـم گردید تامطابق به آن درزمــینه اجراآت مقتضی قانونی بعمل
آورند)58 (.
 -58بارتباط جرایم امنیت داخلی وخا رجی متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
متحدالمآل شماره ( )482-422مؤرخ .1386 / 2/ 1
.1
متحدالمآل شماره ( ) 1097 - 1043مورخ. 1385 / 8 /30بقیه در صفحه بعدی
.2

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

ضرورت
اخذنظر اداره جیودیزی (کادستر)
درحالیکه یک یاچند حدمبیعه یاعقار ،متصل به
امالک دولت باشد.

متحدالمال شماره (1771الی  )1824مورخ :1386/5/11
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

قبالً باثرمصوبه شماره ( )680مورخ  1385/9/21شورایعالی ستره
محکمه ،فورم طی مراحل اسناد اموال غیر منقول اعم ازاراضی وساختمانها تائید
وبه جمیع محاکم جهت استفاده حین اجرای اسناد اموال غیر منقول توزیع گردید
که فورم مذکورحایز ستون کادسترنمی باشد باالثر ریاست کادستر والیت
کندهارتقاضای موجودیت ستون کادستر را درفورم مذکور نمود ،همانا شورایعالی
ستره محکمه حسب یاد داشت نمبر( 1386/3/3 )181نظر ریاست عمومی
کادستر رامبنی براینکه تصدیق اوشان درانتقال ملکیت چه رول دارد خواستارگردید

.3
.4
.5
.6

(بقیه پاورقی صفحه قبل)
متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ .1386 /9 / 20
متحدالمآل شماره ( )3965-3904مؤرخ . 1386 / 12/ 8
متحدالمآل شماره ( )1987-1932مؤرخ . 1386 / 5/23
متحدالمآل شماره (  ) 214 - 144مؤرخ 1388 / 2 / 21رخ
 1386/3/1نیز صاد ر شده است
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که اخیراً صورت استدالل ریاست عمومی جیودیزی و کارتوگرافی به نحوآتی
مواصلت کرده :
 -1اکثراً ساحه زمینداری افراد واشخاص بدفاترامالکی به اساس واحد های
قیاسی محلی قید بوده که موقعیت ومقدار ملکیت بصورت دقیق ومشخص ارایه
شده نمیتواند .
 -2قباله جات اکثراً بشکل مشاع ومخلوط بوده که موقعیت ومقدارملکیت
بصورت دقیق ومشخص معین شده نمیتواند درحالیکه ریاست سروی کادستر
ساحاتی راکه تحت پوشش عملیه سروی قرارداده است مقدارمشخص یعنی اندازه
جریبی ،موقعیت وحدود بصورت دقیق مشخص گردیده که معلومات باعث
جلوگیری ازتلف شدن زمین های شخصی ودولت وخدمات عامه گردیده واز
جانبی هم یکمقدارپول باارائه معلومات امورزمینداری بنیه مالی دولت راتقویه می
بخشد ).
حینیکه جریان بمقام محترم شورایعالی ستره محکمه تقدیم گردیده مقام
عالی قرارمصوبه ( 1386/4/28)345هدایت ذیل صادر فرمودند .
« محاکم وادارات ثبت اسناد که به اجرای اسناد اموال غیرمنقول مبادرت
می نمایند صرف درحالیکه یک یا چند حد مبیعه یاعقارمتصل به ملکیت دولت باشد
نظراداره جیودیزی وکارتوگرافی ( کادستر) را اخــذوبعدبه اجرای سند اقدام
نمایند ) 59(».
 -59به ارتباط موضوع مندرج این متحدالمآل ،متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره( )2428-2372مؤرخ 1385./12/24
.2متحدالمآل شماره( )3288-3230مؤرخ 1386./11/3
.3متحدالمآل شماره( )2425-2375مؤرخ .1386/7/5
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صالحیت
حوزوی محاکم وا ستثاآت آن
جلوگیری ازاحداث باالی عقارمدعابها
ممنوع الخروج
شدن طرف دعوی به تصمیم محکمه ذیصالح

متحدالمآل شماره( )۱۸۲۵الی( )۱۸۷۸مورخ ۱۳۸۶ /5/۱۳
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

ریاست عمومی حقوق وزارت عدلیه حسب آتی استهداء نموده اند:
«طوریکه شمابهترمیدانیدطبق ماده ( )4قانون طرز تحصیل حقوق عرایض
حقوقی ازقضایای امالکی دیون تجارتی وفامیلی به استثنای محاکم به ادارات حقوق
وزارت عدلیه غرض اجراآت اصولی راجع می گردندکه پیرامون اجراآت عرایض
واصله ادارات حقوق نسبت خالهای قانونی به مشکالت مواجه می شوند بناءً
جهت رفع پرابلم مذکور مواد آتی پیشنهاد می گرددتادر زمینه بادرنظرداشت احکام
قانون وشریعت به این اداره هدایت رهنمودی عنایت فرمائید:
اول :طبق ماده ( )6قانون طرزتحصیل حقوق وماده ( )81قانون اصول
محاکمات مدنی درقضایای حقوقی مدعی تابع محل سکونت مدعی علیه بوده
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درقضایای امالکی وعقاری که دران میراث مطرح نباشد کدام اداره حقوق ومحکمه
صالحیت اجراآت ورسیدگی رادارند آیا ادارات حقوق ومحکمه که عقاردرحوزه
صالحیت آن قراردارد ویاتاینکه اداره حقوق ومحکمه محل سکونت مدعی علیه .
دوم:درقضایای فامیلی ازقبیل تفریق زوجیت کدام محکمه صالحیت
رسیدگی به آن رادارد اداره حقوق ومحکمه محل سکونت زوجه ویاعکس آن
زیرامحل سکونت زوجه تابع محل سکونت زوج می باشد امااکثراً ازعارضات
ازرفتن به محل سکونت زوج در والیت امتناع نموده وتقاضای تفریق زوجیت
خویش رابه اداره حقوق ومحکمه محل سکونت خویش تقدیم می دارند.
سوم :یکتعداد عارضین تقاضای ممنوع الخروج کردن معروض علیه شان را
ویااینکه جلوگیری ازاحداث واعمارمنازل راباالی زمین مدعی بهامیدارندصالحیت
رسیده گی همچو تقاضاکدام مرجع عدلی وقضائی باشد».
متن استهدائیه جهت مطالعه وابراز نظر بریاست تدقیق ومطالعات محول
اداره متذکره پس از تحلیل موضوع نظر شانرادرزمینه چنین ارائه نموده اند:
الف  «:ماده ( )81قانون اصول محاکمات مدنی صالحیت حوزه وی را
بحث مینماید بدین معنی که محاکم ارلحاظ صالحیت حوزوی به قضایای رسیده گی
مینمایدکه مدعی علیه درحوزه قضائی محکمه سکونت داشته باشد ماده مذکور
درموردصالحیت حوزه وی عمومیت دارد به جزء مواردیکه توسط قانون خاص شده
باشد درتمام موارد قابل تطبیق است .طور مثال ماده ( )92قانون مذکور ماده
( )81راخاص نموده صالحیت بررسی رامحکمه ای داردکه مال متروکه ویاعین
درحوزه قضایی محکمه واقع باشد .همچنان مواد( 86- 85-84-83-82و)87
ازهمین مواردی است که ماده ( )81راخاص نموده است.
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ب :رسیدگی دعوی تفریق به سبب غیاب ویامفقودی زوج مطابق ماده
( )97ازصالحیت محکمه محل حبس زوج میباشد.
ج:به ارتباط بخش سوم استهدائیه نگاشته میشودکه مطابق ماده ()40
و( )39قانون اساسی ملکیت ازتعرض مصئون بوده همچنان شخص حق داردکه بهر
جای که خواسته باشد سفرنماید ومحرومیت ازهر دوحق مذکور جواز نداردمگر به
موجب حکم قطعی محکمه ذیصالح».
نظرتدقیقی فوق ومطالب استهدائی طی پیشنهادی بمقام محترم شورای عالی
تقدیم شد درنتیجه قرار مصوبه ( )353مورخ  1386 /6/4هدایت ذیل
صادرگردید:
« مواد اول ودوم نظر ر یاست تدقیق ومطالعات عیناً تائیدگردید درمورد ماده
سوم چنین تصویب بعمل آمد که جلوگیری ازاحداث واعمار منازل وبناها باالی
زمین مدعی بها از آنجاکه مطابق ماده ( )40قانون اساسی ملکیت ازتعرض مصئون
است درحالیکه دعوی درمحکمه دایر باشداتخاذتجویز درهمچو مواردازصالحیت
محکمه ایکه قضیه نزد شان دایراست می باشد همچنان مطابق ماده ( )39قانون
اساسی هر شخص حق دارد بداخل وخارج سفرنماید ممنوع الخروج شدن طرف
دعوی درصورت لزوم دیدمحکمه به حکم محکمه صورت گر فته میتواند.
مراتب تصویب به جمیع محاکم طور متحدالمآل اخبارگردد».
متن مصوبه فوق مقام محترم بدینوسیله جهت تأمین اجرای سالم احکام
قانون به محاکم استیناف والیات ومراجع ذیربط اطالع میگردد مطابق به آن درزمینه
اجراآت مقتضی قانونی بعمل آرند) 60(.
-60به ارتباط محکه ذیصالح درقضــایای مدنی متحدالمآل شمــاره ( )974-915مؤرخ
 1386/3/1نیزصادر شده است.
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تطبیق
قانون جدید ،درحالیکه به نفع متهم باشد

متحد المال شماره (1879الی  ) 1932مورخ 1386/5/15
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

استهدائیه شماره ( 1386/3/19 )516/786محکمه مواد مخدر حاکی
از آنست که شخصی بتاریخ ( 1384/9)28-27به اتهام جابجایی ،انتقال وفروش
مقدار( )20کیلوگرام تریاک درتالشی ثمرخیل والیت ننگرهار بالفعل دستگیر و
دوسیه بمسئولیت وی تکمیل وقرار فیصله ( )23مورخ 1385/2/4محکمه ابتدائیه
مواد مخدر طبق فقره ( )4ماده ( )25قانون مبارزه علیه مواد مخدر بدوسال حبس
محکوم گردیده و این فیصله در مرحله استینافی قرار فیصله (1385/4/28)59
محکمه استیناف مورد تائید قرار گرفته است .ولی دوسیه باثر فرجام خواهی
څارنوالی به دیوان امنیت عامه ستره محکمه ارجاع گردیده ودر آن دیوان فیصله
محکمه استیناف مواد مخدرطی قرار قضائی شماره ( 1385/9/19 )434نسبت
خطا در تطبیق قانون نقض شده است  .محکمه استهدا کننده استدالل می کند
که گرفتاری متهم بساعت ( )2بجه و ( )25دقیقه بعد از ظهر بوقوع پیوسته
وقانون جدید مواد مخدرطی فرمان ( 1384/9/27 )129بعد از توشیح نافذ
گردیده در زمینه چگونگی انفاذ قانون جدید قابل توضیح است که ایا قبل از
وقوع واقعه نافذ گردیده ویا بعد ازآن؟
همچنان ماده ( )2قانون مبارزه علیه مواد مخدرمینگارد که :
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( این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و همراه با قانون درجریده رسمی نشر
گردد ).
دراینجا نیز قابل توضیح میباشد که انفاذ بعداز نشر درجریده رسمی مرعی
االجرا است ویا قبل از نشر؟
استهداء فوق جهت ابرازنظر بریاست تدقیق ومطالعات ارجاع شد که طی
نظرتدقیقی چنین ابراز نظر شده است :
« از مطالعه استهداء چنین برمی آید که جرم ارتکابیه بتاریخ 84/9/27
صورت گرفته و قانون جدید مواد مخدر بموجب فرمان ( 1384/9/27 )121از
تاریخ توشیح نافذ ودرشماره ()875مورخ /15دلو 1384/جریده رسمی نشر
گردیده است درمورد اینکه قانون سابق درقضیه مورد بحث قابل تطبیق میباشد ویا
قانون جدید موارد ذیل قابل توجه است :
اول -بموجب حکم ماده ( )27قانون اساسی هیچ عملی جرم شمرده نمی
شود مگر بحکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد .
هیچ شخص را نمی توان تعقیب ،گرفتارو یا توقیف نمودمگر برطبق احکام
قانون .
هیچ شخصی رانمی توان مجازات نمود مگر بحکم محکمه با صالحیت و
مطابق باحکام قانون که قبل ازارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد .
دوم -مطابق حکم فقره ( )1ماده ( )21قانون جزا مرتکب بموجب قانونی
مجازات میشود که دروقت ارتکاب فعل نافذ باشد مگراینکه قبل از صدور حکم
قطعی ،قانون جدید یکه به نفع متهم باشد نافذ گردد .
سوم -مطابق حکم ماده ( )10قانون مدنی ،احکام قانون بعد از نشر قابل
تطبیق میباشد از مقارنه مواد فوق این نتیجه بدست می آید که متهم به اساس
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قانونیکه قبل از ارتکاب فعل منسوبه اش نافذ باشد محاکمه میشود وقانون جدید
درصورتی باالیش تطبیق میشود که به نفع او باشد ،درحالیکه قانون جدید مواد
مخدربه بتاریخ  1374/9/27توشیح و بتاریخ 5دلو 1384نشر گردیده است به
د الیل فوق وبا درنظرداشت اینکه قانون جدید  3ماه بعد از ارتکاب جرم نشرو
نافذ گردیده واز لحاظ تشدید مجازات به نفع متهم نمی باشد لهذا درقضیه مانحن
فیه قابل تطبیق دانسته نمی شود .
بنابران محکمه مربوط به اساس قانونیکه قبل از ارتکاب فعل منسوب به متهم
نافذ باشد اجراات الزم و مقتضی رامرعی دارد ».
استیضاح محکمه مواد مخدرتوام بانظر تدقیقی طی پیشنهادی بمقام محترم
شورایعالی تقدیم ودرجلسه مورخ  1386/4/12قرارتصویب ( )291هدایت ذیل
صادر گردید:
« نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات تائید گردید بمرجع استهدا کننده
وبه جمیع محاکم طورمتحد المال اخبار گردد »
مصوبه مقام محترم به مقصد تأمین اجراآت قانونی همگون باین وسیله
طورمتحدالمآل اخبارگردید تادرموارد مربوط طبقاً اجراآت بعمل آید( )61

 -61به ارتباط مکلفیت قاضی به تطبیق قانون وقانون قبل ازارتکاب متحدالمآل شماره ()2375
تا( )2425مؤِرخ  1386/7/5نیز صادرشده است.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

تنظیم
صالحیت موضوعی محاکم ابتدائیه واستیناف

متحد المال شماره ( 1932الی  1987مورخ 1386/5/23
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه طی پیشنهاد شماره ( )1216مراتب
ذیل را استهدا نموده اند.
«الف – دیوان حقوق عامه محا کم حوزوی کابل تنهاصالحیت بررسی
موضوعات حقوق عامه مربوط به نواحی شهر کابل رادارند یاموضوعات حقوق
عامهولسوالی های والیت کابل نیز شامل آن می باشد ،اگر چنین باشد ،کدام حوزه
صالحیت بررسیی موضوعات ولسوالی هارادارند.
ب – دوسیه های که مراحل ابتدائی آن دردیوان های مدنی محاکم مرافعه
والیت سپری شده جهت غوراستینافی به حیث محکمه دوم به محا کم والیات
مربوط ارسال گرددیاچطور.
ج -بررسی موضوعات مربوط به وزارت خانه هاشامل صالحیت حوزوی
کدا م یک ازمحاکم می باشد.
جریان فوقاً عرض شد آرزومندیم مارا درروشنی قراردهندتامطابق دستورآن
مقام درمورد دوسیه های واصله اجراآت نماییم».
موضوع حسب یادداشت شماره ( 1386/5/9) 448جهت غوربه
کمیسیون معینه تفویض گردید و عندالوصول نظرکمیسیون جریان باالتفصیل بمقام

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

محترم شورایعالی ستره محکمه پیشنهاد وطی مصوبه ( )385مورخ 1386/5/11
هدایت ذیل صادر گردیده است:
اول :درمراکز والیاتی که ادارت ثبت اسنادو وثایق ایجاد گردیده ادارات
مذکور امور ثبت اسناد ووثایق مربوط به مرکز والیت رارسیده گی نماید
درصورت عدم ایجاد ادارات مذکور محاکم ابتدائیه مرکز والیات مکلف باجرای
آن میباشد .
دوم :درمراکزوالیاتی که محاکم تجارتی ایجاد گردیده محاکم مذکور و
درغیرآن دیوانهای مدنی محاکم ابتدائیه ویا محاکم ابتدائیه مکلف به امورثبت
اسناد وثایق ثبت عالیم تجارتی میباشند .
سوم:قضایای جزای عادی وجرایم ترافیکی مراکز والیات ابتداءً دردیوان
جزاو دیوان ترافیک محاکم ابتدائیه مراکزوالیات و دربخش استیناف در دیوان
جزای عادی رسیده گی شود .
درمراکزوالیاتی که محاکم احوال شخصیه ایجاد گردیده ،قضایای مربوط
به احوال شخصیه درآن محاکم و درغیرآن درمحکمه ابتدائیه مرکزوالیت مذکور
قضایای احوال شخصیه ولسوالیها رامحکمه ابتدائیه ولسوالی

رسید گی میشود
رسیدگی میکند .
چهارم :درمراکز والیاتی که دیوانهای ابتدائیه حقوق عامه ایجاد گردیده
قضایای حقوق عامه را به سطح والیت رسیده گی مینماید  .درغیرآن محاکم
ابتدائیه مراکز والیات قضایای حقوق عامه را درسطح والیت رسیده گی مینماید.
پنجم :درمراکز والیاتیکه محاکم اطفال ایجاد گردیده ،محاکم مذکور
قضایای اطفال مرکز والیت راتحت رسیده گی قرارمیدهند

درغیرآن محاکم
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ابتدائیه مرکز والیات به قضایای مذکور رسیده گی میکند قضایای اطفال
ولسوالیهای والیت را محکمه ولسوالی مربوطه رسیده گی نماید .
ششم:درمراکزوالیاتی که محاکم تجارتی ایجاد گردیده تمام قضایای تجارتی
به سطح والیت رامحاکم مذکور رسیده گی می نماید درغیرآن جمیع قضایای
تجارتی توسط محکمه ابتدا ئیه مرکز والیت تحت رسیده گی قرار میگیرد
هفتم:قضایای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی والیات دردیوان امنیت
عامه محکمه ابتدائیه یا محکمه ابتدائیه مرکز والیات رسیده گی میشود
هشتم :جمیع قضایای امنیت عامه والیات در دیوان مربوط محکمه ابتدائیه
ویا محکمه ابتدائیه مرکز والیت رسیده گی میگردد .
نهم :قضایای مدنی مرکز والیت دردیوان مدنی محکمه ابتدائیه مرکز والیت
و قضایای مربوط به ولسوالی ها درمحکمه ابتدائیه ولسوالی رسیده گی میشود .
دهم :بخش استینافی قضایای مدنی ،احوال شخصیه ،حقوق عامه ،تجارتی،
امنیت عامه جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ،قضایای اطفال وجزای عادی در
دیوانهای مربوط محکمه استیناف والیت رسیده گی میشود ودرمحاکم استینافی
که دیوان اطفال ایجاد نگردیده قضایای جزایی عادی و ترافیکی بدیوان جزا
وقضایای مواد مخدربه دیوان امنیت عامه محکمه استیناف تحت رسیده گی قرار
گیرد .و بارعایت تفکیک وصف جرمی بر قضایا دردیوان مربوط محکمه استیناف
رسیده گی میشود
یازدهم :قضایای حقوق عامه ،تجارتی ،امنیت عامه وجرایم علیه امنیت
داخلی که قبل ازنفاذ تشکیل جدید درمحاکم استیناف والیات فیصله گردیده از
طرف ادارات قضایای دولت و څارنوالیها به محکمه استیناف والیات محول
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گردد و در محاکم استیناف والیات قضات جدید التقرر آنرا استینافاً تحت رسیده
گی قرار دهند .
دوازدهم :قضایای امنیت عامه ،جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و موضو
عات مربوط به وزارت خانه ها را در ارتباط به حقوق عامه در شهر کابل ،دیوان
حقوق عامه حوزه یی رسیده گی مینمایدکه همان وزارت خانه در حوزه قضایی آن
قرار دارد و از ولسوالی مطابق مصوبه  376مورخ 9ر5ر 1386شورایعالی ستره
محکمه قابل اجرا میباشد .
سیزدهم:موضوعات مربوط به دعاوی ملکیت های مهاجرین را که قضایای
مرکزی را محکمه خاص مرکزی ملکیت ها و از والیات را روسای محاکم والیات
به اشتراک روسای دیوان های مدنی وحقوق عامه و رئیس محکمه شهری رسیده
گی مینمودند ،حال قضایای مذکور بارعایت اصل محل سکونت مدعی علیه تحت
رسیده گی قرارگرفته درمرحله استینافی دیوان های مدنی محاکم استیناف والیات و
درمرحله فرجام دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه آن را تحت رسیده گی
قراردهد .
چهاردهم :در ولسوالی هایی که محاکم فعال نباشد قضایای مربوط به آن را
محکمه ابتدا ئیه مرکزوالیت تحت رسیده گی قرار دهد
پانزدهم :داراالنشاء شورای عالی موضوع را طور متحدالمال به جمیع
محاکم ،به مقام لوی څارنوالی

وزارت محترم عدلیه ووزارت محترم امور داخله
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طور متحد المال اخبارنماید ،آمریت عمومی اداری قوه قضا ئیه درزمینه ازتطبیق
مصوبه مراقبت نماید .
مراتب مصوبه باین وسیله بطورمتحدالمآل اخبارگردید تامحاکم ومراجع
ذیربط اجراآت شان را درموارد مربوط برطبق آن عیار نمایند)62 (.

 -62بارتباط جرایم امنیت داخلی وخا رجی متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )482-422مؤرخ .1386 / 2/ 1
.2متحدالمآل شماره ( )1770-1717مؤرخ 1386 / 4/ 30
.3متحدالمآل شماره ( ) 1097 - 1043مورخ. 1385 / 8 /30
.4متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ .1386 /9 / 20
.5متحدالمآل شماره ( )3965-3904مؤرخ . 1386 / 12/ 8
.6متحدالمآل شماره (  ) 214 - 144مؤرخ 1388 / 2 / 21
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صدور امر
تطبیق قرار قضائی محکمه نظامی
درموردعفوحبس باقیمانده محکومین نظامی
توسط دیوان امنیت عامه ستره محکمه

متحدالمآل شماره( )1988الی( )2041مورخ 1386 /6/1
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
ریاست عمومی محاکم نظــامی ستره محکمه حسب آتی طالب هدایت
گردیده بود:
« قبل برین به اساس تعدیل ماده ( )8قانون جرایم عسکری آنعده افسران
وسربازانیکه به مدت چهار سال حبس معطل محکوم میگردیدند قضیه نهائی ویا
قطعی میشد به قطعات محاربوی اعزام میشدند وبعد سپری نمودن یک مدت ازحبس
مذکور در قطعات محاربوی وتصدیق فعالیت محاربوی مذکور در قطعه منسوبه
ترتیب جدول فعالیت مذکور ازطرف قوماندانی قطعه متذکره فعالیــت افسر
وسربازیکه درقطعه محاروی ازخود نشان داده بودرسماً به محکمه فرستاده میشد
محکمه حاکمه صورت تصدیق قوماندان محاربوی منسوب عسکری مذکور
رابررسی وبعد قرارمبنی به عفوحبس باقیمانده افسر ویاسر باز مذکور صادر وتقاضا
منظوری عفو مذکور راحسب فرمان ( )395مورخ  1374/12/12ازمعاونیت
نظامی مقام عالی ستره محکمه می نمودند که حسب ماده متذکره وفرمان شماره
فوق الذکر قرارمحاکم مربوط نظامی منظورمی گردید حاالکه نام معاونیت نظامی
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باسم ریاست عمومی محکمه نظامی تبدیل گردیده است بازهم منظوری مدت حبس
باقیمانده افسر ویاعساکر متذکره راکمافی السابق داده میتوانیم ویاخیر درزمینه
طالب هدایت می باشیم».
جریان فوق بریاست محترم تدقیق ومطالعات راجع و پس از وصول نظر
آن اداره محترم تفصیل موضوع به مقام محترم شورای عالی پیشنهاد شد در نتیجه
قرارمصوبه ( )408مورخ  1386/5/16هدایت ذیل صادرگردید:
« بارعایت تعدیل ماده ( )8قانون جرایم عسکری امر تطبیق قرار قضائی
محکمه نظامی درمورد عفو حبس باقیمانده محکومین باالثر فعالیت دردفاع از
حاکمیت اسامی وتمامیت ارضی واستقالل کشور را ریاست دیوان امنیت عامه ستره
محکمه صادرنماید.
موضوع بطور متحدالمآل به محاکم اخبارگردد»
جریان استهداء ومراتب مصوبه مقام عالی بدینوسیله به آنریاست محترم
متحدالمآالً ابالغ گردید مطابق بآن اجراآت مقتضی قانونی بعمل آرند) 63(.

 -63به ارتباط عفو وتخفیف مجازات متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )2719-2686مؤرخ 1387 / 7/ 29
.2متحدالمآل شماره ( )3281-3211مؤرخ .1387 / 10/ 1
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اشتراک
رؤسای محاکم ابتدائیه واستیناف
درجلسات قضائی دعاوی عقاربین افرادودولت

متحدالمآل شماره( )2042الی( )2095مورخ 1386 /6/3
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
احصائیه قضایای تحت دوران محاکم قوه قضائیه نشان میدهدکه بعلت
غصب امالک دولتی توسط اشخاص استفاده جوعده ای زیادی ازموضوعات بخش
حقوق عامه باالثر دعاوی در محکمه ابتدائیه واستیناف تحت رسیدگی قرارداشته،
مستلزم رسیدگی دقیق وقانونی محاکم بوده بمنظور تسریع وبررسی همچوقضایا،
پیشنهادی بمقام محترم شورای عالی تقدیم که طی مصوبه شماره ( )435مورخ
 1386/5/23هدایت ذیل صادرگردید:
« ازانجاکه دعاوی عقار بین افرادودولت منحیث حقوق عامه حایز اهمیت
بخصوص می باشد بنابران اشتراک روسای محاکم استیناف وابتدا ئیه دررسیدگی آن
و ریاست ازجلسات قضائی دعاوی بین افراد ودولت درمورد اراضی وامالک دولتی
حتمی می باشد .روسای ابتدائیه واستیناف شخصاً ریاست جلسات قضائی رابه عهده
گرفته بارعایت احکام قانون به انفصال آن مباردرت و عدالت را تأمین نمایند.
داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه هدایت فوق رابه جمیع محاکم طور
متحدالمال اخبارنماید»
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مراتب مصوبه مقام عالی بدینوسیله به محاکم محترم استیناف ومراجع
ذیربط اطالع گردیدتابه محاکم مربوط اخبار ومطابق بآن در زمینه اجراآت مقتضی
قانونی بعمل آرند) 64(.

 -64درموضوع ریاست ازجلسات قضائی متحدالمآی ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره (  )1484-1417مؤرخ.1387/5/2
.2متحدالمآل شماره (  ) 1777 -1719مورخ . 1385 / 9/ 28
.3متحدالمآل شماره (  )431- 370مؤرخ .1387/ 2/ 18
.4متحدالمآل شماره ( )3565-3495مؤرخ 1387 /11 / 2
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تطبیق
قانون رسیده گی به تخلفات اطفال

متحدالمآل شماره( )3384مورخ 1386 /6/14
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه

مکتوب شماره ( )2362مورخم  1382/6/12آمریت اسناد وارتباط
ریاست تحریرات باالثر نامه شماره ( )1677مورخ  1386/6/4مدیریت اسناد
وارتباط ریاست عمومی مراکز اطالع وتربیــت اطفال وزارت عدلیه به شرح ذیل
مواصلت ورزیده است:
«جلسه ارگان های عدلی وقضائی اطفال به اشتراک پوهندوی عبدالقادر
عدالت خواه معین اداری وزارت عدلیه ،انیسه رسولی نماینده محترم ستره محکمه
ورئیسه دیــوان استیناف محکمه اطفال ،سیدمعصوم محمودی نماینده محترم لوی
څارنوالی ،طاهره منصور عضو محکمه ابتدائیه اطفال ،ثریاناقد څارنوال زون مرکزی
اطفال ،فوزیه روفی څارنوال اطفال زون غرب ،قانونمل فهیمه رحیمی رئیس
دیپارتمنت تعلیمی ،فرهنگی وصحت ریاست عمومی تقنین ومحمدصدیق صدیقی
رئیس عمومی مراکز اصالح وتربیت اطفال ،به تاریخ  1386/5/30درمقر وزارت
عدلیه دایرگردید.
درین اجالس درموردحمایت ازحقوق اطفال ،طرق بهتر اصالح وتجدید
تربیت اطفال ،امکانات نگهداری اطفال بااستفاده از مراکز باز وبسته وبررسی
مشکالت موجود ،صالحیت های محاکم و څارنوالی اختصاصی اطفال که در قانون
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رسیدگی به تخلفات اطفال تسجیل گردیده ،بحث وتبادل نظر بعمل آمده و در
روشنی قانون رسیدگی به تخلفات اطفال تصامیم ذیل اتخاذگردید:
 .1ازانجائیکه مرکز اصالح وتربیت اطفال بازمطابق فرمان شماره ()2
مورخ  1386/1/10مقام محترم دولت انتقالی اسالمی افغانستان ایجاد وتعمیر
آن جدیداً اعمارگردیده وآماده بهره برداری است ،بناءً امید وارهستیم که محاکم
اختصاصی اطفال مطابق روحیه مواد قانون رسیدگی به تخلفات اطفال وخاصتاً مواد
هفدهم وسی وششم این قانون ،درهنگام صدور حکم پیرامون اطفال متخلف از
قانون به مراکزاصالح بســته (لیلیه ) ومراکز اصالح باز(نهاری) تصامیم الزم
اتخاذنماید.
 .2درقسمت تجدیدنظر وتعدیل حکم بردوسیه های اطفال متخلف از قانون
که فعالً درمرکز اصالح وتربیت اطفال تحت حجز قراردارند ،فیصله بعمل آمدکه
رئیس مرکز اصالح وتربیت اطفال مطابق صراحت ماده ( )45قانون رسیدگی به
تخلفات اطفال محجوزین مرکز اصالح وتربیت اطفال رابادرنظرداشت سن ،شدت
وخفت جرم واصالح پذیری ایشان تصنیف ،وتجدید نظر وتعدیل حکم راازمحاکم
ذیصالح درمورد اعزام آنها به مرکز اصالح باز مطالبه نمایند ،محاکم ذیصالح (
محاکم اختصاصی اطفال) درمورد تعدیل حکم مطابق صراحت ماده پنجاهم قانون
مذکوراجراآت خواهدنمود.
قرار شرح فوق فیصله مجلس درارتباط موضوعات قضائی اطفال به مقام
محترم نگاشته شد امیداست ازطریق خویش طور متحدالمآل به مراجع مر بوط اخبار
فرمایند ،تاقضات محترم حین صدور حکم مراتب فوق رامدنظرداشته ومطابق آن
اجراآت فرمایند».
مراتب واصله غرض آگاهی شما ار قام یافت وفق محتویات آن درزمینه طبقاً
اجراات بعمل آورید.
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منع
سفرهای داخلی وخارجی قضات ومنسوبین قوه قضائیه
بدون اجازه ستره محکمه

متحدالمآل شماره( )۲۰۹۶الی( )۲۱۴۹مورخ 1386 /6/ 20
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
ازانجاکه عده ای ازقضات ومنسوبین ستره محکمه به ارتباط بامؤسسات بین
المللی وداخلی بدون استیذان ستره محکمه به سفرهای کاری ومشاهداتی خارجی
مبادرت می نمایند ،مقام محترم شورای عالی باالثر پیشنهاد داراالنشاء طی مصوبه
( )483مورخ  1386/6/6هدایت ذیل صادرفرمودند:
«بمنظور اینکه ازیکطرف مقام رهبری ستره محکمه از حالت منسوبین
خودمسبوق باشد وازجانب دیگر به تشخیص دقیق مستحقین مبادرت گرددوازتکرار
سفر هانیز جلوگیری بعمل آید ،بنابران قضات و منسوبین ستره محکمه بدون
استیذان مقام ستره محکمه به سفرهای خارجی مبادرت کرده نمیتواند.
هرگاه کدام موسسه داخلی ویاخارجی بخواهد برای قضات ومنسوبین ستره
محکمه با اعطای بورس ویادعوت نامه مبادرت نماید مقام ستره محکمه رادرجریان
قرار دهند تاباشد بارعایت اصل شایستگی به تشخیص مستحق اقدام بعمل آید،
شکایت قضاتی که مستحق سفراند مرفوع گردد».
اینک مصوبه فوق الذکر مقام محترم بدینوسیله متحدالمآالً به آنریاست
محترم اخبار گردیدتامحتوای آنرادرنظرداشته مطابق بآن اجراآت بعمل آرند.
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عدم جواز
شمول قضات به انجمن ها،اتحادیه ها
وتشکیالت غیرقضائی

متحدالمال ( )2203-2150مورخ 1386/6/20
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

ازآنجائیکه قضات درطی مدت تمدید وظیفه طبق حکم مواد
(152و )153قانون اساسی کشور نمیتوانند به مشاغل دیگری اشتغال ودراحزاب
سیاسی عضویت داشته باشند ولی چون عده ای از قضات دربعضی ازسازمانها
وتشکیالت خارج ستره محکمه مصروف فعالیت بوده اند بناءً پیشنهادی بمقام
محترم شورایعالی ستره محکمه تقدیم باالثر طی تصویب ( 1386/6/8 )487
هدایت ذیل صادرگردید :
« درمورد شمولیت عده از قضات درانجمن ها ،اتحادیه ونیز تشکیالت
غیر قضائی بحث بعمل آمد تصویب گردید برای اینکه احکام مواد ()153-152
قانون اساسی تعمیل وهرنوع شایبه نفوذوتاثیر نفوذ مراجع غیر قانونی درمورد
قضات منتفی گردیده باشد هیچ یک از قضات به انجمن ها ،اتحادیه ها وتشکیالت
خارج ستره محکمه اشتراک کرده نمیتوانند خاصتاً انجمنی که به اصطالح بنام
انجمن قضات زن فعالیت مینماید ستره محکمه این انجمن را به رسمیت نمی
شناسد  .از موسسات بین المللی تقاضا میگردد از اعطای هرنوع مساعدت ها
باقضات ازطریق این نوع انجمن ها وتشکیالت خود داری نمایند .
65
داراالنشاء مصوبه را به جمیع محاکم ومراجع ذیربط اخبار نماید) () .
 -65به ارتباط عدم اشتغال قضات به وظایف غیر قضائی متحدالمال شماره 2649- 2594
مؤرخ  1386/6/20نیزصادرشده است.
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معامله
کیفیت جعل سند ،بعد ازصدور حکم نهائی محکمه ذیصالح
توسط یک هیأت در کنده آن
متحد المال از شماره  2258-2205تاریخی 1386 /6/29
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

ریاست مخزن محکمه استیناف والیت کابل مراتب ذیل را طالب هدایت
گردیده :
« یکعده فیصله ها راجع به جعل بودن یک سند شرعی که آنهم درصورتیکه
کسب قطعیت نموده باشند جهت ابطال کنده های وثایق شرعی ازمحاکم مربوط به
مخزن مواصلت ورزیده است که ریاست مخزن با ساس ماده()320قانون اصول
محاکمات مدنی که چنین مشعراست (هرگاه فیصله محکمه راجع به جعل بودن یک
سند قطعی گردد خالصه حکم ابطال در ذیل اصل وکنده تحریرو به مهرمخصوص
رئیس محکمه مربوط رسانیده میشود) ،درمورد تطبیق حکم ،محکمه مربوط مبنی
بر ابطال کننده های وثایق مذکور فاقد صالحیت میباشد و هرگاه موضوع به
محاکم مربوط رسانیده شود محاکم مذکور نیز درزمینه خود ها را فاقد صالحیت
شمرده اند از طرفی هم اشخاصی که مالک اسناد بوده اصــــرار به ابطال
کنده های وثایق مربوط خویش مینمایند».
مراتب استهداء جهت مطالعه بریاست محترم تدقیق ومطالعات محول و آن
اداره درزمینه چنین ابراز نظر بعمل اورده اند .
« طوریکه از پیشنهاد ریاست مخزن محکمه استیناف والیت کابل برمی آید
ریاست مخزن درموردتطبیق حکم قطعی ونهائی محکمه مربوطه به ارتباط حکم ماده
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( )320قانون اصول محاکمات مدنی مبنی براینکه موضوع ابطال سند درکنده آن
معامله گردد استهداء کرده اند باآنکه ماده ( )320قانون اصول محاکمات مدنی
درزمینه صراحت تام دارد  .لهذا برای توضیح بیشتر چنین ابراز نظر میشود که در
صورتیکه حکم قطعی نهائی مبنی برجعلی بودن سند از محکمه ذیصالح صادرشده
باشد خالصه حکم وابطال سند درذیل اصل سند وکنده تحت نظریک هئیات معامله
وبه امضاء رئیس محکمه مربوطه رسانیده شود ویک کاپی از حکم قطعی نیز به
کنده نصب واسناد موردنزاع ابطال وخصومت درزمینه خاتمه بخشیده شود ».
متن استهدا ونظرتدقیقی بمقام محترم شورایعالی ستره محکمه ارجاع شد و
درنتیجه قرارمصوبه ( )504هدایت ذیل صادر شد :
«نظرریاست تدقیق ومطالعات تائید گرد ید به محاکم متحد الماالً اخبار
گردد».
نظر ریاست تدقیق ومطالعات که مورد تائید مقام شورای عالی قرارگرفته
بدینوسیله اخبارگردید البته مطابق بآن درزمیــنه اجراآت مقتضی قانونی بعمل می
آورند) 66( .

 -66درموضوعات مربوط به اعتباراسناد وطرز العمل رسیدگی به مشبوهیت آن متحدالمآل های
ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره ( ) 2540 -2485مورخ .1385 / 12/ 29
.2متحدالمآل شماره ( )585 - 542مورخ .1385 / 8/24
.3متحدالمآل شماره ( )1514-1455مؤرخ .1386/3 / 20
.4متحدالمآل شماره ( )2616-2548مؤرخ . 1387 /7/ 22
.5متحدالمآل شماره (  )1416 -1349مؤرخ .1387/ 5/1
.6متحدالمآل شماره ( )2875-2820مؤرخ .1386 / 9/ 11
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به اساس کمیت مواد بدست آمده
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متحد المال شماره ( 225۹الی 2313مورخ 1386/7/ 2
ریاست داراالنشاءشورای عالی ستره محکمه
قبالَ در مصوبه شماره ( )83مورخ 1386 /2/4مقام محترم
شورایعالی ستره محکمه درخصوص تقدیر مجازات متهمین قاچاق مواد
مخدر فیصدی مواد مشخص معیار قرار داده شده بود بعداً مقام محترم
لوی څارنوالی نسبت استرداد دوسیه ها ازجانب محکمه ابتدائیه مبارزه
علیه مواد مخدرجهت احاله به دیوان های امنیت عامه بخاطرکم بودن
فیصدی مواد درحالیکه کمیت مواد بدست آمده شامل صالحیت محکمه
بوده پیشنهادی بمقام محترم ستره محکمه تقدیم نموده بود که درزمینه
مقام محترم شورای عالی ضمن یاد داشت (1386/4/21 )355
هدایت فرمودند تا محترم تیمورشاه محمود معاون لوی څارنوالی درزمینه
بامحترم عبدالرشید ( راشد ) رئیس دیوان امنیت عامه ستره محکمه
برموضوع غورنموده نتیجه را به شورایعالی رائه بدارند .
بنابراستعجال موضوع قبل ازینکه کمیسیون معینه درزمینه به
ابرازنظر مقدماتی مبادرت ورزند موضوع طی پیشنهاد ی بمقام محترم
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شورایعالی تقدیم وقرارمصوبه شماره ( )-536مؤرخ1386/6/24
هدایت ذیل صادرگردید.
( ازانجاکه قرارمصوبه شماره ( )83مورخ 1386/2/4
شورایعالی فیصدی مواد مشخص درتقدیرمجازات مواد مخدرقابل رعایت
دانسته شده ولی قرارمعلوم بصورت عموم جریان گرفتاری ها طوریست
که کشف واقعات جرمی بارعایت کمیت ومرکبات بدست آمده صورت
میگیرد باالثر آنچه ازمواد به هرکمیتی که بدست میآید ومواد مخدرشامل
ترکیب آن باشد همان مواد بدست آمده بصورت کل باهمان کمیت
بادرنظرداشت اراده متهم معیار مجازات متهمین قرارمیگیرد ولی الزم
است ارگان های کشفی دراول وهله مواد مخدر را تثبیت وبعد قضیه را
به څارنوالی غرض تکمیل تحقیق ،تعقیب واقامه دعوی محول نمایند
محاکم درزمینه بادقت تام کمیت مواد دستگیرشده را بصورت کل
معیارصالحیت ومجازات دانسته بدون درنظرداشت فیصدی با رعایت
احکام قانون به انفصال قضایا مبادرت نمایند.
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دادن موقع
برای متهم جهت اخذ وکیل مدافع
ابالغ حکم
به محکومین محبوس
رسیده گی
به شکایات محبوسین

متحدالمال شماره ( )3369-2314مؤرخ1386/7/3
ریاست داراالنشاء شورا یعالی ستره محکمه

قبالء باالثر استهداآت مراجع ذیربط مصوبات و یاد داشت های مقام
محترم شورای عالی ستره محکمه جهت حل مسایل مربوط محبوسین طی متحدالمآل
شماره ( )361الی( )421مورخ  1386/1/3به محاکم اطالع گردیده است.
اخیراً کمیسون بررسی احوال محبوسین درمحابس راپور تفصیلی ترتیب داده که در
آن برخی از مشکالت موجود محبوسین به محاکم مربوط دانسته شده منجمله :
 -1عدم احضارمحبوسین به جلسات قضائی و اتخاذ تصمیم درغیاب آنان .
 -2عدم اعتنا به وکالی مدافع محبوسین.
 -3شکایت درباره اینکه عدهء از محبوسین به موجب فیصله های نهائی دوره
طالبان ،محکوم ولی بنا بر عدم بدسترس قرار گرفتن فیصله ها محکومین
دوباره مجازات شده اند.
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 -4اخذ نشان شصت محکومین محبوس در پارچه سفید ابالغ حکم بدون
اینکه قناعت وعدم قناعت آنان بر فیصله ها مشخص گردد.
داراالنشاء شورای عالی مؤظف گردید تا در زمینه مطالعاتی انجام وتجاویز
قانونی را در رابطه به رفع مشکالت مذکور تسوید نماید اینک حسب هدایت مقام
محترم مسایل مذکوره مستند به احکام قوانین نافذه ذیالً جهت مطالعه مقام محترم
تنظیم گردید:
تعین وکیل مدافع برای متهم بمقصد دفاع در برابر اتهام منسوبه از جمله
حقوق مسجل در اسناد ومیثاقهای بین المللی بوده فقره اول ماده ( )31قانون
اساسی جمهوری اسالمی افغانستان درین رابطه چنین حکم میکند ( :هر شخص
میتواند برای دفع اتهام به مجرد گرفتاری ویا برای اثبات حق خود وکیل مدافع تعیین
کند متهم حق دارد به مجرد گرفتاری از اتهام منسوب اطالع یابد و در داخل
میعادی که قانون تعیین میکند به محکمه حاضر گردد ).و نیز فقره سوم ماده ()31
قانون اساسی چنین مشعر است :
(دولت در قضایای جنائی برای متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعین نماید).
مفاهیم مندرج ماده فوق حقوق متهم را درمرحله گرفتاری
محاکمه حسب ذیل تضمین نموده است :

تحقیق و

الف اطالع از اتهام به مجرد گرفتاری.
ب  -تعین وکیل مدافع به مجرد گرفتاری الی انجام مراحل محاکماتی.
ج دفاع در برابر اتهام اصالتاء ووکالتاء .
د -حضور به محکمه درداخل میعا دمعینه قانونی.
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به همین ارتباط فقره ( )2ماده ( )53قانون اجراآت جزائی موقت چنین
اشعار میدارد:
(متهم و وکیل مدافع اش حق دارند که حین رسیدگی قضیه درجلسه قضائی
حاضر باشند).
و فقره( )1ماده ( )58قانون مذکور چنین تصریح مینماید( :متهم یا وکیل
قانونی درصورت حضور دالیل دفع اتهام را به رئیس جلسه قضائی ارائه نماید ).
همچنان در باره احضار محبوسین ماده ( )211قانون اجراآت جزائی وفقره ()3
ماده ( )17قانون اجراآت جزائی موقت بنابر مطالبه محاکم مربوط از طریق آمر
محبس هدایت صریح دارد .بر مبنای احکام متذکره محاکم قوه قضائیه جمهوری
اسالمی افغانستان مکلف اند به منظور تأمین حقوق متهمین و محبوسین تمام
امکانات قانون مخصوصًا حضور در جلسات قضائی ،دادن فرصت الزمه دفاع از
اتهام منسوبه وازاجراآتیکه به رعایت حقوق قانون متهمین مخصوص محبوسین صدمه
میرساند جدًا احتر از بعمل آورند و ابالغ حکم محکمه به محبوسین نیز حایز
اهمیت بوده بایستی محاکم مطابق بحکم ( )2ماده ( )59قانون اجراآت جزائی
موقت در زمینه اجراآت بعمل آورده و به تاء مین حقوق متهمین محبوس به منظور
فراهم شدن زمینه قانونی اعتراض علیه فیصله ها در صورت عدم قناعت آنها مطابق
حکم فقره ( )1ماده ( )63قانون اجراآت جزائی موقت و صراحت حکم ماده ()5
قانون تشکیل و صالحیت محاکم قوه قضائیه تسهیالت قانونی الزمه را فراهم
سازند.
شکایات محبوسین مبنی بر اینکه با ثرعین جرم دوباره مورد مجازات قرار
گرفته اند ،مستلزم توجه خاص بوده محکمه استیناف کندهار ،څارنوالی آن والیت
وسایر مراجع حراست از قانون مکلف اند حتی المقدور فیصله های تمییز وقت را
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دستیاب و از محکومیت مجدد متهمین که در دوره طالبان به موجب فیصله قطعی
محکوم گردیده اند احتراز نمایند.
باالخص دیوان های جزائی ستره محکمه و محاکم استیناف والیات در روشنی
هدایت حکم فقره ( )6ماده ( )78قانون اجراآت جزائی موقت از محاکمه و
مجازات دوباره متهمین ناشی از عین جرم جلوگیری نمایند.
حینکه مراتب فوق بحضور جاللتماب محترم قاضی القضات ورئیس ستره
محکمه پیشنهادشد درمورد چنین هدایت فرمودند :
«متن پیشنهادی جهت تاءمین حقوق متهمین به تمام محاکم ومراجع
ذیربط متحد الماالء اخبار گردد».
مراتب به تعقیب هدایات صادره قبلی بدینوسیله متحد الماالء اطالع میگردد
تا با مالحظه آن در زمینه اجراآت مقتضی نموده و در جهت رعایت حقوق قانونی
محبوسین اقدامات الزم را عملی نمایند) 67( .
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توجیه
ماده( )120قانون اساسی وماده ( )9قانون
اصول محاکمات مدنی مبنی براینکه دولت
مدعی ومدعی علیه قرارگرفته میتواند.
مکلفیت قضات
درمرحله اول به تطبیق قانون
توضیح
اصطالح حجت وبرهان
موضوع مرورزمان

متحد المال شماره  2375الی  2425مورخ 5ر7ر : 1386
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

ریاست محکمه استیناف والیت پنجشیر طی استهدا ئیه  988مورخ 4ر6ر 1386
طالب معلومات ذیل گردید ه اند :
در فرمان شماره  83مورخ 8ر8ر 1382ریاست دولت انتقالی اسالمی
-1
افغانستان چنین تذکر رفته است ( زمین هاییکه بین دولت و اشخاص تحت دعوی
قرار داشته باشد الی فیصله نهایی محکمه در ذو الید دولت باقی میماند ) اما ماده
 9قانون اصول محاکمات مدنی چنین حکم مینماید که نماینده قانونی دولت
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درقضایا ی مدنی که حقوق ووجایب ،نفع ویا ضرر کل یاقسمی دولت مطرح باشد
به حیث مدعی ویا مدعی علیه قرار میگیرد و همچنان درماده  120قانون اساسی
کشور تذکر رفته است(:صالحیت قوه قضائیه شامل رسیده گی به تمام دعاوی
است که از طرف اشخاص حقیقی و حکمی به شمول دولت به حیث مدعی و مدعی
علیه در پیشگاه محکمه مطابق احکام قانون اقامه شود  ).بین دو مواد فوق الذکر
تضاد موجود است هرگاه فرمان متذکره را درنظر بگیریم باید دولت مدعی علیه
قرار گیرد ولی به اساس قانون و شریعت ذو الید حقیقی هر شخصی که باشد
مدعی علیه شناخته میشود .
مطابق فقره  2ماده  71قانون مدنی عقد نکاح صغیره کمتر از سن
-2
پانزده به هیچ وجه جواز ندارد در بسا موارد دیده میشود که عمال ً نکاح صغیره
کمتر ازسن پانزده سال نظر به عرف و شرع اسالمی به اساس والیت ابویت
صورت میگیرد هرگاه چنین موضوع منجر به دعوی شود محکمه در برابر نکاح
صغیره کمتر از سن پانزده سال چه نوع تصمیم بگیرد آیا نکاح مذکور را به
حیث نکاخ صحیح مطابق شرع و عرف قبول نماید ویا طبق هدایت ماده 71
قانون مدنی عقد نکاح مذکوره را باطل بداند .
ازمدعی علیه دفع تعرض حــجت و برهان خواسته میشود کلمه
-3
حجت وبرهان قابل توضیح است که آیا تــمام وسایل اثبات را در بر میگیرد یا
چطور ؟
درماده  10قانون اصول محاکمات مدنی ذکر گردیده (حضور بعضی از
-4
اهالی قریه درموضوعی که اهالی قریه ذینفع باشد کفایت میکند مانند چرا گاه،
راه عام و امثال آن اما نظر به ماده مجلةاالحکام در صورتی که تعداد اهالی کمتر
از چند نفر باشد حضور بعضی آنها کفایت نمیکند قابل توضیح است .
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مرورزمان درماده 21قانون اصول محاکمات مدنی تحت عنوان
-5
اعتراضات ابتدایی و هدایت ماده  22قانون مذکور باید به قرار قضایی خاتمه داده
شود و لی در رویه قضایی باصدور فیصله در این موضوع حکم میگردد آیا
درهمچو موضوعات قرار قضایی صادر شود ویا فیصله شرعی .
موارد فوق جهت ابراز نظر به ریاست تدقیق و مطالعات ارجاع گردید که
در زمینه چنین ابراز نظر گردیده است :
جواب بند اول :
« فقره دوم ماده  ...فرمان  83مورخ 8ر8ر  1382ریاست جمهوری در
مغایرت باماده  120قانون اساسی قرار دارد چون قانون اساسی بتاریخ
6ر11ر 1382توشیح و نافذ گردیده مطابق ماده 162قانون اساسی ،قوانین و
فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی میباشد بناً مطابق به ماذده  120قانون اساسی
و ماده  9قانون اصول محاکمات مدنی دولت به صفت مدعی ویا مدعلیه در
پیشگاه محکمه قرار میگیرد .
جواب بند دوم :
مطابق فقره دوم ماده اول قانون مدنی و ماده  130قانون اساسی
درمواردیکه قوانین صراحت داشته باشد قضات مکلف به رعایت و تطبیق احکام
قانون میباشد و در مواردیکه قوانین صراحت نداشته باشد موضوع مطابق شریعت
اسالم طوری حل و فصل میشودکه عدالت به بهترین وجه تامین گردد .
جواب بند سوم :
منظور ازحجت و برهان که درقانون اصول محا کمات مدنی در دعوی
دفع تعرض تذکر یافته اسباب حکم ووسایل اثبات که درماده  272اصول
محاکمات مدنی درج است میباشد .
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جواب بندچهارم :
جواب این بند در جوابی که به ارتباط استهدا ئیه بند دوم ارائه شده حل
گردیده است .
جواب بند پنجم :
مطابق هدایت ماده  267اصول محاکمات مدنی قرار محکمه تصمیم
قضایی است که متوجه ماهیت دعوی نبوده در شکل رسیده گی صورت می
گیرد .بناءً اگرموضوع مرور زمان ایجاب اثبات رانماید محکمه حق صدور
قرارقضایی را در ماهیت موضوع ندارد و اگر ایجاب اثبات راننماید و طرفین به
مرور زمان اعتراض نداشته باشد محکمه مطابق به هدایت ماده  22اصول
محاکمات مدنی اجراآت نماید ».
حینیکه نظر تدقیقی با سوابق مربوط به استهداء به مقام محترم شورای
عالی ستره محکمه پیشنهاد شد طی مصوبه  525مورخ 20ر6ر 1386هدایت ذیل
صادر گردید :
« نظر ریاست تدقیق و مطالعات عینا ً تایید گردید ،به جمیع محاکم متحد
الماالً اخبار گردد» .
نظرتدقیقی ریاست تدقیق ومطالعات که مورد تائیدمصوبه شماره فوق مقام
عالی قرار گرفته بدینوسیله متحدالمآالً اخبار گردید تا درمواردمشخصه مطابق به آن
اجراآت مقتضی قانونی بعمل آید.
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ضبط
اشیای مکونه جرم که ساخت،استعمال،
نگهداشت ،عرضه وفروش آن بذات
خودجرم شمرده شود

متحدالمال از شماره  2482-2426تاریخی 1386/7/8
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

ریاست څارنوالی استیناف والیت کندهار ضمن استهدائیه ذیالً طالب
هدایت گردیده اند :
« متهمیکه به نسبت انتقال ونگهداشت سالح ناریه مانند تفنگچه وغیره
توسط پولیس که ارتکاب جرم سرقت ودهشت گری ازآن متصور نگردیده
گرفتارمیشود درقانون قاچاق وقانون جزاء به چنین متهمین جزاء پیشبینی نگردیده
واحکام آن نیز به وصف جرمی مذکور مطابقت ندارد دیوان امنیت عامه اوراق
دوسیه های نسبتی متهمین مذکور را به قرار های قضایی مسترد و مطابق حکم ماده
 130قانون اساسی ج .ا .ا حکم مینماید .بناءً دررابطه به موضوع فوق طالب
هدایت میباشیم ».
موضوع جهت ابراز نظر بریاست محترم تدقیق و مطالعات محول وآن
اداره درزمینه چنین ابراز نظر کرده اند:
مطابق هدایت فقره ( )1ماده ( )4قانون ( سالح ناریه ،مهمات ومواد
منفلقه ) تمام سالح های ناریه مهمات و مواد منفلقه مربوط درقلمرو کشور تحت
قیمومیت دولت بوده سایر اشخاص حقیقی وحکمی حق تولید ،تورید ،صدور،
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حصول استعمال ونگهداشت آن را بدون مجوزقانونی ندارند مطابق هدایت ماده
 132قانون جزا هرگاه اشیای ضبط شده از جمله اشیایی باشد که ساختن،
استعمال ،نگهداشت عرضه وفروش آن به ذات خود جرم شمرده میشود محکمه
بهمه حال به مصادره آن حکم مینماید اگرچه اشیای مذکور ملکیت محکوم علیه
نباشد ویا متهم از محکمه برائت حاصل نماید لذا به نظرمدققین محاکم درهمچو
حاالت به ماد ه  132قانون جزا استناد نماید نه به ماده  130قانون اساسی
موضوع بمقام محترم شورایعالی محول گردد و درصورتیکه نظر فوق مقبول مقام
عالی قرارگیرد طورمتحد الماالً به تمام محاکم تعمیم گردد .
حینیکه جریان فوق مطرح غورمقام شورایعالی ستره محکمه قرار گرفت
قرارمصوبه  1386/6/20 529هدایت ذیل صادرفرمودند
«نظرریاست تدقیق ومطالعات تائید و مزید بران اجراآت فوق درصورتی
اعمال میگردد که اشیای بدست آمده عناصر مکونه جرم باشد ».
مراتب باینوسیله جهت مسبوقیت واجراآت اخبارگردید تا بارعایت آن در
زمینه اجراآت مقتضی قانونی بعمل آید.
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توجیه
ماده ( )230قانون اصول محاکمات مدنی
مبنی برحصراحضارشهودبرای
سه مرتبه

متحدالمال شماره( 2483الی ( )2538مؤرخ 1386/7/26
ریاست داراالنشاء شورا یعالی ستره محکمه

قبالً ریاست محکمه استیناف والیت کابل استهداء نموده بودند که:
از سالیان متمادی در محاکم ما چنین معمول است که برای مدعی سه مرتبه
موقع داده میشود تاشهود خود را برای اثبات ما ادعایش به محکمه حاضر نماید و
ماده ( )239اصول محاکمات مدنی نیز بدین اشعار دارد که محکمه برای احضار
شهود تا سه مرتبه به مدعی اقامه شهود موقع میدهد .ولی با توجه به حکم ماده
()324اصول نامه مذکور استنباط من این است که این سه مرتبه درواقع موقع دادن
به این معنی نیست که اگر یک مرتبه شهود ش رد شد بار دوم وبار سوم به آوردن
شهود دیگر فرصت داده شود بلکه منظور قانون گزار همان مراتب زمانی است که
در ماده مذکور تصریح گردیده یعنی برای مدعی یک زمان معین نموده تا شهود
خود را حاضر کند و اگر بنابر دالیل در این ظرف زمانی نتوانست این زمان برای
دومرتبه دیگر تمدید میشود .اگرباپایان یافتن آخرین مرتبه باز هم قادر نگردید تا
شهود خود را حاضر کند در اینصورت محکمه بر اساس تقیدات قانونی دیگر
فرصت برایش قایل نشده بلکه به رسیده گی در اصل موضوع مطابق احکام قانون
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ادامه میدهد بنا بر آن رویه فعلی از نظرمن اصل رعایت تعادل و تساوی در بین
طرفین دعوی موافق نبوده و اگر شورای عالی محترم ستره محکمه با آن موافق باشد
بهتر خواهد بود به ارائه مذکور آن پایان داده شود و بجای آن به محاکم هدایت
داده شود تا مطابق بحکم ماده ( )323اصول نامه محاکمات مدنی در همان مرحله
اول مدعی را به معرفی شهود اش مکلف بسازند».
متن استهدائیه بعد از ابراز نظر تدقیقی ریاست تدقیق و مطالعات حسب
هدایت مندرج یاد داشت ( )654مورخ  1386/6/20مقام محترم شورای عالی
غرض مطالعه مزید به جناب محترم نسیمی عضو ستره محکمه و رئیس دیوان مدنی
و حقوق عامه و محترم برات علی (متین) مستشار دیوان مدنی و حقوق عامه ستره
محکمه تفویض گردیده کمیسون محترم موصوف پس از انجام مطالعات الزمه
نظرشانرا حسب آتی ارائه داشته اند:
«طوریکه فیصله های صادره مالحظه میشود هیئت قضائی بعضی ازمحاکم
در برداشت شان از فقره ( )2ماد ه ( )230قانون اصول محاکمات مدنی به خطا
رفته و ازآن برداشت حصر حق اقامه شهود اثبات مدعی را به (سه مرتبه) نموده اند.
در حالیکه فقره مذکور افاده حصر حق اقامه شهود اثبات مدعی را به سه مرتبه نمی
کند بلکه بیانگریکی از موارد عجزمدعی از اقامه شهود بوده وفقط حق مدعی را
برای احضار شهود به (سه مرتبه ) حصر نموده است .بدون شک حصر نمودن حق
اقامه شهود مدعی را (سه مرتبه ) با موازین شرعی و قانون موافقت و سازگاری
ندارد چراکه معیارد در شرع و قانون اظهار (عجز) مدعی از اقامه شهود دانسته
شده اند اقامه (سه مرتبه) آن چنانچه ماده ( )340قانون اصول محاکمات مدنی و
حدیث نبی صلی اهلل علیه وسلم مسائل شرعی ذیل الذکر به موضوع و ضاحت می
بخشد.
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( قال النبی صلی اهلل علیه وسلم  :الک بینه .فقال ال فقال -لک یمینه)
الحدیث ص  12المرافعات الشرعیه و رتب الیمین علی فقد البینه  ( .ویالحظ ان
الیمین والنکول عنها خلف عن البینة فال تتوجة الیمین اال بعد عجزالمدعی عن اقامه
البینة ویتحقق عجزه بالوجه التالیة
 )1اذا صرح بعجزه عن تقدیم بینة علی دعواه.
 )2اذا حضر شهوده فلم یشهدوا له بشی اولم تجیی شهادتهم کافیة لبناء
الحکم علیها.
 )3اذابین ان له شهوداً غیر انهم ال یطاوعونه علی الحضور الداء الشهادة.
 )4اذا بین ان له شهوداً غائبین الیعلم وقت مجیهم و نحوهذه الوجوه التی تدل
علی عدم امکانه من تقدیم بینة فی وقت معقول تعینه المحکمة و اذا ظهر
عجزالمدعی عن تقدیم البینة وطلب تحلیف المدعی علیه فلیس له ان یطلب
سماع بینة التی عثر علیها بعد ذلک اللهم اذا کان الحکم لم یکتسب
القطعیة فله ان یطلب ذلک و یجاب طلبه اذا قدم عذراء مقنعاًج 4ص
122و 123منیر القاضی شرح مجلة اال حکام العدلیه)و (واظهار العجزان
یقول :البینة لی اوهی غائبة عن المصرمدة سفراو انهم ابتغوا عن اداء
الشهاده اوفی المصراالانهم مرض بخالف مالوقالوا هم فی المصراوفی محل
بینة و بین المصردون مدة سفر فالیکون عجزاً) ج  5ص  -1396االتاسی
شرح مجلة االحکام العدلیه
بناءً علی هذاشهودی راکه مدعی شهرت مکمله شانرا قبالً به محکمه
معرفی نموده شهادت همه شان عندالضرورت قابل استماع است ولوبیشتر از سه
مرتبه هم اقامه شود چراکه عجزمدعی از اقامه شهود یا حاضر بودن شهود وی برای
ادای شهادت محرزنمی گردد و شرعاً همه مجاز دیده نشده که بینه شخصیکه قادر
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به اقامه آن جهت ادای شهادت باشد نادیده گرفته شود .مع الوصف ایجاب میکند
برای جلوگیری از سوء استفاده مدعی از عدم حصر حق اقامه شهود مثبته و اقتفال
باب تزویر به محاکم هدایت جدی واکید صادر شود تا قبل از احضار شهود برای
ادای شهادت حتماً وبالضرور طبق حکم ماده ( 323و  )324قانون اصول
محاکمات مدنی درجلسه قضائی به حضور طرف دعوی شهرت مکمله شهود مدعی
را که شامل اسم ،اسم پدر واسم جد ،سن ،نمبر تذکره ،شغل و محل سکونت
باذکر نمبر خانه ،کوچه محل و گذر ،ناحیه ،شهرو والیت مربوطه با آنها باشد
بصورت تحریری اخذ نمایند و بعداً در قسمت استماع شهادت شهود معرفی شده
مطابق ماده ( )324قانون اصول محاکمات مدنی وسایر احکام شرعی و قانون
اجراآت نمایند».
حینکه موضوع با نظر فوق مجدداً به مقام شواری عالی ستره محکمه تقدیم
شد قرار مصوبه ( )594مورخ  -1386/7/12هدایت ذیل صادر گردید:
« نظر محترم قضاوت پوه (نسیمی) عضو ستره محکمه و رئیس دیوان مدنی
و حقوق عامه ستره محکمه ،محترم قضاوت و ال برات علی (متین ) مستشار دیوان
مدنی و حقوق عامه ستره محکمه عیناً تائید گردید  .داراالنشاء این مصوبه را به
جمیع محاکم طور متحدالمال اخبار نماید».
نظر کمیسون که به موجب مصوبه مقام محترم شورای عالی تائید گردیده
است بدینوسیله غرض توحید مرافق قضائی و همگونی اجراآت محاکم در جهت
تامین عدالت بدینوسیله متحد الماالً تعمیم گردید تا در زمینه مطابق به آن اجراآت
بعمل آید )68 (.
 -68بارتباط مسایل مربوط به شهادت ووسایل اثبات متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه
میباشد(.:درصفحه بعدی مالحظه شود)
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تطبیق
تعدیل ماده( )320قانون اصول محاکمات تجارتی
مبنی براینکه صدورفیصله بدلیل عدم توجه تحویل
محصول ،تأخیر نمیشود.

متحد المال شماره ( )2594 -2539مؤرخ 1386/8/27-
ریاست داراالنشاء شورا یعالی ستره محکمه

ریاست محترم دیوان مدنی و حقوق عامه ستره محکمه مراتب ذیل را به
مقام محترم شورای عالی پیشنهاد نموده بودند:
یک تعداد فیصله های محاکم باثر فرجام خواهی باین دیوان مواصلت کرده
که محصول فیصله مطابق الیحه محصوالت اخذ نگردیده و نظر به هدایت ماده
( )482قانون اصول محاکمات مدنی ایجاب می نماید که درچنین موضوعات قرار
تعطیل رسیده گی صادر و بررسی قضیه الی زمان تحویل محصول فیصله معطل قرار
گیرد.
.1
.2
.3
.4
.5

متن پاورقی صفحه قبل
متحدالمآل شماره ( )3463-3407مؤرخ. 1386 / 11/ 10
متحدالمآل شماره ( )3991-3921مؤرخ . 1387 /12 / 6
متحدالمآل شماره ( )286 - 215مؤرخ .1388/ 2/ 23
متحدالمآل شماره (  ) 2541-2542مؤرخ .1388/ 11/3
متحدالمآل شماره ( )3578-5522مؤرخ 1386 /11 /23
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اما از جانب دیگر مطابق تصویب مقام محترم شورای عالی محصوالت
فیصله از محکوم علیه اخذ میگردد .اگر قرار تعطیل صادر و دوسیه جهت تحویل
محصوالت بمرجعش ارسال شود .چون مدعی بها در تحت تصرف مدعی علیه قرار
داشته و احکام صادره در مرحله فرجام خواهی قابل تائید هم می باشد .پس محکوم
علیه با پیش کش کردن حیله های گوناگون از تحویل محصول شانه خالی کرده و
بسا اوقات ممکن است که موضوع تحویل محصول به درازا کشیده و سبب ضرر
محکوم به از ناحیه عدم تسلیمی مدعی بها گردیده و برای غاصب محکوم علیه
خیلی ها مفید و بهرور باشد  .ازینرو به مقام محترم شورای عالی استهداء پیشنهاد
میگردد که در چنین قضایا چگونه اجراآت بعمل آید یا مطابق به هدایت ماده
( )482قانون مذکور قرار تعطیل رسیده گی صادر گردد و یا با آ نکه محصول
تحویل نگردیده درمورد رسیده گی صورت گیرد و اخذ محصول دولتی به هنگام
تطبیق حکم موکول و طبق احکام قانون طرز تحصیل حقوق محصول دولتی حین
تطبیق حکم تحصیل گردد.
مراتب در اجالس مورخ  1386/7/5شورای عالی مطرح بحث قرار
گرفت و قرار مصوبهء ( 1386/7/5 )589هدایت ذیل صادر گردید :
« استهدائیه ریاست محترم دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه در
مجلس مورخ  1386/7/5شورای عالی مطرح و تحت غور قرار گرفت  .سوال
دیوان موصوف اینست که در قضایای مدنی مطابق فقره ( )3ماده ( )382قانون
اصول محاکمات مدنی رسیده گی محکمه فوقانی بر فیصله محکمه تحتانی که در
مورد استیناف خواهی یا فرجام طلبی قرار میگیرد .مشروط به تحویلی محصول
دانسته شده ورسیده گی محکمه فوقانی بر آن با صدور قرار قضائی الی تحویلی
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محصول معطل قرار داده میشود در صورتیکه شخص مکلف به تادیه محصول به
ایفای محصول فیصله حاضر نگردد .تاچه وقت معطل خواهد ماند  .و سرنوشت
حقوق جانب مقابل چه خواهد شد .روی مالحظه موارد مشابه در قضایای تجارتی
که ازلحاظ حقوقی بودن در مفهوم و اصول عین قضایای مدنی است قانون اصول
محاکمات تجارتی در ماده ( )320نیز بعین مطلب حکم مینمود که تا زمانیکه
محکمه محصول فیصله خط های صادره را اخذ و تکت صکوک را به کتاب
مربوط آن نصب وباطل شد ننماید مجاز نیست فیصله خط ها را به یکی از طرفین
دعوی یا هر دوی شان تفویض نماید .چون استیناف خواهی جانب محکوم علیه
بدون ارائه فیصله خط ابتدائیه ویا در مرحله فرجام طلبی استفاده نمایند بعداً برای
رفع این معضله مجلس وزراء وقت به فیصله شماره (1353/2/24- )491
خویش ماده ( )320قانون اصول محاکمات را به شکلی تعدیل نمودند که در
قسمت تحصیالت محصول فقره چهارم پاراگراف اول آن چنین توضیح و حکم
میکند:
« دفتر تحریرات مکلف است بعد از ابالغ حکم در مورد تحصیل محصول
فیصله از محکوم علیه بشعبه مربوطه تحصیلی حکومت رسماً اطالع دهد یعنی
چنانیکه فقرات بعدی و پاراگراف دوم این تعدیل توضیح میدارد محصول فیصله به
حیث دین دولت است .محکوم علیه از طریق اداره مربوطه تحصیلی الزم تحصیل
بوده و جریان رسیده گی استیناف یا فرجامی به واسطه عدم تادیه محصول عندالوقت
معطل نمی ماند» .
اکنون با مالحظه جریان فوق شورای عالی ستره محکمه که طبق ماده
( )131قانون اساسی صالحیت تفسیر قوانین را عنداالیجاب دارد به منظور رفع
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مشکل ارباب مراجعه و محاکم با درک و توضیح این نکته که ساحه تطبیق احکام
قانون در موارد ارزیابی قضایای مدنی و حقوقی اعم از حقوق عادی و مسائل
تجارتی روی پرنسیپ های حقوقی خاصتاً در پروسیجر اجراآتی محکمه عمدتاً یک
سان بوده تفاوت کلی و محسوس ندارند به این نظر میرسد که و قتی تعدیل
منصوص و قانونی برای رفع مشکل در یک مورد به عین دلیلی که مورد دیگر مشابه
و یک سان نیز محسوس است ،موجود باشد  .باتمسک به قیاس وسیع قانونی برای
رفع همان مشکل از حکم تعدیل منصوص قانونی استفاده شده میتواند لهذاء شورای
عالی ستره محکمه تصویب میکند که حکم تعدیل ماده ( )320قانون اصول
محاکمات تجارتی که به شماره ( 1353/2/30- )273جریده رسمی وزارت
جلیله عدلیه وقت نشر گردیده است  .در مورد تحصیل محصول قضایای فیصله
شده مدنی و حقوق عامه و رسیده گی استینافی و فرجامی این قضایا در مراحل
بعدی محاکم فوقانی تطبیق و اجراء شود تا مشکل مردم و محاکم رفع شده باشد
مصوبه فوق بجمیع محاکم طور متحد المال اخبار گردد) .
متن مصوبه فوق الذکر بدین وسیله متحد الماالء به مقام محاکم محترم استیناف
و مراجع مربوطه اخبار گردید .تا مطابق به آن در زمینه اجراآت مقتضی قانونی
به عمل آورند)69 ( .

 -69بارتباط این موضوع متحدالمآل شماره ( )574-503مؤرخ1388/3/10نیز قابل مالحظه
میباشد.
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تشکیل
اداره نـظارت درچوکات اداره امورشـورای
وزیران بمنظورتحقق فرامین،احکام ومصوبات
متحدالمآل شماره( )4871مورخ 1386 /8/13
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه

نامه شماره ( )۳۲۵۱مورخ  ۱۳۸۶/۸/۷آمریت اسناد وارتباط ریاست
محترم تحریرات از اثر نامه شماره ( )۱۲۲۸۹مورخ  ۱۳۸۶ /۸/ ۵اداره محترم
نظارت وارزیابی ریاست عمومی اداره اموروداراالنشاء شورای وزیران بشرح ذیل
مواصلت ورزیده است :
قسمیکه اطالع دارید اداره نظارت وارزیابی براساس حکم شماره ()3363
مورخ  1386/6/22مقام عالی ریاست جمهوری درجنب تشکیل ریاست عمومی
اداره امور ایجادو قرارحکم شماره ( )161مورخ  1385/1/16وظایف
ومکلفیت های این اداره توشیح وضم الیحه وظایف به وزارت هاوادارات محترم
ابالغ گردیده است.
مهم ترین وظیفه این اداره تعقیب وپیگیری ازچگونگی تحقق احکام وفرامین
مقام عالی ریاست جمهوری ومصوبات شورای محترم وزیران وکمسیون های شامل
احکام ومصوبات می باشدکه به شکل دوامدار تعقیب گردیده وربعوار به مقامات
عالی ارائه میگردد.
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به منظورتقویت سیستم گزارشدهی وتسریع روند نظارت براحکام
ومصوبات توقع برده میشودکه وزارتها وادارات محترم نکات ذیل رابه طور جدی
درنظر داشته باشد.
اول -درچوکات ریاست عمومی اداره امور یگانه مرجع گزارش گیری
وگزارشدهی ازچگونگی تحقق فرامین احکام مقام عــالی ریاست جمهوری
ومصوبات شورای وزیران اداره نظارت وارزیابی می باشددرصورت ارسال گزارش
به دیگرادارات لطفاً کاپی آن رابه اداره نظارت وارزیابی ارسال نمایند.
دوم-سرعت ودقت دراجراآت وگزارشدهی ازچگونگی تحقق تصامیم
مقامات رهبری به تسریع روند کاری حکومت کمک نموده و نشانگر مسئولیت
شناسی وهمآهنگی ارگانهای حکومتی خواهدبود.
سوم -در نهایت نظارت مستقیم ودوامدار مسئولین وزارتها وادارات
مستقل برنحوه تطبیق وتحقق تصامیم رهبری دولت وگزارشدهی به موقع به تقویت
پروسه نظارت کمک شایان مینماید.
امید است در روشنی احکام وهدایات هیئت رهبری نکات متذکره رامورد
غور جدی قرارداده ممنون سازند».
مراتب واصله نقالغرض مسبوقیت واجراآت بعدی بشما ار قام گردید)70 (.
درموردطرزالعمل ا ستهداء وگزارشد هی متحدالمآلهای ذیل قابل مالحظه می باشد:
 .1متحدالمآل شماره ( )3229-3190مؤرخ . 1386 / 11/ 1
 .2متحدالمآل شماره ( )2236-2168مؤرخ .1387 /6 / 26
 .3متحدالمآل شماره ( )4061-3992مؤرخ . 1387 /12/ 24
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عدم جواز
فعالیت قضات دراتحادیه هاوسازمان های
ملی وبین المللی خارج ساحه
قوه قضائیه

متحدالمآل شماره( )2649-2594مورخ 1386 /8/17
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

به تعقیب متحدالمآل شماره ( )2150الی ( )2203مورخ 1386/6/20
احتراماً مینگاریم:
باتوجه به مصوبه شماره ( )487مورخ  1386/6/8مقام شورای عالی
ستره محکمه پیرامون محدودیت عضویت قضات درانجمنها ،اتحاد یه هاوسازمانهای
ملی که خارج ساحه اداره قوه قضائیه فعالیت دارند احتراماً پیشنهاد میگرددتااگر
ازجانب شورای محترم عالی به منظورجلوگیری از برداشت منفی راجع به حصر
انجمن قضات زن وضاحت بیشتری در زمینه صادرفرمایند بهتر است وموزون
خواهدبود.
مراتب فوق بمقام محترم شورای عالی تقدیم شد که قرارمصوبه ()625
مورخ  1386/8/10هدایت ذیل صادرفرمودند:
« شورایعالی ستره محکمه باعطف به مصوبه ( )487مورخ 1386 /6/8
یک باردیگر برای رفع هرگونه برداشت منفی وگمانه زنی صرف بمنظور تطبیق
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احکام قانون اساسی وتاکید این امر که تنها یک انجمن خاص مطمح نظرنبوده
تصحیح وتصویب مینمایند که:
هیچ یک ازقضات نمیتواننددرفعالیت های انجمن ها ،اتحادیه هاوسازمان
های ملی وبین المللی که خارج ساحه اداره قوه قضائیه وغیر مرتبط به فعالیت قبول
شده ستره محکمه باشــدسهم گیرند یاعضویت حاصل نمایند.
ازمراجع همکاری کننده ملی وبین المللی تقاضا میشودتادر فراهم آوری
هرگونه مساعدت هاوکمک های مادی ومعنوی برای قضات قبل ازهمه موافقه
ستره محکمه رابدست آورند».
مراتب مصوبه مقام عالی جهت آگاهی محاکم محترم استیناف متحدالمآالً
اخبار می داریم که هدایت فوق رادرنظرداشته باشند)71 (.

 -71درارتباط عدم اشتغال قضات به وظایف غیر قضائی متحدالمآل شماره ()2203-2150
نیزصادرگردیده است.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

عدم اعتبار
مطالبه تبـدیل محکمه،درصورتی که طالب
بیش ازیکماه خودراباین عنوان غایب سازد
متحد المال شماره  2650الی  2705مورخ 1386/8/29
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

داراالنشا شورایعالی بمقصد تسریع روند کارقضائی محاکم قوه قضائیه
وجلوگیری از سرگردانی اصحاب دعاوی پیشنهاد ذیل را بمقام محترم شورایعالی
تقدیم نمود .
« عده ای از اصحاب دعاوی تقاضای تبدیلی محکمه دعوی مربوط خویش
رابه محکمه دیگر ازمقام محترم ستره محکمه مینمایند ولی بعد از تقدیم عریضه
واینکه راجع به دعوی وحالت رسیدگی آن از محکمه مربوط معلومات مبنی برعدم
دخول درصورتحال محکمه واصل میگردد باالثر مقام محترم شورایعالی ستره
محکمه دالیل شخصی راکه به تقاضا ی تبدیلی محکمه مبادرت نموده بحضور
طرف مقابل استماع نموده ودرحالت موجودیت دلیل موجه مطابق فقره  4ماده
 24قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضائیه صالحیت رسیدگی قضیه را از
یک محکمه به محکمه دیگر تفویض مینماید ودرحالی که دلیل تقاضا کننده موجه
تلقی نگردد تقاضا را رد مینماید ولی بعضاً شخصی که تبدیلی محکمه خواسته پس
از وصول معلومات محکمه مربوط مبنی براینکه قضیه داخل صورتحال نبوده خود
را کناره نموده حاضرنمی گردد ازیکطرف باعث التوای انفصال قضیه درمحکمه
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ذیصالح گردیده واز جانب دیگرموجب سرگردانی جانب مقابل میشود باالثر
بمنظورانتظام بهترامورداراالنشای شورایعالی درینمورد طالب هدایت میباشیم .
مقام محترم شورایعالی طی مصوبه ( 1386/8/22 ) 649شان چنین
هدایت فرمودند :
«بمنظور تسریع اجراآت درمحاکم وجلوگیری از ضیاع وقت خصوم هرگاه
شخصی که تقاضای تبدیلی محکمه رانموده و بعداز وصول معلومات الزم درظرف
یک ماه حاضر نگردیده تقاضای تبدیلی محکمه رد شده تلقی گردد.
داراالنشا شورایعالی بارعایت این مصوبه به محکمه مربوط اخبار نماید تا
دعوی را بادرنظر داشت احکام قانون منفصل سازد.
مصوبه هذا به جمیع محاکم طورمتحدالمآل اخبارگردد».
مراتب مصوبه غرض مسبوقیت واجراآت مقتضی قانونی به کافه محاکم استیناف
اخبارگردید تابه محاکم مربوط شان نیز ابالغ دارند)72 ( .
 -72درمورد تفویض صالحیت رسیدگی قضیه ازیک محکمه به محکمه دیگرمتحدالمآل های ذیل
نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره (  ) 185 - 139مورخ . ۱۳۸۵ / 3 /16
.2متحدالمآل شماره ( ) 268 - 241مورخ .138 / /
.3متحدالمآل شماره ( )309 -271مورخ . ۱۳۸۵ / 6 / 21
.4متحدالمآل شماره ( ) 1388 - 1332مورخ .1385 / 9/ 19
.5متحدالمآل شماره ( ) 2190 - 2132مورخ .1385 / 11/ 15
.6متحدالمآل شماره ( )3810-3753مؤرخ . 1386 /12 /5
.7متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ . 1386 /10 / 12
.8متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ. 1387 /10 / 12
.9متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ .1386 /9 / 20
.10متحدالمآل شماره ( )718 - 647مؤرخ(.1388/ 3/ 20بقیه به صفحه بعدی)
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الغای
وظایف ثبت وراجسترجوازنامه های تجارتی
ازمحاکم وادغام آن به دفترثبت مرکزی
وزارت تجارت وصنایع
متحدالمال شماره ( )2761 2706مؤرخ 1386/ 9/ 1
ریاست داراالنشاء شورا یعالی ستره محکمه
حسب تقاضای وزارت محترم تجارت وصنایع در رابطه به ادغام امور ثبت
و راجستر جواز نامه ها به (دفتر ثبت مرکزی وزارت تجارت و صنایع) که اجرای
امور آن از طرف محاکم تجارتی صورت می گیرد .باالثر توجه جاللتمآب محترم
جناب قاضی القضاب و رئیس ستره محکمه کمیسیونی به ترکیب جنابان محترم
معین مسلکی وزارت عدلیه ،رئیس دیوان تجارتی ستره محکمه ،رئیس محکمه
تجارتی ریاست محترم عمومی محاکم والیت کابل ،معین تجارتی وزارت تجارت و
صنایع مشاور وزارت تجارت و صنایع ،رئیس پالیسی امور حقوقی ومقرراتی وزارت
تجارت وصنایع وسرپرست ریاست مؤسسات و جواز نامه ها تحت نظرجناب محترم
(بها) عضو ورئیس دیوان جزای عمومی مقام ستره محکمه مؤظف گردیده بود تا
موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده و بر اساس احکام قوانین نافذ شده در را
بقیه پاورقی صفحه قبل
11متحدالمآل شماره ( )1155 - 1083مؤرخ1388/4/ 24
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بطه به ایجاد دفتر ثبت مرکزی راه حل ممکنه را جستجو و نظر نهائی شان را به
مقام محترم ستره محکمه تقدیم دارند.
کمیسیون مؤظف نظر شانرا ضمیمه نامه (1386/8/13 )193-372
ریاست پالیسی امور حقوقی و مشورتی وزارت محترم تجارت و صنایع با الوسیله
مکتوب نمبر( 1386/6/18 )3419ریاست تحریرات ستره محکمه حسب ذیل
ارائه داشته اند:
« به اساس موافقه مقام محترم ستره محکمه ج.ا.ا کمیسیونی مشتمل
ازنمایندگان باصالحیت ارگان های محترم ستره محکمه ،وزارت عدلیه ،تجارت و
صنایع جهت بحث همه جانبه پیرامون ایجاد دفتر ثبت مرکزی تشکیل و نخستین
جلسه آن بتاریخ  1386/7/1در دفتر کار جناب محترم بها ءالدین (بها)
عضوشورای عالی ورئیس دیوان جزای عمومی ستره محکمه دایرگردید .بعد از
بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون به نتیجه ذیل نایل آمد:
ء
از آنجائیکه دولت تالش دارد تا زمینه های مطمئن و مؤثر رشد و توسعه
سکتور خصوصی و جذب سرمایه گذاری های خارجی را به افغانستان فراهم سازد
ایجاد دفتر مرکزی ثبت و راجستر را یک قدم مثبت تلقی نموده و بخاطر فراهم
آوری تسهیالت هر چه بیشتر برای تجار و سکتور خصوصی اعم از داخلی و
خارجی ،ساده سازی پروسه ثبت و راجستر و تشویق سرمایه گذاری در افغانستان
کمیسیون به این نظر است تا وزارت تجارت و صنایع جمهوری اسالمی افغانستان
در ایجاد اداره دفتر ثبت مرکزی اقدام نموده و از موضوع به مقام محترم ستره
محکمه اطالع دهد .گفتنی است که ایجاد این اداره اجراآت اداری را سهل ساخته
از ضیاع وقت جلوگیری نموده و تمامی فعالیت های تجارتی ،اقتصادی ،صنعتی و
خدماتی ار در یک مرکز واحد و همچنان ایجاد یک مرکز معلوماتی (دیتابیس)

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

بمنظور جمع آوری معلومات های دقیق احصائیوی جهت فراهم آوری شرایط بهتر
امکانات ارزیابی ها و تحلیل های اقتصادی را در راستای طرح پالیسی های تجارتی
و اقتصادی در سطع کشور مساعد میسازد.
کمیسون درپرنسیب ادغام بخش و راجستر اسناد تجارتی را که فعالً در
چوکات محاکم تجارتی صورت میگیرد با فهم اینکه پروسه ثبت و راجستر از جمله
مسؤولیت های اداری بشمار میرود وبایست درچوکات اداره ملکی انجام گردد با
اداره دفتر ثبت مرکزی نظر موافق دارد که البته بعد از فیصله نهائی شورای محترم
عالی ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان مطابق احکام ماده ( )27قانون
شرکت های تضامنی ،فقره های ( )14-12ماده ( )4قانون شرکت های سهامی و
محدودالمسؤولیت ،فقره ( )1ماده ( )12قانون حکمیت تجارتی و مواد تعدد
دیگری که در قوانین متذکره در زمینه وجود دارد عملی خواهد شد.
قابل تذکر است که وزارت تجارت و صنایع ایجاد وفعال شدن دفتر ثبت
مرکزی را طوری تنظیم نماید که در زمینه اجراآت بعدی و ثبت اسناد مشکل بعدی
ایجاد نگردیده ودر امور مربوط سکتگی رونمانگرددم».
حینکه نظر کمیسیون فوق الذکر به مقام محترم شورای عالی ستره محکمه
تقدیم شد در زمینه شورای عالی ستره محکمه قرار مصوبه (/1386/8/22 )644
هدایت ذیل را صادر فرمودند .
« نظر کمیسیون محترم مؤظف مبنی بر ادغام بخش ثبت و راجستر اسناد
تجارتی به اداره دفتر ثبت مرکزی وزارت تجارت وصنایع حسب نظر کمیسیون
تائید و تصویب گردید .داراالنشاء شورای عالی مصوبه فوق را توام با نظر
کمیسیون به وزارت محترم تجارت و صنایع و محاکم طور متحدالمال اخبار
نماید».
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مراتب مصوبه مقام محترم که موید نظر کمیسیون یاد شده بوده بدینوسیله
غرض مسبوقیت به محاکم محترم استیناف والیات اخبار گردید تامطابق آن در زمینه
اجراآت مقتضی قانونی بعمل آورند)73 (.

درارتباط ثبت جوازنامه های تجارتی متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
 .1متحدالمآل شماره ( )3189-3132مؤرخ .1386 /10 / 17
 .2متحدالمآل شماره ( )2409-2341مؤرخ 1387 / 7/ 8
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تعیین
محکمه ذیصالح برای قضایای اطفال
دروالیاتیکه محکمه اطفال وجودندارد

متحدالمآل شماره ( )2819-2764مورخ1386/9/10
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
به تعقیب متحدالمآل شماره ( )1987-1933مورخ 1386/5/23
مینگاریم:
محکمه استیناف والیت ننگرهار باالثر پیشنهادیه څارنوالی آنوالء مراتب
ذیل راطالب هدایت گردیده اند:
« قراریکه مصوبه ( 1386/5/11 )385شورای عالی ستره محکمه که
ذریعه مکتوب ( )1942مورخ  1386/5/23به شکل متحدالمآل از آمریت
عمومی تحریرات ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه به این ریاست
مواصلت نموده درفقره ( )5مصوبه متذکره چنین هدایت فرمود:
درمرکزوالیاتی که محاکم اطفال ایجاد گردیده محاکم مذکور قضایای
اطفال مرکز والیت راتحت رسیده گی قرار میدهند درغیر آن محاکم ابتدائیه مرکز
والیات به قضایای مذکوررسیدگی میکند قضایای اطفال ولسوالی های والیت را
محکمه ولسوالی مربوط رسیدگی نماید.چونکه درحالت موجوده ازیک طرف
درولسوالی های مر بوط مرکز تربیت اطفال ودارالتأدیب موجود نبوده که اطفال
دران تحت حجز قرارداده شوند وازطرف دیگر مشکالت تدابیر امنیتی اطفال بوده
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که انتقال شان ازمرکز تربیت اطفال که درداخل محبس عمومی ننگرهار قراردارد
بمحکمه مربوط ولسوالی غرض اصدار حکم مشکلی ثانی راایجادمی نماید ،عالوتاً
درولسوالی هاڅارنوالی اطفال نیز فعال نگردیده است.
بخاطر رفع این مشکل ریاست محکمه استیناف ننگرهار پیشنهاداً عرض
میداریم چونکه محکمه شهری محکمه اطفال درجمله دیگر دیوان های محکمه
شهری درمرکز ننگرهار به اساس ماده ( )32قانون تشکیل وصال حیت محاکم
گنجانیده شده است وصالحیت حل وفصل همه قضایای مربوط ایجاد دیوان های
مربوط به محکمه شهری داده شده است .بهتر است که بخاطر رفع مشکالت
متذکره درمورد حفظ ونگهداشت اطفال در ولسوالی هاوانتقال اطفال ازمحبس
ننگرهار غرض صدور حکم به ولسوالی های مربوط صالحیت حل وفصل
موضوعات ودوسیه جات تخلفات اطفال ولسوالی های مر بوط به محکمه شهری
داده شود».
جریان پس از مطالعه وابرازنظر ریاست تدقیق ومطالعات دراجالس مقام
محترم شورای عالی ستره محکمه مطمح بحث قرارگرفت که قرارمصوبه شماره
( )667مورخ  1386/6/1هدایت ذیل صادرگردید:
« در والیاتیکه محاکم اطفال وجود دارد تمام قضایای اطفال والیت مستند
به صالحیت مندرج ماده ( )44قانون تشکیل وصال حیت قوه قضائیه درمحکمه
اطفال تحت رسیدگی قرارگیرد .ودر والیاتیکه محاکم اطفال تشکیل نگردیده جمیع
قضایای اطفال والیت به محکمه ابتدائیه مرکز والیت تحت رسیدگی قرارگیرد.
داراالنشاء شورایعالی تصویب هذارا به تعقیب مصــوبه شماره ( )385مورخ
 1386/5/11به محاکم طور متحدالمآل اخبارگردد».
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مراتب مصوبه فوق مقام محترم شورای عالی بدینوسیله متحدالماالً اخبار
گردیدتابمنظور ایجادسهولت وسرعت رسیدگی قضایای مربوط درزمینه اجراآت
74
مقتضی قانونی بعمل آورند(.

 -74درارتباط قضایای اطفال  ،اختطاف و قاچاق انسان متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره (  ) 1039مورخ .۱۳۸۵ / 4 / 18
.2متحدالمآل شماره ( ) 228 - 186مورخ . ۱۳۸۵ / /
.3متحدالمآل شماره ( )698-638مؤرخ .1386 /2 /12
.4متحدالمآل شماره ( )2929-2860مؤرخ .1387 /8 / 25
.5متحدالمآل شماره ( )3423-3353مؤرخ 1387 / 10/ 13
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بطالن
سند مجهول به کنده آن
توسط رئیس محکمه یاقایم مقام قانونی آن

متحدالمال شماره ( )2875-2820مؤرخ 1386/9/11
ریاست داراالنشاء شورا یعالی ستره محکمه
اداره مخزن ریاست محکمهء استیناف والیت کابل مراتب ذیل را طالب
هدایت گردیده است:
« یکعده فیصله ها راجع به جعل بودن یک سند شرعی که آن هم در
صورتیکه کسب قطعیت نموده باشند جهت ابطال کنده های وثایق شرعی از محاکم
مربوط به مخزن مواصلت ورزیده است که ریاست مخزن به اساس ماده ()320
اصول محاکمات مدنی که چنین مشعر است  :هرگاه فیصله محکمه راجع به جعل
بودن یک سندقطعی گردد خالصه حکم ابطال در ذیل اصل و کنده تحریر و به مهر
مخصوص رئیس محکمه مربوط رسانیده میشود .درمورد تطبیق حکم محکمه مربوط
درمورد ابطال کنده های وثایق مذکور فاقد صالحیت می باشد .هر گاه موضوع به
محاکم مربوط رسانیده شد محاکم مذکور نیز در زمینه خود ها را فاقد صالحیت
شمرده اند از طرفی هم اشخاصی که مالک اسناد بوده اصرار به ابطال کنده جات
وثایق مربوط خویش مینمایند .بناءً جریان موضوع وسیله هذاء به مقام محترم
پیشنهاداً گزارش و در زمینه طالب هدایت میباشیم».
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قبالء جریان موضوع مورد مطالعه ریاست محترم تدقیق و مطالعات قرار
گرفته چنین ابراز نظر بعمل آورده بودند:
« طوریکه از پیشنهاد ریاست مخزن محکمه استیناف والیت کابل برمی
آید ،ریاست مخزن در مورد تطبیق حکم قطعی و نهائی محکمه مربوط به ارتباط
حکم ماده ( )320قانون اصول محاکمات مدنی مبنی براینکه ابطال سند در کنده
آن معامله گردد ،استهداء کرده اند .با آنکه ماده ()321قانون اصول محاکمات
مدنی درزمینه صراحت تام دادر .لهذاء برای توضیح بیشتر چنین ابراز نظرمی شود
که در صورتیکه حکم قطعی نهائی مبنی بر جعلی بودن سند از محکمه ذیصالح
صادر شده باشد .خالصه حکم و ابطال سند در ذیل اصل سند و کنده تحت نظر
یک هئیات معامله و به امضاء رئیس محکمه مربوطه رسانیده شود ویک کاپی حکم
قطعی نیز به کنده نصب و اسناد مورد نزاع ابطال وبه خصومت در زمینه خاتمه
بخشیده شود».
حینکه متن استهداء و نظر تدقیقی طی پیشنهادی به مقام محترم شورای
عالی تقدیم گردید قرار مصوبهء ( -1386/6/13)504نظرریاست تدقیق و
مطالعات تائید و طبق هدایت مصوبه متحدالماالء به محاکم محترم استیناف والیات
و مراجع ذیربط اخبار گردیده است:
اخیراًء عرایض از جانب اصحاب دعوی در رابطه بعدم امکان امضاء
روسای محاکم درکنده اسناد مورد ادعای شان واصل باالثر تفصیل سوابق با
مشکالت مطروحه یکبار دگر به مقام محترم شورای عالی ستره محکمه تقدیم شد
که قرار مصوبه ( -1386/9/1 )670حسب ذیل هدایت صادر گردید:
« به منظورتطبیق ماده ( )320قانون اصول محاکمات مدنی معامله حکم
قطعی جعل سند درکنده آن از طرف رئیس محکمه مربوط امضاء گردد و هرگاه
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رئیس محکمه موجود نباشد .قایمقام قانونی وی کنده سند را امضاء نماید و اگر
تشکیل محکمه از بین رفته باشد رئیس محکمه قایمقام محکمه مذکور کنده سندرا
امضاءنماید.
مصوبه طور متحدالمآل به جمیع محاکم اخبارگردد»
متن مصوبه فوق الذکر در ارتباط به مصوبه شماره(-1386/6/13 )504
که قبالء طی شماره( )2205الی شماره ( )2258مؤرخه -1386/6/29
داراالنشاء به محاکم محترم استیناف تعمیم گردیده است .اخبار شد تا مطابق به آن
در زمینه اجراآت مقتضی قانونی بعمل آورند)75 ( .

 -75درموردطرز العمل رسیدگی به مشبوهیت آن متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره ( )585 - 542مورخ .1385 / 8/24
.2متحدالمآل شماره ( )1514-1455مؤرخ .1386/3 / 20
.3متحدالمآل شماره ( )2616-2548مؤرخ . 1387 /7/ 22
.4متحدالمآل شماره (  )1416 -1349مؤرخ .1387/ 5/1
.5متحدالمآل شماره ( )2258-2205مؤرخ . 1386 /6/ 29
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طرزالعمل
اجرای وثایق حصروراثت واسنادپرداخت
حقوق تقاعد

متحدالمال شماره ( )2966-2876مورخ 1386/9/13
ریاست داراالنشاء شورایعا لی ستره محکمه
وزارت کار ،امور اجتماعی ،شهداومعلولین مطالبی را در گزارش خویش به
ارتباط حقوق تقاعد وارثین شهدا بمقام ستره محکمه ارسال باالثرمقام محترم شورای
عالی ستره محکمه طی اجالس مورخ  1386/6/13طی یاد داشت ( )548هدایت
صادر نمود تاکمیته مرکب از ذوات اتی الذکر:
روء سای -داراالنشاء شورای عالی ،وثایق و ثبت اسناد ،تدقیق و
مطالعات ،آمرین وثایق حوزه های چهار گانه شهر کابل ،رئیس عمومی خزینه تقاعد
و نمایند گان با صالحیت وزارت کارو امور اجتماعی تحت ریاست آمر عمومی
اداری قوه قضائیه تشکیل وبرمشکالت موجود در مورد اجرای حقوق ورثه شهدا
بحث نموده نظر خویش را ابراز دارند.
کمیته فوق تشکیل جلسه داد و در روشنی هدایت شورای عالی ستره
محکمه روی موضوع مورد نظر غور بعمل آورد باالثر مراتب ذیل برجسته گردید:
« برداشت ها ومشکالت موجود:
وزارت شهداءو معلولین درگزارش شان تذکرداده اند که به منظور شناخت
دقیق شهدا سروی معلوماتی و حقیقت یابی را آغاز کردند در نتیجه معلوم گردید که
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طی سال های گذشته جمعاء( )312000وثیقه شهداء ترتیب گردیده ولی این
تعداد بعد از سروی به( )132000نفر تقلیل یافته است .همچنان عین مشکل با
تغییرشکل در اداره تقاعد نیز قابل مالحظه میباشد بطوریکه بعد از وفات متقاعد در
مورد ورثه و سن آن ها توجه نمی شود و حتی دیده شده که سن ورثه با گذشت
سال ها تغییر نمی کند مثالً شخصی که  20قبل صغیر بوده  20سال بعد نیز صغیر
وانمود شده است  .درحالیکه با تکمیل سن ( )18ورسیدن به سن رشد ،صغارت از
بین رفته اصالً و قطعاً مورد بحث شده نمی تواند .در مجموع ساحات فوق
مشکالت ذیل ارائه شده است:
 -1کسانیکه سن قانونی رشد را تکمیل کرده اند درجمله ورثه بحیث صغیر
وانمود میشوند و یا ورثه آنانی که شوهر کرده غیر متاهل وانمود میشود.
و شوهر دارد هنوز درجمله ورثه صغیر ویاغیر متاهل حساب میشود.
 -2یک تعداد وثایق حصر وراثت بدون تذکره تاریخ و فوتو اجرء شده است،
حتی محکمه اجراء کننده آن معلوم نیست.
 -3وثایقی ترتیب شده است که پدر در سال های  1367یا 1370ش وفات
وا نمود شده واکنون وارث آن طفل( )5ساله نشان داده شده است در
حالیکه متولد  1367در سال جاری ( )19ساله میگردد چه رسد که در
آن سال دارای سن  12یا  17سال بوده باشد.
 -4بمالحظه سوابق یک شخص از تعداد غفیری حتی( )1800نفرگروپ
وارثین بحیث وکیل نشان شده است.
 -5وکالت از جانب اشخاص فاقد اهلیت صورت گرفته است.
با در نظرداشت مراتب فوق در مورد چنین ابراز نظر میشود:
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نظر:
الف  :محاکم حین اجرای وثایق حصر وراثت با رعایت کامل قانون دقت
تام بعمل آرند تا وثایق مربوط مطابق واقع و نفس اال مرطی مراحل نموده تصادیق
مراجع مربوط اعم از اداره شهداء و معلولین ،وکیل گذر ،مالامام مسجد ،اهالی
گذر به تائید و تصدیق ناحیه یا ولسوالی وتصدیق اداره احصائیه مربوط( درمورد
تذکره وارثین) را حاصل نمایند.
ب  :اجرای وثیقه بدون تذکره ورثه ،شاملین وثایق اعم از مقر،
شهود،موکل ،وکیل ،وصی ،فوتو و نشان شصت اقرار کنندگان مجازنمی باشد.
محاکم از ترتیب وثیقه ای که حاوی این اصل نباشد احتراز وخود داری بعمل ارند.
ج  :در مورد اینکه متوفی بطورمثال  30سال قبل شهید گردیده ولی هنوز
ورثه آن صغیر گفته میشود .درین مورد بهتر است تا وزارت شهداء و معلولین و
ادارات حقوق تقاعد تمام معلومات های الزم را برویت وثایق تکمیل نمایند محکمه
بطور جدی قبل از ترتیب وثیقه و صایت ،حصر وراثت ووکالت اوالً از وزارت
شهداء ومعلولین معلومات نموده و بعد از آن از اهالی نیز معلومات نماید وسپس به
ترتیب وثیقه اقدام نماید محکمه نیز قبل از توثیق وثیقه حصر وراثت درپهلوی اکمال
معلومات های مراجع مربوط ،معلومات وزارت شهدا و معلولین را نیز در زمینه
مطالبه نماید:
هر گاه ثابت گردید که وصی طالب حقوق صغیر سال های میباشد که
اکنون با گذشت زمان کبیر شده است از تادیه حقوق برای همچو شخص که
وصایت وی با اتمام ( )18سالگی موصی له اش ختم گردیده وصالحیت ندارد
احترازوخود داری نماید.
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د  :در مورد اینکه شخص واحد را جع به اخذ حقوق تقاعد ورثه شهدا از
( )1800نفر یا کمتر از آن وکیل تعین شده است نظر کمیته این است که یک نفر
به جزء از یک تاسه نفر شهدا آن هم در صورتیکه از اقارب درجه یک ،دوم ،سوم
وی باشد وکیل شد نمی تواند .در غیرآن جلوکسانی که بشکل حرفه وی از
اشخاص متعدد بیش از سه نفر وکالت می نمایند گرفته شود.
هـ  :مطابق ماده ( )39قانون مدنی ،سن رشد 18سال کامل میباشد لهذا
کسانیکه به سن کمتر از  18سا ل قرار دارند ،حایز اهلیت وکالت نبوده نمی توانند
تحمل مسؤولیت نمایند بنابران بحیث مؤکل قرارنگرفته ووکیل تعیین شده نمی
توانند .محاکم حین اجرای وکالت خط ها سن قانونی ،اهلیت وکیل و موکل ،صغا
رووصی را جداً در نظر گیرند.
و  :طبقه اناث ورثه در صورتیکه شوهر کرده باشند مستحق حقوق تقاعد
نمی گردند درین مورد معلومات دقیق صورت گیرد.
ز  :طبقه ذکور ورثه در صورتیکه سن( )18سال را تکمیل نموده باشد
مستحق حقوق تفاعد نمی شوند مگر اینکه معلول( در حالیکه قدرت کار را نداشته
باشد آن هم به تصدیق هیئت طبی) محصل ،متعلم و یا سرباز باشد .درین مورد نیز
دقت بعمل آید یا تصادیق الزم دستیاب گردد.
ح  :چون تحلیل اینکه صغیر به سن رشد رسیده یا خیر برویت متن وثیقه
صورت گرفته می تواند اسناد وثایق را وزارت محترم شهداء و معلولین و نیز
وزارت کاروامور اجتماعی ،ادارات تقاعد ونمایندگی های آن در والیات همه ساله
به طور دوامدار تدقیق نمایند چه صغیر بعد از تکمیل سن  18صغیر محسوب
نگردیده خود حایزاهلیت حقوقی میگردد وصایت و والیات در مورد وی خاتمه می
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یابد و تحت حکم جزء (ز) قرار میگیرد چنانچه با حلول هر سال سن باال رفته و
تغییر می نماید.
ط  :وثایقیکه مشبوه بوده و یا در آن رعایت احکام قانون صورت نگرفته
به محکمه مربوط که آنرا ترتیب نموده غرض ارزیابی ،معلومات ثبت محفوظ و
اینکه مدار حکم است یا خیر محول گردد.
این بود نظر کمیته که قرار فوق ابراز گردید موضوع به شورای عالی ستره
محکمه محول گردد در صورتیکه مورد قبول واقع گردد طور متحدالمال به محاکم
و مراجع مربوط تعمیم گردد».
حینکه جریان به مقام محترم شورای عالی پپشنهاد شد قرار مصوبه()657
 1386/8/29هدایت ذیل صادر شد.
« نظر کمیسون عیناء تائید و تصویب گردید .داراالنشاء شورای عالی نظر
مذکور را به وزارت محترم کارو امور اجتماعی ،شهداء و معلولین و نیز به محاکم
مرکز و والیات بطور متحدالمال اخبار نماید».
نظر کمیسون مؤظف که مورد تائید مقام محترم شورای عالی واقع گردیده
است بدینوسیله متحد الماالً اخبار گردید مطابق به آن در زمینه اجراآت مقتضی
قانونی بعمل آورند)76 ( .

 -76درمورد طرزالعمل اجرای وثایق حصروراثت متحدالمالهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )4021 - 3964مورخ. 1386 /12/ 12
.2متحدالمآل شماره ( ) 646-575مؤرخ . 1388 /3 / 25
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رسیده گی
استینافی قضایای حقوق عامه ،تجارتی ،امنیت عامه
وجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی

متحد المال شماره  3023 -2967مورخ 1386/9/20
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
محکمه استیناف والیت تخار مراتب ذیل را طالب هدایت شده اند:
ازاینکه دیوانهای حقوق عامه ،تجارتی وامنیت عامه استیناف مرکزی
درمجموع منحل گردیده با رعایت مصوبه مقام شورایعالی ستره محکمه قضایای
امنیت عامه را ابتداء دیوان امنیت عامه این ریاست واستینافاء دیوان جزای این
ریاست بررسی مینماید در مورد قضایای حقوق عامه و تجارتی مطالب اتی قابل
استهدا است
یکعده قضایای حقوق عامه وتجارتی که قبل از این تاریخ دردیوانها حقوق
عامه وتجارتی این ریاست منحیث محکمه ابتدائیه بررسی گردیده ومرحله استیناف
آن باقیمانده وهمچو دوسیه ها از مراجع مربوطه مرکزی نسبت انحالل دیوان های
استیناف مرکزی واپس به این ریاست اعاده شده مرحله استینافی این قضایا درکجا
وتوسط چه نوع هئیت قضائی بررسی گردد در مورد طالب هدایت هستیم .
درحالیکه محکمه ابتدائیه شهری والیت تخار الی اکنون باپرسونل تشکیل
جدید فعال نگردیده وپرسونل قبلی نتوانسته اند قضایای عادی را درداخل میعاد
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قانونی بررسی وحل وفصل نمایند پس درین صورت قضایای جدید الورود حقوق
عامه وتجارتی درمرحله ابتدائی به کدام محکمه ودر مرحله استینافی درکدام محکمه
بررسی گردد درمورد طالب هدایت هستیم .
هرگاه همچو قضایای حقوق عامه وتجارتی درولسوالی های شانزده گانه
والیت تخاربروزنماید مرحله ابتدائیه واستینافی انها درکدام یکی از محاکم بررسی
گردد ؟.
استهدائیه بریاست محترم تدقیق ومطالعات محول واخیرا نظرآن اداره به
نحوآتی مواصلت نمود.
«بخاطر حل مشکل مطروحه موضوعاتیکه قبالً درمحکمه استیناف تخار به
شکل ابتدائی حل وفصل شده است موضوع به شورای محترم عالی تقدیم گردد تا
عند اللزوم الی تطبیق قانون تشکیل وصالحیت محاکم ،رسیده گی به مرحله
استینافی همچو دوسیه ها به یکی ازدیوان های دیگرهمان محکمه تفویض صالحیت
گردد ،مشکل موجود حل خواهد گردید ».
جریان به اجالس شورایعالی ستره محکمه تقدیم شد و قرار مصوبه 673
مورخ  86/6/1هدایت ذیل صادرگردید:
«راجع به رسیدگی استینافی بر قضایای منفصل شده ابتدائی حقوق عامه،
تجارتی ،امنیت عامه وجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی مستند به ماده  11مصوبه
( )385مورخ  1386/5/11شورایعالی قضایا درمحکمه استیناف والیت به تجویز
وسمت دهی رئیس محکمه استیناف والیت دردیوان های مربوط تحت رسیدگی
قرارگیرد رئیس محکمه استیناف درصورت ضرورت به تبدیلی قضایا ازیک دیوان
بدیوان دیگر و توظیف قضات دیوان ها طورعلی البدل مبادرت کرده میتواند
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وهمچنان درصورت ضرورت به تکمیل ترکیب قضایی ازطریق مقام ستره محکمه
اقدام مینماید .
قضایای جدید الورود ،حقوق عامه ،تجارتی ،امنیت عامه وامنیت داخلی
وخارجی مربوط حوزه محکمه استیناف والیت به شمول ولسوالی ها عموما حسب
مواد 4و 5مصوبه _ )385مذکوره در محاکم ابتــدائیه مرکز والیات ابتدا
تحت رسیدگی قرارگیرد .
مصوبه فوق به جمیع محاکم طور متحدالمآل اخبارگردد».
مراتب مصوبه شورای عالی ستره محکمه بدینوسیله طورمتحدالمآل اخبارمی گرددتا
مطابق آن درزمینه اجراآت مقتضی قانونی بعمل آید) 77(.

 -77بارتباط جرایم امنیت داخلی وخا رجی متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )482-422مؤرخ .1386 / 2/ 1
.2متحدالمآل شماره ( )1770-1717مؤرخ 1386 / 4/ 30
.3متحدالمآل شماره ( ) 1097 - 1043مورخ.. 1385 / 8 /30
.4متحدالمآل شماره ( )3965-3904مؤرخ . 1386 / 12/ 8
.5متحدالمآل شماره ( )1987-1932مؤرخ . 1386 / 5/23
.6متحدالمآل شماره (  ) 214 - 144مؤرخ 1388 / 2 / 21
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توجیه
ماده ( )26قانون کشف وتحقیق
مبنی براینکه تحقیقات ریاست تحقیق امنیت ملی
صبغه قانونی دارد

متحد المال شماره ( )3080( -3024مؤرخ 1386/10/5
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
محکمه استیناف والیت کابل باالثر استهداء محکمه ابتدائیه حوزه اول
مراتب ذیل را نگاشته اند:
«مکتوب نمبر( )1656مؤرخ  -1386/7/25آمریت تحریرات ریاست
محترم محکمه ابتدائیه حوزه اول استیناف کابل بشرح ذیل واصل گردیده است:
حسب مصوبه نمبر( 1386/4/28 )330مقام محترم شورای عالی ستره
محکمه بررسی دوسیه های جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مربوط نواحی
(اول،هشتم ،دوازدهم وشانزدهم) شهر کابل به دیوان امنیت عامه ریاست محکمه
حوزه اول تفویض صالحیت گردید ه ،به مالحظه دوسیه های احاله شده به این
دیوان تحقیقات از متهمین قضایای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و ترتیب
اتهام علیه متهمین از طریق ریاست تحقیق ریاست محترم امنیت ملی صورت گرفته
از آنجائیکه حسب صراحت حکم ماده  134قانون اساسی کشور کشف جرایم
توسط پولیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در محکمه از طرف څارنوالی
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مطابق احکام قانون صورت میگیرد لهذا چون لهذا به اساس حکم ماده ()298
قانون اجراآت جزائی عدم مراعات احکام قانون در مورد اجراآت اساسی موجب
بطالن است که ا ستنطاق از متهم هم در زمره اجراآت اساسی بوده که بایست
حسب حکم ماده ( )134قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان به وسیله ارگان
څارنوالی صورت پذیرد در حال عدم رعایت آن که هرگاه تحقیق توسط ارگان های
غیر څارنوالی یعنی ریاست محترم تحقیق ریاست امنیت ملی صورت پذیرد تشویش
آن پدیدار میگردد که فیصله های صادره دیوان امنیت عامه این حوزه در محاکم
فوقانی به بطالن مواجه گردد در زمینه طالب هدایت مقام عالی میباشیم».
حینکه استهدائیه فوق الذکر مورد غور و مداقه مدققین قضائی ریاست تدقیق
و مطالعات قرار گرفت در زمینه نظرمشورتی شانراحسب آتی ابراز داشته اند.
«از اینکه اتهام نامه مرتبه مستنطق تحقیق ریاست تحقیق امنیت ملی را
څارنوال امنیت ملی صحه می گذارد و باستناد تحقیقات و اتهام نامه مرتبه مستنطق
ریاست تحقیق صورت دعوی را ترتیب مینماید.
این خود میرساند که تحقیقا ت ریاست تحقیق صبغه قانونی داشته و تاهنوز
معمول همین طور بوده و محکمه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در مرحله
ابتدائیه و استیناف همچو دوسیه ها را مورد انفصال قضائی قرار داده اند و دیوان
امنیت عامه ستره محکمه نیز همچوقضایا را در مرحله فرجام خواهی بررسی نموده
است .لذا به نظر ما مدققین چون قانون کشف و تحقیق جرایم و نطارت څارنوالی
برقانونیت تطبیق آن تا کنون نافذ و مرعی االجرا میباشد و صالحیت های مستنطقین
امنیت ملی در تعدیل ماده ( )26قانون کشف وتحقیق منتشره جریده رسمی شماره
()498مورخ  1360/10/1چنین تسجیل شده است:
صالحیت مستنطقین خاد:
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 -1جرایم علیه امنیت خارجی دولت مندرج مواد ( )203-173قانون جزاء.
 -2جرایم علیه امنیت داخلی دولت مندرج مواد ( )245-204قانون جزاء
و ماده ( )231قانون جزاء .
 -3تحقیق جرایم مندرج ماده ( )515قانو ن جزاء.
لذا محکمه استهداکننده به حل و فصل قضایای دوسیه هائیکه از طرف
مستنطقین امنیت ملی ترتیب و څارنواالن امنیت ملی اقامه دعوی نموده اند اقدام
نماید اگرشورای عالی محترم ستره محکمه الزم دانند موضوع را متحد الماالً به
تمام محاکم ذیصالح اخبار خواهند فرمود».
تفصیل جریان فوق در جلسه مورخ  1386/ 9 / 20مطرح بحث واقع و
قرار مصوبه( )694هدایت ذیل صادر گردید:
« نظر تدقیق و مطالعات تائید شد متحد الماالً به محاکم اخبار گردد».
متن نظر تدقیقی باتائید مصوبه مقام عالی بدینوسیله متحدالماالً اخبار شد تا
مطابق به آن در زمینه اجراآت مقتضی بعمل آورند) 78( .

 -78درموضوع کشف وتحقیق جرم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 .1متحدالمآل شماره ( )۱۸۲۴-۱۷۵۷مؤرخ .1387 / ۵/۲۱
 .2متحدالمآل شماره (  ) 987-926مؤرخ .1387/ 3/23
 .3متحدالمآل شماره (  ) 553- 494مؤرخ 1387/2 / 22
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عدم پذیرش
تبدیلی محکمه درقضایای مدنی

متحد المال شماره  3131 - 3081مورخ 12ر10ر: 1386
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ازآ نجاییکه تقاضای مدعیان در دعاوی مدنی بنابر دالیل مختلف به طور
قابل مالحظه افزایش یافته بناءً ریاست داراالنشا پیشنهادی را به جلسه شورای
عالی ستره محکمه تقدیم و به اثران مصوبه شماره  696مورخ 20ر9ر1386
حسب آتی اصدار یافته است :
« ازآنجا که حکم ماده  81قانون اصول محاکمات مدنی ،رسید ه گی
دعاوی مدنی را در محل سکونت مدعی علیه جز حاالتیکه قانون طور دیگری
تصریح کرده باشد تعیین نموده است  .بناءً تقاضای تبدیلی محکمه درهمچو موارد
قابل پذیریش نیست داراالنشای شورایعالی ازهمچو متقاضیان معذرت
بخواهد)79(».
 -79درمورد تفویض صالحیت رسیدگی قضیه ازیک محکمه به محکمه دیگرمتحدالمآل های ذیل
نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره (  ) 185 - 139مورخ . ۱۳۸۵ / 3 /16
..2متحدالمآل شماره ( ) 268 - 241مورخ .138 / /
.3متحدالمآل شماره ( )309 -271مورخ . ۱۳۸۵ / 6 / 21
.4متحدالمآل شماره ( ) 1388 - 1332مورخ .1385 / 9/ 19
.5متحدالمآل شماره ( ) 2190 - 2132مورخ (.1385 / 11/ 15بقیه درصفحه بعدی)
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ادامه
ثبت وراجستر جوازنامه های تجارتی توسط محاکم
الی زمان تأسیس دفترآن دروزارت تجارت وصنایع

متحدالمآل شماره( )3132الی( )3189مورخ 1386 /10/17
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
قبالً کمسیون مشترک مؤظف در رابطه به انتقال صالحیت ثبت وراجستر
جوازنامه های تجارتی شرکت ها و تاجران انفرادی به وزارت محترم تجارت طی
مصوبه ( 1386/8/22 )644شورایعالی تائیدوضمن متحدالمال ( )2706الی
( )2761مورخ  1386/6/1به جمیع محاکم اخبارگردید اخیراً مکتوب
( )6147مورخ  1386/1/24ریاست موسسات وجوازنامه های وزارت محترم
تجارت واصل وذیالً مشعر است:
« از اثر اطالعیه مدیریت جوازنامه والیت فاریاب در ارتباط مکتوب ارسالی
شماره ( ) 3732مورخ  1386/6/7آمریت اسنادوارتباط ریاست تحریرات
بقیه پاورقی صفحه قبل
.6متحدالمآل شماره ( )3810-3753مؤرخ . 1386 /12 /5
.7متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ .1386 /9 / 20
.8متحدالمآل شماره ( )2705-2650مؤرخ . 1386 /8 /29
.9متحدالمآل شماره ( )718 - 647مؤرخ1388./ 3/ 20
.10متحدالمآل شماره ( )1155 - 1083مؤرخ1388/4/ 24
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شمامینگاردکه بمنظور جلوگیری از مختل شدن روندکاری واجرای جوازنامه های
تجارتی به عموم محاکم خویش درمرکز ووالیات هدایت اعطافرمایندکه الی تشکیل
ومنظوری دایره ثبت مرکزی درهرم تشکیالتی وزارت تجارت وصنایع که قراراست
الی اگست 2008تنظیم وترتیب خواهد شددرثبت وراجستر نمودن جواز نامه های
تجارتی شرکتها وتاجران انفرادی کمافی السابق اجراآت اصولی رامرعی دارند»
مطالب فوق به اجالس مقام محترم شورای عالی تقدیم شد قراریادداشت
( )782مورخ  1386/10/12هدایت ذیل صادرگردید:
« تاحین تشکیل وفعال شدن ادارات ثبت وراجستر جوازنامه در وزارت
تجارت واطالع اوشان به ستره محکمه ووصول خبر به محاکم کمافی السابق به
ثبت وراجستر اسناد دوام بدهند.
هدایت فوق به جمیع محاکم ونیز وزارت محترم تجارت اخبارگردد».
متن یادداشت مقام محترم بدینوسیله به تعقیب متحدالمال شماره ()2706
الی( )2761مورخ  1386/9/1به غرض مسبوقیت اخبار گردیدتامطابق آن در
زمینه اجراآت مقتضی قانونی بعمل آورند)80 (.

 -80درارتباط ثبت جوازنامه های تجارتی متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره ( )2761-2706مؤرخ .1386 / 9/ 1
.2متحدالمآل شماره ( )2409-2341مؤرخ 1387 / 7/ 8
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عدم
صالحیت محکمه ابتدائیه
مبنی براستهداءمستقیم از ستره محکمه،
مکلفیت آن درمورداستهداء
از محکمه استیناف

متحدالمآل شماره( )3229-3190مورخ 1386 /11/1
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
جریان استهداآت واصله نشان میدهد که بعضی از رؤسای محترم محاکم
ابتدائیه مستقیماً ازمقام ستره محکمه استهداء نموده ومحاکم استیناف ازچگونگی
استهداآت بی اطالع مانده وخالئی را در ارتباط کاری محاکم ابتدائیه واستیناف
ایجاد مینمود.
حینیکه مسئله به اجالس مورخ  1386/10/25شورای عالی گزارش
داده شد طی یادداشت شماره ( )823هدایت ذیل صادرگردید:
«ازانجاکه محاکم ابتدائیه تحت اثر ریاست محاکم استیناف فعالیت
مینمایند ،بنابران محاکم ابتدائیه صالحیت ندارندتاازمقام ستره محکمه مستقیماً راجع
قضایای تحت رسیدگی استهداءنمایند .بلکه استهداء خویش رابریاست محکمه
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استیناف مربوط محول نمایند .هرگاه رئیس محکمه استیناف نتوانست برفع مشکل
مبادرت نماید ،آنگاه ازمقام ستره محکمه طالب هدایت شوند.
هدایت فوق به جمیع محاکم طور متحدالمال اخبار گردد».
مراتب یادداشت مقام عالی بدینوسیله به محاکم محترم استیناف والیات
متحدالماالً تعمیم گردید،البته موضوع رابه تمام محاکم ابتدائــیه مــربوط
اخـبار می نمایند تامطابق مصوبه اجراآت بعمل آید)81 (.

 -81درموردطرزالعمل ا ستهداء وگزارشد هی متحدالمآلهای ذیل قابل مالحظه می باشد:
..1متحدالمآل شماره ( )2236-2168مؤرخ .1387 /6 / 26
.2متحدالمآل شماره ( )4061-3992مؤرخ . 1387 /12/ 24
.3متحدالمآل شماره( )4871مؤرخ. 1386/8/13
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مکلفیت
محاکم دررسیدگی به دعاوی غصب امالک
دولتی علیه افراد

متحدالمآل شماره( )3288-3230مورخ 1386 /11/3
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
به تعقیب متحدالمال ( )854-811مورخ  1385/8/27مینگاریم:
ریاست عمومی قضایای دولت وزارت عدلیه عدلیه طی استهدائیه ای باالثر
نامه ( )789مورخ  1386/6/15ریاست قضایای دولت والیت فاریاب ناشی از
تحریری محکمه استیناف فاریاب مراتب ذیل راطالب هدایت گردیده اند:
«ریاست محکمه مرافعه فاریاب ازاثر متحدالمال شماره ( )836مورخ27
عقرب 1385مقام عالی ستره محکمه از اثر مصوبه شماره (1385/8/11 )656
شورایعالی ستره محکمه که متکی به مصوبه شماره ( 1382/1/18 )3شورای
وزیران وفرمان ( 1380/11/16 )401ریاست محترم جمهوری دانسته فیصله
دوسیه های امالکی للمی رامعطل قرار داده اندکه کاپی مکتوب ()144مؤرخ
 1385/11/19دیوان مدنی وحقوق عامه ریاست محکمه مرافعه فاریاب بیانگر
موضوع میباشد ضم صادره هذا تقدیم است وضمناً قابل بحث میباشدکه مصوبه
شماره ( )3شورای محترم وزیران در رابطه به عدم صدور قباله باالی زمین های
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للمی حکم میکند نه معطل قراردادن فیصله های حقوقی عامه وهمچنان
فرمان( )401ریاست محترم جمهوری هدایت میدهد که ملکیت های منقول وغیر
منقول ازچنگال غاصبین آزادساخته شود ازاینکه بعدازصدور متحدالمال ()836
 1385/8/27مقام عالی ستره محکمه که نقل آن قبالً بآن مقام تقدیم گردیده
بودکه امر وهدایت صادره ( 1385/8/27 )836مــقام عــالی ستره محکمه
وصادره شماره ( 1385/11/19)144دیوان مدنی وحقوق عامه فاریاب عنوانی
ریاست قضایای دولت والیت فاریاب نسبت به تعویق انداختن دعوای زمین های
للمی بشمول مالچر های که ذریعه وثیقه شرعی قبالً به عنوان مالچر عمومی معین
ومشخص گردیده سبب اتالف ومورد تصرف غیر قانونی افراد واشخاص فرصت
طلب گردیده این نوع اجراآت دیوان محترم مدنی وحقوق عامه والیت فاریاب
فرصت استفاده بیشتر رابه غاصبین داده که هزاران درهزار جریب زمین رادر ساحه
علفچر ()13گانه والیت فاریاب شکستانده ،این عمل خالف مواد( 12 ،6و)21
قانون علفچر ادامه داردچون قضایای دولت یگا نه ارگان ممثل حقوق عامه که
حفظ وحراست دارائی های عامه در محراق الیحه وظایف اش قراردارد بخاطر
جلوگیری ازاین امر استهداء هذا باضمایم فرامین ومصوبه شماره ( )3وصادره
( )144غرض هدایت الزم ارسال درزمینه طالب هدایت میباشیم تامشکالت ازین
رهگذر مرفوع گردد».
حینیکه موضوع جهت ابراز نظر بریاست تدقیق ومطالعات محول گردید،
مدققین آن اداره درزمینه نظر شانرا حسب ذیل ارائه داشته اند:
« قبل برین مقام شورایعالی درمورد طی متحدالمال ( )811الی ()854
مورخ  1385/8/27به عموم محاکم رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و
حکمی رادرمورد زمین های للمی به اساس مصوبه ( 1382/1/18 )3شورای
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وزیران معطل قرارداده اند .ازطرف دیگر فرمان ( 1382/1/19 )362ریاست
دولت چنین مشعر است:
( امالک دولتی جزء سرمایه ملی بوده وحمایت ازان وظیفه مهم دولت
انتقالی اسالمی می باشد باین منظور آنعده امالک دولتی که به تصرفات غیر قانونی
اشخاص قرار گر فته دراسترداد آن مراتب آتی منظور میگردد:
.1آنعده امالک دولتی که باستفاده ازقدرت یااعمال نفوذ به تصرفات غیر
قانونی اشخاص قراردارد ازتصرفات آنهاخارج گردد.
 .2به تمام والیان کشور وظیفه سپرده می شودتادرمورد امالک دولتی که
مغایر احکام قانون دران تصرفات صورت گر فته است در اسرع وقت ممکن
ازدستبرد اشخاص خارج وبدسترس ادارات موسسات که قبالً ازان استفاده می
نمودند قرارداده شود.
.3والیان ازنتیجه اجراآت خویش به اداره حراست قانون وامورقضائی
ریاست عمومی اداره امورگزارش دهند .ادارات ذیربط منجمله محاکم ،څارنوالی
هاوقوماندانی های امنیه وشاروالی هادر مرکز ووالیات بخاطر تطبیق این حکم
همکاری نمایند).
نظر:
بنابرجریان فوق مدققین قضـائی به این نظر اندکه فرمان شماره ()362
مؤرخ  1382/1/19یک روز بعد ازمصوبه ( 1382/1/18 )3شورای وزیران
نافذگردیده از لحاظ تاریخ مؤخر بوده مدار اعتبار است .ازطرف دیگر معطل
قراردادن دعاوی هم به ضرر دولت تمام میشودوهم به ضرر اشخاص .زیرابااستفاده
ازاین فرصت اشخاصی که ملکیت های دولتی راغصب نموده اند ،غیر حق ،به بهره
برداری غیرمجاز خویش ادامه میدهد ،لذا بهتراست که موضوع به مقام شورایعالی
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تقدیم گردد ،در صورت لزوم دید اگردر موردمتحدالمال (1385 /8/27 )836
تجدید نظر صورت گیرد ،مشکل موجوده مرفوع خواهد گردید»
تفصیل جریان بمقام محترم شورایعالی ستره محکمه تقدیم وطی تصویب
( 1386/10/15 )735هدایت ذیل صادر گردید:
« بمنظور جلوگیری ازدوام غصب امالک دولتی واشخاص ،محاکم مکلف
برسیدگی دعاوی اراضی علفچر وللمی عند الوصول بارعایت احکام قانون وبادر
نظرداشت فرمان ( )362مورخ  19ر  1ر 1382مقام محترم ریاست جمهوری
میباشد،ادارات قضایای دولت درموردغصب امالک دولتی به اقامه دعوی مبادرت
مینمایند.
مراتب این مصوبه طور متحدالمال به تعقیب متحدالمال ( )811الی
( )854مورخ  1385/8/27به محاکم ومراجع مربوط اخبارگردد»
جریان موضوع ومصوبه فوق الذکر مقام محترم شورای عالی ستره محکمه
بدینوسیله اطالع گردید البته مطابق بآن درزمینه اجراآت مقتضی قانونی راتعمیل
میدارند) 82(.
 -82درارتباط دعاوی اراضی ومسایل امالک متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره ( ) 2428- 2372مورخ .1385 / 12 /24
.2متحدالمآل شماره ( )2425-2375مؤرخ . 1386 / 7/ 5
.3متحدالمآل شماره (  )118 - 60مؤرخ 1387/ 1 /19
.4متحدالمآل شماره ( )854 - 811مورخ. 1385 /8/27
.5متحدالمآل شماره ( ) 1331 -1275مورخ .1385 / 9/11
.6متحدالمآل شماره ( )"1454-1395مؤرخ . 1386/4/18
.7متحدالمآل شماره ( )5959مؤرخ . 1387 /8 /12
.8متحدالمآل شماره ( )3209-3140مؤرخ . 1387/9 / 13
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عدم
اعتبار نظریات تفتیش وتدقیق
درموضوعات جزای عادی

متحدالمآل شماره( )3247-3289مورخ 1386 /11/7
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

ریاست محکمه حوزه سوم شهرکابل به ارتباط رسیدگی قضیه قتل چهارتن
ومجروحیت دونفر به اتهام چهارنفر استهدائیه مفصلی را تقدیم ودرزمینه طالب
هدایت گردیده اند .
از مالحظه محتوی استــهدائیه برمی آیــدکه قبالً دوسیه متهمین
ازطریق څارنوالی مربوط عندالمحکمه تعقیب ودرجریان محاکمه موردارزیابی تفتیش
قضائی قرار گرفته ،محکمه حین رسیدگی قضیه به دالیل متفاوتی مواجه گردیده که
رسیدگی عادالنه موضوع رااخالل مینمایداستهداء متذکره بعداز آنکه مورد غور
تدقیقی ریاست تدقیق ومطالعات قرارگرفت طی پیشنهادی به مقام شورایعالی ستره
محکمه مطرح وطی مصوبه ( )738هدایت ذیل صادر گردید:
« نظر ابراز شده ریاست تفتیش قضائی ستره محکمه وریاست تدقیق و
مطالعات ستره محکمه هردو صایب نبوده ونظرریاست تفتیش ویاریاست تدقیق
ومطالعات درقضایای جزایی عادی حایز اثر حقوقی نبوده باالثر محاکم درحین
رسیدگی قضایا ،قانون اساسی وسایر قوانین رابطور دقیق وبالانحراف تطبیق نمایند.
داراالنشاء تصویب فوق رابطور متحدالمال به جمیع محاکم اخبارنماید».
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مراتب مصوبه بدینوسیله اطالع گردید البته مطابق به آن درزمینه اجراآت
مقتضی قانونی بعمل می آورد

عدم
ضرورت اعالن رادیودرموردمتهمین غایب
متحدالمآل شماره( )3406-3348مورخ 1386 /11/8
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
استهدائیه ( 1386/8/24 ) 1661ریاست محکمه استیناف کابل باالثر
پیشنهاد یه مورخ  1396/8/23ریاست دیوان جزاء محکمه ابتدائیه حوزه دوم
شهر کابل بشرح ذیل توصل ورزیده است:
« یکتعداد دوسیه هاکه مراحل سه جلب آن پوره گردیده وراجع به اعالن
غیابی متهمین قضایا ازطریق افعان اعالنات داخل اقدام شدیم که بالوسیله افغان
اعالنات ازنشر اعالن متهمین غـیابی طور رایگان معـذرت خواسته و وجه پول
حق النشر متهمین غیابی را تقاضانموده اند .که جریان همچو قضایای متهمین غیابی
درسیمینار روساء محاکم که چندی قبل تدویر یافته بودمطرح گردید .ولی نتیجه
تصمیم سیمینار راجع به وجه حق النشر اعالن متهمین غیابی که ازطریق مراجع
ذیربط به نشر آن اقدام بعمل آید تااکنون مواصلت نکرده وازطرفی قضایای که سه
جلب آن روبه تکمیل است روز افزون بوده و باعث تراکم در اجراآت یومیه این
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دیوان واقع شده برای رفع این مشکل مراتب وسیله هذااحتراماً پیشنهاد مینمایم
تاهرآنچه که مقام ممدوحی درسیرحرکت ورسیدگی قضایای موردبحث
وسرنوشت متهمین که سبب بروز شکایات خلق اهلل نشده باشد هدایت الزم صادر
خواهد فرمود تادر روشنی آن پاسخ قانونی گفته باشیم».
موضوع استهداء باجالس مورخ  1386 /10/6شورایعالی تقدیم شد وطی
تصویب ( )737مورخ  1386/10 /25هدایت ذیل صدوریافت:
« ازانجاکه درمورد محاکمه غیابی متهم مواد( 46و )47قانون اجراآت
جزائی مؤقت صراحت دارد ودر آن طر زالعمل تسلیمی ابالغیه مبنی برحضور برای
متهم تصریح گردیده است .باالثر در زمینه مواد مذکور دقیقاً تطبیق وبعد ازپروسه
جلب تاحین تسلیمی ابالغیه برای متهم سه بار که جمعاً( )25روز رادر بر گیرد به
تعیین وکیل مدافع برای متهم غایب ازطریق وزارت محترم عدلیه نمایندگی های آن
در والیات ویامؤسساتی که حاضر به توظیف وکیل مدافع باشند اقدام وقضایا را
منفصل سازند .بنابران درزمینه ازاعالن در رادیو جهت حضورمتهمین غایب در
قضایای جزایی خودداری واحتراز شود.
داراالنشاء مصوبه فوق رابه محاکم مربوط طورمتحدالمآل اخبارنماید»
مصوبه فوق الذکر بدینوسیله به تمام محاکم محترم استیناف ومراجع مربوط
متحدالمآالً اخبارگردیدتامطابق بآن درزمینه اجراآت مقتضی قانونی بعمل آورند) 83(.
درارتباط احکام غیابی وتعیین وکیل مسخر متحدالمآلهای ذیل قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره (  ) 436 - 358مورخ . 1385 / 1/ 15
.2متحدالمآل شماره ( )1154-1095مؤرخ .1386 /3 /13
.3متحدالمآل شماره ( )493 - 432مؤرخ.1387/2/ 19
.4متحدالمآل شماره ( )1228- 1156مؤرخ .1388/4/ 27
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سماع
شهادت شهود فرداً فرد

متحدالمآل شماره( )3463-3407مورخ 1386 /11/10
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
ریاست دیوان مدنی وحقوق عامه ستره محکمه مراتب ذیل رامستلزم غور
وصدورهدایت دانسته اند:
« درموردجریان بررسی قضایای مدنی وحقوق عامه دیده میشود که بعضی
ازمدعیون ادعای شان را بوسیله شهود متواتر باثبات رسانیده و محکمه بااخذ شصت
در ورقه تحریری شهادت وبعدً بانصب فوتوشهود تواتر معموالً بیشتر از( )۲۵نفر
میباشد ودرفیصله خط چنین تحریر میدارند(هرکدام علی االنفراد والتعاقب درجلسه
قضائی هذا به لفظ اشهد باهلل اداء شهادت نمودند .اشهد باا هلل شاهدی میدهم
برای خداوند(ج) نه برای ریاء لیکن فقط عبارات وکلمات شهادت رابطوردسته
جمعی درفیصله تحریر داشته وعبارات وجمالت هر شاهد رابطور علیحده ذکر نمی
کند) چون ماده ( )۳۳قانون اصول محاکمات مدنی فقط نصاب شهود تواتر رابیان
کرده وتزکیه سری وعلنی شهود رادران قابل تطبیق ندانسته در مورد مطلوبه فوق
چیزی نگـــفته وساکت است وازجانــب دیـگر نظــربه مسأله شرعـی
.5متحدالمآل شماره (  )1884 -1812مؤرخ .1388/ 8/7
.6متحدالمآل شماره ( )2568 -2396مؤرخ .1388/10 /21
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(کمایشترط قبول الشهادة موافتها الدعوی کذایشترط ایضاً مطابقة الشهادتین)
بایدشهادت تمام کسانیکه درجمله شهود متواتر شهادت میدهند طورجداگانه
درفیصله تحریر گردد تاموافقت وعدم موافقت شهادت شهود معلوم گردد ،بناءً از
مقام محترم استهداءً متمنی ایم که محکمه درتحریرشهادت شهود منئواتر چگونه
اجراآت نمایدآیاشهادت شهود راجدا جدا درفیصله تحریرنمایدکه درین صورت
فیصله خیلی مطول شده وضخیم میگرددویااینکه فقط به تحریرشهادت یکن نفر در
مورد تائید همه شهودنصاب تواتر واقع گردیده ونظر بقول محکمه تمام شان به
همان قسم شهادت داده اندکه اکتفاء نماید .رهنمائی وهدایت مقام شورای عالی
رادرموردخواهانیم».
حینی کـــه جــریان به اجالس مقام شورای عالی تقدیم گردیدقرار
مصوبه ( )755مورخ  1386/11/2هدایت ذیل صدور یافت:
« شهادت شهودتواتر درجریان محاکمه فرداً فرداً مانندسایر شهوداستماع
گردد.
موضوع به محاکم اخبارشود»
جریان استهداء ومصوبه شورای عالی ستره محکمه که در رابطه بآن
صادر شده است ،بدینوسیله متحدالماالً بمحاکم محترم اخبار شد تامطابق به آن
درزمینه اجراآت مقتضی قانونی تعمیل گردد) 84(.
بارتباط مسایل مربوط به شهادت ووسایل اثبات متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می
باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )2538-2483مؤرخ . 1386 /7 / 26
.2متحدالمآل شماره ( )3991-3921مؤرخ . 1387 /12 / 6
.3متحدالمآل شماره ( )286 - 215مؤرخ .1388/ 2/ 23

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

منع
قضات ومنسوبین قضائی
ازاخذقرضه واعانه درحوزه قضائی شان

متحدالمآل شماره( )3521-3464مورخ 1386 /11/22
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

ازانجا که حیثیت ووقارستره محکمه وقضات حایز ارزش واهمیت بوده
حفظ آن مکلفیت همه منسوبین ارگان قضاء میباشد ،قضات ومنسوبین محاکم نباید
باعمالی مبادرت ورزند که اصل فوق رااخالل نمایند درحالیکه عده ء ازقضات
درحوزه های قضایی مربوط تقاضای قرضه برای خودهاو یااعانه به منظور اعمال
مساجد ،حفرچاه عمیق آب آشامیدنی ویاسایر تأسیسات ازمراجعین مینمایند.
موضوع طی اجالس مقام محترم شورای عالی مطرح بحث قرارگرفت وطی
یادداشت ( )852مورخ  1386/11/16هدایت ذیل صادر گردید:
«به جمیع محاکم بطورمتحدالمال اخبارگردد:
چون حفظ حیثیت ووقار قضا مکلفیت همه قضات ومنسوبین ارگان
قضابوده ،بنابران قضات ومنسوبین محاکم به هیچ صورت درحوزه قضائی مر بوط
خویش به اخذ قرضه ویا اعانه ازمراجعین ویاسایر اشخاص مبادرت نه نمایند».
مراتب حسب یادداشت فوق بدینوسیله طی متحدالمال شماره ()3464
الی ( 1386/11/22 )3521به کافه محاکم اطالع گردید البته هدایت مندرج
.4متحدالمآل شماره (  ) 2541-2542مؤرخ .1388/ 11/3

.5متحدالمآل شماره ( )3578-5522مؤرخ . 1386 /11 /23
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یادداشت رابه تمام محاکم مربوط خویش اخبار واز تعمیل آن نظارت بعمل می
آورند.

احضار
شهودومدارک اثباتیه به محکمه
متحدالمآل شماره( )3578-3522مورخ 1386 /11/23
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

ریاست محکمه استیناف والیت کابل باالثر استهدائیه مورخ 1386/9/3
دیوان امنیت عامه محکمه حوزه چهارم شهرکابل ذیالً طالب هدایت شدهاند:
« دریک قضیه گرفتاری دوحلقه ماین ،از ریاست تروریزم وزارت داخله
مبنی براینکه دیوان امنیت عامه محکمه حوزه چهارم بخاطر اتهام حجت واتخاذ
تصمیم ،خواهان حضور هیأت گرفتاری به جلسه قضائی شده ورسما ً بآن مرجع
ابالغ نموده اند .اماآن اداره از احضار هیأت گرفتاری احتراز نموده که نسبت عدم
حضور آنها قضیه ملتوی مانده است».
جریان فوق غرض تدقیق بریاست تدقیق ومطالعات محول ،مدققین قضائی آن
اداره چنین ابراز نظر بعمل آورده اند:
« طوریکه استهدائیه متذکره مطالعه گردید در زمینه متکی به ماده ()49
قانون اجراآت جزائی مؤقت که درآن آمده است ( :شهود واهل خبره مکلف اند
طبق مندرجات ورقه ابالغیه تسلیم شده درجلسه قضائی حاضر گردند) بناءً ریاست
تروریزم قانوناً مکلفیت دارد تاهیأت گرفتاری راکه دراثبات اتهام وارده رول عمده
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دارند به محکمه احضارنمایند ،همچنان څارنوال موظف مکلف است که در احضار
شهودوسایر مدارک اثباتیه طبق ماده ( )37قانون اجراآت جزائی مؤقت باارگانهای
قضائی همکاری نماید»
حینیکه متن استهداء ونظر مرتب بران باجالس مقام محترم شورای عالی
تقدیم گردید قرار مصوبه ( 1386/11/11 *)788چنین هدایت فرمود ند:
« نظر ریاست تدقیق ومطالعات تائید شد  .موضوع متحدالماالً بجمیع
محاکم وبه لوی څارنوالی اخبارگردد».
متکی به هدایت مندرج مصوبه ء فوق اینک نظر ریاست تدقیق ومطالعات
که مــورد تائید شورای عالی قرار گرفته غرض اجراآت مقتضی قانونی تعمیم
گردید.
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عدم
جواز وانتقال محبوس ازیک محبس به محبس دیگر
قبل ازقطعیت حکم

متحدالمآل شماره( )۳۵۳۶الی( )۳۶۳۶مورخ ۱۳۸۶ /۱۱/۲۳
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
ریاست محکمه استیناف مواد مخدر قرارآتی پیشنهاد نموده است:
«یک تعداد ازمحکومین بحکم ابتدائیه خالف قانون قبل ازنهائی شدن
فیصله از مقام عالی ستره محکمه ازطرف مسئولین محبس بوالیات مربوط تبدیل
محبس گردیده اند خصوصاً والیاتیکه مشکالت امنیتی دران زیاد بود ازجمله والیت
هلمند ،کندهار ،فراه وغیره والیات جنوب غرب که انتقال محبوسین ازان والیات
حتی غیر ممکن بوده وازجانب دیگر حضورشان درجلسه قضائی حتمی است .بناءً
احترامانه خدمت پیشنهادمی گرددکه اگر طبق حکم بند( )4ماده ( )24قانون
صالحیت وتشکیل قضائی بمحاکم مربوط تفویض صالحیت شود که
درموردسرنوشت یک تعداد ازمحبوسین که درمحبس مربوط درانتظار سرنوشت
شان بسر می برند انتقال صالحیت شود تادر مورد اصدارحکم نموده وسرنوشت
احترامانه پیشنهاد میگردد تادرمورد تعیین سرنوشت
ایشان معلوم گردد.
محکومین بمحاکم امنیت عامه والیت هلمندوفراه وغیره حکم ا نتقال صالحیت
صادرگردد تاازیک طرف سرنوشت متهمین معلوم گردد وازجانب دیگر رفع
مسئولیت محکمه مواد مخدر بمیان آید».
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باالثر موضوع در اجالس مورخ  1286 /11/9شورای عالی مطرح بحث
قرارگرفت وطی تصویب ( )779هدایت ذیل صادر گردید:
« ازانجاکه محاکمه متهمین محبوس درمرحله ابتدائیه واستیناف بطور
حضوری صورت می گیرد حتی ممکن حکم محکمه استیناف ازطرف دیوان مر بوط
ستره محکمه نقض گردیده وقضیه دوباره به محکمه استیناف جهت رسیدگی
مجددمحول گردد ،بنابران تصویب می گرددکه ریاست عمومی محابس وزارت
عدلیه قبل ازقطعیت حکم راجع متهم محبوس به تبدیلی آن به محبس دیگر احتراز
وخودداری نمایند البته درصورت تبدیلی محکمه قضایای محبوسین که بارعایت
موافقه ریاست محابس وتوقیف خانه هاصورت می گیرد ازین امرمستثنی میباشد.
درقضایای مورد نظر ریاست محکمه استیناف موادمخدرکه یک محکمه
اختصاصی بوده و متهمین آنها به محابس والیات تبدیل گردیده اند ریاست عمومی
محابس راجع انتقال شان به کابل اقدام ورفع مشکل نمایند.
مصوبه فوق طورمتحدالمال به محاکم ووزارت محترم عدلیه اخبارگردد».
متن تصویب فوق مقام محترم شورای عالی بدینوسیله طی نامه شماره
( )3579الی ( 111386/23 )3636به تمام محاکم ووزارت محترم عدلیه
متحدالماالً اخبارگردید البته مطابق به آن درزمینه اجراآت مقتضی ،قانونی بعمل می
آورند.
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عدم
اعتبار فروش زمین های دولتی
درصورت فقدان موافقه کتبی ریاست دولت

متحدالمآل شماره( )3695-3637مورخ 1386 /11/24
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
استهدائیه محکمه ابتدائیه مرکز والیت کندز بارتباط صالحیت والیان
والیات مراتب ذیل را طالب هدایت گردیده اند:
« درصورتیکه توزیع زمین ازجانب شورای وزیران تصویب ورئیس صاحب
جمهورآنرا منظور فرموده باشد فروش زمین مذکور برای شخص ویاخریدآن برای
دولت طبق حکم فقره (  )8ماده ( )14قانون اداره محلی ازصالحیت والیان
میباشدودرصورتیکه توزیع زمین ازطرف شورای وزیران تصویب شده ورئیس صاحب
جمهور نیز اورامنظورنفرموده باشندفروش آن بشخص ویاخرید آن برای دولت از
صالحیت والیان والیات نمی باشد.
قراریکه فقره هشتم ماده ( )14قانون اداره ارگان های محل مالحظه شد
چنین هدایت فرموده است:
( فروش امالک دولتی وخرید امالک برای دولت مطابق احکام قانون )
ولی معلوم نمیشود که در مورد احکام قانون چیست ؟ اگربه وثایق زمان شاهی
وغیره نظراندازیم معمول طوری بوده که پادشاه تحت فرمان صادره خود اوالً والیان
را ازطرف خودشان درحصه فروش امالک دولتی بحیث وکیل بالفروش تعیین ومقرر
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مینموده است وبعداً والی صاحبان امالک دولتی رابفروش میرسانیده اندکه بحیث
نمونه در وثایق موجود است .لهذا موضوع بشماعرض شد امید وارهستیم درفقره
هشتم ماده چهاردهم قانون اداره محلی راجع به صالحیت والیان تفسیر بیشتر نموده
به معلومات مابیافزایند».
متن استهداء موردغور ومداقه ریاست تدقیق ومطالعات قرارگرفته چنین
ابرازنظر بعمل آورده اند:
« استهدائیه فوق الذکر به دقت مطالعه شد .فقره هشتم ماده ( )14قانون
اداره محلی صالحیت والیان درقسمت فروش امالک دولتی وخرید امالک برای
دولت رامطابق احکام قانون وانمود ساخته که درینمورد ماده دوازدهم فرمان ()82
مورخ  1382/8/18رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان در باره امالک منتشره
جریده رسمی شماره ( )815منتشره سال  1382چنین تصریح نموده است:
ماده دوازدهم:
امالک دولتی ایکه ازطرف شاروالی ها ویاسایرادارات دولتی شرکت ها
یاموسسات یابه عناوین دیگری طور قطعی به فروش رسیده باشد وموافقه کتبی مقام
ریاست دولت مبنی به فروش قطعی آن موجود نباشد این نوع معامالت شرعاً و قانوناً
مداراعتبارنمی باشد .که ماده فوق الذکر در ارتباط به مطلوبه استهدائیه مذکور
صراحت تام دارد».
حینیکه جریان باجالس شورایعالی ستره محکمه تقدیم گردید طی مصوبه
( )792مورخ  1386/11/11هدایت ذیل صدور یافت:
« نظر ریاست تدقیق ومطالعات تائیدگردید ،موضوع به جمیع محاکم،
ریاست عمومی ادارهء امور وداراالنشاء شورای وزیران جمهوری اسالمی افغانستان
ونیز وزارت زراعت ومالداری متحدالماالً اخبارگردد»
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مراتب بتأسی ازهدایت مصوبه فوق بدینوسیله از شماره ( )3637الی
( ) 3695مورخ  1386/11/24به محاکم محترم استیناف والیات ومراجع
ذیربط تعمیم گردید تاازطریق خویش به محاکم وادارات مربوط اخبارنمایند.
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تقدم
انفصال بخش حقوقی قضیه
درقضایای جزائی که ناشی ازمعامالت حقوقی باشد

متحدالمآل شماره( )۳۶۹۶الی( )3752مورخ 1386 /11/25
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
تجارب حاصله ازسیر قضایا درمحاکم نشان میدهد که عده ای ازقضایای
ناشی از معامالت حقوقی جزائی تشخص وغرض تعقیب به محاکم جزائی محول
می گرددکه اکثراً سمت دهی دقیق قضایاورسیدگی آنهادرمحاکم اخالل مینماید.
بمقصد تعیین روندسالم رسیدگی قضایادرمحاکم مسأله فوق باجالس
شورای عالی ستره محکمه مطرح بحث قرارگرفت باالثر مصوبه شماره()786
مورخ  1386/11/11حسب ذیل صادرگردید:
«قضایای جزایی که منشاء آن حقوقی باشد اوال ً بخش حقوقی آن مفصل
سپس در صورت بروز مسؤولیت جزایی بخش جزائی آن تعقیب گردد.
داراالنشاء شورایعالی تصویب فوق رابه وزارت عدلیه ،لوی څارنوالی
ومحاکم اخبارنماید»
متن مصوبه فوق به مقصد انسجام بهتر سیر رسیدگی قضایادر محاکم
بدینوسیله از شماره ( )3752- 3696مورخ  1386/11/25متحدالمآالً
بمحاکم محترم استیناف ومراجع ذیربط اطالع گردید تادرزمینه به محاکم وادارات
مربوط خویش در والیات وولسوالی هااخبارنمایند.
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عدم
قبولی تبدیلی محکمه
درموضوعات مدنی بدون عذر مؤجه

متحدالمآل شماره( )۳۸۱۰-۳۷۵۳مورخ ۱۳۸۶ /۱۲/۵
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
داراالنشاء شورایعالی بادرنظرداشت روحیه فقره ( )6ماده دوم ،مواد
( 200 ،153و ) 493قانون اصول محاکمات مدنی که مبین تسریع اجراآت
قضائی در محاکمات مدنی بوده و درحالیکه عده ازمتقاضیان تبدیلی محکمه نسبت
تأخیر انفصال قضایاخواهان تبدیلی محکمه میشوندموضوع راضمن پیشنهادی به
اجالس مورخ  1386/11/30بمقام محترم شورایعالی تقدیم نمود ودرنتیجه مقام
محترم قرارمصوبه نمبر( )824مورخ  1386/11/30چنین هدایت فرمودند:
« مطابق احکام مواد(  200 ،2،152و )493مندرج قانون اصول
محاکمات مدنی قضات نبایدبدون دلیل مؤجه و قانونی انفصال قضایای مدنی را
معطل قراردهند ،بلکه باکمال بی طرفی وعدالت و رعایت اصل سرعت عمل قضایا
را منفصل نموده باعث ایجاد مشکالت وسرگردانی مراجعین درموردنشونددرحالیکه
مقام ستره محکمه مراقب ومتوجه اجراآت محاکم بوده ،رؤسای محاکم استیناف
والیات محاکم تحت اثر راباترغیب انفصال قانونی وسریع قضایاتحت نظارت
قرارداشته باشند ،همچنان ریاست تفتیش قضائی مکلف است درصورت تعطیل بی
موجب قضایا قضات رامورد باز پرس قراردهند.
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ونیز داراالنشاء شورای عال درخواست تبدیلی محکمه طرفین دعوی
درقضایای مدنی که درمحاکم ابتدائیه واستیناف تحت رسیدگی قراردارد قبول
ننموده ازمراجعین معذرت بخواهند ،هرگاه یکطرف قضیه راجع به قضات مشکل
مؤجه داشته باشد ازاحکام رد قاضی مندرج فصل چهارم باب دوم قانون اصول
محاکمات مدنی بامراجعه به ر یاست محکمه استیناف استفاده کرده میتوانند.
داراالنشاء مصوبه فوق رابه جمیع محاکم طورمتحدالمآل اخبارنماید».
مراتب مصوبه مقام محترم شورایعالی بدینوسیله از شماره ( )3753الی
( )3810مورخ  1386/12/5متحدالماالً اخبار شد البته بارعایت هدایت فوق
درزمینه رفع مشکل اصحاب دعوی اجراآت مقتضی قانونی بعمل می آورند.
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اعتبار
وکالت تاختم موضوع موردوکالت
اخذمحصول
قباله هاازمبلغی که درج وثیقه شده است

متحدالمآل شماره( )3866-3811مورخ 1386 /12/6
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

ریاست محکمه استیناف والیت کابل مراتب ذیل رااستهداءنموده است:
«پروژه احمد شاه بابامینه ازجمله پروژه های طویل المدتی است که
ازسالیان متمادی برای اشخاص توزیع وبه علت عدم رشد متوازن پروژه مالکین
نمرات حاضر به اعمار واخذقباله هایشان بوقت وزمان نگردیده وحتی چندین دست
بالوکاله خرید وفروش گردید بعد ازآنکه پروژه متذکره توسعه وآماده میگردد جمع
کثیری از اهالی منطقه باوکالت خط های دست داشته شان که قریت ()15،16
سال ازهر وکالت سپری گردیده مراجعه وتقاضای اجرای قباله های شانرا به استناد
وکالت های دست داشته ایشان مینمایند ازجانب دیگر یک تعداد ازمشتریان که
ملکیت های شانراتحت تضمین بانک رهنی تعمیراتی قرارداده بعداً پول های ذمت
شانرا قبل از سال  1380تحویل بانک نموده بمالحظه مکاتیب بانک رهنی سند
تحویلی پول شان باساس پول سابقه صورت گرفته که اخذمحصول برویت پول
جدید نهایت از( 5یا )7افغانی تجاوز نمی نماید درحالیکه بادرنظر داشت فرمان
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دولت اسالمی افغانستان محاسبه وسنجش پول های سابقه باحذف سه عدداولی قابل
محاسبه می باشد.
درین مورد طالب هدایت می باشیم »
متن استهداء بعد از ابراز نظر ریاست تدقیق ومطالعات به اجالس مقام
محترم شورای عالی تقدیم گردید که قرارمصوبه ( )822مورخ 1386/11/23
هدایت آتی صدور یافت:
« ماده اول نظر تدقیقی مبنی برمطلب ذیل:
( پروژه احمد شاه بابا ازجمله پروژه های طویل المدت بوده که نمرات آن
به اقساط طویل المدت توزیع گردیده است .طبعاً قباله های آن هم مدت زمان
طویلی را دربرمی گیرد ،ووکالئیکه ازموکلین خود درینمورد وکالت شرعی بدست
دارند می توانندازوکالت های خود استفاده نمایند زیرااین قسم وکالت هامیعاد معین
ندارند بارعایت مصوبه شماره ( )671مورخ  1385/9/6شورایعالی ستره محکمه
که ذریعه متحدالمال شماره ( )1895 1837مورخ  1385/10/23ابالغ
شده است وکالت ها طبق ماده ( )1606قانون مدنی تاختم موضوع موردوکالت
قابل اعتبار میباشد) موجه می باشد ولی ماده دوم نظر ریاست تدقیق ومطالعات که
تسعیر پول سابقه رابادالریکه درزمان تضمین بانک ارزش دا شته توصیه نموده صایب
نبوده ،چه محاکم فقط آن مبلغی راکه طرفین به آن توافق داشته باشند درج وثایق
می نمایندومراجعین ازهمان مبلغ محصول معینه خویش رامی پردازند .که باالثر
هراندازه مبلغی که نمره زمین برای مشتری بفروش رسیده درمکتوب شاروالی
عــنوانی والیت مربوط غرض اجرای قباله قطعی ازاقرار بالوکاله والی منحیث
وکیل محترم رئیس جمهور درج میگرددومحصول فیصدی قباله بیع قطغی ازهمان
مبلغ اخذ میشودومحکمه به آن مکلف می باشد .همچنان درصورتیکه عقار ملکیت
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شخص به بانک رهنی وتعمیراتی به بیع جایزی بفروش رسیده ودرمکتوبی که ازطرف
بانک مذکو ر عنوانی محکمه جهت اجرای وثیقه رسیدخط صادرشده واصل گردید
محصول فیصدی رسیدخط معینی برفسخ بیع جایزی ازهمان مبلغ اخذ میگردد
ومحکمه به آن مکلف می باشد ،درین حال محاکم به تسعیر ثمن مندرج قباله بیع
قطعی ویاثمن مندرج رسیدخط وحتی به تسعیر محصول فیصدی آنهامبادرت کرده
نمیتواند.
داراالنشاء مصوبه فوق رابه جمیع محاکم طورمتحدالمال اخبارنماید».
مراتب مصوبه مقام عالی بدینوسیله ازشماره ()3866-3811
 1386/12/8متحدالمآالً به محاکم محترم استیناف اطالع گردید تامحتوای آنرا
بمحاکم مربوط اخبار ومطابق بآن عمل نمایند.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

اجرای
وثیقه طالق وحل منازعه فامیلی
بوسیله محکمه فامیلی واحوال شخصیه

متحدالمآل شماره ( ) 3923-3865مورخ1386/12/7
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
آمریت ثبت اسناد ووثایق ریاست محکمه استیناف والیت بلخ حسب ذیل
طالب هدایت گردیده اند:
« به آن مقام محترم بهترمعلوم است که اداره ثبت اسناد ووثایق درچوکات
این والیت مطابق به حکم ماده ( )55قانون تشکیالت وصالحیت محاکم قوه
قضائیه جدیداً تشکیل وایجادگردیده واخیراً طبق مصوبه شورایعالی ستره محکمه
شروع به فعالیت کرده ومطابق بحکم قوانین نافذه وظایف وصالحیت های خویش
راالی تنظیم قانون خاص مندرج درحکم فقره  4ماده فوق قانون تشکیالت قوه
قضائیه انجام میدهد امادرجریان انجام فعالیتنبادرنظرداشت بعضی ازهدایات و
مصوبات سیمینار های قضایی وهم رهنمای مر بوط به تنظیم اموروثایق که در سال
 1352ازمقام ستره محکمه به نشر سپرده شده است دچارمشکالت میباشیم
ازجمله مطابق به توضیح پرسش شماره ( )19سیمینیار سال  1361آمریت های
ثبت اسناد را درحصه اجرای طالق فاقدصالحیت دانسته وصال حیت اجرای طالق
رابه محکمه ذوی الحکم تفویض نموده اندکه باین اساس طبق تشکیل جدیدبایست
موضوع به محکمه احوال شخصیه این والیت محول گردد درحالیکه عده ایی از
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اشخاص بامراجعه مستقیم ویاهم ازسلسله محکمه مذکور به این آمریت عارض
وخواهان اجرای طالق خط زوجه خویش می گردند».
استهداء واصله پس از ابراز نظر ریاست تدقیق ومطالعات مطرح بحث
شورایعالی قرار گرفت وطی مصوبه ( )814مورخ  1386/11/23هدایت ذیل
صادر گردید:
« جمیع منازعات درمورد طالق ونیزاجرای وثایق طالق به صورت عموم به
محاکم فامیلی واحوال شخصیه محول گردد .دار االنشاء هدایت فوق رابه جمیع
محاکم طور متحدالمال اخبارنماید».
موضوع جهت مسبوقیت واجراآت مقتضی باین وسیله طورمتحد المآل اخبار
گردید.
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انفصال
قضایای شامل صالحیت محاکم ابتدائیه

متحدالمآل شماره ( )396۴-3904مورخ 1386/12/8
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
به تعقیب متحد المآل شماره (  )1987 -1933مورخ 1386/ 5 /23
مینگاریم:
استهدایه ()1474مورخ  1386/9/12ریاست محکمه استیناف پکتیا
درمورد اشکال تطبیق مصوبه ( )38مورخ  1386/5/11شورایعالی ذریعه نامه
( )3747مورخ  1386/6/20آمریت عمومی اداری قوه قضائیه غرض ابرازنظر
بریاست عمومی تدقیق ومطالعات محول گردید ،آن اداره محترم درزمینه نظر خویش
را ضمیمه نامه شماره ( )1357مورخ  1386/10/18شان ارسال داشته اند.
جریان موضوع توأم بانظر تدقیقی بمقام محترم شورای عالی تقدیم شد
وبه مصوبه ( )815مورخ  1386/11/23هدایت ذیل صادر گردید:
« نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات مبنی براینکه ( متحدالمآل شماره
 1946مورخ  1386/5/29ریاست داراالنشاء که از اثر مصوبه ( )385مورخ
 1386/5/11شورایعالی ستره محکمه صدونریافته وبه تمام والیات ومراجع ذیربط
رسیده طبق آن اجراآت بعمل آید) ،موجه بوده ولی محاکم ابتدائیه که فعالً
درتشکیل حایز دیوانهانبوده باداشتن تشکیل فعلی جمیع قضایای مفوضه رافعالً
منفصل سازند قضایای امنیت عامه ،تجارتی وحقوق عامه که دردیوان های محاکم
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استیناف والیات قبالدرج صورتحال شده باشد دیوانهای فعلی محاکم استیناف
صالحیت انفصال آنرا ندارندبلکه قضایای مذکورکه طور ابتدائی در محاکم استیناف
دایرگردید باصدور قرار قضائی عدم صالحیت عاجالً به محاکم ابتدائیه مرکز
والیت محول گردند .مصوبه به جمیع محاکم اخبارگردد».
بناءً متن مصوبه ( ) 815مورخ  1386/11/23شورایعالی غرض آگاهی
واجراآت مقتضی قانونی وسیله هذا به تمام محاکم مرکز ووالیات اخبارشد( )85

 -85بارتباط جرایم امنیت داخلی وخا رجی متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )482-422مؤرخ .1386 / 2/ 1
.2متحدالمآل شماره ( )1770-1717مؤرخ 1386 / 4/ 30
.3متحدالمآل شماره ( ) 1097 - 1043مورخ. 1385 / 8 /30
.4متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ .1386 /9 / 20
.5متحدالمآل شماره ( )1987-1932مؤرخ . 1386 / 5/23
.6متحدالمآل شماره (  ) 214 - 144مؤرخ .1388 / 2 / 21
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دقت
دراجرای وثایق حصر وراثت ،وصایت خط
ورعایت وصیت واجبه

متحدالمآل شماره( )4021-3964مورخ 1386 /12/12
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
ازآنجائیکه درجریان ترتیب وثایق حصروراثت ووصایت خط ونیزرسیدگی
به دعاوی میراث احکام مندرج مواد( )2189-2182قانون مدنی درموردوصیت
واجبه ازطرف محکمه یک امرضروری وعادالنه بوده مدنظر گرفته نمیشود ،مقام
محترم شورای عالی ستره محکمه طی مصوبه ( )835مورخ  1386/11/30چنین
هدایت فرمودند:
« ازانجائیکه به تطبیق ،تعمیل وتنفیذ احکام مندرج قانون مدنی جمیع محاکم
مکلف اند:
بنابران ادارات ثبت اسنادووثایق درحین ترتیب وثایق حصروراثت ونیز
محاکم درحین ترتیب وثایق ووصایت خط ورسیدگی بدعاوی میراث مواد ()2182
الی( )2189قانون مدنی راجداً مدنظر داشته به رعایت حقوق فروع اوالدمتوفی که
در زندگی اوفوت شده اندبطور دقیق مبادرت نمایند.
داراالنشاء مصوبه فوق را به جمیع محاکم وادارات ثبتاسناد ووثایق طور
متحدالمال اخبارنماید».
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هدایت مندرج مصوبه فوق بدینوسیله که شامل متحدالمال ( )3964الی
 )40212مورخ  1386/12/12داراالنشاء میباشد بشمااخبار گردید .تا به
محاکم مربوط خویش تعمیم ومطابق بآن اجراآت بعمل آید)86 (.

.1متحدالمآل شماره ( )2966-2876مؤرخ .1386 / 9/ 13
.2متحدالمآل شماره ( )640-575مؤرخ 1388 / 4/ 15
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اعتبار
فیصله اثباتیه درحق سایرورثه
به استثنای اقرار

متحدالمآل شماره( )4081الی( )4139مورخ 1386 /12/18
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
محکمه استیناف والیت بغالن درمورداثبات حقوق وارثین حسب آتی طالب
هدایت شده اند:
« در ارتباط محتوای ماده ( )499قانون اصول محاکمات مدنی که چنین
مشعر است( :حکم قضاء مستند بر مدارک اثباتیه له وعلیه یک یابعضی ازوارثین
حکم برکل ورثه است .مطالب آتی قابل توضیح د انسته میشود:
اگر یکتن ازورثه ادعای ملکیت سهمیه پدر موروثی خویش رابرعلیه وارث
دیگر در محکمه اقامه وبعدازطی مراحل قانونی موضوع به حکم نهائی محکمه برله
مدعی خاتمه پیدا میکندوفیصله هم که نهائی شده در خصوص مدعی بها که سهمیه
شرعی رادر متروکه دربرمیگیرد .مورد تطبیق نیز قرارداده میشود ویابرعکس
موضوع دعوی یکتن ازورثه برعلیه مدعی مذکور یعنی به ضرر آن بحکم نهائی
محکمه اختتام می یابد.
بعداً ورثه باقیمانده که اصالً در موردمتروکه پدری شان کدام ادعای ننموده
وخواهان سهمیه خویش نگردیده اندبمحکمه مراجعه ومطابق فیصله مذکور که به
نفع یکتن ازورثه صورت گر فته وتقاضای تسلیمی سهمیه شرعی خویشرا مطاب
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هدایت ماده مذکور از نزد مدعای علیه که ذوالید ووارث شرعی بوده ،مینماید .پس
آیا محکمه میتواند بادرنظرداشت محتویات ماده یاد شده و صدورفیصله صادره که
درحصه یکتن ازورثه صورت گر فته درمورد تسلیمی سهمیه سایر ورثه بدون دوران
واثبات دعوی وطی مراحل قانونی طی قرار قضائی تصمیم اتخاذنماید ویااینکه سایر
ورثه هم مکلف به اقامه دعوی وطی مراحل قانونی گردندو همچنان برعکس اگر
فیصله نهائی محکمه بر علیه مدعی مذکور انجام پذیرد دران صورت آیاسایرورثه
حق اقامه دعوی حقوقی سهمیه میراثی خویش راعلیه وارث محکوم له مطابق روحیه
ماده مذکور نخواهندداشت ویااینکه حکم ماده مذکور شامل مواردمندرج ماده
( )1642شرح مجلة االحکام بوده ودر سایر موارد صدق پیدانمی کند .در مورد
طالب توضیحات ورهنمائی می باشیم».
جریان موضوع پس از وصول نظر مدققیـــن قضائی ریاست تدقیق
ومطالعات به جلسه مورخ  1386/12/7شورایعالی تقدیم شد وطی تصویب
( )859هدایت ذیل صادر گردیده :
« مطابق ماده ( )499قانون اصول محاکمات مدنی حکم قضاء مستند بر
مدارک اثباتیه می باشدکه مدارک اثباتیه درماده ( )281قانون اصول محاکمات
مدنی اسناد ،شهادت شهود وقرائن پیشبینی گردیده ونیزاقرار شامل مدارک اثباتیه
نبوده ودر ماده ( )1010قانون مدنی حجت قاصره دانسته شده  .له وعلیه یک
یابعضی از وارثین حکم بر کل ورثه دانسته شده بنابران به استثنای حکم به
اقراردرصورتیکه بعد صدور حکم قطعی برله یا علیه یکی ازوارثین به اثبات مجدد
وصدور حکم مجدد برای سایر ورثه ضرورت محسوس نمی گردد :محکمه مربوط
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حین مراجعه سایر وارثین ضمن قرار قضائی به تسلیمی حصه اوشان تصمیم اتخاذ
مینماید.
دار االنشاء مصوبه فوق رابه جمیع محاکم بطور متحدالمال اخبارنماید»
مراتب هدایت مقام محترم شورایعالی بدینوسیله که شامل متحدالمآل
شماره ( )4081الی ( )4139مورخ  1386/12/18داراالنشاء شورایعالی می
باشد بشمااخبار گردید تاموضوع رابه محاکم مربوط خویش تعمیم دارند)87 (.

-87در مورد تطبیق احکام نهایی محاکم متحدالمآی ذیل قابل مالحظه می باشد:
 .1متحدالمآل شماره ( ) 1274-1218مورخ.1385 / 9/ 9
 .2متحدالمآل شماره ( ) 543 - 483مورخ.1388 / 2/ 4
 .3متحدالمآل شماره ( ) 3920 - 3850مورخ.1386 / 12/ 28
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طرزالعمل
اجرای وثیقه زوجیت ووثیقه مجردی

متحدالمآل شماره( )4198-4140مورخ 1386 /12/19
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

ریاست محکمه استیناف والیت کابل مراتب ذیل راطالب هدایت شده اند:
« پیشنهادشماره ( )23مورخ  1386/10/12مدیریت تحریرات وثایق
حوزه اول شهرکابل در موردترتیب وثیقه مجردی واصل که حاوی شرح ذیل می
باشد:
یکتعداداشخاص وافرادیکه غرض ترتیب وثیقه مجردی وزوجیت به محکمه
وثایق حوزه اول مراجعه می نمایند ولی وثیقه زوجیت ناکح ومنکوحه موجودنمی
باشد ،اشخاص غیر مراجعه مینمایند ،محکمه ازنزد شان ناکح ومنکوحه رامطالبه
مینمایندوسروصداکرده وشکایت های بی جامی نمایندودرحصه مجردی خط اصل
فرد مجرد موجود نمی باشدچه داخل است و درخارج وکسیکه مراجعه مینمایند
خود رااز اقار ب شخص مجرد معرفی میدارند ،یامیگویندکه پدرش هستم ویابرادر
ولی ناحیه مر بوط ازمجرد بودن شان تصدیق میدارندولی از موضوع چنین معلوم
میشودکه همچواقرار افراد اکثریت آنهامتأهل دیده میشوند ،بناءً موضوع حضورمقا
م محترم شمااستهداء شد تادر قسمت موضوعات فوق چه نوع اجراآت صورت
گیرد درموردچطـوریکه هدایت می فرمایند اجراآت خواهند نمود.
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بناءً پیشنهادیه نمبرفوق تاریخی  1386/10/20درجلسه کمسیون
رؤسای دیوانها ی محکمه استیناف کابل که تحت ریاست جناب محترم رئیس
صاحب استیناف کابل دایر گردید مطرح وچنین تصمیم اتخاذ گردید:
«درصورتیکه ناکح ویامنکوحه به محکمه مراجعه مینمایند ومطالبه ترتیب
وثیقه زوجیت رامی نمایند محکمه درترتیب آن اقدام نماید ،ودر صورت عدم
موجودیت هیچکدام ناکح ومنکوحه وثیقه زوجیت اجراء نگردد یعنی ترتیب وثیقه
ازطرف اقارب که صالحیت ترتیب راازغائبین به وثیقه رسمی نداشته باشد
جوازندارد ودرصورتیکه باساس وکالت به یکی ازاقاربش تفویض صالحیت ترتیب
وثیقه زوجیت رانموده باشددرانصورت کدام اشکالی دیده نمیشود».
درقسمت وثیقه مجردی اگر خود شخص حاضر باشدکدام ممانعت قانونی
نداردواگر خودش درخارج ازکشورباشدواقارب درجه اول اومطالبه ترتیب وثیقه
مجردیت رانمایند درراینصورت بخاطر حفاظت ونگهداری حقوق مدنی غائب باید
ازطریق سفارت کشوریکه غائب دران زندگی مینماید درموردوثیقه صالحیت به
کسی که مطالبه ترتیب وثیقه مجردیت رامینماید اعطاء نمایند درغیرموارد فوق از
اجراء وثیقه خودداری شودولوکه ناحیه ویاهر ارگان دیگرتصدیق هم نماید .وبه
تحریرات محکمه استیناف والیت کابل هدایت داده میشود تاجواب هذارابشکل
متحدالمال به تمامی آمریت های وثایق شهرکابل ومحاکم ابتدائیه ولسوالی هاارسال
گرددتامطابق تحریرکمسیون اجراآت خود را استوار نمایند.
جریان قرار تفصیل فوق بآن مقام عالی ارقام گردیددرصورتیکه نظر متذکره
صائب وموردقبول واقع گردد بااخبار آن طورمتحدالمال به کافه محاکم کشور عزید
هدایت خوا هند فرمود ».
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جریان موضوع جهت غورمزید بریاست محترم تدقیق ومطالعات محول
گردید آن اداره محترم نظر کمسیون رؤسای دیوانهای محکمه استیناف کابل راتائید
نمودند .باالثر موضوع در اجالس مورخ  1386 /12/7شورایعالی مطرح بحث
قرارگرفت وقرارتصویب شماره ( )853هدایت ذیل صدوریافت:
 « .1وثیقه نکاح خط بحضور ناکح ومنکوحه ویاوکالی قانونی اوشان
ترتیب گردد.
 .2درصورتیکه ناکح حاضر ومنکوحه حاضرنیست ویامنکوحه حاضراست
وناکح حاضر نیست ونیز در صورتی که هیچکدام از زوجین حاضر نباشند
دراینحالت ترتیب وثیقه اقرارخط از اقرار اهالی درمورد تایید تصدیق عقد
ازدواج انجام شده قبلی مانعی ندارد.
 .3درصورتیکه به ترتیب وثیقه مجردی شخصی که میخواهددرخارج ویا
والیات دیگرازدواج مینمایددرترتیب وثیقه اقرارخط مجردی که ازطرف
خودشخص ،اعوان یااقران وی تقاضابعمل آیدترتیب وثیقه اقرار خط اهالی
مبنی برمجرد بودن شخص مانعی وجودندارد.
داراالنشاء مصوبه هذارا به جمیع محاکم اخبارنماید».
متن مصوبه فوق بدینوسیله طی نامه شماره ( )4140الی ( )4198مورخ
 1386/12/19به جمیع محاکم محترم استیناف والیات اخبارگردیدتابه محاکم
مربوط خویش تعمیم وم طابق به آن اجراآت بعمل آید)88 (.
 -88درمورد وثایق مربوط به ازدواج متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 .4متحدالمآل شماره ( ) 965مورخ.1385 / 3/ 10
 .5متحدالمآل شماره ( ) 1738 - 1666مورخ1388 / 6/ 25
 .6متحدالمآل شماره ( ) 1620 - 1553مورخ.1386 / 12/ 7
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تسلیمی
دوسیه های جزائی به محاکم
بدون درنظردا شت حضورمتهم

متحدالمآل شماره( )4257-4199مورخ 1386 /12/21
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
ریاست تحریرات و داراالنشاء اداره محترم لوی څارنوالی درمورد(دوقضیه
مشخص اطفال متخلف پس از تطبیق حکم محکمه ابتدائیه اطفال ،باالی شان رها
واخیراً قضایای متذکره مستلزم غور محکمه استینا فی خوردساالن دانسته شده ولی
محکمه مربوط بعلت عدم حضورمتهم ودر حال فقدان ضمانت خط ،اوراق مربوط
رامستردنموده اند) ،استهداء کرده اند.حینیکه موضوع از مالحظه جاللتمآب محترم
قاضــی القضات ورئیس ســتره محکمه ج .ا.ا گزارش یافت بحکم مؤرخ
 1386/12/26چنین هدایت فرمودند:
« به تعقیب متحدالمال( )2429الی ( )2485مؤرخ  1385/12/29به
جمیع محاکم طور متحدالمآل اخبار گرددتادوسیه های جزائی رابدون اینکه متهم
راڅارنوالی حاضرنماید تسلیم شوند ،سپس درصورتیکه متهم درحبس ویا حجز قرار

 .7متحدالمآل شماره ( )3923-3865مؤرخ . 1387 / 4/ 12
 .8متحدالمال شماره ( )3494-3424مؤرخ 1388/11/1
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داشته باشدرسماً اورااحضاروهرگاه رهاباشد به جلب وی اقدام نماید .درصورت
عدم حضور مطابق حکم قانون به صدورفیصله غیابی مبادرت گردد».
مراتب هدایت مقام ستره محکمه بدینوسیــله طی متحدالمآل شماره
( )4199الی ( )4257مؤرخ  1386/12/21اخبار می گرددتابمقبصد تسریع
پروسه کار ،مطابق به آن عملی گردد) 89(.

 -89درموضوع تسلیمی دوسیه هابه محاکم متحدالمآل های ذ یل نیزقابل مالحظه میباشد:
 -1متحدالمآل شماره ( )91-46مؤرخ 1385./10/8
 -2متحدالمآل شماره ( )2485 -2429مؤرخ ر ر1385.
 -3متحدالمآل شماره ( )2371مؤرخ.1385/9/20
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عدم اخذ محصول
ازفیصله های عدم سمع ورد دعوی

متحد المال شماره ( )۱الي (1387/1/13 ) ۵۹
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

استهدا ءرياست محکمه استيناف واليت پکتيا به ارتباط اخذ محصول از
فيصله هاي عدم سمع ورد دعوي مطلب ذيل را دربردارد :
تعرفه محصول دولتي درمحاکم مندرج جريده رسمي شماره()710
 1368/11/30که باساس ياداشت ( 1385/7/20)571شورايعالي به تطبيق ان
تاکيد شده حکم ميکند که محصول فيصله قضاياي مدني وتجارتي قرارتفصيل آتي از
محکوم عليه اخذ گردد :
« اگرمدعي محکوم عليه واقع شود يک فيصد محصول عدم اثبات
وهمچنان ماده ()17تعرفه مذکورحکم ميکند که محصول فيصله عدم اثبات
درقضاياي تجارتي ومدني ازمدعي درتمام مراحل يک فيصد ميباشد پس مشکل درين
جاست که بعضي فيصله هاي محاکم تحتاني که بعدم سمع دعوي ويارد دعوي حکم
شده باشد آيا فيصله عدم سمع ورد دعوي ،فيصله عدم اثبات است ياخير؟اگر فيصله
عدم سمع ورد دعوي عيناً فيصله عدم اثبات ويا رددعوي وعدم اثبات به يک معني
باشد محصول يک فيصد ازمدعي تحويل خزانه دولت شود اگرازلحاظ حقوقي باهم
فرق داشته واضح گرددتابي موجب قانوني محصولي باالي مدعي تحويل نشده
باشد».
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جريان موضوع توسط هئيات کامل مدققين قضائي رياست تدقيق ومطالعات
مورد تدقيق قرارگرفته چنين ابرازنظر بعمل اورده اند :
« ماده ( )17تعرفه محصول دولتي درمحاکم درقسمت يک فيصد محصول
درفيصله عدم اثبات باالي مدعي صراحت دارد اما درقسمت فيصله عدم سمع ويا
رددعوي قانون مذکور ساکت است  .مدققين قضائي به اين نظراند که طبق هدايت
ماده ( )42قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان که ذيالً مشعر است :
( هيچ نوع ماليه ومحصول ،بدون حکم قانون وضع نمي شود  .اندازه ماليه
ومحصول وطرزتاديه آن بارعايت عدالت اجتماعي توسط قانون تعيين ميگردد .
چون تعرفه محصول دولتي محاکم منتشره جريده (1368/11/30)710
تا اکنون نافذ بوده درمورد اخذ محصول از فيصله هاي عدم سمع ويا رد دعوي
صراحت ندارد ،محصول اخذ نگردد .
اين بود نظر تدقيقی که فوقاً ارايه شد موضوع به شورايعالي تقديم گردد
آنچه هدايت فرمايند موجب تعميل خواهد بود ».
متن استهدا ونظر رياست تدقيق ومطالعات به اجالس شورايعالي ستره محکمه تقديم
وپس از بحث درزمينه طي مصوبه ۱۱مورخ  ۷حمل  ۱۳۸۷هدايت ذيل
صادرگرديد:
« نظر رياست تدقيق ومطالعات عيناً تائيد گرديد به جميع محاکم
طورمتحدالمال اخبار گردد».
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مرجع
حل وفصل دعاوی امالک غیردولتی
بشمول زمین های للمی ومرعی
محاکم مدنی است

متحد المال شماره ( )118- 60مورخ 1387/1/19
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

رياست محكمه استيناف واليت بدخــشان طي استهدا ئيـه درمـورد
رسيد ه گي به قضاياي امالك للمي مطالبي را طالب هدايت گرديده بودكـه پـس
ازوصول نظر تدقيقي رياست تدقيق ومطالعات جريان مورد غورومداقـه رياسـت
محترم ديوان مدني وحقوق عامه ستره محكمه قرارگرفته باالثر نظر ديوان موصوف
حسب ذيل مواصلت ورزيد :
« البته واضح و معلوم است آنعده از دعاوي كه يكطرف آن اداره قضاياي
دولت باشد طبق حكم ماده  (121قانون )اصول محاكمات مدني رسيده گـي آن
درمرحله ابتدائيه قبل از انفاذ تشكيل ،ازصالحيت ديوان مدني وحقوق عامه واليت
بوده ودرآنجا به صورت ابتدايي حل و فصل ميگرديد و بعد ازانفاذ تشكيل جديـد
صالحيت بررسي آنرا ديوان حقوق عامه والياتي كه دران تشكيل جديدنافذ شـده
باشد دارا ميباشدو درمرحله استينافي قضيه مورد بحث درديوان مربـوط محكمـه
استيناف رسيد ه گي ميگردد  .اما ي تعداد دعاوي و جود دارند كـه درمـورد
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اراضي متروكه مانند علفچرها كه بين اشخاص انفرادي ويااهالي دو قريه صـورت
ميگيرد ،ميباشد درمورد چنين دعا وي بعضي از محاكم چنين تصور ميكننـد كـه
موضوع مذكور از جمله قضاياي مربوط به حقوق عامه بوده و محكمه ابتـدا ئيـه
محل ويا ولسوالي صالحيت رسيده گي آنرا ندارد لذا قرار قضايي عدم صالحيت را
صادركرده و قضيه را به ديوان مربوط به حقوق عامه ارجاع ميدارند اما نظر بـه
مالحظه ماده ( )121قانون اصول محاكمات مدني ،دعوي مربوط به حقوق عا مه
آنگونه دعاوي بوده كه ي طرف دعوي نماينده دولت باشد و باين اساس دعاوي
ايكه درحصه اراضي متروكه براي اهالي بعمل ميآيـد رسـيد ه گـي آن بايـد از
صالحيت محاكم ابتدايي محل ويا ولسوالي ويا ديوان مدني محكمه شهري باشد و
مطابق به گزارش فوق ديوان مدني وحقوق عامه صالحيت حل وفصل آنرا ندارد اما
طوريكه ديده ميشود اجراآت محاكم ورويه موجوده چنين است كه دعاوي اراضي
متروكه و مرعي اكثراً درديوان مدني وحقوق عامه تحت رسيد ه گي قرار ميگيـرد
روي غلط فهمي مذكور از مقام محترم خواهشمنديم كه درموضوع بـه صـورت
مكمل روشني انداخته در صورتيكه رسيده گي دعاوي منافع اراضـي متروكـه و
علفچر ها كه بين اهالي قرا ويا بين افراد صورت ميگيرد از صالحيت محاكمي كه
بردعوي مدني غور ميكنند دانسته شود ايجاب ميكند كـه جهـت جلـوگيري از
اجراآت ناسالم موضوع با صدور متحد المال به محاكم خبـرداده شـود تـادر
روشنايي آن عمل نمايند » .
حينيكه تفصيل استهداء ،نظر ديوان مدني و حقوق عامه و سوابق به مقـام
محترم شوراي عالي تقديم گرديد ،قرار مصوبه شـماره  17مـورخ 7ر1ر1387
چنين هدايت فرمودند :
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«نظر محترم قضاوتپوه نسيمي صاحب رئيس ديوان مدني و حقوق عامـه
عيناً تاييد گرديد مزيدبرآن درمورد دعاوي امالك غير دولتي به شمول زمين للمي،
اشخاص در صورتيكه ملكيت حايز اسناد معتبر باشد ميتوانندبه اقامه دعوي مبادرت
نمايند.
داراالنشاء تصويب هذا را به جميع محاكم طـــور متحـد المــآل
اخبارنمايد ».
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ارسال
پارچه ابالغ حکم طورعاجل ورسمی
ومحفوظ به څارنوالی
غیابت
رئیس محکمه بعد ازصدورحکم وابالغ آن

متحد المال شماره( )183 – 122مورخ 23ر1ر: 1387
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

محکمه استيناف مواد مخدربا ارائه مراتب ذيل طالب هدايت شده اند :
«طوريکه مقام محترم هم اطالع دارند محترم نجيب اهلل رحماني رئيس اين
محکمه نظر به ضرورتيکه داشت بتاريخ  16حوت سال  1386طورعاجل بخارج
کشور سفر نموده ولي متعاقباً اينجانب را مقام محترم بحيث سرپرست محکمه
استيناف مواد مخدر قرار مکتوب خويش ( 1386/12/23 )8012خویش توظيف
فرمودند زمانيکه بکارشروع کردم به اساس بررسي ومالحظه اوراق ديده شده که
يک تعداد دوسيه هائيکه پارچه ابالغ آن به امضاي رحماني صاحب ميباشد وفيصله
هاي آن که تحريرشده تا حال امضا نشده تا به مرجعش گسيل ميگرديد درحاليکه
اوراق بعد از اخذ تصميم الي مدت ده روز به څارنوالي مربوط ارسال گردد بناءً
بخاطراينکه درآينده مشکالت ايجاد نگردد لست جداگانه ترتيب که دران جريان
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تشريح گرديد بمقام محترم ضماً تقديم است اميد واريم که در مورد هدايت الزم
خواهند فرمود تا به اساس آن اجراات مقتضي بعمل آيد ».
حينيکه مطالب مورد استهداء از مالحظه مقام محترم ستره محکمه گزارش
يافت ،جاللتماب محترم قاضي القضات ورئيس ستره محکمه بحکم مورخ
 1387/1/21چنين هدايت فرمودند :
« مالحظه شد  1387/1/21داراالنشا!
به محکمه استيناف بنگارند درصورتيکه محاکمه خاتمه يافته حکم صادر
وابالغ آن صورت گرفته و حکم تهيه شده ازطرف ساير قضات به امضا رسيده
باشد،درمورد رئيس محکمه استيناف که حاضر وظيفه نيست باالثر محاکمه اعاده
شده نميتواند وتأخير خروج قضيه از محکمه نيز الزم نيست درپهلوي اسم رئيس
محکمه ودرقضايائيکه يکي از اعضاي محکمه درهنگام صدور حکم حاضر بود وبه
امضاءحاضرشده نتواند تحريرگردد که ( :درحين صدورحکم حاضر بود) وبا الثر
قضايا بصورت عاجل از محکمه خارج گردد .داراالنشاءهدايت فوق را
طورمتحدالمال به جميع محاکم اخبارنمايد »
هدایت مقام محترم بدینوسیله تعمیم گردید تا بمقصد تسریع اجراآت
مطابق آن تعمیل شود) 90(.

-90در مورد ابالغ حکم وقطعیت آن متحدالمآلهای ذیل نیزصادرشده است:
.۱متحدالمآل شماره ( ) 2369- 2314مورخ .1386 / 7 /3
.2متحدالمآل شماره ( )1049-988مؤرخ . 1387 /3 / 24
 .3متحدالمآل شماره ( )925-864مؤرخ . 1387 / 3/ 20
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ارسال
پارچه ابالغ حکم طور عاجل ورسمی
ومحفوظ به څارنوالی

متحد المال شماره ( )235 -184مورخ26ر1ر1387
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

اداره محترم لوي څارنوالي با درک مشکالت څارنوالي هاي مربوط و هم
حسب مطالبه رياست امور محابس و توقيف خانه هاي وزارت عدليه که در رهايي
محبوسين درحال اکمال حبس ،وصول فيصله محاکم ابتدا ئيه واستيناف را حتمي
ميداند چنين توضيح ارائه داشته است:
« اکثر فيصله جات محاکم اوال ً به اساس پارچه ابالغ توصل ميورزد
که محکمه محترم بعد از گذشت بيست يوم الي يکماه دوسيه را با فيصله خويش
به څارنوالي ارسال ميدارند .
همچنان رياست محترم محبوسين بدون فيصله ولو که حبس محکوم اکمال
هم گرديده باشد آنرا رها نمي نمايند و پارچه ابالغ محکمه را ناديد ه ميگيرندو
څارنوالي ها ي تحت اثر اين رياست اعم از څارنوالي هاي حوزه ،څارنوالي امنيت
عامه ،څارنوالي استيناف امنيت عامه و څارنوالي جزاي عمومي به مشکالت مواجه
ميباشد زيرا :
الف  -زمانيکه هدايت مقام محترم به ارتباط رهايي محبوسين توصل
مينمايد يک کاپي فيصله آن مي بايد به رياست محترم محبوسين گسيل گردد اما از
طريق محاکم مربوط صرف پارچه ابالغ به څارنوالي ها مواصلت مينمايد نه فيصله
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محاکم حتي چندين مراتب رسماً ذريعه مکاتيب کاپي فيصله را مطالبه نموده بوديم
ليک به تقاضاي اين څارنوالي منجانب محاکم مربوط جواب داده نشده است .
ب  -حکم محکمه محترم بعد ازگذشت بيست يوم الي يکماه با دوسيه
به څارنوالي مواصلت مينمايد که دراين مدت فيصله محکمه درحالت تعليق قرار
ميگيرد که اين خود نشانه عدم تطبيق و تنفيذحکم ميباشد .
ج  -محکوم که حبس آن به تأسي از فيصله محکمه تکميل گرديده
نسبت نبودن فيصله خط خالف احکام نافذ قانون تحت توقيف قرار ميداشته باشد
که اين نوع اجراآت خالف احکام صريح قانون است .
د پارچه ابالغ که درآن حکم محکمه مربوط به شکل کل انعکاس نمي
يابد گاهي ضميمه مکتوب رهايي وگاهي ذريعه شخص ويا اشخاص به څارنوالي
مواصلت ميورزيد و فهميده شده نميتواند که واقعا ً حکم محکمه که درج پارچه
ابالغ گرديده از طريق محکمه اصدار يافته ويااينکه حکم ساختگي يا تزويری بوده
که اين نوع اجراآت مشکالت را درآينده به بارخواهد آورد و به منظور جلوگيري
از تزوير حکم محکمه ازمحاکم تقاضا بعمل ميايد تا پارچه ابالغ را با فيصله و
دوسيه مربوط آن رسماً ذريعه پرسونل خدماتي وياهم از طريق پسته خانه به
څارنوالي ارسال فرمايند  .چنانچه موضوع قبالً هم رسماً با محاکم مربوط درميان
گذاشته شده و تقاضا گرديده تا پارچه ابالغ و مکاتيب رهايي را بدست اشخاص
غير مسؤول به اين څارنوالي ارسال ننمايند ولي تا اکنون مأمول فوق برآورده نشده
است  .و هنوز مشکالت فراوان در رابطه به رهايي متهمان برسر راه ماقرار داشته و
پروبلم اين څارنوالي و رياست محترم محبوسين وزارت عدليه تاکنون الينحل
باقيمانده است  .جريان طور فشرده و استهداء خدمت مقام محترم عرض شد در
مورد آنچه هدايت ميفرمايند تعميل خواهد شد ».
مطالب فوق مورد تدقيق رياست تدقيق و مطالعات قرار گرفته ،چنين ابراز
نظر بعمل آمده است:
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«مشکل مطرح شده در استهدائيه معقول بوده جهت تطبيق درست قانونيت
الزم است تا محکمه ذوالحکم پارچه ابالغ را از طريق رسمي به مرجع مربوط
ارسال دارند و هم فيصله صادره خويش را باسرع وقت دراختيارڅارنوالي قرار
دهند تا کسانيکه از طرف محکمه قابل رهايي دانسته شده اند به وقت وزمان معينه
قانوني آن از حبس و محبس رها گردند  .زيرا مطابق هدايت فقره  3ماده 50
قانون محابس و توقيف خانه ها منتشره جريده رسمي شماره مسلسل  923مورخ
10ر4ر 1386اداره محبس حق ندارد محبوسين را اضافه از مدت محکوم بها
درمحبس نگهداري نمايد.
لذا براي برآورده شدن مأمول فوق محاکم بايد دراجراآت خويش سرعت
عمل را توأم با صحت عمل درنظر داشته وفقا ً عمل نمايند وشکايت مندرج
استهدائيه را درزمينه مرفوع بدارند».
حينيکه تفصيل مسئله و نظر تدقيــقي مرتب بران به اجالس مورخ
13ر1ر 1387مقام شوراي عالي ستره محکمه تقديم گرديد قرار مصوبه 41
هدايت ذيل صادر شد :
« نظر تدقيق و مطالعات تاييد گرديد و نيز به جميع محاکم جزايي هدايت
داده ميشود تابمجرد صدور حکم درهمان يوم صدور حکم به طور عاجل و بال
تأخيرضمن مکتوب رسمي څارنوالي را ازنحوه صدورحکم مسبوق سازند و سپس
بعد از تحرير ،ثبت و مهر حکم ،اوراق را توأم با فيصله به تعقيب مکتوب مذکور
به څارنوالي راجع سازند  .محاکم جزايي با جديت هدايت فوق را تعميل نمايند .
داراالنشاء اين مصوبه را به جمــيع محاکم ،وزارت عدليه ولـوي
څارنوالي طورمتحد المال اخبارنمايد».
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انتقال ملکیت
ازیک اداره دولتی به اداره دولتی دیگر
بمنظوری رئیس جمهور صورت می گیرد
وضرورت به قباله ندارد

متحد المال شماره  ۳۰۶ - ۲۴۶مورخ۲۷ر۱ر1387
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
وزارت محترم مخابرات وتکنالوژي معلوماتي درمورد اجراي قباله جايداد
هاي آن وزارت حسب ذيل طالب هدايت شده اند:
طوريکه درجريان قراردارند طي حوادث ناگوارچند سال اخير برعالوه
اينکه يک تعداد وسايط ووسايل مخابراتي تخريب ويا بغارت برده شده يک تعداد
جايداد هاي وزارت مخابرات نيز توسط افراد و اشخاص ويا ادارات دولتي بشکل
غير قانوني غصب گرديد .سعي وتالش مادرجهت رفع معضله نتيجه مثمرنداشت
ادارات دولتي طورمثال قومانداني امنيه واليت لغمان ،نمايندگي دافغانستان بانک
درشهرشبرغان وياکميته جوانان درشهرکابل استرداد امالک غصب شده اين وزارت
را درمقابل ارائه قباله شرعي دانستند .
وزارت مخابرات بخاطرتحفظ سايراماکن خويش تصميم گرفت تاقباله تمام
جايداد هاي خود را اخذ نمايد که به اساس ورقه عرض وحکم شماره ()1571
مورخ  1386/3/20مقام محترم رياست جمهوري يک کميسيون تحت رياست
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وزارت محترم عدليه بشمول نماينده مقام محترم ستره محکمه وساير ارگانها توظيف
وبعد از تدوير جلسات متعدد فيصله نمودند که قباله شرعي جايداد هاي وزارت
مخابرات وتکنالوژي معلوماتي اجــراء گردد که اين فيصله ذريعه حکم شماره
( )2748مورخ  1386/5/20مقام محترم رياست جمهوري تائيد ومرعي االجرا
قرارگرفت کار درمرکزو واليات آغازگرديد قباله شرعي دريک تعداد واليات اجرا
ويا تحت اجرا ميباشد ولي رياست محترم محاکم واليت بدخشان حکم مقام محترم
رياست جمهوري را دقيق مطالعه نکرده وشرايط امروز را با شرايط سال هاي
1339و  1352يکسان ميداند .
باذکر مراتب فوق ازمقام منيع ستره محکمه جمهوري اسالمي افغانستان
آرزو ميگردد تابرياست محترم محاکم واليت بدخشان اجراي قباله جايداد هاي
وزارت مخابرات را بانظر داشت حکم شماره ( )2748مورخ 1386/5/20مقام
محترم رياست جمهوري هدايت فرموده ممنون سازند .
باالثر جريان بالتفصيل دراجالس مورخ  1386/11/2شورايعالي مطرح
بحث قرارگرفته وقرارياد داشت نمبر( )872هدايت ذيل صادرگرديد :
« درصورت انتقال ملکيت ازيک اداره دولتي به اداره ديگر بعوض ويا
بدون عوض ضرورت به ترتيب قباله نبوده انتقال ملکيت به اثر پيشنهاد اداره دولتي
بعد از منظوري رئيس جمهور صورت ميگيرد البته ادارت ذيربط درمورد عقارقابل
انتقال تفصيل ،نوعيت ،موقعيت ،مساحت ،حدود اربعه وساير مشخصات ملکيت را
درپيشنهاد مذکور درج مينمايد ،چنانچه اين مطلب حسب متحد المال ()727
مورخ  1339/2/8مديريت قوانين عدليه ومتحد المال ()769الي  )818مورخ
 1352/5/17شورايعالي ستره محکمه وقت درمعرض اجراء بوده است هکذا
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مطلب فوق درسيمينارسال  1386مطرح ومورد تائيد شورايعالي ستره محکمه
قرارگرفته است که عنقريب تعميم خواهد شد .
بنابران نظرکميسيون معينه مبني براجراي قباله ملکيت بين دوارگان دولتي
صايب نبوده وباطرزالعمل قانوني معمول سازگاري ندارد وزارت مخابرات برطبق
تصاميم شورايعالي قضا درمورد تثبيت ملکيت خويش درصورتيکه منازعه باشد
ازطريق اداره قضاياي دولت فيصله محکمه را بدست بياورد که فيصله قطعي درزمينه
سند قوي ملکيت محسوب ميگردد واگر منازعه وجود نداشته باشد با ترتيب
پيشنهاد بمقام محترم رياست جمهوري ويا شوراي وزيران سند ملکيت بدست آورده
در دفاتر امالک واليات آنرا ثبت وراجستر نمايند بعد هم قباله صرف درانتقال
ملکيت بين اشخاص عادي ازشخص به دولت ويا از دولت به شخص ترتيب مي
گردد ».
مراتب هــدایت مندرج یاد داشت فوق باینوسیله به جمیع محاکم تعمیم
گردید تامطابق به آناجراآت مقتضی قانونی بعمل آید.
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عدم جواز
ترتیب وثیقه افالس خط برای مدیون

متحدالمال شماره(  )369 - 307مورخ 1387/2/9
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
محکمه استيناف واليت بلخ چنين استهدا نموده اند :
دونفر از باشندگان شهر مزارشرف مبلغ ( يکصد هزار) دالرامريکائي از
چندين تن افراد ديگر مقروض بوده و آنها بجز ازيک دربند حويلي ،ديگر جايدادي
جهت ادای دين ندارند و متقاضي اند که وثيقه افالس خط آنان درمحکمه ترتيب
گردد  .محکمه ابتدائيه تجارتي مرکز آنوال بدليل اينکه تا اکنون همچو وثيقه اي
درمحکمه ترتيب نشده طالب هدايت شده اند .
تفصيل استهداء مطرح غور مدققين قضائي رياست تدقيق ومطالعات قرار
گرفته و درزمينه چنين ابراز نظر بعمل آورده اند :
( طوريکه استهدائيه مذکور تحت غور ومالحظه قرار داده شد دررابطه به
همچو موضوعات تصويب شماره ( 1386 )13شورايعالي ستره محکمه چنين
صراحت دارد :
«درمورد ديون اشخاص براي مديون وثيقه افالس خط قطعاً ترتيب نگردد
بلکه موضوع را محکمه مربوط به اثر تقاضا وادعاي داين مبني بر يسرمديون
منفصل سازد  .درمورد ديون وتاديات ذمت اشخاص به دولت ونيز ديون تجارتي
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قانون افالس و ورشکست تطبيق گردد  .درين دو مورد نيز از ترتيب وثيقه افالس
خط احتراز وخود داري شود »
بناءً ايجاب ميکند که رياست محترم داراالنشا يک نقل تصويب مذکور را
بمحکمه مربوط ارسال نمايند تا محکمه مذکور درموضوعات محوله محتويات آنرا
درنظر داشته اجراات نمايند)
حينکه مطالب مورد استهدا ونظر تدقيقي از مالحظ جاللتماب محترم قاضي
القضات و رئيس ستره محکمه گزارش يافت  .بحکم مورخ  87/2/3شان چنين
هدايت فرمودند :
( نظر رياست تدقيق ومطالعات دقيق بوده بمرجعش ونيز به جميع محاکم
اخبار گردد ).
مراتب فوق حسب هدایت بطورمتحدالمآل اخبار شد تا به محاکم مربوط
ابالغ و طبق آن تعمیل گرد د.
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رؤسای
محاکم استیناف وابتدائیه درقضایـای جنایت
ودعاوی ایکه مدعابهابیش از یکصدهزار باشد،
ریاست نمایند

متحد المال شماره() 431- 370مورخ 18ر2ر1387
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

داراالنشاي شوراي عالي به مقصد رسيده گي بهتر و قانوني قضايا در
محاکم جمهوري اسالمي افغانستان در باره اينکه رؤساي محاکم ابتدا ئيه مراکز
واليات و نيز روساي محاکم استيناف کدام قضاياي ديوان هاي مربوط را تحت
رياست خودها داير نمايند پيشنهادي به مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه
تقديم نمود باالثر مقام عالي طي مصوبه  97مورخ 10ر2ر 1387هدايت ذيل را
صادر فرمودند :
« به منظور تامين دقيق عدالت روسا ي محاکم استيناف درموضوعات
جزايي قضاياي جنايا ت را و درموضوعات مدني وحقوق عامه درصورتيکه مدعي
بها بيشتر از يکصد هزار افغاني ارزش داشته باشد رياست جلسات قضايي را به
عهده بگيرند وروساي محاکم ابتدائيه مرکز واليات ويا محاکم ابتدائيه که حايز
ديوان ها باشد به منوال فوق رياست جلسات قضايي را به عهده بگيرند») 91(.
 -91درموضوع ریاست ازجلسات قضائی متحدالمآی ذیل نیز صادرشده است:
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تعیین
وکیل مسخربرای دفاع ازحقوق غایب
ازاقارب درجه اول یا ازڅارنوال
متحد المال شماره  432الي  493مورخ 19ر2ر1387
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

رياست محكمه ابتدائيه احوال شخصيه كابل حسب ذيل استهدا نموده اند :
« در رابطه به تعيين وكيل در دعاوي غيابي مـاده  158قـانون اصـول
محاكمات مدني در فصل نهم احكام غيابي چنين صراحت دارد :
هرگاه مدعي عليه بعد از تقديم عريضه به اثر جلب اصالً حاضر نگردد ويا
قبل از دوران قبلي يا بعد ازآن غايب گردد و مدعي به حل و فصل موضوع اصرار
ورزد محكمه يكي از اقارب درجه اول زوج ويا زوجه غايب را وكيـل تعيـين و
دعوي را رسيد ه گي مينمايد .در ي قضيه دعوي تفريق به سبب غيابت كه دراين
محكمه تحت رسيد ه گي قرار دارد پدر مدعي عليه غايب از وكالت پسر غـايبش
امتناع كرده اما برادر شخص غايب حاضر به وكالت بوده و حتي تحريرنموده كـه
اين قضيه هرچه عاجل فيصله شود كه ميخواهم با خـانم مـذكور ازدواج نمـايم

.1متحدالمآل شماره ( )1777-1719مؤرخ .1385 / 9/ 28
.2متحدالمآل شماره ( )2095-2042مؤرخ . 1386 /6 /3
.3متحدالمآل شماره (  )1484-1417مؤرخ.1387/5/2
.4متحدالمآل شماره (  ) 1777 -1719مورخ . 1385 / 9/ 28
.5متحدالمآل شماره ( )3565-3495مؤرخ 1387 /11 / 2
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درهمچو حالت آيا محكمه برادرموصوف را بحيث اقارب درجـه اول ،منحيـث
وكيل غايب تعيين نموده ميتواند ياخير ؟
همچنان ماده  140قانون مدني مشعر است « زوجه قاصر ازجانب زوج يـا
پدر زوج طالق شده نميتواند » درماده متذكره هدف از زوجه قاصر كيست ؟ آيا
زوج است يا خود زوجه  .اگر زوج باشد پس طالق ازجانب چي كسي وبه چـي
شكل اجرا گردد  .با ذكر مراتب فوق محكمه احوال شخصيه جهت تامين عدالت
ازمقام محترم طالب هدايت است ».
رياست تدقيق و مطالعات در رابطه به موضوع مورد استهدا چنين ابراز نظر
بعمل آورده اند :
« طبق هدايت مواد  57و  58قانون مدني پدر به اساس قرابت مسـتقيم و
برادر به اساس قرابت غير مستقيم هردو درجه اول محسـوب ميشـوند  .بنـاءً
محكمه مربوط طبق هدايت ماده  158قانون اصول محاكمات مدني در صـورتيكه
اقارب درجه اول شرايط وكيل مسخر را داشته باشند ،ميتواند كه هر يكي از آنهارا
به حيث وكيل مسخر انتخاب نموده ،به نزاع خاتمه دهد  .از طرف ديگر حسـب
هدايت فقره اول ماده  170قانون اصول محاكمات مدني ،وكيل غايب صـالحيت
اقرار ،ابرا ،اصالح و قناعت و ساير اقدامات راكه به ضرر غايب تمام شود حـايز
نميباشد  .هدف قانونگزار از تعيين وكيل مسخر ازجمله اقارب درجـه اول ايـن
است كه قريب درجه اول نسبت به حال شخص غايب اشفق بوده از حقوق شخص
غايب بهتر دفاع خواهد نمود  .چون برادر موصوف اصرار نموده است كه هرچه
عاجل به قضيه خاتمه داده شود تابا خانم وي ازدواج نمايد اين اظهار نيت از طرف
برادرموصوف خود ي عملي است كه به ضرر غايب انجام داده است .
بناءً حسب هدايت فقره اول ماده ( )170قانون اصول محاكمات مـدني
برادر موصوف شرايط وكيل مسخر را نداشته محكمه مـذكور ميتوانـد حسـب
هدايت ماده  158قانون اصول محاكمات مدني درصورت موجوديت ،اقارب درجه
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اول ديگري را انتخاب نموده درمورد رسيد ه گي نمايد درغيـر ان از څـارنوالي
وكيل مسخر تعيين گردد .
به ارتباط بخش دوم استهدائيه مذكور كه تحرير نموده اند كه هدف از زوجه
قاصر درماده  140قانون مدني كي است ؟ چون طالق زوجه شخص قاصر االهليت
از طرف زوج وياولي زوج ي تصرفيست كه به ضرر شـخص قاصـر االهليـت
ميباشد بناءً زوجه زوج قاصر االهليت از طرف زوج ويا ولي وي طالق نميشـود،
اگرزوجه ازاين ناحيه متضرر شده باشد ميتواند كه طبق هدايت ماده  183قـانون
مدني ادعاي تفريق را عليه ممثل قانوني شخص قاصر االهليت درمحكمه مربـوط
اقامه نمايد ».
حينيكه مطالب مورد استهدا و نظر تدقيقي مرتب برآن مطرح بحث مقـام
محترم شوراي عالي قرار گرفت قرار مصوبه  102مورخ 10ر2ر 1387هـدايت
ذيل صادر گرديد :
« نظر رياست تدقيق و مطالعات عيناً تصويب گرديد ،موضوع بـه جميـع
محاكم طور متحد المال اخبار گردد » ( )92
 -92درارتباط احکام غیابی وتعیین وکیل مسخر متحدالمآلهای ذیل قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره (  ) 436 - 358مورخ . 1385 / 1/ 15
.2متحدالمآل شماره ( )3406-3348مؤرخ .1386 / 11/ 8
.3متحدالمآل شماره ( )1154-1095مؤرخ .1386 /3 /13
.4متحدالمآل شماره ( )1228- 1156مؤرخ .1388/4/ 27
.5متحدالمآل شماره (  )1884 -1812مؤرخ .1388/ 8/7
.6متحدالمآل شماره ( )2568 -2396مؤرخ .1388/10 /21
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توجیـه
موادقانون بارتباط اسلحه وموادمنفلقه بدست آمده

متحد المال شماره  553 - 494مورخ 22ر2ر1387
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

رياست محکمه وزارت امور داخله باالثر استهداي څارنوالي نظامي واليت
کابل مراتب ذيل را طالب هدايت گرديده است :
«يک تعداد اشخاص ملکي به اتهام خريد وفروش ،حمل و نقل غير قانوني
سالح بازداشت و اکثراً قضاياي همچو متهمين از طريق څارنوالي هاي نظامي محول
اين محکمه ميگردد  .و ازجانبي ماده  346قانون جزاء تعديل گرديده و فقره 2
ماده اول قانون انسداد قاچاق ذيال ً مشعر است ( اموال ممنوعه آنست که توليد،
توريد ،صدور ،خريد وفروش ،نگهداشت وحمل و نقل آن رسماً از طرف دولت
ممنوع اعالن شده باشد ) .ولي اخيرا ً څارنوالي محترم نظامي واليت کابل طي
پيشنهاديه درمورد صالحيت بررسي همچو قضايا طالب هدايت گرديده است  .لذا
احتراما ً پيشنهاديه فوق به مقام محترم تقديم است تا دراين رابطه در روشني قانون
هدايت و رهنمايي فرمايند که چنين قضايا ازصالحيت محاکم و څارنوالي نظامي
است يا خير ؟»
موارد استهدايي فوق مطرح غور مدققين قضايي رياست محترم تدقيق و
مطالعات قرار گرفته چنين ابراز نظر بعمل آمده است :
« با مراجعه با اسناد و مصوبات سيمينار عالي روساي محاکم منعقده -12
 17عقرب  1386خصوصا ً صفحات  77و  78آن مصوبات در زمينه چنين
صراحت موجود است  «:هرگاه درنتيجه تحقيقات ثابت شود که اسلحه و مواد
منفلقه نگهداري شده بخاطر در اختيار گذاشتن جنايت کاران مندرج ماده 213
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قانون جزاء ،تهيه گرديده حکم آن درماده  214قانون مذکور بيان گرديده است و
اگر به منظور به دست آوردن منفعت مادي و يا معنوي مواد متذکره دردسترس
قواي دشمن قرار داده ميشود ،حکم آن تحت عنوان مساعدت به قواي دشمن
درماده  23قانون جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي توضيح گرديده است و اگر
اسلحه و مواد منفلقه مورد بحث بخاطر فروش تهيه شده باشد حکم آن در تعديل
ماده  13قانون انسداد قاچاق روشن ميباشد .بناءً مراجع مربوط و محکمه وظيفه
دارند بادر نظـرداشت هدف تهـيه که درتحقيـقات روشن گرديده به موضوع
رسيد ه گي نمايند . ».
باذکر مراتب فوق مدققين رياست تدقيق و مطالعات باين نظر اند که اهدافي
که درنتيجه تحقيقات از متهمين خريد وفروش و حمل و نقل غـير قانوني سالح
برمال ميگردد ،مرجع تعقيب کننده و صدور حکم ازان استنباط ميگردد در روشني
قوانين نافذه اجراآت خود را عيار سازند ».
حينيکه تفصيل استهداء و نظريه تدقيقي مرتب برآن طي پيشنهادي به مقام
محترم شوراي عالي تقديم شد حسب يادداشت  42مورخ 12ر2ر 1387هدايت
ذيل صدور يافت :
« نظر رياست تدقيق و مطالعات تاييد گرديد به مرجعش اخبار گردد».
نظریه تدقیقی که بموجـب یادداشت فـوق مـوردتائید قرارگرفته است،
باینوسیـله غرض توحیدمرافق قضائی به محاکم طورمتحدالمآل تعمیم گردید)93 (.

درموضوع کشف وتحقیق جرم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )3080-3024مؤرخ . 1386 /10 / 5
.2متحدالمآل شماره ( )۱۸۲۴-۱۷۵۷مؤرخ .1387 / ۵/۲۱
.3متحدالمآل شماره (  ) 987-926مؤرخ .1387/ 3/23
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ادارات ثبت اسناد
صالحیت اجرای جمیع انواع وصایت خط هارا دارند
ونیز بایددفتر محاسبه اوصیاء راترتیب وتنظیم کنند.
متحد المال شماره (  )617 – 556مورخ 26ر2ر1387
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

قبال ً مصوبه  835مورخ 30ر11ر 1386مقام محترم شورايعالي که باالثر
استهدائيه محکمه استيناف واليت کابل صدور يافته بود طي متحد المال 3964الي
 4022مورخ 12ر12ر 1386به کافه محاکم ابالغ گرديده است ولي محکمه
استيناف واليت کابل به ارتباط موضوع چنين استهدا نموده اند :
( در متحدالمال شماره 3964مورخ 12ر12ر 1386مديريت عمومي
تحريرات آنرياست محترم تذکار گرديده که  :ازآنجاييکه به تطبيق ،تعميل و تنفيذ
احکام مندرج قانون مدني جميع محاکم مکلف اند بنابرآن ادارات ثبت اسناد ووثايق
درحين ترتيب وثايق حصر وراثت و نيز محاکم درحين ترتيب وثايق وصايت
خط،در رسيده گي به دعاوي ميراث مواد  2189 -2184قانون مدني را جدا ً
مدنظر داشته و به رعايت حقوق فروع اوالد متوفي که در زند ه گي او فوت شده
اند به طور دقيق مبادرت نمايند .
از فحواي عبارت « و نيز محاکم درحين ترتيب وثايق ووصايت خط »
معلوم ميگردد که ترتيب وصايت خط منحصر به صالحيت محاکم بوده نه ادارات
ثبت اسناد و آمريت هاي وثايق  .درحاليکه فقره  2ماده  55قانون تشکيل و
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صالحيت محاکم چنين مشعر است «:رئيس و اعضاي مسلکي ادارات ثبت اسناد
ازجمله اشخاصي که صالحيت قضايي دارند تعيين ميگردند » که به تاسي ازآن
آمريت هاي وثايق حوزه هاي چهارگانه شهرکابل در زمره ساير وثايق وصايت خط
هارا نيز ترتيب و تکميل مينمايند.
جريان قرار تفصيل فوق ارقام البته در روشني فقره  2ماده  55قانون مذکور
ومتحد المال نمبر فوق درمورد اينکه ترتيب وثايق وصايت خط محض از صالحيت
محاکم بوده و يااينکه آمريت هاي ثبت اسنادووثايق نيز به اجراي آن مبادرت کرده
ميتوانند هدايت الزم خواهند فرمود) .
استهدائيه فوق با سوابق آن مورد غور تدقيقي رياست تدقيق و مطالعات قرار
گرفته پس ازابراز نظرآنرياست جريان توأم با نظريه تدقيقي مجدداً به مقام محترم
شوراي عالي ستره محکمه تقديم و قرار مصوبه شماره  103مورخ 12ر2ر1387
هدايت ذيل صادرگرديد .
« ازآنجاييکه روساي ادارات ثبت اسناد و اعضاي مسلکي اوشان همه
قضات ذوي الحکم ميباشند ،بنابرآن ادارات ثبت اسناد جميع انواع وصايت خط
هارا اجرا نمايند  .و همچنان ادارات مذکور دفتر محاسبه با اوصيا را همزمان
ايجاد نمايند و درمراکز واليات و نيز ولسوالي هاييکه ادارات ثبت اسناد فعال نبوده
محاکم ابتدائيه به ترتيب وصايت خط ها و ايجاد دفتر محاسبه اوصيا مبادرت
نمايند.روساي محاکم استيناف واليات از تنظيم امور صغار و محاسبه با اوصيا
درمحاکم و ادارات ثبت اسناد به طور مستمر نظارت نمايند  .موضوع در مقرره
ثبت اسناد و نيز قانون تشکيل و صالحيــت محاکم درج و طور متحد المال به
جميع محاکم اخبار گردد » .
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مراتب مصوبه مقام محترم شورای عالی بدینوسیله به محاکم محترم استیناف
والیات اطالع گردید تامتن آنرابه محـاکم ذیربط تعمیم ومطابق به آن تعمیل
گردد) 94(.

 -94به موجب متحدالمآل شماره ( )3464 - 3394مؤرخ  14ر 10ر 1389ریاست
داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه آمریت های ثبت اسنادووثایق صالحیت اجرای وثایق:
وصایت ،تعیین نفقه صغار وتنظیم دفتر محاسبه با اوصیاء رانداشته بلکه این امورتوسط محاکم
ذوالحکم اجراء میشود .لهذا متن متحدالمآل شماره (  )617 – 556مورخ 26ر2ر1387
بعدازصدور متحدالمآل فوق ملغی پنداشته میشود .
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اجرای
مثنی وثایق پس ازغور ودقــت درثبت آن
عدم
صالحیت قضات خدمتی در مهروامضای وثایق
متحد المال شماره( ) 679 -618مورخ 28ر2ر1387
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
رياست محکمه استيناف واليت کاپيسا مراتب ذيل را استهدا نموده است :
« يکتعداد کنده جات وثايق سنوات گذشته که درمخزن واليت کابل بود
قبالً ذريعه تحويلدار به اينرياست انتفال گرديده که درمخزن رياست محکمه قرار
دارد  .برخی از مراجعين معلومات ميخواهند که بروي کنده جات از داشتن و
نداشتن ثبت محفوظ سند دست داشته شان جواب گفته شود وعدهء دیگر مراجعين
که اسناد شان به اثر تحول زمان ازبين رفته مثني سند خويش را ميخواهند تا اگر
سند مطلوبه شان ثبت محفوظ به ديوان قضا داشته باشد مثني سند مطلوبه براي شان
داده شود ،مثني سند مطلوبه را کدام يکي از قضات اينرياست محکمه مهر و امضا
نمايند زيرا در وثايق محاکم يکنفر رئيس و دو نفر اعضاي قضايي امضا و مهر
ميدارند درتاديه مثني سند مطلوبه مراجعين چه نوع اجراآت صورت گيرد وچگونه
مثني سند مطلوبه را تحرير بدارد  .قرار فوق طالب هدايت ميباشيم تا اندرين باره
مارارهنمايي فرمایند تا طبق دستور العمل شان اجراآت قانوني صورت گرفته باشد ».
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مطالب مورد استهداء تحت غور تدقيقي قرار گرفته و رياست محترم تدقيق و
مطالعات چنين ابراز نظر بعمل آورده است :
« حسب هدايت ماده  20تعليماتنامه اشتباه وثايق ،قضات و اعضاي محکمه
مکلف اند که مثني را بعد از غور و دقت در ثبت آن مانند اصل وثيقه مهر و امضا
نمايند بالفرض اگر يکي از اعضاي محکمه درحال حضور از مهر و امضا ي خود
ابا ميورزد وثيفه مذکور درحکم وثايق مشبوه قرار گرفته اعتبار قانوني برايش داده
نميشود نا گفته نماند که مامورين اداري حق دخول به مخزن وبررسي آنرا ندارند
بلکه صالحيت دخول به مخزن و بررسي مخزن در صالحيت شخص قاضي
ميباشد».
حينيکه متن استهدا توأم با نظر تدقيقي به شوراي عالي ستره محکمه تقديم
شد قرار مصوبه  104مورخ 12ثور  1387هدايت ذيل صادر گرديد :
« نظررياست محترم تدقيق ومطالعات تاييد گرديدمزيد بران مثني آنعده
وثايقي که درمحاکم و ادارات ثبت اسناد قرار دارد از طرف محاکم و ادارات ثبت
اسناد مطابق قانون ترتيب گردد .هرچه مثني وثايقيکه کتب آن به مخازن مرکز
وواليات تحويل گرديده در صورتيکه در مرکز واليت اداره ثبت اسناد ووثايق فعال
باشد مثني آن از طرف اداره ثبت اسناد و در صورتيکه درمرکز واليت اداره ثبت
اسناد فعال نگرديده باشد محکمه شهري مرکز واليت به ترتيب مثني مطابق احکام
قانون مبادرت و هيئت قضايي موظف آنرا مهر و امضا نمايند .
به تاييد تجويز قبلي ستره محکمه قضات خدمتي درهر دو مورد و نيز در
ساير محاکم ،صالحيت مهر و امضاي ساير وثايق ووثيقه مثني را ندارند.
مراتب تصویب به جمیع محاکمطورمتحدالمآل اخبارگردد».
موضوع باینوسیله اخبارگردیدتامطابق بآن عمل شود( )95
 -95درموردتوظیف خدمتی قضات متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
 .1متحدالمآل شماره ( )739- 680مؤرخ(.1387/2/ 29بقیه در صفحه بعدی)
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توظیف
اعضای یک دیوان محکمه ابتدائیه
به دیوان دیگر طور خدمتی

متحد المال شماره (  )739 - 680مورخ 1387 /2/29
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
رياست محکمه استيناف واليت کندزبمقصد تسريع پروسه اجراآت قضائي
و رفع اسباب شکايات اصحاب دعوي درپرتوحکم ماده (  )43قانون تشکيل
وصالحيت محاکم قوه قضائيه که چنين مشعراست «:دررأس محکمه ابتدائيه واليت
يک رئيس قراردارد که رهبري وتنظيم فعاليت هاي قضائي و اداري ديوانها را به
عهده داشته وعند اللزوم درجلسات آنها شرکت مينمايد»،استهدا نموده اند که آيا
رئيس محکمه ابتدائيه مرکزميتواند امور يک ديوان را بديوان ديگر تفويض
صالحيت نمايد تا امور مربوط بدون تا خير منتج به فيصله گرديده واسباب بروز
شکايات مراجعين منتفي گردد اميد است درينمورد رهنمائي وهدايت الزم اعطا
فرمايند .

بقیه پاورقی صفحه قبل
 .2متحدالمآل شماره ( )1892-1825مؤرخ . 1387 / 5/ 21
 .3متحدالمآل شماره ( )3069-3000مؤرخ .1387 / 9/ 3
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استهدائيه فوق پس ازغور تدقيقي رياست تدقيق و مطالعات به شوراي عالي
ستره محکمه تقديم شد ،قرار مصوبه 134مورخ  19ر2ر 1387هدايت ذيل
صادر گرديد :
«ساير قضات ديوان ها بديوان مربوط طورعلي البدل وخدمتي موظف شده
ميتواند ،ولي رئيس محکمه ابتدائيه صالحيت تبديلي قضيه را ازيک ديوان بديوان
ديگرندارد».
مراتب مصوبه فوق بدینوسیله طورمتحدالمآل به محاکم استیناف والیات
اخبارگردیدتاآنرا به محاکم مربوط تعمیم ومطابق آن عمل نمایند)96 (.

 -96درمورد توظیف خدمتی قضات متحدالمال های ذیل نیز صادرشده است:::
.1متحدالمآل شماره ( )679- 618مؤرخ.1387/2/ 29
.2متحدالمآل شماره ( )1892-1825مؤرخ . 1387 / 2/ 28
.3متحدالمآل شماره ( )3069-3000مؤرخ .1387 / 9/ 3
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محاکم
دعاوی معامالت پولی رادرصورتیکه دالر کلیرینگ
نباشد ،منفصل سازند

متحد المال شماره ( )801 – 740مؤرخ 31ر2ر1387
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

قبال ً مصوبه شماره  138مورخ 27ر2ر 1386مقام شوراي عالي که چنين
مشعر است :
« هرگاه دعاوي درمور د مطالبات پولي بين اشخاص حقيقي صورت گرفته
باشد محاکم مطابق مصوبه شماره  187مورخ 9ر4ر 1382شورايعالي که مستند
به فتواي کميسيون افتاي شوراي علماي افغانستان صادرگرديده رسيده گي وبه
اصدارحکم مبادرت نمايند  .ولي ازانجا که درمورد تاديات ازجانب دولت باثر
تجاويز شورايعالي ستره محکمه مندرج يادداشت  939مورخ 19ر11ر 1385و
 115مورخ 20ر2ر 1386رئيس عمومي د افغانستان بانک و معين وزارت ماليه
درجلسات متعدد شوراي عالي اشتراک و بر موضوع مذاکرات مفصل صورت
گرفت چنانچه باالثر در زمينه مطالعات سروي راجع به کميت وکيفيت تاديات
صورت گرفته و باالخره به اشتراک ذوات محترم مذکوران ضمن يادداشت شماره
140مورخ 25ر2ر 1387قرار بران شد تا در زمينه سيمينارعليحده به اشتراک
مسؤولين امورو متخصصين آن به شمول نماينده گان صندوق ملل متحد ،موسسه
(اي ام اف) و ساير ذوات ازدول متحابه درکابل به سازماندهي رياست عمومي
دافغانستان بانک داير گردد تا ضمن آن راه حل موثر در يافت گردد بنابران رسيده
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گي به دعاوي اشخاص حقيقي عليه دولت الي تدوير سيمينار و اتخاذ تصميم مقتضي
معطل قرار داده شود موضوع به جميع محاکم متحد الماالً اخبار گردد ».
ضمن متحد المال  975الي  1034مورخ 5ر3ر 1386به محاکم استيناف
واليات و مراجع ذيربط اخبارگرديده است  .اخيراً محکمه ابتدا ئيه تجارتي کابل به
اين ارتباط استهداء نموده اند که عده اي از اشخاص حقيقي عليه دولت به حساب
دالري طلبات دارند و استدالل ميکنند که طلبات ما عليه دولت شامل هدايت
متحدالمآل مذکورنبوده تقاضاي رسيده گي مطالبات خود رااز محکمه مينمايند  .آيا
طلبات دالري اشخاص عليه دولت شامل هدايت اين متحد المال ميباشد يا خير ؟
حينيکه استهداي واصله توأم با سوابق موضوع به اجالس شوراي عالي ستره
محکمه تقديم گرديد قرار مصوبه  136مورخ 19ر2ر 1387هدايت ذيل صادر
شد :
« درصورتيکه معامله دالري کلرينگ نباشد محاکم موضوعات وارده را
منفصل سازد و در صورتيکه معامله دالر کليرنگ باشد ازرسيده گي آن اجتناب و
احترازنمايند  .موضوع به جميع محاکم متحد الماالً اخبار گردد ».
مراتب مصوبه فوق بمقصدهمگونی اجراآت محاکم بدینوسیله متحدالمآالً
اخبارگردیدتامتن آنرا به محاکم مربوط اطالع ومطابق آن جراآت نمایند( )97

در مسایل بانکی وارزش وتطهیر پول متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
 .5متحدالمآل شماره ( )1034-975مؤرخ . 1386 / 3/ 5
 .6متحدالمآل شماره ( )2789-2720مؤرخ . 1387 / 8/ 5
 .7متحدالمآل شماره ( )2322-2250مؤرخ 1388 / 9/ 30
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نسخه اصلی
صورتحال بقلم تحریر شود .فوتوکاپی
وکمپیوترجواز ندارد

متحد المال شماره (  802الي 87/3/18 )863
ریاست داراالنشاي شورايعالي ستره محکمه
مقام محترم شورايعالي ستره محکمه بمنظور تنظيم بهترتسويد شکلي صورت
حال فيصله ها و همساني اجراآت محاکم درزمينه قرارمصوبه شماره( )185
 1387/3/7هدايت ذيل را صادر فرمودند:
« بعضا بمالحظه مي رسد که صورتحال فيصله هاي محاکم بدون اينکه به
قلم تحريرگردد توسط کمپيوتر يا تايپ تنظيم وتسويد ميگردد
فوتوکاپي قرارميداشته باشد

ويا به شکل

باالثر درزمينه جميع محاکم مکلف اند تايکي از

قضات شامل درترکيب هئيت قضايي صورتحال را تحريرنمايند درمحاکميکه
صورتحال بشکل تايپ ،کمپيوتر ويا فوتو کاپي قرار داشته باشد وازطرف هئيت
قضايي موجود تنظيم گرديده باشد ،عاجال به قلم تحرير مهرو امضا ودرمحکمه
حفظ گردد .متن مصوبه متحدالماال به جميع محاکم اخبار گردد» .
مراتب مصوبه باینوسیله جهت مسبوقیت واجراآت اخبارگردید.
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عدم تفویض
فیصله به محکوم له قبل از نهایی شدن حکم

متحدالمال شماره ( )925/864مورخ 1387/3/20
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
تجارب حاصله از اجراآت معمول نشان میدهد که عدم موجودیت فیصله
های محاکم در دوسیه های مدنی ،تجارتی ،احوال شخصیه رسیده گی برفیصله های
محاکم حین رسیده گی استینافی فرجامی ،تجدید نظر و تنفیذ حکم را به بطائت و
مشکل مواجه می سازد مقام محترم شورایعای بمقصد رفع حالت فوق قرار مصوبه
( 1387/3/7 )179هدایت ذیل را صادر فرمود:
« از آنجاییکه رسیده گی بر فیصله های صادره محاکم حین رسیده گی
استینافی ،فرجامی تجدید نظر و تنفیذ حکم مستلزم موجودیت فیصله ها در اوراق
نسبتی یک قضیه مدنی تجارتی و احـوال شخصیه میباشد ،بنابران تفویض و تحویل
فیصله برای محکوم له قبل از طی مراحل فوق ،رسیده گی را متعذر میسازد ،بنابران
محاکم و ادارات حقوق فیصله ها و قرار های قضائی را بعداز قطعیت و اخذ سواد
تصدیق شده یا اخذ فوتوکاپی خوانا و تصدیق شده به محکوم له بسپارند ،داراالنشاء
مصوبه فوق را بجمیع محاکم و وزارت محترم عدلیه طورمتحد المال اخبار نماید».
مصوبه مقام محترم شورایعالی بدینوسیله از شماره ()864الی()925
 1387/3/20طور متحدالمال به محاکم استیناف و هم بوزارت عدلیه اخبار شدتا
به محاکم و ادارات حقوق والیات تعمیم و مطابق بآن اجراآت بعمل آید) 98(.
درمورد ابالغ حکم وقطعیت آن متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
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ترتیب
دوسـیه هـای جزائی طـور دونـقله
درمناطقی که مشکل امنیتی وجودد ارد

متحد المال شماره  926الي  987مورخ  23ر3ر1387
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

رياست تفتيش قضايي به ارتباط سه جلد دوسيه جزايي که توسط يکتن از
قضات به ولسوالي چرخ لوگر انتقال داده ميشد و موتر حامل شان در مسيرراه از
طرف مخالفين متوقف و قاضي موصوف را معه راکبين موتر به طرف دشت برده
بعداً قاضي رارها و دوسيه هارا باخود ميبرند گزارشي ترتيب و ضمن آن به عدم
مسؤوليت قاضي و تجديد اوراق مطابق حکم ماده  488الي  493قانون اجراآت
جزايي در زمينه ابراز نظر نموده که مورد تاييد رياست تدقيق ومطالعات نيز قرار
گرفته است .
حينيکه جريان فوق به شوراي عالي ستره محکمه پيشنهاد شد قرار مصوبه
 166مورخ 31ر2ر 1387هدايت ذيل صدور يافت :
« نظر رياست تفتيش قضايي تاييد شد مزيد بران درمناطقي که مشکل امنيتي
در مسير راه وجود دارد څارنوالي مربوط دوسيه هارا غرض جلو گيري ازضياع
وقت طور دو نقله ترتيب نمايد ».
.1
.2
.3

متحدالمآل شماره ( )2369-2314مؤرخ . 1386 / 7/ 3
متحدالمآل شماره (  ) 183 - 122مؤرخ .1387/ 1 / 23
متحدالمآل شماره ( )1049 - 988مؤرخ.1387/3/ 24
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مراتب مصوبه فوق به منظور اتخاذ تدابير جهت تامين مصئونيت دوسيه ها
وجلوگيري از ضياع آن بدينوسيله به تمام محاکم استيناف و هم اداره محترم لوي
څارنوالي اخبار شد تا مراتب را به ادارات محترم څارنوالي دروالياتيکه مشکل
امنيتي دارند جهت اجراات مقتضي تعميم بدارند() 99

 -99درموضوع کشف وتحقیق جرم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )3080-3024مؤرخ . 1386 /10 / 5
.2متحدالمآل شماره ( )۱۸۲۴-۱۷۵۷مؤرخ .1387 / ۵/۲۱
.3متحدالمآل شماره (  ) 553- 494مؤرخ .1387/2 / 22
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احتراز
ازگذاشتن نشان انگشت درپارچه ابالغ حکم
مفهوم عدم قناعت رامی رساند

متحد المال شماره  988الي  1049مورخ 1387/3/24
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
محکمه استيناف واليت کابل بارتباط قضيه حقوقي که محکمه ابتدائيه
ميربچه کوت راجع بآن قرار قضائي ( 83/7/30 )79-2خويش را به عدم لزوم
دوران دعوي صادر کرده وبمالحظه سوابق شخص متضرر درميعاد قانوني استيناف
خواهي نکرده واز صدور قرار مدت بيشتر از سه سال سپري شده وازطرف ديگر
درپارچه ابالغ قناعت وعدم قناعت متضرر تحرير نگرديده بمقصد دقت بيشتر
جريان قناعت وعدم قناعت باالي قرار قضائي نمبر فوق بمالحظه کنده پارچه ابالغ
از محکمه ميربچه کوت معلومات بعمل آمده محکمه درپاسخ نگاشته که درپاي
پارچه ابالغ نگاشته شده از گذاشتن شصت ابا ورزيده است .
محکمه استهداء کرده که آيا اباء ورزيدن از گذاشتن شصت درپارچه ابالغ
از جمله استيناف طلبي محسوب شده ميتواند ياخير؟
دارااالنشاء شورايعالي موضوع را طي پيشنهاد ي بمقام محترم شورايعالي
تقديم وقرارمصوبه ( )201مورخ  87/3/7هدايت ذيل صدوريافت :
«احترازوخود داري محکوم از امضاء و نهادن شصت انگشت درپارچه
ابالغ عدم قناعت را منعکس مي سازد باالثر درصورتيکه حکم به شخص محکوم
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عليه درفيصله ويا شخصيکه طرف دعوي بوده وقرار قضائي به ضررش انجام

گردیده،قرار بارعايت ماده ( )270قانون اصول محاکمات مدني براي وي ابالغ مي
گردد واگر از نهادن نشان انگشت ويا امضا احتراز وخودداري مينمايد ،اين
احترازوي درپارچه ابالغ حکم ويا قرار از طرف هئيت قضائي تحرير گردد .اين
خود داري طرف قضيه عدم قناعت دانسته شده استيناف خواهي وفرجام خواهي
محسوب مي گردد محاکم فوقاني برقضايا رسيدگي استينافي و فرجامي نمايد
.داراالنشاء جريان فوق را به جميع محاکم طورمتحد المال اخبارنمايد ».
بتأسی ازمصوبه فوق موضوع بدینوسیله اخبارشدتامحاکم برطبق آن اجراآت
مقتضی قانونی نمایند( )100

 -100درمورد ابالغ حکم وقطعیت آن متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
.1متحدالمآل شماره ( )2369-2314مؤرخ . 1386 / 7/ 3
.2متحدالمآل شماره (  ) 183 - 122مؤرخ .1387/ 1 / 23
.3متحدالمآل شماره (  )925 -864مؤرخ.1387/3/ 20
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تقاضای
تجدیدنظر محکومین باعدام،وصغار
تابع میعادنیست.

متحد المال شماره 1050الي  1110مورخ 1387/4/1
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
داراالنشاء شورايعالي بمنظورصيانت از حقوق عامه وصغارپيشنهاد ذيل را
به اجالس شورايعالي ستره محکمه تقديم نمود .
« قبالً حسب مصوبه شماره ( )648مورخ  85/9/7شوراي عالي
ستره محکمه براي تجديد نظــرخواهي محکومين قضاياي جزايي ،مدني ،احوال
شخــصيه و تجارتي مدت سه مــاه تعيين گرديده بود ودرمورد قضاياي حقوق
عامه هدايت داده شد که تجــديد نظر خواهي درقضاياي حقوق عامه تابــع
مدت نمي باشد .
حال احتراماً تقاضا بعمل مي آيد تا درقضاياي جــزايي راجع به محکومين
اعدام ودرقضــاياي مـدني وتجارتي راجـع به صـغارهـدايت الزم صــادر
فرمايند ».
شورای عالی ستره محکــمه ،درجلسهء مورخ  1387/3/21بموجب
مصوبه شماره ( )221هدايت ذيل راصادر فرمودند :
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« درقضاياي جزايي تجديد نظر خواهي محکومين به اعــدام ونيز در
قضاياي مدني وتجارتي که حقوق صغارمطرح وفيصله به ضررآن صادرشده باشد
تابع ميعاد نيست به تقاضاي تجديد نظرخواهي درزمينه ترتيب اثر داده شود») 101(.

 -101درموردتجدید نظر براحکا م قطعی ونها یی محا کم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می
باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )765 - 722مورخ. 1385 / 8 / 27
.2متحدالمآل شماره ( ) 1685 - 1600مورخ . 1385 / 9 /20
.3متحدالمآل شماره (  )2314 - 2257مورخ .1385 / 11/24
.4متحدالمآل شماره ( )3139-3070مؤرخ. 1387 / 9/ 5
.5متحدالمآل شماره ( )1960-1893مؤرخ .1387 / 5/ 24
.6متحدالمآل شماره (  ) 1082-1010مؤرخ .1388/ 4/23
.7متحدالمآل شماره (  ) 2541-2469مؤرخ 1388./ 11/3
.8متحدالمآل شماره (  ) 2833-2761مؤرخ 1388/ 11/20
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توجیه
ماهده( )40قانون اساسی درمورداستمالک

متحد المال شماره  1111الي  1212مورخ 1387/4/11
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

عده از اشخاص به مقام ستره محکمه راجع به نحوه استمالک جايداد هاي
مربوط شان شکايت نموده اظهارميدارند که شاروالي ها وبرخي ازمقامات دولتي در
استمالک جايداد هاي شخصي شان احکام مندرج ماده ( )40قانون اساسي وماده
اول قانون استمالک را رعايت نميکنند .
حينيکه موضوع به اجالس مقام محترم شورايعالي ستره محکمه پيشنهاد شد
پس ازمباحثه طي مصوبه ( )253مورخ  87/4/4هدايت ذيل صادر گرديد .
«ستره محکمه به مالحظه شکايت وارده واحکام مندرج قانون اساسي وقانون
استمالک تصويب نمود که در پروسه استمالک بايد مراتب ذيل ازطرف ارگانهاي
ذيدخل رعايت گردد :
استمالک بايد به مقصد تامين منافع عامه باشد
-1
استمالک ملکيت شخصي بايد در بدل تعويض قبلي وعادالنه يعني
-2
نرخ روز بوده باشد .
لذا بتاسي از احکام قوانين متذکره شاروالي ها يا ارگانهاي ديگرنميتوانند
جايداد هاي اشخاص را طور يک جانبه وبدون رعايت نرخ روز ويا درصورتيکه
بمنظورتامين ورفع ضرورت منافع عامه نباشد استمالک نمايند ».
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مراتب مصوبه بدینوسیله متحدالمآالً به محاکم استیناف وهم به والیات
اخبارشد تامتن آنرابه محاکم وواحدهای مربوط شان دروالیات وولسوالی هاتعمیم
وازاطالع آن به داراالنشاءشورای عالی ستره محکمه اطمینان دهند) 102(.

 -102درموضوع استمالک وانتقال ملکیت متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده است:
 .1متحدالمآل شماره ( )879 -820مؤرخ 1386./2/25
 .2متحدالمآل شماره ( )2103- 2031مؤرخ.1388/9/22
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تعلیق
حبس منسوب عسکری الی چهار سال
واعزام آن به قطعه محاربوی

متحد المال شماره( )1280 - 1213مورخ 1387/4/22
ریاست دار االنشاء شورای عالی ستره محکمه
محترم بهسودي عضو شورايعالي ستره محکمه ضمن تحليل فقر ه ()1
ماده( )8قانون جرايم عسکري مراتب آتي را جهت غــورشورايعالي طالب
هدايت گرديده اند .
(فقره ( )1ماده ( )8قانون جرايم عسکري هدايت داده است که محکمه
ميتواند حين تعيين مجازات حبس الي چهارسال به منسوب عسکري يا شخص
ديگري مساعد به خدمت عسکري با درنظر داشت خصوصيت و اندازه خطر
اجتماعي جرمي که وي مرتکب شده است( ،اهليت شخص مجرم وساير حاالت
قضيه ) تنفيذ حکم را الي ختم حالت جـنگ ( لغومقررات نظامي) درکشور معطل
سازد ومحکوم را به قطعه عسکري که مشغول انجام فعاليت محاربوي ميباشد اعزام
بدارد .
باصراحت کلمات اخير اعزام محکوم به قطعه عسکري که مشغول انجام
فعاليت محاربوي باشد ضروري و حتمي است ولي طوريکه ديده شده محکومين
نظامي محابس درعين محبس انجام عمل نموده اگر ازخود تبارزنشان داده باشند
معافيت شان خواسته ميشود اين روش با صراحت فوق درتوافق ديده نميشود به نظر
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اين ديوان بايست محکومين يک محبس به محبس ديگر فرستاده شود ازاينکه
نطاميان درهردو محبس عمل محارب را انجام ميدهد وقانون با تذکرلفظ اعزام
بدارد صالحيت محبس اولي را درمورد محکوم خاتمه يافته تلقي ميدارد ازطرف
ديگر الي ختم حالت جنگ هم بکار برده شده که درمحبس حالت جنگ نميباشد
لذا الزم ديده شد شوراي محترم عالي درجريان قرارگيرد تا هدايت شان به وزارت
محترم عدليه ومحاکم نظامي اصدارشود .
تحليل قانوني فوق دراجالس مورخ  87/4/11شورايعالي ستره محکمه
مطرح بحث قرارگرفته قرارمصوبه شماره ( 87/4/12)272هدايت ذيل صادر
گرديد :
(بمنظورتطبيق فقره ( )1ماده ( )8قانون جرايم عسکري منسوبين عسکري
يا شخص ديگري مساعد به خدمت عسکري راکه محکوم به حبس تعطيل ميگردد
به قطعه عسکري که مشغول انجام فعاليت محاربوي ميباشد اعزام بدارد ).
متن مصوبه مقام محترم شورای عالی ستره محکمه بمقصد اجراآت و
توحید مرافق قضائی طورمتحدالمآل تعمیم گردید ( )103

 -103درموضوع تعلیق تنفیذ مجازات متحدالمآل های ذیل نیزصادرشده است:
 .1متحدالمآل شماره ( )630-586مؤرخ . 1385 8/25
 .2متحدالمآل شماره( )1503 -1448مؤرخ .1385/9/19
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توجـیه
ماده ( )31تعلیماتنامه تحریریروثایق
مبنی براینکه کفایت حضور برخی اهالی
منحصر به منافع می باشد نه رقبه

متحد المال شماره ()4824- 1281مؤرخ 13ر4ر1387
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

رياست محترم ديوان مدني و حقوق عامه ستره محکمه حسب ذيل طالب
رهنمايي به محاکم گرديده اند :
« دراين اواخر يکتعداد دوسيه ها وفيصله هاي اهالي قريه هاي غير
محصورکه تعداد شان اضافه از صد نفر ميرسد ،چند نفر به حيث نماينده و نايبين از
طرف ديگر اهالي به حيث مدعيون ويا مدعي عليهم در اصل رقبه اقامه دعوي نموده
است و محاکم درمورد شان به ارتباط اصل رقبه مدعا بها فيصله صادر وغرض طي
مراحل نهايي به اين ديوان مواصلت مينمايد  .تاجاييکه به کتب فقهي ومسايل شرعي
وقانوني نافذه مراجعه ميگردد طوري معلوم ميشود که تعيين نماينده گان و
حضورچند تن ازاهالي غير محصور به صنف مدعي ويا مدعي عليه تنها منوط و
مربوط به دعوي عليه منافع ميباشد نه در اصل رقبه و ملکيت مدعا بها  .چنانچه
ماده دهم قانون اصول محاکمات مدني چنين صراحت دارد «:در قضاياييکه اهالي
قريه به صورت مشترک ذينفع باشند حضور بعضي اينها به حيث مدعي يا مدعي
عليه در محکمه کفايت ميکند مانند چراگاه ،راه عام و امثال آن » و هکذا درمورد
مواد  1646 -1645مجلةاالحکام تنها درمورد منافع حضور اشخاص
مذکورمنحيث نماينده سايرين اهالي قريه مربوط در پيشگاه محکمه پذيرفته شده نه
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در اصل رقبه و ملکيت مدعا بها  .لهذا درهمچو موضوعات به رهنمايي الزمه شرعي
وقانوني شوراي محترم عالي قضا بادرنظر داشت شفافيت موضوع منحيث
دستورالعمل و توحيد اجراآت ضرورت احساس ميگردد تاحين اجراآت قضايي و
محاکماتي اين ديوان درنظر گرفته شود».
تحليل قانوني فوق در اجالس مورخ 11ر4ر 1387شوراي عالي ستره
محکمه مطرح بحث قرار گرفته و هدايت ذ يل صادر شد :
«حضور بعضي از اهالي قريه در قضايايي که اهالي به صورت مشترک ذينفع
باشند به حيث مدعي يا مدعي عليه درمحکمه کفايت ميکند هرگاه منافع مشترک
اهالي موضوع دعوي نباشد مانند دعوي رقبه و امثال آن بعضي از اهالي نميتوانند
حقوق سايرين را تمثيل نمايند بلکه همه آنها ميتوانند شخصا ً به حيث مدعيون يا
مدعي عليهم قرارگيرند ويا توسط ممثل يعني وکيل يا وکال به اقامه دعوي ويابه
دفاع در برابر دعوي مبادرت نمايند  .داراالنشاشوراي عالي وظيفه دارد تا هدايت
فوق را به جميع محاکم طور متحد المال اخبارنمايد».
نظردیوا محترم ستره محکمه و مصوبه مقام عالی بدینوسیله بمقصد اجراآت
همگون وتوحید مرافق قضائی به محاکم محترم استیناف تعمیم گردید تا آنرابه
محاکم مربوط اخبارومطابق بآن عمل شود  .ازاطالع مصوبه به محاکم داراال
نشاءشورای عالی رانیزدرجریان قراردهند.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

اجرای مثنی
درصورتیکه حکم به بطالن آن صادر نشده باشد.
رسیدگی
به مشبوهیت وثیقه ازصالحیت محکمه ایست
که عقاردرحوزه قضائی آن قراردارد.

متحدالمال شماره ( 1349الي  )1416مورخ :1387/5/1
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

يک تن از هموطنان عريضه مبني برمطالبه مثني تمليک خط ( )139سال
 1313برياست محکمه کابل تقديم و رياست مخزن درظهرعريضه وي
تحريرنموده ( باساس ورقه عريضه قبلي عارض کنده قباله ملکيت اش دستياب
وقتيکه مشاهده شد خط وکتابت قباله همچنان مهرکنده قباله باسايراوراق کنده
متفاوت بمالحظه رسيده که از اجراي مثني خود داري بعمل آمد ) ولي عارض
باارائه درخواست مجدد مطالبه مثني سند مورد بحث رانموده محکمه استيناف
واليت کابل موضوع را جهت حصول هدايت به مقام ستره محکمه محول وپس
ازارجاع قضيه برياست تفتيش قضايي تفصيل جريان توام بانظرمفتشين قضائي به
اجالس شورايعالي تقديم وحسب ياد داشت نمبر(  1385/9/28 )753صالحيت
بررسي صحت وسقم يک وثيقه از وظيفه محکمه ذيصالح و ذوالحکم ابتدائيه با
استفاده از اهل خبره دانسته شده باالثر وثيقه مورد بحث متذکره غرض اجراآت
قانوني به محکمه ولسوالي بگرامي احاله ولي محکمه موصوف بدليل اينکه تمليک
خط مرتبه محکمه ولسوالي بگرامي نبود بلکه محکمه مرافعه کابل ميباشد از
ابرازنظردرزمينه احترازکرده است .
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محکمه استيناف واليت کابل بادرنظرداشت اينکه صالحيت بررسي وثيقه
( )139سال ()1313از مرافعه کابل بود وشايد دران زمان صالحيت اجراي
وثايق را دارا بوده واز جانبي اشخاص حقيقي يا حکمي باالي وثيقه مذکور کدام
دعوي جعل ومشبوهيت راننموده که مطابق به صراحت ماده ( )31تحرير وثايق
درقضيه رسيدگي برموضوع بوده طالب هدايت شده اند .
تفصيل جريان قضيه پس از ابراز نظر تدقيقي رياست تدقيق ومطالعات به
شورايعالي ستره محکمه پيشنهاد وحسب مصوبه (  1387/4/18 )289هدايت
ذيل صادرشد :
 « .1ماداميکه حکم به بطالن يک سند صادرنگرديده براي کسيکه به نفع
وي انجام يافته سند پنداشته ميشود بنابران ترتيب مثني مانعي ندارد ولي محاکم
حين ترتيب مثني وثيقه درصورت موجوديت نواقص محکمه مربوط ،تمام کيفيت،
نواقص واشتباهات را واضحاً درمثني تحريرنمايد ،محکمه که باستناد مثني ترتيب
شده اجراآت مينمايد ،باکمال دقت احکام مندرج فصل پانزدهم باب دوم قانون
اصول محاکمات را درمورد اسناد رعايت نمايد  .قابل تذکر است مثني اسناديکه
راجع بآن ادعاي مشبوهيت يا جعل صورت گرفته باشد به اشخاص با رعايت ماده
( )319قانون اصول محاکمات مدني قابل اجرا نميباشد .
 -2درمورد تمليک خط شماره ( )139سال  1313مرتبه محکمه مرافعه
واليت کابل که دران زمان جميع اسناد واموال غير منقول درمحاکم مرافعه ترتيب
ميگرديد وتمليک خط مذکور راجع به عقاردرولسوالي بگرامي ترتيب گرديده
بنابران رسيدگي برهمچو اسناد وامثال آن مربوط محکمه اي ميباشد که عقار
درحوزه قضايي آن قراردارد ،لذا درقضيه مذکور محکمه ولسوالي بگرامي قايمقام
محکمه مرافعه واليت کابل ميباشد داراالنشاء هدايت فوق را به جميع محاکم
طورمتحد المال اخبارنمايد»)104 (.
 -104بارتباط طرز العمل رسیدگی به مشبوهیت اسناد متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره ( )585 - 542مورخ (.1385 / 8/24بقیه درصفحه بعدی)
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رهبری
دیوان های محکمه توسط رئیس

متحد المال شماره  1417الي  1484مورخ :1387/5/2
ریاست داراالنشاأ شورایعالی ستره محکمه

قبالً مصوبه شورای عالی ستره محکمه به مضمون ذیل به محاکم بطور
متحدالمآل اخبار گردیده بود.
( به منظورتامين دقيق عدالت روساي محاکم استيناف درموضوع جزائي
قضاياي جنايات را و درموضوعات مدني وحقوق عامه درصورتي که مدعي بها
بيشتراز يکصد هزارافغاني ارزش داشته باشد رياست جلسات قضائي را به عهده
بگيرند ».
باالثر رياست محکمه استيناف کابل با درنظر داشت کميت قضاياي جزائي
ومدني درديوانهای مربوط تعميل هدايت مصوبه فوق را مبني بر ايفاي رياست از
جلسات قضاياي جنايات وهم تعميل قضاياي مدني وحقوق عامه حاوي مدعي بها
بيشتر از يکصد هزار افغاني را موجب تراکم قضايا تشخيص واجراي ساير وظايف
قانوني را همزمان با اجراي هدايت فوق متعذروانمود وتجديد نظر برتجويز فوق را
استدعا نموده اند .
حينيکه تفصيل استهدائيه بمقام محترم شورايعالي تقديم گرديد مصوبه شماره
( )290مورخ  1387/ 4/18حسب ذيل صدوريافت :
بقیه پاورقی صفحه قبل
.2متحدالمآل شماره ( )1514-1455مؤرخ 1386./3 / 20
.3متحدالمآل شماره ( )2258-2205مؤرخ 1386 /6/ 29
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«هرگاه به احکام مندرج ماده ( )37وفقره (  )2ماده ( )43قانون
تشکيالت وصالحيت محاکم قوه قضائيه توجه شود روساي ديوان هاي محکمه
استيناف ومحکمه ابتدائيه نيز جلسه قضائي ديوان را رهبري کرده ميتوانند که
رهبري مذکور روي اهميت بيشتر قضايا ميباشد بنابران روساي ديوانها آجنداي
جلسات را به رئيس محکمه تقديم مينمايند درين حال رئيس محکمه طورمسؤوالنه
با توجه با اهميت قضايا تجويز اتخاذ مينمايد که يا رئيس ديوان جلسه قضائي ديوان
را رهبري نمايدو يا خود جلسه قضائي را رهبري مينمايد که درين حال چون رئيس
ديوان حسب احکام مواد مذکورقانون تشکيالت وصالحيت محاکم قوه قضائيه
عضو جلسه قضائي مذکورميباشد رئيس محکمه استيناف يا رئيس محکمه ابتدائيه
عضو ديگر ديوان را به اشتراک در جلسه توظيف وقضيه تحت رياست وي مورد
رسيدگي قرارميگيرد چنانچه حسب هدايت شورايعالي ستره محکمه مقام ستره
محکمه وهدايت رئيس محکمه استيناف به محکمه ابتدائيه وتقاضاي يکي
ازخصمين نيز رئيس محکمه استيناف ورئيس محکمه ابتدائيه جلسه قضائي را
رهبري مينمايد ودرصورت عدم اشتراک رئيس محکمه استيناف ورئيس محکمه
ابتدائيه بطورکتبي درپيشنهاد آجندا به رئيس ديوان هدايت ميدهد تاخودرياست
جلسه را بدوش بگيرد به هرحال روساي محاکم استيناف بصورت عموم وروساي
محاکم ابتدائيه که تحت اثر خويش ديوان ها دارند بطورجدي ،مسؤوالنه وبا
احتياط متوجه قضاياي وارده بوده توام با اينکه بطور دوامدار روساي محاکم
استيناف ناظر اجراآت ديوان ها ومحاکم تحت اثر ونيز روساي محاکم ابتدائيه
ناظراجراآت ديوان هاي تحت اثر ميباشند درصورت تراکم قضايا درديوان ها وعدم
امکان رسيدگي به جميع ان جلسات قضاياي مهم و عمده را رهبري نمايند».
هدایت مندرج مصوبه بدینوسیله طورمتحدالمآل اخبار شد تادرموارد مربوط
طبق آن اجراآت بعمل آید)105 (.
105

 -درموضوع ریاست ازجلسات قضائی متحدالمآی ذیل نیز صادرشده

است:درصفحه بعدی مالحظه شود)
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استفاده
ازنکـاح نامـه های جـدید

متحد المال شماره  1552 -1485مؤرخ 1387/5/4
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

رياست امور قونسلي وزارت امور خارجه بارتباط اينکه درمحاکم مرکز
وواليات ازچند نوع نکاحنامه استفاده بعمل آمده که بعد ازطي مراحل درادارات
مربوط به جمهوري اسالمي افغانستان در داخل وحين مراجعه به سفارت خانه هاي
خارجي درکابل ويا خارج از کشور به چند نوع بودن نکاحنامه ها مواجه ميشوند
که مشکل جدي را باتباع ج ا ا درداخل وخارج خلق نموده و بمقصد رفع آن
توقع شده است تا نکاحنامه چاپ جديد را مدار اعتبار قراردهند .
جريان پس از مطالعه تدقيقي رياست تدقيق ومطالعات با التفصيل با جالس
شورايعالي ستره محکمه تقديم و قرارمصوبه ( 87/4/25)298هدايت ذيل صادر
گرديد:
متن پاورقی صفحه قبل
.1متحدالمآل شماره ( )1777-1719مؤرخ .1385 / 9/ 28
.2متحدالمآل شماره ( )2095-2042مؤرخ . 1386 /6 /3
.3متحدالمآل شماره (  ) 1777 -1719مورخ . 1385 / 9/ 28
.4متحدالمآل شماره (  )431- 370مؤرخ 1387./ 2/ 18
.5متحدالمآل شماره ( )3565-3495مؤرخ 1387 /11 / 2
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«چون نکاحنامه جديد بمنظور خاص ورعايت حقوق زوجين حايز نوآوري و
با درنظر داشت احکام شريعت وقانون تنظيم گرديده ونيز به کثرت به چاپ رسيده
است.
بنابران نکاحنامه هاي سابقه موجود جمع آوري و بوزارت محترم ماليه تسليم وبه
عوض آن نکاحنامه هاي جديد توزيع وبجمع معتمدين قيد گردد  .داراالنشاء
مصوبه فوق را بجميع محاکم طور متحد المال اخبارنمايد ».
مراتب مصوبه باینوسیله اخبارشد تاآنرابمحاکم مربوط نیزتعمیم دارند.
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نکاحنامه جدید
برای اهل مذهب حنفی ومذهب تشیع
هردوقابل تطبیق است

متحدالمال شماره  1553الي 1620مورخ 1387/5/12
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

متقضيات زمان وانکشاف حيات اجتماعي مردم وتحوالتيکه درعرصه غنامندي
امورتقنيني نظام جمهوري اسالمي افغانستان پديد آمد نيازمندي بازنگري بروثيقه
نکاح خط بمنظور تحکيم هرچه بيشتر روابط زنا شوهري ومناسبات خانواده
درکشور را بحيث يک ضرورت عيني مورد توجه قرارداد باالثر پس از مطالعات
همه جانبه فورم جديد نکاح نامه بادرنظرداشت نظرات ومشوره هاي حقوق دانان
صاحب نظر ،سازمانها وارگانهاي ذيربط ترتيب وپس از تائيد شورايعالي ستره
محکمه به طبع آن اقدام وآماده استفاده ميباشد  .جريان موضوع بنابرتقاضاي
برادران اهل تشيع يکبار ديگر مورد غورو مداقه مقام محترم شورايعالي قرارگرفت
وقرار مصوبه شماره ( )306هدايت ذيل صادر گرديد :
«ازآ نجا که نکاح نامه طبع شده فعلي باثر سعي محترم بها عضو ستره
محکمه ورئيس ديوان جزاي عمومي ستره محکمه به همکاري وهمنوائي خواهران
وکالي مجلسين شوراي ملي ،مسؤولين وزارت محترم امور زنان ،کميسيون
مستقل حقوق بشر افغانستان ومنسوبين عده ديگر از موسسات وسازمان هاتهيه و
با مصوبه شماره (  )715مورخ  1385/10/19شورايعالي تائيد و به وزارت
محترم ماليه غرض طبع به همکاري موسسات بين المللي محول وبه طبع آن
مبادرت شده چنانچه اخيراً درصفحه که حايزصورت تصديق وتائيد محکمه يا
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اداره ثبت اسناد بوده جمله ( مطابق مذهب حنفي ) بمنظور فراگيري مذهب اهل
تشيع به(مطابق اصول شريعت اسالمي) تصحيح گرديده باالثرمحلي براي تصرف
بعدي دران باقي نمانده لذا محاکم و ادارات ثبت اسناد بارعايت حاالت ميتوانند
مطابق احکام قانون تصرفاتي را درزمينه اعمال نمايند بنابران هرگاه برادران
وخواهران اهل تشيع مطالبات ديگري درمورد سند مذکور که مطابق احکام قانون
ترتيب و تهيه گرديده داشته باشند ميتوانند ازطريق وزارت عدليه اقدام نمايند،
جريان مصوبه به جميع محاکم و وزارت عدليه متحدالماالً اخبار گردد».
مصوبه مقام محترم بدینوسیله متحدالمآالً به محاکم محترم استیناف اخبار
شدتامتن آنرابه محاکم مربوط تعمیم ومطابق به آن تعمیل نمایند .البته ازاطالع آن
به محاکم ،داراالنشای شورایعالی را درجریان قرارمیدهند.
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درقضایای
قاچاق به استثنای موادمخدر،جزای مندرج
ماده ( )346قانون جزاء تطبیق شود.

متحدالمال شماره  1621الي  1628مورخ 1387/3/10
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه

محکمه استيناف واليت ننگرهار چنين استهداء نموده اند :
« قانون ده ماده اي انسداد قاچاق منتشره جريده رسمي  793سال 1421
هـ ق موجود است که ماده دهم آن ملغي کننده قانون انسداد قاچاق منتشره
جريده رسمي مورخ  3دلو سال  1348هـ ش است ولي درمورد تعيين واندازه
جزاء که درماده نهم آن از آن ذکر بعمل آمده از جمله جزاي مناسب تعزيري ياد
آوري گرديده وجزاي مشخص ومعين پيش بيني نگرديده است اما قسمي که ديده
ميشود محاکم حسب هدايت ماده  13قانون انسداد قاچاق سال  1348به تعيين
مجازات متهمين اقدام مينمايند که به مخالفت به ماده دهم قانون انسداد قاچاق سال
 1421قرار دارد درباره احتراماً استهداء مي نماييم که تمسک به قانون انسداد
قاچاق سال  48که ملغي شده درست است يا اينکه به قانون انسداد قاچاق زمان
طالبان تمسک گردد ودرباره تعيين مجازات به قانون عام جزاء که درفصل هفدهم
باب دوم کتاب دوم تحت عنوان تجارت اشياء ممنوعه مطالبي دارد .ويا کدام ماده
مشخص ديگر مراجعه نماييم طالب هدايت مي باشيـم تا از بطالن ويا نقض فيصله
جات جلوگيري کرده باشيم )
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مطلب استهدائي فوق مورد غور تدقيقي مدققين قضائي رياست تدقيق
ومطالعات قرار گرفته درزمينه ذيالً ابراز نظر شده است :
«ازاينکه به اساس صراحت ماده دهم قانون انسداد قاچاق منتشره جريده
رسمي شماره مسلسل  793مورخ  20جمادي االول  1421هـ ق با انفاذ آن
قانون ،قانون انسداد قاچاق منتشره جريده رسمي مورخ  30دلو  48هـ ش با
تعديالت آن ملغي پنداشته شده است  .درماده نهم قانون انسداد قاچاق سال 1421
محکمه با درنظرداشت شدت وخفت جرم مجرم را به مجازات حبس و جزاي
تعزیری مناسب ومقتضي محکوم مي نمايد  .ازاينکه درقانون اساسي جمهوري
اسالمي افغانستان ماده  130تصريح گرديده هرگاه براي قضيه ويا قضاياي مورد
رسيده گي درقانون اساسي وساير قوانين حکمي موجود نباشد محاکم به پيروي از
احکام فقه حنفي ودرداخل حدودي که اين قانون اساسي وضع نموده قضيه را به
نحوي حل وفصل مينمايد که عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد .فلهذا چون در
قانون انسداد قاچاق منشتره سال  1421مجازات تعزيري پيش بيني شده وقانون
انسداد قاچاق سال  1348مع تعديالت آن ملغي پنداشته شده به نظر ما مدققين
محاکم مربوط درحل وفصل قضاياي قاچاق بدون مواد مخدر ماده  346قانون
جزاء تجارت اشياي ممنوعه را درنظر گرفته طبــق آن اجراآت قضائي خويش را
عيار سازند .
حينيکه متن استهداء ونظر تدقيقي مرتب برآن براجالس شوراي عالي ستره
محکمه تقديم گرديد قرار مصوبه  195مورخ  87/3/7هدايت ذيل صادر شد :
«نظر رياست محترم تدقيق ومطالعات عيناً تائيد شد .جهت توحيد مرافق
قضائي متحدالماالً به محاکم ومراجع ذيربط اخبار گردد».
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نظرریاست تدقیق ومطالعات که مورد تائید مصوبه مقام محترم قرارگرفته
بدین وسیله متحدالماالً اخبارشدتامتن آنرا به محاکم مربوط تعمیم ومطابق به آن
تعمیل نمایند.
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قضات
باالی امضاء خویش مهر نکنند
بلکه باالی مهر امضاء نمایـند.
قضات
درکلیه امور ،اسم خودراواضـح
تحریر ودر پهلوی آن امضاء کنند

متحدالمال شماره 1689الي  1756مورخ 16ر5ر1387
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
رياست تفتيش قضايي ضمن بررسي كارمحاكم مشكل خود را حسب ذيل
طالب هدايت گرديده اند:
« طوريكه وثايق اجراء شده برخي از محاكم مالحظه ميشود در وثيقه اسم
قاضي و عضو محكمه به صورت روشن درج نبوده تافهميده شود كه چي شخصـي
وثيقه را امضا ويا مهر نموده است به قصد اصالح اين نقیضه تجـويزي راهـدايت
بفرمايند ».
حينيكه موضوع به اجالس شوراي عالي ستره محكمه تقديم شد قرار مصوبه
 323مورخ 8ر5ر 1387هدايت ذيل صادر گرديد :
« به جميع محاكم طورمتحد المال اخبار گردد :
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 -1قضات در پهلوي امضاي خويش در وثايق ،قرار هاي قضايي وفيصله ها
اسم خود را طور واضح تحرير نمايند .
 -2قضات باالي امضا مهرنه نموده بلكه باالي مهر امضا نمايند ».
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عــدم
قانونی بودن تحقیق ازجانب اداره امنیت ملی
متحد المال شماره 1757الي  1824مورخ 1387/5/21
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
قبال ًمحکمه استيناف واليت کابل در رابطه به تحقيق جرايم عليـه امنيـت
داخلي وخارجي بوسيله اداره امنيت ملي شرحي را طالب هدايت گرديده بود کـه
مطلب مورد استهداء تحت مطالعه ومداقه رياست تدقيق ومطالعات قرارگرفتـه.نظر
مدققين قضائي پس ازتائيد مصوبه (  )694مورخ  1386/9/20متحد المـاالً بـه
محاکم تعميم گرديده است .اخيراً رياست محکمه استيناف کابل با توضـيح ذيـل
مجدداً طالب هدايت شده اند :
طوريکه متحد الماـل ( )3024مـورخ  1386/10/5رياسـت محتـرم
داراالنشاء مالحظه ميگردد مدققين محترم قضائي رياست محترم تدقيق ومطالعـات
درمقابل استهداءمحکمه ابتدائيه حوزه اول محکمه استيناف کابل چنـين ابرازنظـر
نموده اند  .اينکه اتهام نامه مرتبه مستنطق تحقيق رياست تحقيـق امنيـت ملـي را
څارنوالي امنيت ملي صحه مي گذارد وباستناد تحقيقات واتهام نامه مرتبه مسـتنطق
رياست تحقيق صورت دعوي را ترتيب مينمايد اين خود ميرسـاند کـه تحقيقـات
رياست تحقيق صبغه قانوني ندارد .
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درحاليکه نظر متذکره حسب مصوبه ( )0649مـورخ  1386/9/20بـه
تائيد مقام شورايعالي ستره محکمه رسيده است بمالحظه نظر مدققين قضائي مذکور
نکات آتي را قابل تذکر ميدانم .
 -1ماده ( )134قانون اساسي کشور عزيزما افغانستان درمـورد سـه
مطلب صراحت دارد:
الف کشف جرايم
ب تحقيق جرايم
ج اقامه دعوي عليه متهم درمحکمه .
که ازان جمله فقط مرحله کشف جرايم را ازصالحيت پوليس ودومرحلـه
ديگر را عبارت از تحقيق جرايم واقامه دعوي باالی متهم از وظـایف وصـالحيت
مختص به څارنوالي وانمود کرده است حاالنکه مدققين موصوف بداليل اينکه اتهام
نامه مرتبه مستنطق رياست ملي را څارنوالي امنيت ملي صحه مي گذارد وبا استناد
تحقيقات واتهام نامه مرتبه مستنطق رياست تحقيق صورت دعوي را ترتيب مينمايد
اين خودميرساند که تحقيقات رياست تحقيق صبغه قانوني داشته درقضاياي متذکره
تحقيق مستنطق رياست تحقيق امنيت ملي را قـانوني دانسـته انـد کـه تحليـل
ونظرمذکور بمقايسه ماده ( )134قانون مذکور قابل غور ودقت ميباشد
 -2مدققين محترم قضائي رياست تدقيق ومطالعات با ستناد و اتکاء تعديل
ماده ( )26قانون کشف وتحقيق منتشره جريده رسـمي شـماره ( )498مـورخ
 1360/10/1نظر فوق شان را ابراز داشته اند درحاليکه قانون اساسـي مـذکور
بتاريخ 1382/10/14هـ ش نافذ و به اساس ماده ( )134آن صالحيت تحقيـق
واقامه دعوي عليه متهم ازصالحيت ووظايف څارنوالي دانسته شده واز جانبي هـم
مصوبه ( )694مورخ  1386/9/20مقام محترم شورايعالي که ذريعه متحـدالمال
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( )3024الي ( )3080مورخ  1386/10/5رياست محترم داراالنشا به کافـه
محاکم کشورخبر داده شده با توضيح شماره ( )29پرسش رياست محکمه استيناف
ننگرهارمندرج ص ( )92وقسـمتي ازص ( )93سـيمينارعالي روسـاي محـاکم
منــعقده تاريـخي  1386 / ۸ /17-12که طـي تصـويب ( )665مـورخ
 1386/8/29مقام محترم شورايعالي ستره محکمه تائيد شده درتضاد قرار دارد .
اميد است هدايت فرمايند تادرزمينه تجديد نظر بعمل آيد و درروشني هدايت
آنمقام عالي درمورد عمل گردد .
نظر فوق محکمه استنياف کابل باري مورد تدقيق رياست تدقيق ومطالعـات
قرارگرفت ،نظراداره متذکره توام سوابق موضوع يکبار ديگر مورد غور ومداقه مقام
محترم شورايعالي واقع وقرارمصوبه ( )319مـورخ  1387/5/8هـدايت ذيـل
صادرگرديد :
« چون تحقيق جرايم مطابق صراحت حکم ماده ( )134قانون اساسـي از
صالحيت خاص څارنوالي ميباشد .
بناءً اعمال تحقيق جرايم بوسيله اداره امنيت ملي درمخالفت بـاحکم مـاده
( )134قانون مذکور قرارميگيرد  .موضوع به کمسيون هـم آهنگـي ارگانهـاي
حراست قانون تحت رياست جناب محترم بها صاحب محول شود تا مراجع ذيربط
را درجريان قراردهند ».
مراتب مصوبه مقام محترم شورای عالی بدینوسیله بمحاکم ومراجع مربـوط
متحدالمآالً اخبارشدتاآنرابمنظورتطبیق سالم احکام قانون بمحاکم مربوط وواحدهای
اداری شان دروالیات تعمیم نمـوده ود اراالنشاءشـورای عـالی سـترهمحکمه
رانیزدرجریان قراردهند) 106(.
106

 -درموضوع کشف وتحقیق جرم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می

باشد:درصفحه بعدی مالحظه شود
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رؤسای
محاکم استیناف صالحیت توظیف اعضای محاکم
ابتدائیه رادردیوان های خویش ندارند

متحدالمال شماره ( )1892/1825مورخ 1387/5/21
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ریاست محکمه استیناف والیت دایکندی باتذکر از مشکل کمبود قضات در
مورد توظیف اعضاء باستناد حکم ماده ( )36قانون تشکیل و صالحیت محاکم،
خواهان کسب صالحیت توظیف قضات محاکم تحتانی در محاکم فوقانی شده
مثالی را هم در زمینه ارائه نموده که در یک موضوع رئیس و عضو محکمه ابتدائیه
را در دیوان جزاء استیناف توظیف نموده که فیصله صادره در مورد از طرف دیوان
مربوط ستره محکمه به نقض و بطالن مواجه گردیده است.
مطالبه محکمه جهت تدقیق بریاست تدقیق و مطالعات محول آن اداره در
زمینه چنین ابراز نظر بعمل آورده اند.
«مبتنی به فقره ()9ماده ( )24قانون تشکیل و صالحیت محاکم که در آن
آمده است ( بررسی استهداآت محاکم در امور قضائی و ارائه جواب آن).طوریکه
بقیه پاورقی صفحه قبل
.1متحدالمآل شماره ( )3080-3024مؤرخ . 1386 /10 / 5
.2متحدالمآل شماره ( )987-926مؤرخ 1387. / 3/۲3
.3متحدالمآل شماره (  ) 553- 494مؤرخ .1387/2 / 22
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وظایف و صالحیت های رئیس محکمه استیناف در ماده ( )36قانون تشکیل و
صالحیت محاکم عمیقاً مطالعه گردید توظیف موقت از یک دیوان بدیوان دیگر و
از توظیف اعضای دیوان به محاکم ابتدائیه عندالضرورت تذکر داده شده است ،اما
از برعکس آن ذکری نیامده است روی رعایت اصل قانونی موضوع روشن بود ه و
ابهامی در ماده قانون وجود ندارد تا به توضیح آن پرداخته شود در فقره ( )1ماده
( )1قانون مدنی آمده است( در صورتیکه حکم قانون وجود داشته باشد اجتهاد
جواز ندارد» .چون ماده ( )36قانون تشکیل وصالحیت محاکم و ضاحت دارد تا
وقتیکه تعدیل نگردد نمیتوان خالف آن اجراآت نمود .مقنن طبعاً در مرحله صباغت
همه جوانب را در نظر گرفته است و آنرا صبغه قانونی داده است باید قضات
محاکم نصوص و مواد قانونی را بادقت و امانت در معرض اجراء قرار دهند
بخصوص قرار های دیوانهای ستره محکمه که بمثابه مصدر حقوقی و بنام رویه
قضائی پنداشته میشود ،در نظر گرفته شود .وقتیکه رئیس استیناف دایکندی از نقض
و بطالن فیصله خود که در آن قاضی ابتدائیه را توظیف نموده و باساس آن فیصله به
بطالن و یا نقض کشانیده شده است بیش از آن مجاز نیست همچو موضوع را
استهداء نماید».
حینیکه جریان فوق بحضور جاللتماب محترم قاضی القضات و رئیس ستره
محکمه گزارش یافت بحکم مورخ  1387/4/19شان هدایت فرمودند:
« نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات مطابق روحیه قانون ابراز گردیده
روسای محترم محاکم استیناف به تطبیق دقیق قانون مبادرت نمایند».
استهدائیه محکمه و نظر تدقیقی مرتب برآن متکی بهدایت حکم فوق مقام
ستره محکمه بدینوسیله اخبار شد تا آنرا بمحاکم مربوط تعمیم و مطابق بآن تعمیل
گردد .لطفاً پس از اطالع متن متحدالمال بمحاکم دارالنشاء شورایعالی را در
جریان قرار دهند) 107(.
 -107درمورد توظیف خدمتی قضا ت متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده است:
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تجدید نظر
قبل ازتطبیق فیصله قطعی ونهائی ممکن نیست

متحدالمال شماره ( )1960/1893مورخ 1387/5/24
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

داراالنشاء شورایعالی در برابر تقاضا کنندگان تجدید نظر برفیصله های
قطعی محاکم پس از حصول احکام مقام محترم ستره محکمه مراجعه مینمایند ،بعداز
تدقیق اینکه تقاضای تجدید نظر بداخل میعاد مقرر صورت گرفته اعتراض مبنی بر
تجدید نظر خواهی از متقاضیان مطالبه و بعد تهیه عتراض در قضایای جزائی،
اعتراض مرتبه بمقام محترم لوی څارنوالی راجع و اوراق رابعد وصول نظر لوی
څارنوالی به کمیسیون محترم تجدید نظر محول مینماید.
درقضایای مدنی ،احوال شخصیه وتجارتی بعد تهیه اعتراض اوالً اوراق
قضیه از مرجع مربوط مطالبه می گردد و درضمن مطالبه خاطرنشان میشود تا اگر
تطبیق حکم صورت نگرفته باشد به تطبیق آن مبادرت و بعد اوراق را ارسال نمایند
و یا از روی فیصله قطعی محکوم بهای مندرج دوسیه را غرض تطبیق یاد داشت
نمایند ولی اکثراً واقع میشود که جانب مقابل تجدید نظر خواهان از مقام محترم
 .1متحدالمآل شماره( )739 -680مؤرخ  (.1387/2/29بقیه پاورقی درصفحه بعدی)
بقیه پاورقی صفحه قبل
 .2متحدالمآل شمار ه ( )679-618مؤرخ 1387. 2/28
 .3متحدالمآل شماره ( )3069 -3000مؤ رخ1387/9/3
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ستره محکمه ،کمیسیون تجدید نظر و داراالنشاء شورایعالی تقاضای تطبیق و تنفیذ
فیصله قطعی که تجدید نظر بران خواسته شده مینماید ،جریان فوق غرض اتخاذ
تجویز در زمینه بمقام محترم شورایعالی ستره محکمه تقدیم گردید که قرار مصوبه
( )330مورخ  1387/5/10هدایت ذیل صادر فرمودند.
« از آنجاکه مطابق فقره دوم ماده یک صدوبیست و نهم قانون اساسی
فیصله های قطعی محاکم به استثنای حکم قصاص و اعدام که آنهم مشروط به
منظوری رئیس جمهور بوده واجب التعمیل میباشد باالثر تجدید نظر خواهی به هیچ
صورت مانع تعمیل ،تنفیذ و تطبیق فیصله قطعی محکمه شده نمیتواند داراالنشاء
شواریعالی بارعایت تعدیل ماده ( )78قانون تشکیل و صالحیت محاکم قوه قضائیه
حکم مقام ستره محکمه را در برابر در خواست تجدید نظر بدفتر مربوط ثبت نماید
بعدازآن داراالنشاء شورایعالی با اخذ اطمینان از تطبیق و تعمیل حکم ،سایر اجراآت
درمورد تجدید نظر را اعمال نماید.
کمیسیون تجدید نظر ستره محکمه بدون تطبیق حکم قطعی برموضـوعات
تجدید نظر رسیده گی نفرمایند».
باتذکر مراتب فوق مصوبه شماره فوق مقام عالی بدینوسیله از شـماره بـه
محاکم استیناف ،وزارت عدلیه ،وزارت امور داخله و اداره لوی څارنوالی و سـایر
مراجع ذیرط غرض اجراآت مقتضی قانون متحدالماالً اخبار شد تا آنرابـه محـاکم
مربوط و واحد های اداری شان در والیات و ولسوالیها تعمیم نموده و داراالنشای
شورایعالی را در جریان قرار دهند)108 (.
-108درموردتجدید نظر براحکا م قطعی ونها یی محا کم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می
باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )765 - 722مورخ. 1385 / 8 / 27
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محاکم استیناف
فیصله های نهائی وقطعی محاکم ابتدائیه را
ازلحاظ قانونیت موردرسیدگی قراردهند
متحد المال شماره  2029-1961مورخ 29ر5ر1387
ر یاستا داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
رياست محكمه استيناف واليت جوزجان حسب آتي استهدا نموده است :
« بند  4ماده  53قانون تشكيالت و صالحيت قضايي صراحت دارد كـه
فيصله هاي محاكم ابتدائيه تا  50000افغاني قطعي است اما اكثراً ديده ميشود كه
محاكم ابتدائيه جزاي نقدي رابه استناد ماده قانون درجرايم مورد بحـث تعيـين و
حكم مينمايند و څارنوالي مربوط هم به فيصله مذكور قناعت ننموده مرافعه طلـب
.2متحدالمآل شماره ( ) 1685 - 1600مورخ . 1385 / 9 /20
.3متحدالمآل شماره (  )2314 - 2257مورخ  .1385 / 11/24بقیه پاورقی درصفحه بعدی
بقیه پاورقی صفحه قبل
.4متحدالمآل شماره ( )1110- 1050مؤرخ .1387/4/ 1
.5متحدالمآل شماره ( )3139-3070مؤرخ. 1387 / 9/ 5
.6متحدالمآل شماره (  ) 1082-1010مؤرخ .1388/ 4/23
.7متحدالمآل شماره (  ) 2541-2469مؤرخ 1388./ 11/3
.8متحدالمآل شماره (  ) 2833-2761مؤرخ 1388/ 11/20د
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ميشوند قراريكه فيصله مورد بحث مالحظه ميگردد جزاي تعيين شـده بـا جـرم
ارتكابيه شخص متناسب نبوده جزئي ميباشد .
لذا دراين صورت آيا محاكم استيناف بال قيد و شرط مقيد به مـاده فـوق
الذكر بوده صالحيت رسيد ه گي و غورمجدد قضيه مذكور را دارد ياخير ؟ در باره
هدايت مقام محترم عالي را متمني هستيم ».
مطالب مورد استهدا جهت غور و مطالعه تدقيقي برياست محتـرم تـدقيق
ومطالعات محول گرديد و در زمينه چنين ابراز نظر بعمل آوردند :
«ماده  53قانون تشكيل و صال حيت محاكم احكام صادره محاكم ابتدا ئيه
را درموارد آتي قطعي دانسته است :
 -1قناعت طرفين دعوي به حكم صادره .
 -2انقضاي ميعاد استيناف طلبي .
 -3در صورتيكه ارزش مدعي بها الي يكصد هزار افغاني باشد .
 -4حكم به مجازات نقدي الي پنجاه هزار افغاني
 -5ساير موارديكه در قوانين پيش بيني گرديده است.
شكايت و اعتراض عليه احكام نهايي محاكم تحتاني درموارد ذيل صـورت
ميگيرد :
 -1خطاء در تطبيق احكام قانوني .
 -2خطا درتاويل احكام قانوني .
 -3بطالن دراجراات به دليل صدور حكم غير قانوني .
و نيز ماده  426اصول محاكمات مدني چنين مشعر اسـت  «:ديوانهـاي
محكمه واليت قضاياي مدني را بر اساس شكايت طرف دعوي يا اعترا ض څارنوال
براحكام نهايي در صورت مخالفت ازاحكام قانون ،خطا در تطبيق قـانون ،خطـا
درتـاويل يا بطالن دراجـراآت به نحوي كه منجر به صدور حكم غيـر قـانوني
گرديده باشد مورد رسيد ه گي قرار ميدهد » بنابر جريان فوق مدققين قضايي به اين
نظر اند كه :بخاطر جلو گيري از سوء استفاده در صورت عدم قناعـت محكـوم
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عليه ،محاكم استيناف در قضاياي مدني ،فيصله هاي قطعي و نهايي محاكم ابتدا ئيه
را طبق مواد  428 -427 -426-361و  429قانون اصول محاكمات مدني و
درموضوعات جزايي طبق ماده  66قانون اجراآت جزايي موقت و ماده  342قانون
اجراآت جزايي و تعديالت آن مورد رسيد ه گي قرار دهد  .موضوع بـه شـوراي
عالي تقديم گردد در صورت لزوم ديد موضوع متحد المال شـود تـا از تكـرار
همـچو استهداآت جلو گيري بعمل ايد ».
جريان استهدا و نظر تدقيقي مرتب برآن به اجالس مقام محترم شوراي عالي
تقديم وقرار مصوبه  111مورخ 12ر2ر 1387هدايت ذيل صدور يافت :
« نظر رياست محترم تدقيق ومطالعات تاييد و تصويب گرديد محاكم فوقاني
ازاجراات محاكم تحتاني مطابق احكام قانون نظارت نمايند .».
مراتب مصوبه باینوسیله به محاکم ،وزار ت عدلیه ،وزارت داخلـه ،لـوی
څارنوالی وواحد های اداری مراجع ذیربط غرض اجراآت مقتضـی قـانونی طـور
متحدالمآل اخبارشد.تادرموارد مربوط مورد رعایت قرار گیرد)109 (.

 -109درمورداینکه محاکم فوقانی صالحیت نظارت فیصله های قطعی محاکم تحتانی راطبق قانون
حایز می باشند ،متحدالمآل شماره ( )1152-1098مؤرخ 1385/9/5نیزصادرشده است.
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دراجرای
اسناد ملکیت ،داشتن سند بنیادی
شرط است
درزمین های
که ازطرف شاروالی توزیع شـده است
تا وقتی که قباله داده نشودفروش مجدد
جوا زندارد

متحدالمال شماره ( )2098/2030مورخ 1387/6/4
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ریاست محکمه والیت هرات طی استهدائیه ای مراتب ذیل را طالب هدایت
شده اند:
« در ارتباط به ترتیب قباله ها و اسناد یکه به استناد آن وثایق شرعی مربوط
به امالک جایداد های غیر منقول ترتیـب شـده بتوانـد یـاد داشـت ()719
 1385/9/13شورایعالی مقام محترم چنین هدایت میدهد.
قباله های جایداد ها و عقار را بدون سند بنیادی پیشبینی شده در قانون اصالً
و قطعاً اجرا ننمائید و مصوبه ( 1381/12/2 )73شورایعالی چنین هدایت فرمـا
است:
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ذوالید وقیدیت ملکیت در دفتر امالک سند با اعتبار ملکیت های شخصـی
میباشد که برویت آن اسناد شرعی و تقسیم و ترکه صورت گرفته میتواند  .بمنظور
تعمیل و مراعات هرچه بهتر هدایات و مصوبات مقام عالی نکات ذیـل اسـتهداء
بعرض میرسد:
اول-آیا مصوبه ( 1381/2/2 )73فوق بحال خود باقی ومرعی االجراء
است یا چطور؟
دوم -در صورتیکه مصوبه مذکور مرعی االجراء باشد آیا بـه اراضـی
زراعتی است یا دفاتر امالک شاروالی ها را نیز شامل میشود .مثالً حـویلی و یـا
اراضی تعمیراتی از سالهای متمادی بنام شخص و یا مورث آن قیـد دفتـر اسـاس
امالک شاروالی بوده و تصرفات مالکانه و ذوالیدی آن برملک مذکور از طریق گذر
و ناحیه مربوط شاروالی تصدیق میشود آیا قیدیت دفتر اساس امالک شاروالی بوده
و تصرفات مالکانه و ذوالیدی آن بر ملک مذکور از طریق گـذر ناحیـه مربـوط
شاروالی تصدیق میشود آیا قیدیت دفتر اساس امالک شاروالی و ذوالیدی چنـدین
ساله شخص سند ملکیت که با استناد آن بتوان اسناد شرعی از قبیـل قـــباله و
غیره را مرتب نمود شده میتواند یاخیر؟ ».
مطالب مورد استهداء مورد غور و مطالعه ریاست عمومی تدقیق و مطالعات
قرار گرفته ،نظری در زمینه ابراز نموده اند.
حینیکه تفیصل موضوع و نظر تدقیقی بمقام محترم شورای عالی تقدیم شـد
قرار مصوبه ( )353مورخ  1387/5/22هدایت ذیل صادر گردید.
« در زمینه تجویز شورایعالی مندرج یـاد داشـت نمبـر ( )719مـورخ
 1385/9/13که توسط متحدالمال()1660الی( 1385/9/23 )1718بجمیع
محاکم اخبار گردیده قابل رعایت میباشد و مزید بران نظر ریاست تدقیق و مطالعات
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راجع به اینکه ( آیا مصوبه مذکور مختص به اراضی زراعتی میباشد یا بـه امـالک
شاروالی چنین جواب داده میشود :در زمین های شاروالی که داخل نقشه شـهری
باشد قانون بخصوص دارد .بناً اگر سند بنیادی راجع به زمین های شهری باسـاس
قباله شرعی ملکیت باشد موضوع روشن بود ه کدام اشکال ندارد اگـر زمینهـای
مذکور منحیث نمرات به اشخاص داده شده باشد .تازمانیکـه صـاحب نمـره از
شاروالی قباله شرعی نگیرد به شخص دیگر فروخته نمیتواند اگرچه قیمـت زمـین
کامالً پرداخته شده باشد ).تائید گردید موضوع جهت توحید موافق قضائی به جمیع
محاکم متحدالماالً اخبار گردد».
مراتب به تاسی از هدایت مصوبه فوق بدینوسیله متحدالماالً به محاکم محترم
استیناف اخبار شد .تا آنرا به محاکم مربوط شان تعمیم و مطابق بآن تعمیل گردد .و
از اطالع متحدالمال به محاکم داراالنشاء شورایعالی را در جریان قرار دهند.
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رسیده گی
به دعاوی و قضایای گولدن کویست وامثال آن

متحدالمال شماره ( )2167/2099مورخ 1387/6/4
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
استهدائیه نمره ( )15912مورخ  1386/12/15محکمه استیناف والیت
بلخ در مــورد رسیده گی به قضایای مربوط به شرکت گولدن کویست بریاست
محترم تدقیق و مطالعات محول گردیده بود.
آنریاست محترم متن استهداء را جهت صدور فتوی شرعی بریاست محتـرم
عمومی افتاء و احتساب ارجاع نموده علماء ریاست عمومی افتاء و احتساب فتوی
دادند که معامله شرکت گولدن کویست در ماهیئت و اوصاف غیر شرعی بـوده و
جهت مضار بعدی نیز حرام میباشد حینیکه تفصیل جریان موضوع توام با نظر تدقیقی
طی پیشنهادی به جلسه مقام محترم شورایعالی گزارش یافت قرار تصـویب ()214
 1387/3/14هدایت ذیل صادر گردید:
«چون در مورد معامله اصل قانونی وجود ندارد .محکمه ابتدائیـه تجـارتی
کابل دعوی اشخاص را علیه شخص طرف معامله بمنظور جلو گیـری از اتـالف
حقوق اوشان دایر و رسیدگی نمایند».
در حالیکه هدایت مصوبه بمرجعش ابالغ گردیده اخیراً چندتن بنام اتحادیـه
متضررین کمپنی گولدن کویست طی عریضه بمقام محترم ستره محکمه عارضین و
تقاضاء متحدا لمآل مصوبه فوق را بمحاکم محترم نموده اند و مقام محترم سـتره
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محکمه طی حکم شماره ( 1387/6/12 )4427هدایتی مبنی بر تعمیم مصـوبه
فوق را صادر فرموده اند.
متکی به هدایت فوق جریان موضوع بدینوسیله متحدالماالً اخبار شد تـامتن
متحدالمال را بمحاکم مربوط اخبار و داراالنشاء شورایعالی را در جریان قرار دهند.
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جلوگیری
ازاستهداآت بیمورددرحالیکه قانون صراحت دارد

متحد المال شماره  2168الي  2236مورخ 26ر6ر: 1387
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

درجريان وصول استهداآت محاكم مواردي مالحظه گرديده است كه با
وجود صراحت احكام قوانين يكعده محاكم بعوض تعقيب مسير قانوني قضايا به
استهداآت غير موجه دست ميزنند كه جزالتواي رسيد ه گي موضوعات و زمينه
سازي ضرر براي صاحبان حق چيزي ديگري بوده نميتواند بنا ًء به منظور
جلوگيري ازين پديده منفي بدينوسيله از كليه قضات شرافتمند كشور و محاكم
عدالت پسند جمهوري اسالمي افغانستان تقاضا ميگردد تا جداً متوجه حاالت قضايا
بوده از استهداآت بيمورد احتراز نمايند .
هرگاه ثابت گردد كه با وجود صراحت احكام قانون محكمه بيمورد به
استهدا متوسل شده است موضوع مورد رسيده گي و تعقيب قانوني قرارخواهد
گرفت ) 110(.

-110درمورد طرزالعمل استهداء وگزارشدهی متحدالمآل های ذیل قابل مالحظه می باشد:
 .1متحدالمآل شماره( )3229-3190مؤرخ 1386./11/1
.2متحدالمآل شماره ( )4061 3992مؤرخ 1387./12/24
.3متحدالمآل شماره ( )4871مؤ رخ .1386/8/13
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الیحه
وظایف والیان باقانون اساسی مطابقت دارد

متحد المال شماره  2237الي 2340مورخ 30ر6ر: 1387
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

اداره مستقل ارگانهاي محلي اليحه وظايف و صالحيت هاي واليان واليات
را كه بر طبق ماده  14قانون اداره ارگانهاي محلي تدوين گرديده به ستره محكمه
ارسال داشته كه نخست نظر تدقيقي در زمينه چنين ابراز گرديده است :
« اليحه متذكره به منظور تنظيم بهتر امور واليات وولسواليها و تطبيق بهتر
صالحيت هاي والي درجلسه تحت رياست جاللتماب رئيس جمهوري اسالمي
افغانستان و به اشتراك رئيس شوراي امنيت ووزراي دفاع ملي ،امور داخله ،رئيس
عمومي امنيت ملي ،رئيس عمومي ارگانهاي محلي وبرخي از والي ها بتاريخ
11ر4ر 1387در مقر رياست جمهوري تحت غور قرار گرفته و به تصويب
رسيده است .
مدققين قضايي اليحه مذكور را در روشني قانون ارگانهاي محلي و قانون
اساسي مورد تدقيق قرار داده و درنتيجه چنين ابراز نظر بعمل آمد كه اليحه مذكور
كه مطابق مواد  14و  15قانون ارگانهاي محلي ترتيب شده است ساحه فعاليت
والي هارا تنظيم مينمايد وبا احكام قانون اساسي درمطابقت كامل قرار دارد .به نظر
ما مدققين قضايي ي نقل اين اليحه جهت مسبوقيت و آگاهي به روساي محاكم
استيناف نيز اخبار گرددو درجريده ميزان نيز انتشار يابد ».
حينيكه تفصيل جريان به مقام محترم شوراي عالي ستره محكمه پيشنهاد شد
قرار تصويب  396مورخ 19ر6ر 1387هدايت ذيل صادر گرديد :
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«نظر رياست تدقيق و مطالعات ستره محكمه راجع به وظايف و صـالحيت
هاي واليان واليات باقانون اساسي مطابقت دارد  .بارعايت اينكه واليـان رهبـري
ادارات وشعبات تحت اثر در قوه اجرائيه را در بـر ميگيـرد و مجـالس اداري
واليات نيز مشتمل بر اراكين قوه اجرائيه در واليت ميباشد تائيد گرديد  .داراالنشا
مراتب مصوبه را به جميع واليات به رياست هاي محاكم استيناف و نيز اداره محترم
مستقل ارگانهاي محلي اخبارنمايد».
مراتب مصوبه باین وسیله طورمتحدالمآل اخبارشدتادرمواردمربوط طبـق آن
عمل شود.
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ثبت وراجستر
جوازنامه های تجارتی شرکتهاوتاجران انفرادی

متحد المال شماره  2341الي  2409مورخ31ر6ر1387
ر یاست داراالنشاي شورايعالي ستره محکمه
به تعقيب متحد المال 3132الي  3189مورخ 17ر10ر 1387مينگاريم كه :
قبال ً حسب نظر كميسيون مشترك موظف در رابطه به انتقـال صالحيت
ثبت وراجستر جوازنامه هاي تجارتي شركت ها و تاجران انفرادي بر مبناي حكـم
ماده  27قانون شركت هاي تضامني وفقرات  14-12ماده  4قانون شـركتهاي
سهامي و محدود المسئوليت و فقره ي ماده  12قانون حكميت تجارتي كه مورد
تاييد مصوبه 22 -643ر8ر 1386شوراي عالي واقع گرديده است به دفتر ثبت
مركزي فعاليت هاي تجارتي و مشاغل در وزارت تجارت به اطالع محاكم محترم
اطالع داشته بوديم ولي بنابر عدم آماده گي وزارت محترم تجارت و صنايع بازهم
موقتاً ثبت وراجستر جوازنامه هاي تجارتي تا مدتي به محاكم تجارتي هدايت داده
شده بود  .اخيرا ً مكاتبه شماره  4402بر  3059مورخ 12ر6ر  1387آمريت
عمومي اداري قوه قضا ئيه واصل كه بارتباط موضوع فوق ،مراتب ذيل را در بـر
دارد .
( ثبت شركت ها و جوازنامه ها از وظايف « دفتر ثبت مركزي فعاليت هاي
تجارتي مشاغل » وزارت تجارت و صنايع دانسته شده است ميان سـتره محكمـه
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جمهوري اسالمي افغانستان ووزارت تجارت و صنايع قرارذيل موافقه بعمل آمـده
است :
 -1ثبت شركت ها وجواز نامه ها كه قبالً به وسيله محاكم تجارتي ضـمن
وظايف قضايي صورت ميگرفت ازتاريخ اول ميزان  1387به بعد توسـط ( دفتـر
ثبت مركزي فعاليت هاي تجارتي و مشاغل) وزارت تجـارت و صـنايع صـورت
ميگيرد .
 -2محاكم تجارتي موظف اند كه سوابق اين موضوع را ازتـاريخ دهـم
سنبله  1387الي مدت يكماه به طورمكمل و بداخل فهرست به وزارت تجارت و
صنايع تسليم دهند ،وزارت تجارت و صنايع بخاطر تحقق اين امر پرسونل خويش را
دراختيارمحاكم قرار ميدهند .
 -3رياست داراالنشا شوراي عالي و رياست وثايق و ثبت اسـناد سـتره
محكمه جمهوري اسالمي افغانستان در سطح محاكم و دفتـر ( ثبـت مركـزي
ومشاغل) وزارت تجارت و صنايع در ساحه ان وزارت از تطبيق مندرجا ت ايـن
يادداشت تفاهم نظارت بعمل آورده درزمينه تطبيق آن تسـهيالت الزم را فـراهم
ميسازند .
 -4دفتر ثبت مركزي وزارت تجارت و صنايع ازتاريخ اول ميزان 1387
به اجراي امور ثبت شركتها و جوازنامه ها ميپردازند  .محاكم تجارتي بعد ازتـاريخ
اول ميزان  1387به ثبت شركتها و جوازنامه ها نپردازند و باين منظور :
الف  -رياست داراالنشا موضوع رابه تعقيب متحدالمال شماره3132تا
 3189مورخ17ر10ر 1386به محاكم اخبار نمايد .
ب  -رياست نشرات ستره محكمه موضوع را از طريق راديو تلويزيـون
وساير رسانه ها ي جمعي جهت اگاهي محاكم و هموطنان انتشار دهد .
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ج  -وزارت تجارت و صنايع نيز به سهم خويش به ارتباط اگاهي مراجـع
ذيعالقه اقدام الزم و مقتضي بعمل اورند .
 -5اين يادداشت تفاهم بداخل دو كاپي تهيه گرديده و هردو مـتن داراي
اعتبار يكسان ميباشد و ازتاريخ دهم سنبله  1387قابل تطبيق است .
مراتب بدينوسيله به آن مقام ارقام عالوتاً يكورق اصل تفـاهم نامـه سـتره
محكمه ووزارت تجارت و صنايع جمهوري اسالمي افغانستان درمورد ثبت اسـناد
شركتها و جوازنامه ضما ارسال و به كاپي هاي آن به مراجع ذيربط ارقام گرديـد
وفق محتويات يادداشت تفاهم متذكره اجراات بعمل آورند )
مراتب به مقام محترم شوراي عالي تقديم و قـرار مصـوبه  398مـورخ
19ر6ر 1387هدايت ذيل صادرگرديد  « :متن موافقت نامه بين ستره محكمـه
جمهوري اسالمي افغانسـتان ووزارت تجـارت بـه تاسـي از مصـوبه -634
22ر8ر 1386شوراي عالي تاييد شد  .موضوع به محـاكم اسـتيناف واليـات
متحدالماالً اخبارگردد ».
111
متن مصوبه بد ینوسیله جهت مسبوقیت واجراآت تعمیم گردید( )

 -111به ارتباط جوازنامه های تجارتی شرکتهاوتاجران انفرادی متحدالمآل شماره(-2706
 )2761مؤرخ سال1386ومتحدالمآل شماره ( )369-307مؤ رخ 1387/2/9نیز
صادرشده است:
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طرزالعمل
استیناف وفرجام خواهی در قضایای تجارتی

متحدالمال شماره ( )2478/2410مورخ 1387/7/8
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

جناب محترم بهسودی عضو شورایعالی و رئیس دیوان قضایای تجـارتی در
مورد نحوه رسیده گی به قضایای تجارتی ستره محکمه نظر خویش را حسب ذیـل
جهت غور مقام محترم شورایعالی تقدیم داشته است:
« در چند روزیکه بدیوان تجارتی موظف شده ام در مورد تقاضـای فرجـام
طلبی به اشکال قانونی مواجه شده ام و آن اینکه از طرف فرجام خواه (تمیز طلب)
صرف عریضه عدم قناعت با پارچه ابالغ تقدیم میشود وقتاً دیده میشـود کـه در
پارچه ابالغ عدم قناعت خود را تذکر داده ولی عریضه تمیز طلبـی اش در خـارج
میعاد یکماه بدیوان تجارتی ستره محکمه تقدیم شده است ودر مورد اینکه فیصله با
اعتراض چراء ضم نیست می گویند تا اکنون فیصله را محکمه استیناف تجارتی بمن
نداده است.
هکذاء دوسیه های که وارد این دیوان شده است اکثر شان فاقد اعتـراض
فرجام خواه است .با رویداد مطالب فوق این اشکاالت مورد بحث اسـت .مـاده
( )276قانون اصول محاکمات تجارتی چنین صراحت دارد .در مورد در خواست
تمییز طلبی و رسیده گی به آن مواد ()254الی ( )259این قانون تا جائیکـه بـه
احکام این باب نقیض نباشد تطبیق میشود و ماده ( )257اصول محاکمات تجارتی
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چنین هدایت داده است .اوراق ذیل باید بدر خواست مرافعه خواهی ضماً به محکمه
مرافعه تقدیم شود.
 -1وکالت خط وکیل در صورتیکه مرافعه طلب و کیل داشته باشد.
 -2نقل اسنادی که مرافعه طلب به آن استناد مینماید.
 -3اصل ویا مثنی حکم یا قرار محکمه ابتدائیه مربـوط کـه از آن
مرافعه خواهی بعمل آمده است.
ماده فوق نظر بماده ( )276قانون اصول محاکمات تجارتی در تمییز نیـز
قابل رعایت میباشد .اما روش در مخالفت قرار دارد .قسمیکه ماده ( )238قـانون
اصول محاکمات تجارتی بیان داشته است که باید محکمه در ظـرف بیسـت روز
بعداز تاریخ اعالم ختم تحقیقات حکم خود را صادر و فیصله خط را بـه طـرفین
دعوی تفویض نماید .و عین هدایت ماده فوق در محاکم استیناف تجارتی به اساس
ماده ( )263قانون اصول محاکمات تجارتی نیز مرعی االجراء است .ولی محکمه
استیناف بدون تفویض فیصله صرف با پارچه ابالغ اصدار حکم مینماید  .و نیز این
دیوان با در خواست مرافعه خواهی ویا عدم قناعت در پارچه ابالغ حکم تحت غور
قرار میگیرد .ازینکه صراحت قانون وجود دارد در قضایای جدید هداییت قانون را
در نظر گرفته ایم.ولی در قضایای قبلی که مانند روش مدنی دنبـال شـده اسـت
واکمال شرایط قانونی بعدالوقت میباشد بمنظور تامین عدالت قابل غور دانسته ایم با
آنهم هدایت شورای محترم عالی ستره محکمه نیاز است و بمحاکم هم قابل تاکید
است که قانون را در نظر داشته باشند».
حینیکه مراتب فوق طی گزارش مفصل باجالس مقام شورایعالی ستره محکمه
مطرح بحث قرار گرفت قرار مصوبه ( 1387/7/2 )425هدایت ذیـل صـادر
گردیده است:
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« نظر محترم بهسودی تائید گردید بجمیع محاکمی که قضایای تجـارتی را
مورد رسیده گی قرار میدهند اخبار گردد تا احکام قانون اصول محاکمات تجـارتی
را بطور دقیق و بال انحراف تطبیق نمایند البته در صورت تخلف برخورد قـانونی
صورت میگیرد».
متن مصوبه شورایعالی بدینوسیله متحدالماالً اخبار شد تا آنـرا بـه کلیـه
محاکمیکه رسیده گی به قضایای تجارتی را بعهده دارند اطالع و ریاست داراالنشاء
شورایعالی را نیز در جریان قرار دهند.
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طرزالعمل
اجـرای امور وثـایق

متحد المال شماره ( )2547- 247 9مورخ 1387/7/17
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

طوريکه از يادداشت رياست تفتيش قضائي بر مي آيد رياست موصوف در
مورد تنظيم امور مخازن وثايق وجلوگيري از جعل در اسناد ،مطالبي را پيشنهاد
نموده اند ،موضوع طي نامه شماره ( 1387/5/10 )992جهت غور وتدقيق مزيد
به رياست عمومي تدقيق ومطالعات ارسال گرديد .اخيراً نامه ()1100مؤرخ
 1387/6/21آن رياست واصل وقراريکه مالحظه گرديد ،مدققين قضائي چنين
ابراز نظر نموده اند که با رعايت نظريات وپيشنهاد رياست تفتيش قضائي مراتب
ذيل طور متحدالمال به رياست هاي محاکم وادارات وثايق وثبت اسناد اخبار شود:
 -1آمرين مخازن وتحويلداران رياست هاي محاکم استنياف واليات از نگاه
ايجاب وظيفوي مکلفيت دارند که قبل از تسليم شدن کنده هاي کتب وثايق کار
شده ،بمالحظه فهرست اوراق کنده را بطور دقيق حساب نموده پس از اخذ
تصديق موجوديت هر نوع (تراش وحروف زائد) در کنده ويا اينکه (خالي از گل
وتراش وکلمات زائد) مي باشد از محررين محاکم مربوط تسليم وبقيد فهرست
داخل مخازن نمايند.
بعد از تاريخ تسليم شدن کتب وثايق کار شده بداخل مخازن ،مسؤوليت
صحت ويا سقم اوراق مندرج کنده هاي وثايق ويا هر نوع گل وتراش به آمرين
مخازن وتحويلداران مربوط تعلق دارد.
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 -2مفتشين قضائي حين تفتيش وضرورت ،تاريخ ابتدائي تسليم شدن وثايق
مذکور ومابعد آن را با در نظر داشت شخص مسؤول جداً در نظر گيرندتا حقوق
حقه اصحاب واقعي امالک غير منقول دستخوش اشخاص استفاده جو قرار نگيرد.
 -3الف :قضات محاکم اعم از رئيس واعضاء حين امضاء وثايق فيصله ها
و قرار هاي صادره اسم ووظيفه شان را طور خوانا تحرير ودر پهلوي آن امضاء
نمايند.
ب :نمونه امضاء ،شهرت مکمل قضات ومحررين به رياست عمومي وثايق
وثبت اسناد ستره محکمه ارسال گردد.
 -4محررين ثبت وتحرير وثايق از نگاه وظيفه مکلفيت دارند که هنگام
تحرير وثايق ،انگشت کالن دست چپ (ابهامه) اشخاص مندرج وثايق را در اصل
وثيقه وکنده آن طوري اخذ نمايند که خوانا باشد ودر صورت نه بودن دست چپ
از انگشت کالن دست راست کار گيرند ودروثيقه تحرير گردد که نشان دست
چپ ويا نشان دست راست است .تا موقع معاينه کريمنال تخنيک ومالحظات
تفتيش قضائي مشکالت رونما نگردد.
 -5فورم هاي دوراني که هنگام بيع قطعي غرض اثبات ملکيت بايع وغيره
مراحل از طرف محاکم مربوط ترتيب ميشود بايد دو نقله باشد تا بعد از پيمودن
مراحل نهائي يک نقل در اصل وثيقه ونقل دوم در کنده وثيقه ضم وسرش گردد و
اهالي محکمه مربوط،محل سرش شده هردو وثيقه يعني اصل وکنده را مهر وامضاء
نمايند تا امکان جدا شدن آن مطرح بحث نباشد وهم جريانات تصاديق ومعلوماتيکه
از مراجع مختلف در ظهر فورمه هاي مذکور تحرير گرديده از طرف محرر موظف
در کنده وثيقه بدون کم وکاست ثبت گردد تا در زمينه از هر نوع جعل وتزوير
جلوگيري بعمل آيد.
 -6در مورد قيمت گزاري مدعابها ومبيعه بمنظور اخذ محصول مصوبه
شماره ( )190مورخ  1386/3/15شورايعالي ستره محکمه که طي متحد المال
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شماره ( )1275الي ( )1334مورخ  1386/3/24اخبار شده است جداً مطمع
نظر باشد.
 -7در بسا موارد مشاهده شده که در قباله ها ،حجت ها وساير وثايق از
فوتو هاي قديم اشخاص مندرج وثيقه استفاده شده واين موضوع سبب شده است
تا اصحاب وثيقه ادعاي جعل وتزوير رابعمل آورند.
براي اينکه مشکالت عائده از بين رفته باشد بايد در همه وثايق خصوصاً قباله
ها ،رسيد ها ،وکالت خط ها از فوتوي جديد که با ظاهر الحال ورويت فعلي مقر
داللت نمايد کارگرفته شود.
مراتب فوق بمقام شورايعالي ستره محکمه مطرح بحث قرارگرفت
باالثرطي تصويب ()431مورخ 1387/ 7/ 16منظور وهدايت داده شد تا
موضوع متحدالماالً به محاکم اخبار شود.
112
موضوع باین وسیله جهت مسبوقیت وآگاهی اخبارگردید) (.
 -112الف  :درمورد مکلفیت قضات به تحریر نام شان درپهلوی امضاء متحدالمآل شماره
( )2547-2478مؤرخ  1377/7/17نیر قابل مالحظه است.
ب :درمورد مواظبت ازکنده های وثایق متحدالمآل های ذیل نیزصادرشده است:
 .1متحدالمآل شماره ( )348-310مؤ رخ. 1385/8/14
 .2متحدالمآل شماره ( )1716-1662مؤ رخ .1386/4/28
ج :به ارتباط فورم دورانی ترتیب اسنادملکیت متحدالمآل های ذیل نیزوجود دارد:
 .1متحدالمآل شماره ( )1954-1896مؤ رخ. 1385/10/24
 .2متحدالمآل شماره ( )2966-2876مؤ رخ 1386/9/13
 .3متحدالمآل شماره( )1447-1375مؤرخ. 1388/5/21
د :درموضوع قیمت گزاری مدعابها ومبیعه متحدالمآل های ذیل نیزصادرگردیده است:
.1متحدالمآل شماره( )360-300مؤرخ1386./1/26
.2متحدالمآل شماره( ) 2547 -2479مؤ رخ. 1387/7/17بقیه درصفحه بعدی
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طرزالعمل
اعطای مثـنی وثایـق
متحدالمال شماره ( )2616/2548مورخ 1387/7/22
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
است:

آمریت مخزن محکمه استیناف والیت کابل مراتب ذیل را استهداء نمـوده

« باحترام متحدالمال (/2 )5420/2172اسد1387/مقام محترم که از اثر
تصویب ( )289تاریخ  /18سرطان 1387/مقام شورایعالی ستره محکمه شـرف
صدور یافته و احکام مندرج پیشنهادیه ()362اول اسد  1387این آمریت احتراماً
مینگاریم:
مواد دهم یازدهم و سیزدهم تعلیماتنامه اشتباه وثایق درمورد مغـایرت مهـر
بدون تحریر علت ،تغیر شکل کاغذ ،تفاوت خط وکتابت و جابجاء نمـودن ورق
اجنبی و بیگانه از کنده اصلی وحتی یک جلد مکمل در بین مجلدات یا کتابهـای
وثایق محکمه را نیز شامل میشود مشبوهیت و جعلیت همچو اسناد و وثایق را حکم
میکند که طبق پراگراف اول ماده سی ونهم تعلیمات نامه تحریر وثایق کـه چنـین
مشعر است.
بقیه پاورقی صفحه قبل
.3متحدالمآل شماره( )110-72مؤرخ.1388/2/17
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( هرگاه کدام وثیقه نزد محاکم عموماً ویا نزد محکمه مرافعه یا تمییز مشبوه
واقع شده باشد عالوه برآنکه اعتبار ندارد و موجبات اشتباه و دالیل و نظریه خود را
سلسلتاً بوزارت عدلیه اطالع دهند ).بناءً منشاء اسـنادیکه مـوارد فـوق دران
مشاهده شود فاقد اعتبار واجرای مثنی همچوسند باطل گذاشتن مهـر محانسـبی
بران میباشد و تحریرکیفیت موارد فوق حیثیت جرم بر سند را داشته کـه آمریـت
مخزن و حتی محکمه ذیصالح بدون ادعای شخص اهلیت و صالحیت آنرا ندارند
مانند کتاب سه ورقی تملیک خط سال  1300چاردهی مندرج پیشنهاد نمبر فـوق
که در مورد پنجاه و پنج هزار سیر تخمریز زمین واقع لوگر بود که محکمه متذکره
اصالً در سال  1300وجود نداشته محـال است که یک محکمه قبل از بوجـود
آمدن اجراآت نماید آنهم خارج صالحیت مانند چند اول ،ده سیز ،پغمان ،و لوگر و
یا مانند یک جلد کتاب مندرج پیشنهادیه ( 1387/5/1 )354این آمریـت کـه
بشماره ( )34/2مؤرخ 12حمل  1335محکمه چـاردهی شـروع و بشـماره
( 1335/9/21 )201/43ختم که جایداد های بیشتر از دوازده هزار جریب زمین
های تاشقرغان طی چند قباله محدود خارج حوزه صالحیت همچنان ده سبز ،پغمان،
شهرنو ،شهر کهنه ،مسلخ ،پل باغ عمومی وغیره که باکنده جات همـان تـاریخ
محکمه متذکره از نگاه مهر خط و کتابت ،نمرات و تاریخ و حتی کاغذ مطابقـت
ندارد که حقوق و امالک اشخاص و دولت را تهدید می کند و محاکم طبق هدایت
مواد (19و )20تعلیماتنامه اشتباه وثایق حین اجرای مثنی که حیثیت اصل سـند را
دارد موارد فوق را رعایت نمایند.
آمریت مخزن صرف مرجع محافظت و ارایه معلومات وثایق بوده کـه ایـن
مامول را یومیه حتی المقدور در نهایت احتیاط و سعی و تالش فراهم نموده اسـت
اما حین مواجه شدن به آثار گل و تراش جابجا نمودن یک ورق و حتی یک جلد و
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ثبت وثایق دروغین بداخل اوراق سفید کنده جات که همه جعل و تزویر مادی اسناد
را نشان می دهد و مانع اجرای مثنی و ارائه ثبت محفوظ میگردد و طبق ماده سـی
ونهم تعلیمات نامه تحریر وثایق آنرا فاقد اعتبار دانسـته و کیفیـت را بمقامـات
ذیصالح ابالغ که در آزای آن تصـویب ( )738مـورخ /5دلـو 1385/مقـام
شورایعالی ستره محکمه اجراآت صورت گرفته است.
بناءً باکمال احترام و بمنظـور رفـع تنـاقض تصـویب ( )289مـورخ
18سرطان 1387بامواد نمبر فوق تعلیماتنامه تحریر و اشتباه وثـایق و تصـویب
( )738مذکور ورفع مسولیت بعدی طالب هدایت هستیم».
ریاست تدقیق و مطالعات موضوع را در رورشنی احکام قـانون مطالعـه و
چنین ابراز نظر نموده اند:
« آمریت مخزن بخاطر حفاظت و رعایت امانت داری در حفـظ اسـناد و
اوراق مربوط مخزن مواردی را استهداء نموده که قابل دقت است از جمله متذکر
شدند که :
یک تعداد وثایقی وجود دارد که مراحل قانونی در آن رعایت نشـده طبـق
تعلیماتنامه اشتباه وثایق مشبوه به نظر میرسید همچنان کتب وثایقی وجود دارد کـه
بزمانی تعلق می گیرد که درآن موقع اصالً محاکم ترتیب دهنده ایجاد نشـده بـود
واین کنده ها فعالً در مخزن موجود است  .مدققین قضائی در روشنائی احکام قانون
طبق ماده ( )287قانون اصول محاکمات مدنی به این نظر اند که اسـناد رسـمی
فیصله ها و قرار های قطعی محاکم در صورتی اسناد مثبته شناخته می شـود کـه
دارای ثبت محفوظ قضاء بوده و از جعل و تزویر خالی باشد .اگر اسناد رسمی که
در ترتیب و تنظیم آن شروط و احکام قانون رعایت نشده باشد طبق مـاده ()288
قانون مذکور حیثیت اسناد عرفی را دارد .بنابر جریان فوق هرگاه در وثایق مواردی
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مشاهده شود که احکام قانون در آن رعایت نشده وو ثیقه را مشبوه جلوه دهد طبق
ماده ( )39تعلیمات نامه اشتباه وثایق محکمه مربوط در مورد صحت و سقم آن بـا
رعایت مصوبه ( 1385/11/5 )738شورایعالی ستره محکمه ابراز نظر نماینـد و
وثایق که موارد مشبوهیت در آن به نظر رسد اجرای مثنی آن از مشکالت بعـدی
خالی نیست .بلکه ایجاب می نماید تا قبل از اجرای مثنی موضوع صحت و سـقم
وثیقه از طریق محکمه ذیصالح مورد بررسی قرار گیرد و بعداز صـدور حکـم و
تجویز اصولی محکمه راجع به صحت آن در مورد اعطای مثنی اقدام الزم و مقتضی
صورت گیرد و اگر حکم به جعل آن صادر شـود طبـق مـاده ( )320اصـول
محاکمات مدنی اجراآت شود موضوع بشورایعالی ستره محکمه تقدیم گردد آنچـه
هدایت فرمایند موجب تعمیل است».
حینکه تفصیل جریان بمقام محترم شورایعالی گزارش یافـت قـرار مصـوبه
( 1387/7/2 )415چنین هدایت فرمودند:
« نظر ریاست تدقیق و مطالعات تائید شد».
نظر تدقیق و مطالعات که مورد تائید مقام محترم قرار گرفتـه بدینوسـیله از
بمحاکم محترم استیناف اخبار شد تا موضوع را بمحاکم مربـوط شـان تعمـیم و
ریاست داراالنشاء شورایعالی را در جریان قرار دهند)113 (.
 -113بارتباط طرز العمل رسیدگی به مشبوهیت اسناد متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده است:
 .10متحدالمآل شماره ( )585 - 542مورخ .1385 / 8/24
 .11متحدالمآل شماره ( )1514-1455مؤرخ .1386/9 / 11
 .12متحدالمآل شماره ( )2875-2820مؤرخ . 1387 /7/ 22
 .13متحدالمآل شماره (  )1416 -1349مؤرخ .1387/ 5/1
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اتخاذتدابیر احتیاطی
درموردمتهمین جرایم تروریستی،
ضد امنیت داخلی وخارجی ،اختطاف وگروگانگیری
که ازمحکمه ابتدائیه برائت می گیرند.

متحدالمال شماره ( )2685/2617مورخ 1387/7/24
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

نامه ( )4/80مورخ 1386/11/24کمیته هم آهنگی ارگانهـای عـدلی و
قضای که تحت ریاست محترم بهاالدین "بها" عضو ستره محکمـه ،حسـب ذیـل
تجویز اتخاذ نموده اند به داراالنشاء مواصلت نموده است:
« قراریکه مستحضر هستند نظربه فیصله شورایعالی غرض رفـع مشـکالت
وتنظیم بهتر اموربین ارگان های عدلی و قضائی کمیته همآهنگی توظیـف و مـدتی
است جلسات پیهم داشته و به مشکالت ارگانهای مربوط بحت وراه حـل هـای
معقول جستجو میشود و بعضاً تصامیم این کمیته بررسی و مطالعه بیشـتر و تائیـد
شورایعالی را ایجاب مینماید.
در رابطه به متهمینی که در جرایم تروریستی ،جرایم ضـدامنیت داخلـی و
خارجی کشور ،اختطاف ،گروگان گیری و مواد مخدر مورد تعقیب بوده و فیصـله
های محاکم ابتدائیه یا استیناف مبنی بر برائت یارهائی شان صادر میگردد که اگـر
این فیصله ها فی الوقت تنفیذ میشود شاید تاطی مراحل بعدی محاکمـه مـتهم از
فرصت استفاده نموده و فرار نماید و سعی مراجع تعقیب عدلی بی نتیجـه بمانـد،
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بحث همه جانبه صورت گرفته و باآلخره نظر اتفاقی و تصمیم براین شد که بمنظور
تطبیق حکم محکمه مطابق به قانون از یک جانب و برای حفظ حضـور مـتهم در
مرحله بعدی محاکمه اعم از استیناف و فرجام طلبی و جلوگیری احتیاطی از غیابت
و فرارآن از جانب دیگر همچو اشخاص خارج ساحه محبس و بـدون تلقـی نـام
محبوس باالی آن صرفاً بنام نظارت در محل خاص دیگری که وزارت جلیله عدلیه و
یا ارگان های عدلی بمنظوری مقام ریاست جمهوری تدارک مینمایند الـی صـدور
فیصله نهائی نگهداری شوند تا سرنوشت شان باساس فیصله نهائی معین گردد .برای
اینکه در این مورد استناد اصولی بوجود آمده باشد ایجاب میکند این تصمیم مورد
غور شورایعالی ستره محکمه قرار گرفته از لحاظ حقوقی در اتخاذ همچـو تـدابیر
احتیاطی با در نظرداشت شرایط مصلحتی کشور اگر مخالفت با قـوانین مدونـه و
نافذه نداشته باشد آنرا طرف تائید و تصویب قرار دهند»
حینیکه نظر کمیسیون محترم طی پیشنهاد به اجالس مقام محترم شـورایعالی
تقدیم شد قرار مصوبه ( )826مورخ  1386/11/30هدایت ذیل صادر گردید:
« نظر کمیته محترم هم آهنگی ارگانهای عدلی و قضائی تائید شـد وزارت
محترم عدلیه و اداره محترم لوی څارنوالی در جریان قرا رگیرند».
مراتب مصوبه مقام محترم شورایعالی بدینوسیله به محاکم محترم اسـتیناف
والیات متحدالماالً اخبار شد تا آنرا به محاکم مربوط خویش تعمـیم و داراالنشـاً
شورایعالی را درجریان قرار دهند)114 (.
 -114بارتباط توقیف وحبس متهم وشرایط رهائی آنها ،متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل( )421-361مؤرخ .1386/1/16
.2متحدالمآل شماره ( )235 - 184مؤرخ .1387/ 1/ 26
 .4متحدالمآل شماره ( )2999-2930مؤرخ .1387 /8 / 29
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طرزالعمل
استفاده ازفرامین عفووتخفیف مجازات

متحد المال شماره  2686الي 2719مورخ 29ر7ر1387
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

محترم محمد قاسم حليمي رئيس مالي و اداري ستره محكمه و رئيس هيئت
اعزامي به محبس مركزي واليت ننگرهار پيشنهاديه ذيل را به رياست محترم سـتره
محكمه ارائه داشته اند :
 .1در محبس عمومي واليت ننگرهار ي نفر محبوس به اسم لشـكرخان
ولد ملتان در فقره قتل قرار فيصله نهايي به مدت  5سال حبس تنفيذي محكوم بـه
جزاء گرديده است در مسئله حق العبدي مدعي حق العبد برايش حلف را متوجـه
نموده كه موصوف اداي حلف نموده است  .اكنون مدت دوماه حبس آن باقيمانده
است بدينوسيله احتراماً استهدا مينمايم كه محبوس مذكور درفرمان نمبر فوق قابل
رهايي بوده يا خير ؟
 .2فرمان نمبر 93مورخ 8ر7ر 1387محترم رئيس صاحب جمهـوري
اسالمي افغانستان كه به مناسبت حلول عيد سعيدفطر درمـورد عفـو و تخفيـف
مجازات محبوسين و محجوزين صادر شده در فقره  2ماده  8فرمان چنين حكـم
.5متحدالمآل شماره ( )3636-3566مؤرخ . 1387 / 11/ 3
.6متحدالمآل شماره ( )790- 719مؤرخ.1388/3/ 22
 .7متحدالمآل شماره (  )1520-1448مؤرخ.1388 /5/27
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شده كه محكوميني كه عالوه بر حبس يا حجز به جزاي نقدي محكوم گرديده اند
و مطابق احكام اين فرمان قابل رهايي ميباشند جزاي نقدي آنها نيز عفو واز تحصيل
آن انصراف بعمل آيد  .ولي يكنفر محبوس به اسم صابر ولد كاكودر فقره قاچـاق
مواد مخدر متهم وقرار فيصله نمبر  3مورخ 3ر1ر 1387مقام عالي ستره محكمه
به مدت يكسال و سه ماه حبس تنفيذي محكوم به جزا گرديده است مدت حـبس
نامبرده قبالً درمحبس مركزي سپري شده ولي نسبت عدم تحويلي پول جريمه ويا
ارائه تضمين معادل آن تاحال رها نگرديده و حال خواهان تطبيق فقـره  2مـاده 8
فرمان 93مورخ 8ر7ر 1387فعلي است .اكنون احتراما استهدا مينمايم كه مطابق
احكام اين فرمان پول جريمه مذكور قابل عفو بوده ياخير ؟
 .3فرامين مقام محترم رياست جمهوري اسالمي افغانستان كه در بـاره
عفو و تخفيف مجازات محبوسين و محجوزين صادر ميشود محبوسين و محجوزين
ازهر فرمان مستحق تخفيف ميشود؟ ويادر سال يكبار ؟ ويا در طول حبس صـرف
ي مرتبه مستحق دانسته ميشود ؟
 .4فرمان عفو تخفيف مجازات ازتاريخ انفاذ آن تاچه قدر مـدت مـدار
اعتبار بوده ؟
 .5محبوسين و محجوزيني كه از فرامين قبلي رئيس صـاحب جمهـوري
اسالمي افغانستان تخفيف اخذ نموده درمدت سپري شده مجازات جمع ميشود يا
از سر جمع مجازات باقي مانده محكوم بها منفي ميگردد .
ربع ،ثلث و نصف مدت سپري شده محبوسين و محجـوزين ازسـرجمع
حبس محاسبه شود يا بعد آنكه تخفيف قبل از سرجمع حبس منفي گردد محاسـبه
ميشود ).
در زمينه حسب هدايت جاللتماب قاضي القضات جلسه فوق العاده شوراي
عالي به تاريخ 27ر7ر 1387درحالي داير گرديد كه محترم جنـرال عبدالحميـد
رئيس اداره حراست قانون و امور قضايي رياست عمومي اداره امور وداراالنشـاي
شوراي وزيران محترم سيد محمد يوسف حليم رئيس عمومي تقنين وزارت عدليه و
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محترم قاضي محمد عيسي عضو اداره مراقبت و كنترول ستره محكمه حاضر بودند
در زمينه پيشنهاد هاي واصله ،مصوبه  460شورايعالي به نحو آتي صادر گرديد :
« پيشنهاد هاي هيئت اعزامي ستره محكمه درحاليكه محترم رئـيس اداره
حراست قانون وامور قضايي رياست عمومي اداره امـور و داراالنشـاي شـوراي
وزيران رئيس عمومي تقنين وزارت عدليه و قاضي محمد عيسي عضو اداره مراقبت
و كنترول ستره محكمه حضور دارند تحت مداقه قرار گرفت و درزمينـه چنـين
توضيح ميداريم :
 -1راجع به محترم لشكر خان ولد ملتان كه در قضيه قتل باثر حكم نهايي
به مدت  5سال حبس محكوم گرديده در قسمت حق العبد به اداي حلف مبادرت
كرده و صرف  2ماه از حبس وي باقيمانده است  .درمورد حكم جزايي ازحكـم
فرمان مبني بر رهايي استفاده كرده ميتواند ولي اگر قسمت حق العبـدي نهـايي
نگرديده باشد مراحل قانوني محاكماتي خود راطي كرده ميتواند .
 -2پيرامون محترم صابر ولد كاكو كه مدت حبس محكوم بهاي خـودرا
سپري نموده وصرف به منظور تطبيق جزاي نقدي تحت حبس قرار دارد بارعايـت
فقره  2ماده  8فرمان  93مورخ 8ر7ر 1387مقام محترم رياست جمهوري گرچه
ارجاع ان به ماقبل است چون اصوالً به نفع محكوم قرار ميگيـرد و ازان اسـتفاده
نموده واز تحصيل مبلغ جزاي نقدي معاف ميگردد .
 -3درمورد اينكه محبوسين و محجوزين ازهر فرمـان عفـو و تحفيـف
رياست جمهوري استفاده كرده ميتواند ويا در طول مدت حبس يكبـار ازمزايـاي
فرامين استفاده كرده ميتواند توضيح ما چنين است كه محكـومين و محجـوزين
صرف در سال يكبار از مزاياي فرامين عفو و تخفيف استفاده كرده ميتوانند يعنـي
اگردر سال مابعد نيز محتواي فرمان رياست جمهوري به عفو ويا تخفيف شان موثر
باشد بازهم مانع در استفاده از ان براي يكبار در سال بعدي نيست .
 -4اينكه فرمان عفو و تخفيف مجازات ازتاريخ نفاذ آن تا چقـدر مـدار
اعتبار بوده ميتواند در روشني احكام مندرج فرمان صادره به احكام قضايي كه قبل
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از تاريخ صدور فرمان از ديوان هاي مربوط ستره محكمه يا مراحل تحتاني نهـايي
گرديده باشد قابل تطبيق است نه بر احكامي كه بعد از صدور فرمان نهايي ميگردند
قابل تطبيق نميباشد .
 -5راجع به مجرمين و محجوزيني كه از فرامين محترم رئيس جمهـوري
تحفيف اخذ نموده اند باقي مانده حبس اوشان بعد ازتطبيق فرمان مدت محكوم بها
دانسته ميشود ويامدت محكوم بها مدتي است كه درحكم نهايي ذكر شده اسـت
در اين زمينه بارعايت حكم رياست جمهوري مدت باقيمانده حيثيت محكوم بها را
حايز ميگردد.
 -6ربع ،ثلث و نصف مدت سپري شده و حبس ويا حجز محبوسـين و
محجوزين از سرجمع حبس محكوم بها محاسبه ميشود يابعد از رعايـت تحفيـف
دراين مورد مراد از ربع ،ثلث و نصف حبس محكوم بها حكم مندرج فيصله نهايي
ميباشد نه حكم بعد از تخفيف .
داراالنشا موضوع را به وزارت محترم عدليه ومحاكم اسـتيناف طـور
متحد المال اخبارنمايد».
متن مصوبه شورای عالی بدینوسیله طورمتحدالمآل به محاکم استیناف اخبار
شدتامتن مصوبه رابمحاکم مربوط تعمیم نموده وداراالنشاءشورای عـالی رانیـزدر
جریان قراردهند) 115(.

 -115بارتباط عفووتخیف مجازات متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده است:
 .1متحدالمآل شماره ( )3281 -3211مؤرخ 1387./ 10/9
 .2متحدالمآل شماره ( )2041 -1988مؤ رخ .1386/6/1
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رسیدگی
به دعاوی مربوط به مطالبات پولی افراد علیه دولت
متحد المال شماره (2720الي  )2789مورخ 1387/8/5
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

ال مقام محتـرم شـوراي عـالي سـتره محکمـه طـي مصـوبه 138
قب ً
مورخ27ر2ر 1387چنين هدايت صادر فرموده بودند :
«هرگاه دعاوي درمورد مطالبات پولي بين اشخاص حقيقي صورت گرفتـه
باشد محاکم مطابق مصوبه شماره ( )187مورخ  1382/4/9شورايعالي که مستند
به فتواي کميسيون افتاي شوراي علماء افغانستان صـادرگرديده رسـيدگي و بـه
اصدارحکم مبادرت نمايند ولي از آنجا که درمورد تاديات از جانب دولـت بـاثر
تجاويز شورايعالي ستره محکمه مندرج يادداشت ( )939مورخ 1385/11/19و
( 1386/2/20)155رئيس عمومي دافغانسـتان بانـک ومعـين وزارت ماليـه
درجلسات متعدد شورايعالي اشتراک وبر موضوع مذاکرات مفصل صورت گرفتـه
چنانچه باالثر درزمينه مطالعات سروي راجع به کميت و کيفيت تاديـات صـورت
گرفت وباآلخره درجلسه مورخ 1386/2/27شورايعالي به اشتراک ذوات محترم
مذکور ضـمن يادداشـت ( 1386/2/25)140قراربـران شـد تـا درزمينـه
سيمينارعليحده به اشتراک مسؤولين امورو متخصصين آن به شمول نماينده گـان
صندوق ملل متحد موسسه (اي ام اف) وسايرذوات از دول متحابـه درکابـل بـه
سازماندهي رياست عمومي د افغانستان بانک داير گردد تاضمن آن راه حل مـوثر
دريافت گردد بنابران رسيدگي به دعاوي اشخاص حقيقي عليه دولت الـي تـدوير
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سيمينار واتخاذ تصميم مقتضي معطل قرار داده شود موضوع به جميع محاکم متحد
الماال اخبار گردد».
جريان فوق ضمن متحد المال(975الي  1386/3/5 )1034بـه جميـع
محاکم استيناف واليات ومراجع ذيربط اخبارگرديده است .
عالوه برآن وزارت ماليه طي نامه ( )14311مورخ  87/8/7بـه پاسـخ
مکتوب (  )581مورخ  1386/3/5امريت تحريرات رياست داراالنشا شورايعالي
ستره محکمه ذيال نگاشته اند :
« درزمينه قبل از صدور فرمان 142مورخ  1381/7/14مقام عالي رياست
دولت انتقالي اسالمي افغانستان شورايعالي ستره محکمه فتواي را صادر ولي مقـام
عالي رياست دولت بنابر ضرورت هاي عيني منسجم ساختن سياست پولي کشـور
فرمان ( 1381/7/14 )142را مبني بر اهداف ذيل صادر نموده اند :
 -1ماده ( )2فرمان ( )142راجع به ايجاد ثبات درسيستم پـولي ازطريـق
نشر وتوزيع بانکنوت هاي افغاني نو.
 -2اصالح سيستم پولـي افغانستان و افـزايش اعتبـارپول افغاني نو .
 -3تبادله قروض دولت ،تبادله قروض مردم وموسسات بدولت ،قـروض
دافغانستان بانک به مشتريان واز مشتريان به دافغانستان بانک به پول افغاني نو .
 -4از دوران کشيدن نوتهاي کهنه ونوتهائيکه توسط دافغانسـتان بانـک
نشروتوزيع نشده است .
بناْءً بادرنظرداشت فتواي قبلـي وضـرورت هـاي اجتمـاعي ،سياسـي
وصدورفرمان ( )142مقام عالي دولت بازهم هرتصميمي که منجانب مقـام عـالي
ستره محکمه اتخاذ وطرف تائيد مقام عالي رياست جمهوري اسـالمي افغانسـتان
قرارگرفته وبه صدورفرمان جديد درزمينه بيانجامد درزمينـه وزارت ماليـه بسـهم
خويش درتطبيق آن ازهيچ گونه همکاري دريغ نمي نمايد ».
باالثر موضوع دراجالس مورخ  87/7/23شورايعالي ستره محکمه مـورد
بحث قرارگرفت وقرار تصويب ( )454هدايت ذيل صادر گرديد :
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«ازآنجاکه دعاوي اشخاص عليه دولت به اثر مصوبه شماره ( )138مـورخ
 1386/2/27شورايعالي حسب تقاضاي دافغانستان بانک مبني براينکه سـيميناري
درزمينه غرض رسيدگي به موضوع تاديات دولت به اشخاص داير ميگردد رسيدگي
به دعاوي اشخاص عليه دولت معطل قرار داده شده بود چون از تاريخ تصويب فوق
اقدامي درزمينه بعمل نيامـده وازطرفـي ا شخاص ا صرار ب ه ت قا ضاي خوي ش
دارن د،بنابران به تعقيب تصويب شماره ( )138مورخ 1386/2/27قبلي تجـويز
اتخاذ شد تاهرگاه اشخاص به اقامه دعاوي خويش عليه دولت مبادرت مينماي.نـد
محاکم ذيصالح مربوط مطابق احکام قانون به رسيدگي در مورد مبادرت نمايند.
متن مصوبه به تعقیب متحدالمآل قبلـی شـماره ( )1034-975مـؤرخ
 1386/3/5به جمیع محاکم اخبار گردد) .
موضوع بدینوسیله به محاکم استیناف اخبار شد تامتن مصوبه رابه محـاکم
تغمیم وداراالنشائ شورای عالی رانیزدرجریان قراردهند)116 (.

 -116در مسایل بانکی وارزش وتطهیر پول متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
.1متحدالمآل شماره ( )1034-975مؤرخ . 1386 / 3/ 5
.2متحدالمآل شماره ( ) 801-740مؤرخ.1387/2/ 31
..3متحدالمآل شماره ( )2322-2250مؤرخ 1388 / 9/ 30
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معلومات
امالکی ازوزارت مالیه داده نمیشود.

متحدالمال شماره ( )5929مورخ 1387/8/12
ریاست دفتر آمریت عمومی قوه قضائیه
نامه شماره ()2830مورخ  1387/8/7آمریت اسناد و ارتبـاط ریاسـت
محترم تحریرات از اثر نامه شماره ( )ASI10625مورخ  1387/7/3مـدیریت
عمومی آرشیف ریاست عمـومی اداری وزارت محتـرم مالیـه واصـل و چنـین
مشعراست:
در طی چندین سال جنگ و بدبختی ها که دامنگیر کشور عزیز مـان بـود
متاسفانه یکتعداد اسناد امالکی مخازن آرشیف وزارت مالیه و مسـتوفیت والیـت
کابل مورد دستبرد اشخاص استفاده جو (فرصت طلب) قرار گرفته و بـا جعـل و
تزویر مواجه گردیده است که وزارت مالیه بمنظور جلوگیری از غصـب امـالک
دولت و اشخاص جریان موضوع را به مقام محترم ریاسـت جمهـوری اسـالمی
افغانستان پیشنهاداً تقدیم و مقام عالی دولت هیأت را به سرپرستی وزارت محتـرم
عدلیه توظیف و هیأت موظف بعداز غور و بررسی همه جانبـه نظریـه خـویش را
پیرامون موضوع بمقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان تقدیم و مقام عالی
طی حکم شماره ( )2127مورخ  1387/4/19نظریه هیأت را منظور فرمودنـد
که باساس آن هیأت بعدی از ارگانهای کشف و تحقـق لـوی څارنوالی،آمریـت
کریمنال تخنیک وزارت امور داخله ،ریاست عمومی امنیت ملی ،ریاست عمـومی
مستقل مبارزه با ارتشاء و فساد اداری تحت ریاست اداره محترم لـوی څـارنوالی
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جمهوری اسالمی افغانستان توظیف و عمالً تمامی اسناد تحت بررسی هیأت مختلط
قرار دارد.
بناءً بمنظور تامین منافع علیای کشور ومردم شهید پرور افغانسـتان ادارات
محترم ذیربط موارد آتی را با وزارت مالیه همکاری جدی فرمایند.
 .1سواد تمامی مکاتیب مبنی بر ارائه معلومات در زمینه مالیـه اراضـی،
فرامین مقامات عالی سنوات ماضیه ،دفاتر مالیه دهی حدود اریعه اراضی قباله هـای
اشخاص و دولتی که در محاکم و څارنوالی ها ،ادارات حقوق ،کادستر زراعت و
سایر ادارات از سال  1371الی اکنون از عنوان وزارت مالیه صادرگردیده باشد و
در ادارات مذکور موجود باشد یک یک کاپی آنرا رسماً به وزارت مالیه طور عاجل
ارسال دارند تا به استیذان هیأت موظف موجود رسانیده شود.
 .2تمام مراسالت که از عنوان وزارت مالیه به ادارات محترم در رابطه به
موضوعات امالکی مواصلت میورزد لطفاً جهت تثبیت صحت و سقم آن موضـوع
مجدداً از طریق پسته رسمی (آرشیف مربوط) با وزارت مالیه در میـان گذاشـته
بعداز معلومات مجدد بر وفق قانون در مورد اجراآت گردد.
 .3معلومات امالکی روی دالیل فوق الی اطالع ثانی معطل قرار دارد ،بناءً
از تاریخ صدور مکتوب هذا هیچگونه معلومات امالکی که از آدرس وزارت مالیه به
ادارات ذیربط مواصلت مینماید فاقد اعتبار قانونی بوده و قابل اجراء نمیباشد.
مراتب واصله غرض اگاهی بشما ارقام وفق محتویات آن در زمینـه طبقـاً
اجراآت بعمل آرید)117 (.

 -117درمورد تصادیقی که ازآدرس وزارت مالیه درموردامالک دولتی ویا اشخاص
صادرگردیده است ،جهت تثبیت صحت وسقم آن طی متحدالمآل شماره (( )169مؤ رخ
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تعدیل وایزاد
در رهنمود توضیحی تکافل اجتماعی

متحدالمال شماره ( )2758/2789مورخ 1387/8/20
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

باثر استهداء ریاست محکمه استیناف کابل بـه ارتبـاط موضـوع تکافـل
اجتماعی بی سرپرستان پس از تدقیق و انجام مطالعات الزم پیشنهاد ذیل بمقام محترم
شورایعالی تقدیم گردید.
« قبالً رهنمود توضیحی در مورد تکافل اجتماعی بی سرپرستان تنظیم و بـه
اثر تصویب شماره ( )665مورخ  1386/8/29شورایعالی تائید و در صـفحات
()241الی( )244نشریه سیمینار عالی روسای محاکم منعقد 17/12عقرب سـال
 1386نشر گردید فقره ( )13رهنمود مذکور متن آتی را دربرداشت :
« -13تکفل شخص بی سرپرست صرف از طرف اقارب اصولی درجه اول
تا درجه سوم صورت گرفته میتواند و به اشخاص بیگانه فاقد رابطه قرابت دادن این
حق بخاطر جانب رعایت مصلحت بی سرپرست مجاز نمی باشد».

 1388/1/10تجویر شده است تاهمچواسنادیک بار به وزار ت مالیه ارجاع وتائیدآن گرفته
شود.
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باثر استهداء ریاست محکمه اطفال کابل ریاست عمومی تدقیق و مطالعات
ستره محکمه با در نظر داشت ماده ( )78قانون مدنی تعدیل فقره ( )13مذکور رابه
نحو ذیل پیشنهاد نمود:
(( /12الف -تکفل شخص بی سرپرست از طرف اقارب اصولی درجه اول
تا درجه سوم صورت میگیرد.
ب -تکفل شخص مجهول الهوبه و فاقد هویت به عهده دولت است.
ج -محکمه مربوط بارعایت حکم ماده ( )78قانون مدنی میتواند سرپرستی
شخص مجهول الهویت وفاقد هویت را به اشخاص واجد اهلیت و شرایط قـانونی
واگذار نماید.
د -شخص مسؤول تعهد مینماید که تمام احکام شریعت و قـوانین دولـت
بخصوص احکام و قواعد مندرج این رهنمود را در خصوص طفل بـی سرپرسـت
وفاقد هویت یا مجهول الهویت جداً رعایت نموده و در مواقع معینه بـه محکمـه
مربوط از وضع طفل گزارش دهد».
همانا نظر مذکور ریاست تدقیق ومطالعات به اجالس مـورخ 1387/6/9
شورایعالی محول گردید که مقام محترم شورایعالی ضمن یاد داشت شماره ()201
هدایت صادر نمود ،ریاست داراالنشاء به همکاری ریاست تدقیق و مطالعات طرح
مکمل وروشنی را در مورد تکافل اجتماعی اطفال بی کس ترتیب و به جلسه بعدی
شورای عالی تقدیم نماید.
باالثر در زمینه با تاکید برطرح تعدیل فقره ( )13که بالتفصـیل از طـرف
داراالنشاء شورایعالی و ریاست تدقیق و مطالعات تنظیم گردیده به اجـالس مقـام
محترم شورایعالی تقدیم گردید ،در زمینه طالب هدایت شد.
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مقام شورایعالی قرار مصوبه ( 1387/8/8 )510در زمینه هدایت ذیـل را
صادر فرمود.
« از آنجاکه سرپرستی جان و مال طفل یافت شده از صالحیت قاضی بـوده
در امور محافظت ،تعلیم و تربیه تزویج وی و تصرف در مال نیز قاضی والیت داشته
و ذیصالح میباشد باالثر کسیکه طفل را یافته صالحیت تزویج و یا تصرف در مـال
وی را ندارد و با رعایت احکام اسالمی کسیکه سرپرستی طفل را مینماید باید امین
ونیک سرشت باشد تاسبب اصالح جسمی ،عقلی و اخالقی طفل گردد بنـا بـرآن
قاضی حق نظارت برکسیکه سرپرستی طفل را مینماید نیز دارد و اگـروی را غیـر
صالح تشخیص دهد قاضی میتواند طفل را تحت رعایت شخص دیگری و یـا اداره
رسمی مربوط قرار دهد چنانچه غیر مسلمان سرپرست طفل مسلمان شده نمیتواند
باالثر فقره ( )13رهنمود توضیحی در مورد تکافل اجتماعی بی سرپرستان به مـتن
ذیل تصویب گردید:
« -13الف :تکفل شخص بی سرپرستان از طرف اقارب اصولی درجه اول
تادرجه سوم صورت می گیرد.
ب -تکفل شخص مجهول الهویه و فاقد هویت به عهده دولت است.
ج -محکمه مربوط بارعایت حکم ماده ( )78قانون مدنی میتواند سرپرستی
شخص مجهول الهویت و فاقد هویت را به اشخاص واجد اهلیت و شرایط قـانونی
واگذار نماید.
د -شخص مسؤول تعهد مینماید که تمام احکام شریعت و قـوانین دولـت
بخصوص احکام و قواعد مندرج این رهنمود را در خصوص طفل بی سرپرسـت و
فاقد هویت یا مجهول الهویت جداً رعایت نموده و در مواقع معینه به محکمه مربوط
از وضع طفل گزارش دهد».
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همچنان فقره ( )14در رهنمود مذکور به متن ذیل ایزاد گردد:
« هرگاه ولی ویاقریب طفل توان و قدرت سرپرستی طفل را نداشـته باشـد
میتواند طفل را تواسط وثیقه علیحده از طریق محکمه بمنظور سرپرستی برای شخص
مناسب و واجد شرایط سرپرستی بسپارد».
در تمام حاالت محکمه از سرپرستی طفل مراقبت و نظارت نماید و اگر طفل
از طریق محکمه جهت سرپرستی برای شخصیکه در خارج از افغانستان اقامت دارد
سپرده شده باشد سفارت افغانی را از طریق وزارت امور خارجه بمنظور مراقبـت و
نظارت طفل تحت سرپرستی در جریان قرار دهد.
مصوبه جهت توحید موافق قضائی به جمیع محاکم طور متحـدالمال اخبـار
گردد».
مراتب مصوبه مقام عالی بدینوسیله متحدالماالً به محاکم محتـرم اسـتیناف
اخبار شد البته متن آنرابه محاکم مربوط خویش تعمیم تا مطـابق بـه آن اجـراآت
مقتضی قانونی بعمل آورده و ریاست دراالنشاء شورایعالی را در جریان قرار دهند.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

تعیین محکمه
رسیدگی به جرایم اختطاف وقاچاق انسان
متحد المال ازشماره 2860الي  2929مورخ 1387/8/25
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

محکمه استيناف واليت کابل درمورد رسيدگي قضاياي اختطاف مراتب ذيل
رااستهدا نموده اند:
« قضاياي اختطاف قبال درمحاکم جزائي عادي کشور بررسي و حل وفصل
ميگرديد با بميان آمدن دولت انتقالي اسالمي بمنظور جلوگيري از گسترش جرايم
مذکور که متاسفانه تا فعالً دوام دارد در رديف ساير جرايم عليه امنيـت داخلـي
وخارجي طي فرمان تقنيني (1387/4/13 )47که افاده عـدم رأفـت وتشـديد
مجازات رامي نمود وصالحيت حل وفصل قضاياي مذکور به محاکم اختصاصـي
وبديل آن ديوان هاي امنيت عامه تفويض صالحيت گرديده که فرمان مذکور حاوي
دو اصل يکي تفويض صالحيت و دوم تشديد مجازات بود .
اخيراً فرمان نمبر فوق با تجويز و انفاذ قانون جديد مبارزه عليـه اختطـاف
وقاچاق انسان ملغي قرار داده شد که ماده ( )23قانون مذکور به آن صراحت دارد
و تشديد مجازات مندرج فرمان قبلي درماده هفتم قانون جديد مبارزه عليه اختطاف
وقاچاق انسان تصريح گرديده است به منظورتطبيق قانون و توحيد اجراآت يکسان
محاکم و جهت هاي مربوط آنها و با درنظـر داشـت الغـاي فرمـان (13)47
مؤرخ 1383/4/که محاکم ديوان هاي امنيت عامه فعالً صالحيت بررسي قضاياي
اختطاف را نخواهند داشت موارد ذيل را احتراماً ازمقام عالي استهداء مي نمائيم .
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الف قضاياي اختطاف قبالً درمحاکم عادي جزائي فيصله ميگرديد بانفـاذ
فرمان تقنيني ( )47مؤرخ 83/4/13مقام رياست دولت انتقالي اسالمي افغانسـتان
موقتاً حل وفصل قضاياي مذکور بديوان هاي امنيت عامه تفويض صالحيت گرديده
بود چون بانفاذ قانون جديد مبارزه عليه اختطاف وقاچاق انسان فرماني که اسـاس
صالحيت ديوان هاي امنيت عامه راتشکيل مي داد لغو گرديد ايا با وجود الغـاي
فرمان مذکور ديوان هاي امنيت عامه در بررسي وحـل قضـاياي مـذکور حـايز
صالحيت اند يا چطور ؟
ب درصورتيکه جواب منفي باشد آن عده دوسيه هائيکه درديـوان هـاي
مذکور تحت دوران قرار دارد آيا مطابق صالحيت قبلي و رعايت عدم رجعت قانون
به ماقبل حل وفصل گردد  .ويا اينکه با رعايت اصل پذيرفته شده تقديم شـکايات
برماهيت دربررسي قضايا نسبت فقدان صالحيت دوباره به قرار عـدم صـالحيت
ازديوان ها صادر گردد .
ج بعد از انفاذ قانون جديد مبارزه عليه اختطاف وقاچاق انسان صالحيت
تحقيق ،تمديد توقيف واقامه دعوي را کدام بخش از رياست هاي محترم څـارنوالي
دارا ميباشد قابل تذکر است که با انفاذ قانون جديد مبارزه عليه اختطاف وقاچـاق
انسان روساي محترم حوزه های چهارگانه شهر کابل و روساي ديوان هاي مربـوط
امنيت عامه متکي برقاعده فقهيه (.المجال اجتهاد مع وجود النص ) براين نظرمتفـق
اند که قضاياي اختطاف قانوناً بايد درمحاکم جزاي عادي حل وفصل گردد ورياست
محترم ديوان امنيت عامه استيناف نيزنظر آنها را تائيد مي نمايد ».
مطالب مورد استهدا ونظر رياست محترم تدقيق ومطالعات باجالس مـورخ
 87/8/14شورايعالي تقديم وقرار مصوبه ( )517هدايت ذيل صدور يافت.
«نظررياست تدقيق ومطالعات به نحو ذيل:
(از اينکه قانون مبارزه با اختطاف و قاچاق از جمله قوانين متني بوده وبـا
انفاذ آن مواد ( )356-415قانون جزا منتشره جريده رسمي شماره ( )347سال
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 1355وفرمان تقنيني شماره ( )47مورخ  1383/4/13رياست دولت انتقـالي
اسالمي افغانستان درمورد تشديد مبارزه عليه جرايم اختطاف وقاچاق اطفال وساير
احکام مغاير ،ملغي شده است وقوانين شکلي سابقه و هدايات مقامـات صـالحه
درمورد محاکم ذيصالح وحل وفصل چنين دعاوي به قوت خود باقيست ديـوان
هاي امنيت عامه ،محاکم ابتدائيه مربوط و محاکم استيناف کمافي السابق به حـل
وفصل جرايم اختطاف و قاچاق انسان دوام بدهند تا ازيکطرف ديوان هاي امنيـت
عامه درزمينه به توحيد رويه قضائي پرداختـه و از تشـتت وپراگنـدگي دربـاره
جلوگيري شود ،) .تائيد شد ودر ستره محکمه صالحيت رسيد گي همچو قضـايا
بديوان نظامي وجرايم عليه امنيت داخلي وخارجي تفويض گرديد ،موضوع متحـد
الماالً بجميع محاکم اخبار شود ».
مراتب مصوبه فوق بمقصد توحید رویه ومرافق قضـائی بدینوسـیله تعمـیم
گردید)118 (.

 -118درارتباط قضایای اطفال  ،اختطاف و قاچاق انسان متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره (  ) 1039مورخ .۱۳۸۵ / 4 / 18
.2متحدالمآل شماره ( ) 228 - 186مورخ . ۱۳۸۵ /5/10
.3متحدالمآل شماره ( )698-638مؤرخ .1386 /2 /12
.4متحدالمآل شماره ( )2829-2764مؤرخ1386. /9 / 10
.5متحدالمآل شماره ( )3423-3353مؤرخ .1387 / 10/ 13
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طرزالعمل
توقیـف متهـم

متحدالمال شماره ( 2930الي  )2999مورخ 1387/8/29
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

به تعقيب متحد المال شماره (361الـي  )421مـورخ  86/1/1اخبـار
ميگردد كه :
قبال مقام محترم وزارت عدليه شرح مفصلي را جهت حل مسايل مربـوط
محبوسين جهت غور و اتخاذ تجويز قانوني به ستره محكمه پيشنهاد نموده بود كـه
محتواي مندرج آن پس از غور رياست تدقيق ومطالعات ستره محكمه بمقام محترم
شورايعالي تقديم وقرارمصوبه ( 86/1/6 )37هدايت ذيل درزمينه صـدور يافتـه
است:
« نظرتدقيقي عيناًء تائيد گرديد مزيد برآن قـبال مصـوبه ( 85/10/28 )725
شورايعالي در قبال پيشنهاد وزارت محترم عدليه حاوي هدايات ذيل بود .
 -1محاكم فوقاني درقسمت بررسي ورسيده گي قضاياي متهمينكه محاكم
تحتاني به برائت شان حكم مينمايد اولويت داده و از همه اولتر همچو قضـايا را
مورد رسيده گي قرار دهند.
 -2درصورتي كه رهائي بعد از تطبيق حكم ويا برائت ايجاب اخذ تضـمين
را نمايد درفيصله محكمه گنجانيده شود تا جلوتقاضاهاي خارج حكـم محكمـه
گرفته شود .
 -3درمورد اينكه تمام محابس از قبولي متهميني كه خالف قانون باز داشت
شده اند امتناع ورزند ومتهميني كه خارج ميعاد قانوني به توقيف خانـه هـا ويـا
محابس باقي مي مانند دوباره بڅارنوالی راجع دارد قانون صراحت دارد .
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 -4درمورد اينكه تمام مديران محابس وتوقيف خانـه هـا تطبيـق مـاده
()36قانون اجراآت جزائي موقت را بعهده گرفته و از عملي نمودن آن نزد وزارت
عدليه مسئوليت پيدا كنند قانون صراحت دارد .
 -5آنعده متهمينكه تحت نظارت څارنوالی قرار دارنـد درصـورتي كـه
څارنوالی نتواند دوسيه هاي نسبتي شان را درميعاد معينه قانوني تكميل نمايد وتمديد
توقيفي را نيز از محكمه گرفته نتواند وزارت عدليه مطابق به احكام قانون صالحيت
رهائي ايشانرا دارد .
همچنان ياد داشت شماره ()995مورخ  1385/12/10شورايعالي سـتره
محكمه مشتمل بر هدايت آتي بود :
از آنجاكه فقره ( )2ماده ( )27قانون اساسي چنين مشعر است :
( هيچ شخص را نميتوان تعقيب ،گرفتاريا توقيف نمود مگر برطبق قـانون
.بنابرآن محبوسيني كه مدت حبس محكوم بهاي خويش را تكميل نموده اند ويا باثر
فرمان عفو وتخفيف مجازات ازطرف مقام محترم رياست جمهوري قابـل رهـائي
باشند ،صرف نسبت ندادن تضمين تحت حبس قرار گرفته نميتواننـد الزم اسـت
بالفاصله رها شوند البته درمورد محبوسيني كه عالوه برمحكوميـت حـبس بـه
مجازات نقدي نيز محكوم گرديده اندو مبلغ محكوم بها را به خزينه دولت تحويل
ننموده اند به دادن تضمين مكلف ميباشند داراالنشا شورايعالي ستره محكمه ايـن
مصوبه را بجميع محاكم ،مقام محترم لوي څارنوالی ووزارت محترم عدليه جهـت
توحيد مرافق قضائي عاجالً اخبار نمايد ».
اخيراً محكمه استيناف واليـت فراه به نامه (  87/7/6)1310شان چنين طالـب
هدايت گرديده اند :
«برمبناي اصل حاكميت شرع وقانون درجمهوري اسالمي افغانستان وبراي
حفظ امنيت وتامين عدالت اجتماعي در رابطه به دوسيه هائيكه برياسـت محكمـه
شهري و ديوان هاي جزاي عمومي وامنيت عامه رياست اسـتيناف واليـت فـراه
ميرسدموادآتي را قابل تذكر ميدانيم :
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ماده ( )35تعديل قانون اجراآت جزائي حكم ميكند  .هرگاه پوليس داليل
مستند وقانوني را مبني به الزام محبوسين ويا متهمين دريافت نماينـد موضـوع را
درظرف ( )72ساعت بڅارنوالی پيشنهاد مينمايند څارنوالی مكلف است بمالحظـه
جمع آوري داليل تصميم خود را مبني برهائي ،نظارت ويا توقيف متهم كتبـاً بـه
پوليس اطالع نمايند  .صالحيت څارنوالی در امر نظارت بيش از پانزده روز بـوده
نمي تواند وماده ( )36قانون اجراآت جزائي موقت حكم ميكند اگـر څـارنوالی
درظرف پانزده روز ازتاريخ گرفتاري صورت دعوي را بمحكمه تقديم ننمايد مـتهم
رها ميگردد مگر اينكه باثر درخواسـتي بموقـع څـارنوالی بمـدت پـانزده روز
ديگرازطرف محكمه باصالحيت تمديد شده باشد .فقـره ( )2مـاده ( )6قـانون
اجراآت جزائي مؤقت حكم ميكند محكمه ابتدائيه ميتواند درجريان محاكمه مـدت
توقيف را براي دو ماه ديگرتمديد نمايد  .همچنان محكمه استيناف دومـاه ومقـام
عالي تمیيز پنج ماه جمله نه ماه درجريان محاكمه مدت توقيـف را تمديد نمايـد .
هرگاه ميعاد تمديد مندرج فقره ( )2ماده ( )6قانون اجراآت جزائي موقت درجريان
محاكمه منقضي شود شخص توقيف شده ازحبس رها ميگردد .
ماده ( )35قانون اجراآت جزائي حكم ميكند گرفتاري وتوقيف شخص جواز
ندارد  .مگر به امر مقاماتيكه قانون به آنها صالحيت داده باشد  .توقيف متهم به امر
قاضي با صالحيت صورت ميگيرد وبتأسي از حكم ماده ( )92قانون اجراآت جزائي
توقيف هيچ كس بجز درتوقيف خانه جواز ندارد و هيچ ي از مـامورين توقيـف
خانه بدون امر كتبي مقامات صالحيتدار شخص را درتوقيف خانه قبول كرده نمـي
تواند ونه بيشتر از ميعاد مندرج ماده ()87اين قانون شـخص را درتوقيـف خانـه
نگهداشته ميتواند .
باذكر مطالب فوق مي بينيم كه اكثريت مطلق متهمين تحت توقيف درجريان
محاكمه بدون امر مقام باصالحيت تحت توقيف قرار دارند زيـرا تمـامي دوسـيه
هائيكه غرض حل وفصل شرعي به محاكم ميرسد غير ازپانزده روز توقيفي صالحيت
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څارنوالی واحياناً پانزده روزديگر تمديد توقيف كه ازمحكمه اخذ شده ديگر امـر
تمديد توقيف جريان محاكمه اخذ نشده و متهمين بر خالف صراحيت مواد قـانون
فوق الذكر مدتها درتوقيف نگهداشته شده ومحاكم طي مدت نه ماه از صـالحيت
خويش استفاده نكرده اميد وارم درزمينه هدايت داده شود تا در روشنائي آن فردي
از افراد بخالف شرع وقانون از نعمت آزادي محروم نشود و احياناًَ كسي بدون امر
مقام باصالحيت درتوقيف خانه نماند ».
جريان استهدائيه نيزپس ابراز نظر رياست تدقيق ومطالعات توأم بانظر ارائـه
شده باري بمقام محترم شورايعالي ستره محكمه تقديم شد كه قـرار يـاد داشـت
( 87/8/21 )255دستور ذيل صادر گرديد:
« متحد المال قبلي مجدداً تعميم وبا عطف توجه خاص محاكم و مراجـع
ذيربط به تطبيق بال انحراف آن تاكيد صورت گيرد».
باذکر مراتب فوق متکی به هدایت مقام محترم اینک یک کاچی متحدالمآل
های فوق درضمیمه ارسال است تامتن آن را بتمام محـاکم وواحـدهای مربـوط
دروالیات وولسوالی ها تعمیم وازتطبیق دقیق وبالانحراف آن مسـؤوالنه نظـارت
بعمل آرند ونیز دار االنشاءشورای عالی رادرجریان قراردهند)119 (.

 -119درمسایل مربوط به توقیف وحبس متهم وشرایط رهائی آنها ،متحدالمآل های ذیل نیز
صادرشده است:
.1متحدالمآل( )421-361مؤرخ ..1386/1/16
.2متحدالمآل شماره ( )235 - 184مؤرخ .1387/ 1/ 26
.3متحدالمآل شماره ( )2685-2617مؤرخ . 1387 /7 / 24
 .5متحدالمآل شماره ( )3636-3566مؤرخ . 1387 / 11/ 3

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

قضات
خدمتی فیصله ها ،قرارهاووثایق راامضاء نمایند

متحد المال شماره ( )3069 - 3000مورخ 3ر9ر1387
ریاست داراالنشاي شورايعالي ستره محکمه

به تعقيب متحد المال 618الي  679مورخ 28ر3ر 1387اخبارميگردد :
قبال ً ضم مصوبه 12 -104ر2ر 1387مقام شوراي عالي با تاييـد نظـر
تدقيق و مطالعات هدايت صادرگرديده بود كه قضات خدمتي درمحاكم صـالحيت
امضا رادر وثايق و مثني وثايق ندارند كه تفصيل آن درمتن متحد المال نمبر فـوق
انعكاس يافته است.
در قبال تعميم هدايت فوق ي عده محاكم به شمول محكمـه اسـتيناف
واليت زابل تعميل مصوبه فوق را درحاليكه اكثر قضات خدمتي به مقصد تكميـل
نصاب قضايي درمحاكم توظيف گرديده اند متعذروانمود وتقاضا بعمل آمـده تابـه
منظور فعال نگهداشتن محاكم و تسريع اجراات قضايي قضات خـدمتي هماننـد
قضات اصل بست درامور وثايق و ساير امور قضايي ذيصالح باشند .
جريان به سوابق آن مورد تدقيق رياست تدقيق ومطالعات واقع گرديده نظـر
شانراچنين ابراز داشتند :
« حسب تعامل قضاتيكه طبق احكام قانون نظر به ضرورت و تكميل نصاب
جلسه قضايي از طرف مقامات ذيصالح درمحاكم به صفت خدمتي گماشته ميشوند
الي اعزام شان به وظايف اصلي درمحكمه ايكه طورخدمتي موظف ميگردند صاحب
صالحيت هستند و در وظيفه اصلي فاقد صالحيت ميباشد  .اين قضات بدليل اينكه
دركار قضايي محكمه سهم ميگيرند ابراز نظر ميكنند و تصميم ميگيرنـد و بـراي
اينكه ازكار و از تصميم قضايي شان قانوناً مسئول باشند بايد در وثيقه ،فيصله ها و

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

قرار هايي كه به تصميم شان صادر ميشود امضا نمايند  .بناْء صالحيت امضا را در
وظايفي كه طور خدمتي كارميكنند دارند ».
حينيكه موضوع به اجالس مورخ 21ر8ر 1387شوراي عالي مطرح بحث
قرار گرفت ،قرار مصوبه  538مورخ 21ر8ر 1387هدايت ذيل صادر گرديد:
« قضات خدمتي فيصله ها ،قرار ها و نيز وثايق محكمه مربـوط را امضـا
نمايند  .متن مصوبه به جميع محاكم متحد الماال ً اخبارگردد ».
120
مصوبه فوق بدینوسیله جهت آگاهی واجراآت اخبارگردید) (.

 -120درموردتوظیف خدمتی قضات متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره ( )739- 680مؤرخ.1387/2/ 29
.2متحدالمآل شماره ( )1892-1825مؤرخ . 1387 / 5/ 21
.3متحدالمآل شماره ( )679 - 618مؤرخ.1387/ 2/ 28
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طرزالعمل
ذوالیدی درمدعابها
متحدالمآل شماره ( )3139-3070مورخ 1387/9/5
ریاست دار االنشاءشورای عالی ستره محکمه

نامه شماره ( )3458مورخ  1387/8/16مدیریت عارضین به ارتباط
مشکل وشکایت عده ای ازهموطنان در موردانتقال ذوالید محکوم بهای فیصله
های محاکم ثالثه بعد ازطی مرحله تجدید نظر واصل حینیکه تفصیل جریان
موضوع به جلسه مورخ  1387/8/21مقام محترم شورای عالی گزارش یافت
قرارتصویب شماره ( )535مورخ  1387/8/21هدایت ذیل صادر گردید:
« شورای عالی ستره محکمه قبالً باثر تجدیدنظر خواهی حاجی آدم خان
علیه حاجی حبیب اهلل بر قرار قضائی ( )810مورخ  1383 /12/18دیوان مدنی
وحقوق عامه ستره محکمه غورنموده وباستناددالیل قانونی به لغو حکم قطعی مذکور
تصمیم اتخاذنموده است وراجع انتقال ذوالیدی مدعی بهاازمحکوم له فیصله هالی
لغو شده ضمن مصوبه شماره ( )756مورخ  1386/11/2نظرریاست تدقیق
ومطالعات رامبنی براینکه  « :طوریکه از جریان برمی آیدفیصله های محاکم ثالثه
ذریعه قرار قضائی ( )32مورخ 1387/6/6شورای عالی لغوگردیده وجهت
رسیدگی مجدد بمحکمه تحتانی ارسال داشته تمام آثار مرتبه برفیصله های قبلی
ازبین میرود محکمه مربوط قضیه راسر ازنو بارعایت ماده ( )203قانون اصول
محاکمات مدنی مورد رسیدگی قانونی قراردهند .».تائید نمود وهدایت صادرنموده
بود تا(مدعی بها به حالت اصلی خود توسط قوه اجرائیه قرار گیرد) باالثر بمنظور
رفع مشکل وشکایات اصحاب دعاوی مبنی بر لغوفیصله قطعی ورسیدگی مجدد
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قضایا) اکیداً هدایت داده میشود تامحاکم اجراآت خویش رادرمورد ذوالیدی
مطابق مصوبه ( )756مورخ  1386/11/2فوق شورای عالی همسان سازند و به
اخراج ذوالیدی از ید محکوم له قبلی برموضوع مطابق احکام قانون رسیدگی
نمایند.
متن مصوبه فوق جهت توحید مرافـــق قضائی به جمیع محاکم
متحدالماالً اخبار گردد».
هدایت مندرج مصوبه نمبر فوق بدینوسیله متحدالماالً بمحاکم ومراجع
ذیربط اخبار شد.
البته محتوای آنرا به محاکم مربوط وواحد های اداری شان در والیات و
ولسوالی هاتعمیم وریاست داراالنشاء شورای عالی رادرجریان قرار میدهند) 121(.

-121درموردتجدید نظر براحکا م قطعی ونها یی محا کم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می
باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )765 - 722مورخ. 1385 / 8 / 27
.2متحدالمآل شماره ( ) 1685 - 1600مورخ . 1385 / 9 /20
.3متحدالمآل شماره (  )2314 - 2257مورخ .1385 / 11/24
.4متحدالمآل شماره ( )1110- 1050مؤرخ ..1387/4/ 1
.5متحدالمآل شماره ( )1960-1893مؤرخ .1387 / 5/ 24
.6متحدالمآل شماره (  ) 1082-1010مؤرخ .1388/ 4/23
.7متحدالمآل شماره (  ) 2541-2469مؤرخ 1388/ 11/3
..8متحدالمآل شماره (  ) 2833-2761مؤرخ .1388/ 11/20
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رسیدگی
به دعاوی ملکیت افرادکه در حاشیه ملکیت دولت
قرارداشته باشد ،بعد ازکسب معلومات
اداره قضایای دولت.

متحد المال شماره  3140الي  3209مورخ13ر9ر1387
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

قبالً باالثر عرض يکي از اصحاب دعوي به مقام محترم ستره محکمه راجـع
به قضيه امالکي از محکمه استيناف واليت باميان معلومات مطالبه گرديد که محکمه
موصوف در زمينه چنين گزارش داده اند :
« دعوي سيد شاه ولد سيد علي حسين ساکن يکاولنگ درحاليکـه وکيـل
ورثه سيد اسماعيل موکلين حسين ميباشد درخصوص يکتعداد زمين عليه سيد بابـا
ولد سيد سلطان باساس تبديل محکمه محول محکمه ابتدائيه شهري واليت باميـان
گرديده بودکه باثرهدايت فوق آنمقام طي استعالم 7مؤرخ 1387/8/از محکمـه
ابتدائيه شهري وبعد از ديوان مدني وحقوق عامه اينرياست معلومات خواسته شـد
درنتيجه معلوم گرديد که قبال قضـيه شـان قـرار فيصـله خـط () 252/11
 76/12/12به ترک خصومت طرفين انجام يافته بود که ازطرف ديـوان مـدني
وحقوق عامه اينرياست طي قرار قضايي ( 87/1/25 )2فيصله نمبر فوق محکمـه
شهري نقض وفيصله مجدد هدايت داده شده تا اينکه چند روز قبل قرار گفته محترم
عبدالقادر فيصل رئيس محکمه شهري نسبت اينکه طرفين دعوي اسـناد بنيـادي
نداشته وماليه هم بنام يکي از طرفين يا پدر وپدرکالن شان دردفتر امالک قيـديت
نداشت بازهم بقرار قضايي ( 87/7/27 )67محکمه شهري به ترک خصـومت
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ومعطل قرار دادن دعواي طرفين الي تصفيه وسروي عمومي اراضي تصميم اتخـاذ
گرديده و دوسيه به محکمه ابتدائيه يکاولنگ فرستاده شده است قبل ازينکه عارض
عرض وشکايت خود را باينرياست برساند بمقام عالي ستره محکمه عارض گرديده
است .
محتواي عريضه عارض وگزارش محکمه مورد غور ومطالعه رياست تـدقيق
ومطالعات قرارگرفته وجريان جهت غور مزيد باجالس مقام محترم شورايعالي تقديم
گرديد که مقام عالي قرار مصوبه ( )553مورخ  87/9/5هدايت ذيل را صـادر
فرمودند :
«زماني که دعاوي ذات البيني اشخاص راجع به عقـار درمحـاکم تحـت
رسيدگي قرار داشته باشد محاکم مطابق اسناد بر آن رسيدگي مي نمايـد هرگـاه
درعين حال ملکيت دولت درحاشيه مدعي بها قرار داشته باشد وشايبه حقوق دولت
درميان باشد محکمه مربوط جريان را به اداره قضاياي دولت وساير مراجع مربوط
محول سازد وبعدا زتصميم اداره قضاياي دولت ومرجع مربوط درزمينه به انفصـال
موضوع مبادرت نمايند .
داراالنشا مصوبه فوق را به جميع محاکم طور متحد المـال اخار نمايد ».
مراتب مصوبه باینوسیله اخبارگردید تادرموارد مربـوط طبـق آن اجـراآت
مقتضی بعمل آید) 122(.

 -122به ارتباط موضــوع مندرج ایــن متحدالـمآل ،متحدالمآل شماره()2428-237
مؤرخ 1385/12/24زیرعنوان( توجه خاص به امالک دولت ) ومتحدالمآل شماره(-2375
 )2475مؤرخ 1386/7/5تحت عنوان(دعاوی عقاری بین فردودولت) قابل مالحظه می باشد.
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فوت ترافیکی
ازجمله قتل خطاء بحساب می آید

متحدالمآل شماره ( )3281 -3211مورخ 1387/10/1
ریاست دار االنشاء شورای عالی ستره محکمه
محکمه استیناف والیت فاریاب طی فکس شماره ( )3609مورخ پانزدهم
دلو 1387سال چنین استهداء نموده است:
« آیا محکومین به حبس تنهائی درحادثات ترافیکی منجر به فوت که الی
دوسال محکوم گردیده اند ،آیاقتل محسوب می گردند وحسب فقره ( )4فرمان
شماره ( )75مورخ  1387/5/27اجراآت میگرددویااینکه قتل محسوب
نگردیده فقره ( )1ماده ( )4فرمان مذکور قابل تطبیق می باشد».
مسئله مورد استهداء جهت غور تدقیقی بریاست محترم تدقیق ومطالعات
محول آن اداره درزمینه چنین ابرازنظر بعمل آورده اند:
« ازمالحظه کتب شرعی وفقهی و قانونی برمی آیدکه قتل انواع واقسام
متعددازقبیل قتل عمدی ،شبه عمد ،قتل خطاء وغیره دارد .فوت ترافیکی ازجمله
قتل خطا می باشد ومرتکبین آن باساس فرمان عفووتخفیف مجازات مقام محتر م
ریاست جمهوری اسالمی افغانستان در صورت داشتن شرایط مندر ج درفرمان
عفواز مزایای آن مستفیدشده میتواند وفقره ( )4ماده ( )4فرمان شماره ()75
مور خ  1387/5/27باالی شان قابل تطبیق دانسته میشود».
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متن استهداء ونظر تدقیق ومطالعات باجالس شورای عالی تقدیم که
قرارمصوبه ( )565مورخ  1387/9/12هدایت ذیل صاد ر فرمودند:
« نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات تائید شد بجمیع محاکم طور
متحدالمآل اخبارگردد».
نظرتدقیقی فوق که مورد تائید مقام شورای عالی ستره محکمه واقع گردیده
است بدینوسیله متحدالماالً بمحاکم محترم استیناف اخبار شد تاموضوع رابمحاکم
مربوط اطالع ومطابق به آن اجراآت بعمل آورده ودار االنشاء شورای عالی
رانیزدرجریان قرا ردهند)123 (.

 -123بارتباط عفو وتخفیف مجازات متحدالمآل شماره( )2719 -2686مؤ
رخ 1387/7/29در مورد اینکه محکومین ومحجوزین صرف درسال یکبار ازمزایای فرامینن
عفو وتخفیف استفاده کرده می توانند ومتحدالمآل شماره ( )2041-1988مؤرخ 1386/9/1
درمورد عفو حبس باقیمانده محکومین جرایم نظامی ،نیزقابل مالحظه می باشد.
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تأمین
امنیت فزیکی قضات وڅارنوال ها

متحدالمال شماره ( )3352/3282مورخ 1387/10/10
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
کاپی شماره ( 1387/10/2)1891/2979ریاست تحلیل احصائیه جرایم
معاونیت لوی څارنوالی در امور نظامی در حالیکه اصل آن عنـوانی مقـام محتـرم
وزارت امور داخله صدور یافته بشرح ذیل توصل ورزیده است:
« از آنجائیکه بارعایت احکام قانون والیحه وظایف یکی از وظایف عمـده
پولیس هماناتأمین نظم و امنیت عامه وکذا محافظت ازملکیت های دولتی و شخصی
و جلوگیری از وقوع جرایم و درنتیجه کشف سریع جرایم در کشـور عزیزمـان
افغانستان محسوب گردیده ولی از تحلیل گزارش های واصله برمی آید که بعضی از
قوماندانی های امنیه علی الخصوص قوماندانی محترم امنیه والیت کندهار در حصـه
تأمین امنیت شاهرا ها و محالت مربوط طوریکه الزم است قسماً توجه نه نمـوده
برعالوه در حصه اطالع بموقع جرایم،دستگیری اشخاص مختلف وتسلیمی آن بـه
څارنوالی ذیربط و کذا در تأمین امنیت دفاتر کار و تأمین امنیت فزیکی څـارنوالی
وقضات وسایر ارگان های عدلی و قضائی در مطابقت به احکام مواد ( )75قـانون
اساسی ،ماده پنجم قانون پولیس ومواد ( )31/21قانون اجراآت جزائی موقت برای
محاکم و ماده ( )59قانون تشکیل و صالحیت څارنوالی بعضی اوقـات اقـدام و
همکاری نه نموده بناءً موضوع منحیث ارتباط به تعقیب پیشـنهادات قبلـی یـک
باردیگر احتراماً یادهانی گردید در باره توقع داریم تا به ارتباط مطلب فوق از طریق
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خویش به تمام قوماندانی های محترم امنیه مرکز و والیات هدایت صادر فرمایند که
منبعد مسؤولین امور احکام قوانین را رعایت و به ارگان های عـدلی و قضـائی در
حیطه صالحیت وظیفوی همکاری خویش را دریغ نه نمایند از توجه آنمقام عـالی
قبالً سپاسگذاریم».
حینیکه محتوای نامه نمبر فوق بمقام محترم ستره محکمه گزارش داده شـد
جاللتماب محترم قاضی القضات و رئیس سـتره محکمـه ج.ا.ا بحکـم مـورخ
 1387/10/9چنین هدایت فرمودند:
« مالحظه شد :1387/10/9
مسبوقیت حاصل شد مکتوب واصله به جمیـع محـاکم اسـتیناف اخبـار
گردد.».
بتاسی از هدایت فوق مراتب بدینوسیله به تمام محاکم استیناف والیات اخبار
گردید تا با در نظر داشت آن در زمینه اجراآت قانونی بعمل آورند.
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صالحیت
رسیدگی قضایای اختطاف وتجاوزجنسی
متعلق به محکمه شهری مرکز والیت مربوط

متحدالمال شماره ( )3423/3353مورخ 1387/10/13
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
مقام محترم شورایعالی ستره محکمه طی اجالس مورخ  1387/10/11قرار
مصوبه ( 1387/10/11 )597هدایت ذیل صادر نمود:
« بمنظور اینکه انفصال قضایای تجاوز جنسی و اختطاف مسـتقیماً تحـت
نظارت روسای محاکم استیناف والیات صورت گیرد بنا برآن صالحیت رسیده گی
تمام قضایای تجاوز جنسی و اختطاف ساحات ولسوالی های مربـوط والیـت بـه
محکمه شهری مرکز والیت در همه والیات تفویض گردید.
قضایای مذکور در محاکم شهری والیات تحت ریاست رئیس محکمه شهری
مطابق احکام قانون منفصل و رئیس محکمه استیناف والیت از صـورت انفصـال
قضایای تجاوز جنسی و اختطاف در محکمه شهری نظارت بعمل آورد حینـی کـه
قضایای تجاوز جنسی و اختطاف به محکمه استیناف محول میگردد رئیس محکمـه
استیناف ریاست جلسه قضائی را بدوش گرفته مطابق احکام قانون بـه انفصـال آن
مبادرت نمایند.
داراالنشاء شورایعالی این مصوبه را به جمیع محاکم استیناف والیات اخبـار
نماید».
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متن مصوبه مقام محتـرم بدینوسـیله از شـماره ()3353الـی ()3423
 1387/10/13به محاکم محترم استیناف و مراجع ذیربط متحدالماالً اخبار گردید
تا موضوع را به محاکم مربوط و واحد های اداری شان در والیات و ولسوالی هـا
ابالغ و مطابق به آن اجراآت مقتضی قانونی بعمل آورند و از اطالع ایـن مصـوبه
محاکم داراالنشاء شورایعالی را نیز در جریان قرار دهند)124 (.

 -124درارتباط قضایای اطفال ،اختطاف و قاچاق انسان متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره (  ) 1039مورخ .۱۳۸۵ / 4 / 18
.2متحدالمآل شماره ( ) 228 - 186مورخ . ۱۳۸۵ /5/10
.3متحدالمآل شماره ( )698-638مؤرخ .1386 /2 /12
.4متحدالمآل شماره ( )2829-2764مؤرخ.1386 /9 / 10
.5متحدالمآل شماره ( )2929-2860مؤرخ .1387 /8 / 25
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اجرای
طـالق درغیاب زوجـه

متحدالمال شماره ( )3494/3424مورخ 1387/11/1
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

محکمه ابتدائیه احوال شخصیه شهرکابل استهداء نموده اند که :
«یکتعداد اوراق و دوسیه ها جهت اجرای طالق از طریق ریاسـت حقـوق
والیت کابل ویا اشخاص راساً به این محکمه ارجاع و تقدیم میگـردد در حالیکـه
زوجه اشخاص متذکره درکشور نبوده خارج میباشند و خواهان اجرای طالق خـط
غیابی زوجه شان را مینمایند و اجرای همچو طالق خط قبالً به اساس متحـدالمال
نمبر (1354/8/11 )1126/1075مقام محترم شورایعالی ستره محکمه اجـرای
طالق خط غیابی که زوجه اش حاضر محکمه نباشد بخاطر بروز دعوی آینده زوجه
در حصه نفقه و مهرش غیاباً قابل اجراء ندانسته اند.
بناءً مراتب قرار شرح فوق الذکر استهداء به مقام محترم عرض و تقدیم شد
تا جریان موضوع بمقامات ذیصالح ارجاع نموده تا بعداز هدایت شان به شـکایت
مراجعین و حل و فصل دوسیه های وارده اقدام اصولی و مقتضی بعمل آید».
مطلب مورد استهداء تحت مداقه مدققین قضائی ریاسـت محتـرم تـدقیق
ومطالعات قرار گرفته چنین ابراز نظر بعمل آورده اند:
« ماده ( )115قانون مدنی ذریعه فرمان ( )77مورخ  1355/4/10ذیـالً
ابراز نظر گردیده است.
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ال تکمیل می گردد.
-1ماده ( )135قانون مدنی با ایزادفقرات( 3و)4ذی ً
()3مراتب ثبت طالق بحضور زوجین یا وکالی آنها صورت میگیرد.
( )4هرگاه حضور زوجه متعذر باشد ویا از حضور امتناع ورزد وثیقه انحالل
زوجیت به اداره محل اقامت وی یا یکی از اقارب نزد یک ارسال شود.
بنابر جریان فوق مدققین قضائی به این نظر اند که مـاده ( )125بتـاریخ
 1355/4/10بعداز متحدالمال(  )1126/1075مورخ  1354/8/11با ایزاد
فقره (3و )4مشکل موجود را مرفوع نموده محاکم طبق آن عمل نمایند».
حینیکه جریان موضوع و نظر تدقیقی باجالس مقام شورایعالی تقدیم گردیـد
قرار مصوبه شماره( 1387/10/10 )603چنین هدایت فرمودند:
« نظر ریاست تدقیق و مطالعات تائید شد موضوع بجمیع محاکم متحدالماالً
اخبار گردد».
نظر ریاست تدقیق و مطالعات که مورد تائید مقام محترم شـورایعالی واقـع
گردیده بدینوسیله متحدالماالً اخبار شد تامتن آنرا جهت تعمیل به محاکم مربـوط
تعمیم و ریاست داراالنشاء شورایعالی را در جریان قرار دهند) 125(.

 -125به موجب متحدالمآل شماره( )3923-3865مؤرخ 1386/12/7مرجع رسیده گی
منازعات ناشی از طالق واجرای وثایق طالق بصورت عموم ،محاکم فامیلی واحوال شخصیه می
باشد.
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رسیدگی
قضایای جنایات تحت ریاست رئیس محکمه استیناف
و رئیس محکمه ابتدائیه

متحدالمال شماره ( )3565/3495مورخ 1387/11/2
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

به تعقیب متحدالمال شماره ()1417الـی( )1486مـورخ 1387/5/2
مینگاریم:
مقام محترم شورایعالی قرار مصوبه ( 1387/10/17(611چنین هـدایت
فرمودند:
« قبالً بمقصد رسیده گی قانونی قضایا و تطبیق دقیق احکام قانون شورایعالی
ضمن مصوبه ( )97مورخ 1387/2/10تجویز بعمل آورده بـود تـا جلسـات
قــضائی قضایای جنایات و دعاوی مدنی ایکه مدعی بها آن متجـاوز از یکصـد
هزار افغانی باشد تحت ریاست روسای محاکم استیناف و روسای محاکم ابتدائیـه
مراکز والیات تدویر یابد بعد ابالغ هدایت فوق محکمه اسـتیناف والیـت کابـل
تحقق آنرا مانع رسیده گی عاجل قضایا و تراکم دوسیه تشخیص نمود باالثر قـرار
مصوبه ( )290مورخ  13187/4/18هدایت داده شد تا قضایای مشـخص درج
آجندا برئیس محکمه گزارش داده شود .رئیس محکمه قضایائی را که بریاست خود
و رئیس دیوان مربوط رسیده گی شود تفکیک و توام با نظارت از کـار قضـائی
دیوان با نفصال آنها مبادرت ورزند.
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مصوبه اخیرا لذکرنیز از شماره ()1417الی(  )1484مورخ 1387/5/2
متحدالماالً به محاکم استیناف تعمیم گردیده است.
بامالحظه گزارشات واصله در رابطه برسیده گی موضوعات مصوبه شـماره
( )290مذکور به منـوال فوق نتیجه مطلوب از خود بجا نگذاشته اعتراضات علیه
فیصله ها فزونی یافته که توأم با شکایات مجنی علیهم بوده است .بناءً بمقصد تحقق
اهداف قضاوت در جمهوری اسالمی افغانستان تطبیق دقیق ،یکسان و بـاالنحراف
احکام قانون در جهت حراست از حقوق فرد و جامعه با تاکید شـورایعالی سـتره
محکمه ج.ا.ا تصویب مینماید که روسای محاکم استیناف والیات و روسای محاکم
شهری والیات با اتخاذ تدا بیر الزم جلسات قضایای جنایـات را تحـت ریاسـت
خویش دایر نموده و در تطبیق سالم و یکسان احکام قانون حین رسیده گی عادالنه
قضایا بطور دقیق و مسؤوالنه سهیم شوند».
مراتب مصوبه فوق بدینوسیله متحدالماالً اخبار شد تامتن مصوبه را بمحاکم
مربوط خویش تعمیم و داراالنشاء شورایعالی را درجریان قرار دهند) 126( .

 -126درموضوع ریاست ازجلسات قضائی متحدالمآی ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره ( )1777-1719مؤرخ .1385 / 9/ 28
.2متحدالمآل شماره ( )2095-2042مؤرخ . 1386 /6 /3
.3متحدالمآل شماره (  )1484-1417مؤرخ.1387/5/2
.4متحدالمآل شماره (  ) 1777 -1719مورخ . 1385 / 9/ 28
.5متحدالمآل شماره (  )431- 370مؤرخ .1387/ 2/ 18
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اتخاذ
تدابیر احتیاطی درموردمتهمین
قضایای تروریستی وامثال آن که ازمحاکم تحتانی
برائت یافته اند
متحدالمآل شماره (  ) 3636-3566مورخ  3ر  11ر 1387
ریاست دار االنشاء شورای عالی ستره محکمه
به تعقیب متحدالمآل شماره ( )2685-2617مؤرخ 1387/7/24
داراالنشاء شورایعالی مینگاریم:
قبالً نظرکمسیون هم آهنگی ارگانهای عدلی وقضائی بارتباط تدارک محل
مناسب جهت نگهداری متهمین در جرایم تروریستی ،جرایم ضد امنیت داخلی
وخارجی ،اختطاف ،گروگانگیری وموادمخدر که ضمن فیصله های ابتدائیه یا
استیتیناف برائت یافته الی قطعیت حکـــم ،قرارمصوبه شماره ( )826مورخ
 1386/11/30شورایعالی تائید و به متحدالمآل نمبر فوق به محاکم تعمیم گردیده
بود ،باالثر وزارت محترم عدلیه واداره محترم لوی څارنوالی نسبت عدم تدارک
محل مناسب و یک عده دالیل تطبیق مصوبه را متعذر دانسته وخواهان تجویز
اساسی برموضوع گردیده اند.
حینیکه جریان فوق یکباردگر باجالس مورخ  1387 /10/11مقام محترم
شورایعالی گزارش یافت طی مصوبه شماره ( )605هدایت ذیل صدور یافت:
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« قبالً شورای عالی ستره محکمه ضــمن مصوبه شماره ( )826مورخ
 1386/11/30بنابر تقاضای کمسیون هم آهنگی ارگانهای عدلی وقضائی در
مورد جابجا شدن متهم که در قضایای ترویستی جراي م ضد ام ن یت داخ لی

وخارج ی ،اختطاف وگروگان گیری ومواد مخدر برائت حاصل مینماید درمحل
خاص تصمیم اتخاذ نموده بودکه وزارت عدلیه نسبت عدم مهیاکردن مکان مناسب
باارائه دالیلی معذر ت شانرا در زرمینه ابرازداشتند .
بنابران چون مسئله جابجا شدن همچومتهمین متحقق نگردید تصویب شورای
عالی کان لم یکن دانسته شد.
اداره محترم لوی څارنوا لی در تماس با وزارت محترم عدلیه طرح تعدیل
احکام مواد مر بوط قانون راتسوید ودر معرض طی مر احل قانونی قراردهند».
مراتب مصوبه اخیر الذکر مقام محترم جهت اجراآت مقتضی بوزارت محترم
عدلیه واداره محترم لوی څارنوالی اخبار واینک جریان بدینوسیله بمحاکم محترم
استیناف متحدالمآالً تعمیم گردید تاآنرابمحاکم مربوط شان اطالع ودار االنشاء
شورای عالی رادرجریان قراردهند)127 (.
 -127درمسایل مربوط به ،توقیف وحبس متهم وشرایط رهائی آنها ،متحدالمآل های ذیل نیز
صادرشده است:
.1متحدالمآل( )421-361مؤرخ .1386/1/16
.2متحدالمآل شماره ( )235 - 184مؤرخ .1387/ 1/ 26
.3متحدالمآل شماره ( )2685-2617مؤرخ . 1387 /7 / 24
 .5متحدالمآل شماره ( )2999-2930مؤرخ .1387 /8 / 29
.6متحدالمآل شماره ( )3636-3566مؤرخ . 1387 / 11/ 3
.7متحدالمآل شماره ( )790- 719مؤرخ.1388/3/ 22
 .8متحدالمآل شماره (  )1520-1448مؤرخ.1388 /5/27
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تشکیل
دیوان های جرایم فساد اداری

متحدالمآل شماره ( )3707 -3637مورخ 1387/11/4
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

مقام محترم شورای عالی طی اجالس مورخ  1387/10/24قرارمصوبه
( )628مورخ  1387/10/24هدایت ذیل را صادرنمود:
« .1بارعایت فقره دوم ماده نزدهم قانون نظارت برتطبیق ستراتیژی مبارزه
علیه فساد اداری درمحاکم استیناف ومحاکم شهری مرکزوالیات دیوانهای رسیدگی
به جرایم فساد اداری ایجاد گردید.قضایای امنیت عامه رانیز دیوان های مبارزه علیه
فساد ادار ی درمحاکم استیناف ومحاکم شهری مرکز والیات تحت رسیدگی قرار
دهند.
.2آمریت عمومی اداری قوه قضائیه به ایجاد وتشکیل دیوان های جرایم علیه
امنیت داخلی وخارجی درمحاکم ابتدائیه مرکز والیات ومحاکم استیاف مبادرت
نماید وتاحین تشکیل دیوان های مذکور دیوانهای موظف رسیدگی به جرایم فساد
اداری وامنیت عامه درمحاکم شهری واستیناف قضایای جرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی رامورد رسیدگی قرا ردهند.
.3آمریت عمومی اداری قوه قضائیه وظیفه دارد تابمظنورهم آهنگی ساختار
تشکیالتی با ادار ه محترم لوی څارنوالی درتماس گردد.
.4جریان به جمیع محاکم استیناف طورمتحدالمآل اخبارگردد».
مراتب مصوبه فوق بدینوسیله غرض اجراآت مقتضی اخبارگردیدتامتن آنرا
بمحاکم مربوط خویش تعمیم ودار االنشاء شورای عالی را نیزدرجریان قراردهند.
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توجیه
ماده ( )271قانون اصول محاکمات تجارتی
مبنی براینکه اصطالح رد دعوی شامل رد مرافعه خواهی
نیز میشود

متحدالمآل شماره (  ) 3778-3708مورخ  7ر  11ر1387
ریاست دار االنشاء شورای عالی ستره محکمه
ریاست دیوان تجارتی ستره محکمه مراتب ذیل راجهت غور مقام محترم
شورایعالی نگاشته اند:
« درقضیه دکانداران مکرویانهاکه باداوطلبی اماکن دولتی حسب فرمان
شماره ( )83ریاست دولت باقضایبای دولت درگیر بوده درمحکمه ابتدائیه تجارتی
باآنکه دروقت طالبان ازمحکمه ابتدائیه فیصله صادرشده بودقرار قضائی مبنی بر
داوطلبی حسب فرمان متذکره صادر ولی دکانداران قناعت نکرده مرافعه خواهی
کرده اندودرمحکمه استیناف تجارتی کابل به قرار قضائی به ردمرافعه خواهی شان
حکم شده ولی دکانداران فرجام خواهی کرده اند.
ماده ( 2709اصول محاکمات تجارتی قرارهای قضائی رابه تنهایی قابل
غورتمییز طلبی ندانسته بجز آنکه در قانون صراحتی یافته باشدودرفقره (ج) ماده
( )271آمده است که قرار رد دعوی وعدم استماع قابل تمییزخواهی است ازاینکه
مرافعه خواهی مستوجب غور است آیا رد مرافعه خواهی در رد دعوی وعدم استماع
شامل است یاخیر  .تفسیر فقره (ج) ما ده ( )271نیاز است .امید موضوع در
شورای عالی طرح شود».
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حینیکه موضوع به اجالس شورای عالی ستره محکمه مورد بحث قرارگرفت
قرارمصوبه ( )619مورخ  1387/10/24هدایت ذیل راصادر فرمودند:
« ازاینکه مرافعه خواهی پایه واساس دعوی واعتراض میباشد درفقره (ج)
ماده ( )271قانون اصول محاکمات تجارتی که رد دعوی ذکر شده ردمرافعه
خواهی راشامل میشود .فرجام خواهی قابل رسیدگی می باشد».
متن مصوبه فوق بدینوسیله بمقصد توحید مرافق قضایی متحدالماالً اخبار شد
تامطابق آن تعمیل وپس از اطالع متن مصوبه به محاکم مربوط تعمیم و داراالنشاء
شورای عالی رادرجریان قراردهند)128 (.

 -128درموضوع استیناف حکم متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره ( )1574-1515مؤرخ . 1386 / 4/ 21
.2متحدالمآل شماره ( )1662-1575مؤرخ . 1386 /4 / 26
 .4متحدالمآل شماره ( )2029-1961مؤرخ . 1387 /5 /29
.8متحدالمآل شماره ( )4133-4063مؤرخ . 1387 /12 / 22
.9متحدالمآل شماره ( )502- 431مؤرخ1388/3/ 9
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هیأت قضائی
درپهلوی امضاء نام شان راتحریرنمایند

متحدالمآل شماره ( )3884-3779مورخ  13ر11ر1387
ریاست دار االنشاء شورای عالی ستره محکمه

مقام محترم شورای عالی بمقصد تصریح وتوضیح بیشتر هویت قضات
درمتن فیصله های صادره محاکم طی اجالس مورخ  1387 /11/8قرار یادداشت
شماره ( )313مورخ  1387/11/8شان چنین هدایت فرمودند:
« به جمیع محاکم طور متحدالمآل اخبار گرددتاهیأت قضائی درفیصله های
جزائی،مدنی،تجارتی وفامیلی صادره خویش پهلوی امضاء اسمای خود ها رانیز
تحریرنمایند».
متن یادداشت فوق بدینوسیله متحدالماالً بمحاکم محترم استیناف تعمیم
شدتامطابق بآن تعمیل البته پس از اطالع آن به محاکم مربوط داراالنشاء شورای
عالی رانیزدرجریان قرار دهند.
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پابندی
قضات ومنسوبین قضائی به وظیفه

متحدالمآل شماره (  ) 8498مورخ  27ر  11ر 1387
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
حسب هدایت شورایعالی ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان در
جلسه مورخ 1387/11/22شورای عالی ستره محکمه طور متحدالمآل به جمیع
ریاست های محاکم استیناف اخبار می گردد.
ازانجائیکه عده ای ازقضات خالف حکم قانون از وظایف شان غایب می
شوند باالثر درزمینه اکیداً هدایت داده میشود تاجمیع منسوبین محاکم به وظایف
محوله خویش حاضر بوده به غیابت غیر قانونی مبادرت ننمایند  .هر گاه درحین
بررسی معلوم گردید که قضات ومنسوبین محاکم بدون اخذ رخصت ویااجازه آمربا
صالحیت وظایف خویش راترک نموده اند به تعلیق وظایف شان مبادرت می گردد،
وهرگاه قضات ومنسوبین محا کم در زمینه معذرت ویاضرورت داشته باشند آمر
مربوط را بااراده معذرت وبااخذ رخصت درجریان قراردهند.
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واجب التعمیل
بودن احکام وقرارهای قضائی برمحاکم تحتانی

متحدالمآل شماره (  ) 3920 -3850مورخ  28ر  11ر 1387
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

ریاست محکمه استیناف والیت پروان مراتب ذیل رااستهداء نموده اند:
« صادره شماره ( )1157مورخ  1387/9/10ریاست دیوان جزاء این
ریاست بشرح ذیل مواصلت ورزیده است:
دوسیه های جزائی که درمحاکم تحتانی فیصله میشودوبنابرعدم قناعت
طرفین دعوی ویایک طرف آن غرض غور استینافی به این دیوان مواصلت میکند
دیوا ن جزاء طبق صالحیت مندرج ماده ( )33قانون تشکیل وصالحیت محاکم
فیصله محکمه تحتانی رانقض ،تصحیح ،تعدیل ،تائید یالغومی نمود درصورتیکه
دیوان جزاء حکم محاکم تحت اثر را تائید میکرد و درصورتیکه این حکم تائیدی
ازطرف دیوان جزای عمومی ستره محکمه نقض میشد .طبق طرزالعمل وهدایت
محتوای قرار قضائی مقام ستره محکمه هیأ ت قضائی فیصله محکمه ابتدائیه را
نقض وغرض فیصله مجددبه محاکم مر بوط ارسال می نمود ومحاکم مذکورهدایت
ماده ( )28قانون تشکیل وصالحیت محاکم رادرنظر گر فته دوباره به انفصال
قضایای مذکور اقدام مینمود  .ولی در این اواخر محاکم مذکور هدایت قرارقضائی
دیوان جزای عمومی ستره محکمه ودیوان جزاء محکمه استیناف را درنظر نمی
گیرد درحالیکه آن قرار ها به قوت خودباقی بوده ازفیصله مجدددوسیه های متذکره
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خودداری نموده ودوباره باقرار قضائی خویش مسترد مینمایند وخوا هان فیصله
بعدی ازاین دیوان می گردند طور مثال دوسیه های قتل (جبریلی به اتهام جمهور
آغا وقتل غالم صدیق به اتهام غالم نقشبند )درهمین ردیف قرارداشته که به سلسله
څارنوالی جزاء به این محکمه مواصلت کرده است .اگردر چنین حالت به حل
وفصل دوسیه مذکوران اقدام نماییم حکم مامواجه به نقض وبطالن می گرددوقبالً
این دیوان یکی از دوسیه هاراکه در همین موقف قرارداشت فیصله کرد که این
فیصله ما ازطرف دیوان جزای عمومی ستره محکمه باطل گردیدکه قرار قضائی
نمبر ( )508مورخ  1387/4/2دیوان جزای عمومی ستره محکمه نمونه از
بطالن فیصله مااست که فوتوکاپی آن ضماً غرض مالحظه حضور تان تقدیم است.
مراتب جریان فوق را پیشنهاد عرض نمودیم تاموضوع رابمقام ستره محکمه
پییشهادنمایید تادر زمینه در روشنی احکام قانون هدایت الزم عنایت فرمایند قابل
یادآوریست که از جمله فیصله های متذکره یک نفر آن محبوس داشته و رسیدگی
عاجل بکار دارد».
مدققین قضائی ریاست تدقیق ومطالعات در رابطه باستهدائیه چنین ابراز نظر
بعمل آورده اند:
« باساس صراحت ماده ( )28قانون تشکیل وصالحیت محاکم قوه قضائیه
ج.ا.ا احکام وقرارهای محاکم فوقانی در مورد رسیدگی مجددقضایا بر محاکم
تحتانی واجب التعمیل می باشد لذا قضات محاکم تحتانی که از اجرای احکام
وقرارهای محاکم فوقانی سر باز می زنند ،مستوجب مجازات قانونی می باشند
شورای عالی محترم ستره محکمه به محاکم مر بوط هدایت خوا هند فرمود تااحکام
قانون رامحترم شمرده درغیر آن بامتخلف برخوردقانونی صورت خو اهد گرفت».
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حینیکه جریان بمقام محترم شورای عالی تقدیم گردید قرار مصوبه ()656
مورخ  1387/ 11/17چنین هدایت فرمودند:
« -1نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات منحیث رهنمود تائیدگردید.
 -2هرگاه قضایای وارده ازطرف دیوان های ستره محکمه نقض
وبمحاکم تحتانی محول می گردد ،محاکم تحتانی قضایای مذکور رامنحیث قضایای
مستعجله بارعایت احکام قانون بمنظور رفع سرگردانی اطراف قضیه بدون معطلی
تحت رسیده گی قرار دهند  .هرگاه معلوم گردیدکه درهمچوحاالت قضیه ای
بدون موجب معطل گردیده واز انفصال ورسیدگی بازمانده ،موضوع مستلزم
بازپرس جدی می باشد .
داراالنشاء هدایت فوق را بجمیع محاکم طور متحدالمآل اخبارنماید».
مراتب مصوبه مقام محترم بدینوسیله متحدالمآالً بمحاکم محترم استیناف
والیات اخبار شد تا متن آنرا بمحاکم مر بوط تعمیم ومطابق بآن تعمیل ودار االنشاء
شورای عالی رادرجریاین قراردهند)129 (.

 -129بارتباط رعایت مواعید رسیدگی قضایا متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 .1متحدالمآل شماره ( )2184مورخ :۱۳۸۵ / 6/5
 .2متحدالمآل شماره ( )1301- 1229مؤرخ .1388 / 5/5
 .3متحدالمآل شماره ( )29091301 2834مؤرخ 1388 / 11/21
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تحریر
متن شهادت کتبی درحضور هیأت قضائی توسط شاهد

متحدالمآل شماره ( )3991-3921مورخ  6ر 12ر1387
ریاست دار االنشاء شورای عالی ستره محکمه
محکمه استیناف ضمن استهدائیه چنین طالب هدایت شده اند:
« درماده ( )327قانون اصول محاکمات مدنی چنین صراحت وجوددارد
(درصورت کثرت حدود ار بعه تعدد مدعی بها اگر شهود ،شهادت خودرااز یاد
گفته نتوانند شهادت خود راارز روی نوشته به حضور هیأت محکمه قرائت نماید)
از ماده متذکره چنین استنباط میشودکه شاهد میتواند بداخل محکمه روی کاغذ
شهادت خودرانوشته وبعداً به حضور هیأت قضائی بادر نظر داشت ماده فوق
الذکر قرائت نمایدوورق شهادت که خارج از محکمه در دارالوکاله وجای
دیگرترتیب می گردد شهادت خود شهود نمی باشد مطابق قانون مذکور مجاز نمی
باشدوقابل استماع محکمه هم نمی گردد.
چون مطابق قانون اساسی کشور تفسیرمواد قانون ازصالحیت ستره محکمه
می باشد درمورداحتراماً طالب هدایت وتفسیر ماده ( )327قانون اصول محاکمات
مدنی راخواهانیم تادرمحاکم به طور یکسان اجراآت وقانوناً حق اصحاب دعاوی
تلف نگردد»
مطالب مورداستهداء جهت مطالعه وابراز نظر بریاست تدقیق ومطالعات
محول وپس از وصول نظر تدقیقی آن اداره جریان به جلسه مقام محترم شورای
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عالی تقدیم گردیدکه پس از بحث در زمینه قرارمصــوبه شماره ( )662مورخ
 1387/11/22هدایت ذیل صدور یافت:
« شاهد تحت نظر هیأت قضائی وبحضور هیئت قضائی شهادت را تحریر
می نمایدوبعد به ادای شهادت از روی آن مبادرت می ورزد .
داراالنشاء مصوبه فوق رابه جمیع محاکم متحدالماالً اخبارنماید»
متن مصوبه فوق مقام محترم بدینوسیله به محاکم محترم استیناف متحدالماالً
اخبار شد تاآنرا به محاکم مربوط خویش تعمیم ومطابق به آن تعمیل دارند ( )130

 -130به موجب متحدالمآل شماره ( )3463-3407مؤرخ 1101386/10شهادت تمام
کسانیکه درجمله شهود تواتر شهادت میدهند طورجداگانه درفیصله تحریر یابد تاموافقت وعدم
موافقت شهادت شهودمعلوم گردرد لذا شهادت شهودتواتردر جریان محاکمه فرداً فرداً مانندسایر
شهود سماع گردد.
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ارسال
گزارش محاکم ابتدائیه واستیناف درهر15روز
بمقام ستره محکمه

متحدالمآل شماره ( )4061-3992مورخ  14ر 12ر1387
ریاست دار االنشاء شورای عالی ستره محکمه
شورای عالی ستره محکمه بمقصد تحقق اهداف قضاوت درجمهوری
اسالمی افغانستان عالوه برتأمین قانونیت دررسیدگی قضایا ورسیدن به عدالت
قضائی ،سرعت عمل اجراآت قضائی محاکم رادر زمره اولویت های کار ی خویش
قرارداده قرارمصوبه شماره ( )704مورخ  1387/12/1مراتب ذیل راتصویب
نمود:
« روسای محترم محاکم وقضات مکلف اند بارعایت دقیق وبال انحراف
احکام قانون درانفصال قضایاتوجه خاص خودرابه تسریع فعالیت قضائی مبذول
داشته بدون موجب قانونی رسیدگی قضایا رابه تأخیر نیاندازند وبه روند شیوه راکد
و ناسالم گذشته درین زمینه نقطه پایان گذاشته وروش کاری فعال رابه تمام محاکم
مربوط ومنسوبین قضائی تعمیل دارند بمنظور رسیدن به اهداف فوق روسای محاکم
ابتدائیه ،دیوانهای محاکم ابتدائیه ومحاکم استیناف ،روسای محاکم استیناف
وریاست تفتیش قضائی مراتب ذیل راجداً رعایت نمایند:
 .1محاکم ابتدائیه در هر( )15روز گذازش قضایای جزائی را باتعیین نوعیت
قضیه ،تعداد متهمین ،تعداد اشخاص تحت نظارت وحبس ،تاریخ ورود
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قضیه وعلت تأخیر رسیدگی انفصال آن را بریاست های محاکم استیناف
ارسال نما یند.
 .2محاکم ابتدائیه درهر ماه گزارش قضایای مدنی ،احوال شخصیه ،حقوق
عامه وتجارتی را باتعیین نوعیت قضیه ،شهرت طرفین قضیه وعلت تأخیر
رسیدگی وانفصال آن بریاست های محاکم استیناف ارسال نمایند.
 .3دیوانهای محاکم استیناف به منوال فوق گزارش قضایای مر بوط را در
اخیر میعاد فوق بارعایت نوعیت قضایابمدیریت عمومی تحریرات محکمه
استیناف ارسال نمایند.
 .4ریاست های محاکم استیناف گزارش های دیوان های مر بوط ومحاکم
ابتدائیه راتوحیدودر اخیر هرماه بریاست تحریرات مقام ستره محکمه
ارسال نمایند.
 .5هرگاه نزد ریاست تحریرات بامطالعه وارزیابی گزارش معلوم گرددکه
تأخیر بدون موجب دررسیدگی قضایا صورت گرفته بعد از اخذ هدایت
مقام ستره محکمه موضوع رابه ریاست تفتیش قضائی غرض رسیدگی
تخلف قضائی یا اداری محول نمایند.
مراتب فوق طورمتحدالمآل به جمیع محاکماخبار گردد».
متن مصوبه مقام عالی بدینوسیله به محاکم استیناف اخبار شد تاآنرا به
محاکم مر بوط تعمیم ودار االنشاء شورای عالی رادر جریای قرارداده واز تطبیق
مندرجات مصوبه درمحاکم مر بوط علی الدوام نظارت بعمل می آورند ( .)131
 -131درموردطرزالعمل ا ستهداء وگزارشد هی متحدالمآلهای ذیل قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )3229-3190مؤرخ . 1386 / 11/ 1
.2متحدالمآل شماره ( )2236-2168مؤرخ  .1387 /6 / 26بقیه در صفحه بعدی
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دیوانهای تجارتی
محاکم استیناف حین نقص فیصله های محاکم ابتداتیه
جزءدرموارد بطالن خودبرسیدگی وصدور حکم
مبادرت ورزد
متحدالمآل شماره (  ) 4133-4063مورخ  12ر 12ر1387
ریاست دار االنشاء شورای عالی ستره محکمه
ریاست محکمه استیناف والیت هرات باثــر استهدائیه دیوان تجارتی آن
محکمه مراتب ذیل راطالب هدایت شده اند:
«طوریکه اجراآت قبلی دیوان تجارتی محکمه استیناف مرکز درمورددوسیه
های واصله به این دیوان نشان میدهد محکمه متذکره فیصله های راکه نقض نموده
وا پس جهت رسیده گی ابتدائی به محکمه تحتانی ارسال داشته اند .درحالیکه ماده
( )264قانون اصول محاکمات تجارتی هدایت میدهد که بعد ازنقض فیصله مجدد
رابه دیوا ن استیناف تجارتی احاله میدارد که متن ماده مذکور قرار ذیل است:
بقیه پاورقی صفحه قبل :
.3متحدالمآل شماره( )4871مؤرخ. 1386/8/13
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« اگر محکمه مرافعه درنتیجه رسیدگی حکم محکمه ابتدائیه راموافق باحکام
قانون یافت آنراتائید میکند واالحکم مذکوررانقض نموده وخوددرموضوع حکم
جدیدی صادرمینماید  .صالحیت محکمه مرافعه در مورد رسیده گی شامل احوالی
نیز می باشدکه محکمه ابتدائیه مر بوط درحکم خود راجع به قسمتی از ادعای
طرفین دعوی مطلب را به سکوت گذاشته ویااینکه وسایل ثبوتیه جدیدی حین
جریان رسیدگی مرافعه وی ازجانب اصحاب دعوی به محکمه مرافعه ارائه وتقدیم
گردد».
بناءً دیوان فیصله های نقض شده راواپس به محکمه تحتانی بفرستد مطابق
به تعاملی که قبالً دراستیناف مرکزی وجودداشته است ویاخودبعد ازنقض طبق حکم
ماده یادشده فیصله مجددنماید.
مراتب استهدائیه دیوان موصوف نقالً عرض شد هدایت مقام عالی رادر زمینه
انتظارداریم ».
مطالب مورداستهداء پس از ابراز نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات
بالتفصیل به مقام محترم شورای عالی تقدیم گردیدکه قرارمصوبه ( )689مورخ
 1387/12/1چنین هدایت فرمودند:
« به استثنای مواردبطالن که محکمه استیناف موضوع رابه محکمه ابتدائیه
مربوط محول می سازد درغیر آن خودمحکمه استیناف به صدورحکم مبادرت می
نماید.
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مصوبه هذابه جمیع محاکم طورمتحدالمآل اخبارگردد».
مراتب مصوبه بدینوسیله متحدالمآالً بمقصد تعمیل اخبار شد تاآنرا به محاکم
مر بوط اطذالع ودار االنشاء شورای عالی رانیز درجریاین قراردهند) 132(.

 -132درموضوع استیناف حکم درقضایای تجارتی متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده است:
 .۱متحدالمآل شماره ( )1574 -1515مؤ رخ 1386./4/21
 .2متحدالمآل شماره ( )3778 -3708مؤرخ 1387./11/7
 .3متحدالمآل شماره ( )4133-4063مؤ رخ 1387./12/12
.4متحدالمآل شماره( )1152 -1098مؤرخ.1385/9/5

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

بخش چهارم :
متحدالمآلهای سال1388

]1388-1385

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

تصادیقی
که درمورد امالک ازوزارت مالیه صادرشده،
بخاطراثبات صحت آن ،تائیدمرجع فوق
گرفته شود.
متحدالمآل شماره ()169مؤرخ 1388/1/10
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه

مکتوب شماره ( )91مورخ  1388/1/8آمریت اسناد وارتباط ریاست
تحریرات از اثر متحدالمآل شماره ( )96مورخ  1388/1/3مدیریت آرشیف
ریاست عمومی اداری وزارت مالیه باین شرح مواصلت نموده است :
به تعقیب متحدالمآل شماره ( )15625مورخ  1388/7/30خویش
مینگاریم :
طی چندین سال جنگ وبد بختی های که دامن گیرکشور عزیز مان گردیده
بودمتأسفا نه یک تعداداسناد امالکی مخازن آرشیف وزارت مالیه و مستوفیت
والیت کابل مورد دستبرد اشخاص وا فراد استفاده جووفرصت طلب قرارگرفته
وباجعل وتزویر مواجه گردیده است که وزارت مالیه بمنظور جلوگیری ازغصب
امالک دولتی واشخاص جریان موضوع رابه مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی
افغانستان پیشنهاداً تقدیم ومقام عالی هیأتی رابه سرپرستی وزارت محترم عدلیه
توظیف وهیأت مؤظف بعد ازغور وبررسی همه جانبه نظریه خویشرا پیرامون
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موضوع به مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان تقدیم ومقام عالی طی
حکم شماره ( )2127مورخ  1386/4/19نظریه هیأت رامنظور نمودندکه به
اساس آن هیأت بعد ی ازارگانهای کشف وتحقیق لوی څارنو الی ،آمریت کریمنال
تخنیک ،وزارت اموردا خله ،ریاست عمومی امنیت ملی ،ریاست محترم عمومی
مستقل مبارزه باارتشاء وفساد ااداری قبلی که قبالً به اداره عالی نظارت مسمی
گردیده است تحت ریاست اداره محتر م لوی څارنوالی توظیف وعمالًتمامی اسناد
امالکی زیر بررسی قرارگرفت.
بناءً مدیریت عمومی آرشیف ریاست عمومی اداری جهت تأمین منافع علیای
کشور ومردم مظلوم این سرزمین طی سه نوبت متحدالمآل به شماره های ()6830
مورخ  )13049( ،1387/ 30/28مورخ  1387/6/20و( )15625مورخ
 1387/7/30به تما م ادارات دولتی درمرکز ووالیات ابالغ کرده بود ،طوریکه
به سوا بق مراجعه میگردد یک تعدادوالیات ازتاریخ صدور متحدالمآل های متذکره
حدوداً ( )9ماه سپری می گردد تافعالً هم جواب متحدالمآل های متذکره ارائه
نگردیده است ،اکیدا ً یکبار دیگر تقاضامیگردد بخاطر رفع مسؤولیت شان تصادیقی
را که از آدرس وزارت ما لیه در مورد امالک دولتی ویا اشخاص صادرگردیده باشد
جهت تثبیت وصحت بودن آن به وزا رت مالیه ارسال نمائید درغیر آن مسؤولیت
بعدی متوجه آن اداره خوا هدبود اینک جهت مزید معلومات شمایک کاپی
ازمتحدالمآل شماره ( )15625ضم صادره هذاتقدیم است.
مراتب متحدالمآل نمبر فوق نقالً خبرداده شد تامسبوق بوده طبق آن به سهم
خویش اجراآت قانونی را مرعی میدا رید)133 (.
 -133این متحدالمآل به تعقیب متحدالمآل شماره ( ) 5959مؤ رخ  1287/8/12صادر شده
است.
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رعایت
اسناد بنیادی درکاریزها وقنات ها

متحد المال شماره 1الي 71مورخ 3ر2ر 1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي
رياست محکمه استيناف واليت هرات طي استهدا ئيه شماره 6555مـورخ
29ر11ر 1387شان باالثر پيشنهاديه محکمه ولسوالي اوبه آن واليت مراتب ذيل
را طالب هدايت شده اند :
« اندازه زيادي اراضي بنام قنات ها وکاريزها بنام شبانه روزي بـه دفـاتر
اساسي امالک و کادستر بنام اشخاص قيديت دارد و بعضي اشخاص مالک اراضـي
قنات ها و کاريز ها اراضي خود ها را بفروش ميرسانند و ساحه زمين داري خود را
به شکل شبانه روزي ويا ساعت مشخص نموده ليکن اندازه جريبي آنهـا معلـوم
نيست که چه اندازه زمين دارند و اندازه زمين داري که از طريـق دفترکادسـتر
معلومات داده ميشود نظر به متحد المال هاي رسيده مدار اعتبار دانسته نميشود که
بروي آن قباله شرعي اجراء گردد ،با وصف اينکه مالکان قنات ها وکاريز هـاي
ذکر شده قباله شرعي که ثبت محفوظ ديوان قضا است بدست دارند در صورتيکه
معلومات کادستر مدار اعتبارنباشد درحصه اشخاص آيا دولت که کـدام اسـناد
شرعي ويا تمسک ديگري نداشته باشد زمين هاي قنات ها و کاريز ها را تصـاحب
کرده ميتواند ياخير ؟ ودرحصه اجراي قباله اينگونه اراضي طالب هدايت ميباشيم» .
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مدققين قضايي رياست تدقيق ومطالعات در زمينه چنين ابراز نظر بعمل آورده
اند :
« در صورتيکه کاريز ها و زمين هاي متذکره داراي قباله شـرعي و اسـناد
بنيادي باشد که دراداره قضاء و ادارات دولتي ثبت محفوظ داشته باشد طبق مـاده
287قانون اصول محاکمات مدني مدار اعتبار است راجع به مساحت و مقدار آن
به حساب جريب فقره 4ماده 16قانون تنظيم امور زمينداري تعديل مقياس محلـي
زمين به جريب را از وظايف تيم کدستر دانسته اند بناءًمحاکم طبق هدايت احکـام
قانون درمورد اقدام نمايند».
حينيکه تفصيل جريان به مقام محترم شوراي عالي پيشنهاد شد قرار مصـوبه
77مورخ 25ر1ر 1388چنين هدايت فرمودند :
« نظر رياست تدقيق و مطالعات تاييد است .طور متحد الماـل بـه تمـام
محاکم اخبار گردد».
مراتب استهداء ،نظرتدقیقی ومصوبه فوق جهت مسبوقیت اخبارگردیـد تـا
محاکم مربوط عندالموقع بارعایت آن اجراآت مقتضی نمایند.
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قیمت گزاری
مبیعه بارزش وا قعی آن

متحد المال شماره 72الي 143مورخ17ر2ر 1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي
رياست عمومي وثايق و ثبت اسناد طي پيشنهاديه شماره 16مـورخ 23
حمل 1388مراتب ذيل را طالب هدايت شده بودند .
«اخيراً به اساس فرمان نمبر 174مورخ 29ر12ر 1387مقام رياسـت
جمهوري محصول خريد وفروش ازجايداد هاي غيرمنقول مبني بر اجراي قباله قطعي
و غيره حسب ذيل اخذ ميگردد :
 1در صورتيکه قيمت مبيعه الي يک مليون افغاني باشد دو فيصد .
 2در صورتيکه قيمت مبيعه ازيک مليون افغاني بيشتر باشد سه فيصد
ازانجاييکه قيمت گزاري جايداد هاي مورد بحث در فورمه دورانـي بـه
مقصد اجراي قباله قطعي و غيره ازجانب شعبات مربوط شاروالي صورت ميگيرد و
محکمه برويت همان معلومات محصول اخذ مينمايد ولي چطوريکه ديده شده اکثر
شعبات مربوط نوا حي قيمت هارا بنابر اغراض شخصي وفساد اداري بسيار نازل و
ناچيز بخاطر حيف و ميل نمودن محصول دولت به نفع اشخاص انفـرادي تعيـين
مينمايند به طور مثال قيمت اپارتمانهاي رهايشي تجارتي يک شرکت بنام شـهرک
طاليي واقع کارته نو ناحيه هشتم شهرکابل به همه معلوم است که درحدود مبلـغ
شش مليون افغاني وباالتر ازآن بفروش ميرسد ولي بنابرعلت فسـاد اداري قيمـت
ناچيز درج فورمه گرديده و محکمه نظر به تعيين قيمت ارائه شده محصـول اخـذ
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مينمايد که دراين صورت چشم پوشي و تخطي صريح از عوايد دولـت متصـور
ميباشد.
بناءًبه منظور جلوگيري ازاين تخطي و استفاده جويي غير قانوني موضوع را
به مقام محترم عالي استهدا مينماييم تا دراين مورد مبني بر اينکه هرگـاه ازجانـب
هيئات موظف شاروالي ويا نواحي آن درتعيين و تثبيت قيمت گزاري کدام قيمـت
ناچيز ويا غبن فاحش صورت گيرد چه تجوير را محاکم در نظر بگيرند تا ازحيف و
ميل عوايد دولت جلوگيري شده باشد درمورد طالب هدايت ورهنمـايي آن مقـام
محترم عالي ميباشيم ».
حينيکه جريان فوق به اجالس شوراي عالي تقديم گرديد قرار مصوبه 105
مورخ 1ر2ر 1388هدايت ذيل صدور يافت :
« به مقصد جلوگيري از غبن فاحش قيمت گزاري جايداد هاي غير منقـول
که مطابق فرمان مقام رياست جمهوري افغانستان درحين اجراي قباله بيـع قطعـي
توسط هيئات مختلط ارگانهاي ذيربط اعمال ميگردد و باالثر آن محصول اجـراي
اسناد بر مبناي آن به حساب مربوط د افغانستان بانـک منحيـث واردات دولـت
تحويل ميگردد تجويز شد تا ارگانهاي شامل مسئوليت پروسه قيمت گزاري مطـابق
ارزش حقيقي وواقعي جايداد ها عمل نمـوده بالوسـيله ازکسـر عوايـد دولـت
طورمسئوالنه جلو گيري نمايند .
در صورتيکه بازهم تشويش محاکم و اداره مرکزي رياست عمـومي ثبـت
اسناد ازاين ناحيه رفع نگرديد ستره محکمه قبل ازاجراي اسناد مربوط در زمينه بـه
اقدام و اجراآت مقتضي متوصل خواهد شد .
مراتب مصوبه طور متحد المال به هيئت رهبري ارگانهاي ذيربط در قيمت
گزاري و کليه محاکم اخبار گردد ».
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ازاينکه درقيمت گذاري جايداد هاي غير منقول هيئات موظف مندرج حکم
شماره 3058مورخ 5ر9ر ،1383اداره اقتصاد ملي وبازسازي رياسـت محتـرم
عمومي اداره امور و داراالنشاي مقام محترم رياست جمهوري تحت رياست نماينده
وزارت محترم ماليه به اشتراک نماينده اداره قضـاياي دولـت وزارت عدليـه و
شاروالي ها اشتراک دارند بنابرآن مصوبه فوق عنواني رهبري مقامـات مـذکورنيز
اخبار گرديد ) 134(.

 -134بارتباط قیمت واوصاف مدعابها ومبیعه متحدالمال های ذیل نیز تعمیم شده است:
.1متحدالمآل شماره ( )899 -855مؤ رخ . 1385 /8/27
 2متحدالمآل شماره ( )1042-989مؤرخ1385./8/22
.3متحدالمآل شماره ( )1334 -1275مؤرخ 1386/3/24
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تنظیم قضایا
دربخش های جداگا نه درمحاکم ابتدائیه مراکزوالیاتی
که هنوز دارای دیوان ها نمی باشند
متحد المال شماره  214-144مورخ 1388/2/21
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه به مقصد تسهيل ،تنظيم و تسريع
بيشتر اموردرمحاکم مصوبه نمبر  142مورخ 15ر2ر 1388مراتب آتي را تصويب
نمود :
«بمنظورانسجام بهتر امور محاکم ابتدائيه مرکز والياتيکه تاحال داراي
تشکيل ديوان ها نبوده وماده  41قانون تشکيل وصالحيت محاکم درآن تطبيق
نگرديده تجويز شد که روساي محاکم ابتدائيه مذکور دفاتر اداري قضاياي جزاي
عادي ،ترافيکي ،امنيت عامه ،جرايم عليه امنيت داخلي وخارجي ،مدني ،احوال
شخصيه وتجارتي را به بخش ها وشعبات عليحده تنظيم نمايند تا سوابق قضايا از
طريق دفاتر مربوط بصورت مشخص مورد استفاده قرارگيرد  .همچنان فعاليت
محاکم مذکور توسط هئيت قضائي واداري موجود صورت گيرد.
متن مصوبه به تمام محاکم استيناف واليات متحد الماالً ابالغ گردد».
مراتب باین وسیله طور متحدالمآل اخبار گردید تادرموارد مربوط طبق آن
اجراآت مقتضی بعمل آید.
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اعتبار
شهادت شهود درمجلس قضاء

متحد المال شماره  215الي  286مورخ 1388/2/23
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

رياست امور قنسلي وزارت امور خارجه چنين استهدا به عمل آورده است :
« اقاي گل محمد عباس فرزند خيرمحمد مسکونه اصـلي واليـت سـرپل
ولسوالي سانچارک قريه گذر ومقيم فعلي ايران به سفارت مراجعه و اظهار داشـته
که درسال  1369موازي يکصد مترمربع زمين جـاي حـويلي را واقـع درقريـه
گذرازخانم جهان سلطان خريداري کرده که اسناد شان دران سال هـا در دفـاتر
جهادي درتهران تنظيم شده است اکنون خانم جهان سلطان وفات يافته کسـاني
نسبت به ملک متذکره ادعا نموده اند مقامات قضائي وعدلي مربوطـه درداخـل
کشور ازوي خواسته اند که شاهدان خود را به سفارت احضار و شهادت شان را
اخذو به محکمه مربوط ارائه گردد .
ضمن انعکاس اظهارات ودرخواست نامبرده ويا د آوري اين نکته که شاهدان
معرفي شده اسناد سجلي معتبر ندارند ومدرک هويتي شان ،کارت هاي شناسـايي
درايران است خواهشمند است ستره محکمه اعالم نظرنمايد که شهادت شـاهدان
وي اخذ ومنعکس شود ياخير؟
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متوقعست درزمينه اعالم نظر واز

نتيجه اين وزارت را درجريان قراردهند تا به پاسخ پرداخته شود ».
مطالب مورد استهدا حسب هدايت مقام محترم ستره محکمه جهت غـور،
مطالعه وتدقيق برياست محترم تدقيق ومطالعات محول و مدققين قضائي انرياسـت
محترم درزمينه چنين ابراز نظربعمل آوردند :
« شهادت شهود طبق صراحت فقره ( )1مـاده ( ) 321قـانون اصـول
محاکمات مدني :
عبارت از« اخبار به حق درمجلس قضا به لفظ اشهد»ميباشد وهمچنان ماده
( )334قانون مذکور صراحت دارد که  ( :شهادت شهود خـارج از محکمـه
اعتبارندارد ) عالوه بران براي اداي شهادت الزام شروط خاصي پيش بيني گرديـده
که تحقق آن صرف درمجلس قضا امکان پذير است از انجملـه اداي شـهادت در
حضور طرفين ،تزکيه سري وعلني ومعلوم نمودن شهرت مکمله شـهود قبـل از
استماع شهادت از طرف محکمه که درمورد مواد ( )323 -322وفقره ( )1ماده
( )337قانون اصول محاکمات مدني صراحت دارد .
بنا اخذ شهادت شهود ازطريق سفارت خانه ها دراثبـات دعـاوي دائـر
درافغانستان مؤثر نبوده بلکه مشکالت عديده اي را درقبال خواهد داشت از جانب
ديگر محکمه درتعين مهلت احضارشهود براي مدعي دست بازدارد وميتوانـد بـا
درنظر داشت بعد مسافه طبق صراحت ماده  330قانون اصول محاکمات مـدني
مهلتي راتعين نمايد که مدعي قدرت احضارشهود را دران داشته باشد  .واز سـوي
هم اقامه شهود يگانه طريق براي اثبات ادعانميباشد بلکه مـدعي ميتوانـد ازسـاير
وسايل اثبات مندرج ماده  272قانون اصول محاکمات مدني استفاده نمايد».
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محتواي استهدا ونظرتدقيقي فوق بمقام محترم شـورايعالي تقـديم شـده
درنتيجه قرارمصوبه شماره ( 1388/2/15 )138هدايت ذيل صادر گرديد .
( نظر رياست تدقيق ومطالعات عيناً تائيد گرديد به مرجع استهدا کننده و به
جميع محاکم طورمتحد المال اخبار گردد) 135() .

 -135بارتباط مسایل مربوط به شهادت ووسایل اثبات متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )2538-2483مؤرخ . 1386 /7 / 26
.2متحدالمآل شماره ( )3463-3407مؤرخ. 1386 / 11/ 10
.3متحدالمآل شماره ( )3991-3921مؤرخ . 1387 /12 / 6
.4متحدالمآل شماره (  ) 2541-2542مؤرخ 1388/ 11/3
.5.متحدالمآل شماره ( )3578-5522مؤرخ 1386 /11 /23
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تفکیک
قضایای قاچاق از لحا ظ گمرگی وا زلحاظ امنیتی
متحد المال شماره  287الي 358مورخ 23ر2ر1388

ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

رياست ديوان امنيت عامه ستره محکمه مراتب ذيل را پيشنهاد نموده اند :
«طوري که ديده ميشود درمورد مجازات مرتکبين حمل و نقل ،نگهداشت و
قاچاق اسلحه ناريه و مهمات محاکم در استناد به فيصله هاي صادره شان رويه
يکسان نداشته بابرداشت متفاوت و گوناگون ازماده  9قانون انسداد قاچاق منتشره
جريده رسمي  793سال  1421و ماده  13قانون انسداد قاچاق سال  1348و
ماده  346قانون جزا متکي به تصويب  195مورخ 7ر3ر 1387مقام محترم
شوراي عالي ستره محکمه و ماده  179قانون گمرکات منتشره جريده رسمي
 847مورخ 15ر1ر 1384با وجوديکه هدف از نفاذقانون گمرکات مطابق ماده
اول آن جمع آوري عوايد گمرکي ،طرز نظارت وبازرسي از انتقال اموال بداخل و
خارج کشورو جلوگيري از تخلفات گمرکي ميباشد  .استفاده بعمل ميآورند  .درحا
ليکه قانون انسداد قاچاق منتشره سال  1348با انفاذ قانون جديد آن در سال
 1421هجري قمري ملغي قرار گرفته و همچنان ماده  346قانون جزاء به اساس
فرمان شماره  2007مورخ29ر11ر 1356رياست دولت وقت به متن ذيل تعديل
گرديده « رسيد گي به جرايم مربوط به ورود و صدور هرنوع اشياي ممنوعه تابع
احکام قانون انسداد قا چاق بوده و مرتکب حسب احوال به مجازات پيش بيني
شده قانون مذکور محکوم ميگردد » و از طرفي هم ماده  11قانون سالح ناريه
مهمات مواد منفلقه نافذه کشور ،جزاي مرتکبين قاچاق اسلحه ناريه رابه قانون
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جزاء حواله نموده که در قانون جزاءکدام ماده در رابطه به جزاي مرتکبين همچو
جرايم به مالحظه نميرسد بناءً به منظور رعايت قانون ،عدالت و رويه واحد قضايي
محاکم احتراما ً استهدا ميگردد که آیا فقره 2و 3ماده  179قانون گمرکات که
چنين مشعر است « هرگاه قاچاق ازنوع اموال ممنوعه بوده و قيمت آن کمتر از
بيست هزار افغاني باشد بادرنظرداشت حالت به حبس از ششماه الي يکسال و
هرگاه قاچاق از نوع اموال ممنوعه بوده و قيمت آن بيش از بيست هزارافغاني باشد
با در نظرداشت حالت به حبس از يک الي شش سال محکوم ميگردد » ويا ماده
 9قانون انسداد قاچاق نافذه که جزاي تعزيري را درمورد پيش بيني نموده و
مطابقت به ماده  130قانون اساسي دارد درر سيد ه گي به قضاياي مربوط مالک
عمل قرار گيرد در زمينه طالب هدايت ميباشيمم.
حينيکه مطالب مورد استهدا به جلسه مورخ 15ر2ر 1388مقام محترم
شوراي عالي تقديم شد قرار مصوبه شماره  135هدايت ذيل صادر گرديد :
« هرگاه قضايا مشتمل بر وروديا صدور اموال ممنوعه ازنگاه امنيتي باشد
تابع احکام مندرج قانون انسداد قاچاق بوده و در صورتيکه قضايا ناشي از ورود و
صدور ممنوعه ازنگاه تجارتي باشد تابع احکام مندرج قانون گمرکات ميباشد.
مراتب تصويب به جميع محاکم طورمتحد المال اخبار گردد »
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عدم اعتبار
معامالت فروش زمین های دولتی
بدون اجازه مقام ریاست دولت

متحد المال شماره  359الي  430مورخ 1388/2/24
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
رياست محکمه استيناف واليت بلخ مراتب ذيل را استهدا نموده اند :
« رياست محکمه ابتدائيه ولسـوالي خلـم طـي پيشـنهاديه تـاريخي
 1387/2/24خويش ذيالً نگاشته اند .
محترما  :درمورد فروش موازي ده هزار جريب زمين بکروبايردولتي بـاالثر
عرض يک عده اهالي ولسوالي خلم بمقام محترم واليت بلخ ،اسناد وسوابق سـال
(  ) 1368جمع آوري وازطريق ولسوالي بمقام محترم واليت بلخ پيشنهاد گرديده
ومجلس اداري مقام محترم واليت باساس تصويب ( )560مـورخ 1387/12/6
خويش فروش موازي ده هزار جريب زمين ازساحه دوراهي حيرتان بـراي نماينـده
اهالي محمد اهلل ولد رمضان منظورو اجراي قباله آن را امرو هدايت فرمـوده انـد
واوراق وســوابق موضــوع ذريعــه مکتــوب (  ) 2275-2393مــورخ
 1387/12/10مديريت عمومي رياست دفتر آنمقام محترم باين محکمه ارسال
گرديده است  .قراريکه سوابق موضوع مالحظه گرديد راجع بفروش زمين مـورد
بحث کدام امروهدايت ازمقام محترم رياست جمهوري مبني بفروش وتاديه قباله آن
طبق هدايت فقرات (1و )2ماده ( )87قانون تنظيم امور زمينداري اخذ نگرديـده
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ونيز قيمت في جريب زمين مذکور درسال  1368مبلغ يک هزار وهفتصد افغاني
پول سابقه تثبيت گرديده اما قيمت فعلي زمين مذکور نيز به نرخ روز ويا ازطريـق
کميسيون ارزيابي تعيين قيمت نشده است طبق هدايات قبلي آن مقام محترم راجـع
به فروش زمين بکروبا ير دوراهي حيرتان ذريعه پيشنهاديه هذا جريان عـرض شـد
طوريکه الزم دانند درباره امرو هدايت خواهند فرمود» .
متن استهدائيه جهت تدقيق برياست محترم تدقيق ومطالعات محول ومدققين
قضائي آن اداره درزمينه چنين ابراز نظر بعمل آوردند :
«درمورد توزيع وفروش زمين هـاي بکروبـايروتعيين قيمـت آن فقـرات
4،5،3و 6ماده  46قانون جدید تنظيم امور زمينداري منتشره جريده رسمي شماره
()958مورخ  1387/5/10چنين وضاحت دارد ( ماده ( )46فقره ( :)3فـروش
زمين هاي بکروباير به اساس مزايده به اشخاص ،موسسات زراعتـي ومالـداري،
شرکت هاي خصوصي و مختلط داخلي ،بعد از منظوري رئيس جمهـور توسـط
وزارت زراعت و آبياري ومالداري صورت ميگيرد) فقره ( ( :)4زمين هاي بکروباير
دربدل قيمت عادالنه بعد ازطي مراحل قانوني ازطـرف وزارت زراعـت ،آبيـاري
ومالداري به خريدار انتقال داده ميشود ،البته به متصرف قبلي حـق اوليـت داده
ميشود).
فقره ( ( : )5قيمت زمين هاي بکروباير توسط کميسون ارزيابي وتسليم دهي
زمين ،متشکل از نمايندگان وزارت هاي زراعت ،آبياري ومالداري ،معادن ،ماليـه،
اداره ابدات تاريخي وزارت اطالعات وفرهنگ واداره جيـوديزي وکـارتوگرافي
درمحل بادرنظرداشت قيمت زمين پلوان شريکان تعيين وبعد از تائيد شوراي وزيران
ومنظوري رئيس جمهور تثبيت ميشود) .
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فقره ( ( :)6قيمت زمين بکروباير( موات ) درمدت پنج سال از تاريخ توزيع
زمين به پنج قسط مساويانه قابل حصول ميباشد) .
و درمورد نحوه فروش زمين و مرجع ذيصالح ماده چهـل ونهـم قـانون
مذکور چنين صراحت دارد :
ماده ( ( )49تقاضا کننده زمين بکروباير( موات ) درخواسـت خريـداري
زمين را به وزارت زراعت ،آبياري ومالداري ارائه داشته درخواست مذکور درظرف
يک ماه ازطرف هيئت ارزيابي وتسليم دهي زمين مورد تحليل وارزيابي قرارگرفته
وبه اداره عمومي تنظيم امور زمينداري ارسال ميشود  .درمورد فروش زمين مورد
نظرازطريق اداره عمومي تنظيم امور زمينداري مطابق احکام اين قـانون اجـراآت
صورت ميگيرد).
ولي قبل از اقدام به فروش زمين هاي بکروباير رعايت معيار هاي مندرج ماده
( )47قانون متذکره درمورد حتمي ميباشد  .ماده مذکور چنين صراحت دارد :
( فقره ( :)1زمين هايي که به منظور فروش وانتقال تعيـين ميشـود بايـد
ملکيت خالص دولت يا بکروباير بوده وتحت پروژه هاي دولتـي وماسـتر پـالن
شهري ،جنگالت ،علفچرها ،معادن وابدات تاريخي قرارنداشته باشد .
فقره ( :)2ارزيابي زمين هاي بکروباير( موات ) قبل از توزيع ،توسط هيئت
فني مرکب از نمايندگان مندرج فقره ( )5ماده ( )46اين قانون به منظـور تحقـق
اهداف ذيل صورت ميگيرد :
-1داشتن قابليت آبادي وزرع .
-2اجراي مطالعات ( سروي ) ساحه مطلوب.
 -3تشخيص وتثبيت منابع آبي وحفرچاه عميق از نقطه نظرموجـود يـت
آبهاي تحت االرض وسطح االرض وظرفيت انها.
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 -4رعايت حقوق پلوان شريکان به خاطر آبادي زمـين از ناحيـه حقابـه
وسايرجهات ضروري .
 -5احياي مجدد ساختمان سربند هاوجوي هـا بمنظـور تحـت آبيـاري
قراردادن ساحه مربوط) .
همچنان ماده ( )14قـانون ادارات محلـي صـالحيت واليـان رامبنـي
برفروش زمين دولتي براي اشخاص ويا خريد زمين براي دولـت رامشـروط بـه
تصويب شوراي وزيران وموافقه ومنظوري مقام رياسـت دولـت نمـوده وبـدون
تصويب شوراي وزيران ومنظوري مقـام رياسـت دولـت ،واليـان صـالحيت
فروش ويا خريد آنـرا نـدارد. .کـذا مـاده  12فرمـان شـماره  83مـورخ
 1382/8/18رئيس دولـت انتقـالی افغانسـتان افغانسـتان دربـاره امـالک
منتشره جريده رسمي شماره ( )816درمـورد فـروش امـالک دولتـي بـدون
موافقه رياست دولت چنين صراحت دارد.
ماده ( « :) 12امالک دولتي ايکه ازطـرف شـاروالي هـا ويـا سـاير
ادارات دولتي بنام شرکت يا موسسات يـا بـه عنـاوين ديگـر طـورقطعي بـه
فروش رسيده باشد وموافقه کتبي مقـام رياسـت مبنـي بـر فـروش قطعـي آن
موجود نباشد اين نوع معامالت شـرعاً وقانونـاً مـدار اعتبـار نمـي باشـد و
موضوع متـذکره طـي متحـد المــآل شـماره ( )3695- 3637مـورخ
 1386/11/24به تمام محاکم تعميم گرديده است .بنـاءً ازاينکـه موضـوع
فروش زمينهاي بکر و باير وسـاير زمينهـاي دولتـي و شـرايط فـروش ان در
قوانين نافذه کشور بخصوص مـواد فـوق الـذکر صـراحت عـام وتـام دارد
محاکم ومراجع مربوط درمورد بارعايت احکـام قـانون ومـاده ( )11فرمـان
( )83مورخ  1382/8/18دولت انتقالي مکلف ميباشند .
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حينيکه جريان موضوع توام بـانظر تـدقيقي بمقـام محتـرم شـورايعالي
تقديم شد قرارمصـوبه ( )140مـورخ  1388/2/15هـدايت ذيـل صـادر
گرديد .
« نظر رياست محترم تدقيق ومطالعات تائيد گرديـد طورمتحـدالمال بـه
جميع محاکم اخبار گردد».
باذکرمراتب فوق متن مصوبه شـورای عـالی کـه مؤیدنظریـه تـدقیقی
ریاست تدقیق ومطالعات می باشد بدینوسـیله تعمـیم گردیـدتامحاکم اسـتیناف
ومحاکم ابتدائیه بروفق آن اجراآت الزم نمایند.
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توضیح
مشخصات اشخاص ممنوع الخروج
به ا داره پا سپورت

متحدالمآل شماره ( )1577مؤرخ 1388/2/28
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
نامه شماره ( )337مورخ  1388/2/26آمریت تحریرات ریاست دفتر
مقام از اثر نامه شما ره ( )2108مورخ  1388/2/17مدیریت عمومی اسناد
وارتباط ریاست دفتر وزارت امورداخله واصل وچنین مشعراست:
مکتوب شماره ( )3488مورخ  1388/2/16اسناد وارتباط مدیرت
عمومی ادا ری ریاست عمومی دفتر معینیت امور امنیتی بدین شرح مواصلت ورزیده
است:
نامه شماره ( )252مورخ  1388/2/13قوماندا نی عمومی پولیس سرحدی
بشرح ذیل وا صل است:
یک تعداد اتباع داخلی و اتباع خارجی که ازطرف منابع عدلی وقضائی
کشور ممنوع الخروج میگردند اکثراً دیده میشودکه صرف اسم ویا ولد شان
درمکتوب ذکر می باشدوبس  .که این موضوع مشکالت زیادی رادر بنادر ایجاد
می نماید چنانچه څارنوال موظف نظارت والیت بلخ بتاریخ  1388/1 /15از
آمریت عبور وکنترول قسم ویزه وپاسپورت کمیساری پولیس سرحدی حیرتان
نظارت بعمل آورده است وتذکر داده که ادارات محترم مر بوط شهرت مکمل
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همچو اشخاص ممنوع الخروج بایک قطعه فوتو ومشخصات رابا عالیم فارقه
وسکونت اصلی وفعلی محل وظیفه وکلیه معلومات های ضروری که بتواند در
تشخیص اشخاص موردنظر ممد ومؤثر واقع گردد ،ارسال تا اقدام واجراآت بدارند.
مراتب فوق غرض آگاهی مقام محترم تقدیم وامیدواریم که مقام محترم
درحصه رفع مشکالت ما بامنابع محترم عدلی وقضائی کشور ازسلسله خویش
ماراهمکاری خو اهند فرمود.
ال بشماارقام وفق محتویا ت آن طبقاً اجراآت بعمل آورید.
مراتب وا صله نق ً
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تسلیمی
اوراق به محکمه استـیناف درصورت
مرافعه خواهی واتخاذ تصمیم درحال بقاء
یاانقضای حق استینا ف

متحد المال شماره  502-431مورخ 9ر3ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

رياست حقوق واليت کابل مراتب ذيل را طالب هدايت شده اند :
« قبال ً ذريعه پيشنهاد مورخ 15ر8ر 1387خويش از طريق مقـام وزارت
عدليه به جلسه کميته محترم همآهنگي ارگانهاي عدلي و قضايي پيرامـون عـدم
تعقيب دوسيه در حاليکه شخص محکوم عليه استيناف طلبي نموده امـا بعـد ازآن
غرض تعقيب دوسيه درمرحله استينافي به رياست حقوق حاضر نميگردد و ازطرف
ديگر شخص محکوم له خواهان تطبيق حکم محکمه ابتدا ئيه گرديده اين موضـوع
باعث سرگرداني اصحاب دعوي ميگردد ،طالب هدايت شديم که بعـد درجريـده
ميزان نشريه مقام ستره محکمه تصميم و نتايج يازدهمين جلسه کميتـه همـآهنگي
ارگانهاي عدلي و قضايي چنين منتشر گرديده است  :بادرنظرداشت نگراني رياست
حقوق درمورد انقضاي ميعاد استيناف خواهي در قضاياي مدني و تجـارتي کـه از
تاريخ ابالغ حکم مدار اعتبار است به محاکم توصيه شد تا پس ازاين دوسيه هـاي
مدني و تجارتي رادرحاليکه يکي از اطراف دعوي هم حاضر نباشد تسليم گيرنـد و
بعد به جلب طرف ديگر اقدام نمايند .اما بعد از هدايت فوق بازهم رياست حقوق
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دراين مورد مشکالت دارد که موضوع به جلسه مورخ  26حمل  1388کميتـه
محترم همآهنگي ارگانهاي عدلي و قضايي مطرح شدو درمورد جاللتماب محتـرم
بهاءالدين بها رئيس کميته هماهنگي هدايت فرمودند تا موضوع از طريق ايـن اداره
به مقام شوراي عالي ستره محکمه پيشنهاد گردد تا اجراآت مقتضي صورت گيرد .
بناءً جريان موضوع فوقاً به مقام محترم پيشنهاد اسـت درمـورد طوريکـه
هدايت ميفرمايند موجب تعميل است ».
حينيکه جريان به شوراي عالي ستره محکمه تقديم گرديـد قـرار مصـوبه
(183الف) مؤرخ29ر2ر 1388هدايت ذيل صادر گرديد :
« محاکم استيناف اوراق ارجاعيه قضاياي مدني و تجارتي راکه اسـتيناف
خواهي درمورد آن صورت گرفته تسليم شوند بعداً درمورد بقا يا انقضـاي حـق
استيناف خواهي تصميم قانوني اتخاذ و رفع مشکل نموده ،تکليف جانـب مقابـل
(محکوم له ) را مشخص نمايند  .داراالنشا ء جريان را به جميـع محـاکم طـور
متحدالمال اخبارنمايد »() 136

 -136درموضوع استیناف حکم درقضایای مدنی وتجارتی متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
 .1متحدالمآل شماره ( )1152- 1098مؤرخ 1385/9/5
.2متحدالمآل شماره ( )1574-1515مؤرخ . 1386 / 4/ 21
.3متحدالمآل شماره ( )1662-1575مؤرخ . 1386 /4 / 26
.4متحدالمآل شماره ( )2029-1961مؤرخ . 1387 /5 /29
.5متحدالمآل شماره ( )3778-3708مؤرخ . 1387 / 11/ 7
.6متحدالمآل شماره ( )4133-4063مؤرخ . 1387 /12 / 22
 .7متحدالمآل شماره ( )2395- 2323مؤرخ 1388/10/20
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تحصیل
محصول محکمه ازطریق مراجع تحصیلی

متحد المال شماره  503الي 574مورخ 10ر3ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
مطابق به فرمان شماره  174مورخ 29ر12ر 1387مقام محترم رياسـت
جمهوري اسالمي افغانستان مبني بر توشيح تعديل و ايزاد اجزاي شماره دوم مـاده
دوم تعرفه محصول دولتي محاکم ج.ا.ا محصول قباله بيع قطعي اموال غير منقول
داراي قيمت الي يک مليون افغاني دو فيصد و اضافه از يک مليون سه فيصد تعيين
گرديده است .
باالثر محکمه استيناف واليت کابل استهداء نموده که ازتاريخ توشيح(-29
 )1387-12الي وصول هدايت فوق به محکمه تعدادي از قباله هاي قطعي اجراء
و طي مراحل شده ووثايق به مالکين آنها تسليم داده شده درمورد محصول همچـو
قباله هاي قطعي که بين خالي متذکره انجام شده است طالب هدايت گرديده اند .
مطلب مورد استهداء به رياست تدقيق و مطالعات محول ،اخيراً نظر مدققين
آن اداره در زمينه حسب ذيل توصل ورزيده است :
( ماده دوم فرمان  74مورخ 29ر12ر 1387درمورد توشيح ،تعـديل و
ايزاد اجزاي 1و 2شماره دوم ماده دوم تعرفه محصول دولتي محـاکم جمهـوري
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اسالمي افغانستان مندرج فرمان تقنيني شماره  61مورخ 31ر4ر 1387چنين مشعر
است :
ماده دوم :
اين فرمان ازتاريخ توشيح نافذ و همراه با فيصله ،تعديل و ايـزاد درجريـده
رسمي نشر گردد  .بنابر هدايت فرمان فوق مدققين قضايي به اين نظر اند کسانيکه
مکلف به پرداخت محصول اند از طريق مراجع مربوط جلب و درقسمت تحصـيل
محصول و تحويل آن به خزينه دولت اقدام صورت گيرد ) .
حينيکه تفصيل جريان توام با نظر تدقيق و مطالعات به مقا م محترم شـوراي
عالي تقديم شد قرار مصوبه  188مورخ 29ر2ر 1388هدايت ذيل صدور يافت
:
« نظر رياست محترم تدقــيق و مطالــعات عيناً تاييد گرديد به مرجعش
اخبارگردد ».
مصوبه مقام ورای عالی که مؤید نظرتدقیقی ریاست تدقیق وئمطالعات میباشد
جهت تعمیل ،به محاکم استیناف والیات اخبار شد تاآنرا رعایت وبمحاکم ربـوط
نیزتعمیم نمایند.
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علم وکیل
به وکالت وکالت عام وتام ،وثیقه حصر ورا ثت

متحد المال شماره ( 575الي 646مورخ 15ر3ر)1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

رياست امــور قونسلي وزارت امور خارجه طي نامه شماره 190مؤرخ
30ر1ر 1388چنين استهدا نموده اند :
«جنرال قونسلگري جمهوري اسالمي افغانستان در تورانتوطي نامه شماره
 90مورخ 1388/1 /19خويش چنين مطالبه معلومات نموده است :
«  -1يکتعداد مراجعيني که جهت فروش جايداد هاي شان به اين جنرال
قنسلگري مراجعه مينمايند اصل قباله ،فوتوکاپي ويا نمبر آن نزد شان موجود
نميباشد که به اساس هدايات واصله از مرکز براي شان وکالتنامه باذکر موقعيت
جايداد ولي بدون تذکر نمبر قباله ترتيب ميگردد و اکثراً مورد قبول محاکم قرار
ميگيرد ولي بعضا ً عده اي از محاکم وکالتنامه هاي بدون نمبر قباله را نمي پذيرند .
 -2بعضي از مراجعين درحاليکه تمام یايک تعداد از وارثين موجود ميباشند،
جهت ترتيب وثيقه حصر وراثت به اين جنرال قونسلگري مراجعه مينمايند که با
اقرار سه نفر در حضوردو نفر شاهد برايشان وثيقه حصر وراثت ترتيب داده ميشود.
اين وثايق نيز اکثراً مورد قبول قرارگرفته ولي بنابر ادعاي يکتعداد از مراجعين بعضاً
عده اي از محاکم آنرا قبول نمي نمايند .
 -3يکتعداد از محاکم براي وارث يا وارثينيکه درا فغانستان بوده و عده اي
از وارثين مذکور در خارج کشــور مي باشند بعضاً وثيقه حصر وراثت ترتيب
نمي نمايند و تقاضاي وکالتنامه جهت ترتيب حصر وراثت را مينمايند .
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مراتب قرار فوق ارثام يافت لطفاً در زمينه حل مشکل اين هموطنان ما که با
فواصل زيادي از وطن دور ميباشند براي ما هدايت الزم اعطا فرمائيد » .
موارد مورد استهداء پس از تدقيق مدققين قضايي رياست تدقيق و مطالعات
به مقام محترم شوراي عالي تقديم گرديد و درنتيجه قرار مصوبه  191مورخ
29ر2ر 1388هدايت ذيل صادر شد :
« درمورد استهداي رياست امور قونسلي وزارت محترم امور خارجه و تنظيم
مرافق قضايي ذيال ً توضيح ارائه ميگردد :
 -1مطابق ماده  1556قانون مدني علم وکيل به وکالت شرط ميباشد باالثر
در صورتيکه اسناد موضوع وکالت موجود باشد در وکالت نمبر و مرجع صدور آن
درج گردد در غير آن موضوع به علم وکيل مفوض شده ميتواند تا در وکالت
ذکرگردد که وکيل درمورد کميت يا کيفيت ،موقعيت ،حدود ،مساحت ،اسناد و
ساير مشخصات مبيعه يا مدعي بها عالم است دراين حال محکمه اي که وکالت را
مورد رسيده گي قرار ميدهد ضرور است از وکيل درمورد مطابق احکام قانون طالب
اسناد شود و در صورتيکه وکالت درخارج ترتيب ميگردد مشخصات موضوع
وکالت به طور دقيق دروکالت تصريح گردد .
 -2وثيقه حصر وراثت به اثر تقاضاي صرف يکي از وارثين ترتيب شده
ميتواند ضرور نيست تا همه ورثه جهت ترتيب وثيقه حصر وراثت به محکمه حضور
يابند ولي محاکم درحين ترتيب وثيقه حصر وراثت متوجه بوده تا همه وارثين در
داخل و ياخارج شامل وثيقه شوند.
 -3وثيقه وکالت بهتر است بعد ازترتيب و ثيقه حصر وراثت ترتيب گردد
چون در وثيقه حصر وراثت اخبار صورت ميگيرد سعي جدي بعمل آيد تا اشخاصي
دران اقرار نمايند که معتمد به و خبير از ورثه باشند حتي در وثيقه وکالت خط نير
حصر وراثت به شهادت شهود که به لفظ اشهد باهلل باشد صورت گرفته ميتواند
ولي بعد هم ضرورت است تا درمورد موجوديت کل ورثه اطمينان ورثه حاصل
گرديده جلو تزوير گرفته شود .
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 -4به منظور تطبيق دقيق احکام قانون مدني رعايت ماده  1506قانون
مدني درمورد وکالت خط هايي که به لفظ عام و تام بدون تصريح عمليکه به ضرر
موکل بوده از طرف موکل ذکرنشده باشد بطور الزم رعايت گردد چه وکيل عام و
تام بدون تصريح صالحيت مثال ً بيع ،شرا ء ،ابراء ،اصالح و ساير اعمال صرف
دراعمال اداره کسب صال حيت مينمايند که دراين حال وکيل به ضرر موکل خود
اجراآت کرده نميتواند .
مصوبه فوق به وزارت محترم امورخارجه و محا کم به طور متحد المال
اخبار گردد ».
مراتب مصوبه بدینوسیله به محاکم محترم استیناف اخبارگردیدتامتن
آنراجهت تعمیل به محاکم مربوط شان تعمیم وداراالنشاءشـورای عـالی را
نیزدرجریان قرار دهند)137 ( .

 -137الف :در موضوع وکالت ها وامور وکالی مدافع متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره ( ) 1954 - 1837مورخ.1385 / 10 / 4
.2متحدالمآل شماره ( )2369-2314مؤرخ . 1386 / 7/ 3
.3متحدالمآل شماره ( ) 863-791مؤرخ.1388/4/ 13
.4متحدالمآل شماره ( )1228- 1156مؤرخ .1388/4/ 27
ب :درمورد طرزالعمل اجرای وثایق حصر وراثت متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه
می باشد:
 .1متحدالمآل شماره ( )2966-2876مؤرخ .1386 / 9/ 13
 .2متحدالمآل شماره ( )4021-3964مؤرخ. 1386 /12 / 12
 .3متحدالمآل شماره (  ) 646- 575مؤرخ1388/3 / 15
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مکلفیت
رسیده گی محکمه ایکه بآن تفویض صالحیت می شود
متحد المال شماره  647الي  718مورخ 20ر3ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

محکمه ابتدائيه مرکز واليت بلخ تبديلي محکمه قضيه اي را باين دليل تقاضا
نموده بود که متهمين کارکنان عاليرتبه دولتي بوده و جهت رسيد ه گي به قضيه به
محکمه حاضر نميشوند .
باالثر تفصيل تقاضاي واصله به مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه تقديم
و قرار مصوبه شماره( )215مورخ 12ر3ر 1388هدايت ذيل صدور يافت :
« محکمه اي که به آن تفويض صالحيت ميگردد ،قانوناً مکلف به رسيده گي
و انفصال قضيه وارده ميباشد .تقاضـاي تبديلي محکمه ازجانب محکمه محال اليه
صبغه قانوني ندارد و همچو مطالبه احتراز و استنکاف از قضاوت تلقي ميگردد که
نبايد قضات خالف قانون به آن متوصل شوند.
چنانچه درمورد فقره  4ماده  24قانون تشکيل و صالحيت محاکم قوه
قضائيه صراحت کامل دارد .درحاليکه مشکل عدم حضورمتهمين ازمجراي قانون و
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تماس با څارنوالي مربوط حل شده ميتواند .بنابرآن تقاضاي تبديلي محکمه منجانب
محکمه شهري بلخ که غير قانوني بوده رد گرديد .
جريــان فوق به منظور رعايت به جميع محاکم طــور متحد المال
اخبار گردد ».
138
متن مصوبه باینوسیله جهت تعمیل طور متحدالمآل اخبارشد) (.

 -138درمورد تفویض صالحیت رسیدگی قضیه ازیک محکمه به محکمه دیگرمتحدالمآل های ذیل
نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره (  ) 185 - 139مورخ . ۱۳۸۵ / 3 /16
.2متحدالمآل شماره ( ) 268 - 241مورخ .138 / /
.3متحدالمآل شماره ( )309 -271مورخ . ۱۳۸۵ / 6 / 21
.4متحدالمآل شماره ( ) 1388 - 1332مورخ .1385 / 9/ 19
.5متحدالمآل شماره ( ) 2190 - 2132مورخ .1385 / 11/ 15
.6متحدالمآل شماره ( )3810-3753مؤرخ . 1386 /12 /5
.7متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ . 1386 /10 / 12
.8متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ. 1387 /10 / 12
.9متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ .1386 /9 / 20
.10متحدالمآل شماره ( )2705-2650مؤرخ . 1386 /8 /29
.11متحدالمآل شماره ( )1155 - 1083مؤرخ.1388/4/ 24
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توجیه
ماده ( )50قانون محابس در مورد رهائی محبوسینی که
میعا دحبس راسپری کرده اند
متحد المال شماره  719الي  790مورخ22ر3ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
رياست محکمه استيناف واليت لغمان باالثر استهدا اداره محبس آن وال
مراتب ذيل را قابل توضيح دانسته اند :
«دربعضي ازمواقع ديده شده که براي شخصي از طرف محکمه پارچه ابالغ
حکم به برائت موصوف ويا رهايي نوع ديگر تسليم گرديده و موصوف سند را به
اداره محبس غرض بيرون شدن ارائه ميدارد مگر قرار محکمه به څارنوالي محترم
نرسيده ويا هم اگر رسيده روي عوامل به تأخير انداخته شده وياهم در ارسال و
مرسول وقت را دربر ميگيرد .اگردرجريان همين وقت براي شخص مذکورکدام
مشکل پيدا شود آنگاه مسؤوليت عواقب آن بدوش کي خواهد بود درحاليکه فقره
دوم ماده  49قانون محابس و توقيف خانه چنين هدايت را تحرير ميدارد :
جهت تطبيق حکم مندرج فقره يک اين ماده نقل قرار څارنوال يا پارچه ابالغ
حکم به آمريت توقيف خانه تسليم داده ميشود .از فقره ماده هذا به وضوح ديده
ميشود که شخص به اساس وصول پارچه ابالغ حکم نيز قابل رهايي است وبه
تقويت تقاضاي فوق فقره سوم ماده  50قانون محابس حکم مينمايد ،اداره محبس
حق ندارد محبوس را اضافه تر از مدت محکوم بها درمحبس نگهداري نمايد .
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مراتب هذا غرض هدايت الزم بادرنظرداشت مشکالت محبس ازناحيه فوق
نگاشته شد درمورد اعطاي حکم خواهند فرمود .
مراتب تحريري مديريت محبس واليت لغمان نقالً به آن مقام محترم ارقام
است دررابطه طالب هدايت ميباشيم ».
باالثر رياست محترم تدقيق ومطالعات مستند به حکم قانون در زمينه چنين
ابراز نظر بعمل آورده اند:
«فقره  2ماده پنجاه قانون محابس چنين مشعر است :
( )2جهت تطبيق احکام مندرج فقره ( )1اين ماده نقل سند رهايي به اداره
محبس تسليم داده ميشود .
( )4اداره محبس مکلف است قبل از رهايي ادارات څارنوالي و پوليس محل
را از رهايي محبوس اطالع دهد .
محتويات ماده ( )50درمورد رهايي محبوس بعد ازختم حبس محکوم بها
صراحت دارد بنابر صراحت موادفوق در صورتيکه پارچه ابالغ و نقل مصدق سند
رهايي به اداره محبس ارائه گردد اداره محبس بارعايت فقره  4ماده  50درمورد
اقدام مينمايد  .هرگاه سند رهايي محبوس ازاثر تقصير افراد مسؤول به اداره محبس
وقت زياد را دربر گيرد از طرف اد اره خويش مورد بازپرس قرارخواهد گرفت ».
حينيکه نظر تدقيقي فـــوق از مالحظه مقام محترم ستره محکمه گزارش
يافت بحکم مورخ  22ر2ر 1388شان چنين هدايت فرمودند :
«نظر رياست محترم تدقيق ومطالعات قانوني بوده بمرجعش اخبار
گردد») 139(.
 -139درمورد رهایی محکومینی که برائت یافته ویامجازات محکوم بهاراسپری نموده اند ،متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده
است:
بقیه پاورقی به صفحه بعدی
.1متحدالمآل( )421-361مؤرخ .1386/1/16
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طرزالعمل
ترتیب وثیقه وکالت دعوی ،وثیقه قبولی
یااستعفا از وکالت
متحد المال شماره  791الي 863مورخ 13ر4ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

رياست محترم انجمن وکالي مدافع افغانستان پيشنهاديه اي را حاوي متن
ذيل به مقام محترم ستره محکمه ارائه نموده اند :
«يکتعداد وکالي مدافع به انجمن عارض و از اجراآت بعضی محاکم محترم
شاکي شده اند  .طوريکه مايان به محاکم محترم غرض ترتيب وثيقه وکالت خط
شرعي يا قبولي خط شرعي وکالت مرا جعه مينماييم ،محاکم محترم غرض تثبيت
اهليت و شخصيت ،مايان را به ناحيه مربوط ووکيل گذر راجع ميسازند درحاليکه
جواز وکالت و کارت هويت بدست داريم چنانکه مقام محترم آگاهي دارند وکيل
بقیه پاورقی از صفحه قبل:
.2متحدالمآل شماره ( )3636-3536مؤرخ . 1386 /11 / 23
.3متحدالمآل شماره ( )235 - 184مؤرخ .1387/ 1/ 26
.4متحدالمآل شماره ( )2685-2617مؤرخ . 1387 /7 / 24
.5متحدالمآل شماره ( )4346-4341مؤرخ.1386 /11 / 4
.6متحدالمآل شماره ( )790- 719مؤرخ.1388/3/ 22
.7متحدالمآل شماره (  ) 2687-2615مؤرخ .1388/ 11/9
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مدافع مؤظف خدمات عامه بوده و جواز وکالت وکارت هويت معرف شخصيت
حقوقي آنها ميباشد که اصوال ً ايجاب مينمايد محاکم محترم به رويت جواز وکالت
وکارت هويت وکيل مدافع اکتفاکنند زيرا از يکطرف جلوگيري از ضياع وقت
ميشود و از طرف ديگر حيثيت وکيل مدافع نيز حفظ ميگردد  .بناءً احترامانه تقاضا
بعمل مياوريم پيشنهاد انجمن را تحت غور قرار داده به محاکم محترم غــرض
رفع شکايات وکالي مدافع هدايت الزم اعطا فرمايند ».
درزمينه محترم قاضي القضات ج.ا.ا هدايت ذيل راصادرنمودند:
«مجلس مشترکي به رياست محترم دوکتور صاحب کاموي بااشتراک
محترمين روفي صاحب ،ژوبل صاحب و نماينده انجمن مستقل وکالي مدافع داير
گردد ».
بنابران درجلسه مورخ  10سرطان  1388به اتفاق آراء اعضاي جلسه
چنين تجويز اتخاذ گرديد تا بعد ازمنظوری مقام محترم ستره محکمه به مراجع
ذيربط اخبارگردد :
مواد  1560 1599قانون مدني وماده  35قانون وکالي مدافع درمورد
وکالت دعوي و نيز احکام مندرج تعليماتنامه تحرير وثايق درمورد ساختار وثيقه
صراحت کامل دارد به منظور ايجادسهولت درمورد وثيقه وکالت بالدعوي و اقرار
خط مربوط به وکالت مراتب آتي قابل رعايت ميباشد :
 -1وکالت دعوي در محل سکونت دايمي يا موقت مؤکل که تثبيت هويت
و محل اقامت آن از طرف ا داره ويا شخص قابل اعتماد صورت گرفته باشد ترتيب
گردد .
 -2اقرار خط قبولي وکالت از اقرار وکالي مدافع درمحکمه محلي که
اقامت دارند ويا محکمه محلي که دفاتر اوشان دران موقعيت دارد ويا محکمه ايکه
موضوع وکالت درحوزه قضايي آن قراردارد بدون تصديق سکونت ترتيب گردد .
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 -3اقرار خط عزل وکيل درمحکمه محل اقامت مؤکل ترتيب و از
مسبوقيت وکيل اطمينان حاصل گردد .
 -4اقرار خط استعفاي وکيل درمحکمه محل اقامت وکيل يا محکمه ايکه
دفتر وکيل در ساحه صالحيت ان قرار دارد در صورتيکه وکيل مدافع باشد ترتيب
گردد .
 -5محاکم و ادارات ثبت و اسناد درحين ترتيب وثايق مربوط به وکالي
مدافع با رعايت اصل قانون سرعت عمل را به خرچ دهد .
حينيکه نظرهيئات موظف به حضور جاللتماب محترم قاضي القضات ورئيس
ستره محکمه جمهوري اسالمي افغانستان گزارش يافت به حکم مورخ دهم سرطان
 1388چنين هدايت فرمودند:
« مالحظه شد ! داراالنشاي شوراي عالي :
نظر هيئت موظف مؤجه و قانوني بوده تاييد گرديد به جميع محاکم طور
متحدالمال اخبار گردد تا به منظور ايجاد زمينه دفاع قانوني ازحقوق شهروندان
بارعايت ماده  31قانون اساسي و احکام مندرج قانون وکالي مدافع باانجمن
مستقل وکالي مدافع همکاري جدي نمايند »() 140

 -140در موضوع وکالت ها وامور وکالی مدافع متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره ( ) 1954 - 1837مورخ.1385 / 10 / 4
.2متحدالمآل شماره ( )2369-2314مؤرخ . 1386 / 7/ 3
.3متحدالمآل شماره (  ) 646- 575مؤرخ.1388/3 / 15
.4متحدالمآل شماره ( )1228- 1156مؤرخ 1388/4/ 27
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مطالبه
تجدید نظر درقضایای جزا ئی
مانند قضایای مدنی وتجارتی بعد ازتطبیق حکم
صورت می گیرد

متحد المال شماره  864الي  936مورخ 15ر4ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

مقام محترم شورايعالي قرار مصوبه  308هدايت ذيل را صادرنمودند :
«ازانجا که مطابق ماده  129قانون اساسي تطبيق حکم قطعي محاکم امر
الزمي دانسته شده ،بنابران تجديد نظر خواهي در قضاياي جزايي مانند قضاياي
مدني ،حقوق عامه ،احوال شخصيه و تجارتي نيز بعد از تطبيق حکم قطعي
درداراالنشاي شوراي عالي ،کميسيون مربوط و شوراي عالي تحت رسيد ه گي
قرار گيرد و بدون تطبيق حکم بدرخواست تجديد نظر ترتيب اثر داده نشود »
مصوبه فوق باینوسیله طورمتحدالمآل اخبارگردید تامحاکم درموارد مربوط
برطبق آناجراآت بعمل آرند.
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تعیین
وظا ئف دیـوا ن هـای محاکم ابتدائیه
مراکز والیات که جدیدا ً تشکیل شده اند
متحد المال شماره  937الی  1009مورخ 18ر4ر1388
ریاست داراالنشای شورای عالی ستره محکمه
ریاست محکمه استیناف والیت پروان باالثر پیشنهاد محکمه ابتدائیه مرکز
آن وال استهدا نموده که در تشکیل منظور شده سال  1388دیوانهای ذیل شامل
تشکیل این ریاست:
 دیوان امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد اداری دیوان مدنی و حقوق عامه دیوان جزای عمومیقسماً فعال شده طوریکه به مشاهده میرسد و اضح نگردیده که بررسی
موضوعات تجارتی ،جرایم ناشی از حوادث ترافیکی ،جرایم ناشی از قضایای اطفال
و حل و فصل قضایای مربوط به احوال شخصیه و اجرای انواع وثایق و قباله جات
که درمحکمه ابتدائیه مرکز والیت پروان تحت اجراء و بررسی قرار میگیرد به کدام
یک از دیوانهای تشکیل شده تعلق میگیرد .
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مطلب مورد استهدا محکمه مذکور به مقام محترم شورایعالی تقدیم گردید
که قرار مصوبه  283هدایت ذیل صدور یافت :
« درمحاکم مرکز والیاتیکه دیوانهای امنیت عا مه و جرایم ناشی از فساد
اداری ،دیوان مدنی وحقوق عامه و دیوان جزای عمومی جدیداً تشکیل گردیده
قضایای جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی دردیوان امنیت عامه و جرایم ناشی از
فساد اداری و قضایای تجارتی ،احوال شخصیه توأم باجرای وثایق دردیوان مدنی و
حقوق عامه و قضایای تخلفات اطفال و ترافیکی دردیــوان جـزای عمومی
تحت رسـید ه گی قرار می گیرد ».
مراتب مصوبه به محاکم استیناف اخبارشد البته موضوع را به محاکم مربوط
تعمیم و مطابق بآن عمل می نمایند .
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مدعابهای
غیرمنقول درصورت تجدید نظرولغو فیصله قطعی،
به تصرف افغانستا ن بانک قرارگیرد

متحد المال شماره  1010الی  1082مورخ 23ر4ر1388
ریاست داراالنشای شورای عالی ستره محکمه
محکمه استیناف والیت کابل مراتب ذیل را طالب هدایت شده اند :
«درمورد دعوی یک در بند حویلی  377واقع سرک دهم وزیر اکبرخان
مینه که تحت دعـوی ( الف ) وکیل شرعی (م) و(ب) بعد ازلغو فیصله 7/6
مورخ 11ر1ر 1383محکمه خاص ملکیت ها وقرار قضایی شماره  17مورخ
2ر6ر 1383محکمه نهایی طی قرار قضایی شماره  25مورخ 23ر7ر1387
شورای عالی ستره محکمه غرض فیصله مجدد و تصمیم گیری درمورد حیازت
مدعی بها محول این محکمه گردیده ،قرار مالحظه اوراق دوسیه( ،الف) با
صالحیت وکالتی که داشت باالی (ب) دعوی غصب حویلی مدعی بهارا نموده و
محکمه خاص مرکزی ملکیتها طی فیصله  7/6مورخ 11ر1ر 1383شان بر علیه
مدعی و الزام (ب) مدعی علیه اصدار حکم نموده محکمه فوقانی فیصله نمبر فوق
را تایید و اخیرا ً فیصله و قرار تاییدی آن لغو شده( ،ب) مدعی علیه کتباً و شفاهاً
اظهار داشته که مدعی بها درجریان دعوی ( بعد ازاقامه دعوی و اقامه شاهدان
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ذوالیدی از طرف مدعی ) و قبل از حکم محکمه به اثر نفوذ مدعی از تصرفش
خارج شده که بعداً حکم هیئت قضایی نیز به رد مـدعی بها برعلیه مذکور صادر
شده( ،ب) مدعی علیه مذکور طی عرایض متعدد طبق مصوبات  631مورخ
10ر8ر 1386و  756مورخ 2ر11ر 1386و  535مورخ 21ر8ر1387
شورای عالی مقام ستره محکمه خواهان استرداد ذوالیدی مدعی بها گردیده حتی
که به اثر احکام مراجع ذیصالح د ررابطه به استرداد مدعی بها هیئت توظیف شده
قبل از اینکه مدعی بها بعد ازلغو فیصله برای (ب) مدعی علیه محکوم سپرده شود
(الف) مدعی باالوکاله طی عریضه مطبوع  151287شان به مقام عالی ستره
محکمه عارض گردیده خواهان فیصله مجدد گردیده که دررابطه به فیصله مجدد
بعد از تفریق ذوالید ازخارج اجراآت الزمه صورت خواهد گرفت  .در رابطه به
موضوع استهداء عرض میشود که مراتب مصوبات نمرات فوق الذکر سپردن
مدعی به ذوالید اولی بعداز لغو فیصله درنتیجه تجدید نظر را هدایت داده اند و ماده
 846قانون مدنی دررابطه چنین حکم فرماست :
( )1حق نگهداشت شی با از بین رفتن حیازت آن از بین میرود .
( )2اگرشی ازحیازت شخصی به صورت خفیه ویا با وجود اعتراض وی خارج
ساخته شود میتواند اعاده حیازت آنرا مطالبه نماید مشروط بر اینکه درخواست
اعاده درخالل یک ماه ازتاریخ علم شخص به اخراج شی وقبل از مرور یکسال
ازتاریخ مذکور بعمل آمده باشد .
ماده  2268قانون مدنی درین مورد چنین هدایت میدهد  .هرگاه شخص حیازت
عقار را ازدست بدهد ،میتواند درخالل یک سال بعد ازفقدان حیازت رد آنرا مطالبه
نماید  .در صورتیکه فقدان حیازت طور خفیه به عمل آمده باشد شروع سال از
تاریخ کشف فقدان حیازت شروع میشود  .از طرف دیگر مصوبات متذکره طوری
است که هرگاه محکوم له به اساس فیصله محاکم ملکیت راتسلیم میشود وبعدا ً
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فیصله محاکم درتجدید نظر لغو میشود ،نسبت اینکه اثر فیصله ها ازبین رفته است
باید ملکیت به ذوالیداولی که محکوم علیه است اعاده شود نظر به سوابق موضوع
و اوراق موجود دوسیه ( الف ) مذکور قبل از حکم وفیصله محکمه ابتدائیه و قبل
از قطعی شدن ملکیت رادر سال  1383تصرف نموده و در ذوالید خود دراورده
است.درحالیکه موضوع به تاریخ 6ر12ر 1381درج صورتحال شده و بتاریخ
11ر1ر 1383طی فیصله  7/6محکمه خاص مرکز ملکیتها ،حکم به رد مدعا بها
برا ی موکله ( الف ) مذکور صورت گرفته با ذکر مطالب فوق درحصه توفیق ویا
اختالف فی مابین تصاویب فوق الذکر شورای عالی مقام ستره محکمه و هدایات
مواد فوق الذکر قانون مدنی و نحو عملکرد درقبال موضوع به استناد کدام یک
ازمواد قانون ویا مصوبه طالب هدایت میباشیم».
مطالب مورد استهدا پس ازابراز نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات به مقام
محترم شورای عالی تقدیم گردیده وقرار مصوبه  316مورخ 9ر4ر 1388هدایت
ذیل صدور یافت :
«در صورتیکه فیصله دعوی طرفین قطعی و فیصله مذکور باثر تقاضای
محکوم علیه مورد تجدید نظر قرار گرفته و لغو گردد باالثر موضوع جهت انفصال
مجدد بین طرفین یا ممثل قانونی شان به محکمه مربوط راجع میشود و درین حالت
ملکیت غیر منقول (مدعی بها ) درتصرف دافغانستان بانک و تحت قیمومیت
محکمه مربوط قرارگیرد بانک عواید حاصله از عقار را به حساب امانت محکمه
تحویل نماید و درزمینه دعوی مسیر عادی خود را مطابق به احکام قانون طی نماید
درمورد استهداء 554مورخ 18ر1ر 1388محکمه استیناف والیت کابل قرار
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فوق و درسایر موارد مشابه نیز عین اجراآت صورت گیرد .موضوع طور متحد
المال به جمیع محاکم اخبار گردد» ) 141( .

تبدیلی محکمه
قضایای جزائی درمرحله تحقیق
بدرخوا ست څارنوالی

متحد المال شماره  1083الي  1155مورخ 24ر4ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
لوي څارنوالي جمهوري اسالمي افغانستان دررابطه به يکعـده قضـاياييکه
متهمين آن لزوماً از محل حادثه بمرکز انتقال و تحت تحقيق ميباشـند ،تقاضـاي
تبديلي را ازمقام محترم شوراي عالي تقاضا مينمايند باالثر شورايعالي درمورد مطالبه
 -141درموردتجدید نظر براحکا م قطعی ونهایی محا کم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می
باشد:
.1متحدالمآل شماره ( ) 1685 - 1600مورخ . 1385 / 9 /20
.2متحدالمآل شماره (  )2314 - 2257مورخ .1385 / 11/24
.3متحدالمآل شماره ( )1110- 1050مؤرخ .1387/4/ 1
.4متحدالمآل شماره ( )3139-3070مؤرخ. 1387 / 9/ 5
.5متحدالمآل شماره ( )1960-1893مؤرخ .1387 / 5/ 24
.6متحدالمآل شماره (  ) 2541-2469مؤرخ .1388/ 11/3
.7متحدالمآل شماره (  ) 2833-2761مؤرخ 138/ 11/20
.8متحدالمآل شماره ( )765 - 722مورخ. 1385 / 8 / 27
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مصوبات را صادر و داراالنشا موضوع را به مقام محترم لوي څـارنوالي اخبـار
نموده و جريانرا به اطالع مرا جع محترم ميرساند ولي عده اي از روساي محتـرم
محاکم استيناف به داراالنشا مينگارند که قضيه در حوزه مربوط محکمه وجـود
ندارد.
درحاليکه مراد داراالنشا مسبوقيت رياست هاي محترم محاکم اسـتيناف
ميباشد تا عند الموقع مراتب مصوبات شوراي عالي را مد نظرداشته باشـند چـه
تبديلي محکمه قضيه همچو قضايادرمرحله تحقيق صورت ميگيرد )142 (.

 -142درمورد تبدیل محکمه ،متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره (  ) 185 - 139مورخ . ۱۳۸۵ / 3 /16
.2متحدالمآل شماره ( ) 268 - 241مورخ .138 / /
.3متحدالمآل شماره ( )309 -271مورخ . ۱۳۸۵ / 6 / 21
.4متحدالمآل شماره ( ) 1388 - 1332مورخ .1385 / 9/ 19
.5متحدالمآل شماره ( ) 2190 - 2132مورخ .1385 / 11/ 15
.6متحدالمآل شماره ( )3810-3753مؤرخ . 1386 /12 /5
.7متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ . 1386 /10 / 12
.8متحدالمآل شماره ( )3131-3081مؤرخ. 1387 /10 / 12
.9متحدالمآل شماره ( )3023-2967مؤرخ .1386 /9 / 20
.10متحدالمآل شماره ( )2705-2650مؤرخ . 1386 /8 /29
.11متحدالمآل شماره ( )718 - 647مؤرخ.1388/ 3/ 20
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توظیف
وکالی مـدافع بامر محکمه ازطـریق
انجمن مستقل وکالی مدافع

متحدالمال شماره (1156الي  )1228مورخ 88/4/27
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

قبال ًيک عده محاکم راجع به التواي قضايائيکه بنابر غيابت متهمين مجال
رسيدگي نيافته اند وتوظيف وکالي مدافع نيز ميسر نبـوده اسـت  .مطـالبي را
استهدا ومقام محترم شورايعالي ستره محکمه قرارمصوبه ( )686مورخ 88/2/1
اتخاذ تصميم مقتضي از طريق انجمن وکالي مدافع وتعميم آنرا جهت رفع مسئله
مورد بحث به محاکم واليات هدايت فرموتاه اند .
اخيراً رياست محترم انجمن مستقل وکالي مدافع افغانستان منحيث نهـاد
مستقل غيرحکومتي طي نامه ()696مورخ  1388/4/21آمـاده گـي شـانرا
درجهت پذيرفتن مالحظات مربوط باموروکالت ابراز ونگاشته اند .
« گرچه قبالًمکاتيب جداگانه از ايجاد وفعاليت انجمن مسـتقل وکـالي
مدافع منحيث يک نهاد مستقل غيرحکومتي بمقام محترم ستره محکمـه گسـيل
گرديده مجدداً ياد اورميشويم که انجمن مستقل وکالي مـدافع بـاالثر فرمـان
( 1386/9/4 )111رياست جمهوري از مدت يکسال بدينسو طـور مسـتقل
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وخارج چوکات حکومت فعاليت هاي خويش را پيش ميبرد وتحت اثر نهاد هـاي
حکومتي نميباشد .
بناءْ ازمقام محترم شما احترامانه تقاضا بعمل مي آوريم درصورتيکه شوراي
محترم عالي ستره محکمه در رابطه با امور وکالت کدام مالحظات داشته باشـند
ميتوانند مستقيماً با انجمن مستقل وکالي مدافع افغانستان داخل تماس شوند .
ازهمکاري شما سپاسگذاريم ».
حينيکه جريان ازمالحظه جاللتمآب محترم قاضي القضات صاحب گزارش
يافت بحکم مورخ  88/4/24چنين هدايت فرمودند :
«مالحظه شد :
محاکم ابتدائيه ونيز محاکم استيناف راجع به توظيـف وکـالي مـدافع
درمورد متهمين غايب از طريق رياست هاي محاکم استيناف مسـتقيماْ بارياسـت
محترم انجمن مستقل وکالي مدافع تماس حاصل نمايند تا به توظيـف وکـالي
مدافع اقدام ورفع مشکل گردد  .داراالنشاء هدايت فوق را به جميع محاکم طور
متحد المال اخبار نمايد»)143(.
 -143الف :درارتباط احکام غیابی وتعیین وکیل مسخر متحدالمآلهای ذیل قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره (  ) 436 - 358مورخ . 1385 / 1/ 15
.2متحدالمآل شماره ( )3406-3348مؤرخ .1386 / 11/ 8
.3متحدالمآل شماره ( )1154-1095مؤرخ .1386 /3 /13
4متحدالمآل شماره ( )493 - 432مؤرخ.1387/2/ 19
5متحدالمآل شماره (  )1884 -1812مؤرخ 1388./ 8/7
.6متحدالمآل شماره ( )2568 -2396مؤرخ 1388/10 /21
ب :در موضوع وکالت ها وامور وکالی مدافع متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره ( ) 1954 - 1837مورخ.1385 / 10 / 4
.2متحدالمآل شماره ( )2369-2314مؤرخ . 1386 / 7/ 3
.3متحدالمآل شماره (  ) 646- 575مؤرخ.1388/3 / 15
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ارسال اوراق
قضایای جزائی درخالل  20روز وقضایای
احوال شخصیه درظرف  15روز
به مراجع مربوط

متحدالمال شماره  1229الي  1301مورخ 13 88/5/5
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

جاللتماب محترم قاضي القضات ورئيس ستره محکمه جمهوری اسـالمی
افغانستان بحکم مورخ  88/4/28شان چنين هدايت فرمودند :
« داراالنشا شورايعالي ستره محکمه :
بدينوســــيله هدايت داده ميشود تامحاکم استيناف ونيز محاکم ابتدائيه
اوراق قضاياي جزايي را بعد از تاريخ صدور حکم درظرف ( )10روز به څارنوالي
مربوط تسليم واوراق قضاياي مدني احوال شخصيه وتجارتي را درظرف ( )15روز
به اداره حقوق مربوط تسليم نمايند برياست محترم تفتيش قضايي وظيفه داده ميشود
تا موظفين تفتيش عادي ازتطبيق حکم فوق نظارت نمايند .
داراالنشا مراتب هدايت را به جمــيع محاکم طـــورمتحدالمال اخبار
نمايند».

.4متحدالمآل شماره ( ) 863-791مؤرخ.1388/4/ 13
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هدایت فوق باینوسیله طور متحدالمآل اخبارگردیدتاآنرا به محاکم مربوط نیز
تعمیم نمائید) 144(.

کـرایـه
ویابه مزایده گذاشتن محالت کوچک تجا رتی

متحدالمآل شماره ( )3541مورخ 1388/5/12
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه

توام نامه شماره ( )1762مورخ  1388/5/8آمریت اسناد وارتباط
ریاست تحریرات حکم شمار ه ( )3021مورخ  1388/5/4رئیس جمهوری
اسالمی افغانستان در مورد الغای حکم شماره ( )2092مورخ  1385/6/4مقا م
ریاست جمهوری اسالمی افغانستان موا صلت ورزریده است.
مراتب فوق غرض آگاهی بشماار قام ومتن حکم نمبر فوق ضمن نامه هذا
بشمااخبارمی گردد.
حکم رئیس جمهوری اسالمی افغانستان
درموردا لغای حکم شماره ( )2092مورخ 1385/6/4
مقام ریاست جمهوری
 -144بارتباط رعایت مواعید رسیدگی قضایا متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )2184مورخ :۱۳۸۵ / 6/5
. .2متحدالمآل شماره ( )3920-3850مؤرخ . 1387 / 11/28
.3متحدالمآل شماره ( )29091301 2834مؤرخ . 1388 / 11/21
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بمنظور حراست ازدارایی های ادارات دولتی وبرخوردیکسان بامستأجرینی
که درواحدهای کوچک ادارات دولتی فعالیت تجارتی می نما یند بارعایت ماده نود
وششم قانون تنظیم امور زمینداری منتشره جریده رسمی شماره ( )958مورخ 10
اسد 1387که احکام مغایر قانون مذکور رابحیث آخرین سندتقنینی ملغی نموده
است ،لغوحکم شماره  2092مورخ  1385/6/4مقام ریاست جمهوری
درموردکرایه ویا به مزایده گذاشتن محالت کوچک تجارتی عقاری وزارت خا نه
ها ،ادارات وموسسات دولتی منظور است.
وزارت ها ،ادارات وموسسات دولتی کرا یه و یابه مزایده گذاشتن محال
ت مر بوط رابرطبق ماده ( )64قانون امور زمینداری تنظیم نمایند.

]1388-1385
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توجیه
ماده( )14قانون ارگانهای محلی مبنی براینکه
سرپرست والیت مانند والی حایزصالحیت
خرید وفروش می باشد
متحد المال شماره  1302الي  1374مورخ 18ر5ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
آمريت وثايق حوزه دوم شهرکابل پيشنهاد نموده که خالصه ذيل را احتـوا
ميکند :
« والي صاحب واليت کابل به وظيفه خاص موظف و محتـرم ذبـيح اهلل
مجاهد به حيث سرپرست مقام واليت کابل تعيين و مقرر شده اند  .مکاتيب صادره
رياست ملکيتهاي شاروالي که از سلسله مقام محترم واليت مواصـلت ميـورزد،
سرپرست مقام واليت منحيث نماينده خريد وفروش امالک دولتـي در مکاتيـب
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خريد وفروش امضا نموده اند  .آيا خلف و عوض شان ميتواند با صـدور فرمـان
شخص ديگر دولت را منحيث وکيل خريد وفروش امالک هرکسـي راکـه الزم
دانند انتخاب فرمايند ».
جريان فوق پس از مطالعه و ابراز نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات بـه
مقام محترم شوراي عالي تقديم گرديد و قرار مصوبه  399مـورخ 6ر5ر1388
هدايت ذيل صدور يافت :
( به اساس حکم فقره هشت ماده  14قانون ارگانهاي محلي که چنين مشعر
است :
«فروش امالک و خريد امالک براي امارت مطابق بـه احکـام قـانون »
ازجمله صالحيت هاي والي واليت تصريح گرديده بناً ء سرپرست واليت که به
حکم مقام ذيصالح صالحيت وارسي از ساير امور واليت را کسب مينمايد درامور
خريد وفروش نيز صالحيت هاي قانوني والي را دارا ميباشد ) .
مصوبه مقام محترم شورای عالی بدینوسیله به محـاکم محتـرم اسـتیناف
اخبارشد تاآنراجهت تعمیل بمحاکم مربوط خویش تعمیم وداراالنشاء شورای عالی
رانیزدرجریان قراردهند.

]1388-1385
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فورم
طی مراحل اسناد فروش اموال غیرمنقول
اخذنظر
کادستردرفروش عقاردرحالیکه متصل به
امالک عامه باشد
متحد المال شماره  1375الي 1447مورخ 21ر5ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

مکتوب شماره  2934مورخ 17ر7ر 1386آمريت اسـناد و ارتبـاط
رياست تحريرات از اثر نامه  1213مورخ 9ر7ر 1386رياست دفتر مقام محترم
معاونيت اول رياست جمهوري اسالمي افغانستان به شرح ذيل مواصلت ورزيـده
است  :حسب هدايت جاللتمآب محترم معاون اول رياست جمهوري بـه منظـور
دست يافتن به تسهيالت جهت ثبت ا مالک ،کميته موظـف پيرامـون موضـوع
تشکيل جلسه داده که پيوست اين نامه پروتوکول شماره ( )1مورخ 4ر7ر1386
جلسه مذکور جهت اجراآت به ادارات محترم گسيل است  .بـا ذکـر مراتـب
مکتوب نمره فوق اينک پروتوکول( )1مورخ 4ر7ر 86با نمونه فورم دوراني قباله
هاي امالک غيرمنقول بداخل ( )4ورق به شما ارسال شد تا منبعد هدايت فوق را
درنظر داشته طبقاً اجراات نموده باشند .
باالثر موضوع با سوابق آن حسب يادداشـت  48مـورخ 12ر3ر1388
مقام محترم شوراي عالي که چنين مشعر است  ( :رياسـت تـدقيق و مطالعـات
بارعايت اصل اختصار دراجراآت با مالحظه سوابق ابراز نظرنمايند  ).جهت انجام
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مطالعات الزم وتدقيق آن به رياست تدقيق و مطالعات محول و آن اداره پروتوکول
ياد شده و نمونه هاي فورم مرتبه مذکور را مورد تدقيق قرار داده نظـر شـانرا در
زمينه ارائه داشتند حينيکه کليه سوابق با نظر ارائه شده بالتفصيل به مقام محتـرم
شوراي عالي تقديم شد قرار مصوبه  411مورخ 6ر5ر 1388هدايت ذيل صـادر
گرديد :
« ازانجاييکه قبال ً مسوده فورم طي مراحل اسناد اموال غيرمنقول اعـم از
اراضي وساختمانها بعداز ازغور تدقيق و مطالعات همه جانبـه تنظـيم و حسـب
مصوبه شماره  680مورخ 21ر9ر 1385جهت استفاده حين اجراي اسناد اموال
غيرمنقول به کليه محاکم تعميم گرديده است  .چون فورم مذکورحايز ستون اداره
جيوديزي و کارتوگرافي کادستر نبود  .بنابر تقاضا و ارائه داليـل آن اداره طـي
تصويب شماره  345به کليه محاکم هدايت ذيل صدور يافت :
« محاکم و ادارات ثبت اسناد که به اجراي اسناد امـوال غيـر منقـول
مبادرت مينمايند صرف درحاليکه يک يا چند حد مبيعه يا عقار متصل به ملکيـت
دولت باشد نظر اداره جيوديزي وکارتو گرافي (کادستر) را اخذ و بعد به اجـراي
سند اقدام نمايند .
مصوبه فوق بجميع محاکم طو رمتحد المال اخبار گردد ».
بنابران چون فورم تصويب شده فوق درنتيجه مطالعات وسيع و همه جانبـه
وبا استفاده ازتجارب مسلکي بخش وثايق تنظيم و نقاط نظـر اداره جيـوديزي و
کارتو گرافي طي مصوبه مکمل اخير الذکر درنظر گرفته شده است .شوراي عالي
ستره محکمه با تاکيد به مصوبات قبلي اختصار دراجراآت فورم ياد شده را بـه
مقصد تکميل اسناد اموال غيرمنقول مناسب و قابل تطبيق ميداند .
داراالنشا نمونه فورم دوراني اموال غيرمنقول را جهت اطالع مجـدد بـه
جميع محاکم استيناف طور متحدالمال ارائه و اخبارنمايد ») 145(.
 :145به ارتباط فورم دورانی ترتیب اسناد ملکیت متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می

باشد:درصفحه بعدی مالحظه شود
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فورم دورانی فروش ساختمان ها

شماره
تاریخ و
محل شهرت بایع اسم
صدور
سند

ولد

ولدیت

شماره ثبت،
صفحه جلد
و محل
صدور
تذکرده

سکونت اصلی

قریه
شهرت
مشتری

ولسوالی یا
ناحیه

سکونت فعلی

والیت

قریه

ولسوالی یا
ناحیه

والیت

حدود اربعه و مشخصات مبیعه
) به مساحت (

من عارض میخواهم ملکیت ( ) خود که مشتمل است بر ( ) واقع (
) را که محدود است.
متر مربع قباله یا سند قانونی نمبر (
بدین حدود و اربعه:
)
شماالً متصل است به (
)
جنوباً متصل است به (
)
شرقاً متصل است به (
)
غرباً متصل است به (
) افغانی که نصف آن
با جمیع حق وق شرعی آن که خالی از حق غیر بوده به بیع جایزی بدل مبلغ (
) افغانی میشود باالی مشتری مذکور به فروش برسانم امید وارم امر ترتیب قباله شرعی آنرا به
مبلغ (
شعبه مربوط عنایت فرمائید.
امضاء بایع
نشان شصت بایع
متن پاورقی صفحه قبل:
.1متحدالمآل شماره ( )1954 - 1896مورخ. 1385 / 10 / 24
.2متحدالمآل شماره ( )2547-2479مؤرخ . 1387 /7 / 17
.3متحدالمآل شماره ( )2966-2876مؤرخ .1386 / 9/ 13

)
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تصدیق از ثبت محفوظ دیوان قضاء

تصدیق ملکیت ناحیه و مدیریت امالک
شاروالی مربوط
نظر اهل خبره راجع به کیفیت مبیعه ،مساحت و
قیمت آن مطابق نرخ روز.
در بیع جایزی ضرورت به قیمت گذاری نمی
باشد.

واردات مستوفیت

تحصیلی مستوفیت

) غرض تصدیق و طی مراحل قانونی به مراجع
فورمه هذا بمنظور اجرای (
ذیربط راجع شد .با احترام
محل امضای رئیس و مهر اداری محکمه
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آیاحکم
محکمه تحتانی مبنی بر برائت متهم
قابل استیناف است؟
متحد المال شماره  1448الي  1520مورخ 27ر5ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
رياست عمومي سمع شکايات و عرايض رياست جمهوري اسالمي افغانستان
مراتب ذيل را پيشنهاد نموده اند:
« يکتعداد ازهم و طنان عزيز کشورمان طي عرايض خويش به ايـن اداره
مراجعه و اظهار ميدارند که با وصف فيصله محاکم ابتدا ئيه و مرافعه ،اداره محترم
لوي څارنوالي اشخاصيکه به جرم يا اتهام مواد مخدر ،مسايل سياسي وياقتل سياسي
محکوم ميشوند از حبس رها نکرده اصرار ميورزند که نظر به قرار قضـايي مقـام
ستره محکمه تا زمانيکه فيصله محکمه ثالثه يعني تمييز صادر نگردد ،بـه رهـايي
محکومين اشخاص فوق الذکر اقدام کرده نميتوانيم  .لهذا به منظـور احتـرام و
آزادي آنان و مد نظرگرفتن کرامت و شخصيت آنها رياسـت عمـومي سـمع
شکايات و عرايض رياست جمهوري پيشنهاد مينمايد در صورتيکه رهـايي چنـين
اشخاص از قيد حبس صدمه برپيکر قانون نزند درحصه رهايي آنها و تجديد نظـر
به قرار صاد ر شده آن مقام تصميم اتخاذ فرمايند درغير آن با اخذ ضمانت قـوي
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سر و مال الي فيصله محکمه تمييز درمورد رهايي ايشان عطـف توجـه مبـذول
خواهند فرمود  .ازاينکه جاللتماب قاضي القضات صاحب يک شخص دلسـوز و
طرفدار چنين يک اجراات قانوني ميباشند لطف ايشانرا در زمينه خواهانم ».
حينيکه مطالب پيشنهاديه به مقام محترم شوراي عالي گزارش يافت قـرار
مصوبه  290مورخ 2ر4ر 1388هدايت ذيل صدور يافت :
« حکم برائت محکمه ابتدائيه در صورتيکه څارنوالي استيناف خواهي نمايد
قطعي نبوده قابل تعميل نميباشد  .څارنوالي پروسه استيناف خواهي را مطابق حکم
قانون عاجال ً طي نمايد »)146 (.

 -146درمورد فیصله های محاکم تحتانی که به برائت متهم صادرمیگردد ،متحدالمآل های ذیل
نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل( )421-361مؤرخ .1386/1/16
.2متحدالمآل شماره ( )3636-3536مؤرخ . 1386 /11 / 23
.3متحدالمآل شماره ( )235 - 184مؤرخ .1387/ 1/ 26
.4متحدالمآل شماره ( )2685-2617مؤرخ . 1387 /7 / 24
5متحدالمآل شماره ( )790- 719مؤرخ.1388/3/ 22
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طرزالعمل
امضاء قضات دروثایق واخذونصب فوتوونشان
انگشت متعاقدان به نحو مطلوب
متحد المال شماره  ۱۵۲۱الي  ۱۵۹۲مورخ ۱۸ر۶ر۱۳۸۸
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
مقام محترم شوراي عالي به قصد بيرون رفت تعلقاتيکه متأسفانه تـا اکنـون
درجريان برخي اجراآت قضايي موجود بوده قرار مصوبه  ۴۹۶مورخ ۳ر۶ر۱۳۸۸
چنين هدايت اعطاء فرمودند :
« داراالنشاي شوراي عالي وظيفه دارد تا مراتـب ذيـل را بـه تعقيـب
متحدالمال شماره  686الي  1756مورخ 16ر5ر 1387داراالنشـاي شـوراي
عالي به جميع محاکم طور متحد المال اخبار نمايد :
.1قضات پهلوي امضاي خويش در وثايق ،قرار هاي قضايي و فيصـله هـا
درتمام مراحل اسماي خويش را طور واضح تحرير نمايند .
.2قضات باالي امضا مهر نه نمايند .
.3قضات باالي مهر امضا نه نمايند بلکه پهلوي مهر امضا نمايند .
.4قضات درمحل نصب نشان شصت به اخذ امضاي شاملين وثايق مبـادرت
نه نمايند .
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.5قضات باالي امضاي شاملين وثايق از نصب نشـان شصـت يـا فوتـو
خودداري و احتراز نمايند .
.6قضات فوتوي معاصر شاملين وثايق رادر وثايق نصب نمايند نـه نصـب
فوتويي که حالت فعلي شاملين وثيقه را منعکس سـاخته نتوانـد جـداً ا حتـراز
وخودداري نمايند .
عدم رعايت مراتب فوق تخلف محسوب گرديده رياست محتـرم تفتـيش
قضايي حين بررسي اسناد محاکم موضوع راجدا ً مد نظر داشته باشند .
مراتب مصوبه باینوسیله به محاکم استیناف اخبار گردید تامتن آنرا غـرض
تعمیل به محاکم مربوط تعمیم وریاست داراالنشاء شورای عالی را نیـز درجریـان
قراردهند) 147( .

 -147درمورد مکلفیت قضات به تحریرنام شان درپهلوی امضاء شان ،متحدالمآل شماره
( )2547- 2479مؤرخ  1387/7/17نیز صادرگردیده است.
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ضمیمه
ماده دهم طرزالعمل اجرای مثنی کمپیوتری وثایق
در موردفورم درخواست مثنی کمپیوتری

متحدالمال شماره  1593الي  1665مورخ 1388/6/25
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

پيشنهاديه شماره  3864مورخ  1388/5/17رياست محکمـه اسـتيناف
واليت کابل از اثر استهدائيه  149- 454مورخ  1388/5/6آمريت وثايق حوزه
اول حسب ذيل توصل ورزيده است :
« راجع به مثني کمپيوتري که آمريت محترم مخزن به مراجعين ،اصـحاب
وثايق وبه محاکم مربوط طبق نمونه مثني  186-94مورخ  1388/5/4که برويت
قباله قطعي شرعي  3149بر 635مورخ  1357/12/22اجراء ميگردد زماني که
از مسؤولين وآمريت مخزن درجلسه تاريخي  1388/5/8کميسيون روساي ديوان
هاي اين رياست از طرف اعضاي محترم کميسيون شفاهاً معلومات گرديد ،آمريت
مخزن اظهار نمودکه قبالً طي تصويب  665مورخ  1386/8/29مقـام محتـرم
شوراي عالي ستره محکمه درمورد مقرره اجراي مثني وثايق درمخازن وثايق محاکم
استينافي خصوصاً مواد اول وسيزدهم صفحه  205سيمينار عالي روساي محـاکم
سال  1386هدايت ورهنمودصادر گرديده است که برطبق آن مثني هـا اجـراء
ميگردد .
بناءً به منظور علم رسي مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه يک نمونـه
کمپيوتري مثني ترتيب شده آمريت مخزن که آن آمريت شکل و نمونه آنرا ترتيـب
نموده ارسال تا شوراي عالي ستره محکمه به مالحظه نمونه درمورد اجراي شکل
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نمونه ورق و غيره امور متعلقه به مثني هدايت واضح فرموده تا بعد ازتوحيد شکل
مثني در مخازن مرعي االجرا قرار گيرد ».
تفصيل فوق مورد مطالعه رياست محترم تدقيق و مطالعات واقع گرديد و در
زمينه ابراز نظر نمودند که درپرتو آن مقا م محترم شـوراي عـالي طـي مصـوبه
شماره( )341مؤرخ23ر4ر 1388چنين هدايت صادرنمودند:
« قبل برين رياست تدقيق و مطالعات از اثر يادداشت شـماره  50مـورخ
12ر3ر 1388مقام شوراي عالي فورم مرتبه توسط محترم قضاوتپوه عتيق اهلل روفي
رئيس داراالنشاي شوراي عالي درمورد اجراي مثني وثايق مورد غور تدقيقي قـرار
داده ودرموردابراز نظر نمودند .
نظر رياست محترم تدقيق ومطالعات مبني بر اينکه « تاجاييکه هردو جـدول
مرتبه مورد غور و قت قرار گرفت ،نمونه ايرا که محترم روفي رئيس داراالنشـاي
شوراي عالي تهيه نموده حاوي معلومات مفصل جوانب مختلـف وثيقـه ميباشـد
بنابران به نظر مدققين قضايي بهتر است همين نمونه به حيث ضميمه ماده دهم طرز
العمل اجراي مثني وثايق درمخزن اسناد رسمي منظور ،تصويب و تعميم گردد ،نه
تنها مفيد است بلکه از حيث داشتن معلومات کافي در مورد وثيقه ايکـه مثنـي آن
درخواست شده جامع ميباشد و حين ارائه راپور به مقام ستره محکمه ازان اسـتفاده
مطلوب شده ميتواند ،تاييد گرديد ».
به تاسي ازهدايت فوق امريت مخزن در حوزه هاي وثايق درحين اجراي مثني
وثايق فورم متدکره را که نمونه آن ضم هذا ارسال است به منصه اجرا قرار دهند .
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قیمت ( )
صفحه(
شماره (
تاریخ (

ستره محکمه
محکمه استیناف والیت (
محکمه یا اداره مخزن (
دفتر توزیع مثنی

)
)
)

مشخصات وثیقه ای که مثنی آن خواسته شده -:امضاء (
نوع وثیقه
اسم

محل صدور وثیقه
ولدیت

ولد

نمبر خصوصی
قوم

سکنوت

)
)

فوتو

محل امضا و نشان شصت مثنی گیرنده-:

) نشان شصت (
نمبر عمومی

)

تاریخ

نمبر خصوصی
تذکره

موضوع مندرج

مالحظات

جلد تذکره

محل صدور
تذکره

صفحه
تذکره

شهرت شخصیکه وثیقه بمفاد وی ترتیب گردیده-:
شهرت شخصیکه به اصالت یا باثر وراثت یا وکالت تقاضای مثنی را نموده-:
نمبر
خصوصی

نمبر عمومی

تاریخ

محل صدور
اسم

ولدیت

ولد

سکونت

نمبر و تاریخ وثیقه حصر وراثت در صورتیکه سند بمفاد مورث مثنی خواه ترتیب گردیده باشد-:
نمبر خصوصی

نمبر عمومی

محل صدور

تاریخ

موقف وراثت

دلیل مفاد مثنی خواه-:
اصیل

وکیل

وارث

مرجع تقاضا کننده سواد وثیقه

اثر در خواست محترم ( ) مثنی وثیقه عـــــــــ مورخ  13 / /به شکل فوتو گرافی مطابق اصل ترتیب
در حالیکه نمبر صفحه ،شماره و تاریخ این سند در آن درج فوتوی مثنی خواه بر ان نصب و ممهور گردیده،
همچنان مهر و امضاء هئیت قضای بر آن صورت گرفته برای وی تسلیم داده شد.
محل مهر و امضای هیئت قضائی
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موارد ترتیب
وثایق
تصدیق ازدواج وترتیب نکاح نامه

متحدالمال شماره  1۶۶۶الي  1738مورخ 1388/6/25
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
محکمه استيناف واليت کابل طي نامه  4624مورخ  1388/6/2بـاالثر
استهدائيه آمريت وثايق حوزه اول شهر کابل مراتب ذيل را طالب هدايت شده کـه
کميسيون رؤساي ديوان هاي محکمه مذکور موضوع را حسب ذيل تشخيص نموده
اند :
« براي اينکه نکاح خط شرعي به محاکم ذيصالح کشور معموالً درزمـان
عقد نکاح به حضور داشت ناکح ومنکوحه ويا وکالي قانوني آنها ترتيب وتکميـل
ميگردد که وثايق زوجيت بعد از عروسي وسپري شدن مدت ولوکه صـاحب اوالد
وفرزندان هم شده باشند مرتب وتکميل ميشود چنانچـه عارضـه محتـرم ( ب)
وشوهرش (الف ) بتاريخ  1386/2/3باهم ازدواج نموده اند وثمره ازدواج شـان
يک دختر ميباشد ووثيقه اقرار خط زوجيت ( )183-15مورخ  1387/1/14را
در آمريت محترم حوزه اول تکميل نموده وبدسترسش قرار دارد قابل تذکر ميباشد
که به تعداد کثيري از امثال وثيقه فوق الذکر درآمريت هاي وثايق چهار گانه شـهر
کابل ومحاکم ابتدائيه مربوط ترتيب واجرا گرديده که تصديق مقـام منيـع سـتره
محکمه ووزارت امور خارجه به کشور هاي مختلف ارسال شده است که برويت آن
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اجراآت الزمه صورت گرفته است وثيقه موصوفه نيز به همان ترتيـب بـه وقـت
وزمانش بعد از طي مراحل به کشور يونان مرسول که آن کشور نظر بـه عريضـه
عارضه وثيقه زوجيت را قبول نکرده وخواهان نکاح خط شرعي از نامبردگان شده
اند .
فلهذامشکل ومعضله متذکره فوق آمريت محترم وثايق حوزه اول شهر کابل
غرض هدايت بمقام عالي ستره محکمه تقديم گردد ».
موضوع جهت مطالعه برياست محترم تدقيق ومطالعات محـول و آن اداره
درزمينه چنين ابرازنظر بعمل آوردند:
«هرگاه يک طرف عقد ازدواج حاضر باشد وياهيچ کدام از طرفين عقـد
حاضرنه باشند تصديق ازدواج با ترتيب وثيقه اقرار خط صورت ميگيرد ولي اگـر
طرفين ازدواج که عقد شان قبالً طور عرفي صورت گرفته حاضـر انـد وحــال
ميخواهند عقد ازدواج قبلي خويش را در وثيقه رسمي توثيق نمايند ،تجــديد عقد
درنکاح خط رسمي صورت گيرد ».
تفصيل جريان توأم با نظر تدقيقي بحضور جاللتمآب محترم قاضي القضات
ورئیس ستره محکمه تقديم شد ،بحکم مورخ  1388/6/20هدايت ذيـل صـادر
فرمودند :
« مالحظه شد :
نظر رياست محترم تدقيق ومطالعات دقيق وقانوني بوده بمرجـع اسـتهداء
کننده ابالغ وموضوع طور متحدالمال به جميع محاکم اخبار گردد ».
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بتأسی ازهدایت مقام محترم ستره محکمه نظـر تـدقیقی ریاسـت تـدقیق
ومطالعات دررابطه به موضوع موردبحث بدینوسیله به محاکم استیناف اخبار شـد
تامتن آنرا رعایت وغرض تعمیل به محاکم مربوط نیز تعمیم نمایند)148 (.

 -148درمورد وثایق مربوط به ازدواج متحد المآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 .1متحدالمآل شماره ( )965مؤ رخ. 1385/3/10
 .2متحدالمآل شماره( ) 4198- 4140مؤ رخ1386/9/12

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

مکلفیت
څارنوال مؤظف به جلسه محکمه وترتیب
و تعقیب دعوی درصورتیکه لوی څارنوال
به فیصله محکمه تحتانی قناعت
نکرده باشد

متحد المال شماره  1811-1739مورخ 20ر7ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

رياست محکمه استيناف پکتيا طي استهدائيه مراتب ذيل را طالب هـدايت
گرديده اند :
« قسميکه آن مقام محترم بهتر مستشعر اند حسب هـدايت مـاده 1829
مجلة االحکام بادرنظرداشت هدايت ماده  3قانون اساسي کشـور بـراي حکـم
محکمه مستند به هدايت فقره يک ماده اول اصولنامه اجراآت حقـوقي محـاکم
عدلي ،موجوديت مدعي و اقامه دعوي از ارکان قضا ميباشد که بدون موجوديـت
رکن مذکور حکم محکمه به بطالن مواجه ميگردد ولي در عده اي از موضوعات
جزايي څارنوال ابتدائيه اقامـه دعـوي و مطالبـه جزايـي مينمايـد و بعـد از
پيشبردمحاکمه به اصدار حکم مبادرت ورزيده ميشود که طرفين ويايکي از اطراف
قضيه بران استيناف خواهي مينمايند و ديوان مربوط محکمه استيناف باالثر استيناف
خواهي يکي از طرفين دعوي به غور استينافي موضوع مبادرت و اصـدار حکـم
مينمايد که اين حکم مورد قناعت څارنوال استيناف قرارگرفته ولي څارنوال جزا يا
امنيت عامه لوي څارنوالي به آن اعتراض مينمايد و باالثر اعتراض مـذکور ديـوان
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مربوط ستره محکمه يا اعتراض را وارد دانسته وياهم منحيث عدم رعايت قانون به
نقض فيصله ديوان مربوط محکمه استيناف متذکره اصدار حکم ميفرمايند و اوراق
را جهت غور مجدد و اصدار حکم جديد به ديوان مربوط محکمه استيناف محول
ميفرمايند ازاينکه براي غور مجدد اصدار حکم جديد حسب هدايت مـواد(،)35
( )63( ،)36و( )67قانون اجراآت جزايي مؤقت بايد څارنوال مربوط اسـتيناف
درجلسه قضايي اقامه دعوي و به حيث خصم به سواالت و پرسش هاي محکمـه
جواب بگويد ولي څارنوال مربوط استيناف استدالل مينمايد که فيصله قبلي محکمه
استيناف مورد قناعت وي بوده و بران اعتراض نکرده و سبب تحريـک موضـوع
همانا اعتراض لوي څارنوالي بوده وبه وي ارتباط ندارد .بناءً دعوي خود را تجديد
مينمايد و نه هم با اقتباس از اعتراض لوي څارنوالي همانند خصم اقامـه دعـوي
مينمايد و رويه قضايي هم به منوالي است که همان قرار قضايي ديوان مربوطه مقام
عالي ستره محکمه در فيصله مجدد استينافي درج فيصله جديد ميگـردد و بعـد
ازاستجواب متهم يا وکيل قانوني وي به اصدار حکم جديد مبادرت ورزيده ميشود
درحاليکه حسب هدايت ماده  1829مجلة االحکام و هکذا حسب هدايت مـاده
 398قانون اصول محاکمات مدني تجديد ويا تاييد دعوي و دفاع قبلـي شـرط
اصدار فيصله مجدد است.
به نظر اينرياست اين حکم نسبت فقدان يک رکن قضا که همانا بـه اقامـه
دعوي و خصومت څارنوال مربوط است حسب هدايت ماده  298قانون اجراآت
جزايي مواجه به بطالن است بناءً احترامانه استهدا مينمايم که درموضوعات جزايي
همانند موضوعات مدني و بعد از نقض فيصله از طرف ديـوان مربـوط سـتره
محکمه درمرحله غور مجدد و فيصله مجدد استينافي آيا څارنوال استيناف مکلـف
کرده شود تابه اسـتنباط از اعتـراض څارنــوال مربـوط لـوي څـارنوالي
وبادرنظرداشت محتويات قرار قضايي نقضيه ديوان مربوط مقام عالي ستره محکمه
به اقامه دعوي و مطالبه مجدد به خصومت جديد به محکمه حضور يابد ويااينکـه
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بدون درنظرداشت دعوي جديد و نفي خصومت جديده څارنوال استيناف فقط به
درج قرار قضايي مقام ستره محکمه در فيصله اکتفا کرده شود وبه اصدا رحکـم
مجدد بدون دعوي څارنوال اقدام نمايد اميد است در باره اينرياسـت رارهنمـايي
فرماييد ».
رياست تدقيق و مطالعات با مطالعه و تدقيق مطلب مورد استهدا در زمينـه
چنين ابراز نظر نموده اند :
« استدالل به ماده  1829مجلة االاحکام در قضاياي حقوق اهلل قابل تطبيق
نبوده ،اين قياس مع الفارق ميباشد  .درماده فوق که سبق دعـوي مـدعي شـرط
صحت حکم است در مسايل حقوق العباد بوده و نيزاين ماده درتقديم دعوي مدعي
درمسايل حقوق اهلل به محکمه صدق نميکند طوريکه درشرح همين ماده چنـين
آمده است  « :ثم اعلم ان اشتراط تقدم الدعوي لصحة الحکم انما هوفي حقوق
العباد کما قيد و مافي هذا القاعده بخالف حقوق اهلل تعالي يوجب اقامتها علي کل
و احد فکل و احد خصم فکان الدعوي موجوده ،درر المختار » و هم بايد خـاطر
نشان ساخت که ماده  398قانون اصول محاکمات مدني فقط صـالحيت هـاي
محاکم فوقاني را بيان نموده است که دران چهار صالحيت محکمه بيان گرديـده
ارتباط به اين موضوع استهدائيه ندارد روي جريان فوق موضوعات جزايـي کـه
څارنوالي منحيث مدعي العموم دردعوي حقوق اهلل تبارز نموده وصورت دعوي را
ال ماده 1829مجلةاالحکام و هکذا ماده  398قانون
به محکمه حاضر کرده اص ْ
اصول محاکمات مدني در حق اهلل صدق نميکند و در صورت اعتـراض و عـدم
قناعت لوي څارنوالي به فيصله محاکم تحتاني څارنوالي محل مطابق فقره  2مـاده
 13قانون تشکيل و صالحيت څارنوالي مجبور و مکلف است که منحيث مـدعي
العموم صورت دعوي خود را ترتيب و به صفت يکطرف قضيه درجلسـه قضـايي
حضورداشته باشد و عدم اشتراک آن با وجوديکه لوي څارنوال باالي فيصله هـاي
محاکم تحتاني قناعت نکرده باشد قابل قبول نميباشد څارنوال مربوط بايست طبق
تصميم لوي څارنوال صورت دعوي خود را ترتيب و تعقيب نمايد».
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حينيکه تفصيل استهدا توام با نظر تدقيقي به مقام محتـرم شـوراي عـالي
گزارش داده شد قـرار مصوبه  574مورخ 7ر7ر 1388هدايت ذيـل صـدور
يافت :
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد گرديد ،بجميع محاکم استيناف
و څارنواليها متحد الماال ً اخبار گردد » .
حسب هدايت مقام محترم موضوع به محاکم محترم اسـتيناف واليـات و
څارنوالي هاي محترم استيناف اخبار شدتا مطابق به آن در زمينه اجراآت مقتضـي
قانوني نموده و آنرا به محاکم مربوط وڅارنوالي هاي تحت اثر تعميم و داراالنشاي
شورايعالي را درجريان قراردهند ) 149(.

 -149درموضوع استیناف حکم به ارتباط قضایای جزائی ،متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده
است:
.1متحدالمآل شماره ( )1574-1515مؤرخ . 1386 / 4/ 21
.2متحدالمآل شماره ( )۱۷۷-۱۱۸مؤرخ .1386 / ۱/ ۲۳
.3متحدالمآل شماره ( )1662-1575مؤرخ . 1386 /4 / 26
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دفاع
ازحقوق غائب بوسیله مساعدین حقوقی
وزارت عدلیه

متحدالمال شماره  ۱۸۱۲الي  ۱۸۸۴مورخ ۷ر۸ر۱۳۸۸
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
محتواي نامه شماره  ۱۰۶۳مورخ ۱۳ر۷ر ۱۳۸۸انجمن مستقل وکـالي
مدافع افغانستان که حسب هدايت مورخ ۳ر۸ر ۱۳۸۸مقام محترم ستره محکمـه
به داراالنشاي شوراي عالي محول گرديده چنين مشعراست :
« طوريکه آگاهي داريد انجمن مستقل وکالي مدافع بيشترازيکسال شده که
به فعاليت آغاز نموده ووکالي مدافع که درانجمن ثبت وراجسـتر ميباشـد دردو
بخش وظايف محوله خويش را پيش ميبرند يک بخش وکالي مدافــع آزاد کـه
درمقابل حق الزحمه فعاليت مينمايند و بخش دوم بدون حق الزحمه مساعدت هاي
حقوقي وزارت عدليه و انجو ها مطابق اليحه وظايف ،مساعدين حقوقي مکلف اند تا
قضاياي غيابي مربوط متهمين غايب را پيش ببرند ضمناً شوراي همآهنگي ارگانهاي
عدلي و قضايي در دوازدهمين نشست مورخ  26حمل  1388خويش فيصله بعمل
آوردند که تمامي نهاد ها و موسسات حقوقي غير دولتي ( انجوها) کـه دردفـاع
ازمتهمين و محکومين مصروف اند درتعيين و معرفي وکالي مـدافع بـا محـاکم
همکاري نمايند  .بناءً موضوع درجلسه هيأ ت اجرائيه انجمن مورد بحـث قـرار
گرفته وچنين تصميم بعمل آمد در صورتيکه مراجع امنيتي و کشـفي از غيابـت
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متهم تصديق نموده و دوسيه تابع دوران محاکماتي گرديده باشد محـاکم محتـرم
ميتوانند مستقيماً از رياست مساعدتهاي حقوقي وزارت جليله عدليه و انجوها که در
بخش مساعدت هاي حقوقي فعاليت ميدارند درمرکز وواليات مساعدین حقوقی را
رسماً مطالبه تاازحقوق متهم غايب درجلسه قضايي دفاع صورت گيرد  .موضـوع
قرار فوق به آن مقام محترم ارقام يافت البته در زمينه هدايت الزمه ميفرماينـد تـا
دوسيه هاي غيايي درمحاکم استيناف ملتوي قرار نگيرد ».
متن نامه واصله حسب هدايت مقام محترم ستره محکمه متحدلماالً به محاکم
محترم استيناف اخبار گرديد تا به محاکم مربوط خويش جهت اجـراات مقتضـي
قانوني تعميم دهند ) 150(.

 -150درارتباط احکام غیابی وتعیین وکیل مسخر متحدالمآلهای ذیل قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره (  ) 436 - 358مورخ . 1385 / 1/ 15
.2متحدالمآل شماره ( )3406-3348مؤرخ .1386 / 11/ 8
.3متحدالمآل شماره ( )1154-1095مؤرخ .1386 /3 /13
.4متحدالمآل شماره ( )493 - 432مؤرخ.1387/2/ 19
.4متحدالمآل شماره ( )1228- 1156مؤرخ .1388/4/ 27
.5متحدالمآل شماره ( )2568 -2396مؤرخ 1388/10 /21
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اعتبار
وکالت اشخاصیکه قبل از نفاذ قانون وکالی مدافع
یعنی 26حوت 1386وکیل شده اند،
تاختم موضوع مورد وکالت

متحد المال شماره  1885الي  1957مورخ 13ر8ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

استهدائيه  727مورخ 19ر5ر 1388انجمن مستقل وکالي مدافع حسـب
آتي مواصلت کرده :
«يکتعداد افراد و اشخاص به انجمن عارض وراجع به اينکه قبـل از تشـکيل
انجمن وکالي مدافع تعداد اشخاصي که طرف اعتماد موکالن خود قرار داشتند بـه
حيث وکيل مدافع به وثيقه شرعي محاکم محترم مقرر گرديـده و هکـذا يکتعـداد
اشخاص تبعه افغانستان مقيم خارج درمورد اينکه جايداد و ملکيت هاي شان ازجانب
اشخاص زورمند بدون موجب قانوني بزور اسلحه و نفوذ شان تحت تصرف قرارگرفته
بود ،عده اشخاص راکه مورد اعتماد شان بوده به قرار وکالت خط هاي مرتبه سفارت
خانه ها يا قونسلگري هاي افغانستان مقيم خارج به حيث وکيل تعقيب ماادعاي خـود
انتخاب و مقرر کرده بودند و موضوع تعيين وکالت نظـر بـه فرمـان  26مـورخ
19ر2ر 1384مقام رياست جمهوري امر عادي و مورد اجراء قـرار گرفته بود که
عده اي ازچنين افراد فاقد جواز وکالت موضوعات مربوط خود هارا تعقيب وبه مرحله
سوم ازمقام محترم تميز نقض شده وا پس به محکمه ابتدائيه ر اجع گرديده اند .
با تشکيل انجمن مستقل وکالي مدافع و انفاذ قانون وکالي مدافع به مالحظه
ماده  34قانون وکالي مدافع که اکثريت چنين وکالي محترم فاقـد جـواز رسـمي
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وکالي مدافع بوده و شرايط مندرج ماده  34قانون وکالي مدافع را نيز دارا نبـوده
که بادرنظرداشت آن محاکـم محترم وکالت هاي چنين اشخاص را غـير قابل قبول
دانستند .
موضوع پيشنهاد متذکره درجلسه تاريخي  11اسد  1388شوراي رهبـري
انجمن مستقل وکالي مدافع تقديم گرديد درنتيجه بحث و مذاکرات چنين تصـميم
اتخاذ شد :
« براي اشخاصيکه قبل از تشکيل انجمن وکالي مدافع به وثيقه شرعي يا بـه
اسناد خارجي وکالت داده شده است به همين اشخاص اجازه موقت الي فيصله قطعي
همان موضوعات خاص به مالحظه وثايق مربوطه دست داشته شان داده شود  .اما بعد
ازانفاذ قانون وکالي مدافع مورخ4ر9ر 1386مطابق ماده  34و  35قانون وکالي
مدافع صورت گيرد».
مطالب مورد استهدا به مقصد مطالعه و تدقيق به رياست تـدقيق ومطالعـات
محول ،آن اداره محترم در زمينه چنين ابراز نظر نموده اند :
( تصميم شوراي رهبري انجمن مستقل وکالي مدافع در مطابقت با قاعده عدم
رجعت قانون به ماقبل بوده و مورد تاييد مدققين قضايي ميباشد و در ضمن قابل تـذکر
است که تاريخ انفاذ قانون وکالي مدافع طبق صراحت ماده  44آن سه ماه بعـد از
نشر ميباشد يعني  26حوت .» 1386
حينيکه موضوع توام با نظر تدقيقي به مقام محترم شوراي عالي تقديم گرديـد
قرار مصوبه  666مورخ 27ر7ر 1388هدايت ذيل صدور يافت :
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد شد به مرجعش اخبـار گـردد و
موضوع طور متحد المال به محاکم تعميم يابد ».
مراتب فوق طبق هدایت مقام محترم شورای عالی باینوسیله طور متحـدالمآل
اخبارگردید تامحاکم ومراجع مربوط عندالموقع بارعایت آن اجراآت نمایند.
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تشکیل
کمیته ها ی همآهنگی تحت ریاست
رؤسای محاکم استیناف

متحد المال شماره  1958الي 2030مورخ 14ر8ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه به مقصد تامين هرچه بيشـتر هـم
آهنگي بين ارگانهاي عدلي و قضايي طي اجالس مورخ 28ر7ر 1388قرار مصوبه
 649مورخ 28ر7ر 1388هدايت ذيل را صادر فرمودند:
«ازآنجا که کميته هماهنگي ارگانهاي عدلي و قضـايي درمرکـز تحـت
رياست محترم ( بها) عضو شوراي عالي و رئيس ديوان جزاي عمومي ستره محکمه
و عضويت نماينده گان محترم ذيل ارگانهاي مربوط :
 -1رئيس بورد عدلي و حقوق مقام محترم رياست جمهوري
 -2مرستيال لوي څارنوالي .
 -3معين مسلکي وزارت عدليه .
 -4رئيس اداره حراست قانون و امور قضايي .
 -5رئيس محکمه استيناف واليت کابل .
 -6رئيس محکمه استيناف وزارت دفاع ملي.
 -7روساي محاکم ابتدائيه حوزه هاي چهارگانه کابل .
 -8رئيس محکمه ابتدائيه وزارت امور داخله .
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 -9رئيس محکمه ابتدائيه امنيت ملي .
 -10مشاورحقوقي رياست عمومي امنيت ملي .
 -11رئيس عمومي مبارزه با جرايم جنايي .
 -12رئيس عمومي محابس وزارت عدليه.
 -13رئيس عمومي مبارزه عليه تروريزم .
 -14رئيس حقوق واليت کابل .
-15رئيس حقوق وزارت امور داخله .
ازخود فعاليت ملموس و موثر نشان داده بنابران تجويز اتخاذ گرديـد تـا
درتمام واليات تحت رياست روساي محاکم استيناف واليات کميته هـم آهنگـي
ارگانهاي عدلي و قضايي به اشتراک روساي ديوانهاي جرايم فساد اداري و روساي
ساير ديوانها در صورت لزوم :
رئيس څارنوالي استيناف ،قوماندان امنيه واليت ،رئيس عدليه واليت ،رئيس
حقوق واليت ،مدير محابس واليت ،نماينده رياست حقوق وزارت دفـاع ملـي،
رئيس محکمه ابتدائيه مرکز واليت ،رئيس محکمه نظامي ،څارنوال امنيت ملـي و
ساير مراجع بارعايت اجندا حد اقل هر پانزده روز جلسات خويش را داير وراجع
به مسايل مربوط تصاميم مقتضي اتخاذ و به تعميل آن مبـادرت گـردد  .هرگـاه
مسايلي و جود داشت که به مرکز ارتباط داشته و درزمينه بـه تجـويزو تصـميم
شوراي عالي ستره محکمه ضرورت باشد انرا به کميته مرکـز راجـع ميسـازد.
موضوع به جميع محاکم و ارگانهاي ذيربط متحد الماالً اخبار گردد».
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توحید احکام
درموردمسایل انتقال ملکیت :وثیقه ذوالیدی
اسناد بنیادی ،مالیه دهی وکسب نظر کادستر درصورت
اتصال عقار به امالک عامه
متحد المال شماره  2031الي 2103مورخ 22ر9ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

رياست محکمه استيناف واليت هرات حسب آتي استهدا نموده اند :
« يکتعداد اشخاص و افرادغرض ترتيب قباله قطعي به اين آمريت مراجعه
مينمايند ولي ازجايداد هاي شان اسناد بنيادي شرعي از قبيل قباله قطعي ،ترکه خط
وابراخط شرعي ندارند فقط جايداد هاي شان بدفتر اساس امالک شاروالي بنامهاي
شان در طي مدت پانزده سال ويا اضافه از آن ميشود که قيديت دارد و کتابچه
صفايي را بدست دارند درجهت رواج و عموميت پيدا نمودن اسناد و قباله جات
شرعي دربين مردم و محيط و ثانياً در صورت ترتيب قباله جات شرعي محصوالت و
عايدات زيادتري تحويل خزانه دولت خواهند شد بناءً جريان موضوع مفصالً به آن
مقام محترم تقديم و در زمينه هدايت مقامات محترم صالحه راخواهانيم».
حينيکه مطالب مورد استهداء به اجالس مورخ 12ر8ر 1388تقديم گرديد
قرار يادداشت نمبر  110مورخ 12ر8ر 1388هدايت ذيل صدور يافت :
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«به داراالنشاي شوراي عالي وظيفه داده ميشود تا به منظور توحيد مرافق
قضايي و اجراآت همگون جميع اسناد شوراي عالي را که راجع به انتقال ملکيت
تنظيم گرديده جمع آوري و ضمن متحد المال به جميع محاکم اخبار نمايد ».
به تاسي ازهدايت فوق طوريکه هدايات مقام محترم ر اجع به انتقال ملکيت
مورد مالحظه قرار گرفت اسناد ذيل شامل مصوبات و يادداشت ها در زمينه صدور
يافته است که به مقصد همساني رويه و اجراآت محاکم به ارتباط موضوع انتقال
امالک ذيالً تعميم ميگردد :
 -1مصوبه شماره  493مورخ 23ر6ر 1385مقام محترم به ارتباط
استهدائيه رياست تفتيش داخلي شاروالي کابل درمورد استمالک ملکيت مالک
جايداد شامل عقار فاقد سند ملکيت قانوني که بيش از پانزده سال تصرف ما لکانه
داشته و ادعايي عليه آن وجود نداشته باشد ،چنين اشعار ميدارد :
« دروقت استمالک جا يداد از طرف دولت وثيقه ذواليدي اعتبار دارد
درغير آن ترتيب وثيقه ذواليدي مجاز نميباشد ».
 -2يادداشت شماره  716مورخ 13ر9ر 1385مقام محترم چنين مشعر
است :
«به جميع محاکم به طور متحد المال ابالغ و اخبار گردد تا محاکم به
صورت جدي توجه داشته باشند تا موارد ذيل را مطمع نظر بگيرند :
 -1قباله هاي جايداد ها و عقار را بدون اسناد بنيادي پيش بيني شده در
قانون اصالً و قطعاً اجرا نه نمايند.
 -2سند اظهارنامه سند امالکي نبوده درانتقال ملکيت قطعاً مورد استناد
قرار نگيرد .
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 -3اجراي قباله ها متوازن به اندازه ماليه دهي صورت گيرد اراضي مازاد
ازماليه به صورت قطع داخله مبيعه قرار داده نه شود ودرکميت مبيعه مطابقت
اراضي با ماليه ضروري است .
 -4رياست تفتيش قضايي درمورد متوجه اجراآت محاکم به طور جدي
باشند موضوع از طريق راديو حين پخش خبر شوراي عالي نشرگردد ».
باآنکه متن يادداشت فوق طي متحد المال شماره 1660الي  1718سال
 1385به محاکم محترم استيناف اخبار گرديده يکبار ديگر توجه کافه محاکم
کشور بان معطوف خواسته ميشود .
 -3مصوبه شماره  345مورخ 28ر4ر1386مقام محترم شوراي عالي که
باالثر استهدائيه رياست عمومي جيوديزي و کارتو گرافي درمورد ضرورت تصديق
آن اداره در فورم طي مراحل اسناد غير منقول حسب ذيل صدور يافته است :
« محاکم و ادارات ثبت اسناد که به اجراي اسناد اموال غيرمنقول مبادرت
مينمايند صرف درحاليکه يک يا چند حد مبيعه يا عقار متصل به ملکيت دولت باشد
نظر اداره جيو ديزي و کارتو گرافي (کادستر ) را اخذ و بعد به اجراي سند اقدام
نمايد  .مصوبه به جميع محاکم طور متحد المال اخبار گردد ».
متن مصوبه فوق که وسيله متحد المال شماره  1771الي  1824مورخ
11ر5ر 1386به محاکم محترم استيناف اخبار گرديده البته تمام محاکم محترم
هدايت مندرج انرا درموارد مربوط در نظر ميگيرند.
 -4مصوبه  326مورخ 8ر5ر 1388شوراي عالي که بنابر استهداي
محکمه استيناف واليت پنجشير درمورد رسيد ه گي آنعده ازمنازعات حقوقي عقار
في مابين اشخاص حقيقي که اداره امالک ازعدم قيديت ماليه دهي و جايداد به اسم
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اصحاب دعوي ويا به اسم آبا و اجداد شان تذکر داده به متن آتي صادر گرديده
است .
« با تاکيد برتجويز مندرج يادداشت شماره  719مورخ 13ر9ر1385
شوراي عالي مبني بر اينکه متکي به اظهارنامه و عدم قيديت جايداد مورد ادعا به
اسم اصحاب دعوي يا آبا و اجداد شان درج وثايق و فيصله جات درمحاکم
نگرديده از آن جـداً جلوگيري بــمل آيد ،نظر رياست تدقيق و مطالعات به
متن ذيل :
اگرامالک متصرفي اشخاص بنام يکي از طرفين دعوي بنام خود يامورث
خويش سند بنيادي و قيديت ماليه دهي به دفتر امالک نداشته باشد محکمه از
اجراآت درهمچو موضوعات به اساس هدايت يادداشت شماره  719مورخ
13ر9ر 1385مذکوراجتناب نموده موضوع را حسب هدايت ماده  9قانون
اصول محاکمات مدني به وزارت عدليه راجع نمايند تا از طريق قضاياي دولت
بررسي گردد درنتيجه اگر قضاياي دولت درموضوع مورد بحث کدام ادعايي
داشته باشند ميتوانند باالي شخص ذواليد درمحکمه مربوط موضوع خود را يک
طرفه نمايند و اگر ادعاي ملکيت نداشته باشند ازموضوع به محکمه رسماً خبر
بدهند تا بعداً محکمه اندازه زمين و امالک مذکور را ذريعه ادارات مربوط به
اساس جريب معلوم نموده موضوع مدعا بها را بين طرفين دعوي فيصله نمايند .تابه
اين ترتيب از يکطرف اصالحات تدريجي به عمل آمده و از طرف ديگر مشکالت
خلق اهلل مرفوع گردد و به عقيده ما هيئت موظف اجراآت مذکور به يادداشت
شماره ( ) 719مورخ  1385/9/ 13مذکور کدام مخالفت ندارد زيرا که
اشتباه ملک دولت به اساس اجراآت مذکور کامالً مرفوع ميگردد نا گفته نماند
که محاکم سند اظهارنامه را بانظرداشت يادداشت شماره  719مورخ
13ر9ر 1385شورايعالي سند قانوني ندانسته درموضوع قضايي به آن ترتيب اثر
ندهند ،تاييد گرديد ».
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با تذکر مراتب فوق مصوبات و هدايات مقام محترم شوراي عالي ستره
محکمه که به مقصد صيانت ازملکيت شخصي و حفاظت جدي ازامالک دولتي
صدور يافته است متحد الماالً به رياست هاي محترم محاکم استيناف واليات
تعميم گرديد تا محتواي آنرا جهت تعميل به محــاکم مربوط اخــبار و
داراالنشاي شـوراي عالي رادرجريان قرار دهند )151 ( .

 -151درموضوع استمالک وانتقال ملکیت متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
 .1متحدالمآل شماره ( )879-820مؤرخ . 1386 /2/ 25
 .2متحدالمآل شماره ( )1212-1111مؤرخ. 1387/4/11
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عدم اجرای
اسناد انتقال عراده جات توسط محاکم واجرای آن
توسط ادارات ترافیک.

متحد المال شماره  ۲۱۰۴الي  ۲۱۷۶مورخ ۲۳ر۹ر۱۳۸۸
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

پيشنهاديه آمريت ثبت اسناد رياست محکمه ابتدائيه تجارتي از طريق محکمه
استيناف واليت کابل حسب ذيل واصل گرديده :
« ازآنجاييکه به مقام محترم معلوم و هويدا است محکمه ابتدائيه تجارتي شهر
کابل يکي ازمزدحم ترين محاکم در سطح شهرکابل ميباشد .ازايامي که مسؤوليت
پيشبرد امور قضايي واداري آن بدوش اينجانب افتيده ازهيچگونه سعي و تـالش در
بهبود اجراآت قضايي و اداري دريغ نورزيده باآلخره به کمک و رهنمايي آن مقـام
يک نظم خاص رادرامور يوميه محکمه برقرار ساختيم  .قضات و کارمندان موجوده
محکمه هذا به يک عالقه خاص در رفع مشکل خلق اهلل با تفاهم يکديگر وظـايف
خويش را بدون معطلي مطابق قوانين نافذه کشور به پيش ميبرند  .درايـن اواخـر
مديريت ترافيک کابل روزانه چهل الي پنجاه قطعه اسناد عراده جات جديد الـورود
شرکت ها را به غرض انتقال ملکيت ارسال ميدارند که تعداد مراجعين آنهـا بـه
دوصد نفر ميرسد که هرکدام آنها تقاضاي حسـب الخـواهش خـود را دارنـد
ازقالمقال زياد اوشان حتي محاکم همجوار به تکليف ميباشند و قضات اين محکمه
هرکدام شان سي الي چهل جلد دوسيه تحت بررسي دارند اعصاب آنهـا نـا آرام
وحتي جلسات ما اخالل ميشود و آمريت ثبت عاليم که وظيفه اصلي شـان ثبـت
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عاليم مرکز وواليات دراجراي وثايق روزمره بوده نيز به مشکل مواجـه هسـتند .
قراريکه فورمه مديريت ترافيک مالحظه ميگردد تماماً مشکل ازجانب شـرکت و
مشتري را درآن جدا ساخته که کاپي آن به غرض مالحظه تقديم است که به مالحظه
آن ضرورت به وثيقه شرعي نخواهد بود به نسبت اينکه شرکت ها ازخود جـواز
ثبت وراجستر دارند حتي محصول را نيز خود ترافيک اخذ ميدارد که به جز يـک
دردسر به محکمه چيز ديگري نيست ازاينکه روزانه به صد ها هزار عراده جات را
شرکت ها وارد مينمايند مديريت ترافيک ميتواند از طريق خويش پليت اجرا نمايـد
قراريکه اين مشکل با مديريت ترافيک تيلفوني مطرح شد آنها ازتراکم زياد وسايط
در شهر کابل حرف ميزنند که اين تصميم آنها مؤجه نبوده به نسبت تـراکم آنهـا
براي يکنفر در شهرکابل ده الي پانزده عراده موتر را ترتيب اسـناد نمـوده و بـه
محکمه راجع کرده اند که به اين اساس تراکم وسايط را در شهرکابل چند برابـر
زياد ميسازد ازجانب ديگر ترتيب وثايق به صدها هزار وسايط جديد الورود شرکت
ها ازتوان اين محکمه بعيد بوده بناءً ناگزير موضوع را استهداءً به آن مقام محتـرم
به عرض رسانيديم تادرمورد چطوريکه مقامات صالحه الزم دانند تصميم اتخاذو مارا
هدايت بخشند ».
همچنان معينيت امنيتي وزارت محترم امور داخله در ارتباط به مسئله اسـناد
انتقال عراده جا ت قرار آتي طالب هدايت شده اند :
« برحسب حکم مواد ( )57-56-55مقرره جواز سير خريـد وفـروش
وسايط نقليه بعد از قيمت گزاري و نشر در يکي از روزنامه ها درموجوديت بايع و
مشتري وحصول اطمينان کتبي ازمراجع ذيصالح به ترتيب سند انتقال ملکيـت و
توزيع جواز سير به اسم مشتري اقدام نمايند اما ادارات ترافيک از سالهاي گذشـته
به اينسو بايع و مشتري را غرض اخذ قباله شرعي به محکمه محترم تجارتي ارسال
و اعزام نموده که بعد ازترتيب قباله شرعي اداره ترافيک به انتقال ملکيت آن اقدام
مينمايد .

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

اما اکثراً شرکت هاي توريد کننده موجود نبوده که پروسه انتقال ملکيـت
ناتکميل باقيمانده و اداره ترافيک نميتواند به وسايط نمبر پليت وجوازسـير توزيـع
نمايد که يک فيصد ماليات خريد وفروش باالي مشتري درعدم موجوديت بايع باقي
ميماند  .از طرف ديگر پروسه موجوده فعلي نهايتاً پيچيده بوده باعث ضياع وقـت
هموطنان و ادارات دولتي گرديده و مشکل ازاين قرار ميباشد که محـاکم محتـرم
مربوط نسبت ازدحام بيش از حد نميتوانند روزانه اضافه از پانزده نفر بايع و مشتري
را پذيرايي نمايند وبه ترتيب وثايق شان رسيد ه گي فرمايند درحاليکه اداره ترافيک
کابل روزانه به شکل اوسط تخميني يکصد سند را بابايع و مشتري به محاکم محترم
رسماً معرفي ميدارند .
بناءً موضوع احتراماً به مقام عالي پيشنهاد اً عرض اميد واريم در زمينه اينکه
آيا ترتيب وصدور قباله شرعي حين خريد وفروش وسايط نقليه منحيث اموال منقول
ازنگاه قوانين موجوده دولت جمهوري اسالمي افغانستان قانوني تلقي گرديده وياخير
و ثانياً آيا ادارات ترافيک کشوردر صورتيکه شرکت توريد کننده يعنـي (بـايع )
موجود نباشد قادر خواهد بود يک فيصد ماليه خريد وفروش را مبتني بـر قـانون
ماليات برعايدات ازمشتري اخذ نمايد ويا خير؟بناءً در زمينه هدايت و رهنمايي مقام
محترم عالي راخواهانيم».
حينيکه استهداآت متذکره به اجالس شوراي عالي گزارش داده شـد قـرار
مصوبه  767مورخ 17ر9ر 1388چنين هدايت فرمودند
« کثرت اسناد انتقال ملکيت عراده جات از يکطرف و تطويل اجراآت آن
ازجانب ديگر مشکالتي راايجاد نموده باالثر شوراي عالي ستره محکمه را قرار بـر
آن شد تا به خاطر ايجاد تسهيالت براي مراجعين ،تسريع اجراآت در قبال اجـراي
اسناد انتقال ملکيت عراده جات و رفع مشکل بعد ازتـاريخ صـدوراين مصـوبه
محاکم تجارتي و ادارات ثبت اسناد و عاليم تجارتي از قبولي اسناد مربوط به انتقال
ملکيت عراده جات خودداري و احتراز نمايند ولي اسناديکه قبـل ازتـاريخ ايـن
مصوبه به محاکم مواصلت نموده الي اخير برج جدي اجراء و تکميل گردد وبعـد
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ازاين ادارات ترافيک به ترتيب اسناد انتقال ملکيت عراده جات ،خـود مبـادرت
نمايند .
وزارت محترم داخله به منظور تلخيص و تسريع اجراآت ،جلوگيري از ضياع
وقت وسرگرداني مراجعين بارعايت مقررات بين المللي بـه سـاختار طرزالعمـل
وپروسيجر کاري پيرامون طي مراحل اسناد انتقال ملکيت عراده جات اقدام نمايد .
داراالنشاي شوراي عالي جريان مصوبه را به جميع محاکم اخبارنمايد ».
مراتب استهدا ومتن مصوبه باینوسیله غرض مسبوقیت واجـراآت مقتضـی
وقانونی طورمتحدالمآل تعمیم گردید.
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منع
رسیده گی برموضوع قبل ازآوردن صورت دعوی
و قبل ازدرج موضوع به صورت حال

متحد المال شماره  2177الي  2249مورخ 28ر9ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
مقام محترم شورا يعالي بادرنظرداشت گزارش هاي واصله هيئـات تفتـيش
قضايي ازکار برخي محاکم مصوبه شماره  775مورخ 17ر9ر 1388راحسب
ذيل صادر فرموده اند :
« بعضاً به مالحظه ميرسد که قضات درحين رسيد ه گي به دعاوي مـدني
قبل از مطالبه صورت دعوي ازمدعي ،محاکمه صوري غيرواقعي را داير و خـالف
احکام قانون به تشکيل جلسه قضايي مبادرت و مدعي را به احضار شهود ويا مدعي
عليه را به اجراي حلف تهديد مينمايد ويا بعد ازاينکه مدعي صورت دعوي خودرا
به محکمه تقديم نمود بدون اينکه صورت دعوي داخل صورت حال و راجسـتر
گردد صورت دعوي را به مدعي عليه تفويض ووي را مکلف به تهيه جواب دعوي
ميسازد ويا محاکم بعد وصول قضيه اجراآت الزم قانوني را صورت نداده بامماطله
و تعلل و ضياع وقت بدون موجب زمينه صدور قرار قضايي ترک خصومت را بـه
نفع بيموجب مدعي عليه مساعد ساخته درحاليکه مدعي درطول مدت به محکمـه
رفت و آمد داشته باآنهم به صدور قرار قضايي ترک خصومت مبادرت نمـوده و
باالثر حقوق قانوني مدعي را اخـالل و به اتالف مواجه ميسازد کـه هـم چـو
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اجراآت نامناسب و مخالف نزاهت و آداب قضايي بوده بنابر آن قضاتي کـه بـه
همچو اعمال غير قانوني متوصل ميشوند قابل مواخذه ومجازات ميباشـند بـاالثر
هدايت اکيد صادر ميگردد تا قضات ازهمچو اعمال خالف جداً خودداري و از آن
احتراز نمايند در زمينه به رؤساي محاکم استيناف واليات وظيفه داده ميشـود تـا
مراقب و ناظر اجراآت ديوانهاي مربوط و محاکم ابتدائيه تحت اثر بـوده حـين
مواجه شدن به همچو مسايل مقام ستره محکمه رادرجريان قرار دهند و نيـز بـه
رياست تفتيش قضايي وظيفه داده ميشود در زمينه حين برخورد با همچو مسـايل
موضوع را تحت بررسي قرار دهند.
داراالنشاي شوراي عالي اين مصوبه را به جميع محاکم طور متحد المــال
اخبارنمايد ».
موضوع باینوسیله طورمتحدالمآل اخبارگردید تامحاکم اسـتیناف وابتدائیـه
بارعایت آن بسهم خویش اجراآت نمایند) 152(.

-152به ارتباط اجراآت اداری وقضائی درمحاکم متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 .1متحدالمآل شماره ( )730مؤ رخ . 1386 /2 /26
 .2متحدالمآل شماره ( )863-802مؤ رخ . 1387/3/18
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انفصال
قضیه تطهیر پول به محکمه ابتدائیه
مبارزه باجرایم فساد اداری

متحد المال شماره  2250الي 2322مورخ 30ر9ر1388
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
رياست محترم مبارزه باجرايم سنگين وزارت امور داخله باالثر صادره ()78
مورخ  88/7/30خويش اوراق قضيه تطهير پول را غرض اکمال تحقيقات باين
اداره ارسال داشته بودند واز اينکه محل ارتکاب جرم واليت کندهار بوده طي
پيشنهاديه رسمي تبديل محکمه موضوع عنواني انمقام محترم تقديم گرديد که
باساس مصوبه شماره ( )648مورخ  88/8/5مقام محترم شورايعالي ستره محکمه
ومکتوب شماره ( 88/8/6 )2498عنواني اين اداره صالحيت رسيدگي قضائي
موضوع به محکمه محترم ابتدائيه قواي سرحدي تفويض گرديده که همانا قضيه
بعد از ترتيب اتهامنامه و صورت دعوي به محکمه مربوطه ارسال گرديده است
اکنون ازاينکه قضيه مربوط به جرايم فساد اداري بوده و درضمن قرار اطالع
محکمه مبارزه باجرايم فساد اداري جديداً تاسيس گرديده بناء جهت تحکيم
قانونيت وعدالت مطابق هدايت ماده  14قانون تشکيل وصالحيت څارنوالي تبديل
محکمه متهمين از محکمه محترم قواي سرحدي به محکمه محترم مبارزه با جرايم
فساد اداري احتراماْ پيشنهاد ميگردد».
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حينيکه متن پيشنهادي فوق با جالس مقام محترم شورايعالي گزارش يافت
قرار مصوبه  757مورخ  88/9/3هدايت ذيل صادر گرديد :
« قضيه تطهيرپول درمحکمه ابتدائيه مبارزه باجرايم فساد اداري مرکز کابل
منفصل گردد ونيز جميع قضاياي ناشي از فساد اداري مندرج ماده  3قانون نظارت
برتطبيق ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري منسوبين نظامي امور داخله ،رياست
عمومي امنيت ملي ومنسوبين نظامي وزارت خانه هاي داراي تشکيالت نظامي به
محکمه مذکور محول وموضوع طور متحد المال به جميع محاکم اخبار گردد».
چون محاکم جرايم مبارزه با فساد اداري درمرکزوزون هاي مربوط جديدًا
فعال گرديده بناءً بمقصد رسيدگي بموقع قضاياي جرايم فساد اداري توسط محاکم
ذيصالح متن مصوبه فوق بدينوسيله متحد الماال ً اخبار گرديدتا محتواي آنرا جهت
تعميل به محاکم و مراجع تحت اثر خويش تعميم نمايند )153 ( .

 -153در مسایل بانکی،ارزش وتطهیر پول متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
.1متحدالمآل شماره ( )1034-975مؤرخ . 1386 / 3/ 5
.2متحدالمآل شماره ( ) 801-740مؤرخ1387./2/ 31
.3متحدالمآل شماره ( )2789-2720مؤرخ 1387 / 8/ 5
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حق اعتراض
زوج درمحکمه استیناف بمقابل فیصله غیابی
انحالل زوجیت که درخارج کشورصورت گر فته
وقطعی شده است

متحدالمآل شماره  2395- 2323مورخ1388/10/20
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

استهدائيه شماره ( )612/975مورخ  1388/8/11رياست محترم محكمه
ابتدائيه احوال شخصيه كه راجع به بعضي از اصحاب دعوي خصوصاً شوهران خانم
هاي ايكه قبالً دوسيه هاي نسبتي شان در محاكم خارج از كشور فيصله ثالثه و
قطعي را در بر گرفته و حكم محكمه نيز قطعيت را حاصل نموده و فعالً شوهران
شان نسبت اينكه فيصله تفريق غيابي باالي آنها صورت گرفته و عدت آن نيز سپري
شده قناعت ندارند و خواهان دوران مجدد قضايا ميباشند وفق هدايت مصوبه
( )665مورخ  1388/8/29مقام محترم شوراي عالي ستره محكمه با در
نظرداشت ماده ( )6فصل سوم طرز تنظيم استهداآت سيمينار عالي روساي محاكم
سال  1386قوه قضائيه در جلسه تاريخي  1388/8/14كميسيون محترم روساي
ديوانهاي استينافي اين رياست تحت غور و مطالعه قرار گرفت در نتيجه تصميم ذيل
را اتخاذ فرمودند:
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«استهدائيه شماره ( )612/975مورخ  1388/8/11محكمه محترم
ابتدائيه احوال شخصيه شهركابل باضمايم ارسالي آن جهت هدايت بعدي جنساً
بمقام محترم عالي ستره محكمه تقديم گردد».
مطالب مورد استهداء پس از تدقيق موضوع بمقام محترم شورايعالي تقديم و
حسب مصوبه ( )812مورخ  1388/10/2هدايت ذيل صادر گرديد.
« قضيه به محكمه استيناف واليت كابل محول گردد».
به قصد اينكه مسير اجراآت بر قضاياي مشابه نزد محاكم مشخص باشد متن
مصوبه فوق مقام عالي باالثر در خواست يكتن از وكالي مدافع و هدايت حكم
( 1388/10/16 )5154مقام محترم ستره محكمه بدينوسيله به محاكم محترم
استيناف واليت تصميم گرديد تا آنرا به محاكم مربوط اخبار و مطابق به آن تعميل
گردد و داراالنشاء شوراي عالي را در جريان قرار دهند() 154

 -154بارتباط استیناف حکم درقضایای مدنی وتجارتی ،متحدالمآلهای ذیل نیز صادرشده است:
.1متحدالمآل شماره ( )1574-1515مؤرخ . 1386 / 4/ 21
.2متحدالمآل شماره ( )2029-1961مؤرخ . 1387 /5 /29
.3متحدالمآل شماره ( )3778-3708مؤرخ . 1387 / 11/ 7
.4متحدالمآل شماره ( )4133-4063مؤرخ . 1387 /12 / 22
.5متحدالمآل شماره ( )502- 431مؤرخ.1388/3/ 9
.6متحدالمآل شماره ( )1152- 1098مؤرخ . 1385/9/5
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تعیین
مساعد حقوقی یاوکیل مدافع
برای متهمین بی بضاعت

متحدالمآل شماره  2468 -2396مورخ 1388/10/21
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
به اساس هدايت متحدالمال شماره ()1228/1156مـؤرخ1388/4/27
رياست داراالنشاء شوراي عالي مقام ستره محكمه در مورد اعزام و توظيف مساعد
حقوقي كه از حقوق متهمين غائب دفاع نمايند ذريعه مكتوب (1388/7/8 )135
ديوان امنيت عامه عنواني انجمن مستقل وكالي مدافع رسماً داخل تماس شديم بعداً
نامه ( 1388/7/13 )1063انجمن مذكور واصل و چنين مينگارد.
طوريكه آگاهي داريد انجمن مستقل وكالي مدافع بيشتر از يكسال شده كه
به فعاليت آغاز نموده و وكالي مدافع كه در انجمن ثبت و راجسـتر ميباشـند در
دوبخش وظايف محوله خويش را پيش ميبرند.
ي بخش وكالي مدافع آزاد كه در مقابل حق الزحمه فعاليت مينماينـد و
بخش دوم بدون حق الزحمه مساعدت حقوقي مينماينـد و وكـالي مـدافع كـه
مساعدت هاي حقوقي مينمايند در رياست مساعدت هاي حقوقي وزارت عدليـه و
انجوها مطابق اليحه وظايف مساعدين حقوقي مكلف اند تقاضاياي غيـابي مربـوط
متهمين غايب را پيش ميبرند ضمناً شوراي هم آهنگي ارگانهاي عدلي و قضـائي در
دوازده همين نشست مورخ  26حمل  1388خويش فيصله بعمل آوردند كه بـه
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تمام نهاد ها و موسسات حقوقي غير دولتي در انجو هاي كه در دفاع از متهمين و
محكومين مصروف اند در تعين وكالي مدافع با محاكم همكاري نمايند.
بناءً موضوع در جلسه هيأت اجرائيه انجمن مورد بحث قرار گرفت و چنين
تصميم بعمل آمد در صورتيكه مراجع امن و كشفي از غيابت متهم تصديق نموده و
دوسيه تابع دوران محاكماتي گرديده باشد محاكم محتـرم مسـتقيماً ميتواننـد از
رياست مساعدت هاي حقوقي وزارت جليله عدليه كه در بخش مساعدت حقـوقي
فعاليت ميدارند در مركز و واليات مساعد حقوقي را رسماً مطالبه تا از حقوق متهم
غايب دفاع نمايند».
و امابا وجود تماس هاي مكرركتبي محكمه استيناف پروان نتيجه مطلـوب
حاصل نگرديده و قضاياي مربوط همچنان الينحل بجامانده است.
حينيكه مطلب مورد استهداء از حضور فضليت مآب محترم قاضي القضات و
رئيس ستره محكمه ج.ا.ا گزارش يافت بحكم مورخ  1388/10/17شان چنـين
هدايت فرمودند.
« محاكم مربوط در مورد قضاياي غيابي بمطالعه دوسيه براي متهمينكه بـي
بضاعت وانمود شده باشند در مركز از رياست مساعت هاي حقوقي وزارت عدليه
و در واليات از رياست عدليه طالب مساعد حقوقي شوند در غيـر آن از انجمـن
مستقل وكالي مدافع طالب وكيل مدافع شوند.
هدايت فوق به جميع محاكم طور متحدالمال اخبار گردد».
هدايت فوق بدينوسيله به محاكم محترم استيناف واليات تصميم گرديد تا به
قصد تعميل به محاكم مربوط خويش اخبار و مسؤليت شانرا در جهت رسيدگي بـه
قضايائيكه بنابر غيابت متهمين هنوز فيصله نشده اند ايفا نمايند) 155(.
 0155درارتباط احکام غیابی وتعیین وکیل مسخر متحدالمآلهای ذیل قابل مالحظه می باشد:
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عدم جواز
انتقال ملکیت الی ختم پروسه تجدید نظر

متحدالمال شماره ( )2541/2469مورخ 1388/11/3
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
از آنجاكه حكم قطعي مطابق حكم قانون واجب التعميل بوده تطبيق ميگردد
ولي ي سلسله مشكالت عملي ناشي از تطبيق حكم قطعي مربوط به قضاياي مدني
و حقوق عامه كه از جانب محكوم عليهم در مورد آنها تقاضاي تجديد نظر بعمل
آمده ،عرض وجود كرده و رياست محترم انستيتوت امور قانونگذاري و تحقيقات
علمي حقوق وزارت محترم عدليه پيشنهادي مبني بررفع مشكل مطرح و رياست
محترم تدقيق و مطالعات نيز در زمينه ابراز نظر بعمل آورده اند .حينيكه كليه سوابق
مربوط به موضوع بمقام محترم شورايعالي تقديم گرديد قرار مصوبه ( )859مورخ
 1388/10/15هدايت ذيل صادر گرديد:
بقیه پاورقی صفحه قبل
.1متحدالمآل شماره (  ) 436 - 358مورخ . 1385 / 1/ 15
.2متحدالمآل شماره ( )3406-3348مؤرخ .1386 / 11/ 8
.3متحدالمآل شماره ( )1154-1095مؤرخ .1386 /3 /13
.4متحدالمآل شماره ( )493 - 432مؤرخ.1387/2/ 19
.5متحدالمآل شماره ( )1228- 1156مؤرخ .1388/4/ 27
.6متحدالمآل شماره (  )1884 -1812مؤرخ .1388/ 8/7
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«ازآنجاكه تجديد نظر خواهي با ستناد داليل قانوني جديد ،بر فيصله هاي
قطعي محاكم به عنوان آخرين وسيله جهت رسيدن به تاء مين عدالت قضائي پيشبيني
گرديده و هم حكم قطعي محكمه حسب هدايت ماده ( )129قانون اساسي در
قضاياي مدني واجب التعميل بوده ،بنابر آن با تاكيد به مصوبه شماره ()153مؤرخ
 1388/2/22شوراي عالي در مورد عدم انتقال حويلي و اپارتمان محكوم بها الي
ختم پروسه تجديد نظر و به قصد جلوگيري از مشكالت آتي ،احتمالي تجويز گرديد
تا فيصله هاي قطعي محاكم بر محكوم تطبيق و محكوم بها شامل اموال غير منقول
براي محكوم له تسليم شود .ولي رياست حقوق از محكوم له تضمين اخذ نمايد،
الي ختم پروسه تجديد نظرخواهي درحاليكه محكوم بها در حيازت وي بوده از
تصرفات مبني بر تخريب يا انتقال ملكيت احتراز وخود داري نمايد و همچنان به
محكمه يا اداراه ثبت اسناد و وثايق كه محكوم بها در حوزه قضائي آن قرار دارد
اخبار گردد که از انتقال ملكيت محكوم بها جلوگيري نمايند .متن مصوبه به جميع
محاكم مراجع مربوط متحدالماالً اخبار گردد».
مراتب مصوبه مقام محترم بدينوسيله به محاكم محترم استيناف واليات و
مراجع مربوط متحدالماالً اخبار شد تا متن آنرا به محاكم و ادارات مربوط خويش
جهت تعميل تعميم نموده داراالنشاء شوراي عالي را درجريان قرار دهند)156 (.
 .-156درموردتجدید نظر براحکا م قطعی ونها یی محا کم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می
باشد
.1متحدالمآل شماره ( ) 1685 - 1600مورخ . 1385 / 9 /20
.2متحدالمآل شماره (  )2314 - 2257مورخ .1385 / 11/24
.3متحدالمآل شماره ( )1110- 1050مؤرخ .1387/4/ 1
.4متحدالمآل شماره ( )3139-3070مؤرخ . 1387 / 9/ 5بقیه در صفحه بعدی
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اعتبار
تصادق طرفین وسوگند مدعی علیه درصورت
عجز مدعی از شهود ذوا لیدی ،جرارث،
موت مؤرث وحصر وراثت

متحدالمال شماره ( )2615/2542مورخ 1388/11/4
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه

ديوان مدني و احوال شخصيه رياست محكمه استيناف واليت ننگرهار چنين
استهداء نموده است:
« در دعاوي عقاري مطابق هدايت ماده ( )215ق.ا .م.م بعداز صحت
دعوي اقامه شهود ذواليدي حتمي ميباشد اما از اقامه شهود موت مورث حصر
وراثت و جرارث در قانون صراحتی وجودندارد و در توضيح ص ( )140سيمينار
سال  1386چنين تصريح شده که در مورد اقامه شهود ذواليدي مدعي بهای غير
منقول ماده ( )215ق.ا.م.م صراحت دارد و اگر مدعي بها ملكيت موروثي باشد
بقیه پاورقی صفحه قبل .
.5متحدالمآل شماره ( )1960-1893مؤرخ .1387 / 5/ 24
.6متحدالمآل شماره (  ) 1082-1010مؤرخ .1388/ 4/23
.7متحدالمآل شماره (  ) 2833-2761مؤرخ 138/ 11/20
.8متحدالمآل شماره ( )765 - 722مورخ. 1385 / 8 / 27
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اقامه شهود موت مورث ،حصروراثت وجرارث هم نظربه مسأله شرعی كه در
صفحه ( )396فتاوي كامليه و ()1017شرح مجلة االحكام سليم باز ذکر گرديده
براي حمايه از حقوق جميع ورثه ضروری و حتمي ميباشد .گرچه در قوانين نافذ
ضرورت اقامه شهود حصروراثت ،جرارث وموت مورث ذكر نگرديده ليكن مطابق
حكم ماده ( )130قانون اساسي مراجعه باحكام فقه حنفي در داخل حدود ذكر شده
در قانون مذكور يكي ازمكلفيت محاكم دانسته ميشود ولي بايد عرض گردد كه در
مسايل كتب فقه حنفي كه در صورت عدم وجود نص صريح قانون به آن مراجعه
ميشود مسأله مفتي به در مورد شهود موت مورث ،حصر وراثت و جرارث چنين
بوده كه اقامه آن ي امر حتمي ميباشد و در صورت عدم وجود آن به مدعي عليه
حلف باهلل داده ميشود مسئله شرعي فقه حنفي ذيالًاشعار ميدارد:
( قال الخصاف رحمة اهلل تعالي روي عن اصحابنا رحمهم اهلل تعالي انه
اليستحلف المدعي عليه بل يقال اقم البينة علي موت فالن و ان وارثه فان اقمت
فحينئذ يحلف علي مايدعي من المال قال موالنا رحمة اهلل تعالي و فيها قول اخران
المدعي عليه يست حلفيهااهلل ماتعلم ان فالن مات و ال تعلم انه ابنه فان نكل فحينئذ
يحلف علي مايدعي من المال للميت و لم يذكر الخصاف (رح) صاحب القولين و
اختلف المتأخرون فيه قال بعضم منهم شمس االئمه السرخسی رحمة اهلل آن االول
قول ابي حنيفه رحمة اهلل و الثاني قول صحابه رحمها اهلل تعالي و قال بعضهم منهم
شمس االئمه الحواني (رح) الصحيح هوالقول الثاني ان المدعي عليه يحلف ()423
ج ( )2فتاوي قاضي خان علي هامش ( الهنديه).
ناگفته نماند كه در بسا قرار هاي ديوان مدني مقام منيع ستره محكمه به
مسئله فوق الذكر ياد آوري و استدالل نموده بناءً به منظور اينكه مشكالت محاكم
از نقطه نظر فقه حنفي و قوانين از بين رفته باشد موضوع استهداءً عرض گرديد تا
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در مورد هدايت الزم عنايت فرمايند كه محاكم در دعاوي ميراث در مورد شاهدان
موت مورث ،حصروراثت وجرارث وقتاكه شاهدان موجود نباشد و يا اداء شهادت
كرده نتوانند در حلف و نكول از آن چطور عمل نمايند آنچه هدايت مي بخشيد
موجب تعميل خواهد بود».
رياست تدقيق و مطالعات پس از تدقيق پيرامون استهداء فوق نظر شانرا ابراز
و جريان بالتفصيل بمقام محترم شورايعالي تقديم گرديد كه پس از بحث بر موضوع
مصوبه ( 1388/10/15 )858مقام محترم حسب ذيل صادر شد:
« نظر رياست محترم تقديق و مطالعات مبني بر اينكه:
در مورد اقامه شهود ذواليدي از طرف مدعي يا حلف مدعي عليه در صورت
عجز مدعي از اقامه شهود تعديل ماده ( )215قانون اصول محاكمات مدني مندرج
فرمان ( )135مورخ  1386/10/27رياست جمهوري ذيالً صراحت دارد ( .در
دعاوي امـوال غير منقول بمنظور صحت حكم اقامه شهود ذواليدي بعداز صحت
دعوي معتبر ميباشد در صورت عجز مدعي از اقامه شهود ذواليدي تصادق خصمين
قابل اعتبار است در صورت انكار و حلف مدعي عليه مبني بر عدم ذواليدي
موضوع به ترك خصومت خاتمه ميابد ).در مورد عجز مدعي از اثبات ما ادعايش
قاعده كلي فقهي است كه مدعي ميتواند بمدعي عليه سوگند راجع سازد چنانچه اين
قاعده در ماده ( )1742مجلة االحكام چنين صراحت دارد:
( احداسباب الحكم ايضاً اليمين اوالنكول عنه فاذ ظهرالمدعي اعجز عن
اثبات دعواه حلف المدعي عليه بطلبه ) و تعديل ماده ( )215قانون اصول
محاكمات مدني نيز بر اين قاعده استوار ميباشد بناءً در صورتی كه مدعي در دعوي
مقيد به سبب ارث از اقامه شهود موت مورث ،حصروراثت و جرارث اظهار عجز
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نمايد طبق قاعده فوق الذكر ميتواند به مدعي عليه حلف راجع نمايد زيرا مدعي در
دعوي مقيد به سبب ارث بر عالوه اصل دعوي ملكيت در قدم نخست ادعاي
وارث بودن حصروراثت و جرارث را مي نمايد.
بناءً در صورت عجز از اثبات آن طبق قاعده فوق ميتواند به مدعي عليه
سوگند راجع سازد ولي وثيقه حصر وراثت مرتبه قبلي كه بدون سبق دعوي صورت
گرفته حايز اثر حقوقي نميباشد.
تائيد گرديد موضوع به جميع محاكم طور متحدالمال اخبار گردد».
مراتب مصوبه فوق به قصد توحيد مرافق قضائي بدينوسيله به محاكم محترم
استيناف واليات متحدالماالً اخبار شد تا آنرا به كليه محاكم مربوط جهت تعميل
تعميم نموده داراالنشاي شورايعالي را در جريان قرار دهند) 157(.

 -157بارتباط مسایل مربوط به شهادت ووسایل اثبات متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می
باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )2538-2483مؤرخ . 1386 /7 / 26
.2متحدالمآل شماره ( )3463-3407مؤرخ. 1386 / 11/ 10
.3متحدالمآل شماره ( )3991-3921مؤرخ . 1387 /12 / 6
.4متحدالمآل شماره ( )286 - 215مؤرخ .1388/ 2/ 23

.5متحدالمآل شماره ( )3578-5522مؤرخ . 1386 /11 /23
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عدم
جواز تأخیر در رهائی محبوس
بدلیل مدیون بودن ویا جریمه نقدی
متحدالمال شماره ( )2687/2615مورخ 1388/11/9
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
است:

نامه كميته همآهنگي ارگانهاي عدلي و قضائي قرار ذيل مواصلت کرده

« ياد داشت وزارت محترم عدليه در جلسه مورخ  1388/10/10كميته
همآهنگي ارگانهاي عدلي و قضائي ( در مورد محبوسينيكه مدت حبس آنها ختم
گرديده و بدليل عدم توان پرداخت دين ( جريمه و يا جبران خساره ) در محبس اند
در مطابقت به قانون اساسي كشور توضيح شده كه حبس جزاي فزيكي و جريمه
جزاي مالي است ،زمانیكه محبوس مدت حبسش را سپري مينمايد دوام سلب آزادي
وي اخذ تضمين ازوي بدليل مديون بودن از دولت و يا اشخاص جواز ندارد).
كميسيون تجويز گرفت تا اين مشكل به شوراي محترم عالي ستره محكمه
تقديم و مصوبه آن جهت حل مشكل به مراجع مربوط خبر داده شود».
حينيكه موضوع در جلسه مورخ  1388/10/29شورايعالي مطرح بحث
قرارگرفت طي تصويب نمبر (  1388/10/29 )891هدايت ذيل صادر گرديد:
« تجويز كميسيون همآهنگي ارگانهاي عدلي و قضائي مبني بر اينكه ( در
مورد محبوسينیكه مدت حبس آنها ختم گرديده و بدليل عدم توان پرداخت دين
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( جريمه و يا جبران خساره) در محبس اند در مطابقت به قانون اساسی كشور
توضيح شد كه حبس جزايئ فزيكي و جريمه جزاي مالي است.زمانيكه محبوس
مدت حبسش را سپري مينمايد دوام سلب آزادي و يا اخذ تضمين از وي بدليل
مديون بودن از دولت و يا اشخاص جواز ندارد ).تائيد گرديد .موضوع به جميع
محام متحدالماالً اخبار گردد».
مراتب مصوبه مقام عالي بدينوسيله به محاكم محترم استيناف واليات و
مراجع ذيربط متحدالماالً اخبار شد تا آنرا به محاكم و ادارات مربوط جهت تعميل
تعميم نموده داراالنشاء شورايعالي را در جريان قرار دهند) 158( .

 -158درموردرهائی محبوسینیکه برائت گرفته اند ویاحبس خود راسپری کرده اند ،امامدیون می
باشند ،متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل( )421-361مؤرخ ..1386/1/16
.2متحدالمآل شماره ( )235 - 184مؤرخ .1387/ 1/ 26
.3متحدالمآل شماره ( )790- 719مؤرخ.1388/3/ 22
.6متحدالمآل شماره( ) 2687-2615مؤرخ.1388/11/9
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کنترول
انواع استفاده ازکودکیمیاوی امونیم نایتریت

متحدالمال شماره ( )7529مورخ 1388/11/12
رياست دفتر آمريت عمومي اداري قوه قضائيه
ضم نامه شماره ( )3660مورخ  1388/11/5آمريت اسناد و ارتباط
رياست محترم تحريرات فرمان شماره ( )28مورخ  1388/11/1جاللتمآب
محترم رئيس جمهوري اسالمي افغانستان در مورد منع توريد توليد ،حصول ،انتقال،
حيازت استعمال خريد و فروش كود كيمياوي امونيم نايتريت و ساير مواد مورد
استعمال در توليد مواد منفلقه و منفجره مواصلت ورزيده است.
مراتب واصله غرض مسبوقيت بشما ارقام عالوتاً كاپي فرمان نمبر فوق در
قيد ( )4ورق نيز ضم نامه هذا گسيل است .تا مراتب هدايت آنرا در نظر داشته
عندالموقع به سهم خويش طبقاً اجراآت الزم را مرعي ميداريد.

متن فرمانرئيس جمهوري اسالمي افغانستان در مورد منع توريد ،توليد،
حصول ،انتقال ،حيازت ،استعمال خريد و فروش كود كيمياوي امونيم
نايتريت و ساير مواد مورد استعمال در توليد مواد منفلقه و منفجره.

طوريكه در نتيجه تحقيقات نيــروهاي امنيتي كشور ثابت گرديده است
تروريستان در توليد مواد منفجره و منفلقه ،بم گذاري ها و سازماندهي حمالت
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تروريستي از كود امونيم نايتريت و ساير مواد مورد استعمال در توليد مواد منفلقه و
منفجره استعمال نموده كه باالثر امنيت كشور مورد تهديد قرار ميگيرد.
بناءً به منظور جلوگيري از اعمال مذكور مراتب آتي را منظور مي نمايم:
ماده اول :
( )1كود كيمياوي امونيم نايتريت بحيث ماده مورد استفاده در توليد مواد
منفلقه و منفجره در جمهوري اسالمي افغانستان شناخته شده ،توريد،
توليد ،حصول انتقال ،حيازت ،استعمال و خريد و فروش آن ممنوع
مي باشد.
( )2توريد ،توليد ،حصول ،انتقال ،حيازت ،استعمال و فروش مواديكه عالوه
برای استفاده در طبابت ،صنعت و امــور ساختماني در توليد مواد
منفلقه و منفجره نيز مــورد استفاده قرار ميگيرد ،بدون كسب
جواز از وزارت امور داخله ممنوع مي باشد.
ماده دوم:
( )1اشخاص حقيقي و حكمي كه مواد مندرج ماده اول اين فرمان را در
حيازت داشته باشند ،مكلف اند در خالل مدت يكماه از تاريخ توشيح
اين فرمان آنرا به ادارات زراعت ،آبياري و مالداري محل مربوط
تسليم نمايند ،در اين صورت وزارت زراعت ،آبياري و مالداري طبق
طرزالعمل مربوط مكلف به جبران خساره وارده مي باشد.
() 2
وزارت معادن ،فوايد عامه ،انرژي و آب ،شاروالي ها و قرار دادي
هاي آنها و موسسات ماين پاكي كه به منظور توليد برق ،استخراج
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معادن و امور ساختماني مواد مندرج ماده اول اين فرمان را در حيازت
دارند از حكم مندرج فقره ( )1اين ماده مستثني بوده ،ذخيره،
نگهداري و استعمال مواد مذكور طبق طرزالعمل مربوط توسط وزارت
امور داخله صورت ميگيرد.
() 3
وزارت زراعت ،آبياري و مالداري و اليات مكلف اند كود كيمياوي
امونيم نايتريت مندرج فقره ( )1اين ماده را در خـالل مدت ي
هفته بعد از جمع آوري طبق طرزالعمل مربوط و به قومانداني هاي
امنيه واليات مربوط تسليم و رسيد اخذ نمايند.
ماده سوم:
( )1پوليس و منسوبين اردوي ملي و امنيت ملي بعداز انقضاء معياد مندرج
فقره ( )1ماده دوم اين فرمان مكلف اند حين اجراي وظايف محوله
در صورت كشف و دريافت كود كيمياوي امونيم نايتريت و ساير
مواد منفلقه آنرا ضبط و مرتكبين آنرا غرض تعقيب عدلي به مراجع
ذيصالح معرفي نمايند.
( )2مواد مندرج فقره ( )1ماده دوم اين فرمان و فقره ( )1اين ماده طبق
طرزالعمل مربوط به ديپوهاي وزارت دفاع ملي انتقال ،محاسبه و گدامداري
گرديده و در خالل شصت روز كاري تحت نظر هيئت مشتكل از نماينده گان
وزارت هاي دفاع ملي ،امور داخله و رياست عمومي امنيت ملي محو ميگردد.
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ماده چهارم:
( )1وزارت امور داخله موظف است در همآهنگي با ساير ادارات ذيربط در
خـالل مدت سي روز از تاريخ انفاذ اين فرمان ،پالن همه جانبه و
مشترك بين الوزارتي را غرض آموزش و تجهيز پوليس سرحدي و
ساير مسؤولين مربوط جهت كشف ،تشخيص و ضبط محموله هاي
مواد مندرج ماده اول اين فرمان تهيه ،ترتيب و عملي نمايد.
() 2
وزارت امور داخله به همكاري وزارت دفاع ملي و رياست عمومي
امنيت ملي موظف اند محالت توريد غير قانوني محموله هاي كود
كيمياوي را در امتداد سرحدات كوشر تثبيت و تدابير الزم را جهت
جلوگيري از وارد نمودن آن اتخاذ نمايند.
() 3
وزارت ماليه مكلف است پالن همه جانبه و مشترك را در همآهنگي
با وزارت امور داخله جهت تشخيص مواد مندرج ماده اول اين فرمان
و آموزش فني كاركنان گمركات سرحدي را تهيه ،ترتيب و تطبيق
نموده و وسايل مورت نياز آنها را تهيه و تدارك نمايد.
() 4
وزارت امور خارجه مكلف است زمينه همكاري مراجع مسؤول
كشور هاي همجوار را با مراجع ذيربط كشور به منظور جلوگيري از
توريد مواد مندرج ماده اول اين فرمان فراهم نمايد.
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ماده پنجم:
وزارت اطالعات و فرهنگ در هماهنگي با وزارت زراعت ،آبياري و مالداري
برنامه همه جانبه آگاهي عامه را طرح و تطبيق نموده ،هموطنان را از منع توريد،
توليد ،انتقال ،حيازت ،استعمال ،خريد و فروش كود كيمياوي امونيم نايتريت
آگاهي دهند.
ماده ششم:
وزارت امور داخله به همكاري وزارت هاي دفاع ملي ،معادن ،عدليه ،فوايد
عامه ،تجارت و صنايع ،ماليه و رياست عمومي امنيت ملي مكلف اند در خالل
مدت يكماه از تاريخ انفاذ اين فرمان ،طرزالعمل توريد ،ذخيره ،نگهداري و
استعمال مواد مندرج فقره ( )2ماده اول را كه در سكتور هاي اقتصادي،
صنعت ،معادن ،امور ساختماني ،انرژي و آب ،يا ساير موارت مشابه ،مورد
استفاده قرا ميگيرد ترتيب و تنظيم نموده طبق آن اجراآت صورت گيرد.
ماده هفتم:
تمام مواد منفلقه و منفجره مجاز مورد ضرورت اشخاص حقيقي و حكمي
جهت استفاده در سكتور هاي اقتصادي ( صنعت ،معادن ،امور ساختماني،
انرژي و آب و امثال آن ) طبق طرزالعمل مربوط حفظ و نگهداري ميگردد.
ماده هشتم:
نظارت از تطبيق اين فرمان بعهده دفتر شوراي امنيت ملي جمهوري ا.ا .بوده،
گزارش آنرا به مقام رياست جمهوري .ا .ارائه مي نمايد.
ماده نهم:
اين فرمان از تاريخ توشيح نافذ مي باشد.
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عدم
ضرورت تصدیق از برحالی قضات
ترتیب دهنده وثایق

متحدالمال ( )2760- 2688مورخ 1388/11/21
رياست داراالنشاء شوراي عالي ستره محكمه !
دیوان جزا ء ریاست محکمه استیناف والیت کابل مراتب ذیل رااستهدا ء
نموده اند:
« اين رياست روزانه در اوقات مختلف تعداد شصت وثيقه مختلف را تصديق
ميدارد .كه گويا قضات آن برحال و همين طور رياست محترم ذاتيه بنوبه خود
تصديق برحالي ما را صحه ميگذارد ،اين اجراآت از يكطرف ضياع وقت ديگر
باعث بي اطميناني مراجعين برياست هاي وثايق ما ميگردد بناءً پيشنهاد ميشود اگر
مقام عالی موافق باشند صرف وثايقی تصديق شود كه خارج كشور ميرود و آنعده
وثايق كه در داخل كشور از آن استفاده ميشود مدار اعتبار باشد بدون تصديق اين
رياست و رياست ذاتيه مقام با آنهم مقام عالي آنچه هدايت بدهند قابل تعميل
ميباشد».
رياست محترم تدقيق و مطالعات ضمن مطالعه بر موضوع در زمينه چنين
ابراز نظر بعمل آورده اند.
« وثيقه سند شرعي و رسمي است و سند شرعي و رسمي طبق صراحت ماده
( )991قانون مدني و ماده ( )287قانون اصول محاكمات مدني و طبق احكام
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ساير اسناد تقنيني در صورتيكه عاري از جعل و تزوير بوده و در ترتيب آن احكام
قانون رعايت شده باشد مدار اعتبار قانوني ميباشد بناءً تصديق از برحالي قضات كه
در ترتيب وثيقه اجراآت مينمايند در حاليكه راجع به وثيقه مرتبه كسي ادعاي ندارد
بجز از سرگرداني مؤظفين و مراجعين ادارات مربوط كدام صبغه قانوني ندارد بناءً
پيشنهاد رياست ديوان جزائي رياست محكمه استيناف كابل مورد تائيد مدققين
قضائي ميباشد».
حينيكه جريان توام با نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات به جلسه مقام
محترم شورايعالي تقديم گرديد قرار مصوبه ( 1388/11/6 )906هدايت ذيل
صادر فرمودند.
«به تائيد نظر رياست تدقيق و مطالعات ،تصديق برحالي قضات صادر كننده
وثايق صرف در اسنادي كه خارج از كشور صدور مي يابد رعايت گردد .موضوع
متحدالماالً به جميع محاكم اخبار شود».
مراتب مصوبه مقام عالي بدينوسيله به محاكم محترم استيناف واليات اخبار
شد تا متن آنرا به محاكم مربوط جهت تعميل تعميم نموده و داراالنشاء را در
جريان قرار دهند.
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تحویل
پول مدعابها درحساب امانت بانک
الی ختم پروسه تجدید نظر

متحدالمال ( 2761الی  )2833مورخ 1388/11/20
رياست داراالنشاء شوراي عالي ستره محكمه !
رياست محترم تحريرات ستره محكمه حسب ذيل طالب هدايت شده اند.
« يكتعداد از هموطنان محترم در رابطه به قضاياي تجارتي ( پولي) كه فيصله
هاي محاكم ثالثه بر عليه ايشان اصدار يافته و نهائي گرديده است مشكالت و
داليل شان را چنين ابراز ميدارند كه :
هرگاه فيصله هاي قطعي محاكم هم چنانيكه در موضوعات حقوقي اموال غير
منقول حسب ماده ( )129قانون اساسي كشور تطبيق و تجديد نظر خواهي مانع
تطبيق حكم نميگردد جامع عمل بپوشد و پول محكوم بها به محكوم له سپرده شود
و بعداً تجديد نظر خواهي و اعتراضات شان باالي فيصله هاي اصدار يافته وارد بنظر
رسيده و از طريق مقام محترم شورايعالي به لغو فيصله ها تصميم اتخاذ گردد
استرداد پول محكوم بها مشكالت را در قبال خواهد داشت».
حينيكه جريان در جلسه مورخ  1388/11/6شورايعالي ستره محكمه
گزارش يافت در زمينه مصوبه شماره( )905به متن ذيل صادر گرديد.
« بمنظور تطبيق دقيق احكام محكمه مطابق به ماده ( )129قانون اساسي و
بخاطر رعايت مصوبه نمبر (  1387/5/15 )330شورايعالي در صورتيكه محكوم
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بها در فيصله هاي قطعي پول باشد مبلغ محكوم بها بنابر تجويز محكمه حاكمه الي
ختم پروسه تجديد نظر خواهي بحساب امانت تحت نظر محكمه در بان تحويل
گردد متن مصوبه متحدالماالً به جميع محاكم اخبار شود ».
مراتب مصوبه فوق بدينوسيله به محاكم محترم استيناف و مراجع ذيربط
متحدالماالً اخبار شد تا انرابه كليه محاكم جهت تعميل تعميم نموده داراالنشاي
شورايعالي را در جريان قرار دهند) 159(.

 .-159درموردتجدید نظر براحکا م قطعی ونها یی محا کم متحدالمآلهای ذیل نیز قابل
مالحظه می باشد
 .9متحدالمآل شماره ( ) 1685 - 1600مورخ . 1385 / 9 /20
 .10متحدالمآل شماره (  )2314 - 2257مورخ .1385 / 11/24
 .11متحدالمآل شماره ( )1110- 1050مؤرخ .1387/4/ 1
 .12متحدالمآل شماره ( )3139-3070مؤرخ. 1387 / 9/ 5
 .13متحدالمآل شماره ( )1960-1893مؤرخ .1387 / 5/ 24
 .14متحدالمآل شماره (  ) 1082-1010مؤرخ .1388/ 4/23
 .15متحدالمآل شماره (  ) 2541-2469مؤرخ .1388/ 11/3
 .16متحدالمآل شماره ( )765 - 722مورخ1385 / 8 / 27
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انفصال
قضایای که ازستره محکمه نقض میشود
درخالل یکماه

متحدالمآل شماره ( )2906/2834مؤرخ 1388/11/21
ریاست داراال نشاء شورا ی عالی ستره محکمه
شورای عالی ستره محکمه درموردقضایای جزائی ،مدنی ،حقوق عا مه،
تجارتی واحوال شخصه که بدالیل قانونی در مرحله فرجامی توسط دیوانهای ستره
محکمه یاتوسط محاکم استیناف نقض وبه محاکم تحتا نی محول میگردند ولی
مدت طوالنی بران در څارنوالی ادارات حقوق ،محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه
سپری می گردد وموجب سرگردانی و شکایات اصحاب دعاوی میشود ،ضمن
مصوبه شماره ( )947مورخ  1388/11/13هدایت ذیل راصادرنمود:
« در رابطه به قضایای جزائی ،مدنی ،حقوق عامه ،تجارتی واحوال شخصیه
که بدالیل قانونی درمرحله فرجامی توسط دیوان های پنج گا نه ستره محکمه
یاتوسط محاکم ا ستیناف نقض وبه محاکم تحتا نی محول میگردد ولی مدت
طوالنی برا ن در څارنوالی ،ادارات حقوق ،محاکم استینا ف ومحاکم ابتدائیه سپری
می گردد واسباب سرگردانی وشکایات اصحاب دعاوی را بار می آورد ،بنابران
محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه و سایر ادارات ذیربط بعدازین درحل نواقص
ورسیدگی به دوسیه های نقض شده حق اولیت راقایل گردیده چنین دوسیه هارا حد
اکثر درمدت یک ماه پس از ورود آنهارسیدگی نموده مطابق احکام قانون
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آنهارادوباره به دیوان مربوط ستره محکمه ویامحکمه استیناف محول نمایند تخطی
درینموردجداً موردبازپرس قرارخوا هد گرفت.
محترم بها عضو ستره محکمه ورئیس کمیته عالی همآهنگی ارگا نهای عدلی
وقضائی درنشست آتی کمیته هم آهنگی موضوع رامطرح ودرحصه جلوگیری
ازمعطلی دوسیه های نقض شده اقدامات الزم نمایند.
داراال نشآء موضوع راطورمتحدالمآل به جمیع محاکم وسا یر مراجع عدلی
وقضا ئی اخبار نماید».
هدایت مندرج مصوبه فوق بدینوسیله به محاکم استیناف ومراجع محترم مر
بوط ا خبارگردید تا محتویات آنراجهت تعمیل به محاکم وا دارات تحت اثرتعمیم
وریاست داراالنشا ء شور ای عا لی رادر جریا ن قراردهند)160(.

 -160بارتباط رعایت مواعید رسیدگی قضایا متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
.1متحدالمآل شماره ( )2184مورخ :۱۳۸۵ / 6/5
.2متحدالمآل شماره ( )1301- 1229مؤرخ .1388 / 5/5

.3متحدالمآل شماره ( )3920-3850مؤرخ . 1387 / 11/28
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تصدیق
از برحالی قضات ترتیب دهنده وکالت خط های
مربوط به خرید و فروش عراده جات

متحدالمآل شماره ( )2979/2907مؤرخ 1388/12/22
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
مدیریت عمومی ترافیک والیت کابل به ارتباط تصدیق وثایق وکالت خط
های والیات در موردخریدوفروش عراداه جات بشرح ذیل پیشنهاد نموده است:
« باساس هدایت احکام قانون پروسه انتقال ملکیت عراده جات جدید الورود
در اداره ترافیک کابل ادامه داشته اخیراً مطابق فیصله شماره ( )767مؤرخ
 1388/9/17شورای محترم عالی آنمقام اسناد انتقال ملکیت همچو وسایط
غرض طی مراحل محول محکمه مربوط نمی گردد صرف نظر ازاجرای قباله شرعی
ادارتات ترافیک برویت فورم خریدوفروش در صدور جواز سیروسایط باسم مشتری
اقدام میورزد .
طوریکه مالحظه میشود تعدادی از مالکین وسایط نقلیه ازطرف رئیس ویا
معاونین شرکت ها درمحاکم وال یات کشور وکالت اخذ می نمایند بعدا ً غرض
اجراآت بعدی به اداره ترافیک حاضر میدارند .چنین وکالت خط ها قبال ً توسط
ریاست محترم امور ذاتیه شماتصدیق وتا ئید می گردید امامدت یک هفته میشودکه
ازتصدیق وتائید آنها معذرت میخو اهند ،این در حالیست که نمونه امضا ومهر
محاکم وال یات کشورنزد این اداره قرارندا شته وازتقرروتبدل مسؤولین وتغییر
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نمودن مهر آنهاعندالموقع درجریان قرارنمی گیریم واحتمال جعل وتزویر نیز متصور
می باشد .به منظورجلوگیری ازجعل وتزویر وتطبیق هرچه بیشتر وبهتر احکام
قانون وشفافیت در اجراآت ورفع مسؤولیت آینده ادارت ترافیک مراتب را عرض
وامیدواریم درقسمت تصدیق وتائید مجدد آنعده وکالت خط های که ازطریق
محاکم والیات صادر می گردد به مرجع مربوط هدایت الزم لطف فرموده ضمنا ً
نمونه امضا ء مسؤولین ومهر اداره تصدیق کننده رارسماً ارسال خوا هند فرمود در
غیرآن اداره ترافیک ازاجرای وکالت خط های محاکم والیات کشوردر صورتیکه
مورد تائید وتصدیق شماقرارنگر فته باشد عاجز خواهد بود».
جریان موضوع توأم باسوابق آن درجلسه مورخ  1388/11/20شورا ی
عالی تقدیم گردید درزمینه به تصویب شماره ( )954هدایت ذیل صادر گردید:
« بارعایت پیشنهاد اداره ترافیک کابل ،ریاست محترم امور ذاتیه صرف
وثایق وکالت خط های سایر والیات باستثنا ی والیت کابل را در مورد خریدوفروش
عراده جاتی که ریاست محاکم استیناف والیات آنرا تائید نموده با شند تصدیق
نمایند موضـوع به تعقیب متـحدالمآل شماره ( /2688الی  )2760مورخ
 1388/11/21به جمیع محاکم استیناف طور متحدالمآ ل اخبارگردد».
هدایت مندرج مصوبه فوق به تعقیب متحدالمآل قبلی بدینوسیله به محاکم
محترم استیناف ومراجع ذیربط متحدالمآالً اخبارگردید تاآ نرا به محاکم وادارات
تحت اثر خویش تعمیم ودار االنشاء را درجریا ن قراردهند.
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موقف متهم
درحالیکه از محاکم تحتانی برائت گیرد

متحدالمآل شماره( )3052-2980مؤرخ138/12/6
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
به تعقیب متحدالمآل شــماره ( )1520 /1448مورخ 1388/5/27
می نگاریم:
قبالً به اثر پیشنهادیه ریاست عمومی سمع شکایات وعرایض ریاست ج .ا.ا
مبنی براینکه یک تعدادازهموطنان طی عرایضی به آن اداره مراجعه واظهارداشته اند
اشخاصیکه درقضایای جنایی متهم وباآنکه فیصله محکمه ابتدائیه واستیناف در مورد
شان صدوریافته الی صدورحکم ثالثه هنوز هم درزندان باقیمانده تقاضا نموده بودند
درموردرهایی چنین محکومین در پرتو احکام قانون تجدید نظربعمل آید .مقام
محترم شورای عالی قرارمصوبه شماره ( )290مورخ 1388/4/2هدایت ذیل
راصادرفرمودند:
«حکم برائت محکمه ابتدائیه درصورتیکه څارنوال استیناف خواهی نماید
قطعی نبوده قابل تعمیل نمی باشد .څارنوالی پروسه استیناف خواهی را مطابق حکم
قانون عاجالً طی نماید».
متن مصوبه به محاکم استیناف والیات ومراجع ذیربط تعمیم گردیدکه
اجراآت به مصوبه مذکور مشکالت عملی رادرحکم قانون درقبال داشته چنانچه
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کمیته همآهنگی ارگان های عدلی وقضائی درچهارمین اجالس خویش درقبال
مالحظه انجمن وکالی مدافع درزمینه چنین تجویز اتخاذنمود:
« دررابطه به مصوبه شماره( )290مورخ  1388/4/2ومتحدالمآل شماره
( 1530مؤرخ 1388/5/27شورای عالی ستره محکمه که در تناقض با مواد
( )27-25قانون اساسی ومواد( 275-6و )403قانون اجراآت جزائی خوانده
شده کمیته تجویز کردتاموضوع بمقام شورای عالی ستره محکمه تقدیم گردد تا با
توجیه یاردمصوبه یادشده تصمیم الزم اتخاذفرمایند».
حینیکه سوابق موضوع باالثر تجویز کمسیون محترم بمقام محترم شورای
عالی تقدیم گردید مقام محترم شــورای عالی قرارمصوبه شماره( )944مورخ27
 1388/11/هدایت ذیل راصادرفرمودند:
« دررابطه به مصوبه شماره ( )290مورخ  1388/4/20شورای عالی
تصمیم برآن شدکه احکام قانون درمورد قابل رعایت می باشد.
موضوع طور متحدالمآل به تعقیب متحدالمآل قبلی به محاکم ومراجع مر
بوط اخبار گردد».
مراتب مصوبه فوق به تعقیب متحدالمآل فوق الذکر بدینوسیله به کافه
محاکم ومراجع ذیربط متحدالماالً اخبارگردیدتاموضوع رابمقبصد رعایت احکام
قانون به کلیه محاکم تحت اثرتعمیم وداراالنشاءشورای عالی را در جریان
قراردهند.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1388-1385

محاکم استیناف
درچوکات برنامه های معارف قضایی برنامه های
مشخص را از طریق رادیو و تلویزیون محلی
تنظیم و اجراء نمایند

متحدالمآل شماره( )۳۱۹۸-۳۱۲۶مؤرخ۱۳۸۸/۱۲/۱۶
ریاست داراالنشاءشورای عالی ستره محکمه

ستره محکمه بمقصد ارتقاء سطح دانش حقوقی اتباع ج.ا.ا مقرره ای
راتحت عنوان مقرره معارف قضائی تدوین وپس ازتصویب مقام محترم شورای عالی
در معرض تطبیق قرارداده است.
بتأسی از مقرره مذکور برنامه های توضیحی معارف قضا تنظیم وقتاً فوقتاً
ازطریق رادیو وتلویزیون به نشر سپرده میشود ،بمقصداینکه سایرهموطنان مادر
والیات نیز ازین برنامه ها بهره مندشوند مقام محترم شورای عالی طی مصوبه شماره
( )1012مورخ  1388/12/4چنین هدایت فرمودند:
« بمنظور آگاهی عامه از مفاهیم حقــوقی طرزالعمل وپروسیجر مربوط به
دعاوی تجویز اتخاذگردیدتارؤسای محاکم استیناف والیات درچوکات برنامه های
معارف قضایی ازطریق رادیووتلویزین های محلی برنامه های مشخص راتنظیم
واجراء نمایند .آمریت محترم عمومی اداری قوه قضائیه پروسه مذکورراعلی الدوام
نظارت نماید.
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داراالنشاءهــدایت فوق رابــه جمیع رؤسای محاکم استیناف والیات
اخبارنماید».
متن مصوبه فوق مقام محترم بدینوسیله به محاکم استیناف والیات تعمیم
گردیدتاآنرا به محاکم مربوط اخبار ومطابق آن تعمیل وداراالنشاء شورای عالی
رادرجریان قراردهند.
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در قضایای قتل خطاء
محکوم علیه ،درصورت ابراء بعضی از ورثه مقتول
از فرمان عفو و تخفیف مجازات
استفاده کرده میتواند

متحدالمآل شماره( )3125-3053مؤرخ1388/12/11
ریاست داراالنشاءشورای عالی ستره محکمه

محکمه استیناف والیت جوزجان مراتب ذیل را استهداء نموده است:
« طوریکه مقام عالی آگاهی کامل دارند مقام محترم ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان همیشه بنابرشفقتی که دارند بمناسبت های مختلف فرامین
عفووتخفیف مجازات محبوسین را صادر مینماید وهمچنان بمقام محترم هویداست
که تطبیق فرامین توسط کمسیونی صورت می گیرد که در رأس آن دروالیات رئیس
محکمه استیناف تقراردارد،این ریاست در تطبیق فرمان به مشکلی روبرو می باشد
وآن عبارت است از ماده پنجم فرمان شماره ( )1125مورخ 1388/6/28
مقام ریاست جمهوری که چنین صراحت دارد:
« محکومین قتل غیرعمد درصورتی ازمزایای مندرج فرمان مستفید می
گردندکه ورثه مقتول ابراء نموده باشند».
حاالمشکل دراینجاست که در فرمان ازکلمه مطلق ابراء تذکر بعمل آمده
ولی درصورتیکه اگر عده از ورثه صغیر وعده دیگری کبیر باشندورثه کبیر ابراء
نموده باشد ،چون ابراء صغار اعتبارشرعی ندارد وهمچنان ازطرف آنهاکسی دیگری
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نیزابراءداده نمیتوانددرهمچو موارد چه بایدکرد به ابراء بزرگ ساالن اعتبار داد و
حق العبدی صغار رامحفوط دا نست ویافرمان را باساس اینکه ابراءناقص است
تطبیق نکرد .بناءً موضوع احتراماً بمقام محترم عرض گردید درزمینه چشم براه
هدایت رهنمودی مقام عالی هستیم تادر روشنایی آن اجراآت خویش راعیار سازیم».
مطلب مورد استهداء پس از ابراز نظر ریاست عمومی داراالفتاء مقام محترم
شورای عالی تقدیم گردید که قرارمصوبه شماره ( )960مورخ 1388/11/20
درزمینه هدایت ذیل صدوریافته است:
« هرگاه درقضایای قتل غیر عمدیکعده از ورثه ابراء داده باشد ،محکوم
قطعی محبوس قضیه ازمفاد فرامین عفووتخفیف استفاده کرده میتواند .پروسه
تخفیف حقوق ورثه صغار را اخالل کرده نمیتواند».
متن مصوبه مقام عالی بمقصد همگونی اجراآت محا کم بدینوسیله به محاکم
استیناف والیات ومراجع ذیربط متحدالماالً اخبار شدتاآنرا به محاکم وواحدهای
اداری مربوط شان دروالیات جهت اجراآت مقتضی تعمیم و دارااالنشاء شورای
عالی رادرجریان قرار دهند.
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رسیدگی
قضایای مشروبات الکولی مطابق ماده ()130
قانون اساسی وبارعایت ماده نهم
قانون انسداد قاچاق

متحدالمآل شماره( )3271-3199مؤرخ 1388/12/18
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه

به تعقیب متحدالمآل شماره()358-287مؤرخ  1388/2/23داراالنشاء
شورای عالی می نگاریم:
قبالً درمورد مجازات مرتکبین حمل ونقل ،وقاچاق اسلحه ناریه باثر
پیشنهادیه دیــوان امنیت عامه ستــره محکمه ومصوبه شماره( )135مورخ
 1388/2/15مقام شورای عالی هدایت ذیل صدور یافته است:
« هرگاه قضایامشتمل بر ورود یاصدور اموال ممنوعه ازنگاه امنیتی باشد
تابع احکام مندرج قانون انسداد قاچاق بوده ودرصورتیکه قضیه ناشی ازورود
وصدور ممنوعه ازنگاه تجارتی باشدتابع احکام مندرج قانون گمرکات میباشد.
مراتب تصویب به جمیع محاکم طور متحدالمآل اخبارگردد».
پس ازآنکه هدایت صادره فوق به محاکم متحدالمآالً تعمیم گردید ریاست
دیوان امنیت عامه ستره محکمه باری در زمینه مراتب ذیل راغرض حصول هدایت
مقام شورای عالی استهداءنمود:
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«قبالً درمورد مجازات مرتکبین قاچاق سالح وغیره اشیای ممنوعه طی
پیشنهادیه طالب هدایت شده بودیم که دررابطه مقام محترم شورای عالی ستر ه
محکمه ضمن تصویب شماره ( )135مورخ 1388/2/15خویش هدایت ذیل را
صادرفرموده اند:
« هرگاه قضایا مشتمل بر ورودیاصدوراموال ممنوعه ازنگاه امنیتی باشدتابع
احکام مندرج قانون انسداد قاچاق بوده ودرصورتیکه قضایا ناشی ازورود وصدور
ممنوعه ازنگاه تجارتی باشد تابع احکام مندرج قانون گمرگات می باشد».
به استناد مصوبه متذکره قضایای قاچاق سالح رامطابق ماده ( )9قانون
انسداد قاچاق ،قضایای قاچاق مشروبات الکولی را عده ازمحاکم به دلیل اینکه
مشروبات الکولی ازنظرشریعت اسالمی مال متقوم نبوده وفق ماده فوق الذکر
وبرخی دیگری ازمحاکم متکی به تصویب ذکر شده مطابق ماده ( )179قانون
گمرکات حل وفصل میدارند .چنا نچه محکمه استیناف ننگرهار طی پیشنهادیه
درین رابطه از مقام عالی طالب هدایت گردیده بودندکه درزمینه یادداشت نمبر
( )112مورخ  1388/9/3آنمقام محترم ذیالً ارشادیافته است:
(هرگاه قضایا مشتمل بر ورودیاصدوراموال منموعه ازنگاه امنیتی باشدتابع
احکام مندرج قانون انسداد قاچاق بوده ودرصورتیکه قضایا ناشی ازورود وصدور
ممنوعه ازنگاه تجارتی باشد تابع احکام مندرج قانون گمرگات می باشد )
بناءً باذکر جریان فوق چون از یکطرف مشروبات الکولی ازجمله اموال
متقوم نبوده وشامل اموال تجارتی نگردیده وجزء وسایل امنیتی هم نمی گردد
وازجانب دیگرماده ( )179قانون گمرکات تقدیرمجازات را به تناسب قیمت مال
قاچاق شده پیش بینی نموده که ازتعیین قیمت مشروبات الکولی اکثراً ارگان های
ذیربط عجز خویش را ار قام میدارند ،فلهذا بمنظور رویه واحدقضائی هرگاه
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مجازات تعزیری ماده ( )1قانون انسدادقاچاق نافذه سال  1421ق که از فقره
( )2آن اموال ممنوعه بشکل عام تسجیل یافته درمورد مرتکبین قاچاق
مشروباتنالکولی مالک عمل قرار گیردمشکالت عدیده رامر فوع خواهدساخت.
درزمینه طالب هدایت عالمانه مقام عالی می باشیم».
موضوع باسوابق آن یکبار دیگر بالتفصیل بمقام محترم شورای عالی گزارش
یافت ،مقام موصوف پس از بحث درزمینه طی مصوبه ( )1018مورخ
 1388/12/4چنین هدایت فرمودند:
« درموردقضایای مشروبات الکولی مطابق ماده ( )130قانون اساسی
بارعایت ماده ( )9قانون انسدادقاچاق رسیدگی صورت گیرد .موضوع به محاکم
طورمتحدالمآل اخبارگردد».
مصوبه فوق مقام شورای عالی بمقصد توحیدمرافق قضائی بدینوسیله به تمام
محاکم استیناف اخبار شد تاآنـــرا به محاکم مربوط چهت تعمیل تعمیم نموده
داراالنشاء شورای عالی را نیزدرجریان قراردهند
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ترتیب و تنظیم
اسناد ملکیت های غیر منقول
وزا رت هــا و ادارا ت دولــتی

متحدالمآل شماره( )8982مؤرخ1388/12/26
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضا ئیه
کاپی حکم شماره ( )1908مؤرخ  1388/12/17مقام ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان پیرامون ترتیب وتنظیم اسنا دملکیت ها ی غیرمنقول وزارت ها و
ادارات دولتی که به تا ئید کمسیون مؤظف صاددر شده وانضمام مکتوب شماره
( )4209مؤرخ  1388/12/22ریاست تحریرات ستره محکمه مواصلت نموده
است جهت آگاهی واجراآت مقتضی ضما ً ارسال شد.

نظر کمیسیون مؤظف
پیرامون ترتیب وتنظیم اسناد ملکیت های غیرمنقول
وزارت ها و ادارات دولتی
بتأسی از حکم شماره ( )5256منؤرخ  1388/8/30جاللتمآب محترم
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان کمسیون مؤظف به اشتراک نمایندگان
باصالحیت مقام محترم ستره محکمه ووزارت های محترم مالیه وزراعت ،آبیاری
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ومالداری واداره جیودیزی وکارتوگرافی تحت ریاست نماینده وزارت عدلیه طی
جلسا ت متعددی متن پییشنهادشماره ( )197مؤرخ  1388/8/9وزارت محترم
مالیه مورد غور وارزیابی قرارگرفت ودرزمینه با نظرداشت اسناد تقنینی نافذ ذیالً
ابراز نظر میگردد:
ازانجائیکه در رابطه به ملکیت های دولتی واسناد مدارحکم موا د دوم
وسوم فرما ن شماره ( )83مؤرخ  1382/8/18منتشره جریده رسمی شماره
( )816سال 1383جزء( )8ماده سوم وموا د پنجم ،ششم وپنجاه وسوم قانون
تنظیم امور زمینداری منتشره جریده رسمی شماره ( )958سال  1387صراحت
داشته بناءً وزارت ها وادارات دولتی که اسناد ملکیت مربوط راطبق احکا م اسنا د
تقنینی فوق الذکر در اختیارداشته باشند کاپی آنرا غرض ثبت به وزارت مالیه ارائه
نمایند.
ماده دوم فرما ن شماره (:83
امالکی که بیش از( )37سال تحت تصرف دولت قرار گرفته باشد ،دولتی
شمرده میشود ،دعوای اشخاص دراین نوع ملکیت هاقابل سمع نمی باشد.
ماده سوم فرما ن شماره (:)83
کاریز های مخروبه وغیر مخروبه ،جوی ها وزمین های تحت آن وسایر
امالکی که ملکیت اشخاص در آن قانوناً ثابت نگردد ،دولتی شمرده میشود.
ماده سوم قانون تنظیم امور زمینداری:
« -8زمین های دولتی عبارت انداز:
قطعه یاقطعات زمین باغی ،آبی ،للمی تپه ها چمنی جبه زار،علفچر نی زار
وسایر زمین های است که دردفتر اساس اراضی دولت ثبت با شد».
ماده پنجم قانون تنظیم امور زمینداری:
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اسنادمدارحکم ملکیت زمین عبارت انداز:
 .1سند شرعی محکمه مبنی برخرید ،هبه تملیک وتبادله زمین ،ابراء
خط،اصالح خط ،سندفیصله قطعی که مستندبرا سناد امالکی قبلی
صادرگردیده وحاوی شرایط ذیل باشد:
 دارای ثبت محفوظ به دیوا ن قضاء باشد. مبطل آن موجود نباشد. زمین داخل وثیقه شرعی درصورتیکه تابع مالیه بوده ،به دفتر مالیه قید باشد. . 2فرمان دولت ،فرمان حکومت (صدارت)وسندخرید زمین ازملکیت
دولت که شرایط ذیل راداراء باشد:
 از اداره باصالحیت صادر شده با شد. مبطل آن موجود نباشد.درصورتیکه زمین تابع مالیه بوده ،به دفتر مالیه قید باشد.
 . 3سند ماله دهی که شرایط ذیل راداشته باشد.
 مبطل آن موجود نباشد. به دفاتر اساس امالک ثبت بوده وقبل از 15اسد سال 1354تکت مالیهدهی راداشته باشد.
.4سند حقابه که حایز شرایط ذیل باشد:
 مبطل آن موجودنباشد. -به دفا تر اساس امالک ومالیه ثبت باشد.
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 .5سند عرفی که قبل ازتاریخ  15اسا 1354ترتیب ومشتری قبل از
سال 1357فورمه اظهار نامه راخا نه پری وبعد ازتصدیق پلوان شریکان
همان قطعه به شعبه ء مربوط تسلیم داده باشد .درمحالتی که قبل از
سال 1357توزیع اظهار نامه صورت نگرفته ویاصورت گرفته ،اما دفتر ثبت
آن ازبین رفته باشد ،درحالی که باالی زمین ادعاموجودنباشد .وخرید زمین
وتصرف خریدار برآن ازطرف پلوان شریکان واهالی محل که زمین دران
موقعیت دارد ،تصدیق شود.
 .6سند رسمی ملکیت زمین که شرایط ذیل رادارا باشد:
 سند مدار حکم زمین موجودباشد. سند بعد ازتصفیه قانونی زمین صادر شده با شد. سنددر دفاتر اساس امالک وما لیه ثبت باشد. باالی زمین ادعاموجود نباشد. .7سندملکیت زمین( قباله شرعی ) که شرایط ذیل راداشته باشد:
 سندبعد ازتصفیه قانونی زمین ،ازطریق محکمه مربوط ترتیب وصادر شدهباشد.
 در دفاتر اساس امالک ومالیه ثبت باشد.ماده هشتم قانون زمینداری:
اسناد مندرج ماده پنجم این قانون به استثنای سندمندرج جزء ( )1آن بعد
ازتصفیه زمین توسط هیأت تصفیه به محکمه مر بوط ارجاع وازطریق محکمه به
سندشرعی ( قباله )تعویض می گردد.
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ماده پنجاه وسوم قانون تنظیم امور زمینداری:
 -1انتقال زمین دولت به دوایر ومؤ سسات دولتی بعد ازتثبیت قیمت زمین به
اساس مقاوله بین اداره استفاده کننده بعد ازموافقه وزیر زراعت ،آبیاری ومالداری
و منظوری رئیس جمهوری صورت می گیرد.
 -2وزارت ها وادارات دولتی که اسناد ملکیت های مربوط آن ها در اثر حوادث
مفقود ویا حریق گردیده ،هیتی رابه اشتراک کارکنان باتجربه خویش توظیف
تاملکیت های غیرمنقول مربوط را در مرکز ووال یات کشور بانظرداشت سند
بنیادی آن تثبیت ومجدداً طبق حکم مندرج ماده دوزا دهم قانون تنظیم امور
زمینداری مثنی اسناد مذکور را ازمراجع مربوط اخذ وکاپی آنرا غرض ثبت به
وزارت ما لیه ارسال نمایند.
 -3وزارت ها و ادارات دولتی که ملکیت های مربوط شان ازطرف سایر ادارات
دولتی یااشخاص تصرف وهیچ نوع سندی ملکیت رابدستر س ندارند ویاسند بنیادی
آن دستیاب نگردد ،کمسیون به اشتنراک نمایندگان وزارت های مالیه وزراعت،
آبیاری ومالداری ،اداره جیودیزی وکارتوگرافی وشاروالی ووزارت یا اداره مربوط
توظیف تاحدود اربعه وسایرمشخصات ملکیت های غیرمنقول مربوط را بانظرداشت
احکام فرما ن شماره ( )83مقام محترم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان و قانون
تنظیم امور زمینداری تثبیت بعد ازتصفیه ملکیت های مذکور توسط هیئت تصفیه
مندرج ماده چهاردهم قانون تنظیم امور زمنیداری غرض ترتیب سند شرعی به
محکمه مربوط ارجاع نمایند وبعد ازترتیب سند توسط محکمه مربوط کاپی آنرا
غرض ثبت به وزا رت مالیه ارائه نمایند.
فوقانظر کمسیون مؤظف در زمینه ابراز گردید ،طوریکه مقام محترم الزم
دانند تصمیم اتخاذ خواهندفرمود
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حکم
مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان
شما ره ( )1908مورخ 1388/12/17
مالحظه شد:
نظریه هیت مؤظف تائید است.وزارت ها و ادارات در زمینه طبقاً اجراآت نمایند.
حامد کرزی
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

