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فهرست مطالب
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مقدمه:

یادداشت:
به یاری خداوند متعال(ج) توفیق حاصل گردید تاجلد دوم مجموعه
متحدالمالها،مصوبات ورهنمودهای ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان متعلق
به سالهای  1393-1389پس ازتدوین وتالیف انتشار یابد.

تعريف متحدالمآل:
متحدالمآل دراصطالح معارف قضائي عبارت ازسنديست که طي
آن تجويز مقام ذيصالح قوه قضائیه در زمينه توضيح ،تفسير وتوجيه قوانين ورويه
هاي قضائي ابالغ مي گردد.
ازانجائیکه ستره محکمه بموجب حکم ماده ( )116قا نون اساسی بحیث
عالیترین ارگان قضایی دررأس قوه قضائیه کشور قرارداشته وبرطبق حکم ماده
( )121قانون اساسی تفـسیر قوانین  ،فرامـین ،معاهدات بین الدول ومیثاق های
بین المللی ومطابقت آن راباقانون اساسی به عهده دارد لذارعايت متحدالمآل هاي
قضائي ستره محکمه باعث توحيد مرافق قضايي وتطبيق بالانحراف ويکسان قوانين
ميشود.
درمورد اهمیت متحدالمآلها درروند کاری محاکم و سایر مراجع عدلی
وضرورت آن درنظام حقوقی جمهوری اسالمی افغانستان  ،درضمن پیام مقام عالی
ستره محکمه و مقدمه مؤلف  ،درجلد اول این مجموعه  :مجموعه متحدالمآل ها ،
مصوبات ورهنمودهای ستره محکمه طی سالهای  )1388-1385معلومات
مفصل وهمه جانبه داده شده است که درینجابرای جلوگیری ازطوالت موضوع
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وتکرار مطلب بآن تماس گرفته نشد ،درصورت ضرورت به مرجع فوق مراجعه
گردد.
درین مجموعه متحدالمآل ها ،مصوبات ورهنمودهای سال های -1389
الی اخیر سال 1393تنظیم  ،تدوین وتألیف شده است.
تاجائيکه مالحظه ميشود از سال( )1389تااخيرسال(،)1393
(  )225متحدالمآل ازطريق ادارات ذيصالح ستره محکمه به محاکم صادر شده
است که ازان جمله ( )60موضوع آن درسال  )32( ،1389موضوع آن درسال
)53( ،1390موضــوع درسال )30(، 1391موضوع درسال 1392و ()50
موضوع درسال  1393تعميم شده است.
براي اينکه محاکم ومراجع ذيعالقه به دريافت متحدالمآل هابه
سهولت موفق شده بتوانند ونيز متحدالمآل نافذ راازملغي فرق کرده بتوانند قبل
ازارائه متن متحدالمآل هاي صادره نخست به ترتيب رهنماي مراجعه به متحدالمآل
ها ي ستره محکمه مبادرت بعمل آمد ،بطوريکه در آغازفهرست هاي تاريخوار
متحدالمالهاي فوق وبه تعقيب آن فهرست هاي موضــوعي پيشکش مي شـود.
وسپس متن متحدالمآل هابه مطالعه عالقمندان قرارميگيرد.
باعرض احترام
محمد عثمان«ژوبل»
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فهرست تاريخ وار
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متن فهرست تاريخوار1389
درجريان سال  1389جمعاً ( )60متحدالمآل به محاکم تعمیم یافته است
که ازان جمله( )5متحدالمآل ازرياست دفتر آمريت عمومي اداري قوه قضائيه)51(،
متحدالمآل ازطريق رياست داراالنشاءشوراي عالي ستره محکمه و(يک) متحدالمآل
ازطريق رياست تدقيق ومطالعات وبقیه ازادارات مربوط ستره محکمه صادرشده
است.
متحدالمآل هاي صادره مطالب وموضوعات ذيل رااحتوامي نمايد:
:1متحدالمآل شماره( )52-1مؤرخ:1389/1/8
مـقرره تنظيم امورلبـاس قضات ورعـايت نظافت درمحل کــارکه به
موجب مصوبه ( )1037مؤرخ 1388/12/ 11شوراي عالي ستره محکمه بداخل
( )11ماده تصويب شده است  ،جهت مسبوقيت وتطبيق اخبار گرديد( .ص )169
:2متحدالمآل شماره( )214مؤرخ:1389/1/8
درموارد مشبوهيت وثايق  ،منسوبين کريمينال تخنيک تدقيقات الزمه
رادرمورد وثيقه موردبحث درداخل مخزن وثايق انجام دهند  ،وکشيدن کنده وثايق
به عنوان ارجاع به کريمنال تخنيک مجاز نيست( .ص )173
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:3متحدالمآل شماره( )125-53مؤرخ:1389/1/8
قصد وعمد طبق احکام قانون به اشخاصيکه سن هجده سالگي را تکميل
نکرده باشند راجع نمي گردد  ،بلکه تخلفات ارتکابيه آنها خطاء محسوب ميشود.
بنابران حين تطبيق فرامين عفو و تخفـيف مجازات اگر شـامل فرمان شده بتوانند
مستحق امتيازات آن مي گردند( .ص )178
 :4متحدالمآل شماره( )198-126مؤرخ:1389/1/17
بتأسي ازتصويب شماره ( )17مؤرخ  1389/1/3شوراي عالي ستره
محکمه ،زون هاي قضائي کشور تحت نظر معاون زون قضايي ،سيمينار هاي روساي
محاکم استيناف زون درهر سه ماه يکبار تدوير ودرصورت لزوم يکي از اعضاي
شوراي عالي رياست آنــرا به عهده بگيرندورؤسـاي محاکم استيناف به هدف
رسيده گي به پيشنهادات ومشکالت محاکم واصحاب دعاوي دراخير هرماه
يکمرتبه جلسه رؤساي ديوانها ومحاکم ابتدائيه وکارکنان اداري راداير وگزارش
خويش را به ستره محکمه ارائه نمايند( .ص )180
:5متحدالمآل شماره( )156مؤرخ:1389/1/17
فـــرمان شماره ( )61مؤرخ  1388/12/27مقام رياست
جمهوري اسالمي افغانستان درمورد مبارزه مؤثر وعملي عليه فساد اداري
اخبارگرديد تاموردتطبيق قرارگيرد( .ص )182
:6متحدالمآل شماره( )271-199مؤرخ:1389/2/6
مطابق حکم ماده نهم قانون محصول وثايق واسناد اداري دولتي منتشره
جريده رسمي شماره ( )631مواردي که محصول دولتي پرداخته شده ،قسماً ياکالً
قابل استردادمي باشد توضيح گرديد( .ص )187
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:7متحدالمآل شماره( )394-272مؤرخ:1389/2/7
بمنظور اينکه ازيکطرف سلسله مراتب رعايت وازجانب ديگرمقام رهبري
وزارت هاوادارات مستقل ممکن به استهداء جواب الزم ارائه ومشکل رارفع
نمايدوضرورت نيافتد تااستهداء بمقام ستره محکمه محول گردد ،بنابران تمام
استهداآت وزارت ها وادارات مستقل به امضاي نفر اول مراجع مذکوربه ستره
محکمه احاله گردد( .ص )190
:8متحدالمآل شماره( )346-307مؤرخ:1389/2/12
توافق نامه بين وزارت امورداخله  ،لوي څارنوالي ،وزارت کار و امور اجتماعي،
شهداء ومعلولين،وزارت عدليه ،وزارت معارف ،وستره محکمه جمهوري اسالمي
افغانستان درمورد تشريک مساعي  ،همکاري وسهمگيري در ايجادسيستم عدالت
اطفال ونوجوانان مبتني برحقوق وبراساس مصلحت علياي طفل ،ارسال گرديد تا
با درنظرداشت نيازمندي هاي فردي وحاالت طفل واطمينان از پرورش وادغام
مجددآنها بافاميل واجتماع درزمينه اجراآت الزم ومقتضي بعمل آيد( .ص )192
:9متحدالمآل شماره( )476-395مؤرخ:1389/2/18
باتأکيد برمصوبه شماره ( )8کمیسيون ســوم سيمــينار
سال 1347رؤساي محاکم واليات ،محاکم به اجراي قباله عقــــار وجايداد
هاي داخل حوزه قضايي خويش مبادرت نمايند .هيچ محکمه نميتواندبه اجراي قباله
عقار خارج ازحوزه قضايي مربوط اقدام نمايد( .ص )203
:10متحدالمآل شماره( )540-468مؤرخ:1389/2/19
ازانجائيکه انفصال قضايا طبق ماده ( )120قانون اساسي ازوظايف
محاکم وتطبيق آن به اساس حکم ماده ( )129قانون اساسي از وظايف حکومت مي
باشد ،بنابران بمنظورجلوگيري از اتالف حقوق اتباع بخصوص اطفال  ،اناث
تحويل پول درحساب امانت بانک دولتي بحيث تدابير تأ ميني امرالزمي وضروري
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شمرده ميشود.رياست دافغانستان بانک به نمايندگي هاي مر بوط هدايت صادر
نمايدتابراي هرمحکمه که تقاضاي افتتاح حساب رامي نمايد يک حساب امانت رابه
نحويکه برداشت وتحويل آن ازصالحيت محکمه باشد،افتتاح نمايند( .ص )204
:11متحدالمآل شماره( )587-541مؤرخ:1389/2/23
به جميع محاکم ابالغ مي گرددتابعدازين روساي محاکم وقضات باالي
مهر امضاء و ياباالي امضاء مهر نه نمايند .درصورت تخلف قضاتيکه هدايت فوق
را رعايت نکرده اند موردمواخذه قرارمي گيرند( .ص )207
:12متحدالمآل شماره( )660-588مؤرخ:1389/2/27
څارنوالي درمورد توقيف متهم بارعايت احکام قانون نخست از محکمه
ابتدائيه و در صورت ختم صالحيت محکمه مذکور،از محکمه استيناف ودرنهايت
بعد مرور مدت معينه ازستره محکمه تقاضاي تمديد توقيف را مينمايد باالثر محاکم
با رعايت احکام قانون درموردتصميم الزم قانوني رااتخاذدارند( .ص )208
:13متحدالمآل شماره( )۷۳۴-۶۶۱مؤرخ:1389/۳/۸
تفاهمنامه همکاري ميان ستره محکمه ج.ا.ا وکمسيون مستقل حقوق
بشرافغانستان جهت آګاهي وتشريک مساعي ارسال گرديد( .ص )210
:14متحدالمآل شماره( )806-734مؤرخ:1389/3/27
درترکيب هيأت قيمت گزاري ( مبيعه ومدعابها ) درساحات داخل پالن
شهري طبق حکم رياست جمــهوري (نماينده شاروالي) ودر زمين زراعتي خارج
پالن شهري (نماينده رياست زراعت به عوض نماينده شاروالي ) بشمول(نماينده
ادارات ماليه و امالک مدنظرگرفته شود( .ص )214

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

:15متحدالمآل شماره() 881 -807مؤرخ:1389/4/3
درصورتيکه مکتوب عزل وکيل ازطريق سفارت بوزارت خارجه مواصلت
کرده باشد ،به مجردوصول مکتوب اجراآت متوقف گردد .مراجع ذيربط درجريان
قرار گيرد(ص )217
:16متحدالمآل شماره( )954-882مؤرخ:1389/4/6
ازانجاکه اسناد مالي وحسابي رياست هاي محاکم استيناف واليات
درمستوفيت هاي واليات قراردارد بنابران حين بازرسي اسناد مستوفيت هامشکل
رفع ميگردد به بازرسي اسناد دررياست هاي محاکم ضرورت احساس نميگردد،
باالثر مسؤولين محترم رياست کنترول وتفتيش شوراي ويزران از بازرسي
اسنادمحاکم احتراز و خودداري نمايند( .ص )219
:17متحدالمآل شماره( )1027-955مؤرخ:1389/4/8
اسناد شرعي که طرف اشتباه قرار مي گيرد حل وفصل آن حسب هدايت
تعديل ماده ( )298قانون اصول محاکمات مدني وهدايت ماده ( )9تعليماتنامه
تحريروثايق از صالحيت محکمه مربوط ذوالحکم مي باشدوآمرين وثايق گرچه قاضي
هستند اما در ارتباط رسيده گي به قضايا ذوالحکم گفته نمي شوند( .ص )221
:18متحدالمآل شماره(  )۱۱۰۰ - ۱۰۲۸مؤرخ :1389/ ۴/ ۹
متکي به حکم ماده ( )116قانون اساسي بارعايت اصل استقالل
وبيطرفي قضاء ،قضات به هيچ صورت نمي توانند به نفع ياضررکانديدي فعاليت
نمايند وهـــرگاه مداخله اي ازجانب قاضي وقضات درپروسه انتخابات
رونماگرددموردپيگرد قانوني قرارمي گيرند( .ص )223
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:19متحدالمآل شماره( )1173- 1101مؤرخ :1389/ 4/ 10
ديوان هاي امنيت عامه محاکم ابتدائيه مرکز واليات هرات ،کندز ،ننگرهار وبلخ
جرايم فساد اداري زون مربوط رارسيده گي نمايند ومرحله استينافي اين قضايا در
محاکم استيناف واليات مذکور موردرسيده گي قرار گيرد( .ص )224
:20متحدالمآل شماره( )1246 - 1174مؤرخ :1389/ 4/ 12
داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه ،حسب هدايت مصوبه مندرج
صفحه ( )45نشريه سيمينار رؤساي محاکم واليات منعقده سال قيمت خريد
في گرام نقره خالص راطي شش ماه اول وهم شش ماه دوم سال ازافغانستان
بانک مطالبه نموده وبعد نرخ وسطي مقدار هفت هزار مثقال نقرره راکه معادل
()32200گرام مي شود ،دراختيار محاکم قراردهد( .ص )226
:21متحدالمآل شماره( )1319 - 1247مؤرخ:1389/ 4/ 23
درعموم وکالت خط هاي تجارتي که دردفاترثبت اسناد محاکم تجارتي
باساس اقرارمقرترتيب مي گردد حاجت به دونفر شاهد معرفت نبوده مالحظه ودرج
نمره جوازنامه وتذکره دست داشته مقر باگذاشتن نشان انگشت مقر ومقر له
بصورت فني کافي است رجعت وکالت خط هاي تجارتي به دواير شاروالي وغيره
غرض تصديق حاجت ندارد( .ص )228
:22متحدالمآل شماره( )1400 - 1320مؤرخ :1389/ 4/ 23
بموجب مصوبه شماره ( )401مؤ رخ  1389/4/15شورايعالي ستره
محکمه  ،قضاياي فساد اداري نظامي واليات کابل ،پنجشير  ،پروان
وکاپيسادرمحکمه فساد اداري شهر کابل وقضاياي فساد اداري نظامي واليات
ننگرهار،لغمان  ،کندهار ونورستان درمحکمه ابتدائيه مرکز واليت ننگرهار ،قضاياي
فساد اداري نظامي واليات هرات ،نيمروز ،فراه  ،بادغيس درمحکمه ابتدائيه مرکز
واليت هرات ،قضاياي مذکور واليت کندز ،بدخشان ،تخار وبغالن درمحکمه
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ابتدائيه مرکزواليت کندز ،قضاياي فساداداري نظامي واليات بلخ،فارياب ،سمنگان،
سرپل ،وجوزجان درمحکمه ابتدائيه مرکز واليت بلخ تحت رسيدگي قرارگيرد.
هدايت مندرج مصوبه ( )1054مورخ  1388/12/18که به محکمه
ابتدائيه نظامي واليات تفويض صالحيت شده بودبي اثروکأن لم يکن ميباشد.
(ص)230
:23متحدالمآل شماره( )1474 -1401مؤرخ :1389/ 4/ 27
بمنظورجلوگيري ازجعل وتزوير اسناد وتوثيق بموقع عقود والتزامات هرگاه وثيقه
درظرف سال به ثبت نرسد چون کنده آن دراخير سال قيد شدني مي باشد،درآينده
ثبت همچووثايق بامروهدايت رئيس محکمه استيناف صورت گيرد( .ص )232
:24متحدالمآل شماره( ) 1547- 1475مؤرخ:1389/ 4/ 28
تطبيق فيصله هاي قطعي برمحکوم عليه به همه حال قابل تطبيق است
تامحکوم بها به محکوم له تسليم گردد .ولي درصورت تجديد نظرخواهي محکوم
عليه محکوم له درمحکوم بهاي غيرمنقول تصرفات مبني بربيع قطعي  ،بيع
جايزي،تعمير ،تغير وتخريب را الي زمان نتيجه تجديدنظر خواهي اعمال کرده
نميتواند  .ادارات حقوق وزارت عدليه ازمحکوم له درهمچو موارد استحضاري
اخدومقام ستره محکمه رادرجريان قراردهند( .ص )233
:25متحدالمآل شماره( ) 3529مؤرخ :1389/ 5/ 4
حکم شماره ( )1570مؤرخ 1389/4/30رئيس جمهوري اسالمي
افغانستان پيرامون اليحه جديدقيمت گزاري اپارتماي مکرويان باجدول منضمه آن
جهت گاهي واجراآت بعدي ارسال گرديد( .ص )235
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:26متحدالمآل شماره( ) 1620- 1548مؤرخ :1389/ 5/ 18
اصطالح بازماندگان باالي کساني اطالق ميشود که آنها وارث نبوده ولي متوفا
درزمان حيات خودمتکفل انفاق آنهابوده مانند برادروخواهر که متوفا باوجوديکه
وارث مانندپسر دارد ولي متکفل نفقه آنهابوده وتثبيت بازماندگان درهما ن وثيقه
حصروراثت صورت ميگيردنه دروثيقه عليحده.چنانچه که تثبيت بازماندگان مستحق
معاش تقاعد بطور ساده وسهل دروثيقه حصروراثت صورت مي گيرد( .ص )239
:27متحدالمآل شماره(  )1695 - 1622مؤرخ :1389/ 5/ 23
هرگاه محتوي وثيقه اقرارخط را معامالت تجارتي رااحتوا نمايد ،اعني به تضمين
گذاشتن جايداد عقاري درنزدبانک بمنظوراخذقرضه باشد ،ولوکه وثيقه فوق ازحيث
شکل به تضمين خط اجراء گرديده ولي معامله ازحيث معني تحت صراحت بند (ح)
ايزاد شده درتعرفه محصول دولتي قرارمي گيرد وطبق قاعده فقهي«العبرة في
العقودللمقاصدوالمعاني ال لاللفاظ والمباني»قابل اخذمحصول مي باشد( .ص )241
:28متحدالمآل شماره(  ) 1766-1696مؤرخ :1389/ 6 / 18
به تعقيب متحدالمآل شماره( )4021-3964مؤرخ1386/12/ 12
درمورد وصيت واجبه توضيح ميشودکه محاکم وادارات ثبت اسنادووثايق قبل
ازترتيب وثايق مذکوردراسئله خويش که به نواحي شهر ها وياولسوالي ها محول
ميسازند عالوه براينکه درموردوارثين معلومات ميخواهند ،درضمن يک ماده را
افزود وسوال نمايندکه دربازماندگان متوفي مستحق وصيت واجبه وجود دارد
ياخير ودر متن وثيقه حصر وراثت ،وثيقه وصايت وحتي شهادتيکه درجريان محاکمه
راجع به حصروراثت شهادت ميدهنددرصورت موجوديت مستحق وصيت واجبه آنرا
معرفي و درغيرآن صراحت درمتن وثيقه ومتن شهادت ازعدم موجوديت مستحق
وصيت واجبه تصريح صورت گيرد( .ص )244
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:29متحدالمآل شماره( )1839 - 1767مؤرخ :1389/ 6/ 21
قضاتيکه تا الحال به يونفورم تعيين شده ملبس نمي باشند صرف ده
روزديگروقت داده ميشود،درصورتيکه بعدهم تخلف ورزندبرعالوه کسرمبلغ
پنجهزار افغاني ازمعاش ماهوارهرکدام رياست محاکم استيناف اسماي شان
رانيزغرض اجراآت مقتضي به مرکز اطالع دهند( .ص )246
:30متحدالمآل شماره( )1912 - 1840مؤرخ :1389/6/ 28
الف :اسنادمدارحکم به ارتباط اراضي زراعتي درماده ( )5قانون تنظيم
امور زمينداري به تفصيل ذکراست شرايط آن مدنظرگرفته شود.
ب :بارعايت ماده ( )9تعليماتنامه تحريروثايق تطبيق وثيقه يافيصله با
مندرجات آن واينکه ثبت محفوظ دارديانداردومدار حکم است يانيست وظيفه
محاکم است.
ج  :يک مثقال معادل ()6/4گرام وقيمت خريد مقدار هفت هزار مثقال
نقره جيد که معادل ( )32200گرام ميشود باعتبارزمان حدوث قتل بحيث معيار
قانوني ديت قبول شده است.
د :درمورد نصب وصي ياقيم بخاطرعدم آمادگي اشخاص بدعوي حق
العبدي چون قاضي واليت عام دارد بهرترتيبي که ميشودبه نصب وصي وياقيم
حتماًمبادرت نمايد( .ص )248
:31متحدالمآل شماره ()1922مؤرخ:1389/7/3
درمتحدالمآل شماره ( )1405-1320مؤرخ  1389/4/23صالحیت
محاکم فساداداری دروالیات کندز ،بدخشان ،تخار ،بغالن ومحکمه مرکز کند طبق
محکمه ابتدائیه مرکز والیت هرات قابل تصحیح است( .ص )252
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:32متحدالمآل شماره(  )2060 -1987مؤرخ :1389/ 7 / 7
به تعقيب متحدالمآل شماره ( )1388-332مورخ1385/9/ 15
اخبارميشود  :ازانجاکه باالثردرخواست تبديلي محکمه قضايا  ،داراالنشاء شوراي
عالي کتباً موضوع را ازمحاکم مربوط استيضاح مينمايد محاکمه مزمان باورود
مکتوب الي زمان صدورهدايت شوراي جداً متوجه باشندواز هرگونه اجراآت بعدي
برهمچو قضايا احتراز وخودداري نمايند( .ص )253
:33متحدالمآل شماره( )2133 - 2061مؤرخ:1389/ 7/11
درمورد اينکه کفالت بالمال درکدام مورد جواز دارد ودرکدام مورد
جواز ندارد درباره ماده( )97تعديل قانون اجراآت جزايي وجدول منضمه آن
صراحت دارد و ازاينکه کساني که درهمچو مواردضامن مي گردندوشخص تحت
ضمانت خويش رابه مراجع عدلي وقضايي احضار نمي نماينددرحکم اتهام
فرارمحبوسين واخفاي مجرمين مي آيد،محکمه باضامن طبق صراحت قانون جزاء
رفتارنمايد .درغير آن احکام غيابي و مواردآن درقانون اجراآت جزايي تسجيل يافته
محاکم اجراآت خويش راطبق آن عيارسازند( .ص )255
:34متحدالمآل شماره( ) 2206- 2134مؤرخ:1389/ 7 /12
شرايط اعطاي درجه کـادرقضائي برحسب مصوبه شماره ( )594مورخ
 1389/6/ 9شوراي عالي ستره محکمه توضيح گرديد( .ص )258
:35متحدالمآل شماره( )14105مؤرخ 1389/ 7/ 13
قواعدواصول حاضری دروظیفه توضیح وعموم رؤسای محاکم توظیف
شدندتاازاین روند کنترول نموده ولست اشخاص غیرحاضر راترتیب و به مرکز
ارسال دارند( .ص )260
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:36متحدالمآل شماره( )2279 -2207مؤرخ :1389/ 7/ 15
درصورتيکه تاديه مثني ذريعه فوتوگرافي صورت گيرد ونسبت فرسوده گي کتب
تحويلخانه طور درست ازان مفهوم گرفته شده نتواند ،آمرين مخزن ميتواندمثني
همچوفيصله هاووثايق رابه قلم خويش طورواضح ترتيب بدهندوبراي رفع اشتباه
آينده مطابقت اصل وثبت همچو وثايق وفيصله هابمالحظه کميته موظف رياست
عمومي محاکم نيزرسانده شودومتن تهيه شده ثبت کمپيوترگردد( .ص )263
:37متحدالمآل شماره( )2353 - 2281مؤرخ :1389/ 7 / 20
درموارديکه اختالس مطرح باشدمجرم عالوه برجزاهاي معينه به رد مال وجزاي
نقدي معادل اموال اختالس شده ياآنچه که ازمال دولت تحت تصرف خوددرآورده
محکوم مي گرددوغدر که ازلحاظ لغوي به معني خيانت ،بيوفايي وعهدشکني مي
باشدوازنظــر حقوقي غدر عبارت است ازاخـــذ تکت پولي يامصارف
بيشترازحد قانوني آن ازطرف موظفين خدمات عامه .لذاروي جريان فوق مجرم آن
به جزاي نقدي معادل آنچه که دران خيانت نموده محکوم نمي گردد( .ص )265
:38متحدالمآل شماره(  )2427 -2354مؤرخ :1389/ 7/28
فيصله هاي که بنابرعدم رعايت احکام قانون به ضرر دولت کسب
قطعيت نموده ورسيده گي مجدد آن ازجانب شوراي عالي تجويز ولي درمورد احاله
آن غرض رسيدگي مجددبه محکمه تعلل صورت گرفته است  ،شورايعالي ستره
محکمه تجويز کردکه اداره قضاياي دولت منحيث مدافع حقوق عامه بمقصد
حراست وجلوگيري ازاتالف حقوق عامه همچوموضوعات رادرادارات ومحاکم
تعقيب نمايد .درعين زمان وزارت هاورياست هاي عمومي مستقل رابصورت
مستمردرجريان قراردهند .ودرصورت بروز مشکل ازطرف محاکم ،درکمترين
فرصت موضوع رابه ستره محکمه درجريان قراردهند تاباهمآهنگي کامل ارگانهاي
عدلي وقضايي درجهت مصؤونيت حقوق عامه اقدامات مقتضي قانوني بعمل آيد.
(ص )267
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:39متحدالمآل شماره(  )2501 -2428مؤرخ :1389/ 7 /29
هرگاه درجريان رسيده گي ديوانهاي ستره محکمه که حکم محکمه
استيناف تعديل،تائيديانقض وبه محکمه تحتاني محول ميگرددودرزمينه تخلف قضات
محاکم تحتاني برجسته گردد،رياست تفتيش قضائي قضات متخلف رابال تأمل تحت
باز پرس قرار دهند( .ص )269
:40متحدالمآل شماره( ) 2575- 2502مؤرخ :1389/ 8 / 1
ازانجاکه دافغانستان بانک به پيروي ازمصوبه ( )245مورخ
 1389/7/2شورايعالي نرخ وسطي في گرام نقره خالص راطي ششماه اول
وششماه دوم سال 1388تعيين وبراساس آن نرخ وسطي مقدارهفت هزار مثقال
نقره خالص که معادل ( )32200گرام ميشودبارعايت مصوبه کمسيون دوم
سيميناررؤساي محاکم واليات منعقده سال  1347مندرج صفحه ( )45نشريه
سيمينار مذکور مبلغ (47ر980ر )800افغاني سنجش گرديده است ،بنابران به
موجب مصوبه شماره ( )737مؤرخ  1389/7/13شوراي عالي ستره محکمه
مبلغ متذکره بحيث نرخ ديت براي سال  1389قابل تطبيق است( .ص )272
:41متحدالمآل شماره( )2649 -2576مؤرخ :1389/ 8 / 5
بمقصد تسهيل دراجراآت وتسريع وصول مصوبات به محاکم ،برياست
داراالنشاءشوراي عالي هدايت داده شده است تامتحدالمآل هاي صادره رابه تعداد
ديوانهاي محا کم استيناف و محاکم ابتدائيه مربوط تکثيرنموده وضميمه متحدالمآل
هائيکه برياست هاي محاکم استيناف واليات صادر مي گردد بفرستند تارياست
هاي محاکم استيناف آنرابه ديوان هاي محکمه استيناف  ،محاکم ابتدائيه وديوانهاي
مربوط آن رسماوعاجالً ارسال نمايند( .ص )275
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:42متحدالمآل شماره( )2723 - 2650مؤرخ :1389/ 8/11
درموارديکه مدعي عليه دردعاوي به محکمه حاضر نگرديده وتعلل
نمايد و درنهايت باعث تأخيردررسيدگي قضاياگردد وازجانبي مدعي اصرار به
رسيدگي دعوي خود دارد شوراي عالي ستره محکمه طبق مواد( )158و()159
قانون اصول محاکمات مدني تصويب نمود که محاکم درسيدگي قضاياي مشابه
موادقانون مذکور رادرنظرداشته مصوبه سيمينار روساي محاکم منعقده (17-12
عقرب سال )1386را که درين زمينه صادرشده است ،رعايت نموده وازالتواي
رسيدگي قضايا جلوگيري نمايند( .ص )277
:43متحدالمآل شماره( )2794 -2724مؤرخ :1389/ 8/ 19
بارعايت مفاهيم مواد( )81و( )86قانون اصول محاکمات مدني
اگرمحصالن و سربازان ومتعلمان درمحل دوراز سکونت اصلي شان قرارداشته
باشنددرهمان محالتي که به شغل تحصيل ،تعليم وسربازي مصروف اند ،درهمان
محالت بحيث مدعي عليه درمسايل حقوقي قرارمي گيرند( .ص )279
:44متحدالمآل شماره( ) 2865- 2795مؤرخ :1389/ 8 /20
درموردتضمين خط هاي شرعي براي اشخاصيکه بصفت معتمد و يا
تحويلدار مقرر مي شوند ،قواعدمندرج لوايح ضمانت خط ها بخاطر حصول بعدي
ديون صراحت تام داشته وبرعالوه باتوجه به اينکه دولت به موجوديت جايداد
متعهداعتمادکرده و جايدادش رابه تضمين ميگيرد،بناءًوثيقه مسجله درزمينه مبين
تأمين حقوق دولت بوده تعهد وي درج اقرار پلوان شريکان ياهمجواران ملکيت
ضامن نيزدروثيقه عليحده اقرارخط شرعي صورت ميگيرد ممانعتي نداردومنحيث
وثيقه متمم ضمانت خط قرارمي گيرد( .ص )281
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:45متحدالمآل شماره( )2994-2924مؤرخ :1389/9/ 4
الف :بمنظورجلوگيري ازجعل وتزوير دروثايق بعدازاينکه وثيقه ازکنده
قطع و راجستر گرديد ،هرگاه قبل از اخير سال واپس به محکمه غرض ثبت آورده
شدطي مراحل گردد ودرصورت عدم طي مراحل درطول سال کنده وثيقه دراخير
سال قيدگرددوبعد ازان به هيچ صورت وثيقه مذکورثبت نگردد .بخاطراينکه اهالي
مسبوق باشند حين راجستر شدن وثيقه درشهريه ازطرفين عقدياشخصيکه وثيقه بمفاد
وي ترتيب مي گردداستحضاري اخذگردد تاوثيقه رادرظرف سال طي مراحل نمايد.
بعدمرور سال محاکم وادارات ثبت اسنادبه آن ترتيب اثرندهندومحکمه درسال بعد
وثيقه جديدترتيب نمايد.
ب  :مستند به ماده ( )32تعليماتنامه تحريروثايق محاکم نميتوانند به
کسي وثيقه سفيد بدهند تاوي آنرا به محکمه ديگر برده واستعمال نمايد .لذا به هيچ
صورت وثيقه هايکه ازکنده قطع گرديده ،بدون راجستر باقيمانده نميتواند چه رسد
باينکه بمحکمه ديگري برده شودياضايع گردد ،درهمپچوموارد مفتشين قضايي حين
بررسي امورمحاکم هرگاه مالحظه نمايندکه سرپارچه ( اصل وثيقه) ازکنده قطع
گرديده ولي راجستر نشده مسؤول آنرا مورد بازپرس قراردهند( .ص )283
:46متحدالمآل شماره( )3065 - 2995مؤرخ :1389/ 9 / 8
به ارتباط تطبيق ماده ( )3فرمان شماره ( )93مورخ  1389/8/23مقام
رياست جمهوري درموردعفووتخفيف مجازات محبوسين به دليل تکفل وانفاق
اعضاي فاميل بهتراست تاموضوع تثبيت تکفل وانفاق اعضاي فاميل محبوس
دروثيقه اقرار خط شرعي مدنظرگرفته شود( .ص )285
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:47متحدالمآل شماره( )3136 - 3066مؤرخ :1389/ 9 / 15
ازانجاکه رهنماي معامالت درعقوداشخاص از زمره طر فين عقد ويا نايب
اوشان نميباشدوازجانبي طرفين عقداوالً درحين ارائه درخواست ترتيب وثيقه
ودراخير حين ابرام عقد واقرار به محکمه حاضر مي شوندبنابران محاکم وادارات
وثايق وثبت اسناد بمنظور قطــع مداخله رهنماي معامالت وکميشن کاران
درحاليکه طرف عــقد و يانايب ( وکيل ) يکي ازعاقدين نباشند  ،از ورود ايشان
در پروسه اجراي وثايق شرعي جداً جلوگيري نمايند( .ص )287
:48متحدالمآل شماره( )3175 - 3137مؤرخ :1389/ 9 / 25
دروالياتيکه محکمه فساد اداري تشکيل گرديده ورئيس محکمه تعيين
شده باشد ،قضاياي فساد اداري راتحت رسيدگي قراردهد( .ص )290
:49متحدالمآل شماره( )3250 - 3176مؤرخ :1389/ 9 / 27
داشتن جوازوکالت وياوجود رابطه قرابت بين مؤکل ووکيل طبق ماده
( )34قانون وکالي مدافع صرف دروکالت دعوي وجهت پيشرد خصومت ودعوي
مؤکل حتمي والزمي مي باشد نه در ساير موضوعات وکالت .بناءً در وکالت فروش
 ،خريد ،سرپرستي ،اخذمثني،اخذيااعطاي قباله وسايرمواردبه استثناي دعوي داشتن
جواز وکالت وياوجودرابطه قرابت بين مؤکل ووکيل شرط نمي باشد ووکيل دران
موارد ميتواند بدون شرايط مندرج ماده ( )34قانون وکالي مدافع درامور وکالت
اقدام واجراآت نمايد( .ص )291
:50متحدالمآل شماره( )3321 -3251مؤرخ :1389/ 10 / 1
آمريت هاي وثايق باآنکه منسوبين آن گرچه انسالک قضائي دارند ،مگر
ازاينکه ذوالحکم نمي باشند بنابران درموردتجويز فروش مال صغار وامثال آن داراي
صالحيت نيستند ،لهذاهمچوموارد به محاکم ذوالحکم محول گردد( .ص )293
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:51متحدالمآل شماره( )3393 - 3322مؤرخ :1389/ 10/ 7
درموارديکه مدعي عليه غايب يامفقود باشد:
الف :درموضوعات جزائي بارعايت احکام قانون ومصوبات سيمينارها
ومتحدالمآل هاي ستره محکمه بعد ازصدور سه جلب که جمعاً( )25روز را
دربرميگيرد ،به توظيف وکيل مدافع اقدام وقضاياطبق قانون منفصل گردد و
ضرورت به اعالن ندارد.
ب :درموضوعات مدني بارعايت مواد()145و( )146قانون اصول
محاکمات مدني درصورتيکه مدعي عليه ازحضوربه محکمه امتناع ورزد براي
بارثاني وثالث جلب ميشودوهرگاه بازهم حاضر نه شوديافرار،غايب ومفقوداالثر
باشد،تقاضاي حضوروي به محکمه بارعايت حکم ماده ( )140قانون مذکوربراي
آخرين بار ازطر يق راديوياروزنامه معتبرکثيراالنتشار بعمل مي آيد .وپس ازانقضاي
مواعيد قانوني بموجب حکم ماده ( )158قاون اصول محاکمـات مدني يکي
ازاقارب درجه اول  ،وکيل تعيين ودعوي مــــورد رسيده گي قرارداده مي
شود.
ج :درمورد مصارف اعالن درقانون محصوالت ودرقانون اصول
محاکمات مدني حکمي وجودندارد لذا به قياس ازماده ( )299قانون اصول
محاکمات تجارتي ،بهتراست تااعالن به مصرف مدعي صورت گيرد ولي مدعي
عليه که متمرد است به تاديه آن محکوم گردد( .ص )296
:52متحدالمآل شماره( )3464 - 3394مؤرخ :1389/ 10 / 14
الف  :رسيده گي به قضاياي جعل ومشبوهيت اسناد بارعايت ماده ()9
تعليماتنامه تحريروثايق ازصالحيت محاکم ذوالحکم مي باشدو ادارات وثايق فاقد
اين صالحيت اند.
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ب  :آمريت هاي وثايق وثبت اسنادصالحيت اجراي وثايق  :وصايت
خط ،تعيين نفقه صغارو تنظيم دفترمحاسبه اوصياء راحايزنميباشند.
ج  :درموارديکه کنده هاي وثايق به داليل مختلف دستياب نگردد
وسرچک آن موجود باشد تثبيت صحت وسقم وثيقه مذکوربارعايت احکام
مواد()9و( )31تعليماتنامه تحرير وثايق ازوظيفه ديوان مدني محکمه ذيصالح مي
باشدنه آمريت وثايق( .ص )299
:53متحدالمآل شماره( ) 3536- 3465مؤرخ :1389/ 10 / 18
درموارديکه بانک ازشخص حقيقي ياحکمي بموجب قراردادبانکي طلب
کار بوده ومديون درحلول ميعاد معين ،به ايفاي دين نپردازد  ،طرزالعمل تحصيل
حقوق بانک به داخل پنج ماده تنظيم واخبارگرديد ودرعين حال توضيح شد که
درتمام اين احوال هرقضيه حقوقي ياحصول دين ازمدرک معامالت حقوقي
درصورت تنازع واختالف خاصتاً دراموال غير منقول بايد ازطريق محکمه مطابق به
احکام قانون ارزيابي گرديده ودرموردتصميم قانوني اتخاذ بعمل آيد( .ص )303
:54متحدالمآل شماره( )7729مؤرخ:1389/10/26
حکم شماره ( )4252مؤرخ 1389/7/19رئيس جمهوري اسالمي افغانستان در
مورد حفاظت زمين هاي زراعتي ،باغ ها ،پارک هاي تفريحي وساير ساحات سبز
اخبار گرديد تادرمورد تطبيق آن اشتراک مساعي بعمل آيد( .ص )307
:55متحدالمآل شماره(  ) 3607- 3537مؤرخ :1389/ 10 / 27
الف  :ديت جبران حق متضرر است که دران اصالح وتنقيص نيز آمده
ميتواندوآنهم به قيمت نقره تاديه مي گرددولي قايم مقام تعزير که حق عامه است
قرار نمي گيرد.
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ب  :حينيکه قضيه جزائي درمحکمه جـــزايي تحت دوران
قرارگيردمدعي حق العبد همزمان توأم بادعوي جزايي به اقامه دعوي حق العبد
خودمبادرت کرده مي تواند.
ج  :درصورتيکه دعوي جزائي نهايي شده باشد،دعوي حق العبدي به
محکمه مدني تحت دوران قرارمي گيرد( .ص )310
:56متحدالمآل شماره( )3679 - 3608مؤرخ :1389/ 11 / 10
هرگاه سندشرعي بدفتر ماليه ثبت نشده باشد  ،محکمه مربوط آنرا
بارعايت ماده پنجم قانون زمينداري و ماده نهم تعليماتنامه تحريروثايق مورد
بررسي قراردهد .در صورتيکه مبطل سندوجودنداشته وعاري ازجعل وتزوير
باشد ودرحاليکه محکمه بصحت آن تصميم اتخاذکند ،محکمه موضوع
راجهت ثبت به دفتر امالکي رسماً ارسال نمايد( .ص )313
:57متحدالمآل شماره( ) 3750- 3680مؤرخ :1389/ 11 / 19
در اجراي وثايق انتقال ملکيت شرط است تا محکمه يا اداره وثايق
درموردزمين مملوکه بايع ولوکه تصفيه هم شده باشد معلومات هاي ذيل رااکمال
نمايد:
الف :اداره امالک اطمينان دهد که موازي ...زمين باسم بايع
قيددفتربوده سند مبطل ندارد.
ب  :زمين تحت تضمين غيرنميباشد.
ج :زمين به بيع گروي ياجايزي بفروش نرسيده است.
د :تصفيه زمين تحت تجديد نظرنميباشد.
درغير آن مبيعه غير مقدورالتسليم بوده فروش آن جوازندارد( .ص)317
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:58متحدالمآل شماره(  )3823 - 3751مؤرخ:1389/ 12/ 4
کاستي هاونواقص کار قضايي واداري محاکم که ازطريق مفتشين قضائي
بيرون نويس گرديده ومورد تدقيق رياست تدقيق ومطالعات قرارگرفته است ،به
مقصدجلوگيري از تکرار آن طي( )8ماده اخبارگرديد تامحاکم بارعايت رهنمود
متدکره دررفق خالهاونواقص موجود اقدام نمايند( .ص )320
:59متحدالمآل شماره( )3896 -3824مؤرخ 1389/ 12/ 7
طرزالعمل استماع شهود ذوالیدی دردعوی دفع تعرض بارعایت حکم
ماده ( )154قانون اصول محاکمات مدنی توضیح گردید( .ص )323
 :60متحدالمآل شماره( )6382مؤرخ :1389/ 12 / 22
حکم شماره( )7076مؤ رخ 1389/12/11مقام رياست جمهوري
اسالمي افغانستان درموردبر رسي مجدد اسنادامالکي مخزن آرشيف وزارت ماليه و
طرزالعمل استفاده ازمعلومات هاي مندرج مخزن آن وزارت ارسال گرديد تا در
مواقع الزم بارعايت آن اقدام الزم ومقتضي بعمل آيد( .ص )326
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متن فهرست تاریخوارسال1390
:1متحدالمآل شماره ( )441مؤرخ :1390/ 1/12
ادارات ج.ا.ابرعايت احکام دين مبين اسالم واحترام به سنن پسنديده مردم
وحفظ عنعنات ومواريث فرهنگي جامعه مکلف مي باشد( .ص )332
:2متحدالمآل شماره (  )354مؤرخ :1390/ 1 /13
پيشنهاد هاي تداوي منسوبين مربوط به خارج کشور بعدازتکميل اسناد
صحي برياست جمهوري تقديم شود،درغير آن مسترد خواهد شد( .ص )333
:3متحدالمآل شماره (  )159 - 122مؤرخ :1390/ 1 / 22
رهنمودهادرارتباط :اجراي اموروثايق  ،اخذمحصول فيصدي فيصله هاو
وثايق ،توزيع نکاحنامه  ،ثبت نکاحنامه وفورم دوراني اسنادملکيت بعد از تصويب
شوراي عالي ستره محکمه تعميم گرديد( .ص )335
:4متحدالمآل شماره ( )72 - 1مؤرخ :1390/ 1/ 28
به تعقيب متحدالمآل شماره ( )2914 -2924مؤرخ1389/9/ 4
توضيح ميشودکه مدت يکسال پيشبيني شده درمصوبه شماره ( )808مؤرخ
 1389/8/11شوراي عاي ستره محکمه ازتاريخ راجستر وثيقه مدار اعتبار است.
(ص )350
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:5متحدالمآل شماره (  )144-73مؤرخ :1390/ 1 /20
الف :تعقيب اشخاصيکه آويز هاي جعلي ترتيب مي نماينداز وظايف څارنوالي است.
ب  :بمنظورجلوگيري ازجعل وتزوير ،بانک هايک نقل آويز راطور خاص
به محکمه ارسال نمايد( .ص )352
:6متحدالمآل شماره (  ) 216 - 145مؤرخ :1390 / 2/ 11
رسيده گي به استهداآت محاکم  ،از وظايف مشخص رياست عمومي
تدقيق ومطالعات ميباشد ،بنابران محاکم استهداآت شان رابا رعايت طرزالعمل
رسيده گي به استهداآت مصوب سيمينار سال  1386برياست موصوف ارسال
نمايند( .ص )354
:7متحدالمآل شماره (  ) 288-217مؤرخ:1390/ 2/18
به اساس معلــومات دافغانستان بانک نــرخ وسطي سـال 1389
مـقدار( )32200گــرام نقره خالص بالغ به مبلغ ( )1127487 /508افغاني
بوده براي سال  1390قابل اعتباراست( .ص )356
:8متحدالمآل شماره (  )360- 289مؤرخ :1390/ 2/ 21
بارعايت ماده ( )34قانون جرايم عسکري ،جرايم ترافيکي ناشي ازحالت
محاربه توسط محاکم نظامي وجرايم ترافيکي که درغير ازحالت محاربه بوقوع مي
پيوندد ،توسط محاکم عادي رسيده گي شود( .ص )358
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:9متحدالمآل شماره ( )465 - 361مؤرخ:1390/2/ 24
درقضاياي تجارتي تحليف موردندارد.بلکه درين قضايامطابق مواد()2
و( )624اصولنامه تجارت و فصول ( )9-6قاون اصول محاکمات تجارتي اجراآت
شود(.ص )360
:10متحدالمآل شماره (  ) 571- 466مؤرخ :1390/3 / 2
واليان طبق قانون وکيل بالفروش امالک دولت مي باشند ،نبايد وثايق
وکنده هاي آن راکه به منظور امضاء براي شان سپرده مي شودنزد خودنگهدارند،
بلکه درزمان معين ومشخص بايدآنرا امضاء نمايند( .ص )362
:11متحدالمآل شماره (  ) 642- 572مؤرخ:1390/3 / 8
طبق تعديل ماده( )298قانون اصول محاکمات مدني،ادعاي مشبوهيت
ياتزوير اسناد رسمي درضمن دعوي اصلي رسيده گي ميشود .محاکم اين امر راجداً
مدنظر گيرندواز رسيده گي مستقل موضوع خودداري ورزند( .ص )364
:12متحدالمآل شماره ( )713 - 643مؤرخ:1390/ 3/ 18
باآنکه مطابق حکم ماده  129قانون اساسي فيصله هاي قطعي محکم
واجب التعميل است ،مگرازناحيه تطبيق اين فيصله ها شکايات موجوداست .بنابران
وزارت عدليه ولوي حارنوالي هريک درساحات مربوط وظايف شان را درارتباط
تطبيق فيصله هاي محاکم تشديد بخشد( .ص )365
:13متحدالمآل شماره ( )422- 389مؤرخ:1390/4/ 14
محاکم وادارات وثايق وثبت اسناداحصائيه اجراآت شان رادرمواردمربوط طبق قانون
ثبت احوال نفوس عندالمطالبه به ارگانهاي ذيربط دولت ارائه نمايند(.ص )367
:14متحدالمآل شماره ( ) 784-714مؤرخ:1390/4/ 14
تصويب شوراي عالي ستره محکمه درموردتوضيح طرزالعمل رسيده گي به
استهداآت مصوب سيميناررؤساي محاکم واليات منعقده سال 1386ومتن

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

متحدالمآل شماره ( ) 3229- 3190مؤرخ  1381/11 /1داراالنشاء شوراي
عالي ستره محکمه به مقصد تحليل دقيق وهمه جانبه استهداآت وتوضيح قانوني
برآنها ،به محاکم اخبار گرديدتامراتب فوق راجداً رعايت نمايند( .ص )370
:15متحدالمآل شماره ( )856 - 785مؤرخ :1390/ 4/ 20
محکمه ذيصالح مربوط درمورداسنادشرعي ،وثايق ملکيت ها که ثبت
محفوظ آن باثرواقعات ازبين رفته باشد ،بعد تدقيق ومعلومات الزم با رعايت احکام
قانون قرارقضايي صادرنمايد( .ص )373
:16متحدالمآل شماره (  ) 2575مؤرخ :1390/ 4/28
بخاطر بهترشدن اموراداري وجلوگيري ازکار کميشن کاران وناقضين
قانون و کمک مالي به انجمن،فورم تعيين وکيل مدافع درقضاياي مدافع درقضاياي
جنايي،ترتيب وبامهر وشماره مسلسل انجمن براي وکالي مدافع توزيع ميگردد،
اميد مي رودکه درتطبيق حاکميت قانون باانجمن همکاري نمايند( .ص )375
:17متحدالمآل شماره ( )957 - 857مؤرخ:1390/5/ 26
حصول دين ثابت ذمت بانک ازطريق بيع مرهونه مستند به قرارداد طرفين عقد
صورت ميگيردوتجويز توسط قرارقضايي صرف درمرحله ابتدائيه تخاذ ميگردد،باالثر
قرارمحکمه ابتدائيه به محاکم فوقاني قابل احاله نمي باشد( .ص )377
:18متحدالمآل شماره ( )998- 928مؤرخ :1390/6/ 5
اماکن رهايشي دکاکين دولتي که جديداً اعمار وبار اول باجاره داده
ميشود ،تابع داوطلبي مي باشد .اجاره بعدي به تراضي طرفين بدون داوطلبي صورت
مي گيرد.
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اجاره گيرنده محل مذکور را بدون رضايت مالک به ديگري اجاره داده
نمي تواند.
بعد ازختم اجاره درصورتيکه مستأجر به دوام فعاليت عالقمند باشد،کرايه
محل توسط هيأت مختلط تعيين مي شود( .ص )379
:19متحدالمآل شماره ( 10471- 999مؤرخ :1390 / 7/23
برعايت حکم ماده ( )116قانون اساسي  ،قوه قضائيه رکن مستقل دولت
بوده  ،وظايف خودرادرمطابقت باحکام قانون اجراء مينمايد .هيچ کس حق مداخله
درامورمحاکم راندارد( .ص )382
:20متحدالمآل شماره ( )3986 - 3933مؤرخ:1390/ 7/ 25
دفترپيگيري مسايل حقوقي وتطبيق فيصله هادرتشکيل سال 1390
درچوکات اداره اراضي افغانستان ايجادگرديده  ،جهت جلوگيري از اتالف
امالک دولت و رسيده گي بموقع حل منازعه همکاري مي نمايد( .ص )384
:21متحدالمآل شماره ( )1144- 1072مؤرخ:1390/7/ 27
الي زمان تعديل ماده ( )6قانون امورزمينداري،بعد ازتصفيه ملکيت ،ملکيت
تصفيه شده از اقرار والي مربوط درج سندشرعي گرديده واين سندحيثيت قباله
راحايز مي باشد( .ص )386
:22متحدالمآل شماره (  )507-470مؤرخ:1390/ 7/27
رهنمود صحت وعدم صحت اسنادووثایقی که ثبت آن دراثر حوادث
ووقایع ازمیان رفته است  ،بداخل ( )17ماده توأم بانمونه کتاب ثبت قرار قضایی
مندرج ماده ( )6رهنمودمذکور تصویب گردید( .ص )388
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:23متحدالمآل شماره (  )1215-1145مؤرخ:1390/ 8/23
درقرارها ،فيصله ها ووثايق از کاربن پيپر وادويه غلطي استفاده نشود.
اصل اسناد ضميمه دوسيه گردد،اسنادقضايي به خط خوانا تحرير
يابدودرپهلوي امضاء قضات ذکر نام شان حتمي است( .ص )397
":24متحدالمآل شماره (  )1286-1216مؤرخ:1390/9/19
کنده هاي اسنادقضايي محاکم داراي اهميت بوده به هيچ صورت قابل
انتقال نمي باشد ،لذاوزارت محترم امورداخله عندالمطالبه هيأت مؤظف (گروپ
سيار کريمنال تخنيک) رابمنظور عکاسي ازنشان انگشت وامضاءدروثايق به حضور
مسؤول مخزن وطرفين قضيه به محاکم اعزام ونتايج برسي شانرابعداً به محاکم
ذيربط اخبارنمايند( .ص )399
:25متحدالمآل شماره ( )5000مؤرخ :1390/9 /28
قطعنامه مشورتي لويه جرگه عنعنوي درمورداصالح اداره،مبارزه عليه مواد
مخدر ،ومبارزه عليه فساد اداري درفعاليت هاي محاکم جداً رعايت وازتطبيق آن
عندالموقع گزارش داده شود( .ص )401
:26متحدالمآل شماره ( )1361-1287مؤرخ : 1390 /10 / 20
درموردجرايم ناشي ازقضاياي ترافيکي که درساحه عسکري رخ
ميدهد،طرح سندتقنيني تنظيم شود،تازمان تدوين همچويک سند،قضاياي مذکور از
طر محاکم نظامي تحت رسيده گي قرارگيرد( .ص )405
:27متحدالمآل شماره ( )-5568مؤرخ : 1390 /10 / 21
فقره ( )10مصوبه شماره ( )38مــؤرخ  1390/10/5شوراي
وزيران به تائيد مصوبه شماره ( )816مؤرخ  1390/5/18شوراي عالي ستره
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محکمه درمورد اجاره اماکن رهايشي ودکاکين دولتي به تعقيب متحدالمآل (-928
)998مؤرخ 1390/6/5اخبارشد( .ص )408
:28متحدالمآل شماره( )1429-1359مؤرخ : 1390/11/12
به تعقيب متحدالمآل شماره ( )1215-1145مؤرخ 1390/8/23
نگاشته ميشود تادرفقرات 2و 3مصوبه شوراي عالي چنين ايزاد شودکه درسند از
رنگ پاک استفاده نه شود بلکه خط باريک بران کشيده شودومتن تصحيح بطور
واضح تحرير ودرپاي آن امضاء گردد ونيز فوتوکاپي اسنادضم اوراق شوداماحين
بررسي اصل سند موردمالحظه قرارگيرد( .ص )410
:29متحدالمآل شماره ( )1500-1430مؤرخ : 1390/11/29
به منظورايجاد يک رويه واحد درقبال آنعده ازفيصله هائيکه باثر تجديد
نظرخواهي برخي شاملين آن ازجانب شوراي عالي بدليل ظهورداليل جديد مورد
لغوقرارمي گيرند ،محاکم حين رسيده گي مجدد طبق قانون مکلف به رعايت و
تأمين منفعت تمامي شاملين اينگونه فيصله ها مي باشند( .ص )412
:30متحدالمآل شماره ( )6354مؤرخ :1390 / 11/ 30
وزارت امور خارجه فقط آنعده دعوتنامه هايراکه ازمجراي دپلوماتيک ونمايندگي
هاي سياسي مواصلت کند ،طي مراحل مي نمايد وازدعوتنامه هاي که از مجراي
غير رسمي توسط سيستم هاي فکس وايميل ميرسدترتيب اثرنميدهد( .ص )414
:31متحدالمآل شماره ( )1574- 1501مؤرخ : 1390/12/3
تثبيت اقامت واهليت شخص مبني برنقصان يافقدان آن از وظايف محکمه
محل اقامت مي باشد  ،بنابران اشخاصيکه درخارج ساکن ونا قص االهليت
يافاقداالهليت بوده وتثبيت اهليت شان ازطرف محکمه محل زيست شان صورت
گرفته باشدواسنا د مذکور به محاکم افغانستا ن ارائه ميگردد ،چون محاکم
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افغانستان در مورد افغان ها حايز واليت عامه بوده درصورت ضرورت بعد طي
پروسه  ،محاکم افغا نستا ن مکلف اند شخصي راکه از خارج آمده ويا در خارج
اقامت دارد يادر داخل افغانستا ن مقيم مي باشدومي خواهد درمورد امور مربوط به
فاقد يافاقدين اهليت  ،صالحيت بررسي حاصل کند ،بمنظور رسيده گي به امور
ناقص اهليت ويا فاقد اهليت بحيث وصي وياقيم تعيين نمايند( .ص )416
:32متحدالمآل شماره ( )10836مؤرخ : 1390 / 12/ 21
رعايت نظم ،دسپلين کاري وپا بندي به وظيفه امر ضروري مي باشدلذا
قضات محاکم همواره باالي وظايف شان حاضر بوده وبدون استيذان ستره محکمه
به دليل شمول به مؤسسات تحصيلي ،استفاده ازبورسها وامثا ل آن وظايف شان
راترک ننمايند( .ص )418
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فهرست تاريخ وار
متحدالمآلها،مصوبات ورهنمودهای
صادره سال1391
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متن فهرست تاریخوار سال1391
درجریان سال  1391جمعاً ( )51متحدالمآل به محاکم تعمیم گردیده که
ازان جمله( )3متحدالمآل ازریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه)2( ،
متحدالمآل ازطریق ریاست منابع بشری و( )46متحدالمآل ازطریق ریاست
داراالنشاءشورای عالی ستره محکمه صادر شده است.
متحدالمآل های صادره مطالب وموضوعات ذیل رااحتوامی نماید:
:1متحدالمآل شماره( )71-1مؤرخ:1391/1/9
الف:دروالیاتی که محاکم ابتدائیه جرایم ناشی ازفساد اداری فعالیت
ندارند ،موضوع دردیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری ابتداءً رسیده گی شود.
ب  :دروالیاتیکه محاکم استیناف دارای دیوان جرایم فساد اداری نباشند،
موضوع دردیوان امنیت عامه محکمه ا ستیناف منفصل گردد( .ص )422
:2متحدالمآل شماره()143-73مؤرخ:1391/2/2
قضایای خرید وفروش کست های مبتذل جرم عادی بوده وبه دیوان های
جزای عادی محاکم ابتدائیه والیات محول گرددوقضایای کندن کاری آثار باستانی
ازجمله جرایم امنیت عامه بوده به دیوانهای امنیت عامه محاکم ابتدائیه والیات
محول شود( .ص )424
:3متحدالمآل شماره()214-144مؤرخ:1391/2/13
قضایای جزای عادی تخلفات اطفال که درمرحله مراهق قرارداشته باشند ،
درمرحله فرجام رسی بدیوان جزای عمومی ستره محکمه وقضایای تخلفات اطفال
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مربوط جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی به دیوان جرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی ستره محکمه محول گردد( .ص )426
 :4متحدالمآل شماره( )285-215مؤرخ:1391/2/16
بعضاً بمشاهده میرسد که مدعی درمحکمه حاضربوده ورفت وآمد مینماید
ولی باوجودیکه وی حاضر بوده حتی صورت دعوی نیز ترتیب نموده محاکم بدون
موجب به استدالل عدم عالقه به پیشبرد دعوی قرارترک خصومت راطورغیر موجه
علیه وی صادر وباعث سرگردانی وی شده اسباب اتالف حقوق رامهیامی سازد.
بدینوسیله هدایت داده میشود تااز روش فوق جداً اجتناب بعمل آید( .ص )428
:5متحدالمآل شماره( )356-286مؤرخ:1391/2/19
تاریخ اصلی که ازنزد قاضی صالحیت قضایی سلب می گردد ،عبارت
ازمواصلت احکام کتبی است بدفتر تحریرات حوزه مربوط وتلگرام نیزدرحکم
مکتوب شامل است .لذا قاضی ایکه تبدیل شده است الی تاریخ وصول احکام مبنی
برتبدیلی اش بکارخود ادامه دهد( .ص )429
 :6متحدالمآل شماره( )427-357مؤرخ:1391/2/27
زمانیکه قضایای مدنی ،تجارتی ویابخش حق العبدی قضایای جــزایی
درمحاکم تحت رسیده گی قرار داشته باشد  ،درمورد احضار طرف مقابل قضیه
مطابق احکام قانون به جلب رسمی مبادرت گردد ،درصورت عدم حضور به تلیفون
اکتفاء نشود( .ص )431
:7متحدالمآل شماره( )498-428مؤرخ:1391/2/30
نرخ نقره خالص قابل تطبیق برای قضایای دیت حاوی مبلغ
( )1744262/4080برای سال 1391تصویب وتعمیم گردید( .ص )432

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

:8متحدالمآل شماره( )571-499مؤرخ:1391/3/20
ازانجائیکه معامله وحق االمتیاز سرقفلی ازجمله حقوق پذیرفته شده در
قانون تجارت بوده وجواز شرعی آن نیز درمسایل مفتی به مندرج سیمینار
سال 1381رؤسای محاکم تحت عنوان ( توضیح مسایل در باره سرقفلی وانواع
آن ) شامل صفحات ( )82-75که طی مصوبه ( )944مؤرخ 1391/9/24
شورایعالی ستره محکمه تصویب شده است  ،حق مشروع بوده لذاطبق حکم ماده
( )1993قانون مدنی به ارث برده شده میتواند( .ص )435
:9متحدالمآل شماره( )644-572مؤرخ:1391/3/21
هرگاه بین تصاویب وتجاویزومتن قانون تضاد وجود داشته باشد ،احکام
قانون قابل تطبیق است .درصورتیکه در قانون اصول محاکمات تجارتی کمبودی
هاموجود بوده وصراحت موجود نباشد از قانون اصول محاکمات مدنی استفاده شده
میتواند.
درین مورد متحدالمآل شماره ()1434-1363مؤرخ 1391/5/18
که به تعقیب موضوع فوق صادر شده قابل مالحظه است( .ص )437
:10متحدالمآل شماره( )717-645مؤرخ:1391/3/22
درفقره (الف) ماده ( )10رهنمود توضیح نکاح نامه که طبق مصوبه شماره
( )340مؤرخ  1389/4/8شورای عالی ستره محکمه منظور شده کلمه
(اقرارخط) به (نکاح نامه) تصحیح گردد وچنین خوانده شود «:هرگاه زوجین حاضر
باشند اقرار شان مبنی بر وقوع بقای عقد  ،مهر مؤجل واوالد درج وثیقه نکاح نامه
میگردد»(.ص )440
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:11متحدالمآل شماره( )788-718مؤرخ:1391/3/27
بارعایت حکم ماده ( )176قانون اصول محاکمات مدنی راجع به قیمت ،
کروکی  ،تعیین حدود ،مساحت ومسایل ساختمانی ازاهل خبره کسب معلومات
شودومطابق حکم مقام ریاست جمهوری ومصوبه شورای عالی ستره محکمه
درسطح والیت ودرسطح ولسوالی آمرین منحل مؤظف تعیین هیأت درزمینه های یاد
شده گردند( .ص )442
:12متحدالمآل شماره( )859-789مؤرخ:1391/3/29
بمنظور جلوگیری ازغصب عقاردولتی اجرای قباله های زمین های
بکروبایر وقباله های که ازاقرار والی های فاقد صالحیت ترتیب یافته وقباله های که
فاقد اساس دفتر مالیه باشد اجتناب شود.درموردشهرک هانیز مراتب فوق رعایت
گردد( .ص )444
:13متحدالمآل شماره( )930-860مؤرخ:1391/4/14
رؤسای محاکم استیناف والیات بدون استیذان ستره محکمه صالحیت
اشتراک وهمراهی باگروپ های غیر قضایی راکه بمنظور بازدید ازمحابس وامثال
آن صورت می گیرد ،ندارند( .ص )446
:14متحدالمآل شماره( )1001-931مؤرخ:1391/5/2
قضاتیکه در محاکم ابتدائیه در رسیده گی قضایا مبادرت کرده باشند به
هیچ صورت درمحاکم استیناف در رسیده گی استینا فی قضایای متذکره اشتراک
کرده نمی توانند(ص )447
:15متحدالمآل شماره( )1072-1002مؤرخ:1391/5/7
به تمام پوهنتون ها وریاست های محاکم اخبار گردد که هیچ یک ازقضات بدون
موافقه ستره محکمه در پروگرام ماستری قبول شده نمی تواند( .ص )449
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:16متحدالمآل شماره( )1143-1073مؤرخ:1391/5/10
اسناد جمیع مخازن محاکم استیناف والیات اوال ً ازمحکمه استیناف والیت
کابل ومخزن وثایق مرکزی کمپیوتر رایز گردد ،همچنان اسنادیکه درمخزن والیت
کابل  ،مخزن محکمه استیناف والیت بلخ ومخازن سایرمحاکم مستلزم صحافت
باشد به حضورهیأت تفتیش قضایی درمخازن صحافی گردد( .ص )450
:17متحدالمآل شماره( ) 1289- 1217مؤرخ 1391/ 5/ 16
شوراهای والیات صالحیت نظا رت برامور محاکم راندارند واستقالل قوه
قضائیه راجداً رعایت نمایند.درصورت عدم توجه باحکام مندرج قانون اساسی
ستره محکمه موضوع را به اداره څارنوالی محول خواهد ساخت( .ص )453
:18متحدالمآل شماره( )1362-1290مؤرخ:1391/5/18
مصادره اموال غیرمنقول در قانون مبارزه علیه مسکرات وموادمخدر
تصریح نگردیده بنابران درجرایم علیه موادمخدر ،اموال غیرمنقول متهم قابل
مصادره نمی باشد( .ص )455
:19متحدالمآل شماره( )1434-1363مؤرخ:1391/5/18
به تعقیب متحدالمآل شماره ( )644-572مؤرخ  1391/3/21هدایت
داده میشود که قانون اصول محاکمات تجارتی قانون خاص درقضایای تجارتی
بوده مستلزم رعایت می باشد وحکمی ازاحکام قانون دیگر قانون ا صول محاکمات
تجارتی رامتأثر ساخته نمی تواند( .ص )457
:20متحدالمآل شماره(  )1507 - 1435مؤرخ :1391/ 5/ 21
قیمت مدعابها دردعوی شفع اثر ندارد.لذا درمواردیکه قضایای شفع
ازلحاظ قیمت مدعابهادرحوزه صالحیت محاکم ابتدائیه قرار دارد ،محکمه استیناف
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قضیه رابدون در نظرداشت قیمت مدعابها درصورت استیناف خواهی محکوم علیه
تحت رسیده گی قراردهد( .ص )462
:21متحدالمآل شماره( )1580- 1508مؤرخ :1391/ 5/ 23
الف :اقامه شهود حصر وراثت دردعاوی موروثی برای صحت دعوی شرط
است.درصورتیکه مدعی ازاقامه آن عاجز شودآنگاه بمدعی علیه سوگند داده
میشودکه نمیداند که فالن شخص فوت کرده ومدعی پسر اوست .
ب:اقامه شهود ذوالیدی دردعاوی اموال منقول برای رفع مواضعه وتفریق
ذوالیدازخارج وصحت قضاء برملک است.درصورت اظهار عجز ازاقامه شهود
درحال انکار بعدازمطالبه به مدعی علیه سوگند توجیه میشود .ودرصورت تصادق
طرفین ذوالید سوگند به اصل مدعی به به مدعی علیه راجع می گردد.
ج :دردعوی دفع تعرض چون موضوع دعوی اثبات ید برمدعابهااست ،
بعد ازاقامه شاهدان ذوالیدی ازطرف مدعی ازمدعی علیه حجت وبرهان خواسته
میشودوچون شهوددردعوی دفع تعرض شهودملزمه است لذاتزکیه سری وعلنی آن
امرحتمی است( .ص )464
:22متحدالمآل شماره( )1652 - 1581مؤرخ :1391/ 6/ 14
رؤساء وقضات محاکم به ارتباط موضوعات مورد نیاز قضایی سیمینار
هاوجلسات توضیحی رادرمحاکم دایر نمایند تاازین طریق هدف ارتقای ظرفیت
کاری به نحو مطلوب برآورده شود.
درمورد سیمینار ها وجلسات توضیحی  ،پیوست به مطالعه این موضوع
متحدالمآل شماره ( )2671-2599مؤرخ  1391/11/16نیز قابل مالحظه
است( .ص )466
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:23متحدالمآل شماره( )1726 - 1654مؤرخ:1391/ 6/ 15
درمورد استماع شهادتیکه بنابرازدیاد مطالب طبق قانون از روی کاغدادا
می شود ،دونظر وجوددارد:یکی اینکه شاهد زیر نظر هیأت قضایی محکمه این
شهادت را تحریروبعد قرائت نماید ،نظردوم اینکه شهادت درخارج محکمه ترتیب و
درحضورمحکمه قرائت گردد.طبق تصویب شورایعالی ستره محکمه  ،محاکم
ازهردونظراستفاده میتوانند( .ص )469
:24متحدالمآل شماره ( )1799-1727منؤرخ :1391/6/29
درمورد دعوی قصاص که نکول دران موجب دیت می گردد ویامد عی
علیه قصاص محبوس گردد تااعتراف نماید و یاحلف را ادانماید حسب مذهب امام
ابویوسف (رح) وامام محمد(رح) که برطبق آن مد عی علیه در صورت نکول به
تادیه دیت محکوم می گردد(ص )473
:25متحدالمآل شماره( )1872 - 1800مؤرخ :1391/ 7/ 5
چون طبق ماده ( )41قانون اساسی هیچ نوع مالیه ومحصول بدون حکم
قانون وضع نمیشود لذااخذمحصول بدل خلع بداخل طالق خط شرعی حسب
هدایت ماده ( )42قانون اساسی صبغه قانونی ندارد ،زیرادرماده ( )22تعرفه
محصوال ت دولتی باین ارتباط محصولی پیش بینی نگردیده است( .ص )476
:26متحدالمآل شماره( )1944 -1873مؤرخ :1391/ 7/ 10
درصورتیکه حین ترتیب وکالت خط درنماینده گی سیاسی افغانستان مقیم
خارج وکیل ومؤکل هردو حاضر باشند وعقد ازطرف جانبین بانصب فوتووامضاء
آنهاتسجیل گردد ،ضرورت به ترتیب وثیقه قبولی درداخل کشور نبوده بلکه
وکالت مذکور بعد تصدیق اداره قونسلی وزارت امورخارجه حایز اعتبار می باشد.
(ص )479
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:27متحدالمآل شماره( ) 4732-4677مؤرخ :1389/ 7/ 12
بتأسی ازحکم جزء( )3ماده ( )6فرمان شماره ( )45مؤرخ 1391/5/5
مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان گزارش مشترک وزارت عدلیه ولوی
څارنوالی ج.ا.ا در مورد تفکیک وظایف هردوارگان  ،منظور گردید ،ارگانهای
متذکره وظایف شان رادرچارچوب صراحت قوانین نافذ کشور عیار وازاجرای وظا
یف شامل صالحیت یک دیگر اجتناب نمایند( .ص )481
:28متحدالمآل شماره( ) 2017- 1945مؤرخ:1391/ 7/ 26
چون پولیس محلی تحت اداره ورهبری مستقیم وزارت امور
داخله،بعدازتضمین وضما نت شوراهای مردمی وتدقیق همه جانبه ارگان های
کشفی واستخباراتی  ،درچارچوب تشکیالت رسمی پولیس ایجادمیگردد،لذامنسوبین
مذکور ازجمله منسوبین وزارت اموردداخله بوده وبررسی اعمال جرمی شان
ازصالحیت محکمه نظا می مربوط می باشد( .ص )485
:29متحدالمآل شماره( ) 2089- 2018مؤرخ :1391/ 8/ 2
بادرنظرداشت تحلیل تدقیقی براستهدای ریاست حقوق ستردرستیز وزارت
دفاع ملی ناشی ازنقض فیصله محکمه استیناف عسکری به قرارصادره دیوان جرایم
علیه امنیت داخلی وخارجی وامور نظامی ستره محکمه باتأکید برمصوبه شماره
( )401مؤرخ  1391/5/14شورای عالی ستره محکمه رسیده گی به قضایای
جرایم فساد اداری منسوبین نظامی وعسکری ازصالحیت محاکم جرایم فساد اداری
ملکی می باشد( .ص )489
:30متحدالمآل شماره(  )2162 - 2090مؤرخ :1391/ 8/ 17
درصورتیکه تبعه افغان درخارج کشورسکونت داشته وفوت نماید
وضرورت تعیین وصی قضایی محسوس گردد ،ادارات قونسلی سفارت خانه های
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افغانی مقیم خارج بعد ازتثبیت فوت شخص وورثه آن باذکرسنین آنها وذکر تمام
معلومات هاراجع به شخص پیشنهادی ورثه یا اقارب جهت تعیین وصی باتوضیح
اموال ودارایی های متوفی جهت تعیین وصی ازطریق وزارت خارجه به محکمه محل
سکونت اصلی متوفی ارسال و محکمه درموردتعیین وصی طبق قانون اقدام نماید.
(ص )493
:31متحدالمآل شماره(  )2235 -2163مؤرخ :1391 / 9 / 8
ازانجائیکه رسیده گی به موضوعات تجدید نظر برفیصله های قطعی محاکم
درحال حضور طرفین صورت می گیرد ،هرگاه تجدیدنظر خواه درمدت معینه فوق
حاضرنگردد تقاضای تجدید نظر وی رد شده محسوب ودوسیه به مرجعش مسترد
می گردد( .ص )498
:32متحدالمآل شماره(  ) 14617مؤرخ :1391/ 9 / 28
تغییرسال مالی باالی بودجه وامورمالی قابل تطبیق بوده هیچگونه تأثیر باالی
امور تقاعدندارد .لذاحقوق تقاعدمتولدین سال  1327درسال  1391اجراء
ودرحمل سال1392به تقاعد سوق گردند( .ص )500
:33متحدالمآل شماره( )14839مؤرخ :1391/ 10/ 5
درموردرعایت ضوابط حاضری وجلوگیری خودسرانه وظیفه هدایت داده شد
تاجدا ً رعایت گردد .ونیز تاکید شد تاتمام منسوبین قضایی درحین اجرای وظیفه
درمحل کار شان به لباس رسمی قضایی ملبس باشند( .ص )502
:34متحدالمآل شماره( )65مؤرخ :1391/10/ 9
مجلس اداری ستره محکمه روی موضوعات مهم دایرمیشود ،طوریکه دیده
میشودبرخی رؤسا بدون عذر معقول درحالیکه باالی وظیفه حاضر اند مگردرمجلس
اشتراک نکرده بلکه نماینده ارسال میدارند ،تقاضامیشودروساءشخصاً به همچو
مجالس اشتراک فرمایند( .ص )505
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:35متحدالمآل شماره( )2308 - 2236مؤرخ :1391/ 10/5
به تعقیب متحدالمآل شماره ( )1892-1825مؤرخ 1387/5/21چتین
توضیح میشود که توظیف مؤقت قضات ازیک دیوان به دیوان دیگر وتوظیف
اعضاء دیوان به محاکم ابتدائیه مطابق حکم ماده ( )36قانون تشکیل وصالحیت
محاکم قوه قضائیه ازطرف رئیس محکمه استیناف صورت گرفته میتواند اماتوظیف
قضات ابتدائیه دریکی از دیوان های محکمه استیناف ازطرف ریاست محکمه
استیناف قانوناً مجازنیست( .ص )506
:36متحدالمآل شماره( )2380 - 2309مؤرخ :1391/ 10/24
بین فراریاترک منزل وارتکاب جرم تفاوت وجود دارد زیرا کسیکه منزل
خودراباثر خشونت خانواده گی وبه هدف رهایی ازخشونت ترک وبه ارگانهای
عدلی وقضایی  ،مؤسسات خدمات حقوقی ویا منزل اقارب پناه می برد ،امازمانیکه
ترک منزل به هدف ومنظور دیگری ویاارتکاب جرم اخالقی صورت گیرد ،قضیه
عنصر جرمی کسب نموده وقابل تعقیب عدلی می باشد .درین حال اصطالح
فرارازمنزل یاترک منزل مصداق نداشته وباید به وصف جرم مرتکبه متصف گردد.
(ص )509
:37متحدالمآل شماره( )2452 -2381مؤرخ :1391/ 10/ 30
ازاینکه طبق صراحت فقره ( )1ماده ( )9قانون رسیده گی به تخلفات
اطفال کشف جرایم توسط پولیس وبررسی تحقیق وتعقیب آن توسط څارنوالی
اختصاصی اطفال صورت می گیرد ،لذا تعقیب تخلفات اطفال توسط آن څارنوالی
ومحکمه اطفال باید تحت بررسی قرار گیرد .
څارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی قضایای مذکور را ازطریق
څارنوالی ختصاصی اطفال به محکمه ذیصالح آن محول نماید( .ص )511
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:38متحدالمآل شماره( )2575 - 2453مؤرخ :1391/ 11 / 7
به تعقیب متحدالمآل شماره ( )1799 -1727مؤرخ 1391/6/9
نگاشته میشود:
درتصویب شماره ( )510مؤرخ  1391/6/12شورای عالی ستره
محکمه راجع دعوی قصاص که نکول دران موجب دیت می گرددویامدعی علیه
محبوس گردد تااعتراف نماید ویاعفو نماید عوض نظر امام یوسف (رح) وامام
محمد(رح) مذهب اشتباهاْ درتصویب تحریرگردیده است بناءً عوض کلمه
(مذهب) بعد از کلمه (حسب)( ،نظر) تصحیح شود( .ص )513
:39متحدالمآل شماره(  )2598 -2526مؤرخ :1391/ 11/14
هرگاه کتاب قباله خط درمحکمه موجودنباشد ،محکمه واداره ثبت
اسنادووثایق دراجرای معامله درهرنوع سند ازکتاب مختصر آن استفاده نمایند.
کتاب مورد ضرورت طورعاجل ازطریق ریاست محکمه استیناف مطالبه
شود( .ص )515
:40متحدالمآل شماره(  )2671 -2599مؤرخ :1391/ 11 /16
پیوست به متحدالمآل شماره ( )1362-1290مؤرخ 1391/5/18
چنین توضیح می شود:
مصوبه()594مؤرخ 1391/7/12شورایعالی ومواد( 323و )324قانون
اصول محاکمات مدنی خاص در رابطه به شهود اثبات است ربطی به شهود ذوالیدی
وحصروراثت ندارد ،شهود ذوالیدی و حصروراثت تابع احکام خاص وجداگانه می
باشدکه طی متحدالمال های متعدد به محاکم هدایات الزم وروشن داده شده
بامراجعه بآن مشکل مرفوع می گردد( .ص )517
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:41متحدالمآل شماره( ) 2744- 2672مؤرخ :1391/ 11 / 25
درموردجوانب مختلف وکالت خط ها طی ( )9ماده رهنمود مفصل وهمه جانبه
تنظیم و متحدالماالًتعمیم شد .تابمالحظه آن محاکم،ادارات ثبت اسناد ونماینده گی
های سیاسی افغانستان مقیم خارج اجراآت شان راتنظیم نمایند( .ص )520
:42متحدالمآل شماره( ) 2817- 2745مؤرخ :1391/ 11 / 28
چون طبق فقره ( )2-1ماده ( )9قانون رسیده گی به تخلفات اطفال ،
کشف جرایم توسط پولیس وبررسی تحقیق وتعقیب آن توسط څارنوال اختصاصی
اطفال صورت می گیرد ،لهذا تعقیب تخلفات اطفال توسط څارنوالی اطفال
درمحکمه اختصاصی اطفال تحت بررسی گرفته شود( .ص )525
:43متحدالمآل شماره( )2920 -2818مؤرخ :1391/ 11/ 29
درمتحدالمآل صادره کمسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی تصریح
شده که متولدین سال  1327دراول حمل1392به تقاعدسوق شوندکه درینصورت
تقاعد به اکمال سن ( )64سال صورت می گیرد .در حالیکه اکمال سن ()65
برای متولدین سال ( )1327به ماه حمل سال  1393تصادف میکند.
چون موضوع حسا بی بوده نه مشکل توجیه وتفسیر لهذامراجع مر بوط
اکمال سن ( )65رادرمورد متولدین سالهای مختلف مدنظرگیرند(ص .)528
:44متحدالمآل شماره( ) 2993- 2921مؤرخ :1391/ 11 /30
درموضوعات تجارتی درصورت تعدد محکوم علیه وتقدیم شکایت ازطرف
یکی ازآنهاهرگاه حکم قابل تجزیه شناخته شوداشخاصیکه شکایت نکرده اند ،
ازشکایت شاکی مستفید شده نمیتوانند.
درینمورد قانون اصول محاکمات تجارتی مسکوت عنه می باشد لذا
بارعایت حکم ماده  424قانون اصول محاکمات مدنی اجراآت شود( .ص )531
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:45متحدالمآل شماره( ) 3066-2994مؤرخ :1391/12/ 1
راجع به طرزاجرای وثایق احکام صریح در تعلیماتنامه تحریروثا یق
ورهنمود های ستره محکمه ونیزمصوبات متعددمقام شورایعالی وجوددار که باالخص
درین اواخررهنمود تنظیم اسنادشرعی مبنی برتوثیق عقد بیع ،انتقال وتسجیل ملک
ذریعه شماره ( )563مؤرخ  1391/4/27به تصویب رسیده ودرشماره برج سنبله
 1391مجله قضاء به نشر رسیده است .بناءً بهتر است در روشنی تمام موارد فوق
اجراآت محاکم مربوط عیارگردد( .ص )534
:46متحدالمآل شماره( )3139 - 3067مؤرخ :1391/ 12 / 2
نمبرتذکره ویااسناد معرفت رسمی مقر  ،مقرله وشهود معرفت که مؤید
شخصیت شامل وثیقه باشد  ،بالضروردرج وثایق سفارت خانه گردد( .ص )537
:47متحدالمآل شماره( )3212 - 3140مؤرخ :1391/ 12 / 5
الف :طبق طرزالعمل تنظیم استهداآت مصوب سیمینار سال  1386تمام
استهداآ نخست درجلسه روسای دیوان های ریاست محکمه استیناف تحت غور
قرارگیرد وبعد ابراز نظر به ستره محکمه راجع شود.
ب  :محاکم وادارات وثایق وثبت اسناد راجع به اجراء وعدم اجراء امور
محوله خویش نمیتوانند استهداء نمایند زیرا این امر باعث التواء اجراآت می گردد.
ج:محاکم وادارات وثایق وثبت اسناددرامورمحوله دقت نموده ازاستعداد
وتجارب مکتسبه خویش استفاده نمایندودرصورت بروزر مشکل حد اقل نظرحقوقی
شان راطبق طرزالعمل استهداآت ابراز دارند( .ص )539
:48متحدا لمآل شماره( )3285 - 3213مؤرخ :1391/ 12 / 7
درمورد اینکه ارزش مدعا بهابیش ازیکهزار افغانی باشد ،بارعایت اینکه
ماده ( )1025قانون مدنی بامواد( 281و )506قانون اصول محاکمات مدنی
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درتناقض قراردارد ،بادرنظرداشت اینکه قانون شکلی احکام قانون متنی رامتأثر
ساخته نمیتواند لهذامحاکم درموارد مربوط اول به قانون متنی بعد به عرف محل
وسپس به قانون شکلی مراجعه نماید( .ص )542
:49متحدالمآل شماره( )3358 - 3286مؤرخ :1391/ 12 / 12
کمیته همآهنگی ارگانهای عدلی وقضایی باین نظر است که مؤظفین امنیت
ملی میتوانند باتوجه به حساسیت وظایف شان وبه هدف جلوگیری از ضیاع دالیل
ودسترسی به نتایج ابتدائی ازمظنونین ومتهمین صرف استجواب واستنطاق عاجل
وضروری راانجام داده واصل تحقیق را به څارنوالی مربوط ارجاع نمایند ودر
صورتیکه څارنوالی بعد ازانجام تحقیقات الزم به اقامه دعوی پرداخته ودوسیه رابه
محکمه تعقیب نماید،درینصورت محاکم مکلف اند تااز پذیرش چنین دوسیه ها
خودداری نکرده ودررسیده گی قضایی آنها اجراآت الزم وقانونی نمایند.
باتعقیب این روش ازیکطرف ماده ( )134قانون اساسی کشور رعایت
گردیده واز طرف دیگر سهولتی دراجرای وظایف ریاست عمومی امنیت ملی ایجاد
می گردد.
طرح مـذکور قـرارمصوبه شماره ( )1461مؤرخ 1391/11/24
شورای عالی ستره محکمه تائید وتصویب شده است( .ص )546
:50متحدالمآل شماره( )3457 -3357مؤرخ :1391/ 12 / 15
تمام محاکم جمهوری اسالمی افغانستان باتداوم تدویرجلسات علنی قضایی
به طور اخص در مورد محاکمه علنی قضایای خشونت علیه زنان وجرایم اختطاف
واشتراک هموطنان درینگونه جلسات اهتمام بیشتر بخرج دهندتامردم از شفافیت
اجراآت محاکم وتأمین عدالت به نحوبهتری درآگاهی قرارگرفته ونگرانی های شان
درچنین مواردرفوع گردد( .ص )549
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:51متحدالمآل شماره( )8525مؤرخ :1391/ 12 / 16
ازانجاکه دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دولت قانونمند بوده،
حکومت واداره های دولتی مجری شریعت وقانون ورئیس دولت ج.ا.ا بحیث رئیس
ارکان ثالثه دولت  ،حامی قانون اساسی افغا نستان می باشد  ،تمام وزارت ها ،
ادارات وسایر نهاد های دولتی وغیردولتی وشهروندان ج.ا.ا مسؤولیت دارند تمام
اجراآت خود را در پرتو اصول و قوانین نافذ کشور عیار نموده ازآن پیروی نمایند
وازهرگونه اجراآت غیر قانونی د رمربوطات خود جلوگیری نمایند.
هرگاه درتطبیق احکا م صادره مقام های ذیصالح بمشکل تخنیکی وقانونی
مواجه شوند ایجاب میکندکه بگونه مستدل  ،مستند وتحریری از حضور مقام
حکم دهنده استهداء بعمل آورده رفع مشکل نمایند( .ص )551
:52متحدالمآل شماره( )3591 - 3459مؤرخ :1391/ 12/ 23
متکی به نظــر ریاست تدقــیق ومطالعات ،درآینده هیچ استهداء
وزارت خانه ها بدون امضای وزیر یامعین آن در ادارات مربوط ستــره محکمه
مورد رسیده گی قرارنگیرد( .ص )552
:53متحدالمآل شماره( )3664 - 3592مؤرخ :1391/ 12 / 28
وثایق وا سنادیکه درمحاکم افغانستا ن ترتیب وجهت اجراآت به خارج
محول می گردد طبق معمول درمرکز طور مکتوبی بوزارت محترم امورخارجه
ارجاع میشود.
بمقصد همگونی وانسجام اجراآت وتوجه به اهمیت اسناد مذکور هدا یت
داده میشود :دروالیاتیکه دفاتر قونسولی وزارت امورخارجه وجودداشته باشد
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ریاست های محاکم استیناف وثایق واسناد مورد نظر را رسماً به دفتر امور قونسولی
والیت محول سازند( .ص )554
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متن فهرست تاریخوارمتحدالمآلهای سال1392
درجریان سال  1392جمعاً ( )30متحدالمآل به محاکم صادر
شده است که ازان جمله( )5متحدالمآل ازریاست دفتر آمریت عمومی
اداری قوه قضائیه( ،یک) متحدالمآل ازطریق ریاست دفترمقام عالی ستره
محکمه و(بقیه متحدالمآل ازطریق ریاست داراالنشاءشورای عالی ستره
محکمه صادرشده است.
متحدالمآل های صادره مطالب وموضوعات ذیل را
احتوامی نماید:
:1متحدالمآل شماره( )73-1مؤرخ:1392/1/3
یادداشت انتـقادی درمورد کاربـرد صحیح اصطالحـات (مجازات،
اسامی وشست)اخبار گردید تادرموارد آن بطور درست مورداستعمال قرارگیرد.
(ص )557
:2متحدالمآل شماره( )146-74مؤرخ:1392/1/6
درفقره ( )8ماده ( )3قانون تنظیم امورزمینداری ،امالک وزمین های
دولتی بطور صریح تعریف شده است وادارات دولتی میتوانند بآن استناد وعلیه
غاصبین دعوی نماینداشخاص وافراددردعاوی امالکی مکلف انداسناد ملکیت ارائه
نمایند وادارات دولتی ضرورت به ارائه چنین اسناد ندارند.
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همچنان به تائید یادداشـت شمـاره( )872مؤرخ 1386/11/23شورایعالی
ستره محکمه ملکیت ازیک اداره دولتی به اداره دیگر تابع قباله شرعی نبوده بلکه
به اساس فرمان مقام ریاست جمهوری صورت می گیرد( .ص )559
:3متحدالمآل شماره( )221-147مؤرخ:1392/1/17
جرایم فساد اداری جرایم وظیفوی نبوده  ،وجرایم غیر وظیفوی منسوبین
که توسط محاکم ملکی رسیده گی می شود ،محکومین به حبس  ،میعاد حبس شان
را در محبس سپری می نمایند.
قانون جرایم عسکری به هیچوجه  ،درجرایم ناشی از فساد اداری محل
تطبیق ندارد( .ص )563
:4متحدالمآل شماره( )296-222مؤرخ:1392/2/7
مصوبه شماره ( )781مؤرخ  1386/11/11شورایعالی ستره محکمه
چنین صراحت دارد:.
«قضایای جزایی که منشاء آن حقوقی باشد اوالً بخش حقوقی آن منفصل
 ،سپس درصورت بروز مسؤولیت جزایی بخش جزایی آن تعقیب گردد».
هدف مصوبه فوق آن قضایای جزایی است که نسبت اتهام ویارفع اتهام در
آن بستکی به منفصل شدن بخش حقوقی باشدطور مثال نسبت اتهام غصب ا مالک
دولتی به شخص غاصب درعیرحالیکه اودرمحکمه مدنی ملکیت خویش راذریعه
مدارک اثباتیه ثابت نماید وبلکه ملکیت تحت تصرف مغصوبه نه بلکه ملکت
اوثابت گردد درانصورت نمی توان شخص راارملکیت شخصی اش تحت اتهام
غصب امالک دولتی ممنوع قرارداد ولی قضایای جزایی که نسبت اتهام آن بستگی
به بخش حقوقی نداشته باشد بلکه محکوم له ویامحکوم علیه قرارگرفتن متهم در
قضیه حقوقی بازهم تحت اتهام قرارگرفته میواند درینصورت اینگونه قضایا رانمیتوان
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قضایای حزایی ناشی ازقضیه حقوقی خوانده ونمیتوان آن راشامل حکم مصوب
فوق دانست .مانند قضایای ناشی ازجرایم جعل پاسپورت ویافریب که ازنوع دوم
بوده وبه بخش حقوقی قضیه مرتبط نمی باشد( .ص )566
:5متحدالمآل شماره( )370-267مؤرخ:1392/2/13
به اساس معلومات حاصله ازریاست عمومی دافغانستان بانک نرخ وسطی
فی گرام نقره خالص طی شش ماه اول وشش ماه دوم سال  1391مبلغ (/725
 )50افغانی تثبیت وبادرنظرداشت آن نرخ وسطی مقدار هفت هزار مثقال نقره
خالص معادل ( )32200گرام بارعایت مصوبه کمسیون دوم سیمینار رؤسای
محاکم والیات منعقده سال  1347مندرج صفحه ( )45نشریه سیمینار مذکور
مبلغ ( )1633345افغانی سنجش وتعمیم گردید( .ص )570
:6متحدالمآل شماره( )522-447مؤرخ:1392/2/24
اقرارسه نفرمقرین که دروثیقه حصر وراثت به نماینده گی ازجماعت مردم
درج وثیقه می یابد درحقیقت اخبار ازوقوع واقعه معینی است نه شهادت  ،واین
توثیق جهت تسهیل امور مردم درتصرفات حقوقی ،اداره اموال وحقوق آنهاصورت
می گیرد وچون به لفظ اشهدوبه محضرقضاء صورت نمی پذیرد ،لذاجنبه سماعی
وعلم به شی داشته  ،شروط وقیودشهادت شرعی درمورد آن قابل رعایت نمی باشد
ودرموقع منازعه دلیل الزام پنداشته نمیشود .بنابران درج اخبار جماعتی از مردم چه
همه مردان باشند یازنان ویاهم بعضی مردان وبعضی زنان صرف در وثیقه حصر
وراثت ،بادرنظرداشت حالت ضرورت درنمایینده گی های سیاسی افغانستان
درخارج کشورمانع ندارد .مگر ارائه تصویق وفات متوفی بــه نماینده گی
سیاسی  ،محکمه یااداره وثایق مربوط حتمی است( .ص )572
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:7متحدالمآل شماره ( )598-523مؤرخ:1392/3/3
بمنظور حمایت ازحقوق دولت وامالک دولتی ،قوه قضائیه به هرگونه
همکاری که به استرداد ملکیت مغصوبه دولت مفضی گردد ،حاضر است  .اداره
قضایای دولت لست ملکیت های مغصوبه راترتیب ودرمحاکم مربوط به اقامه دعوی
علیه غاصبین مبادرت نماید( .ص )575
:8متحدالمآل شماره( )674-599مؤرخ:1392/3/14
وصف جرم خیانت در امانت ووصف جرمی غدروتزویر هریک در قانون
جزاء تعریف مشخص دارند.
معامالت بانک های خصوصی که پول مشتریان راتحت دوران قرار میدهند
اگر اضرار پولی ناشی از معامالت در حقوق مشترکین یامشتر یان بانک تبارز نماید
که جرم تشخیص گردد  ،تحت عنوان خیانت دراعتماد مشتریان بصورت عذر
وتزوزیر منعکس خواهدشد که مطابق احکام قانون قابل تعقیب است  ،نه خیانت
درامانت
بصورت کل درهمچوموارد باید مصرحات مشخص قانون درنظر گرفته
شود( .ص )578
:9متحدالمآل شماره()2953مؤرخ:1392/3/27
بتأسی ازحکم شماره ( )1848مؤرخ  )92/3/18رئیس جمهوری
اسالمی افغانستان باینوسیله ابالغ میشود تاازترتیب وتطبیق نقشه های ساختمانی در
ساحات سبزجداً خود داری به عمل آید( .ص )582
:10متحدالمآل شماره( )750-675مؤرخ:1392/4/4
هرگاه دریک موضوع دوحالت مبنی برحقوقی وجرمی تبارزنماید ،وهرگاه
یکی آن منشاء ورسیده گی حقوقی بربخش حرمی مؤثریت داشته باشد اوالً بخش
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حقوقی آن تحت رسیده گی قرار گیرد .درغیر آم هرکدام که به محکمه مربوط
غرض انتقال راجع میشود  ،محکمه مربوط مکلف است تادر مورد تشخیص
نمایدکه کدام بخش را اوالًتحت رسیده گی قراردهد( .ص )585
:11متحدالمآل شماره( )836-751مؤرخ:1392/4/5
مؤسسات غیردولتی که وصف انتفاعی داشته شرکت های خصوصی،
شفاخانه های خصوصی  ،مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی  ،مکاتب خصوصی
وامثال آن ها دولتی نبوده بنابران منسوبین آنها مؤظفین خدمات عامه دانسته نمی
شوند( .ص )588
:12متحدالمآل شماره( )902-837مؤرخ:1392/4/26
قاضی ایکه قضیه رادر محکمه استیناف رسیده گی نموده باشند ،به هیچ
وجه دررسیده گی ابتدایی آن که جهت رسیده گی مجدد به محکمه ابتدائیه ارجاع
می یابد  ،اشتراک کرده نمی تواند( .ص )590
:13متحدالمآل شماره( )975-903مؤرخ:1392/5/22
درمورد اصطالح پلوان شریک وموارداستعمال آن نکات ذیل توضیح
گردید:
زمانیکه باالی زمین بدون اسناد دست دا شته شخص ادعا صورت گیرد ،ازحکم مندرج فقره ( )1ماده ( )8قانون تنظیم امور زمین داری خارج می گردد
ودرصورت وجوددعوی برزمین فاقد اسنادنمیتوان به اساس تائید پلوان شریک
درمورد تصرف مالکانه شخص به موضوع رسیده گی نمود .درزمینه طبق مدارک
اثباتیه مندرج قانون اصول محاکمات مدنی به د عوی رسیده گی ومنفصل می گردد
زیرا شرط اعتبار تائیدپلوان شریک  ،عدم وجود ادعاازجانب اشخاص ویاعدم قیدیت
آن به دفتر امالک دولتی می باشد.
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 بدون وجودد عوی از طریق وقوع عقد بیع وامثال آن برزمین فابقدسندویاتقاضای تسجیل چنین ملکیت به وثایق شرعی  ،رهنمود تنظیم اسنادشرعی
مبنی برتوثیق عقدبیع  ،انتقال وتسجیل ملکیت مصوب شماره ( )563مؤرخ
 1391/12/27شورای عالی ستره محکمه منتشره ماه سنبله  1391مجله قضا ء
قابل رعایت می باشد.
مجازات همچو اشخاص تعطیل وتعلیق نگردیده بلکه به اساس فقره ()1
ماده ( )15قانون فوق قابل تنفیذ می باشد( .ص )593
:14متحدالمآل شماره( )1048-976مؤرخ:1392/5/22
جرایمی که درماده ( )3قانون نظارت برستراتیژی فساد اداری  ،ازجمله
جرایم فساد اداری قلمدادشده درصورتیکه وظیفوی باشد یاغیر وظیفوی مرتکبین آن
تحت جرایم فساد اداری مورد محاکمه قرار می گیرد وطبق قوانین خاص مجازات
می شوند( .ص )597
:15متحدالمآل شماره( )1582مؤرخ:1392/6/17
ریاست های محاکم استیناف والیات جداً توجه نمایند که بجز از اشخاص
مسؤول که ازطرف ستره محکمه تعیین می گردد ،به هیچوجه اجازه ندهند که به
کتب ثبت اسناد محفوظ دسترسی یابند ویابه ترتیب مثنی اقدام ورزند( .ص )601
:16متحدالمآل شماره( )1124-1049مؤرخ:1392/7/30
روسای محاکم وقضات مربوط مکلف اند تاحین تبدیلی ،تقاعدویاختم
وظیفه دفاتر ثبت محفوظ وثایق دوران کاری خویش را برررسی نموده وآنرانیم
کاره نگذارندتاموجب ضیاع حقوق شهر وندان نگردد( .ص )605
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:17متحدالمآل شماره( )1200-1125مؤرخ:1392/8/4
تشکیل جمیع محاکم ابتدائیه حایز سه نفر قضات بوده  ،هرگاه سه نفر همه
مقرروحاضر نباشند دونفر قاضی ودرغیر آن یک نفر قاضی به امورمحاکم ابتدئائیه
صالحیت رسیده گی دارند.
اطالق کمتر از سه نفر بیکی ودوموجه می باشد( .ص )606
:18متحدالمآل شماره( )1376 -1201مؤرخ:1392/ 8/ 8
درحالیکه فیصله درمورد متهم محکوم به اعدام در دیوان ستره محکمه
تائیدوراجع به سایرین نقض وقابل احاله به محکمه تحتانی باشد ،کاپی مصدق فیصله
مذکور ازدوسیه اخذ ،اصل بریاست جمهوری اسالمی افغانستا ن وکاپی به محاکم
تحتانی محول شود( .ص )608
:19متحدالمآل شماره( )1352-1277مؤرخ:1392/ 8/11
محکمه استیناف درموردفیصله صادره محکمه ابتدائیه ضمن قرار ،فیصله،
رسیده گی نماید ،رسیده گی مکتوبی صحت ندارد( .ص )610
:20متحدالمآل شماره( )1431-1353مؤرخ:1392/ 8/29
وثایق شرعی دارای انواع مختلف بوده درمجموع حاوی اقرار مقر ویااخبار
مخبرین می باشدکه درمورد مشخص اقرارواخبار خودرا درج وثیقه شرعی نموده
ازجانب آمریت وثایق بادرج آن درورقه وثیقه وثبت آن حایز اعتبار میگردد .ودرکنار
آن موضوع اقرار واخبار نیز بایدواضح ومشخص باشدوازجمله مواردی باشدکه اثر
حقوقیی  ،قانونی روی آن مرتب گردد وباید خلص موضوع آن در ستون موضوع
وثیقه درج گردد.
طوریکه مالحظه میگرددوثایق مندرج استهداءاز اقرارسه نفر مقرین ترتیب
گردیده وموضوع آن اخبار از شهادت ودر ضمن حصرورثه شخص متوفی باشد که
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درستون موضوع ازان یاد آوری گردیده است  .بناءً ذکر عبارت (وثیقه هذابه
منظور مهاجرت به خارج کشورترتیب گردیده ) در ستون تشریحات وثیقه که
درحقیقت تمام تشریحات بایدحاوی اخبار مخبرین ومقرین باشد کدام جایگاه واثر
قانونی ندارد.
آمریت های وثایق از ذکر چنین موارد که اصالً موضوع ترتیب وثیقه شده
نمیتواند جداً احترازنمایند( .ص )612
:21متحدالمآل شماره( )1507 - 1432مؤرخ:1392/ 9/ 3
قبالًراجع به تمدید اجاره دکاکین ازطریق مزایده یا از قرارکرایه همجواران
مصوبه شماره ( )1142مورخ  1391/9/21شورایعالی ستره محکمه به متن ذیل
صادر گردیده بود:
«پروتوکول یاتابع قانون یاتابع عرف عام می باشد .کرایه مترانه مخالف
عرف عام کشور است وبردکاکین مصداق پیداکرده نمیتواند.الزم است عرف
تجارتی در زمینه بادرنظرداشت نظرتدقیقی رعایت گردد».
بنابران درمورد اجاره محالت تجارتی ،دکاکین فی باب دکان اجاره داده
شود ،ضرورت به ذکر مساحت نیست( .ص )615
:22متحدالمآل شماره( )2198مؤرخ :1392/ 9/ 11
درنتیجه بررسی های مفتشین قضایی واداری محاکم درمورد اصول وقواعدتحریر
وثایق  ،طی ( )8ماده رهنمودارائه شد ،جداًمورد تطبیق قرارگیرد( .ص )619
:23متحدالمآل شماره()1657 -1583مؤرخ:1392/ 9/24
قضایای احوال شخصیه  ،نسب ومیراث به محاکم ولسوالی ها  ،مربوط
است ولی قضایای نکاح وطالق به محکمه احوال شخصیه مرکز والیت محول
شود( .ص )622
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:24متحدالمآل شماره( ) 1738-1658مؤرخ :1392/ 9/ 26
صالحیت رسیده گی قضایای اطفال ولسوالی های والیاتیکه مراکز اصالح وتربیت
درآنهاوجود دارد ،به محاکم اطفال مراکز والیات ودرغیر آن باتشخیص وصف
جرمی ونوعیت جرم به دیوان مربوط محکمه شهری تفویض گردد( .ص )624
:25متحدالمآل شماره( )9864مؤرخ:1392/10/ 2
بعموم محاکم ملکی ونظامی اخبار میشودکه بدون استیذان ستره محکمه
وآگاهی ریاست تعلیمات قضایی  ،به سیمینارها ،کانفرانسها وبرنامه های آموزش
مسلکی اشتراک نورزند( .ص )627
:26متحدالمآل شماره( ) 1815- 1739مؤرخ :1392/ 10/ 4
اشتراک یک قاضی درعین قضیه درمراحل ابتدائی واستیناف خالف قانون
ومصوبه شماره ( )532مؤرخ  1391/4/20شورای عالی ستره محکمه می باشد
امااشتراک قاضی درمرحله ابتدائیه به هدف صدور قرارجهت تکمیل خالهای
تحقیقاتی دوسیه درحالیکه در اصل موضوع حکم نکرده باشد  ،رسیده گی قضایی
محسوب نگردیده واشتراک وی در رسیده گی استینافی قضیه مانع قانونی ندارد.
(ص )628
:27متحدالمآل شماره(  )4306مؤرخ :1392/ 11/ 5
چون محاکم مرجع آمال وآرزوهای مردم می باشد  ،لهذا به عموم محاکم
وقضات ومنسوبین اداری محاکم یک باردیگر اکیدا؟ً هدایت داده میشود که
درپهلوی تأمین عدالت وحاکمیت قانون سلوک کاری راتعمیم بخشند ودرمورد
حضور هر قاضی و هر منسوب اداری باالی وظیفه محوله توجه جدی مبذول
دارند( .ص )631
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:28متحدالمآل شماره( )1891-1816مؤرخ :1392/ 11/15
درمواردیکه محاکم مدنی به حیث ممثل محاکم تجارتی به قضایای
(تجارتی) رسیده گی مینمایند ،مکلف اند تااجراآت شان رامطابق قانون اصول
محاکمات تجارتی عیار سازند( .ص )634
:29متحدالمآل شماره()1971-1892مؤرخ :1392/12/12
به تأسی ازحکم ماده ( )31قانون تشکیل وصالحیت قوه قضا ئیه درمورد
تبدیلی محکمه ،درقضایای جزایی وبخش حق العبدی آن رهنمود الزم اراده شد.
مدعی حق العبدصالحیت مطالبه تبدیلی محکمه رادر بخش حق اهلل قضیه
ندارد.
هرگاه بعد مسافه بین محبس وومحل زیست متهم مطرح باشد وزارت
داخله میتواند محبس را تبدیل نماید.
هرگاه تقاضای تبدیلی محکمه ناشی ازسلوک قاضی باشد ،تقاضای رد
قاضی مطرح است.
مدعی حق العبد صرف در بخش حق العبد قضیهحق مطالبه تبدیل محکمه
رادارد.
تقاضای تبدیل محکمه درقضایای جزایی صرف از طرف حانوال صورت
می گیرد(ص .)636
:30متحدالمآل شماره( )2151-1972مؤرخ :1392/ 12/14
اقراربه وقف درکتب تملیک خط ووصیت خط توثیق واجراآت گردد( .ص )638
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متن فهرست تاریخوارمتحدالمالهای سال1393
:1متحدالمال شماره ( )۸۰ -۱مورخ ۱۳۹۳:/۱/۴
ازاینکه محاکم مرجع آمال وآرزوی های مردم میباشد  ،قرار مصوبه
شماره ( )1748شورایعالی ستره محکمه  ،عموم قضات بمقصد مواظبت ازامور
محوله وایجاد سهولت برای مراجعین مراتب ذیل را جداً رعایت نمایند.
الف  :درتمام اوقات رسمی به وظیفه محوله حاضر باشند وهیچ گاه غیابت
منسوبین قضائی محاکم بدون اطالع قبلی به مقام ذیصالح وبدون عذر قانونی موجه
دانسته نمی شود.
ب  :سرعت عمل را توأم باکیفیت مدنظر گرفته مواعید قانونی را
دررسیدگی قضایا وقطع منازعات بطور دقیق رعایت نمایند.
ج  :رؤسای محاکم استیناف یک روز رادرهفته برای سمــع شکایات
وارده وبررسی دقیق تعمیل نموده رفع مشکل نمایند( .ص )641
:2متحد المآل شماره ( )۱۶۰ -۸۱مورخ :۱۳۹۳/۱/۲۳
هرگاه محکوم علیه بعداز ابالغ حکم درمدت معینه قانونی اعتراض خودرا
علیه فیصله به محکمه فوقانی تقدیم ننماید  ،فیصله قانوناً قطعیت حاصل نموده قابل
تطبیق میگردد(ص )643
:3متحد المآل شماره ( )۲۴۰ -۱۶۱مورخ:۱۳۹۳/۱/۲۶
طبق مصوبه شماره ( )1635شورایعالی ستره محکمه  ،داراالنشاء از
پذیرش متقاضیان تبدیلی محکمه در دعاوی مدنی و تجارتی که بحیت مدعی
قراردارند خود داری نماید و ریاست محکمه استیناف والیت مربوط راجع انفصال
قضیه ،محکمه مربوط را مکلف سازند  .در صورتیکه مدعی درمورد قاضی مشکل
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داشته باشد بدون اینکه قضیه از محکمه ذیربط تبدیل گردد میتوانند به تقاضای رد
قاضی مبادرت نمایند( .ص )647
:4متحدالمال شماره ( )۳۲۰ -۲۴۰مورخ :۱۳۹۳/۱/۲۷
بموجب مصوبه شماره ( )33شورایعالی ستره محکمه ،تعلیق تصرف ممکن
است ،تدابیر احتیاطی دردعاوی ازموارد مؤجه میباشد درحالیکه مدعی بها قابل
اتخاذ تأمینات باشد محکمه اسناد مثبته مدعی راتحت مداقه قرارداده درصورتیکه
مدعی دلیل واسناد داشته ونیز مدعی علیه تضمین بدهد که جبران خساره عایده
برمدعی به راتالفی مینماید محکمه درمورد عواید مدعی بها تجویز مبنی برتحویل آن
ببانک اتخاذ کرده میتواند.
نوت :بموجب مصوبه شماره ( )621مؤرخ  1393/4/17شورایعالی
ستره محکمه  ،تصویب شماره ( )33مؤرخ  1393/1/5به متن ذیل تصحیح شده
است:
«دردعاوی اشیای منقوله  ،عواید مدعی بهای عقاری واشجار مثمر اگر
مدعی بخواهد که مد عی بهاازتصرف مدعی علیه خارج شود  ،محکمه بنابردالیل
معقول طی قراری میتواند شکایت راقیول ومدعی بهاراازدست وتصرف مدعی علیه
کشیده  ،تاختم دعوی بدست شخص امین ومعتمد ویابه بانک بسپارد مدعی بهای
عقاری ازاین امر مستثنی است( ».ص )648
:5متحدالمال شماره  )۴۰۰-۳۲۱مورخ : ۱۳۹۳/۲/۹
هرگاه اخذ کروکی ،قیمت ،تعریف وتوصیف مدعابهاتوسط اهل خبره بنابر
ناامن بودن ساحه متعذر باشد ،بارعایت مصوبه شماره ( )۱۴۵۰شورایعالی ستره
محکمه ،بمنظور جلوگیری ازتعطیل بیشتر انفصال قضیه درحالیکه دفتر امالک
مدعی بها را تائید نموده باشد بادرنظرداشت شرایط امنیتی موجود هرگاه تعدادی
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ازاهالی محاسن سفیدان وپلوان شریکان درمدعی بها ازقریه ای که مدعی بها درآن
قراردارد ،حاضر وآنها بشمول نماینده گان ادارات ،امالک وقضایای دولت مدعی
بها را ازنگاه موقعیت ،مساحت ،حدود ونوعیت تعریف نموده وبه قیمت گذاری آن
در حضورطرفین مبادرت نمایند ،آنگاه زمینه برای رسیده گی محکمه مساعد خواهد
شد ( .ص )650
:6متحد المآل شماره ( )۴۸۰ – ۴۰۱مورخ 1393/2/13
در حکم حد ،قناعت وعدم قناعت څارنوال اثر حقوقی ندارد زیرا حد
حزای معین بوده تغیر پذیر نیست درصورتیکه محکوم قناعت نداشته باشد قضیه
مستلزم احاله به محکمه استیناف میباشد محاکم حین صدور حکم به مجازات حد
شرب سعی نهائی نمایند تا در حال بروز کمترین شبهه از تطبیق حد خود داری
نمایند چراکه بعد از تطبیق حکم محلی برسیدگی استینافی باقی نمی ماند واگر
حکم تطبیق نگردیده و مورد رسیدگی استینافی قرار میگیرد درحالیکه حد روی
ملحوظ شرعی و فقهی ساقط گردد به تعزیر حکم میشود چه متهمی که به حد
محکوم شده و مورد تطبیق حد قرار میگیرد جزاء دیگری که سلب آزادی باشد
باالی آن محل قانونی ندارد ( .ص )653
:7متحدالمال شماره( )۷۴۰ -۴۸۱مورخ ۱۳۹۳ /۱ /۲۶
به ارتباط متحدالمال شماره( )۳۵۹۱ – ۳۴۵۹مورخ ۱۳۹1 /۱۲ /۲۳
توضیح گردیدکه در آینده هیچ استهدای وزارت خانه ها بدون امضاء وزیر یا معین
آن در اداره تدقیق و مطالعات،داراالنشاء شورایعالی و ریاست تحریرات مورد
رسیدگی قرار نگیرد( .ص )655
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:8متحد المآل شماره ( -۵۴۱الی  )۶۲۲مورخ 93/4/21
طوریکه درمصوبه شماره ( )۴۰۲شورایعالی ستره محکمه تأکیدشده است
 ،قضات وظایف خاص تأمین عدالت قضائی را طبق حکم قانون به عهده دارند و
نباید این ویژگیهای مشخص با مشغولیت های دیگری متأثر گردد بنابر آن قضات
بایستی د رحدود احکام قانون بوظیفه معینه مشغول بوده  ،نمیتوانند به اجرای امامت
در مساجد و سایر اموریکه قانون آنرا خالف مناسب قضائي میداند مبادرت نمایند.
هرگاه ثابت شد که یک قاضی به امور مذکورمبادرت ورزیده است از
قضاءعزل می شود ( .ص )657
:9متحد المال شماره( )۱۲۹ -۷۴مورخ۱۳۹۳ /۲ /۱۵
شورایعالی ستره محکمه با درنظر داشت حالت واوضاع عینی محاکم
ایجاد تغییر مثبت در روش و وضع قضات در محاکم ج.ا.ا حسب اقتضای زمان
قرار مصوبه تفصیلی شماره ()۱۳۱مورخ  ۱۳۹۳ /۲/۲توصیه های مشخص را
،به قضات ومنسوبین محاکم درمورد نظم ،دسپلین نظافت دفتر ولباس اراده وتطبیق
آن را جداًهدایت داد( .ص )658
:10متحدالمال شماره ( )703-623مورخ 1393/4/24
طبق ماده ( )11مقرره اجراي مثني وثايق در مخازن وثايق ،مصوبه ()665
مورخ  1386/8/26شورايعالي ستره محكمه مندرج صفحات ( )208 ،205
سيمينار عالي روساي محاكم  1386از مثني كمپيوتري وثايق درحين اجراي آن مثل
ساير وثايق از درخواست كننده قيمت اخذ و به حساب واردات دولت تحويل
ميگردد( .ص )666
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:11متحدالمال شماره ( )784-704مورخ 1393/4/28
باساس معلومات حاصله از رياست عمومي دافغانستان بانك نرخ وسطي في
گرام نقره خالص طي ششماه اول و ششماه دوم سال  1393مبلغ ()41.185
افغاني تثبيت و با در نظر داشت آن نرخ مقدار هفت هزار مثقال نقره خالص معادل
( )35000گرام بارعايت مصوبه كميسيون دوم سيمينار رؤساي محاكم واليات
منعقده سال  1347مندرج صفحه ( )45نشريه سيمينار مذكور مبلغ
( )1476475افغاني سنجش گرديده است.
بنابران مبلغ متذكره بحيث نرخ ديت براي سال  1393تصويب شد.
(ص )669
 :12متحدالمآل شماره ( )۸۵۸ - ۷۸۵مؤرخ  ۱۹ر  ۶ر 1393
بموجب مصوبه شماره ( )1054شورایعالی ستره محکمه ،رسیده گی
قضایای ناشی از فساداداری که تفصیل آن درماده سوم قانون نظارت برستراتیژی
مبارزه علیه فساد اداری طی  18مورددرج گردیده است ،ازصالحیت محاکم جرایم
فساد اداری می باشد( .ص )672
:13متحدالمآل شماره ()۹۴۸ -۸۶۶مورخ 1393/6/25
باساس مصوبه شماره ( ) ۶۲۶شورایعالی ستره محکمه ،از انجاکه به اثر
تقاضای دولت محاکم قضایا را تحت رسیده گی قرار میدهند باالثر څارنوالی
مکلفیت دارد تا درمورد احضار متهمین به اقدام الزم جهت رعایت قانون اجراآت
جزائی مبادرت نمایند که در این جمله مسأله مصارف اعالن در رادیو نیز شامل
میباشد( .ص )676
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:14متحدالمآل شماره ()۱۰۳۱ -۹۴۹مورخ1393/6/26
وجود ثبت محفوظ برای وثایقی شرط می باشد که در دو نقل اصل وثبت
ترتیب گردیده باشند وثایقی که د رسالهای قبل در یک نقل ترتیب می گردیدند و
ال دارای ثبت نباشند این شرط در قبال آن مصداق نمی داشته باشد.
اص ً
باآنهم اگر هیأت تصفیه نتواند اعتبار یا عدم اعتبار و ثایق را تشخیص دهند
میتوانند آنرا جهت تثبیت صحت یا سقم به محکمه ابتدائیه که مندرجات سند در
حوزه قضائی آن قرار دارد محول نمایند تامحاکم طبق ماده ( )۹تعلیماتنامه تحریر و
ثایق در زمینه اقدام و همکاری نمایند( .ص )678
:15متحدالمآل شماره ( )1114- 1032مؤرخ  1ر  7ر 1393
محاکم وادارات ثبت اسناد حین اجرای قباله بیع جایزی مطابق احکام
قانون محصول وثایق واسناد اداری دولتی وتعرفه محصول دولتی درمحاکم ،از اخذ
محصول درمورد صندوق انکشاف زراعتی که یک نهاد دولتی بوده احتراز
وخودداری نمایند( .ص )681
:16متحدالمآل شماره ( )1197- 1115مؤرخ  2ر  7ر 1393
بارعایت حكم فقره ( )1ماده پنجم قانون زمینداری اداره تصفيه اراضي
در حين تصفيه زمين ،به معلومات ثبت محفوظ سند دست داشته مالكين نياز مبرم
دارند .بنابر آن مطابق مصوبه شماره (  )828شورايعالي ستره محكمه ،محاكم در
هنگام تصفيه زمين به اساس مطالبه رسمي و كتبي اداره فوق ،معلومات الزمه را طور
سري در اختيار شان قرار دهند( .ص )684
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 :17متحدالمآل شماره ( )1278 - 1198مؤرخ  6ر 7ر 1393
اصطالح لغوحکم وموارد تطبیق آن :طبق قانون تشكيل و صالحيت قوه
قضائيه براي هريك از محاكم اعم از ابتدائيه ،استيناف و فرجام ،صالحيت هاي
مشخص تسجيل يافته كه برمبناي آن اجراآت مي نمايند.
بنابرآن مطابق ماده ( )54همين قانون محاكم استيناف در مرحله ثانوي
صالحيت رسيده گي قضايا و فيصله های محاكم تحتاني را طبق احكام قوانين
مربوطه داشته و عندااليجاب مي تواند آن را تائيد يا لغو نمايند.
وطبق صراحت جزء ( )17ماده ( )4همين قانون الغاي احكام قطعي و
نهائي محاكم بر اساس تجديد نظر از صالحيت شورايعالي ستره محكمه مي باشد.
طوريكه تذكر يافت موارد استعمال اصطالح ( لغو) در دو ماده فوق ازهم
متفاوت بوده باهم در تضاد و تناقض قرار ندارند و هريك در جاي خود قابل رعايت
اند(ص )687
:18متحدالمآل شماره ( )1359 - 1279مؤرخ  8ر 7ر1393
محاكم و آمريت هاي وثايق در ترتيب وثايق و اسناد مقيد به قيودات قانوني
ميباشند كه از آن جمله درج اسناد مثبت هويت افراد در وثايق ميباشد كه بدون
موجوديت آن ترتيب وثايق غير قانوني و خالف قيودات قانون ميباشد .چنانچه ماده
( )11تعليمات نامه تحرير وثايق در زمينه صراحت تام دارد :بناءً درج نمره تذكره
اقرار كننده وشاهدان در تمام انواع وثايق حتمي و الزمي ميباشد( .ص )689
 :19متحدالمآل شماره ( )1440 - 1360مؤرخ  9ر 7ر 1393
تجاويز محاكم ابتدائيه در مورد فروش جايداد هاي تحت تضمين بانكها و
ساير تجاويز مانند ،تعيين وصي ،تخليه و تسليمي جبري دين به دائن سلب واليت
ولي و امثال آن صرف اعمال واليت قاضي در موضوعات ،كه جنبه دعوي ندارند
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مي باشد ،چنين تجاويز و تصاميم محاكم تابع مراحل فوقاني نبوده هرگاه در زمينه
مشكلي ايجاد گردد و يا اعتراض بر آن صورت گيرد محكمه صادر كننده تجويز،
صالحيت بازنگري به تصميم قبلي داشته ،مي تواند تجويز خويش را طبق احكام
قانون مجدداً صادر نمايد .طوريكه مي توانند تصميم مبني بر سلب واليت ولي را
لغو و مجدداً به تنفيذ واليت تصميم اتخاذ نمايند و به همين قياس در ساير موارد.
(ص )691
 :20متحدالمآل شماره ()1521-1441مؤرخ1393/7/21
اماکن رهایشی ودکاکین دولتی که جدیداً اعمار وبرای باراول به اجاره
داده میشودمانعی نیست که اجاره آن طور داوطلبانه صورت گیر د ،اجاره بعدی
تابع داوطلبی نمیشود.
محالت مورد بحث که ازطرف مراجع مربوط دولتی باجاره داده میشود
به تراضی طرفین است اگر میعاداجاره معین نباشد اجاره برای مدت یکسال اعتبار
داردکه درختم سال عقد اجاره مجدد صورت گرفته میتواند.
اجاره گیرنده شخصاً از محل استفاده نموده آنرابرای شخص دوم اجاره
داده نمیتواند مگرآنکه در عقداجاره تنزیلی موافقه مالک راحاصل کرده باشد.
بعد از ختم اجاره در صورتیکه مستأجر به دوام فعالیت عالقه داشته باشد،
محل ازطرف هیأت مختلط تحت ریاست نماینده وزارت مالیه به ترکیب نمایندگان
اداره قضایای دولت  ،وزارت عدلیه ،وزارت شهرسازی(درصورتیکه ملکیت به شهر
سازی مربوط باشد) با اداره که ملکیت به آن ارتباط دارد وشاروالی بارعایت شرایط
،موقعیت ،صالحیت وبادرنظرداشت کرایه محالت غیر دولتی مماثل ویا مجاورتثبیت
می گردد( .ص )693
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:21متحدالمال شماره( )۱۶۰۴ -۱۵۲۲مورخ ۱۳۹۳ /۸ /۳
محاکم نظامی درقضایای مربوط اسناد تقنینی نافذ از قبیل قانون جرایم
عسکری،قانون جزای عسکری ،مقرره تادیب متخلفین انضباط ودسپلین عسکری،
اصولنامه خدمات گارنیزیون وفرامین مربوط اجراآت خویش راعیار نمایند.
(ص)696
:22متحدالمال شماره ( )1685 - 1605مورخ1393/ 8 / 2
مطابق ماده ( ) 234قانون اجراآت جرایی ذکر اسم محکمه واسمای قضات
درفیصله هاضروری است  .بناءً قضات محترم مکلـف اندتااحکام وارشادات
موادقانون متذکره رادرصدورفیصله های خویش رعایت نمایند( .ص )698
:23متحدالمال شماره ( )۱۷۶۵-۱۶۸۶مورخ 1393/۸ /۱۳
چون توقیف متهم تصمیم قضائی می باشد ،څارنوالی استیناف قبل از احاله
دوسیه به محکمه استیناف توأم یا پارچه ابالغ پیشنهاد سرنوشت متهم را مبنی بر
تمدید توقیف و یا رهائی با ارائه دالیل به محکمه استیناف ارائه بدارد اینکه محکمه
استیناف آنرا می پذیرد و یا نمی پذیرد از صالحیت قانونی محکمه استیناف می
باشد( .ص )700
:24متحدالمال شماره ( )1845-1766مورخ1393/8/17
ماده ( )102قانون اجراآت جزایی درمورداعتراض به برائت متهم وتوقیف
احتیاطی وی به تجویز محکمه ذیصالح صراحت تام دارد  ،حکم مبتنی بردوام
توقیف درمغایرت باماده ( )25قانون اساسی وماده ( )4قانون جزاء قرارندارد
زیراطبق مفادمتن ماده ( )102قانون اجراآت جزایی هرگاه محکمه فوقانی درخالل
مدت ( )15روز امر تمدیدتوقیف متهم راصادر نه نمایدمتهم فوراً رهامیگردد.
(ص)702
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:25متحدالمال شماره ( )1925-1846مورخ 1393/8/20
پیوست به مصوبه شماره ( )1135مؤرخ  1392/8/16شورایعالی ستره
محکمه توضیح میشود که مصوبه فوق منوط به این بوده که در هر والیت محکمه
خاص احوال شخصیه ایجادمیشودودروالیاتیکه محاکم احوال شخصیه ایجادنشده
باشدمطابق ماده ( )68قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه رسیده گی به موضوعات
احوال شخصیه از صالحیت محاکم ابتدائیه ولسوالی ها دانسته میشود( .ص )706
:26متحدالمال شماره ( ) 2005- 1926مورخ1393/8/27
پدر از متروکه متوفی درسهم خویش تصرفات مالکانه نموده میتواند ولی
درسهم سایر ورثه حق تصرف را ندارد ودرمورد سهم صغیرکه تحت والیت آن قرار
دارد طبق صراحت ماده ( )274قانون مدنی نمی تواند بدون اجازه محکمه
باصالحیت دراموال غیر منقول ،تجارتخانه واوراق واسناد مالی وبهادارکه بیش از
بیست هزار افغانی قیمت داشته باشد تصرف نماید .بناءً بهتر است موضوع به
محکمه محل سکونت صغیران محول گردد تا در مورد تصمیم مقتضی اتخاذ وطبق
آن اجراآت گردد( .ص )709
 :27متحدالمال شماره (  )2085- 2006مورخ 1393/8 /28
رهنمودتنظیم اسناد شرعی وتوثیق ملکیت  ،در باره اشخاصی قابل تطبیق
می باشد که در امالک متصرفه طبق حکم فقره ( )1ماده هشتم قانون تنظیم امور
زمینداری منتشره جریده رسمی شماره ( )958مؤرخ  1387/5/10بیَش از()35
سال تصرفات مالکانه داشته باشد( .ص )711
 :28متحدالمال شماره (  )2165 - 2086مورخ 1393/10 /17
اگر هیئت تصفیه نتواند اعتبار یاعدم اعتبار وثایق را تشخیص دهند
میتوانند آنرا جهت تثبیت صحت یاسقم به محکمه ابتدائيه که مندرجات سند در
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حوزه قضائی آن قرار دارد محول نمایند تا محاکم طبق ماده ()۹تعلیمات نامه تحریر
وثایق در زمینه اقدام وهمکاری نمایند( .ص )713
:29متحدالمال شماره ( )2245- 2166مورخ 1393/ 10 /20
محکمه استیناف صرف در حالت بطالن حکم محکمه حاکمه،دوسیه را به
محکمه ابتدائیه راجع می سازد ،در سایر موارد خود در موضوع رسیده گی نموده
واصدار حکم می نماید( .ص )716
:30متحدالمال شماره ( 2323- 2246مورخ1393/10/ 22
منظوري وزير عدليه در تعويض حبس به كار بدليل متعلق بودن تشكيل
نبوده بلكه يك مصلحت قانون است كه از سابق در موارد مختلف وجود داشته و
قابل رعايت مي باشد( .ص )718
:31متحدالمال شماره (  )2401- 2324مورخ1393/10/23
توجیه ماده ششم قانون قضایای دولت:
بعداز اینکه قرار اداره قضایای دولت به شخص حکمی یا حقیقی اخبار شد
شخص آن گاه مطابق ماده ()6قانون ،قضایای دولت در محکمه می تواند بر آن
اعتراض نماید( .ص )721
 :32متحدالمال شماره ( )2479-2402مورخ 1393/10/30
الف:محكمه استيناف صرف در صورت بطالن حكم ابتدائيه ،قضيه را
غرض صدور حكم مجدد به محكمه حاكمه ارجاع ميدارد و در صورتيكه قرار مبني
بر تحقيقات مزيد را صادر کند دوسيه را به څارنوالي احاله مي نمايد نه به محكمه
ابتدائيه .درینصورت څارنوالي مكلف است بعداز رفع خال ها دوسيه را دوباره به
محكمه استيناف ارسال نمايد تا بعداز مالحظه نتايج تحقيقات تصميم مقتضي اتخاذ
نمايند.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

ب :هرگاه محكمه ابتدائيه در ماهيت موضوع تصميم اتخاذ نكرده باشد
بلكه در شكليات حكم نموده باشد محكمه استيناف در صورت وجود اعتراض بر
چنين احكام طبق صراحت ماده ( )269قانون اجراآت جزائي حكم را نقض و قضيه
را جهت فيصله در اصل موضوع به محكمه ذيصالح ارجاع مي نمايد كه در اين
صورت از اينكه قضات محكمه ابتدائيه قبالً در ماهيت تصميم اتخاذ نه نموده اند
طبق صراحت ماده فوق الذكر و طبق تصويب شماره ( )532مورخ 1391/4/20
مقام شورايعالي ستره محكمه قضات قبلي ميتوانند در حكم جديد اشتراك نمايند.
(ص )724
:33متحدالمال شماره (  )2557-2480مورخ 1393/11/1
ابراء و اصالحي كه در نتيجه دعوي بين اشخاص حقيقي صورت ميگيرد،
نزاع و دعوي را بين آنها قطع نموده باالي متعاقدان حجت قاصره مي باشد ،اين
وثايق حقوق ساير اشخاص حقيقي و حكمي را به شمول دولت متأثر نمي گرداند لذا
در صورتيكه اداره قضاياي دولت امالك دولتي را در محلي تشخيص نمايد كه طور
غير قانوني تصرف گرديده ،مطابق فرمان شماره ( )83مورخ  1382/8/18رياست
ج.ا.ا و بارعايت قانون تنظيم امور زمينداري و قانون قضاياي دولت ،در مورد
استرداد امالك مغصوبه از طريق اقامه دعوي در اصل موضوع و يا اقامه دعوي در
مورد جعل و تذوير اسناد و ساير موارد اقدام الزم و مقتضي نمايد( .ص )728
 :34متحدالمال شماره ( )2635 - 2558مورخ 1393/11/8
تفریق قضائی ذریعه والیت قاضی در موارد خاصی که در آن مصلحت
زوجین در نظرگرفته میشود با تقاضای زوجه و تکمیل معیار ها و شرایط قانونی
حکم می گردد.
برای مطالبه تفریق به سبب غیاب زوج که زوجه صرف از ناحیه غیاب
زوج متضرر باشد نه عدم انفاق ،محکمه میتواند در صورتی به موضوع رسیدگی
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نماید که زوج مدت سه سال کامل غایب باشد و قبل از آن حق مطالبه تفریق برای
زوجه ایجاد نمیگردد مگراینکه مطالبه تفریق از ناحیه عدم انفاق نماید بناءً در
صورت عدم تکمیل شرایط قانونی محکمه میتواند طبق صراحت ماده ۲۶۷قانون
اصول محاکمات مدنی با رعایت ماده ()۱۰۵قانون مذکور تصمیم اتخاذ و الیٰ
تکمیل شرایط دعوی را رد می نماید و هرگاه زوجه ادعای تفریق به سبب ضرر
ناشی از معاشرت سوء می نماید در صورتیکه زوج خودرا از دعوی کناره وبخواهد
حقوق زوجه را تلف نماید محکمه با در نظر داشت احکام غیابی به موضوع
رسیدگی می کند ودرحالیکه در مطالبه تفریق به سبب ضرر شروط قانونی موجود
نباشد طورمثال زوج اصالًغایب بوده و مدتی است که در مسکن زوجه حضور
ندارد بناءً ضرر از معاشرت اصالً قابل تصور نیست جز ضرری ناشی از عدم انفاق
بناءً محاکم با در نظر داشت شرایط قانونی به مطالبات تفریق مبادرت ورزیده طبق
احکام قانون در صورت توافر شروط قانونی در ماهیت موضوع حکم نمایند ودر
صورت عدم توافر شروط قانونی در شکل موضوع تصمیم اتخاذ و به تکمیل شروط
قانونی هدایت دهند( .ص )730
 :35متحدالمال شماره ( )2713-2636مورخ 1393/11/11
در مواردیکه تعریف مدعابها ضرورت باشد ،مطابق حکم ماده دوم قواعد
مربوط به اشکال در تنفیذ مصوب سیمینار رؤسای محاکم سال  1350مدعی
مکلف است تا حدود و اوصاف مدعابها را به تائید مدعی علیه به محکمه مربوط
درج دعوی خود نماید و در صورت بروز اختالف میان آنها در مورد حدود و
اوصاف مدعابها محکمه می تواند بارعایت حکم ماده ( )176قانون اصول
محاکمات مدنی موضوع را به اهل خبره محول نماید.
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در دعوی جبران خساره قطع ( )2500اصله درخت چنار و اجاره ()14
ساله زمین مقدار جبران خساره و اندازه اجاره زمین که به اساس معامله صورت
گرفته و از طرف مدعی قابل توضیح می باشد نه اهل خبره( .ص )734
 :36متحدالمال شماره ( )2791-2714مورخ1393/11/15
ازآنجاکه عده از کارمندان دولت و مسؤولین خدمات عامه مخصوصاً
قضات محاکم در شرایط امنیتی موجود مورد تهدید قرارگرفته و تهدیدات نیز منتج
به نتیجه و سبب ضایعات قابل توجه گردیده ،بنابر آن الزم است ،محاکم با توجه به
واقعیت های ملموس در جامعه بمنظور صیانت از اتباع جمهوری اسالمی افغانستان
در برابر این پدیده مدهش با تطبیق سالم احکام قانون رسالت قضائی شانرا حین
رسیده گی به قضایای مربوط بطور مطلوب ایفا نمایند.
درصورتیکه قضات محاکم به همچو حالت مواجه شوند ،جریان،
بصورت عاجل به مقام ستره محکمه گزارش داده شود(ص )737
:37متحدالمال شماره ( )2869- 2792مورخ 1393/11/18
نکات قابل رعایت دراسناد مشبوه که بمنظور تدقیق مسلکی به اداره
کریمینال تخنیک ارسال می گردد.
درصورتیکه ادارات محترم در قسمت اخذ مواد مقایسوی معلومات کافی
نداشته باشد شخص و یا اشخاص مورد نظر را رسماً غرض اخذ مواد مقایسوی به
ریاست کریمنالتخنیک معرفی و اعزام نموده تا بحضور داشت نماینده ادارات محترم
ذیربط بادر نظر داشت اساسات مسلکی مواد مقایسوی اخذ گردد( .ص )739
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:38متحدالمال شماره ( )2947 -2870مورخ 1393/ 12 /5
چون مرجع واحد جمع آوری عواید وزارت مالیه است ،بناءً مکلف است
اشیائی راکه حکم به مصادره آن صدور می یآبد ،به امالک دولت ثبت و سجل
نمایند( .ص )743
:39متحدالمال شماره ( )3025 -2948مورخ 1393/ 12 /6
ازینکه تذکره تابعیت معرف شخصیت اشخاص می باشد ،لهذا ماده ()11
تعلیمات نامه تحریر وثایق و مصوبه شماره ( )752مورخ  1393/6/25شورایعالی
ستره محکمه ،درج نمبر تذکره طرفین دعوی را با مشخصات آن در تمام وثایق و
فیصله های محاکم حتمی دانسته است تا محکمه متیقن گردد که شخص نامبدل
نیست اشخاصیکه تا حال تذکره تابعیت ندارند ،چون مرجع صدور تذکره شعبات
مربوط حکومت می باشد ،لهذا آن ها با مراجعه به مرجع مربوط مشکل شان را حل
نمایند.
مراجع مربوط طبق قانون مکلف اند با توسل به و سایل ممکنه و معلومات
از اقارب شخص فاقد تذکره و تصدیق خانه های امن از طریق ریاست امور زنان
والیت مربوط ،مشکل را حل نماید( .ص )745
:40متحدالمال شماره ( )3103 - 3026مورخ 1393/12/13
به منظور رفع شکایات بعدی ،در تجاویزیکه جهت حصول دین از طریق
فروش ملکیتهای عقاری تحت تضمین به مزایده اتخاذ می شود ،مراتب آتی رعایت
گردد:
:1تجویز به حضور داشت داین ،مدیون ،ضامن و سایر اشخاص ذیعالقه
پس از رسیده گی به همه جوانب قضیه اتخاذ گردد.
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:2در صورتیکه اشخاص مذکور به محکمه حاضر نشوند یا غائب باشند
احکام مربوط به جلب و احضار ،طبق قانون تطبیق و بعداً تجویز اتخاذ گردد.
:3دینی که برای حصول آن تجویز اتخاذ می گردد ،باید ثابت و غیر
مؤجل باشد.
:4در اثر تقاضای مدیون یا ضامن ،محکمه می تواند مدت کوتاهی را
برایش جهت تهیه و تدارک وجه نقدی دین مهلت بدهد.
:5در صورتیکه سهم و حصه مشاعی مدیون از ملکیت عقاری مشترک
تحت تضمین باشد ،تصریح این مطلب در تجویز ،که سایر شرکا حق اشتراک در
عقد بیع از طریق مزایده را دارند ضروری میباشد.
:6هرگاه پس از صدور تجویز مبنی بر فروش جایداد تحت تضمین ،مدیون
یا ضامن حاضر به پرداخت وجه دین از طریق پول نقد گردد و مدرک آنرا طور
مستند به محکمه ارائه کند .محکمه می تواند در تجویز قبلی اش تجدید نظر نموده
به لغو آن تصمیم اتخاذ نماید( .ص )748
:41متحدالمال شماره( )3181-3104مورخ1393/12/16
هرگاه مجنی علیه یامتهمبا وجود مساعی الزم دریافت شد ه نتواند ،ویادر مورد
حیات و ممات آن به نتیجه نرسد ،څارنوال مربوط برای حل نقیصه قناعت محکمه
را فراهم سازد تا سرنوشت سایر متهمین تعیین گردد( .ص )750
:42متحدالمال شماره ()3259 -3182مورخ139/12/17بارعایت
مصوبه شماره ( )778مورخ  11/5/1390شورایعالی ستره محکمه که چنین
مشعراست « :اگر اسلحه به جمع خود شخص بوده موضوع اختالس محسوب
میگردد در صورتیکه اسلحه را بدون اینکه به جمع وی قید شده بدست آورده باشد
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موضوع سرقت محسوب میگردد که اختالس فساد اداری و سرقت جرم عادی
میباشد».
رسیده گی به جرایم اختالس از صالحیت محاکم فساد اداری بوده و
اکتساب غیر قانونی سالح که اختالس درآن مطرح نباشد ،از جرایم عادی بشمار
می آید و رسیده گی بآن از صالحیت محاکم نظامی محسوب میگردد.
محاکم نظامی مصوبه فوق را مدنظر داشته در حدود صالحیت قانونی
خویش اجراآت نمائید( ».ص )753
:43متحدالمال شماره ( )3337-3260مورخ 1393/ 12 /23
در قضایائیکه محکمه ابتدائیه فیصله غیابی نموده باشد محکمه استیناف
عنداالحضار محکوم علیه ،طبق ماده ( )209قانون اجراآت جزائی جدید اجراآت
مقتضی به عمل آرد و در مورد آنعده قضایائیکه در مرحله استینافی فیصله غیابی
صورت میگیرد مدعی حق العبد ،څارنوال ،و مسؤول حق العبد میتوانند در موضوع
جنایت اعتراض خود را در مطابقت به ماده ( )271قانون اجراآت جزائی جدید به
مقام ستره محکمه تقدیم نمایند( .ص )756
 :44متحدالمال شماره ( )3424-3338مورخ 1393/12/23
صراحت مصوبه شماره ( )553مورخ  1387/9/5شورایعالی مندرج
متحدالمال ( )3140الی ( )3209مورخ  87/9/13در صورتیکه در دعاوی ذات
البینی اشخاص ملکیت دولت در حاشیه مدعی بها قرار داشته و شائبه ضیاع حقوق
دولت در میان باشد محاکم باید جریان را غرض صیانت از حقوق عامه به اداره
قضایای دولت در میان گذارد و در مورد اجرای قباله جات اساساً اجرای قباله مانع
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اقامه دعوی نمی گردد ،زیرا اجرای قباله محض توثیق عقد است بین مقرو مقرله نه
تثبیت ملکیت ،ولی با آنهم به نظر مدققین قضائی غرض حفظ امالک دولتی از حیف
و میل شدن و جهت تشخیص امالک دولتی از شخص بهتر است موارد مشکوک
مانند مورد مندرج استهدائیه به اداره قضایای دولت جهت استعالم از مورد دعوی
بودن آن راجع گردد( .ص )759
 :45متحدالمال شماره ( )3512-3425مورخ 1393/12/24
بارعایت قاعده توضیحی مصوب سیمینار عالی رؤسای محاکم منعقده سال
 ۱۳۸۶که بموجب تصویب شماره ()۶۶۵مورخ  ۱۳۸۶ /۸ /۲۹شورایعالی ستره
محکمه نافذ شده است ،موضوع تعیین شخص مسؤول برای حضانت از جمله
دعوی و منازعات نبوده از وظایف محکمه می باشد که با در نظر داشت مصلحت
طفل از طریق تجویز شرعی صورت میگیرد و ضرورت به صدور فیصله را ندارد
بلکه تجویز محکمه در خصوص فوق مورد استیناف وفرجام قرار نمی گیرد.
هرگاه شخصی به ارتباط موضوع اراده دعوی و مخاصمه داشته باشد
بدون اینکه در تجویز شرعی محکمه اخالل واقع گردد،می تواند دعوی خود را طبق
( تفصیل بیشتر درصفحات (-۲۳۱
قانون در محکمه ذیصالح دنبال نماید.
)۲۳۴اسناد و مصوبات سیمینار رؤسای محاکم منعقده سال ( .1386ص )762
:46متحدالمال شماره ( )3600 -3513مورخ 1393/12 /25
فقره()۴ماده ()۹قانون اجراآت جزائی داشتن وکیل مدافع برای متهم را
در جرایم که قانون جزاء آنرا حبس طویل پیشبینی نموده در اجراآت تعقیب عدلی
ضروری دانسته است.
همچنان طبق ماده ()۱۵۲قانون مذکور څارنوال مکلف است در جرم
جنایت یک نفر وکیل مدافع را بمصرف متهم برای وی معرفی نماید و در صورتی
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که بی بضاعتی وی ثابت گردد مطابق احکام قانون از طرف اداره مساعدت های
حقوقی برای وی وکیل یا مساعد حقوقی تعیین گردد.
بنابرآن بهتر است موضوع بمقام محترم لوی څارنوالی اخبار گردد تا طبق
احکام مواد فوق قانون اجراآت جزائی در تفاهم با اداره مساعدت های حقوقی
وزارت عدلیه برفع مشکل اقدام نمایند( .ص )765
:47متحدالمال شماره (  )3688 -3601مورخ 1393/ 12/26
غیابت متهم در دو مرحله قابل بحث و بررسی است  :در مرحله تحقیق و
در مرحله محاکمه .
غیابت مظنون در مرحله تحقیق :مظنونی که شناسائی گردد در مرحله
تحقیق حق دارد در تمام اجراآت حاضر باشد و در برخی موارد که نیاز به حضور او
محسوس گردد ،حضور وی ضروری و مکلفیت می باشد.
درصورتیکه متهم در جرایم جنحه و جنایت بعداز دریافت اطالعیه به تاریخ
معینه در جلسه قضائی حاضر نگردد محکمه طبق صراحت فقره ( )2ماده ()209
قانون اجراآت جزائی رسیده گی به دعوی را معطل و امر احضار و گرفتاری وی را
صادر می نماید .در صورت عدم حضور بار دوم محکمه به جلب سومی اقدام نه
نموده بلکه موضوع را از طریق اعالن از طریق نشر در وسایل اطالعات جمعی به
آگاهی وی رسانیده و برای وی در اعالن متذکره مدت معقولی را تعیین می نماید،
هرگاه طی مدت اعالن شده حاضر نشود برای وی مساعد حقوقی تعیین و محکمه
حکم غیابی خود را صادر می نماید ،بعداز صدور حکم مساعد حقوقی نمیتواند به
نماینده گی محکوم علیه غایب استیناف خواهی نماید.بلکه طبق صراحت فقره ()4
ماده ( )253قانون اجراآت جزائی استیناف خواهی وی از تاریخی حساب می شود
که حکم به وی رسماً مطابق احکام این قانون ابالع شده باشد( .ص )768
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:48متحدالمال شماره ( )3776 -3689مورخ 1393/12/27
برطبق صراحت بنده( )8ماده ( )7قانون اجراآت جزائی (تعین وکیل مدافع
یاداشتن مساعد حقوقی مطابق به احکام قانون) ازجمله حقوق مظنون ومتهم
درمراحل مختلف تعقیب عدلی می باشد ،لهذا ریاست های محترم استیناف که
درحوزه های قضائی آن هــا دفـاتر ) (ILF-Aفعالیت دارند،درروشنایی مواد
قانون زمینه خوبتر همکاری مبنی به ارائه خدمات حقوقی وکالت مدافع و مساعدت
حقوقی را فراهم نمایند تاازیکطرف حاکمیت قانون تأمین شده وازجانب دیگر حقوق
بشری متهمین ومنظونین درحدود احکام قانون تامین شده بتواند (.ص )771
 :49متحدالمال شماره ( )3863-3777مورخ 1393/12/27
هرگاه امالک دولتی از طرف اشخاص حقیقی و حکمی مورد تعرض ،ادعا
و تحت تصرف قرار میگیرد طرز رسیده گی به چنین دعاوی در قانون قضایای
دولت منتشره جریده رسمی (  )1115مورخ  1392/6/30مسجل بوده و
بخصوص در ماده هشتم طی هفت فقره احکام مفصل بیان گردیده است .مرجع
مربوط مطابق آن اجراآت الزم و مقتضی بعمل خواهند آورد.که طبق آن در
صورتیکه شخص متصرف یا متعرض راجع به ملکیت مورد منازعه اسناد داشته باشد
اداره قضایای دولت با اشتراک نماینده با صالحیت اداره دولتی که زمین یا ملکیت
مورد نزاع مربوط آن است موضوع را بررسی نموده و در مورد به پیشگاه محکمه
اقامه دعوی می نماید.ودعاوی مربوط حقوق عامه طبق فصل هفتم باب دوم قانون
اصول محاکمات مدنی تابع اجراآت خاص می باشد .بناءً حکم ماده ( )215قانون
اصول محاکمات مدنی در قضایای حقوق عامه جنبه تطبیقی ندارد ،بلکه محاکم طبق
هدایات مندرج فصل هفتم باب دوم قانون اصول محاکمات مدنی بارعایت قانون
قضایای دولت به موضوعات حقوق عامه رسیده گی نمایند( .ص )775
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:50متحدالمال شماره ( )3942 -3864مورخ 1393/12 /27
مطابق احکام قانون اجراآت جزایی  ،مجازات حبس بدون تأخیر موجب
تعمیل است مگر اینکه متهم به کفالت بالمال یا ضمانت احضار معتبر رها باشد بناءً
بادر نظر داشت احکام مواد این قانون حکم محکمه ابتدائیه یا تعمیل میگردد و یا
هم بر آن استیناف خواهی صورت میگیرد ،و هرگاه حکم محکمه ابتدائیه مبنی بر
مجازات تعمیل نگردد و متهم فرار باشد اصالً استیناف خواهی آن ساقط گردیده
حکم محکمه ابتدائیه قطعی محسوب می شود و بعداز قطعیت واضح است که طبق
ماده ( )76ق.ا.ج تابع مرور زمان و مسقط مجازات می گردد.
لذا با درنظر داشت احکام قانون اجراآت جزائی مرور زمان مجازات
محکوم بها بعداز صدور حکم و عدم تطبیق و تعمیل آن که عدم تعمیل آن ناشی از
استیناف خواهی یا فرجام خواهی نباشد آغاز می گردد ،چه این حکم صادر از
محکمه ابتدائیه باشد یا استیناف و یا دیوان ستره محکمه( .ص )778
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رهنمای موضوعی متحدالمآل ها
1392- 1389
اول :تعیین صالحیت های محلی وموضوعی محاکم
الف :صالحیت هابارتباط محاکم وثایق:

:1آمریت های وثایق باآنکه منسوبین آن گرچه انسالک قضائی دارند ،مگر
ازاینکه ذوالحکم نمی باشند بنابران درموردتجویز فروش مال صغار وامثال آن دارای
صالحیت نیستند ،لهذاهمچوموارد به محاکم ذوالحکم محول گردد .تفصیل
درمتحدالمآل شماره( )3321 -3251مؤرخ ( :1389/ 10 /1ص )293

:2الف  :رسیده گی به قضایای جعل ومشبوهیت اسناد بارعایت ماده ()9
تعلیماتنامه تحریروثایق ازصالحیت محاکم ذوالحکم می باشدو ادارات وثایق فاقد
این صالحیت اند.
ب  :آمریت های وثایق وثبت اسنادصالحیت اجرای وثایق  :وصایت خط،
تعیین نفقه صغارو تنظیم دفترمحاسبه اوصیاء راحایزنمیباشند.
ج  :درمواردیکه کنده های وثایق به دالیل مختلف دستیاب نگردد
وسرچک آن موجود باشد تثبیت صحت وسقم وثیقه مذکوربارعایت احکام
مواد()9و( )31تعلیماتنامه تحریر وثایق ازوظیفه دیوان مدنی محکمه ذیصالح می
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باشدنه آمریت وثایق .تفصیل در متحدالمآل شماره( )3464 - 3394مؤرخ
( :1389/ 10 /14ص )299

ب :صالحیت ها بارتباط قضایای ناشی از فساد اداری:

 :1فـرمان شماره ( )61مؤرخ  1388/12/27مقام ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان درموردصالحیت ارگانهای عدلی وقضایی به ارتباط مبارزه مؤثر
وعملی علیه فساد اداری اخبارگردید تاموردتطبیق قرار گیرد.تفصیل در متحدالمآل
شماره( )156مؤرخ( :1389/1/17ص )182
:2دیوان های امنیت عامه محاکم ابتدائیه مرکز والیات هرات ،کندز،
ننگرهار وبلخ جرایم فساد اداری زون مربوط رارسیده گی نمایند ومرحله استینافی
این قضایا در محاکم استیناف والیات مذکور موردرسیده گی قرار گیرد.تفصیل
درمتحدالمآل شماره( )1173- 1101مؤرخ ( :1389/ 4/ 10ص )224
:3بموجب مصوبه شماره ( )401مؤ رخ  1389/4/15شورایعالی ستره
محکمه  ،قضایای فساد اداری نظامی والیات کابل ،پنجشیر  ،پروان
وکاپیسادرمحکمه فساد اداری شهر کابل وقضایای فساد اداری نظامی والیات
ننگرهار،لغمان  ،کندهار ونورستان درمحکمه ابتدائیه مرکز والیت ننگرهار ،قضایای
فساد اداری نظامی والیات هرات ،نیمروز ،فراه  ،بادغیس درمحکمه ابتدائیه مرکز
والیت هرات ،قضایای مذکور والیت کندز ،بدخشان ،تخار وبغالن درمحکمه
ابتدائیه مرکزوالیت کندز ،قضایای فساداداری نظامی والیات بلخ،فاریاب ،سمنگان،
سرپل ،وجوزجان درمحکمه ابتدائیه مرکز والیت بلخ تحت رسیدگی قرارگیرد.
هدایت مندرج مصوبه ( )1054مورخ  1388/12/18که به محکمه
ابتدائیه نظامی والیات تفویض صالحیت شده بودبی اثروکأن لم یکن می
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باشد.تفصیل درمتحدالمآل شماره( )1400 - 1320مؤرخ :1389/ 4/ 23
(ص )230
 :4دروالیاتیکه محکمه فساد اداری تشکیل گردیده ورئیس محکمه تعیین
شده باشد ،قضایای فساد اداری راتحت رسیدگی قراردهد .تفصیل در متحدالمآل
شماره( )3175 - 3137مؤرخ (1389/ 9 / 25ص )290
 :5الف :دروالیاتیکه محاکم ابتداییه جرایم ناشی ازفساد اداری وجود
داشته ولی دیوانهای استینافی ندارند  ،رسیده گی استینافی آن توسط دیوان امنیت
عامه محکمه استیناف صورت گیرد.
ب:دروالیاتیکه محاکم ابتدائیه جرایم ناشی ازفساد اداری وجود ندارند،
دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری درمرحله ابتدئیه ودیوانهای امنیت عامه
محاکم استینا ف درمرحله استینافی قضایارارسیده گی نما یند .تفصیل درمتحدالمآل
شماره ( )71-1مؤ رخ ( .1391/1/9ص )422
:6رسیده گی به قضایای جرایم ناشی از فساد اداری متعلق به منسوبین
نظامی وعسکری ازصالحیت محاکم جرایم فساد اداری ملکی می باشد .تفصیل
درمتحدالمآل شماره ( )2089-2018مؤرخ ( .1391/8/2ص )489
:7جرایم ناشی ازفساد اداری شامل جرایم وظیفوی نظامی نبوده توسط
محاکم ملکی رسیده گی می شود .تفصیل درمتحدالمآل شماره (-147
)221مؤرخ( .1392/1/17ص )563
:8درجرایم ناشی ازفساد اداری حبس تعطیل مورد نداشته محکومین حبس
خودرادرمحبس سپری می نمایند .تفصیل درمتحدالمآل شــماره ()1048-976
مؤرخ ( .1392/5/22ص )597
:9بموجب مصوبه شماره ( )1054شورایعالی ستره محکمه ،رسیده گی
قضایای ناشی از فساداداری که تفصیل آن درماده سوم قانون نظارت برستراتیژی
مبارزه علیه فساد اداری طی  18مورددرج گردیده است ،ازصالحیت محاکم جرایم
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فساد اداری می باشد .تفصیل در متحدالمآل شماره (  ) 858-785مورخ
(1393 / 6/19ص )672

ج :صالحیت های حوزوی وموضوعی محاکم:

:1بارعایت مفاهیم مواد( )81و( )86قانون اصول محاکمات مدنی
اگرمحصالن و سربازان ومتعلمان درمحل دوراز سکونت اصلی شان قرارداشته
باشنددرهمان محالتی که به شغل تحصیل ،تعلیم وسربازی مصروف اند ،درهمان
محالت بحیث مدعی علیه درمسایل حقوقی قرارمی گیرند .تفصیل در متحدالمآل
شماره( )2794 -2724مؤرخ ( :1389/ 8/ 19ص )279
:2محاکم نظامی درقضایای مربوط اسناد تقنینی نافذ از قبیل قانون جرایم
عسکری،قانون جزای عسکری ،مقرره تادیب متخلفین انضباط ودسپلین عسکری،
اصولنامه خدمات گارنیزیون وفرامین مربوط اجراآت خویش راعیار نمایند تفصیل
درمتحدالمآل شماره ( ) 1604 - 1522مورخ( .1393/ 8/ 3ص )696
:3قضایای احوال شخصیه  ،نسب ومیراث به محاکم ولسوا لی ها مر بوط
است ولی قضایای نکاح وطال ق ومسایل مربوط به ازدواج به محکمه احوال
شخصیه مرکز والیت محول شود .تفصیل درمتحدالما ل شماره ()1675-1583
مورخ( .1392/9/24ص )622
:4پیوست به مصوبه شماره ( )1135مؤرخ  1392/8/16شورایعالی
ستره محکمه توضیح میشود که مصوبه فوق منوط به این بوده که در هر والیت
محکمه خاص احوال شخصیه ایجاد می شود و در والیاتیکه محاکم احوال شخصیه
ایجادنشده باشدمطابق ماده ( )68قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه رسیده گی
به موضوعات احوال شخصیه از صالحیت محاکم ابتدائیه ولسوالی ها دانسته می
شود تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1925 - 1846مورخ.1393 / 8/ 20
(ص ) 706
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دوم  :موضوع بیطرفی درامورقضاء

متکی به حکم ماده ( )116قانون اساسی بارعایت اصل استقالل وبیطرفی
قضاء ،قضات به هیچ صورت نمی توانند به نفع یاضررکاندیدی فعالیت نمایند
وهــرگاه مداخله ای ازجانب قاضی وقضات درپروسه انتخابات رونما گردد مورد
پیگرد قانونی قرارمی گیرند .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )۱۱۰۰ - ۱۰۲
مؤرخ ( :1389/ ۴/ ۹ص )223

سوم  :اصطالح لغوحکم وموارد تطبیق آن :

طبق قانون تشكيل و صالحيت قوه قضائيه براي هريك از محاكم اعم از
ابتدائيه ،استيناف و فرجام ،صالحيت هاي مشخص تسجيل يافته كه برمبناي آن
اجراآت مي نمايند.
بنابرآن مطابق ماده ( )54همين قانون محاكم استيناف در مرحله ثانوي
صالحيت رسيده گي قضايا و فيصله های محاكم تحتاني را طبق احكام قوانين
مربوطه داشته و عندااليجاب مي تواند آن را تائيد يا لغو نمايند.
وطبق صراحت جزء ( )17ماده ( )4همين قانون الغاي احكام قطعي و نهائي
محاكم بر اساس تجديد نظر از صالحيت شورايعالي ستره محكمه مي باشد.
طوريكه تذكر يافت موارد استعمال اصطالح ( لغو) در دو ماده فوق ازهم
متفاوت بوده باهم در تضاد و تناقض قرار ندارند و هريك در جاي خود قابل رعايت
اند
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محل رسیدگی استینافی قضایای اطفالی که درسنین مراهق ویاکمتر ازان قراردارند،
محکمه استیناف می باشد .تفصیل درمتحدالمآل شماره () 1278 - 1198
مورخ( .1393 /7/ 6ص )687

چهارم  :رعایت نظم  ،دسپلین وسلسله مراتب اداری
الف:سلسله مراتب اداری:

 :1پیشنهاد تداوی منسوبین مربوط به خارج کشور بعدازتکمیل
اسناد صحی بریاست جمهوری تقدیم شود،درغیرآن مسترد خواهد شد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  )354مؤرخ (1390/ 1 /13ص )333
:2وزارت امورخارجه فقط آنعده دعوتنامه هایراکه ازمجرای دپلوماتیک
ونمایندگی های سیاسی مواصلت کند ،طی مراحل می نمایدوازدعوتنامه های که از
مجرای غیر رسمی توسط سیستم های فکس وایمیل میرسدترتیب اثرنمیدهد.تفصیل
درمتحدالمآل شماره ( )6354مؤرخ (1390/11/30ص )414
:3بعموم محاکم ملکی ونظـامی اخبارمیشودکه بدون استیذان ستره
محکمه واگاهی ریاست تعلیمات قضایی،به سیمینار ها ،کنفرانس ها وبرنامه های
آموزش مسلکی اشتراک نورزند .تفصیل درمتحدالمآل شماره ()9864
مؤرخ(1392/10/2ص )627
:4رؤسای محاکم استیناف بدون استیذان ستره محکمه درترکیب هیأت
های سایرمقامات بمنظور بررسی محابس شامل شده نمیتوانند،اماخود میتوانند بطور
مستقل بازدید نمایند.تفصیل درمتحدالمآل شماره()930-860مؤرخ
(.1391/4/14ص )446
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 :5قضات بدون اشتراک نورزند .تفصیل درمتحدالمآل شماره استیذان
ستره محکمه درپروگرام ماستری اشتراک نورزند .تفصیل درمتحدالمآل شماره
( )1072-1002مؤرخ ( .1391/5/7ص )449
ب:رعایت نظم ودسپلین:
:1رعایت نظم ،دسپلین کاری وپا بندی به وظیفه امر ضروری می باشدلذا
قضات محاکم همواره باالی وظایف شان حاضر بوده وبدون استیذان ستره محکمه
به دلیل شمول به مؤسسات تحصیلی،استفاده ازبورسها وامثال آن وظایف شان
راترک ننمایند.
رؤسای محاکم درپهلوی وظائف خطیر  ،وظایف :نظم  ،دسپلین ،کنترول
حاضری  ،پابندی قضات به وظایف شان  ،نظافت محاکم  ،استفاده سالم از وسایط
ووسایل ادارات رااز لحاظ اداری به عهده دارند .تفصیل درمتحدالمآل شماره
( )10836مؤرخ (1390 / 12/ 21ص )416
درموردرعایت ضوابط حاضری وجلوگیری خودسرانه وظیفه هدایت داده
شد تاجدا ً رعایت گردد .ونیز تاکید شد تاتمام منسوبین قضایی درحین اجرای وظیفه
درمحل کار شان به لباس رسمی قضایی ملبس باشند .تفصیل درمتحدالمآل
شماره( )14839مؤرخ ( .1391/ 10/ 5ص )502
:2شورایعالی ستره محکمه با درنظر داشت حالت واوضاع عینی محاکم
،ایجاد تغییر مثبت در روش و وضع قضات در محاکم ج.ا.ا حسب اقتضای زمان
قرار مصوبه تفصیلی شماره ()۱۳۱مورخ  ۱۳۹۳ /۲ /۲توصیه های مشخص رابه
قضات ومنسوبین محاکم درمورد نظم  ،دسپلین نظافت دفتر ولباس اراده وتطبیق آن
را جداًهدایت داد .تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 129 -74مورخ
( .1393/2/15ص )658
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:3قضاتیکه تا الحال به یونفورم تعیین شده ملبس نمی باشند صرف ده
روزدیگروقت داده میشود،درصورتیکه بعدهم تخلف ورزندبرعالوه کسرمبلغ
پنجهزار افغانی ازمعاش ماهوارهرکدام ریاست محاکم استیناف اسمای شان
رانیزغرض اجراآت مقتضی به مرکز اطالع دهند.تفصیل درمتحدالمآل
شماره( )1839 - 1767مؤرخ ( :1389/ 6/ 21ص )246

ج:رعایت طرزسلوک قضایی:
:1چون محاکم مرجع آمال وآرزوهای مردم می باشد  ،لهدا به
عموم محاکم وقضات ومنسوبین اداری محاکم یک باردیگر اکیدًا
هدایت داده میشودکه درپهلوی تأمین عدالت وحاکمیت قانون سلوک
کاری راتعمیم بخشند ودرمورد حضور هر قاضی وهرمنسوب اداری
باالی وظیفه محوله توجه جدی مبذول دارند .تفصیل درمتحدالمآل شماره

( )4306مؤرخ (1392/11/5ص )631
:2ازاینکه محاکم مرجع آمال وآرزوی های مردم میباشد  ،قرارمصوبه
شماره ( )1748شورایعالی ستره محکمه  ،عموم قضات بمقصد مواظبت ازامور
محوله وایجاد سهولت برای مراجعین مراتب ذیل را جداً رعایت نمایند.
الف  :درتمام اوقات رسمی به وظیفه محوله حاضر باشند وهیچ گاه غیابت
منسوبین قضائی محاکم بدون اطالع قبلی به مقام ذیصالح وبدون عذر قانونی موجه
دانسته نمی شود.
ب  :سرعت عمل را توأم باکیفیت مدنظر گرفته مواعید قانونی را
دررسیدگی قضایا وقطع منازعات بطور دقیق رعایت نمایند.
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ج  :رؤسای محاکم استیناف یک روز رادرهفته برای سمــع شکایات
وارده وبررسی دقیق تعمیل نموده رفع مشکل نمایند .تفصیل درمتحدالمآل شماره
( )80 - 1مورخ( .1393 /1/4ص )640
:3طوریکه درمصوبه شماره ( )۴۰۲شورایعالی ستره محکمه تأکیدشده
است  ،قضات وظایف خاص تأمین عدالت قضائی را طبق حکم قانون به عهده دارند
و نباید این ویژگیهای مشخص با مشغولیت های دیگری متأثر گردد بنابر آن قضات
بایستی د رحدود احکام قانون بوظیفه معینه مشغول بوده  ،نمیتوانند به اجرای امامت
در مساجد و سایر اموریکه قانون آنرا خالف مناسب قضائي میداند مبادرت نمایند.
هرگاه ثابت شد که یک قاضی به امور مذکورمبادرت ورزیده است از قضاءعزل می
شود تفصیل درمتحدالمآل شماره () 622 -541مورخ (1393 / 4/21ص
)657
 :4ازآنجاکه عده از کارمندان دولت و مسؤولین خدمات عامه مخصوصاً
قضات محاکم در شرایط امنیتی موجود مورد تهدید قرارگرفته و تهدیدات نیز منتج
به نتیجه و سبب ضایعات قابل توجه گردیده ،بنابر آن الزم است ،محاکم با توجه به
واقعیت های ملموس در جامعه بمنظور صیانت از اتباع جمهوری اسالمی افغانستان
در برابر این پدیده مدهش با تطبیق سالم احکام قانون رسالت قضائی شانرا حین
رسیده گی به قضایای مربوط بطور مطلوب ایفا نمایند.
درصورتیکه قضات محاکم به همچو حالت مواجه شوند ،جریان ،بصورت
عاجل به مقام ستره محکمه گزارش داده شودتفصیل درمتحدالمآل شماره
( ) 2791 - 2714مورخ ( .1393 / 11 / 15ص )737
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مدعابها :

:1هرگاه اخذ کروکی ،قیمت ،تعریف وتوصیف مدعابهاتوسط اهل خبره
بنابر ناامن بودن ساحه متعذر باشد ،بارعایت مصوبه شماره( )۱۴۵۰شورایعالی ستره
محکمه ،بمنظور جلوگیری ازتعطیل بیشتر انفصال قضیه درحالیکه دفتر امالک
،مدعی بها را تائید نموده باشد بادرنظرداشت شرایط امنیتی موجود هرگاه تعدادی
ازاهالی محاسن سفیدان وپلوان شریکان درمدعی بها ازقریه ای که مدعی بها درآن
قراردارد ،حاضر وآنها بشمول نماینده گان ادارات،امالک وقضایای دولت مدعی
بها را ازنگاه موقعیت ،مساحت ،حدود ونوعیت تعریف نموده وبه قیمت گذاری آن
درحضورطرفین مبادرت نمایند ،آنگاه زمینه برای رسیده گی محکمه مساعدخواهد
شدتفصیل درمتحدالمآل شماره()400899-321مورخ(.1393/ 2/9ص )648
:2بارعایت حکم ماده ( )176قانون اصول محاکمات مدنی راجع به

قیمت  ،کروکی  ،تعیین حدود ،مساحت ومسایل ساختمانی ازاهل خبره کسب
معلومات شودومطابق حکم مقام ریاست جمهوری ومصوبه شورای عالی ستره
محکمه درسطح والیت ودرسطح ولسوالی آمرین محل مؤظف تعیین هیأت درزمینه
های یاد شده گردند .تفصیل درمتحدالمآل شماره()788-718
مؤرخ( .1391/3/27ص )442
:3قیمت مدعابها دردعوی شفع اثر ندارد.لذا درمواردیکه قضایای شفع
ازلحاظ قیمت مدعابهادرحوزه صالحیت محاکم ابتدائیه قرار دارد ،محکمه استیناف
قضیه رابدون در نظرداشت قیمت مدعابها درصورت استیناف خواهی محکوم علیه
تحت رسیده گی قراردهد .تفصیل درمتحدالمآل شماره(  )1507 - 1435مؤرخ
( .1391/ 5/ 21ص )462
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:4درمورد اینکه ارزش مدعا بهابیش ازیکهزار افغانی باشد ،با رعایت اینکه
ماده ( )1025قانون مدنی بامواد( 281و )506قانون اصول محاکمات مدنی
درتناقض قراردارد ،بادرنظرداشت اینکه قانون شکلی احکام قانون متنی رامتأثر
ساخته نمیتواند لهذامحاکم درموارد مر بوط اول به قانون متنی بعد به عرف محل
وسپس به قانون شکلی مراجعه نماید.تفصیل درمتحدالمآل شماره(- 3213
 )3285مؤرخ ( .1391/ 12 / 7ص )542
:5در مواردیکه تعریف مدعابها ضرورت باشد ،مطابق حکم ماده دوم
قواعد مربوط به اشکال در تنفیذ مصوب سیمینار رؤسای محاکم سال 1350
مدعی مکلف است تا حدود و اوصاف مدعابها را به تائید مدعی علیه به محکمه
مربوط درج دعوی خود نماید و در صورت بروز اختالف میان آنها در مورد حدود
و اوصاف مدعابها محکمه می تواند بارعایت حکم ماده ( )176قانون اصول
محاکمات مدنی موضوع را به اهل خبره محول نماید.
در دعوی جبران خساره قطع ( )2500اصله درخت چنار و اجاره ()14
ساله زمین مقدار جبران خساره و اندازه اجاره زمین که به اساس معامله صورت
گرفته و از طرف مدعی قابل توضیح می باشد نه اهل خبره .
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 () 2713 - 2636
مورخ ( 1393 / 11/11ص )734
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ششم :تکمیل نصاب هیأت قضایی درمحاکم
:1قضاتیکه درمحاکم ابتدائیه دررسیده گی قضیه مبادرت کرده باشند ،
به هیچ صورت درمحاکم استیناف دررسیده گی استینافی قضیه ذکر شده اشتراک
کرده نمیتوانند .تفصیل در متحدالمآل شماره ( )1001-931مؤرخ.1391/5/2
(ص )447
:2قاضی ایکه درمحکمه استیناف برموضوع رسیده گی کرده باشد،
دررسیده گی ابتدایی قضیه مذکور اشتراک کرده نمی تواند.تفصییل در متحدالمآل
شماره ( )902-837مؤرخ( .1392/4/26ص )590
 :3تشکیل محاکم ابتدائیه سه نفر قاضی می باشد ،درصورت کمبود
موضوع توسط دو ویا یک نفر قاضی ،مورد رسیده گی قرارمی گیرد .تفصیل
درمتحدالمآل شماره ( )1200-1125مؤرخ( .1392/8/4ص )606
:4محکمه استیناف صرف در حالت بطالن حکم محکمه حاکمه،دوسیه را
به محکمه ابتدائیه راجع می سازد ،در سـایر موارد خود در موضوع رسیده گی
نموده واصدار حکم می نماید .تفصیل درمتحدالمال شماره ()2245- 2166
مورخ (1393/ 10 /20ص )716
:5الف:محكمه استيناف صرف در صورت بطالن حكم ابتدائيه ،قضيه را
غرض صدور حكم مجدد به محكمه حاكمه ارجاع ميدارد و در صورتيكه قرار مبني
بر تحقيقات مزيد را صادر کند دوسيه را به څارنوالي احاله مي نمايد نه به محكمه
ابتدائيه .درینصورت څارنوالي مكلف است بعداز رفع خال ها دوسيه را دوباره به
محكمه استيناف ارسال نمايد تا بعداز مالحظه نتايج تحقيقات تصميم مقتضي اتخاذ
نمايند.
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ب :هرگاه محكمه ابتدائيه در ماهيت موضوع تصميم اتخاذ نكرده باشد بلكه در
شكليات حكم نموده باشد محكمه استيناف در صورت وجود اعتراض بر چنين
احكام طبق صراحت ماده ( )269قانون اجراآت جزائي حكم را نقض و قضيه را
جهت فيصله در اصل موضوع به محكمه ذيصالح ارجاع مي نمايد كه در اين
صورت از اينكه قضات محكمه ابتدائيه قبالً در ماهيت تصميم اتخاذ نه نموده اند
طبق صراحت ماده فوق الذكر و طبق تصويب شماره ()532مورخ 1391/4/20
مقام شورايعالي ستره محكمه قضات قبلي ميتواننددرحكم جديد اشتراك نمايند.
تفصیل درمتحدالمال شماره ( )2479-2402مورخ (1393/10 /30ص)724

هفتم:موضوع یونیفورم قضات
ورعایت نظافت محل کار

مقرره تنظیم امورلباس قضات ورعایت نظافت درمحل کار که به موجب
مصوبه ( )1037مؤ رخ 1388/12/11شورای عالی ستره محکمه بداخل ()11
ماده تصویب شده است  ،جهت مسبوقیت وتطبیق اخبارگردید .تفصیل در
متحدالمآل شماره( )52-1مؤرخ( :1389/1/8ص )169

هشتم :اشتراک درمجالس اداری حتمی است
مجلس اداری ستره محکمه روی موضوعات مهم دایرمیشود ،طوریکه دیده
می شودبرخی رؤسا بدون عذر معقول درحالیکه باالی وظیفه حاضر اند
مگردرمجلس اشتراک نکرده بلکه نماینده ارسال میدارند ،تقاضامیشودروساءشخصاً
به همچو مجالس اشتراک فرمایند .تفصیل درمتحدالمآل شماره( )65مؤرخ
( .1391/10/9ص )505
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نهم  :درادامه تحصیل قضات اخذ موافقه
ستره محکمه شرط است.

به تمام پوهنتون هاوریاست های محاکم اخبارگردد که هیچ یک ازقضات
بدون موافقه ستره محکمه درپروگرام ماستری قبول شده نمی تواند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( )1072-1002مؤرخ( .1391/5/7ص )449

دهم :تثبیت درجه کادر قضائی

شرایط اعطای درجه کادرقضائی برحسب مصوبه شماره ( )594مورخ 9
 1389/6/شورای عالی ستره محکمه توضیح گردید .تفصیل درمتحدالمآل
شماره( ) 2206- 2134مؤرخ( :1389/ 7 /12ص )258

یازدهم :موضوع تخلفات قضائی
هرگاه درجریان رسیده گی دیوانهای ستره محکمه که حکم محکمه
استیناف تعدیل،تائید یانقض وبه محکمه تحتانی محول میگرددودرزمینه تخلف
قضات محاکم تحتانی برجسته گردد،ریاست تفتیش قضائی قضات متخلف رابال تأمل
تحت باز پرس قرار دهند.تفصیل در متحدالمآل شماره(  )2501 -2428مؤرخ
( :1389/ 7 /29ص )269
کاستی هاونواقص کار قضایی واداری محاکم که ازطریق مفتشین قضائی
بیرون نویس گردیده ومورد تدقیق ریاست تدقیق ومطالعات قرارگرفته است ،به
مقصدجلوگیری از تکرار آن طی( )8ماده اخبارگردید تامحاکم بارعایت رهنمود
متدکره دررفق خالهاونواقص موجود اقدام نمایند.تفصیل درمتحدالمآل
شماره( )3823 - 3751مؤرخ( :1389/ 12/ 4ص )420
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دوازدهم :پیگیری مسایل حقوقی
وتطبیق فیصله های محا کم

:1باآنکه مطابق حکم ماده  129قانون اساسی فیصله های قطعی محاکم
واجب التعمیل است ،مگرازناحیه تطبیق این فیصله ها شکایات موجوداست .بنابران
وزارت عدلیه ولوی څارنوالی هریک درساحات مر بوط وظایف شان را درارتباط
تطبیق فیصله های محاکم تشدید بخشد.تفصیل درمتحدالمآل شماره (- 643
 )713مؤرخ(1390/ 3/ 18ص )365
:2دفترپیگیری مسایل حقوقی وتطبیق فیصله هادرتشکیل سال 1390

درچوکات اداره اراضی افغانستان ایجادگردیده  ،جهت جلوگیری از اتالف امالک
دولت ورسیده گی بموقع حل منازعه همکاری می نماید.تفصیل درمتحدالمآل شماره
( )3986 - 3933مؤرخ(1390/ 7/ 25ص )384

سیزدهم :ابالغ مصوبات ومتحدالمآلها
بمقصد تسهیل دراجراآت وتسریع وصول مصوبات به محاکم  ،بریاست
داراالنشاءشورای عالی هدایت داده شده است تامتحدالمآل های صادره رابه تعداد
دیوانهای محا کم استیناف و محاکم ابتدائیه مربوط تکثیرنموده وضمیمه متحدالمآل
هائیکه بریاست های محاکم استیناف والیات صادر می گرددبفرستندتاریاست های
محاکم استیناف آنرابه دیوان های محکمه استیناف  ،محاکم ابتدائیه ودیوانهای
مربوط آن رسماً وعاجالً ارسال نمایند.تفصیل درمتحدالمآل شماره(-2576
 )2649مؤرخ ( :1389/ 8 / 5ص )275
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چهاردهم  :تدویر وتنظیم سیمینار های قضایی
:1رؤساء وقضات محاکم به ارتباط موضوعات مورد نیاز قضایی سیمینار

هاوجلسات توضیحی رادرمحاکم دایر نمایند تاازین طریق هدف ارتقای ظرفیت
کاری به نحو مطلوب برآورده شود.
درمورد سیمینار ها وجلسات توضیحی  ،پیوست به مطالعه این موضوع متحدالمآل
شماره ( )2671-2599مؤرخ  1391/11/16نیز قابل مالحظه است .تفصیل
درمتحدالمآل شماره( )1652 - 1581مؤرخ ( .1391/ 6/ 14ص )466
:2بتأسی ازتصویب شماره ( )17مؤرخ  1389/1/3شورای عالی ستره
محکمه  ،زون های قضائی کشور تحت نظر معاون زون قضایی ،سیمینار های
روسای محاکم استیناف زون درهر سه ماه یکبار تدویر ودرصورت لزوم یکی از
اعضای شورای عالی ریاست آنــرا به عهده بگیرندورؤسـای محاکم استیناف به
هدف رسیده گی به پیشنهادات ومشکالت محاکم واصحاب دعاوی دراخیر هرماه
یکمرتبه جلسه رؤسای دیوانها ومحاکم ابتدائیه وکارکنان اداری رادایر وگزارش
خویش را به ستره محکمه ارائه نمایند تفصیل در متحدالمآل شماره()198-126
مؤرخ( :1389/1/17ص )180

پانزدهم :تفکیک وظایف بین وزارت عدلیه ولوی څارنوالی

بتأسی ازحکم جزء( )3ماده ( )6فرمان شماره ( )45مؤرخ 1391/5/5
مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان گزارش مشترک وزارت عدلیه ولوی
څارنوالی ج.ا.ا در مورد تفکیک وظایف هردوارگان  ،منظور گردید ،ارگانهای
متذکره وظایف شان رادرچارچوب صراحت قوانین نافذ کشور عیار وازاجرای
وظایف شامل صالحیت یک دیگر اجتناب نمایند .تفصیل درمتحدالمآل
شماره( ) 4732-4677مؤرخ ( .1391/ 7/ 12ص )481
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شانزدهم :تفاهم نامه همکاری با سازمان حقوق بشر
تفاهمنامه همکاری میان ستره محکمه ج.ا.ا وکمسیون مستقل حقوق
بشرافغانستان جهت آگاهی وتشریک مساعی ارسال گردید .تفصیل در متحدالمآل
شماره( )۷۳۴-۶۶۱مؤرخ( :1389/۳/۸ص )210

هفدهم  :رسیده گی به عرایض

ازانجاکه دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دولت قانونمند ،حکومت
واداره های دولتی مجری شریعت وقانون ورئیس دولت ج.ا.ابحیث رئیس ارکان
ثالثه دولت ،حامی وحارس قانون اساسی افغانستان می باشد ،تمام وزارت
ها،ادارات وسایر نهاد های دولتی وغیر دولتی وشهروندان ج.ا.ا مسؤولیت دارند،
تمام اجراآت خود رادرپرتو اصول وقوانین نافذ کشور عیارنموده ازان پیروی
نمایندوهرگاه درتطبیق احکام صادر شده ازمقام های ذیصالح به مشکل تخنیکی
وقانونی مــواجه می شوند ایجاب می کند که بگونه مستدل ،مستند وتحریری
ازحضور مقام حکم دهنده استهداء نموده رفع مشکل نمایند .تفصیل درمتحدالمآل
شماره ( )8525مؤرخ( . 1391/12/16ص )551

هجدهم  :طرزالعمل رسیده گی به استهداآت
:1بمنظور اینکه ازیکطرف سلسله مراتب رعایت وازجانب دیگرمقام
رهبری وزارت هاوادارات مستقل ممکن به استهداء جواب الزم ارائه ومشکل رارفع
نمایدوضرورت نیافتد تااستهداء بمقام ستره محکمه محول گردد ،بنابران تمام
استهداآت وزارت ها وادارات مستقل به امضای نفر اول مراجع مذکوربه ستره
محکمه احاله گردد .تفصیل درمتحدالمآل شماره( )394-272مؤرخ:1389/2/7
(ص )190
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:2رسیده گی به استهداآت محاکم ،از وظایف مشخص ریاست عمومی
تدقیق ومطالعات میباشد،بنابران محاکم استهداآت شان رابا رعایت طرزالعمل رسیده
گی به استهداآت مصوب سیمینار سال  1386بریاست موصوف ارسال نمایند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 216 - 145مؤرخ (1390 / 2/ 11ص )354
:3تصویب شورای عالی ستره محکمه در مورد توضیح طرزالعمل رسیده
گی به استهداآت مصوب سیمینار رؤسای محاکم والیات منعقده سال 1386ومتن
متحدالمآل شماره ( )3229- 3190مؤرخ  1381/11 /1داراالنشاء شورای
عالی ستره محکمه به مقصد تحلیل دقیق وهمه جانبه استهداآت وتوضیح قانونی
برآنها ،بمحاکم اخبار گردیدتامراتب فوق راجداً رعایت نمایند.تفصیل درمتحدالمآل
شماره ( ) 784-714مؤرخ(1390/4/ 14ص )367
:4متکی به نظـر ریاست تدقیق ومطالعات ،درآینده هیچ استهداء وزارت

خانه ها بدون امضای وزیر یامعین آن در ادارات مربوط ستـره محکمه مورد رسیده
گی قرارنگیرد .تفصیل درمتحدالمآل شماره( )3591 - 3459مؤرخ 12/ 23
( .1391/ص )552
:5طبق طرزالعمل تنظیم استهداآت مصوب سیمینار سال  1386تمام
استهداآ نخست درجلسه روسای دیوان های ریاست محکمه استیناف تحت غور
قرارگیرد وبعد ابراز نظر به ستره محکمه راجع شود.
ب  :محاکم وادارات وثایق وثبت اسناد راجع به اجراء وعدم اجراء امور
محوله خویش نمیتوانند استهداء نمایند زیرا این امر باعث التواء اجراآت می گردد.
ج:محاکم وادارات وثایق وثبت اسناددرامورمحوله دقت نموده ازاستعداد
وتجارب مکتسبه خویش استفاده نمایندودرصورت بروزر مشکل حد اقل نظرحقوقی
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شان راطبق طرزالعمل استهداآت ابراز دارند .تفصیل درمتحدالمآل شماره(- 3140
 )3212مؤرخ ( :1391/ 12 / 5ص )539
:6به ارتباط متحدالمال شماره(۳۴۵۹

 )۳۵۹۱مورخ /۱۲ /۲۳

 ۱۳۹1توضیح گردیدکه در آینـده هیچ استهدای وزارت خانه ها بدون امضاء
وزیر یا معین آن در اداره تدقیق و مطالعات ،داراالنشاء شورایعالی و ریاست
تحریرات موردرسیدگی قرار نگیرد .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 740- 481
مورخ ( .1393/1/ 26ص )655

نزدهم :عدم مداخله
در امورمالی وحسابی محاکم استیناف
ازانجاکه اسناد مالی وحسابی ریاست های محاکم استیناف والیات در
مستوفیت های والیات قراردارد بنابران حین بازرسی اسنادمستوفیت هامشکل رفع
می گردد به بازرسی اسناد درریاست های محاکم ضرورت احساس نمی گردد،
باالثر مسؤولین محترم ریاست کنترول وتفتیش شورای ویزران از بازرسی
اسنادمحاکم احتراز و خودداری نمایند .تفصیل در متحدالمآل شماره(-882
 )954مؤرخ( :1389/4/6ص )219

بیستم  :عدم مداخله درامورمحاکم
بارعایت حکم ماده ( )116قانون اساسی ،قوه قضائیه رکن مستقل دولت بوده ،
وظایف خودرادرمطابقت باحکام قانون اجراء می نماید .هیچ کس حـق مداخله
درامورمحاکم راندارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( 10471- 999مؤرخ (1390 / 7/23ص )382
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بیست ویکم :تدویر جلسات علنی درمحاکم
تمام محاکم جمهوری اسالمی افغانستان باتداوم تدویرجلسات علنی قضایی
به طور اخص در مورد محاکمه علنی قضایای خشونت علیه زنان وجرایم اختطاف
واشتراک هموطنان درینگونه جلسات اهتمام بیشتر بخرج دهندتامردم از شفافیت
اجراآت محاکم وتأمین عدالت به نحوبهتری درآگاهی قرارگرفته ونگرانی های شان
درچنین مواردرفوع گرد.تفصیل درمتحدالمآل شماره( )3457 -3357مؤرخ
( .1391/ 12 /15ص )549

بیست ودوم :تثبیت اهلیت ومحل اقامت

تثبیت اقامت واهلیت شخص مبنی برنقصان یافقدان آن از وظایف محکمه
محل اقامت می باشد ،بنابران اشخاصیکه درخارج ساکن ونا قص االهلیت
یافاقداالهلیت بوده وتثبیت اهلیت شان ازطرف محکمه محل زیست شان صورت
گرفته باشدواسنا د مذکور به محاکم افغانستان ارائه میگردد ،چون محاکم افغانستان
در مورد افغان ها حایز والیت عامه بوده درصورت ضرورت بعد طی پروسه ،
محاکم افغا نستا ن مکلف اند شخصی راکه از خارج آمده ویا در خارج اقامت دارد
یادر داخل افغانستا ن مقیم می باشدومی خواهد درمورد امور مربوط به فاقد یافاقدین
اهلیت  ،صالحیت بررسی حاصل کند ،بمنظور رسیده گی به امور ناقص اهلیت
ویا فاقد اهلیت بحیث وصی ویاقیم تعیین نمایند.تفصیل درمتحدالمآل شماره
( )1574-1501مؤرخ (1390/12/3ص )416

بیست وسوم :مسایل مربوط به شهادت ووسایل اثبات

:1الف :اقامه شهود حصر وراثت دردعاوی موروثی برای صحت دعوی

شرط است.درصورتیکه مدعی ازاقامه آن عاجز شودآنگاه بمدعی علیه سوگند داده
میشودکه نمیداند که فالن شخص فوت کرده ومدعی پسر اوست .
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ب:اقامه شهود ذوالیدی دردعاوی اموال منقول برای رفع مواضعه وتفریق
ذوالیدازخارج وصحت قضاء برملک است.درصورت اظهار عجز ازاقامه شهود
درحال انکار بعدازمطالبه به مدعی علیه سوگند توجیه میشود .ودرصورت تصادق
طرفین ذوالید سوگند به اصل مدعی به به مدعی علیه راجع می گردد.
ج :دردعوی دفع تعرض چون موضوع دعوی اثبات ید بر مدعابها است ،
بعد ازاقامه شاهدان ذوالیدی ازطرف مدعی ازمدعی علیه حجت وبرهان خواسته
میشودوچون شهوددردعوی دفع تعرض شهودملزمه است لذاتزکیه سری وعلنی آن
امرحتمی است .تفصیل درمتحدالمآل شماره()1580- 1508
مؤرخ ( .1391/ 5/ 23ص )464
:2درمورد استماع شهادتیکه بنابرازدیاد مطالب طبق قانون از روی
کاغدادا می شود ،دونظر وجوددارد:یکی اینکه شاهد زیر نظر هیأت قضایی محکمه
این شهادت را تحریروبعد قرائت نماید ،نظردوم اینکه شهادت درخارج محکمه
ترتیب و درحضورمحکمه قرائت گردد.
طبق تصویب شورایعالی ستره محکمه  ،محاکم از هر دو نظر استفاده میتوا نند.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( )1726- 1654مؤرخ( .1391/ 6/ 15ص )469
:3پیوســت به متحدالمآل شمـاره ( )1362-1290مؤرخ
 1391/5/18چنین توضیح می شود:
مصوبه()594مؤرخ 1391/7/12شورایعالی ومواد( 323و )324قانون
اصول محاکمات مدنی خاص در رابطه به شهود اثبات است ربطی به شهود ذوالیدی
وحصروراثت ندارد ،شهود ذوالیدی وحصروراثت تابع احکام خاص وجداگانه می
باشدکه طی متحدالمال های متعدد به محاکم هدایات الزم وروشن داده شده
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بامراجعه بآن مشکل مرفوع می گردد .تفصیل درمتحدالمآل شماره( -2599
 )2671مؤرخ ( .1391/ 11 /16ص )517

بیست وچهارم :عدم جواز تحلیف درقضایای تجارتی

درقضایای تجارتی تحلیف موردندارد.بلکه درین قضایا مطابق مواد()2
و( )624اصولنامه تجارت و فصول ( )9-6قانون اصول محاکمات تجارتی
اجراآت شود.تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )465 - 361مؤرخ1390/2/ 24
(ص )360

بیست وپنجم  :معامالت تجارتی وقرضه های بانکی

:1هرگاه محتوی وثیقه اقرارخط معامالت تجارتی را احتوا نماید ،اعنی به

تضمین گذاشتن جایداد عقاری درنزدبانک بمنظور اخذ قرضه باشد ،ولوکه وثیقه
فوق ازحیث شکل به تضمین خط اجراء گردیده ولی معامله ازحیث معنی تحت
صراحت بند (ح) ایزاد شده درتعرفه محصول دولتی قرارمی گیرد وطبق قاعده فقهی
«العبرة فی العقودللمقاصدوالمعانی ال لاللفاظ والمبانی» قابل اخذمحصول می باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( )1695 -1622مؤرخ (:1389/ 5/ 23ص )241
:2درمواردیکه بانک ازشخص حقیقی یاحکمی بموجب قرارداد بانکی
طلب کار بوده ومدیون درحلول میعاد معین ،به ایفای دین نپردازد  ،طرزالعمل
تحصیل حقوق بانک به داخل پنج ماده تنظیم واخبارگردید ودرعین حال توضیح شد
که درتمام این احوال هر قضیه حقوقی یاحصول دین ازمدرک معامالت حقوقی
درصورت تنازع واختالف خاصتاً دراموال غیر منقول باید ازطریق محکمه مطابق به
احکام قانون ارزیابی گردیده ودرموردتصمیم قانونی اتخاذ بعمل آید .تفصیل
درمتحدالمآل شماره( ) 3536- 3465مؤرخ ( :1389/ 10 / 18ص )303
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:3حصول دین ثابت ذمت بانک ازطریق بیع مرهونه مستند به قرارداد
طرفین عقد صورت میگیردوتجویز توسط قرار قضایی صرف درمرحله ابتدائیه اتخاذ
میگردد،باالثر قرارمحکمه ابتدائیه به محاکم فوقانی قابل احاله نمی باشد .تفصیل
درمتحدالمآل شماره ( )957 - 857مؤرخ(1390/5/ 26ص )377

بیست وششم:اجاره اماکن رهایشی ودکاکین دولتی

:1اماکن رهایشی و دکاکین دولتی که جدیداً اعمار وبار اول باجاره داده

میشود ،تابع داوطلبی می باشد .اجاره بعدی به تراضی طرفین بدون داوطلبی صورت
می گیرد.
اجاره گیرنده محل مذکور را بدون رضایت مالک به دیگری اجاره داده
نمی تواند.
بعد ازختم اجاره درصورتیکه مستأجر به دوام فعالیت عالقمند باشد،کرایه
محل توسط هیأت مختلط تعیین می شود .تفصیل در متحدالمآل شماره (- 928
 )998مؤرخ (1390/6/ 5ص )379
:2فـقره ( )10مصوبه شماره ( )38مـؤرخ  1390/10/5شورای

وزیران به تائید مصوبه شماره ( )816مؤرخ  1390/5/18شورای عالی ستره
محکمه درمـورد اجاره اماکن رهایشی ودکاکین دولتی به تعقیب متحدالمآل شماره
( )998 -928مؤرخ 1390/6/ 5اخبارشد.تفصیل درمتحدالمآل شماره
( )-5568مؤرخ ( : 1390 /10 / 21ص )408
:3پروتوکول یاتابع قانون یاتابع عرف میباشد .کرایه مترانه مخالف عرف
عام کشور است وازدکاکین مصداق پیداکرده نمیتواند  ،الزم است عرف تجارتی
درزمینه رعایت گردد.
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بنا براین درمورد اجاره محالت تجارتی دکاکین فی باب دکان به اجاره
داده شند وضرورت به ذکرمساحت نیست  .تفصیل درمتحدالمآل شماره (-1432
 )1507مؤ رخ ( .1392/9/3ص )615
:3اماکن رهایشی ودکاکین دولتی که جدیداً اعمار وبرای باراول به اجاره
داده میشودمانعی نیست که اجاره آن طور داوطلبانه صورت گیر د ،اجاره بعدی
تابع داوطلبی نمیشود.
محالت مورد بحث که ازطرف مراجع مربوط دولتی باجاره داده میشود
به تراضی طرفین است اگر میعاداجاره معین نباشد اجاره برای مدت یکسال اعتبار
داردکه درختم سال عقد اجاره مجدد صورت گرفته میتواند.
اجاره گیرنده شخصاً از محل استفاده نموده آنرابرای شخص دوم اجاره
داده نمیتواند مگرآنکه در عقداجاره تنزیلی موافقه مالک راحاصل کرده باشد.
بعد از ختم اجاره در صورتیکه مستأجر به دوام فعالیت عالقه داشته باشد،
محل ازطرف هیأت مختلط تحت ریاست نماینده وزارت مالیه به ترکیب نمایندگان
اداره قضایای دولت  ،وزارت عدلیه ،وزارت شهرسازی(درصورتیکه ملکیت به شهر
سازی مربوط باشد) با اداره که ملکیت به آن ارتباط دارد وشاروالی بارعایت شرایط
،موقعیت ،صالحیت وبادرنظرداشت کرایه محالت غیر دولتی مماثل ویا مجاورتثبیت
می گردد.تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1521-1441مؤرخ .1393/7 / 21
(ص )693

بیست وهفتم  :موضوع تجدید نظربراحکام قطعی محاکم

:1تطبیق فیصله های قطعی برمحکوم علیه به همه حال قابل تطبیق است

تامحکوم بها به محکوم له تسلیم گردد .ولی درصورت تجدیدنظرخواهی محکوم
علیه محکوم له درمحکوم بهای غیرمنقول تصرفات مبنی بربیع قطعی  ،بیع
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جایزی،تعمیر ،تغیر وتخریب را الی زمان نتیجه تجدیدنظر خواهی اعمال کرده
نمیتواند  .ادارات حقوق وزارت عدلیه ازمحکوم له درهمچو موارد استحضاری
اخدومقام ستره محکمه رادرجریان قراردهند .تفصیل درمتحدالمآل شماره(1475
 ) 1547مؤرخ( :1389/ 4/ 28ص )233:2فیصله های که بنابرعدم رعایت احکام قانون به ضرر دولت کسب
قطعیت نموده ورسیده گی مجدد آن ازجانب شورای عالی تجویز ولی درمورد احاله
آن غرض رسیدگی مجددبه محکمه تعلل صورت گرفته است  ،شورایعالی ستره
محکمه تجویز کردکه اداره قضایای دولت منحیث مدافع حقوق عامه بمقصد
حراست وجلوگیری ازاتالف حقوق عامه همچو موضوعات رادرادارات ومحاکم
تعقیب نماید .درعین زمان وزارت هاوریاست های عمومی مستقل رابصورت
مستمردرجریان قراردهند .ودرصورت بروز مشکل ازطرف محاکم ،درکمترین
فرصت موضوع رابه ستره محکمه درجریان قراردهند تاباهمآهنگی کامل ارگانهای
عدلی وقضایی درجهت مصؤونیت حقوق عامه اقدامات مقتضی قانونی بعمل آید.
تفصیل در متحدالمآل شماره(  )2427 -2354مؤرخ :1389/ 7/28
(ص )267
:3بمنظـورایجـاد یک رویه واحــددرقبال آنعده ازفیصله هائیکه
بـاثر تجدید نظر خـواهی برخی شاملــن آن ازجانب شورای عالی ستره محکمه
بدلیل ظهور دالیل جدیــدموردلغــوقـرارمیگیرند،محاکـم حین رسیده گی
مجــدد طــبق احکام قانون مکلف به رعایت وتــأمین منفعت تمــامی
شاملین اینگونـه فیصله هامی باشند .تفصیل درمتحدالمآل شماره (-1430
 )1500مورخ( .1390/11/29ص )412
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 4هرگاه تجدید نظرخواه درمدت یکسال حاضرنگردد ،تقاضای تجدید
نظر وی رد شده محسوب ودوسیه به مرجعش مسترد گردد .تفصیل در متحدالمآل
شماره ( )2235-2163منؤ رخ ( .1391/9/8ص )498

بیست وهشتم  :تفویض صالحیت رسیدگی قضیه
ازیک محکمه بمحکمه دیگر
:1به تعقیب متحدالمآل شماره ( )1388-1332مورخ15
قوس 1385اخبارمیشود  :ازانجاکه باالثردرخواست تبدیلی محکمه
قضایا ،داراالنشاء شورای عالی کتباً موضوع را ازمحاکم مربوط
استیضاح مینماید محاکمه مزمان باورود مکتوب الی زمان صدورهدایت
شورای جداً متوجه باشندواز هرگونه اجراآت بعدی برهمچو قضایا احتراز
وخودداری نمایند .تفصیل درمتحدالمآل شماره(  )2060 -1987مؤرخ 7
میزان( :1389ص )253

 :2درمورد حـاالتیکه تبدیلی محکمه راایجاب می کند ومــواردی که
مربوط به رد قاضــی می باشد ،به ارتباط قضایـای جزایی وبخش حق العبدی
آن توضیحات الزم ارائـه گردید .تفصیل درمتحدالمآل شماره ()1971-1892
مؤرخ ( .1392/12/12ص )636
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:3طبق مصوبه شماره ( )1635شورایعالی ستره محکمه  ،داراالنشاء از
پذیرش متقاضیان تبدیلی محکمه در دعاوی مدنی و تجارتی که بحیت مدعی
قراردارند خود داری نماید و ریاست محکمه استیناف والیت مربوط راجع انفصال
قضیه ،محکمه مربوط را مکلف سازند  .در صورتیکه مدعی درمورد قاضی مشکل
داشته باشد بدون اینکه قضیه از محکمه ذیربط تبدیل گردد میتوانند به تقاضای رد
قاضی مبادرت نمایند .تفصیل درمتحدالمآل شماره (  )240- 161مورخ
( :1393/1/26ص )647

بیست ونهم  :درموضوع حفظ امالک عامه

:1حکم شماره ( )4252مؤرخ 1389/7/19رئیس جمهوری اسالمی
افغانستان در مورد حفاظت زمین های زراعتی ،باغ ها ،پارک های تفریحی وسایر
ساحات سبز اخبار گردید تادرمورد تطبیق آن اشتراک مساعی بعمل آید .تفصیل
درمتحدالمآل شماره ( 779مؤرخ 26جدی (1389ص )307
:2درفقره ( )8ماده ( )3قانون تنظیم امور زمینداری امالک وزمین های
دولتی بطور صریح تعریف شده است وادارات دولتی می توانند بآن استناد وعلیه
غاصبین دعوی نمایند اشخاص وافراد در دعاوی امالکی مکلف اند اسناد ملکیت
ارائه نمایند وادارات دولتی ضرورت به ارائه چنین اسناد ندارند .تفصیل
درمتحدالمآل شماره ( )146-74مؤرخ ( 1392/1/6ص )759
:3بمنظور حمایت ازحقوق دولت وامالک دولتی  ،قوه قضائیه به هرگونه
همکاری که به استرداد ملکیت مغصوبه دولت مفضی گردد  ،حاضراست  .اداره
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قضایای دولت لست ملکیت های مغصوبه راترتیب ودرمحاکم مربوط به اقامه د
عوی علیه غاصبین مباردرت نمایند.تفصیل درمتحدالمآل شماره ()598 -523
مؤر خ (1392/3/3ص )575
 :4بتأسی ازحکم شماره ( )1848مؤر خ  1392/3/18رئیس جمهوری
اسالمی افغانستان باینوسیله ابالغ میشود تاازترتیب وتطبیق نقشه های ساختمانی
درساحات سبز جداً خوددا ری به عمل آید .تفصیل درمتحدالمآل شماره ()2953
مؤرخ .13925/3/27
:5حکم شماره( )7076مؤرخ 1389/12/11مقام ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان درموردبررسی مجدد اسنادامالکی مخزن آرشیف وزارت مالیه و
طرزالعمل استفاده ازمعلومات های مندرج مخزن آن وزارت ارسال گردید تا در
مواقع الزم بارعایت آن اقدام الزم ومقتضی بعمل آید .متحدالمآل شماره()6382
مؤرخ ( :1389/ 12 / 22ص )326

سی ام:توجیه قانون قضایای دولت
بارتباط مسایل حقوق عامه:

الف :مسایل حقوق عامه:

:1بعداز اینکه قرار اداره قضایای دولت به شخص حکمی یا حقیقی اخبار
شد شخص آن گاه مطابق ماده ()6قانون ،قضایای دولت در محکمه می تواند بر آن
اعتراض نماید.تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 2401- 2324مورخ
( .)1393 / 10 /23ص )721
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:2ابراء و اصالحي كه در نتيجه دعوي بين اشخاص حقيقي صورت
ميگيرد ،نزاع و دعوي را بين آنها قطع نموده باالي متعاقدان حجت قاصره مي
باشد ،اين وثايق حقوق ساير اشخاص حقيقي و حكمي را به شمول دولت متأثر نمي
گرداند لذا در صورتيكه اداره قضاياي دولت امالك دولتي را در محلي تشخيص
نمايد كه طور غير قانوني تصرف گرديده ،مطابق فرمان شماره ( )83مورخ
 1382/8/18رياست ج.ا.ا و بارعايت قانون تنظيم امور زمينداري و قانون
قضاياي دولت ،در مورد استرداد امالك مغصوبه از طريق اقامه دعوي در اصل
موضوع و يا اقامه دعوي در مورد جعل و تذوير اسناد و ساير موارد اقدام الزم و
مقتضي نمايد .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2557-2480مؤرخ
( .1393 /11 / 1ص )728
:3صراحت مصوبه شماره ( )553مورخ  1387/9/5شورایعالی مندرج
متحدالمال ( )3140الی ( )3209مورخ  87/9/13در صورتیکه در دعاوی ذات
البینی اشخاص ملکیت دولت در حاشیه مدعی بها قرار داشته و شائبه ضیاع حقوق
دولت در میان باشد محاکم باید جریان را غرض صیانت از حقوق عامه به اداره
قضایای دولت در میان گذارد و در مورد اجرای قباله جات اساساً اجرای قباله مانع
اقامه دعوی نمی گردد ،زیرا اجرای قباله محض توثیق عقد است بین مقرو مقرله نه
تثبیت ملکیت ،ولی با آنهم به نظر مدققین قضائی غرض حفظ امالک دولتی از حیف
و میل شدن و جهت تشخیص امالک دولتی از شخص بهتر است موارد مشکوک
مانند مورد مندرج استهدائیه به اداره قضایای دولت جهت استعالم از مورد دعوی
بودن آن راجع گردد .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3424-3338مؤرخ
( 1393 / 12/ 23ص )759
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:4هرگاه امالک دولتی از طرف اشخاص حقیقی و حکمی مورد تعرض،
ادعا و تحت تصرف قرار میگیرد طــرز رسیده گی به چنین دعاوی در قانــون
قضایای دولت منتشره جریده رسمی (  )1115مورخ  1392/6/30مسجل بوده
و بخصوص در ماده هشتم طی هفت فقره احکام مفصل بیان گردیده است .مرجع
مربوط مطابق آن اجراآت الزم و مقتضی بعمل خواهند آورد.که طبق آن در
صورتیکه شخص متصرف یا متعرض راجع به ملکیت مورد منازعه اسناد داشته باشد
اداره قضایای دولت با اشتراک نماینده با صالحیت اداره دولتی که زمین یا ملکیت
مورد نزاع مربوط آن است موضوع را بررسی نموده و در مورد به پیشگاه محکمه
اقامه دعوی می نماید.و دعاوی مربوط حقوق عامه طبق فصل هفتم باب دوم قانون
اصول محاکمات مدنی تابع اجراآت خاص می باشد .بناءً حکم ماده ( )215قانون
اصول محاکمات مدنی در قضایای حقوق عامه جنبه تطبیقی ندارد ،بلکه محاکم طبق
هدایات مندرج فصل هفتم باب دوم قانون اصول محاکمات مدنی بارعایت قانون
قضایای دولت به موضوعات حقوق عامه رسیده گی نمایند.تفصیل درمتحدالمآل
شماره (  )3863 - 3777مؤرخ ( .1393/ 12 /27ص )775

ب :مسایل مربوط به تصفیه زمین:
:1بارعایت حكم فقره ( )1ماده پنجم قانون زمینداری اداره تصفيه
اراضي در حين تصفيه زمين ،به معلومات ثبت محفوظ سند دست داشته مالكين نياز
مبرم دارند .بنابر آن مطـابق مصوبه شماره (  )828شورايعالي ستره محكمه
،محاكم در هنگام تصفيه زمين به اساس مطالبه رسمي و كتبی اداره فوق ،معلومات
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الزمه را طور سري در اختيار شان قرار دهند.تفصیل درمتحدالمآل شماره ( 1115
  )1197مؤرخ (1393/ 7 /2ص )684:2اگر هیئت تصفیه نتواند اعتبار یاعدم اعتبار وثایق را تشخیص دهند
میتوانند آنرا جهت تثبیت صحت یاسقم به محکمه ابتدائيه که مندرجات سند در
حوزه قضائی آن قرار دارد محول نمایند تا محاکم طبق ماده ()۹تعلیمات نامه تحریر
وثایق در زمینه اقدام وهمکاری نمایند .تفصیل درمتحدالمآل شماره (-2086
 )2165مؤرخ ( .)1393 /10 /17ص )713

سی ویکم  :درموضوع مصادره اموال
مصادره اموال غیرمنقول در قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر
تصریح نگردیده بنابران درجرایم علیه موادمخدر ،اموال غیرمنقول متهم قابل
مصادره نمی باشد.تفصیل درمتحدالمآل شماره( )1362-1290مؤرخ
( .1391/5/18ص )457

سی ودوم  :مسایل وکالت ها وجلوگیری
ازکمیشن کاران

الف :مسایل وکالت دفاع:
:1درصورتیکه مکتوب عزل وکیل ازطریق سفارت بوزارت خارجه
مواصلت کرده باشد ،به مجردوصول مکتوب اجراآت متوقف گردد .مراجع ذیربط
درجریان قرار گیــرد .تفصیل در متحدالمآل شماره()881-807
مؤرخ( :1389/4/3ص )217
:2درعموم وکالت خط های تجارتی که دردفاترثبت اسناد محاکم تجارتی
باساس اقرارمقرترتیب می گردد حاجت به دونفر شاهد معرفت نبوده مالحظه ودرج
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نمره جوازنامه وتذکره دست داشته مقر باگذاشتن نشان انگشت مقر ومقر له
بصورت فنی کافی است رجعت وکالت خط های تجارتی به دوایر شاروالی وغیره
غرض تصدیق حاجت ندارد تفصیل درمتحدالمآل شماره()1329 - 1247
مؤرخ(1389/ 4/ 23ص )228
:3داشتن جواز وکالت ویاوجود رابطه قرابت بین مؤکل ووکیل طبق ماده
( )34قانون وکالی مدافع صرف دروکالت دعوی وجهت پیشرد خصومت ودعوی
مؤکل حتمی والزمی می باشد نه در سایر موضوعات وکالت .بناءً در وکالت فروش
 ،خرید،سرپرستی ،اخذمثنی،اخذیااعطای قباله وسایرمواردبه استثنای دعوی داشتن
جواز وکالت ویاوجودرابطه قرابت بین مؤکل ووکیل شرط نمی باشد ووکیل دران
موارد میتواند بدون شرایط مندرج ماده ( )34قانون وکالی مدافع درامور وکالت
اقدام واجراآت نماید.تفصیل در متحدالمآل شماره( )3175 - 3137مؤرخ
(1389/ 9/25ص )290

ب :جلوگیری ازفعالیت کمیشن کاران:
 :1بخاطر بهترشدن اموراداری وجلوگیری ازکار کمیشن کاران وناقضین

قانون و کمک مالی به انجمن،فورم تعیین وکیل مدافع درقضایای مدافع درقضایای
جنایی،ترتیب وبامهر وشماره مسلسل انجمن برای وکالی مدافع توزیع میگردد،
امید می رودکه درتطبیق حاکمیت قانون باانجمن همکاری نمایند.تفصیل
درمتحدالمآل شماره (  ) 2575مؤرخ (1390/ 4/28ص )375
:2ازانجاکه رهنمای معامالت درعقوداشخاص از زمره طرفین عقدویانایب
اوشان نمیباشد و ازجانبی طرفین عقداوالً درحین ارائه درخواست ترتیب وثیقه
ودراخیر حین ابرام عقد واقرار به محکمه حاضر میشوندبنابران محاکم وادارات
وثایق وثبت اسناد بمنظور قطــع مداخله رهنمای معامالت وکمیشن کاران
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درحالیکه طرف عــقدویانایب (وکیل) یکی ازعاقدین نباشند  ،از ورود ایشان
درپروسه اجرای وثایق شرعی جداً جلوگیرینمایند .تفصیل درمتحدالمآل
شماره( )3136 - 3066مؤرخ ( :1389/ 9 / 15ص )287

سی وسوم  :درموضوع حقوق اطفال
توافق نامه بین وزارت امورداخله  ،لوی څارنوالی ،وزارت کار و امور
اجتماعی ،شهداء ومعلولین،وزارت عدلیه ،وزارت معارف ،وستره محکمه جمهوری
اسالمی افغانستان درمورد تشریک مساعی  ،همکاری وسهمگیری در ایجادسیستم
عدالت اطفال ونوجوانان مبتنی برحقوق وبراساس مصلحت علیای طفل ،ارسال
گردید تا با درنظرداشت نیازمندی های فردی وحاالت طفل واطمینان از پرورش
وادغام مجددآنها بافامیل واجتماع درزمینه اجراآت الزم ومقتضی بعمل آید.تفصیل
درمتحدالمآل شماره( )346-307مؤرخ( :1389/2/12ص )192
 :2قضایای جزای عادی تخلفا ت اطفال که درمرحله مراهق قرارداشته
باشند درمرحله فرجام رسی به دیوان جزای عمومی ستره محکمه وقضایای تخلفات
اطفال مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی به دیوان جرایم علیه امنیت
داخلی وخارجی ستره محکمه محول میگردد .تفصیل درمتحدالمآل شماره (-144
 )214مؤرخ( .1391/2/13ص )426
 :3تعقیب تخلفات اطفال توسط حارنوالی اختصاصی اطفال درمحکمه
اختصاصی اطفال تحت بررسی قرارگیرد.حارنوالی جرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی قضایای اطفال راکه علیه امنیت داخلی وخارجی مرتکب میگردند ازطریق
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حارنوالی اختصاصی اطفال به محکمه ذیصالح آن محول نماید .تفصیل
درمتحدالمال شماره ( ) 2452-2381مؤرخ ( .1391/10/30ص )511
 :4قضایای اطفال ولسوالی ها  ،به محاکم اطفال مراکز والیات ودرصورت
عدم وجود محکمه اطفال به دیوان مر بوط محکمه شهری محول گردد .تفصیل در
متحدالمآل شماره ( )1738-1658مؤ رخه ( .1392/9/26ص )624

سی وچهارم :تعیین وکیل مدافع درقضایای جرایی
:1فقره()۴ماده ()۹قانون اجراآت جزائی داشتن وکیل مدافع برای متهم را

در جرایمی که قانون جزاء آنرا حبس طویل پیشبینی نموده در اجراآت تعقیب عدلی
ضروری دانسته است.
همچنان طبق ماده ()۱۵۲قانون مذکور څارنوال مکلف است در جرم
جنایت یک نفر وکیل مدافع را بمصرف متهم برای وی معرفی نماید و در صورتی
که بی بضاعتی وی ثابت گردد مطابق احکام قانون از طرف اداره مساعدت های
حقوقی برای وی وکیل یا مساعد حقوقی تعیین گردد .بنابرآن بهتر است موضوع
بمقام محترم لوی څارنوالی اخبار گردد تا طبق احکام مواد فوق قانون اجراآت
جزائی در تفاهم با اداره مساعدت های حقوقی وزارت عدلیه برفع مشکل اقدام
 ) 3600مورخ
نمایند .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( - 3513
( .1393/12/25ص )765
:2برطبق صراحت بنده( )8ماده ( )7قانون اجراآت جزائی (تعیین وکیل
مدافع یاداشتن مساعد حقوقی مطابق به احکام قانون) ازجمله حقوق مظنون ومتهم
درمراحل مختلف تعقیب عدلی می باشد ،لهذا ریاست های محترم استیناف که
درحوزه های قضائی آن ها دفاتر ) (ILF-Aفعالیت دارند،درروشنایی مواد قانون
زمینه خوبتر همکاری مبنی به ارائه خدمات حقوقی وکالت مدافع و مساعدت حقوقی

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

را فراهم نمایند تاازیکطرف حاکمیت قانون تأمین شده وازجانب دیگر حقوق بشری
متهمین ومنظونین درحدود احکام قانون تامین شده بتواند .تفصیل درمتحدالمآل
شماره (  ) 3776 -3689مورخ ( .1393/ 12 /27ص )771

سی وپنجم :موضوع حضانت

بارعایت قاعده توضیحی مصوب سیمینار عالی رؤسای محاکم منعقده سال
 ۱۳۸۶که بموجب تصویب شماره ()۶۶۵مورخ  ۱۳۸۶ /۸ /۲۹شورایعالی ستره
محکمه نافذ شده است ،موضوع تعیین شخص مسؤول برای حضانت از جمله
دعوی و منازعات نبوده از وظایف محکمه می باشد که با در نظر داشت مصلحت
طفل از طریق تجویز شرعی صورت میگیرد و ضرورت به صدور فیصله را ندارد
بلکه تجویز محکمه در خصوص فوق مورد استیناف وفرجام قرار نمی گیرد.
هرگاه شخصی به ارتباط موضوع اراده دعوی و مخاصمه داشته باشد
بدون اینکه در تجویز شرعی محکمه اخالل واقع گردد،می تواند دعوی خود را طبق
قانون در محکمه ذیصالح دنبال نماید ( .تفصیل بیشتر درصفحات (-۲۳۱
)۲۳۴اسناد و مصوبات سیمینار رؤسای محاکم منعقده سال .1386تفصیل
درمتحدالمال شماره ( )3512-3425مورخ (93/12/24ص )762

سی وششم :تدابیر تأمینی واحتیاطی

:1ازانجائیکه انفصال قضایا طبق ماده ( )120قانون اساسی ازوظایف
محاکم و تطبیق آن به اساس حکم ماده ( )129قانون اساسی از وظایف حکومت
می باشد ،بنابران بمنظورجلوگیری از اتالف حقوق اتباع بخصوص اطفال  ،اناث
تحویل پول درحساب امانت بانک دولتی بحیث تدابیر تأ مینی امرالزمی وضروری
شمرده میشود.ریاست دافغانستان بانک به نمایندگی های مر بوط هدایت صادر

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

نمایدتابرای هرمحکمه که تقاضای افتتاح حساب رامی نماید یک حساب امانت رابه
نحویکه برداشت وتحویل آن ازصالحیت محکمه باشد،افتتاح نمایند.تفصیل در
متحدالمآل شماره( )540-468مؤرخ( .1389/2/19ص )771
:2بموجب مصوبه شماره ( )33شورایعالی ستره محکمه ،تعلیق تصرف
ممکن است ،تدابیر احتیاطی دردعاوی ازموارد مؤجه میباشد درحالیکه مدعی بها
قابل اتخاذ تأمینات باشد محکمه اسناد مثبته مدعی راتحت مداقه قرارداده
درصورتیکه مدعی دلیل واسناد داشته ونیز مدعی علیه تضمین بدهد که جبران
خساره عایده برمدعی به راتالفی مینماید محکمه درمورد عواید مدعی بها تجویز
مبنی برتحویل آن ببانک اتخاذ کرده میتواند.
نوت :بموجب مصوبه شماره ( )621مؤرخ  1393/4/17شورایعالی
ستره محکمه  ،تصویب شماره ( )33مؤرخ  1393/1/5به متن ذیل تصحیح شده
است:
«دردعاوی اشیای منقوله  ،عواید مدعی بهای عقاری واشجار مثمر اگر
مدعی بخواهد که مد عی بهاازتصرف مدعی علیه خارج شود  ،محکمه بنابردالیل
معقول طی قراری میتواند شکایت راقیول ومدعی بهاراازدست وتصرف مدعی علیه
کشیده  ،تاختم دعوی بدست شخص امین ومعتمد ویابه بانک بسپارد مدعی بهای
عقاری ازاین امر مستثنی است».تفصیل درمتحدالمآل شماره ()320-240
مورخ( .)1393/1/27ص )648

سی وهفتم :طرزالعمل تحصیل دین

:1تجاويز محاكم ابتدائيه در مورد فروش جايداد هاي تحت تضمين بانكها
و ساير تجاويز مانند ،تعيين وصي ،تخليه و تسليمي جبري دين به دائن سلب واليت
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ولي و امثال آن صرف اعمال واليت قاضي در موضوعات ،كه جنبه دعوي ندارند
مي باشد ،چنين تجاويز و تصاميم محاكم تابع مراحل فوقاني نبوده هرگاه در زمينه
مشكلي ايجاد گردد و يا اعتراض بر آن صورت گيرد محكمه صادر كننده تجويز،
صالحيت بازنگري به تصميم قبلي داشته ،مي تواند تجويز خويش را طبق احكام
قانون مجدداً صادر نمايد .طوريكه مي توانند تصميم مبني بر سلب واليت ولي را
لغو و مجدداً به تنفيذ واليت تصميم اتخاذ نمايند و به همين قياس در ساير موارد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 1440 - 1360مورخ( .1393/7 /9ص )691
:2به منظور رفع شکایات بعدی ،در تجاویزیکه جهت حصول دین از طریق
فروش ملکیتهای عقاری تحت تضمین به مزایده اتخاذ می شود ،مراتب آتی رعایت
گردد:
تجویز به حضور داشت داین ،مدیون ،ضامن و سایر اشخاص ذیعالقه پس
از رسیده گی به همه جوانب قضیه اتخاذ گردد.
در صورتیکه اشخاص مذکور به محکمه حاضر نشوند یا غائب باشند
احکام مربوط به جلب و احضار ،طبق قانون تطبیق و بعداً تجویز اتخاذ گردد.
دینی که برای حصول آن تجویز اتخاذ می گردد ،باید ثابت و غیر مؤجل
باشد.
در اثر تقاضای مدیون یا ضامن ،محکمه می تواند مدت کوتاهی را برایش
جهت تهیه و تدارک وجه نقدی دین مهلت بدهد.
در صورتیکه سهم و حصه مشاعی مدیون از ملکیت عقاری مشترک تحت
تضمین باشد ،تصریح این مطلب در تجویز ،که سایر شرکا حق اشتراک در عقد بیع
از طریق مزایده را دارند ضروری میباشد.
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هرگاه پس از صدور تجویز مبنی بر فروش جایداد تحت تضمین ،مدیون یا
ضامن حاضر به پرداخت وجه دین از طریق پول نقد گردد و مدرک آنرا طور مستند
به محکمه ارائه کند .محکمه می تواند در تجویز قبلی اش تجدید نظر نموده به لغو
آن تصمیم اتخاذ نماید.تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 3103 -3026مورخ
(1393/12 /13ص )748

سی وهشتم  :رسیده گی به موضوعات جزایی

:1کمیته همآهنگی ارگانهای عدلی وقضایی باین نظر است که مؤظفین
امنیت ملی میتوانند باتوجه به حساسیت وظایف شان وبه هدف جلو گیری از ضیاع
دالیل ودسترسی به نتایج ابتدائی ازمظنونین ومتهمین صرف استجواب واستنطاق
عاجل وضروری راانجام داده واصل تحقیق را به څارنوالی مربوط ارجاع نمایند ودر
صورتیکه څارنوالی بعد ازانجام تحقیقات الزم به اقامه دعوی پرداخته ودوسیه رابه
محکمه تعقیب نماید،درینصورت محاکم مکلف اند تااز پذیرش چنین دوسیه ها
خودداری نکرده ودررسیده گی قضایی آنها اجراآت الزم وقانونی نمایند.
باتعقیب این روش ازیکطرف ماده ( )134قانون اساسی کشور رعایت
گردیده واز طرف دیگر سهولتی دراجرای وظایف ریاست عمومی امنیت ملی ایجاد
می گردد.
طرح مذکور قرارمصوبه شماره ( )1461مؤرخ  1391/11/24شورای
عالی ستره محکمه تائید وتصویب شده است .تفصیل درمتحدالمآل شماره(3286
 )3358 -مؤرخ ( .1391/ 12 / 12ص )546
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 :2قضایای جزایی که نسبت اتهام ویارفع آن بستگی به بخش حقوقی نداشته
باشد،اینگونه قضایا رانمیتوان قضایای جزایی ناشی ازقضیه حقوقی خواند.تفصیل
درمتحدالمآل شماره ( )296-222مؤرخ ( .1392/2/7ص )566
 :3درصورتیکه بخش حقوقی قضیه بربخش جرمی آن مؤثریت داشته باشد،
اوالً بخش حقوقی منفصل گردد،درغیر آن هریک به محکمه مربوط غرض انفصال
راجع شود .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )750-675مؤرخ ( .1392/4/4ص
)585

سی ونهم :اثر نکول دردعوی قصاص ودیت
:1درمورددعوی قصاص که نکول درآن موجب دیت می گردد یامدعی

علیه قصاص محبوس گردد تا اعتراف نماید یاحلف را اداکند .تفصیل درمتحدالمآل
شماره ( )1799 -1727مورخ ( .1391/6/29ص )473
:2به تعقیب متحدالمآل شماره ( )1799 -1727مؤرخ 1391/6/9
نگاشته میشود:
درتصویب شماره ( )510مؤرخ  1391/6/12شورای عالی ستره
محکمه راجع دعوی قصاص که نکول دران موجب دیت می گرددویامدعی علیه
محبوس گردد تااعتراف نماید ویاعفو نماید عوض نظر امام یوسف (رح) وامام
محمد(رح) مذهب اشتباهاْ درتصویب تحریرگردیده است بناءً عوض کلمه
(مذهب) بعد از کلمه (حسب)( ،نظر) تصحیح شود .تفصیل درمتحدالمآل
شماره( )2575 - 2453مؤرخ ( .1391/ 11 / 7ص )513
:3الف  :دیت جبران حق متضرر است که دران اصالح وتنقیص نیز آمده
میتواندوآنهم به قیمت نقره تادیه می گرددولی قایم مقام تعزیر که حق عامه است
قرار نمی گیرد.
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ب  :حینیکه قضیه جزائی درمحکمه جزایی تحت دوران قرار گیرد مدعی
حق العبد همزمان توأم بادعوی جزایی به اقامه دعوی حق العبد خود مبادرت کرده
می تواند.
ج  :درصورتیکه دعوی جزائی نهایی شده باشد،دعوی حق العبدی به
محکمه مدنی تحت دوران قرارمی گیرد .تفصیل درمتحدالمآل شماره( - 3537
 ) 3607مؤرخ ( :1389/ 10 / 27ص )310

چهلم :وصف جرم وتعریف موظفین خدمات عامه

:1وصف جرم خیانت درامانت ووصف جرمی غدر وتزویر هریک د

رقانون جزاء تعریف مشخص دارند.
معامالت بانک های خصوصی که پول مشتریان راتحت دوران قرارمیدهد
اگر اصرار پولی ناشی ازمعامالت در حقوق مشترکین یامشتر یان بانک تبارز نماید
که جرم تشخیص گردد ،تحت عنوان خیانت در اعتماد مشتر یان بصورت غدر
وتزویر منعکس خواهدشدکه مطابق احکام قانون قابل تعقیب است  ،نه خیانت
درامانت.تفصیل درمتحدالمآل شماره()674-599مؤرخ (1392/3/14ص)578
:2مؤسسات غیردولتی که وصف انتفاعی داشته شرکت های خصوصی ،
شفاخانه های خصوصی  ،مؤسسات تحصیالت عالی خصوصی  ،مکاتب خصوصی
وامثال آن ها دولتی نبوده بنابران منسوبین آنها مؤظفین خدمات عامه دانسته نه
میشوند.تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )836-751مؤرخ (1392/4/5ص )588

چهل ویکم  :تفکیک دوسیه محکوم باعدام از محکومین به حبس
درحالیکه فیصله درمورد متهم محکوم به اعدام دردیوان ستره محکمه تائید
وراجع به سایرین نقض وقابل احاله به محکمه تحتانی باشد  ،کاپی مصدق فیصله
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مذکور ازدوسیه اخذ  ،اصل بریاست جمهوری اسالمی افغانستان وکاپی به محاکم
تحتانی محول شود.تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1376-1201مؤ رخ
(1392/8/8ص )608

چهل دوم  :تعریف اصطالح فرار ازمنزل
یاترک منزل

بین فراریاترک منزل وارتکاب جرم تفاوت وجود دارد زیراکسیکه منزل
خودراباثر خشونت خانواده گی وبه هدف رهایی ازخشونت ترک وبه ارگانهای
عدلی وقضایی  ،مؤسسات خدمات حقوقی ویا منزل اقارب پناه می برد ،امازمانیکه
ترک منزل به هدف ومنظور دیگری ویاارتکاب جرم اخالقی صورت گیرد ،قضیه
عنصر جرمی کسب نموده وقابل تعقیب عدلی می باشد .درین حال اصطالح
فرارازمنزل یاترک منزل مصداق نداشته وباید به وصف جرم مرتکبه متصف
گردد.تفصیل درمتحدالمآل شماره( )2380 - 2309مؤرخ .1391/ 10/24
(ص )509

چهل وسوم  :موضوعات ترافیکی

:1بارعایت ماده ( )34قانون جرایم عسکری ،جرایم ترافیکی ناشی
ازحالت محاربه توسط محاکم نظامی وجرایم ترافیکی که درغیر ازحالت محاربه
بوقوع می پیوندد ،توسط محاکم عادی رسیده گی شود.تفصیل در متحدالمآل
شماره (  )360- 289مؤرخ (1390/ 2/ 21ص )358
:2درموردجرایم ناشی ازقضایای ترافیکی که درساحه عسکری رخ می
دهد،طرح سندتقنینی تنظیم شود،تازمان تدوین همچویک سند ،قضایای مذکور از
طریق محاکم نظــامی تحت رسیده گی قرار گیرد .تفصیل درمتحدالمآل شماره
( )1361-1287مؤرخ (1390 /10 / 20ص )405
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چهل وچهارم :موضوع تمدید توقیف

:1څارنوالی درمورد توقیف متهم بارعایت احکام قانون نخست ازمحکمه

ابتدائیه و در صورت ختم صالحیت محکمه مذکور،از محکمه استیناف ودرنهایت
بعد مرور مدت معینه ازستره محکمه تقاضای تمدید توقیف را مینماید باالثر محاکم
با رعایت احکام قانون درموردتصمیم الزم قانونی رااتخاذدارند.تفصیل در
متحدالمآل شماره( )660-588مؤرخ( :1389/2/27ص )208
:2چون توقیف متهم تصمیم قضائی می باشد ،څارنوالی استیناف قبل از
احاله دوسیه به محکمه استیناف توأم یا پارچه ابالغ پیشنهاد سرنوشت متهم را مبنی
بر تمدید توقیف و یا رهائی با ارائه دالیل به محکمه استیناف ارائه بدارد اینکه
محکمه استیناف آنرا می پذیرد و یا نمی پذیرد از صالحیت قانونی محکمه استیناف
می باشد .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1765-1686مورخ.1393/8/13
(ص )700
:3ماده ( )102قانون اجراآت جزایی درمورداعتراض به برائت متهم
وتوقیف احتیاطی وی به تجویز محکمه ذیصالح صراحت تام دارد  ،حکم مبتنی
بردوام توقیف درمغایرت باماده ( )25قانون اساسی وماده ( )4قانون جزاء
قرارندارد زیراطبق مفادمتن ماده ( )102قانون اجراآت جزایی هرگاه محکمه فوقانی
درخالل مدت ( )15روز امر تمدیدتوقیف متهم راصادر نه نمایدمتهم فوراً
رهامیگردد .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1845-1766مورخ.1393/8/17
(ص )702
:4هرگاه مجنی علیه یامتهم با وجود مساعی الزم دریافت شده نتواند،

ویادر مورد حیات و ممات آن به نتیجه نرسد ،څارنوال مربوط برای حل نقیصه
قناعت محکمه را فراهم سازد تا سرنوشت سـایر متهمین تعیین گردد .تفصیل
درمتحدالمآل شماره ( )3181-3104مورخ( .1393/12/16ص )750
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چهل وپنجم :موضوع قطعیت حکم
:1هرگاه محکوم علیه بعد ازابالغ حکم درمدت معینه قانونی اعتراض
خودرا علیه فیصله به محکمه فوقانی تقدیم ننماید  ،فیصله قانوناً قطعیت حاصل
نموده قابل تطبریق می گردد .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )160-81مورخ
( .)1393/1/23ص )640
:2مطابق احکام قانون اجراآت جزایی  ،مجازات حبس بدون تأخیر موجب
تعمیل است مگر اینکه متهم به کفالت بالمال یا ضمانت احضار معتبر رها باشد بناءً
بادر نظر داشت احکام مواد این قانون حکم محکمه ابتدائیه یا تعمیل میگردد و یا
هم بر آن استیناف خواهی صورت میگیرد ،و هرگاه حکم محکمه ابتدائیه مبنی بر
مجازات تعمیل نگردد و متهم فرار باشد اصالً استیناف خواهی آن ساقط گردیده
حکم محکمه ابتدائیه قطعی محسوب می شود و بعداز قطعیت واضح است که طبق
ماده ( )76ق.ا.ج تابع مرور زمان و مسقط مجازات می گردد.
لذابادرنظر داشت احکام قانون اجراآت جزائی مرور زمان مجازات محکوم
بها بعداز صدور حکم و عدم تطبیق و تعمیل آن که عدم تعمیل آن ناشی از استیناف
خواهی یا فرجام خواهی نباشد آغاز می گردد ،چه این حکم صادر از محکمه ابتدائیه
باشد یا استیناف و یا دیوان ستره محکمه .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( -3864
 ) 3942مورخ ( .1393/12/27ص )778

چهل وششم :موضوع کفالت بالمال

درمورد اینکه کفالت بالمال درکدام مورد جواز دارد ودرکدام مورد جواز
ندارد درباره ماده( )97تعدیل قانون اجراآت جزایی وجدول منضمه آن صراحت
دارد و ازاینکه کسانی که درهمچو مواردضامن می گردندوشخص تحت ضمانت
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خویش رابه مراجع عدلی وقضایی احضار نمی نماینددرحکم اتهام فرارمحبوسین
واخفای مجرمین می آید،محکمه باضامن طبق صراحت قانون جزاء رفتارنماید.
درغیر آن احکام غیابی و موارد آن درقانون اجراآت جزایی تسجیل یافته محاکم
اجراآت خویش راطبق آن عیارسازند.تفصیل درمتحدالمآل شماره ( - 2061
 )2133مؤرخ (1389. / 7 / 11ص )255

چهل وهفتم  :تعیین نرخ نقره درقضایای دیت

:1داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه ،حسب هدایت مصوبه مندرج
صفحه ( )45نشریه سیمینار رؤسای محاکم والیات منعقده سال قیمت خرید فی
گرام نقره خالص راطی شش ماه اول وهم شش ماه دوم سال ازافغانستان بانک
مطالبه نموده وبعد نرخ وسطی مقدار هفت هزار مثقال نقرره راکه معادل
()32200گرام می شود ،دراختیار محاکم قرارده به اساس معلومات دافغانستان
بانک نرخ وسطی سال  1389مقدار( )32200گرام نقره خالص بالغ به مبلغ
( )1127487 /508افغانی بوده برای سال  1390قابل اعتباراست.تفصیل
درمتحدالمآل شماره ( )288-217مؤرخ (1390/2/18ص )356
:2ازانجاکه دافغانستان بانک به پیروی ازمصوبه ( )245مورخ
 1389/7/2شورایعالی نرخ وسطی فی گرام نقره خالص راطی ششماه اول
وششماه دوم سال 1388تعیین وبراساس آن نرخ وسطی مقدارهفت هزار مثقال
نقره خالص که معادل ( )32200گرام میشودبارعایت مصوبه کمسیون دوم
سیمیناررؤسای محاکم والیات منعقده سال  1347مندرج صفحه ( )45نشریه
سیمینار مذکور مبلغ (47ر980ر )800افغانی سنجش گردیده است ،بنابران به
موجب مصوبه شماره ( )737مؤرخ  1389/7/13شــورای عالی ستره
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محکمه مبلغ متذکره بحیث نـرخ دیت برای سال 1389قابل تطبیق است.تفصیل
درمتحدالمآل شماره( ) 2575- 2502مؤرخ ( :1389/ 8 / 1ص )272
:3یک مثقال معادل ()6/4گرام وقیمت خرید مقدار هفت هزار مثقال
نقره جید که معادل ( )32200گرام میشود باعتبارزمان حدوث قتل بحیث معیار
قانونی دیت قبول شده است تفصیل درمتحدالمآل شماره()1912 - 1840
مؤرخ ( :1389/6/ 28ص )248
:4نرخ وسطی فی گرام نقره خالص طی شسشماه اول وششماه دوم سال
 1390که برای سال 1391قابل تطبیق می باشد ،توضیح گردید .تفصیل
درمتحدالمآل شماره ( )498-428مؤرخ( .1391/2/30ص )432
 :5نرخ وسطی فی گرام نقره خالص طی ششماه اول وششما ه دوم سال
 1391که برای سال 1392قابل اعتبار میباشد با رعایت مصوبه کمسیون دوم
سیمینار رؤسای محاکم والیات منعــقده سا ل  1347منــدرج صفحه ()45
نشــریه سیمینارتعمیم گردید .تفصیل درمتحدالمآل شماره ()370-267مؤرخ
( .1392/2/13ص )570
:6باساس معلومات حاصله از رياست عمومي دافغانستان بانك نرخ وسطي
في گرام نقره خالص طي ششماه اول و ششماه دوم سال  1393مبلغ ()41.185
افغاني تثبيت و با در نظر داشت آن نرخ مقدار هفت هزار مثقال نقره خالص معادل
( )35000گرام بارعايت مصوبه كميسيون دوم سيمينار رؤساي محاكم واليات
منعقده سال  1347مندرج صفحه ( )45نشريه سيمينار مذكور مبلغ
( )1476475افغاني سنجش گرديده است.
بنابران مبلغ متذكره بحيث نرخ ديت براي سال  1393تصويب شد،
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 784 - 704مورخ ( .1393/4/28ص )619
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چهل وهشتم :توضیح اصطالح غدر
وارتباط آن بااختالس

:1درمواردیکه اختالس مطرح باشدمجرم عالوه برجزاهای معینه به رد
مال وجزای نقدی معادل اموال اختالس شده یاآنچه که ازمال دولت تحت تصرف
خوددرآورده محکوم می گرددوغدر که ازلحاظ لغوی به معنی خیانت ،بیوفایی
وعهدشکنی می باشدوازنظــر حقوقی غدر عبارت است ازاخـــذ تکت پولی
یامصارف بیشترازحد قانونی آن ازطرف موظفین خدمات عامه .لذاروی جریان فوق
مجرم آن به جزای نقدی معادل آنچه که دران خیانت نموده محکوم نمی گردد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( )2353 - 2281مؤرخ :1389/ 7 / 20
(ص )265
:2بارعایت مصوبه شماره ( )778مورخ  1390/5/11شورایعالی ستره

محکمه که چنین مشعراست « :اگر اسلحه به جمع خود شخص بوده موضوع
اختالس محسوب میگردد در صورتیکه اسلحه را بدون اینکه به جمع وی قید شده
بدست آورده باشد موضوع سرقت محسوب میگردد که اختالس فساد اداری و
سرقت جرم عادی میباشد».
رسیده گی به جرایم اختالس از صالحیت محاکم فساد اداری بوده
واکتساب غیر قانونی سالح که اختالس درآن مطرح نباشد ،از جرایم عادی بشمار
می آید و رسیده گی بآن از صالحیت محاکم نظامی محسوب میگردد.
محاکم نظامی مصوبه فوق را مدنظر داشته در حدود صالحیت قانونی
خویش اجراآت نمائید».تفصیل درمتحدالمال شماره ( )3259-3182مورخ
(93/12/17ص )753
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چهل ونهم :جلب واحضار اصحاب دعوی
وصدوراحکام غیابی

الف :جلب واحضار:
:1درمواردیکه مدعی علیه دردعاوی به محکمه حاضر نگردیده و تعلل

نماید و درنهایت باعث تأخیردررسیدگی قضایاگردد و از جانبی مدعی اصرار به
رسیدگی دعوی خود دارد شورای عالی ستره محکمه طبق مواد( )158و()159
قانون اصول محاکمات مدنی تصویب نمود که محاکم درسیدگی قضایای مشابه
موادقانون مذکور رادرنظرداشته مصوبه سیمینار روسای محاکم منعقده (17-12
عقرب سال ) 1386را که درین زمینه صادرشده است ،رعایت نموده وازالتوای
رسیدگی قضایا جلوگیری نمایند.تفصیل درمتحدالمآل شماره()2723 - 2650
مؤرخ ( :1389/ 8/11ص )277
:2درمواردیکه مدعی علیه غایب یامفقود باشد:
الف :درموضوعات جزائی بارعایت احکام قانون و مصوبات سیمینارها
ومتحدالمآل های ستره محکمه بعد ازصدور سه جلب که جمعاً( )25روز را
دربرمیگیرد ،به توظیف وکیل مدافع اقدام وقضایاطبق قانون منفصل گردد و
ضرورت به اعالن ندارد.
ب :درموضوعات مدنی بارعایت مواد ()145و( )146قانون اصول
محاکمات مدنی درصورتیکه مدعی علیه ازحضوربه محکمه امتناع ورزد برای
بارثانی وثالث جلب می شودوهرگاه بازهم حاضر نه شودیافرار،غایب و مفقود االثر
باشد،تقاضای حضوروی به محکمه بارعایت حکم ماده ( )140قانون مذکوربرای
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آخرین بار ازطر یق رادیویاروزنامه معتبرکثیراالنتشار بعمل می آید .وپس ازانقضای
مواعید قانونی بموجب حکم ماده ( )158قاون اصول محاکمـات مدنی یکی
ازاقارب درجه اول  ،وکیل تعیین ودعوی مــورد رسیده گی قرارداده می شود.
ج :درمورد مصارف اعالن درقانون محصوالت ودرقانون اصول محاکمات
مدنی حکمی وجودندارد لذا به قیاس ازماده ( )299قانون اصول محاکمات
تجارتی ،بهتراست تااعالن به مصرف مدعی صورت گیرد ولی مدعی علیه که
متمرد است به تادیه آن محکوم میگردد .تفصیل درمتحدالمآل شماره(- 3322
 )3393مؤرخ ( :1389/ 10/ 7ص )296
:3درقضایای مدنی  ،تجارتی ،وبخش حق العبدی جزایی  ،مدعی علیه
قضیه رسماًجلب گرددوبه تماس تلفونی اکتفاء نشود .تفصیل درمتحدالمآل شماره
( )427-357مؤرخ ( .1391/2/27ص )429
:4باساس مصوبه شماره ( ) ۶۲۶شورایعالی ستره محکمه ،از انجاکه به
اثر تقاضای دولت محاکم قضایا را تحت رسیده گی قرار میدهند باالثر څارنوالی
مکلفیت دارد تا درمورد احضار متهمین به اقدام الزم جهت رعایت قانون اجراآت
جزائی مبادرت نمایند که در این جمله مسأله مصارف اعالن در رادیو نیز شامل
میباشد .تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 948 - 866مورخ .1393/ 6/25
(ص )676

ب :احکام غیابی:
:1برای مطالبه تفریق به سبب غیاب زوج که زوجه صرف از ناحیه غیاب
زوج متضرر باشد نه عدم انفاق ،محکمه میتواند در صورتی به موضوع رسیدگی
نماید که زوج مدت سه سال کامل غایب باشد و قبل از آن حق مطالبه تفریق برای
زوجه ایجاد نمیگردد مگراینکه مطالبه تفریق از ناحیه عدم انفاق نماید بناءً در
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صورت عدم تکمیل شرایط قانونی محکمه میتواند طبق صراحت ماده ۲۶۷قانون
اصول محاکمات مدنی با رعایت ماده ()۱۰۵قانون مذکور تصمیم اتخاذ و الیٰ
تکمیل شرایط  ،دعوی را رد می نماید و هرگاه زوجه ادعای تفریق به سبب ضرر
ناشی از معاشرت سوء می نماید در صورتیکه زوج خودرا از دعوی کناره وبخواهد
حقوق زوجه را تلف نماید محکمه با در نظر داشت احکام غیابی به موضوع
رسیدگی می کند ودرحالیکه در مطالبه تفریق به سبب ضرر شروط قانونی موجود
نباشد طورمثال زوج اصالًغایب بوده و مدتی است که در مسکن زوجه حضور
ندارد بناءً ضرر از معاشرت اصالً قابل تصور نیست جز ضرری ناشی از عدم انفاق
بناءً محاکم با در نظر داشت شرایط قانونی به مطالبات تفریق مبادرت ورزیده طبق
احکام قانون در صورت توافر شروط قانونی در ماهیت موضوع حکم نمایند ودر
صورت عدم توافر شروط قانونی در شکل موضوع تصمیم اتخاذ و به تکمیل شروط
قانونی هدایت دهند .تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 2635 - 2558مورخ
( .1393/11/8ص )730
:2درقضایائیکه محکمه ابتدائیه فیصله غیابی نموده باشد محکمه استیناف
عنداالحضار محکوم علیه ،طبق ماده ( )209قانون اجراآت جزائی جدید اجراآت
مقتضی به عمل آرد و در مورد آنعده قضایائیکه در مرحله استینافی فیصله غیابی
صورت میگیرد مدعی حق العبد ،څارنوال ،و مسؤول حق العبد میتوانند در موضوع
جنایت اعتراض خود را در مطابقت به ماده ( )271قانون اجراآت جزائی جدید به
مقام ستره محکمه تقدیم نمایند.تفصیل درمتحدالمآل شماره () 3337 - 3260
مورخ ( .1393/ 12 /23ص )756
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:3غیابت متهم در دو مرحلـه قابل بحث و بررسی است  :در مـرحله
تحقیق و در مـرحله محاکمه .
غیابت مظنون در مرحله تحقیق :مظنونی که شناسائی گردد در مرحله
تحقیق حق دارد در تمام اجراآت حاضر باشد و در برخی موارد که نیاز به حضور او
محسوس گردد ،حضور وی ضروری و مکلفیت می باشد.
درصورتیکه متهم در جرایم جنحه و جنایت بعداز دریافت اطالعیه به تاریخ
معینه در جلسه قضائی حاضر نگردد محکمه طبق صراحت فقره ( )2ماده ()209
قانون اجراآت جزائی رسیده گی به دعوی را معطل و امر احضار و گرفتاری وی را
صادر می نماید .در صورت عدم حضور بار دوم محکمه به جلب سومی اقدام نه
نموده بلکه موضوع را از طریق اعالن از طریق نشر در وسایل اطالعات جمعی به
آگاهی وی رسانیده و برای وی در اعالن متذکره مدت معقولی را تعیین می نماید،
هرگاه طی مدت اعالن شده حاضر نشود برای وی مساعد حقوقی تعیین و محکمه
حکم غیابی خود را صادر می نماید ،بعداز صدور حکم مساعد حقوقی نمیتواند به
نماینده گی محکوم علیه غایب استیناف خواهی نماید.بلکه طبق صراحت فقره ()4
ماده ( )253قانون اجراآت جزائی استیناف خواهی وی از تاریخی حساب می شود
که حکم به وی رسماً مطابق احکام این قانون ابالع شده باشد تفصیل درمتحدالمآل
شماره (  ) 3688 - 3601مورخ( .1393/ 12 /26ص )768

پنجاهم  :عفو وتخفیف مجازات

:1قصد وعمد طبق احکام قانون به اشخاصیکه سن هجده سالگی راتکمیل
نکرده باشند راجع نمی گردد  ،بلکه تخلفات ارتکابیه آنهاخطاء محسوب میشود.
بنابران حین تطبیق فرامین عفووتخفــــیف مجازات اگر شـــامل فرمان
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تفصیل درمتحدالمآل شماره(-53

:2به ارتباط تطبیق ماده ( )3فرمان شماره ( )93مورخ 1389/8/23
مقام ریاست جمهوری درموردعفووتخفیف مجازات محبوسین به دلیل تکفل وانفاق
اعضای فامیل بهتراست تاموضوع تثبیت تکفل وانفاق اعضای فامیل محبوس
دروثیقه اقرار خط شرعی مدنظرگرفته شود .تفصیل درمتحدالمآل شماره(- 2995
 )3065مؤرخ ( :1389/ 9 / 8ص )285

پنجاه ویکم:اموروثایق

الف :رهنمود های عمومی دراموروثایق:

:1رهنمودهادرارتباط :اجرای اموروثایق  ،اخذمحصول فیصدی فیصله هاو
وثایق ،توزیع نکاحنامه  ،ثبت نکاحنامه وفورم دورانی اسنادملکیت بعد ا تصویب
شورای عالی ستره محکمه تعمیم گردید .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( - 122
 )159مؤرخ (1390/ 1 / 22ص )335
:2محاکم وادارات وثایق وثبت اسناد احصائیه اجراآت شان رادرموارد
مربوط طبق قانون ثبت احوال نفوس عندالمطالبه به ارگانهای ذیربط دولت ارائه
نمایند .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )422- 389مؤرخ(1390/4/ 14ص
)367
:3به تعقیب متحدالمآل شماره ( )1215-1145مؤرخ 1390/8/23
نگاشته میشود تادرفقرات 2و 3مصوبه شورای عالی چنین ایزاد شودکه درسند از
رنگ پاک استفاده نه شود بلکه خط باریک بران کشیده شودومتن تصحیح بطور
واضح تحریر ودرپای آن امضاء گردد ونیز فوتوکاپی اسنادضم اوراق شوداماحین
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بررسی اصل سند موردمالحظه قرارگیرد .تفصیل درمتحدالمآل شماره (-1359
 )1429مؤرخ (1390/11/12ص )410
:4در نتیجه بررسی های مفتشین قضائی و اداری محاکم در مورد اصول و
قواعد تحریر وثایق ،طی ( )8ماده رهنمود ارائه شد ،جداً مورد تطبیق قرار
گیرد.تفصیل در متحدالمال شماره ( )2198مورخ ( .1392/9/11ص )619
:5راجع به طرزاجرای وثایق احکام صریح در تعلیماتنامه تحریروثا یق
ورهنمود های ستره محکمه ونیزمصوبات متعددمقام شورایعالی وجودداردکه
باالخص درین اواخررهنمود تنظیم اسنادشرعی مبنی برتوثیق عقد بیع ،انتقال
وتسجیل ملک ذریعه مصوبه شماره ( )563مؤرخ  1391/4/27به تصویب رسیده
ودرشماره برج سنبله  1391مجله قضاء به نشر رسیده است .بناءً بهتر است در
روشنی تمام موارد فوق اجراآت محاکم مربوط عیارگردد .تفصیل درمتحدالمآل
شماره( ) 3066-2994مؤرخ ( .1391/12/ 1ص )534
:6درقرارها ،فیصله ها ووثایــق از کاربن پیپر وادویه غلطی استفاده نشود.
اصل اسناد ضمیمه دوسیه گــردد ،اسنادقضایی به خط خـوانا تحریر
یابدودرپهلوی امضاء قضات ذکر نام شان حتمی است .تفصیل درمتحدالمآل شماره
(  )1215-1145مؤرخ(1390/ 8/23ص )397
 :7رؤسای محاکم و قضات مربوط مکلف اند تا حین تبدیلی ،تقاعد و یا
ختم وظیفه دفاتر ثبت محفوظ وثایق دوران کاری خویش را به بررسی نموده و
آنرانیم کاره نگذارند تا موجب ضیاع حقوق شهروندان نگردد .تفصیل در
متحدالمال شماره ( )1124/1049مورخ ( .1392/7/30ص )605
:8ذکراسم محکمه واسمای قضات صادرکننده حکم درفیصله هاضروری
است .تفصیل در متحدالمآل شماره ( )1685-1605مؤرخ .1393/8/2
(ص)698
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ب:اجرای وثایق درحدودصالحیت حوزوی:

باتأکید برمصوبه شماره ( )8کمســیون سـوم سیمـینار سال1347
رؤسای محاکم والیات ،محاکم به اجرای قباله عقـار وجایداد های داخل حوزه
قضایی خویش مبادرت نمایند .هیچ محکمه نمیتواندبه اجرای قباله عقار خارج
ازحوزه قضایی مربوط اقدام نماید .تفصیل درمتحدالمآل شماره()476-395
مؤرخ( :1389/2/18ص )203

ج:رعایت سلسله مراتب دراموروثایق:

وثایق واسنادیکه درمحاکم افغانستان ترتیب وجهت اجراآت به خارج محول
می گردد طبق معمول درمرکز طور مکتوبی بوزارت محترم امورخارجه ارجاع
میشود.
بمقصد همگونی وانسجام اجراآت وتوجه به اهمیت اسناد مذکور هدایت
داده میشود :دروالیاتیکه دفاتر قونسولی وزارت امورخارجه وجودداشته باشد
ریاست های محاکم استیناف وثایق واسناد مورد نظر را رسماً به دفتر امور قونسولی
والیت محول سا زند .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )3664 -3592مؤرخ
(1391/12/28ص )554

چ :جرای وثایق درکتب مربوط آن:

:1هرگاه کتاب قباله خط درمحکمه موجودنباشد ،محکمه واداره ثبت
اسنادووثایق دراجرای معامله درهرنوع سند ازکتاب مختصر آن استفاده نمایند.
کتاب مورد ضرورت طورعاجل ازطریق ریاست محکمه استیناف مطالبه شود.
تفصیل درمتحدالمآل شماره(  )2598 -2526مؤرخ .1391/ 11/14
(ص)515
:2اقرار به وقف درکتب تملیک خط ووصیت خط تویق واجراآت گردد.
تفصیل درمتحدالمـآل شماره (  ) 2151-1972مؤرخ  14ر 12ر . 1392
(ص )638
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ح :ذکرنمبرتذکره درعموم وثایق:
:1نمبرتذکره ویااسناد معرفت رسمی مقر  ،مقرله وشهود معرفت که مؤید
شخصیت شامل وثیقه باشد  ،بالضروردرج وثایق سفارت خانه گردد.تفصیل
درمتحدالمآل شماره ( )3139- 3067مؤرخ ( .1391/ 12 / 2ص )537
:2ازینکه تذکره تابعیت معرف شخصیت اشخاص می باشد ،لهذا ماده ()11
تعلیمات نامه تحریر وثایق و مصوبه شماره ( )752مورخ  1393/6/25شورایعالی
ستره محکمه ،درج نمبر تذکره طرفین دعوی را با مشخصات آن در تمام وثایق و
فیصله های محاکم حتمی دانسته است تا محکمه متیقن گردد که شخص نامبدل
نیست اشخاصیکه تا حال تذکره تابعیت ندارند ،چون مرجع صدور تذکره شعبات
مربوط حکومت می باشد ،لهذا آن ها با مراجعه به مرجع مربوط مشکل شان را حل
نمایند.
مراجع مربوط طبق قانون مکلف اند با توسل به و سایل ممکنه و معلومات از
اقارب شخص فاقد تذکره و تصدیق خانه های امن از طریق ریاست امور زنان والیت
مربوط ،مشکل را حل نماید .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 2869-2948
مورخ( .1393/ 12 / 6ص )745
:3محاكم و آمريت هاي وثايق در ترتيب وثايق و اسناد مقيد به قيودات
قانوني ميباشند كه از آن جمله درج اسناد مثبت هويت افراد در وثايق ميباشد كه
بدون موجوديت آن ترتيب وثايق غير قانوني و خالف قيودات قانون ميباشد .چنانچه
ماده ( )11تعليمات نامه تحرير وثايق در زمينه صراحت تام دارد :بناءً درج نمره
تذكره اقرار كننده وشاهدان در تمام انواع وثايق حتمي و الزمي ميباشد .تفصیل
درمتحدالمآل شماره (  )1359 -1279مورخ ( .1393/ 7/ 8ص )489
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خ :تثبیت قیمت مبیعه ومدعابها:
:1درترکیب هیأت قیمت گزاری ( مبیعه ومدعابها ) درساحات داخل پالن
شهری طبق حکم ریاست جمــهوری (نماینده شاروالی) ودر زمین زراعتی خارج
پالن شهری (نماینده ریاست زراعت به عوض نماینده شاروالی ) بشمول(نماینده
ادارات مالیه و امالک مدنظرگرفته شود.تفصیل درمتحدالمآل شماره()806-734
مؤرخ( :1389/3/27ص )214
:2حکم شماره ( )1570مؤرخ 1389/4/30رئیس جمهوری اسالمی
افغانستان پیرامون الیحه جدیدقیمت گزاری اپارتمای مکرویان باجدول منضمه آن
جهت گاهی و اجراآت بعدی ارسال گردید .تفصیل درمتحدالمآل شماره() 3529
مؤرخ ( :1389/ 5/ 4ص )235

د :طر زالعمل ترتیب حصر وراثت:

 :1اصطالح بازماندگان باالی کسانی اطالق میشود که آنها وارث نبوده
ولی متوفا درزمان حیات خودمتکفل انفاق آنهابوده مانند برادروخواهر که متوفا
باوجودیکه وارث مانندپسر دارد ولی متکفل نفقه آنهابوده وتثبیت بازماندگان
درهمان وثیقه حصروراثت صورت میگیرد نه دروثیقه علیحده  .چنانچه که تثبیت
بازماندگان مستحق معاش تقاعد بطور ساده وسهل دروثیقه حصروراثت صورت می
گیرد تفصیل درمتحدالمآل شماره( ) 1620- 1548مؤرخ :1389/ 5/ 18
(ص)239
:2اقرار سه نفر مقرین که در وثیقه حصر وراثت به نماینده گی از جماعت
مردم درج وثیقه می یابد در حقیقت اخبار از وقوع واقعه معینی است نه شهادت ،و
این توثیق جهت تسهیل امور مردم در تصرفات حقوقی ،اداره اموال و حقوق آنها
صورت می گیرد و چون به لفظ اشهد و به محضر قضاء صورت نمی پذیرد ،لذا
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جنبه شهادت سماعی و علم به شی داشته ،شروط و قیود شهادت شرعی در مورد
آن قابل رعایت نمی باشد و در موقع منازعه دلیل الزام پنداشته نمیشود .بنابران درج
اخبار جماعتی از مردم چه همه مردان باشند یا زنان و یا هم بعضی مردان و بعضی
زنان صرف در وثیقه حصر وراثت ،بادر نظر داشت حالت ضرورت در نماینده گی
های سیاسی افغانستان در خارج کشور مانع ندارد .مگر ارائه تصویق وفات متوفی به
نماینده گی سیاسی ،محکمه یا اداره وثایق مربوط حتمی است.تفصیل در متحدالمال
شماره ( )522-447مورخ ( :1392/2/24ص )572
:3وثایق شرعی دارای انواع مختلف بوده در مجموع حاوی اقرار مقر و
یا اخبار مخبرین می باشد که در مورد مشخص اقرار و اخبار خود را درج وثیقه
شرعی نموده ازجانب آمریت وثایق با درج آن در ورقه وثیقه و ثبت آن حایز اعتبار
میگردد .و در کنار آن موضوع اقرار و اخبار نیز باید واضح و مشخص باشد و از
جمله مواردی باشد که اثر حقوقی ،قانونی روی آن مرتب گردد و باید خلص
موضوع آن در ستون موضوع وثیقه درج گردد.
طوریکه مالحظه میگردد وثایق مندرج استهداء از اقرار سه نفر مقرین
ترتیب گردیده و موضوع آن اخبار از شهادت و در ضمن حصرورثه شخص متوفی
باشد که در ستون موضوع از آن یاد آوری گردیده است .بناءً ذکر عبارت ( وثیقه
هذا به منظور مهاجرت به خارج کشور ترتیب گردیده ) در ستون تشریحات وثیقه
که در حقیقت تمام تشریحات باید حاوی اخبار مخبرین و مقرین باشد کدام جایگاه
و اثر قانونی ندارد.
آمریت های وثایق از ذکر چنین موارد که اصالً موضوع ترتیب وثیقه شده
نمیتواند جداً احتراز نمایند .تفصیل در متحدالمال شماره ( )1431-1353مورخ
( :1392/8/29ص )612
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ذ :وثایق مربوط به وصایت :
:1الف:اسنادمدارحکم به ارتباط اراضی زراعتی درماده ( )5قانون تنظیم
امور زمینداری به تفصیل ذکراست شرایط آن مدنظرگرفته شود.
ب :بارعایت ماده ( )9تعلیماتنامه تحریروثایق تطبیق وثیقه یافیصله با
مندرجات آن واینکه ثبت محفوظ داردیانداردومدار حکم است یانیست وظیفه
محاکم است.
ج  :درمورد نصب وصی یاقیم بخاطرعدم آمادگی اشخاص بدعوی حق
العبدی چون قاضی والیت عام دارد بهرترتیبی که میشودبه نصب وصی ویاقیم
حتماًمبادرت نماید .تفصیل درمتحدالمآل شماره( )1912 - 1840مؤرخ 28
( :1389/6/ص )248
:2به تعقیب متحدالمآل شماره( )4021-3964مؤرخ1386 /12/ 12
درمورد وصیت واجبه توضیح میشودکه محاکم وادارات ثبت اسنادووثایق قبل
ازترتیب وثایق مذکوردراسئله خویش که به نواحی شهر ها ویاولسوالی ها محول
میسازند عالوه براینکه درموردوارثین معلومات میخواهند ،درضمن یک ماده را
افزود وسوال نمایندکه دربازماندگان متوفی مستحق وصیت واجبه وجود دارد
یاخیر ودر متن وثیقه حصر وراثت ،وثیقه وصایت وحتی شهادتیکه درجریان محاکمه
راجع به حصروراثت شهادت میدهنددرصورت موجودیت مستحق وصیت واجبه آنرا
معرفی و درغیرآن صراحت درمتن وثیقه ومــتن شهادت ازعدم موجودیت مستحق
وصیت واجبه تصریح صورت گیرد .تفصیل درمتحدالمآل شماره( )1766-1696
مؤرخ ( :1389/ 6 / 18ص )244
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:3درصورتیکه تبعه افغان درخارج کشورسکونت داشته وفوت نماید
وضرورت تعیین وصی قضایی محسوس گردد ،ادارات قونسلی سفارت خانه های
افغانی مقیم خارج بعد ازتثبیت فوت شخص وورثه آن باذکرسنین آنها وذکر تمام
معلومات هاراجع به شخص پیشنهادی ورثه یا اقارب جهت تعیین وصی باتوضیح
اموال ودارایی های متوفی جهت تعیین وصی ازطریق وزارت خارجه به محکمه محل
سکونت اصلی متوفی ارسال و محکمه درموردتعیین وصی طبق قانون اقدام
نماید.تفصیل در متحدالمآل شماره(  )2162 - 2090مؤرخ .1391/ 8/ 17
(ص )493
:4پدرازمتروکه متوفی درسهم خویش تصرفات مالکانه نموده میتواند ولی
درسهم سایر ورثه حق تصرف را ندارد ودرمورد سهم صغیرکه تحت والیت آن قرار
دارد طبق صراحت ماده ( )274قانون مدنی نمی تواند بدون اجازه محکمه
باصالحیت دراموال غیر منقول ،تجارتخانه واوراق واسناد مالی وبهادارکه بیش از
بیست هزار افغانی قیمت داشته باشد تصرف نماید .بناءً بهتر است موضوع به
محکمه محل سکونت صغیران محول گردد تا در مورد تصمیم مقتضی اتخاذ وطبق
آن اجراآت گردد .تفصیل درمتحدالمال شماره (  )2005- 1926مورخ /8 /27
( .1393ص )709

ر:درموردوکالت ها:

:1درصورتیکه حین ترتیب وکالت خط درنماینده گی سیاسی افغانستان
مقیم خارج وکیل ومؤکل هردو حاضر باشند وعقد ازطرف جانبین بانصب
فوتووامضاء آنهاتسجیل گردد ،ضرورت به ترتیب وثیقه قبولی درداخل کشور نبوده
بلکه وکالت مذکور بعد تصدیق اداره قونسلی وزارت امورخارجه حایز اعتبار می با
شد .تفصیل درمتحدالمآل شماره( )1944 -1873مؤرخ .1391/ 7/ 10
(ص )479
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:2درموردجوانب مختلف وکالت خط ها طی ( )9ماده رهنمود مفصل
وهمه جانبه تنظیم و متحدالماالًتعمیم شد .تابمالحظه آن محاکم ،ادارات ثبت اسناد
ونماینده گی های سیاسی افغانستان مقیم خارج اجراآت شان راتنظیم نمایند .تفصیل
درمتحدالمآل شماره( ) 2744- 2672مؤرخ ( .1391/ 11 / 25ص )520

ز:میعاد ثبت وثایق بعد ازطی مراحل:
:1وثیقه ایکه درطول سال ثبت نشود،بعداً کنده قیدودرصورت مراجعه
وثیقه جدید ترتیب یابد .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )2994 -2924مورخ
(1389/9/4ص )283
:2بمنظورجلوگیری ازجعل وتزویر اسناد وتوثیق بموقع عقود والتزامات
هرگاه وثیقه درظرف سال به ثبت نرسد چون کنده آن دراخیر سال قید شدنی می
باشد،درآینده ثبت همچووثایق بامروهدایت رئیس محکمه استیناف صورت گیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( )1474 -1401مؤرخ :1389/ 4/ 27
(ص )233
:3به تعقیب متحدالمآل شماره ( )2914 -2924مؤرخ1389/9/ 4
توضیح میشودکه مدت یکسال پیشبینی شده درمصوبه شماره ( ) 808مؤرخ
 1389/8/11شورای عای ستره محکمه ازتاریخ راجستر وثیقه مدار اعتبار است.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )72 - 1مؤرخ (1390/ 1/ 28ص )350

ص :طرزالعمل کمپیوتررایز اسناد ومحافظت کنده های وثایق:

 :1درصورتیکه تادیه مثنی ذریعه فوتوگرافی صورت گیرد ونسبت فرسوده
گی کتب تحویلخانه طور درست ازان مفهوم گرفته شده نتواند ،آمرین مخزن
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میتواندمثنی همچوفیصله هاووثایق رابه قلم خویش طورواضح ترتیب بدهندوبرای رفع
اشتباه آینده مطابقت اصل وثبت همچو وثایق وفیصله هابمالحظه کمیته موظف
ریاست عمومی محاکم نیزرسانده شودومتن تهیه شده ثبت کمپیوترگردد .تفصیل
درمتحدالمآل شماره ( )2279 -2207مؤرخ ( :1389/ 7/ 15ص )263
:2کنده های اسنادقضایی محاکم دارای اهمیت بوده به هیچ صورت قابل
انتقال نمی باشد ،لذاوزارت محترم امورداخله عندالمطالبه هیأت مؤظف (گروپ
سیار کریمنال تخنیک) رابمنظور عکاسی ازنشان انگشت وامضاءدروثایق به حضور
مسؤول مخزن وطرفین قضیه به محاکم اعزام ونتایج برسی شانرابعداً به محاکم
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1286-1216
ذیربط اخبارنمایند.
مؤرخ(1390/9/19ص )399
:3اسناد جمیع مخازن محاکم استیناف والیات اوال ً ازمحکمه استیناف
والیت کابل (مخزن وثایق مرکزی)کمپیوتر رایز گردد ،همچنان اسنادیکه درمخزن
والیت کابل  ،مخزن محکمه استیناف والیت بلخ ومخازن سایرمحاکم مستلزم
صحافت باشد به حضورهیأت تفتیش قضایی درمخازن صحافی گردد .تفصیل در
متحدالمآل شماره ( )1143-1073مؤرخ( .1391/5/ 10ص )450

ض :جلوگیری ازجعل وتزویرا سناد:

:1درموارد مشبوهیت وثایق  ،منسوبین کریمینال تخنیک تدقیقات الزمه
رادرمورد وثیقه موردبحث درداخل مخزن وثایق انجام دهند  ،وکشیدن کنده وثایق
به عنوان ارجاع به کریمنال تخنیک مجاز نیست.تفصیل در متحدالمآل
شماره( )214مؤرخ( :1389/1/8ص )173
:2نکات قابل رعایت دراسناد مشبوه که بمنظور تدقیق مسلکی به اداره
کریمینال تخنیک ارسال می گردد ،توضیح شد.
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درصورتیکه ادارات محترم در قسمت اخذ مواد مقایسوی معلومات کافی
نداشته باشد شخص و یا اشخاص مورد نظر را رسماً غرض اخذ مواد مقایسوی به
ریاست کریمنالتخنیک معرفی و اعزام نموده تا بحضور داشت نماینده ادارات محترم
ذیربط بادر نظر داشت اساسات مسلکی مواد مقایسوی اخذ گردد .تفصیل
درمتحدالمآل شماره ( )2869-2792مؤرخ (93/11/18ص . )743
:3ریاست های محاکم استیناف و والیات جداً توجه نمایند که بجز از
اشخاص مسؤول که از طرف ستره محکمه تعیین میگردد ،به هیچوجه اجازه ندهند
که به کتب ثبت اسناد محفوظ دسترسی یابند و یابه ترتیب مثنی اقدام ورزند.تفصیل
در متحدالمال شماره ( )1582مورخ (1392/6/17ص )601
:4الف :بمنظورجلوگیری ازجعل وتزویر دروثایق بعدازاینکه وثیقه ازکنده
قطع و راجستر گردید ،هرگاه قبل از اخیر سال واپس به محکمه غرض ثبت آورده
شدطی مراحل گردد ودرصورت عدم طی مراحل درطول سال کنده وثیقه دراخیر
سال قیدگرددوبعد ازان به هیچ صورت وثیقه مذکورثبت نگردد .بخاطراینکه اهالی
مسبوق باشند حین راجستر شدن وثیقه درشهریه ازطرفین عقدیاشخصیکه وثیقه بمفاد
وی ترتیب می گردداستحضاری اخذگردد تاوثیقه رادرظرف سال طی مراحل نماید.
بعدمرور سال محاکم وادارات ثبت اسنادبه آن ترتیب اثرندهندومحکمه درسال بعد
وثیقه جدیدترتیب نماید.
ب  :مستند به ماده ( )32تعلیماتنامه تحریروثایق محاکم نمیتوانند به کسی
وثیقه سفید بدهند تاوی آنرا به محکمه دیگر برده واستعمال نماید .لذا به هیچ
صورت وثیقه هایکه ازکنده قطع گردیده ،بدون راجستر باقیمانده نمیتواند چه رسد
باینکه بمحکمه دیگری برده شودیاضایع گردد ،درهمچوموارد مفتشین قضایی حین
بررسی امورمحاکم هرگاه مالحظه نمایندکه سرپارچه ( اصل وثیقه) ازکنده قطع
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تفصیل

گردیده ولی راجستر نشده مسؤول آنرا مورد بازپرس قراردهند.
درمتحدالمآل شماره( ) 2994-2924مؤرخ ( :1389/9/ 4ص )283
:5الف :تعقیب اشخاصیکه آویز های جعلی ترتیب می نماینداز وظایف
حارنوالی است.
ب  :بمنظورجلوگیری ازجعل وتزویر ،بانک هایک نقل آویز راطور خاص
به محکمه ارسال نماید .تفصیل درمتحدالمآل شماره (  )144-73مؤرخ
(1390/1/20ص )352

ط :رسیده گی به صحت وسقم ووثایق

:1سندشرعی بدفتر مالیه ثبت نشده باشد  ،محکمه مربوط آنرا بارعایت
هرگاه ماده پنجم قانون زمینداری و ماده نهم تعلیماتنامه تحریروثایق مورد بررسی
قراردهد .در صورتیکه مبطل سندوجودنداشته وعاری ازجعل وتزویر باشد
ودرحالیکه محکمه بصحت آن تصمیم اتخاذکند ،محکمه موضوع راجهت ثبت به
دفتر امالکی رسماً ارسال نماید .تفصیل درمتحدالمآل شماره()3679 - 3608
مؤرخ ( :1389/ 11 / 10ص )313
:2طبق تعدیل ماده( )298قانون اصول محاکمات مدنی،ادعای مشبوهیت
یاتزویر اسناد رسمی درضمن دعوی اصلی رسیده گی میشود .محاکم این امر راجداً
مدنظر گیرندواز رسیده گی مستقل موضوع خودداری ورزند .تفصیل درمتحدالمآل
شماره (  ) 642- 572مؤرخ(1390/3 / 8ص )364
:23محکمه ذیصالح مربوط درمورداسنادشرعی ،وثایق ملکیت ها که ثبت
محفوظ آن باثرواقعات ازبین رفته باشد ،بعد تدقیق ومعلومات الزم بارعایت احکام
قانون  ،قرارقضایی صادرنماید.تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )856 - 785مؤرخ
(1390/ 4/ 20ص )373
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:4وجود ثبت محفوظ برای وثایقی شرط می باشد که در دو نقل اصل
وثبت ترتیب گردیده باشند وثایقی که د رسالهای قبل در یک نقل ترتیب می
گردیدند و اصالً دارای ثبت نباشند این شرط در قبال آن مصداق نمیداشته باشد.
با آنهم اگر هیأت تصفیه نتواند اعتبار یا عدم اعتبار و ثایق را تشخیص
دهند میتوانند آنرا جهت تثبیت صحت یا سقم به محکمه ابتدائیه که مندرجات سند
در حوزه قضائی آن قرار دارد محول نمایند تامحاکم طبق ماده ( )۹تعلیماتنامه
تحریر و ثایق در زمینه اقدام و همکاری نمایند.تفصیل درمتحدالمآل شماره (949
 )1031-مؤرخ  26ر  6ر (1393ص )678

ظ :طرزالعمل مهروامضاء دروثایق وفیصله ها
به جمیع محاکم ابالغ می گرددتابعدازین روسای محاکم وقضات باالی مهر
امضاء و یاباالی امضاء مهر نه نمایند .درصورت تخلف قضاتیکه هدایت فوق را
رعایت نکرده اند موردمواخذه قرارمی گیرند .تفصیل درمتـحدالمآل شماره
( )587-541مؤرخ( .1389/2/23ص )207

ع :وثایق مربوط به فروش امالک دولتی:

:1والیان طبق قانون وکیل بالفروش امالک دولت می باشند ،نباید وثایق
وکنده های آن راکه به منظور امضاء برای شان سپرده می شودنزد خودنگهدارند،
بلکه درزمان معین ومشخص بایدآنرا امضاء نمایند .تفصیل درمتحدالمآل شماره
( ) 571- 466مؤرخ ( .1390/3 / 2ص )362
:2در فقره ( )8ماده ( )3قانون تنظیم امور زمینداری ،امالک و زمین های
دولتی بطور صریح تعریف شده است و ادارات دولتی میتوانند بآن استناد و علیه
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غاصبین دعوی نمایند اشخاص و افراد در دعاوی امالکی مکلف اند اسناد ملکیت
ارائه نمایند و ادارات دولتی ضرورت به ارائه چنین اسناد ندارند .همچنان به تائید
یاد داشت شماره ( )872مورخ  1386/11/23شورایعالی ستره محکمه ملکیت
از یک اداره دولتی به اداره دیگر تابع قباله شرعی نبوده بلکه به اساس فرمان مقام
ریاست جمهوری صورت میگیرد.تفصیل در متحدالمال شماره ( )146-74مورخ
( :1392/1/6ص )559
 :3اجرای قباله های زمین های بکر وبایر دولتی  ،زمین های فاقد سند
بنیادی وفاقداساس دفتر مالیه واز اقراروالیهای فاقد صالحیت معطل گردد ،درمورد
حفاظت کنده های وثایق توجه الزم مبذول ودرمورد وثایق مشبوه به ستره محکمه
اطالع داده شود .تفصیل درمتحدالماآل شماره ( )859 -789مؤرخ
( .1391/3/29ص )444

غ :رعایت قانون زمینداری دراجرای اموروثایق:
:1دراجرای وثایق انتقال ملکیت شرط است تامحکمه یااداره وثایق
درمورد زمین مملوکه بایع ولوکه تصفیه هم شده باشدمعلومات های ذیل رااکمال
نماید:
الف :اداره امالک اطمینان دهد که موازی  ....زمین باسم بایع قیددفتر
بوده سندمبطل ندارد.
ب :زمین تحت تضمین غیر نمیباشد.
ج :زمین به بیع گروی یاجایزی بفروش نرسیده است.
د :تصفیه زمین تحت تجدیدنظرنمی باشد.
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درغیر آن مبیعه غیرمقدورالتسلیم بوده فروش آن جوازندارد .تفصیل
درمتحدالمآل شماره( ) 3750- 3680مؤرخ ( 1389/ 11 / 19ص )317
:2الی زمان تعدیل ماده ( )6قانون امور زمینداری ،بعد ازتصفیه ملکیت،
ملکیت تصفیه شده از اقرار والی مربوط درج سند شرعی گردیده واین سندحیثیت
قباله راحایز می باشد.تفصیل درمتحدالمآل شماره ()1144- 1072
مؤرخ(1390/7/27ص )386
:3درمورد اصطالح پلوان شریک و موارد استعمال آن نکات ذیل توصیح
گردید:
زمانیکه باالی زمین بدون اسناد دست داشته شخص ادعا صورت گیرد ،از
حکم مندرج فقره ( )1ماده ( )8قانون تنظیم امور زمین داری خارج می گردد ودر
صورت وجود دعوی برزمین فاقد اسناد نمیتواند به اساس تائید پلوان شریک در
مورد تصرف مالکانه شخص به موضوع رسیده گی نمود .در زمینه طبق مدارک
اثباتیه مندرج قانون اصول محاکمات مدنی به دعوی رسیده گی و منفصل می گردد
زیرا شرط اعتبار تائید پلوان شریک ،عدم وجود ادعا از جانب اشخاص و یایا عدم
قیدیت آن به دفتر امالک دولتی می باشد.
بدون وجود دعوی از طریق وقوع عقد بیع و امثال آن برزمین فاقد سند و
یا تقاضای تسجیل چنین ملکیت به وثایق شرعی ،رهنمود تنظیم اسناد شرعی مبنی بر
توثیق عقد بیع ،انتقال و تسجیل ملکیت مصوب ( )563مورخ 1391/12/27
شورایعالی ستره محکمه منتشره ماه سنبله  1391مجله قضاء قابل رعایت می باشد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره( )975 -903مؤرخ(1392/5/22ص )593
:4رهنمودتنظیم اسناد شرعی وتوثیق ملکیت  ،در باره اشخاصی قابل تطبیق
می باشد که در امالک متصرفه طبق حکم فقره ( )1ماده هشتم قانون تنظیم امور
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زمینداری منتشره جریده رسمی شماره ( )958مؤرخ  1387/5/10بیَش از()35
سال تصرفات مالکانه داشته باشد .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( -2006
 )2085مورخ ( .1393/8 /28ص )711

ف :درمورد وثیقه تضمین خط:

درموردتضمین خط های شرعی برای اشخاصیکه بصفت معتمد ویا تحویلدار
مقرر می شوند ،قواعدمندرج لوایح ضمانت خط ها بخاطر حصول بعدی دیون
صراحت تام داشته وبرعالوه باتوجه به اینکه دولت به موجودیت جایداد
متعهداعتمادکرده و جایدادش رابه تضمین میگیرد،بناءًوثیقه مسجله درزمینه مبین
تأمین حقوق دولت بوده تعهد وی درج اقرار پلوان شریکان یاهمجواران ملکیت
ضامن نیزدروثیقه علیحده اقرارخط شرعی صورت میگیرد ممانعتی نداردومنحیث
وثیقه متمم ضمانت خط قرارمی گیر د .تفصیل درمتحدالمآل شماره(- 2795
 ) 2865مؤرخ ( :1389/ 8 /20ص )281

ق :تصحیح دررهنمود توزیع نکاحنامه:
درفقره (الف) ماده ( )10رهنمود توضیح نکاح نامه که طبق مصوبه شماره
( )340مؤرخ  1389/4/8شورای عالی ستره محکمه منظور شده کلمه
(اقرارخط) به (نکاح نامه) تصحیح گردد وچنین خوانده شود «:هرگاه زوجین حاضر
باشند اقرار شان مبنی بر وقوع بقای عقد  ،مهر مؤجل واوالد درج وثیقه نکاح نامه
مؤرخ22
شماره()717-645
درمتحدالمآل
میگردد».تفصیل
(1391/3/ص)440

ک :محصول بدل خلع:
چون طبق ماده ( )41قانون اساسی هیچ نوع مالیه ومحصول بدون حکم
قانون وضع نمیشود لذااخذمحصول بدل خلع بداخل طالق خط شرعی حسب

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

هدایت ماده ( )42قانون اساسی صبغه قانونی ندارد ،زیرادرماده ( )22تعرفه
محصوالت دولتی باین ارتباط محصولی پیش بینی نگردیده است.تفصیل در
متحدالمآل شماره( )1872 - 1800مؤرخ ( .1391/ 7/ 5ص 476

پنجاه ودوم موضوع محصول ومصارف
:1مطابق حکم ماده نهم قانون محصول وثایق واسناد اداری دولتی منتشره
جریده رسمی شماره ( )631مواردی که محصول دولتی پرداخته شده ،قسماً یاکالً
قابل استردادمی باشد توضیح گردید .تفصیل در متحدالمآل شماره()271-199
مؤرخ( :1389/2/6ص )187
:2طبق ماده ( )11مقرره اجراي مثني وثايق در مخازن وثايق ،مصوبه
( )665مؤرخ  1386/8/26شورايعالي ستره محكمه مندرج صفحات ( ،205
 )208سيمينار عالي روساي محاكم منعقده سال 1386از مثني كمپيوتري وثايق
درحين اجراي آن مثل ساير وثايق از درخواست كننده قيمت اخذ و به حساب
واردات دولت تحويل ميگردد.تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )703 - 623مورخ
( :1393/4/24ص )666
:3محاکم وادارات ثبت اسناد حین اجرای قباله بیع جایزی مطابق احکام
قانون محصول وثایق واسناد اداری دولتی وتعرفه محصول دولتی درمحاکم ،از اخذ
محصول درمورد صندوق انکشاف زراعتی که یک نهاد دولتی بوده احتراز
وخودداری نمایند .تفصیل درمتحدالمآل شماره (  ) 1114 - 1032مورخ
( .1393/7/1ص )681
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پنجاه وسوم:موضوعات متفرقه

الف :رعایت احکام دین مبین اسالم وسنن پسندیده مردم

ادارات ج.ا.ابرعایت احکام دین مبین اسالم واحترام به سنن پسندیده مردم
وحفظ عنعنات ومواریث فرهنگی جامع مکلف می باشد .تفصیل درمتحدالمآل
شماره ( )441مؤرخ ( .1390/ 1/12ص )332

ب :کاربردصحیح اصطالحات:
یادداشت انتقادی درمورد کار برد صحیح اصطالحات (مجازات  ،اسامی
وشست ) اخبار گردید تادرموارد آن بطور درست مورداستعمال قرارگیرد.
تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )73-1مؤرخ (1392/1/3ص )557

ج:درحکم حد قناعت وعدم قناعت نیست.
در حکم حد ،قناعت وعدم قناعت څارنوال اثر حقوقی ندارد زیرا حد جزای
معین بوده تغییر پذیر نیست درصورتیکه محکوم قناعت نداشته باشد قضیه مستلزم
احاله به محکمه استیناف میباشد محاکم حین صدور حکم به مجازات حد شرب
سعی نهائی نمایند تا در حال بروز کمترین شبهه از تطبیق حد خود داری نمایند زیرا
بعد از تطبیق حکم محلی برسیدگی استینافی باقی نمی ماند واگر حکم تطبیق
نگردیده و مورد رسیدگی استینافی قرار میگیرد درحالیکه حد روی ملحوظ شرعی
و فقهی ساقط گردد به تعزیر حکم میشود چه متهمی که به حد محکوم شده و مورد
تطبیق حد قرار میگیرد جزاء دیگری که سلب آزادی باشد باالی آن محل قانونی
ندارد  .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( ) 480 -401مورخ .1393/ 2 / 13
(ص )653
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د:ثبت وسجل اشیای مصادره شده دروزارت مالیه:
چون مرجع واحد جمع آوری عواید وزارت مالیه است ،بناءً مکلف است
اشیائی راکه حکم به مصادره آن صدور می یآبد ،به امالک دولت ثبت و سجل
نمایند .تفصیل درمتحدالمال شماره ( )2947 -2870مورخ 1393/ 12 /5
(ص )743

هـ :منظوری تعویض حبس به کار:

منظوري وزير عدليه در تعويض حبس به كار بدليل متعلق بودن تشكيل نبوده
بلكه يك مصلحت قانون است كه از سابق در موارد مختلف وجود داشته و قابل
رعايت مي باشد .تفصیل درمتحدالمال شــماره ( 2323- 2246مورخ
(1393/ 10 / 22ص )718

و:قطع نامه مشورتی لویه جرگه عنعنوی صلح:

قطعنامه مشورتی لویه جرگه عنعنوی درمورداصالح اداره ،مبارزه علیه مواد
مخدر ،ومبارزه علیه فساد اداری درفعـالیت های محاکم جـداً رعایت وازتطبیق
آن عندالموقع گزارش داده شود .تفصیل درمتحدالمآل شماره ()5000
مؤرخ ( 1390/9 /28ص )401

ز :موضوع تثبیت سن تقاعد:

درمتحدالمآل صادره کمسیون اصالحات اداری وخدمات ملکی تصریح شده
که متولدین سال  1327دراول حمل 1392به تقاعدسوق شوندکه درینصورت
تقاعد به اکمال سن ( )64سال صورت می گیرد .در حالیکه اکمال سن ()65
برای متولدین سال ( )1327به ماه حمل سال  1393تصادف میکند.
چون موضوع حسا بی بوده نه مشکل توجیه وتفسیر لهذامراجع
مربوط اکمال سن ( )65رادرمورد متولدین سالهای مختلف مدنظرگیرند.تفصیل
درمتحدالمآل شماره( )2920 -2818مؤرخ ( .1391/11/29ص )528
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ح :موضوع تغییر سال مالی:
تغییرسال مالی باالی بودجه وامورمالی قابل تطبیق بوده هیچگونه تأثیر باالی
امور تقاعدندارد .لذاحقوق تقاعدمتولدین سال  1327درسال  1391اجراء
ودرحمل سال1392به تقاعد سوق گردند .تفصیل درمتحدالمآل شماره( )14617
مؤرخ (1391/ 9 / 28ص )500
ط:حق سرقفلی به ارث گذاشته میشود:
معامله وحق االمتیاز سرقفلی ازجمله حقوق پذیر فته شده در قانون تجارت بوده
وجوازشرعی آن درمسا یل مفتی به مندرج صفحات ()82-75سیمینار سال1381
موجوداست ،بنابران حق سرقفلی باساس دالیل فوق وبارعایت مصوبه 944
مورخ 1381/9/4شورایعالی ستره محکمه وحکم ماده  1993قانون مدنی حق
مشروع بوده و به ارث گذاشته میشودتفصیل درمتحدالمآل شماره ()571-499
مؤ رخ ( .1391/3/20ص )435
ی:تطبیق احکام قانون مدنی درقضایای تجارتی:
:1بموجب حکم ماده ( )424قانون اصول محاکمات مدنی درصورت تعدد
محکوم علیه وتقدیم شکایت ازطرف یکی ازآنها هرگاه حکم قابل تجزیه شناخته
شود اشخاصیکه شکایت نکرده اندازشکایت شاکی مستفید شده نمیتوانند.
چون قانون اصول محاکمات تجارتی درین مورد مسکوت عنه میباشد لهذا ماده فوق
قانون اصول محاکمات مدنی دراحوال متذکره درقضایای تجارتی نیز قابل تطبیق
میباشد .تفصیل درمتحدالمال شماره ( )2993-2921مؤرخ.1391/11/30
(ص )531
:2درمواردیکه محاکم مدنی بحیث ممثل محاکم تجارتی به قضایای مانحن
فیه رسیده گی می نمایند  ،مکلف اندتااجراآت شان رامطابق قانون اصول محاکمات
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تجارتی عیار سازند .تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1891-1816مؤرخ
( .1392/11/15ص )634
ک :پیگیری قضایائیکه تحقیق آن توسط اداره امنیت صورت گرفته:
قضائیکه مؤظفين امنيت ملي با توجه به حساسيت وظايف شان وبه هـدف
جلوگيري ازضياع داليل ودسترسي به نتايج ابتدائي ازمظنـونين ومتهمـين صـرف
استجواب واستنطاق عاجل وضروري را انجام داده واصل تحقيق را بـه څـارنوالي
مربوط ارجاع نمايند ،درصورتيکه څارنوالي بعد ازانجام تحقيقات الزم بـه اقامـه
دعوي پرداخته ودوسيه را به محاکم تعقيب نمايد دراين صورت محاکم ازپـذيرش
چنين دوسيه ها خود داري نکرده ودررسيدگي قضائي آنها اجـراآت الزم وقـانوني
رامرعـــي بدارنـــد  .تفصـــیل درمتحـــدالمآل شـــماره (-3286
)3358مؤرخ( .1391/12/12ص )546
ل:تدویرجلسات علنی درقضایای خشونت:
محاکم جمهوری اسالمی افغانستان باتداوم تدویر جلسات علنی قضایی به
طور اخص درموردمحاکمه علنی قضایای خشونت علیه زنـان وجـرایم اختطـاف
واشتراک هموطنان درینگونه جلسا تن اهتمام بیشتر بخـرچ دهنـد .تفصـیل در
متحدالمآل شماره ( )3458-3357مؤ رخ ( .1391/12/15ص )549
م:صدورفیصله یاقراروعدم جواز اجراآت مکتوبی:
محکمه استیناف درموردفیصله صادره محکمه ابتدائیه ضمن قرار یافیصله
رسیده گی نماید  .رسیده گی مکتوبی صحت ندارد .تفصیل درمتحدالمآل شـماره
( )1352-1277مؤرخ ( .1392/8/11ص )610
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ن :تطبیق قانون خاص در جرایم نظامی:
محاکم نظا می درقضایای مربوط قوانین خاص ازجملـه  :قـانون جـرایم
عسکری  ،قانون جزای عسکری  ،مقرره تأدیـب متخلفـین انضـباط ودسـپلین
ـق
ـوط را موردتطبیـ
ـرامین مربـ
ـارنیزیون وفـ
ـدمات گـ
ـولنامه خـ
ـکری ،اصـ
عسـ
قراردهند.تفصیل درمتحدالمآل شماره ( )1604-1522مؤرخ.1393/8/3
(ص )696
س :تعویض حبس به کار:
منظوری وزیر عدلیه درتعویض حبس به کار بدلیل متعلق بـودن تشـکیل
نبوده بلکه یک مصلحت قانونی است .تفصیل درمتحـدالمآل شـماره (-2246
 )2323مؤرخ ( .1393/10/22ص )۷۱۸
.
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تصویب
مقرره تنظیم امور لباس قضات
ورعایت نظافت درمحل کار
متحد المال شماره( )52-1مورخ 1389/1/5
رياست داراالنشا شورايعالي ستره محکمه ج.ا.ا

رياست تدقيق ومطالعات حسب هدايت مقام محترم امريت عمـومي اداري
قوه قضائيه طرح( مقرره تنظيم امورلباس فضات ورعايت نظافـت درمحـل کـار)
رابداخل()11ماده تسويد نمود که جهت حصول هدايت به جلسه مورخ -1211
 1388مقام محترم شورايعالي تقديم گرديد درنتيجه مقام محترم مذکورقرارمصـوبه
( )1388-1037هدايت ذيل راصادرفرمودند :
« مقرره تنظيم امورلباس قضات ورعايت نظافت درمحـل کاربـداخل()11
ماده طبق متن ضميمه پيشنهاد تصويب شد ».
بتاسي ازمصوبه فوق مقام محترم اينک يک کاپي مقرره مورد بحث توأم بـا
نمونه فورم لباس به تعداد محاکم تحت اثر درضميمه این متحد المال به تمام محاکم
محترم استيناف واليات فرستاده شد تا انرا به محاکم مربوط خويش تعميم نمـوده
داراالنشاي شورايعالي را درجريان قراردهند .
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مقرره
تنظيم امورلباس قضات
ورعايت نظافت درمحل کار.

ماده اول:
اين مقرره به اساس حکم فقره ( )3ماده ( )29قانون تشکيل وصـالحيت
محاکم قوه قضائيه بمنظورتنظيم امورلباس قضات ورعايت نظافت درمحـل کارکـه
جزء ايمان است  ،وضع گرديده است .
ماده دوم :
قضات به مفهوم اين مقرره عبارتند از  :مستشـاران قضـائي  ،روسـاء
واعضاي محاکم روساو اعضاي ادارات وثايق وثبت اسناد واعضاي مسلکي ادارات
مرکزي ستره محکمه که داراي انسالک قضائي باشند .
ماده سوم :
قضات مکلف اند درمحل کاربه يکي ازالبسه مندرج اين مقـرره وحـين
تدويرجلسات قضائي به چپن مندرج ( مقرات مربوط به لباس رسمي قضات درهنگام
جلسات قضايي ) ،ملبس باشند
ماده چهارم :
لباس محل کاربراي قضات طبق شرح ذيل ميباشد :
الف براي ذکور:
لباس ملي ( پيراهن وتنبان برنگ سفيد ) همراه با باالپوش درزمستان ازتکه
دبل ودرتابستان ازتکه نازک برنگ سياه باکاله پوست يالنگي برنگ سفيد  .پوشيدن
دريشي نيزمانعي ندارد
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ب – براي اناث :
باالپوش دراز درزمستان ازتکه دبل و درتابستان ازتکه نازک برنگ سـياه
درحاليکه حجاب اسالمي دران رعايت شده باشد باچادرويادستمال سر.
ماده پنجم :
قضات ذکورواناث به پوشيدن لباسيکه درنمونه هاي لباس مندرج اشـکال
شماره ( )2-1تنظيم شده است مکلف ميباشند .
ماده ششم :
قضات اناث عالوه ازرعايت احکام فوق  ،مکلف اند تـا درمحـل کـار
ازآرايش اجتناب جدي بعمل آرند .
ماده هفتم :
منسوبين قضائي واداري محاکم به رعايت نظافت بـدن  ،نظافـت لبـاس
ونظافت محل کارمکلف ميباشند .
ماده هشتم :
رؤساي محاکم و مسوولين اداري وتحريرات مکلف انـد ازامورنظافـت
محل کارشخصاٌ نظارت نموده موظفين مربوط را درزمينه تأمين هدف فوق رهنمائي
نمايند .
ماده نهم :
آمرين سجل دهنده  ،حين امالي سجل مراتب مندرج ماده هفتم اين مقرره
را جداء مدنظرگيرند .
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ماده دهم :
-1

روساي محاکم استيناف وابتدائيه ازتطبيق احکام ايـن مقـرره

درمورد کارمندان تحت اثرشان مکلف مي باشند .
-2

مفتشين قضائي حين بازديد محاکم ازتطبيق احکام ايـن مقـرره

نظارت نمايند .
ماده يازدهم :
اين مقرره بداخل ( )11ماده تصويب ودوماه بعد ازنشر درمجله قضـاء
نافذ مي گردد .
قضات درخالل مدت تصويب ونفاذ لباس هاي شان راطبق مـتن مقـرره
تنظيم نمايند .
رياست داراالنشاء شورايعالي ستره محکمه متن مقرره واشکال منضمه آن
را طي متحد المال بمحاکم اخبارنمايد
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منع اخراج
کنده های وثایق ازمخزن
وارسال آن به اداره کریمنال تخنیک.
متحد المآل شماره ( ) 214مورخ 1389/1/8
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
ریاست محکــمه استیناف والیت کابل ازاثرنامه شماره ()827
مؤرخ 1388/12/12آمریت مخزن آن ریاست چنین پیشنهاد و مشکالت شان
رامطرح نموده اند .
:1ریاست محتــرم داراالنشاء مقام عالی ستره محکمه طی متحدالمال
شماره 3433مورخ  1388/6/20طبق یادداشت شماره

 545مورخ

 1388/5/27بادرنظرداشت ماده  28تعلیمات نامه تحریروثایق هدایت اکید مبنی
برعدم ارسال مندرج کتب وثایق به شعبات کریمنال تخنیک ودیگرمراجع
تقاضاکننده فرموده اندکه یادداشت متذکره تاهنوزبه قوت خود باقی  ،نافذ و یا
برحال است ومخزن مکلف به تعمیل آن میباشد .
:2آمریت مخزن درتشکیل موجوده آنقدرپرسونل ندارد که کتاب مورد
نظرتوسط یک یادونفر بوزارت محترم امور داخله ارسال والی ختم مشاهده ایشان
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ساعتها ویا روزها بطول بانجامد ونفر اعزامی مجبورًا ناظراجراات کریمنال تخنیک
باشدواگر تحویلدارکه تمامی کنده جات درجمع شان قید بوده کنده مورد نظرشان
را بوزارت انتقال دهد مجبورًا ساعتهای متوالی مخزن مسدود وکارخلق اهلل معطل
وشکایت عوام الناس بلند میشود .
:3طبعًا ارسال کنده جات باثر جنجال دعوی طرفین جهت اثبات صحت
وسقم سند داخل کنده اگربوزارت صورت میگیرد صد درصد احتمال وقوع خطر
وازبین رفتن کنده ازجانب اصحاب دعوی ازلحاظ وضع ظاهری امنیتی محسوس
بوده که درینصورت اسناد سایراشخاص داخل کنده تلف میشود .
:4قراریکه دیده میشود اجراآت محاکم تا اکنون درمورد آنعده وثایقکه
جهت تحقیق وبررسی باداره محترم کریمینال تخنیک محول ومورد تدقیق وتحقیق
قرارگرفته ونتیجه آنرا بمحاکم مربوط ارجاع نموده اند مورد قبول محاکم واقع
وباساس ابرازنظرتدقیقی ایشان اجراآت نموده اند بناءً بهترخواهد بود که اداره
محترم کماکان به تدقیق وثایق باثر تقاضای محاکم بداخل مخزن مبادرت ورزیده
ودرغیرآن اداره مخزن به تشکیل موجوده بادرنظرداشت موارد فوق قادربه تعمیل
مطالبه ایشان نبوده دچارمشکل خواهد شد .بناءً موضوع بالوسیله بادرنظرداشت
مشکالت فوق الذکر ورعایت مصوبه شورایعالی مقام ستره محکمه استهداءً بعرض
رسانیده شدتالطف فرموده مقام محترم ستره محکمه راازموضوع مطلع فرمایند البته

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

ازلزوم دید آنمقام محترم نیزبما هدایت خواهند فرمود واینک کاپی متحد المال ها
نمبرفوق ضما تقدیم است .
مراتب مکتوب واصله به تعقیب مکتوب قبلی ( که ازشماره  7635الی
 )7687مورخ  1388/11/14به عموم محاکم استیناف خبرداده شده است نقال
خبرداده شد تا عندالموقع وفق یاد داشت شماره ( )545مورخ 1382/5/27
شورای محترم عالی که متحدالماال به تمام محاکم تکثیر گردیده است اجراات بعمل
آورند )1 (.

ضمایم این متحدالمآل:

الف :متحدالمآل شماره  7687-7630مؤرخ 14دلوسال 388
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
عنوانی ریاست های محاکم استیناف:
مکتوب شماره ( )3755مؤرخ  1388/11/12آمریت اسناداوارتباط
ریاست تحریرات ستره محکمه ازاثرنامه شماره ( )366مؤرخ 1388/110/28
آمریت تحقیق اسناد جعل وتزویر مدیریت عمومی کریمنال تخنیک .ریاست عمومی
مبارزه باجرایم معینیت ارشد در امور امنیتی وزا رت محترم امورداخله به این شرح
مواصلت نموده است:
 -1درموردجلوگیری ازجعل وتزویر دروثا یق  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادنر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )2869 -2795مؤرخ1389./12/13
 :2متحدالمآل شماره ( )1582مؤرخ 1392./6/17
 :3متحدالمآل شماره ( )2994-2924مؤرخ 1389./9/4
 :4متحدالمآل شماره( )144-73مؤرخ 1390/1/30
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« قبالً به اساس تقاضای محاکم محترم یک سلسله کنده جات داخل
مخازن محاکم محترم ازطرف مدققین اداره مرکزی کریمنال تخنیک .بررسی
وعکاسی میگردید ازاینکه دراین اواخر اداره مرکزی کریمنالتخنیک .باوسایل مدرن
وپیشرفته تدقیقاتی ازطرف کشورهای دوست کمک کننده تمویل ووسایل پیشرفته
ازطرف متخصصین کشسورها ی متذکره درداخل البراتوار های اداره مرکزی
کریمنال تخنیک نصب ومنتاژ گردیده که انتقال آنهاازیک محل به محل دیگر
ناممکن بوده وازجانب هم وسایل نصب شده مدرن دارای ظرفیت های کاری
درعرصه جعل وتزویر ازقبیل خراش وتراش  ،نوعیت چاپ  ،استعمال مواد کیمیاوی
و غیره بوده ومی باشد.
بدین جهت ازمقام محترم تقاضا می گردددرصورتیکه محاکم محترم منبعد
به ابراز نظر پیرامون موضوعات کنده جات مخازن محاکم را داشته باشندلطفاً کنده
جات موردنظر خویش راتحت نظر هیئت قضایی ویامعتمد رسمی خویش به این اداره
ارسال تابا حضور دا شت آنهاتوسط مدققین مسلکی این اداره پروسه تدقیقات
تکمیل گرددوبعد ازانجام این پروسه اسنادارسالی همدست معتمد معرفی شده
شمادوباره اعاده گردد».
مــراتب مکتوب نمره فوق نقالً خبرداده شدتامسبوق بوده عندالموقع
طبقاًاجراآت الزمه مرعی گردد.
ب :متحدلمآل شماره ( )3428صادره سال1382
که درصفحه نهم شماره ( )6-5ماه اسدوسنبله سال 1382
مجله قضاء به نشررسیده است:
یکتعداد کتب وثایق مربوط تحویلخانه ریاست محکمه والیت بلخ بدون
استیذان مقام ستره محکمه بریاست کریمنال تخنیک وزارت امورداخله ارسال
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شده بودموضوع ازطریق داراالنشاء طی پیشنهادیه به مجلس محاترشورایعالی تقدیم
که طی یادداشت شماره ( )152مؤرخ  1382/3/19هیأتی به بررسی موضوع
تعیین نمودند که هیأت منتخب شورای عالی ستره محکمه عازم والیت بلخ گردیده
ونظرخویش را ارائه که ازطرف ریاست دارالنشاء شورایعالی تقدیم وطی یادداشت
شماره ( )545مؤرخ  1382/5/27هدایت ذیل بعمل آمد« نظرهیأت تفتنیش تائید
است».
در قسمتی اخیرنظر هیأت تفتیش تاکید شده براینکه:
درنهایت هیأت احتراماً ازمقام محترم شورایعالی ستره محکمه تقاضا می نمایدتابه
تمام ریاست های محاکم متحدالماالً ابالغ فرمایند که محتویات ماده ()28
تعلیماتنامه تحریروثایق رادر حفظ ونگهداشت وثایق بصورت دقیق وبالانحراف
تطبیق دارندواز ارسال کتب وثایق به شعبات کریمنال تخنیک ودیگر مراجع تقاتضا
کننده جداً احتراز و خودداری نموده درحین بروز مشکل مقام ستره محکمه
رادرجریان قراردهند.
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تخلفات
ارتکابیه اطفال خطاء محسوب میگردد
متحدالمال شماره (  )125 -53مورخ 89/1/8
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
ازاستهداي شماره ( )7545مـؤرخ 1388/11/22رياسـت محکمـه
استيناف واليت هرات مستفاد ميگرددکه:
اسامي (الف) درقضيه قتل (ي) به ارتباط قتل عمـد ،متخلـف تثبيـت
ودرحاليکه سن هجده سالگي راتکميل نکرده بود بمدت معينه سلب آزادي محکوم
گرديده ولي از طرف کميسيون موظف فرمان عفو وتخفيف مجازات منحيث قاتـل
غير عمد رها گرديده بعداً کميسيون تطبيق فرمان مذکور باتوجه باينکه گويا رهـائي
متذکره درمخالفت بافرمان صورت گرفته اسامي ( الف) راگرفتارودرزمينه طالـب
هدايت شده اند حينيکه مطلب مورد استهداء بـه اجـالس مـورخ 88/12/25
اشورايعالي ستره محکمه تقديم شد طي مصوبه  1083مورخ  88/12/25هدايت
ذيل صادر گرديد .
«قصد وعمد را قانون به اشخاصيکه سن ( )18را تکميـل نکـرده انـد
منسوب نساخته بلکه تخلفات ارتکابيه آنها خطاء محسوب ووصفت عمـديت بـه
تخلف اوشان اطالق نميگردد بنابران درحين تطبيق فرامين عفو وتخفيف مجـازات
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اگرشامل فرمان شده بتوانند و مستحق امتيازات مندرج فرمان محسـوب گردنـد
درزمينه طبق فرمان اجراآت خواهد شد .
داراالنشا جريان فوق رابه جميع رياست هاي محاکم اسـتيناف واليـات
کشورطورمتحدالمال اخبارنمايد».

مراتب باینوسیله طورمتحدالمال تعمیم شد تاوفق آن اجراآت بعمل
آید)2 (.

 -2درمورد نعفووتخفیف مجازات متحدالمآل شماره ( )3065 -2995مؤرخ 1389/9/8
نیز قابل مالحظه می باشد.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

تدویرسیمینارها
هرسه ماه درمرکرز زون های قضایی
متحد المال 126الي  198مورخ 1389/1/17
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
مقام محترم شوراي عالي سـتره محکمـه قـرار تصـويب  17مـورخ
3ر1ر 1389پيرامون ارتقاي ظرفيت علمي قضات و کارکنان اداري محاکم چنين
هدايت صادر فرمودند :
«بمنظور ارتقاي سطح علمي قضات وکارکنـان اداري محـاکم ،تبـادل
تجارب وافکار وبه خاطر رسيدگي بموقع به مشکالت اصحاب دعاوي وبـرآورده
شدن نيازمندي هاي محاکم تصويب گرديد تاهشت زون قضايي کشور که قبالً روي
اهداف معيني ايجاد گرديده اند تحت نظرمعاون زون قضايي ،سيمينارهاي روسـاي
محاکم استيناف زون را درهرسه ماه يکباردايرو درصورت لزوم يکـي از اعضـاي
شوراي عالي رياست آنرا به عهده بگيرند وروساي محاکم استيناف به هدف رسيده
گي به پيشنهادات ومشکالت محاکم و اصحاب دعاوي دراخير هرماه يک مرتبـه
جلسه اي را به اشتراک روساي ديوانها وروساي محاکم ابتدائيه وکارکنـان اداري
داير نمايند و درزمينه معاونين زون ها وروساي محاکم گزارش خويش را به سـتره
محکمه ارائه نمايند .
رياست محترم تدقيق ومطالعات درزمينه طرح طرزالعمل راتهيـه وجهـت
غور شورايعالي به داراالنشاء شوراي عالي محول سازند
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داراالنشاء جریان فوق رابه جمیع ریاست های محاکم استیناف والیـات
کشور طورمتحدالمآل اخبارنماید».
مراتب باینوسیله طورمتحدالمآل تعمیم شد تاوفق آن اجراآت بعمل آید)3(.

 -3درمورد تدویر وتنظــیم سیمینارهای قضــایی  ،متحدالمآل شماره ()1652-1581
مؤرخ  1391/6/14نیز قابل مالحظه می باشد.
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اعضای مسلکی
اداره نظارت برستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری
بمثابه مامورین ضبط قضایی طبق قانون اجرای
وظیفه نمایند.
تعیین وتوضیح
طرزالعمل کاری در رابطه به
مبا رزه علیه فساد اداری
متحد المال شماره  156مورخ 1389/1/17
رياست دفترآمريت اداري قوه قضائيه
يک کاپي از فرمان شماره ()61مورخ  1388/12/27مقـام محتـرم
رياست جمهوري اسالمي افغانستان که توأم نامه شماره ( )24مورخ 1389/1/3
آمريت اسناد وارتباط مواصلت نموده است غرض مسبوقيت آگاهي آنرياست محترم
ضما ارسال شد .
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فرمان
رئيس جمهوري اسالمي افغانستان درمورد
مبارزه مؤثروعملي عليه فساد اداري
بتاسي از احکام قانون اساسي افغانستان  ،به منظوررعايت ميثاق ملل متحد
درمورد مبارزه عليه فساد اداري وبادرنظرداشت توصـيه هـاي کنفـرانس ملـي
منعقده 24قوس کابل جهت اعطاي صالحيت هاي بيشتر به ادارهء عالي نظـارت ،
مراتب آتي منظوراست .
ماده اول

اعضاي مسلکي اداره عالي نظارت درحدود احکام مندرج مواد بيست و
سوم  ،سي ودوم وچهلم قانون اجراآت جزائي موقت براي محاکم به صفت مامورين
ضبط قضائي درامور مربوط به فساد اداري اجراات نمايند.
ماده دوم :
ادارهء عالي نظارت به منظورتعميل حکم مندرج مادهءاول ايـن فرمـان
شکايات واطالعات مربوط به فساد اداري را با موارد وعلل فساد اداري بازرسـي
ومستند سازد درصورتيکه عمل منسوب به شخص را درحدود احکام قانون جـرم
تشخيص دهد  ،قضيه را غرض تحقيق وتعقيب عدلي به ادارهء لوي څارنوالي راجع
نمايد .
ماده سوم :
اداره ء عالي نظارت  ،قضاياي مربوط به فساد اداري را به منظورجمـع
آوري اسناد ومدارک اثبات  ،بررسي نمايد تمام ادارت و ارگان هاي ذيربط مکلف
اند  ،تسهيالت ومعلومات مطلوبه را براي اداره ء عالي نظارت فراهم نمايند .
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ماده چهارم :
وزارت امورداخله به منظور مبارزه عليه فسـاد اداري واجـراي مـوثر
فعاليت هاي کشفي  ،تهيه اسناد تحقيقاتي وجمع آوري داليـل الـزام  ،بـاتوظيف
افسران پوليس عدلي طي يک تفاهم دوجانبه با اداره ء عالي نظارت همکاري نمايد.
ماده پنجم :
ارگانهاي که عليه فساد اداري مبارزه مي نمايند  ،مکلف اند فعاليت هاي
شانرا با اداره عالي نظارت هماهنگ سازند .
ماده ششم :
اداره ء عالي نظارت  ،مقرري هاي خالف قـانون را درادارات دولتـي
بررسي نموده وقضاياي مربوط به سوء استفاده از صالحيت ونقض احکام قـانون را
به څارنوالي راجع نمايد .
ماده هفتم :
وزارت عدليه درتشريک مساعي با ساير ادارات به شمول اداره ء عـالي
نظارت  ،قوانين ومقررات مربوط به مبارزه عليه فساد اداري را بازنگري نمـوده و
باميثاق ملل متحد برضد فساد اداري هماهنگ واين پروسه را دراولويـت کـاري
سال 1389خويش قراردهد .
ماده هشتم :
اداره ء عالي نظارت درجريان سه ماه بعد ازصدوراين فرمـان کميتـه ء
نظارت وارزيابي رامتشکل ازشخصيت هاي متخصص افغـان وجامعـه ء جهـاني
درچوکات آن اداره پيشنهاد وايجاد نمايد .
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کميته مکلف است  ،درتعيين معيارهاي موثرانکشافي ادارات همکـاري
نموده  ،بانظارت وارزيابي هاي الزم ازفعاليت هاي مبارزه بافساد درسـطح ملـي ،
مساعدت کشور ها وموسسات بين المللي وکمک کننده درهرشش ماه به رئـيس
جمهور ،شوراي ملي  ،مردم وجامعه  ،بين المللي گزارش دهد .
ماده نهم :
هرنوع واسطه واعمال نفوذ که باعث فساد اداري وموجـب حمايـت
غيرقانوني ازمتخلفين گردد  ،طبق حکم مندرج ماده ( )282قـانون جـزاء جـرم
پنداشته شده  ،مرتکب به څارنوالي معرفي گردد .
ماده دهم :
اداره ء عالي نظارت  ،دارايي هاي کارکنان دولت راثبت  ،بررسي ونشر
نمايد درصورت تشخيص کتمان دارايي ،مختلف را بدون درنظرداشت موقف ومقام
به څارنوالي معرفي نمايد .
ماده يازدهم :
وزارت عدليه مکلف است ،حداکثر درظـرف سـه مـاه بـا تجديـد
نظردرقوانين  ،موئيدات جزايي را دررابطه به اشخاص ومقاماتي که ازثبـت دارايـي
هاي شان اباورزند ويا خالف حقيقت معلومات ارايه نموده باشند ،وضع نمايد .
ماده دوازدهم :
اداره ء عالي نظارت  ،سطح زندگي حاليه وسابقه مقامات عـالي رتبـه
وساير کارکنان دولتي ( اعم ازنظامي وملکي ) راپيوسته مـورد بررسـي قـرارداده
درصورت که بامنابع عايدات قانوني شان تناسب منطقي نداشته باشـد  ،متخلفـين
راغرض تعقيب عدلي به اداره ء څارنوالي معرفي نمايد .
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ماده سيزدهم :
اداره ء عالي نظارت  ،قانون نظارت برتطبيق ستراتيژي مبارزه عليه فساد
اداري رابازنگري نموده باهمکاري وزارت عدليه درظرف  30روز ،اصالح وتعديل
آن را تسويد وطي مراحل نمايد .
ماده چهاردهم :
وزارت ماليه درتفاهم با اداره مالي نظارت وجلب کمک هـاي جامعـه
جهاني دربلند بردن ظرفيتهاي تخنيکي  ،کادري ولوژستيکي اداره عـالي نظـارت
همکاري نمايد .
ماده پانزدهم :
اداره ء عالي نظارت مکلف است  ،همکاري اتباع کشور را درامرمبارزه
با فساد اداري وارائه موارد مشهود ومستند جرايم فساد اداري بـه ادارات ذيـربط
ازطريق وسايل ممکنه جلب نمايد .
ماده شانزدهم :
اداره ء عالي نظارت ازتطبيق اين فرمان به رئيس جمهور ،شوراي ملي و
مردم گزارش دهد .
ماده هفدهم :
اين فرمان ازتاريخ توشيح نافذ ودرجريده ء رسمي نشرگردد )4 (.
 -4درمورد صالحیت ها به ارتباط قضایای نا شی ازفساد اداری متحدالمآل ها ی ذیل نیز قابل
مالحظه است:
 :1متحدالمآل شماره ( )1173-1011مؤرخ1389./4/10
 :2متحدالمآل شماره ( )1400-1320مؤرخ1389./4/23
 :3متحدالمآل شماره ( )3175-3137مؤرخ1389./9/25
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پولی که بعنوان محصول
ازمؤدی بطور زاید ازاستحقاق اخذ شده
ازطریق تخصیص قانونی قابل استرداداست
متحد المال شماره  199الي  271مورخ 6ر2ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
استهداي آمريت ثبت اسناد محکمه حوزه دوم کابل از طريـق محکمـه
استيناف حسب ذيل واصل گرديده است:
«قبالً شخصـی جايـداد مندرجـه قبالـه قطعـي  75-579مـورخ
29ر5ر 1375مرتبه محکمه ناحيه دهم را به اساس وثيقه  -2-3884مـورخ
28ر8ر 1387در بدل مبلغ بيست وشش مليون افغاني باالي بانک الفالح به بيع
جايزي فروخته بود که نظر به فرمان شماره 23-19ر2ر 1387رياست دولت بايد
محصول قباله از 25ر 0فيصد گرفته ميشد که بر خالف 50ر 0فيصد گرفته شده
که جمعاً مبلغ يکصد و سي هزارافغاني ميشود و اکنون که اوراق خويش را جهت
ترتيب رسيد خط به اين محکمه تقديم داشته اظهارميدارد که قبال ً محصـول بيـع
جايزي و رسيد خط شرعي را پرداخته است چون نظر به فرمان رياست جمهـوري
اسالمي افغانستان براي بانک ها محصول قباله بيع جايزي از دوفيصد بـه 25ر0
فيصد تخفيف داده شده بود  .ولي نسبت سهو محرر نظر به بند  2ماده دوم فرمان
 :4متحدالمآل شماره ( )858-785مؤرخ.1393/6/19
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نمبر فوق قيمت مبيعه از پنجصد هزار افغاني باال بوده ازان مبلغ متـذکره 15ر0
فيصد اخذ نموده که بايد 25ر 0فيصد گرفته ميشد بناءً موضوع احتراما ً تحريـر
شد تادرمورد اين آمريت را هـدايت بفرمـايند که محصـول قبلـي را بــراي
موصوف در رسيد خط مجرا نمايم و يا اکنون بايد محصول رسيد خـط را تاديـه
نمايد».
رياست محترم تدقيق و مطالعات مورد استهداء را مطالعه و نظر تـدقيقي
خويش را در زمينه چنين ارائه نموده اند :
«ماده نهم قانون محصول وثايق و اسناد اداري دولتي منتشره جريده رسمي
شماره  631مورخ 15ر1ر 1366در زمينه چنين صراحت دارد « :درموارد آتي
محصول دولتي پرداخته شده قسمًا ويا کالً قابل استرداد است :
اخذ محصول بيشتر ازاندازه ايکه در قوانين و مقررات تعيين گرديده است
.
استرداد عرايض يا امتناع ازقبول آن وهمچنان استنکاف شعبات وثـايق از
ثبت وثايق.
انصراف از دوران قضيه يا حفظ آن در صورتيکه قابل بررسي درمحکمه يا
اداره قضاياي دولت نباشد .
انصراف از صدور پاسپورت .
در ساير مواردي که توسط وزارت ماليه تعيين ميگردد .
پرداخت و استرداد محصول دولتي درموارد مندرج اين قانون به صـورت
انقسام مجاز است».
بناءً محکمه مربوط اندازه زايداز محصول اخذ شده را با محصولي کـه
خالف قانون تحويل شده باشد تثبيت نموده درمورد از طريق مسـتوفيت مربـوط
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تخصيص الزم را مطالبه و بعد از وصول تخصيص پول قابل اسـترداد را دروجـه
عارض طبق مقررات حسابي حواله نمايد تابه عارض مسترد گردد .
همچنان قابل ذکر است که طبق بند ج جز  2ماده دوم تعرفه محصـول
دولتي مندرج فرمان (مصوبه شماره  19شوراي وزيران ) محصول قباله جـايزي در
معامالت بابانکها از طرف قرضه دهنده يعني از طرف بانک تاديه ميگردد نه از طرف
قرضه گيرنده وصرف محصول رسيد خط از طرف قرضه گيرنده تاديه ميگردد ».
حينيکه موضوع را توأم با نظر تدقيقي ضمن پيشنهادي به اجالس شـوراي
عالي ستره محکمه تقديم نموديم قرار مصوبه  110مورخ 24ر1ر 1389هدايت
ذيل صادرگرديد:
«نظر رياست محترم تدقيق ومطالعات تاييد گرديد مصوبه به مرا جع استهدا
کننده و جميع محاکم طور متحد المال اخبار گردد ».
جریان موضوع باینوسیله طورمتحـدالمآل تعمـیم شـدتامحاکم مربـوط
عندالموقع آن رادرنظرداشته بسهم خویش وفقاً اجراآت نمایند)5 (.

 -5درمورد محصول ومصارف وثایق متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )703-623مؤرخ1393./4/24
 :2متحدالمآل شماره ( )1114-1032مؤرخ.1393/7/1
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استهداآت
محاکم ومراجع دولتی بامضاء امر اعطاکیدرجه اول
به ستره محکمه ارجاع گردد.
متحد المال شماره  272الي 394مورخ 7ر2ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
شورايعالي ستره محکمه مستند به حکم ماده  24قانون تشکيل و صالحيت
محاکم قوه قضائيه ضمن اعمال ساير صالحيت هاي قانوني بررسي مطابقت قوانين ،
فرامين تقنيني و ميــثاقهاي بين المللي باقانون اساسي و تفسير آنها بـر اسـاس
تقاضاي حکومت يا محاکم را طبق حکم قانون و هم بررسي اسـتهداآت محـاکم
درامور قضايي و ارائه جواب بآن را به عهده دارد که برمبناي آن تاکنون احکام خود
را طي قرار هاي قضايي و تصاويب معيني صادرکرده اند .
ولي روال کار فعلي نشان ميدهد که عده اي ارگانهاي مربوط وزارت خانه
ها وادارات محترم مستقل بدون رعايت اصل مرکزيـت وسلسـله مراتـب اداري
معضالت حقوقي و قانوني مطروحه بارتباط مسائلي راکه نزد شان مبهم بـه نظـر
رسيده مستقيماً جهت رهنمايي به مقام ستره محکمه و محـاکم مربـوط محـول
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مينمايند ،باالثر مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه به اين ارتباط قـرار مصـوبه
شماره  94مورخ 24ر1ر 1389چنين تجويز اتخاذ نمود :
«نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد است  .بـه منظـور اينکـه
ازيکطرف سلسله مراتب رعايت و ازجانب ديگر مقام رهبري وزارت خانـه هـا و
ادارات مستقل ممکن به استهداء جواب الزم ارائه و مشـکل را رفـع نماينـد و
ضرورت نيافتد تا استهداء به مقام ستره محکمه محول گردد بنابران تمام استهداآت
وزارت خانه ها و ادارات مستقل به امضاي نفر اول مراجع مذکور به ستره محکمه
احاله گردد .
جريان به جميع وزارت ها  ،ادارات مستقل و رياست هاي محاکم طـور
متحد الـمال اخبار گردد».
موضوع طی این متحدالمآل بعموم محاکم .مراجـع مـر بـوط تعمـیم
گردیدتادرموارد مربوط مطابق آن جراآت بعمل آورند)6 (.

 -6درمورد طرزالعمل رسیده گی به استهدآت متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )216-145مؤرخ1390./2/11
 :2متحدالمآل شماره ( )784-714مؤرخ1390./4/14
 :3متحدالمآل شماره ( )3591-3459مؤرخ1391./12/23
 :4متحدالمآل شماره ( )3212-3140مؤرخ1391./12/5
 :5متحدالمآل شماره ( )740-481مؤرخ.1393/1/26
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توافقنامه
ارگانهای عدلی  ،قضایی  ،حقوقی واجتماعی
درمورد مواظبت قانونی ازاطفال متخلف ازقانون
متحد المال شماره( )346-307مورخ 1389/2/12
ریاست عمومی تدقیق ومطالعات ستره محکمه
مکتوب شماره ( )407مورخ  1389/1/28ریاست تحریرات ستره
محکمه باالثر نامه شماره ( )1190مورخ  1389/1/31ریاست دفترآمریت
عمومی اداری قوه قضائیه واصل وطوریکه مالحظ گردید  ،اداره اطفال درمعرض
خطر مربوط ریاست تنظیم وتأمینات اجتماعی وزارت کار ،امور اجتماعی  ،شهدا و
معلولین طی نامه شماره ( )514مورخ  1389/1/15مراتب ذیل را نگاشته اند :
وزارت کار،اموراجتماعی ،شهداو معلولین ازهمکاری های به موقع مقام
محترم اظهارسپاس وقدردانی نموده وبه این باور است که بدون همکاری صادقانه
ارگانهای محترم دولتی وغیردولتی فعالیت های حمایوی وتوسعوی این وزارت
درراستای تعمیم ورعایت حقوق اطفال نتیجه مطلوب وموثر درپی نخواهد داشت.
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اینک پیوست این مکتوب یک کاپی ازتوافقنامه شش جانبه که بتاریخ
/16مارچ  2010میالدی مطابق  1388/12/25بین وزارت محترم امورداخله ،
لوی څارنوالی  ،وزارت عدلیه  ،ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان  ،وزارت
معارف واین وزارت درمورد اطفال متخلف ازقانون به امضاء رسیده غرض اجراآت
مقتضی گسیل شد آرزومند است درزمینه تطبیق این توافقنامه واحد های مربوط
خویش را هدایت خواهند فرمود .
ازتوجه وهمکاری مقام محترم درزمینه قبالً اظهار امتنان مینمایم .

توافقنامه
بین وزارت امورداخله  ،لوی څارنوالی ،وزارت کار ،امور اجتماعی،
شهداو معلولین ،وزارت عدلیه  ،وزارت معارف
وستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان .
وزارت امورداخله  ،وزارت کارامور اجتماعی  ،شهدا ومعلولین  ،لوی
څارنوالی  ،وزارت عدلیه  ،وزارت معارف وستره محکمه ،بدینوسیله توافق مینمایند
تاتطبیق (رجعت دهی قضایای اطفال وهمکاری بین کارمندان اجتماعی  ،افسران
پولیس ،څارنواالن وقضات) را مطابق مواد مندرج درقانون طرز رسیدگی به تخلفات
اطفال به سطح والیات وولسوالی ها حمایت وتقویت نمایند .
هدف :هدف عمومی این تشریک مساعی همکاری وسهمگیری درایجاد سیستم
عدالت اطفال ونوجوانان مبتنی برحقوق وبراساس مصلحت علیای طفل است که
بادرنظرداشت نیازمندی های فردی وحاالت طفل واطمینان ازپرورش وادغام مجدد
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آنها با فامیل و اجتماع را اولویت داده وتضمین نماید که سلب آزادی ونگهداشت
طفل درتوقیف خانه ها فقط به عنوان آخرین راه حل وبرای کوتاه ترین مدت
مناسب خواهد بود .
مقاصد  :مقاصد ویژه این همکاری ها قرارذیل اند :
:1ایجاد زمینه تطبیق ماده  34،33 ،11،2017و 35قانون طرزرسیده گی
به تخلفات اطفال درراستای تصریح نقش اساسی کارمندان اجتماعی که ممد
کارپولیس وڅارنوالی درمرحله دستیگری وحقیقت یابی قضیه است .
:2بمیان آوردن میکانیزم رسمی بین کارمندان اجتماعی محلی و پولیس اطفال
ازطریق ایجاد سیستم رجعت دهی غرض حصول اطمینان ازتطبیق (گزارشات تحقیق
اجتماعی)مانند (قواعد بیجینگ  ،قاعده شماره  ،16ماده  17قانون طرزرسیدگی به
تخلفات اطفال) بخاطربرخورد باقضایای اطفالیکه درتخلف با قانون قرارمیگیرند
مسئولیت ها:
مسئولیت های مشخص هرعضو این موافقتنامه قرارذیل تشریح گردیده
اند :
وزارت کارواموراجتماعی ،شهدا ومعلولین ()MoLsAMD
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وزارت کارواموراجتماعی  ،شهدا ومعلولین  ،منحیث ارگان رهبری
کننده شبکه عملکرد محافظت اطفال ( 7) cpANمسئولیت های ذیل را برعهده
دارد :
:1حصول اطمینان ازاینکه مسئول شبکه عملکرد محافظت اطفال cpAN
دروزارت کارواموراجتماعی  ،شهدا ومعلولین  ،بامشوره اعضای شبکه عملکرد
محافظت اطفال ،لست کارمندان اجتماعی آموزش دیده موجـود دروالیت راتهیه
وبه قومـاندانی امنیه والیت تحویل دهند ( لست آدرس های کارمندان اجتماعی )
این لست باید بشکل منظم تجدید نظر گردیده وتغییرات دراین لست باید بدون
تأخیر به قوماندانی امنیه گزارش داده شود .
:2حصول اطمینان ازاینکه کارمندان اجتماعی آموزش دیده  ،شامل لست
آدرس های کارمندان اجتماعی والیت  ،به اساس تقاضای پولیس بدون تاخیرداخل
اقدام شده وگزارش تحقیق اجتماعی رابروقت آماده نمایند ( ترجیحاً درظرف هفت
روزبعد ازدستگیری طفل ).

 -7درمطابقت با استراتیژی ملی برای اطفال درمعرض خطر( ) NSFCARوزارت
کارواموراجتماعی  ،شهدا ومعلولین با همکاری یونسیف تاسیس شبکه های عملکرد محافظت
طفل ( ) CpANSرا درسال 2007آغازنموده بود که هدف آن جلوگیری از پاسخ دادن به
تخلفات حمایت اطفال درسطح والیت میباشد  .شبکه های عملکرد محافظت طفل  ،که تحت
ریاست وزارت کاروامور اجتماعی  ،شهدا ومعلولین قراردارد  ،متشکل از نماینده های سازمان
های دولتی وغیردولتی  .درسال 2009و 28شبکه عملکرد محافظت طفل درسطح والیات و32
شبکه عملکرد محافظت طفل درسطح ولسوالی ها فعالیت دارند .
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:3حصول اطمینان ازاینکه شبکه عملکرد محافظت اطفال () cpAN
استفاده وموثریت گزارشات تحقیق اجتماعی دروالیت مربوط رابطورجدی نظارت
نموده وازتطبیق آنها درراپورهای ماهوار خویش گزارش دهند .
:4مرورفورمه هائیکه فعالًازآن درتهیه گزارشات تحقیق اجتماعی استفاده
میگردد وپیشنهاد نمودن تغییرات الزم به امضاء کنندگان این موافقتنامه .
 :5توظیف کارمندان اجتماعی غرض همکاری با پولیس خورد ساالن
آمریت های جنایی قوماندانی های امنیه والیات  ،درارزیابی قضایا وتهیه سریع
گزارشات تحقیق اجتماعی حین ضرورت .
:6رهبری تالش ها جهت جلب حمایت بسطح پالیسی به منظور نهادینه
ساختن (سیستم رجعت دهی قضایا بین کارمندان اجتماعی  ،افسران پولیس
وڅارنواالن ) مخصوصاً با استفاده ازتجارب ودروس آموختنه شده که توسط شبکه
های عملکرد محافظت اطفال والیتی ثبت گردیده است .
وزارت امورداخله ()MoI
وزارت امورداخله مسئولیت های ذیل را برعهده دارد :
:1تعیین افسران ارتباطی پولیس برای شبکه های عملکرد محافظت اطفال
درقوماندانی های امنیه والیات و ولسوالی ها ( بویژه ولسوالی های پرنفوس) تمام
والیاتیکه شبکه های عملکرد محافظت اطفال درآن موجود است ،
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 :2تکمیل نمودن بروقت لست افسران ارتباطی وتسلیم نمودن آن به شبکه
های عملکرد محافظت اطفال والیات مربوطه  .این لست ها باید بشکل منظم
تجدید نظرگردیده وهرتغییریکه درآن وارد میگردد باید بکه اسرع وقت به اطالع
شبکه های عملکرد محافظت اطفال رسانیده شود .
:3حصول اطمینان ازتوزیع سریع لست آدرس های تماس کارمندان
اجتماعی ازقوماندانی های امنیه والیات به همه نمایندگان ( فوکل پاینت های پولیس)
شبکه های عملکرد محافظت اطفال ( ) CPANبه قوماندانی های امنیه ولسوالی ها
.
:4اگاه نمودن پولیس ولسوالی ها تا دررسیدگی به قضایای اطفال ،
ازکارمندان اجتماعی آموزش دیده مندرج لست تماس کارمندان اجتماعی والیتی
تقاضای همکاری نمایند ،
:5حصول اطمینان ازتهیه راپورتحقیق اجتماعی دراسرع وقت توسط
کارمندان اجتماعی آموزش دیده مندرج لست آدرس های تماس کارمندان اجتماعی
به څارنوالی مربوطه بخاطر توجه آنها .
:6حصول اطمینان ازاشتراک منظم افسران پولیس ارتباطی شبکه های
عملکرد محافظت اطفال درفعالیت های مختلف حمایت ازاطفال( مانند  ،برنامه
های آموزشی  ،ورکشاپ ها  ،وغیره ) وهمچنان اشتراک درجلسات ماهانه شبکه
های عملکرد محافظت اطفال به سطح والیت وولسوالی ها .
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:7دروالیاتیکه ممکن باشد  ،یقینی ساختن همکاری نزدیک بین پولیس
وکارمندان اجتماعی که به بخش های عدالت نوجوانان ریاست جنایی قوماندانی امنیه
والیت توظیف گردیده اند .
:8جمع آوری آماربطورمنظم وسیستماتیک دررابطه به رسیدگی پولیس به
قضایای اطفال متخلف از قانون  ،غرض نظارت وارزیابی تطبیق این موافقتنامه .
:9یجاد وتطبیق پالیسی برای پولیس درمورد رجعت رهی آنعده اطفالیکه یا
به باراول مرتکب تخلف گردیده اند و یاهم تخلف شان خفیف است .
لوی څارنوالی ()AGO
لوی څارنوالی مسئولیت های ذیل را برعهده دارد :
:1حصول اطمینان ازاینکه تمام قضایای مربوط به اطفال ازسطح ولسوالی
ها به څارنوالی اختصاصی اطفال ارسال ودرصورت لزوم دید به محکمه اختصاصی
اطفال محول میگردد .
:2حصول اطمینان ازاینکه څارنواالن دروالیات وولسوالی ها درمورد
قضایای اطفال راپور های تحقیق اجتماعی را ازکارمند اجتماعی آموزش دیده مندرج
لست آدرس های تماس کارمندان اجتماعی والیت حاصل مینماید .
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:3حصول اطمینان ازاینکه څارنواالن دروالیت وولسوالی ها هنگام تحقیق
وترتیب نمودن دوسیه های قضایای تخطی اطفال ،راپور تحقیق اجتماعی رامورد
استفاده قرارداده وآن را اهمیت میدهند .
:4حصول اطمینان ازاینکه څارنواالن دروالیت وولسوالی ها قبل ازفیصله
قانونی راجع به قضایای اطفال موضوع را باکارمند اجتماعی  ،که راپورتحقیق
اجتماعی راتهیه نموده است  ،مورد بحث قرارمیدهند .
:5دروالیاتیکه ممکن باشد  ،یقینی ساختن حضورڅارنواالن اطفال برای
مشوره با پولیس بخش های عدالت نوجوانان ریاست های جنائی وکارمندان
اجتماعی که به این بخش ها توظیف شده اند  ،دررابطه به قضایای اطفال .
:6جمع آوری آماربطور منظم وسیستماتیک دررابطه به قضایای اطفال که
توسط څارنواالن مورد رسیدگی قرارگرفته اند  ،غرض نظارت وارزیابی تطبیق این
موافقتنامه .
:7بتاسی از ماده 20و 21قانون طرزرسید گی به تخلفات اطفال ایجاد
وتطبیق پالیسی برای څارنواالن جهت رجعت دهی اطفال به راه حل معقول دیگر
بیرون از پروسه سیستم قضایی رسمی
وزارت عدلیه () MoJ
وزارت عدلیه مسئولیت های ذیل را برعهده دارد :
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:1برعالوه اشخاصیکه درماده  39قانون مراکز اصالح وتربیت اطفال
مشخص گردیده اند  ،یقینی ساختن دسترسی کارمندان اجتماعی آموزش دیده
وزارت کارواموراجتماعی  ،شهدا ومعلولین وسازمان های خدمات حمایت ازاطفال
به مراکزاصالح وتربیت اطفال بخاطرتعقیب وپیگیری قضایا وتطبیق گزارشات تحقیق
اجتماعی .
:2فراهم نمودن همکاریهای الزم به کارمندان اجتماعی تا آنها بتوانند پالن
انفرادی مراقبت وادغام مجدد را برای اطفالیکه درمراکز اصالح وتربیه اطفال قرار
دارند  ،تهیه نمایند  .این همکاری شامل شریک ساختن تمام معلومات راجع به
اطفالیکه درمرکزاصالح وتربیت میباشند با کارمند یاکارمندان اجتماعی میباشد .
:3جمع آوری آماربطورمنظم وسیستماتیک دررابطه به خدمات ارائه شده
برای اطفال متخلف ازقانون  ،غرض نظارت وارزیابی تطبیق این موافقتنامه .
:4حمایت ازوکالی مدافع تا آنها بتوانند بصورت درست ازموکل خود
نماینده گی کرده وبادرنظرداشت مصلحت علیای طفل دفاعیه را جهت تحفظ
حقوق موکل بصورت کامل ترتیب نموده تا اطمینان حاصل گردد که حقوق آنها
محفوظ است ورجعت دهی مدنظرگرفته شده وازسلب آزادی منحیث آخرین راه
حل استفاده گردیده است .
وزارت معارف () MoE
وزارت معارف مسئولیت های ذیل را بعهده دارد :
1؛همکاری دردسترس کارمند اجتماعی به اسناد تعلیمی طفل بمنظور تهیه
نمودن گزارش تحقیق اجتماعی .
:2همکاری همه جانبه با کارمندان اجتماعی وزمینه سازی برای داخل شدن
کارمندان اجتماعی به مکتب ویاهرموسسه تعلیمی دیگریکه با قضیه طفل متخلف
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ازقانون ربط دارد وهمچنان همکاری درمالقات با مسئولین مکتب وموسسه تعلیمی
.
:3همکاری درتهیه معلومات درمورد سن طفل سطح انکشاف روحی روانی
کرکتر وشخصیت سطح تعلیمی و معلومات دیگرمورد نیاز برای تهیه نمودن گزارش
تحقیق اجتماعی وهمچنان معلوماتیکه باالی حبس وفیصله قضیه تاثیر گزارباشد .
ستره محکمه ()SC
ستره محکمه درموارد ذیل همکاری مینماید :
:1به محاکم هدایت می دهد که تنها آن دوسیه ها راتسلیم میگیرند که
توسط څارنوالی اختصاصی خورد ساالن برای شان محول گردیده اند
:2صدورهدایت به تمام قضات محاکم ابتدائی تا درصورت دریافت قضیه
طفل دوسیه را بخاطرموجودیت گزارش تحقیق اجتماعی چک وبررسی نمایند .
دررابطه به دوسیه های نامکمل ( طوریکه ماده 30قانون طرزرسیدگی به تخلفات
اطفال تصریح میدارد ) دوسیه هاییکه فاقد گزارش تحقیق اجتماعی باشند غرض
تکمیل به خارنوال اختصاصی اطفال مربوط مسترد نمایند .
:3حصول اطمینان ازاینکه قضات حین صدورفیصله درمورد یک قضیه
توجه الزم رابه پیشنهادات مندرج درگزارشات تحقیق اجتماعی مبذول میدارند .
:4حصول اطمینان ازاین امرکه به کارمند اجتماعی که گزارش تحقیق
اجتماعی را تهیه نموده است فرصت داده شود تادرجریان جلسه محکمه ،گواهی
خود را اظهارنماید .
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:5انکشاف وتطبیق برنامه هاییکه قضات را قادرسازند تابا مطابقت بامفاد
ماده  35قانون طرزرسیدگی به تخلفات اطفال درفیصله های خویش از تجویز راه
حل های بدیل استفاده نمایند .
:6جمع آوری احصاییه منظم وسیستماتیک دررابطه به خدمات ارائه شده
برای اطفال متخلف ازقانون  ،غرض نظارت وارزیابی تطبیق این موافقتنامه.
تنفیذوتعدیل :
این موافقتنامه بعد ازمنظـوری مسئولین عدلـی وقضایی مرعی االجراء
می باشد  .طرفهای مربوط موافقتنامه حق تعدیل مواد آنرا عندالموافقه به خود
محفوظ میدارد .
موافقتنامه تفاهم کلیه طرفها را تبارز داده و همکاری شانرا محترم
میشمارد .هرگونه تغییربه شکل تحریر درآورده شده وبالوسیله شش طرف موافقتنامه
منظور میگردد )8 (.

 -8به ارتباط رسیده گی به تخلفات اطفال متحدالمالهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )214-144مؤرخ 1391./2/12
 :2متحدالمآل شماره ( )2452-2381مؤرخ .1391/10/30
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اجرای وثایق عقاری
صرف درحوزه قضایی مربوط قابل اجراءاست
متحد المال شماره  395الي  476مورخ 18ر2ر138
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
شوراي عالي ستره محکمه به مقصد انسجام و انتظام امور توثيق
و جلوگيري از جعل و تزوير اسناد عقار ( اموال غيرمنقول ) و جايـداد
هاي مورد معامله قرار مصوبه  136مورخ 7ر2ر 1389چنين هـدايت
فرمودند:
«با تاکيد برمصوبه  – 8ب بر 2کميسيون سوم مندرج نشـريه
سيمينار روساي محاکم واليات سال  1347محاکم به اجراي قباله عقار
و جايداد هاي داخل حوزه قضايي خويش مبادرت نمايند هـيچ محکمـه
نميتواند به اجراي قباله عقار خارج ازحوزه قضايي مربوط اقدام نمايـد .
رياست تفتيش قضايي درمورد مراقب اجراآت محاکم بوده درمورد تخلف
ازين مصوبه قضات رامورد بازپرس قرار دهند ».
مراتب تصویب باینوسیله جهت مسبوقیت واجراآت تعمیم گردید.
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افتتاح حساب امانت
برای هرمحکمه دردافغانستان بانک
هرگاه مدعابهاپول باشد،
الی ختم مرحله تجدیدنظربه حساب امانت بانک
تحت نظرمحکمه تحویل گردد.
متحد المال شماره  468الي  540مورخ 19ر2ر1389
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
ازآنجاييکه غور بر اعتراض تجديد نظرخواهان عليه فيصله هـاي قطعـي
محاکم پس از تطبيق فيصله هاي قطعي محاکم اغاز ميگردد ولي در صورتيکه وجـه
محکوم بهاي فيصله قطعي پول نقد باشد شوراي عالي ستره محکمـه بـه موجـب
مصوبه  905مورخ 6ر11ر 1389چنين هدايت فرمودند :
« به منظور تطبيق دقيق احکام محکمه مطابق به ماده  129قانون اساسي و
بخاطر رعايت مصوبه شماره 330مورخ 15ر5ر 1387شوراي عالي ،در صورتيکه
محکوم بها در فيصله هاي قطعي پول باشد مبلغ محکوم بها بنابر تجـويز محکمـه
حاکمه الي ختم پروسه تجديد نظرخواهي به حسابات امانت تحت نظر محکمـه در
بانک تحويل گردد  ،متن مصوبه متحدالماالً به جميع محاکم اخبارگردد».
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همچنان بعضاً حين رسيد ه گي قانوني قضاياي مدني درمحاکم به مقصـد
جلوگيري از ضياع حقوق ورثه صغار  ،اناث و مستضعفين ضرورت به اتخاذ تدابير
تأميني الزم ميافتد که بائيست محاکم مطابق حکم قانون بآن متوسل شوند که يکي
ازهمچو تدابير همانا افتتاح حساب امانت در دافغانستان بانک شـمرده ميشـود و
محاکم عند الضرورت بادرنظرداشت اهميت و سياق مدعيات اصحاب دعوي بآن
مبادرت ميورزند ولي رياست محترم دافغانستان بانک از افتتاح حساب امانـت بـه
منظور تحويل کرايه مارکيت متنازغ فيه درمحکمه بين ورثه معذرت خواسته انـد.
حينيکه موضوع پس از تدقيق رياست محترم تدقيق و مطالعات به مقام محترم شوراي
عالي تقديم گرديد قرارمصوبه  124مورخ 31ر1ر 1389چنين هدايت فرمودند :
«ازانجا که انفصال قضايا و رسيد ه گي به آن مطابق مـاده  120قـانون
اساسي از وظايف محاکم وتطبيق احکام وقرارهاي ستره محکمه و محاکم مطـابق
ماده  129قانون اساسي از وظايف قوه اجرائيه ميباشد و از طرف ديگر به منظـور
جلوگيري از اتالف حقوق اتباع مخصوصاً اطفـال  ،اناث تحويل پول در حسـاب
امانت بانک دولتي به حيث تدابيرتأميني امرالزمي وضروري شمرده ميشود بنـابران
در زمينه رياست محترم عمومي د افغانستان بانک به نماينده گي هاي مربوط هدايت
صادرنمايد تابراي هرمحکمه که تقاضاي افتتاح حساب را مينمايد يک حساب امانت
را به نحويکه برداشت و تحويل آن از صالحيت محکمه باشد افتتاح نمايند».
باانکه هدايت مندرج مصوبه اخيرالذکر از طريق مرجع مربوط بـه توجـه
رياست محترم دافغانستان بانک رسانيده شده جريان فوق و متن مصوبات مقام عالي
به محاکم محترم استيناف واليات اخبار شد تا محتواي آنرا به محاکم خويش تعميم
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و داراالنشاي شوراي عالي رادرجريان قرار دهند  .و نيز توجه رياسـت محتـرم
دافغانستان بانک رابه تأسي از مصوبه شـماره124مـورخ 31ر1ر1389و905
مورخ 6ر11ر 1388شوراي عالي ستره محکمه ازطريـق نماينـده گـي شـان
درمحالت در زمينه معطوف ميداريم )9 (.

 -9بموجب مصوبه شماره ( )621مؤرخ  1393/4/17شورایعالی ستره محکمه ،تصویب
شماره ( )33مؤرخ  1393/1/5به متن ذیل تصحیح شده است «:دردعاوی اشیای منقوله ،
عواید مدعی بهای عقاری واشجار مثمر اگر مدعی بخواهد که مدعی بهاازتصرف مدعی علیه
خارج شود،محکمه بنابر دالیل معقول طی قراری می تواند شکایت را قبول ومدعی بهارا ازدست
وتصرف مدعی علیه کشیده وتاختم دعوی بدست شخص امین ومعتمد ویابه بانک بسپارد .مدعی
بهای عقاری ازین امرمستثنی است».
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باالی مهرامضاء
یاباالی امضاء مهر نگردد
متحد المال شماره  541الي 587مورخ 23ر2ر1389
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
با تأکيـد بـه متحـد المــال شـماره  1521الـي  1592مـورخ
18ر6ر 1388خويش مينگاريم:
محترم بهاءالدين بها عضو شوراي عالي وسرپرست ستره محکمه عنـواني
داراالنشا شوراي عالي چنين هدايت فرمودند :
« به جميع رؤساي محاکم استيناف واليات طور متحد المـال اخبارگردد
تا بعد ازين رؤساي محاکم و قضات باالي مهر امضا ويا باالي امضا مهر نه نمـوده
در صورت تخلف قضاتيکه هدايت فوق را رعايت نکرده اند مورد مواخـذه قـرار
ميگيرند».
مراتب هدایت باینوسیله طورمتحدالمآل تعمیم گردید تاهرمحکمه وفـق آن
اجراآت نمایند.
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طرزالعمل
تمدیدتوقیفی متهمین درجریان تحقیق ومحاکمه
متحد المال شماره  588الي  660مورخ 27ر2ر1389
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
رياست څارنوالي مبارزه با جرايم فساد اداري لوي څـارنوالي مراتبـي را
استهدا نموده بود که خالصه ذيل را تشکيل ميدهد :
اوراق مربوط به قضيه تحت عنوان اختالس و غدر در قرار داد خريـداري
کود کيمياوي وگندم بذري اصالح شده و موضوع رشوت مبلع  250هزار دالـر
امريکايي به اتهام  13نفر متهمين که بعد ازاکمال تحقيق و ترتيب صورت دعـوي
غرض انفصال و صدور حکم به محکمه مبارزه با فسـاد اداري محـول گرديـده
محکمه مذکور دوسيه را طي قرار قضايي نسبت حل نواقص به څـارنوالي مربـوط
مسترد نموده څارنوالي مربوط درحاليکه محکمه درمورد تمديد تـوقيفي متهمـين
اجراآت ننموده وحل نواقص دوسيه نيز مستلزم فرصت زماني است و اينکه تعيـين
سرنوشت بعدي متهمين ازجمله صالحيت هاي محاکم محترم می باشـد نـه اداره
لوي څارنوالي موضوع را طالب هدايت شده اند  .حينيکه متن استهداء بـه مقـام
محترم شوراي عالي تقديم گرديد قرار مصوبه  128مورخ 31ر1ر 1389هـدايت
ذيل صدور يافته است :

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

«څارنوالي در زمينه بارعايت احکام قانون ازمحکمه ابتدائيه تمديد توقيـف
را مطالبه و محکمه درمورد تصميم الزم قانوني را اتخاذ نمايـد .اداره مـذکور در
صورت ختم صالحيت محکمه ابتدائيه مبني بر تمديد توقيفي ،ازمحکمـه اسـتيناف
طلب تمديد توقيف نمايد و محکمه استيناف نيز تصميم الز م قانوني را اتخاذ مينمايد
چنانچه بعد از مرور مدت معينه شامل صالحيت محاکم تحتاني از سـتره محکمـه
تقاضاي تمديد توقيف صورت ميگيرد باالثر محاکم بارعايت احکام قانون درمـورد
تمديد توقيف متهم تصميم الزم قانوني اتخاذ بدارند ».
محاکم ومراجع مربوط مراتب تصویب را درنظرگرفته عندالموقع به سهم
خویش اجراآت نمایند)10 (.

 -10به ارتباط طر زالعمل تمدید توقیف متحدالمآل ها ی ذیل نیز صادنر شده استن:
 :1متحدالمآل شماره ( )1765-1686مؤرخ1393./8/13
 :2متحدالمآل شماره ( )1845-1766مؤرخ1393./12/17
 :3متحدالمآل شماره ( )3181-3104مؤرخ.1393/12/16
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تفاهمنامه همکاری
میان ستره محکمه وکمسیون حقوق بشر
متحدالمال شماره  )733-661مورخ 1389/3/8
ریاست داراالنشا شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
تفاهم نامه همکاری متقابل میان ستره محکمه وکمیسیون مستقل
حقوق بشرکه بتأسی ازهدایت مقام آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
باشتراک نمایندگان ستره محکمه وکمیسیون مستقل حقوق بشرتسوید
وباحذف بعضی موادان قرارمصوبه شماره ( )1064مورخ
 1388/12/18مقام محترم شورایعالی مورد تصویب قرارگرفته است .
اینک کاپی ازتفاهم نامه مذکورکه به مهر داراالنشاء شورای عالی
رسیده درضمیمه فرستاده شد البته ضمن اخبارآن به محاکم مربوط با
درنظرداشت محتوای تفاهم نامه باکمیسیون مستقل حقوق بشرهمکاری
نموده وازتعمیم ان داراالنشاء شورایعالی را درجریان قرارمیدهند .
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تفاهم نامه همکاری
میان
ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان
و
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
قوه قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد  ،رسیده
گی به تمام دعاوی ازطرف اشخاص حقیقی ویا حکمی بشمول دولت بحیث مدعی
یا مدعی علیه درپیشگاه محکمه  ،ازصالحیت قوه قضائیه میباشد هیچ قانون نمی
تواند درهیچ حالت قضیه یا ساحه را ازدائره صالحیت قوه قضائیه خارج ساخته وبه
مرجع دیگرتفویض نماید .
کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان به منظور نظارت بررعایت حقوق
بشردرافغانستان وبهبود وحمایت ازآن تأسیس گردیده است برمبنای ماده ()21
قانون تشکیل  ،وظایف وصالحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ،
نظارت ازتطبیق احکام قانون اساسی  ،سایر قوانین  ،مقررات  ،لوایح و تعهدات
دررابطه به حقوق بشر ،نظارت ازوضعیت وچگونگی دسترسی افراد به حقوق
وآزادی های بشری  ،همکاری با مراجع دولتی وغیردولتی وسایر مؤسسات به
منظور تطبیق بهترموازین حقوق بشر وبلند بردن درجه رعایت حقوق بشر درعرصه
های مربوط وطرح وتطبیق برنامه ملی آموزش واگاهی حقوق بشر اززمره وظایف این
کمیسیون درافغانستان می باشد .
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بمنظورهمکاری بیشترمیان قوه قضائیه کشور و کمیسیون مستقل حقوق
بشرافغانستان  ،این تفاهمنامه همکاری متقابل طبق شرایط زیربه امضاء رسید :
ستره محکمه درمورد ذیال همکاری می نمایند :
:1فراهم آوری زمینه برای مشارکت منسوبین محاکم درورکشاپ ها
وجلسات آموزشی ومشورتی درعرصه های مفاهیم عام حقوق بشرشامل اسناد بین
المللی حقوق بشرکه افغانستان به آنها پیوسته است :
اعالمیه اسالمی حقوق بشر. حقوق اطفال . حقوق زنان حقوق افراد دارای معلولیت . مبارزه بافساد اداری . موازین محاکمه عادالنه . :2فراهم آوری زمینه اشتراک نماینده گان ذیصالح کمیسیون مستقل حقوق
بشر درورکشاپ ها  ،وسیمینارهای که ازجانب قوه قضائیه درمرکز ووالیات
تدویرمی یابد .
::3زمینه سازی برای اشتراک نماینده کمیسیون درجلسات قضائی درمحاکم
کشورحین برگزاری جلسات علنی .
تعهدات کمیسیون :
:1تدویرورکشاپ های آموزشی دررابطه به مفاهیم عام حقوق بشر با رعایت
احکام قانون اساسی  ،و سایرقوانین نافذه کشوربرای منسوبین محاکم
درمرکزوالیات .
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:2توضیح اسناد تقنینی مربوط قوه قضائیه درسایرورکشاپ ها برای مردم
:3انعکاس وسع فعالیت های قوه قضائیه کشوردرنشرات کمیسیون
همکاری های مشترک :
:1ارسال این تفاهم نامه به محاکم استیناف والیات ودفاتر ساحوی ووالیتی
کمیسیون .
:2همکاری متقابل درتوزیع نشرات یکدیگردرمرکزووالیات .
متفرقه :
این تفاهم نامه رابه نمایندگی ازقوه قضائیه دولت جمهوری اسالمی
افغانستان محترم ( دکتورعبدالملک کاموی آمرعمومی اداری قوه قضائیه ) وبه
نمایندگی ازکمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان محترم _ محمد موسی
محمودی رئیس اجرائیه کمیسیون مستقل حقوق بشر) امضاء نمودند
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درزمین های زراعتی
نماینده وزارت زراعت ودرامالک شهری
نماینده شاروالی  ،درترکیب هیأت
قیمت گزاری شامل گردند
متحد المال شماره ( )806-734مورخ 27ر3ر1389
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
بــه تعقيــب متحــد المـــال شــماره  72الــي  143مــورخ
17ر2ر1388داراالنشاي شوراي عالي مينگاريم :
قبالً طي متحد المال شماره فوق به ارتباط ترکيب کميسيون قيمت گزاري
جايداد هاحين اجراي قباله بيع قطعي نگاشته بوديم  .اخيراً رياست زراعت واليت
نيمروز در زمينه نظر شانرا حسب ذيل ارائه داشته اند :
«قرار مالحظه دفاتر امالک شخصي و دولتي و مال حظـه نقشـه هـای
کادستري  ،دربين قطعات زمينداري شخصي اشخاص ،قطعات زمينداري بـزر و
کوچک دولتي وجود دارد و اشخاص زميندار وقتيکه زمينداري خويش را به فروش
ميرسانند اوالً کوشش ميکنند تااراضي دولتي راکه در بين زمين شان واقـع اسـت
بفروش برسانند و هيئات قيمت گزاري باالي زمين رفته و چون از اراضـي دولتـي
اطالع ندارند قيمت زمين را تعيين ميکنند و نيز اگر به عوض نماينـده شـاروالي
نماينده رياست اداره زراعت تعيين شود اراضي دولتي راشخص وافراد زميندار بـه
فروش رسانده نميتوانند چون نماينده شاروالي از اراضي خارج پالن شهري اطـالع
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ندارد و نيز مسؤوليت هم ندارد  .دراين باره بيش از ده ها مکتوب به آنمقام محترم
ارسال شده است اما تا اکنون کدام هدايتي مواصلت نکـرده اسـت نظـر بـه
مسؤوليت هاي وظيفوي نماينده رياست محترم شاروالي به داخل سـاحه شـهري
مسؤوليت دارد وزمين هايي که خارج ساحه شهري قراردارد بايد نماينده رياسـت
اداره زراعت که مسؤوليت اراضي دولتي را به دوش دارد درترکيب هيأت قيمـت
گزاري شامل شود و اگر نماينده اين اداره درترکيب هيأت قيمت گزاري نباشـد
رياست اداره زراعت مسؤوليت اراضي دولتي راکه به فروش ميرسـد بـه عهـده
نميگيرد و درآينده درد سري بيشتري به ارگانهاي عدلي و قضايي ببارخواهـد اورد
لذاایجاب مینمایدکه بمنظور.حراست و حفاظت از اراضي دولتـي وجلـوگيري از
غصب وفروشات اراضي دولتي تجویزمقتضی اتخاذگردد.
بايد افزود که طبق هدايت درترکيب هيئت قيمت گزاري نماينـده گـان
محترم رياست عدليه  ،مستوفيت وشاروالي شامل ميباشد  .لهذا موضوع اسـتهداءً
عرض شد تا درحصه طوريکه الزم ميدانند لطف خواهند فرمود تا طبقاً اجراات بعمل
آوريم ».
استهدا غرض تدقيق به رياست محترم تدقيق ومطالعات محـول و آن اداره
محترم چنين ابراز نظر بعمل آورده اند .
«راجع به تعيين ترکيب هيئت قيمت گزاري در شهر هـا حکـم شـماره
 3058مورخ 6ر9ر 1383رئيس جمهور چنين صراحت دارد:
« قيمت گزاري توسط نماينده گان وزارت هاي عدليه  ،ماليه و شاروالي
تحت رياست نماينده وزارت ماليه صورت گيرد».
وازجانبي پيشنهاديه رياست زراعت واليت نيمـروز درمـورد اينکـه در
ساحات و اراضي خارج پالن شهري به عوض نماينده شاروالي  ،نماينـده رياسـت
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زراعت  ،درترکيب هيئت تعيين قيمت گزاري مبيعه يا مدعي بها اشتراک نماينـد
معقول وبا محدوده صالحيت وظيفوي ارگانهاي رياست زراعت و شاروالي سازگار
است .مدققين قضايي باين نظر اند که در ترکيب هيئت قيمت گزاري در سـاحات
داخل پالن شهري حکم نمبر فوق مقام رياست جمهوري مدنظر گرفته شود وراجع
به زمين زراعتي درساحات خارج پالن شهري بهتر است تا هيئاتي از ترکيب نماينده
رياست زراعت به عوض نماينده شاروالي به شمول نماينده ادارات ماليه و امـالک
امور فوق را انجام دهند».
حينيکه تفصيل استهدا و نظريه تدقيقي مرتب بران به مقام محترم شـوراي
عالي ستره محکمه گزارش يافـت مقـام عـالي قـرار مصـوبه  265مـورخ
11ر3ر 1389هدايت ذيل را صادرفرمودند:
«نظر رياست محترم تدقيق ومطالعات تاييد شد در زمينه به منظور حفظ حق
عامه سعي جدي صورت گيرد موضوع طور متحد المال به جميع محاکم و مراجع
اخبار گردد ».
موضوع باینوسیله جهت آگاهی اخبار شدتاعندالموقع وفـق آن اجـراآت
بعمل آرند)11 (.

-11راجع به تثبیت قیمت مبیعه ومدعابها متحدالمآل شماره ( )3529مؤرخ  1389/5/4نیز
قابل مالحظه می باشد.
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درصورت عزل وکیل
ازطرف مؤکل ،اجراآت وکیل متوقف گردد
متحد المال شماره  ۸۰۷الي  ۸۸۱مورخ ۳ر۴ر۱۳۸۹
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
رياست محکمه استيناف واليت کابل چنين استهداء نموده اند :
«عده اي ازمؤکلين وکالتنامه هاي خارجي که در سالهاي 1387،1386
و  1388تعدادي ازاشخاص را به موجب وکالتنامه هاي خارجي به حيث وکيل ،با
صالحيت هاي فروش  ،بيع جايزي و قطعي تعيين و مقرر مينمايند ولي بعد ازگذشت
دو يا سه سال دوباره به سفارت حاضر ميشوند وطي تقديم عريضه غيـر مطبـوع
وکيل خويش راکه در کشور قبولي خط وکالت نامه را نيز ترتيب نموده و هم امکان
دارد که نظر به صالحيت هاي که از طرف مؤکلش بـراي موصـوف داده شـده
اجراآت هم کرده باشد آنرا عزل مينمايند و کاپي ويا فکس عريضه شان از سلسله
وزارت امورخارجه و رياست عمومي محاکم کابل بآمريت هاي وثايق توصل ميورزد
.
با وصول چنين عرايض درحاليکه وکيل ومؤکل موجود نيستند تا به حضور
شان وثيقه عزل ترتيب گردد و هم هرگاه وکيل با استفاده از فرصت اجراآت کرده
باشد مسؤوليت بعدي آن به عهده کدام شخص ويا محکمه خواهد بود ».
حينيکه مطلب مورد استهدا پس از مطالعه وغور تدقيقي رياسـت محتـرم
تدقيق و مطالعات توأم با نظر تدقيقي مرتبه به مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه
تقديم و گزارش داده شد مقام محتـرم در زمينـه قـرار مصـوبه  302مـورخ
25ر3ر 1389هدايت ذيل صادر فرمود :
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« در صورتيکه مکتوب عزل وکيل از طريق سفارت بـه وزارت خارجـه
مواصلت کرده باشد به مجرد وصول مکتوب اجراآت متوقف گردد ومراجع ذيربط
درجريان قرار گيرد  .موضوع طور متحد المال به جميع محاکم تعميم گردد».
موضوع باینوسیله طورمتحدالمآل تعمیم گردیدتامحاکم وادارات وثـایق
جریان فوق رادرنظرداشته عندالموقع بارعایت آن اجراآت نمایند) 12(.

 -12درمسایل مربوط به وکالتن ها وتنظیم امور آنمتحدالمآلها ی ذیل نیز صادر شده استن:
 :1متحدالمآل شماره ( )1329-1247مؤرخ1389./4/23
 :2متحدالمآل شماره ( )31753-3137مؤرخ.1389/9/25
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اسنادمالی
ریاست های محاکم استیناف ازطریق مستوفیت هامورداجراءقرارمی
گیرد .بنابران ضرورت به بر رسی اداره کنترول وتفتیش شورای وزیران
ندارد
متحد المال شماره  882الي  954مورخ 6ر4ر1389
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
اداره مستقل کنترول و تفتيش ضمن نامه اي که از طريق آمريت عمـومي
اداري قوه قضائيه توصل ورزيده نگاشته اند که تفتيش و کنترول امورمالي محـاکم
استيناف واليات را شامل پالن خود نموده بعد از منظوري پـالن ازمقـام رياسـت
جمهوري  ،گروپهاي تفتيش به محاکم استيناف واليت کندز ولوگرجهت بررسـي
امورمالي محاکم متذکره مراجعه ولي محاکم ياد شده به تأسي ازاستقالل قوه قضائيه
اجراي اين امر را به هدايت مقام محترم ستره محکمه مربوط دانسته اند .
اداره کنترول و تفتيش تقاضا بعمل آورده تا هدايت الزم مبني بر ادامـه و
بدسترس گذاشتن اسناد مالي وحسابي به هيئت تفتيش به محاکم صدور يابد .
حينيکه مطالبه فوق اداره کنترول و تفتيش به جلسه مورخ 28ر2ر1389
شوراي عالي تقديم گرديد قرار مصوبه 215مقام عالي هدايت ذيل صدور يافت :
« ازآنجا که اسناد مالي و حسابي رياست هاي محاکم استيناف واليات در
مستوفيت هاي واليات قرار دارد بنابران حين بازرسي اسناد مستوفيت ها مشکل رفع
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گرديده و به بازرسي اسناد دررياست هاي محاکم ضرورت احساس نميگردد ،باالثر
مسؤولين محترم رياست کنترول و تفتيش شوراي وزيران از بازرسي اسناد محـاکم
احتراز و خود داري نمايند ».
موضوع بمرجع مر بوط اخبار ونیز چگونگی باینوسـیله جهـت آگـاهی
ریاست های محاکم تعمیم گردید تاازموضوع مستحضر باشند.
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آمریت های وثایق وثبت اسناد
صالحیت رسیده گی به جعلیت ومشبوعیت اسنادراندارد ،
بلکه این امر ازصالحیت محاکم است
متحد المال شماره  955الي 1027مورخ 8ر4ر1389
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
رياست محکمه استيناف واليت کابل باالثر اسـتهدائيه ديـوان مـدني و
احوال شخصيه آن محکمه مراتبي را متذکر گرديد اند که خالصه آن قرار ذيـل
است :
«آمريت ثبت اسناد ووثايق محکمه حوزه اول شهرکابل طي صدور قـرار
قضايي بعد از صحت وقابل اعتبار نبودن قباله مرتبه سال  1336دسـت داشـته
شخصي تصميم اتخاذ نموده است  ،وقتي موضوع بنابر عدم قناعت طرف معترض
مطرح غور ديوان مدني و احوال شخصيه محکمه استيناف قرار ميگيـرد  ،ديـوان
مذکور که خود را مســتند به حکم ماده  33قانون تشکيل و صالحيــــت
محاکم مکلـــف به رسيده گي فيصله ها وقرار هاي محاکم تحتاني حوزه هـاي
شهري وولسوالي هاي کابل ميدانند در ارتباط به رسيده گي درمورد قرار قضـايي
اداره ثبت اسناد محکمه حوزه اول طالب هدايت شده اند» .
موضوع جهت غور ومطالعه تدقيقي به رياست محترم تـدقيق و مطالعـات
محول واخيرًا نظر اداره مذکور حسب ذيل توصل ورزيده است :
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« اسناد شرعي که طرف اشتباه قرار بگيرد حل وفصل آن حسب هـدايت
تعديل ماده  298قانون اصول محاکمات مدني و هدايت ماده  9تعليماتنامه وثايق از
صالحيت محکمه مربوط ذوي الحکم ميباشد آمريت هاي وثايق گرچه قاضي هستند
امادر ارتباط رسيد ه گي به قضايا قاضي ذوي الحکم گفته نميشوند بلکه وظـايف
شان تنظيم و ترتيب اسناد وثايق شرعي ميباشد نه رسـيد ه گي به جعليـت وثـايق
مذکور  .بناءً ديوان مدني رياست استيناف واليت کابل ميتواند قرار متذکره را نقض
نموده موضوع را حسب هدايت ماده  298تعديل قانون اصول محاکمات مـدني و
ماده ( )9تعليمات نامه وثايق به محکمه ذيصالح مربوط راجع بدارند تـا منحيـث
صالحيت اجراآت قانوني نمايند»
حينيکه مطلب مورد استهدا و نظر تدقيقي مرتب بران بـه مقـام محتـرم
شوراي عالي ستره محکمه تقديم گرديد مقام عـالي قـرار مصـوبه  317مـورخ
25ر3ر 1389در زمينه هدايت ذيل صادر فرمودند:
«نظر رياست تدقيق و مطالعات تاييد است موضوع متحد الماالً به جميـع
ادارات ثبت اسناد و محاکم اخبار گردد ».
جریان استهداء ومصوبه شورایعالی باینوسیله طو رمتحدالمآل تعمیم گردید
تا عندالموقع وفق آن اجراآت بعمل آید.
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قضات ومنسوبین قضایی
درانتخابات بیطرفی شان راحفظ نمایند
متحد المال شماره  1028الي  1100مورخ 9ر4ر1389
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
مقام محترم شوراي عالي قرار مصوبه  351مورخ 1ر4ر 1389هـدايت
ذيل راصادر فرمودند :
«متکي به ماده  116قانون اساسي کشور استقالل و بيطرفـي قضـا در
رابطه به جريانهاي سياسي تصريح گرديده  ،رعايت جدي ايـن امـر بالخصـوص
درجريان دور جديد انتخابات ولسي جرگه اکيداً هدايت داده ميشود قضات به هيچ
صورت نميتوانند به نفع ويا ضرر کانديدي فعاليت نماينـد و هرگـاه مداخلـه اي
ازجانب قاضي ويا قضات درپروسه انتخابات ولسي جرگه رونما گردد مورد پيگرد
قانوني قرار ميگيرند .
داراالنشا اين تصويب را به تمامي محاکم کشور تعميم نمايد» .
موضوع باینوسیله طورمتحدالمآل تعمیم شد تاریاست های محاکم استیناف
آن رامدنظر داشته وبه محاکم مر بوط خویش نیزاخبارنمایند.
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دیوان های امنیت عامه
والیات هرات ،کندز ،ننگرهار وبلخ ،قضایای ناشی از
فساد اداری رارسیده گی نمایند
متحد المال شماره  1101الي 1173مورخ 10ر4ر1389
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
مقام محترم شوراي عالي به مقصد اجراآت به موقع و تسـريع فعاليـت
مستمر قضايي محاکم به ارتباط جريان فساد اداري قرار مصوبه  325مراتب آتي را
تصويب نمود :
« به منظور تأمين فعاليت عملي محاکم جـرايم ناشـي از فسـاد اداري
درواليات هدايت داده ميشود تا ديوانهاي امنيت عامه محاکم ابتدائيه واليات هرات
 ،کندز  ،ننگرهار ،بلخ  ،به شمول قضاتيکه براي محاکم ابتدائيه رسيد ه گي بـه
جرايم فساد اداري مرکز وواليات مذکور تعيين بست و مقرر شده انـد ،قضـاياي
جرايم ناشي از فساد اداري زون مربوط را و نيز محاکم استيناف واليات هـرات ،
کندز  ،ننگرهار و بلخ در مرحله استيناف قضاياي مربوط به زون را تحـت رسيده
گي قرار دهند .
داراالنشا در زمينه محاکم استيناف مربوط و نيـز اداره محتـرم لـوي
څارنوالي و ساير مراجع را درجريان قرار دهند».
مصوبه فوق مقام محترم  ،باینوسیله به تمام محاکم استیناف  ،اداره محترم
مستقل نظارت برتطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فسـاد اداری واداره محتـرم لـوی
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څارنوالی اخبار شدتاآن را به محاکم مر بوط وواحدهای اداری شـان دروالیـات
اطالع داده مطابق به آن اجراآت بعمل آرند)13 ( .

-13درمورد صالحیت ها به ارتباط قضایای نا شی از فساد اداری به متحدالمآل های ذیل نیز
رجوع بعمل آید:
:1متحدالمآل شماره ( )156مؤرخ 1389./1/17
:2متحدالمآل شماره ( )1410-1320مؤرخ 1389./4/23
:3متحدالمآل شماره ( )3175-3137مؤرخ 1389./9/25
:4متحدالمآل شماره ( )858-785مؤرخ 1393/6/19
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تعیین دیت
باساس نرخ وسطی نقره خالص برویت معلومات
دافغا نستان بانک
متحدالمآل شماره ( )1246-1174مؤرخ1389/4/12
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
يکعده محاکم نسبت تحت دوران بودن قضاياي قتل و عدم معلومات راجع به
تعيين نرخ ديت استهداء نموده اند تا اندازه نرخ ديت به پول افغاني تعيـين گـردد
باالثر مقام محترم ستره محکمه  ،رياست تدقيق ومطالعات را موظف نمود تا جهـت
توحيد مرافق قضايي بر اساس فتواي رياست افتاء ستره محکمه طرح هاي تصـاميم
مربوط درمورد ديت را در ادوارمختلف قضايي تحت مطالعه قرار داده نظر مشخص
خويش را ابراز دارند  .باالثر اداره مذکور نظر خويش را ارائه نمودند که نظـر آن
اداره به اجالس مورخ 1ر4ر 1389شوراي عالي تقديم و آنمقام در زمينه ضـمن
مصوبه شماره  345هدايت ذيل را صادر نمود :
« داراالنشاء شوراي عالي به مقصد توحيد مرافق قضايي قيمت خريد في
گرام نقره خالص را طي ششماه اول و هم ششماه دوم سال از د افغانستان بانـک
مطالبه نموده و بعد نرخ وسطي مقدار هفت هزار مثقال نقره را که معادل 32200
گرام ميشود تثبيت نموده حسب هدايت مصوبات کميسـيون دوم سيمينارروسـاي
محاکم واليات منعقده سال  1347مندرج صفحه  45نشريه سيمينار مذکور براي

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

سال بعد درمحاکم مرعي االجرا قرار داده شود .مصوبه هذا طور متحـدالمال بـه
جميع محاکم اخبار گردد تا طي مراحل جريان فوق کمافي السابق بارعايت تـاريخ
حدوث جرم قتل اجراآت شود ».
مراتب مصوبه باینوسیله به محاکم محترم استیناف والیات اخبار شدتاآنرا

به محاکم مربوط تعمیم نموده مطابق بآن اجراآت بعمل آورند) ( .

14

-14به ارتباط تعیین نرخ دیت به اساس نرخ وسطی نقره خالص برویت معلومات دافغانستان با
نک متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده ا ست:
:1متحدالمآل شماره ( )288-217مؤرخ 1390/2/18
:2متحدالمآل شماره ( )2575-2502مؤرخ 1389/8/1
:3متحدالمآل شماره ( )1912-1840مؤرخ 1389/6/28
:4متحدالمآل شماره ( )748-704مؤرخ 1393/4/28
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وکالت خط های تجارتی
ضرورت به شهودمعرفت ندارد
متحد المال شماره  1247الي  1319مورخ23ر4ر1389
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
رياست محکمه استيناف واليت هرات مراتب ذيل را استهداء نموده اند :
«احضار شهود معرفت درترتيب وکالت خط هاي تجـارتي کـه مؤکـل
ووکيل از واليات مختلف ميباشد درمحکمه ابتدائيه براي طرفين و کارکنان محکمه
مشکلي راايجاد نمودکه همه روزه به آن مواجه ميباشند اگر مقام عالي الزم دانند و
اجازه بفرمايند که طبق هدايت تصويب شماره  6سيمينار سـال  1349رؤسـاي
محاکم تجارتي که چنين صراحت دارد :
درخصوص ماده  4اين پيشنهاد که طرق و چگونگي ترتيب وکالت خـط
رادرمحاکم تجارتي محتوي است چنين تصويب ميشود که درعموم وکالت خـط
هاي تجارتي که در دفاتر ثبت اسناد تجارتي به اساس اقرار مقر ترتيـب ميگـرد د
حاجت به دو نفر شاهد معرفت نبوده مالحظه و درج نمره جوازنامه و تذکره دست
داشته مقر با گذاشتن نشان انگشت مقر و مقرله به صورت فني کافي است وکالت
خط هاي تجارتي بدون شهود معرفت مطابق هدايت فوق اجراء شـود مشـکالت
وارده ازاين ناحيه مرفوع خواهد شد باآنهم طوريکه هدايت فرمايند مطاع و موجب
تعميل است».
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مطالب مورد استهدا پس از مطالعه و ابراز نظر تدقيقي رياست محترم تدقيق
و مطالعات باجالس مورخ 8ر4ر 1389مقام محترم شوراي عالي تقديم و درنتيجه
مقام عالي قرار مصوبه 8 – 358ر4ر 1389هدايت ذيل صادر فرمودند :
« در سيمينار سال  1349رؤسا ءو قضات محاکم تجارتي به نحو آتـي
پيشنهاد شده بود :
درترتيب وثايق غير تجارتي شهود معرفت براي شناختن مقر و مقرله شرط
است اما در وثايق تجارتي ازاينکه مقر نظر به جوازنامه دست داشته اش که درخـود
اداره ثبت اسناد موجود است نزد اداره معرفي ميباشد پس آيا حاجت بـه گـرفتن
شهود معرفت خواهد بود يانه  .باالثر تصويب شماره  4سيمينار مـذکور منـدرج
صفحه  102نشريه آن حسب آتي صادر گرديد :
درعموم وکالت خط هاي تجارتي که در دفاتر ثبت اسناد محاکم تجارتي
به اساس اقرار مقر ترتيب ميگردد حاجت به دونفر شاهد معرفت نبوده مالحظـه و
درج نمره جواز نامه و تذکره دست داشته مقر باگذاشتن نشان انگشت مقر و مقر
له به صورت فني کافي است رجعت وکالت خط هاي تجارتي به دوايـر شـاروالي
وغيره غرض تصديق حاجت ندارد  .بنابران مصوبه مذکور دقيق و موثر بوده محاکم
تجارتي وفق آن از شمول شاهدان در وثيقه احتراز و خودداري نمايند .موضوع طور
متحد المال به جميع محاکم اخبار گردد ».
مراتب مصوبه مقام محترم بدینوسیله طور متحدالمآ ل به محـاکم محتـرم
استیناف والیات اخبار شدتامتن آنر ابرمقصد توحید مرافق قضایی به محاکم مر بوط
تعمیم دارند)15 (.
 -15درمسایل مربوط به وکالت ها وتنظیم امورآن متحدالمآل های ذیل نیز صادرشده ا ست:
:1متحدالمآل شماره ( )881-807مؤرخ 1389/4/3
:2متحدالمآل شماره ( )1410-1320مؤرخ 1389/4/23
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محاکمیکه
صالحیت رسیده گی به جرایم
ناشی ازفساد اداری رادارند تشخیص شد
متحد المال شماره  1320الي  1400مورخ 23ر4ر1389
داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
مقام محترم شوراي عالي طي اجالس مـورخ 15ر4ر 1389قرارمصـوبه
 401مراتب ذيل راهدايت فرمودند :
« شورايعالي ستره محکمه به مقصد تأمين رويه واحد قضايي در رسـيد ه
گي قضاياي ناشي ازجرايم فساد اداري و به منظور جلو گيري ازتـورم تشـکيالت
مراتب آتي را تصويب نمود:
به تعقيب مصوبه شماره  1054مورخ 18ر12ر 1389شوراي عالي مبني
بر تفويض صالحيت قضاياي ناشي ازجرايم فساد اداري بخش نظامي بـه محـاکم
نظامي وبارعايت مصوبه  325مورخ 1ر4ر 1389مبني بر اينکه قضاياي فسـاد
اداري واليات زون هرات  ،کندز  ،ننگرهار و بلخ درديـــوان امنيـت عامـه
محاکم ابتدائيه مرکز زون ها تحت رسيد ه گي قرار گيرد  ،تجويز اتخاذشـد تـا
قضاياي فساد اداري نظامي واليات کابل  ،پنجشير  ،پروان و کاپيسـا درمحکمـه
فساد اداري شهرکابل  -قضاياي فساد اداري نظامي واليات ننگرهار  ،لغمـان ،
کنر ها و نورستان درمحکمه ابتدائيه مرکز واليت ننگرهار  -قضاياي فساد اداري
نظامي واليات هرات  ،نيمروز  ،فراه و بادغيس درمحکمه ابتدائيه مرکـز واليـت
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هرات  -قضایای مذکور والیت کندز  ،بدخشان ،تخار وبغالن درمحکمه ابتدائیـه
مرکز والیت کندز و قضاياي فساد اداري نظامي واليات بلخ  ،فاريـاب ،سـمنگان
،سرپل و جوزجان درمحکمه ابتدائيه مرکز واليت بلخ تحت رسيد ه گـي قـرار
گيرد.
هدايت مندرج مصوبه  1054مورخ 18ر12ر 1388که بـه محکمـه
ابتدائيه نظامي واليات تفويض صالحيت شده بود بي اثر و کأن لم يکن ميباشد .
جريان فوق به محاکم نظامي واليات  ،محکمه استيناف نظامي و محکمـه
استيناف زون هاي فوق و اداره محترم لوي څارنوالي اخبار گردد» .
مصوبه فوق بدینوسیله به محاکم استیناف اخبار شد تاآنرا به محاکم مـر
بوط خویش اطالع وطبق آن اجراآت بعمل آورند)16 (.

 -16درمورد صالحیت ها به ارتباط قضایای نا شی ازفساد اداری متحدالمآل ها ی ذیل نیز قابل
مالحظه است:
 :1متحدالمآل شماره ( )1173-1011مؤرخ1389./4/10
 :2متحدالمآل شماره ( )156مؤرخ1389./1/17
 :3متحدالمآل شماره ( )3175-3137مؤرخ1389./9/25
 :4متحدالمآل شماره ( )858-785مؤرخ.1393/6/19
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وثیقه ایکه
درجریان سال به ثبت نرسد ،
درآینده به هدایت رئیس محکمه استیاف
ثبت شده میتواند.
متحد المال شماره  1401الي  1474مورخ 27ر4ر 1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج .ا.ا
مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه طي جلسه مورخ 8ر4ر 1389قرار
مصوبه  376هدايت ذيل صادر فرمودند :
«به منظور جلوگيري از جعل و تزوير اسناد و توثيق بـه موقـع عقـود و
التزامات هرگاه وثيقه درظرف سال به ثبت نرسد چون کنده آن دراخير سال قيـد
شدني ميباشد  ،درآينده ثبت همچو وثايق به امر و هدايت رئيس محکمه اسـتيناف
صورت گيرد .
موضوع به جميع محاکم و ادارات ثبت اسناد ووثايق و مراجـع مربوطـه
طور متحد المال اخبار گردد ».
متن مصوبه باینوسیله اخبار شد  ،ریاست های محترم محاکم استیناف آنرا
به مقصدتعمیل به محاکم مربوط اطالع دهند) 17(.
-17بارتباط میعاد ثبت وثایق بعد ازطی مراحل ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ()2994-2924مؤرخ1389./9/4
:2متحدالمآل شماره( )72-1مؤرخ.1390/1/28
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تجدیدنظر
مانع تطبیق فیصله نیست
مگر محکوم له الی ختم تجدید نظر
آنرا انتقال کرده نمیتواند.
متحدالمال شماره  1475الي  1547مورخ 1389/4/28
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج .ا.ا

چنانچه محاکم محترم درجريان اند درخواست متقاضيان تجديـد نظـر
برفيصله هاي قطعي محاکم که بداخل ميعاد معينه توصـل مـي ورزد ،اجـراآت
مقدماتي درمورد آنها زماني آغاز مي يابد که مراجع مربوط از تطبيق همچو فيصله
رسماً به داراالنشا شورايعالي اطمينان بدهند  .ولي اکثر متقاضيان تجديـد نظـر
تطبيق فيصله ها را مبني بر تصرف محکوم بها توسط محکوم له با ارائـه داليلـي
موجب ضياع حقوق شان درقبـال تجديد نظر خواهي دانسته خواهـان وضـع
محدوديت هاي درزمينه الي معلوم شدن نتيجه تجديد نظرخواهي شده اند .
حينيکه موضوع حسب هدايت مقام محترم ستره محکمه بمقام شورايعالي
ستره محکمه تقديم گرديد درزمينه قرار مصوبه شـماره (1389/4/15 )400
هدايت ذيل صادر فرمودند :
«با تاکيد برمصوبات شورايعالي مبني برتطبيق فيصـله هـاي قطعـي
برمحکوم عليه که به همه حال قابل تطبيق ا ست تا محکوم بها به محکوم له تسليم
گردد ولي درصورت تجديد نظر خواهي محکوم عليه محکوم له درمحکوم بهـاي
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غير منقول تصرفات مبني بربيع قطعي ،بيع جايزي ،تعمير ،تغیير و تخريب را الي
زمان نتيجه تجديد نظر خواهي اعمـال کرده نميتواند ادارات حقوق وزارت عدليه
از محکوم له درهمچو موارد استحضاري اخذ ومقام ستره محکمـه را درجريـان
قرار دهند .
موضوع به جميع محاکم ومراجع ذيربط متحدالماالً اخبار گردد ».
هدایت مندرج مصوبه مقام عالی بدینوسیله به محاکم محترم استیناف ومراحـع
ذیربط اخبار شد تا مطابق آن عمل نموده وهم متن مصوبه رابـه محـاکم مربـوط
ونماینده گی های خویش در والیات وولسوالی هاتعمیم نمایند.
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الیحه جدید
قیمت گزاری اپارتمان های مکروریان ها
متحدالمآل شماره ( )3529مؤرخ 1389/5/4
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
ضم مکتوب شماره ()1570مورخ  1389/4/30آمریت اسناد وارتباط
ریاست تحریرات کاپی حکم شماره ( )2677مورخ 1389/4/ 30جاللتماب
محترم رئیس جمهوری اسالمی افغانستان پیرامون الیحه جدید قیمت گذاری
اپارتمانهای مکروریان باجدول منضمه آن واصل ویک کاپی آن جهت اگاهی
واجراات بعدی تواماٌ ارسال شد .
مکروریانها
اول

کتگوری

منازل اول ،پنج وشش
اول
فی مترمربع
( )18630افغانی

منازل دوم وسوم فی
دوم
مترمربع()22425افغانی

دوم

پروژه شهرآرا

کتگوری

منازل اول وپنجم فی
مترمربع16732.5
افغانی

اول

منازل دوم وسوم فی
مترمربع20182.5
افغانی

دوم

تهیه مسکن
امنازل اول وپنجم فی
مترمربع().15007
منازل دوم وسوم فی
د
مترمربع ()17940
افغانی
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مکروریانها

کتگوری

منزل چهارم فی
سوم
مترمربع
سوم
( ) 205275افغانی

چهارم

پنجم

پروژه شهرارا
منازل چهارم که
اخیرباشد فی مترمربع
()16732افغانی
منازل چهارم که
اخیرنباشد فی مترمربع
( )18457افغانی
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کتگوری

تهیه مسکن

منازل چهارم که
اخیرباشد فی
مترمربع()15007.5ا
س
فغانی
سوم
منازل چهارم که
اخیرنباشد فی مترمربع
( )16387افغانی

چهارم

اپارتمان های که منزل اول
ودوم یک اپارتمان میباشد
طبق منزل دوم تهیه مسکن
سنجش گردد ومتباقی اول
دوم شنه مینه طبق تهیه
مسکن سنجش گردد

قیمت یک ()3اتاقه
درمکررویانها درمنزل دوم قیمت یک ()3اتاقه درمنزل دوم تیپ قیمت یک ( )3اتاقه درمنزل دوم تیپ
پروژه تهیه مسکن
پروژه شهراراسطح قابل استفاده
تیپA
سطح قابل استفاده() 1056666افغانی
() 1799628. 98افغانی=
سطح قابل استفاده
= 58.9+17940مترمربع
 89.17 + 201825مترمربع
()1.606302افغانی=
71.63 +22425

مالحظه شد
قرارشرح فوق الیحه هذا به اساس حکم شماره ( )1612مورخ
 1389/3/17مقام محترم معاونیت دوم ریاست ج .ا.ا بعد از غوروبررسی
وارزیابی توسط کمیسیون موظف متشکل ازنماینده گان محترم ستره محکمه ،
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وزارت های محترم  :مالیه  ،انکشاف شهری  ،شاروالی کابل تحت نظرمعین محترم
مسلکی وزارت اقتصاد با درنظرداشت الیحه قیمت گذاری قبلی وقیمت تمام شد
ساختمان اپارتمان ها درشرایط کنونی بارعایت استهالک بالک های مکروزیان ها
وپروژه های مربوطه جهت اخذ مالیه درهنگام اجرای قباله جات ترتیب یافته وبه
غرض تطبیق ازنظرهیات تصویب گردید الیحه مرتبه بارعایت عدالت ازتاریخ تثبیت
برای مدت سه سال( 1389الی  )1392قابل اجرا دانسته شده وغرض اتخاذ
تصمیم به آن مقام محترم تقدیم است .
فیصله کمیسیون موظف پیرامون الیحه جدید قیمت گذاری آپارتمان های
مکروریان ها برطبق جدول ضمیمه تائید است طبقا اجراات گردد .
نظر کمیسیون مؤظف :
قرارشرح فوق الیحه هذا به اساس حکم شماره ( )1612مورخ
 1389/3/17مقام محترم معاونیت دوم ریاست ج .ا.ا بعد از غوروبررسی
وارزیابی توسط کمیسیون موظف متشکل ازنماینده گان محترم ستره محکمه ،
وزارت های محترم مالیه  ،انکشاف شهری  ،شاروالی کابل تحت نظرمعین
محترم مسلکی وزارت اقتصاد با درنظرداشت الیحه قیمت گذاری قبلی
وقیمت تمام شد ساختمان اپارتمان ها درشرایط کنونی بارعایت استهالک بالک
های مکروزیان ها وپروژه های مربوطه جهت اخذ مالیه درهنگام اجرای قباله
جات ترتیب یافته وبه غرض تطبیق ازنظرهیات تصویب گردید الیحه مرتبه
بارعایت عدالت ازتاریخ تثبیت برای مدت سه سال( 1389الی  )1392قابل
اجرا دانسته شده وغرض اتخاذ تصمیم به آن مقام محترم تقدیم است
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حکم شماره ( )2677مؤرخ 1389/4/30
جاللتمآب رئیس جمهوری اسالمی افغا نستان
درباره
الیحه جدیدقیمت گزاری اپارتمان های مکرویان ها.
فیصله کمیسیون موظف پیرامون الیحه جدید قیمت گذاری آپارتمان
های مکروریان ها برطبق جدول ضمیمه تائید است طبقا اجراات گردد )18 (.

 -18راجع به تثبیت قیمت مبیعه ومدعی بها متحدالمآل شماره ( )806-734مؤرخ27
 1389/2/نیز قا بل مالحظه است.
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توضیح
اصطالح بازماندگان ودرج آن
دروثیقه حصر وراثت
متحد المآل شماره  1548الي  1620مورخ 18ر5ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

محکمه استيناف واليت کابل ضمن استهدائيه اي مراتب ذيـل را طالـب
هدايت شده اند :
« قبالً ورثه يکي ازهموطنان متقاعد ،وثيقه شرعي حصر وراثـت -255
 695مورخ 3ر9ر 1383راترتيب و تثبيت ورثه نموده بودند که در وثيقه شـرعي
نمبر فوق تحرير گرديده که ورثه شرعي مستحق االرث ونفقه خوار ازمرحومي باقي
مانده زوجه مرحومي و دونفر پسران که اکنون ميخواهند جايداد موروثي شان راکه
مندرج قباله شرعي 8 -219-55ر2ر 1336محکمه چهاردهي ميباشد ،به فروش
قطعي برسانند ،طي عريضه اي خواهان ترتيب حصر وراثت مجدد گرديده و ادعـا
ميدارند که در وثيقه شرعي نمبر فوق از ذکر تمام ورثه که کبير بوده و متکـي بـه
خود بوده اند ،صرف نظر گرديده بناءً روي جريان فوق بازهم پيشنهاد مينمايم کـه
قبل از ابطال وثيقه شرعي نمبر فوق که دران کتمان ورثه صورت گرفتـه و ثيقـه
شرعي حصر وراثت مجدد ترتيب ميگردد ياخير ،هرآنچه مقـام محتـرم هـدايت
ميفرمايند ،واجب التعميل است ».
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مطلب مورد استهداء بعد از مطالعه تدقيقي رياست محترم تدقيق ومطالعات
به مقام محترم ستره محکمه گزارش يافت  ،مقام عالي بحکم مـورخ 2ر5ر1389
چنين هدايت فرمودند :
«مالحظه شد :
اصطالح بازمانده گان باالي کساني اطالق ميشود که انها وارث نبـوده،
ولي متوفا در زمان حيات خود متکفل انفاق آنها بوده  ،مانند برادر وخـواهر کـه
متوفا باوجوديکه وارث مانند پسردارد ،ولي متکفل نفقه آنها بوده و تثبيت بازمانـده
گان درهمان وثيقه حصر وراثت صورت ميگيرد،نه در وثيقه عليحده  .چنانچه کـه
تثبيت بازمانده گان مستحق معاش تقاعد به طورساده وسهل در وثيقه حصر وراثت
صورت گرفته و ميگيرد».
مراتب حکم مقام عالی بمقصد همگونی اجـراآت محـاکم بدینوسـیله
متحدالماالً اخبار شد  ،ریاست های استیناف آن را به محاکم مربوط خویش نیزتعمیم
دا رند)19 (.

 -19درمورد طرزالعمل ترتیب وثیقه حصر وراثت متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه است:
:1متحدالمآل شماره ( )522-447مؤرخ1392./3/24
:2متحدالمآل شماره ( )1431-1353مؤرخ .1392/8/29
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محصول
وثایق مربوط به جایدادهای تحت تضمین بانک
طبق بند(ج) فرمان ( )174اخذ می گردد.
متحد المال شماره  1622الي  1693مورخ 23ر5ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
محکمه استيناف واليت هرات مراتب ذيل را طالب هدايت شده اند .
«يکتعداد شرکتهاي تجارتي در سالهاي قبل در مقابل تحت تضمين گذاشتن
جايداد هاي شان به بانکها قرضه اخذ کرده اند که درحين ترتيب وثـايق شـان در
محکمه دران وقت براي شرکت هاي تجارتي قباله جايزي که سه فيصد محصـول
درآن زمان اخذ ميشد ترتيب نگرديده درعوض تضمين خط که محصول ندارد براي
شان ترتيب شده است کنون حين فسخ تضمين خط و ترتيب رسيد خط درحصه اخذ
محصول رسيد خط به مشکالت مواجه بوده که چگونه اجراآت نماييم .
آيا طبق جزء  2ماده  21تعرفه محصول دولتي دوفيصد محصول ازرسيد
خط که در مقابل فسخ عقد تضمين خط ترتيب ميگردد اخذ شود ويا طبق فرمـان
 174مورخ 29ر12ر 1387که درمورد تعديل و ايزاد اجزاء  2-1شماره  2ماده
 2تعرفه محصول دولتي که چنين مشعر است  :محصـول قبالـه جـايزي امواـل
غيرمنقول که تحت تضمين بانک ها قرار ميگيرد مجموعه (5ر )0فيصـد قرضـه
ميباشد که (25ر )0فيصد آن حين اجراي قباله از طرف قرضه دهنـده و (25ر)0
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فيصد آن حين فسخ عقد بيع جايزي و ترتيب رسيد خط از قرضه گيرنـده تاديـه
ميگردد محصول اخذ شود ».
مطلب مورد استهداء مورد مطالعه وتدقيق رياست محترم تدقيق و مطالعات
قرارگرفته و چنين نظر داده اند:
«طوريکه به احکام تعرفه محصول دولتي نظر اندازي ميگردد راجـع بـه
محصول وثايق احکام آن به سه بخش عمده ذيل تقسيم ميگردد :
 -1محصول ثابت وثايق ازمحاکم و ادارات ثبت اسناد (جزء  21ماده
 2تعرفه ).
 -2محصول ثابت وثايق از قضاياي تجارتي ( جزء  23ماده  2تعرفه ).
 -3محصول نسبي وثايق ( قسمت يا شماره دوم ماده  2تعرفه).
طوريکه متن و محتوي ومندرجات وثيقه تضمين خط منضمه استهدائيه هذا
مشاهده ميگردد از حيثي که مقر و مقر له آن شخصيت هاي حکمي يعني شرکت و
بانک هاي خصوصي اند وطبق جزء  5ما ده  19اصولنامه تجارت معامالت بانکها
بدون رعايت نيت طرفين تجارتي محسوب ميگردد بايد محصول سند مذکور و هم
محصول رسيد خط آن طبق بند هاي (د) و(هـ ) جزء  23ماده  2تعرفه محصـول
دولتي ( )3فيصد اخذ گردد و ازلحاظ اينکه معامله مذکور بـه تضـمين گذاشـتن
جايداد عقاري نزد بانک به منظور اخذ قرضه است طبق صراحت بند (ج) که توسط
فرمان شماره  174مورخ 29ر12ر 1387رياست جمهوري در زمره بند هـاي (
الف و ب ) جزء  2شماره  2تعرفه در زمره محصوالت نسبي ولـي بـدون ذکـر
تناسب قيمت مبيعه ايزاد گرديده قرار ميگيرد ولي بااين تفاوت که طبق ايزاد فـوق
بايد راجع به معامله متذکره قباله بيع جايزي ترتيب گردد نه اقرار خط بنا ًء با ذکـر
تفصيل فوق چنين ابراز نظر ميگردد :
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ازاينکه وثيقه منضمه استهدائيه اقرار خط بـوده و معاملـه مندرجـه آن
ازمعامالت تجارتي ميباشد از حيث اخذ محصول در کتگوري وثايق از باب قضاياي
تجارتي قرار ميگيرد ولي ازجمله معامالت تجارتي معامله اخذ قرضه از بانک و به
تضمين گذاشتن جايداد در مقابل آن توسط ايزاد بند (ج) مندرج فرمان فوق الـذکر
مستثني ميباشد و تحت صراحت بند (ج) متذکره قرار ميگيرد بناءً ولو که وثيقـه
فوق از حيث شکل به تضمين خط اجراء گرديده ولي معامله ازحيث معنـي تحـت
صراحت بند (ج) ايزاد شده قرار ميگيرد وبموجب قاعده فقهي (العبرة في العقـود
للمقاصد و المعاني اللاللفاظ والمباني ) طبق صراحت بند (ج) فوق الذکر قابل اخذ
محصول ميباشد ».
حينيکه جريان استهدا و نظر تدقيقي مرتب بران به مقام محترم شوراي عالي
ستره محکمه تقديم شد قرار مصوبه  432مورخ 22ر4ر 1389هدايت ذيل صادر
گرديد:
« نظر رياست تدقيق و مطالعات تاييد است به مرجع استهدا کننده اخبـار
گردد ».
با تذکر مراتب فوق نظر رياست تـدقيق و مطالعـات کـه پاسـخگوي
استهداآت محاکم درين زمينه بوده و مورد تاييد مقام محترم شوراي عالي قرارگرفته
است به مقصد همگوني اجراآت درمحاکم متحد الماالً اخبار شد )20 ( .

 -20درارتباط معامالت تجارتی وقرضه های بانکی متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )3536-34656مؤرخ1389./10/18
 :2متحدالمآل شماره ( )957 -857مؤرخ .1390/5/26
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درترتیب وثایق
حصر وراثت ووصا یت مستحق وصیت واجبه
درنظر گرفته شود
متحد المآل شماره  1696الي 1766مورخ 18ر6ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج .ا.ا
به تعقيب متحدالمال شماره  3964الي  4021مـورخ 12ر12ر1386
داراالنشاي شوراي عالي مينگاريم :
مقام محترم شوراي عالي طي اجالس مورخ 2ر6ر 1389قـرار مصـوبه
 569هدايت ذيل را صادر فرمود:
« قبالً درمورد تطبيق ماده  2182قانون مدني ومواد مابعـد آن ،طريقـه
وکيفيت استحقاق اشخاصيکه مستحق وصيت واجبه ميباشند ،طي مصـوبه شـماره
 835مورخ 30ر11ر 1386شورا ي عالي هدايت الزم صادر و ضـمن متحـد
المـال شماره  2964الي  4021مورخ 12ر12ر 1386به جميع محاکم اخبار
گرديده ،ولي بعد هم به مشاهده ميرسد که محاکم حين ترتيب وثايق حصر وراثـت
ووصايت مصوبه نمبر فوق را رعايت نمي نمايند  .بنابران الزم اسـت محـاکم و
ادارات ثبت اسناد ووثايق قبل از ترتيب وثايق مذکوردرمورد وارثيني کـه عـدالت
ميخواهند ،در ضمن يک ماده را افزوده وسوال نمايند که د بازمانده گـان متـوفي
مستحق وصيت واجبه وجود دارد ياخير و در متن وثيقه حصـر وراثـت  ،وثيقـه
وصايت و حتي شاهدانيکه درجريان محاکم ر اجع به حصر وراثت شهادت ميدهند،
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در صورت موجوديت مستحق وصيت واجبه  ،آنرا معرفي و درغيـر آن صـراحتاً
درمتن وثيقه و متن شهادت ازعدم موجويت مستحق وصيت واجبه تصريح صـورت
گيرد» .
هدایت مندرج مصوبه بدینوسیلبه به محاکم محترم استیناف اخبار شد تاآنرا
به محاکم مربوط خویش تعمیم نده مطابق بآن اجراآت بعمل آورند)21 (.

 -21درمورد وثایق مربوط به وصایت متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )1912 -1840مؤرخ 1389./6/28
:2متحدالمآل شماره ( )2005-1926مؤرخ.1393/8/27
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منسوبین قضایی
باید به یونیفورم قضایی ملبس باشند
متحد المآل شماره  ۱۷۶۷الي  ۱۸۳۹مورخ ۲۱ر۶ر۱۳۸۹
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه به مقصد انسجام بيشـتر اسـتفاده
ازلباس قضات طي جلسه مورخ 2ر6ر 1389مراتب ذيل را تصويب نمود :

مصوبه  567مورخ 2ر6ر1389
شوراي عالي ستره محکمه
«طوريکه به مشاهده ميرسد بعضي از قضات مقرره تنظيم امور لباس قضات
راکه حسب تصويب نمبر  1037مورخ 11ر12ر 1389شوراي عالي نافذ وضمن
متحد المـال شماره  1الي  52مورخ 5ر1ر 1389شوراي عالي به جميع محاکم
اخبار گرديده ،رعايت نکرده وبه تعميل آن مبادرت نمي نمايند .
بنابرآن به همه ديوانهاي ستره محکمه ومحاکم استيناف واليـات اطـالع
داده ميشود تا براي قضاتيکه تا الحال به يونيفورم تعيين شده ملبس نمـي باشـند،
صرف ده روز ديگر وقت داده شود .در صورتيکه بعدهم تخلـف ورزنـد،برعالوه
کسر مبلغ پنجهزار افغاني ازمعاش ماهوار هرکدام  ،رياست هاي محاکم اسـتيناف
اسماي شانرا نيز غرض اجراآت مقتضي به مرکز اطالع دهند ».
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هدایت مندرج مصوبه  ،باینوسیله طورمتحدالمآل اخبار شد تامتن آنرا بعموم
محاکم مربوط خویش تعمیم نمایندکه مطابق آن اجراآت بعمل آرند)22 (.

 -22درارتباط رعایت سلوک قضا یی درمحاکم متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )4306مؤرخ1392./11/5
 :2متحدالمآل شماره ( )80 -1مؤرخ .1393/1/4
:3متحدالمآل شماره ( )622-541مؤرخ1393./11/15
:4متحدالمآل شماره ( )2791-2714مؤرخ .1393/11/15
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درمورد اسناد مدارحکم
بارتباط اراضی زراعتی طبق ماده ( )5قانون زمینداری
عمل شود.
درصورت عدم وجود اسناد
طبق ماده ( )8قانون زمینداری اجراآت گردد.
تطبیق وثیقه یافیصله
واینکه مدارحکم است یانیست ازوظیفه محاکم است.
توضیح نرخ دیت
متحد المال شماره ( )۱۹۱۲ -۱۸۴۰مورخ ۲۶ر۸ر۱۳۸۹
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
رياست محکمه استيناف واليت کندز مراتبي را طالب هدايت شده اند که
ذيالً تلخيص و تصنيف گرديده است :
:1دردوسيه هاي موجود درديوان مدني محکمه ابتدائيه مرکز مدعي بهـاي
مطرح شده درتعداد محدود آن داراي اسناد بنيادي مدارحکم ،منجمله قباله شـرعي
و ترکه خط شرعي بوده و در باقي تمام دوسيه ها  ،قرار معلومات امالک بدفتر ماليه
دهي بدون ذکر حدود و بدون اسناد مدارحکم شامل ماده  5قانون زمينداري مـاده
 99قانون مدني ماده  287و ماده  7فرمان شماره  83مـورخ 18ر8ر1382
ثبت ميباشد  .اداره امالک درجواب استعالم محکمه معلومات ميدهد ( قرار دفتـر
احصائيه  ...بنام فالن ولد فالن در قريه  ...موازي  37جريب زمين قيديت دارد و
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مالکين زمين تکت ماليه دهي نيز بدست ندارد اما معلومات فوق الذکر امالک بدون
ذکر کيفيت وحدود و مبتني بودن آن به اساس اسناد شرعي اسناد مدار حکم بـوده
ميتواند ويانه ؟
 :2قباله هاي شرعي اجراء شده طي سالهاي گذشته نسبت مرور سـالهاي
متمادي وتغييرات وارده باالي مبيعه و مدعي بها تطبيق نميشوند و زمانيکه وضـا
حت بيشتر ازطرفين دعوي ويا توسط هيئات ازمحاسن سفيدان منطقـه دررابطـه
علل عدم مطابقت قباله با مدعي بها وتثبيت حدود قبلي آن معلومات خواسته ميشود،
نسبت مرور زمان اشخاص مسني که درارتباط به حدودات قبلي مدعي بها که شامل
قباله شرعي باشد ،به هيئت معلومات ارائه بدارند ،هم موجود نميباشد بناءً اگر بـه
اساس همين سند شرعي که با مدعي بها تطبيق نميشود اجراآت صـورت گيـرد،
درآينده اشکال درتنفيذ را بارخواهد آورد  .در زميه طالـب هـدايت هسـتيم در
صورتيکه چنين سندي وجود داشته باشد و طرفين دعوي سند را تصـديق کننـد و
دررابطه به اسباب کسب ملکيت چون موروثي بودن و غيره اختالفـات نداشـته
باشند ،چه نوع اجراآت صورت گيرد  .آيا چنين سند مدارحکم بوده ميتواند يانه ،
و اگرچنين سند مدارحکم نباشد ،پس چي بايد کرد ؟
:3دوسيه هاي حق العبدي درديوان مدني وجود دارد که قسمت جزايـي آن
بعد از صدور فيصله هاي محاکم تحتاني درتمييز معطل قرارداده شده ،بـه منظـور
حيازت ازحقوق صغار جهت بررسي و صدور فيصله قسمت حق العبد آن باين ديوان
محول گرديده ،ولي با وجود جلب هاي مکرر ،عالوه براينکه اوليا و هيج يـک ار
اقارب صغار به محکمه حاضر نگرديده و راديو تلويزيون محلي نيز بدون حق النشر
همچو اعالنات را نشر نمي کند و نگهداري چنين دوسيه ها بحکم مقررات جـائز
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نيست  .هرگاه درمورد به ترک خصومت قرار صادر شود ،موضوع حق صـغار و
التواي قسمت جزايي قضايا درديوان محترم ستره محکمه قابل مالحظه ميباشد .
:4به مقصد رسيد ه گي دعاوي حق العبد قضيه قتل راجع به قيمـت يـک
مثقال نقره به پول افغاني بانک ملي معلومات ارائه نکرده و ازعدم شناسايي مثقاـل
متذکر شده چي بايد کرد ؟ ».
حينيکه نظر مرتبه رياست محترم تدقيق و مطالعا به ارتباط استهداي فوق بـه
مقام محترم شوراي عالي تقديم گرديد  ،پس از بحث در زمينه قرار مصـوبه 584
مورخ2ر6ر 1389هدايت ذيل صادر فرمودند :
« نظر رياست تدقيق و مطالعات مندرج شماره هاي 2-1و 4مبني براينکه :
:1اسناد مدار حکم به ارتباط اراضي زراعتي درماده  5قانون تنظـيم امـور
زمينداري به تفصيل باذکر شرايطي که طي آن اسناد مدارحکم وقابـل اعتبارانـد،
تصريح گرديده و همچنان شوراي عالي ستره محکمه طي متحدالمــآل شـماره
 3209-3140مورخ 11ر9ر 1387تصويب نموده مبني براينکه محاکم دعاوي
مدني و عقارات را بارويت اسناد مدارحکم تحت بررسي قرار دهند و اگر شـايبه
خلط حقوق عامه با مدعي بها متصور باشد موضوع با قضـاياي دولـت درميـان
گذاشته شده و بعد از تصميم اداره متذکره اجراآت گردد و در صورتيکه متصرف
عقارات زراعتي و زمين اسناد مدارحکم از زمين نداشته باشد ،طبق ماده  8قـانون
تنظيم امور زمينداري درمورد اجراآت صورت گيرد .
:2طبق ماده  9تعليماتنامه تحرير وثايق تطبيق وثيقه يا فيصله با مندرجات آن
واينکه ثبت محفوظ دارد يا ندارد ومدار حکم است يا نيست ،وظيفه محاکم مربوط
مي باشد .
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:4به اساس معلومات و توضيح رياست محترم داراالنشاي شوراي عالي يک
مثـقال معادل 6ر 4گرام بوده وقيمت خريد مقدار هفت هزار مثقال نقره جيد که
معادل  32200گرام ميشود باعتبار زمان حدوث قتل به حيث معيار قانوني ديـت
قبول شده است  ،تاييد است درمورد نصب وصي ويا قيم بخاطر عدم آماده گـي
اشخاص بدعوي حق العبدي چون قاضي ،واليت عام دارد ،بهر ترتيبي که ميشود به
نصب وصي ويا قيم حتماً مبادرت نمايد)23 ( ،موضوع طورمتحد المآل بـه جميـع
محاکم اخبارگردد »)24 (.
متن مصوبه مقام عالی به مقصدهمگونی اجراآت بدینوسیله متحدالماالً اخبار
شد ،محاکم محترم استیناف آنرا به منظوراجراآت مقتضی به محاکم مربوط خویش
25
نیزاطالع دهند.
 -23درمورد وثایق مر بوط به وصایت متحدالمآلها ی ذیل نیز صادر شده ا ست :
 :1متحدالمآل شماره ( )1766-1696مؤر خ 1389./6/18
 :2متحدالمآل شماره ( )2182 -2090مؤرخ 1391./8/17
 :3متحدالمآل شماره( )5005-1926مؤرخ .1393/8/27
-24درمورد تعیین نرخ نقره درقضایای دیت امور مربوط بآن متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده
است:
 :1متحدالمآل شماره ( )288-217مؤر خ 1390./2/18
 :2متحدالمآل شماره ( )2575 -2505مؤرخ 1389./8/1
 :3متحدالمآل شماره( )784-704مؤرخ .1393/4/28
 -25درنظر تدقیقی ومصوبه فوق شورایعالی ستره محکمه روی مواد( 2،1و )4استهداء توضیح
قانونی ارائه شده ودرموردماده سوم استهداء که درین متحدالمآل پیرامون آن توضیحی وجودندارد
به متحدالمآل شماره ( ) 948- 866مؤرخ 1393/ 6 / 25حل گردیده وچنین
مشعراست :باساس مصوبه شماره ( )929شورایعالی ستره محکمه ازانجاکه باثر تقاضای دولت
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صالحیت محاکم
درقضایای مبارزره بافساد اداری
متحد المال شماره  1922مورخ 3ر7ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج .ا.ا
به تعقيب متحدالمال شماره 1320الـي  1405مـورخ 23ر4ر1389
نگاشته ميشود :
لطفاً در بخش اخير متن مصوبه  401مورخ 15ر4ر 1389مقام محتـرم
شوراي عالي ستره محکمه مندرج متحد المال فوق که درمورد رسيد ه گي قضاياي
ناشي از جرايم فساد اداري صدور يافته  ،مطلب ذيل را که بازمانـده  ،افـزوده و
تصحيح فرمايند :
پس ازجمله ( درمحکمه ابتدائيه مرکز واليت هرات ) اين جمله را حسب
ذيل ( :قضاياي مذکور واليت کندز  ،بدخشان  ،تخار و بغالن درمحکمه ابتدائيـه
مرکز واليت کندز ) تصحيح نموده و به داراالنشاي شوراي عالي اطمينان دهند .

،محاکم قضایاراتحت رسیده گی قرا رمیدهد باالثر څارنوالی مکلفیت دارد تادرموارداحضار
متهمین به اقدام الزم جهت رعایت قانون اجراآت جزایی مبادرت نمایند که درین جمله مسأله
مصارف اعالن در رادیو نیزشامل می باشد.
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حین تقاضای تبدیل محکمه
ازادخال موضوع بصورت حال خود داری شود
متحد المال شماره ()2060- 1987مورخ 7ر7ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
به تعقيب متحد المـال شماره( )1388 – 332مـورخ 15ر9ر1385
داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه مينگاريم :
با عطف توجه به محتواي متحد المال فوق نظر رؤساي محتـرم محـاکم
استيناف واليات را به حکم فضيلتماب محترم قاضي القضات ورئيس ستره محکمـه
که چنين مشعراست :
«جريان موضوع به جميع محاکم طور متحدالمال اخبـار وجـداً متوجـه
ساخته شوند تا درحين اقدام اصحاب دعوي به تقاضاي تبديلي محکمه کـه حـق
قانوني اوشان بوده و درفقره  4ماده  24قانون تشکيل و صالحيت محـاکم قـوه
قضائيه جمهوري اسالمي افغانستان تسجيل گرديده قضات محاکم از ادخال موضوع
به صورت حال که تقاضاي تبديلي محکمه را اخالل و منتفي ميسـازد اجتنـاب و
احتراز نموده سبب بروز مشکل نشده و زمينه را مساعد نسازند تا طـرف دعـوي
تقاضاي رد را اعمال نمايد».
يکبار ديگر معطوف داشته و ضمن تأکيد مجدد به تعميل آن عالوه مينماييم
که بادرنظرداشت گزارشهاي واصله از برخي محاکم اخيراً فضيلتمآب محترم قاضي
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القضات وسرپرست ستره محکمه به حکم مورخ 4ر7ر 1389در زمينـه چنـين
هدايت فرمودند :
« به تعقيب حکم مقام ستره محکمه مندرج متحدالـمآل شماره(-1332
)1388مورخ 15ر9ر 1385داراالنشاي شوراي عالي به محاکم اخبارنمايند :
ازانجا که باالثر درخواست تبديلي محکمه قضايا  ،داراالنشـاي شـوراي
عالي کتباً موضوع را ازمحاکم مربوط استيضاح مينمايد محاکم همزمان بـا ورود
مکتوب الي زمان صدور هدايت شوراي عالي جداً متوجه باشند و ازهرگونه اجراآت
بعدي برهمچو قضايا احتراز و خودداري نمايند».
مراتب بدینوسیله به محاکم محترم استیناف والیات طور متحدالمآل اخبار
شد تاآنرا به محاکم مربوط خویش تعمیم نمایند)26 (.

26

 -درموردتفویض صالحیت رسیده گی ازیک محکمه به محکمه دیگر متحدالمآل های ذیل

نیز وجود دارد:
:1متحدالمآل شماره ( )1388-1332مؤرخ 1385./9/15
:2متحدالمآل شماره ( )1971-1892مؤ رخ .1392/12/12

:3متحدالمآل شماره ( )240-161مؤرخ. 1393/1/26
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ضامن احضار
مکلف است شخص تحت ضمانت راحاضر نماید.
درغیر آن به جرم فرا رمحبوس واخفای مجرم
قابل تعقیب می باشد.
متحد المال شماره ( 2133-2061مورخ 11ر7ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج .ا.ا
رياست محکمه استيناف واليت لوگر مراتب ذيل را استهداء نموده است :
«چون در قانون اجراآت جزايي مؤقت براي محاکم ضمانت احضارمجرم
توسط ضامنش کدام صراحت قانوني وجود ندارد ولي عمالً دراکثر وقايع جرمي از
قبيل جرم جنايات وجنحه و قباحت متهمين قضايا از طرف څارنوالي محترم ياقبل از
محاکمه ويا بعد ازفيصله محکمه ابتدائيه به ضمانت احضار سر و يا طبق حکم ماده
 400قانون اجراآت جزايي سابقه به کفالت باالمال از محبس رها گرديده انـد .
زمانيکه دوسيه های متهمين متذکره غرض غور و بررسـي قضـايي اسـتينافي بـه
ديوانهاي محاکم استيناف مواصلت ميورزد محاکم استيناف قضـاياي متـذکره را
تحت بررسي قضايي قرارداده و ازمرا جع امنيتي متهمين را تحت جلب قرار ميدهند
بالخصوص در قضاياي جنايات ويا فساد اداري ويا قاچاق سنگ قيمتي کروميت بـه
طور مثال در ديوان امنيت عامه و محکمه جرايم ناشي از فساد اداري قضيه باتهام (
الف ) رئيس شرکت ويکتعداد شرکاي جرمي اش تحت بررسي قضـايي اسـتينافي
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قراردارد  ،محکمه ابتدائيه درحاليکه کميت اختالس در قرارداد بيشتر از سه مليون
دالر امريکايي ميباشد به برائت شان حکم نموده عالوه بران متهم يـاد شـده بـا
استفاده ازموقف قراردادي يک تعداد دکاکين ملکيت رياست حج و اوقاف واليت
لوگر را نيز به بيع بات قطعي باالي مردم بفروش رسانيده حال متهم مـذکور وهـم
ضامن وي الدرک بوده با وجود جلب هاي مکرر حاضر نگرديده اند ».
محکمه محترم استيناف باارائه مثالهاي مشابه چنین ابراز عقيده کرده اند :
«به نظرما بهترخواهد بود تا عدالت به شکل بهتـر آن تـأمين گـردد و
مجرمين از تطبيق مجازات فرار نه نمايند اگردرمورد اخذ ضمانت ها ازمجـرمين و
متهمين قيودات قانوني ويا لوايح آن ترتيب گردد بهترخواهد بود باآنهم مقامات عاليه
صالحاً درمورد هرآنچه الزم دانند مايان رارهنمايي قانوني نمايند و هدايت فرمايند».
مسئله مورد بحث غرض تدقيق به رياست محترم تدقيق و مطالعات محول
آن اداره گرديد و در زمينه چنين ابراز نظر نمودند :
«درمورد اينکه کفالت بالمال درکدام مورد جواز دارد و درکـدام مـورد
جواز ندارد در باره ماده  97قانون اجراآت جزايي و جدول منضمه آن صـراحت
دارد و ازاينکه کسانيکه درهمچو موارد ضامن ميگردند و شخص تحـت ضـمانت
خويش را به مراجع عدلي وقضايي احضارنمي نمايند درحکم اتهام فرار محبوسين و
اخفاي مجرمين مي آيد  ،محکمه باضامن طبق صراحت قانون جزاء رفتارنمايـد .
درغير آن احکام غيابي و موارد آن در قانون اجراآت جزايي تسجيل يافته محـاکم
اجراآت خويش را طبق آن عيار سازند ».
جريان فوق بالتفصيل به جلسه مورخ 23ر6ر 1389مقام محترم شـوراي
عالي تقديم باالثر قرار مصوبه  646مورخ 23ر6ر 1389هـدايت ذيـل صـادر
گرديد.
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«نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد است  ،به مقصد توحيد مرافق
قضايي به کافه محاکم متحد الماالً اخبارگردد ».
متن مصوبه مقام عالی که مؤید نظر تدقیقی فوق می باشد  ،بدینوسیله بـه
محاکم محترم استیناف والیات ومراجع ذی ربط اخبار شد ،لطفاً متن آنرا به مقصد
همگونی اجراآت به محاکم مربوط وادارات منسوبه شان اطالع دهند.
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اجرای
حقوق وامتیازات کادرقضایی
متحد المال شماره  ۲۱۳۴الي ۲۲۰۶مورخ ۱۲ر۷ر۱۳۸۹
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج .ا.ا
مقام محترم شوراي عالي به مقصد تثبيت و تنظيم درجـات کـادر قضـايي
قضات قرار مصوبه  594مورخ 9ر6ر 1389هدايت ذيل را صادرنمود:
«  :1قضاتيکه يک سال ويا بيشتر ازآن بعد از فراغت ازکورس ستاژ قضايي
به حيث نامزد قضاوتمند اجراي وظيفه نموده با شند و آمر مستقيم نيـز درمـورد
شايستگي کار  ،صداقت  ،تقواو اجراآت قضايي اش نظر مساعد داشته باشـد بـه
درجه قضايي قضاوتمند ارتقا نموده ميتوانند .
:2آنعده فارغان پوهنځي هاي شرعيات  ،حقوق و مدارس ديني رسمي کـه
کورس ستاژ قضايي را سپري ننموده اند در صورتي به درجه کـادري قضـاوتمند
پذيرفته ميشوند که حد اقل دو سال را طور بالفعل به حيث قاضي اجـراي وظيفـه
نموده باشند ارتقاء اين قضات به درجه باالتر مشروط به سپري نمودن کورس ستاژ
قضايي ميباشد .
:3ارزيابي و ارتقاي درجات بقيه رتب قضايي را کميسيوني مرکب از محترم
تجلي  ،محترم متين مستشاران قضايي ستره محکمـه  ،محتـرم روفـي رئـيس
داراالنشاء شوراي عالي و محترم محمد عثمان ژوبل رئـيس 0عمـومي تـدقيق و
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مطالعات تحت رياست محترم پوهاند عبدالعزيز مطالعه و نظريات مشـخص را بـه
شورا ي عالي تقديم نمايد ».
27
متن مصوبه به محاکم محترم استیناف والیات اخبار شد.

 -27بعد ازتصویب فوق مقرره حقوق وامتیازات کادر قضایی بموجب مصوبه شماره ()762
مؤرخ  1389 / 7/ 27شورایعالی ستره محکمه تصویب ودر شماره ( ) سال ( ) مجله
قضاء نشر شده است.
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رعایت
قواعد واصول حاضری دروظیفه
متحد المال شماره ()14105مورخ 1389/7/13
ریاست منابع بشری ستره محکمه ج.ا.ا
بمنظورجلوگیری ازغیرحاضری های غیرقانونی پرسونل قضائی واداری
وخدماتی محاکم مرکزووالیات کشورهدایت داده میشود که :
:1بریاست مالی واداری وظیفه داده میشود بانظرداشت ازدحام وسایط نقلیه
درشهرکابل وسایط آمریت ترانسپورت راطوری تنظیم نماید که تمام پرسونل ستره
محکمه ساعت ( )8:30باالی وظایف شان حاضرشده بتوانند .
:2تمام پرسونل ستره محکمه مکلف اند خانه اول حاضری شانرا ازطرف
صبح وخانه دوم حاضری را بعد ازختم رسمیات امضاء نمایند .
:3هیچ یک ازپرسونل محاکم مرکزی ووالیتی حق ندارند بدون مجوزقانونی
درجریان وقت رسمی ازدفترخارج شده وبه امورات شخصی شان به پردازند .
:4به تمام رؤسای محاکم مرکز ووالیات کشور وظیفه داده میشود آنعده
کارمندان شان که غرض اجرای وظایف رسمی ازاداره خارج میشوند برای شان
تکت خروجی داده وساعت خروج و ورود آنها ثبت دفترگردد .
:5به تمام رؤسای محاکم مرکز ووالیات وظیفه داده میشود آنعده کارمندان
شان که غرض اجرای وظایف رسمی درمحالت دیگری خدمتی توظیف می گردند
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تاریخ آغازوختم خدمتی بودن شان قید گردیده وبه موقع غرض معامله آن درکتاب
حاضری بریاست منابع بشری ستره محکمه اطالع دهند .
:6تمام رؤسای محاکم مرکز ووالیات مکلف اند تادرجریان اوقات رسمی
ازحاضری پرسونل مربوط شان کنترول بعمل آورده و با متخلفین مطابق به احکام
قانون اجراآت نمایند .
:7به تمام رؤسای محاکم مرکز ووالیات وظیفه داده میشود لست آنعده
پرسونل تحت اثرشان که خود سرانه وظیفه را ترک وخالف قانون غیرحاضری می
نمایند ترتیب وغرض اجراآت قانونی بریاست منابع بشری ارسال دارند .
:8بریاست منابع بشری ستره محکمه وظیفه داده میشود ازحاضری روزمره
کارمندان ستره محکمه کنترول بعمل آورده وبا پرسونل که خود سرانه وظیفه را
ترک وخالف قانون غیرحاضری می نمایند مطابق به احکام قانون برخورد نمایند .
:9قراریکه دیده میشود یک تعداد قضات ومامورین اداری بدون موافقه
ریاست استیناف مربوط بمرکز مراجعه وخواهان تبدیلی خویش میگردند که الی
جواب مثبت ویامنفی درحصه تبدیلی شان چندین هفته باعث ضیاء وقت شعبات
مرکزی گردیده وهم اموریومیه ایشان برکود مواجه میگردد درحصه حاضری شان
ازطرف ریاست استیناف هیچ اقدام صورت نمیگیرد .
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بناء بدینوسیله اکیدا هدایت داده میشود تا عرایض خویش را رسماً ازطریق
ریاست استیناف بمرکز ارسال درغیرآن برخورد جدی صورت خواهند گرفت .
:10مراقبت وتعقیب مواد متذکره درمرکز ووالیات به عهده ریاست کنترول
ومراقبت ستره محکمه میباشد  .ازتطبیق واجرای به موقع مواد فوق الذکرگزارش
شانرا به مقام ستره محکمه ارائه بدارند )28 (.

-28درمورد رعایت دسپلین وضوابط حاضری متحدالمالهای ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )14839مؤرخ 1391./10/5
:2متحدالمآل شماره( )129-74مؤرخ 1393./12/15
:3متحدالمال شماره ( )14105مؤرخ .1389/7/13
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مثنی وثایقی
که خوانانباشد ،اجرای آن طو رقلمی
صورت گرفته میتواند
متحد المال شماره  2207الي  2279مورخ 15ر7ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
رياست محکمه استيناف واليت بلـخ طـي پيشـنهاديه  3977مـورخ
4ر6ر 1389مراتب ذيل را طالب هدايت شده اند :
« قبل ازين از طريق تحويلخانه عمومي مثني وثايق طور قلمي تحرير و بـه
دسترس مراجعين قرار داده ميشد که بعد از کمپيوترايز وثايق طبق اوامـر مقامـات
عالي مثني وثايق مرا جعين در فورم مخصوص که طبع گرديده براي مراجعين توزيع
ميگرديد ولي طوريکه ديده ميشود اکثراً وثايق سالهاي  1300و مابعد آن به مـرور
زمان نوشته هاي شان سفيد شده ويک تعداد زياد آن فرسـوده گرديـده وقتيکـه
فوتوگرافي ازان اخذ شود بسيارخيره و غير قابل خوانا ميباشد ازين رهگذر مراجعين
به مشکالت مواجه بوده و تقاضاي ترتيب مثني درهمچو موارد به قلـم و کتابـت
مينمايند .عرض مطلب اين است که آيا درهمچو موارد که فوتوگرافي بعضي کنـده
جات خوانا نميباشد مثني به قلم تحرير شود وياخير درزمينه طالب هدايت هستيم».
مطلب مورد استهداء غرض تدقيق به رياست محترم تـدقيق و مطالعـات
محول و آن اداره در زمينه چنين ابراز نظر نمود :
« در صورتيکه ازتاديه مثني ذريعه فوتوگرافي نسبت فرسوده گي کتـب
تحويلخانه طور درست مفهوم گرفته شده نتواند ممکن باشد ،آمرين مخزن ميتوانند
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مثني همچو فيصله ها ووثايق را به قلم خويش طور واضح ترتيب بدهند وبراي رفع
اشتباه آينده مطابقت اصل وثبت همچو وثايق و فيصله ها به مالحصه کميته مؤظف
رياست عمومي محاکم نيز رسانيده شود و متن تهيه شده ثبت کمپيوتر گردد ».
استهداءونظر تدقيقي مرتب بران به جلسه مـورخ 30ر6ر 1389مقـام
محترم شوراي عالي تقديم و درنتيجه قرار مصوبه  677هدايت ذيل صادر گرديد :
« نظر رياست محترم تدقيق ومطالعات تاييد است  ،نظر ارائه شـده طـور
متحـد المال به جميع محاکم اخبار گردد ».
باذکر مراتب فوق نظر ریاست تدقیق ومطالعات که موردتائید مقام عـالی
قرارگرفته بدینوسیله به محاکم محترم استیناف والیات اخبار شد تاآنرا به محـاکم
مربوط شان نیز اطالع دهند)29 (.

-29بارتباط طرزالعمل کمپیوتررایز اسنادومحافظت کنده های وثایق متحدالمآل های ذیل نیزصادر
شده است:
 :1متنحدالمآل شماره ( )1286 -1216مؤرخ 1390./9/19
 :2متحدالمآل شماره ( )1143 -1073مؤ رخ .1391/5/10
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توضیح
اصطالح غدر واختالس
متحد المال شماره()2353 – 2281مورخ 20ر7ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج .ا.ا
رياست محکمه استيناف جرايم ناشي از فساد اداري مراتب ذيل رااستهداء
نموده اند :
« دررابطه به جريمه معادل اصل وجه حيف و ميل شده درغدر متحد المال
 537- 484مورخ 11ر10ر 1360مقام شوراي عالي ستره محکمه چنين مشعر
است :
درآنعده قضاياييکه با ماده  268قانون جزاء مطابقت دارد  .طبـق مـاده
 273قانون مذکور تابع پرداخت جريمه معادل دانسته شده در سـاير حـاالت و
موارد بادرنظرداشت همان ماده  273تنها به استرداد آنچه ازمال دولت حيف و ميل
گرديده است قابل حکم ميباشد نقل متن مکمل متحد المال فوق الـذکر ضـميمه
بوده قابل تأمل و تعمق ميباشد .
توضيح پرسش شماره  51سيمينارعالي روساي محـاکم سـال 1386
صرف موارد غدر و اختالس را ازهم تفکيک نموده است امادرمورد جريمه معـادل
در قضاياي غدر دران تذکري بعمل نيامده است .دررابطه به قضاياي غدر درفيصـله
هاي محاکم تشتت و دوگانگي به نظر ميرسد تعدادي صرف به رد اصل و جه غدر
شده اصدارحکم مينمايند وتعدادي هم عالوه از رد اصل وجه غدر شده به پرداخت
جريمه معادل نيز اصدارحکم مينمايند .
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روي جريان فوق بخاطر تطبيق يکسان مفاد مواد قانون و ايجاد همـاهنگي
در فيصله هاي محاکم احترامانه در ارتباط موضوع فوق استهداءً طالـب هـدايت
ميباشيم ».
رياست تدقيق و مطالعات در زمينه نظر خويش را چنين ابراز داشته اند :
«به نظر ما مدققين از مالحظه فصل مربوط به اختالس وغدر و متحد المال
ستره محکمه وقت و سيمينار هاي سال هاي قبل بر ميايد که درموارديکه اخـتالس
مطرح باشد مجرم عالوه برجزاهاي معينه به رد مـال و جزاي نقدي معادل امواـل
اختالس شده ياآنچه که از مـال دولت تحت تصرف خوددراورده محکوم ميگردد
و غدر که از لحاظ لغوي به معني خيانت،بي وفايي و عهد شکني ميباشد در قاموس
اصطالحات حقوقي چنين تعريف گرديده است :اخذ تکت پولي يا مصارف بيشـتر
ازحد قانوني آن از طرف موظفين خدمات عامه.لذا روي جريان فوق مجرم آن بـه
جزاي نقدي معادل آنچه که دران خيانت نموده محکوم نميگردد».
مطلب مورد استهدا و نظر تـدقيقي مرتـب بـرآن بـه جلسـه مـورخ
6ر7ر 1389مقام محترم شوراي عالي تقديم و مقام عالي قـرار مصـوبه شـماره
( ) 703مؤرخ 6ر7ر 1389هدايت ذيل صادر فرمودند :
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد شد موضـوع بـه جميـع
محاکم و مراجع ذيربط طور متحد المال اخبار گردد».
نظرریاست تدقیق ومطالعات که موردتائید مقام محترم قرار گرفته است ،
بدینوسیله به محاکم محترم استیناف والیات طورمتحدالمآل اخبار شد تاوفقاًاجراآت
نموده وآنرا به مقصد همگونی اجراآت به محاکم مربوط نیز اطالع دهند)30 (.
 -30درمورد توضیح اصطالح غدر وارتباط آن بااختالس متحدالمآل شماره ()3250-3182
مؤ رخ  1393/12/17نیز صادر شده است.
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تجدید نظر
برفیصله های قطعی محاکم که به ضرردولت
صادرشده است
متحد المال شماره()2427 -2354مورخ 28ر7ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه در جلسه مورخ 23ر6ر1389
ضمن يادداشت شماره  25مورخ 23ر6ر 1389هدايت ذيل راصادر فرمودند :
« محترم رئيس عمومي اداره قضاياي دولت درمورد فيصله هـاي قطعـي
محاکم مبني بر ضرر دولت که ازجانب شوراي عالي ستره محکمه لغو و هـدايت
انفصال آنها صادرگرديده درجلسه آتي شوراي عالي حضور يابند».
به تأسي ازهدايت فوق محترم معاون اداره قضاياي دولت وزارت محتـرم
عدليه حاضر وسوابق مربوط درحال حضور وي به مقام محترم شوراي عالي سـتره
محکمه تقديم گرديد درنتيجه مقام عالي قرار مصوبه  732مـورخ 13ر7ر1389
در زمينه هدايت ذيل را صادر فرمود:
« شوراي عالي ستره محکمه التواي رسيد ه گي مجدد قضاياي حقوق عامه
راکه بدواً ضمن تجديد نظر بر فيصله هاي قطعي محاکم بنا برعدم رعايت احکـام
قانون به ضرر دولت کسب قطعيت نموده بود لغو وبرسيد ه گي مجـدد قضـاياي
مذکورهدايات مقتضي صادر ولي احاله همچو قضايا به محاکم مربوط بـه تعطيـل
گرائيده بود مطرح بحث قرار داد.
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نخست محترم خليل الرحمن معاون اداره قضاياي دولت به جلسه شوراي
عالي حاضر و درمورد معلومات مفصل ارائه نمود  .قرار بران شد تا اداره محتـرم
قضاياي دولت منحيث مدافع حقوق عامه به مقصد حراست و جلوگيري از اتـالف
حقوق عامه عالوه براينکه همچو قضايا رادرادارات و محاکم تعقيب نمايد درعـين
زمان وزارت خانه ها و رياست هاي عمومي مستقل را به صورت مستمر درجريـان
قرار دهند هرگاه در زمينه مشکلي از طرف محاکم ايجاد گردد درکمترين فرصت
موضوع را به ستره محکمه اخبارنمايند تابا هماهنگي کامـل ارگانهـاي عـدلي و
قضايي درجهت مصؤونيت حقوق عامه اقدامات مقتضي قانوني بعمل آيد .
موضوع طور متحد المال به جميع محاکم و مراجع مربوط اخبار گردد ».
مراتب مصوبه  ،بدینوسیله طور متحدالمآل به محاکم محتـرم اسـتیناف
ومراجع ذیعالقه اخبارشدتاآنرا به محاکم وادارات مربوط شان در والیات وولسوالی
هاتعمیم نموده  ،هدایت مندرج مصوبه فوق رادر رابطه به قضایای حقوق عامه مـد
نظر گیرند
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تخلفات قضایی قضات
که حین بررسی دردیوان ستره محکمه تشخیص میگرددازطرف ریاست
تفتیش مورد بازپرس قرارگیرد.
متحد المال شماره  2428الي  2501مورخ 29ر7ر1389
داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
رياست تفتيش قضايي طــي پيشنهاديه اي مراتب ذيل را استهداء کرده
اند :

« برخي قضاياي جزايي  ،امنيت عامه  ،امنيت داخلي و خارجي  ،مـدني و
تجارتي که درمرحله فرجامي توسط ديوانهاي مقام ستره محکمه تحت بررسي قـرار
ميگيرد ،پس ازغور الزم طي قرارقضايي مستند به احکام قوانين نافذه فيصله محاکم
تحتاني رانقض نموده تخطي قضات راطورمدلل برمال ساخته وبا فرستادن يک نقـل
قرار قضايي خواستار بررسي تفتيش قضايي ميشوند که جداً قابل احترام بوده وبايـد
عملي گردد .منظور مقام ستره محکمه بررسي تخطي قضات است که دراکثر قضايا
موضوعات بسيار مهم را محاکم تحتاني کوچک جلوه داده و با تحليـل عنـدي
عدالت را خدشه دار ساخته لذا طرف توجه ديوان هاي مقام از لحاظ خطاي قضات
هم قرارگرفته ودر زمينه هدايت بررسي را صادر که به نظر ما درهمـين خصـوص
قطعي است وبايد بال فاصله تحت بررسي طبق مقرره تفتيش قضايي قرارگيـرد تـا
سبب اصالح گردد .
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اما بر اساس مصوبه  752مورخ 28ر12ر 1389شوراي محترم عـالي
مقام ستره محکمه بررسي تفتيش قضايي الي نهايي شدن فيصله منقوضه کـه بـه
محاکم مربوط تحتاني رجعت مي یابد معطل قرارداده شـده بنـاءً ده هـا چنـين
موضوعات که باين رياست مواصلت نموده باوجود اينکه ازمحاکم مربـوط ولـوي
څارنوالي  ،څارنوالي هاي واليات رسما ً و مکتوبي خواستار گسيل فيصـله قطعـي
شده ايم و هر پانزده روز بعد تعقيب مينماييم جوابي دريافت نميکنيم و در شرايط و
اوضاع کنوني شايد عمداً کندي حصول فيصله قطعي طراحي گـردد  .در ضـمن
تفتيش عادي مفتشين قضايي ما مصوبه  947مورخ 13ر11ر 1389مقام محتـرم
شوراي عالي که موکداً هدايت داده که قضاياي منقوضه خصوصاً ازمقـام سـتره
محکمه در اولويت کاري محاکم و ديوانهاي محاکم استيناف قـرار بگيـرد و در
ظرف يک ماه فيصله قضايي صورت گيرد ياددهاني و سوال شده اما جواب قـانع
کننده نگرفته ايم و آن جديتي که مرام مقام ستره محکمه است رعايت نگرديـده و
سبب بي مباالتي آن عده عناصري گرديده که هم تخطي نموده اند و هم اسـباب
تعطيل فيصله نهايي را زمينه ساز هستند.
لهذا به منظور اينکه اوامر مندرج قرارهاي ديوانهاي مربوط مقـام سـتره
محکمه الاجراء نماند و تدابير موثرتري اتخاذ فرمايند  ،موضوع را استهدا نمـوده
وخواستار رهنموني آن مقام معظم ميباشيم ».
تفصيل فوق طي پيشنهاديه اي به مقا م محترم شوراي عالي تقـديم شـد ،
مقام عالي قرار مصوبه  731مورخ 13ر7ر 1389در زمينه چنين هدايت فرمودند
:
« تصويب شماره  752مورخ 28ر12ر 1387شوراي عالي صرف راجع
به تخلفات برجسته شده در فيصله هاي محاکم ابتدائيه و استيناف ميباشد  ،هرگاه
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درجريان رسيده گي ديوانهاي ستره محکمه که حکم محکمه استيناف تعديل  ،تاييد
ويا نقض و به محکمه تحتاني محول ميگردد و در زمينه تخلـف قضـات محـاکم
تحتاني برجسته ميگردد رياست تفتيش قضايي قضات متخلـف را بالتأمـل تحـت
بازپرس قراردهند  ،موضوع به جميع محاکم متحدالماالً اخبارگردد ».
مطلب مورداستهداء ومتن مصوبه مقام محترم بدینوسیله اخبار شد تاریاست
های محاکم استیناف موضوع رابه محاکم مربوط خویش تعمیم نمایند)31 (.

-31درمورد تخلفات قضایی متحدالمآل شماره ( )3823-3751مؤ رخ  1389/12/4نیز
صادر شده است.
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تعیین
نرخ وسطی نقره خالص قابل تطبیق
برای قضایای سال 1389
متحد المال شماره  2502الي  2575مورخ 1ر8ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
داراالنشاي شوراي عالي پيشنهاد ذيل را به مقام محترم شوراي عالي تقديم
نمود :

« يکعده محاکم نسبت تحت دوران بودن قضاياي قتل و عدم معلومات ر
اجع به تعيين نرخ ديت استهداءنموده بودند تا اندازه نرخ ديت به پول افغاني تعيين
گردد باالثر مقام محترم ستره محکمه به رياست تدقيق و مطالعات وظيفه سپردند تا
جهت توحيد مرافق قضايي بر اساس فتواي رياست افتاي ستره محکمه طرح هـاي
تصاميم مربوط درموردديت را درادوار مختلف قضايي تحت مطالعه قرار داده نظـر
مشخص خويش را ابراز دارند  .اداره مذکور مطالعات خويش را در زمينه انجـام و
نظر شانرا به جلسه مورخ 1ر4ر 1389مقام محترم شوراي عالي تقديم که ان مقام
محترم ضمن مصوبه شماره  245هدايت ذيل را صادرنمود :
«داراالنشاء شورايعالي به مقصد توحيد مرافق قضايي قيمت خريد في گرام
نقره خالص را طي شش ماه اول و هم شش ماه دوم سال ازدافغانستان بانک مطالبه
نموده و بعد نرخ وسطي مقدار هفت هزار مثقال نقره راکه معادل  32200گـرام
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ميشود تثبيت نموده حسب هدايت مصوبات کميسيون دوم سيمينارروساي محـاکم
واليات منعقده سال  1347مندرح صفحه  45نشريه سيمينار مذکور براي سـال
بعد در محاکم مرعي االجراء قرار داده شود  .مصوبه هذا طور متحد الماـل بـه
جميع محاکم اخبار گردد تا طي مراحل فوق کمافي السابق بارعايت تاريخ حـدوث
جرم قتل اجراات شود ».
ضمن اخبار هدايت فوق به تمام محاکم محترم استيناف واليات درمـورد
نرخ وسطي خريد في کيلو گرام نقره جيد طي ششماه اول و ششـماه دوم سـال
 1388از رياست عمومي د افغانستان بانک معلومات مطالبه گرديده است  .دافغـا
نستان بانک طي نامه شماره  966-175مورخ 3ر7ر 1389چنين معلومات ارائه
داشته اند .
« نرخ نقره نزداين اداره وجود ندارد ولي حسب تقاضاي اداره محتـرم
ارقامی که ازمارکيت لندن بدست آمده نشان ميدهد که اوسط نرخ في گرام نقره در
شش ماه اول سال  1388معادل ( )22/52748افغاني و اوسط نرخ في گـرام
نقره در ششماه دوم سال  1388معادل مبلغ ( ) 26/90309افغاني ميباشد بنـاءً
موضوع به شما ارقام است طوريکه الزم ميدانند اجراآت خواهند فرمود ».
براساس معلومات ارائه شده ازجانب بانک مذکور نرخ خريد مقدار هفـت
هزار مثقال نقره خالص که معادل  32200گرام ميشود طي ششـماه اول سـال
 1388بالغ بر ( ) 735681/45افغاني در ششـماه دوم سـال  1388مبلـغ
( ) 866279/498افغاني محاسبه گرديده که نرخ وسـطي آن حسـب ذيـل :
( ) 735681/45جمع ( ) 866279/498تقسـيم ( ) 2بـالغ بـر (  47ر
 ) 800980افغاني ميشود که حسب مصوبات سيمينار روساي محاکم سـال 47
نرخ وسطي سال  1388درجريان سال  1389مدار اعتبار دانسته شـده و قـرار
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مصوبه  345مورخ 1ر4ر 1389مقام محترم شوراي عالي مورد تاييد واقع گرديده
است نرخ ديت فوقا ً سنجش و سوابق مربوط ضميمه هذا غرض مالحظه و صدور
هدايت مقام تقديم است انچه هـدايت فرمايند تعميل ميگردد ».
مقام عالي قرار مصوبه 13 -737ر7ر 1389در زمينه چنـين هـدايت
فرمود :
«ازا نجا که د افغانستان بانـک بـه پيـروي از مصـوبه  245مـورخ
2ر7ر 1389شوراي عالي نرخ وسطي في گرام نقره خالص را طي ششماه اول و
ششماه دوم سال  1388تعيين و براساس آن نرخ وسطي مقدار هفت هزار مثقاـل
نقره خالص که معادل  32200گرام ميشود بارعايـت مصـوبه کميسـيون دوم
سيمينار روساي محاکم واليات منعقده سال  1347مندرج صـفحه  45نشـريه
سيمينار مذکور مبلغ (47ر )800980افغاني سنجش گرديده است .
بنابر ان مبلغ متذکره به حيث نرخ ديت براي سال  1389تصويب شـد .
متن مصوبه به مقصد توحيد رويه قضايي به تمام محاکم متحد الماالً اخبار و درمجله
قضا وجريده ميزان نشر شود ».
مطلب مور داستهداء ومتن مصوبه مقام محترم بدینوسـیله اخبـار شـد ،
ریاست های محاکم استیناف موضوع رابه محاکم مربوط خویش تعمیم نمایند)32(.

 -32درمورد تعیین نرخ نقره درقضایای دیت وامور مربوط آن متحدالمآلها ی ذیل نیز صادر شده
است:
 :1متحدالمآل شماره ( )288 -217مؤ رخ 1390./2/18
:2متحدالمآل شماره ( )1912-1840مؤرخ 1389./6/28
:3متحدالمآل شماره ( )784-704مؤرخ .1393/4/28

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

ارسال متحدالمآلهاومصوبات
به تمام دیوانهاومحاکم ابتدائیه
متحد المال شماره( )2649 – 2576مورخ 5ر8ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
مقام محترم ستره محکمه تحت حکم مورخ 28ر7ر 1389چنين هدايت
فرمودند :
«ازانجاييکه مصوبات شوراي عالي ستره محکمه باالثر استهداآت واصـله
ويا تجويز شوراي عالي مبني بر رهنمايي محاکم در سطح کشور به مقصد توحيـد
مرافق قضايي  ،تنظيم يکسان اموردرمحاکم ساده سازي اجـراآت و تسـريع آن ،
پيوسته متحد الماالً به محاکم اخبار و تأکيد بعمل مي آيـد کـه مـتن مصـوبات
بالاستثناء به تمام محاکم مربوط تعميم يافته تا هدايت صادره درکمترين فرصـت
بدسترس هرمحکمه ابتدائيه و ديوانهاي مربوط آن قرار گيرد ولي احساس ميگـردد
که برخي محاکم استيناف بنابر مشکالت تخنيکي هنوز هم به تعميم عاجل متحـد
المال ها به ديوانهاي محاکم ابتدائيه توفيق نيافته اند .
به مقصد تسهيل دراجراآت و تسريع وصول مصوبات به محـاکم  ،بـه
رياست داراالنشاي شوراي عالي هدايت داده ميشود تا متحد المالهاي صادره را به
تعداد ديوانهاي محاکم استيناف و محاکم ابتدائيه مربوط تکثير نمـوده و ضـميمه
متحد المالهاييکه به رياست هاي محاکم استيناف واليات صادر ميگردد بفرستند تـا
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رياست هاي محترم محاکم استيناف آنرا به ديوانهاي محکمه اسـتيناف و محـاکم
ابتدائيه وديوانهاي مربوط آن رسماً وعاجالً ارسال نمايند .
رياست هاي محترم نشـرات و مـالي و اداري درتحقـق ايـن مـأمول
باداراالنشا شوراي عالي همکاري مستمر بعمل آورند ».
هدايت فوق اخبار گرديد تا منبعد کاپي اضافي متحد المالهاييکه به تعـداد
ديوانها محاکم ابتدائيه تحت اثر شما تهيه گرديده و ضميمه متحـدالمال صـادره
عنواني آنرياست محترم فرستاده ميشود آنهارا عاجالً به منظور تعيين هدايت فـوق ،
تسريع و تسهيل تعميم آنها رسماً به رياستهاي ديوان های محکمه محترم استيناف و
محاکم ابتدائيه و آنعده ديوانهاييکه درمحاکم ابتدائيه تشکيل گرديده انـد ارسـال
نمايند.
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درصورت غیاب مدعی علیه،
مواد( 158و ) 159قانون ناصول منحاکمات مدنی رعایت وبه
انفصال قضایا ازسرعت عمل کارگرفته شود.
متحد المال شماره  2650الي  2723مورخ 11ر8ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
مقام محترم شوراي عالي طي جلسه مورخ 20ر7ر 1389قـرار مصـوبه
شماره()760هدايت ذيل را صادرفرمودند:
« ازانجا که بعضا ً به مشاهده ميرسد مدعي عليه دردعاوي بـه محکمـه
حاضر نگرديده و تعلل مينمايد و درنهـايت باعث تأخير در رسيد ه گي به همچو
قضايا شده و ازجانبي مدعي اصرار به رسيد ه گي دعوي خود دارد  ،بنابران شوراي
عالي با تاکيدبر توضيح شماره  15در برابر پرسش رياست محکمه استيناف ننگرهار
مندرح صفحه ( )135سيمينار رؤساي محاکم منعقده تاريخ  17-12عقرب سال
 1386چنين تجويز اتخاذ نمود که حسب ماده( )158قانون اصـول محاکمـات
مدني که چنين مشعر است :
« هرگاه مدعي عليه بعد ازتقديم عريضه به اثرجلب اصالً حاضر نگردد ويا
بارعايت احکام فصل هشتم اين باب ( اطالع  ،جلب واحضار) اجراآت و بعـد از
منقضي شدن ميعاد معينه يکي از اقارب درجه اول  ،زوج يا زوجه غايب را وکيـل
تعيين و دعوي را رسيده گي نمايد » و درماده  159قانون مذکورچنين امده است:
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« در صورتيکه اقارب درجه اول غايب  ،زوج يازوجه وي حايز شـرايط
وکالت نبوده يا اقارب وي از قبول وکالت امتناع ورزد به اثـر تجـويز تحريـري
محکمه،څارنوال مدني را به حيث وکيل غايب تعيـين و دعـوي رارسـيد ه گـي
مينمايد».
باالثر محاکم در رسيد ه گي قضاياي مشابه  ،مـواد قـانون مـذکور را
بادرنظـرداشت مصوبه سيمينار مذکور رعايت نمـوده وازالتواي رسيده گي قضايا
جلوگيري نمايند .
مصوبه فوق به مقصد تسريع اجراآت به تمام محاکم و مراجع مربوط متحد
الماالً اخبار گردد ».
مراتب مصوبه باینوسیله طورمتحدالمآل تعمیم گردیدتاموضوع رارعایـت و
به محاکم مربوط خویش نیز اخبارنمایند)33 (.

-33بارتباط جلب واحضا رمتحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )2393-2322مؤرخ 1389./10/27
:2متحدالمآل شماره ( )948-886مؤرخ .1393/6/25
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سربازان  ،محصالن ومتعلمان
درمحالتی که مصروفیت وظیفوی دارند ،بحیث
مدعی علیه عرض وجودمینمایند.
متحد المال شماره( )2794 -2724مورخ 19ر8ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
رياست محکمه استيناف واليت فارياب باالثر استهدائيه محکمـه ابتدائيـه
ولسوالي پشتونکوت مراتب ذيل را طالب هدايت شده اند :
« درمورد اينکه اشخاص عادي مدعي عليه قرار گيرند مفهوم مـاده 81
قانون اصول محاکمات مدني صراحت داشته و درحصه منسوبين قـواي مسـلح و
غيره کارمندان دولتي دستورماده  85قانون مذکورمرعي االاجراء دانسته شده است
.
مگر راجع به محصالن  ،سربازان و متعلمين که دردعوي حقوقي مـدعي
عليه واقع گردند قانون مذکورمسکوت عنه ميباشد  .بناءً در باره سه گروپ اخيـر
الذکر طالب هدايت ميباشيم که درکدام کتگوري شامل و محتوي کدام ما ده برانها
قابل تطبيق است لطف نموده موضوع را مشرحاً هدايت خواهند نمود».
رياست محترم تدقيق و مطالعات مطلب مورد استهداء را تحـت مطالعـه
تدقيقي قرارداده چنين ابراز نظر بعمل آورده اند .
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«ازجريان برميآيد که استهدائيه در باره عدم صراحت محل حـل وفصـل
دعاوي حقوقي مربوط به محصالن  ،سربازان و متعلمان با ذکر کلمه تذکر ازنـام
آنها مسکوت عنه تلقي گرديده است اما مفهوم مـاده  81و  86قـانون اصـول
محاکمات مدني به صورت کل روشن وواضح است .ا گر محصالن و سـربازان و
متعلمان در محل دور از سکونت اصلي شان قرارداشته باشند درهمان محالتي که به
شغل تحصيل  ،تعليم وسربازي مصروف اند  ،درهمان محالت به حيث مدعي عليه
درمسايل حقوقي قرار ميگيرند ».
حينيکه محتوي استهدائيه ونظر تدقيقي مرتب برآن بـه جلسـه مـورخ
4ر8ر 1389به مقام محترم شوراي عالي تقديم گرديد  ،پس از بحث درزمينه قرار
مصوبه  800هدايت ذيل را صادر فرمودند :
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد شد نظر ارائه شده به جميـع
محاکم طور متحدالمال اخبار گردد ».
نظرتدقیقی که بموجب مصوبه فوق مورد تائید قرار گر فته است ،جهت
آگاهی واجراآت تعمیم گردید.
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ترتیب وثیقه تضمین خط
برای اشخاصیکه بحیث معتمد یاتحویلدارمقررمی شوند
متحد المال شماره( )2865 – 2795مورخ 20ر8ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
رياست محکمه استيناف واليت هرات مراتب ذيل را استهداء نموده اند :
« محترما

درمورد ترتيب تضمين خط شرعي براي اشخاصي که به حيث

تحويلدار و معتمد درادارات دولتي مقرر ميشوند ايجاب مينمايد تا ازجايداد هاي
شان که داراي قباله شرعي و ثبت دفاتر اساس امالکي بوده باشد تحـت تـأمين
دولت قرارداده شود که در صورت مديون شدن جايداد شان بفـروش رسـيده
وقرض دولت تحصيل گردد دررهنماي وثايق تحرير شده کـه درحـين ترتيـب
تضمين خط بايد پلوان شريکان اقرارنمايند که اگر ضامن مقروض گرديد جايداد
مذکور را در بدل وجه تضمين خريداري مينمايند تادرتحصـيل قـرض دولـت
مشکلي رونما نگردد.
هرگاه پلوان شريکان چهار طرف هيچکدام ازملکيت خود قباله شـرعي و
ثبت دفاتر اساس امالک را نداشته باشند بلکه اسناد عرفي سـفيد( غيررسـمي )
دراختيارداشته باشند و همجوارآن ووکيل گذر و اهالي قريه ملکيـت مقـران و
پلوان شريکان راتصديق نمايند آيا اقرار پلوان شريکان مذکور مبني برخريـداري
ملکيت مندرج تضمين خط مذکور درج وثيقه شرعي شده ميتواند ياخير ؟ و اگر
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اقرار مقران مذکوردرج وثيقه شرعي نشود درموردحل مشکل همجوار ها چه راه
حلي وجود دارد و هرگاه غير از پلوان شريکان که جار مالصـق نباشـند امـا
درهمان قريه و درهمان گذر و ناحيه جايداد داراي قباله شرعي وثبت دفاتر اساس
امالک رابدست داشته باشند آيا ميشود که اقرار اشخاص مذکور را بـه ارتبـاط
تضمين خط مذکور درج وثيقه شرعي بداريم يا خير اميد است درزمينه اين اداره
رارهنمايي فرمايند ».
رياست تدقيق و مطالعات پس از مطالعه تدقيقي براستهداء نظـر شـانرا
ارسال داشته اند  .حينيکه مطلب مورد استهدا ء توأم با نظر رياسـت تـدقيق و
مطالعات به جلسه مورخ 4ر8ر 1389مقام محترم شوراي عالي تقديم شد مقام
عالي پس از بحث درزمينه قرار مصوبه  799هدايت ذيل را صادر فرمودند :
«دررابطه به استهداء محکمه استيناف واليت هرات دايـر برچگـونگي
ترتيب تضمين خط شرعي براي اشخاصی که به صفت معتمد ويا تحويلدار مقـرر
ميشوند توضيح داده شد که درخصوص چنين افراد قواعد مندرج لوايح ضمانت
خط ها بخاطر حصول بعدي ديون صراحت تام داشته و برعالوه با توجـه بـه
اينکه دولت به موجوديت جايداد متعهد اعتماد کرده وجايداد ش را به تضـمين
ميگيرد بناءً وثيقه مسجله در زمينه مبين تأمين حقوق دولت بوده تعهد وي درج
اقرار پلوان شريکان با همجواران ملکيت ضامن نيز دروثيقه عليحده اقرار خـط
شرعي صورت ميگيرد ممانعتي ندارد و منحيث وثيقه متمم ضمانت خـط قـرار
ميگيرد موضوع به جميع محاکم طور متحد المـال اخبار گردد».
هدایت مصوبه فوق بالوسیله به محاکم محترم استیناف والیات اخبارگردید
تاآن راحسب متحـدالمآل شـماره ( )2649-2576مـؤرخ ، 1389/8/5
غرض همگونی اجراآت به تمام محاکم مربوط خویش تعمیل ارند.
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وثیقه ایکه
درطول سال ثبت نشود ،بعداً کنده قید گرددودرصورت مراجعه وثیقه
جدید ترتیب یابد.
وثایقی
که ازکنده قطع می گرددبایدحتمًا راجستر گردد
متحد المال شماره()2994 -2924مورخ 4ر9ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
گزارش مرتبه هيئت تفتيش قضايي درمورد بررسي امور وثـايق محکمـه
شهري واليت لوگر پس از مطالعه و تدقيق و ابراز نظر رياست محترم تـدقيق و
مطالعات درجلسه مورخ 11ر8ر 1389مقام محترم شوراي عالي تقديم گرديد،
مقام عالي پس از بحـث در زمينـه قـرار مصـوبه شـماره (  )808مـؤرخ
11ر8ر 1389هدايت ذيل راصادر فرمودند :
( :1به منظور جلو گيري جدي ازجعل و تزوير در وثايق بعـد ازاينکـه
وثيقه ازکنده قطع و راجستر گرديد هرگاه قبل از اخير سال واپس بـه محکمـه
غرض ثبت آورده شد ،طي مراحل گردد و در صورت عدم طي مراحل در طـول
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سال ،کنده وثيقه دراخير سال قيد گردد وبعد ازان به هيچ صورت وثيقه مـذکور
ثبت نگردد .در صورت مراجعه بعد ازختم سال وثيقه جديد ترتيب گردد.
بخاطر اينکه اهالي مسبوق باشند حين را جستر شدن وثيقه در شهريه از
طرفين عقد ويا شخصيکه وثيقه به مفاد وي ترتيب ميگردد استحضـاري اخـذ
گردد تا وثيقه رادر ظرف سال طي مراحل نماييد بعد مرور سـال ،محـاکم و
ادارات ثبت اسناد به آن ترتيب اثر ندهند و محکمه در سال بعد وثيقـه جديـد
ترتيب نمايند.
 :2ازانجاکه مستند به حکم ماده ( )32تعليماتنامه تحرير وثايق محاکم
نميتوانند به کسي وثيقه سفيد را بدهد تا وي آنرا بـه محکمـه ديگـري بـرده
واستعمال نمايد،لذا به هيچ صورت وثيقه هايي که ازکنده قطع گردد بـدون را
جستر باقي مانده نميتواند چه رسد به اينکه به محکمه ديگري برده شود يا ضايع
گردد درهمچو موارد مفتشين قضايي حين بررسي امور محاکم هرگاه مالحظـه
نمايند که سرپارچه(اصل وثيقه) ازکنده قطع گرديده ولي راجستر نشده مسـؤول
آنرا مورد بازپرس قراردهند.
موضوع غرض توحيد مرافق قضايي به جميع محاکم اخبار گردد».
مراتب مصوبه فوق باینوسیله به محاکم استیناف والیات اخبارگردیـد،
لطفاً بمقصد توحید رویه در امور توثیق  ،آنرا به محاکم مربوط خـویش تعمـیم
نمایند)34 (.
-34بارتباط میعاد ثبت وثایق بعد ازطی مراحل ،متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه است:
:2متحدالمآل شماره ( )1474-1401مؤرخ 1389./4/7
:2متحدالمآل شماره ( )72-1مؤرخ .1389/10/28
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تثبیت تکفل وانفاق
اعضای فامیل محبوسین دروثیقه اقرارخط
شرعی صورت گیرد
متحد المال شماره( 2995الي 3065مورخ 8ر9ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
محکمه استيناف واليت کابل به تأسي ازفرمان شماره( 28)93مـؤرخ1389/8/28
مقام محترم رياست جمهوري اسالمي افغانستان درمورد عفو و تخفيف مجازات محبوسين که به
مناسبت حلول عيد سعيد اضحي صدور يافته مراتبي را به ارتباط ماده سوم فرمان درمورد تثبيـت
تکفل و انفاق اعضاي فاميل محبوسين استهدا نموده که جلسه رؤساي ديوانهاي رياست محکمـه
مذکور درزمينه جريان را چنين پيشنهاد کرده اند :
«درمورد پيشنهاد کميسيون تطبيق فرمان بايدگفت که قانوناً درموارد تثبيـت ،تکفـل
وانفاق اعضاي فاميل ترتيب وثيقه شرعي اقرار خط ضروري ميباشد اما ازاينکه ترتيب وثيقه شرعي
ايجاب وقت بيشتر را مينمايداز يکطرف و ازجانبي بايد وثيقه متذکره درمحل سکونت شـخص
ترتيب گردد که سکونت اصلي محبوسين اکثراً ازواليات بوده وباعث مشکالت بيشتري دررابطه
به ترتيب وثيقه شرعي براي محبوسين ميگردد .بناءً اگر به تصديق وکيل گذر،امام مسجد محـل
وتصديق ناحيه مربوط اکتفا شود بهترخواهد بود درزمينه طالب هدايت ميباشيم».
مطلب مورد استهداءغرض ابراز نظر تدقيقي به رياست محترم تدقيق و مطالعات محول
و در زمينه نظر شانرا حسب ذيل ابراز داشتند :
«به نظر مدققين قضايي بهتراست درمورد تثبيت ،تکفل و انفاق اعضاي فاميل ،ترتيـب
وثيقه اقرار خط شرعي مدنظر گرفته شود.
بخاطر رفع تشويش جلسه رؤساي ديوانهاي رياست محکمه استيناف کابـل ،محـاکم
توجه کنند تا همچو مسايل را هرچه عاجل تحت کار گرفته اجراء نمايند».
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حينيکه تفصيل استهداء توأم با نظر رياست تدقيق و مطالعـات بـه اجـالس مـورخ
2ر9ر 1389مقام محترم شوراي عالي گزارش داده شد ،مقام محترم قرار مصوبه  852در زمينه
هدايت ذيل راصادر نمود :
«نظر رياست محترم تدقيق ومطالعات تاييد شد».
نظرتدقیقی مصوب شورایعالی ستره محکمه بدینوسیله طورمتحدالمال بمحاکم محترم
استیناف والیات اخبارگردیدتاآنرا جهت اجراآت مقتضی قانونی به محاکم مربوط شـان تعمـیم
نمایند)35 (.

 -35این متحدالمآل راجع به کسانی که ازفرمان عفووتخفیف مجازات استفاده می نمایند َ،صادر
شده است  ،باید درنظرداشت که درمورد عفووتخفیف مجازات متحدالمآل شماره ()125-53
مؤرخ  1389/1/8نیز قابل مالحظه می باشد.
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مسؤولین رهنماهای معامالت
درصورتیکه وکیل نباشندحق تعقیب کار
مراجعین راندارند.
متحد المال شماره  3066الي  3136مورخ 15ر9ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
رياست ثبت اسناد ووثايق ستره محکمه ضمن گزارش مفصلي دررابطه به
مراجعه رهنماي معامالت به محاکم تقديم داشته که عمد تاً مطالب ذيل را قابل توجه
تشخيص داده اند :
«شخصيت هاي حقوقي رهنماي معامالت که عملکرد آنها منحيث کميشن
کاران معامالت حقوقي منتج به وساطت فريبکارانه دراکثر معامالت بين اطراف عقد
شده و ازعدم آگاهي هموطنان مهاجر و غيرمهاجر درارتباط خريد وفروش عقار سوء
استفاده نموده و با براه انداختن حيل گوناگون عالوه بر اخذ محصول دوفيصـد از
بايع و مشتري نسبت بي خبري و نابلدي آنها بنام اجراي قباله جات ،طي مراحـل
فورمه هاي دوراني قباله  ،از دفاتر مربوط ناحيه شاروالي ملکيت هـاي شـاروالي
وانجنيران نواحي که قيمت گزاري جايداد ها را به عهده دارد تحت عنوان مصارف
قباله کرايه تکسي و مفاسد اداري به مراجع مربوط ازمردم پول هنگفـت اخـذ و
عندالمراجعه به مراجع مربوط خود راصاحب صالحيت درامور جلوه ميدهند.
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همچنان رياست ثبت اسناد ضمن اشاره به هدايت شفاهي فضيلت مـآب
محترم قاضي القضات وسرپرست ستره محکمه که به موجب آن اعالميه هاي مبنـي
بر منع دخول منسوبين رهنماي معامالت به محاکم به دروازه و ديوارهاي آمريـت
هاي وثايق شهرکابل نصب شده ولي ممثلين اين شخصيت ها ي حقوقي به اعالميـه
هاي ناصبه توجه ننموده باشهرت نامقدس شان وسيله اي براي لکه دار شدن پرستيژ
و اعتماد قضات و منسوبين ادارات ثبت اسناد شده اند.
اداره مذکودرفرجام بخاطر انجام اجراات قانوني شفاف در زمينه به مقصد
تسهيل انجام معامالت حقوقي مردم با تفاهم با وزارت محترم عدليه اتخـاذ تـدابير
الزم مقام عالي راخواستار شده اند».
مسئله فوق حسب هدايت مقام محترم ستره محکمه بـه جلسـه مـورخ
2ر9ر 1389شوراي عالي ستره محکمه مطرح بحث قرارگرفـت وبـاالثر قـرار
مصوبه شماره  867مورخ 2ر9ر 1389در زمينه چنين هدايت صادرگردید :
«با توجه به پيشنهاد رياست ثبت اسناد ووثـايق ،ازانجاييکـه رهنماهـاي
معامالت درعقود اشخاص از زمره طرفين عقد ويا نايب اوشان نبـوده و ازجـانبي
طرفين عقد اوالً درحين ارائه درخواست ترتيب و ثيقه و درا خير حين ابرام عقد و
اقرار به محکمه حاضر ميشوند بنابران شوراي عالي تصميم گرفت :
تا محاکم و ادارات ثبت اسناد به منظور قطع مداخله رهنماهاي معامالت و
کميشن کاران درحاليکه طرف عقد ويا نايب(وکيل) يکي از عاقدين نباشند ،از ورود
شان درپروسه اجراي وثايق شرعي جداً جلوگيري نمايند.
هدایت فوق طو رمتحدالمآل به جمیع محاکم اخبار وتأکید به تعمیـل آن
گردد».
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مراتب فوق به تأسی از مصوبه مقام محترم شـورایعالی سـتره محکمـه
بدینوسیله به محاکم محترم استیناف طورمتحدالمآل تعمیم گردیدتا درجهت تحقـق
وتعمیل جدی مصوبه یاد شده آنرا به محاکم مربوط خویش نیزاخباردارند.
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رسیده گی
قضایای ناشی ازفساد اداری درمحاکم مربوط آن
متحد المال شماره  ۳۱۳۷الي ۳۱۷۵مورخ ۲۵ر۹ر۱۳۸۹
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
مقام محترم شوراي عالي دراجالس مورخ ۲ر۹ر ۱۳۸۹قـرار تصـويب
شماره ( )۹۰۵هدايت ذيل راصادرفرمودند :
«در صورتيکه درواليات تشکيل محاکم جرايم ناشي از فساد اداري منظور
ورئيس محکمه فساد اداري تعيين شده باشد قضاياي ناشي از فساد اداري را تحـت
رسيد ه گي قرار دهند».
موضوع بدینوسیله اخبار شد تادرجهت تحقق وتعمیل مصوبه یادشده اقدام
نمایند.
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داشتن جواز وکالت دفاع
طبق ماده ( )34قانون وکالی مدافع صرف درحالت
دعوی است نه در سایر موضوعات
متحد المال شماره  3176مورخ  3250مورخ 27ر9ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
ديوان مدني محکمه حوزه دوم شهرکابل از طريق محکمه محترم استيناف
واليت کابل چنين استهداء نموده اند :
«اوراق ادعاي شخصی به ارتباط قضيه عدم ثبت محفوظ قباله شرعي نمبر
 979-173مورخ 17ر5ر 1360محول اين ديوان گرديـده طوريکـه اوراق
متذکره تحت غور و بررسي هيئات قضايي درجلسه قضايي قرارگرفـت موصـوف
وکيل از طرف ورثه شخص دیگری تعيين گرديده که وکالت خط هاي خـا رجـي
ازمحکمه وثايق حوزه دوم کابل بدست دارد که بجواب سـوال هيئـت قضـايي
درمقابل استعال م24ر7ر1389که آيا جواز وکالت دفاع داريد ويا اينکه از اقارب
نزديک موکلين مذکورين تان ميباشيد بيان داشته که من نه وکيل مدافع هستم و نـه
هم ازاقارب نزديک موکالن مذکوران بلکه باا نها اشنايي و دوستي قـديمي دارم و
جواز وکالت هم ندارم متکي به جريانات فوق وکيل مذکور شرايط وکالت قـانوني
مطابق ماده  34قانون وکالي مدافع را ندارد ».
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مسئله مورداستهداء غرض تدقيق به رياست محتـرم تـدقيق و مطالعـات
محول ،آن اداره در زمينه چنين ابراز نظر بعمل آورده است :
«داشتن جواز وکالت ويا وجود رابطه قرابت بين موکل ووکيل طبق مـاده
 34قانون وکالي مدافع صرف در حالت دعوي وجهت پيشبرد خصومت ود عوي
موکل حتمي والزمي ميباشد نه در ساير موضوعات وکالت .بناءً درحالت فروش،
خريد ،سرپرستي ،اخذمثني ،اخذيا اعطاي قباله وساير موارد به اسـتثناي دعـوي،
داشتن جواز وکالت ويا وجود رابطه قرابت بين موکل ووکيل شرط نميباشد ووکيل
دران موارد ميتواند بدون شرايط ماده  34قانون وکالي مدافع درامورات وکالـت
اقدام و اجراآت نمايد».
جريان موضوع توام با نظر تدقيقي به اجالس مـورخ 9ر9ر 1389مقـام
محترم شوراي عالي ستره محکمه مطرح بحث قرارگرفته وقرار مصوبه  908هدايت
ذيل صدور يافت :
(نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد شد به مرجع استهداء کننـده
اخبارو متحدالماالً به محاکم تعميم گردد».
بتأسی ازهدایت مصوبه فوق نظرتدقیقی ریاست عمومی تدقیق ومطالعـات
بمقصد توحید مرافق قضایی بدینوسیله تعمیم گردید.
ریاست های محاکم استیناف موضوع را به محاکم مربوط خـویش نیـز
اخباردارند)36 (.
 -36درمسایل وکالت هاوتنظیم امور آن متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )881-807مؤرخ 1389./4/3
:2متحدالمآل شماره ( )1329-1247مؤرخ .1389/4/23
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اتخاذ تجویز شرعی
درموردصغار وعدیم االهلیت ها ،مربوط آمریت های وثایق
نبوده بلکه ازصالحیت محاکم ذوالحکم می باشد.
متحد المال شماره  3251الي 3321مورخ 1ر10ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
ورثه محمدموسي ساکن ناحيه دهم شاروالي کابل طي عريضـه بـه مقـام
محترم ستره محکمه عارض و متذکر شده که قبالً مورث ما در زمان حيـات
خويش اسامي حاجي محمد قاسم ولد سلطان محمد را به حيث وکيل عـام و
تام خود به منظور فروش قطعي  ،اخذ ثمن بدله مبيعه و دادن قباله شرعي زمين
مندرجه سند ملکيت  183 -1833جلد متفرقه مورخ 27ر11ر 1373قرار
وکالت خط نمبر 204-62مورخ 3ر2ر 1374تعيين و ملکيت فوق الـذکر
مندرج سند ياد شده به موجب وکالت مذکور باالي جمروز نام به بيع بـات
قطعي بفروش رسانيده شده وما وارثين محمد موسي به اجراي اين عقد توسـط
وکيل مذکور معترف واقرار ميداريم  ،حال که بعد از فوت مورث ما وکالـت
خط مذکور باطل گرديده و ازجانبي دوتن صغير درجمله ورثه موجود اند کـه
ايجاب تعيين وصي را مينمايد.
ورثه دراخير عريضه تقاضاي نصب وصي براي تحفظ و تأمين حقوق ورثه
صغار رانموده ولي آمريت ثبت اسناد ووثايق حوزه دوم شهرکابل به مالحظه سـند
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ملکيت فروش زمين مورد بحث راکه موازي دوجريب و هشت بسوه و دو بسواسه
وانمود شده به نفع صغار ندانسته بل آنرا قابل ترکه و تقسيم تشخيص نموده تا پس
ازتعيين سهم ورثه صغار متباقي آن درمعرض فروش قرارگيرد  .باالثر جريان به مقام
محترم ستره محکمه راجع و پس ازابراز نظر رياست محترم تـدقيق و مطالعـات
تفصيل موضوع به مقام محترم شوراي عالي گزارش داده شد که مقام محترم قـرار
مصوبه  633مورخ 9ر6ر 1389هدايت ذيل را صادرفرمودند:
«مشکل توسط دعوي رفع گردد ».
بعد ازآنکه هدايت فوق به مرجعش اخبار گرديد ورثه محمد موسي مذکور
باري به مقام محترم ستره محکمه عارض وبا ارائه جريان فوق تقاضا نموده اند تـا
براي صغار طبق قانون وصي معرفي شده تسجيل و پس از اجراي قباله معاملـه کـه
چند سال قبل عقد آن وکالتاً انجام و مشتري زمين مورد بحث خواهان قباله ميباشد
 ،سهام و حصص صغار فوق در ثمن مبيعه مذکور طور امانت در بانک تحويـل و
نگهداري شود باالثر عريضه مجدد ورثه  ،سوابق موضوع حسب هـدايت حکـم
شماره7 -3713ر7ر 1389مقام محترم ستره محکمه به شوراي عالي تقديم باالثر
قرار مصوبه  752مورخ 20ر7ر 1389در زمينه هدايت ذيل صادر گرديد :
( درمورد ازآمريت محترم ثبت اسناد ووثايق حوزه دوم شهرکابل معلومات
مفصل خواسته شود).
هدايت فوق غرض حصول معلومات به مرجعش اخبار اخيراً آمريت وثايق
ضمن نامه شماره  3915مورخ 17ر8ر 1389با ارائه اجمالي ازجريـان فـوق
نگاشته که چون آمرين وثايق گرچه قاضي هستند ولي صالحيت اخـذ تجـاويز را
ندارند و صالحيت اخذ تجويز به محکمه ذيصالح مربوط است  .بـاالثر طالـب
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هدايت شده اند که صالحيت اخذ تجويز باالفروش صغار مربوط به امريـت هـاي
وثايق ميشود ويا محاکم ابتدائيه تا بعدا ً در زمينه اجراآت قانوني بعمل آمده بتواند .
حينيکه تفصيل فوق به اجالس مورخ 9ر9ر 1389مقام محتـرم شـوراي
عالي تقديم شد مقام عالي درمورد نصب وصي صغار قرار مصوبه  874هدايت ذيل
را صادر فرمودند :
( موضوع به محکمه ذيصالح حاکمه محول گردد ) .
هدايت مندرج مصوبه فوق به منظور توحيد مرافق قضايي به تمام محـاکم
محترم استيناف واليات اخبار شد تا محاکم مربوط مطابق به آن اجراات نمايند)37(.

 -37درمورد صالحیت ها بارتباط محاکم وثـایق متحدالمآل شماره ( )3464 -3394مؤ رخ
 1389/10/14نیز قابل مالحظه می باه شد.
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درصورت غیاب مد عی علیه
مصارف اعال ن ازمدعی اخذ وجانب مقابل به پرداخت مصارف محکوم
علیه قرارگیرد.
متحد المال شماره ()3393- 3322مورخ 7ر10ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
استهدائيه محکمه ابتدائيه حوزه اول واليت بلخ از طريق رياست محکمـه
استيناف واليت بلخ حسب ذيل مواصلت ورزيده است :
«يکتعداداز دوسيه هاي حقوقي مربوط ديوان مدني و ديوان حقوق عامـه
دراين محکمه تحت غور و رسيد ه گي قراردارد که جانب مدعي عليه غايب بـوده
درمورد احکام مواد  145و  146قانون اصول محاکمات مدني قابل تطبيق ميباشد
که بعد از سه مراتب جلب مدعي عليه از طريق قومانداني امنيه مربوط ضرورت بـه
نشر اعالن از طريق راديو يا روزنامه معتبر کثيراالنتشار ميباشد و نشر اعالن مذکور
از طريق اداره مربوط ان در بدل مبلغ معينه دولتي حق االشـاعه و حـق االنتشـار
صورت ميگيرد ازينکه اين محکمه و ديوانهاي مربوط هيچگونه تخصيص و بودجـه
قانوني ازمرکز دراختيار ندارد درمورد طالب هدايت ميباشيم».
رياست تدقيق و مطالعات با مطالعه مطلب مورد استهدا در زمينه چنين ابراز
نظر بعمل اورده اند:
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« :1درموضوعات جزايي مطابق مصوبه شماره  377مـورخ 6ر10ر1386
شوراي عالي ستره محکمه مندرج متحد المـال شماره  3348الي  3406مورخ
8ر11ر 1386رياست داراالنشا با تطبيق دقيق مواد  46و 47قـانون اجـراات
جزايي موقت بعد از صدور سه جلب که جمعاً  25روز رادر بر ميگيرد ،به توظيف
وکيل مدافع اقدام و قضايا طبق قانون منفصل گردد وضرورت به اعالن ندارد .
 :2در موضوعات حقوقي مطابق حکم ماده  145و  146قانون اصـول
محاکمات مدني در صورتيکه مدعي عليه ازحضور به محکمه امتنـاع ورزد بـراي
بارثاني و ثالث جلب ميشود و هرگاه بازهم حاضر نشود يا فرار  ،غايب و مفقـود
االثر باشد تقاضاي حضوروي به محکمه بارعايت حکم ماده  140قـانون مـذکور
براي اخرين بار از طريق راديو ياروزنامه معتبر کثيراالنتشار بعمـل ميايـد و پـس
ازانقضاي مواعيد قانوني به موجب حکم ماده  158قانون اصول محاکمات مـدني
يکي از اقارب د رجه اول (زوج يا زوجه غايب) وکيل تعين دعوي مورد رسـيد ه
گي قرارداده ميشود .
چون درمورد مصارف اعالن  ،در قانون محصوالت و در قـانون اصـول
محاکمات مدني حکمي وجود ندارد بنابران درمرحله اول بهتر است تا اعـالن بـه
مصرف مدعي صورت گيرد و درختم مراحل محاکموي مدعي عليه کـه درواقـع
ازاحضار به محکمه متمرد شناخته شده است به جبران مصارف نيز محکوم گردد .
در صورتيکه موارد فوق ازمقام شوراي عالي منظور گردد  ،موضوع طـور متحـد
المال به محاکم نيز اخبار گردد) .
حينيکه استهدائيه مذکور توام با نظر فوق رياست تدقيق و مطالعات بـه
اجالس مورخ 23ر9ر 1389مقام محترم شوراي عالي تقديم و گزارش يافـت ،
مقام عالي قرار مصوبه شماره 948هدايت ذيل را صادرنمود :
« در زمينه ماده  299قانون اصول محاکمات تجارتي راجع به مصـارف
محکمه صراحت دارد وماده  303قانون مذکورچنين مشعر است :

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

( طرفيکه به موجب احکام اين فصل مصارف الزمـه را تاديـه ميدارنـد
درحاليکه درنتيجه دعوي فيصله محکمه مربوط برله او صادر شـود بـه اسـاس
درخواست او جانب مقابل از طرف محکمه به پرداخت مصارف تاديه شده وحـق
العمل که به وکيل دعوي يا مشاور حقوقي پرداخته شده باشد مکلف ميگردد ).
باالثر قياس به قضاياي تجارتي و بادرنظرداشت نظر رياست محترم تدقيق و
مطالعات اجراآت شود .
مراتب اين مصـوبه به جميع محاکم طور متحد المال اخبـار گـردد ».
هدايت مندرج مصوبه فوق به منظور توحيد مرافق قضايي به تمام محـاکم محتـرم
استيناف واليات اخبار شد تا محاکم مربوط مطابق به آن اجراات نمايند )38 (.

 -38بارتباط جلب واحضار ،متحدالمآل های ذیل نیری صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )2723-2650مؤرخ 1389./8/11
:2متحدالمآل شماره ( )948-886مؤرخ .1393/6/25
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ترتیب وثایق
وصایت خط ،تعیین نفقه صغار وتنظیم دفتر
محاسبه بااوصیاء ازصالحیت محاکم ذوالحکم می باشد
نه آمریت های وثایق وثبت اسناد=.
متحدالمال شماره ()3464 -3394مورخ 1389/10/14
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا

ریاست وثایق وثبت اسناد مراتب ذیل رااستهداء نموده است « :قراريکه
اجراات امريت هاي چهارگانه وثايق وثبت اسناد شهرکابل ديده ميشـود درحصـه
ترتيب وتنظيم انواع وصايت خط هاي تجويزي وقرار هاي قضائي مبني برصحت ويا
عدم صحت وثيقه کنده جات حريق شده وثايق  ،رويه قضائي واحد نداشته وهرکدام
مواد تعليماتنامه وثايق ،قانون تشکيل وصالحيت محاکم ومصوبات مقـام محتـرم
شورايعالي ستره محکمه را تفسير جداگانه داده وخود را درهمچواجراات محکمـه
ذيصالح میداند ،ولي بعضي آمريت هاي وثايق درمواردي خود را محکمه ذيصـالح
تشخيص نداده و محاکم محترم مدني رامحکمه ذيصالح ان وانمود مي سازند بـه
منظورحل مشکل خلق اهلل وجلوگيري از سرگرداني مراجعين وايجاد هماهنگي بـين
اجراآت آمرين وثايق چهارگانه که يک روش واحد قضائي انتخاب شـود بـروز
مشکالت درزمينه ذيالً مطرح ميگردد :
الف  :درماده ( )9تعليماتنامه وثايق چنين تحريريافته ( :تطبيق وثيقه يافيصله
بامندرجات آن واينکه ثبت محفوظ دارد وياخير مدارحکم است يا نيست  .وظيفـه
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محاکم عدلي است) دراينجا فهميده نشد که محکمه ذيصالح آن آمريـت هـاي
چهارگانه وثايق بوده يا محاکم مدني .
ب  :طبق فقره ( )2ماده ( )55قانون تشکيل صالحيت محاکم آيا آمريت
هاي وثايق وثبت اسناد که دارای رئیس واعضای مسلکی می باشد ،صالحيت ترتيب
وصايت خط ،تجويز راجع به فروش جايداد اسهام صغارويا سائروصايت خـط هـا
راکه تجويز قضائي گرفته شود دارا ميباشد وياخير.
ج – چون اکثر کند ه جات بنابر هرملحوظي که بـوده تحويـل مخـزن
نگرديده ويا اينکه مفقود است مراجعين سرچک بدست داشته وقباله شـان بـدفاتر
امالکي قيديت دارد ولي کنده ندارد محکمه ذيصالح آن که بـه صـحت قبالـه
قرارقضائي خويش را صادرنمايند کدام محکمه بوده آيـا آمريـت وثـايق وثبـت
اســناد بوده ويا محکمه مدني .
جريان فوق احتراماً بمقام عالي پيشنهاد گرديد هرآنچه هدايت ميفرماينـد
موجب تعميل است )
مدققين قضائي رياست تدقيق ومطالعات مطلب مورد اسـتهدا را مـورد
مداقه قرار داده چنين ابرازنظر بعمل آورده اند .
بارعايت مصوبه شماره (  )317مورخ  1389/3/25شورايعالي سـتره
محکمه که طي متحد المـال شماره ( )1027-955مورخ  1389/4/8تعمـيم
شده است ( رسيد ه گي بمنظورثبت صحت وسقم اسناد مشبوه طبـق مـاده ()9
تعليمات نامه تجويز وثايق و حکم تعديل ماده (  )298قانون اصـول محاکمـات
مدني از صالحيت محاکم ذوالحکم ميباشد – امريت وثايق وثبت اسـناد گرچـه
داراي انسالک قضائي ميباشند مگر وظيفه شان تنظيم وترتيب اسناد وثايق ميباشد نه
رسيدگي به جعليت وثايق مذکور) .
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به اساس مصوبه شماره ( )874مورخ  1389/9/9شـورايعالي سـتره
محکمه که طي متحدالمال شـماره (  )3322-325مـورخ  89/10/1تعمـيم
شده است روساي ادارات ثبت اسناد واعضاي مسلکي شان صالحيت وصايت خط
ها را ندارند  ،متن مصوبه قرارذيل اســت «موضوع به محکمه ذيصالح محاکم
محول گردد»
بنابران به قياس از مصوبه فوق امريت هاي وثايق وثبت اسناد صـالحيت
اجراي وظايف  :ترتيب وصايت خط ها ،تعين نفقه صغار ،تنظـيم دفتـر محاسـبه
واوصيا را حايزنمي باشد .
درموارديکه کنده هاي وثايق به داليل مختلف دستياب نگردد وسرچک ان
موجود باشد تثبيت صحت وسقم وثيقه مذکور با رعايت احکـام مـواد ()9و 31
تعليمات نامه تحريروثايق از وظيفه ديوان مدني محکمه ذيصالح ميباشد نه امريـت
هاي وثايق .
اين بود نظر تدقيقي که فوقا ابراز وبه مقام عالي تقديم گرديد بمالحظ آن
آنچه تجويزگردد عملي خواهد شد ).
حينيکه نظر رياست محترم تدقيق ومطالعات بحضور فضيلت مآب محترم
قاضي القضات وسرپرست ستره محکمه گزارش يافت بحکم مورخ 1389/10/6
شان چنين هدايت فرمودند :
«نظررياست محترم تدقيق ومطالعات موجه بـوده از آنجـا کـه شـامل
موضوعات مهم بوده طور متحدالمال به محاکم اخبارگردد ».
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هدايت فوق که طی آن نظرتدقیقی مورد تائید قرارگرفته است ،به منظـور
توحيد رویه واجراآت محاکم  ،به محاکم محترم استيناف واليات تعمیم گردید تـا
وفق آن اجراآت نموده موضوع را به محاکم مربوط نیزبه اخبار نمايند )39 (.

 -39درمورد صالحیت هابه ارتباط محاکم وثا یق متحدالمآل شماره ( )3321-3251مؤرخ
 1389/10/1نیز قابل مالحظه می باشد.
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تحصیل قروض بانک
ازافراد وشرکت های که دربدل قروض جایدادهای شان تحت تضمین
است به تجویز قضایی محاکم.
فقره ()2ماده ( )27قانون
رهن اموال غیرمنقول با قانون اساسی منافات دارد ،لهذا موضو ع به
تصمیم محکمه ذیصالح مربوط است نه بانک.
متحد المال شماره ( 3465الي  )3536مورخ 1389/10/18
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
رياست هاي محترم دافغانستان بانک ،بانک ملي وپښتني بانک طي
پيشنهادات جداگانه مطالبي را به مقصد حصول قرضه هاي شان که دربرابر
تضمينات به مشتريان اجراء شده است استهداء نموده اند که خالصه ذيل را تشکيل
ميدهد :
بانکها ي مجوزبه مقصد تشويق سرمايه گزاري جهت بلند بردن سطح رشد
اقتصادي وازبين بردن بيکاري درکشور مطابق به قانون ومقررات بانکي قرضه هائي
را درسکتور هاي تجارتي و ساختماني به شرکت ها واشخاص انفرادي مشروط به
تضمين مناسب جايداد اجراء نموده اند ولي يک تعداد ازين مقروضين مبالغ هنگفتي
را طور قرضه دريافت وبامرورسالها مطابق به پروتوکول هاي منعقده به تصفيه قروض
شان اقدام ننموده اند  ،باالثر د افغانستان بانک جهت حصول قروض خود اقدام به
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تجويز فروش دارائي تحت تضمين آنها از طريق محاکم نموده ومطابق حکم فقره
()2ماده ( )27قانون رهن اموال غيرمنقول درمعامالت بانکي که چنين مشعراست :
( در صورتيکه محکمه با تاييد مطابقت اسناد باين قانون درخالل  20روز
حکم مبني بر اعطاي صالحيت فروش را صادرننمايد رهن گيرنده مجـاز ميباشد تا
بدون تائيد محکمه صالحيت فروش را اعمال کند ) ،خواستار آنست تاحق اعماـل
فروش جايداد تحت تضمين را درصورتيکه محکمه حکم فروش راصادرنکند بخـود
محفوظ بدارد .
بانک ملي و پښتني بانک نيز دررابطه به حصول دين مبالغ هنگفتي از بابت
ليتراف کريدت ها عليه يک تعداد شرکت ها که ازسال 1370و 1373بدينسـو
بايفاء ديون خويش اقدام نکرده خواستار آنند تاديون مذکور که مربوط به حقـوق
عامه بوده طبق حکم قانون تحصيل گردد .
مطالبات بانکها طي گزارش مفصلي به جلسه مورخ  1389/9/30مقـام
محترم شورايعالي تقديم گرديد که مقـام عـالي طـي تصـويب (  )974مـورخ
 1389/9/30هدايت ذيل ر ا درزمينه صادر فرمود :
«درمورد مشکالت د افغانستان بانک  ،پښتني بانک و بانک ملي ناشـي
ازرهن اموال غيرمنقول درحاليکه محترم عتيقي مشاوررياست عمـومي دافغانسـتان
بانک حاضر بود بحث همه جانبه بعمل آمد وباالثر درزمينه تجويز ذيل اتخاذ گرديد.
هرگاه بانک ازشخص حقيقي يا حکمي بموجب قرارداد بانکي طلب
گاربوده و درحلول ميعاد معين تاديه فروش – مديون بايفاي دين نمي پردازد حصول
دين بانک به ترتيب ذيل صورت گرفته ميتواند .
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:1اگر بانک درمقابل قرضه ذمت مديون جايداد غير منقول مديون را به رهن
داشته باشد ميتواند فروش جايداد مرهونه را از محکمه مربوط تجويز قانوني حاصل
و براي حصول دين خويش بفروش جايداد مطابق به تجــويز محکمه اقدام نمايد .
بمنظورحمايه موثر بانک ها زماني که قضاياي رهن بانک ها جهت حصول
قروض آنها به محاکم محول ميگردد محاکم قضايا را دراجنداي عاجل شامل وهرچه
زودتر مطابق به احکام قانون بران رسيدگي وادارات ذيربط را درجريان قرار دهند
وبدون دليل دررسيدگي قضاياتاخيرنه نمايند .
:2اگر مديون درمقابل دين بانک جايداد منقول ويا غيرمنقول را به تضمين
نداده باشد بانک ازطريق مراجعه به محکمه براي حصول دين خويش اقدام و
درصورت تثبيت حقوق  ،دين خويش را ازهرگونه جايدادي که مديون داشته باشد
مطابق به مقررات طرزتحصيل ديون باتجويز محکمه حصول نمايد .
:3هرگاه بانک دربرابردين خويش کدام جايدادي را به شکل بيع جايزي
بروي اسناد شرعي بدست داشته باشد که البته شرط صحت بيع جايزي تصرف
مشتري درمبيعه جايزي ميباشد ميتواند منافع مبيعه جايزي را بدست داشته تازمان
حصول اصل دين ازمنافع مادي آن استفاده نمايد و باآلخره درصورتيکه بايع مديون
بازهم به ايفاي دين حاضر نگردد به تجويزمحکمه مربوط به فروش قطعي مبيعه
جايزي طوريکه مقررات شرعي و قانوني ايجاب ميکند اقدام نمايد .
:4درصورتيکه قروض بانک قروض ليتراف کريدت دربرابر توريد اموال
منقول باشد اموال منقول عندالوصول به بنادر يا گمرکات کشور تحت تضمين
بانک قرارداشته تا زماينکه مديون دين ليتراف کريدت را تصفيه نکرده باشد بدون
اذن يا اجازه بانک از گمرکات و بنادرخارج کرده نتوانسته وبران تصرف کرده
نميتواند درصورتيکه اموال قابل فساد درمدت باشد بانک ميتواند به محکمه مربوط
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:مراجعه و تدابير احتياطي را مبني به فروش امـوال بهر نحويکه قانون ايجاب
ميکند حاصل نمايد .
 :5درتمام اين احوال چون فقره  2ماده  27قانون رهن اموال غيرمنقول بـه
احکام قانون اساسي درساحه حقوق افراد تباين دارد يعني هرقضيه حقوقي يا حصول
دين ازمدرک معامالت حقوقي را درصورت تنازغ و اخـتالف خاصـتاً درامواـل
غيرمنقول بايد محکمه مطابق به قانون ارزيابي و تصميم اتخاذ نمايد لذا تطبيق فقره
 2ماده  27قانون رهن اموال غيرمنقول را به تصميم يک جانبه دايـن (بانـک )
نميتوان توجيه عادالنه وقانوني دانست .مراتب مصوبه به جميع بانکها ونيز محـاکم
طورمتحدالمال اخبار گردد».
موضوع باینوسیله جهت آگاهی به محاکم محترم استيناف واليات تعمـیم
گردید تا وفق آن اجراآت نموده موضوع را به محـاکم مربـوط نیزبـه اخبـار
نمايند)40(.

 -40درارتباط معامالت تجارتی وقرضه های بانکی متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )1695-1622مؤرخ 1389./5/23
:2متحدالمآل شماره ( )957-857مؤرخ .1390/5/26
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حکم مقام ریاست جمهوری
درموردحفاظت زمین های زراعتی  ،باغها،پارک ها
وساحات سبزتعمیم شد.
متحد المال شماره ( )7729مورخ 1389/10/26
رياست دفترآمريت عمومي اداري قوه قضائيه .
مکتوب ( )3471مورخ  1389/10/21آمريت اسناد وارتباط رياسـت
تحريرات ازاثرنامه شماره ( )53731مورخ1389/10/12مديريت اداري آمريت
ساحات حفاظت شده رياست حفظ ميراث هاي طبعي اداره ملي حفاظـت محـيط
زيست به اين شرح مواصلت نموده است .
« به منظور تحقق اهداف حکم شماره ( )4252مـورخ 1389/7/19
مقام محترم عالي رياست جمهوري اسالمي افغانستان طبق ماده چهـارم آن  ،اداره
ملي حفاظت محيط زيست جلسه کاري را به اشتراک نماينده گان محترم ارگـان
هاي شامل حکم فوق الذکر بتاريخ  1389/10/5درمقراين اداره دايرنمود .
جهت تشريک مساعي وهمکاري بهتروزارت خانه ها وادارات محترم کاپي
ازحکم موصوف گسيل شد تا عنوالموقع هريک به سهم خويش طوريکه الزم دانند
اجراات خواهند نمود ».
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مراتب مکتوب نمبرفوق نقالارقام ويک کاپي حکم شماره ( )4252مورخ
 1389/7/19مقام عالي رياست جمهوري اسالمي افغانستان نيز ضماٌ ارسال شد تا
مسبوقيت بوده عندالموقع به سهم خويش طبقا تعميل واجراات ميداريد

حکم
رئيس جمهوري اسالمي افغانستان
درمورد حفاظت زمين هاي زراعتي  ،باغ ها ،پارک هاي
تفريحي وسايرساحات سبز
ماده اول:
بتاسي ازحکم ماده ( )90قانون تنظيم امورزمينـداري وصـراحت حکـم
شماره ()4195مورخ  1381/9/2رئيس دولـت انتقـالي اسـالمي افغانسـتان
بمنظورحفاظت اراضي زراعتي  ،باغها  ،پارک ها وساير ساحات سـبزمراتب آتـي
منظوراست .
ماده دوم :
اعمارساختمان ويا اختصاص اراضي مندرج ماده اول اين حکـم جهـت
احداث شهرها ،شهرک ها ،محالت تجارتي  ،صناعتي  ،مسکوني وسايرمقاصد که
موجب تخريب وازبين رفتن اراضي متذکره گرديده وخطرالودگي محـيط زيسـت
رادرقبال داشته باشد جداٌ ممنوع ميباشد .ماده سوم :
وزارت هاي زراعت وآبياري  ،امورشهرسازي  ،اداره مستقل ارگان هـاي
محل وشاروالي ها درمرکز وواليات کشورازتطبيق اين حکم مسئول ميباشند .
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ماده چهارم :
اداره ملي حفاظت محيط زيست ازتطبيق اين حکم نظارت نموده وطـي
هرشش ماه گذارش تطبيق آنرا ترتيب وبه مقام رياست جمهوري ا.ا ارايه نمايد ( )41

-41درموضوع حفظ امالک عامه متحدالمآ لهای ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )6382مؤرخ 1389./12/22
:2متحدالمآل شماره ( )146-74مؤرخ 1392/1/6
:3متحدالمآل شماره ( )598-523مؤرخ 1392./3/3
:4متحدالمآل شماره ( )2953مؤرخ .1392/3/27
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دیت
جبران حق متضرر است اماقایم مقام تعزیر که حق عامه
است  ،قرارنمی گیرد
متحد المال شماره ( )3607-3537مورخ 1389/10/27
ریاست داراالنشاء شورايعالي ستره محکمه
ديوان مدني محکمه ابتدائيه حوزه دوم شهرکابل ازطريق رياست محکمـه
استيناف واليت کابل شرحي رابه ارتباط دعوي حق العبدي فوت ترافيکي ازطـرف
ورثه متوفي عليه دريور استهداء نموده است  ،جريان طوري بوده که متوفی مـورد
تصادم موترقرارگرفته وفات نموده و دیور درمحکمه ذيصالح بجزاي مدت يکسال
حبس تنفيذي محکوم شده است باساس ادعاي ورثه متوفي قسـمت دعـوي حـق
العبدي ورثه محول محکمه مذکور گرديده ومشکليکه به نظرهئيات قضـائي ايـن
محکمه وجود دارد و ايجاب روشن شدن را ميکند اين است که ماده ( )1قـانون
جزاء چنين مشعراست :
« اين قانون جرایم و جزاهاي تعزيري راتنظيم مينمايد مرتکب جرايم حدود
– قصاص وديت مطابق احکام فقه حنفي شريعت اسالمي مجازات ميگردد ».
طوريکه درصفحه ()160جلدوم تشريع الجنـائي فـي االسـالم آمـده
ودرسايرکتب شرعي نيزهمين مطلب که ديت درقتل خطاعقويت ومجازات اصـلي
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است که عبارت ازصد شتربوده وهمچنين کفارت ازجـزا هـاي اصـلي آنسـت
ودرصورت عفو ازديت جزاي بدل وجود دارد که روزه گرفتن اسـت .درکتـاب
فوق چنين آمده است  :درقتل خطاء به جزاء دوجزاءاصلي که ديت وکفاره اسـت
باتفاق فقها .ديگرتعزيرنيست ولي درقانون ترافيک براي متهم جزاء پيشبيني شـده
است که دریور مذکور به يک سال حبس تنفيذي محکوم به مجازات شده وباردوم
ورثه مقتول درمحکمه خواهان ديت ميشود که اين هم مجازات ميباشد .
نقطه قابل استهداء درمورد اينست :يکي اينکه متهم قتل خطاء درقضـاياي
ترافيکي دومجازات داده ميشود يکي جزاي پيشبيني شده درقـانون ترافيـک ودوم
ديت نظر بدعوي مدعي حق العبد که دوجزاء دريک جرم صورت ميگيـرد وبـه
صالحيت محکمه نيز اشکال وارد مي شود .چون ديت جزاء است بايد درمحکمه
جزائي رسيدگي شود وازطرف ديگرطوريکه قبال ذکرشد چون درشـریعت ديـت
وکفاره جزاءاصلی پيشبيني شده ومرتکب بجز ازآن قابل تعزيرنیسـت ومجـازات
پيشبيني شده درقانون ترافيک نيزجزاي تعزيري است  .لذادرزمینه خواهان توضـیح
قانونی می باشیم .
استهدافوق پس ازمطالعه رياست محترم داراالفتاء وغورمـدقيقين قضـائي
رياست محترم تدفيق و مطالعات بمقام محترم شورايعالي بالتفصيل گزارش يافـت .
مقام محترم قرارمصوبه ( )991مورخ 1389/10/7درزمينـه هـدايت ذيـل را
صادرفرمود .
« مطلب مورد استهداء تحت مداقه قرارگرفت ومراتب ذيل تصويب شد :
:1ديت جيران حق متضرراست که دران اصالح وتنقيض نيزآمده ميتوانـد
وآنهم به قيمت نقره تاديه ميگردد ولي قايمقام تعزیر که حق عامـه اسـت
قرارنميگيرد .
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:2حينيکه قضيه جزائي درمحکمه جزائي تحت دوران قرارميگيرد مـدعي
حق العبد همزمان توأم بادعوي جزائي به اقامه دعوي حـق العبـد خـود
مبادرت کرده ميتواند .
:3درصورتيکه دعوي جزائي نهائي شده باشد

دعوي حق العبـدي بـه

محکمه مدني تحت دوران قرارميگيرد .
متن مصوبه غرض توحيد مرافق قضائي بـه تمـام محـاکم متحـدالماالٌ
اخبارگردد»
متن مصوبه باینوسیله طورمتحدالمآل به محاکم محترم استیناف والیـات
تعمییم گردیدتاآنرا جهت اجراآت به محاکم مربوط نیز اخباردارند)42 (.

 -42درامور دیت  ،قصاص ومسایل مر بوط آن،متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )3607-3537مؤرخ 1389./10/27
:2متحدالمآل شماره ( )1799-1727مؤرخ 1391./6/29
:3متحدالمآل شماره ( )2575-2453مؤرخ .1391/11/7
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تملیک خط هائیکه
ثبت امالک نشده  ،بعداز ارزیابی محکمه
ذیصالح جهت ثبت به اداره امالک ارجاع گردد.
بررسی صحت وسقم
وثایق ازصالحیت محکمه ذیصالح است
متحد المال شماره ()3679-3608مورخ 1389/11/10
رياست داراالنشا شوريعالي ستره محکمه
محترم محمد فاروق نديم وکيل شرعي ورثه مرحوم سردارمحمد داود خان
شهيد طي عريضه بمقام محترم ستره محمه عـارض ومتـذکر شـده کـه «قـبال
سردارمحمد هاشم خان باساس تمليک خط شرعي ( )31ماه دلوسال 1331يـک
اندازه ملکيت اش واقع مربوطات واليت ننگرهار را براي برادرزاده اش سردارمحمد
داود خان تمليک نموده بود  .ولي تمليک خط مـذکور ازثبـت دراداره امـالک
ننگرهار بازمانده چون مثني ( 1337/1/14)2-2تمليک خط شرعي مـذکور را
بدست دارم که ثبت ديوان قضا ميباشد ونيزمصوبه ( 1354/5/3)163شورايعالي
ستره محکمه درمورد صادرگرديده  ،آرزومندم عنواني رياسـت محتـرم محکمـه
استيناف واليت ننگرهار هدايت عنايت فرمايند که تمليک خـط شـرعي مـذکور
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رارسما به اداره امالک واليت ننگرهار اطالع دهند تا تمليک خـط مـذکورثبت
امالک گردد ».
رياست تحريرات باالثر هدايت مقام محترم سـتره محکمـه موضـوع را
ازمحکمه استيناف واليت ننگرهاررسما استيضاح  ،باالثر آمريت وثایق و ثبت اسناد
آن محکمه درزمينه معلومات ذيل را ارائه نموده اند :
«قرارمالحظه کنده جات تمليک خط هاي سـال 1331تمليـک خـط
( 24)31-854دلوسال 1331مرتبه محکمه مرافعه مشرقي کـه مملـک دران
واالحضرت سردارمحمد هاشم خان ومملک له دران واالحضرت سردارمحمد داود
خان بوده که درکند ه تاريخ فوق الذکر ثبت ميباشد واينکه دردفاترامالک مربـوط
درزمان معين قيد گرديده ياقيد نگرديده ازمسئوليت هاي مملک له ميباشد ».
متن عريضه عارض ومعلومات حاصله به ارتباط تمليک خط تحت مطالعـه
تدقيقي رياست محترم تدقيق ومطالعات قرارگرفته – چنين ابرازنظربعمل امده است .
« اسناد شرعي طبق صراحت فره ( )1ماده ( )5قانون تنظيم امورزمينداري
مدارحکم ميباشند فقره فوق چنين مشعراست :
(ماده (:)5
سند شرعي محکمه مبني برخريد تمليک هبه  ،ترکه  ،تقسيم تبادله زمين،
ابراء خط ،اصالح خط  ،وسند فيصله قطعي که مستند براسـناد امالکـي قبلـي
صادرگرديده وحاوي شرايط ذيل باشد :
 داراي ثبت محفوظ به ديوان قضاء باشد-

مبطل آن موجود نباشد .
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زمين داخل وثيقه شرعي درصورتي که تابع ماليه بوده به دفترماليه قيد

باشد ».
ازجانب ديگربعد ازاجراي سند شرعي درمحاکم مبني برانتقـال ملکيـت
بنابرهمکاري بين ادارات دولتي  ،اين مکلفيت ووظيفه محاکم است تـا ازاجـراي
وثيقه به ادارات ثبت امالک اطالع دهند تا ازيک سوء باعث هماهنگي دفاترادارات
دولتي گرديده وازجانب ديگرماليات دولت الاجراء نمايند .
بناءًبهتراست موضوع به محکمه ذيصالح راجع گردد تـاطبق مـاده ()9
تعليمات نامه وثايق وبادرنظرداشت ماده ()5قانون تنظيم امورزمينداري بعد ازبررسي
صحت وسقم سند درصورتيکه مبطل آن وجود نداشـته باشـد وعـاري ازجعـل
وتزويرباشد کدام خالي قانوني نداشته باشد جهت ثبت به دفترامالکي رسما ارسال
نمايند تارفع مشکل عارض گرديده وماليه نيزضايع نگردد )43 (».
حينيکه کليه سوابق توام بانظرتدقيقي درجلسه مورخ 1389/10/21بمقام
محترم شورايعالي گزارش داده شد قرارمصوبه ( )1042هدايت ذيل صادرگرديد
«نظررياست محترم تدقيق ومطالعات تائيدشد .نظرارائه شده طورمتحدالمال
به جميع محاکم ومراجع ذيربط اخبارگردد »

-43درمورد رسیده گی به صحت وسقم وثا یق متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )642-572مؤرخ 1390./3/8
:2متحدالمآل شماره ( )856-785مؤرخ 1390./4/20
:3متحدالمآل شماره ( )1031-949مؤ رخ.1393/6/26
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حسب هدايت فوق اينک متن نظررياست تدقيق ومطالعات که مورد تائيـد
مقام عالي قرار گرفته است بدينوسيله متحدالماالٌ به محاکم محترم استيناف واليات
ومراجع مربوط اخبارشد تاآنرا به محاکم تحت اثرشان اطالع دهند )44 (.

-44به ارتباط رعایت قانون زمینداری دراجرای اموروثایق متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده
است:
:1متحدالمآل شماره ( )3750-3680مؤرخ1389./8/19
:2متحدالمآل شماره ( )1144-1072مؤرخ 1390./7/27
:3متحدالمآل شماره ( )975-903مؤرخ 1392./5/22
:4متحدالمآل شماره ( )2085-2006مؤرخ .1393/8/28

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

انتقال ملکیت زمینهای اشخاص
گرچه تصفیه هم شده باشد ،بعداز معلومات های الزم
صورت گیرد.
متحد المال شماره  3680الي 3750مورخ 19ر11ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
رياست وثايق وثبت اسناد طي پيشنهاد شماره  844مورخ 30ر9ر1389
مراتب ذيل را طالب هدايت گرديده اند :
«متکي به مصوبه  247مورخ 22ر4ر 1389مقام محترم شوراي عـالي
ستره محکمه که درمورد اجرای وثايق زمين داخل حوزه جغرافيايي نواحي شهر کابل
موقعيت دارد،ودفاتر امالکي آنها درولسوالي ها قرارداشته اند،درتصويب مــواد
هفتگانه متذکره مصــوبه فوق الذکر ازجمله درماده دوم آن چنين هـدايت داده
شده:ادارات ثبت اسناد ووثايق شهرکابل به اجراي اسناد ووثايق مربوط زمين داخل
حوزه ها ي جغرافيوي نواحي ولو دفاتر امالکي آن درولسوالي ها قرار داشته باشـد
بعد ازانجام عمل تصفيه و طي مراحل فورمه هاي دوراني انتقال ازطريق دفاتر امالکي
ولسوالي ها مبادرت نمايند .
قراريکه مالحظه شده ،حد اکثر جايداد هاي اشخاص چه درنواحي شهري
وولسوالي هاي واليت کابل ويا ساير واليات افغانستان که ملکيت شان بداخل قباله
هاي شرعي دست داشته شان موجود است وساحه زمين داري آنها تصفيه شده است
بناءً در صورتيکه جايداد ها و اراضي زمين ملکيت شان در داخل قباله هاي شرعي
شان درج باشد و عمل تصفيه از طرف مراجع مربوط صورت گرفتـه باشـد کـه
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اراضي دولتي و ملکيت عامه درجايداد شان متصور نباشد باردوم از طرف محکمـه
درحين خريد وفروش و اجراي قباله لزومي به ارسال تصفيه اراضي به مراجع مربوط
در قباله هاي آنها ندارد و ازجانبي آمريت هاي وثايق چهارگانـه شـهرکابل طـي
پيشنهاديه هاي جداگانه نيز مشکالت وتکاليف مراجعين محترم رادر زمينـه ابـراز
داشته اند .
فلهذا به منظورسهولت هرچه بهتر در اجراي امور وثايق ورفع مشـکالت
مردم  ،چه در شهرکابل وياديگر واليات افغانستان و بخاطر جلـوگيري از فسـاد
اداري اگردرحين اجراي قباله ها از طرف محاکم مربـوط در حاليکـه اراضـي
اشخاص قبالً تصفيه شده باشد  ،محکمه از ارسال تصديق تصفيه اراضي به مرا جع
ذيربط آن خود داري نمايند بهتر و موزون خواهد شد.
بناءً پيشنهاديه هذا به مقام عالي شما احتراماً تقديم شد درزمينه طوريکـه
هدايت مـيفرمايند موجب تعميل است ».
مطلب مورد استهداء تحت مطالعه مدققين قضايي رياست محترم تـدقيق و
مطالعات قرارگرفته چنين ابراز نظربعمل آورده اند .
« زمينداري اشخاص گرچه تصفيه شده باشد بازهم محکمه مکلفيت دارد
تاراجع به مواد ذيل از اداره امالک معلومات خواسته اجراات نماينـد تـا اسـناد
اشخاص درآينده طرف اشتباه قرارنگرفته به طور قانوني ترتيب گردد .
 -1اداره امالک به محکمه اطمينان بدهند که موازي ( )...زمين شخص
معرفي شده به اسم مالک آن قيد دفتر بوده سند مبطل ندارد .
 -2زمين مورد فروش تحت تضمين غير نميباشد .
 -3زمين متذکره به بيع گروي يا جائزي بفروش نرسيده است.
 -4زمين نامبرده تحت تجديد نظر نميباشد .
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بعد ازمعلومات متذکره محکمه يـا اداره وثـايق مربـوط بـه فـروش
همچوجايداد ها اقدام قانوني نمايد درغير آن اگر يکي از شرايط متذکره را جع بـه
زمين تحت فروش موجود گردد حسب هدايت ماده  1038قانون مـدني منحيـث
اينکه مبيعه مقدور التسليم نميباشد ،فروش آن جواز ندارد وکذا اگر زمين متـذکره
به بيع جائزي فروخته شده باشد مبيعه مال غير دانسته شده حسب هـدايت مـاده
 1152قانون مدني بيع منعقد ميگردد اما نفاذ آن به اجازه مشـتري بيـع جـائزي
موقوف ميگردد.بناءً ايجاب مينمايد تا موضوع به محاکم و آمريت هاي وثايق طور
متحد المال اخبار گردد تا موارد متذکره را دراجراي قباله و غيره اسناددرنظرداشته
باشند ».
استهدا و نظر تدقيقي مرتب برآن به مقام محترم شوراي عالي پيشنهاد شـد
که پس از بحث برموضوع قرار مصوبه  1198مورخ 28ر10ر 1389هدايت ذيل
صادر گرديد :
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد شد نظر مذکور بـه جميـع
محاکم طــور متحد المال اخبار گردد» .
نظر ریاست تدقیق ومطالعات که مورد تائید مقام عالی قرار گرفتـه اسـت
بمنظور همگونی اجراآت محاکم بدینوسیله متحدالماالً تعمـیم گردیـد ،محـاکم
استیناف موضوع رابه محاکم مربوط خویش نیز اخبار نمایند)45 (.
 -45به ارتباط رعایت قانون زمینداری دراجرای اموروثایق متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )3750-3680مؤرخ1389./8/19
:2متحدالمآل شماره ( )1144-1072مؤرخ 1390./7/27
:3متحدالمآل شماره ( )975-903مؤرخ 1392./5/22
:4متحدالمآل شماره ( )2085-2006مؤرخ .1393/8/28
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کاستی هاونواقص کارمحاکم
که درنظر تفتیش قضایی منعکس گردیده بعداز ابرازنظر تدقیقی جهت
تعمیم تجارب اخبار شد.
متحد المال شماره 3832-3751مورخ 4ر12ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

هيئات بررسي رياست محترم تفتيش قضايي به تاسي ازهدايت مقام محتـرم
ستره محکمه ضمن بررسي امور مربوط به ديوانهاي محکمه ابتدائيـه حـوزه اول
شهرکابل و آمريت وثايق و ثبت اسناد آن حوزه کاستي هاي ذيل را دراجراآت انجام
شده محکمه مذکور متبارز دانسته اند .
 -1در برخي مکاتيب  ،فيصله ها و قرارهاي قضايي ازکاربن پيپر استفاده
شده که خوانا نبوده توجه الزم رادر زمينه معطوف نداشته اند .
 -2بعضاً دفاعيه متهم ضم فيصله گرديده اما متن آن با خلـص آن درج
فيصله نشده است درحاليکه بايد متن يا خالصه دفاعيه قانوناً درج فيصله گردد .
 -3در برخي موارد با وجود داليل الزام به متهم برائت داده شده است
گرچه محکمه درحکم خود طبق حکم قانون مستقل بوده ولـي الزم اسـت پـس
ازتحقيقات الزم احکام قانون را تطبيق نموده و اسباب و موجبات حکم رادر فيصله
به طور واضح درج نمايند تا سوالي درين مورد باقي نماند .
 -4التواي دوسيه ها بيش ازميعاد قانوني به مالحظـه رسـيده اسـت
درحـاليکه مواعيد رسيده گي قضايا بائيستي درمحاکم جدًا رعايت شود.
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 -5تعدادي از قضايا پس ازاتخاذ تصـميم قضـايي بـيش از ده روز
درمحکمه باقيمانده که اين امر مخالف حکم ماده  261قانون اصـول محاکمـات
مدني بوده ازتکرار همچو نقيصه جداً اجتناب به عمل ايد .
 -6در برخي اسناد ديده شـده کـه دراخيـر سـتون هـاي تعرفـه
اشخاص،موضوع و تحديد آن قضات و آمرين وثايق مهر وامضاءنمي کنند درحالي
که ضروري است تا دراخير محتوي هر ستون مهر و امضا شود تا معلومات مندرج
آن محدود و مقيد گردد .
 -7در برخي از وثايق مهر ها خوانا نمي باشد  ،همچنان حين ثبت وثيقه
درکنده  ،موضوع با خط و کتابت مختلف ارقام يافته است.
 -8درحاليکه محررين،قضات و مسئولين وثايق بايد توجه نمايند تا ثبت
وثيقه به يک خط و بدون قلم خورده گي  ،گل و تراش تحرير يابد.
 -9درعده اي ازاسناد،اجرااتيکه در باره محصول آن صـورت گرفتـه
درج سند نشده تحويلي محصول ويا عدم تحويلي آن معلوم نميباشد بنـابرآن الزم
است طبق رويه معمول درعموم اسناد محصولي بعد ازتحويلي محصـول نمبـر و
تاريخ رسيد محصول در پيشاني وثيقه و در ثبت آن درج گردد .
مسايل فوق که مورد تدقيق مدققين قضايي رياست محترم تدقيق و مطالعات
قرارگرفته طي اجالس مورخ 5ر11ر 1389مقام محترم شوراي عالي مطرح بحث
قرار گرفت و قرارمصوبه  1226در زمينه هدايت ذيل صادر گرديد .
«کاستي ها و نواقص کار محاکم که درنظر رياست محترم تفتيش قضـايي
منعکس ومورد تدقيق رياست محترم تدقيق و مطالعات قرارگرفته است،به مقصد جلو
گيري ازتکرار آن به تمام محاکم متحدالماالً اخبار گردد» .
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مراتب به تأسی ازمصوبه فوق بدینوسیله بـه محـاکم اسـتیناف تعمـیم
46
گردیدتاآنرا به محاکم مربوط اخبار نموده ودر اجراآت خویش مد نظر گیرند.

 -46مراجعه شود به متحدالمآل شماره ( )2501 - 2428مؤرخ .1389 / 7/29
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درمورد شهود ذوالیدی
دردعوی دفع تعرض
متحد المال شماره  3824الي  3896مورخ 7ر12ر1389
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
رياست محترم محکمه استيناف واليت پکتيا طي نامه شماره 1523مورخ
25ر7ر 1389از اثر استهدائيه محکمه ابتدائيه ولسوالي سيد کرم آنوالء مراتـب
آتي را طالب هدايت شده اند :
( دوسيه نسبتي حقوق دعوي دفع تعرض ذات البيني مدعي اسامي ( الف )
عليه اسامي (ب) تحت دوران شرعي درمحکمه ابتدائيه ولسوالي سيد کرم قراردارد
 .بعد از صحت دعوي و درج در صورت حال ازمدعي طبق هـدايت مـاده 329
قانون اصول محاکمات مدني شهود ذواليدي خواسته شد وبعد از قبـول شـهادت
شهود ذو اليدي نزد محکمه  ،از مدعي عليه حجت و برهان خواسته و بعداً طبـق
احکام قانون به تزکيه سري شاهدان پرداخته شد حينيکه ازمدعي مذکور شاهدان
تزکيه علني خواسته شد مدعي مذکور به اين و آن بهانه ازمحکمه کناره جويي نمود
که محکمه سه جلب را مبني بر حاضر شدن مدعي به محکمه صادر نمـوده بعـداً
معلوم گرديد که يکي ازاشخاصي که شاهدي ذواليدي را ادا نمـوده بـود فعـالً
درخارج ازکشور بسر ميبرد و مدعي موصوف را غرض تزکيه علني حاضر کـرده
نميتواند که درواقع مشکل آفرين است بناءً اين محکمه دچار مشکل ميباشد که ايا
طبق مسئله شرعيه ( المدعي من اذا ترک ترک ) عمل نمايد واوراق دوسيه را ترک
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خصومت نمايد طبق ماده  154قانون اصول محاکمات مدني و يا اينکـه ملتـوي
قراردهد تا مدعي مذکور شاهدان خود راغرض تزکيه علني به محکمه حاضـرنمايد
درزمينه طالب هدايت ميباشيم ».
مطلب مورد استهدا تحت غور و مداقه مدققين قضايي رياست محترم تدقيق
و مطالعات قرارگرفته چنين ابراز نظر بعمل آمده است :
(( رسيد ه گي به دعوي دفع تعرض داراي اجراآت خاص است که درماده
 329قانون اصول محاکمات مدني ذيالً توضيح گرديده است « :ازمـدعي دفـع
تعرض شهود ذواليدي مطالبه و بعد از اثبات ذواليدي ازمدعي عليه حجت و برهان
خواسته ميشود در صورت عجز مدعي عليه ازاقامه حجت وبرهان به منع و دفـع
تعرض مدعي عليه بر مدعي بها اصدار حکم ميشود».
بناءً بعدازخواستن حجت وبرهان ازمدعي عليه در صـورتيکه حجـت و
برهان را اقامه کرده نتواند محکمه به منع مدعي عليه حکم صادر ميکنـد درايـن
مرحله ضرورت به تزکيه شهود اصالً وجود ندارد و ازجانب ديگر طبق صـراحت
فقره يک ماده  337قانون اصول محاکمات مدني عمليه تزکيه علني وسـري در
قبال شهود ملزمه صورت ميگيرد نه در قبال شهود ذواليدي و شـهود ذواليـدي
دردعوي دفع تعرض شهود ملزمه نيستند بلکه الزام مدعي عليه به منع تعرض همانـا
عدم اقامه حجت وبرهان است بناءً دردعاوي دفع تعرض باجراي عمليـه تزکيـه
علني وسري ضرورت نيست ».
حينيکه نظر تدقيقي مرتب بر استهداء توام با استهدا ضمن پيشنهادي بـه
مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه گزارش داده شد طي تصويب شماره 1472
مورخ 12ر11ر 1389هدايت ذيل صادر گرديد:
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« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد شد موضوع به جميع محاکم
طور متحد المال اخبارگردد»
موضوع باینوسیله غرض آگاهی واجراآت وتعمیم بـه محـاکم مربـوط
47
بشمااخبارگردید.

 -4747بارتباط این موضوع متحدالمآل شماره (  )1580 - 1508مؤ رخ 1391/ 5 /23
قابل مالحظه می باشد .برطبق متحدالمآل مذکور:دردعوی دفع تعرض چون موضوع دعوی اثبات
ید بر مدعابهااست  ،بعداز اقامه شاهدان ذوالیدی ازطرف مدعی  ،ازمدعی علیه حجت وبرهان
خواسته میشودوچون شهود دردعوی دفع تعرض شهودملزمه استه لذا ترکه سری وعلنی آن امر
حتمی است.
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بررسی اسناد امالکی
مخزن آرشیف حقوقی وزارت مالیه
متحد المال شماره  9382مورخ 1389/12/22
رياست دفترامريت عمومي اداري قوه قضائيه .
ضميمه مکتوب ()4000مورخ  1389/12/16آمريت اسناد وارتبـاط
رياست تحريرات حکم شماره ()7076مورخ  1389/12/11مقام عالي رياسـت
جمهوري اسالمي افغانستان بداخل ( )2ورق واصل و يک کاپي آن جهت آگـاهي
ضما ارسال شد تامسبوق بوده طبقاٌ به سهم خويش اجراآت مقتضي را مرعي ميداريد
.

حکم شماره ()3410مورخ 1389/6/7
مقام عالي رياست ج .ا.ا درمورد بررسي مجدد
اسناد امالکي مخزن ارشيف وزارت ماليه .

مجلسی که پيرامون تحقق حکم شماره  3410مورخه  1389/4/7مقام
عالي رياست ج.ا.ا به ارتباط ايجاد ميکانيزم ارائه معلومات امالکي مخزن آرشـيف
وزارت ماليه  ،که بتاريخ  8قوس سال جاري به اشتراک نماينـده گـان مجـرب
ومسلکي باصالحيت ادارات ذيربط ،يعني ستره محکمه  ،وزارت هـاي زراعـت ،
آبياري ومالداري  ،امورداخله  ،ماليه  ،اداره محترم جيـوديزي وکـارتو گرافـي
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درفترکارمعين اداري وزارت ماليـه دائرشـد  .درآغـازمعين اداري وزارت ماليـه
مشکالت موجوده مخزن آرشيف راتوضيح  ،ودرضـمن عـالوه نمـود  ،مـوارد
مشکوک جعل وتزوير ،که درطي سالهاي گذشـته  ،يعنـي قبـل ازسـال1383
دردفاترموجوده مخزن آرشيف وزارت ماليه موجود بوده  ،قبال توسط هيئت  ،که به
اساس حکم شماره  2127مؤرخ 1386/4/13مقام عالي رياست ج.ا.ا توظيـف
گرديده بودند ،بررسي وتفکيک صورت گرفته است .
اما درمورد ارائه معلومات امالکي نظرمشخص خويش را روشن نساخته اند
 ،بناءً وزارت ماليه بمنظور جلوگيري ازغصب امالک دولتـي وشخصـي وارائـه
معلومات موثق وپاسخ گوي مسئووليت هاي بعدي  ،جريان موضوع را مجدداً بـه
مقام محترم رياست ج .ا.ا پيشنهاداٌ عرض نمود .
مقام محترم رياست ج.ا.ا ذريعه حکم شماره 3410مـورخ 1389/6/7
خويش  ،کميسيون مشتمل ازنماينده گان باصالحيت ومسلکي سـتره محکمـه ،
وزارت هاي زراعت  ،آبياري ومالداري  ،امورداخله  ،وماليه واداره محترم جيوديزي
وکارتوگرافي را تحت نظروزارت عدليه توظيف فرمودند تا اسناد موجوده مخـزن
آرشيف وزارت ماليه را بررسي مجدد نموده ميکانيزم قابل تطبيق طبق پيشنهاد طرح
و درطي مراحل آن اقدام نمايند .
اعضاي محترم کميسيون بعد ازيک سلسله بحث ها پيرامـون مشـکالت
درمخزن آرشيف چنين تصاميم رابشکل نظرادارات مربوطه يادداشت ارايه کردند .
الف  :جهت ارائه معلومات امالکي بهتروجلوگيري معطلي قضايا ودعاوي
تحت دوران درادارات عدلي وقضائي وجريان کارهيئت تصفيه ،بايد ديتابيس ايجاد
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گردد  ،تاحين ارائه معلومات امالکي بدون معطلي وضياع وقت درکوتاه ترين مدت
معلومات ارائه گردد( وزارت زراعت؛ آبياري ومالداري ).
ب  :مراجع که ازاسناد امالکي معلومات ارئه ميدارند  ،تنها يک مرجـع
نباشد درپهلوي وزارت ماليه وزارت زراعت آبياري ومالداري واداره محترم کادستر
ودرصورتيکه جايداد وامالک ذريعه فرمان به شخص ويا کدام اداره دولتي داده شده
باشد رياست محترم اداره اموروداراالنشاي شوراي وزيران نيز بايد ازصحت فرمان
تصديق وتائيد نمايد  ،وهم چنان درپروسه تصفيه ازکادستر معلومات مطالبه گردد ،
تا کدام زمين ها مربوط شخص ويا دولتي (سلطاني ) مي باشد (.وزارت ماليه ).
ج :به منظورجلوگيري ازجعل وتزويرالزم است حين ارائه معلومات امالکي
 ،مکاتيب که ذريعه آن به مرجع تقاضا کننده معلومات ارائه ميگردد  ،بعضي عاليم
مخصوص وامنيتي دران تدارک ديده شود مثل اسناد بهادارباشد  ،نه کاغـذ هـاي
عادي  ،همچنان مکتوب به ارتباط امالک صادرميگردد بايد ممهوربـه مهرسـنگي
باشد ( وزارت داخله )
پس ازغورومداقه پيشنهادات وتصاميمي که اتخاذ گرديد ،
:1يک ديتابس صرفاٌ جهت سهولت درجستجووجلوگيري ازضياع وقت ايجاد
گردد.اما معلومات ارايه شده براساس دفاترباشد ونه ديتابس .
:2معلومات ازطريق اداره اراضي افغانستان ستره محکمه ورياست قضـاياي
دولت  ،رياست عمومي امنيت ملي  ،لوي څارنوالي وزارت داخلـه  ،اداره عـالي
نظارت وسايراارات ذيربط دولتي به امضاي آمربا صـالحيت آن ادارات از وزارت
ماليه مطالبه گرد  .وزارت ماليه معلومات را درفارمت مشـخص ترتيـب وذريعـه
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مکتوب به اين ادارات بفرستد  .بعد از مواصلت مکتوب ومعلومات  ،ادارات فوق
الذکر ازطريق نمرات تلفون قبالٌ تعيين شده و يا اي ميل صحت وسقم معلومـات را
ازنماينده قبالٌ تعيين شده وزارت ماليه مطالبه نمايد  .فقط درآنصـورت معلومـات
امالکي وزارت ماليه معتبر خواهد بود .
:3براي تعيين سرنوشت اسناد تزوير شده دفاتر امالکي قبالٌ توسـط هئيـت
بررسي وتشخيص گرديده است تحت نظرهئيت موظف باحضور داشت معتمد بـه
همراه حداقل سه نفر نيروي امنيتي جهت مطالعه وبررسي نهايي  ،دفاترمذکورتوسط
هئيات موظف با حضور داشت معتمد توسط نيروي امنيتي به وزارت ماليکه رسما
تحويل گردد .
:4معلومات دفتر امالکي تذکره ناقلين برويت اسناد دارائي هاي ملي شـده
وهمچنان برويت ثبت فرامين انهم درصورت که ازطرف هيئـت بررسـي اسـناد
امالکي مخزن آرشيف وزارت ماليـه کـه بـه اسـاس حکـم  2127مـورخ
 1386/4/19مقام عالي رياست محترم ج.ا.ا درلست اسناد مشکوک قلـم داد
نگرديده باشد به ادارات فوق الذکر ارايه گردد  .اما برويت سواد فرامين موجـوده
مخزن آرشيف وزارت ماليه بصورت قطعي معلومات ارائه نگردد .
نظر کمیسیون ازمالحظه جاللتمآب محترم رئـیس جمهـوری اسـالمی
افغانستان گـزارش یافت  ،باالثـر درذیل نظر متذکره هـدایت ذیـل را ارشـاد
فرمودند:
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مالحظه شد:
نظرکميسيون موظف با تزئيد نام اداره اموروداراالنشاي شوراي وزيـران
درماده دوم تائيداست ارگانهاي ذيربط طبقاًاجراآت نمايند)48 (.

-48درموضوع حفظ امالک عامه متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
به ارتباط رعایت قانون زمینداری دراجرای اموروثایق متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )7729مؤرخ1389./10/20
:2متحدالمآل شماره ( )146-74مؤرخ 1392/1/6
:3متحدالمآل شماره ( )598-523مؤرخ 1392/3/3
:4متحدالمآل شماره ( )2953مؤرخ .1392/3/27
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بخش دوم
متحدالمالها،مصوبات
ورهنمودهاي صادره سال 1390
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رعایت
احکام دین مبین اسالم
واحترام به سنن پسندیده مردم
متحدالمال شماره ( )441مورخ 1390/1/12
رياست دفترآمريت عمومي اداري قوه قضائيه
حکم شماره ( )127مؤرخ  1390/1/8مقام محترم ریاست جمهورری
اسالمی افغانستان که به امضاء جاللتمآب محترم معاون اول ریاست جمهوری مزین
است چنین حکمفرماست:
«ادارات ج.ا .برعايت احکام دين مبين اسالم واحترام به سـنن پسـنديده
مردم وحفظ عنعنات ومواريث فرهنگي جامعه مکلف بوده  ،رهبري ادارات دولتـي
اعم ازمرکزي ومحلي بخصوص واليان  ،قوماندانان قول اردوها وقوماندانان امنيـه
واليات که مسؤوليت عمده تأمين آنرا به عهده دارند ازپذيرش وتطبيـق هرگونـه
مشوره افراد داخلي وخارجي که مخالف عقايد وعنعنات ملي وديني کشور باشد ،
جداٌ اجتناب نمايند ».
مراتب حکم شماره فوق غرض تعميل نقـالً خبـرداده شـد محتویـات
آنرامدنظر داشته طبقاً تعمیل نمایند.
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منسوبین دولتی
که غرض تداوی بخارج میروند ،برای اخذ حکم
ریاست جمهوری نظرکمسیون صحی حتمی است.
متحدالمال شماره ( )354مورخ 1390/1/13
رياست دفتر آمريت عمومي اداري قوه قضائيه
مکتوب شماره( )84مورخ  1390/1/10آمريت اسناد و ارتباط رياست
تحريرات از اثر نامه (/7 )99حمل 1390/رياست عمومي اداره امور و داراالنشاء
شوراي وزيران جمهوري اسالمي افغانستان به شرح ذيل مواصلت نموده است:
« به منظور اجراآت شفاف و قانونمند ،رعايت عدالت اجتماعي و صـرفه
جويي از بودجه دولت به تعقيب متحدالمال هاي قبلي يکبار ديگر احتراماً به توجـه
تمام وزارت ها ،نهاد ها و ادارات دولتي که بودجه اي دولت را مصرف مي نمايند،
رسانيده ميشود که لطفاً پيشنهاد هاي مربوط به تداوي کارمندان منسوبين خود ،در
خارج از کشور را ،با اسناد مکمل مريضي و نظر کميسيون صحي وزارت محتـرم
صحت عامه به مقام رياست جمهوري اسالمي افغانستان جهت طي مراحل قـانونی
بفرستند.
هرگاه پيشنهاد هاي ياد شده ،بدون نظر کميسيون صحي اداري شخصيت
حقوقي معين ،مبني بر سفر مريض جهت تداوي به خارج از کشور ،بمقـام عـالي
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رياست جمهوري اسالمي افغانستان ،مواصلت نمايد ،جهت تکميل اسناد مربـوط،
اعاده خواهد شد.
يکبار ديگر توجه مسؤلين درجه اول ادارات مربوط را در زمينه معطـوف
نموده ،به تجديد احترامات فايقه ميپردازد».
مراتب مکتوب شماره فوق متحدالماالً خبر داده شد تا محتويـات آنـرا
مدنظر داشته طبقاً تعميل نمایند)49 (.

 -49بارتباط سلسله مراتب اداری متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
:1متحدالمآل شماره ( )6354مؤ رخ 1390./11/30
:2متحدالمآل شماره ( )9864مؤرخ .1392/10/2
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رهنمودهای
مصوب شورایعالی ستره محکمه دراموروثایق
متحد المال شماره( 122الي)259مورخ 22ر1ر1390
رياست عمومي تدقيق ومطالعات ستره محکمه
طوريکه مسبوق اند ستره محکمه ج.ا.ابتأسي ازستراتيژي اصـالحي قـوه
قضائيه ،سهولت وساده سازي دراجراآت قضايي رادرصدر فعاليت خويش قـرارداده
وقبالً باين منظور کمسيوني را ازترکيب مستشاران قضايي ورؤساي دوايرمسـلکي
تحت رياست آمر عمومي اداري قوه قضا ئيه توظيف نمود تادر اينمورد مطالعـات
نموده نتيجه هربخش رابه شورايعالي گزارشدهد.
کمسيون به اساس هدايت جاللتمآب قاضي القضات ورئيس ستره محکمه
در قدم نخست رهنمودها وطرزالعمل هاي کاري مربوط به امور توثيـق ودربخـش
ديگر فيصله هاي نمونوي راکه بادرنظرداشت جلوگيري ازطوالت تنظيم شده  ،آماده
ساخته وازطريق رياست دار االنشاء جهت غورنهايي به شوراي عالي ستره محکمـه
تقديم نمود.
درجريا ن سال  1389رهنمودهاي ذيل به ارتباط تنظيم امورتوثيـق طـي
مراحل نموده است:
 :1بمالحظه نامه شماره ( )56مورخه 1389/4/24رياست داراالنشـاء
شوراي عالي « رهنمود توضيحي در اموراجراي وثايق »به داخل ( )15مـاده بـه
موجب مصوبه شماره ( )381مؤرخ 1389./4/15
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:2بمالحظه نامه شماره ()748مؤرخ  1389/6/28رياست داراالنشـاء
شورايعالي«رهنمود مربوط به اخذ محصول فيصدي وثايق وفيصله ها » بداخل ()8
ماده بموجب مصوبه شماره (88ب) مؤرخ 1389./5/19
 :3بمالحظه نامـه شـماره ( )404مـؤرخ  1389/4/13رياسـت
داراالنشاء شوراي عالي« رهنمود توزيع نکاح نامـه » بـداخل ()132مـاده و«
رهنمود ثبت وثيقه نکاحنامه » بداخل ( )3ماده بموجب مصـوبه شـماره ()340
مؤرخ 1389./4/8
 :4به مالحظه نامه شماره ( )785مؤرخ  « 1389/6/19رهنمود فورم
دوراني اسناد ملکيت » بداخل ( )5ماده ودوفورم به موجب مصوبه شماره ()29
مؤرخ .1389/4/22
اين رهنمودها ازطريق رياست داراالنشاء شوراي عالي به رياست عمـومي
تدقيق ومطالعات ورياست نشرات ارسال گرديده وقسماًدرمجله طبع شده اسـت ،
اينک به تقاضاي برخي از محاکم رهنمودهاي فوق که جمله پنج رهنمود را احتـوا
مينمايد بحيث مجموعه واحد ارسال است تـا ازمالحظـه آن مسـبوق گرديـده
ومحتويات آنرادرعمل پياده نما يند.
درضمن از رياست محترم نشرات تقاضا ميشود تا زهنمود هاي موردبحث
را يک بار ديگر بحيث مجموعه واحددرمجله قضاء انتشار داده ممنون سازند.
ازهمکاري شان درزمينه سپاسگزاريم )50 (.

-50بارتباط رهنمودهای عمومی در امور وثایق متحدالمآ ل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )422-389مؤ رخ 1390./4/14
:2متحدالمآ شماره ( )2198مؤ رخ 1392./9/12
 :3متحدالمآل شماره ( )3066-2994مؤ رخ 1391./12/1
:4متحدالمآل شماره ( )1122-1049مؤ رخ .1392/7/30
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رهنمود توضيحي
در امور اجراي وثايق
رهنمود توضحي درامور اجراي وثايق  ،به موجب تصويب شماره () 381
مؤرخ 1389/4/15شوراي عالي ستره محکمه نا فذ ودرشماره اول  ،ماه حمل
سال  1390مجله قضاإ به نشر رسيده است .
الف  :مقدمه:
 .1محاکم وادارات ثبت اسناد و وثايق ،امور توثيق را مطـابق احکـام
شريعت وقانون بارعايت سهولت وساده سازي دراجراآت انجام دهند.
 .2هدف ازسهولت وساده سازي اين است تا امور مراجعين دروقت کم،
به صورت صحيح ،سالم وطي مراحل کوتاه  ،اجراء و ازسرگرداني جلوگيري بعمل
آيد.
 .3رعايت سهولت وساده سازي در اجراآت به هيچوجه احکام قوانين را
اخالل نمي نمايد.
ب – شروط اجراي وثايق:
 :1مسأله تصديق اهليت ،شخصيت و محل اقامت التـزام کننـدگان در
وثايق:
ازانجائيکه در تعامل جاريه ارجاع عرايض اشخاص به محـالت زيسـت
تکاليفي را براي مراجعين بار آورده است،بناءً به خاطر جلـوگيري از سـرگرداني
مراجعين بهتر است:
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درصورتيکه وثيقه در محکمه ولسوالي ترتيب گردد وشـخص تـذکره
بدست داشته تذکره وي از ولسوالي مذکور باشد ،محکمه بدون ارجاع عريضه بـه
ولسوالي جهت تهيه تصديق ملک و قريه دار ،به ترتيب وثيقه مبادرت نمايد .هرگاه
تذکره شخص از محل ديگر بوده ولي در حوزه قضايي محکمه ولسوالي اقامـت
داشته باشد در اين حال اگر مامور دولت و يا شخص ديگـري تصـديق اهليـت،
شخصيت و محل اقامت وي را نمود وثيقه وي اجراء ودر غير آن ازطريق ولسوالي
به کسب تصديق مبادرت بعمل آيد.
هرگاه وثيقه در شهريکه حوزه هاي مختلف قضايي و ادارات ثبت اسناد و
وثايق دارد ،ترتيب ميگردد تصديق ناحيه شاروالي يا تصديق مامور دولت و يا شخص
ديگر در اجراي وثيقه كافي ميباشد.
:2بمنظور تطبيق دقيق قانون بارعايت ماده ( )11تعليماتنامـه تحريروثـايق
صرف مشخصات تذکره تابعيت شـاملين وثـايق دروثـايق درج گـرددازدرج
نمبرکارت هويت ،پاسيورت  ،کارت انتخابات وساير اسناد خودداري شود.
:3حين مراجعه اشخاص به محاکم وادارات ثبت اسناد و وثايق مسـؤولين
درمورد تهيه لوازم ضروري وثيقه مانند تذکره ،فوتو ،شهود واينکه شـهود سـن
18سال راتکميل کرده باشند ،آنان را رهنمائي مي نمايد.
:4درترتيب وکالت خط ها ،در صورتيكه اسناد مکمل امالكي مؤكل موجود
باشد ،نمبر ،تاريخ ومحل صدور سند در وکالت درج و از مشخصـات كامـل
مؤكل به به وكيل ذكر بعمل آيد.
:5هر گاه سند ملكيت مؤكل حين ترتيب وکالت خط موجود نباشد ،اجراي
وثيقه در صورتيكه مؤكل معلوميت موكل به را به وكيل در وثيقه وكالت تصريح
كرده باشد مانع ندارد.
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:6درصورتيکه مقر وثيقه شخص معروف ومشهورباشد ،همچنان در وكالت
خط هاي تجارتي تاجريكه داراي جواز تجارتي باشد به شاهدان معرفت ضرورت
نيست.
:7ترتيب وثيقه حصروراثت به تقاضاي يك وارث صورت گرفته مي تواندبه
حضور ساير ورثه ضرورت نيست.
:8راجع به كسانيكه در خارج وفات نموده اند حين ترتيب وثيقـه حصـر
وراثت و وصايت خط در نمايندگي هاي سياسي ج.ا.ا مقيم خارج و يا محاكم و
ادارات ثبت اسناد و وثايق در داخل ارائه تصديق وفات شخص بـه نماينـدگي
سياسي و يا به محكمه و ادارات ثبت اسناد و وثايق حتمي ميباشد.
:9در تنظيم اقرار خط ها ،از اقرار اهالي به منظور توحيد رويه الزم است به
اقرار سه نفر مقر و دو نفر شهود معرفت اكتفاء گردد.
:10قضات ،اقرار وشهادت کسانيراکه داراي اهليت حقوقي کامـل انـد
مسوالنه تثبيت و آنرا شامل وثيقه ميسازند .بنابر آن در ستون تشريحات وثيقـه
ذكر اين مطلب كه «مقر ،مقرله يا شاهد داراي اهليت كامل حقـوقي،شـرعي و
نافذ جميع تصرفات شرعي خود بوده و ميباشد» كلمات اضافي بوده خود داراي
بعمل آيد و صرف در ستون موضوع از اهليت حقوقي شاملين وثيقه تذكر بعمـل
آيد.
:11از ارجاع وثايق حجت خط و رسيد خط به شعبات واردات وتحصـيلي
مستوفيت و ماليه خودداري بعمل آيـد .البتـه شـعبات تحصـيلي و وادارات
مستوفيت و ماليه حقوق شان را از ساير طرق بدست آورده ميتوانند.
:12هرگاه در وثيقه اقرارخط اعتراف به جرم نزد متهم فعالً تذکره تابعيـت
نباشد به خاطر جلوگيري از ضياع داليل وضياع وقت ،اعتراف متهم اخذ و طور
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عاجل بدون نظرداشت تذکره تابعيت به حضور شهود معرفت با نصب فوتـو و
نشان شصت اكتفاء بعمل آيد.
 :13هرگاه هيئت قضائي محكمه اي كه جرم در حوزه قضـائي آن واقـع
گرديده حضور نداشته باشند محكمه همجوار آن بخاطر جلـوگيري از ضـياع
داليل ،اقرار متهم را درج وثيقه نمايند.
:14محاکمي که به امور انفصال قضايا و نيز اجراي وثايق مبادرت مي نمايند
پروگرام کار خويش را طوري تنظيم نمايند كه براي مراجعيين تکليـف ايجـاد
نگردد.
:15اين رهنمود بعد ازتصويب شوراي عالي ستره محکمه نافذ و در مجلـه
قضاء نشر گردد.
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رهنمود
مربوط به اخذ محصول فيصدي وثايق وفيصله
رهنمود مربوط به اخذ محصول فيصدي وثايق وفيصله ها به موجب تصويب
شماره ( 488ب ) مؤرخ 1389/5/19شوراي عالي ستره محکمه نافذ
ودرشماره اول  ،ماه حمل سال  1390مجله قضاء به نشر رسيده است .
 -1طبق ماده ( )42قانون اساسي ج.ا.ا هيچگونه ماليه ومحصول بـدون
حکم قانون اخذ شده نميتواند ،اين رهنمود امور مربوط به اخذ محصول فيصـدي
وثايق وفيصله ها را در روشني قانون محصول وثايق واسناد اداري دولتي ،تنظيم مي
نمايد.
 -2محصول فيصدي محاکم مطابق قانون محصول وثايق واسـناد اداري
دولتي وتعرفه محصول دولتي و تعديالت آن به خزينه دولت تحويل گردد.
 -3قيمت وثايق ازطرف محرر جمعده اخذودرزمان معين توسط تعرفه به
نمايندگي دافغانستان بانک و يا بانكي كه وزرات ماليه تعيين مينمايد تحويل وتصفيه
حساب آن توسط مستوفيت ها با محررين جمعده صورت گيرد
 -4محاكم وادارات وثايق وثبت اسناد ،محصول وثايق وفيصله ها را طور
نقده اخذ ننمايند بلكه محصول مذكور توسط تعرفه محكمه ويا اداره وثايق وثبـت
اسناد به نماينده گي دافغانستان بانك ويا بانكي كه از طـرف وزارت ماليـه ويـا
مستوفيت مربوطه معرفي ميگردد ودر ولسوالي ها در صـورت عـدم موجوديـت
نمايندگي بانك به خزينه دولت به حساب واردات آن تحويل گردد.
 -5آويز تحويلي محصول درکتاب ثبت سندات محصولي معامله  ،نصب
وکيفيت آن در وثيقه تحرير ومحرر آن را امضاء نمايد ،سپس وثيقـه ثبـت ،مهـر
وامضاء گردد
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 -6هرگاه محصول خالف قانون ويا بيشتر از مقدار معين اخذ شده باشد،
يا طرفين قبل ازمهر وامضاء وثيقه ،ازابرام عقدانصراف نماينـد ،باثردرخواسـت
مؤدي طبق حكم ماده ( )9قانون محصول وثايق و اسناد اداري دولتـي از طريـق
مستوفيت تخصيص مطالبه وبرايش مسترد گردد.
 -7اشخاصيكه مستند به ماده ( )30قانون ماليات بر عايدات مكلف بـه
تحويل يك فيصد ماليه در انتقال ملكيت عقاري مي باشند ،مؤظف انـد تصـديق
تحويلي آن را در فورم دوراني از مرجع مربوط حاصل نمايد.
 -8اين رهنمود بداخل ( )8ماده بعد ازتصويب شوراي عالي ستره محکمه
نافذ ودرمجله قضاء نشر گردد.
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رهنمود
توزيع نكاحنامه
رهنمود توزيع نکاح نامه به موجب تصويب شماره () 340
مؤرخ 1389/4/8شوراي عالي ستره محکمه نافذ ودرشماره چهارم  ،ماه
سرطا ن سال  1389مجله قضاإ به نشر رسيده است .
محكمه يا اداره وثايق مربوطه قبل از توثيق عقد نكاح مراتب ذيـل را در
نظر گيرد:
.1نكاحنامه در محل اقامت زوجه توزيع مي گردد.
.2درصورتيکه عاقدين دريک حوزه قضايي اقامت داشته باشـندهردو طـي در
خواست واحد تقاضاي نكاحنامه را مينمايند.
 .3درصورتيکه عاقدين درحوزه هاي مختلف قضايي اقامت داشته باشـند در
خواست در ادارات محل اقامت شان تصديق ميگردد.
 .4محکمه يا اداره ثبت اسناد وثايق حوزه قضائي محل زيست زوجه بعداز طـي
مراحل در خواست نکاح نامه را براي عاقدين توزيع مينمايد.
 .5نكاحنامه در شهريه و كتاب ثبت راجستر و به متقاضي تسليم داده ميشـود
محاكم و ادارات ثبت اسناد وثايق نكاح نامه راجستر ناشده را براي درخواست
كننده گان توزيع نمايند.
 .6عاقدين بعداز اخذ نکاحنامه ميتوانند درمحکمه ويا اداره ثبت اسناد وثـايق
مربوط به توثيق عقدنکاح مبادرت ورزند و يانکـاح نامـه رابـاخودبرده بـه
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تدويرمحفل ازدواج وعقدنکاح درمجلس محلي اقدام و پس از عقد نكاح بـه
ثبت آن مبادرت نمايند.
 .7درصورتيکه تبعه خارجي مسلمان يا دختر اهل کتاب با افغان ازدواج نمايد،
درينحال از تجرد ناکح به سلسله وزارت امورخارجه از سـفارت مربـوط آن
معلومات گرفته ميشود.
 .8درتوزيع نکاح نامه براي پيروان ساير اديان مراتب ذيل در نظرگرفته شود:
الف  :هرگاه پيروان ساير اديان تابعيت جمهوري اسالمي افغانسـتان را
داشته باشند بعداز اكمال معلومات راجع به عدم موانع عقد نكاح شـان در وثيقـه
اقرار خط صورت ميگيرد.
ب :عقد نکاح اهل هنود در شگون نامه و در صورت عدم موجوديـت
آن بعد از كسب معلومات راجع به عدم موانع ازدواج در وثيقه اقرار خـط توثيـق
ميگردد.
 .9هرگاه اتباع خارجي در محاكم يا ادارات ثبت اسناد و وثايق به منظور عقد
ازدواج مراجعه نمايند از طريق وزارت خارجه از سفارت هاي مربوطـه شـان
معلومات بعمل آيد ،هرگاه زوجين مسلمان باشند عقد ازدواج شان در وثيقـه
نكاحنامه و اگر پيروان ساير اديان باشند در وثيقه اقرار خط توثيق گردد.
.10هرگاه زوجين سالها قبل باهم ازدواج نموده و نکاحنامـه نداشـته باشـند و
تقاضاي تائيد عقد نكاح قبلي شان را نمايند در ينصورت مراتب ذيل قابل رعايـت
است:
الف – هرگاه زوجين حاضر باشند اقرار شان مبني بر وقوع و بقاي عقـد،
مهر موجل و اوالد درج وثيقه اقرار خط ميگردد.
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ب – درصورتي که يکي اززوجين حاضروطرف ديگردرداخل کشورنباشد
درينحال به اثر درخواست طرف حاضر وتصديق محل زيست زوجه باترتيب اقـرار
خط ازاقرارسه نفر مقرين وشهادت شهود تائيد عقد ازدواج صورت ميگيرد.
ج -هرگاه هيچکدام از زوجين درداخل حضور نداشته و در خارج اقامت
داشته باشند باثرتقاضاي يکي از اقران واعوان اوشان بعداز تائيد محل زيست زوجه
اقرار خط مبني بر تائيد و تصديق ازدواج ترتيب ميشود.
 .11ازانجائيکه تائيد تجرداشخاصيکه درخارج ازدواج مينمايند مسـتلزم
اجراي وثيقه ميباشدبنابران هرگاه خود شخص حاضر باشـد باثرتقاضـاي وي ،در
حال عدم حضور باثر تقاضاي اعوان واقران وي وثيقه تجرد ترتيب مي گردد.
 .12اين طرزالعمل که بداخل ( )12ماده تنظيم شده است  ،بعدازتصويب
شوراي عالي ستره محکمه نافذودر مجله قضاء نشر گردد.
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رهنمود
ثبت وثيقه نكاح نامه
رهنمود ثبت وثيقه نکاح نامه به موجب تصويب شماره () 340
مؤرخ 1389/4/8شوراي عالي ستره محکمه نا فذ ودرشماره اول  ،ماه
حمل سال  1390مجله قضاإ به نشر رسيده است .
 -1اين رهنمود امور مربوط به ثبت وثيقه نکاح نامه را تنظيم مي نمايد.
 -2درثبت وثيقه نكاحنامه مراتب ذيل قابل رعايت مي باشد:
الف -:بموجب ماده ( )61قانون مدني نکاح نامه درسـه نسـخه تهيـه
ميشود ،کنده وثيقه نکاح نامه حيثيت نسخه سوم را حايز ميباشد و نمونه فـورم آن
كه به شكل كتاب صد ورقه تهيه مي شود ضماً قابل مالحظه است
ب -:درصورتيکه مهر زوجه پول نقد و يامـال منقول باشد زوجـين بـا
دونفر شاهدان به محکمه ويا اداره وثايق و ثبت اسناد مربوط حاضر،و اقرار شـان
درج نكاحنامه گرديده و بعداز ثبت يك يك نسخه آن به طرفين عقد تفويض مـي
گردد.
ج -:هرگاه مهر زوجه مال غيرمنقول باشد بعداز مالحظه سندملکيت فورم
طي مراحل آن به اداره محل عقار محول مي گردد .درصورتيکه راجع بـه انتقاـل
ملکيت مشکلي نباشد نوعيت ،موقعيت ،مساحت ،حدود و مشخصات عقار نمبـر،
تاريخ و محل صدور سند در نکاحنامه درج ميگردد.
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د -:چون مهرمحصول فيصدي نداردبه قيمت گذاري مهر غيـر منقـول
ضرورت نسيت.
هـ  -:بعداز ينكه نكاحنامه ثبت و مهر گرديد در صورتيكه مهر مال غير
منقول باشد جهت قيد ملكيت به نام زوجه به دفتر امالك مربوط محول مي گردد.
و -:ثبت نکاحنامه ميعاد ندارد،بنابرآن هر زمان در حضور زوجين به ثبت
آن اقدام شده ميتواند.
-3اين رهنمودبعدازتصويب شوراي عالي ستره محکمـه نافذودرمجلـه
قضاءنشر ميگردد.
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رهنمود
فورم دوراني اسناد ملکيت
رهنمود فورم دوراني اسناد ملکيت به موجب تصويب شماره () 429
مؤرخ 1389/4/22شوراي عالي ستره محکمه نا فذ ودرشماره اول  ،ماه
حمل سال  1390مجله قضاإ به نشر رسيده است .
:1اين رهنمود امور مربوط به فورم دوراني اسناد ملکيت عقاري را تنظيم مي نمايد.
:2فورم دوراني اسناد ملکيت براي ساختمانها و امالک زراعتي حاوي مطالب ذيـل
ميباشد:
الف  -:شهرت بايع و مشتري در وثايق قباله بيع قطعي وجايزي ،شهرت
واهب (مملک) و موهوب له( مملک له )در وثيقه تمليک خط ،شهرت موصـي و
موصي له در وثيقه وصيت خط ،شهرت ترکه کنندگان در وثيقه ترکه خط ،شهرت
تقسيم کنندگان در وثيقه تقسيم خط و شهرت ضامن و ضمانت گيرنده در وثيقـه
ضمانت خط.
ب  -:نمبر  ،تاريخ ومحل صدورسند ملکيت.
ج -:تعريف ملکيت عقاري از قبيل نوعيت ،موقعيت ،مسـاحت ،حـدود
وکيفيت معامله.
د -:تصديق قيديت ملكيت عقاري از جانب ادارات امالك مربوط.
هـ  -:نظر اهل خبره مبني برکيفيت ،مساحت  ،حدود وقيمت عقار بـه
نرخ روز.
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و -:تصديق ثبت محفوظ سندملکيت.
ز -:تصديق تحويل يك فيصد ماليات برعايدات در بخش واردات ماليه.
 :3هرگاه درمورد ثبت محفوظ نزد هيأت قضائي اشتباهي باشد به حصول تصـديق
ثبت محفوظ وثيقه ازمخزن مربوط اقدام مينمايند.
:4فورم دوراني فروش ساختمان ها و زمين ضميمه اين رهنمود مي باشد.
اين رهنمود با دو نوع فورم مندرج ماده( )4بعداز تصويب شوراي عـالي
ستره محكمه نافذ و در مجله قضاء نشر گردد.
یادداشت:
نمونه( فورم دورانی انتقال زمین) و(فورم دورا نی ا نتقــال سـاختمانها
)ضمیمه است.
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مدت یکسال
میعاد مندرج مصوبه شماره ()808
شورایعالی ازتاریخ راجستروثیقه
مدار اعتبار است.
متحد المال شماره()72 -1مورخ 28ر1ر1390
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
به تعقيب متحدالمال شماره  2924الـي  2994مـورخ 4ر9ر1389
خويش اخبار مينماييم.
قبالً راجع به وثايقيکه ازکنده قطع و راجستر گردد حسب مصوبه شـماره
 808مورخ 11ر8ر 1389مقام شوراي عالي هـدايت مفصـلي صـادر و طـي
متحدالمال شماره فوق به محاکم محترم تعميم گرديده است .بـاالثر آن رياسـت
وثايق و ثبت اسناد مراتب ذيل را استهدا نموده اند :
« ازاينکه يکتعداد قباله هاي قطعي شخصي و دولتي اشخاص که درحدود
دو الي سه ماه قبل اخير سال  1389درمحکمه وثايق حوزه اول کابل ا جرا گرديده
درحدود  79قباله دولتي بخاطر امضا والي صاحب واليت کابل به نسـبت اينکـه
حاضر وظيفه نيست معطل مانده و محصول شان تافعالً تحويل خزانه دولت نشـده
است و در قباله هاي شخصي يکتعداد قباله ها بعد ازاينکه طي مراحل شان تکميـل
گرديده قباله هاي شان اجراء گرديده که پول يک فيصد محصول شاروالي کابل از
قيمت تعيين شده در فورمه هاي دوراني تحويل خزانه دولت شـده ازاينکـه سـال
 1389ختم گرديده مراجعين آن ميخواهند که در سـال  1390پـول محصـول
محکمه را تحويل خزانه دولت نمايند براي شان تعرفه محصول داده شود يانه ويـا
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سر ازنو عريضه و فورمه هاي دوراني ديگر را طي مراحل نمايند اينک جريان به مقام
محترم عرض شد اولياي امور درزمينه مارا هدايت ورهنمايي خواهند فرمـود انچـه
الزم دانند موجب تعميل است».
سوابق مربوط به استهدائيه فوق باري به مقام محترم شوراي عالي تقـديم
گرديد که مقام عالي قرار مصوبه شماره  59مورخ 20ر1ر 1390درزمينه چنـين
هدايت فرمودند :
« مدت يکسال پـيش بينـي شـده درمصـوبه شـماره  808مـورخ
11ر8ر 1389ازتاريخ راجستر و ثيقه مدار اعتبار است  ،توضيح فوق دررابطه بـه
مصوبه متحد الماالً به تمامي محاکم به تعقيب متحد المال قبلي اخبار گردد» .
متن مصوبه اخیر الذکر بدینوسیله اخبار شدتاموضوع را غرض اجـراآت
مقتضی قانونی به محاکم مربوط خویش اطالع دهند)51 (.

 -51بارتباط میعادثبت وثا یق بعد ازطی مراحل متحدالمآلهای ذیل نیز قابل مالحظه است:
:1متحدالمآل شماره ( )2994-2924مؤرخ 1389./9/4
:2متحدالمآل شماره ( )1474-1401مؤرخ .1389/4/7
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بانکها ،پس ازتحویلگیری محصول
وتأدیه آویز به مؤدی ،کاپی آنراطور سری
به محکمه مربوط ارسال نمایند
تاجلو تذویر گرفته شود.
متحد المال شماره( )144- 73مورخ 30ر1ر1390
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

رياست محترم تفتيش محتوي نامه  968مـورخ 5ر2ر 1388آمريـت
عمومي تحقيق څارنوالي استيناف واليت ننگرهار رادرمورد تزوير شش قطعه آويـز
هاي محصولي وثايق که از طريق اداره محترم لو ي څارنوالي بـه سـتره محکمـه
محول گرديده است  ،حسب هدايت مقام محترم ستره محکمـه تحـت بررسـي
قرارداده چنين ابراز نظر بعمل آورده اند
« درنتيجه بررسي اين هيئت از آمريت محترم عوايد مستوفيت ننگرهار و
شعبه مربوط د افغانستان بانک آويز هاي متذکره جعلي ارائه گرديده است و ثبت و
اساس نداشته غرض اختالس محصول قباله هاي متذکره جعلي و تزويري بوده چون
پرداخت محصول وثايق محصولي قبل از ثبت آن ضروري وشرط صـحت وثيقـه
محصولي ميباشد عالوتاً تزوير آويز هاي محصولي متذکره ازجمله اعمال جرم جنايي
و اختالس پول دولت بان صورت گرفته  ،ازجمله هفت قطعه اويز هاي متذکره فوق
شش قطعه آن که دربانک ثبت و اساس نداشته جعلي وتزوير شده ثابـت گرديـده
چون آويز ها داراي مهر و امضا هاي موظفين بانک ميباشد و نمرات ديگر اويز ها
دران تحرير گرديده است که آن آويز ها در بانک ثبـت دارد مشـتريان در قبالـه
متذکره مربوط به آويز هاي جعلي مکلف به پرداخت محصول آن ميباشد زيرا کـه
بايد محصول و ثيقه قباله را تحويل بانک مينمودند وآويز قانوني آنرا به دست خود
به موظفين محکمه شهري مرکز ننگرهار تسليم مينمودند  .تحقيق در موضـوعات
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جنايي بواسطه سلطه تحقيق (څارنوالي تحقيق جرايم ) واجب بوده تـا مـرتکبين و
مسامحين جرم جنايت مشخص و تحت تعقيب قضايي قرار گيرند».
رياست محترم تدقيق و مطالعات نيز ضمن تدقيق بر قضيه نظر شـانرا در
زمينه حسب ذيل ابراز داشته اند:
«ترتيب آويز از وظايف بانک ها بوده و مرتکبين تزوير آن اشخاص و افراد
اند  .بناءً طبق نظريه هيئت تفتيش تعقيب عدلي مرتکبين آن از وظايف و صـالحيت
هاي څارنوالي ميباشد  .څارنوالي در قسمت خود اجراات نمايند ».
حينيکه مطلب مورد استهدا توام با نظريات رياست هاي محترم تفتـيش و
تدقيق و مطالعات درجلسه مورخ 16ر1ر 1390مقام محترم شوراي عالي مطـرح
بحث قرارگرفت قرار مصوبه شماره  50چنين هدايت فرمودند :
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد شد مزيد بر آن بعـد ازيـن
بانک هاي دولتي پس از تحويل محصول و تاديه آويز به شخص کاپي آنرا عـاجالً
طورعليحده و رسمي به محکمه ترتيب کننده تعرفه محصول طور سـري ارسـال
بدارند تا احتماالت جعل و تزوير آويز ها منتفي گردد و بـه رياسـت داراالنشـا
شوراي عالي هدايت داده ميشود تا موضوع را طور متحد المال به رياست عمومي
د افغانستان بانک و جميع محاکم اخبارنمايد »
جریان موضوع بمنظور همگونی اجراآت محاکم بدینوسـیله متحـدالماالً
تعمیم گردیـد ،محاکم استیناف موضوع را به محاکم مربوط خویش نیـز اخبـار
نمایند)52 (.
 -52بارتباط جلوگیری ازجعل وتزویردروثایق  ،متحدالمآ ل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )214مؤ رخ 1389./1/8
:2متحدالمآ شماره ( )2869-2795مؤ رخ 1389/129/13
 :3متحدالمآل شماره ( )1582مؤ رخ1392/6/17
:4متحدالمآل شماره ( )29941122-2924مؤرخ .1389/9/4
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استهداآت محاکم
مستقیماً بریاست عمومی تدقیق ومطالعات
راجع گردد.
متحد المال شماره  145الي  216مورخ 11ر2ر1390
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
داراالنشاء شوراي عالي به مقصد تسريع پروسه امور مربوط ،پيشنهاد ذيل
را به مقام ستره محکمه تقديم نمود:
« طوريکه جاللتماب محترم درجريان قراردارند صورت اجراآت درمـورد
استهداآت محاکم و مراجع مربوط فعالً طوري است که استهداآت بر حسب هدايت
مقام محترم ستره محکمه به داراالنشاء مواصلت مينمايد ،به منظور تعميـل امـر و
هدايت مقام عالي ،داراالنشاء شورايعالي آنرا منحيث ارتباط به رياست محترم تدقيق
و مطالعات محول ميسازد وروند کاري رياست محترم تدقيق و مطالعات طوريسـت
که نظريات تدقيقي بالاستثناء از طرف آن اداره به داراالنشـا محـول ميگـردد،
داراالنشاء آنعده نظريات تدقيقي راکه با صراحت قانون موافق بوده به تاييد مقـام
محترم ستره محکمه به مرا جع مربوط ارسال ميدارد و آنعده نظرياتي که مسـتلزم
غور شوراي عالي باشد آنرا به اجنداي شوراي عالي شامل و بر حسب هدايت مقام
محترم اجراآت صورت ميگيرد و آنعده مصوبات شـوراي عـالي کـه در قباـل
استهداآت صادر ميگردد و ايجاب مينمايد جهت توحيد مرافق قضايي طور متحـد
المال به محاکم و مراجع مربوط اخبار گردد ،آنرا طور متحدالمآل به مـرا جـع
مربوط اخبار مينمايد.
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روي جريان فوق ازآجا که غور بر استهداآت از وظايف مشخص رياسـت
محترم تدقيق و مطالعات بوده و ازطرفي داراالنشاء حايز وظايف مشخص و اصـلي
خود بوده بادرنظرداشت اينکه روند ساده سازي در ستره محکمه جريـان د ارد و
ازجانبي اجراآت از طرف اداره مسئول آن صورت گيرد احتراماً پيشنهاد ميگردد تا
هدايت فرمايند که بعد ازاين استهداات محاکم و ساير مراجع مستقيماً به رياسـت
محترم تدقيق و مطالعات راجع گردد  .رياست محترم تدقيق و مطالعـات درمـورد
هدايت الزم را از مقام محترم ستره محکمه اخذ و موضوعاتيکه باثر هدايت مقـام
عالي اخير الذکر مستلزم غور مقام محترم شوراي عالي باشد آنرا بـه داراالنشـاء
جهت شمول درآجنداء محول سازند ».
مقام محترم طي حکم مورخ  7ثور  1390در زمينه چنين هدايت فرمودند
:
« منظور است ،طبقاً اجراات بعمل آيد ».
متن پيشنهاد و مراتب حکم مقام منيع ستره محکمه به مقصد تعيين مسـير
استهداآت اخبار شد)53 (.

 -53درمورد طر زالعمل رسیده گی به استهداآت ،متحدالمآ ل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )394-272مؤ رخ 1389../2/7
:2متحدالمآ شماره ( )784-714مؤ رخ .1390/4/14
 :3متحدالمآل شماره ( )3591-3459مؤ رخ 1391./2/23
:4متحدالمآل شماره ( )3212-3140مؤرخ 1391/12/5
.5متحدالمآل شماره ( )740-481مؤرخ .1393/1/26
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اوسط نرخ نقره خالص
درششماه اول وششماه دوم سال 1389
اخبار شد
متحد المال شماره  217الي 288مورخ 18ر2ر1390
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

داراالنشاي شـوراي عـالي بـه تاسـي ازهـدايت منـدرج مصـوبه
3451ر4ر 1389مقام محترم شوراي عالي به منظور تعين نرخ ديت جهت رسيد ه
گي قضاياي حق العبدي در محاکم  ،نرخ وسطي خريد فـي گـرام نقـره جيـد
رادرششماه اول و ششماه دوم سال  1389ازدافغانستان بانک مطالبه نمود  .بانک
مذکور ضمن نامه  6-15مورخ 6ر1ر 1390چنين معلومات ارائه نموده اند :
« نرخ نقره نزد اين اداره وجود ندارد ولي حسب تقاضاي اداره محتـرم
ارقامي که ازمارکيت لندن بدست آمده نشان ميدهد که اوسط نرخ في گرام نقـره
در ششماه اول سال  1389معادل (76713ر ) 27افغاني و اوسط نرخ في گرام
نقره در ششماه دوم سال  1389معادل ( 26316ر )42افغـاني ميباشـد بنـاءً
موضوع به شما ارقام است طوريکه الزم ميدانند اجراات خواهندفرمود ».
بادرنظرداشت نرخ واصله از بانک نرخ وسطي في گرام نقره خالص طـي
سال  1389به (1514ر )35افغاني بالغ ميگردد که به اساس آن نرخ مقدار هفت
هزار مثقال نقره معادل ( ) 32200گرام حسب ذيل :
( 1514 x 32200ر ) 35مبلغ (  508ر ) 1127487افغاني محاسبه
ميشود که مبلغ معينه نرخ ديت رادر سال  1390تشکيل ميدهد).
حينيکه جريان به مقام محترم شوراي عالي تقديم شد قرار مصـوبه 190
مورخ 13ر2ر 1390هدايت ذيل راصادر فرمودند :
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« بر اساس معلومات حاصله ازد افغانستان بانک نرخ وسطي في گرام نقره
خالص طي ششماه اول وششماه دوم سال  1389تعيين وبادرنظرداشت آن نـرخ
وسطي مقدار هفت هزار مثقال نقره جيد معادل( )32200گرام بارعايت مصـوبه
کميسيون دوم سيمينار روساي محاکم واليات منعقده سال  1347مندرج صـفحه
 45نشريه سيمينار مذکور مبلغ ( 508ر  ) 1127487افغاني سـنجش گرديـده
است  .بنابران مبلغ متذکره به حيث نرخ ديت براي سال  1390تصويب شد متن
مصوبه به مقصد توحيد رويه قضايي به تمام محاکم متحد الماالً اخبـار و درمجلـه
قضا وجريده ميزان نشر شود » .
مراتب مصوبه مقام محترم بمقصد تطبیق یکسان احکام قانون وتوحید مرافق
قضایی محاکم ،باینوسیله بمحاکم محترم استینا ف والیات ،محکمه استیناف نظامی
ونیزمراجع ذیربط اخبار شدتاهدایت مندرج مصوبه را به محـاکم وادارات مربـوط
شان غرض اجراآت مقتضی قانونی اطالع دهند)54 (.

 -54درمورد تعیین نرخ نقره درقضایای دیت وامورمربوط بآن ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
:1متحدالمآل شماره ( )2575-2502مؤ رخ .1389/8/1
:2متحدالمآ شماره ( )1912-740مؤرخ 1389./6/28
 :3متحدالمآل شماره ( )784-717مؤ رخ .1393/4/28
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نقض مقررات راننده گی
ازجانب منسوبین نظامی درغیر ازحالت پیش بینی شده ماده ()34
قانون جزاء عسکری تابع قانون ترافیک بوده رسیده گی آن ازصالحیت
محاکم جزاء عادی می باشد.
متحدالمال شماره ( )360-289مورخ 1390/2/21
رياست داراالنشا شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
معاونيت محترم لوي څارنوالي درامورنظارت پيشنهادي راتقدیم نموده اند
که خالصه ذيل را افاده ميکند  :جزاي هاي پيشبيني شده به ارتبـاط قضـاياي
ترافيکي درقانون ترافيک جاده وقانون جرايم عسکري نافذ ،هم آهنگ نبوده وبا
اصل تطبيق يکسان حکم قانون منافات دارد  ،بـاالثر جهـت تـأمين عـدالت
وبرخورد يکسان قضائي درمورد جرم واحد ترافيکي با ارائه مثالهائي ازچند قضيه
ترافيکي که متهمين نقض مقررات راننده گي منجربفوت  ،مطابق مـاده ()34
قانون جرايم عسکري محکوم به مجازات ميگردند توجه ستره محکمه را برأفت
قضائي درفيصله هاي بعدي محاکم معطوف داشته اند .
حينيکه متن پيشنهاديه پس ازتدقيق رياست محترم تدقيق ومطالعات به جلسه
مقام محترم شورايعالي تقديم گرديد قرارمصوبه شماره ( 1390/2/6 )186هدايت
ذيل صدوريافت .
« ماده ( )34قانون جرايم عسکري نافذ درکشورحالتي راپيش بيني نموده
که نقض مقررات راننده گي واسطه محاربوي يا ترانسپورتي درحالت محاربه وجنگ
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باشد اما نقض مقررات راننده گي ازجانب منسوب نظامي درغيرازحالت پيش بينـي
شده فوق تابع قانون ترافيک جاده قرارگرفته ورسيده گي آن به صالحيت قضـائي
محاکم جزائي عادي يا ديوان هاي ترافيک شامل تشکيالت قضائي واليات ارتبـاط
ميگيرد موضوع به جميع محاکم طورمتحدالمال اخبارگردد ».
مراتب مصوبه مقام محترم بمقصد تطبيق يکسان احکام قـانون و توحيـد
موافق قضائي محاکم ،بدينوسيله به محاکم محترم استيناف واليات ،محکمه استيناف
نظامي ونيز مراجع ذيربط اخبارشد تاهدايت مندرج مصوبه را به محـاکم وادارات
مربوط شان غرض اجراآت مقتضي قانوني اطالع دهيد )55 (.

 -55به ارتباط موضـوعات ترافیــکی متــحدالمآل شـماره ()1361 -1287مؤ رخ
 1390/10/20نیـزصا در شده است.
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تحلیف
درقضایای تجارتی موردندارد
متحد المال شماره()432- 361مورخ 24ر2ر1390
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

محکمه استيناف واليت بلخ با نقل قول از اسـتهدائيه محکمـه ابتدائيـه
تجارتي آن وال  ،مراتب ذيل را طالب هدايت گرديده اند :
« قراريکه آن مقام آگاهي دارند وفق هدايت ماده  232قـانون اصـول
محاکمات تجارتي مصوب سال  1334که تاکنون مرعي االجراء است موارد اثباتيه
دعوي به ترتيب  :اقرار  ،سند وشهادت دانسته شده درحاليکه ماده ( )272قـانون
اصول محاکمات مدني منجمله موارد ذکر شده حلف و نکول رانيز شامل اسـباب
حکم وانمود کرده است  .اين درحاليست که حقوق تجارت نيز خود شـعبه اي از
شعبه حقوق مدني بوده و فقه اسالمي همچنان که ماده( )1742مجلة االحکام مشعر
است حلف و نکول را نيز ازجمله مصادر حکم درکليه شقوق حقوق مدني ازجمله
حقوق تجارت مدار اعتبار دانسته است ولي در قانون اصول محاکمـات تجـارتي
قراريکه فوقاً ذکر شد اين موضوع مسکوت گذاشته شده ويا بعباره ديگر تذکر از
آن بعمل نيامده باتوجه باين مشکل بجواب پرسش شماره  28بخـش اسـتهداات
مدني سيمينار روساي محاکم واليات منعقده سال  1381که ذريعه مصـوبه944
مورخ 4ر9ر 1381شوراي عالي ستره محکمه تصويب گرديده چنين توضيح شد
که حلف براي اشخاص حقيقي داده ميشود  .ازهدف اين توضيح مستفاد ميگـردد
که در قضاياي تجارتي هم اگر طرفين اشخاص حقيقي باشد حلف جواز دارد اصل
مشکل دراينجاست که هدايت متذکره ستره محکمه درحد مصوبه بوده و به عنوان
يک رويه قضايي در محاکم کشور قابل اجراآت است ولي مـتن قـانون اصـول
محاکمات تجارتي درين خصوص حيثيت قانون مرعي االجراء را داشته که از لحاظ
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حقوقي ازدرجه وقوت بيشتري برخوردار است و مشکل وقتي بيشتر ازين ميگردد
که ماده سوم قانون اساسي کشور به صراحت چنين قيد گذاشته که درافغانسـتان
هيچ قانون نميتواند مخالف احکام دين مقدس اسالم باشد وبه همين ترتيـب مـاده
 130قانون مذکور وماده  7قانون تشکيل و صالحيت محاکم درهمــين رابطه
هدايات رامدنظر گرفته است  .بناءً بادرنظرداشت تناقضات و ابهامات فوق الـذکر
قانوني و بخاطر اينکه يک رويه واحد قضايي در قضاياي تجارتي ايجاد شده باشـد
ازمقام محترم خواهشمنديم تا موضوع را از طريق خويش ويادرمراجعه به مقام عالي
ستره محکمه تحليل و ارزيابي نموده و باين محکمه هدايت الزمه صادر فرمايند ».
مطلب مورد استهداء پس از تدقيق مدققين رياست محترم تدقيق و مطالعات
مطرح غور مزيد مقام محترم شوراي عـالي قرارگرفـت درنتيجـه طـي مصـوبه
شماره( )187مورخ 6ر2ر 1390هدايت ذيل صادرگرديد:
« مطابق مواد  2و  624اصولنامه تجارت و فصول  6الي  9قانون اصول
محاکمات تجارتي اجراءت صورت گيرد باالثرتحليف در قضاياي تجـارتي مـورد
ندارد».
متن مصوبه بدینوسیله به محاکم محترم استیناف والیـات اخبـار شـد
تاتبادرنظرداشت آن اجراآت بعمل آورده وهدایت صادره را به محاکم مربوط نیـز
اطالع دهند.
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اسناد ثبت محفوظ
دیوان قضاء تزد والی ویامراجع غیر قضایی
گذاشته نشود.
والیها وثایق را
منحیث وکیل دروقتن معین امضاء نمایند.
متحد المال شماره  466الي  571مورخ 2ر3ر1390
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

رياست محترم محکمه استيناف واليت کابل مطالبي را بـه شـرح ذيـل
استهداء نموده اند :
«والي واليت وکيل بالفروش امالک دولتي بوده که به صفت بايع بالوکاله
در قباله جات دولتي امضا مينمايد .طرزالعملي که درزمينه درمحاکم موجود اسـت
کنده قباله همراه با سرچک آن توسط محرر مؤظف غرض امضاء به دفتر والي برده
ميشود جناب والي کتاب ثبت قباله را به روز ها وشب ها نزد خويش نگهداشـته و
اين حالت سبب بروز شکايات مرا جعين گرديده است .همچنان والي و مشاور وي
بر خالف صالحيت وظيفوي انتقادات بيمورد را به ارتباط طرز تحرير قباله و اسناد
مربوط آن که از طريق شاروالي کابل عنواني واليت صادرشـده مطـرح ميسـازند
درحالي که تطبيق اسناد وثايق دست داشته متقاضيان وظيفه محاکم ميباشد چـون
دوام اجراآت ناسالم مقام واليت باعث سـکتگي درامــوروسرگرداني خلـق اهلل
ميگردد درحل اين مشکل مارا رهنمايي نمايند ».
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موضوع پس از مطالعه مدققين قضايي رياست محترم تدقيق و مطالعات به
مقام محترم شوراي عالي تقديم گرديد ،مقام عالي درجلسه مـورخ 20ر2ر1390
قرار مصوبه شماره  330درمورد هدايت ذيل را صادرنمود :
«به محکمه مجاز نيست اسناد ثبت محفوظ ديوان قضا را نزد والي بگذارد
و نيز ساير ادارات به شمول واليان نميتوانند کتب محاکم رانزد خويش نگهدارنـد،
واليان قبل ازارجاع مکاتيب شاروالي ها و ساير ادارات راجع به بيع ملکيت هـاي
دولت به اشخاص و نيز بيع ملکيت اشخاص به دولت رادقيقاً مطالعـه و بعـداً بـه
محاکم غرض اجراي قباله ها محول سازند و نيز واليان در زمان مشخص قباله هارا
منحيث بايع ومشتري وکالتاً امضا نمايند ،موضوع طور متحد المال به جميع محاکم
وواليت اخبارگردد ».
متن مصوبه اینوسیله به محاکم استیناف ووالیات متحدالماالًاخبار شدتا آنرا
به محاکم وادارات مربوط شان تعمیم نموده مطابق به آن اجراآت نمایند)56 (.

 -56درمــورد وثــایق مربوط به فروش امـالک دولتی متحدالمآل شماره ()146-74
مؤرخ 1391/1/6نیز صادر شده است.
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دعاوی جعل وتذویر
همزمان بااصل دعوی مورد غور ورسیده گی
قرارگیرد
متحد المال شماره  572الي  642مورخ 8ر3ر1390
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه

مقام محترم شوراي عالي به مقصد تسريع و رسيد ه گي بموقـع دعـاوي
تزوير درمحاکم قـرار مصـوبه  425مـورخ 27ر2ر 1390هـدايت ذيـل را
صادرنمود:
«ماده  298قانون اصول محاکمات مدني حسب فرمـان  135مـورخ
27ر10ر 1386مقام محترم رياست جمهـوري کـه در شـماره  942مـورخ
25ر1ر 1387جريده رسمي نشر گرديده به متن ذيل تعديل گرديده :
وارسي از عرايض مبني بر مشبوهيت يا تزوير اسناد رسمي ،مربـوط بـه
محکمه ابتدائيه ميباشد که اصل دعوي را رسيد ه گي مينمايد محکمه ادعاي تزوير
را همزمان و توام بااصل دعوي ضمن يک فيصله منفصل ميسازد .
ولي طوري که مشاهده ميشود بعضي محاکم دعاوي تزوير را طور عليحده
تحت رسيد ه گي قرار ميدهندبنابر آن اکيداً هدايت داده ميشود تا محاکم صراحت
قانون را جداً مد نظرداشته باشند  .هدايت شوراي عالي به محاکم طور متحد المال
اخبار گردد ».
متن مصوبه باینوسیله به محاکم استیناف ووالیات متحدالماالًاخبار شـدتا
آنرا به محاکم وادارات مربوط شان تعمیم نموده مطابق به آن اجراآت نمایند)57( .
 -57درمورد رسیده گی به صحت وسقم وثایق ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

فیصله های قطعی ونهای محاکم ،
طبق حکم ماده ( )129قانون اساسی
واجب التعمیل است
متحد المال شماره  643الي  713مورخ 18ر3ر1390
رریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
شوراي عالي ستره محکمه باالثر گزارش هاي واصله به ارتباط تطبيق فيصله
هاي قطعي محاکم درجلسه مورخ 20ر2ر 1390قرار مصوبه  305مراتب آتـي
را تصويب نمود :
« درحاليکه فيصله هاي قطعي محاکم به تأسي ازحکم ماده  129قـانون
اساسي جمهوري اسالمي افغانستان واجب التعميل ميباشند  ،شـکايت يکعـده ازا
صحاب دعاوي دررابطه به عدم تطبيق به موقع فيصله هاي قطعي محاکم هنوز هـم
وجود دارد  ،باالثر شوراي عالي ستره محکمه با توجه به امر نظارت از تنفيذ احکام
قطعي محاکم تصويب نمود تا وزارت محترم عدليه درمورد تنفيذ فيصله هاي محاکم
راجع به قضاياي مدني  ،حقوق عامه  ،احوال شخصيه و تجـارتي و اداره محتـرم
لوي څارنوالي در قضاياي جزايي پروسه نظارت از تطبيق احکام قطعي محـاکم را
تشديد بخشند».
:1متحدالمآل شماره ( )3679-3608مؤ رخ .1389/11/10
:2متحدالمآ شماره ( )856-785مؤرخ .1390/4/20
 :3متحدالمآل شماره ( )1031-949مؤ رخ 1393/6/26
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متن مصوبه باینوسیله به محاکم استیناف ووالیات متحدالماالًاخبار شـدتا
آنرا به محاکم وادارات مربوط شان تعمیم نموده مطابق به آن اجراآت نمایند)58 (.

 -58درمورد پیگیری مسایل حقوقی وتطبیق فیصله های ،محاکم متحدالمآل شماره (-3933
 )3986مؤرخ  1390/7/25نیز قابل مالحظه می باشد.
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احصائیه اجراآت
درموردواقعات ازدوادج وطالق ،
طبق قانون ثبت احوال نفوس عندالمطالبه
به ارگان های ذیربط ارائه گردد.
متحدالمال ( )422-389مورخ 1390/4/14
رياست عمومي تدقيق ومطالعات ستره محکمه
وزارت محترم امورداخله طي نامه ( )86مورخ  1390/3/25مراتب ذيل
را تحريرنموده اند .
« نامه شماره ( 1390/1/30 )67احصائيه حياتي مديريت عـمومي ثبت
احوال نفوس واليت غوربمضمون ذيل مواصلت نموده است :
مديريت عمومي ثبت احوال نفوس غورغرض جمع آوري اعـداد وارقـام
وقايع حياتي طي مکاتيب متعددخويش عنواني رياست محترم محکمه تقديم نمـوده
است وازايشان تقاضا بعمل آورده تا ازروي همکاري راپور واقعات (ازدواج وطالق)
که نزد شان ثبت ميباشد ماهوار به اين اداره گزارش دهد.
اخيراٌرياست محترم محکمـه اسـتيناف واليـت غورذريعـه مکتـوب
نمبر( 1390/1/24)92خويش اظهارنموده است که اين رياست اجـازه نـدارد
مسايل وموضوعات قضائي رابه ارگانهاي ديگرمعلومات دهد بناءً ازهمکاري خويش
دررابطه بموضوع معذرت خواسته است .
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بدينوسيله يکورق کاپي مکتوب واصله غرض مسبوقيت بمقام عالي ارسال
است .
مراتب واصله نقالٌ ارقام گرديد قابل ذکراست که مواد (43و )50قـانون
ثبت احوال نفوس دررابطه چنين صراحت دارد :
ماده چهل وسوم :اداره ثبت اسناد وثايق مکلف اسـت وقـايع ازدواج را
درصفحه حالت مدني تذکره اشخاص ثبت وشهرت مکمله شانرا بعد ازثبت به اداره
ثبت احوال نفوس مربوط کتبٌا گزارش دهد.
ماده پنجاهم :اداره ثبت اسناد وثايق مکلف است گزارش طـالق رابعـد
ازثبت به اداره ثبت احوال نفوس مربوط کتباٌ اطالع دهد .
ازاداره محترم صميمانه تقاضا بعمل ميايد تا به قدمه هاي مربـوط خـويش
درواليت غورهدايت فرمايند تا مطابق قانون با مديريت ثبت احوال نفوس درقسمت
تثبيت وتوحيد ارقام احصائيوي واقعات (ازدواج وطالق) همکاري فرمـوده منـت
گزارند .
باذکرمراتب فوق ازآن جائيکه محاکم مستقيماٌ بدون هدايت مقام محتـرم
ستره محکمه مکلف به ارائه معلومات به ساير مراجع نمي باشد موضـوع احترامـاٌ
پيشنهاد گرديد درزمينه طوريکه هدايت ميدهند مطاع است ».
اين بود نامه واصله طوريکه موضوع بمقام محترم عـالي سـتره محکمـه
پيشنهاد گرديد باالثر به حکم مورخ  1390/3/29چنين هدايت داده شد:
«مالحظه شد ! موضوع طورمتحد المال به عموم محاکم وادارات وثـايق
وثبت اسناد اخبارشود تا احصائيه اجراآت شان را درموارد مربوط طبق قانون ثبـت
احوال نفوس عندالمطالبه به ارگانهاي ذيربط دولت ارائه نمايند».
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مراتب پيشنهاد واحکام مقام عالي ستره محکمه به ايـن وسـيله غـرض
مسبوقيت واجراآت مقتضي اخبارگرديد )59 (.

 -59بارتباط رهنمودهای عمومی در امور وثایق متحدالمآ ل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )159-122مؤ رخ .1390/1/22
:2متحدالمآ شماره ( )2198مؤ رخ 1392./9/12
 :3متحدالمآل شماره ( )3066-2994مؤ رخ 1391./12/1
:4متحدالمآل شماره ( )1122-1049مؤ رخ .1392/7/30
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درصورت صراحت قانون
ازاستهداء خودداری شود.
استهداء
بارعایت طرزالعمل رسیده گی به استهداآت
صورت گیرد
متحد المال شماره()۷۸۴ – ۷۱۴مورخ ۱۴ر۴ر۱۳۹۰
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
مقام محترم شوراي عالي سـتره محکمـه طـي مصـوبه  ۶۳۵مـورخ
۱ر۴ر ۱۳۹۰چنين هدايت صادرنمود :
« شورا يعالي ستره محکمه بر مبناي طرز العمل توضيح بـه اسـتهداآت
مصوب سيمينار رؤساي محاکم واليات منعقده سال  1386و تاييـد متحـدالمآل
شماره  3190الي  3229مورخ 1ر11ر 1386داراالنشاي شوراي عـالي  ،بـه
مقصد تحليل  ،تدقيق همه جانبه مسايل اعم از قضاياي مدني  ،جزايـي  ،احواـل
شخصيه و تجارتي و حل آنها در روشني احکام قانون به منظور تـأمين عـدالت و
تحکيم قانونيت رسيد ه گي قضايا درمحاکم مراتب ذيل راتصويب نمود :
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 -1در صورتيکه راجع به قضايا صراحت قانون وجود داشته باشد طبق ان
اجراآت و از استهداء جداً احتراز و خودداري بعمل آيد .
 -2محاکم ابتدائيه حين مواجه شدن با مسايل قابل استهداء موضـوعات
مطرح بحث را درپرتو حکم قانون تحليل نموده مطالب مورد سوال را مشـخص و
استهداآت شانرا به محاکم محترم استيناف واليات محول سازند .
 -3رئيس محکمه  ،روساي ديوانهاي محاکم استيناف واليات استهداآت
واصله از محاکم ابتدائيه و ديوانهاي محکمه استيناف را دقيقـاً مطالعـه نمـوده و
درحاليکه مسايل در روشني احکام قانون راه حلي نيابد در انصـورت نقـاط نظـر
کميسيون روساي ديوانها براستهداآت بعد ازتاييد رئيس محکمه استيناف واليت بـه
رياست تدقيق و مطالعات فرستاده شود .
 -4محاکم از ارسال اوراق مربوط به قضاياي مورد استهداء خـودداري
نمايند هرگاه ضرورت به مطالعه اوراق محسوس گردد انگاه مطالبه خواهد شد .
 -5هرگاه استهداآت محاکم ابتدائيه يا محاکم استيناف بدون طي مراحل
مندرج مواد 2-1و 3اين مصوبه مواصلت ورزد  ،رياسـت تـدقيق و مطالعـات
بالوقفه آنها را مسترد نمايند تا اجراآت در مسير آن قرارگيرد .
 -6مدققين قضايي رياست محترم تدقيق و مطالعات اسـتهداآت وارده را
بادرنظرداشت احکام قوانين مربوط همه جانبه مطالعه نموده و به منظور جلو گيـري
از ضياع وقت شوراي عالي استهداات را تلخيص نموده به ابراز نظر دربـاره انهـا
مبادرت نمايند .
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متن مصوبه شورای عالی ستره محکمه  ،متحد الماالً به تمام مـحاکم
استيناف واليات اخبار گردد».
متن مصوبه باینوسیله به محاکم استیناف ووالیات متحدالماالًاخبار شـدتا
آنرا به محاکم وادارات مربوط شان تعمیم نموده مطابق به آن اجراآت نمایند)60 (.

 -60درمورد طرزالعمل رسیده گی به استهدآت  ،متحدالمآ ل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )394-272مؤرخ .1389/2/7
:2متحدالمآ شماره ( )219-145مؤرخ .1390/2/11
 :3متحدالمآل شماره ( )3591-3459مؤرخ 1391./2/23
:4متحدالمآل شماره ( )3212-3140مؤرخ .1391/12/5
:5متحدالمآل شماره ( )740-481مؤرخ .1393/1/26
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برای اسناد ووثایق شرعي
ملکيت ها که ثبت محفوظ آن به اثر واقعات از بين رفته باشد
محکمه بعد از تدقيق و معلومات الزم بارعايت احکام قانون
قرار قضايي را صادرنمايد .
متحد المال شماره()۸۵۶- ۷۸۵مورخ ۲۰ر۴ر۱۳۹۰
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه
محکمه استيناف واليت هرات مراتب ذيل را استهدا نموده اند:
« به سلسله پيشنهاديه شماره ()294مـورخ  1389/12/18خـويش
احتراماً مينگاريم که هدايت مقام محترم منيع ستره محکمه به کمال احترام قابـل
تعميل و تطبيق است که البته نظر تدقيقي رياست محترم عمومي تدقيق و مطالعات آن
مقام محترم درمسايل اثبات دعوي و منازعات حقوقي با استفاده از هدايت ماده 31
تعليمات نامه تحرير وثايق عملي ميگردد ولي مشکل ديگري که باعث تکليـف و ال
جوابي اين آمريت وثايق درمقابل مراجعين محترم است که کنده هاي قباله جات شان
به اساس فرمان شماره  7ماه ثور  1357از مرکز به ولسوالي ها انتقال داده شده و
حريق گرديده و تقاضا دارند وثايق قباله جات شان که در ولسوالي هـاي چـون
پشتون زرغون  ،ادرسکن  ،گران  ،کشک کهنه و غيره ولسوالي ها سوخته اسـت
بايد به يک کتاب ثبت قباله جات ثبت شود تا د رآينده در صورت ازبين رفتن اصل
وثايق دست داشته شان بتوانند از ثبت قباله مذکور شان اسـتفاده قـانوني چـون
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اخذمثني نمايند ويا منبع جوابي به ادارات دولتي طرف استناد شان قرارداشته باشـد
بناءا ميد واريم دراين قسمت هم مارا هدايتي عنايت فرماييد تا به مشکل خلـق اهلل
رسيد ه گي عادالنه صورت گيرد ».
مطلب مورد استهداءپس ازا براز نظر مدققين قضـايي رياسـت تـدقيق و
مطالعات طي پيشنهادي به مقام محترم شوراي عالي تقديم گرديد درنتيجـه قـرار
مصوبه  676مورخ 7ر4ر 1390مقام محترم در زمينه هدايت ذيل صدور يافت :
«محکمه ذيصالح درمورد اسناد شرعي و ثايق ملکيت ها که ثبت محفوظ
آن به اثر واقعات از بين رفته باشد بعد از تدقيق و معلومات الزم بارعايـت احکـام
قانون قرار قضايي را صادرنمايد  .آمريت عمومي اداري قوه قضائيه به منظور فـوق
کتب عليحده را به دسترس محاکم استيناف قرار دهد تابعد صدور قـرار قضـايي
درمورد وثيقه  ،قرار قضايي و سند دران ثبت گردد .
موضوع طورمتحد المال به جميع محاکم اخبار گردد ».
متن مصوبه باینوسیله به محاکم استیناف ووالیات متحدالماالًاخبار شـدتا
آنرا به محاکم وادارات مربوط شان تعمیم نموده مطابق به آن اجراآت نمایند)61 (.

 -61درمورد رسیده گی به صحت وسقم وثایق  ،متحدالمآ ل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )642-572مؤ رخ .1390/3/8
:2متحدالمآ شماره ( )3679-3608مؤرخ .1389/11/10
 :3متحدالمآل شماره ( )1031-949مؤرخ .1393/6/26
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فورم
تعیین وکیل مدافع درقضایای جزایی
متحدالمال شماره ()2575مورخ 1390/4/28
رياست دفترآمريت عمومي اداری قوه قضائیه
مکتوب ( )1067مورخ  1390/3/29انجمن مستقل وکالي مدافع بـه
شرح ذيل مواصلت نموده است:
«طوريکه در جريان قرار داريد انجمن مستقل وکالي مدافع افغانستان بـه
اساس مواد (4و  )26قانون وکالي مدافع تنظيم امور مربوط به وکالي مدافع را به
عهده داشته و ترتيب دفاتر و اوراق مورد ضرورت امور وکالت نيز از طرف انجمن
ترتيب ميگردد .جهت هر چه بهتر شدن امور اداري و جلوگيري از کـار کميشـن
کاران و ناقضين قانون و کمک مالي به انجمن فورم تعيين وکيل مدافع در قضـاياي
جنائي طبق منضمه قانون وکالي مدافع با مهر و شماره مسلسل انجمن براي وکالي
مدافع توزيع ميگردد.
بناءً به اطالع آنرياست محترم رسانيده ميشودکه ارايه فـورم فوتوکـاپي،
بدون مهر و شماره مسلسل انجمن ،تخطي از قانون بوده و مدار اعتبار پنداشته نمي
شود .اميدواريم در تطبيق حاکميت قانون با انجمن همکاري فرموده و به شـعبات
ذيربط هدايت اصدار فرمايند.
از همکاري هاي شما سپاسگذاريم».
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مراتب مکتوب شماره فوق نقالًاخبار شد در قضاياي جزائي بـا در نظـر
داشت به سهم خويش اجراآت قانوني را مرعي ميداريد.
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قرارتجویزی
محکمه ابتدائیه تجارتی درمورددین ثابت بانک
ازطریق بیع مرهونه قابل احاله به محکمه استیناف نیست.
متحدالمال شماره  857الي 927مورخ 26ر5ر1390
رریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
رياست پشتني بانک طي پيشنهاديه به ارتباط يکعده تاجران ملي که بخاطر
توسعه تجارت وا عمار بلند منزل ها قرضه هايي رادر مقابل تضمين جايـداد غيـر
منقول به اساس قرارداد از بانک دريافت نموده و به تعهدات مندرج قرارداد خـط
شرعي وفا نکرده و نتوانسته اند که قرضه رادر ميعاد معينه تاديه و حاضر به تصفيه
حساب نيز نميباشند مراتب ذ يل را طالب هدايت شده اند که :
« اوراق نسبتي قضاياي فوق از طريق رياست قضاياي دولت وزارت عدليه
به محاکم ابتدائيه تجارتي غرض تجويز فروش جايداد تحت تضمين محول نمـوده ،
محاکم طبق حکم قانون تصميم شانرا طي قرارهاي قضايي مبني بر فـروش همچـو
جايداد صادرنموده است اکثر محکوم عليهم بااستفاده از وسايل عليـه قرارهـاي
قضايي محاکم استيناف خواهي مينمايند درحاليکه چنين قرارهاي قضـايي قطعـي و
استيناف طلبي نداشته همچو اشخاص با استفاده از فرصت پروسه تطبيق حکم را به
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تعويق انداخته اند که جز خساره مند شدن بيشتر بانک هـيچ نتيجـه اي نداشـته
است».
مطلب مورد توجه بانک محترم به جلسه مورخ 4ر5ر 1390مقـام محتـرم
شوراي عالي با تفصيل گزارش يافت که پس از بحث در زمينه قرار مصـوبه 728
مورخ 4ر5ر 1390هدايت ذيل صادر گرديد :
« حصول دين ثابت ذمت بانک از طريق بيع مرهونه مستند به قرار داد طرفين
عقد صورت ميگيرد و تجويز توسط قرار قضايي صرف درمرحله ابتدائيـه اتخـاذ
ميگردد باالثر قـــرار محکمه ابتدائيه به محاکم فوقاني قابـل احالـه نميباشـد
داراالنشا ء موضوع را به جميع محاکم طو رمتحد المال اخبار نمايد ».
متن مصوبه باینوسیله به محاکم استیناف ووالیات متحدالماالًاخبار شـدتا
آنرا به محاکم وادارات مربوط شان تعمیم نموده مطابق به آن اجراآت نمایند)62 (.

 -62بارتباط معامالت تجارتی وقرضه های بانکی  ،متحدالمآ ل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )1695-1622مؤرخ .1389/5/23
:2متحدالمآ شماره ( )3536-3465مؤرخ 1389/10/18
 :3متحدالمآل شماره ( )957-857مؤ رخ .1390/5/26
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اماکن ودکاکین دولتی
که جدیداً اعمار میشودبار اول تابع داوطلبی بوده
واجاره بعدی به تراضی طرفین صورت می گیرد.
متحد المال شماره  ۹۲۸الي  ۹۹۸مورخ ۵ر۶ر۱۳۹۰
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
داراالنشاء شوراي عالي مراتب ذيل را به مقام محتـرم شـوراي عـالي
پيشنهاد نمود :
به تاسي ازهدايت شفوي جناب محترم رئيس صاحب جمهوري اسـالمي
افغانستان و بادرنظرداشت پيشنهاديه شاروالي محترم کابل مبني بر اينکه :
« از اثر قرار قضايي 89مورخ 20ر11ر 1389ديوان تجـارتي سـتره
محکمه که به منظو داوطلبي و مزايده دکاکين مربوط تصدي تـدوير و مراقبـت
مکروريانهاي شاروالي کابل که به تاريخ 9ر1ر 1390به تصدي نامبرده مواصلت
ورزيده و درمورد داوطلبي  167باب دکاکين ملکيت تصدي حکم قطعي و نهايي
فرموده اند مگرداوطلبي آن بنابر هدايت شفاهي جاللتماب رئيس صاحب جمهـور
معطل قرار داشت و از اثر پيشنهاديه نمبر  48مورخ 24ر3ر 1390رياست تدوير
و مراقبت مکروريانها  ،مکتوب جوابيه  3854مورخ 31ر3ر 1390اداره اقتصاد
ملي و باز سازي داراالنشاي شوراي وزيران رياست عمومي اداره امور جمهـوري
اسالمي افغانستان پروسه داو طلبي دکاکين مذکور مطابق قانون تدارکات به اعـالن
سپرده شده است و قرار است جلسه داوطلبي به تاريخ 8ر5ر 1390تدوير گردد.
درنشست کاري مورخ 2ر5ر 1390که با جاللتماب رئيس صاحب جمهور ج.ا.ا
داشتم جاللتماب شان هدايت شفاهي صادر فرموده اند که پروسه داوطلبي انجـام
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نگيرد بلکه جاللتماب قاضي القضات کشور طريق ديگري را جهت تثبيت کرائيـه
مجدد دکاکين مکروريانهاي شاروالي کابل ارائه فرمايند .
دررابطه به هدايت شفاهي رئيس صاحب جمهـوري اسـالمي افغانسـتان
همکاري جناب محترم شانرا خواهانيم».
وهم با مالحظه عريضه دکانداران مکروريانها که عمليه داوطلبي درتعيـين
کرايه اماکن تجارتي مورد بحث را فاجعه آميز تعريف کرده بودند  ،مطالب يـاد
شده بالتفسير توام باسوابق به مقام محترم شوراي عالي مورد بحث قرارگرفت و قرار
مصوبه شماره  816مورخ 18ر5ر 1390هدايت ذيل صادرگرديد:
( پيشنهاد شاروالي کابل باالثر هدايت شفاهي محترم رئـيس جمهـوري
اسالمي افغانستان و عرايض دکانداران مکروريان ها توام با سوابق موضوع تحـت
غور ومداقه قرارگرفته  ،در زمينه مراتب ذيل تصويب گرديد :
 -1اماکن رهايشي و دکاکين دولتي که جديداً اعمارو براي بار اول بـه
اجاره داده ميشود مانعي نيست که اجاره آن طور داوطلبانه صورت گيرد اجـاره
بعدي تابع داوطلبي نميشود .
 -2محالت مورد بحثيکه از طرف مراجع مربوط دولتي به اجـاره داده
ميشود به تراضي طر فين است اگر ميعاد اجاره معين نباشد اجـاره بـراي مـدت
يکسال اعتبار داردکه درختم سال عقد اجاره مجدد صورت گرفته ميتواند .
 -3اجاره گيرنده شخصاً از محل استفاده نموده آنرا براي شخص دوم
اجاره داده نميتواند مگر آنکه درعقد اجاره تنزيلي موافقه مالک را حاصـل کـرده
باشد .
 -4بعد ازختم اجاره در صورتيکه مستأجر به دوام فعاليت عالقه داشته
باشد  ،محل از طرف هيئت مختلط تحت رياست نماينده وزارت ماليه به ترکيـب
نماينده گان اداره قضاياي دولت وزارت عدليه  ،وزارت شهر سازي « در صورتيکه
ملکيت به شهر سازي مربوط باشد » يااداره ايکه ملکيـت بـه آن ارتبـاط دارد
وياشاروالي بارعايت شرايط ،موقعيت  ،مساحت و بادرنظرداشت کرايه محالت غير
دولتي مماثل يا مجاور تثبيت ميگردد.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

مراتب تصويب به محاکم و مرا جع مربوط طور متحد المــال اخبـار
گردد».
مراتب تصویب باینوسیله به محاکم محترم استیناف والیـات ومراجـع
ذیربط اخبار میگرددتاهدایت مندرج آنرا به محاکم مربوط وادارات منسـوبه شـان
دروالیات وولسوالی هاتعمیم بخشند)63 (.

 -63درمورداجاره اماکن رهایشی ودکاکین دولتی  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )5568مؤرخ .1390/10/21
:2متحدالمآ شماره ( )1521-1441مؤرخ .1390/10/21
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مطابق حکم ماده ( )116قانون اساسی،
هیچ کس حق مداخله در امور محاکم راندارد.
متحد المال شماره  999الي 1071مورخ 23ر7ر1390
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
کاپي نامه شماره  2438مورخ 30ر5ر 1390محکمه استيناف واليـت
کندز که اصل آن عنواني رياست محترم څارنوالي استيناف کندز صدور يافته حاکي
ازآنست که معاون شوراي واليتي خالف صالحيت قانوني درمنازعه بين افراد کـه
تحت رسيد ه گي محکمه قراردارد مداخله نموده و حتي در عرايض افراد عنـواني
محکمه احکام صادر و هم به اهانت محکمه مبادرت ورزيـده اسـت  ،محکمـه
استيناف واليت کندز ضمن اينکه موضوع سوء استفاده از صالحيت معاون شوراي
واليتي کندز را غرض تحقيق به څارنوالي مربوط احاله نموده مقام محتـرم سـتره
محکمه را نيز درجريان گذاشته اند .
متن گزارش فوق دراجالس مقام شوراي عالي تقديم گرديد  ،مقام شوراي
عالي طي مصوبه  1064مورخ 5ر7ر 1390هدايت ذيـل رادر زمينـه صـادر
فرمودند :
« ازآنجا که مستند به حکم ماده  116قانون اساسي قوه قضـائيه رکـن
مستقل دولت بوده و محاکم مطابق حکم ماده  14قـانون تشـکيل و صـالحيت
محاکم در صدور احکام صرف تابع قانون ميباشند ،بنابرآن محاکم اجراآت شـانرا
درمطابقت به احکام قانون تعقيب مينمايند لذاهيچ کس حق مداخله در منازعات بين
افراد راکه تحت رسيده گي محاکم بوده ندارند  ،موضوع متحد الماالً بـه جميـع
محاکم تعميم گردد » .
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متن مصوبه باینوسیله به محاکم استیناف ووالیات متحدالماالًاخبار شـدتا
آنرا به محاکم وادارات مربوط شان تعمیم نموده مطابق به آن اجراآت نمایند.
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ایجاددفترپیگیری مسایل حقوقی
وتطبیق فیصله ها درچوکات اداره اراضی افغا نستان
متحد المال شماره ( )3986-3933مورخ 1390/7/25
رياست دفتر آمريت عمومي اداري قوه قضائيه
مکتوب شماره ( )2067مورخ 1390/7/23آمريت اسـناد وارتبـاط
ازاثر نامه شمار ه ( )6984مؤرخ139/7/13رياست حل منازعات امالکي وزارت
زراعت  ،آبياري  ،مالداري  ،به شرح ذيل مواصلت وزريده است:
رياست حل منازعات امالکي وزارت زراعت  ،آبياري ومالداري بشرح ذيل
مواصلت نموده است .
(
« طوريکه مقام محترم آگاهي دارند به اسـاس حکـم شـماره
 )328مورخ 1389/2/2مقام عالي رياست جمهوري بـورد رسـيده گـي بـه
امورملکيت هاي غصب شده ايجاد وبعدا طبـق مصـوبه شـماره ( )23مـورخ
 1389/6/1بورد مذکور ،رياست عمومي امالک و تنظيم امور زمينداري به اداره
اراضي افغانستان مدغم گرديده که بتأسي ازاحکام فوق رياست حـل ومنازعـات
امالکي درچوکات اداره اراضي افغانستاان ايجاد گرديده وجهت رسيدگي بموقع
جلوگيري ازغصب امالک دولتي الزم ديده شد تا منبعد جهـت پيگيـري آنعـده
قضاياي امالک في مابين دولت وشخص که به محاکم ورياست عمـومي قضـاياي
دولت وساير ارگانها طبق قانون احکام قانون تنظيم امور زمينداري احالـه ميگـردد
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شعبه بنام آمريت پيگيري مسائل حقوقي تطبيق فيصله ها درتشـکيل سـال 1390
رياست فوق الذکر گنجانيده شده است توقع ميرود محاکم محترم هدايت فرماينـد
تاجهت جلوگيري ازاتالف امالک دولـت ورسـيد گـي بموقـع حـل منازعـه
عندالضرورت با رياست ياد شده همکاري فرمايند ».
64
مراتب مکتوب واصله غرض آگاهی واجراآت خبرداده شد) (.

 -64درارتباط پیگیری مسایل حقوقی وتطبیق فیصله های محاکم  ،متحدالمآل شماره (-643
 )713مؤ رخ  1390/3/18نیز صادر شده است.
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الی زمان تعدیل ماده ( )6قانون زمینداری
نتیجه تصفیه امالک درج وثیقه اقرار خط گردد
واین سند حکم قباله رادارد.
متحد المال شماره )(1144 – 1072مورخ 27ر7ر1390
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
محکمه استيناف واليت غـزني مراتب ذيل را استهدا نموده است :
« ساحه زمين بنام قنات نظر محمد خان به منظور تطبيق نقشه شهري غزني
تحت عمليه هيئت تصفيه قرارگرفته که بعداز تثبيت استحقاق امالک اشـخاص و
قناعت آنها اوراق را در ارتباط موضوع جهت تعويض ووثيقه امالک به محکمه طبق
هدايت ماده  6قانون تنظيم امور زمينداري راجع داشته اند .
ازاينکه ماده  6قانون مذکورچنين حکم ميکند  :اسناد مندرج ماده پـنجم
اين قانون به استثناي سند مندرج جز ()1آن بعد از تصفيه زمين توسط هيئت تصفيه
به محکمه مربوط ارجاع و از طريق محکمه به سند شـرعي « قبالـه » تعـويض
ميگردد .
دررابطه به تطبيق هدايت ماده  6قانون مذکور که تعويض زمين استحقاقيه
مالک در ضمن تصفيه به سند شرعي ( قباله ) تسجيل يافته ازحيـث آنکـه قبالـه
ايجاب حضور بايع و مشتري و محصول فيصدي قباله را عند المحکمه مينمايـد ،
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درحاليکه رکن اصلي عقد بيع  ،بايع و مشتري موجود نباشند محکمه از اقرار چـه
کسي قباله ترتيب نمايد »
ریاست عمومی تدقیق ومطالعات به ارتباط موضوع فوق ضم نامـه 774
مورخ 12ر4ر 1390نظر تدقيقي خويش را ارسال داشته حينيکه تفصـيل جريـان
موضوع توأم با نظر تدقيقي طي پيشنهادي به جلسه مورخ 5ر7ر 1390مقام محترم
شوراي عالي گزارش شد درنتيجه قرار تصويب  1058هدايت ذيل صادرگرديد:
« ازانجا که محاکم ونيز ادارات امالک درمورد تطبيق ماده  6قانون امور
زمينداري مبني بر اجراي سند شرعي قباله بعد از تصفيه طالب هدايات عديده شـده
اند و ازجانبي ذکر کلمه قباله که شرايط بخصوصي دارد استعجال در رسيد ه گي به
نتا يج تصفيه الي تعديل ماده  6قانون تنظيم امور زمينداري ،اسناد تصفيه به واليـت
مربوط محول گردد تا والي در اقرارخط منحيث مقر درحاليکه مشخصات عقار در
ستون موضوع اقرارخط داخل گردد به ملکيت تصفيه شده شخص اقرارنمايد درين
حال سند شرعي اقرار خط مذکور که بعد از تصفيه ترتيب ميگردد به منظور حقيت
سند ذواليدي شخص بوده و درانتقال ملکيت حيثيت قباله را براي وي حايزميباشد.
موضوع متحد الماالً به جميع محاکم اخبار ووزارت زراعـت وآبيـاري
درجريان قرارداده شود ».
مراتب تصویب باینوسیله به محاکم محترم استیناف والیـات ومراجـع
ذیربط اخبار گرد یدتاهدایت مندرج آنرا به محاکم مربوط وادارات منسـوبه شـان
دروالیات وولسوالی هاتعمیم بخشند)65 (.
 -65بارتباط رعایت قانون زمینداری دراجرای اموروثایق  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
:1متحدالمآل شماره ( )3750-3680مؤرخ .1389/8/19
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تصویب وتعمیم
«رهنمود صحت وعدم صحت اسنادووثايقي که ثبت آن دراثر حوادث
ووقايع ازميان رفته است» .
متحدالمآل شماره ( )507-470مؤرخ 1390/7/27
ريا ست عمومي تدقيق ومطالعات ستره محکمه
طوريکه مسبوق اند ،موضوع رسيده گي به صحت وعدم صـحت
وثايق واينکه ثبت محفوظ دارندياخير ومداراعتبار اند ياني طبق ماده نهم تعليمـات
نامه تحريروثايق ازوظايف وصالحيت هاي محاکم است.
بتأسي ازمالحظه فوق مطالبات اشخاص درمورد اينکه وثايق دسـت
داشته شان دراثر حوادث ووقايع ناشي ازجنگ آسيب ديده ياازبين رفته جهت تثبيت
موقف قانوني به محاکم رجعت داده شده است که باالثر طـي اسـتهداآت پـيهم
درموردطرز رسيده گي همچووثايق طالب معلومات گرديده اند.
موضوع درجلسات متعددشوراي عـالي سـتره محکمـه مـورد
غورقرارگرفــت وبموجــب مصــوبات شــماره ( )676و( )680مــورخ
1390/4/7کميته اي مرکب ازرئيس عمومي تدقيق ومطالعات ورئيس داراالنشـاء
شوراي عالي تحت رياست آمرعمومي اداري قوه قضائيه  ،طرح «رهنمود رسيده گي
:2متحدالمآ شماره ( )975-903مؤرخ .1392/5/22
 :3متحدالمآل شماره ( )2085-2006مؤ رخ .1393/8/28
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به صحت وعدم صحت اسنادووثايقيکه ثبت آن در اثرحوادث ووقايع ازميان رفتـه
است» ،راتنظيم وذريعه پيشنهاد شماره ( )281مؤرخ  1390/4/25جهت غور
نهايي به رياست داراالنشاء محول گرديد.
اخيراً نامه شماره ( )746مؤرخ  1390/7/13آنرياست واصـل
وطوريکه مالحظه گرديد موضوع درجلسه مورخ  1390/6/29شـوراي عـالي
ستره محکمه مطرح وباالثر قرار مصوبه شماره ( )1046هدايت ذيل صادرگرديد:
«رهنمود صحت وعدم صحت اسنادووثايقي که ثبـت آن دراثـر
حوادث ووقايع ازميان رفته است ،بداخل ( )17ماده توأم بانمونه کتاب ثبت قـرار
قضايي مندرج ماده ( )6رهنمود مذکور ،تصويب گرديـد .رياسـت داراالنشـاء
موضوع راتعميم ورياست نشرات موضوع رادرمجله قضاء انتشار دهد».
باذکر مراتب فوق موضوع باين وسيله بانرياست اخبـار وتعمـيم
گرديد تابامالحظه آن درحصه خويش اجراآت الزم وقانوني نمايند .درضمن بکـاپي
اين نامه رياست مالي واداري سـتره محکمـه توظيـف مـي گرددکـه کتـاب
موردنيازمحاکم را طبق نمونه مندرج ماده ششـم رهنمـود ،درتفـاهم بارياسـت
داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه تهيـه وطبـع نمـوده حسـب ضـرورت
باختيارمحاکم قراردهند .وتازمان تهيه ووصول کتاب مذکور ميتوانند طبـق نمونـه
اوراق موردنياز شان راتوسط کمپيوتر تهيه نموده مورداستفاده قراردهند( )66

 -66درمورد رسیده گی به صحت وسقم وثایق  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )642-572مؤ رخ .1390/3/8
:2متحدالمآ شماره ( )3679-3608مؤرخ .1389/11/10
 :3متحدالمآل شماره ( )1031-949مؤرخ .1393/6/26

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

رهنمود
رسيده گي به صحت وعدم صحت اسناد
ووثايقي که ثبت آن دراثر حوادث ووقايع
ازميان رفته است
ماده اول:
حوادث ووقايع ناشي ازجنگ درشهر ها ،قراء وقصبات جمهوري
اسالمي افغانستان ،سبب گرديد تا باآسيب پذيري مخازن وثايق محاکم ،ثبت اسـناد
وثايق دست داشته مردم روي عوامل مختلف حريق يامفقودگردد .سـتره محکمـه
بامراجعه پيهم اصحاب اسناد فوق به محاکم هدايت صادرنمود تادر مـورد  ،طبـق
احکام موادنهم وسي ويکم تعليماتنامه تحريروثايق رسيده گي قضايي بعمل آورند.
باالثربرخي محاکم طي استهداآت جداگانه تقاضانموده اند کـه بـه
ارتباط اين موضوع ،طرزالعمل رسيده گي  ،بطور مشخص تنظيم وتعمـيم گـردد.
بنابران طي اين رهنمود ،طرزالعمل رسيده گي به صحت وعدم صحت اسناد ووثايقي
که ثبت آن دراثر حوادث ووقايع ازميان رفته است ،تنظيم وتعميم گرديد.
ماده دوم :
حوادث ووقايع به مقصد اين رهنمود عبارت انـد از :حريـق  ،زلزلـه ،
سيالب  ،حمالت دشمنان دولت وامثال آن که باعث تخريب مکان وضياع اسـناد
گردد.
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ماده سوم:
بموجب احکام تعليمات نامه تحريروثايق  ،مصوبات ومتحدالمآلهاي سـتره
محکمه رسيده گي به اسناد ووثايق ازحيث اينکه داراي ثبت محفوظ مـي باشـد
ياخيروحايز اعتباراست يانيست  ،از صالحيت محکمه ذيصالح مربوط مي با شد.
ماده چهارم:
الف  :محاکم ذيصالح رسيده گي به موضوع صحت وعدم صحت وثايق:
محکمه ذيصالح براي رسيده گي به موضوع صحت وعدم صحت وثـايق
درمرکز ديوانهاي مدني محاکم حوزوي چهارگانه شهرکابل است.
ب  :وثايق مرتبه محاکم ولسوالي هاي واليت کابل که ازحيث صـحت
وعدم صحت واعتبارمندرجات وثيقه ايجاب رسيده گي را نمايد بارعايت موقعيـت
جغرافيايي بيکي ازديوا ن هاي مدني محاکم حوزوي شهر کابل ارجاع مي يابد.
ج  :محکمه ذيصالح جهت رسيده گي به وثايق مرتبـه محـاکم مرکـز
وولسواليها در وال يا ت ديوان هاي مدني محکمه شهري مي باشد،
د  :در والياتيکه چند محکمه شهري موجود باشد موضوع توسط ديـوان
مدني محکمه حوزه اول شهري موردرسيده گي قرارمي گيرد.
هـ  :در والياتيکه محکمه شهري تشکيل نشده باشد ،وثايق مرتبه محاکم
مرکز وولسواليهاتوسط محکمه ابتدائيه مرکز واليت مورد غور ورسيده گي قرارمي
گيرد.
ماده پنجم:
محکمه مربوط قبل ازرسيده گي به موضوع سند  ،به اکمـال مراتـب
ذيل مي پردازد:

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

1393 -1389

الف  :اخذمعلومات هاي الزم ومشاهدات پلوان شـريکان  ،همجـواران
ودفاتر مالياتي در مورد جايداد مندرج وثيقه موردبحث.
ب  :حصول اطمينان ازمراجع مربوط درمورد اينکه جايدادمندرج وثيقـه
تحت ادعا قرارندارد.
درصورتيکه جايدادمندرج وثيقه تحت ادعا قرارداشته باشدموضوع ماننـد
ساير قضاياي مدني  ،طبق احکام قانون موردرسيده گي وانفصال قرارگيرد.

ماده ششم :
هيأت قضائي يعد ازکسب معلومات الزم ومشاهدات درموردوثيقه مورد
بحث به صدور قرار قضايي مبادرت مي ورزد.
دراين قرارتصميم محکمه مبني برموقف وثيقه ازحيث اعتبارقانوني تصـريح
ميگردد.
ماده هفتم:
محکمه مربوط حين رسيده گي به صحت وعدم صحت وثيقه مطابق حکم
ماده ( )31تعليماتنامه تحرير وثايق  ،امثال ونظائر وثيقه رامورد غور قرارميدهد.
ماده هفتم :
امثال ونظائر ،عبارت اند ازاسناد همنوع ويااسناديکه درهمان زمان به مهر وامضاء
اعضاي محکمه وکتابت منسوبين محکمه ترتيب شده باشد.
ماده هشتم:
محکمه مر بوط حين غور برامثال ونظائر نکات آتي رانيزمدنظر مي گيرد:
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الف – هرگاه امثال ونظائر اسنادي باشندکه طور سرپارچه ارائه شـده
باشد ،معلومات ذيل درمورد آن بايداکمال شود:
 .1آيااسناد مذکورداراي ثبت محفوظ قضاء مي باشدياخير؟
 .2راپور سالتمام آن وجودداردياخير؟
 .3درصورتيکه امثال ونظائر باسند مـورد بحـث ازحيـث کتابـت ،
مهروامضاء مطابقت داشت فوتوکاپي آن ضم سوابق مي گردد.
ب  :درصورتيکه امثال ونظائر وثيقه راکنده هاي وثايقي تشکيل دهند که
درمحکمه و يا در مخزن وثايق وجود دارد ،تصديق محکمه بامخزن مربوط  ،نمبر ،
تاريخ ومحل صدور آن درمتن قرارقضايي درج ميگردد.
همچنان هيأت قضايي درمخزن مربوط کنده موردبحث راتحت مشـاهده
ومداقه قرارميدهد ودرقرارقضا ئي ازآن يادآوري مي نمايد.
ماده نهم:
رسيده گي به موضوع صحت وعدم صحت وثايق باثردرخواست شخصـي
صورت مي گيرد که خواها ن تصرفات حقوقي ملکيت مندرج آن باشد.
شخصيکه وثيقه به مفاد مادي يامعنوي اويامؤرث آن انجام يافته نزد هيأت
قضايي منحيث طرف ديگر قضيه محسوب مي شود.
ماده دهم:
وارث شخصي که سند به مفاد مادي يامعنوي وي انجام گرديده مکلف به
ترتيب وثيقه حصر وراثت مي باشد.
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ماده يازدهم:
هرگاه متقاضي روي ضرورت غايب باشد ،ترتيب وثيقه وکالت غايـب
(قيم خط) درزمينه ضروري مي باشد.
ماده دوازدهم:
قرارمحکمه بعداز راجستر وثبت درکتاب ثبت مربوط به شخصي که سند
به مفادمادي يا معنوي وي يامؤرث ياقايم مقام قانوني اش انجام شده باشد تسـليم
مي گردد.
ماده سيزدهم:
درقرارقضايي وثبت آن نمبرتذکره  ،فوتو وامضاي شخصي اخذ ميگرددکه
وثيقه به مفاد مادي يامعنوي وي يامؤرثش انجام شده باشد.
ماده چهاردهم:
محکمه مربوط در صدور قرار قضايي وثبت آن احکـام قـانون اصـول
محاکمات مدني  ،تعليماتنامه تحريروثايق ،تعليمات نامه اشـباه وثـايق ،مصـوبات
ومتحدالمال هاي ستره محکمه راجدا ً رعايت نمايند.
ماده پانزدهم:
ستره محکمه کتب ثبت قرار قضايي وثبت وثايقي راکه کنـده هـاي آن
ازبين رفته طبق نمونه منضمه اين مقرره به قدر ضرورت تهيه ودراختيارمحاکم مربوط
قرارميدهد.
ماده شانزدهم :
درصورت ضرورت باثرتقاضاي شخصيکه سند به مفاد مادي يـامعنوي آن
انجام شده است ،مثني قرارقضايي که شامل ثبت سند موردبحث نيز مـي باشـد،
اصوالً اجراء شده ميتواند.
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ما ده هفدهم :
اين رهنمود بانمونه کتاب ثبت قرار قضايي مندرج ماده ( )6بعد ازتصويب
شوراي عالي ستره محکمه نافذ ودرمجله قضا ء نشرگردد.

رياست محکمه استيناف واليت (
)
محکمه ابتدائيه (
ديوان مدني
قرار قضائي در مورد اعتبار وثيقه عــــــــ  13 / /مرتبه محکمه (

کتاب ثبت قرار قضائي وثايقيکه ثبت کنده هاي آن از بين رفته است

)

خالصه اجراآت

/

)

نمبر و تاريخ قرار قضائي :عــــــــ /
محکمه صادر کننده قرار قضائي:
شهرت متداعيان:
)
نوع وثيقه( :
نمبر ،تاريخ و محل صدور وثيقه:
) در جلسه مورخ / /
) محکمه (
هيئت قضائي ديوان (
)
 13اعتبار وثيقه عــــــ مورخ  13 / /مرتبه (
قرار ذيل را صادر نمود:
...........................................................
جريان موضوع:

کتاب ثبت قرار قضائي وثايقيکه ثبت کنده هاي آن از بين رفته است

13

اسم

13
نمبر و تاريخ قرار قضائي :عــــــــ / /
) عــــ تاريخ 13 / /
صفحه ،نمبر و تاريخ ثبت وثيقه  :صفحه (
نمبر و تاريخ اصل وثيقه و محل صدور آن عــــ  13 / /مرتبه محکمه (
تشريحات
موضوع
تعرفه
مقر
سکونت
قوم
ولد
ولد
مقرله

اسم

ولد

ولد

قوم

سکونت

اسم

ولد

شهود معرفت
قوم
ولد

سکونت

)
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توجه محاکم
به رفع کاستی های امور قضایی واداری به اساس نظر مفتشین قضایی
ومصوبه شورایعالی ستره محکمه
متحد المال شماره( )1215- 1145مورخ 23ر8ر1390
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
به تعقيب متحدالمال شماره  3823-3751مورخ 4ر12ر 1390توجه
محاکم محترم به مصوبه  1267مورخ 26ر7ر 1390مقام محترم شوراي عـالي
که چنين مشعر است معطوف ميگردد :
« قبالً بادرنظرداشت نتايج حاصله از نظر هيئات هاي بررسـي رياسـت
تفتيش قضايي مبني بر رفع کاستي هاي متبارز درکار محاکم ضمن متحـد الماـل
شماره  3751الي  3823مورخ 4ر12ر 1389توجه محاکم به موارد هشـت
گانه نقايص کاري درامور مربوط معطوف و جلو گيري ازتکرار آنها خـاطر نشـان
گرديده بود ولي درعمل بعد هم عدم توجه کامل منسوبين قضايي و اداري محاکم
در زمينه محسوس است .
بنابران با تاکيدبه مراتب مندرج متحد المال فوق مراتب ذيل غرض رعايت
جدي تصويب گرديد:
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 -1در فيصله ها و قرارهاي قضايي ووثايق از کاربن پبپر به هيچ صورت
استفاده نشود .
 -2استعمال ادويه غلطي که مطلب تحرير شده را مسـتور ميسـازد و
احتمال جعل را بار ميآورد در فيصله ها  ،قرارهاي قضايي وثايق اصوالً ممنوع بوده
هرگاه تصحيح مطلبي مطرح باشد درمتن سند قضايي بـاالي مطلـب مـذکورخط
باريک کشيده ودر پاي سند مذکور ،محل تصحيح شده کلمه يا جمله و سـطرآن
مشخص وا مضا و مهر شود .
 -3ازاسناد قضايي مثني يا کاپي حفاظت جدي و کامل بعمل آيد .هرگاه
اشخاص ذينفع واطراف دعوي تقاضاي فيصله ها  ،قرارهاي قضايي ووثايق راداشـته
باشند  ،مطابق قانون بعد ازتطبيق و تصديق به اختيار آنها قرارداده شود در صـورت
ضرورت قانوني فوتوکاپي تصديق شده نيز به اختيار اشخاص قرارداده شود .
 -4اصل سند ضميمه اوراق دوسيه ها شود نه فوتوکاپي آن .
 -5اسناد قضايي بايد بخط خوانا تحرير گردد .
 -6پهلوي امضاي قضات اسماي آنها تحرير گردد .
 -7رياست محترم تفتيش قضايي از رعايت متحدالمال قبلي و مصوبه هذا
حين بررسي امور محاکم نظارت جدي بعمل آورند».
مصوبه فوق باینوسیله به محاکم محترم استیناف والیات اخبار شدتامطابق
به آن در رفع کاستی های موجودامور  ،بیش از پیش توجه نمـوده ومـتن
مصوبه رابه محاکم مربوط تعمیم بخشند)67 (.

 -67طبق متحدالمآل شماره ( )1429-1359مؤ رخ  1390/11/12باید درسند از رنگ
پاک استفاده نه شود بلکه خط باریک برا ن کشیده ومتن تصحیح بطور واضح تحریر ودرپای آن
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گروپ سیار کریمنال تخنیک
درهمکاری بامحاکم مربوط
متحد المال شماره  1216الي  1286مورخ19ر9ر1390
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
دوسيه مربوط به دعوي يک دربند حويلي واقع وزير محمد اکبـر خـان
تحت غور ديوان مدني محکمه حوزه دوم شهرکابل قراردارد .محکمه مـذکور بـه
مقصد روشن شدن موضوع از رياست جنايي وزارت امور داخله درمـورد تطبيـق
نشان انگشت وفوتوي وکيل با نشان انگشت گذاشته شده درکنده وکالـت خـط
 246-79مورخ 18ر8ر 1421مرتبه محکمه جالل آباد واليت ننگرهار طالـب
بررسي گرديده ولي مديريت کريمينال تخنيک رياست عمومي جنايي بدليل اينکـه
وسايل کريمينال تخنيک به جالل آباد قابل انتقال نبوده و بايد کنده کتاب به کابـل
غرض تدقيق انتقال شود  ،جواب مطلوب ارائه نکرده وموضوع فيصله شده است .
محکمه استيناف به استدالل اينکه درمورد وکالت خط معلومات کريمينالتخنيـک
گرفته نشده فيصله قبلي ديوان مذکور را نقض و دوسيه را واپس به محکمه حاکمه
محول نموده اند .
ديوان مدني محکمه حوزه دوم بعد هم موضوع مورد بحـث رابـا اداره
کريمينال تخنيک وزارت داخله درميان گذاشته و تقاضاي تدقيق بر وکالـت خـط
مذکور راکرده که اين بار با توجه به اينکه وسايل تدقيق ان اداره از طرف کشـور
امضا ء گردد  .وفوت کاپی اسناد ضم اوراق شود وحین بررسی اصل سند مورد مالحظه قرار
گیرد.
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هاي کمک کننده منتاژ گرديده انتقال آنرا از يک محل به محل ديگر نـا ممکـن
خوانده پاسخ ارائه کرده اند .
جريان فوق مندرج استهدائيه محکمه محترم استيناف واليت کابل و هـم
داليل مندرج پيشنهاديه آمريت کشف جرايم جعل و تزوير مديريت کشف جـرايم
اقتصادي رياست محترم جرايم جنايي وزارت امور داخله مبني برعـدم همکـاري
محاکم به ارتباط اسناد تحت محافظت مخازن مربوط بالتفصيل به جلسه مـورخ
5ر7ر 1390مقام محترم شوراي عالي گزارش يافت مقام عالي پس از بحـث در
زمينه قرار مصوبه  1077هدايت ذيل را صادر فرمود :
« ازآنجا که کنده هاي اسناد قضايي محاکم داراي اهميت بوده وبه هـيچ
صورت قابل انتقال نميباشد لذا وزارت محترم امور داخله عندالمطالبه هيئت موظف
( گروپ سيار کريمنالتخنيک ) را به منظور عکاسي از نشان انگشت و امضـا در
وثايق به حضور مسئول مخزن و طرفين قضيه به محاکم اعزام و نتايج بررسي شانرا
بعداً به محاکم ذيربط اخبارنمايند ».
هدايت مندرج مصوبه فوق رسماً به وزارت محترم امور داخله و مراجـع
مربوط اخبار واخيراً رياست عمومي مبارزه با جرايم ان وزارت بـه نامـه ارسـالي
خويش به تدقيق فني درمورد اسناد مندرج منازعه ابـراز آماده گي نمـوده تقاضـا
بعمل آورده اند تا محاکم چگونکي تدقيق بر اسناد را مشخص ساخته و با اطمينان
ازحضور طرفين  ،اداره کريمينالتخنيک رادرجريان قرار داده وعند المراجعه هيئات
به منظور مشاهده و عکاسي اوراق داخل مخزن همکاري نمايند )68 (.
 -68بارتباط کمپیوتر رایز اسناد ومحافظت کنده های وثایق  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
:1متحدالمآل شماره ( )2276-2207مؤ رخ .1389/7/10
:2متحدالمآ شماره ( )1143-1073مؤرخ .1391/5/10
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قطع نامه لویه جرگه عنعنوی
درمورد اصالح اداره ،مباره بامواد مخدر و مباره علیه فساد اداری جدًا
رعایت شود.
متحدالمال ( )5000مورخ 1390/9/28
رياست دفتر آمريت عمومي اداري قوه قضائيه
مکتوب ( )2513مورخ  1390/9/26آمريت اسناد وارتباط رياسـت
تحريرات از اثرنامه ( 8396مورخ  1390/9/21اداره نظارت وارزيابي رياسـت
محترم عمومي اداره اموروداراالنشاء شوراي وزيران ج.ا.ا بشرح ذيل مواصـلت
نموده است .
« موضوع  :درمورد رعايت مشوره هاي لوي جرگه عنعنوي درامورکاري
وزارت ها وادارات بااظهارتعارفات وتقديم احترامات :
بمنظورتحقق دقيق هـدايات شـامل حکـم شـماره ( )5892مـورخ
 1390/9/9مقام عالي رياست جمهوري ازتمام وزارتها وادارات دولتي احترامانـه
خواسته ميشود که موارد آتي را درفعاليت ها واجراآت شان مدنظرداشته باشند .
:1مواد قطعنامه مشورتي لوي جرگه عنعنوي درمورد اصالح اداره  ،مبارزه عليه
موا مخدر ومبارزه عليه فساد اداري را رعايت ودراولويت هاي کاري خـويش
قراردهند .
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:2حين اجراات مواد قطعنامه مشورتي لوي جرگه عنعنوي را رعايت نمايند
:3فعاليت ها واجراات خويش را درين زمينه  ،ازطريق رسانه ها وسيعاٌ انعکـاس
دهند .
:4گزارش چگونگي تحقق حکم مقام عالي رياست جمهوري را به تفکيک مورد
شامل حکم مقام عالي رياست جمهوري  ،طوردوامداربه اين اداره ارسال فرموده
ممنون سازند .
ضمن تمجيد احترامات فايقه  ،براي شما درامرتحقق اهداف ملي ومردمي
جمهوري اسالمي افغانستان ازبارگاه خداوند متعال (ج) آرزوي موفقيت مي نماييم »

حکم
رئيس جمهوري اسالمي افغانستان
درمورد رعايت مشوره هاي لويه جرگه عنعنوي
درامورکاري وزارت ها وادارات دولتي

لويه جرگه عنعنوي که به اشتراک بيش از دوهزارتن بتـاريخ 25عقـرب
 1390دايرشد وباصدور قطعنامه هفتاد وشش فقره يي بتاريخ 28عقـرب 1.390
موفقانه پايان يافت  ،يکي از دستآورد هاي بزر ملت مجاهد ومسلمان افغانسـتان
محسوب مي گردد .
مشوره هاي اين جرگه که بعد ازتحليـل وارزيـابي دقيـق اعضـاي آن
درمطابقت يا شرايط عيني کشوردربرهه سرنوشت سازتاريخ افغانستان صادرگرديد.
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درجلسه مورخ 30عقرب  1390شوراي وزيـران جمهـوري اسـالمي
افغانستان ضمن قدرداني از زحمات دست اندرکاران تدويرجرگه ونهاد هاي امنيتي
کشور تاييد شد .
بتاسي ازفيصله شوراي وزيران  ،به وزارت ها و ادارات دولتي هدايت داده
ميشود تا ،مشوره هاي لويه جرگه عنعنوي را ،درراستاي کاري شان درنظرگرفتـه
وبه مراتب آتي توجه جدي مبذول دارند .
-1

مشاوريت امنيت ملي  ،وزارت هاي امور خارجه  ،دفاع ملـي ،

امور داخله  ،ماليه  ،اقتصاد  ،رياست عمومي امنيت ملي واداره مستقل ارگانهـاي
محل  ،درزمان مباحثات ومذاکرات خود درمـورد همکـاري هـاي سـتراتيژيک
باکشورهاي خارجي  ،مشوره هاي جرگه را جداٌ رعايت نمايند .
-2

به منظوردريافت صحت وسقم افواهات قبالٌ شايع شـده مبنـي

بردفن زباله هاي اتمي درداخل خاک کشور وبا درنظرداشت مشوره هاي لويه جرگه
عنعنوي  ،هئيت مندرج حکـم شـماره ( )2470مـورخ 1387/4/20تحـت
نظروزارت دفاع ملي به همکاري جامعه بين المللـي ونهـاد هـــاي ذيـربط
ازجمــله آژانس بين المللـي انــــرژي اتمــي ( TnternationaT
 ) Atomic Energy Agencyچگونگي دفن احتمالي زباله هاي اتمي وانتشار
تشعشات راديواکتيف را درمحالت تحت اشتباه به صورت دقيق وبـا اسـتفاده از
امکانات علمي  ،تخنيکي ومشاهدات اهالي منطقه بصورت همه جانبه بررسي ونتيجه
را توام بانظر مشخص طي مدت شش ماه به مقام رياست جمهوري ا.ا ارايه نمايد ،
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درساختارتشکيالتي شوراي عالي صلح  ،به اسرع وقت ومبتنـي

برمشوره هاي لويه جرگه عنعنوي  ،تجديد نظرصورت گيرد ،رياست عمـومي اداره
امورو داراالنشاي شوراي وزيران موظف است تا تسهيالت وهماهنگي الزم رابراي
تسريع اين روند مساعد سازد ،
-4

شوراي عالي صلح ،مشوره هاي جرگـه را درموقـع پيشـبرد

مذاکرات صلحو تطبيق پاليسي صلح درصدرکارخود قراردهد .
-5

وزارت ها وادارات دولتي مشـوره هـاي جرگـه را درمـورد

حکومتداري خوب وتامين شفافيت درادارات دولتي جدٌا رعايت نمايند .
-6

کميسيون مستقل اصالحات اداري وخدمات ملکي مشوره هـاي

جرگه رادرمورد اصالح اداره عامه جدا درنظرگيرد ،
-7

رياست عمومي اداري اموروداراالنشاي شوراي وزيران درتکثيرو

نشروسيع قطعنامه لويه جرگه عنعنوي اقدام نمايد .
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انفصال قضایای ترافیکی
منسوبین نظامی ،الی زمان طرح سند تقنینی کمافی السابق درمحاکم
نظامی صورت گیرد
متحد المال شماره  1287الي  1361مورخ20ر10ر1390
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
به تعقيب متحد المال شماره  1289الي  1360مـورخ 21ر2ر1390
داراالنشاي شوراي عالي به ارتباط رسيد ه گي قضاياي ترافيکي در بخش نظـامي
نگاشته ميشود :
قبالً برمبناي استهدائيه معاونيت محترم لوي څارنوالي درامور نظامي و نظر
تدقيقی اداره محترم تدقيق ومطالعات ستره محکمه درمورد عدم هم آهنگي جزاهاي
پيش بيني شده قضاياي ترافيکي در قانون ترافيک جاده  ،قانون جرايم عسکري نافذ
قرار مصوبه  186مورخ 6ر2ر 1390شوراي عالي هدايت ذ يل صـادر فرمـوده
بودند :
« ماده  34قانون جرايم عسکري نافذ درکشور حالتي را پيش بيني نموده
که نقض مقررات راننده گي ازجانب منسوب نظامي در غير ازحالت پيش بيني شده
فوق تابع قانون ترافيک جــاده قرارگرفته ورسيده گي ان به صـالحيت قضـايي
محاکم جزاي عادي يا ديوانهاي ترافيک شامل تشکيالت قضايي و اليـات ارتبـاط
ميگيرد  ،موضوع به جميع محاکم طور متحد المال اخبار گردد ».
حسب هدايت صادره متن مصوبه فوق طي متحد المال شـماره -1289
 1360مورخ 21ر2ر 1390به محاکم محترم استيناف واليات  ،لوي څارنوالي و
مراجع مربوط تعميم گرديده که باالثر ان رياست محترم محکمه استيناف نظامي طي
پيشنهاد شماره  951مورخ 8ر3ر 1390با ارائه داليل و استناد به حکـم قـانون
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رسيده گي به قضاياي ترافيکي منسوبين نظامي ناشي از وظيفه ويا به علت وظيفه را
کمافي السابق درمحاکم نظامي تقاضا کرده که بموجب آن موضوع باري به مقا م
محترم شوراي عالي تقديم و قرار مصوبه شماره  742مـورخ 4ر5ر 1390مقـام
عالي هدايت داده شد تا رياست محترم تدقيق ومطالعات برنظر خود تجديـد نظـر
نموده و نظر جامع ابرازنمايند  .حسب هدايت فوق جريان مجدداً به رياست محترم
تدقيق و مطالعات محول و پس از وصول نظرآن اداره مراتب فوق توام بانظر تدقيقي
بعدي هم به مقام محترم شوراي عالي تقديم گرديده است که اين بار مقام عالي بـه
مقصد غور دقيق پيرامون موضوع ضمن مصوبه  1364مورخ 24ر8ر 1390چنين
هدايت فرمودند :
« محترم بهسودي صاحب عضو شوراي عالي ستره محکمه بادرنظرداشت
احکام قانون جرايم عسکري درروشني احکام قانون ترافيک جاده و رويـه قضـايي
معمول ستره محکمه برموضوع غور فرموده نظر شانرا به جلسه بعدي ارائه فرمايند»
عند الوصول نظر جناب محترم بهسودي حينيکه بازهم کليـه سـوابق و
نظريات ارائه شده يکبار ديگر به مقام محترم شوراي عالي گزارش يافت قرار مصوبه
 1454مورخ 22ر9ر 1390هدايت ذيل صادر شد:
« درمورد فرمانی که بموجب آن به محاکم نظامي صالحيت رسيده گـي
مستند به قانون جرايم عسکري داده شد طرحي از طرف رياست تدقيق و مطالعات
تهيه گردد  .فعالً قضاياي ترافيکي مطابق قانون جرايم عسکري از طـرف محـاکم
نظامي منفصل گردد .
موضوع طور متحد المال به اداره لوي څارنوالي و محاکم اخبار گردد».
جریان حسب هدایت مصوبه اخیر الذکر مقام محترم شـورایعالی سـتره
محکمه بدینوسیله به محاکم محترم استیناف والیات واداره محترم لوی څا رنـوالی
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اخبار شدتاموضوع رابه محاکم مربوط وڅارنوالی های استنیاف والنیـات تعمـیم
نموده مطابق به آن اجراآت بعمل آورند)69 (.

 -69بارتباط موضوعات ترافیکی متحدالمآل شماره ( )360-289مؤ رخ  1390/2/21نیز
قابل مالحظه است.
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شورای وزیران
تصویب کرد که اجاره اماکن رهایشی ودکاکین دولتی
طبق مصوبه شماره ( )816شورایعالی ستره محکمه
صورت گیرد.
متحد المال ()5568مورخ 1390/10/21
رياست دفترآمريت عمومي اداري قوه قضائيه
مکتوب شماره ( )2750مؤرخ  1390/10/18آمريت اسناد وارتبـاط
رياست تحريرات به شرح ذيل مو اصلت نتموده است:
« فيصله شماره ( )816مؤرخ 1390/5/18شوراي عالي ستره محکمه
ج.ا.ا درمورد اجاره دادن اماکن رهايشي ودکـاکين دولتـي درجلسـه مـؤرخ
 1390/10/5شوراي محترم وزيران مورد بحث وارزريابي قرارگرفت وطي فقره
( )10مصوبه شماره ( )38مؤرخ  1390/10/5آن شورا چنين فيصله بعمل آمد:
ارگانهاي دولتي اماکن رهايشي و دکاکين مربوطه را بر طبـق منـدرجات
مصوبه شماره ( )816مورخ  1390/5/18ستره محکمـه جمهـوري اسـالمي
افغانستان به اجاره دهند (.مصوبه ستره محکمه ج.ا.ا ضميمه است) بنا ًء يک کاپي
نامه شماره ( )1964ستره محکمه ج.ا.ا که در آن مصوبه شماره ( )816مـورخ
 1390/5/18ستره محکمه درج گرديده ،در ظرف يکورق بشما ارسال است ،در
زمينه مطابق فيصله شوراي محترم وزيران اجراآت مقتضي را مرعي خواهند فرمود.
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هکذا از اداره محترم ارگانهاي محل تقاضا بعمل مي آيد تا نامه فوق الذکر
ستره محکمه ج.ا.ا را جهت اجراآت بعدي به واليات کشور تکثير نموده ممنـون
سازند».
مراتب مکتوب نمبر فوق به تعقيـب ( 1390/2/17 )5440باینوسـیله
جهت مسبوقیت واجراآت مقتضی اخبار شد)70 (.

 -70درمورد اجاره اماکن رهایشی ودکاکین دولتی ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )998-928مؤ رخ .1390/6/5
:2متحدالمآل شماره  )1507-1432مؤ رخ 1392./9/3
:3متحدالمآ شماره ( )1521-1441مؤرخ .1393/7/21
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تصحیح سند
طوری صورت گیردکه خواناباشدیعنی باالی آن
خط باریک گرفته شود  .ودرپای سند
توضیح گردد.
متحد المال شماره  1359الي 1429مورخ 12ر11ر1390
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
به تعقيب متحدالمال شماره  1145الي  1215مـورخ 23ر8ر1390
داراالنشاي شوراي عالي مينگاريم .
قبالً حسب هدايت مصوبه  1267مورخ 26ر7ر 1390مقـام محتـرم
شوراي عالي که ضمن آن هداياتي طي هفت ماده به منظور اصالح کاستي هـای
موجود درامور محاکم قرار متحـدالمال شـماره  1145الـي  1215مـورخ
23ر8ر 1390به محاکم محترم استيناف تعميم گرديده بود  ،اخيـراً يادداشـت
مندرج نامه شماره  177مورخ 22ر9ر 1390ازجناب محترم بهسودي صـاحب
عضو شوراي عالي مبني بر اصالح مراتب مندرج مواد 2و 4مصوبه مذکور واصـل
امده است .
حينيکه محتوي يادداشت مذکور طي جلسه مورخ 13ر10ر 1390بـه
مقام محترم شوراي عالي گزارش يافت قرار مصوبه  1564درزمينه هدايت ذيـل
صادر گرديد :
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( به منظور تصحيح مصوبه  1267مورخ 26ر7ر 1390مندرج متحـد
الـمال  1145الي  1215مورخ 23ر8ر 1390مواد ذيل تصويب ميگردد :
 -1درماده دوم مصوبه فوق بعد ازجمله آتي :
( استعمال ادويه غلطي که مطلب تحرير شده را مستور ميسازد و احتمال
جعل را بار ميآورد در فيصله ها  ،قرارهاي قضايي ووثايق اصوالً ممنوع بوده هرگاه
تصحيح مطلبي مطرح باشد) متن ذيل تحرير گردد:
( درمتن سند قضايي جمله وياکلمه نامناسب بين قوس گرفته شده و باالي
آن طوري خط باريک کشيده شود که خوانده شده بتواند ودر پاي سـند مـذکور
محل تصحيح شده کلمه يا جمله و سطر آن مشخص – امضا و مهر گردد ) .
 -2ماده ( )4مصوبه مذکور به متن ذيل خوانده شود :
( فوتوکاپي تصديق شده سند ضميمه اوراق دوسيه شود و محاکم درحين
بررسي به اصل سند مراجعه نمايند ) .
مراتب فوق به منظور اصالح متن مصوبه  1267مورخ 26ر7ر 1390به
شما اخبار شد)71 (.

 -71بموجب متحدالمآل شماره ( )1215-1145مؤرخ 1390/8/23درقرا رها  ،فیصله ها و
وثایق باید کار بن پیپر وادویه غلطی استفاده نشود واسناد قضایی باید به خط خواناتحریر یابد.
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درصورتیکه احکام محاکم
بدرخواست بعضی ازشاملین قضیه مبنی برتجدید نظر لغو گردد ،رسیده
گی مجدد شامل تمامی مشمولین قضیه می باشد.
متحد المال شماره  1430الي 29- 1500ر11ر1390
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
در يکعده از قضاياي مدني و جزايي که تعدادي ازمحکومين عليهم دران
شامل اند يک يا دو نفر آنان تقاضاي تجديد نظرخواهي عليه احکام قطعي محاکم به
پيشگاه مقام محترم ستره محکمه را مينمايند که پس ازتکميل پروسه اداري آن و
بعد از ابراز نظر کميسيون هاي محترم تجديد نظر مورد غور ومداقه مقام محترم
شوراي عالي قرارگرفته و تصميم مقتضي مبني به رد تقاضا و در صورت موجوديت
داليل جديد به لغو حکم قطعي صادر ميگردد و درحال لغو فيصله مسلماً رسيده گي
مجدد همچو قضايا در محاکم ذيصالح مطرح ميشود که به همين ارتباط ديوان
محترم جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي ستره محکمه بادرنظرداشت اينکه
درخواست تجديد نظر صرف ازجانب دونفر محکومين مطرح گرديده و نفر سومي
متقاضي تجديد نظر نشده آيا ديـوان دررسيد ه گي مجدد موضوع صرفاً تقاضاي
تجديد نظرخواهان را مورد مالحظه و رسيده گي قراردهد ويادرحل وفصل بعدي
کليه محکومين شامل قضيه رادرنظر گيرد استهداء بعمل آورده اند .
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جريان فوق به مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه باالتفصيل گـزارش
داده شد درنتيجه قرار مصوبه شماره  1612مورخ 2ر11ر 1390هـدايت ذيـل
صدور يافت :
« به منظور ايجاد يک رويه واحد درقبال آنعده از فيصله هاييکـه بـاثر
تجديد نظرخواهي برخي از شاملين آن ازجانب شوراي عالي به دليل ظهور داليـل
جديد مورد لغو قرار ميگيرند درحاليکه عده ديگر از مشمولين اين فيصله ها تقاضاي
تجديد نظر را مطرح نکرده اند تصويب نمود که محاکم حين رسيده گي مجدد طبق
قانون مکلف به رعايت وتأمين منفعت تمامي شاملين اينگونه فيصله ها ميباشند .
موضوع به ديوان هاي محترم ستره محکمه و محاکم اسـتيناف واليـات
متحد الماالً ا خبار گردد ».
مراتب مصوبه مقام عالی بدینوسیله به دیوان های محترم ستره محکمه و
محاکم استیناف والیات به مقصد توحیدمرافق قضایی اخبار شـد البتـه موضـوع
راجهت تعمیل به محاکم مربوط خویش تعمیم میدارند)72 (.

 -72درامورمربوط به تجدیدنظر براحکام قطعی  ،متحدالمآ ل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )1547-1475مؤ رخ .1389/4/28
:2متحدالمآ شماره ( )2427-2354مؤرخ .1389/7/28
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وزارت خارجه
صرف دعوتنامه هایی راکه ازمجرای دپلوماتیک ونماینده گی
های سیاسی مواصلت میکند،طی مراحل مینماید،
درغیر آن معذرت میخواهد.
متحد المال شماره ( )6354مورخ 1390/11/30
رياست دفترآمريت عمومي اداري قوه قضائيه .
نامه شماره ( )9794مؤرخ  1390/11/11معاونيت امورملـل متحـد
رياست ملل متحد وکنفرانس هاي بين المللي وزارت امورخارجه بـه شـرح ذيـل
مواصلت ورزيده است:
« حسب حکم شـماره  1019مـؤرخ  1385/3/16مقـام رياسـت
جمهوري اسالمي افغانستان مبني بر تنظيم مسافرت هاي رسمي مقامات ومـامورين
دولت افغانستان در خارج ازکشور ،وزارت امورخارجـه مکلفيـت دارد تـاازطي
مراحل دعوتنامه هاي مؤسسات  ،سازمان هاوکشورها که غيرازمجـراي رسـمي ،
توسط سيستم هاي فکس وايميل مستقيماً به آدرس ادارات ويااشخاص موا صلت مي
ورزد،اجتناب نمايد.
چنانکه دراين اواخر مالحظه ميگردد ،تعدادی از وزارت خانه هاي محترم
دعوتنامه هاي اشتراک درکنفرانسها وورکشاب هاوساير نشست هاراازطريق ايميل
وفکس دريافت نموده وغرض اجراآت به وزارت امورخارجه ميفرستند .چـون وزا
رت امورخارجه نميتواند خالف حکم فوق الذکر اجراآت نمايد ،درنتيجـه وقـت
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ضايع گرديده وگاهي هم منجر به عدم اشـتراک هيئـت افغانسـتان درنشسـت
هاوجلسات مهم براي افغانستان ميگردد.
باارائه مطالب فوق لطفاً مطلع باشندکه وزارت امورخارجـه از اجـراآت
براساس ايميل وفکس هاي شخصي معذرت ميخواهد وفقط آنعده دعوتنامه ها ي که
ازمجراي دپلوماتيک ونمايندگي هاي سياسي به اين وزارت موا صلت مـي نمايـد
اجراآت به موقع مي نمايد.
متوقع ست تاوزارت امورخارجه رادر تطبيق احکـام ومقـررات حـاکم
کشورهمکاري فرمايند»
مراتب واصله نقال ًغرض مسبوقيت برياست محترم ار قا م شد)73 (.

 -73درمورد رعایت سلسله مراتب اداری  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره(  )354مؤ رخ .1390/1/13
:2متحدالمآ شماره ( )9864مؤرخ .1390/10/2
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اشخاصیکه درخارج کشور
ساکن وناقص یافاقداهلیت اند،تثبیت اهلیت شان ازطرف محکمه
محل زیست شان صورت گرفته واسناد مذکور به محاکم افغانستان
ارائه گردد،زیرا محاکم افغانستان درموردافغان هاحایز
والیت عامه می باشد
متحد المال شماره  ۱۵۰۱الي  ۱۵۷۴مورخ ۳ر۱۲ر۱۳۹۰
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
وزارت امور خارجه باالثر استهدائيه سفارت جمهوري اسالمي افغانسـتان
مقيم وا شنگتن دي سي مراتب ذيل را طالب هدايت شده اند:
« شخصي به منظور ترتيب وکالت به اين سفارت مراجعه نمود  ،ازاينکه نامبره فاقد
صالحيت تصميم گيري بود  ،براي شان و کالت ترتيب داده نشـده اسـت  .آن
سفارت مواد 40،14،42،391و  368و فقره دوم مـاده  237قـانون مـدني
رادرمورد اشخاص ناقص اهليت و عديم االهليت توضيح داشته اند و دررابطه بـه
شخص مذکور احکام قانون مدني درمورد تعيين ولي ،وصي و قيم توضيحاتي دارد و
تعيين آنرا از صالحيت محاکم ذيصالح دانسته است همچنـان رسـيده گـي بـه
مشکالت و تصرف بردارايي هاي همچو اشخاص در قانون مدني بيشتر به محـاکم
تفويض صالحيت گرديده است .
هرگاه اشخاص ناقص االهليت که مالک ويا وارث جايـداد درافغانسـتان
باشند  ،درمورد پيشبرد قضاياي مربوط به ملکيـت خـويش و سـاير معـامالت
بادرنظرداشت ماده  304قانون مدني که صالحيت و تصرفات وصي و قيم را مقيد
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به استيذان محکمه نموده است نمايندگي هاي جمهوري اسالمي افغانسـتان مقـيم
خـارج درزمينه طالب رهنمايي گرديده اند».
به اين وسيله موضوع ازمقام محترم ستره محکمه استهداء ميگردد که بـه
صورت عام در رابطه به اشخاص ناقص اهليت و به صورت اخص درمورد قضـيه
ذيل  «:در صورتيکه ورثه شخص ناقص اهليت مقيم خارج خواهان فروش ملکيتـي
که درحيازت اوست و سهم مشاعي که او وارث آنست باشند ازکدام طريق ميتوانند
د راين مورد اجراات نمايند » .
مطلب مورد استهداء پس از ابراز نظر رياست محترم تدقيق و مطالعـات
بالتفصيل درجلسه مورخ 2ر11ر 1390مقام محترم شوراي عالي مطـرح بحـث
قرارگرفت و قرار مصوبه  1625هدايت ذيل صادر گرديد :
« تثبيت اقامت و اهليت شخص مبني بر نقصان يا فقـدان آن از وظـايف
محکمه محل اقامت ميباشد بنابران اشخاصيکه درخارج ساکن و ناقص االهليت يـا
فاقداالهليت بوده و تثبيت اهليت شان از طرف محکمه محل زيست شان صـورت
گرفته باشد و اسناد مذکور به محاکم افغانستان ارائه ميگردد چون محاکم افغانستان
درمورد افغانها حايز واليت عامه بوده در صورت ضرورت بعد از طي پروسه فـوق
محاکم افغانستان مکلف اند شخصي راکه ازخارج آمده ويا درخارج اقامـت دارد
ويادرداخل افغانستان مقيم ميباشد و ميخواهد درمورد امور مربوط به فاقد يا فاقدين
اهليت صالحيت بررسي حاصل کنند به منظور رسيد ه گي به امور ناقص اهليـت
ويافاقد اهليت به حيث وصي ويا قيم تعيين نمايند ».
متن مصوبه فوق بدینوسیله بمنظورتوحیدمرافق قضایی به محاکم محتـرم
استیناف والیات اخبارشدتاآنرا به محاکم مربوط نیز تعمیم نمایند.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

رؤسای محاکم
نظم ،دسپلین  ،کنترول حاضری  ،نظافت محاکم رابعهده دارند
منسوبین قوه قضائیه
بدون موافقه ستره محکمه به پروگرامهای تحصیلی دراوقات رسمی
اشتغال نورزند.
متحد المال شماره ()10836مورخ 1390/12/21
رياست منابع بشري ستره محکمه ج.ا.ا
ستره محکمه بمنظورتنظيم بهترامورقضائي واداري رياست هاي محترم
متحد المال ذيل را ارشاد فرموده اند :
 -1طوريکه تشکيالت اکثرواليات مالحظه ميگردد  ،نسبت کمبود
قضات وشرايط ناامني دروازه هاي بعضي محاکم براي حل مشکالت خلق اهلل بسته
بوده  ،ستره محکمه تالش دارد تا قضات جوان فارغان کورس عالي قضاء وبراي
ولسوالي ناامن ازطريق کانکور وکورس هاي کوتاه مدت طورعاجل جهت پرکردن
اين خال ،قضات مذکوررا تعيين بست نمايند .
ولي اخيراً مالحظه ميگردد که يک تعداد قضات محاکم بدون موافقه اداره
ستره محکمه  ،خود سرانه دروقت رسميات ويا باترک وظايف شان درمؤسسات
تحصيالت خصوصي براي تحصيل ليسانس ويا ماستري شامل شده  ،بعضي
ازواليات همجوارمرکز شامل تحصيالت شبانه پوهنځي هاي حقوق وشرعيات کابل
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ثبت نام نموده  ،هردوکتگوري قضات مذکوربراي رسيدن محل تحصيل بايد
دروقت رسمي وظايف شان را ترک نمايند  ،که اين عمل خالف قانون کارمامورين
دولت است .
 -2درين اواخرعرايض قضات به اداره ستره محکمه مواصلت نموده که
قضات برحال محاکم شامل سال هاي اول  ،دوم  ،سوم مؤسسات تحصيلي
خصوصي دروقت رسمي قرار دارند .
طرزشموليت اين قضات به مؤسسات تحصيلي به چه شکل صورت گرفته
؟ آيا دراين مدت طوالني رياست هاي محاکم مربوط هيچ آگاهي ندارند ؟
ويا اينکه ازجريان کامالً باخبربوده ولي ازاداره ستره محکمه آنرا کتمان
نموده است ؟ موضوع جداً قابل بررسي است .
 -3کسانيکه بدون موافقه اداره ستره محکمه دروقت رسمي کاربه
مؤسسات تحصيل شامل شده  ،اين عمل خالف قانون بوده و طبق احکام قانون به
ايشان برخورد ميگردد .
 -4درصورت مواصلت بورس هاي تحصيلي و مشاهداتي کوتاه مدت
قضات واجد شرايط تحصيل ازطرف هيأت با صالحيت تعیين وبعد ازتصويب
شورايعالي قضا معرفي ميگردند .
 -5بارسيدن بورس هاي تحصيالت متوسط المدت وطويل المدت
ازقضات واجدشرايط باگرفتن امتحان شفاف،ازجمله قضات ممتازانتخاب ومعرفي
ميگردند .
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 -6به تعقيب متحدالمال هاي قبلي يک باديگربه تمام رؤساي محترم
محاکم استيناف واليات اکيدًا هدايت داده ميشود تا درپهلوي وظايف خطير قضائي
بوظايف اداري جداًًٌ متوجه بوده درصورت مشاهده تخلفات اداري کتباًًٌ مرکز را
درجريان قراردهند بادرنظرداشت اين اصل قانوني توجه جدي رؤساي محترم محاکم
استيناف کشور را معطوف ميداريم .
رؤساي محترم محاکم درپهلوي وظايف خطير قضائي  ،وظايف نظم ،
دسپلين  ،کنترول حاضري  ،پابندي قضات به وظايف شان ،نظافت محاکم استفاده
سالم ازوسايط ووسايل ادارات را ازلحاظ اداري به عهده دارند .
بناءً موارد مندرج متحدالمال فوق نقال ًٌ غرض مسبوقيت شما گسيل شده
درزمينه به سهم خويش طبقاٌ اجراآت مقتضي را مرعي خواهند فرمود( )74

 -74درمورد رعایت دسپلین وتأمین ضوابط حاضری  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )14105مؤرخ .1389/7/13
 :2متحدالمآل شماره ( )14839مؤرخ .1391/10/5
 :3متحدالمآ شماره ( )129-74مؤرخ .1393/12/15
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بخش سوم
متحدالمالها ،مصوبات ورهنمودهای
صادره سال ۱۳۹۱
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تعیین محاکم ذیصالح
دررسیده گی قضایای ناشی از فساد اداری
متحد المال شماره ( )71 - 1مورخ 9ر1ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
مقام محترم شــورایعالی ستره محکــمه ج.ا.اطی جلــسه مؤرخ
 1390/11/29قرارمصوبه شماره ( )1734هدایت ذیل راصادرنمود:
« به منظور ایجاد سهولت در راستای رسیده گی به موقع جرایم ناشی
ازفسا د اداری در والیات کشور وبادرنظرداشت استهداآت اداره لوی څارنوالی
تصویب شد:
 :1درآنعده والیاتی که محاکم ابتدائیه جرایم ناشی ازفساداداری فعالیت
داشته ولی دیوانهای استینافی ندارد رسیده گی مراحل استینافی قضایا ازطریق دیوان
امنیت عامه محکمه استیناف همان والیت صورت گیرد.
 :2در والیاتی که محاکم ابتدائیه جرایم ناشی ازفساد اداری فعالً فعالیت
ندارند دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه شهری در مرحله ابتدایی ودیوانهای
امنیت عامه محاکم استیناف همان والیت درمرحله استینافی قضایارا مورد انفصال
قراردهند.
موضوع متحدالماالً به محاکم اخبار گردد».
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متن مصوبه فوق بدینوسیلبه به محاکم محترم استیناف والیات واداره
محترم لوی څارنوالی اخبار شد تاهدایت مندرج آنرا به محاکم مربوط وادارات
ذیربط دروالیات وولسوالی هاتعمیم نمایند)75 (.

 -75درمورد صالحیت هابه ارتباط قضایای ناشی ازفساد اداری  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر
شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )156مؤرخ .1389/1/17
 :2متحدالمآل شماره ( )1173-1101مؤرخ .1389/4/10
 :3متحدالمآل شماره ( )1400-1320مؤرخ .1389/4/23
 :4متحدالمآل شماره ( )3175-3137مؤرخ .1389/9/25
 :5متحدالمآل شماره ( )858-785مؤرخ .1393/6/19

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

قضایای خریدوفروش
کست های مبتذل دردیوانهای جزای عادی
وکندن کاری آثارباستانی دردیوان های
امنیت عامه محول شود.
متحد المال شماره ( )143 - 73مورخ 2ر2ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
قبالً رياست څارنوالي مبارزه با جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي لـوي
څارنوالي درمورد تحقيق قضاياي خريد وفروش کست هاي مبتذل و غير اخالقي و
قضاياي کندن کاري آثار باستاني که شامل صالحيت کدام بخش ازڅارنوالي قـرار
ميگيرند استهداء نموده بودند که رياست محترم تدقيق و مطالعات درزمينه به ابراز
نظر مبادرت کرده اند که مورد تاييد مقام محترم شوراي عالي قرار گرفته اسـت .
اخيراًموضوع توأم با سوابق به منظور غور بيشتر باري مورد بحث مقام شوراي عالي
ستره محکمه قراگرفت که حسب تصويب شماره 93مـورخ 22ر1ر 1391آن
مقام محترم هدايت ذيل صادر گرديد:
« اتهام قضاياي خريد وفروش کست هاي مبتذل جرم عادي بـوده و بـه
ديوانهاي جزايي عادي محاکم ابتدائيه واليات محول گردد و قضاياي کندن کـاري
آثار باستاني ازجمله جرايم عليه امنيت بوده به ديوان هاي امنيـت عامـه محـاکم
ابتدائيه واليات محول شود  ،موضوع جهت توحيد مرافق قضايي به جميع محـاکم
استيناف واليات و اداره محترم لوي څارنـوالي طور متحدالمال اخبارگردد ».
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متن مصوبه بدینوسیله به محاکم محترم استیناف والیـات واداره محتـرم
لوی حارنوالی اخبار شدتاهدایت مندرج آنرا به محاکم مربـوط وادارات ذیـربط
دروالیات وولسوالی هاتعمیم نمایند.
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قضایای جرایم عادی اطفال
درمرحله فرجام به دیوان جزای عمومی
وقضایای امنیت داخلی وخارجی به دیوان جرایم نظامی وجریم علیه
امنیت داخلی وخارجی ستره محکمه
محول شود.
متحد المال شماره ( )۲۱۴- ۱۴۴مورخ ۱۳ر۲ر۱۳۹۱
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
رياست امنيت عامه ستره محکمه لوي څارنوالي در رابطه به اینکه رسيد ه
گي قضاياي آنعده اطفاليکه مرتکب جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي ميشـوند ،
درمرحله فرجامي همچو قضايا شامل صالحيت کدام ديوان از ستره محکمه قـرار
ميگيرند  ،طالب هدايت شده اند که درمورد رياست محترم تدقيق و مطالعات ستره
محکمه چنين ابراز نظربعمل آورده اند.
« در سابق محکمه اطفال در شهرکابل تأسيس شده بود که تخلفات خورد
ساالن رادريک مرحله رسيده گي مينمود .
به اساس تجارب قضايي و تجويز قانون  ،ستره محکمه مطابق قانون رسيده
گي به تخلفات اطفال مصوب سال  1383و به اتکا قانون تشـکيل و صـالحيت
محاکم مصوب  1384تشکيل محکمه مذکور را به شکل سه مرحله درنظر گرفت
و رسيده گي فرجامي آن نظر به خصوصيت تخلفات اطفال به ديوان جزاء عمـومي
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ستره محکمه و ديوان جرايم عليه امنيت داخلي و خـارجي و جـرايم وظيفـوي
منسوبين نظامي ستره محکمه محول ميشود .
لذا مرحله فرجامي همچو جرايميکه مرتکب آن اطفال باشد بـه ديـوان
جرايم وظيفوي منسوبين نظامي وجرايم عليه امنيت داخلي و خارجي ستره محکمـه
مورد بررسي قرار ميگيرد مرجع مستهدي وفق ان اجراآت خود را عيار نمايد ».
حينيکه موضوع مورد بحث مقام محترم شورايعالي سـتره محکمـه قـر
ارگرفت طي تصويب  25مورخ 8ر1ر 1391هدايت ذيل صدور يافت :
« قضاياي جزاي عادي تخلفات اطفال که درمرحله مراهق قرارداشته باشند
درمرحله فرجام رسي به ديوان جزاي عمومي ستره محکمه و قضاياي تخلفات اطفال
مربوط به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي به ديوان جرايم عليه امنيت داخلـي و
خارجي ستره محکمه محول ميگردد ».
متن مصوبه غرض توحيد مرافق قضايي به تمام محاکم محتـرم اسـتيناف
اخبار گرديد )76 (.

 -76به ارتباط رسیده گی به تخلفات اطفال متحدالمالهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )346-307مؤر خ1389./2/12
 :2متحدالمآل شماره ( )2452-2381مؤرخ .1391/10/30
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خودداری ازصدور
قرارترک خصومت درحالیکه مدعی حاضر باشد
متحدالمال شماره ( )285 -215مورخ 16ر2ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه به مقصد رعايت حقوق اصـحاب
دعوي وتأمين قانونيت در اقامـه دعـاوي مـدني قـرار مصـوبه  116مـورخ
29ر1ر 1391چنين هدايت صادرنمود :
« بعضاً به مشاهده ميرسد که مدعي در محکمه حاضر بوده و رفت و آمد
مينمايد ولي با وجوديکه وي حاضر بوده حتي صورت دعوي نيز ترتيـب نمـوده
محاکم بدون موجب به استدالل نام نهاد عدم عالقه به پيشبرد دعـوي قرارتـرک
خصومت را طور غير موجه عليه وي صادر مينمايند وباعث سرگرداني وي شـده
اسباب اتالف حقوق را مهيا ميسازند بناءً بدينوسيله اکيداً هدايت داده ميشود تـا
قضات از صدور قرارترک خصومت بي مورد احتراز و خود داري نماينـد هرگـاه
ثابت گرديد که باوجود حضورمدعي  ،عليه وي قرار ترک خصومت صادرگرديده
با قضات برخورد جدي قانوني صورت ميگيرد.
موضوع به جميع محاکم طور متحد المال اخبارگردد ».
متن مصوبه غرض توحيد مرافق قضايي به تمام محاکم محتـرم اسـتيناف
اخبار گرديد  ،لطفاً موضوع را به محاکم مربوط خویش نیز تعمیم نمایند.
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قضات
تازمان وصول احکام تبدیلی  ،بوظیفه قبلی
کماکان ادامه دهند.
متحد المال شماره ( )356 - 286مورخ 19ر2ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
ازآنجايي که عده اي از مقرري هاي جديد قضات از طريق وسايل
اطالعات جمعي اعالن واکثراً به وسيله صدور فورم پ  2به محاکم اخبار ميگردد
که امکان دارد بنابر عوامل ترانسپورتي و امنيتي فورم در وقت و زمان ال زم به
مراجع مذکورمواصلت ننماید که مشکالت عملی راوقتاً فوقتاً بار بیاورد.
بهمین مناسبت مقام محترم شورای عالی بمقصد رفع مسأله مطرح بحث در
قضیه خاصی قرار مصوبه شماره ( )77مؤرخ  1391/1/15چنین هدایت فرموده
اند:
«ازانجاکه اعالن وسایل اطالعات جمعی به ارتباط تبدیلی وظیفه کارمندان
دولت از لحاظ سلب صالحیت کار اعتبار قانونی ندارد ،وهم بامالحظه متحدالمآل
شماره ( -529الی  )576مؤرخ  1350/12/16مشاوریت ستره محکمه وقت
در امور قوانین که چنین صراحت دارد:
( تاریخ اصلی که ازنزد یک قاضی صالحیت قضایی سلب میگردد عبارت
از مواصلت احکام کتبی است بدفتر تحریرات حوزه مربوط که تلگرام نیزدرحکم
مکتوب شامل است) .صالحیت قضایی قضات در حوزه های مر بوط الی تاریخ
وصول احکام مبنی برتبدیلی آنهابه محاکم نافذ بوده بکارخود ادامه دهند.» .
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مراتب مصوبه فوق بدینوسیله به محاکم محترم استیناف اخبار شد تا آن را
رعایت وبه محاکم مربوط خویش نیز تعمیم نمایند.
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درقضایای
مدنی  ،تجارتی وبخش حق العبدی جزایی
مدعی علیه قضیه رسمًا جلب گردد .
وبه تماس تلفونی اکتفانــشود.
متحد المال شماره ( )427 -357مورخ 27ر2ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه به منظور تأمين رعايت ازحقوق
مدعي عليهم در قضاياي معينه درجهت فراهم شدن زمينه حقوق دفاع آنها در برابر
دعاوي مطروحه درمحاکم قرار مصوبه شماره  117مورخ29ر1ر 1391هدايت
ذيل را صادر نمود :
« زمانيکه قضاياي مدني تجارتي ويا بخش حق العبدي قضاياي جزايي در
محاکم تحت رسيده گي قرارداشته باشد درمورد احضار طرف مقابل قضيه مطابق
احکام قانون به جلب رسمي مبادرت گردد در صورت عدم حضور به تيلفون اکتفا
صورت نگيرد ».
موضوع به جميع محاکم طور متحد المال اخبار گردد ».
متن مصوبه غرض توحيد مرافق قضايي به تمام محاکم محتـرم اسـتيناف
اخبار گرديد تاآنرا رعایت وغرض اجراآت به محاکم مربوط نیزابالغ دارند)77 (.
 -77درمورد جلب واحضاراصحاب دعوی  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )3393-3322مؤرخ .1389/10/27
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تصویب نرخ وسطي
في گرام نقره خالص طي ششماه اول و ششماه دوم
سال  1390که براي سال 1391قابل تطبیق است
متحد المال شماره  )۴۹۸ -428مورخ ۳۰ر۲ر۱۳۹۱
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
قبالً مقام محترم شوراي عـالي ضـمن مصـوبه شـماره  ۲۴۵مـورخ
۱ر۴ر ۱۳۸۹به داراالنشاء وظيفه سپرده بود تا به مقصد تو حيد مرافق قضايي در
محاکم قيمت خريد في گرام نقره خالص را طي ششماه اول وهم ششماه دوم هر
سال ازد افغانستان بانک مطالبه و بعد نرخ وسطي مقدار هفت هزار مثقاـل نقـره
راکه معادل  32200گرام ميشود تثبيت نموده حسب هدايات مصوبات کميسيون
دوم سيمينار رؤساي محاکم واليات منعقده سال  1347مندرج صفحه  45نشريه
سيمينار مذکور براي سال بعد در محاکم مرعي االجراء قرارداده شود  ،به تأسـي
ازهدايت فوق به منظور تثبيت نرخ ديت براي سال  1391نرخ وسطي قيمت خريد
 :2متحدالمآ شماره ( )27339-2650مؤرخ .1389/812/11
:3متحدالمآل شماره ( )948-886مؤرخ .1393/6/25
:4متحدالمآل شماره ( )370-267مؤرخ.1392/2/13
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في گرام نقره خالص در ششماه اول و ششماه دوم سال  1390از رياست محترم
عمومي د افغانستان بانک مطالبه که آنرياست محترم ازعدم وجود نرخ في کيلـو
گرام نقره متذکر ولي بادرنظرداشت ارقام واصله از مارکيت لندن نرخ وسطي فـي
گرام نقره را در ششماه اول سال  1390معادل  57 ،79807افغـاني و نـرخ
وسطي في گرام نقره رادر ششماه دوم سال  1390معادل  50 ، 54122اافغاني
رسماً معلومات داده اند .
حسب نرخ واصله از بانک مذکورنرخ وسطي في گرام نقره خالص طـي
سال  1390به مبلغ  54 ،16964افغاني بالغ ميگردد که بر اسـاس آن نـرخ
مقدار هفت هزار مثـقال نقره معادل  32200گرام نقره مطابق محاسبه ذيل :
()54 ، 16964*32200=1744262/4080
مبلغ( )1744262/4080افغاني را احتوا ميکند که مبلغ معينه نرخ ديت
رادر سال  1391تشکيل ميدهد .
حينيکه جريان محاسبه فوق توآم با معلومات واصله از د افغانستان بانـک
به مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه گزارش يافت  ،طـي اجـالس مـورخ
19ر2ر 1391قرار مصوبه  177هدايت ذيل صادر گرديد :
« به اساس معلومات حاصله از دافغا نستان بانک نرخ وسطي في گرام نقره
خالص طي ششماه اول و ششماه دوم سال  1390تعيين و بادرنظرداشت آن نـرخ
وسطي مقدار هفت هزار مثقال نقره جيد معادل  32200گرام بارعايـت مصـوبه
کميسيون دوم سيمينار رؤساي محاکم واليات منعقده سال  1347مندرج صـفحه
 45نشريه سيمينار مذکور مبلغ  1744262/4080افغاني سنجش گرديده است
.
بنابران مبلغ متذکره به حيث نرخ ديت براي سال  1391تصويب شد .
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متن مصوبه به مقصد توحيد رويه قضايي به تمام محاکم متحد الماالً اخبار
و درمجله قضا و جريده ميزان نشر شود».
متن مصوبه غرض توحيد مرافق قضايي به تمام محاکم محترم اسـتيناف
اخبار گرديد تاآنرا رعایت وغرض اجراآت به محاکم مربوط نیزابالغ دارند)78 (.

 .-78درمورد تعیین نرخ نقره درقضایای دیت وامورمربوط بآن  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر
شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )2575-2502مؤرخ .1389/8/1
 :2متحدالمآ شماره ( )1912-740مؤرخ 1389./6/28
:3متحدالمآل شماره ( )288-217مؤرخ .1390/2/18
:4متحدالمآل شماره ( )784-704مؤرخ .1393/4/28
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امتیازسرقفلی
حق مشروع بوده دالیل مشروعیت آن درسیمینارسال 1381رؤسای
محاکم درج است.
متحدالمآل شماره (  )571 - 499مورخ 20ر3ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
رياست محکمه استيناف واليت بلخ درمورد قضاياي سرقفلي که
اکثر موضوعات قابل رسيد ه گي محاکم تجارتي را تشـکيل ميدهـد و
دراصولنامه تجارتي و اصول محاکمات تجارتي مواديکه به صورت صريح
مورد استناد قرار بگيرد پيرامون آن وجود ندارد  ،مطالبي را به مقصـد
توحيد رويه اجراآت محاکم تجارتي راجع به رسيد ه گي بـه قضـاياي
سرقفلي و ضرورت متکاي قانوني جامع را در زمينه طالب هدايت شـده
استهداء نموده اند که آيا حق االمتياز سرقفلي به ارث برده ميشود ياخير؟
متن استهدائيه فوق تحت مداقه رياست محترم تدقيق و مطالعات
قرارگرفته و نظر تدقيقي مرتب بران به جلسه مورخ 19ر2ر 1391مقام
محترم شوراي عالي بالتفصيل گزارش داده شد  ،باالثر قرار مصوبه 230
هدايت ذيل صادر گرديد:
«ازانجا که معامله و حق االمتياز سرقفلي ازجمله حقوق پذيرفته
شده در قانون تجارت بوده و جواز شرعي آن نيز در مسايل مفتـي بـه
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مندرج سيمينار سال  1381رؤساي محاکم تحت عنـوان ( توضـيح
مسايل در باره سرقفلي و انواع آن ) شامل صفحات  75الي  82که طي
مصوبه  944مورخ 4ر9ر 1381شوراي عالي ستره محکمه مورد تاييد
قرارگرفته  ،تصريح گرديده است.بنابران امتياز سرقفلي به حيـث حـق
مشروع مطابق حکم ماده  1993قانون مدني به ارث گذاشته ميشود ».
متن مصوبه غرض توحيد مرافق قضايي به تمام محاکم محتـرم
استيناف اخبار گرديد تاآنرا رعایت وغرض اجراآت به محـاکم مربـوط
نیزابالغ دارند.
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درحال تضاد وتباین
میان مصوبات وقانون ،حکم قانون قابل تطبیق است.
درصورت عدم صراحت
درقانون اصول محاکمات تجارتی ،
طبق قانون اصول محاکمات مدنی اجراآت شود.
متحد المال شماره ( ) 644- 572مورخ 21ر3ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
رياست محکمه استيناف واليت بلخ چنين استهدا نموده است :
« رويه موجود در محاکم تجارتي در قبال ترک دعوي ازجانـب مـدعي
درمراحل مختلف دعوي آنست که نسبت عدم صراحت قانون اصول محاکمـات
تجارتي  ،محاکم ازاحکام قانون اصول محاکمات مدني بخصوص مواد  29الي 34
و ماده  135استفاده مينمايند ولي راجع به موضوع مورد بحث تصويب شـماره 6
سيمينار روساي محاکم تجارتي منعقده سال  -1349احکام متفاوت بـاا حکـام
قانون اصول محاکمات مدني دارد که اين تفاوت بيشتر درخصوص ميعـاد تـرک
دعوي ميباشد ».
مدققين قضايي رياست محترم تدقيق و مطالعات در زمينه چنين ابراز نظـر
نموده اند :
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« طوري که به قضات ارجمند بهترمعلوم است قانون اصول محاکمـات
تجارتي نخستين و سابقه دارترين قانون شکلي دراجراآت محاکم اسـت کـه در
سال  1343نافذ گرديده است ولي اين قانون نسبت عدم تجربـه کـافي قـانون
گذاري دران زمان داراي يک سلسله خال ها و نواقص بوده که عمده ترين آن عدم
صراحت موضوعات و موارد مهم از قبيل ترک خصومت  ،احکام غيابي و امـثال
آن ميباشد که بعداً ازاينکه جهت رفع برخي اين خال ها سيمينار روسـاي محـاکم
تجارتي در سال  1349منعقد و يک سلسله تصاويب الزم در زمينه اتخاذ گرديد .
ولي بعد ازاينکه راجع به موضوعات حقوقي  ،قـانون شـکلي کـاملتر
درموضوعات حقوقي نافذ گرديد که همانا قانون اصول محاکمات مـدني ميباشـد
بناءً محاکم به قياس اينکه موضوعات تجارتي نيز در اصول موضوعات حقوقي اند
ولي ازنوع خاص  ،لذا تازمانيکه قانون خاص درمورد صراحت داشته باشد طبق آن
اجراآت صورت ميگيرد و درمواردي که قانون خاص ساکت باشد از قانون شکلي
عام که همانا قانون اصول محاکمات مدني است پيروي گرديده و درمعرض تطبيق
قرار ميگيرد .
بناءً ازاينکه درموضوعات حقوقي قانون شکلي وجود دارد  ،لذا بعـد از
انفاذ اين قانون ديگر ضرورت به طرح و تجويز تصاويب درخصوص احکام شکلي
تجارتي محسوس نميباشد و نيز در صورت تصادم وتعـارض ايـن تصـاويب بـا
مصرحات قانون طبق اصول  ،ترجيح به مصرحات قانوني داده ميشود ازينرو رويـه
موجود در محاکم مبني بر استفاده ازاحکام قانون اصـول محاکمـات مـدني در
موضوعات تجارتي ايکه درخصوص آن قانون اصول محاکمات تجـارتي سـاکت
است مورد تعميل ديده ميشود ».
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متن استهداء و نظر تدقيقي مرتب بران بالتفصـيل بـه جلسـه مـورخ
2ر3ر 1391مقام محترم شوراي عالي گزارش داده شد که قـرار مصـوبه 284
مورخ 2ر3ر 1391در زمينه هدايت ذيل صادر گرديد :
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد است به منظور توحيد مرافق
قضايي متحد الماالً به تمام محاکم اخبار گردد».
بتأسی ازهدایت فوق موضوع باینوسیله به محاکم محترم استيناف اخبار
گرديد تاآنرا رعایت وغرض اجراآت مقتضی قانونی به محاکم مربـوط نیـزابالغ
دارند.
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هرگاه زوجین حاضر باشند
اقرارشان مبنی بربقای عقد ازدواج ،مهر مؤجل واوالد
درج وثیقه نکاحنامه گردد.
متحد المال شماره (  )717 – 645مورخ 22ر3ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
نامه شماره  275مورخ 18ر2ر 1391آمريت تحريرات رياست محتـرم
تدقيق و مطالعات با محتواي ذيل توصل ورزيده است :
«رياست محکمه استيـناف واليت ميــدان ورد طـي پيشـنهاديه
جداگانه تذکر داده است که به موجب متحد المال شماره ()1738-1666مورخ
25ر6ر 1388که متکي به تصويب شوراي عالي ميباشد « اگر زوجين سالها قبل
ازدواج کرده باشند و نکاح خط نداشته باشند به اثرتقاضاي شان در صورت حضور
شان در محکمه نکاح خط براي شان ترتيب شده ميتواند و درصورت عدم حضور
شان ويا عدم حضور يک طرف آن وثيقه اقرارخط ترتيب گردد » اما در فقره الف
ماده  10رهنمود توضيح نکاح نامه که قرار مصوبه  340مـورخ 8ر4ر1389
شوراي عالي منظور شده چنين مشعر است:
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« هرگاه زوجين حاضر باشند اقرار شان مبني بروقوع بقاي عقـد ،مهـر
موءجل و اوالد درج وثيقه اقرار خط ميگردد  » .چون بين هردو مصـوبه تضـاد
موجود بوده موضوع به اثر استهداء مورد غور مدققین قرار گرفت و بخاطر رفـع
تناقض چنين پيشنهاد نمودند که در فقره الف ماده  10رهنمود نکاح نامه کلمـه (
اقرار خط) به ( نکاح نامه ) تعديل شود مشکل رفع ميگردد).
حينيکه نظر رياست تدقيق و مطالعات مندرج نامه نمبرفوق به مقام محترم
شوراي عالي درجلسه 2ر3ر 1391گزارش داده شد مقام محترم ممـدوح قـرار
مصوبه  280چنين هدايت صادرنمود .
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد است  ،به مقصد همگـوني
اجراات به تمام محاکم متحد الماالً اخبارگردد ».
موضوع باینوسیله غرض توحيد مرافق قضايي به محاکم محترم اسـتيناف
اخبار گرديد تاآنرا رعایت وغرض اجراآت به محاکم مربوط نیزابالغ دارند.
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قیمت گزاری مدعابها
درسطح والیت ودرسطح ولسوالی به اشتراک هیأتی توسط آمرین محل
صورت می گیرد.
متحد المال شماره ( )788- 718مورخ 27ر3ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه به مقصد رفع شکايات واصله
ازناحيه قيمت گزاري مدعا بهاي غير منقول دردعاوي مدني قرار مصوبه 285
مورخ 2ر3ر 1391مراتب آتي را تصويب نمود :
«ازانجاکه قيمت گزاري ساختمانهاي شهري که به طور قطعـي بفـروش
ميرسند مستند به حکم شماره  3058مورخ 6ر9ر 1383مقام محترم رياسـت
جمهوري از طرف هیئتي به اشتراک نماينده گان وزارت عدليه و شاروالي تحـت
رياست نماينده وزارت ماليه صورت ميگيرد و قيمت گزاری اراضي زراعتي حسب
مصوبه شماره  265مورخ 19ر3ر 1389شوراي عالي توسط هیئتي به اشـتراک
نماينده گان وزارت عدليه ووزارت زراعت تحت رياست نماينـده وزارت ماليـه
اعمال ميگردد درحالي که تعيين قيمت گزاری مدعي بها در دعاوي مدني و حقوق
عامه ،عقار با رعايت ماده  26قانون اصول محاکمات مدني اززمره اجراآت مربوط
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به محصول ميباشد لذا الزم است محکمه مطابق فقره اول ماده  176قانون اصول
محاکمات مدني راجع به قيمت  ،کروکي  ،تعيين حـدود  ،مسـاحت و مسـايل
ساختماني از اهل خبره کسب معلومات نمايد .
بنابران به استناد حکم شماره فوق رياست جمهوري و مصوبه شوراي عالي
بدينوسيله به جميع محاکمی که قضاياي مدني و حقوق عامه را تحت رسيد ه گـي
قرار ميدهند هدايت داده ميشود تا حين وصول دعوي عقار درمرکز واليت به سطح
واليت و در ولسوالي ها به سطح ولسوالي آمر محل را موظف به تعيين هئيـات در
زمينه هاي ياد شده حسب فوق نمايند تا هئيات تعيين شده با استفاده ازاهل خبره به
قيمت گزاري عقار با استحضاري طرفين قضيه مبادرت نمايند».
متن مصوبه باینوسیله به محاکم محترم استیناف والیات اخبار شـد ،تـا
آنــرارعایت نموده وغرض همگونــی اجراآت به محاکم مربوط خویش نیـز
تعمیم بدارند)79 (.

 -79درمورد مقدما ت دعوی  ،تقویم وتوصیف مدعابها  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
 :1متحدالمآل شماره ( )400-321مؤرخ .1393/2/9
 :2متحدالمآ شماره ( )1507-1435مؤرخ 1391/5/21
:3متحدالمآل شماره ( )3285-3213مؤرخ .1391/2/7
:4متحدالمآل شماره ( )1713-2636مؤرخ .1393/11/11
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عدم اجرای قباله های
زمین های بکر وبایر دولتی  ،زمین های فاقداساس
دفترمالیه وازاقراروالیهای فاقــدصالحیت
متحدالمال شماره ( )859 - 789مورخ 29ر3ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه به مقصد جلو گيري از غصب
وتجاوز به امالک دولتي درکشور قرار مصوبه  347مورخ 16ر3ر 1391مراتب
اتي را تصويب نمود :
« با تاکيد برمصوبه  864مورخ 1ر6ر 1390شوراي عالي که برمبناي
گزارش رياست محکمه استيناف واليت بلخ درمورد اراضي صدور يافته است بـه
مقصد حفاظت کامل و موثر ازامالک دولتي مراتب اتي تصويب ميگردد :
 -1اجراي قباله هاي زمين هاي بکر و باير دولتي الي هدايت ثاني معطل
و ازدادن معلومات درمورد ثبت محفوظ آنها الي هدايت ثاني احتراز وخـود داري
صورت گيرد .
 -2ازاجراي قباله جاتي که فاقد اساس ميباشد جداً ا جتناب شود .
 -3اجراي وثايق و قباله جاتي که اساس آنها از اقـراري واليـان فاقـد
صالحيت بوده جداً خودداري بعمل ايد .
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 -4درمورد اجراي قباله ها بنام شهرک ها برعالوه مد نظر گرفتن مراتب
سه گانه فوق درمورد اساس آنها هيأ ت تعيين گردد تا امالک دولت حيف و ميـل
نگردد .
 -5کنده هايي که موارد جعل و تزوير درآنها مالحظه گردد  ،مشخص
شود و مقام ستره محکمه درجريان قرارداده شود .
 -6کنده هاي قابل تشويشي که احتمال امحاي آنها متصور باشد در اتاق
عليحده همه روزه به امضا قاضي موظف مخزن محکمه اسـتيناف مهـر و الک و
درمورد حفاظت و صيانت آنها تدابير امنيتي ويا محافظتي الزم اتخاذ گردد .
 -7روساي محاکم استيناف از تطبيق دقيق اين مصوبه به طـور جـدي
مراقبت نموده مقام ستره محکمه را طور دوامدار درجريان قراردهند .
مراتب فوق به تمام رياست هاي محاکم استيناف واليات متحد الماالً اخبار
گردد ».
متن مصوبه باینوسیله به محـاکم محتـرم اسـتیناف والیـات اخبـار
شدتاآنرارعایت نموده وغرض اجراآت به محاکم مربـوط خـویش نیـز تعمـیم
بدارند)80(.

 -80درمورد وثایق مربوط به امالک .عامه ودولتی  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )571-466مؤرخ .1390/3/20
 :2متحدالمآ شماره ( )146-74مؤرخ .1391/1/6
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رؤسای محاکم استیناف
بدون استیذان ستره محکمه درترکیب هیأت های
سایر مقامات بمنظوربررسی محابس شامل شده نمیتوانند،
اما خودمیتوانند بطورمستقل بازدیدنمایند.
متحد المال شماره ( )930 - 860مورخ 14ر4ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
مقام محترم شوراي عالي بـا وصـول گزارشـها طـي جلسـه مـورخ
22ر3ر 1391قرار مصوبه شماره  395هدايت ذيل را صادرنمود :
« رؤساي محاکم استيناف واليات بدون استيذان ستره محکمه صـالحيت
همراهي با هيئت هاي ساير ارگانها راندارند تا ازمحابس و ساير محالت بازديـد و
بررسي نمايند ولي روساي محاکم استيناف خود در صـورت ضـرورت ميتواننـد
ازمحالت سلب آزادي ديدن نموده درمورد رفع مشکالت قضايي محبوسين  ،توقيف
شده گان و شاملين مرکز اصالح و تربيت اقدام قانوني الزم نمايند ».
متن مصوبه باینوسیله به محـاکم محتـرم اسـتیناف والیـات اخبـار
شدتاآنرارعایت نموده وغرض همگونی اجراآت به محاکم مربوط خویش نیز تعمیم
بدارند)81 (.
 -81درمورد رعایت سلسله مراتب اداری  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )6354مؤرخ .1389/11/30
 :2متحدالمآ شماره ( )354مؤرخ 1390../1/13
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قضاتیکه درمحاکم ابتدائیه
قضیه رارسیده گی کرده انددرعین قضیه
درمحاکم استیناف فاقدصالحیت اند.
متحد المال شماره ( )1001 - 931مورخ 2ر5ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
رياست محترم ديوان مدني و حقوق عامه ستره محکمه مراتـب ذيـل را
جهت غور مقا م محترم شوراي عالي نگاشته اند :
« ماده  68قانون اصول محاکمات مدني چنين صراحت دارد :
«دراحوال آتي اشتراک رئيس و اعضاي محکمه درسيده گي بعدي قضـيه
مجاز نميباشد :
 -1در صورت اشتراک دررسيده گي ابتدايي قضيه.
 -2در صورت اشتراک دررسيده گي قضيه درديوانهـــاي سـتره
محکمه ».
 -3بادرنظرداشت بند يک ماده  68قانون متذکره سوال اين است :

:3متحدالمآل شماره ( )1072-1002مؤرخ .1391/5/7
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آيا رئيس يا عضو قضايي صرف درهمان قضيه ايکه خـودش درمحکمـه
ابتدائيه صادرنموده  ،دررسيده گي مرحله استينافي ان اشتراک کرده نميتواند ويـا
مطلقاً درهر قضيه ايکه يک بار درمحکمه ابتدائيه صادرنموده باشد  ،ولو چند سال
قبل هم باشد وفيصله صادره قبلي اش نقض گرديده ولي قضيه تـا هنـوز کسـب
قطعيت نکرده باشد بازهم قاضي مذکوردررسيده گي استينافي و انفصـال همـان
قضيه اشتراک کرده نميتواند و ذيصالح دانسته نميشود .
در زمينه طالب توضيح قانوني هستيم تابه مالحظه ان درقضيه ايکه تحـت
ارزيــابي اين ديوان است تصميم مقتضي قانوني اتخاذ گردد ».
حينيکه جريان درجلسه مورخ 20ر4ر 1391شوراي عالي ستره محکمه
مطرح بحث قرارگرفت درنتيجه قرار مصوبه  532هدايت ذيل صادرگرديد :
« قضاتيکه درمحاکم ابتدائيه دررسيده گي قضيه مبادرت کرده باشند  ،به
هيچ صورت درمحاکم استيـــناف دررسيده گي استينافي قضـيه ذکـر شـده
اشتراک کرده نميتوانند جريان به جميع محاکم طور متحد المال اخبار گردد ».
متن مصوبه باینوسیله به محاکم محترم استیناف والیـات اخبـار شـد
تاآنرارعایت نموده وغرض اجراآت به محاکم مربوط خویش نیز تعمیم بدارند)82 (.
 -82درمورد تکمیل نصاب هیأت قضایی وامورمربوط بآن  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
 :1متحدالمآل شماره ( )902-837مؤرخ1392./4/26
:2متحدالمآل شماره ( )2245-2166مؤرخ .1393/10/20
 :3متحدالمآ شماره ( )2479-2402مؤرخ 1393./10/30
:4متحدالمآل شماره ( )2308-2236مؤرخ .1391/10/2
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قضات
بدون استیذان ستره محکمه درپروگرام ماستری
اشتراک نورزند
متحد المال شماره ( )1072 – 1002مورخ 7ر5ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
مرکز تحصیالت فوق لیسانس پوهنتون کابل اطالعیه ای راجع پروگرام
ماستری پالیسی واداره عامه حسب ذیل به ستره محکمه فرستاده اند:
« مرکز تحصیالت فوق لیسانس پوهنتون کابل بدینوسیله به اطالع میرساند
که پروگرام ماستری پالیسی واداره عامه در پوهنتون کابل برای سال تعلیمی 1391
سمستر جزایی جدید الشمول می پذیرد .ازمدیریت نشرات مقام محترم
خواهشمندیم تااین آگاهی رابه اطالع عالقمندانیکه واجد شرایط باشندبرسانند.».
حینیکه جریان فوق درجلسه مؤرخ  1391/4/20مقام محترم شورای
عالی مطرح بحث قرارگرفت طی مصوبه ( )520چنین هدایت صادر گردید:
« به تمام پوهنتون ها وریاست های محاکم اخبارگردد که هیچ یکی از
قضات بدون موافقه ستره محکمه در پروگرام ماستری قبول شده نمیتواند».
مراتب مصوبه مقام محترم شورای عالی بدینوسیله به محاکم محترم استینالف
والیات اخبار شد تامطابق به آن عمل نموده موضوع راازطریق خویش به پوهنتون
های والیات مربوط نیز بنگارند)83 (.
 -83درمورد رعایت سلسله مراتب اداری  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )6354مؤرخ .1390/11/30
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اسنادمخاذن
جمیع محاکم کمپیوتررایز گردد.
کنده های وثایقی
که مستلزم صحافت باشددرحضورمفتشین
قضایی صحافت گردند.
متحد المال شماره ( )1143 – 1073مورخ 10ر5ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا

قبالً رياست محکمه استيناف واليت بلخ پيشنهاديه مورخ 10ر4ر1391
شعبه مخزن آمريت ثبت اسناد ووثايق مرکز آنوالء را حسب ذيل جهـت حصـول
هدايت تقديم داشته بودند :
« احتراماً عرض است ازاينکه يکتعداد وثايق ترکه خط ها نسبت حوادث
و گذشت زمان ورق هاي آنها فرسوده و قسماً از بين رفته است صرفاً نمبر عمومي
و خصوصي وتاريخ آن باقيمانده است که بعضي ازمراجعين خواهان ثبت محفـوظ
ذريعه استعالميه ها وفورم هاي دوراني ميگردند و همچنان خواهان مثني هاي همچو
وثايق هستند که درمخزن موجود بوده اما قسماً از بين رفته است بنـاءً در زمينـه
 :2متحدالمآ شماره ( )354مؤرخ 1390/1/13
:3متحدالمآل شماره ( )930-860مؤرخ .1391/4/14
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اجراي آن ازمقام محترم طالب هدايت ميباشيم طوريکه هدايت ميفرمايند اجـراآت
ميگردد .
مراتب واصله به مقام محترم استهداءً عرض ودرضمن بايد متذکر شد که
کنده جات مذکور کامالً متالشي گرديده و غرض ترميم حق اخراج آنرا به بـازار
صحافي نداريم و هيأت محترم عالي رتبه مقام محترمين جناب بهسودي صـاحب،
جناب روفي صاحب ،جناب قاضي صاحب مال محمد خان و جناب قاضي صـاحب
عبدالحسيب خان عمالً آنهارا مالحظه و در يادداشت هاي خود گنجانيده بودند قبالً
رسماً درمورد طالب هدايت گرديده بود يم چون اسناد نهايت مهم مردم بـوده و
درجلسه رؤساي ديوانهاي استينافي مطرح بحث قرارگرفت متفقاً به اين نظررسیدند
که ازمقام محترم طالب هدايت گرديم بناءً يکبار ديگر توجه مقام محترم را معطوف
ميداريم ».
حينيکه مطالب مورد اسـتهداء طـي پيشـنهاديه بـه جلسـه مـورخ
20ر4ر 1391شوراي عالي مطرح بحث قرارگرفت قرار مصوبه  534هدايت ذيل
صادر گرديد :
« اسناد جميع مخازن محاکم استيناف واليات اوالً ازمحکمـه اسـتيناف
واليت کابل و مخزن وثايق مرکزي کمپيوترايز گردد همچنان اسناديکه درمخـزن
واليت کابل  ،مخزن محکمه استيناف واليت بلخ ومخازن ساير محاکم مسـتلزم
صحافت باشد  ،به حضور هيئت تفتيش قضايي درمخازن صحافي گردد».
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متن مصوبه باینوسیله به محـاکم محتـرم اسـتیناف والیـات اخبـار
شدتاآنرارعایت نموده وغرض همگونی اجراآت به محاکم مربوط خویش نیز تعمیم
بدارند)84 (.

 -84بارتباط طرزالعمل کمپیوتر رایز اسنادومحافظت کنده های وثایق  ،متحدالمآل های ذیل نیز
صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )2279-2207مؤرخ .1389/7/10
 :2متحدالمآ شماره ( )1286-1216مؤرخ .1390/9/19
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منسوبین شورا هاي واليات
صالحيت نظارت برمحاکم را ندارند .بلکه مکلف اندتا
استقالل قوه قضائيه را جداً رعايت نمايند
متحدالمال شماره ( )1289 – 1217مورخ 16ر5ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
گزارش هاي واصله از واليت بادغيس وعده اي از واليات حاکي ازآنست
که منسوبين شورا هاي واليتي به طور غير مستند نسبت به قضـاء و قضـات بـه
تبليغات سوء پرداخته حتي به همين منظور از منابر مساجد شريف اين اماکن نهايت
مقدس جامعه اسالمي ما استفاده شده است .
حينيکه مطالب مذکور درجلسه مورخ 27ر4ر 1391شوراي عالي سـتره
محکمه بالتفصيل مطرح بحث قرارگرفت قرار مصوبه  574چنين هدايت فرمودند :
« ازانجا که مطابق ماده  25قانون تشکيالت و صال حيت محـاکم قـوه
قضائيه ستره محکمه ازامور محاکم استيناف واليات مراقبت مينمايد باالثر مراجـع
مربوط هيچگاه صالحيت ندارند تا خالف اداره ديگر به تبليغات سوء مبادرت نمايند
و هرگاه مشکالتي رادرمحاکم احساس نمايند با تفاهم آنرا حل ويا به مقـام سـتره
محکمه اخبارنمايند تارفع مشکل عايده صورت بگيرد بنابران شورا هـاي واليـات
صالحيت نظارت برمحاکم را ندارند و استقالل قوه قضائيه را جداً رعايت نمايند در
صورت عدم توجه به احکام مندرج قانون اساسي ستره محکمه موضوع را بـه اداره
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څارنوالي محول خواهد ساخت  .موضوع طور متحدالمال به جميع محاکم و شورا
هاي واليتي اخبار گردد ».
متن مصوبه باینوسیله به محـاکم محتـرم اسـتیناف والیـات اخبـار
شدتاآنرارعایت نموده وغرض اجراآت به محاکم مربوط خویش نیز تعمیم بدارند.
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درجرایم علیه موادمخدر،
اموال غیرمنقول متهم قابل مصادره نمی باشد.
متحد المال شماره ( )1362- 1290مورخ 18ر5ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
رياست عمومي څارنوالي اختصاصي مبارزه عليه مسکرات و مواد مخـدر
لوي څارنوالي طي پيشنهاديه اي مراتب ذيل را طالب هدايت شده اند :
« در بند دوم فقره چهارم ماده نزدهم قانون مبارزه عليه مسکرات ومـواد
مخدر آمده است که وجوه واشياي داراي ارزش مادي امـوال منقول يـا هرنـوع
عوايدي که طور مستقيم درنتيجه ارتکاب جرايم مندرج اين قانون بدسـت آمـده
است قابل مصادره ميباشد.
ازمطالعه اين حکم چنين برداشت ميگردد که در قضاياي مرتبط به جـرايم
مسکرات ومواد مخدر صرفاً اموال منقوليکه ازارتکاب جرايم متذکره بدست آمـده
باشند حکم مصادره باالي آنها مرتب ميشوند نه اموال غيرمنقول  .شخصيکه مطابق
احکام اين قانون مجازات ميشود اگر از طريق جرم مالي را بدست آورده باشد به رد
عين آن و اگر مـال موجود نباشد به رد مثل يا قيمت آن بـه مـالکش محکـوم
ميشود.
څارنوالي اختصاصي مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر با توجه به اينکـه
رعايت قواعد مندرج قانون جـزاء اولويـت دارد بالوسـيله اسـتهداء مينمايـد
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آيادرصورتيکه افراد و اشخاص باالثر ارتکاب جرايم مـواد مسـکرو مخـدراموال
غيرمنقول را بدست آورده و تحت استفاده خويش قرارداده باشد مصـادره آن بـر
مبناي هدايت ماده ششم قانون جزاء مطالبه شده ميتواند يا خير در صـورتيکه ايـن
مطالبه در مطابقت به موازين نافذ وقواعد شرعي ديگر مجاز باشد مـارا رهنمـايي
فرموده و هرگاه الزم ميدانند استهدائيه مارا غرض توضيح به شورا ي محترم عـالي
ستره محکمه ارجاع فرمايند ».
مطلب مورد استهداء درجلسه موره 27ر4ر 1391مقام شوراي عـالي
مطرح بحث قرارگرفت و قرار مصــوبه  581چنين هدايت فرمودند :
« مصادره اموال غير منقول در قانون مبارزه عليه مسکرات و مواد مخـدر
تصريح نگرديده بنابرآن درجرايم مبارزه عليه مواد مخدر اموال غير منقول متهم قابل
مصادره نميباشد ».
متن مصوبه باینوسیله به محاکم محترم استیناف والیـات اخبـار شـد
تاآنرارعایت نموده وغرض اجراآت به محاکم مربوط خویش نیز تعمیم بدارند)85 (.

 -85درمسایل مربوط به شها دت ووسایل اثبات  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )1580-1508مؤرخ .1391/5/23
 :2متحدالمآ شماره ( )1726-1654مؤرخ 1391./6/15
:3متحدالمآل شماره ( )2671-2599مؤرخ .1391/11/16
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قانون اصول محاکمات تجارتی
قانون خاص درقضایای تجارتی بوده
حکم قانون دیگر آنرامتأثر ساخته نمی تواند.
متحدالمال شماره (  )1434 – 1363مورخ 1391/5/18
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
قبالً باالثر استهدائيه رياست محکمه استيناف واليت بلخ رياست محتـرم
تدقيق و مطالعات چنين ابراز نظر بعمل آورده بودند :
« طوريکه به قضات ارجمند بهترمعلوم است قـانون اصـول محاکمـات
تجارتي نخستين وسابقه دار ترين قانون شکلي دراجـراآت محـاکم اسـت کـه
درسال 1343نافذ گرديده است ولي اين قانون نسبت عدم تجربه کـافي قـانون
گذاري درآن زمان داراي يک سلسله خالها ونواقص بوده که عمده ترين ان عـدم
صراحت موضوعات وموارد مهم ازقبيل ترک خصومت ،احکام غيـابي وامثاـل آن
ميباشد که بعداً جهت رفع برخي اين خالها سـيمينار رؤسـاي محـاکم تجـارتي
درسال 1349منعقد ويک سلسله تصاويب الزم درزمينه اتخاذ گرديد .
ولي بعداً از اينکه راجع به موضوعات حقـوقي قـانون شـکلي کـاملتر
درموضوعات حقوقي نافذ گرديد که همانا قانون اصول محاکمات مدني ميباشد بناءً
محاکم به قياس اينکه موضوعات تجارتي نيز دراصل موضوعات حقوقي اند ولـي از
نوع خاص  ،لذا تا زمانيکه قانون خاص درمورد صراحت داشـته باشـد طبـق آن
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اجراآت صورت ميگيرد ودرمواردي که قانون خاص ساکت باشد ازقانون شکلي عام
که همانا قانون اصول محاکمات مدني است پيروي گرديـده ودرمعـرض تطبيـق
قرارميگيرد .
بناءً ازاينکه درموضوعات حقوقي قانون شکلي وجود دارد  ،لـذا بعـد از
انفاذ اين قانون ديگرضرورت به طرح وتجويز تصاويب درخصوص احکـام شـکلي
تجارتي محسوس نميباشد ونيزدرصورت تصادم وتعارض اين تصاويب بامصـرحات
قانون طبق اصول ،ترجيح به مصرحات قانون داده ميشود ازاينـرو رويـه موجـود
درمحاکم مبني براستفاده از احکام قانون اصول محاکمات مـدني درموضـوعات
تجارتي ايکه درخصوص قانون اصول محاکمات تجارتي ساکت است مورد تعميـل
ديده ميشود ».
متن استهداء ونظرتدقيقي مرتب بران باتفصيل درجلسه مورخ 1391/3/2
مقام محترم شوراي عالي گـزارش داده شـد کـه قـرار مصـوبه  284مـورخ
 1391/3/2هدايت ذيل صادروبه کافه محاکم تعميم شده است .
«نظررياست محترم تدقيق ومطالعات تائيد است – بمنظور توحيد مرافـق
قضائي متحد الماالً به تمام محاکم اخبارگردد ».
اخيراء رياست محترم ديوان قضاياي تجارتي ستره محکمه در رابطه به نظر
تدقيقي ارائه شده مؤيد مصوبه شماره فوق طي پيشنهادي مالحظه خويش را چنـين
ارائه داشته اند :
(مصوبه فوق استفاده از احکام مـواد  153-29-34قـانون اصـول
محاکمات مدني را درموارد ترک دعوي ازجانب مدعي درقضاياي تجارتي اجـازه
داده است وتاکيد اين امردرمتن مصوبه مبني براينکه قانون اصول محاکمه درمـوارد
ترک خصومت واحکام غيابي وامثال آن ساکت است باعث ميشـود تـا محـاکم
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درهمچو قضايا درمغالطه قرارگرفته ودرهمچو حاالت بدون مراجعه به قانون اصول
محاکمات تجارتي با استناد به احکام قانون اصول محاکمات مدني به تصميم گيري
بپردازند درحاليکه قانون اصول محاکمات تجارتي درموارد فوق ساکت نبوده بلکه
احکام همه جانبه وخاص خود را دارد ومنطق تصريح اين احکام همانا ارزش وقـت
درتجارت  ،جلوگيري ازرکود سرمايه  ،سرعت دررسيده گـي قضـاياي تجـارتي
وجلوگيري ازرسانيدن صدمه به تاجر وحيثيت واعتبارتجارتي وي ميباشد.
ماده  12قانون اصول محاکمات تجارتي برخالف اصول محاکمه مدني به
مدعي اجازه ترک خود سرانه دعوي رانمي دهد ومدعي تنها حق دارد بـه اجـازه
محکمه دعوي خود راترک نمايد محکمه هم وقتي به مدعي اجازه ترک راميدهنـد
که نزدش ثابت شود که مدعي درترک دعوي سوءنيت ندارد ودرصـورت تـرک
دعوي مدعي به جبران خساره وارده بطرف مقابل مکلف ميباشد  .ازطـرف ديگـر
درقضاياي تجارتي به مجرد صدور قرار مبني برتشخیص ماهيت تجـارتي موضـوع
دعوي اقامه شده تلقي گرديده وازترک دعوي نيز محصول به مانند محصول ابراء
اخذ ميگردد  .که چنين امري درترک دعوي درقضاياي مدني وجود نـدارد پـس
استناد وبدون قيد وشرط به احکام اصول محاکمات مدني ازيک طرف ضـرر بـه
جانب مقابل است که ازجبران خساره بازميماند وازجانب ديگرنسبت عـدم تاديـه
محصول خساره به عايدات دولت نيزمتوجه ميگردد .
ماده  246قانون اصول محاکمات تجارتي ازترک خود سـرانه دعـوي
ازجانب طرفين دعوا و احکام غيابي بحث نموده است مـاده مذکورمشعراسـت((
درصورتيکه يکي ازطرفين ياوکالي شان بدون داشتن کدام عذرقانوني درجلسـات
معينه محکمه حاضر نشوند ويا اينکه حاضر شد ه به سواالت محکمه جواب ندهند
اعم ازاينکه اعتراضات ومدافعات خود را به کتاب ضبط دعوي به ثبـت رسـانيده
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يانرسانيده باشد به موجب درخواست طرف مقابل محکمه نسبت به احضـارطرف
غائب مدتي راکه ازدوماه کم وازچهارماه متجاوزنباشد تعيين وموضوع راذريعه راديو
ويايکي از جرايد محلي اعالن مينمايد ودرحاليکه شـخص غائـب بـه محکمـه
حاضرنشود محکمه صالحيت دارد به استناد داليل ارايه کرده گي طـرف ومـواد
قانون حکم خود راصادرکند .
بناءًچون درقسمت ترک دعوي احکام غيابي اصول محاکمه تجارتي احکام
خاص را که روي منطق خاص استوار ميباشد دارا است بنا الزم است تـا محـاکم
تجارتي حين بررسي قضاياي تجارتي قانون مذکور را مدنظر گرفته اجراآت نمايند .
نوت  :البته درموارد يکه ترک دعوي ازجانب هردوجانب صورت ميگيرد
ويا اينکه مدعي بعد ازتقديم عريضه وقبل ازصدورقرار مبني برتجارتي بودن موضوع
مندرج عريضه خود را تعقيب نکند سيمينارسال 1349رؤسـاي محاکم تجـارتي
هدايات الزمه را دارا ميباشد .
بناءًنظر ديوان تجارتي ستره محکمه فوقاً ابراز شداميد در صـورت تاييـد
شوراي عالي به تعقيب متحد المالي که به اساس مصوبه  284مورخ 2ر3ر1391
بوده به محاکم اخبارشودتا مصرحات اصول محاکمات تجارتي رادر قضاياي تجارتي
درنظر گيرند ).
حينيکه جريان فوق بادرنظرداشت پيشنهاديه ديوان محترم تجـارتي سـتره
محکمه به مقام محترم شوراي عالي تقديم گرديد مقام محترم ممدوح اخير الذکر در
زمينه قرار مصوبه  578مورخ 27ر4ر 1391چنين هدايت نمود :
«قانون اصول محاکما تجارتي  ،قانون خاص در قضاياي تجـارتي بـوده
مستلزم رعايت ميباشد وحکمي ازاحکام قانون ديگر قانون اصول محاکمات تجارتي
را متاثر ساخته نميتواند ».
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متن مصوبه باینوسیله به محـاکم محتـرم اسـتیناف والیـات اخبـار
شدتاآنرارعایت نموده وغرض اجراآت به محاکم مربوط خویش نیز تعمیم بدارند.
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دردعوی شفع
قیمت مدعابها اثر ندارد ،لذاجانب غیر قانع
میتواند استیناف خواهی نماید
متحدالمال شماره ( )1507-1435مورخ 21ر5ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
اسامي (الف) به حيث مدعي در دعوي شفع موازي  35سير تخمريز زمين
عليه (ب) واقع گرديده محکمه ابتدائيه مرکز بادغيس پس از يک سلسله اجـراآت
درمورد فيصله شماره  237-8مورخ 10ر4ر 1386را به اثبات دعوي شفع بـه
نفع مدعي صادرنموده است .
چون قيمت مدعي بها کمتر از يکصد هزارافغاني بـوده فيصـله ابتدائيـه
قطعيت يافته است  .باالثر احمد ولد مال گل محمد محکوم عليه فيصله  ،تقاضـاي
تجديد نظر برفيصله مذکور را نموده که پس از تقديم اعتراض تجديد نظرخواهي و
غور کميسيون معينه تجديد نظر تفصيل جريان غرض اتخاذ تصميم به مقام محتـرم
شوراي عالي ستره محکمه تقديم گرديد مقام ممدوح اخير الذکر پـس از بحـث
درجلسه مورخ 3ر5ر 1391قرار مصوبه  600چنين هدايت نمود :
«قيمت مدعي بها دردعوي شفع اثر ندارد قضيه را محکمه استيناف تحت
رسيد ه گي قراردهد و جريان موضوع به جميع محاکم متحد الماالً اخبار گردد ».
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بتأسی ازهدایت مصوبه فوق ،موضوع بدینوسیله به محاکم محترم استیناف
تعمیم گردیدتاآنرا به محاکم مربوط خویش اخبارومطابق آن تعمیل دارند)86 (.

 -86درمورد مقدمات دعوی ،تقویم وتوصیف مدعابها  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )3285-3213مؤرخ 1391./2/7
:2متحدالمآل شماره ( )400-321مؤرخ .1393/2/9
 :3متحدالمآ شماره ( )788-718مؤرخ 1393/3/27
:3متحدالمآل شماره ( )2713-2636مؤرخ .1393/11/11
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اقامه شهود
حصر وراثت دردعاوی میراث ،
اقامه شهود
ذوالیدی دردعاوی اموال
واقامه شهود
ذوالیدی دردعاوی دفع تعرض.
متحدالمال شماره (  )1580-1508مورخ1391/5/23
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
رياست محترم ديوان مدني و حقوق عامه ستره محکمه مراتب آتي را بعـد
از رويت به جلسه شوراي عالي به محاکم قابل تعميم دانسته اند :
« الف  :اقامه شهود حصر وراثت دردعاوي موروثي براي صحت دعـوي
شرط است بايد ازمدعي شاهدان حصروراثت خواسته شود هرگاه مدعي ازاقامـه ان
ظهارعجزنمايد  ،آنگاه به مدعي عليه سوگند داده شود که  :نميداند که فالن ولـد
فالن ولد فالن فوت نموده  .ونميداند که فالن مدعي مثالً پسرآنست .
هرگاه مدعي عليه نکول نمايد ،دراين صورت برايش سوگند داده شود که
مدعي به متروکه فالن متوفي نيست .
ونبايد بعوض شاهدان حصروراثت بمثل شاهدان ذواليدي به استناد فرمـان
شماره  135مورخ  1386/10/27به تصادق خصمين اکتفاشود .
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ب  :اقامه شهود ذواليدي دردعاوي اموال غيرمنقوله براي رفع مواضـعه ،
تفريق ذواليد ازخارج وصحت قضا برملک است  .درهمچودعاوي هرگـاه مـدعي
ازاقامه شاهدان ذواليدي اظهار عجزنمايد  .درصـورت انکـار ،قاضـي ميتوانـد
درموضوع يدوتصرف مدعي عليه  ،بعد ازمطالبه مدعي به مدعي عليه سوگند بدهد .
درصورت تصديق مدعي عليه به ذواليد بودنش  ،سوگند دراصل مدعي به به مدعي
عليه داده ميشود .
ج  :دردعاوي دفع تعرض چون مدعي به اثبات يد مـدعي برمـدعي بـه
غيرمنقول است بعد از اقامه شاهدان ذواليد ازطرف مدعي وتزکيه سري وعلنـي آن
ازمدعي عليه حجت وبرهان خواسته شود هرگاه حجت وبرهان ارائه نمايد فبها واال
به منع تعرض وي اصدارحکم شود .چون شهود دردعوي دفع تعرض شهود ملزمـه
است طبــق ماده  337قانون اصول محاکمات مدنی تزکيه سـري وعلنـي ان
امرحتمي دانسته ميشود  .ايجاب مينمايد محاکم دراجراات شان مراتـب فـوق را
رعايت نمايند».
حينيکه متن فوق درجلسه مورخ  1391/5/10شورايعالي مورد مداقـه
قرارگرفت پس ازبحث درزمينه قرارمصوبه  634هدايت ذيل صادر گرديد .
«نظرجناب محترم نسيمي صاحب عضو شورايعالي ستره محکمه تائيد شد
بمنظور توحيد مرافق قضـائي متحدالماالء به محاکم تعميم گردد ».
مراتب مصوبه به مقصد همگونی اجراآت محاکم بدینوسیله بـه محـاکم
محترم استیناف والیات اخبار شد تامحتوای آنرا به محاکم مربوط خـویش اطـالع
ومطابق به آن تعمیل دارند)87 (.
87درمسایل مربوط به شهادت ووسایل اثبات  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )1726-1654مؤرخ 1391./6/15
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رؤساء وقضات محاکم
به ارتباط موضوعات موردنیازسیمینارهاوجلسات
توضیحی رادرمحاکم دایرنمایند
متحدالمال شماره ( )1653- 1581مورخ 1391/6/14
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
ریاست محکمه استیناف والیت بدخشان به مقصد ارتقای فهم مسلکی
قضات و حل مشکالت مطروحه د رمحاکم حسب هدایت مقام محترم رهبری ستره
محکمه  ،سیمینار آموزشی دو روزه رابااشتراک قضات و کارمندان اداری محاکم
مربوط ازتاریخ  2الی 4سرطان سالجاری درمقر آنریاست دایر نموده که طی آن
راجع به قضایای جزای عادی  ،مدنی  ،احوال شخصیه ووثایق  ،جرایم علیه امنیت
داخلی و خارجی  ،جرایم فساد اداری و مسایل اداری ازجانب رؤسای دیوانهای
استیناف و محکمه شهری مضامینی تدریس و نیز توضیح احکام قانون صورت گرفته
است  .محکمه مذکور گزارش مفصلی در زمینه به مقا م محترم ستره محکمه تقدیم
داشته اند.
:2متحدالمآل شماره ( )1362-1290مؤرخ .1391/5/18
 :3متحدالمآ شماره ( )2671-2599مؤرخ 1391/11/16
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ریاست تدقیق و مطالعات محتوای گزارش را مطالعه نموده نظر تدقیقی
رادر زمینه حسب ذیل ابرازنموده اند :
«این اقدام رهبری ریاست محکمه استیناف والیت بدخشان درارتقای
سطح دانش حقوقی وظرفیت کاری قضات قابل قدروستایش است ودربعد ها
ازجانب رئیس محکمه استیناف به اساس نظرخواهی از قضات ابتدائیه موضوعات
قابل بحث انتخاب ولست آن تهیه ودرزمینه به قضات مجرب وورزیده استیناف به
اساس نوبت وظیفه داده شود تا روی یک موضوع مشخص از موضوعات فهرست
شده آماده گی گرفته ومبحث تحلیلی راتهیه ودرهرربع یاهر( )6ماه یک سیمینار
وبحث قضایی وحقوقی دایرو درزمینه قضات اشتراک کننده نیزازقبل مطلع تا
درمورد آماده گی حقوقی گرفته به روزموعود سیمینار دربحث اشتراک نمایند
واین سلسله جاری گردد بناءً بهتراست دراین مورد به تمام محاکم استیناف هدایت
صادرگردد تا اینگونه سیمینارهای علمی را درمواعید متذکره دایرو درارتقای
ظرفیت قضات خویش گام بردارند درین صورت نتایج سیمینارهای آموزشی
وتوضیحی محاکم درربع چهارم هرسال به ریاست عمومی تدقیق ومطالعات ارسال
گردد تا جهت آماده گی سیمینار عالی رؤسای محاکم مورد توحید وانسجام
قرارگیرد ».
حینیکه جریان فوق بالتفصیل بمقام محترم شورایعالی گزارش داده شد
قرارمصوبه  679مورخ  1391/5/17هدایت ذیل صدوریافت :
«ازرئیس محکمه امتنان صورت گیرد وسایررؤسای محترم محاکم استیناف
نیز به اقدامات الزم سفارش شده ازطرف هیئت رهبری ستره محکمه اقدام ومقام
ستره محکمه را درجریان قراردهند ».
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مراتب به تأسی ازمصوبه فوق بدینوسیله به محاکم محترم استیناف اخبار
شدتامطابق به آن اجراآت مقتضی بعمل آورند)88 (.

 -88درمورد تدویر وتنظیم سیمینار های قضایی  ،متحدالمآل شماره ( )198-126مؤرخ
 1389/1/17نیز صادر شده است:
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ادای شهادت
از روی نوشته شامل دوقاعده است:
یکی اینکه :شهادت درخارج محکمه تحریر وقرائت درحضورمحکمه
صورت گیرد
ودیگراینکه متن درزیر نظر هیأت قضایی تحریر وبعدًا
قرائت شود.
متحدالمال شماره ( )1726 -1654مورخ 1391 /6/15
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
«قبال شخصیکه به اقامه شهودمؤظف بود ،بمقام عالی ستره محکمه چنین
عارض گردید که شهودم نسبت کثرت حدود شهادت را ازیاد گفته نمیتواند وتوقع
برده تا طبق ماده  327قانون اصول محاکمات مدنی شهادت شان از روی کاغذ
مورد استماع قرارگیرد  .باالثربه حکم شماره  2265مورخ 1391/4/20بریاست
محکمه استیناف والیت لغمان به تطبیق حکم فقره ( )1ماده  327قانون اصول
محاکمات مدنی هدایت داده شده است .دیوان مدنی ریاست محکمه استیناف
والیت لغمان طی استهداء فوق تذکرداده است که قبالً شورایعالی ستره محکمه
طی مصوبه شماره  1387/11/22-662که ذریعه متحدالمال شماره
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(3922بر )3991مورخ  1387/12/6به محاکم تعمیم شده است متن ماده
مذکور را چنین تفسیر نموده اند :
« شاهد تحت نظر هیئت قضائی وبه حضورهئیت قضائی شهادت
راتحریرمینماید وبعد به ادای شهادت از روی ان مبادرت می ورزد ».
محکمه مذکورکاپی مصوبه راارسال داشته استهداء کرده اند که شهادت
تحریری شاهد با درنظر داشت تفسیرآن که ذریعه مصوبه فوق شورایعالی صورت
گرفته اجراء گردد و یا ازروی کاغذیکه خارج محکمه تحریرشده است  .زیرا
عارض درعریضه خویش چنین تحریرنموده است .
« شاهدان من ازیاد شهات گفته نمی توانند وشهادت که ازخارج محکمه
تحریر نموده ازروی همان کاغذ شهادت خویش را اداء نمایند ».
ریاست محترم تدقیق ومطالعات با مطالعه تدقیقی برمتن استهدا چنین
ابرازنظر بعمل آورده اسند .
«فقره اول ماده  327قانون اصول محاکمات مدنی چنین مشعراست :
هرگاه شهود شهادت خود رانسب کثرت حدود مدعی بها ازیاد گفته
نتوانند  ،شهادت خود را از روی نوشته به حضور هیأت محکمه قرائت ودرموقع
الزم طرف مدعی  ،مدعی علیه ومدعی بها مطابق به ضرورت اشاره نماید .
درین مورد به نظرمدققین دوطرح موجود است :
طرح اول:ماده مذکور توسط مصوبه شماره  162مورخ 1387/11/12
شورایعالی ستره محکمه چنین تفسیر شده است :
(شاهد تحت نظرهئیت قضائی وبه حضورهیئات قضائی شهادت
راتحریرمینماید وبعد به ادای شهادت ازروی آن مبادرت میورزد )
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لهذا بین هدایت شماره ( )2265مورخ 1391/4/20مقام عالی ستره
محکمه که درظهرعریضه عارض تحریریافته وتفسیر مصوبه شورایعالی تضادوتباین
وجود ندارد بلکه یکی متمم دیگرمیباشد .
بناءً محکمه درخصوص شهادت مطابق هدایت مقام عالی ستره محکمه
ماده  327قانون را تطبیق نمایند ودرحین تطبیق  ،تفسیر ماده مذکورکه فوقاً
ذکریافت بالتبع قابل رعایت میباشد .
طرح دوم  :درقضایای که مدعا بها ازقطعات متعدد وحدودات کثیرتشکیل
یافته وتوان حفظ همه حدودات باقیود وشروط قانونی شهادت ممکن نباشد شاهد
میتواند طبق آن شهادت خود را ازروی نوشته به حضور هیأت قضائی قرائت وبه
مدعی مدعی علیه ومدعا بها اشاره نماید .
هرگاه شاهد مکلف شود که تمام محتویات شهادت را باهمه کیف وکان
درحضورهیئات قضائی نخست تحریرو بعد قرائت نماید  ،دراینصورت غیرازمالک
هیچ کسی دیگرتوان حفظ تمام حدودات را درحافظه ندارد وگذشته ازان هرشاهد
حایزسواد کافی نمیباشد تا شهادت را خودش طوریکه الزم باشد درکاغذ تنظیم کند
درحالیکه قرائت نسبت به تحریرکارسهل است .
وازجانب دیگرتنظیم ورقه شهادت ازلحاظ صحت حدودات مستلزم
مشوره با اهل فن میباشد بنابران اگرشاهد مختارباشد که همانگونه که مدعی و
مدعی علیه صورت دعوی ودفع دعوی را خارج محکمه به مشوره اهل فن
تحریروتقدیم محکمه میدارند  ،اونیز ورقه شهادت خود را درمشوره با اشخاص
دیگر درخارج محکمه تحریروتنظیم نموده ولی به حضورهیئات قضائی قرائت وبدان
تاکید ورزیده ودر موقع الزم به مدعی  ،مدعی علیه و مدعابها اشاره نماید .
درینصورت مشکل موجود مرفوع خواهد شد ازاینکه موضوع به تفسیر وتوجیه
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قانون ارتباط میگیرد جهت غورو اتخاذ تصمیم نهائی به مقام محترم شورایعالی ستره
محکمه تقدیم گردد .
این بود نظرتدقیقی که طی دو طرح قرارفوق ابراز شد به هرطرحی که مقام
موصوف تجویزفرمایند قابل رعایت خواهد بود ».
حینیکه طرح های ارائه شده فوق درجلسه مورخ  1391/5/17مقام
محترم شورایعالی گزارش داده شد قرارمصوبه شماره  680چنین تجویز اتخاذ
گردید :
«محاکم ازهردو طرح پیشبینی شده درنظر ریاست تدقیق ومطالعات
استفاده کرده میتوانند موضوع به جمیع محاکم طورمتحد المال اخبارگردد ».
مراتب به تأسی ازمصوبه فوق بدینوسیله به محاکم محترم استیناف اخبار
شدتامطابق به آن اجراآت مقتضی بعمل آورند)89 (.

 -89درمسایل مربوط به شهادت ووسایل اثبات  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )1580-1508مؤرخ 1391./8/23
:2متحدالمآل شماره ( )1362-1290مؤرخ .1391/5/18
 :3متحدالمآل شماره ( )2671-2599مؤرخ 1391/11/16
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نکول مد عی علیه
دردعوی قصاص ،موجب دیت می
گردد.
متحدالمال شماره ( )۱۷۹۹-۱۷۲۷مورخ ۲۹ر۶ر۱۳۹۱
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
قبالْ استهدائيه شماره ۷۴۷۷مورخ ۶ر۷ر ۱۳۹۱رياست محکمه استيناف
واليت کابل درمورد اينکه نکول دردعوي قصاص وسيله اثبات دعوي ميگردد يا
ديت  ،رياست محترم داراالفتاء و رياست محترم تدقيق و مطالعات نظرخويش را
پيرامون موضوع ابراز داشتند وحسب هدايت مصوبه شماره  1731مورخ
9ر11ر 1390شوراي عالي غرض مطالعه بيشتر به جناب نسيمي صاحب عضو
شوراي عالي و رئيس ديوان مدني و حقوق عامه ستره محکمه محول و بعد از
وصول نظر جناب شان موضوع در شوراي عالي مطرح و طي يادداشت نمبر-25
26ر2ر 1391هدايت داده شد تادر زمينه مطالعه بيشتر صورت گيرد و اوراق
موضوع به رياست محترم تدقيق و مطالعات محول گرديد  ،اخيراً آنرياست محترم
مجدداً نظر خويش را پيرامون موضوع چنين ابرازوگسيل داشته اند:
«اختالف بين امام ابو حنيفه وياران درموضوع نکول ناشي ازآن است که
امام ابو حنيفه نکول بعد ازانکار مدعي عليه را بذل ميداند نه اقرار  ،زيرا اقرار
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مدعي عليه بعد ازانکار سبب کاذب بودن آن درانکارش ميگردد و کذب حرام و
سبب فسق ميگردد بناءً جهت صيانت او ازآنچه عدالتش را مخدوش مينمايد نکول
اورا به مفهوم بذل تعبير مينمايند .
ولي ياران  ،نکول را مانند اقرارميدانند زيرا نکول کننده درحقيقت از يمين
کاذبه امتناع ميورزد لذا امتنان ازکذب  ،صدق دعوي و اقرار محسوب ميگردد و
بر اساس همين اختالف امام ابو حنيفه نکول در برخي موارد را ازمدارک اثباتيه
ندانسته درزمينه راه حل ديگري را تجويز مينمايند که ازجمله قصاص  ،نکاح ،
رجعت در طالق رجعي  ،نسب  ،استيال و رجوع در ايالء ميباشد  .درحاليکه ياران
درهمه اين موارد نکول را مانند اقرار يکي از مدارک اثباتيه ميدانند ولي با اين
تفاوت که مسئله قصاص نکول اقرار با شبهه است که سبب اسقاط قصاص گرديده
مجازات آنرا مبدل به دقت ميسازد  .درکنار اين تفصيل قانون اصول محاکمات
مدني نکول رادر شماره  4ماده  272و درماده  346طور مطلق ازمدارک اثباتيه
ميداند که نشان دهنده انتخاب راي ياران است  .ازجانب ديگر درکتاب هدايه
درمورد اين مسئله در بخش استدالل  ،نخست قول امام ابو حنيفه و دراخير قول
ياران ذکرگرديده که طبق قواعد افتاء قول مفتي به  ،به اساس رويه صاحب کتاب
هدايه قول اخير يعني قول ياران ميباشد  .ازجانب ديگر اجبار مدعي عليه بر اقراريا
سوگند و درحبس کشانيدن خالف اصل برائت ذمه و خالف اصل البينه علي
المدعي است .
برعالوه محاکم درموضوعات نکاح  ،رجوع در طالق رجعي و امثال آن
نکول را ازمدارک اثباتيه و دليل الزام برمدعي عليه ميدانند  .بناءً در باب قصاص
نيز بايد طبق آن اجراات صورت گيرد ».
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حينيکه تفصيل جريان موضوع با نظر تدقيقي وسوابق قضیه طي پيشنهاد به
جلسه موره 12ر4ر 1391مقام محترم شوراي عالي گزارش يافت قرار تصويب
 510هدايت ذيل صادر گرديد:
« درمورد دعوي قصاص که نکول درآن موجب ديت ميگردد ويا مدعي
عليه قصاص محبوس گردد تا اعتراف نمايد و يا حلف رااداء نمايد حسب مذهب
امام ابو يوسف (رح) و امام محمد (رح ) که برطبق ان مدعي عليه در صورت نکول
به تاديه ديت محکوم ميگردد اجراآت صورت گيرد  .موضوع به جميع محاکم
طور متحد المال اخبار گردد».
مراتب به تأسی ازمصوبه فوق بدینوسیله به محاکم محترم استیناف اخبار
شدتامطابق به آن اجراآت مقتضی بعمل آورند)90 (.

 -90درمسایل دیت ،قصاص وامور مربط آن  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )3607-3537مؤرخ .1389/10/27
:2متحدالمآل شماره ( 2575-2453مؤرخ .1391/11/7
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ازبدل خلع
طبق ماده ( )22تعرفه محصول دولتی محصول
اخذ نمی گردد.
متحدالمال شماره ( )1872 - 1800مورخ 5ر7ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
رياست محکمه استيناف واليت بادغيس از طريق رياست محترم تحريرات
مراتب ذيل را استهدا نموده اند :
«استهدائيه نمبر  139بر 63رياست محترم محکمه ابتدائيه ولسوالي قادس
واليت بادغيس به شرح ذيل واصل و مينگارد  « :در سطر 21صفحه  45ماهنامه
قضا برج جدي  1390صراحت يافته است که خلع نامه طالق خطي کـه مطلقـه
جهت طالق خود به شوهرش مالي ميپردازد وثيقه مذکور محصولي ميباشد طوريکه
اليحه محصوالت انضمام مکتوب  159مورخ 4ر9ر 1385ماموريت مالي آن مقام
محترم مالحظه ،غور و مداقه درآن صورت ميگيرد از محصول خلع نامه ويا طـالق
نامه تذکر بعمل نيامده است و نيز درمندرجات اليحه و ماهنامه از فيصدي وجـوه
مندرجه در وثيقه مذکور تدکری وجود ندارد ،بناء استهداءً موضوع را معروض اميد
واريم در قسمت فيصدي محصوالت وجه مندرجه خلع نامه طالق خـط هـدايت
عنايت فرمايند» .
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بناءً مراتب تحريري رياست محترم محکمه ابتدائيه قادس فوقًا به ان مقـام
عالي احتراماً تقديم شد و هم بايد متذکر شد که به اليحه محصوالت واصله رياست
محترم نشرات آن مقام عالي که ذريعه متحـدالمآل نمبـر 130بـر  81مـورخ
21ر8ر 1385به اين رياست شرف ورود بخشيده است که تافعالً مورد اسـتفاده
محاکم قراردارد از محصول فيصدي خلع نامه ويا طالق خط تذکر بعمـل نيامـده
است و از سوي ديگر درماهنامه فوق الذکر در صفحه  45صراحت دارد که خلـع
نامه طالق خطي که مطلقه جهت طالق خود به شوهرش مال ميپـردازد محصـولي
ميباشد و همچنين در فصل اول ماده  42قانون اساسي جمهوري اسالمي افغانستان
چنين صراحت دارد  « :هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه
و محصول تاديه کند  .هيچ نوع ماليه و محصول بدون حکم قانون وضع نميشود .
اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه ان با رعايت عدالت اجتماعي توسط قانون تعيين
ميگردد » .
لذا مراتب فوق احتراماً به آن مقام عالي استهداء ميداريم آيا محاکم مطابق
اليحه محصول دست داشته اجراآت بدارند ويا مطابق سطر  21صفحه  45ماهنامه
برج جدي  1390در صورتيکه ماهنامه فوق مجوز قانوني داشته باشد فيصـدي آن
معين و مشخص نگرديده است درمورد طالب هدايت ميباشيم آنچـه مقـام عـالي
هدايت فرمايند مورد تعميل خواهد بود ».
متن استهدا حسب حکم مقام محترم ستره محکمه غرض تدقيق به رياست
محترم تدقيق و مطالعات فرستاده شد و درزمينه چنين ابراز نظر بعمل آوردند :
« طوري که تعرفه محصوالت دولتي غور و مالحظه گرديد مـاده  22آن
صرف قيمت وثيقه طالق را مبلغ ششصد افغاني تصريح نمـوده امـادر قسـمت
محصول بدل خلع که زوجه براي زوج خود بداخل طالق خط يک مقـدار پـول
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پرداخت ميکند کدام تذکري داده نشده است  .و حتي فيصله دعوي ازدواج ويـا
انحالل آن نيز محصول فيصدي نداشته بلکه محصول آن ثابت است يعنـي اقامـه
دعوي آن درمحکمه ابتدائيه مبلغ سيصد افغاني و محصول فيصله آن پنجصد افغاني
ميباشد قراريکه روي گزارش متحد المآل شماره  710مورخ 30ر1ر 1338زمان
قبلي که راجع به محصول موضوع مورد بحث تذکر نموده است غور بعمل آمـد ،
راجع به محصول وثيقه بدل خلع کدام تذکري نيز ندارد  .تنها در قسـمت اخـذ
محصول فيصله بدل خلع قياس به محصول مهر زوجه شده است نه در قسمت وثيقه
آن درحاليکه فعال حکم متذکره به اساس تعرفه محصوالت دولتي بعد از نشـر آن
بداخل جريده رسمي شماره  710مورخ 30ر11ر 1368ملغي قرارگرفته است .
روي جريان فوق اخذ محصول بدل خلع بداخل طالق خط شرعي حسب
هدايت ماده  42قانون اساسي صبغه قانوني ندارد بازهم جريان به قرار شرح فوق به
شوراي عالي گزارش داده شود طوريکه هدايت فرمايند موجب تعميل ميباشد ».
حينيکه متن استهداء توأم با نظر تدقيقي مرتب بران بـه جلسـه مـورخ
2ر6ر 1391شوراي عالي تقديم شد پس از بحث بر موضوع قرار مصـوبه 794
هدايت ذيل صادر گرديد:
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد شد موضوع به تمام محـاکم
تعميم گردد ».
مراتب به تأسی ازمصوبه فوق بدینوسیله به محاکم محترم استیناف اخبار
شدتامطابق به آن اجراآت مقتضی بعمل آورده  ،محاکم مربوط رانیز درجریان
قراردهند.
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درحال حضوروکیل ومؤکل
به نماینده گی سیاسی افغانستان درخارج،
ضرورت به وثیقه قبولی درافغانستان نبوده بلکه تصدیق
وزارت خارجه حایز اعتباراست
متحدالمال شماره(  )1944 -1873مورخ 1391/7/10
ر یاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
مراتب ذيل دراجالس تاريخي 21ر6ر 1391مقام محترم شوراي عـالي
ستره محکمه پيشنهاد گرديد :
شخصی بنام محمد داود موسي طي عريضه عنواني مقـام محتـرم سـتره
محکمه عارض ونگاشته است که :
«درسفر اخيري که بنده به منظور اجرا برخي از امور مربوط به مـوکلينم
دراوپا نمودم  .معلوم شد که بخش قونسلي بعضي ازسفارت هاي مـاحين ترتيـب
وکالت خط ازگرفتن اقرارقبولي وکيلي که شخصاً حاضرمجلس ميباشد امتناع مـي
ورزند .
معلومست که اين امرنه تنها منجر به سرگرداني وکالء ميگـردد  ،بلکـه
برمحاکم وثايق نيزيک بار بي مورد را تحميل مينمايد اميد وارم تا دريـن مـورد از
طريق مجاري قانوني هدايت درخوربه دفاتر قونسلي افغاني درخارج داده شود ».
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جريان احتراماً پيشنهاد اصل عريضه غرض مالحظه وصدورهدايت تقـديم
است آنچه هدايت ميفرمايند تعميل ميگردد .
مقام محترم شورايعالي ستره محکمه درزمينه ضمن تصويب شماره ()790
مورخ  1391/6/21چنين هدايت صادرفرمودند :
«درصورتيکه حين ترتيب وکالت وکيل درنماينده گي سياسي افغانسـتان
اعم ازسفارت وقونسلگري حاضرباشد چون وکالت يک عقد اسـت الزم اسـت
دروثيقه وکالت ايجاب قبول مؤکل ووکيل درج گردد .
نماينده گي سياسي افغانستان درخارج صالحيت امتناع ازنصب فوتـو و
اخذ نشان شصت وامضاي وکيل را که درحين اقرارموکل حاضـر بـوده نـدارد
ونيزوکالت خط هائيکه درخارج حين حضوروکيل وقبولي ترتيب گرديـده باشـد
ساختار اقرار خط قبولي درداخل بي مورد وتحصيل حاصل بوده همان وکالت بعد
ازتصديق اداره قونسلي وزارت خارجه حائزاعتبار ميباشد  .مصوبه بـوزارت امـور
خارجه وبه محاکم طورمتحدالمال اخبارگردد ».
مراتب فوق درحالیکه بوزارت محترم امور خارجه اخبارگردیده بدینوسیله
به محاکم محترم استیناف والیات نیز باطالع رسانیده شدتاهدایت مصوبه مذکوررا
به محاکم مربوط شان تعمیم نموده مطابق به آن اجراآت بعمل آورند)91 (.

 -91دردرارتباط جوانب مختلف وکالت خط ها طی ( )9ماده رهنمودمفصل وهمه جانبه تنظیم
وضمن متحدالمآل شماره ( )2744-2672مؤ رخ  1391/11/25تعمیم گردیده است ،
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گزارش مشترک
وزارت عدلیه ولوی څارنوالی درموردتطبیق فرمان شماره ()45
وعدم مداخله به صالحیت های یک دیگر
متحدالمال شماره ( )4732 – 4677مورخ 12ر7ر1391
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضا ئیه
ضم نامه شماره( )1897منؤرخ 1391/7/8آمریت اسناد وارتباط
ریاست تحریرات یک کاپی گزارش هیأت مختلط مقام لوی څارنوالی ووزارت
محترم عدلیه درموردتفکیک وظایف ادارات فوق که درذیل آن جاللتمآب محترم
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان قرارحکم شماره ( )4008منؤرخ 1391/7/1
چنین احکام ارشاد فرموده اند:
« مالحظه شد :بتأسی ازحکم جز( )3ماده ( )6فرمان شماره ()45
مؤرخ  1391/5/5مقام ریاست جمهوری اسالمی افغانستان گزارش مشترک
وزارت عدلیه ولوی څارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان در موردتفکیک وظایف
هردو اداره منظور است.
ارگانهای متذکره اجرای وظایف مربوط را در چارچوب صراحت قوانین
نافذ کشور عیار واز اجرای وظایف شامل صالحیت یک دیگر اجتناب نمایند».
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واصل ویک کاپی آن غرض آگاهی توأماًْ ارسال شد  ،با درنظرداشت آن به
سهم خویش اجراآت الزمه رامرعی میدارید.
گزارش
در مورد تطبیق وتعمیل جزء( )3ماده ششم
فرمان شماره ( )45مؤرخ 1391/5/5
مقام ریاست جمهوری اسـالمی اقغانستان
در مورد
تقکیک وظایف څارنوالی ووزارت عدلیه
در رسیده گی دوسیه های حقوقی وجزایی
بتأسی ازحکم مندرج ماده ( )134قانون اساسی افغانستان تحقیق جرایم
واقامه دعوی علیه متهم درمحکمه ازصالحیت اداره څارنوالی می باشد.
مطابق احکام مندرج مواد( 36،37 ،35، 34 ، 33و )39قانون اجراآت
جزایی مؤقت برای محاکم منتشره جریده رسمی شماره ( )820سال 1382
تحقیق واقامه دعوی درمحاکم راازوظایف څارنوالی دانسته است.
وقانون کشف وتحقیق جرایم ونظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن
منتشره جریده رسمی شماره ( )424سال  1358درمواد (  8 ،7 ،6 ، 5 ،4و)9
وظایف وصالحیت های څارنوالی رامشخص نموده است وقانون څارنوالی منتشره
جریده رسمی شماره ( )786سال 1420هـ ،ق درمواد(15 ،13،14، 12، 8
و )16وسایر احکام در رابطه وظایف وصالحیت های څارنوالی احکامی راپیشبینی
نموده است.
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وقانون اجراآت جزایی وظایف وصالحیت های څارنوالی را درقسمت
قضایای جزایی احکام مشخصی را بیان دا شته است.
ومطابق حکم ماده اول وسوم قانون قضایای دولت منتشره جریده رسمی
شماره ( )789سال  1420هـ .ق بررسی قضایای مالی بین اتباع ومؤسسات
خصوصی راازیک طرف ومؤسسات دولتی ومختلط راازطرف دیگر ازصالحیت
های اداره قضایای دولت وزارت عدلیه وشعبات والیتی آن دا نسته است.وبه اساس
حکم مو اد( )4. 3 ، 2، 1قانون طرز تحصیل حقوق منتشره جریده رسمی شماره
( ) 786سال  1420هـ.ق تحصیل حقوق مدنی وتجارتی اشخاص حقیقی
وحکمی ،عرایض وارده حقوقی رامطابق احکام قانون طرز تحصیل حقوق
موردرسیده گی قرار میدهد وهمچنان ماده ( )17قانون څا رنوالی در مورد دعوای
حقوقی چنین صراحت دارد:
دعوای حقوقی بین اشخاص به طرفین دعوی ارتباط داشته څارنوال
صالحیت نظارت آنرا ندارد.
هرگاه قضایای بروز نماید که جنبه جزایی وحقوقی داشته باشد ومحکمه
آنرا جزایی وحقوقی تشخصص دهد اوالْ بخش جزایی آن توسط څارنوالی حل
وفصل گردیده وبعداً جنبه حقوقی آن توسط اداره حقوق موردرسیده گی قرارمی
گیرد واین امر مخالف مصوبه شماره ( )7086شورایعالی قضاء ومواد(، 298
 299و )300قانون اصول محاکمات مدنی می باشد.
واحیاناً اگر قضایای حقوقی محض به څارنوالی رجعت داده شود آنرا به
ریاست حقوق وزارت عدلیه محول مینماید.
بناءً بانظرداشت موادفوق رسیده گی به دوسیه های جزایی محضه ،تحقیق
واقامه آن درمحاکم وتعقیب آن ازجمله وظایف وصالحیت های اداره څارنوالی بوده
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که مطابق احکام قوانین به آن رسیده گی مینماید ورسیده گی به قضایای مدنی
وجرائی محضه مطابق احکام قانون ازصالحیت های اداره حقوق بوده که بعداً به
محاکم غرض فیصله تقدیم می گردد.
هرگاه قضایای جزای وحقوقی توأم باشد بخش جزایی آن توسط اداره
څارنوالی وبخش حقوقی آن توسط اداره حقوق وزارت عدلیه مورد رسیده گی
قرارمی گیرد.
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پولیس محلی
ازجمله منسوبین وزارت داخله محسوب وبررسی اعمال جرمی شان
ازصالحیت محکمه نظامی مربوط می باشد.
متحدالمال شماره ( )2017 – 1945مورخ 1391/7/26
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
ریاست محکمه استیناف نظامی درمورد مراتب ذیل طالب هدایت شده اند:
« يک تعداد دوسيه هاي منسوبين پوليس محلي درجرايم مختلف به ايـن
محکمه مواصلت مي ورزد که نظربه اوراق دوسيه سربازان متذکره به پروسه صلح
پيوسته ويا درمناطق شان جهت تأمين امنيت پوسته هاي امنيتي افراز کرده اند ولـي
قراريکه سوابق نشان ميدهد سربازان متذکره ازطريق جلب وجذب قومانداني هاي
امنيه رسماً سوق نگرديده اندو ازان طريق اکمال اعاشه ومعاش شان نيـز اجـراء
نگرديده مستقيماً تحت امرقوماندان پوليس محلي بوده تعليم وتربيه نظامي هيچکدام
نديده وازقوانين نظامي چيزي نمي دانند بلکه قوانين را درساحه شان تطبيـق نمـي
نمايند ازجانبي مطابق قانون جرايم عسکري فاعلين جرايم عسکري مشخص شـده
وطبق حکم ماده ( )81ايزاد درقانون تشکيالت وصالحيت هاي محاکم مسؤوليت
منسوبين را درجريان وظيفه وبه ارتباط وظيفه ذکرنموده اند حاالنکه پوليس محلـي
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سرحد ومحل مشخص مانند پوليس نداشته درساحات وقريه جات رفته خود سـرانه
اعمال را انجام ميدهند که سرانجام جرايم بروزمينمايد.
بناءً موضوع عرض شد تا درمورد صالحيت بررسي دوسيه هـاي همچـو
اشخاصيکه جلب وجذب نگرديده وشامل تشکيل پوليس محلي نباشد ولي عمـالً
فعاليت مينمايد وهمچنان افراد يکه ازيک منطقه به منطقه ديگرمرتکب عمل جرمـي
ميگردند چون درگارنيزيون قرارندارند وازساحه پوسته نيز دور رفته اند آيا محکمـه
نظامي درچنين موارد صالحيت بررسي قضايا را دارد ياخير؟
اميد است رهنمائي فرموده تا قضاياي وارده درپرتوهدايت ورهنمائي هـاي
شما بررسي گرديده ومحکمه تصميم قانوني اتخاذ نمايد».
مطلب مورد استهداء تحت مطالعه تدقيقي رياسـت تـدقيق ومطالعـات
قرارگرفته چنين ابرازنظربعمل آمده است :
«مدققين براي آنکه درمورد استهدائيه مطرح بحث نظرقانوني را قايم نموده
باشد طي مکاتبه ()745مورخ 1391/5/3و( )903مورخ  1391/6/11ازمقام
وزارت امور داخله ج ا ا خواستار طرزالعمل تنظيم وايجاد پوليس محلي گرديـد .
اخيراً وزارت مذکور انضام مکتوب شماره ( )8361مورخ  1391/6/16يک نقل
طرزالعمل تنظيم وايجاد پوليس محلي را ارسال داشتند که درپرتو روشني طرزالعمل
فوق الذکر وقانون پوليس ابرازنظرميگردد .
نظر:
درامرنخستين وزيرامورداخله درمورد طرزالعمل ايجاد وتنظـيم نيروهـاي
پوليس محلي چنين ارقام يافته است ( به منظوررفع نيازمند يهاي پرسونل ( امنيتـي )
قواي پوليس ملي بتأسي از ماده سوم قانون پوليس وتحقق حکم شـماره ()3196
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مورخ  1389/5/25مقام عالي رياست جمهوري اسالمي طرزالعمل ايجاد وتنظـيم
نيروهاي پوليس  ......درچوکات معينيت ارشد درامور امنيتي امروهدايت ميدهيم).
ماده سوم قانون پوليس درمورد چنين تصريح ميدارد  (:وزارت امور داخله
مي تواند درتشکيل پوليس  ،بنابر ايجاب احوال وشرايط کشور طبق احکام قـانون
تزئيد يا تنقيص وارد نمايد ).
ازمطالعه طرزالعمل مطرح بحث وقانون پوليس برمي آيد چون پوليس محلي
تحت رهبري مستقيم وزارت امور داخله روي دست گرفته شده ودرکنار پـوليس
ملي غرض انجام وظايف امنيتي گماشته ميشود وهمچنان جلب وجـذب وپـذيرش
افراد پوليس محلي مطابق طرزالعمل ساتونکي هاي پوليس ملي صورت مـي گيـرد
وعالوتاً پوليس محلي مکلف اند دربرابروظيفه سپرده شده تعهد نامه پوليس ملـي را
امضاء ويا شصت نمايند وطبق ماده ()13طرزالعمل مذکورچون پوليس محلي تحت
اداره ورهبري مستقيم وزارت امورداخله  ،بعد از تضمين وضمانت شوراهاي مردمي
وتدقيق همه جانبه ارگان هاي کشفي واسـتخباراتي درسرتاسرکشـور ،خصوصـاً
مناطقيکه باتهديدات بالفعل مخالفين مواجه هستند درچارچوب تشـکيالت رسـمي
پوليس ايجاد مي گردد .
لذا روي جريان فوق مدققين رانظربدانست که منسوبين پـوليس محلـي
ازجمله منسوبين وزارت امور داخله بوده وبررسي اعمال جرمي ايشان ازصـالحيت
محکمه نظامي مربوط ميباشد ».
حينيکه نظرارائه شده فوق دراجالس مورخ  1391/7/11مقام شورايعالي
ستره محکمه مطرح بحث قرارگرفت قرارمصوبه ( )901هدايت ذيل صادرگرديد .
« نظررياست محترم تدقيق ومطالعات تائيـد اسـت  ،بمرجـع مربـوط
اخبارگردد ».
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باذکرمراتب فوق نظرریاست تدقیق ومطالعات که موردتصویب شورایعالی
ستره محکمه قرارگرفته است بدینوسیله به محاکم استیناف اخبارشدتاموضوع رابه
محاکم مربوط خویش جهت اجراآت تعمیم بدارند.
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رسیده گی به قضایای
جرایم فساد اداری منسوبین نظامی وعسکری
ازصالحیت محاکم جرایم فساداداری ملکی میباشد.
متحد المال شماره ( )2089 -2018-مورخ 1391/8/2
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
استهدائيه مفصل رياست محترم حقوق ستر درستيز وزارت دفـاع ملـي
واصل گردیده وخالصهء آن مراتب ذيل رادر بردارد :
«ازايجاد سيستم عدلي وقضائي عسکري مدت شش سال ميگذرد درطي
اين مدت به تمام جرايم وظيفوي منسوبين عسکري ازلحاظ کيفيت وماهيت قضـيه
دردومرحله ابتدائيه واستيناف درمحاکم عسکري رسيده گي مي شد وازنگاه صحت
تطبيق قانون ( درصورت نقض ويا ابرام) بنابرفرجام خواهي طرف دعوي طبق قانون
به پيشگاه ستره محکمه ج .ا.ا صورت ميگرفت .ولي برخالف دراين اواخر رياست
محترم ديوان جرايم وظيفوي منسوبين نظامي وعسکري وجرايم عليه امنيت داخلـي
وخارجي آن مقام محترم طي قرار قضائي شماره ( )81مورخ  1391/3/28فيصله
شماره( )35مورخ  1390/12-17رياست محکمه استيناف عسکري را به اتهام
امرانجينري قومانداني گارنيزيون نمبـردوم لـواي دوم اردوي ( )209شـاهين (
بنابراينکه درفيصله محکمه استيناف عسکري موارد خطاء درتطبيق وتاويـل قـانون
وخطاء ازنگاه صالحيت رسيده گي موضوع به مالحظه ميرسد آنـرا قابـل نقـض
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پنداشته زيرا اتهام منسوبه متهم ريشه اقتصادي داشته که بر پايـه اعماـل جرمـي
ارتشاءوفساد اداري استوار بوده ومطابق فقره ( )2ماده ( )19قانون نظارت برتطبيق
ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري شامل صالحيت محاکم ارتشـاء وفسـاد اداري
ميباشد که بررسي همچوقضايا درحيطه صالحيت محاکم نظامي نبوده) لذا فيصـله
شماره فوق محکمه استيناف عسکري را به سبب بطالن درصالحيت رسـيده گـي
نقض نموده و دوسيه راتوأم باقرارقضائي جهت ارجاع به محکمه مبارزه بـا فسـاد
اداري به اين اداره گسيل داشته اند .».
مطلب مورد استهداء وتوضيح آن اداره با استناد به قانون اجراآت جزائي
عسکري تحت مداقه مدققين قضائي رياست تدقيق ومطالعـات قرارگرفتـه چنـين
ابرازنظر بعمل امده است:
«طوريکه سوابق نشان ميدهد قبالً عين استهداء به ارتباط قضاياي شـامل
صالحيت محکمه نظامي به شورايعالي ستره محکمه تقديم گرديده وبـاالثر طـي
مصوبه شماره ( 1389/4/15)401چنين تجويزبعمل آمد:
(به تعقيب مصوبه شماره ()1054مورخ  1388/12/18شورايعالي مبني
به تفويض صالحيت قضاياي ناشي از جرايم فساد اداري بخش نظامي بـه محـاکم
نظامي وبا رعايت مصوبه شماره ( 1389/4/1)325مبني براينکه قضاياي فسـاد
اداري واليات زون هرات  ،کندز ،ننگرهارو بلخ درديوان امنيـت عامـه محـاکم
ابتدائيه مرکز زون ها تحت رسيده گي قرارمي گيرد  ،تجويز اتخاذ شد تا قضـاياي
فساد اداري نظامي واليات کابل  ،پنجشير،پروان و کاپيسا درمحکمه فسـاد اداري
شهرکابل وقضاياي فساد اداري نظامي واليات ننگرهار ،لغمان  ،کنرها  ،نورسـتان
درمحکمه ابتدائيه مرکزننگرهار .قضاياي فساد اداري نظـامي واليـات هـرات ،
نيمروز  ،فراه وبادغيس درمحکمه ابتدائيه مرکز واليت هرات  .قضاياي فساد اداري
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نظامي واليات بلخ  ،فارياب  ،سمنگان ،سرپل  ،وجوزجان درمحکمه ابتدائيه مرکز
واليت بلخ تحت رسيده گي قرارگيرد.
هدايت مندرج مصوبه ()1054مورخ  1388/2/18که بمحکمه ابتدائيه
نظامي واليات تفويض صالحيت شده بود بي اثروکأن لم يکن ميباشد ).
مصوبه فوق ازشماره (1320الي)1400مورخ  1389/4/23به عمـوم
محاکم طورمتحدالمال اخبارشده است .
بتأسي ازمصوبه فوق قضاياي ناشي ازجرايم فساد اداري مندرج مـاده ()3
قانون نظارت برتطبيق ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري با درنظرداشت مـاده ()7
قانون مذکورشامل جرايم تزوير ،سوء استفاده واختالس حين اجراي وظيفه ويا بـه
سبب آن که توسط منسوبين نظامي صورت ميگيرد درمحـاکم فسـاد اداري کـه
ازجمله محاکم غيرنظامي اند مورد رسيده گي قرارميگيرد نه محاکم نظامي .
عين موضوع درخصوص قضاياي فوق که درساحه عسکري بوقـوع مـي
پيوند قابل رعايت دانسته ميشود .
لهذا قضاياي ناشي ازجرايم فساد اداري که درادارات مربوط نظام عسکري
رخ ميدهد به قياس ازمصوبه مذکورطبق طرزالعملي که درخصوص محاکم نظـامي
تجويزشده درمحاکم فساد اداري قابل رسيده گي ميباشد ».
حينيکه تفصيل موضوع توام بانظر رياست تدقيق ومطالعات به جلسه مورخ
 1391/7/11مقام محترم شورايعالي گزارش داده شد پس ازبحـث برموضـوع
قرارمصوبه شماره ()910هدايت ذيل صدوريافت :
« بادرنظرداشت تحليل تدقيقي براستهداء رياست حقوق ستردرستيزوزارت
دفاع ملي ناشي ازنقض فيصله محکمه استيناف عسکري به قرارصادره ديوان جرايم
عليه امنيت داخلي وخارجي و امورنظامي سـتره محکمـه بـا تأکيـد برمصـوبه
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شماره( )401مؤرخ 1389/5/14شورايعالي ستره محکمه رسيده گي به قضاياي
جرايم فساد اداري منسوبين نظامي وعسکري ازصالحيت محاکم جرايم فساد اداري
ملکي ميباشد».
متن مصوبه فوق مقام محترم بدینوسیله به محاکم محترم استیناف اخبـار
شدتاموضوع رابه محاکم مربوط اطالع و مطابق به آن اجراآت نمایند)92 (.

 -92ادرموردقضایای فساد اداری  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )156مؤرخ 1389./1/17
:2متحدالمآل شماره ( )1173-1101مؤرخ .1389/4/10
 :3متحدالمآل شماره ( )1400-1320مؤرخ .1389/4/23
 : 4متحدالمآل شماره ( )3175-3137مؤرخ 1389./9/25
:5متحدالمآل شماره ( )71-1مؤرخ .1391/1/9
 :6متحدالمآل شماره ( )221-147مؤرخ1392./1/17
 :7متحدالمآل شماره ( )858-785مؤرخ .1393/6/19
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درصورتیکه تبعه افغان
درخارج کشورمسکون بوده ودرانجاوفات نماید وبرای ورثه صغار
ضرورت به وصی محسوس گردد ،موضوع ازطریق وزارت امورخارجه
به محکمه محل سکونت اصلی متوفی درافغانستان
جهت تعیین وصی محول گردد.
متحدالمال شماره ( )2162 – 2090مورخ17ر8ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
وزارت امور خارجه باالثر استهداي سفارت جمهوري اسالمي افغانسـتان
مقيم واشنگتن درمورد وصايت شخص ناقص االهليت مراتبي را طالب هدايت شده
اند که خالصه ذيل را تشکيل ميدهد:
خانم حمیرايدري دومينگوس تبعه ايا الت متحده امريکـا همسـر يکـي
ازافغانهاي مقيم آن کشور که فوت نموده جهت ترتيب وکالت خط براي دو دختر
ويک پسر فرزندش به مقصد تصرفات درجايداد موروثي پدر ايشـان بـه سـفارت
مراجعه نموده است .
ازانجا که يکي از فرزندان موصوفه ( پسر متوفي ) صـغير بـوده و داراي
اهليت قانوني نميباشد از ترتيب وکالت براي وي معذرت خواسته شده است .
سفارت ياد شده با اتکا باحکام قانون مدني حسب ذيل طالـب رهنمـايي
گرديده اند :
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( ماده  : 41شخص مميزي که به سن رشد نرسيده يا اين که به سن رشد
رسيده اما سفيه يا مبتال به غفلت کاري باشد  ،ناقص االهليت پنداشته ميشود .
ماده  : 42شخص ناقض االهليت و فاقدآن تابع احکام وصايت  ،واليـت
وقواميت مطابق به شرايط و قواعد پيش بيني شده اين قانون ميباشـد  ،درمـورد
وصايت مواد ذيل پيش بيني گرديده است :
ماده  )1( : 291پدر ميتواند براي اوالد ناقص االهليت يا حمل ثابـت در
بطن  ،وصي تعيين نمايد  .همچنان شخص متبرع ميتواند در حالت منـدرج مـاده
 271اين قانون وصي اختيارنمايد .
( )2اختيار وصي درچنين موارد توسط وصايت خط رسمي ياعرفي صورت
ميگيرد که به خط و امضاي پدر يا متبرع باشد ويا از امضا ء و شصـت درچنـين
اسناد تصديق بعمل آمده باشد .
ماده  : 296اختيار وصي وقتي نافذ شمرده ميشود که از طرف محکمـه
باصالحيت تاييد شده باشد .
با توجه به مواد قانون مدني افغانستان تعيين وصي براي اشـخاص نـاقص
االهليت از صالحيت محاکم با صالحيت ميباشد  .همچنان خانم حمورا به حيـث
يک تبعه امريکايي نميتواند از سهم پسرش که افغان بوده و تابع قوانين محـاکم در
افغانستان ميباشد وصايت نمايد .
درمورد تکليف نماينده گي هاي قونسلي افغانسـتان دررهنمـود وزارت
امورخارجه روشن نگرديده است  .درصورتيکه چنين مواردي مانع صدور وکالـت
قرار گيرد  ،وظيفه نماينده گي دراين مورد چه بوده و چگونه به اين موضوع رسيده
گي شود .
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خواهشمنداست نظر ستره محکمه جمهوري اسالمي افغانستان رادرمـورد
فوق استهدا فرموده امتنان بخشند.
مراتب فوق به توجه رسانيده شد  ،آرزومند است اين رياست رادر روشني
قرارداده ممنون سازند ».
استهدا مطرح بحث پس از کسب وصدور فتواي شرعي به رياست افتاء و
احتساب محول و بعد وصول فتواي آن اداره موضوع تحت غور ومداقه مـدققين
قضايي رياست تدقيق و مطالعات قرارگرفته و چنين ابراز نظر بعمل آمده است :
« بادرنظرداشت فتواي صادره علماي محترم رياسـت عمـومي افتـاء و
احتساب ستره محکمه و جهت تعيين و تثبيت طرز العمل تعيـين وصـي قضـايي
درهمچو موارد مدققين قضايي ابراز نظر مينمايند که :
طبق صراحت پاراگراف اخير ماده  39قانـون اساسي کـشور « دولت
از حقوق اتباع افغانستان درخارج ازکشور حمايت مينمايد » و طبق صراحت مـاده
 289قانون مدني ( وصي بايد شخص عادل  ،باکفايت وواجد اهليت کامل بـوده
باشخصيکه تحت وصايت او قرار ميگيرد دين مشترک داشته باشد  ) .و ماده 290
قانون مدني نيز شرايط ديگر وصي را چنين مورد صراحت قرار ميدهد :
( اشخاص ذيل وصي تعيين شده نميتوانند :
 -1شخصيکه به حکم قطعي محکمه به جرم منافع آداب عامه يـا عفـت
محکوم به جزاء شده باشد .
 -2شخصيکه شهرت بد داشته يا مدرک مشروع براي تامين معيشـت
نداشته باشد .
 -3شخصيکه به حکم قطعي محکمه محکوم به افالس شـده وحيثيـت
اواعاده نشده باشد
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 -4شخصيکه قبالً از واليت يا وصايت شخص ديگري به حکـم قطعـي
محکمه عزل شده باشد .
 -5شخصيکه از طرف پدر يا جدقبل از وفات از حق وصايت کتباً محروم
ساخته شده باشد .
 -6شخصيکه خودش يايکي از اصول  ،فروع يا زوجه اش با شخص ناقص
االهليت منازعه قضايي داشته يا چنان اختالف فاميلي موجود باشد که به اسـاس آن
مصلحت شخص ناقص اهليت مختل گردد).
بناء در صورتيکه تبعه افغان درخارج از کشور سکونت داشته باشد وفـوت
نمايد و ضرورت تعيين وصي قضايي براي موارد خاص چون سرپرستي از امواـل و
دارايي صغير  ،پيشبرد دعوي راجع به حقوق صغير و امثال آن محسـوس باشـد ،
ادارات قنسلي سفارتخانه هاي افغاني مقيم کشورهاي خارج بعد از تثبيـت فـوت
شخص وورثه آن با ذکر سنين ورثه وباذکر تمام معلومات راجع به شخص پيشـنهاد
ورثه يا اقارب جهت تعيين شدن به حيث وصي و عدم موجوديت موانع وصـايت و
تعيين تمام جزئيات مربوط به مورد وصايت همانند تشخيص اموال و جايداد که بايد
تحت وصايت وصي قرارگيرد و موقعيت آن وامثال آن در ضمن سند رسمي  ،آنـرا
جهت تعيين وصي قضايي از طريق وزارت محترم امور خارجه بـه محکمـه محـل
سکونت اصلي شخص متوفي ارسال و محکمه درمورد تعيين وصي با رعايت احکام
قانون اقدام نمايد».
حينيکه تفصيل جريان ونظريات ارائه شده درجلسه مورخ 14ر6ر1391
به مقام محترم شوراي عالي گزارش يافت قرار مصوبه  760مقام ممـدوح نظـر
رياست تدقيق ومطالعات مورد تاييد قرار گرفت.
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باتذکر مراتب فوق مصوب مقام موضوع بدینوسیله بـه محـاکم محتـرم
استیناف والیات اخبار شدتامطابق به آن درزمینه اجراآت بعمل آرند)93 (.

 -93درمورد وثایق مربوط به وصایت  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )1912-1840مؤرخ 1389./6/283
:2متحدالمآل شماره ( )1766-1696مؤرخ .1389/6/18
 :3متحدالمآل شماره ( )2005-1926مؤرخ .1393/8/27
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هرگاه تجديد نظرخواه
درمدت یکسال حاضر نگردد  ،تقاضاي تجديد نظر وي
رد شده محسوب و دوسيه به مرجعش مسترد گردد.
متحدالمال شماره ( )2235 -2163مورخ 8ر9ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
قبالً يکعده دوسيه هايي که باالثر تجديد نظرخواهي معترضين برفيصله
هاي قطعي محاکم پس از ابراز نظر کميسيون هاي محترم تجديد نظر توصل
ميورزيد  ،تجديد نظرخواهان باوجود جلب هاي مکرر طي يکسال به داراالنشاء
حاضر نشده و اين امر موجب تراکم بي لزوم قضايا ميشد  ،جريان قبالً به مقا م
محترم پيشنهاد وطي يادداشت  51مورخ 12ر2ر 1388هدايت ذيل صادر
گرديده بود :
« ازانجا که موضوعات تجديد نظر درحال عدم حضور طرفين موردغور
شوراي عالي قرارگرفته نميتواند بناءً دوسيه هايي که پس ازابراز نظر کميسيون بنابر
عدم حضور تجديد نظرخواه که بعد حضور وي به جلب طرف ديگراقدام ميگردد و
زياده ازيک سال به آن سپري گرديده به مراجع مربوط آن مسترد گردد ».
هدايت فوق تعميل و باالثر معترضان درهمچو قضايا باري به ستره محکمه
عارض و باارائه معاذيري خواهان اعاده مجدد دوسيه هاي شان جهت غور بر
تقاضاي تجديد نظر گرديده اند و اوراق مربوط آنها ازمراجع مربوط مطالبه و
درجريان بررسي قرارداده شده اند وبا وجود تطبيق دقيق هدايت قبلي مقام محترم
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بازهم عدم حضور تجديد نظرخواهان پس از ابراز نظر کميسيونهاي محترم موجب
طوالت رسيده گي بر قضايا و تراکم قضايا درداراالنشاء شوراي عالي شده است .
حينيکه جريان به مقام محترم شوراي عالي تقديم گرديد قرار مصوبه
 1007مورخ 9ر8ر 1391هدايت ذيل صادر گرديد :
« ازانجا که رسيده گي به موضوعات تجديد نظر بر فيصله هاي قطعي
محاکم درحال حضورطرفين صورت ميگيرد بناءً دوسيه هايي که پس از ابراز نظر
کميسيون بنابر عدم حضور تجديدنظرخواه که بعد حضوروي به جلب طرف ديگر
اقدام ميگردد و عدم حضور تجديد نظرخواه طي مدت يکسال تراکم و تعطيل
رسيده گي قضايا را سبب ميگردد تجويز شد هرگاه تجديد نظرخواه درمدت معينه
فوق حاضر نگردد  ،تقاضاي تجديد نظر وي رد شده محسوب و دوسيه به مرجعش
مسترد گردد ».
متن مصوبه اخير الذکر مقام شوراي عالي به تمامي محاکم اخبار شد )94(.

 -94دردرامور تجدید نظربراحکام قطعی ونهایی  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )1547-1475مؤرخ 1389./4/28
:2متحدالمآل شماره ( )2427-2354مؤرخ .1389/7/28
 :3متحدالمآل شماره ( )1500-1430مؤرخ 1390/11/12
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تغییر سال مالی
باالی بودجه و امور مالی قابل تطبیق بوده هیچ گونه
تاثیر باالی تعیین سن تقاعدندارد.
متحد المال شماره ( )14617مورخ 28ر9ر1391
ریاست منابع بشری ستره محکمه
مکتوب ( 1391/9/200 )6124آمریت محترم عمومی اداری قوه
قضائیه بشرح ذیل واصل گردیده.
متحدالمال شماره ( 1391/9/12 )6082آمریت تحقیق پالیسی و قانون
ریاست تقنین و پالیسی های خدمات کمیسیون محترم مستقل اداری و خدمات
ملکی به شرح ذیل مواصلت نموده است.
با در نظر داشت اینکه همآهنگی بودجوی بین کشور عزیز ما افغانستان و
بودجه تمویل کننده گان بین المللی پروژه های انکشافی کشور ضرورت مبرم
محسوب میگردید حکومت تصمیم گرفته است که سال مالی افغانستان از اول حمل
 1392مطابق به تقویم هجری شمسی به اول جنوری سال  2013مطابق به 12
جدی  1391هجری شمسی در مطابقت به تقویم میالدی تغیر داده شود.
از جانبی دیگر برخی وزارت ها و ادارات محترم در رابطه به تأثیر تغییر
فوق الذکر باالی زمان سوق کارکنان خدمات ملکی به تقاعد بر اساس تکمیل سن
( )65سالگی طالب مشوره گردیده اند به این منظور ریاست تقنین و پالیسی های
خدمات ملکی جهت بر طرف نمودن ابهام در زمینه تقاضا مینماید که وزارت ها و
ادارات محترم مراتب ذیل را در نظر داشته باشند:
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 -1تغیر سال مالی باالی بودجه و امور مالی وزارت ها و
ادارات قابل تطبیق بوده هیچ گونه تاثیر باالی تعیین سن تقاعدکارکنان
خدمات ملکی نداشته سال تولد مطابق به تقویم هجری شمسی قابل
محاسبه میباشد ( مگر اینکه سال تولد نیز به اساس تقویم میالدی درج
گردیده باشد).
 -2در صورتیکه تاریخ تولد کارکنان به تفکیک روز سال و ماه
در تذکره تابعیت شان درج گردیده باشد با مالحظه تکمیل سن ()65
سالگی از تاریخ معینه اجراء میگردد.
 -3متولد سال  1327هجری شمسی در صورتیکه سال تولد
شان به تفکیک روز و ماه درج تذکره تابعیت نگردیده باشد وزارت ها و
ادارات محترم معاشات برج جدی دلو و حوت سال  1391آنها را
کمافی السابق به رویت اسناد تقنینی اجراء و از اول حمل سال 1392
تقاعد شان را مورد اجراء قرار دهند.
 -4مراتب غرض آگاهی و اجراآت به شما نگاشته شد طبق آن
اجراآت گردد.
مراتب متحدالمال شماره فوق غرض مسبوقیت و اجراآت مقتضی نقالً خبر
داده شد.
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رعایت نظم  ،دسپلین
وحاضری منسوبین قوه قضائیه
متحدالمال شماره ( )14839مورخ 5ر10ر1391
ریاست منابع بشری ستره محکمه ج.ا.ا
طوریکه دیده میشود یک عده قضات ،کارمندان اداری و خدماتی محاکم
مرکز و والیات کشور خود سرانه بدون کدام عذر معقول در جریان رسمیات وظیفه
را ترک و به امور شخصی می پردازند.
بناءً بمنظور جلوگیری از غیر حاضری های غیر قانونی پرسونل قضائی،
اداری و خدماتی محاکم مرکز و والیات کشور به تعقیب متحدالمال شماره
( )14246مورخ  1390/11/12اکیداً هدایت داده میشود که:
 .1رؤسای تمام محاکم مرکز و والیات مکلف اند تا در جریان
اوقات رسمی از حاضری پرسونل مربوط شان کنترول جدی بعمل آورده و با
متخلفین مطابق به احکام قانون اجراآت نمایند.
 .2هیچ یک از پرسونل محاکم مرکزی و والیتی حق ندارند بدون
مجوز قانونی درجریان وقت رسمی از دفتر خارج شده و به امورات شخصی
شان بپردازند.
 .3تمام پرسونل محاکم مرکز و والیات مکلف اند خانه اول
حاضری شان را از طرف صبح و خانه دوم حاضری را بعداز ختم رسمیات
امضاء نمایند.
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 .4به تمام رؤسای محاکم مرکز و والیات کشور وظیفه داده میشود
آنعده کارمندان شان که غرض اجرای وظایف رسمی از اداره خارج میشوند
برایشان تکت خروجی اعطاء و ورود آنها ثبت دفتر گردد.
 .5به تمام رؤسای محاکم مرکز و والیات وظیفه داده میشود لست
آنعده کارمندان شان را که غرض اجرای وظایف رسمی در محالت دیگری
خدمتی توظیف میگردند تاریخ آغاز و ختم خدمتی بودن شان قید گردیده و به
موقع غرض معامله آن در کتاب حاضری بریاست منابع بشری ستره محکمه
اطالع دهند.
 .6به تمام رؤسای محاکم مرکز و والیات وظیفه داده میشود لست
آنعده پرسونل تحت اثر که خود سرانه وظیفه را ترک و خالف قانون غیر
حاضری مینمایند ترتیب و غرض اجراآت قانونی بریاست منابع بشری ارسال
دارند.
 .7به تمام رؤسای محاکم والیات کشور وظیفه داده میشود که
آنعده قضات و کارمندان اداری تحت اثر شان که خود سرانه وظیفه را ترک و
به بهانه تبدیلی به مرکز مراجعه و هفته ها باعث ضیاع وقت شعبات مرکزی
گردیده و هم امور یومیه ایشان برکود مواجه میگردد بر خورد قانونی نمایند در
غیر آن شخص رئیس محکمه استیناف مسؤل و جواب ده خواهد بود بناءً
بمنظور اجراآت بهتر امور و رسیده گی به عرایض قضات و مامورین اکیداً
هدایت داده میشود تا عرایض قانونی شانرا رسماً از طریق ریاست استیناف به
مرکز ارسال و از نتیجه اجراآت عرایض شان طور رسمی از طریق ریاست منابع
بشری جواب ارائه میگردد و در غیر آن بر خورد جدی صورت خواهند
گرفت.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

 .8بریاست منابع بشری ستره محکمه وظیفه داده میشود از حاضری
روز مره کارمندان ستره محکمه کنترول بعمل آورده و با پرسونلی که خود
سرانه وظیفه را ترک و خالف قانون غیر حاضری مینمایند مطابق به احکام
قانون برخورد نمایند.
 .9بریاست مالی و اداری وظیفه داده میشود با در نظر داشت
ازدحام وسایط نقلیه در شهری کابل ،وسایط آمریت ترانسپورت را طوری
تنظیم نماید که تمام پرسونل ستره محکمه ساعت ( )8صبح باالی وظیفه شان
حاضر شده بتوانند.
 .10به تمام قضات محاکم مرکز و والیات کشور به تعقیب هدایت
قبلی اکیداً هدایت داده میشود که حین وظایف رسمی ملبس به یونوفورم
قضائی باشند.
 .11مراقبت و تعقیب مواد متذکره در مرکز و والیات به عهده
ریاست کنترول و مراقبت ستره محکمه میباشد.
از تطبیق و اجرای به موقع مواد فوق الذکر گزارش شان را به مقام ستره
محکمه ارائه بدارند)95 (.

 -95درمورد رعایت دسپلین وتأ مین ضوابظ حاضری  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )10836مؤرخ 1390./12/21
:2متحدالمآل شماره ( )129-740مؤرخ .1393/12/15
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اشتراک رؤساءمربوط
درمجالس اداری ستره محکمه
متحد المال شماره ( )65مورخ 9ر10ر1391
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه .
طوریکه رؤسای محترم دوایر مرکزی ستره محکمه آگاهند ،مجلس اداری
ستره محکمه روی موضوعات مهم اداری تدویر می یابد.
اشتراک همه رؤسا بدون قید و شرط درین مجالس امر جدی و الزم
محسوب میگردد.
تا جائیکه بمالحظه می رسد ،عده یی از رؤسا در چنین مجالس اشتراک
نمی فرمایند و برخی هم در حالیکه باالی وظیفه حاضر اند ،به عوض شان یکی از
آمرین شعبات را معرفی می دارند که خالف توقع است.
باینوسیله صمیمانه تقاضا میشود تا در مجالس بعدی ،رؤسای محترم از
معرفی نماینده اجتناب ورزیده و شخصاً در مجلس اشتراک نمایند.
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رئیس محکمه استیناف
صالحیت توظیف عضوابتدائیه را
بحیث عضواستیناف ندارد
متحدالمال شماره ( )2308- 2236مورخ 2ر10ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
به تعقيب متحدالمـال شماره  1825مورخ21ر5ر 1387مينگاريم .
قبالً رياست محکمه استيناف واليت دايکندي با تذکر ازمشـکل کمبـود
قضات درمورد توظيف اعضاء به استناد حکم ماده  36قانون تشکيل و صـالحيت
محاکم خواهان کسب صالحيت توظيف قضات محاکم تحتاني درمحاکم فوقـاني
شده و مثالي راهم در زمينه ارائه داشته که دريک موضوع رئيس و عضو محکمـه
ابتدائيه رادر ديوان جزاء استيناف توظيف نموده که فيصله صادره درمورد ازطرف
ديوان مربوط ستره محکمه به نقض و بطالن مواجه گرديـده  ،شـرحي را طالـب
هدايت شده بودند .موضوع تحت غور و تحليل مدققين قضايي رياسـت تـدقيق و
مطالعات قرارگرفته چنين ابراز نظر بعمل امده است :
« مبتني بر فقره  9ماده  24قانون تشکيل و صالحيت محاکم کـه درآن
آمده است  ( :بررسي استهداآت محاکم درامور قضايي و ارائه جواب آن ) طوريکه
وظايف و صالحيت هاي رئيس محکمه استيناف درمـاده  36قـانون تشـکيل و
صالحيت محاکم عميقاً مطالعه گرديد توظيف موقت از يک ديوان به ديوان ديگر و
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از توظيف اعضاي ديوان به محاکم ابتدائيه عند الضرورت تذکرداده شده است اما
از برعکس آن ذکر بعمل نيامده است  .روي رعايت از اصل قانوني موضوع روشن
بوده وابهامي درماده قانون وجود ندارد تا به توضيح آن پرداخته شود  .در فقره يک
ماده يک قانون مدني آمده است (در صورتيکه حکم قانوني وجود داشـته باشـد
اجتهاد جوازندارد) چون ماده  36قانون صالحيت و تشکيل وصـالحیت محـاکم
وضاحت دارد تا وقتي که تعديل نگردد نميتوان خالف آن اجراآت نمود  .مقنن طبعاً
درمرحله صباغت همه جوانب رادر نظرگرفته است و آنرا صبغه قانوني داده اسـت
بايد قضات محاکم نصوص وموارد قانوني را بادقت وامانت درمعرض اجـرا قـرار
دهند بخصوص قرار هاي ديوانهاي ستره محکمه که به مثابه مصدر حقوقي وبنـام
رويه قضايي پنداشته ميشود ،درنظر گرفته شود  .وقتيکه رئيس استيناف دايکندي از
نقض و بطالن فيصله خود که درآن قاضي ابتدائيه را توظيف نموده و به اسـاس آن
فيصله به بطالن ويا نقض کشانيده شده است بيش ازاين مجاز نيست همچو موضوع
را استهدا نمايد ».
نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات که مطابق روحيه قانون ابراز گرديده
بود طي متحد المـال شماره فوق به تمام محاکم محترم استيناف واليات تعميم و به
رؤساي محاکم محترم استيناف به تطبيق آن تاکيد بعمل آمده است ولي گـزارش
هاي شفوي از يکعده ازمحاکم مبين آنست که عده اي از محاکم محترم اسـتيناف
اين دستور قانون را هنوز رعايت ننموده وقضات تحتاني رادرمحاکم فوقاني خدمتي
توظيف نموده است  .بناءً باثر هدايت مقام محترم ستره محکمه به مقصـد تـأمين
قانونيت و جلوگيري از نقض وبطالن فيصله ها موضوع باري متحد المــاالً بـه
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کافه محاکم اخبار شد تاروساي محترم محاکم استيناف واليات در زمينـه مطـابق
قانون اجراأت بعمل آورند )96 (.

 -96درمورد تکمیل نصاب هیأت قضایی وامورمربوط بآن  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
 :1متحدالمآل شماره ( )2245-2166مؤرخ .1393/10/20
 :2متحدالمآ شماره ( )2479-2402مؤرخ .1393/10/30
.
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فرارازمنزل جرم نیست .
محاکم وڅارنوالي ها درتعيين وصف جرمي از ذکر
اصطالح (فرار) يا (ترک) منزل درموارد جرمي
احتراز بعمل آرند .
متحد المال شماره ( )2380 – 2309مورخ 24ر10ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه درمورد فرار ازمنـزل و عواقـب
حقوقي ناشي ازآن قرار مصوبه شماره  1133مورخ 7ر9ر 1391چنين هـدايت
فرمودند :
« جامعه مدني درمورد اينکه آيا فرار ازمنزل که درنتيجه خشونت خانواده
گي صورت ميگيرد  ،جرم است يا نيست و چي اثرات حقـوقي رادر پـي دارد ،
استهدا نموده است :
موضوع بعدازغور کميته عالي همآهنگي ارگانهاي عـدلي و قضـايي بـه
شوراي عالي ستره محکمه محول گرديد  .شوراي عالي ستره محکمه بادرنظرداشت
متن استهداء و نظر کميته عالي همآهنگي در زمينه چنين تصويب نمود :
بين فرار يا ترک ازمنزل و ارتکاب جرم تفاوت وجود دارد  ،زيرا کسيکه
منزل خود را باثر خشونت خانواده گي وبه هدف رهايي ازخشونت تـرک و بـه
ارگانهاي عدلي و قضايي ،مؤسسات خدمات حقوقي ويا منزل اقارب پناه مي برد ،
اين حالت قانوناً جرم نيست  .چنانکه به همين منوال زنان و دختران زيـادي بـه
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مقصد رهايي ازخشونت هاي خانواده گي درخانه هاي امن به سر ميبرند،لهذا (فرار)
يا ( ترک ) منزل به هدف رهايي ازخشونت اصالً جرم نبوده قابل تعقيب عدلي نمي
باشد .
اما زمانيکه ترک منزل به هدف و منظور ديگري ويا ارتکاب جرم اخالقي
صورت گيرد  ،قضيه عنصر جرمي کسب نموده وقابل تعقيـب عـدلي ميباشـد ،
دراينصورت اصطالح (فرارازمنزل ) يا ( ترک منزل ) برآن مصداق نداشته وبهتـر
است تا به وصف جرمي مطابق به جرمي که ارتکاب يافته است منسوب گردد نـه (
فرار) ويا ( ترک) منزل .
محاکم وڅارنوالي ها درتعيين وصف جرمي متوجه بوده از ذکر اصطالح (
فرار) يا (ترک) منزل درموارد جرمي احتراز بعمل ارند .
متن مصوبه درحاليکه به اداره محترم لوي څارنوالي  ،وزارت هاي محترم
عدليه  ،داخله  ،امور زنان اخبارگرديده بدينوسيله به محاکم محترم استيناف واليات
نيز متحد الماالً تعميم گرديد تا موضوع را به محاکم مربوط اطالع داده مطابق به
آن عمل نمايند
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تعقيب تخلفات اطفـال
باید توسط څارنوالي مربوط درمحکمه اختصاصي
اطفـال تحت بررسي قرارگیرد .
متحد المال شماره ( )2452 – 2381مورخ 30ر10ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا

رياست محکمه استيناف واليت کندز چنين استهدا نموده است :
«دراين اواخر يک تعداد دوسيه ها از طريق رياست څارنوالي مبـارزه بـا
جرايم امنيت داخلي و خارجي واليت کندز غرض غور وبررسي وفيصـله شـرعي
مواصلت ميورزد که تحقيق وتعقيب آنها از طريق آن اداره صورت گرفتـه اسـت
درحاليکه څارنوالي محترم اختصاصي اطفـال هم وجود دارد و مخالف ماده نهـم
قانون رسيده گي به تخلفات اطفـال نيز ميباشد دراين مورد کدام هدايت کتبي هم
دردسترس ما قرارندارد که همچو دوسيه ها را از طريق آن څارنوالي تسليم شـويم
ودرموردتصميم اتخاذ نماييم و آنها با پيشکش نمودن کـاپي اسـتهدائيه درمـورد
تفويض صالحيت بررسي قضايي جرايم فساداداري و جرايم کارمندان امنيت ملي و
جرايم امنيت داخلي و خارجي و ضدد ولتي اطفـال به څـارنوالي هـاي ابتدائيـه
مبارزه با جرايم امنيت داخلي و خارجي واليات وطي مراحل بعدي قضاياي متذکره
از طريق څارنوالي هاي استيناف واليات و څارنوالي تمييز درمرکز طالب هـدايت
شده اند ،دردست دارند وخواهان فيصله دوسيه هاي قضايي امنيت عامه اطفــال
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شده اند که کاپي نامه اوشا ن ضم پيشنهاديه هذا ميباشد بناءًدر زمينه فيصله چنين
دوسيه ها که تحقيق وتعقيب آنها از طريق څارنوالي مبارزه با جرايم امنيت داخلي و
خارجي صورت ميگيرد از مقام محترم طالب هدايت ميباشيم ».
مدققين قضايي رياست تدقيق ومطالعات درزمينه چنين ابراز نظـر نمـوده
است  «:ازاينکه طبق صراحت فقره يک ماده  9قانون رسيده گي بـه تخلفـات
اطفـال کشف جرايم توسط پوليس وبررسي تحقيق و تعقيب آن توسط څـارنوالي
اختصاصي اطفـال صورت ميگيرد لذا تعقيب تخلفات اطفـال توسط آن څارنوالي
درمحکمه اختصاصي اطفـال بايد تحت بررسي قرارگرفته شود .به نظـر مـدققين
څارنوالي جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي قضاياي اطفـال راکه عليـه امنيـت
داخلي و خارجي مرتکب ميگردنداز طريق څارنوالي اختصاصي اطفـال به محکمه
ذي صالح آن محول نمايد».
حينيکه مطلب مورد استهداء و نظر رياست محترم تدقيق ومطالعـات در
زمينه به جلسه مورخ 19ر10ر 1391مقام محترم شوراي عالي سـتره محکمـه
مطرح بحث قرارگرفت قرار مصوبه شماره  1262هدايت ذيل صدور يافت :
« نظر رياست محترم تدقيق ومطالعات تاييد است طورمتحـد الماـل بـه
محاکم اخبار گردد».
نظر تدقيقي فوق که قرار مصوبه مقام محترم شوراي عالي تاييد شده است
به منظور همگوني اجراات به اداره محترم لوي څارنوالي و محاکم استيناف واليات
متحد الماالً تعميم گرديده است )97 ( .
 -97به ارتباط رسیده گی به تخلفات اطفال متحدالمالهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )346-307مؤر خ1389./2/12
 :2متحدالمآل شماره ( )214-144مؤرخ .1391/2/12
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درمصوبه شماره () 510
شورایعالی ستره محکمه کلمه (مذهب) به کلمه (نظر)
تصحیح گردد
متحد المال شماره ( )2525 – 2453مورخ 7ر11ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
به تعقيب متحد المال شماره  1727الـي  1799مـورخ 9ر6ر1391
داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه مينگاريم :
پس از صدور متحد المال فوق طي پيشنهاديه اي مراتب ذيل به مقام محترم
شوراي عالي تقديم گرديد:
« در تصويب شماره  510مورخ 13ر6ر 1391مقام محتـرم شـوراي
عالي راجع به دعوي قصاص که نکول دران موجب ديت ميگردد ويا مدعي عليـه
محبوس گردد تا اعتراف نمايد ويا حلف نمايد عوض نظر امام ابويوسـف (رح )و
امام محمد (رح )  ،مذهب اشتباهاً در تصويب تحرير گرديده است درمورد تصحيح
آن طالب هدايت ميباشيم».

 :3متحدالمآل شماره ( )1738-1658مؤرخ .1392/9/26
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مقام محترم شوراي عالي قرار مصـوبه  1296مـورخ 26ر10ر1391
چنين هدايت فرمودند :
(( مصوبه  510قبلي به طوريکه بعد ازکلمه حبس کلمه «مذهب » به «
نظر» تصحيح شود و موضوع به تعقيب متحدالمال  1727الـي  1799مـورخ
9ر6ر 1391به محاکم اخبار گردد ».
هدایت فوق باینوسیله بمقصد تصحیح متن مصوبه شماره فوق متحـدالماالً
به محاکم محترم استیناف والیات اخبار شد تاموضوع را به محاکم مربوط نیزاطال
ع وطبقاً اجراآت نمایند)98 ( .

 -98دراموردیت ،قصاص ومسایل مربوط آن  ،متحدالمالهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )3606-3537مؤر خ1389/10/27
 :2متحدالمآل شماره ( )1799-1727مؤرخ 1391/6/29

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

محاکم و ادارات ثبت اسناد ووثايق
دراجراي هرنوع سند از کتاب مختص به آن
استفاده نمايند
متحدالمال شماره ( )2598 – 2526مورخ 14ر11ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا

قبالً مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه گزارش بررسي اجراات اداري
 ،مالي و قضايي رياست محکمه استيناف واليت غزني راکه از طرف رياست محترم
تفتيش ارائه شده ومورد تاييد رياست محترم تدقيق و مطالعات نيز قرارگرفتـه بـود
استماع و ضمن تجويز تأديب بـه برخـي ازقضـات طـي مصـوبه  26مـورخ
26ر2ر 1391هدايت داده شد که ( آيا ازدرج اقرار بفروش قطعي در اقرار خـط
محصول معينه قانوني اخذ و تحويل شده ياخير ؟ معلومات مستند تهيه شود ) ،پـس
از فراهم شدن معلومات مبني بر اخذ محصول موضوع باري به رياست محترم تدقيق
ومطالعات محول و به صحت معامله مبني بر ايجاب و قبول نظر داده شده اسـت
که مقام محترم شوراي عالي به غور مجدد و ابراز نظر مستند هـدايت داده انـد ،
اخيراً رياست محترم تدقيق و مطالعات نظر مجدد درموردارائه و ارسال داشته اند.
حينيکه تفصيل جريان به جلسه مورخ 3ر11ر 1391شوراي عالي گزارش
يافت  ،طي مصوبه نمبر 1330هدايت ذيل صادر گرديد :
« چون سند مذکور مراحل خود را طي کرده معتبر ميباشد ولي بعد ازيـن
جميع محاکم و ادارات ثبت اسناد ووثايق دراجراي هرنوع سند از کتاب مختص به
آن استفاده نمايند  ،هرگاه کتاب مورد نظر در محکمه يا اداره ثبت و اسناد موجود
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نباشد عاجالً از طريق محکمه استيناف به تهيه آن اقدام شود  .متن مصوبه به تمـام
محاکم متحد الماالً اخبار گردد».
مراتب مصوبه فوق به مقصدانسجام بهتراسناد ووثايق و ثبت محفوظ آنهـا
بدينوسيله به تمام محاکم محترم استيناف واليات اخبار شد تا موضوع را به محاکم
مربوط تعميم نموده ومطابق آن اجراآت بعمل آورند )99 (.

 -99درمورداجرای وثایق به کتب مربوط ومعین آن متحدالمال متحدالمآل شماره (-1972
 )2151مؤرخ .1392/12/13نیزصادر شده است.
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مواد  323و 324قانون
اصول محاکمات مدني دررابطه به شهود اثبات است
ربطي به شهود ذواليدي و حصر وراثت که تابع احکام خاص
می باشند ،ندارد .
متحد المال شماره ( )2671 - 2599مورخ16ر11ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
رياست محکمه ابتدائيه حوزه چهارم شهرکابل مراتب ذيل را استهدا نموده
اند :

« دوسيه حقوقي شخصي تحت رسيده گي محکمه قرارداشته بعداز صحت
اقامه دعوي بالوکاله هيئات قضايي ذريعه استعالم تـاريخي28ر4ر 1391ازنـزد
مدعي باالوکاله طبق تعديل ماده( )215طالب شهود ذواليـدي حصـر وراثـت و
جرارث گرديده ونيز تحرير داشته که تمامي شهود خود را معرفي نمايند  .مـدعي
باالوکاله درجواب استعالم چنين تحرير داشته :براي فعالً دونفر شاهدان ذواليدي و
جرارث هريک (الف) و (ب) را معرفي ميدارم و بروز شنبه تاريخ 7ر2ر 1391به
منظور اداي شهادت حاضر مينمايم  .بعد ازاينکه مدعي باالوکاله شاهدان خود را به
روز معين به محکمه غرض اداي شهادت حاضر نمود ،شهادت يکـي از شـهود
توسط هيئات قضايي رد ومدعي باالوکاله اصرار داشت تا هيئات قضايي برايش موقع
دهد تاشهود ديگري معرفي نمايد اما جانب مدعي عليه باالوکاله اصرارميدارد کـه
حق اقامه و معرفي شهود مدعي باالوکاله قانوناً منتفي گرديـده و هردوجانـب بـه
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مصوبه نمبر  594تمسک ميورزند .طرفين به مقام محترم ستره محکمه عرض و آن
مقام منيع به سهم خويش به هردوجانب احکام صادر و به تعميل مصوبه نمبر فـوق
هدايت داده اند درحاليکه اخيراً محکمه به جانب مدعي براي باردوم طي استعالمي
که باالثر هدايت مقام محترم ستره محکمه گزارش مختصر قضيه وسـيلتاً پيشـنهاد
وعرايض متذکره توأم آن به مقام محترم ارسال شد که آيا طبق مصوبه شماره 594
بار ثاني براي مدعي موقع اقامه شهود داده شود يا خير آنچه هدايت ميفرمايند قابـل
تعميل ميباشد »
موضوع پس ازابراز نظر رياست محترم تدقيق ومطالعات حسب هـدايت
مقام محترم ستره محکمه به کميته منتخب شوراي عالي ستره محکمه جناب محترم
قضاوت وال برات علي متين مستشار قضايي به رياست جناب محتـرم قضـاوتپوه
محمد عليم نسيمي رئيس ديوان مدني و حقوق عامه ستره محکمه جهـت مطالعـه
وغورمزيد محول گرديد  ،کميته محترم ممدوح در زمينه ابراز نظر بعمل اورده اند .
حينيکه متن استهدائيه  ،نظر تدقيقی و نظر کميته محترم با جميع سـوابق
مربوط باالتفصيل به جلسه مورخ  26ر10ر 1391مقام محترم شوراي عالي ستره
محکمه تقديم گرديد قرار مصوبه  1292در زمينه هدايت ذيل صادر گرديد :
« نظر رياست محترم ديوان مدني و حقوق عامه ستره محکمه مبنـي بـر
اينکه :
(مصوبه 594مورخ 12ر7ر 1386و ماده  323و 324قانون اصـول
محاکمات مدني دررابطه به شهود اثبات است ربطي به شهود ذواليـدي و حصـر
وراثت ندارد  ،شهود ذواليدي و حصر وراثت تابع احکام خاص و جداگانه بوده که
در زمينه طي متحد المالهاي متعدد به محاکم هدايات الزم وروشن داده شـده بـا
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مراجعه به آن مشکل مرفوع ميگردد ) تاييد گرديد  .متن مصوبه به مرجع مربـوط
اخبار و متحد الماالً به محاکم تعميم گردد ».
جریان فوق ومتن مصوبه مقام محترم شورایعالی ستره محکمه بدینوسـیله
به محاکم محترم استیناف اخبار شد البته موضوع را به محاکم مربوط خویش جهت
اجراآت اطالع داده مطابق به آن عمل مینمایند)100 (.

 100درمسا یل مربوط به شهادت ووسایل اثبات ،متحدالمآلهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )1580-1508مؤر خ1391./5/23
 :2متحدالمآل شماره ( )1726-1654مؤرخ .1391/6/15
 :3متحدالمآل شماره ( )1362-1290مؤرخ .1391/5/18
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شرایط عزل وبقای
وکالت ومسایل مربوط به آن
متحدالمال شماره ( )۲۷۴۴ -۲۶۷۲مورخ 25ر11ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
معاونيت تصاديق رياست محترم امور قونسلي وزارت امورخارجه بـاالثر
استهداآت تعدادي ازنماينده گي هاي سياسي وقونسلي افغانستان درخارج مراتـب
ذيل را طالب هدايت شده اند :
« :1هرگاه موکل نخواهد وکيل خود را عزل نمايد و همچنان هيچ يک از
شرايط مندرح ماده  1606قانون مدني هم واقع نگردد  ،اعتباروکالت نامه چگونه
است  .هکذا در صورتيکه مؤکل در وکالت نامه میعادي را قيد نساخته باشد ويااز
ثبت درمحاکم  ،چگونه ميعادي براي آن پيش بيني شده ميتواند  .در صورتي کـه
جواب مثبت باشد براي تمديد وکالت نامه موجوديت همه مؤکلين شرط است ويا
اينکه رضائيت همه مؤکلين را حاصل نموده درموجوديت يکي ازمؤکلين وکالـت
قابل تمديد ميباشد ويااينکه باارسال عرايض کتبي وکالت مورد نظر قابـل تمديـد
ميباشد .
 :2در صورتيکه وکالت به شکل گروپي ترتيب گردد درمورد عزل وکيل
يا فسخ وکالت نامه حضور همه مؤکلين شرط است يا توسـط يکـي ازمـوکلين
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صورت گرفته ميتواند .در صورتيکه صرف يکي ازمؤکلين بـه دوام کـار وکيـل
رضائيت نداشته باشد دوام و اعتباروکالت نامه چطور است ؟
 :3آيا موجوديت وثيقه حصر وراثت براي ترتيب وکالت نامه شرط حتمي
است .
 :4در برخي موارد محاکم ازمؤکلين خواسته تا يکي ازاقارب خود را بـه
حيث وکيل تعيين نمايد درحاليکه درقضاياي مدني همچو شرايط پيش بيني نگرديده
است .
 :5اندراج شماره قباله و حدود اربعه حين ترتيب وکالت نامه حتمي است
يابه علم ووقوف وکيل موکول گردد ».
مطالب مورداستهداء پس ازغور تدقيقي به مقام محترم شوراي عالي تقديم
و درجلسه مورخ 5ر10ر 1391در زمينه قرار مصوبه  1235هدايت ذيل صـادر
گرديد :
«طوري که استهداء وزارت محترم امورخارجه و نظر تدقيقي تحت مداقه
قرارگرفت درزمينه حسب ذيل هدايت صادر و ابراز نظر ميگردد :
 -1هرگاه وکالت خط مطابق احکام مندرجه قانون مدني ترتيب شده باشد
وکالت صرف دراحوال مندرج ماده  606قانون مذکور منتهي ميگردد که حـاالت
ذيل راحايز ميگردد :
 درحالت اتمام عملي که وکالت درآن صورت گرفته . درحالت انتهاي مدت معينه وکالت که مراد ازمـدت معينـه همـانمدتيست که از طرف موکل به منظور اجـراي وکالت تعيين ميگردد .
 درحالت وفات وکيل يا موکل . درحالت زوال اهليت وکيل يا موکل که در قانون و احکام فقه روشناست .
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بناءً درحال عدم ظهور يکي ازحاالت فوق وکالت مدار اعتبار بـوده بـه
تمديد آن الي اتمام عمليکه وکالت دران صورت گرفته ضرورتي محسـوس نبـوده
اعتبار آن ثابت است .
 -2در صورتي که وکيل از طرف تعدادي ازمؤکلين مقرر شـده باشـد
وبعداً يکي ازآنها وکيل را عزل نمايد وکالت د رمورد وي اعتبارخود رااز دسـت
ميدهد ولي وکالت درمورد سايرين معتبر ميباشد وي ميتوانـد باوکيـل سـايرين
اجراآت ويا براي خود وکيل ديگري تعيين نمايد .
 -3بخاطر شناخت و تثبيت ورثه مورث ترتيب حصر وراثت قبل از ترتيب
وثيقه وکالت تاحد امکان ضرور است ولي درحين ساختار وکالت درحوزه قضـايي
محل وفات متوفي ضمن شهادت شهود معرفت که به لفظ اشهد باهلل تعالي صـورت
گيرد نيز موزون ميباشد چه شهادت به لفظ اشهد باهلل قوي تـر از اخبـار مقـرين
دروثيقه حصر وراثت ميباشد ولي تحقيق از محل زيست راجع به تثبيت ورثه شرعيه
منحصره مستحق االرث متوفا و باموجوديت مستحق وصيت واجبه امر ضـرورت
ميباشد .
 -4درمحاکميکه به دعاوي اشخاص رسيده گي مينمايند هرگاه شـخص
مستقيماً دعوي ويادفاع نمايد ميتواند وکيل مدافع داراي جواز وکالت رامقرر نمايد
واگر ميخواهند يکي از اقارب خويش را به حيث وکيل به دعوي يا دفاع مقررنمايد
به تعميل ماده  34قانون تنظيم امور وکالي مدافع يکي ازخويشاوندان ذيـل ويـا
شرکاي خود هارا ضمن وثيقه وکالت به حيث و کيل مقرر کرده ميتواند  :پـدر ،
پدرکالن تادرجه سوم ،اوالد صلبي  ،مادرتادرجه سـوم  ،بـرادرزاده  ،خـواهر،
خواهرزاده  ،زوج  ،زوجه ،عم و عمه  ،خاله  ،ماما و اوالد هاي صلبي شان تادرجه
دوم و خسر ،خسربره و خشو ياشرکاء در قضيه دعوي راکه وکالت خط مـذکور
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درقضاياي حقوقي و بخش حق العبدي قضاياي جزايي ضمن وثيقه شـرعي ترتيـب
ميگردد  ،در ساير موارد غير از دعوي هر شخص وکيل مقرر شده ميتواند .
 -5در صورتيکه مؤکل حين ترتيب و کالت خط اسناد ملکيت خـود را
در اختيار داشته باشد نمبر ،تاريخ و محل صدور سند درمتن وکالت داخل ميگردد
و هرگاه نزد موکل درحين ترتيب و کالت سند وجود نداشته باشـد موضـوع را
مؤکل مشخص ميسازد در صورتيکه وکيل عالم به موضوع و اسناد مربوط باشـد
درمتن وکالت از طرف مؤکل تحرير ميگردد که وکيل برموضوع وکالـت اسـناد
ومشخصات آن عالم وواقف ميباشد باالثر محاکم و ادارات مکلفند وکالت راقبول
و برحسب مفاهيم آن عمل نماينددرين حال درج نمبر،تاريخ و محـل صدورسـند
وحدود اربعه وساير مشخصات ملکيت ضرور نيست تادرمتن وکالت درج گردد.
 -6در صورتيکه وکيل برحال باشد براي تمديـد وکالـت ضـرورت
احساس نميشود .
 -7هرگاه وکالت به منظور بيع عقار باشد و سند نزدمؤکل نبوده ومفقود
گرديده باشد مؤکل دروکالت خط صالحيت اخذ مثني وثيقه مطلـوب رانيـز درج
وکالت نمايد .
 -8وا گراصل سند وجود دارد ولي کنده سند مؤکل باثر حوادث از بين
رفته باشد برمؤکل الزم است درمورد براي وکيل صالحيت رسيده گي بـه سـند
رادرديوان مدني مربوط درج وکالت نمايد.
 -9در صورتيکه وکالت به منظور امورترکه اموال شخصي که درخـارج
وفات نموده ترتيب شده باشد وکيل سرتفيکيت وفات متوفا درخارج را باخود بـه
محکمه افغانستان ارائه بدارد ».
متن مصوبه فوق مقام شوراي عالي سـتره محکمـه بـه وزارت محتـرم
امورخارجه و تمام محا کم استيناف واليات متحد الماالً اخبار شد تا بـه مقصـد
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همگوني اجراات درمحاکم و نماينده گي هاي سياسي افغانستان درخارج به تعمـيم
ان اقدام نمايند )101 (.

 -101درموردنحوه ترتیب وکالت خط درنماینده گی سیاسی افغانستان مقیم خارج طی متحدالمآل
شماره ( )1944-1873مؤرخ  1391/107تصریح شده ا ست در صورتیکه وکیل ومؤکل
هردو حاضر باشند درینصورت بعد ازتوثیق عقدوتحریر وثیقه ضرورت به رتیب وثیقه قبولی در
داخل کشور ندارد.
.
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قضاياي ناشی ازتخلفات اطفال
ازطريق څارنوالي اختصاصي اطفال ،به محکمه ذيصالح آن
محول گردد
متحدالمال شماره ( )2817- 2745مورخ 28ر11ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
ديوان اطفال محکمه استيناف واليت ننگرهار استهداء نموده که تحقيـق
وتعقيب قضاياي اطفالي که مرتکبين جرايم امنيت داخلي وخارجي ميباشند بايسـتي
مطابق ماده ( )9قانون رسيده گي به تخلفات اطفال وهدايت مـاده ( )54قـانون
تشکيل وصالحيت څارنوالي ازطرف څارنوالي اختصاصي اطفال صورت گيرد  ،ولي
درين اواخر تحقيق وتعقيب همچوقضايا ازطرف څارنوالي امنيت داخلي وخـارجي
صورت گرفته آنهم به تمسک مصوبه مورخ  1391/4/6لوي څـارنوالي طالـب
هدايت شده اند .
استهدائيه فوق درجلسه رؤساي ديوان هاي محکمه استيناف ننگرهارتحت
غوروبررسي قانوني قرارگرفته چنين ابرازنظرنموده اند :
( :1درقانون خاص اطفال بالخصوص دربند ( )1ماده ( )9قانون تخلفـات
اطفال به وضاحت تذکر داده شده که کشف جرايم اطفال توسط پوليس وبررسـي
تحقيق وتعقيب آن توسط څارنوالي اختصاصي اطفال صورت ميگيرد ومـاده ()54
قانون تشکيل وصالحيت څارنوالي نيـز درزمينـه صـراحت تـام دارد ازسـوي
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ديگرڅارنوالي اختصاصي اطفال عمالً درچوکات څارنوالي محترم ننگرهارفعاليـت
مينمايد .
:2اينکه څارنوالي جرايم امنيت داخلي وخارجي جرايم سـنگين وخطيـر
راتحقيق وتعقيب مينمايند وسهولت هائيکه درڅارنوالي اختصاصي اطفاـل وجـود
دارند درڅارنوالي جرايم امنيت داخلي وخارجي بنظر نمي رسـد چنانچـه قـوانين
وضعي نيزمبني برتحقيقات درمجازات براي اطفال متخلفين وضـع گرديـده بنـاءً
بخاطرجلوگيري ازتفاهم سوء وهم آهنگي درامور عدلي وقضايي موضوع متـذکره
فوق استهداءً بمقام محترم عرض گرديد اميد است کـه رهنمـائي الزم عنايـت
فرمايند.
استهدائيه مذکورتحت غورتدقيقي مدققين قضائي قرارگرفت درزمينه ذيـال
ابرازنظرميگردد :
نظر :قبال عين موضوع ازطريـق رياسـت محکمـه اسـتيناف واليـت
کندزاستهداء شده بود که دربرابران نظرذيل ابراز گرديد:
«ازينکه طبق صراحت فقره  2-1ماده ( )9قانون رسيده گي به تخلفات
اطفال  ،کشف جرايم توسط پوليس وبررسي تحقيق وتعقيب آن توسـط څارنواـل
اختصاصي اطفال صورت ميگيرد  ،لهذا تعقيب تخلفات اطفال توسط آن څـارنوالي
درمحکمه اختصاصي اطفال تحت بررسي قرارگرفته شود .
به نظرمدققين څارنوالي جرايم عليه امنيت داخلي وخارجي قضاياي تخلفات
اطفال راکه عليه امنيت داخلي وخارجي مرتکب مي گردنـد ازطريـق څـارنوالي
اختصاصي اطفال به محکمه ذيصالح آن محول نمايد».
نظرفوق طي مصوبه شماره 1262مورخ  1391/10/19شورايعالي ستره
محکمه مورد تائيد قرارگرفت.
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چون نظرکميسيون رؤساي ديوان هاي محکمه استيناف واليت ننگرهار نيز
موافق بامصوبه فوق ميباشد لهذا طبق مصوبه فـوق شـورايعالي اجـراآت شـان
راعيارسازند .
څارنوالي مربوط نيزامور خويش را درمورد تخلفات اطفال مطابق به فقـره
( )1ماده ( )9قانون رسيدگي به تخلفـات اطفال،مـاده ( )54قـانون تشـکيل
وصالحيت څارنوالي ومصوبه فوق الـذکر شـورايعالي سـتره محکمـه تنظـيم
وعيارنمايند».
حينيکه موضوع طي پيشنهادي بمقام محترم ستره محکمه تقديم گرديد طي
حکم مورخ  1391/11/21هدايت ذيل صادرگرديد :
« مالحظه شد :
مرجع مستهدي طبق نظرتدقيقي که متکي به مصوبه شورايعالي ومصرحات
قانون ميباشد اجراآت الزم ومقتضي نمايد .
رياست داراالنشاء موضوع راطورمتحدالمال تعميم نمايد تا درعين موضوع
مشکل ساير محاکم رفع گردد ».
جریان موضوع ومصوبه فوق باینوسیله جهت همگونی اجراآت به مقـام
محترم لوی څارنوالی وریاست های محاکم استیناف اخبار گردید تاموضوع را بـه
محاکم وادارات مربوط شان تعمیم نموده عندالموقع بارعایت آن اجـراآت بعمـل
آورند)102 (.
 -102به ارتباط رسیده گی به تخلفات اطفال ،متحدالمالهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )346-307مؤر خ1389./2/12
 :2متحدالمآل شماره ( )214-144مؤرخ 1391./2/12
 :3متحدالمآل شماره ( )2452-2381مؤرخ .1391/10/30
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اکمال سن ()65
براي متولدين سال 1327به ماه حمل 1393
تصادف ميکند .
متحدالمال شماره ()2920 -2818مورخ29ر11ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
قبالً وزارت محترم فوايد عامه طـي اسـتهداء شـماره ()1319مـورخ
1391/3/22رياست منابع بشري خويش تفسير ماده ششم قانون تقاعد منتشـره
جريده رسمي ( )992مورخ  1388/5/24را مطالبه وچنين استهداء نموده بودند.
« کسانيکه تاريخ دقيق تولد شان با توضيح روز ،ماه وسال معلوم نيست با
اکمال سن ( )65سالگي اعتبار ازکدام تاريخ (اول سال) اخيرسال ويا کدام تـاريخ
ديگري به تقاعد سوق شده ميتوانند  .انچه هدايت ورهنمائي مي فرماينـد موجـب
تعميل است ».
موضوع بعد ازغور وابراز نظرتدقيقي درشوراي عالي ستره محکمه مطرح
درجلسه مورخ  89/1/31طي مصوبه شماره ( )118ماده مذکور چنـين توجيـه
وتفسير گرديد .
« ازانجائيکه سن کارکن حين استخدام وفق تذکره تابعت طبق حکم فقره
( )3ماده ( )13قانون کاردردفتر سوانح کارکن درج ميشود بامالحظه آن تکميـل
سن ( )65سالگي کارکن با حلول اول حمل سال بعد صورت مي گيرد ».
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مراتب فوق ازطريق رياست داراالنشاء به مرجع مستهدي اخبار ومتعاقبـًا
مکاتيب متعددي ازطريق مراجع مربوط واصل وتصريح شده است کـه کميسـيون
مســتقل اصــالحات اداري وخــدمات ملکــي مصــوبه شــماره ()118
مورخ 1389/1/31شورايعالي ستره محکمه را نپذيرفته وآن رامخالف متحدالمال
صادره شان مي دانند وطوريکه مالحظه شد کميسيون مذکور طـي فقـره سـوم
متحدالمال شماره  6082مورخ  1391/9/12چنين تجويز کرده اند :
«متولدين سال  1327هجري شمسي درصورتيکه سال تولـد شـان بـه
تفکيک روزوماه درج تذکره تابعيت نگرديده باشـد وزارت هـا وادارات محتـرم
معاشات برج جدي دلو وحوت سال  1391آنها را کمافي السابق برويـت اسـناد
تقنيني  1391وازاول حمل سال  1392تقاعد شان را مورد اجرا قراردهند ».
باالثر استهداء مجدد وزارت محترم فوايد عامه درزمينه  ،موضوع بـاري
جهت تدقيق برياست محترم تدقيق ومطالعات محول اخيراً ان آداره درمورد چنـين
ابراز نظر بعمل آورده اند :
« تمام اتباع کشورصرف نظرازاينکه درکدام مقام قراردارند بـه رعايـت
احکام قانون مکلف اند  .وتفسيرقانون که به مقتضاي حکم مـاده ( )121قـانون
اساس درداخل صالحيت قانوني صورت مي گيرد عيناً مانند حکم قانون قابل تطبيق
بوده قناعت يا عدم قناعت به آن اصالً مطرح نمي باشد ومطابق حکم ماده نهم قانون
تنظيم روابط سلوک مقامـات قـوه ثالثـه منتشـره جريـده رسـمي شـماره
()1051مورخ21جوزا  1390مقامات قوه اجرائيه مکلف اند زمينه تطبيقي تفسير
قوانين رامساعد سازند گذشته ازآن متحدالمال صادره کميسيون اصـالحات اداري
درموقف قانون ياتفسيرقانون قرارنداشته وتفسير قانون راکه طبـق قـانون اساسـي
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ازطرف شورايعالي ستره محکمه درداخل صالحيت قانوني صورت گرفتـه اخالـل
کرده نميتواند .
لهذا مصوبه شماره ()118مورخ 1389/1/31شورايعالي مبني برتفسـير
وتوجيه ماده ( )6قانون تقاعدبقوت خود باقي ومرعي االجراء ميباشد .
بادرنظرداشت مطالب فوق چنين خاطرنشان ميگردد .
طوريکه متحدالمال صادره کميسيون اصالحات اداري مالحظـه ميشـود
متولدين سال 1327را دراول حمل  1392قابل تقاعد دانسته اند که درينصورت
تقاعد با اکمال سن ( )64صورت ميگيرد درحاليکه اکمال سن ( )65براي متولدين
سال 1327به ماه حمل  1393تصادف ميکند .
چون موضوع حسابي بوده نه مشکل توجيه وتفسير لهذا مراجـع مربـوط
اکمال سن ( )65را درمورد متولدين سال هاي مختلف مدنظرگيرند  ،درينصـورت
ضرورت به استهداء باقي نخواهد ماند».
حينيکه جريان فوق ونظرارائه شده به اجـالس مـورخ 1391/11 /10
شورايعالي ستره محکمه تقديم گرديد ،مقام محتـرم پـس از بحـث برموضـوع
قرارمصوبه شماره ()1374مورخ  1391/11/10هدايت ذيل صادرنمود :
((نظررياست محترم تدقيق ومطالعات تائيد است  .موضوع به مـرجعش
اخباروبه کافه وزارت ها بشمول اداره کميسيون مستقل اصـالحات اداري متحـد
الماالء تعميم گردد ».
مراتب فوق ومتن مصوبه شورایعالی ستره محکمه بدینوسیله بمقصد هـم
آهنگی اجراآت قانونی درادارات جمهوری اسالمی افغانستان تعمیم گردید ،البته آنرا
به ادارات مربوط شان اطالع میدارند.
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ماده ()424قانون اصول محاکمات مدني
به ارتباط تعدد محکوم عليه وتقديم شکايت ازطرف يکي ازآنها ،
درقضایای تجارتی نیزقابل تطبیق است.
متحدالمال شماره ( )2993 – 2921مورخ 30ر11ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
ریاست حقوق وزارت محترم عدلیه مراتب ذیل رااستهداء نموده اند:
« درخصوص ادعاي مدعي بالوکاله عزيز خان ولد لعل منيروکيل شرعي بي
بي گل بوبوو بي بي راج بانو بنتان لعل منير عليهم هريک جالت خان ولد ضـبطو
خان  ،عثمان جان ولد لعل منيرو شيرآقا ولد گل افغان دررابطه به مطالبـه عوايـد
تانک تيل آريانا پروان واقع ناحيه ( )17شهرکابل قـبال مکتـوب نمبـر(-684
)659مورخ  1391/8/2رياست محترم ديوان تجارتي استيناف کابـل درمـورد
تخليه وتسليمي ازطرف اساميان هريک جالت خان وضبطوخان وعثمان جان ولـد
لعل منيرمدعي عليها که برفيصله مورخ  1391/2/25صـادره محکمـه محتـرم
ابتدائيه تجارتي کابل قناعت داشته وحاضر به تخليه وتسليمي نصف حصـه سـهم
وپمپ تانک تيل به مالکان آن گرديده است واصل گرديده بـود طبـق هـدايت
محتويات مکتوب نمبرفوق باالثر پيشنهاد اين اداره واحکام مقام محترم واليت کابل
هئيات مختلط توظيف گرديد واکنـون مکتـوب نمبـر ()801-831مـورخ
 1391/9/19شما واصل گرديده است که مانع تطبيق شده است واکنون ورقـه
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عرض مطبوع نمبر( )151125اسامي جالت خان مذکور که بمقام محترم سـتره
محکمه دولت ج.ا.ا ارائه داشته واصل گرديده که شامل اوراق هذا ميباشد  .قابل
ذکراست که شيرآقای مذکور برفيصله نمبر( )38مـورخ  1391/2/25قناعـت
نداشته استيناف طلب گرديده که دوسيه متذکره فعالً باالثر استيناف طلبي نامبرده به
محکمه تجارتي استيناف واليت کابل ارسال گرديده است .
بناءً انضمام مکتوب هذا کليه اوراق درقيد ()24ورق بشما گسيل اسـت
تا ازطريق خود به شورايعالي مقام محترم ستره محکمه ارسال خواهند فرمـود تـا
هدايت فرمايند که به کدام مکاتيب واصله اجراآت صورت گيرد».
رياست محترم تدقيق ومطالعات پس از غور درزمينه چنين ابرازنظر نمـوده
اند :
«طوريکه فيصله شماره ( )38مورخ  1391/2/25صادره محکمه ابتدائيه
تجارتي کابل مالحظه ميگردد درنص حکم آن عليه سه نفر هريک شيراقا  ،جـالت
خان و عثمان جان به تخليه تانک تيل آريانا پروان واقـع ناحيـه ( )17شـهرکابل
وپرداخــت مبلــغ ()3116665افغــاني ازجانــب شــيرآقا وپرداخــت
مبلغ()1558332افغاني ازجانب جالت خـان و مبلـغ ( )1558332افغـاني
ازجانب عثمان جان براي محکوم له حکم گرديده که برحکم فوق الذکر ازجملـه
محکوم عليهم فوق الذکر دونفرهريک جالت خان وعثمان جان قناعت نموده ولـي
اسامي شيرآقا استيناف طلب گرديده که موضوع ازاثر استيناف طلبي موصوف بـه
مرحله استينافي قراردارد .
ازاينکه راجع به همچوحالتي درقانون اصول محاکمات تجارتي کدام حکم
صريح وجود ندارد درزمينه ماده ()424قانون اصول محاکمات مدني قابل تطبيـق
ديده ميشود که چنين صراحت دارد ( :درصورت تعدد محکـوم عليـه وتقـديم
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شکايت ازطرف يکي ازآنها هرگاه حکم قابل تجزيه شناخته شود اشخاصيکه شکايت
نکرده اند ازشکايت شاکي مستفيد شده نميتوانند) که درموضوع مطروحه ازاينکـه
حکم که تخليه وسپردن عوايد تانک تيل اصداريافته وحکم مذکورقابل تجزيه ميباشد
لذا اساميان جالت خان وعثمان جان ازاستيناف طلبي شيرآقا نـام مسـتفيد شـده
نميتوانند بلکه مکلف به تخليه وپرداخت عوايد محکوم بها تانک تيل آريانا پـروان
مذکوربراي محکوم له ميباشد ».
مطلب مورد استهداءونظرتدقيقي مرتب برآن بالتفصيل درجلسـه مـورخ
 1391/11/17مقام محترم شورايعالي ستره محکمه مطرح بحـث قرارگرفـت
وقرارمصوبه ()1420هدايت ذيل صادرگرديد :
«نظررياست محترم تدقيق ومطالعات تائيد است بمراجع مربـوط اخبـار
گردد».
جریان فوق ومتن مصوبه مقام محترم بدینوسیله بمقصد همگونی اجـراآت
درمحاکم ،به محاکم محترم استیناف والیات اخبارشدتاموضوع رابه محاکم مربوط
خویش تعمیم نموده مطابق به آن تعمیل نمایند)103 (.

 -103به ارتباط این متحدالمآل  ،متحدالمآل شماره ( )1891-1816مؤرخ 1391/11/30
نیز صادر شده است  .بموجب متحدالمآل مذکوردرمواردیکه محاکم مدنی به حیث ممثل محاکم
تجارتی به قضایای مانحن فیه رسیده گی مینمایند  ،مکلف اند تا اجراآت شان را مطابق قانون
اصول محاکمات تجارتی عیار سازند
.
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درمورد اجراي قباله شرعي ،
طي مراحل قانوني وخانه پري فورمه دوراني
درستون مربوط امالکي
متحدالمال شماره ( )3066 - 2994مورخ 1ر12ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
محکمه استيناف بلخ باالثرپيشنهاديه محکمه ولسوالي نهرشاهي مراتـب
ذيل را استهداء نموده اند.
«حين مراجعه مراجعين اين محکمه درمورد اجراي قبالـه شـرعي وطـي
مراحل قانوني وخانه پري فورمه دوراني درستون مربوط امالکي مديريت امـالک
ولسوالي نهرشاهي درمورد يک تعداد قباله جات که زمين هاي مندرجه آن به صد ها
جريب ميرسد اينطورمعلومات ميدهد که قيديت امالکي مذکوردرورق سفيد منضمه
دفترمربوط بوده که فاقد مهروامضاء ميباشد وقتي درمورد به مديريت محترم امالک
رسماً موضوع نگاشته شدکه چگونـه ورق سـفيد بـدون مهروامضـاء ضـميمه
دفاترامالکي گرديده مديريت مذکورنيزبيان ميدارد که موضوع رامکرراً ازرياسـت
محترم زراعت استفسارنموده ايم اما تا بحال جوابي دريافـت نکـرده ايـم کـه
بطورمثال يک ورق فورم دوراني مربوط نصيراحمد ولد عبدالباقي ضـماء ارسـال
است تابمالحظه مقام محترم برسد لذا درمورد اينکه فعالً اين محکمه درمورد عرض
عارضين مذکورچه اقدامي نمايد واجراآت قانوني بدارد طالب هدايت ميباشيم .
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مراتب تحريري واصله نقالً بمقام عالي نگاشته شد موضوع فـوق الـذکر
درجلسه رؤساي ديوانهاي استينافي مطرح بحث قرارگرفت تصويب گرديد که چون
عدم مرتب بودن دفاترامالکي ولسوالي نهرشاهي ازساليان سـال بـدينطرف يکـي
ازجمله عوامل حيف وميل امالک عامه وغيرعامه بوده وبارها ازطرف اين رياسـت
موضوع به سمع ادارات مربوط رسانيده شده ولي درمورد ترتيب وتنظـيم اصـولي
دفاترامالکي مذکور اقدامي صورت نگرفته است که دراجراي وثايق محاکم را بـه
مشکل مواجه ساخته وزمينه فساد اداري رامساعد ميسازد جريان مراتـب احترامـاً
بمقام محترم عالي پيشنهاد گرديد درمورد طوريکه مقام عالي الزم دانند به مراجـع
مربوط هدايت خواهند فرمود».
مدققين قضائي رياست تدقيق ومطالعات مطلب مورد استهدا ونظر روساي
ديوانها را درزمينه تحت تدقيق قرارداده چنين ابراز نظربعمل آورده اند:
«راجع به طرزاجراي وثايق احکام صريح درتعليماتنامه تحريروثايق ورهنمود
هاي ستره محکمه ونيزمصوبات متعدد مقام شورايعالي وجود دارد که باالخص درين
اواخر رهنمود تنظيم اسناد شرعي مبني برتوثيق عقد بيع  ،انتقال وتسجيل ملکيـت
ذريعه شماره ( )563مورخ  1391/2/27به تصويب رسيده ودرشماره ماه سـنبله
سال  1391مجله قضاء به نشررسيده وعالوه بران جناب رئيس صاحب محکمـه
استيناف واليت بلخ بارها مشکالت موجود درواليت بلخ درمورد طي مراحل اسناد
امالکي رابه مقام شورايعالي مطرح نموده ورهنمائي هاي الزم را اخذ نموده اسـت
.بناءًبهتراست درروشني تمام مواد فوق الـذکراجراآت خـويش راعيـارنموده از
استهداء نمودن بي مورد جلوگيري نمايند ».
جريان فوق به جلسه مورخ 1391/11/17شورايعالي سـتره محکمـه
گزارش داده شد درنتيجه قرارمصوبه ( )1422هدايت ذيل صادرگرديد:
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«نظررياست محترم تدقيق ومطالعات تائيد اسـت بـه مراجـع مربـوط
اخبارگردد ».
مراتب مصوبه مقام محترم شورایعالی ستره محکمه بدینوسیله به محکمه
محترم استیناف اخبار شدالبته آنرا به محاکم مربوط تعمیم نمـوده مطـابق بـه آن
اجراآت مقتضی قانونی بعمل آورند)104 (.

 -104به ارتباط رهنمودهای عمومی در امور وثایق  ،متحدالمالهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )159-122مؤر خ1390./6/22
 :2متحدالمآل شماره ( )422-389مؤرخ .1390/4/14
 :3متحدالمآل شماره ( )2198مؤ رخ .1392 / 9/ 12
 :43متحدالمآل شماره ( )1122-1049مؤرخ .1392/7/30
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نمبر تذکره یااسناد هویت رسمی
مقر ،مقرله وشهود معرفت که مؤید شخصیت آنهاباشدباید درج وثایق
سفارت خانه هاگردد.
متحدالمال شماره ( )۳۱۳۹- ۳۰۶۷مورخ ۲ر۱۲ر۱۳۹۱
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
وزارت محترم امور خارجه چنين استهداء نموده است :
«طبق صراحت ماده  11تعليمات نامه تحرير وثايق نظر به تقييدات قضايي
تمام محاکم مجبور اند وقت اقرار مقر  ،شهود  ،تحرير صورت دعوي و فيصـله ،
نمبر تذکره تابعيت جانبين را واضحاً نشان داده باشند واال وثيقه وفيصله کـه درآن
ازتذکره ذکر نشده باشد قابل اعتبار نيست .
طوري که آنرياست محترم اطالع دارند وثايقي که درنماينده گـي هـاي
سياسي درخارج ترتيب ميگردند  ،عبارت اند ازوکالت خـط  ،وراثـت خـط و
اقرارخط که مهاجرين افغان مقيم آلمان در قسمت جايداد هاي شان درافغانسـتان
ترتيب مينمايند ازمتن ماده يازدهم درست فهميده شده نتوانست که آياصرف نمبـر
تذکره ترتيب کننده گان وثايق که در فوق ازآن نامبرده شده است ضرور ميباشـد
وياهم نمبر تذکره افرادي که به حيث شاهد دروکالت خط وراثت خط و شـاهد و
اقرارکننده در اقرار خط از آنها نامبرده ميشود .
بناءً از انرياست محترم احتراماً تقاضا بعمل آورده ميشود تادر رابطه به متن
نامه  ،ستره محکمه توضيحات بيشتر ارائه داشته و همچنان مشخص سازند که درج
تذکره کدام افراد درکدام نوع وثايق ضروري ميباشد ».
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مراتب استهدائيه پس ازغور تدقيقي رياست محترم تدقيق و مطالعات توام با
نظر ارائه شده به مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه گزارش داده شد درنتيجـه
مقام محترم ممدوح قرار مصوبه شماره  1419مورخ 17ر11ر 1391در زمينـه
هدايت ذيل صادر فرمود :
« نمبر تذکره ويااسناد معرفت رسمي مقر ،مقر له و شهود معرفت که مؤيد
شخصيت شامل وثيقه باشد بالضروردرج وثايق سفارتخانه ها گردد ».
متن مصوبه فوق درحالیکه بوزارت محترم امورخارجه قبالً اخبارگردیـده
است  ،بدینوسیله به محاکم محترم استیناف والیات نیزتعمیم گردیدتاآنرا به محاکم
مربوط خبرداده مطابق به آن اجراآت بعمل آرند)105 (.

 -105به ارتباط ذکر نمبر تذکره درعموم وثایق متحدالمالهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )2869-2948مؤر خ1393./13/6
 :2متحدالمآل شماره ( )1359-1279مؤرخ ..1393/7/8
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محاکم و ادارات ثبت اسناد ووثايق
درحین استهداء نظر حقوقي خويش راطبق
طرزالعمل استهداآت ابراز دارند
متحدالمال شماره ( )3212 – 3140مورخ 5ر12ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
رياست محکمه استيناف واليت ننگرهار چنين استهداء نموده اند :
« شخصی بنام مير محمد قرار عريضه مطبوع 116653به آمريت ثبـت
اسناد ازاثر وکالت خط نمبر  772-188مورخ 25ر9ر 1391راجع به اجـراي
قباله از قباله  148-1016مورخ 6ر9ر 1384عارض گرديـده از طـرف ايـن
آمريت فورم دوراني برايش داده شد وقتيکه راجع به ثبت محفـوظ قبالـه 1016
بر 148از مخزن معلومات گرديد قبالـه  148 -1016از قبالـه 100-752
مورخ 22ر6ر 1384اجرا گرديده که قباله  100 -752به اساس و کالت خـط
 201-67مورخ 22ر3ر 1384مرتبه محکمه ابتدائيه ولسوالي سرخرود از اقرار
اسامي ممتاز ولد اسداهلل براي دل آراء ولد احمدجان اجرا گرديده بود  .چـون
برويت کنده جات وکالت هاي سال  1384مرتبه محکمـه ابتدائيـه ولسـوالي
سرخرود کنده وکالت خط فوق الذکر ازکتاب پاره گرديده بود نظر به جريان فوق
الذکر اين آمريت راجع به اجراء قباله از قباله نمبر 148-1016به مشکل مواجه
گرديده از مقام عاليقدر شما احتراماً راجع به اجراء يا عدم اجراي قبالـه از قبالـه
 148-1016طالب هدايـت ميباشيم  .طوريکه الزم دانيـد هــدايت اعطـا
فرماييد» .

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

مدققين قضايي رياست محترم تدقيق و مطالعات در زمينه چنين ابراز نظـر
نموده اند :
« طوري که مالحظه ميگردد استهدائيه متذکره داراي سه نقيصـه عمـده
ميباشد :
 :1طبق رهنمود تنظيم استهداآت منـدرج سـيمينار رؤسـاي محـاکم
،1386رؤساي ديوانهاي محاکم تحت رياست رئيس محاکم استيناف مکلف انـد
درمورد استهداآت محاکم تحتاني غور و در زمينه نظر مشخص خويش را درروشني
احکام قوانين و مقررات نافذه کشور ابراز و به محاکم تحتاني رهنمايي نمايند .
 :2طبق رهنمود طرز تنظيم استهداآت  ،محاکم و ادارات ثبـت اسـناد
ووثايق نميتوانند راجع به اجراء ياعدم اجراي امور محوله خويش استهداء نماينـد
زيرااين امر از يکسو باعث اخالل استقالل قضايي گرديده و تصميم آنهـارا تحـت
تأثير نظريه مشورتي قرارميدهد وازجانب ديگرموضوع محوله ملتوي مانده طـرفين
قضيه متضرر ميگردند .
درچنين موارد محاکم و ادارات ثبت اسناد خود مکلفيت دارند در صورت
عدم موانع اقدام نموده ويادر صورت وجود مانع با ذکـر مفصـل مـانع قـانوني
ازمتقاضيان وثايق و اسناد معذرت بخواهند .
 :3درموضوع مطروحه مشکل قانوني ازجانب مرجع استهداء کننده بيـان
نگرديده که چطور و چگونه در زمينه با مشکل مواجه گرديده اند و مشکل عمـده
مستند به احکام قانون چه ميباشد آيا عدم وجود کنده وکالت خط که به اسـاس آن
قباله بنيادي اجراء گرديده درمورد قباله  148-1016باعـث مشـبوهيت قبالـه
گرديده ويا چطور ؟
بناءً الزم است محاکم و ادارات ثبت اسناد ووثايق درامور محوله دقـت
بخرچ داده از استعداد و تجارب مکتسبه خويش استفاده نموده وبـه موضـوعات
رسيده گي نمايند  .ودرصورت بروز مشکل حد اقل نظر حقوقي خـويش را طبـق
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طرزالعمل استهداآت درزمينه ابراز دارند و درجهت رضاي خداوند متعال  ،خدمت
به مردم و ارتقاي سطح خدمات قضايي کوشا باشند .
طوريکه در فوق تذکار يافت درمتن استهدائيه کدام مشکل قانوني تحرير
نيافته تابه مالحظه آن نظر تدقيقي تهيه ميشد بهتراست محکمه وثايق مربوط درمورد
مطابق قانون درحدود صالحيت هاي مفوضه اجراآت الزم و مقتضي نمـوده جلـو
سرگرداني و متضرر شدن طرفين را بگيرد ».
حينيکه مطلب مورد استهداء توأم بانظررياست محترم تدقيق و مطالعـات
درجلسه مورخ 24ر11ر 1391شوراي عالي گزارش داده شـد ،قـرار مصـوبه
 1454در زمينه چنين هدايت صادر گرديد :
« نظررياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد است .موضوع متحد الماالً به
تمام محاکم اخبار گردد» .
نظر تدقیقی فوق که مورد تائید شورایعالی ستره محکمه واقع گردیده است
،بدینوسیله به محاکم استیناف والیات اخبار شد تا آنرا به محاکم مربوط خـویش
تعمیم نموده ومطابق به آن اجراآت بعمل آرند)106 (.

 -106درمورد طرزالعمل رسیده گی به استهداآت  ،متحدالمالهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )394-272مؤر خ1389./2/7
 :2متحدالمآل شماره ( )219-145مؤرخ 1390./2/11
 :3متحدالمآل شماره ( )784-714مؤرخ 1390./4/14
 :4متحدالمآل شماره ( )3591-3459مؤر خ1391/12/23
 :5متحدالمآل شماره ( )740-481مؤرخ .1393/1/26
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قانون شکلی ،
اجراآت قانون متني را اخالل کرده نمي تواند
قاضي بحيث مجتهد با استنباط ازعرف محل استفاده نمايد
واگردرزمينه عرف محل وجود نداشت  ،درینصورت قانون
شکلي قابل رعايت ميباشد.
متحدالمال شماره ( ) 3285 - 3213مورخ 7ر12ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
محکمه استيناف واليت هرات باالثراستهدائيه محکمه ابتدائيـه ولسـوالي
زنده جان مراتب ذيل راطالب هدايت شده اند :
«ماده  1025قانون مدني چنين صراحت دارد ( دراثبات تصرف قـانوني
درغيرازامورتجارتي شهادت شهود وقتي کافي شـمرده ميشـود کـه قيمـت آن
متجاوزازهزارافغاني ياغيرمعين نباشد ).
دربرخي دعاوي که ارزش مدعي بهابيش ازهزارافغاني ميباشد وميان مدعي
ومدعي عليه سند کتبي اصالً تحريرنگرديده تامدعي بتواند آنرا به عنـوان مـدرک
اثبات تقديم ومستند به آن اثبات حق نمايد اما درزمينه شهود اثباتيه دارد  .ورويـه
وتعامل موجود درمحاکم دراين مورد اين است که هرگاه مـدعي سـند تحريـري
دردست نداشته باشد بدون توجه به ارزش مدعي بها طبـق قاعـده مشـهورفقهي
مندرج ماده  76مجلة االحکام ( البينة علي المدعي واليمين علي من انکر) ومـاده
( )987قانون مدني که چنين مشعراست ( :شهود برمدعي وقسم برمنکراسـت ).
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ومواد  280-281-321قانون اصول محاکمات مدني ازمدعي شـهود اثبـات
مطالبه وبه موضوع رسيده گي مينمايد ) .
محکمه ابتدائيه ولسوالي زنده جان بمقصد تکميل مطلب مورد استهداء ،
چنين ابراز نظرکرده است (طوريکه براي مقامات عالي بهترمعلوم است که قـانون
مدني افغانستان قانون متني وماهوي است الکن درمبحث اثبات حق يـک سلسـله
قواعد شکلي رانيزمورد بحث قرارداده که ازان جمله ماده ( )1025قانون مـدني
ميباشد که اکتفابه شهادت شهود را درموضوعات مدني بادرنظرداشت ارزش مدعي
بها محدود کرده است  .اما قانون اصول محاکمات مـدني طبـق مـاده ()281
شهادت شهود را به طورمطلق بدون درنظرداشت ارزش مدعي بها ازجمله مـدارک
اثباتيه دانسته وطبق فقره ()3ماده ( )321اين قانون ازنظرقوت بعد ازسند به درجـه
دوم قرارگرفته است  .ازانجائيکه قانون اصول محاکمـات مـدني درموضـوعات
حقوقي قانون شکلي دراجراآت محاکم ميباشد  .لذا تازمانيکه قانون خاصي درمورد
صراحت داشته باشد طبق آن اجراآت صورت ميگيرد ودرموارديکه قـانون خـاص
ساکت باشد ازقانون عام يعني قانون مدني پيـروي گرديـده و درمعـرض تطبيـق
قرارميگيرد .
بناءً ازاينکه دراجراآت شکلي محاکم قانون خاصي وجـود دارد ديگـر
ضرورتي به مراجعه قانون مدني درخصوص احکام شکلي محسوس نمي باشد .
ازسوي ديگرقانون مدني کشورما درموضوعات حقوقي سابقه ترين قـانون
بوده ودرسال()1355نافذ گرديده است .
درحاليکه قانون اصول محاکمات مدني مؤخرالتاريخ بوده ودرسال1368
نافذ شده است ودرماده ( )506آن چنين تذکرداده شده است  (:احکام سايرقوانين
واسناد تقنيني که باحکام آن مغايرت داشته باشد ملغي شناخته ميشود  ).بناءً مـاده
( )1025قانون مدني که شکليات دعوي را مورد بحث قرارداده است بـا مـاده
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( )281قانون اصول محاکمات مدني مغايرت داشته ملغي ميباشد .وبه همين دليـل
محاکم حين استماع شهود به ارزش مدعي بها توجه نميکنند .
موضوع ضرورت به تفسير وياتوجيه دارد :
سوال اين جاست  :ازانجائيکه ماده ( )1025قانون مدني به طورواضـح
وصريح تعديل نگرديده است وکدام متکاومستند تحريـري پيرامـون تفسـيرماده
مذکورازطريق مقامات ذيصالح دردسترس ما قرارندارد درچنين دعاوي کـه ارزش
مدعي بها بيش ازيک هزارافغاني باشد آيا ماده مذکور درمعرض تطبيق قرارداده شود
ومتکي به آن به شهادت شهود اکتفا صورت نگيرد  .ويا اينکه ماده مـذکور رابـه
خاطر مغايرت با ماده ( )281قانون اصول محاکمات مدني توسـط مـاده ()506
قانون اصول محاکمات مدني ملغي شناخته وطبق رويه وتعامل موجود درمحاکم بـه
شهادت شهود اکتفا نموده وبه موضوع رسيده گي صورت گيرد يا چطور؟
ازمقام عالي رجاء منديم تا مارا درين راستا رهنمائي فرموده وهرگـاه الزم
ميدانند استهدائيه مارا غرض توضيح به مقام محترم شورايعالي ستره محکمه ارجـاع
خواهد فرمود ».
استهداء فوق پس ازمطالعه تدقيقي رياسـت محتـرم تـدقيق ومطالعـات
بالتفصيل درجلسه مورخ  1391/11/17شورايعالي ستره محکمه مطرح بحـث
قرارگرفت وقرارمصوبه ()1407مقام محترم درزمينه هدايت ذيل صادرگرديد:
« قانون پروسيجروشکليات  ،اجراآت قانون متني را اخالل کـرده نمـي
تواند دراين حال بارعايت آيه مبارکه مداينه که خداوند (ج) فرموده ( ياايهاالـذين
امنوا ذاتداينتم بدين الي اجل مسمي فاکتبوه  ......اآليه ) آيه  283سوره بقره .
قاضي بحيث مجتهد با استنباط ازعرف محل استفاده نمايد واگردرزمينـه
عرف محل وجود نداشت قانون پروسيجرو شکلي قابل رعايت ميباشد ».
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متن مصوبه فوق بدینوسیله بمقصدهمگونی اجراآت به محاکم اسـتیناف
اخبارشدتاآنرا به محاکم مربوط تعمیم نموده مطابق به آن اجراآت مقتضـی قـانونی
بعمل آرند)107 (.

 -107به ارتباط ارزش مدعابها وتوصیف آن  ،متحدالمالهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )1507-1435مؤرخ .1391/5/21
:2متحدالمآل شماره ( )400-321مؤر خ.1393/2/9
:3متحدالمآل شماره ( )788-718مؤرخ 1391./5/21
 :4متحدالمآل شماره ( )2713-2636مؤر خ.1393/11/11
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نظر کمیته همآهنگی
ارگانهای عدلی وقضایی درمورد پیگیری قضایائیکه تحقیق آن
توسط اداره امنیت ملی صورت گرفته است.
متحدالمال شماره ( )3358 -3286مورخ 12ر12ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
يادداشت شماره ()18143مـورخ  1391/10/4رياسـت اداره ()40
امنيت ملي باالثر استهدائيه شماره ( )132رياست ملي واليت فراه بالوسـيله نامـه
شماره ()11110مورخ  1391/6/30رياست محترم عمومي امنيت ملي حسـب
ذيل مواصلت ورزيده است .
« ديوان محکمه شهري رياست محترم محاکم استيناف واليـت نيمـروز
متکي به مصوبه ( )319مورخ  1387/5/8مقام شورايعالي ستره محکمه وحکـم
ماده  134قانون اساسي کشور تحقيقات جرايم عليه امنيت داخلـي وخـارجي را
ازدوسيه هاي که ازجانب اداره امنيت ملي صورت گرفته مردود ومواجه به بطالن
دانسته تعداد کثيري از دوسيه ها که ازطريق اين اداره اکمال وغرض تعقيب عـدلي
وانفصال قضائي محول څارنوالي مبارزه با جرايم امنيت داخلي وخارجي گرديده طي
قرارقضائي مبني برعدم صالحيت تحقيقات ارگان امنيت ملي دوباره مسترد نمـوده
اند ودرحالت بي سرنوشت قراردارند  .اگر چه حسب هدايت فکس نمبر()2714
مورخه  1389/12/19اين اداره محترم توشـيح فرمـان نمبـر( )116مـورخ
 1382/12/8رياست محترم جمهوري وفقره ( )10ماده ( )9قانون ارگان امنيت
ملي مبني برتفويض صالحيت هاي تحقيق جرايم امنيت داخلي وخـارجي اسـتدالل
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بعمل آمد درپاسخ تحرير داشته اند که نزد هئيت قضائي احکام قانون باالثر ازفرمان
ميباشد .
توقع ميرود يک نقل ازفرمان ( )116رياست محترم جمهوري راطي فکس
ارسال فرموده ودرحصه سرنوشت افراد مشمول دوسيه ها مستردي هـدايت الزم
عنايت فرمائيد.
مراتب تحريري فوق نقال به مقام محترم اخبارگرديد  ،اميد باالي مرجـع
مربوط درمورد مشکالت رياست محترم امنيت ملي واليت نيمروزمبنـي برتعقيـب
عدلي دوسيه هاي متهمين امرعنايت فرموده ممنون سازيد ».
استهداء حسب هدايت مقام محترم ستره محکمه به کميته محترم عالي هم
آهنگي ارگانهاي عدلي وقضائي محول و آن کميته محترم درزمينـه چنـين ابـراز
نظربعمل آورده اند.
«کميته هماهنگي ارگانهاي عدلي وقضائي به اين نظراست کـه مـؤظفين
محترم امنيت ملي ميتوانندبا توجه به حساسيت وظايف شان وبه هـدف جلـوگيري
ازضياع داليل ودسترسي به نتايج ابتدائي ازمظنونين ومتهمين صـرف اسـتجواب
واستنطاق عاجل وضروري را انجام داده واصل تحقيق را به څارنوالي مربوط ارجاع
نمايند ودرصورتيکه څارنوالي بعد ازانجام تحقيقات الزم به اقامه دعـوي پرداختـه
ودوسيه را به محاکم تعقيب نمايد دراين صورت محاکم مکلف اند تا ازپذيرش چنين
دوسيه ها خود داري نکرده ودررسيدگي قضائي آنها اجراآت الزم وقانوني رامرعي
بدارند .
با تعقيب اين روش ازيکطرف ماده ( )134قانون اساسي کشور رعايـت
گرديده وازطرف ديگرسهولتي دراجراي وظايف رياست عمومي امنيت ملي ايجـاد
ميگردد .
درصورتيکه مقام شورايعالي با چنين طرح موافق باشند درتعميم ان باصدور
مصوبه اي هدايت خواهند فرمود ».
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حينيکه متن استهدائيه ونظرکميته محترم به جلسه مورخ 1391/11/24
شورايعالي ستره محکمه تقديم گرديد قرارمصوبه ( )1461هدايت ذيـل درزمينـه
صادرگرديد
«طرح پيشنهادي کميته محترم ارگانهاي عدلي وقضائي تائيـد اسـت –
موضوع به جميع محاکم واليات متحد الماال اخبارگردد».
نظر کمیته محترم عالی همآهنگی ارگانهای عدلی وقضایی که موردتصویب
شورایعالی ستره محکمه قرارگرفته است بدینوسیله به محاکم محترم والیات،اداره
محترم لوی حارنوالی وریاست محترم عمومی امنیت ملی اخبارشد .البته آنـرا بـه
محکمه مربوط وادارات منسوبه شان دروالیات وولسوالی هاتعمیم نمـوده وسـهم
قانونی شانرادرجهت تسریع پروسه بررسـی ورسـیده گـی قضـایای مربـوط
ایفاءخواهندنمود.
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محاکم با تداوم تدوير جلسات علني قضائي
به طوراخص درمورد محاکمه علني قضاياي خشونت عليه زنان وجرايم
اختطاف اهتمام بيشتر بخرچ دهند
متحدالمال شماره ( )3458 -3357مورخ 15ر12ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
مقام محترم شورایعالی سـتره محکمـه قرارمصـوبه ( )1455مـؤرخ
 1391/11/24مراتب آتی راتصویب نمود:
«شورايعالي ستره محکمه بمنظورآگاهي عامه ازاجراآت محاکم در رسيده
گي به قضاياي جزائي چنین تصويب نمود :
تمام محاکم جمهوري اسالمي افغانستان با تداوم تدوير جلسات علني
قضائي به طوراخص درمورد محاکمه علني قضاياي خشونت عليه زنان وجرايم
اختطاف واشتراک هموطنان درينگونه جلسات اهتمام بيشتر بخرج دهند تا مردم
ازشفافيت اجراآت محاکم وتأمين عدالت به نحوبهتري دراگاهي قرارگرفته ونگراني
هاي شان درچنين موارد مرفوع گردد
متن مصوبه متحدالماال به تمام محاکم تعميم شود ».
متن مصوبه باینوسیله به محاکم محترم استیناف والیات اخبار شد تاموضوع
رابه محاکم مربوط تعمیم نموده مطابق به آن اجراآت نمایند.
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مسؤولین وزارت ها و ادارات
مکلف اندبر مبنای اصول و قانون درخواست و یاعرض
عارضین را مورد رسیده گی قرار دهند.
متحدالمآل شماره ( )8525مؤرخ 1391/12/16
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
مکتوب ( )3423مورخ  1391/12/9آمریت اسناد و ارتباط ریاست
تحریرات از اثر نامه ( )8553مورخ  1391/11/30ریاست دفتر ریاست محترم
عمومی اداره امور و داراالنشاء شورای وزیران ج.ا.ا که در آن متن نامه ()2347
مورخ  1391/11/23ریاست دفتر مقام محترم معاونیت اول ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان نقالً اخبار گردیده است ،چنین هدایت فرماست.
«بعضاً دیده میشود به آن عده عرایض مراجعین که متن حکم مقام عالی با
کلمات تاکیدی اصوالً یا قانوناً ارقام می یابد قبل از تحلیل و ارزیابی از سوی بعضی
از وزارت ها و ادارات به عدم اجراآت مواجه گردیده و یا آنها را وادار به اخذ
حکم بدون بکار رفتن کلمه اصول و یا قانون میسازند ،یا بطور معمول به آنها گفته
میشود برو برادر حکم تو اصول ویا قانون دارد ،کارت نمیشود ،حکم قاطع بیار.
واضح است که کلمه اصول و یا قانون تنها مکلفیت عارض و یا متقاضی
را معین نمی سازد که خواست و مدارک خویش را بر مبنای آن عیار سازید ،بلکه
مسؤولین وزارت ها و ادارات را مکلف میسازد تا بر مبنای اصول و قانون در
خواست و یا عرض عارضین را مورد رسیده گی قرار دهند.
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دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری به منظور جلوگیری از سرگردانی
عارضین و اجراآت غیر قانونی ،الزم میدانند تا به آگاهی وزارت ها و ادارات محترم
از هر طریقی که ممکن است رسانیده شود تا از اینگونه بر خورد در برابر احکامیکه
در آن کلمات اصول یا قانون بکار رفته ،در محیط کاری شان جلوگیری نمایند».
از آنجاکه دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دولت قانونمند ،حکومت و
اداره های دولتی مجری شریعت و قانون و رئیس دولت جمهوری ا.ا به حیث رئیس
ارکان ثالثه دولت حامی و حارس قانون اساسی افغانستان میباشد تمام وزارت ها،
ادارات و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی و شهروندان جمهوری اسالمی
افغانستان مسؤولیت دارند ،تمام اجراآت خود را در پرتو اصول و قوانین نافذ
کشور عیار نموده از آن پیروی نمایند و از هر گونه اجراآت غیر قانونی در
مربوطات خود جلوگیری نمایند.
هرگاه در تطبیق احکام صادر شده از مقام های ذیصالح به مشکل تخنیکی
و قانونی مواجه میشوند ایجاب میکند که به گونه مستدل مستند و تحریری از
حضور مقام حکم دهنده استهداء نموده رفع مشکل نمایند ،تا در راستای تحقق
مأمول حکومت داری خوب جلب اعتماد بیشتر مردم نسبت به نهاد های دولتی و
جلوگیری از سرگردانی مراجعین به ادارات دولت گام مفید و مثمر برداشته شود.
با استفاده از فرصت یکبار دیگر توجه مقام های مسؤل را در زمینه
معطوف نموده به تجدید احترامات فایقه میپردازد.».
مراتب هدایت فوق غرض آگاهی و تعمیل بآنریاست محترم خبر داده شد.
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هيچ استهداء
وزارت خانه ها بدون امضاي وزيريا معين آن
درستره محکمه تحت رسيدگي
قرارنمی گيرد .
متحدالمال شماره ( )3591-3459مورخ 23ر12ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا
چنانچه بمالحظه ميرسد يکعده ادارات مربوط به وزارت خانه ها زمانيکـه
درمورد تعیين مسيرقانوني قضاياي مطرح بحث بمشکل روبرو مي شوند  ،مسـايل
رابدون به جريان قراردادن مقامات ذيصالح مرکزوزارت به امضاء خود بـه سـتره
محکمه استهداءً رجعت ميدهند که اين عمل عالوه براينکه مقامات محتـرم وزارت
خانه ها را ازرسيده گي برمسايل شامل صالحيت شان درحاشيه قرارميدهد  ،اصول
سيستم مرکزيت رانيز متأثرمي سازد بهمين منظورشورايعالي ستره محکمه بمقصـد
انسجام هرچه بيشتر اجراآت درکليه ادارات جمهوري اسالمي افغانسـتان ضـمن
بحث برقضيه اي قرارمصوبه ( )1503مورخ  1391/12/1هدايت ذيل صادرنمود
:
«نظررياست محترم تدقيق ومطالعات تائيد است ودرآينده هـيچ اسـتهدأ
وزارت خانه ها بدون امضاي وزيريا معين آن دراداره تدقيق ومطالعات  ،داراالنشا
شورايعالي ورياست تحريرات تحت رسيدگي قرارنگيرد .
موضوع متحدالمـاال به محاکم ومراجع مربوط اخبارگردد».
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مراتب فوق باینوسیله به محاکم استیناف والیات ومراجع ذیربط اخبارشـد
،البته آنرا به ادارات مربوط تعمیم نموده واجراآت مقتنضی میدارند)108 (.

 -108درمورد طرزالعمل رسیده گی به استهداآت  ،متحدالمالهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )394-272مؤر خ1389./2/7
 :2متحدالمآل شماره ( )219-145مؤرخ 1390./2/11
 :3متحدالمآل شماره ( )784-714مؤرخ 1390./4/14
 :4متحدالمآل شماره ( )3212-3140مؤر خ1391/12/5
 :5متحدالمآل شماره ( )740-481مؤرخ .1393/1/26
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دروالياتي که دفاتر قونسلي
وزارت امورخارجه وجود داشته باشد ،
وثايق واسناد مورد نظر رسماً بمرجع مذکور
محول گردد .
متحدالمال شماره ( )3664 - 3592مورخ 28ر12ر1391
ریاست داراالنشاي شوراي عالي ستره محکمه ج.ا.ا

استهدائيه شماره ( 1391/12/2 )2929محکمه استيناف واليت فارياب
باالثر تقاضاي کتبي مديريت امــورقونسلي واليت بلخ مبني براينکه :
جهت بهترشدن اجراآت الزم وجلوگيري ازجعل اسناد معتبر ادارات دولتي
 ،توقع ميرود تمام اسناد (وثايق وکالت خط  ،حصروراثت ،مجـرد خـط )......
راکه ازطريق شعب مختلف آن رياست محترم صادرميگردد طي يک قطعه مکتـوب
عنواني اين اداره جهت اجراآت بعدي ارسال بدارند ) واصل وراجع به طرزالعمـل
درباره اسناد مذکور درمرکزگزارشي بمقام محترم ستره محکمه تقديم گرديد باالثر
مقام محترم ممدوح اخيرالذکر قرارحکم مورخ  1391/12/23درزمينـه چنـين
هدايت صادرنمود :
«مالحظه شد :
وثايق واسناديکه درمحاکم افغانستان ترتيب وجهت اجراآت بخارج محول
ميگردند ،طبق معمول درمرکزطورمکتوبي به وزارت محترم امورخارجـه ارجـاع
ميشوند  ،بمقصد همگوني وانسجام اجراآت وتوجه به اهميت اسناد مذکور هدايت
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داده ميشود  :دروالياتي که دفاتر قونسلي وزارت امورخارجه وجود داشته باشـد
رياست هاي محاکم استيناف وثايق واسناد مورد نظر را رسماً بمديريت امورقونسلي
واليت محول سازند  .هدايت فوق طورمتحدالمال به جميع محاکم اخبـارگردد ».
حسب هدایت فوق موضوع بدینوسیله به محاکم استیناف والیات اخبـار
شدتاآنرا به محاکم مربوط تعمیم نموده ومطابق به آن اجراآن بعمل آرند.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

بخش چهارم
متحدالمالها،مصوبات ورهنمودهای
صادره سال 1392
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استعمال درست
اصطالحات اسامی  ،مجازات وشست
متحدالمال شماره ( )73 -1مورخ 3ر1ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
ياداشت مورخ  1391/12/6يکي از محققين اديب کشورمان به سـتره
محکمه واصل ومطالب مورد بحث دران به ارتباط کلمات(اسامي،مجازات وشصت
) تحت غورمدققين قضائي رياست محترم تدقيق ومطالعات قرارگرفته چنـين ابـراز
نظربعمل آمده است .
«بامراجعه به فرهنگ لغات عربي وفارسي انتقادات محترم غالم دسـتگير(
ثبات )کامالً بجا ميباشد زيرا اسامي جمع  ،جمع اسم است زيرا جمع اسم اسـماء
وجمع آن اسامي ميباشد .
ومجازات ازباب مفاعله به ضم ميم به معناي پاداش دادن نيک يابد يعني به
معناي عقاب دادن وثواب دادن بکارميرود نه مجازات به فتح ميم زيرا مجازات بـه
فتح ميم جمع مجازميباشد .
وبه استناد فرهنگ فارسي دهخد ا واژه شست به «سين» به معناي انگشت
پهن دست و شصت به «صاد»به معناي عدد()60استعمال ميشود .
بناء اگرموارد فوق طورمتحد المال به جميـع محـاکم اخبـارگردد تـا
دراجراآت قضائي نه تنها موارد فوق بلکه به طرزاسـتعمال دقيـق تمـام واژه هـا
ومصطلحات علمي توجه جدي مبذول دارند ».
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حينيکه متن يا د داشت مذکور ونظرتدقيقي مرتب بران طي پيشنهاد بمقـام
محترم ستره محکمه تقديم گرديد قرارحکم  1391/12/23چنين هدايت فرمودند
:
«موضوع برياست داراالنشا شورايعالي ارجاع گردد تا آنرا طي متحدالمالي
تعميم نمايد».
هدایت مقام محترم ونظر ریاست عمومی تدقیق ومطالعات بدینوسیله بـه
محاکم محترم استیناف والیات متحدالماالً خبرداده شدتاآنرا به محـاکم مربـوط
خویش اخبارومطابق به آن اجراآت بعمل آرند.
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به استثنای حاالتیکه زمین
ازمردم خریداری شده باشد  ،درسایر موارد
زمین اصالاً ملکیت دولت می باشد.
متحدالمال شماره ( )146 – 74مورخ 6ر1ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
رياست عمومي امالک وزارت محترم مـاليه ضـمن اسـتهدائيه شـماره
()82930مورخ  1391/9/7خويش مراتب ذيل را طالب هدايت شده اند :
«بشما بهترمعلوم است که اکثريت جايداد هاي دولتي فاقد قباله شـرعي
وسايراسناد مدارحکم بوده ودرمرکز وواليات ازطريق غاصبين وزورمنـدان تحـت
خطرغصب قراردارند بدين ملحـوظ مطـابق حکـم شـماره ( 5256مـورخ
 1388/8/8مقام عالي رياست ج .ا.ا طي متحد المـال هاي متعدد ازتمام ادارات
محترم دولتي خواهان طي مراحل قباله شرعي جايداد هاي بدون قباله شـان شـده
بوديم.
اکثريت ادارات ازاثر تقاضاي ماخواهان طي مراحل قباله جايداد هاي شان
ازطريق شاروالي ها مربوط شده اند که رياست هاي محترم شاروالي مصوبه شـماره
( )872مورخ  1386/11/23شورايعالي ستره محکمه رامورد بحـث قـرارداده
ازطي مراحل قباله اباورزيده اند .
بناءً موضوع بمقام محترم عرض شد  ،چون اکثريت جايداد هاي دولتـي
وزارت ها وادارات درمرکزوواليات کشورفاقد اسناد شرعي ومدارحکم ميباشـد
ونبود اسناد مدارحکم جايداد ها زمينه غصب وتعرض افراد واشخاص رامهيا ميسازد
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وذواليدي وزارت ها وادارات باالي همچوجايداد ها براي ادارات ذيـربط وبـراي
مـالکين جايداد هاي همجوارو پلوان شريکان کامالً هويدا وتثبيت ميباشد  ،هکذا
تصرف مـالکانه وزارت ها باالي جايداد ها کامالً ثابت بوده ودربعضي اوقات نبود
اسناد ،منازعات را بارآورده که باعث تعرض افراد واشخاص باالي جايـداد شـده
وامکان غصب آن صورت گرفته است  .وزارت مـاليه درک ميدارد که فعالًترتيب
قباله شرعي ايکه دران بايع ومشتري همچو جايداد ها تثبيت وموجود باشد امکـان
پذيرنمي باشد .
بناءً خواهشمنديم که درمورد ترتيب اسناد ذواليدي براي همچو جايـداد
هاي وزارت ها وادارات مستقل درمرکز وواليات کشوريک طرح مرعي االجـراء
درشوراي محترم عالي ستره محکمه بانظرمنعکس شده رياسـت عممـي امـالک
وزارت مـاليه ترتيب تاجلوگيري ازغصب جايداد هاي دولتي وزارت هـا وادارات
درمرکزوواليات کشورصورت گرفته باشد وداشتن اسناد معتبر امالکـي ازجايـداد
هاي دولتي وحفظ همچو اسناد جزسرمايه ملي کشورمحسوب ميگردد .
فوقاً نظراين اداره بمقام محترم عالي نگاشته شد درمورد هرآنچه دررابطه به
موضوع مقام عالي نظــربه قوانين نافذه کشــور هدايت فرمايند موجب تعميل
است» )109 (.
مطلب مورد استهداء جهت ابرازنظرمطرح غورتـدقيقي رياسـت تـدقيق
ومطالعات قرارگرفته چنين ابرازنظربعمل آمده است .
مدققين قضائي رياست تدقيق ومطالعات با مطالعه مطالب مندرج اسـتهدا
چنين ابرازنظربعمل آورده اند :

 -109درارتباط وثایق مربوط به فروش امنالک دولتی ،متحدالمآإل شماره ( )571 -466مؤرخ
 1390/3/2نیز صادر شده ا ست .
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«امالک وزمين هاي دولتي طبق جـزء ( )8مـاده ( )3قـانون تنظـيم
امورزمينداري عبارت است از:
 :1قطعه يا قطعات زمين باغي  ،آبي  ،للمي  ،تپه ها  ،چمني  ،جبـه زار،
جنگل زار ،علفچر ،نيزاروسايرزمينهايي است که دردفاتراساس اراضي دولت ثبـت
باشد .
:2زمين هايي که ملکيت عامه محسوب گرديده ولي دردفتراساس اراضـي
دولت ثبت نباشد.
:3زمين هايي که درجريان تصفيه شرعاً يا قانوناً ملکيت اشخاص باالي آن
ثابت نشود .
بناءً تعريف فوق ازامالک دولتي مندرج ماده ( )3قـانون تنظـيم امـور
زمينداري بزرگترين ومعتبرترين سند مدارحکم براي امالک دولتي ميباشـد تمـام
ادارات دولتي ميتوانند به آن استناد نموده ودرمحاکم عليه غاصبين آن اقامه دعـوي
نمايند .لذا افراد واشخاص مکلف اند براي تثبيت ملکيت خويش اسناد مدارحکم را
ارائه بدارند وادارات دولتي ضرورت به ارائه چنين سند رانداشته بلکه عدم وجـود
سند مدارحکم نزد افراد خود سند براي ادارات دولتي محسوب ميگردد .
البته اين امرمانع آن نيست که زمين هاي دولتي داراي اسناد نباشد بلکـه
تمام ادارات دولتي که ميخواهند کدام ساحه امالکي راتحت تصرف داشته باشند
ميتوانند موضوع را به مقام رياست جمهوري پيشنهاد وازان مقام حکـم تصـرف
راطبق احکام قانون زمينداري کسب نماينـد کـه حکـم متـذکره خـود سـند
مداراعتباربراي همان اداره خواهد بود ودرصورت انتقال ملکيت ازيک اداره دولتي
به اداره دولتي ديگرنيزطبق يادداشـت شـماره ( )872مـورخ 1386/11/23
شورايعالي ستره محکمه همين طرزالعمل قابل رعايت ميباشـد وموضـوع ايجـاب
صدورقباله شرعي رانمي نمايد زيراتمام امالک دولتي توسط شخص واحد حکمـي
اداره ميشود که همانا دولت است وشخص واحد ضرورت به بيع وشراء ملک خود
براي خود راندارد ».

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

حينيکه استهدائيه ونظرتدقيقي مرتب بران مطرح بحث شـورايعالي سـتره
محکمه قرارگرفت قرارمصوبه نمبر( )1265مـورخ  1391/10/19درزمينـه
هدايت ذيل صادرگرديد .
« نظررياست محترم تدقيق ومطالعات تائيد شد بمرجعش اخبارگردد ».
مراتب فوق بمقصد همگونی اجراآت محاکم درهمچو قضایا بدینوسیله به
محاکم محترم استیناف اخبار شد تاآنرا به محاکم مربوط اطـالع ومطـابق بـه آن
اجراآت بعمل آورند)110 (.

 -110درموضوع حفظ امالک عامه  ،متحدالمالهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )7729مؤر خ1389./10/20
 :2متحدالمآل شماره ( )6382مؤرخ 1389./21/22
 :3متحدالمآل شماره ( )598-523مؤرخ 1392./3/3
 :4متحدالمآل شماره ( )2953مؤر خ1392/3/27
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جرایم ناشی ازفساداداری
شامل جرایم وظیفوی نظامی نبوده توسط محاکم ملکی
رسیده گی میشود
متحدالمال شماره ( )221 – 147مورخ 17ر1ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه

رياست عمومي څارنوالي جرايم فساد اداري معاونيت نظامي اداره محتـرم
لوي څارنوالي مراتب ذيل را طالب هدايت شده اند .
« فقره ( )2ماده ( )7قانون جزا ي عسکري مرعي االجراء دراردوي ملي،
مقرره طرزسپري نمودن مجازات حبس تنفيذي الي يکسال چنـين مشعراسـت (:
افسران  ،خورد ضابطان قطعه يامکتبي وسربازان اردوملي که به اسـاس ارتکـاب
جرايم به حکم نهائي محاکم ذيصالح به جزاي الي يکسال حبس تنفيذي محکوم به
مجازات شوند حبس محکوم بهاي خويش را طبق محدوديت هاي کـه درمقـرره
تذکررفته درقطعه مربوطه سپري مينمايد).
درماده ( )2مقرره همچنان ازارتکاب جرايم وظيفوي نامبرده شده است .
اخيراْ يک قضيه سوء استفاده ازصالحيت وظيفوي که حسـب مصـوبه
شماره ( )1707مورخه  1391/9/8مقام محترم شورايعالي ستره محکمـه ج.ا.ا
ازطريق رياست عمومي څارنوالي نظامي مبارزه باجرايم فسـاد اداري بـه محکمـه
محترم ابتدائيه جرايم ناشي ازفساد اداري واليت کابل تعقيب عدلي گرديده بموجب
فيصله نمبر( 1391/9/25)149متهم بمدت يکسال حبس تنفيذي محکـوم بـه
جزاء گرديده است ذريعه مکتوب ( 1391/10/6)4553خويش برياست محترم
حقوق ستردرستيزقواي مسلح مبني براعزام محکوم به قطعه مربوط بانظرداشت ماده
( )7قانون جزاي عسکري ومقرره آن جهت سپري نمودن مدت حـبس نگاشـتيم
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رياست محترم حقوق جواب ارائه نموده که جرايم فسـاد اداري شـامل جـرايم
وظيفوي نبوده وجرايم غيروظيفوي منسوبين که توسط محاکم ملکي رسـيده گـي
ميشود ميعاد حبس را درمحبس سپري مينمايد  .بناءً مطالب ذيل را بـه کمــال
احترام جهت رفع شکايات محکومين اردوي ملي که بمدت يک سال حبس تنفيذي
محکوم به جزاگرديده طالب هدايت ميباشيم .
:1جرم سوء استفاده از صالحيت وظيفوي که شامل کتگوري جرايم فساد
اداري بوده ومتهم که حين اجراي وظيفه مرتکب جرم سوء استفاده گرديده جرم
وظيفوي ميباشد ياخير؟
-2فقره ()2ماده ( )7قانون جرايم عسکري ومقرره طرزسپري نمودن
حبس تنفيذي يکسال باالي نامبرده قابليت تطبيق را دارد اگرداشته باشد اعزام
محکوم قبل از قطعيت حکم به قطعه صورت ميگيرد يا بعد از آن  .متمني هستيم
درپرتو احکام قانون رهنمائي وهدايت الزم فرمايند».
مطلب مورداستهداء جهت موردغورتدقیقی ریاست تدقیق و مطالعات قرار
گرفته چنین ابراز نظربعمل آمده است:
«ریاست حقوق ستر درستیز قوای مسلح درمتن استهدائیه چنین نوشته اند:
(جرایم فساداداری شامل جرایم وظیفوی نبوده وجرایم غیر وظیفوی
منسوبین که توسط محاکم ملکی رسیده گی میشودمیعاد حبس رادرمحبس سپری
مینمایند).
قانون جرایم عسکری به هیچ وجه  ،وجوه محل تطبیق درجرایم فسا
اداری ندارد تحریری فوق الذکر ریاست حقوق ستر درستیز قوای مسلح معقول
بوده موردتائید مدققین قرارگرفت».
حینیکه مراتب تفوق توأم بانظر تدقیقی ارائه شده بجلسه مؤرخ
 1391/12/15مقام محترم شورای عالی ستره محکمه گزارش داده شد
قرارمصوبه ( )1545درزمینه هدایت ذیل صادرگردیده است:
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«نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات تائید است بمراجع مربوط اخبار

هدایت مقام محترم بدینوسیله به محاکم استینافومراجع ذیربط خبرداده
شد تاموضوع رابه محاکم مربوط وادارات ذیعالقه تعمیم و مطابق به آن اجراآت
نمایند)111 (.

 -111درموردقضایای فساد اداری  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )156مؤرخ 1389./1/17
:2متحدالمآل شماره ( )1173-1101مؤرخ .1389/4/10
 :3متحدالمآل شماره ( )1400-1320مؤرخ .1389/4/23
 : 4متحدالمآل شماره ( )3175-3137مؤرخ 1389./9/25
:5متحدالمآل شماره ( )71-1مؤرخ .1391/1/9
:6متحدالمآل شماره ( )2089-2018مؤ رخ1391./8/2
:7متحدالمآل شماره ( )1048-976مؤرخ 1392./5/22
 :8متحدالمآل شماره ( )858-785مؤرخ .1393/6/19
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قضاياي جزائي
که نسبت اتهام ويا رفع آن بستگي به بخش حقوقي
نداشته باشد اينگونه قضايا رانميتوان قضاياي جزائي ناشي
ازقضيه حقوقي خواند
متحد المال شماره ( )296 – 222مورخ 7ر2ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
قبالً شورايعالي ستره محکمه با درنظر داشت انگيزه هاي جرمـي يکعـده
ـوبه
ـه قرارمصـ
ـاء گرفتـ
ـارتي منشـ
ـدني وتجـ
ـوعات مـ
ـه ازموضـ
ـايا کـ
قضـ
( 1386/11/11)786چنين تجويز اتخاذ نموده اند:
«قضاياي جزائي که منشاء آن حقوقي باشد او ًال بخش حقوقي آن منفصل ،
سپس درصورت بروزمسئووليت جزائي بخش جزائي آن تعقيب گردد».
هدايت مندرج مصوبه به کافــه محاکم ومراجع مربوط متحدالمــاالً
تعميم وجزء رويه معمول محاکم در قضاياي مربوط ميباشد ولي درعمل مشـاهده
شده که تطبيق سالم مصوبه دربرخي موارد متاثر گرديده است .
بناءً بمنظور توضيح هدف مصوبه مذکورو سـاحه مشـخص تطبيقـي آن
باوصول استهداء محکمه استيناف واليت کابل موضوع مورد غورتحليلي وتوضيحي
رياست تدقيق ومطالعات قرارگرفت وبه ارتباط توضيح مصوبه ياد شده نظرذيل ارائه
شده است :
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ـاي
ـله هـ
ـت فيصـ
ـات برويـ
ـدقيق ومطالعـ
ـت تـ
ـي رياسـ
«ابرازنظرقبلـ
نمبر( 1390/6/22)160و( )54مورخ 1391/2/5محکمه مربوط قايم گرديده
که طي آن محکمه مطابق به مصوبه شماره  786شورايعالي ستره محکمـه حکـم
نموده است که نخست جنبه حقوقي قضيه منفصل گردد واين موضوع بانظرتدقيقي
که قرارمصوبه ( 1391/6/7)729شورايعالي محترم ستره محکمه مـورد تائيـد
قرارگرفته قابل تعميل است  .و دوايرتحتاني حق ابرازنظرونقد درمـورد مصـوبات
شورايعالي راندارد ومصوبات باالي محاکم وادارات قـوه قضـائيه قابـل تعميـل
ميباشد».
قراريکه موضوع بمقام محترم شورايعالي ستره محکمه محول شد اخيـراء
نامه شماره ()1435مورخ  1391/12/5رياست داراالنشاء واصـل وطوريکـه
مالحظه شد مقام موصوف طي مصوبه شماره (  )1464مـورخ 1391/11/24
چنين هدايت فرمودند :
« مدققين قضائي رياست تدقيق ومطالعات ستره محکمـه دررابطـه بـه
موضوع مجدداً ابرازنظرنمايند».
بتأسي ازهدايت فوق برموضوع مجدداً غورو چنين ابرازنظر بعمل آمد :
مصوبه شماره ( )786مورخه  1386/11/11شورايعالي چنين صراحت
دارد :
« قضاياي جزائي که منشاء آن حقوقي باشد اوالً بخش حقوقي آن منفصل
 ،سپس درصورت بروزمسؤوليت جزائي بخش جزائي آن تعقيب گردد».
هدف مصوبه فوق الذکرآن قضاياي جزائي است که نسبت اتهام ويا رفـع
اتهام درآن بستگي به منفصل گرديدن بخش حقوقي داشته باشد طورمثاـل نسـبت
اتهام غصب امالک دولتي به شخص غاصب درحاليکه او درمحکمه مدني ملکيـت
خويش را ذريعه مدارک اثباتيه ثابت نمايد وبه محکمه ملکيت تحت تصرف مغصوبه
نه بلکه ملکيت اوثابت گردد درآن صورت نميتوان شخص را برملکيت شخصي اش
تحت اتهام غصب امالک دولتي قرارداد .
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ولي قضاياي جزائي که نسبت اتهام ويا رفع آن بستگي به بخش حقـوقي
نداشته باشد بلکه درصورت محکوم له ويا محکوم عليه شدن متهم درقضيه حقوقي
بازهم تحت اتهام قرارگرفته بتواند درآنصورت اينگونه قضايا رانميتـوان قضـاياي
جزائي ناشي ازقضيه حقوقي خواند ونميتوان آنرا شامل حکـم مصـوبه نمبرفـوق
دانست .
بناءً قضيه مطروحه نيزازنوع دوم ميباشد که دران اتهام فريب کاري وجعل
پاسپورت با محکوم له شدن يا محکوم عليه شدن متهم درقضيه زمـين هيچگونـه
بستگي ندارد بلکه درهردوصورت موضوع جعل پاسپورت وفريب مجني عليه قابل
تعقيب ميباشد .
بناءً محاکم بايد درتعميل دقيق وبالانحراف مصوبه فوق الذکرشـورايعالي
ستره محکمه توجه داشته آنرا وسيله فرارمتهمين قضاياي جرمي نسازند».
حينيکه مطلب مورد استهداء ونظرتدقيقي مرتب برآن درجلسـه مـورخ
 1392/1/20مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه مـورد بحـث قرارگرفـت
قرارمصوبه شماره ( )83درزمينه هدايت ذيل صادر گرديد .
«نظررياست محترم تدقيق ومطالعـات مبنـي برتوضـيح مـتن مصـوبه
( 1386/11/11)786شورايعالي ستره محکمه تائيد است بمرجعش اخبارشود تا
به تطبيق دقيق مصوبه مبادرت نمايند وجريان جهت رعايت مطالب مندرج مصوبه به
محاکم ومراجع ذيربط متحدالمـاالًتعميم گردد».
نظر ریاست تدقیق ومطالعات که مورد تائید مقام محترم واقـع گردیـده
بدینوسیله به محاکم محترم استیناف والیات  ،اداره محترم لوی حارنوالی ووزارت
های محترم عدلیه  ،دفاع ملی  ،امورداخله وریاست محترم عمومی امنیـت ملـی
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اخبارشد تاآنرا به محاکم مربوط وادارات ذیربط اخبـارومطابق بـه آن اجـراآت
نمایند)112 (.

 --112به ارتباط جرایم ناشی ازقضایای حقوقــی  ،متحــدالمآل شماره  )750-675مؤرخ
 1392/4/4نیز قابل مالحظه می باشد.
.
 :2متحدالمآل شماره ( )6382مؤرخ 1389/12/22
:3متحدالمآ شماره ( )146-74مؤرخ 1392./1/6
:4متحدالمآل شماره ( )2953مؤرخ .1392/3/27
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نرخ هفت هزارمثقال نقره خالص
درششماه اول ودوم سال  1391که برای پرداخت دیت
درسال  1392قابل تطبیق است ،تعمیم شد.
متحد المـال شماره ( )370 -267مورخ 13ر2ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه

ازانجا که هدايت مصوبه ( 1389/4/1 )245شورايعالي ستره محکمـه
که اوسط نرخ نقره خالص درشش ماه اول ودوم سال قبل مطابق هدايت مصـوبات
کميسيون دوم سمينار رؤساي محاکم واليت منعقده سال  1347نرخ هفت هـزار
مثقال نقره خالص محاسبه وبراي سال بعد معيار اندازه ديت دردعاوي حق العبـدي
قضاياي جزائي قرارداده ميشود ،بمنظورتثبيت نرخ ديت براي سـال  1392نـرخ
وسطي خريد في گرام نقره خالص درشش ماه اول وشش مـاه دوم سـال 1391
ازرياست عمومي دافغانستان بانک مطالبه  ،بانک مـذکور باسـاس ارقـامي کـه
ازمارکيت لندن بدست آورده اوسط نرخ في گرام نقره خالص را درشش مـاه اول
سال 1391معادل( )48/50افغاني و اوسط في گرام نقره خالص درشش ماه دوم
سال  1391رامعادل ( )52/95افغاني معلومات داده اند مطـابق نـرخ واصـله
ازبانک مذکورنرخ وسطي في گرام نقره خالص طي سال  1391مبلغ (725ر)50
افغاني ميشود که باسـاس آن نـرخ مقـدار هفـت هزارمثقاـل نقـره خـالص
معادل( )32200گرام نقره حسب محاسبه ذيل :
 725 =1633345ر32200X50
مبلغ ( )1633345افغاني ميگردد که مبلغ معينـه مـذکورنرخ ديـت
رادرسال  1392تشکيل ميدهد .
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مراتب فوق طي پيشنهادي به جلسه مـؤرخ  1392/2/3مقـام محتـرم
شورايعالي ستره محکمه تقديم ومورد بحث قرارگرفت درنيتجه مقـام عـالي طـي
مصوبه شماره ( )142هدايت ذيل را صادرنمود:
« به اساس معلومات حاصله ازرياست محترم عمومي دافغانستان بانک نرخ
وسطي في گرام نقره خالص طي شش ماه اول وشش ماه دوم سال  1391مبلـغ (
 )50/725افغاني تثبيت وبا درنظرداشت آن نرخ وسط مقدارهفت هزارمثقال نقره
خالص معادل ( )32200گرام بارعايت مصوبه کميسيون دوم سـيمينار رؤسـاي
محاکم واليات منعقده سال 1347مندرج صفحه ( )45نشريه سيمينارمذکورمبلغ
( )1633345افغاني سنجش گرديده است .
بنابرآن مبلغ متذکره بحيث نرخ ديت براي سال  1392تصويب شد متن
مصوبه بمقصد توحيد مرافق قضائي به تمام محاکم متحد المـاالً اخبارو درمجلـه
قضاء وجريده ميزان نشرشود ».
مراتب مصوبه فوق بدینوسیله یه محاکم استیناق والیات اخبـار گردیـد
تاهدایت مندرج آنرا به محاکم مریوط خویش تعمیم نمو ده مطابق به آن اجـراآت
مقتضی قانونی بعمل آورند)113 (.

 -113درمورد تعیین نرخ نقره درقضایای دیت وامورمربوط بآن  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر
شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )2575-2502مؤرخ .1389/8/1
 :2متحدالمآ شماره ( )1912-740مؤرخ 1389./6/28
:3متحدالمآل شماره ( )498-428مؤرخ .1391/2/30
:4متحدالمآل شماره ( )784-704مؤرخ .1393/4/28
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درج اخبار جماعتی از مردم
چه آنها همه مردان باشند یا زنان ویاهم بعضی مردان و بعضی
زنان صرف د روثیقه حصر وراثت  ،بادر نظرداشت حالت
ضرورت در نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج
کشور مانع ندارد،
متحد المآل شماره ()522-447مؤرخ24ر2ر1392
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ریاست امور قونسلی وزارت محترم امور خارجه باالثر استهدائیه
()76مورخ  1391/3/27جنرال قونسلی افغانستان مقیم الس انجلس مراتب ذیل
را طالب هدایت شده اند:
«جنرال قونسلی افغانستان مقیم الس انجلس پیوسته تالش می نماید تا در
راستای خدمت گزاری خوب و صادقانه در روشنی هدایات رهنمود های مقام
وزارت امور خارجه و سایر اسناد تقنینی کشور از اولین ها باشد اما بعضاً در جریان
پیشبرد امور با مطالبات وتقاضاهای معقولی مواجه میگرددد که اجراآت آن در
رهنمود های مقام وزارت وقوانین نافذه کشور صراحت و بیان نگردیده است
عالوتاًاین جنرال قونسلی نیز مکلفیت دارد تا بادر نظرداشت مقتضیات ساحه کاری
به سواالت متقاضیان پاسخ دهد وآنهاحد اقل مطمئن گردد که قونسلی در رفع
مشکل شان اقدامی را انجام داده است.
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یک عده افغان هائی که نیاز به ترتیب حصر وارثت دارند پیوسته اصرار
می نمایند که بفهمند چرا جنرال قونسلی اقرار سه نفر خانم را به ارتباط متوفی
وورثه مستحق االرث استماع ننموده وآن را در وراثت خط ثبت نمی نماید.
آنها اضافه می نمایند که بر عالوه عدم صراحت قانون در ارتباط به منع
اقرار زن ،در یافت سه نفر افغان مردآنهم در خارج از کشور برای مانهایت دشوار
است آرزومی نمایند تا مقامات عالیه قضایی دولت افغانستان در این راستا هدایت
صادر نمایند که اقرار خانم ها در حصر وراثت استماع و ثبت گردد.
چنانچه آگاهی دارند در جلد دوم قانون مدنی افغانستان (کتاب حق)موادی
به ارتباط اقرار (مواد1001الی مواد)1011موجود است  .مواد ویا ماده که خانم
ها بصورت مشخص در حصروارثت بحیث مقر ظاهر وثبت گردند نه تنها در قانون
مدنی موجود نیست  ،بلکه چنین صراحتی در راهنمای وثایق جدید نیز موجود
نمیباشد).
حینیکه مطلب مورد استهداء پس از ابراز نظر ریاست داراالفتا با لتفصیل
بمقام محترم شورایعالی ستره محکمه گزارش داده شد قرار مصوبه ()1111مورخ
 1391/9/7مقام محترم در زمینه هدایت ذیل صادر گردید:
«به مالحظه نامه شماره ()2-697مورخ 1391/5/9وزارت امور خارجه
،جنرال قونسلگری افغانستان مقیم الس انجلس چنین استهداء نموده اند که
دریافت سه نفر افغان مردآنهم در خارج از کشور برای ترتیب وثیقه حصر وراثت
دراکثر موارد دشواراست .لذا توقع برده اند تا اخبار زنان درج وثیقه حصر وراثت
بتواند زیرا در قانون مدنی ودر رهنمای وثایق در هیچیک حکمی که مانع اخبار زنان
در وثیقه حصر وراثت گردد وجود ندارد .
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شورای عالی ستره محکمه باتحلیل متن استهداء و به منظور ایجاد سهولت
در نمایندگی های سیاسی افغانستان مقیم خارج که در برابر مشکل فوق مواجه اند
،بادر نظر داشت حالت ضرورت چنین تصویب بعمل آورد:
اقرار سه نفر مقرین که در وثیقه حصر وراثت به نمایند گی از جماعت مرد
م درج می یابد در حقیقت اخبار از وقوع واقعه ای معین است نه شهادت واین
توثیق جهت تسهیل امور مردم در تصرفات حقوقی،اداره اموال و حقوق آنها
صورت می گیرد و چون به لفظ اشهد وبه محضر قضاء صورت نمی پذیرد ،لذا
جنبه شهادت سماعی وعلم به شی داشته ،شروط و قیود شهادت شرعی در مورد آن
قابل رعایت نمی باشد ودر موقع منازعه دلیل الزام نیز پنداشته نمی شود.
بنابر آن درج اخبار جماعت از مردم چه آنها همه مردان باشند یا زنان
ویاهم بعضی مردان و بعضی زنان صرف د روثیقه حصر وراثت  ،بادر نظرداشت
حالت ضرورت مندرج استهداء فوق در نمایندگی های سیاسی افغانستان در
خارج کشور مانع ندارد،مگر ارائه تصدیق و فات متوفی به نمایندگی سیاسی یا
محکمه واداره وثایق مربوط حتمی است».
مرابت مصوبه فوق بمقصد همگونی اجراآت و حل مشکل مطرح بحث به
محاکم محترم استیناف ووزارت محترم امور خارجه متحد الماالً تعمیم گردید تا
هدایت مندرج آنرا به محاکم وادارات مربوط اخبار ومطابق به آن اجراآت بعمل
آورید)114 (.
 -114درمورد طرزالعمل ترتیب وثیقه حصروراثت  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )1620-1548مؤرخ .1389/5/28
 :2متحدالمآ شماره ( )1431-1353مؤرخ .1392/8/29
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حمایت
ازحقوق دولت وامالک دولتی
استرداد
زمین های مغصوبه دولت ازنزد غاصبین
متحد المال شماره ( )598 – 523مورخ 3ر3ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
رياست قضاياي دولت وزارت محترم عدليه ضمن اشاره به وضع کشـور
پس از استقراردولت اسالمي ازسال  1371الي ايجاد اداره موقت درسال 1380
استهدا نموده که طي فاصله زماني مذکور بعلت عدم حاکميت قانون جبهات مخالف
غيرمسؤول درشمال ونقاط مرکزي وجنـوب کشـور دربرابردولـت اسـالمي
ظهورکرده ومنتج به جنگ هاي تنظيمي گرديد که با استفاده ازهمين فرصت يـک
تعداد اشخاص مسلح غيرمسؤول واليتي راکه به تصرف وتسلط خـويش درآورده
بودند خود ها رابحيث والي بمردم محل معرفي ويا ازجانب رهبران شان بنام والـي
گماشته شدند  .واليان مذکورجهت اکمال مصارف جنگ عليه دولـت مرکـزي
واکتساب سرمايه شخصي براي خود به فروش ملکيت هاي دولتي ،شخصي وعامه
درساحه نفوذ خويش مبادرت ورزيدند وقباله هاي بيوع مذکور را ازطريق محـاکم
تحت تسلط شان توسط قضاتيکه خود گماشته بودند واز دولت مرکزي منسلک به
قضاء وبحيث قاضي مقررنبودند طي مراحل وخود بحيث والي به نماينـده گـي از
دولت مرکزي درحالي قباله ها امضا نموده اند که خود فرمان تقررمنحيث والي از
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دولت مرکزي رابدست نداشتند که باساس اينگونه قباله ها هزارها جريـب زمـين
ملکيت دولت درسراسر کشور به خصوص واليت بلخ ازسرجمع ملکيت دولـت
دردفاتر مربوط وضع وبنام غاصبين انتقال گرديده با استقراراداره موقت اينگونـه
ملکيت ها بين دولت واصحاب قباله هاي مذکور منجربدعوي شده وغرض انفصال
قانوني به محاکم محول گرديده درجريان دعوي نماينده گان قضاياي دولت قبالـه
هاي مذکور را به سبب طي مراحل آن توسط قضات ومحاکم فاقد صالحيت قانوني
وامضاء آن توسط شخص غيرمسؤول بعنوان والي وبايع بالنيابه بوکالـت ازدولـت
مرکزي درحالت فقدان صالحيت  ،ادعاي جعل بوسيله تزوير اقامـه مـي نماينـد
ومحاکم محترم بدليل اينکه قباله هاي مذکور به دفاترمحاکم بعنوان قباله شـرعي
ثبت ميباشد  ،سند مدارحکم تلقي نموده بـه نفـع غاصـبين وضـررعامه حکـم
صادرمينمايند درحاليکه راجع قباله هاي که بايع آن بشمول قضات محـاکم طـي
مراحل کننده آن فاقد صالحيت شرعي وقانوني ميباشد وبدون اذن سلطان ازاقـرار
اشخاص فاقد صالحيت اجراء گرديده طي قوانين نافذه وقواعـد فقهـي درحصـه
مدارحکم بودن آنها کدام صراحت وجود ندارد .
اينگونه قباله ها همه ملکيت هاي عقاري دولت وعامه را درسراسرکشور به
خطر حيف وميل توسط چند نفرغاصبين مواجه ساخته درحاليکه قباله هاي مورد نظر
بروحيه حکم مواد (991و )1152قانون مدني مواد (209و )288قانون اصـول
محاکمات مدني محتواي مندرج فورم دوراني قباله واحکام قانون ارگانهاي محلـي
واصول وضوابط شرعي درنظام اسالمي مغايرت داشته شرعاً وقانوناً قبالـه هـاي
مذکور فاقد اعتبار وبيوع مندرج آن فضولي ميباشد .
بناءً براي اينکه راجع به صالحيت واليان مذکور درحصه فروش ملکيـت
هاي دولتي وعامه درآنوقت وراجع به صالحيت محاکم مربوط به گـروپ هـاي
مسلح غيرمسؤول آن زمان درحصه طي مراحل اينگونه قباله ها وثبت آن به دفـاتر
قضاء توسط آنها وقانونيت يا عدم قانونيت قباله هاي متذکره رويه واحـد قضـائي
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اتخاذ ومطابق به قوانين نافذه درتمام محاکم ذيربط کشورتعميم ومشکالت ناشـي
ازين ناحيه مرفوع شده باشد.
مراتب احتراماً عرض شد اميد واريم درمورد هـدايت شـرعي وقـانوني
صادروابالغ فرمايند .
مطلب مورد استهداء پس از مطالعه مـدققين قضـائي رياسـت تـدقيق
ومطالعات به جلسه مؤرخ  1392/2/17مقام محترم شورايعالي بالتفصيل گـزارش
داده شد باالثر قرارمصوبه ()204مقام محترم درزمينه هدايت ذيل صادرگرديد:
«قوه قضائيه بهرگونه همکاري که به استرداد ملکيت مغصـوبه دولـت
مفضي گردد حاضراست اداره محترم قضاياي دولت لست ملکيت هـاي مغصـوبه
راترتيب ودرمحاکم مربوط با قامه دعوي عليه غاصبين مبادرت نمايد .
باالثر به محاکم اکيداء هدايت داده ميشود تا به انفصال عاجل قضـاياي
مورد بحث مطابق احکا م قانون بپردازند  .موضوع متحد الماال به کافـه محـاکم
تعميم گردد ».
هدایت مندرج مصوبه فوق بدینوسیله به محاکم محترم استیناف والیـات
ووزارت محترم عدلیه اخبار شد تاآنرا به محاکم مربوط وادارات ذیعالقـه تعمـیم
نموده مطابق به آن اجراآت مقتضی قانونی بعمل آورند)115 (.

 -115درمورد حفظ امالک عامه  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )2575-7729مؤرخ .1389/10/20
 :2متحدالمآل شماره ( )6382مؤرخ 1389/12/22
:3متحدالمآ شماره ( )146-74مؤرخ 1392./1/6
:4متحدالمآل شماره ( )2953مؤرخ .1392/3/27
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وصف جرمی
خیانت درامانت ووصف جرمی غدروتزویر
هریک درقانون جزاء تعریف مشخص دارند
متحد المال شماره ( )674 -599مورخ 14ر3ر1392
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ریاست محکمه ابتدائیه جرایم ناشی ازفساد اداری محکمه استیناف والیت
کابل چنین استهداء نموده اند .
« بمقصد توحید مرافق قضائی وبمنظور توحید رویه اجـراآت محکمـه
ابتدائیه واستیناف بخاطرجلوگیری ازنقض وبطالن فیصله هـای محکمـه ابتدائیـه
درخصوص رسیده گی قضایای احاله شده جرایم اختالس دارائی عامه مطالب ذیـل
را باکمال احترام استهداء می نمائیم :
اوالء :قضات محکمه ابتدائیه بادرک این مطلب ماده  273تحت فصـل
چارم باب اول قانون جزاء که ذیال تنضیص یافته  :مجرم عالوه برجزاء های معینـه
دراین فصل بردمال وجزاء نقدی معادل اموال اختالس شده یا آنچه که ازمال دولت
تحت تصرف خود درآورده نیزمحکوم میگردد .حین رسیدگی قضایای اختالس کـه
باستناد مواد ()281،270،269،268که همه تحت فصل چارم زیرعنوان اختالس
وغدرقرارگرفته تصدیرحکم مینماید عالوه بردوجه اختالس بجزاء نقدی معـادل آن
حکم میشود.
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ولی بمالحظه سمینارعالی رؤسای محاکم درسال  1361دربرابرپرسـش
ذیالً تصویب وهدایت صادرشده که آنعده متهمین که باستناد مـاده  268قـانون
جزاء محکوم میگردد بصفت مختلس تابع رد وجه اختالس شده بـدولت وجـزاء
نقدی معادل وجه اختالس قرارمیگیرد ولی اگرمحکمه با ستناد مواد(-270-269
 )271قانون جزاء تصدیرحکم مینماید تحت عنوان غدر قرارگرفته ومحکوم علیـه
صرف تابع رد وجه اختالس بوده وبه جزاء نقدی معادل وجه اختالس حکم نمـی
گردد  .که مصوبه وهدایت فوق سمینارسال  1361درزمینه فوق سال ها درمحاکم
رویه قضائی قرارگرفته واجراآت میگردید ولی اخیراً باردیگردررویه قضائی محـاکم
ناهمگونی ایجاد شده عده ازمحاکم باستناد سمینارسال  1361آنعده متهمین را که
بمدلول ماده ( )268محکوم مینمایند به رد مال وجزاء نقدی معادل مال اخـتالس
شده محکوم مینمایند ودرتطبیق مـواد ( )271،27،269قـانون مذکورصـرف
بردمـال اصدارحکم مینمایند .
ولی عده محاکم به شمول این محکمه باستدالل اینکه درنص ماده ()273
قانون جزاء باین مضمون صراحت دارد که مجرم  ......یا آنچه که ازمال دولـت
تحت تصرف خود دراورده محکوم میگردد  .که تکمیـل پـارگراف اول مـاده
( )273اطالق برمرتکبین جـرایم منـدرج مـاده ( )273-270-269ق  .ج
میگردد بردمال وجزاء نقدی معادل اموال اختالس شده یا آنچه که ازماـل دولـت
تحت تصرف خود دراورده نیز محکوم میگردد که جمله آنچه ازمـال دولت تحت
تصرف خود دراورده مشمول احکام مواد( )271،270،269نیز میگـردد کـه
اخیراً روی همین معضله ناهمگونی فیصله ها درمحاکم استهدائیه منجانب ریاسـت
محترم محکمه استیناف جرایم ناشی ازفساد اداری درماه میـزان ســال 1389
صورت گـرفته بود که طـی متحد المــآل شـماره( )2353-2281مـورخ
 1389/7/20مقام شورای عالی ستره محکمه به کلیه محاکم ذیالً هـدایت داده
شده که  :درموارد یکه اختالس مطرح باشد مجرم عالوه برجزاء های معینه بردمال
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وجزاء نقدی معادل اموال اختالس شده یا آنچه ازمال دولت تحت تصـرف خـود
دراورده محکوم میگردد .وغدرازنظر حقوقی را عبارت از اخذ تکـت پـولی بـا
مصارف بیش از حد قانونی آن ازجانب مؤظفین خدمات عامه دانسته :کـه نظربـه
هدایت فوق غـدرمعادل اضـافه سـتانی گفتـه شـده کـه بانصـوص مـواد
( )271،270،269قانون جزاء منافات دارد  .امید درزمینه بادرنظرداشت رویـه
قضائی ریاست محترم محکمه استیناف جرایم ناشی ازفساد اداری ونتیجـه فیصـله
های نهائی،این محکمه را بمقصد توحید مرافق قضائی واجراآت فضائی واجـراآت
فضائی عادالنه وهمگون هدایت فرمائید .
ثانیا :باصدورفیصله محکمه اختصاصی کابل بانک که قضیه مربـوط بـه
حیف ومیل دارائی کابل بانک راخیانت درامانت وصف جرمی داده وبه تصدیرحکم
پرداخته اند  .درحالیکه قضایای مماثل آن بارتباط کابل بانک وسایر بانـک هـای
طرف معامله پولی با دولت باین محکمه احاله شده ومی شود .څارنوالی ومحکمـه
وصف جرمی قضایای مماثل را اختالس توصیف وبه ده ها قضیه منفصـل گردیـده
دراین زمنیه نیزطالب هدایت میباشیم ».
مطلب مورد استهداء پس از تدقیق مدققین قضائی ریاست محترم تـدقیق
ومطالعات مفصالً مطرح بحث مقام محترم شورایعالی ستره محکمـه قرارگرفـت
وضمن مصوبه ( 1392/2/31)293مقام محترم درزمینه هدایت ذیل صادرگردید:
«وصف جرمی خیانت درامانت ووصف جرمی غدروتزویر هریک درقانون
جزاء تعریف مشخص دارند معامالت بانک های خصوصی که پول مشتریان را تحت
دوران قرارمیدهند اگراضرارپولی ناشی ازمعامالت درحقوق مشترکین یا مشـتریان
بانک تبارزنماید که جرم تشخیص گردد تحت عنوان خیانت دراعتمـاد مشـتریان
بصورت غدروتزویرمنعکس خواهد شد که مطابق احکام قانون قابل تعقیب خواهـد
بود نه خیانت درامانت بصورت کل درهمچو موارد باید مصرحات مشخص قانون
درنظرگرفته شود».
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باتذکر مراتب فوق متن مصوبه فوق شورایعالی ستره محکمه بدینوسـیله
بمقصد توحید مرافق قضایی و همگونی اجراآت به تمام محاکم محتـرم اسـتیناف
والیات اخبار شد تاآن را به محاکم مربوط تعمـیم نمـوده ومطـابق آن تعمیـل
بدارند)116(.

 -116درمورد تعریف وصف جرم وتعریف مؤظفین خدمات عامه ،متحدالمآل شماره (- 751
 )836مؤرخ  1392/3/5نیز قابل مالحظه است .
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جلوگیری
از اعمار محالت مسکونی و شهرک های
رهایشی در ساحات سبز ،زمین های زراعتی،
باغ ها،تاکستان ها و جنگالت
در مرکز ووالیات کشور
متحدالمآل شماره ()2953مورخ27ر3ر1392
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه
یک کاپی از حکم شماره ()1847مورخ 1392/3/18مقام عالی ریاست
جمهوری اسالمی افغانستان در مورد جلوگیری از اعمار محالت مسکونی و
شهرک های رهایشی در ساحات سبز،زمین های زراعتی،باغها،تاکستانها،وجنگالت
در مرکز ووالیات کشور که توأم مکتوب()976مورخ 1392/3/19آمریت اسناد
و ارتباط ریاست تحریرات مواصلت نموده است غرض مسبوقیت ارسال شد به
سهم خویش طبقًا تعمیل و اجراآت مقتضی را مرعی میدارید.
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حکم شماره ()1848مورخ1392/3/18
رئیس جمهور اسالمی افغانستان
در مورد جلوگیری از اعمار محالت مسکونی و شهرک های رهایشی
در ساحات سبز ،زمین های زراعتی،باغ ها،تاکستان ها و جنگالت در
مرکز ووالیات کشور
بتأسی از مصوبات شماره ()9مورخ28ثور 1392/و شماره ( )12مورخ
/ 13جوزا 1392/شواری وزیران،به منظور حفظ ساحات سبز،افزایش و
نگهداشت حاصالت زراعتی و حفاظت از محیط زیست سالم،در حومه شهر ها
اکیدًا هدایت داده میشود :
از اعمار تأسیسات مسکونی ،شهرک های رهایشی،تخریب ساحاتسبز،باغها،تاکستانها ،زمینهای زراعتی،جنگالت و علفچرها جداً جلوگیری گردد.
وزارت امور شهرسازی برویت ماستر پالن ها و پالن ها ی استراتیژیکوزارت زارعت و آبیاری ساحات سبز،زراعتی،باغات و جنگالت را بر اساس نقشه
های کادستری قضائی مشخص و به شاروالی های والیت رسمًا ابالغ نمایند.
وزارت زراعت و آبیاری وسایر ارگانهای دولتی مؤظف اند که از تعدیلساحات یاد شده جهت اعمار دفاتر دولتی ومناطق رهایشی جداً اجتناب ورزند.
وزارت های زراعت و آبیاری و امور شهر سازی،شاروالی های مرکز
ووالیات تدابیر الزم را بدین منظرو در ساحات مربوط اتخاذ و عملی نمایند.
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وزارت های امور داخله،زارعت وآبیاری،امورشهر سازی،ریاست عمومیامنیت ملی واداره مستقل ارگانهای محل،از اعمار منازل و شهرک های رهایشی،در
ساحات سبز،باغات و تاکستانها به رویت ماستر پالن و پالن های تفصیلی و
استراتیژیک شهر ها،جداً جلوگیری نمایند.
ریاست عمومی اداره امور و داراالنشای شورای وزیران،از تطبیق این حکم
نظارت و پیگیری نموده،و از اجراآت عملی در این مورد پیوسته به مقام ریاست
جمهوری اسالمی افغانستان گزارش دهد)117 (.

 --117درمورد حفظ امالک عامه  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )2575-7729مؤرخ .1389/10/20
 :2متحدالمآل شماره ( )6382مؤرخ 1389/12/22
:3متحدالمآ شماره ( )146-74مؤرخ 1392./1/6
:4متحدالمآل شماره ( )146-74مؤرخ .1392/1/6
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درصورتیکه بخش حقوقی قضیه
بربخش جرمی آن مؤثریت داشته باشد ،
او ًال بخش حقوقی منفصل گردد ،درغیرآن هریک
به محکمه مربوط غرض انفصال راجع شود .
متحد المال شماره ()750 -675مورخ 4ر4ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
ریاست محکمه استیناف والیت کاپیسا ضمن استهدائیه ای مراتـب ذیـل
راطالب هدایت شده اند:
«طوریکه دوسیه های وارده به این دیوان مالحظه میشود یک تعداد دوسیه
های است که مبتنی بریک تعداد قرارداد ها وپروتوکول های استواراست کـه فـی
مابین ارگانهای دولتی وشرکت های تجارتی مبنی برقرارداد اعمارپل ها ،پلچکها ،
سرکها ،تعمیرات وغیره اموال ساختمانی منعقد شده ودروقت تسلیمی آن بطـرف
عقد ،برنواقصی درامور ساختمانی مذکورانگشت انتقاد گذاشته شـده ودولـت را
متضرر دانسته وطرف اجراء کننده عقد را به غدرمتهم ودوسیه راغرض تعیین جزاء
به این دیوان ارسال میدارند وسوال مادراینجا است که ازاینکه مبنی واساس جریـان
مندرج دوسیه های مذکور برعقد قرارداد ها وپروتوکول های استواراست که بحکم
فقره یک ماده ( )18اصول نامه تجارت که چنین مشعراست .
(تعهد تهیه هرنوع اموال منقوله وبذمه گرفتن وقبـول هرنـوع اعمـاالت
وانشاآت دارای صبغه تجارتی دانسته شده وخساره وارده طرف توجه هـم کـه
درنتیجه انجام ناقص عقد مذکور بروزکرده است ناشی ازعدم رعایت تعهد متعهـد
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مندرج عقد قرارداد مذکور ازتعهدات توافق شده قبلی اش بوده وبالتبع تجـارتی -
است به نظرمابا درنظرداشت فقره ( )1ماده ()18اصولنامه مذکوروهدایت مصـوبه
( 86/11/11 )786مقام محترم شورایعالی ستره محکمه ج .ا .ا ایجاب مینمایـد
تاچنین موضوعات وقضایای که قسمت جزائی آن ناشی ازقسمت حقـوقی چنـین
قراردادهای تجارتی باشد رسیده گی به قسمت جزائی آن موکول به نتیجـه قطعـی
ونهائی قسمت حقوقی آن گردد چه بعد از رسیده گی محاکم ذیصالح تجارتی بـه
مندرجات قرار داد وپروتوکول مذکوروتثبیت غدر یا فریب وتخلـف از تعهـدات
متعهد واندازه خساره وارده مهم ترین قسمت موضوع که جبران خسـاره دولـت
است جبران وبعداً اجراآت جزائی الزم تعقیب گردد چه اوالً موضوع تجارتی است
ثانیاً اینکه جبران خساره دولت چگونه صورت خواهد گرفت وازطرف دیگرازامکان
بدور نیست که طرف قرارداد درنتیجه انجام عقد مذکورکار درست کرده وازطریق
رسیده گی قانونی هیچ تکلیف وجبران خساره متوجه اش نبوده باشـد وازجـانبی
طوریکه دیده میشود ماده ( )270قانون جزاء طرف استناد څارنوال صاحبان محترم
که درمورد متهم به غدردرموضوعات مذکورطرف استفاده قرارمیگیرد درتوضـیح
شماره ( )15پرسش ریاست محکمه استیناف والیت جوزجان مندرج صفحه ()79
سیمینارسال  1386مقام محترم عالی ستره محکمه ج ا ا به صراحت وضاحت داده
شده است که . . . .فقره ( )1ماده ( )270قانون جزاء موارد عذررا بیان داشـته
است بناء براین حصول منفعت مؤظفین خدمات عامه برای خود یا برای شـخص
دیگرناشی از انجام عقود واعمال به نیابت ازدولت درامـالک ودارائـی دولـت
مظهرغدرراتشکیل میدهد  .. .یعنی درماده مذکورازانجام عقـود ذریعـه مؤظـف
خدمات عامه به نیابت ازدولت مطرح است نه طرف دیگرعقد درحالیکه دوسیه های
احاله شده به این دیوان با اتهام طرف دیگرعقد ترتیـب وتعقیـب میشـود  .بـه
هرصورت امید واریم درمورد تعیین سرنوشت دوسیه های مورد بحـث پیرامـون
رسیده گی قسمت های حقوقی وجزائی آن مارا رهنمائی بفرمایند  .موضوع فـوق
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طبق ماده ( )6طرزتنظیم استهدائیه سیمینارسال 1386بعد ازبحث درجلسه قضـائی
این دیوان قابل توضیح  ،توجیه وتفسیر دانسته رهنمائی مقام عالی را خواهانیم».
مطالب مورد استهداء پس ازابرازنظرمدققین قضائی ریاست محترم عمومی
تدقیق ومطالعات بالتفصیل مطرح غورمقام محترم شورایعالی ستره محکمه قرارگرفت
وطی تصویب شماره ( )377مؤرخ1392/3/ 14هدایت ذیل صادرگردید .
«هرگاه دریک موضوع دوحالت مبنی برحقوقی وجرمی تبـارز نمایـد ،
وهرگاه یکی آن منشاء ورسیده گی حقوقی بربخش جرمی موثریت داشته باشد اوالً
بخش حقوقی آن تحت رسیده گی قرارگیرد درغیرآن هرکدام به محکمه مربـوط
غرض انفصال راجع میشود محکمه مربوط مکلف است تا درمورد تشخیص نماید
که کدام بخش را اوالً تحت رسیده گی قراردهند ».
مصوبه فوق مقام محترم بمقصد همگونی اجراآت محاکم بدینوسیله بـه
محاکم محترم استیناف والیات واداره محترم لوی حارنوالی اخبار شد تا آنـرا بـه
محاکم وادا رات مربوط شان تعمیم نموده مطابق به آن اجراآت مقتضی قانونی بعمل
آورند)118 (.

 - -118درمـورد جـرایم ناشی ازقضـایای حقوقی  ،متحدالمآل شماره ( )296-222مؤرخ
 1382/2/7نیزقابل مالحظه می باشد.
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منسوبین مؤسسات غير دولتي
باداشتن وصف انتفاعي ،مؤظفين خدمات عامه
دانسته نميشوند.
متحد المال شماره ( )826 - 751مورخ 5ر4ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه

رياست تحقيق جرايم لوي څارنوالي راجع به موافقتنامه قرارداد اعمار 93
کيلو متر سرک ولسوالي شاه ولي کوت الي ولسوالي نيش واليت کندهار شـرح
مفصلي را متذکر و به مالحظه آن قرارداد اعمار سرک مذکور به موسسه ()IRD
واگذار شده  ،موسسه مذکور اعمار سرک را با مؤسسات ديگري قرارداد نموده ،
شرکت هاي مذکور خالف تعهدات شان حين اخذ جواز فعاليت مبني بر اينکـه در
مطابقت با قوانين نافذه کشور فعاليت مينماينـد  ،عمـل کـرده بـاالثر مبلـغ
 9839656دالر امريکايي به اقتصاد کشور خساره وارد و سه نفر به همين منظور
تحت تحقيق قرارگرفته پس از تکميل تحقيقات دوسيه جهت رسيده گي به محکمه
ذيصالح محول گرديده و محکمه قـرار قضايي راجع به حل نقـايص موضـوع
صادر وباالثر اداره محترم لو ي څارنوالي درمورد مسؤولين ومؤظفين شرکت هاي
خصوصي  ،شفاخانه هاي خصوصي  ،مکاتـب و مؤسسـات تحصـيالت عـالي
خصوصي و امثال آن که بعداز اخذ جواز فعاليت مينمايند و از درک قرارداد هـاي
دست به دست آنان درنهايت دولت متضرر ميگردد آيا ممثلين شرکت ها  ،مؤظفين
خدمات عامه محسوب شده ميتوانند ياخير  ،بالتفصيل استهداء نموده اند  .مطلب
مورد استهداء پس ا ز غور رياسـت تـدقيق و مطالعـات طـي جلسـه مـورخ
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7ر3ر 1392مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه تحت بحث قرارگرفت و قرار
مصوبه  365در زمينه هدايت ذيل صادرگرديد:
« مؤسسات غير دولتي که وصف انتفاعي داشته  ،شرکت هاي خصوصي
 ،شفاخانه هاي خصوصي  ،مؤسسات تحصـيالت عـالي خصوصـي و مکاتـب
خصوصي و امثال آن دولتي نبوده بنابرآن منسوبين آنها مـؤظفين خـدمات عامـه
دانسته نميشوند ».
مصوبه مقام محترم به مقصد همگونی اجراآت محاکم به محاکم استيناف
و اداره لوي څارنوالي متحد الماالً اخبار شد تا آنرا به محـاکم و ادارات مربـوط

تعميم نموده مطابق آن اجراآت بعمل آورند)119 ( .

 --119درمورد تعـریف وصف جرم وتعریـف مؤظفین خدمــات عامه  ،متحدالمآل شماره
( )674-599مؤرخ  1392/3/14نیزصادرشده است..
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قاضي ایکه
درمحکمه استيناف برموضوع رسيده گي کرده باشد،
دررسيده گي ابتدائي اشتراک کرده نميتواند
متحد المال شماره ( )902 – 837مورخ 26ر4ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
رياست ديوان مدني واحوال شخصيه محکمه استيناف واليت کابل چنـين
استهداء بعمل آورده اند:
«طوريکه مالحظه ميگردد دربسا موارد حقوقي نسبتي اشخاص وافراد که
باالثر استيناف خواهي جانب شاکي تحت غورو رسيده گي مرحله استينافي ديـوان
هذا قرارميگيرد به وضوح مشاهده ميشود که بعضي قضاتيکه قبالً درمرحله استينافي
منحيث عضو قضائي اشتراک وطي صدورقرارقضائي به نسبت بعضي نواقص فيصله
محکمه ابتدائيه رانقض ويا باطل نموده باشند وبعداً منحيث عضو قضائي ويا رئيس
ديوان محکمه ابتدائيه مربوط درعين قضيه رسيده گي بعدي بـه صـدور فيصـله
مبادرت مي ورزند ،به مالحظه ماده ( )68قانون اصول محاکمات مدني که درزمنيه
چنين صراحت دارد  (.دراحوال آتي اشتراک رئيس و اعضاي محکمه دررسيده گي
بعدي قضيه مجازنمي باشد.
-1درصورت اشتراک دررسيده گي ابتدائي قضيه .
-2درصورت اشتراک دررسيده گي قضيه درديوان هاي ستره محکمه )
هکذا درارتباط به همين موضوع به مصوبه شماره (1391/4/20)532
شورايعالي مقام محترم منيع ستره محکمه چنين هدايت صادرگرديده است :
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« قضاتيکه درمحاکم ابتدائيه دررسيده گي قضيه مبادرت کرده باشند بـه
هيچ صورت درمحاکم استيناف دررسيده گي استينافي قضيه ذکرشده اشتراک کرده
نميتواند .».
قسميکه مالحظه گرديد هم به ماده ( )68قانون اصول محاکمات مدني وهم
درمصوبه نمبرفوق به اين موضوع وضاحت داده نشده است مبني براينکـه هرگـاه
قضات ايکه قبالً بديوان استينافي منحيث عضو ويا رئيس درقضيه حقوقي اشتراک ،
اجراآت وامضا نموده باشند  .بعداً به محاکم ابتدائيه تبديل گردند درعـين قضـيه
ايکه يکبارحين ايفاي وظيفه اش به محکمه استيناف درقضيه حقـوقي اشـتراک و
اجراآت قضائي نموده باشند  .درمحاکم ابتدائيه بارديگر درعين قضـيه صـالحيت
اشتراک واجراآت قضائي را داراء ميباشند ويا خير؟
به منظور صحت وسالمت اجراآت قضائي وجلوگيري ازسرگرداني اصحاب
دعوي ازآنجائيکه درارتباط به موضوع مطروحه فوق الذکر به مـاده ( )68قـانون
اصول محاکمات مدني ومصوبه شماره ( )532شورايعالي ستره محکمـه اشـاره
نگرديده است  .درمطابقت به هدايت ماده ( )4طرزتنظيم استهداآت قضائي مصوبه
سال  1386احتراماً از رؤساي محترم کميسيون دواوين رياست عمومي اسـتيناف
واليت کابل تقاضا مي نمايم هيأت قضائي ديوان هذا را درزمينه رهنمـائي فرماينـد
درمطابقت به احکام شرعي وقانوني هرآنچه هدايت فرمايند موجب تعميل خواهنـد
بود ».
مطلب مورد استهداء پس از مطالعه وابرازنظربرياسـت محتـرم تـدقيق
ومطالعات به جلسه مورخ  1392/4/11مقام محترم شورايعالي سـتره محکمـه
مفصالً مطرح بحث قرارگرفت وقرارمصوبه شماره ( )519هدايت ذيل صادرنمود :
«چون قاضي درمحکمه استيناف برموضوع رسيده گي کـرده بـه هـيچ
صورت دررسيده گي ابتدائي اشتراک کرده نميتواند ».
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متن مصوبه مقام منحترم شورایعالی ستره محکمه بدینوسیله بـه محـاکم
محترم استیناف والیات اخبار شد تاآنرا به محاکم مربوط تعمیم نموده ومطابق به آن
تعمیل نمایند)120 ( .

 -120درمورد تکمیل نصاب هیأت قضایی وامورمربوط بآن  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
 :1متحدالمآل شماره ( )1001-931مؤرخ1391./5/2
:2متحدالمآل شماره ( )2308-2236مؤرخ1391/10/2
:3متحدالمآل شماره ( )1200-1125مؤ رخ..1392/8/4
:4متحدالمآل شماره ( )2245-2166مؤرخ .1393/10/20
 :5متحدالمآ شماره ( )2479-2402مؤرخ .1393/10/30
:6متحدالمآل شماره ()1815-1739مؤ رخ.1392/10/4
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توجیه ماده هشتم
قانون زمینداری
متحدالمال شماره ( )975 -903مورخ 22ر5ر1392
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
دیوان مدنی وحقوق عامه محکمه استیناف والیت بدخشان مراتباتی را
استهداء نموده اند.
«فقره اول ماده هشتم قانون تنظیم امور زمینداری چنین حکم می نماید:
(زمینداری که سند مدار حکم نداشته وزمین متصرفه وی ثبت دفتر امالک دولتی
نبوده واشخاص دیگر نیز ادعای ملکیت نکرده و عالیم آبادی و کار زراعت درآن
مشاهده شود و پلوان شریکان بیشتراز ( )35سال تصرف اورا تائید بدارند وتحت
پروژه دولتی قرار نداشته باشد زمین مذکور الی صد جریب اصل مساحت به اساس
تصرفات مالکانه ملکیت شخص محسوب میگردد).در ماده مذکور چند مورد
ابهام به نظر میرسد:
 -1تائید ()35ساله پلوان شریک زمین در بعضی از محاکم به
مشکل شهادت عندالمحکمه اداء میگردد ودر بعضی از محاکم ذریعه
استعالم تائید پلوان شریک را اخذ می دارند به کدام یک از این دو رویه
اعتبار داده شود.
 -2بعضی از موارد دیده میشود که زمین تحت دعوی ،اصالً
پلوان شریک نداشته بلکه حدوداربعه آن راه عامه ویا کوه بالمالک می
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باشد ویا در یکطرف زمین ملکیت خود مدعی علیه باشد چگونه اجراآت
شود.
 -3بسا از حاالت دیده میشود که سن پلوان شریک فعلی زمین
کم تر از ()35سال بوده وکسیکه سن وی کمتر از ()35سال باشد
چگونه مدت بیشتر از ()35سال تصرف زمین تحت دعوی را تصدیق و
تائید بدارد.
مطالب فوق الذکر غرض حل مشکل راستای وظیفوی وجهت اجراآت
درست وبهتر قانونی خدمت مقامات عالیه استهداءً تقدیم گردید در زمینه آنچه
هدایت فرمایند قابل تعمیل است».
محتوای استهدائیه مورد غورتدقیقی ریاست محترم تدقیق و مطالعات قرار
گرفت مدققین قضائی آن اداره محترم در زمینه چنین ابراز نظ رنموده اند.
«قانون تنظم امور زمینداری طبق صراحت ماده دوم آن در مجموع جهت
ایجاد نظم واحد و با اعتبار زمینداری در سطح کشور و تشخیص زمین ملکیت
دولت واشخاص و تنظیم دفاتر امالکی و ثبت اراضی برویت اسناد مدار حکم در
دفاتر مربوط وضع گردیده است و در مجموع تمام این اهداف از طریق عملیه
تصفیه بر آورده می شود  .ماده هشتم قانون تنظیم امور زمینداری نیز حکم صریح
در مورد زمینداریکه سند مدار حکم نداشته باشد ،داردودر زمینه راه حل مناسب را
به هیئت تصفیه حکم مینماید.
ولی بروز مورد متعلق به فقره ()1ماده هشتم در محکمه به دو حالت قابل
تصور است:
-1از طریق دعوی بین شخص حقیقی و زمیندار ویا شخص حکمی یعنی
دولت و زمیندار که د رهر دو صورت زمانیکه باالی زمین بدون اسناد دست داشته
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شخص ادعا صورت گیرد از حکم مندرج فقره ()1ماده هشتم خارج میگردد ود
رصورت وجود دعوی برزمین فاقد اسناد نمیتواند به اساس تائید پلوان شریکان از
تصرف مالکانه شخص به موضوع رسیده گی نمود بلکه د رزمینه طبق مدارک
اثباتیه مندرج قانون اصول محاکمات مدنی به دعوی رسیده گی گردیده و منفصل
میگردد .زیرا شرط اعتبار تائید پلوان شریکان عدم وجود ادعا از جانب اشخاص و
با عدم قیدیت ان به دفتر امالک دولتی میباشد.
-2بدون وجود دعوی از طریق وقوع عقد بیع وامثال آن برزمین فاقد سند
و یا تقاضای تسجیل چنین ملکیت به وثایق شرعی.
در این صورت محاکم میتوانند طبق رهنمود تنظیم اسناد شرعی مبنی بر
توثیق عقد بیع ،انتقال و تسجیل ملکیت مصوب()563مورخ 1391/4/27
شورای عالی ستره محکمه منتشره برج سنبله سال  – 1391مجله قضاء اجراآت
نمایند .وطبق جزء (الف)ماده ( )4آن اخذ معلومات از پلوان شریکان ذریعه
استعالم صورت میگیرد و ازینکه موضوع اخذ معلومات میباشد نه ادای شهادت
لذا شروط مربوط به ادای شهادت درآن مالک و معیار نمیباشد.
ثانیاً در متن فقره ()1ماده هشتم قانون تنظیم امور زمینداری کلمه پلوان
شریکان مطلقاً ذکر گردیده بناءً در صورتیکه زمین محدود به ملکیت شخص نباشد
پلوان شریک متصل نداشته باشد در چنین موارد منظور از پلوان شریکان سایر
زمینداران محل و لوزمین آنها با زمین مورد بحث اتصال پلوان نیز نداشته باشد
خواهد بود».
متن استهداء و نظر تدقیقی مرتب بر آن بالتفصیل در جلسه مورخ
 1392/5/1شورای عالی ستره محکمه مطرح است و قرا رمصوبه ()608در
مورد هدایت ذیل صادر گردید.
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«نظرریاست محترم تدقیق و مطالعات تائید شد به تمام محام متحدالمآالً
اخبار گردد».
نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات که مورد تائید مقام محترم شورای
عالی ستره محکمه قرار گرفته است بدینوسیله به محاکم محترم استیناف والیات
متحدالمآالً خبــر داده شد تا آنرا به محاکم مربوط تعمیم و مطابق به آن تعمیل
گردد)121 (.

 -121بارتباط رعایت قانون زمیند اری دراجرای امور وثایق  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
 :1متحدالمآل شماره ( )3750-3680مؤرخ1389./8/19
:2متحدالمآل شماره ( )1144-1072مؤرخ .1390/7/27
 :3متحدالمآ شماره ( )2085-2006مؤرخ .1393/8/28
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درجرایم فساد اداری
حبس تعطیل موردندارد
متحدالمال شماره ( )1048 - 976مورخ 22ر5ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
رياست عمومي څارنوالي نظامي مبارزه با جرايم فساد اداري معاونيت لوي
څارنوالي درامور نظامي مراتب ذيل را استهداء نموده اند:
« با انفاذ قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژي مبارزه عليه فسـاد اداري بـه
منظور مبارزه مؤثر عليه جرايم فساداداري طوري که مقـام محتـرم درجريـان
قراردارد  ،ادارات اختصاصي در يک تعداد ازارگانهاي دولت منجمله ارگانهـاي
عدلي و قضايي ايجاد گرديد .تا آن زمان جـرايم وظيفـوي منسـوبين نظـامي و
عسکري بر حسب قوانين نافذه توسط څارنوالي هاي مربوط تحقيـق  ،تعقيـب و
توسط محاکم نظامي منفصل ميگرديد بعد ازان څارنوالي هاي اختصاصي مبـارزه
عليه جرايم فساداداري ملکي و نظامي در سطح لوي څارنوالي و محـاکم جـرايم
ناشي ازفساد اداري درچوکات مقام محترم ستره محکمه ايجاد که اکنون عمـالً
فعاليت دارد در اين عرصه وقتاً فوقتاً مصوبات شوراي عالي مقام سـتره محکمـه
جهت تطبيق يکسان وبالانحراف قوانين صادر گرديده است  .به تاسي ازمصـوبه
شماره  1107مورخ 7ر9ر 1391حينيکه قضاياي نسبتي اردوي ملي از طريـق
څارنوالي عمومي نظامي مبارزه باجرايم فساد اداري تحقيق  ،تعقيب و به محکمـه
ناشي ازجرايم فساد اداري محول گرديد .بعد ازصدور حکم درمورد محکـومين
حبس تنفيذي الي يکسال که مطابق فقره دوم ماده هفتم قانون جـزاي عسـکري
درقطعه سپري نمايد مشکل ازناحيه تطبيق آن به ميان آمد نـاگزير طـي پيشـنهاد
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مشخص ازمقام محترم ستره محکمه در زمينه طالب استهداء شديم آن مقام مصوبه
شماره  1545مورخ 15ر12ر 1391را درمورد صادرو تصريح نمود که جرايم
فساد اداري شامل جرايم وظيفوي نبوده و جرايم غير وظيفوي که توسط محـاکم
ملکي رسيده گي ميشود حبس شانرا در محبس سپري مينمايند سپس مصوبه به تمام
څارنوالي هاي مربوط تکثير وبه منصه اجراء قرارداده شد ،عالوتاً در مصوبه تذکر
رفته که قانون جرايم عسکري به هيچ وجه وجوه محل تطبيق رادر جرايم فسـاد
اداري ندارد که باا نفاذ مصوبه مذکور درچندين مورد ابهام به مالحظه ميرسد که
ايجاب وضاحت رامينمايد متمني هستيم مطالب ذيل را به منظور پيشبرد بهترامـور
رهنمايي الزم فرماييد :
 -1بدون شک مرتکبين جرايم فساد اداري مؤظفين خدمات عامه که در
برگيرنده نظاميان نيز ميباشد بوده فلهذا مؤظفين خدمات عامه حين اجراي وظيفه به
علت اجراء وظيفه ويا ناشي از وظيفه مرتکب جرم فسـاداداري يعنـي تزويـر ،
اختالس  ،رشوت  ،سو استفاده و غيره که درماده سوم قانون نظارت بـر تطبيـق
ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري ميگردد پس هدف جرم غيروظيفـوي همـان
جرايمي که شامل کتگوري جرايم نظامي نبوده ،ميباشد يا چطور .
 -2اگر منسوب عسکري و نظامي حين اجراي وظيفه مرتکـب جـرم
سوء استفاده از صالحيت که درماده  39قانون جزاء عسکري و ماده  42قانون
جرايم عسکري تسجيل گرديده است  ،گردد درتعیين وصف عمل جرمي به قانون
جزاء مراجعه شود يا قوانين خاص چنانچه ماده  521قانون جزادر زمينـه چنـين
صراحت دارد  :درمواري که قوانين خاص احکام جزايي راتنظيم کرده باشـد در
صورتيکه قانون خاص موجود باشد به قانون عام مراجعه نميشود .
 -3ماده دهم قانون جرايم عسکري و مقرره طرز سپري نمودن مجازات
حبس تنفيذي الي يکسال حکم ميکند منسوبيني که به مدت يکسال حبس تنفيـذي
محکوم به مجازات ميشوند حبس شان رادر قطعه با محدوديت هايي که در مقرره
آمده سپري نمايد  .مصوبه  1545مورخ 15ر12ر 1391باالي محکومين پوليس
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ملي و قطعاتي که داراي تشکيالت نظامي مانند محکومين اردوي ملي قابليت تطبيق
را به ارتباط حبس تنفيذي الي يکسال داراء بوده يا چطـور در صـورتيکه جنبـه
تطبيقي داشته باشد کسانيکه قبل از مصوبه مرتکب جرم شده و بعـد از مصـوبه
فيصله هاي قطعي و نهايي درمورد شان صادر شده به محبس اعزام شوند يـا بـه
قطعه.
 -4بعضي ازمحاکم محترم ناشي ازجرايم فساد اداري واليات متهمين را
مطابق ماده  8قانون جرايم عسکري به حبس هاي معطل محکوم نمـوده اسـت
درمورد اعزام آنها به قطعات مشغول انجام فعاليت محاربوي يا محبس چه روشی را
اختيارنماييم تا در تطبيق بالانحراف مصوبه به څارنوالي هاي نظامي هدايت قانوني
صادر فرمايند .لطف مقام رادر زمينه مبني بر توضيح مطالبه فوق تقاضا داريم ».
مطالب مورد استهداء تحت غور و مداقه مدققين قضايي رياست محتـرم
تدقیق و مطالعات قرارگرفت و چنين ابراز نظر بعمل آمده است :
« در باره مدققين بدين نظر اند که :
 -1جرايمي که درماده سوم قانون نظارت بر تطبيق سـتراتيژي مبـارزه
عليه فساد اداري ازجمله جرايم فساد اداري قلمداد شده اگر وظيفوي باشد ياغير
وظيفوي مرتکبين آن تحت جرايم فساد اداري تحت محاکمه قرار مي گيرد .
 -2متهمين جرايم فساد اداري توسط قوانين خاص محکوم به مجـازات
ميشوند اما مجازات همچون اشخاص تعطيل و تعليق نگرديده بلکه به اساس فقـره
يک ماده  15قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري با ايشـان
معامله صورت ميگيرد.
 -3طوريکه در مصوبه قبلي شوراي محترم عالي ستره محکمه نيز تسجيل
يافته مرتکبين همچو جرايم حبس محکوم بهاي شانرا در محبس سپري مينماينـد.
مرجع مستهدي طبق ان اجراآت خويش را عيارسازند.
 -4جهت توحيد مرافق قضايي شوراي عالي محترم ستره محکمه درمورد ماده
 4استهدائيه هدايت مقتضي راصادر خواهند فرمود».
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حينيکه جريان فوق و نظر تدقيقي مرتب بر آن درجلسه مـورخ 1ر5ر1392
شوراي عالي ستره محکمه مطرح گرديد مقام محترم باالثربموجب مصوبه شـماره
 613در زمينه هدايت ذيل صادر گردید :
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد شد مزيد بـران در قضـاياي
فساد اداري منسوبين نظامي ،حبس تعطيل محل ندارد .
موضوع به جميع محاکم طور متحد الـمال اخبار گردد »)122 (.

 -122درموردقضایای فساد اداری  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )156مؤرخ 1389./1/17
:2متحدالمآل شماره ( )1173-1101مؤرخ .1389/4/10
 :3متحدالمآل شماره ( )1400-1320مؤرخ .1389/4/23
 : 4متحدالمآل شماره ( )3175-3137مؤرخ 1389./9/25
:5متحدالمآل شماره ( )71-1مؤرخ .1391/1/9
:6متحدالمآل شماره ( )2089-2018مؤ رخ1391./8/2
:7متحدالمآل شماره ( )221-147مؤرخ 1392./1/17
 :8متحدالمآل شماره ( )858-785مؤرخ 1393/6/19
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به جزءمسؤولین مخزن
هیچکس حق دخول به مخزل وثایق راندارد.
ازترتیب مثنی ها
توسط اشخاص غیر مسلکی و غیر مسول جداً خود داری گردد.
متحد المال شماره( )1582مورخ17ر6ر1392
ریاست تفتیش قضائی ستره محکمه
با ساس بررسی و تفتیش هیأت اعزامی این ریاست که امور قضائی،اداری
،مالی ،اقتضائی و کنده های وثایق اجراء شده را تحت بررسی و مالحظه قرار
میدهند در بعضی محاکم استیناف والیات کشور به مثنی های و ثائق اجراء شده بانو
اقصات و خالهای عمده در ترتیب و انجام مثنی ها مقابل گردیده که قبل از ثبت و
راجستر شدن آنها به کمپیوترو مالحظه رؤسا و قضات مسلکی تحت اجراء قرار
گرفته واز جانب دیگر هیچ یک از کتب(کنده های تمام شده و ثائق)بمالحظه
مفتشین قضائی غرض رسیدگی،بررسی و رهنمائی رفع نواقص که ساالنه به محاکم
والیات عازم میشوند رسانیده نشده و کمبودی ها و نواقص زیادی در ترتیب مثنی
ها و جود دارد .زیرا مثنی ها غالباً بخط و کتابت تحویلداران معتمدین ایکه اشخاص
مسلکی نبوده صالحیت قضائی و تجربه محرری ندارند و از طرفی هم احساس
مسؤولیت نمیکنند ،ترتیب گردیده بسیاری از مشکالت بعدی محاکم از اجراآت
ناسالم همچو اشخاص غیر مسلکی و غیر مسؤول در امور مخازن نشأت میکند .از
آنجا که حفظ امانات هم وطنان با الخاصه اسناد شرعی شان که در مخازن محاکم
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استیناف والیات نگهداری می شود خیلی ها مهم بوده و عند االقتضا و ضرورت
باساس در خوسات متقاضیان مثنی های آن ترتیب وبدسترس آنان قرار داده
میشود  .ایجاب مینماید د رمخازن محاکم استیناف والیات در رابطه به ترتیب
مثنی ها و ارائه معلومات کنده های وثایق شرعی هم وطنان اشخاص مسؤول
ومسلکی گماشته شوند تا در آینده بروز مشکالت نگردد و به عموم محاکم هدایت
داده شود که منبعد آنعده کنده جات کار تمام (تکمیل شده )راقبل از مالحظه و
بررسی مفتشان قضائی که همه ساله غرض تفتیش عادی ساالنه امور قضائی
،اداری،اقتضائی،مالی،سلوک قضائی ،امور وثایق ترتیب مثنی ها و غیره محاکم
والیات کشور طبق پالن منظور شده و مطروحه عازم میشوند به دسترس شان
قرارداده وبمشاهده آنها رسانیده شود .بعداً برویت جد اول دوره تسلیمی
بحضورهیأت سه گانه قاضی به مسؤولین مخازن مربوط تسلیم داده شوند.
جهت رفع نواقص فوق الذکر طی پیشنهادیه شماره ()1527
مورخ 1392/6/13خویش بمقام محترم عالی ستره محکمه تقدیم که حضور
جاللتمآب محترم قضاوتپوه بهاء الدین "بها" رئیس دیوان جزای عمومی و کفیل
ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان ذریعه حکم تاریخی 1392/6/13شان
چنین هدایت ارشاد فرموده اند:
-1به تمام ریاست های محاکم والیات کتبی هدایت داده شود تادر مورد
ترتیب مثنی اسناد شرعی از دفاتر مضبوطه مخازن اسناد توجه جدی مبذول داشته
به جز از شخص مسؤول ثبت اسناد که از طرف ستره محکمه تعیین گردیده است
به هیچوجه شخص دیگری را اعم از تحویلدار و یا نام دیگری اجازه ندهند که به
کتب ثبت اسناد محفوظ دسترسی داشته ویا به ترتیب مثنی بپردازند.
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-2آمریت محترم عمومی اداری قوه قضائیه در والیاتیکه مخازن آمر
مسؤول ویا مامور مسؤول و مؤظف از طرف ستره محکمه نداشته باشد آمر
مسؤول مخزن را پشبینی و به شورای عالی ستره محکمه پیشنهاد نماید که منظور
و توظیف گردد.
مراتب فوق نقالً ارقام یافت در حصه خویش نکات فوق الذکر را مدنظر
داشته طبقاً اجراآت خویش را عیار و از اجراآت و ترتیب مثنی ها توسط اشخاص
غیر مسلکی و غیر مسول جداً احتراز و خود داری گردد)123 (.

 -123درموردجلوگیری ازجعل وتزویر دروثا یق  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )214مؤرخ 1389./1/8
:2متحدالمآل شماره ( )2869-2795مؤرخ .1389/12/13
 :3متحدالمآل شماره ( )2994-2924مؤرخ .1389/9/4
 : 4متحدالمآل شماره ( )144-73مؤرخ1390/1/30
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کتب ثبت وثايق
تحت کار هفته وارمورد بررسي و کنترول قرارگیرد
تاازثبت،مهر و امضاء بازنماند .
قضات حين تبديلي  ،تقاعد وياختم وظيفه
دفاترثبت محفوظ وثايق دوران کاري خويش را بررسي
نموده وآنرا نيم کاره نگذارند .
متحد المال شماره ( )1124 - 1049مورخ 30ر7ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
رياست محکمه استيناف واليت غزني ضمن استهدائيه اي دررابطه به اينکه
تعدادي از وثايق مختلف النوع که دردوران سرپرست وقت محکمه ابتدائيه
ولسوالي جاغوري آن واليت اجراء شده  ،بدون مهر و امضا مانده است  ،طالب
هدايت شده بودند که موضوع غرض ابراز نظر تدقيقي به رياست تدقيق و مطالعات
محول  ،آن اداره در زمينه نظر شانرا ارسال و جريان باالتفصيل درجلسه
مورخ2ر7ر 1392به مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه گزارش داده شد
درنتيجه قرار مصوبه شماره  955هدايت ذيل صادر گرديد :
« رياست محکمه استيناف قاضي مذکور را احضار وا مور مذکور را خاتمه
دهد .
به منظور ايجاد انتظام بهتر وبرخورد دقيق وسريع در اجراء وثايق شرعي
وثبت محفوظ آن هدايت صادر ميگردد تا تمام قضاتي که دراجراي وثايق اشتغال

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

دارند کتب ثبت وثايق تحت کار شانرا هفته وارمورد بررسي و کنترول قراردهند
تاثبت وثايق ازمهر و امضاء بازنماند .
روساي محاکم و قضات مربوط مکلف اند تا حين تبديلي  ،تقاعد وياختم
وظيفه دفاترثبت محفوظ وثايق دوران کاري خويش را بررسي نموده و آنرا نيم کاره
نگذارند تا موجب ضياع حقوق شهروندان نگردد.
موضوع به جميع محاکم طور متحد المال اخبارگردد ».
متن مصوبه فوق به محاکم محترم استيناف واليات متحد الماالً اخبار شد تا
هدايت مندرج آنرا به محاکم مربوط خويش اطالع نمايند تا مطابق به آن اجراآت
بعمل آورند )124 (.

 -124بارتباط رهنمود های عمومی دراموروثا یق ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )159-122مؤرخ 1390./1/22
:2متحدالمآل شماره ( )422-389مؤرخ .1390/4/14
 :3متحدالمآل شماره ( )2198مؤرخ .1393/9/11
 : 4متحدالمآل شماره ( )3066-2994مؤرخ 1391./12/1
 :5متحدالمآل شماره ( )1685-1605مؤرخ .1393/8/2
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تشکيل محاکم ابتدائيه
سه نفر قاضی میباشد .درصورت کمبود دو ویایک نفر قاضي  ،صالحيت
رسيده گي دارند .
متحد المال شماره ( )1200- 1125مورخ 4ر8ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه

رياست محترم ديوان تجارتي ستره محکمه ضمن پيشنهاديه اي مراتب ذيل
را قابل غور مقام محترم شوراي عالي دانسته بودند :
« ماده دهم قانون جديد تشکيالت تحت عنوان رسيده گي قضايا توسط
قضات چنين صراحت دارد:
درمرحله ابتدائيه توسط سه نفر قاضي  ،مگر اينکه تعداد قضات موجود
درتشکيل قوه قضائيه کمتر از سه نفر باشد چون درتشکيل سه نفر قاضي در محاکم
ابتدائيه درنظرگرفته شده است  ،کمتر از سه نفر اگر رسيده گي کند خالف
تصريح قانون مي آيد وفيصله شان قابل بطالن است  .لذا براي تطبيق قانون به نظر
من بهتر خواهد بود خدمتي ها بست هاي خود را اشغال کنند ودر صورت معذرت
در بست هاي محاکم غير فعال مقرر و درجاي مناسب خدمتي گرفته شوند و اگر
اعضا محترم محاکم استيناف واليات تکميل باشد به منظور تکميل نصاب محاکم
ابتدائيه از اعضاء استيناف تکميل شود ».
مطلب پيشنهادي طي جلسه مورخ 12ر6ر 1392شوراي عالي مطرح
بحث قرارگرفت و حسب مصوبه شماره  823هدايت ذيل صدور يافت :
« تشکيل جميع محاکم ابتدائيه حايز سه نفر قضات بوده هرگاه سه نفر
همه مقرر و حاضر نباشند دو نفر قاضي و درغيرآن يک نفر قاضي به امور محاکم
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ابتدائيه صالحيت رسيده گي دارند  .اطالق کمتر ازسه نفر به يکي و دو موجه
ميباشد .
موضوع طور متحد المال به جميع محاکم اخبار گردد ».
متن مصوبه متحد الماالً به تمام محاکم اخبارشد تا به محاکم اثر اثر تعميم
يابد.
متن مصوبه فوق به محاکم محترم استيناف واليات متحد الماالً اخبار شد تا
هدايت مندرج آنرا به محاکم مربوط خويش اطالع نمايند تا مطابق به آن اجراآت
بعمل آورند )125 (.

 -125درمورد تکمیل نصاب هیأت قضایی وامورمربوط بآن  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
 :1متحدالمآل شماره ( )1001-931مؤرخ1391./5/2
:2متحدالمآل شماره ( )2308-2236مؤرخ1391/10/2
:3متحدالمآل شماره ( )902-837مؤ رخ..1392/4/26
:4متحدالمآل شماره ( )2245-2166مؤرخ .1393/10/20
 :5متحدالمآ شماره ( )2479-2402مؤرخ .1393/10/30
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اصل فیصله محکوم باعدام
بریاست جمهوری ارسال وکاپی مصدقه آن جهت
تعیین سرنوشت سایرمتهمین به محکمه مربوط
ارجاع گردد.
متحد المال شماره ( )1276- 1201مورخ 8ر8ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
اند :

رياست محترم تحريرات مقام ستره محکمه مراتب ذيل را پيشنهاد نموده

«عده اي از هموطنان و مراجعين محترم طوري عرايض و شکايات شانرا
به اين رياست تقديم ميدارند که  :دوسيه هاي متهمين محکوم به اعدام بعد از
صدور فيصله نهايي از طرف مقام عالي ستره محکمه به رياست محترم جمهوري
ارسال ميشود که در زمره متهمين وشاملين دوسيه هستند کساني که در محکمه
استيناف به حبس محکوم و قضيه درمرحله تمييز به نقض مواجه ميشود ولي چون
دوسيه درحصه محکومين به اعدام طوريکه در باال عرض شد غرض توشيح به
رياست محترم جمهوري ارجاع ميشود بناءً فيصله منقوضه از بررسي مجدد باز
ميماند .
بناءً عارضين خواهان رفع مشکل و تعيين سرنوشت خويش ويا اقارب
نزديک شان ميباشند  ،فلهذا به منظور حل معضله موضوع را وسيلتاً به مقام عالي
درميان گذاشته تا آنچه هدايت فرمايند در پرتو آن رسيده گي و به رفع مشکل
عارضين پرداخته شود» .
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حينيکه مطلب پيشنهادي درجلسه مورخ 9ر7ر 1392شوراي عالي ستره
محکمه مطرح بحث قرارگرفت  ،قرار مصوبه  991در زمينه هدايت ذيل صادر
گرديد :
« درچنين صورت که فيصله درمورد متهم محکوم به اعدام درديوان ستره
محکمه تاييد وراجع به سايرين نقض و قابل احاله به محکمه تحتاني باشد  ،کاپي
مصدقه فيصله مذکور از دوسيه اخذ  ،اصل به رياست جمهوري اسالمي افغانستان
وکاپي به محاکم تحتاني محول شود » .
هدایت مندرج مصوبه فوق بدینوسیله بمنحاکم استیناف اخبار شد تاآنرا
به محاکم مربوط تعمیم وبادرنظرداشت آن اجراآت مقتضی قانونی بعمل آورند.
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محکمه استيناف
درمورد فيصله صادره محکمه ابتدائيه ضمن قراريا فيصله
رسيده گي نمايد ،رسيده گي مکتوبي صحت ندارد .
متحدالمال شماره ()1352 -1277مورخ 11ر8ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
رياست قضاياي دولت وزارت محترم عدليه دررابطه به ادعاي دولت عليه
جمعه خان وسيد صابرمسکونين واليت دايکندي ضمن استهدائيه اي مراتبي راطالب
هدايت گرديد که مطالب مورد استهداء تحت غورومطالعه تدقيقي رياست محتـرم
تدقيق ومطالعات قرارگرفته چنين ابراز نظربعمل آمده است:
«ازاستهدائيه رياست عمومي قضاياي دولت چنين معلوم ميشود که ديـوان
مدني وحقوق عامه محکمه شهري واليت دايکندي دررابطه بـه دعـوي حقـوقي
اساميان جمعه خان وسيد صابرعليه قضاياي دولت قرارقضائي نمبر( )34-21مورخ
 1391/9/13راصادرکه دوسيه باالثرعدم قناعت نماينده قضاياي دولت به محکمه
استيناف واليت دايکندي ارجاع گرديد اما محکمه مربوط به عوض انکـه دوسـيه
رامورد رسيده گي قضائي قراردهد قرارقضائي ديوان مدني وحقوق عامه دايکنـدي
راذريعه مکتوب تائيد ودوسيه رادوباره به رياست قضاياي دولت ارسال نموده است
وقضاياي دولت دررابطه به فرجام خواهي موضوع طالب هدايت شده است .
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مطابق ماده هفتم قانون تشکيل وصالحيت محاکم درصورتيکه طرفين بـه
حکم محکمه تحتاني قناعت نداشته باشند شکايت واعتراض خود راميتواننـد بـه
محکمه فوقاني تقديم نمايد .
بناءًمدققين قضائي به اين نظراند که دوسيه دو باره به محکمـه اسـتيناف
واليت دايکندي ارجـاع گردد تامحکمه موضوع رامـورد رسيده گي قـرارداده
وتصميم خود را درزمينه بداخل فيصله يا قرارصادرنمايد تا مجال قناعـت يافرجـام
خواهي براي طرف غيرقانع قانوناً فراهم باشد بعداً درصورتيکه طرف غيرقـانع بـه
حکم صادره قناعت نداشته باشد ميتواند تميز طلب شود ».
حينيکه تفصيل جريان توأم با نظرتدقيقي درجلسه مـورخ 1392/7/30
مقام محترم شورايعالي ستره محکمه گزارش داده شد قرارمصوبه ( )1043هدايت
ذيل صادرگرديد .
« محکمه استيناف درمورد فيصله صادره محکمه ابتدائيه ضـمن قراريـا
فيصله رسيده گي نمايـد رسـيده گـي مکتـوبي صـحت نـدارد  .موضـوع
طورمتحدالمـال به محاکم اخبار گردد ».
مراتب فوق بدینوسیله بمحاکم محترم استیناف اخبار شد تاآنرا به محاکم
مربوط نیزتعمیم نموده ومطابق به آن عمل نمایند.
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طرزترتیب وثیقه
حصروراثت بازماندگان متوفی که مقیم خارج اند
متحد المال شماره ( )1431- 1353مورخ 29ر8ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
وزارت محترم امور خارجه ضمن مکاتيبي درمورد وثايقي که بـه مقصـد
تثبيت ورثه دوتن ازهموطنان در محکمه مربوط محکمه استيناف واليت بلخ ترتيب
و جهت تاييد به آن وزارت فرستاده شده چنين نگاشته اند :
« طوري که مشاهده ميگردد درمتن وثايق ذکر گرديده است که اين وثيقه
ها به منظور مهاجرت ورثه مرحومين بخارج کشور ترتيب گرديده است .
به نظر اين وزارت خطر احتمال سوء استفاده اين اسـناد توسـط افـراد
فرصت طلب شبکه هاي قاچاق انسان احساس ميگردد که هموطنان مارا به مصايب
و مشکالت زياد مواجه سازد و از طرف ديگر صدور همچو اسناد مخالف پاليسـي
دولت ميباشد .
بناءً مراتب با ارسال کاپي وثايق ياد شده وکاپي مکاتيب ذکر شده به توجه
مقام محترم رسانيده شد متوقعست ازچگونگي ترتيب وثيقه ها که آيادر پرتو احکام
قانون و مقررات نافذه کشور ترتيب گرديده است  ،اين وزارت رادرجريـان قـرار
دهند و به محاکم کشور هدايات الزم صادر نمايند تا در ترتيب و صـدور همچـو
اسناد دقت زياد بعمل آورند.
همچنان بخاطر جلوگيري از جعل و تزوير تقاضا ميگردد تا رياست محترم
منابع بشري منبعد همه روزه رسماً جدولهاي تاييدي اسناد ارسال شده به رياسـت
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امور قنسلي را به اين وزارت گسيل دارند تا وثايق صادر شده با جدول هاي ارسالي
شما تطبيق داده شود و از صحت وثايق اطمينان حاصل گردد ».
رياست محترم تدقيق ومطالعات پس از مطالعه و تدقيق بر موضوع چنـين
ابراز نظر کرده اند:
« وثايق شرعي داراي انواع مختلف بوده و درمجموع حاوي اقرار مقـر
ويا اخبار مخبرين ميباشد که درمورد مشخص اقرار و اخبار خود هارا درج وثيقـه
شرعي نموده ازجانب آمريت وثايق بادرج آن در ورقه وثيقه و ثبت آن بـه کنـده
حايز اعتبار بيشتر ميگردد و درکنار آن موضوع اقرار و اخبار نيز بايـد واضـح و
مشخص باشد و ازجمله مواردي باشد که اثر حقوقي ياقانوني روي آن مرتب گردد
 .وبايد خلص موضوع آن در ستون موضوع وثيقه درج گردد طوري که مالحظـه
ميگردد وثايق مندرج استهدائيه از اقرار سه نفر مقرين ترتيب گرديده و موضوع آن
اخبار از شهادت و در ضمن حصر ورثه شخص متوفي ميباشد که در ستون موضوع
از آن ياد آوري گرديده است بناء ذکر عبارت ( وثيقه هذا به منظور مهاجرت بـه
خارج ازکشور ترتيب گرديده ) در ستون تشريحات وثيقه کـه درحقيقـت تمـام
تشريحات بايدحاوي اخبار مخبرين و مقرين باشد کدام جايگاه و اثر قانوني نـدارد.
ال موضوع ترتيب وثايق شده نميتوانـد
آمريت هاي وثايق از ذکر چنين موارد که اص ً
جداً احتراز نمايند ».
مالحظات وزارت محترم و نظر تدقيقي مرتب بران طي گزارشي به جلسه
مورخ 7ر8ر 1392مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه تقديم گرديدکـه طـي
مصوبه  1078در زمينه هدايت ذيل صادر گرديد :
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تاييد است موضوع متحد الماالً به
محاکم اخبار گردد».
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نظر رياست تدقيق ومطالعات که مورد تاييد شوراي عالي سـتره محکمـه
قرارگرفته است بدينوسيله به محاکم محترم استيناف واليات اخبار شد تا انرا به تمام
محاکم مربوط تعميم و مطابق به آن اجراآت قانوني نمايند )126 (.

 -126درمورد طرزالعمل ترتیب وثیقه حصر وراثت  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )1620-1548مؤرخ1389./5/28
:2متحدالمآل شماره ( )522-447مؤرخ1392/310/24

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

کرايه مترانه
مخالف عرف عام کشور است وبر دکاکين
مصداق پيدا کرده نميتواند .
متحد المال شماره ( )1507 - 1432مورخ 3ر9ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
رياست تدوير و مراقبت مکروريانها به ارتباط مصوبه شماره  816مـورخ
18ر5ر 1390شوراي عالي ستره محکمه در باره اجازه دکاکين استهداء نمـوده
بود که خالصه ذيل را افاده مينمايد :
« موضوع تمديد اجاره دکاکين از طريق مزايـده يـا از قـرار کرايـه
همجواران چندين بار به محکمه وساير مراجع کشانيده شده که باآلخره موضـوع
طي مصوبه شماره  816مورخ 18ر5ر 1390مقا م شوراي عالي ستره محکمه و
مصوبه تاييدي شماره  38مورخ 5ر10ر 1390شوراي وزيران پايان يافت و هيأت
ذيصالح مرکب از نماينده گان ذيصالح وزارت عدليه  ،ماليه  ،شاروالي کابـل و
تصدي تدوير و مراقبت مکروريان ها طبق آن اقدام به تثبيت کرايه دوکانها از قـرار
في متر مربع نمود و در زمينه اليحه جداگانه وضع نمود که تمام دکانها ي داخـل
ساحات مکروريان ها را به سه کتگوري تقسيم و کرايه في متر مربـع را يکهـزار
افغاني  ،هشتصد افغاني وششصد افغاني براي کتگوري ها اول  ،دوم وسوم تعيـين
نمودند ولي دکانداران فعالً حاضر به پرداخت اين مقدار کرايه نبوده و نيز حاضر به
تصفيه حسابات شان نمي باشند  ،همچنان عريضه مطبوع دکانداران مربوط حفظ و
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مراقبت مکروريان ها بعداز مواصلت استهدائيه نمبر فوق به اين رياست مواصـلت
ورزيده که دران دکانداران وضع اليحه متذکره در متن استهدائيه را خود سـاخته
رياست تدوير ومراقبت مکروريانها وانمود ساخته و قيـاس دکانهـاي عـادي را
بابانکهاي مستقر در ساحه غير عادالنه ونادرست ميخوانند ».
مدققين رياست محترم تدقيق و مطالعات درمورد چنين ابراز نظر نمودند :
«طوريکه متن استهدائيه رياست محترم تدوير و مراقبـت مکروريانهـا و
عريضه دکانداران با سوابق مالحظه گرديد  ،دکانداران کرايـه دوکانهـا را کـه
ازجانب هيأت موظف بعمل آمده گزاف وغير عادالنه خوانده اند  .عين مطلب قبالً
به ارتباط دوکانهاي ديگر از طريق وزارت ترانسپورت مواصلت کرده بود که نظـر
تدقيقي درمورد آن قرار ذيل ابراز گرديد :
( تاجايي که استهداء مورد غور قرار گرفت ابـراز نظـر درمـورد آن از
وظايف ستره محکمه نيست بلکه بهتر است تا وزارت محترم ترانسپورت درتماس با
وزارت محترم عدليه از طريق انستيتيوت قانونگزاري و تحقيقات علمـي حقـوقي
موضوع را از طريق طرح و تدوين سند تقنيني ايکه درهمه ادارات دولتي به شـکل
همگون قابل تطبيق باشد  ،حل نمايند  .و اين موضوع با ساير موضوعات درحـالي
قابل ارجاع به ستره محکمه ميباشد که سوال مطابقت قانون باقانون اساسـي ويـا
تفسير قانون مطرح باشد ) .
نظر فوق به موجب مصوبه شماره  956مورخ 25ر7ر 1391شـوراي
عالي ستره محکمـه تاييـد و ذريعـه مکتـوب شـماره  938و  939مـورخ
10ر8ر 1391رياست داراالنشا ابالغ شده است .
ازانجاييکه استهداء رياست تـدوير و مراقبـت مکروريانهـا و مطالبـه
دوکانداران نيز عين موضوع وزارت ترانسپورت را که قرار فوق تجويز شده احتوا
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مينمايد بنابرآن بهتر است دراين مورد نيز طبق آن اجراآت بعمل آيد وموضوع جهت
طرح و تدوين سند تقنيني که امور فوق را طبق عرف تجارتي و به طـور عادالنـه
تنظيم نمايد  ،محول گردد تا تمامي مراجع ذيربط به موجب آن عمل نمايند ».
مقام شوراي عالي با استماع گزارش جريان فوق قـرار مصـوبه 1142
مورخ 21ر9ر 1391چنين هدايت فرمودند :
« پروتوکول يا تابع قانون يا تابع عرف عام ميباشد  ،کرايه مترانه مخـالف
عرف عام کشور است وبر دکاکين مصداق پيدا کرده نميتواند الزم اسـت عـرف
تجارتي در زمينه بادرنظرداشت نظر تدقيقي رعايت گردد».
متعاقباً رياست عمومي امالک وزارت محترم ماليه طي استهدائيه داير بـر
اينکه در صورتيکه مستأجر به تثبيت کرائيه قناعت نداشته باشد آيا کميته مؤظـف
حق تجديد نظر وکسري را که در عوايد دولت بوجود ميآيد ،دارد ياخير؟مطالبي را
طالب هدايت گرديده باالثر موضوع باري به رياست تدقيق و مطالعات محول و پس
از ابراز نظر تدقيقي تفصيل جريان به مقام محترم شوراي عالي ستره محکمه تقديم
و قرار مصوبه  411مورخ 21ر3ر 1392هدايت ذيل صادر شد :
« قبالً راجع به تمديد اجاره دکاکين از طريق مزايده يا از قـرار کرايـه
همجواران مصوبه  1142مورخ 21ر9ر 1391شوراي عالي به متن ذيـل صـاد
رگرديده بود :
( پروتوکول يا تابع قانون يا تابع عرف ميباشد کرايه مترانه مخالف عـرف
عام کشور است وبر دکاکين مصداق پيدا کرده نميتواند  ،الزم است عرف تجارتي
در زمينه بادرنظـرداشت نظر تدقيقي رعايت گردد » .
بنابر اين درمورد اجاره محالت تجارتي دکاکين ،في باب دکان به اجـاره
داده شودو ضرورت به ذکر مساحت نيست ».
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متن مصوبات مذکور به مراجع مربوط اخبار گرديده و اينک به محـاکم
استيناف واليات اخبار شد تا به محاکم مربوط خويش تعميم و مطابق آن اجـراآت
قانوني نمايند )127 (.

 -127درمورد اجاره اماکن رهایشی ودکاکین دولتی ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )998-928مؤ رخ .1390/6/5
:2متحدالمآل شماره  )5568مؤ رخ 1390./10/21
:3متحدالمآ شماره ( )1521-1441مؤرخ .1393/7/21
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ترتیب وثایق و تهیه مثنی آنها
بادر نظر داشت تعلیماتنامه تحریر وثایق  ،تعلیمات نامه اشباه وثایق
ورعایت موازین قانونی صورت گیرد.
متحدالمال شماره ()2198مورخ 12ر9ر1392
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه:

طوریکه مفتشین قضائی امور قضائی و اداری محاکم کشور را مورد
بررسی خویش قرار داده اند کمی ها و کاستی ها ی زیاد در اجرای مثنی های وثایق
در مخازن محاکم کشور خصوصاً در ترتیب و تهیه مثنی در محاکم ابتدائیه و
لسوالی خان آباد والیت کندز بطور غیر قانونی،غیر مسلکی بدون در نظر داشت
تعلیماتنامه تحریر وثایق و تعلیمات نامه اشباه وثایق خالف موازین قانونی ترتیب و
اجراء گردیده که باعث مشبوهیت اسناد شرعی هموطنان عزیز ما میگردد.
فلهذا غرض رفع نواقص توجه جدی رؤسای محترم محاکم استیناف
والیات کشور معطوف میگردد تا قضات با تجربه الئق و مسلکی را موظف نمایند
،همرای آمرین و ثایق مخازن ومامورین مربوط کورس های رهنمالئی را دایر
نمایند و نکات ذیل را در حین تحریر و ترتیب مثنی مد نظر گیرند.
-1رهنمائی شود تا مطابق به احکام قانون،تعلیمات نامه تحریر و ثایق و
مقرره اجرای مثنی که در سیمینار سال  1386قوه قضائیه طی مصوبه شماره
()665مورخ  1386/8/29مقام محترم شورایعالی ستره محکمه به تصویب رسیده
تحریر مثنی را مدنظر داشته ترتیب نمایند.
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-2احکام تعلیمات نامه تحریر وثایق و مواد (19و )20تعلیمات نامه اشباه
وثایق مصوب سال1339ش را در ترتیب،تحریرو اجرای مثنی مدنظر گیرند.
-3سعی به عمل آید تا در تحریر مثنی و تحریر و ثیقه از قلم خورده گی
،ادویه غلطی،تراش و پاک کردن کلمات وغیره اشتباهات که باعث مشبوهیت
وتحت سوال رفتن و ثیقه ها میگردد کار گرفته نشده و اجداً احتراز گردد.
-4مسولین محترم خصوصاً قضات محترم ایکه وثیقه را امضاء و مهر
مینمایند دقت کامل و وقت اندک خود را ضایع فرموده ستون های تعرفه،اشخاص و
تشریح وثیقه ها را مطالعه نموده در صورتیکه مطابق به احکام قانون هدایت
تعلیمات نامه تحریر وثایق باشد امضاء ومهر نمایند.
-5از مقام محترم آمریت عمومی اداری قوه قضائیه متمنی و تقاضا مندیم
که آمریت های مخازن محاکم استیناف والیات را فعال فرموده و در رأس و
عضویت آنها قضات پاک نفس و با تجربه را مؤظف فرمایند تا از سکتگی و
پراگندگی ایکه فعالً مخزن های بعضی والیات دجار آن بوده واز جانب تحویلدار و
یا محرر محاکم شهری بطور غیر مسؤوالنه و مسلکی اجراء میشود و با توظیف
قضات مسلکی نواقص موجوده مرفوع خواهد شد.
-6ریاست محترم منابع بشری با همکاری ریاست های محاکم استیناف
کشور سعی اعظمی نمایند تا اشخاصی در مخازن و وثایق مقرر گردند که تجربه
کافی محرری و حسن خط و کتابت شان خوانا و واضح باشد وا زجانب هم با
تقواء وپرهیزگار باشند توظیف فرمایند.
-7ریاست های محترم محاکم استیناف کشور باهمکاری و تشریک
مساعی ریاست محترم مالی واداری مقام ستره محکمه کورس های کوتاه مدت را
در مراکز و تاالر محاکم دایر فرمایند تا قضات محترم با تجربه و مسلکی در
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ترتیب،تهیه و تحریر و ثایق با مسؤولین و محررین مخازن و وثایق دروس
تعلیماتنامه تحریر و ثیقه را پیش ببرند.
-8رؤسای محترم محاکم استیناف مسؤولیت ومکلفیت دارند تا نکات
فوق را وقتاٌ فوقتاً تعقیب و در تطبیق و کنترول آن سعی همه جانبه و اجراآت
مقتضی را مرعی فرمایند)128 (.

 -128بارتباط رهنمود های عمومی دراموروثایق ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
:1متحدالمآل شماره ( )159-122مؤ رخ .1390/1/22
:2متحدالمآل شماره  )422-389مؤ رخ 1390./4/14
:3متحدالمآ شماره ( )3066-2994مؤرخ 1391./12/1
:4متحدالمآل شماره ( )1122 -1049مؤر خ .1392/5/30
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محاکم ذیصالح
رسیده گی قضایای احوال شخصیه  ،نسب ،
میراث ،نکاح و طالق
متحد المال شماره ( )1657- 1583مورخ 24ر9ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه

نامه شماره  1213مورخ 12ر8ر 1392ریاست محترم تدقیق و
مطالعات از اثر استهدائیه نمبر  575مورخ 15ر7ر 1392ریاست محترم محکمه
استیناف والیت کابل در رابطه به موارد توضیحی قانون جدید تشکیل و صالحیت
قوه قضائیه واصل و مدققین قضایی انریاست محترم نظر تدقیقی خویش رادر زمینه
چنین ابرازداشته اند :
«احکام قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه بعد از نشر درجریده رسمی
نافذ و باانفاذ آن احکام مغایر سایر قوانین  ،لوایح و مقررات و متحد المالها ملغی
میباشد .
موضوع تقرر و تبدل قضات و نیز توظیف قضات خدمتی طبق احکام قانون
از وظایف مقامات قوه قضائیه میباشد  .ودرمورد قضایایی که صالحیت رسیده گی
آن به محاکم ولسوالی ها تفویض شده باید خاطر نشان گردد که قضاء والیت عامه
است که تقییدات و تخصیصات را میپذیرد و تخصیص قضاء و محاکم به
موضوعات مشخص  ،ازاحکام عمده قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه میباشد ،
بناءً ازاینکه صدور فیصله از طرف محکمه فاقد صالحیت مواجه به بطالن میگردد
لذا قضایای متذکره باید به محاکم ذیصالح آن محول گردند باآنهم از اینکه تفویض
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صالحیت موضوعات از برخی محاکم دیگر از وظایف شورای عالی قضاء میباشد
اگر مقام در زمینه طور دیگری الزم دانند موجب تعمیل میباشد» .
جریان فوق درجلسه مورخ 16ر8ر 1392شورای عالی مطرح بحث
قرارگرفت و قرار مصوبه نمبر  1135در زمینه هدایت ذیل صادر گردید :
« قضایای احوال شخصیه نسب و میراث به محاکم ولسوالی ها مربوط
است ولی قضایای نکاح و طالق آنچه به ازدواج تعلق میگیرد به محکمه احوال
شخصیه مرکز والیت محول شود ودر والیاتیکه هنوز محکمه احوال شخصیه
تشکیل نشده قضایای مربوط به دیوان مدنی محکمه شهری والیت محول شوند»
مراتب مصوبه مقام شورای عالی درحالیکه به مرجعش اطالع گردیده
،بدینوسیله به تمام محاکم استیناف ووزارت محترم عدلیه نیز اخبار شد )129 (.

 -129به تعقیب این متحدالمآل ،متحدالمآل شماره ( )1925-1846مؤرخ 1393/8/20
صادر شده ودرپیوست به مصوبه شماره ( )1135مؤ رخ  1392/8/16شورایعالی ستره محکمه
قابل مالحظه میباشد..
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قضایای اطفال ولسوالی ها،
به محاکم اطفال مراکز والیات ودرصورت عدم وجود محکمه اطفال
به دیوان مربوط محکمه شهری محول گردد
متحد المال شماره ( )1738 – 1658مورخ 26ر9ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
به تعقیب متحد المال شماره  2452-2381مورخ 30ر10ر1391
داراالنشاء شورای عالی مینگاریم :
قبالً ریاست محترم تدقیق و مطالعات به اثر استهدائیه اداره محترم لوی
څارنوالی در رابطه به صالحیت بررسی دوسیه های تخلفات اطفال درالیاتیکه
محکمه اطفال ایجاد نشده است چنین ابراز نظر بعمل آورده اند :
« از اینکه قبالً مصوبه شماره  1262مورخ 19ر10ر 1391شورای
عالی محترم ستره محکمه ج.ا.ا مطـابق قانون رسیده گی به تخلفـات اطفال
صورت گرفته و طــی متحدالمال شماره ()2452-2381مؤرخ
30ر10ر 1391داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه به منظور همگونی اجراآت
به اداره محترم لوی څارنوالی و محاکم استیناف والیات طور متحدالمآل تعمیم
گردیده است ،بنابرآن در والیاتی که محکمه رسیده گی به تخلفات اطفال فعال
است موضوع از طریق څارنوالی اختصاصی اطفال و در والیاتی که هنوز محکمه

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

اطفال وجود ندارد از طریق څارنوالی اختصاصی اطفال موضوع به دیوان جزاء
محکمه مربوط ارجاع گردد .
محاکم و څارنوالی های مربوط اجراآت شانرا طبق فوق عیار سازند ».
نظر ارائه شده فوق درجلسه مورخ 19ر6ر 1392مقام محترم محترم
شورای عالی مطرح و قرارمصوبه  849هدایت ذیل صادرگردید :
«نظر ریاست محترم تدقیـق و مطالعات تایید است بــه مرجعش اخبار
گردد ».
اخیراً استهداآتی از وزارت محترم عدلیه و اداره محترم لوی څارنوالی
واصل و از مالحظه آنها بر میآید که برخی از محاکم ابتدائیه مراکز والیات بدلیل
اینکه مطابق به حکم فقره  3ماده  67قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه رسیده
گی تخلفات اطفال که درولسوالی ها ارتکاب میآبد به محاکم ابتدائیه ولسوالی
مربوط د انسته شده  ،از صدورحکم درمورد خود داری مینمایند و ازجانبی مراکز
اصالح و تربیت اطفال در ولسوالی ها وجود ندارد و تنها در سطح مرکز ووالیات
فعالیت دارند احضار اطفال از مراکز اصالح و تربیت اطفال به ولسوالی ها
وبرعکس آن درشرایط امنیتی موجود ویک سلسله مشکالت دیگر متعذردانسته
شده است که دالیل مذکور موجب التوای رسیده گی به قضایای تخلفات اطفال
وانمود گردیده است .
تفصیل استهداآت واصله پس ازغورو مطالعه تدقیقی ریاست محترم تدقیق
و مطالعات به مقام محترم شورای عالی ستره محکمه گزارش یافت باالثر درجلسه
مورخ 12ر6ر 1392قرار مصوبه  1217هدایت ذیل صادر گردید :
« صالحیت رسیده گی قضایای اطفال ولسوالی های والیاتیکه مراکز
اصالح و تربیت درآنها وجود دارند به محاکم اطفال مراکز والیات و درغیر آن با
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تشخیص وصف جرمی و نوعیت جرم به دیوان مربوط محکمه شهری تفویض
گردد».
مراتب مصوبه مقام محترم شورای عالی به محاکم استیناف  ،وزارت محترم
عدلیه ولوی څارنوالی اخبار شد تابارعایت آن بسهم خویش اجراآت نموده محاکم
وادارات مربوط رانیزدرجریان قراردهند)130 (.

 -130به ارتباط رسیده گی به تخلفات اطفال متحدالمالهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )346-307مؤر خ1389./2/12
 :2متحدالمآل شماره ( )214-144مؤرخ .1391/2/12
 :3متحدالمآل شماره ( )24528-2381مؤرخ .1391/10/30
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قضات و کارمندان اداری محاکم
نمیتوانند بدون استیذان ستره محکمه در برنامه های آموزشی  ،سیمینار
ها و ورکشاپ های اشتراک نمایند
متحدالمال شماره ()9864مورخ 2ر10ر1392
ریاست دفتر آمریت عمومی اداری قوه قضائیه:
بدینوسیله بعموم ریاست های محترم محاکم استیناف والیات ومحاکم
استیناف نظامی ابالغ میگردد که :
هیچ یک از قضات و کارمندان اداری محاکم نمیتوانند بدون استیذان
مقام آمریت عمومی اداری قوه قضائیه وریاست تعلیمات قضائی در برنامه های
آموزشی ،سیمینار ها و ورکشاپ های که از جانب مؤسسات داخلی وخارجی
تدویر می یابد اشتراک نمایند التبه مؤسسات محترم در صورت لزوم همچو برنامه
هائیکه تدویر آن در محاکم استیناف والیات محسوس باشد میتوانند بر طبق
توافقنامه های قبلی که بین ستره محکمه ج.ا.ا و موسسه مربوط منعقد گردیده است
مقام ستره محکمه و ریاست تعلیمات قضائی را در جریان قرار دهند تا از این طریق
قضات وکارمندانیکه در برنامه های آموزشی اشتراک نکرده باشند معرفی گردند.
در غیر آن قضات وکارمندانیکه بدون اجازه ستره محکمه در چنان برنامه
ها اشتراک نمایند مورد باز پرس قانونی قرار خواهند گرفت) 131(.
 -131درمورد سلسله مراتب اداری  ،متحدالمالهای ذیل نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )354مؤر خ1390../1/13
 :2متحدالمآل شماره ( )214-144مؤرخ .1391/2/12
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اشتراک
يک قاضي درعين قضيه
به مراحل ابتدائيه و استيناف
خالف قانون است.
اشتراک
قاضي درمرحله ابتدائيه
جهت تکميل خالي تحقيقاتي
رسيده گي قضايي محسوب
نمی گردد
و اشتراک وي در رسيده گي
استينافي قضيه مانع
قانوني ندارد .
متحد المال شماره ( )1815- 1739مورخ 4ر10ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه

محکمه استيناف نظامي زون شمال مراتب ذيل را استهداء نموده اند :
«اوراق مربوط به قضيه نقض مقررات قراول به اتهام دونفر سربازان از
طرف څارنوالي نظامي واليت بلخ محول محکمه ابتدائيه نظامي شده که نسبت
 :3متحدالمآل شماره ( )6354مؤرخ .1390/11/30
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داشتن خالء ونواقص تحقيقاتي طي قرار قضايي شماره  21مورخ 15ر9ر 1391از
طریق محکمه مذکور به څارنوالي مربوط ارسال گردیده  ،څارنوالي نظامي پس از
حل قرارقضايي دوسيه را به محکمه ابتدائيه نظامي بلخ اعاده نموده  ،محکمه
متهمان راحسب فيصله شماره  108مورخ 24ر10ر 1391به مدت يک يک
سال حبس معطل محکوم به جزاء کرده که باالثر استيناف خواهي څارنوالي مربوط
قضيه به محکمه استيناف نظامي زون شمال محول شده است  .محکمه استيناف
نظامي فيصله ابتدائيه نظامي بلخ را نسبت خطاء در تطبيق و تأويل قانون نقض
وقضيه رابه څارنوالي مربوط رجعت داده و اخيراً درمحکمه ابتدائيه نظامي بلخ تحت
دوران قراردارد  ،محکمه مستهدي قرار مالحظه دوسيه مينگارد که قبالً رئيس
محکمه استيناف نظامي زون شمال به حيث رئيس جلسه قضايي در قرار قضايي
شماره  21مورخ15ر9ر 1391محکمه ابتدائيه نظامي واليت بلخ امضا نموده و
دوباره درجلسه قضايي در قرار قضايي شماره  29مورخ 4ر6ر 1392رياست
محکمه استيناف نظامي زون شمال نيز امضاء نموده است که متضاد با مصوبه
شماره  532مورخ 20ر4ر 1391شوراي عالي ميباشد  .به منظور اينکه
دراجراآت محکمه مذکور از مشکل قانوني بعدي جلوگيري شده بتواند جريان از
مقام محترم رهبري ستره محکمه استهدا ء شده است ».
مطلب مورد استهداء تحت مداقه مدققين قضايي رياست محترم تدقيق و
مطالعات قرارگرفت و جريان بالتفصيل به جلسه شوراي عالي ستره محکمه گزارش
داده شد درنتيجه حسب مصوبه  1238مورخ 19ر1ر 1392هدايت ذيل صادر
گرديد :
« اشتراک يک قاضي درعين قضيه به مراحل ابتدائيه و استيناف خالف
قانون و مصوبه  532مورخ 20ر4ر 1391شوراي عالي ستره محکمه ميباشد اما
اشتراک قاضي درمرحله ابتدائيه به هدف صدور قرار جهت تکميل خالي تحقيقاتي

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

دوسيه درحاليکه در اصل موضوع حکم نکرده باشد  ،رسيده گي قضايي محسوب
نگرديده و اشتراک وي در رسيده گي استينافي قضيه مانع قانوني ندارد .
موضوع متحد الماالً به محاکم اخبار گردد ».
مراتب مصوبه مقام محترم بدینوسیله به محاکم محترم استیناف خبرداده
شدتاآنرا به محاکم مربوط تعمیم نموده ومطابق بآن تعمیل دارند)132 (.

 --132درمورد تکمیل نصاب هیأت قضایی وامورمربوط بآن  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
 :1متحدالمآل شماره ( )1001-931مؤرخ1391./5/2
:2متحدالمآل شماره ( )2308-2236مؤرخ1391/10/2
:3متحدالمآل شماره ( )1200-1125مؤ رخ..1392/8/4
:4متحدالمآل شماره ( )2245-2166مؤرخ .1393/10/20
 :5متحدالمآ شماره ( )2479-2402مؤرخ .1393/10/30
:6متحدالمآل شماره ()902-837مؤ رخ.1392/4/26
.
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حضوردایمی
منسوبین قضایی واداری محاکم
باالی وظایف شان ازعوامل
مهم خدمت گزاری
به مردم است .
متحدالمال شماره ( )4306مورخ 5ر11ر1392
ریاست دفتر مقام عالی ستره محکمه
ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان به تعقیب متحدالمال های قبلی
خیوش اینک به مناسبت تدویر انتخابات ریاست جمهوری وشورا های والیتی در
سراسر کشوربا تأکید روی مطالب خاصی در ارتباط با انجام این پروسه ملی که
دارای ابعاد بین المللی نیز می باشد مرابت ذیل را به تمام محاکم استیناف
()34والیت کشور و سیلتاً به سایر محاکم مربوط اکیداً صادر مینماید.
از آنجا که محاکم مرجع آمال وآرزو هــای مردم بوده رسیده گی به
دعاوی واختالفات اشخاص حقیقی وحکمی رسالت عظیم وبزر دینی و دنیوی
را بعهده دارند  .وقضات به اساس احکام شریعت و قانون ممثل قوه قضائیه بوده
مؤظف اند بمنظور انجام رسالت قضائی تا حد توان در امر تحقق اهداف فوق
مجاهدت نمایند.ازجمله مهمترین عواملیکه در امر خدمت گذاری بمردم حایز
اهمیت می باشد ،حضور دایمی منسوبین قضائی و اداری محاکم باالی وظایف شان
است تا در اوقات رسمی امور مراجعین را با بیطرفی کامل و ایفای رسالت دینی و

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

دنیوی و به مقصد حفظ موقف و حیثیت نظام قضائی در کشور که قاضی ممثل آن
است،بارعایت سلوک نیک برطبق قانون اجراء نماید.
رؤسای محترم محاکم استیناف مؤظف اند جهت تحقق هدف فوق
موضوع حضور قضات و سایر کارکنان محاکم را به وظیفه محوله جدی تلقی نموده
واز وضع حاضری منسوبین قضائی و اداری و فعال بودن محاکم با امن بوقت و
زمان آن مراقبت کنند،بخصوص در شرایط فعلی که با فرا رسیدن انجام انتخابات
ریاست جمهوری ونماینده گان شورا های والیتی،کشور عزیز ما در حیات سیاسی
خود از مرحله حساس تاریخی میگذارد،وجیبه ایمانی و وجدانی تمام ارگانهای
دولتی بخصوص ارگانهای عدلی وقضائی علی االخص قضات محترم ستره محکمه
می باشد تابر عالوه اینکه بحیث حامیان تأمین حق وعدالت و تطبیق کننده گان
حاکمیت قانون متوجه حفظ هرگونه نظم وانسجام ادارات مربوطه شان میباشند در
جلوگیری از هرگونه بی بند وباری و تطبیق نقشه های دسایس دشمن و اعمال
خرابکارانه نیز همواره هوشیارو بیدار و باسایر ارگانهای دولتی همکار باشند.
هرگاه منسوب قضائی یااداری بنابر مریضی،رخصتی یا عذر معقول به
وظیفه حاضر شده نتواند،ریاست محکمه استیناف طور عاجل شخص دیگری را
موقتاً توظیف نماید تا امور روز مره ملتوی نمانده و باعث سرگردانی مراجعین
نگردد واز موضوع ستره محکمه را نیزدر جریان قرار دهد.
ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان به عموم قضات ومنسوبین
اداری محاکم یک بار دیگر اکیداً هدایت می دهد تا بر عالوه اینکه به مقصد تحقق
قانونیت،رعایت ضوابط وسلوک کاری در محاکم مراتب فوق را جداً رعایت نمایند
در زمینه فراهم شدن خدمات قضائی وهمکاری های اخالقی دیگر که در راستای
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انجام بهترپروسه انتخابات ممدو موثر باشد باسایر ارگانها نیز در محدوده صالحیت
شان اشتراک مساعی نمایند)133 (.

 -133درمورد رعایت طرز سلوک قضایی وضوابط حاضری  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
 :1متحدالمآل شماره ( )1839-1767مؤرخ1389/6/21
:2متحدالمآل شماره ( )80-1مؤرخ1393./1/4
:3متحدالمآل شماره ( )622-541مؤ رخ1393./4/21
:4متحدالمآل شماره ( )2791-2714مؤرخ 1393/6/10
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محاکم مدنی منحیث ممثل محاکم تجارتی،
دررسیده گی قضایای تجارتی ،قانون اصول
محاکمات تجارتی راتطبیق نمایند.
متحد المال شماره ( )1891- 1816مورخ 15ر11ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه
اند :

ریاست محترم دیوان تجارتی ستره محکمه مراتب ذیل را پیشنهاد نموده

« قراریکه به مقام محترم بهتر معلوم است در والیاتیکه محاکم تجارتی
وجود ندارد  ،قضایای تجارتی توسط دیوان های مدنی مورد رسیده گی قرار میگیرد
این دیوان درجریان رسیده گی فرجامی قضایاییکه از دیوان های مذکور توصل
میورزد متوجه این امر گردید که این محاکم منحیث ممثل دیوان تجارتی درحالیکه
مکلفیت دارند تا قضایا را مطابق قانون اصول محاکمات تجارتی حل و فصل نمایند
این موضوع رادرنظر نگرفته بااستناد به اصول محاکمات مدنی به حل و فصل
قضایای تجارتی میپردازند که این امر سبب نقض فیصله های متذکره و درنتیجه
طوالت پروسه محاکمه وسرگردانی اصحاب دعوی میگردد که ازجمله این خطا ها
که تقریباً در تمام محاکم متذکره عام گردیده است  ،همانا تایید فیصله محکمه
ابتدائیه توسط قرار قضایی میباشد درحالیکه مطابق ماده  265قانون اصول محاکما
تجارتی تایید فیصله محکمه ابتدائیه توسط دیوان استیناف بنابر ملحوظات خاص
قضایای تجارتی بایدبداخل فیصله صورت گیرد .
بناءًمراتب باین وسیله پیشنهادگردید امیدواریم بغرض تسریع امور ورفع
سرگردانی اصحاب دعاوی مراتب فوق متحد الماالً به تمام محاکم مربوط اخبار
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گردد تاحین بررسی قضایای تجارتی توسط دیوانهای مدنی احکام قوانین خاص
تجارتی رادرنظر گرفته اجراات نمایند ».
ریاست محترم تدقیق و مطالعات در زمینه چنین ابراز نظر کرده اند :
«استدالل دیوان تجارتی ستره محکمه معقول است  ،درمواردیکه محاکم
مدنی به حیث ممثل محاکم تجارتی به قضایای مانحن فیه رسیده گی مینمایند ،
مکلف اند تا اجراآت شان را مطابق قانون اصول محاکمات تجارتی عیار سازند ».
جریان فوق توأم با نظــر مدققین قضایی به جلسه مورخ
14ر10ر 1392مقام محترم شورای عالی تقدیم گردید که قرار مصوبه 1431
مقام محترم در زمینه هدایت ذیل صدوریافت :
« نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات تایید است،موضوع به جمیع
محاکم متحد الماالً اخبار گردد ».
مصوبه فوق بدینوسیله به تمام محاکم محترم استیناف والیات ووزارت
محترم عدلیه اخبار شد تا موضوع را به محاکم و ادارات مربوط تعمیم بخشیده
مطابق به آن اجراآت بعمل آورند )134 (.

 -134بموجب متحدالمآل شماره ( )2993-2921مؤ رخ 1391 /11/30تطبیق حکم ماده

()424قانون اصول محاکمات مدني به ارتباط تعدد محکوم عليه وتقديم شکايت ازطرف يکي
ازآنها  ،درقضایای تجارتی نیزقابل تطبیق است.
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توضیح موارد
تبدیلی محکمه ورد قاضی درقضایای جزایی
وبخش حق العبدی آن.
متحد المال شماره ( )1971- 1892مورخ 12ر12ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه

شورای عالی ستره محکمه درجلسـه مـورخ 29ر11ر 1392قـرار
مصوبه 1620مراتب ذیل را تصویب نمود:
« به مقصد حل مشکالت ناشی از تقاضای تبدیلی محکمه قضایای جزایـی
که مبتنی برموافقت اداره لوی څارنوالی و ریاست عمومی محـابس وزارت امـور
داخله و معلومات محاکم مربوط در پیشگاه شورای عـالی مطـرح میگـردد  ،در
روشنی حکم فقره سوم ماده  31قانون تشکیل و صالحیت قوه قضـائیه موضـوع
مورد ارزیابی قرارگرفت وبادرنظرداشت دالیل مطروحه ازجانب متقاضیان تبـدیلی
محکمه ( متضرریامتهم) چنین تجویز اتخاذ گردید:
 -1هرگاه دالیل مؤجه غیر قابل رفع طوریکه قانون پیش بینی نموده است
نزد اداره محترم لوی څارنوالی درمورد تفویض صالحیت قضیه ازیک محکمـه بـه
محکمه دیگر را جع به متهم فراهم گردد ،اداره محترم لوی څارنوالی در زمینه طور
مستدل از مقام ستره محکمه تقاضای تبدیلی محکمه را بعمل آورند .
 -2مدعیون حق العبد که خواستارتبدیلی محکمه قسمت حـق العبـدی
قضایای مربوط اند  ،در صورتیکه رسیده گی قسمت حق ا هلل قضیه متوقف گردیده
ویا قطعی شده باشد  ،میتوانند درخواست تبدیلی محکمه را به مقام ستره محکمـه
ارائه بدارند چون رسیده گی در قسمت حق اهلل تعالی قضایای جزایی در محکمـه
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محل واقعه صورت میگیرد مدعی حق العبد و متضرر صالحیت تقاضـای تبـدیلی
محکمه بخش جزایی حق اهلل تعالی را اعمال کرده نمیتوانند.
 -3هرگاه بعد مسافه بین محبس و محل زیست متهم نزد متهم مطـرح
باشد  ،متقاضیان میتوانند پس از قطعیت حکم ازوزارت محترم امور داخله خواستار
تبدیل محبس به محبس محل زیست شان شوند .
 -4هرگاه درخواست تبدیلی محکمه ناشی از روش سلوک قاضی به میان
آمده باشد  ،اصحاب دعوی مطابق حکم قانون به تقاضای رد قاضی مبادرت کـرده
میتوانند درین حال به تبدیلی محکمه ضرورت نمی افتد.
 -5داراالنشاء شورای عالی بعد ازاین تاریخ درخواست تبدیلی محکمـه
قضایای جزایی را نپذیرد».
درحالیکه متن مصوبه فوق به اداره محترم لوی څارنوالی ووزارت امـور
داخله اخبار گردیده است  ،این هدایت متحد الماالً به محاکم استیناف والیـات
تعمیم گردید تا موضوع را به محاکم مربوط نیز خبر دهند ».
درحالیکه متن مصوبه فوق بـه اداره محتـرم لـوی حـارنوالی ووزارت
امورداخله اخبارگردیده است  ،هدایت مندرج آن به محاکم استیناف والیات تعمیم
گردیدتاموضوع رارعایت وبه محاکم مربوط نیزخبردهند)135 (.

 -135درموردتفویض صالحیت رسیده گی ازیک محکمه به محکمه دیگر متحدالمآل های ذیل نیز
وجود دارد:
:1متحدالمآل شماره ( )1388-1332مؤرخ 1385./9/15
:2متحدالمآل شماره( )2060 -1987مؤرخ1389./7/7

:3متحدالمآل شماره ( )240-161مؤرخ. 1393/1/26
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اقرار به وقف
درکتب تملیک خط ووصیت خط
توٍثیق و اجراء گردد.
متحد المال شماره ( )2051- 1972مورخ 14ر12ر1392
ریاست داراالنشاء شوراي عالي ستره محکمه

داراالنشاء شورای عالی به مقصد تنظیم امور توثیق اقرار به وقف مراتب
ذیل را به مقام محترم شورای عالی ستره محکمه پیشنهادنمود :
« وثایق تملیک خط ووصیت خط محاکم و ادارات ثبت اسـناد ووثـایق
درکتب وصیت خط وتملیک خط که یک کتاب علیحده بوده حسب معمول اجراء
میگردد ولی درمورد درج اقراروقف به وثیقه طالب هدایت میباشیم که وثیقه اقـرار
به وقف درکدام یکی ازکتب محاکم و ادارات ثبت اسناد ووثایق اجراء گردد ».
مقام محترم شورای عالی ستره محکمـه قـرار مصـوبه  1614مـورخ
6ر12ر 1392چنین هدایت صادرنمود:
« اقرار به وقف درکتب تملیک خط ووصیت خط توٍثیق و اجراء گردد».
متن مصوبه بدینوسیله متحد الماالً به محاکم محترم استیناف اخبار شد تـا
موضوع را به محاکم مربوط تعمیم نموده مطابـق به آن اجراآت مقتضـی قـانونی
نمایند )136 ( .

 -136درمـورد اجـرای وثـایق به کتب مربوط ومعین آن  ،متحدالمآل شماره (-2526
 )2598مؤرخ 1391 /11/14نیزصادرشده است.
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بخش پنجم
متحدالمآلهای صادره سال 1393
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حضورمنسوبین محاکم
دراوقات رسمی باالی وظیفه  ،رعایت نظم ودسپلین کاری و رسیده گی
به شکایات مراجعیین درهفته یک روز
متحدالمال شماره ( )۸۰ -۱مورخ ۱۳۹۳/۱/۴
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا باتوجه باینکه محاکم مرجع آمال وآرزوی
های مردم میباشد درجلسه مورخ  ۱۳۹۳/۱۲/۹قرارمصوبه شماره ()۱۷۴۸
مراتب ذیل را تصویب نمود:
« طوریکه مبرهن است قضاء مطابق احکام شریعت وقانون روی مسایل
مهم حیاتی ومنازعات اشخاص حقیقی وحقوقی که به پیشگاه آن اقامه می
گرددرسیده گی می کند.
قضات درمجموع ممثل قوه قضائیه کشوربوده درامرتأمین عدالت
وحاکمیت قانون وظیفه بس گران ومسؤولیت خطیر رابه عهده داشته شرعاً وقانوناً
مؤظف میباشند تاحق را به حق دار برسانند.
ستره محکمه بادرنظرداشت موقف قانونی واجتماعی قضات همواره سعی
وتالش نموده است تا حقوق وامتیازات آنان هرچه بهتر وبطور مناسب تأمین
گرددکه اقدامات اخیر دولت درین مورد سبب شده است تا هرقاضی درزنده گی
روزانه وآینده خود مطمئن گرددکه ازحقوق وامتیازات استثنائی برخورداربوده مورد
عنایت خاص قانون ودولت قراردارد .
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همچنان هدف اساسی ازتشکیل محاکم طوریکه درقانون مسجل میباشد
این است که ،دروازه محاکم همیشه بروی اشخاص بازبوده وقضات محترم درتمام
اوقات رسمی آماده خدمت گزاری به مردم باشند.
بنابرآن به عموم قضات هدایت داده میشود تاجهت مواظبت ازامور
محوله وایجاد سهولت برای مراجعین مراتب ذیل را جداً رعایت نمایند.
.۱طوریکه طی متحدالمال ها وهدایات متواتر تأکید شده است عموم
قضات مکلف اند تا درتمام اوقات رسمی به وظیفه محوله حاضر باشند وهیچ گاه
غیابت منسوبین قضائی محاکم بدون اطالع قبلی به مقام ذیصالح وبدون عذر قانونی
موجه دانسته نمی شود.
.۲محاکم سرعت عمل را توأم باکیفیت مدنظر گرفته مواعید قانونی را
دررسیدگی قضایا وقطع منازعات بطور دقیق رعایت نمایند.
.۳همانگونه که قبالً هدایت داده شده است رؤسای محاکم استیناف یک
روز رادرهفته برای سمــع شکایات وارده وبررسی دقیق تعمیل نموده رفع مشکل
نمایند.
.۴دررسیدگی به شکایات ومعضالت دوموضوع مدنظرگرفته شود:
الف -:شکایات مراجعین علیه منسوبین محکمه .
ب  -:شکایات منسوبین محاکم درمورد امورذاتی آنان.
درهردومورد رؤسای محاکم رسیده گی الزم نموده رفع مشکل
نمایند عنداالیجاب موضوع را به ستره محکمه مطرح نموده وهدایت بخواهند .
.۵رؤسای محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه درمورد تطبیق مندرجات این
مصوبه مسؤول و مکلف می باشند.
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مفتیش قضائی وگروپهای مراقبت قضائی درمواقع بازدید ازمحاکم مراتب
این مصوبه رانیز مدنظرگرفته ازتطبیق ان کسب اطمینان نمایند.».
مراتب مصوب فوق شورایعالی ستره محکمه بمنظور تأمین بیشتر نظم
ودسپلین درامور محاکم بدینوسیله به محاکم محترم استیناف والیات اخبار شد
تاآنرا به محاکم مربوط تعمیم نموده مطابق به آن عمل نمایند)137 (.

 -137درمورد رعایت طرز سلوک قضایی وضوابط حاضری  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
 :1متحدالمآل شماره ( )4306مؤرخ1392/11/5
:2متحدالمآل شماره ( )622-541مؤرخ1393./2/21
:3متحدالمآل شماره ( )2791-2714مؤ رخ1393./11/15
:4متحدالمآل شماره ( )1839-1767مؤرخ 1389/6/21
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هرگاه محکوم علیه
بعد ازابالغ حکم درمدت معینه قانونی اعتراض خودرا علیه فیصله به
محکمه فوقانی تقدیم ننماید  ،فیصله قانوناً قطعیت حاصل نموده قابل
تطبریق میگردد
متحد المآل شماره ( )۱۶۰ -۸۱مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ریاست محکمه استیناف والیت کندز باالثر استهدائیه ریاست عدلیه
آنوالء درمورد تطبیق فیصله محکمه ابتدائیه که توسط محکمه استیناف تائید شده
ولی محکوم علیهما بعد ازصدورحکم الی مدت ( )8ماه حاضر نشده خواهان
هدایت گردیده اند.
خالصه موضوع این است که :محکوم له فیصله فوق الذکر خواهان
تطبیق آن گردیده است ،ریاست عدلیه چنین تذکر میدهد که محکوم علیهمای این
فیصله ازتاریخ صدورحکم محکمه استیناف تااکنون که مدت ( )۸ماه
میگذرد،مراجعه نکرده وعریضه فرجام خواهی خودرا طبق حکم ماده ( )۳۶۶قانون
اصول محاکمات مدنی تقدیم نکرده اند  .ازاینکه طبق حکم ماده ( )۴۳۷قانون
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اصول محاکمات مدنی مدت فرجام خواهی دوماه بوده ومدت مذکورمنقضی شده
لهذا ریاست عدلیه درموردتطبیق فیصله ویاعدم آن خواهان هدایت می باشد.
جلسه رؤسای دیوانهای محکمه استیناف والیت کندزموضوع را باین
دلیل به ستره محکمه قابل ارجاع دانسته که نظیر این قضیه قضایای دیگری هم
وجود دارد که محکوم علیه در مقابل پارچه ابالغ حکم محکمه اظهار فرجام
خواهی میکند اما دعوی خود را تعقیب نمی نماید و محکوم بهادر تصرف آن قرار
دارد و محکوم له در حال بالتکلیفی بسر برده و خواهان تطبیق حکم محاکم
تحتانی میشود.
استهداء فوق تحت مطالعه ریاست تدقیق و مطالعات قرار گرفت ،مدققین
قضائی در زمنیه چنین ابراز نظر نموده اند:
«گرچه ماده ()۴۴۲قانون اصول محاکمات مدنی میگوید( :عدم قناعت
در ذیل پارچه ابالغ نیز فرجام خواهی محسوب میگردد ).اما بموجب ماده
()۴۴۸قانون مذکور احکام باب سوم قانون مذکور در مرحله نهائی قابل تطبیق
است.
ودرباب سوم ماده ()۳۶۸قانون مذکور گفته است  :عدم قناعت در ذیل
ابالغ حکم حیثیت شکایت را دارد.و ماده ()۳۷۷قانون مذکور این طور صراحت
دارد :شکایت و اعتراض بعد از انقضای میعاد معینه غیر قابل رسیده گی بوده و به
شاکی آن مسترد میگردد .مگر انکه عذر موجه ارائه نماید).
ونیز ماده ()۴۱۲گفته است ( :حق شکایت طرفین بعد از انقضای میعاد
سپری میگردد).
بنابر احکام مواد قانونی فوق الذکر در قضیه مورد نظر  ،از اینکه محکوم
علیهما طوریکه از متن استهداء بر می آید بعد از ابالغ حکم محکمه طی مدت
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هشت ماه اعتراض قانونی خود را باالی قرارقضائی محکمه استیناف که به تائید
فیصله محکمه ابتدائیه صدور یافته است بمرجع قانونی آن تقدیم نکرده اند .و یاعذر
موجه خود را ارائه ننموده اند قرار تائیدی مذکور قانوناْ کسب قطعیت نموده است
ماده ()۱۲۹قانون اساسی و مواد ()۷و ( )۱۴قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائيه
هدایت می دهد ( :تمام فیصله های قطعی ونهائي محاکم واجب التنفیذ است مگر
در حالت حکم بمر شخص که مشروط به منظوری رئیس جمهور میباشد».
جریان فوق بالتفصیل در جلسه مورخ  ۱۳/۱۲/۹۲شورای عالی ستره
محکمه مطرح بحث قرار گرفت و قرار مصوبه مشاره ( )۱۶۸۶در زمینه هدایت
ذیل صادر گردید.
«نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات تائید است  ،بمرجعش اخبار
گردد».
هدایت مندرج مصوبه فوق به مرجع مربوط اخبار بعداً آمریت حقوق
ریاست عدلیه والیت تخار عین موضوع رااز طریق خویش استهداء نمود باالثر
جریان مجدداْ تحت غور ریاست محترم تدقیق و مطالعات قرارگرفت و ضمن
تذکراز نظرمدققیق قضائی درقضیه مشابه که قرار مصوبه ()۱۶۸۶مورخ
 ۱۳/۱۲/۹۲شورایعالی ستره محکمه تائید شده است ،الزم دیده اند که موضوع به
کافه محاکم تعمیم گردد.
باتذکر مراتب باال،نظر تدقیقی فوق که مورد تائید شورایعالی ستره
محکمه قرارگرفته است ،بدینوسیله متحدالمآالْ به محاکم محترم استیناف والیات و
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وزارت محترم عدلیه اخبار گردید تاآنرا به محاکم و ادارات ذیربط اطالع داده
مطابق به آن اجراآت مقضی قانونی بعمل آورند )138 ( .

عدم پذیرش
تبدیل محکمه درموضو عات مدنی وتجارتی.
اصحاب دعوی
میتوانند به تقاضای رد قاضی مبادرت نمایند
متحد المآل شماره ( )۲۴۰ -۱۶۱مورخ۲۶/۱/۱۳۹۳
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
شورای عالی ستره محکمه بمقصد انسجام تقاضاهای تبدیلی محکمه
درقضایای مدنی و تجارتی طی جلسه مورخ  ۶/۱۲/۱۳۹۲قرار مصوبه شماره
()۱۶۳۵هدایت ذیل صادر نمود:
«داراالنشاء شورایعالی از پذیرش متقاضیان تبدیلی محکمه در دعاوی
مدنی و تجارتی که بحیت مدعی قراردارند خود داری نمایند و بریاست محکمه
استیناف والیت مربوط بنگارند تاراجع انفصال قضیه محکمه مربوط را مکلف سازند
 .در صورتیکه مدعی درمورد قاضی مشکل داشته باشد بدون اینکه قضیه از محکمه
ذیربط تبدیل گردد میتوانند به تقاضای رد قاضی مبادرت نمایند».
 -138درموردقطعیت حکم متحدالمآل شمــاره متحدالمآل شماره ( )3942-3864مؤرخ
.1393/12/27نیزقابل مالحظه می باشد.
.
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مراتب مصوبه شواریعالی ستره محکمه بدینوسیله به تمام محاکم محترم استیناف
والیات متحدالماالْ خبر داده شد تا موضوع را به محاکم مربوط اطالع داده مطابق
به آن اجراآت مقتضی قانونی نمایند)139 (.

 -139درمورد تفویض صالحیت رسیده گی ازیک محکمه به محکمه دیگر  ،متحدالمآل های ذیل
نیز قابل مالحظه می باشد:
 :1متحدالمآل شماره ( )1388-1332مؤرخ1385./52/15
:2متحدالمآل شماره ( )2060 -1987مؤرخ .1389/7/7
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تحویل
عواید مدعابها به بانک
متحدالمال شماره ( )۳۲۰ -۲۴۰مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۷
ریاست داراالنشاء شوریعالی ستره محکمه
محکمه استیناف والیت کابل استهداءنموده است که مدعی میخواهد
،عواید مدعا بها که درید تصرف مدعی علیه قراردارد الی طی محاکم ثالثه طور
امانت دریکی ازبانکهای دولتی گذاشته شود اما مدعی علیه این موضوع را رد
نموده مخالف قانون میداند .
دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم جریان موضوع را تحریروطالب
هدایت شده اند که آیا باساس عرض مدعی تجویز به تحویلی عواید مدعی بها گرفته
شود ویا به عریضه مدعی علیه که ذوالید است ترتیب اثردادمیشود .زیراهردوجانب
ازمقام عالی ستره محکمه درمورد فوق احکام حاصل داشته اند.
مطلب مورد استهداء پس ازابرازنظرریاست محترم تدقیق و مطالعات
بالتفصیل درجلسه مورخ  ۱۳۹۲/۱/۵شورایعالی ستره محکمه مطرح بحث
قرارگرفت وطــی مصوبه شماره ( )۳۳هدایت ذیل صادرگردید.
« تعلیق تصرف ممکن است ،تدابیر احتیاطی دردعاوی ازموارد مؤجه
میباشد درحالیکه مدعی بها قابل اتخاذ تأمینات باشد محکمه اسناد مثبته مدعی

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

راتحت مداقه قرارداده درصورتیکه مدعی دلیل واسناد داشته ونیز مدعی علیه
تضمین بدهد که جبران خساره عایده برمدعی به راتالفی مینماید محکمه درمورد
عواید مدعی بها تجویز مبنی برتحول آن ببانک اتخاذ کرده میتواند».
هدایت مندرج مصوبه فوق بدینوسیله طور متحدالمال به تمام محاکم
محترم استیناف والیات اخبارشد تاآنرا به محاکم مربوط خبرداده مطابق به آن
اجراآت مقتضی قانونی نمایند)140 (.

 -140بموجب مصوبه شماره ( )621مؤرخ  1393/4/17شورایعالی ستره محکمه  ،تصویب
شماره ( )33مؤرخ  1393/1/5به متن ذیل تصحیح شده است:
«دردعاوی اشیای منقوله  ،عواید مدعی بهای عقاری واشجار مثمر اگر مدعی بخواهد که
مد عی بهاازتصرف مدعی علیه خارج شود  ،محکمه بنابردالیل معقول طی قراری میتواند شکایت
راقیول ومدعی بهاراازدست وتصرف مدعی علیه کشیده  ،تاختم دعوی بدست شخص امین
ومعتمد ویابه بانک بسپارد مدعی بهای عقاری ازاین امر مستثنی است».
متن فوق ذریعه نامه شماره ( )498مؤرخ  1393/6/25ریاست داراالنشاء شورایعالی
ستره محکمه بریاست عمومی تدقیق ومطالعات اخبار شده است.
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تعریف مدعی بها
ازنگاه موقعیت ،مساحت ،حدود ؛نوعیت
وارزش آن توسط اهل خبره
در حضورطرفین دعوی.
متحدالمال شماره  )400-321مورخ 1393/2/9
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
قبالًریاست محکمه استیناف والیت میدان وردک به ارتباط تشخیص
توصیف تعیین قیمت وتطبیق قباله به مدعی بها که هئیت معینه نسبت ناامن بودن
ساحه ازرفتن به محل مدعی بها معذرت خواسته اند  ،طالب هدایت شده بودند .
ریاست عمومی تدقیق ومطالعات مطالب مندرج استهداءرا مطالعه وچنین
ابرازنظرنموده اند :
«طوریکه استهدائیه باردوم محکمه استیناف والیت میدان وردک مالحظه
میگرد تطبیق قراررهنمودی شماره ( )41مورخ  1390/1/28دیوان مدنی وحقوق
عامه ستره محکمه مبنی بر اخذ کروکی  ،قیمت ،تعریف وتوصیف مدعی بها توسط
اهل خبره بنابرناامن بودن ساحه متعذردانسته شده هیأت معینه ازرفتن به محل مدعی
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بها معذرت خواسته اند که این موضوع موجب التوای رسیده گی برقضیه تشخیص
گردیده است .
بنابرآن بمنظور جلوگیری ازتعطیل بیشتر انفصال قضیه درحالیکه دفتر
امالک مدعی بها را تائید نموده باشد بادرنظرداشت شرایط امنیتی موجود هرگاه
تعدادی ازاهالی محاسن سفیدان وپلوان شریکان درمدعی بها ازقریه ای که مدعی بها
درآن قراردارد ،حاضر وآنها بشمول نماینده گان ادارات ،امالک وقضایای دولت
مدعی بها را ازنگاه موقعیت ،مساحت ،حدود ونوعیت تعریف نموده وبه قیمت
گذاری آن در حضورطرفین مبادرت نمایند ،انگاه زمینه برای رسیده گی محکمه
مساعد خواهد شد .
حینیکه نظر تدقیقی فوق باتفصیل استهداء محکمه به جلسه مورخ
 ۱۳۹۲/۱۱/۱شورایعالی ستره محکمه گزارش داده شد قرارمصوبه ()۱۴۵۰
هدایت ذیل صدوریافت .
«نظرریاست تدقیق ومطالعات تائید است به مرجعش اخبارگردد».
هدایت مصوبه بمرجعش اخباراخیراً محکمه استیناف والیت بدخشان
بادرنظرداشت شرایط اقلیمی،صعب العبوربودن راه ها درحال پوشش برف به
استهداءمشابهی مبادرت ورزیده است ،حینیکه مطلب مورد استهداءبعداز تدقیق
باسوابق مذکور به جلسه مورخ  ۱۳۹۳/۱/۱۲مقام محترم شورایعالی ستره محکمه
گزارش داده شدقرارمصوبه ( )۸۵هدایت ذیل صدوریافت :
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«مطابق مصوبه ( )۱۴۵۰مورخ  ۱۳۹۲/۱۱/۱شورایعالی ستره محکمه
مؤیدنظریاست عمومی تدقیق ومطالعات اجراآت شود نظرتدقیقی بامصوبه فوق مرتب
بران متحدالماالً جهت همگونی اجراآت به تمام محاکم خبرداده شود».
حسب هدایت مصوبه فوق موضوع بدینوسیله طور متحدالمال به محاکم
محترم استیناف والیات ومراجع ذیربط اخبارشد تاآنرا به محاکم وادارات مربوط
تعمیم نموده مطابق به آن اجراآت مقتضی قانونی نمایند)141 (.

 -141درمورد مقدمات دعوی،تقدیم وتوصیف مدعابها  ،متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه
می باشد:
 :1متحدالمآل شماره ( )788-718مؤرخ1391./3/27
:2متحدالمآل شماره ( )1507 -1435مؤرخ 1391./5/21
 :3متحدالمآل شماره  )3285-3213مؤرخ 1391./2/7
:4متحدالمآل شماره ( )2713-2636مؤ رخ .1393/11/11
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محاکم ازتطبیق حکم مجازات حد شرب
در حال بروز شبهه خود داری نمایند زیرا محلی برسیدگی استینافی باقی
نمی ماند
متحد المآل شماره ( )۴۸۰ – ۴۰۱مورخ 1393/۲/13
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ریاست څارنوالی استیناف والیت ننگرهار مراتبی را استهداء نموده که
خالصه ذیل را افاده می کند:
از زمانیکه قانون مبارزه با مواد مخدر نافذ گردیده محاکم به ارتباط دوسیه
هائیکه متهمین آن به نوشیدن شراب معترف بوده و یا نظر طبی در مورد آنها ثبت
بود محکمه محترم در مورد آها مطابق هدایت ماده ()۴۴قانون مذکور فیصله خود
را مبنی بر هشتاد دره حد شرعی صادر مینمود که پس از قناعت متهم و څارنوال
حکم شرعی تطبیق و دوسیه پس از تنفیذ به څارنوالی عمومی جزاء استیناف برای
اجراآت بعدی فرستاده میشد.
ولی از مدتی بدینسو محکمه ابتدائیه برمبنای متحدالمال (– ۱۸۱
الی )۱۷۷مورخ  ۲۳/۱/۱۳۸۶داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه پس از قناعت
لوی څارنوالی چنین فیصله ها را قابل تطبیق میداند که این امر موجب گردیده تا
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متهمین همچو قضایا ابتداء که به جزاء حد شرعی محکوم گردیده اند درمحبس
قرار داشته و څآرنوالی جزای استیناف نیز از تسلیمی همچو دوسیه احتراز مینماید.
مطلب مورد استهداء پس از غور ریاست محترم تدقیق و مطالعات در
جلسه مورخ  1393/1/19شورایعالی ستره محکمه مطرح بحث قرار گرفت وطی
مصوبه شماره ()۹۳هدایت ذیل صادر گردید:
«در حکم حد قناعت وعدم قناعت څارنوال اثر حقوقی ندارد زیرا حد
حزای معین بوده تغیر پذیر نیست درصورتیکه محکوم قناعت نداشته باشد قضیه
مستلزم احاله به محکمه استیناف میباشد محاکم حین صدور حکم به مجازات حد
شرب سعی نهائی نمایند تا در حال بروز کمترین شبهه از تطبیق حد خود داری
نمایند چراکه بعد از تطبیق حکم محلی برسیدگی استینافی باقی نمی ماند واگر
حکم تطبیق نگردیده و مورد رسیدگی استینافی قرار میگیرد درحالیکه حد روی
ملحوظ شرعی و فقهی ساقط گردد به تعزیر حکم میشود چه متهمی که به حد
محکوم شده و مورد تطبیق حد قرار میگیرد جزاء دیگری که سلب آزادی باشد
باالی آن محل قانونی ندارد ».
متن مصوبه فوق بدین وسیله به تمام محاکم محترم استیناف اداره محترم
لوی څارنوالی اخبار شد تا آنرا به محاکم و ادارات مربوط تعمیم نموده مطابق به آن
اجراآت نمایند.
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هیچ استهدای وزارت ها
درستره محکمه بدون امضاء وزیر ویامعیین
قابل بررسی نمی باشد.
متحدالمال شماره( )۷۴۰ -۴۸۱مورخ ۱۳۹۳ /۱ /۲۶
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
به ارتباط متحدالمال شماره( )۳۵۹۱ – ۳۴۵۹مورخ ۱۳۹۳ /۱۲ /۲۳
داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه مینگاریم:
قبالًبادر نظرداشت استهداآت یکعده ادارات مربوط بوزارت خانه ها زمانیکه
درمورد تعیین مسیر قانونی قضایا مطرح بحث به مشکل روبرو می شدند مسایل
رابدون به جریان قرار دادن مقامات ذیصالح مرکز وزارت بامضاء خود به ستره
محکمه ارجاع مینمودند که این روش مقامات محترم زارت خانه ها را از رسیدگی
برمسایل شامل صالحیت شان در حاشیه قرار میداد بنابر آن شورایعالی ستره
محکمه با تائيد نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات ضمن مصوبه ()۱۵۰۳مورخ
 ۱۳۹۳ /۱۲ /۱چنین هدایت فرمودندکه:
«در آینده هیچ استهدای وزارت خانه ها بدون امضاء وزیر یا معین آن در
اداره تدقیق و مطالعات،داراالنشاء شورایعالی و ریاست تحریرات موردرسیدگی قرار
نگیرد.
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موضوع متحدالماالً به محاکم مراجع و مربوط اخبار گردد».
باآنکه هدایت مصوبه فوق قبالً به کافه وزارت خانه های محترم متحدالماالً
تعمیم گردیده ولی با زهم یکعده ادارات بدون رعایت سلسله مراتب واصول
سیستم مرکزیت عنوانی ستره محکمه به مکاتبه مبادرت می ورزند ،باالثر حسب
هدایت مؤرخ  1393/1/29شورایعالی ستره محکمه با تأکید برمصوبه فوق تقاضا
میشود مقامات محترم وزارت خانه ها جریان رابه واحد های دومی و ادارات
مربوط شان یکبار دیگر اخبار نمایند تا مطابق آن اجراآت بعمل آورند)142 (.

 -142درمورد طرزالعمل رسیده گی بها ستهداآت  ،متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می
باشد:
 :1متحدالمآل شماره ( )394-272مؤرخ1389./2/7
:2متحدالمآل شماره ( )219 -145مؤرخ 1390./2/11
 :3متحدالمآل شماره  )784-714مؤرخ 1390/4/14
:4متحدالمآل شماره ( )3591-3459مؤرخ 1391./12/23
:5متحدالمآل شماره ( )3212-3140مؤرخ 1391/12/5
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قضات امور عدالت قضائی را به عهده دارند
بنابر آن به اجرای امامت در مساجد و سایر امور
مبادرت نورزند.
متحد المآل شماره ( -۵۴۱الی  )۶۲۲مورخ 1393/4/21
ریاست داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه
مقام محترم شورای عالی ستره محکمه با در نظرداشت گزارش های
دریافتی بمنظور تعمیم بیشتر نظم و دسپلین قضاپی د رمحاکم طی جلسه مورخ
 ۱۳۹۳/۳/۱۳قرا رمصوبه شماره ()۴۰۲هدایت ذیل را صادر فرمود:
«قضات وظایف خاص تأمین عدالت قضائی را طبق حکم قانون به عهده
دارند و نباید این ویژگیهای مشخص با مشغولیت های دیگری متأثر گردد بنابر آن
قضات بایستی د رحد ود احکام قانون بوظیفه معینه مشغول بوده  ،نمیتوانند به
اجرای امامت در مساجد و سایر اموریکه قانون آنرا خالف مناسب قضائي میداند
مبادرت نمایند.
هرگاه ثابت شد که یک قاضی به امور مذکورمبادرت ورزیده است از
قضاءعزل می شود  .موضوع متحد الماالْ به تمام محاکم تعمیم گردد».
مراتب مندرج تصویب شماره فوق متحد الماالْ به تمام محاکم اختبار
گردید تا ریاست های محترم محاکم استیناف ومحاکم ابتدائيه توجه قضات را در
زمینه مبذول داشته بوه تعمیل بال درنگ آن اقدام نمایند.
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توصیه های شورایعالی ستره محکمه
به قضات ومنسوبین محاکم درمورد نظم  ،دسپلین ،
نظافت دفتر ولباس
متحد المال شماره( )۱۲۹ -۷۴مورخ۱۳۹۳ /۲ /۱۵
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
شورایعالی ستره محکمه با درنظر داشت حالت واوضاع عینی محاکم ایجاد
تغیر مثبت در روش و وضع قضات در محاکم ج.ا.ا حسب اقتضای زمان قرار
مصوبه تفصیلی()۱۳۱مورخ  ۱۳۹۳ /۲ /۲هدایاتی صاد رفرمودکه تحقیق رهنمود
مندرج آنرا منحیث وجیبه تاخیر ناپذیر از رؤسای محترم محاکم می طلبد.
بنابرآن یک نقل از مصوبه فوق از مهر داراالنشاء ضمن متحدالمال
شماره()۷۴الی( )۱۲۹مورخ  ۱۳۹۳ /۲ /۱۵بریاست های محترم محاکم
استیناف والیت فرستاده شد تا آنرا به تعداد قضات در محاکم تحت اثر تکثیر نموده
و رسماً بآنها بسپارند و در تطبیق مسؤوالنه مصوبه سهم شانرا ایفاء نمایند.

مصوبه شورایعالی ستره محکمه
دوم ثور ۱۳۹۳

طوریکه رؤساء وقضات محترم محاکم در سراسر کشور میدانند رهبری
ستره محکمه همواره مجدانه کوشیده است تا در بهبود و ارتقای سطح دانش علمی
و حالت معیشتی قضات وبهبود وضع محاکم تحول چشم گیری رونما
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گردد،چنانچه هلل الحمد تا حد زیادی باین هدف خود نایل نیز آمده است  ،اما باید
گفت که رهبری شما هنوز هم کار خودرا درین راستا انجام شده فکر نکرده بلکه
تصور می کند که برای رسیدن به هدف هنوز هم فاصله های زیادی را پیش رو
دارد که باید طی نماید تا اگر خداوند بزر خواسته باشد این ارگان که بحیث
یگانه رکن مستقل دولت جمهوری اسالمی افغانستان در قانون اساسی کشور
تسجیل گردیده نه تنها نمونه برای سایر ارگانها بوده بلکه مایه افتخار ماو کشور ما
در برابر انظار جهانیان نیز تبلور نماید،البته این وقتی امکان پذیر است که همه ما
اعم از قضات مرکز ووالیات ،قضات والیات وولسوالی ها اعم از تمام منسوبین قوه
قضائیه بحیث اعضای یک خانواده دست بدست هم داده برای این تاجگذاری پر
افتخار قوالً«وعمال»از دل وجان از خود آمادگی نشان دهیم تعهد بسپاریم و مؤمن
باشیم که نیک نامی و عزت این دستگاه عزت و آبروی همه ما خدای ناخواسته بی
عزتی آن نیز به بی عزتی همه مامی انجامد.
عزیزان ما!قضات و منسوبان قوه قضائیه :
همکاری با رهبری شما در راه رسیدن باین آرزوهای واال ابعاد مختلف
دارد که هر کدام آن به توضیح بیشتر ضرورت دارد.
بعد از تقوی و پاک نفسی:
این اصل در تمام ساحات حیات هرانسان نهایت اهم و حیاتی پنداشته میشود
اعم از کسبه کاران،تجار،مامورین،قضات،وغیره اصناف و اقشار عامل در جامعه.
ولی وقتی در ین مورد با ارتباط مسلک قضاء و قضات صحبت می
کنیم،قضیه شکل دیگری را به خود میگیرد ،و آن اینکه قضات نباید تحت
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هیچگونه شرایط ولوحات مخمصه نیز بوده باشد به امرارحیات خود به مدارک
جرمی متشبث گردند ویا عادت نمایند،این بدترین وبدنام ترین مرضی است که
یک قاضی بآن مصاب میگردد،مرضی که نه تنها خودش را بیمار می سازد ،بلکه
ارگان واداره را که بآن منسوب است نیز بدنام می سازد مریض و ناتوان می
سازد،زبان زد خاص و عام می سازد.
قضات محترم :
شما بخوبی می دانید که هدف از این همه مقدمه چینی ها چیست؟هدف واضح
است وآن اینکه سر از امروز و برای ابد باید گلم هرگونه سوء استفاده ازدهلیز
های قضاء برچیده شده باشد در سابق اگر برای برطرفی یک قاضی ویا منسوب
قضائی گرفتاری بالفعل شرط بود ،در آینده باین پروسیجر طوالنی ضرورت نیست
بعد ازین باید شکایت کسی در مورد اینکه فالن قاضی ویا فالن مامور در برابر کارم
از من مطالبه رشوت نموده به گوش نرسد ،بعد ازین برای مجازات یک منسوب
قضاي کافی است که اگر شخصی در مورد ش صرفا یک راپور مؤثقی را به اداره
کنترول و مراقبت ویا هر اداره باالتر قضاء مبنی بر اخذ ویا حتی تقاضای رشوت
ارائه نماید  .زیرا با پرداخت و جوه مالی بلند ماهانه فعلی زندگی قاضی و فامیلش
در حیات وممات قاضی بحد اعلی از مدرک حالل تأمین گردیده آبرو وعزت اش
محفوظ ومصؤون است،وهنوز هم برای تأمین بیشتر حیثیت و آبروی وی کارهای
بیشتر درجریان است که یکی بعد دیگری عملی خواهد شد،از قبیل وسایل
ترانسپورتی بهتر وخانه نشیمن خوبتر در ساحه کار و سایر تسهیالت و امتیازات
دیگر.
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بعد دوم:
عبارت از وضع ظاهری و نظافت خود قاضی و نظافت محلی که در آن کار میکند.
بعضی از تصور بر آن است و یابه عباره دیگر عده و ضع ظاهری اشخاص را نادیده
گرفته آنرا به مهم جلوه دادن مقام و منزلت شخص ویا وظیفه ایکه بآن منسوب
است اهمیت کمتر ویا اصالً اهمیت نمی دهند چنین تصور اصالً نادرست بلکه
غلط وبی جا است،در زندگی امروزی وضع ظاهری خود شخص و محلی که
شخص در آن اجرای وظیفه می کند نهایت با همیت است بادرک این واقعیت
وحقیقت رهبری ستره محکمه همواره برین دو اصل مهم و عمده مراراً و تکرارًا
تأکید و رزیده و به همین سبب بود که استعمال یونیفورم قضايی هنگام ورود به دفتر
توسط متحدالمآل های رسمی به تمامی محاکم بارها اطالع داده شده وبران تأکید
بعمل آمده تا قضات بالباس پاک مؤقر ،با عزت وبا وقارو متمایز از سایر مراجعین
به دفاتر شان رفت و آمد نمایند آنچه متأسفانه تا امروز در برخی از محاکم بآن
کمتر توجه صورت گرفته است.
هم چنان به حفظ نظافت داخل دفتر وبیرون دفتر وماحول محکمه برؤسای
محاکم جدًا توصیه شده تا داخل محاکم ما ،در پاکی و صفائی و نظافت نمونه باشد
و ماحول آن همواره دارای پارک های مملوء از گل و گلکاری،سبزه و نهال بوده
باشد و باین ترتیب هرکس بداند که قضات بیشتراز دیگران رعایت اصول محیط
زیست وحفظ الصحه محیطی واصول حفظ و مراقبت و نظافت وزیبائی ماحول
خود را درک مینمایند اما باتأسف باید بگوییم که :
حسب راپور های که توسط هیئت های سیار ومخفی ما از اکثریت محاکم
والیات به مشاهده می رسد:
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:۱دردفاتر اصالاً نظافت ،نظم ونسق وجود ندارد وقتی انسان داخل دفتر قاضی
میشود تصور نمی کند به دفتر کار رسمی شخص تعلیم یافته و شخص جهان دیده
گردیده است طرز صحبت ،طرز نشستن و طرزاجراآت نهایت بی سویه خجالت
آورو مایوس کننده می باشد(البته نه همه محاکم بلکه اکثریت آن).
:۲در مورد لباس چی باید بگوئیم حسب راپورهاو چشم دید(اکثرمحاکم) قضات
بالباس ژولیده،چرک ،بی سویه در محکمه حضور دارند درست مانند کسانیکه
گویا نان خوردن خود را نداشته باشد(.البته نه همه قضات بلکه اکثریت شان)
رهبری ستره محکمه بامطالعه راپورهای واصله در حالیکه از آنانیکه با اصول
ومقررات یاد شده پابند راپور داده شده اند برای فعالً بدون ذکر نام تشکرمیکند
وهم از رؤسای محاکم که محاکم شان دارای نظم و نسق ونظافت خوب وهم
ماحول خوب ،سر سبز واز زیبائی خاص برخوردار است بدون ذکر نام تشکر می
کند وبآن عده قضات ویا رؤساء که با اصول فوق الذکرپابندی ندارند بدون ذکر
نام یک بار دیگر مراتب ذیل را به وضاحت هرچه تمام خاطر نشان می سازد تا به
دقت پابندآن بوده باشند زیرا مقام رهبری ستره محکمه در آینده به اکثریت
گزارشات عاری از حقیقت ششماهه معمول اکتفاءننموده در عوض از روش های
دیگری که حقایق رابوجه احسن برمال کرده بتواند استفاده خواهد کرد که در آن
صورت برای متخلفین جزای مناسب تجویز خواهد شد.
ودر آن وقت نام اشخاص متخلف و نوع جزاء و نیز نام اشخاص برازنده و
پابند نیز افشاء خواهد شد  .لذا بر عالوه ذکر کلیات فوق الذکرتوجه تمام قضات
محترم رادر سراسر کشور به رعایت مراتب فرعی ذیل برای آخرین بار نیز بحیث
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اتمام حجت جدًا جلب مینمائیم تا بعد اندکترین عذری برای هیچ فردی از افراد
باقی نمانده باشد.
در مورد لباس:
قضات مکلف است :هر روز با لباس سفید اوتو کرده بوت سیاه رنگ شده ،
باالپوش سیاهی که توسط خیاط برش ودوخته شده باشد نه اینکه از لیالمی خریده
باشد وارد دفتر گردد.
هرگاه شخصی دریشی می پوشد باید دریشی وی نیز منظم وباسلیقه و پیراهن
پاک باشد پوشیدن نکتائی شرط نمی باشد.
اشخاصیکه به پوشیدن کاله عادت دارند می توانند :کاله قره قلی و یا دستار منظم
مناسب بپوشند.
پوشیدن پکول ویا عرقچین دردفتر جداً ممنوع می باشد.
در مورد نظافت داخل وخارج دفتررهبــری ستره محکمه پول هنگفتی در مورد
اعمار تعمیرات به مصرف رسانیده ویا به مصرف میرساند ولی باآنهم شرط نیست
دفتر لوکس باشد تانظافت آن حتمی باشد دفتراگر ساده هم باشد نظافت آن حتمی
تراست لطفاً دفتر را نیز مانند خانه خودبلکه مهم تر از آن فکر کنید بعضاً چنین
اتفاق افتیده که پیاده دفتراز جمله اعضای فامیل استخدام گردیده لذا اول نباید به
پاک کاری دفتر بپردازد و به پیاده که دهلیز را پاک میکند اجازه ورود به دفترداده
نمی شود درنتیجه دهلیز پاکتر از دفتر ودفتر کثیف تر از جاده باقی میماند واین
حالتی است قابل تأسف که از یکطرف باحیثیت و مقام رئیس دفتر مناسب نمی
باشد و از طرف دیگر جفا است به دارائی عامه پس بحال دارائی عامه ترحم باید
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کرد قطع نظر ازینکه نظافت جزء ایمان واصل اسالمی است و تطبیق آن از همه
اولتر وظیفه ایمانی ووجدانی ماها است.
وآنچه در مورد حفظ وضع ظاهری بیرون دفتر قبالً خاطر نشان گردید یکبار
دیگر موکداً تکرار میگردد که نگهداشت بیرون تعمیرات و زیبائی ماحول آن نشانه
خوش سلیقه گر صاحبان آن وساکنی است که در داخل آن کار یا زنده گی می
نمایند(.فاعتبروایا اولی االبصار).
بعد سوم:
حاضری قضات :که از هردو اصل گذشته اهمیت بیشتر دارد .
قضات محترم  :همه میدانیم که کشور از خون غریب و بی چاره و یتیم به شما
عالی جنابان بیشترین معاش را تأدیه می کند که نه تنها در داخل افغانستان بلکه
درمنطقه بی نظیر است پس لطفاً این معاش واین پول را برخود حالل سازید وبه خود
و به اوالد خود طور حرام نخورانید و آن اینکه :
به صداقت اجراء و ظیفه نمائید.
ودیگر اینکه روزانه هشت ساعت ویاهفت ساعت حسب تقسیم اوقات
حاضری بدهید و برای این مردم غریب کار کنیدو حتی اگر کار هم نباشد به دفتر
های تان حاضر باشید از خداوند بتر سید دورازه های محاکم تان را قبل از وقت
حاضری قفل نکیند مردم تان و آن غریب بی چاره را که بخاطر آنها و صرف بخاطر
آنها این همه امتیازات را دریافت مینمائید عقب دروازه مسدود به انتظار نگذارید
و هم نام و نشان واداره وارگان قضاء را لکه دار نسازید.
و این حقیقت را باید به صراحت بدانید که بعد ازین این گونه خالف رفتاری
ها یعنی غیر حاضری (ناوقت آمدن ووقت برآمدن )ویا دروازه محکمه را در وقت
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رسمی قفل انداختن جرمی است که منجر به کشانیدن شخص ویا اشخاص مسؤول
به محاکمه خواهد شد.
در اخیر به تعقیب متحدالمآل های دیگر بازهم مطلب دیگر نیز خاطر نشان
میگردد که هر نوع عرایض مربوط به مطلب ذاتی قضات بخصوص تبدیلی ارتقا،
ترفیع وسایرمسایل باید مستقیماً از طریق رئيس مربوط به مرکز مواصلت ورزد در
غیر آن ورود هرگونه درخواستی که توسط اشخاص وواسطه ها مواصلت ورزد
یک کاپی آن اتومات به دفتر سوانح شخص رفته ودر سجل و سوانح مامور مربوط
بحیث پاینت منفی ثبت میگردد واین بر عالوه اینکه موضوع مورد مطالبه عارض
را نیز بدون شک به تعویق می اندازد که این امر بر عالوه اینکه به وی نفع
نمیرساند مستوجب جزای تادیبی نیز خواهد گشت.
توقع میرود با ذکر مطالب چند توانسته باشیم قضات محترم وادارات مربوط شان
را بشمول رؤساءگرداننده بوجائب ومکلفیت های اصلی شان متوجه ساخته باشیم
هم چنان توقع میرود تا هر عضو قضائی نسخه ازین یاداشت را همیشه باخود داشته
باشد)143 (.
ومن اهلل توفیق

 -143درمورد نظم ،دسپلین ،نظافت دفترولباس وا مورمربوط بآن  ،متحدالمآل های ذیل نیز قابل
مالحظه می باشد:
 :1متحدالمآل شماره ( )10836مؤرخ1390./12/21
:2متحدالمآل شماره ( )14839مؤرخ .1391/10/5
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از مثني كمپيوتري وثايق
مثل ساير وثايق ،از درخواست كننده قيمت اخذ
و به حساب واردات دولت تحويل گردد.
متحدالمال شماره ( )703-623مورخ 1393/4/24
رياست داراالنشاء شورايعالي ستره محكمه
رياست محكمه استيناف واليت پروان باالثر استهدائيه رياست محكمه
ابتدائيه شهري آنوالیت مراتب ذيل را طالب هدايت شده اند:
« پيشنهاديه تاريخي  1393/3/1ديوان مدني و حقوق عامه رياست
محترم محكمه ابتدائيه شهري پروان بشرح ذيل عنواني اين رياست مواصلت ورزيده
است.
طوريكه جناب ايشان آگاهي دارند اجراي مثني وثايق اكنون باالثر هدايت
مقامات صالحه كشور بشكل كمپيوتري براي متقاضی داده ميشود و از جانبي وثايق
از جمله منبع عايداتي بها دار دولت محسوب ميگردد كه طبق لوايح قيمت آن
بالوسيله متقاضي قابل پرداخت بوده اما در قسمت مثني و پرداخت قيمت آن تاكنون
كدام هدايتي مواصلت نورزيده گرچه در زمينه قرار معلوم به سلسله مقام عالي ستره
محكمه ج.ا.ا قضيه تحت بررسي وزارت محترم ماليه و عدليه قرار داشته باآنهم در
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زمينه اخذ قيمت وثيقه مثني ويا عدم آن كه تاكنون اجراآت از طريق مخزن صورت
نگرفته طالب هدايت هستيم.
طوريكه موضوع در جلسه رؤساي ديوان هاي استينافي مطرح بحث قرار
گرفت همه رؤسا را نظر به آن شد كه از مثني كمپيوتري مثل مثني ساير وثايق مطابق
اليحه ،قيمت اخذ گردد.
جريان توأم نظريه مذكور نقالً به آن رياست محترم ارقام گرديد طوريكه
هدايت فرمائيد اجراآت ميگردد».
استهداءفوق مورد مطالعه رياست عمومی تدقيق و مطالعات قرار گرفت
ودرزمینه چنين ابراز نظر بعمل آمد:
« طبق ماده ( )11مقرره اجراي مثني وثايق در مخازن وثايق محاكم
استيناف مصوبه ( )665مورخ  1386/8/26شورايعالي ستره محكمه مندرج
صفحات (  )208 ،205سيمينار عالي روساي محاكم  1386از مثني كمپيوتري
وثايق درحين اجراي آن مثل ساير وثايق از درخواست كننده قيمت اخذ و به حساب
واردات دولت تحويل ميگردد.
مرجع محترم استهداء كننده مي توانند با مراجعه به مقرره مذكور ،طرز
العمل اجراي مثني كمپيوتري وطريقه اخذ قيمت از آن را در يافت و مشكل خود را
رفع نمايد».
حينكه جريان فوق توأم بانظر رياست محترم تدقيق و مطالعات در جلسه
مورخ  1393/4/3شورايعالي ستره محكمه بالتفصیل گزارش داده شد قرار مصوبه
( )476هدايت ذيل صادر گرديد:
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تائيد است موضوع به جميع
محاكم متحدالماالً اخبار گردد».
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نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات كه قرار مصوبه فوق مقام عالي تائيد
شده است بدينوسيله به محاكم محترم استيناف واليات اخبار شد تا آنرا جهت
همگوني اجراآت به محاكم مربوط تعميم و مطابق به آن اجراآت بعمل آورند)144 (.

144درمورد محصول ومصارف وثایق  ،متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 :1متحدالمآل شماره ( )271-199مؤرخ1389./2/6
:2متحدالمآل شماره ( )1114 -1032مؤرخ .1393/7/1
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تعمیم نرخ دیت
قابل تطبیق برای قضایای سال 1393
یک مثقال نقره خالص
طبق نظر ریاست عمومی داراالفیاء معادل پنچ گرام است
متحدالمال شماره ( )784-704مورخ 1393/4/28
رياست داراالنشاء شورايعالي ستره محكمه
ازآنجاكه حسب هدايت مصوبه ( )245مورخ  1389/4/1شورايعالي
ستره محكمه اوسط نرخ نقره خالص در شش ماه اول و دوم سال قبل مطابق
مصوبات كميسيون دوم سيمينار رؤساي محاكم واليات منعقده سال  1347نرخ
هفت هزار مثقال نقره خالص محاسبه و براي سال بعد معيار اندازه ديت در دعاوي
حق العبدي قضاياي جزائي قرار داده ميشود بر اساس هدايت فوق بمنظور تثبيت
نرخ ديت براي سال  1393نرخ وسطي خريد في گرام نقره خالص در ششماه اول
و ششماه دوم سال  1392از رياست عمومي د افغانستان بانك مطالبه شد ،بانك
مذكور مبني بر ارقامی كه از ماركيت لندن بدست آورده نرخ في گرام نقره خالص
در ششماه اول سال  1392را معادل ( )45.73افغاني و نرخ ششماه دوم سال
مذكور را معادل ( )38.64افغاني معلومات داده اند كه اوسط نرخ هاي داده شده
في گرام مبلغ ( )42.185افغاني را بدست مي دهد.
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چون معادلت وزن يك مثقال قبــل برين به ( )4.69گــرام محاسبه
مي شد رياست داراالفتاء ستره محكمه ضمن مطالعه احكام شرعي مندرج كتب
فقهي يك مثقال را معادل پنج گرام دانستند باالثر جريان طي پيشنهاد بمقام محترم
شورايعالي تقديم و قرار مصوبه ( )22مورخ  1393/1/5موضوع جهت كسب
نظر اهل خبره برياست محترم دافغانستان بانك محول گرديد .بانك مذكور نسبت
عدم تصريح معادلت بين اوزان ياد شده دراحکام و مقررات نظري ارائه نكرد با
آنهم جريان برياست اتحاديه زرگران نگاشته شد ،اين اتحاديه يك مثقال را معادل
( )4.58گرام معلومات داده  .تفصیل جريان و ارقام ارائه شده باري بمقام محترم
شورايعالي ستره محكمه گزارش داده شد در نتيجه ضمن مصوبه ()439
 1393/3/20نظررياست داراالفتاء مبني بر مسايل فقه كه باساس آن وزن يك
مثقال معادل پنج گرام معين شده است تائيد شد.
بنابران بارعايت هدايت مصوبه فوق قيمت مقدار هفت هزار مثقال نقره
خالص مطابق به قيمت هاي ارائه شده از دافغانستان بانك حسب فارمول ذيل:
هفت هزار مثقال نقره مساوي است به ( )35000گرام قيمت و سطي
يك گرام نقره طي ششماه اول و دوم سال  1392مساوي به ( )41.18افغاني.
بناءً قيمت ( )35000گرام نقره خالص معادل ( )7000مثقال عبارت
است از ( )1476475 =35000*42.185افغاني باساس تفصيل فوق و
محاسبه دقيق انجام شده قيمت هفت هزار مثقال نقره خالص به ()1476475
افغاني بالغ ميگردد.
حينيكه تفصيل جريان فوق به جلسه مورخ  1393/4/17شورايعالي ستره
محكمه گزارش يافت پس از بحث در زمينه قرار مصوبه ( )529هدايت ذيل صادر
گرديد:
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« باساس معلومات حاصله از رياست عمومي دافغانستان بانك نرخ وسطي
في گرام نقره خالص طي ششماه اول و ششماه دوم سال  1393مبلغ ()41.185
افغاني تثبيت و با در نظر داشت آن نرخ مقدار هفت هزار مثقال نقره خالص معادل
( )35000گرام بارعايت مصوبه كميسيون دوم سيمينار رؤساي محاكم واليات
منعقده سال  1347مندرج صفحه ( )45نشريه سيمينار مذكور مبلغ
( )1476475افغاني سنجش گرديده است.
بنابران مبلغ متذكره بحيث نرخ ديت براي سال  1393تصويب شد ،متن
مصوبه بمقصد توحيد مرافق قضائي به تمام محاكم متحدالماالً اخبار و در مجله
قضاء وجريده ميزان نشر شود».
متن مصوبه فوق بدينوسيله به محاكم استيناف واليات اخبار شد تا آنرا
بمقصد توحيد مرافق قضائي به محاكم مربوط متحدالماالً تعميم نموده مطابق بان
اجراآت قانوني بعمل آورند)145 (.

 -145درمورد مقدمات دعوی،تقدیم وتوصیف مدعابها  ،متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه
می باشد:
 :1متحدالمآل شماره ( )1912-1840مؤرخ1389./6/28
:2متحدالمآل شماره ( )2575 -2502مؤرخ 1389./8/1
 :3متحدالمآل شماره  )288-217مؤرخ 1390./2/18
:4متحدالمآل شماره ( )498-428مؤ رخ 1391/2/30
:5متحدالمآل شماره ( )370-267مؤرخ.1392/2/13
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رسیده گی قضایای ناشی از فساداداری
ازصالحیت محاکم جرایم فساد اداری می باشد.
متحدالمآل شماره ( )۸۵۸ - ۷۸۵مؤرخ ۱۹ر۶ر1393
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
بتأسي از هدايت مقام عالي شوراي عالي ستره محكمه ج.ا.ا باين وسيله
نگاشته ميشود:
به موجب حكم ماده سوم قانون نظارت بر تطبيق ستراتيژي مبارزه عليه
فساد اداري،
ارتكاب اعمال ذيل توسط مؤظفين ادارات دولتي يا منسوبين ساير مراجع
مندرج ماده هفتم اين قانون فساد اداري شمرده مي شود:
 .1رشوت.
 .2اختالس.
 .3سرقت اسناد.
 .4اتالف غير مجاز اوراق و اسناد رسمي .
 .5تجاوز از حدود صالحيت قانوني.
 .6سوء استفاده از موقف وظيفوي.
 .7ممانعت در روند يا اخالل تطبيق عدالت.
 .8استفاده از امكانات دولتي و اوقات رسمي در امور شخصي.
 .9امتناع و استنكاف از وظيفه بدون عذر قانوني.
 .10كتمان حقيقت.
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 .11افزايش غير قانوني دارايي.
 .12تزوير اسناد.
 .13انتحال وظيفه( وانمود ساختن صالحيت اجراء يا امتناع اموري كه
شخص به آن مؤظف نباشد).
 .14اخذ هر نوع تحفه به منظور اجرا يا امتناع از كار در امور مربوط.
 .15تعلل در اجراي وظيفه محوله.
 .16عدم رعايت قواعد سلوكي اداره مربوط.
دخيل ساختن مالحظات قومي ،منطقوي ،مذهبي ،حزبي ،جنسيتي و شخصي
در اجراي امور محوله.
 .17اجراء و يا امتناع ساير اعمال مندرج استراتيژي مبارزه عليه فساد
اداري.
 .18اجراء ویاامتناع سایراعمال مندرج ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری.
به اساس حكم ماده سوم قانون مذكور شورايعالي ستره محكمه ج.ا.ا طي
مصوبه شماره ( )401مورخ  1389/4/15رسيده گي به قضاياي ناشي از فساد
اداري را كه توسط منسوبين نظامي ارتكاب مي يابد به محاكم فساد اداري متعلق
دانسته ،مصوبه شماره ( )1054مورخ  1388/12/18را مبني برينكه به محكمه
ابتدائيه نظامي واليات تفويض صالحيت شده بود ،بي اثر وكأن لم يكن اعالم نمود.
موضوع فوق ذريعه متحدالمال شماره ( )1400/1310مورخ
 1389/4/23به عموم محاكم تعميم شده است.
برطبق نظر ديگر كه ذريعه مصوبه شماره ( )555مـؤرخ 1393/4/17
شورايعالي ستره محكمه تائيد و به مكتوب شماره ( )425مورخ 1393/5/22
رياست داراالنشاء شورايعالي ابالغ گرديده بود رسيده گي به موضوع سؤ استفاده
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از صالحيت قانوني منسوبين نظامي طبق حكم ماده ( )78قانون تشكيل و صالحيت
قوه قضائيه ،از صالحيت محاكم نظامي خوانده شده بود چون ماده مذكور تعديل
گرديده لذا با تعديل آن محاكم نظامي حايز صالحيت رسيده گي قضاياي ناشي از
فساد اداري نمي باشند.
ازآنجائيكه بنابر تعدد مصوبات ،نظريات و متحدالمال هاي كه درين زمينه
صادر شده است ،اجراآت محاكم بطور يكسان صورت نگرفته برخي موضوعات به
محاكم جرايم فساد اداري و عده اي هم در محاكم نظامي رسيده گي و اسباب و
موجبات نقض را در محاكم فوقاني ،بار آورده است.
بنابران به تأسي از استهداء شماره ( )555مورخ  1393/4/10رياست
محكمه نظامي واليت بلخ كه ضم نامه شماره ( )432مورخ  1393/5/25آمريت
تحريرات رياست محترم ديوان جرايم نظامي و جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي
ستره محكمه مواصلت كرده ،موضوع به مدققين قضائي رياست عمومي تدقيق و
مطالعات محول شد تا تمامي سوابق موضوع را در روشني احكام قانون ،مصوبات و
متحدالمال ها مورد غور قرار داده ابراز نظر و سمتدهي نمايند.
مدققين قضائي در مورد چنين ابراز نظر تدقيقي بعمل آورده اند:
«محكمه استيناف نظامي زون شمال واليت بلخ تذكر داده است كه
رسيده گي به قضيه (سؤ استفاده از صالحيت وظيفوي) طبق ماده ( )78قانون
تشكيل و صالحيت قوه قضائيه از صالحيت محاكم نظامي است.
طوريكه متن ماده فوق مالحظه شد چنين صالحيتي به محاكم نظامي تفويض
نشده بلكه رسيده گي بر آن طبق حكم فقره ( )6ماده سوم قانون نظارت بر تطبيق
ستراتيژي مبارزه عليه فساد اداري از قضاياي ناشي از فساد اداري بوده مطابق
مصوبه شماره ( )401مورخ  1389/4/15شورايعالي ستره محكمه از صالحيت
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محاكم جرايم ناشي از فساد اداري در مركز و ديوان هاي امنيت عامه در واليات
مي باشد».
نظر فوق كه طبق مصوبه شماره ( )776مورخ  1393/6/17شورايعالي
ستره محكمه تائيد شده است ،باينوسيله طور متحدالمال اخبار شد تا محاكم نظامي
و محاكم ملكي در مورد قضاياي ناشي از فساد اداري مصوبه فوق الذكر را كه
نسبت به ساير مصوبات مؤخر التاريخ است مدنظر گرفته و قضاياي ناشي از فساد
اداري مندرج ماده سوم قانون را به محكمه ذيصالح آن يعني به محاكم فساد اداري

محول نمايند)146 (.

 -146درمورد صالحیت هابه ارتباط رسیده گی قضایای ناشی ازفساد اداری  ،متحدالمآل های ذیل
نیز صادر شده است:
 :1متحدالمآل شماره ( )156مؤرخ1389./1/17
:2متحدالمآل شماره ( )1173 -1101مؤرخ 1389./4/10
 :3متحدالمآل شماره  )1400-1320مؤرخ 1389./4/23
:4متحدالمآل شماره ( )3175-3137مؤ رخ 1389./9/25
 :5متحدالمآل شماره ( )71-1مؤرخ1391./1/9
:6متحدالمآل شماره ( )2089 -2018مؤرخ 1391./8/2
 :7متحدالمآل شماره  )221-147مؤرخ 1392/1/17
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څارنوالی دراحضارمتهمین
مکلف بوده و مصارف اعالن نیز بعهده اداره مذکور است.
متحدالمآل شماره ()۹۴۸ -۸۶۶مورخ 1393/۶/25
ریاست دارالنشاء شورایعالی ستره محکمه

ریاست محکمه استیناف والیت کندز ضمن استهدائیه ای مراتب ذیل را طالب
هدایت شده اند:
«قبالدرصورت عدم حضورمتهمین قراربران بود که سه جلب رسمی صورت
گرفته و باتعیین مساعد حقوقی طورغیابی فیصله صورت میگرفت.
اما مطابق به فقره ()۲ماده ()۲۰۹قانون اجراآت جزایی جدید که چنین مشعر
است :
(هرگاه متهم در جرایم جنحه و جنایت با وجود دریافت اطالعیه حضور بتاریخ
معینه در جلسه قضائي حاضر نگردد محکمه بر رسیده گی به دعوی رامعطل وامر
احضاریا امر گرفتاری وی را صادر مینماید.
در صورت عدم حضور باردوم موضوع از طریق اعالن به آگاهی وی رسانیده
میشود در صورتیکه طی مدت اعالن حاضر نشود برای وی مساعد حقوقی تعیین و
محکمه حکم خود را صادر می نماید).
اکنون طالب استهداء می باشیم که مصارف اعالن را که شبکه های سمعی و
بصری بدون مصارف اعالن را نشر نمی نمایند مصارف اعالن از کدام طریق
پرداخته شود».
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متن استهدائیه پس از مطالعه تدقیقی ریاست محترم تدقیق ومطالعات در
جلسه مورخ  ۱۴/۵/۱۳۹۳شورایعالی ستره محکمه مورد بحث قرار گرفت وطی
مصوبه شماره ()۶۲۶هدایت ذیل صادر گردید:
از انجاکه به اثر تقاضای دولت محاکم قضایا را تحت رسیده گی قرار میدهند
باالثر څارنوالی مکلفیت دارد تا درمورد احضار متهمین به اقدام الزم جهت رعایت
قانون اجراآت جزائی مبادرت نمایند که در این جمله مسأله مصارف اعالن در رادیو
نیز شامل میباشد.
مراتب مصوب شورایعالی ستره محکمه بمقصد همگونی اجراآت محاکم
بدینوسیله از شماره ()۸۶۶الی()۹۴۸مورخ 1393/6/25به تمام محاکم محترم
استیناف والیات اخبار شد تا موضوع را به محاکم تحت اثر متحد الماالً تعمیم
نمایند.
همچنان به اداره محترم لوی څارنوالی نیز اطالع گردید تا درمطابقت به مصوبه
فوق څارنوالی های مربوط را مؤظف سازند( )147

 -147درمورد جلب واحضار  ،متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 :1متحدالمآل شماره ( )2723-2650مؤرخ1389./8/11
:2متحدالمآل شماره ( )33937 -3322مؤرخ .1399/10/7
.
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تثبیت صحت یا سقم وثایق
طبق ماده نهم تعلیمات نامه تحریر وثایق ازصالحیت
محکمه ابتدائیه ایست که مندرجات سند در حوزه قضائی
آن قرار دارد
متحدالمآل شماره ()۱۰۳۱ -۹۴۹مورخ۲۶/۶/۱۳۹۳
ریاست داراالنشاء شورایعالی عالی ستره محکمه
آمریت تصفیه نمبر()۸ولسوالی شکردره ریاست تصفیه اراضی مرابت ذیل را
طالب هدایت شده اند:
«قباله شرعی (۴)۸۶۱حوت سال  ۱۳۱۴وقباله سال ۱۲۸۲و قباله شرعی میان
()۲۱شهر صفرالمظفر ورثه محترم الجمیر مسکونه قریه کاریز میرعلیاء غرض
مطالعه و در جمله اسناد بنیادی خویش به هیأت تصفیه گروپ()۸ولسوالی شکردره
حاضر آورده اند چون اسناد شرعی صحت و سقم و ثبت محفوظ آن از صالحیت
محاکم محترم بوده و می باشد هیأت تصفیه از مطالعه و از حکم صحت و سقم آن
عاجز بوده موضوع را به محاکم محترم احتراماًنگاشت تا قباله های نمبر فوق را از
لحاظ مسلکی مطالعه و بررسی خواهند فرمود از صحت و سقم آن به آمریت
گروپ ()۸تصفیه شکردره هدایت الزم خواهند داد تابرویت آن در حصه تصفیه
ساحه زمینداری شان اقدام اصولی به عمل آید به امید همکاری همیشگی مقام محترم
می باشیم از مقام محترم تمناداریم تا درحصه صحت قباله های نمبر فوق مارا یاری
و همکاری الزمه خواند فرمود».
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مطلب مورد استهداء تحت مطالعه تدقیقی ریاست محترم تدقیق و مطالعات
قرار گرفته چنین ابراز نظر بعمل آمده است:
«شرایط و معیاری های اسناد مدار حکم برای تصفیه اراضی در ماده
()۵قانون تنظیم امور زمینداری مسجل می باشد و هیأت تصفیه میتواند وجود همان
معیار ها و یا عدم آنرا در اسناد که نزد شان تقدیم می گردند تشخیص نمایند.
شراطی که برای اعتبار سند شرعی یا و ثایق که در محاکم یادفاتر ثبت اسناد
ووثایق ترتیب می گردند در این ماده پیشبینی گردیده ()۳شرط است :
-۱دارای ثبت محفوظ به دیوان قضاء باشد .
-۲مبطل آن موجود نباشد.
۳زمین داخل وثیقه شرعی در صورتیکه تابع مالیه بوده ،به دفتر مالیه قید باشد.
ولی در مورد شرط اول باید عالوه نمود که وجود ثبت محفوظ برای وثایقی
شرط می باشد که در دو نقل اصل وثبت ترتیب گردیده باشند وثایقی که د رسالهای
قبل در یک نقل ترتیب می گردیدند و اصالً دارای ثبت نباشند این شرط در قبال آن
مصداق نمیداشته باشد.
با آنهم اگر هیأت تصفیه نتواند اعتبار یا عدم اعتبار و ثایق را تشخیص دهند میتوانند
آنرا جهت تثبیت صحت یا سقم به محکمه ابتدائیه که مندرجات سند در حوزه
قضائی آن قرار دارد محول نمایند تا محاکم طبق ماده ( )۹تعلیماتنامه تحریر و ثایق
در زمینه اقدام و همکاری نمایند».
حینیکه متن استهداءو نظر تدقیقی مرتب بران در جلسه مؤرخ ۲۵/۵/۱۳۹۳
شورایعالی ستره محکمه مطرح بحث قرار گرفت قرار مصوبه ()۴۵۴هدایت ذیل
صادر گردید :
«نظرریاست محترم تدقیق و مطالعات تائیداست بمرجعش اخبار گردد».
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هدایت مصوبه فوق بدینوسیله به محاکم استناف والیات اخبار شد تاموضوع را
به محاکم مربوط اطالع که مطابق به آن اجراآت بعمل آورند همچنان جریان به
اداره محترم تصفیه اراضی نگاشته شد که به سهم خویش در زمینه اجراآت مقتضی
نمایند)148 (.

 -148درمورد رسیده گی به صحت وسقــم وثایق  ،متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می
باشد:
 :1متحدالمآل شماره ( )3679-3608مؤرخ1389./11/10
:2متحدالمآل شماره ( )642-572مؤرخ1390./3/8
 :3متحدالمآل شماره  )856-785مؤرخ .1390/4/20
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ازاجرای قباله بیع جایزی
بارتباط صندوق انکشاف زراعتی که یک نهاد دولتی می باشد ،طبق
قانون محصول اخذ نگردد.
متحدالمآل شماره ( )1114- 1032مؤرخ  1ر  7ر 1393
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
وزارت محـترم زراعت  ،مالداری وآبیـاری  ،ضمن نــامه
شمــاره ( )3331مــؤرخ 1393/6/23ریاست دفتر آن وزارت مراتب ذیل
راتقاضانموده اند:
«باتقدیم احترامات فایقه نگاشته میشود:
صندوق انکشاف زراعتی یک نهاد مالی دولتی بوده که باالثر پیشنهاد
شماره ( )290مؤرخ  1.390/6/27وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری وحکم
شماره ( )6621مؤرخ  1360/10/11مقام محترم ریاست دولت جمهوری
اسالمی افغانستا ن منحیث نهاداجرائیوی غیر بانکی در چارچوب این وزارت تحت
رهبری هیأت بین الوزارتی وتشکیل بورد مشورتی منظور گردیده که برای رشد
سکتور زراعت کشور صندوق انکشاف زراعتی سهولت قرضه دهی رابرای دهاقین
ومتشبثین بخش زراعت براه انداخته است.
نظر به پالیسی وطرزالعمل قرضه دهی صندوق انکشاف زراعتی جهت
مصؤونیت قرضه ها که درحقیقت پول بیت المال بوده صندوق انکشاف زراعتی
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بادر نظرداشت تمام تدابیر  ،ارزیابی ها اسنادوتصویب مربوط به قرضه خویش از
مشتریان وثیقه بیع جایزی رادرمقابل قرضه اخذ مینمایدتادر آینده درحصول قرضه
مشکلی پیدا نگردد.
به اساس ماده ( )6جزء( )10قانون محصول وثایق واسناد اداری دولتی
وماده ( )3بخش ( )2جزء( )1تعرفه محصول دولتی محاکم  ،درصورتیکه ثبت
وثیقه بیع جایزی به نفع ارگانهای دولتی انجام شود،محصول اخذ نمی گردد.
بناءً درمطابقت قوانین فوق الذکر وبادر نظرداشت اینکه صندوق
انکشاف زراعتی یک نهاد دولتی می باشد  ،ازمقام محترم توقع برده میشودبه
محاکم جمهوری اسالمی افغانستان اصدارهدایت فرمایند تامحصول ثبت وثیقه بیع
جایزی ازصندوق انکشاف زراعتی وزارت زراعت  ،آبیاری و مالداری اخذ نگردد.
بدینوسیله صندوق انکشاف زراعتی ازمشکالت موجوده دراین زمینه رهایی یافته ودر
رشد زراعت افغانستان بوجه احسن سهیم خو اهدشد».
حینیکنه جریان از مالحظه مقام محترم ستره محکمه گزارش داده شد،
فضیلتمآب محترم قاضی القضات وسرپرست ستره محکمه بحکم مؤرخ /26
 1393/6چنین هدایت فرمودند:
مالحظه شد :داراالنشاء شورایعالی! مکتوب وارده به جمیع محاکم
استیناف  ،ریاست عمومی وثایق وثبت اسناد اخبار تامطابق تقاضای محاکم وادارات
ثبت اسناد حین اجرای قباله بیع جایزی مطابق احکام قانون محصول وثایق واسناد
اداری دولتی وتعرفه محصول دولتی درمحاکم از اخذ محصول درمورد صندوق
انکشاف زراعتی که یک نهاد دولتی بوده احتراز وخودداری شود».
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جریان فوق متکی بحکم مقام محترم ستره محکمه بدینوسیله متحدالما ًال
اخبار شدتاآنرا به محاکم و ادارات مربوط اطالع دهندکه مطابق به آن اجراآت
بعمل آورند)149 (.

 -149درمورد محصول ومصارف وثایق  ،متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 :1متحدالمآل شماره ( )271-199مؤرخ1389./2/6
:2متحدالمآل شماره ( )703 -623مؤرخ .1393/4/41
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از ثبت محفوظ سند
در برابر استعالم هيأت تصفيه طبق قانون معلومات ارائه گردد.
متحدالمآل شماره ( )1197- 1115مؤرخ 2ر 7ر1393
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
آمريت تصــفيه اراضـي طي نامه شماره ( )17757مؤرخ
 1393/3/17خويش چنین تذكر داده اند :
«به اساس احكام مقام رياست جمهوري گروپ هاي تصفيه اراضي به واليت
بلخ اعزام گرديده ،اما رياست هاي محاكم مربوط از ارائه معلومات پيرامون ثبت
محفوظ اسناد شرعي ارائه شده ،و ساير معلومات مربوط به كار كه از طرف هيأت
تصفيه به محاكم محترم مطرح ميشود باالثر مصوبه شماره ( )864مورخ
 1390/6/1شورايعالي ستره محكمه ابا ميورزند ،در حاليكه مقام موصوف در
تمام موارد موضوعات زمين طي مصوبات متعدد تصفيه را در قدم اول مطالبه مي
نمايند و در صورتيكه محاكم محترم پيرامون اسناد شرعي ارائه شده معلومات ارائه
نكند تصفيه قطعاً عملي نخواهد شد.
بنابران خواهشمنداست در مورد به محاكم مربوطه و ساير واليات هدايت الزم
صادر فرمايند تا مطالبات هيأت تصفيه را در چوكات قانون معلومات ارائه نموده در
تحقق احكام مقام عالي همكاري قانوني فرمايند».
مطالبه فوق تحت غور رياست عمومي تدقيق و مطالعات قرار گرفته و نظر
مدققين قضائي به نحوآتي ارائه شده است:
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«قبالً به اساس پيشنهاد رياست محكمه استيناف واليت بلخ ،شورايعالي ستره
محكمه طي فقره ( )1مصوبه شماره ( )864مورخ  1390/6/1تجويز نموده بود
كه ( اجراي قباله هاي زمين هاي بكر و باير دولتي در واليت بلخ الي هدايت ثاني
معطل و از دادن معلومات در مورد ثبت محفوظ آنها نيز الي هدايت ثاني احتراز و
خود داري صورت گيرد).
اكنون استهدائيه مديريت عمومي گروپ هاي تصفيه آمريت تصفيه رياست تصفيه
اراضي و اصل و تقاضا نموده اند كه مقام شورايعالي ستره محكمه به محاكم هدايت
فرمايند كه هنگام تصفيه زمين از صورت ثبت محفوظ سند زمين مورد تصفيه به
اداره تصفيه اراضي معلومات ارائه فرمايند تا تصفيه زمين برويت معلومات مذكور
طبق ماده پانزدهم قانون تنظيم امور زمينداري صورت گرفته بتواند.
مدققين قضائي برويت استهدائيه فوق و سوابق موضوع چنين ابراز نظر مي نمايد.
قانون زمينداري در فقره ( )1ماده پنجم چنين مشعر است:
( اسناد مدار حكم ملكيت زمين عبارت انداز:
 .1سند شرعي محكمه مبني بر خريد ،تمليك ،هبه ،تركه  ،تقسيم ،تبادله
زمين ،ابراء خط ،اصالح خط و سند فيصله قطعي كه مستند بر اسناد
امالك قبلي صادر گرديده و حاوي شرايط ذيل باشد.
 داراي ثبت محفوظ به ديوان قضاء باشد. مبطل آن موجود نباشد. زمين داخل وثيقه شرعي در صورتي كه تابع ماليه بوده  ،به دفتر ماليه قيدباشد).
از حكم فقره ( )1ماده پنجم فوق برمي آيد كه اداره تصفيه اراضي در حين
تصفيه زمين به معلومات ثبت محفوظ سند دست داشته مالكين نياز مبرم دارند .در
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غير آن موقف حقوقي سند نزد شان مبهم باقي مي ماند بنابر آن موضوع به مقام
محترم شورايعالي ستره محكمه محول گردد تاهرگاه الزم دانند هدايت خواهند
فرمود تا محاكم در هنگام تصفيه زمين به اساس مطالبه رسمي و كتبي آن اداره ،
معلومات الزمه را طور سري در اختيار شان قرار دهند».
حينكه تفصيل موضوع توأم با نظر تدقيقي به جلسه مـؤرخ  1393/6/17به
مقام محترم شورايعالي ستره محكمه تقديم شد قرار تصويب شماره ( )828تجويز
ذيل به عمل آمد:
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تائيد شد .الزم است تا محكمه مطابق قانون
از ثبت محفوظ سند در برابر استعالم هيأت تصفيه معلومات ارائه نمايد».
مراتب فوق طي نامه شماره ( )558مورخ  1393/6/21برياست محترم
عمومي تصفيه اراضي اخبار و جريان طي این متحدالمال بعموم محاكم تعميم شد تا
موضوع را در نظر داشته عندالموقع بسهم خويش اجراآت نمايند)150 (.

 -150بارتباط مسایل مربوط به تصــفیه زمین  ،متحدالمآل شماره ( )2165-2086نیز قابل
مالحظه می باشد:
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اصطالح لغوحکم
ومواردتطبیق آن درمحاکم
متحدالمآل شماره ( )1278 - 1198مؤرخ  6ر  7ر 1393
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
محكمه استيناف نظامي واليت بلخ طي نامه شماره ( )556مورخ
 1393/4/10مراتب ذيل را استهداء نموده است:
«در جزء ( )17ماده ( )4قانون تشكيل و صالحيت قوه قضائيه لغوحكم عبارت از
الغاي احكام قطعي و نهائي محاكم ميباشد كه بر اساس تجديد نظر توسط شورايعالي
ستره محكمه صورت ميگيرد .كه بنابر تعريف متذكره لغو حكم از زمره صالحيت
هاي اختصاصي شورايعالي ستره محكمه ميباشد .اما در ماده ( )54قانون مذكور
صراحت دارد كه محكمه استيناف فيصله هاي محاكم تحتاني را ميتواند طبق احكام
قانون تصحيح ،نقض ،تعديل ،تائيد و يا لغو نمايد.
مقام محترم رهنمائي و هدايت خواهند فرمود كه آيا حكم ماده ( )54قانون
تشكيل وصالحيت قوه قضائيه در تناقض با تعريفيكه در ماده ( )4قانون مذكور از
لغو حكم ارائه شده است قرار ندارد و هم ارشاد خواهند فرمود كه در كدام موارد
محكمه استيناف به لغو حكم مبادرت ميورزند».
استهداء واصله تحت غور مدققين قضائي قرار گرفته و در مورد چنين ابراز
نظر تدقيقي بعمل آمد:
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«طبق قانون تشكيل و صالحيت قوه قضائيه براي هريك از محاكم اعم از
ابتدائيه ،استيناف و فرجام ،صالحيت هاي مشخص تسجيل يافته كه برمبناي آن
اجراآت مي نمايند.
بنابرآن مطابق ماده ( )54همين قانون محاكم استيناف در مرحله ثانوي
صالحيت رسيده گي قضايا و فيصله های محاكم تحتاني را طبق احكام قوانين
مربوطه داشته و عندااليجاب مي تواند آن را تائيد يا لغو نمايند.
وطبق صراحت جزء ( )17ماده ( )4همين قانون الغاي احكام قطعي و نهائي
محاكم بر اساس تجديد نظر از صالحيت شورايعالي ستره محكمه مي باشد.
طوريكه تذكر يافت موارد استعمال اصطالح ( لغو) در دو ماده فوق ازهم
متفاوت بوده باهم در تضاد و تناقض قرار ندارند و هريك در جاي خود قابل رعايت
اند».
حينكه تفصيل موضوع توأم با نظر تدقيقي به جلسه مؤرخ  1393/6/4مقام
محترم شورايعالي گزارش يافت قرار تصويب شماره ( )736هدايت ذيل بعمل آمد:
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تائيد است بمرجعش اخبار گردد».
موضوع طي نامه شماره ( )533مورخ  1393/6/22بمرجع مستهدي اخبار و
اينك هدایت فوق طور متحدالمال تعميم گرديد تا محاكم مربوط عندالموقع
بارعايت آن اجراآت نمايند)151 (.
 -151بارتباط ذکر نمبر تذکره درعموم وثایق  ،متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می باشد:
 :1متحدالمآل شماره ( )3139-3067مؤرخ1391./12/2
:2متحدالمآل شماره ( )2869 -2948مؤرخ .1393/12/6
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درج نمره تذكره اقرار كننده
وشاهدان در تمام انواع وثايق حتمي و الزمي ميباشد.
متحدالمآل شماره ( )1359 - 1279مؤرخ  8ر  7ر 1393
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
رياست محكمه استيناف واليت بغالن طي نامه شماره ( )1592مورخ
 1393/4/11چنين استهداء نموده اند:
«يكي از وثايق ،وثيقه قريه داري است ترتيب آن بشكلي صورت ميگيرد كه
اهالي يك قريه بعداز انتخابات آزاد و سري شخصي را به عنوان قريه دار محل
غرض ترتيب وثيقه به محكمه مربوط ميفرستند نكته قابل بحث اينجاست كه قبالً
يك قريه ،دارای صدها خانه بوده و بنام آن تذكره تابعيت هم توزيع شده اما فعالً آن
قريه به دها قريه خورد تقسيم گرديده و از مراجع مربوط نام گذاري نيز شده است
در حاليكه محكمه بعداز اقراري اهالي قريه شهرت آنها را برويت تذكره درج وثيقه
مينمايد و اهالي قريه هاي كوچك بنام آن قريه داراي تذكره نميباشند پس پرسش
اين است كه محكمه در كدام قريه ،قريه بزر كه داراي تذكره ميباشد وثيقه
مشخص را تحت عنوان قريه دار ترتيب نمايد و يادر هر قريه كوچك كه از قريه
بزر بوجود آمده و مردم هاي ساكن آن تذكره تابعيت ندارند و احتمال اقرار يك
شخص در چند وثيقه كه حق قانوني ندارد ميرود كه بنام شخص بعداز معرفي مراجع
مربوط وثيقه ترتيب كند.
موضوع عنواني مقام محترم بطور خالصه چنين مطرح ميگردد كه در قريه كه جديداً
تشكيل گرديده بدون داشتن تذكره اهالي به اسم آن قريه ،قريه دار تعين گردد يا
خير طالب هدايت هستيم».
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استهدائيه واصله تحت غور رياست عمومي تدقيق و مطالعات قرار گرفته و
نظر مدققين در مورد به نحوآتي ارائه شده است:
«محاكم و آمريت هاي وثايق در ترتيب وثايق و اسناد مقيد به قيودات قانوني
ميباشند كه از آن جمله درج اسناد مثبت هويت افراد در وثايق ميباشد كه بدون
موجوديت آن ترتيب وثايق غير قانوني و خالف قيودات قانون ميباشد .چنانچه ماده
( )11تعليمات نامه تحرير وثايق در زمينه چنين صراحت دارد ( :نظر به تقيدات
قضائي تمام محاكم عدلي مجبور اند كه وقت اقرار مقرو شهود ،تحرير صورت
دعوي و فيصله نمره تذكره تابعيت جانبين واضحاً نشان داده باشند در غيرآن وثيقه
و فيصله كه در آن از تذكره تابعيت ذكر نشده باشد قابل اعتبار نيست).
بناءً درج نمره تذكره اقرار كننده وشاهدان در تمام انواع وثايق حتمي و
الزمي ميباشد».
حينكه تفصيل جريان موضوع توأم با نظر تدقيقي به جلسه مورخ
 1393/6/11مقام محترم شورايعالي گزارش يافت قرار تصويب شماره ()752
هدايت ذيل بعمل آمد:
«نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تائيد شد بمرجعش اخبار گردد».
موضوع طي نامه شماره ( )550مورخ  1393/6/25برياست محكمه
استيناف واليت بغالن ارقام و اينك موضوع طی این متحدالمآل بعموم محاكم
تعميم يافت تا عندالموقع مطابق آن اجراآت نمايند.
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تجاويز محاكم ابتدائيه
صرف اعمال واليت قاضي بوده جنبه دعوي ندارند  ،محكمه صادر
كننده تجويز ،صالحيت بازنگري رادارد.
متحدالمآل شماره ( )1440 - 1360مؤرخ  9ر  7ر 1393
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
رياست محكمه استيناف واليت كابل طي نامه شماره ( )723مورخ
 1393/5/20استهداء نموده است كه قبالً تجويز به فروش يك در بند حويلي
ملكيت يما نام كه به تضمين عزيزي بانك قرار داشت به موجب قرار قضائي شماره
( )77مورخ  1393/3/5جهت تاديه دين صادر شده است.
بعداً به اساس فيصله نهائي ديوان مدني و حقوق عامه ستره محكمه جايداد
مذكور به احمد ارشاد وكيل مالك قبلي تعلق گرفته و هيأت مختلط غرض تطبيق
حكم نهائي تعيين شده است.
محكمه استيناف در مورد موقف قرار قضائي كه قبل از صدور فيصله نهائي
صادر شده استهداء نموده است.
موضوع فوق تحت غور رياست عمومي تدقيق و مطالعات قرار گرفته و نظر
تدقيقي مدققين قضائي به نحو ذيل ارائه گرديد:
«تجاويز محاكم ابتدائيه در مورد فروش جايداد هاي تحت تضمين بانكها و
ساير تجاويز مانند ،تعيين وصي ،تخليه و تسليمي جبري دين به دائن سلب واليت
ولي و امثال آن صرف اعمال واليت قاضي در موضوعات ،كه جنبه دعوي ندارند
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مي باشد ،چنين تجاويز و تصاميم محاكم تابع مراحل فوقاني نبوده هرگاه در زمينه
مشكلي ايجاد گردد و يا اعتراض بر آن صورت گيرد محكمه صادر كننده تجويز،
صالحيت بازنگري به تصميم قبلي داشته ،مي تواند تجويز خويش را طبق احكام
قانون مجدداً صادر نمايد .طوريكه مي توانند تصميم مبني بر سلب واليت ولي را
لغو و مجدداً به تنفيذ واليت تصميم اتخاذ نمايند و به همين قياس در ساير موارد».
حينكه تفصيل موضوع توأم با نظر تدقيقي به جلسه مورخ  1393/6/17مقام
محترم شورايعالي گزارش يافت قرار تصويب شماره ( )829هدايت ذيل بعمل آمد:
« نظر رياست محترم تدقيق و مطالعات تائيد شد چون تجويز بدون محل صادر شده
محكمه اتخاذ كننده تجويز در مورد مجدداً تصميم اتخاذ نمايد».
مراتب طي نامه شماره ( )555مورخ  1393/6/26برياست محكمه استيناف
كابل اخبار و اينك موضوع طي این متحدالمآل بعموم محاكم تعميم شد تا
مندرجات فوق را در نظر داشته عندالموقع طبقاً اجراآت نمايند)152 (.

 -152بارتباط طرزالعمـل تحصیل دیــن  ،متحدالمآل شــماره ( )3103-3026مؤرخ
1393/12/13نیز قابل مالحظه می باشد:
1
.

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

اجاره اماکن رهایشی ،دکاکین ،محالت
وسرای های دولتی بعدازختم قرارداد به مستأجر
قبلی ،تابع داوطلبی نمیگردد.
متحدالمآل شماره ()1521-1441مؤرخ1393/7/21
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
قبالً مصوبه شماره ( )816مؤرخ  1390/5/18شورایعالی ستره
محکمه طی ( )4ماده درمورداجاره محالت،اماکن ودکاکین دولتی به متن
ذیل صادر شده بود:
«پیشنهاد شاروالی کابل باالثر هدایت شفاهی محترم رئیس
جمهوری ا.ا وعرایض دکانداران مکرویان ها توأم باسوابق موضوع تحت
غور ومداقه قرارگرفت درزمینه مر اتب ذیل تصویب گردید:
 :1اماکن رهایشی ودکاکین دولتی که جدیداً اعمار وبرای باراول
به اجاره داده میشودمانعی نیست که اجاره آن طور داوطلبانه صورت گیر
د ،اجاره بعدی تابع داوطلبی نمیشود.
:2محالت مورد بحث که ازطرف مراجع مر بوط دولتی باجاره
داده میشود به تراضی طرفین است اگر میعاداجاره معین نباشد اجاره برای
مدت یکسال اعتبار داردکه درختم سال عقد اجاره مجدد صورت گرفته
میتواند.
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 :3اجاره گیرنده شخصاً از محل استفاده نموده آنرابرای شخص
دوم اجاره داده نمیتواند مگرآنکه در عقداجاره تنزیلی موافقه مالک راحاصل
کرده باشد.
 :4بعد از ختم اجاره در صورتیکه مستأجر به دوام فعالیت عالقه
داشته باشد ،محل ازطرف هیأت مختلط تحت ریاست نماینده وزارت مالیه
به ترکیب نمایندگان اداره قضایای دولت  ،وزارت عدلیه ،وزارت
شهرسازی(درصورتیکه ملکیت به شهر سازی مربوط باشد) با اداره که
ملکیت به آن ارتباط دارد وشاروالی بارعایت شرایط ،موقعیت ،صالحیت
وبادرنظرداشت کرایه محالت غیر دولتی مماثل ویا مجاورتثبیت می گردد.
مراتب تصویب به محاکم ومراجع مربوط طور متحدالمآل اخبار
گردد».
ریاست محکمه ابتدائیه تجارتی مرکز والیت کندز در رابطه به
تطبیق مصوبه شماره فوق پیرامون اجاره بعدی اماکن رهایشی ومحالت
دولتی چنین استهداء نموده اندکه:مصوبه شماره ( )816مقام عالی درمورد
سرای های دولتی نیز قابل تطبیق است زیراکه سرای هاشامل دکاکین متعدد
هستند ویاصرف درمورددکان های جداگانه واپارتمان های رهایشی دولتی
تطبیق میگردد و یا مطابق ماده ( )64قانون تنظیم امورزمینداری وحکم
شماره ( )3021مؤرخ  1388/5/4مقام عالی ومحترم ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان درهمچومواردمشابه اجراآت صورت گیرد.
موضـوع درریاست عمومی تـدقیق ومطالعات مورد
غــورقرارگرفت وباالثــر چنین ابرازنظر بعمل آمد:
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« مصوبه شماره ( )816مؤرخ  1390/5/18شورای عالی
ستره محکمه شامل تمام اماکن رهایشی ،دکاکین ،محالت دولتی منجمله
سرای های دولتی می شودکه بعدازختم قراردادطبق احکام قانون مجدداً به
مستأجر قبلی به اجاره داده می شودکه این عقداجاره بعدی تابع داوطلبی
نمیشود.
اماماده ( )64قانون تنظیم امورزمینداری به اماکن رهایشی ،
دکاکین  ،محالت دولتی قابل تطبیق است که جدیداً اعمار وباراول بارعایت
اصل مزایده وداوطلبی طبق احکام قانون به اجاره ویا کرایه داده میشود».
طوریکه جریان موضوع بالتفصیل توأم بانظر تدقیقی به جلسه
مؤرخ  1393/7/8مقام محترم شورایعالی ستره محکمه گزارش یافت ،
قرارتصویب شماره ( )1114هدایت ذیل صادرگردید:
« نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات تائید است به مرجعش
اخبارگردد».
مراتب فــوق طــی نامه شماره ( )607مؤرخ
 1393/7/22به ریاست محکمه استیناف والیت کندز اخبار واینک
موضوع طی متحدالمآل شماره (  ) 1521 - 1441مؤرخ /7/ 21
 1393به محاکم استیناف والیات اخبار شد تاآنرا به محاکم مربوط
نیزتعمیم نموده بارعایت آن به سهم خویش اجراآت مقتضی نمایند)153 (.
 -153درمورد اجاره اماکنرهایشی ودوکاکین دولتی  ،متحدالمآل های ذیل نیز قابل مالحظه می
باشد:
 :1متحدالمآل شماره ( )998-928مؤرخ1390./6/5
:2متحدالمآل شماره ( )5568مؤرخ 1390./10/21
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محاکم نظامی در قضایای مربوط
اسناد تقنینی نافذ وفرامین رامورد تطبیق قراردهند
متحدالمال شماره( )۱۶۰۴ -۱۵۲۲مورخ ۱۳۹۳ /۸ /۳
ریاست داراالنشاءشورایعالی ستره محکمه
محکمه نظــامی زون شمال (والیت بلـخ)طی نامه شماره ()۱۲۳ -۱۴
مؤرخ  ۱۳۹۳ /۵ /۲۱چنین استهداءنموده است:
«با توجه به قیود ماده ( )۳۰قانون جرایم عسکری ،مواد اصولنامه خدمات
گارنیزیون و قراول واحکام فصل( )۱۴قانون جزاء  ،مقام محترم موارد ذیل را
هدایت ورهنمایی خواهند فرمود:
-۱اعمال جرمی منسوبین ریاست محابس در رابطه به فرار محبسوین و توقیفی ها
از محابس و توقیف خانه و هم در حاالت فوق خارج از محبس (څارنوالی،
محاکم وموسسات صحی) مطابق کدام قانون تشخیص و توقیف گردد.
-۲مواد ( )۳۳۹ -۳۳۳قانون جزاء نافذ ومرعی االجزاء است یاخیر؟ در
صورتیکه متهمین مورد بحث طبق ماده ( )۳۰قانون جرایم عسکری مجازات شوند
موارد تطبیق مواد متذکره قانون جزاء چه خواهدبود».
 :3متحدالمآل شماره  )1507-1432مؤرخ .1392/9/3
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مدققین قضائی ریاست عمومی تدقیق و مطالعات به ارتباط موارد استهداء
جزاءبطور عام احکامی را به ارتباط فرار محبوسین واخفاء مجرمین اعم از ملک
وغیره پیش بینی نموده است.
اما ماده ( )۵۲۱قانون جزاء چنین صراحت دارد (در موارد یکه قوانین خاص
احکام جزائی را تنظیم کرده باشد مرتکب مطابق به احکام مندرج قوانین خاص
مجازات می گردند).
بناءً محاکم نظامی می توانند در موارد مندرج استهدائیه فوق وفق هدایت
قوانین نافذه از قبیل قانون جرایم عسکری،قانون جزای عسکری،مقرره تادیب
متخلفین انضباط ودسپلین عسکری و اصولنامه خدمات گارنیزیون وفرامین
اجراآت خویش راعیار نمایند».
نظر فوق درجلسه مورخ  ۱۳۹۳ /۷ /۵شورایعالی ستره محکمه گزارش یافت
باالثر قرار تصویب شماره()۱۱۱۳هدایت ذیل صادر گردید:
«نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات تائید است ،بمرجعش اخبار گردد».
مراتب فوق طی نامه شماره ( )۶۱۵مورخ ۱۳۹۳ /۷ /۲۳بریاست محکمه
اسیتناف نظامی بلخ اخبار وباینوسیله بریاست های محاکم اسیتناف والیات و مراجع
مربوط طور متحدالمال تعمیم شدتا هدایت مندرج مصوبه فوق را به محاکم
وادارات مربوط خویش اطالع و مطابق آن اجراآت نمایند .
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ذکر اسم محکمه
واسمای قضات درفیصله هاضروری است
متحدالمال شماره ( )1685 -1605مورخ1393/ 8 / 2
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
قبالً طی متحدالمآل شماره ( ) 587 - 541مؤرخ  23ر 2ر89
 13که به تائید متحدالمآل شماره ( -1521الی )1592مؤرخ18
 1388/6/صدور یافته  ،تجویز شده بود تاقضات محترم اسم شان رادر
پهلوی امضاء تحریرنمایند .به ارتباط این موضوع برخی ازمحاکم چنین
استهداء نموده اند:
به منظور تأمین امنیت درقضایای جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی
ایجاب می نمایدکه قضات دیوان های مذکور شهرت خویش رادر فیصله
های صدور یافته تحریرننمایند ودر موردازمقام ستره محکمه طالب هدایت
شده اند.
مدققین قضایی درموردچنین ابرازنظرنموده اند:
«ماده ()243قانون اجراآت جزایی منتشره جریده رسمی شماره
( )137مؤرخ  1392/12/3درموردمحتوی فیصله درج اسم محکمه
واسمای قضات درفیصله چنین صراحت دارد:
 :1فیصله محکمه حاوی مقدمه  ،بخش تشریحی ،اسباب ونص حکم
می باشد.
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 :2بخش مقدمه حاوی مطالب ذیل می باشد:
 :1تاریخ انعقادجلسه.
 :2اسم محکمه  ،اسمای قضات  ،څارنوال ووکیل مدا فع.
طبق صراحت ماده فوق  ،ذکر اسم محکمه واسمای قضات درفیصله
هاضروری پنداشته شده است و قضات دررسیده گی قضایاتابع قانون می
باشند.
بناءً قضات محترم مکلـف اندتااحکام وارشادات موادقانون متذکره
رادرصدورفیصله های خویش رعایت نمایند».
حینیکه تفصیل موضوع توأم بانظرتدقیقی به جلسه مؤرخ
 1393/6/25شورایعالی ستره محکمه گزا رش یافت بقرار تصویب شماره
( )859هدایت ذیل صادرگردید:
« ازاستهداء اظهار تأسف صورت گرفت  .دلیلی برای عدم ذکر
اسمای قضات درزمینه وجود ندارد .نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات
مبنی برذکر اسمای قضات درفیصله تائیداست»
هدایت فوق بمرجع استهداء کننده رسماً اخبار وموضوع باینوسیله طی
متحدالمآل شماره (  )1605الی( )1685مؤرخ  2ر 8ر 1393به ریاست های
محترم محاکم استیناف والیات ومراجع مربوط طور متحدالمآل تعمیم شد
تاهدایت مندرج مصوبه فوق را به محاکم وادارات مربوط خویش اطالع ومطابق

آن اجراآت نمایند( )154

 -154بارتباط رهنمود های عمومی دراموروثایق ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )159-122مؤرخ 1390./1/22
:2متحدالمآل شماره ( )422-389مؤرخ .1390/4/14
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توقیف متهم تصمیم قضائی است،
څارنوالی استیناف قبل از احاله دوسیه به محکمه استیناف
درمورد ازمحکمه استیناف هدایت بگیرد.
متحدالمال شماره ( )۱۷۶۵-۱۶۸۶مورخ 1393/۸ /۱۳
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
استهدائیه شماره ( )478مورخ  1393/6/10ریاست محکمه
استیناف والیت کابل واصل و حاوی متن ذیل است:
«طوریکه بشما بهتر معلوم بتاریخ  1393/3/15قانون اجراآت
جزائی جدید نافذ و مرعی االجراء گردیده است.
در مورد تطبیق و طرز العمل اجرای ماده ( )120قانون مذکور طالب
رهنمائی میباشیم که متن مذکور قرار ذیل است.
( هرگاه څارنوال به حکم صادره محکمه ابتدائیه درجرم جنایت مبنی
بر برائت ،توقیف متهم را قبل از رسیده گی به اصل فیصله مورد اعتراض
،طور مستعجل رسیده گی و در زمینه توقیف یارهائی وی تصمیم الزم اتخاذ
نماید .هرگاه محکمه فوقانی حداکثر در خالل مدت ( )15روز امر تمدید
 :3متحدالمآل شماره ( )2198مؤرخ .1393/9/11
 : 4متحدالمآل شماره ( )3066-2994مؤرخ 1391./12/1
 :5متحدالمآل شماره ( )1124-1049مؤرخ .1392/7/30
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توقیف متهم را صادر ننماید متهم فوراً رها میگردد) .آیا همین ادامه توقیف
از جانب څارنوال مؤظف در ضمیمه دوسیه به محکمه تقدیم نماید یا
چطور؟»
طوریکه متن استهداء توأم با نظر تدقیقی ریاست عمومی تدقیق و
مطالعات به جلسه مؤرخ  1393/7/22شورایعالی ستره محکمه گزارش
یافت باالثر قرار تصویب شماره ( )1115هدایت ذیل صادر گردید:
« چون توقیف متهم تصمیم قضائی می باشد ،څارنوالی استیناف قبل
از احاله دوسیه به محکمه استیناف توأم یا پارچه ابالغ پیشنهاد سرنوشت
متهم را مبنی بر تمدید توقیف و یا رهائی با ارائه دالیل به محکمه استیناف
ارائه بدارد اینکه محکمه استیناف آنرا می پذیرد و یا نمی پذیرد از صالحیت
قانونی محکمه استیناف می باشد».
مراتب تصویب طی نامه شماره ( )650مورخ  1393/8/4بریاست
محکمه استیناف کابل اخبار بدینوسیله به محاکم استیناف و مراجع ذیربط
اخبار شد تا موضوع را به محاکم مربوط خویش نیز تعمیم نمایند که
عندالموقع مطابق آن اجراآت بعمل آرند)155 (.

 -155بارتباط طرزالعمل تمدید توقیف  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )660-588مؤرخ 1389./2/27
:2متحدالمآل شماره ( )1845-1766مؤرخ .1393/8/17
 :3متحدالمآل شماره ( )3181-3014مؤرخ .1393/12/16
.
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صالحیت محاکم
وطرزالعمل اجراآت محاکم در قضایای جزایی
متحدالمال شماره ( )1845-1766مورخ1393/8/17
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
نامه شماره ( )463/928مؤرخ  1393/5/29ریاست تحریرات
مقام ستره محکمه ازاثر پیشنهادیه شماره ( )3724مؤرخ 1393/5/26
ریاست عمومی څارنوالی تمییز جرایم امنیت داخلی وخارجی مقام محترم
لوی څارنوالی به متن ذیل مواصلت ورزیده است:
« بادرنظرداشت اینکه قانون اجراآت جزایی جدید از تاریخ
 1393/3/15به بعد نافد گردیده واجراآت مراحل مختلف شامل کشف ،
تحقیق ،تعقیب ومحاکمه دران پیش بینی گردیده است اما دربرخی مواد
مندرج آن ازلحاظ امکانات جوانب تطبیق آن اشکاالت وجودداردکه
موضوع ایجاب توضیح و یاصدور مصوبات ومتحدالمآل رامی نماید که ذیالً
بآن اشاره میگردد:
متکی به ماده ( )102قانون اجراآت جزایی هرگاه څارنوال به حکم
صادره محکمه ابتدائیه درجرم جنایت مبنی بر برائت اعتراض نماید ،محکمه
فوقانی قبل از رسیده گی به اصل قضیه در ارتباط به توقیف متهم تصمیم
اتخاذ مینماید ،سواالتیکه دراین ارتباط مطرح میگردد:
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 :1تقاضای ادامه توقیف متهم رادر چنین حالت آیا څارنوال ابتدائیه
به محکمه محترم استیناف مطرح نماید یاڅارنوال استیناف؟
 :2حضورمتهم درمحکمه استیناف به هدف ادامه توقیف که درشرایط
کنونی امکانات محدود دارد حتمی میباشدیاخیر؟
 :3اجراآت ادامه توقیف بعد ازحکم محکمه ابتدائیه مبنی بر برائت
الذمه توسط محکمه استیناف درمغایرت به ماده ( )25قانون اساسی وماده
( )4قانون جزاء قرارنخواهد گرفت؟
:4متکی به ماده ( )279قانون اجراآت جزایی جدید دیوان محترم
ستره محکمه درمرحله تمییز بعد از اعتراض څارنوال باالی فیصله محکمه
استیناف به نقض ویاتائید فیصله تصمیم اتخاذ می نماید ،آیا مقام محترم ستره
محکمه درمرحله تمییز بدون دوحالت فوق الذکر درمورد فیصله استیناف
تصمیم دیگری اتخاذ نموده میتواند یاخیر؟
خاصتاًدیوان ستره محکمه درحالت انفاذ فعلی قانون متذکره به
تشدیدمجازات حکم صادرمیتواندیاخیر؟»
استهدائیه فوق تحت غور ریاست عمومی تدقیق ومطالعات
قرارگرفت وباالثر درزمینه چنین ابراز نظربعمل آمد:
«ماده ( )102قانون اجراآت جزایی درمورداعتراض به برائت متهم
وتوقیف احتیاطی وی به تجویز محکمه ذیصالح صراحت تام دارد  ،حکم
مبتنی بردوام توقیف درمغایرت باماده ( )25قانون اساسی وماده ( )4قانون
جزاء قرارندارد زیراطبق مفادمتن ماده ( )102قانون اجراآت جزایی هرگاه
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محکمه فوقانی درخالل مدت ( )15روز امر تمدیدتوقیف متهم راصادر نه
نمایدمتهم فوراً رهامیگردد.
عالوه برصالحیت های مندرج ماده ( )279قانون اجراآت جزایی
جدید تمامی صالحیت های مقام عالی ستره محکمه و دیوان های محترم آن
طورمفصل درقانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه خاصتاً فقره ( )2ماده ()9
قانون مذکور مسجل گردیده است  ،مرجع مستهدی میتواند بمالحظه آن
حل مطلب نماید»
مقام محترم شورایعالی ستره محکمه بادرنظرداشت نظر تدقیقی فوق
بموجب مصوبه شماره ( )836مؤرخ  1393/6/25هدایت ذیل راصادر
نمود:
« :1موضوعات جزایی در هرمرحله ای ازمحاکم که قرارداشته باشد
اعم ازمحاکم ابتدائیه ،استیناف وستره محکمه څارنوالی مربوط درقبال آن
اجراآت الزم رامرعی مینماید.
 :2حکم مبتنی بردوام توقیف متهم درمغایرت باماده ( )25قانون
اساسی وماده ( )4قانون جزاءقرار ندارد.
:3عالوه برصالحیت های مندرج ماده ( )279قانون اجراآت جزایی
نافذ صالحیت های دیوان های ستره محکمه طور مفصل درماده ( )9قانون
تشکیل وصالحیت قوه قضائیه صراحت داردولی هرگاه دیوان ستره محکمه
از نگاه کمیت مجازات محکمه استیناف را قلیل دانست بهتر است فیصله
رامستند به احکام قانون نقض وقضیه راجهت انفصال مجدد به محکمه
استیناف محول نماید».
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مراتب تصـویب طـی نامه شماره ( )391مـؤرخ 1393/7/27
بمقام محترم لوی څارنوالی اخبار وبدینوسیله به محاکم استیناف و مراجع
مربوط اخبار شد تا موضوع را به محاکم مربوط خویش نیز تعمیم نمایند که
عندالموقع مطابق آن اجراآت بعمل آرند)156 (.

 -156بارتباط طرزالعمل تمدید توقف  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )660-588مؤرخ 1389./2/27
:2متحدالمآل شماره ( )1765-1686مؤرخ .1393/8/13
 :3متحدالمآل شماره ( )3181-3104مؤرخ .1393/129/16
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دروالیاتیکه محاکم احوال شخصیه
ایجادنشده باشد رسیده گی به موضوعات احوال شخصیه از صالحیت
محاکم ابتدائیه ولسوالی ها می باشد.
متحدالمال شماره ( )1925-1846مورخ 1393/8/20
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
مدققین قضایی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات راجع به نامه
( )1384مؤرخ  1393/3/15ریاست محکمه استیناف والیت بدخشان
ازاثر استهدائیه ریاست محکمه ابتدائیه شهری مرکز والیت متذکره در رابطه
به مشکالت درقضایای احوال شخصیه درمناطق دوردست نظرتدقیقی خویش
راضم نامه شماره ( )433مؤرخ  1393/5/18ارسال داشته که محتوی
شرح ذیل است:
«قبالً شورایعالی ستره محکمه طی مصوبه شماره ( )1135مؤرحخ
 1392/8/16چنین تجویز نموده بود:
( قضایای احوال شخصیه نسب ومیراث به محاکم ولسوالی ها
مربوط است ولی قضایای نکاح وطالق آنچه به ازدواج تعلق می گیرد به
محکمه احوال شخصیه مرکز والیت محول شود و دروالتیکه هنوز محکمه
احوال شخصیه تشکیل نشده قضایای مربوط به دیوان مدنی محکمه شهری
والیت محول شود).
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مصوبه فوق طی متحدالمآل شماره ()1675 /1583
مؤرخ 1392/9/24بعموم محاکم تعمیم وباالثر ریاست محکمه استیناف
والیت بدخشان درمورد چنین استهداء نموده است که فاصله میان ولسوالی
ها ومرکزوالیت زیادبوده به دلیل اوضاع جغرافیایی ،امنیتی وترانسپورتی
حضورطرفین دعوی ،حکمین ،اهل خبره وشهودازولسوالی هابه مرکز والیت
 ،تطبیق تجویز فوق رابه مشکل مواجه ساخته است لذا خواهان تجدید نظر
درین موردشده اند.
موضو ع درروشنی ماده ( )68قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه
مورد غور قرارگرفت ودرزمینه چنین ابراز نظر بعمل آمد:
ماده فوق درموردصالحیت محکمه ابتدائیه ولسوالی چنین صراحت
دارد:
( محکمه ابتدائیه ولسوالی تمام قضایای جزای عمومی  ،مدنی
واحوال شخصیه ( امورخانواده) راکه مطابق به احکام قانون به پیشگاه آن
اقامه می گرددرسیده گی مینماید).
ونیز طبق صراحت احکام موادمندرج فصل پنچم باب دوم قانون
اصول محاکمات مدنی رسیده گی به دعاوی احوال شخصیه که مدعی درآن
زوجه باشد ،ازصالحیت محکمه محل سکونت زوجه می باشدکه
کامالًدرمطابقت باصراحت ماده ( )68قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه
قراردارد.
ازجانب دیگر قانون اصول محاکمات مدنی درفصل ششم بخصوص
طی ماده ( )101قضایای مربوط به امور خانواده را ضمن ( )8کتگوری
تعریف نموده که مسایل نکاح  ،طالق وآثار مربوط ازجمله آن بحساب
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آمده است وچون ماده ( )68قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه درپهلوی
ذکر احوال شخصیه ازاصطالح ( امورخانواده ) نیز تصریح نموده است ،
بنابرآن بتأسی ازحکم ماده ( )68قانون فوق وبارعایت حکم ماده ()101
قانون اصول محاکمات مدنی که قانون خاص درین زمینه میباشد  ،محاکم
ابتدائییه ولسوالی ها درقضایای احوال شخصیه (امورخانواده) که تفصیل آن
درماده ( )101ذکر است  ،بشمول قضایای نکاح وطالق حایز صالحیت
رسیده گی دانسته می شوند»
مراتب فوق بالتفصیل به شورایعالی ستره محکمه تقدیم گردید باالثر
درجلسه مؤرخ  1.393/5/21طی تصویب شماره ( )664چنین هدایت
داده شد:
« مصوبه شماره ( )1135مؤرخ  1392/8/18شورایعالی منوط به
این بوده که در هر والیت محکمه خاص احوال شخصیه
ایجادمیشودودروالیاتیکه محاکم احوال شخصیه ایجادنشده باشدمطابق ماده
( )68قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه رسیده گی به موضوعات احوال
شخصیه از صالحیت محاکم ابتدائیه ولسوالی ها دانسته میَشود».
مراتب تصــویب طـــی نامه شماره ( )457مؤرخ
 1393/5/27بریاست محکمه استیناف والیت بدخشان اخبارو بدینوسیله
به محاکم استیناف و مراجع مربوط اخبار شد تا موضوع را به محاکم مربوط
خویش نیز تعمیم نمایند که عندالموقع مطابق آن اجراآت بعمل آرند)157 (.
 -157ا ین متحدالمآل به تعقیب متحدالمآل شماره ( )1675-1583مؤرخ  1392/9/24صادر
شده است:
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پدرازمتروکه متوفی
درسهم خویش تصرفات مالکانه نموده میتواند
ولی درسهم سایر ورثه حق تصرف را ندارد.
متحدالمال شماره ( ) 2005- 1926مورخ1393/8/27
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ریاست عمومی ثبت مرکزی ومالکیت فکری وزارت تجارت وصنایع
طی استهدائیه شماره ()8643مؤرخ  1393/7/5در رابطه به فروش سهم
موروثی مشترکین بین ورثه صغیر وکبیرشرحی رااستهداء نموده اندکه
خالصه آن این است:
« ازمتوفی بموجب وراثت خط شرعی  ،ورثه مستحق االرث پدر،
خانم ویک پسر صغیر ویک دختر باقیمانده است .موصوف در یک شرکت
تجارتی بحیث معاون دارای سهم بود ،اکنون پدر متوفی میخواهد که به
عوض وی برادر اورا بحیث معاون شرکت تقرردهد وسهم متوفی رابوی
انتقال نماید.
وزارت محترم تجارت استهداء کرده اند که آیا پدر متوفی صالحیت
فروش سهم متوفی را به برادر وی دارد یاخیر؟»
موضوع طی نامه شماره ( )1232مؤرخ  1393/7/6ریاست
تحریرات ستره محکمه غرض غور وابراز نظرتدقیقی به ریاست عمومی
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تدقیق ومطالعات محول واکنون نامه شماره ( )642مؤرخ 1393/7/20
آن ریاست واصل وطوریکه مالحظه شد مدققین قضایی به ارتباط موضوع
چنین ابراز نظرکرده اند:
« پدرازمتروکه متوفی درسهم خویش تصرفات مالکانه نموده میتواند
ولی درسهم سایر ورثه حق تصرف را ندارد ودرمورد سهم صغیرکه تحت
والیت آن قرار دارد طبق صراحت ماده ( )274قانون مدنی نمی تواند بدون
اجازه محکمه باصالحیت دراموال غیر منقول ،تجارتخانه واوراق واسناد
مالی وبهادارکه بیش از بیست هزار افغانی قیمت داشته باشد تصرف نماید.
بناءً بهتر است موضوع به محکمه محل سکونت صغیران محول گردد تا در
مورد تصمیم مقتضی اتخاذ وطبق آن اجراآت گردد».
نظر تدقیقی فوق درجلسه مؤرخ  1393/7/23شورای عالی ستره
محکمه طی تصویب شماره ( )1145مورد تائید قرارگرفته وطی نامه
شماره ( )635مؤرخ  1393/7/29بوزارت محترم تجارت وصنایع
اخباروبدینوسیله به محاکم استیناف و مراجع مربوط اخبار شد تا موضوع را
به محاکم مربوط خویش نیز تعمیم نمایند که عندالموقع مطابق آن اجراآت
بعمل آرند)158 (.

 -158درمورد وثایق مر بوط به وصایت ووالیت که به نحوی به این متحدالمآل ارتباط می گیرد ،
متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )1912-1840مؤرخ 1389./6/28
:2متحدالمآل شماره ( )1766-1696مؤرخ .1389/6/18
 :3متحدالمآل شماره ( )2162-2090مؤرخ .1391/8/17
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رهنمود تنظیم اسناد شرعی
وتوثیق ملکیت مشروط باینست که مالک بیش از35
سال درملک تصرفات مالکانه داشته باشد.
متحدالمال شماره (  )2085- 2006مورخ 1393/8 /28
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
شاروالی کابل طی استهدائیه شماره ( )384مـؤرخ 1393/6/1
مدیریت ملکیت ها درموردجایدادهایی که فاقد اسنادبنیادی اندشرحی
رااستهداء نموده است که خالصه آن قرارذیل است:
خالصه استهداء:
«کوه هاوتپه های سلطانی طی سال های قبل ازجانب افراد غصب
گردیده ولی بدفاتر نواحی ثبت وبرطبق قانون محصول خدمات شهری از آن
ها محصول صفایی می پردازند که سند ویا کتابچه آن سندملکیت محسوب
نمیشودآیارهنمودتنظیم اسنادشرعی مبنی برتوثیق عقدبیع ،انتقال وتسجیل
ملکیت مصوب شورای عالی ستره محکمه درمورد شان تطبیق میشودیاخیر؟»
استهداء فوق ضم مکتوب ( )4720مؤرخ  1393/6/4بریاست
عمومی تدقیق ومطالعات ارجاع واکنون نامه شماره ( )632مؤرخ
 1393/7/9آن ریاست واصل ودر موردچنین ابرازنظرنموده اند:

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

«دررهنمود مورد بحث کلیه شرایطی که باساس آن توثیق عقدبیع
،انتقال وتسجیل ملکیت صورت میگیرد،درموادچهارم الی هشتم طورواضح
مسجل است البته قابل یادهانی است که متن رهنمود در باره اشخاصی قابل
تطبیق می باشد که در امالک متصرفه طبق حکم فقره ( )1ماده هشتم قانون
تنظیم امور زمینداری منتشره جریده رسمی شماره ( )958مؤرخ
 1387/5/10بیَش از( )35سال تصرفات مالکانه داشته باشد».
طوریکه جریان موضو ع بالتفصیل توأم بانظر تدقیقی به جلسه مؤرخ
 1393/7/22مقام محترم شورای عالی ستره محکمه گزارش یافت
،قرارتصویب شماره ( )1158هدایت ذیل صادر گردید:
« نظر ریاست محترم تدقیق ومطالعات تائید است  ،بمرجعش اخبار
گردد».
مراتب فوق طی نامه شماره ( )837مورخ  1393/7/30به
شاروالی کابل اخبار بدینوسیله طی متحدالمال شماره ( )2006الی
( )2085مورخ  1393/ 8/28به محاکم استیناف و مراجع مربوط اخبار
شد تا موضوع را به محاکم مربوط خویش نیز تعمیم نمایند که عندالموقع
مطابق آن اجراآت بعمل آرند)159 (.

 -159بارتباط رعایت قانون زمینداری دراجرای اموروثایق ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )3750-3680مؤرخ 1389/8/19
:2متحدالمآل شماره ( )1144-1072مؤرخ .1390/7/27
 :3متحدالمآل شماره ( )975-903مؤرخ .1392/5/21
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تثبیت صحت یا سقم وثایق
طبق ماده نهم تعلیمات نامه تحریر وثایق ازصالحیت
محکمه ابتدائیه ایست که مندرجات سند در حوزه قضائی
آن قرار دارد.
متحدالمال شماره (  )2165- 2086مورخ 1393/ 10 /17
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
استهداء شماره ()۸۹موارخ ۱۳۹۳ /۵ /۱۵آمریت تصفیه نمبر( )۸مربوط
ولسوالی شکردره راجع به صحت و سقم و ثایق به مضمون ذیل توصل ورزیده
است:
«قباله شرعی (۴)۸۶۱حوت سال ۱۳۰۴و قباله سال ۱۳۸۲و قباله شرعی
سال( )۲۱شهر صفر المضفر ورثه ....غرض مطالعه واصل،و در جمله اسناد و
بنیادی خویش به هیأت تصفیه حاضر آورده اند .چون اسناد شرعی صحت و سقم
وثبت محفوظ آن از صالحیت محاکم محترم میباشد هیأت تصفیه از مطالعه و از
حکم صحت و سقم آن عاجز شده موضوع به مقام محترم احتراماً نگاشته شد تاقباله
نمبر فوق را از لحاظ مسلکی مطالعه و بررسی خواهند فرمود»
استهداء واصله غرض غور و ابراز نظر تدقیقی بریاست عمومی تدقیق و
مطالعات ارسال و بضم نامه شماره ()۴۵۴موارخ ۱۳۹۳ /۵ /۲۵آن ریاست نظر
تدقیقی به مضمون ذیل توصل ورزیده است :
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شرایط و میعار های اسناد مدار حکم برای تصفیه اراضی در ماده ()۵قانون تنظیم
امور زمینداری مسجل میباشد و هیئت تصفیه میتواند وجود همان میعار ها و یا عدم
آنرا در اسناد که نزد شان تقدیم می گردند تشخیص نمایند.
شرایطی که برای اعبتار سند شرعی یا وثایق که در محاکم یا دفاتر ثبت اسناد
و وثایق ترتیب می گردند در این ماده پیشبینی گردیده ()۳شرط است:
-۱دارای ثبت محفوظ دیوان قضاء باشد.
-۲مبطل آن موجود نباشد.
-۳زمین داخل و ثیقه شرعی در صورتیکه تابع مالیه بوده،به دفتر مالیه قید باشد.
ولی در مورد شرط اول باید عالوه نمود که وجود ثبت محفوظ برای وثایقی
شرط می باشد که در دو نقل اصل و ثبت ترتیب گردیده باشند،و ثایقی که در
سالهای قبل در یک نقل ترتیب می گردیدند و اصالً دارای نمبر ثبت نباشند این
شرط در قبال آن مصداق نمیداشته باشد.
با آنهم اگر هیئت تصفیه نتواند اعتبار یاعدم اعتبار وثایق را تشخیص دهند میتوانند
آنرا جهت تثبیت صحت یاسقم به محکمه ابتدائيه که مندرجات سند در حوزه
قضائی آن قرار دارد محول نمایند تا محاکم طبق ماده ()۹تعلیمات نامه تحریر وثایق
در زمینه اقدام وهمکاری نمایند.
حینکه تفصیل جریان موضوع توأم با نظر تدقیقی به جلسه مورخ ۱۳۹۳ /۵ /۲۷
شورای عالی ستره محکمه گزارش یافت قرار تصویب شماره()۴۷۹مورخ/۶ /۹
 ۱۳۹۳نظر تدقیقی مذکور مورد تائید قرار گرفت و طی نامه شماره ( )479مورخ
1393/6/9به مرجع مستهدی اخبار شد.
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ازاینکه موضوع جنبه عام دارد باینوسیله بــه محاکم استیناف والیات
اخبارشد تاموضوع را به محاکم مربوط نیز تعمیم نموده و در موردطبقاً اجراآت
بعمل آرند)160 (.

 -160بارتباط مسا یل مربوط به تصفلیه زمین ،متحدالمآل شماره ( )1197-1115مؤرخ
 1393/7/2نیز قابل مالحظه است.
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محکمه استیناف
صرف در حالت بطالن حکم محکمه حاکمه،دوسیه را
به محکمه ابتدائیه راجع می نماید ،در سایر موارد خود در موضوع
رسیده گی نموده واصدار حکم می نماید.
متحدالمال شماره ( )2245- 2166مورخ 1393/ 10 /20
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
نامه شماره()۴۵۹موارخ ۱۳۹۳ /۵ /۲۹ریاست محکمه استیناف نظامی زون
کندز و اصل و طوریکه مالحظه شد ریاست محکمه ابتدائیه نظامی والیت بلخ به
سلسله مراتب استهداء نموده است که حکم آن محکمه نسبت خالهای تحقیقاتی از
محکمه استیناف نقض شده  ،آیا بارعایت جزء()۳فقره()۱ماده()۱۶قانون اجراآت
جزائی در صورتیکه قاضی در قضیه حکم نموده باشد،صالحیت اشتراک در رسیده
گی مجدد دعوی جزائی را دارد یا خیر؟
موضوع ذریعه صادره( )۱۰۱۱مورخ  ۱۳۹۳ /۶ /۹ریاست تحریرات ستره
محکمه جهت غور و ابراز نظر به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات ارجاع و باالثر
ضم نامه شماره ()۶۱۷مورخ ۱۳۹۳ /۷ /۵آن ریاست نظر تدقیقی به متن ذیل
مواصلت نمود:
«طبق ماده ()۲۶۷قانون اجراآت جزائی محکمه استیناف صرف در حالت
بطالن حکم محکمه حاکمه،دوسیه را به محکمه ابتدائیه راجع می نماید زیرا بعد از
بطالن،حکم محکمه تحتانی کان لم یکن «معدوم» می گردد.در سایر موارد مندرج
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ماده()۲۶۷قانون مذکور ضرورت به ارجاع دوسیه به محکمه ابتدائیه نداشته بلکه
محکمه استیناف خود در موضوع رسیده گی نموده واصدار حکم می نماید.
در مواردیکه محکمه استیناف حکم محکمه ابتدائیه را حاوی خالهای
تحقیقاتی بداند،طبق حکم فقره ()۶ماده()۲۶۷قانون اجراآت جزائی و بارعایت
حکم فقره ()۲ماده ()۱۰۱قانون مذکور قرار مبنی بر تحقیقات مزید را صادر وبه
څارنوالی ارجاع نماید نه به محکمه حاکمه،و بعد از وصول تحقیقات مورد نظر
حکم محکمه ابتدائیه را حسب احوال تائید یا نقض نموده وبه صدور حکم جدید
مبارت ورزد.
درین صورت اصالً موضوع اشتراک قاضی ابتدائیه به فیصله مجدد مطرح
بحث قرار نمیگیرد».
طوریکه موضوع بالتفصیل به جلسه مورخ ۱۳۹۳ /۷ /۸شورای عالی ستره
محکمه گزاش شد،قرار تصویب شماره( )۱۱۲۴هدایت ذیل صادر گردید:
«بارعایت صراحت قانون عمل صورت گیرد»
مراتب فوق طی نامه شماره ()۶۲۵مورخ ۱۳۹۳ /۷ /۱۷بمرجع مستهدی اخبار و
اینک موضوع طور متحدالمال تعمیم گردید .ریاست های محترم محاکم استیناف

موضوع را به محاکم مربوط نیز اخبار نمایند )161 (.

 -161درمورد تکمیل نصاب هیأت قضایی وامور مربوط بآن ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )1001159-931مؤرخ 1391/5/2
:2متحدالمآل شماره ( )2308-2236مؤرخ .1391/10/2
 :3متحدالمآل شماره ( )1200-1125مؤرخ .1393/10/20
 : 4متحدالمآل شماره ( )24793066-2402مؤرخ .1393/10/30
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منظوري وزير عدليه
در تعويض حبس به كار بدليل متعلق بودن تشكيل
نبوده بلكه يك مصلحت قانوني است
متحدالمال شماره ( 2323- 2246مورخ1393/ 10 / 22
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ریاست محکمه استیناف والیت تخار طی استهدائیه شماره ( )827مورخ
 1393/5/18باالثر نامه شماره ( )140مورخ  1393/4/14دیوان جزای
محکمه شهری آن والیت در رابطه به توضیح مواد(  325و  )328قانون اجراآت
جزائی چنین استهداء نموده است:
« در ماده ( )325قانون اجراآت جزائي تصريح بعمل آمده است ،شخصي
كه مدت حبس محكوم بهاي وي الي سه سال باشد ،مي تواند به عوض تنفيذ
مجازات حبس از وزير عدليه تقاضا نمايد كه در خارج محبس به انجام خدمات
اجتماعي گماشته شود ،همچنان در ماده ( )328قانون مذكور آمده است ،تعويض
مجازات حبس كاركنان دولتي به كار در ادارات دولتي در مركز به پيشنهاد وزير و
در واليات به در خواست والي بعداز منظوري وزير عدليه صورت ميگيرد مشكل
عملي در اجراي اين احكام قانوني درين است كه اوالً از مدتي بدين طرف رياست
محابس و توقيف خانه ها از چوكات وزارت جليله عدليه خارج و شامل تشكيالت
وزارت محترم امور داخله گرديده است .ثانياً تنفيذ حكم از صالحيت اداره
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څارنوالي مي باشد ،لهذا در حكم قانون جديد يك نوع زمينه دخالت مراجع ذيربط
در وظيفه څارنوال و محكمه وجود دارد كه خواهان توضيح هستم».
استهدائیه فوق غرض غورو ابراز نظر تدقیقی بریاست عمومی تدقیق و مطالعات
محول و در مقابل نامه شماره ( )670مورخ  1393/7/27آن ریاست واصل و
طوریکه مالحظه شد در مورد چنین ابراز نظر تدقیقی بعمل آمده است:
« بموجب مواد ( 325و  )328قانون اجراآت جزائي مصوب سال 1393
تعويض حبس به كار به منظوري وزير عدليه صورت ميگيرد.
رياست محكمه استيناف تخار استهداء نموده است كه اكنون محابس و توقيف خانه
ها از بست وزارت عدليه منفك و تعلق به وزارت داخله گرفته و تنفيذ حكم نيز از
صالحيت څارنوالي مي باشد و احكام فوق را دخالت در امر محكمه و څارنوالي مي
داند.
طوريكه سوابق مالحظه گرديد ،به موجب قانون اجراآت جزائي سال 1344
كه در آن موقع هم څارنوالي تشكيل شده بود و هم محابس و توقيف خانه ها
مربوط وزارت داخله بود ،رهائي مشروط طبق حكم ماده ( )434قانون مذكور به
پيشنهاد رياست عمومي محابس وزارت داخله و موافقت وزير عدليه صورت مي
گرفت.
بنابران باقياس از ماده فوق چنين استنباط مي شود كه منظوري وزير عدليه در
تعويض حبس به كار بدليل متعلق بودن تشكيل نبوده بلكه يك مصلحت قانوني
است كه از سابق در موارد مختلف وجود داشته و قابل رعايت مي باشد.
گذشته از آن اين امر وظايف محكمه و څارنوالي را اخالل نمي كند زيرا وظيفه
ال سپري شده و څارنوالي هم حكم را طبق قانون تطبيق مي نمايد».
محكمه قب ً
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حینیکه تفصیل جریان موضوع توأم با نظر تدقیقی به جلسه مورخ
 1393/7/29شورایعالی ستره محکمه گزارش یافت قرار تصویب شماره ()1184
نظر تدقیقی فوق مورد تائید قرار گرفت .لذا موضوع طی نامه شماره ( )665مورخ
 1393/8/11به ریاست محکمه استیناف والیت تخار اخبار و اینک موضوع
متحدالماالً به شما ارقام گردید.
ریاست های محترم محاکم استیناف موضوع را به محاکم مربوط خویش
اطالع می دارند تا عندالموقع مراتب را در نظر داشته اجراآت الزم و مقتضی
نمایند.
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توجیه
ماده ششم قانون قضایای دولت
متحدالمال شماره (  )2401 - 2324مورخ1393/ 10 / 23
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ریاست محکمه استیناف والیت بدخشان طی نامه شماره ( )4094مورخ
 1393/5/25خویش مراتب ذیل را استهداء نموده اند:
« طوریکه مقامات عالیه بهتر میدانند قانون جدید قضایای دولت که بعداز
طی مراحل رسمی نافذ و مرعی االجراء میباشد .چون قانون متذکره قانون خاص
بوده و به همین دلیل امتیازات و صالحیت های خاص را به اداره قضایای دولت
تفویض نموده است .در قانون متذکره بعضی تعقید و ابهامات میباشد که برداشت و
درک صحیح از آن متعذر بنظر میرسد از جمله فقره ( )6ماده هشتم این قانون که
می فرماید ( شخص حقیقی یا حکمی میتواند در حالت مندرج فقره ( )5این ماده در
خالل مدت ( )30روز علیه قرار اداره قضایای دولت اعتراض نموده در پیشگاه
محکمه ذیصالح طبق احکام قانون اقامه دعوی نماید ).در این فقره از ماده فوق
الذکر دو مورد ابهام کلی بنظر میرسد.
:۱مراد از اعتراض ذکر شده همان اعتراض و دفع اعتراض که به شیوه
استینافی ترتیب میگردد مدار اعتبار میباشد یا اینکه طور دیگری ترتیب گردد؟
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:۲در بخش دیگر این فقره از اقامه دعوی تذکر بعمل آمده است ،آیا
غرض از اقامه دعوی به همان طریقه معمول محاکماتی یعنی صورت دعوی و دفاعیه
و در قالب فیصله شرعی صورت گیرد یا اینکه پروسه طوری دیگری صورت گیرد؟
و هرگاه اگر اعتراض و دفع اعتراض آورده شود آیا محکمه صالحیت نقض قرار
صادره قضایای دولت را دارد یا خیر؟
جریان فوق الذکر جهت و حدت نظر در رویه قضائی و جلوگیری از
برداشت های متفاوت قضات محضر مقامات عالیه به عرض رسانیده شد در زمینه
آنچه امر و هدایت فرمایند قابل تعمیل است» .
استهدائیه فوق غرض غور ابراز نظر تدقیقی بریاست عمومی تدقیق و
مطالعات ارجاع و اخیراً آن اداره محترم بالوسیله نامه شماره ( )726مورخ
 1393/8/5نظر تدقیقی شان را ارسال و طوریکه مالحظه شد در زمینه چنین ابراز
نظر بعمل آمده است:
« منظور از اعتراض در فقره ( )6ماده ( )8قانون قضایای دولت اقامه
نمودن دعوی علیه قضایای دولت است زیرا در متن فقره فوق تصریح گردیده (
شخص میتواند در خالل مدت ( )30روز علیه قرار اداره قضایای دولت اعتراض
نموده و به پیشگاه محکمه ذیصالح طبق احکام قانون اقامه دعوی نماید ).یعنی در
صورتی که اقامه دعوی در خالل مدت ( )30روز از تاریخ صدور قرار اداره
قضایای دولت بعمل آید محکمه می تواند در ضمن رسیده گی به دعوی بر
محتویات قرار نیز غور نماید ،در غیر آن بعداز گذشت مدت متذکره قرار قطعی
گردیده ،شخص در اقامه دعوی نمیتواند بررسی قرار صادره اداره قضایای دولت را
تقاضا نماید ،بلکه صرف حق اقامه دعوی برایش محفوظ میباشد و هرگاه شخص در
نزد محکمه در دعوی برنده و محکوم له گردد حکم محکمه نقض کننده قرار
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قضایای دولت شمرده می شود و ضرورت ندارد که در نص حکم به نقض قرار
اداره قضایای دولت تصریح گردد زیرا قرار متذکره نزد قضاء صرف حیثیت سند را
دارد نه حیثیت تصمیم قضائی را».
موضوع در جلسه مورخ  1393/8/13شورایعالی ستره محکمه مورد
غور قرارگرفت و در نتیجه طی مصوبه شماره ( )1259چنین تصویب صادر شد:
« بعداز اینکه قرار اداره قضایای دولت به شخص حکمی یا حقیقی اخبار
شد شخص آن گاه مطابق ماده ( )6قانون ،قضایای دولت در محکمه می تواند بر آن
اعتراض نماید .در زمینه نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات تائید گردید».
جریان موضوع و مصوبه فوق طی نامه شماره ( )337/5مورخ
 1393/8/21بریاست محکمه استیناف والیت بدخشان اخبار و باینوسیله مراتب
بریاست های محترم محاکم استیناف اطالع گردید که موضوع را به محاکم مربوط
خویش تعمیم دارند ،تا عندالموقع بر طبق آن اجراآت الزم و مقتضی بعمل
آرند)162(.

 -162درمورد توجیه قانون قضایای دولت ،به ارتباط قضایای حقوق عامه ،متحدالمآل های ذیل
نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )2557-2480مؤرخ 1393./11/1
:2متحدالمآل شماره ( )2424-2338مؤرخ .1393/12/23
 :3متحدالمآل شماره ( )3863-3777مؤرخ .1393/12/27
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به استثنای حالت بطالن حکم ،
درسایر موارد ،محکمه استیناف قضیه رانقض
وخود فیصله نماید
متحدالمال شماره ( )2479-2402مورخ 1393/ 10 /30
ریاست داراالنشاءشورایعالی ستره محکمه
استهدائیه شماره ( )988مورخ  1393/7/23ریاست محکمه استیناف نظامی
زون هرات به متن ذیل توصل ورزیده است:
« به استناد فقره ( )2ماده ( )16قانون اجراآت جزائي هرگاه قاضي محكمه در
رسیدگی قضيه و صدور حكم اشتراك نموده باشد اگر بارثاني در عين قضيه
اشتراك نمايد حكم صادره به ابطال مواجه مي گردد.
چون هيأت قضائي موجود محكمه ابتدائيه نظامي واليت هرات به قضاياي كه
رسيدگي و اصدار حكم نموده اما باالثر اعتراض و شكايت اصحاب دعوي بر
فيصله محكمه ابتدائيه محول مرحله استينافي گرديده و محكمه استيناف بنابر خال و
نواقص تحقيقاتي فيصله محكمه ابتدائيه را نقض و به څارنوالي مربوط مسترد مي
نمايد و څارنوالي بعداز تكميل تحقيقات و رفع خال و نواقص تحقيقاتي طبق معمول
سابق دوسيه را احاله محكمه ابتدائيه جهت صدور فيصله مجدد مي نمايد در حالكيه
قضات محكمه در فيصله اولي اشتراك نموده و مطابق فقره ( )2ماده ( )16قانون
اجراآت جزائي بارثاني فيصله صادر كرده نمي توانند اما فعالً دوسيه هاي منقوضه
احاله محكمه گرديده و هيأت قضائي محكمه در رسيده گي آن طبق هدايت ماده
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فوق مبادرت ورزيده نمي توانند طالب هدايت و رهنمائي پيرامون رسيده گي و يا
استرداد دوسيه ها به څارنوالي گرديده است.
موضوع استهدائيه نقالً ارقام شد در مورد طالب هدايت و رهنمائي مقام عالي
مي باشم كه آيا صراحت پراگراف ( )3فقره ( )1ماده ( )16قانون اجراآت جزائي
در مورد منع قاضي در رسيده گي دعوي جزائي كه چنين مشعر است « :در
صورتيكه قبالًدر عين قضيه به حيث مامور ضبط قضائي ،څارنوال  ،مشاور حقوقي
يكي از طرفين ،اهل خبره يا شاهد اشتراك نموده و يا در قضيه حكم صـادر نموده
باشد» مـانع در رسيده گي مجدد قضيه توسط هيأت قضائي محكمه ابتدائيه كه
قبالً فيصله هاي مصدوريه شان از جانب محكمه استيناف نظامي زون هرات نقض
گرديده باشد مي گردد و يا خير؟ در صورتيكه مانع قضات مذكور در رسيده گي
مجدد قضيه شود و تركيب هيأت قضائي موجود محكمه اسيتناف نظامي زون هرات
فعالً متشكل از دو عضو و يك رئيس مي باشد پيرامون دوسيه هاي احاله شده به
محكمه ابتدائيه چه نوع اجراآت قانوني غرض جلوگيري از التوای آن بعمل
آيد.طوريكه مقام عالي هدايت مي فرمايند موجب تعميل است».
استهدائیه فوق جهت غور و ابراز نظر بریاست عمومی تدقیق و مطالعات راجع
گردد باالثر آن اداره ضم نامه شماره ( )747مورخ  1393/8/17خویش نظر
تدقیقی را ارسال و طوریکه مالحظه میشود در مورد چنین ابراز نظر نموده اند:
« روحيه قانون اجراآت جزائي جديد در مورد اجراآت محكمه فوقاني در قبال
قضاياي صادره از محاكم ابتدائيه به شرح ذيل است:
الف :در صورتيكه محكمه ابتدائيه در ماهيت موضوع تصميم اتخاذ نموده و
حكم صادر كرده باشند محكمه استيناف طبق صراحت ماده ( )267قانون اجراآت
جزائي ميتواند در قبال چنين احكام يكي از تصاميم ذيل را اتخاذ نمايد:
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 .1تائيد فيصله محكمه ابتدائيه
 .2نقض فيصله محكمه ابتدائيه و صدور حكم جديد
 .3تعديل فيصله ابتدائيه
 .4تصحيح فيصله ابتدائيه
 .5بطالن فيصله ابتدائيه و ارجاع آن به محكمه حاكمه يا محكمه ذيصالح
غرض صدور حكم جديد.
 .6صدور قرار مبني بر تحقيقات مزيد در تحقيق و اسناد
بناءً محكمه استيناف صرف در صورت بطالن حكم ابتدائيه ،قضيه را غرض
صدور حكم مجدد به محكمه حاكمه ارجاع ميدارد و در چنين حالت از اينكه حكم
قبلي باطل گرديده مانند معدوم بوده و مانع اشتراك قضات صادر كننده حكم در
آن نمي گردد.
و در صورتيكه قرار مبني بر تحقيقات مزيد را صادر مي نمايد دوسيه را به څارنوالي
احاله مي نمايد نه به محكمه ابتدائيه و څارنوالي مكلف است بعداز رفع خال ها
دوسيه را دوباره به محكمه استيناف ارسال نمايد تا بعداز مالحظه نتايج تحقيقات
تصميم مقتضي اتخاذ نمايند.
ب :هرگاه محكمه ابتدائيه در ماهيت موضوع تصميم اتخاذ نكرده باشد بلكه
در شكليات حكم نموده باشد محكمه استيناف در صورت وجود اعتراض بر چنين
احكام طبق صراحت ماده ( )269قانون اجراآت جزائي حكم را نقض و قضيه را
جهت فيصله در اصل موضوع به محكمه ذيصالح ارجاع مي نمايد كه در اين
صورت از اينكه قضات محكمه ابتدائيه قبالً در ماهيت تصميم اتخاذ نه نموده اند
طبق صراحت ماده فوق الذكر و طبق تصويب شماره ( )532مورخ 1391/4/20
مقام شورايعالي ستره محكمه قضات قبلي ميتوانند در حكم جديد اشتراك نمايند.
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مطلب فوق قبالً نيز در پاسخ به استهدائيه رياست محكمه ابتدائيه نظامي
واليت بغالن در نظريه تدقيقي ابراز گرديده بود كه ذريعه تصويب شماره ()1124
مورخ  1393/7/8مقام شورايعالي ستره محكمه به متن ذيل تائيد گرديده است( :
بارعايت صراحت قانون عمل صورت گيرد).
بناءً با در نظر داشت توضيحات فوق مشكل منع اشتراك قضات در مراحل
بعدي قضيه بسيار تقليل يافته و در كنار آن سير محاكمه نيز سريع و كوتاه تر خواهد
گرديد» .
طوریکه جریان موضوع بالتفصیل به جلسه مورخ  1393/8/20شورایعالی
ستره محکمه گزارش یافت طی مصوبه شماره ( )1280چنین تصویب بعمل آمد«:
نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات تائید است ،بمرجعش اخبار شود».
بناءً جریان طی نامه شماره ( )699مورخ  1393/9/2بمرجع مستهدی
اطالع و اینک موضوع طی متحدالمال تعمیم گردید تا رؤسای محترم محاکم
استیناف موضوع را جهت مسبوقیت و اجراآت مقتضی به محاکم مربوط خویش نیز
اخبار نمایند)163 (.

 -163درموردتکمیل نصاب هیأت قضایی وامورمربوط بآن ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده
است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )1001-931مؤرخ 1391./5/2
:2متحدالمآل شماره ( )2308-2236مؤرخ .1391/10/2
 :3متحدالمآل شماره ( )1200-1125مؤرخ .1392/8/4
 : 4متحدالمآل شماره ( )2245-2166مؤرخ .31/10/20
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ابراء و اصالحي كه
بين اشخاص حقيقي صورت ميگيرد ،حجت قاصره بوده
حقوق ساير اشخاص حقيقي و حكمي را به شمول دولت
متأثر نمي گرداند
متحدالمال شماره (  )2557-2480مورخ 1393/ 11 /1
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
مکتوب شماره ( )5569مورخ  1393/7/22ریاست عمومی قضایای دولت
وزارت عدلیه از اثر نامه شماره ( )150مورخ  1393/6/8اداره قضایای دولت
ریاست عدلیه والیت خوست در رابطه به غصب امالک دولتی توسط اشخاص و
افراد واصل و طوریکه مالحظه گردید ،محتوی استهداء موارد ذیل را در برمی
گیرد:
« يك عده اشخاص و افراد امالك دولتي را غصب نموده و طور سازش
باالي يكديگر دعوي مي نمايند و بعداً عندالمحكمه يك به ديگر ابراء ميدهند و يا
هم اصالح مي نمايند و در نتيجه ابراء خط و اصالح خط ترتيب مي يابد محاكم
مربوط حين رسيده گي دعوي في مابين دولت و اشخاص به آن استناد مينمايند».
اداره قضایای دولت خوست در ینمورد چنین پیشنهاد می نماید که همچو
ابراء خط ها قانوناً مردود دانسته شوند و قابل قبول نباشند و در زمینه خواهان
رهنمائی شده اند.
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استهدائیه واصله ذریعه نامه شماره ()630مورخ  1393/7/28جهت غور
بریاست عمومی تدقیق و مطالعات ارجاع و باالثر نامه شماره ( )770مورخ
 1393/8/24آن ریاست واصل و طوریکه مالحظه شد ،نظر تدقیقی به مضمون
ذیل ابراز شده است:
« ابراء و اصالحي كه در نتيجه دعوي بين اشخاص حقيقي صورت ميگيرد،
نزاع و دعوي را بين آنها قطع نموده باالي متعاقدان حجت قاصره مي باشد ،اين
وثايق حقوق ساير اشخاص حقيقي و حكمي را به شمول دولت متأثر نمي گرداند لذا
در صورتيكه اداره قضاياي دولت امالك دولتي را در محلي تشخيص نمايد كه طور
غير قانوني تصرف گرديده ،مطابق فرمان شماره ( )83مورخ 1382/8/18
رياست ج.ا.ا و بارعايت قانون تنظيم امور زمينداري و قانون قضاياي دولت ،در
مورد استرداد امالك مغصوبه از طريق اقامه دعوي در اصل موضوع و يا اقامه
دعوي در مورد جعل و تذوير اسناد و ساير موارد اقدام الزم و مقتضي نمايد».
جریان موضوع بالتفصیل به جلسه مورخ  1393/8/27شورایعالی ستره
محکمه گزارش یافت ،قرار تصویب شماره ( )1353نظر تدقیقی فوق مورد تائید
قرار گرفت و موضوع ذریعه نامه شماره ( )718مورخ  1393/9/12بوزارت
عدلیه اخبار گردید.
اینک موضوع متحدالماالً تعمیم شد .ریاست های محاکم استیناف جریان
را جهت مسبوقیت و اجراآت مقتضی به محاکم مربوط شان ارقام دارند)164 (.
 -164درموردتوجیه قانون قضایای دولت به ارتباط قضایای حقوق عامه  ،متحدالمآل های ذیل نیز
صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )2401-2324مؤرخ 1393./10/23
:2متحدالمآل شماره ( )2424-2338مؤرخ .1393/12/23
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طرز رسیده گی
به قضایای فامیلی درصورتیکه زوج غایب باشد
متحدالمال شماره ( )2635 - 2558مورخ 1393/ 11 / 8
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ریاست محکمه ابتدائیه احوال شخصیه و فامیلی والیت کابل طی پیشنهادیه
شماره()۳۷۳مورخ ۱۳۹۳ /۷ /۲۱چنین استهداء نموده است:
«ازآنجایکه مقام محترم در جریان هستند محکمه احوال شخصیه والیت کابل
قضایای خانوادگی را رسیده گی میدارد که یک تعداد قضایا به اساس عرایض که
مزین به احکام جاللتمآب قاضی القضات و سرپرست مقام عالی ستره محکمه میباشد
مواصلت میورزد که در متن عریضه شان خواهان تعیین سرنوشت ویاتفریق خویش
گردیده اند واین در حالیست که زوج به محکمه حاضر نمیگردد تا مبنی برحضورش
تعهد اخذ گردد ونه هم میعاد غیابت را که همانا سه سال است تکمیل نموده چون
عرایض شان مزین براحکام مقام محترم ستره محکمه میباشد محکمه موضوع را
رسیده گی میدارد ودر نهایت زمانیکه محکمه فیصله خوش را صادر مینماید واوراق
غرض غور استینافی محول ریاست محترم دیوان مدنی احوال شخصیه استیناف کابل
میگردد دیوان مدنی محترم فیصله محکمه را بدلیل عدم تکمیل غیابت زوج نقض
میدارد که در ینخصوص محکمه قبالً ذریعه صادره نمبر()۳۰۲مورخ۱۳۹۳ /۳ /۷
 :3متحدالمآل شماره ( )3863-3777مؤرخ .1393/12/27
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عنوانی مقام محترم ریاست عمومی محاکم استیناف والیت کابل طالب معلومات
گردیده و مقام محترم در تصمیم شماره ()۵۴مورخ  ۱۳۹۳ /۳ /۲۱کمیسون
رؤسای دواوین ریاست استیناف چنین هدایت فرمودند(در زمنیه قوانین نافذه کشور
خصوصاً قانون مدنی صراحت داشته با مطالعه آن رفع مشکل نمایند و هکذا مطابق
هدایت فقره()۱ماده ۴۰۵ق،۱،م،م احکام و قرار های محاکم فوقانی باالی محاکم
تحتانی واجب التعمیل است درحصه رسیده گی مجدد قضایا هدایت و رهنمودهای
محکمه فوقانی در نظر گرفته شود)
اما هدایت مقام محترم در حصه رفع این معضل کافی نبود و محکمه موضوع را
عنوانی ریاست محترم تدقیق ومطالعات مقام ستره محکمه استهداء نموده که بعد از
نظر تدقیقی شان شورای عالی مقام ستره محکمه به اساس تصویب شماره۶۹۵
مورخ ۱۳۹۳ /۵ /۲۷چنین هدایت فرمودند(دعوی تفریق ازطرف زوجه مانند سایر
دعاوی اقامه میشود و پروسیجر اجراآت در قانون تصریح گردیده هرگاه مدعی علیه
حاضر نمیگردد در زمینه بارعایت دقیق احکام قانون اقدام مینماید)که هدایت مقام
محترم هم در زمنیه حل مشکل ،واضح وروشن نبوده زیرا در صورتی که زوجه
مطالبه تفریق ضرر را نماید ،مطابق مصوبه شماره  ۸۱۸سال  1386مقام شورایعالی
ستره محکمه حضور مدعی علیه یا زوج حتمی پنداشته شده تا مبنی بر حضورش در
جلسات قضایی تعهد اخذ گردد وهرگاه بعد از اخذ تعهد به محکمه حاضر نگردد
محکمه در باره وی احکام غیابت را تطبیق میدارد و همچنان در صورتی که زوج
سه ویا بیشتر از سه سال غایب باشد زوجه میتواند از محکمه مطالبه تفریق غیابت
را نماید  ،در این مورد ماده  ۱۹۴ق-م صراحت دارد و اما مشکل در اینجا است
که زوج نه یکبار به محکمه حاضر نمیگردد تا از وی تعهد اخذ گردد ونه هم مدت
غیابت را تکمیل نموده اگر چه محکمه از پذیرش همچون قضایا خوداری میدارد
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ولی اکثر همچنین قضایا به اساس هدایت مقام محترم ستره محکمه وریاست محترم
عمومی محاکم استیناف والیت کابل محول محکمه میگردد.
بدینوسیله موضوع را به مقام محترم احترامانه نگاشتیم تا درمورد رهنمائی فرموده
که ایا قضایای که قبال فیصله گردیده و فیصله محکمه از طرف ریاست محترم
دیوان مدنی و احوال شخصیه استیناف کابل نقض شده دوباره تحت دوران قرار
دهد و یا بریاست حقوق والیت کابل ارسال گردد تا الی تکمیل غیابت زوج حفظ
گردد.وهمچنان همچو قضایای که تا حال در موردشان تصمیم گرفته نشده در پرتو
قانون روشنی انداخته تا برمبنای آن اجراآت صورت گیرد».
استهدائیه فوق مورد غور کمیسیون رؤسای دیوان های ریاست محکمه
استیناف والیت کابل قرارگرفته و موضوع را غرض غور بمقام عالی ستره محکمه
محول نمودند باالثر هدایت مورخ  ۱۳۹۳ /۸ /۱۷سرپرست ستره محکمه ضم
نامه شماره ()۱۵۴۹مورخ ۱۳۹۳ /۸ /۱۸ریاست تحریرات بریاست عمومی تدقیق
و مطالعات واصل و در مورد چنین ابراز نظر تدقیقی بعمل امد:
نظر تدقیقی:
«تفریق قضائی ذریعه والیت قاضی در موارد خاصی که در آن مصلحت زوجین
در نظرگرفته میشود با تقاضای زوجه و تکمیل معیار ها و شرایط قانونی حکم می
گردد.
برای مطالبه تفریق به سبب غیاب زوج که زوجه صرف از ناحیه غیاب زوج
متضرر باشد نه عدم انفاق ،محکمه میتواند در صورت به موضوع رسیدگی نماید
که زوج مدت سه سال کامل غایب باشد و قبل از آن حق مطالبه تفریق برای زوجه
ایجاد نمیگردد مگراینکه مطالبه تفریق از ناحیه عدم انفاق نماید بناءً در صورت عدم
تکمیل شرایط قانونی محکمه میتواند طبق صراحت ماده ۲۶۷قانون اصول
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محاکمات مدنی با رعایت ماده ()۱۰۵قانون مذکور تصمیم اتخاذ و الیٰ تکمیل
شرایط دعوی را رد می نماید و در صورتیکه زوجه ادعای تفریق به سبب ضرر ناشی
از معاشرت سوء می نماید در صورتیکه زوج خودرا از دعوی کناره می نماید ومی
خواهد حقوق زوجه را تلف نماید محکمه با در نظر داشت احکام غیابی به موضوع
رسیدگی می نماید ودرصورتیکه در مطالبه تفریق به سبب ضرر شروط قانونی موجود
نباشد طورمثال زوج اصالًغایب بوده و مدتی است که در مسکن زوجه حضور
ندارد بناءً ضرر از معاشرت اصالً قابل تصور نیست جز ضرری ناشی از عدم انفاق
بناءً محاکم با در نظر داشت شرایط قانونی به مطالبات تفریق مبادرت ورزیده طبق
احکام قانون در صورت توافر شروط قانونی در ماهیت موضوع حکم نمایند ودر
صورت عدم توافر شروط قانونی در شکل موضوع تصمیم اتخاذ و به تکمیل شروط
قانونی هدایت دهند».
طوریکه جریان موضوع بالتفصیل به جلسه مورخ  1393/9/11شورایعالی
عالی ستره محکمه گزارش یافت قرار تصویب شماره ( )1398نظر تدقیقی فوق
مورد تائید قرار گرفت لذا موضوع طی نامه شماره ( )753مورخ 1393/9/19
بریاست محکمه استیناف کابل اخبار و ازینکه موضوع حایز جنبه عام می باشد،
بنابران موضوع باینوسیله متحدالماالً تعمیم شد ،ریاست های محترم محاکم استیناف
موضوع را جهت مسبوقیت و تعمیل اجراآت قانونی به محاکم مربوط نیز اخبار
دارند)165 (.
 -165درمورد احکام غیابی  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )3337-3260مؤرخ 1393./21/23
:2متحدالمآل شماره ( )3688-3601مؤرخ .1393/12/26
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مدعی مکلف است ،
تعریف مدعابها رامطابق به تائید مدعی علیه
درج دعوی خود نماید
در صورت بروز اختالف
میان طرفین درحدود مدعابها مدنی موضوع به اهل خبره محول نماید.
در دعوی جبران خساره
مقدار جبران خساره وسبب آن ازطرف مدعی قابل توضیح
می باشد نه اهل خبره .
متحدالمال شماره ( )2713-2636مورخ 1393/ 11 /11
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
استهدائیه شماره ( )12مورخ  1392/8/3ریاست محکمه اختصاصی حل و
فصل دعاوی اقوام کوچی ها در رابطه به دعوی جبران خساره مالحظه گردید
محکمه مذکور در مورد ادعای جبران خساره ( )2500اصله چنار و اجاره ()14
ساله زمین دچار مشکل گردیده و در پرتو احاکم مواد ()176و ( )177قانون
اصول محاکمات مدنی خواهان رهنمائی شده است.
استهدائیه مذکور ذریعه صادره ( )622مورخ  1393/8/7غرض غور و ابراز
نظر تدقیقی بریاست محترم تدقیق و مطاعالت محول گردیده و باالثر آن ریاست
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نظر تدقیقی خویش را ضم مکتوب شماره ( )820مورخ  1393/9/5ارسال که
حاوی متن ذیل است:
«محکمه اختصاصی حل و فصل دعاوی اقوام کوچی های ساکن چنین
استهداء نموده است که مدعی دعوی جبران خساره ( )2500اصله چنار و اجاره
( )14ساله زمین را مطالبه کرده ،وفق هدایت مواد ( 176و  )177قانون اصول
محاکمات مدنی در مورد معلوم بودن مدعابها از اهل خبره نظر خواستیم با وجود
تعقیب بدریافت آن موفق نشدیم در مورد استهداء فوق چنین ابراز نظر می شود:
 .1در مواردیکه تعریف مدعابها ضرورت باشد ،مطابق حکم ماده دوم قواعد
مربوط به اشکال در تنفیذ مصوب سیمینار رؤسای محاکم سال 1350
مدعی مکلف است تا حدود و اوصاف مدعابها را به تائید مدعی علیه به
محکمه مربوط درج دعوی خود نماید و در صورت بروز اختالف میان
آنها در مورد حدود و اوصاف مدعابها محکمه می تواند بارعایت حکم
ماده ( )176قانون اصول محاکمات مدنی موضوع را به اهل خبره محول
نماید.
 .2در دعوی جبران خساره قطع ( )2500اصله درخت چنار و اجاره ()14
ساله زمین مقدار جبران خساره و اندازه اجاره زمین که به اساس معامله
صورت گرفته و از طرف مدعی قابل توضیح می باشد نه اهل خبره .
طوریکه جریان موضوع توأم با نظر تدقیقی بالتفصیل به جلسه مورخ
 1393/9/11شورایعالی ستره محکمه گزارش یافت ،قرار تصویب شماره
( )1407نظر تدقیقی فوق مورد تائید قرار گرفت و باالثر موضوع طی نامه شماره
( )763مورخ  1393/9/19به مرجع مستهدی اخبار گردید.
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اینک موضوع متحدالماالً تعمیم شد .ریاست های محاکم استیناف جریان را جهت
مسبوقیت و اجراآت مقتضی به محاکم مربوط شان ارقام دارند)166 (.

 -166بارتباط مقدمات دعوی وارزش مدعابها  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )788-718مؤرخ 1391/3/27
:2متحدالمآل شماره ( )400-321مؤرخ .1393/2/9
 :3متحدالمآل شماره ( )1507-1435مؤرخ .1391/59/21
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محاکم با توجه به واقعیت ها،
بمنظور حفظ حقوق مدنی افراد ،رسالت قضائی راباتطبیق سالم احکام
قانون ،ایفا نمایند.
متحدالمال شماره ( )2791-2714مورخ 1393/ 11 /15
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
مقام محترم شورایعالی ستره محکمه به مقصد ایجاد فضای مصؤون بخاطر
نظم بهتر امور در محاکم و تأمین امنیت قضات جهت رسیدن به عدالت قضائی در
مورد حفظ حقوق مدنی افراد جامعه ضمن مصوبه شماره ( )1479مورخ
 1393/10/20مراتب آتی را تصویب نمود:
 .1از آنجاکه عده از کارمندان دولت و مسؤولین خدمات عامه مخصوصاً
قضات محاکم در شرایط امنیتی موجود مورد تهدید قرارگرفته و
تهدیدات نیز منتج به نتیجه و سبب ضایعات قابل توجه گردیده ،بنابر
آن الزم است ،محاکم با توجه به واقعیت های ملموس در جامعه
بمنظور صیانت از اتباع جمهوری اسالمی افغانستان در برابر این پدیده
مدهش با تطبیق سالم احکام قانون رسالت قضائی شانرا حین رسیده
گی به قضایای مربوط بطور مطلوب ایفا نمایند.
 .2در صورتیکه قضات محاکم به همچو حالت مواجه شوند ،جریان،
بصورت عاجل به مقام ستره محکمه گزارش داده شود.
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متن مصوبه فوق بدینوسیله به محاکم محترم استیناف والیات ،اداره محترم
مستقل ارگانهای محل ،اداره محترم لوی څارنوالی و وزارت محترم امور داخله
متحدالماالً اخبار شد البته هدایت مندرج آنرا به محاکم مربوط و ادارات ذیربط در
والیات جهت اجراآت مقتضی تعمیم می دارند.
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نکات قابل رعایت دراسناد مشبوه
که بمنظور تدقیق مسلکی به اداره کریمینال تخنیک
ارسال می گردد.
متحدالمال شماره ( )2869- 2792مورخ 1393/11/18
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
مدیریت عمومی البراتوار های ریاست کریمینال تخنیک ریاست عمومی
مبارزه باجرایم وزارت امور داخله بارتباط پیشنهادات کریمینال تخنیک مراتب ذیل
را قابل مالحظه دانسته اند:
«موضوع رهنمود مطالبات ضروری مسلکی در ارسال قضایای تدقیقاتی طوری که
به مقامات محترم بهتر معلوم خواهد بود که اداره مرکزی کریمنال تخنیک در این
اواخر از جانب کشور های کمک کننده تجهیز و وسایل تخنیکی مدرن در اختیار
داشته و در قسمت تعلیم و تربیه پرسونل مسلکی در داخل و خارج از کشور
اقدامات الزمه نموده اند پرسونل متذکره با در نظر داشت اساسات مسلکی و
بااستفاده از وسایل تخنیکی دست داشته که در اختیار قرار داده شده درتدقیقات
قضایای مختلفه منحیث اهل خبره مطابق قانون اجراآت جزائی و قوانین نافذه کشور
به اسرع وقت اقدام نموده و در قضایای مورد نظر ابراز نظر و اجراآت الزمه
مینماید.
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بمنظور رفع مشکل وجلوگیری از ارسال مرسول قضایا و اجراآت باموقع الزم
است که مراجع محترم عدلی و قضائی مراتب آتی را در جریان ارسال قضایا در نظر
خواهد گرفت:
 -1در قسمت اخذ مواد مقایسوی بادرنظر داشت سند مشبوه ( قابل تدقیق)
در صورتیکه امضاء ها ،خط کتابت قابل تدقیق پنداشته شود بادرنظرداشت
قدامت تاریخی سند مواد مقایسوی قبلی و فعلی هم زمان باقضیه جمع
آوری و ارسال گردد.
 -2درصورتیکه امضاء قابل تدقیق باشد سعی گردد که امضاءهای مقایسوی
قبلی در اسناد دست داشته که در اختیار دارند ارسال گردد کتاب های
حاضری وقتی بحیث مواد مقایسوی ارسال گردد که مؤظف دوسیه دیگر
قادر به دریافت مواد مقایسوی امضاء نگردد.
 -3در قسمت تهیه موادمقایسوی نوشته جات دست نویس سعی بعمل آید که
متن تحت اشتباه را در نظر داشته حروف و کلماتیکه در سند مشبوه تحریر
یافته در نوشته جات مقایسوی در نظرگرفته شود و ده الی پانزده مرتبه
بشکل امال باالی شخص طرف اتهام تحریر گردد همچنان نوشته جات
قبلی نیز بادر نظرداشت تاریخ تحریر و فاصله زمانی دریافت و ضم اوراق
ارسال گردد.
 -4مواد مقایسوی برای تدقیقات نشان انگشت باید بصورت مسلکی اخذ
گردد درصورت امکان شخص طرف اتهام رسماً غرض اخذ نشان انگشت
مقایسوی اعزام گردد و در صورتیکه قضایا از والیات ارسال می گردد
شخص مورد نظررابه مدیریت های کریمنالتخنیک قوماندانی های امنیه
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والیت معرفی ،تانشان انگشت مقایسوی متهمین مورد نظر در محضر
څارنوال و مدعی قضیه از طریق پرسونل مسلکی اخذ و ارسال گردد.
 -5اسناد مشبوه و مقایسوی که غرض تدقیقات مسلکی به البراتوار های
مرکزی ریاست کریمنالتخنیک ارسال می گردد باید اصل اسناد باشد،
اسنادفوتوکاپی به هیچ وجه ارسال نگردد در صورتیکه اسناد فوتوکاپی
ارسال گردد مسؤولیت التوای قضیه بدوش اداره ارسال کننده خواهد بود
زیرا اسناد فوتوکاپی مدار اعتبار نبوده و قابل تدقیق نمی باشد.
 -6اسنادیکه غرض تدقیقات ارسال می گردد طور سربسته و محفوظ ارسال
گردد.
 -7سواالت مشخص و واضح در رابطه به تدقیقات قضیه مطرح گردد.
 -8اسناد مشبوه و مقایسوی ایکه غرض تدقیقات ارسال می گردد مهر و
نشانی شد اداره ارسال کننده در آن وضاحت داشته باشد.
 -9در صورتکیه اداره محترم ارسال کننده قضایا در قسمت اخذ مواد
مقایسوی مشکالت داشته باشد بعد از مشوره مسلکی با مدققین قضیه در
جمع آوری آن اقدام نموده اجراآت بدارند.
 -10درصورتیکه ادارات محترم در قسمت اخذ مواد مقایسوی معلومات
کافی نداشته باشد شخص و یا اشخاص مورد نظر را رسماً غرض اخذ مواد
مقایسوی به ریاست کریمنالتخنیک معرفی و اعزام نموده تا بحضور داشت
نماینده ادارات محترم ذیربط بادر نظر داشت اساسات مسلکی مواد
مقایسوی اخذ گردد.
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باذکر مراتب فوق موضوع پیشنهاداً عرض شد ،تادر عرصه تطبیق آن به
ادارات محترم تحت اثر خویش اصدار خواهند فرمود تا باتعمیل آن اجراآت به موقع
صورت گرفته و از جانبی هم مظنونین و متهمین بدون سرنوشت نمانده باشد».
موضوع جهت ابراز نظر بریاست محترم تدقیق و مطالعات ارجاع ،اخیراً آن
اداره محترم نظر شانرا در زمینه چنین ابراز داشته اند:
« به نظر مدققین جهت تأمین عدالت قضائی بهتر است که مکاتبه متذکره طور
متحدالمال به تمامی محاکم ستره محکمه ج.ا.ا اخبار گردد تا در اجراآت خویش
آن را در نظر داشته طبقاً اجراآت خویش را عیار سازند».
حینیکه مراتب فوق توام با نظر ریاست تدقیق و مطالعات به جلسه مورخ
 1393/10/16شورایعالی گزارش داده شد قرار مصوبه ( )1557هدایت ذیل
صادر گردید:
« نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات تائید شد ،بمرجعش اخبار گردد».
با ذکر مطالب فوق ،حسب نظر تدقیقی که مورد تائید شورایعالی ستره
محکمه قرار گرفته است نکات قابل رعایت در تدقیق مسلکی اداره کریمینال
تخنیک بدینوسیله بتمام محاکم استیناف و والیات متحدالماالً تعمیم شد تا آنرا
جهت اجراآت مقتضی قانونی به محاکم مربوط خویش اخبار نمایند)167 (.

 -167درمورد مشبوهیت وثایق ونقش کریمنال تخنیک درین زمینه متحدالمآل شماره ()214
مؤرخ  1389/1/8نیز قابل مالحظه است.
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چون مرجع واحد جمع آوری عواید
وزارت مالیه است ،بنا ًء مکلف است اشیائی راکه
حکم به مصادره آن صدور می یآبد ،به امالک دولت ثبت و سجل
نمایند.
متحدالمال شماره ( )2947 -2870مورخ 1393/ 12 /5
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
طوریکه از استهدائیه شماره ( )18754مورخ  1393/9/4وزارت محترم
مالیه بر می آید ،اداره محترم عالی لوی څارنوالی پیشنهاد نموده اند که ازیک عراده
موتری که بحکم محکمه مصادره شده است ،در امور رسمی استفاده نمایند و موتر
در جمع شان ثبت و سجل گردد.
موضوع جهت غور بریاست عمومی تدقیق و مطالعات راجع شد ،باالثر نظر
تدقیقی آن ریاست ضم نامه شماره ( )963مورخ  1393/10/6واصل و حاوی
شرح ذیل است:
« بر طبق صراحت بند (  )20ماده چهارم قانون اجراآت جزائی ( :مصادره ،اخذ
جبری و بال عوض اموال منقول و یا غیر منقول محکوم علیه است که مطابق احکام
قانون و فیصله محکمه ذیصالح مالکیت آن به دولت انتقال می یابد) بناءً مصادره
سلب مالکیت از مالک و انتقال جبری آن بدولت است و مطابق به مواد
( 305/303و  )307قانون اجراآت جزائی فیصله های صادره محاکم بدون تاخیر
قابل تعمیل است و لو اعتراض هم باالیش صورت گرفته باشد .و نهاد های څارنوالی
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و پولیس مکلف به تعمیل فیصله های محاکم میباشند .چون مرجع واحد جمع آوری
عواید وزارت محترم مالیه است ،بناءً وزارت محترم مالیه مکلف است اشیائیکه
حکم به مصادره آن صدور می یآبد به امالک دولت ثبت و سجل نمایند.
و اینکه از اموال ضبط شده که در اختیار دولت قرار میگیرد ،کی استفاده می نماید
مربوط وزارت مالیه بوده یک موضوع کامالً کاری و اداری را تشکیل می دهد و
ایجاب استهداء را از ستره محکمه نمی نماید».
طوریکه جریان موضوع توام با نظر تدقیقی به جلسه مورخ  1393/10/9مقام
محترم شورایعالی گزارش یافت قرار تصویب شماره ( )1527هدایت ذیل صادر
گردید:
«نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات به اضافه اینکه ثبت و سجل وسیله مطرح
بحث پس از قطعیت حکم طی مراحل گردد تائید است بمرجع مربوط اخبار شود» .
هدایت فوق طی نامه شماره ( )892مورخ  1393/10/27بمقام محترم
وزارت مالیه اخبار و ازینکه موضوع جنبه عام دارد ،غرض همگونی اجراآت
بدینوسیله بریاست های محاکم استیناف والیات ارقام یافت تا عندالموقع طبقاً
اجراآت نموده و محاکم مربوط را نیز در جریان قرار دهند.
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تذکره تابعیت معرف
شخصیت اشخاص می باشد ،لهذا درج نمبر تذکره
طرفین دعوی با مشخصات آن در تمام وثایق
و فیصله های محاکم حتمی است
متحدالمال شماره ( )3025 -2948مورخ 1393/ 12 /6
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ریاست محکمه استیناف والیت هرات طی نامه شماره ( )6569مورخ
 1393/9/25در رابطه به افرادیکه تذکره تابعیت ندارند و جهت حل و فصل
قضایای فامیلی شان به محاکم مراجعه می نمایند مراتب ذیل را استهداء نموده اند:
« بعضی از افراد ذکور و اکثراً طبقه اناث تذکره ندارند به محکمه حاضر و خواهان
حقوق خویش میشوند .و بعضی اشخاص معتاد هستند که علیهم شان ادعای تفریق
به سبب ضرر صورت میگیرد که حاضر به ارائه تذکره نمی باشند .هر قدر اصرار
مینمایم باز هم تذکره حاضر نمی کنند .در حالیکه در ماده ( )11تعلیمات نامه
تحریر وثایق درج تذکره طرفین دعوی را در تمام وثایق و فیصله جات حتمی دانسته
که اخیراً طی مصوبه ( 1393/6/25 )752شورای عالی قضاء به تمام محاکم خبر
داده شده و بعضی خانم ها از اثر خشونت فرار و به خانه امن پناه برده اند که هیچ
کس را ندارند و کسی هم حاضر به ترتیب و ارائه تذکره شان نمی گردد و خواهان
تفریق خویش به سبب ضرر میباشند .که در این گونه قضایا به مشکل مواجه هستیم
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در این زمینه طالب هدایت هسیتم .البته بعداز رهنمائی شما در زمینه اجراآت خواهد
شد.
استهداء مذکور در جلسه تاریخی  1393/9/23رؤسای دیوانهای استیناف
مطرح و بعداز بحث و مذاکره نظر داده اند که موضوع استهداءً به مرکز عرض
شود».
موضوع غرض ابراز نظر تدقیقی بریاست عمومی تدقیق و مطالعات محول
گردید باالثر نامه شماره ( )1029مورخ  1393 /10/20آن ریاست واصل و نظر
خویش را قرار ذیل ابراز داشته اند:
« ازینکه تذکره تابعیت معرف شخصیت اشخاص می باشد ،لهذا ماده ()11
تعلیمات نامه تحریر وثایق و مصوبه شماره ( )752مورخ  1393/6/25شورایعالی
ستره محکمه ،درج نمبر تذکره طرفین دعوی را با مشخصات آن در تمام وثایق و
فیصله های محاکم حتمی دانسته است تا محکمه متیقن گردد که شخص نامبدل
نیست اشخاصیکه تا حال تذکره تابعیت ندارند ،چون مرجع صدور تذکره شعبات
مربوط حکومت می باشد ،لهذا آن ها با مراجعه به مرجع مربوط مشکل شان را حل
نمایند.
مراجع مربوط طبق قانون مکلف اند با توسل به و سایل ممکنه و معلومات از
اقارب شخص فاقد تذکره و تصدیق خانه های امن از طریق ریاست امور زنان والیت
مربوط ،مشکل را حل نماید».
طوریکه جریان موضوع توأم با نظر تدقیقی به جلسه مورخ  1393/10/23مقام
محترم شورایعالی ستره محکمه گزارش یافت باالثر طی تصویب شماره ()1579
هدایت ذیل صادر گردید.
« نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات تائید است ،به مرجعش اخبار گردد».
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بنابرآن هدایت فوق رسماً به مرجع مستهدی اخبار و بدینوسیله جهت
رعایت همگونی اجراآت بریاست های محاکم استیناف نیز تعمیم گردید .تا محاکم
مربوط را در جریان قرار داده عندالموقع طبقاً اجراآت بعمل آرند)168 (.

 -168بارتباط ذکرنمبر تذکره درعموم وثا یق ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )3139-3067مؤرخ 1391./12/2
:2متحدالمآل شماره ( )2869-2948مؤرخ .1393/12/6
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طرزالعمل اجراآت
درمورد فروش جایدادهای عقاری تحت تضمین
متحدالمال شماره ( )3103 - 3026مورخ 1393/12/13
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
مقام محترم شورایعالی طی جلسه مورخ  1393/11/14بارتباط تجاویز
محاکم تجارتی ضمن مصوبه شماره ( )1667مراتب ذیل را تصویب نمود:
« به منظور رفع شکایات بعدی ،در تجاویزیکه جهت حصول دین از طریق
فروش ملکیتهای عقاری تحت تضمین به مزایده اتخاذ می شود ،مراتب آتی رعایت
گردد:
 .1تجویز به حضور داشت داین ،مدیون ،ضامن و سایر اشخاص ذیعالقه پس
از رسیده گی به همه جوانب قضیه اتخاذ گردد.
 .2در صورتیکه اشخاص مذکور به محکمه حاضر نشوند یا غائب باشند
احکام مربوط به جلب و احضار ،طبق قانون تطبیق و بعداً تجویز اتخاذ
گردد.
 .3دینی که برای حصول آن تجویز اتخاذ می گردد ،باید ثابت و غیر مؤجل
باشد.
 .4در اثر تقاضای مدیون یا ضامن ،محکمه می تواند مدت کوتاهی را برایش
جهت تهیه و تدارک وجه نقدی دین مهلت بدهد.
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 .5در صورتیکه سهم و حصه مشاعی مدیون از ملکیت عقاری مشترک تحت
تضمین باشد ،تصریح این مطلب در تجویز ،که سایر شرکا حق اشتراک در
عقد بیع از طریق مزایده را دارند ضروری میباشد.
 .6هرگاه پس از صدور تجویز مبنی بر فروش جایداد تحت تضمین ،مدیون یا
ضامن حاضر به پرداخت وجه دین از طریق پول نقد گردد و مدرک آنرا
طور مستند به محکمه ارائه کند .محکمه می تواند در تجویز قبلی اش
تجدید نظر نموده به لغو آن تصمیم اتخاذ نماید».
متن مصوبه فوق بدینوسیله به ریاست های محترم محاکم استیناف والیات
اخبار شد تا آنرا به محاکم مربوط متحدالماالً خبر داده مطابق بآن اجراآت بعمل
آورند)169 (.

 -169بارتباط طرزالعمل تحصیل دین ،متحدالمآل شما ره ( )1440-1360مؤرخ1393/7/9
نیز صادر شده است:
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هرگاه مجنی علیه یامتهم
با وجود مساعی الزم دریافت شد ه نتواند ،ویادر مورد
حیات و ممات آن به نتیجه نرسد ،څارنوال مربوط برای
حل نقیصه قناعت محکمه را فراهم سازد تا سرنوشت
سایر متهمین تعیین گردد.
متحدالمال شماره( )3181-3104مورخ1393/12/16
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
استهدائیه شماره ( )8098مورخ  1393/7/8ریاست تحریرات و
داراالنشاء لوی څارنوالی در رابطه به بررسی قضیه الدرک بودن یک خانم و چهار
طفل وی به متن ذیل عنوانی ریاست تدقیق و مطالعات توصل ورزیده:
« دریک قضیه مشخص حکم محکمه استیناف از طرف دیوان جزای
عمومی ستره محکمه ذریعه قرار قضائی شماره ( )1184مورخ 1391/4/31
نقض گردیده و هدایت داده شده تا در زمینه تحقیقات مزید انجام و عالوه نموده
اند که حیات و ممات زن مورد ادعا و چهار طفل وی معلوم نیست که آیا صرف
جرم زنا صورت گرفته و یا دیگر جرمی بوقوع پیوسته است.
بتأسی از هدایت فوق محکمه ابتدائیه حوزه اول شهرکابل با صدور قرار ،از
څارنوالی خواهان تحلیل موضوعات مندرج قرار قضائی ستره محکمه گردیده است
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در حالیکه تحلیل آن بدون دریافت زن مذکوره و اطفالش امکان ندارد و محکمه نیز
حکم شان را علیه متهم صادر نمی کند و اوبی سرنوشت مانده است.
بنابرآن ،څارنوالی از مقام ستره محکمه استهداء نموده در مورد عدم در
یافت زن مجنی علیها و تعیین سرنوشت متهم خواهان رهنمائی می باشد».
متن استهدائیه از جانب ریاست عمومی تدقیق و مطالعات مورد غور و
بررسی قرار گرفته و نظر تدقیقی درین مورد ابراز و ذریعه نامه شماره ( )791مورخ
 1393/9/1به متن ذیل به این ریاست مواصلت کرده است:
« بموجب حکم ماده ( )49قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه
احکام،قرار هاورهنمود های محاکم فوقانی در مورد رسیده گی مجدد قضایا به
محاکم تحتانی واجب التعمیل است.
در صورتیکه ارگان های کشفی و څارنوالی با وجود مساعی الزم به
دریافت زن مجنی علیها و اطفال وی و در مورد حیات و ممات آن به نتیجه نرسد،
څارنوال مربوط مکلف است برای حل نقیصه قناعت محکمه را فراهم سازد تا
محکمه در مورد سرنوشت متهم تصمیم قانونی اتخاذ کند .البته با نهائی شدن قضیه
هرگاه دالیل جدید بروز نماید می توانند مطابق احکام قانون اجراآت مقتضی
نمایند».
طوریکه جریان و تفصیل موضوع در جلسه مورخ  1393/9/4شورایعالی
ستره محکمه گزارش یافت ،قرار تصویب شماره  1371هدایت ذیل صادر شد:
« نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات تائید شد ،مزید بران اثبات وظیفه
کسی است که جرم را ادعا نماید ،ضروریست تا در مورد آن دالیل کافی الزام تهیه
گردد و تاتهیه دالیل کافی الزام قضیه در محل کشف قرار گرفته متهم به ضمانت
رها گردد».
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مراتب فوق طی نامه شماره ( )723مورخ  1393/9/12به مقام محترم
لوی څارنوالی اخبار و از آنجائیکه موضوع دارای جنبه عام می باشد لهذا بخاطر
مسبوقیت محاکم و اجراآت قانونی در موارد مشابه آن ،موضوع باینوسیله اخبار شد
تا ریاست های محاکم آنرا عندالموقع در نظر داشته و هم چنان موضوع را به
محاکم مربوط نیز ارقام دارند)170 (.

 -170بارتباط طرزالعمل تمدیدتوقیف  ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )660-588مؤرخ 1389/2/27
:2متحدالمآل شماره ( )1765-1686مؤرخ .1393/8/13
 :3متحدالمآل شماره ( )1845-1766مؤرخ .1393/8/17
 : 4متحدالمآل شماره ( )3181-3104مؤرخ .1393/12/16
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اکتساب غیر قانونی سالح
که اختالس درآن مطرح نباشد ،از جرایم عادی بشمار می آید و
رسیده گی بآن از صالحیت محاکم نظامی محسوب میگردد.
متحدالمال شماره ()3259 -3182مورخ1393/12/17
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
نامه شماره ( )1989مورخ  1393/8/26محکمه استیناف نظامی مرکز
از اثر استهدائیه محکمه ابتدائیه نظامی والیت ننگرهار در رابطه به صالحیت محاکم
فساد اداری در اکتساب غیر قانونی سالح که اختالس در آن مطرح نباشد ،بمتن
ذیل عنوانی ریاست محترم تدقیق و مطالعات توصل ورزیده است.
« قبل از انفاذ قانون جدید تشکیل و صالحیت قوه قضائیه که بتاریخ 9
سرطان  1392به نشر رسیده در زمره دیگر جرایم جرم اکتساب غیر قانونی سالح
که اسلحه در جمع خودشخص قید بوده نظر به مصوبه ( )778مورخ
 1390/5/11از طرف محاکم ناشی از فساد اداری بررسی می شدند و اکنون
نظربه فقره ( )3ماده ( )78قانون فوق الذکر صالحیت بررسی جرم و اکتساب غیر
قانونی سالح به محاکم نظامی ارتباط میگیرد .و نظر به مصوبه ( )778مورخ
 1390/5/11مقام شورایعالی ستره محکمه که قبل از انفاذ قانون جدید تشکیل
وصالحیت قوه قضائیه صادر گردیده بود در مصوبه نمبر فوق به ارتباط موضوع
اکتساب اسلحه به شرح ذیل تحریر گردیده است:
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«اگر اسلحه به جمع خود شخص بوده موضوع اختالس محسوب میگردد
در صورتیکه اسلحه را بدون اینکه به جمع وی قید شده بدست آورده باشد موضوع
سرقت محسوب میگردد که اختالس فساد اداری و سرقت جرم عادی میباشد».
اینکه مصوبه فوق الذکر جرم اکتساب غیر قانونی سالح را به دو نوع
تقسیم نموده که یک آن اگر اسلحه به جمع خود شخص قید بوده موضوع اختالس
و دیگران در صورتیکه اسلحه را بدون اینکه به جمع وی قید شده به دست آورده
باشد موضوع سرقت محسوب میگردد که رسیده گی اختالس مربوط به محاکم
جرایم ناشی از فساد اداری و رسیده گی سرقت مربوط محاکم عادی میباشد در
مورد از مقام محترم تقاضا و استهداء می نمایم که بررسی جرایم اکتساب غیر
قانونی سالح هر دو نوع آن مربوط محاکم نظامی می باشد و یاخیر؟ متن مصوبه
نمبر فوق که ذریعه مکتوب ( )1175/2169مورخ  1390/6/13آن مقام محترم
به این محکمه مواصلت ورزیده فعالً قابل تطبیق بوده یا خیر؟ در زمینه طالب هدایت
میباشیم».
طوریکه موضوع مورد غور ریاست عمومی تدقیق و مطالعات قرار گرفته،
مدققین قضائی آن ریاست در مورد چنین ابراز نظر نمودند:
« محکمه ابتدائیه نظامی والیت ننگرهار چنین استهداء نموده است که
بموجب فقره ( )3ماده ( )78قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه بررسی اکتساب
غیر قانونی سالح به محاکم نظامی ارتباط می گیرد .و طبق مصوبه شماره ()778
مورخ  1390/5/11شورایعالی ستره محکمه اکتساب غیر قانونی سالح به دو نوع
تقسیم شده است :در صورتیکه اسلحه به جمع خود شخص قید باشد ،موضوع
اختالس محسوب می گردد .و اگر آن را بدون اینکه در جمع وی قید باشد بدست
آرد موضوع سرقت محسوب می گردد که اختالس جرم فساد اداری و سرقت جرم
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عادی می باشد آیا بررسی جرایم اکتساب غیر قانونی سالح هر دو نوع آن مربوط
ال قابل تطبیق است یاخیر؟ در رابطه
محاکم نظامی می باشد یا خیر؟ آیا متن مصوبه فع ً
به استهداء فوق چنین توضیح می شود که :فقره ( )3ماده ( )78قانون تشکیل
وصالحیت قوه قضائیه به موجب فرمان تقنینی شماره ( )57مورخ 1392/6/13
جمهوری اسالمی افغانستان تعدیل و کلمه ( اختالس) از متن ماده مذکور حذف
شده است.
بنابران بارعایت مصوبه شماره ( )778مورخ  1390/5/11شورایعالی
ستره محکمه رسیده گی به جرایم اختالس از صالحیت محاکم فساد اداری بوده و
اکتساب غیر قانونی سالح که اختالس درآن مطرح نباشد ،از جرایم عادی بشمار
می آید و رسیده گی بآن از صالحیت محاکم نظامی محسوب میگردد.
محاکم نظامی مصوبه فوق را مدنظر داشته در حدود صالحیت قانونی
خویش اجراآت نمائید».
نظریه تدقیقی ضمیمه نامه ( 1393/10/6 )960آنریاست واصل ،جریان
موضوع در جلسه مورخ  1393/10/9شورایعالی ستره محکمه گزارش یافت
باالثر طی تصویب شماره ( )1510چنین هدایت داده شد:
« نظر ریاست تدقیق و مطالعات تائید است ،بمرجعش اخبار گردد».
هدایت فوق طی نامه شماره ( )865مورخ  1393/10/12بمرجع
مستهدی اخبار و بدینوسیله جهت آگاهی بریاست های محاکم استیناف نظامی و
محاکم استیناف والیات تعمیم گردید تا عندالموقع طبقاً اجراآت نموده و محاکم
مربوط را نیز در جریان قرار دهند)171 (.
 -171درمورد توضیح اصطالح غدر وا رتباط آن به اختالس ،متحدالمآل شماره (-2281
 )2353مؤرخ 1389/7/20نیز صادر شده است:
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طرزاجراآت
احکام غیابی محاکم ابتدا ئیه واستیناف
متحدالمال شماره ( )3337-3260مورخ 1393/ 12 /23
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
مکتوب شماره ( 1393/9/15 )1786مدیریت تحریرات ریاست
تحریرات مقام ستره محکمه باالثر استهدائیه شماره ( )2125مورخ 1393/9/12
آمریت څارنوالی ابتدائیه ریاست عمومی مبارزه با جرایم فساد اداری نظامی معاونیت
لوی څارنوالی واصل و چنین مشعر است:
« مقام رفیع ستره محکمه ج.ا.ا بهتر می دانند که قبل از انفاذ قانون جدید
اجراآت جزائی ،محاکم محترم ابتدائیه و استیناف در مورد متهمین غایب طبق مواد
( )47-46قانون اجراآت جزائی مؤقت تصمیم اتخاذ و اصدار حکم می فرمودند،
ولی رسیده گی استینافی و فرجام خواهی قضیه طبق ماده ( )64قانون مذکور و
حسب ماده ( )339قانون اجراآت جزائی مصوب سال  1344الی حاضر شدن
متهم غایب ،متوقف می گردید.
اما طوریکه مواد قانون اجراآت جزائی جدید منتشره جریده رسمی شماره
( )1132مورخ  1393/2/15مطالعه گردید ،قانون مذکور در مورد چگونگی
جریان استیناف خواهی قضایای متهمین غایب و یا توقف اجراآت در همچو موارد،
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ساکت می باشد .این در حالیست که در مورد فرجام خواهی به احکام غیابی در
جرایم جنایت در ماده ( )271قانون مذکور چنین تصریح گردیده است:
( څارنوال ،مدعی حق العبد و مسؤول حق العبد می توانند در قضایای
جنایت که حکم در غیاب متهم صادر شده باشد ،هریک در ساحه مربوط خود بر
فیصله صادره درپیشگاه ستره محکمه اعتراض نمایند).
بناءً موضوع پیشنهاداً به آنمقام محترم عرض گردید ،امیدواریم در مورد
اینکه در قضایای متهمین غایب که محاکم محترم ابتدائیه فیصله خویش را به
محکومیت شخص غایب صادر می نمایند ،څارنوالی های استیناف اجراآت بعدی
خویش را در مورد قضیه چگونه و برمبنای کدام ماده قانون عیار و تنظیم نمایند ،در
روشنی قوانین نافذه کشور این اداره را رهنمائی فرمایند».
موضوع جهت غور و ابراز نظر بریاست عمومی تدقیق و مطالعات محول
گردیده باالثر مدققین قضائی آن ریاست بعدازغور در مورد چنین ابراز نظر کرده
اند:
« در قضایائیکه محکمه ابتدائیه فیصله غیابی نموده باشد محکمه استیناف
عنداالحضار محکوم علیه طبق ماده ( )209قانون اجراآت جزائی جدید اجراآت
مقتضی به عمل آرد و در مورد آنعده قضایائیکه در مرحله استینافی فیصله غیابی
صورت میگیرد مدعی حق العبد ،څارنوال ،و مسؤول حق العبد میتوانند در موضوع
جنایت اعتراض خود را در مطابقت به ماده ( )271قانون اجراآت جزائی جدید به
مقام ستره محکمه تقدیم نمایند».
طوریکه موضوع بمقام محترم ستره محکمه تقدیم گردید به حکم مورخ
 1393/11/5چنین هدایت فرمودند:
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« مالحظه شد :نظر ریاست تدقیق و مطالعات که حسب قانون ابراز گردیده
تائید است ،بمرجعش اخبار گردد».
هدایت فوق ذریعه نامه ( )939مورخ  1393/11/8بمرجع مستهدی
اخبار و بدینوسیله بریاست های محاکم استیناف نیز تعمیم گردید تا آن را به محاکم
مربوط خویش اخبار نموده عندالموقع بارعایت آن اجراآت الزم و قانونی را مرعی
دارند)172 (.

 -172درمورد احکام غیابی ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )2635-2558مؤرخ 1393./11/8
:2متحدالمآل شماره ( )3688-3601مؤرخ .1393/12/26
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درصورتیکه در دعاوی ذات البینی اشخاص ،
ملکیت دولت در حاشیه مدعی بها قرار داشته و شائبه ضیاع حقوق
دولت در میان باشد محاکم جریان را غرض صیانت از حقوق عامه به
اداره قضایای دولت محول نماید
متحدالمال شماره ( )3424-3338مورخ 1393/12/23
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
استهدائیه شماره ( )2183مورخ  1393/8/22ریاست محکمه استیناف
والیت فاریاب به ارتباط اجرای قباله های که سند بنیادی آن تحت شرایط خاص
ترتیب یافته است ،واصل و خالصه آن قرار ذیل است:
خالصه استهداء:
« شخصی خواهان فروش سهم خویش از مندرجه قباله شرعی ()16/3
مورخ  1376/5/15مرتبه محکمه ولسوالی قرغان والیت فاریاب گردیده است.
طوریکه مالحظه میشود قباله مذکور که سند بنیادی معامله کنونی عارض را
تشکیل می دهد ،تحت شرایط ناگوار سال های  1371الی ایجاد اداره مؤقت
 1380بعلت عدم حاکمیت قانون از طرف مخالف غیر مسؤول در ساحه نفوذ و
توسط محکمه تحت تسلط او در حالیکه از طرف دولت مرکزی منسلک به سلک
قضاء و بحیث قاضی مقرر نبوده طی مراحل و خود بحیث والی در قباله امضاء
نموده است ،ترتیب گردیده ،بدین ملحوظ موضوع اعتبار سند مذکور به ارتباط
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مصوبه شماره ( )553مورخ  1387/9/5شورایعالی ستره محکمه قابل استهداء
مستلزم رهنمائی می باشد».
استهداء فوق مورد غور مدققین قضائی ریاست عمومی تدقیق و مطالعات
قرار گرفته و در زمینه چنین ابراز نظر بعمل آمده است:
« اساساً صراحت مصوبه شماره ( )553مورخ  1387/9/5شورایعالی
مندرج متحدالمال ( )3140الی ( )3209مورخ  87/9/13در صورتیکه در
دعاوی ذات البینی اشخاص ملکیت دولت در حاشیه مدعی بها قرار داشته و شائبه
ضیاع حقوق دولت در میان باشد محاکم باید جریان را غرض صیانت از حقوق
عامه به اداره قضایای دولت در میان گذارد و در مورد اجرای قباله جات اساساً
اجرای قباله مانع اقامه دعوی نمی گردد ،زیرا اجرای قباله محض توثیق عقد است
بین مقرو مقرله نه تثبیت ملکیت ،ولی با آنهم به نظر مدققین قضائی غرض حفظ
امالک دولتی از حیف و میل شدن و جهت تشخیص امالک دولتی از شخص بهتر
است موارد مشکوک مانند مورد مندرج استهدائیه به اداره قضایای دولت جهت
استعالم از مورد دعوی بودن آن راجع گردد» .
طوریکه جریان موضوع در جلسه مورخ  1393/9/18شورایعالی ستره
محکمه گزارش یافت طی مصوبه شماره ( )1355هدایت ذیل صارد گردید:
« نظر ریاست محترم تدقیـق و مطالعات تائید است ،بمرجعش اخبار
گردد».
مراتب فوق طی نامه شماره ( )826مورخ  1393/10/7بمرجعش اخبار
و ازینکه موضوع جنبه عام داشته لذا بخاطر صیانت از حقوق دولت و جلوگیری از
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اتالف امالک عامه موضوع باینوسیله طور متحدالمال تعمیم گردید تا ریاست های
محاکم استیناف والیات طبقاً عمل نموده و چگونگی را به آگاهی محاکم مربوط نیز
برسانند)173 (.

 -173درموردتوجیه قانون قضایای دولت به ارتباط موضوعات حقوق عامه  ،متحدالمآل های ذیل
نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )2401-2324مؤرخ 1393./10/23
:2متحدالمآل شماره ( )2557-2480مؤرخ .1393/11/1
 :3متحدالمآل شماره ( )3863-3777مؤرخ .1393/12/27
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موضوع حضانت
ضرورت به صدور فیصله را ندارد
بلکه به تجویز محکمه صورت می گیرد
که مرحله استیناف وفرجام ندارد.
متحدالمال شماره ( )3512-3425مورخ 1393/12/24
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
ریاست محکمه استیناف والیت کابل طی نامه شماره ( )8123مورخ
 1393/9/26دیوان مدنی و احوال شخصیه خویش در یک قضیه مشخص
استهداء نموده است که خالصه آن قرار ذیل است:
خالصه استهداء:
محکمه ابتدائیه فامیلی و احوال شخصیه در برابر در خواست حضانت و
تسلیمی اطفال شیرخوار و خورد سن به مادرش قرار قضائی شماره ( )125مورخ
 1393/6/2را به ارتباط دیدو باز دید اطفال با پدرش صادر نموده و آن را خالف
مصلحت اطفال دانسته است.
موضوع به اثر استیناف خواهی مدعی حضانت مورد غور محکمه استیناف
قرار گرفته و باالثر قرار مذکور نقض و جهت غور و صدور قرار مجدد به محکمه
ابتدائیه ارجاع شده است.
ریاست محکمه استیناف در مورد قانونیت موضوع استهداء نموده و این
استهداء مورد غور مدققین قضائی قرار گرفته و در زمینه چنین ابراز نظر بعمل آمد:
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« طوریکه از استهداء واصله بر می آید دیوان مدنی و احوال شخصیه
محکمه اسیتناف والیت کابل قرار قضائی شماره( )۱۳۵مورخ ۱۳۹۳ /۶ /۲
محکمه ابتدائیه فامیلی و احوال شخصیه را بدلیل اینکه موضوع آن حضانت بوده
ولی خالف مطالبه در مورد دید و باز دید اطفال صادر شده است،نقض نموده
است.
مطابق حکم ماده ()۴۹قانون تشکیل وصالحیت قوه قضائیه احکام،قرار ها
و رهنمود های محاکم فوقانی در مورد رسیده گی مجدد قضایا بر محاکم تحتانی
واجب التعمیل می باشد.
بنابرآن محکمه مذکور موضوع را طبق قرار فوق به محکمه فامیلی و
احوال شخصیه محول نمایند تا بارعایت قاعده توضیحی مصوب سیمینار عالی
روسای محاکم منعقده سال  ۱۳۸۶که بموجب تصویب شماره ()۶۶۵مورخ /۲۹
 ۱۳۸۶ /۸شورایعالی ستره محکمه نافذ شده است بر موضوع غور نموده اجراآت
الزم نماید.
بموجب قاعده توضیحی مذکور موضوع تعیین شخص مسئول برای
حضانت از جمله دعوی و منازعات نبوده از وظایف محکمه می باشد که با در نظر
داشت مصلحت طفل از طریق تجویز شرعی صورت میگیرد و ضرورت به صدور
فیصله را ندارد بلکه تجویز محکمه در خصوص فوق مورد استیناف وفرجام قرار
نمی گیرد.
هرگاه شخصی به ارتباط موضوع اراده دعوی و مخاصمه داشته باشد
بدون اینکه در تجویز شرعی محکمه اخالل واقع گردد،می تواند دعوی خود را طبق
قانون در محکمه ذیصالح دنبال نماید ( .تفصیل بیشتر درصفحات (-۲۳۱
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)۲۳۴اسناد و مصوبات سیمینار رؤسای محاکم تعمیم قانونیت ،تأمین عدالت
 ۱۷-۱۲عقرب ») ۱۳۸۶
موضوع بمقام محترم و عالی ستره محکمه پیشنهاد گردید ،باالثر بحکم
مورخ  1393/11/19چنین هدایت صادر گردید:
« مالحظه شد :نظر ریاست تدقیق و مطالعات مطابق حکم قانون و مصوبه
شورایعالی ارائه شده ،تائید شد ،بمرجعش اخبار گردد».
هدایت فوق مقام عالی ستره محکمه طی نامه شماره ( )989مورخ
 1393/11/21به ریاست محکمه استیناف والیت کابل اخبار و باینوسیله به سایر
ریاست های محاکم استیناف نیز تعمیم شد تا موضوع را به آگاهی محاکم مربوط
رسانیده و عندالموقع بارعایت آن اجراآت ،الزم ،مقتضی و قانونی را مرعی دارند.
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تعیین وکیل مدافع
درجرایم جنایت
متحدالمال شماره ( )3600 -3513مورخ 1393/12 /25
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه

استهدائیه شماره ( )244مورخ  1393/8/3محکمه ابتدائیه ولسوالی
سنگتخت و بندر والیت دایکندی ذریعه نامه شماره ( )2227مورخ 1393/8/25
ریاست محکمه استیناف آن والیت به متن ذیل توصل ورزیده است:
«در ماده ()۹فقره ()۴قانون اجراآت جزائی تصریح گردیده که  :هرگاه
شخص به جرمی مظنون یا متهم گردد که قانون جزای آنرا حبس طویل یا بیشتر از
آن پیشبینی کرده باشد داشتن وکیل مدافع در اجراآت تعقیب عدلی ضروری است
و همچنان در ماده ()۱۵۲قانون مذکور پراگراف سوم صراحت داردکه  :در جرم
جنایت څارنوال مکلف است یک نفر وکیل مدافع را به مصرف متهم برای وی
تعیین در صورت که بی بضاعتی وی ثابت گردد از طرف اداره مساعدتهای حقوقی
برای وی وکیل یامساعد حقوقی تعیین میگردد.
حال سوال اینجاست که  :در ولسوالی سنگتخت وبندر نه وکیل مدافع که
جواز قانونی داشته باشد وجود دارد ونه مساعد حقوقی بناءً در صورتیکه مظنون یا
متهم که جزای آن حبس طویل یابیشتر از آن « جرم جنایت » بوده از طرف پولیس
و څارنوال بدون حضور داشت وکیل مدافع مورد تعقیب و تحقیق قرار گرفته باشد
از اینکه تحقیقات ارگانهای فوق موافق به قانون نبوده محکمه نسبت به تحقیقات
انجام شده چه تصمیم اتخاذ نماید؟آیا اجراآت ارگانهای عدلی باطل و دوسیه را
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مسترد نماید یا به آن ترتیب اثر داده خود نیز بدون وجود وکیل مدافع یامساعد
حقوقی داخل در پروسه محاکمه شود؟»
استهدائیه فوق مورد غور مدققین قضائی قرار گرفته در زمینه چنین ابراز نظر
بعمل آمد:
فقره()۴ماده ()۹قانون اجراآت جزائی داشتن وکیل مدافع برای متهم را در
جرایم که قانون جزاء آنرا حبس طویل پیشبینی نموده در اجراآت تعقیب عدلی
ضروری دانسته است.
همچنان طبق ماده ()۱۵۲قانون مذکور څارنوال مکلف است در جرم
جنایت یک نفر وکیل مدافع را بمصرف متهم برای وی معرفی نماید و در صورتی
که بی بضاعتی وی ثابت گردد مطابق احکام مقرر مربوطه از طرف اداره مساعدت
های حقوقی برای وی وکیل یا مساعد حقوقی تعیین گردد.
بنابرآن بهتر است موضوع بمقام محترم لوی څارنوالی اخبار گردد تا طبق احکام
مواد فوق قانون اجراآت جزائی در تفاهم با اداره مساعدت های حقوقی وزارت
عدلیه برفع مشکل اقدام نمایند» .
تفصیل مـوضوع توأم با نظــر تـدقیقی به جلسه مورخ
 1393/11/15مقام محترم شورایعالی ستره محکمه گزارش یافت باالثر طی
مصوبه شماره ( )1656هدایت ذیل صادر گردید:
« نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات تائید است ،بمرجعش اخبار گردد».
مراتب فوق طی نامه شماره ( )978مورخ  1393/11/21به ریاست
محکمه دایکندی اخبار و اینک موضوع به ریاست های محترم محاکم استیناف و
اداره محترم عالی لوی څارنوالی طور متحدالمال تعمیم گردید تا موضوع از طریق
مراجع فوق به محاکم و ادارات څارنوالی اخبار گردد که عندالموقع بارعایت نظر
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تدقیقی که بموجب مصوبه فوق مورد تائید قرار گرفته اجراآت الزم و قانونی را
بعمل آرند و هرگاه محاکم ضرورت وکیل مدافع یا مساعد حقوقی را بر طبق قانون
محسوس نمایند موضوع را با څارنوالی مربوط در جریان قرار دهند تا از آن طریق
برفع مشکل اقدام گردد)174 (.

 -174درمورد تعیین وکیل مدافع درقضایای جزایی  ،متحدالمآل شماره( )3776-3689مؤ رخ
 1393/12/27نیز صادر شده است:
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استیناف خواهی غایب
از تاریخی حساب می شود که حکم به وی
رسماً ابالع شده باشد.
متحدالمال شماره (  )3688 -3601مورخ 1393/ 12/26
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
استهدائیه شماره ( )1080مورخ  1393/6/4ریاست محکمه استیناف
والیت کابل توأم با استهدائیه شماره ( )1000مورخ  1393/6/15ریاست
محکمه استیناف والیت کاپیسا در رابطه به عدم وضاحت طرزالعمل محاکمه غیابی
در قانون اجراآت جزائی جدید به تاسی از مصوبه شماره ( )1225مورخ
 1393/8/6شورایعالی ستره محکمه بریاست عمومی تدقیق و مطالعات ارجاع
گردید تا پیرامون استهداآت مذکور غور و ابراز نظر بعمل آرند ،مدققین قضائی آن
ریاست نظر تدقیقی خویش را به ارتباط موضوع چنین ابراز داشته اند:
« غیابت متهم در دو مرحله قابل بحث و بررسی است  :در مرحله تحقیق و در
مرحله محاکمه .
غیابت مظنون در مرحله تحقیق :مظنونی که شناسائی گردد در مرحله تحقیق حق
دارد در تمام اجراآت حاضر باشد و در برخی موارد که نیاز به حضور او محسوس
گردد ،حضور وی ضروری و مکلفیت می باشد.
در مواردی که حضور مظنون درجریان تحقیق حق وی باشد ،څارنوال مکلف است
قبل از اتخاذ اقدامات تحقیقی اطالعیه مبنی بر حضور وی را صادر نماید و در
صورتیکه حاضر نگردد ،و از حق حضور خویش استفاده نه نماید څارنوال بارثانی
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اقدام به جلب نه نموده به اجراآت تحقیقی می پردازد .و در صورتیکه حضور مظنون
جهت اجرای تحقیق ضروری و الزمی باشد څارنوال وی را جلب و احضار می
نماید ،در صورتیکه حاضر نگردد ،به گرفتاری وی امر می نماید ،و در صورتیکه
گرفتار نگردد و بدون حضور وی تحقیق اجراء شده نتواند طبق صراحت بند ()2
فقره ( )1ماده ( )162قانون اجراآت جزائی قرار تعویق تحقیق را الی گرفتاری وی
صادر می نماید.
و در صورتیکه مظنون از آغاز کشف اصالً شناسائی نگردیده باشد ،در چنین حالت
نیز څارنوال طبق حکم ماده فوق الذکر قرار تعویق تحقیق را صادر نموده و در مورد
گرفتاری مظنون امر صادر می نماید.
غیابت متهم در مرحله محاکمه  :تازمانیکه مظنون شناسائی نگردد و یا گرفتار
نگردد مرحله محاکمه اصالً آغاز نمی گردد بعداز آغاز مرحله محاکمه متهم یا
تحت توقیف می باشد و یا به کفالت بالمال و یا به کفالت احضار باتدابیر احتیاطی
آزاد می باشد در صورتیکه متهم آزاد باشد باید آدرس معلوم و معین داشته باشد
متهم در جریان محاکمه در کنار آنکه حق حضور دارد ،از آنجهت که رکن قضاء
می باشد مکلف به حضور نیز است از اینرو محکمه طبق صراحت ماده ()209
قانون اجراآت جزائی برای متهم قبل از تدویر جلسه اطالعیه احضار را صادر می
نماید و در صورتیکه بعداز دریافت ورق اطالعیه در جلسه قضائی حاضر نگردد و
جرم منسوبه قباحت باشد محمکه میتواند با تعیین مساعد حقوقی در غیاب او حکم
صادر نماید.
و درصورتیکه در جرایم جنحه و جنایت بعداز دریافت اطالعیه به تاریخ معینه در
جلسه قضائی حاضر نگردد محکمه طبق صراحت فقره ( )2ماده ( )209قانون
اجراآت جزائی رسیده گی به دعوی را معطل و امر احضار و گرفتاری وی را صادر
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می نماید .در صورت عدم حضور بار دوم محکمه به جلب سومی اقدام نه نموده
بلکه موضوع را از طریق اعالن از طریق نشر در وسایل اطالعات جمعی به آگاهی
وی رسانیده و برای وی در اعالن متذکره مدت معقولی را تعیین می نماید ،هرگاه
طی مدت اعالن شده حاضر نشود برای وی مساعد حقوقی تعیین و محکمه حکم
غیابی خود را صادر می نماید ،بعداز صدور حکم مساعد حقوقی نمیتواند به نماینده
گی محکوم علیه غایب استیناف خواهی نماید.بلکه طبق صراحت فقره ( )4ماده
( )253قانون اجراآت جزائی استیناف خواهی وی از تاریخی حساب می شود که
حکم به وی رسماً مطابق احکام این قانون ابالع شده باشد».
جریان موضوع در جلسه مورخ  1393/10/9شورایعالی ستره محکمه
گزارش یافت باالثر قرار تصویب شماره ( )1517هدایت ذیل صادر گردید:
« نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات تائید است ،بمرجعش اخبار گردد».
مصوبه شورایعالی ستره محکمه که مبنی بر تائید نظر تدقیقی صدور یافته
بمرجعش اخبار و بدینوسیله بریاست های محاکم و استیناف والیات و مقام عالی
لوی څارنوالی طور متحدالمال اخبار گردید تا موضوع را از طریق خویش به محاکم
و څارنوالی های مربوط تعمیم نموده عندالموقع بارعایت آن اجراآت الزم ،مقتضی و
قانونی را مرعی دارند)175 (.

 -175درمورداحکام غیابی ،متحدالمآل های ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )2635-2558مؤرخ 1393./11/8
:2متحدالمآل شماره ( )3337-3260مؤرخ .1393/12/23

مجموعه متحدالمالها مصوبات ورهنمودها

]1393 -1389

تعیین وکیل مدافع
یامساعد حقوقی درقضایای جزایی
متحدالمال شماره ( )3776 -3689مورخ 1393/12/27
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
نامه شماره ( )512مورخ  1393/10/27بنیاد بین المللی
حقوقی افغانستان باالثر هدایت شماره ( )7635مورخ 1393/10/27
آمریت عمومی اداری قوه قضائیه ضم نامه شماره ( )1240مورخ
 1393/11/25ریاست عمومی تدقیق و مطالعات واصل و حاوی متن
ذیل است:
« قبل ازهمه مراتب احترام وامتنان خویش رابه نیابت ازبنیاد بین المللـی
حقوقی افغانستان به مقام محترم تقدیم می درایم .
محترما! بنیاد بین الملی حقوقی افغانستان (ILF-A)international
legal foundation- Afghanistanازسـال  1382هــ ش
بدینسو دربخش مساعدتهای حقوقی وهکذا درتدویر برنامه های کلینیک
حقوقی برای محصلین صنوف چهارم پوهنځی های حقـوق وشـرعیات
پوهنتون کابل وبلخ عمالً داخل فعالیت مسلکی بوده،ودراین راستا جواز
فعالیت خویش را ازوزارت محترم اقتصاد تحت ثبـت شـماره ()164
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مورخ  1384/9/17وجواز فعالیت سکتوری خویش را تحت صـادره
شماره ( )2مورخ  1392/11/18ازبورد مستقل مساعدت های حقوقی
جمهوری اسالمی افغانستان نیزاخذ نموده است .
بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان اکنون در( )10والیت افغانستان ،چون
کابل ،پروان (توقیف گاه بگرام) قندهار،هلمند ،بلخ ،جوزجـان ،سـرپل
،ننگرهار،لغمان وکنر دربخش های مسـاعدت حقـوقی فعالیـت دارد
قسمیکه فقره ( )1ماده ( )9قانون اجـراآت جزائـی منتشـره جریـده
رسمی( )1132مورخ  1393/2/15صراحت داردکـه درهرمرحلـ
ازتعقیب عدلی منظون ومتهم می توانند شخصاً یاتوسط نماینـده قـانونی
ازخود دفاع نمایند .وفقره ( )4ماده متذکره حضوروکیل مـدافع را در
اجراآت تعقیب عدلی قضایای جزائی که جزای آن درقانون حبس طویل یا
بیشتر ازآن پیشبینی گردیده باشد،ضروری پنداشته است.
بناءً ازمقام محترم باکمال ادب تقاضا بعمل آورده تا به ریاسـت هـای
محترم محاکم استیناف والیات که درآن دفاتر) (ILF-Aفعالیت دارند
،هدایت فرموده تادرروشنائی مواد قانون زمینه خـوبتر همکـاری مبنـی
برارائه خدمات مساعدت حقوقی را فراهم نموده ،ممنون فرمایند،البتـه
توجه کریمانه مقام محترم بدین موضوع ازیک طرف درحاکمیت قـانون
رول مهم را داشته وازجهت دیگر رعایت حقوق بشـری متهمـین نیـز
درحدود امکان تحت برنامه مساعدت حقوقی تامین خواهد گردید.
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اداره ) (ILF-Aازحسن همکاری ورهنمائی مقام محترم درزمینه
ابرازقدردانی می دارد».
طوریکه موضوع مورد غور مدققین قضائی قرار گرفت در مورد
چنین ابراز نظر بعمل آمد:
« بر طبق صراحت بنده( )8ماده ( )7قانون اجراآت جزائی (تعین
وکیل مدافع یاداشتن مساعد حقوقی مطابق به احکام قانون) ازجمله
حقوق مظنون ومتهم درمراحل مختلف تعقیب عدلی می باشد ،لهذا
ریاست های محترم استیناف که درحوزه های قضائی آن ها دفاتر
)(ILF-Aفعالیت دارند،درروشنایی مواد قانون زمینه خوبتر همکاری
مبنی به ارائه خدمات حقوقی وکالت مدافع و مساعدت حقوقی را فراهم
نمایند تاازیکطرف حاکمیت قانون تأمین شده وازجانب دیگر حقوق
بشری متهمین ومنظونین درحدود احکام قانون تامین شده بتواند ».
متن استهدائیه و نظر تدقیقی بمقام عالی ستره محمکه ج.ا.ا
پیشنهاد گردید باالثر به حکم مورخ  1393/11/25چنین هدایت داده
شد:
« مالحظه شد :نظر تدقیقی تائید است ،به مرجع مستهدی و
محاکم اخبار شود».
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بنابر هدایت فوق موضوع باینوسیله طور متحدالمال اخبار شد،
ریاست های محترم محاکم استیناف والیات چگونگی را به محاکم
مربوط تعمیم نموده عندالموقع طبقاً اجراآت نماید)176 (.

 -176درمورد تعیین وکیل مدافع درقضایای جزایی  ،متحدالمآل شما ره  )3600-3513مؤرخ
 1393/12/25نیز صادر شده است:
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دعاوی مربوط حقوق عامه
طبق قانون اصول محاکمات مدنی
تابع اجراآت خاص می باشد.
متحدالمال شماره ( )3863-3777مورخ 1393/12/27
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
طوریکه استهدائیه شماره ( )5774مورخ  1393/8/3اداره قضایای دولت وزارت
عدلیه مالحظه گردید ،در مورد شهود ذوالیدی در قضایای حقوق عامه بحث دارد و
فشرده آن قرار ذیل است .نماینده قضایای دولت در یک قضیه خاص صورت دعوی
خود را علیه مدعی علیه به محکمه مربوط تقدیم نموده و باالثر محکمه به اقتضای
حکم ماده ( )215قانون اصول محاکمات مدنی از نماینده قضایای دولت خواهان
شهود ذوالیدی شده است.
در حالیکه ساحه متذکره به اساس معلومات ریاست محترم سروی کدستر شامل
قطعه ( )611دولتی بوده بنیاد قباله ارائه شده دارای ثبت محفوظ قضاء نمی باشد
درین ارتباط دولت چگونه شهود ذوالیدی اقامه نماید .گذشته از آن برطبق سیمینار
سال  1350روسای محاکم والیات و سیمینار عالی ستره محکمه منعقده سال
 1386در چنین قضایا شهود ذوالیدی باالی نماینده قضایای دولت تجویز نشده
است ،بناءً توقع می رود درین مورد رهنمود الزم اعطاء فرمایند.
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استهدائیه فوق ذریعه نامه شماره ( )663مورخ  1393/8/7غرض غور بریاست
عمومی تدقیق و مطالعات ارسال ،باالثر نامه شماره ( )900مورخ 1393/9/23
آن اداره واصل و نظر تدقیقی طبق شرح ذیل ابراز شده است:
«هرگاه امالک دولتی از طرف اشخاص حقیقی و حکمی مورد تعرض ،ادعا و تحت
تصرف قرار میگیرد طرز رسیده گی به چنین دعاوی در قانون قضایای دولت منتشره
جریده رسمی (  )1115مورخ  1392/6/30مسجل بوده و بخصوص در ماده
هشتم طی هفت فقره احکام مفصل بیان گردیده است .مرجع مربوط مطابق آن
اجراآت الزم و مقتضی بعمل خواهند آورد.
که طبق آن در صورتیکه شخص متصرف یا متعرض راجع به ملکیت مورد منازعه
اسناد داشته باشد اداره قضایای دولت با اشتراک نماینده با صالحیت اداره دولتی
که زمین یا ملکیت مورد نزاع مربوط آن است موضوع را بررسی نموده و در مورد
به پیشگاه محکمه اقامه دعوی می نماید.
و دعاوی مربوط حقوق عامه طبق فصل هفتم باب دوم قانون اصول محاکمات مدنی
تابع اجراآت خاص می باشد .بناءً حکم ماده ( )215قانون اصول محاکمات مدنی
در قضایای حقوق عامه جنبه تطبیقی ندارد ،بلکه محاکم طبق هدایات مندرج فصل
هفتم باب دوم قانون اصول محاکمات مدنی بارعایت قانون قضایای دولت به
موضوعات حقوق عامه رسیده گی نمایند».
تفصیل جریان موضوع توأم بانظر تدقیقی در جلسه مورخ  1393/9/25شورایعالی
ستره محکمه گزارش یافت ،باالثر قرار تصویب شماره(  )1450چنین هدایت داده
شد:
« نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات تائید است ،بمرجعش اخبار گردد»
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نظر تائیدی فوق طی نامه شماره ( )524مورخ  1393/10/7بریاست عمومی
قضایای دولت وزارت عدلیه اخبار و اینک موضوع جهت مسبوقیت و اجراآت
قانونی بریاست محترم محاکم استیناف نیز طور متحدالمال تعمیم گردید تا
عندالموقع طبقاً اجراآت نموده و در عین حال چگونگی را به محاکم مربوط خویش
ابالغ دارند)177 (.

 -177درارتباط توجیه قانون قضایای دولت به ارتباط موضوعات حقوق عامه  ،متحدالمآل های
ذیل نیز صادر شده است:
 : 1متحدالمآل شماره ( )2401-2324مؤرخ 1393/10/23
:2متحدالمآل شماره ( )2557-2480مؤرخ .1393/11/1
 :3متحدالمآل شماره ( )3424-3338مؤرخ .1393/12/23
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استیناف خواهی
دربرابر حبس تنفیذی بعد ازتنفیذ حکم صورت میگیرد،
مگر اینکه محکوم علیه به قید ضمانت رها گردیده باشد
متحدالمال شماره ( )3942 -3864مورخ 1393/12 /27
ریاست داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
طوریکه از نامه شماره ( )1077مورخ  1393/10 /27ریاست عمومی
تدقیق و مطالعات بر می آید ،ریاست څارنوالی جزائی عمومی ستره محکمه ،
معاونیت تعقیب قضائی لوی څارنوالی طی پیشنهاد شماره ( )58مورخ 1393/9/9
مراتب ذیل را استهداء نموده اند:
« نهاد های عدلی و قضائی و تنفیذ قانون در مورد مرور زمان مجازات
مندرج ماده هفتاد و ششم ( )76ق.ا.ج دچار مشکل بوده و از ماده متذکره
تعبیرات و اجراآت متفاوتی صورت میگیرد بعضی از څارنوالی ها هر حکم محاکم
را ولو قطعی و نهائی نشده باشد اساس قرار داده و بعداز گذشت میعاد متذکره
مرور زمان را مدار اعتبار دانسته ،به انقضای زمان مجازات تصمیم میگیرند.
بمنظور رعایت از ماده ( )25قانون اساسی ( برائت ذمه حالت اصلی
است .متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صالحیت محکوم علیه قرار نگیرد،
بیگناه شناخته میشود).
همچنان متکی به ماده ( )129قانون اساسی کشور و ماده ( )14قانون
تشکیل و صالحیت قوه قضائیه فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است یعنی
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اینکه فیصله های که قطعی و نهائی نشده باشد واجب التعمیل نیست بناءً مرور زمان
مجازات بایست در فیصله های قطعی و نهائی رعایت گردد.
عالوتاً به کثرت واقع شده که څارنوالی ها و محاکم تحتانی یک جرم را
در محدوده قباحت یا جنحه مورد ارزیابی قرار داده اما قضیه متذکره در څارنوالی
ها و محاکم فوقانی جنحه یا جنایت تشخیص میگردد .مقام عالی نیک میدانند که
څارنواالن و قضاتیکه در څارنوالی ها و محاکم تحتانی در والیات اجرای وظیفه
میدارند نسبت قلت کادر مسلکی بعضاً از تحصیالت عالی و تجربه کافی برخوردار
نبوده در حکم و تصامیم خویش به خطاء میروند اگر همچو حکمی در معرض مرور
زمان بوده تنفیذ قرار گیرد عدالت به بهترین وجه تامین نشده و بجای اینکه ماده
( )76موجب تحکیم قانونیت و عدالت شود باعث نقض عدالت و قانونیت می شود
بناءً از مقام محترم تقاضا میگردد تا غرض تامین عدالت و جلوگیری از اجراآت
متفاوت با ارائه رهنمود روشن این اداره را یاری رسانید».
بعداز مالحظه متن استهدائیه مدققین قضائی در مورد چنین ابراز نظر
نمودند:
« طبق صراحت فقره ( )3ماده ()263قانون اجراآت جـزائی ( :هرگاه
مستأنف به مجازات حبس تنفیذی محکوم ،ولی حکم تنفیذ نشده باشد ،محکمه
زمانی می تواند به رسیده گی استینافی بپردازد ،که محکوم علیه قبل از تدویر جلسه
قضائی خود را غرض تنفیذ حکم به مراجع مربوط تسلیم نموده باشد ،در غیر آن
حق استیناف خواهی وی ساقط می گردد ،مگر اینکه محکوم علیه به قید ضمانت
رها گردیده باشد).
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و طبق صراحت فقره ( )1ماده ( )305قانون مذکور ( :فیصله های صادره
محاکم در مورد تادیه جزای نقدی و جبران خساره ،مجازات حبس بیش از پنج
سال ،مجرم متکرر و شخص محکومی که در افغانستان محل سکونت معین نداشته
باشد ،بدون تأخیر تعمیل می گردد ،گرچه در پیشگاه محکمه فوقانی اعتراض
صورت گرفته باشد).
و فقره ( )2ماده فوق الذکر مجازات حبس در سایر احوال را نیز بدون
تأخیر موجب تعمیل می داند مگر اینکه متهم به کفالت بالمال یا ضمانت احضار
معتبر رها باشد بناءً بادر نظر داشت احکام مواد فوق الذکر حکم محکمه ابتدائیه یا
تعمیل میگردد و یا هم بر آن استیناف خواهی صورت میگیرد ،و هرگاه حکم
محکمه ابتدائیه مبنی بر مجازات تعمیل نگردد و متهم فرار باشد اصالً استیناف
خواهی آن ساقط گردیده حکم محکمه ابتدائیه قطعی محسوب می شود و بعداز
قطعیت واضح است که طبق ماده ( )76ق.ا.ج تابع مرور زمان و مسقط مجازات
می گردد.
بناءً بادر نظر داشت احکام قانون اجراآت جزائی مشکلی در زمینه وجود
نداشته بلکه مرور زمان مجازات محکوم بها بعداز صدور حکم و عدم تطبیق و
تعمیل آن که عدم تعمیل آن ناشی از استیناف خواهی یا فرجام خواهی نباشد آغاز می
گردد ،چه این حکم صادر از محکمه ابتدائیه باشد یا استیناف و یا دیوان ستره
محکمه».
موضوع فوق در جلسه مورخ  1393/10/30شورایعالی ستره محکمه
تقدیم و باالثر طی مصوبه شماره ( )1605هدایت ذیل صادر گردید:
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« نظر ریاست محترم تدقیق و مطالعات تائید است ،بمرجعش اخبار
گردد».
مراتب فوق طی نامه شماره ( )39مورخ  1393/11/8بمرجع مستهدی
ابالغ و باینوسیله به ریاست های محاکم استیناف والیات نیز اخبار شد ،تا آن را به
محاکم مربوط تعمیم نموده عندالموقع وفق آن اجراآت الزم و مقتضی قانونی بعمل
آرند)178 (.

 -178بارتباط تنفیذ وتطبیق حکم وموارد مندرج این متحدالمآل  ،متحدالمآل شماره (-81
 )160مؤرخ  1363/1/23نیز قابل مالحظه می باشد:

