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قسمت اول :اجمالی ازجریان سیمینار عالی قضایی

پیشگفتار:
سیمینار عالی قضایی قبل ازظهربیست و دوم حوت سـال  1395هــ ش بـا حضـورو
اشتراک جاللتمآبان معاون دوم ریاسـت جمهـوری  ،دوکتـور عبـداهلل عبـداهلل رئـیس
اجرائیه  ،رئیس واعضای شورای عالی ستره محکمه  ،لـوی څارنــوال  ،وزیـر عدلیـه
 ،روسای کمیسیون های عدلی و قضائی مجلس شورای ملـی رئـیس و اعضـای اسـبق
ستره محکمه و برخـی
ـد پای ـۀ
ـین بلنـ
ازاراکـ
ـاران
ـی  ،مستشـ
دولتـ
قضــایی  ،روســا و
اعضــای مســلکی
ـزی
ادارات مرکــــ
وروســای محــاکم
اســتیناف وشــهری
مرکــز ووالیــات و
مســئولین موسســات
همکار ،به کـار اغـاز
کرد .
نخست قانونپوه سـید
یوسف حلـیم رئـیس
ـی
ـه طـ
ـتره محکمـ
سـ
ایراد بیانیـۀ اساسـی ،
اهداف سیمینار عالی قضایی را که بر محورتبـادل تجـارب قضـایی  ،حاکمیـت قـانون
،تأمین عدالت قضایی  ،توضیح قـانونی بـه اسـتهداآت غـامض وپی یـدۀ محـاکم

وتصمیم گیری روی عمده ترین مسایل مربوط بـه نظـام قضـایی کشـورمتمرکز بـود ،
بیان داشته و درپهلوی آن دستاورد های قوۀ قضائیه طی یک ونـیم سـال گذشـته و نیـز
چالشهای فرا راه قـوۀ قضـائیه را بیـان داشـت و ضـمن اینکـه قضـات را متوجـه
مسئولیت های خطیر شان کرد  ،عالوه داشت که ارتقـای ظرفیـت قضـات و محـاکم
د راولویت های کاری ستره محکمه قرارداشـته و ایـن امـر زمـانی تحقـق میابـد تـا
قضات به مسایل مهم قانونی و شرعی هرچه بیشتر واقـف گردیـده ووظـایف شـانرادر
ـتای تـ ـأمین
راســ
عــدالت و احقــاق
حقــوق شــهروندان
کشــور بــه وجــه
احسن انجام دهند .
رئیس ستره محکمـه
هم نــان در بیانیــه
اساســی ســیمینار،
اظهار داشت که قـوۀ
ـم
ـه حکـ
ـائیه بـ
قضـ
قانون اساسی یگا نـه
مرجع داد خـواهی
بـــوده و بایـــد
درمقابــل مــردم از
دوکتورعبداهلل عبداهلل رئیس اجرائیه
حوصــله منــدی ،
شکیبایی و رویۀ مناسب توأم بااخالق نیکو کارگرفته شـود وا مورمربـوط بـه خلـق اهلل
بدون سرگردانی اجرا گردد ؛ زیرا امروزدولت درحد امکانـات دسـت داشـته ،تمـامی
زمینه ها وسهولت ها را به نظام قضایی کشـور فـراهم نمـوده و شخصـاً جاللتمـاب
رئیس جمهوری  ،معاون محتـرم شـان و رئـیس اجرائیـه از اسـتقالل قـوۀ قضـائیه
حمایت و مواظبت کرده اند.

رئیس ستره محکمه به همین ترتیب به منظور حفظ دسـتاورد هـا وتعمـیم آن در سـاحۀ
وظیفوی برعملی کردن شش اصل کلـی چـون  :کـا هـش فاصـله میـان مـردم و
حکومت  ،تأمین روابط محاکم با ادارات دولتی در مرکـز ووالیـات وسـایرنهاد هـای
عدلی و امنیتی  ،تدویر جلسات علنی قضایی  ،مبارزه بـا فسـاد اداری  ،رعایـت اصـول
،تعهد  ،تقوا  ،تخصـص
و شایستگی درمقـرری
ـل
ـت اصـ
ـا و رعایـ
هـ
گزارشــــــدهی و
گزارشگیری  ،شـفافیت
ـراات
ـت درا جـ
و نزاهـ
که در واقعیـت اصـول
ـات
ـل قضـ
ـی تعامـ
کلـ
نســبت بــه اجــرای
وظایف شـانرا تشـکیل
میدهد  ،تاکیـد بعمـل
آورد و اظهــار امیــد
واری کرد تـا قضـات
ضمن التزام بـه قـوانین
نافذه  ،در زمینۀ تطبیـق
و رعایــت بالانحــراف
قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه
مصــوبات ســیمینار،
عطف توجـه مسـئوالنه
نمایند و فهم و دانش مسلکی شانرا در مسـیر حاکمیـت قـانون و ابتکـار و خالقیـت
شانرا در بازتاب سیمای تازه و جدید قوۀ قضـائیه وفـراهم آوری فرصـت هـای بیشـتر
دسترسی مردم به عدالت تبارز دهند.
بعداً محترم استاد سرور دانش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری اسـالمی افغـا نسـتان
صحبت کرده  ،ضمن اشارۀ کوتاه برجایگـاه قضـا و تـذکار اولویـت هـای برنامـۀ

اصالحات عدلی و قضایی گفت  :اسالم به عنـوان دیـن وشـریعت ،بـیش ازهمـه بـه
رعایت حقوق و تأمین عدالت قضایی تاکید نموده است  ،تـاریخ اسـالم نشـان میدهـد
که قضاوت از وظایف پیامبران الهی بوده و آنان درواقعیـت مظهـر قـوای سـه گانـۀ
دولت بوده اند که به تدریج وظایف و رسالت قضـاوت بـه قاضـی واگـذار گردیـده و
مادر ازمنه تاریخ دارای قضای باپیشینۀ درخشان بـوده ایـم ولـی مصـایب و حـوادث
چهار دهـۀ اخیـر آسـیب
های زیادی برجا گذاشـت
و مــا بخــاطر تطبیــق
مکلفیت های دینی و ملـی
و با توجه به تعهدات بـین
المللی جمهـوری اسـالمی
افغا نستان مصمم هسـتیم
تا اصالحات الزم عـدلی و
قضایی را تحقـق بخشـیم
چنان ه دولت همـواره از
طریق جلسـات عـدلی و
ـا ت
ـایی و جلســ
قضــ
شورای عـالی حاکمیـت
قــانون تحــت ریاســت
جاللتمـــاب رئـــیس
څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال
جمهــوری و بــا طــرح
ـالحات
ـی اصـ
برنامـۀ ملـ
عدلی و قضایی بخاطراستحکام وثبات نظام قضایی کشور گامهایی را برداشته است.
محترم استاد سرور دانش هم نان از پیشرفت هـا و تحـوالت مثبـت درنظـام قضـایی
کشور اظهارخرسندی نموده و توقع نمود تا بـا تحقـق برنامـۀ عمـل قـوۀ قضـائیه و
مبارزه جدی با فساد اداری بستر های مناسبتی بخاطر دسترسی قشـر آسـیب پـذیر ،بـه
عدالت فراهم گردد.

بعداً محترم څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څـارنوال بـا ایـراد صـحبتی عـدالت را
اساس نظم و فضیلت بزرگ الهی دانست و عالوه کرد کـه فقـط عـدالت اسـت کـه
مارا به صلح نزدیکتر میسـازد  .وی گفـت کـه میـان ارگانهـای عـدلی و قضـایی
درچهارچوب صالحیت های قانونی شان هما هنگـی و مناسـبات خـوب وجـود دارد و
ما بر تحکیم و تقویـت
این مناسبات خـواهیم
کوشید.
درادامـــه محتـــرم
دوکتــور عبدالبصــیر
انور وزیر عدلیـه نیـز
صــحبت نمــوده و
نقـــش قضـــات را
درتأمین عـدالت مهـم
دانست و اظهار نمـود
کــه وزارت عدلیــه
منحیــــــث ادارۀ
ـت در
ـوی دولـ
اجرائیـ
ـای
ـله هـ
ـق فیصـ
تطبیـ
دوکتورعبدالبصیر انور وزیر عدلیه
محاکم تالش میـورزد
ـاری
ـوع همکـ
وا زهرنـ
متقابل دردفاع ازمنافع دولـت حمایـت مینمایـد ومتوقعسـت ،تـا محـاکم درحـل
مشکالت  ،وزارت عدلیه راهمکاری نمایند.
دراخیر مراسم محترم دوکتـور عبـداهلل عبـداهلل رئـیس اجرائیـه جمهـوری اسـالمی
افغانستان صحبت کرده  ،تدویر سیمینار عالی قضایی را متناسـب بـه ضـرورت نظـام
ونیاز سیستم عدلی و قضایی ویک گام بـه موقـع دانسـت  .وی از اصـالحات اداری و
قضایی حمایت کرد و این اقدامات را پایان راه نـه بلکـه ادامـۀ کوششـهایی دانسـت
که باید دنبال گردند .

محترم دوکتور عبداهلل عبداهلل اضافه کرد که در آمـوزه هـای اسـالمی  ،عـدالت اصـل
است و هیچ نظامی بدون عدالت بقا ندارد و باید دانسـت کـه تـأمین عـدالت رسـالت
ووجیبۀ مهم قوۀ قضائیه میباشد .من منحیـث رئـیس اجرائیـه درحالیکـه هـیچ گونـه
تمایلی به مداخله درامور قوۀ قضائیه نـدارم  ،بـل از اسـتقالل وبیطرفـی قـوۀ قضـائیه
حمایت همه جانبه مینمایم .
دراین سیمینار عـالی ،اضـافه از دوصـد اسـتهداء در بخشـهای جزایـی  ،مـدنی ،
تجارتی ،وثایق وامور اداری و نیز اضافه از پنجاه مقـرره  ،طـرز العمـل و رهنمـود بـه
هدف انتظام امور بخشهای قضایی و اداری قوۀ قضائیه مـورد بـازنگری قرارگرفتـه ویـا
جدیداً طرح و تدوین گردیدند  ،قابل ذکر اسـت کـه مقـرره هـا وطرزالعمـل هـای
مطرح شده در سیمینار بخاطر بـازنگری بهتـر ودقـت بیشـتر از نشـر دریـن مجلـد
بازماند.

آغاز کار سیمینار قضایی
کمیسیون های پنجگانه
سیمینار کارش را از طریق پنج کمیسیون اساسی درجریان چهار روز سیمینار
به ترتیب ذیل انجام دادند:
کمیسیون اول :درموضوعات جزایی:
این کمیسیون تحت ریاست جناب محترم قضاوتپوه محمد زمان «سنگری»
عضو شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا .برخی از مستشاران قضایی ،مدققین قضایی و
رؤسای محاکم استیناف والیات باالی استهداآت واصلۀ محاکم درموضوعات جزایی
غوربه عمل آورده ،در نتیجه ( )58توضیح قانونی را تنظیم وبعد از غور با پارۀ از
تعدیالت وتصحیحات تائید نمود.
کمیسیون دوم -در موضوعات مدنی ،حقوق عامه واحوال شخصیه:
این کمیسیون تحت ریاست جناب محترم قضاوتپوه برات علی «متین» عضو
شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا ،.عده اي از مستشاران قضایی ،مدققین قضایی ،رؤسای
محاکم استیناف بر استهداآت واصلۀ محاکم ،درموضوعات مدنی ،حقوق عامه واحوال
شخصیه غور بعمل آورده ،در نتیجه ( )51توضیح قانونی را تنظیم وبعداز غور با پاره
ای از تعدیالت وتصحیحات الزم تائید نمود.

کمیسیون سوم -در موضوعات امنیت عامه ،جرایم ناشی از فساد اداری
،مواد مخدر ،جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی وامور اداری ومتفرقه :
این کمیسیون تحت ریاست جناب محترم قضاوتپوه دوکتور عبدالملک کاموی
عضو شورای عالی ستره محکمه ج.ا.ا وبا اشتراک عده ای از مستشاران قضایی،
مدققین قضایی،روسای محاکم استیناف استهداآت واصلۀ محاکم درموارد فوق را
مورد غور قرار داده در نتیجه ( )39توضیح قانونی را تنظیم وبعد از غوربا پاره ای از
تعدیالت  ،مورد تائید قرار داد.
کمیسیون چهارم -در موضوعات تجارتی ووثایق:
این کمیسیون تحت ریاست جناب محترم قضاوتپوه عبدالحسیب «احدی»
عضو شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا ،.برخي از مستشاران قضایی ،مدققین قضایی و
رؤسای محاکم استیناف والیات ،استهداآت واصله درموضوعات تجارتی ووثایق را
مورد غور و تدقیق قرار داده ،در مورد ( )54موضوع تجارتی ووثایق توضیح قانونی را
تنظیم وبعد از غور با پاره ای از تعدیالت وتصحیحات الزم ،تائید کرد.
کمیسیون پنجم -غور بر امور اسناد تقنینی قوۀ قضائیه:
این کمیسیون تحت ریاست جناب محترم قضاوتپوه عبدالقادر «عدالتخواه»
عضو شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا ،.با اشتراک برخي از مستشاران قضائی ،مدققین
قضایی و رؤسای محاکم استیناف والیات،دررابطه به اسناد تقنینی ستره محکمه کار
نمودند.

گفتنی است که دنبالۀ کار کمیسیون غور بر اسناد تقنینـی سـتره محکمـه بـدلیل
مهم بودن وجامع بودن ونیز به هدف دقـت بیشـتر بـر آنهـا توسـط ریاسـت تـدقیق
ومطالعات ادامه دارد که بعداز تصویب آنها توسط شورایعالی سـتره محکمـه ،بـه نشـر
آنها اقدام خواهد شد .

بخش اول
بیانیۀ افتتاحیه  ،پروگرام کار و تشکیالت

قسمت اول

بیانیۀ
قانونپوه سیدیوسف حلیم
رئیس ستره محکمۀ ج.ا.ا
درجلسۀ افتتاحیۀ سیمینار عالی قضایی
منعقدۀ  25-22حوت  1395هوتل انترکانتیننتال

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و العاقبه للمتقین
والصلوة و السالم علی خیرخلقه محمد وعلی
اله و اصحابه اجمعین
حضور جاللتمآب محترم استاد سـروردانش معـاون ریاسـت جمهـوری اسـالمی
افغانستان،داکتر عبداهلل عبداهلل رئیس اجرائیه ج.ا.ا  ،فضیلتمآبان اعضای پیشین شورای
عالی ستره محکمه،لوی څارنوال  ،وزیر عدلیه  ،اراکین بلند پایه ،مستشاران  ،مهمانان
گرامی داخلی و خارجی  ،مستشاران قضایی  ،روسای محتـرم محـاکم اسـتیناف ،
روسای محترم محاکم ابتدایه شهری مرکز ووالیات  ،اعضای محترم مسـلکی ادارات
ستره محکمه و روسای محترم محاکم ابتدایه و استیناف نظامی خـواهران وبـرادران
ونماینده گان رسانه ها !
السالم وعلیکم ورحمة اهلل وبرکاته :
دمحکمو درئیسانو عالی سیمینار ته ستاسی محترمو مشرانو او درنو میلمنو راتګ ته ښه
راغالست او هرکلی وایم او داهلل تعالی (ج)له دربار څخه تاسی ټولو ته دبریالیتوب هیله
کوم سهار مو په خیر .
له ټولو څخه لومړی د هغو لس ګونو قضایی او اداری منسوبینو روح ته چی په مرکز او
دفراه  ،میدان وردګو،غزنی او دهیواد د نورووالیتونو محکمواو همداراز دملی اردو په
411بستریزوروغتون کی چـی د افغانسـتان دسـولی او سـوکالد د دښـمنانو د
ناځوانمردانه بریدونو په پایله کی شهیدان او ټپیان شوی دی  ،درود او دعـا اسـتوم
اوداهلل (ج) له دربارڅخه هیله کوم ترڅو دی شهیدانو ته په جنت کی ځای ورکړی او
ټپیانو ته ژر روغتیا او کورنیو ته یی جمیل صبر ورپه برخه کړی .

درنو حاضرینو!
څرګنده ده چی د ددی ډول سیمینارونو اوکنفرانسونو جوړیـدل مهمـی قضـایی او
مسلکی موخی او اهداف لری او ددی مبارکو آیتونو( :امرهم شوری بینهم) او(شاورهم
فی االمر) پربنسټ والړی دی او دغه عمده موخی عبارت دی  :داوسنیو شرایطو لـه
غوښتنوسره سم د قضایی تجربو تبادله  ،د قانون واکمنی  ،دقضایی عدالت تامینول ،د
محکمو غامضو او پی لو استهداګانو ته قانونی توضیح ورکول او دهیواد د قضایی نظام
په اجرااتو پوری داړوندو خوراعمده مسایلو په هکله تصمیم نیول  ،تعقیبوی .
شک نه شته چی په ټولو نظامونو کی ،که هغه اسالمی وی یا غیراسالمی ،دقضامنصب
او دقضاوت چاری له ډیرلوړاوعالی مقام ځینی برخمنی دی  .په افغانستان کی چې یو
سوچه اسالمی هیواد دی ،د قضایی نظام جوړښت داسالمی شریعت د حکمونو او نافذه
قوانینو پربنسټ عیاردی او قضائیه قوی دعدالت د تامینولو اودخلکو د ضـایع شـویو
حقوقو دبیرته ورسپارلو ستررسالت په غاړه لری چی دغه موخه به د دعوا پرخاوندانو
دیوخیل قانون تطبیقولو له الری تحقق و مومی .
له دی کبله  ،عدالت او بیطرفی د قضاوت یو نه بیلیدونکی اصول دی نو قاضی باید په
شرعی  ،قانونی او اخالقی معیارونو برابروی ترڅو وکوالی شی د دی مهمی دندی له
عهدی څخه په بریالیتوب ووتالی شی .
حضار گرامی !
مطابق احکام مواد 131-129و 131قانون اساسی افغانسـتان و مـواد  12و 13
قانون تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیه  ،در قدم نخست قانون و در صورت نبود حکم
قانون  ،احکام شریعت اسالمی مصدر فیصله ها و قرار های محاکم را تشکیل میدهد ،
بناء قاضی باید برتمامی قوانین وضعی نافذه وشریعت اسالمی مسلط بـوده و توانـایی
تحلیل و تجزیه قضایای وارده راداشته باشد که موازی باهمین توانایی  ،آداب وسلوک
قضایی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و قاضی باید بدان آراسته بوده  ،حـین
اتخاذ تصمیم و صدورحکم قضایی  ،خداوند (ج) را حاضر وناظر  ،وجدان سـالم را

قضاوت کننده رای خویش و افکارعامه رامنحیث مراقبت کننده عمـل خـود مـد
نظرداشته باشد .
رعایت حقوق اتباع و رسیده گی به مطالبا ت و حل منازعات و احقاق حقوق آنان از
مهمترین وظایف محاکم کشور است ؛ زیرا درجهان امروز ،مدنظرگرفتن حقوق اساسی
اتباع ،اهم مسایل را درتنظیم روابط افراد تشکیل میدهد و نقش محاکم درتحقـق آن
درهرکشور درخور اهمیت است .
این درست است که قانون اساسی کشور چنین وظیفه خطیر رابـه عهـده محـاکم
گذاشته ؛ ولی ما زمانی درایفای این رسالت موفق خواهیم بود تادرراستای یک نظـام
قضایی واقعاً خدمتگزاربه مردم موفق باشیم .
قوۀ قضائیه کشور به حکم قانون اساسی ،یگانه مرجع داد خواهی بوده و ما منسـوبین
آن وقتی میتوانیم رضای خداوند (ج) و اعتماد مردم و دولت را بدست آوریـم کـه
ازحوصله مندی  ،شکیبایی ورویه مناسب توام بااخالق نیکودربرابرمردم کار گرفتـه ،
امور مربوط به خلق اهلل را بدون سرگردانی اجرا کنیم  ،قضات محترم مطمئن باشـید
که انسان تابع احسان است و رویه نیک شما برای اصحاب دعاوی چنـان ارزشـمند
خواهد بود که هرگاه یکطرف قضیه دعوی اش راهم ببازد  ،بخاطر سـلوک قضـایی
خوب شما از تصمیم ورای قضاء حمایت خواهد کرد.
اشتراک کننده گان محترم سیمینار !
رهبری قوۀ قضائیه به منظور نیل به اهداف وامید هایی که مختصراً ازانها یاد کـردم ،
طی یک ونیم سال گذشته اقدامات زیادی را انجام داده و تالش ورزیده اسـت تـا
فعالیت نظام قضایی را در مسیر درست ومطلوب آن سمت دهی نموده و کـار آیـی
وظرفیت آن رادر ارایه خدمات بهتر به مردم ارتقا بخشد بی مورد نخواهد بـود تـا
مهمترین این دستاورد ها را که محصول تالش شبانه روزی شورایعالی محتـرم وشـما
منسوبین متعهد قوۀ قضائیه است  ،مختصرًا بر شمرد :
 -1حفظ بیطرفی و استقالل قضاء وتمکین نه کردن به اعمال نفوذ مستقیم وغیر
مستقیم .

 -2مبارزه جدی با فساد اداری و به پنجه قانون سپردن عوامل آن در قوۀ قضائیه .
 -3رسیده گی به خواستهای معقول و قانونی اصحاب دعاوی ازجانـب رهبـری
ستره محکمه و روسای محاکم .
 -4تاکید بر تطبیق مقرره طرز سلوک قضایی که اساس تعامل قاضی باا صـحاب
دعاوی را تشکیل میدهد .
 -5توجه جدی شورای عالی به اصل مکافات و مجازات به هدف تقدیرازکارخوب
و تادیب در برابر تخطی های وظیفوی قضات .
 -6نهادینه سازی رعایت ضوابط حاضری توسط منسوبین قوۀ قضائیه درمرکـز و
والیات وتا اندازه ای درسطح ولسؤالی ها .
 -7اصالحات بخشهای اداری ستره محکمه و منظوری ساختار های اصالح شده
درسالجاری ازجانب مقام عالی ریاست جمهوری وادامه این اصالحات بـرای سـال
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 -8بازنگری تشکیالت قضایی و اداری و ازمیان برداشتن تورم تشکیالتی  ،حذف
ادارات مشابه  ،توسعه دیوانهای استینافی و فرجامی بر حسب نیازمندی  ،ایجاد امریت
های ثبت اسناد ووثایق درتمامی والیات  ،ملکی سازی محاکم نظامی و توجه به مسئله
جندر .
ایجاد محکمۀ رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن در کابـل و ایجـاد
-9
دیوانهای استینافی و فرجامی ان در سطح ستره محکمه .
 -11بازنگری قانون تشکیل و صال حیت قو ه قضائیه بعدازکسب مشوره شـما
روسای محترم و بادرنظرداشت نیازمندیهای عینی ومعیار های قبـول شـده جهـان و
تسوید قانون جدید محصول فیصله ها ووثایق وارسال آن غرض طی مراحل قانونی بـه
وزارت عدلیه .
 -11ارتقای ظرفیت قضات و منسوبین اداری با طرح و ترتیـب برنامـه هـای
مشخص و ا عزام قضات به مرکز تعلیمات قضایی قاهره که سه ماه قبل هفتمین گروپ

به ترکیب ( ) 34تن از قضات عازم ان کشور گردیدند .و انشاء اهلل گروپهای دیگـر
نیز غرض کسب تجارب و ارتقای سطح دانش اعزام خواهند شد .
 -12حفظ حضور و مشارکت زنان در قوۀ قضائیه در بخشهای قضایی و اداری و
افزایش میزان این مشارکت مطابق به پالیسی های دولت .
 -13تنظیم بودجه قوۀ قضا ئیه بارعایت احکام قـانون بـه اسـاس ضـرورت و
نیازمندیهای جدی سیستم قضایی کشوروجلوگیری از مصارف بی جا .
 -14ا حیای پروژه های بانک جهانی با نهاد های عدلی و قضایی که به رکـود
مواجه گردیده بود ،درتماسهای جدی با وزارت محترم مالیه و بانک جهانی و تـالش
جهت تداوم این کمک ها برای سالهای بعدی
 -15تامین وگسترش روابط مطلوب و برمبنای احترام متقابل با تمامی نهاد های
همکار عدلی و امنیتی درمرکز ووالیات .
 -16بذل توجه خاص شورا ی عالی ستره محکمه غرض حمایت ازحقوق عامـه (
بیت المال ) .
 -17ممانعت قضات برحال از اشتغال به غیر ازوظایف قضایی.
 -18تدوین پالنهای عملی کاری و تدوین برنامه عمل قوۀ قضائیه درپنج سال آینده
برمبنای برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی .
 -19سهمگیری فعال درا یجاد مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری .
د قضایی عالی سیمینار عزتمندوګډون کوونکو!
دستری محکمی مشرتابه تل له ترالسه شوو فرصتونو څخه دقضاییه قـو د مـادی ،
تخنیکی او زیربنایی اړتیاوو دحل په موخه په خپل وخت استفاده کړی  ،لکه څرنګـه
چی د روان کال په ترڅ کی د قضائیه قوی پنځه مهم لومړیتوبونـه تشـخیص او د
دولت دعالی مقاماتو په اختیار کی ورکړل شول او د بروکسل پـه کنفـرانس کـی
دافغانستان اسالمی جمهوری دولت په رپوټ کی یی انعکاس وموند  ،بی ځایه به نه وی
که په لنډه توګه د دی لومړیتوبونو یادونه وشی :

الف  :د ظرفیت او وړتیا لوړول :
دغه موخه کیدای شی له دوه الروترالسه شی  -۱ :دقاضیانو دمسلکی زده کړو پـه
موخه د ظرفیت دلوړولو دپروګرامونود تنظیمولو  -۲په محکمـو کـی تشـکیالتو
اوتجهیزاتو ته دپاملرنی له الری .
ب  :شفافیت رامینځ ته کول اوله اداری فساد سره مبارزه:
اداری فساد د ملی او بین المللی ټولنی او په خاصه توګه زمونږ دتشویش وړیوه سـتره
ننګونه ده اوله دی شومې پدیدی سره مبارزه د تشکیالتو دتوازن  ،په قوانینو  ،مقرراتو
او الیحو د بیاکتنی  ،د قضایی کنترول او مراقبت د اداری د پیاوړی کولواو له اداری
فساد سره دمبارزی د عدلی او قضایی مرکز د ابتدایه او استیناف محکمو دفعالیتونو د
پیاوړتیا له الری په ګټوره او جدی توګه تعقیب شی .
ج  :د محکمو اومحترمو قاضیانو د امنیت ټینګښت ته پاملرنه چی د قانون دحاکمیـت
او قضایی عدالت ضامن دی  ،له دی کبله د دی غوښتنه کـوی ترڅـود قضـاتو د
محافظت قطعی د قومانداند ظرفیت او وړتیا ارتقاء ومومی او فعالیت یـی دمرکـز او
والیتونود محکمو دټولو قاضی صاحبانو د فیزیکی امنیت د خونـدیتوب پـه لـوری
سراسری شی .
د  :د محکمو له فعالیت څخه د پوښتنی دک ی لوړول :
په دی اړوند کوالی شو دستری محکمی دتفتیش ریاست د مفتشینو له خوا دعادی او
اقتضایی تفتیش له فعالیتونو څخه یادونه وکړو چـی د کـاری معقولـو او مناسـبو
میکانیزمونو د په کاروړلو له الری د قاضیانو سرغړونی تشخیص کړی او دهغوی لـه
عاملینو سره قانونی چلند ترسره شی .
هـ  :دمحاکمو ودانیوته پاملرنه :
دمعیاری او ستنډردو ودانیو درلودل دهیواد د قضایی نظام دحیثیت او پرستیژد زیاتوالی
المل ګرځی  ،ستره محکمه په پام کی لری ترڅو په داراالمان کی دستری محکمی د
مرکزی وداند کار چی دنقشی دترتیب او سکیج پړاوونه یی پخوا بشپړشـوی  ،پـه
عملی توګه پیل کړی  ،په دی سربیره د هیـواد د محکمـو دودانیـو دجوړولـو او

بیارغاولو برخی ته هم پاملرنه کیږه  ،ځکه همدا اوس د استیناف ځینی محکمـی او د
ولسؤالیو بی شمیره ابتدائېه محکمی کاری وداند نه لری چی باید دی ستونزی ته جدی
پاملرنه وشی  .ستره محکمه همدارنګه هیله منه ده ترڅو دعدلی او قضایی سـکتورله
الری د نړیوال بانک له امکاناتو څخه الزمه استفاده وکړی ځکه د قضائیه قوی دعمل
پروګرام دتطبیقی پالن مهم لومړیتوبونه تشکیلوی .
اجازه راکړئ له فرصت څخه په ګټه اخیستنی په پوره ډاډ سره ووایم چی دعدلی او
قضایی اصالحاتو ملی پروګرام ته په پام سره چی د قانون دحاکمیت اوله اداری فسـاد
سره دمبارزی دعالی شورا لخوا د افغانستان داسالمی جمهوریت دجاللت مآب ولـس
مشر په مشری اوبیا د کابینی له لوری تصویب شو ،او دهغه په استناد عدلی او قضایی
ارګانونه مکلف شوی دی ترڅو خپل دپنځو راتلونکو کلونو پالنونه له هغه سره سـم
ترتیب کړی  ،ستری محکمی ،دعدلی او قضایی اصالحاتو په ملی پروګرام کی له ټاکل
شویو شاخصونو سره په سمون کی خپل پنځکلن تطبیقی پالن تـر( )1411هجـری
لمریز کال پوری ترتیب کړ چی د قانون دحاکمیت د عالی شورا له تصویب وروسته به
پړاوپه پړاو تطبیق شی  .ترپنځو راتلونکو کلونو پوری د قضائیه قوی دعمل پروګـرام
اساسی موضوعات  ،تشکیالتی اصالحات  ،د قاضیانو او اداری مـامورینو د ظرفیـت
لوړول  ،له اداری فساد سره مبارزه  ،شفافیت او ځواب ورکول  ،د محکمو د نقش او
اهمیت په اړوند دعامه خبرتیا پروګرامونه  ،د قوانینو بیا کتنه او اصالح او دقضـائیه
ځواک پوری داړونده زیربناواونوربنسټیز لومړیتوبونه تشکیلوی چی د دغه یادوشـویو
هری اساسی موضوع الندی د قضائیه قو عینی اړتیاوو ته په پـاملرنی او دظرفیـت
دلوړولو اوخلکو ته دغوره قضایی خدمتونو وړاندی کولو ته لس ګونه فرعی موضوعات
په پام کی نیول شوی دی چی په ځینو سیمو کی د امنیتی ستونزو په حل او د افغانستان
اسالمی جمهوریت د مالیی محترم وزارت په مرستو او په تیره بیا په زیربنایی ساحو کی
د نړیوال بانک په کومکونو به بی له شکه په راتلونکو پنځو کلونو کی په قضایی نظـام
کی مثبت بدلونونه رامینځ ته شی او مونږ به دخلکودغوښتنو دحل په وړاندی دهغـوی

دحقوقو دبیرته ورسپارلو په ډګرکی دیوقوی او مسئولیت منونکی قضایی نظام دشتون
شاهدان اوسو .
ستره محکمه هو ډمنه ده ترڅو د جمهوری ریاست دعالی مقام له لـوری د قضـائیه
قوی دعمل پروګرام دتطبیقی پالن له منظورۍ وروسته  ،دخپلی هری اړوندی څـانګی
دندی مشخصی او له جزئیاتوسره به یی په ځانګړو پالنونو کی ځای پرځای کـړی او
دپروګرام د پرمختګ له څرنګوالی څخه به د مؤظف نظارتی پالوی په واسطه څارنـه
وشی او په هکله به ئی د قانون دحاکمیت عالی شورا ته وخت په وخت رپوټ وړاندی
شی .
حضار گرامی و روسای محترم محاکم!
همه میدانیم که حصول اهداف یاد شده در ساحه کاری  ،کار ساده و آسا نی نیست
و آنطوریکه قبالً نیز بیان نمودم ،مستلزم تالش صادقانه و مسئوالنه و ایفا و اجـرای
درست وظایف است  ،بناء بخاطر حفظ دستاورد ها و تعمیم آن در سا حه وظیفوی
موقع را مغتنم شمرده  ،یکبار دیگر قضات گرامی را توصیه مینمایم تا نکات ذیـل را
که درواقعیت اصول کلی تعامل قضات نسبت به ا جرای وظایف شانرا تشکیل میدهد ،
مدنظر داشته باشند :
اول  :با توجه به اینکه کاهش فا صله میان مردم وحکومت از اهم پالیسی های دولت
را تشکیل میدهد ،قوۀ قضائیه نیز می باید منحیث رکن مستقل دولت  ،نقش خـویش
رادراین عرصه ایفا نماید  ،بناء تمامی روسای محترم محاکم اسـتیناف و محـاکم
شهری مکلف اند ،سرعت رسیده گی قضایا را در مواعید معینه قانونی رعایت نموده و
با استمداد از صالحیت های قانونی به تمامی شکایات اصحاب عـرض و دعـاوی ،
دروالیت وولسؤالی های مربوط خویش رسیده گی جدی به عمل آورند ؛ زیرا قانون ،
حدود صالحیت های قضایی محاکم را تعیین نموده و اگر شکایتی درهمـین حـدود
مطرح میگردد ،ضرورنیست تا شاکی با تحمل سرگردانی و ضیاع وقت بـه منظـور
حصول حکم اضافی ریاست استیناف ویا مقام ستره محکمه به مرکزوالیت ویاکابـل
مراجعه نماید  ،بلکه روسای محاکم استیناف و ابتدایه مکلفند منحیث ممثلـین قـوۀ

قضائیه در والیات وولسؤالی های مربوط شان بـه شـکایات وارده درچهـارچوب
صالحیت های قانونی شان رسیده گی الزم نمایند و در صورت عدم داشـتن چنـین
صالحیت  ،عریضه و شکایت عارض را غرض کسب هدایت به مقام سـتره محکمـه
احاله نمایند  .هم نان روسای محترم توجه فرمایند که دروازه های دفاتر شان به روی
مراجعین باز بوده و باسلوک قضایی و اخالق خاص به شکایات و عرایض شان رسیده
گی الزم قانونی نمایند .ولی درعین حال فراموش نباید کرد که موضوع نظارت مرکـز
بر واحد های دومی اش باحفظ استقاللیت رای قاضی و امر قضاوت بحث جداگانـه
است  ،هررئیس محکمۀ استیناف ازاجرااتش نزد ستره محکمه وهمه روسای محـاکم
ابتدایه وقضات محترم مربوط نزد رئیس محکمۀ استیناف مسئول بوده و ستره محکمۀ
اصول گزارشگیری و گزارشدهی ازتمام محاکم تحتانی را جدًا رعایت خوا هد کرد .
دوم  :تامین روابط محاکم استیناف با مقام والیت و سایر نهاد های عدلی و امنیتی که
استقالل و بیطرفی قوۀ قضائیه را صدمه نرساند  ،اهمیت به سزایی داشته و میتواند این
روابط درحا لیکه برپایه احترام متقابل استوار باشد  ،فضای خوب کاری را بـه میـان
آورد  .نهاد های عدلی و قضایی به مثابه ا نجن واحدی اند که تدویر منظم جلسـات
هماهنگی میان این نهاد ها زمینه های بهتر تامین عدالت وقانونیت را میسر مینمایـد ،
بناء تداوم منظم تدویر جلــسات هما هنگی بین ارگانهای عدلی و قضایی به هـدف
تفاهم و تساند دربررسی و حل چالشهای کاری وجلب اعتماد بیشتر مردم والیت یـا
ولسؤالی مربوط به ارگانهای عدلی و قضایی و بخصوص محاکم مفید و بااهمیت تلقی
میگردد  .درمواردی که مشکالت مطروحه درجلسات مربوط حل نـه گـردد  ،الزم
است آنرا کتباً با مقام ستره محکمه مطرح نموده تا ازطریق کمیته عـدلی و قضـایی
ویاهم شورای عالی حاکمیت قانون راه حل جستجو شود .
سوم  :تدویر جلسات علنی قضایی درحالیکه بیانگر هیبت قضـاء اسـت  ،باعـث
میشودتا قاضی  ،څارنوال و وکیل مدافع که در حضورجمع کثیـری ازمـردم قـرار
میگیرند  ،سطح دانش شانرا بلند برده واستدالالت حقوقی و قضایی شانرا درمحضـر
عام با قوت الزم قانونی ارایه نمایند که بدون شک نمایانگر صالبت قضایی و شفافیت

دراتخاذ تصامیم وفیصله های شان خواهد بود  ،پس تدویر جلسات علنی قضایی بویژه
درقضایای مهم و مورد عالقمندی عامه ازاهمیت ویژه ای برخوردار است کـه بایـد
نسبت به این مهم ،طبق احکام قوا نین نافذه کشورتوجه جدی صورت گیرد .
چهارم  :مبارزه با فساداداری از وظایف تمامی منسوبین قوۀ قضائیه میباشد  ،واضـح
است که رسیده گی سریع و درمیعاد قانونی قضایا  ،تعامل مطلوب با اصحاب دعاوی ،
خدا ترسی  ،قانون پذیری  ،محاکمه وجدانی و تنظیم درست اجراات اداری ازجملـه
گامهای مهم در برچیدن فساد از دامان محاکم است .باید همه منسوبین بداننـد کـه
فساد با تمام انواع و اشکال ان مردود بوده و عامل فساد درهرسطحی که باشد بـا
برخورد جدی قانونی مواجه خواهد گردید  .درین مورد نیز توجه شما روسای محترم و
تمام منسوبین قوۀ قضائیه را خواهانم .
پنجم  :تقرر و تبدل قضات وسایرکارکنان محترم قوۀ قضائیه بارعایت اصول تعهد ،
تقوا ،صداقت ،تخصص  ،شایستگی ،شهرت نیک و مسئولیت پذیری  ،وظیفه جـدی
مارا تشکیل میدهد  ،چنا ن ه شورای عالی ستره محکمه بخاطر رعایت اصول یـاد
شده وترجیح ضوابط بر روابط  ،مطالعات وبررسی های الزم راانجام داده است  ،لذا
در قدمه های پایین تر ،مراعات تمامی ضوابط فوق از وظایف روسای محاکم استیناف
است که آنان باید از تک تک قضات و منسوبین اداری مربوط شناخت همـه جانبـه
حاصل نموده  ،خصایل و خصایص آنان رابدانند تادر تغییر و تبدیلی انها موارد متذکره
مطمح نظر باشد .
ششم  :اصل گزارشدهی و گزارش گیری  ،موضوع شفافیت و نزاهت دراجراات ادارۀ
را تامین نموده و مقامات باالیی را از رسیده گی بهتربه امورمطمئن میسـازد  ،بنـاء
ستره محکمه همین حاالسیستم ویدیو کنفرانس را د رمقر ستره محکمـه کـه قابـل
دسترسی به همه ادارات دولتی میباشد  ،عیارنموده و درتماس با بانک جهانی تـالش
جریان دارد تا عجالتاً به محاکم استیناف والیات درجه اول وصل گردد که به تـدریج
اتصال ان با تمامی محا کم استیناف والیات صورت خواهد گرفت که با استفاده ازین
طریقه میتواند ودرمواقع معین به نظریات  ،شکایات و پیشنهادات روسـای محـاکم

استیناف و درصورت لزوم اصحاب دعاوی گوش فراداده و ازچگـونگی وضـعیت
محاکم و کارکرد های آنان اگاهی حضوری بدست آورد .
دغونډی محترمو ګډون والو !
دا سیمینار چی د مسلکی ټاکلیو هدفونو او موخو  ،دتجربو دتبادلی او دقضایی افکارو
دتلفیق په هکله جوړشوی دی  ،له نیکه مرغه د ا فرصت مـو ترالسـه کـړ ترڅـو
دتیریونیم کال په ترڅ کی د قضائیه قوی له فعالیتونو او بریاوو څخـه هـم رپـوټ
وړاندی شی .
اجازه راکړئ په پوره باور سره ووایم مونږ چی کله له سالم قضاوت  ،د قـانون لـه
تطبیق او د دعوا د خاوندانو دحقوقو دتامینولو اود قضایی عدالت له رعایتولو څخـه
خبری کوو اوتل په دی ډګرکی د قاضیانو او محکمو د ظرفیت په لوړولو ټینګارکوو،
باید پوه شو چی له هرڅه زیات پرقوانینو او دفقهی پراحکامو دقاضی پوهه او وقـوف
یوه اړینه موضوع ده ځکه له قوانینو څخه دقیق استنباط  ،دقانون حاکمیـت پیـاوړی
کوی او قضایی نظام د قانون واکمند لوری ته رهنمایی کوی .
دالزمی پوهی نشتوالی او د قضاوت او قانون له مفهوم څخه د قاضی پوره نه خبرتیا  ،د
دعوا دخاوندانو دحقوقو دضایع کیدو المل ګرځی او زیان یی له اداری فساد څخه پـه
کراتو مراتو خطرناک دی .له دی کبله ستره محکمه له هربل امکان څخـه زیـات
قضایی ښوونی او روزنی ته پاملرنه لری او ټینګارپری کوی او تل هڅه اوهاند کـوی
چی په هیواد کی لنډ مهاله او مینځمها له پروګرامونه اوهم له هیواد څخه بهـرد بـین
المللی حقوقی  ،قضایی او قانونی سیستمونو ځینی د خبرتیا او دتجربو د تبادلی په موخه
دقاضیانو لپاره سفری پروګرامو نه مساعد کړی چې په دی برخه کی یی پرمختګونـه
هم کړی دی او دا موخه دپنځو راتلونکو کلونو لپاره د قضائیه قوی دملي پروګرام پـه
تطبیقی پالن کی هم شامله ده چی ان شاء اهلل تطبیق به شی .
په دی سربیره دقاضیانو د تخصصی اوقضایی پوهی دلوړولو سره دمرستی یوه مهمـه
وسیله د قضایی انتشاراتو خپرول او دستری محکمی دعـالی شـورا دالرښـوونو او
مصوبو راټولول او تعمیم دی چی د قضایی مرافقو د توحید په موخه دمرکز او والیتونو

ټولو محکمو ته استول شوی دی ،ترڅو قاضیان وکوالی شی ،دهغو په مطالعی سره په
خپلو قضایی حکمونو کی هغوته په کتنی سره په قانونی او قضایی مسایلو کی په خورا
مسلکی توګه عمل وکړی او عدالت کما حقه تامین کړی .
سره له دی هم  ،دستری محکمی عالی شورا له محکمو څخه په رارسیدلو استهداګانو
کی د قانون اوعدالت دالزیات تامین په موخه ځانګړی پاملرنه کړی ده  ،لکه څرنګه
چې دستری محکمی دعالی شورا په عادی غونډو کی رارسیدلو استهداګانی ته ځواب
ویل کیږی  ،په دی سیمینار کی به هم د قضایی چارود انتظام په موخه په جزایی  ،مدنی
،تجارتی  ،وثایقو او اداری برخو کی د محکمو لخوا راغلی استهداګانو  ،دیو شـمیر
مقرراتو  ،الیحو او طرزالعملونو سره یوځای تربحث النـدی ونیـول شـی او پـه
سیمینیارکی به ټول ګډون کوونکی محترم قاضی صاحبان دا استهداآت او اسـناد پـه
ګډه دغوراو دقت الندی ونیسی اودنافذه قوانینو دحکمونو په رڼا کـی بـه مناسـب
ځوابونه چی وکوالی شی دمحکمو اوقاضیانو دالری ډیوه شی  ،برابر او تدوین کړی
او دستری محکمی دعالی شورا له تصویب وروسته به دټولو محکمو پـه واک کـی
ورکړل شی .

روسای محترم استیناف و محاکم شهری !

ازمدتی بدین سو شخصاً درجلسات قضایی دیوانها اشتراک مینمایم  ،مستشاران محترم
 ،گزارش فیصله های محاکم تحتانی را غرض اتخاذ تصامیم وفیصله های فرجـامی ارا
ئه مینمایند  .درین جریان به برخی خالهایی برخوردیم که می خواهم آنرا با شما شریک
سازم ،امید وارم ضمن بحث های که طی این سه روز پیش رو داریـد  ،درمـورد آن
بحث نموده و دررفع ان تصمیم بگیرید .
 -1طوریکه مالحظه میگردد برخی محاکم دربرخی موضوعات جزایی مانند بـه
اصطالح فرارازمنزل محض به استناد مـادۀ 131قـانون اساسـی حکـم خـویش
راصادرمینمایند وقاعده فقهی مستند بهادرآن ذکر نه میشود که ایـن امـر مخـالف
قانونیت جرم وجزا است .

 -2دربرخی فیصله های جزایی به اقرارمتهم که در مرحله کشف یا تحقیق اخـذ
گردیده  ،اکتفا شده است ؛ درحالیکه مطابق بند 4مادۀ ( )35قانون اجراات جزایـی
اقراربایددرپیشگاه محکمۀ باصالحیت صورت گیردو به امضای هیات قضائی ،شسـت
متهم وامضایاشست حاضرین جلسه برسد که متاسفانه در فیصله ها دیده نمی شودبناءً
می باید محاکم درموردتوجه جدی نمایند.
 - -3در برخی دوسیه ها مالحظه شده است که حکم به مصادره صورت گرفتـه
ولی مصادره اموال بدون تفکیک وتشخیص مال متهم و دیگر شرکاء در تمـام ماـل
حکم گردیده ،در حالیکه جرم عمل شخصی است که به دیگران سرایت نمی کند ،لذا
درین مورد نیز خواهان توجه جدی می باشم.
 -4درعده ای از فیصله های ترکه قضائی ،دیده میشودکه محاکم درحکم خویش
صرف به تذکرسهم مشاعی اکتفاء مینمایند،درحالیکه چنین فیصله به قطع منازعه نمی
انجامد وزمینه را به اشکال در تنفیذ مساعد می سازد ،محاکم بایدبه افراز سهام حکم
نمایند،تادرتنفیذحکم مشکل ایجادنگردد.
 -5طوریکه مالحظه شد دربعضی از فیصله ها به مصادره وسایل وتجهیزات دولتی
که منحیث وسیله جرمی از آن استفاده شده ،حکم صورت گرفته است ،درحالیکه می
باید بعداز تشخیص به اعاده آن به ادارات مربوطه دولتی حکم صورت گیرد .
 -6در برخی قضایای مدنی دیده شده که دوسیه ها بدون اعتراض محکوم علیه از
طرف ادارات حقوق به محاکم فوقانی ارسال شـده و محـاکم هـم آنـرا تسـلیم
میگیرند،که مخالف قوانین نافذه کشور میباشد  ،محاکم در مورد توجه نمایند.
 -7در اکثر فیصله هایی که به برائت متهم تصمیم اتخاذ شده به مادۀ()25قانون
اساسی استناد صورت گرفته است نه به قوانین عادی مربوط .در حالیکه قانون اساسی
صرف اساسات را بیان می نماید ومستند به آن وضع قوانین عادی از طـرف مرجـع
قانونگذار است محاکم باید در حکم خویش به احکام قوانین عادی مربـوط اسـتناد
نمایند.

 -8دراکثر دوسیه دیده میشود ،جواباتی که درمرحله کشف یا تحقیق مربوط متهم
میگردد ،به خط وکتابت مستنطق به الفاظ وعبارات حقوقی تحریر گردیده ،درحالیکه
به مالحظه دوسیه متهم با سواد بوده وتوانائی نوشتن را دارد  ،بناءً درمرحله رسیده گی
محاکماتی  ،کوشش شود جواب توسط خود شخص متهم تحریر وشصت وامضاء آن
گرفته شود تا از ادعای بعدی مبنی بر اخذ اقرار به جبر واکراه یا بی خبری از ان ه که
نوشته شده  ،جلوگیری صورت گیرد.
 -9د ربرخی فیصله جات دعاوی حقوقی دیده شده است که با وجـود مـادۀ
صریح قانون ،به مسئله فقهی استناد گردیده در حالیکه با موجودیت ونفاذ نص صریح
قانون مراجعه به احکام فقه داللت به عدم اگاهی از قانون نموده  ،لذا محاکم در مورد
توجه جدی نمایند
 -11در برخی فیصله جات حقوقی به مدارج ومدارک اثبات توجه صورت نه گرفته
به مجردیکه مدعی از ارایه اسناد و شهود عاجز گردد .بدون رعایت توجیه حلـف و
نکول ،به عدم اثبات دعوی مدعی حکم گردیده که این امر خالف موازین محاکمـه
عادالنه است
 -11در جرایم جنایت تعیین وکیل مدافع برای متهم طبق مادۀ(  ) 152قـانون
اجراأت جزایی حتمی است زیرا نبود وکیل مدافع ،باعث بطالن اجراأت میگردد ،لذا
محاکم در مورد توجه جدی نماید.
 -12فیصله های محاکم ابتدایه که به نقض مواجه می گردند ،ضرورنیست که بـه
آن محکمۀ احاله شود ،می باید محاکم استیناف چنین دوسیه هـای را خـود شـان
استینافاًفیصله نمایند.
 -13تاکید می گردد که قضایای حقوق عامه بخصوص غصـب امـالک دولتـی
درمرحله ابتدایه تحت ریاست رئیس محکمۀ شهری ودرمرحله اسیتناف تحت ریاست
رئیس محکمۀ استیناف رسیده گی شود.

 -14دربرخی دوسیه های جزایی که دران تفریق قضایاصورت گرفته ،ماننـداطفال
وبزرگ ساالن  .درگزارش راجع به اجراات تفکیک مطالبی دیده نمی شود،الزم است
درصورت امکان مواردمتذکره درج دوسیه گردد .
 -15در قضایای ترافیکی چون اکثراً قصدجرمی وجود ندارد ،در صورتیکه ابـراء
موجود باشد ،محاکم ازحد اقل مجازات در حکم خویش استفاده نمایند.
 -16روسای محترم استیناف وابتدایه می باید از فیصله های محاکم تحتانی نظارت
دوامدار نمایند.
 -17محاکم ا ستیناف وابتدایه باید خالهای تحقیقاتی کـه دراجـراات پـولیس
یاڅارنوالی رونمامیگردد،ابتداء در جلسات کمیته هم آهنگی والیتی مطرح ودر مـورد
تصمیم اتخاذ نمایند ،درغیرآن آنرا یاداشت و بامقام ستره محکمه شـریک نماینـدتا
ازطریق کمیته عدلی وقضائی ویاهم شورای عالی حاکمیت قانون برایش راه های حـل
قانونی جستجوگردد.
 -18کوشش صورت گیرد تافیصله های محاکم بطور عمـومی کمپیـوتری تهیـه
گرددودر صورت نبود امکانات  ،به خط خوانا نوشته شود .
 -19مستشاران محترم قضائی در وقت تحلیل وارزیابی دوسیه تنهـا بـه گـزارش
محاکم استیناف اکتفاء ننموده،بلکه اوراق و فیصله محکمۀ ابتدایه را مطالعه وگزارش
همه جانبه را طور کتبی ترتیب وارایه نمایند.
 -21رؤسای محترم محاکم استیناف و شهری مکلف انـد تصـامیم ومصـوبات
سیمینار حاضروسیمینار های قبلی را به تمام قضات مربوط ضمن تدویر مجالس خاص
توضیح و تشریح نموده و گزارش آنرا بمقام ستره محکمه ارسال بدارند.
درنوحاضرینو !
په دی پوهیږو چې زمونږ ګران هیواد افغانستان او دولتی نهادونه له هغی جملی قضائیه
قوۀ دتیرو لسیزو په ترڅ کی ډیرزیات تاوانونه زغملی دی چـې دپـوره مواظبـت ،
دضایعاتو دجبرانولو اومرهم ایښودلو غوښتونکی دی  ،د دی هیواد هرفرد  ،د دولت
هر کارکوونکی او په ځانګړی توګه دقضائیه قوی محترم منسـوبین چـی دعـدالت

دتامینولو درنه دنده په غاړه لری  ،مکلف دی ترڅوخپله ونډه د هیواد په بیا آبادولو او
سمسورولو او ښې حکومتوالد په سیستم کی په صادقانه او ژمنه توګه ترسره کړی .
دولت نن ورځ د شتوامکاناتو په حدودوکی دهیواد قضایی نظام ته په ټولو ډګرونو کی
آسانتیاوی برابری کړی اوشخصاٌ جاللت مآب ولسمشر  ،محترم معاون یی او اجرائیه
رئیس د قضائیه ځواک له خپلواکد څخه ننګه اومالتړ کړی دی او په مقابل کی د دی
غوښتونکی هم دی ترڅوله دی امکاناتو څخه په استفادی  ،د قضایی عدالت او دقانون
واکمند خورا غوره زمینی رامینځ ته شی  ،له شک پرته تاسي د هیواد د قضایی چارو
متولیان له بل هرچازیات باید دا دروند بار یوسئ او داسی عدالت وکړئ چی د څښتن
تعالی (ج) رضا چی د خلکو په رضا کی نغښتی ده  ،ترالسه شی .
درخاتمه ضمن تشکر و امتنان از حضورجاللتمابان استاد دانش،داکتر صاحب عبـداهلل
عبداهلل و سایرمقامات بلند پایه  ،تدویر سیمینار حاضر قضایی راکه نمایـانگر عـرف
پسندیده قضایی است با اهمیت تلقی نموده وبا خوش آمدید مجدد به روسای محتـرم
محاکم استیناف وشهری و مدعوین گرامی ،درکارسیمینار موفقیت های مزید آرزومی
نمایم  .و امید وارم دستاورد های سیمینار درعرصه حل استهداات قضایی  ،تـدوین و
تصویب برخی ازمقررات  ،لوایح و طرزالعمل ها ی کاری و نیز برنامه های مهم امروز
وفردای قوۀ قضائیه ،ملموس و قابل درک بوده و ایجاد گر بستر های بهتر در راستای
حفظ استقالل قوۀ قضائیه  ،تامین حاکمیت قانون ورعایت عدالت قضایی باشد .
تشکراز اعضای محترم شورای عالی ستره محکمه،مستشاران محترم و اعضای مسلکی
ریاست تدقیق و مطالعات وازهمه همکارانی که درتهیه وتدوین مواد سـیمینار سـهم
گرفته اند ،ونیز امتنان از پروژه محترم عدالت که تمویل کننـده ایـن سـمیناربوده و
امکانات مادی وتخنیکی رابخاطر فراهم آوری این سمینارعالی قضـائی فـراهم آورده
اند.
امید وارم قضات محترم ضمن التزام به قوانین نافذه  ،درزمینـه تطبیـق و رعایـت
بالانحراف موارد تصویب شده سیمینار نیز عطف توجه مسئوالنه نموده  ،فهم و دانش
مسلکی شانرا در مسیر حا کمیت قانون ،ارتقا بخشیده و ابتکار و خالقیت شـانرا در

بازتاب سیمای تازه و جدید قوۀ قضائیه و فراهم آوری فرصت های بیشـتر دسترسـی
مردم به عدالت تبارز دهند .
برای همه شما درپیشبرد وظایف خطیر سیمینار عالی قضایی از بارگاه اهلل متعال ( ج )
موفقیت آرزو مینمایم .
ومن اهلل التوفیق
السالم علیکم و رحمة اهلل وبرکاته

قسمت دوم :
پروگرام کاروتشکیالت سیمینارعالی قضایی
کمیسیون های مؤظف:
 -1هیأت رهبری عمومی سیمینار.
 -2کمیسیون غور برموضوعات جزایی
 -3کمیسیون غور برموضوعات مدنی ،حقوق عامه و احوال شخصیه
 -4کمیسیون غور برموضوعات تجارتی ووثایق
 -5کمیسیون غوربرموضوعات امنیت عامه،جرایم ناشی از فساد اداری ،مواد
مخدر ،جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی،امور اداری و متفرقه
 -6کمیسیون غور برموضوعات اسناد تقنینی قوۀ قضائیه
 -7داراالنشاء سیمینار
 -8کمیتۀ اسناد وارتباط
 -9کمیتۀ نشراتی سیمینار.
 -11کمیتۀ تشریفات
 -11کمیتۀ مالی واداری

هیأت رهبری عمومی سيمینار عالی قضایی
محترم قانونپوه سید یوسف «حلیم»قاضی القضات و رئیس ستره محکمه ج.ا.ا
محترم قضاوتپوه دکتور عبدالملک«کاموی»عضو شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
محترم قضاوتپوه محمد زمان«سنگری»عضو شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
محترم قضاوتپوه برات علی «متین»عضو شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
محترم پوهنوال عبدالقادر« عدالتخواه»عضو شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا
محترم قضاوتپوه عبدالحسیب«احدی»عضو شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا

کمیسیون غور بر موضوعات جزایی

پروگرام کار:
غور ،بحث و ابراز نظر روی موضوعات جزایی:
ترکیب:
رئیس کمیسیون :جناب محترم قضاوتپوه محمد زمان «سنگری»عضو شورایعالی ستره
محکمه ج.ا.ا.
منشی ها:
محترم قضاوتپوه غوث الدین «مستمند غوری»مستشار دیوان جزای عمومی ستره
محکمه.
محترم قضاوتمل حفیظ الرحمن «نقی» مدقق قضایی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
مسؤل اسناد وارتباط :محترم نجیب اهلل«سروری» مدیر عمومی تنظیم اسناد تقنینی
ریاست عمومی تدقیق و مطالعات.
اعضاء:
 .1محترم قضاوتپوه مولوی عزت اهلل«عنایت»مستشاردیوان جزاءعمومی ستره محکمه.

 .2محترم قضاوتپوه مظفرالدین «تجلی»مستشار دیوان جزاء عمومی ستره محکمه.
 .3محترم قضاوتپوه عبدالخلیل«مدافع» مستشار دیوان جزاء عمومی ستره محکمه.
 .4محترمه قضاوتپال حمیده «پنجشیری» مستشار دیوان جزاء عمومی ستره محکمه.
 .5محترمه قضاوتوال منیژه«حسین» مستشار دیوان جزاء عمومی ستره محکمه.
 .6محترم قضاوتوال محمد عامر«کاموی» مستشار دیوان جزاء عمومی ستره
محکمه.
 .7محترم قضاوتوال قمر الدین مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه .
 .8محترم قضاوتمند شمس الرحمن«رئیس خیل» رئیس محکمۀ استیناف والیت
هرات.
 .9محترم قضاوتمل محمد نجیم«حمیدی»رئیس محکمۀ استیناف والیت بلخ.
 .11محترم قضاوتمند فضل الهادی«فاضل» رئیس محکمۀ استیناف والیت کندهار.
 .11محترم قضاوتمل صفی اهلل «آخندزاده»رئیس محکمۀ استیناف والت کاپیسا.
 .12محترم قضاوتپوه امر اهلل «ابدالی»رئیس محکمۀ استیناف والیت پنجشیر.
 .13محترم قضاوتمند غوث الدین «ظاهری»رئیس محکمۀ استیناف والیت بامیان.
 .14محترم قضاوتمند سکندر رئیس محکمۀ استیناف والیت غزنی.
 .15محترم قضاوتوال صدیق اهلل«حقیق»رئیس محکمۀ استیناف والیت میدان وردک.
 .16محترم قضاوتمند شیر محمد رئیس دیوان جزاء محکمۀ استیناف والیت کابل.
 .17محترم قضاوتیار محمد ایوب «ایوبی»رئیس دیوان جرایم منع خشونت علیه زن
محکمۀ استیناف والیت کابل.
 .18محترم قضاوتمند مطیع اهلل «همت»رئیس دیوان جرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی استیناف والیت کابل.
 .19محترم قضاوتوال سید کمال الدین«شریعتی» رئیس دیوان ترافیکی استیناف والیت
کابل.
 .21محترم قضاوتپال مولوی محمد صدیق «مسلم»رئیس افتاء ستره محکمه.
 .21محترم قضاوتیار عبداهلل «راجی » سرپرست تحریرات ستره محکمه.

 .22محترم قضاوتمند عبدالرقیب «شیرزاد»رئیس دفتر مقام ستره محکمه .
 .23محترم عبداهلل «شمس»سرپرست ریاست عمومی مالی و اداری ستره محکمه.
 .24محترمه قضاوتپال فاطمه «ملکپور»مدقق قضائی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
 .25محترمه قضاوتپال ذکیه «هروی» مدقق قضائی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
 .26محترم قضاوتیار محمد ظاهر«رحیم»عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی.
 .27محترم قضاوتمند عبدالهادی عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی ستره محکمه.
 .28محترم قضاوتیار محمد اصغر «صافی» عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی.
 .29محترم قضاوتمند نصیر احمد عضو مسلکی ریاست تعلیمات قضائی.
 .31محترم قضاوتیار سمیع اهلل عضو مسلکی ریاست مراقبت قضائی ستره محکمه.
 .31محترمه قضاوتمل شکیال«ابوی»عضو دیوان حقوق عامه محکمۀ استیناف والیت
کابل
 .32محترم قضاوتیار محمد صفا رئیس محکمۀ حوزۀ سوم شهری والیت کابل.
 .33محترم قضاوتمل غالم جیالنی رئیس محکمۀ شهری والیت پکتیا.
 .34محترم قضاوتمند قاری محصل «کلیوال» رئیس محکمۀ شهری والیت خوست .
 .35محترم قضاوتمندسید عبدالقیوم «کمالی» رئیس محکمۀ شهری والیت فراه .
 .36محترم قضاوتمند عبدالباسط «یوسفی»رئیس محکمۀ شهری والیت لوگر .
 .37محترم قضاوتیار محمد سلیم «قانع» رئیس محکمۀ شهری والیت لغمان.
 .38محترم قضاوتمند عبدالهادی«صادق»رئیس محکمۀ شهری والیت بادغیس.
 .39محترم قضاوتیار غالم رحمن «شینواری»رئیس محکمۀ شهری والیت پکتیکا.
 .41محترم محمد سعید«یفتلیان»رئیس محکمۀ ابتدایه جرایم ناشی از فساد اداری.
 .41محترمه هما«علیزوی»رئیس محکمۀ ابتدایه اطفال شهر کابل.
 .42محترمه زرغونه رئیسه محکمۀ ابتدایه رسیده گی به جرایم خشونت علیه زن.

کمیسیون غور بر موضوعات مدنی ،حقوق عامه
و احوال شخصیه
پروگرام کار:
غور ،بحث و ابراز نظر روی موضوعات مدنی ،حقوق عامه  ،فامیلی و احوال شخصیۀ.
ترکیب:
رئیس کمیته  :جناب محترم قضاوتپوه برات علی «متین» عضو شورایعالی ستره محکمه
ج.ا.ا.
منشی ها:
محترم قضاوتیار شریف «فانی» مستشار دیوان مدنی ستره محکمه.
محترم قضاوتوال احمد فهیم «قویم» مدقق قضایی ریاست عمومی تدقیق و
مطالعات
مسول اسنادوارتباط:محترم ننگیالی مدیرقرارهای ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
اعضاء:
 .1محترم قضاوتیار مال محمد «عزیزی» مستشار دیوان مدنی ستره محکمه .
 .2محترم قضاوتوال محمد اشرف «امین» مستشار دیوان مدنی ستره محکمه.
 .3محترم صدیق اهلل «صادق» مستشار دیوان مدنی ستره محکمه.
 .4محترم قضاوتپال دل محمد «احمدی» مستشار دیوان مدنی ستره محکمه.
 .5محترم قضاوتوال عبدالرحمن «رحمانی» مستشار دیوان مدنی ستره محکمه.
 .6محترم قضاوتمند عبدالغنی«کبیری» مستشار دیوان مدنی ستره محکمه.
 .7محترم قضاوتمل طلب الدین «غفاری» مستشار دیوان مدنی ستره محکمه.
 .8محترم قضاوتوال معراج الدین رئیس محکمۀ استیناف والیت کابل.
 .9محترم قضاوتمند نصر اهلل «شارق»رئیس محکمۀ استیناف والیت زابل.
 .11محترم قضاوتمل محمد سلیمان «رسولی»رئیس محکمۀ استیناف والیت هلمند.
 .11محترم مرسل احمد«فضلی»رئیس محکمۀ استیناف والیت نمیروز.

 .12محترم قضاوتوال خواجه میر صمد «حقداد » رئیس محکمۀ استیناف تخار.
 .13محترم قضاوتیار داودشاه«حسن زاده» رئیس محکمۀ استیناف والیت جوزجان.
 .14محترم قضاوتیار عبدالسالم رئیس دیوان مدنی محکمۀ استیناف والیت کابل.
 .15محترم قضاوتمند ولید احمد رئیس دیوان حقوق عامه استیناف والیت کابل.
 .16محترمه قضاوتمل رحیمه «رضائی»رئیسه دیوان احوال شخصیۀ استیناف والیت
کابل.
 .17محترم قضاوتمل محمد فاروق «سلطانی»عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی.
 .18محترمه قضاوتمند راحله «عثمانی» عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی خدمتی
ریاست عمومی تدقیق و مطالعات.
 .19محترمه قضاوتیار قدریه «یاسینی»عضو محکمۀ ابتدایه ولسؤالی یوسف خیل
پکتیکا خدمتی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
 .21محترم قضاوتمند عبدالحلیم «حلیمی»مدقق قضائی ریاست تدقیق ومطالعات.
 .21محترم قضاوتمند احمد شاه «سلیم» عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی.
 .22محترم قضاوتمند عبدالسمیع عضو مسلکی ریاست تعلیمات قضائی.
 .23محترم قضاوتمل عبدالقادر «فایق»عضو مسلکی ریاست داراالنشاء شورایعالی
ستره محکمه.
 .24محترم قضاوتیار عبدالجبار «حمیدی» عضو مسلکی ریاست داراالنشاء شورایعالی
ستره محکمه .
 .25محترم قضاوتیار فضل قادر «قاضی زاده»عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی.
 .26محترم قضاوتپوه محمد قسیم«جوهری»عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی.
 .27محترم قضاوتمند محمد علی «کریمی» عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی.
 .28محترم قضاوتمند شفیق اهلل عضو محکمۀ ابتدایه جبل السراج پروان خدمتی
ریاست مراقبت قضائی ستره محکمه.
 .29محترم قضاوتمند نصرمن اهلل رئیس محکمۀ حوزۀ دوم شهر کابل.

 .31محترم قضاوتمند زحل «نوری رحیق»عضو خدمتی دیوان حقوق عامه حوزۀ چهارم
شهر کابل
 .31محترم قضاوتمند وجیه الدین رئیس محکمۀ شهری والیت بلخ.
 .32محترم قضاوتمند نجیب اهلل «دولتی»رئیس محکمۀ شهری والیت کندهار.
 .33محترم قضاوتیار محمد ظاهر«سکندر» رئیس محکمۀ شهری والیت کاپیسا.
 .34محترم قضاوتپوه عزیز اهلل «سهاک»رئیس محکمۀ شهری والیت پنجشیر.
 .35محترم قضاوتمند قاسم رئیس محکمۀ شهری والیت بامیان.
 .36محترم قضاوتمند منیب اهلل رئیس محکمۀ شهری والیت نورستان.
 .37محترم فضل الکریم «حنفی»سرپرست دیوان مدنی استیناف والیت ارزگان.
 .38محترم قضاوتمل حامد «مصباح»رئیس محکمۀ شهری بغالن.

کمیسیون غور بر موضوعات تجارتی و وثایق
پروگرام کار:
غور،بحث و ابراز نظر روی امور تجارتی و وثایق:
ترکیب:
رئیس کمیته :جناب محترم قضاوتپوه عبدالحسیب «احدی» عضو شورایعالی ستره
محکمه ج.ا.ا.
منشی کمیته:
محترم قضاوتمند فضل الرحیم «سائق»مستشار دیوان تجارتی ستره محکمه .
محترم قضاوتمل حسین احمد «خنجانی» معاون داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه.
مسؤل اسناد وارتباط:عبدالمطلب«حکیمی»مدیر قوانین ولوایح ریاست عمومی تدقیق
ومطالعات.
اعضاء:
محترمه قضاوتمل پروین«ابهر»مستشار دیوان تجارتی ستره محکمه.
.1
محترمه قضاوتوال صفیه «ظریف» مستشار دیوان تجارتی ستره محکمه.
.2
محترم قضاوتمل عبدالباسط «بختیاری» مستشار دیوان تجارتی ستره محکمه.
.3
محترم قضاوتپال قدریه«مهر» مستشار دیوان تجارتی ستره محکمه.
.4
محترم قضاوتمند نقیب اهلل«احمدی» مستشار دیوان تجارتی ستره محکمه.
.5
محترم قضاوتمل عذرا «حسن زی»مستشار دیوان جرایم علیه امنیت داخلی
.6
وخارجی ستره محکمه.
محترم قضاوتوال محمد عظیم«عطائی»مستشار دیوان امنیت عامه ستره
.7
محکمه.
محترم قضاوتپال محمد سرور«سروری»مستشار دیوان مدنی ستره محکمه.
.8
ضیاء الدین«حمیدی» مستشار دیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ستره
.9
محکمه.

 .11محترم قضاوتوال نجیب اهلل «اکبری» رئیس تفتیش قضائی و سرپرست ریاست
عمومی منابع بشری.
 .11محترم قضاوتمند ایوب شاه آمر مخزن استیناف والیت کابل.
 .12محترم قضاوتمند سید آرش رئیس دیوان تجارتی محکمۀ استیناف والیت کابل.
 .13محترم قضاوتوال عبدالوهاب «سدید»رئیس دیوان جرایم منسوبین
نظامی«الف»استیناف والیت کابل.
 .14محترم قضاوتمند صبغت اهلل «مشفق»رئیس محکمۀ استیناف والیت فاریاب.
 .15محترم قضاوتمند محمد حسن «صدیقی» رئیس محکمۀ استیناف والیت بغالن.
 .16محترم قضاوتمل محمد شریف رئیس محکمۀ استیناف والیت سمنگان .
 .17محترم قضاوتیار ذبیح اهلل «ابراهیمی» رئیس محکمۀ استیناف والیت کندز.
 .18محترم قضاوتوال عبدالتواب «مخلص» رئیس محکمۀ استیناف والیت پکتیکا.
 .19محترم قضاوتپال ولی احمد«عاصم»رئیس محکمۀ استیناف والیت پروان.
 .21محترم قضاوتمند غالم سخی «حبیب»رئیس محکمۀ استیناف والیت بادغیس.
 .21محترم قضاوتوال فضل الرحمن «فهیم»مدقق قضائی ریاست عمومی تدقیق
ومطالعات.
 .22محترم قضاوتمند فضل الرحمن«فضلی»عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی.
 .23محترم قضاوتمند سلیم اهلل «خالقی» عضو مسلکی ریاست تفتش قضائی.
 .24محترم قضاوتمند عبدالغفور «عتاد»عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی.
 .25محترم قضاوتمند نظام الدین«قاضی زاده » عضو مسلکی ریاست تفتیش
قضائی.
 .26محترم قضاوتمل عزیز الرحمن عضو مسلکی ریاست مراقبت قضائی ستره
محکمه.
 .27محترمه قضاوتمند نذیره «ساپی»عضو خدمتی محکمۀ تجارتی کابل.
 .28محترم قضاوتمند محمد صدیق«لبیب» رئیس محکمۀ شهری والیت کنرها.
 .29محترم قضاوتپال گل رحیم رئیس محکمۀ شهری والیت زابل.

محترم قضاوتمند احمد بشیر «جاوید» رئیس محکمۀ شهری والیت هلمند.
محترم قضاوتمند عطاء اهلل «تمکین»رئیس محکمۀ شهری دایکندی.
محترم قضاوتمند عبدالرحمن «پژمان »رئیس محکمۀ شهری والیت نیمروز.
محترم قضاوتیار محمد ابطح«عارف»رئیس محکمۀ شهری والیت تخار.
محترم قضاوتمند محمد وزیررئیس محکمۀ شهری والیت ننگرهار.
محترم قضاوتیار ذبیح اهلل «ابراهیمی»آمر ثبت اسناد ووثایق حوزۀ اول شهر
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کابل.
 .36محترم قضاوتمند امان اهلل «امین» آمر ثبت اسناد ووثایق حوزۀ دوم شهر کابل.
 .37محترم قضاوتمند سید شکر شاه «امیری» آمر ثبت اسناد ووثایق حوزۀ سوم
شهر کابل.
 .38محترم قضاوتمند شمس الحق آمر ثبت اسناد ووثایق حوزۀ چهارم شهر کابل.
 .39محترم کفایت اهلل «فضلی» رئیس محکمۀ ابتدایه تجارتی «الف» کابل.
 .41محترم بصیر احمد «صدیقی»رئیس محکمۀ ابتدایه تجارتی«ب» کابل.
 .41عبدالمومن «ضیاء» عضو محکمۀ تجارتی «الف»کابل.

کمیسیون غور بر موضوعات امنیت عامه ،جرایم ناشی از فساد
اداری ،مواد مخدر ،جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی،
امور اداری و متفرقه
پروگرام کار:
غور،بحث و ابراز نظر روی موضوعات امنیت عامه ،جرایم ناشی از فساد اداری ،مواد
مخدر ،جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی و امور اداری.
ترکیب:
رئیس کمیسیون :جناب محترم قضاوتپوه دکتور عبدالملک«کاموی» عضو شورایعالی
ستره محکمه ج.ا.ا .
منشی ها:
محترم قضاوتیار سیف الرحمن «تراهی» مدقق قضائی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
محترم قضاوتمل جاوید «رشیدی»رئیس محکمۀ حوزۀ چهارم شهر کابل.
مسول اسناد وارتباط :محترم احمد شکیب«داور» مدیر اجرائیه ریاست عمومی تدقیق
ومطالعات.
اعضاء:
 .1محترم قضاوتوال شمس الرحمن «مهمند» مستشار دیوان جزای عمومی ستره
محکمه.
 .2محترم قضاوتوال عبدالناصر «مرید»مستشار دیوان جزاء عمومی ستره محکمه.
 .3محترم قضاوتمند احمد عزیز مستشار دیوان مدنی ستره محکمه .
 .4محترم قضاوتوال سید عبدالغفار«زبیر» مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه
خدمتی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ستره محکمه .
 .5محترم قضاوتیار غالم رسول «دقیق»مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه.
 .6محترم قضاوتوال احمد جان«صمیمی» مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه .
 .7محترمه قضاوتمند فلوران «اسدی»مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه .

 .8محترم قضاوتوال سید سلیمان«حیدری»مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه.
 .9محترم قضاوتپوه اسماعیل«عابد»مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه .
 .11محترم قضاوتوال صفی اهلل «مجددی»مستشار دیوان امنیت عامه ستره محکمه .
 .11محترم قضاوتوال عبدالحلیم«عمادی»مستشار دیوان جرایم نظامی ستره محکمه.
 .12محترمه کامله«نوری»مستشار دیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ستره
محکمه.
 .13محترم قضاوتپوه سید مراد«شریفی» رئیس داراالنشاء ستره محکمه .
 .14محترم قضاوتمل نثار احمد «ملکزی» رئیس عمومی تدقیق ومطالعات ستره
محکمه.
 .15محترم محمد وسیم«کشاف» رئیس پالن و پالیسی ستره محکمه .
 .16محترمه قضاوتمل انیسه«رسولی» رئیسه محکمۀ استیناف رسیده گی به جرایم
سنگین فساد اداری.
 .17محترمه قضاوتپوه مهرو رئیسه محکمۀ استیناف مواد مخدر.
 .18محترمه قضاوتمند فریده رئیسه محکمۀ استیناف اطفال والیت کابل.
 .19محترم قضاوتمند عین الدین«عینی»رئیس دیوان امنیت عامه استیناف والیت کابل.
 .21محترم قضاوتمند سید برهان الدین«آرین» رئیس دیوان جرایم ناشی از فساد اداری
استیناف کابل.
 .21محترم قضاوتیار اسحاق علی«محبی»رئیس محکمۀ استیناف والیت غور.
 .22محترم قضاوتمند افضل «ابراهیمی»رئیس محکمۀ استیناف والیت خوست.
 .23محترم قضاوتیار عطاء اهلل«فکری»رئیس محکمۀ استیناف والیت فراه.
 .24محترم قضاوتوال حقیق الرحمن «حقمل»رئیس محکمۀ استیناف والیت لوگر.
 .25محترم قضاوتمل ثمرگل«عمری» رئیس محکمۀ استیناف والیت لغمان.
 .26محترم قضاوتمند جمال الدین رئیس محکمۀ استیناف والیت کنرها.
 .27محترمه قضاوتمند فوزیه «امینی» مدقق قضائی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.

 .28محترم قضاوتپوه عبدالشکور «آخند زاده»معاون ریاست تفتیش قضائی ستره
محکمه.
 .29محترم قضاوتیار لعل آقا «پتوال» عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی.
 .31محترم قضاوتیار نظر محمد عضو مسلکی ریاست مراقبت قضائی ستره محکمه.
 .31محترم قضاوتیارشیر آقا «منیب» رئیس محکمۀ بتدائیه رسیده گی به جرایم سنگین
فساد اداری.
 .32محترمه قضاوتمند منیره «بهارکی» سرپرست ریاست محکمۀ ابتدایه مواد مخدر.
 .33محترمه قضاوتمند زحل «نثاری»عضو خدمتی محکمۀ ابتدایه تجارتی کابل .
 .34محترم قضاوتمل عبدالنافع «ناصح» رئیس محکمۀ شهری جوزجان.
 .35محترم قضاویتار محمد صادق «سیار»رئیس محکمۀ شهری والیت سرپل .
 .36محترم قضاوتمند حیات اهلل«حیات»رئیس محکمۀ شهری والیت فاریاب.
 .37محترم قضاوتمند هدایت اهلل رئیس محکمۀ شهری والیت سمنگان.
 .38محترم قضاوتیار امین اهلل «کلیوال»رئیس محکمۀ شهری کندز.
 .39محترم زلمی «حلیم»دست یار مقام ستره محکمه.

کمیسیون غور بر موضوعات اسناد تقنینی قوۀ قضائیه
پروگرام کار:
غور ،بحث و ابراز نظر روی موضوعات اسناد تقنینی قوۀ قضائیه.
ترکیب:
رئیس کمیته :جناب محترم پوهنوال عبدالقادر «عدالتخواه» عضو شورایعالی ستره
محکمه ج.ا.ا.
منشی ها:
محترم قضاوتوال عبدالوحید «آرین زاد »مستشار دیوان جرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی ستره محکمه .
محترم قضاوتمل عبدالقیوم «حلیم» مدقق قضائی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
مسؤل اسناد و ارتباط:احمد فرهاد «قیومی»کارمند مدیریت عمومی تحریرات ریاست
عمومی تدقیق ومطالعات.
اعضاء:
 .1محترم قضاوتپوه جنرال نثار احمد مستشار دیوان جرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی ستره محکمه.
 .2محترم قضاوتوال عبدالقدوس «نیازی» مستشار دیوان جرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی ستره محکمه.
 .3محترمه قضاوتپوه آصفه «کاکر» مستشار دیوان جرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی ستره محکمه.
 .4محترمه قضاوتپوه مکرمه «اکرامی» مستشار دیوان جرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی ستره محکمه.
 .5محترمه قضاوتپال گاللی مستشار دیوان جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ستره
محکمه.

 .6محترم قضاوتمل عبدالخالق «حلیم» مستشار دیوان جرایم نظامی ستره محکمه .
 .7محترم الحاج میر یوم الدین رئیس استخدام و سوانح ریاست عمومی منابع بشری
ستره محکمه.
 .8محترم سید مجیب اهلل رئیس مالی ریاست عمومی مالی واداری ستره محکمه.
 .9محترم حامد بهاء «عیار»رئیس ارتقاء ظرفیت وارزیابی اجراأت ریاست عمومی
منابع بشری .
 .11محترم قضاوتیار محمد نادر رئیس دیوان جرایم منسوبین نظامی«ب» والیت کابل.
 .11محترم حیات اهلل «یوسفزی»رئیس تحریرات محکمۀ استیناف والیت کابل.
 .12محترم قضاوتیار محمد اجمل رئیس محکمۀ استیناف والیت پکتیا.
 .13محترم قضاوتپوه دکتور عبداهلل «عطائی»رئیس تعلیمات قضائی ستره محکمه.
 .14محترم قضاوتمل محمد حکیم «کنری»رئیس محکمۀ استیناف والیت نورستان.
 .15محترم محمد قاسم «صاحب زاده» رئیس دیوان مدنی محکمۀ شهری والیت
ارزگان.
 .16محترم قضاوتمند ابوبکر«صدیقی»رئیس محکمۀ استیناف والیت دایکندی.
 .17محترم قضاوتمند غالم سخی«نصرت» رئیس محکمۀ استیناف والیت سرپل.
 .18محترم قضاوتمند عبدالولی «قاضی زاده»رئیس محکمۀ استیناف والیت ننگرهار.
 .19محترم قضاوتمند محمد هارون «صافی»رئیس محکمۀ استیناف والیت بدخشان.
 .21محترم قضاوتیار امر اهلل «امیری»عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی.
 .21محترم قضاوتمند محمد صفاء «کریمی» عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی.
 .22محترم قضاوتیار عبدالستار«مخدوم» عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی.
 .23محترم قضاوتمند عبدالرحمن عضو مسلکی ریاست تفتیش قضائی.
 .24محترم قضاوتمند صفی اهلل «حکمی» عضو مسلکی مراقبت قضائی.
 .25محترم قضاوتیار عبدالواحد عضو مسلکی ریاست تعلیمات قضائی.
 .26محترم قضاوتمند فرح عضو مسلکی ریاست تعلیمات قضائی.
 .27محترم برید جنرال محمد عظیم عضو مسلکی ریاست تعلیمات قضائی.

 .28محترم قضاوتیارمحمد یاسین عضو مسلکی ریاست تعلیمات قضائی.
 .29محترم قضاوتیار فیض اهلل عضو مسلکی ریاست تعلیمات قضائی.
 .31محترم قضاوتمند عبدالوحید عضو مسلکی ریاست تعلیمات قضائی.
 .31محترم قضاوتمند فرید احمد عضو مسلکی ریاست تعلیمات قضائی.
 .32محترم قضاوتمند احمد سعید رئیس محکمۀ حوزۀ اول شهری کابل.
 .33محترمه قضاوتمند یلدا «هاشمی»عضو خدمتی دیوان امنیت عامه حوزۀ چهارم
کابل
 .34محترم قضاوتمند محمد شعیب «ابراهیمی»رئیس محکمۀ شهری والیت هرات.
 .35محترم قضاوتمند ظهور الدین«مولوی زاده »رئیس محکمۀ شهری والیت غزنی.
 .36محترم قضاوتوال محبوب الهی«محبوب»رئیس محکمۀ شهری والیت میدان
وردک.
 .37محترم قضاوتمند غالم حضرت رئیس محکمۀ شهری والیت غور.
 .38محترم قضاوتیار حمید اهلل رئیس محکمۀ شهری والیت بدخشان.
 .39فدا محمد سرپرست محکمۀ شهری والیت پروان.

داراالنشاء عمومی سیمینار رؤسای محاکم
پروگرام کار:
اجرای کلیه امور و تنظیم داراالنشاء سیمینار.
ترکیب:
رئیس کمیسیون:محترم محمد صدیق«ژوبل» رئیس نشرات و سرپرست آمریت عمومی
اداری قوۀ قضائیه.
معاون کمیسیون :محترم قضاوتمل نثار احمد «ملکزی» رئیس عمومی تدقیق
ومطالعات.
منشی :محترمه قضاوتپال ذکیه «هروی» مدقق قضائی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
اعضاء:
 .1محترم قضاوتپوه سید مراد «شریفی»رئیس داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
 .2محترم قضاوتوال نجیب اهلل «اکبری» رئیس تفتیش قضائی و سرپرست ریاست
امور ذاتیه.
 .3محترم جنرال غالم سخی رئیس کنترول ومراقبت قضائی .
 .4محترم قضاوتپوه دکتور عبداهلل «عطائی» رئیس تعلیمات قضائی.
 .5محترم محمد وسیم«کشاف»رئیس پالن و وپالیسی.
 .6محترم عبداهلل «شمس» رئیس مالی واداری.
 .7محترم قضاوتیارعبداهلل«راجی»سرپرست ریاست تحریرات مقام ستره محکمه.
 .8محترمه قضاوتمل شکیال«ابوی»عضو دیوان حقوق عامه محکمۀ استیناف
کابل.
 .9محترم عبدالبصیر «ملکزی»معاون پروژه عدالت.

کمیته های داراالنشاء
کمیته اسناد وارتباط:
برنامه کار:
تنظیم واجرای امور اسناد وارتباط سیمینار تحت نظر داراالنشاء
ترکیب :
رئیس :محترمه قضاوتپال ذکیه «هروی»مدقق قضائی
معاون :محترم محمد داود«سلیمی»آمر اسناد وارتباط ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
اعضاء:
 .1محترم محمد بهاء رئیس ارتقاء ظرفیت ریاست عمومی منابع بشری.
 .2محترم زلمی «حلیم»دست یار مقام ستره محکمه.
 .3محترم نجیب اهلل «سروری» مدیرعمومی اسناد تقنینی ریاست عمومی تدقیق
ومطالعات.
 .4محترم مریم«صورتگر»مدیر عمومی تحریرات ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
 .5محترم شفیق اهلل کارمند مدیریت تحریرات ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
 .6محترم عبدالمطلب«حکیمی»مدیر قوانین و ولوایح ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
 .7محترم احمد شکیب«داور»مدیر اجرائیه ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
 .8محترم ننگیالی مدیر قرار های ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
 .9محترمه نظیفه «صدیق»مدیر استهداآت ریاست عمومی تدقیق و مطالعات.
 .11محترم احمد فرهاد«قیومی»کارمند مدیریت تحریرات ریاست عمومی تدقیق
ومطالعات.
 .11محترمه شهال کارمند مدیرت کدر قضائی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
 .12محترمه زیبا مدیر کادر قضائی ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
 .13محترم محمد نذیر کارمند اسناد وارتباط ریاست منابع بشری.
 .14محترم محمداسحاق«فیضی»نمایندۀ پروژه عدالت و«چکی»

کمیتۀ امور نشراتی
برنامه کار:
تنظیم وامور نشراتی و مطبوعاتی سمینار.
ترکیب:
رئیس :محترم محمد صدیق«ژوبل» رئیس نشرات وسرپرست آمریت عمومی اداری قوۀ
قضائیه.
معاون :محترم وحیداهلل «اسدیار»آمر طباعتی ونشراتی ریاست نشرات.
اعضاء:
 .1محترم محمد عمر«حسین خیل»آمر فرهنگی ریاست نشرات.
 .2محترم احمد شکیب فلمبردار ریاست نشرات.
 .3محترم شیر آقا مسؤل فوتوکاپی ریاست نشرات.
 .4محترمه فهیمه «امینی»کارمند پروژۀ عدالت «چکی».
 .5محترم سید موسی تمیل کارمند آمریت فرهنگی.
 .6محترم سیف الرحمن«صدیقی»مدیر رسانه ها.
 .7محترم سمیر«طلیق»کارمند آمریت فرهنگی.
 .8محمد شعیب نطاق رادیو تلویزیون ملی.

کمیتۀ مالی ،اداری و تدارکاتی
برنامه کار:
تنظیم امور مالی ،اداری و تدارکاتی سیمینار.
ترکیب:
رئیس :محترم عبداهلل «شمس» سرپرست ریاست عمومی مالی واداری.
معاون:محترم احمد شاه آمر خدمات.
اعضاء:
 .1محترم احمد فرید «سلطانی» عضو پروژه عدالت«چکی».
 .2محترم عبدالوکیل«مصلح»عضو پروژه عدالت «چکی».
 .3محترم متین آمر ترانسپورت ریاست مالی واداری.
 .4محترم محمد یوسف مدیر وسایط آمریت ترانسپورت ریاست مالی وادرای.
 .5محترم شاه ولی آمر حفظ و مراقبت ریاست مالی واداری.
 .6محترم ارشاد اهلل «راشد»مدیر عمومی تنظیم تحلیل فیصله ها و قرار های
محاکم .

کمیتۀ تشریفات وانتظام امور
سیمینار رؤسای محاکم

برنامه کار:
تنظیم امور تشریفات سیمینار .
ترکیب:
رئیس :محترم جنرال غالم سخی ،رئیس کنترول ومراقبت قضائی.
معاون :محترم عبدالبصیر«مستغفر»رئیس دفتر آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه.
اعضاء:
 .1محترم نثار احمد کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .2محترم غالم حسین کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .3محترم سمیع اهلل کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .4محترم جان آقا کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .5محترم دولت کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .6محترم شمس العارف کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .7محترم عبدالرزاق کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .8محترم سید اکرم کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .9محترم عبدالناصر کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .11محترم مقبول احمد کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .11محترم عبدالرحمن کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .12محترم امان اهلل کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .13محترم نصیر احمد کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .14محترم شیرخان کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .15محترم سلیمان کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی

 .16محترم عبدالخالق کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .17محترم پامیر کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .18محترم محمد خیبر کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی.
 .19محترم راز محمد کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .21محترم ذکر اهلل کارمند اوپراتیفی ادارۀ مراقبت قضائی
 .21محترم محمد داود کارمند آمریت سوانح ریاست منابع بشری.
 .22محترمه شهال سرپرست آمریت جندر.
 .23محترم عبدالسمیع کارمند ریاست عمومی تدقیق ومطالعات.
 .24محترم هلمند مدیر تشریفات ریاست دفتر مقام ستره محکمه.
 .25محترم محمداشرف کارمند مدیریت تشریفات ریاست دفتر مقام ستره محکمه
 .26محترم محمد وارث کارمند مدیریت تشریفات ریاست دفتر مقام ستره محکمه
 .27محترم عبداهلل کارمند مدیریت تشریفات ریاست دفتر مقام ستره محکمه
 .28محترم نوروز شاه کارمند مدیریت تشریفات ریاست دفتر مقام ستره محکمه
 .29هدایت اهلل مدیر عمومی طباعتی عضو کمیته تشریفات.

بخش دوم
توضیح قانونی به استهداآت و رهنمود ها

قسمت اول
موضوعات جزایی
نوت  :از اینکـه کـودجزا ،منتشـرۀ جریـدۀ رسـمی
 ۱۲۶۰به تاریخ  25دلـو  1396نافـذ میگـردد بـا
توجه به آن ،رابطۀ آنعده از موادقـانون جـزأ وبعضـی از
قوانین جزایی دیگر که ضـمن توضـیح بـه اسـتهداآت
جزایی ،مورد استناد قرار گرفته بـود ،بـا مـواد جدیـد
کود جزا مطابقت داده شد و در پاورقی هـا بـه آن هـا
اشاره گردیده است.

معیار های تفتیش منازل
پرسش :1
ارگانهاي كشفي در موارد مختلف ،امر تالشي منازل را از محاكم اخذ مي نمايند ،ولي
چگونگي اجراآت شان در قبال قضيه معلوم نميگردد .بناءً به منظور اينكه عليه جرايم
مبارزه بهتر صورت گرفته باشد واز جانبي هم ،جلو سوء استفاده ها گرفته شود ،بهتر
است در محاكم دفتري تحت عنوان ثبت فورم تالشي منازل ايجاد و امر تالشي منازل
در آن درج گردد.هم نان ارگانهاي كشفي مكلف گردند تا به اسرع وقت از نتيجۀ
تالشي ،محاكم امر دهنده را رسماً مطلع ساخته وموضوع به دفتر مذكور تحرير گردد.
توضيح:
در ارتباط به سؤال بايد گفت كه معيار هاي تفتيش منزل در مواد (121 ،119و
 )121قانون اجراآت جزائي منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره  1132مورخ
 1393/2/15پيش بيني شده است و در مواد (126 ،125و )129قانون مذکوردر
رابطه به چگونگی ترتیب محضریکه حاوی تمامی اجراأت تفتیش منزل است ،احکام
صریح و روشن وجود دارد که در روشنایی آن مشکل مطروحه حل خواهد شد.

توضیح مادۀ ( )463قانون جزا
پرسش :2
طبق مادۀ ( )463قانون جزاء،سارق به ردمال مسروقه یا قیمت آن نیز باید محکوم
گردد .به منظور اينكه گاهی در كميت و كيفيت مال مسروقه بين سارق و مسروق منه
اختالف واقع میشود و یا هم در بعضی حاالت سارق منکر بوده و به اساس داليل و
قراين محكوم به جزاء ميگردد ،بناءً بهتر است اين مادۀ قانون حذف و موضوع حق
العبدي آن از طريق محاکم مدنی وطبق قوانين مدني رسیده گی وحل و فصل گردد.

توضيح:
در رابطه به مادۀ ( )463قانون جزا 1توضیح داده میشود که نخست حذف یا تعدیل
یک مادۀقانون از صالحیت مراجع قانون گذاری است ،ثانیاً شخصیکه از یک جرم
متضرر میشود ،مستحق است که حقش از طریق مراجع ذیصالح اعاده شود ،اینکه این
مرجع محکمۀ مدنی باشد و یا جزایی ،فرق نمیکند .زیرا در مادۀ ( )199قانون
اجراأت جزایی هر دو محکمه ذیصالح شناخته شده اند ،اگر مدعی حق العبد مطالبه
حقش را در محکمۀ جزایی نمود ،محکمه به اساس حکم مادۀ مذکور به تبع دعوی
جزایی موضوع را بداخل صورت حال مدنی رسیده گی نموده و حکم صادر میکند.
اگر مدعی ،از آغاز به محکمه مدنی مراجعه نمود و یا محکمۀ جزایی به منظور جلو
گیری از تأخیر در رسیده گی دعوی جزایی آنرا به محکمۀ مدنی احاله ساخت .در
آنصورت محکمۀ مدنی با رعایت حکم فقرۀ ( )2مادۀ ( )199و ( )298قانون
اجراأت جزایی در مورد رسیده گی و حکم صادر می کند .قابل ذکر است که هرگاه
در جرم سرقت ،مال نزد متهم موجود باشد مطالبه شرط نیست ،محکمه باید بر رد آن
حکم نماید .ولی اگر مال مسروقه موجود نباشد ،رسیده گی موضوع تابع احکام فصل
چهارم باب سوم قانون اجراأت جزایی میباشد.

توضیح فقرۀ ( )2مادۀ ( )454قانون جزا
پرسش :3
بين تعريف سرقت مندرج فقرۀ ( )2مادۀ ( )454قانون جزاء و حكم مادۀ ()456
قانون مذكور تناقض وجود دارد .بايد لفظ سرقت مادۀ ( )456به لفظ غصب تعديل
گردد.
توضيح:
سرقت از لحاظ حکم مرتب آن بدو گونه است :یکی سرقتی که حد شرعی بر آن
مرتب میگردد ودیگر سرقتیکه شامل احکام تعزیری میباشد .سرقتیکه حکم حد برآن
 -1مفاد مادۀ مذکور در مادۀ  711کود جزا درج گردیده به آن مراجعه شود.

جاری میگردد ،از عناصر آن گرفتن مال غیر بطور خفیه و بدون رضایت مسروق منه
میباشد ،البته سرقتیکه بدون رضایت مسروق منه ولی با آگاهی وی صورت می گیرد،
شامل تمام موارد وحاالتی میگردد که در فصل سرقت ذکر و تعریف شده است .بناءً
حکم مندرج مادۀ()۴۵۶قانون جزاء که گرفتن مال غیر به زور و قوت بدون رضایت
2
مالک است ،مشمول سرقتی می گردد که جزای تعزیری به آن پیشبینی گردیده است.

چگونگی تعیین مجازات ،درجرایم مماثل
پرسش :4
در مادۀ ( )156قانون جزاء تصريح شده كه:
(( هرگاه جرايم متعدد در نتيجۀ افعال متعدد به منظور تأمين هدف واحد صورت
گرفته باشد ،محكمه حسب احوال به جزای هر يك از جرايم حكم نموده و به تنفيذ
شديد ترين آن تصريح ميدارد)).
مشكل در اينجاست اگر مجازات جرايم مذکور مماثل هم باشند،درمورد چگونه
تصمیمی اتخاذ گردد؟ در مادۀ مذكور صراحت وجود ندارد.
توضيح:
جزای شدیدتر ،منحصر به شدیدبودن حد اکثر مجازات نیست ،بلکه اگر جزاها به
اعتبار حد اکثر مماثل هم باشند ،باید به حد اقل مراجعه شود .درصورتیکه حد اقل هر
کدام از مجازات شدید بود ،همان جزاء شدید است .اگر از این جهت هم برابر
باشند ،هرجزای که دارای جزاهای تبعی و یا تکمیلی باشد ،شدیدتر است .اگر از این
ناحیه هم مماثل باشد ،در آنصورت محکمه به یکی از جزاهای پیشبینی شده ،حکم
3
صادر نماید.

 -2به مواد  719- 699کود جزا مراجعه شود .
 -3به مواد  78 – 73کود جزا مراجعه شود .

توضیح مواد(66و)77قانون ترافیک جاده
پرسش :5
آيا ختم تاريخ اعتبار جواز راننده گي رانندۀ كه جواز خودرا تمديد نكرده باشد ،در
حكم داشتن جواز راننده گی است یا عدم آن ؟ چون مادۀ ( )66قانون ترافيك جاده،
راندن واسطۀ نقليه باالي جادۀ عامه را بدون داشتن جواز راننده گي جرم دانسته و در
فقرۀ ( )1مادۀ ( )77قانون متذكره چنین تصريح ميكند:
(( در صورت بروز حادثه ،حالت مشدده است)).
پس در اين حالت تنها حالت مشدده كافي است ،يا اين كه در نداشتن جواز هم قابل
مجازات است؟ قسميكه ديده ميشود ،اجراآت محاکم در زمینۀ متفاوت است .و
بعضي محاكم ضمن اينكه مرتکب جرم ترافیکی را مجازات مینمایند ،عدم تمدید جواز
راننده گی را نیز جرم دانسته ،قابل مجازات میدانند ولی بعضی محاکم تنها عدم تمدید
جواز راننده گی را حالت مشدده دانسته ،قابل مجازات میدانند.
توضيح:
بموجب حكم فقرۀ ( )1مادۀ ( )77قانون ترافيك جاده ،4نداشتن جواز را ننده گي از
جملۀ حاالت مشدده محسوب شده است.
مطابق مادۀ ( )12قانون مذکور ،ميعاد اعتبار جواز راننده گي عادي از تاريخ صدور آن
سه سال مي باشد و در صورت انقضاي ميعاد جواز راننده گي و عدم تجديد آن به
اساس مادۀ ( )54قانون مذكور ،مجازات مالي باالي متخلف قابل تطبيق است.
بنابران حالت مشدده ،صرف به نداشتن جواز موكول بوده ،به عدم تجديد آن سرايت
نمي كند.هم نان در صورتیکه شخص دارای جواز راننده گی نباشد ومرتکب حادثۀ
ترافیکی گردد ،تنها احوال مشددۀ مندرج مادۀ()77قانون ترافیک جاده قابل تطبیق
میباشد.

 -4به ماده  566کود جزا مراجعه شود .

چگونگی رسیده گی به دوسیه های غیابی جزایی
پرسش :6
در خصوص دوسيه هاي جزائي كه مدتها در محاكم ملتوي می ماند ،اکثر متهمين را
څارنوالي رها نموده،از آنها ضمانت اخذ نميدارد ،اگر ضمانت اخذ هم شود،ضمانت
خط آن ها را ضم اوراق نه ساخته ،دوسيه را به محكمه ارجاع ميدارند .حتي در اكثر
دوسيه ها ،محل سكونت متهم بشكل دقيق مشخص نمي گردد .وقتي محكمه متهم را
جلب می نماید ،پوليس نيز همكاري نكرده،متهم را حاضر نمي سازد .هرگاه محکمه
دوسیۀ متهم غایب را تحت رسيده گي قرار ميدهد،با توجه به حاالت فوق ،به مشکل
جدی مواجه میگردد.
توضیح :قضيۀ که به محكمه مواصلت می ورزد ،محكمه عندالضرورت از ادارۀ پوليس
تقاضا مي نمايد تا طبق مواد(95الی )98قانون اجراآت جزایی ،متهم را از اتهام وارده
آگاه ساخته او را جلب و به محكمه احضار نمايد.
طرز العمل و طريقۀ جلب و آگاهي در موادمذكور به طور دقيق تنظيم شده است .ادارۀ
جلب كننده مؤظف شده است تا از نتيجۀ اجراآت ،محكمه را اطمينان دهد .در
صورتيكه ادارۀ پوليس از جلب و احضار ،بدليل غيابت متهم عاجز گردد ،محكمه را
رسماً در جریان قرار داده و محكمه مي تواند مطابق مواد (218 ،217و )219قانون
اجراآت جزائي ،وكيل مسخر را از ادارۀ مساعدت های حقوقي و يا انجمن وكالي
مدافع ،مطالبه و محاكمۀ غيابي را دایر نمايد.

آیا عدم احضار مضمون عنه در حکم اخفای مجرمین نیست؟
پرسش :7
به اساس مصوبۀ شماره ()646مورخ1389/6/23شورایعالی ستره محکمه که درج
صفحۀ()11مجلۀ قضاء ماه قوس سال ( )1389است،چنین صراحت دارد:
((در صورتیکه ضامن ،متهمی را که از جانب څارنوالی ها به ضمانت رها ساخته شده
است ،حاضر نکند ،در حکم اتهام فرار محبوسین واخفای مجرمین میآید ،ودر مصوبۀ

فوق جریان طوری بیان شده است که متهم بعداز برائت از جانب محکمۀ ابتدایه به
مراحل استینافی حاضر نمیگردد))...
در سوق وچهرۀ منسوبین نظامی به قطعات پولیس،ضمانت دو نفر صاحب منصب
برحال شرط است ،تا شخص مورد نظر مقرر گردد ،بعضی موارد اتفاق افتاده که
شخص مذکور رفیق های خود را کشته و سالح های دولت را به مخالفین واگذار
نموده است.
سؤال این جا است که مصوبۀ فوق شامل ضامن شخص جدید التقرر نظامی که متعهد
به احضار شخص مورد ضمانت در فورمۀ ضمانت شده است میباشد یا چطور؟ زیرا
ضامن مذکور،از شخص جدید التقرر نظامی چنین ضمانت نموده است که هرگاه
موصوف،مرتکب کدام جرم شود،اورا حاضر میکنم واکنون از احضار او عاجز مانده،
درمورد چه باید کرد؟
توضیح:
طوریکه مالحظه گردید ،مرجع مستهدی پرسش از ضمانت منسوبین نظامی نموده اما
اتکاء به مصوبۀ شماره(1389/6/23)646شورایعالی ستره محکمه کرده است که
ال تفکیک قایل شد:
باید در خصوص موضوع ذی ً
مادۀ( )2فرمان شماره ()148مورخ 1382/2/1مقام ریاست جمهوری که اصل
سؤال مرجع مستهدی در همین خصوص است چنین صراحت دارد:
(خورد ضابطان و سربازان فراری که از احضاریت مجدد امتناع نموده و به وظیفه
حاضر نمیگردند،طبق قوانین نافذۀ کشور مورد تعقیب عدلی قرار گرفته ،عالوه بر
مجازات ،قیمت البسه،تجهیزات نظامی ومصارف دورۀ تعلیم وتربیه از نزد مفرور
تحصیل میگردد )).
بناءً در صورتیکه متن تضمین یا تعهد نامۀ ضامن ،مطابق فرمان فوق الذکرباشد ،چنین
تعهد قابل ایفاء میباشد ومرجع مربوط میتواند مطابق متن تضمین یاتعهد نامه ،آنرا از
ضامن تحصیل نماید .البته در صورتیکه ضامن،در قضیۀ فرار،تبانی داشته باشد،څارنوالی
می تواند با تعیین وصف جرمی ودالیل موجه ،به اقامه دعوی باالی وی در محاکم

اقدام نماید.از اینکه مصوبۀ()646مورخ1389/6/23شورایعالی ستره محکمه مستند
به قانون قبلی صادر گردیده است ،محاکم در قضایای عدم احضار مضمون عنه از
جانب ضمانت کننده ،حسب احوال مطابق حکم مادۀ()337قانون جزاء5و
()111قانون اجراآت جزایی اجراآت نمایند.قابل ذکراست که با تصویب این سمینار
مصوبۀ شماره ()646مورخ 1389/6/23وسایر مصوبات مشابه به آن ملغی میباشد .

آیا درمورد تمرد از احکام قطعی ونهایی محاکم وقتل بالسبب یا
شبه عمد،مواد صریح قانون موجود است؟
پرسش :8
در مورد تمرد از احکام قطعی ونهایی محاکم ،قتل بالسبب یا شبه عمد ،کدام مواد
صریح در قانون جزاء وجود ندارد باید وصف جرمی و مجازات قانونی در آن موارد
تعیین شود.
توضیح:
در مورد تمرد از احکام قطعی ونهایی محاکم ،به توضیح پرسش شماره()1مندرج
صفحۀ()64سمینار عالی رؤسای محاکم سال()1386که متکی به فرمان تقنینی
()337مورخ 1373/11/1ریاست جمهوری وقت ،ترتیب گردیده ،مراجعه و حل
مشکل گردد .در خصوص اجزاء بعدی پرسش باید متذکر شد که:
هرگاه سبب قتل ،عمدی بوده ،یعنی مرتکب عمداً اسباب بروز آنرا با واسطه فراهم
کرده باشد،حکم قابل تطبیق برآن ،مادۀ()۳۹۵و()۳۹۶قانون جزاء میباشد.
اگر سبب عمدی نباشد ،مادۀ()۴۰۰قانون جزاء قابل تطبیق است .در مورد قتل شبه
عمد که در آن فعل عمدی مرتکب،منجر به ایجاد نتیجۀ غیر متوقعه اش میگردد ،مثالً
وارد کردن ضرب و جرح عمدی که منجر به مرگ مجنی علیه گردیده ،اما قصد در
آن وجود نداشته است  ،شامل حکم مادۀ ()۳۹۹قانون جزاء میباشد.
 -5به ماده  493کود جزا مراجعه شود .

قابل ذکر است که قتل بالمباشروبالسبب ،بیشتر از حیث حکم قصاص  ،مطرح بحث
است .اما در تعزیرات،قتل  ،چه مباشر باشد ویا بالسبب ،شامل قتل عمد ،میشود.
صالحیت تبدیلی قضیه از محکمۀ ذیصالح
به محکمۀ دیگر
پرسش :9
طبق مادۀ()68قانون تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیه ،محکمۀ ابتدائیۀ ولسؤالی
صالحیت رسیده گی تمام قضایای جزایی ،مدنی واحوال شخصیه را دارا میباشد .اما
طبق مصوبۀ()597مورخ 1387 11/11شورای عالی ستره محکمه،صالحیت رسیده
گی قضایای تجاوز جنسی به دیوان جزای شهری تفویض شده است ،در حالیکه قانون
تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه ،مؤخر التاریخ و مصوبه مقدم التاریخ است .از جانب
دیگر عمل به قانون مناسب و راجح میباشد .اما قضایای تجاوز تا اکنون مطابق مصوبۀ
مذکور در دیوان های جزای شهری رسیده گی میشود.در مورد طالب توضیح میباشیم.
توضیح:
در فقرۀ ( )۴مادۀ ()۱۷۹قانون اجراآت جزایی ،به ستره محکمه صالحیت داده شده
تا با در نظرداشت موارد مندرج فقرۀ( )۴مادۀ مذکور و فقرۀ( )3مادۀ()31قانون
تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیه ،صالحیت رسیده گی قضیه را از یک محکمه به محکمۀ
دیگر تفویض نماید ،بنابر آن محکمۀ مرجوع الیه ،محکمۀ ذیصالح میباشد.

معیار تشخیص جرم جنایت و جنحه
پرسش :11
از جزاهای مقرر برای بعضی از اوصاف جرمی در قوانین ما ،یکی هم جزای جنحه و
جنایت میباشد ،مانند جرم رشوت که نظر به حاالت جرم ومجرم مجازات آن «حبسی
که از دوسال کمتر واز ده سال بیشتر نباشد»است .یاجرم ترک خود سرانۀ قطعه در
حالت محاربه«حبس از دو الی بیست سال» دارد.ومواد  19 -18 -14ویا سایر
مواد قانون جرایم عسکری و بعضاً قوانین دیگر جزایی که با در نظرداشت میزان

مجازات مقرر توسط قانون ،نوعیت جنحه و جنایت تداخل دارد .محکمۀ ابتدایه گاهی
با در نظرگرفتن حد اقل مجازات معینۀ قانونی،آنرا در کته گوری جنحه حساب نموده
و بدون حضور وکیل مدافع ،به دفاع شفاهی متهم اکتفاء ودرخصوص فیصله صادر
می نمایند  .وقتی دوسیه تابع مراحل استینافی میگردد با دوحالت مواجه هستیم:
 -1با اعتبار حد اقل مجازات معینه قانونی حکم محکمۀ ابتدایه صحیح بوده .
 -2اما به اعتبار حد اکثر جزای پیشبینی شده قانون ،در حال عدم حضور وکیل
مدافع ،اجراأت محکمۀ تحتانی ،نسبت عدم رعایت قانون در مورد اجراأت اساسی،
مواجه به بطالن میباشد .در زمینه طالب هدایت می باشیم؟
توضیح:
جرایم جنحه وقباحت مطابق مواد ( 25 ،24و ) 26قانون جزاء ،به اساس حکم
محکمه کتگوری گردیده است که بعد از حکم محکمه ،نوعیت جرم معلوم میگردد،
این درحالیست که مطابق احکام مندرج قانون اجراات جزایی ،تعیین وکیل مدافع ،قبل
از مرحلۀ حکم نیز مطرح است .درین حالت ،درصورتیکه مجازات جرم در دو
کتگوری جنایت وجنحه یا جنحه وقباحت پیشبینی گردیده باشد ،ازاینکه تعیین وکیل
مدافع به نفع متهم محسوب میگردد ،کتگوری جرم شدید را باید درنظر گرفته و
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حضور وکیل مدافع را مطالبه نمود .

فرق بین عمل زنا وتجاوز جنسی
پرسش:11
باوجودکه در رابطه به فعل زنا ولواط،تعدیل فقرۀ ( )1مادۀ()427قانون جزاء صراحت
دارد .اما به موجب مصوبۀ شماره( )597مورخ 1387/11/11شورایعالی ستره
محکمه ،تمام دوسیه های لواط وزناء که مجنی علیه آنها اطفال باشند ،بنام قضایای
 -6درمواد  31-29و  31کود جزا جرایم متذکره به اساس حکم قانون تعریف شده است ،درصورتیکه
مطابق احکام قانون یک جرم شامل دو کتگوری باشد شدید تر آن برای تعیین وکیل مدافع در نظر گرفته
میشود .

تجاوز جنسی در محکمۀ شهری رسیده گی شده و مطابق مادۀ()429قانون جزاء
دررابطه اصدار حکم میگردد .نظر اکثر قضات طوری است که وصف قضایای زنا و
لواط علیه اطفال با در نظرداشت تعریف مادۀ()429که به عنف ،تهدید و حیله
بوده،انجام عمل علیه طفل به نسبت فقدان اراده ،تجاوز جنسی محسوب میگردد .اما
نظر بعضی از قضات براین است که در فقرۀ( )2مادۀ()427قانون جزاء تصریح شده
است:
«در صورتیکه مجنی علیه سن هژده سالگی را تکمیل نکرده باشد احوال مشدده
پیشبینی شده» باید مطابق مادۀ متذکره اجراأت و به آن تمسک صورت گیرد .حاالت
فوق الذکر قابل توضیح است؟
توضیح:
در حاالتی که فعل زنا صورت گرفته باشد ،استناد به مادۀ ( )429قانون جزا درست
نیست ،زیرا مادۀ ( )429بیانگر حالتی است که شخص با استفاده از تهدید یا حیله
به حریم ناموس شخص تجاوز نماید .چنان ه لمس کردن بدن زن  ,برهنه کردن مرد و
غیره حاالتی که موجب هتک ناموس مجنی علیه میگردد .در صورتیکه فعل زنا و لواط
انجام شده باشد،جز ( )1فقرۀ ( )2مادۀ ( )427باالی مرتکبین قابل تطبیق است  .البته
طفلی مجنی علیه در صورتیکه دختر نابالغ باشد ،تابع حکم قانون منع خشونت علیه زن
میباشد.
نوت  :قابل ذکر میباشد که صرف فقرۀ ( )1مادۀ ( )427قانون جزا به اساس فرمان
دولت وقت درسال 1361خورشیدی ،تعدیل گردیده وموضوع ذریعۀ متحد المال نمبر
()217مورخ  1361/3/26ریاست دار االنشاء شورای عالی ستره محکمه به
محاکم ابالغ گردیده است.اما ضمیمۀ قانون جزا که از تعدیل مادۀ متذکره بطور
مطلق ذکر نموده ،اشتباه میباشد .انشاء اهلل حین تدوین کود جزاء این نقیصه رفع
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خواهد شد.
 -7به مواد  642 -636کود جزا مراجعه شود.

چگونگی اعتباریا عدم اعتبار اظهارات متهمین در مرحلۀ کشف و
تحقیق
پرسش :12
متهمین در اکثر دوسیه ها در اوراق اجراآت پولیس و یا بعضاً در پروسۀ تحقیقات
څارنوالی به جرم خویش اقرار نموده ،اظهارات میدهند .اما در جریان محاکمه بیان
میدارند که مرتکب عمل جرمی نشده اند ،پولیس بخاطر رهایی ،شست مارا در ورق
مذکور گذاشته است .و یا اظهارات ما در محضر پولیس به اساس لت و کوب و
شکنجه گرفته شده است.
نظر به مالحظۀ اوراق تحقیق ،به جز از اعتراف متهم در محضر پولیس ،اوراق تحقیق
دیگر ودالیلی که محکمه بدان متیقن شود .و جود نداشته ،اگر هدایت مادۀ ()31
قانون اساسی را مراعات نماییم وحکم حکمه به برائت متهم صادر گردد ،احتمال نقض
حکم از محکمۀ فوقانی متصور میباشد .محاکم دررابطه به مشکالت مواجه است ،در
مورد خواهان هدایت مشخص میباشیم.
توضیح:
در مورد ارزش وقوت اثباتی دالیل در قضایای جزایی ،وفق مادۀ()233قانون اجراآت
جزایی حاصل شدن قناعت قاضی شرط است .پس برهرگونه دلیلی که در قسمت الزام
یا برائت شخص به محکمه ارایه شده و قناعت قاضی برآن حاصل شود ،قاضی حکم
خودرا برمبنای آن استوار میسازد .بنا برآن اعتراف متهم در مرحلۀ کشف ویا
تحقیق،میتواند اساس حکم قرار گیرد ،مشروط براینکه قراین ومدارک دیگری صحت
آنرا تائید کند .در مورد ادعای لت و کوب و شکنجه که از طرف متهم صورت
میگیرد .ادعای مجرد کافی نیست،باید دالیل و مدارک الزم در اثبات حقیقت این ادعا
موجود باشد و به محکمه ارایه گردد.

چگونگی وموارد تطبیق مادۀ()131قانون اساسی افغانستان

در قضایای جزایی

پرسش :13
در مادۀ()131قانون اساسی افغانستان تصریح گردیده است که :
«محاکم در قضایای مورد رسیده گی احکام این قانون اساسی وسایر قوانین را تطبیق
میکند»و در فقرۀ( )2مادۀ مذکور آمده است که:
((هرگاه برای قضیۀ از قضایای مورد رسیده گی،در قانون اساسی وسایر قوانین حکمی
موجود نباشد ،محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی ودر داخل حدودی که این قانون
اساسی وضع نموده ،قضیۀ را طوری حل و فصل مینماید که عدالت را به بهترین وجه
آن تأمین نماید)).
هرچند بعضی از محاکم مادۀ()131قانون اساسی رامختص به قضایای حقوقی و
تجارتی دانسته رسیده گی به قضایای جزایی را طبق آن مادۀ بادرنظرداشت اصل
قانونیت جرم وجزاء،قانونی نمیدانند.ولی عده یی دیگر به این باوراندکه آنعده قضایای
که از لحاظ شرعی وعرف محل جرم تلقی شده ،اما قوانین افغانستان در آن رابطه
صراحت ندارد مانند(:فروش گوشت های سگ وخر ازطرف قصابان یا هوتل داران به
شکل خام یا پخته و خوراندن گوشت های متذکره باالی مردم که هم در شرع اسالمی
نامشروع اندوهم طبیعت مسلمانان وعرف عام آنها را حرام دانسته است باید جرم
تلقی شوند.
پرسش این است :زمانیکه مادۀ اول قانون جزاء ،جزا های تعزیری را پیشبینی نموده
است وهم مادۀ()27قانون اساسی ومادۀ()3قانون جزاء به پرنسیپ قانونیت جرایم
ومجازات تأکید دارد .آیا محاکم میتوانند بازهم مطابق هدایت مادۀ()131قانون
اساسی ،در موضوعات جزایی رسیده گی نمایند ،موضوع قابل توضیح دیده میشود؟

توضیح:
برمبنای اصل قانونیت جرم و مجازات که در مادۀ ()۲۷قانون اساسی تسجیل گردیده،
استناد به مادۀ( )۱۳۰آن در قضایای جزایی موجه پنداشته نمی شود ،البته یک تعداد
اعمال وافعالی است که از لحاظ شرعی و اخالقی معصیت و مذموم میباشنداما
تازمانیکه اعمال مذکور در قانون بحیث جرم تعریف نشود ،از لحاظ قانونی به آن ها
وصف جرمی قایل شده نمی توانیم.
در مورد فروش اشیای حرام ،چون بایع با بکار بردن تدلیس ،پول مشتری را می ستاند.
فریب ویا تقلب در معامله مطرح میباشد که برای آن قانون ،مجازات معین را پیشنینی
نموده است.

موارد رهایی متهم وشخص محکوم تحت کفالت بالمال
پرسش :14
مادۀ()115قانون اجراأت جزایی ،رهایی متهم به کفالت بالمال در جریان توقیف را
مقرر داشته ،اما مادۀ()333قانون مذکور که مالحظه میگردد ،درقسمت محبوسی که
به اساس حکم نهایی یاقطعی محاکم،محکوم شده،نیز رهایی به کفالت باالمال را قابل
تطبیق دانسته است .هم نان اگر کفالت بالمال در حصۀ محبوس تطبیق گردد،زمینه
فراروی مساعد خواهد شد ویا اینکه رهایی متهم به اساس کفالت بالمال،صرف
درجریان تحقیق ومحاکمه قبل ازنهایی و قطعی شدن حکم میباشد،طالب هدایت
میباشیم؟
توضیح:
مادۀ( )115قانون اجراأت جزایی حاالت رهایی متهم از توقیف را باقید کفالت بالمال
یا بدون آن پیشبینی نموده است.
ومادۀ()333این قانون حالت خاصی را بیان نموده که چون شخصی محکوم علیه به
تأجیل تنفیذ حکم محکوم گردد و څارنوالی تشخیص کند و ضرورت احساس نماید،
میتواند از محکمۀ حاکمه که بتأجیل تنفیذ حکم نموده است  ،تقاضای اجرای کفالت

بالمال یا سایر تدابیر احتیاطی را مطالبه نماید .بناءً بین دو حالت پیشبینی شده در قانون
اجراأت جزایی تعارض وجود ندارد.

جمع وتفریق قضایای جزایی
پرسش :15
چنان ه مالحظه میشود در مادۀ()14قانون اجراأت جزایی موقت برای محاکم ،تفریق و
یکجاسازی قضایا تفویض صالحیت شده بود ،اما با انفاذ مادۀ()155قانون اجراأت
جزایی منتشرۀ جریده رسمی ،1393/2/15صالحیت تفریق ویک جاسازی از محکمه
گرفته شده ،صرف څارنوالی میتواند قضایای مختلف را با هم یکجا واز هم تفریق و
تفکیک نماید .ولی اگر حالت مندرج مادۀ()155قانون اجراأت جزایی ،در محکمه
پیش آید ،محکمه چگونه اجراأت نماید؟
توضیح:
حکم مادۀ()۱۵۵قانون اجراآت جزایی دقیق است ،زیرا مسئلۀ تفریق ویا یک جاسازی
قضایا در حاالتیکه در مادۀ مذکور پیشبینی شده ،در مرحله تحقیق مطرح میباشد .اما
در مرحلۀ محاکمه محکمه صالحیت های خاص دیگری دارد که برمبنای آن میتواند
صالحیت خود را در هم و موارد اعمال نماید ،مانند صدور قرار عدم صالحیت ورد
صحت اجراآت څارنوالی،در صورت تخطی از احکام مادۀ مذکور.

تفکیک قانونی جرم زنا ولواط به اعتبار جنحه وجنایت
پرسش :16
در تعدیل فقرۀ()1مادۀ()427قانون جزای کشور ،هم جزای حبس متوسط وهم جزای
حبس طویل تسجیل گردیده ،در حالیکه جزای حبس طویل شامل جنایت وجزای حبس
متوسط مشتمل جنحه مطابق مواد(24و)25قانون مذکور میباشد ،بنابر آن جرم لواط و
زنا شامل جنایت است یا جنحه؟ اگر تابع جنحه و جنایت گردد ،چطور تفکیک خواهد
شد؟

توضیح:
تعدیل فقرۀ( )1مادۀ()427قانون جزاء ،هم شامل جنایت است وهم شامل جنحه ،در
مورد تفکیک آن،قانون به قاضی صالحیت داده تا همه ظروف و حاالت جرم ومجرم را
مورد بررسی قرار داده و جزای مناسب را تعیین نماید .مثالً زنا با محارم ،زنا با زن
شوهر دار ،میتواند در کتگوری جنایت قرار گیرد ،بنابر آن تفکیک موضوع حسب
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احوال از صالحیت محکمه میباشد.

توضیح اصطالح (نابالغ)مندرج قانون منع خشونت علیه زن
پرسش :17
جزء سوم مادۀ سوم قانون منع خشونت علیه زنان ،تجاوز جنسی را چنین تعریف کرده
است:
«ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توأم با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ ویا
تجاوز بر عفت و ناموس زن است»
هدف از زن نابالغ کدام بلوغ است؟ اهلیت ازدواج؟ یا اهلیت تعاقدی؟ چنان ه در
عمل مشاهده می شود  ،زمانی که دختر زیر سن ازدواج قرار داشته باشد محاکم وی
را نیز ،در صورت رضایت به ارتکاب فعل زنا مجازات می نمایند اما در صورتی که
فاعل قضیه هم نابالغ باشد ،موضوع اکراه و اجبار چگونه بررسی شود؟
توضیح:
منظور از بلوغ در مادۀ سوم قانون منع خشونت علیه زن ،رسیدن به سن اهلیت
ازدواج است که در مادۀ ( )71قانون مدنی برای دختر تکمیل( )16سالگی تعیین
گردیده .بناءً زمانیکه دخترسن ( )16سالگی را تکمیل نماید  ،مشمول حکم مادۀ ()3
نمی شود.

 -8به مواد  649- 643کود جزا مراجعه شود.

مفهوم لغو درحکم قضائی
پرسش :18
در قانون تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه سال 1392در مادۀ چهارم در بخش
اصطالحات ،لغو حکم را چنین تعریف نموده است:
(( لغو حکم ،الغای احکام قطعی ونهایی محاکم می باشد که به اساس تجدید نظر
توسط شورایعالی ستره محکمه صورت میگیرد)).در حالیکه مادۀ()54قانون تشکیل و
صالحیت قوۀ قضائیه،یکی از صالحیت های محکمۀ استیناف را نیز ،لغوحکم دانسته
است ،اما مطابق تعریف ،واژۀ لغو در زمینه ،ساحۀ تطبیق ندارد وبه جای آن اگر واژه
باطل ذکر گردد  ،بهتر خواهد بود.
توضیح:
با انفاذ قانون اجراآت جزایی که بیانگر صالحیت محاکم و نحوۀ اجراآت آنها میباشد،
محل برای بحث در مورد قانون تشکیل وصالحیت محاکم باقی نه مانده است ،چون
در فقرۀ( )۴مادۀ()۲۸۴قانون اجراآت جزایی تصریح شده که ستره محکمه میتواند
فیصله مورد اعتراض تجدید نظر را نقض نمایدو لغو حکم بر وفق حکم
مادۀ()2۶۰قانون اجراآت جزایی از صالحیت محکمۀ استیناف میباشد.

تشخیص محکمۀ ذی صالح در جرایم متعدد
پرسش :19
در فقرۀ()2مادۀ()71قانون تشکیل و صالحیت قوۀ قضائیه چنین آمده است:
((هرگاه شخص مرتکب جرایم متعدد گردد که از حیث صالحیت تابع دو محکمۀ
(اختصاصی وعمومی)باشد ،صالحیت رسیده گی آن را به اعتبار ماهیت جرم هر یک
ازمحاکم مربوط دارامیباشد .در صورتی که جرایم ارتکابی از نوع جرایم متعدد غیر
قابل تجزیه باشد ،رسیده گی آن از صالحیت محکمه ای میباشدکه صالحیت رسیده
گی به جرم شدیدتر را دارد )).سؤال در این جا است  ،اگر شخص ،مرتکب دو جرم
گردد یکی جرم قتل ودیگر جرم تجاوز جنسی وجرم قتل که صالحیت رسیده گی آنرا

محکمۀ عادی دارد ومحکمۀ عادی وی را به ()21سال حبس محکوم به مجازات
نماید ومحکمۀ اختصاصی در تجاوز  ،وی را به ()16سال حبس محکوم به مجازات
نماید ،در حالیکه جرایم باهم مرتبط میباشند .آیا تطبیق این مجازات باالی محکوم علیه
خالف مادۀ()158قانون جزاء نمیباشد .در مورد طالب هدایت هستیم.؟
توضیح:
در صورتیکه قتل یا تجاوز جنسی مرتبط وغیر قابل تجزیه باشند ،طوریکه قتل هم زمان
یا بعداز تجاوز صورت گیرد ،مرتکب وفق حکم فقرات(۷و )۸مادۀ( )۱۷قانون منع
خشونت علیه زن و مادۀ()۳۹۵قانون جزاءمجازات میگردد که درینصــورت
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رسیده گی قضیه از صالحیت محکمۀ میباشد که صالحیت رسیدهگی قتل را دارد.

ربودن مال یا چپاول در قانون جزاء
پرسش :21
درقانون جزا ،سرقت و غصب تحت یک عنوان آمده است .ماده  465قانون جزاء،
در باره غصب صراحت دارد اما بقیه مواد مندرج فصل مذکور،بیان گر جرم سرقت
است.
با توجه به جریان فوق،محاکم در خصوص تعیین وصف جرمی سرقت وربودن مال یا
چپاول،رویۀ یکسان ندارند.مثالً دراتهامات جرمی ربودن مبایل یا غیره اشیاء،بعضی
محاکم به مادۀ ( 461و یا ) 459قانون جزاء استناد نموده وصف جرمی قضیه را
سرقت تعیین می نمایند .اما بعضی از محاکم طبق ماده  131قانون اساسی درمورد
رسیده گی می نمایند .به دلیل اینکه تعریف سرقت در قضیۀ ربودن مبایل وغیره اشیاء
صدق نمی نماید ،جهت اجراآت یکسان بین محاکم  ،موضوع ایجاب توضیح را می
نماید.
توضیح:
در مورد سرقت ازطریق ربودن سه حالت جداگانه وجود دارد :
 -9به مواد  551 -546کود جزا مراجعه شود.

 -1اگر ربودن به صورت چپاول باشد  ،مانند ربودن دستکول خانمی یا ربودن
مبائیل شخصی ،جرم سرقت ساده متحقق میشود و از حیث مجازات بر
حسب مورد تابع حکم مادۀ ( )459و ( )461قانون جزاء قرار میگرد .
 -2اگر گرفتن مال شخص از طریق غلبه یعنی به اکراه و یا تهدید سالح صورت
گرفته باشد ،شامل حکم مادۀ ( )456قانون جزا میشود .
 -3اگرشخص را از طریق تهدید ( اکراه معنوی ) مجبور به تسلیم مالش مینماید ،
حکم مادۀ ( )465قانون جزا درمورد تطبیق است.
حاالت تطبیقی مادۀ()131قانون اساسی افغانستان در پرسش ،شماره سیزدهم
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توضیح شده است.

تعویق محاکمۀ متهمین مصاب به امراض روانی
پرسش :21
مادۀ()332قانون اجراأت جزایی پیشبینی نموده است که هرگاه محبوس به مرض
روانی مبتال گردد تنفیذ مجازات الی صحت یابی وی معطل میگردد .اما در مورد
متهمین که در جریان رسیده گی محاکماتی به امراض روانی مبتال گردند صراحتی
وجود ندارد درحالیکه قبالً مادۀ()44قانون اجراأت جزایی موقت درمورد چنین
صراحت داشت:
«که هرگاه در جریان محاکمه احساس شود که متهم مصاب به امراض روانی گردیده
وقادر به دفاع از حقوق خویش نمیباشد محکمه صالحیت دارد خود ویا به اثر تقاضای
څارنوال ابتدائیه جریان محاکمه را معطل ومتهم را غرض انجام معاینات طبی اعزام
نماید ».درزمینه خواهان حل نقیصه یاد شده میباشیم.

 -11به مواد  714 -699کود جزا مراجعه شود .

توضیح:
در مورد متهم که در جریان محاکمه ،مبتال به امراض روانی گردد .محکمه میتواند بعد
از کسب نظر اهل خبره مطابق به احکام قانون ،به تعطیل رسیده گی موضوع الی
صحت یابی مجدد وی قرار صادر نماید.

توضیح مواد (262 ،112و )318قانون اجراآت جزایی
پرسش :22
محتویات مواد()318 ،262 ،112قانون اجراأت جزایی در مورد رهایی متهم تحت
توقیف ،دارای مفاهیم واحد بوده ،در حالیکه مادۀ()25قانون اساسی ومادۀ()4قانون
جزاء نیز در مورد برائت متهم دلیل حکم می باشد .تعدد مواد قانونی یاد شده تشتت
را به بار آورده است .موضوع قابل توضیح میباشد.
توضیح:
قانون اساسی افغانستان منحیث مادر قوانین فرعی ،اساسات کلی را بیان میکند.هکذا
این اصل در مادۀ ( )4قانون جزا 11منحیث قانون خاص تعیین کنندۀ جرم وجزا میباشد.
تاجرم یک شخص ثابت نشود،اصل مذکور از بین نمی رود .مواد(،112
262و )318قانون اجراأت جزایی بحیث تدابیر احتیاطی وضع گردیده که موضوعات
جزایی اجرایی قضایای جزایی را بیان مینماید و هر کدام آن هاجایگاه خاص خود را
دارد .بناءً در مورد موضوع هذا ،تشتت مطرح نمی باشدمحاکم میتوانند حسب احوال
به موادقوانین فرعی استناد نمایند .
محکمۀ ذیصالح رسیده گی به تخلفات اطفالی که حین محاکمه اکمال سن نموده
باشند
پرسش : 23
در صورتیکه یک طفل قبالً مرتکب تخلف گردد ،وبعداز اینکه سن()18سالگی را
تکمیل می نماید دستگیر و تحت باز پرس قرار میگیرد .در والیاتیکه محاکم اطفال
 -11مفاد ماده مذکور در ماده ( )5کود جزا درج گردیده به آن مراجعه شود .

ایجاد نگردیده،حسب هدایت مادۀ()67قانون تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیه ج.ا.ا
دیوان جزای محکمۀ شهری مرکز ،صالحیت رسیده گی به هم و قضایا را با در
نظرداشت قانون رسیده گی به تخلفات اطفال دارا میباشد.اما در والیاتیکه محاکم
اطفال موجود است  ،اجراآت محاکم یکسان نمیباشد .لذا صالحیت رسیده گی هم و
قضایا را محاکم کالن ساالن دارا میباشد؟ در صورتیکه محکمۀ اطفال صـالحیت
رسیده گی را دارا باشد ،حکم به حجز یا به حبس متهم نموده میتواند؟ درحالیکه متهم
سن ()۱۸سالگی را تکمیل نموده است .درزمینه طالب هدایت میباشیم.
توضیح:
در رابطه به پرسش فوق مصوبۀ شماره( )612مورخ 1396/6/7شورایعالی ستره
محکمه چنین صراحت دارد:
((از اینکه زمان ارتکاب جرم ،اساس مسؤلیت جزایی را تشکیل میدهد ،در مورد
اشخاصیکه در جریان محاکمه به سن رشد میرسند ،صالحیت بررسی قضایای مربوط
چنین اشخاص را محاکم اطفال دارا بوده ،مطابق احکام قانون مربوط به اصدار حکم
الزم مبادرت می ورزند)).محاکم طبقًا اجراآت نمایند.
رهایی کفالت بالمال ،مطلق است یا مقید به جرایم خفیف
پرسش :24
در مادۀ()115قانون اجراأت جزایی رهایی شخص توقیف شـده در عـوض کفالـت
بالـمال ویا بـدون عـوض تصـریح گردیـده اسـت .امـا بـا در نظرداشـت
فقرۀ()3مادۀ()99قانون مذکور ،آیا در قضایای سنگین وجنایات ،رهایی متـذکره در
هردو مادۀ یکسان است ویا کدام فرق دارد  .آیا در هر جنایت رهایی متـذکره،مطرح
است ویامطابق هدایت فقرۀ()3مادۀ()99قانون اجراأت جزایی در هر جنایت رهـایی
مطرح نمی باشد؟
توضیح:
در مادۀ()115قانون اجراأت جزایی به صراحت حاالت فقرۀ()3مادۀ()99قانون
مذکور،تذکر رفته است وفقرۀ ( )3مادۀ  99قانون اجراآت جزایی بحث از جنایت و

جنحه می نماید،که موارد جواز توقیف متهم است .لذا حکم مادۀ ()115شامل تمام
موارد فقرۀ()3مادۀ()99قانون مذکور میشود .درصورتیکه در قضایای سنگین و جنایت
مانع قانونی در رهایی متهم موجود نباشد ،فقرۀ( )۳مادۀ()۹۹قانون اجراآت جزایی قابل
تطبیق میباشد.
میعاد رسیده گی به دوسیه های جزایی غیابی
پرسش :25
مدت رسیده گی در قضیۀ جزایی در محاکم ابتدایه طبق بند( )1فقرۀ( )1مادۀ
()111قانون اجراآت جزایی یکماه تصریح گردیده  ،اما قضیۀ که متهم در آن غایب
میباشد و ذریعۀ جلب ها خواسته میشود ،مدت رسیده گی آن در قانون پیشبینی
نگردیده است موضوع قابل توضیح میباشد.
توضیح:
مادۀ()111قانون اجراأت جزایی ،حالت متهمین تحت توقیف را بیان میکند  ،ولی اگر
شخص ،غایب یا تحت نظارت ویا تحت توقیف ،قرار نداشته باشد  ،در آن مورد به
صراحت چیزی بیان نشده است .اما رویۀ قضائی درمورد ،همین است که تمام قضایای
جزایی می یابددر وقت معین مادۀ()111قانون اجراأت جزایی حل وفصل گردد .زیرا
اصل رسیده گی درموضوعات جزایی به تسریع بنایافته است.رسیده گی در موضوعات
جزایی که متهم آن تحت توقیف نبوده یا غایب باشد ،جریان رسیده گی محاکماتی را
مختل نمی سازد .البته اگر متهم خارج از کشور باشد ،مطابق مادۀ()211قانون
اجراأت جزایی حد اقل سی روز قبل از تدویر جلسۀ قضائی باید برایش اطالع داده
شود که درین حالت حکم مادۀ()111قانون مذکور قابل رعایت نمی باشد.
میعاد رسیده گی به قضایایی که متهمین آن در خارج از کشوربسر میبرند
پرسش :26
مادۀ ()219قانون اجراأت جزایی باید توضیح شود ،زیرا اگر محـاکم در قضـایای
جزایی که متهمین آن غایب میباشند  ،چنین اجراأت را نماید ،دوسیه شاید مدت زیاددر

التواء باقی بماند ،زیرا اگر قرار گرفتاری ویا قرار احضارصادر ویا بعداًاعالن صـورت
گیرد ومساعد حقوقی تعیین شود ،مدت زیاد را در بر میگیـرد و در مـادۀ متـذکره
تصریح نشده که دوسیه بعد از صدور قرار مبنی بر گرفتاری ویا احضار به څـارنوالی
مسترد گردد و یاخیر؟
توضیح:
درمورد هدایت مادۀ()219قانون اجراأت جزایی باید توضیح نمود که متهم اگـر در
داخل کشور باشد ،میتوان مطابق مادۀ ( )111قانون اجراات جزایی در مدت یـک
ماه تمام مراحل ذکر شده در مادۀ  219ق جزایی را طی ومحکمه حکـم خـویش را
صادر نماید ،اما اگر مـتهم خـارج از کشـور باشـد ،بـا در نظرداشـت حکـم
مادۀ()211قانون مذکور اجراأت گردد.
چگونگی رسیده گی به دوسیه اختطاف که سرنوشت مختطف

معلوم نباشد
پرسش:27
بمالحظه متن متحدالمال نمبر(1393/12/16)3181/3114که حسب هدایت آن
در مورد ال درک بودن وعدم معلومات از شخص اختطاف شده مقام عالی ستره
محکمه ج.ا.ا هدایت فرموده تا از بررسی قضیۀ خوداری نموده و مقام عالی څارنوالی
برای حل نقیصه و قناعت محاکم اقدام نمایند ،چنین حاصل میشود که باید الی دریافت
معلومات از حیات وممات مختطف از صدور فیصله اجتناب نمود.
پرسش این است که آیا متحدالمال فوق در موارد خاص صدور یافته یا اینکه هر گونه
اختطاف که از حیات و ممات مختطف(اختطاف شده) اطالعی موجودنباشد ،میتوان
حسب هدایت متحدالمال مذکور تصمیم اتخاذنمود یا چطور؟
توضیح:
در قضیۀ اختطاف و قضیۀ مشابه که عبارت از قتل است ،به تعویق انداختن رسیده گی
توجیه قانونی ندارد .زیرا زمانیکه دالئل موجه در قسمت حصول اختطاف وانتساب آن

به متهم وجود داشته باشد،معلوم نبودن سر نوشت مختطف و جسد مقتول مانع اقامۀ
دعوی و رسیده گی قضایی موضوع نمیشود .بدلیل اینکه شاید مختطف کشته شده
باشد و جسد مقتول از بین رفته باشد .اگر رسیده گی به قضایای فوق به تعویق
انداخته شود ،به یقین که قضیه برای همیش به فراموشی رفته و باالخره مشمول حکم
مرور زمان دعوی جزایی خواهد شد.ودرمورد متحد المال مذکور باید خاطر نشان
ساخت که متحد المال درمورد خاص صادرگردیده ودرهمان مورد قابل رعایت می
باشد.
چگونگی ابالغ حکم برای متهم و نتیجۀ استنکاف وی از گذاشتن شست درپارچه
ابالغ
پرسش :28
درموارد زیاد  ،زمانیکه در قضایای جزایی حکم محکومیت متهم ابـالغ میشـود ،
متهم به عنوان احتجاج از گذاشتن شست در پارچۀ ابالغ حکم ابا ورزیده ومحکمه
را ترک میکند واستیناف خواهی کتبی هم به محکمه تقدیم نمی نمایـد .زمانیکـه
دوسیه به محکمۀ فوقانی مواصلت می ورزد متهم استدالل می ورزد که همین که
احتجاجاً در پارچه ابالغ شست نگذاشته نمایانگر عدم قناعت من به حکم محکمه
میباشد .
بناءَ درزمینه طالب هدایت می باشیم که آیا در قضایای جزایی عدم گذاشتن شست
در پارچۀ ابالغ از طرف متهم به عنوان احتجاج درمقابل حکم محکمه به معنی عدم
قناعت به حکم محکمه است؟ ویا حق استیناف خواهی وی در هم و حاالت محفوظ
است ؟
توضیح:
در مورد ابالغ حکم جزایی  ،مادۀ( )232قانون اجراأت جزایی صراحت دارد که
متکی به آن قناعت و عدم قناعت محکوم علیه در پارچۀ ابالغ درج میگردد .موضوع
شست گذاشتن یا نگذاشتن محکوم علیه جزء ابالغ نبوده  ،بلکه تصدیق ابالغ توسط
محکوم علیه بشمار میرود .لذا محکمه اوالًکوشش نماید ،حین ابالغ ،از قناعت و عدم

قناعت محکوم علیه اطمینان حاصل وآن را درج پارچه ابالغ نماید.در صورتیکه قناعت
و عدم قناعت محکوم علیه را در پارچه ابالغ کسب شده نتواند ،چون قانون به نفع
متهم تفسیر میشود  ،سکوت آن به منزلۀ عدم قناعت وی محسوب شده وحق
استیناف خواهی و فرجام خواهی وی بداخل میعاد قانونی محفوظ خواهد بود.
تشخیص حد اکثر مجازات
پرسش :29
بادر نظرداشت احوال فقرات مادۀ()77قانون ترافیک جاده ،مرتکب به حد اکثر
مجازات پیشبینی شده محکوم میگردد .توضیح داده شود که مطلب ازحداکثر ،حد
نهایی مجازات است و یا حد اکثر از نصف مجازات پیشبینی شده ،زیرا در رابطه
نظریات مختلف موجود است.؟
توضیح:
حد اکثر عبارت از همان حد اعلی وحد بیشترونهایی مجازات میباشد که در قانون
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تصریح گردیده است .
مصداق محکمۀ ذیصالح در فقرۀ ( )2مادۀ ()124قانون اجراآت جزایی
پرسش :31
فقرۀ()2مادۀ()124قانون اجراأت جزایی چنین صراحت دارد :
«در حالت مندرج فقرۀ()1این ماده پولیس ،مؤظف امنیت ملی و څارنوالی مکلف اند
در خالل حد اکثر الی مدت()5روز رسمی ،صحت اقدام خویش را ازطریق څارنوالی
از محکمۀ ذیصالح اخذ نمایند».
اکثر دیده میشود که یک تعداد محاکم به خاطر اینکه جرم از لحاظ ماهیت مربوط
شان نمیشود ،صحت اقدام را منظور نمی نمایند که این موضوع باعث ضیاع وقت
گردیده وبیشتر از مدت()5یوم رسمی را دربر میگیرد .بناً به منظور اجراأت یکسان در
 -12به ماده  566کودجزا که عین مطلب مادۀ  77قانون ترافیک جاده در آن درج گردیده مراجعه شود .

محاکم ،کلمۀ(ذیصالح) وضاحت داده شود که کدام محکمه در هم و موارد محکمۀ
ذیصالح میباشد.
توضیح:
ازآنجاکه مدت ()۵یوم رسمی ،زمان قطعی قانونی جهت اخذ صحت اقدام می باشد،
مراجع مربوطه مکلف اندکه در ظرف همان زمان تعیین شده در مادۀ()۱۲۴قانون
اجراآت جزایی صحت اقدام را از محکمۀ ذیصالح اخذ نمایند ومحکمۀ ذیصالح همان
محکمۀ میباشد که صالحیت رسیده گی حوزه وی وموضوعی قضیه را مطابق احکام
قانون دارا باشد.
توضیح مادۀ()26قانون منع خشونت علیه زن
پرسش :31
مادۀ()26قانون منع خشونت علیه زن چنین صراحت دارد:
((هرگاه شخص  ،زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نموده ،بدون رضایت وی
نامزد یا به عقد نکاح در آورد ،حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال کمتر
نباشد محکوم و نامزدی و نکاح ،مطابق احکام قانون فسخ میگردد)).
«در رابطه به کلمۀ درآورد طالب وضاحت میباشیم .مراد از کلمۀ (در آورد)به شخصی
که زن را بدون رضایت به خود نامزد ویا نکاح مینماید ،میباشد یا اینکه به شخص که
زن را بدون رضایت اش نامزد ویا به نکاح میدهد ،نیز شامل میگردد؟ در صورتی که
چنین باشد  ،به عوض کلمۀ (در آورد)کلمات(بدهد یا بگیرد) جایگزین گرددمناسب
خواهد بود.
توضیح:
کلمۀ شخص در مادۀ ( )26قانون منع خشونت علیه زن شامل شخصی میگردد که با
داشتن علم  ،زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نموده باشد ،بدون رضا و رغبتش
به عقد نکاح خویش یا به عقد نکاح شخصی دیگری در آورد ،یعنی اینکه  ،این شخص
ممکن است خود ناکح باشد و یا شخص دیگری.

توضیح مادۀ ()21قانون منع خشونت علیه زن
پرسش : 32
مادۀ()21قانون منع خشونت علیه زن در مورد خود سوزی و خودکشی صراحت
داشته ،در صورتیکه زن از اثر خشونت مجبور به خودکشی گردد ،ولی این عمل وی
منجر به معلولیت ویامجروحیت نگردد ،طور مثال :زن از اثرخشونت های خانواده گی
ادویۀخطرناک میخورد،معده وی شستشو میگردد بدون اینکه منجر به مرگ،
مجروحیت و یا معلولیت وی گردد ،زن کامالًبعد از شستشوی معده صحت یاب
میگردد .در هم و موارد عامل خشونت مطابق به احکام کدام قانون مجازات گردد ؟
توضیح:
طوریکه دیده میشود جرم مندرج مادۀ ( )21قانون منع خشونت علیه زن ،جرم مقید
به نتیجه است .پس در صورتیکه عمل مرتکب ،منتج به تحقق نتیجه ،یعنی مجروحیت
و معلولیت و یا مرگ نگردد ،حکم مادۀ مذکور محل تطبیق پیدا نمیکند .درینصورت
محکمه میتواند مرتکب خشونت را حسب احوال وفق حکم مادۀ ( )31قانون مذکور
مجازات نماید.
توضیح مواد (22و)23قانون منع خشونت علیه زن
پرسش : 33
فقرۀ()1مادۀ()22قانون منع خشونت علیه زن چنین صراحت دارد:
((شخصی که زن را مورد ضرب و جرح قرار دهد،حسب احوال بادر نظرداشت شدت
وخفت جرم مطابق احکام مندرج مواد (417الی)411قانون جزاء محکوم میگردد)).
ودرمادۀ()23قانون مذکور چنین تصریح گردیده:
(( شخصی که زن را مورد لت و کوب قرار دهد و منجر به جراحت ویا معلولیت وی
نگردد))...طوریکه در متن مادۀ()22قانون مذکور دقت گردد ،موضوع ضرب وجرح
را شامل بوده ،بناءً مادۀ ()23قانون مذکور زاید میباشد.

توضیح:
اگر به احکام فقرۀ( )۱مادۀ()۲۲و مادۀ()۲۳قانون منع خشونت علیه زن دقت صورت
گیرد ،در فقرۀ( )۱مادۀ( )۲۲که حواله به مادۀ(۴۰۷الی)۴۱۰قانون جزاء نموده،
ضرب و جرح ،مورد نظر قانون است که شامل حاالت مندرج مواد مذکور باشد،
چنان ه در مادۀ( )۴۰۹ضرب یا جرحیکه موجب معلولیت و عطالت عضو یا موجب
عجز از کار برای مدت کمتر از ()۲۰روز گردد ،ولی در مادۀ()۲۳قانون منع
خشونت علیه زن ،صرف از لت و کوب تذکر بعمل آمده که موجب مجروحیت،
معلولیت یا عجز از کار مندرج مواد( ۴۰۷الی )۴۱۰قانون جزاء نباشد ،بناءً
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مادۀ()۲۳قانون منع خشونت زاید نمیباشد.
موضوع سرنوشت متهم بعداز صدور قرار قضایی غرض اکمال تحقیق
پرسش : 34
بعداز صدور قرار خالء تحقیقاتی و تعیین سرنوشت متهم در قرار ،در صورت بازگشت
مجدد دوسیه به محکمۀ ابتدایه ،محکمۀ مذکور دوباره صالحیت یک ماه توقیف رادارد
یاخیر؟ اگر صالحیت مجددرا نداشته باشد ومدت توقیف نیز ختم گردیده باشد،
محکمه چگونه اجراأت نماید؟ اگر محکمۀ ابتدایه حکم به حبس متهم صادر نموده
باشد .با توجه به این اصل تازمان نهایی شدن دوسیه از لحاظ قانونی متهم بری الذمه
می باشد .آیا محکمۀ استیناف ضرورت به تمدید توقیف دارد یاخیر؟ متهم مذکور بر
اساس حکم محکمۀ ابتدایه درحبس باشد یا بر اساس تمدید توقیف محکمۀ استیناف؟
مدت زمانی راکه دوسیه در ادارۀ پست قرار دارد ،توقیف متهم چگونه محاسبه گردد؟
توضیح:
زمانیکه دوسیه بعد از ختم تحقیقات و ترتیب اتهامنامه و اقامۀ دعوی به محکمه احاله
میگردد ،دوسیه در صالحیت و اجراأت محکمۀ داخل پنداشته میشود .بناءً در صورت
 -13به مواد  584-575کود جزا مراجعه شود.

صدور قرار خالی تحقیقاتی،څارنوال از مدت تمدید توقیفی محکمۀ ابتدایه استفاده
مینماید ،اگر مدت صالحیت محکمۀ ابتدایه کافی نباشد ،از میعاد محکمۀ استیناف و
درغیر آن از ستره محکمه تمدید توقیف را مطالبه مینماید ،که این موضوع در
متحدالمال ( 1389/2/27)661-588شورایعالی ستره محکمه به تفصیل بیان
گردیده است.
بناءً محاکم مطابق آن اجراأت نمایند.
التوای بدون موجب دوسیه ها در څارنوالی
پرسش : 35
هرگاه څارنوال نتواند در میعاد مندرج مادۀ  149قانون اجراآت جزایی تحقیق دوسیه
را تکمیل نماید و دوسیه را نزد خود نگه دارد .آیا مرتکب تخلف اداری شده است ،یا
مرتکب جرم سوی استفاده از صالحیت وظیفوی یا غفلت وظیفوی؟ محکمه در رابطه
با موضوع چگونه تصمیم اتخاذ نماید؟
توضیح:
در مورد اجراأت څارنوال که در وقت معین ،تحقیقات را تکمیل نه نموده و دوسیه را
نزد خود نگهداشته است .اگر عمل څارنوال عمدی باشد ،محکمه موضوع را با
جزئیات آن رسماً به مرجع آن خبر میدهد .بعداً وظیفۀ څارنوالی است تا به تعقیب آن
بپردازد.
اگر عمل څارنوال مذکور عمدی نباشد،موضوع تأدیب مطرح بوده که از طریق تفتیش
داخلی ارگان مربوط ،مورد رسیده گی قرار میگیرد.
چگونگی رفع تنازع صالحیت در محاکم استیناف
پرسش : 36
به اساس مادۀ( )184قانون اجراآت جزایی ،مرجع حل تنازع صالحیت محاکم ابتدایه،
محکمۀ استیناف می باشد .اجراآت در زمینه چگونه صورت گیرد ،توسط قرار یا
پروتوکول؟دوسیۀ متذکره شامل اندراج کدام دیوان گردد؟ یا در آمریت عمومی

تحریرات وارده گرفته شود و از همان آمریت عمومی تحریرات دوباره مسترد گردد؟
تصمیم توسط روسای دیوان ها صورت گیرد یا توسط اعضای یک دیوان به شمول
رئیس استیناف؟
توضیح:
در مورد تنازع صالحیت در بین محاکم ابتدایه یک والیت در قضایای جزایی ،مطابق
مادۀ()184قانون اجراأت جزایی ،محکمۀ استیناف به رفع تنازع صالحیت میپردازد،
به شکلی که موضوع را رئیس محکمۀ استیناف به شمول رؤسای دیوان های محکمۀ
استیناف ،مورد بحث قرار داده وبا صدور قرار تصمیم گرفته ،به مرجع مربوطه از
طریق تحریرات محکمۀ استیناف اخبار میگردد.
بررسی دعوی حق العبدی توأم با دعوی جزایی
پرسش : 37
فیصلۀ حق العبدی  ،همزمان با دعوی جزایی دردیوان های جزایی چگونه صورت
گیرد؟ آیا نیاز به صورت حال مدنی هست یا در متن فیصلۀ جزایی تصمیم اتخاذ گردد؟
توضیح:
دعوی حق العبدی همزمان با دعوی جزایی بداخل فورم مخصوص مدنی در پیشگاه
محکمه جزایی اقامه ومطابق احکام مندرج قانون اصول محاکــمات مدنی تحت
رسیده گی قرار می گیرد.
توضیح ضرب وجرح درقانون منع خشونت علیه زن
پرسش : 38
در مادۀ  22قانون منع خشونت علیه زن ،جرم ضرب وجرح پیش بینی شده است که
جزای آن به اساس مادۀ  417الی  411قانون جزا بوده و جزای آن هم حبس و هم
جریمۀ نقدی می باشد .اما در مادۀ  23قانون منع خشونت علیه زن جرم لت وکوبی
جرمی پنداشته شده که جزای آن حبس قصیری که از سه ماه بیشتر نباشد ،پیش بینی

گردیده است .چنان ه دقت شود،در جرم ضرب وجرح جزای جریمۀ نقدی پیشبینی
شده ،حال آن که در جرم لت وکوبی که نسبت به ضرب و جرح خفیف تر می باشد
تنها جزای حبس پیش بینی گردیده است که این موضوع خالف عدالت به نظر می
رسد.
توضیح:
هرچند مجازات ضرب و جرح علیه زن را قانون منع خشونت علیه زن با حوالـه بـه
مواد( 417الی)411قانون جـزاء پیشـبینی نمـوده اسـت .ولـی از آنجاکـه در
مــادۀ()۴۰۷قــانون جــزاء ،جــزای نقــدی پیشــبینی نگردیــده و در
مواد(418و)419مجازات حبس توأم با جزای نقدی در نظر گرفته شده که محکمـه
میتواند هنگام صدور حکم مراتب مندرج مواد فوق را در نظر گرفته وجزایی را کـه
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متناسب به حاالت وقوع جرم مناسب میداند  ،حکم نماید.
هرگاه خشونت  ،منجر به مرگ مجنی علیها گردد ،محکمۀ ذیصالح کدام است؟
پرسش : 39
مادۀ پنجم قانون منع خشونت علیه زن )22(،مورد را اعمال خشونت علیه زن
دانسته که فقرات(6و )7آن مجروح یا معلول نمودن ولت وکوب را شامل میباشد .اما
موضوع قتل در مادۀ فوق الذکر به چشم نمی خورد.فقرۀ()2مادۀ ()22قانون مذکور
چنین صراحت دارد:
((هرگاه اعمال مندرج فقرۀ()1این مادۀ(ضرب و جرح)منجربه مرگ مجنی علیها
گردد،مرتکب حسب احوال به جزای پیشبینی شدۀ مندرج مواد(395الی)399قانون
جزاء محکوم میگردد)).سؤال اینجا است که اگر ضرب و جرح مجنی علیها منجر به
قتل وی گردد  ،رسیده گی به هم و موضوعات از صالحیت محکمۀ اختصاصی منع
خشونت علیه زن میباشد یا خیر؟ بناءً ضرب و جرح منجر به قتل باید در مادۀ پنجم

 -14به مواد  584- 575کود جزا مراجعه شود.

قانون مذکورایزاد گردد واگر محکمۀ اختصاصی منع خشونت علیه زن ،صالحیت
رسیده گی به موضوعات قتل را دارا نمی باشد  ،مادۀ()22قانون مذکور تعدیل گردد.
توضیح:
بین مادۀ( )5و مادۀ( )22قانون منع خشونت تعارض یا ابهامی وجود ندارد .بدین
مفهوم که هرگاه ضرب و جرح مندرج در فقرات (6و)7مادۀ()5این قانون به هدف
قتل صورت گرفته و منتج به نتیجه گردد ،محکمۀ ذیصالح رسیده گی بجرایم خشونت
بادر نظرداشت تفکیک عنصر معنوی ومادی جرم ،مجازات پیشبینی شده در مواد
(395الی)396قانون جزاء را اعمال مینماید ،که مفاد هدایت مادۀ()22قانون منع
خشونت همین میباشد ،بناءً کلمۀ«حسب احوال»مندرج مادۀ( )22قانون مذکور،
تفکیک عنصر معنوی در جرم مجروحیت ومعلولیت مندرج فقرات(6و)7مادۀ()5قانون
منع خشونت علیه زن را بمحکمۀ ذیصالح آن ،که عبارت از محکمۀ خشونت علیه زن
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میباشد  ،واگذار نموده است.
توضیح مواد (7و)39قانون منع خشونت
پرسش :41
مادۀ()7قانون منع خشونت علیه زن  ،با فقرۀ()1مادۀ()39قانون مـذکور در تضـاد
میباشد زیرا در مادۀ()7قانون مذکور تصریح گردیده که مجنی علیهای خشونت ،خود
ـد ودر
ـکایت نمایـ
ـوق شـ
ـولیس وحقـ
ـه ادارات پـ
ـد بـ
ـارب وی میتوانـ
ـا اقـ
و یـ
فقرۀ()1مادۀ()39قانون فوق الذکر چنین صراحت دارد،
«رسیده گی بـه دعـاوی مربـوط و تعقیـب عـدلی مـرتکبین جـرایم منـدرج
مواد(22الی)39این قانون به اساس شکایت مجنی علیهایا وکیل وی صورت میگیرد.
اکثر شکایات از جانب اقارب متضرر صورت میگیردکه در این صورت اجراأت انجام
یافته خالف مادۀ ()39قانون مذکور بوده  ،بناءً به جای کلمۀ (وکیل )کلمۀ اقـارب»
جاگزین گردد.
 -15به مواد  551- 546کود جزا مراجعه شود .

توضیح:
باتوجه به ویژه گی های قانون منع خشونت و استثناأت پذیرفته شده در آن  ،بین حکم
مادۀ()7ومادۀ( )39قانون منع خشونت ،تفاوتی وجود ندارد ،زیرا مادۀ هفتم ،حالت
عام را بیان میدارد ومادۀ()39حالت خاص را که جرایم در آن از قبیل جرایم متوسط
پیشبینی شده اند ،این در حالی است که در جرایم مندرج مواد (17الی)21این قانون
نیاز به شکایت مجنی علیه اقارب ووکیل مدافع وی هم نمیباشد .بناءً درعموم احوال
مطالبات مدنی وجزایی مجنی علیهای خشونت توسط خود وی یا اقارب و باالخره در
جرایم مندرج مواد(22الی)39توسط شخص مجنی علیها یاوکیل مدافع آن و باالخره
در جرایم مندرج مواد(17الی )21این قانون بدون موجودیت شکایت بادر نظرداشت
شدت وخطر ناک بودن جرم ،مجریان عدالت جزایی داخل اقدام میگردند.
توضیح حکم فقرۀ( )2مادۀ()3قانون منع خشونت
پرسش : 41
طبق فقرۀ()2مادۀ()3قانون منع خشونت علیه زن که چنین صراحت دارد:
((خشونت ارتکاب اعمال مندرج مادۀ(پنجم)این قانون است که موجب صدمه به
شخصیت ،جسم ،مال ،یا روان زن میگردد)).
طوری که به مادۀ پنجم قانون مذکور مراجعه گردد()22مورد را اعمال خشونت علیه
زن دانسته اما کدام تعریف مشخص صورت نگرفته است .طور مثال:مادۀ()21قانون
منع خشونت علیه زن چنین تصریح نموده است:
((هرگاه زن به اثر خشونت مجبور به خود سوزی یا خود کشی ...گردد )).در تطبیق
مادۀ فوق الذکراکثر قضات به مشکل مواجه میگردند که کدام نوع خشونت؟ خشونت
که به الفاظ است یابه حرکات یا خشونت که مربوط به اعمال میشود؟
توضیح:
قانون منع خشونت علیه زن در فقرۀ ( )2مادۀ ()3خود،خشونت را تعریف نموده و
بیان داشته است که «:خشونت عبارت است ازارتکاب اعمال مندرج مادۀ پنجم این
قانون که موجب صدمه به شخصیت،جسم ،مال یا روان زن میگردد.

براساس این تعریف،حکم مندرج مادۀ()۲۲قانون منع خشونت علیه زن شامل آزار
جسمی ،و مادۀ()۲۳آن،شامل آزار روحی می گردد.
توضیح شروط جنگ مغلوبه
پرسش : 42
در رابطه به تعداد مشترکین جنگ مغلوبه در سمینار()1361پرسش بعمل آمده که
متن پرسش وتوضیح آن قرار ذیل میباشد:
«پرسش ()123درجنگ مغلوبه تعداد اشخاص تعیین نگردیده آیامنظور جمع ،کثرت
بوده یا جمع قلیل سه نفر؟
توضیح :شاملین جنگ مغلوبه جمع کثیر میباشد».
چنان ه مالحظه میفرمائید .در توضیح گفته شده که مشترکین جنگ مغلوبه ،جمع کثیر
باشند واز نگاه لغوی ،جمع کثیر به تعداد ده ویا بیشتر از آن اطالق میشود ،پس دقیقاً
حداقل مشترکین هر طرف درگیر جنگ چند نفر باشد تا جنگ را جنگ مغلوبه
توصیف کرد ومتهمین آن طبق مادۀ()413قانون جزاء مجازات گردند طالب رهنمائی
میباشیم؟
توضیح:
هدف از جمع کثیر در رهنمود سمینار سال 1391همان موجودیت بیش از دو نفر از
هردو جانب مصداق داده شده است ،البته در جنگ مغلوبه،تعدد نتـایج از جنـگ،
موجب تعدد جرم اشتراک کننده گان نمیباشد .بناءً در صورتیکه در جنـگ مغلوبـه
چندین قتل ویا چندین جرح به وقوع بپیوندد ،محکمه به تعدد جرایم و تعدد مجـازات
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حکم نکرده و صرفاً شرکای جنگ مغلوبه را به یک جزاء مجازات مینماید.

 -16جنگ مغلوبه در فقره ( )4ماده ( )581کود جزا تعریف گردیده به آن مراجعه شود .

آیا حکم مادۀ ()156قانون جزاء در مجازات نقدی قابل تعمیل میباشد؟
پرسش : 43
باتوجه به مادۀ()161قانون جزاء ،جزاهای نقدی ،هر اندازۀ که متعدد باشد ،قابل تنفیذ
و تطبیق میباشد،و دیگر محل تطبیق مواد(156و)158قانون جزاء در جزا های نقدی
متعدد در صورتیکه یک قضیۀ آن به حبس هم حکم شده باشد ،باقی نمی مانـد .امـا
تاجایکه دیده میشود در جزاهای نقدی متعددکه محکمه حسب مادۀ()161قانون جزاء
همۀ آنرا قابل تنفیذ میداند،گاهی میشودکه محکمۀ فوقانی فیصلۀ صادر شده را نسبت
خطاء در تطبیق قانون نقض نموده و تطبیق مادۀ()158یا مادۀ()156قانون جزاء را در
پیوند به قضیۀ که به جرایم متعدد به جزاهای نقدی حکم شده ،هدایت میدهد ،اگر در
مورد توضیح بیشتر بعمل آید  ،بهتر خواهد بود.
توضیح:
حکم مندرج مادۀ()156قانون جزاء،شامل مجازات نقدی نمیگردد بلکه وفق حکم
مادۀ()161این قانون ،مجازات نقدی محکوم بهای متعدد ،جمعاً قابل تطبیق
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میباشد.
موضوع تعیین وکیل مدافع ومساعد حقوقی در قضایای جنایت
پرسش :44
حق دفاع متهم که در فقرۀ()4مادۀ() 9قانون اجراآت جزایی پیشـبینی گردیـده ودر
قضایای جنایت،داشتن وکیل مدافع یا مساعد حقوقی ضروری پنداشته شده است .حال
آنکه در والیات و ولسؤالی ها ،وکیل یا مساعد حقوقی وجود ندارد .چندین بار ایـن
موضوع استهداء گردیده است ،اما جواب قاطع و راهکار قانونی ارایه نگردیده و تنها
پاسخ داده شده که با همکاری ریاست های عدلیه حل مشکل گردد که تا به حال این
موضوع حل نگردیده است .امید است که با همکاری وزارت عدلیه و انجمن مستقل
وکالی مدافع ،تصمیم عملی در زمینه گرفته شود .آیا محاکم اسـتیناف در صـورت
 -17به ماده  78کود جزا مراجعه شود .

مشاهده اجراآت بدون حضور وکیل مدافع یا مساعد حقوقی در قضایای جنایـت ،در
مراحل کشف ،تحقیق و محاکمه ،اجراآت محاکم ابتدایه را باطل نماید یا خیر؟
توضیح:
طبق مادۀ()289قانون اجراأت جزایی ،عدم رعایت احکام قانون در رسیده گی به
قضایا ،سبب بطالن دراجراأت میگردد که یکی از موارد آن عدم موجودیت وکیل
مدافع یا مساعدحقوقی در قضایای جزایی به سطح جنایت میباشد ،محاکم حین رسیده
گی قضایا ،موضوع را در نظر داشته باشند.
در صورتی که متهم ،مرتکب جرم جنایت شده باشد،څارنوال مکلف اسـت مطـابق
مادۀ()152قانون اجراأت جزایی به مصرف خود متهم ،وکیل مدافع برای وی معرفـی
نماید .در صورتیکه متهم بی بضاعت باشد ،از ادارۀ مساعدت هـای حقـوقی وزارت
عدلیه مطالبه مساعد حقوقی شود .به همه حال ،رعایت حکـم مـادۀ()۱۵۲قـانون
اجراآت جزایی در خالل تحقیق و محاکمه از طرف څارنوالی و محکمـۀ ضـروری
میباشد.
اگر متهم در قضایای جنایت ،شخصاً حاضر به دفاع از خود باشد ،صرف در این
صورت اجراآت منجر به بطالن نمی گردد.
چگونگی رسیده گی به مطالبۀ متهم یا متضرر مبنی بر رد څارنوال درمحاکم
پرسش : 45
در حالت شکایت متهم ،یا متضرر مبنی بر رد څارنوال به محکمه ،مطابق هدایت
مادۀ()15قانون اجراآت جزایی ،محکمۀ متذکره در زمینه چگونه تصمیم اتخاد نماید؟
توسط قرار قضایی یا در پرتوکول ؟ موضوع اگر دقیقاً واضح گردد،بهتر خواهد بود.
توضیح:
در صورتیکه موضوع ردڅارنوال به محکمۀ مربوط احاله گردد ،هرگونه تصمیم
محکمۀ درین خصوص طی قرار انجام میابد ،طوریکه در فقرۀ()2مادۀ( )15قانون
اجراات جزایی واژه «تصمیم محکمۀ نهایی میباشد»برموضوع داللت وصراحت دارد.

قرینۀ قاطعه
پرسش : 46
اگر قرینۀ قاطعه تعریف و مصادیق آن معین گردد بهتر خواهد بود.
توضیح:
براساس نظریات حقوقی قرینه عبارت است از:
«آثار و نتایجیکه قانون یا قاضی برای دستیابی و معرفت یک امر مجهول از یک امر
ثابت و معلوم استنباط مینماید».
طور مثال :شخصی متهم به ارتکاب جرم سرقت از منزلی میشود ،ولی برای ثابت شدن
جرم ،شاهد وجود ندارد وخود متهم هم اقرار نمیکند ،لیکن آثار انگشتان او در دروازه
منزل ثابت میشود وهم نان یک مقدار مال مسروقه از نزدش بدست میآید ،پس ثابت
شدن آثار انگشتان او ویافت شدن مقدار اموال مسروقه از نزدش قرائنی هستند که
ارتکاب سرقت را توسط وی ثابت میکند ویا دو نفر داخل چهار دیواری خالی میشوند
بعداً یکی از آنها بیرون می آید درین اثنا جسد نفر دومی که به قتل رسیده  ،از داخل
چهاردیواری بدست میآید ،پس همۀ این حاالت قرینه است که ارتکاب قتل را توسط
شخص اولی ثابت میسازد ،به همین ترتیب مجموعه قرائنی مادی در فقرۀ ()۵
مادۀ()۱۹قانون اجراآت جزایی تسجیل گردیده ،در واقع هرکدام قرینۀ هستند که با
کمک قرائن دیگر میتوان در روشنی آن امر مجهول راکه عبارت از وقوع جرم و
انتساب آن به متهم میباشد توضیح و کمک نمود .البته الزم است بین دو قرینۀ رابطۀ
سببیت منطقی و عقالنی موجود باشد .چنان ه در فقرۀ( )۳مادۀ()۱۹قانون اجراآت
جزایی ،در مورد ضرورت این رابطه وضاحت داده شده است .اما قرینۀ قاطعه آنست
که افادۀ قطع و یقین را نماید ،یعنی برای وصول یقین در مورد آن ،احتیاج به قرینۀ
دیگری نباشد .مثالً دریافت واسکت انتحاری در بدن شخص ،آنهم در محلی که قصد
انتحار را دارد و باالخره قرینۀ که در مادۀ( )۳۳۸قانون اصول محاکمات مدنی ذکر
شده است.

باید توجه کرد که دالیل و امارات(عالمت و نشانی ها)که در واقع استنتاج گر یک
واقعه از واقعه دیگری است به سبیل احتمال و امکان بوده ،دلیل مستقیم در اثبات
واقعه و اثبات انتساب آن به متهم نمیگردد ،بلکه در تقویت دالیل دیگری میتوانند ممد
واقع شود .مثالً هرگاه محکمۀ در مورد شهادت شک کند ولی موجودیت قرینه،
امارات و دالیل دیگر صحت شهادت را تقویت نماید ،شک قاضی مرفوع گردیده و
منجر به اقناع وی درصدور حکم میشود.
شهادت اطفال زیر سن( )14سال
پرسش : 47
مادۀ( )39قانون اجراآت جزایی چنین صراحت دارد:
« طفلی که سن چهارده سالگی را تکمل نکرده ،ولی توانایی درک وقایع و کیفیت
وقوع حوادث را داشته باشد ،اظهارات وی بدون توجیه سوگند صرف به منظور
معلومات مزید استماع می گردد».
آیا معلومات مزید ذکر شدۀ فوق ،دلیل الزام علیه متهم شده می تواند یا خیر؟
توضیح:
معلومات مزید که در مادۀ( )39قانون اجراأت جزایی ذکر گردیده ،منحیث قرینه
محسوب میگردد.یعنی محکمه میتواند ازاظهارات طفل که سن()14سالگی را تکمیل
نکرده باشد ،منحیث قرینه در پهلوی سایر وسایل اثبات استفاده نماید ،اما تنها
اظهارات وی دلیل الزام شده نمی تواند ،زیرا ادای شهادت تابع سلسله شرایط خاص
خود میباشد.
بناءً اظهارات طفل ،منحیث قرینه در صورتی سبب الزامیت متهم شده میتواند که
تکمیل کنندۀ سایر وسایل اثباتیه قرار گیرد.

آیا مجازات جرایم خشونت علیه زن،تابع رأفت قضایی است؟
پرسش : 48
با توجه به مادۀ  42قانون منع خشونت علیه زن که تعلیق ،عفو و تخفیف مجازات را
منع نموده است .محکمه می تواند در قضایای خشونت علیه زنان ،از رأفت قضایی که
از صالحیت های اختصاصی قضات می باشد استفاده نماید یا خیر؟
توضیح:
در مادۀ()۴۲قانون منع خشونت علیه زن ،تعلیق ،عفو و تخفیف مجازات جرایم
خشونت علیه زن منع قرار داده شده و شامل حاالت رأفت قضائی نمیگردد .چنان ه
در سمینار سال1391به موضوع اشاره گردیده و بار دیگر تائید میگردد.
تحریک به فسق و فجور
پرسش : 49
جرم تحریک به فسق و فجور درمادۀ()431قانون جزاء تعریف وتوصیف وبرای
مرتکب آن مجازات پیشبینی شده است ،درحالیکه اگر یک شخص عاقل وبالغ به
رضایت خویش بدون تحریک شخص دیگری مرتکب عمل فسق و فجور گردد ،در
مورد آن در قانون جزاء وسایر قوانین جزایی احکام وجود ندارد .موضوع قابل
استهداء میباشد.
توضیح:
جواب پرسش فوق الذکر در توضیح پرسش  )113سمینار سال  1361ذیالً حل
گردیده است:
((هرگاه اشخاصیکه سن ()18سال را تکمیل نموده ،به فسق و فجور تحریک گردد
محرکین طبق بند()1مادۀ()39قانون جزاء 18شریک جرم بوده،مستوجب مجازات
قانونی دانسته میشود)).محاکم طبقًا اجراآت نمایند.

 -18به ماده  58کود جزا مراجعه شود .

شرط بودن اجازۀ محکمه درپخش ونشر جلسات قضایی
پرسش :51
طوریکه متن فقرۀ سوم مادۀ()121قانون جزاء مالحظه می گردد  ،نشر حکم قبل از
قطعی شدن آن جواز ندارد.چون نشر حکم از جملۀ مجازات تکمیلی می باشد .در
حالیکه اگر به متن فقرۀ سوم مادۀ()215قانون اجراأت جزایی مراجعه شود،چنین
صراحت دارد:
(( تهیه گزارشات رادیوئی ،فلمبرداری و عکاسی از جریان محاکمه ونشر آن صرف به
اجازۀ رئیس محکمه صورت گرفته میتواند)).بناءً اگر در جریان جلسۀ قضائی به اجازۀ
رئیس محکمه عکاسی و فلمبرداری صورت گیردو از طریق رسانه ها به همگان به نشر
برسد ،آیا نشر و پخش چنین موضوع در مغایرت به حکم مادۀ()121قانون جزاء قرار
دارد یا خیر؟ موضوع قابل استهداء میباشد؟
توضیح:
بین حکم مادۀ()121قانون جزاء19ومادۀ()۲۱۵قانون اجراآت جزایی هیچ گونه
مغایرتی وجود ندارد .زیرا در هردوماده ،تجویز محکمه شرط دانسته شده است در
صورت اعطای اجازۀ محکمۀ ذیصالح،در نشر گزارشات تهیه شده از جریان محاکمه
مانع قانونی وجود ندارد.
فرق بین شرکت و اتفاق در جرم
پرسش : 51
طوریکه در فقرۀ ()2مادۀ()39قانون جزاء تصریح گردیده است ،شخصی که در
ارتکاب جرم با شخص دیگری موافقت نماید وجرم در اثر همین موافقت بوجود آید،
موافقت کننده به مثابۀ شریک در جرم شناخته شده و طبق مفاد مادۀ()41همین قانون
به جزای جرمی که در آن اشتراک نموده،مجازات میگردد.اما بعضی ازمحاکم بجای
استناد به فقرۀ()2مادۀ()39این قانون،استناد به مواد(49و)51قانون مذکورنموده ،
 -19به ماده  183کود جزا مراجعه شود .

فیصلۀ خود را صادرمینمایند.در زمینۀ تعیین دقیق حدود تطبیق فقرۀ()2مادۀ()39و مواد
(49و )51قانون جزاء طالب وضاحت بیشتر میباشیم؟
توضیح:
در مادۀ()39قانون جزاء ،حاالت شرکت در جرم بیان شده که یکـی ازیـن مـوارد
موافقت شخص به ارتکاب جرم است که جرم از اثر همان موافقت واقع گردد ،درین
صورت شریک جرم مطابق مـادۀ()۴۱قـانون مـذکور مجـازات میگـردد ،امـا
مادۀ()۴۹قانون مذکور اتفاق در جرم را تعریف نمـوده کـه مـرتکبین آن مطـابق
21
مواد(۵۰و)۵۱قانون مذکور مجازات میشود.
آیا جزای نقدی معادل اموال اختالس شده مغایر عدالت نیست؟
پرسش : 52
در مورد قانون جزاء گفته میشودکه در قسمت جرم و جزاء در اکثر مواد آن جزاء
ها ،نادیده گرفته شده و حتی در بین جنایت وجنحه هیچ فرقی وجود ندارد .بطور مثال
فقرات(1و)2مادۀ()377آن در بعضی موارد در قانون جزاء مشکالت متنی وجود
دارد که سبب تشدید جزاءوحتی دو جزاء پیهم را ببار آورده است که این خود خالف
پرنسیپ مجازات است ،زیرابه یک جرم یک جزای مناسب داده میشود ،نه اینکه هم
جزای نقدی وهم حبس وهم جریمه معادل یکجا .مثال فقرۀ()1مادۀ()273این قانون
که عالوه بر جزاهای معینه در این فصل به رد مال وجزای نقدی اموال اختالس شده
تصریح گردیده است.
توضیح:
در حکم فقرۀ( )۱مادۀ()۲۷۳قانون جزاء مشکل وجود ندارد .زیرا در مادۀ مذکور
سه نوع مجازات پیشبینی شده است یکی مجازات اصلی جرم ،دیگری رد وجه
اختالس شده از نزد مختلس که خساره مدنی میباشد و سوم آن مجازات تکمیلی
اجباری که عبارت از جزای نقدی معادل وجه اختالس شده است ،میباشد .البته در
 -21به مواد  71-59و  71کود جزا مراجعه شود.

شروع به جرم اختالس محلی برای مجازات نقدی واعادۀ وجه اختالس شده وجود
ندارد و الزم به ذکر است که مطابق فقرات(۱و )۲مادۀ()273قانون جزاء ،جزای
21
مرتب برآن حکم قانونی بوده و الی زمان انفاذ قانون دیگری واجب الرعایه میباشد.
توضیح مادۀ()269قانون اجراآت جزایی
پرسش : 53
طوریکه در مادۀ(183و)184قانون اجراأت جزایی درموضوع تنازع صالحیت تصریح
شده است که هرگاه محاکم صادر کننده،قرار های عدم صالحیت مندرج
مادۀ()183این قانون ،درحوزۀ قضائی محکمۀ استیناف یک والیت قرار داشته باشند،
محکمۀ استیناف والیت مربوطه مرجع حل وفصل تنازع میباشد ودر صورت که تنازع
میان دومحکمه واقع در حوزۀ قضائی محاکم استیناف دو والیت موجود باشد ،ستره
محکمه به رفع تنازع میپردازد .از طرف دیگر «در مادۀ()269قانون مذکور آمده است
که هرگاه محکمۀ ابتدایه به عدم صالحیت یا قبول،به چنان دفع فرعی حکم صادر
نموده باشد که مانع سیر دعوی گردد ،محکمه استیناف،حکم را نقض وقضیۀ را جهت
فیصله در اصل موضوع به محکمۀ ذیصالح ارجاع مینماید ».ظاهراً دربین مادۀ()296
و مواد()183و()184قانون اجراأت جزایی تناقض به نظر میرسد توضیحات الزم ارایه
گردد؟
توضیح:
هریک از مواد مندرج پرسش ،ساحۀ تطبیق خود را دارد .مواد ( )183و ()184
زمانی مطرح میگردد که دو محکمۀ که در حوزۀ قضایی یک محکمۀ استیناف قرار
دارند،قرار عدم صالحیت صادر میکنند.درین حالت تنازع در صالحیت به وجود میاید.
محکمۀ استیناف باید به رفع این تنازع اقدام و محکمۀ ذیصالح را تعیین نماید .اما
زمینۀ تطبیق حکم مندرج مادۀ ( )269زمانی مطرح می گردد که محکمۀ اولی به عدم
صالحیت قرار صادر وباالی این قرار استیناف خواهی صورت میگیرد و یا قراری صادر
 -21به مواد  391- 388کود جزا مراجعه شود .

میکند که مانع سیر دعوی میشود،مانند قرار مرور زمان دعوی جزایی  ،قرار مبنی بر
صدور حکم قطعی در موضوع ،قرار مبنی برعفو عمومی و غیره که در چنین حاالت،
هرگاه محکمۀ استیناف،دالیل مستأنف را وارد بداند قرار صادرۀ محکمۀ تحتانی را
نقض و دوسیه را جهت فیصله در ماهیت موضوع به محکمۀ صادر کنند قرار احاله
مینماید.
مدت مرور زمان در جرایم زنا و لواط
پرسش : 54
مواعید مرور زمان که بعداز گذشت آن دعوی جزایی ساقط میگردد ،در مادۀ()72
قانون اجراأت جزایی تصریح شده که در صورت ارتکاب جرم جنایت()11سال در
صورت ارتکاب جنحه)3( ،سال و در صورت ارتکاب جرم قباحت)1(،سال.
حاال در جرم زنا و لواط که طبق تعدیل فقرۀ( )1مادۀ()427قانون جزاء برای مرتکب
آن حبس طویل ویا حبس متوسط پیشبینی گردیده ،یعنی در کته گوری جنحه وجنایت
هر دو قرار گرفته ،مدت مرور زمان که به اساس آن دعوی جزایی ساقط میگردد،
چقدر میباشد؟
توضیح:
اگر چه نوعیت جرم ،قبل از صدور حکم محکمه به اعتبار شدت مجازات پیشبینی شده
در قانون ،شناخته میشود ،اما مرور زمان دعوی جزایی در جرایمی که دارای نوعیت
دوگانۀ بین جنایت و جنحه باشند ،معیار همان جنحه میباشد بدین اساس در جرم زنا
ولواط که در تعدیل فقرۀ( )1مادۀ()427قانون جزاء 22حبس متوسط یا طویل پیشبینی
گردیده،که در کتگوری جنحه در نظر گرفته شود(به دلیل اینکه قانون به نفع متهم
تفسیر میگردد ).اما در مورد مرور زمان مجازات ،مجازات تعیین شده از طرف محکمه
مالک اعتبار میباشد.

 -22به مواد  649- 643کود جزا مراجعه شود .

تشخیص مسایل مفتی به درحدود  ،قصاص ودیات ،توسط محاکم
پرسش : 55
مادۀ اول قانون جزای کشور ،رسیده گی موضوعات حدود وقصاص را به احکام
شریعت اسالم محول نموده و مادۀ( )131قانون اساسی ،در صورتیکه راجع به قضیه
از قضایا ،مواد قانونی در قوانین نافذه کشور سراغ نگردد ،رجوع به احکام شریعت
اسالم را هدایت فرموده است .ولی طوری که مالحظه می گردد ،و حدت مرجع فقهی
وجود نداشته،هر قاضی و هر محکمه مراجعه به مرجعی از کتب فقه می نماید ،که در
دسترس اش قرار دارد .اگر کمیته یی توظیف گردد تا در عرصۀ توحید نظر مراجع
فقهی در موضوعات قضائی به طوری متداوم تبادل نظر نموده و نتایج مباحثات خویش
را توحید نمایند تا در نهایت به شکل طرز العمل ،بعد از تصویب شورایعالی ستره
محکمه در دسترس محاکم قرار گیرد ،بهتر خواهد بود.
توضیح:
در مورد حدود ،قصاص و دیات ،احکام صریح در فقه احناف وجود دارد برای
تشخیص مسایل واحکام مفتی به،محاکم میتوانند به منابع مذکور چون تمسک القضات
امانی که حاوی احکام مفتی به و منابع و مأخذ آن میباشد مراجعه نموده ،حکم شرعی
را صادر نمایند.
تشخیص جرایم متعدد و مرتبط از جرایم غیر مرتبط
پرسش : 56
مادۀ()158قانون جزاء چنین مشعر است:
(( هرگاه شخص مرتکب جرایم متعدد گردد واین جرایم بایک دیگر مرتبط نبوده وقبل
از صدور حکم در مورد یکی از آنها وحدت و هدفی که جرایم مذکور را باهم جمع
کند ،موجود نباشد ،محکمه به جزای پیشبینی شده هر جرم حکم مینماید وجزا های
محکوم بها یکی بعد دیگر باالی وی تنفیذ میگردد )).اکنون در سؤال مطرح میگردد
که شخصی مرتکب جرایم سرقت های متعدد غیر مرتبط در زمان ها ومکانهای مختلف

میشود ،مگر هدف وی واحد میباشد .بنابرآن آیا درهم و قضیه مادۀ()158یا
مادۀ()156قانون جزاء مصداق پیدا میکند؟ در مورد رهنمائی نمائید.
توضیح:
اصوالً جرایم متعدد بدوگونه بحیث جرائم باهم مرتبط عنوان پیدا نموده و مصداق
میگیرند :
اینکه قانون جزاء آن را مسقیماً باهم مرتبط معرفی نموده باشد طوریکه در مادۀ
()153قانون جزاء تصریح گردیده است.
جرایمی که تحت یک فصل و باب واقع گردیده باشند ،طوریکه فقرۀ( )5مادۀ ()153
قانون مذکور صراحت دارد وهرگاهیکه جرایم مرتبط با هدف واحد جرمی انجام شود،
قبل از ینکه بر یکی از آنها حکم صادر گردیده باشد ،محاکم حین رسیده گی به جرایم
متعددیکه در زمان مختلفی به هدف واحد بوقوع پیوسته باشند ،تحت عنوان
«صدورحکم بجمیع مجازات های جرایم و تطبیق مجازات شدیدتر آن» حکم صادر
مینماید.
بناءً در صورت وقوع قضیه استهداء شده ،تطبیق مجازات وفق هدایت مادۀ
()156قانون جزاء صورت میگیرد زیرا شخص مرتکب جرایم متعدد سرقت شده که
در نتیجه افعال متعدد انجام گردیده و باهم مرتبط بوده و تأمین هدف واحد،آنرا جمع
23
نموده است که مصداق مادۀ()156را دارد.
زمان تطبیق حدشراب نوشی
پرسش :57
تطبيق حدشراب نوشي بعداز صدور حكم محكمۀ ابتدایه است يا بعداز نهائي شدن
حكم محکمۀ ابتدایه؟ و قناعت څارنوال و متهم هر دو در تطبيق حدچه نقش دارد؟

 -23به مواد  75و  81کود جزا مراجعه شود .

توضيح:
بين صدور حكم حد و تطبيق مجازات حد تفاوت وجود دارد.چنان ه هرگاه محكمۀ
ابتدایه به حالت مندرج استهداء مواجه گردد ،محکمه با نظرداشت حالت متهم،
كيفيت و شواهد قضيه در صورت اثبات ،حكم خود را طبق شريعت و قانون صادر مي
كند در صورتیکه محکوم علیه باالثر اقرار شرعی بجرم خویش اعتراف نموده و بعداز
محکومیت بحکم محکمه قناعت داشته باشد ،مانع قانونی در تطبیق حکم حد دیده
نمیشود .ولی هرگاه محکوم علیه به حکم محکمه قناعت نه نماید ،در این صورت
مانند سایر قضایا بعداز رسیده گی مراحل محاکماتی طبق احکام قانون تعزیراً در مورد
اجراآت صورت می گیرد.
دالیل و مدارک اثبات حد در تحریک دعوی
پرسش :58
در صورت موجودیت دالیل و مدارک اثبات حد ،صالحیت تحریک و تعقیب دعوی
از کدام مرجع می باشد؟ از طرف مدعی حق العبد یا څارنوالی یا اینکه تشخیص آن از
صالحیت محکمه است؟ چنان ه در هم و موارد از طرف څارنوالی همیشه جزای
تعزیری مطالبه می شود .حال اگر در پیشگاه محکمه شرایط حدود محقق گردد،
محکمۀ می تواند بدون خواست مدعی العموم حکم حد را جاری نماید یا خیر؟
توضیح:
طبق احکام قانون اساسی و قانون اجراآت جزایی ،در تمامی قضایا ،تحریک واقامۀ
دعوی جزایی به پیشگاه محاکم ،بدوش څارنوال میباشد .بناءً اقامه و تحریک دعوی
جزایی در رابطه به حدود توسط څارنوال صورت می گیرد .البته در حاالت که
تحریک دعوی جزایی منوط به شکایت شاکی ومدعی حق العبد باشد ،مانند قذف .در
این رابطه تازمانیکه شکایت شاکی ومدعی حق العبد موجود نباشد ،دعوی جزایی
تحریک شده نمیتواند .

قسمت دوم
موضوعات مدنی ،حقوق عامه  ،واحوال شخصیه

ترک خصومت سوم
پرسش :1
هرگاه مدعي دعوي خويش را درميعاد قانونی تقديم محكمه ننمايد،محکمه نخست
مطابق حكم مادۀ ( )29ودر مرحلۀ دوم مطابق مادۀ ( )32قانون اصول محاكمات
مدني قرار ترك خصومت صادرمی نماید که قرار دومی تابع مرحلۀ استينافي بوده و در
مرحلۀ سوم ،مطابق حكم مادۀ ( )35قانون مذکور قرار ترك خصومت صادر میگردد
و اين قرار نهائي مي باشد .اگر محكمۀ ابتدایه به جای مادۀ ( )35قانون مذکور در
مرحلۀ سوم مطابق حكم مادۀ ( )153قانون اصول محاكمات مدنی قرار ترك
خصومت صادر نمايد .صدور هم و قرار می تواند نهائي تلقي شود يا خير؟
توضيح:
قرار سومی محکمه مبنی بر ترک خصومت مدعی ،در حالت مندرج مادۀ ( )35قانون
اصول محاکمات مدنی قطعی ونهایی است .محاکم در زمینه مکلف به رعایت دقیق
احکام مواد قانون اصول محاکمات مدنی بوده واز اصدار قرار های بی مورد ترک
خصومت جداً خودداری نمایند.
در صورت انکار شخص از نشان شست خود در سند و عدم تشخیص آن
توسط(کریمنال تخنیک) محکمه به شهادت شاهدان حکم نماید یا به سند مذکور؟
پرسش : 2
در رابطه به سند عرفي كه بين دو نفر تحرير مي گردد ،هرگاه شخص مقر از نشان
شست خود درسند انكار نمايد و كريمنال تخنيك آنرا تشخيص كرده نتواند و دو نفر
شاهدان مندرج سند به اقرار مقر و انجام عقد ،اداي شهادت نمايند و شاهدان مذکور

تزكيۀ سري و علني نیز شوند .آیا محكمه به استناد سند حكم نمايد يا مطابق شهادت
شاهدان؟
توضيح:
هرگاه اهل خبره ( كريمنال تخنيك) به صحت انتساب امضاء و يا نشان انگشت
شخص منكر ابراز نظر نمايد ،سبب حكم محکمه ،سند قرار مي گيرد .اما اگر اهل
خبره به صحت و یا عدم صحت انتساب آن به شخص منكر ابراز نظر كرده نتواند،
ارایه كنندۀ سند عرفي مي تواند عقد و يا اقرار مندرج سند را به يكي از وسايل
ديگراثبات به ثبوت برساند.در خصوص سؤال مطرح شده ،باید تذکر داد که سبب
حکم ،شهادت شاهدان قرار میگیرد نه سند.
دعوی اصل رقبه و دعوی منافع رقبه
پرسش : 3
بعضي از قضات ،به اين نظر اند كه در دعاوی مدنی ،دعوي اصل ملكيت« رقبه»
ودعوی منافع آن طور جداگانه رسیده گی شود و دعاوي اموال منقول و غير منقول نيز
بايد از هم تفكيك وبه طور جداگانه مورد رسیده گی قرار گیرد .تاجائيكه به قوانين
نافذه و متحدالمال هاي قضائي ستره محكمه و كتب فقهي مراجعه بعمل آمد ،در اين
مورد كدام قاعده و رهنمود خاص به مالحظه نرسيد ،مطلب قابل توضيح میباشد.
توضيح:
هرگاه دعوی منافع تابع اصل دعوی باشد ،مدعی میتواند دعوی منافع را توأم با دعوی
اصل آن در پیشگاه محکمه اقامه نماید و محاکم نیز بمنظور تسریع رسیده گی قضایا
وجلوگیری از سرگردانی طرفین دعوی ،دعوی منافع را یکجا با دعوی اصل رقبه
رسیده گی و حکم خویش را وفق قانون صادر نمایند.البته اگر مدعی بها ،اموال منقول
ویا غیر منقول بوده که باهم مرتبط نباشد ،محاکم در چنین حالت هر دو دعوی راطور
جداگانه تحت رسیده گی قرار میدهند.

عدم قناعت محکوم له و محکوم علیه به حکم محکمه
پرسش : 4
در بعضي از فيصله هاي مدنی ،نص حكم فیصله ،قسماً به اثبات دعواي مدعي و قسماً
به نفع مدعي عليه صادر میشود در هم وحاالت،طرفین به فيصله محکمه قناعت نكرده
و هر دو استيناف خواه میشوند .در هم و موارد ،اعتراض از كدام يك از طرفين
دعوي خواسته شود؟
توضيح:
در موارديكه هر دو طرف (محكوم له و محكوم عليه) به حكم محکمه قناعت نداشته
باشند ،مي توانند شكايت و اعتراض خود را به محكمۀ فوقاني ارایه نمايند.
طور مثال:
هرگاه محكمه به كمتر از ما ادعای مدعی و مطالبۀ آن حكم نموده باشد ،در اينصورت
مدعي به دليل اينكه حكم محكمه به كمتر از ما ادعایش صادر شده و مدعي عليه به
سبب اينكه وی ازادعای مدعی منكر بوده ،به حکم صادره قناعت نداشته باشد .هر
دو جانب مي توانند بر حکم محكمۀ تحتاني شكايت و اعتراض نمايند .در هم و
قضایا محكمۀ فوقاني هر دو شكايت و اعتراض را طبق احکام قانون اصول محاکمات
مدنی تحت غور و رسيده گي قرار داده ،در زمينه تصميم اتخاذ می نمايد.
دوسیه های نقض شده بدون ضرورت مبرم به محکمۀ ابتدایه ،ارجاع نگردد
پرسش : 5
ديوان مدني و حقوق عامۀ استيناف ،تعدادي از فيصله هاي ديوان مدني محكمه شهري
را نسبت موجوديت خالها و نواقص قانوني نقض و جهت رسيده گي مجدد به محكمۀ
مربوط ارجاع مي نماید و محكمۀابتدایه به توضيح پرسش ( )45استهداآت امور مدني
مندرج کنفرانس ملی قضائی سال 1391استناد نموده و فيصله هاي منقوضه ديوان
مدني استيناف را دوباره به محکمۀ استیناف مسترد مي نمايند .مشكل اين است كه
توضيح پرسش متذكره از يك طرف قضات محكمۀ ابتدایه را جرأت ميبخشد تا جهت
گريز از تراكم كاري خويش به صدور فيصله هاي ناقص اقدام نمايند و از جانب ديگر،

ديوان مدني محکمۀ استيناف درتشكيل دارای( )3نفر قاضي ميباشدکه این موضوع
مشكالتی را در رسیده گی استينافي به بار آورده است .در زمينه طالب هدايت
ميباشيم.
توضيح:
صالحیت های محاکم استیناف در خصوص قضایای مدنی ،احوال شخصیه وحقوق
عامه در مادۀ()398قانون اصول محاکمات مدنی به وضوح پیشبینی گردیده و کدام
ابهامی در آن دیده نمیشود.
بناءً اگر تحقیقات در محکمه استیناف ممکن باشد انجام یا تکمیل تحقیقات توسط
محکمۀ استیناف مانع ندارد.اگر تحقیقات در محکمۀ استیناف نظر به بُعد مسافه یا
سایر حاالت ،ممکن نباشد ،محکمۀ استیناف میتواند دوسیه را به محکمۀ ابتدایۀ
مربوطه ،غرض تحقیقات مسترد نماید .
ادارۀ حقوق مکلف است در صورت عدم قناعت معروض علیه ،دوسیه را بدون
معطلی ،به محکمۀ ذیصالح آن محول نماید
پرسش : 6
اكثر موضوعات مدني ،در ادارات حقوق مانند موضوعات جزائي تحت تحقيق قرار
میگیرد  .حتي هيئت سه نفري ،در زمينه تعيين ودر خصوص اینکه کدام یک از طرفین
ذيحق ميباشند ،نظر داده ميشود .اين اجراآت ادارات حقوق ،خالف هدايت مادۀ
()17قانون اصول محاكمات مدني است و بايد ادارات حقوق به مادۀفوق عمل نموده
در صورت عدم قناعت مدعي عليه ،مكلفيت دارند موضوع را غرض حل و فصل،
محول محكمه نمایند .در زمينه هدايات الزم به ادارات حقوق صادر گردد زيرا كه
تأثیر به سزاي در ساده سازي دارد.
توضيح:
قضاياي مدني قبل از ارجاع به محكمۀ ذيصالح ،ايجاب تحقيقات را نمي نمايد ،بلكه
مطابق حكم مادۀ ( )17قانون اصول محاكمات مدني كه چنين مشعر است:

«عريضه ايكه به ادارۀ حقوق تقديم مي گردد ،در صورت عدم قناعت مدعي عليه يا
طرفين ،محول محكمه مي گردد ».بناءً بتأسی از هدایت فوق،ادارات حقوق مكلف
اند كه در صورت عدم قناعت مدعی علیه،قضیه را همراه با طرفین ،بدون معطلی
محول محکمۀ نمایند.
تجدید نظر مانع تطبیق حکم نهایی محاکم نمی گردد ،مگر در صورت خوف ضرر
جسیم ،که تدارک بعدی آن متعذر باشد
پرسش : 7
تنفیذ فيصله هاي قطعي و نهائي محاكم ،طبق قانون صورت ميگرد ولي مواردي وجود
دارد كه قبل ازتنفیذ حكم نهائي ،از سوي مقام عالي ستره محكمه دوسيه غرض تجديد
نظر مطالبه شده است درين صورت طالب هدايت ميباشيم؟
توضيح:
تجدید نظر خواهی مانع تنفیذ حکم قطعی ونهایی نمی گردد ،ولی هرگاه به اثر تنفیذ
حکم ،قبل از روشن شدن نتیجه تجدید نظر ،خوف وقوع ضرر جسیم که تدارک بعدی
آن متعذر گردد ،وجود داشته باشد وتجدید نظر خواه تقاضای توقف تنفیذ حکم را
نماید ،شورایعالی ستره محکمه صالحیت دارد ،حسب احوال امر توقف موقت تنفیذ
حکم را صادر نماید.
با نشر مصوبات این سیمینار مصوبات قبلی در خصوص موضوع،ملغی میباشد.
دفع متضمن اقرار و دفع غیر متضمن اقرار
پرسش : 8
در مادۀ ( )349قانون اصول محاکمات مدنی ،چنين تصریح گردیده است:
«هرگاه مدعي در مقابل دفع مدعي عليه داير بر ايفاء ،هبه ،شراء ،ابراء ،سوگند ياد
نمود ،در اينصورت مدعي عليه ملزم قرار ميگرد».هم نان موارد دفع صحيح در
مادۀ()347قانون اصول محاکمات مدنی بيان گرديده و در مادۀ ( )351قانون
مذکورچنين آمده است:

«دفع متضمن اقرار در صورت عدم اثبات ،مدعي عليه را محكوم به پرداخت مدعي بها
ميسازد ،در دفع غير متضمن اقرار جريان دعوي به حالت اصلي ادامه مي يابد» سؤال
اينجا است كه اگر ادعاي ايفاء ،هبه ،شراء ،و ابرأ ،دفع متضمن اقرار است ،پس دفع
غیرمتضمن اقرار چه مثالي دارد و اگردفع مذکور دفع متضمن اقرار است ،چرا در مادۀ
( )349در عين موارد حلف به مدعي توجيه مي گردد ،در حاليكه در جزء اول مادۀ
( )351قانون اصول محاکمات مدنی آمده است كه دفع متضمن اقرار در صورت عدم
اثبات ،مدعي عليه را ،محكوم به پرداخت مدعي بها ميسازد،موضوع قابل توضيح
میباشد.
توضيح:
دفع متضمن اقرار آن دفعی است که مدعی علیه درگام نخست به دعوی مدعی ،اقرار
و پیوست بر آن،به سببی متوصل میگردد که در صورت اثبات آن ،دعوی مدعی رد
میگردد چنان ه مدعی علیه دعوی غصب ،بیان نماید که بلی ملک از مدعی بود ،ولی
من آنرا از وی خریده ام یا برایم هبه نموده است که در صورت عدم اثبات شراء وهبه
حلف شرعی نیز از اثر استحالف مدعی بالدفع به مدعی اصل ،قابل توجیه میباشد .و
در صورت نکول وی از حلف دفع مدعی علیه اصل به اثبات میرسد ،زیرا نکول هم از
جملۀ وسایل اثبات است ودر صورت حلف مدعی اصل یا اسقاط حلف از طرف مدعی
بالدفع ،دفع مدعی علیه رد گردیده و ملزم قرار میگیرد .دفع غیر متضمن اقراربه آن
دفعی اطالق میشود که مدعی علیه اصالً به دعوی مدعی اقرار ننموده ،اما در برابر
مطالبه وی سببی را بیان مینماید که هر گاه آنرا ثابت نماید ،دعوی مدعی رد
میگردد،طورمثال:
مدعی علیه سبب مرور زمان را بحیث دفع برای رد دعوی مدعی در محکمه مطرح
نماید که درین حالت مدعی بالدفع مکلف به اثبات دفع خویش بوده و در صورت
اثبات مرور زمان دعوی مدعی اصل رد میگردد و در صورتیکه از اثبات عاجز
بماند،حلف را متوجه مدعی اصل ،نموده میتواند در صورت ادای حلف توسط مدعی
اصل ویا اسقاط حلف از طرف مدعی علیه اصل ،دفع مدعی بالدفع رد گردیده و بعد

از رد دفع مدعی بالدفع ،دعوی به حالت اصلی آن بر میگردد ،یعنی از مدعی اصل بینه
و مدارک اثباتیه مطالبه میگردد .
در صورت غیابت مدعی بعداز دوران دعوی ،به جلب موصوف اکتفاء شود
پرسش : 9
هرگاه مدعی بعد از ترتیب صورت دعوی و درج آن به فورم مخصوص(صورت حال)
غایب وغرض تعقیب دعوایش به محکمه حاضر نگردد ،طبق هدایت موادمندرج فصل
هشتم قانون اصول محاکمات مدنی به جلب وی اقدام میگردد .در صورتیکه به اثر
جلب حاضر نگردد ،طبق هدایت مادۀ ( )146قانون اصول محاکمات مدنی باید اعالن
غیابی صورت گیرد .محکمه در قسمت پرداخت وجه پولی اعالن مذکور از طریق
رادیو تلویزیون محلی به مشکل مواجه است که پول نشراعالن مذکور را چی کسی
بپردازد؟
توضيح:
در صورتیکه مدعی بعد از درج دعوایش به صورتحال غایب گردد ،محکمه وی را
طبق حکم مادۀ()146قانون اصول محاکمات مدنی جلب نموده ،ووفق هدایت
مادۀ()154قانون مذکور ،فیصله صورت میگیرد و نیازی به اعالن از طریق رادیو و
تلویزیون دیده نمیشود.
اکتفاء به وثیقۀ حصروراثت در صورت عجز شخص از آوردن شهود حصر وراثت
پرسش : 11
در دعاوی موروثی ،قبالً در صورتیکه مدعی ،شهود حصروراثت آورده نمیتوانست ،به
تصادق خصمین اکتفاء بعمل می آمد .مصوبۀ(1391/5/11)636شورایعالی ستره
محکمه تصادق خصمین را در جرارث و موت مورث ،طور مطلق ممنوع دانسته
است .زمانیکه یک یا تمام ورثه با اجنبی دعوی داشته باشند ،در اینصورت بجا و دقیق
است که تصدیق اجنبی که خصم باشد ،در ورثه بی اثر است .ولی اگر دعوی در بین
ورثه باشد ،مثالً :خواهر و برادر با دیگر ورثه دعوی نمایند و خواهان حق از متروکه

مورث شان شوند ،در اینصورت اگر تصادق خصمین بین ورثه صورت گیرد،به نظر
ما هیچ مشکلی ندارد و از تأخیر و طوالت جلوگیری صورت میگیرد ،و قضایای
مدنی که اکثر دعوی موروثی است ،در اسرع وقت منفصل خواهد گردید.
توضیح:
در دعاویکه سبب آن ارث باشد ،مدعی مکلف است تا شهود حصروراثت ،موت
مورث و جرارث را حاضر نماید ،در صورتیکه مدعی از احضار شهود ،اظهار عجز
نماید ،به وثیقۀ حصر وراثت نیزاکتفاء شده میتواند .بناءً بانشر این سیمینار ،مصوبۀ
شماره(1391/5/11)636شورایعالی ستره محکمه ملغی میگردد.
تأثیر یا عدم تأثیر نظر اقلیت،در حکم قضایی
پرسش : 11
طبق هدایت مادۀ ( )251قانون اصول محاکمات مدنی حکم محکمه به اکثریت آرای
هیات قضائی ،بعد از ابراز نظراعضاء ورئیس جلسه ،صادرمی گردد .هیچ یک
ازاعضای هیأت قضائی،حق ندارد بدون مجوز قانونی از ابراز رأی ،استنکاف ورزد.
طبق صراحت مادۀ ( )251قانون مذكور ،هرگاه یکی ازاعضای هیأت قضائی به فیصله
اکثریت موافق نباشد ،نظرمشخص خود را در ورقۀ جداگانه تحریر وبعد ازامضاء
ومهر ،ضم فیصله می نماید که این نظردرجلسۀ قضائی قرائت نمی شود.
وهم نان وفق صراحت مادۀ ( )5مقررۀ طرزسلوک قضائی  ،قاضی حق دارد تا
نظریات خود را به صورت آزادانه ابراز نماید .دریک قضیه ،که به اکثریت آرای هیأت
قضائی فیصله صادر گردیده باشد ونظر یک نفر قاضی ضم فیصله صادره موجود باشد،
آیا حکم محکمه با درنظرداشت حکم مادۀ( )266قانون اصول محاکمات مدنی
ومادۀ( )53قانون تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیه درموجودیت نظریۀ اقلیت ،درمحاکم
فوقانی ،قابل احاله ودوران است ویا اینکه فیصلۀ محکمه ،قطعی محسوب ميشود .در
مورد طالب هدایت میباشیم؟

توضيح:
فيصلۀ محكمه عبارت است از« :حكم قضائي در ماهيت موضوع كه به اتفاق آراء
يابه اكثريت آراء صادر ميگردد و بعداز صدور ،داراي آثار قانوني خود ميباشد».
هرگاه در فيصلۀ صادره ،نظر اقليت وجود داشته باشد ،اين نظر از آثار قانوني فيصله
نمي كاهد ،بلكه در مواردي كه فیصله به حكم قانون ،قطعي محسوب ميگردد  ،داراي
آثار خود بوده و قابل تطبيق ميباشد .چنان ه در مادۀ ( )251قانون اصول محاکمات
مدنی ،حکم محکمه تعریف گردیده است وآن ه که به محکوم علیه قابل ابالغ است،
همان حکم اکثریت میباشد و آن ه برآن استیناف طلبی صورت میگیرد ،حکم اکثریت
است و نظر اقلیت ،حکم محسوب نگردیده و باالی آن استیناف طلبی یا فرجام خواهی
صورت گرفته نمیتواند.
نصاب و شرایط شهادت
پرسش : 12
مادۀ()321قانون اصول محاکمات مدنی شرایط و نصاب شهادت را به شریعت اسالم
مفوض نموده وکتب فقه شرایط شهادت را خیلی زیاد تذکر داده است .به سبب عدم
رعایت شرایط ونصاب شهادت توسط محاکم تحتانی به دلیل عدم فیصله ها از طریق
دیوانهاي استیناف ویا ستره محکمه نقض میگردد هکذا ،ذکر اسم آباء یااجداد
اصحاب حدود اربعۀ مدعا بها ،ویا سبب ملکیت آنها که موروثی است یا ملک مطلق و
لزيق است یا متصل،فیصله ها نقض میگردد درحالیکه در این عصر ،خصوصاً درشهر ها
کسی اسم همسایه را نمی شناسدچه رسد به اسم اباء واجداد آنها.
لهذا اگر شرایط و نصاب شهادت طی یک مقرره ،مشخص وسهل گردد ،بهتر خواهد
بود زیرا از نقض فیصله ها و سرگردانی اصحاب دعاوی جلوگیری می شود.
توضيح:
ریاست عمومی تدقیق ومطالعات با درنظر داشت مواد (337و ) 514قانون اصول
محاکمات مدنی درمورد تهیه طرز العمل اقدام نمایند.

صورتهای سبب حکم،در دعوی دفع تعرض
پرسش : 13
در دعاوی دفع تعرض ،مدعی مکلف است تا ذوالید بودن خود را مطابق به مادۀ
()329قانون اصول محاکمات مدنی توسط شاهد ،به اثبات برساندو سپس از مدعی
علیه برای توجیه تعرضش حجت و برهان خواسته میشود ،اما اگر مدعی ،ذوالید بودن
خود را ثابت کرده نتواند ،محاکم در هم و موارد ،چگونه اجراأت نمایند ،خصوصاً
در آنعده قضایا که مدعی آن نمایندۀ قضایای دولت باشد؟
توضیح :
در دعوی دفع تعرض ،لزوماً مدعی در ابتداء ،ذوالید بودن خودرا به وسیلۀ شهود به
اثبات میرساند که بعداز اثبات ذوالیدی از مدعی علیه حجت و برهان (بینه و مدارک
اثباتیه) برای اثبات ملکیتش مطالبه میشود .در صورتیکه مدعی علیه مدارک اثباتیۀ الزم
را برای اثبات ملکیتش حاضر نماید ،محکمه به رد وتسلیم دادن عقار مورد نظر از
جانب مدعی دفع تعرض ،برای مدعی علیه حکم مینماید .هرگاه مدعی علیه ،حجت و
برهان مقبوله حاضر کرده نتواند و اظهار عجز نماید .به منع تعرض مدعی علیه اصدار
حکم صورت میگیرد که درین حالت حلف و نکول ،سبب حکم قرار نمی گیرد  .اما
اگر مدعی علیه در مقابل دعوی مدعی ،به دفع صحیح متوسل گردد ،مدعی علیه
مکلف به اثبات دفعش میگردد ،که در صورت عدم اثبات دفع ،میتواند حلف را متوجه
مدعی دفع تعرض نماید و حلف و نکول در چنین حالت سبب حکم قرار گرفته
میتواند .در دعاوی مربوط به حقوق عامه ،طبق مادۀ هشتم قانون قضایای دولت و
سایر احکام قانون مذکور اجراآت بعمل آید.
غور از نگاه قانونیت بر قرار یا فیصلۀ قطعی ونهایی محکمۀ تحتانی
پرسش : 14
فیصله وقرار محاکم ابتدایه از اثر شکایت و اعتراض مستأنف  ،غرض رسیده گی
استینافی به دیوان مدنی فرستاده میشود ،گاهی دیوان مذکور نسبت عدم استیناف طلبی
بداخل میعاد قانونی ویا به سبب عدم تقدیم اعتراضیه و یا حضور نیافتن به دیوان

،قرارانقضای میعاد مطابق مادۀ()412و قرار سقوط حق اعتراض را مطابق مادۀ ()418
قانون اصول محاکمات مدنی صادر مینماید و دیوان مدنی و حقوق عامه مقام عالی
ستره محکمه هدایت رسیده گی موضوع از لحاظ قانونیت مطابق مادۀ()461قانون
مذکور میدهند ،اگر جهت جلوگیری از تأخیر موضوع،صالحیت رسیده گی قضیه از
لحاظ قانونیت ابتدا ًء به دیوان های استینافی داده شود ،بهتر خواهد بود.
توضیح:
طبق حکم مواد()412و ()418قانون اصول محاکمات مدنی ،هرگاه محکوم علیه در
میعاد قانونی استیناف طلبی نکرد یا به دیوان حاضر نشد و استیناف طلبی خود را
تعقیب ننمود ویا اعتراض خود را تقدیم دیوان نکرد ،دیوان مدنی استیناف طبق احکام
قانون ،قرار قضائی مبنی بر انقضای میعاد و سقوط حق شکایت و یا سقوط حق
اعتراض را صادر مینماید و صالحیت بررسی فیصله و قرار محکمۀ تحتانی را ندارد.
درصورت اعتراض فرجام خواه برقانونیت فیصله و قرار محکمۀ ابتدایه ،دیوان ستره
محکمه موضوع را وفق حکم ماده ()461قانون مذکور غرض بررسی از حیث قانونیت
به دیوان ذیصالح استیناف محول ،آنگاه دیوان مذکور ،حایز صالحیت رسیده گی
فیصله یا قرار محکمۀ تحتانی از نگاه قانونیت میگردد ،نه قبل از آن.
آیادعوی حقابه ایجاب اقامۀ شهود ذوالیدی را میکند
پرسش : 15
شهود ذوالیدی یا تصادق خصمین طبق تعدیل مادۀ()215قانون اصول محاکمات
مدنی در دعوی عقار مد نظر گرفته میشود آیا دعوی حقابه ایجاب شهود ذوالیدی را
میکند یاخیر؟
توضیح :
دعوی حقابه ،ایجاب اقامه شهود ذوالیدی را نمی نماید.

طرز رسیده گی به دعوی تنازع باالیدی
پرسش : 16
چون دعوی تنازع باالیدی ایجاب فیصله را می نماید .در رابطه به آن سؤاالت ذیل
مطرح می گردد:
آیا این فیصله در مرحلۀ ابتدایه قابل تطبیق می باشد یا مانند سایر دعاوی ایجاب غور
استینافی را می نماید؟
در صورتی که ایجاب غور استینافی را نماید ،محکمۀ ابتدایه قبل و بعد از صدور
حکم ،چگونه تصمیم اتخاذ نماید ،زیرا هر دو طرف قضیه ادعای ذوالید بودن را
دارند.
توضیح:
طرزرسیده گی به دعوی تنازع باالیدی در قانون اصول محاکمات مدنی پیشبینی
نگردیده ،محاکم طبق صراحت صفحه (113و)114سمینار رؤسای محاکم
سال1351جهت توحید و انسجام اقوال مشهوره فقه حنفی ،به شرح اتاسی مجلة
االحکام العدلیه اتکاء نموده اجراآت مینمایند.
در شرح مادۀ()1755مجلة االحکام العدلیه شرح اتاسی به نقل قول از مبسوط
سرخسی آمده است که ذوالیدی نیز مانند اصل ملک ،موضوع دعوی بوده می تواند.
توضیح مفهوم(اشخاص )و مصادیق آن ،در مادۀ( )291قانون اصول محاکمات مدنی
پرسش : 17
در مادۀ ()291قانون اصول محاکمات مدنی چنین آمده است:
« اشخاصیکه اسناد عرفی به مهر ،امضاء ویا نشان شست شان در یک خصومت ،ارایه
میشود ،مکلف اند که مهر و امضاء ویا نشان شست خودراتصدیق و یا انکارنماینـد.
سکوت در حکم انکار است».
محاکم حین رسیده گی دعاوی مدنی زمانیکه یکی از طرفین دعوی ،به سند عرفی کـه
در آن نشان شست وامضای عده یی از شهود درج گردیده ،و شخص مقر سند مذکور

فوت میباشد ،اجراأت متفاوت میداشته باشند.برخی از محاکم ،کلمۀ اشخاص راکه در
مادۀ مذکورآمده برشهودمندرج سند عرفی مذکور حمل نموده و به استعالم از ایشـان
در موردتائید یا تصدیق ازنشان شست وامضاء شان اکتفاء نموده ،سـند متـذکره را
مدار حکم دانسته ،مستند به آن حکم صادر مینمایند.
برخی ازمحاکم  ،به تائید یا تصدیق شاهدان مندرج سند عرفی اکتفاءننموده ،بلکه به
شهود متذکره تمام شروط و قیود شهادت را درهنگام ادای شهادت جاری نمـوده ،
هم نان تزکیۀ سری وعلنی را درچنین موارد الزمی میدانند.
چون رویۀ محاکم در مورد شهادت شهودیکه نشان شست وامضاء شان در سند عرفی
درج است یکسان نیست ،بنا ًء در زمینه طالب هدایت شدیم؟
توضیح:
منظور از اشخاص ،در مادۀ ( ،)291اشخاصی اند که در سند علیه خود ها و به نفع
طرف مقابل اقرار نموده اند.
درصورتیکه یکی از طرفین دعوی به سند عرفی استناد نماید ونشان انگشـت مقـر از
طرف اهل خبره تثبیت شده نتواند ،و مقرسندیا وارثین آنها ازنشان شست و امضـاء
ایشان انکار ویا اظهار بی خبری نمایند .دارندۀ سند مکلف است شهودی را که جریان
عقد و معامله را مشاهده و سمع نموده باشند به محکمه حاضر نماید .هرگاه شـهادت
شهود ،باتوافر شروط آن اداء شود ،محکمه حکم خویش را به سبب شهادت شـهود
صادر می نماید.
توضیح مفهوم (طرف دعوی)در مادۀ(یکصدو چهل و چهار)قانون اصول محاکمات
مدنی
پرسش : 18
در مادۀ()144قانون اصول محاکمات مدنی تصریح شده است:
« در صورتیکه خوف کناره گیری طرف دعوی متصور باشد ،محکمه میتواند اورا به
دادن ضمانت حضور ،مکلف نماید ».امادر صورتیکه شخص ،حاضر به دادن ضمانت
نباشد ویا هم ضامنش اورا حاضر نمی سازد ،محاکم چی نوع اجراآت نمایند ؟

توضیح:
هدف از طرف دعوی در مادۀ ()144قانون اصول محاکمات مدنی ،مدعی علیه
میباشد.
مکلف نمودن مدعی علیه توسط محکمه به دادن ضمانت یک اصل است .هرگاه اخذ
ضمانت ازمدعی علیه متصور نباشد ،محکمه مطابق فصل هشتم و فصل نهم قانون
اصول محاکمات مدنی در مورد اجراآت نماید.
مکلف نمودن مدعی به تصحیح صورت دعوی که به محکمه تقدیم می کند
پرسش : 19
مدعی ،دعوی غیر صحیح را تقدیم محکمه می نماید وطبق هدایت مادۀ()211قانون
اصول محاکمات مدنی از طرف محکمۀ مربوطه به تصحیح دعوی مکلف میشود ،ولی
مدعی حاضر به تصحیح صورت دعوی خود نمیشود ،طبق توضیح پرسش شماره
()34کنفرانس ملی قضائی 1391توضیحات مطلوبه را نیز به هئیت قضائی ارایه نمی
نماید ،وبه همان صورت دعوی غیر صحیح خود ،اتکاء می نماید ،در این صورت
محاکم چه نوع اجراأت انجام دهد زیرا فیصلۀ عدم سمع کدام اثری درخصوص حل
وفصل منازعه نداشته وباعث سرگردانی و ضیاع وقت محاکم میشود ،در زمنیه طالب
هدایت میباشیم.
توضیح:
محاکم ،از صدور فیصلۀ عدم سمع دعوی به سبب وجود ابهام ،تناقض و نواقص در
صورت دعوی جداً خود داری نمایند .محکمه نخست طبق حکم مادۀ()211قانون
اصول محاکمات مدنی ،مدعی را مکلف به تصحیح صورت دعوایش نماید ،اگر مدعی
صورت دعوی صحیحه را تقدیم نکرد ،مطابق به مادۀ ()213قانون مذکور ،با
استیضاح و استعالم از دعوی مدعی ،رفع ابهام و نواقص نموده به انفصال دعوی اقدام
واال به رد دعوایش تصمیم اتخاذ نماید.

تطبیق سند در مدعا بها ،توسط اهل خبره
پرسش : 21
گاهی محاکم در اسباب حکم خود به قبالۀ شرعی یاوثایق استناد می نمایند ،ولی قبل از
استناد به آن از صحت تطبیق آن در مدعی بها طبق احکام مندرج مواد(،175
176و)177قانون اصول محاکمات مدنی توسط اهل خبره خود را مطمین نمیسازند
نسبت عدم تحقیقات امالکی دقیق ،توسط محکمه مربوطه،زمینه برای بروز اشکال در
تنفیذ حکم نهایی محاکم مساعد میگردد ،موضوع قابل توضیح است؟
توضیح:
در صورتیکه محاکم در اسباب حکم خود به وثایق واسناد قانونی ورسمی استناد
نمایند ،الزم است قبل از استناد برآن و صدور حکم ،اسناد را بر مدعی بها از طریق
اهل خبره،تطبیق نمایند .در صورتیکه نظر اهل خبره اطمینان محکمه را فراهم نماید،
به صدور تصمیم قضایی مبادرت ورزند .البته مجرد داشتن سند ،بدون مطابقت
محدودۀ مندرج آن باالی عقار مدعی بها ،سبب و دلیل حکم قرار گرفته نمیتواند.
رعایت شرایط عمومی و خصوصی دعاوی
پرسش : 21
عده یی از محاکم در دعاوی میراث ،صورت دعوی مدعی را که حاوی مطالبۀ تقسیم
باالفراز و مناسخه میباشد ،به صورت دقیق مالحظه نکرده وخودرا از صحت صورت
دعوی مدعی طبق مواد (26و)211قانون اصول محاکمات مدنی از لحاظ رعایت
ویا رعایت قواعد میراثی و سایر احکام آن ،مطمین نمیسازند ودعوی غیر صحیح را
داخل صورتحال می نمایند و بعدازصدور فیصله ،باالی آن اعتراض صورت می گیرد.
فیصله حینیکه در مرحلۀ استینافی و فرجامی بررسی میگردد واقعاً تفاوت در سهام ورثۀ
ونقایص در تطبیق قواعد میراث به مشاهده میرسد .بناءً بر قضات الزم است تا صورت
دعوی مدعی را در عموم دعاوی و خاصتاً در دعوی میراثی دقیقاً مالحظه ومطالعه
نموده  ،در صورت عدم صحت آن ،مدعی را قانوناً به تصحیح آن مکلف نمایند.

توضیح:
بدون شک هردعوی دارای شرایط عمومی و خصوصی خود بوده که رعایت آن در
حین ترتیب صورت دعوی از طرف مدعی و در دعوی دفع ،از طرف مدعی علیه،
حتمی میباشد .بناءً محاکم در عموم دعاوی وخاصتاً در دعوی میراثی مکلف اند تا در
خصوص صحت دعوی اطمینان خود را حاصل نموده ،و بعداً قضیه را داخل صورتحال
نمایند.
موجود بودن کاپی وثایق مربوط ،در دوسیه ها
پرسش : 22
در بعضی از دعاوی ،مدعی یا مدعی علیه ویا هر دو ،وکیل میباشند ،ولی وکالت خط
هردو یا یکی از آنها در دوسیه موجود نمی باشد .بناءً معلوم شده نمیتواند که وکیل
درچه موضوع و تاکدام مرحلۀ محاکماتی دارای صالحیت میباشد.
توضیح:
محاکم مکلف اند،مطابق حکم مادۀ()216قانون اصول محاکمات مدنی کاپی فیصله،
وکالت خط ،وصایت خط وغیره اسناد که به آن استناد نموده اند ضم دوسیه نمایند،
تا صالحیت های اشخاصیکه به صفت وکیل ،وصی ،قیم و ...مقرر شده اند ،مشخص
گردد.
مقیاس برای اندازه گیری زمین
پرسش : 23
در بعضی از فیصله ها دیده میشود که مدعی در صورت دعوی مدعی بهای غیر
منقول ،مساحت مدعی بها را به مقیاس محلی ،چون تخمریز ،من  ،بزرافشان ،وغیره
ذکر می نمایند که این مقیاس مساحت ،دقیق نبوده میباید اندازۀ ما ادعای شان را به
جریب و متراژ که مساحت اصلی وغیر قابل تغییر میباشد ،ترتیب نمایند.
توضیح:
درمناطق مختلف کشور ،مقیاس اندازه گیری زمین تفاوت دارد .در ادارات امالک
زمین داری اشخاص ،به مقیاس محلی ثبت دفتر میباشد.بناءً محاکم در پهلوی ذکر

مقیاس محلی ،از ادارات ذیربط مقیاس رسمی مدعی بها را طبق احکام قانون مربوطه،
رسماً مطالبه و در حکم خویش آنرا تصریح نمایند.
ادای شهادت از روی نوشته
پرسش : 24
طبق متحدالمال()1726/1624مورخ،1395/6/15نسبت کثرت و تعدد مدعابهای
منقول و یا کثرت حدود اربعۀ مدعی بهای غیر منقول ،شهود میتوانند ،شهادت خود را
به دو صورت انجام دهند -1 .متن شهادت درخارج محکمه تحریر و در مجالس
قضاء قرائت گردد -2 .متن شهادت تحت نظر هیأت قضائی تحریر و بعداً قرائت
شود .اما در صورتی که در دعوی میراثی  ،شهود حصر وراثت نتوانند  ،نسبت کثرت
ورثۀ  ،از یاد ادای شهادت نمایند  ،میتواند از روی نوشته ادای شهادت نمایند یا خیر؟
توضیح:
در صورتیکه شهود حصر وراثت ،موت مورث و جرارث در دعاوی موروثی که
دارای مناسخه بوده و تعداد ورثۀ ومتوفیون زیاد باشد و یا در شهادت اثبات،
درصورت کثرت حدود که شاهدان ازیاد ،ادای شهادت کرده نتوانند،ادای شهادت از
روی نوشته یی که درپیشگاه هئیت قضایی که از زبان شهود تحریر شده است ،مانع
ندارد .با نشر این توضیح ،متحدالمال شماره( )1726-1624مورخ 1395/6/15
لغو میگردد.
اقساط محصول
پرسش : 25
درمادۀ ( )18قانون طرز تحصیل حقوق چنین بیان شده است »:که در صورت
عدم توانایی یاعسر مدیون ،ادارۀ حقوق به اذن محکمۀ میتواند دین را به اقساط
مختلف حصول نماید وتعیین قسط به صورت ماهوار بوده واز نه قسط بیشتر بوده
نمیتواند ».
مشکل در این است که درمادۀ مذکور برای هر قسط مدت  ،مشـخص نگردیـده
است .از جانب دیگر درمادۀ مذکور بیان شده که اقساط بصورت مـاهوار تعیـین

میگردد .آیا هر قسط از یک ماه بیشتر نباشد ویا ا ینکه هر قسط نظر بـه در آمـد
مدیون از طرف قاضی سنجیده شده ومدت مشخص برای پرداخت دین مذکورتعیین
گردد ،بناءً خواستار وضاحت مادۀ مذکور میباشیم .
توضیح:
فقرات (1و)2مادۀ()18قانون طرز تحصیل حقوق  ،در موضوع صراحت دارد .در
تأدیۀ اقساط نه گانه ،استطاعت مدیون در نظر گرفته میشود ،تا وی بتواند در آن مدت
مبلغ معین شده رابرای دائنین خویش تأدیه نماید .ادارۀحقوق ،موضوع رابه محکمۀ
حاکمه پیشنهاد ومحکمه همۀ ظروف و حاالت مدیون را مالحظه و چگونگی تأدیۀ
اقساط دین را تجویز مینماید.
چگونگی اقامۀ دعوی شفع
پرسش : 26
به صورت عموم در دعوی شفع ،مدعی شفع باالی هر یک از بایع ومشتری که
ذوالید باشد اقامه دعوی مینماید اما درمادۀ(  )2233قانون مدنی چنین آمده است:
(( دعوی شفیع علیه بایع ومشتری در ظرف سی روز بعداز اعالن متذکرۀ
مادۀ( )2232این قانون به محکمۀ تقدیم میشود که عقار مورد نظر در حوزۀ
صالحیت آن قرار دارد ،در غیر آن حق شفیع ساقط میگردد)).
به همین طور مادۀ( )2234قانون مذکور تصریح نموده است«:هرگاه مبیعه دردست
بایع باشد تازمانیکه مشتری حاضر نشود شهادت بر او شنیده نمیشود  ،»...عمل
ورویۀ محاکم متفاوت است .آیا دعوی شفع باالی بایع و مشتری دایر گردد
ویاباالی ذوالید؟
توضیح:
محاکم مکلف اند طبق احکام مواد(2233و)2234و سایر احکام ذیربط قانون مدنی
در مورد اجراآت نمایند.

عدم حضور مدعی علیه به محکمه بعداز اتمام مهلت و اجراآت محکمه در آن خصوص
پرسش : 27
مادۀ()162قانون اصول محاکمات مدنی باذکر دالیل قابل توضیح است.
توضیح:
درصورتیکه مدعی علیه به نسبت معاذیر قانونی از محکمه مهلت تقاضا نماید ،محکمه
با نظرداشت معذرت مدعی علیه ،به وی مهلت الزم میدهد ورسیده گی قضیه را الی
تکمیل مهلت داده شده معطل می نماید .در صورتیکه مدت تعطیل ،تکمیل و مدعی
علیه به محکمه حاضر شده نتواند ،مادۀ()162قانون اصول محاکمات مدنی برای
محکمه دو نوع اجراأت را پیشبینی نموده است.
اول:محکمه با نظرداشت عذر مدعی علیه که هنوز رفع نگردیده و به مدت بیشتر
ضرورت دارد ویا نظر به حاالت خاص دیگر که عدم حضور مدعی علیه را موجه
میسازد ،مهلت داده شده را تمدید نموده میتواند.
دوم :اگر مدعی علیه باوجود رفع عذر و عدم موجودیت معاذیر قانونی ،به محکمه
حاضر نگردد،محکمه طبق حکم فصل نهم قانون اصول محاکمات مدنی اجراأت و
احکام غیابی را در زمینه تطبیق و فیصله خویش را در مورد صادر می نماید.
کناره گیری مستأنف علیه در رسیده گی استینافی
پرسش : 28
بعضی دوسیه های قضایای مدنی ،به دیوان های مدنی محکمۀ استیناف ،مواصلت
میورزد و محکوم علیه ،اصرار دارد که دوسیه مورد غور استینافی قرار گیرد ،ولی
چون به اساس فیصلۀ محکمۀ ابتدایه حکم به نفع محکوم له صادر گردیده است
موصوف حاضر محکمه نمیگردد .سؤال این است که هرگاه پروسۀ جلب و احضار در
صورت غیابت محکوم له در مرحلۀ استینافی باالی وی تطبیق گردد ،عدالت به وجه

احسن تأمین گردیده ،واز سرگردانی اصحاب دعوی وضیاع وقت محکمه ،جلوگیری
به عمل خواهد آمد؟
توضیح:
در صورتیکه مستأنف حاضر باشد ،اما مستأنف علیه خود را کناره نماید ،دیوان
مربوطه طبق احکام فصل هشتم و نهم قانون اصول محاکمات مدنی وطبق روحیۀ مواد
( 381 ،389و)391قانون مذکور به جلب مستأنف علیه اقدام و در صورت عدم
حضور مستأنف علیه ،دیوان مربوط برای موصوف وکیل مسخر تعیین ،از مستأنف
اعتراض و از وکیل مسخر ،جواب اعتراض ،مطالبه نموده به رسیده گی استینافی
موضوع اقدام و صالحیت های مندرج مادۀ()398قانون اصول محاکمات مدنی را
اعمال می نماید.
دعوی شخص ثالث
پرسش : 29
در مورد مواد(241و)421قانون اصول محاکمات مدنی ،اگر وضاحت داده شود.
بهتر است .که آیامحکمه در خواست شخص ثالث را قبل از درج صورت دعوی
مدعی بپذیرد ویا بعداز درج صورت دعوی وقبل از به پایان رسیدن مراحل قانونی ،در
صورتیکه صورت دعوی مدعی درج صورت حال شده باشد ،آیامحکمه از شخص
ثالث ،بعد از تقدیم عریضه صورت دعوی مطالبه کند یاخیر؟ در صورت ورود شخص
ثالث ،مدعی قبلی ومدعی علیه قبلی ،صفت مدعی را دارند یامدعی علیه را؟
توضیح:
هرگاه دعوی شخص ثالث قبل از داخل شدن دعوی به صورتحال یا بعد از آن وقبل
از صدور فیصله مطرح گردد ،محکمۀ آنرا در یک صورتحال وداخل یک فیصله،
تحت رسیده گی قرار میدهد .در صورتیکه دعوی شخص ثالث بعداز صدور فیصله
ابتدائی صورت گیرد ،شخص ثالث در محکمۀ استیناف بحیث معترض تقدیم اعتراض
نموده میتواند محکمۀ استیناف در صورت نقض حکم محکمۀ ابتدایه ،موضوع را
جهت رسیده گی مجدد به محکمۀ ابتدایه ذیصالح محول مینماید ومحکمۀ ابتدایه

ادعای شخص ثالث را نیز توأم با دعوی قبلی رسیده گی می نماید .موقف شخص ثالث
در قضیه موقف مدعی بوده و طرفین اصلی دعوی موقف مدعی علیه را به خود می
گیرند.
تعیین قیم
پرسش :31
طبق حکم فقرۀ()2مادۀ()319قانون مدنی افغانستان ،قیم برای ادارۀ اموال شخص
محجور تعیین میگردد.در بعضی حاالت قیم حاضر محکمه شده وخواهان تجویز فروش
مال شخص محجور به دالیل مختلف میگردد مانند :مصارف مریضی ویا اینکه مال از
مورث محجور باقیمانده ودر پهلوی شخص محجور ،ورثۀ دیگر نیز وجود دارد.
آیادر هم وحالت محکمۀ میتواند که تجویز به فروش مال شخص محجور ،اتخاذ
نماید ویاخیر؟
توضیح:
در مورد قیم مطابق مادۀ()322قانون مدنی افغانستان با نظرداشت مواد (289و)291
قانون مذکور تمام احکام مربوط به وصی قابل تطبیق است ،بناءً محکمه تجویز فروش
اموال محجور را در صورتیکه به خیر او باشد با رعایت شروط مندرج توضیح پرسش
شماره()35این بخش اتخاذ نموده میتواند.
حلف
پرسش :31
در بعضی از قضایا ،مدعی علیه در جواب تحریریش به دفعی متوسل میشود و محکمه
نیز آنرا دفع صحیح تشخیص می نماید ،ولی از مدعی اصل که در این حالت مدعی
علیه بالدفع قرار گرفته ،جواب دفع مطالبه نمی گردد و دعوی مدعی علیه بدون
جواب تحت رسیده گی قرار میگیرد .این معمول خالف اصول محاکمه بوده ،سبب
نقض فیصله ها و سرگردانی خلق اهلل میگردد ،درین مورد محاکم قابل رهنمائی
میباشند.

توضیح:
محاکم مکلف اند در صورتیکه مدعی علیه به دفع صحیح متوسل گردد ،از مدعی اصل
جواب مطالبه نمایند .در صورت اقرار مدعی به اثبات دفع مدعی علیه ورد دعوی
مدعی تصمیم اتخاذ می گردد در صورت انکار مدعی االصل ،مدعی بالدفع مکلف به
اثبات دفع خود می باشد .در حالت عجز از اثبات دفع ،به اساس استحالف مدعی
بالدفع ،حلف شرعی به مدعی اصل (مدعی علیه بالدفع) توجیه میشود و حلف و نکول
دارای اثرات قانونی خود میباشد.
لزوم تعیین اهل خبره در دعاوی میراثی ،تعیین باالستقالل سهم ورثه و تذکر آن در نص
حکم
پرسش : 32
طبق صراحت مادۀ()1951قانون مدنی:
« تقسیم عبارت است از تعین حصۀ مشاع وادای آن ،که به رضایت شرکأ یـا حکـم
محکمه صورت میگیرد».
مادۀ()1956قانون مدنی چنین صراحت دارد:
« اهل خبره حصص را بر اساس خورد ترین سهم تقسیم میکند گرچه تقسـیم جزئـی
باشد ،در صورت عدم امکان میتوانند حصۀ هر یک از شـرکاء را تعیـین ومجـزاء
نمایند ».ولی در دعوی ترکه وتقسیم قضائی ملکیت عقاری قابل تقسیم موروثی ،فیصله
های که از محاکم جهت غور فرجامی مواصلت می ورزند ،اکثـر محـاکم بـاوجود
تقاضای افراز سهم و رد تسلیمی آن ،متروکه راباز هم به صورت مشـاع گذاشـته و
صرف به رد و تسلیمی سهم مشاعی مدعی بر مدعی علیه،حکم می نمایند .بعضـی از
محاکم باموجودیت صراحت مواد()1955قانون مدنی که هدایت به توظیف نمـودن
اهل خبره میباشد ،متروکۀ قابل تقسیم را افراز ،نمی نمایند که از یک طـرف فیصـلۀ
صادرۀ محکمه را مواجه به نقض می نمایند واز جانب دیگر محصول فیصله اخذ شده
نمیتواند.

جهت تأمین اجراأت یکسان قضائی محاکم ،در دعوی ترکه وتقسیم قضائی در مطابقت
با احکام قانون مدنی افغانستان ،محاکم را رهنمائی فرموده ممنون سازند.
توضیح:
حکم مادۀ()1955قانون مدنی افغانستان در خصوص تعین اهل خبره در دعاوی میراثی
که مدعی بها ،اموال غیر منقول باشد ،صراحت کامل داشته ،محاکم حین رسیده گی
به چنین دعاوی ،تعین اهل خبره را در نظر گیرند وهم نان اهل خبره در زمینۀ تعیین و
مجزاء نمودن سهم هر یک از ورثه وفق هدایت مادۀ()1956قانون مذکور مکلفیت
قانونی داشته و لزوماً باید سهام هر یک را مجزاء و مشخص نموده ومحکمه نیز درنص
حکم خود به آن تصریح نماید  ،تا معضلۀ اشکال در تنفیذ و سایر ابهامات در آینده
حل گردد و هریک از ورثه بتواند در سهم وحصۀ معینه اش که محدود به حدود و
مفرز باشد تصرف مالکانۀ باالستقالل نماید،ومحصول فیصله نیز اخذ گردد.
توضیح در مورد څارنوال مدنی (وکیل مسخر) و مساعد حقوقی
پرسش : 33
در مادۀ( )159قانون اصول محاکمات مدنی ،څارنوال مدنی یا «وکیل مسخر»
پیشبینی شده است .در حالیکه طبق صراحت مادۀ(4و)13مقررۀ مساعدت های
حقوقی«،مساعد حقوقی» در قضایای مدنی برای اطفال و زنان بی بضاعت مقرر میشود
نه اشخاص غایب.
لذا غرض رفع تعارض و جلوگیری از ابهام ،موضوع قابل بازنگری است زیرا «مساعد
حقوقی»برای اشخاص خاص«اطفال و زنان بی بضاعت»مقرر گردیده ومطابق
مادۀ( )159قانون اصول محاکمات مدنی،څارنوال مدنی برای اشخاص غایب به عنوان
وکیل مسخر مقرر میگردد.
توضیح:
حکم مادۀ( )159قانون اصول محاکمات مدنی حالت خاصی را که مدعی علیه غایب
باشد ،به حیث آخرین گزینه بمنظور رسیده گی ،قضایای وارده پیشبینی نموده است و

باحکم مادۀ( )13مقررۀ مساعدت های حقوقی که شامل حالت جداگانه میباشد در
تعارض نبوده ونمیباشد،بناءً نصب وکیل مسخر از صالحیت محکمۀ ذیصالح میباشد.
اختالف در تاریخ وفات مورث و استفاده از قاعدۀ ترجیح بینات
پرسش : 34
قبالً از طرف یکی از اصحاب دعوی وثیقۀ حصر وراثت ترتیب گردیده ،در جریان
دعوی در رابطه به تقدیم و تأخیر تاریخ وفات متوفی که درج وثیقۀ خط مذکور
گردیده ،بین متداعیان اختالف پیدا میشود ،طرف استدالل میکند که اخبار مقرون
راجع به تاریخ وفات متوفی مبنی برگمان بوده ،نه به اساس مشاهده و مقرون وثیقه نیز
این مطلب را تائید میدارند .بناءً با توجه به این که تاریخ وفات متوفی در اثبات و عدم
اثبات مدعی بها تاثیر مهم دارد ،در صورت بروز اختالف در خصوص تقدیم یا تأخیر
تاریخ وفات متوفی چه باید کرد؟
توضیح:
در صورتیکه متداعیان در مورد تاریخ وفات مؤرث شان اختالف داشته و این اختالف
به ذیحق بودن و عدم ذیحق بودن یکی از طرفین و یا در کمیت حقوق شان در متروکه
مؤثر باشد ،در هم و حالت محکمه بعد از دوران دعوی (یعنی پس از داخل نمودن
صورت دعوی و جواب آن به صورتحال)موضوع را با در نظر داشت قاعدۀ ترجیح
بینات رسیده گی می نماید ،وبه این اساس وثیقۀ حصر وراثت و تاریخ مندرج آن سبب
حکم قرار نمی گیرد.
حدود تصرفات وصی در اموال صغیر
پرسش : 35
در بعضی حاالت برای صغیر وصی تعیین گردیده ،وصی مذکوراز محکمه خواهان
تجویز در مورد فروش مال صغیر میشود .زمانیکه به قانون مدنی افغانستان مراجعه می
شود ،در مادۀ()314آن وصی بدون اجازۀ محکمه ،صالحیت فروش مال صغیر را
ندارد .سؤال این است ،در صورتیکه مال موروثی از جملۀ نمرات رهایشی یا خانه

باشد که قابل قسمت و تجزیه نبوده و تعداد ورثۀ کبیر زیاد باشد وخواهان فروش
باشند ،در هم و حالت محکمه تجویز به فروش بگیرد ویا خیر؟
توضیح:
مادۀ()314قانون مدنی افغانستان تصرفات وصی را در موارد مشخص از جمله خرید و
فروش اموال صغیر ،مقید به اذن محکمه نموده وعلت آن هم حمایت از حقوق صغیر
است .بناءً وظیفۀ محکمه است که در موارد مندرج مادۀ()314و دیگر مواردیکه
قانون مدنی تصرف وصی را مقید به اذن محکمه نموده ،منفعت صغیر را در نظر
گرفته و تجویز قانونی اتخاذ نماید .فروش عقار صغیر جایز نیست مگر دراحوال ذیل :
اول :آنکه بیع به کمتر از ثمن مثل نباشد.
دوم :آنکه برای نفقه وکسوت صغیر باشد .
سوم :آنکه برای ادای دینی بوده که برذمه میت باشد
چهارم :آنکه بیع مذکور برای نفاذ وصیت میت بوده که بغیر از این عقار ،برای نفاذ آن
مال دیگری وجود نداشته باشد.
پنجم  :آنکه عقار مبیعه چنان عقاری بوده که مصارف آن از عوایدش زیاد شود.
ششم:آنکه بیع عقار به سبب خرابی ونقصان درعقار باشد .
هفتم :آنکه عقار به دست متغلب باشد.
هشتم  :آنکه صغیر مال منقول نداشته باشد.
نهم :آنکه سهم صغیر نسبت به سهام سایر شرکا اندک باشدو سایر شرکا سهم خود را
بفروشند ،در احوال فوق محکمه میتواند بفروش عقار صغیر تجویز اتخاذ نماید.

بخش موضوعات حقوق عامه
محاط یا ملحق بودن مدعی بهای عقاری  ،به امالک دولتی یا شایبۀ دولتی بودن آن
پرسش : 36
در رابطه به دعوي عقار بين دو شخص حقيقي و دولت مصوبۀ ( )111مورخ
 1388/8/12مندرج صفحۀ ( )717كتاب مجموع متحدالمالهای ستره محكمه
چنین صراحت دارد:
(( اگر امالك متصرفهء اشخاص بنام يكي از طرفين دعوي و يا مورث شان در دفتر
امالك و ماليه قيديت نداشته و داراي اسناد بنيادي نباشد ،محكمه از اجراآت در
هم و موضوعات به اساس هدايت ياد داشت  )719مورخ  1385/9/13شورایعالی
ستره محکمه اجتناب نموده ،دوسيه را به وزارت عدليه ارسال نمايند تا از طريق
قضاياي دولت بررسي و هرگاه ادعايی داشته باشند ،باالي شخص ذواليد در محكمه
مربوط اقامه نمايند ،در غير آن از موضوع به محكمه رسماً خبر بدهند تا محكمه به
دعوي بين دو شخص حقيقي رسيده گي نمايد)).
در حالیکه در برابر پرسش  )42مندرج صفحۀ ( )221اسناد و مصوبات كانفرانس
ملي قضائي  1391چنين توضيح داده شده:
(( تجويز سيمينار رؤساي محاكم واليات منعقدۀ سال  1351بار ديگر تائيد مي شود.
لذا هرگاه دعوي ملكيت بين طرفين دعوي و در عين حال با دولت در ميان باشد،
نخست دعوي افراد حقيقي منفصل و در ثاني نمايندۀ قضاياي دولت مي تواند بر
محكوم له اقامه دعوي نمايد)).
چنانکه ديده ميشود بين دو توضيح فوق تفاوت وجود دارد  .به منظور تأمين اجراآت
همگون در زمينه طالب هدايت ميباشيم.

توضيح:
محاکم حین ارزیابی مقدماتی هم و قضایا توجه نمایند ،هرگاه عقار مدعی بها محاط یا
ملحق به امالک دولتی بوده یا شایبۀ دولتی بودن آن متصور باشد ویا احتمال مواضعه
بین دو شخص حقیقی وجود داشته باشد .اوراق به ادارۀ قضایای دولت مربوطه احاله
گردد تا طبق قانون قضایای دولت وغیره قوانین نافذه ،در زمینه اجراآت الزم صورت
گیرد .با انفاذ مصوبات این سیمینار مصوبات قبلی در زمینه ملغی دانسته می شود.
هرگاه مدعا بها در تصرف دولت باشد  .اشخاص و افراد به عنوان مدعی اقامۀ دعوی
نموده میتوانند و در صورتیکه مدعا بها تحت تصرف اشخاص باشد ،ادارۀ قضایای
دولت مکلف به اقامه دعوی میباشد یا خیر؟
پرسش : 37
فقرۀ دوم مادۀ هشتم فرمان ( )83مقام رياست جمهوري به دليل مغايرت آن با مادۀ
( )121قانون اساسي ،از طرف شورايعالي ستره محكمه طي مصوبۀ( صفحه
)413مندرج مصوبات سيمينار روساي محاكم سال  1386لغو گرديده است .به نظر
اين ادارۀ ،فرمان ( )83به خصوص فقرۀ دوم مادۀ هشتم آن ،تحول مهم در احياي
منافع عامه محسوب ميشود توقع اين است كه در شرايط دشوار و توسعۀ روز افزون
غصب ملكيت هاي عامه ،بهتر است مقامات يكبار ديگر روي موضوع غور نمايند.
توضيح:
در زمینه مادۀ هشتم قانون قضایای دولت و سایر احکام مواد قانون مذکور ،صراحت
دارد،محاکم طبقًا اجراآت نمایند.
دعوی غصب باالی ذوالید فعلی اقامه میگردد
پرسش : 38
درارتباط به بعضی ازپروژه های شهری چون دشت شادیان ،جنوب میکانیزۀ زراعتی که
زمین برای اشخاص متعدد توزیع وفعالً درهریک ازاین قطعات صد ها فامیل ساکن شده
اند ،معضالت عدیده را به وجود آورده است.

جریان موضوع درجلسه مورخ -1392/2/12کمیسیون هماهنگی ادارات عدلی
وقضائی مطرح بحث قرارگرفت از اینکه افراد واشخاص زورمند هزاران جریب زمین
را خالف قانون غصب ،بعداً آنها را به نمرات خورد وکوچک تبدیل نموده ،باالی
افراد واشخاص بفروش رسانیده اند ،که تعداد افراد واشخاص مذکور به هزاران تن
میرسد و افراد اخیر الذکر باالثرقباله های شرعی هرنمره را بفروش رسانیده اند،
اگرباالی هزاران نفراقامه دعوی صورت گیرد ،هزاران دوسیه به دیوان های حقوق
عامه احاله می گردد .بادرنظرداشت مواعید مندرج مواد()211و( )211قانون اصول
محاکمات مدنی مشکل به محاکم ایجاد خواهد شد ،رؤسای دیوان های استینافی را
نظربراین شد ،که اگر ریاست محترم عدلیه ،علیه غاصبین اولی که ابتدأ به طور یکجا،
هزاران جریب زمین را غصب نموده اند ،اقامه دعوی نموده ومطالبه قیمت زمین های
غصب شده را نماید موزون خواهد بود .با آنهم طالب هدایت هستیم.
توضيح:
در صورتیکه ملکیت مغصوبه ،ملکیت عامه باشد طبق مادۀ هشتم و سایر احکام مواد
قانون قضایای دولت اجراآت صورت گیرد.

بخش موضوعات احوال شخصیه
اهلیت ازدواج برای اناث
پرسش : 39
مادۀ ( )71قانون مدني افغانستان اهليت ازدواج را در ذكور سن ( )18و در اناث
تکمیل شانزده سالگي پيشبيني نموده و اين ماده با مادۀ ( )71قانون مذكور سازگار
نيست ،زيرا در فقرۀ ( )1مادۀ متذكره عقد ازدواج دختری که شانزده سالگي را
تكميل نكرده باشد ،از طرف پدر صحيح التصرف درست دانسته شده است .بناءً فقرۀ
( )1مادۀ ( )71با مادۀ ( )71در تناقض ديده ميشود و از جانبي فقرۀ ( )2مادۀ ()71
قانون مدني ،عقد ازدواج دختر كمتر از پانزده سال را به هيچ وجه ،جايز ندانسته در
زمينه طالب رهنمایي هستيم.
توضيح:
مطابق حكم مادۀ ( )71قانون مدني ،اهليت ازدواج براي ذكور تکمیل سن ( )18و
براي اناث تكميل سن ( )16سال مي باشد.
حكم فقرۀ ( )1مادۀ( )71قانون مدني مبني براينكه:
« هرگاه دختر سن مندرج مادۀ ( )71اين قانون را تكميل نكرده باشد ،عقد ازدواج
وي تنها توسط پدر صحيح التصرف يا محكمۀ با صالحيت صورت گرفته مي تواند،».
تخصيص بعداز تعميم بوده با مادۀ ( )71در تناقض قرار ندارد و طبق فقرۀ ( )2مادۀ
( )71قانون مذكور پدر صحيح التصرف و محكمه مي توانند عقد نكاح صغيره یي را
كه سن پانزده سالگي را تكميل و شانزد سالگي را تكميل نكرده باشد ،منعقد سازند،
نه كمتر از پانزده ساله را.

دیوان استیناف ،باالی قرار انصراف از دعوی نامزدی غور نموده میتواند یا خیر؟
پرسش : 41
به موجب هدايت بند ( )2مادۀ ( )112قانون اصول محاكمات مدني ،انصراف از
دعوي نامزدي توسط قرار قضائي صورت ميگيرد و اين قرار قطعي بوده و ايجاب غور
استينافي را نمي كند ،هرگاه معروض عليه در محكمۀ استيناف ادعاي عقد نكاح را
نمايد ،ديوان استيناف بر قرار مذكور غور كرده ميتواند و يا نه؟ موضوع قابل توضيح
است.
توضيح:
طرز رسیده گی به موضوع انصراف از دعوی نامزدی ،در مواد(112الی)115قانون
اصول محاکمات مدنی و هکذا در مادۀ()64قانون مدنی بیان گردیده است .وهرگاه
معروض علیه در حین مطالبه فسخ نامزدی ادعای نکاح را نماید ،محکمه طبق رهنمود
مادۀ()114قانون اصول محاکمات مدنی ،اجراأت مینماید ،البته در صورتیکه معروض
علیه در محکمۀ ابتدایه دعوای نکاح را اقامه نکرده و قرار انصراف از نامزدی صادر
گردیده باشد ،قانوناً قرار قضائی مذکور مبنی بر انصراف ازنامزدی نهایی میباشد.
واقامۀ دعوی نکاح در مرحلۀ استینافی خالف حکم مادۀ( )415قانون اصول
محاکمات مدنی بوده و قابل دوران نمی باشد.
شخصیکه بدون عذر موجه از دعوی نکاح در محکمه کناره گیری کند،آیا محکمه
می تواند به اساس درخواست طرف مقابل ،قرار انصراف از نامزدی را صادر نماید؟
پرسش : 41
درقضاياي انصراف از نامزدي كه از طرف دختر محول محكمه ميگردد ،طرف مقابل
ادعای نکاح را نموده وعده ای از حاضرين مجلس عقد را به محكمه حاضر نماید ،اما
قبل از اينكه محكمه قرار دوران دعوي نکاح را صادر نمايد ،مدعی نکاح ،خود را از
محكمه كناره می کند ،در این حالت محکمه قرار انصراف از نامزدی را صادر نماید
ویا از دختر صورت دعوی تفریق را مطالبه نماید؟

توضيح:
هرگاه در موضوع دعوی انصراف از نامزدی ،جانب مقابل ،ادعای نکاح را نموده،
ولی قبل از صدور قراردوران دعوی نکاح ،بدون عذرموجه از محکمه کناره گیری
نماید ،محکمه قرار انصراف از نامزدی را صادر و به موضوع خاتمه میدهد.
توضیح شرط در ازدواج ،میان مواد(شصت و هشت و هشتادو هشت)قانون مدنی
پرسش : 42
در مادۀ ( )68قانون مدني افغانستان تصريح گرديده است:
« هرگاه در عقدازدواج شرطي گذاشته شود كه مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد،
عقد صحيح و شرط باطل است».
ولي مادۀ ( )88قانون مذكور چنين حكم می نماید:
« زن ميتواند هنگام عقد ازدواج شرط گذارد كه اگر زوج وي مخالف احكام مندرج
مادۀ ( )86اين قانون با زن ديگر ازدواج كند صالحيت طالق به زن انتقال داده
ميشود .اين شرط زمانی اعتبار دارد كه در وثيقۀ نكاح ،درج شده باشد».
اول -:بين مادۀ ( )68قانون مدني و مادۀ ( )88قانون مذكور تناقض ديده ميشود.
دوم -:در مادۀ ( )3قانون اساسي افغانستان تصريح گرديده است در افغانستان هيچ
قانون نمي تواند مخالف احكام دين مقدس اسالم باشد و نيز خداوند متعال مي فرمايند:
«فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثالث ورباع فان خفتم ان ال تعدلوا
فواحدة ( »....سورۀ نساءآیۀ )3
ترجمه :پس نکاح کنیدآن ه را که خوش آید برای شما از زنان ،دودو سه سه وچهار
چهار ،پس اگر ترسیدید که عدالت نکنید  ،بسنده کنید به یکی .
توضيح:
بين مواد (68و )88قانون مدني افغانستان تناقض وجود ندارد وشرط مندرج مادۀ
( )88قانون مذکور نیز با احکام قانون ،شريعت و اهداف ازدواج منافات ندارد ،زيرا
كفايت مالي ،عدالت و مصلحت مشروع ،از اهداف اساسي ازدواج به شمار مي آيد.

عدم جواز نکاح صغیرۀ زیر سن ()15سال
پرسش : 43
قبالًدر رابطه به عقد نکاح صغیرۀ کمتر از سن پانزده سال که توسط ولی آن صورت
میگیرد از صحت وعدم صحت آن در صورت بروز دعوی پرسش به عمل آمده بود که
مقام عالی ستره محکمه طی متحدالمال شماره( )2425-2375مورخ 1386/7/5
محاکم را مکلف به رعایت قوانین خصوصاً فقرۀ( )2مادۀ ( )71قانون مدنی نموده
بودند .اما آن ه اکنون قابل پرسش دانسته میشود این است که نکاح مذکوره به نسبت
عدم جواز قانونی ،باطل شمرده میشود یا فاسد؟ در صورت بطالن نکاح درمورد آثار
مرتبۀ آن از قبیل دعوی نسب ،میراث ،نفقه ،مهر ،وغیره  ...محاکم چه نوع اجراأت
را مدنظر داشته باشند؟
توضیح :
نکاح صغیرۀ زیر پانزده سال ،به اساس فقرۀ()2مادۀ()71قانون مدنی به هیچ وجه جواز
ندارد .بناءً نکاح با صغیره قانوناً جواز نداشته و عدم جواز قانونی ،درحکم نکاح فاسد
بوده وحکم نکاح فاسد قبل از دخول ،در حکم نکاح باطل و بعداز دخول ،ثابت
کننده مهر ،نسب ،حرمت مصاهره  ،عدت ،ونفقه میباشد .چنان ه در مادۀ ()97قانون
مدنی بیان گردیده است.
توضیح جملۀ (اجبار میسر نباشد)در جزء (دو) مادۀ(یکصدو چهارده)قانون احوال
شخصیۀ اهل تشیع
پرسش : 44
در جزء ( )2مادۀ ( )16قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع ،چنین آمده است:
« که با سپری شدن مدت ()11سال از غیبت شخص و یا بعد از چهار سال تفحص،
با اذن قاضی وپیدانشدن او نیز محکمۀ میتواند به درخواست ورثۀ حکم تقسیم ترکه
وبه درخواست زوجه حکم طالق زوجه شخص غایب را صادر نماید .لذا تفحص
شخص غایب به مدت چهار سال ،در صورتیکه زوجۀ او به محکمۀ مطالبه تفریق نموده

باشد ،چگونه صورت میگیرد.که در این زمینه طالب هدایت هستیم؟ جزء ( )2مادۀ
( )141قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع چنین صراحت دارد:
«هر گاه دوام زوجیت موجب ضرر و یا عسر و حرج غیر قابل تحمل برای زوجه
شود ....چنان ه ضرر و یا عسر وحرج مذکور در محکمۀ ثابت شود ،محکمۀ زوج را
مجبور به طالق مینماید و هرگاه اجبار میسر نباشد ،زوجه به اذن قاضی طالق داده می
شود».
منظور از جملۀ "اجبار میسر نباشد" چیست؟ آیا هدف آن عدم حضور زوج به محکمۀ
و عدم تن دهی وی به اجرای دستور محکمۀ است؟ هم نان طریقۀ اجبار نمودن زوج
به طالق ،قابل توضیح میباشد.
توضیح:
مادۀ ()141قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع ،حالت تفریق به سبب ضرر را پیشبینی
نموده است ،که جزء()2مادۀ مذکوربه شکلیات دعوی تفریق به سبب ضرر پرداخته
است و منظور از جملۀ «اجبار میسر نباشد» همان عدم حضور مدعی علیه درمحکمۀ به
گونۀ عمدی وقصدی میباشد که محکمۀ ذیصالح در چنین حالت به حیث نایب
حکمی از طرف شوهر قرار گرفته وطالق زوجۀ مدعیه را بعداز تصریح صیغۀ طالق
توسط یکنفر عالم فقه جعفری بحضور داشت دو نفر شاهدان عادالن تحریر
وصادرمینماید.
هرچه مادۀ فوق شامل حاالت مفقودی زوج نگردیده و نص حکم در قضایای مفقودی
زوج ،همان مادۀ()19قانون مذکور میباشد اما در مورد شخص غایب ،احکام مواد
فصل سوم بخش اول قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع صراحت کامل دارد به آن
مراجعه شود.

توضیح مصادیق (عسر و حرج)در فقرۀ(سه) مادۀ(یکصدو چهل ویک)قانون احوال
شخصیۀ اهل تشیع
پرسش : 45
در فقرۀ ( )3مادۀ ()141قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع ،چنین آمده است:
«موارد ذیل در صورت احراز توسط محکمۀ از جمله مصادیق عسر و حرج به شمار
می آید».
احراز توسط محکمۀ صحیح به نظر نمی رسد ،زیرا اثبات و احراز حالت های موجب
عسر و حرج ،باید توسط مدعی صورت بگیرد ،نه توسط محکمۀ.
توضیح:
حکم فقرۀ()3مادۀ()141قانون احوال شخیصۀ اهل تشیع ،صریح وروشن میباشد
ومصادیق عسر و حرج در پنج بخش توضیح گردیده است وهم نان اثبات عسر و
حرج به دوش مدعی میباشد،موضوع درفقرۀ()2مادۀ مذکور پیشبینی گردیده است،
محاکم میتوانند در روشنی احکام آن اجراأت نمایند.
توضیح مفهوم (ترک زنده گی) در بند(یک)جزء(سه) مادۀ(یکصدو چهل و یک)قانون
احوال شخصیۀ اهل تشیع
پرسش : 46
از موارد عسر و حرج اسباب طالق مطابق بند ( )1جزء ( )3مادۀ ( )141قانون
احوال شخصیۀ اهل تشیع،ترک زنده گی خانواده گی توسط زوج ،حد اقل به مدت
بیش از یک سال بدون عذر موجه است.
منظور از ترک زنده گی خانواده گی چیست؟ آیا اعتیاد زوج به مواد مخدر به تنهایی
مصادیق عسر و حرج است؟ هدف از مواد مخدر کدام مواد هست؟ آیا اگر زوج در
جریان دعوی اعتیاد خود را ترک کند ،باز هم مصداق عسر وحرج خواهد بود یا خیر؟

و آیا غیابت شوهر به منظور تهیۀ نفقه از مصادیق ترک زنده گی خانواده گی محسوب
میشود؟
چون اکثر دعاوی فامیلی که به دیوان مدنی مواصلت می کند ،شوهر غایب ،یا مفقود
و یا هم معتاد است اما زوجه با مشورۀ دعوی نویسان واطرافیان در هر سه صورت
تحت عنوان ترک زنده گی خانواده گی توسط زوج اقامۀ دعوی میکند.
طریقۀ اثبات ترک زنده گی خانواده گی چگونه است؟ آیا صرفا توسط شاهد قابل
اثبات است یا خیر؟
توضیح:
تمام موارد مطرح شده ،در فقرات( 2 ،1و ) 3مادۀ()141قانون احوال شخصیۀ اهل
تشیع به گونۀ کامل وروشن پیشبینی گردیده است ومحاکم بادر نظرداشت اصول
محاکمۀ عادالنه که شکلیات آن تابع قانون اصول محاکمات مدنی میباشد ،در مورد
تصامیم قضائی را اتخاذ نمایند.
شکلیات رسیده گی در قضایای احوال شخصیۀ اهل تشیع ،مربوط به اصول محاکمات
مدنی میباشد
پرسش : 47
در فقرۀ ( )4مادۀ ()141قانون احوال شخصیۀ اهل تشیع چنین آمده است که:
« در صورت تقاضای طالق از طرف زوج یا زوجه ،محکمۀ در ابتدا دو حکم ( داور)
را از بین اقارب آنها به منظور مصالحه انتخاب مینماید».
در قانون مذکور اجراآت بعد از تعیین حکم مشخص نیست ،زیرا در صورتیکه در
دعوی مطالبۀ طالق ،زوجه ادعای خود را ثابت نتواند ولی اصرار به طالق داشته باشد
و هم نان نظریۀ حکمین نیز طوری باشد که دوام زوجیت بین آنها نا ممکن
باشد،محکمۀ چگونه حکم نماید؟ متکی به کدام اصل قانونی؟ در رابطه به مسترد
نمودن مهریه ،یا اگر پرداخت نشده باشد ،در خصوص مقدار آن چگونه تصمیم اتخاذ
نماید ،قانون مذکور وضاحت ندارد ،لذا طالب هدایتیم.

توضیح:
در صورت بروز حالت استهداء شده نزد محاکم ذیصالح ،رسیده گی به قضایای
احوال شخصیۀ اهل تشیع ،تابع قانون اصول محاکمات مدنی بوده و محاکم حکم
طالق را صادر مینماید.
هرگاه موضوع مهریه بحیث موضوع دعوی نزد محاکم مطرح باشد ،وفق مواد قانون
مربوطه ،اجراآت نمایند.
استفاده از اخبار مخبرین در دعوی تفریق به سبب ضرر و غیابت
پرسش : 48
هرگاه در اثبات دعاوی تفریق به سبب ضرر وغیابت از اخبار مخبرین بحیـث قرینـه
استفاده به عمل آید ،شرعاً و قانوناً بهتر خواهد بود .چون لت و کوب وغیره اضرار از
طرف زوج ازانظار عامه مخفی بوده و محلی برای شهود نمیباشد .زیـرا شـهادت آن
است که مشهودبه دیده شود .بناءً در اثبات غیابت نباید از شهادت شاهد اسـتفاده
بعمل آید ،چون مدت دقیق غیابت قابل درک و مشاهده نمیباشد .لذا بهتر خواهد بود
که در اثبات آن از اخبار مخبرین واطالع مطلعین استفاده صورت گیرد.
توضیح:
قبالً متحد المال ( )46-1مورخ  1361/2/22باالثر تصویب )124مورخ
 1361/12/18شورایعالی ستره محکمه به عموم محاکم تعمیم گردیده که در زمینه
ال صراحت دارد:
ذی ً
«درمورد ،مادۀ ( )194قانون مدنی مبنی بر ادعای ضرر زوجه علیه زوج غائب ،اثبات
ادعا ذریعۀ اخبار مخبرین هم با رعایت شرایط آن عندالقضا بحیث سبب حکم قبـول
ال رعایت نمایند:
گردیده ،بناءً محاکم باید در اجراآت قضائی شان نکات ذیل را کام ً
 _ 1مخبرین باید از محل سکونت زوجین باشند.
 _2الزم است مخبرین از اشخاص صالح قوم انتخاب گردند.

 _3تعداد مخبرین به نحوی باشد که اطمینان محاکم را راجع به صدق واقعه ،ولونسبی
هم باشد فراهم سازد.
 _4اخبار مخبرین باید به صفت جزء محاکمه در محکمۀ حاکمه و به حضور خصوم
صورت گیرد ،و در صورتیکه کسی از غایب دفاع می نماید ،حتمی است تا مجال
اعتراض علیه اخبار مخبرین برایش میسر باشد».
بناءً محاکم در قضایای تفریق به سبب غیابت و تفریق به سبب ضرر ناشـی از سـوء
معاشرت ،مراتب فوق را حسب احوال به حیث قرینه در نظر گرفته ،طبق آن اجراآت
نمایند.
تعیین حکم در دعوی تفریق به سبب ضرر
پرسش : 49
بعضی از محاکم ،در دعوی تفریق به سبب ضرر بعد از اثبات دعوی از طرف مدعیه یا
در صورت عدم اثبات از اثر اصرار وی ،بدون تعیین حکمین،حکم به تفریق می نمایند،
در حالیکه مطابق قانون ،تعیین حکمین در قضیۀ تفریق به سبب ضرر حتمی بوده و
محکمه به اساس نظر حکمین ،حکم خود را صادر نمایند .در مورد طالب هدایت
میباشیم.
توضیح:
در دعاوی تفریق به سبب ضرر ،تعیین حکم ،طبق قانون اصول محاکمات مدنی امر
حتمی بوده ومحاکم به رعایت آن مؤظف میباشند .موضوع در سیمینار سال1361
رؤسای محاکم نیز توضیح گردیده است.
تفریق به سبب معتاد بودن شامل کدام نوع تفاریق است؟
پرسش : 51
یکتعداد از خانم ها که شوهرانشان به اثر معتاد بودن به مواد مخدر(هیروئین ،تریاک)
و یا هم به علت های دیگر بیش از یک ونیم ویا دو سال به منازل خود برنگشته اند و
از حیات وممات آنها نیز طی مدت فوق الذکر اطالعی در دست نیست در زمینه
قوانین نافذه کشور مسکوت بوده وقانون مدنی افغانستان در مورد غیابت ،تکمیل شدن

سه سال ویا اضافه تر از سه سال را پیشبینی نموده است.خانمها از نهایت مجبوریت و
رفع مشکل ،جهت تفریق به سبب ضرر به محکمه مراجعه مینمایند ،محاکم در زمینه
چگونه اجراآت نمایند؟
توضیح:
این نوع تفریق از جملۀ تفاریق به سبب عیب و مرض است .بناءً محاکم مطابق مواد
مرتبط به تفریق به سبب عیب ،اجراآت نمایند.
عقد نکاح در محاکم
پرسش : 51
عقد نکاح دختر و پسر بدون وجود دعوی درمحاکم چطور است؟ هم نان دختران
وپسران که مرتکب فعل شنیع زنا شده اند ،قبل از تکمیل مراحل محاکماتی ،خواهان
عقد نکاح درمحاکم میشوند .در این مورد چطور اجراأت صورت گیرد؟
توضیح:
در انجام عقد نکاح متقاضیان ،که طبق قانون و شرع در محکمۀ با صالحیت صورت
گیرد ،کدام ممانعتی وجود ندارد .محاکم حین تصمیم به اجرای عقد نکاح ،تمامی
شرایط شرعی و قانونی را در نظر گرفته و به انعقاد عقد نکاح طرفین متقاضی اقدام
نمایند.

قسمت سوم
درموضوعات امنیت عامه ،جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ،

جرایم ناشی از فساد اداری ومواد مخدر

بخش موضوعات امنیت عامه وجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی
مجازات غفلت وظیفوی کارمندان ملکی دولت ومؤسسات عامه
پرسش : 1
کارمندان ملکی دولت و مؤسسات عامه به نسبت سهل انگاری وغفلت در اجرای
وظیفه مطابق مادۀ()131قانون اساسی افغانستان مورد تعقیب و محاکمه قرار میگیرند
این نوع مجازات خالف اصل پرنسیب قانونیت جرایم وجزاها میباشد .چون این
موضوع در قوانین جزایی کشور جرم پنداشته نشده ومجازات آن نیز مشخصاًدر کدام
قانون نیامده است ،موضوع قابل استهداء میباشد.
توضیح:
مطابق مادۀ()27قانون اساسی افغانستان ،هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود مگر
به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم نافذ باشد .بناءً مجازات شخص به اعمالی
که قانون آنراجرم ندانسته ،خالف قاعدۀ قانونیت جرم و جزاها میباشد.
صالحیت رسیده گی جرایم ترورستی مطابق ضمیمۀ شماره()1قانون اجراآت جزایی
پرسش : 2
مصوبۀ شمارۀ()21مورخ1395/6/11کابینۀ جمهوری اسالمی افغانستان در مورد
ضمیمۀ شمارۀ یک قانون اجراأت جزایی به محاکم مواصلت ورزید.
منظور وضع ضمیمۀ مذکور ،تعقیب عدلی موثر مرتکبین جرایم تروریستی و جرایم علیه
امنیت داخلی وخارجی بوده و مصوبۀ مذکورصالحیت رسیده گی جرایم مشمول
جنایت را ،مربوط مرکز عدلی وقضائی پروان دانسته است.
یکی از جرایم سنگین علیه امنیت داخلی وخارجی«خیانت به وطن»است که درمادۀ
اول قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تسجیل شده است .از جانب دیگر
همین عمل جرمی درمادۀ( )17قانون جرایم عسکری نیز وجود دارد که خیانت به
وطن منسوب عسکری را قابل مجازات دانسته است که هر دو عمل یکی بوده با
تفاوت اینکه مادۀ اول قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی شامل هر تبعه افغان

ومادۀ()17قانون جرایم عسکری تنها شامل منسوب عسکری است ،موارد ذیل قابل
توضیح است:
آیا صالحیت رسیده گی به قضایای خیانت به وطن از جانب منسوب عسکری
مربوط دیوان های نظامی میباشد یاخیر؟
با توجه به محدودیت های مندرج مادۀ()13ضمیمۀ شماره یک قانون اجراآت
جزایی و نیز ممنوعیت استفاده از فرامین عفو وتخفیف مندرج مادۀ()11ضمیمۀ
مذکور،آیا این محدودیت ها شامل مرتکبین خیانت به وطن که منسوب عسکری
باشند میشود یاخیر؟
توضیح:
ضمیمۀ شماره یک قانون اجراآت جزایی واضح بوده کدام ابهامی در آن به مالحظه
نمی رسد .متهمین منسوبین عسکری جرایم فوق ،طبق احکام قانون تشکیل وصالحیت
محاکم عسکری تابع محاکم عسکری می باشند.
شیوۀ مصادرۀ پول قاچاق موادمخدرکه بدون مظنون ضبط گردیده باشد
پرسش : 3
در رابطه به پولهای که از جانب قاچاقبران مواد مخدر ،غرض انجام معامالت قاچاق از
طریق صرافی ها و یا بانک ها حواله گردیده واز جانب مؤظفین مربوط ،بدون ضبط،
و مصادرۀ آن از محکمه مربوطه مطالبه میگردد ،در صورتیکه مبلغ مورد بحث به
شبکه یی تعلق داشته باشد که افراد متعلق به آن ،قبالً به اتهام قاچاق مواد مخدر گرفتار
ودوسیه های نسبتی ایشان طی مراحل محاکماتی گردیده باشد ،محکمه با توجه به
مدارک اثباتیه ،تصمیم خویش رامبنی بر مصادرۀ مبلغ مورد بحث طی قرار قضائی
اتخاذ میدارد .اخیراً محکمۀ محترم فوقانی ،در رابطه به یکی از این قضایا ،چنین
هدایت داده اند که در چنین موارد څارنوال مکلف است مصادرۀ مبلغ متذکره را طی
صورت دعوی از محکمه مطالبه و محکمه به مصادره آن ،طی فیصله،تصمیم اتخاذ
نماید .از نظر ما یک یاچند تن از اعضای کلیدی شبکه که مبلغ مورد بحث به آنها

تعلق دارد ،گرفتار و دوسیه های نسبتی ایشان طی مراحل محاکماتی گردیده است و از
جانب دیگر سایر افراد ذیدخل در قضیه که مبلغ مذکور را با وصف آگاهی حواله
نموده اند گرفتار نگردیده اند.فلهذا در چنین حالت اقامۀ دعوی واصدار حکم مبنی بر
مصادره ،طی فیصلۀ ،خالی از اشکال نخواهد بود .در زمینه طالب هدایت میباشیم؟
توضیح:
اگر ثابت شود که پول بدست آمده ،حتماً محصول قاچاق مواد مخدر است آنگاه
موضوع مصادرۀ آن مطرح می گردد و هرجا که موضوع مصادره مطرح باشد،
مصادره ضمن حکم صورت میگیرد که در زمینه مادۀ ()19قانون مبارزه علیه
مسکرات و مواد مخدر  ،مادۀ()119قانون جزاء24و مادۀ()41قانون جلوگیری از
پول شویی و عواید ناشی از جرایم ،صراحت دارد و کلمۀ حکم در مواد فوق الذکر
اطالق متعارف به فیصله دارد نه قرار.
اما اگر پول بدست آمده مشکوک و هنگام ضبط اشیاء بدست آمده باشد ،در
آنصورت ضرورت به مصادرۀ آن نیست .در صورتیکه پول مذکور ،تحت دعوی
طرفین باشد ،موضوع مطابق مادۀ()139قانون اجراآت جزایی جهت حل و فصل به
محکمۀ ذیصالح ارسال گردد و اگر در مورد نزاع وجود نداشته باشد مطابق
مادۀ()141قانون اجراآت جزایی مدعی حق العبد میتواند اشیاء ضبط شده را از
څارنوالی مطالبه نماید .اما اگر طرفین دعوی خواستار استرداد پول بدست آمده
نگردند ،مطابق مادۀ()143قانون اجراآت جزایی تا سه سال نگهداری شده ،بعداز
گذشت سه سال اشیای ضبط شده ،مال دولت محسوب میگردد.
شروع به جرم تروریستی
پرسش: 4
در فقرۀ ( )1مادۀ()17قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی که عنوان آن سعی به
ارتکاب جرم و شراکت آن میباشد آمده است:
 -24به ماده  182کود جزا مراجعه شود .

(( شخصی که به ارتکاب جرایم مندرج مواد نهم الی شانزدهم این قانون سعی نماید
ویا در بسر رساندن آن به دیگران شریک گردد ،حسب احوال به عین جزای پیشبینی
شده برای فاعل جرم محکوم میگردد)).
برداشت قضات از این ماده دوگانه بوده ،بعضی قضات به این نظر اند که کلمۀ سعی
منظورش همان شروع به جرم است وشروع به جرایم تروریستی درحکم ارتکاب آن
است وجزای اصل فاعل جرم را به آن میدهند که حد اقل آن()15سال حبس تنفیذی
است .اما یکتعداد از قضات از فقرۀ متذکره اینگونه برداشت میکنند که گویا جرایم
تروریستی نیز ،شروع دارد وشروع آن در حکم ارتکاب آن مانند جرم رشوت
نمیباشد .سؤال اینجا است که آیا شروع به جرایم تروریستی بالخصوص شروع به
جرایم مادۀ()14قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی در حکم ارتکاب آن است؟ در
صورتیکه شروع آن در حکم ارتکاب آن باشد ،حد اقل مجازات آن همانا()15سال
است؟ در زمینه طالب هدایت میباشیم.
توضیح:
طبق حکم مادۀ()۱۷قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی ،مندرج جـریدۀ رسمی
شماره( ) 952مورخ ،1387/4/25سعی به مفهوم تالش برای ارتکاب جرم است،
به مجرد اینکه دالیل و مدارک اثبات برای وقوع آن (سعی)محقق شد ،مرتکب طبقاً
مجازات میگردد .و مقایسه آن با جرم رشوت موجه نمی باشد.
شراکت در به سر رسانیدن (انجام)جرم واضح بوده ،ایجاب تشریح را نمی نماید .از
اینکه قانون جرایم تروریستی ،در تمام کشورهای که خود رابه کنوانسیون های مربوط
آن الحاق نموده اند ،به منظور وحدت رویه در مورد این نوع جرایم به طور یک سان
تنظیم شده است .بناءً ناگزیر قواعد خاص مربوط ،قابل رعایت میباشد ،نه قواعد عام.
25

 -25به ماده  278کود جزا مراجعه شود.

جاسازی ماین توسط اشخاص غیراعضای گروه تروریستی
پرسش : 5
شخصی به دلیل اینکه دچار فقر شدید اقتصادی بوده ،فریب مخالفین دولت را می
خورد وحاضر شده که یک ماین را نزدیک سرک در راه عبور و مرور پولیس نظم
عامه ،در جریان شب در بدل()5111افغانی جابجا نماید .بعداً ماین توسط پولیس
خنثی شده ،ارگانهای امنیتی نیز راپور داده اند که موصوف عضو گروه مخالفین نبوده
وخودش نیز در اوراق دوسیه از عضویت در گروهای مخالفین دولت منکر بوده ،ولی
موضوع گذاشتن ماین را پذیرفته است .رویۀ محاکم در این مورد یکسان نیست،
بعضی قضات هم و افراد را مطابق مادۀ()14قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی
مجازات ،اما یک تعداد قضات متهمین هم و قضایا را مطابق مادۀ()23قانون مبارزه
علیه امنیت داخلی وخارجی مجازات مینماید و استدالل میکنند ،که الزمۀ انجام جرایم
تروریستی عضو بودن در گروه مخالف دولت است.
توضیح:
عضویت در سازمان های تروریستی خود جرم مستقل میباشد و ماین گذاری هم چنان.
بناءً هرگاه شخصی که ماین ،یا مواد انفجاری را در راه عام بگذارد و یا انتقال دهد،
اگر مرتکب ،عضویت سازمان تروریستی را داشته یانداشته باشد ،مطابق مادۀ ()14
26
قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی قابل مجازات میباشد.
عضویت ومساعدت باگروه تروریستی
پرسش : 6
عضویت ومساعدت قابل جمع است یاخیر؟ به این مفهوم که شخصی عضویت گروه
مخالفین مسلح دولت را دارد ودر ضمن به آن گروه مساعدت مینماید .مثالً  :از مردم
اهالی عشر وزکات به نفع آن گروه ،جمع می نماید ویا اینکه مواد انفجاریه را از یک

 -26به ماده  266کود جزا مراجعه شود .

محل به محل دیگر انتقال میدهد ،شخص مذکور به اتهام هر دو جرم مجازات میشود
یا خیر؟
توضیح:
عضویت طبق حکم فقرۀ( )1مادۀ()19قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی ومادۀ ()23
قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی ومساعدت طبق حکم فقرۀ ( )3ماده ()19
قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی مستقل و مجزا از هم اند و هرکدام محل تطبیق
27
خاص خود را دارد.
مقایسۀ مادۀ ( )425قانون جزاء و قانون مبارزه علیه اختطاف قاچاق انسان
پرسش : 7
ضمیمه شماره()5قانون جزاء منتشرۀ جریدۀ رسمی()347سال1395که راجع به جرم
اختطاف میباشد چنین مشعر است:
«ربودن شخص با استفاده از تهدید یا استعمال قوه (زور) یا انواع دیگر ارعاب ،با کار
برد حیله و فریب یا با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی یا تبدیل نمودن طفل نوزاد با
طفل نوزاد دیگر یا دور نمودن طفل از والدین یا سرپرست قانونی وی یا رها نمودن
طفل در محل غیر مسکونی است ،اعم از اینکه چنین اعمال به مقصد بهره کشی باشد
یا رسانیدن ضرر».
آن ه در مادۀ فوق مورد توجه میباشد موضوع طفل است ،زیرا مادۀ چهارم قانون
تخلفات اطفال ،طفل را عبارت از شخصی میداند که سن ()18سالگی را تکمیل
نکرده است ،ضمیمۀ شماره()5مذکور مبهم ودر تضاد با مادۀ()425قانون جزاء
میباشد ،زیرا مادۀ مذکور چنین صراحت دارد:
«هرگاه شخص زنی را که سن ()16سالگی را تکمیل کرده باشد به منظور ازدواج از
محل اقامت اولیایش باخود ببرد در صورتیکه به رضا و رغبت قانوناً با وی ازدواج
 -27به مواد  277- 257و 278کود جزا مراجعه شود .

نماید این عمل اختطاف شمرده نمیشود» درمواردیکه زن زیر سن ()18سال به اثر
فشار و خشونت خانواده با دیگری از محل اقامت پدر بمقصد ازدواج خارج میشود
شخص مذکور مختطف شمرده میشود یا خیر در زمینه طالب هدایت میباشیم.
توضیح:
مادۀ ( )13قانون قاچاق انسان منتشره جریده رسمی شماره  952مورخ
 1387/4/25درزمینه احکام صریح دارد .در صورتیکه معضله در قانون قاچاق انسان
28
رفع نگردد  ،مواد مرتبط به موضوع  ،مندرج در قانون جزا مراجعه شود .
رفع خالی تحقیقاتی درمرحلۀ استینافی
پرسش : 8
دوسیه های منسوبین نظامی که از اثر شکایت یا اعتراض یکی از طرفین قضیه به
محکمۀ مربوط ،احاله میگردند اکثر از سال های قبل بوده ووفق قانون ،میعاد آنها ختم
گردیده ویا زمان رسیده گی استینافی دوسیه ها بسیار کم میباشدوهم اکثر دوسیه های
احاله شده ،دارای خالء ونواقص تحقیقاتی موثر در حکم ،بوده که طبق
فقرۀ()6مادۀ()267قانون اجراأت جزایی ذریعۀ قرار قضائی به غرض اکمال تحقیقات
به څارنوالی استیناف عسکری زون احاله میشود و څارنوالی متذکره دوسیه مسترد
شده را غرض حل قرار ،به څارنوالی ابتدایه عسکری والیت ارسال میدارد .اکثر دوسیه
ها بدون اینکه به شکل اساسی طبق قرار حل گردد ،بطور ناقص دوباره از طرف
څارنوالی استیناف عسکری زون مربوطه به این محکمه احاله میگردد .با وجود چند بار
تذکر ،مشکل هنوز باقی میباشد.
توضیح:
دیوانهای محاکم استیناف در رسیده گی به قضایای جزایی حایز تمامی صالحیت های
میباشد که محاکم ابتدایه آنرا دارا میباشند .چنان ه حکم مادۀ()264قانون اجراأت
 -28به ماده  591کود جزا مراجعه شود.

جزایی در خصوص موضوع صراحت تام دارد ،بناءً در صورت ارجاع دوسیه بمنظور
اکمال تحقیق به څارنوالی مربوطه ،در مورد چگونگی صالحیت تحقیق و مراحل
تحقیقاتی ،قانون تشکیل وصالحیت څارنوالی مواد مشخص دارد به آن مراجعه گردد.
قاچاق سیم باکس وفعالیت بدون مجوزقانونی آن
پرسش : 9
یک تعداد جرایم تحت عنوان قاچاق سیم باکس و فعالیت بدون مجوز قانونی آن در
محاکم و څارنوالی ها تحت دوران میباشد ،څارنوال در مطالبۀ مجازات خویش عالوه
بر قانون گمرکات ،مطابق مادۀ( )58قانون تنظیم امور مخابراتی نیز مطالبه مجازات
مینماید درمورد تطبیق مادۀ()58قانون تنظیم امور مخابراتی در محاکم رویۀ واحد
وجود ندارد .اکثر قضات در محکمه استناد به این ماده مینماید که وظیفۀ ارگانهای
عدلی وقضائی حکم به مجازات (جزا نقدی) میباشد نه جریمه ،چنان ه در فقرۀ()2
مادۀ ( )65قانون مذکور ،تطبیق جریمه های نقدی را از صالحیت ادارۀ مربوطه دانسته
است .بناءًغرض ایجاد رویه واحد و تطبیق یکسان قوانین ایجاب می نماید تاواضح
گردد که حصول جریمه های نقدی پیشبینی شده فصل شانزدهم،که تحت عنوان
تخلفات و مؤیدات میباشد از صالحیت ادارۀ مربوطه بوده یا از ارگانهای عدلی و
قضائی؟
توضیح:
طبق حکم فقرۀ( )۲مادۀ( )۶۵قانون تنظیم امور مخابراتی ،وضع و حصول جرایم نقدی
از صالحیت های اختصاصی (ادارۀ اترا)می باشد ،ضرورت به اقامۀ دعوی و صدور
حکم محکمه را نمی نماید .ولی درصورتیکه وسایل و اجناس مربوط ،به طور غیر مجاز
وارد شده باشد،در مورد مطابق احکام مندرج قانون گـمرکات وقوانین مـربوط
رسیده گی به عمل آید.

ممنوع الخروج نمودن اشخاص
پرسش :11
موضوع ممنوع الخروج نمودن شخص واضح گردد ،آیا تصمیم به ممنوع الخروج
نمودن شخص توسط قرار قضائی صورت گیرد یا فیصله؟ ویا مسؤل ادارۀ مربوط در
ذیل سند وبخش اداری تصمیم اتخاذ نماید.
توضیح:
تصمیم مبنی بر ممنوع الخروج قرار دادن شخص از جملۀ تدابیر احتیاطی محسوب
گردیده ،مطابق فقرۀ ()2مادۀ ( )111قانون اجراآت جزایی توسط قرار قضایی تصمیم
اتخاذ می گردد.
جرم فریب کاری واستعمال وسایل فریب کارانه
پرسش : 11
مادۀ()469قانون جزاء در مورد جرم فریبکاری قابل تطبیق میباشد و مادۀ مذکور دو
موضوع استعمال وسایل فریبکارانه ودیگر بکار بردن اسم ویا صفت کاذب ویادادن
اطالع غلط را فریبکاری دانسته ومجازات آن را پیشبینی نموده است .ولی در اجراأت
ورسیده گی قضایا دیده میشود که در اصل ،معامله یا تجارتی ویا هم مدنی میباشد و
کدام وسایل فریبکارانه با اسم وصفت کاذب و دادن اطالع غلط در آن استعمال
نگردیده است ،ارگانهای حقوقی و څارنوالی و محاکم هم نان در مورد اجراأت
یکسان نمی نمایند ،بعضی موضوع را مدنی وبرخی دیگر آن را جزایی تشخیص نموده
ودر زمینه تصمیم واصدار حکم مینمایند ،بناءً غرض بوجود آمدن رویۀ واحد ورفع
شکایت اصحاب دعوی در مطابقت به مادۀ()469قانون جزاء آیا جرم فریبکاری حین
اجراء وانجام معامله مد نظر گرفته شود ویا بعداز انجام معامله و حین عدم ایفاء به
تعهدات ناشی از انجام معامله؟

توضیح:
جرم فریبکاری مانند سایر جرایم،حاوی عناصر سه گانۀ مادی ،معنوی و قانونی میباشد.
عنصر قانونی جرم فریبکاری که همانا مادۀ( )469قانون جزا 29وسایر مواد فصل
مربوط قانون مذکور است ،در نص خود عنصر مادی جرم فریبکاری را باجزئیات
خاص مربوط جرم ،بیان داشته که عنصر مادی اختصاصی فریبکاری ،استعمال وسایل
فریبکارانه طور عام و باالخص بکار بردن اسم یا صفت کاذب یا دادن اطالع غلط در
حادثۀ معین می باشد ،به نحوی که رابطه سببیت بین استعمال وسایل فوق و نتیجه
متحقق گردد ،یعنی شخص فریب خورده ،به تسلیمی مال وادار گردد .
بناءً جرم فریبکاری جرم مقید به نتیجه نبوده و اکثر محل وقوع آن در قالب معامالت
می باشد .ازاین رو وقوع جرم فریبکاری با معامالت مدنی منافات نداشته و بسیاری
موارد آنرا ،معامالت تشکیل خواهد داد .یعنی در معامالت مدنی و تجارتی اگر طرف
معامله از وسایل فریبکارانه یا بکار بردن اسم یا صفت کاذب یا اطالع غلط در حادثۀ
معین استفاده نماید ،در معامله مدنی یا تجارتی مرتکب جرم فریبکاری گردیده است و
محاکم جزایی با در نظرداشت آن تصمیم اتخاذ نمایند .ولی اگریک شخص درضمن
عقدبه طرف مقابل خودبه وعده هامتوسل میگردد ،بعداًبه آن وفانمی کند ،موضوع عدم
وفا به تعهد مطرح گردیده قضیه از راه های مدنی و تجارتی بررسی گردد.

بخش موضوعات جرایم ناشی از فساداداری
آیا تفاوت در نظر اهل خبره جرم است؟
پرسش : 12
مادۀ اول قانون جزاء ،جرايم و جزا هاي تعزيري را تنظيم مي نماید ،اما درقانون
مذکور تفاوت درنظر اهل خبره منحيث جرم پيشبيني نگرديده است .اكثرموضوع
تفاوت در قيمت گزاري هاي مدعي بهاي غير منقول مطرح ميگردد ،هيئت مؤظف
قيمت گزاري كه حافظ منافع دولت ميباشد بمنظورکسب منفعت براي خود و يا براي
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يكي از طرفين دعوي ،قيمت مدعي بها را تا حدي ناچيز تعيين ميكند كه به سبب آن
،منافع دولت كه ( محصول فيصله است) تلف مي شود.
توضيح:
هرگاه اهل خبره درقضیۀ توظیف گردیده باشند ودر اجراأت و راپور کاری خویش
مرتکب تخطی غیر عمدی گردند ،وفق هدایت مادۀ()52قانون اجراأت جزایی ،تابع
مجازات نقدی استند .اما اگر اجراأت خالف حقیقت از طرف هئیت که اعضای آن
مؤظفین خدمات عامه باشندصورت گیرد،مرتکبین آن بحیث مرتکب جرم غدر مطابق
31
احکام قانون جزا ،قابل مجازات میباشند.
صالحیت موضوعی دیوان های امنیت عامه ودیوان های فساد اداری
پرسش :13
چنان ه در قوانین نافذۀ کشور مشاهده میشود ،صالحیت موضوعی دیوان امنیت عامه
ودیوان های رسیده گی به جرایم فساد اداری به صورت دقیق مشخص نگردیده ،امید
است که صالحیت آنها به صورت دقیق معین گردد تا از اجراآت متفاوت جلوگیری
به عمل آید.
توضیح:
طبق مواد(3و)7قانون نظارت برتطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری ،رسیده گی به
جرایم مندرج مواد مذکور از صالحیت دیوان های رسیده گی به جرایم فساد اداری
می باشد.
عدم استفاده،تجاوز و سؤ استفاده ازصالحیت وظیفوی منسوبین عسکری
پرسش: 14
در مادۀ()42قانون جرایم عسکری سه نوع جرم تذکر گردیده ،سؤ استفاده از
صالحیت وظیفوی ،عدم استفاده از صالحیت وظیفوی وتجاوز از صالحیت وظیفوی .
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دراین مورد باید گفت که در مادۀ سوم قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه
فساد اداری سؤ استفاده تذکر رفته که رسیده گی آن از صالحیت محاکم فساد
اداری میباشد ودر دو مورد دیگر که عدم استفاده ویا تجاوز از صالحیت وظیفوی
میباشد ،چیزی تحریر نگردیده است .بناءً سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی که در آن
منفعت مادی نهفته باشد باید رسیده گی آن از صالحیت دیوان های رسیده گی به
جرایم فساد اداری باشد نه تمام سؤ استفاده ها چنان ه از نام قانون نظارت بر تطبیق
استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری معلوم میشود.
ولی در قسمت منسوبین نظامی به گونه مثال :اگرمنسوب نظامی یک شخص را به
یک سیلی میزند ویا جنگ مینماید به تحقیق معرفی میشود واتهام سؤ استفاده علیه وی
وارد ومحاکم فساد اداری آنرا محکوم مینمایند درحالیکه در این عملکرد منسوبین
نظامی هیچ نوع منفعت مادی مطرح نمی باشد.
بناً در قسمت مادۀ()42عدم استفاده از صالحیت وظیفوی ویاتجاوز از صالحیت
وظیفوی که در آن منفعت مادی نباشد ،رسیده گی آن از صالحیت دیوان های نظامی
میباشد ویاخیر؟ در زمینه طالب هدایت میباشیم.
توضیح:
جرایم مندرج قانون جرایم عسکری و جزای عسکری از جمله جرایم دسپلینی بوده،
مربوط جرایم فساد اداری نمیگردد.بناءً رسیده گی به جرایم متذکره از صالحیت
محاکم نظامی و عسکری میباشد.
با نشر این سمینار ،تمام مصوبات شورای عالی ستره محکمه ج.ا.ا که صالحیت
رسیده گی جرایم مندرج قوانین متذکره را به دیوان های رسیده گی به جرایم فساد
اداری تفویض نموده است ،لغو میگردد.
اکتساب غیر قانونی سالح و جرایم فساد اداری منسوبین نظامی
پرسش : 15
در مادۀ()78قانون تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیۀ صالحیت های موضوعی دیوان های
نظامی محاکم تسجیل گردیده است ولی بعداً به اساس مصوبۀ نمبـر ( )776مـورخ

1393/6/17موضوعات سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی طبـق مـادۀ ()3قـانون
نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری رسیده گی آن از صالحیت دیـوان
های رسیده گی به جرایم فساد اداری دانسته شده است.
هم نان طبق مادۀ فوق جرم اختالس نیز از صالحیت دیوان های رسیده گی به قضایای
فساداداری میباشد ولی اکتساب در مادۀ سوم قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه
علیه فساد اداری موجود نبوده در این مورد محاکم یکسان عمل نمی نمایند باید بـین
اکتساب غیر قانونی سالح و اختالس قسمیکه قانون گذار هر دو واژه را تفکیک نموده
فرق قایل شد.
وهم نان باید گفت که در مادۀ ()42قانون جرایم عسکری سه نـوع جـرم تـذکر
گردیده سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی ،عدم استفاده از صالحیت وظیفوی وتجاوز
از صالحیت ظیفوی در این مورد باید گفت که در مادۀ سوم قانون نظارت بر تطبیـق
استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری سؤ استفاده تـذکر رفتـه کـه رسـیده گـی آن
ازصالحیت دیوان های رسیده گی به قضایای فساد اداری میباشد ،بناءً سؤ اسـتفاده
از صالحیت وظیفوی که در آن منفعت مادی نهفته باشد بایـد رسـیده گـی آن از
صالحیت دیوان های رسیده گی به قضایای فساد اداری باشد نه تمام سؤ استفاده ها.
ولی در قسمت منسوبین نظامی که اگر شخص را به یک سیلی میزند ویا جنگ مینماید
به تحقیق معرفی میشود واتهام سؤ استفاده علیه وی وارد و محاکم فساداداری آنرا
محکوم مینمایند .در خصوص موضوع طالب هدایت هستیم.
توضیح:
در پرسش از دو موضوع بحث گردیده یکی موضوع اکتساب غیر قانونی سالح و از
جرایم سه گانه مندرج مادۀ()42قانون جرایم عسکری که عبارت از عدم استفاده از
صالحیت وظیفوی سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی و تجاوز از صالحیت وظیفوی
میباشد .در مورد اکتساب غیر قانونی سالح باید گفت که اگر اکتساب غیر قانونی
توسط شخصیکه منحیث وظیفه سالح به آن سپرده نشده باشد ،جرم سرقت مطرح
میگردد و صالحیت رسیده گی آن از محاکم نظامی میباشد واگر توسط شخصکیه

منحیث وظیفه سالح به آن سپرده شده باشد صورت گیرد ،موضوع اختالس مطرح
بوده صالحیت رسیده گی آن مربوط محاکم مبارزه علیه فساد اداری میباشد که
درمورد مصوبۀ(1393/11/9)1511شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا صراحت دارد و
در مورد جرایم سه گانه مندرج مادۀ()42قانون جرایم عسکری باید گفت :اگر چه هر
سه نوع جرم به نام های مختلف از آن تذکر بعمل آمده اما در حقیقت در هر سه نوع
آن سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی مطرح بوده وصالحیت رسیده گی جرایم مذکور
را دیوان های رسیده گی به قضایای فساداداری دارا میباشند.
پرداخت معادل وجه مال بدست آمده ازاختالس وتفاوت بین جرم متذکره باپول شویی
پرسش : 16
در قضیۀ اختالس ،تمام شرکاء به پرداخت وجه معادل اختالس شده محکوم میگردند
ویا هرواحدشان؟ آیا احکام قانون پول شویی درموضوعات اختالس ،مورد تطبیق دارد
و یاخیر؟
توضیح:
بادر نظرداشت فقرۀ ( )2مادۀ ( )48قانون جزا ،حکم به پرداخت معادل وجه مال
بدست آمده از اختالس بگونۀ تضامنی صورت میگیرد ،مگر اینکه قانون خاص طور
31
دیگری حکم نموده باشد.
تخلفات داخلی کارکنان اداره
پرسش :17
فقرۀ شانزدهم مادۀ سوم قانون نظارت برتطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری،
مربوط به تخلفات داخلی کارمندان اداره میشودکه باید کارمندان از طریق ادارۀ مربوط
تأدیب گردد نه در محاکم فساد اداری.
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توضیح:
فقره ( )16ماده سوم قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری که از
قواعد مسلکی ادارۀ بحث می نماید تخلف از قواعد مسلکی اداره  ،در صورتی جرم
پنداشته میشود که منجر به سؤ استفاده از صالحیت وظیفوی گردد ودرغیر آن از
جملۀ جرایم نه ،بلکه از جملۀ تخلفات وظیفوی بشمار میرود ،و از طرف مسؤلین
32
ادارات مربوطه ،طبق مقررات به تأدیب متخلفین اقدام میشود .
تشخیص صالحیت دردعاوییکه مبنای آن را پروتوکول وقرار داد ها فیما بین دولت
وشرکت های تجارتی تشکیل میدهد
پرسش : 18
يك تعداد دوسيه هایی است كه مبتني بر قرار داد ها و پروتوكولها استوار است كه في
مابين ارگانهاي دولتي و شركت هاي تجارتي مبني بر قرار داد اعمار پل ها ،پل چك
ها ،سرك ها ،تعميرات وغيره امور ساختماني منعقد شده و در وقت تسليمي آن بطرف
عقد ،نواقصي درامور ساختماني تثبیت میگردد که دولت را متضرر دانسته و طرف
اجراء كنندۀ عقد را به غدر متهم و دوسيه را غرض تعيين جزاء به محکمه ارسال
ميدارند سؤال اينجا است ،از اينكه مبنا و اساس جريان مندرج دوسيه هاي مذكور بر
عقد قرار داد ها و پروتوكول هایی استوار است كه به حكم فقرۀ يك مادۀ ()18
اصول نامۀ تجارت وفقرۀ ( )1مادۀ ( )18اصول نامۀ مذكور و هدايت مصوبۀ
شماره( 1386/11/11 )786مقام محترم شوراي عالي ستره محكمه ج.ا.ا ايجاب
مينمايد تا چنين موضوعات موکول به نتیجه قطعی و نهایی قسمت حقوقی آن گردد .
در توضيح ( )15پرسش رياست محكمه استيناف واليت جوزجان مندرج صفحه ()79
سيمينار( )1386فقرۀ ( )1مادۀ ( )271قانون جزاء موارد غدر را بيان داشته است.
بنابر اين حصول منفعت مؤظفين خدمات عامه براي خود يا براي شخص ديگر ناشي از
انجام عقد و اعمال به نيابت از دولت در امالك و دارائي دولتي مظهر غدر را تشكيل
 -32به ماده  413کود جزا مراجعه شود .

ميدهد .يعني در مادۀ مذكور از انجام عقد ذريعۀ مؤظف خدمات عامه به نيابت از
دولت مطرح است ،نه طرف ديگر عقد .در حاليكه دوسيه هاي احاله شده ،به اتهام
طرف ديگر عقد ترتيب و تعقيب ميشود ،موضوع فوق قابل توضیح دانسته شد.
توضيح:
رسیده گی به چنین دعاوی ازصالحیت محاکم حقوقی بوده و درصورت ثبوت
مسؤلیت ناشی از عدم ایفاء وجایب مندرج قرار داد ،مسؤلیت مالی را در قبال داشته
و کدام جنبه جزایی ندارد .بناءً نظر و دیدگاه مرجع مستهدی مبنی براینکه درجرم
غدر ،داشتن وصف مؤظف خدمات عامه ضروری میباشد ،موجه و مطابق به قانون بوده
و محاکم حین رسیده گی به چنین قضایا اصل قانونیت جرم و جزاء را در نظر خواهند
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گرفت ،مگر اینکه مسؤلیت جزایی اطراف قضیه طبق احکام قانون مطرح شده باشد.

بخش موضوعات مواد مخدر
جرایم متعددمربوط به قاچاق ،نداشتن الیسنس ،پلیت و اسناد تزویری
پرسش : 19
یک نفر میخواهد مواد مخدر قاچاق نماید ،حین دستگیری معلوم میگردد که عرادۀ که
توسط آن مواد مخدر حمل میشود ،خود قاچاقی بوده و بدون پلیت میباشد و یا اسناد
موتر تزویری بوده ،والیسنس دریوی نیز ندارد .آیا دراین جا مادۀ()156قانون جزاء
محل تطبیق دارد یامادۀ()158قانون مذکور؟ در مورد ،روش محاکم مختلف میباشد.
توضیح:
هرگاه در جرایم قاچاق ،نداشتن الیسنس ،پلیت و استعمال اسناد تزویری توسط
مرتکب مطرح باشد ،موضوع جرایم متعدد غیر مرتبط صدق نموده حکم مندرج
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مادۀ( )158قانون جزا قابل رعایت و تطبیق است.
 -33درمورد به ماده  394کود جزا مراجعه شود .
 -34به ماده  75کود جزا مراجعه شود .

مجازات تعزیری شرب خمر
پرسش : 21
در شراب نوشي طبق هدايت مادۀ ( )44قانون مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر و
كنترول آن ،حد شرعي باالي متهم حکم می شود .اگر در محكمه چنين شخص اقرار
نكند و در صورت منكر بودن شخص ،شبهه بميان آمده ،حد ساقط ميگردد .در اين
صورت محكمه به قانون جزا مراجعه نموده ،جزا تعيين نمايد و يا به فقه حنفي؟ و
موضوع مذکور ،در محكمۀ عادي فيصله گردد يا به ديوان امنيت عامه؟
توضيح:
قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن حكم حد شرعي نوشيدن شراب
را بر اساس احكام شريعت اسالم مسجل نموده است .
در مورديكه حد ،شرعاً ساقط گردد ،مجازات تعزيري مطابق به احكام قانون جزا قابل
تطبيق مي باشد ومحکمۀ ذیصالح به رسیده گی چنین موضوعات ،دیوان های محاکم
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عادی میباشند.
شرایط تطبیق حدشرب خمر؟
پرسش : 21
در فقرۀ ( )1مادۀ ( )44قانون مبارزه عليه مسكرات و مواد مخدر حالت هذيان و
اختالل در كالم در تطبيق حد شراب نوشي شرط دانسته شده ،آیا حالت مذکور در
نزد قاضي باشد؟ يا نظر داكتر كه در حين گرفتاري هم و حالت را تصديق نمايد،
كفايت ميكند.

 -35درمورد به ماده  316کود جزا مراجعه شود .

توضيح:
بتاسی از احکام شریعت اسالم و با در نظر داشت حکم مادۀ  44قانون مبارزه علیه
مسکرات و مواد مخدر شرایط تطبیق حد باالی شخص که مرتکب نوشیدن مسکرات
می گردد قرار ذیل است:
در حالت هذیان که بیشتر کالمش مختل شده باشد.
در محضر قاضی با صراحت کامل اقرار نماید و یا دو نفر مرد عادل و یا بیشتر
شهادت دهند.
عاقل  ،بالغ و مختار بوده و بفهمد که چیزی را که مینوشد شراب است.
طوریکه از نص قانون بر می آید ،حالت هذیان ومختل بودن کالم یا اقرار و شهادت
شهود ،زمانی اعتبار دارد که در مجلس قضایی محکمۀ ذیصالح صورت گیرد در غیر
آن شرایط حد تحقق نمی یابد .بناءً در صورتیکه یکی از شرایط فوق تحقق یابد حد
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شرعی جاری میگردد.

 -36طبق حکم ماده ( )2کود جزا تطبیق حدود به اساس فقه حنفی شریعت اسالم صورت میگیرد طبقاً
اجراآت گردد.

قسمت چهارم
موضوعات تجارتی

چگونگی رسیده گی به دعاوی سرقفلی
پرسش : 1
موضوع سرقفلی بحیث عرف تجارتی،یک کمیت قابل وصف را دراجراآت محاکم
تجارتی بحیث منازعه تجارتی تشکیل میدهد .لذا ایجاب مینماید تایک مقررۀ جامع
درزمینه وضع گردد.
توضیح :
الی انفاذ سند تقنینی مربوط ،محاکم دعاوی سرقفلی را در قدم نخست ،طبق مقاوله
نامۀ که بین طرفین صورت گرفته ،حل و فصل می نماید.
در صورتیکه برخی مسایل ،توسط مقاوله نامه حل و فصل شده نتواند ،محاکم میتوانند
با مراجعه به عرف و رهنمایی های الزم که در سمینار سال 1349وسمینار سال
 1381در مورد سرقفلی صورت گرفته ،اجراآت نمایند.
جایگاه عرف تجارتی درقانون اصول محاکمات تجارتی
پرسش : 2
جمع آوری اسناد مربوط به عرف تجارتی برای توحید واجراآت درقضایای ذیربط مفید
است ،بایست درین مورد اقدام عملی صورت گیرد.
توضیح :
عرف وعادات عبارت است از(( :اجرای اعمال به گونۀ مداوم بین افراد جامعه یا قشر
مخصوص ،مانند تجار که تخلف از آن باعکس العمل اجتماعی مواجه می گردد))
هرگاه اعمال واجراأت عرفی در قوانین یامقررات تنظیم شوند ،از ساحه عرف بیرون
شده در زمرۀ قواعد حقوقی مدون قرار میگیرند .از این لحاظ در سیستم حقوقی کشور
ما ،عرف قابل تدوین دیده نمیشود.
مادۀ ( )۳۱۹قانون اصول محاکمات تجارتی چنین صراحت دارد:

(( محاکم ثالثۀ تجارتی صالحیت دارند درمواردی که الزم بیبینند ازمعلومات مسلکی
تجار خبیر وبا تجربه حوزۀ قضایی مربوط واطاقهای تجارت ،درمورد تثبیت وتوضیح
عرف وعادات تجارتی استفاده نمایند)).
بناءً محاکم تجارتی میتوانند درزمینه طبقاً به تأسی از هدایت مادۀ دوم قانون تجارت،
عرف تجارتی را مدنظر گرفته اجراآت نمایند.
استیناف خواهی تجاویز تجارتی
پرسش : 3
آیا تجاویز صادرۀ محاکم ذیصالح تجارتی ،بخصوص تجاوزیکه مبنی بر فروش جایداد
های تحت تضمین بانکها اتخاذ میگردد ،قابل استیناف خواهی اند یا خیر؟
توضیح:
مادۀ ( )249قانون اصول محاکمات تجارتی در مورد قرار های قابل استیناف خواهی
چنین صراحت دارد:
((هیچ قراری به تنهایی بدون حکم در اصل موضوع ،قابل مرافعه طلبی نیست به
ال تصریح میگردد:
استثنای آن ه ذی ً
الف :قرار عدم استماع دعوی بر اساس عدم صالحیت محکمۀ و یا مرور زمان.
ب :قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی.
ج :قرار عدم قبول مطالبه رد عضو محکمۀ)).
عالوه بر آن بند ( )6مصوبۀ  )1667مورخ  1393/11/14شورای عالی سـتره
محکمه که ضمن متحد المال  )3113 -3126مـورخ 1393/12/13ریاسـت
داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه به تمام محاکم تعمیم گردیـده ،در مـورد عـدم
استیناف خواهی تجاویز صادرۀ محاکم تجارتی در خصوص فروش جایداد های تحـت
تضمین بانکها و بازنگری در مواقع ضرورت توسط محکمۀ صادر کنندۀ تجویز ،ذیالً
صراحت دارد:
(هرگاه پس از صدور تجویز مبنی بر فروش جایداد تحت تضمین ،مدیون یا ضامن قبل
از برگذاری مجلس مزایده و داوطلبی ،حاضر به پرداخت دین مندرج مقاوله گردد و

مدرک آنرا طور مستند به محکمه ارایه کند ،محکمه می تواند در تجویز قبلی اش
تجدید نظر نموده به لغو آن تصمیم اتخاذ نماید).
چگونگی پرداخت محصول فیصله های محاکم در قضایای تجارتی
پرسش : 4
تحویلی محصول اقامه دعوی در محکمۀ ابتدایه و استیناف تجارتی فعالً مبلغ ()111
افغانی می باشد ،بخاطر عدم ضیاع وقت و رفع سرگردانی اصحاب دعوی،محصول
مذکور در خود محکمه در برابر رسید اخذ گردد مناسب خواهد بود.
توضیح:
طرز پرداخت مالیه ومحصول،طبق صراحت مادۀ ( )42قانون اساسی افغانستان توسط
قانون تعیین میگردد.
فصل سوم قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی منتشرۀ جریدۀ رسمی
شماره( )631سال 1366تحت عنوان(ترتیب اخذ محصول دولتی و تحویلدهی به
خزانۀ دولت) صراحت داشته و مادۀ دهم آن چنین مشعر است:
(( محصول دولتی به پول رایج به صورت نقدی یا از طریق بانک پرداخته می شود)).
از جانب دیگر مادۀ ( )115قانون اصول محاکمات تجارتی چنین صراحت دارد:
(دعوی از تاریخ اتخاذ قرار از طرف محکمه نسبت به دایر گردیدن آن و تأدیه
محصول معین دفتر محکمه ،اقامه شده ،محسوب میگردد) .در حالیکه از یک جانب
در محاکم دفتری که محصول نقداً اخذ شده در آن درج گردد وجود ندارد ،تا بتوان
به رویت آن دعوی را اقامه شده تلقی نمود ،از جانب دیگر قرار است با طی مراحل
طرح جدید قانون محصول محاکم ،اندازه محصول اقامه دعوی ازدیاد یابد و از جانبی
هم محاکم تجارتی طبق تشکیل تنها در مراکز والیات وجود دارد .ازینکه هیچ نوع
مشکل جدی تحویل محصول اقامه دعاوی تجارتی به بانکها ،وجود ندارد ،بناءً اخذ
مستقیم محصول توسط محکمه دارای مجوز قانونی نمی باشد.

چگونگی اجراآت محاکم در صورت غیابت طرف دعوی
پرسش : 5
طبق هدایت مادۀ ( )۲۴۶قانون اصول محاکمات تجارتی ،درصورتیکه یکی ازطرفین
دعوی ویا وکالی شان به محکمه حاضر نگردد،به موجب درخواست طرف مقابل
،محکمه نسبت به احضار طرف غایب مدتی را که ازدوماه کم و از چهار ماه متجاوز
نباشد ،تعیین وموضوع را از طریق رادیو اعالن مینماید .اگر شخص غایب درمدت
معینه به محکمه حاضر نشود ،محکمه صالحیت دارد به استناد اسناد ودالیل ارایه
کرده گی طرف ،حکم غیابی را صادرکند .ولی اگر دوطرف موضوع ،درمیعاد معینه به
محکمه حاضر نگردند ،قوانین تجارتی دراین رابطه کدام صراحت خاص ندارد  .اگر
قضایای تجارتی در مواردی که در قوانین تجارتی صراحت ندارند ،طبق قانون اصول
محاکمات مدنی رسیده گی شود و قرار ترک خصوت صادر گردد آیا برای مدعی
مانند قضایای مدنی سه بار فرصت ترک دعوی داده شود یا خیر؟
توضیح :
طوریکه مالحظه میگردد در موارد زیاد ،محاکم تجارتی در ارتباط به قضایای ترک
خصومت در اجراآت قضائی شان دچار مشکل میباشند .به همین ملحوظ محاکم ابتدایه
و استیناف تجارتی حین اجراآت قضائی شان موارد ذیل را رعایت نمایند:
غیابت در مرحلۀ ابتدایه:
هرگاه عریضه و اوراق مربوط از طریق ادارۀ حقوق به محکمۀ ابتدایه محول گردد،
اما مدعی غرض پیش برد دعوی به محکمه حاضر نگردد ویا اینکه در خصوص دوران
قضیه قرار قضائی صادر و برای مدعی تعرفۀ تحویلی محصول دایر شدن دعوی داده
می شود اما در این حالت مدعی خود راغایب ساخته و به محکمه مراجعه نمی کند،
در هردو حالت فوق ،محکمه بادرنظرداشت حکم مادۀ ( )2قانون اصولنامه تجارت
با استفاده از مادۀ ( )153قانون اصول محاکمات مدنی به ترک خصومت قرار
قضائی صادر نماید.

در صورتیکه مدعی محصول اقامۀ دعوی را تحویل و قرار قضائی مبنی بر دایر شدن
دعوی صادرشده باشد و هم نان مدعی صورت دعوی اولیۀ خود را نیز به محکمۀ
تقدیم کرده است اما مدعی مذکور درین حالت غایب می گردد ،محکمه اجراآت
خود را مطابق مادۀ ( )112قانون اصول محاکمات تجارتی عیار نماید.
در صورت غیابت یکی از طرفین ،اعم از مدعی یا مدعی علیه به موجب درخواست
طرف حاضر محکمه مطابق مادۀ ( )246و مادۀ ( )322قانون اصول محاکمات
تجارتی ذیالً اجراآت نماید:
الف :درصورتیکه ادعا ومدافعات،تعاطی وتحقیقات الزم انجام گردیده باشد،دراین
حالت ،هردو طرف غایب می گردد ،محکمه به حضور حکمی طرفین ،حکم خود را
صادر می نماید.
ب :در صورتیکه ادعا و مدافعات صورت گرفته باشد ،اما تحقیقات الزم تکمیل
نشده باشد ،محکمه طبق صراحت مادۀ ( )322قانون اصول محاکمات تجارتی به
ترک خصومت ،فیصله صادر نماید.
غیابت در مرحلۀ استیناف:
هرگاه مستأنف در مرحلۀ استینافی در مطابقت به مواد ( 256 ،251و  )257قانون
اصول محاکمات تجارتی درخواست تقدیم وبعداً غایب گردد ،محکمه بعد از حصول
دفع اعتراض مستأنف علیه در مورد ،مطابق مادۀ ( )246قانون اصول محاکمات
تجارتی به حضور حکمی مستأنف تصمیم اتخاذ نماید.
در صورتیکه تصمیم محکمه مبنی بر تائید فیصلۀ محکمۀ ابتدایه باشد ،مشکلی وجود
ندارد ،اما اگر محکمه به نقض فیصلۀ محکـمۀ ابتدایه تصـمیم اتخاذ ومدعی را
مکلف به ارایه صورت دعــوی جــدیــد سازد اما مدعی درین حالت غایب
گردد ،محکمه با نظر داشت مادۀ ( )263قانون اصول محاکمات تجارتی ،مطابق
اجراآت در مرحلۀ ابتدایه که در فوق از آن تذکر به عمل آمد ،رسیده گی خود را عیار
نماید.

ریاست تدقیق و مطالعات حین آغاز کار باالی تدوین قانون اصول محاکمات تجارتی
در ارتباط به موضوع ترک خصومت در قضایای تجارتی ،موارد فوق الذکر را درنظر
خواهند گرفت.
مصادیق دعوی متقابل
پرسش : 6
دعوی متقابل در مواد ( 122و  )123قانون اصول محاکمات تجارتی بیان گردیده
است ،با آنهم محاکم تجارتی در رابطه به تطبیق مواد مذکور و شناخت شروط و
عناصر و تفاوت آن با دفع عادی و یا اینکه دعوی متقابل بدون آنکه در مرحلۀ ابتدایه
مطرح شده باشد در محکمۀ فوقانی مطرح شده میتواند یا خیر؟ دچار مشکل میباشد
که ایجاب توضیح را مینماید.
توضیح
دعوی متقابل همانطورکه تعریف آن در مادۀ( )122قانون اصول محاکمات تجارتی
آمده است ،دعوی است که در مقابل ادعای مدعی از جانب مدعی علیه مطرح شده
باشد .اما لزوماً هر ادعا در مقابل دعوی مدعی ،دعوی متقابل شمرده نمی شود ،بلکه
دعوی متقابل نیازمند یک سلسله شروط ذیل می باشد که از فحوای مواد ( 122الی
 )127قانون اصول محاکمات تجارتی استنباط می گردد:
-1دعوی متقابل باید با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد .منظور از منشأ
رابطۀ حقوقی مشخصی است که بر اساس آن مدعی خود را مستحق مطالبۀ حق
میداند.
-2دعوی اصلی با دعوی متقابل در ارتباط کامل باشد .یعنی اتخاذ تصمیم در
دعوی اصلی باالی دعوی متقابل مؤثر باشد .به عبارت دیگر بین دو دعوی وقتی
ارتباط کامل موجود است که اثبات یا رد یکی از دو دعوی ،موجب اثبات یا رد
دیگری شود.

 -3متضمن ادعای جدیدی باالی مدعی باشد .یعنی تنها عنوان دفاع را نداشته
ال دعوی صلح یا دعوی فسخ ،دعوی متقابل نیست.
باشد .مث ً
به صورت جداگانه قابل طرح باشد .یعنی به هر ملحوظی که مدعی اصلی دعوی
خود را ترک میکند مدعی متقابل میتواند دعوی خود را ادامه دهد.
بناءً برای تشخیص آنکه یک دعوی ،دعوی متقابل باشد ،اجتماع شرایط فوق الذکر
ضروری میباشد.
مثالً  :شرکتی به استناد چک دست داشته اش به امضاء مسئول یکی از ادارات دولتی،
با تقدیم درخواست و اقامۀ دعوی ،وجه مندرجۀ چک را مطالبه میکند .مدعی علیه با
ارایه قرارداد اولیه که میان دو طرف موجود است و منشأ اولیۀ دین میباشد ،ادعا
مینماید که تمام کاالهای که به موجب این قرارداد خریداری شده است ،کالً فاسد
بوده و در نتیجه ،موجبی برای پرداخت وجه چکی که بخاطر کاالی مورد معامله صادر
شده است ،وجود ندارد و استرداد چک را مطالبه میکند.
در این مثال اگر مدعی به استناد قرارداد ،دین خود را مطالبه نماید ،ادعای مدعی
علیه مبنی بر فسخ قرارداد ،نیاز به تقدیم درخواست جدید و اقامه دعوی متقابل را
ندارد ،بلکه صرف ادعای مدعی علیه در مقام دفع ارایه شده است و مورد رسیده گی
قرار می گیرد.
اما چون در مثال مطرح شده ادعای مدعی ناشی از موجودیت سند که عبارت از
چک است و موجودیت چک نزد مدعی دلیل بر مدیونیت مدعی علیه است ،صرف به
عنوان ادعای فسخ عقد کفایت نمی کند ،مدعی علیه باید ادعای جدید خود که فساد
اموال خریداری شده است را نیز به اثبات برساند تا با اثبات آن محکمه به استرداد
چک حکم خود را صادر کند.
هم نان در این مثال ،تجمع شرایط ذکر شده برای دعوی متقابل را مشاهده مینماییم.
از آن جا که دعوی متقابل یک دعوی جدید بوده و نیازمند اثبات می باشد ،لزوماً باید
در مرحلۀ ابتدایه اقامه شود.

ترتیب تضمین خط در قروض بانکی
پرسش : 7
بعضاً دیده میشود که بانکها به عوض اخذ تضمین جایداد ،مطابق مقررات ترتیب
تضمین خط ،به ترتیب وثایق بیع جایزی مبادرت می ورزند .بناءً به منظور جلوگیری از
اجراآت متفاوت در هم و موارد ،محاکم قابل رهنمایی میباشند.
توضیح:
بند ( )13مادۀ()4قانون رهن اموال غیر منقول در معامالت بانکی ،سند رهن را به
تضمین خط تعبیر نموده است .بناءً ترتیب وثیقۀ تضمین خط در زمینه موجه تر است،
محاکم طبقاً اجراآت نمایند.
ترتیب کتب صورتحال جدید برای دعاوی مدنی و تجارتی
پرسش : 8
طوریکه درجریان قراردارید محاکم تجارتی والیت هرات ازفورمۀ صورتحال که ازدورۀ
جمهوریت دیموکراتیک افغانستان میباشد به عنوان اسناد بهادار استفاده مینمایند .نمونه
های که طبق رهنمود ساده سازی فیصله های وقرار های محاکم تجارتی که درکنفراس
ملی قضائی سال  1391تصویب گردیده به عنوان اسناد بهادار حساب میگردد یاخیر
ویا فورمه جدیدبه اختیار محاکم تجارتی قرار خواهد گرفت ؟ در زمینه طالب هدایت
هستیم .
توضیح:
اوراق بها دار:
عبارت (( از آن اوراقی است که ازطرف وزارت مالیه در مطبعۀ صکوک طبع و
دارای قیمت معین ونمبر مسلسل صکوک باشد))بناءً تا زمانیکه نمونه های مذکور از
طرف مطبعۀ صکوک طبع و نشر نگردد،نمونه های مندرج کنفرانس ملی قضایی سال
 ،1391وصف اوراق بهادار را کسب کرده نمی تواند.

آیا شهود در دعاوی تجارتی ضرورت به تزکیه دارند؟
پرسش : 9
فصل ششم قانون اصول محاکمات تجارتی که راجع به شهادت شهود میباشد و در
آن تزکیه سری وعلنی شهود را پیشبینی نکرده است .بعضی از قضات محاکم تجارتی
استدالل می نمایند که چون شهود ،شهود اثبات و ملزمه میباشد باید تزکیه گردد
وبعضی از قضات محاکم تجارتی بر این نظر اند در قانون اصول محاکمات تجارتی
تزکیه شهود پیشبینی نگردیده است از آن جهت نیاز به تزکیه دیده نمی شود احتراماً
در زمینه طالب هدایت میباشیم.
توضیح:
از آن جاکه در نظام حقوقی ومحاکماتی کشور اصول محاکمۀ تجارتی مجزاء از اصول
محاکمۀ مدنی  ،احوال شخصیه و حقوق عامه می باشد ،قیاس آنها بر یکدیگر مناسب
نخواهد بود ،زیرا اصول محاکمات تجارتی دارای ویژه گی های منحصر بخودش می
باشد و تفاوتهای قابل مالحظه با اصول محاکمات مدنی در بسا موارد در آن وجود
دارد از آن جمله در نوعیت مدارک اثباتیه و در درجۀ قوت دالیل .چنان ه در اصول
محاکمات مدنی وسایل ثبوت طبق صراحت مادۀ( )272اقرار ،بینه ،اسناد شهود،
قرائن قاطعه و مستنبطه ،یمین و نکول است در حالیکه در اصول محاکمات تجارتی
طبق صراحت مواد (232و )233و مادۀ ( )624اصول محاکمات تجارتی ،وسایل
ثبوت شامل اقرار ،سند ،شهادت ،عرف تجارتی و قرائن میباشد.
بناءً از اینکه تزکیه نمودن شهود در اصول محاکمات تجارتی تصریح نه شده ،لذا
شهود مذکور ایجاب تزکیه را نمی نماید.
هرگاه موضوع تابع استیناف خواهی نباشد محکمۀ استیناف چگونه اجراآت نماید؟
پرسش : 11
در مادۀ چهارم قانون اصول محاکمات تجارتی تصریح گردیده که هیچ یک از مقامات
رسمی وادارات دولتی نمیتوانند احکام وقرارهای محاکم تجارتی را تغیر دهند یا از
اجرای آن جلوگیری بعمل آرند ،مگر محکمۀ باالتر و آن هم درمواردی که در این

قانون معین شده باشد .سؤال اینجا است در صورتیکه حکم محکمه باالثر قناعت
طرفین ،اقرار مدعی علیه  ،فیصله اصالحی مصلحین یانظریه حکمین ویا درصورتیکه
مدعی بها الی دو صد هزار افغانی باشد صادر گردد که این حکم طبق احکام قانون
قطعی بوده واستیناف طلبی ندارد ،اگر باالثرشکایت محکوم علیه ،محکمۀ استیناف
فیصله یاقرار محکمۀ ابتدایه را نقض نماید آیا این تصمیم دیوان تجارتی استیناف
مداراعتبار است یا خیر؟ و یااینکه تصمیم محکمۀ تحتانی بقوت خودباقی بوده وغرض
تنفیذ حکم محکمۀ ابتدایه دوسیه بمرجع مربوطه ارسال گردد.
توضیح:
طبق صراحت مادۀ نهم قانون تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیه:
(( -1قضایا به صورت عام در محاکم از لحاظ ماهیت ،کیفیت و محتوی در دو
مرحله (ابتدائی و استینافی)مورد رسیده گی قرار داده میشود ،مگر اینکه قانون سه
مرحله یا یک مرحله را حکم نموده باشد.
 -2ستره محکمه قضایای مندرج فقرۀ ()1این مادۀ را صرف به منظور اطمینان از
تطبیق صحیح قانون رسیده گی مینماید)).
و طبق صراحت مادۀ()7قانون مذکور (طرفین دعوی میتوانند در مورد فیصلۀ صادرۀ
محکمۀ تحتانی مطابق به احکام قانون به پیشگاه محکمۀ فوقانی شکایت و اعتراض
نمایند .فیصله های قطعی و نهایی از این حکم مستثنی میباشد).
و طبق صراحت مادۀ()55قانون مذکور (فیصله و قرار های محاکم استیناف در احوال
ذیل قطعی و نهایی میباشد:
در حال قناعت طرفین دعوی به حکم صادره .
در حال انقضای میعاد فرجام خواهی.
در صورتیکه ارزش مدعی بها در قضایای مدنی ،حقوق عامه و احوال شخصیه الی
دو صد هزار و در قضایای تجارتی الی پنج صد هزار افغانی باشد.

در صورتیکه ماهیت جرمی قضیه قباحت یا جنحه ای باشد که در آن صرف
مجازات نقدی حکم شده باشد .سایر موارد یکه در قانون پیشبینی گردیده است.
بناءً در مواریکه حکم محکمۀ استیناف قطعی ونهایی باشد و قانوناً قابل فرجام خواهی
نباشد الزم است تا درخواست فرجام خواهی پذیرفته نشود تا از یک سو ،قانونیت در
اجراآت رعایت گردد واز جانب دیگر سبب تراکم قضایا در دیوان های فرجامی
نگردد.
اجتناب قاضی در قضایای تجارتی
پرسش : 11
در فصل سوم باب اول قانون اصول محاکمات تجارتی ،اسباب رد قاضی صراحت
دارد .اما اجتناب قاضی مسکوت است ،در صورتیکه قاضی بخواهد اجتناب نماید،
مورد قانونی وجود ندارد .مطابق مادۀ()6مقررۀ طرز سلوک قضائی اجتناب کند .یا
مصوبۀ نمبر( )284مورخ  1391/2/3شورایعالی در زمینه قابل تعمیل باشد.
توضیح:
اجتناب قاضی در مواردی که در رسیده گی قضائی نظر به دالیل موجه نتواند بی طرفی
و استقالل خود را حفظ نماید ،صرف از ویژه گی های قضایای مدنی محسوب
نمیگردد ،بلکه از جملۀ اصول عام محاکمۀ عادالنه به شمار می رود،ازجانب دیگر
مادۀ ( )65قانون اصول محاکمات مدنی وباالخص مادۀ ( )6مقررۀ طرز سلوک
قضائی ،موضوع اجتناب قاضی را طور عام در تمام اجراآت اعم از جزایی ،مدنی و
تجارتی حکم میکند .قضات محاکم میتوانند در قضایای تجارتی به استناد مادۀ فوق
مقررۀ طرز سلوک قضائی از رسیده گی قضایا اجتناب نمایند.
چگونگی رسیده گی به اعتراضات ابتدایی
پرسش :12
در صورت اثبات اعتراض ابتدائی از جانب معترض مطابق مادۀ ()115قانون اصول
محاکمات تجارتی محکمه قرار رد دعوی صادر مینماید و عدم اثبات آن مسکوت

است.در صورت عدم اثبات اعتراض مندرج مادۀ()114قانون مذکور قرار مادۀ
( )115قانون اصول محاکمات تجارتی مبنی بر صالحیت رسیده گی کافی است
یاخیر؟و قرار مندرج مادۀ()115قانون اصول محاکمات تجارتی قابل استیناف طلبی
میباشد؟
توضیح:
اعتراضات ابتدائی قبل از صدور قرار مندرج مادۀ( )115قانون اصول محاکمات
تجارتی ارایه میگردد .زیرا اعتراضات ابتدائی عبارت اند از اعتراض بر اقامۀ دعوی،
درصورتیکه اعتراضات ابتدائی ثابت گردد با صدور قرار رد دعوی،طبق صراحت
مادۀ( )115قانون اصول محاکمات تجارتی قرار مندرج مادۀ ( )115رد میگردد و
در صورتیکه اعتراضات ابتدائی ثابت نگردد قرار مندرج مادۀ ()115که مورد
اعتراض قرار گرفته بود،به قوت خود باقی بوده ،محکمه به شکل عادی به اصل
موضوع رسیده گی مینماید.
تشخیص دعاوی بسیطۀ تجارتی
پرسش : 13
دعوی بسیطه در قانون اصول محاکمات تجارتی پیشبینی نشده است ،پیشنهاد میگردد
که مقدار ارزش مدعی بها تثبیت وهم نان بعداز تثبیت بسیط بودن ،جهت تسریع
امور ،به اظهارات شفوی متداعیان اکتفا شده ،موضوع توسط قرارقضائی حل گردد.
توضیح:
دررابطه به دعوی بسیطه ،قانون اصول محاکمات تجارتی ساکت میباشد ،ولی در مادۀ
()28قانون اصول محاکمات مدنی موضوع به صراحت بیان شده است .تا جایکه با
روحیۀ اصول محاکمات تجارتی سازگار باشد ،محاکم از احکام اصول محاکمات
مدنی درخصوص پیروی نموده می توانند.
مصادیق تکت پولی در موضوعات تجارتی
پرسش : 14
تکت پولی قانونی مندرج در قوانین تجارتی مشخص نیست که چند فیصد است.

توضیح:
در رابطه به تکت پولی ،در صورتیکه در زمینه موافقه طرفین موجود باشد ،مادۀ
()611اصولنامه تجارت رعایت گردد .اما اگر در زمینه موافقۀ طرفین موجود نباشد،
هدایت مندرج مادۀ( )36قانون بانکداری قابل اجراء میباشد .بناءً مصادیق تکت پولی
قانونی ،با توجه به تفکیک فوق ،در مواد مذکور قابل تعریف است.
چگونگی اخذ محصول از فیصله های سرقفلی اماکن تجارتی
پرسش : 15
موضوع امتیاز سرقفلی دکاکین واماکن تجارتی از جملۀ عناصر مادی یک تجارت
خانه محسوب می گردد .بناءً الزم است با در نظر گرفتن اعتبار وموقعیت دکاکین
واماکن تجارتی ،به خاطر اخذ محصول دولتی  ،قبل از دوران دعوی از طریق
هیئت مربوطه ،اماکن مذکور قیمت گذاری گردیده از فیصله های سرقفلی محصول
اخذ گردد ،زیرا فیصله قضایای مذکور وجه مندرج ندارد.
توضیح:
طبق صراحت مادۀ( )42قانون اساسی افغانستان که چنین صراحت دارد:
(( هیچ نوع مالیه و محصول ،بدون حکم قانون ،وضع نمیشود اندازۀ مالیه ومحصول
وطرز تأدیۀ آن بارعایت عدالت اجتماعی ،توسط قانون تعیین میگردد)).
بناءً در خصوص تمام انواع مالیه و محصول ،حکم مادۀ فوق الذکر قابل رعایت بوده،
هیچ مرجعی نمیتواند بدون حکم قانون ،مالیه یا محصول تعیین ،یا آنرا اخذ نماید ویا
طرز تأدیه آنرا دستور دهد .بادر نظرداشت توضیح فوق فیصله های سرقفلی ،تابع
محصول نمی باشد.

پیرامون اشکال در تنفیذ قرار های تجویزی مبنی به فروش ملکیت های تحت تضمین
قرضه های تجارتی
پرسش :16
بعضاً در چگونگی تطبیق تجاویز محاکم در امر فروش جایداد های تحت تضمین
بانکها ،اشکال در تنفیذ مطرح میگردد .به طور مثال :جایداد های که تحت تضمین
بانک قرار دارد  ،در ضمن توسط شخص ثالث به گرو و یا امتیاز سرقفلی گرفته شده،
یا اینکه در مرهونه زیادت و نقصان بوجود آمده است.
هرگاه در هم و حاالت که اشکال در تنفیذ تجویز رونما گردد و همزمان شخص
ثالث در حصۀ فروش مرهونه اعتراض نماید ،موقف محکمه در حصۀ تجویز مصدوره
اش چی خواهد بود.
آیا جایداد متذکره به اساس تضمین بانک بفروش رسانیده شود یا خیر؟
چگونه حق شخص ثالث باید مشخص شود که اگر جایداد بفروش برسد آیا وی
میتواند از این جایداد که بطور گروی تحت تصرفش قرار دارد ،باقیماندۀ پول
قیمت جایداد را در برابر گروی اخذ نماید یا چطور؟
توضیح:
تجاویز محاکم تجارتی مبنی بر فروش مرهونۀ تحت تضمین بانکها ،طبق احکام قانون
رهن اموال غیر منقول در معامالت بانکی صورت میگیرد.
این تجاویز بعداز بررسی اسناد مربوطه و تحقق احکام قانون مذکور صادر میگردند و
طبق حکم بند( )1فقرۀ ( )1مادۀ ( )9قانون مذکور از جملۀ مکلفیت های رهن دهنده
است که تعهد نماید ،مرهونه از حق غیر عاری است .در صورتیکه اشخاص دیگر
برمرهونه حق داشته باشند ورهن گیرنده حین انشای عقد رهن ،از آن آگاهی داشته
باشد ،رهن گیرنده درین صورت طبق صراحت فقرۀ ( )2مادۀ ( )13قانون متذکره در
مرهونه ،دارای حق تقدم نمی باشد و در صورتیکه حق رهن در مرهونه با حق سرقفلی
غیر،انشاء شده باشد و بردوام یا عدم دوام سرقفلی یا حق تقدم نزاع بروز نماید .در

این صورت طبق صراحت مادۀ( )39قانون مذکور محکمۀ ذیصالح به حل وفصل
موضوع مبادرت می ورزد  ،واین رسیده گی مانع تنفیذ قرار تجویزی نمی گردد.
چگونگی استماع شهادت شهود به اساس نیابت قضایی
پرسش :17
اگر نظر به درخواست یکی از طرفین دعوی ،نیابت قضایی به منظور شهادت شهود به
یک محکمه داده شود .اما طرف دیگر به جلسۀ قضایی استماع شهود در محکمۀ آن
والیت حاضر شده نتواند ،در این حالت محکمه می تواند در قرار نیابت قضایی مذکور
ضمن نیابت به منظور استماع شهود،در مورد تعیین وکیل مسخر به منظور اشتراک
در جلسۀ استماع شهود نیزصالحیت نیابت دهد و یاخیر؟
توضیح:
نیابت قضائی در استماع شهادت ،که در کتب فقهی از آن به کتاب القاضی الی
القاضی تعبیر گردیده است ،بنا بر ضرورت و جهت جلوگیری از ضیاع حقوق،
استحسانًا مجاز می باشد.
قانون اصول محاکمات تجارتی در مادۀ()132خود طرزالعمل نیابت قضائی استماع
شهود را با تفصیل الزم بیان نموده است.
طبق صراحت مادۀ فوق ،هرگاه شهود معرفی شده از جانب مدعی در حوزۀ قضائی
محکمۀ دیگری اقامت داشته باشد و مدعی نتواند شهود را به محکمۀ که بـه دعـوی
رسیده گی میکندحاضر نماید ،محکمۀ رسیده گی کننده به اصـل دعـوی ،میتوانـد
شهرت مکمل شهود ،طرفین دعوی ،نوعیت دعوی و مدعی بها را ذریعۀ نامه رسماً به
محکمۀ محل اقامت شهود ارسال و از آن محکمه تقاضا نماید تا نیابتاً شهادت شـهود
مذکور را در قضیه استماع نماید .محکمه نیابت کننده ،در جلسه قضـائی شـهادت
شهود را طبق احکام قانون استماع و ثبت نموده امضاء و نشان انگشت شـهود را در
آن درج نموده ،امضاء و مهر می نماید .این ورق ذریعۀ مراسالت رسمی به محکمـۀ
منوب عنه فرستاده میشود .محکمه ای که به اصل دعوی رسیده گی مینماید ،بعـد از
وصول مکتوب فوق در جلسۀ قضائی در حضور طرفین دعوی اظهارات شهود مندرج

مکتوب را قرائت می نماید.در صورتیکه جریان ،مورد قناعت هیأت قضائی قرار گیرد،
به اساس شهادت شهود حکم صادر مینماید.
در این روند ،محکمۀ نیابت کننده در مورد عدالت شهود ،ذیصالح بوده و استماع
شهادت و ثبت آن به مفهوم تائید عدالت شهود از جانب هیأت قضائی محکمه میباشد،
از اینرو محکمۀ رسیده گی کننده به اصل دعوی از مکتوب که در آن شهادت درج
گردیده ،منحیث شهادت حضوری شهود ،استفاده نموده میتواند.
البته باید به خاطر داشت که از جملۀ ویژه گی های محاکمۀ تجارتی در خصوص
جرح شهود ،این است که مشهود علیه میتواند طبق صراحت مادۀ ( )135قانون
اصول محاکمات تجارتی قبل از ادای شهادت ،رد شهود را مطالبه نماید .در صورتیکه
دالیل رد شهود ،از طرف محکمه پذیرفته شود ،محکمه نمیتواند شهود را استماع و یا
به اساس نیابت قضائی ،استماع شهود را از محکمۀ محل اقامت شهود مطالبه نماید.
بناءً با نظرداشت توضیحات فوق ،حضور طرفین در جلسه استماع شهادت به اساس
نیابت قضائی لزومی ندارد و تعیین وکیل برای طرف دعوی در حالیکه نزد محکمۀ
رسیده گی کننده به دعوی حاضر است ،نیز معقولیت ندارد.
در مورد ذکر صالحیت پیشبرد دعوی متقابل در وکالت خط های که وکیل ،صالحیت
دعوی و دفاع را دارد
پرسش :18
در وکالت خط که صالحیت دعوی و دفع دعوی به وکیل تفویض گردیده باشد،
صالحیت دعوی متقابل را هم در بر می گیرد ویا صالحیت دعوی متقابل نیز باید در
آن تصریح گردد؟
توضیح:
وکیل دعوی و دفع دعوی وکیل خصومت بوده ،مکلف به اجرای آن ه می باشد که
خصومت شمرده شده است .بناءً طبق صراحت مادۀ ( )123قانون اصول محاکمات
تجارتی وصراحت مادۀ ( )127قانون اصول محاکمات تجارتی دعوی متقابل از توابع

ضروری خصومت به شمار میرود و وکیل به دعوی و دفع دعوی ،صالحیت اقامۀ
دعوی متقابل را نیز دارا میباشد.
در صورتیکه مدعی علیه در ادارۀ حقوق حاضر بوده و به استعالم ها جواب ارایه نموده
باشد اما بعداً غایب گردد،آیا محکمه میتواند درروند رسیده گی غیابی نشان انگشت
وامضاء مدعی علیه غایب را با اسناد به کریمنال تخنیک جهت ارزیابی ارسال بدارد ؟
پرسش :19
در دوسیه های که مدعی علیه در ریاست حقوق و یا سایر محاکم حاضر بوده اما
بعداً غایب میگردند محاکم نظر به غیابت مدعی علیه غیاباً اجراأت می نمایندبه طور
مثال :مدعی به سند استناد می نماید و شخص غایب حضور ندارد تا از تائیدی امضاء
وشست از وی سؤال گردد ،اما قبالً در ادارۀ حقوق استعالم ها را جواب داده ،امضاء
و شست نموده است.آیا می توان شست وامضای ذیل استعالم های مذکور را به حیث
سند مقایسوی اعتبارداد و به ریاست کریمنال تخنیک ارسال نمود ؟
توضیح:
مادۀ ( )991قانون مدنی در مورد چنین مشعر است:
((سند رسمی ورقی است که مؤظف عمومی یا کارکنان خدمات عامه به اساس احکام
قانون در حدود صالحیت اختصاصی خویش آن ه را بحضور شان گزارش میابد یا از
اشخاص ذیعالقه کسب میکند در آن درج و ثبت نموده باشند .در صورتیکه ورق
مذکور صفت سند رسمی را کسب نه نموده ،مگر اشخاص ذیعالقه به آن امضاء ،مهر
یا نشان انگشت نموده باشند ،حیثیت سند عرفی را دارد)).
با توجه به متن مادۀ فوق الذکر ،درصورتیکه استعالم حقوق دارای ثبت بوده باشدو
ادارۀ حقوق منحیث مرجع رسمی مصدق آن باشدسندمذکور رسمی محسوب میگردد.

رسیده گی به دعوی تخلیه و دفع سرقفلی به داخل فیصله صورت گیرد یا توسط قرار
قضایی؟
پرسش : 21
درصورتیکه دعوی تخلیه با دفع سرقفلی و دعوی کرایه توأم نباشد ،مطابق مادۀ ()31
قانون طرز تحصیل حقوق قرار مبنی بر تخلیه صادر میگردد ،این نوع قرار ها بعضاً
ازطرف دیوان تجارتی باطل و بعضاً مورد تائید واقع گردیده است  .بناءً استهداء می
گردد که درخصوص فیصله صادرشود یا قرار ؟
توضیح:
در ارتباط به پرسش فوق به صفحۀ  385کنفرانس ملی قضائی سال  1391که
بجواب پرسش شماره ( )2ترتیب شده،مراجعه شود .پاسخ مذکور چنین صراحت
دارد:
چون تقاضای تخلیه ،رسیده گی ماهوی بوده مستلزم اثبات و عدم اثبات میباشد ،بنابر
آن موضوع بداخل فیصله رسیده گی شود تا محاکم فوقانی در صورت شکایت محکوم
علیه برآن غور کرده بتوانند.
رسیده گی به اختالفات ناشی از بیع جایزی اماکن تجارتی ،مربوط محاکم تجارتی
میباشد
پرسش : 21
از اینکه موضوع بیع جایزی خانه های مسکونی دردیوان مدنی رسیده گی می شود.
با توجه به مادۀ ( )21اصولنامۀ تجارت ،بیع جایزی دوکان و محالتی که تاجر به
منظور رسیده گی به امور تجارتی به بیع جایزی خریداری می نماید ،معامله تجارتی
پنداشته میشود و رسیده گی به آن شامل صالحیت موضوعی محکمۀ تجارتی می باشدیا
خیر؟

توضیح:
در فصل سوم اصولنامۀ تجارت ،معالمات تجارتی تعریف گردیده است در صورتیکه
فرد در قسمت منافع اموال غیر منقول دعوی داشته باشد صالحیت رسیده گی آن
مربوط محاکم تجارتی میباشد.اما اگر دعوی در ارتباط به اصل رقبه مطرح باشد رسیده
گی موضوع شامل صالحیت محاکم مدنی است.
با توجه به وسعت معامالت تجارتی در آینده حین تعدیل مواد قانون اصول محاکمات
تجارتی ،تشخیص اینگونه معامالت مدنظر گرفته شود.
اقرار مدعی علیه در نخستین جلسۀ قضایی موجب صدور فیصله مبنی بر اقرار است؟
ویا درخصوص قرار تحصیلی صادر گردد
پرسش : 22
در محاکم مدنی طبق مادۀ ( )16قانون اصول محاکمات مدنی ،بعد از تقدیم عریضه
در صورت قناعت معروض علیه قرار قضائی مبنی بر اقرارصادر می گردد .اما در
محکمۀ تجارتی مطابق رویۀ موجود در صورتیکه مدعی علیه در اولین جلسۀ قضایی قبل
از تکمیل ادعا و مدافعات بر ادعای عارض اقرار نموده باشد،فیصله اقراری صادر و ده
فیصد محصول اثبات اخذ میگردد .درخصوص صدور قرار مبنی بر اقرار ،قانون اصول
محاکمات تجارتی صراحت نداشته مسکوت میباشد(صرف مادۀ( )2قانون تجارت
اجازۀ مراجعه به سایر قوانین را در صورت عدم موجودیت حکمی در قوانین تجارتی و
عرف وعادات ،داده است) .هم نان محکمه بین اقرار وانکار مدعی علیه هیچ تفاوتی
قائل نشده ودر هر دو حالت فیصله صادر و ده فیصد محصول اخذ مینماید .بدینوسیله
استهداء میگرددکه در صورت قناعت مدعی علیه در اولین جلسه قضایی و به محض
ورود دوسیه ،قرار مبنی براقرارصادر شود ویا فیصله ؟
توضیح:
اقرار مانند سایر مدارک اثباتیه سبب اثبات حق و حکم قاضی می باشد ومنحیث قاعده،
قاضی بعداز اثبات حق ،فیصله و حکم صادرمی نماید .قانون اصول محاکمات مدنی
حالت اقرار قبل از دوران دعوی را با صدور قرارقضائی بیان نموده است و حتی آنرا

اقرار نه ،بلکه قناعت به عرض عارض وانمود ساخته است ،درحالیکه بعداز دوران
دعوی اگر اقرار صورت گیرد ،در زمینه فیصله صادر میگردد .بناءً صدور قرار قبل از
دوران دعوی نسبت به قضایای مدنی در قضایای تجارتی منطق بیشتر دارد ،زیرا در
قضایای تجارتی قرار مبنی بر اقامۀ دعوی صادر میگردد و اگر معروض علیه قبل از
اقامۀ دعوی به عرض عارض قناعت نماید ،محکمه قرار اقامۀ دعوی را صادر نه نموده،
بلکه قرار مبنی بر اجراء موضوع اقرار و تحصیل حق صادر می نماید .وطبق مادۀ
( )16قانون اصول محاکمات مدنی اقرار درحقیقت حکم به اثبات دعوی مدعی بر
اقرار تلقی گردیده  ،ایجاب اخذ ده فیصد محصول را توسط محکمه می نماید.
مواعید رسیده گی به قضایای تجارتی در محاکم
پرسش : 23
مواعید قانونی بررسی قضایای تجارتی،بصورت عموم درقانون اصول محاکمات تجارتی
مسکوت عنه میباشد که اکثر التوای قضایای تجارتی را به بارمی آورد .اگردرمورد
مواعید قانونی وسایر موارد مسکوت عنه درقانون اصول محاکمات تجارتی رهنمائی
واضح و جامع صورت گرفته وبه محاکم تعمیم گردد نهایت موزون خواهد بود.
توضیح:
حل وفصل تمام انواع منازعات حقوقی درکمترین زمان ممکن ازمعیارهای محاکمۀ
عادالنه وازمهمترین اهداف قوانین شکلی است.با آنهم اساسی ترین معیار ،رعایت
عدالت دررسیده گی قضایا می باشد .زیرا نمیتوان عدالت راقربانی سرعت رسیده گی
ساخت.آن ه خالف موازین محاکمۀ عادالنه به شمارمی رود همانا تأخیر غیرموجه
دررسیده گی قضایامی باشد.
تاجایکه احکام قانون اصول محاکمات تجارتی مالحظه میگردد ،این قانون میعاد رسیده
گی را کامالً مسکوت عنه نگذاشته است ،بلکه در جریان رسیده گی قضایای تجارتی
با نظرداشت انواع مختلف قضایا و احوال متفاوت ،مواعید را ذیالً پیشبینی نموده
است:
تعیین وکیل جدید دعوی در مدت که محکمه تعیین می کند (.مواد ( 31و  )31قانون
اصول محاکمات تجارتی).

تقدیم صورت اصالحی در مدت که محکمه تعیین میکند (.مادۀ ( )41قانون اصول
محاکمات تجارتی).
ارایۀ تضمین از جانب مطالبه کنندۀ تأمینات در مدت که محکمه تعیین می کند(.مادۀ
( )54قانون اصول محاکمات تجارتی).
مدت تقدیم دعوی و جواب آن و تقدیم اعتراض ابتدائی و جواب آن الی یک ماه و
قابل تزئید از جانب محکمه .مواد ( 99و .)111
جمع بُعد مسافه برای هر  12میل یک روز (.مادۀ ( )112قانون اصول محاکمات
تجارتی).
مدت تقدیم دعوی یا جواب برای طرفی که در افغانستان محل اقامت معین ندارد .از
یک الی چهارماه ( .مادۀ ( )113قانون اصول محاکمات تجارتی).
مدت احضار به جلسات قضائی ده روز و قابل تمدید میباشد (.مادۀ ( )131قانون
اصول محاکمات تجارتی).
تقدیم نظریه اهل خبره در مدت که محکمه تعیین می نماید (.مادۀ ( )144قانون
اصول محاکمات تجارتی).
مدت تقدیم دالیل جعلیت سند ده روز ( .مادۀ  )182قانون اصول محاکمات
تجارتی).
مدت تقدیم جواب دعوای جعلیت سند ده روز ( مادۀ ( )183قانون اصول محاکمات
تجارتی).
مدت صدور قرار از جانب حَکَم دو ماه ( مادۀ ( )215قانون اصول محاکمات
تجارتی.
میعاد برای اتمام حجت برای طرف غایب دو ماه الی چهار ماه ( .مادۀ ( )246قانون
اصول محاکمات تجارتی ).
بناءً با نظرداشت مواعید فوق الذکر ،مفتشین قضائی حین تفتیش عادی واقتضائی
موارد تأخیر غیر موجه را تشخیص وپیگیری خواهند نمود.

در صورتیکه شخص امضاء و نشان شست خود را در ذیل سند ،تائید و محتوای آنرا
به خود قبول نماید ،حکم براقرار صادر شود یا به سند؟
پرسش : 24
یک تعداد فیصله ها مبنی بر اقرار مدعی علیه و استناد بر مواد قانونی در بخش اقرار،
صادر می گردد،ولی بعضاً دیده می شود با آن ه که قانون در مورد اقرار مدعی علیه
پیشبنی کرده مطابقت ندارد .مثالً از مدعی علیه سؤال می شود که نشان انگشت و یا
امضایت را در سند قبول داری؟ اگر قبول کرد ،بدون اینکه مطالب و عرایض دیگر
وی را که در معامالت تجارتی وسیعتر می باشد در نظر بگیرند قرار مبنی به اقرار
صادر می نمایند و یا اینکه بعضی از محاکم اسنادی را از شرکت های تجارتی مطالبه
می کنند و در آن امضاء و یا نشان انگشت مدعی علیه می باشد ،به استناد آن حکم
مبنی بر اقرار صادر می نماید ،و گاهی تناقض میان استدالل و نص حکم دیده میشود.
این حالت مشکالت زیادی را ببار آورده و محکوم له نسبت اینکه فیصله مبنی بر
اقرار صادر شده و قطعی است در مورد غور استینافی مخالفت می نماید و محکوم
علیه به دلیل اینکه فیصله به نظر او غیر قانونی است خواهان غور محاکم فوقانی
میگردد که این موضوع باعث شکایات اصحاب دعوی می گردد درزمینه طالب
هدایت میباشیم .
توضیح:
طبق صراحت پراگراف اول مادۀ ( )129قانون اساسی:
((محکمۀ مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید در فیصله ذکر کند)).
اسباب حکم،طبق صراحت مادۀ ( )272قانون اصول محاکمات مدنی عبارت اند:
(( از وسایل ثبوت که در قضایای مدنی شامل اقرار ،بینه (اسناد ،شهود ،قرائن قاطعه و
قرائن مستنبطه) سوگند و نکول میباشد)).
در قضایای تجارتی اسباب حکم ،طبق صراحت مواد ( 232و  )233قانون اصول
محاکمات تجارتی و طبق صراحت مادۀ ( )624اصولنامه تجارت ،شامل اقرار ،اسناد،
شهود ،عرف و قرائن میباشد.

اسباب حکم از لحاظ درجه قوت ،طرز ارایه ،شرایط پذیرش ،موارد رد و سایر
مسایل از هم تفاوت دارند ،از این لحاظ دقت در اتکا و استناد به سبب حکم از
وجایب قاضی بوده ،در صورت عدم دقت در آن و یا ارتکاب خطا ،حکم مواجه به
نقض میگردد و در بیشتر موارد چنین خطا ،سبب ضیاع حقوق یک طرف و یا طرفین
دعوی می گردد .از جانب دیگر چنین خطا ،عدم درایت مسلکی قاضی را نشان میدهد
و از لحاظ ترفیع قابل مؤاخذه میباشد.
طبق صراحت مادۀ ( )232قانون اصول محاکمات تجارتی ،اسباب حکم از لحاظ
درجه قوت متفاوت میباشد به نحوی که در درجه اول اقرار ،بعداً بالترتیب سند،
شهادت ،عرف و قرائن قرار دارند.
بنا بر آن هرگاه مدعی علیه در مورد سندی که از اقرار وی نزد محکمه ارایه
گردیده ،صرف از خط و امضاء یا نشان انگشت خویش تصدیق نماید .ولی مندرجات
سند را غیر واقعی بخواند ،در چنین حالت سند اگر چه عرفی باشد ،دارای ارزش و
قوت بوده ،حیثیت سند رسمی را کسب می نماید .اگر مدعی علیه ادعای جعلیت
ننماید و یا سند مبطل آنرا ارایه نکند ،سند مذکور سبب حکم بر مدعی علیه میگردد.
ولی اگر مدعی علیه عالوه بر تصدیق از کتابت ،امضاء و نشان انگشت خود،
مندرجات سند را نیز تصدیق نماید ،در این حالت مقر به محتویات سند شمرده میشود.
وبه دلیل اینکه مطابق صراحت مادۀ ( )232قانون اصول محاکمات تجارتی ،اقرار
نسبت به سند رجحان دارد ،بهتر است به اقرار اتکا شود.
محکمه درخصوص فروش جایداد های که به موجب سند عرفی ملکیت ،تحت تضمین
بانک گذاشته شده،تجویزگرفته میتواند ؟
پرسش : 25
در قضایای قروض بانک ها که جایداد از طریق وثیقۀ بیع جایزی تحت تضمین گرفته
شده ،قرار قضائی مبنی بر فروش جایداد صادر می گردد ،اما برخی بانکها مثل بانک
قرضه های کوچک ،دارای وثیقۀ بیع جایزی نبوده ،از درک مقروضیت ،خواهان

فروش جایداد با استناد به اسناد عرفی می گردند .در مورد استهداء میگردد که حکم
به فروش هرگونه جایداد مدیون  ،از طریق صدور قرار قضائی تجویزی صورت گیرد یا
صدور فیصله؟
توضیح:
مادۀ ()5قانون رهن اموال غیر منقول،شرایط انشاء سند رهن را بیان نموده که از
جمله،مطابق جزء( )4مادۀ مذکور ،ثبت رهن در ادارۀ مربوط الزمی و شرط میباشد.
بناءً با موجودیت مادۀ مذکور سند عرفی در خصوص موضوع مندرج پرسش ،مورد
قانونی ندارد.
شرایط شهود ذیل سند
پرسش : 26
آیا شرایط شهود اثبات در شهود ذیل سند قابل تطبیق است و یاخیر؟ به این معنی که
شهادت باید به لفظ اشهدباهلل صورت گرفته و تمام شرایطی که در قانون و شریعت
ذکر شده ،مدنظر گرفته میشود و محضر استماع شهود ترتیب گردیده و در ذیل آن
اصحاب دعوی و شهود نشان شست خود را می گذارد .آیا شهادت شهود ذیل سند
نیز به شکل فوق صورت گیرد؟ و یا همین که از امضاء و یا شست شان در ذیل سند
به جواب استعالم محکمه تصدیق مینمایند ،کافی است؟
توضیح:
هرگاه مدعی به منظور اثبات دعوی خویش به شهادت شهود تمسک و مطابق مادۀ
( )131قانون اصول محاکمات تجارتی لست شهود خود را به محکمه تقدیم می نماید
اگر این شهود ،شهود ذیل سند باشند .استماع شهادت آنها به طریقی که در فصل
ششم قانون اصول محاکمات تجارتی بیان گردیده است ،صورت میگیرد .در
صورتیکه مدعی ،به سند تمسک مینماید و محکمۀ ذیصالح مربوط در حین رسیده گی
به منظور صحت و سقم سند ارایه شده ،تحقیقاتی را بعمل میآورد و شهود ذیل سند را
به محکمۀ مربوط احضار می نماید ،درینصورت استماع اظهارات آنها صرف به منظور
تحقیق بوده ،ایجاب رعایت شرایط الزم در بخش استماع شهود را نمی نماید.

دفع صحیح ودفع متضمن اقرار در قضایای تجارتی
پرسش :27
در قضایای تجارتی در خصوص دفع صحیح و دفع متضمن اقرار ،مطابق قانون اصول
محاکمات مدنی اجراآت صورت گرفته میتواند و یاخیر؟ آیا زمانیکه مدعی دفع صحیح
و یا دفع متضمن اقرار ،دفع خویش را به اثبات رسانیده نمیتواند ،ملزم قرار میگیرد و
یاخیر؟
توضیح:
مطابق صراحت مادۀ ( )231قانون اصول محاکمات تجارتی ،اثبات وظیفۀ کسی
است که حق و حالتی را ادعا مینماید .در صورتیکه ادعا کننده ما ادعای خویش را
عندالمحکمه به اثبات برساند ،بر مبنای قاعدۀ عام حقوقی جانب مقابلش محکوم علیه
قرار میگیرد و در صورت عدم اثبات دفعش ،ملزم قرار می گیرد.
در صورتیکه اماکن تجارتی استمالک گردیده باشد ،دعوای سرقفلی دایر گردیده
میتواند یا خیر؟
پرسش : 28
مدعی ادعای سرقفلی دوکان را میکند ،مدعی علیه در مقابل ادعای مدعی اعتراض
مینماید ،مبنی بر اینکه دوکان مورد ادعای مدعی باالثر گسترش سرک استمالک و
تخریب گردیده است و خواهان رد دعوی مدعی طبق مادۀ ( )114قانون اصول
محاکمات تجارتی میگردد و بعد از تحقیقات از مراجع مربوط نزد محکمه ثابت می
شود که دوکان متذکره استمالک شده است .آیا در زمینه اعتراض مدعی علیه شنیده
شده و قراررد دعوی صادر شودویا اینکه به عدم اثبات دعوی مدعی فیصله صادر
گردد؟با توجه به اینکه مدعی ادعای سرقفلی دوکان را دارد نه پول سرقفلی دوکان را.
توضیح:
در صورتیکه نزد محکمه ثابت گردد که مدعی بها استمالک شده است .ازاینکه مدعی
بها وجود ندارد محکمه در مورد طبق حکم مادۀ()115قانون اصول محاکمات تجارتی

و مادۀ()123قانون اصول محاکمات مدنی قرار خود را مبنی بر عدم دوران دعوی
صادر مینماید.در صورتیکه دوکان مورد ادعا قانوناً به منظور منافع عامه استمالک
گردیده باشد و اسناد قانونی استمالکی آن موجود باشد ،اگر مدعی مطالبۀ پول
سرقفلی را نداشته باشد،صرفاً به ادعای سرقفلی خویش تاکید نماید ،محکمۀ ذیصالح
مربوط با استماع ادعا و مدافعات طرفین دعوی و انجام تحقیقات الزم قضائی ،در
زمینه به صدور فیصلۀ قانونی مبادرت ورزد.

قسمت پنجم
در امور وثایق و محصوالت

چگونگی اخذ محصول اقامۀ دعوی نسب
پرسش : 1
فقرۀ پنجم مادۀ سوم تعرفۀ محصول دولتي در محاكم چنين مشعر است:
(( اقامۀ دعوي اثبات نسب و تعيين سهم موروثي و فيصله آن ،ايجاب اخذ محصول را
نمي نمايد )).پرسش اصلي اين است كه اگر ورثه بعداز اقامۀ دعوي و درج آن به
صورت حال وقبل از صدور حكم قضائي در ميان خود مصالحه نموده و دعوي را به
اصالح خاتمه دهند آيا طبق هدايت فقرۀ پنجم مادۀ سوم قانون مذکور اجراآت شود و
يا طبق هدايت فقرۀ (هجدهم) مادۀ (دوم) قانون مذکور ده فيصد محصول اخذ گردد
در مورد طالب هدایت هستیم.
توضيح:
هرگاه مصالحه و موافقه ورثه در دعاوی میراثی به گونۀ اخذ سهم از مشاع باشد ،از
بدلۀ اصالح ایجاب اخذ محصول را نمی نماید .در صورتیکه عملیۀ موافقه وصلح ورثه
تخارجاً منتج به نتیجۀ افراز گردد ،با در نظرداشت اینکه انتقال ملکیت بوجود آمده،
فیصله اصالحی مذکور ،تابع محصول بوده و محاکم وفق رهنمود تعرفۀ محصول
دولتی بادرنظرداشت مصـوبۀ( )881مورخ  1395/9/21شورای عالی ستره
محکمه ،اجراأت نمایند.
چگونگی اخذمحصول فیصله های اصالحی
پرسش : 2
در دعاوي اصالحي محصول از كل مدعابها گرفته شود يا از اندازۀ مصالحه عليه؟
بگونۀ مثال :شخصي در محدودۀ چهار جريب زمين باالي شخص ديگري اقامۀ دعوي
می نماید اما در جريان دعوي به اعطاء يك جريب زمين به مدعي ،طرفین مصالحه می
نمايند ،درین صورت محصول از محدودۀ چهار جريب گرفته شود يا از يك جريب
زمين مصالح عليه؟

توضيح:
در دعوي عقار هرگاه ملكيت بنام مدعي يا مورث آن بوده و از جملۀ چهار جريب
مدعی بها در يك جريب زمين که در آن خصوص مصالحه صورت گرفته ،ابراء نمايد.
محصول از يك جريب زمين مصالحه عليه توسط مبري له تحويل مي گردد ،نه از چهار
جريب .البته در صورتیکه ملکیت بنام مدعی علیه یا مورث آن بوده ودرخالل دعوی
مدعی علیه با تسلیمی سه جریب زمین ،از جمع چهار جریب برای مدعی آمادگی
نشان دهد و سر انجام مدعی از دعوای خویش در خصوص چهار جریب زمین ابراء
نماید ،محصول فیصلۀ اصالحی از مجموع (سه)جریب زمین مصالح علیه قابل
پرداخت میباشد که از مبری له اخذ میگردد.
چگونگی محاسبه مساحت ملکیت غیر منقول
پرسش : 3
طوريكه در جواب پرسش ( )32سيمينار روساي محاكم سال  1386توضيح داده
شده است ،هرگاه مساحت مندرج قبالۀ مرتبۀ محاكم طوري درج گرديده باشد كه در
برابر هر واحد مقیاس يا سهم ،قيمت معين گرديده باشد در اين حالت به مساحت
اعتبار داده ميشود ،اما اگر مساحت ذكر نگرديده باشد مطابق مادۀ (بیست و دوم)
مجله االحكام اجراآت شود ،سؤال اصلي اینجا مطرح ميشود كه در بعضي از قباله ها
حدود و تخم ريز ذكر شده است در اين صورت آيا به تخم ريز اعتبار داده شود و يا
به حدود اربعۀ شامل قباله .در حاليكه در بعضي از قباله ها ،امالك لم يزرع(غیر قابل
زرع) نيز شامل ميباشد؟
توضيح:
هرگاه حدودات قباله و سندشرعی با مساحت علمی وتخنیکی که فیات هر مساحت
باقیمت معین آن تعیین گردیده،باهم مباینت و تعارض داشته باشد  ،اعتبار وارجحیت
بمساحت داده میشود طوریکه در سمینار سال1386رؤسای محاکم بدان تصریح
گردیده است در صورتیکه مساحت مندرج قباله وسند شرعی مسکوت عنها باشد،
محاکم حین اجرای قباله یا رسیده گی قضائی در خصوص دریافت مساحت واقعی

محدودۀ مندرج داخل قباله یا سند از مراجع مربوطه چون شاروالی ،امالک ،کادستر و
ادارۀ تصفیه اراضی اخذ معلومات نموده ،مساحت واقعی موضوع مندرج قباله یا سند
را معلوم نموده ،طبق آن اجراأت نمایند .چنان ه که در محدودۀ مندرج قباله و سند،
تخمریز و امثال آن نیز تذکر بعمل آمده باشد ،چگونگی سنجش تخمریز با مقیاس
علمی مساحت را محاکم از ادارات ذیربط در یافت و بعد از تعیین مساحت دقیق
اجراأت خویش را عیار نمایند.
چگونگی شمولیت ورثۀ باقی مانده دروثیقۀ حصروراثت ترتیب شدۀ قبلی
پرسش : 4
گاهی برخي از ورثۀ شخص متوفي حاضر محكمه گرديده تقاضاي ترتیب حصر وراثت
مورث خويش را مي نمايند و وثيقۀ حصر وراثت ترتيب ميگردد ،بعدازمدتی تعداد
ديگري از ورثۀ همين متوفي حاضر محكمه گرديده و اظهار ميدارند كه ازجملۀ ورثۀ
مستحق االرث متوفي بوده اما درج وثیقۀ حصر وراثت نگرديده اند.
آيا وثیقۀ حصر وراثت مجدد ترتيب گردد؟ درين صورت وثیقه خط حصر وراثت
قبلي كه به اساس اقرار مقرون و شهود ترتيب يافته و شهود ورثه را قيد حصر وراثت
نموده اند چه جايگاهی خواهد داشت؟
يا اينكه ورثۀ باقي مانده در وثیقۀ حصر وراثت مرتبۀ قبلي درج و تصحيح گردد؟
درين صورت ايا ايجاب احضار مقرون و شهود مجدد را مي نمايد و يابه اقرار مقرون
و شهود قبلي اکتفأ شود؟
توضیح:
ال ریاست تدقیق و مطالعات چنین ابراز نموده بودند:
در ارتباط به پرسش مطروحه ،قب ً
(( -1درصورتیکه حین ترتیب وثیقۀ حصر وراثت یک یا عده یی از ورثۀ ذکر نشود و
درین حال معلوم گردد که واقعاً وارث مستحق ،در وثیقۀ اولی ذکر نگردیده بعد از
معلومات همه جانبه از اهالی و مراجع مربوط وثیقۀ جدید حصر وراثت ترتیب شود،
ولی از اجرای وثیقۀ قبلی حصر وراثت که ناقص بوده ،در متن وثیقۀ بعدی نیز یاد
آوری گردد .در صورتیکه کتمان ورثه از جانب مخبرین و مقرون قصداً و عمداً

صورت گرفته باشد ،این عمل به ذات خود جرم بوده مطابق احکام قانون مستلزم
تعقیب عدلی میباشد.
 -2در وثیقۀ حصر وراثت که از اخبار مقرون ترتیب می باید ،هرگاه تاریخ دقیق وفات
متوفا مشخص باشد ،در متن وثیقه درج گردد و هرگاه چنین اقرار نمایند که فالن
شخص که فرزند فالن شخص میباشد قبالً وفات نموده است ،اقرار شان صحیح
پنداشته میشود،زیرا طوریکه درمادۀ ()1688مجله االحکام العدلیه نیز تصریح گردیده،
در اخبار وفات متوفی الزم نیست به مشاهده اتکاء شود ،بلکه شهادت سماعی درین
مورد قابل سمع و پذیرش میباشد .ولی در حین محاکمه الزم است شهود تاریخ معین
وفات را ذکر نمایند و در صورتیکه تاریخ وفات متوفی اول معلوم شده نتواند ،ذکر
متوفیون بعدی امر ضروری دانسته میشود)).
نظر ریاست تدقیق و مطالعات طی مصوبۀ  )1127مورخ  1394/9/17شورای
عالی ستره محکمه تائید گردیده است ،مطابق به آن اجراآت بعمل آید.
توضیح جملۀ(هئیت کامل قضات) تصریح شده در مصوبۀ شماره()738
مورخ1385/11/5شورای عالی ستره محکمه
پرسش : 5
در مصوبۀ ( )۷۳۸مورخ  ۱۳۸۵/۱۱/۵مقام عالی ستره محکمه چنین آمده:
((درمواردی که در وثایق اجرا شده یی زمان قبل ،کلمات که وثیقه را از مسیر
وهدف آن منحرف نمی سازد ،هیئت کامل قضات محکمۀ مرافعه تحت ریاست رئیس
محکمۀ مرافعه به اشتراک روسای دیوانها و قضات آن اسناد را با رعایت احکام
قانون تدقیق نموده به ابراز نظر پیرامون رعایت آن مبادرت نمایند )).مصوبۀ مذکور
برای تصحیح وثیقه ،هیئت کامل قضات محکمۀ استیناف را تحت ریاست رئیس
محکمۀ استیناف مؤظف نموده است .اما مشخص نگردیده که هیئت کامل قضات به
چه مفهوم است امیدواریم که در مورد هدایت الزم فرمایند.

توضیح:
از اینکه درقانون جدید تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیه که تا اکنون نافذ نگردیده است،
جملۀ (هیئت کامل موجود نمی باشد).بناءًتا آن موقع ،در خصوص موضوع مندرج
پرسش از طریق جلسۀ رؤسای دواوین محاکم استیناف ،تصمیم مقتضی و قانونی اتخاذ
شود .البته با انفاذ قانون جدید تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیه مصوبۀ فوق الذکر لغو
میگردد.
توضیح مندرجات مصوبۀ ( 1386/4/21)356ومواد 9و31تعلیمات نامۀ تحریر
وثایق راجع به ثبت اسناد قدیمی
پرسش : 6
عده یی از اصحاب دعوی اسناد شرعي كه ترتيب آن در حدود يك صد سال پيش
صورت گرفته است را ،غرض اخذ معلومات از ثبت محفوظ به تحويلخانه می آورند.
در حالیکه ثبت آن موجود نميباشد مردم ازين ناحيه بمشكل مواجه هستند حكومت
شاهي براي رفع مشكل مردم كتاب چاپ و بمحاكم واليات ارسال و در راديو اعالن
نموده بوده كه اگر كدام شخص اسناد قديمي داشته باشد غرض ثبت بمحكمه مراجعه
نمايند .حال هم اگر كدام تجويز اتخاذ گردد مشكل مردم مرفوع خواهدشد .اما در
توضيح پرسش بیان گرديده كه منظور از عمليۀ فوق صرف جمع آوري اسناد قديمي
بوده ،به هيچ وجه ثبت مذكور حيثيت ثبت محفوظ را نداشته ونیز عالوه كرده كه
محاكم حين رسيده گي بمنازعات ،احكام قانون را رعايت نمايند .پروسۀ نظاير و
مشاهدات امثال خالف مادۀ ( )9تعليمات نامه تحرير وثايق ميباشد.
اما در صفحه ( )379كتاب مجموعۀ متحدالمالها ،مصوبه ها و رهنمود ها بجواب
استهدائيۀ رياست محكمه استيناف واليت غور نظر تدقیقی ریاست تدقیق و مطالعات
ذریعه مصوبۀ(1386/4/21)356شورایعالی که بوسیله متحـــدالمال()1662
 1386/4/28بمحاکم اخبار گردیده است .رعایت اشباه ونظایررا وفق مادۀ()31
تعلیمات نامۀ تحریر وثایق ،هدایت داده است.

حال سؤال اينجاست كه در صفحه ( )177/167سيمينار روساي محاكم سال
 1386تصریح گردیده که منظور از عمليۀ ثبت اسناد صرف جمع آوري اسناد قديمي
بوده به هيچ وجه ثبت مذكور حيثيت ثبت محفوظ را نداشته طوريكه مالحظه ميشود
دربين دو نظريه در مورد مفاد مادۀ ( )9و ( )31تعليمات نامۀ تحرير وثايق و اينكه
ثبت اسناد قديمي حيثيت ثبت محفوظ دارد و يا خير تناقض صريح وجود دارد .اميد
در زمينه بمنظور توحيد رويۀ قضائي هدايت واضح عنايت فرمايند.
توضيح:
در دهه چهل خورشیدی ستره محكمۀ وقت بمنظور جلوگيري از تزويراسناد ،به شهر
وندان اخبار نمود ،تا اسناد دست داشتۀ قديمي شان را كه در زمان ترتيب ،ثبت نمي
گرديد ،جهت جلوگیری از تزویردر محاكم به ثبت رسانند تا از ترتیب اسناد تزویری
جلوگیری بعمل آید اما اسناد مذکور حیثیت و اعتبار نظایر و امثال اصل سند را ندارد.
وموضوع مقارنه چنین اسناد ،با اشباه و نظائردرین جا مطرح نمی باشد ،محاکم
وادارات ثبت اسناد و وثایق حین اجرای قباله و اسناد رسمی ،موضوع را جداً در نظر
داشته باشند.البته متحدالمال ( 1394/11/28 )2161-2191درمورد اسناد رسمی
که بعداز انفاذ تعلیماتنامۀ تحریر وثایق ترتیب گردیده قابل اعتبار بوده کدام تناقض در
مورد دیده نمیشود .با آنهم ریاست تدقیق و مطالعات در بازنگری اصول محاکمات
مدنی موضوع را در نظر خواهند گرفت.
نصب ویا عدم نصب عکس نمایندۀ قضایای دولت دروثایق
پرسش : 7
مطابق مادۀ ( )12تعليماتنامۀ تحرير وثايق ،فوتوي مقر ،مقرله ،شهود معرفت ،در اصل
و كندۀ جميع وثايق ضروري ميباشد ولي نمايندۀ قضاياي دولت از دادن فوتو خودداري
نموده و استدالل ميكند كه ادارۀ قضاياي دولت ،مشمول حکم فوق نمی شود در
خصوص موضوع طالب هدایت می باشیم.

توضیح:
چون اعضاي مسلكي ادارۀ قضاياي دولت داراي كارت هويت ميباشند ،فوتو و نشان
شست او شان در فیصله های قضائي اخذ نمي گردد ،صرف امضای شان در اسناد
قضائي اخذ و در پهلوي امضاء ،اسم و محل وظيفه ،نمبر کارت ،با شمارۀ مکتوب که
بوسیله آن به محکمه معرفی میشوند ،تحرير مي گردد.
اندازۀ محصول صورتحال وچگونگی اخذ قیمت وثایق که به جمع معتمدین قید
میگردد
پرسش : 8
در مورد تحویل محصول صورت حال به مشکل مواجه می باشیم در مادۀ ()13قانون
تعرفۀ محصول دولتي محاکم ،محصول صورت حال سه صد افغانی و محصول فیصله
پنجصد افغانی وضاحت یافته ،ولی در ماهنامۀ قضاء برج جدی سال  1391ص 48
تحریر گردیده که قیمت تمام وثایق یکصد افغانی بوده ،صرف نکاح نامه  311افغانی
وطالق خط  611افغانی میباشد .از اینکه صورت حال چاپ فعلی ،دارای سرپارچه و
کنده نبوده .بناءً محاکم طبق معمول یک ورق آن را سرپارچه و ورق دوم آن را به
حیث کندۀ فیصله ترتیب مینمایند .درین صورت نظربه هدایت فوق باید از صورت حال
 311افغانی و از فیصله خط  511افغانی اخذ نمایم ،در حالیکه وثیقه خط مذکور
یکنوع وثیقه میباشد.
به همین ترتیب در مورد قید جمع معتمدین مربوطه نیز مشکل این است که معتمد اگر
صورت حال یک جلد( ،یک صد ورقه) تسلیم شود ،مبلغ  31111افغانی قیمت وثیقه
به جمع موصوف قید دفتر میگردد ،ولی حین اجرای امورات محصول ،پنجاه ورق آن
توسط تعرفه بنام محصول صورت حال تحویل خزانه دولت میگردد ،پنجاه ورق ان
کنده دفتر بوده ،قیمت آن بجمع معتمد حساب ناشده ،باقی میماند.
توضيح:
در مورد محصول و قيمت وثايق ،قانون محصول وثايق و اسناد ادارۀ دولتي كـه بـا
فرمان شماره( 1365/11/2 )217رياست دولت وقت منظوروبـه شـماره()631

مورخ  1366/1/15جریدۀ رسمي نشر گرديده و هم نان تعرفۀ محصول دولتي كه
باثر فرمان شماره ( 1368/8/14 )1317كـه بـه شـماره( )711مـورخ /31
 1368/11جریدۀ رسمي نافذ و با تعديالت آن كه در سال  1387صورت گرفته و
در جریدۀ رسمي شماره( )954مورخ  1387/5/1و  1388/1/21)978نشـر
گرديده است ،قابل رعايت بوده و هي نوع وثیقۀ بهادار به جزاينكه به نفـع دولـت
ترتيب مي گردد ،بدون قيمت بوده نميتواند و قیمت وثایق در اسناد مذکور تشـخیص
وتعیین گردیده است .البته در مورد فیصله های مدنی باید متذکر شد که صورت حال
وثیقۀ جداگانه ،و فیصله وثیقۀ جداگانه بوده ،هرکدام آنهـا دارای قیمـت جداگانـه
میباشد .معتمدین و محررین مکلف اند محصول و قیمت وثایق فوق الذکر را در خالل
حد اکثر یک ماه تحویل خزانه دولت نمایند.
عدم موجودیت وثیقۀ اصالح خط وچگونگی درج موضوعات اصالحی دروثایق
پرسش : 9
در وثايق مندرج جزء ( )23فقرۀ اول مادۀ دوم تعرفۀ محصول دولتي كه مربوط وثايق
بخش تجارتي است ،وثیقۀ اصالح خط موجود نميباشد .در صورتيكه قبل از دوران
دعوی ،طرفين اصالح نمايند ،هم و اصالح در وثیقۀ ابراء خط اجراء شود يا چطور؟
توضيح:
در فقرۀ ( )21مادۀ دوم تعرفۀ محصول دولتي ،از ابراء خط و اصالح خط هردو ياد
آوري شده ،بنابران ابراء در وثيقۀ ابراء خط و اصالح در وثيقۀ اصالح خط توثيق
گردد.
چگونگی اخذ قیمت وثایق ومحصول اقامۀ دعوی وزمان پرداخت آن به خزانۀ دولت
پرسش : 11
قيمت وثیقه و محصول وثیقۀ دولتی متفاوت بوده با هم جمع نميشوند و هم قيمت
صورتحال حقوقي و محصول فيصله و قیمت آن بايد جدا اخذ گردد و قيمت فيصله
بايد وقتي گرفته شود كه فيصله صادر میشود ،ولي اكثر محاكم وقتيكه صورتحال را
داغ مينمايند ،قيمت صورتحال و فيصله و محصول صورتحال را يكجا ضمن يك

تعرفۀ مبلغ ( )311افغاني تحويل بانک مينمايند ،اين عمل در مغایرت با مقرره ها می
باشد.
توضيح:
قیمت وثیقه ،صورتحال ،فیصله خط ،محصول اقامۀ دعوی و محصول فیصله با هم
متفاوت اند .قیمت وثایق از طرف محرر اخذ و در ظرف یکماه با ترتیب تعرفه ،به
حساب معین بانکی دولت تحویل میگردد .محصول اقامۀ دعوی و محصول فیصله
مانند قیمت وثیقه نبوده ،اندازۀ محصول صورتحال بصورت عمومی مبلغ(صد افغانی)
بوده که توسط تعرفه بخزینه دولت تحویل میگردد .اما محصول فیصله بعد از صدور
حکم توسط تعرفه بحساب قطعی دولت تحویل میگردد .از آن جاکه صورتحال و
فیصله دارای قیمت جداگانه میباشد .بناءً از هر کدام قیمت مستقل اخذ و به حساب
معینۀ بانکی تحویل میگردد.
اجرای قباله های عقاری بادرنظرداشت صالحیت حوزه وی محاکم
پرسش : 11
قبالً حوزۀ صالحیت محکمۀ ولسؤالی نهر شاهی والیت بلخ ،تقریباً هفتاد فیصد شهر
مزارشریف را احتواء مینمود وتمام قضایای مربوط از طریق آن محکمه رسیده گی
میگردید ،اما بعداز منظوری و تطبیق ماسترپالن جدید شهری شهر مزار شریف ،اکثر
ساحات ،از حوزۀ صالحیت آن ولسؤالی خارج و شامل ساحۀ شهری گردیده است،
اکنون قضایا از طریق ادارات مختلف به غرض رسیده گی به محکمۀ شهری ویا آمریت
وثایق ریاست محکمۀ استیناف والیت بلخ ارسال میگردد که در حصۀ تعیین حوزۀ
رسیده گی به آنها تغییرات رونما گردیده است ،بناءً در خصوص رسیده گی به هم و
موضوعات طالب هدایت میباشیم.
توضیح:
در ارتباط به اجرای وثایق،مصوبۀ شماره(  )136مورخ  1389/2/7شورای عالی
مقام ستره محکمه چنین مشعر است:

((با تأکید بر مصوبۀ ( -8ب بر )2کمیسیون سوم مندرج نشریۀ سیمینار رؤسای
محاکم سال ، 1347محاکم به اجرای قبالۀ عقار و جایداد های داخل حوزۀ قضائی
خویش مبادرت نمایند .هیچ محکمه نمیتواند به اجرای قباله های عقار خارج از حوزۀ
قضائی مربوط اقدام نماید .ریاست تفتیش قضائی در مورد مراقب اجراآت محاکم
بوده ،در مورد تخلف از این مصوبه،قضات را مورد بازپرس قرار دهند)).
مصوبۀ نمبر فوق ذریعه متحدالمال ( 395الی  )476مورخ  1389/2/18ریاست
داراالنشاء شورای عالی ستره محکمه به عموم محاکم اخبار گردیده است .در قسمت
رسیده گی به قضایای مدنی ،قانون اصول محاکمات مدنی وضاحت دارد.
چگونگی اجرای قباله های عقاری به اساس معلومات داده شدۀ دفاتر امالکی ولزوم
دید مسؤلین ادارۀ اصالحات اراضی حکومت وقت
پرسش : 12
چنان ه به شما بهتر معلوم است در برخی ازوالیات سه نوع اسناد ترتیب و در اختیار
متقاضیان گذاشته شده است :
الف :قباله های که از مندرج اسناد شرعی مدار حکم از قبیل قبالۀ قطعی ،ترکه خط،
تملیک خط وغیره ترتیب گردیده است.
ب :قباله های که صرف به استناد معلومات امالکی ترتیب گردیده است.
ج :قباله های که از طریق اسناد بنیادی ترتیب نگردیده وصرف به اساس لزوم دید
ادارۀ اصالحات اراضی حکومت وقت برای دهاقین بی زمین توزیع گردیده که تا
اکنون در آن تصرفات مالکانه دارند وهیچ گونه دعوی در زمنیه موجود نیست .بناءً در
قسمت اجراء یا عدم اجرای قباله ها به استناد نوع دوم و سوم مندرج پرسش طالب
هدایت میباشیم؟
توضیح:
درمورد قبالۀ جزء «الف» که به اساس اسناد مدار حکم اجراء گردیده ،اجرای قباله از
روی این نوع قباله ها بعداز طی مراحل قانونی مانع ندارد ،زیرا فعالً قباله به اساس
کنده قباله های دارای ثبت محفوظ و سایر شرایط مندرج قانون تنظیم امور زمین داری

اجراء میگردد ،امادرمورد قباله های مندرج جزء(ب)پرسش،خاطر نشان میگردد که
قباله های که طبق احکام قوانین نافذۀ وقت ورهنمایی تعلیماتنامۀ تحریر وثایق اجراء
گردیده باشند ،قابل اعتبار میباشد.
در ارتباط به جز (ج) مندرج پرسش باید متذکر شد که قباله های که مبتنی بر اسناد
قانونی و مدار حکم نافذۀ زمان ترتیب نگردیده باشد ،اجرای قباله به اساس آنهاجواز
ندارد.
چگونگی نصب فوتو( عکس) ثمرۀ ازدواج متزوجین دروثایق زوجیت
پرسش : 13
قبالً در وثایق زوجیت خط منحیث اوالد،فوتوی تمام فرزندان ناکح و منکوحه نصب
میگردید .اکنون متقاضیان اصرار به نصب فوتوی فرزندان شان در وثایق مذکور می
نمایند،در زمینه طالب هدایت میباشیم.
توضیح:
مطابق مادۀ()12تعلیمات نامه تحریر وثایق نصب فوتو ونمبر تذکره شاملین وثایق
ضروری است بر وفق آن اجراأت مقتضی صورت گیرد و نصب فوتوهای اشخاص که
ضروری تلقی میگردد ،مانعی ندارد.
چگونگی اجرای وثایقی که کندۀ آن در ختم سال قید گردیده
پرسش : 14
درصورتیکه وثیقه بعد از سپری شدن یک سال یا بیشتر از آن قید گردیده باشد
وصاحب وثیقه بعداز گذشت دوسال با آویز تحویلی محصول مراجعه نماید ،در این
صورت چه باید کرد؟
توضیح:
در ارتباط پرسش شماره فوق قبالً مصوبۀ شـماره (  )818مـورخ 1389/8/11
شورای عالی ستره محکمه صادر گردیده بود .متعاقباً به منظور توضیح مصوبۀ نمبـر
فوق ،مصوبۀ نمبر ( )59مورخ  1391/1/21شورای عالی صادر گردیده است .که
طی متحدالمال های ( 2924الی  )2994مورخ  1389/9/4و متحدالمال شـماره

اول الی ( )72مورخ  1391/1/28ریاست داراالنشاء شورای عالی به عموم محاکم
اخبار گردیده بود که متن مصوبۀ مذکور چنین است:
(( -1به منظور جلوگیری جدی از جعل و تزویر در وثایق بعداز اینکه وثیقه از کنده
قطع و راجستر گردید ،هرگاه قبل ازاخیر سال واپس به محکمۀ غرض ثبت آورده شد
طی مراحل گردد و در صورت عدم طی مراحل در طول سال ،کندۀ وثیقه در اخیر
سال قید گردد وبعدازآن به هیچ صورت وثیقۀ مذکور ثبت نگردد .در صورت مراجعه
بعد ازختم سال وثیقۀ جدید ترتیب گردد.
بخاطر اینکه اهالی مسبوق باشند حین راجستر شدن وثیقۀ در شهریه از طرفین عقد ویا
شخصیکه وثیقه به مفاد وی ترتیب میگردد استحضاری اخذ گردد تا وثیقه را در ظرف
سال طی مراحل نماید بعداز مرور سال بروثایق مذکور محاکم و ادارات ثبت اسناد
ترتیب اثر ندهند و محکمه در سال بعدوثیقۀ جدید ترتیب نمایند.
-2از آنجاکه مستند به حکم مادۀ()32تعلیماتنامۀ تحریر وثایق ،محاکم نمیتوانند به
کسی وثیقۀ سفید را بدهد تا وی آنرا به محکمۀ دیگری برده و استعمال نماید .لذا به
هیچ صورت وثیقه های که از کنده قطع گردد بدون راجستر باقی مانده نمیتواند چه
رسد به اینکه به محکمۀ دیگری برده شود یا ضایع گردد در هم و موارد مفتشین
قضایی حین بررسی امور محاکم هرگاه مالحظه نمایند که سرپارچه (اصل وثیقه )از
کنده قطع گردیده ولی راجستر نشده مسؤول آنرا مورد بازپرس قرار دهند )).بناءً
محاکم مطابق متحدالمال فوق اجراآت نمایند.
تعیین مساعد قضایی برای کر،گنگ ونابینایان
پرسش :15
تعیین مساعد قضائی برای کر،گنگ وکر یا کور و گنگ از صالحیت آمریت های
وثایق است یا از محاکم ذیصالح ؟
توضیح:
در امور مربوط به وثایق ،تعیین مساعد قضایی از صالحیت دیوانهای مدنی مربوطه
میباشد و تعیین مساعد قضایی توسط قرار صورت میگیرد.

موجود بودن کتاب وثیقۀ نکاح خط دردیوان های احوال شخصیه وآمریت های وثایق
پرسش :16
موجودیت کتاب وثیقۀ نکاح خط در ریاست دیوان احوال شخصیه ،ریاست محکمۀ
شهری وهم در آمریت های وثایق ریاست محکمۀ استیناف ،سؤال برانگیز وقابل
توضیح است؟ آیا آمریت های ثبت اسناد وثایق صالحیت انعقاد نکاح زوجین را دارا
میباشند ویا نکاح در ریاست دیوان احوال شخصیه منعقد شود و بعداً غرض اجرای
نکاح خط به آمریت های ثبت اسناد و وثایق راجع شوند ویا هم انعقاد نکاح و ترتیب
وثیقۀ نکاح خط شرعی هر دو در ریاست دیوان احوال شخصیه صورت گیرد؟
توضیح:
از اینکه پروسۀ عقد نکاح میان ناکح و منکوحه در دیوان های احوال شخصیه محاکم
شهری و پروسۀ اجراء وثبت وثایق نکاح خط در آمریت ثبت اسناد وثایق صورت
میگیرد .فلهذا موجودیت کتاب وثیقۀ نکاح خط در هر یک از ادارات فوق الذکر
اشکال ندارد ،تا در صورت انعقاد عقد نکاح در دیوان احوال شخصیه ،وثیقه در آنجا
ترتیب ودر صورت توثیق عقد نکاح ،آمریت های ثبت اسناد ووثایق به اجرای وثیقه
اقدام نمایند.
تعین محل مناسب برای درج مهررسمی وامضای رئیس محکمه واعضای قضایی
آن،آمرین وثایق و اعضای مسلکی آن
پرسش : 17
طبق رهنمود توضیحی صفحۀ ( )492کتاب اسناد و مصوبات کنفرانس ملی قضائی
( ،)1391اول و آخر وثایق ستون تشریحات به مهر رسمی رئیس محکمه ممهور
گردد و در یک محل وثیقه،اسم قاضی تحریر وباالی مهر امضاء وباالی امضاء مهر
صورت نگیرد .آن ه قابل توضیح میباشد این است که صدر ستون تشریحات ساحۀ
خورد بوده که صرف گنجایش تحریر اسم یک قاضی ومهرو امضاء آنرا دارد واگر

توسط هئیت قضائی مهر وامضاء گردد ،تاریخ وثیقه وبعضی سطور آن از خوانا بودن
برمی آید .بناءًاگر صدر وثیقه توسط رئیس محکمه ویا آمر ثبت اسناد و وثایق وانجام
وثیقه توسط هئیت قضائی مهر وامضاء شود،بهتر خواهد بود .این موضوع قابل دقت و
توضیح میباشد؟
توضیح:
منظور از ثبت ،امضاء ومهر قضات در وثایق،همانا قوت بخشیدن به صحت وثایق
وجلوگیری از جعل و تزویر درآن میباشد.
بناءً باوجود اینکه رهنمود توضیحی مندرج صفحۀ ()492کتاب اسـناد ومصـوبات
کنفرانس ملی قضائی سال1391در زمینه صراحت تام دارد .اما در صورتیکه زیـاد
بودن امضاء ومهر باالی وثایق ،وثایق را از خوانا بودن آن خارج نماید در ینصـورت
روساء محاکم و آمریت های ثبت اسناد و وثایق میتوانند در صدر وثیقه و متباقی هیأت
قضائی در آخر وثیقه مهروامضاء نمایند ،طوریکه در پیشنهاد نیز یـاد آوری گردیـده
است.
حتمی بودن حضورفیزیکی صغار،هنگام ترتیب وثایق وصایت خط وحصروراثت
درمحکمه
پرسش : 18
راجع به ترتیب وثایق حصروراثت و وصایت خط های شرعی مطابق حکم رهنمود
توضیحی صفحۀ ( )492کتاب اسناد و مصوبات کنفرانس ملی قضائی سال ،1391
وثایق حصروراثت در آمریت ثبت اسناد وثایق ترتیب میشود و هرگاه افراد زیر سن
درجملۀ ورثه موجود باشد ،حصروراثت در ضمن وصایت خط شرعی در ریاست دیوان
مدنی محکمۀ شهری ترتیب میگردد .البته آن ه قابل توضیح می باشد این است که
ریاست های دیوان مدنی استدالل میکند که در ترتیب وثیقۀ وصایت خط شرعی،
رویت صغار شرط و بعضاً به بهانۀ اینکه صغار در ساحۀ تحت کنترول مخالفین دولت
قرار دارند واحضار آنها به محکمه مشکل است به جای وصایت خط،وثیقۀ حصر
وراثت را ترتیب می دهند ،درموضوع طالب هدایت میباشیم ؟

توضیح:
جریان ومحتوی مندرج متحدالمال ( )2162-2191مورخ  1391/8/17که بـه
ارتباط وفات تبعۀ افغانی مقیم در خارج کشور که بنابر موجودیت صغیردر زمرۀ ورثـه
به تعیین وصی قضائی ضرورت داشته میباشد با حالت آنعـده از هموطنـان کـه در
افغانستان مقیم بوده و به دلیل موجودیت صغار درجملۀ ورثه ضرورت به تعیین وصـی
داشته باشند ،تفاوت وجود دارد.
بدین مفهوم که حضور اشخاص از خارج بادر نظرداشت شرایط و مخارج سفر،
دشوار بوده ،اما باوجود مشکالت ناامنی ،آوردن آنعده از صغار که قرار است برایشان
وصی قضائی تعیین گردد ،مطلقاً متعذر نمیباشد .بناءً بادرنظرداشت احکام قانون
بمنظور نصب وصی قضائی رویت وحضور کسیکه برایش وصی مقرر میشود به نزد
قاضی شرط دانسته شده است ،اشخاص متقاضی وثیقۀ وصایت خط ،مکلف به حاضر
نمودن صغار به محکمه میباشند .محاکم طبق احکام قانون و نصوص شرعی در زمینه
اجراأت نمایند.
چگونگی اعتباروثایق تجارتی ،ترتیب شده درمحاکم غیرتجارتی
پرسش : 19
در والیات که محاکم تجارتی عمالً فعال باشد ،وثایق وکالت خط ،ضمانت خط ،اقرار
خط وسایر وثایق مرتبۀ آمریت وثایق یا محاکم ولسؤالی های همان والیت ،در دعاوی
ومسائل تجارتی حایز اعتبار قانونی میباشد یاخیر؟ در صورت عدم اعتبار ،دارندۀ وثیقه،
چنین استدالل میکند که وثیقۀ دست داشته اش در محکمۀ قانونی ترتیب شده است و
به صحت وثیقۀ مذکور تأکید میورزد ،محکمه درینصورت چه نوع اجراآت نماید؟
توضیح:
محاکم تجارتی قضایای مربوط را حسب صراحت متن مادۀ دوم اصولنامه تجارت و
مواد(27و )28قانون اصول محاکمات تجارتی بررسی و حل وفصل مینماید.
وثایق تجارتی ،توسط محاکم ابتدایه تجارتی و در صورت نبود محاکم تجارتی،
بالوسیلۀ دیوانهای مدنی شهری ترتیب میگردد ،صرف وکالت خط های تجارتی در

محاکم ولسؤالی وآمریت های ثبت اسناد نیز،استثناءً (در صورت بروز حالت مندرج
پرسش) ترتیب شده میتواند.
چگونگی جوازویاعدم جواز ترتیب وثایق،به رویت پاسپورت درداخل کشور
پرسش : 21
آیا ترتیب وثایق چون زوجیت خط ،مجرد خط و نکاح خط برویت پاسپورت قانوناً
جواز دارد یا خیر؟
توضیح:
طبق مادۀ()11تعلیماتنامۀ تحریر وثایق درج هویت کامل اشخاص،با نمبر تذکرۀ آنها در
وثایق ،ضرروی است .صرف اجرای وثایق (زوجیت خط و مجرد خط)مندرج پرسش
برویت پاسپورت مانعی ندارد.
چگونگی محاسبه قیمت های آویززمین های توزیع شدۀ رهایشی ،توسط دولت
وقت،هنگام اجرای قباله
پرسش : 21
زمین های رهایشی که از سال های قبل()1369-1366از طریق شاروالی توزیع
گردیده ،والی وقت بحیث وکیل باالفروش امالک دولتی تعیین بوده ،اکنون طی
مکتوب از طریق ریاست شاروالی به امضای والی والیت غرض ترتیب قباله شرعی
مواصلت مینماید ودر مکتوب واصله قیمت نمرۀ زمین رهایشی واویز هایی راکه در
سال()1369-1366تحویل بانک شده ،ذکر مینماید .اگر پول آن وقت اکنون
محاسبه شود ،بسیار قیمت ناچیز باقی میماند آیا دو باره تثبیت قیمت شود یا اینکه
محکمه در ترتیب قبالۀ آن اقدام نماید.
توضیح:
در صورتیکه امالک دولتی توسط والیان به عنوان نمایندۀ دولت ،طبق احکام قانون
بفروش رسیده باشد ،قیمت زمان فروش اعتبار داده شده و محصول هم و قباله ها با
در نظرداشت همان قیمت ،طبق احکام قانون و مقرره ها قابل تحصیل میباشد.

عدم جواز انتقال کندۀ قباله ها ووثایق ،به ادارات کریمنال تخنیک ،غرض مقایسه
بااسناد مورد ادعا
پرسش : 22
قبالً به اساس تقاضاي محاكم ،يك تعداد كنده های داخل مخازن محاكم بـه منظـور
روشن شدن حقايق در اسناد مورد ادعا ،از طرف متخصصين ادارۀ مركزي كريمناـل
تخنيك بررسي و عكاسي ميگرديد .از اينكه در اين اواخر ادارۀ مركـزي كريمناـل
تخنيك با پيشرفت جرايم درحصۀ نصب و منتاژ وسايل مدرن و پيشـرفتۀ تـدقیقاتی
تجهيز گرديده ،كه انتقال اين وسايل از يك محل به محل ديگر نـاممكن بـوده كـه
بانصب وسايل جديد نظر كريمنال تخنيك برويت صرف عكاسي و ديدن توسط چشم
در تمام بخش هاي تدقيقاتي اسناد مطمين نبوده بهتر است تا بعداز اين در صـورتيكه
كندۀ قباله ها و ساير اسناد در مخازن با اسناد تحت اشتباه نزد محاکم مطرح گـردد،
هم و اسناد توسط شخص معتمد طور محفوظ به ادارۀ كريمنال تخنيك ارسـال ،تـا
بعداز تدقيقات و اخذ مواد مقايسوي ،دوباره به مخازن فرستاده شود.
توضيح:
در خصوص،متحدالمال شماره()214مورخ1389/1/8داراالنشاء شورایعالی ستره
محکمه که ضم آن یادداشت تصویب شدۀ شماره( )545مورخ1388/5/27
شورایعالی ستره محکمه که قبالً به عموم محاکم تعمیم گردیده است صراحت دارد.
متن متحدالمال شماره()214مورخ1389/1/8داراالنشاء شورایعالی ستره محکمه
چنین است:
((شورایعالی ستره محکمه بادرنظرداشت مادۀ( )28تعلیمات نامۀ تحریروثایق هدایت
اکید مبنی برعدم ارسال مندرج کتب وثایق به شعبات کریمنال تخنیک ودیگرمراجع
تقاضاکننده فرموده اندکه یادداشت متذکره تاهنوزبه قوت خود باقی،نافذ وبرحال است
ومخزن مکلف به تعمیل آن میباشد  )).بناءً محاکم طبق آن اجراآت نمایند.

معرفی اشخاص نابینا،کروگنگ به دیوان های مدنی به منظورتعیین مساعد قضایی برای
آنها
پرسش : 23
اکثر اشخاص که نابینا هستندویاکروگنگ میباشند،غرض ترتیب وکالت خط ویاقباله به
آمریت های وثایق مراجعه مینمایند وآمریت های مذکور اشخاص موصوف را غرض
ترتیب قیم خط به دیوانهای مدنی معرفی میدارد درحالیکه طبق مادۀ ( )319قانون
مدنی افغانستان،قیم برای ادارۀ اموال شخص محجور تعیین میگردد ،بناءً درمورد طالب
هدایت هستیم.
توضیح:
کور یا کر ویا گنگ بودن ،سبب فقدان یا نقصان اهلیت تصرفات حقوقی نمی شود.
حتی این عوامل سبب عدم توانایی انجام تصرفات حقوقی نیز نمی گردد .بناءً اجرای
تصرفات چنین اشخاص مانعی ندارد ولی در صورتیکه محکمه تشخیص دهد که چنین
اشخاص نمی توانند اراده خود را طور صحیح ابراز نمایند ،محکمه طبق صراحت
مادۀ( )329قانون مدنی برای آنها جهت معاونت درتصرفات حقوقی مساعدقضائی
تعیین مینماید.
عدم ارایۀ معلومات کافی ازتعداد ورثه درردیف خانواده گی ،توسط ریاست ثبت
احوال نفوس ،به محاکم وآمریت های وثایق
پرسش : 24
زمانیکه از ریاست محترم ثبت احوال نفوس به رویت ردیف خانواده گی متوفی،
معلومات خواسته میشود ،صرف ورثۀ را معلومات می دهند که تذکرۀ تابعیت آنها به
دسترس مسؤلین قرار میگیرد .از تعداد ورثۀ که تذکرۀ دست داشته اش به اختیارادارۀ
ثبت احوال نفوس قرار نگیرد معلومات نمیدهند که چنین امر باعث ضیاع وقت و
سرگردانی خلق اهلل میگردد ،در زمینه طالب وضاحت میباشیم.

توضیح:
طبق قانون ثبت احوال نفوس ،قانون تابعیت ،و مقرره های مربوطه ،ادارۀ ثبت احوال
نفوس در ارایه معلومات برویت سوابق اسناد متقاضی ،مکلف به ارایه معلومات الزم در
برابر استعالم محکمه میباشد ،بناءً برمحاکم الزم است تا در استعالمیه های ارسالی
خود دقت نموده مطلوبه خود را نسبت به شخص یا اشخاصیکه معلومات از ثبت
تذکره آنها الزمی باشد مشخص نمایند تا مراجع مربوط برویت آن معلومات دقیق،
ارایه نماید .البته در صورت عدم ارایۀ معلومات کافی در خصوص تذکره های بعضی از
ورثۀ نظر به دالیل قناعت بخش ،آمریت های ثبت اسناد ووثایق و محاکم مربوط با
توجه به معلومات جمع آوری شده از اهالی و مقرین ،در زمینه اجراآت نمایند.
درموردوثایق مفقود شدیی که کندۀ آنها نیزبه اثر حوادث از بین رفته باشد
پرسش : 25
درخصوص وثایق که ثبت محفوظ و یا کندۀ آنها در اثر حوادث از بین رفتـه و سـر
پارچه آنها موجود است طرزالعمل خاص وجود دارد و دیوانهای مدنی محل عقار بعـد
از تحقیقات همه جانبه ،تجویز قانونی خویش را اتخاذ مینمایند.
اما مشکل در قسمت وثایق که کنده و ثبت محفوظ ان در اثر حوادث از بین رفته ،سر
پارچه آنها نیز حریق  ،مفقود و یا هم در اثر حوادث از بین رفته ،اما راپـور سـالتمام
وثایق متذکره با تمام مشخصات در آرشیف ستره محکمه موجود بوده و نیـز بـدفاتر
امالکی ناحیه مربوط و شاروالی و یا هم مدیریت های امالک و مالیات ثبت میباشـد.
محاکم درزمینه چگونه اجراآت نماید
 -1آیا دیوانهای مدنی محل عقار بعد از تحقیقات همه جانبه در مورد صـحت عقـد
مذکور تجویز اتخاذ نمایند؟
 -2آمریت های وثایق و یا محاکم ابتدایه ذیصالح بعد از تصدیق ادارات امالکـی و
مالیاتی و آرشیف ستره محکمه در قسمت اجرای وثایق مبنی بر انتقال ملکیت اقـدام
نمایند؟

 -3وثایق ذوالیدی ترتیب نمایند؟
 -4آمریت های وثایق ،محاکم ذیصالح و دیوانهای مدنی محل عقار ،بدون سر پارچه
و کنده صرف بمالحظه تصادیق شعبات امالکی و مالیاتی دولت و راپور های احصایوی
هیچ نوع اجراآت کرده نمی تواند .در مورد طالب هدایت میباشیم.
توضیح:
در مورد اسناد بنیادی که بر مبنای آن سند انتقال ملکیت در محاکم ترتیب میگردد،
قانون تنظیم امور زمینداری صراحت داشته ایجاب توضیح را نمی نماید .البته راپور
سال تمام تنها در جریان دعوی منحیث قرینه محسوب میگردد.
چگونگی ترتیب نکاح خط برای منکوحۀ که حین عقد ،سن اهلیت ازدواج را تکمیل
نکرده بود وفعالً خواهان توثیق نکاح خود میگردد
پرس : 26
افرادیکه قبالً ازدواج نموده و در حین عقد نکاح اهلیت ازدواج را تکمیل نکرده
وچندین سال بعد خواهان توثیق نکاح شان میباشند آیا در حین توثیق عقد نکاح شان
حکم مادۀ()71قانون مدنی که سن ازدواج برای دختر تکمیل()16سال و برای ذکور
تکمیل هجده سال میباشد در نظر گرفته شود یا خیر؟
توضیح:
چون منکوحه بعداز رسیدن به سن بلوغ از خیار فسخ استفاده نکرده و به دوام زوجیت
رضامندی خویش را با مطالبۀ نکاح خط ابرازداشته است ،در ترتیب و اجرائ وثیقۀ
نکاح خط متقاضیان مندرج استهداء،مانع شرعی و قانونی دیده نمی شود.

قسمت ششم

در امور اداری ومتفرقه

تأمین وسایل ترانسپورت برای قضات
پرسش :1
برای قضات وسایل کافی ترانسپورتی دراختیارنیست .توجه مقام عالی ستره محکمه را
درزمینه خواهانیم.
توضیح:
باوجود اینکه در زمینه تا حدی اهتمام صورت گرفته ،اما به هیچ وجه کافی نمیباشد.
بناًموضوع تأمین وسایل ترانسپورت برای قضات از اقدامات دارای اولویت ستره
محکمه بوده ومیباشد.
آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه از طریق ریاست مربوطه درین مورد تدابیر الزم اتخاذ
نماید ،تا مشکل عایدۀ تمامی محاکم به ویژه مستشاران قضائی ،مدققین قضایی و
مفتشین قضایی بطور تدریجی مرفوع گردد.
رفع مشکل دفاتر و تعمیرات کاری محاکم
پرسش : 2
ازلحاظ کمبود دفاتر کاری برای محاکم مشکالت موجود است ،همین اکنون بعضی
از محاکم در دکان های کرائی شاروالی مستقر میباشد .پیشنهاد می شود که درمورد
اعمار دفاترکاری محاکم والیات توجه صورت گیرد.
توضیح:
آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه مطابق استراتیژی قوۀ قضائیه و بارعایت پالن های
مرتبۀ ستره محکمه در مورد رفع نیاز مندی های محاکم از ناحیۀ تعمیر کاری ومنازل
رهایشی قضات و پرسونل اداری توجه الزم نماید.

اجرای امتیاز مالی درجۀ کادر قضایی
پرسش : 3
از چندین سال بدینسو برای تعدادی از قضات درجه کادر قضائی توسط شورایعالی
ستره محکمه تصویب گردیده است .اما الی اکنون امتیاز مالی آن اجراء نمیشود .امید
موضوع با وزارت محترم مالیه حل گردد.
توضیح:
پیشنهاد معقول است ،حقوق کادرقضائی مطابق قانون تشکیل وصالحیت قوۀ قضائیه،
مقرره حقوق وامتیازات کادرقضائی ،طبق شرایط معین ازجانب کمیته مؤظف که به
تصویب شورایعالی ستره محکمه نیز می رسد ،تثبیت می شود وازحقوق مکتسبه
هرقاضی بشمارمی آید.
لهذا امتیاز قانونی مادی آن قابل اجراء می باشد .آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه
درتماس و تفاهم با وزارت مالیه ومقامات عالی دولت مشکل فوق را رفع نمایند.
تأمین امنیت قضات و کارمندان اداری دردفتر و منازل آنان
پرسش : 4
نبود امنیت برای شخص قاضی ،دردفتر،منزل رهایشی ومحل بودوباش وی مشکل زاء
ونهایت پرخطر است ،توجه هرچه بیشتر مقامات عالی را درزمینه خواهانیم.
توضیح:
با نظرداشت تهدیدات موجود امنیتی موضوع امنیت قاضی ،دفترو منزل آن ،ازاهمیت
خاصی برخوردار بوده ویکی ازاولویت های کاری ستره محکمه ج.ا.ا را تشکیل می
دهد.
آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه ازطریق ادارۀ مربوط ،درمورد گسترش قطعه محافظت
قضات وتوسعه خدمت گزاری در عرصۀ فراهم آوری امنیت محاکم مرکز ووالیات،
طبق پالن و ستراتیژی قوۀ قضائیه تدابیر الزم را اتخاذ نماید.

ارتقای سطح تخصصی قضات بالخصوص قضات محاکم تجارتی
پرسش : 5
مساعد ساختن زمینه برای برگزاری سمینارهای تجارتی وضرورت سکالرشیپ ها
وفیلوشیپ ها ،غرض ارتقای سطح تخصصی قضات یک امر ضروری است.
توضیح:
پیشنهاد معقول است ،آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه ازطریق ادارات مربوط خویش
مطابق پالن ستراتیژیک قوۀ قضائیه تدابیرالزم را در عرصه ارتقاء ظرفیت قضات
بالخصوص قضات توظیف شده در محاکم تجارتی مرکز ووالیات در همکاری
باادارات ومؤسسات همکار اتخاذ نمایند ،تامشکل نبود کدر متخصص درزمینه تاحدی
مرفوع گردد.
ارتقای ظرفیت کارمندان محاکم تجارتی به سیستم کمپیوتری و ایجاد آرشیف
کمپیوتری در محاکم
پرسش : 6
آشنا ساختن کارمندان محاکم تجارتی به سیستم کمپیوتری وایجاد آرشیف کمپیوتری
درمحاکم یک امرحتمی وضروری بوده بایددرزمینه عطف توجه صورت گیرد.
توضیح:
پیشنهاد معقول است.آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه برای برآودره شدن مأمول فوق
در همکاری با مؤسسات خارجی بمنظور ساده سازی ،ایجاد شفافیت و تسریع هرچـه
بیشتر در اجراآت محاکم پروگرام ثبت قضایا اعم از جزایی ،مدنی و تجـارتی را در
تفاهم و تشریک مساعی با دیگر ادارات ذیربط در دیتابیس و آرشیف نمـودن مـواد
مهم وضروری در کمپیوتر از قبل آغاز نموده الی اکنون مجموعاً 33والیـت کشـور
تحت پوشش قرار داده شده و بادرج وثبت قضایا در دیتـابیس متـذکره تـا حـدی
مشکالت محاکم و ادارات ذیربط حل و با تکمیل آن یک مرکز واحد معلومـاتی بـه
سطح کشور ایجاد خواهد شد.

بازنگری مقدار معاشات مامورین و محررین
پرسش : 7
معاش مامورین ومحررین محاکم بادرنظرداشت قیمت مواداولیه غذائی بسیاراندک
وناچیزاست.بناءًاگردرمورد افزودی معاشات مامورین ومحررین محاکم توجه شود
بهترخواهد بود.
توضیح:
مطابق حکم مادۀ ()124قانون اساسی ج.ا.ا  ،درمورد مامورین وسایر کارکنان اداری
قوۀ قضائیه،قوانین مربوط به مامورین وسایر کارکنان اداری دولت نافذ می باشد وتطبیق
آن توسط ستره محکمه مطابق ،احکام قانون صورت میگیرد.
موضوع بازنگری معاشات مامورین و محررین برای مقام عالی ستره محکمه از اهمیت
خاصی برخوردار بوده و میباشد .آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه موضوع را درنظر
خواهند گرفت.
کتاب ثبت اجراآت ،جاگزین کتاب شهریه نمی گردد
پرسش : 8
درمحاکم قبالً کتاب اندراج و اجندا معمول بود وقضایای وارده اعم ازحقوقی وجزایی
درآن درج شده ،بعد ازصدور حکم برای فیصله درشهریه نمبر داده می شد .ولی دراین
او آخرموسسات خارجی کتابی را بنام ثبت اجراآت تهیه و بدسترس محاکم قرارداده
که این کتاب قائم مقام اجندا و اندراج سابقه بوده جای شهریه را گرفته نمیتواند.اما
اکثر محاکم به آن اکتفا نموده برای فیصله ها اعم ازجزایی وحقوقی درشهریه نمبر
نمیدهند و استناد مینمایند که درکورس برای ما چنین گفته شده است.این نقیصه باید
اصالح وتوسط متحدالمال به تمام محاکم ابالغ گردد ،زیرا کتاب شهریه اصل
وتهداب وثایق بوده باید تمام فیصله جات و وثایق درآن رسانیده شوند وهم بعضی از
محاکم ،برای صورتحال وفیصله یک نمبر میدهند درحالیکه هردو باید نمبرجداگانه
داشته باشد.

توضیح:
مطابق فقرۀ ( )18مادۀ دهم طرزالعمل سیستم اداری محاکم افغانستان کتاب شهریه به
خاطرثبت عواید وثایق درمحاکم ابتدایه باقی مانده که قیمت وثیقۀ ومحصول فیصله
درقضایای حقوقی درآن درج می گردد ،نمبر صورت حال ونمبرفیصله درکتاب شهریه
متفاوت می باشد ولی نمبر دوسیه باید درهر دویکی باشد.
بنابران دفترشهریه ،طبق طرزالعمل فوق موجود بوده محاکم مطابق آن اجراآت خویش
را عیارسازند.
موضوع تحریر عندالموقع صورت دعوی و درج آن به صورت حال
پرسش :9
دراکثر محاکم خصوصا درقضایای مدنی،صرف صورت حال بنام مدعی داغ شده ولی
صورت دعوی ودفاعیه وسائر اجراآت را درآن نمی رسانند ،بلکه بشکل غیررسمی
دعوی را پیش میبرند .وقتیکه حکم صادرشد اوالً فیصله را تحریر نموده بعداً آن را
درج صورت حال می نمایند .این عمل مخالف قانون بوده اول باید صورتحال تحریر
یافته وتمام جریانات باید درهمان وقت و زمان که رسیده گی میگردد درج آن گردیده
و به پایان رسانیده شود .بعداً درفیصله نقل گردیده مقابله گردد زیرا این نوع اجراآت
نواقص زیادی داشته به اتالف حقوق اصحاب دعاوی وضیاع وقت منجرمیگردد.
توضیح:
پیشنهاد معقول است ،محاکم لزوماً تمامی روش های قانونی را درمورد تحریر
عندالموقع صورت دعوی و درج آن بصورت حال بطوردقیق مدنظرگیرند .در صورت
نقض رهنمودهای قانونی ،قضات محاکم،مسؤلیت داشته وقابل باز پرس میباشند.

موضوع توحید و چاپ متحدالمال ها در کتاب واحد
پرسش:11
اگرمتحدالمال های سال1381الی 1384واز سال1389الی1395هم مانند مجموع
متحدالمالها مصوبات ورهنمود های سال1385الی1388در یک جلد جمع آوری
گردد برای استفاده قضات بهتر خواهد شد .
توضیح:
پیشنهاد معقول است خوشبختانه درین اواخر کتاب جدید که حاوی متحدالمالها،
وموضوعات رهنمود های شورایعالی ستره محکمه از سال 1389الی 1393نیز تهیه و
ترتیب گردیده که بعد از چاپ بدسترس محاکم و قضات قرار گرفته است و در آینده
نیز این پروسه ادامه می یابد ،اما تا حال چاپ آن محدود بوده ایجاب میکند تا
تعدادکافی آن چاپ و بدسترس سایر محاکم مرکز وولسؤالیها قرار گیرد.
بناءً ریاست محترم نشرات با همکاری ریاست محترم داراالنشاء در زمینه عطف
توجه نموده اجراأت الزم و مقتضی را مرعی دارند.
ایجاد ادارۀ ارتباط با محاکم در چوکات آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه
پرسش :11
در مرکز ستره محکمه یک اداره به نام «ارتباط محاکم» تحت ریاست آمریت عمومی
اداری قوۀ قضائیه یا دفتر مقام ایجاد گردد تا در اخیر هر روز یا حداقل هفتۀ یک بار با
محاکم والیت ارتباط مستقیم داشته باشد .این ادارۀ مسولیت ایجاد ارتباط بین مرکز و
والیات را داشته و والیات هم در صورت ضرورت و بروز مشکل با این اداره به
تماس شوند.
توضیح:
پشنهادمعقول است ،سیستم ویدو کنفراس ازطریق ریاست نشرات وریاست پالیسی
وپالن آغاز بکار نموده وعنقریب تکمیل وارتباط با محاکم استیناف والیات تأمین
خواهد شد.

ضرورت ترمیم منازل رهایشی قضات
پرسش :12
حویلی رهایشی قضات در حال تخریب شدن است به ترمیم اساسی ضرورت دارد.
توضیح:
طبق استراتیژی قوۀ قضائیه اعمار وساختن تعمیر های معیاری برای دفاتر و بودوباش
قضات در اولویت های کاری ستره محکمه قرار دارد.بناءً آمریت عمومی اداری قوۀ
قضائیه مکلف است تا از طریق انجنیران آمریت تعمیرات ریاست عمومی مالی واداری
ستره محکمه تخریبات عائده تعمیر های دفاتر اداری وحویلی های رهایشی قبالً اعمار
شده راارزیابی و برآورد نموده در حصۀ ترمیم آن اقدامات عملی را روی دست گیرند.
موضوع ارتقای درجۀکادر قضایی به اساس اجراآت قضایی
پرسش :13
اجراأت قاضی درارتقای درجۀ کدر قضائی،باید مالک عمل قرار گیرد و به اساس
اجراأت قبلی قاضی مقام ستره محکمه در مورد ارتقای درجۀ کدر قضائی تصمیم اتخاذ
خواهند فرمود.
توضیح:
طبق صراحت مواد مندرج فصل سوم مقرره حقوق و امتیازات کادر قضائی برای
هریک از درجات ششگانۀ کادر قضائی معیار های بخصوص آن تصریح گردیده ،که
به استثنای درجۀ کادر قضاوتمند درسایر درجات کادر قضائی ارزیابی مثبت فیصله ها
واجراأت مربوط قضات نیز شرط گذاشته شده است .
چگونگی اعزام قضات بمنظور شرکت در بورسیه ها
پرسش :14
اگربه منظور ارتقای سطح علمی قضات ،در سفر های مشاهداتی و بورسیه های علمی
به خارج ازکشور عدالت در نظرگرفته شود ،بهتر خواهد بود ،تا تمام قضات
بتوانندطوریکسان ازآن استفاده نمایند.

توضیح:
موضوع در مقررۀ تعلیمات قضائی بگونۀ تفصیلی در نظر گرفته شده است.
موضوع عدم همکاری ارگانهای دولتی راجع به تعمیل هدایات محاکم
پرسش :15
حین تفتیش وبرسی دراکثریت محاکم ولسؤالی ها مالحظه گردیده است که عدم
همکاری الزم ولسؤاالن و قومندانان امنیه راجع به تعمیل هدایت محاکم دررابطه با
تحقیقات امالکی و جلب دراسرع اوقات ممکنه باعث التواء قضایاگردیده است به
نظر ما مفتیشین قضائی اگردرمورد ولسؤاالن و قومندانان وهئیت های مرکب مؤظف
به تحقیقات امورو جلب و احضار و هیأت تطبیق فیصله جات،مصوبه صادرگردد که
درصورت بی اعتنائی به هدایات واوامر قانونی محاکم رسمًا غرض بازپرسی قانونی به
څارنوالی معرفی گردند ،نهایت موثر وموزون خواهد بود.
توضیح:
موضوع در قوانین اصول محاکمات مدنی ،اصول محاکمات تجارتی  ،قانون اجراات
جزایی صراحت دارددرزمینه طبق احکام قوانین مذکور اجراآت گردد.
موضوع کمبود دفاتر کاری محاکم
پرسش : 16
طوریکه مالحظه گردیده ،ازجملۀ مشکالت محاکم دروالیات کم بود دفاتر کاری بوده
است که دربعضی ازوالیات ماهانه مبلغ گزاف غرض کرایه حویلی ها ازطرف محاکم
استیناف پرداخته میشود بانظرداشت اینکه دراکثریت والیات زمین ملکیت قوۀ قضائیه
وجود دارد ودروالیاتی که زمین های قوۀ قضائیه وجود ندارد باالثر پیشنهاد محکمه
امکانات تدارک آن وجود دارد به نظر ما مفتشین قضائی اگر هر چه عاجل به روسای
محاکم استیناف والیات هدایت داده شود که اسناد زمین های موجود وزمین های که
پروسۀ تدارک آن را آغازنموده اند تکمیل وبعد ازحصول اطمنان باازدیاد تخصیص
درکود مربوطه باتفاهم باآمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه مقام ستره محکمه به اعمار

دفاتر کاری عمالً اقدام ومشکل کمبود دفاتر کاری به شکل بنیادی حل گردد موزون
خواهد بود.
توضیح:
پیشنهاد معقول است آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه درمورداجراآت نماید.
تنظیم مطالبۀ رخصتی های مندرج احکام قانون کار
پرسش :17
هر کارکن مطابق به مادۀ()48قانون کار جمهوری اسالمی افغانستان ساالنه مستحق
()21روز رخصتی تفریحی میباشد که کارکنان عموماً در اخیر هر سال تقاضای رختی
تفریحی را مینمایند ،که این خود باعث سکتگی در امورات کاری میشود در فقرۀ دوم
مادۀ مذکور صراحت دارد«کارکن ازرخصتی تفریحی ساالنه به اساس جدول نوبتی که
از طرف ادارۀ به موافقه کارکن تنظیم میگردد استفاده مینمایند» .ونیز فقرۀ دوم
مادۀ( )51قانون مذکور صراحت دارد که « هرگاه کارکن از رخصتی تفریحی استفاده
ننموده باشدوازادارۀ مربوطه مستعفی یامنفصل ویابه ادارۀ دیگرتبدیل ویاتقاعد نشده به
تناسب مدت خدمت در همان سال مستحق مزد ایام رخصتی عالوه بر مزد اصلی
میباشد ،از محتوای مواد فوق دو مسئله ذیل مطرح میگردد:
جدول نوبتی که در مادۀ مذکور پیشبینی گردیده است از جانب مقام عالی ترتیب
میگردد یا محاکم هر والیت میتوانند خودشان ترتیب نمایند؟
در صورتیکه قضات و کارمندان اداری محاکم از رخصتی های تفریحی خویش در
طول سال استفاده ننمایند مستحق مزد ایام رخصتی میباشند یاخیر؟
در زمینه طالب هدایت میباشیم.
توضیح:
متن قانون مندرج پرسش صراحت دارد درمورداجراآت گردد.

موضوع ارسال نقل قرار قطعی و نهایی محاکم به محاکم تحتانی
پرسش : 18
فیصله های محاکم تحتانی که از طرف دیوان های ستره محکمه نقض میشود طبعاً
دوباره به محاکم حاکمه ارسال میگردد ،اما وقتیکه تائید یا تصحیح یا تعدیل گردد به
محاکم ارسال نمیشود وغرض تطبیق یا به څارنوالی یا به ریاست عدلیه والیات ارسال
میگردد ،لذا پیشنهاد این است تا یک نقل همان فیصله ها به محاکم تحتانی ارسال
شود تا از یک طرف قضات از اجراآت خویش مطمین گردند واز طرف دیگر در
موضوعات مدنی در ثبت همان فیصله ها معامله گردد بهتر خواهد بود .قابل یاد آوری
است که قبالً دیوان عالی جزاء عمومی ستره محکمه نقل قرار خویش را به محاکم
تحتانی ارسال مینمود.
توضیح:
پیشنهاد معقول است ،نقل فیصله(تائید ،تصحیح یا تعدیل)به محکمۀ مربوط ارسال
گردد .

بخش سوم  :جلسۀ اختتامیه

صحبت رهنمودی

جاللتماب رئيس جمهوری اسالمی افغانستان
درمحفل اختتامیۀ سيمينارعالی قضايی ستره محکمه

سیمینار عالی قضایی ستره محکمه ج.ا.ا که به تاریخ  22حوت درهوتل انترکانتیننتال اغـاز
به کارنموده بود  ،بعداز ظهر  25حوت با ایراد بیانیه رهنمودی جاللتماب داکتـر محمـد
اشرف غنی رئیس جمهوری اسالمی افغانستان در قصر دلکشاءارگ ریاست جمهوری رسماً
پایان یافت .

درین مراسم که باحضورمحترمین معاون دوم ریاست جمهوری  ،لوی څارنوال  ،وزیر عدلیه ،
ا عضای محترم فعلی و سابق ستره محکمه  ،رئیس ادارۀ عالی مبـارزه بـا فسـاد اداری و
سایرقضات ومدعویین برگزار شده بود  ،پس از تالوت ایاتی ازکالم اهلل مجید و پخش سرود
ملی ج.ا.ا  ،نخست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه بیانیه ای ایراد نمـوده و
ضمن امتنان از حمایت ریاست جمهوری ازاستقالل و بیطرفی قوۀ قضائیه  ،دسـتاورد هـای
کاری و اولویت های بعدی قوۀ قضائیه رادر راستا ی حاکمیت قـانون و عـدالت قضـایی
مختصراً تشریح نمود و مقام عالی ریاست جمهوری را ازاهداف و مقاصد سـیمینار عـالی
قضایی و نتایج آن که تهیه پاسخ به دوصد وپنجاه استهدای قانونی محاکم در مسایل جزایی ،
مدنی  ،تجارتی  ،امنیت عاموی  ،ووثایق و نیز بازنگری بر  48مقرره  ،رهنمود و طرزالعمل
کاری و هم نان تصویب  4مقرره وطرز العمل جدید بود  ،درجریان قرارداد و همـه ایـن
اقدامات را که نتیجه تالش و زحمت اعضای شورای عالی ستره محکمه  ،روسا و اعضـای
مسلکی ادارات ستره محکمه  ،مستشاران قضایی و روسای محاکم شهری و استیناف مرکز
ووالیات بود  ،گامی درجهت مسلکی سازی و ثبات نظام قضایی کشور دانست .

بعداً معاون سفارت امریکا نیز صحبت کرده و نتایج کاری سیمینارعالی قضایی را کـه بـا
کمک مادی و تخنیکی پروژه عدالت راه اندازی گردیده بود  ،مثبت ارزیابی کرد .

درادامه جاللتماب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان سخنرانی کرد که استقامت های
اساسی صحبت شانرا موارد ذیل تشکیل میدهد :

 یکی از امتیازات قانون اساسی افغانستان  ،رعایت اصل دموکراسی و تسجیل قوای ثالثهاست که قوۀ قضائیه منحیث یکی ازارکان ثالثه دولت مکلف به تامین نظم عادالنه میباشد .
 نبود قضا و قانون موجب منازعه میگردد؛ زیرا تعلقات زنده گی اجتماعی و سیاسی بـهنظام قضایی ارتباط دارد و با وجود آن مردم درجامعه احساس مصئونیت مینماینـد  ،تـاریخ
نشان میدهد که ثبات سیاسی به ثبات قضایی ارتباط دارد وا گر ثبات سیاسی تنها با توسل به
قوۀ قهریه تامین گردد  ،نتیجه نمیدهد
 قضاء باید قوی و تصامیم ان عادالنه باشد  ،درغیر ان مردم برای حل مشکالت شان بهجاهای دیگری مرا جعه میکنند و این وضعیت باعث ایجاد تقابل و فرهنگ بد امنی میشود ،
لذا باید ما یک قوۀ مطمئن قضائیه داشته باشیم .

 امروز تشبث وسرمایه گزاری اقتصادی وابسته به ثبات و اطمینان حقـوقی و قضـاییاست که صنعتگر و تاجر باید بدانند که دروقت بروز مشکالت حقوقی چگونه عمل نماینـد
 ،به همین ترتیب تداوم قرارداد های صلح نیز مستلزم اعتبار و ثبات نظام عـدلی و قضـایی
است  ،زیرا فردی که تفنگ را میگذارد و به جامعه میپیوندد باید برنظام عدلی باورمنـد و از
رعایت حقوق خویش مطمئن باشد .
 تمدن اسالمی درعرصه فقه بیش از یکهزار سال سابقه دارد و این امر سبب ثبات فرهنگقضایی بود که بر اساس ان مردم توانستند ازمراکش تابه هند و مالدیف به سلطه قضا تکیـه
زنند و امام ابو یوسف (رح) سمت قاضی القضات درخالفت عباسی هارا پذیرفت وفقه حنفی
به یک نظام حقوقی مبدل گشت و سیطره ان درامپراطوری عثمانی ها و بعد تاامروز ادامـه
دارد که امام ابو حنیفه ( رح ) و امام جعفرصادق (رح) نمونه های بارزی ازهمکاری مذاهب
اند .
 زمینه ها ی رشد وا نکشاف نظام قضایی افغانستان را بویژه در یکنیم صد سال گذشـتهمیتوان چنین دوره بندی کرد :
-1ازسال 1264الی: 1343
درین دوره به قضاء توجهی صورت گرفت که از دستاورد های آن نگارش کتـاب بـزرگ
اساس القضات وسراج االحکام درعهد عبدالر حمن خان و تمسک القضات ونظام نامه های
متعددی درعصر امانیه است.
-2ازسال  1343تا: 1352
که مصادف به دهه مشروطیت و صدارت مرحوم محمد موسی شفیق اسـت  ،دریـن دوره
قانون اساسی توشیح و ستره محکمه ایجاد گردید  ،مهمترین دستاورد ان درعرصـه قضـاء
تدویر سیمینارمشهور قضایی  1351بود  .درین دوره باالی سیستم قانون گـزاری توجـه
زیادی صورت گرفت و به اثر تالش مرحوم دوکتورولید حقوقی قضات امکانات رهایشـی و
کاری منسجمی داشتند .
 -3دوره سوم با توشیح قانون اساسی  1382اغاز گردیده وامید است با سـعی و تـالش
ستره محکمه ج.ا.ا الی سال  1411ما بتوانیم حاکمیت قانون را جشن بگیریم .
 قضا نه تنها درفقه بل در شعر  ،ادب و اخالق و در اشعارپیش کسوتانی چون سعدی ،امیر علی شیرنوایی ،خوشخال خان ختک و غیره جایگاهی داشته و قا ضی ازمقـام بلنـدی

برخوردار بوده است .بر اساس فرمایشات اساس القضات قاضی حق خرید از بازار را نداشت
وهدیه را تنها میتوانست از سلطان ویاا قارب قریب خویش بدست آورد که اعـاده چنـین
جایگاه مستلزم توجه جدی است .
 فعالً ما در بخش حاکمیت قانون به چالشهایی مواجه هستیم  ،ماعنعنه قانون داریم ولیعنعنه حاکمیت قانون کمزور است و این عنعنه وقتی میتواند تقویه گردد که قاضی القضـات
رئیس جمهور را ازانجام عمل غیر قانون برحذر بدارد .
 امروز ازکمزوری عنعنه حاکمیت قانون همه شاکی اند  ،ولی تالشهای شباروزی جنابدانش صاحب  ،قاضی القضات صاحب  ،لوی څارنوال ووزیر عدلیه بخاطر اصالحات عدلی
و قضایی قابل قدر است  ،ولی این راه دور ودراز است و ضرورت بـه تـدوین وتحقـق
ستراتیژی ها و برنامه های طویل المدت دارد  ،ما بایدبدانیم که امروز درکجاهستیم وباید به
کجا برویم .
 استقالل قوۀ قضائیه مهم است  ،رهبری دولت درحالیکه به امور قوۀ قضائیه مداخله نمینماید به دیگران نیز حق مداخله را نخواهد داد  ،ما از بیطرفی و استقالل قوۀ قضائیه حمایت
میکنیم ولی این حمایت به مفهوم عدم پاسخگویی آن به مردم و مقام ریاسـت جمهـوری
نیست که این امر باید طبق میکانیزم های قانونی به گونه شفاف رعایت گردد .
 نقش قضات به مثابه نقش عساکر قهرمان است  ،قاضی خوب به قانون شکنان توجـهنکرده و عدالت را تامین می کند که قابل افتخار و موجب الهام به دیگران اند  ،به قاضی و
څارنوالی که جانهای شانرا بخاطر تطبییق قانون وعدالت از دست داده اند  ،از بارگاه الهـی
جنت فردوس مسئلت مینمایم  ،باید به وضعیت فامیل های ان توجه دایمی مبذول گردد .
 نظم اجتماع به قوت عدالت وابسته بوده و موثریت قوۀ قضائیه بستگی به ان دارد کـهسایر ارگا نهای عدلی وظایف شانرا چگونه اجرا مینمایند  ،وجود قضات  ،څارنوال و پولیس
مسلکی عناصر مهم این روند اند .
 عدم تنفیذ فیصله های محاکم از سوی حقوق و پولیس قابل قبول نیست  ،کارشکنان بهمثابه خاینانی اند که نقش شان با نقش هراس افگنان موازی است .
 ادارات عدلی و قضایی باید روندکاری شانرا کمپیوتری نمایند تا مردم امکـان تعقیـبدوسیه های شانرا ازآغاز تا انجام دریابند وکار باالی ایجاد یک دیتابیس کار آمد به هـدف
شفافیت کاری بااهمیت است .

 مسئله مهم دیگر تجهیز قضات با دانش معاصر است  ،برخی از فارغین فاکولته هـایشرعیات و حقوق احساس میکنند که باختم درس و یاهم انسالک به سلک قضا  ،مکلفیـت
های شان پایان می یابد درحالیکه باید بازمان همگام بوده و هر لحظه از مسـایل حقـوقی
جدید اگاهی بدست آورند تا ازکاروان عدالت عقب نمانند  ،از نظر مـن نصـاب درسـی
فاکولته های حقوق وشرعیات نیز پاسخگو نیست که باید بر آنها تجدید نظر صورت گیرد .
 هماهنگی ارگانهای عدلی و قضایی در روند حاکمیت قانون و تامین عـدالت جـدی ومهم است  ،باید درتربیه مسلکی و ازدیاد تجارب مؤظفین این نهاد ها توجـه شـود زیـرا
قضاوت بیشتر از تجربه حاصل میشود .
 در بسیاری ازکشورها که ازتجارب خوب قضایی برخورداراند  ،ستره محکمه آنهـا درمسایل مهم ملی و تفسیر و توجیه قوانین سهم و نقش برازنده ای دارند  ،ولی درافغانسـتان
رهبری ستره محکمه تمرکز تمییزی دارند ومسئولیت های مهمی رادر بررسی قانونیت فیصله
های محاکم تحتانی به دوش میکشند که باید درین مورد هم تجدید نظر شود .
 توجه به مصئونیت شغلی قضات و ترتیب وظیفوی شان از وظایف جدی است و بایـدترفیعات علمی قاضیان با توجه به عمق دانش قضایی شان صورت گیـرد و ایـن میکـانیزم
متناسب به تحول زمان باشد .
 باید بدانیم که بحران طبیعی نیست  ،ا زمیان برداشتن بحران های قدیمی و ایجاد نهـادهای قابل اعتبار  ،مسئول و مستقل موجب ثبات است و نظام عدلی و قضایی خشت هـای
این ثبات اند .
 ختم سیمینار عالی قضایی را به همه شما مبارکباد میگویم و امید وارم تا نتایج بنیادی واصولی سیمینار درسالهای آینده رهنمون کار قضات و څارنواالن و موجب کامیابی و ثبـات
حاکمیت قانون وتطبیق قانون اساسی باشد .
پیروزمند باد نظام قضایی ما
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
نحمدو ونصلی علی رسوله الکریم  ،اما بعد
جاللت مآب محترم دوکتورمحمد اشرف غنی دافغانسـتان د اسـالمی جمهوریـت
ولسمشر  ،جاللت مآب محترم استاد سروردانش د افغانستان اسـالمی جمهوریـت
مرستیال دملی وحدت دحکومت جاللتمآب اجرائیه رئیس فضـیلت مابـانو دسـتری
محکمی پخوانی رئیس او غړی او دستری محکمی دعالی شورا درنو غـړو  ،جنـاب
محترم لوی څارنوال دعدلیی وزیر ،دامریکي دمتحده ایا التو محترم سـفیر او دعـالی
قضایی سیمینار ګډون کوونکودرنو رئیس صاحبانو ،کورنیو او بهرنیـو او د رسـنیو
استازو میلمنو حضورته !
السالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته :

له هرڅه دمخه اجازه راکړئ ترڅو د افغانستان داسالمی جمهوریت له جاللت مـآب
ولسمشر څخه مننه او قدرداند وکړم چی له کاری مهمو مصروفیتونو سره سره یـې

دقضائیه قوی دعالی قضایی سیمینار ګډون کوونکی خپل درانه حضورته په ورین تندی
ومنل ،چی له شک پرته د افغانستان پرقضایی نظام باندی دجناب ولسمشر د پاملرنی او
مالتړ څرګندوی کوی .
همدارنګه له جاللت مآبانو دجمهوری ریاست له دوهم مرستیال او دافغانستان اسالمی
جمهوریت له اجرائیه رئیس  ،لوی څارنوال او عدلیی وزیر اونورو محترمو چـارواکیو
څخه چی ددغه سیمینار په پرانیستونکی مراسمو کی یی ګډون کړی اودعالی قضـایی
سیمینار دجوړیدو په نسبت یی درناوی کړی  ،مننه څرګنده کړم .
د فرصت په غنیمت ګڼلوسره دقضائیه ځواک دلس ګونـو تنـو قاضـیانو اواداری
منسوبینوسپیڅلی ارواهو ته چی د ناځوانمردانه ځانمرګو او ترهګریزوبریدونو پایله کې
یی د شهادت جام څښلی دی او یا ټپیان شوی دی  ،دعا کوم او داهلل تعالی جل جالله
له دربارڅخه دوی ته دفردوس جنت او ټپیانو ته د روغتیا هیله کوم .
حضار گرامی !
اجازه دهید اکنون که همه ما و شما بعد از مدت تقریباً بیش از یکسال بـه محضـر
جاللتماب رئیس جمهوری اسالمی افغانستان حضورداریم  ،کمی به گذشته بر گشـته
وچندنکته مختصر از رهنمود های جاللتماب شان را که درنشست با قضات در سی ام
قوس سال گذشته درهمین تاالر در حمایت از استقالل قوۀ قضائیه و حاکمیت قـانون
ابراز فرموده بودند  ،یاددهانی نموده وبرمحور آن ارشادات رییس صاحب جمهـور ،
صحبتی داشته باشم  .ایشان به چند نکته مهم اشاره کرده بودندکه مختصر آنـرا یـاد
آوری مینمایم :
 -۱هیچ کس در فیصله های قضایی حق مداخله را ندارند  ،قاضی نزد قانون و سـتره
محکمه مسئول است .
 -۲تطبیق بال استثنای قانون در سیستم حقوقی و قضایی افغانستان اصل است .
 -۳در قانون اساسی وضاحت دارد که محاکمه باید علنی باشد  ،این اصل و اصو ل
محاکمه عادالنه قابل تطبیق است ،اگر څارنوال مطالبه غیر قانونی نماید  ،محکمۀ باید

درهمان آغاز چنین مطالبه را رد کند  ،څارنوالی و محکمۀ دو روی یک سکه اند ،باید
تقاضا ازمحکمۀ طبق قانون صورت گیرد .
 -۴استقالل قضایی در فیصله ها شرط است  ،هم والی  ،هم قوماندان امنیه و هـم
قوماندانان اردو چی فرقه و چی قول اردو ،درفیصله ها مداخله کرده نمیتوانند  ،زیرا
ما همه در نظم و منفعت عامه شریک هستیم و اما غیاب قاضی در وظیفه قابل قبـول
نیست  ،عدم حضور قاضی به معنی عدم حضورعدالت است ،درحالیکه عدالت غایب
بوده نمیتواند و باید ادارات به مثابه زنجیر بهم مرتبط ،وظایف شان را با تفکیک حدود
صالحیت های قانونی شان اجراء نمایند .
 -۵باید مردم درک کنند که قضاء چیست تا ازحقوق خود اگاه شوند  ،مـردم بـه
قضاء مراجعه کرده  ،دروازه هارا بازدیده و قاضی را به حیث حکم عادل و نماینـده
پیامبر بزرگ اسالم به حیث میراث قرنهاوفکر دین مبین اسالم بدانند  ،بنـاء اخـالق
قاضی وعمل و فیصله های وی اصل شرعی است.
 -۶در قضاء باید تفتیش منظم موجود باشد  ،از خصوصیات دولت اسالمی این است
که ،مسئول قضاء است  ،ضرور است تفتیش قوی قضایی وجود داشـته باشـد تـا
شورای عالی مرجع امید مردم و رئیس جمهور ممد رئیس ستره محکمه و شورای عالی
باشد .
 -۷باید تمامی امکانات برای ارتقای ظرفیت وکارآیی قضاء بکار برده شود .
 -۸چون مسئولیت آخری تامین عدالت بدوش قضات است  ،باید نارسایی های کاری
ارگانهای کشفی و تحقیقی مرفوع گردیده باشد .
جاللتماب محترم رئیس جمهوری اسالمی افغانستان !
بدون شک ،ستره محکمه جمهوری اسالمی افغانستان ارشادات یادشده جاللتمـاب
محترم را در ساحه کاری جداً در نظر گرفته وطی نزدیک به یک ونیم سال گذشـته
به منظور ثبات نظام قضایی و حفظ و نقش آن به مثابه حامی و تطبیق کننده قانون  ،بـا

طرح و تطبیق ریفورم و برنامه های مختلف کاری ،ضابطه های الزم را ایجاد کـرده و
به سوی یک ادارۀ منضبط گام گذاشت و باتمام امکا ن و نیرو وبا استمداد از احکام
قانون اساسی ورعایت سایر قوانین ،از مداخله درامور قضاء مقاومت کرد  ،به تطبیق
قانون ترکیز نمود  ،تفتیش منظم عادی و اقتضایی را به شـکل دوامـدار انجـام داد
ومیدهد  ،بستر های مناسب را بخاطر تدویر محاکم علنی قضایی بـه میـان آورده و
درزمینه ارتقای ظرفیت محاکم قدمهایی برداشت  ،نظام گزارشگیری را چه حضوری ،
چه از طریق ویدیو کنفرانس ویاهم توسط مکاتبات ومراسالت رسمی و ایملی ایجـاد
وبه هدف رسیده گی به یک دوسیه عاری ازنواقص و خالهای تحقیقـاتی روابـط و
هماهنگی خوب مسلکی را با ادارۀ محترم لوی څارنوالی ووزارت محترم عدلیه تقویت
بخشید خودم شخصاً به منظور نظارت از اجراآت قضائی محاکم تحتانی در جلسـات
قضائی دیوان های ستره محکمه همه روزه اشتراک نموده و درمجموع بـا حفـظ
استقالل قوۀ قضائیه ،درمورد تحکیم پرستیژ قوۀ قضائیه و افزایش میـزان اعتبـار آن
درمیان مردم تدابیر الزم اتخاذ ومطابق آن عمل نموده ومی نمایم که درواقع هدایات و
رهنمود های جاللتماب را حتی الوسع و متناسب به امکانات دست داشـته درسـطح
ستره محکمه ومحاکم والیات وولسؤالی ها همیشه مطمح نظرداشـته ودرراسـتای
تطبیق صد در صد آن هم چنان کوشا خواهیم بود ؛ چنان ه گزارش مفصل دسـتاورد
های ستره محکمه طی دوسال گذشته در یکی ازجلسـات شـورای محتـرم عـالی
حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری خدمت جاللتماب محترم تقدیم گردیـد کـه
بخاطرجلوگیری از طوالت موضوع از ذکر تفصیل آن درین مجلس خود داری میشود.
ستره محکمه با درک همه جانبه از رهنمود های عالمانه مقام عالی ،بـویژه درزمینـه
ارتقای ظرفیت مسلکی وبلند بردن توانایی های قضات ،درامر تعمیل و تطبیـق همـه
جانبه قوانین در مسیر رسیده گی به قضایا و احقاق حقوق شهروندان از طرق ممکنـه

استفاده نموده و درهمین راستا ،سه روز قبل سیمینار عالی قضایی را به هدف پرداختن
به مسایل مغلق و پی یده قانونی و قضایی و رفع ابهامات با توجیه و برداشت درست از
قوانین دایر کرد تا با صدور مصوبات ورهنمود های قانونی  ،قضـات رادر راسـتای
تقویت فهم و برداشت شان از مسایل قانونی و ضابطه های کاری کمـک نمایـد ودر
واقع زمینه های تحقق سالم قوانین نافذه را فراهم سازد  ،من شخصاً در روز های دوم
و سوم سمینار از پنج کمیته کاری سمینار که تحت اشراف اعضای محتـرم شـورای
عالی ستره محکمه روی تمامی استهداآت وبازنگری بر مقررات ولوایح به مباحثـات
مسلکی وقانونی پرداخته بودند دیدن نموده وروند کاری کمیسیون ها را از نزدیـک
مشاهده وقابل قدر ارزیابی نمودم.
جاللت مآب رئیس صاحب جمهور !
ستری محکمی و کوالی شول له دری میاشتنی زیار او کوښښ وروسته  ،د استهداآتو
یوه مجموعه او همدارنګه مقرری  ،الیحی ،طرزالعملونه او مسلکی الرښوونی چـی د
قاضیانو او محکمو دکارمرستندوی ده او ادارۀ د قانونمدارۍ په لوری بیایی  ،تنظیم او
تفکیک کړی او د دی سیمینار له جوړیدو دمخه یی  ،قضایی مستشارانو  ،دتدقیق او
مطالعات مسلکی غړیو او دستری محکمی دعـالی شـورا محترمـو غړیـو لخـوا
ترغوروروسته دهغوی نظریی یی عالی قضایی سیمینارته وړاندی کړی چی له نیکه مرغه
له دری ورځنی پرله پسی اونه ستړی کیدونکی کارپه پای کی د سیمینار دپنځو کـاری
کمیټو له الری په ټوله کې ( )251شمیر استهداګانی او(  ) ۵۲مقرری ،طرزالعملونـه
او رهنمودونه په جزایی  ،مدنی  ،تجارتی  ،دوثایقو او اداری برخو کی دستری محکمی
دعالی شورا دمحترموغړیوترمستقیمی څارنی او الرښوونی الندی پری پوره او کـافی
بحث وشو او تر دقیق غور او څیړنی وروسته نن له غرمی دمخه دسیمینار دعمـومی
غونډی له الری تصویب شو او په آخری پړاوکې به د ستری محکمی دعالی شورا له

تصویب نه بعد ټولو محکمو ته واستول شی چی دکړنې واقعاٌ د قـانون دحاکمیـت
اوعدالت د تامیندو په لوری یومهم ګام بلل کیږی .
جاللت مآب محترم ولسمشر او درنوحاضرینو!
اساسی قانون دملی وثیقی په توګه حکم کوی ترڅوقضائیه قوۀ خپلی دندی ،دقـانونی
صالحیتونو په حدود کی په صحیح توګه او له انحراف پرته ترسره کړی او په عین حال
کی دهمد اساسی قانون قضایی مالتړ کوونکی اوسی .
په دی دلیل چی محترم قاضیان داساسی قانون حکمونو څخه خبردی  ،الزمه نه بولم د
دغه قانون دقضا په فصل پوری داړوندو مادو یادونه وکړم ،خواجازه راکړئ ټینګـار
وکړم چی قضایاوو ته رسیده ګی  ،دقانونی مؤیداتو په چوکاټ کی دشخړوحل اوفصل
او په مجموع کی دهیوادوالو دټولو اساسی حقوقو د رعایتولو په حال کی او په خاصه
توګه د قضایی رسیده ګیو په پړاوونو کی دمتهمینو اومحکومینـو د قـانونی حقوقـو
مراعاتول ،د قاضیانو او محکمو له خورا اساسی او جدی رسالتونوڅخه ګڼل کیږی  .له
فساد سره دمبارزی بحث همدارنګه خورا مهم دی  ،غواړم دمحترم جاللـت مـآب
جمهور رئیس په حضورکی ټینګاروکړم هغه قاضیان چی د قضایی رسالت اجراءکـول
تمثیلوی  ،باید د دی ناوړه پدیدی په نسبت ډیرهوښیار او په شفاف ډول عمل وکړی ،
ټول پوهیږو چی فساد د قانون له نه تطبیقیدو څخه سرچینه اخلی او د اداری د بد نامد
د رامینځ ته کیدو المل ګرځی  ،نوکه چیری شـکلی او متنـی قـوانین او قضـایی
پروسیجرونه په دقیق او بی طرفه توګه تطبیق شی او زمونږ اجراآت شفاف او راڼه وی ،
طبیعی ده چی د یوی سالمی اداری اوله فسادسره د مبارزی په لوری موګام ایښی دی
 ،مونږ پوهیږوچی اداری فساد له ټولو بده پدیده ده  ،خوپه قضاکی چی له ظلم څخه د
شکایت کولو اودعدل غوښتلو مرجع ده ،په هیڅ ډول  ،د منلواوزغم وړنده  ،مـونږ
خپلی ټولی هلی ځلی دهرډول فساد د له مینځه وړلو په موخه په الره اچـولی او لـه
فساد سره په مبارزه کی دکنترول او مراقبت دادار اجراآت چـی دځینوقاضـیانو ،
مامورینو ،محررینو  ،کمیشنکارانو  ،مـدافع وکیالنـو  ،څـارنواالنو او نوروعـادی

اشخاصو په نیولو منجر شوی  ،دیادونی وړ بلل کیږی ،زه د دی ملی مبارزی ددوام په
الره کې دټولومحترمو قاضیانو ددولت داراکینو او مظلوم ملت دمرستی هیله لرم .
جاللتماب رئیس صاحب جمهور !
هدف و مقصد از اجرای تمامی اقدامات اصالحی ور یفورمی و بازنگری تشـکیالت و
عیارساختن ان مطابق به نیازمندیهای عینی  ،اجرای بهتر و موفقتر امور قضایی و عرضه
خدمات قضایی مطلوب به شهروندان است ،لذا بخوبی میدانیم که ان ه مقصود است،
باید درعمل پیاده شود .رهبری ستره محکمه نمیخواهد تمامی اقدامات ریفورمی فقـط
بروی کاغذ باقی بماند .بلکه باید درساحه عمل قوت تطبیقی پیدا کنـد و درنهایـت
مردم و اصحاب دعاوی با گوشت و پوست شان درک نمایند که نظام قضایی ،بی هیچ
تعصب و تبعیض درخدمت شان قرارداشته و به حل مشکل شان می پردازد .
اجازه دهید اذعان نمایم که توقع و نیازمردم بیشتر ازاین است ،باید تمامی قضات بـا
حفظ استقالل و بیطرفی و باسرعت الزم درمواعید معینه قانونی به حل و فصل قضـایا
پرداخته و تعامل و سلوک شانرا با اصحاب دعاوی طوری تبارز دهند تا آنان ولو که
محکوم علیه هم قرار گیرند ،از رسیده گی سالم قانونی و برخورد انسـانی بیطرفانـه
قاضی ابراز رضائیت نمایند .
تامین عدالت درواقع ایجاد تعادل و تمییز بین حق و باطل است و به هیچ وجه این معنی
را نمی رساند تا طرفی که محکوم علیه قرار گیرد  ،ازنظر قاضی بیفتد و او احسـاس
ذلت وخواری نماید .
جاللتماب محترم رئیس صاحب جمهور اسالمی افغانستان !
ستره محکمه ،با درنظرداشت برنامه ملی اصالحات عدلی و قضایی که در شورای عالی
حاکمیت قانون به تصویب رسید ه  ،پالن تطبیقی برنامه عمل قوۀ قضائیه را طی سالهای
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محکمه غرض تصویب به شورای عالی حاکمیت قانون فرستاده است .
درپالن تطبیقی متذکره با عالوه سایر اولویت ها در بخش اهداف کلیدی چهل و هفت
شاخص عمده کاری و صد ها جزئیه برای پنج سال آینده درحالیکه وظایف هر سـال
مشخص و معین و مصارف تخمینی آن نیز پیش بینی گردیده اولویت بندی شده است .
بناء می توان گفت که کار وفعالیت ستره محکمه در پنج سال آینده کامالً هدفمنـد و
پالنیزه خواهد بود و آن نانی که جاللتماب محترم شما وهمه ملت توقـع دارنـد ،
رهبری ستره محکمه خواهد کوشید تا مکلفیتهایش را در استقامت های اساسی برنامه
ملی اصالحات عدلی و قضایی درساحه قوۀ قضائیه طبق پالن تطبیـق و از چگـونگی
تطبیق آن  ،وقتًا فوقتاً به مقام عالی گزارش ارایه نماید .
د افغانستان د اسالمی جمهوریت جاللت مآب ولسمشر !
غواړم له فرصت څخه په استفادی یو ځل بیا تاسی جاللت مآب ته ډاډ درکـړم چـی
قضائیه قوۀ به د اهلل (ج ) په مرسته او توکل او ستاسی دمالتړ په سیوری کـی خپـل
قانونی او قضایی رسالت په سرلوړۍ او بشپړی پرهیزګارۍ او سپیڅلتیا  ،په نـاپلوۍ ،
خپلوا که او قانونی توګه تعقیب کړی او له هغوی سره چی وغواړی فساد ته پـه الس
اچولو د اجراآتو سالمتیا ته صدمه ورسوی ،پریکنده او قانونی چلند به وکړی .
دهیواد قضائیه قوۀ په اوسنیوشرایطو کی دخپلودندو اومکلفیتونو په درک سره آګاهانه
او صادقانه هلی ځلی کوی ترڅو د اساسی قانون دحکمونوله په پام کې نیولو او د نورو
نافذه قوانینو په تطبیق سره  ،دحقدار د قانونی حقوقو دبیرته ورسپارلو پـه الره کـی
مسئووالنه او صادقانه خدمت سرته ورسوی  ،له شک پرتـه دا احسـاس د سـتری
محکمی دعالی شورا او قضائیه قو دنورو قضایی او اداری منسوبینو په وجـود کـی
شتون لری او زمونږ دخدمت کولوپه اراده کی هیڅ شک او تردید ځای نه لری  ،پـه
عین حال کی له ټولو خلکو او په تیره بیا ددعوا له خاوندانوڅخه احترامانه هیله کـوم،

ترڅو د فساد د عواملو دلیدلو په صورت کی  ،موضوع شخصاٌ له ما  ،دعالی شورا له
محترمو غړیو  ،دکنترول او مراقبت د اداری او دمحکمو له نورو مسـئوولینو سـره
شریکه کړی او له اداری فساد سره دمبارزی په کار کی خپل ملی او اسالمی پوراداء
کړی .
په مقابل کی دا اطمینان درکووچی ستاسی هرډول شکایتونو ته به رسیده ګی کیږی او
دالهی سپیڅلی ذات په مرسته ستاسی دحقوقو دبیرته د رسپارلو په الره کی به له هیڅ
ډول هڅواوهاند څخه ځانونه ونه سپمو .
زه دقضائیه قوی په استازیتوب دهیواد قضایی نظام دخپلواکد اوناپلوی توب دساتنی په
نسبت د جاللتمآب جمهور رئیس له غوره اعتماد او مواظبت څخه مننه څرګند وم  ،یو
ځل بیا دقضایی وجیبو اومکلفیتونو په صحیح سرته رسولو خپله ژمنه نوی کوم .
اجازه راکړئ په پای کی د محترم جاللت مآب جمهور رئیس اونورو عالی جنابانو پـه
حضورکې دمحترموهغو قاضیانو او اداری منسوبینو له کاراوزحمت څخه چی دخپلـو
قضایی او اداری مسوولیتونود ترسره کولو په الره کی یی ایستلی دی مننه وکړم او په
ځانګړی توګه دستری محکمې دعالی شورا دمحترموغړیو  ،دقضائیه قوی داداری لوی
آمریت سرپرست  ،قضایی مستشارانو  ،د استیناف او ښاری محکمو د محترمو رئیسانو
او دستری محکمی دمرکزی ادارودرئیسانو ،دکنترول او مراقبت له اداری او دتدقیق
او مطالعاتو ریاست رییس او مسلکی محترموغړیواو دد سیمینار په جوړولو کې ټول
هغه د خیلوکسانو هلی ځلی چی په دی پرتمینه غونډه کی حضورلری او یا هم غایـب
دی ،وستایم او ورته دورسپارل شویو چارو په پرمخ وړلو کی د متعال څښتن تعالی(ج)
له دربارڅخه دزیاتو بریالیتوبونو هیله وکړم .

همداراز دامریکي دمتحده ایاالتو د ( )USAIDله مادی او تخنیکی مرستو څخه چې
دعدالت د پروژی له الری ددی سیمینار دجوړولو په کار کی له مونږ سره کړی دی ،
هم مننه کوم .
دهغو ټولو امنیتی منسوبینو څخه چی په دی څلورورځو کـی د سـیمینار د ګـډون
کوونکو امنیت تامین کړی دی هم منندوی یم .
ژوندی دی وی خپلواک افغانستان
تاند او هوسادی وی دعدلی او قضائی ادارو ټول منسوبین
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جاللتمآب رئیس ج.ا.ا حین صحبت در محفل اختتامیۀ سیمینار عالی قضایی – قصر سالم خانه – ارگ ریاست جمهوری

جاللتمآب استاد محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری حین صحبت درمراسم افتتاحیۀ سیمینار عالی قضایی – بالروم
هوتل انتر کانتیننتال

جاللتمآب وزیر عدلیه ج.ا.ا

جاللتمآب دوکتور عبداهلل عبداهلل رئیس اجرائیه حین صحبت درمراسم افتتاحیۀ سیمینار عالی قضایی
بالروم هوتل انتر کانتیننتال

فضیلتمآب قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه درحال ایراد بیانیۀ اساسی سیمینار عالی قضایی
بالروم هوتل انتر کانتیننتال

فضیلتمآب څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال ج.ا.ا درحال ایراد بیانیۀ در محفل افتتاحیۀ سیمینار عالی
قضایی بالروم هوتل انتر کانتیننتال

فضیلتمآب دوکتور عبدالبصیر انور وزیر عدلیه حین ایراد سخنرانی در محفل افتتاحیۀ سیمینار عالی قضایی
بالروم هوتل انتر کانتیننتال

محترم دوکتور عبداهلل عطایی رئیس تعلیمات قضایی در حال معرفی پروگرام کاری سیمینار عالی قضایی
بالروم هوتل انتر کانتیننتال

نمایی از کمیتۀ رسیده گی به استهداآت جزایی ،تحت ریاست محترم قضاوتپوه محمد زمان سنگری
عضو شورای عالی

اعضای کمیتۀ رسیده گی به استهداآت جزایی

کمیتۀ رسیده گی به استهداآت مدنی وحقوق عامه ،تحت ریاست قضاوتپوه براتعلی متین
عضو شورای عالی ستره محکمه

جناب محترم دوکتور عبدالملک کاموی عضو شورایعالی ستره محکمه
کمیته امور امنیت عامه

کمیتۀ رسیده گی به استهداآت جرایم علیه امنیت عامه،جرایم ناشی از فساد اداری،مواد مخدر ،جرایم علیه امنیت داخلی
وخارجی وامور اداری ومتفرقه ،تحت ریاست قضاوتپوه دوکتور عبدالملک کاموی عضو شورای عالی ستره محکمه

کمیتۀ رسیده گی به اسناد تقنینی قوۀ قضائیه ،تحت ریاست قضاوتپوه عبدالقادر عدالتخواه
عضو شورای عالی ستره محکمه

کمیتۀ رسیده گی به استهداآت تجارتی ،تحت ریاست قضاوتپوه عبدالحسیب احدی
عضو شورای عالی ستره محکمه

اشتراک کننده گان مراسم اختتامیۀ سیمینار عالی قضایی ،در قصر سالم خانۀ ارگ ریاست جمهوری
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بخش چهارم :
بازچاپ سیمینار های قبلی قضایی

 .1سیمینار رؤسأ وقضات محاکم تجارتی ،سال 1349
 .2دومین سیمینار روسای محاکم والیات ،سال ۱۳۵۰
 .3سیمینار عالی ستره محکمه ،سال ۱۳۶۱

سیمینار رؤسأ وقضات محاکم
تجارتی ،سال 1349

مقدمه :
بااستفاده ازافکار عالی ونظریات حضورف ج ع ج پوهاند دوکتور عبدالحکیم ضیائی قاضـی
القضات – که جناب شان ازبدو تأسیس ستره محکمه تحوالتی را درساحات قضائی مملکت
وارد وزمینه رابرای ارتقا وبوجود آوردن نظام نوین قضاء مطابق ایجابات عصردرکشور آ مادۀ
ومساعد ساخته اند دراواسط بهارسال جاری دیوان تجارتی مقام عالی تمیز تحت ریاست ف
ع ج پوهندوی غالم علی کریمی قاضی ستره محکمه درصدد آن افتاد تابـه منظـور رفـع
مشکالت امور اداری وقضائی وهم آهنگی درطرز اجراآت محاکم تجارتی که ازسائر محاکم
متمایز وجنبه اختصاصی دارد سیمیناری را با شمول رؤساء وقضات محاکم تجارتی درمرکز
ستره محکمه دائر نماید.
روی این منظور موضوع انعقاد سیمینار رادرچند ماه آینده متحدالماالَ باطالع محاکم تجارتی
درمرکز ووالیات رسانیده وازآنها تقاضا نمود تاپیشنهادات ونظریات خود را دراطراف مسائل
ذیل که درموقع انعقاد سیمینار مطرح بحث قرارخواهد گرفت بدیوان عالی تمیـز تجـارتی
بفرستند
 ))۱مشکالت درتطبیق بعضی ازمواد قانون تجارت واصولنامه محاکم تجارتی .
 ))۲اصالح امورواجراآت اداری که باعث سرعت عمل درصدورفیصله ها گشته وازاتـالف
وقت محاکم وسرگردانی مراجعین جلوگیری نماید.
 ))۳اصالح درسبک وطرز نوشتن فیصله ها وتعقیب یک اسلوب وسبک مطلوب درنوشـتن
آن .
 ))۴تجدیدنظر برفورمه های سابقه مربوط سیمینار روسای محاکم منعقده سال  ۱۳۴۷کـه
طرف استعمال محاکم تجارتی قرارگرفته است  .ازطرف دیگردرکمیته بنام (( کمیته تحریر))
وکمیته تنظیم سیمینار )) تحت ریاست ښاغلو معراج الدین خروتی عضو دیوان عـالی تمیـز
تجارتی وحاجی ویس الدین معاون ریاست اداری تعیین گردید.
کمیته اولی که عبارت(( از کمیته تحریر)) باشد مؤظف گردید تا مشکالت ونظریات دیـوان
عالی تمیز تجارتی را روی مطالب چهارگانه فوق وتعدیل واصالح فورمه های سـابقه مـورد

مطالعه قرارداده ویادداشت هائی درزمینه تهیه کند وپس از آنکه یادداشت هـا وتوضـیحات
سایر محاکم برسد تمام آنها راباید با یادداشت هائیکه خودترتیب داده تطبیق وتوحید نمـوده
وبتواند پیشنهادات جامعی را که شامل مشکالت تمام محاکم تجارتی باشد در تحت چند کته
گوری به مجالس عمومی تقدیم بدارد کمیته دومی نیز مؤظف گردید تادر تهیه محل مناسب
برای سیمینار وتدارک لوازم ضروریه وعند الموقع درترتیب خوراکه ووسایل نقلیـه وغیـره
لوازمات مشمولین وامورمربوط آن صرف مساعی نماید .
چنان ه کمیته های منتخبه درخالل فرصتی که دردست داشتند وظایف خودرا باکمال درستی
انجام وپس از آنکه اطاق بزرگ طبقه تحتانی قصر داراالمان برای انعقاد این کارتعیین گردید
ازطرف کمیته تحریر تاریخ ومحل انعقاد سیمینار متحدالماالَ باطالع محاکم مربوط رسـانیده
شد .
این سیمینار که ازتاریخ ۴الی  ۹برج میزان سال جاری درمرکز انعقاد وافتتاح آن بـاتالوت
آیات متبرکه قرآنی از طرف ښاغلی بهاء الدین ((بها)) رئیس محکمـۀ اختصاصـی هـرات
وارشادات قیمت دارف ج ع ج قاضی القضات وخطابه ف ع ج ښاغلی غالم علی کریمـی
رئیس دیوان عالی تمیز تجارتی آغاز وختم آن با قرائت قرآن عظیم الشان ازطـرف ښـاغلی
محمد علی فقیرزاده عضو دیوان تجارتی مقام عالی تمیز وبیانیه اختتامیه جاللتمآب کریمـی
صورت گرفت درنوع خود بعداز سیمینار روسای محاکم والیات منعقده سال  ۴۷ازحیـث
اختصاصی بودن یکی از سیمینار های بی سابقه بوده وبه جرأت میتوان گفت کـه سـیمینار
مخصوص محاکم تجارتی چه درانتخاب جا وترتیب تنظیم جلسات وچه درطـرح مباحـث
وابتکاراتی که درآن بکاربرده شده بود از هرحیث دل سپ وارزنـده بـود درروز افتتـاح
سیمینار بهریک ازمشمولین کارتی که معرف نام وماموریت آنها بود ه وهم پاکتی که محتوی
رساله سیمینار سال  ۴۷روسای محاکم – قانون اصول محاکمـات تجـارتی وموضـوعات
مطروحه درسیمینار وفورمه های مربوطه باشد ازطرف مامورین مؤظف سپرده می بدین ترتیب
باتعلیق کارت به حصۀ پیشروی لباس مشمولین هریک ازآنها بدون زحمت معرفی وهم اوراق
داخل پاکت سوابق وموضوعات مطروحه سیمینار را بهریک تفهیم به آنها هـا موقـع آنـرا
میسرمیگردانید که دراطراف تمام موضوعات مطالعه وفکرنمایند.
باذکر مطالب فوق اینک صورت بیانیه ها افتتاحیه – پیشنهادات تصویبات سیمینار تصـاویب
شورایعالی قضائی ونمونه های فورمه ها بالترتیب درمعرض نشر واشاعه قرارداده میشود.

درخاتمه ازاظهار این مطالب ناگزیریم که جاللتمآب جناب دوکتور ولید حقوقی که درموقـع
انعقاد سیمینار آمرعمومی اداری قوۀ قضائیه بودند بالطف ودل سپی خاصـی کـه داشـتند
درانعقاد سیمینار وتهیه وسایل الزمه ازهی گونه مساعدت های اخالقـی وهمکـاری الزمـه
خودداری نکرده اند که مااین لطف شانرا باقدردانی یاد مینمائیم .
ومن اهلل التوفیق .

ارشادات ف ج ع ج پوهاند دکتور عبدالحکیم ضیائی قاضی
القضات
درموقع انعقاد سیمینار قضات محاکم تجارتی جناب پوهاند دوکتور عبدالحکیم ضیائی قاضی
القضات مشمولین سیمینار را به حضور خویش پذیرفته وچنین فرموده :
ستره محکمه ازبدو تأسیس خود همواره درصدد آن بوده تابرای پیشرفت امور وسرعت عمل
دررشته های مختلف قضائی تدابیر الزم راجهـت تنظـیم تشـکیالت واجـراآت محـاکم
وامورقضائی واداری محاکم که نتیجه آن رفاه خلق اهلل وتامین عدالت باشـد اتخـاذ نمایـد
چان ه یکی از اهداف سیمینار روسای محاکم درسال  ۱۳۴۷را همین منظور تشکیل میداد
.
پس از آن جناب پوهاند ضیائی راجع به محاکم تجارتی وتاریخ ه مختصر که ازنـیم قـرن
باینطرف بعناوین ((پن ات )) وفیصله منازعات تجارتی )) عرض انـدام نمـوده وتـدریجاَ
سیرارتقائی وتکاملی خودرا پیموده وشکل موجـوده را بـه خـود گرفتـه اشـاره کـرده
اظهارداشتند.
باثر پیشرفت ها وانکشافاتی که نظر به تحوالت اخیر درساحه تجارت پدید آمده امورتجارت
روز بروز درکشور توسعه یافته وطبعاَ باثر ازدیاد معامالت وبکار افتادن سرمایه وبوجودآمدن
موسسات تجاریه دامنه اختالفات نیز بین ارباب معامله روز افزون میباشد که محاکم تجارتی
برای حل وفصل این اختالفات رول عمده وبارزی دارد .عالوتاَ پوهاند دوکتور ضیائی قاضی
القضات راجع به پرسونل محاکم تجارتی شرحی را متذکرشده فرمودند:

یکی از احتیا جات اساسی محاکم موصوف نداشتن پرسونل مسلکی است که در رشته هـای
محاکم اختصاصی دارای معلومات مسلکی کافی بوده وبعرف وعـادات تجـارت واقفیـت
داشته باشند – روی این منظور سال گذشته یک عده ازلیسانسه های شق قضـائی پـوهنځی
حقوق که تعداد آ نها به نه نفر میرسد ودرانتخاب آنها کمال سعی ودقت بعمل آمده بعـداز
پایان دوره ستاژ تحت تربیه گرفته شده وجوانان مذکورفعالً درمحاکم ثالثه تجارتی مشـغول
تمرینات وتربیت عملی میباشند امید واریم درآینده نیز بتوانیم عده دیگری را باینکاربگماریم.
دراخیرجناب قاضی القضات انعقاد سیمینار قضات مخصوص محـاکم تجـارتی را یکـی از
اقدامات سودمند وانمود وموفقیت مشمولین سیمینار رادرموضوعات شـامل اجنـدا ورفـع
مشکالت محاکم تجارتی خواستار شدند وعالوه نمودند که درسال جاری دیوان های تجارتی
محاکم والیات کابل – قندهار – وهرات به شکل محاکم اختصاصی مستقل تاسیس گردیده
والبته درآینده نظر به حجم کار ومطابق به احصائیه های وارده که مورد مطالعه میباشد دیوان
های تجارتی بعضی ازوالیات دیگر نیز به شکل محاکم اختصاصی ارتقاء خواهد یافت .

بیانیۀ جاللتمآب پوهندوی غالم علی کریمی درروز افتتاح
سیمینار روسأ وقضات محاکم
تجارتی ۴میزان ۱۳۴۹
قضات محترم وهمکاران عزیز!
اول ازهمه اولین سیمینار قضات محاکم تجارتی را بنام خدای بزرگ وبسیار مهربان افتتـاح
میکنیم وازآن ذات پاک مسئلت مینمایم که درظرف این چند روز که دربـاره موضـوعات
مربوطه به محاکم تجارتی بحث ومناقشه مینمائیم تصامیم گرفته شده مثبـت واقـع شـده
درسالهای آینده ما را دراجراآت قضائی واداری موفق بسازد .بعداَ ازتمام حضرات گرامی که
درین سیمینار شرکت کرده اند قلباَ تشکر نموده خوش آمدید میگویم .
الزم است تذکر بدهم که این سیمینار صورت عملی را بخـود گرفتـه نمیتوانسـت اگـر
جاللتمآب محترم قاضی القضات صاحب توجه خاصی بهبودی محاکم تجارتی نمی داشتند .

هم نان همکاری محترم وعزیزم جاللتمآب حقوقی آمرعمومی اداری قوۀ قضائیه درتهیه تمام
وسائل دائر شدن این سیمینار قابل ستایش وقدردانی است .
شاید بشما معلوم نباشد اما درتهیه وتدارک این سیمینار یکعده اشخاص زحمـت را برخـود
هموارنمودند ازوقتیکه مفکوره دائرنمودن سیمینار تثبیت شد دو کمیته بنام کمیتـه تحریـر
وکمیته اداری بوجود آمد .درراس کمیته تحریر ښاغلی معراج الدین خروتی همکـارمحترم
وعضو دیوان عالی تمیز باچند نفر عضو مصروف خدمت بود ودررأس کمیته اداری ښـاغلی
حاجی ویس الدین معاون ریاست اداری ستره محکمه باچندنفر عضودیگر تعین شدند.
هردو کمیته وقت زیادی را صرف کردند تاترتیباتی را که هم اکنون مشاهده میکنید فـراهم
آوردند.
ازرؤسای کمیته واعضای محترم شان که اسمای آنها ازطرف ښاغلی خروتی بشـما معرفـی
خواهد شد قلباَ تشکرمیکنم .ازجانبی یکعده اشخاص دیگرهم که دردائر نمودن این سـیمینار
بنوبه خود باما همکاری نموده اند که گرفتن نام همه آنها موضوع را به طوالت می انجامد اما
بدینوسیله ازهمه شان اظهار شکران مینمایم .
هم نان الزم میدانم تااز همکاری فکری وعالقه جدی که دراصالح امورمحـاکم تجـارتی
همکاران محترمم ښاغلی محمد حسن نادی ومعراج الدین خروتی وفقیرزاده ومحمد طـاهر
صافی مدیرعمومی تحریرات ریاست تمیز تجارتی نشان داده اند قلبَا تشکرنمایم .همکاری
آن قضات ستاژیر راکه دردوره عملی خود درمجالس مااشتراک نموده نظریات نیک را ابراز
داشته اند قابل قدرمیدانم .
درپایان ازپیغله طاهره تایئپست مدیریت تحریرات ریاست تمیز تجارتی که درتایـپ نمـودن
اوراق مربوطه به این سیمینار مجاهدت وزحمت کشیده اظهارخوشنودی مینمایم.

منظور ومرام سیمینار:
به همه شما معلوم وهویداست که ستره محکمه بحیث یک قوۀ مستقل دولـت بـه اسـاس
ارزشهای قانون اساسی ونیات پاک پادشاه عدالت گستر ودیموکرات مابوجود آمده چـون
تامین عدالت یکی ازاساسات مهم یک جامعه دموکرات میباشد لذا دربرآوردن این امر قضاء
رول مهم وارزنده دارد .من نمیخواهم ازمفکوره وفلسفه عدالت درینجا بیان کنم چـه ایـن
موضوع خارج موضوع سیمینار است .اما میخواهم مختصراَ تذکردهم که عدالت روی چـه

وسایلی قسماء تامین شده میتواند .اگر ما ازاتالف وقت جلوگیری کرده وبـدون موجـب
اصحاب دعوی رامعطل نمی سازیم یقیناَ مابه عدالت نزدیکتر میباشیم .هم نان ما اگـر بـه
طرفین دعوی بدون امتیازات موقع میدهیم وبه عرائض – اعتراضات ومدافعات شان مساویانه
گوش میدهیم ماخویشرا به عدالت نزدیکتر میسازیم .بهمین منوال زمانیکه دررسـیده گـی
دعاوی نوبت رامراعات داشته وزیرتاثیر ونفوذ اشخاص نمی آئیم – درحقیقت بـه عـدالت
نزدیکتر شده میباشیم .
ازهمه مهمتر اعتبار قضات به طرز تفکر ورویه بی غرضانه ) (objectiveوعالمانه آنهـا
درمورد قضایای مربوطه میباشد .شاید برای یکعده محدودی انجام این امرنسبتاَ مشکل باشد
– اما اگر بصورت جدی توجه کنیم ازامکان دورنیست ومخصوصاَ برای قضات جوان کـه
جدیداَ درصحنه قضاء شامل میشوند .این دسته قضات باید ازهمین حاال بصورت بی غرضانه
واوبجکتیف فکرکرده درقضاوت خود بی غرض باشند .یقین است که اعتبار به این صـفت
عالی ثمرخوبی داده وقضات عالی مقامی را درآینده به جامعه افغانی بارخواهد آورد.
نکته دیگر که درتامین عدالت کمک شایان میکند موضوع تعبیر وتفسیر قانون درحل یـک
قضیه است به عقیده من قوانین باید به شکلی تعبیر شود که تمام جوانب یک قضیه را بشمول
شرایط محیطی احتوا کند .
سالیان درازی سپری شد تاجهان متمدن باین نتیجه رسید – تخنیک درتفسیر وتعبیـر قـانون
درابتدا طوردیگر بود چنان ه الفاظ وکلمات قانون را به شکلی که قوۀ مقننه تدوین مینمـود
همانطور ساده فکر میکردند اما وقتیکه جوامع بشری پیشرفت کرد این متدتفیسربی اهمیت
گشت .سپس کوشیدند که اراده مقنن وشرایط آن زمان را که درقانون مختصه وضع شـده
دریابند البته فهمیدن این نقطه هم خالی ازمشکالت نبوده چه شرایط زمان بـاهم مطابقـت
نداشت  .متد سومی که بکار رفت عبارت ازدوکتورین قدامت یا ) (precedentبـود .
مفهوم این دوکتورین این است که محاکم درقضایای مماثل به فیصله های سابقه کـه حکـم
رویه قضائی راگرفته رجوع کنند  .با اینکه این دوکتورین تاامروزحایز اهمیت میباشـد امـا
تطبیق آن خالی ازمشکالت نمی باشد زیرا طوریکه دیده میشود قضایابه عین شـکل وعـین
شرایط واقع نمیشوند متودیکه امروز درممالک پیشرفته ازآن استفاده میشود طریقه است که
درفوق به آن اشاره شد یعنی که یک قضیه تنها ازیک جنبه درمحاکم مطالعه نه شده بلکه تمام
جوانب آنرا باشرایط محیطی درنظرمیگیرند.

بهمه ما وشما معلوم است که وظیفه قاضی وضع قوانین نیست ونه هم شکل والفـاظ آنـرا
تغیرداده متیواند  .اما تغییرتعبیروتفسیر قانون صالحیت قاضی است .بناءَ فیصله قاضی شکل
قانون را بخود میگییرد ازینکه قاضی صالحیت تعبیر وتفسیر قانون را دارد –وظیفه آن فـوق
العاده مهم بوده متصف به صفاتی باشد که یک قاضی پاک نفس وعالم میباشد علمیت قاضی
تنها بگرفتن چند کورس وچند کتاب محصور شده نمیتواند .توسعه معلومـات وانکشـاف
فکری وذهنی قاضی باید بطور مداوم تقویه شده ازوسایل متعدد تعلیمـی کـه درجملـه آن
اشتراک درسیمینار ها وکنفرانس ها بمقصد تبادل افکار ونظریات موثرتر میباشد – اسـتفاده
نماید.
اکنون میخواهم درموضوع مفردات سیمینار با شما حرف بزنم – تقدیم وتـأخیر درترتیـب
موضوعات سیمینار نظربه سهولت موضوع وسرعت عمل انجام یافته درحقیقـت اجنـدای
سیمینار به استثنای دویاسه موضوع جدید همان چیزیست که بشما فرستاده شده بود .
مشکالت محاکم تجارتی درخصوص تطبیق بعضی ازمواد قانون که درجریان کـار روزمـره
خود باآن مواجه هستند مورد غور ومطالعه کمیته تحریر قرارگرفته وآنرا به سه کته گـوری
تقسیم نمودند.
 ))۱یک قسمت ازمواد قانون که تعبیر آن روشن بود ازطرف کمیته تحریرجواب گفته شـده
.اگر بازهم بعضی ازقضات محترم توضیحات بیشتری را آرزودارند درصورت مساعدت وقت
دراطراف آنها غور ومباحثه بعمل خواهد آمد .
 ))۲قسمت دیگر ازپیشنهادات شما که درین سیمینار مورد بحث قرارنمی گیردازآن سـبب
است که درقانون اصول محاکمات تجارتی تجدید نظر بعمل می آید – چون رفع مشـکالت
شما بسویه تعدیل قانون حل میشود لهذا ایجاب مباحثه را نمی نماید.
 ))۳قسمت دیگر نظریات شما که درین سیمینار بحث میشود منحصر به یک محکمۀ نبـوده
بلکه نظریات مجموعی محاکم تجارتی میباشد .
موضوع دیگریکه مورد عالقه وبحث مادرین سیمینار میباشد عبارت ازاصالح فورمه هایست
که درسیمینار سال  ۱۳۴۷محاکم تثبیت شده بود – لیکن مااین فورمه را مخصوص محاکم
تجارتی اصالح نمودیم که ازطرف ښاغلی خروتی بشما توضیحات داده میشود .

بحث دیگر سیمینار رامطلبی احتوا میکند که به اصالحات امور اداری ودفتر داری ما وشـما
کمک خواهد کرد گرچه این موضوعات درقانون اصول محاکمات تجارتی درج است لیکن
کمتر عملی شده وحال می خواهیم که درتطبیق وعملی ساختن آن توجه جدی بعمل آید .
درپایان گفتار خود از مشمولین محترم سیمینار خواهشمندم تاسعی کنیم به همان صمیمیتی که
دوراین میز جمع شده ایم ازاتالف وقت ومباحث غیرضروری حتی المقدور جلوگیری نمائیم
– اشخاصی که دراینجا جمع شده اند همه دررشته خود صاحب معلومات وتجـارب کـافی
میباشند نظریاتی که ازطرف بعضی ازرفقا ارایه میگردد اگر احیاناَ ازطرف هئیـت عمـومی
سیمینار طرف قبول واقع نمیگردد باید آنها منزجرنشوند زیرا ما میخواهیم کـه ازسـیمینار
منعقده که ایام محدودی را دربرمیگیرد نتیجه مثبت وعملی بگیریم واگر خـدای نخواسـته
دراثر مباحثات غیرضروری وقت ضایع شود نتیجه مطلوبی بدست نخواهد آمد فلهذا بایست
تصامیم اتخاذ شده جنبه عملی وتطبیقی داشته باشد درخاتمـه ازخـدای بـزرگ موفقیـت
مشمولین محترم سیمینار را تمنا مینمایم.

بیانیه ف ع ص ښاغلی خروتی عضو دیوان عالی تمیز تجارتی

ورئیس کمیته تحریردرموقع معرفی اجندای سیمینار
به اجازه جاللتمآب محترم کریمی صاحب مشمولین محترم سیمینار به همه معلوم است کـه
باوجود آمدن ستره محکمه بحیث یک رکن مستقل دولت درردیف دو قوۀ دیگر تحـوالت
عظیم ومثبتی درراه انکشاف وتوسعه قضاء پدید آمد .ستره محکمه ازبدوتأسیس طرق و راه
های مفید وقانونی جستجو نمود تابه کمک آن بتواند درتعمیم وتامین عدالت که هدف اصلی
قضاء را تشکیل میدهد .نتیجه مثبتی بمیان آورد برای نیل به ایـن هـدف مقـدس یکعـده
پروگرامهای ستره محکمه شایان ومفیدی راطرح ووضع نمود .یکی ازپروگرامهـای سـتره
محکمه عبارت ازین است که ازابتدای این سال محاکم تجارتی کابل ووالیـات – قنـدهار
وهرات بصورت اختصاصی به اساس پیشنهاد جاللتمآب محترم کریمی صاحب رئیس دیـوان
عالی تمیز تجارتی وقاضی ستره محکمه تاسیس گردید وخوشبختانه طوریکه مالحظه میگردد
نتایج مثبتی ازاجراآت قضائی واداری محاکم مذکور درحصول تامین عدالت ورفع سرگردانی
مردم بدست آمده است .

ریاست دیوان عالی تمیز تجارتی دراوایل امسال به این فکرافتاد که جهت بهبـود بخشـیدن
امور قضائی واداری محاکم تجارتی وهم نان بمنظور هماهنگی دراجراآت محـاکم مزبـور
سیمیناری متشکل از روساء وقضات محاکم تجارتی درمرکز دائر سازد تابه اثـر اشـتراک
مساعی فکری وتبادل افکار روی مشکالت تطبیق بعضی مواد قانون وغیره اجراآت قضـائی
واداری وسرعت عمل بخشیدن دراجراآت یومیه این محاکم طرق مفیدی جستجو نماید .
موقعیکه مفکوره دائر گردیدن سیمینار تثبیت شد درماه ثور سال جـاری چهـار موضـوع
ازطرف ریاست دیوان عالی تمیز تجارتی تعیین وطی مکاتیب جداگانه به محـاکم تجـارتی
خبرداده شد که دراطراف آنها نظریات خویشرا ارایه نمایند ومتعاقب آن برای توحید نظریات
واصله محاکم تجارتی ونیز جهت فراهم آوری وسایل وضروریات سیمینار دوکمیتـه تعیـین
گردید که یکی کمیته تحریرودیگری کمیته اداری میباشد .
کمیته تحریر ازآغاز توظیف موقعیکه نظریات محاکم دراطراف چهارموضوع معینه ازمحـاکم
تجارتی مواصلت ورزید آنها را تحت نظرورهنمائی جاللتمآب محترم کریمی صاحب توحیـد
نمود.
وهم نان ریاست دیوان عالی تمیز تجارتی مورد فورمه و اختصاصی ساختن آن تـدابیر الزم
اتخاذ ویک تعداد فورمه ها را ترتیب نمود که درموقع آن بمالحظه مشمولین محترم سیمینار
رسانیده می شود .
اینک اجازه میخواهم تاموضوعات شامل اجندا سیمینار را معرفی نمایم .
مشکالت درتطبیق بعضی ازمواد قانون تجارت واصـولنامه محاکمـات تجـارتی
-1
دراجراآت روزمره.
اصالحات امورواجراآت اداری که باعث سرعت عمل درصدور فیصله ها گشـته
-2
ازاتالف وقت محاکم وسرگردانی مراجعین جلوگیری نماید .
اصالح درسبک وطرز نوشتن فیصله ها وتعقیب یک اسـلوب وسـبک مطلـوب
-3
درنوشتن آن .
تجدید نظر برفورمه های سابقه واستفاده درین مورد که ازمندرجات سیمینار سـال
-4
 ۱۳۴۷روسای محاکم مربوط به امور محاکم تجارتی .
دونظریه ذیل برعالوه نظریات فوق ازطرف دیوان عالی تمیز تجارتی که دراطراف آنها تحت
مواد مفصل ابراز نظریه شده وآنها عبارتند از :

حفظ انتظام جلسات قضائی .
-5
نظریات متفرقه .
-6
عملی ساختن مفکوره کنفرانس قبل از دایر شدن دعوی .
-7
این بود موضوعات شامل اجندا سیمینار که دراطراف هریک آنها غـور ومباحثـه صـورت
خواهد گرفت .
درپایان موفقیت همه شاملین سیمینار را درراه خدمت بمسلک مقدس قضا آرزومنـد بـوده
وازبارگاه خداوند مهربان التجا میکنم تابهمه ما وشما درراه خدمت گذاری به ایـن وظیفـه
مقدس توفیق عنایت فرماید.

اول

نظریات ارسالی محاکم مربوط تجارتی درمورد سیمینار
راپور موضوعات قابل بحث درسیمینار که طی مکتوب  ۲۰۳/۳۲۹تاریخی ۱۳۴۹/۵/۲۶
ازدیوان تجارتی استیناف عالی مرکزی عنوانی ریاست دیوان عالی تمیز تجارتی ارسال گردیده
قرارذیل است :
ازاثر مکاتیب ( ۱۳۴۹/۳/۳۱ )۲۸۸و( ۱۳۴۹/۴/۲۹ )۵۲۵مدیریت عمومی تحریرات آن
مقام محترم اینک نظریات هئیات قضائی این محکمۀ را که راجـع بـه مشـکالت عملـی
درساحه تطبیق قانون اصول محاکمات تجارتی وقانون تجارت ودرقسمت دعـاوی تجـارتی
درمرحله استینافی عاید میگردد ویا درقسمت ثبت اسناد ووثایق تجارتی درادارۀ ثبت اسـناد
وعالئم تجارتی به آن مواجه میشوند بصورت مختصر تذکر داده و خواهشـمندیم زمانیکـه
سیمینار تجارتی دایرمیگردد روی مواد ذیل روشنی انداخته و مشکالتی که ازاین ناحیه اکثـر
اوقات سبب تردد درحکم ویا پسمانی درکار میگردد رفع شود وهم تازمانیکه سیمینار مذکور
دائر میشود اگر موضوعات دیگری پیدا شد البته درآینده عرض خواهد شد .عجالتاَ مواد ذیل
بصورت مختصر قابل یادآوری است :
در مادۀ ( )۹قانون اصول محاکمات تجارتی درقسمت دعوی متقابل تصریح شـده
-1
که (( محکمۀ ایکه بررسیده گی اصل دعوی مجاز باشد صالحیت دارد درباره دعوی متقابل
نیز اصدار حکم نماید )).

اما درمواد قانون مذکور واضح نیست که آیا دعوی متقابل دعوی جدید است یاخیر
-2
چه ازمفهوم مادۀ ( )۱۲۲مستفاد میگردد که دعوی متقابل دعوی جدید نباشد ولی از مادۀ
( )۱۲۷می برآید که این دعوی با دعوی اصل ارتباط نداشته ودرصورت ترک مدعی دعوی
متقابل حق ادامه دعوی مذکور را دارد.
الف  .درصورتیکه دعوی متقابل دعوی جدید باشد آیا درمرحله استیناف شنیده میشود ویـا
تنها درمرحله ابتدایه شنیده شده ودر استیناف ومراحل بعدی آن شنیده نمیشود.
ب .آیا درمقابل یک دعوی متقابل دعوی طرف مقابل هم شنیده میشود یاخیر؟
 -۲باساس مادۀ ( )۱۷۹ادعای جعلیت اسناد درتمام مراحل جریان دعوی شده میتواند این
مادۀ قابل غور است که به نظر مابایست دعوی جعلیت اسناد درمورد اسناد درهمان مرحلـه
ئی شنیده شود که سند ابتداء ارایه میگردد .اما اگر یک سند درمحکمۀ ابتدایه ارایه میگردد
راجع به جعلیت آن درابتداء کدام اعتراض نمیشود ونه به آن اعتراف کرده میشود وبعـداَ
درمرحله مرافعه برآن ادعای جعلیت کرده میشود این ادعا بنظر ما بایست شنیده نشود.
 – ۳مطابق مادۀ ( )۱۲۰قانون مذکور ثبت اعتراضات واسناد به کتـاب ضـبط دعـوی
درمحکمۀ ابتدایه ازوظیفه منشی محکمۀ است درحالیکه درمرحله مرافعه این عمل توسط خود
جانبین دعوی تحت نظر منشی محکمۀ صورت میگیرد ودرین حصۀ بایست غورشود ونیـز
اسناد باید قبل از ثبت کردن بمالحظه شد منشی برسد.
هم نان هرسندیکه طرفین دعوی بان استناد میکنند به هرمحکمـۀ ئیکـه ثبـت میگـردد
ودرهرمجلس قضائی که رویت داده میشود باید بمالحظه شد هیئات قضائی محکمۀ برسـد
تادر محکمۀ فوقانی فهمیده شده بتواند که درمحکمۀ پائین ترهم سند مذکور دیده شده است
یاخیر .
 - ۴درمحاکم تجارتی اعتراض ودفع دعوی کنترول نمیشود وطرفین هرچه بخواهند بثبـت
میرسانند باید تجویزی گرفته شود که دردفع دعوی جمالت زائد ومهمل که بحجـم اوراق
افزوده وسبب ضیاع وقت محکمۀ وخودطرفین دعوی شده ودرعین حال موضوع را مغشوش
و حقایق را تاریک ومبهم می سازد واکثر اوقات مطلب اصل دعوی از بین میرود برای رفع
این نقیصه بهتر است حتی الوسع از وکالی قانونی کارگرفته شود ویا کدام تجویز دیگـری
برای آن گرفته شود.

 - ۵درحالیکه قضات مورد اعتما د میباشند وکدام مظنه موجود نشده که یکنفر قاضی را
بحیث خصم یکطرف و یا طرف دیگر دعوی تصور کنیم و چون قانوناً قضات حق ندارند که
به یکطرف تمایل نشان دهند و از عدالت حق منحرف شوند فلهذا حتی الواسع محاکم
فوقانی حیثیت و آبروی قضات خود را در مقابل اشخاص مغرض نریخته و بین اظهارات یک
قاضی و یا هیأت قضائی خصوصاً در حالیکه داخل فیصله و یا محضر قاضی باشد و اظهار بی
اساس و بی دلیل یکنفر صاحب غرض باید فرق قائل شود زیرا در هر مورد نمیتواند تمام
اظهارات طرفین رامستند بسند داخل فیصله یا محضر نمود و از آن در ذیل امضاء گرفت.
 -6راجع به ادعای موتر که اکثر اوقات از سبب گریزو فرار از تادیه محصول دولت به میان
آمده جواز سیر موتر بنام یکی اما موتر اگر دولتی باشد یا شخصی به چندین دست فروش
شده و مالکیت آن باین اساس نامعلوم و مغشوش میماند مقررات و شرایط برای فروش آن
باید وضع گردد که تحت همان مقررات و تحت همان شرایط معامله صورت گرفته و از
اتالف محصول دولت هم جلوگیری و در مقابل معامله به اعتبار اسناد قانونی حجت و غیره
گرفته شود.
 -7در مورد توقف موتر صالحیت ترافیک مشخص و از طرف محکمۀ مربوطه مراتب فصل
تأمینات تطبیق گردد در حصۀ جلوگیری از خساره خود موتر و سامان آن و عاید موتر تجویز
الزمه گرفته شود تا در دعاوی که بین اشخاص رخ میدهد و دعوی آن مدت زیادی رادر
محاکم در بر میگیرد به یکی از جانبین خساره عاید نشود.
 -8در مورد ابنیه و تاسیسات عمومی تجارتی از قبیل دکان ،سرای ،حمام ،سینما و غیره
مربوطه فقرات ( 4 ،3 ،2و  )5مادۀ ( )18اصول نامه تجارت که یک شخص باالی قفل
شخص ذوالید قفل انداخته و فعالیت تجارتی آنرا متوقف میسازد و یا شعبات اداری و
شاروالی بدون استیذان از محکمۀ این عمل را انجام میدهند و ازین رهگذر خساره را به
صاحب حق عاید میسازند .بایست شعبات اداری بدون استیذان محکمۀ به این کار اقدام
نکرده و صالحیت دوایر مذکور در سیمینار تجدید و بدوایر ابالغ گردد .و نیز محاکم
ذیصالح مربوط درین قسمت هم از مواد صریحه فصل تامینات استفاده نمایند.
-9در مادۀ ( )321تذکر داده شده که تازمان پرداخت محصول فیصله به یکی از طرفین
دعوی داده نشود .این حکم در ساحه عمل مشکالت را بار آورده است .چه نسبت عدم
تحویل محصول از طرف یک جانب مرافعه خواهی جانیبیکه محصول را تادیه کرده و یا

مکلف بتادیه محصول نبوده هم سپری گردیده و حق قانونی او تلف میشود درین قسمت باید
تجویزی گرفته شود که حق کسی بدون موجب ضایع نگردد.
 -11در مقابل رویه ناموزون صاحبان دعوی و وکالی شان مثالً اگر یک وکیل بخواهد
وقت محکمۀ را ضایع گرداند و بوقت معیین در جلسه حاضر نشود و یا نفر خود را حاضر
نکند باید تجویزی گرفته شود که باساس آن محکمۀ رفتار نماید.
 -11صالحیت قیمی نهایی محاکم تجارتی که در مادۀ ()248و ( )269قانون اصول
محاکمات از مرافعه را کمتر از  4هزار و ابتدایه را کمتر از دو هزار گفته قابل غور است.
 -12در ادارۀ ثبت اسناد و عالیم تجارتی در مورد محصول حق الثبت اساس نامه شرکت ها
تا حال کدام مادۀ قانون نیست که به اساس آن اندازه محصول و طریق تحصیل آن معلوم
گردد .و صرف تا اکنون مطابق پیشنهادیه تاریخ  1345/3/12ادره ثبت اسناد و هدایت
وزیر عدلیه آن وقت اجراآت میشود .هم نین در مورد جریمه که نسبت عدم ثبت
خصوصیات تجارتی تجارو شرکت ها مطابق مادۀ ( )37قانون تجارت گرفته میشود بعدآ
کدام فورمول وجود ندارد .که به اساس آن اندازه جریمه معلوم و تعین گردد .لهذا درین دو
مورد باید تجویز قانونی گرفته شود.
 -13هم نین در صورتیکه اساسنامه یک شرکت قبالً به ثبت رسیده و از آن محصول گرفته
شده باشد و بعداً در سرمایه شرکت تزئیدی بعمل آید و آنرا غرض ثبت به ادارۀ ثبت اسناد
محول سازد آیا محصول از مجموع سرمایه اولی و افزود شده گرفته شود و یا صرف از
سرمایه تزئید شده.
 -14در قسمت وکالت خط هائی تجارتی مخصوصاً راجع به گرفتن وکیل باالتوکیل
موضوع قابل غور است چه به این اساس به یک جواز نامه چندین نفر کار تجارت را مینماید.
 -15در ترتیب وثایق غیر تجارتی شهود معرفت برای شناختن مقر و مقرله شرط است اما در
وثایق تجارتی از اینکه مقر نظر به جواز نامه دست داشته اش که در خود ادارۀ ثبت آن
موجود است نزد ادارۀ معرفی میباشد پس آیا حاجت به گرفتن شهود معرفت خواهد بود یانه.
 -16در قسمت محصول حق الثبت قرار داد تجار و نمایند گیهای تجارتی نیز باید تجویز
قانونی گرفته شود .و هم نان شکل قرار داد بایست معین گردد.
 -17راجع به وکالت خط ثبت عالیم تجارتی نیز باید تصمیم گرفته و یک فورمه صحیح که
در آن صالحیت وکیل مشخص باشد ترتیب گردد.

 -18در مورد ترتیب اساسنامه شرکت ها وزارت تجارت برای شرکت شکل جداگانه
اساسنامه هرشرکت مطابق شرایط قانونی خود همان نوع شرکت باشد.
 -19برای اینکه صورت ثبت خصوصیات تجارتی تجار و شرکت ها برویت جواز نامه معلوم
شده بتواند بایست ادارات ثبت محاکم تجارتی صفحه ثبت را در جواز نامه ها داخل و مهر
و امضاء نمایند و هم وزارت تجارت باید شکل جواز نامه را بصورت کتاب ه ئی ترتیب نماید
که دارای چندین صفحه بوده و تجدید هر سال آن در صفحه جداگانه صورت گیرد و در آن
ستون خصوصیات تجارتی مشخص باشد این بود خلص مطالبی که در ساحه عمل برای فعال
به آن مواجه بوده و ایجاب گرفتن تصامیم را در سیمینار تجارتی مینماید .تا باساس آن
اجراآت آینده بهتر شده بتواند.
بریاست محترم دیوان تجارتی محکمۀ استیناف مرکزی!
به پاسخ صادره نمبر ( 1349/5/26 )213/329تحریرات شما است:
نظریات اصالحی و مشکالت روز مره وظیفوی که غرض بحث در سیمینار منعقده میزان
سالجاری تحت نزده مادۀ و به درج سه صفحه ارسال نموده بودند به کمیته تحریر مؤظف
سیمینار مواصلت نموده نظریات متذکره شما را در جلسات کمیته تحریر مالحظه و تحت
غور قرار داده آنها را به سه کته گوری منقسم نمودیم.
الف -:برخی از نظریات شما که روی مشکالت تطبیقی بعضی از مواد قانون اصول
محاکمات تجارتی بنا یافته چون قانون مذکور در ریاست تقنین وزارت عدلیه به شمول
نمایندگان با صالحیت ستره محکمه تحت تجدید نظر بوده که در زمینه یک عده کثیری از
موادیکه قابل اصالح و تعدیل بوده مسوده اصالحات آن ترتیب و غرض غور بیشتر به دیوان
عالی تمیز تجارتی مواصلت نموده که در دیوان عالی تمیز تجارتی به شمول نماینده شما و
محکمۀ ابتدایه اختصاصی تجارتی کابل کار تجدید نظر بر آن سر از روز چارشنبه  11برج
سنبله شروع میشود و پس از انجام کار و طی مراحل بعدی آن واپس بوزارت عدلیه ارجاع
خواهد شد.
پس در صورتیکه مشکالت قانونی شما به سویه قانون اصالح حل میشود حاجت نیست تادر
سیمینار برآنها بحث شود و آنها عبارت اند از مواد (11 ،9 ،3 ،2و  )12مندرج نظریات
ارسالی شما.

ب -:یک قسمت از نظریات ارسالی شما نظر بمالحظه قوانین صراحت داشته قابل بحث در
سیمینار دیده نشد که اینک راجع به هریک از آنها ذیالً تفصیل داده میشود:
مادۀ ( )5مندرج نظریات ارسالی شما مالحظه شد ،البته به همه واضح است که
-1
حسن اعتماد باالی تمامی قضات و محاکم موجود است اما قانون واجب االحترام و واجب
التعمیل میباشد.
راجع به فقرۀ ( )8داخله نظریات شما که غرض بحث در سیمینار به کمیته تحریر
-2
ارسال فرموده و متذکر شده اید که یک شخص باالی قفل شخص ذوالید قفل انداخته و
فعالیت تجارتی آنرا متوقف میسازد...الخ درین مورد اگر مثالهای برجسته عملی نزد شما
موجود باشد موضوع را به شورای عالی قوۀ قضائیه پیشنهاد استهداء شود تا بعداز تصمیم
شورای عالی به صورت متحدالمال به تمامی والیات و شعبات اداری قوۀ اجرائیه خبر داده
شود.
راجع به فقرۀ ( )11مندرج نظریات ارسالی شما چون در هم و موارد قوانین مجریه
-3
به محاکم صالحیتهای داده و محاکم میتوانند به پیروی از احکام قانون رفتار نموده به احضار
متداعیین و یا وکالی شان اقدام و جریانات محکمۀ را وفق قانون تنظیم بدهند.
در مادۀ ( )13مندرج نظریات ارسالی شما که چنین تذکر داده شده ( هم نین در
-4
صورتیکه اساسنامه یک شرکت قبآل به ثبت رسیده و از آن محصول گرفته شده باشد و بعداً
در سرمایه شرکت تزئید بعمل آید وآنرا غرض ثبت به ادارۀ ثبت اسناد محول سازد آیا
محصول از مجموع سرمایه اولی و افزودی شده گرفته شود یا صرف از سرمایه تزئید شده).
در ین مورد تحت نظر جاللتماب محترم رئیس صاحب دیوان عالی تمیز تجارتی به شمول
اعضای محترم دیوان بحث بعمل آمد .فرمودند که در هم و موارد عقالً محصول باید که از
سرمایه تزئید شده گرفته شود.
راجع به فقرۀ ( )16مندرج نظریات شماه در قسمت محصول قرار داد تجارو
-5
نماینده گی های تجارتی ،درین مورد فقرۀ ( )6مادۀ ( )294قانون محاکمات تجارتی
وضاحت تام دارد که عندالمراجعه ب مادۀ مذکور مطلوبه شما حل شده میتواند.
فقرۀ ( )17مندرج نظریات ارسالی شما راجع به وکالت خط ثبت عالیم تجارتی
-6
متذکر گردیده اید که یک فورمه صحیح که در آن صالحیت وکیل مشخص باشد ترتیب
گردد درینمورد متذکر میشویم که اگر بعقیده و مفکوره شما کدام فورمه که بهبود اجراآت

در آن دیده شود ترتیب نموده ارسال دارید تا از طرف مقام ریاست دیوان عالی تمیز تجارتی
هدایت داده شود.
راجع به فقرات ( )19-18مندرج نظریات اصالحی شما یاد آور میشویم که درین
-7
حصۀ باوزارت تجارت و ریاست اطاق تجارت تماس رسمی حاصل نموده .طرق بهبود
کاریکه متضمن سرعت عمل و مصئونیت اجراآت باشد در پرتو مقررات قانونی جستجو و
اجراآت نمائید.
ج -متباقی نظریات ارسالی شما به آجندا سیمینار گرفته در وقت سیمینار در اطراف آنها
مباحثه بعمل خواهد آمد.
ناگفته نباید گذاشت که از بذل مساعی و همکاری که در حصۀ ارسال نظریات مفید شما
راجع به سیمینار منعقده تجارتی بوقت مساعد ارسال داشته اید صمیمانه تشکر میکنیم.
دوم

راپور موضوعات قابل بحث در سیمینار،مربوط محکمۀ
اختصاصی تجارتی کابل
مکتوب ( )663تاریخی  1349/6/11از محکمۀ اختصاص تجارتی والیت کابل عنوانی
ریاست دیوان عالی تمیز تجارتی چنین ارسال گردیده است :
باحترام مکتوب ( 1349/4/29 )527و ( 1349/3/31 )289مقام عالی پروبلم ها و
مشکالتی را که در صدور فیصله های وارده قضائی و یا در اثنای تکمیل جریان دعوی
محکمۀ به آن مواجه و از نگاه اداری و سهولت کار مراجعین و اصحاب دعوی که یکعده
موانع و عوائق موجود است بنابر هدایت و تجویز مقام محترم هرکدام آنرا بطور موجز تسوید
نموده وسیله هذا تقدیم مینمائیم.
الف -:مشکالت در تطبیق قوانین:
تطبیق مادۀ ( )321اصولنامه محاکمات تجارتی یکنوع اسباب تکلیف و زحمت در
.1
اجراآت را فراهم آورده است چنان ه همین مشکل عایده را بموجب تطبیق این مادۀ قانون
قبآل نیز محکمۀ به استیذان آن مقام عالی رسانیده بود اینک بار دیگر همین مطلب را که تا
حاال الینحل مانده اید یاد آوری شده برای حل این معضله نظریه مشورتی این محکمۀ چنین

است وقتیکه فیصله قضائی محکمۀ صادر و به طرفین ابالغ میگردد فیصله خط به محکوم له
بعد از اخذ محصول مربوطه مذکور بدون تأخیر تسلیم گردد ولی به محکوم علیه فیصله
صادره محکمۀ تازمان تحصیل محصول داده نشود درین صورت برای تسریع تحصیل
محصول دو اقدام و یا دو فشار باالی محکوم علیه واقع میشود که یکی جلب های رسمی
ادارۀ تحریرات محکمۀ به شعبات تحصیلی و یکی هم ارایه و اجرای فیصله خط بتوسط
محکوم له به قوۀ اجرائیه مبنی بر تطبیق فیصله قضائی محکمۀ ،درین حال هم محکمۀ از
تقاضا و اصرار مزید محکوم له نجات مییابد و هم مراجعین با تقدیم عرایض و شکایت خودها
بمقامات عالیه کمتر سبب ضیاع وقت میشود.
قضایای که منحیث دعوی از ادارات مربوطه قوۀ اجرائیه غرض حل و فصل باین
.2
محکمۀ میرسد اکثراً دیده شده که مدعی به تعقیب و دوران اقامه دعوی اش حاضر نگردیده
و دوسیه هم دو ماه و سه ماه و بیشتر از آن بعداز صدور قرار و تصویب قضائی الینحل و
ملتوی مانده و می ماند در هم و حالت و اوضاع که کدام قیود قانونی مبنی بر طول مدت
در قانون موجود نیست چه کرده شود.
جریانات ادعا و دفوع طرفین تماما بقلم شعبات و محررین به کتاب ضبط دعوی
.3
ثبت و قید میشود که بسا اتفاق می افتد که اوراق مربوطه به یک دعوی به پیمانه غیر قابل
تصور تراکم کرده میرود رسانیدن این تعداد اوراق به کتاب ضبط دعوی مدت متوالی را در
برگرفته با النتیجه سبب میشود که مدعی بطور غیر مستقیم به شکوه و شکایه متوصل شده از
تأخیر و پسمانی دوسیه مربوطه خود اعتراض و صدا بلند میکند نظریه اصالحی ما این است
که ادعا و دفوع خود را که طرفین منحیث صورت دعوی به محکمۀ ارایه میدارند خود آنها
تحت نظر و ادارۀ مدیریت تحریرات بقلم خود ها ثبت کتاب ضبط دعوی بدارند تا
باینصورت تعطیلی در اجراآت و صدور فیصله واقع نشده و هم پرسونل اداری محکمۀ به
سایر امور تحریرات محکمۀ از قبیل فیصله خط ها و دادن راپور ها ،قرائت جریانات دعوی
تسوید مکاتیب ،فهرست اوراق و دوسیه ها تحصیل محصوالت و سایر امور متعلقه موقع
یافته باشند.
موضوع آجنداء در محکمۀ تجارتی قابل تطبیق نیست زیرا اکثر موضوعات کوچک
.4
به تعقیب یک موضوع دعوی بزرگ و قوی شامل آجندای محکمۀ میشود اما مبرهن است
موضوع کوچک و خورد زود تر مراحل خود را پیموده تکمیل میشود و موضوع دعوی

بزرگ و پی یده ایجاب وقت زیاتر و تحقیق بیشتر را مینماید بنابر آن درینصورت هرگاه به
روی آجندای نوبت مراعات شود محکمۀ در یکسال نخواهد توانست اقالً سه فیصله صادر
کند بناءً احتراما اطالع و استهداء نمودیم.
در موضوع حواله هرگاه مدیون دین خود را به شخص ثالث انتقال بدهد داین و
.5
محال علیه نیزآن را قبول کند اما بعدتر محال علیه از دادن دین بداین اصلی اباورزد و یا
افالس کند درینصورت میتواند داین اصلی از مدیون اولی تقاضای دین کند ویا چطور.
صراحت قانونی ندارد.
در حالت فورس ماژور شخصی اپارتمان خود را به رهن یک بانک میگذارد از آن
.6
رهگذر قرضه اخذ میدارد اما فعالیت تجارتی تجار در یک موضع دیگری است درین حال
واقعه غیر مترقبه رخ میدهد فرضا حریق و غیره واقع میشود که فعالیت کار تجارتی تاجر از
بین میرود اما اپارتمان تحت رهن که دور از فعالیت تجارتی تجار بوده ثابت و سالم میماند
درینجا سؤال پیدا میشود که آیا حریق مذکور باالی مرهونه تاثیر دارد یا نی؟ ایا درین حالت
مرتهن تقاضای قرضه و تکت پولی را از راهن کرده میتواند یا چطور؟
موضوع سرقلفی بادر نظر گرفتن محتویات مندرج متحدالمال راجع به سرقلفی
.7
واجاره و استجاره دکان ها و سرای های تجارتی این مشکل نیز عرض اندام کرده که موجر
برعلیه مستاجر ادعای کرایه و سرقلفی کرده و یا تقاضای اخراج مستاجر را از ما جوره
مینماید که متاسفانه این معضله و پی یده گی امروز در شهر کابل و والیات عمومیت پیدا
کرده مالک دوکان تقاضای اخراج مستاجر را از دوکان ملکیت خود مینماید ولی مستاجر
ادعا تادیه سرقلفی را به مالک دوکان مینماید.
و میگوید که سرقلفی داده ام از دکان بدر نمیشوم درین مورد کدام اسناد کتبی نیز دال
برتادیه سرقلفی موجود نبوده و قانون نیز عرف و تعامل جاریه را بین تجار معتبر میداند هرگاه
مالکین اپارتمان ها و سرابها و دکاکین مجاز باشند که مستاجر را از ماجوره بکشند و نظربه
ادعای مستاجر دکان را به دیگری مقابل سرقلفی بسپارند هکذا مدت قرار داد در تعامالت
شاروالی یک سال قید گردیده است دربن حال مستاجر میتواند بمحض اعتراض و ادعای
سرقلفی از تعامل و عرف جاریه تجارتی در باب سرقلفی استفاده کرده بتواند برعالوه در
مورد سرقلفی مذکور در حالیکه در تعامل بلدیه یک سال میعاد گذاشته شده در زمانیکه سال
اکمال میگردد و مالک اخراج مستاجر را تقاضا کند و مستاجر پافشاری کرده دکان را

واگذار نشود آیا محکمۀ مجاز خواهد بود که امر اخراج آنرا بدهد یانی ،راه حل و قانونی
درین مورد چه میباشد که از یک طرف به مالک دکان و سرای و غیره که حق ملکیت دارند
تجاوز بعمل نیاید واز جانب دیگر از تمرد مستاجر جلوگیری شده بتواند.
طوریکه در عمل دیده میشود در محاکم شرعی با تعمیل روحیه همکاری قوماندانی
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های امنیه و شعب مربوطه آن چند نفر عسکر و پولیس طور خدمتی گماشته میشوند تا در
احضار صاحبان دعوی و جلب های مورد ضرورت و عاجل از آن ها استفاده بعمل آید
چنان ه در گذشته در همین محاکم تجارتی افراد امینه برای احضار مدعی و مدعی علیه
موجود بود ولی متاسفانه این مامول در محکمۀ تجارتی فعال عملی نشده در جلب و احضار
طرفین دعوی بنابر نداشتن نفر جلب و مالزمین کافی بمشکالت عدیده مواجه هستیم چنان ه
اکثر مراجعین محکمۀ از عدم احضار مدعی علیه شاکی بوده که این مشکل خود را نیز باین
ذریعه باستحضار مقام محترم رسانیدیم که در حل آن التفات فرمایند.
توسعه تشکیل فعلی مدیریت تحریرات محکمۀ بارعایت از حکم مادۀ ( )319قانون
.9
اصول محاکمات تجارتی شرط الزم پیش برد امور محوله محسوب میشود که با در نظر
گرفتن این مشکل عمده درجلسه سیمینار امکانات مالی و بودجوی آنرا نیز بطور معجل از
سر جمع و یا از فصل کار سازی ودر سال آینده مطابق به وسعت اصل تشکیل بصورت
اکمال تکلیف شود.
قرار شرح فوق در ظرف ( )9مواد بروی اجراآت وارده محکمۀ تفصیل عرض گردیده که در
اطراف آن مباحثه و عطف توجه فرموده طریق حل آن را به محکمۀ مطلع فرمایند که
تسهیالت الزمه فراهم گردد.

پاسخ به سؤاالت مطروحۀ محکمۀ اختصاصی تجارتی والیت
کابل
به پاسخ صارده نمبر ( 1349/6/11 )623تحریرات شما است .نظریات اصالحی
ومشکالت روز مره وظیفوی که غرض بحث در سیمینار منعقده میزان سال جاری تحت ()9
مواد وبه درج سه صفحه ارسال نموده بودید .به کمیته تحریر مؤظف سیمینار مواصلت

نمود .نظریات متذکره شما در جلسات کمیته تحریر مالحظه و تحت غور قرار داده شد آنها
را به دوکته گوری منقسم نمودیم.
الف -:برخی از نظریات شما که روی مشکالت تطبیقی بعضی از مواد قانون اصول
محاکمات تجارتی بنا یافته چون قانون مذکور در ریاست تقنین وزارت عدلیه به شمول
نمایندگان با صالحیت ستره محکمه تحت تجدید نظر بوده که در زمینه یک عده کثیری از
موادیکه قابل اصالح و تعدیل بوده مسوده اصالحات آن ترتیب و غرض غور بیشتر به دیوان
عالی تمیز تجارتی به شمول نماینده دیوان تجارت استیناف عالی مرکزی و نماینده شما کار
تجدید نظر بر آن سراز روز چهار شنبه  11برج سنبله شروع و پس از انجام کار وطی
مراحل بعدی آن واپس بوزارت عدلیه ارجاع خواهد شد.
پس در صورتیکه مشکالت قانونی شما به سویه قانون اصالح و حل میشود حاجت نیست
تادر سیمینار بر آنها بحث شود و انها عبارتند از مادۀ ( )3-1مندرج نظریات شما یعنی
مادۀ ()321قانون اصول محاکمات تجارتی و هم نان مادۀ ( )3مندرج نظریات ارسالی شما
چون در تجدید نظر بمواد قانون اصول محاکمات تجارتی در نظر گرفته شده تا موضوع حل
و اجراآت محاکم تجارتی توحید گردد.
هم نان مادۀ ( )4نظریات ارسالی شما به همگان واضح و مبرهن است که آجندا مطابق
قانون و تعامل بوده و از جمله ضروریات مبرم یک محکمۀ جهت تنظیم دعاوی وارده میباشد
که مفاد آن غیر قابل انکار میباشد و از طرف دیگر برای قناعت اصحاب دعوی بهترین دلیل
از طرف محکمۀ محسوب میشود.
در مورد فقرۀ ( )6مندرج نظریات آن محکمۀ محترم باید متذکر شویم که اگر در ساحه عمل
مثال بارز آن دیده شده باشد توضیح دارند تا در سیمینار روی آن مباحثه صورت گیرد.
ب -:متباقی نظریات ارسالی شما به آجندا سیمینار گرفته شد در وقت سیمینار در اطراف
آنها مباحثه بعمل خواهد آمد.

سوم

راپور موضوعات قابل بحث در سیمینار ،مربوط محکمۀ
اختصاصی تجارتی والیت کندهار
راپور موضوعات قابل بحث در سیمینار که طی مکتوب( )482تاریخی  1349/5/28از
محکمۀ اختصاصی تجارتی والیت قندهار عنوان ریاست دیوان عالی تمیز تجارتی ارسال
گردیده،قرار ذیل است:
بتاسی از مکتوب ( 1349/3/13 )291و ( 1349/4/29 )526آن مقام عالی مشکالت
احساس کردگی هیأت قضائی محکمۀ اختصاصی تجارتی والیت قندهار از نگاه تطبیق بعضی
مواد قانون محاکمات تجارتی و اصولنامه تجارت در اجراآت روز مره با نظریات اصالحی
امور و اجراآت و تعقیب یک سبک مطلوب در نوشتن فیصله ها و غیره که بداخل پنج کته
گوری تقسیم گردیده در ظرف ( )6ورق که دارای نشانی شد میباشد انضمام مکتوب هذا
تقدیم است.
الف -:بعضی مواد قانون محاکمات تجارتی و اصولنامه تجارت که صراحت نداشته احتیاج
تعبیر و تفسیر را دارد.
در مادۀ ( )6قانون محاکمات تجارتی تکلیف سایر مدعی علیهم که دعوی مدعی به
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محکمۀ اقامتگاه یکی از آنها دوران یابد معلوم نگردیده است.
چون متحدالمال ( )1122شورایعالی قوۀ قضائیه نصاب قانونی محکمۀ را از طریق
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تعیین عضو علی البدل دیوان های حقوق عامه ریاست محاکم تکمیل نمی نماید بنابر آن
مشکل تطبیق مادۀ ( )19قانون محاکمات تجارتی باید رفع گردد.
مادۀ ( )83قانون محاکمات تجارتی صراحت ندارد که هرگاه مبلغ الیه از قبول
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ابالغ حکمیکه حسب آن توسط قوۀ پولیس محلی بامر محکمۀ صورت گرفته باشد بازهم
امتناع ورزد چه چاره بعمل آید؟
در دعوی متقابل تحت عنوان فصل چهارم مندرج صفحات ( 42و  )43قانون
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محاکمات تجارتی از لحاظ اینکه قرار مادۀ ( )124قانون مذکور بموجب در خواست

علیحده اقامه میگردد آیا مستند ب مادۀ ( )292قانون محاکمات تجارتی ایجاب اخذ
محصول محضر را مینماید یاخیر؟
در مورد مادۀ ( )183قانون محاکمات تجارتی راجع به صدور قرار رسیده گی به
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ادعای جعلیت نیز موضوع قابل محصول تبصره است.
تناقض مراتب لفظی مواد ( 238و  )244قانون محاکمات تجارتی مشکل دیگر یست که
توحید طرزالعمل محاکم تجارتی را از بین برده است زیرا که مادۀ اول الذکر صدور حکم و
تفویض فیصله خطها را در ظرف بیست روز بعداز تاریخ اعالم ختم تحقیق هدایت داده
حاالنکه مادۀ اخیر الذکر تفویض فیصله خطها را در ظرف ( )21روز بعداز تاریخ ابالغ
حکم ارشاد نموده است.
مادۀ ( )618اصولنامه تجارت که تنظیم قرار داد یا ایفای بعضی مراسم دیگری را
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برای عقود تجارت لزوم ندانسته بلکه در مورد رضاء و موافقت طرفین را کافی دانسته
مشکلی بس بزرگ بوده که کثرت منازعات تجارتی را سبب وارزش اسناد و مقاوالت را که
بهترین وسائل ثبوت عقود تجارت قبول گردیده از بین برده و یا ضعیف می سازد ،حاالنکه
تهیه و پیدا کردن طرق بهتر ترتیب دفاتر و غیره مقاوالت ،از وظایف خاصه تجار میباشد.
مادۀ ) )627اصولنامه تجارت که اقراررا قابل تجزیه ندانسته یکراه دیگر است
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برای اخفای حقایق و یا برای دعوی جلب ها زیرا باستفاده از آن اکثر مدعیان عوض صد
افغانی طلب واقعی خود از طریق ادعای مبلغ گزاف توقع حصول هزار ها افغانی را دارند .و
بنابر آن مدعی علیه خود را در میان خوف یافته مجبوریت احساس میکند که حتی از وجود
طلب واقعی مدعی انکار ورزد.
قرار مادۀ ( )32/19کتاب سیمینار روسای محاکم سال  47از طریق تبصره بر
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مادۀ ( )73قانون تشکیالت و صالحیت قضائی برای قاضی جدید در صورت مالحظه نواقص
قانونی حق تجدید دوران دعوی داده شده است .اما مشکل محصول آن حل نگردیده که آیا
محصول محضر جدید اخذ و یا سابقه مجرا داده شود گرچه بجواب استهدائیه ریاست
محکمۀ هلمند راجع به فیصله جات محاکم تحتانی که از طرف مقام عالی تمیز رد میگردد
هدایت مقام آمریت عمومی اداری قوۀ قضائیه طی نامه ( 1349/9/13 )931چنین صادر
شده که:

( از آنجاکه هر ورق صورتحال ذی قیمت بوده بناءً حینیکه در هم و موارد موضوع مذکور
در صورت حال دیگر داخل میشود ایجاب اخذ قیمت جدید را مینماید).
ایا مراتب فوق در مورد اخذ محصول موضوعاتیکه از طریق تطبیق هدایت صادره مربوطه ب
مادۀ ( )73قانون تشکیالت و صالحیت قضائی نیز قابل تعمیل است یا خیر؟
نظر به تشکیل دیوان تنازع صالحیت مقام محترم ستره محکمه مشکل تطبیق مواد
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( )15و ( )285قانون محاکمات تجارتی باید رفع گردد.
ب -:مشکالت امور واجراآت اداری که باعث تأخیر معطلی در حل و فصل موضوعات
میگردد:
اگر چه متحدالمال های (  1347/1/7 )47و ( 1347/7/2 )4218شورای
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عالی مشکالت محدودیت وکالی مدافعین و امتناع از وکالت اشخاصی را که دارای شهرت
خوب نبوده و در آن اتالف حقوق اشخاص متصور گردد حل کرده است اما در والیت
قندهار اشخاص دعوی نویس معامالت تجارتی اکثراً مسلکی نیستند دعاوی و مدافعات
طرفین را غالباً طوری ترتیب می نمایند که محکمۀ در تطبیق مواد قوانین تجارتی احساس
مشکالت می نماید و ضمناً همین اشخاص شهرت محیطی را طوری کسب نموده اند که
خواهی نخواهی یکطرف دعوی ولی نوبت برای آن میسر نباشد بازهم غرض ترتیب موضوع
خود نزد آنها مراجعه می نمایند بعداز مرور تقریباً یکماه دعوی و یا مدافعه را حاضر کرده
معذرت را فرصت نداشتن دعوی نویس می دانند.
هرگاه غرض تدقیق حسابات دفاتر تجارتی ارایه کردگی اشخاص به محکمۀ در
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تشکیل محکمۀ تجارتی یکنفر مامور محاسب عالی والیق گنجانیده شود مشکالت قضائی و
بسانا رسائی های قضات را که در امور حسابی خواهند داشت رفع ساخته و حتی اگر غرض
تصفیه حسابات بعضی از اصحاب دعوی بمقابل حق الزحمه توظیف می یابد عایدات آن یک
مدرک پولی برای محکمۀ گردیده که گذاشتن امانت آن در بانک مشکالت بودجوی را
مرفوع و از جانب دیگر مامور مؤظف احساس مکلفیت می نماید که باید بوقت معیین
صورت حساب اصحاب دعوی را به مجلس قضائی ارایه نموده باشد.
شده میتواند که از طریق ترتیب یک فورمه معین غرض تحریر دعوی و مدافعه
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طرفین موضوع از طوالت و یا استماع الفاظ و عبارت خالی از مفاد جلوگیری نمود.

مثالً هرگاه شبیه فورمه های منضمه کتاب سیمینار روسای محاکم سال  47فورمه معین تهیه
گردد اصحاب دعوی و یا دعوی نویسان احساس مکلفیت مینمایند که ستون های مخصوص
آنرا حسب مطلوب شان تکمیل و از اضافه نویسی اجتناب ورزند.
البته این فورمه بمقابل قیمت معین از طرف محکمۀ فروش خواهد شد که طبعاً عاید دولت را
نیز سبب خواهد گردید.
عالوتًا مفاد بس بزرگ آن این بوده که اصل ورقه صورت دعوی ویا دفع دعوی ارایه کردگی
طرفین که دارای نشان شصت مدعی با مدعی علیه بوده و بالکل قناعت آن در آن حاصل
است در کتاب محضر الصاق گردیده و نقل نکردن آن به محضر وقت محکمۀ را مساعدت
میبخشد.
گرچه در مادۀ ( )5و صفحه ( )63کتاب سیمینار روسای محاکم تصدیق وکالت
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خطها را عالوه از قبول شاهدان معرفت ذریعه ناحیه و ذاتیه شاروالی و یا قریه دار مربوطه
هدایت داده اما باآنهم قرار معلومات طرز اجرای وکالت تجارتی در اکثر محاکم فرق دارد
باین معنی که بعضی محاکم حتی دو نفر شاهد معرفت را قبول نکرده تنها به اقرار موکل و
قبول وکیل وثیقۀ را ترتیب و بعضی محاکم نشان پنج انگشت را علی الرغم تصریحات
متحدالمال های ( 122الی  1347/1/18 )161و ( 1347/3/27 )2143شورایعالی
که در مورد عدم اخذ نشان های هرپنج انگشت قاضی مربوطه را قابل مجازات دانسته و اخذ
یک نشان شصت اکتفا می نمایند که طبعاً توحید اجراآت محاکم را مختل ساخته است پس
هرگاه غرض سهولت در کار و توحید در عمل در حال حضور شخص موکل و وکیل فقط
معرفی نمبر و جزئیات تذکره و نمبر جواز نامه تجارت واخذ عکس و اخذ نشان های هرپنج
انگشت آنها وکالت تجارتی داخلی و خارجی ترتیب گردد بهتر خواهد شد.
ج -:اصالح در سبک و طرز نوشتن فیصله ها و تعقیب یک اسلوب مطلوب در نوشتن آن
بعقیده هیأت قضائی محکمۀ اختصاصی تجارتی مطابقاً در تطبیق فقرات مادۀ ( )239قانون
محاکمات تجارتی میسر است که تعمیل آن طرز نوشتن فیصله ها را مقید به نکات آتی ساخته
است:
الف -:خالصه جریانات موضوع.
ب -:خالصه دالیل و مستندات اصحاب دعوی.
ج -:دالیل مورد استناد محکمۀ در اصدار حکم.

د -:حکم محکمۀ با توضیح محصول و غیره مصارف آن.
تعمیل فقرات مادۀ متذکره محل پرگوئی و یا مجمل ساختن موضوع را از بین برده و محاکم
را مکلف برین می سازد که آن ه اصحاب دعوی مطالبه داشته بدون تصرف خالصه و سپس
در بین دالیل و مستندات هریک از طرفین دعوی یک قضاوت عادالنه را مرعی و بعداز
استدالل محکمۀ صورت حکم خود را صادر نماید اما تا جایکه اجراآت قضات سابقه این
محکمۀ مالحظه میشود قطعاءً فقرات مواد فوق در صدور یک فیصله رعایت نشده فقط به
تعرف از مطالبات اصحاب دعوی و بدون استدالل محکمۀ ویا واضح ساختن دالیل مورد
استناد حکم خود را به شکل بسیار مبهم و پی یده صادر نموده اند.
در فورمه سابقه که مندرجات سیمینار سال  1347روسای محاکم را با امور محاکم
تجارتی تشکیل مینماید تا اندازه قناعت هیأت قضائی محکمۀ اختصاصی تجارتی قندهار را
حل داشته و استفاده از آن واقعا امور قضائی و اداری محاکم تجارتی را منظم و مرتب می
سازد اما تا کنون در محکمۀ تجارتی قندهار از بعضی فورمه های آن مانند فورمه ( )1که
استفاده بعمل نیامده علت آن این بوده که چون در تحویلخانه مستوفیت والیت قندهار تعداد
( )9144قطعه وثایق مطبوع زمان سابقه وجود داشته غرض استفاده از آن و عدم اتالف
حقوق دولت طی مکتوب ( 1348/2/22 )141از مقام عالی تمیز تجارتی استهداء و
باالثر مکتوب (188و  )1149مورخه  1349/3/27ریاستعالی موصوف واصل و در مورد
نظریات آقای اشعری رئیس استیناف عالی مرکزی را راجع به اینکه در صورت استفاده از
وثایق سابقه عدم ممانعت را اظهار اما عالوه کرده بود که ضمن اخذبیست افغانی محصول
هرگاه فیصله جات محکمۀ تجارتی در فورمه های ( )1درج گردد بهتر خواهد بود و عالوتاً
وجود وثایق سابقه را برای ترتیب حجت خطها رسید خطها ابراء خطها و غیره و غیره ابراز
نظر نموده بود مگر بازهم اجراآت هیأت قضائی سابقه حسب معمول بروی همان وثایق سابقه
صورتگرفته است اخیراً هیأت قضائی جدید فورمه نمبر ( )1را بافورمه های ( 15 ،6 ،4و
 )16مورد استفاده قرار داده فقط نسبت نبودن فورمه ( )17را طی در خواست جداگانه از
مقام منیع ستره محکمه مطالبه کرده است تا جایکه طرز اجراآت قضات سابقه محکمۀ
تجارتی قندهار مالحظه شد گاهی جریانات دعوی و دفع دعوی و باالخیر تصویب محکمۀ را
در یک کتاب ضبط دعوی مسلسل تعقیب نموده اند اما گاهی جریانات دعوی و دفع دعوی

در کتاب ضبط دعوی درج اما تصویب مجلس قضائی بیک کتاب معین دیگر که کتاب
تصویبات نام داده شده درج گردیده است .پس یک تجویز متحدالشکل باید گرفته شود.
هـ -:بعضی نظریات اصالحی و یا تطبیق غرض توحید امور محاکم تجارتی از طرف هیأت
قضائی محکمۀ اختصاصی تجارتی قندهار تحت عنوان متفرقه ذیالً عرض میشود:
ترتیب افالس خطها طوریکه در مادۀ ( )76صفحه ( )22کتاب سیمینار روسای
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محاکم سال ( )47بدون جواب مانده بازهم قابل غور دانسته میشود زیرا تا کنون محاکم
تجارتی برای فیصله و رسیده گی دعاوی افالس و ور شکست شکل معین نداشته که آیا
بروی فیصله افالس حکم میشود و یا کدام اقرار خط از شخص مدیون مفلس ترتیب گردد یا
چطور؟ و تاجایکه مراتب قوانین محاکمات تجارتی و اصولنامه تجارت و اصولنامه افالس و
ورشکست مالحظه میشود صراحتی را در مورد نداده است.
علی الرغم صراحت مادۀ ( )117قانون محاکمات تجارتی نسبت نبودن ورقه
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مخصوص ابالغ قرار ،اکثر قرار های صادره به طرفین تحریرا ابالغ نگردیده و تعمیل آن به
شعبات اجرائیه و غیره دوایر مربوطه هدایت داده شده ،که عدم رعایت آن امکان اتالف
حقوق یکطرف را متضمن گردیده و مجال غور محاکم باالتر را قطع می سازد.
بنابر آن نظریه هیأت قضائی محکمۀ اختصاصی تجارتی کندهار برین است که غرض توحید
اجراآت محاکم تجارتی یک نمونه مشخص ورقه های ابالغ قرار تهیه و محاکم تجارتی اعم
از ابتدایه و استیناف با استفاده آن مکلف ساخته شوند ،چون ورقه ابالغ حکم محاکم
تجارتی نیز یک شکل معیین ندارد هرگاه در ینمورد نیز توجه شود بهتر خواهد شد.
ستون معینه برای راپور ما هوار و سه ماه محصول وثایق طبق نمونه تهیه شده
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حاالنکه تحویلخانه مستوفیت یک اندازه معین و ثایق را بوجه نقد برای تحویلدار ریاست
محکمۀ والیت فروخته و در حین صدور فیصله و یا ترتیب اسناد وثایق مطبوع طرف
ضرورت توسط خود اشخاص از تحویلدار مذکور بوجه نقد خریده شده بغرض اجراآت به
شعبه اداری این محکمۀ ارایه میگردد ،از یکطرف گاهی میشود نسبت نبودن تحویلدار
اجراآت طرف عالقه اشخاص ملتوی میماند و از جانب دیگر ستون معین راپور محصوالت
وثایق سفید می ماند زیرا کدام عواید و یا محصولی در دست نیست تا معامله گردد پس درین
قسمت اتخاذ یک تجویز بهتر و آسان تر نظر یه داده میشود.

پاسخ به سؤاالت مطروحۀ محکمۀ اختصاصی تجارتی والیت
قندهار
به پاسخ صادره نمبر ( )482مورخ  1349/5/28تحریرات شما است.
نظریات اصالحی و مشکالت روزمره وظیفوی که غرض بحث در سیمینار منعقده میزان
سالجاری تحت پنج کته گوری و بدرج شش صفحه ارسال نموده بودید .به کمیته تحریرات
مؤظف سیمینار مواصلت نموده نظریات متذکره شما در جلسات کمیته تحریرات مالحظه و
تحت غور قرار داده شد .آنها را به سه کته گوری منقسم نمودیم.
الف :برخی از نظریات شما که روی مشکالت تطبیق بعضی از مواد قانون اصول محاکمات
تجارتی بنایافته چون قانون مذکور در ریاست تقنین وزارت عدلیه به شمول نمایندگان با
صالحیت ستره محکمه تحت تجدید نظر بوده که در زمینه یکعده کثیری از موادیکه قابل
اصالح و تعدیل بوده اصالحات آن ترتیب و غرض غور بیشتر به دیوان عالی تمیز تجارتی
مواصلت نموده که در دیوان عالی تمیز تجارتی به شمول نماینده دیوان تجارت استیناف عالی
مرکزی و محکمۀ اختصاصی تجارتی کابل کار تجدید نظر بر آن سراز روز چارشنبه  11برج
سنبله شروع و پس از انجام کار وطی مراحل بعدی آن واپس به وزارت عدلیه ارجاع خواهند
شد.
پس در صورتیکه مشکالت قانونی شما به سویه قانون اصالح وحل میشود حاجت نیست تا
در سیمینار بر آنها بحث شود .و آنها عبارت اند از مواد ( 5 ،3 ،2 ،1و )9مندرج نظریات
شما که محتوی مواد ( )285 ،15 ،244 ، 38،2 ،83قانون محاکمات تجارتی بوده
هم نان فقرۀ ( )1نظریات شما که تحت عنوان (ب) در حصۀ مشکالت اداری ارایه گردیده
در تجدید نظر بر قانون محاکمات تجارتی حل خواهد شد.
ب -:یک قسمت از نظریات ارسالی شما نظر بمالحظه قوانین صراحت داشته قابل بحث در
سیمینار دیده نشده که اینک راجع به هریک از آنها ذیالً تفصیل داده میشود.
در مورد فقرۀ ( )2تحت عنوان الف که متذکر شده اید ( چون متحدالمال نمبر
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( 1349/2/21 )1122شورایعالی قوۀ قضائیه نصاب قانونی محکمۀ از طریق تعیین عضو
علی البدل ...الخ).

راجع به فقرۀ فوق پیشنهادیه شما اگر ب مادۀ ( )46قانون تشکیالت و صالحیت قضائی
مراجعه به عمل آید مشکل فوق راحل کرده است.
فقرۀ ( )6مندرج نظریات شما که در حصۀ مادۀ ( )618اصولنامه تجارت تذکر
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داده بودید .چون مادۀ مذکور صراحت داشته طبقاً اجراآت بعمل آید.
فقرۀ ( )8مندرج نظریات شما مالحظه شد .مطابق قانون تشکیالت و صالحیت
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قضائی و متحدالمالهای شورایعالی اجراآت بعمل آید.
فقرۀ ( )2تحت عنوان (ب) راجع به مشکالت اداری مندرج نظریات شما متذکر
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میشویم که اگر به مشکالت حسابی روبرو میشوید میتوانید که مطابق قانون از اهل خبره
معلومات کسب و اجراآت نمائید.
راجع بفقرۀ ( )3تحت عنوان (هـ) مندرج نظریات شما باید متذکر شویم که یک
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نفر از مؤظفین اداری میتواند یک تعداد کافی فورمه ها را از تحویلدار عمومی طور امانت
گرفته و ضرورت محکمۀ ازین ناحیه مرفوع گردد.
ج -:متباقی نظریات ارسالی شما به آجندای سیمینار گرفته شد در وقت سیمینار در اطراف
آنها مباحثه بعمل خواهد آمد.
ناگفته نباید گذاشت که از بذل مساعی و همکاری که در حصۀ ارسال نظریات مفید شما
راجع به سیمینار منعقده تجارتی بوقت مساعدارسال داشته اید صمیمانه تشکر میکنیم.
چهارم

راپور موضوعات قابل بحث در سیمینار ،مربوط محکمۀ
اختصاصی تجارتی والیت هرات
راپورموضوعات قابل بحث در سیمینار که طی مکتوب ( )194/282تاریخی  26اسد
 1349از محکمۀ اختصاصی تجارتی والیت هرات عنوانی ریاست دیوان عالی تمیز تجارتی
ارسال گردیده قرار ذیل است:
احتراماً از اثر امر نامه نمبر ( )291مورخه  149/3/31و نمبر ( )524مورخه
 1349/4/29آن مقام بعرض میرساند .تاجایکه در ظرف مدت چند ماه وظیفه داری در
محکمۀ اختصاصی تجارتی هرات مشکالت کار این محکمۀ بخصوص و روی تجربه چندساله

وظیفه داری در محکمۀ تجارتی کابل نکات مورد نظر و توجه طلب در حل و فصل دعاوی و
قضایای تجارتی بمنظور تحول اصالحی طور عموم به مشاهده میرسید با توضیح و تشریح
موانعی که چه از نقطه نظر قانون و چه از نقطه نظر اجراآت اداری در ساحه کار قضائی و
اداری پیش میگردد ظرف ( )17ورق بشکل راپور تقدیم نمودیم و در حالیکه پدیده های
نیک حضرات فاضل و جاللتمآب اولیای امور ستره محکمه در راه ایجاد تحوالت تسهیالتی
و جستجوی طرق اصالح و بهبود در طرز العمل های محاکم بمنظور سرعت فعالیت های
سالم و مثبت بوجود آوردن نظم و نسق اطمینان بخش در ساحات اجراآت قضائی از راه
تدوین سیمینار ها و بالخصوص پیشبینی تدویر سیمینار محاکم تجارتی بما امید واری و مجال
خدمت میبخشد مطمئن و متیقینم که باثر تماس ها و مفاهمه های دوامدار و ارایه مشکالت و
حصول نتایج مفیده با استفاده از ارزش قانون در پرتو اساسات مهذب و قدسی اسالم بعون
اهلل عزوجل بر مشکالت و موانع فائق میگردیم و همان طور که نیات نیک اولیای امور بر
بهبود کار و حصول رضای خالق و مخلوق و آرامی خلق اهلل از راه تأمین عدالت است
بهدایت خدای بزرگ مجال خدمت حاصل می داریم.
واضحست که باروی کار آمدن نظام دیموکراسی در افغانستان بحیث یک نظام نوین
تحوالتی در جمیع شئون اجتماعی اساسی و اقتصادی افغانستان تبارز کرده واز آنجا که همه
کشور های در حال رشد باسیر تدریجی تدوین نظام های کلی و قوانین اختصاصی زمینه های
پیشرفت را در ارکان های متنوعه و حصول یک اصل حالت استقرار در انسجام امور عمومی
مانند ممالک مترقی برخود میسر کرده و مینماید بمیان آمدن قانون اساسی جدید در کشور
عزیز ما نیز زیر بنای تحکیم و تثبیت یک نظام دیموکراسی مثبت بوده که مبتنی بر آن سه
رکن مهم دولت قواء اجرائیه قضائیه و مقننه بحیث قوای ثالثه از هم تفکیک و در ساحه
ارزش های قانون اساسی با تدوین یکعده قوانین فرعی و اختصاصی تحت اصل کلی حاکمیت
مطلقه قانون متکی بر اساسات قدسی دین مبین اسالم به فعالیت خود آغاز کرده و متدرجاً
باین عمر کم که فی الحقیقت هنوز بدوران ابتدائی اطالق میگردد توانسته اند به تائید و
تمثیل یک نظام اساسی دیموکراسی توفیقات مزیدی را کسب نمایند .و ما مثال این تحول را
میتوانیم منحیث ارتباط مستقیم در ساحه قوۀ قضائیه مشاهده کنیم.
قوۀ قضائیه افغانستان بحیث یک رکن مستقل دولت در میزان  1346موافق به مویدات
قانون اساسی عرض وجود کرده که در دوره دوسال و چندماه از آغاز تاسیس ستره محکمه

بحیث ممثل این قوۀ بمنظور تامین حق و عدالت اجتماعی وبوجود آوردن یک قضاء کام ً
ال
آزاد و متکی به قانون در اصالح و بهبود طرز العمل های محاکم تصامیم مفیدی را اتخاذ و
در تحت مطالعه شرائط و ضروریات جامعه از نقطه نظر قضاء دیروز و آن ه را که جامعه
کشور برای امروز و فردا نیازمندی دارد بر اساس مطالعه اصول و فروع قضاء و جستجوی
طرق مقارن ساختن گذشته با حال روی مفاهمه ها تدوین سیمینار ها و مشاورت با قضات
منسوبه نتایج مثبت و بسیار مفیدی را در عرصه خیلی مدت کم حاصل کرده است که خود
این یک نمونه موفقیت بارز بوده و شاهد زنده این فعالیت مثبت را میتوانید بروی نتایج
حاصله از سیمینار تاریخی  1347روسای محاکم منعقده ستره محکمه در کابل ارزیابی
کنیم.
بهمین منوال ستره محکمه مساعی خود را ادامه داده بادرک ضروریات مردم و ایجاد تحول
در امر قضاء بمنظور فراهم ساختن تسهیالت برای جامعه به اقدامات مفید تری دست زده
است که مثال آنرا به روی تاسیس یک سلسله محاکم اختصاصی بالعموم بحساب آورده و
مامنحیث وظیفه و رابطه مستقیم به تشکیل محاکم اختصاصی تجارتی تماس میگیریم.
ریاست های محاکم اختصاصی تجارتی حسب صوابدید مقام منیع ستره محکمه بمفکوره
بهبودی در کار در هذاسنه 49در کابل ،قندهار و هرات تشکیل و این محاکم از صفت یک
دیوان شامل تشکیل ریاست های محاکم والیات بصورت محاکم اختصاصی تجارتی تحول و
بنیان گذاری شده ،به اجراآت امور قضائی در چوکات قانون همقطار سایر محاکم مستقل
عرض وجود کرد.
مسلم است که تحوالت در تشکیل و تغییر سیر اجراآت عمومی بدواً بامشکالت و برخورد
های نامساعد فراوانی توأم بوده تکامل خود را مندرجاً باید بپیماید چنان ه اگر بگذشته نظری
میکنیم مردم مادر اکثر والیات کشور با این محاکم آشنائی دارند اما نه بکشل امروزی و نه
به نام محاکم تجارتی ما بدوره های دور نمیرویم در دوره های خیلی نزدیک محاکم تجارتی
والیات بنام های ریاست پن ات و ریاست فیصله منازعات فعال بوده هیئت قضائی آن رئیس
و اعضاء بصورت انتخابی از بین تجار بروی آراء اتفاق و اکثریت تعیین میگردید و فیصله
جات شان علی االکثر متکی بر تعامالت روز و عرف محیط صادر میشده البته قوانین نیز
موجود بوده ولی بشکل خیلی محدود پس از نفاذ قانون تجارت و تشکیل وزارت تجارت
محاکم تجارتی والیات از حالت انتخابی به انتصابی تحول نمود که رئیس و بعضی اعضای

آن از طرف وزارت انتصاب و تعیین میشد دو ویا یک ثلث اعضاء از تجار انتخاب میگردید
تا اینکه نظام نوین دیموکراسی با قانون اساسی عرض اندام کرد و محاکم تجارتی در پهلوی
دیگر محاکم مربوط به قوۀ قضائیه با تدوین و تنفیذ قانون محاکمات تجارتی در کنار قانون
تجارت مشخص معرفی گردید که در اوایل مستقل و بعداً وظایف خود را منحیث یک دیوان
شامل تشکیل ریاست های محاکم والیات طبق مصرحات قانون تشکیالت و صالحیت قضائی
اجراء میکرد ولی این تشکیل هم قناعت بخش دیده نشد زیرا همان طور که چرخهای اقتصاد
مملکت در ساحه تجارت مستلزم توسعه و وسعت است اختالفات ناشی از مقاوالت
اقتصادی تجارتی به پیمانه زیادتری تبارز مینماید و حل و فصل آن سرعت عمل را ایجاب
میکند و مادیدیم که پس از یک سلسله مطالعات عمیق با استفاده از صالحیت قانون
تشکیالت و صالحیت قضائی لزوماً به تشکیل محاکم اختصاصی تجارتی در کابل قندهار و
هرات اقدام گردید و این اقدام از نظر مردم باستایش روبرو شد اما قسمیکه در باال اشاره
کردیم در طول ادوار هر قدرت تطورات و تحوالت قضائی صورت گرفته البته در بدو امر
با موانع و مشکالت عدیده مواجه شده است .قبول تدوین و تنفیذ دو قانون جداگانه
(اصولنامه تجارت و قانون محاکمات تجارتی) در پهلوی قوانین عدلی و فقه بذات خود یک
ال بامقرره های فقهی
اقدام بزرگ بوده با اساسات این قوانین ماخذ از فقه اسالمی است و کام ً
هم آهنگی و تطابق دارد ولی می بینیم که مردم اکثرا از این قوانین نا آشناء مانده اند و حتی
تا هنوز علی االکثر محکمۀ تجارتی را بهمان نام فیصله منازعات و ریاست پن ات می شناسند
علت این است که در اجراآت قضائی کمتر از قوانین مختصه محاکم تجارتی استفاده بعمل
آمده و محاکم تجارتی بحیث یک محکمۀ با صالحیت قانونی دارای قوانین بخصوص معرفی
نشده لزوم تشکیل محاکم تجارتی در پهلوی محاکم عدلی و لزوم تدوین اصولنامه تجارت و
قانون اصول محاکمات تجارتی در قطار قوانین عدلی و فقه روی ضروریات مردم و احتیاج
جامعه و مقتضای فعالیت اقتصادی بین الدول تحلیل و تفسیر نگردیده است تا عموم مردم بر
موجودیت محاکم تجارتی بحیث یکی از ارگان های صاحب صالحیت قضائی اذعان و ایقان
بدارند .و البته در قدم اول اثبات حاکمیت محاکم تجارتی به تحلیل و تفسیر و تطبیق سالم و
مثبت قوانین در مراجعات عامه ضرورت داشته ایجاد هر گونه تسهیالت اداری و تسریع در
امور قضائی را بکار دارد که متصدیان امور قضاء باید با مجاهدت دوام دار و مساعی نیک
این مامول را بر آورده سازند .و خوشبختانه با کمال اطمینان می بینیم ستره محکمه به دوام

تصامیم سودمندی که تا حال اتخاذ کرده و تحوالت مفیدی را بمنظور آسایش و رفاهیت
توده بمیان آورده اند باز هم برای به وجود آوردن یک قضای سالم و عادالنه و دور از
شائبات مساعی خستگی نا پذیری مبذول داشته بادرک همه واقعیت های روز در راه یافتن
طرق بهتر بایجاد تسهیالت توجهات خاصی دارند که روی همین مفکوره مقام عالی تمیز
تجارتی با احساس مشکالت و طرح طرق اصالح آن تشکیل سیمینار روسای محاکم تجارتی
را پیش بین شده اند .با کسب امید واری که روی هم و پدیده های حسن و پیشبینی های
نیکو در ارایه مشکالت و موانع بما حاصل میگردد یقین کامل داریم بیاری خداوند توانا (ج)
معضالت و مشکالت در فضای مساعد و عدالت منشانه رفع و کار محاکم اختصاصی
تجارتی به تهیه و سایل تسهیالتی در چوکات ارشادات قدسی اسالم و ارزش های پیش بهای
قانون اساسی و قوانین مدونه دیگر بهمت و مجاهدت قضات خدا ترس و با تقواء بخیر و
صالح عامه منتج میگردد.
بدون انکار دید وبازدیدها مفاهمه و طرح مشکالت به غور دسته جمعی و اتخاذ تدابیر و
تصامیم در امر اصالح و بهبود شرایط کار بمقتضای وقت و زمان اثرات مثبت و سالمی از
خود باقی میگذارد که مدت ها قابل استفاده میباشد .با وصول آمد نامه نمبر ( )291مورخه
 1349/3/31حاوی هدایات مقام عالی تمیز باوصف آنکه اکثراً مشکالت باسیر زمان و
تحول شئون مختلف و طرز فکر و رفتار عمومی در تمام ساحات زندگی وابستگی کامل
داشته که نمیتوان کار امروز را بمفهوم قوانین ادوار گذشته و مقررات سابقه را با همان
شرایط عصر و زمان مقایسه و منطبق کرد معهذا تا جایکه عجالتاً موانع و مشکالتی پیرامون
کار مربوط احساس میکنیم بادر نظر داشت هدایات ( )4مواد محتوی امر یه نمبر ( )291آن
مقام عالی بعرض میرسانیم.
مبحث اول -موضوع مواد قانون:
اگر چه همانطور که قانون نباید پی یده و غامض باشد از تفسیر و تحلیل نیز نباید بی نیاز
گردد و البته یک مادۀ قانون که محتاج تفسیر باشد ما اطالق پی یده و غامض را برآن کرده
نمیتوانیم زیرا در قانون هم باید میزانی بر قوت و قدرت تحلیلی مطبقین ( قضات) در نظر
گرفته شود که قضات مجبور شوند مطالعات زیاد و غور عمیق تر بنمایند .لهذا اگرچه تاحال
حاضر از لحاظ مفهوم مواد قانون بکدام اشکالی بر نخورده ایم که نظر مشخص و قابل
تذکری در باره ابراز بداریم البته اگر از منابع دیگر تجارتی هم و مشکل نسبت تفسیر بعضی

مواد قانون پیش شود و یا نظر اصالح عمومی در زمینه موجود باشد در موقع تشکیل سیمینار
ماهم از جنبه مثبت آن استفاده خواهیم کرد با آنهم از نظر مراجعه و مشکالت مردم روی
چند مادۀ مختصراً بحث میکنیم.
مادۀ ( )83قانون اصول محاکمات تجارت مربوط فصل ابالغ میگوید ( .در
-1
صورت امتناع بملغ الیه از تسلیمی ورقه ابالغ ورقه مذکور بار دیگر از طرف خبر رسان
محکمۀ در حضور دو نفر از اهل گذر به مبلغ الیه ارایه میگردد و در حال امتناع مجدد
موضوع در ورق ابالغ درج و بعداز امضاء دو نفر مذکور و خبر رسان محکمۀ ورق مذکور
بدفتر محکمۀ سپرده شده و درین صورت مبلغ الیه به اساس امر محکمۀ از طرف قوۀ پولیس
محلی جلب و احضار میگردد).
طوریکه متن مادۀ فوق را مالحظه میکنیم تفصیلیکه در مادۀ مذکور داده شده در تسریع کار
محکمۀ هیچ کمکی را کرده نمیتواند و بلکه به اساسات حقوقی موافق نیست زیرا ابالغ از
طرف محکمۀ به محکوم له است یا به محکوم علیه اگر ابالغ به محکوم له باشد چون حکم
محکمۀ بروی سبق مطالبه است پس حتماً محکوم له در محکمۀ سبق است خودش به محکمۀ
حاضر شده و نتیجه مطالبه خود را به شکل ابالغ اخذ کند ود ر حال عدم حضور محکوم له
محکمۀ مکلفیت نخواهد داشت به نحویکه در مادۀ ( )83تفصیل داده شده ورق ابالغیه را
که به نفع مبلغ الیه است جبراً به آن تسلیم بدارد .اگر ابالغ متوجه محکوم علیه باشد و
محکوم علیه از تسلیمی ورقه ابالغ امتناع بدارد درین حال بهمان شکلیکه مدعا علیه بجواب
دعوی مدعی مجبور و مکلف گردانیده میشود محکوم علیه نیز به حضور در محکمۀ برای
گرفتن ابالغ مجبور ساخته میشود و بناًء در حالیکه طبق تشریح مادۀ نمبر ( )83پس از یک
سلسله تشریفات ارسال خبر رسان و حضور دو نفر اهل گذر و غیره در نتیجه اخیر باید
محکمۀ محکوم علیه را به قوۀ پولیس جلب کند آیا اجرای تشریفات فرستادن خبر رسان
بدرب خانه مبلغ الیه ( محکوم علیه) و حضور دو نفر اهل گذر و امضاء آنها در ورقه ابالغ
و سپردن بدفتر محکمۀ جزا اینکه پرستبژ محکمۀ را در برابر متمرد ضعیف بسازد چه مفهوم
داشته و در امر تسریع اجراآت محکمۀ چه فایده کرده میتواند.
بر عکس اجراآت محکمۀ را با گرفتن وقت زیادتر بطی میسازد فکر میکنیم بهتر خواهد بود
در صورتیکه مبلغ علیه ( محکوم علیه ) بوده از حضور به محکمۀ تا تسلیمی ابالغ امتناع
مینماید محکمۀ با صرف نظر از تشریفات ارسال خبر رسان ابتداء بجلب و احضار آن ذریعه

قوۀ پولیس اقدام و پس از حضور در محکمۀ ورقه ابالغ را به قید تاریخ در کتاب مربوطه به
آن تسلیم بدارد هرگاه مبلغ الیه از حضور به محکمۀ امتناع می روزد یعنی به قوۀ پولیس هم
احضار نمیگردد یا به محکمۀ حاضر شده از تسلیمی ورقه ابالغ تمرد مینماید الزم است
محکمۀ بروی قرار قضائی موضوع را قید محضر نموده و با استفاده از حکم مادۀ ()86
قانون اصول محاکمات تجارتی بصورت اعالن عمل ابالغ را انجام بدهد تا چه باشد نظر
اولیای امور.
مادۀ ( )112قانون اصول محاکمات تجارتی میگوید ( .مدعی حق دارد بعداز اقامه
-2
دعوی هر وقت که بخواهد دعوی را به اجازه محکمۀ ترک بنماید محکمۀ مکلف است در
صورتیکه ترک دعوی او را مبنی بر سوۀ نیت بداند به او اجازه ترک دعوی را نداده بلکه او
را مکف نماید که یااز دعوی ابرادهد یا دعوی را ادامه دهد الخ)....
در ینجا چند نکته قابل تذکر و یاد دهانی ست.
الف - :آیا مفهوم از ترک چیست اگر بدین معنی باشد که مدعی موقتا دعوی را ترک داده
و حق تجدید دوران را پس از مدتی داشته باشد با صراحت مادۀ مخالف است زیرا در مادۀ
فوق قانون به صراحت تذکر رفته که در صورت ترک دعوی و یا ابراء محکمۀ باید محصول
ابراء را اخذ کند یا بعبارت دیگر اگر مدعی دعوی خود را ترک میگوید باید به اجازه
محکمۀ باشد در صورتیکه محکمۀ اجازه ترک بدهد خوب واال مدعی مجبور کرده میشود
که یا دعوی کند یا ابراء دهد و در هر دو صورت اجازه ترک دعوی یا ابراء باید سه فیصد
محصول ابراء طبق مادۀ قانون حصول شود چون محصول بروی صدور فیصله حصول
میگردد طبعًا باید محکمۀ در حالت اجازه ترک یا ابراء فیصله قانونی خود را صادر کند و در
روشنی قانون هرگاه موضوع فیصله محکمۀ صادر گردید باید دیگر عین موضوع در عین
محکمۀ یا محاکم ابتدایه مماثل دوران یافته نمیتواند لذا صراحت و داللت مادۀ تجویز
نمیکند که ترک دعوی موقتی باشد پس در صورتیکه ترک دعوی موقتی شده نتواند و حق
دعوی مجدد را از مدعی سلب بدارد فرق بین ترک دعوی و انصراف از دعوی مشمول
مادۀ ( )322قانون اصول محاکمات تجارتی چیست که بدو مادۀ جداگانه و تفاوت
محصول در قانون گنجانیده شده.
ب -مادۀ مذکور قانون تذکرمیدهدکه مدعی حق داردبعداز اقامه دعوی هروقت که
بخواهدبه اجازه محکمۀ دعوی را ترک بنماید.اینجا درحق ترک دعوی مدعی اجازه محکمۀ

شرط گذاشته شده وچنین مفهوم داردکه بدون اجازه محکمۀ مدعی نتواند دعوی خود را
ترک نماید چنان ه متن مادۀ نیزصراحت دارد پس اگرمدعی بخواهددعوی را ترک
کندومحکمۀ به ترک دعوی موافق نباشدآیا محکمۀ مدعی را مجبوربه ادامه دعوی کرده
میتواند.اگرمحکمۀ مدعی رامجبوربه اقامه دعوی کرده بتواندعالوه ازاینکه دخالت غیرقانونی
درصالحیت مدعیست تعریف مدعی بمفهوم فقهی وقانونی آن تغیرمیکندچه فقه وقانون مدعی
راچنین تعریف کرده (المدعی من اذاترک ترک)و(المدعی من الیجبربالدعوی)یعنی مدعی
کسی است که وقتی ترک میکندترک کرده شودومدعی کسی است که مجبوربردعوی
نگردد لهذا مفهوم مادۀ به مفهوم تعریف فقهی وقانونی مدعی تخالف پیدامی کنداینکه مادۀ
میگویدمحکمۀ مدعی رامکلف بسازدکه یادعوی را ادامه دهدویاابراءبدهدطوری که در
باالگفتیم مکلفیت بدعوی خالف تعریف وموقف حقوقی مدعیست هم نان مکلفیت به
ابراءواز طرف دیگردرحالیکه مادۀ مذکوره حکم میکندکه درصورت ترک وابراءمحصول
معینه ابراء اخذمیگرددپس فرق بین ترک وابراء چیست تامحکمۀ مدعی رامکلف کندکه
ازترک دعوی به ابراء حاضرگرددازروحیه مادۀ چنین فهمیده میشودکه ترک دعوی
بایدامتیازی نظربه ابراء درحق مدعی وابراءامتیازی نظربه ترک درحق مدعاعلیه داشته باشد
وماطوریکه درفقرۀ الف تشریح دادیم البته این امتیازازلفظ وتفسیروتعبیراستنباط شده
نمیتواندومشکالت قانونی رانیزمحتویست.
ج -بساموضوعات به نظرمیخوردکه مدعی بعدازاقامه قانونی دعوی خودراازمحکمۀ کناره
کرده به تعقیب وانجام دعوی خودحاضرنمیگردد دراین گونه مواردمشکالت محکمۀ این
است که ازیک طرف کتاب ضبط دعوی بصورت حال آن مشغول گردیده وسرنوشت دعوی
نامعلوم باقی میماندوازطرف دیگرمدعاعلیه نیزتحت یک سرگردانی قراردارداگربه مفهوم
مادۀ ()112قانون اصول محاکمات تجارتی به این گونه اشخاص نیزتارک دعوی گفته
شوددرموادقانون محاکمات تجارتی موعدمعین معلوم ووضع نگردیده که مثالًاگرمدعی
بعدازاقامه دعوی تاچقدرمدت بدوران وتعقیب دعوی خودحاضرنشد تارک دعوی گفته
میشود.براساس مادۀ ()264قانون اصول محاکمات تجارتی اگرازطرف مدعاعلیه درخواستی
مبنی براعالن یااحضارمدعی وفیصله غیابی پذیرفته میشودبازهم مسئله مکلف ساختن مدعی به
اقامه دعوی بمیان می آیدوقانوناًمدعی مجبورومکلف به اقامه دعوی شده نمیتواند بدون
دستورقانونی نیزمحکمۀ صالحیت ندارددعوی راازاجنداء وکتاب صورت حال خارج

بسازدچه مادۀ()98قانون اساسی میگویدهیچ قانون نمیتوانددرهیچ حالت قضیه راازدائره
صالحیت قوۀ قضائیه خارج سازدبناء اگردرقانون بشکل ضمیمه یاتعدیل موعد معین به
هم وقضایاوموضوعات تعیین گرددکه محکمۀ بتواند درحال عدم مدعی درختم موعدمتذکره
فیصله خودرابه ترک خصومت مدعی صادرنمایدیکعده ازمشکالت کارمحکمۀ مرفوع
میگرددوسرعتی دراجرای امورقضائی واداری حاصل میشود.
 -3مادۀ ( )166قانون اصول محاکمات تجارتی میگوید(-اسنادغیر رسمی که بین
تجارمعمول ومروج باشدنزدمحکم تجارتی مداراعتباراست)درتعبیر مادۀ مذکورپیش محکمۀ
این اشتباه تولیدمیشودکه اسنادغیررسمی معمول ومروج بین تجارحیثیت اسنادرسمی راداشته
باشداسناد معمول ومروج همان اسنادی است که عموماءبه مارک تجارتی سند دهنده میباشد
وبرای این اسناد معمول ومروج طوریکه دیده میشود قانون نسبت به اسنادمشمول مادۀ
()163امتیازی قایل شده وآنراعندالمحکمۀ مداراعتبارپنداشته .چون ازنگاه محکمۀ
اسنادمداراعتبارقانونی آن اسنادرسمی است که دارای ثبت محفوظ دیوان قضاممهوربه
مهرمحکمۀ وخالی ازتغییروتحریف وضدباشدوهرگاه این چنین اسنادی ارایه میگرددبدون
دوران دعوی قابل تطبیق است مثال:حجت خطها ضمانت خطهااقرارخطهارسیدخط وغیره
قباله جات اگرمراد مادۀ ()166این باشدکه اسنادمعمول ومروج غیررسمی
تجارعیناًمانندوثایق فوق الذکرمداراعتبارمیباشدپس بایداسنادغیررسمی مذکورمعمولومروج بین
تجاربدون دوران دعوی قابل تطبیق پنداشته شودودرحالیکه بدون حکم محکمۀ قابل تطبیق
شده نمیتواند.اگرمرادازاعتبار عندالمحکمۀ اعتباردردعوی باشددرحالیکه به محکمۀ ازطرف
مسند علیه ازمتن اسنادمذکورانکاربعمل می آیدیاادعای جعلیت باالی آن اقامه میشودرسیده
گی محکمۀ درباره اسنادموردبحث عیناًمثل رسیده گی درباره اسنادعادی است لذامعلوم شده
نتوانست که مقصدازاعتباراسناددرنزدمحکمۀ تجارتی که در مادۀ ()166قانون گنجانیده شده
چیست.وچگونه اعتباری رامطلوب دارد.
 -4مادۀ ()238میگویدکه (بایدکه محکمۀ درظرف بیست روزبعدازتاریخ اعالن ختم
تحقیقات حکم خوراصادروفیصله خطهارابه طرفین دعوی تفویض نماید)صراحت این مادۀ
تقاضامیکندکه بعدازختم جلسه علنی قضائی درظرف بیست روزحکم محکمۀ
صادرشودوابالغ گردد وفیصله خطهابه طرفین داده شودازطرف دیگر مادۀ ()244هدایت
میدهدکه حکم محکمۀ با جریانات کتاب ضبط دعوی در ظرف بیست روز ازتاریخ ابالغ

حکم بایدازطرف منشی محکمۀ به تعداد طرفین درفیصله خطهای رسمی درج وبعدازامضاء
رئیس واعضای محکمۀ واخذ محصول مقرره دربدل رسیدباتاریخ به اصحاب دعوی تفویض
گردد.متن این دو مادۀ باهم تخالف دارنداز مادۀ ()238استنباط میشودکه بعدازختم
تحقیقات درظرف بیست روزبایدحکم صادروابالغ گرددوبه فیصله خطهادرج شودودر مادۀ
()234معلوم میشود که ازتاریخ ابالغ درظرف بیست روزفیصله خطهاترتیب گرددآیامحکمۀ
به حکم کدام مادۀ عمل نموده میتواند.چه بروی تجربه ومشاهده ثابت شده که بعد از ختم
تحقیقات تنها تسوید حکم وصدور آن در کتاب ضبط دعوی به ظرف بیست روز به آسانی
صورت گرفته نمیتواند چه رسد به اینکه فیصله خطها نیز باجریانات ترتیب شود واز طرفی
اگر حسب مادۀ()244ا ز تاریخ ابالغ ترتیب فیصله خط هادر ظرف بیست روز اعتبار داده
شود نیز کار مشکل است (گرچه تاحالی عملی شده) زیراتطبیق این مادۀ ارتباط مستقیم به
تناسب پرسونل ا دار ی دارد چه مادۀ مذکور درج حکم وجریانات کتاب ضبط دعوی را
ذریعه منشی محکمۀ هدایت داده است هریک از موضوعات دعوی تجارتی حداکثریک ویا
دوجلد کتاب های یکصد ورقه ضبط دعوی احتوامیکند وخیلی اتفاق افتاده که تعداد مدعی
ومدعی علیه نیز از دونفر زیاتر بوده اند اگربه تعدادطرفین فیصله خط با تمامی جریانات تر
تیب شود ظر ف مدتی که قانون توضیح کرده هیچ امکان ندارد جز اینکه در تشکیل
وپرسونل اداری تجدید نظر به عمل آید وماهمین اکنون یگانه مشکل عمده ای که داریم
همین موضوع است والبته در بحث مادۀ ا داری بحث مزید تری میکنیم.
 -5مادۀ()321قانون محاکمات تجارتی میگوید(تازمانیکه محکمۀ محصول فیصله خطهای
صادره رااخذ وتکت صکوک رابه کتاب مربوطه نصب وباطل شد نه نماید مجاز نیست
فیصله خط رابه یکی ازطرفین دعوی ویاهر دویشان تفوض نماید) گرچه حین وظیفه داری ام
در محکمۀ تجارتی کابل درسيمينار منعقده سال  47راجع به مادۀ فوق ومشکالتی که ازآن
عاید است پیشنهادی مفصلی تر تیب کرده بودم که وعده تعدیل مادۀ مذکورنیز داده شده
بود ولی چون تاحال ازتعدیل آن خبری نیست ومشکالت کماکان به حال خود است مجددآً
قابل یاد دهانی مدانیم که جز ء مهم مراجعین محکمۀ از مفاد همین مادۀ است زیرا در
محاکم تجارتی محصوالت از محکوم علیه اخذ میشود:
 -1پس از صدور حکم محکمۀ ابتدایه تازمانیکه محکوم علیه محصول فیصدی فیصله
راندهد فیصله خط به هیچ یک ازطرفین داده نمیشود بدون فیصله خط ابتدایه محکمۀ

استیناف به درخواست استیناف طلبی ترتیب اثر نمیدهد درنتجه اگر محکوم علیه قدرت تادیه
محصول رانداشته باشد از حق قانونی استیناف طلبی استفاده کرده نتوانسته وبعد ازمرور
موعد استیناف خواهی فیصله ابتدایه اگرچه درذات خود دارای نقص هم باشد درحق محکوم
علیه قطعی میگردد.
 -2اگر محکوم علیه به تادیه محصول بی اعتنایی نشان داد مدتها محصول را تحویل نکند
وبه قطعیت فیصله نیز اهمیتی نداده ازحق مرافعه خواهی استفاده ننماید فیصله خط نظر به
عدم تحصیل محصول به محکوم له نیزداده نمیشود محکوم له بموجب فیصله خط حق خود
راذریعه شعب اجرائیه حصول کند پس آیامفادیکه محکوم له از دوران دعوی وصدور فیصله
محکمۀ حاصل کرده چیست،زیرامحکمۀ به روی تقید قانون فیصله خط راقبل ازتحصیل
محصول دا ده نمیتواند ومحکوم له ازمحکمۀ طالب فیصله میباشد درحصۀ محصول هم
جزاینکه به شعب تحصیل مراجعه شود قوت وزور دیگری پیش محکمۀ نیست ودرنتیجه
اسباب شکایات مراجعین میگردد.
 -3اکثراً فیصله جاتی است که درآن جزءمدعا به اثبات جزءدیگربعدم اثبات حکم میگردد
مثالً محکوم له که به جزءمدعی بها فیصله اثبات گرفته جزءدیگری مدعابها بعدم اثبات به
محکوم خود مدعی مذکورحکم میشود ومدعی (محکوم له)بر جزء عدم اثبات حکم محکمۀ
قناعت نمیکند ومرافعه طلب میگردد محصول عدم اثبات خود رانیزتحویل میکند چون
درمرحله استیناف طلبی فیصله خط ابتدایه راضرورت دارد محکمۀ ابتدایه تازمانیکه محصول
ذمت خودرااز محکوم علیه اخذنکرده فیصله خط راداده نمیتواند درحالیکه محکوم علیه
محصول ذمت خود راتحویل نکند محکوم له نسبت نداشتن فیصله خط ازحق قانونی استیناف
طلبی خود برجزءعدم اثبات استفاده کرده نتوانسته ودر نتیجه به مرور دوماه موعد استیناف
طلبی سپری و حق قانونی مدعی (محکوم له)بدون قصور خودش تلف شده وباعث بروز
شکایات آن میگردد پس درحاالت مذکورفوق مشکل عمده پیش محکمۀ وبرای مراجعین
خالءقانونی بوده که قابل تجدید نظرجدی میباشد.
 -4درمحکمۀ اختصاصی تجارتی هرات وظیفه ثبت اسناد وعالئم تجارتی نیز انجام می یابد
درقسمت ثبت خصوصیات تجارتی برای تثبیت اهلیت تجارتی تعیین وقید سن ضروریست
مادۀ()4قانون تجارت میگوید،هرفرد که سن هجده راتکمیل وبرای تصرفات حقوقی اش
ازحیث شخصیت ونوع تجارت موانع قانونی موجود نباشد میتوتواند تجارت نماید،بناءبروی

حکم مادۀ مذکور سن هجده سن قانونی اهلیت تجارتی محسوب میشود ولی بعضاء
اشخاص تقاضای ثبت خصوصیات تجارتی مینمایند که سن تذکره شان هجده راتکمیل نکرده
ولی رویت ظاهر حل عمر شان بلند تر از هجده میباشد -مادۀ ()4قانون تجارت مقید
نساخته که سن تذکره مکمل هجده باشد امابروی قوانین دیگر سن تذکره رااعتبار میدهند
گرچه فقرۀ دو مادۀ
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اختالف سن تذکره بانظر یه اهل خبره وظاهرحال با رویت ظاهر حال نظریه اهل خبره
اعتبارداده شود اما برای اینکه پیش محکمۀ اشتباهی باقی نماند که آیا نشریه سيمينارمثل
قانون ماهیت قانونی راءدارامیباشد یاخیر واینکه مورد مادۀ مذ کور آن خاصیت یابه شکل
تعمیم اعتبار دارد زمینه راالزم به تذکر در راپور وابراز نظر دانستیم.
این بود مختصری پیرامون بعضی توضیحات قانونی که در جریان کار بامشکالت مواجه
میگردد برای فعالءمشکل دیگری رااز حیث قانون احساس نمیکنیم وتاآنجا که موافق
مویدات قانون اساسی وپرنسیپ های حقوقی واساسات فقهی موادقانون محاکمات تجارتی
وقانون تجارت قابل توافق وتفسیر وتحلیل باشد از قانون محاکمات تجارتی وقانون تجارت
استفاده اعظمی رامینمائیم.
مبحث مادۀ دوم در باره اصالح امور واجراآت اداری که باعث سرعت درصدورفیصله ها
گشته از اتالف وقت محاکم وسر گردانی مراجعین جلوگری نماید.
مشکالت مادرین باره زیاد است که از دولحاظ قرار ذیل تشریح میگردد:
الف:وارسی امر دعاوی.
حجم کار ریاست محکمۀ تجارتی هرات طزوریکه عمالء دیده میشود به پیمانه معتنی به زیاد
است باوصفیکه ریاست محکمۀ تجارتی از لحاظ طرز کار وسرعت عمل از سویه یک دیوان
بشکل ریاست اختصاصی ارتقاء یافته امادر تشکیل مامورین وپرسونل اداری آن هیچ گونـه
تجویرز وتغیری دا ده نشد همان دونفر مامورینیکه به وقت دیوان تجارتی شامل این کاربوده
اند فعالً ذریعه همان دونفر این وظیفه پیش میرود علل اصلی پسمانی کار محکمـۀ ازلحـاظ
کمی پرسنل اداری درتشکیل است از یک طرف وارسی دعـوی نـو وارد وتنظـیم اوراق
دوسیه،ارایه به مجلس برای اتخاذ قرار ابتدائی اخذ محصول صورت حـال تعـاطی ادعـا
ومدافعات ادخال قضیه در اندراج،ثبت تمام جریان به موقع الزم درکتب ضبط دعـوی کـه
مادۀ()121قانون محاکمان تجارتی بصراحت از وظیفه منشی محکمۀ دانسته تکمیل جریـان

شمول آن دراجندای مجلس قضائی جلب واحضار مشمولین دعوی ترتیب جلسـه قضـائی
اعالم ختم تحقیقات در حالیکه استیضاح زیاد تری الزم دیده نشود وپس از اینکـه هیئـت
قضات فیصله وحکم خودرا صاد رنموده وبکتاب ضبظ دعوی ثبت میشود ترتیـب ابـالغ
خطها ونقل وترتیب فیصله خطها در وثایق مطبوع باتمام جریان ومندرجات کتـاب ضـبط
دعوی وآنهم درمدت معینه قانونی که مادۀ ( )244قانون محاکمات تجارتی توضـیح داده
است شکی نیست همواره درمحکمۀ قضایا به یک سرحد معین نیسـت درپهلـوی بعضـی
قضایای نو وارد که محتاج تکمیل جریان میباشد بعضی قضایا جریان شان تکمیل وآ مادۀ ارایه
به مجلس قضائی یا محتاج ترتیب فیصله خطها بوده یکنفر مامور اداری محکمـۀ در زمـان
واحد بایست بهر دو رسیده گی کند وطبعاً امکان ندارد درزمان واحد یکنفر کاتب که بعضی
کارهای مهم تر را پیش برده نمیتواند مراحل نو وارد را تکیمل وقضایای تکمیل را باختتـام
برساند وازاین جاست که باتوجه بیکی ازموضوعات موضوع دیگرحتماً پسمان میشود.
ب -:وارسی اموراداری ووثیقۀ جات دیگر.
طوریکه اطالع دارندمحاکم تجارتی والیات وظیفه ثبت خصوصیات تجارتی ترتیب وثایق
متنوعه تجارتی وغیره اسنادتجارتی رانیز انجام میدهند مامورین اداری محکمۀ درعین حالیکه
برسید گی اموردعاوی مصروف میباشند مکلف اندمرا جعات یومی مردم ومراجعین بدون
فوت وقت درترتیب وکالت خطهای تجارتی حجت خطها ،رسید خطها وسایر اسناد وثبت
اعالن عالیم وخصوصیات تجارتی توزیع دعاوی ودفعات بین اصحاب دعوی ترتیب وتنظیم
مراقبت عمومی درتکمیل فقرات جلب واحضار اشخاص مورد ضرورت تحصیل وتحویل
واردات تر تیب چندین راپور عایداتی ماهوار وغیر ماهوار وراپور های عواید وکالی مدافع
ودعوی نویسان ترتیب وتنظیم دفاتر اجنداء واندراج وکتب صدورفیصله وابالغیه هکذا
تسلیمی واجرای مکتوب ها ثبت دعاوی تجارتی بهمان شرایطی که بعضاً در سه مرحله دعوی
ودفوع دربین خصمین صورت گرفته بااضافه اسناد وجریاناتی که ذریعه محکمۀ بعمل می آید
وتحریر نسخه های فیصله وده هاقسم کار غیر مترقبه یومیه دیگری وارسی کنند وهریک رادر
موقعش اجراء بدارند تصدیق خواهند فرمود که وارسی همه این امور از قدرت فقط دونفر
مامور خارج وبکلی نامناسب است وهمین کمی پرسنل علت میشود که سرعت کار کاهش
یافته وفلج گردد لهذا به عقیده مااز نظر اصالح رفع همین معضله به ترتیب ذیل قابل توجه
است.

-1برای ثبت دعاوی ودفوعات مطابق قانون بوقت وزمان بدفتر ضبط دعوی وتحریر فیصله
ها دونفر نویسنده الیق.
-2اجرای امور اداری از قبیل تسلیمی مکتوب هاوعرایض وکار وارده وصادره وفهرست
انتظام مکاتب یک نفر نویسنده.
-3برای مکتوب نویسی ورسیده گی به تحصیل عواید تر تیب راپور ها وترتیب وکالت خطها
وغیره وثایق واسناد وثبت اعالن خصوصیات تجارتی ودیگر مراجعات یک نفر مامور.
-4درپهلوی همین تشکیل یکپایه ماشین تایپ بایکنفر تایپست غرض تایپ فیصله های که
بعدد اصحاب دعوی ترتیب میگردد وتحریر غیره امور.
-5قبل ازاینکه محکمۀ تجارتی بحیث یک دیوان شامل تشکیل ریاست محکمۀ والیت شود
درتشکیل مر بوطه بحد کافی از پرسونل اداری بی نیاز بوده که در آن جمله یکنفرتحویلدار
باضمانت داشته وقتیکه ریاست محکمۀ تجارتی بصورت یک دیوان شامل بست ریاست
محکمۀ والیت گردیده همان تحویلدار وقت تجارتی به عین تضمین که درتجارتی داشته
بحیث تحویلدار ریاست محکمۀ والیت انتخاب وتمام اشیاء ولوازم جنسی دوره محکمۀ
تجارتی منحیث اینکه دیوان تجارت هم شامل تشکیل ریاست محکمۀ بوده نیز کماکان به
جمع آن قیدمانده درهذاسنه ()49که محکمۀ تجارتی ازبست محکمۀ والیت مجزاءگردیده
درتشکیل آن تحویلدار گرفته نشده لهذا چیزی که قابل خیلی توجه ودرشرایط موجوده سبب
تشویش می باشد تعداد سامان ولوازم دوره کارتجارتی است که قسماء بصورت داغمه
ومستعمل وکار آمد وغیرکار آمد به شمول تمام دفاتر واسناد سنوات ماضیه تاحال به جمع
همان تحویلدار قید وآنهم که درین آوان از کار تحویلداری ریاست محکمۀ والیت سبک
دوش وشخص دیگری عوض آن مقرر گردیده ازبین رفتن کدام قلم اموال است عالوه بر آن
اموال ولوازم موجوده ریاست تجارتی از قبیل میز چوکی والماری ها فلزی وغیره دفاتر
واسناد محکمۀ لزوم قید وجمع رادارد لهذا وجود یک نفر تحویلدارباتضمین هم از جمله
ضروریات درجه اول پرسنل اداری ریاست تجارتی دانسته میشود.
-3درقسمت مادۀ  -3امرنامه مقام عالی تمیز راجع به اصالح درطرزفیصله جات
متذکرمیشویم که سیستم موجوده فیصله های تجارتی البته یکی ازهمان مشکالت زیادت
کاراست که تمام جریان دعوی از استدعای اولی گرفته تاآخرین مراحل دعوی ودفوع
ورسیده گی محکمۀ یک باربه دفتر ضبط دعوی ثبت وبعد ازفیصله به تعداد طرفین به فیصله

خطهای بها دار نقل میشود چون این اجراآت منطبق به مفهوم مواد قانون محاکمات تجارتی
است ماآنراقابل تعمیل میدانیم زیرادرمرحله استیناف خواهی کافی است که فیصله خط ابتدایه
از مالحظه بگذرد محکمۀ استیناف به مالحظه فیصله خط ابتدایه که حاوی تمام جریان از
الف تایا است محتاج خواستن دوسیه ویاکتاب ضبط دعوی نمیگردد منتها مشکل این تطویل
از راه توجه به پرسونل حل شده میتواند درباقی اجراآت معموله محکمۀ تجارتی مانظر منفی
نداشته به آن توافق داریم.چه همینکه یک قضیه یاعریضه حقوقی تجارتی از مراجع شعبه
حقوق ویاغیره باطرفین عرض وبه محکمۀ تجارتی واصل میگردد فورمه اقامه دعوی حسب
تشریحات مواد()118()117و()119قانون محاکمات تجارتی ذریعه مدعی یاعارض ترتیب
وبه غورمجلس قضائی غرض اتخاذ قراربرتشخیص ماهیئت تجارتی یاغیرتجارتی موضوع ارایه
میگردد بعد ازین که هیئت قضائی تجارتی بودن دعوی وصالحیت رسیده گی محکمۀ
راتثبیت وتائید کرد حسب مادۀ ()292قانون محاکمات تجارتی محصول صکوک ازمدعی
اخذ ودعوی طبق مادۀ()115قانون محاکمات تجارتی رسماً دائیر شده محسوب شده به
تعاطی صورت ادعاء ومدافعات آغازمیشود وتامرحله صدورفیصله وابالغ حکم وتسلیمی
فیصله جات سیر تدریجی خودرامی پیماید این طرزیک پرنسیب مخصوص به محاکم تجارتی
بوده واگر بارعایت قانون نظم اجراآت آن درنظر گرفته میشود از نظر ماصحیح والزمی است
هیچ محل اعتراض ندارد ومابدوام آن توافق داریم البته اگرنظربهتر ازمنابع دیگرتجارتی
ورفقای هم مسلک ارایه شود ازنتایج مثبت آن استفاده خواهیم کرد .
-4فورمه های راکه آراء ونظریات سيمينار روسای محاکم منعقده سال ()1347بوجود
آورده اگرچه حجم کار سابقه راباتزئیداتیکه دراحصائیه عمومی دعاوی به مشاهده میرسد سه
چند ساخته است معهذا چون باسیرزمان وتحول درتمام ارگانهای کار برای استقرار یک نظم
و ترتیب خاص وجودهم و دفاتر وفورمه هاالزمی دانسته میشود هرنمونه از فورمه های
مربوطه به محاکم تجارتی درمحکمۀ تجارتی هرات طرف استفاده واجراآت قرار گرفته است
ونسبت به آنها نظر خاص نداریم فقددرمورد فورمه نمبر اول حکمی که درمحکمۀ تجارتی
ودیوان امنیت عامه بشکل واحد مورد استفاده است درمحاکم تجارتی فیصله های مسایل
حقوقی به آن تحریر میشود ودرامنیت عامه موضوعات جزایی وجرمی رادرج آن مینماید نظر
میدهیم که بهترخواهد بود تافورمه یاوثایق فیصله وغیره هرمحکمۀ تحت عنوان خاص همان
محکمۀ ترتیب شود مثأل عناوین وسیستم ترتیب فورمه های مربوطه به محاکم تجارتی خاص

به نام محکمۀ تجارتی وطرزاجراآت آن اختصاص یابد وازمحاکم دیگر به همان نام هایشان .
که اوراق مربوطه هرمحکمۀ موافق اجراآت خاص هرمحکمۀ تنظیم شده واوراق ووثایق
محاکم مختلف مختلط نباشد این یک نظریست که به شکل اصالحی ابرازکردیم اگرمورد
تائید رفقاء واولیای امور قراریابد البته به مرحله هدایات عملی واقع خواهدشد.
گفتنی های ماتحت مادۀ()5متفرقه این است که وثایق متفرقه تجارتی از قبیل وکالت خط
حجت خط رسید خط اقرار خط وغیره اسناد درمحکمۀ تجارتی هرات بدسترس خودمحکمۀ
قرار ندارد.
ازسابق چنین معمول بود که مراجعین ه ووثایق راازمستوفیت خریداری و به محکمۀ تجارتی
می آرند ومحکمۀ نیز بیست افغانی به نام حق ثبت اغذ میدارد این طرز العمل که سابقه
طوالنی دارد درعصر وشرایط موجوده موزون ومناسب دیده نمی شود .
اول اینکه مراجعین یک بار به محکمۀ عریضه ترتیب سندمطلوبه راتقدیم وبعداً به مستوفیت
غرض خرید وثیقۀ میروند بسا واقع شده که تحویلدار مستوفیت وجود نداشته از یک طرف
ترتیب سند به تعویق مانده واز جانب دیگراسباب سرگردانی مکرر مراجعین فراهم شده ثانیاً
یکبار وثیقۀ رامراجعین دربدل قیمت از مستوفیت خریداری وهم بار دوم محکمۀ ازعین همان
وثیقۀ بیست افغانی دیگر اغذ وتحویل بانگ میدارد این نوع اجراآت سوء تفاهم رابین
مراجعین نسبت اخذ دوقیمت از یک وثیقۀ تولید مینماید درحالیکه اگر محکمۀ خودش این
وثایق رابه دسترس داشته باشد طبق قانون فقط یک دفعه قیمت وثیقۀ رااخذ میکند عالوه بر
این هاوثایق مذکور همان وثایق طبع شده دوران وزارت اقتصاد است که عنوان آن به نام
وزارت اقتصاد چاپ گردیده وبعد از تشکیل ستره محکمه وثایق جدیدی به این محاکم
تجارتی طبع نگردیده وبرای این وثایق فقط کتاب ثبت رادرمطبعه طبع وبدسترس دارد بهتر
است این وثایق واسناد بامشخصات وخصوصیات ستره محکمه ومحکمۀ تجارتی امثال کتب
ووثایق دیگر محاکم شامل ته ک وباالچک طبع وبه دسترس محاکم تجارتی قرار داده شود
که اسناد محکمۀ ذریعه خود محکمۀ به یک قیمت معین وقانونی ترتیب وبرای مراجعین
ومطالبه کننده گان بسرعت الزمه تکمیل وسپاریده شود وسرگردانی مردم از مستوفیت وحتی
بعضی عریضه نویسان که وثایق رامثل عرایض قبالً خریداری ودربدل قیمت زیاد تری
میفروشند مرفوع گردد واعتبار وثایق محاکم محفوظ بوده مانند اوراق سفید وبی ارزش زیر
پای تحویلدار مستوفیت وعریضه نویسان انداخته نباشد.

دراخیرالزم دیده متذکر میشویم که حفظ پرستیژمحاکم رکن عمده درسرعت اجراآت
وتامین عدالت منحیث تمثیل یک دادگاه معظم است بدیهی است که اوضاع ظاهری درتمثیل
قدرت واقتدار محاکم براساس تطبیق قانون تاثیر آشکار وروشن دارد متاسفانه امروز وضع
محکمۀ تجارتی هرات وشاید هم محکمۀ تجارتی قندهار خیلی فقیرانه است جزئی ترین توجه
ازطرف ریاست اداری دراین باره نشده وحتی بانام کالن ریاست نمیتواند درقطار یک
ولسؤالی مقایسه شود چه رسد بمدیریت ها وریاست های دیگر میز وچوکی ریاست میز
وچوکی اعضاء مبل وفرنی رقالین ،لوازم دیگر وحتی جای بود وباش دفتر باآنکه در
بدوتشکیل تأسیس ازمقام آمریت عمومی اداری امر گرفته شده تاحال که قریب پنج ماه از
عمر این محاکم میگذرد برای محکمۀ تجارتی هرات غمخوری نگردیده است درمقابل همه
پیشنهادات مافقط چهار پایه چوکی فلزی دوپایه چوکی فلزی بازو دار چهار پایه الماری
دوپایه میز محررین ارسال شده است از میز های چوبی داغمه زمان ابتدائی محکمۀ تجارتی
تاحال بحال رقت باری استفاد میشود وضع ظاهری محکمۀ ما وادار می سازد که بمر دم حق
دهیم تابه موجودیت محکمۀ تجارتی منحیث یک محکمۀ باصالحیت شک داشته باشند وبه
تردید بر آن بنگرند جای بود وباش محکمۀ خیلی محقرانه وعاری ازنظافت است ما تخصیص
نداریم که بمرمت آن اقدام کنیم یا لوازم دیگر را تهیه بنمائیم وضع اقتصادی شخصی هم
اجازه نمیدهد تا ازمعاش خود کار سازی بداریم وظیفه خود میدانم بجمله اهم نقایص کار این
نکات را بسمع اولیای امور برسانیم آنطرف اولیای امور مختارند که مورد توجه قرار می
دهند یا خیر.
این بود راپورخالصه ازطرز اصالح امور که روی تجربه چند ساله کارمحکمۀ تجارتی کابل
وچهارماه وظیفه داری درمحکمۀ اختصاصی هرات تا جایکه مشاهده عملی ونظری کاربه آن
توافق داشت به آن مقام عالی تقدیم نمودیم البته حین تشکیل سیمینار ازتبادل افکارونظریات
قضات محترم دیگر و اولیای امور باکسب فرصت واغتنام وقت استفا ده مزید تری خواهیم
کرد ونظریات بیشتری که مولود غور وتعمق دسته جمعی بمنظوربهبود شرایط کارباشد ابراز
خواهیم نمود مادرپیشبرد امور محوله درحالیکه آرزوی صادقانه داریم که قضات با وجدان
خدا ترس وبا تقوا وعدالت روش باشیم به پیروی ازنیات نیک وسنیئه آمرین فاضل و
جاللتماب ستره محکمه اتکای خود را بذات احدیت پروردگاربی نیاز نموده وازخداوند
بزرگ موفقیت را برای خود و همه هم مسلکان وآمرین محترم خواسته صیانت وحفاظت

قدسیت مقام عالی قضا را ازهرگزندی که بردامن پاک قضا مایه بدنامی ولکه باشد التجامی
کنم (هواهلل الموافق وبه نستعین) .

پاسخ به سؤاالت مطروحۀ محکمۀ اختصاصی تجارتی والیت
هرات
به پاسخ صادره( )194-282تاریخی  1394/5/26تحریرات شما نگاشته میشود:
نظریات اصالحی ومشکالت روزمره وظیفوی که غرض بحث درسیمینار منعقده میزان سال
جاری بدرج هفده ورق ارسال نموده بودند به کمیته تحریر مؤظف سیمینار مواصلت نموده
نظریات متذکره شما را درجلسات کمیته تحریر مالحظه وتحت غور قرارداده آنها را به سه
کته گوری منقسم نمودیم.
الف -برخی ازنظریات شما که روی مشکالت تطبیقی بعضی ازمواد قانون اصول محاکمات
تجارتی بنایافته چون قانون مذکور درریاست تقنین وزارت عدلیه بشمول نمایندگان
باصالحیت ستره محکمه تحت تجدید نظربوده که درزمینه یکعده کثیری ازموادیکه قابل
اصالح وتعدیل بوده مسوده اصالحات آن ترتیب وغرض غوربیشتربه دیوان عالی تمیزتجارتی
مواصلت نمو ده که در دیوان عالی تمیز تجارتی به شمول نماینده دیوان تجارت استیناف
عالی مرکزی ومحکمۀ ابتدایه اختصاصی تجارتی کابل کار تجدیدنظر برآن سر از روز چهار
شنبه  11برج سنبله شروع میشود وپس از انجام کار وطی مراحل بعدی آن واپس بوزارت
عدلیه ارجاع خواهدشد.
پس در صورتکه مشکالت قانونی شما بسویه قانون اصالح وحل میشود حاجت نیست تادر
سيميناربر آنها بحث شود عبارتند از مواد ()-5-3-2-1نظر یات مندرج شما که محتوای
مواد ( )83،122،238،244،321قانون اصول محاکمات تجارتی میباشد.
ب-یک قسمت از نظریات ارسالی شما نظربمالحظه قوانین صراحت داشته قابل بحث
درسيمينار دیده نشده که اینکه به هریک از آنها ذیالء تفصیل داده میشود.
-1درمورد فقرۀ  3نظر یات مندرج شما مادۀ  166قانون اصول محاکمات تجارتی
صراحت کامل دارد بناءعلیه ایجاب کدام مباحثه رادر سيمينار نمی نماید.

-2هم نان راجع به فقرۀ شش نظریات ارسالی شماطوریکه بشما واضح است ثبت عالیم
تجارتی نظر به قانون از وظیفه شعبه ثبت اسناد وعالیم تجارتی دیوان تجارت استیناف عالی
مرکزی میباشند نه اینکه وظیفه محاکم ابتدایه تجارتی واز طرف دیگرچون خصوصیات
تجارتی به اساس جواز نامه تجارتی که از طرف وزارت تجارت داده میشود ثبت میگردد که
وزارت موصوف تازمانیکه شخص سن هجده سالگی راتکمیل نکرده باشد ازاعطای جوازنامه
خود داری میکنند.لذامحکمۀ فقط میتواند بامالحظه جوازنامه درزمینه اجراآت مقتضی بعمل
آورد.
ج-متباقی نظریات ارسالی شما به اجندای سیمینارگرفته شد دروقت سیمینار دراطراف
آنهامباحثه بعمل خواهدآمد.
ناگفته نباید گذاشت که ازبذل مسا عی وهمکاری که درحصۀ ارسال نظریات مفید شما راجع
به سيمينارمنعقده تجارتی بوقت مساعد ارسال داشته ایدصمیمانه تشکرمیکنیم.

پیشنهادات
 -1پیشنهادات اول تاریخی49/7/4
به مجلس محترم سيمينار روسا وقضات محاکم تجارتی؟
باکمال احترام متصدع میگردد-:
قراریکه هیأت محترم سيميناراطالع دارند درسيمينار روسای محاکم والیات منعقده سال 47
یکتعداد فورمه هائی بانضمام نشریه سيمينار مذبور طبع وبدسترس محاکم تجارتی وحقوق
عامه گذاشته شده بود تااجراآت محاکم موصوف روی آن صورت بگیرد  -ولی طوریکه
بعداء مشاهده شد بجزعده محدودی اکثر محاکم ازآن کارنگرفته ومسئول کار وزحمات
سيمينارگذشته بی نتیجه ماند -پس ازآن که فکرانعقاد سيمينار مخصوص محاکم تجارتی روی
کار آمد وماخواستیم نتیجه تطبیق وعدم تطبیق فورمه های مربوطه سيمينار گذشته ونظریات
اصالحی محاکم تجارتی رادرآن مورد مطالبه نمائیم وروی این منظور مراتب راطی متحدالمال
جداگانه به محاکم مذبوراطالع دادیم تااکنون نظریاتی که مبنای علمی داشته باشد ازهیچ
جامواصلت نکرد تنها محکمۀ اختصاصی تجارتی والیت قندهار در مادۀ (ج )پیشنهاد خود
طرزتحریر فیصله هارامطابق مادۀ( )239قانون ا صول محاکمات تجارتی ذکروازمحاکم
دیگرکدام نظریات اصالحی که شامل عموم فورمه هاباشدمواصلت نکرد -بناءعلیه کمیته
تحریرمخصوص دیوان عالی تمیز تجارتی دراطراف شکل وطرزتحریر فیصله ها وفورمه های
سيمينارسال()47خود به منظورسرعت عمل واجرای امور مربوطه به نحو احسن واینکه
اجراآت محاکم تجارتی طورمتحدالشکل وبه صورت بهتری موافق به ایجابات عصر
وخصوصیات تجارتی بعمل بیاید شکل فیصله هاوفورمه هاراترتیب داد که نمونه های آن
جهت مطالعه هیئت محترم سیمینار بداخل یک یک دوسیه علیهده به هریک سپرده شده.
اینک نظریات دیوان عالی تمیز تجارتی دایربرتجدید نظربرفورمه های سابقه واصالح
درطرزوسبک تحریر ذیالً تذکرداده میشود:
 -1ورقه نمونه حکم (فیصله)که شامل نمبرمسلسل تاریخ ورود قضیه به محکمۀ نمبر وتاریخ
حکم -تاریخ ابالغ حکم ستون های شهرت مدعی ومدعی علیه – موضوع دعوی – اسمای
رئیس وقضات محکمۀ ونص حکم میباشد جاهائی تعین شده وستون های معینه مندرج ورقه
حکم خانه پوری گردیده وهم فوتوهای متداعیین به مهر رئیس ویا یکی ازقضات محکمۀ

طوری ترتیب داده شده که نصف مهر باالی فوتو ونصف آن باالی صفحه فیصله باشدحکم
محکمۀ مستند به مواد قانون بوده -به الفاظ بسیارسریع وقاطع تحریرگردد -ازتحریرکلمات
الفاظ مبهم ومشکوک مشروط ومتردد که جزمیت وقطعیت حکم رامتزلزل سازد جداً
جلوگیری بعمل بیاید تحریر فیصله جات اگر به شکل ذیل صورت گیرد بهتر خواهدبود-:
حکم .
خالصه جریان دعوی.
خالصه تاریخ اجراآت محکمۀ با اعتراضات ومدافعات متداعیین.
دالئل محکمۀ .
 -2ورقه های بعدی حکم که به قید شماره وصفحه ضمیمه ورقه حکم میباشد بطوراتصال
تحت عنوان خالصه وقایع دعوی خالصه جریان دعوی که روئس مطالب درآن ارایه شده
باشد-دالیل محکمۀ بطورمفصل مشرح ومستند تحریرگردد.
مطالب فوق راجع به اصل فیصله هابوده که به متداعیین داده میشود امادرکتاب ضبط دعوا
تمام جریانات دعاوی –مدافعات دالیل طورمشرح تحریروقید گردد
-3فورمه ()13مندرج نشریه سيمينار سال ()47یعنی فورمه کارت معلومات اصحاب دعوی
که به فورمه ()8تعدیل واصالح شده -بایدکه کاغذآن ضخیم باشد تابه صورت درست
حفاظه شده بتواند برای حفظ ونگهداشت آنهاصندوق های آهنی تهیه گردد  -درباره اندازه
آن تجویز گرفته شود.
4چون کاپی فیصله های صادره محاکم فوقانی به محاکم تحتانی ارسال میگردد -احکام
محاکم فوقانی ازطرف محکم تحتانی درستون های معینه کارت نمبر()13مذکور خانه پری
گردد.
 -5کتاب ضبط دعوی که به فورمه ()12تعدیل شده بایدکه تعداد اوراق آن درحدود
()25ورق وطورمجلد باشد.
-6پارچه ابالغ درهر سه محکمۀ به شکل مجلد ساخته شده که دوپارچه آن به طرفین دعوی
داده شده ویک پارچه آن به کنده درمحکمۀ باقی بماند -چنان ه محکمۀ تجارتی قندهار نیز
در مادۀ ()2پاراگراف(هـ)مندرج نظریات ارسالی خود درین حصۀ ابراز نظر ومحاکم تحتانی
را به تعلیل آن مکلف وانمودکرده است.

-7دفتر محصوالت محکمۀ به شکل مجلد درآورده شده سه پارچه ساخته شود یک پارچه
آن به کنده دردفتر تحریرات بماند پارچه دومی به دوسیه قید گردیده وپارچه سومی آن
جهت تحویلی پول به شعبه محاسبه توسط مؤدی پول ارسال شود -این بود صورت تجاویز
یکه ازطرف کمیته مربوط دیوان عالی تمیز تجارتی راجع به فیصله جات وفورمه های مورد
استعمال محاکم تجارتی پیش بینی ودرآن هاتعدیالت به میان آمده به محضر مجلس محترم
سيمينار جهت غور-خوض وابراز نظر تقدیم گردید چون نمونه فیصله وفورمه های سابقه
والحقه به داخل دوسیه علیحده به هریک از مشمولین محترم سيمينار سپرده شده واینک یک
یک کاپی ازفیصله ها وفورمه جات تعدیل شده ضم این پیشنهادیه تقدیم است خواهشمند
است نمونه های مرتبه ویادرصورت لزوم شکل اصالح شده آنراکه بصورت متحدالشکل
درمحاکم تجارتی مورداستعمال قرار گرفته بتواند تصامیم الزمه اتخاذ وآنراتصویب بفرمایند.

ضمیمه پشنهاد-:اول تاریخی 49/7/6
به مجلس محترم سيمينار روءسا وقضات محاکم تجارتی:
قبال ًدرپیشنهاد شماره اول تاریخی 49/7/4کمیته تحریر که فورمه های مربوطه به تعداد
()12نمونه به غرض مالحظه مجلس محترم تقدیم گردیده ومجلس بحث دراطراف فورمه
های نمره پنجم ودوازدهم را درمورد فیصله جات محاکم وکتاب ضبط دعاوی به مجالس
آینده موکول فرموده بودند
اکنون باغتـنام فرصت خواهش میرود تالطفاً دراطراف فورمه های متذکره غور ودرآن باره
تصویب الزمه بنمایند که پیشنهاد شماره اول کمیته تحریر ناقص نمانده واکمال گردد.

-1پیشنهاد تاریخی 49/7/5

به مجلس محترم سيمينار روء سا وقضات محاکم تجارتی :
احتراماً متذکر میگردد-:
راجع به اصالح امور واجراآت اداری محاکم تجارتی – قبالً ضمن متحدالمال (-288
الی291مورخه)49/3/31به محاکم مربوط تذکراتی داده شده وتقاضا بعمل آمده بود
تانظریات ونتایج تجارب خودرا درین قسمت به کمیته تحریرسيمينار در دیوان عالی تمیز
تجارتی بفرستند ولی باوجود فرست طوالنی ومساعدی که به آن ها میسر بود وقریب
چهارماه قبل مراتب برایشان اطالع داده شده بود این آرزوطوریکه الزم بود برآورده نشده

ومانتوانستیم بصورت عمومی ازنظر یات آنها به حد اعال استفاده وبه اساس آن پیشنهاد به
مجلس محترم سيمينار تقدیم بداریم.
لهذا کمیته تحریر سيمينار تجارتی مجبوراًخود درصددآن برآمد تاپیشنهاد مطلوبه رابه
منظورتنظیم امور وسرعت عمل دراجراآت اداری محاکم تجارتی تهیه وآنرا به شرح ذیل
تقدیم .بدارد:
-1دعاوی -اعتراضات ومدافعات متداعین حتی االمکان بایست به تیپ باشد تااز
انشاپردازی هاوحشویات جلوگیری بعمل آید واجرای این عمل بایدازطرف دوائر
تحریرمحاکم تحتانی درصورت استیناف وتمیز طلبی به اصحاب دعوی تفهیم گردد.
نظریه فوق راکه ازتطویل بالطائل جلوگیری مینمایند برخی ازمحاکم تجارتی طورمجمل
درنظریات ارسالی شان تذکر داده اند.
 -2باید به تشکیالت اداری محاکم تجارتی غور ودراطراف پرسونل آنها تاجایکه امکانات
موجود باشد بحث به عمل آید وچاره سنجیده شود تاکار ها به وقت وزمانش اجراگردد
هم نان راجع به ماشین تائپ وتائپیست ویک یک نفر تحویل دار تدابیرالزمه اتخاذ گردد.
مشکالت فوق را محکمۀ تجارتی هرات وکابل درنظر یات ارسالی شان توضیح داده اند.
-3دوسیه های دعاوی وارده به محاکم بعد ازاصدارحکم قضائی درهرمرحله ازمراحل سه
گانه قضائی که کسب قطعیت میکند چنین دوسیه ها تاچندسال به خودمحکمۀ مربوطه
گذاشته شده وبعداز چقدر وقت به غرض حفظ به آرشیف مربوطه سپرده شود.
مراتب تحت سه مواد فوق به مجلس محترم پیشنهادشد البته دراطراف فقرات متذکره غور
فرموده تصویب الزمه خواهند نمود.

-3پیشنهاد سوم تاریخی 49/7/5

به مجلس محترم سيمينار روئسا وقضات محاکم تجارتی:
ذیالً موادی راکه مربوط به وظایف دوایر تحریرات محاکم تجارتی ازطرف کمیته تحریر
سيمينار تجارتی ترتیب بافته به مجلس محترم جهت مطاله وغور واتخاذ تصمیمات الذمه
توضیح میدارد:
-1دوایر تحریر محاکم تجارتی وظائف محوله خویش را مطابق با احکام مواد مندرج قانون
اصول محاکمات تجارتی وفقرات مربوط به الیحه وظایف وصالحیت مدیریت های اداری

ریاست های محاکم که به تاریخ  1348/1/11ازطرف شورای عالی قوۀ قضائیه وضع
گردیده تا جائکه به وظایف آنهامربوط بوده اجراآت نموده مسئول میباشند.
-2دوایرتحریرمکلف اند تاجدول اعالن را که از دفتر آجندا محکمۀ مطابق به ورود قضیه
وتکمیل آن گرفته بااساس هدایت رئیس محکمۀ پانزده در پانززده الی یک ماه ترتیب داده
وبه مدخل دفتر تحریرات محکمۀ که منظر عامه باشد نصب نماید -جدول مذکور به فورمه
11قید میباشد.
 -3دوایر تحریرات مؤظف اند در اثنائیکه جلسات قضائی بین خود قضات محکمۀ مطابق
مواد ( )241و ( )242قانونی اصول محاکمات تجارتی دایر باشد لوحه را که متضمن عدم
ورود مراجعین باشد ترتیب و به دروازه اطاق جلسه محکمۀ نصب نمایند.
 -4دوایر تحریرات وظیفه دارند در مواقعیکه جلسات قضائی محکمۀ به منظوراستفسار و
استیضاح ازطرفین دعوی و ابالغ حکم دایرباشد لوحه جداگانه را که متضمن آزادی ورود
سامعین باشد ترتیب و به دروازه اطاقی که جلسه در آن دایراست نصب نمایند .
 -5دوائر تحریرات مکلف اند تا مواد مربوط به حفظ و نظم جلسات قضائی که در اصولنامه
اداری محاکم عدلی و مصوبات سیمینار قضات محاکم تجارتی درج است در لوحه
مخصوص درج نموده قبل از شروع جلسات علنی به دروازه اطاقی که جلسه قضائی در ان
دائر است نصب نمایند.
 -6فیصله جات محاکم که حاوی جریانات دعاوی _ دالئل وحکم محکمۀ میباشد از طرف
دوایر تحریرات محکمۀ تایپ گردیده بعد از امضاء و مهر هئیت قضائی به اصحاب دعوی
داده شود.
خواهشمند است در اطراف مواد مرتبه و نظریاتی که درین مورد از طرف هئیت محترم
سیمینار موجود باشد تصویب الزمه بفرمایند تا مراتب آن بصورت متحدالشکل از طرف تمام
دوایر تحریرات محاکم تجارتی مراعات گردد.

 -4پیشنهاد چهارم تاریخ 1349/7/5

به مجلس محتر سیمینار روسا و قضات محاکم تجارتی!
کمیته مخصوص دیوان عالی تمیز تجارتی در قسمت انتظام جلسات قضائی محاکم تجارتی
مطابق روحیه قانون نکات ذیل را که تاحال از طرف محاکم تجارتی مراعات نشده ترتیب و
با ستحضار مجلس محترم میرساند:

قضات در حین جلستات قضائی با لباس مخصوص ملبس باشند.
-1
در جریان جلسات امتناع از دخانیات.
-2
جواب بقدر مطالبه هیأت قضائی باشد.
-3
در وقت استفسار و استجواب شخص مخاطب باید ایستاده باشد.
-4
هرگاه جلسات قضائی بطول انجامد رئیس محکمۀ بقدر لزوم وقفه موقت جلسات
-5
را اعالم میدارد -و در ختم آن جلسات قضائی مجدداً شروع خواهد شد.
اعضای محکمۀ به اجازه رئیس از متداعیین در اطراف قضیه مطروحه توضیحات
-6
خواسته میتواند.
شروع -تعطیل و ختم جلسات قضائی از صالحیت رئیس محکمۀ میباشد.
-7
خواهشمند است مجلس محترم سیمینار برای عملی شادن نکات متذکره از طرف
-8
عموم محاکم تجارتی تصویب الزمه نمایند.

 -5پیشنهاد پنجم تاریخی1349/7/6

به مجلس محترم سیمینار روسا قضات محاکم تجارتی!
کمیته مخصوص امور سیمینار در دیوان عالی تمیز تجارتی برای رفع مشکالت پاره مطالبی را
که شامل امور متفرقه میباشد ترتیب و ذیالً به مجلس محترم تذکر میدهد:
باید در قوماندانی های امنیه مرکز و والیات یک شعبه خاصی برای اجرای امور
-1
جلب محاکم مرکزی بعد از مذاکره با قوۀ اجرائیه مؤظف گردد تا شعبه مذکور روی
مسئولیت وظیفوی بطور مطلوب جلب دیوان های محاکم محکمۀ والیت محکمۀ اختصاصی
تجارتی و محکمۀ ابتدایه مرکزاجرا بدارد و یا چند نفرپولیس را برای هر محکمۀ غرض
اجرای امور جلب مؤظف گرداند .راجع به مشکالت فوق محکمۀ اختصاصی تجارتی والیت
کابل نیز در مادۀ ( )8مندرج نظریات ارسالی خو تذکر داده است.
رنگ فیصله جات وفورمه های محاکم ثالثه تجارتی بایست از هم متمایز و با
-2
اشکال ذیل بدسترس محاکم مربوط گذاشته شود:
از تمیز سبز_ از استیناف آبی و از محاکم ابتدایه شیر چائی تابه مجرد دیدن فیصله و یا فورمه
معلوم شده بتواند که مربوط کدام محکمۀ است.
تطبیق فیصله ها و فورمه های مخصوص محاکم تجارتی که پس از تصاویب سیمینار
-3
از کدام تاریخ مرعی االجرا میگردد باید وقت آن تعیین گردد.

خواهشمند است مجلس محترم سیمینار در اطراف نکات متذکره غور فرموده و در آن باره
تصویبی بفرمایند.

 -6پیشنهاد ششم تاریخی 1349/7/7
به مجلس محترم سیمینار روسا و قضات محاکم تجارتی!
قبالً طی متحد المال جدا گانه از محاکم تجارتی مرکز و والیات تقاضا به عمل آمده بود تا
مشکالت خود را از ناحیه تطبیق قوانین تجارتی یاد داشت نموده و نظریات خود را در آن
باره توضیح بدهند تا نظریات واصله از طرف کمیته تحریر مخصوص سیمینار در حالیـکه با
هم هم آهنگی داشته باشند توحید و طی پیشنهاد جداگانه به مجلس محترم سیمینار تقدیم
گردد -انیکه صورت نظریات واصله ذیالً به مجلس محترم تذکر داده میشود-:
دیوان تجارتی محکمۀ استیناف عالی مرکزی تحت مادۀ ( )1مندرج نظریات
-1
ارسالی خود راجع بدعوی متقابل چنین استهدا کرده اند!
( در مادۀ( )9قانون اصول محاکمات تجارتی در قسمت دعوی متقابل تصریح شده که
(محکمۀ که به رسیده گی اصل دعوی مجاز باشد صالحیت دارد در باره دعوی متقابل نیز
اصدار حکم نماید) اما در مواد قانون مذکور واضح نیست که آیا دعوی متقابل دعوی جدید
است یا خیر چه از مفهوم مادۀ  )122مستفاد میگردد که دعوی متقابل دعوی جدید نباشد
ولی از مادۀ ( )127قانون مذکور بر می آید که این دعوی بادعوی اصلی ارتباط نداشته و
در صورت ترک مدعی دعوی اصلی هم مدعی متقابل حق اقامه دعوی مذکور را دارد.
الف -در صورتیکه دعوی متقابل دعوی جدید باشد آیا در مرحله استیناف شنیده میشود و یا
تنها در مرحله ابتدایه شنیده شده و در استیناف مراحل بعدی آن شنیده نه میشود.
ب -آیا در مقابل یک دعوی متقابل -دعوی طرف مقابل هم شنیده میشود یا خیر کذا
محکمۀ اختصاصی تجارتی قندهار در مادۀ ( )4مندرج نظریات خود راجع به دعوی متقابل
اینطور توضیح کرده :
( در دعوی متقابل از لحاظ اینکه قرار مادۀ ( )124قانون مذکور بموجب در خواست
علیحده اقامه میگردد آیا مستند به مادۀ ( )292قانون اصول محاکمات تجارتی ایجاب اخذ
محصول را مینماید یاخیر).
هم نان دیوان تجارتی محکمۀ استیناف مرکزی در مادۀ ( )6مندرج نظریات
-2
ارسالی خویش چنین تذکر داده است-:

(راجع به ادعای موتر که اکثر اوقات از سبب گریز و فرار از تادیه محصول دولت به میان
آمده جواز سیر موتر بنام یکی اما موتر اگر دولتی باشد یا شخصی به چندین دست فروش
شده و مالیکت آن با این اساس نا معلوم و مغشوش میماند و مقررات و شرائط برای فروش
آن باید وضع گردد که تحت همان مقررات و شرائط معامله صورت گرفته و از اتالف
محصول دولت هم جلوگیری و در مقابل به اعتبار اسناد قانونی حجت وغیره گرفته شود.
کذا دیوان تجارتی استیناف مرکزی در مادۀ ( )7مندرج نظریات ارسالی خویش
-3
چنین متذکر شده اند- :
( در مورد توقف موتر صالحیت ترافیک مشخص و از طرف محکمۀ مربوط مراتب فصل
تامینات تطبیق گردد -در حصۀ جلوگیری از خساره خود موتر و سامان آن و عاید موتر
تجویز الزمه گرفته شود تا در دعاوی که بین اشخاص رخ میدهد و دعوی آن مدت زیادی
را در محاکم در بر میگیرد بیکی از جانبین خساره عائد نشود).
دیوان تجارتی استیناف در مادۀ ()14و ( )15مندرج نظریات ارسالی خود علی
-4
الترتیب چنین تذکر داده - :
در قسمت وکالت خط های تجارتی مخصوصاً راجع به گرفتن وکیل و با توکیل موضوع
قابل غور است چه باین اساس بیک جواز نامه چندین نفر کارتجارت را مینمایند.
( و در ترتیب وثایق غیر تجارتی شهود معرفت برای شناختن مقر و مقرله شرط است اما در
وثایق تجارتی از اینکه مقر نظر به جواز نامه دست داشته اش که در خود ادارۀ ثبت آن
موجود است نزد ادارۀ معرفی میباشد پس آیا حاجت گرفتن شهود معرفت خواهد بود یا نه
؟).
در مادۀ ( )4تحت عنوان مشکالت امور واجراآت اداری مندرج نظریات ارسالی محکمۀ
تجارتی قندهار مطلب فوق به این مضمون تذکر داده شده_ :
( گرچه در مادۀ ( )5وصفحه ( )63کتاب سیمینار روسا محاکم تصدیق وکالت خط ها
عالوه از قبول شاهدان معرفت ذریعه ناحیه و ذاتیه شاروالی و یا قریه دار مربوط هدایت داده
اما با آنهم قرار معلومات طرز اجرای وکالت های تجارتی در اکثر محاکم فرق دارد به این
معنی که بعضی محاکم حتی دو نفر شاهد معرفت را قبول نکرده تنها به اقرار موکل وقبول
وکیل وثیقۀ را ترتیب و بعضی محاکم نشان پنج انگشت راعلی الرغم تصریحات متحد المال
های  122الی  161تاریخی  2143(1347/1/18مورخه  1347/3/27شورای عالی

که در مورد عدم اخذ نشان های هر پنج انگشت قاضی مربوط را قابل مجازات دانسته به
اخذ یک نشان شست اکتفا مینمایند که طبعاً توحید اجراآت محاکم را مختل ساخته است-
پس هر گاه غرض سهولت در کار و توحید در عمل در حال حضور شخص موکل وکیل
فقط معرفی نمبر وجزئیات تذکره و نمبر جواز نامه تجارت و اخذ عکس و اخذ نشان های
هر پنج انگشت آنها وکالت تجارتی های داخلی و خارجی ترتیب گردد بهتر خواهد شد).
محکمۀ تجارتی والیت کابل در مادۀ ( )5مندرج نظریات ارسالی شان چنین تذکر
-5
داده اند « در موضوع حواله هر گاه مدیون دین خودرا به شخص ثالث انتقال بدهد داین ،
محال علیه نیزآنرا قبول کند اما بعد تر محال علیه از دادن دین به داین اصلی ابا ورزد و یا
افالس کند درینصورت میتواند داین اصلی از مدیون اولی تقاضای دین کند و یا چطور
صراحت قانونی ندارد.
هم نان محکمۀ تجارتی کابل در مادۀ ( )7نظریات شان چنین تذکر داده اند:
-6
موضوع سر قفلی با در نظر گرفتن محتویات مندرج متحدالمال راجع به سر قلفی و اجازه و
استجاره دکانها و سرای های تجارتی ازاین مشکل نیز عرض اندام کرده که موجر بر علیه
مستاجر ادعای کرایه و سرقلفی کرده و یا تقاضای اخراج مستاجر را از ما جوره مینماید که
متاسفانه این معضله و پی دگی امروز در شهر کابل و والیات عمومیت پیدا کرده مالک
دکان تقاضای اخراج مستاجر را از دکان ملکیت خود مینماید ولی مستاجر ادعای تادیه
سرقلفی را به مالک دکان مینماید و میگوید که سرقلفی داده ام از دکان بدر نمی شوم –
درین مورد کدام اسناد کتبی نیز دال بر تادیه سرقلفی موجود نبوده و قانون نیز عرف و تعامل
جاریه را بین تجار معتبر میداند -هرگاه مالکین اپارتمان ها و سرای ها و دکاکین مجاز باشند
که مستاجر را از مأجور بکشند و نظر به ادعای مستاجر دکان را بدیگر مقابل سرقلفی
بسپارند -هکذا مدت قرار داد در تعامالت شاروالی یکسال قید گردیده است -درین حال
مستاجر میتواند بعضی اعتراض و ادعای سرقلفی از تعامل و عرف جاریه تجارتی در باب
سرقلفی استفاده کرده بتواند -بر عالوه در مورد سرقلفی مذکور در حالیکه در تعامل بلدیه
یکسال میعاد گذاشته شده -در زمانیکه سال اکمال میگردد و مالک آن اخراج مستاجر را
تقاضا کند و مستاجر پافشاری کرده دکان را واگذار نشود آیا محکمۀ مجاز خواهد بود که
امر اخراج آنرا بدهد یا نه راه حل قانونی دراین مورد چه میباشد که از یکطرف به مالک

دکان و سرای وغیره که حق ملکیت دارند تجاوز به عمل نیاید و از جانب دیگر از تمرد
مستاجر جلوگیری شده بتواند.
محکمۀ اختصاصی تجارتی والیت کابل در مادۀ ( )2مندرج نظریات تقدیمی خود
-7
چنین توضیح میدهد-:
«قضایایکه منحیث دعوی از ادارات مربوط قوۀ اجرائیه غرض حل وفصل باین محکمۀ میرسد
اکثراً دیده شده که مدعی به تعقیب و دوران اقامه دعوی اش حاضر نگردیده و دوسیه هم دو
ماه و سه ماه و بیشتر از آن بعد از صدور قرار تصویب قضائی الینحل و ملتوی مانده است و
می ماند در هم و حالت و اوضاع که کدام قیود قانونی مبنی بر طول مدت در قانون موجود
نیست چه کرده شود».
این بودن مشکالت بعضی از محاکم تجارتی در حین تطبیق قوانین مربوطه و غیره که فوقاً به
مجلس محترم توضیح داده شد -البته در اطراف ان غور و خوض فرموده و طوریکه الزم
دانند در آن باره تصمیم الزمه اتخاذ خواهند نمود.
 _7پیشنهاد هفتم تاریخی 1349/7/9
به مجلس محترم سیمینار روسا و قضات محاکم تجارتی!
در اکثر از محاکم ممالک پیشرفته چنین معمول است که قبل از دایر شدن یک دعوی
حقوقی در یک محکمۀ ابتدایه و رسیده گی به اصل موضوع قاضی طرفین دعوی ویا وکالی
شان را بحضور خود خواسته در موضوع دعوی متنازع فیه وجریان قضیه که منجر به دعوی
گردیده بصورت آزادانه بحث و مذاکره میکند این قبیل مجالس را کنفرانس قبل از دایر
شدن دعوی میگویند -این کنفرانس برای قضات محاکم مجال آنرا میدهد که رویداد واقعه
را به اساس اظهارات طرفین اصغا وبرایش در اطراف قضیه مجهوالتی کشف گردد که
ممداودرک حقائق موضوع شده بتواند بسا میشود که این مجالس قبل از انعقاد دعوی طرفین
را به حل قضایا راضی ساخته و آن ها را از اقامه دعوی باز دارد فایده دیگر کنفرانس قبل از
دایر شدن دعوی این است که کیفیت وچگونگی محاکم را بهتر میسازد بدین معنی که
اصحاب دعوی در حین مباحثه طرفین در حضور قاضی بیشتر به کنه قضیه و تخنیک محاکم
و استداالل طرفین وارد میگردد و در نتیجه طرفین دعوی قضیه خویش را بصورت واضح تر
و یا دالیل بهتر به محکم ارایه کرده از اتالف وقت و کثرت اغالط قانونی میکاهند.

بناءً علیه نظربه فوائدیکه کنفرانس قبل از انعقاد دعوی دارد کمیته مخصوص دیوان عالی تمیز
تجارتی آنرا به حیث یک موضوع جدید که در محاکم مملکت مابی سابقه میباشد به مجلس
محترم تذکر داده و خواهشمند است در اطراف اصل پیشنهاد و امکانات تطبیق آن بحث و
مذاکره به عمل آید.

 _8پیشنهاد هشتم تاریخی1349/7/9

به مجلس محترم سیمینار روسا و قضات محاکم تجارتی!
راجع به اشخاصی که باساس احکام قطعی محاکم محکوم میگردند اما باوجود ابالغ و
تعقیبات متواتر حاضر بادای محصول نگردیده و تمرد می ورزند و صدور فیصله های
محاکم را معوق می گذارند بایست تدابیر الزمه از طرف مجلس محترم عمومی سیمینار
اتخاذ گردد.
 _9پیشنهاد نهم تاریخی 1349/7/9
به مجلس محترم سیمینار روئسا و قضات محاکم تجارتی!
از آنجا که تصاویب مجالس عمومی سیمینار که بر حسب ضرورت های مبرمه به منظور
انسجام و ترتیب امور محاکم تجارتی و سرعت در اجرای امور بعمل آمده ایجاب آنرا
مینماید که تمام پیشنهادات و تصاویب و مالحظه شورایعالی قوۀ قضائیه ستره محکمه هم
رسانیده شده و تصویب آن مقام عالی نیز در باره تطبیق آن گرفته شود بناءً علیه مراتب به
استحضار مجلس محترم رسانیده شد تا در این زمینه نظریه خود را ابراز دارند.

تصاویب
 _1تصاویب اول:

مصوبۀ تاریخی یکشنبه  5میزان  1349مجلس عمومی سیمینار قضات محاکم تجارتی-:
پیشنهاد شماره اول تاریخی  4میزان  1349کمیته تحریر سیمینار با نمونه فورمه ها و فیصله
مرتبه مخصوص محاکم تجارتی بقرار ذیل در مجلس مالحظه شد:
فورمه اقامه دعوی در محکمۀ ابتدایه اول
-1
دفتر اندراج دوم
-2
فورمه دفتر اجندای جلسات سوم
-3
فورمه شاهد چهارم
-4

فورمه فیصله جات محاکم پنجم
-5
فورمه دفتر محصوالت ششم
-6
وثیقۀ خط محاکم تجارتی هفتم
-7
فورمه کارت معلومات اصحاب دعوی هشتم.
-8
فورمه استیناف طلبی نهم
-9
 -11تمیز طلبی دهم
 -11فقرات داخلی اجندا با ایام و ساعات کار یازدهم
 -12نمونه کتاب ضبط دعاوی دوازدهم
قرار فوق در اطراف نمونه های فورمه ها از طرف مجلس عمومی سیمینار بحث و مذاکراه و
غور و تعمق به عمل آمد و در نتیجه فورمه های مرتبه باستثنای فورمه های نمره پنجم و
دوازدهم در مورد فیصله جات محاکم و کتاب ضبط دعاوی که بحث و مذاکره در باره آن
به مجالس آینده موکول گردید وموضوع تحویلی محصول محکمۀ به سیستمی که فعالً در
محاکم جریان دارد درست بوده -پارچه ابالغ حکم که از طرف محکمۀ ابتدایه تجارتی
والیت کابل تهیه و غرض مالحظه مشمولین سیمینار که بفورمه  13اصالح و از طرف
مشمولین سیمنیار مالحظه و امضاء گردیده نیز مورد قبول است.
باقی تمام نمونه ها به همان صورتیکه از طرف کمیته تحریرو ترتیب یافته بود با مختصر
اصالحات از طرف مجلس عمومی سیمینار منظور و در هریک از نمونه های اصالح شده
امضاء و نشانی شد به عمل آمد ،راجع برنگ فورمه ها و فیصله های محاکم تجارتی به
غرض سهولت در تشخیص آن ها چنین تجویز به عمل آمد که خود فیصله خطها و فورمه ها
در کاغذ سفید اما کلیشه وجداول آن ها در محاکم ابتدایه برنگ سبز در محکمۀ استیناف
برنگ نارنجی و در محکمۀ تمیز برنگ آبی باشد و هم ورق اول فیصله خطها کاغذ دبل
قیمت دار و اوراق بعدی ان به کاغذ سفید معمولی دارای چوکات رنگه که فوقاً به آن اشاره
شده باشد.
فورمه ( )8کارت معلومات اصحاب دعوی به فورمه که از طرف کمیته تحریر سیمینار تهیه
شده اندازه آن درست اما در کاغذ دبل باشد – وهم جنان صندوق های آهنی غرض
نگهداشت آنها تهیه و بدسترس محاکم قرار داده شود.

ضمیمه تصویب پیشنهاد اول
مصوبۀ تاریخی 6میزان 49سیمینار عمومی محاکم تجارتی درمورد اینکه کتاب ضبط دعوی
و صورت فیصله ها محاکم تجارتی که ب ه شکل و ترتیب باشد در اطراف آن بحث و
مذاکره زیاد بعمل آمد و در آخر به این نتیجه رسیدکه :
کتاب ضبط دعوی مطابق فورمه  12که از طرف کمیته تحریر سیمینار تهیه و
-1
ترتیب گردیده درست بوده و اجراآت قضائی محاکم تجارتی درآن بصورت مواد شش گانه
هدایت نامه ذیل صورت گیرد:
شهرت کامله اصحاب دعوی و وکالی که شامل اسم -ولد سکونت شغل-
-1
اقامتگاه جهت تعقیب دعوی نام وکیل نمبر و تاریخ وکالت خط باشد تحریر وثبت گردد.
تحت عنوان (موضوع دعوی) خالصه موضوع دعوی درج گردد.
-2
تحت عنوان( جریانات دعوی) ادعا و مدافعات اصحاب دعوی وکال وتماماً تحریر
-3
وثبت گردد.
تحت عنوان( نتیجه دعوی) نتیجه دعوی تحریر گردد.
-4
تحت عنوان ( دالیل محکمۀ) دالیل ومستندات محکمۀ تحریر گردد.
-5
در آخرحکم محکمۀ.
-6
مواد شش گانه فوق به قسم رهنماء در ورقهای اولی هر جلد کتاب ضبط دعوی طبع گردد
تا محاکم در حین اجراآت قضائی شان مواد شش گانه را با ترتیب در نظر گرفته اجراآت
شانرا تنظیم نمایند.
فیصله صادره محکمۀ که به متداعیین داده میشود مطابق به احکام قانون اصول
-2
محاکمات تجارتی درج وخالصه ادعا و مدافعات دعوی که از جریان مربوط کتاب ضبط
دعوی استنتاج میگردد یعنی نتیجه دعوی از طرف محکمۀ بادالیل وحکم محکمۀ طور مفصل
در ج گردد .اجراآت محاکم تجارتی که بصورت فوق معمول و صورت میگیرد .ایجاب آنرا
مینماید تا مادۀ ( )244قانون اصول محاکمات تجارتی تعدیل گردد.
(محل امضاء مشمولین سیمینار )

 _2تصویب دوم :
مصوبۀ تاریخی  1349/7/6مجلس عمومی سیمینار قضات محاکم تجارتی:

پیشنهاد نمره دوم تاریخ  1349/7/5کمیته تحریر سیمینار داخل سه مادۀ راجع به اصالح
امور و اجراآت اداری محاکم تجارتی و سرعت عمل و نیز غور در اطراف تشکیالت اداری
و پرسونل اداری محاکم مزبور و هم نان موضوع دوسیه قضایای فیصله شده که تا کدام
مدت در دفاتر محاکم مانده و پس از آن ادارۀ آرشیف مربوط غرض حفظ سپرده شود از
طرف مجلس عمومی قضات سیمینار مطر ح بحث قرار گرفت در نتیجه تجاویز ذیل بعمل
آمد:
الف -راجع به مادۀ اول پیشنهاد مرتبه کمیته تحریر مجلس عمومی سیمینار کامالً باآن
موافقت داشته و عیناً تطبیق آن را تصوییب می نماید.
دوم_ در قسمت مادۀ دوم از آنجایکه فورمه های مرتبه بغرض انسجام و ترتیب امور-
ترتیب و تطبیق آن در ساحه عمل محتاج پرسونل کافی و لوازم مورد ضرورت میباشد و
روئساو قضات محاکم تجارتی اسیتناف مرکزی و والیات کابل ،قندهار و هرات در مجلس
عمومی نظریات و احتیاجات خود را اظهار داشته اند لهذا مجلس عمومی سیمینار تجاویز ذیل
را در زمینه اتخاذ می نماید.
الف .چون تاجایکه معلوم است کار های محکمۀ تجارتی والیت کابل زیاد وعالوتاً تطبیق
فورمه ها چند نفر مامور جدید را ایجاب مینماید.
لهذا چنین تصویب میشود که عالوه بر تشکیل موجوده سه نفر مامور برتبه های (-8-9
 )-6و یک نفر پیاده جدید درجه  16به محکمۀ مزبور اضافه گردد و تایپست موجوده آن
محکمۀ را درجه ( )7میباشد بدرجه ( )6ارتقاء یابد و جهت تسهیل در امور جلب وغیره
یکعراده بایسکل از طرف شعبه مربوط تهیه و با ختیار محکمۀ مذکور گذاشته شود.
ب -برای محاکم اختصاصی تجارتی والیت قندهار و هرات عالوه بر تشکیل موجوده
ایزادات ذیل عملی گردد:
یک – یک نفر مامور ثبت اسناد و خصوصیات برتبه (.)6
-1
یک _ یک نفر کاتب رتبه .9
-2
یک – یک نفر تائیپست درجه ( )7با ماشین تایپ.
-3
یک – یک نفر پیاده درجه .16
-4
یک – یک نفر تحویلدار بدرجه(.)7
-5
یک – یک عراده بایسکل غرض تسهیالت جلب و احضار.
-6

بست روسای محاکم والیات قندهار و هرات که فعالً رتبه  3است برتبه  2ارتقاء

-7
یابد.
ج -دردیوان تجارتی محکمۀ استیناف تجارتی مرکز نیز عالوه بر تشکیل موجوده ذیالً ایزاد
بعمل بیاید-:
یک نفر عضو قضائی رتبه .3
-1
یک نفر مدیر تحریرات رتبه .4
-2
دو نفر مامور به رتبه های 6و.7
-3
یک نفر تحویلدار درجه .7
-4
یکنفر پیاده درجه .16
-5
یکعراده بایسکل .
-6
د -در دیوان تجارتی مقام عالی تمیز عالوه بر تشکیل مروجه باید یک نفر مامور برتبه 5
ایزاد گردد.
در مورد مادۀ  3دوسیه قضایای فیصله شده محاکم تجارتی که کسب قطعیت می
-3
نماید الی مدت دو سال در محکمۀ مربوط ضبط و پس از مرور دو سال به آرشیف عمومی
ستره محکمه جهت حفظ سپرده شود دوسیه های که از سنوات ماضی در محاکم باقی مانده
این چنین دوسیه ها از اول میزان سال  1351به بعد مطابق تذکر فوق به آرشیف مزبور-
تفویض گردد قرار فوق راجع به پیشنهاد کمیته تحریر از طرف مجلس عمومی سیمینار
تصویب بعمل آمد.
( محل امضاء مشمولین سیمینار)

 _3تصویب سوم:

تصویب تاریخی  1349/7/5مجلس عمومی سيمينارقضات محاکم تجارتی پیشنهاد نمبر3
تاریخ 1349/7/5کمیته تحریر سیمینار در مورد وظایف مدیریت های تحریرات محاکم
تجارتی در مجلس عمومی مالحظه شد چون مواد شش گانه آن کامالً معقول و متکی به
قوانین موضوعه می باشد هئیت سیمینار آن را عینًا تائید و تصویب می نماید .
( محل امضا مشمولین سیمینار)

-4

تصویب چهار:

مصوبۀ تاریخی  1349/7/5مجلس عمومی سیمینار قضات محاکم تجارتی:
پیشنهاد شماره چهارم تاریخی  1349/7/5کمیته تحریر سیمینار راجع به انتظام جلسات
قضائی ر محاکم تجارتی بداخل هفت مادۀ در مجلس عمومی سیمینار مالحظه و در اطراف
آن بحث و مذکراه بعمل آمده در نتیجه مجلس عمومی سیمینار مواد مرتبه آن را عیناً تائید و
تنها مادۀ ششم آنرا به شکل ذیل تعدیل می نماید. :
( هیأت قضائی از متداعیین با مراعات نوبت قضیه مطروحه توضیحات خواسته می تواند)
محل امضائ مشمولین سیمینار

-5

تصویب پنجم:

مصوبۀ تاریخی  1349/7/6مجلس عمومی قضات سیمینار محاکم تجارتی پیشنهاد شماره
پنجم کمیته تحریر که شامل سه فقرۀ متفرقه مییباشد در مجلس عمومی مطرح بحث و
مذاکره قرار گرفت و راجع به هر یک از فقرات مزبور تصویب ذیل بعمل آمد:
راجع به فقرۀ اول که موضوع جلب و احضار اصحاب دعوی میباشد چنین تجویز
-1
شد که بعد از تماس با قوۀ اجرائیه یک شعبه خاص در قوماندانی های امنیه والیات تاسیس
گردد 37تا جلب دیوان های محاکم والیت محکمۀ اختصاصی تجارتی و محکمۀ ابتدایه مرکز
را اجراء نمایند.
راجع به رنگ فیصله جات و فورمه های مندرجه فقرۀ دوم پیشنهاد چون در تصویب
-2
سیمینار مندرجه پیشنهاد اول در مورد رنگ فیصله ها و فورمه ها در محاکم ثالثه تجارتی
تجویز بعمل آمده باید تصویب مزبور در ساحه تطبیق قرار گیرد.
در مورد فقرۀ سوم پیشنهاد که عبارت از آغاز تطبیق فیصله ها و فورمه مخصوص
-3
محاکم تجارتی میباشد چنین تجویز میشود که بعد از تصویب شورایعالی قوۀ قضائیه و تهیه
وطبع ازاین فورمه ها پانزده روز بعد 38از وصول آن به محاکم مورد تطبیق قرار داده شود این
بود صورت تصویب مجلس سيمينار در مورد فقرات متذکره که فوقاً توضیح شد.
( محل امضاء مشمولین سیمینار )
37به ماده پنجم تصویب شورای عالی به صفح ( )111کتاب هذ مراجعه شود.
38به ماده پنجم تصویب شورای عالی به صفحه ( )111هذا مراجعه شود.
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تصویب ششم:

مصوبۀ تاریخی  1349/7/8مجلس عمومی سیمینار قضات محاکم تجارتی چنین است:
فقرۀ ( اول) نظریات دیوان تجارتی استیناف درمورد دعوای متقابل زیر بحث سیمینار روسای
محاکم تجارتی قرار گرفت با مراجعه بمواد قانون محاکمات تجارتی مشمول فصل دعوی
متقابل ذیالً توضیح داده میشود . :
حکم مادۀ ( )9قانون محاکمات تجارتی به مراجعت تائید میکند که هر گاه در
-1
دعوی متقابل یکی از طرفین دعوی را هر یک بمقابل یک دیگر مدعی و مدعی علیه متقابل
میباشند به حوزۀ قضائی محکمۀ حاکمه در دعوی اصل اقامتگاه قانونی نداشته باشد دعوی
متقابل مذکور تابع مسکن مدعی علیه نبوده محکمۀ ای که بدعوی اصل رسیده گی میکند به
دعوی متقابل صالحیت رسید گی را دارد.
مادۀ ( )123قانون محاکمات تجارتی وضاحت داده شده است که دعوی متقابل
-2
باید عالوه بر دفع دعوی اصل متضمن ادعای جدید بر علیه مدعی باشد مشروط بر اینکه با
دعوی اصل از یک منشاء بوده و با آن ارتباط کامل داشته باشد به این معنی که اتخاذ تصمیم
در یک دعوی بر دیگری موثر باشد بناءً به حکم مادۀ فوق دعوی متقابل دعوی جدید بوده
لزوماً باید در محکمۀ ابتدایه دوران یافته باشد یعنی بدون دوران در محکمۀ ابتدایه وسبق
فیصله ابتدایه در مرحله استیناف قابل سمع شده نمیتواند و البته در صورتیکه سبق دوران را
در محکمۀ ابتدایه حاصل کرده باشد در مرحله استیناف همانطور که بدعوی اصل و ارسی
میگردد به فیصله متقابل نیز وارسی بعمل می آید و حسب مادۀ  127قانون محاکمات
تجارتی در حالیکه مدعی اصل دعوی خود را ترک میکند به سلب حق مدعی علیه و مدعی
متقابل یعنی بر دوران دعوی متقابل آن موثرنبوده مدعی متقابل بدوران دعوی خود در ساحه
قانون مختار است:
دوم _ در باب چگونگی اخذ محصول دعوی متقابل در فقرۀ الف پیشنهاد ششم چنین
توضیح داده شده که « .در دعوی متقابل از لحاظ اینکه قرار مادۀ  124قانون اصول
محاکمات تجارتی بموجب در خواست علیحده اقامه میگردد آیا مستند به مادۀ ()292
قانون محاکمات تجارتی ایجاب اخذ محصول دائر شدن دعوی را می نماید ویاخیر» در باره
تعبیر و تفسیر مادۀ فوق مجلس عمومی مباحثه طوالنی انجام داده هر یک از اعضای مجلس
نقاط نظر خود را تا تحلیل و تشریح مزید مواد مربوطه به فصل دعوی متقابل ارایه نمودند

نظر به بیانات و افادات اعضا مجلس که بطور مفصل ومشرح زیر بحث قرار گرفت چنین
نتیجه بدست آمد که هر یک از اعضای مجلس تلقیات و تعبیرات فاصل را جع به مادۀ
( )124قانون اصول محاکمات تجارتی بالخصوص اخذ محصول سکوک از دعوی متقابل از
خود نشان دادند از آنجمله یک عده از اعضای مجلس باین عقیده هستند که دعوی متقابل
از دعوی اصلی منشاء گرفته صرف به همان محصولی که از درک دعوی اصلی گرفته شده
التفات گردد لیکن عده دیگر از مشمولین سیمینار با در نظر داشت مواد مربوط قانون اصولی
محاکمات تجارتی چنین ابراز نظر کردند:
که دعوی متقابل از دعوی اصلی منشاء گرفته و ارتباط با دعوی اصلی داشته باشد ایجاب
اخذ تنها پنجاه افغانی محصول صورت حال را از یکنفر نکرده بلکه از هر واحد آنها ( هر دو
نفر مدعی متقابل ) پنجاه ،پنجاه افغانی محصول صکوک اخذ شده بعداً دعوی متقابل هر
دوی آنها تحت جریان قضائی محکمۀ در آورده شود -یکعده دیگر از ذوات محترم مجلس
از ابراز رای استنکاف نموده در زمینه ابراز نظر موافق و مخالفی نفر مودند.
ذواتی که عقیده دارند در دعوی متقابل تنها یک محصول صکوک گرفته شود عبارت اند از
ښاغلونادی – فقیر زاده  ،و احدی دکتور عبدالطیف عبدالباقی  ،خالد حاجی محمد خان و
خروتی-.
ذ واتی که میگویند از دعوی متقابل دو محصول از هر دو مدعی متقابل اخذ شود عبارت اند
از ښاغلو صابر – بها -عظیم و ملیح کسانیکه رأی مستنکف داده اند جناب داکتر ضیائی و
آقای امیری.
لهذا حل این موضع را بنابر عدم صراحت قانون تابع تحلیل و تشریح مقام شورای عالی قوۀ
قضائیه دانسته تصویب میشود که در ین باره طرزالعمل قانونی محاکم تجارتی را شورایعالی
قوۀ قضائیه تعین بدارند تا به استناد آن محاکم مربوطه در آینده تعمیل نموده باشند.
 _2مادۀ دوم پیشنهاد هذای کمیته تحریر که راجع به اختالف و دعاوی وارده از ناحیه موتر
و انتقال مالکیت آن از یک شخص به شخص دیگر است در مجلس عمومی سیمینار بحث و
مذاکره طوالنی صورت گرفت در نتیجه تصویب ذیل اتخاذ شد .
ریاست ترافیک باید ترتیباتی اتخاذ کند که بمجرد خرید و فروش موتر – مراتب
-1
انتقال جواز سیر که تثبیت مالکیت را می نماید عملی شود تا باینصورت هم محصوال به
اتالف نرسد و هم از منازعه و جنجال دعاوی ناحق جلوگیری شود.

شعبات مربوط ترافیک بدون امر محکمۀ مربوطه تجارتی به توقف موتر تشبث نورزد
-2
صرف در حاالت مقتض موتر را متوقف ساخته میتواند والبته همزمان با این توقف در ظرف
پنج روز امر محکمۀ با صالحیت تجارتی را حاصل نماید.
محاکم تجارتی در خصوص معامالت و دعاوی ناشی از موتر طبق فصل تامینات و
-3
تدابیر احتیاطی قانون اصول محاکمات تجارتی رفتار نموده در حصۀ توقیف فصل تامینات
قانون مذکور را جدآ در نظر بگیرند.
موتر های که به موجب تصامیم محکمۀ ذی الحکم تحت توقیف قرار داده میشود،
-4
ریاست ترافیک باید تجاویزی اتخاذ بدارد که موتر های تحت توقیف بدرستی حفاظت شده
معروض به نقص و ضرر نگردد.
چهارم:
در خصوص مادۀ ( )4این پیشنهاد که طرق وچگونگی ترتیب وکالت خط را در محاکم
تجارتی محتوی است چنین تصویب میشود که:
در عموم وکالت خطهای تجارتی که در دفاتر ثبت اسناد محاکم تجارتی باساس اقرار مقر
ترتیب میگردد .حاجت به دو نفر شاهد معرفت نبوده مالحظه و درج نمره جواز نامه و
تذکره دست داشته مقر با گذاشتن نشان پنج انگشت مقرو مقرله بصورت فنی کافی است،
رجعت وکالت خط های تجارتی به دوایر شاروالی و غیره غرض تصدیق حاجت ندارد.
در صورت وکالت بالتوکیل ،شخص اول صالحیت دارد که وکیل بالتوکیل بگیرد – و کیل
بالتوکیل تنها صالحیت دارد که وکیل بگیرد نه وکیل باالتوکیل.
هم نین مادۀ ( )5این پیشنهاد که موضوعات حواله دین را در بر دارد ،با مطالعه
-5
جوانب کلی پیشنهاد مذکور چنین تصویب شد که  :هرگاه مدیون دین خود را به شخص
ثالث انتقال دهد داین و محال علیه نیز حواله مذکوره را قبول کند ،اما بعدتر محال علیه از
دادن دین به داین اصلی ابا و امتناع ورزد و یاافالس کند ،درینصورت داین باالی مدیون
اصلی رجوع کرده نمیتواند ،بلکه دین خود را از محال علیه به اساس قبولی که نموده است
مطالبه نماید.
راجع ب مادۀ شش پیشنهاد هذا که در حصۀ اخذ سرقفلی است باین شرح تصویب
-6
بعمل آمد:

چون موضوع سرقفلی نظر به عرف و تعامالت تجارتی بین تجار معمول و مروج است و نظر
به مواد مندرج اصولنامه تجارت در حل و فصل معامالت تجارتی «عرف» اهمیت بسـزائی
دارد و هم طبق متحدالمال های صریح صادره شورای عالی قوۀ قضـائیه محـاکم تجـارتی
صالحیت رسیده گی بدعاوی ناشی از سرقفلی را حائز می باشند لذا به عقیـده و مفکـوره
سیمینار در مورد ادعای سرقفلی و تخلیه دکاکین و اماکن تجاریه به ترتیب ذیل اقدام بعمـل
آید:
چون سرقفلی از جمله عناصر مادی یک تجارت خانه محسوب میگردد بناءً الزم است جهت
تنظیم آن با در نظر گرفتن اعتبار و موقعیت تجارتی محل وهم نان فعالیت تجـارتی وپیـدا
نمودن مشتری بیشتر ضوابطی بمیان آید باین شرح که:
-1درحالیکه اماکن تجارتی بغرض مفاد عامه استمالک وتخریب شود نه مسـتاجر اولـی
ازمالک ونی مستاجر بعدی ازمستاجر اولی ولو اینکه حقیقتآ به عنوان سر قفلی مبلغی به یک
دیگر داده وازاماکن تجارتی برای مدت قلیلی استفاده کرده باشـند،بادرنظرگرفتن پرنسـپ
قبولی ضرر درتجارت حق مطالبه واسترداد سر قفلی را ندارند.
 -2اگر مالک خواسته باشد شخصآ ملک خودرا طبق مقررات شاروالی تخریـب ومجـددآ
اعمارنماید ومالک میخواهد آنرا به کرایه مجدد بدهد مستاجر حق اولیت رابه اساس موافقـه
کرایه جدید دارد واگر مالک شخصآ فعالیت تجارتی خودرا درآن انجام دهد مکلف اسـت
طبق تشخیص محکمۀ مربوطه مبلغی را جهت تالفی محرومیت حقوق مستاجر درصـورتیکه
سرقفلی داده باشد برایش بپردازد .البته تشخیص محکمۀ مربوط راجع به تعیین مبلغ باسـاس
مدت دوام اجاره موقعیت محل ومعلومات اهل خبره وهمجواران خواهد بود.
 -3اگر مستاجر خواسته باشد بااخذ سر قفلی که مابین او وطرف مقابلش بعمل مـی آیـد
تجارت خانه رابه دیگری واگذار شود جهت حفظ حق مالکیت وشئون مالک مستاجر اولـی
مکلف است موافقت تحریری مالک را حاصل نماید ودرحال عدم موافقت مالک – محکمۀ
صالحیت دارد دالیل طرفین را تحلیل وتجزیه نموده حکم عادالنه صادرنماید.
 -4چون موضوع اخذ سر قفلی مالک ازمستاجر اولی از مستاجر بعدی نظر به عرف تجارت
جایز شناخته شده باید درحین عقد مقاوله واگذاری دکاکین واماکن تجارتی موضوع مبلـغ
سرقفلی مدت و میعاد قرار دادباساس موافقه تحریری که بین تجار معمول است بعمل آید.

 -5دعاوی سرقفلی که قبل ازتصمیم سیمینارمحاکم تجارتی در محاکم تجارتی تحت دوران
قراردارند ویا قرار بگیرد الی طی مراحل این تصویب محاکم مذکور چنین دعاوی رامطابق به
حکم مادۀ( )319قانون اصول محاکمات تجارتی ازطریق معلومات اهل خبره حل وفصـل
بدارند.
راجع به مادۀ هفتم این پیشنهاد نیز بعد از مطالبه وغور مزید سیمینار چنین تصویب اتخاذ شد
که:
-1هرگاه عریضه واوراق توسط مدعی ویاازطریق دوایر مربوط به محکمۀ تقدیم گردد امـا
مدعی غرض اقامه دوران دعوی به محکمۀ حاضر نگرددویااینکه بعـد ازارسـال ویاتقـدیم
عریضه واحضار طرفین دعوی به محکمۀ  ،محکمۀ مربوط درخصوص دوران قضـیه قـرار
قضائی صادر وبرای مدعی تعرفۀ تحویلی محصول دایر شدن دعوی رامیدهد.
اما دراین حالت نیز مدعی مذکور غائب گردید وبه محکمۀ مراجعه نمیکنـد دردو صـورت
فوق محکمۀ مربوط بااستفاده از مادۀ ( )2اصولنامه تجارت متکی به مادۀ ( )123اصولنامه
اداری عدلی عریضه مدعی را بعد ازمروردوماه به مرجع مربوط اش واپس مسترد می نماید.
 -2اگر عریضه واوراق مربوط به دعوی به محکمۀ ارسال وتقدیم شده دعوی رسمآ بموجب
قرارقضائی دایرو محصول صکوک نیز تحویل شده وبه کتاب ضبط دعوی به ثبـت رسـیده
باشد امابازهم مدعی مذکور درین حالت غائب وغرض اقامـه ودوران دعـوی اش حاضـر
محکمۀ نگردید محکمۀ چنین قضایا را بعد ازمرورچارماه طی قرار قضائی به ترک خصوصیت
فعلی انجام دهد.
 -3اگر دعوی مدعی دایر -ادعا ودفاع اولی مدعی ومدعی علیه ویاادعا ومدافعات طرفین به
کتاب ضبط دعوی ثبت وقید شده باشد وطرفین دعوی غائب وغرض انفصال دعوی شان به
محکمۀ حاضر نشدند دراینصورت محکمۀ مربوط مالحظه نماید که جریانات دعوی تکمیـل
است یانه.اگر جریان دعوی تکمیل و ایجاب توضیح را نمی نمود حکم خود را صادر نمایـد
و اگر جریان تکمیل نبوده ایجاب توضیحات بیشتری را میکرد (اما طرفین غایب و غـرض
انفصال دعوی خود به محکمۀ حاضر نشدند) محکمۀ طی قرار قضائی دعوی مذکور را بـه
ترک خصومت فعلی انجام دهد ( محل امضای مشمولین سیمینار)

 -7تصویب هفتم:
تصویب تاریخی  1349/7/9مجلس عمومی سیمینار قضات محاکم تجارتی :پیشنهاد شماره
هفتم کمیته تحریر سیمینار راجع به کنفرانس قبل از دائر شدن دعوی در محـاکم ابتدایـه
تجارتی یک موضوع دل سپ و نظر به فوایدیکه در آن مضمر است قابل تطبیق دیده میشود
مجلس عمومی در زمینه چنین تصویب می نماید که تطبیق آن فعال بطور امتحـانی از طـرف
محاکم اختصاصی تجارتی والیات کابل قندهار و هرات برای یک سال بعمل آمده و محاکم
موصوف در پایان سال نتایج حاصله از آن را بریاست تمیز تجارتی تقـدیم دارد ( .محـل
امضای مشمولین سیمینار )

 -8تصویب هشتم:

مصوبۀ تاریخی  1349/7/9مجلس عمومی سیمینار قضات محـاکم تجارتی:درصـورتیکه
محکوم علیه بدون موجب ازتحویلی محصول فیصله کناره جوئی وامتناع مـی ورزد عمـل
امتناع محکوم علیه مذکور تمرد گفته شده وغرض حمایه حقوق دولت وباستناد ازمتحدالمال
های صادره شورایعالی قوۀ قضائیه درباره مدیون متمرد مذکور غرض تعقیب جرم تمرد آن به
څارنوالی مربوط معرفی گردد(.محل امضای مشمولین سیمینار)

 -9تصویب نهم:
مصوبۀ تاریخی  1349/7/9مجلس عمومی سیمینار قضات محاکم تجارتی :نظریه کمیتـه
تحریری درمورد تقدیم پیشنهادات تصاویب مجالس عمومی سیمینار بغرض مالحظه وتصویب
شورایعالی قضائی کامآل درست ومعقول دیده میشود بایست تمام پیشنهادات وتصاویبی کـه
در مجالس عمومی به روز های مختلف به عمل آمده باضمایم آن که عبارت از نمونه وفورمه
هاباشد – به تصویب شورایعالی رسانیده شود(.محل امضای مشمولین سیمینار)
مکتوب( 49/7/11)911ریاست تمیز تجارتی به دفتر شورایعالی ع ص آمردفتر داراالنشاء
شورایعالی قوۀ قضائیه!
سیمینارقضات محاکم تجارتی که بتاریخ شنبه 49/7/4درقصر داراالمان آغاز وبتاریخ 5شنبه
 49/7/9خاتمه یافت درآن به تعداد  9قطعه پیشنهاد اتی ازطرف کمیته تحریر سیمینار بـه
مجالس عمومی سیمینار درموضوعات مختلفه تقدیم وتصاویبی دراطراف هریـک ازفقـرات
مطروحه به عمل آمد.

چون مجلس عمومی سیمینار قرار پیشنهاد شماره نهم کمیتـه تحریـر درتـاریخ 49/7/9
تصویب نموده اند که پیشنهادات مرتبه وضمائم آن به تصویب شواریعالی قضائیه نیز رسانیده
شود .اینک پیشنهادات وتصاویب مزبوربه داخل فهرست علیحده که عبـارت از()43ورق
بودبه آن ادارۀ محترم ارسال شد تاآنرا لطفآ هرچه زودتر به مالحظه وتصـویب شـورایعالی
رسانیده نسبت به طبع درنشریه جداگانه وتطبیق تصاویب متخذه به محاکم تجارتی ازطـرف
این ریاست هدایت داده شود وازاقدامات خودبما اطمینان بدهنـد(.محل امضـای رئـیس
سیمینار)
مکتوب (49/8/3-)3463داراالنشاء شورای عالی قوۀ قضائیه ف ع ج محتـرم رئـیس
صاحب دیوان تجارتی مقام عالی تمیز:
ـاویب
ـت :تصـ
ـرات شمااسـ
ـدیریت تحریـ
ـوب  1349-7-11-911مـ
ـواب مکتـ
بجـ
سیمینارتجارتی به شورایعالی تقدیم ودرنتیجه طی تصویب مورخ  1349/7/27چنین تجویز
اتخاذ گردید:
(پیشنهادات ومصوبات ونمونه های فورمه جات ودفاتر تجارتی سـیمینار قضـات محـاکم
تجارتی که به تاریخ  49/7/4آغازوبروزپنجشنبه تـاریخ  49/7/9خاتمـه یافتـه مطـرح
غوروبحث شورای عالی قوۀ قضائیه قرارگرفت.
شورایعالی دردو جلد فوق العاده تمامی پیشنهادات مصوبات ونمونه فورمه جات وفیصله هـا
وغیره را بالتفصیل وبالنوبه بررسی ومالحظه نمود بالنتیجه دربرابر ( )9قطعه پیشنهادات شامله
مصوبات سیمینار که هر کدام از آنها محتوی موادات عدیده تجاویز ذیل می باشد بتصـویب
رسید:
اول -درمورد پیشنهادات اول وضمیمه آن که ازفورمه ها ونمونه های آتی .
-1فورمه اقامه دعوی درمحکمۀ ابتدایه .
 -2فورمه دفترانداراج.
 -3فورمه دفتراجندای جلسات.
 -4فورمه شاهد.
 -5نمونه فیصله جات محاکم.
 -6فورمه دفتر محصوالت.
 -7نمونه وثیقۀ خط محاکم تجارتی.

 -8فورمه کارت معلومات اصحاب دعوی.
 -9فورمه استیناف طلبی.
 -11فورمه تمیز طلبی.
 -11فورمه فقرات داخل اجندا باایام وساعات کار.
 -12نمونه کتاب ضبط دعاوی.
بحث میراند محتویات آنها قسمآ درخود فورمه ها اصالح ومابقی مندرجات تائید گردید .لیک خاطر
نشان میشود تادروقت طبع فورمه جات ونمونه های مندرج ومنظم پیشـنهادات اول وضـمیمه آن
قطع -صحافت نوعیت کاغذ ورنگ فورمه جات وفیصله ها رادرمحکمۀ ثالثه مطابق مصوبۀ سیمینار
تعیین وتوضیح گردیده است ازطرف ریاست اداری تدابیر الزمه اتخاذ گردد.
دوم -پیشنهاد دوم که شامل مصوبۀ سیمینار بوده وازاصالح امور واجراات اداری محاکم تجـارتی
بحث رانده ومحتوی به سه فقرۀ بود چنین تصویب گردیدکه :
مادۀ دوم پیشنهادیه وتصویب بریاست اداری وریاست ذاتیه تفویض گرددتابامقایسه تشکیل موجوده
وامکانات مالی دربودجه سال  1351تکلیف شود متباقی دوفقرۀ پیشنهاد وتصویب سیمینار عینـا
تایید میشود.
سوم -فقرات سوم وچهارم پیشنهاد سوم درمورد وظایف دوایر تحریرات محاکم تجـارتی قسـمآ
تعدیل صورت تعدیل آن درمتن مواد متذکره پیشنهاد اصالح وسایر مواد آن تائید گردید.
چهارم – پیشنهاد چهارم شامل هفت فقرۀ راجع به انتظام جلسات قضائی درمحاکم تجارتی که بـه
اتکای مادۀ( )95قانون اصول محاکمات تجارتی وحکم مندرج مـادۀ ( )99قـانون صـالحیت
وتشکیالت قضائی تنظیم گردیده وازطرف سیمینار بموافقت مواد مندرج آن ابراز نظر گردیده بـود
مورد تائید شورایعالی واقع شد.
پنجم – درسطر چهارم فقرۀ اول مصوبۀ پیشنهاد پنجم عبارت (تاسـیس گردد)(توظیـف گـردد)
اصالح وعبارت (فورمه ها پانزده روز بعد از وصول آن بمحاکم مورد تطبیق قرارداده شود) به فورمه
هاازآغاز سال 1351مورد تطبیق قرارداده شود) تعدیل گردد.
ششم -پیشنهاد ششم که شامل هفت مادۀ بوده ودربرابر هر مادۀ آن مشمولین سیمینار طی فقرات
عدیده تصاویبی نموده تمام آنها ازطرف شورایعالی قوۀ قضائیه بدقت تامه مالحظه وبررسی گردیـد
ودرباره هرکدام ازمواد شامله پیشنهادیه مصوبات مربوطه به آنها ذیآل تذکر داده میشود:
الف – فقرۀ اول مصوبۀ پیشنهاد ششم را عینآ تایید مینمائیم:
ب -درفقرۀ دو پیشنهاد ششم نظر کسانیکه دردعوی متقابل به نگرفتن محصول دایر شدن دعـوی
ابراز عقیده نموده اند وگرفتن یک محصول را کافی دانسته اند تایید گردید.

ج -مادۀ سوم پیشنهاد ششم که تصویب آن شامل چهار فقرۀ بود سه فقرۀ آن طرف تائید شورایعالی
واقع ودو فقرۀ اول آن به صورت ذیل تعدیل گردید( معامالت راجع به خرید وفروش موتر خواه این
خرید وفروش طوراقساط باشد ویا طور قطعی چون این خرید وفروش موتر انتقال ملکیـت اسـت
ازدست بایع به مشتری  .لذا الزم است تا مطابق به تعامل وطرزالعمل محاکم که درحصـۀ خریـد
وفروش اموال غیر منقول موجود است ازطریق دوایر ثبت اسناد محاکم تجارتی صورت گیرد والبته
محاکم تجارتی غرض سرعت عمل تسهیل اجرای این نوع عقود ترتیباتی الزمه اتخاذ خواهد نمـود
ودراخیر فقرۀ چهارم مصوبۀ مادۀ سوم پیشنهاد ششم عبارت ذیل افزود شد:
واال شعبه مؤظف ترافیک بتاسی ازحکم مندرج مادۀ( )94قانون اساسی مسئول پنداشته میشود.
د -مصوبۀ سیمینار دربرابر مادۀ چهارم پیشنهاد ششم راجع به مصوبات وکالت خطهای تجـارتی
بود مصوبۀ مذکور را عینآ تایید مینائیم
ه -مادۀ ششم پیشنهاد ششم که مصوبۀ آن شامل پنج فقرۀ بوده فقرۀ پنجم آن تایید ودرمورد چهار
فقرۀ دیگر آن تجویز بعمل آمد تاالیحه راجع بانواع اشکال .طرزالعمل معامالت سر قفلی تهیه وبعد
ازطی مراحل قانونی مورد تطبیق قرار گیرد والی تصمیم قانونی قضـایای وارده محـاکم ازناحیـه
معامالت سر قفلی طبق مادۀ ( )2اصولنامه تجارت مطابق به رویه های قضائی که تاحاـل عملـی
گردیده اجراات صورت گیرد.
ز -مادۀ هفتم پیشنهاد ششم که شامل سه فقرۀ مصوبۀ بوده -فقرۀ دوم مصوبۀ آن تایید ودرفقرات
اول دوم آن تعدیالت ذیل بعمل آمد:
الف -سطر اول وفقرۀ اول عبارت(هرگاه عریضه واوراق توسط مدعی ویا ازطریق دوایر مربوط بـه
محکمۀ تقدیم گردد) به عبارت ذیل (هر گاه عریضه واوراق ذریعه اشخاص حقیقی وحکمـی بـه
شمول ادارات دولتی به محکمۀ تقدیم گردد) در سطر پنج فقرۀ سوم تصویب مذکور بین جمالت (
وایجاب توضیح را نمی نمود ) و( حکم خود را صادرنمایید).جمله( درختم تحقیقات از متـداعیین
استحضاری گرفته درحال عدم حضور بعد ازاعالن ) زیاد گردد.
پیشنهاد هفتم وهشتم ومصوبات آن راجع به کنفرانس قبل از دایر شدن جلسه قضائی وتمرد ازتادیه
محصول دولت عینآ تایید گردید.
بنآ مراتب فوقآ بجاللتماب شما خبر داده شد تادرمورد طبع تصاویب مذکور بحیث یـک نشـریه
مستقل به کمیته تحریروبه ښاغلی میرزادمدیر عمومی نشرات که درعین حال عضو کمیتـه تحریـر
سیمینار تجارتی نیز میبا شند هدایت الزمه بدهند .باذکر مراتب فوق اصل اوراق درظرف(ورق جنسآ
بمنظور)فوق فرستاده شد .
(محل امضای رئیس دفتر شورایعالی)ُ
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دومین سيمينار روسای محاکم والیات1351

متن بیانۀ پوهاند دوکتور عبدالحکیم ضیایی
قاضی القضات بمناسبت افتتاح سيمينار سال 1351روسای محاکم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
حضار محترم:
جای مسرت است که یک بار دیگر موقع مساعدت کرد که تمام روسای محـاکم کشـور
وسائر اشتراک کنندگان این محفل غرض تبادل نظر در موضوعات اساسی مربوط بقضـاءو
تحلیل تجارب گذشته به منظور استفاده از آن در بهبود بخشیدن وضع عمومی قضاء توفیـق
می یابیم دومین سيمينار روسای محاکم را دایر نمائیم ،اهداف مـادرین سـيمينار مطالعـه
امکانات بیشتر برای توحید مرافق قضائی محاکم افغانستان طوریکه قانون اساسـی محـاکم
نموده است میباشد ،هم چنان مطالعه تجارب سه ساله به منظور اصالح مزید طرز اجـراآت
محاکم به روشنی تجارب مذکور و بادرنظر داشت مقتضیات عصر وزمان و هکذا پیدا کردن
راههای حل عمومی برای مشکالت اساسی که قضات محاکم در عملیات قضائی با آن مواجه
می باشند نیز اهداف این سيمينار را تشکیل میدهد اهداف فوق الذکر یک بار دیگر ضـمن
پیام مبارک تاریخی  22میزان  1347اعلیحضرت معظم همایونی ارشـاد گردیـده و از آن
تاریخ به بعد ستره محکمه به صورت متداوم بذل مساعی نموده تادر راه صیانت حقوق افراد
و دولت در راه تامین عدالت در راه تحقیقات و مطالعات مزید به منظور اصـالح و بهبـود
وضع قضائی و تطبیق قوانین و احکام شرعی اقدامات موثری نموده باشد.
در مراحله اول قوۀ قضائیه متوجه موقعیت قاضی در جامعه گردید زیرا صالحیت های را که
قانون اساسی  ،فقه حنفی وسائر قوانین به قضات مفوض نموده به پیمانه بزرگ و خطیر است
که متصدی باید واجد آن او صاف حمیده باشد که احکام مقدس شریعت غـرای محمـدی
(ص) و قوانین مملکت متقاضی آنست چه قاضی در حقیقت مسندنشـین سـیدنا محمـد
مصطفی (ص) ونائب سلطان در امور قضائی حوزۀ مربوط به وظیفه خود می باشد.

برای اینکه قضات وظیفه مقدس و خطیر قضائی را طوریکه شایسته این مقام خجسته است به
درستی مقدور و بیطرفی کامل انجام داده بتوانند ستره محکمه متوجه اوضاع مادی و معنوی
قضات گردیده یک سلسله تدابیر درین ساحه اتخاذ نمود که تدابیر مذکور در ساحه عمـل
طوریکه مستحضراند موثر واقع گردیده و تطبیق تدابیر مذکور ادامه خواهد یافت.
در ساحه تامین عملی استقالل قضا طوریکه فصل هفتم قانون اساسی و سائراحکام آن حکـم
نموده اقدامات دو جانبه به عمل آمد تا از یکطرف قضات در برابر سائر قوای دولـت و از
جانب دیگر در صدور فیصله های خود در برابر ارکان مرکزی ستره محکمه مستقل بوده و
در صدور فیصله های خود تحت تاثیر عنصر دیگری به جز از احکام شرعی و قوانین نیایند.
نظریات مشورتی ادارۀ تدقیق و مطالعات در مورد مشکالت عمومی قضا بصورت یک کـل
شکل عمومی داشته وبه قضیه خاصیکه در پیش گاه محکمۀ اقامه شده منحصر نمی باشـد و
هدف آن توجه قاضی در قضاوت قضیه مورد نظر نبوده بلکه قاضی مطابق به احکام شـرع
وقانون در داخل حدود وظایف خود آزادانه به صدور حکم می پردازد.
هم نین احکامیکه توسط عرایض ارجاع میگردد ،صرف توجه قاضی را به تطبیـق احکـام
قانون و شریعت یک باردیگر معطوف می سازد و هدف آن ارشاد قاضـی در قضـیه معـین
نیست .
اما طوریکه در خطابه های گذشته نیز متذکر شده بودم استقالل قضاء چنین معنی ندارد که
قاضی حسب رأی و عقیده خود طوریکه بخواهد اجراات نماید بلکه استقالل قضاء هنـوز
هم وظیفه قضات را در موضوع تامین عدالت و پیروی از احکام قوانین و مقررات سنگین تر
می سازد.از آنجاست که مجهز شدن قضات به مسائل علمی و عملی قضائی باساس اهـداف
فوق در نظر گرفته شده است.
و به این ملحوظ از یک طرف تفتیش قضائی بیشتر از اینکه ماهیت وارسی اداری داشته باشد
هدف آموزنده دارد که قضات رادرفهم و تطبیق صحیح قانون و احکـام فقـه و قواعـد و
مقررات مربوطه متوجه می سازد و از جانب دیگر برای تقویه علمی و عملی قضاتیکه جدیدآ
شامل مسلک قضا میگردند قبل از انسالک کورس ستاژ قضائی برای مدت یک سال دایـر
گردید که نتایج آن روی همرفته مطلوب بنظر میرسد.
هم نین در ساحه تنظیم مجدد وظایف تاسیس دیوان های ریاست هـای محـاکم والیـات
بمنظور سهولت در اجرای امور و پیروی از اصل تقدم تخصص ،تغییر شکل فیصـله هـای

بعضی دیوانها محاکم ،تنظیم امور اداری محاکم از طریق وضع مقـررات  ،تنظـیم مجـدد
ادارات مرکزی از طریق وضع مقررات و تاسیس محاکم تجارت واطفال به موجب قواعـد
علیحده عبارت از اقداماتی بود که طی سالهای گذشته اتخاذ گردیده و نتایج آن تـا کنـون
قناعت بخش است البته بعضی مشکالت عملی ناشی از آن درین سيمينار غـرض بهبـود و
اصالح مزید نیز مطرح شده میتواند
اما طوریکه فوقا گفته شد در سيمينار موجوده اولین هدف ما با پیروی از مادۀ ( )114قانون
اساسی مطالعه امکانات سلسله اصولی است که توحید مرافق قضائی افغانستان را تامین نموده
بتواند.
درحال حاضر با اصالحاتی که به عمل آمده ویاتوحید فهم در تعبیر قـانون کـه از اهـداف
سيمينار سال 1347بود هنوز هم رویه های محاکم افغانستان متناسب بـه هـم نبـوده و
اختالفات نظر قابل مالحظه در اجراات و احکام محاکم مشهود است در وضع موجود توحید
رویه ها عموما در قضایایکه به آن راجع میگردد در تمییز میسراست و آن کافی نیست زیرا
پیروی از اصل مرکزیت ادارۀ ضرورت اصل اعتماد به قضاء تطبیق صحیح قانون و فقـه در
نتیجه تامین عدالت بوجه احسن مستلزم آنست که اجراات و فیصله های محاکم افغانسـتان
در احوال و قضایای مشابه ماهیت شبیه هم باشد.
برای نیل به این منظور ستره محکمه درک نموده که لزوم و حدت مأخذ معتبر ومکمل فقهی
و قواعد کلی فقه حنفی به زبان های رسمی و استفاده مردم و محکمۀ ازعین ماخـذ یکـی
ازوسائل مهم توحید مرافق قضائی به شمار میرود و محکمۀ و مردم را از مراجعـه بـه آرای
متعدد فقهای حنفی در مصادر مختلف فقهی که تشخیص رای راجح و مفتی به رااز غیـر آن
دشوار میسازد تا حدی بی نیاز ساخته و سهولت قابل مالحظه ای را به مردم و محکمـۀ بـه
وجود می آورد.
به تعقیب این هدف در مسائل حقوقی که می تواند برای نیل به هدف مذکور مفید و جـامع
دانست برخی از مأخذ هم اکنون ترجمه و طبع گردیده که عبارت است از ترجمه هدایـه و
تالیف رهنمای معامالت متکی به مجله االحکام،اهم ادله اثبات دراسالم جلـداول وششـم
شرحه االتاسی مجله االحکام چهار جلد متباقی تا اوائل سال آینده طبع و ترجمه خواهد شـد
در ساحه رسیده گی به قضایای جزایی تدوین قاعده کلی فقه و علم حقوق به حیث رهنما در
مسائل جزایی ضروری بنظرمیرسدتابافهم کلیات مسایل جزایی درصدوراحکام هماهنگی تامین

گرددمسوده رهنمای قواعدجزایی به تاسی ازحکم مادۀ (69و)112قانون اساسی که چنـین
مشعراست .
مادۀ 69به استثنای حاالتیکه برای آن طرز العمل خاصی درین قانون اساسی تصریح گردیده
قانون عبارت است از مصوبۀ موافق هردو جرگه که به توشیح پادشاه رسیده باشددر سـاحه
که چنین مصوبۀ موجود نباشد قانون عبارت است از احکام فقه حنفی شریعت اسالم.
مادۀ ( 112محاکم در قضایای مورد رسیده گی خود احکام این قانون اساسـی و قـوانین
دولت را تطبیق میکنند .هرگاه برای قضیه از قضایای مورد رسیده گی در قانون اساسـی و
قوانین دولت حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از اساسات کلی فقه حنفـی شـریعت
اسالمی در داخل حدودیکه این قانون اساسی وضع نموده در چنین احوال حکمی صـادرمی
کنند که در نظر شان به بهترین صورت ممکن تامین نماید،تنظیم گردیده است که در صورت
مطالعه وتائید آن توسط سیمینار مورد استفاده قرار میگیرد البته در سایر موارد شخصی کـه
توحید مسائل کلی فقه حنفی وتهیه آن مورد نیاز است سـيمينار روی آن بحـث و تجـویز
مقتضی خواهد گرفت ،باتذکر مختصر اهدافیکه سيمينار به آن منظور دایر میگردد از بارگاه
خداوند استدعا دارم که این سيمينار در حدود احکام قانون اساسی و سائر قوانین وفقه حنفی
شریعت اسالمی در حل مشاکل اساسی که موجب تشویش مردم و اشکال محاکم میگـردد
بوجهیکه عدالت را با سرعت عمل بیشتر و سهولت ممکن تامین نماید.
توقع دارم درین سيمينار قدم مثبتی در راه تعقیب اهدافیکه به حیث یـک امانـت بـزرگ
اعلیحضرت معظم همایونی ضمن پیام مورخه ( )1347/7/22ارشاد فرمـوده و عنـاوین
اهداف این سيمينار را تشکیل میدهد باموفقیت بر دارد.
با این استدعا و توقع به نام خداوند بزرگ (ج) این سيمينار را افتتاح مینمایم.
سيمينار روسای محاکم منعقده سال 1351
سيمينار روسای محاکم مرکزو والیات که بساعت ده قبل از ظهر روز پنجشنبه  15میـزان
 1351توسط جاللتماب پوهاند دکتور عبدالحکیم ضیائی قاضی القضات در قصر داراالمان
افتتاح گردید مدت ( )19روز دوام نمود و بتاریخ ( )4عقرب بپایان رسید.
تعداد مشمولین این سيمينار بصورت مجموعی بر ()82نفر بالغ میگردد.
قاضی القضات ،قضات ستره محکمه  ،رئیس محکمۀ استیناف عالی مرکزی روسای بعضی از
دوایر مرکزی ستره محکمه و بعضی از اعضای دیوانها عالی تمیز روسای دیوانهای محکمـۀ

استیناف عالی مرکز،روسای محاکم والیات  ،مشاورین و بعضی آمرین شعبات مرکزی ستره
محکمه  ،روسای محاکم اختصاصی و روسای دیوانهای محکمۀ والیت کابل در این سيمينار
اشتراک داشتند.
سيمينار بدوکمیته یعنی کمیته فقه و قانون و کمیته حقوق عامه اسناد ووثایق منشعب گردید.
در کمیته اول بتعداد ( )65فقرۀ و درکمیته دوم ( )59فقرۀ مطرح غـور و مباحثـه قـرار
گرفت.
رئیس محکمۀ استیناف عالی مرکزی وظیفه منشی داراالنشای سيمينار را بعهده داشتند.
هم نان عده از کارمندان ستره محکمه در عضویت داراالنشاء اشتراک داشتند.

قواعد مربوط به سمع وعدم سمع دعاوی در محاکم
متن پیشنهاد:
در موضوع عدم سمع در مورد شکلی دعوی که منجر به قطع مخاصمت گردیده موجبـات
ضیاع حق مدعی و مستلزم احقاق غاصب در دعوی غصب می گردد درین مـوارد مجـوزه
ایکه مشکالت مذکور را رفع نماید طبق مذهب حنفی اتخاذ گردد.
تصویب :تاجایکه در عمل دیده شده است اکثر فیصله های محاکم مبنی بر عدم سمع ناشـی
از نواقص جزئیه بوده است که در شکلیات دعاوی وجود داشته مثالٌ عـدم ذکـر یکعـده
اصطالحات و یا کلمات مخصوصه که از سابق در رویه قضائی ما راه یافته اسـت و اصـال
درماهیت دعوی دخیل نمی باشد موجب آن گردیده است تا محاکم این چنـین دعـاوی را
ناقص دانسته به عدم سمع آن که منجر به قطع خصومت میگردد حکم نمایند که درین موارد
تامین عدالت به نحو شایسته انجام نیافته حتی حقو مدعی نسبت عدم تکمیل شکایات جزئـی
در دعاوی ارایه یافته به تلف می رسد و از طرفی واقعیت جامعه ما مبین این امر اسـت کـه
اکثر اصحاب دعاوی بی خبر بوده و مراجعات گوناگون نزد دعوی نویسان مشکل را بیشتر
ساخته که نیابت هم و نارسایی ها باعث محرومیت از حق گردد.
قوانین نافذه کشور تاجایکه از نص و روح یکعده مواد آن فهمیده می شود راه را برای چاره
جویی هموار ساخته و مزیداٌبرای اینکه این نا رسایی ها تاحدود امکان ازبین برده شـود بـا
استفاده از دساتیر کلی فقه حنفی که منبع بزرگ حقوق افغانستان را تشکیل میدهد یک عده
قواعد مربوط به این موضوع از متون فقهی توحید و هم جهت تطبیق این قواعد عجالتا یـک

تعدا فورمه ها طور نمونه طرح گردیده و قرار است در آینده برای تمام انواع دعاوی فورمـه
های مناسب نیز ساخته شود و به دسترس محاکم قرارگیرد تا حین رسیده گی بدعاوی معیار
درستی برای ارزیابی نزد محاکم وجود داشته باشد.
درموردیکه این قواعد به توضیح و تحلیل مواد قوانین موضوعه
ارتباط داشت از مواد مذکور در حواشی نام گرفته شده به آن مراجعه شده میتواند و در آینده
که کلیه انواع فورمه ها به شکل رساله علیحده ترتیب میگردد متن مواد متذکره قانونی نیـز
یکجا و توأم به آن طور ضمیمه به دسترس محاکم قرار داده میشود تادر صـورتیکه قـوانین
مذکور در محاکم وجود نداشته باشد با مراجعه به آن استفاده به عمل آمده بتواند وقواعـد
مذکور عبارت است از مقررات مربوط به سمع و عدم سمع دعاوی در محاکم.

قواعد مربوط به سمع و عدم سمع دعاوی درمحاکم:
مادۀ  – 1مدعی مکلف است در دعاوی که به محکمۀ تقدیم میدارد همان شرایط عمومی و
خصوصی دعاوی که در مادۀ ( )64الی ( )111اصولنامه حقوقی عدلی منـدرج اسـت در
نظرگیرد.
مادۀ  – 2درحالیکه دعوی مدعی واجد شرایط مادۀ اول این تصویب و مقررات راجحـه
فقهی باشد محکمۀ مکلف است دعوی را سمع نماید.
درموردیکه تنافص و ابهام در دعوی موجود باشد یا ابهامی در بعضی شرایط دعوی دیده شود
محکمۀ می تواند با اتکاء از مادۀ ( )18و بند (ه) مادۀ  69اصـولنامه اداری استیضـاح
تحریری از مدعی بخواهد تاتناقص و ابهام دعوی رفع گردیده موجبات عدم سـمع را بـار
نیارد.
مادۀ  – 3کوشش شود که بدون شرایط عمومی و خصوصی دعوی ذکر کلمـات حشـو
وزایدو یاجمالت فاضله غیر ضروری دردعوی ذکر نشود(.39
هم نان کلماتیکه درمجلس قضاء حضور مدعی و مدعی علیه را افاده کند ذکر الفاظ مذکور
(هذا) و (هوء الء) تکرار الزم نیست.

 -39مثل ذکرکلمات مالکیت ومملوکیت وساکن دارامن وعدل واالسالم دردعوی قتل ویا ذکرمکان ایفـاء
وتعیین مکان عقد درقرض باحدود وذکر الفاظ حروآزاد .

مادۀ  – 4برای اینکه درحصۀ مدعی علیه نیز یکنوع تحدیدات و قیود قانونی مراعات شده و
از تقدیم دفوع فاسده جلو گیری به عمل آید الزم است محاکم هدایات مـواد ( 164الـی
 )175اصولنامه حقوقی عدلی را در مورد دفاع وجواب مدعی علیه جدا مدنظر داشته باشند
نقل دعوی مطابق به مادۀ ( )38اصولنامه اداری وقتی به مدعی علیه غرض ارایه دفـاع داده
میشود که وجه دفع خود را قبال بیان کرده باشد.
مادۀ  – 5به غرض بهبود اجراات محاکم وحتی االمکان متحد الشکل نمودن امور محـاکم
فورمه های مطبوع که شامل شرایط عمومی و خصوصی دعاوی باشد بدسترس محاکم ابتدایه
و مفتشین قضائی قرار داده شود تا محاکم در اجراات خود شرایط دعاوی رامد نظر گرفته و
مفتشین قضائی نیز در وقت وارسی امور محاکم خارج شرایط مندره فورمه ها کسی را مورد
باز پرس قرار ندهد.
مادۀ  – 6عرایضیکه متضمن مبادی و اجمال دعوی بوده و به نام استدعاء یاد میشـود بـه
غرض هم آهنگی و قسما جلوگیری از فیصله های عدم سمع که مادۀ ( )33اصـول نامـه
اداری توافق دعوی با محتویات عریضه حتمی پنداشته شـده بهتـر اسـت مطـابق مـادۀ
()34اصولنامه مذکور عرایض حقوقی مستقیما به محکمۀ تقدیم شود.
مادۀ  – 7این مقررات پس از تصویب شورای عالی قوۀ قضائیه و یک مـاه بعـد از نشـر
درجریده رسمی قابل تطبیق است.

قاعدۀ تفسیری در بارۀ مادۀ ( )136اصولنامه اجراات اداری
متن پیشنهاد:
دعاوی کم ارزش تا حدود نصاب محکمۀ ابتدایه باید به رویت اصل ورقه عرض مورد رسیده
گی قرار گیرد ترتیب صورت دعوی به شکل ووضع موجوده ضـروری نیسـت و موجـب
اشکال میگردد.
مادۀ  – 1دعاوی کم ارزش به دودسته تقسیم میشود:
الف :دعوی کم ارزش در صورتیکه مدعی بها منقول باشد.
ب :دعوی کم ارزش در صورتی که مدعی بها غیر منقول باشد.
مادۀ – 2دعاوی کم ارزش که مدعی بهای آن غیر منقول باشد و اندازه مدعی بها یـا ارزش
مدعی بها از پنج هزار افغانی زیاد تر نباشد حکم دعوی بسیط را دارا میباشد.

مادۀ  – 3در دعوی بسیط منقول محکمۀ باید به استناد حکم مادۀ  136اصـولنامه اداری
محاکم برویت عریضه مدعی و بیانات مندرج عریضه مذکور که مقدار ،جنس و قیمت مدعی
بها تعیین شده باشد اکتفاء نماید و از مکلف ساختن مدعی به آوردن صورت دعوی تحریری
صرف نظر نماید و بادر نظر گرفتن اسباب حکم فیصله خود را صادر نماید.
مادۀ  – 4دردعاوی بسیط که مدعی بهای آن غیر منقول باشد صورت دعوی تحریـری از
طرف مدعی شرط میباشد.
مادۀ  – 5اگر صورت دعوی مدعی طوری باشد که یکی یا بعضی از شرایط عمومی یعنـی
شرایط کلیه و ضروریه ویا شرایط فرعی یعنی شرایط فاضله غیر ضروریه در آن موجود نباشد
قاضی محکمۀ مختص به رسیده گی دعوی بعوض مستردکردن دعوی غرض تصحیح دعوی
خودش به استیضاح پرداخته و ذریعه استیضاح دعوی مذکور را تصحیح و تکمیل بدارد.
مادۀ  – 6در تعیین و تثبیت قیمت مدعی بهای غیر منقول الزم است.
تا قناعت اصحاب دعوی عندالمحکمۀ اخذ گردد و تصدیق دو نفر مصدق در باره قناعـت
مذکور شرط دانسته می شود.
مادۀ  – 7در صورت اختالف در تعیین ارزش مدعی بهای غیر منقول علم قاضی کفایت می
کند اما بهتر است قاضی بر عالوه آن در تعیین ارزش مدعی بها از اهل خبره معلومات حاصل
نماید.
مادۀ  – 8این قاعده پس از تصویب شورای عالی قوۀ قضائیه و یک ماه بعد از نشر درجریده
رسمی قابل تطبیق است.

قواعد مربوط در موارد بطالن در قضایای حقوقی
متن پیشنهاد:
موارد بطالن مربوط به مسائل جزایی در قانون اجراات جزایی توضیح گردیده و در مـوارد
حقوقی به حیث مقره تفسیر و تشریح گردد.
تصویب :در موارد بطالن در قضایای حقوقی باوجود آنکه در فقه حنفی اساسـاتی موجـود
است ولی تاکنون به صورت یک مقرره قانونی طرح وتنظیم نشده است بنا بران بـه اتکـاء
مادۀ ( )112قانون اساسی مقررات فقهی تطبیق میشود برای اینکه مشکالت عملی در تطبیق
مقررات فقهی برای محاکم عاید نشود احکام آتی که متکی به کلیات و جزئیات فقهی است

با در نظر داشت مواد سایر قوانین برای تفکیک حاالت مختلف فیصله از قبیل بطالن و فساد
و نقصان قرار ذیل تعریف و تصنیف میگردد.

الف :قسمت بطالن فیصله:
بطالن فیصله در صورت عدم مراعات قانون در اجراات اساسی که وصفا و ذاتـا دعـوی و
جریان محاکم و حکم صحت نداشته مصداق پیدانموده در مورد ذیل می تواند سراغ نمود.
 – 1ارکان اساسی قضاء درفیصله موجود نباشد مانند عدم وجود مدعی یا مدعی علیـه یـا
قاضی با صالحیت محکمۀ .
 – 2یکی از طرفین دعوی قطعاصالحیت مخاصمه را نداشته باشد مانند اینکه دعوی مستقیما
باالی صغیر یا مجنون اقامه شده یا صغیر و مجنون مدعی قرار گیرد که وصی ،ولی ویـاقیم
تعیین نشده باشد یا اینکه وکیل ووصی خارج صالحیت خود ها اجراات نموده باشد.
41
 – 3به مدعی بهای که محتمل الثبوت نبوده حکم قضائی صادرشده باشد .
 – 4موضوعات اختصاصی از قبیل تجارتی و حقوقی عامه در ابتدایه عادی فیصـله شـده
باشد.
 – 5احکام مواد (115و  )121اصولنامه حقوقی عدلی وفقرۀ الف مادۀ ( )251و مـواد
(251الی  )258اصولنامه اداری نیز بائیست تحت موارد بطالن قرار داده شود.
 – 6اگر فیصله از محکمۀ تحت حکم آمده باشد در این صورت به اساس استدعای شخص
غیر قانع موضوع به داخل میعاد قانونی استماع دعاوی به محکمۀ باالتر تحت غـور گرفتـه
شود بعد از بطالن فیصله اگر فیصله از نگاه موضوع و حوزۀ قضائی صادر شده باشد مـثالً
موضوعات تجارتی باشد با ئیست به محکمۀ اختصاصی همان موضوع و یابه همان محکمـۀ
داخل حوزۀ قضائی قضیه ارجاع و اعاده شود مگراینکه قانون صریحا خـالف آن را حکـم
41
کرده باشد .
 -41زیرا دعوی چیزیکه عقدیا عالظ مستحیل باد صحیح نیست  .مثال مستحیل عقلی  :مـدعی بـاالی
شخصیکه سن اوازمدعی زیاد باشد بانسب اومعروف باشد دعوی ابنیت نماید.
مثال مستحیل عادی  :شخصی مشهور به فقر دعوی قرض اموال عظیمه رابه دفعه واحده بـاالی شخصـی
دیگری نماید .
 -41ماده ( )14قانون محاکمات تجارتی – اگریکی ازطرفین دعوی برصالحیت محکمه ای که به دعـوی
مذکور رسید گی میکند اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را به همان محکمه قبل ازاینکـه محکمـه

 – 7اگر فیصله به اعتبار ارکان اساسی قضائی عدم صالحیت مدعی و مدعی علیه ویا مخالف
42
مذهب مورد بطالن قرار گرفته باشد دراین صورت به محکمۀ اولی اعاده گردد..

ب – قسمت فساد فیصله:
فساد آن حالتی است که موضوع به اعتبار ماهیت دعوی صحیح بوده ولی نسـبت وجـود
شرط از جمله شروط که باعث نقصان و ضعف دعوی و یا باعث نقصـان وصـف حکـم
میگردد قابل نقض دیده میشود مثالً قاضی اهلیت شرعی مخاصمه را مراعات ننماید موضوع
در محکمۀ والیت نقض و قابل دوران استینافی می باشد چنان ه امثله مذکور قرار ذیل است:
 – 1دعوی مشتمل بر شرایط صحت دعوی نبوده و محکمۀ به سـمع آن فیصـله صـادر
43
نماید.
44
 – 2شهادت غیر مقبوله را قبول ویا شهادت مقبول را رد نماید.
45
 – 3دفع صحیح را نشنود ویادفع فاسد را استماع نماید.
 – 4وباقی موارد آن در اصولنامه حقوقی عدلی واصولنامه اداری و مقررات فقهـی واضـح
46
است.

مذکور به رسید گی اصل موضوع آغاز نماید تقدیم کند ودرغیر آن چنین محسوب میشود کـه صـالحیت
همان محکمه راقبول کرده است .
 -42فیصله درچنین حاالت الفیصله بوده باطل میبا شد چنان ه اگر محکمه حکم به صحت نکـاح بـدون
شهود نماید .
 -43چنان ه دردعوی اشیای مستهلکه جنس  ،نوع وقیمت آن بیان نشده باشد قاضی دعـوی مـذکور را
سمع کرده باشد .
 -44مانند شهادت محدود فی القذف یا شهادت به زاید ازمدعی بها قبول شده باشد .
 -45چنان ه مدعی علیه دفع ایفاء را نماید قاضی آن رانشنود .
 -46بعضی ها گمان می برند که احکام غیابی مخالف فقه حنفی شریعت اسالم است درحالیکه فقه حنفـی
درموضوع احکام غیابی بحث های مفصلی دارد واین معضله را به طریقه معقولی که مصـلحت حاضـر
وغایب هردو درآن سنجیده شده است حل نموده است چنان ه ابویوسف شاگرد بزرگ ابوحنیفـه واولـین
قاضی القضات اسالم فرموده است ( باید قاضی شخصی را بادوشاهد به خانه شخص غایب بفرستد ودرخانه
خصم مذکورسه روز به صدای بلند گوید ای فالن قاضی محکمه گوید که همراه مدعی خود بـه محکمـه
حاضر شوید درغیرآن ازطرف شما وکیل مقرر وشاهدان مدعی درحضور وکیل شما شنیده میشود هرگـاه

ج – قسمت نواقض فیصله:
فیصله های ابتدایه که از موجب بطالن و نقض بر کنار بوده الکن بعضی نقایض یا اشتباهات
سهو وخطا در بعضی اجراءات فیصله به مالحظه برسد مانند اینکه فیصله ابتدایه در تزکیـه
سری شهود بعضی الفاظ آن مانند لفظ مقبول الشهاده ذکر نشده باشد یا تزکیه سری یاعلنی
از یک نفرشده باشد یا نقصان در نوع حلف مدعی علیه باشد در چنـین حالـت محکمـۀ
استیناف میتواند فیصله مذکور ابتدایه را واپس جهت استدراک نقصان به اتکاء حکم مـواد
(267و  )271اصولنامه اداری با حفظ روحیه مادۀ ( )24قانون تشـکیالت و صـالحیت
قضائی به محکمۀ ابتدایه مربوط ارجاع نماید تادر همان فیصله اولی به اصـالح و تکمیـل
نواقص پرداخته باشد.
د -این قواعد پس از تصویب شورای عالی قوۀ قضائیه و یک ماه بعد از نشر درجریده رسمی
قابل تطبیق است.

قواعد مربوط به احکام غیابی در قضایای حقوقی
برای اینکه مشکالت عملی محاکم حتی االمکان تقلیل یافته بتوانـد و هرشـخص بتوانـد
مدعیات و مدافعات خود را به طور مفصل و مدلل به محکمۀ تقدیم و در وقت ضرورت در
شخص غایب حاضر گردید خوب و درصورتیکه حاضر نشود قاضی ازطرف شخص مذکور وکیلی رانصب و
درحضور وکیل مذکور به سمع شهادت واصدارحکم می پردازد ) .
عالوه براصل فوق فقها درجاهای متعدد احکام غیابی را جایز دانسته اند مثال شخصی چیزی را بـه شـرط
خیاری خریده بعدا به روز معین همان چیز را به اساس خیار مذکور به فروشنیده مسترد مـی سـازد ولـی
فروشنده خود را غایب می سازد قاضی ازطرف غایب وکیلی رانصب و به حضور وکیل اصدرا حکم مـی
نماید .
طریقه ایکه امروز برای احضار متخاصمین مروج است به شکل موجود خالی ازضررر نیست چه محاکم می
کوشند توسط جلب های متعدد شخص غایب متمرد را به محکمه به وسیله قوه پولیس حاضر سازد ایـن
طریقه برای شخص غایب و حاضر مشکالتی را بار اوردنی است زیرا حاضر مجبور است تا حاضر گردیدن
شخص غایب انتظار کشد و به تجربه ثابت شده است که این انتظار دراکثر حاالت ماه ها وحتی سالها ها را
دربرگرفته وقوه پولیس به احضار شخص مجلوب موفق گردیده نمی تواند  ،دراین وقت خصم حاضر گردید
مدت ها منتظر حاضر شدن شخص غایب می ماند ازجانب دیگراحضار شخص به جبرواکراه تجاوز به حریت
شخص تلقی میشود .

آن ایضاحات تعدیالتی را وارد سازد ،درفقه حنفی ضروری است که متخاصمین درمجلـس
قضاء حاضر باشند و قضاء برغایب یا برای غایب بدون مصلحه شرعی جوازندارد ولی گاهی
اتفاق می افتد که یکی از متخاصمین برای حل وفصل دعوی خود حاضر نمی شود مصلحت
شرعی تقاضای عدول از اصل قیاسی فوق را ایجاب و قضاء برغایب ضروری شمرده میشود.
قضا بر غایب یا احکام غیابی مخالف قیاس و به روی ضرورت به حکـم استحسـان جـایز
گردیده تا اشخاص متمرد دعوت محاکم را قبول واوامر قانون را امتثال نمایند.
برای رفع این مشکل بهتردانسته شده تا مطابق به حکم مواد ( )19و ( )112قانون اساسی به
فقه حنفی مراجعه و احکام غیابی حسب مقررات فقه تنظیم گردیده و در معرض اجراء قـرار
داده شود.
احکام مذکور قرار آتی است.
احکام غیابی به سه دسته تقسیم میشود.
_1درصورتیکه یکی ازمتخاصمین ازحضوربه محکمۀ تمردنماید.
 – 2احکامیکه به اساس تمردیکی از متخاصمین از موافقه در محکمۀ بعد از حضـور شـان
صادر میشود ،یعنی یکی از متخاصمین به محکمۀ حاضر میشود ولی درجلسه قضائی حضور
به هم نمی رساند و خود را از جلسه قضائی غایب می سازد.
 – 3احکامیکه بر غایب به حضور وکیل حکمی اوصادر میشود این حالت بـه دو صـورت
تحقق میپذیرد.
اول – اینکه چیزیکه بر غایب دعوی گردیده به طور حتمی سبب چیزی باشد که بر حاضـر
دعوی شده است مثالً شخصی دعوی نماید.که این محدوده حق و ملک فالن شخص غایب
بوده که باالی مشتری هذا در بدل ثمن معین به فروش رسانده و من شفیع این محدوده هستم
درصورتیکه شفیع دعوی خود را به بینه ثابت سازد قاضی محکمۀ به خرید و فروش محدوده
مذکوره بر شخص حاضر و غایب هردو حکم صادر می نماید زیرا شراء مدعی بها از غایب
سبب دعوی شفیع بر شخص حاضر است.
دوم چون هر یک از ورثۀ قایم مقام مورث خود است بناءٌ حکمیکه بر یک وارث بناء به بینه
صادر میشود باالی وارث غایب نیز تطبیق می شود وحکم مذکور به وارث غایب نیز سرایت
میکند

مراداز احکام غیابی قسم اول و دوم آنست اماقسم سوم بدون تردید حیثیت احکام و جاهی
(حضوری) دارد برای سهولت فهم میتوانیم احکام غیابی را به دو فصل تقسیم نمایم ،فصـل
اول محاکم ابتدایه فصل دوم محاکم مرافعه (استیناف) اما محاکم تمییزضرورت به احکـام
غیابی ندارد زیرا وظیفه تمییزاساسا نقض و ابرام است و به جز در حـاالت منـدرج مـادۀ
()264اصولنامه اداری و مادۀ ( )33قانون صالحیت و تشـکیالت قضـائی بـه حضـور
متخاصمین ضرورتی محسوس نمیشود.
فصل اول -:محاکم ابتدایه:
مدعی : -هرگاه استدعای شخص ازراه شعب مربوط ویا مستقیماً از جانب صاحب دعـوی
به محکمۀ تقدیم گردد بعدا عارض مدت دو ماه به محکمۀ راجع به استدعای تقدیم داشـته
اش حاضر نشود و نه وکیل قانونی خود را به محکمۀ بفرستد استدعای مذکور باطل گردیده
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دعوی شخص مذکور بدون استدعای جدید قابل سمع نیست.
 : -2درصورتیکه عریضه مدعی به محکمۀ تقدیم گردید و بعدا خودش حاضر نگردیـد و
مدعی علیه حاضر خواهش جلب طرف مقابل را نماید محکمۀ بر حسب هدایت مادۀ ()43
اصولنامه اداری به جلب مدعی می پردازد هرگاه مدعی حاضر گردد دعوی طـرفین تحـت
دوران قرار می گیرد و اگر مدعی باوجود سه جلب به محکمۀ حاضر نشود محکمۀ حسـب
هدایت مادۀ ( )123اصولنامه اداری استدعای مدعی را باطل می سازد.
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در ینصورت مدعی علیه حق مطالبه جبران خساره را دارد
 -47ماده  123اصولنامه اداری
 -48بعضی ها گمان می برند نظر به مقررات شرعی مدعی هرزمان خواسته باشد دعوی خود را ترک نماید
به خصومت مجبور نمی شود درحالیکه مدعی به خصومت تا وقتی مجبور نمی شود کـه اسـتدعا را بـه
محکمه تقدیم نکرده باشد درصورتی که مدعی استدعا وعریضه به محکمه تقدیم نماید بعـد از آن مجبـور
است که یادعوی خود را ترک و خصومت راقطع نماید و یا دعوی خود را پیش برد زیرا شریعت اسالمی
جامع مصالح شرعی است و چقدر بعید ازعدالت است که مدعی علیه به انتظار ترحم و عدالت مدعی با شد
ونتواند برای امور ومشاغل زندگی به کدام جای سفر نماید و همیشه درخوف وهراس جلب محکمه باشد
روی همین منظور وتحقق عدالت واقعی بوده که وزارت عدلیه درسابق به تمام محاکم متحد الماـل ابـالغ
داشت که بعد از وصول عرایض به محکمه محاکم مکلف اند به اساس درخواست مدعی علیه بـه جلـب
مدعی اقدام و بعد ا به حل وفصل دعوی حسب مقررات اقدام ورزند .

 -3اگر مدعی صورت دعوی خود را به محکمۀ تقدیم و حقوق خود را از مدعی علیه طلب
نماید و پس از آن بی عذز شرعی کناره جویی نموده موجب تشویش و سـرگردانی جانـب
مقابل گرددف محکمۀ حسب هدایت مواد ( 49الی  )52اصولنامه اداری سه دفعه به جلب
او اقدام نماید اگر با آنهم در ظرف میعاد دوماه حاضر نشود طبـق مـواد ( 142و )192
اصولنامه حقوق عدلی به ترک خصومت حکم کردیده مدعی می تواند وفق متحد المال نمبر
351الی  1341/11/19 – 366وزارت عدلیه دعوی خود را در محکمۀ مرافعه تجدیـد
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نماید.
شهود تزکیه نشده باشد چون شهادت شهود بدون تزکیه قبول نیست محکمۀ بـه شـهادت
مذکور التفات نکرده آن را ترک خصومت خواهد پنداشت و در صورتیکه مدعی از احضار
شهود اظهار عجز خود را نموده و حلف جانب مقابل را تقاضا نماید بعـدا غایـب گـردد
محکمۀ آن را اسقاط حلف دانسته موضوع را خاتمه میدهد.
 - 6اگر مدعی علیه به دفع دعوی مدعی پرداخت و مدعی غایب گردید دعوی به تـرک
خصومت قطع و مدعی علیه نمیتواند به غرض اثبات دفع خود نصب وکیل راتقاضا نماید زیرا
نصب وکیل خالف قیاس و به اساس استحسان بروی مصلحت شرعی به غرض دفع ضـرر
جایز گردیده و درینجا ضرر از مدعی علیه بحکم ترک خصومت قابل دفع است.

 -49متحد المال نمبر  351الی  1341/11/19 366مـدیریت تـدوین قـوانین بـه اثـر اسـتهداء
نمبر( 1341/2/15)78محکمه والیت کابل مصوبکه نمبر( 1341/11/11)77انجمن علمـی وزارت
عدلیه ذیال صادر شده چنین هدایت میدهد .
چنانکه درحصه ورقه استدعا عریضه طبق ماده ( )123اصولنامه اداری محاکم عدلیه اشخاصیکه الی دو ماه
راجع به استدعا های تقدیم داشته خود به محکمه حاضر نمی شوند ورقه استدعای شان باطل و دعـوی آن
بدون تقدیم استدعای جدید قابل سمع گرفته نمی شود ونیز صورت دعواء که داخل صورت حال گردیـده
مدعی جهت حل وفصل دعوی به محکمه حاضر نمی گردد باید ازطرف محکمه جلب ومکلف شـود کـه
دعوای خود را شرعا فیصله نماید و ترک خصومت کند هرگاه با وجود سه بارجلب رسمی محکمـه کـه
ازطرف اداره مربوط به او ابالغ شده وبدون عذرشرعی حاضر نگردیده قاضی محکمه پس ازمرور میعـاد
دوماه صورت دعوی او را باطل وحسب هدایت مواد (142و )163اصولنامه اجراات حقوقی محاکم بـه
ترک خصومت فعلی آن اجراات و اوراق نسبتی قضیه را به اداره مربوطه اجرائیه ارجاع میدارد محکـوم
علیه میتواند مرافعه طلب ومحکمه مرافعه دعوی مدعی را استینافاً تحت دوران قرارمیدهد .

مدعی علیه:
( )7اگر مدعی علیه به جلسه معینه قضائی بدون عذر معقول حاضر نگردد و مدعی تقاضای
حل و فصل موضوع را نماید محکمۀ بر حسب مواد ( 49الی  )52اصولنامه اداری به اعالم
موضوع سه بار به جلب آن اقدام نماید و در صورت امکان عوض جلب سوم اعالن رادیو به
عمل آید اگر با آنهم حاضر نشد محکمۀ اورا متمرد شمرده وکیلی را از جانـب او نصـب
ومانند سایر دعاوی به حل وفصل دعوی می پردازد ،و در صورتیکه مدعی علیه عذر معقـول
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داشته و به محکمۀ آن را ابالغ نماید الی زوال عذر معقول مذکور انتظار کشیده میشود
( – )8اگر مدعی علیه در مقابل دعوای مدعی اقرار نماید و بعد از آن غائب گردد یا مدعی
به اقامه شهودپرداخت بعد از آن مدعی علیه خود راغائب ساخت محکمۀ بر حسـب مـادۀ
( )59اصول نامه حقوقی عدلی و فقرۀ دوم مادۀ ( )1831مجلة االحکام اجـرا آت مـی
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نماید
 -51اذا امتنع المدعی عن الحضور وارسال وکیل الی المحکمه ولم یمکن احضاره یدعی الـی المحکمـه
بطلب المدعی وذلک بان یرسل الیه ثالث مرات فی ایام متفاوتة ورقة الدعوة المخصوصه بالمحکمه فان ابی
المجی فهمه الحاکم بانه سینصب له وکیال ویسمع دعوی المدعی وبینته فلوا متنع عن الحضور الی المحکمة
وارسال وکیل نصب الحاکم له وکیال یحافظ علی حقوقه وسمع الدعوی والبینة فی مواجهته واذا تبین بعـد
الفحص ان الدعوی مقارنة للصحة وثبت الحق حکم بمقتضی ذلک م( )1834مجلة االحکـام  .ترجمـه :
اگرمدعی علیه ازحضور وارسال وکیل به محکمه امتناع ورزد و احضارش ممکن نباشد به اساس درخواست
مدعی به محکمه (جلب ) میشود بدین ترتیب که سه روز ورقه دعوة (جلب) مخصوص محکمه درروزهـای
مختلف برایش فرستاده میشود واگربا آنهم ازحضور به محکمه ابا( امتناع ) ورزد قاضی اورا بفهمانـد کـه
ازطرف او وکیلی نصب و دعوی وبینة مدعی را سمع می نماید اگرازحضور وارسال وکیل به محکمه امتناع
آور قاضی ازطرف او وکیلی را که حقوق اورا محافظت نماید نصب و دعوی شهود مدعی را درمواجهة آن
سمع می نماید اگربعد ازتحقیق ثابت گردد که دعوی (مدعی ) مقارن صحت بوده وحق ثابت گـردد بـه
مقتضی آن حکم می نماید .
 -51یشترط حضور الخصمین حین الحکم یعنی انه یلزم بعد المحاکمة مواجهة حضور الخصمین مجلـس
الحکم عند صدوره ولکن لوا دعوی واحد علی االخرشیاء فاقربه المدعی علیه ثم غاب من المجلس قبـل
الحکم کان للحاکم ان یحکم فی غیا به بناء علی اقراره وکذلک لوانکرالمدعی علیه دعوی المدعی فاقـام
المدعی البینة ثم مات المدعی علیه او غاب من مجلس الحکم قبل التزکیة والحکم کان للحاکم ان یزکـی
البینة ویحکم بها .

( – )9اگر مدعی علیه به دفع دعوی مدعی پرداخت و به مدعی اصل سوگند متوجه گردید
بعد از آن مدعی علیه اصل که مدعی دفع است غائب گردید از طرف غائب وکیل نصـب و
به مدعی اصل (که مدعی علیه دفع است ) حلف داده میشود در صورت نکـول موضـوع
خاتمه می یابد در صورت حلف به منزله سایر دعاوی به حضور وکیل منصوب اجراات مـی
شود.
( – )11اگر مدعی شهود نداشت و حلف مدعی علیه را مطالبه نمود چون درحلف نیابـت
جایز نیست محکمۀ نمی تواند به وکیل مسخر حلف را متوجه سازد بلکه بر غائـب حکـم
معلق به یمین خواهدکرد که اگر مدعی علیه الی مدت دوماه به محکمۀ حاضر نگردید بعـدا
آمادگی او به سوگند اعتباری ندارد واگر تا مدت مذکور به محکمۀ حاضر و سـوگند یـاد
نمود به قطع خصومت مدعی حکم می گردد.

احکام وکیل مسخر
شخصی که برای دفاع از حقوق غائب بنابر ضرورت شرعی از طرف محکمۀ نصـب مـی
گردد وکیل مسخر نامیده میشوند.
( – )11انتخاب و تعیین وکیل مسخر از صالحیت محکمۀ است که به دعـوی موضـوع
رسیده گی مینماید.
( – )12وکیل مسخر باید برای محافظه ودفاع از حقوق غائب توانائی داشته باشد محکمـۀ
در تعیین وکیل مذکور صفات فوق را در نظر میگیرد.
( -)13وکیل مسخر از وکالی مدافع باشد جایکه وکالی مدافع کم باشد ویا قاضی طـور
دیگری الزم بداند از این امر مستثنی است.

ترجمه – حضور خصمین درحین حکم شرط است یعنی بعد از محاکمه الزم است حکم درحضور خصـمین
صادرشود لیکن اگر شخصی علیه دیگری چیز را دعوی کرد ومدعی علیه اقرارکرد ( به آن ) بعـدا قبـل
ازحکم ازمجلس (قضا) مدعی علیه غائب گردید قاضی می تواند به اساس اقرار مدعی علیه درغیاب او علیه
او حکم نماید هم نان اگرمدعی علیه ازدعوی انکارنمود و مدعی به اقامه گواهان پرداخت بعد مدعی علیه
قبل ازتزکیه وحکم ازمجلس قضاء غایب گردید قاضی شهود را تزکیه نموده به آن حکم می نماید .

( – )14الزم است صالح عقل و ذکاوت وکیل مسخر قابل اعتماد باشد اشخاصیکه دارای
شهرت سوء بوده و یا زا این امراستفاده سوء نماید و یا از جمله اشخاص محیل باشد که به
مردم راه اسقاط حقوق خدا و عباد را می آموزد به حیث وکیل مسخر تعیین شده نمی تواند.
( -)15قاضی محکمۀ نمیتواند اقارب خود را که در تبصره مادۀ ( )96اصـولنامه اداری و
مادۀ ( )92قانون صالحیت و تشکیالت قضائی تذکر یافته به حیث وکیـل مسـخر تعیـین
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نماید
( – )16بایدوکیل مسخر خارج از هیأت محاکم باشد ما مورین محاکم به حیـث وکیـل
مسخر تعیین شده نمی توانند.
( – )17محکمۀ برای وکیل مسخر اجرت مناسب تعیین مینماید این اجرت از طرفیکـه در
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محکمۀ حاضر گردیده اخذ میگردد ودر فیصله علیه غائب به آن حکم میگردد
( – )18نصب وکیل به وثیقۀ شرعی جداگانه ضرورت ندارد بلکه به داخل صـورت حاـل
کیفیت طور مفصل درج میگردد.
( – )19چون نصب وکیل مسخر خالف اصل قیاس و برای ضرورت است محکمۀ در تقدیر
ضرورت مراعات عدالت را نموده در حائیکه به نصب وکیل مسخر ضرورت احساس شـود
به تعیین آن اقدام و در غیر آن از تعیین وکیل مسخر صرف نظر خواهد کرد.
( – )21اگر بعد از نصب و تعیین وکیل مسخر شخص غائب حاضر گردد این حضـور او
اعتبار ندارد و به حضور وکیل مسخر محاکمه دوام خواهد کرد ولی اگر غیـاب شـخص
 -52ماده  92قانون تشکیالت وصالحیت قضائی  .قضاتیکه بین آنها رشته قرابت سببی و نسبی تا درجـه
سوم وجود داشته باشد نمیتواند دریک دیوان محکمه عضویت داشته باشند .
تبصره ماده  -96اصولنامه اداری محاکم عدلی .
پدر وپدرکالن اوالد واحفاد  ،خاله وخال  ،عم وعمه  ،خسر وپدر خسر درجمله اقارب محسوب است .
 -53دربودجه وزارت عدلیه مبلغی جهت اعانت موکلین بی بضاعت تخصیص داده میشود  ،وزیر عدلیـه
صالحیت دارد توسط کمیته مرکزی مدافعین چنین اشخاص را تشخیص دهد .
درصورت که وزیر عدلیه یکی ازمدافعیین رابه این منظور تعیین کرد آن مکلف است نصف حـق الزحمـه
عادی را اخذ کند .
هرگاه دعوی حقوقی باشد و به نفع موکل بی بضاعت تمام شد پولی که ازطرف وزارت عدلیه پرداخته شده
ازمحکوم له اخذ می گردد ( ماده  11قانون وکالء مدافعین ) .

مذکور به اثر عذرمعقول باشد که قبال آن را به محکمۀ ارایه کرده نتوانسته باشد و محکمۀ از
اوضاع طوری حدس زند که در حال عزل وکیل مسخر شخصیکه حاضر گردیده برای حل
و فصل موضوع خود در میعاد معینه حاضر می شود .در آن صورت حضور او در محاکمـه
54
پذیرفته میشود.
( – )21وکیل مسخر صالحیت ندارد اجراءاتی نماید که به ضرر شخص غائب منجر گردد
از قبیل اقرار ،ابراء،اصالح و دفع متضمن اقرار و سائر اقداماتیکه متضمن ضرر به غائب تلقی
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شده بتواند.
( – )22محکمۀ می تواند در صورت لزوم درحال وجود اسباب موجبه به عزل وکیل مسخر
اقدام ورزد ولی باید اسباب و علل آنرا مشروحا درمحضر ذکر نماید.
( – )23احکام غیابی به خود محکوم علیه تبلیغ می گردد اگر ابالغ حکم به شخص محکوم
علیه امکان نداشته باشد به یکی از اقارب درجه اول و یا قریه دار و یا کالنتر گـذر تبلیـغ
میشود و بر حسب صوابدید قاضی نتیجه نهایی حکم در جراید اعالن میشود.

فصل ( )2محکمۀ مرافعه:

( – )24محکوم علیه می تواند بعد از ابالغ حکم در مدت دو ماه مرافعه طلبی نماید هـر
گاه محکوم علیه در ظرف مدت مذکور مرافعه خواهی نکرد بعدا مرافعه خواهی او پذیرفتـه
نمیشود.
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حاالت مندرج مادۀ( )212اصولنامه اداری از این قاعده مستثنی است.
 -54مثال شخصی به محکمه حاضر میشود ولی برای جلسه قضائی حضور بهم نمی رساند واز محکمه خود
را غائب می سازد وبا وجود سه جلب نیز حاضرنمی شود اما وقتیکه محکمه ازطرف اوکیل مسخر نصـب
نمود فورا عریضه به محکمه تقدیم و میخواهد که وکیل مسخرعزل وخودش دعوی خود را تعقیب نماید اما
به مجردیکه وکیل مسخر عزل شود باز غایب گردیده برای تعقیب دعوی خود حاضر نمیشـود وموجـب
سرگردانی وضیاع وقت محکمه وحق مدعی می گردد درهم و صورت ها محکمه نمی تواند شخص غائب
مذکور را درتعقیب دعوی بپذیرید اما اگربرای محکمه واضح گردد که مدعی علیه شخص خـوب اسـت
واکروکیل مسخر را عزل نمایم خود مدعی علیه دعوی خود را تعقیب می نماید درآن صـورت حضـور
شخص غائب پذیرفته میشود تقدیر قاضی درزمینه اهمیت دارد .
 -55مثال وکیل مسخردفعی راکه متضمن اقرارنباشد اقامه نماید ولی برای مدعی اصل ( که مدعی علیه دفع
است ) اسقاط حلف نماید .

( – )25هرگاه محکمۀ مرافعه حسب هدایت مادۀ ( )191اصولنامه اداری و سائر مواد آن
به فسخ وابطال حکم اول و نقض فیصله اقدام و از مدعی صورت دعوی را مطالبه نمـود در
صورتیکه مدعی مذکور مستانف نیز باشد و به داخل میعادمعین صورت دعوی خود را حاضر
ننماید بعد از سه مراتب جلب اعالم موضوع به انقضاء میعاد فیصله خواهد شد و اگر مدعی
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مستانف علیه باشد به ترک خصومت حکم می شود
( – )26بعد از استیناف حکم در احکام غیابی تمام قوانین و اصـول محاکمـاتی کـه در
موضوع رسیده گی قضایای غیابی در محاکم ابتدایه تطبیق میشـود در محـاکم مرافعـه و
استیناف نیز مرعی االجراء می باشد.
( - )27محکمۀ مرافعه استیناف در حل و فصل قضایای غیابی از صالحیت های قـانونی
خود کار میگیرند.
( -)28محکوم علیه مرافعه و استیناف در احکام غیابی می تواند و فق مقرراتیکه برای تمیز
طلبی درقوانین تصریح گردیده است تمییز طلب شود.
( -)29این قواعد پس از تصویب شورای عالی قوۀ قضائیه و یکماه بعد از نشر در جریـده
رسمی قابل تطبیق است.

قواعد مربوط به اشکال در تنفیذ در قضایای حقوقی
متن پیشنهاد:
اشکال در تنفیذ در قضایای حقوقی و جزایی:

 -56حق استیناف اگرچه بانقضای میعاد ساقط میشود اما درصورتیکه یکی ازطرفین طلب استیناف نمـوده
باشد طرف دیگرنیز تا زمان انقطاع وانفصال دعوی این استیناف صالحیت مطالبه استیناف را دارد اگر چـه
میعاد استیناف منقضی گردیده باشد (ماده  12اصولنامه اداری ).
 -57اگر مدعی علیه مستانف باشد وفیصله به اساس اعتراض مدعی علیه یا اینکه خود فیصله نقص داشت
نقض گردیده وازمدعی صورت دعوی جدید خواسته شد والی دو ماه صورت دعوی خود را بـه محکمـه
حاضر نکرد وعذر شرعی نداشت درین صورت قاضی به ترک خصومت مدعی حکم خود را صادر می نماید
.

اشکال در تنفیذ در قضایای جزایی توسط قانون اجراات جزایی تنظیم گردیده و در این مورد
باب هفتم کتاب سوم قانون مذکور در مواد ( 462الی  )466مواد آن را تشـریح کـرده
است.
اشکال در تنفیذ در قضایای حقوقی واقعا یک مسئله ایست که تاهنوز در مورد آن مقـرره و
جود ندارد تا به آن در رسیده گی به اشکال در تنفیذ اتکاء شود.
تصویب:
اشکال در تنفیذ در قضایای حقوقی به انواع مختلف ظهور خواهد کرد.
مثال :شخصی در مورد عقاری دعوی می نماید باالخره فیصله قطعی صادر میشـود وقتیکـه
حکم مورد تنفیذ قرار می گیرد دیده میشود محدوده ایکه در فیصـله درج اسـت بااصـل
عقاریکه در خارج وجود دارد از نگاه حدود تطبیق نمیشود و اینجا در تنفیذ حکم اشـکال
بمیان می آید وباعث شکایت محکوم له و دوایر مربوط به قوۀ اجرائیه موجب حکم مـادۀ
()14قانون اساسی در تعمیل و تنفیذ حکم وظیفه دارند می گردد بسیار امکان دارد که یک
محدوده عقاری وقتی مورد دعوی در محکمۀ قرار می گیرد و در مرحله دعـوی واصـدار
حکم حدودی دارد که در دعوی قید شده و بعدا حدود به شکلی از اشکال تغییر یافته باشد
و حتی در تغییر حدود مدعی بهای عقاری ممکن است یکی از خصمین بـه فیصـله قطعـی
محکوم علیه واقع شده باشد قصد و اراده را به کار برده باشد تا به ایـن وسـیله در تنفیـذ
اشکاالت موجود شود برای رفع چنان مشکلی و یا اشکاالت مماثل آن در قضایای حقـوقی
باید محکمۀ متوجه شود که در بدو دعوی عقاری و غیر عقاری مدعی بها کـامال معـرف و
محدود شده باشد تا در آینده از هر گونه اشکال بری باشد.
چون در این مورد تا کنون مقرره قانونی وضع نشده طبق مادۀ ( )112قانون اساسی مقررات
فقهی تطبیق میشود.
برای جلو گیری از مشکالت عایده قضات و محاکم احکام آتی فقهی به حیث مقرره مطابق
به حکم مادۀ ( )69قانون اساسی تطبیق شود.
مادۀ ( )1محکمۀ حتی الوسع کوشش نماید تا دعاوی حقوقی را به سرعت ممکنـه حـل و
فصل نماید تا با مرور زمان اشکال در تنفیذ امور بروز نکند

مادۀ ( )2برای جلو گیری از بروز اشکال الزم است مدعی بها کامال معرف و محدود شده
باشد اگر مدعی بها عقار است محکمۀ مکلف است قبل از اینکه دعـوی را دو ران بدهـد
کروکی آن را به ذرائع ممکنه اخذ و بعد از تصدیق طرفین دعوی به محضر درج نماید.
هم نان مدعی مکلف است حدود مدعی بهارا به شکلیکه در کروکی تصدیق نموده اسـت
ذکر و به دعوی خود قید نماید.
مادۀ ( )3هرگاه درحدود مدعی بها و هم نان کروکی آن بین مدعی و مدعی علیه اختالف
موجود شود قاضی از اهل خبره معلومات کرده اطمینان خود و طرفین دعـوی را حاصـل
نماید.
مادۀ ( )4در وقت دوران دعوی عقار محکمۀ می تواند بعد از اشهاد شـهود مقبولـه بـه
دفاتریکه عقار در آن قید است خبر بدهد که مدعی بها تاوقت قطعیت فیصله به بیع قطعی ویا
بیع جائزی یا به شکل دیگری به شخص دیگر انتقال یافته نمی تواند.
مادۀ ( )5هرگاه با این همه بعد از صدور فیصله قطعی در موارد حقوقی اشـکال در تنفیـذ
بروز نماید رسیده گی به آن قرار آتی صورت میگیرد:
مادۀ ( )6هر گونه اشکالی که از طرف محکوم علیه در برابر تنفیذ بروز نماید به محکمـۀ
ابتدایه که محل تنفیذ در حوزۀ قضائی آن قرار دارد تقدیم میگردد.
مادۀ ( )7محکمۀ که محل تنفیذ در حوزۀ قضائی آن قرار دارد به صورت قطع نمی توانـد
درحکم به اشکال تنفیذ در متن فیصله قطعی وارد شده حکم را تغییر دهد.
مادۀ ()8نزاع در اشکال تنفیذ در قضایای حقوقی توسط محکوم علیه یا محکوم له و یا آمر
محلی که به تنفیذ و ظیفه دارد بدون تأخیر به محکمۀ تقدیم میشود.
اشخاص ذیعالقه مکلف اند در جلسه ایکه برای انفصال موضوع تعیین می گـردد حاضـر
شوند.
محکمۀ بعد از اینکه مدعیات محکوم علیه محکو له وآمر محل ویـا اشـخاص ذیعالقـه را
استماع نماید به انفصال اشکال در تنفیذ اقدام مینماید قرارو حکم محکمۀ در این باره نهایی
بوده قابل استیناف نیست.
مادۀ ()9محکمۀ در صورت لزوم می تواند علم آوری الزمه را اجراء ویا اجـراء آن را بـه
مراجع دیگر امر دهد و بعد از غور بر نتیجه علم آوری برفع نزاع در اشکال تنفیذ بپردازد.

مادۀ ( )11این قواعد بعد از تصویب شورای عالی قوۀ قضائیه و یکماه بعد از نشر در جریده
رسمی قابل تطبیق است.

قواعد مربوط به ارزش اسناد شرعی به تناسب ذوالیدی
متن پیشنهاد :ارزش اسناد شرعی اداری ثبت محفوظ به تناسب ذوالیدی.
تصویب:
به پیروی از حکم مندرج مادۀ ( )92اصولنامه حقوقی محاکم که چنین مشعر است:
(باید قاضی در مرحله اول مدعی را از مدعی علیه بشناسد و خارج زا از ذوالید حقیقی تفریق
کند) هم نان به تاسی از روحیه مادۀ (166و  )169اصولنامه اداری محاکم و مادۀ ()23
قانون سروی و احصائیه اراضی نافذه سال  1344که چنین حکم می کند:
( در مورد ملکیت زمین قباله شرعی فیصله شرعی و اسناد شرعی و اسناد مماثل آن مطابق به
احکام قانون سند قاطع شمرده میشود ادعائیکه بر ضد آن موجود باشد بدون ارایـه اسـناد
شرعی سمع نمیشود).
داشتن اسناد شرعی که خالی از تحریف و تزویر و دارای ثبت محفوظ دیوان قضاء بـوده و
سند مبطل ویا مماثل آن موجود نباشد قرینه قاطعه بر ملکیت شناخته میشود چون ذوالیدی از
مظاهر و نتائج ملکیت بوده بناءً محاکم باید به آن در مورد ذوالیدی ترتیب اثر بدهند.
قواعد ذیل که مطابقت به فقه حنفی دارد به اکاء مادۀ ()112قانون اساسی الی زمان تدوین
متون قانونی در این مورد تطبیق شود:
مادۀ ()1در حصۀ ارزش اسناد شرعی خالی از تحریف و تزویر و مدار حکم طبق مقـررات
آتی اجراات به عمل می آید.
مادۀ ( )2اسناد مرتبه شرعی در صورتیکه دارای ثبت محفوظ دیوان قضاء و شرعا مـدار
حکم باشد در حصۀ مقر و ورثۀ و قائم مقام مقردرصورتی که اسناد شرعی ضد آن موجـود
نباشد در مورد ملکیت و ذوالیدی هردو قبل از دوران دعوی دلیل الزام اسـت و در مـورد

سائر اشخاص سند شرعی مذکور صرف در حصۀ ذوالیدی مدار اعتبار بوده دارنـده سـند
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شرعی مذکور ذوالید دانسته میشود.
مادۀ ( )3هر گاه ذوالید بدون سند شرعی ادعای تصرفات مالکانه را داشته باشد به اخبـار
شرعی همجوار و اشخاص معتمد و ثقه عندالقاضی ذوالیدی خود را بیش از سه سال قبـل از
حدوث دعوی به داخل وثیقۀ شرعی ثابت نماید حکم مادۀ ( )2قابل تطبیق نسـیت زیـرا
وقتیکه به موجب مسئله ذیلة الذ کردعوی هم نان شخصی که تصرف شخصی را در یـک
عقار بیش از سه سال می بیند و او را از چنین تصرفی مانع نمی گردد شنیده نمی شود پـس
طبعا ذوالیدی شخص بدون سند شرعی با در نظر گرفتن شرائط متذکره خود به خود ثابـت

 -58و ان غلب االنسان علی ملک غیره واحدث فیه یداالیجعل بالغلبة صاحب الید والید التثبت علی العقار
االبالبینة وان علم الحاکم باحداث یده امره بالرد الی االول وان انکرالمتغلب االحداث حلفه بطلب الخصم
(شرح مجله عالمه اتاسی جزء پنج صفحه  )167انقرویه .
ترجمه – اگرشخصی به زبردستی (عقار) غیر را تصرف نماید ذوالید شناخته نمیشود .
ذوالید برعقاربدون بینه ثابت نمی شود واگر علم قاضی به احداث یدذوالید برسد به رد نمودن ملـک بـه
شخص اول (صاحب ید قدیمه ) امرصادرکند واگرشخص متغلب ( شخصی که به زبرد ستی تصرف نموده )
از احداث یدانکارنماید به طلب خصم سوگند داده میشود.
ترجمه  :بدعوی وقف به محض ادعا عمل نمیشود مگراینکه سند عقار موقوفه درمحکمه ثبت محفـوظ و
قابل اعتبار داشته باشد دراین صورت چنین وثیقه مدارحکم است  .درفتاوی خیریه ذکرشده است اگروقـف
دردفتر قضاء ثبت محفوظ داشته باشد وقتی نزاعی درچنین سندی بروزکند استحسانا محتویـات آن قابـل
پیروی است .
ماده ( )1821مجله االحکام ( ان االعالم والسند الصا درین من حاکم محکمه یجـوز الحکـم والعمـل
بمضمونهما بالبینة ادا کاناعاریین وسالمین من شبهة التزو یروالتصنیع وموافقین الصولهما) .
ترجمه وثیقه وسند یکه توسط قاضی یک محکمه صارشده باشد عمل وحکم به مضمون چنین اسنادی بدون
مطالبه بینه جواز دارد ولی شرط است که وثیقه سند مذکورسالم وعاری ازشبهه وتزویر وجعل باشد وقواعد
مقرره درترتیب آن مراعات شده باشد .

می گردد ،ذوالیدی باید از دست چنین شخص الی زمان صدور فیصله قطعی محکمۀ کشیده
59
نشود و در وقت دوران دعوی اقامه شهود ذوالیدی مطابق به احکام قانون حتمی است.
مادۀ ( )4محکمۀ عمل تفریق ذوالیدی را در جای که اسناد شرعی مورد بحث اسـت بـا
رعایت مراتب فوق توسط قرار قضائی به عمل می آورد قرار قضائی در چنان مـوارد نهـایی
بوده قابل استیناف نیست در تطبیق این قرار قوۀ اجرائیه مطابق به حکم مادۀ ( )94قـانون
اساسی مکلف است.
مادۀ ( )5ارزش قرار قضائی مندرج مادۀ ( )4این مقرره محض در تثبیت ذوالیدی وشناسائی
مدعی از مدعی علیه و خارج از ذوالیدی تاثیر دارد و بس.
مادۀ ( )6فرامین پادشاهی در تثبیت ذوالیدی عینا ارزش اسناد شرعی را داراست.
مادۀ ( )7قرار قضائی مندرج مادۀ ( )4به هی وجه مانع دعوی اصل ملکیت شـده نمـی
تواند.
مادۀ ( )8دعاوی عقاریکه مستند به اسناد شرعی و فرامین پادشاهی نباشد تشخیص ذوالیدی
از خارج مدعی از مدعی علیه بر طبق طرز العمل گذشته در دعاوی حقوقی اجراات شود.
مادۀ ( )9در مورد ادعای ذوالیدی افراد علیه امالک دولتی مقررات قانونی تطبیق میشود.
مادۀ ( )11این قواعد پس از تصویب شورای عالی قوۀ قضائیه ویکماه بعد از نشر در جریده
رسمی قابل تطبیق است.

 -59سئل من رجل له بیت فی داریسکنة مدة تزید علی ثالث سنوات وله جار بجانبه والرجـل المـذکور
تصرف فی البیت المزبورهدما وعمارة مع اطالع جاره علی تصرفه فی المدت المذکورة فهل اذا ادعی البیت
او بعضه بعد ماذکر من تصرف الرجل المذکورفی البیت فی المدة المذکورة تسمع دعواه ام الاجاب التسمع
دعواه علی ما علیه الفتوی صفحه 454ج اول تکمله رد المختار .
ترجمه  :پرسیده شد درباره شخصیکه خانه درحویلی داشته و درآن به مدت بیش ازسه سال سکونت پـذیر
است ودرپهلوی خود همسایه دارد وشخص مذکور درخانه مزبور تصرف خرابی وآبادی داشـته وهمسـایه
ازتصرف شخص مذکوردرهمان مدت اطالع دارد همسایه مذکوراگر دعوی خانه یا بعضی آن را نماید بـا
وجودیکه شخص مذکوربه مدت مذکور درآن خانه به ویرانی وآبادی تصرف دارد دعوی اوشنیده میشود یا
نی جواب داده شده است که بنابرنظریه مفتی به دعوی مذکور شنیده نمیشود .

قواعد مربوط به حجر مدیون و امتناع وی از ادای دین
متن پیشنهاد:
حجر مدیون و امتناع او از اداء دین.

تصویب

مقدمه
فقرۀ  14مادۀ  26قانون اساسی دولت پادشاهی افغانستان چنین حکم می نماید.
(مدیون بودن یک شخص در برابر شخص دیگری موجب سلب یـا محـدود شـدن آزادی
مدیون شده نمی تواند طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم میگردد)
اما قانونیکه طرز و طرق تحصیل دین را تنظیم نماید وجود ندارد تنها یک الیحـه تحصـیل
حقوق موجود است که آن هم سالها قبل ترتیب گردیده که از لحاظ تطبیق و انطباق با قانون
اساسی و اقتضاآت عصر و زمان مشکالت داشته عالوتاً محتوی مسائل حجر مدیون و تمرد
او نیست.
برای اینکه از یک طرف حکم مندرج فقرۀ ( )14مادۀ ( )26قانون اساسی احترام و رعایت
گردد و از طرف دیگر مشکالت دائینین و مدیونین و دوایر ذیعالقه و محاکم رفع گردد بـه
تاسی از مواد ( )69و ( )112قانون اساسی الی زمانیکه قانون تحصیل دیون تنظیم می گردد
مقررات تنظیم میشود :
61
– حجر منع شخص است از تصرفات قولی توسط محکمۀ ذیصالح
1
61
– امتناع ،تمرد عبارت است از عدم اداء حق باوجود قدرت
2
 -61تصرفات قولی عبارت است ازعقود والتزامات مانند ؛ هبه  ،کفاله حواله وامثال آن که مقابل تصرفات
فعلی است  ،تصرفات فعلی عبارت ازاعمالی است که ازانسان صادرمیشود حجر درتصرفات قـولی مـوثر
است که احکام وآثار مرتبه برآن را رفع وباطل می سازد نه تصرفات فعلی بناء اگرمحجور مال شخصـی را
تلف کرد مجبور به جبران خساره است ولی اگرمال خود را برای شخصی هبه کرد صحیح نیست .
 -61امتناع (تمرد) عبارت ازاین است که یک شخص باوجود قدرت ازاداء حق امتناع نماید مثال شخصی
باالی دیگری مبلغ ده هزار افغانی قرض داشته  ،پول خود را ازمدیون می خواهد ولی مدیون با وجود یکـه
غنی وثروتمند است پول داین را نمیدهد -.

– مدیون مفلس کسی است که دیونش از دارائی او زیاد یا مساوی باشد .
3
– مدیون غیر مفلس شخصی است که دارائی او اضافه از دیون او باشد.
4
– اگر مدیون غیر مفلس از اداء دین امتناع نماید و نزد محکمۀ مدیونیت او ثابـت
5
گردد متمرد شمرده شده محکمۀ به اساس مطالبه دائن به حجر او حکم خواهد کرد ،مدیون
مفلس نیز محجور شده میتواند .
62
– مطالبه دائن و ثبوت دین شرط صحت حجر است .
6
– در حجر مدیون شهرت دائن و اعالن حجر مدیون ضـروری اسـت محکمـۀ
7
موضوع را به مراجع مربوط اطالع میدهد.
– حضور مدیون برای صدور قرار حجر ضروری نیست ولی مدیون وقتی محجـور
8
شناخته میشود که خبر برایش برسد.
– حجر در اموال موجوده مدیون موثر است  ،مدیون محجـور نمـی توانـد در
9
امـوال خود چنان تصرفاتی نماید که به ضرر دائن منجر گردد.
– مدت حجر مدیون بعد از ابالغ رسمی و تحریری ویا ابالغ توسط منابع نشـراتی
11
یکماه است و بعد از قرار محجوریت قطعیت پیدا می کند.
اجرت اعالن در صورتیکه داین غنی باشد از طرف آن پرداخته میشود و در نتیجه از مـدیون
اخذ میشود واگر دائن بی بضاعت باشد از دولت پرداخت شده و طبق مقـررات تحصـیل
باقیات دولت از مدیون تحصیل میشود.
 – 11اگر مدیون محجور از اداء دین ثابت امتناع و رزید محکمـۀ حسـب مقـررات و
صالحیت شرعی به فروش دارائی او اقدام کرد دیون اورا از اثمان حاصله ایفاء نماید محکمۀ
در فروش اموال مدیون مصلحت اورا در نظر گرفته به فروش اهون فاالهون مبادرت میورزد

 -62برای محکمه به حجر مدیون حکم نماید باید دائن از محکمه حجر مدیون را مطالبه نماید وبگوید که
من باالی فالن شخص ( )....دین دارم ومی ترسم که مدیون ازموقع استفاده نماید ودارائی خود را بـرای
شخص دیگری انتقال دهد ودرآنصورت حق من تلف خواهد شد درین صورت اگر دین ثابت باشـد مـثال
داین سند شرعی داشته باشد یا مدیون بدین اعتراف نماید محکمه به حجر مدیون حکم خواهد کرد .

64

 63.محکمۀ در فروش اموال مذکور مقررات شرعی را در نظر میگیرد
مدیون فروخته شده نمی تواند.
تبصره :
لباس  ،خانه و دیگر ضروریات حیاتی از جمله حوائج اصلی است تقدیر حوائج اصلی نظر به
حال اجتماعی مدیون از صالحیت محکمۀ است در صورتی که مدیون خانه بیش قیمت داشته
باشد محکمۀ آن را به فروش رسانیده به مدیون خانه مناسبی خریداری و از بقیه ثمن به ایفاء
دین اقدام نماید.
 –12اگر اموال مدیون کمتر از دیون باشد محکمۀ بین سائر دائنین اثمان اموال فروخته شده
را به تناسب دیون شان تقسیم مینماید دیون ثابته ممتاز از این قاعده مستثنی و حـق اولیـت
دارد.
رهن و ثمن عاری از غبن مبیعه در صورتیکه مشتری آن را قبض نکرده و قبل از اداء دیـن و
قبض مبیعه مفلس گردد ،از جمله دیون ممتاز شمرده میشود.
 – 13اموال مدیون که از طرف محکمۀ به فروش میرسد وثیقۀ آن توسط همـان محکمـۀ
ذوالحکم تکمیل میشود این وثیقۀ محصولی بوده مشتری مکلف است پنج فیصد محصول را
مانند سائر وثائق انتقال ملکیت بپردازد و در (قباله)اجراء شود.
 – 14محکمۀ میتواند برای فروش اموال مدیوان هیئتی تعیین نماید وجود قاضی یـا امـین
65
محکمۀ در زمره هیئت ضروری است هیئت مذکور را طور مزایده به فروش میرساند
حـوائج اصـلی

 -63مراد ازاهون فاالهون این است که آن ه فروش آن برای مدیون آسان تروبی ضررباشد محکمه اوال بـه
فروش آن اقدام می نماید  ،اگرمدیون دربانک پول داشته باشد محکمه آن را گرفته بین دائنین تقسـیم مـی
نماید واگرمدیون دارائی نقد نداشت اموال منقولی مدیون به فروش میرسد واگرمال منقولی مدیون کفایـت
نکرد دراین صورت قاضی یا امین او اموال غیرمنقولی مدیون را به فروش میرساند
 -64اگرکسی اموال مذکور را طبق ارزش حقیقی آن نمی خرید اموال مذکوربه کمتر ازآن نیز فروختـه
شده میتواند اگرمدیون جامه بیش قیمت داشته باشد جامه مذکوربه فروش رسیده به عـوض آن جـا معـه
مناسب به مدیون خریداری میشود مدیون بفروش خانه واجاره گرفتن خانه دیگری برای سکونت مجبورشده
نمی تواند .
 -65تعیین امین به صوابدید قاضی بوده هرشخصی که دارای شرایط امانت یعنی شرایط شهادت را داشته
باشد امین تعیین شده می تواند به این صورت مامورین حکومت اعضاء شوری  ،وکالی گذر  ،روشـناس
قریه وامثال آن به حیث امین تعین شده میتواند .

 – 15درمورد تحصیل باقیات دولتی تا جایکه به محکمۀ مربوط است مطـابق بـه قـانون
تحصیل باقیات دولت اجراآت میشود.
 – 16اگر در عسر و یسر منازعه واقع شود محکمۀ از همه اولتر بحل و فصـل آن اقـدام
میورزد.
تبصره :
الف – اگر دین ناشی از غیر عقد باشد مانند ارش جنایت 66و بدل مغصوبه 67درین صورت
اگر مدیون دعوای عسر نماید بدون حبس بینه اعسار او قبول میشود.
ب – اگر دین از عقد نشئت کرده باشد و مدیون به عسر ویایسر معـروف نباشـد دریـن
صورت محکمۀ میتواند بدون حبس به دعوی اعسار موقع بدهد.
ج – اگر دائن شهود یسار و مدیون شهود اعسار اقامه نمود شهود یسار بر شـهود اعسـار
مقدم است د – مدیون می تواند حلف دائن را راجع به عسر خود مطالبه نماید.
– محکمۀ میتواند قبل از حجر ویا بعد از آن به مدیون مهلت مناسب بدهد.
17
– در صورتیکه دین تادیه و یا برای مدیون ابراء داده شود حجر رفع ولی صـدور
18
قرار محکمۀ در زمینه ضروری است .
– هرگاه در نتیجه عدم تکافوی دارائی قسمتی از دین دائنین بر ذمت مدیون بـاقی
19
ماند در صورت یسر مدیون در مابعد دین باقیمانده قابل اداء است.

 -66مراد ازارش جنایت  ،جنایتی است که موجب آن مال باشد نه قصاص  ،مثال دندان شخصی به اثر ضربه
شخص دیگری سیاه گردد درین صورت باالی جانی تمام ارش دندان (نصف عشردیت پنج فیصد دیـت )
الزم می گردد .
مالیکه بدل مغصوبه باشد یعنی شخصی از دیگری چیزی را غصب نماید بعد آن را استهالک نماید مثال احمد
ازشخص دیگری قلمی را غصب نمود بعد آن را تلف کند مجبوراست قیمت مال مغصوبه رابه مالک مسترد
نماید که قیمت مذکور را بدل مغصوبه گویند .
 -67اگر دائن شهودی را به محکمه حاضرنمود که شاهدان مذکور به غناء وموسر بـودن مـدیون اداء
شهادت نمودند ومدیون نیز به محکمه شهود راحاضر نمود که شهود مذکور به فقر وتنگ دستی مدیون اداء
شهادت نمودند وگفتند که مدیون شخص تنگ دست وضیق الحال ومتکفل نفقه فامیل بزرگ است دریـن
صورت شهود دائن برشهود مدیون ترجیح دارد زیرا شهود اساساً برای اثبات قبول میشود .

– محکمۀ باصالحیت موضوع محکمۀ معامالت ابتدائی محـل سـکونت مـدیون
21
شمرده میشود.
– هرگاه حکمی از احکام قوانین اختصاصی در ساحۀ حقوق تجارت و سائر قوانین
21
اختصاصی با یکی از احکام این مقرره تنازع نماید احکام قانون اختصاصی تطبیق میگردد.
این قواعد بعد از تصویب شورای عالی قوۀ قضائیه و یکماه بعد از نشر در جریـده
22
رسمی قابل تطبیق است.

قواعد مربوط به وصایت و حفظ اموال صغار و محاسبۀ آن با
اوصیاء
مقدمه :
بدیهی است که نصب وصی شرعی و حفظ اموال صغیر به وسیلۀ آن و گرفتن حساب اموال
صغیر از نزد وصی از وظایف محاکم است و کوچکترین اهمال درین موضوع چه از رهگذر
عدم رعایت قواعد شرعی و مقررات قانونی باشد و چه هم از رهگذر عدم مراقبـت وصـی
موجب ضیاع اموال صغیر میگردد.
چند سال قبل وزارت عدلیه به منظور رهنمائی محاکم تعلیمات نامه وصایت را به اساسـات
فقهی وضع و به دسترس محاکم قرار گرفته بود که تا هنوز قسماً دستورالعمل محاکم میباشد
اما طوریکه تعلیمات نامه مذکور مالحظه میشود از یک سو مشتمل بر موضوعات دو گانـه
(وصیت) و (وصایت) بوده مسائل هردو مبحث را طور مخلوط بیان داشته است (چنان ـه
مادۀ  4و مواد  9الی  18و مواد  26الی  56آن در موضوع وصایت بحث رانده و مـادۀ
 18طور مشترک در موضوعات وصیت و وصایت بحث مینماید) که این امر بعضاً موجـب
اشتباه در اجراات هردو موضوع میگردد و از جانب دیگر بعضی مورد آن به مسائل راجحـۀ
فقهی نیز توافق ندارد به طور مثال عدم توافق مادۀ ( )25تعلیمات نامه مذکور بـه مسـئله
راجحه فقهی ذیل ظاهر است :
(قال ابن عابدین وقدمنا انه لیس للوصی فی هذا الزمان اخذ ماـل الیتـیم مضـاربة کاملیـه
صـ )297به اساس مسئله فوق چون وصی مضارب شده نمی تواند مضـاربت در امواـل

صغیر را با شخص دیگر نیز انجام داده نمیتواند زیرا حیله گری مضرب منجر بـه دعـوی و
ضیاع رأس المال و در نتیجه موجب اتالف حقوق صغیر می گردد و هم نین عدم موافقـت
68
مادۀ ( )12این تعلیمات نامه با مسئله مفتی به متاخرین شاهد مدعا است .
 -68مسئله شرعی قرارذیل است :
سئلت عن الوصیه بالختمات والتهالیل واعطاء شی من المال لمن یقرا اویهل هـل تصـح ام الفلجـواب ان
المحقق این عابدین حقق انها ال تصح وانه الثواب للقاری والللموصی الن القرآءة عباده هلل تعالی فیشـترط
فیها ان تکون خالصة لوجه اهلل تعالی فهما کانت لمال یا خذه القاری اوالمهلل کانت غیرمقبولة فالوصیة بهـا
باطله انتهی لکن عمل الناس فی مشارق االرض و مغاربها علی اعتبارهذه الوصیه وصحتها وقدرفع مثل هـذا
السوال لشیخ االسالم مصر الشیخ محمد العباس المهدی مفتی الدیار المصریة فاجاب بصحة هذه الوصیة قال
وهذا بناء علی ما علیه عمل االمة فی دیار نافی سائر االزمان من حکام الشرع و العلما وبنوه علـی فتـوی
المتاخرین من جوازاخذ االجرة علی الطاعات للضرورة وتساهل الناس وتکاسلهم فی االمور الخیریـه قاـل
والتعلیل بالضر وره وتکاسل الناس المعلل به فتوی المتاخرین المانع من تحققه فی مثل ذلک السیما فی هـذا
الزمان وکثرت وتداولت اوقاف المسلمین بمثل ذلک و تحررت به الحجج الشرعیته وحکم به من حکـام
الشریعه الحنیفیة بین ظهرانی العلماء فی کل زمان وربما یستانس له بقوله صلی اهلل علیه وسلم ماراه المومنون
حسنا فهوعنداهلل حسن وبجواز اخذ االجرة علی الرقیة بالقرآن کمافی البخاری وغیره واهلل تعـالی اعلـم )(
کاملیه صفحه 291وصحه .)292
ترجمه – ابن عابدین گوید به تحقیق قبال متذکرشدیم که وصی درین عصرحق گرفتن ماـل یتـیم را بـرای
مضاربت ندارد کاملیه صفحه 297
مولف کتاب کاملیه گوید  :ازمن درمورد صحت وجوازوصیت به ختم قرآن مجید وتسبیح وتهلیل واعطاء
مالی برای کسیکه قرآن می خواند ویا تهلیل می گوید پرسیده شد  :درپاسیخ گفتم که ابن عابدین تحقیقی را
که درزمینه انجام داده باین نتیجه رسیده که وصیت مذکورصحت ندارد هم نان برای قاری ویـا شـخص
وصیت کننده ثواب ندارد زیرا قرائت وطاعت برای خداوند تبارک وتعالی است پس درانجام چنین عبادت
وطاعتی شرط است که محض برضای خداوند (ج) باشد پس هرزمانی که قرائت توسط قاری ویا کسـیکه
تهلیل می گوید دربرابر مال صورت بگیرد چنین قرائت و تهلیل غیر مقول میباشد پس وصیت درآن مـورد
باطل است .
لیکن درشرق وغرب مردم همین وصیت را اعتبار داده و به صحت آن عمل نموده وبدون شک نظیر همـین
سوال درمصر به پیش شیخ االسالم شیخ محمد عباس مهدی مفتی دیارمصر مطرح شد شیخ موصـوف بـه
صحت همین وصیت پاسخ داده گفت  ،صحت و صیت متذکره براساس عمل ائمه ( حاکمان شرع وعلماء
) درسایر ازمنه می باشد که آن را برفتوای علما عمتاخرین درجواز اخذ اجرت دربرابرانجام عبادات وطاعات
برای رفع ضرورت وبه علت مساهله وفرو گذاشت درامورخیریه بنا کرده اند شیخ االسالم گوید  :ازاینکه

عمومیات
مادۀ ( )1وصایت :صالحیتی است که به طور خاص ویا بطور عام توسط موصی یا قاضـی
بوصی انتقال می یابد.
مادۀ ( )2وصیت :انتقال ملکیت و یا تفویض صالحیت انتقال ملکیت است به موصی له بعد
از مرگ موصی.
مادۀ ( )3موصی شخصی است که به انتقال صالحیت درباره اموال صغار خود به وصی ویا
به انتقال ملکیت خود بعد از مرگش به موصی له وصیت کرده باشد.
در صورتیکه وصی پدر ویا پدرکالن پدری بوده و وصایت او شرعاً ثابت شده باشد قبـل از
اثبات خیانت وی قاضی وصی دیگری را به عوض او مقرر کرده نمی تواند.
مادۀ ( )4وصی شخصی است که وصایت را از طرف متوفی (پدر ویا پدرکالن پدری صغار)
قبول کرده باشد ویا در صورتیکه از طرف آنها منصوب نشده باشد وصایت را به حکم قاضی
قبول کند.
مادۀ ( )5موصی به در موضوعات وصیت عبارت از عقار و سائر اموال نقد و جـنس مـی
باشد که انتقال آن از طرف موصی به شخصیکه وصیت برای او جایز باشد وصـیت شـده
باشد.
موصی در موضوعات وصایت عبارت از عقار و سائر اموال نقدی و جنسی است کـه بـه
منظور حفظ و تصرف مشروعه در آن به نفع صغار بوصی سپرده میشود.
مادۀ ( )6موصی له در بحث وصیت شخصی است که به اثر وصیت مشروعه موصی ملکیت
موصی بعد از مرگ موصی بوی انتقال می یابد و باید از جمله ورثۀ نباشد ویا سائر ورثۀ بعد
از فوت موصی شرعاً به انتقال ملکیت موصی به  ،به او اظهار رضایت نمایند  .موصی لـه :
ضرورت ومساهله مردم علت قبول شده فتوی متاخرین میباشد که مانع برای تحقیق آن درهم ـه مـوارد
خصوصا درین عصرو جود ندارد زیرا چنین وصایت ها به کثرت بوقوع پیوسته وبه اساس وصیت دراوقـاف
مسلمانان تبادل ایدی صورت گرفته ودرآن حصه صحبت های شرعی تحریر وازطرف حکام شرع حنیـف
دربرابر انظار علما به صحت درهر عصرحکم شده وممکن است برای صحت آن باین قـول پیغمبـر(ص)
وجوع نمود که فرموده  ،ان ه رامؤمنان نیک پندارند همان چیز نزد خداوند نیک پنداشته میشود وهم چنان
صحت آن را ازجواز اخذ اجرت دربرابر تعویذ ودعاوی قرآنی می توان استنباط کرد چنان ـه در بخـاری
وغایره وارده شده واهلل تعالی اعلم کاملیه صفحه 291و292

در بحث وصایت عبارت است از صغیری که به منظور حفظ اموال وی وتصرف مشروعه در
آن وحمایت از حقوق مذکور از طرف پدر یا پدر کالن پدری او ویا قاضی وصی بـرای او
مقرر شده باشد این شخص باصطالح فقهی موصی علیه نیز نامیده شده میتواند .
مادۀ ( )7وقتی قاضی در اثر ارجاع یک موضوع به محکمۀ ویا به اثر اطالع مستند از فوت
شخصی اطالع میابد که شخص مذکور متروکه قابل توریث و تقسیم داشته و در جمله ورثۀ
او صغاری وجود داردکه وصی منتخب از طرف موصی ندارد و پدرکالن پدری این صغار نیز
شخصی را بوصایت اموال آنها انتخاب نکرده است مکلف است طبـق مـواد (-9-8-2
 )45-14تعلیمات نامه وصایت به منظور حفظ و تصرف مشروعه در اموال این صغار ویا به
غرض دعوی ویا به طور عام و تام شخصی را به وصایت ایشان تعیین کند که متصـف بـه
69
اوصاف مسلمانی  ،امانت داری ،عفت و عدالت بوده و مکلف باشد
مادۀ ( )8اگر متوفی از جمله اهل هنود ویا اهل کتاب بوده و تبعه افغانی باشد و موضوع به
محکمۀ برسد قاضی میتواند از جمله خود آنها شخصی را که به استثناء صـفت اسـالمیت
71
واجد سائر اوصاف مندرج مادۀ ( )7باشد به وصایت مقرر کند.
 -69مواد (43و( )44تعلیمات نامه وصایت .
 -71سئل عن ذمی هلک من غیر وصی و ترک صغار و عقار او علیه دیون موجوده و باع العقار لوفاء
دینه و نفقة صغارة فهل له ذالک ام قاضی المسلمین یتصرف علی الصغار وال یجوز لحاکم اهل الذمـة
فعل شی من ذالک اجاب اهل الذمة اذا کانوا یعتقدون شیئا فی معابد اتهم و بیاعاتهم یترکون و یعتقدون
اال فی الربا فانهم یمنعون منه فاذاکان من معتقدهم ان بطریقهم یتصرف فی ترکاتهم لم یتعرض لهـم اال
اذا ترافعوالی حاکم المسلمین فحینئذ یحکم بینهم بما یقتضیه شرع المسلمین کاملیه ()293
ترجمه  -درباره حکم شخصی ذمی پرسیده شد که بدون وصیت هالک میشود و صغار و عقار را به عقب
می گذارد و در عین حال مدیون نیز میباشد واسقف مترو که متوفی را متصرف شده و عقار اورا برای تادیه
و دین و نفقه صغارش به فروش میرساند آیا چنین اقدامی جواز دارد ویا اینکه قاضی مسلمانان حق تصرف را
در حصه صغار دارا میباشد و قاضی اهل ذمه نمی تواند درمورد عملی را انجام دهد در پاسخ گوید اگراهـل
ذمه از نگاه معابد و کلیسا ها خویش به چیزی معتقد باشند به همان اعتقاد شان گذاشته میشوند مگر در ربا
زیرا اهل ذمه از عمل ربا ممنوع می گردید پس اگر معتقدات شان این باشد که اسقف در متروکات شان حق
تصرف را دارد درین صورت کسی متعرض آنها شده نمی تواند مگر اینکه اهل ذمه برای انفصال موضوع به
قاضی مسلمانان رجوع کنند که درین حالت قاضی اسالم میان آنها به مقتضای شریعت اسالم حکم خویش را
صادر می کند کاملیه صفحه 293

تبصره :
هرگاه در محیط مربوط صغار هیچ کس به قبول وصایت حاضر نگردد مراجع ذیصـالح در
فقرات جزایی نماینده حارنوالی را و در فقرات حقوقی نماینده موسسات خیریه ویا نماینـده
سائر موسسات دولتی را به قبول وصایت مکلف سازند.
مادۀ ( )9هرگاه ولی شرعی صغار (پدرویا پدرکالن پدری) شخص مشهور بالفساد ،مسرف
ویا مبذر باشد وصغار مذکور به موجب اسباب شرعی ملکیت مالک اموال ویا عقار باشند در
چنین حالت بعد از ثبوت اوصاف ذمیمه ولی ،قاضی میتواند تصرف اورا در آن اموال مربوط
71
به صغار منع قرار داده و شخص دیگری را مطابق مقررا شرعی به وصایت ایشان مقرر کند
مادۀ ( )11به طور عموم وصی چه از طرف پدر (متوفی) صغار ویا پدرکالن پدری آنها تعیین
شده باشد (وصی مختار)وچه هم به حکم قاضی ،نزد قاضی مسولیت دارد.
مادۀ ( )11قاضی شخصی را که قابل انتصاب وصایت معرفی شده بامانت و تقوی توصـیه
نموده وبه او بفهماند که قبول وصایت از نظر شریعت عمل نیک بوده و بایـد در اجـرای
72
وظیفه وصایت از خداوند (ج) توفیق بخواهد واز لوم الئم نترسد.
مادۀ ( )12در تعیین حق الزحمة وصی ویا تادیه اجر مثل بعد از طلب وصی هـدایت مـواد
( 54و  )55تعلیمات نامه وصایت تعمیل گردد.

 -71مسئله شرعیه :
ان االب اذا کان مفسدا مسرفاً مبذرا للمال فللقاضی ان یاخذ مال الصغیر و یضعه علی یدعدل الـی وقـت
بلوغه (کاملیه صفحه )294
ترجمه  :در صورتیکه پدر شخص مفسد و در عین حال در حصه صرف نمودن مال از اسراف و تبذیر کـار
بگیرد قاضی می تواند مال صغیررا از پدر گرفته و آن را به تصرف شخص عادلی تازمان بلوغ صغیر بگذارد.
 -72حدیث مبارک وارد است.
انا وکافل الیتیم فی الجنة کهاتین.
ترجمه :
من ومتعهد امور سرپرستی یتیم در جنت می باشیم مانند این دو انگشت من (سبابه و میانه)

تبصره  :هرگاه وصی مختار (شخصیکه از طرف پدر یا پدرکالن پدری صغار تعیین شده است
غنی باشد طلب اجرت او جائز نیست و اگر محتاج باشد و قاضی هم بـه امانـت داری او
73
اطمینان داشته باشد اجرمثل را برایش داده میتواند

وظایف وصی

مادۀ ( )13وصی مکلف است طبـق مـواد (38-33-31-31-29-28-27و )39
تعلیمات نامه وصایت اجراات الزم رابه نفع صغیر انجام دهد.
تبصره  -:وصی میتواند برای تادیه دین ذمت متوفی که به سند شرعی و یا فیصله قطعی ثابت
گردیده قسمتی از مال متروکه ویا تمام آنرا اگرچه از مندرجات وصیت خط هم باشـد بـه
اجازه قاضی به فروش برساند و رسید شرعی حاصل کند مراتب احتیـاط شـرعی در حـین
اجرای قباله باید مد نظر محکمۀ و وصی هر دو باشد تا مبیعه که از متروکه متوفی میباشد به
قیمت نازل فروخته نشود.
تدابیر در حفظ اموال صغیر و تصرف مشروعه در آن .

 -73سئلت عن الوصی المختار اذا طلب من القاضی ان یقدر له اجرة علی عمله هل یجیبه القاضی الی ذالک
ام ال  ،فالجواب انه ال یجیبه القاضی الی ذالک و وصی المیت فال اجر له علی الصحیح و قدرفع مثل هـذا
القول الی حامد افندی فاجاب عنه بقوله نعم له اجر مثل عمله استحساناُ لو کان محتاجا کمـافی الخانیـة و
البزازیة وهو الماخوذ به کما فی الخیریة (کاملیه صفحه )296
و قد تقرر ان االستحسان هوالماخوذ به ( قاضی خان خیریه صفحه  215جلد دوم.
ترجمه – از من درباره حکم وصی انتخاب شده پرسیده شد که اگر قاضی مطالبه کند تادر برابر انجام عمل
وصایت برایش اجرتی تعیین نماید آیا قاضی به مطالبه وی ترتیب اثر میدهد ویا خیر؟
جواب این است که قاضی مطابه وصی مذکور را پذیرفته نمی تواند هم نان براساس قول صـحیح وصـی
متوفی مستحق اجرت شناخته نمی شود وبه تحقیق نظیر همین قول به حامد افندی برای فتوی تقـدیم شـد
نامبرده در جواب گفت بلی وصی مستحق اجر مثل عملش از نقطه نظر استحسان در صورتیکه محتاج باشد
شناخته میشود چنان ه در خانیه و بزازیه وارد شده وبه همین قول عمل شده چنان ه در خیریه ذکر گردیـده
(کاملیه صفحه  296وبه تحقیق ثابت شد که به استحسان عمل میشود قاضیخان خیریه صفحه  215جلـد
دوم ).

مادۀ ( )14هرگاه دارائی صغیر پول نقد باشد تا وقتیکه محل تصرف مشروعه میسـر مـی
گردد حسب صوابدید قاضی ذریعه وصی به حساب امانت غیر مفادی در بانک نگهداشـته
شود.
مادۀ ( )15اگر دارائی نقدی صغیر به اندازه باشد که به وسیله آن استمالک قطعـی عقـار
ممکن گردد عقار به بیع قطعی برای صغیر خریداری شود و قباله شرعی ترتیب گردد و اگر
دارائی کمتر از آن باشد که عقار به بیع قطعی خریداری شده میتواند ویا خرید عقار به بیـع
قطعی میسر نگردد به بیع جائزی برای صغیر خریداری وقباله آن ترتیب شود به هر صـورت
عقار مذکور به تصرف مشروعه وصی درآورده شود.
تبصره  -:ترتیب قباله شرعی درمورد خریداری عقار برای صغیر ویا درمورد فـروش عقـار
صغیر حسب مجوزات شرعی و قانونی مواد ( 33و  )34تعلیمات نامه تحریر وثایق تعمیـل
گردد.
مادۀ ( )16اگر دارائی صغیر عقاری باشد که از آن عواید نقدی بدست آید در صـورتیکه
عواید آن ازمصارف عادی و ضروری صغیر بیشتر بنظر برسد درمورد مقدار مازاد از حوائج
عادی و ضروری صغیر طبق مواد ( 14و  )15این قاعده تطبیق گردد.
مادۀ ( )17اگر عقار صغیر از قبیل باغ و زمین زراعتی باشد حاصالت جنس ازین امـالک
عقار آن ه از حوائج اصلی و علیحده صغیر زیاده باشد حسب صوابدید قاضی ذریعه هیئـات
معتمد به شمول وصی ثابت الوصایه از طرف وصی فروخته شود و در باره پـول ثمـن آن
مطابق مواد ( 14و  )15فوق اجراات کرده شود.
مادۀ ( )18اموال منقول مربوط به صغار از قبیل گلیم ،قالین ،ظروف  ،زیورات و کتب بـا
تمام اوصاف مشخصه آنها در وصایت خط تحریر و تحت نگرانی مستقیم وصـی در آورده
شود و از جمله این اموال آن ه مازاد از احتیاج صغار بود خوف ضیاع آن متصـور باشـد
حسب صوابدید قاضی ذریعه یک هیئت معتمد به شمول وصی فروخته شود و در باره پول آن
مواد ( 14و  )15این مقرره تطبیق گردد.
مادۀ ( )19وصی مکلف است مصارف نفقه  ،کسوت و تداوی صغار ار بر طبق نفقه خـط
مرتبه محکمۀ مبنی بر اعتدال به عمل آورد در نفقه خط مصارف تداوی غیر عاجل پیش بینی
کرده شود  ،هرگاه صغیر به مریضی عاجل مصاب گردد وصی صالحیت دارد به تـداوی او
بپردازد و بعدا قناعت محکمۀ را درمورد این مصارف حاصل کند.

مادۀ ( )21اگر نرخ مواد ارتزاقی از اندازه یکه در نفقه خط پیش بینی گردیده بلند رفتـه
باشد وصی میتواند مطابق نرخ روز مصرف کند و در صورتیکه ظاهرالحال مکذب آن نباشد
قاضی به اظهارات او قناعت نماید.
مادۀ ( )21وصی صالحیت دارد مصرف نفقه صغیر را با مصرف نفقه شخص خـود طـور
مشترک به عمل آرد مشروط براینکه نفع صغیر در صورت اشتراک واضح و قابل اطمینـان
باشد.
مادۀ ( )22وصی امالک عقاری صغار را به وسیله اشخاص امین فهمیده دارای سیرت نیک
وحسن معامله ادارۀ نماید.
مادۀ ( )23محکمۀ درباره آن قسمت از مصارفیکه خارج نفقه خط بوده و وصی ضـروری
تلقی نموده و انجام داده است فقرۀ اخیر مادۀ ( )31تعلیمات نامه وصایت را عملی کند.
مادۀ ( )24هرگاه به منظور اثبات و احیای حقوق صغار وصی بالـدعوی مقـرر شـود در
صورتیکه مدعی علیه از جمله ورثۀ متوفی (پدر صغیر) باشد مکلف اسـت در محکمـۀ بـا
صالحیت محل سکونت صغیر و وصی او حاضر شود حق استفاده از تبدیلی محکمۀ را بـه
هیچ وجه ندارد.

رسیده گی محکمۀ به اجراات وصی و گرفتن تصمیم در بقا و یا عزل وصی:
مادۀ ( )25کتاب ثبت وصایت خط ها گرچه با تمام رسیده باشد به تحویلخانه سپرده نشده
و تحت نگرانی مستقیم قاضی قرار داشته و عندالموقع به خلف او تسلیم می گردد ولی بعد
از آنکه تمام وصایت خط های مندرج کتاب وصایت شرعاً و قانوناً از ضرورت مراجعه قاضی
بمنظور محاسبه اموال صغار و غیره فارغ شد به تحویلخانه سپرده شده میتواند.
مادۀ ( )26قاضی مصرف اقساط شش ماه در شش ماه به مالحظه وصایت خـط از وصـی
حساب بگیرد میتواند هر گاه قرار مادۀ تعلیمات نامه وصی بدرخواست قاضی حاضر نشـد
رسماً جلب گردد ،مراجع مربوط به قوۀ اجرائیه حین مواصلت جلب محکمۀ مبنی بر احضار
اوصیا به سرعت ممکنه باحضار آن ها اقدام نمایند.
مادۀ ( )27قاضی درمورد حاصالت عقاری صغار از وصی استعالم نماید چه کشت کـرده
وچه مصرفی برای این کشت به عمل آورده و مفادیکه از این کشت بدست آمـده چیسـت
هرگاه زمین دو فصله باشد از حاصل هر دو فصله بپرسد و در صورتیکه جـواب وصـی را
قناعت بخش نداند از اهل خبره هم وا رو پلوان شریکان او معلومات نماید.

مادۀ ( )28اگر دارائی صغیر دکان  ،سرای و حمام باشد قاضی به مالحظه اسـناد معاملـه
عواید آنها را از وصی حساب بگیرد و در باره صحت جواب وصی ازمراجـع واشـخاص
ذیعالقه معلومات نموده اطمینان خودرا حاصل نماید.
مادۀ ( )29نتیجه ایکه از محاسبه اموال تحت وصایت صغار حاصـل میشـود در سـتون
مخصوص کتاب محاسبه اوصیاء و عین مطلب در ظهر وثیقۀ وصایت خط معاملـه گردیـده
بامضاء و نشان شصت وصی و مهر هیئت قضائی ویا قاضی محکمۀ برسد و نمره صفحه ایکه
در آن تفصیل سؤال محکمۀ وجواب وصی درج گردیده در ظهر وثیقۀ وصایت خط تحریـر
گردد.
مادۀ ( )31قاضی درباره عزل مواد ( 48-47-46-41-11و  )52یک وصی و نصب
وصی دیگر تعلیمات نامه وصایت را تطبیق کند.
مادۀ ( )31درمورد شکایت کبار ورثۀ از طرز اجراات وصی مواد ( 49و  )51تعلیمات نامه
وصایت تعمیل گردد.
مادۀ ( )32موقعیکه صغیر موصی له به سن رشد و بلوغ برسد وقاضی به رشد آن اطمینـان
پیدا کند وصی مکلف است که بعد از انجام محاسبه اخیر در محکمۀ مندرجات وصایت خط
را برای رشید بدهد و اقرار خط شرعی اورا حاصل کند اینگونه اقرار خط طبق رویه محاکم
محصول ندارد نمره این اقرار خط در ثبت وصایت خط معامله و موضوع وصایت انجام شده
تلقی میشود.
مادۀ ( )33اگر صغار موصی لهم زیاد بودند و یکی یا دو از آن جمله به سن رشد رسیدند و
قاضی بر رشد آنها اطمینان حاصل کرد در این صورت قاضی وصی سابقه رامی تواند در باره
صغار به صفت وصی شناخته و حصص کبار رشید را طور ترکه جدا نموده در مقابل اقـرار
خط شرعی به آنها تسلیم نماید.
مادۀ ( )34درموارد یکه احکام مواد این الیحه به احکام مواد تعلیمات نامه وصـیت خـط
متضادشناخته شوداحکام این الیحه عتبار ندارد .
مادۀ ( )35محاکم به تعمیل احکام این الیحه و احکام تعلیمات نامه وصایت مکلف اند.
مادۀ ( )36هرگاه تمسک مطلوبه محاکم درین الیحه موجود نباشد به تحمیل احکام اصحح
فقه حنفی اجراات کنند .

مادۀ ( )37ریاست اداری ستره محکمۀ کتاب محاسبة اوصیا را مطابق جدول ضمیمه ایـن
الیحه طبع و به محاکم مربوط در مواقع الزمه ارسال نمایند.
مادۀ ( )38این قواعد بعد از تصویب شورای عالی قوۀ قضائیه و یکماه بعد از نشر در جریده
رسمی قابل تطبیق است.
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قواعد رهنما در موضوعات جزایی
به استثنای مواردیکه قانون جزای جرایم مامورین و جرایم علیه امنیت عامه ویا سائر قـوانین
اختصاصی جزا قابل تطبیق است به اتکاء مواد ( 69و  )112قانون اساسی در سائر مـوارد
احکام قانون و قواعد فقهی ذیل قابل رعایت است .
مادۀ ( )1هیچ عمل جرم شمرده نمیشود مگر به موجب قانونیکه قبل از ارتکـاب آن نافـذ
گردیده باشد فقرۀ ( )5مادۀ ( )26قانون اساسی .
مادۀ ( )2هی کس را نمی توان مجازات نمود مگر مطابق به احکام قانونیکه قبل از ارتکاب
فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد فقرۀ ( )7مادۀ ( )36قانون اساسی.
74.
مادۀ ( )3بی خبری از احکام فقه و قانون عذر پنداشته نمیشود
مادۀ ( )4شخصیکه از لحاظ ارتکاب جرم به حکم محکمۀ محکوم علیه واقع شود مکلـف
است مالیرا که بواسطه جرم بدست آورده اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد مثل یـا
قیمت آنرا به مالکش اعاده کند و خساراتی را که از ناحیه جرم وارد کرده مطابق به مقررات
75
فقهی جبران نماید (قانون جزای جرایم مامورین و جرایم علیه امنیت عامه ) مادۀ (-)12
 -74والن الحکم فی الشرعیات ال یثبت اال بعد العلم فان کان الشیوع واالستفاضة فی داراالسالم اقـیم
مقام العلم صفحه ( 195جلد  3ردالمختار)
ترجمه  :حکم در امور شرعی بعد از علم ثابت میشود وشیوع و استفاضه در داراالسالم قایم مقـام علـم
است.
 -75والغرم علی السارق بعد ما قطعت یمینه وترد العین لو قائمةالن وجوب الضمان ینافی القطع النه اخذ
ملکه فال یقطع فی ملکه صفحه  391جلد  3رد المختار.
ترجمه  :برسارق بعد از قطع دست ضمان الزم نمی گردد واگر مال موجود باشد به صاحبش عیناً مسترد می
گردد زیرا وجوب ضمان منافی قطع ید است ،چه سارق در صورتیکه مکلف به تادیه ضمان گـردد چنـین
نتیجه بدست می آید که سارق مالک مال مسروقه در وقت اخذ قبل از حکم به قطع ید شناخته میشود ،پس
به این صورت نامبرده ملک خویش را اخذ نموده و قطع ید در ملک جواز ندارد.وصح رجوعه عن اقراره بها
ان ضمن المال ( 269ج  3رد المختار رجوع سارق از اقرار صحت دارد گرچه ضامن مال میگردد.
لو ضرب رجال فسقط المضروب مغشیة علیه وسقط منه شی قال م (رح) یضمن مامعه و ماعلیه مـن ماـل
وثیاب النه مستهلک لوضربه حتی مات قال م (رح) کمامر ضربه فسقط و مات ضمن ماله وثیابه اذا ضاعت
صفحه  83جلد  2جامع الفصولین.ترجمه  :اگر شخصی انسانی را طوری مضروب ساخت که بـی هـوش
گردید و چیزی از وی افتید در این صورت نزد امام محمد (رح) ضارب ضامن تمام چیزهای می باشد کـه

تطبیق این قواعد از حیث مکان و اشخاص :
مادۀ ( )5احکام قوانین و قواعد جزای افغانستان مطابق به فقه حنفی باالی کلیه اشخاص که
در ساحه دولت افغانستان مرتکب جرم شوند تطبیق میشود.
ساحه دولت افغانستان شامل هر مکانی است که تحت سسلطه آن واقع باشـد ،طیـارات و
گشتی های افغانی اعم از اینکه در داخل افغانستان باشد یا در خارج 76آن از جمله سـاحه
افغانستان محسوب میشود مگر اینکه طبق قواعد حقوق بین الدول عمومی تابع قانون دولت
اجنبی گردد.
مادۀ ( )6احکام این قواعد بر اشخاص آتی نیز قابل تطبیق است :
هر شخصی که در خارج افغانستان مرتکب عملی گردد که در اثر آن جرم فاعل یا شریکجرمی شناخته شود که جرم مذکور کالً یا قسماً که در افغانستان ارتکاب یافته باشد.
هرشخصی که در خارج افغانستان مرتکب یکی از جرایم آتی گردد.
-1
الف – جرم علیه امنیت خارجی یا داخلی افغانستان.
ب – اعمالی راجع به جرم جعل و تزویر یا استعمال اشیاء جعل و تزویر شده یا ادخال اشیاء
جعل شده در افغانستان.
مادۀ ( )7در موارد جرایمی که در خارج افغانستان از طرف یکی از مامورین یا مسـتخدمین
افغانی یا چنان اتباع خارجی که از طرف افغانستان به خدمت عامه گماشته میشود در اثنـای
انجام وظایف محوله رسمی یابه سبب آن واقع می گردد نیز احکام قوانین جزایی تطبیق مـی

مضروب باخود دارد از قبیل مال و پوشاکه زیرا مال استهالک گردیده اگر ضرب موجب مرگ شود نیـز
همین حکم جاری می گردد و اگر بعد از زدن ،مضروب به زمین افتید وفوت کرد ضارب ضامن مال و جامه
او در صورتیکه از بین برود شناخته میشود.
 -76و فی الشر نبالنیه قبیل باب العشر سئل قاری الهدایة عن البحر الملح امن دارالحرب او االسالم
اجاب انه لیس من احد القبیلین النه القهر الحد علیه صفحه  336جلد  3رد المختار.
ترجمه  :در شرنبالنیه پیشتر از باب عشر ذکر شده که از قاری هدایه پرسیده شد که آیا بحر شور از جملـه
دار حرب است ویا تحت قلمرو داراالسالم واقع میباشد.
قاری هدایه پاسخ میدهد که بحر شور مربوط به هی کدام از دار حرب و دار سالم نمی باشـد  ،زیـرا دار
حرب و دار اسالم به بحر شور تسلطی ندارند

گردد  77این قاعده باالی اشخاصیکه علیه مامورین و مستخدمین افغـانی در اثنـای انجـام
وظائف محوله رسمی یا به سبب آن مرتکب جرم می گردند نیز تطبیق میشود.
مادۀ ( )8اشخاصیکه در خارج از افغانستان علیه یک افغان یا علیه منفعت یک افغان جرمی
را ارتکاب نمایند نیز برحسب تفصیل قاعده ( )7مجازات می شود مشروط براینکـه فعـل
مرتکبیه به موجب قانون کشور محل ارتکاب جرم تلقی شود.
دعوی جزایی علیه مرتکب مذکور وقتی اقامه شده میتواند که مرتکب در افغانستان دستیاب
گردد.
مادۀ ( )9هرافغان که در خارج کشور مرتکب عملی گردد که به موجب قوانین افغانسـتان
جرم پنداشته شود طبق تفصیل مادۀ ( )3قانون جرایم مامورین و جرایم علیه امنیـت عامـه
اجراات میشود.
مادۀ ( )11دعوی جزایی علیه شخصیکه ثابت نماید محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او
را برئ الذمة دانسته یابه حکم قطعی او را به جزا محکوم و جزا براو تطبیق گردیده اسـت
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اقامه شده نمیتواند.
 -77قوانین جزائی افغانستان مطابق به ماده ( 69و  )112قانون اساسی عبارت است از قوانین جزائـی و
احکام فقه حنفی شریعت اسالم
 -78اما الجرائم التی یرتکبها مسلم او مسلم او ذمی خارج داراالسالم فال تطبق علیها الشریعه االسـالمیه
سواء وقعت من شخص مقیم فی الداراالسالم ثم سافر الی دارالحرب و عاداو وقعت من شخص کان یقیم فی
دارالحرب ثم اقام بعد ذالک فی داراالسالم الن المسئالة عند ابی حنیفه لیست مسألة التزام المسلم اوالذمی
باحکام االسالم اینما کان مقامه وانما هی واجب االمام فی اقامة الحد وال یجب علی االمام ان یقیم الحـد او
العقوبة وهو قادر علی االقامة الن الوجوب مشروط بالقدرة والقدره لالمام علی من یرتکب جریمـة فـی دار
حرب اثناء ارتکابها فاذا انعدمت القدرة لم تجب العقوبه صفحه  281تشریح جنائی ماخذ شرح فتح القـدیر
جلد  4صفحه  152ئ صفحه 153
ترجمه  :جرایمی که یک مسلمان ویا ذمی خارج از داراالسالم مرتکب آن میشود شریعت اسالم علیه آنهـا
تطبیق نمیشود خواه که جرم را شخص مسلم ویا ذمی در داراالسالم مرتکب شود وبعداً بدار حرب مسافرت
وعودت کند خواه اینکه جرم در دارحرب ارتکاب گردد بعد از آن مرتکب در داراالسالم مقیم شود زیـرا
اصل مسئله نزد ابی حنیفه (رح) موضوع تعهد مسلمان ویا ذمی در برابر احکام اسالم از نگاه اقامت نمـی
باشد بلکه وظیفه امام است تا حد را برپا دارد و تطبیق مجازات حد وقتی برامام الزم است که قدرت نفاذ آن
را داشته باشد.

تطبیق این قواعد از حیث زمان :
مادۀ ( )11هرگاه بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم نهایی محکمۀ بـا صـالحیت
79
قانون وضع گردد که به نفع متهم باشد قانون جدید تطبیق می گردد.
هرگاه بعد از حکم نهایی محکمۀ با صالحیت قانون وضع گردد که به موجب آن فعلی را که
متهم به ارتکاب آن محکوم گردیده غیر قابل مجازات اند تطبیـق حکـم متوقـف و آثـار
محکومیت خاتمه می یابد.
مادۀ ( )12در صورتیکه شخص از اثر ارتکاب عمل به موجب قانون موقت که مرعیت آن به
تاریخ معین انجام می یابد محکوم به جزا گردد ختم تاریخ نفاذ قانون موقت مانع سیر محاکمه
و تطبیق مجازات نمی گردد.
تصنیف مجازات .
مادۀ ( )49جرایم به سه قسم آتی تقسیم می گردد.
 – 1جرایم مستلزم حدود.
– جرایم مستلزم قصاص و دیت .
1
– جرایم تعزیری.
2
جرایم حدود عبارت از جرایمی است که مرتکب آن مطابق به احکام شرع به حـد شـرعی
محکوم می گردد و جرایم مذکور قرار ذیل است :

زیرا وجوب نفاذ مشروط به قدرت است و امام قدرت تطبیق مجازاتی را که شخص مسلمان ویا ذمی در دار
حرب مرتکب شده باشد ندارد وقتیکه قدرت نباشد مجازات الزم نمی گردد.
 -79ان التشریع الجنائی یجب ان یکون له اثر رجعی کلما کان له اثر فی مصلحه الجانی صـفحه ()126
کتاب التشریع الجنائی االسالمی .
ترجمه  :بدون شک در تشریع جنائی وقتی مصلحت متهم مورد نظر باشد اثر رجعی قانون به ماقبـل جـواز
دارد.

ارتداد  ،قطاع الطریقی  ،سرقت  ،زنا  ،قذف و نوشیدن شراب جرایم مستلزم قصاص و دیت
عبارت از جرایمی است که مرتکب آن مطابق احکام شرع به مجـازات قصـاص و دیـت
محکوم میگردد و جرایم مذکور قرار ذیل است:
قتل عمد  ،قتل شبه عمد ،قتل خطا ،جار مجرای خطا و قتل بالسبب  ،جرح عمدی و جـرح
خطا.
جرم تعزیری :عبارت از جرمی است که مرتکب آن به یکی یا زائد از یک مجازات تعزیـری
محکوم گردد.
جنایت .
-1
جنحه .
-2
قباحت .
-3
جرایم جنایت  ،جنحه و قباحت طبق مادۀ ( )2ضمیمه قانون جزای جرایم مـامورین ذیـالً
تعریف می گردد.
81
الف -جنایت :عملی است که مرتکب آن قانوناً مستوجب اعدام ویا حبس بیش از سـه
سال الی بیست سال باشد.
ب -جنحه عملی است که مرتکب آن قانوناً 81مستوجب بیش از یکماه الی سـه سـال
حبس ویا جزای نقدی بیش از شش ماه تعطیل
مالزمت یا طرد از ماموریت دولت باشد.
ج – قباحت :عملی است که مرتکب آن قانوناً مستوجب حبس الی یکماه یا جـزای نقـدی
کمتر از یک هزار افغانی باشد.
مادۀ ( )14مجازات حدود و قصاص :عبارت از مجازات مقدره است کـه طبـق احکـام
شریعت اسالم تعیین گردیده است.
مادۀ ( )15مجازات تعزیری :مطابق به احکام فقه حنفی با مالحظه این قواعد تطبیـق مـی
گردد.
 --81درین مورد طبق مواد ( 69و  )112قانون اساسی در حالتیکه قانون موجود نباشد احکام فقه
حنفی حیثیت قانون را دارد.
 -81درین مورد طبق مواد ( 69و  )112قانون اساسی در حالتیکه قانون موجود نباشد احکام فقه حنفـی
حیثیت قانون را دارد.

مادۀ ( )16تنفیذ جزا :مطابق به احکام قانون اجراات جزایی صورت گیرد.
مادۀ ( )17در حاالتیکه قانون به یکی از جزا های جنایت ویا جنحه حکم کرده باشـد امـا
احوال مجرم تخفیف مجازات را اقتضاء کند قاضی میتواند که مجازات اصل جـرم را بـه
ترتیب که در مادۀ ( )11تعدیل قانون جزای مامورین و جرایم علیه امنیت عامه ذکر گردیده
تخفیف بدهد.
مادۀ ( )18اگر شخص مرتکب جرمی از جرایم مستلزم (تعزیر) ویا مرتکب یکی از جـرایم
مندرج قوانین جزایی گردد اگر در صورت ظهور حاالت مخففه یا سائر معاذیر قـانونی بـه
جزای کمتر از جرم ارتکاب شده محکوم شود تغییر مجازات موجب تغییر وصف قانونی جرم
ارتکابیه شده نمی تواند.
مجازات اصلی :
مادۀ ( )19مجازات اصلی به سه نوع است:
مجازات حدود .
-1
مجازات قصاص و دیت.
-2
مجازات تعزیری.
-3
82
مجازات تبعی :
مادۀ ( )21مجازات تبعی :عبارت از مجازاتی است که بعد از حکم به مجازات اصلی بـر
محکوم تطبیق می گردد.
مادۀ ( )21اگر مامور مرتکب جنایت گردد که حد اقل مجازات آن مستلزم زیـاده از سـه
سال حبس باشد وقاضی به سبب بروز احوال مخففه او را به مجازات جنحه محکوم گرداند
به مجازات تعطیل مالزمت نیز محکوم شده می تواند.

( - 82والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فجلدو هم ثمانین جلدة وال تقبلو الهم الشـهادة
ابداً اولئک هم الفاسقون)
ترجمه  :کسانیکه زن های محصنه را به زنا متهم می کنند و باز برای ثبوت آن چهار نفر شاهدحاضر کرده
نتوانند پس بزنید (ای حکام) آنها را هشتاد تازیانه وشهادت آنها را هرگز قبول نکنید و آنها بالشک فاسق و
از طاعت خدا خارج اند.

مادۀ ( )22هرگاه برای یک دسته معین اشخاص از قبیل مامورین دولت یا سائر دسته هـای
اشخاص در قوانین اختصاصی مجازات تبعی دیگر غیر از مجازات متذکره تصریح یافته باشد
احکام قوانین اختصاصی تطبیق می گردد.
مادۀ ( )23محکمۀ میتواند با درنظرگرفتن احوال مجرم عالوه به جزا های اصلی جرم بـه
یکی از جزا های تکمیلی (جزای متممه) ذیل نیز حکم نماید.
جزای نقدی (تعزیر بالمال).
-1
83
محرومیت موقت از حقوق سیاسی
-2
 –3ضبط اشیائیکه از رهگذر جرم بدست آمده هم نان آالتیکه در جرم استعمال شده یا بـه
مقصد استعمال حمل گردیده .
84
– منع اقامت در بعضی اماکن.
3

تشبث به جرم
مادۀ ( )24تشبث به جرم عبارت است از آغاز به اجرای جنایت یا جنحه به قصد ارتکـاب
85
آن اما بدون آنکه فاعل به نتیجه نهایی عمل جرمی خویش نایل آید
آغاز به اجراء عبارت است از ارتکاب یکی از عناصریکه در تکوین جرم دخیل بوده یا اینکه
مستقیماً به بروز جرم مطلوب گردیده بتواند.
مادۀ ( )25تشبث قابل مجازات جرایم حدود و قصاص و دیت و جزا های مقـدره و هـر
86
کدام آن ها تعزیراً حسب قاعده ( )26تعیین میگردد
 -83حقوق سیاسی عبارت است از حق کاندید شدن در انتخابات حق رای دادن حق تشـکیل احـزاب و
جمعیت های سیاسی حق داخل شدن به احزاب و جمعیت های سیاسی.
 -84العقوبات التکملیة (المتمه) هی العقوبات التی تصیب الجانی بناء علی الحکم بالعقوبة االصلیة بشـرط
ان یحکم بالعقوبة التکملیة.صفحه 633کتاب التشریع الجنائی االسالمی.
ترجمه – عقوبات تکمیلی عبارت از مجازاتی میباشد که به اساس حکم به مجازات اصلی به محکوم تطبیـق
میگردد به این شرط که حکم در حصه تطبیق مجازات تکمیلی صراحت داشته باشد.
 -85ویعزر من دخل منزال بقصد السرقة واخذ قبل ان یتم جریمة (الخراج البی یوسـف صـفحه )114
التعزیر فی الشریعة االسالمیة صفحه .193
ترجمه – تعزیر میشود شخصی که در خانه به منظور سرقه داخل شود و قبل از تکمیل جرم گرفتار شود.
 -86ویعزر من الحرز و جمع المال المسروقة او حمله وقبض علیه قبل ان یغادر الحرز بالمسروق التعزیـر
فی الشریعة االسالمیة صفحه  193المبسوط للسرخسی جلد  9صفحه 147

مادۀ ( )26در جرایم تعزیری مجازات تشبث به جرم به تناسب اصل جرم (احوال مخففـه)
یک درجه تخفیف داده میشود.
مادۀ ( )27شخصی که به اراده شخصی خود قبل از رسیدن به نتیجه نهایی جرم از تعقیـب
اراده جرمی خود منصرف شود از مجازات جرم مطلوبه برکنار می گردد.
هرگاه درجریان مندرج فقرۀ فوق فاعل مذکورمرتکب اعمالی گردیده باشـد کـه اعماـل
مذکوربه ذات خودجرم دانسته شود به نسبت اعمال ارتکابیه خودمجازات میشود.

جرم عقیم
مادۀ ( )28شخصیکه فعالیت جرمی را تا اخیر مرحله رسیدن به نتیجه مطلوبه ادامه داده اما
نتیجه مطلوبه را به علت عدم اشباع جرم حاصل نکرده باشد مرتکب جـرم عقـیم دانسـته
87
میشود .
مجازات جرم عقیم طبق قاعده ( )26تخفیف داده میشود.
ندامت :
مادۀ ( )۲۹قاضی میتواند تا مجازات شخصی را که به ارتکاب یک جرم اقدام ورزیده اما به
اراده شخصی خود مانع بروز نتیجه نهایی جرم گردیده باشد ویا در حصۀ ایجاد موانع بـروز
نتیجه نهایی سهم گرفته باشد تخفیف بدهد.

ترجمه – شروع در ارتکاب جرایم به هیچ حالت مستلزم حکم به مجازات قصاص و حد نمی گردد بلکـه
مرتکب آن به مجازات تعزیری محکوم میشود.
 -87فمن رفع علی انسان عصاء لیضربه به فحیل بینه و بین ذلک فهو مرتکب لمعصیة یعزر علیهـا و مـن
حاول اطالق النار علی آخر فلم یصبه فهو مرتکب لمعصیة عقوبتها التعزیر صفحه  346جلـد اول کتـاب
التشریع الجنائی االسالمی.
ترجمه  :کسیکه بر شخصی عصا را به منظور ضرب باال کند ولی غیر از انصراف خودش مانع پیش شـود
چنین شخص مرتکب معصیت گردیده مستوجب تعزیر است.
و کسی که بدیگری فیر می نماید به شخصی اصابت نمی کند مرتکب معصیت گردیده مسـتوجب تعزیـر
پنداشته میشود.

جرم ناممکن
مادۀ ( )۳۰قاضی میتواند تا مجازات شخصی را که تشبث به ارتکاب جنایت یا جنحه کرده
اما برای ارتکاب آن چنان وسائل ویا مواد به کار برده باشد که وسایل ویا مواد مذکور مطلقاَ
88
قادر به آوردن نتیجه جرمی نباشد تخفیف بدهد.
مادۀ ( )۳۱شخصیکه در جرایم تعزیری قصدا شخص دیگری را به ارتکاب جنایت یا جنحه
مصمم ساخت و جرم مذکور به وقوع پیوسته باشدنیز قرین فاعل اصلی جزاء می بیند.
شخصیکه تشبث به مصمم ساختن شخص دیگری به ارتکاب جنایت نماید به جزای که برای
89
تشبث آن جنایت مقرر گردیده محکوم میشود.
اشخاص آتی بحیث معاون دانسته میشوند :
مادۀ ( )32شخصی که قصداً برای ارتکاب یک جنایت همکاری نموده باشد معاون مجـرم
دانسته میشود.91

 -88یستوی فی الشریعه االسالمیه تسحیل الجریمه بالنسبه لو سائلها او موضعها اوالغایه منها فان ذلـک
کله الینفی مسئولیت الجانی ان کان مافعله معصیه صفحه  356جز اول کتاب التشریع الجانی.
ترجمه  :جرم از نگاه وسائل ویا موضوع جرم ویا از نگاه هدف نهائی از ارتکـاب آن در شـریعت اسـالم
مستحیل شده می تواند و وقتی شخص مرتکب جرم مستحیل گردد از مجازات میری شده نمی توانـد بـه
شرطیکه آن ه را انجام داده معصیت باشد.
 -89یجوز طبقا لقواعد الشریعة العقاب علی التحریض الن التحریض علی ارتکاب الجریمة معصیة و امـر
باتیان المنکر صفحه  368جلد اول کتاب التشریع الجنائی.
ترجمه – مطابق قواعد تشریع اسالمی تشویق برای ارتکاب جرم مستوجب مجازات است زیرا تشویق بـرای
ارتکاب جرم معصیت پنداشته میشود و عمل منهی عنه است.
التعزیر فی کل معصیة لیس فیها حد مقدر والغراء علی قتل النفس المعصومة معصیة من معاصـی اهلل تعـالی
یجب فیها التعزیر فیجب علی المغری ویجوز الترقی  ،فیه الی القتل صفحه  147خیریه بـه حاشـه تنقـیح
حامدیه .
ترجمه – تعزیر در هر معصیت که برای آن از طرف شارع مجازات مقدر نشده باشد الزم می گردد وتشویق
نمودن برای ارتکاب قتل نفس معصومه نافرمانی است از اوامر خدواند تعالی و در آن تعزیر الزم می گردد و
تشویق کننده ارتکاب جرم مستوجب تعزیر پنداشته میشود و جواز دارد که چنین تعزیری تا اعدام باال بـرده
شود.

جزای معاون جرم طبق قاعده ( )26تخفیف داده میشود.
مادۀ ( )33روابط  ،اوصاف و حاالت شخص محض به یکی از فاعلین یا اشتراک کنند گان
جرم که مستلزم تشدید ،تخیف یا زوال مجازات گردیده بتواند تنها باالی آن فاعل  ،مصمم ،
یا معاون اثری وارد کرده می تواند که روابط اوصاف و حاالت شخص مذکور مختص بـا و
باشد.
مادۀ ( )34در حاالتیکه قانون اجتماع فاعلین را حالت مشدده دانسته باشـد موجودیـت
معاون حین ارتکاب جرم نیز اجتماع شناخته میشود.

اسباب معافیت
-1استعمال حق قانونی :
مادۀ ( )35ارتکاب فعل به منظور استعمال حق قانونی ویا ادای وظیفه قانونی باحسن نیـت
جرم پنداشته نمیشود.
 – 2دفاع :
مادۀ ( )36ارتکاب فعل در اثنای استعمال حق دفاع مشروع در جرم پنداشته نمیشود.
مادۀ ( )37دفاع مشروع عبارت از قوۀ متناسب است که جهت دفع هر فعل جرمی خطیری
که خطر جانی ویا مالی را برای خودش ویا خطر جانی را برای غیر تولید کند به کار بـرده
91
میشود.
 -91قال فی المنتقی من امسک رجال حتی جاء رجل اخر وقتله عمدا او خطاء فالشی علـی الممسـک
عندنا وعلی القاتل القصاص فی العمد ولدیة فی الخطاء وفی ظهیریة و حبس الممسک فـی السـجن نقلـه
الکفوی صفحه  251کاملیه .
ترجمه -در منتقی گوید کسی که شخصی را می گیرد تادیگری بیاید و او را قصداً ویا خطاء به قتل برساند
بر گیرنده نزد ما چیزی الزم نمی شود وبر قاتل در صورت عمد قصاص و در صورت خطـاء دیـت الزم
میگرددودر فتاوی ظهیریة ذکر است که گیرنده حبس میشود.
 -91ویجب دفع من شهر سیفا علی المسلمین ولو بقتله ان لم یکن دفع ضـرره االبـه (صـفحه 481
ردالمحتار جلد پنجم).
واجب است که دفع ضرر شخصی شود که برمسلمانان شمشیر می کشد اگرچه به قتل متجاوز منجر شـود
به شرطیکه دفع شر او جزء به قتل به طریق دیگری امکان پذیر نباشد.

مادۀ ( )38دفاع مشروع وقتی بوجود می آید که شخص به اسباب معقول معتقد گرددکه از
طرف مقابل خطر وقوع ایذاء جانی علیه خودش یا غیر ضرر مالی علیه خودش متوجـه مـی
باشد.
دفاع مشروع تا دوام خطر ادامه و به زوال آن خاتمه می یابد.
مادۀ ( )39در صورتیکه در وقت مناسب توصل به مؤظفین امنیه جهت رفع خطـر ممکـن
باشد حق دفاع مشروع به وجود نمی آید.
مادۀ ( )41دفاع مشروع قتل عمد را مباح نمی گرداند مگر اینکه قصد دفاع کننده دفـع
یکی از اعمال آتی باشد.
-1فعلی که از آن بنابه اسباب معقول خوف مرگ ویا جراحات شدید ویا مدهش باشد.
92
-2زنای ،لواطه اجباری ویا هتک ناموس انسان به جبر و اکراه.
 – 3اختطاف به جبر و اکراه.
 -92ویکون بالقتل کمن وجد رجال مع امراة التحل له ان کان یعلم انه الینز جر بصیاح وضرب بمـادون
السالح واال صفحه  247و  248رد المختار جلد سوم.
ترجمه – شخصی مالحظه کند یک نفر زن بیگانه در حال خلوه است اگر میدانست که نامبرده بـه صـدا
کردن و زدن بدون سالح منزجر نمیشود برایش قتل مذکور مجاز است.
ولواستکره رجل امرأة لها قتله و کذا الغالم فان قتله فدمه هدر اذا لم یستطع الدفع منه اال بالقتـل صـفحه
 248جلد پنجم رد المختار)
ترجمه –اگر شخصی زنی را به زنا مجبور بسازد ویاپسری را به لواطه مجبور کند زن و ب ه حق دارند فاعل
را به قتل برساند .به شرطیکه جزء به قتل به طریق دیگری نتواند خودرا نجات بدهند و خون فاعـل هـدر
است.
ومن دخله علیه غیره لیال فاخرج السرقة من بیته فاتبعه رب البیت فقتله فال شی علیه لقوله علیه السـالم
قاتل دون مالک وکذا لو قتله قبل اخذ اذا قصد اخذ ماله ولم یتمکن من دفعه االباقتل صفحه  482جلد
پنجم ردالمختار.
ترجمه – کسیکه به خانه شخصی در شب داخل میشود ومالی را به منظور سرقت از خانه بیرون می کنـد
وصاحب خانه سارق را تعقیب نموده به قتل میرساند در این صورت به قاتل الزامیتی متوجه نمی شود زیـرا
پیغمبر اسالم (ص) فرموده پیش مالت مقاتله کن هم نان اگر صاحب خانه سارق را پیش از گرفتن مال بـه
قتل برساند وقتیکه سارق قصداً اخذ مال را بنماید وصاحب خانه برای دفع چنین قصدی جز قتل دیگر راهی
نداشته باشد بر قاتل چیزی الزم نمیشود.

 – 4جنایت حریق عمدی.
 – 5سرقت شدیده که طبق شرائط خاصی ارتکاب یافته است.
مادۀ ( )41استفاده از حق دفاع مشروع دربرابر مؤظفین عامه (پولیس ،ژانـدارم ،مـدعی
العموم وغیره) که به حسن نیت وظائف خود را انجام میدهند وجود ندارد.
مادۀ ( )42شخصیکه از حدود حق دفاع مشروع تجاوز نماید قاضی میتواند جزاء را طبـق
قاعده ( )26تخفیف بدهد.

موانع مسؤلیت جزایی
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مادۀ ( )43شخصی که بمریضی دماغی و یا فساد (خرابی) مد هش شعور یا آبلـه گـی
مبتال باشد به طوریکه درهنگام اجرای عمل جرمی فاقد ملکه تخمین و قضا وت وصف غیـر
قانونی عمل ار تکابیه خود بوده باشد قابل مجازات دانسته نمیشـود 94.و 95مـادۀ ()44
هرگاه شخصی در اثر اختالل در سالمت دماغی یا اختالل در سالمت شعور دراثر انکشـاف
نامکمل دماغی هنگام ارتکاب جرم به صورت کامل دارای ملکه تخمین و قضاوت وصـف
غیر قانوی عمل ارتکابیه خود نباشد قاضی مکلف است مجازات را تخفیف بدهد .

-93آبله گی عبارت از عدم کفایت نموی دماغی است ( از بدو والدت و یا ذریعه حوادث دیگری بعـد از
والدت) که از اثر آسیب رسیدگی به مغزیا از اثر تشکل غیر عادی دماغی مه میان می آید مثالً فقدان کامـل
ملکه شعور
94فاذا قتل الصبی احد افالقصاص وکذا اذاقتل المجنون احدا فال قصاص علیه فی ذلک وفیهما الدیة علـی
یقملی عاقلة صفحه ( )253کاملیه .
ترجمه اگر صبی کسی را بکشد قصاص به او الزم نمیگرددهم نان مجنون کسی رابه قتـل برساندقصـاص
الزم نمیشود و بر عاقله صبی و مجنون دیت الزم می گردد
-95الجنون المطبق هوالذی الیعقل صاحبه شیاً او هوالجون الکلی المستمرو یستوی ان یکون عارضاً النسان
اویکون مصاحباًمن یوم والدته صفحه ( )585التشریع الجنائی االسالمی
ترجمه مجنون مطبق آنست که شخصی چیزی نه فهمد و یا مجنون مطبق کسی است که جنون ا دائمـی و
مستمر باشد برابر است که جنون عارضی باشد یا از بدو والدت شخص به آن مصاب باشد

مادۀ ( )45احکام قاعده فوق در حاالتیکه متهم به قصد ارتکاب جرم فساد مدهش دمـاغی
یا اختالل شعور را در خود خلق کرده باشد قابل مجازات میباشد)96
مادۀ ( -1 : )46هرگاه نزد قاضی قبل از دوران قضیه و یا نزد قاضی محکمۀ صالحیت
دار در حین دوران قضیه راجع به مسؤلیت متهم از لحاظ تطبیق قواعد ایـن فضـل شـبهه
پیداشود متهم را ذریعه یک یا چند نفر متخصصین امراض عقلی معاینه می نماید.
-96والسکران کان من مباح کشرب الدوأ المسکر و شرب المکره والمضطر فهوکا االغماء یعنی یجعـل
مانعا لصحة الطالق و سائر التصرفات و ان کان من محظور کالخمر فال ینافی الخطاب باالجماع لقوله تعالی
(والتقربوا الصلواه و انتم سکاری ) و تلزمه احکام الشرع و لیصح عباراته فی الطالق والبیع والشراء واالقا
ریرزجراله عن ارتکاب المنهی عنه تنبیها له علی ان مثل هذالسکر المحرم الیکون عذرا فی ابطـال احکـام
الشرائع الودة واالقرار با لحدود الخاصة الن الر ده عباره عن تبدل العتقاد و هو غیر معتقد بمـا یقولـه و
کذلو اقربا لحدود الخاصة هلل کحد القذف والقصاص و بخالف ما اذا زنی فی حال مسکره وثبت من غیـر
اقرار فیه فانه بحد صاحیاء -نوراال نور صفحه ()212
ترجمه :
سکر اگر به شرب مباح حاصل شده باشد مثل نوشیدن دواء مسکر برای عالج و یا نوشیدن مکره و مضطر
پس حکم آن مثل حکم اغماء بوده تصرفات آن مثل طالق زوجه و غیره صحیح نبوده ( اما ضمان مال بـه
صورت اتالف باالی او الزم است ) و اگر سکر توسط نوشیدن یک چیز حرام حاصل شده باشد پس دراین
صورت سکر مانع اهلیت خطاب خداوندی نیست اجماعا چنان ه خداوند کریم می فرماید ( شما نزدیک به
نماز نشوید درحالیکه شما نیشه می باشید ) و همه احکام شریعت بر چنین سکران الزم بوده عبارات او از
قبیل طالق بیع و شراء همه صحیح است و هم اقرار ات او نافذ بوده زجراً تا این قسم نیشه حرام در مقابل
ابطال احکام شرعی کدام عذر شده نمی تواند اما اگر انسان درحالت سکر مرتد گردد ارتـداد ان صـحیح
نیست زیرا رده در حقیقت تبدیل اعتقاد است و سکران به گفته خود اعتقاد ندارد و هم نان اقرار سـکران
در آن حدود یکه خالص حق خداوندی می باشد مثل شرب خمر و زناء موجب حد شده نمی توانـد زیـرا
درین قسم حدود رجوع از اقرار صحیح است و حالت سکر دلیل است بر رجوع اما اقرار آن در حدود یکه
حق خالصه خداوندی نباشد مثل حدقذف و قصاص که در آن رجوع شخص صحیح نیست و صاحب حـق
مکذب آن است صحیح بوده و به جزاء حد وقصاص می رسد و هم نان اگر سکران درحالت سـکر زنـا
میکند وزنا آن بدون اقرار ثابت گردد حد زنا باالی او در حالت رفع سکر جاری میگردد نور االنـورار ص
()312

 -2هر گاه متهم اصم و اخرص و یا ادعای مرض مرگی بـاالی او شـده باشـد معاینـه
متخصصین حتمی است.
 -3متخصصین راجع به حوال متهم را پور تهیه می نمایندمتخصصین مکلف اند تا در را پور
خود راجع به چگونگی مرض،قابلیت تداوی و چگونگی خطری که از متهم برای امنیت یـا
نظم عامه متصور است ارایه نمایند.
مادۀ ( )47هرگاه متهمی طبق قاعده ( )43غیر مسؤل دانسته شده باشد و یا طبـق قاعـده
( )44دارای مسؤلیت محدود دانسته شده باشد اما امنیت عامه یا نظم عمومی را مختل سازد
و هر گا لزوم نگهداری آن در یک شفاخانه یا محل مخصوص دیگری احساس شـد قاضـی
حکم به نگهدای آن درمحل مذکور صادر می نماید هر گاه قاضی متهمی را که طبق مـادۀ
( )44دارای مسؤلیت محدود است غرض تداوی در شفاخانه یامحل مخصوص دیگری اعزام
می نماید تنفیذ مجازات محکوم بهای حبس علیه متهم را به تعویق می اندازد.
مادۀ ( )48هرگاه حالت متهمی که طبق مادۀ ( )43غیر مسؤل دانسته شده باشد و یا طبق
مادۀ ( )44دارای مسؤلیت محدود دانسته شده باشد ایجاب معالجـه و یـا اقامـت را در
شفاخانه یا درجاهای مخصوص دیگری نمایـد صـالحیت اعـزام آن در مراکـز مـذکور
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ازصالحیت قاضی است .
مادۀ ( )49قاضی می تواند آن خارجی های را که مرتکب جرم گردیده ولی از لحاظ تطبیق
مادۀ ( )43به عدم مسؤلیت آنها حکم گردیده باشد و یا به علل متذکره مادۀ ( )43تعقیب
-97ولکن الشریعة تجیز استثنأ من هذه القاعده العامة ان یکون التعزیر فی غیر معصیة ای فیما لم ینص تحریمه
اذا اقتضت المصلحه العامة التعزیر صفحه ( )151جلد اول تشریع جنائی ابن عابدین جلد سه صـفحه 251
تبصر الحکام جلد  2صفحه  26ومن مثله التعزیر للمصلحه العامة منع المجنون من االتصال بالناس اذاکـان
فی االتصال بهم ضرر و حبس من شهر بایذء الناس و لولم یقم علیه دلیل  ،انه اتی فعالً معیناً صفحه ()152
تشریع جنائی
ترجمه  :ولیکن شریعت اسالمی بر قاعده متذکره یک سلسله استثناآتی وارد کرده و در آن تعزیر را در فعل
که معصیت نباشد جایز گفته یعنی برحرمت فعل مذکور از طرف شارع تصریح نشده باشد وقتی مصـلحت
اجتماعی آن را اجازه داده منع شخص مجنون است از آمیزش با مردم و قتی احساس شود کـه آمیـزش او
سبب ضرر مردم می گردد هم نان حبس شخص که به ضرر رسانیدن به مردم شهرت دارد اگر چه دلیلـی
موجود نباشد که آنها فعل مشخص را مرتکب شدند .

جزایی آنها به تعویق افتیده باشد و یا مجازات آنها به علت تطبیق مادۀ ( )44تخفیف یافتـه
باشد به منع اقامت در افغانستان محکوم نماید.
مادۀ ( )51قصور قصدی
اشخاصی قابل مجازات قصدی می باشند که قصداً مرتکب جنایت یا جنحه گردیده باشـند
مگر درحاالتی که قانون و احکام فقه طور دیگری پیش بینی کرده باشد .
ارتکاب یک جنایت یا جنحه را در آن حالت می توان قصدی گفت که متهم فعـل مـورد
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بحث را باداشتن اراده و داشتن آگاهی به نتیجه عمل ارتکابیه ارتکاب نموده باشد.
مادۀ ( )51قصور غیر قصدی  :شخصی که در اثر عدم پیش بینی مقدور بدون آنکه به نتایج
نهایی عمل ارتکابیه خود را تخمین و قضاوت کرده باشد و یا بدون آنکه به نتائج نهایی عمل
ارتکابیه خود اندیشیده باشد جنایت یا جنحه را مرتکب شود فعل ارتکابیه مـذکور قصـدی
دانسته نشده بلکه قصور غیر قصدی تلقی میشود قصور غیر قصدی هنگامی متوجـه مـتهم
میگردد که متهم احتیاط الزمه را که مقتضی اوضاع و حالت شخصی او است به کار نبـرده
باشد .

خطاء درتخمین وقضاوت حادثه
مادۀ  52شخصیکه تحت تا ثیر تخمین و قضاوت غلط حوادث مرتکب فعل جرمـی شـده
99
باشد به اساس همین تخمین و قضاوت خویش مورد محاکمه قرار می گیرد
هرگاه متهم در اثر به کار بردن احیتاط و دور اندیشی مقتضی قادر به رفع تخمین و قضاوت
غلط خویش بوده باشد ولی احتیاط مذکور را به کار نبرده باشد در صورتیکه قـانون عمـل
-98وان عصوا فقد حقت علیهم العقوبه بعصیا نهم و عدانهم وال عذر لهم بعدان علمو ابماحرم علیهم و مـا
ینتظرهم من عقاب و بعدان اتوا ما آتو اوهم مختارین مدرکین تشریع الجنائی جلد اول صفحه  387اعـالم
الموقیعن جلد  2صفحه 214و 216
ترجمه  :و اگر آنها نا فرمانی کردند پس مستحق مجازات بعلت چنین نا فرمانی و تجاروز شناخته می شوند
و بعد از اینکه بحرمت فعل مذکور و مجازات آن علم داشتند هی گونه عذر شان پذیرفته نمیشود ولی شرط
است که عصیان مذکور را به اخیتار و شعور مرتکب شده باشد
-99اما الخطاء فی القصد ان یرمی شخصاً ظنه صیدا او حربیا ذا هو مسلم (صفحه 252کامیله )
ترجمه  :خطا در قصد زمانی تحقق می یابد که شخص انسانی به گمان اینکه شکار است هدف قرار بدهـد
ویا انسانی را به این گمان که حربی است به قتل برساند ولی مقتول مسلمان باشد نه حربی .

ارتکابیه مذکور را به صفت جرم غیر قصدی قابل مجازات دانسته باشد به عنوان مقصر غیـر
111
قصدی مستلزم مجازات می باشد .
خطاء درفهم قانون و فقه :
مادۀ  53هرگاه شخصی مرتکب جنحه یا جنایت گردد ما دالئل کافی و موجبـات قـوی
موجود باشد که فاعل جرم اجرای عمل مذکور را جرم ندانسته و خـود را در اجـرای آن
111
ذیحق میدانست ازمجازات مبری شده نمی تواند اما مستلزم تحفیف دانسته شده می تواند
درچنین حالت قاضی میتواند طبق مندرجات قاعده ( )21تحفیف بدهد.
اعمال غیر قابل مجازات
مادۀ  – 54اعمالیکه ذریعه قانون حکم شده باشد و یا ناشی از مقتضیات الزمه اجرای یک
حرفه یا وظیفه باشد قابل مجازات بوده نمی تواند هم نان اعمالی را که قانون مباح دانسته و
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یا غیر قابل مجازات تلقی کرده باشد مستلزم جزا نیست
-111اما الخطاء فی الفعل کان یرمی صیداً فاصاب ادمیا ( صفحه  2کاملیه )
ترجمه  :خطا در فعل آنست که شکاری را هدف قرار بدهد ولی به انسان اصابت کند.
-111ومن طلق امراته ثالثاً ثم وطیها فی العده وقال علمت انها حرام  .......ولوقال ظننت آنها تحـل لـی
الیحد صفحه ( )494اول هدایه کتاب الحدود.
ترجمه  :کسی که زنش را به طالق ثالثه طالق نموده بعداً مشارالیها در عدت جماع کرد و گفت کـه بـا
وجود علم به حرمت جماع فعل مذکور را انجام دادم حد باالیش جاری می گردد و اگر گفت گمان کردم
که برایم حالل است حد جاری نمی گردد.
-112الحجام او الفصاداوالبزاغ و الختان اذا حجم اوفصد او بزغ اواختن باذن صاحبه فسری الی الـنفس و
مات لم یضمن کذا فی السرا جیة البرغ اوالفصاد او الحجام اذابزغ او فصد او حجم وکان باذن المولی فی
العبد او باذن الولی فی الصبی و سری الی النفس و مات فالضمان علیهم و کذلک الختان فی هذا فهـوالء
الیضمنون السرا یة بالخالف (کذافی المحیط عا لمگیری جلد  4کتاب الجنایات الباب التاسع صفحه )257
ترجمه  :شخصی که عمل حجامت را انجام میدهد و یا توسط گزیدن خون میکشد و یا اینکه خال کوبی می
نماید و یا ختنه می کند اگر اذن شخص گرفته میشود بعداً عمل مذکور به نفس سرایت میکنـد و شـخص
مذکور فوت می نماید ضمان ندارد.
خالکوب رگ زدن وحجامت گر وقتی به اجازه بادار غالم و یا با جازه ولی در طفل عمل حجامـت ورگ
زدن خالکوبی راانجام میدهدعمل مذکورموجب هالک میگرددبه آن ها ضمان الزم نمی شود هم نان حکم
است درختنه کردن تمام اشخاص مذکور با تفاق همه علما مسؤلیت ندارد.

حالت ضرورت
مادۀ  -55شخصیکه برای صیانت (درامان بودن ) حیات تمامیت جسـمانی و یـا سـایر
ارزشهای انسانی مربوطه به نفس خود از یک خطر انی و قریب الوقوع مرتکب جرم می شود
که غیر قابل دفع باشد و خطر مذکور جز از ارتکاب جرم به ترتیب دیگری در اثـر اشـتباه
فاعل خلق نشده باشد وقربانی حق شخص دیگر منطقًا متقاضی نجات شی معروض به خطـر
دانسته شود فاعل جرم ارتکابیه قابل مجازات دانسته نمیشود .
هرگاه خطر آنی و قریب الوقوع از اثر اشتباه خود فاعل خلق شده باشد و یـا در حاالتیکـه
جرم ارتکاب یافته است نجات شی معروض به خطر منطقا متقاضی قربانی حق شخص دیگـر
نباشد فاعل از مجازات مبراء شده نمی تواند اما مستلزم تخفیف جزاء دانسته می شود قاضی
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می تواند مجازات را طبق قاعده ( )26تخفیف بدهد

تعیین مجازات
مادۀ  -56قاضی ملکف است که حین تعیین جزا بین حد اقل و حد اکثر قـانونی مراتـب
اربعه شرعی تعزیر را در نظر گیرد.

-113ولو منع صاحب البرء اوالحوض اوالنهرالذی فی ملکه بان لم یمکن فی الد خول ولم یخرج الیه ولـم
یجدماءً مباحا بقربه و هو یخاف علی نفسه او دابته العطش کان له ان یقاتله .
وان کان الماء محرزا فی االوانی قاتله بغیر سالح کطعام عند المخمصة اذاکان عن فضل حاجته بـن کـان
یکفی لسدر مقها فیاخذ منه البعض و یترک البعض .......واذا اخذالفضل ضمن له باالخذ الن حـل االخـذ
لالضطر ار و الینافی الضمان افاده فی الدر و حواشیه صفحه -196الی صفحه  – 197اتا سی جلد چهارم .
ترجمه  :و اگر مالک چاه یا حوض و یا نهر از دادن آب به شخص امتناع یباورد یعنی نه اجازه برای گرفتن
آب بدهد ونه خودش آن را بیرون کند و شخص هم آب مباح مورد ضرورت را در آن نزدیکی پیدا کـرده
نتواند و خوف هالک او وحیوانش متصور باشد می تواند با مالک مقاتله کند.
و اگر آب در ظرفها محفوظ باشد مقاتله بدون سالح جواز دارد حکم مسئله مذکور مثل حکم طعـام مـی
باشد که انسان درحال مخمصه از شخص دیگری مازاد احتیاج اورا می گیرد و این گرفتن به اندازه سد رمق
مجاز است و در صورتیکه اضافه از مایحتاج را نگیرد مکلف به تادیه ضمان است زیرا جواز اخذ مال غیـر
درحاالت اضطراری منافی ضمان تلقی نمیگردد.

قاضی ملکف است تا جزاء را به اساس قصور متهم و بادرنظر داشتن انگیزه ها و سوابق متهم
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و اوضاع شخصی متهم تعیین نماید

احوال مخففه
مادۀ –57قاضی می تواند جزا را در حاالت آتی تحفیف بدهد .
 -1درصورتیکه متهم به اساس انگیزه عالی (شرافتمند) مرتکب جرم گردیده باشد .
 -2درصورتیکه متهم به اساس فالکت عمیق (مثال فقرشدید) مرتکب جرم گردیده باشد .
 -3درصورتیکه متهم تحت تهدید مرتکب جرم گردیده باشد .
 -4درصورتیکه متهم در اثر تسلط و اقتدار مشخصی مرتکب جرم شده باشد کـه مـتهم
مکلف به اطاعت او یا مادون مربوط اوباشد (مقصد از تهدید درین فقرۀ عبارت از اکـراه
وغیرملجی یعنی اکراه ناقص است
 -5درصوتیکه مجنی علیه به وسیله روش و یاحرکات خود متهم را به ارتکاب جرم شـدیدا
ترغیب کرده باشد .
 -6درصورتیکه متهم دراثر تحریک نامشروع و یا تعرض غیر مستحق بخشم آمد ه یـا درد
شدید رامتحمل گردیده باشدتحت تاثیر همین خشم یادردشدیدمرتکب جرم شود .
 -7درصورتیکه سن متهم قریب حد اکثر سنی باشد که برای خورد ساالن تعیـین گردیـده
است یا متهم شیخ فانی باشد.
مادۀ  -58حینیکه قاضی جزا را تخفیف میدهد مکف است تا اسباب تخفیف جـزا را بـه
صورت ثابت ومدلل درج فیصله نماید.

-114هل یستوی الناس فی التعزیر او یتفاوتون بتفاوت منازلهم شرفاً وخسة فا لجواب انه متفاوت منـازلهم
قـال فی الخالصه ا التعزیر یختلف با ختالف الناس و جرا ئمهم صفحه ( )46کاملیه .
ترجمه  :آیا مردم در تطبیق مجازات تعزیری برابر اند و یا اینکه به تناسب موقف اجتماعی شـان از نگـاه
شرافت و خساست تفاوت می کند جواب اینست که انسانها از نگاه موقف اجتماعی شان درتطبیق مجازات
تعزیری متفاوت اند مولف خالصه گوید که مجازات تعزیری به تناسب موقف اجتماعی مردم و جرایم شـان
متفاوت میگردد.

احوال مشددۀ تکرر در جرم
مادۀ  -59شخصی که یکمراتبه محکوم گردیده به مجازات حبس جنـائی یـا جنحـه و
مجازات مذکور کالو یا قسماً باالیش تنفیذ گردیده و یا در اثر استفاده از حق عفو از تنفیـذ
مجازات بر کنار شده باشد اما در ظرف پنج سال بعد ازتنفیذ کلی یا قسمی یا عفو مجـازات
مذکور مرتکب عمل جرمی جدیدی گردد که مستوجب حبس جنائی یا جنحوی باشد قاضی
مکلف است تا مجازات را تشدید نماید.
مجازات متکرر در مورد جنایت و جنحه الی دوچند تشدید شده می تواند اما مجازات حبس
115
در جنایت متجاوز از بیست سال شده نمی تواند.
مادۀ  61درصور تیکه متهم به وسیله یک یا چند عمل جرمی مرتکب چندین جـرم گـردد
قاضی مکلف است تا مجازات را تشدید نماید در چنین حالت قاضی اوال مجازات سـنگین
ترین جرم ارتکابیه را معلوم گرده بعداً اندازه جزا را به اساس شرایط و اوضـاع ویـادرنظر
گرفتن مراتب اربعه تعزیر الی یک ونیم چند اندازه جزاییکه درقانون برای سنگین ترین عمـل
ارتکابیه مذکور پیش بینی شده است بلند برده می تواند.

 -115فقد جاء فی فصول االستروشنی نقالعن الخانیه و نوا درابی رستم عن محمد فی رجل بشتم الناس هو
محترم له مروه  ،انه یو عظ والیحبس قال فال تکرر ذلک فانه یؤدب وان کان شتاما یضرب و یحبس حتـی
یترک هذا الفعل .
افندی ورق  662جلد 7صفحه اول فصول االستروشنی صفحه  13و صفحه .46
ترجمه :در فصول استروشنی که از خانیه و نواد رابی رستم از امام محمد (رح) نقل نموده وارد شده :
که اگر شخصی صاحب مروت مردم را دشنام دهد باید برایش توصیه شود و به حبسش ضرورت نیست اگر
عمل مذکور از روی تکرار سر بزند باید تعزیر شود واگر همیشه مردم را دشنام میداد مضروب ومحبـوس
شود تا فعل مذکور را ترک بگوید .
و ان من تکر رالخنف منه فی المصر قتل به سیا ستا لسعیه بالفساد وکل من کان کذ لک یدفع شره بالقتـل
صفحه  248جلد  3رد المختار
ترجمه  :کسیکه جرم خفه کردن به تکرار از وی در شهر سر بزند سیا ستا کشته می شود زیرا عمل مذکور
سعی با لفساد پنداشته می شود و هرکسی که چنین فعلی را پیشه کند شر او به قتل دفع می شود.

هرگاه متهم در اثر ارتکاب اعمال متعدد جرمی که هر یک مستو جب جریمه نقدی دانسـته
شود غرض محاکمه به محکمۀ احاله گردد قاضی ملکف است تا یک تعزیر مالی واحد کـه
مناسب به قصور متهم باشد تعیین نماید.
جزا های تبعی و تکمیلی و تدابیر امنیت اگر چه برای یکی از جرایم ارتکابیه متهم در قـانون
پیش بینی شده باشد ویا شامل یکی از مواد اخالل شده قانونی باشد بر عالوه مجازات مشدده
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اصلی مضروب ومحبوس شود تا فعل مذکور را ترک بگوید حکم شده می تواند
مادۀ  -61هرگاه متهم نسبت بیک جرم ارتکابیه به حبس جنحوی یا جنائی محکوم گردیده
و بعد از صدور محکومیت معلوم شود که محکوم مذکور قبل ازمحکومیت مرتکب یک یـا
چند جرم دیگری نیز گردیده بود ولی ازاثر آن هنوز محاکمه نشده در چنین صورت قاضـی
مجازات محکومیت اولی متهم را در نظر گرفته و طوری تعیین جزاء می نماید که سـرجمع
جزاهای تمامی جرایم مذکور به محکمۀ طبق احکام مندرج قاعده ( )61تعیین می گردیـد
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بیشتر شده نتواند .

-116التعزیر الذی یجب حقاهلل تعالی فیجری فیه التداخل فاذا افطر فی رمضان متعمدا غیر مره الیقـام علیـه
االتعزیر واحده لها جمیعا شرح السندی علی رد المختار جلد ( )7ورق 636
ترجمه  :تعزیر در حق اهلل تعالی (حق عامه ) تداخل را می پذیرد پس اگر شخصی قصد درماه مبارک رمضان
چند مرتبه روزه بخورد مستوجب یک تعزیر برای همه پنداشته میشود.
-117معنی التداخل هوان الجرائم فی حالة التعدد تداخل عقو با تها فی بعض بحیث یعاقب علی جمیع الجرائم
بعقوبة واحده والینفذ علی الجانی االعقوبة واحده کما لوکان قدار تکب جریمه واحده شرح فتح القدیر جلمه
 4صفحه  28شرخ زرقانی جلد  8صفحه یکصدو هشت .
ترجمه  :معنی تداخل این است که عقو بات درجرایم متعدد تداخل می پذیرد به شکلی که با تمـام جـرایم
جزای واحدی تعیین میگردد بر جانی همان جزای واحده تطبیق می شود .مثلیکه جرم واحـدی را مرتکـب
شده باشد.

قواعد مربوط به جرم افتراء
مادۀ  -1مفتری شخصی است که با داشتن قصد کامل به جعلیـت اتهـام بـه منظـوری
ایذاءمادی و یا معنوی شخص دیگر  ،اورابه حیث متهم فاعل جرم  ،هم فعل جرم یا معـاون
جرم معرفی کرده باشد
مادۀ  -2در دعوی حقوقی گرچه به شکل جبران خساره ناشی از خطای مـدنی صـورت
گرفته باشدچون عجز در اثبات گناه نیست لهذا جرم افتراء به میان آمده نمی تواند
مادۀ  -3چون جنبه حق العبدی درجرم افتراء غلبه داشته شرط است که مدعی حق العبدی
قیاسا به حکم مادۀ ( )4قانون اجراآت جزایی به منظور تعقیب جزایی مراتب شکایت خود را
تحریری تقدیم نماید.
مادۀ -4متهم افتراء به اساس مقرر ات فقهی برو فق روحیه مادۀ ( )142قـانون جـرایم
مامورین و امنیت عامه مجازات می گردد .
مادۀ  -5تحقیق جرایم افتراء باثر شکایت متضرر (مفتری علیه ) بعداز رعایت حکم مـادۀ
( )51و( )138قانون اجراآت جزایی مبنی برصدرو قرار به عدم لزوم اقا مه دعوی جزایی و
رعایت حکم مادۀ ( )139قانون مذکور مبنی بر ابالغ قرار عدم لزوم اقامه دعوی به مجنـی
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علیه یاورثۀ آن و قطعیت قرار بعد از حفظ دوسیه آغاز می گردد.

 -118چون عدم فراهم آوری دالیل الزام یا اثبات در قضیه توسط مامورین ضبط قضائی مستلزم نفـی نمـی
باشد بناء درتحقیقاتی که به این منظور صورت می گیرد الزم است ثابت شود که :
 -1واقعه (جرم) اصالً صورت نگرفته باشد.
 -2شخص با وجود علم به آن قصداً به غرض اضرار غیر اطالعیه یا استغاثه کاذب را به مامور ضبط قضائی
تقدیم نموده است .
یعنی همینکه مامور ضبط قضائی دلیل برای حدوث جرم بدست نیارود باین دلیل عدم وقوع جرم ثابت نمـی
گردد چه ممکن است جرم واقع گردد ولی مامور ضبط دلیلی به آن نیابد متهم فی الواقع مجرم باشـد امـا
مامور ضبط قضائی دلیل الزام علیه او بدست آورده نتواند ،بناء عدم اثبات دلیل عدم وقوع جرم بوده نمـی
تواند.

( )1چون عدم فراهم آوری دالیل الزام یا اثبات در قضیه توسط مامورین ضبط قضائی مستلزم
نفی نمی باشد بناء درتحقیقاتی که به این منظور صورت می گیرد الزم است ثابت شود که :
 -1واقعه (جرم) اصالً صورت نگرفته باشد.
 -2شخص با وجود علم به آن قصداً به غرض اضرار غیر اطالعیه یا استغاثه کـاذب را بـه
مامور ضبط قضائی تقدیم نموده است .
یعنی همینکه مامر ظبط قضائی دلیل برای حدوث جرم بدست نیاورد باین دلیل عدم وقـوع
جرم ثابت نمی گردد چه ممکن است جرم واقع گردد ولی مامور ضبط دلیلی بـه آن نیابـد
متهم فی الواقع مجرم باشد اما مامور ضبط قضائی دلیل الزام علیه او بدسـت آورده نتوانـد
،بناء عدم اثبات دلیل عدم وقوع جرم بوده نمی تواند.
مادۀ  -6قبل از تقدیم شکایت مفتری علیه اقامه دعوی علیه مفتری مجازنبوده هم نان بدون
شکایت مفتری علیه آغاز تحقیقات و یا گرد آوری دالیل به غـرض اثبـات جـرم افتـرا
جائزنیست .
مادۀ  -7درصورت عدم تقدیم شکایت تحریری مفتری علیه اجراآت خارنوالی از هر نوعی
که باشد در باره جرم افتراء باطل است.
مادۀ  -8هرگاه مامور ضبط قضائی قبل ازتقدیم شکایت مفتری علیه به تحقیق اقدام کرده و
بعداً مفتری علیه شکایت تقدیم نماید اجراآت قبلی تحقیق در زمینه باطل بوده الزم است سر
از نوتحقیقات به عمل آید.
مادۀ  -9اگر خارونوالی درجرم افتراء بدون شکایت مفتری علیه اقامـه دعـوی نمـوده
باشدچون اساس این دعوی باطل بوده الزم است محکمۀ به عدم سمع قرار خـود را صـادر
نماید.
مادۀ  -11بعد از تقدیم شکایت مفتری علیه مامور ضبط قضائی بعد از اینکه وظیفه خود را
در قسمت گرد آوری دالئل تحقیقات الزمه انجام دهد آزادی کامل داشته می تواند از روی
دالیل واسباب قانونی موضوع را به محکمۀ با صالحیت احاله کندو یا در زمینه قرار لـزوم
اقامه دعوی را صادر نماید.
مادۀ  -11ابراء و انصراف مفتری علیه ازشکایت در هر مرحله دعوی جـائز بـوده اعـم
ازاینکه ادعای وی درمرحله تحقیق قرار داشته یا در محکمۀ با صالحیت تحت رسیده گـی

قرار گرفته باشد باالثر ترک دعوی مفتری علیه جریان قضیه به هر مرحله که باشد متوقف می
گردد.
مادۀ  -12عفو مفتری علیه برای مفتری بعد از حکم قطعی محکمۀ تاثیری نداشـته مـانع
تطبیق حکم شده نمی تواند.
مادۀ  -13محکمۀ ابتدایه آن دیوان جزای مامورین محکمۀ والیت و مرحله استیناف دیوان
جزای محکمۀ استیناف مرکزی میباشد .
مادۀ  -14این قواعد بعد از تصویب شورای عالی قوۀ قضائیه و یکماه پس ازنشر درجیریده
رسمی نافذ است.

مقررات مربوط به محصوالت در محاکم

119

مادۀ ( )1مقصد از اهل خبره در این الیحه اشخاصی است که در موضوع مورد نظر مـثال
(زمین  ،خانه و سایر ملکیت ها ) از قیمت آن واقف بوده و بلدیت تام داشته باشند از قبیـل
مامور ،مساح و موسفیدان قرب وجوار یا سایر اشخاص
مادۀ ( )2هنکام رسیده گی دعوی در محکمۀ ابتدایه مدعی بها توسط اهل خبـره و پلـوان
111
شریکان تعیین قیمت و بعد از آن محصول صدانه گرفته شود

-119ماخذ های مقررات
الف – ماخذ این مقررات در اساس اصولنامه صکوک  1318می باشد که اوال درسال  1335در ضـمن
پالن اول که مورد تصویب مجلسین وصحه پادشاهی قرار گرفته است حکم قانون را حایز است ارقـام آن
ازدیاد پذیرفته و بعد اً در الیحه محصوالت سال  1344در ضمن بودجه دولت مراتـب قـانویی خـود را
پیموده تعدیل شده است.
ب -هم نان تو جیهاتی است که در سمینار سال چهل وهفت و تصاویب شورای عالی قوه قضائیه تصویب
گردیده است .
ج -قانون اردواج و تعلیمات نامه تحریر وثایق .
-111ماده ( )66اصولنامه اجراآت حقوقی .

مادۀ ( )3حینیکه درحصۀ تعیین قیمت مبیعه به ارتباط محصول دولت غبن به مالحظه قاضی
برسد قاضی می تواند قیمت حقیقی مبیعه را از اشخاص و مرا جعیکه الزم دانـد معلومـات
نماید .
مادۀ ( )4مراتب آتی در اخذ محصول مندرج و ثایق وفیصله جات قابل رعایت است.
 -1قیمت وثیقۀ و محصول برذمه شخصی می باشد که وثیقۀ به مفادش انجام یابد هر گـاه
طرفین به رضائیت خودها مصارف (قیمت وثیقۀ و محصول ) را بالمناصفه قبول داشته باشند
111
ازاین امر مستثنی است
 -2مقصد از مفاد دیکه در فوق ذکر شده مفاده مادی است نه مفاد معنوی باین معنی که هر
گاه ذوالید درمحاکم به حکم قطعی محکوم له قرار یابد چون مفاد مـادی ( انتقاـل مـادی
112
ملکیت ) وجود ندارد ایجاب محصول را نمی کند.
 -3محصول مندرج صدا نه وثایق با در نظر داشت هدایت مادۀ ( )6تعلیمات نامه تحریر و
ثایق هنگامی اخذ می گردد که وثایق متذکره مراحل نهایی خود را پیموده باشد .113

-111ماده ( )3تعلیمات نامه تحریر و ثایق ( مصارف محکمه ازقبیل قیمت محصول صدا نه برذمـه کسـی
خواهد بودکه وثیقه به مفادش انجام یافته باشد).
 -112فقره ( )2ماده ( )3تعلیمات نامه تحریر وثایق مقصد از مفاد درماده سوم مفاد مادی استنه مفاد معنوی
درمفاد معنوی مانند چیزی که بدست ذوالید بوده شخصی بر علیه مذکور ادعا و بعد از آن مجاناً ابراء دهد
و یا فیصله به صورت حلف انجام می یابد چون مفاد مادی قیمت وثیقه ومحصول صدانه گرفته خواهد شد
-113ماده ( )6تعلیمات نامه تحریر وثایق (تکت محصول صدانه وثایق بعداز طی مراتب اصـولی در وقـت
اقرار مقر و ثبت کردن آن گرفته میشود).
مثال  :احمد مبلغ ده هزار افغانی ازمحمود مدیون بود هر دو به محکمه رفتند و احمد مـدیون ازمحکمـه
تقاضا کرد تا حجت خط مبنی بر اینکه ازمحمود مبلغ ده هزار افغانی قرضدار است بنویسـد محکمـه بـه
اساس اظهار وی پس از اخذ بیست افغانی قیمت وثیقه حجت یک ورق حجت را که مقرآن احمد و مقرلـه
آن محمود باشد ترتیب داده قاضی محکمه اصل حجت خط را از نظر گذشتانده و راجع به مندرجات از نزد
احمد پرسید واحمد درمجلس قضأ موضوع را بدون کم و زیادت اقرار کرد از نگاه قاضی محکمه در یـک
قسمت از سند مذکور امضا وامر کرد که حجت را ثبت و محصول آن را نیز همان زمان تحویـل خزانـه
دولت بدارد

 -4موقعی که محصول مندرج وثیقۀ بعد از طی مراحل گرفته شد الزم است تا وثیقۀ ثبـت
شود پس اصل و ثبت آن به مهر رسمی و امضأ هئیت قضائی رسانیده شود.
مادۀ -5الزم است در پیشانی اصل و ثیت وثایق محصول آن با نمبر تحویل به خزانه تحریر
و در آخر کاتب محکمۀ امضأ نماید.
مادۀ  -6اسناد انتقال ملکیت که در محاکم به مفاد دولت ترتیب میشـود قیمـت وثیقـۀ
محصول ندارد کذا دعاوئیکه ازطرف دولت و یا فیصله هائیکه به مفاد دولت صادر می گردد
قیمت و محصول ندارد.
مادۀ  -7در موضوع تحویلی قیمت وثایق مراتب ذیل درنظر گرفته شود:
الف – در محاکمیکه قیمت فروش وثایق آن روز مره متجاوز از پنچ هزار افغانی گردد مبلغ
متذکره روز انه تحویل خزانه شود.
ب -درمحاکمیکه قیمت فروش وثایق روز مره آن از یک هزار الی پنچ هزار افغانی شود مبلغ
متذکره بعد از مرور سه روز تحویل داده شود.
ج -درمحاکمیکه قیمت فروش وثایق روز مره آن الی یک هزار افغانی باشد مبلغ جمع شـده
114
در ده روز تحویل گردد
در صورتیکه روز اخیر به رخصتی عمومی تصادف کند بروز ما بعد آن تحویل داده میشود.
مادۀ  -8در محاالتیکه نمایندگی های بانک و جود دارد تحویلی پول در بانـک صـورت
میگیرد.115
مادۀ  -9محصول قباله ها و غیره ذریعه تعرفۀ های محاکم و دوایر در بانک و یا به خـزائن
دولت تحویل وتکت صکوک قبول نگردد.
مادۀ  -11هرکاه شخصیکه مکلف به تادئه محصول گردد برای تادیه محصول حاضرنشود
تحصیل آن به موجب مقرراتیکه برای تحصیل دیون و باقیات ثابته دولت واجب الرعایه مـی
باشدبه عمل آید .

-114این ماده متکی است هدایت فقره پنچ بر چهار صفحه  76رساله سمینار روسالی محاکم منعقده سـال
1347
-115درباره احکام مقام صدارت گرفته شود.

مادۀ  -11درحصۀ محصوالت و قیمت های وثایق و فیصله جات تجارتی مطابق به قـانون
116
اصول محاکمات تجارتی با در نظر داشت تعدیالتیکه درآن وارد شده اجراآت شود.
مادۀ  -12در دعوی متقابل محصولیکه هنگام دایر شدن اصل دعوی اخد می گردد کا فی
117
بوده ایجاب محصول دوم را نمی کند .
مادۀ ( -)13درمورد محصول فیصله های دیوان حقوق عامه مقرراتی که درمحاکم معامالت
(محاکم عموی) وجود دارد قابل تطبیق است.118
مادۀ  -14را پور فرش وثایق را پور محصول وارده با اجراآت محاکم طبق فورمـه هـای
ارسالی ریاست تدقیق ومطالعات بداخل میعاد معینه ارسال گردد

باب دوم

محصول و قیمت و ثایق در محاکم و ثبت اسناد.
119
مادۀ  -15قیمت و ثابق مربوط به آن قرار آتی است .
محصول دعاوی و وثایق در محاکم :
 -1وثیقۀ اردواج (نکاحنامه) یک صد افغانی
 -2صورت حال دعوی نسائی :
-116تعدیالت محصول فیصله جات محاکم تجارت:
الف  :ابتدائیه سابقه  8فیصد موجوده  11-فیصد .
ب -مرافعه سابقه  16فیصد موجوده 21-فیصد
ج :تمیز سابقه  22فیصد موجوده  -25فیصد
فیصله های تجارتی که درآن پول داخل نه باشد پنجاه افغانی محصول گرفته میشود
-117این ماده متکی به مصوبه ( )6مورخ  1349/7/8سیمینار روسای محاکم تجارتی منعقده سال 1349
میباشد
-118نماینده حکومت از تادیه محصول نظر به ماده ( )18تعلیمات نامه قضایای حکومت معاف پنداشته شده
است.
ماده ( )18تعلیمات نامه مذکور (هیچ نوع محصول وقیمت و ثایق از طرف ریاست اداره قضایای حکومت
و شعبات آن به محاکم تادیه نمی شود و از اشخاص طبق مقررات قابل تحصیل است
به مصوبه ( )187مورخ 1343/12/17
-119متکی به الیحه محصوالت به اساس پالن می باشد و آن
مجلس علی وزراء است که به حکم فرمان ()1478که مه ( 1343/12/29)4888به مقـام صـدارت
ابالغ گردیده نافذ شده است

الف -ابتدایه ( )151افغانی
ب -مرافعه ( )151افغانی
ج-تمیز( )211افغانی
 -3وثیقۀ طالق ( )211افغانی
 -4فیصله خط دعوی نسائی:
الف – ابتدایه ( )311افغانی
ب -مرافعه ( )451افغانی
ج -تمیز( )611افغانی
محصول فیصله خط های محاکم
الف -ابتدایه محصول قباله قطعی پنج فیصد
ب -مرافعه قباله جایزی سه فیصد
 -6محصول فیصله خ های محاکم
الف – ابتدایه ده فیصد
ب -مرافعه بیست فیصد
ج -تمیز بیست پنج فیصد
 -7محصول وثایق درمحاکم
121
الف – ابراء خط سه فیصد
ب – اجازه خط سه فیصد .
ج -اصالح خط سه فیصد .
د – حجت خط دو فیصد .
هـ  -رسید خط دو فیصد.
و – قرار داد خط یک فیصد .
ز -تقسیم خط یک فیصد.
-121محصول سه فیصد از بدل ابراء اخذ میشود ابرا خط های مجانی در منقول محصول نـدارد و غیـر
منقول در باب چهارم توضیح داده شده .
ابرا خط مجانی که محصول ندارد متکی است به تبصره جزء ج ماده ( )7اصولنامه صکوک وتکت هـای
محصول که درپالن سال  1335و الیحه سال  1344راجع به الغای آن نصی وجود ندارد

ح – قیمت اصل وثیقۀ بیست افغانی
ط – تملیک خط  ،ده فیصد .
ی – وصیت خط ده فیصد .
121
درترکه قضائی مانند سایر دعاوی محصول صورت حال وفیصله اخذ میگردد.

باب سوم

محصوالت مربوط به وثایقیکه موجب انتقال مالیه می گردد.
مادۀ  -16اقرار خط های که موجب انتقال مالیه میگـردد محصـول قبالـه از آن اخـذ
122
گردد.
مادۀ ( -1- )17ترکه خط که به منظور تعیین سهام مشاعی ورثۀ باشد محصول ندارد.
 -2اگر متروکه به حصص مفرزه بین ورثۀ در وثیقۀ تقسیم می شود محصول ندارد .
 -3عقار و اموال منقول به استثناء وجوه نقدی اگر در بین شرکاء تقسیم میشود محصـول
123
دارد
 -4در صورتیکه چند شخص داخل وثیقۀ واحد زمین خریداری کرده اند ولی مالیه به نـام
یکی از شرکاه قید دفتر می باشد هر گاه در چنین حالت اشخاص مذکور بخواهند مالیه دهی
را هریک به قدر مملوکه خویش به نام خود قید دفتر سازد چون در حقیقت کدام انتــقال
درملکیت صورت نمی کیرد پس تابع اخذ محصول نمیباشد البته افراز اسـهام یـک امـر
جداگانه است هرگاه مالیه دهی زمین به نام قریه دار یا موسفید قریه باساس سند معتبر قیـد
دفتر گردیده باشد و بعداً بخواهند مالیه دهی را به نام دیگرن انتقال دهند در این حالت چون
موضوع انتقال به میان می آید محصول قباله را ایجاب میکند ولی هر گاه مالک و ذوالیـد
زمین اشخاص متعدد بوده صرف مالیه دهی به نام قریه دار و یا موسفید قریه قید دفتـر مـی
باشد و نزد محکمۀ باثر معلومات ازاهل قریه تثیبت می گردد که انتقال مالیه ناشی از مواضعه
نمی باشد  ،در این مورد چون انتقال مالیه دعی انتقال ملکیت به شمار نمی رود بناء محصول
گرفته نشود.
-121رجوع به صفحه () نشریه سال  1347سیمینار روسای محاکم
-122متکی است به متحد المال ( ) 484مورخ  1334/8/9وزارت عدلیه
-123متکی است به متحد المال ( )1173موروخ  1344/11/27وزارت عدلیه

مادۀ  -18چون رسید خط مماثل قباله دانسته شده نمیتواند لهذا اگر تمام ورثۀ یا شرکاء
حاضر بوده و بعد از حصر وراثت جمعا به دادن قباله حاضر باشند ضرورت تقسیم و ترکـه
قبلی نیست در صورتی که ورثۀ یا شرکاء جمعاً حاضر نباشند طبق مقررات اجراأت به عمل
124
آید
مادۀ  -19فروش سهم مشاع ازطرف بعضی ورثۀ و یا بعضی ورثۀ و یا بعضی شرکاء قبل از
ترکه و تقسیم برضایت طرفین (بایع و مشتری) صحت دارد و تابع محصول قباله قطعی مـی
125
باشد.
مادۀ ( )21درتملیک خط چه بالبدل باشد چه مجانی ده فیصد محصول گرفته شود محصول
مذکور به اساس قیمت مملوکه تعیین من شود.126
مادۀ  -21در وصیت خط به اساس قیمت موصی بهاده فیصد محصول اخذ میگردد.127

باب چهارم

128

محصوالت مربوط به اصالح و ابراء خط
مادۀ  -22شخصیکه میخواهد ملکیت خود را برای کسی ابراء بدهد در دفتـر مالیـه در
صورتیکه مالیه دهی به نام مبری و یا مورث او قید باشد محصول قباله اخذ شود .
مادۀ  -23در صورتیکه بدل صلح جزء مدعی بها باشد مطابق هدایت جزء ( )2صفحه ()5
ساله سیمینار روسای محاکم منعقده سال 1347تابع اخد محصول ابراء میباشد .
هرگاه بدل صلح خارج مدعی بها باشد چون انتقال ملکیت به اساس وثیقۀ صورت می گیرد
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بناء یک محصول به اساس مادۀ ( )22از مبری گرفته میشود.

-124متکی به متحد المال ( )1976مورخ  1336/11/22ورازت عدلیه است.
-125متکی به متحد المال () مورخ  1338/4/31وزارت عدلیه
126هرگاه یک ملکی که قیمت آن کمتر باشد در بدل یک ملک قیمت آن بیشتر باشد تملیک شود محصول
به اساس ملکی که آن بلند تراست اخذ میشود
-127متکی است به متحد المال ( )358مورخ 1338/5/6وزارت عدلیه
-128در این الیحه ابراء بالبدل اصالح مفهوم واحدی را ارائه نماید واز نگاه محصول سه فیصد محصول از
بدله ابراء و یا اصالح میشود در اموارد یکه ابراء مجرد ذکر شده عبارت از ابراء مجانی است

مادۀ  -24درصورتیکه دعوی عقار داخل صورتحال شده باشد و عقار مدعی بها در اساس
مالیه به نام مدعی یا مورث آن قید باشد و بعد از آن مدعی از دعوی خود ابراء بد هد ایـن
نوع ابراء که در ضمن فیصله به عمل می آید برای رفع احتمال مواضعه محکمۀ مکلف است
از قیمت مدعی بها محصول قباله را اخذ و فیصله را صادر نماید.
مادۀ  -25در صورتیکه از دعوی در بدل عقار صلح گردد در این صورت اگر دعوی داخل
صورت حال شده باشد از بدل عقار صلح محصول قباله گرفته نشود زیرا محصول فیصـله
محصول قباله بوده در یک موضوع دو محصول فیصدی مختلف جواز ندارد .
مادۀ  -26در موضوعات ابراء از اموال غیر منقول مراتب ذیل مصوبۀ صفحه ( )51رساله
سیمینار سال  1347روسای محاکم والیات در نظر گرفته شود.
 -1اگر مدعی بهای غیر منقول به نام مبری و مبری له و یا مورث مبری و مبری له دردفتـر
قید نباشد و اسناد ملکیت مدار حکم مطابق مادۀ ( )43قانون سروی اراضی موجود نباشـد
وطریقه ابراء اجراء نگردیده موضوع به شعبه امالک محول می گردد تا حقوق دولت تلـف
نشود.
 -2اگر مدعی بها غیر منقول در دفتر مالیه باشد مبری و یا مورث مبری له باشد اگر مدعی
ابراء می نماید در صورتیکه ابراء مجانی باشد محصول ندارد و اگر بالعوض یعنی اصـالح
باشد محصول از بدل صلح گرفته میشود .
 -3درصورتیکه مدعی بها به اسم مبری و یا مورث او باشد در این صورت دعوی یک نفر و
یازیاده از یک نفر می باشد و ثابت می گردد اگر مدعی ابراء می نماید تمام تحقیقات اداری
و مالیاتی راطی نموده و قیمت حقیقی آن از اهل خبره معلومات گردیده محصول قباله اخـذ
میگردد و اگر ورثۀ زیاد باشد و از جمله یکنفر مدعی دعوی مینماید اگر مدعی از حصۀ خود
ابراء کند حصر وراثت در متن وثیقۀ اجراء شده و از حصۀ مشاعی او ابراء صورت گرفته و
محصول قباله اخذ می گردد ناگفته نماند اگر مدعی خود مدعی بهای غیر منقول را محدود
-129مثال عملی :دعوی احمد در یک محدوده معلوم باالی محمود دایر محکمه شده تحت غور قرار داشت
باالخره در اثر تو صیه مصحلین محمود حاضر شد تا یک قطعه زمین محدوده خود را که غیر از محدوده ما
ادعای احمد مدعی است به احمد مدعی مذکور بدهد و مقابلتاً احمد مذکور از دعوی محـدوده مـذکور
بگذارد  .وبرای محمود ابراء بدهد بناء یک محصول از بدله صلح گرفته شود

نموده باشد خو ب واال در وثیقۀ ابراء حدود مدعی بها بالضرور معین و تحریر گـردد تـا
مشکالتی بار نیاورد.

باب پنجم
محصول مربوط به دعوی نسائی

مادۀ  – 27چون دعوی طالق دعوی نسائی بوده لهذا محصول صورت حاـل و فیصـله
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نسائی را ایجاب میکند
مادۀ  -28الف – محصول معینه ثابت صورت حال دعوی نسائی( نکـاح و طـالق )در
محکمۀ ابتدایه از مدعی اخذ گردد.
هر گاه فیصله اثباتی صادر گردید محصول ثابت از محکوم له اخذ شود و اگر فیصله عـدم
اثبات صادر شد فیصله محصول ندارد.
ب -در محکمۀ والیت محصول صورت حال از مدعی مرافعه خواه اخذ شود هر گاه فیصله
به تائید فیصله ابتدایه صادر شده محصول ندارد و اگر فیصله به مفاد مدعی نکاح و یا طالق
به قضاء الزام صادر گردید محصول معینه ثابت اخذ گردد.
مادۀ  -29درمورد مهر زنان نکاحنامه مطابق احکام قانون جدید ازدواج منتشره  )9مورخ
131
 1351/5/17جریده رسمی اجرآآت به عمل آید.
مادۀ  -31نکاح اهل هنود به داخل شگون نامه های که دارای اصل و ثبـت مـی باشـد
صورت میگیرد در این حالت تنها قیمت شگون نامه اخذ می گردد.
مادۀ  -31چون مثنی طالق خط به وثیقۀ اقرار خط اجراء میشود لهذا تنها قیمت وثیقۀ اقرار
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خط اخذ می شود در چنین موارد نمبر مثنی به کنده طالق خط معامله گردد.

-131متکی است به متحدالمال ( )1612مورخ  1345/11/6ستره محکمه قضائی تولند
-131ماده  -17قانون جدید ازدواج بعد از عقد نکاح ناکح و منکوحه و یا وکالی شان از عقـد نکـاح
درحضور محکمه اقرار میکند نکاح خط مثل دیگر وثایق ثبت مراتب آن انجام می یاید ولی از مهر یکـه در
وثیقه نکاح ذکر میگردد در محصول و مالیات گرفته نمیشود
-132متکی است به متحدالمال شماره ( )251مورخ  1341/9/18وزارت عدلیه

باب ششم
محصول صورت حال و فیصله
مادۀ  -32الف -هر گاه فیصله ابتدایه درمحکمۀ مرافعه برای اقامه شهود به اساس تعمیـل
مادۀ واحد اصولنامه استماع دعاوی به محکمۀ ابتدایه رجعت داده شود مدعی شهود را اقامه
نماید و به تمسک شهود مقبول به اثبات مدعی بها حکم صادر گردد نظر به ضمیمه مـادۀ
( )144اصولنامه اداری محصول فیصدی محکمۀ ابتدایه گرفته شـود واجـراآت متـذکره
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دراصل و ثبت همان فیصله اولی صورت بگیرد.
ب – شخصی مرافعه خواه (محکوم علیه یا محکوم له ) نخست قیمت وثیقۀ صورت حال را
که اعتراض در آن درج می گردد بپردازد و در صورتیکه فیصله ابتدایه درین حالـت نقـض
گردد محصول صورت حال را کسی بپردازد که به اقامه دعوی استینافی مکلف مـی شـود
.134
ج – هرگاه فیصله های محاکم ابتدائی و استینافی در یکی از دیوان های مقام عـالی تمیـز
نقص و به محکمۀ مماثل ارجاع گردد محکمۀ مماثل بعد ازخذ قیمت وثیقۀ صـورت حاـل
دعوی را بدون اخذ محصول صورت حال دایر وصدور حکم محکمۀ مماثل به نفع محکـوم
علیه محکمۀ استینافی صادر گردد مکلف است محصول مقرره محکمۀ اسـتینافی را طـور
133احمد دعوی مبلغ شصت هزار افغانی قرض حسنه را باالی محمود در محکمه ابتدائیه اقامه نمود و بـه
حلف خاتمه یافت احمد مرافعه خوائی نمود درمحکمه مرافعه اعتراض اقامه شهود نمود فیصله نواقص قابل
نقص نداشت جهت اقامه شهود به محکمه ابتدائیه رجعت داده شد احمد مدعی را به شهادت شهود اثبـات
نمود و حکم به مفاد او صورت گرفته محصول فیصدی محکمه ابتدائیه از احمد مدعی گرفته میشود
-134مثال -احمد باالی محمود در محکمه ابتدائیه دعوی مبلغ بیست هزار افغانی قرض حسنه داشـت در
تنیجه حکم به مالمتی مدعی مذکور صادر شد و مدعی مذکور مرافعه طلبی کرده اعتراضات خود را دایـر
به نواقص فیصله ابتدائیه به محکمه استیناف پیش کرد محکمه استیناف مبلغ بیست افغانی ازنـزد معتـرض
مرافعه خواه قیمت وثیقه صورت حال را اخذا و به خزانه دولت تحویل و اعتراضاتش را درج صورت حاـل
نماید هرگاه فیصله ابتدائیه نقض گردد شخص مدعی را به آوردن دعوی استینافی مکلف میگـردد  ،پـس
ازاینکه شخص مدعی دعوی خود را به محکمه استینافی پیش کرد محصول صورت حال از نزد ش اخذ و به
خزانه تحویل می گردد و دعوی تحت دوران گرفته میشود مرافعه طلبی شخص محکوم له وقتـی مصـداق
پیدامی کند که در یک قسمت ادعای مدعی حکم بر له وی صادر گردد و در باقی مدعی به خودش مالمیت
و محکوم علیه قرار گیرد و درین حالت مرافعه طلب شود

امانت در بانک بگذارد و بعد از آنکه فیصله استیناف مماثل مورد تائید دیوان مربوط مقـام
عالی تمیز گردد محصول به حساب دولت انتقال داده شود در صورتیکه فیصـله اسـتیناف
مماثل بطور نقض گردد محصول فیصله استینافی که در استیناف مماثل بطور امانت تحصـیل
شده اعاده گردد.
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مادۀ  -33در دعوی شفع مراتب آتی قابل رعایت است
-135اصولنامه صکوک و تکت های محصول مورخ /15میزان  1318که برای نخستین بـار محصـول
محاکم رادر فیصله جات و وثایق تنظیم کرد در ماده ( )9خود به صراحت قبول کرده که در دعوی جزائی
و دعاوی حقوقیکه در ضمن دعوی جزائی مطرح شود محصول فیصدی ندارد و هکذا در دعوی اشیای غیر
مادی از قبیل بلند کردن دیوار و سد هوا وکشیدن آبرو و غیره محصول صدانه ندارد.
و در ماده ( )11اصولناه متذکره نیز مقرر کرده که در مورد دعوی شفع اگر مشتری به حقوق شفع دار قبل
از دو ران دعوی مقرباشد و ثیقه جدا گانه و محصول صدانه ضرورت نبوده و محکمه مکلف شناخته شـده
که اقرار مشتری را در ظهر همان قباله اول تحریر و ثبت کند و این قباله را سند شفیع شناخته است واگـر
شفیع منجر بدعوی شود ومشتری ازحقوق شفیع استنکاف و رزد و شفیع دعوی خود را به موجب اقـرار و
یا وسایل ثبوتیه دیگر به اثبات رسانیده شفیع بعد از پر داخت محول قباله به مشتری اول قبالـه را تسـلیم
میشود ومحصول صدانه را از درک فیصله بر شفیع الزم نداشته است و قتاً در پالن پنجساله اول اقتصـادی
افغانستان ارقام محصول صکوک باال رفت نشر به پالن سـال  1335در صـفحه  329و  331خـود
محصول صکوک را حسب ایجاب وضع اقتصادی آن وقت تنظیم کرده پالن پنجساله نسبت اینکـه مـورد
تصویب مجلسین وصحه پادشاهی قرار گرفته است حکم قانون را دار بوده و فی الو اقـع ارقـام و اقـالم
اصولنامه صکوک سال  1318را منسوخ نموده اما اقالمی را که تابع اخذ محصول فیصدی شناخته دعوی
شفیع را در آن شامل ننموده و صریحا تابع اخذ محصول فیصدی شناخته نشده الیحـه محصـوالت سـال
 1344که در ضمن بودجه دولت مراتب قانونی راطی نموده محصول صکوک پالن پنجساله اول را که در
فوق به آن اشاره شد تعدیل نموده و همین الیحه تا اکنون درمعرض تطبیق قرار دارد الیحه اخیر نیز در مورد
دعوای جزائی تعیین دعوی حق العبدی که متضمن مطالبات مالی باشد و دعوی شفیع محصول فیصـدی را
وضع ننموده است پس روی جریان فوق روشن میگردد که ماده ( )6الیحه محصول سال  1344که ا کنون
نافذ است و از محصول فیصدی فیصله های محاکم ابتدائیه مرافعه وتمیز بحث می کند شامل دعاوی حقوقی
بوده که به حکم قضائی انتقال منفعت مادی به محکوم له صورت گیرد دعاوی جزائی مالی و شفیع کـه در
اصولنامه صکوک درقسمت محصول آن طرز العمل خاصی قبول گردیده بود و پالن اول و الیحـه سـال
 1344آن را شامل نگردیده تا بع اخذ محصول فیصدی فیصله شناخته نمیشود قبول این اصل که دعـاوی
جزائی متضمن مطالبات مالی و شفیع تا بع اخذ محصول فیصدی نیست متکی بماده ( )38قـانون اساسـی
دولت پادشاهی افغانستان بوده چه کدام قانونی وجود ندارد محصول را بر دعاوی شفیع و دعاوی جزائـی

الف – بیع وشرائیکه در بین بایع ومشتری عقد گردیده و قباله شرعی هم تحریر و بعداً شفیع
طلب مشفوعه خود را بنماید در صورتیکه مشتری اول به حقوق شفیع مقـر باشـد هئیـت
محکمۀ اقرار مشتری را در ظهر همان قباله درج امضا و مهر نموده و به ثبت رسانیده شده و
به شفیع تسلیم گردد این طرز العمل ایجاب محصول و قیمت وثیقۀ قباله را ندارد و به همان
محصول که مشتری اول پرداخته کفایت شود.
ب -اگر مشتری اول از حقوق شفیع استنکاف نماید دعوی شفیع به محکمۀ دایـر و ایـن
دعوی محصول فیصدی صورت حال و فیصله ایجاب نمی کند هرگاه شفیع به اقرار مشتری
اول یا دالیل تیه دیگر حق شفع خود را اثبات نماید بعد از حکم محکمۀ شفیع شخص مبیعه
و محصول فیصدی قباله را که قبالً پرداخته شده بود به مشتری اول تسلیم و کیفیـت را در
ظهر همان قباله درج و به ثبت رسانیده قباله به شفیع تسلیم داده شود .
متضمن مطالبات مالی وضع کرده باشد با مقایسه الیحه محصول صکوک در پالن پنجساله اول اقتصـادی
اصولنامه صکوک سال 1318والیحه سال  1344که اکنون نافذ است عین موارد را شامل بوده و چـون
دعاوی جزائی متضمن مطالبات مادی ودعوی شفیع در اصولنامه صکوک تابع اخذ محصول فیصدی نبوده و
الیحه 44ماده ( )6خود که محصول فیصدی فیصله های محاکم را تنظیم می کند شامل دعـاوی مـذکور
نیست -1 .مثال عملی محمد امان باالی محمد نبی در قطعه زمین آبی دعوی ملکیت و ذوالیدی داشت
در محکمه ابتدائیه مرکز پروان محمد امان مدعی ذوالیدی و ملکیت خویش را در عقار مدعی بـه اثبـات
رسانیده و محمد نبی مدعی علیه محکوم علیه قرار گفته مرافعه خواهی کر و در محکمـه مرافعـه والیـت
مذکور محمد امان مدعی مذکور ملکیت و ذوالیدی خود را ثابت نتوانست و محکوم علیه گردید و تمیـز
خواهی نمود مقام عالی تمیز فیصله های صادره هر دو محکمه را بریاست محکمه والیـت وردک ارسـال
داشت تا درباره فصیله های نسبتی محمد امان مدعی و محمد نبی مدعی علیه به صفت محکمه مماثل غور
و صدور حکم بدارد و محکمه والیت و ردک مبلغ بیست افغانی قیمت وثیقه صورت حال از نزد محمـد
امان معی اخذ و دعوی را تحت دوران قرار داد و در نتیجه حکم محکمه مماثل به نفع محمد امان مدعی که
در محکمه استینافی محکوم علیه واقع شده بود صدور یافت در ین حالت چون محکمه امان محکوم علیـه
محکمه استینافی در محکمه مماثل محکوم له قرار گرفته محکمه او را به تاد یه محصول مقـرر اسـتینافی
مکلف ساخته و محصول را به حساب امانت در بانک میگذارد تانتیجه فیصله محکمه مماثل ار مقام عـالی
تمیز معلوم گردد.

ج -اگر دعوی شفع درمواردی دایر گردد که بین بایع و مشتری اول عقد بیع انجام و قباله
شرعی به میان نیامده و این نوع دعوی باقرار شفیع یا اسباب دیگر شرعی با ثبات رسید چون
فیصله در چنین موارد حکم قباله را به شفیع دارد شفیع ملکف است محصول قباله را بدولت
پرداخته فیصله آن صادر شود.
مادۀ  -34در صورتیکه بعلت خیانت وصی در اموال صغیر وصی دوم نصب گردد و وصی
دو می علیه وصی اول درمورد اموالیکه خیانت شده اقامه دعوی نماید تـابع مقـرره اخـذ
محصول می شد .

باب هفتم
چکونگی محصول در دعاوی جزایی (*)
مادۀ  -35فیصله های جزایی که در فورمه های نمبر (  ) 1اجراء شود قیمت ندارد
مادۀ  -36در فقرات جزایی فورمه های که توسط محاکم به منظور استیناف خواهی و یـا
ملحوظات دیگر به محکومین و یا خارنوال داده می شود ازجمله وثایق بهادار محسوب نشده
و ایجاب تادیه قیمت را نمی نماید .
مادۀ  -37دعاوی جزایی متضمین مطالبات مالی و دعاوی حقوقی که در ضـمن دعـوی
136
جزایی درمحاکم دایر می گردد محصول فیصدی صورت حال و فیصله ندارد
مادۀ  -38دعاوی جزایی که شامل صورتحال و فیصله باشد محصول صدانه ندارد ابـراء
خط  ،اصالح خط های جزایی اگر چه وجه مندرجه داشته باشد نیز تـابع اخـذ محصـول
فیصدی نیست .
مادۀ  -39رد امول نقدی و جنس به مالک آن ( مجنی علیه مدعی حق العبد یـا شـخص
دیگر) به و ثیقه اقرار خط انجام گردد این نوع اقرار خط ها تابع اخذ محصـول فیصـدی
نیست.
مادۀ  -41در موضوعات دیت از صورت حال وفیصله محصول گرفته شده نمی تواند چون
مطابق توضیح فوق از موضوعات دیت اصال محصول گرفته نمیشود بناء فدیه یمین و بدلـه
-136تو ضیح – دعوی رد اموال مسروقه وا موال قاچاق و غیره در صورتیکه ضمن دعوی جزائی مدعی حق
العبد یا متهم از محکمه مطالبه گردد هرگا ه رد مال مسروقه به مالک حکم شود یا مال قاچاق ثابت نگردد
ورد آن به ما لک حکم شود تابع اخذ محصول نمی باشد

صلح که مرتب بر آن دانسته شده چون مسئله دیت اصل و فدیه یمین و بدله صلح فرع گفته
میشود نیز ایجاب اخذ محصول را نمی نماید.137

باب هشتم

احکام متفرقه
مادۀ  -41اشخاصیکه به نسبت قرار داد و یا اجاره داری و یا دیگر مسایل جایداد خـود
را به ضمانت دیگری برای اعتبار خودها به دوایر دولتی میدهند در وثیقۀ ضمانت خط اجراء
138
گردید باخذ قیمت وثیقۀ اکتفاء شود و محصول اخذ نگردد
مادۀ  -42هر گاه دین داین به قرار حجت و فیصله بذمه مدیون ثابت بوده و مدیون دعوی
139
افالس و داین تمول مدیون را بنماید درین صورت محصول اخذ نمیشود .
مادۀ  -43اقرار خط و یا رسید خطی که در مورد تسملیمی اموال موصی له بعداز رشد وی
ترتیب میشود  ،چون از نظر واقعیت انتقال و یا نفع مادی به وصی متصـور نیسـت لهـذا
141
محصول نداشته تنها به قیمت وثیقۀ اکتفاء شود .
مادۀ  -44درحاالتیکه مدعی بخواهد نسب و وراثت و سهمیه خود را در یک متروکه بـه
ثبوت برساند و خواستار حکم محکمۀ دایر بر اینکه سایر ورثۀ را مجبور سازد تـا متروکـه
موروثی شان را بین یکدیگر ترکه نمایند باین معنی که مدعی در دعوی خود صرف خواستار
ترکه بوده و در عین زمان می خواهد نسب خود را به ثبوت برساند درچنین حالـت چـون
محکمۀ محض به ترکه و تعیین سهام ورثۀ حکم میکند و حکم به تسلیم و افرازنیست از این
رو چنین فیصله ایجاب محصول را نمی کند.
مادۀ  -45در دعوی دفع تعرض چون اساسا مدعی بها اثبات ید است و انتـقال ملکیـت
141
صورت نمی گیرد لهذا محصول صورت حال وفیصله را ایجاب نمیکند.
-137متکی است به متحد المال شماره ( )184مورخ  1338/7/24وزارت عدلیه و متکی به متحـدالمال
شماره ( )1115مورخ  1351/4/17مشاوریت قوانین ستره محکمه می باشد
-138متکی است به متحد المال ( 1311/11/16 )6411وزارت عدلیه
-139متکی است به متحد المال ( )518مورخ  1335/3/19وزارت عدلیه
-141متکی است به متحد المال ( )821مورخ  1341/4/12وزارت عدلیه
-141متکی است به متحد المال ( )763مورخ  1245/3/14وزارت عدلیه

مادۀ  -46فیصله های صادره محاکم تحتانی که ذریعه محاکم فوقانی به منظور رفع نواقص
به محاکم راجع میشود موضوع مذکور ایجاب نمی کند که در فیصله و صورت حال جدید
142
داخل شود لهذا ضرورت با خذ قیمت وثیقۀ و محصول مجدد نیست
مجوزۀ تجویز در راه توحید و انسجام مسایل مفتی به فقه حنفی از طریق اتکاءبه مأخذ:
از آنجا که رسید گی در قضایای حقوقی بشمول قضایای احوال شخصی متکی به مادۀ 96و
 112قانون اساسی به موجب قواعد ومسائل فقه حنفی صورت می گیرد درادعـا و مـدعی
علیه دردفع و قاضی در دالیل و حکم به جزئیات (مسایل مفتی به فقه حنفی اتکاء می نماید.
چون مأخذ فقه حنفی متعدد و در قول راجع و ارجح مفتی به ازغیر آن که به امام اعظم ابـو
حنیفه (رح) و یاران او نسبت میشود در کتب مختلفه فقه حنفی آراء مختلفی و جود دارد ،
طرفین دعوی به کتب مختلفی درادعاء و دفع خود مراجعه و به مسائل مندرج آن اتکا مـی
نمایند و برای اینکه قاضی در صحت استناد وعدم آن و اینکه آیا جزئیه مذکور مفتی به است
یا غیر آن مجبور می شود به کتب مختلف در یک قضیه چندین بار مراجعـه کنـد و ایـن
موضوع ازیک طرف وقت قضات را بیش از حد الزم در بر می گیرد که موجب تعطیل حل
و فصل قضایا و تراکم اور می گردد و از طرف دیگر تهیه همه ماخذ فقه حنفی به هر یـک
محکمۀ در توان پولی ستره محکمه نبوده قضات هم عموما همه ماخذ را در اختیار ندارند و
این وضع مشکلی را به قضات به وجود می آورد .
ار طرفی چون براساس قاعده فقهی و قانونی (مدعی باید به دعوی خود عالم شـد ) تـذکر
جزئیات فقهی بزبان عربی ازمتون متعدد فقهی مشکل را در ادعاء واستناد به مدعی و مدعی
علیه بوجود می آورد و آن ه وکالی دعوی می نویسند طرفین به آن خوب نمیدانند و به آن ه
آرزو دارند وفق داده نمی توانند.
به منظور حل این معضله تامین عدالت و مساهلت به طرفین دعوی ومحکمۀ و سـرعت در
اجرای امور چنین تجویز گردید که  :کتاب االتاسی ( شرح مجله االحکام ) که مسائل راجح
فقه حنفی را توحید نموده است به حیث ما خذ و محکمۀ به آن مراجعه و اتکاء نماید.

- 142متکی به محتد المال ( )1695مورخ  1349/4/3شمارویت قوانین ستره محکمه است

هرگاه مسئله درکتب دیگر فقهی نسبت به آن راجح بود قاضی می تواند در چنین حالت بـه
کتب دیگر نیز مراجعه نماید در چنین حالت به منظور توحید وانسجام وتعمیم قواعد ومسائل
مفتی به فقه حنفی قاضی مکلف است دالیل رجحان قول را با ارائیه مأخذ و دالیل حکم بـه
ستره محکمه بفرستد.
بناً روی هدف فوق ترجمه کامل کتاب مذکور بعد از اتمام به همه محاکم فرستاده شود و به
دسترس عامه نیز قرار داده شود.

تصاویب متفرقه
تصویب اول

راجع به پیشنهاد محکمۀ زابل
متن پشنهاد ریاست محکمۀ زابل :
در قضایای که یک عضو موجود محکمۀ ابتدایه با نظریه قاضی محکمۀ موافقت نداشته باشد
باید یکی از اعضای محکمۀ همجوار به اجرای این فیصله با قاضی مذکور اشـتراک نمایـد
نظریه این دو نفر به ریاست محکمۀ ارجاع گردد اگر این وضع در ریاست محکمۀ واقع شد
الزم است اجازه داده شود تایکی از قضات ابتدایه به حیث عضو خدمتی در موضوع مختص
ابراز رای نماید و قضیه غرض تعیین صحت و سقم آن به مقام عالی تمیز عرض گردد
تصویب  :در مورد فقرۀ ( )72( )58( )46قانون صالحیت و تشکیالت قضائی در صورتیکه
یک عضو موجود محکمۀ در اصدار حکم مخالفت نماید جهت موجود شدن شرط اکثریت و
اقلیت در فیصله تعیین عضو دیگر از صالحیت ریاست محکمۀ است و اینکه نظریات قاضی و
اعضا به ریاست محکمۀ و یا ریاست عالی تمیز ارجاع شود منبع قانونی بائیسـت موافـق و
مخالف در فیصله هر کدام دالیل خود را شرح تذکر بدهند .

تصویب دوم
در باره مادۀ ( )12آجندای مجلس
متن پیشنهاد :
بین مادۀ ( )495قانون اجراآت جزایی و مادۀ ( )2ضمیمه قانون جرایم مامورین در مـورد
تعریف جنایت اختالف وجود دارد ،از جانب دیگر قتلهای ترافیکی جنایت است و در جنایت

قانون تطبیق جریمه را پیش بینی نکرده اما رویه دیوان ترافیک استیناف عالی مرکـز تعیـین
جریمه است موضوع قابل غور است .

تصویب :
با رجوع به مادۀ ( )495قانون اجراآت جزایی و مادۀ ( )2تعدیل قـانون جـزای جـرایم
مامورین و بادرنظرداشت مواد (8و )11و سایر مواد این قانون در ساحه تطبیق اختصاصی در
بین احکام مندرج دو مادۀ فوق الذکر تناقض وجود ندارد .
جرایم ترافیکی از جمله جرایم خطا بوده که به اساس احکام شرعی حق العبدی جرم مذکور
به دیت فیصله شده و جنبه حق اهلل آن چون اصالً جرم غیر عمدی است جنایت نبوده بلکه به
حیث جرم جنحه تعزیراً به وفق احکام فقه مورد رسیده گی قرار می گیرد .

تصویب سوم
متن پیشنهاد :

اصالح حق العبدی در تخفیف مجازات متهم در حصۀ حق اهلل باید موثر باشد .
تصویب در مورد فقرۀ ": "15
اصالح در موضوع حق العبدی در حصۀ تخفیف جزاء بی تاثیر نمی ماند .

تصویب چهارم

متن پیشنهاد :
اگر اقرار متهم به هر علتی که باشد داخل وثیقۀ شرعی شده نتواند و به حضور قاضی نباشـد
الزم است که شهادت شهود در وقت تحقیق به مالحظه شد قاضی رسانیده شود و یـا درج
وثیقۀ شرعی گردد تا از هرنوع اشتباه و رجوع از اقرار مصئون بماند .
تصویب در مورد فقرۀ ""17
اقرار به جرم به اتکاء فقرۀ ( )3مادۀ ( )26قانون اساسی به حضور محکمۀ بـا صـالحیت
اعتبار دارد .
چه این اقرار در جریان محاکمه صورت گیرد یا در جریان تحقیق به داخل وثیقۀ شـرعی در
حضور محکمۀ با صالحیت یا مجاور آن.
فلهذا اگر متهم به جرم در نزد مامورین ضبط قضائی اقرار نماید .

بهتر است هر چه زودتر اقرار او را در محکمۀ حاکمه یا محکمۀ مجاور داخل وثیقۀ شـرعی
نمایند.

تصویب پنجم
متن پیشنهاد :

در جرایم اطفال محکمۀ محل سکونت پدر و مادرش ذیصالح شناخته شده در قوانین قبلـی
محل حل و فصل فقرات جزایی محکمۀ محل وقوع جرم است طفلیکه در کابل مرتک جرم
شده و پدر و مادرش در قندهار سکونت دارند محکمۀ حاکمه کدام والیت خواهد بود .
تصویب در مورد فقرۀ ( )21تحت جزء الف و ب :
الف – مادۀ ( )193قانون اجراآت جزایی و با مالحظه مـادۀ (42و  )76صـحفه ()39
کتاب سيمينار سال ( )47محکمۀ ذیصالح محکمۀ اقامت فامیلی خورد سال می باشد مگـر
در حاالتیکه رسیده گی به حالت طفلی ایجاب محل دیگری را نماید به اسـتناد احکـام و
مقررات فوق محکمۀ با صالحیت به رسیده گی قضایای مربوط به جرایم اطفال محکمۀ محل
سکونت خانواده طفل می باشد چون بعد از دوره حضانت در صورتی که محل سکونت پدر
و مادر طفل در مناطق صالحیت محاکم مختلف واقع باشد محل سکونت پدر اعتبار دارد با
وجود آن هر گاه حاالت به دالیلی موجود شود که رسیده گی قضیه در محکمۀ محل وقوع
جرم یا محل گرفتاری و احوال طفل مفید باشد رسیده گی قضیه در محاکم مـذکور مـانع
قانونی نداشته و شامل احکام مادۀ ( )193قانون اجراآت جزایی و مادۀ ( )7مقررات فوق
الذکر می باشد .
تشخیص محکمۀ مفید به احوال طفل که خارج مادۀ ( )193قانون اجراآت جزایـی باشـد
طبق مادۀ ( )13قانون تشکیالت و صالحیت قضائی صورت گرفته می تواند .
ب – قراریکه اصل پیشنهاد فوق ریاست محکمۀ لوگر مطالعه گردید تحریر گردیده که چون
مادۀ ( )11الیحه دارالتأدیب به وجود تعدد جرایم طفل مرتکب را مستوجب جزاء دانسـته
لهذا مغایر اساسات فقه می باشد این مقرره مربوط الیحه دارالتأدیب نبوده بلکه مادۀ ()11
مقررات اجراآت محکمۀ تأدیبی اطفال چنین مشعر است ( خورد سالیکه چندین جنایت یـا
جنحه را مرتکب گردد همه جرایم ارتکابیه او یک مرتبه در عین محکمۀ تحت وارسی قـرار
می گیرد و تعدد مجازات در برابر تعدد جرایم در باره خورد ساالن جواز ندارد .

این مقرره به اساسات فقه حنفی مغایرت ندارد زیرا مجازات جرایم اطفال تأدیبی بوده و طبق
مادۀ ( )4مقررات فوق الذکر محکمۀ مطابق به احوال طفل او را با درنظرداشـت ماهیـت
اصلی جرم به تأدیبی مقتضی محکوم می نماید و محکمۀ می تواند طفل را به ولی شرعی و یا
دارالتأدیب یا محل دیگر مماثل آن بفرستد در صورتی که مجازات دیگری برای طفل مجـرم
پیش بینی نگردیده لهذا با وجود تعدد جرایم گنجایش تعدد مجازات آن دیده نمیشود و همین
یک جزاء تادیبی مقابل تمام جرایم او کفایت می کند اما اگر طفل پس از محکومیت باز هم
تکراراً مرتکب جرم گردد محکمۀ مکرراً او را تادیب می نماید .

پیشنهاد ریاست محکمۀ قندهار
متن پیشنهاد :

تصویب ششم

مادۀ ( )222قانون اجراآت جزایی بدون قید تواتر به سمع شهود نفی موقع داده است ایـن
روحیه مادۀ مذکور با جزئیه فقه و اساسات قانون اساسی که پیروی از مذهب حنفی اسـت
هدایت داده مغایر است قابل غور می باشد .
تصویب در مورد فقرۀ (.)53
از اینکه در فقه برای قبول و عدم قبول شهادت نفی موارد جداگانه و خاصی وجـود دارد و
در مادۀ ( )222قانون اجراآت جزایی صرف از شنیدن شهادت نفی بحث شده کـه بـین
شنیدن تا قبول کردن و به آن اعتبار دادن و اثری مرتب نمودن فرق موجود است از روحیـه
مادۀ ( )222و مواد قبل و بعد آن معلوم می گردد که شهادت نفی شنیده مـی شـود امـا
تشخیص موارد قبول و عدم قبول آن بعد از معلومات و استفساراتیکه د رقانون تذکر رفته از
صالحیت و وظیفه قاضی است که این تعبیر مغایرتی بین وروحیه قانون و جزئیه فقه و یا قانون
و مذهب حنفی و اساسات قانون اساسی درین مورد موجود نمی شود .
از طرف دیگر حکم قانون اساسی به حیث یک کلیه است که در حـال عـدم موجودیـت
مصرحات قانونی برای تامین عدالت بوجه احسن به فقه حنفی مراجعه میشود .

تصویب هفتم
متن پیشنهاد :
بعضی از محکومین حین اجرای محاکمه و بعضا هم قبل از رسیده گی استینافی از اسـتیناف
طلبی خودها منصرف می شوند آیا انصراف شان به وثیقۀ شرعی درج و با به عریضه قبـول
شود .

تصویب در مورد فقرۀ ""9

اگر محکوم بعد از اجرای محاکمه از استیناف خواهی و تمیز طلبی منصرف می شود مطابق
مادۀ ( )221اصولنامه اداری و بند ( )3مادۀ ( )198اصولنامه حقوقی عریضه او مبنی بـر
انصراف از استیناف خواهی پذیرفته میشود ضرورت به ترتیب اقرار خط شرعی ندارد بـرای
مزید احتیاط نشان انگشت او در عریضه در محضر قضأ گرفته شود .
و ضمن قرار قضائی استیناف خواهی او ساقط شود .

تصویب هشتم
متن پیشنهاد :

هر گاه محکوم علیه مستأنف که څارنوال در قضیه مربوط به حکم محکمۀ قناعت ورزیـده
غرض دوران استینافی و انفصال به محکمۀ حاضر نشود تکلیف محکمۀ چیسـت ( منظـور
تعیین تحدید یک مدت به غرض رسیده گی قضیه می باشد که بعد از آن به انقضای میعـاد
حکم خواهد شد .

تصویب در مورد فقرۀ "."7

الف – در صورتیکه حکم محکمۀ ابتدایه به محکوم علیه ابالغ شود نامبرده مطابق هـدایت
تعدیل مادۀ ( )351قانون اجراآت جزایی در خالل مدت یکماه استیناف خواهی خود را بـه
محکمۀ حاکمه و یا محکمۀ باالتر تقدیم نکند بعد از مرور میعاد مذکور اسـتیناف او سـمع
نشده محکمۀ ضمن صدور قراری به مرور میعاد استیناف خواهی به موضوع خاتمه میدهد .
ب -در صورتیکه مستانف عریضه استیناف خواهی به محکمۀ تقدیم ولـی بـرای انفصـال
موضوع به محکمۀ مراجعه نکند درین مورد مادۀ ( )15قانون څارنوالی قابل تطبیق اسـت و
اگر احضار نامه از طریق پولیس به متهم تفویض شود و متهم به روز معین به محکمۀ حاضـر
نشود محکمۀ مطابق هدایت مادۀ ( 214الی  )217قانون اجراآت جزایی حکـم خـود را

صادر می کند در قضایای جزایی بعد از تقدیم استدعا استیناف خواهی مرور میعاد مورد بحث
شده نمی تواند .

تصویب نهم
متن پیشنهاد :

در مورد فیصله غیابی که آیا حضور متهم یک مرتبه به محکمۀ شرط است یا چطور ؟
هم نین مرافعه خواهی و تمیز خواهی فیصله های غیابی چطور صورت می گیرد ؟

تصویب در مورد فقرۀ (: )11

در مورد فیصله های غیابی مواد ( 213الی  )217قانون اجراآت جزایی هدایت صریح دارد
ایجاب تفسیر را نمی کند .
محکمۀ حاکمه که حکم غیابی را در قضایای جزایی صادر می کند حق اسـتیناف خـواهی
محکوم علیه غیابی از تاریخ ابالغ حکم محکمۀ مطابق به تعدیل مادۀ ( )351قانون اجراآت
جزایی محفوظ است به همه حال حکم را محکمۀ حاکمه بمحکوم ابـالغ و استحضـاری
تحریری او را به قید تاریخ حاصل میدارد .
ابالغ حکم توسط غیر محکمۀ جواز ندارد .

تصویب دهم

متن پیشنهاد :
هر گاه دعوی جزایی و یا حقوقی بعد از صحت دعوی و اینکه داخل صورت حال گردیـده
دائر ولی مدعی و مدعی علیه و یا هر دو از احضار به محکمۀ اباء ورزند تا کدام تاریخ قضیه
معطل شده می تواند .
تصویب در مورد فقرۀ ()18
در دعوه حقوقی که دائر صورت حال شده باشد و طرفین دعوی یا یکی از طرفین به محکمۀ
حاضر نشوند مقررات احکام غیابی که جداگانه مورد تصویب قرار گرفته تطبیق میشود .
در دعاوی حق العبدی در امور جزایی که دایر صورت حال گردیده مدعی یا مدعی علیه یـا
هر دو بمحکمۀ حاضر نشوند در چنین موارد نیز مقررات احکام غیابی قابل تطبیق است .

تصویب یازدهم
در فقرۀ ( )16شامل اجندا .

متن پیشنهاد:

در مورد اجرای وثایق اشخاص بدون تذکره که اکثراً از مردم کوچی می باشند و یا به همین
نام خود را معرفی میدارند مشکالت وجود دارد که قابل غور است .

تصویب در مورد فقرۀ (: )16

 -1در مناطقیکه تا هنوز از طرف حکومت تذکره توزیع نشده تا موقع توزیع تذکره به آنهـا
کما فی السابق مطابق ضمیمه مادۀ ( )11تعلیمات نامه تحریر وثایق که متحدالماال به محاکم
ابالغ شده اجراآت به عمل آید .
 -2اگر نفر بدون تذکره از جمله کوچی ها باشد محکمۀ اطمینان قانونی خود را به کـوچی
بودن او حاصل نموده به اخذ نشان انگشتان او اکتفأ نموده اجراآت نماید .
 -3در فقرات جزایی لزومی به اندراج نمبر تذکره متهم نیست چنان ه عدم لزوم آن را حصۀ
(د) صفحه ( )59رساله سيمينار ( )1347تصریح داشته و متحدالماال به محاکم نیز ابـالغ
شده است .

تصویب دوازدهم

متن پیشنهاد :
محاکم در تعیین سن صغار ذیصالح می باشند در قسمت تعیـین سـن کبـار مخصوصـا
موضوعات که جهت رسیده گی به محکمۀ راجع گردیده سن شخص مورد بحث باشد نیـز
باید دارای صالحیت گردند .

تصویب در مورد فقرۀ (: )3

حینیکه تثبیت سن یک شخص کبیر به محکمۀ مربوط گردد هر گاه اصالح سن در تـذکره
تابعیت مورد نظر باشد موضوع به دوائر احصائیه و قوۀ اجرائیه مربوط است .
به مقامات مذکور رؤیت داده شود و اگر تثبیت سن در صدور احکام قضائی مـورد بحـث
است محکمۀ می تواند در صورت تفاوت بین سن داخل تذکره و ظاهر الحال به اهل خبـره
مراجعه و سن شخص را تثبیت و به رویت آن اجراآت نماید این اصالح و تثبیـت سـن در
تذکره تابعیت شخص قابل معامله نیست .

تصویب سیزدهم
متن پیشنهاد :
در مواد ( )12-11تعلیماتنامه تحریر وثایق از تذکره  ،چهره و عالمات فارقه در حال نبودن
عکس صریحا یاد شده و این تعلیمات نامه به صحه حضور شاهانه رسیده است و در مـادۀ
( 3صفحه  )85تصویب سيمينار سال ( )1347رؤسای محاکم صرف به شهرت مدعی علیه
اکتفاء شده است آیا این تصویب ناسخ هدایت فوق تعلیمات نامه شده می تواند .

تصویب در مورد فقرۀ ()26

تصویب مندرج فقرۀ ( )3زیر عنوان صورت تحریر حکم صفحه ( )58رساله سيمينار رؤسای
محاکم منعقده سال ( )1347معقول بوده بدینوسیله تائید میشود .

متن پیشنهاد :

تصویب چهاردهم

در مواردیکه زنهای مستوره از گرفتن فوتو اباء می ورزند طرز تثبیت هویت چطور خواهـد
بود .

تصویب در مورد فقرۀ ()18

در حصۀ تثبیت هویت زنهای مستوره به اخذ نشان انگشتان طور خوانا و فنـی و شـهادت
شاهدان معرفت مطابق به مقررات شرعی اجراآت به عمل آید .

تصویب پانزدهم
راجع به پیشنهاد محکمۀ بادغیس .
متن پیشنهاد :

مواد ( )111-71-18سيمينار سال ( )1347رؤسای محاکم حل نگردیده اسـت زیـرا
مادۀ ( )18مذکور مشعر است اشخاصیکه عکس نمی آورند نشان شصت شان گرفته شـود
ولی توضیح نشده که اگر از ماندن شصت نیز استنکاف می ورزند چه اجـراآت گـردد و
هم نین در مادۀ ( )71چنین تشریح شده است در موضوعات صغار که اولیا و یا اوصـیای
شان باالی یک نفر دعوی قتل می نمایند ولی کبار ورثۀ باالی اشخاص دیگری دعوی قتل می
نمایند و در نظریه هیئت تحقیق دعوی اولیاء و اوصیای صغار بیمورد و کذب تلقی شده می

باشد ولی تشریح نشده در این صورت دعوی اولیای و اوصیاء صغار سمع شده می تواند یـا
خیر؟
مادۀ ( )111چنین می نگارد ولسؤالها که حیثیت څارنوال را دارند و به محاکم غرض اقامه
دعوی حاضر نمی شوند چه اجراآت بعمل آید ؟

تصویب در مورد فقرۀ (: )47

حقیقتا در سال ( )1347به مقابل سه مواد مذکور جواب داده نشده است و چنین جـواب
داده می شود در صورتیکه اشخاص از ماندن نشان شصت خویش در فیصله هـای اقـراری
امتناع می ورزند محکمۀ کیفیت را به تصدیق دو نفر مصدق در فیصله درج و حکم خویش
را صادر نماید به استثنأ فیصله های تجارتی نصب فوتو در فیصله ها ضروری نیست .
مادۀ ( )71مذکور از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد .
 -1در دعاوی ولی و یا وصی مستحیل عقلی و عادی وجود نداشته باشد در این صورت باید
دعوی ولی و وصی تحت دوران قرار گیرد .
 -2اینکه دعوی ولی و یا وصی متضمن امر مستحیل عقلی و یا عادی باشد درین صـورت
محکمۀ به حجر ولی و عزل وصی قرار صادر و وصی جدید نصب مـی کنـد تـا بـاالی
اشخاصیکه دعوی قابل دوران باشد دعوی اقامه کند .
درمورد مادۀ ( )111نظریه کمیته اینکه ولسؤال عهده دار وظیفه څارنوالی نیز مـی باشـد
مطابق مادۀ ( )219قانون اجراآت جزایی مکلفیت دارد که به محکمۀ حاضر شود محکمـۀ
می تواند در صورت استنکاف ولسؤال از حضور به محکمۀ دوسیه را مسترد نماید .

متین پیشنهاد :

تصویب شانزدهم

چون موضوعات حقوقی ایجاب سؤال و جواب را نمی نماید متکی به مادۀ ( )34اصولنامه
اداری که نافذ است غرض سهولت عارضین عرایض مستقیماً به محکمۀ تقدیم شود .
ب -تصویب
طوریکه مادۀ ( )34اصولنامه اداری در زمینه صراحت دارد به اساس آن هر گـاه عـارض
عریضه متضمن دعوی خود را مستقیماً به محکمۀ تقدیم نماید محکمۀ می تواند بـه منظـور

کوتاه ساختن ارسال و مرسول و جلوگیری از سرگردانی مردم به عریضه او ترتیب اثـر داده
مطابق به قوانین اجراآت نماید .

تصویب هفدهم
متن پیشنهاد :

به منظور جلوگیری از جعل و تحریف در ما بعد یعنی بعد از عزل و یا فوت قاضی الزم است
ثبت واصل وثیقۀ تنها به مهر رسمی صورت گیرد .

تصویب در مورد فقرۀ (: )21

به مالحظه اصل استهداعو استماع توضیحات رئیس محکمۀ والیت تخار تصویب می گـردد
که مطابق به متن ارایه شده به منظور جلوگیری از جعل و تحریف در ما بعد یعنی بعد از عزل
و یا فوت قاضی الزم است بعد ازین اول و اخر ثبت واصل وثیقۀ تنها به مهر رسمی و امضاء
قاضی مؤظف رسانیده شود .

تصویب هجدهم
راجع به پیشنهاد ریاست محکمۀ غورات
متن پیشنهاد

 -1آیا دعوی حق الشرب محضه بدون زمین قابل دوران است یا نه ؟
 -2طرز تعیین قیمت حقابه به چه ترتیب شود ؟
 -3در صورتیکه حقابه قیمت پیدا کند و قیمت آن کمتر از پنج هزار افغانی باشـد در بـین
مواد ( )62قانون تشکیل و صالحیت قضائی و مادۀ ( )215قانون اجراآت حقوقی چطـور
توافق به عمل آید؟

تصویب در موره فقرۀ (: )38
 -1دعوی حق الشرب محضه نظر به قول را جع فقهی و رویه قضائی قابل دوران دیده مـی
شود .
 -2در صورتیکه دعوی قابل دوران دیده شد تعیین قیمت آن ذریعه اهل خبره به عمل آید .

 -3در صورتیکه قیمت مدعی بها کمتر از پنج هزار افغانی تثبیت شود مطابق مـادۀ ()62
قانون تشکیالت و صالحیت قضائی که موخر التاریخ درین حصۀ ناقض مادۀ ( )215قـانون
اجراآت حقوقی می باشد قابل استیناف نیست .

در باره فقرۀ ( )22شامل آجندا
متن پیشنهاد :

تصویب نزدهم

در مقابل اسناد شرعی مدعی جانب مقابل فرمان پادشاهی تصاویب مجـالس مشـوره و یـا
وزارت خانه ها را ارایه میدارد درین صورت با درنظرداشت تقدیم و تأخیر هر دو سند و یـا
اینکه هر دو تاریخ یک چیز باشد آیا فرامین و تصاویب مذکور مبطل سند شرعی شده مـی
تواند یا خیر .

تصویب :

فرامین پادشاهی و اسناد شرعی از ناحیه قدرت اعتبار یکسان بوده و تصاویب هر مقام دولتی
در موضوعاتیکه صالحیت قانونی داشته باشند هم نان مدار اعتبار است .
و در حاالت معارضه اسناد شرعی با فرامین و تصاویب قاضی صالحیت دارد همه مقـررات
شرعی و قانونی را در نظر گرفته در مورد ترجیح آنها یکی بر دیگری قسمی اجراآت کند که
عدالت را به بهترین صورت تامین کرده بتواند .

تصویب بیستم
راجع به پیشنهاد ریاست محکمۀ والیت وردک:
متن پیشنهاد :

فیصله های محاکم ابتدایه در مسائل آبرو  ،ناوه  ،برف انداز و رفع ضرر کـه بـه موجـب
تخریب عمارت و نقصان گزاف باشد قطعی و قابل تنفیذ شناخته شود و قابل استیناف نباشد
زیرا اگر استیناف و تمیز داشته باشد تا ختم دوران استیناف وتمیز عمارت ویران خواهد شد.

تصویب در مورد فقرۀ (: )29

( چون حکم مادۀ ( )21اصولنامه حقوقی محاکم عدلی نافذ بوده و ملغی نگردیده اسـت و
مادۀ مذکور اینگونه دعاوی راقابل استیناف دانسته است لذا مخالف آن اظهار نظر شده نمی
تواند ( این موضوع استثناء قابل استیناف است و عاجال مورد رسیده گی قرار داده شود ) .

اگر در جریان دوران دعوی در محاکم استیناف و تمیز ضرری به مدعی وارد شود می تواند
بعد از طی محاکم ثالثه یا قطعیت حکم ادعای جبران خساره بنماید .

تصویب بیست و یکم
راجع به پیشنهاد ریاست محکمۀ والیت کابل
متن پیشنهاد :
آیا در حکم دیت سبق ادعای ولی و یا وصی مجنی علیه ضروری است یا خیر آیا محاکم می
توانند بدون دعوی دیت به دیت حکم کنند ؟
و دعوی دیت که بعداً صورت گرفته آیا مناقض دعوی قصاص نمیباشد که در اول تقـدیم و
تحت دوران گرفته شده بود ؟

تصویب در مورد فقرۀ ()59

تقدیم دعوی شرعی در حقوق العباد شرط صحت قضاوت طبق مقررات شـرعی و مـادۀ
( )15اصول نامه حقوقی عدلی می باشد اما در مواردیکه دعوی قصاص به حلف مدعی علیه
ساقط می گردد و اقرار خط شرعی قاتل در اوراق تحقیق موجود بوده که موجـب قصـاص
دیده نشده در چنین موارد به پیروی رویه قضائی مقام عالی تمیز و به منظور حمایت حقـوق
صغار و تطبیق اقرار شرعی مقر مکلف و قاضی میتواند به طلب شفاهی وصی و مدعی حـق
العبد حکم خود را به تادیه دیت شرعی صادر نماید دعوی دیت حقوق شرعی صغار مکلـف
نموده و مطابق احکام شرعی مدعی علیه بعد از اقامه دعوی وصی در حصۀ صغار به دیـت
شرعی حکم صادر می نماید .

تصویب بیست و دوم
متن پیشنهاد :

محکوم علیه دیت در حالیکه از تادیه عاجز باشد و شرعا ثابت گردد چـه اجـراآت شـود
اگردیت از پول جرایم نقدی که به احکام قطعی محکمۀ تحویل خزانه دولت می گردد اجراء
شود بهتر است زیرا ورثۀ مقتول به حق خود رسیده و محکوم علیه مرهون جامعه بوده اصالح
حال او تامین خواهد شد .

تصویب در مورد فقرۀ ()13
وقتیکه محکوم علیه از تادیه دین عاجز آید و افالس خود را پیش کند قاضی قواعد عسـر و
یسر مدیون را از نگاه مقررات تطبیق کند واین تصویب تا یک سال طور امتحانی تطبیق گردد
ونتائجیکه از تطبیق آن بدست می آید توسط ریاست های محاکم به مقام منیع ستره محکمـه
تقدیم گردد .

تصویب بیست و سوم
در باره فقرۀ نمبر ( )23شامل آجندا:
متن پیشنهاد :
( ذوالید تنها یک دلیل دارد که ملکیت مورد تصرف او میراث پدری است مگـر دولـت
ادعای مازاد علیه او دارد و شخصی دیگری سند شرعی از این اراضی بدست دارد حق تقدم
دعوی ذوالید با دارنده سند شرعی داده شود یا به نماینده دولت و در صورتیکه ذوالیـد در
برابر سند شرعی محکوم علیه واقع شود حق دعوی دولت با دارنده قباله موجود است یا نه )

تصویب در مورد فقرۀ (:)23
در چنین مورد که دریک محدود معین یک نفر مدت طوالنی ذوالید باشد و نفر دیگر سـند
شرعی معتبر دارد و ادارۀ دولتی مدعی مازاد استحقاق به مقابل ذوالید باشد اولترین موضوع
دعوی افراد در محکمۀ حل شود اگر حکم قطعی به مفاد صاحب سند صادر شد دولت حق
دعوی مازاد را در صورتی پیدا میکند که مدعی بها در موقعیت خود مطابق قانون سـروی و
احصائیه اراضی تحت حکم مازاد بیاید ور نه حق دعوی را ندارد واگر به مفاد ذوالیـد بـه
حکم قطعی تمام شد دولت دعوی مازدا را با او کرده حل و فصل شود .

تصویب بیست و چهارم
در باره فقرۀ ( )34شامل آجندا :
( اراضی که ناقلین از دولت می خرند قبل از حلول معیاد قانونی به گرفتن قباله شرعی زمین
را به شخص دیگر به قباله عرفی بفروش میرسانند که شخص آخر به آن تصرف چندین سـاله
دارد وقت حلول معیاد شخص اصلی و یا ورثۀ آن قباله شرعی از دولت حاصل می نماید بـه

موجب این قباله می خواهد زمین را از تصرف شخصی که به قباله عرفی به او فروخته اسـت
بکشد قابل غور است ).
تصویب  :اراضی را که ناقلین دولت می خرند بر طبق اصول و مقررات موضوعه دولـت
نمی توانند تا مدت بیست سال از تاریخ تصرف اراضی مذکور را به فروش رسانند چنان ـه
دولت قبل از سپری شدن مدت معینه سند ملکیت شرعی را به ناقل نمی دهد و حتی قبـل از
حلول مدت بیست سال ناقل مالک حقیقی اراضی مذکور شناخته نمی شـود پـس انتقاـل
ملکیت که به اساس سند عرفی صورت گرفته خالف تعهد ناقل و خارج صـالحیت او مـی
باشد قانوناً مدار اعتبار شده نمی تواند ،اما در چنین حالت وقتی از دارنده سند عرفی مسترد
شده و به ناقل داده میشود دارنده اسناد عرفی حق دعوی جبران خساره مقدار مصـارف و
کاریکه در مدت تصرفی خود باالی اراضی مذکور انجام داده علیه ناقل در محکمۀ حایز می
باشد .
مادۀ ( )43ریاست محکمۀ بلخ پیشنهاد نموده است اجراء قباله بیع قطعی زمین های للمـی
که بایع دارای اسناد شرعی و یا مالیه دهی می باشند ریاست امالک و اسکان بـه مکتـوب
رسمی ممانعت نموده است .
عدم ترتیب قباله در مورد اعتراض مردم و ترتیب آن مورد اعتراض مامورین امالکی می گردد
اجرا شود یا خیر ؟

نظریه :

اجراء قباله های بیع قطعی زمین های للمی که بایع اسناد شرعی و یا مالیه دهی داشته باشـد
در صورتیکه خلطیت امالک عامه در آن متصور نباشد ممانعت نداشته اگر مکتوب ریاسـت
امالک و اسکان مخالف آن صادر شده باشد قابل اعتبار نیست مالیه موقت ازین امر مستثنی
است .
مادۀ ( )45ریاست محکمۀ سمنگان و قندهار پیشنهاد نموده اند چون نکـول در دعـوی
حقوقی حیثیت اقرار را دارد دعاوی که به اقرار فیصله می گردد قابل مرافعه و تمیز نیسـت
نکول نیز که مطابق مادۀ ( )163قانون اجراآت حقوقی حیثیت اقرار را دارد باید جـز در
مواردیکه اشتباه جعل و تزویر میرود قابل استیناف نباشد .

نظریه :
در نکول از قسم شرعی چون سبق دعوی الزم است در مرحله اول فیصله های که به نکول
صادر شده باشد به محکوم علیه حق استیناف و تمیز داده شود تا معلوم شود کـه قسـم در
دعوی صحیحه متوجه مدعی علیه شده است و یا در دعوی غیر صحیحه اگـر در دعـوی
صحیحه متوجه آن شده بود قابل دوران استینافی دیده نخواهد شد اگـر در دعـوی غیـر
صحیحه به مدعی علیه یمین متوجه گردیده بود و مدعی علیه از آن نکول نموده بـود البتـه
قابل دوران استینافی دیده میشود .
در مادۀ ( )163قانون اجراآت حقوقی نکول عین اقرار خوانده نشده است تا قابل مرافعه و
تمیز نباشد بلکه حیثیت اقرار به آن داده شده است .
مثل شی عین شی نمی باشد .

تصویب بیست و پنجم
راجع به پیشنهاد ریاست محکمۀ کابل
متن پیشنهاد :

فیصله هائیکه غرض اقامه شهود به محکمۀ ابتدایه راجع می شود در صورتیکه مدعی به اقامه
شهود پرداخت مرافعه طلبی اش مسموع واال فیصله قطعیت می یابد مگر گاهی انفاق می افتد
که مدعی شهود خود را به محکمۀ حاضر و محکمۀ شهادت شان را درج فیصله شرعی مـی
نماید که شهادت شان صحیح ولی از طرف محکمۀ خالف مقررات سمع نگردیـده مـدعی
جزع و فزع می نماید که شهود من خالف مقررات رد گردیده است واقعاً چنان نیز شده می
باشد ولی چون فیصله قطعی است محکمۀ مرافعه حق غور در آن ندارد بهتر است یا از مدعی
پرسش به عمل آید که شهود خود را به کدام محکمۀ اقامه می نمائید ابتدایه یا به مرافعه یا به
محکمۀ مرافعه حق داده شود که بر فیصله دومی نیز غور کرده بتواند .

تصویب در مورد فقرۀ (: )63

فقرۀ ( )63استهدائیه موصوف به مراتب ذیل توضیح و قابل اجراء دیده میشود .
 -1فیصله ابتدایه بعد از آنکه به ریاست محکمۀ میرسد ریاست محکمۀ فیصله ابتدایه را کـه
در مرحله اول به حلف انجام گردیده و محکوم استیناف خواه گردیده قابل نقض میداند بـه
نقض فیصله مذکور به اساس اعتراض معترض استیناف خواه طبق مقررات پرداخته و موضوع

را استینافا در ریاست محکمۀ دایر و به اقامه شهود مدعی و سایر تطبیق مقـررات اقـدام و
فیصله میدارد .
 -2در صورتیکه فیصله ابتدایه قابل نقض دیده نشود و مدعی مطالبه اقامه شهود را به اساس
دعوی خویش میدارد ریاست محکمۀ در این مرحله که موضوع را به غـرض دوران اقامـه
شهود مدعی حق العبد طبق مادۀ (واحده) بمحکمۀ ابتدایه اول ارجاع میـدارد و محکمـۀ
ابتدایه مجدداً دعوی مذکور را در حصۀ اقامه شهود دایر میدارد بعد از آنکه ختم محکمـۀ
ابتدایه به رد یا قبول شاهد صورت گرفته باشد چون فیصله دوم محکمۀ ابتدایه متضمن احکام
و مقررات علیحده بوده که درین مرحله در صورت اثبات حکم الزام صورت می گیرد یعنی
ماهیت و حقیقت مرحله دوم فیصله ابتدایه از فیصله اول آن کامال فرق داشـته حیثیـت و
فیصله مستقل جداگانه را داراء بوده بنا بر آن ریاست محکمۀ در چنین فیصله ها حق غـور
مرحله دوم را بعد از طی دوران اقامه شهود بنا بر تغییر حیثیت و مقررات حایز می باشد کـه
مجددا فیصله را به اساس استغانه اشخاص ذیعالقه مورد غور و مالحظه قـرار داده و ماننـد
سایر قضا یا اجراآت الزمه استیناف خواهی را در آن رعایت بدارد .
البته وقتیکه محکمۀ برای مدعی سه دفعه مهلت اقامه شهود داد و شهود خود را حاضر کرده
نتوانست فیصله ابتدایه قطعیت را حاصل میدارد در حال اقامه شهود اگر شهود مذکور قبول
و یا رد شده باشد در هر دو صورت فیصله ابتدایه قابل غور استیناف است تا دیده شود کـه
قبول و یا رد شهود مذکور به جا است یا چطور .

تصویب بیست و ششم
فقرۀ ( )67استهدائیه ریاست محکمۀ فاریاب :
متن پیشنهاد :
در صورتیکه دعوی در محکمۀ ابتدایه به اسقاط یمین و یا سوگند فیصله گردد بعداً مـدعی
جهت اقامه شهود و یا دادن سوگند از محکمۀ مرافعه به ابتدایه راجع می گردد ولی مدتها به
محکمۀ حاضر نمیگردد .
محکمۀ را به مشکالت مواجه می سازد بهتر است میعادی برای حضور به چنین قضایا تعیـين
گردد از نظر کمیته مطالعات مقدماتی بعد از فیصله ابتدایه ارجاع مجدد قضیه جهت اقامـه

شهود یا دادن سوگند قابل غور است چه ممکن درین صورت فیصله اخیر محکمۀ مغایر بـا
تمام اساسات حقوقی مخالف فیصله اول آن واقع شود .

نظریه :
در باره فقرۀ ( )67استهدائیه ریاست محکمۀ فاریاب کمیته معینه به مراتب ذیل موضـوع را
تحلیل می دارد :
 -1هر زمانیکه فیصله ابتدایه در هر دو صورت اسقاط حلف و یا اقامه شهود قابل نقض دیده
شود حل انجام حلف و اقامه شهود طبق مقررات در ریاست محکمۀ اجراء گردد .
 -2در صورتیکه فیصله ابتدایه قابل نقض دیده شود به محکمۀ ابتدایـه راجـع گردیـده و
محکمۀ موصوف موضوع را به داخل صورت حال نموده و از مدعی استحضاری گرفته شود
که در مدت یکماه می توانید اقامه شهود نمائید و یا مدعی علیه راحلـف دهیـد واال حـق
شکایت را نخواهید داشت .
اگر مدعی حق العبد در مدت یک ماه به اقامه شهود و حلف مدعی علیه نمی پردازد محکمۀ
( ابتدایه بعد از سپری شدن میعاد یک ماه موضوع را طبق روحیه مـادۀ ( )142اصـولنامه
حقوقی عدلی خاتمه میدهد .

متن پیشنهاد :

تصویب بیست و هفتم

در موضوعاتیکه در محاکم ابتدایه به اسقاط حلف فیصله و بعدا به اساس مطالبه مدعی مرافعه
خواه جهت دادن حلف به محکمۀ ابتدایه ارجاع می گردد آیا برای سـمع دعـوی چنـین
موضوعات مانند موضوعات ارجاعی مقام عالی تمیز دو ماه وقت داده شود و یا اینکه مطابق
صفحه ( )34کتاب سيمينار سال ( )1347روسای محاکم چنان ه برای اقامه شهود یکمـاه
وقت است یکماه تعیین بهر صورت موضوعات ارجاعی حلفی به محاکم ابتدائی نیـز بایـد
تحت تقیید میعاد سمع دعوی آورده شود .

تصویب در مورد فقرۀ (: )12
در مورد استهداء مادۀ ( )12میعاد سمع دعوی مطابق تصویب سيمينار روسای محاکم یک
ماه است طبق آن اجراآت شود .

تصویب بیست و هشتم
متن پیشنهاد :
پیشنهاد شامل دو فقرۀ است :
الف – چگونگی اخذ محصول وصیت .
ب – ترتیب وثیقۀ وصیت نامه .
تصویب در مورد فقرۀ ()22
وثیقۀ وصیت که وثیقۀ تملیک خط صورت می گیرد و در حال حیات موصی چون انتــقال
ملکیت به عمل نیاید صرف افاده یک حق را می نماید بنا بر آن تنها به گرفتن قیمت وثیقـۀ
اکتفاء شود .
بعد از فوت موصی عین انتقال ملکیت به موصی له به وثیقۀ اقرار خط کـه متضـمن فـوت
موصی و اثبات وصیت نیز می باشد اجراء شود ؟
محصول آن از قرار محصول تملیک خط که معادل محصول وصیت خط است اخذ گردد .

متن پیشنهاد :

تصویب بیست و نهم

در صورتیکه به علت خیانت وصی در اموال صغیر وصی دوم نصب می گردد و این وصـی
دومی علیه وصی اول در مورد اموالیکه خیانت شده اقامه دعوی می کند محصول فیصدی از
آن گرفته شود یا نه و یا از وصی اول (معزول) جبراً گرفته شود.
( پیشنهاد محکمۀ دای وپان ) در پیشنهاد ریاست محکمۀ زابل نظریه داده شده که به قیـاس
متحدالمال ( )817تاریخی 1341/4/12مدیریت تدوین قوانین وزارت عدلیه که در مـورد
صغاریکه کبیر شده از وصی تقاضای تسلیمی اموال را دارند و صرف قیمت محصول وثیقـۀ
گرفته میشود و محصول فیصدی ندارد در این موضوع نیز به منظور ترحم به صغیر محصول
فیصدی گرفته نشود .

تصویب در مورد فقرۀ ()27
چون نظر به مقررات موضوعه در زمینه اخذ محصوالت صورت حال هـا و فیصـله هـای
دعاوی حقوقی محصول فیصدی معین دارد و آن را مدعی در حالیکه دعوی صورت حــال
گردد و محکوم له پس از صدور حکم و فیصله می پردازند دعوی وصی دومی صـغیر کـه
باالی وصی اولی نسبت خیانتش اقامه میشود از حکم فوق مستثنی شده نمیتواند .
بلکه دعوی صغیر نیز تابع مقرره اخذ محصول می باشد .

متن پیشنهاد:

تصویب سیم

اگرمحکوم در محکمۀ به تادیه محصول حاضر نشود آیا به جلب آن اقدام و دوسیه سالها در
محکمۀ نگاه گردد و یا تجویز دیگری به عمل آید .

تصویب در مورد فقرۀ ()31

چون اخذ محصول به حکم قانون یک امر اجباری می باشد باید تحصیل شود البتـه جمیـع
مراتبیکه برای دیون و باقیات ثابته دولت واجب الرعایت میباشد در این مورد نیز مراعـات
گردد .
ختم

مشمولین سيمينار
پوهاند عبدالحکیم (ضیائی) قاضی القضات .
مولوی عبدالبصیر قاضی ستره محکمه رئیس دیوان معامالت و جزا مقام عالی تمیز .
مولوی عبید اهلل (صافی) قاضی ستره محکمه رئیس دیوان حقوق عامه مقام عالی تمیز .
پوهاند غالم علی (کریمی) قاضی ستره محکمه آمر عمومی اداری قوۀ قضائیه .
دکتور ولید (حقوقی) قاضی ستره محکمه و رئیس محکمۀ عالی قضات و رئـیس محکمـۀ
تنازع صالحیت .
محمد موسی (اشعری) رئیس محکمۀ عالی استیناف مرکزی و منشی سيمينار .
عبدالرحمن (مبلغ) نائب رئیس محکمۀ عالی استیناف مرکزی .
محمد طاهر (کشاورز) رئیس دیوان حقوق عامه محکمۀ عالی استیناف مرکزی .

عبدالغفور (امیری) رئیس دیوان تجارت محکمۀ عالی استیناف مرکزی .
کبیر اهلل (سراج) رئیس دیوان ترافیک محکمۀ عالی استیناف مرکزی .
میر عزیز الحق (ضعیفی) عضو ریاست محکمۀ عالی استیناف مرکزی و نائب منشی سيمينار .
مولوی فضل الرحمن رئیس محکمۀ والیت کابل .
مولوی حبیب اهلل رئیس محکمۀ والیت قندهار.
مولوی عبدالعلی شاه (توخی) رئیس محکمۀ والیت هرات .
مولوی عبدالودود رئیس محکمۀ والیت بلخ .
مولوی محمد اسرار رئیس محکمۀ والیت کاپیسا .
مولوی عبدالعلی رئیس محکمۀ والیت ننگرهار .
مولوی سید سیف الرحمن رئیس محکمۀ والیت غزنی .
مولوی بای محمد (دلدار) رئیس محکمۀ والیت قندوز .
مولوی صبغت اهلل رئیس محکمۀ والیت ارزگان .
مولوی عبدالقهار (غالب) رئیس محکمۀ والیت بغالن .
مولوی فضل اهلل رئیس محکمۀ والیت هلمند .
مولوی اظهار الحق رئیس محکمۀ والیت تخار .
مولوی محمد عمر رئیس محکمۀ والیت فراه .
مولوی محمد طاهر رئیس محکمۀ والیت جوزجان .
مولوی سید حکیم کمال (شینواری) رئیس محکمۀ والیت زابل .
مولوی بهرام الدین رئیس محکمۀ والیت غورات.
مولوی محمد حسن رئیس محکمۀ والیت فاریاب .
مولوی محمد ناصر حسن زاده رئیس محکمۀ والیت بدخشان .
مولوی محمد طالب رئیس محکمۀ والیت لغمان .
مولوی محمد امین رئیس محکمۀ والیت سمنگان .
مولوی نجیب اهلل (قادری) رئیس محکمۀ والیت کاپیسا .
مولوی حسام الدین رئیس محکمۀ والیت بامیان .
مولوی عبدالواسع رئیس محکمۀ والیت لوگر.
مولوی عبدالجلیل رئیس محکمۀ والیت وردک .

مولوی امیر جان (بلخی) رئیس محکمۀ والیت کنرها .
مولوی نقیب اهلل رئیس محکمۀ والیت بادغیس .
مولوی عبدالرزاق (صدیقی) رئیس محکمۀ والیت نیمروز.
مولوی محمد عظیم (جلیلی) رئیس محکمۀ لوی ولسؤالی خوست .
مولوی عبدالحبیب رئیس محکمۀ لوی ولسؤالی ارگون .
مولوی محمد هاشم (کاموال) رئیس محکمۀ لوی ولسؤالی شینوار .
مولوی محمد گل (روحانی) رئیس محکمۀ لوی ولسؤالی کتواز .
شندیگل عضو دیوان معامالت جزای مقام عالی تمیز .
محمود عضو دیوان معامالت و جزای مقام عالی تمیز .
عبدالواحد نهضت (فراهی) عضو دیوان حقوق عامه مقام عالی تمیز .
دکتور عبدالرحیم (ضیائی) رئیس تدقیق و مطالعات .
محمد انور (واحدی) مشاور ستره محکمه در امور قوانین .
محمد شریف (ترکی) رئیس تفتیش قضائی .
محمد انور (انور) رئیس تحریرات .
عبدالحنان رئیس محکمۀ اختصاصی مامورین مرکز .
عبدالمالک جوهر (صدیقی) رئیس محکمۀ اختصاصی اطفال .
عبدالودود (صابر) رئیس محکمۀ اختصاصی تجارتی شهر کابل .
محمد اسمعیل (قاسمیار) معاون مطالعات ریاست تدقیق و مطالعات .
غالم ایشان معاون تدقیق ریاست تدقیق و مطالعات .
عبدالواحد (واحدی) معاون ریاست تفتیش قضائی .
غالم نبی (صافی) رئیس دیوان معامالت ریاست محکمۀ والیت کابل .
سید غریب رئیس دیوان جزای ریاست محکمۀ والیت کابل .
محمد یعقوب (زرین خیل) رئیس دیوان حقوق عامه ریاست محکمۀ والیت کابل .
عبدالواحد مدقق قضائی ریاست تدقیق و مطالعات .
امان اهلل (موج) مدقق قضائی ریاست تدقیق و مطالعات .
محمد اهلل مدقق قضائی ریاست تدقیق و مطالعات .
محمد علی پیام مدیر عمومی تشکیالت .

ازمصوبات

سیمنار عالی ستره محکمه
19-9حوت  1361هـ ش
توضیح به استهداءات جزایی ومدنی
شامل مجالت دوم وسوم سیمینار

ر
توضیح به استهداآت قانون جزاء و پاسخ های آنها
شماره ()29مورخ 1362/3/28
توضیحات مربوط به استهداآت بخش جزایی که ازطرف کمیسیون تهیه و مورد تائید شاملین
سیمینار عالی ستره محکمه قرارگرفته درجلسات متعدد شورایعالی ستره محکمه مطرح و بعد
از غور وارزیابی چنین تصمیم اتخاذ گردید :
شورایعالی ستره محکمه ج .ا توضیحاتیکه دربرابر استهداء محاکم درقسمت مواد قانون
جزاء وطریق بررسی یکعده قضایای جزایی بداخل ( )129شماره صورت گرفته تائید نموده
طبع وتعمیم آنرا بمنظوراستفاده محاکم وبخاطربلند بردن سطح دانش حقوقی اتباع تصویب
می نماید .

توضیح به استهداآت قانون جزاء
پرسش شماره ()1
باساس ماده ( )1قانون جزاء مرتکب جرایم قصاص – حدودودیت مطابق احکام فقه حنفی
مجازات می گردد و سن مسئوولیت درفقه در صورت عدم ظهر عالیم بلوغ( )15سال
تعیین گردیده پس درصورتیکه شخص مرتکب یکی ازجرایم گردد و دروقت ارتکاب سن وی
زیادتر ازپانزده سال تمام و کمتر از( )18سال تمام باشد چگونه اجراآت خواهد شد آیا با
اینهم باید درباره چنین شخصی مطابق احکام فقه حنفی مجازات قصاص – حدودودیت تطبیق
گردد ویاچطور.؟

توضیح :

باب سوم قانون جزاء تحت عنوان ( مسئوولیت جزایی وموانع آن ) مسوولیت جزایی را وقتی
موجود میداند که شخص با اراده آزادو درحالت صحت عقل وادراک عمل جرمی را مرتکب
شده باشد -ماده ( )71قانون جزا سن صغیر ومراهق را تعیین نموده ماده ( )39قانون مدنی
هم تکمیل سن ( )18سالگی راسن رشد تعیین کرده است  .حدود و قصاص ودیت به اساس
مسایل مصرحه به شخصی واجب است که با درک کامل عقل به سن رشد رسیده باشد .

چون سن مسئوولیت درشریعت اسالم ازجمله مسایل اجتهادی است ( )18سال ماده ()39
قانون مدنی وماده ( )71قانون جزاء ازتقیدات قانونی است باید رعایت گردد حکم حدود و
قصاص ودیت علیه شخصیکه سن هجده راتکمیل نموده باشد صادرشده میتواند .

پرسش شماره (:)2

ماده ( )4قانون جزاء برائت شخص را الی صدور حکم قطعی محکمه با صالحیت حالت
اصلی وشخص را بیگناه گفته است و ماده ( )11قانون مذکور حکم قطعی راچنین تعریف
نموده است .
حکم قطعی به مقصد این قانون عبارت است ازحکمی که نهایی شده باشد پس اشخاص متهم
الی زمان قطعیت حکم تحت نظارت و توقیف گرفته نشود .

توضیح :
توقیف و گرفتاری متهم به حکم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان صورت
میگیرد .
پاراگراف ( )2ماده ( )3اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان حکم میکند :
( هی کس را نمی توان گرفتاروتوقیف نمود مگر مطابق به احکام قانون )
قانون اجراآت و قانون کشف وتعقیب  1گرفتاری وتوقیف راقبل از قطعیت درجریان تحقیق
مجازقرار داده واین توقیفی با حالت بیگناهی تضاد ندارد .

پرسش شماره (: )3
حکم به رد عین و یا قیمت مال مطابق حکم ماده ( )6قانون جزاء دردعوی جزایی به اساس
مطالبه مدعی حق العبد ضمن دعوی حق العبدی صورت می گیرد ویا اینکه ضمن دعوی
حارنوال درحصه حق اهلل ودرفیصله خط جزایی بدون احضار صورت دعوی حق العبدی .

توضیح :

درموارد یکه طبق احکام قانون جزاء قانونی رد مال متعلق به مجنی علیه ومتضرر باشد هرگاه
مدعی حق العبد قبال درجریان تحقیق به این صفت شناخته شده باشد به اساس حکم ماده
()246قانون اجراآت جزایی میتواند درهرمرحله ایکه خواسته باشد درپیشگاه محکمه اقامه
دعوی نماید .

پرسش شماره (:)4
درمورد احضارمتهمین مندرج مواد (16و )17قانون جزا محکمه با صالحیت رسیده گی به
آن توضیح بعمل آید .

توضیح :
ماده (16و ماده  )17قانون جزا درمورد تطبیق احکام آن نسبت به اشخاص صراحت دارد
و به اساس ماده ( )18قانون متذکره مجازات متهمین مذکوربعد از مراجعت به افغانستان
صورت می گیرد محکمه با صالحیت دررسیده گی به هم واتهام درقانون صالحیت و
تشکیالت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان وماده ( )195قانون اجراات جزایی
توضیح گردیده است .
هم نان توسط طرزالعمل استرداد یا تبادله نامه ازطریق دیپلوماتیک متهم به افغانستان باز
گردانیده میشود .

پرسش شماره ()5
فقره ( )1ماده ( )17قانون جزا درمورد ارتکاب جرم خارج افغانستان علیه منفعت و امنیت
افغانستان به عبارت (هرشخص ) به صورت عام تعبیر شده درصورتیکه مرتکب غیرافغان
وتبعه خارج باشد مراجعت او به افغانستان متصور نباشد جنبه تطبیقی ماده مذکور قابل
توضیح است .

توضیح :

هرگاه مرتکب جرم مندرج ماده ( )17قانون جزاء تبعه خارجی باشد دعوی جزایی علیه او
با رعایت احکام مندرج قانون اجراآت جزایی ازطریق دیپلوماتیک یا طرزالعمل استرداد
اجراآت به عمل می آید .

پرسش شماره (:)6

فقره ( )2ماده ( )21قانون جزاء تصریح میکند که درصورت نفاذ قانون جدیدی که فعل
متهم محکوم را قابل مجازات نداند تنفیذ حکم متوقف وآثار مرتب به آن ازبین میرود  ،چون
جریمه های نقدی قبل از قطعیت حکم واجب التنفیذ میباشد هرگاه بعد ازحکم اولی که قطعی
نشده تعلل وجرایم نقدی راکه واجب التفیذ است تحویل نکرده باشد ویا جرایم نقدی راط-

بق ماده ( )411قانون اجراات جزایی تحویل نموده باشد دراین حال آیا پول قابل تحویلویا
پول تحویل شده به او مسترد میگردد .

توضیح :
اصال حکمی درمعرض تنفیذ قرارمی گیرد که قانونا قطعیت حاصل کرده باشد حکم ماده
( )411قانون اجراات جزایی درمورد نفاذ مجازات نقدی قبل از قطعیت حکم یک حالت
تضمینی و به صیغه امانت تحویل بانک است که اگرحکم نهایی برضد حکم ابتدایی صادرمی
گردد وجه تحویل شده قابل استرداد است به این اساس حکم ماده ( )21قانون جزاء
احکامی را شامل است که بعد از قطعیت درحال تنفیذ بوده به اثر قانون جدید اثرآن ازبین
میرود .

پرسش شماره (:)7

مده ( )21قانون جزاء با بند ( )3ماده ( )31اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان
تضاد دارد زیرا ماده ( )21رجعت قانون را به ماقبل درحالتی که به مفاد متهم باشد جایز
شمرده وماده ( )31اصول اساسی چنین هدایت میدهد که هیچ کس رانمیتوان مجازات نمود
مگرمطابق به احکام قانونیکه هنگام ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد .

توضیح :
حکم اصول اساسی عام است موارد استثنایی وحالت خاص آن در قوانین موضوعه که
درروشنی اصول اساسی تدوین میشود توضیح گردیده است .
ماده ( )21قانون جزا با ماده ( )31اصول اساسی تضاد ندارد زیرا به اساس ماده ()31
اصول اساسی شخص وقتی محکوم به مجازات شده میتواند که عمل ارتکابیه او قبال به
موجب قانون زمان ارتکاب جرم شناخته شده ومستوجب جزا پنداشته شده است که ازآن
مشورعیت مجازات استنباط میگردد که بحکم قانون صورت گرفته درماده ( )21قانون جزا
به درجه اول این هدف برآورده شده و به تطبیق قانون زمان ارکاب تصریح گردیده است و
عالوه برآن توضیح داده شده که هرگاه قانون جدید به نفع متهم باشد قانون جدید قابل تطبیق
میباشد که به این صورت نه تنها هدف مشروعیت مجازات برآورده گردیده بلکه منفعت

متهم نیز تامین گردیده و این استثناء به موجب پرنسیپ بین المللی که قبولیت همه سیستم
های حقوقی را حایز است به عمل امده است .

پرسش شماره (:)8
به اساس فقره (2و )3ماده ( )23قانون جزاء درمورد تدابیرامنیتی آیا محکمه به اساس قرارو
یا پیشنهاد وفیصله به آن حکم نماید یا چطوروضاحت دیده نمی شود .

توضیح :

هرگاه تدابیر امنیتی ازآن نوع باشد که قانون جزاء پیش بینی کرده است مطابق به حکم
قانون توسط فیصله صورت می گیرد .

پرسش شماره (: )9

طبق احکام مواد ( )26-25-24قانون جزاء تعریف انواع جرایم به جزاشده است بهتر بود
برای آنها تعریف جامعی که شامل تمام انواع جرایم میبود وضع میگردید .

توضیح :

تعریف باالثر جرایم بحیث یک اصل عمومی قبول شده که کافه انواع جرایم را ازقبیل
قباحت – جنحه وجنایات دربرمی گیرد اعمال جرمی حاالت ومثال های تمام انواع جرایم
درقانون جزاء توضیح گردیده څارنوال حین اقامه دعوی و محکمه حین صدور حکم عمال
بکدام اشکال مواجه نمی گردند .

پرسش شماره (:)11
مواد( )26-24قانون جزاء که تصنیف جرایم را ازلحاظ حکم محکمه مینماید قابل دقت
است زیرا اموریکه قبل ازحکم به مجرم تعلق می گیرد ازقبیل توقیف متهم – رهایی موقت
تشخیص نوع جرم از طرف څارنوال سقوط دعوی به اثر مرورزمان و غیره با مشکالت
روبرو میگردد بهتر خواهد بود که درتعریف جنایت گفته شود :
( جنایت جرمی است که مجازات آن اعدام یاحبس دوام یا حبس طویل پیش بینی شده باشد).
صرف نظرازحاالت عالیم وشرایط تخفیف یا تشدید هکذا درجنحه وقباحت .

توضیح :
چون درقانون جزاء اعمال وافعالی که موجب جزای اعدام حبس طویل وحبس دوام حبس
متوسط و قصیر می باشد تصریح شده است لذا درتعریف مواد ( )26-25-24که
محکومیت مرتکب توضیح گردیده اشکالی موجود نیست .
عالوتا جمله ( محکوم میگردد ) فعل مستقبل بوده و چون موارد جرایم جنایی و جنحوی
درمواد ما بعد به صراحت تذکررفته اندیشه ای باقی نمی ماند .

پرسش شماره (: )11

تعریف عنصر مادی درماده ( )27قانون جزاء به صورت جامع که تمام عناصر مادی جرایم
راشامل شده بتواند به نظرنخورد و درجرایم عقیم و شروع به جرم و جرم مستحیل اصال
صدق نمی نماید .

توضیح :

تعریف عنصر مادی درماده ( )27قانون جزاء به صورت عام واضح بوده و درفقرات (-1
 )3-2ماده ( )28رابطه سببیت بین عمل ونتیجه عقیم ویا مستحیل شدن نتیجه صراحت
دارد با مالحظه فقره ( )3-2ماده ( )29تحت عنوان شروع به جرم حل مطلب میشود .

پرسش شماره (:)12

بین محتویات مواد ( )27-49-51قانون جزاء به اعتبار مفهوم تناقض به نظرمیرسد و
اصال ماهیت اتفاق درجرم به حیث نوع مدارک اثباتیه تشخیص ومرتکب ان مستوجب
مجازات شناخته میشود .

توضیح :
بین ماده ( )51-49قانون جزاء تناقص وجود ندارد زیرا ماده ( )49تعریف اتفاق درجرم را
توضیح وماده ( )51جزای متفقین به جرم را تصریح کرده است .
ماده ( )27قانون جزاء ازعناصرمادی جرم بحث دارد که با تعریف اتفاق درجرم منافات
ندارد .

پرسش شماره (:)13

دربند ( )2ماده ( )28قانون جزاء اسباب قبلی و بعدی یا احداث نتیجه قابل توضیح است :

توضیح :
اگرسبب به تنهایی دراحداث نتیجه کافی شمرده شود تنها فاعل ازعمل جرمی خود مسئول
شناخته میشود .
مثال شخص که قصد قتل دیگری را دارد با استعمال آله ناریه او را به قتل میرساند بین حادثه
قتل عمل مجرم وقصد جرمی او را بطاعلیت مستقیم وجو د داشته و عمل فاعل درقتل مجنی
علیه سبب کافی پنداشته میشود .
بعضا واقع میگردد که بین فعلی که متهم قصد ارتکاب آنرا دارد و نتیجه جرمی که حادث
میگردد رابطه علیت مستقیم وجود نداشته و عمل مجرم به تنهایی سبب کافی دراحداث
نتیجه محسوب نمی گردد  .هم نان هرگاه مجرم قصد ضرب مجنی علیه راکه مصاب به
مرض باطنی (مرض شکر) بوده و درنتیجه مجنی علیه مجروح و به سبب ضیاع خون فوت
نماید بین نتیجه ( فوت مجنی علیه ) وقصد جرمی متهم (قصد ضرب) رابطه مستقیم وجود
نداشته و ضرب درحالیکه مجنی علیه مصاب به مرض شکر نمی بود به تنهایی درموت مجنی
علیه کافی پنداشته نمیشد دراین صورت گرچه متهم به مسئوولیت عمل جرمی خود
دراحداث نتیجه علم نداشته معهذا مسئوول عمل پنداشته میشود .

پرسش شماره (: )14
راجع به ابهام ماده ( )29قانون جزا مثال توضیحی ارایه گردد .

توضیح :
به اساس فقره ( )3ماده ( )29قانون جزاء عمل جرمی ایکه نتیجه وقوع آن ازلحاظ وسیله
استعمال مستحیل باشد شروع بجرم است .
مثال :
شخصی تفنگی راگرفته به منظورقتل باالی شخص دیگر فیرمی نماید که نسبت به پوچ بودن
مرمی نتیجه جرم مطلوب بدست نمی آید گرچه متهم می خواست بجای مرمی پوچ مرمی
درستی راکه نزد او موجود بود استعمال نماید ولی نظربه حاالت خارج ازاراده اونداشتن
فرصت کافی جرم قتل واقع نمیشود .
این عمل متهم شروع به جرم قتل محسوب میگردد استحاله ازنگاه موضوع چنانیست که
شخص باالی مرده به قصد اینکه زنده است فیر کند .

پرسش شماره (: )15
درفقره دوم ماده ( )29قانون جزا اجرای اعمال مقدماتی بطور مطلق جرم شمرده نشده که
عمومیت این جمله مشکالتی را رو نمامیسازد زیرا بسا اشخاص مشتبه و متهم ازتعقیب
برکنار میگردند مثال بعضی اعمال و حرکات مقدمات جرم و قصد سوشخص رادرمحل
ترصد او نشان میدهد .
شخصیکه درکنارجاده چشمان خود را طرف قفل دکان یا دروازه منزلی به منظور تشخیص
قفل وجای باال شدن دیوار متوجه نموده واین عمل او با زمانی مصادف می باشد که عابرین
کمتردرآنجا تردد دارند اگرکلید های مختلف یا بعضی لوازم که درارتکاب سرقت به
کارمیرود با او باشند آیا درحصه عمل و حرکات مقدماتی چنین شخصی چه عقیده خواهیم
نمود .

توضیح :

درسؤال از بعضی اعمال وحرکات مقدماتی نام برده شده و درمورد جرمی بودن چنین اعمال
نظرخواسته شده .
با مراجعه به قانون جزاء باید گفت هرگاه مطابق بند ( )1ماده ( )29شرایط تحقق شروع به
جرم که عبارت اند از:
الف – آغازبه اجرای عمل به قصد ارتکاب جنایت یا جنحه .
ب – توقف یا خنثی شدن آثارآن ( باسبابی) خارج ازاراده فاعل .
موجود شده باشد عمل شروع به جرم تلقی گردیده مستوجب مجازات میباشد درغیرآن
طوریکه درمثال مندرج سؤال بجمله ( اعمال مقدماتی ) توضیح گردیده شروع به جرم نبوده
قابل مجازات نمی باشد لذا معیار درتشخیص اعمال مقدماتی ازشروع به جرم متحقق شدن
شرایط متذکره می باشد .
دربعضی حاالت که اشباع شرایط متذکره بشکلی که وجود خارجی یافته باشد دشوار به نظر
میرسد تشخیص محکمه درمورد اعمال مقدماتی ازشروع به جرم بیشتر تابع ظروف وحاالت
قضیه مورد بحث خواهد بود .

پرسش شماره (:)16
فقره ( )3ماده ( )29قانون جزا تصریح میکند :

(مشروط براینکه عقیده مرتکب دراحداث نتیجه جرمی ناشی ازاشتباه یاجهالت مطلق نباشد .
) باجرم مستحیل متضاد است زیرا جرم مستحیل چنین تعریف گردیده که جانی اراده جرمی
خود را طوریکه هدف او است ازنظرجهالت یا اشتباه درپیشبینی و سنجش ها تطبیق داده
نتواند یعنی جهالت یا اشتباه درتعریف وتحقق جرم مستحیل الزمی میباشد .
درفقره ( )3که تصریح شده عقیده مرتکب دراحداث نتیجه جرمی ناشی از اشتباه یاجهالت
نباشد چه مفهوم دارد .

توضیح :
حکم فقره ( )3ماده ( )29قانون جزاء واضح و درعبارت آن کدام مفهوم مخالفی وجود
ندارد وحکم جمله (مشروط براینکه عقیده مرتکب یا احداث نتیجه جرمی ناشی از اشتباه یا
جهالت مطلق نباشد ) به حاالتی صدق دارد که مرتکب به قصد کامل وفهم تام دروقوع
نتیجه جرمی خود متیقن اما نتیجه جرمی آن روی عوامل خارج ازاراده اوواقع میگردد .

پرسش شماره (: )17

درماده ( )34قانون جزاء تعریف قصد جرمی توضیحات داده شده و دراخیر وقوع نتیجه
جرمی راضروردانسته است تعریف فوق شامل قصد جرمی جرایم مستحیل  ،عقیم وشروع به
جرم راشامل نمی گردد.

توضیح :

درفقره ( )3ماده (( )29قصدیکه شروع جرم را به وجود می آورد ) با تعریف ماده ()34
قانون منافات ندارد زیرا نتیجه جرمی درفقره ( )3ماده ( )29به سببی از اسباب خارج ازاراده
مرتکب ( استحالت ماهیت عمل ارتکابیه ) خنثی گردیده و گرنه درنتیجه قصد جرمی عمل
ارتکابیه به وجود می آید .

پرسش شماره (: )18

ماده ( )39قانون جزاء تعریف شریک جرم را محرک تحریض کننده اکمال کننده تجهیزات
وموافقت درجرم وکمک کننده باجرم تعریف نموده است .
ماده ( )41قانون مذکور جزای معینه افراد متذکره ماده ( )39قانون را مطابق فاعل اصل
جرم قابل جزاء وانمود ساخته است درحالیکه فقها جزای تعزیری الزم دانسته اند نه جزای
اصل فاعل .

توضیح :
احکام مواد ( )41-41-39درمورد فاعل وشریک وجزای فاعل و جزای شریک صراحت
تام داشته تضادی درمورد بمالحظه احکام فقهی به نظرنمی رسد زیرا ماده ( )41تنها جزای
فاعل را تصریح کرده و ماده ( )41جزای شریک را و قاضی میتواند درتعیین جزای فاعل
وشریک با درنظرداشت مباشربودن و غیر مباشر بودن شریک و سهم شریک درارتکاب جرم
دربین حداقل و حداکثر مجازات مقدره قانونی بین فاعل وشریک حین تقدیر جزاء تفریق کند
 .قسمیکه جزای شریک کمتر ازجزای فاعل تعیین گردد .
مواردیکه قانون حاالت شرکت درجرم راتعریف کرده باشد اولتر احکام قانون مرعی االجرا
است .

پرسش شماره (:)19

ماده ( )44قانون جزاء با درنظرداشت ماده ( )41قابل بحث است زیرا درفقره اول آن می
گوید که حاالت خاص فاعل برسایرفاعلین تاثیرندارد و فقره دوم ماده مذکورمی گوید که
نتایج این حاالت برشریک وقتی تاثیر دارد که برآن علم داشته باشد واین خالف عدالت است
که علم برحاالت مشدده یکی ازفاعلین برسایرآنان تاثیرنداشته باشد اما برشریک تاثیرداشته
باشد .

توضیح :
به استناد ماده ( )41قانون جزاء حاالت خاصی که وصف جرمی راتغیردهد تاثیرآن تنها
برفاعل محدود بوده و به دیگرفاعلین سرایت نمی کند اعم ازاینکه این حاالت خاص ناشی
ازقصد مرتکب باشد یا از کیفیت علم آن به ماهیت جرم و یا ازتغییر مجازاتیکه قانونا به
یکنفر ازمرتکیبنی که دارای وصف خاص باشد پیش بینی شده باشد .
طورمثال یکی ازاین فاعلین مجرم متکررباشد یا بین فاعلین قتل عمد شخصی وجود داشته که
عنصرارادی سبق اصرار ترصد آن به قتل ثابت گردد .
اما درمورد شریک ازاینکه رکن ماده جرم اشتراک مکون ازعمل شریک وفاعل اصلی بوده
این تغییر وصف وقتی معتبر است که شریک باآن اگاهی داشته موقف آنرا نظربه اشتراک
خویش کسب نماید .

اگاهی به ماهیت عمل جرمی و یا نوعیت آن که موجب تغییر وصف گردد یک عنصر
ضروری برای ارزیابی جرایم اشتراک بوده واثر مرتب آن همان است که تغیر وصف حالت
جرمی فاعل اصلی بالنتیجه به شریک نیز تاثیرد اشته درتعیین مجازات آن رعایت میشود .

پرسش شماره (:)21

تعیین مجازات تضامنی درروشنی احکام و پرنسیب های قبول شده درحقوق جنایی (جرم یک
امرشخصی است وبه دیگران سرایت نمیکند ) قابل توضیح است :

توضیح :

محکومیت به مجازات تضامنی نتیجه عمل شخص مجرم است تعبیر یکه درسؤال فوق ازحکم
فقره ( )2ماده ( )48قانون جزاء بعمل آمده با مفهوم حقیقی فقره مذکور موافقت ندارد زیرا
محکومیت مدعی علیهم به صیغه تضامن از رهگذر مسئوولیت جرمی هرواحد است مخالف
پرنسیب اصل شخصی بودن جرم که دراصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان
تصریح گردیده – نمی باشد .

پرسش شماره (:)21
به اساس فقره ( )1ماده ( )48قانون جزاء محکومیت چند نفرفاعل وشریک به حکم واحد
وبه جزای نقدی موجب تطبیق حکم برهرواحد شرکاء یا فاعلین منفرداًٌمی باشد .
درحالیکه فقره ( )2ماده متذکره درحاالتیکه حکم به جزای نقدی معادل مفاد مالیکه
ازرهگذر ارتکاب جرم حاصل گردیده به مجموع محکوم علیهم طورتضامن هدایت داده شده
است قابل توضیح می باشد .

توضیح :

درفقره ( )2ماده ( )48قانون جزاء محکومیت محکوم علیهم طورتضامن صرف درحاالتیکه
حکم به جزای نقدی معادل مفاد مالیکه از رهگذر ارتکاب جرم حاصل گردیده یا توقع
استحصال آن برده شده تصریح شده است .
این امرمنافی محکومیت محکوم علیهم برسبیل انفراد که ازرهگذر ارتکاب جرم واحد به
حکم واحد به جزای نقدی محکوم شوند نمی باشد زیرا درفقره یک جزای نقدی جزای
اصلی جرم ارتکاب شده است که هرواحد مستوجب محکومیت به جزای مستقل آن جرم
دیده میشوند نه جزای نقدی معادل مفاد مالی که توقع استحصال آن برده شده .

پرسش شماره (:)22
تطبیق احکام فقره اول ماده ( )51قانون جزا با درنظرداشت احکام مواد ()461-459
قانون جزاء درمورد اتفاق به جرم خالی از اشکال نیست زیرا احیانا جزای اتفاق شده به
جنایت از مرتکب جنایت ثقیل تر میگردد .

توضیح :

چون مجازات جنایت ازپنج سال الی حبس دوام و اعدام ومجازات جرم جنحه ازسه ماه الی
پنج سال تعیین گردیده و مجازات جرم اتفاق درجنایت پائین ترازهفت سال ومجازات جرم
اتفاق به جنحه ازسه ماه الی دو سال است بنابر آن با درنظرداشت فقره اول و دوم ماده
( )51این احتمال که مجازات اتفاق به جرم نسبت به ارتکاب آن بیشتر باشد موجود نیست

پرسش شماره (:)23

درمواد (55و )56قانون جزاء عبارت ( دراثنا) به کلمه (برای) عوض شود زیرا مامور
دراثنائیکه ماموراست ممکن بسیاراعمال جرمی را مرتکب شود درصورتیکه آنعده اعمال وی
جرم شمرده نمیشود وقانوناً به اجرای آن مکلف بوده باشد  .کذا فقره ( )3ماده مذکورقابل
غوراست زیرا درصورتیکه مامورحق اعتراض قانونی براوامرمقامات ذیصالح را نداشته باشد
فقط با فقره ( )2این ماده ارتباط می گیرد با فقره اول آن ارتباط ندارد چه درفقره اول تنها
از استعمال مکلفیت قانونی بحث شده نه ازاطاعت به اوامر مقامات ذیصالح .

توضیح :

جزء الف :
کلمه اثنای وظیفه درمواد ( )56-55نسبت به ( برای وظیفه ) مناسب تراست زیرا وقتی
ماموروظیفه ایراکه بحکم قانون به اجرای آن مکلف است ودراین اثنا مرتکب جرم میگردد
این عمل مذکورجرم شمرده نمیشود – تمام حاالت مثال درصورتیکه څارندوی سارقیکه
درحال فراراست امرتوقف دهد واو فرارنماید ودراثر تهدید څارندوی پای سارق مجروح
گردد څارندوی مسئول شناخته نمیشود .

جزب :
درفقره ( )3ماده ( )56حواله به فقره یک آن ماده صحت ندارد زیرا درفقره ( )2ماده
مذکور ازمکلفیت ماموربه اطاعت ازاوامرقانونی مقامات ذیصالح بحث گردیده نه درفقره
( )1آن ماده .
درطبع جدیدآن تصحیح شود.

پرسش شماره (: )24
درماده ( )58ازدفاع مشروع بحث شده ولی دفاع ازعین خطری که ازطرف مجنون صبی یا
حیوان ملکیت غیرمتوجه شخص گردد درآن شامل نیست .

توضیح :

دردفاع مشروع که دفاع کننده به منظور دفاع ازهرعمل جرمی که ضررو یا خطر جانی و
مالی رابرای دفاع کننده ویا شخص دیگرتولید میکند تصریح گردیده تهدید شخص به
منظوروقوع جرم است وآنحالت مربوط به اشخاصی است که مانع مسئوولیت جزایی نداشته
باشند .
صغیر ،مجنون وبهایم که اصال مسئوولیت جزایی ندارند وقصد جرمی شان متصورنیست
شخص مواجه میتواند با استفاده ازحالت ضرورت دفع ضرر کند والبته درصورت وقوع قتل
صبی مجنون وحیوان محکمه با درنظر داشت ماده اول قانون جزا رسیده گی واصدار حکم
مینماید .

پرسش شماره (:)25

شخصی که درحق دفاع مشروع دیگری اشتراک نماید مستحق مجازات است یاخیر.
اگرمستحق مجازات باشد آیا مجازات عین جرم تطبیق میشود یا به مقایسه مجازات دفاع
کننده ومالحظه حالت دفاعی مجازات تعیین میگردد .

توضیح :

دفاع مشروع یک حق قانونی است این حق به اساس حکم ماده ( )59قانون جزاء وقتی
استعمال شده میتواند که دفاع کننده روی اسبابی معقول و دالیل منطقی یقین نماید که
خطرتجاوز برمال -جان وناموس دفاع کننده ویا شخص دیگری متوجه باشد .

جمله ( شخصی دیگر) دراخیرماده دلیل آنست که مبادرت به منظوردفاع ازجان مال وناموس
دیگران به شمول دفاع کننده نیز روی اسباب معقول ومنطقی فوق الذکر جایز می باشد .
شخص مذکور مستحق مجازات پنداشته نمی شود .

پرسش شماره (:)26

ازماده ( )59قانون جزاء فهمیده میشود که شخص هنگامیکه به دالیل معقول یقین کند
خطربرایش متوجه است و رهایی ازآن بدون استعمال حق دفاع مشروع میسرنیست استعمال
حق دفاع برایش مشروع ومجازاست ولی فقره ( )4ماده ( )61قانون جزاءمشروعیت
استفاده ازاین حق رافقط به حالتی محدودمیکند که حمله ازطرف جانی یعنی ایجاد کننده
خطرآغاز شود واین معنی عالوه ازاینکه ناقض مفاد ماده ( )59است منطقی هم نیست چه
آغازحمله ازطرف جانی فرصت استعمال حق دفاع را ازدست می رباید .

توضیح :

بین حکم ماده ( )59وفقره ( )4ماده ( )61قانون جزاء تضادی نیست زیرا حالت مندرج
فقرات ماده ( )61درواقع توضیح ماده ( )59تلقی میگردد .

پرسش شماره (:)27

درفقره ( )1ماده ( )61قانون جزا جمله (ایجاد خوف مرگ یا جراحت ) استعمال گردیده
دراین حصه باید متذکرشد که جمله ( ایجاد خوف مرگ وجمله ( خوف ایجاد مرگ ) باهم
مفاهیم جداگانه را افاده میکند زیرا تقدم کلمه ایجاد خوف ایجاد مجرد خوف مرگ را ادا
میکند نه خوف وجود مرگ را اماجمله ( ایجاد مرگ ) که کلمه خوف مقدم و مضاف کلمه
ایجاد واقع گردد مفهوم خوف به وجود آمدن اصل مرگ را افاده میکند لذا باید کلمه خوف
مقدم ازکلمه ایجاد ذکرشود .

توضیح :

جمله ایجاد خوف مرگ مفهوم معقول دارد زیرا خوف محقق ومرگ مشکوک نتیجه معقول
آن است برعکس خوف ایجاد مرگ که خوف را محتمل می سازد حق دفاع مشروع محتمل
را تشخیص نمیدهد .

پرسش شماره (:)28
مقید کردن سرقت به جنایت درفقره ( )5ماده ( )61قانون جزاء مورد تجدید نظرقرارداده
شود چه سرقت جرمی است که کمیت و کیفیت در آن کمتر مورد التفات قرارمی گیرد
چنان ه درشریعت اسالم نیزهرگاه مال مسروقه به ده درهم بالغ شود حد بران جاری میشود.

توضیح :

بادرنظر داشت احکام مواد (24و )25قانون جزاء جرم سرقت در کتگوری های جنحه و
جنایت تقسیم میگردد که موارد آن درمواد مربوط به سرقت درفصل مربوط به احکام غصب
و سرقت ذکراست .
فقره ( )5ماده ( )61حالت خاص سرقت راکه بحکم قانون جنایت شناخته شده تصریح
نموده و قتل عمد را به منظوردفع آن مباح دانسته است بناء مجالی برای مقارنه بین تعریف
فقهی ومواد قانونی دیده نمی شود مسئله سرقت ده درهم درموضوع حد سرقت مداراعتبار
بوده قانون جزاء مسایل جزای تعزیری راتنظیم نموده است .

پرسش شماره (:)29
مراهق به شخصی اطالق میشودکه سن سیزده سالگی را تکمیل وهجده سالگی را تکمیل
نکرده باشد .
پس شخصیکه به سن 17سالگی رسیده باشد باید مراهق گفته شود حاالنکه درشرع او بالغ
است .

توضیح :

راجع به تعیین سن مراهق ماده ( )71قانون جزاء واضح وبا شریعت منافات ندارد چه تعیین
سن مسئله اجتهادی است .

پرسش شماره (:)31

سن رشد درقانون جزاء الی تکمیل سن ( )18گرفته شده ازنگاه قانون ایجاب میکند که الی
تکمیل سن ( )18تحت قیمومت ووصایت باشد چون دربسا موارد وصی میسر نمی گردد
حکم تحت وصایت و یا قیمومت گرفتن مشکل تطبیقی را به وجود می آرد آیا اقرارمراهق
قابل درج وثیقه است یاخیر .

توضیح :
سوابق موضوع نشان میدهد که درسال 1358موضوع ذریعه کمیته های مختلف ارزیابی
ونظریات کمیته ها به شورایعالیقضایی وقت تقدیم وبعد ازارزیابی تصویب تاریخی
 1358/9/21درزمینه به صورت ذیل به عمل آمده است :
متکی به گزارش کمیته مقدماتی نظرریاست تقنین متحدالماال به تمام محاکم و څارنوالیها
تعمیم گردید .
مواد ( )71-71قانون جزاء مواد  41-39قانون مدنی قابل تعدیل نمی باشد .
-1
دعوی جزایی علیه شخص خورد سال (مراهق – صغیر) اقامه میشود نه علیه ولی ویا
-2
وصی مذکورمنظورازولی ولی بالنفس میباشد والیت برنفس شامل هریک ازعصبه است که
قریب ترباشد – والیت برمال تنها اب وجد راشامل است درمحاکم جزایی مراد ازولی – ولی
برنفس خورد سال است نه ولی برمال .
سمع اقوال واظهارات خورد سال استیضاح وکسب اطالع ازاودر قضایای جزایی
-3
درمحکمه مجاز است اقرارو اظهارات او بحیث قرینه شناخته میشود .
ابالغ به ولی – وصی صورت می گیرد .
-4
دعوی مدنی ناشی ازجرم علیه ولی یا وصی درمحکمه مدنی مجرد از دعوی جزایی
-5
وبعد ازقطعیت آن به عمل می آید درمحکمه اطفال دعوی مدنی اقامه نمیشود .
مراتب متحد المال مذکوربه تمام محاکم تعمیم گردیده تا درقضایای مربوط مطابق آن
اجراات به عمل اید .

پرسش شماره (: )31

ماده ( )73قانون جزاء درباره تثبیت سن صغیر درصورت تعارض هدایت داده آیا درصورت
ظهورتعارض درسن صغیرو مراهق عین هدایت ماده ( )73تطبیق شده می تواند یاخیر ؟

توضیح :

درماده ( )73قانون جزاء جمله (تثبیت سن به اساس تذکره تابعیت صورت می گیرد ) عام
است شامل صغیرومراهق نیزمیگردد باین صورت اشکالی وجود ندارد .
پرسش شماره (:)32

درماده ( )74قانون جزاء تصریح شده هرگاه صغیرمرتکب قباحت شود محکمه عوض جزا
های مندرج این قانون درمجلس قضاء او را توبیخ یا تسلیم به والدینش  .....الخ
مدت حجز صغیر در دارالتاد یب به ارتکاب جرم قباحت وضاحت ندارد در حالیکه در جنحه
مدت آن معلوم میباشد.

توضیح :

چون جزای قباحت از ( )24ساحت الی سه ماه تصریح گردیده مطابق ماده ( )26قانون جزا
و با استفاده از این تعریف در حالیکه در جرم قباحت ضرورت به حجز طفل به دارالتادیب
محسوس گردد طفل را میتوان از ( )24ساعت الی سه ماه در دارالتادیب مقید نمود.

پرسش شماره ()33

در ماده ( )74قانون جزاء مدت حجز صغیر در دارالتادیب معلوم نیست اگر درباره صغیر
تقاضای توقیف موقت صورت گیرد چه باید کرد .

توضیح :

مدت حجز صغیر از فقره ( ) 2ماده ( )75مستفاد اما توقیف صغیر اصالً جواز ندارد.

پرسش شماره (:)34

درماده ( )76قانون جزاء کلمه میتواند استعمال گردیده اگر هدف از میتواند تغییر محکمه
در تصامیم آن باشد آنرا کلمه (یا) افاده میکند واگر مرام از میتواند اصل مجازات مندرجه
ماده مذکور باشد پس تطبیق اصل مجازات جرم در حصه صغیر نیز جایز خواهد بود .

توضیح :

فعل (میتواند) متعلق به حجز صغیر دردارالتادیب میباشد تغییر صالحیت محکمه از حرف (یا)
استنباط میگردد – میتواند متعلق به انواع مجازات نیست .

پرسش شماره ()35

ماده ( )77قانون جزاء به ارتباط آن به اساسات کلی شریعت توضیح شود .زیرا ماده مذکور
جزای جرم مرتکبه صغیر را به معتمد آن الزم دانسته حال آنکه جرم یک امر شخصی تلقی
میشود .

توضیح :
ماده ( )77قانون جزاء با اساسات کلیه شریعت و پرنسیب های قانونی منافات ندارد زیرا
متعهد به جزای تخلف از تعهد خود محکوم میشود .

پرسش شماره()36

در بین فقره ( )2ماده ( )76و فقره ( )2ماده  84قانون جزاء تناقض است .

توضیح:

حکم ماده ( )76قانون جزاء مربوط به صغیر حکم ماده ( )84قانون مذکور مربوط به مراهق
است و قانون صراحتا مجازات هر دو را از هم تفکیک نموده است .

پرسش شماره (: )37
درماده ( )83قانون جزاء در ارتکاب جنحه مراهق تدابیر ماده ( )76پیش بینی گردیده ماده
( )76تدابیر نداشته بلکه ماده ( )75دارای تدابیر است درحکم ماده ( )83باید به ماده
( )75اشاره شود  .اگر ماده ( )76در حکم ماده( )83صحت داشته باشد تحرک عاطفه و
ارفاق در این حصه مفهوم پیدا نمی کند .

توضیح :

در احکام مواد (83و )84از ارتکاب جنحه و جنایت مراهق ذکر به عمل آمده جزای جرم
جنحه مراهق که به حکم ماده ( )76حواله داده شده این معنی را افاده میکند که ارتکاب
جنحه مراهق در حکم ارتکاب جنایت صغیر پنداشته شده و این خود در حق مراهق ارفاق
قانونی است و هکذا تدابیر نیز در حکم ماده ( )76وجود دارد که عبارت از دارالتادیب و
مدارس اصالحی و غیره میباشد .

پرسش شماره (: )38

طبق حکم ماده ( )82قانون جزاء مراهق به جزای پیش بینی شده قانون جزاء – تسلیم به
والدین – ولی و یا شخص امین محکوم شده میتواند .
و به اساس آن مراهق را میتوان در ارتکاب قباحت به سه ماه حبس محکوم نموده وچون به
حکم فقره ( )2ماده ( )86مراهقیکه سن هجده سالگی را در وقت محاکمه تکمیل کرده
باشد ومرتکب جنحه گردیده باشد به حبس قصیر محکوم میشود نتیجه چنین میشود که با
جزای قباحت در بعضی موارد هم سویه شود وهم بافقره ( )2ماده ( )86تناقض ضمنی دارد.

توضیح :
اینکه بعضا حداکثر جزای جرم ارتکابیه مساوی به حداقل جزای ارتکابیه دیگر میگردد مانعی
در قانون وجود ندارد زیرا تقدیر حداقل جزاء در جرم دومی ماهیت جرم ارتکابیه را به سویه
قباحت تنزیل نمیدهد بلکه دالیل خاص نزد محکمه وجود دارد که به حداقل حکم مینماید .
چون فقره ( )2ماده ( )86بعد از ماده ( )82قرار دارد در استثناء به سایر مواد جزاهای
حبس طویل وحبس متوسط پیش بینی شده در قانون جزا مندرج فقره ( )2ماده ( )86حالت
مندرج ماده ( )82نیز شامل است لذا بافقره ( )2ماده ( )86تناقض صریع یاضمنی ندارد.

پرسش شماره (: )39

در ماده ( )86قانون جزا به مراهقیکه مرتکب جرمی گردد که جزای آن اعدام یا حبس دوام
باشد و در حین محاکمه سن ( )18سالگی را تکمیل کرده باشد جزاء تعیین نگردیده .

توضیح :

در فقره اول ماده ( )86حکم شخص مراهق تصریح شده چون در فقره اول ماده ()84
موجب حکمی مرتکب مراهقیکه مستوجب جزای اعدام ویا حبس دوام باشد تصریع شده
تخصیص فقره ( )2ماده ( )86درحصه مرتکبین جرایمی که موجب حبس طویل ویا حبس
متوسط میباشد خللی در حکم عام فقره ( )1ماده ( )86وارد نمیکند.
طرز اجراآت اینطور تجویز می شود که اگر مراهق مرتکب جرمی گردد که موجب آن اعدام
یا حبس دوام باشد در حین صدور حکم سن ( )18سالگی را تکمیل کرده باشد محکمه
مدت حجز فقره اول ماده  84را حکم میکند ودر نص حکم فقره ( )5ماده ( )86را به
منظور تنفیذ تصریح میکند .

پرسش شماره (: )41
در بند ( )4ماده ( )86به تعویض جزاء تصریح شده ولی معلوم نشد که این تعویض بعد از
حکم صورت میگیرد ویا در ضمن حکم.

توضیح :
تعویض جزای جرم مستوجب حبس (قصیر) غیر از حبس طویل ومتوسط از طرف قاضی در
نص حکم در نظر گرفته میشود.

پرسش شمار (: )41
فقره ( )4ماده ( )86وماده ( )92قانون جزاء از لحاظ مفهوم با هم توافق ندارند .

توضیح :

هرگاه منظور محکمه عدم توافق در تعویض مجازات باشد باید متذکر شد که فقره ( )4ماده
( )86راجع به جواز تعویض جزاهای غیر از حبس طویل ومتوسط حکم نموده وماده ()92
راجع به عدم جواز تعویض جزای نقدی به حبس تصریح کرده .که باین صورت هر دو ماده
حاالت متفاوتی پیش بینی نموده است .
هر گاه منظور عدم پیش بینی جزای نقدی در مورد صغیر ومراهق باشد در شماره ()44
جواب گفته شده باآن مراجعه شود.

پرسش شماره (: )42

بر اساس جزء ( )2ماده ( )86قانون جزاء راجع به زن شوهردار ( )17ساله که مزنیه واقع
شود وزانی ( )19ساله مجرد باشد مجازات قانون جزاء با مقررات تعزیر شرعی آن تفاوت
دارد هم نان در حصه دوزن ( )17ساله که مزنیه واقع شوند یکی باشوهر دیگری بدون
شوهر تفاوت قایل نشده اند قابل غور است .

توضیح :

در صورتیکه در فعل زنا شرایط حد متحقق شود مطابق ماده اول قانون جزاء مجازات
میگردد.
در غیر آن بنا به نظر داشت حاالت قضیه معروض علیه واحکام مربوط به مراهق قاضی در
حدود صالحیت خویش احوال مشد ده ومخففه مجازات را مرعی داشته واصدار حکم
میدارد .

پرسش شماره (: )43

ماده ( )92قانون جزاء تصریح می کند که تعویض جزای نقدی به حبس در مورد صغیر
ومراهق جواز ندارد .چون جزای نقدی در مورد صغیر ومراهق در قانون جزاء پیش بینی
نگردیده مطلب از تعویض جزاء در حکم این ماده چه خواهد بود.

توضیح :
هدف از حکم مندرج ماده ( )92قانون جزاء که یک حکم عام است و قانون خاص در آینده
نبایست تعویض جریمه نقدی را به حبس در مورد صغیر ومراهق پیش بینی نماید .

پرسش شماره (: )44

اکثراً اکراه به ماده تعلق میگیرد دو مفهوم اکراه معنوی مندرج ماده ( )94قانون جزاء
واضح نیست .

توضیح :

اکراه معنوی آنست که اراده انسان از ناحیه مادی بحال خود باقی باشد واز این که مرتکب
جرم شود یا خیر اختیار دارد اما ارزش آن ار ناحیه اختیار تحت تاثیر خطر جسیم قریب
الوقوع که دفع آن بدون ارتکاب جرم متصور نشود از بین رفته باشد .
طور مثال :
شخص چکی را تحت تاثیر تهدید قتل امضاء نماید یازنی مرتکب زنا شود به خوف اینکه به
چنین جرم مبادرت نه ورزد خودش ویا طفلش علی الفور به قتل میرسد دراینجااکراه معنوی
وجود داشته که باالثر اختیار شخص را الجرم به صوب یک صف معین سوق میدهد برخالف
در اکراه مادی اصالً اختیار مطرع بحث نیست مانند شخصی که انگشت دیگری را به زور
و تحکم باالی وثیقه یی بگذارد .

پرسش شماره(: )45

اشخاص حکمی چگونه مرتکب جرم می شوند .

توضیح :
اشخاص حکمی طبق توضیح حکم ماده ( )96قانون جزاء توسط روسا ،ممثلین ووکالی شان
مرتکب جرم می شوند.

پرسش شماره (:)46

ماده ( )113قانون جزاء محاسبه جزای حبس را از روزی آغاز مینماید که محکوم علیه در
آن به حبس زندانی شده باشد  .مدت توقیف از مدت حبس محکوم بها کاسته میشود اما از
کاهش ایام نظارت چیزی نگفته که که کاسته میشود یاخیر.

توضیح :
نظارت وتوقیف که به حکم قانون سلب آزادی است با هم فرقی ندارند لذا مطابق ماده
( )419قانون اجراات جزایی محاسبه ایام نظارت مطابق ایام توقیفی در حکم ماده ()113
شامل است .

پرسش شماره (: )47

بند الف ماده ( )113قانون جزا محکوم به حبس دوام یا حبس طویل بیشتر از ده سال را
محروم از یک عده حقوق که من جمله حرمان از ماموریت است تصریح کرده است .
حال آنکه بند الف ماده ( )91قانون مامورین دولت محکومیت بیش از دو سال حبس را
موجب طرد از ماموریت حکم میکند که به این اساس مواد متذکره باهم تضاد دارند .

توضیح:

احکام مواد ( )113و ( )91قانون جزاء و قانون مامورین بمالحظه متن مواد متذکره تضادی
ندارند زیرا تطبیق حکم ماده ( )113قانون جزا به اشخاصی صدق میکند که بالفعل مامور
نباشند و حکم ماده ( )91قانون مامورین شامل مامورینی است که بالفعل مامور بوده وبه
تقاعد سوق میشوند .

پرسش شماره :48

حکم ماده ( )117قانون جزاء نشر حکم را از جمله جزاهای تکمیلی پیش بینی کرده و ماده
( )121قانون مذکور نشر حکم را به اثر مطالبه څارنوال و صوابدید قاضی جواز دانسته ولی
طبق فقره ( )2ماده ( )121نشر حکم قبل از قطعی شدن جواز ندارد.
بناً نشر حکم قطعی محکمه به کدام مرحله اطالق میگردد .

توضیح :

تصریح نشر حکم در متن فیصله در فقره اول ماده ( )121و عدم جواز نشر حکم قبل از
قطعی شدن فقره ( )2در ماده مذکور از هم فرق دارد چه فقره اول صورت قضائی و فقره
دوم طرز تنفیذی حکم را افاده میکند و حاالت قطعیت حکم در قانون واضع است و جزای
تکمیلی بعد از قطعیت حکم تطبیق میگردد .

پرسش شماره (: )49
فقره ( )2ماده ( )118قانون جزاء تنفیذ جزای تکمیلی را بعد از تطبیق جزای اصلی تصریح
کرده مصادره مال و نشر حکم از جزاهای تکمیلی است آیا بعد از تطبیق جزای اصلی مورد
دارد یا چطور.

توضیح :

فقره دوم ماده ( )118شامل آن جزاهای تکمیلی است که یکی از جزای های تبعی مندرج
در ماده ( )113را قاضی عندالمحکمه به حیث جزای تکمیلی تعیین نماید در فقره مذکور
مصادره و نشر حکم شامل نیست احکام مصادره و نشر حکم در مواد بعدی تنظیم شده
است.

پرسش شماره (: )51

تعدیل ولغو حکم منع بود و باش از طرف محکمه نقض ماتم من جهته است .
بنابر آن تعدیل و لغو حکم مذکور از طرف عین محکمه غیر مجاز است موضع در ارتباط به
حکم ماده ( )126قانون جزا قابل توضیح است .

توضیح :

ماده ( )126حکم واضح داشته صالحیت لغو تعدیل حکم منع بود وباش به اساس مطالبه
څارنوال یا محکوم علیه به حکم قانون صورت میگرد و محکمه صالحیت قانونی را در
هم ون موارد حایز است .

پرسش شماره (: )51

بر خالف ماده ( )141قانون جزا که معاذیر تبرئه کننده را در قانون ذکر شده گفته در قانون
جزا این عنوان بمالحظه نمی رسد .

توضیح :

با مراجعه با موارد مربوط به فصل استعمال حق دفاع مشروع حالت ضرورت و اجرای
وظیفه حل مطلب میگردد .

پرسش شماره (: )52

در ماده ( )141قانون جزا تذکررفته که حاالت تبرئه کننده در قانون تصریح میگردد آیا
دفاع مشروع که در قانون توضیح یافته در زمره معاذیر تبرئه کننده شامل میباشد یا خیر.

توضیح :
معاذیر تبرئه کننده و مخففه در فصل پنجم از ماده ( )141الی ( )148و هکذا معاذیر تبرئه
کننده از ماده ( 66الی  )96صراحت دارد .
بناً دفاع مشروع هم در معاذیر تبرئه کننده شامل است .

پرسش شماره (: )53

بند پنج ماده ( )148قانون جزا راجع به احوال مشدده قابل استیضاح دیده میشود زیرا در
صورتیکه جرم با استفاده از حالت اضطرار اقتصادی بعمل آمده چطور حالت مشدده را بخود
میگیرد.

توضیح :
حالت اضطراری اقتصادی در بند ( )5ماده ( )148راجع به مجنی علیه است که از جمله
احوال مشدده عمومی است باین معنی که مجرم از حالت اضطرار ومجبوریت مجنی علیه در
انجام عمل جرمی استفاده نموده باشد .

پرسش شماره (: )54

حکم ماده ( )161قانون جزاء وحکم ماده ( )411قانون اجرا آت جزایی تضاد دارند زیرا
طبق حکم ماده ( )411قانون اجراآت جزایی احکام مبنی به تادیه جزای نقدی ولو استیناف
آن صورت گرفته باشد بدون تأخیر واجب التنفیذ می باشد .
صورت اجراآت تعلیق دراحکام جزای نقدی توضیح شود .

توضیح :

بین حکم ماده ( )161قانون جزاء وحکم ماده ( )411قانون اجراآت جزایی کدام تضادی
وجود ندارد زیرا حکم ماده ( )411قانون اجراآت جزایی شامل مواردی است که حکم
محکمه در آن معلق نگردیده باشد وصورت اجراآت تعلیق جزای نقدی از اجراآت که در
مورد تعلیق جزای حبس به عمل میاید تفاوتی ندارد.

پرسش شماره (:)55
فقره اول وسوم ماده ( )63قانون جزاء با هم تضاد دارند زیرا الغای تعلیق در ماده اول به
ارتکاب جرم مماثل یاشدید تر پیش بینی شده ودر فقره ( )3به ارتکاب جنایت یا جنحه که
مستلزم بیش از سه ماه حبس باشد مثالً شخصی که بعد از تعلیق مرتکب جرمی گردد که

جزای آن سه ماه وکم ازآن حبس باشد وتعلیق در جرمی صورت گرفته که با این جرم وجزاء
مماثلت ندارد تعلیق ملغی نمیگردد اما اگر شخصی جرمی را مرتکب گردد که جزای آن سه
ماه و کمتر از آن باشد وقبالً با این قسم جرم مجازات تعلیق آمده باشد تعلیق لغو میگردد
بعدالت قرین نخواهد بود که مجرم خطر ناک وبزرگ از تعلیق مستفید ومجرم کوچکتراز آن
محروم باشد .

توضیح :
تعلیق تنفیذ مجازات حسب احوال واوضاع محکوم به جزای که قابل تعلیق باشد در باره
مرتکبین جرایم قباحت – جنحه وجنایت فرقی ندارد چون تعلیق تنفیذ مجازات یک امر
مشروط است ومرتکب قباحت در اثنای مدت تعلیقی که در حکم مجازات قباحت در
موردش صورت گرفته مرتکب جرم قباحت مماثل یاشدید تر میگردد تعلیق آن لغو میگردد در
اینجا مماثلت وشدت از نگاه جرم ثانی نقش دارد چه الغای تعلیق در حالت مماثلت ومنظور
جلو گرفتن از اعتیاد صورت میگیرد و در حالت شدت نظر به شدت ماهیت جرم از ارتکابیه
دومی .
از جانب دیگر در سؤال محکمه به یک جانب عدالت تصریح گردیده وآن اینکه جرم مماثل
یا شدید قباحت چرا موجب الغای تعلیق جرم قباحت سابقه میگردد نه موجب الغای تعلیق
جرایم جنحه وجنایت در حالیکه اگر درست دیده شود عادالنه نخواهد که تعلیق تنفیذ
مجازات جنحوی ویا جنایی که نهایت بزرگتر از جرم ارتکابیه قباحتی ثانی است به علت
ارتکاب قباحت الغاء شده بتواند زیرا در این حال تعلیق دوسال حبس که با شرایط الزمه
قانونی بعمل آ مده به علت حکم یک هفته حبس که موجب ارتکاب قباحت صورت گرفته
وممکن محصول تصادف باشد وفاقد مماثلت وشدت نیز میباشد واز بین برود .

پرسش شماره (: )56

به ارتباط ماده ( )161قانون جزاء آیا تجزیه تعلیق مجازات جواز دارد یاخیر.
بادر نظرداشت حکم تعلیق تنفیذ مجازات در رویه محاکم توضیح شود.

توضیح :

تعلیق تنفیذ مجازات تا دو سال حبس وبیست وچهار هزار افغانی جریمه نقدی روی حکمت
وفلسفه مندرج در ماده ( )161قانون جزاء واسباب مختص به آن از صالحیت محکمه می

باشد تجزیه تعلیق تنفیذ مجازات به خصوص در مورد سلب آزادی جواز ندارد مگر مدتی را
که محکوم قبل از صدور حکم در نظارت وتوقیف به سر برده باشد .

پرسش شماره (: )58
احکام تعلیق در ماده ( )161در مورد جرمیکه موجب مجازات بیشتر از دوسال حبس باشد
متهم نظر به حاالت مخففه به دو سال ویاکمتر مجازات شود تطبیق شده میتواند یاخیر.

توضیح :
حکم محکمه تا دوسال ولو بااستفاده از معاذیر قانونی واحوال مخففه قضایی صورت گرفته
باشد در صورت موجودیت شرایط تعلیق – تعلیق آن مجاز است .

پرسش شماره (: )58
در ماده ( )233قانون جزاء شخصی که مردم را به تبعیض یا تفرقه مذهبی قومی ولسانی
تحریک نماید به حبس که از دوسال بیشتر نباشد محکوم میگردد .
حداقل جزای ماده مذکور معلوم شده نمیتواند قابل توضیح است .

توضیح :

چون حداقل تعین نگردیده لذا قاضی در تقدیر حداقل جزاء آزاد است .

پرسش شماره (: )59
در صورت محکومیت شخص مطابق ماده ( )253قانون جزاء آیا اعانه غیر قانونی مسترد
میگردد یا خیر.

توضیح :

هر مالیکه از طریق جرم بدست آورده شده باشد مطابق ماده (6و )7قانون جزاء به مالکش
مسترد میشود .

پرسش شماره (: )61

وعده گرفتن رشوت مندرجه ماده ( )254یک قصد محضه است قانون جزاء دراحکام قبلی
اش قصد محض را قابل مجازات نمیداند .

توضیح :

وعده گرفتن رشوت به منظور اجراء ویا امتناع ویا اخالل وظیفه که با آن مکلف باشد به
اساس ماده ( )254از عناصر اصلی جرم رشوت شناخته شده با تحقق وعده از جانب مؤظف

خدمات عامه جرم رشوت ارتکاب شده تلقی میگردد وباید به مجازات اصل جرم رشوت
محکوم گردد .
این تقیید قانونی در مورد جرم خاص رشوت مناقض حکم ماده ( )29قانون جزاء نمیگردد.

پرسش شماره (: )61

حکم ماده ( )255قانون جزاء مجازات رشوت را از دوسال حبس کمتر جواز نداده در
حالیکه ماده ( )261یک سال حبس وجزای نقدی را جایز شمرده است متضاد دیده می
شوند .

توضیح :

حکم ماده ( )261قانون جزاء یک حکم تخصیص بعد از تعمیم است که این روش موجب
تضاد پنداشته نمیشود .
ازجانب دیگر وجود واسطه ناچیز بودن بخشش ویا منفعت دو عنصر جداگانه می باشد که
حکم ماده ( )261قانون جزاء را از ماده ( )255قانون مذکور متمایزمی سازد.

پرسش شماره (: )62
در متن ماده ( )263قانون جزاء اشاره به ماده ( )254درست به نظر نمی آید زیرا در ماده
( )254کدام مجازات پیش بینی نشده امکان دارد عوض آن ماده ( )255باشد .

توضیح :
پرسش وارد است حین چاپ دوم قانون جزاء تصحیح شود .

پرسش شماره (:)63

اسباب مادی شروع به جرم رشوت چه خواهد بود.

توضیح :

نظر به اینکه رکن خصوصی جرم رشوت ضمن ماده ( )266قانون جزاء کامالً توضیح یافته
است مشکلی از ناحیه درک ماهیت حقوقی موضوع در میان نیست گرچه شروع در جرم
رشوت طور ضمنی مشمول علیه ماده متذکره بوده از حیث جسامت خطر این جرم شروع آن
به هر شکلی باشد در قانون مانند جرم تام قبول گردیده است که البته نوعیت شروع نظر به
حالت قضایای معروض علیه فرق داشته قاضی در حدود صالحیت خود آنرا تفکیک وتصمیم
خویش را در زمینه اتخاذ میدارد .

پرسش شماره (: )64
در جدول منضمه تعدیل قانون اجراآت جزایی مربوط به ماده ( )97رهایی موقت متهم به اخذ
رشوت را که از ده هزار افغانی کم باشد جایز پنداشته وماده ( )268قانون جزاء برای اخذ
مال ناچیز بطور رشوت حبس وجریمه پیش بینی نموده است آیا نصاب رشوت همان مبلغ
کمتر از ده هزار افغانی بوده یا چطور منظور از (ناچیز) در بخشش ودر منفعت قابل توضیح
است .

توضیح :

جدول مربوط به ماده ( )97تعدیل قانون اجراآت جزایی متعلق به صفحه تحقیق وتصمیم
څارنوال قبل از احاله دوسیه به محکمه می باشد تشخیص ناچیز بودن بخشش ویا منفعت
مربوط به محکمه بوده که به مالحظه عرف وحاالت قضیه معروض علیه حکم صادر میکند.
پرسش شماره ()65
در متن ماده ( )271قانون جزاء حکم مامورینی معلوم نشده که از روی سوءنیت پول زیادتر
از استحقاق قانونی را به نام محصول وغیره باالی کسی تحویل کند .
باید به هم و جرمی ماده جداگانه پیش بینی گردد .

توضیح :
عمل متذکره مامور یک تخلف اداری است که به موجب قوانین خاص تادیب میشود
وضرورت به وضع کدام ماده جداگانه در قانون جزاء نیست .

پرسش شماره (: )66

در ماده ( )274قانون جزاء مدت سقوط دعوی در جرم اختالس تاریخ انتهای وظیفه دانسته
شده معلوم نبوده که انتهای کدام وظیفه مورد نظر است .

توضیح :

مراد ازوظیفه در ماده ()274وظیفه ایست که در اثنای اجرای آن و یابه علت اجرای آن
مامور مرتکب جرم اختالس گردیده است .

پرسش شماره (:)67
ماده ( )279قانون جزاء عالوه از رد مال اخذ شده ویا خریده شده از طرف مؤظف خدمات
عامه جزای دوسال حبس وطرد از مسلک را تصریح کرده در حالیکه غصب اموال یک
موضوع مدنی است موجب جزای آن قابل توضیح پنداشته میشود .

توضیح :

حکم ماده ( )279در زیر عنوان رویه سوء مؤظفین خدمات عامه در برابر افراد وضع
گردیده اکراه با استفاده از صالحیت قانونی جرم است که قابل مجازات پنداشته میشود.

پرسش شماره (:)68

نظر به ماده ( )284قانون جزاء قاضی در وقت امتناع از حکم قابل مجازات دانسته شده
پس در صورتیکه قاضی به عدم موجودیت حکم در قانون و یا صراحت آن استدالل نماید و
با وصف آن نیز ممتنع شناخته شده قابل مجازات دانسته شود دور از عدالت به نظر میرسد

.توضیح :
مواد ()283و ( )284قانون جزاء – جزای قاضی ممتنع را تصریح میکند و قاضی ممتنع از
حکم به اساس حکم ماده اخیر الذکر و تبصره ماده ( )11اصولنامه حقوقی محاکم عدلی این
طور تعریف گردیده که اگر قاضی بعد از موجودیت اسباب حکم بی موجب تأخیر درحکم
نماید  ...الخ ) لذا به مالحظه تعریف فوق اشکالی به مالحظه نمی رسد ..

پرسش شماره (: )69

در مواد ( )287-286قانون جزاء جزای جماعت کمتر از فرد تعیین شده حال آنکه نظر
به سیاست جزایی جزای جماعت باید از فرد شدیدتر باشد.

توضیح :

حکم ماده ( )287-286دو حالت مختلفی را احتوا میکند .
در حکم ماده ( )286ترک و استعفا از وظیفه به قصد اخالل و تعطیل اجرای وظیفه محوله
نیست بلکه ترک به منظور نیل به مرام مشترکه غیر قانونی خارج از وظیفه بوده در حالیکه
ماده ( )267ترک و استعفاء به قصد اخالل وظیفه محوله است که البته این حالت به حالت
ماده ( )286فرق بارز دارد .

پرسش شماره (: )71
ماده ( )293قانون جزا که مجازات مجرم را به حکم ماده ( )418قانون مذکور حواله
میکند شاید منظور ماده ( )417باشد .

توضیح :

حکم فقره ( )3-1ماده ( )293که تفصیل حالت ماده ( )292است توضیح نموده فقره
( )1اثر خفیف ضرب و جرح را و فقره ( )2اثر شدید آنرا که معیوبیت دایمی مجنی علیه
انجامیده بیان نموده است و با این شیوه به تناسب خفت و شدت نتیجه جرم مجازات تعیین
گردیده است – با تذکر مطالب فوق سؤال وارد است ماده ( )418به مواد ( 417الـی
 )413تصحیح شود – هرگاه ( )418صحت شمرده شود عالوه بر اینکه با فقره ( )1ماده
مذکور منافات ایجاد میکند جزای جرم شدید راکه به معیوبیت دایمی مجنی علیه انجامیده به
حبس صیر مندرج ماده ( )418تنزیل میدهد و اصل تناسب جرم و جزاء را اخالل مینماید

.پرسش شماره (: )71

احکام مواد ( )296و ( )377قانون جزاء مفهوم واحد را افاده ولی جزای مندرج مواد
مذکور متفاوت است قابل توضیح پنداشته میشود.

توضیح :

مفاهیم مواد ( 296و  )377قانون جزاء از هم تفاوت دارند زیرا به اساس ماده ()296
اطالع دهنده کاذب مؤظفین خدمات عامه را به اطالع دروغ به خالف حقیقت اش از وقوع
حوادث ومصایبی که اصالً واقعیت نداشته باشد به اضطراب می اندازد در حالیکه طبق حکم
ماده ( )377از وقوع جرم به دروغ اطالع میدهد .

پرسش شماره (: )72
مواد( 328 – 327و  ) 411قانون جزاء ازنگاه مجازات فرق دارند آیا ازنگاه ماهیت
جرمی نیز جدا پنداشته میشودند یا خیر مصداق ماده ( )327قابل توضیح است

توضیح :
احکام مواد ( 328-327و )411قانون جزاء حاالت جدا گانه را تصریح میکند به این
قسم که حکم ماده ( )327تحت عنوان تعطیل مواصالت  ،حالتی را تصریح میدارد که

سالمت وسایل مواصالتی زمینی ،آبی و هوایی به طور خطا توسط شخصی به خطر مواجه
گردیده ویا سبب تعطیل وسایل مذکور گردیده باشد .
حکم ماده ( )411حالتی را بیان میدارد که شخص به اثر خطای ناشی از عمل خود مبنی بر
عدم مراعات قانون مقررات و لوایح مطلقاً و یا به حکم پیشه وحرفه ویا وظیفه مرتکب جرم
گردد  .البته جزای پیش بینی شده ماده ( )327به تناسب ماده ( )411شدید بوده و
بخاطرآن است که استفاده از وسایل متذکره به کثرت صورت گرفته و از موارد ضروری
حیات روزمره مردم است و مستلزم اهتمام مزید میباشد .

پرسش شماره (: )73

جزء سوم ماده ( )333قانون جزاء جزای متعدد را پیش بینی نموده موضوع قابل توضیح
است زیرا تعین جزای متعدد در فیصله واحد مشکل است .

توضیح :

منظور راز جزای متعدد در فقره سوم ماده ( )333قانون جزاءعبارت است از جزای نقدی
وحبسی که در فقره اول ودوم ماده متذکره به یکی آن حکم شده است .
چون حالت فقره سوم حالت مشدده است ایجاب هر دو جزاء (حبس وجزای نقدی )را
مینماید.

پرسش شماره (: )74

فقره (  )3ماده ( )333قانون جزاء جزای فرار شخصی را که در حاالت مندرج فقرات
( )2-1ماده مذکور به اثر استعمال قوه یا جرم دیگری صورت گرفته باشد متعدد بیان داشته
هر گاه شخصی مرتکب قتل در حال فرار باشد جزای فرار وقتل برایش داده شود آیا موضوع
تداخل جرمی مطرح میگردد یا چطور .

توضیح:

فصل هفتم باب چهارم قانون جزاء تحت عنوان تعدد جرایم و تاثیر آن در مواد (-155
 )161حالت مورد پرسش را تصریح کرده که با مراجعه باحکام مذکور اشکالی باقی نمی
ماند وعالوتاً تفصیل موضوع مذکور در بخش سوم گزارش ششماه اول سال  61هییات
قضایای جزای ستره محکمه وجود دارد به دسترسی محاکم قرار می گیرد .

پرسش شماره (: )75
احکام جزء سوم ماده ( )337با حکم ماده ( )339قانون جزاء تضاد دارد زیرا به کمک
کننده در جزء سوم ماده ()339مجازات حبس قصیر تعین گردیده و در جزء سوم ماده
( )337مجازات حبس متوسط تعیین گردیده .

توضیح :

احکام مواد ( -337و )339شامل دو حالت جداگانه می باشد طوریکه حکم ماده ()337
در موردی تطبیق می گردد که متهمی را بعد از گرفتاری قانونی فرار داده و مخفی نماید ویا
امر گرفتاری او صادر شده باشد به فرار او کمک نماید وحکم ماده ( )339مربوط به
شخصی است که از وقوع جرم و فاعل جرم قبل از وقوف مؤظفین قانونی علم حاصل وبرای
از بین بردن آثار جرم و اخفای مجرم به شکلی از اشکال کمک نماید.

پرسش شماره (: )76

در فقره اول ماده ( )337قانون جزاءعبارت :
(شخصی که محکوم به مرگ باشد ) مشکالت دارد زیرا جمله به مرگ محکوم باشد در باره
اشخاصی استعمال میشود که حکم محکمه در باره اش صدور یافته باشد واز مضمون ماقبل
جزء اول ماده مذکور چنین عمل بر میاید که کمک مذکور قبل از صدور حکم محکمه باشد
اگر از کلمه محکوم به مرگ چنین تعبیر گردد که مراد مقنن پیش بینی قانونی حکم مرگ
علیه شخص بوده این توجیه نیز صحت ندارد زیرا جزء دوم ماده متذکره در باره اشخاصی
که جزای اعدام در باره آنان پیش بینی شده قرار داده میشود حبس متوسط تعیین نموده .

توضیح :

حکم فقرات ماده ( )337قانون جزاء به حاالت که در مورد شخص مفرور تصریح گردیده
واضح میباشد به قسمیکه اگر شخصی متهم به جرمی باشد که جزای آن در قانون اعدام پیش
بینی گردیده به مقصد جلوگیری از تعقیب عدلی در محکمه واز محکمه اول فرار داده ویا در
فرار او مساعدت گردد حبس متوسط هر گاه شخص که به اقدام فرار اواقدام ومعاونت به
عمل آورده باشد بنابر اتهام در جرم مستوجب به اعدام در محکمه به حبس طویلی که از ده
سال متجاوز نباشد محکوم میگردد .

پرسش شماره (: )77
ماده ( )249قانون جزاء حکم میکند شخصی که توسط یکی از وسایل علنی به مقام حیثیت
ویا سلطه قاضی در رسیده گی به دعوای اخالل وارد نماید موجب مجازات است اگر اخالل
در جلسه قضایی علیه قضات ابتدایه باشد آیا به دیوان امنیت عامه راجع میگردد یا چطور ودر
صورتیکه اخالل جلسه قضایی محاکم والیات به عمل آید اجراآت آن قابل تو ضیح است

توضیح :
ماده ( )249قانون جزاء اخالل حیثیت وسلطه قاضی را بایکی از وسایل علنی پیش بینی
نموده وچنین عالت در اخالل جلسه قضایی شامل نمیباشد .
احکام ارتکاب جرم جنحه ،قباحت ،جنایت در ماده ( )268قانون اجراآت جزایی و هکذا
وقوع جرم به محکمه یا ستره محکمه در ماده ( )8قانون اجراآت جزای پیش بینی گردیده در
صورت ضرورت وقف احکام مواد متذکره اجراآت میگردد .

پرسش شماره (: )78

در مواد ( 349الی  )352قانون جزاء استعمال مواد مسکره ومخدره وتهیه محل برای آن
ها وهکذا در ماده ( )514استعمال یکی از مشتقات مواد کیمیاوی جرم وقابل مجازات
دانسته شده اما از جرم تولید آن ذکر به عمل نیامده است .

توضیح :
موارد یرا که قانون تصریح واحکام جزای را بیان داشته است وفق آن اجراآت ودر حصه
تولید مواد مسکره و مخدره مطابق به فقره ب بند ( )1ماده اول قانون انسداد قاچاق و متکی
به حکم ماده ( )521قانون جزاء اجراآت شود .

پرسش شماره (: )79
حکم بر بستر کردن مسکر معتاد به شفاخانه مطابق به ماده ( )352قانون جزاء قطعی شمرده
میشود ویا څارنوال و محکوم حق استیناف دارند آیا بعد از صحت احکام شرعی باالی او
تطبیق خواهد شد .

توضیح :
در مورد قطعی بودن حکم وبسترمسکر معتاد نظر این است که سؤال قطعی بودن ویا قطعی
نبودن آن مربوط قانون جزاء نیست در این مورد احکام قوانین شکلی (قانون اجراآت جزایی)
و قانون صالحیت وتشکیالت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان مالحظه شود.
چون حکم به بستر کردن به جای مجازات در قانون وضع گردیده ایجاب جزای دیگر را
نمی کند .

پرسش شماره (: )81

در فعل قمار بازی مندرج ماده ( )353قانون جزاء –جزای اشخاصیکه در غیر محالت
مندرج ماده مذکور در یک پیشه به تنظیم قماربازی بپردازند تعین نشده .

توضیح :

کلمه محل عام ودر ماده ( )353بصورت غیر معین در نص قانون ذکر گردیده است لذا
قمار بازی وجهزگری در هر محلی که تنظیم یابد قابل مجازات می باشد .

پرسش شماره (: )81

بوجود آوردن سیالب عمدی از قدرت بشر بیرون است برای توضیح ماده ( )367قانون
جزاء مثال ارایه شود .

توضیح :
سیالب چون کلمه عام است وآب کثیره را که از مجری طبیعی آن تغیر داده شود دربر می
گیرد ومعنی سیالب در آب باران محصور نیست .
مثال شخصی نهری را از مجرای اصلی طوری تغییر بدهد که از اثر سرازیر شدن آب آن ضرر
مالی ویاجانی عاید گردد  .بندهای مصنوعی که موجب ذخیره ملیون ها متر مکعب آب
میگردد شده میتواند که عمداً تخریب وسیالب ایجاد شود .

پرسش شماره(: )82

بعد از نفاذ قانون جزاء مقررات مربوط به افتراء مندرج سیمینار سال  1351روسای محاکم
قابل تطبیق است یا خیر .؟

توضیح :
قانون جزاء دراحکام وفصول مربوط عمل جرمی جزا را تصریح کرده واز طرز اجراآت
واصول محاکمه بحثی به عمل نیاورده است  .در مورد جزای مفتری تحت عنوان اطالع
دروغ در فصل ( )26احکامی وضع نموده وماده ( )377قانون جزاء صورت عمل افتراء را
توضیح کرده است بناء از نگاه مجازات ضرورتی به رعایت قواعد مربوط به افتراء مندرج
سيمينار سال  1351روسای محاکم دیده نمیشود .

پرسش شماره (: )83

جزای نقدی اطالع دهنده دروغ در جرم جنایت وجنحه فرق نگردیده موجب آن توضیح
شود .
ماده ( )377قانون جزاء به ارتباط موضوع فوق قابل توضیح پنداشته میشود.

توضیح :

چون مطابق فقرات ( 1و )2ماده ( )377قانون جزاء حداکثر مجازات نقدی مربوط به جرم
اطالع کاذب در مورد وقوع جرایم جنایت وجنحه وقباحت تحدید گردیده نه حدا قل آن
قاضی در تقدیر جزابین حداقل وحداکثر آزاد است ودر هر قضیه طوریکه عدالت تامین شده
بتواند حکم مینماید .

پرسش شماره (: )84
طرق اثبات شهادت دروغ قابل توضیح است کسانیکه در جریان تحقیق نزد هیات ضبط
قضایی به صورت خالف شهادت میدهند حکم مندرج مواد مربوط به شهادت دروغ علیه
اوشان قابل تطبیق است یا خیر؟

توضیح :
اثبات شهادت دروغ تابع وسایل اثبات سایر دعاوی است در هر مرحله ایکه شهادت شهود
دروغ ثابت گردد قابل مجازات بوده حکم ماده ( )382قانون جزاء در این مورد صراحت
دارد .

پرسش شماره (:)85

در فقره ( )1ماده ( )383قانون جزاء – جرم به صورت مطلق ذکر گردیده وظاهراً این فقره
شامل حالت شخصی نیز میگردد که در یک قباحت کوچک چنین شهادت را ادا کند بنابر

آن به حکم فقره مذکور نیز به حبسیکه از دوسال متجاوز نباشد محکوم میگردد که این حکم
خالف عدالت است وضمناً با فقره دوم ماده مذکوره منافات دارد زیرا فقره ( )2ماده مذکور
حالت مشدده را بیان کرده وجزای شاهد به دروغ را مساوی شخص محکوم شده پیش بینی
کرده است .
عالوه از این فقره ( )3این ماده قابل بحث است زیرا مجازات پیش بینی شده در آن موردی
که شهادت به در وغش موجب از دست دادن مال بزرگ برای شخص شده باشد متناسب به
نظر نمی آید .

توضیح :

فقرات ماده ( )383قانون جزاء سه حالت خاصی را افاده میکند  :ادای شهادت – دروغ
به حضور محکمه – ورجوع شاهد از شهادت قبل از حکم محکمه .
ادای شهادت در محکمه وصدور حکم به اساس شهادت ورجوع شاهد بعد از حکم .
ادای شهادت نزد مامورین ضبط قضایی ورجوع شاهد از شهادت ویا ظهور کذب قبل از
تصمیم څارنوال به شهادت .
در حکم فقره اول مقنن برای شاهد زور از نگاه کذب جزاء را معین کرده ودر بند ( )2از
نگاه اثرو در فقره ( )3جزای شهادت دروغ کمتر از فقره اول ماده ( )383وحالت تاثیر
شهادت مد نظر گرفته شده است .

پرسش شماره (: )86

حکم فقره ( 2و )5ماده ( )386قانون جزاء با درنظر گرفتن حکم مواد ( )317-312قابل
بحث است زیرا برای عین جرم یعنی استعمال ورق تزویر شده در مواد (-316( )312
 )317جزای سنگین تر یعنی حبس طویل تا ده سال تعیین گردیده و در فقره (2و  ) 5ماده
( )386برای عین جرم جزای خفیف تر یعنی مطابق ماده ( )383حبس متوسط که ازدو سال
کمتر نباشد تعیین گردیده .

توضیح :

اشخاص مندرج فقرات ماده( )386قانون جزاءبه حکم شاهد زور که عمل شان در نص ماده
مذکور تصریح شده و حاالت آن از مصرحات مواد ( )318-317-316فرق بارز دارد
زیرا احکام مواد متذکره مربوط به امور انجام یافته بوده و حکم فقرات ( )5 -4ماده

( )386مربوط به اسباب حکم است که تغییر آن در اثنای جریان دعوی(مشابه به شاهد زور)
به وجود میاید .

پرسش شماره :87
طرق اثبات سوگند ناحق که در ماده( )389قانون جزاءقابل مجازات پنداشته شده با مثال
بیان شود .

توضیح :
در فقره اول ماده ( )389چنین تصریح شده :
(هرگاه در دعوی قضایی به یکی از طرفین دعوی سوگند متوجه گردد و به ناحق قسم کند به
حبس متوسط که ازدوسال کمترنباشد محکومیگردد).
متکی به حکم قانون میتوان مثال آورد -هرگاه مدعی علیه در محکمه اولی از دعوی مدعی
سوگند یاد نمایدو در محکمه دومی دعوی به اساس اقراراو ثابت گردد موجب تعزیر پنداشته
میشود .
عالوه بر آن طرق اثبات سوگند ناحق مانند سایر جرایم تابع طرق اثبات در قانون اجراات
جزایی میباشد .

پرسش شماره :88
مطابق حکم ماده ( )112اصولنامه اداری به مجرد سوگند باید حکم صادر شوداما دربند
دوم ماده ()389قانون جزاء فاصله و تأخیری بین سوگند تا صدور حکم قایل شده و رجوع
از حلف اجراء شده چگونه متحقق میگردد.

توضیح:

سوگند یکی از وسایل اثبات و در بند ( )2ماده ( )389جمله (قبل ازصدور حکم ) میرساند
که قاضی تا وقتیکه باالفعل حکم خود را صادر نکرده باشد وسوگند کننده در آن فاصله
رجوع کند رجوع متحقق میشود .
هم نان از فحوای مواد ( )19و ( )21اصولنامه اداری عدلی معلوم میشود که یک فاصله
زمانی بین موجود شدن اسباب حکم وصدورحکم متصور است .

پرسش شماره :89
بین جمله اول ماده ( )395و فقره ( )3ماده ( )396منافات دیده میشود چه جمله اول ماده
( ) 395در تمام حاالت نه گانه ماده مذکور جزاء را تنها اعدام پیش بینی کرده اما فقره ()3
ماده ( )396در هفت حال اخیر مندرج ماده ( )395مجازات را اعدام یا حبس دوام پیش
بینی نموده.

توضیح :
در بین فقره ( )3ماده( )396و فقره اول ماده ( )395تضاد وجود ندارد زیرا حکم ماده
( )396اعدام را نفی نکرده است بلکه حسب حاالت به استثنای دو حالت اول و دوم ماده
( )395اعدام وحبس دوام را تصریح کرده است .

پرسش شماره :91

جزء( )3ماده ( )397قانون جزاء چنین هدایت میدهد که ( شروع کننده به انتحار مجازات
نمیگردد ) ولی اگر شروع کننده به انتحار با اعمالی دست بزند که اعمال مذکور منجر به
جرح یا معلولیت وی گردد از ظاهر ماده مذکورفهمیده نمیشود که آیا عمل مذکور جرم
تلقی و قابل مجازات میباشد و یا اینکه اجرای هرگونه اعمال بر ضد نفس خود شروع کننده
به انتحار از طرف خود شخص مسوولیت جزایی بار نمی آورد امید است با توضیح این
مطلب مشکل موجوده مرفوع گردد .

توضیح :

ماده ( )397قانون در این مورد وضاحت دارد عدم مجازات شروع کننده به انتحار با
اساسات شریعت وفقه اسالمی منافات ندارد چون معلولیت وجرحیکه ناشی از شروع به
انتحار بوده وبه انتحار منتهی نشده است مشمول حالت شروع به انتحار است وبند ( )3ماده
()397شروع کننده به انتحار را قابل مجازات نمیداند مرتکب جرح و معلولیت قابل
مجازات دانسته نمیشود وعالوه بر آن در منابع شریعت مجازات بر اعمالیکه منجر به جرح
ومعلولیت شخص گردیده وتوسط شخص مجروح ومعلول ارتکاب گردیده باشد وجود ندارد
واین خود دلیل آنست که قانون با فقه توافق دارد .

پرسش شماره (: )91
ارتکاب عمل جرمی به منظور استعمال حق دفاع مشروع نظر به حکم ماده ( )57قانون
جزاء جرم نیست ولی بمالحظه حکم ماده ( )398قانون جزاء شخصی که به اثر دفاع از
ناموس زوجه یا یکی از محارم خود را در حال تلبس به زنا یا وجود اورا باشخص غیر در یک
بستر مشاهده میکند وفی الحال هر دو یا یکی آنها را به قتل میرساند از جزای قتل وجرح
معاف اما تعزیراً به حبسی که از دوسال بیشتر نباشد محکوم میگردد.
فقره اخیر ماده مذکور با موارد دفاع مشروع ومسهله فقهی ویکون تعزیر بالقتل ...
الی دمه هدرا – قابل اندیشه پنداشته میشود .

توضیح :

حکم ماده (  )398مبنی بر اینکه تصریح میکند دافع از جرم وجزای قتل معاف است با
مسئله فقهی مندرج سؤالیه وحاالت دفاع مشروع کامالً موافق ودر زمینه تضادی به نظر
نمیرسد اما جزای الی دوسال حبس پراگراف اخیر که به جمله تعزیراً وحسب احوال استثناءاً
تذکریافته میتوان ابراز نظر کرد که جزای متذکره جزای قتل وجرح نبوده بلکه متضمن
مصلحت عامه وهدف مقنن جلوگیری از تجاوز بر سلطه عامه میباشد .

پرسش شماره (:)92
قتل خطای مندرج ماده ( )399قانون جزاء شبه عمد است نه خطا با درنظرداشت مقررات
فقهی قابل توضیح است .

توضیح :

در شبه عمد چون قصد ضرب باآله غیر قاتله شرط است در حالیکه در بند ( )1ماده
( )399تصریح شده که فاعل قصد قتل را ندارد لذا قتل شبه عمد گفته شده میتواند .
از اینکه تحت عنوان قتل خطا ذکر شده منافاتی ندارد زیرا شبه عمد در معنی مشابه به حکم
خطاء است .

پرسش شماره (:)93
احکام قتل مندرج ماده ( )399قانون جزاء با حالت مندرج فقره ( )3ماده ( )368اختالف
دارد – قابل توضیح پنداشته میشود .

توضیح :
فقره ( )3ماده ( )368قانون جزاء که مرتکب رابه حبس طویلیکه از ده سال بیشتر نباشد
محکوم مینماید حالت خاص بوده سبب سیالبی است که به خطا ایجاد ومنجر به مرگ انسان
میگردد  .وماده ( )399حبس طویل را به صورت مطلق در حاالت مختلفی که قتل خطاء
صورت می گیرد پیش بینی نموده است این دو حالت باهم متفاوت است .

پرسش شماره (: )94
طبق حکم ماده ( )412قانون جزاء مرتکب سقط عمدی جنین به حبس طویل محکوم
میگردد جنین طبق احکام فقه وقتی تام میباشد که بعضی آثار خلقت در آن ظاهر شده باشد
ولی در قانون چنین مطلق ذکر شده راجع به جنین تام کدام قیدی نیست .
توضیح :
مطابق حکم ماده ( )412قانون جزاء مرتکب سقط عمدی چنین خواه جنین تام باشد یا
ناقص مستوجب حبس طویل می باشد در قانون جنین تام قید نشده در تعیین مجازات وجود
این شرط ضروری نیست .

پرسش شماره (: )95

عجز از کاردر مدت بیش از بیست روز یا کمتر به حیث معیاری مجازات مندرج
مواد( )419-418قانون جزاء شناخته شده باید معیار عجزاز کار تشخیص گردد که روی
چه مقیاس عجز از کار ثابت شده میتواند .

توضیح :

معیار عجز از کار توسط اهل خبره تعین میگردد .

پرسش شماره (: )96
-1قرار هدایت ماده ( 418و  )419قانون جزاء دکتور مربوطیکه واقعه جزایی را وارسی
مینماید باید معلومات دهد که عضو مضروب و مجروح عاطل شده یا خیر ومضروب چند
روز از کار باز مانده این موضوع که به څارنوال وشعبات جنایی راجع میگردد مکلفیت
قانونی خود را انجام نمیدهند ودوسیه در ارسال ومرسول قرار می گیرد .

 -2هکذا کسانیکه ادعای اختالل عقلی را مینمایند و درحین تحقیقات به دکتور محول
نشده اگر محکمه چنین اشخاص را به دکتور محول میکند نظر یک جانبه طبی در باره شان
ابراز نمیگردد .

توضیح :

-1ماده ( )244قانون اجراآت جزایی مشکل محکمه را در مورد حل کرده است وباتطبیق
حکم ماده مذکور اشکالی باقی نمی ماند .
 -2این موضوع نیز بصراحت در ماده ( )244قانون اجراآت جزایی ذکر شده مطابق با آن
اجراآت شود .

پرسش شماره (: )97

حالت (ارتکاب آن ذریعه دیگر آالت ضرب وجرح) مندرجه ماده ( )411جزاء بر هیچ وجه
حالت مشدده محسوب شده نمیتواند.
زیرا ضرب وجرح فقره ( )1ماده ( )419قانون جزاء نیز بدون استعمال آالت ضرب وجرح
صورت گرفته نمیتواند وهر گونه ضرب وجرح حتمی است که ذریعه آله از آالت صورت
گیرد واگر ذریعه اعضای آدمی از قبیل دست – پا وغیره صورت می گیرد نیز اعضای
مذکور در آن حالت آالت ضرب وجرح شمرده می شود بهتر است عبارت ( بادیگر آالت
ضرب وجرح ) از متن ماده ( )411قانون حذف شود.

توضیح :
اعضای بدن انسان عرفاً مفهوم آالت ضرب وجرح را افاده نمی کند زیرا آالت معموال با
سبابی صدق دارد که درید شخص قرار گرفته باشد .

پرسش شماره ( : )98
ماده ( )412قانون جزاء مجازات فاعل جرح وضرب خطا را به صورت مطلق هدایت داده
اما اگر جرح وضرب خطاء موجب قطع عضو یا معلولیت عضو گردد ماده ( )412قابل
تطبیق است یا خیر .

توضیح :
عالوه از جزاءیکه به فاعل جرح خطا در حکم ماده ( )412تصریح شده جبران خساره نیز
پیش بینی گردیده لذا با در نظر داشت حکم جبران خساره در حالت قطع ومعلولیت عضو
مجازات ماده ( )412متناسب است .

پرسش شماره (: )99

ماده ( )413قانون جزاء حکم اشتراک کننده گان جنگ مغلوبه را بیان کرده وترتیب جزاء
را مشروط به وقوع قتل یا جرح شدید مشروط میداند معلوم شده نمیتواند که وقوع جرح
خفیف در جنگ مغلوبه موجب مجازات است یاخیر .

توضیح :
در جنگ مغلوبه که منجر به قتل یا جرح شدید گردیده باشد جزای اشتراک کنندگان در
جنگ به سبب اشتراک شان معلوم است ولی در جنگ های مغلوبه که منجر به قتل ویا جرح
شدید نشده باشد چون فاعل در این موارد معموال تشخیص شده نمیتواند موضوع جزای
جروح خفیف قابل تعقیب شناخته نمیشود .

پرسش شماره ()111

طبق حکم ماده ( )421قانون جزا در حالیکه یکی از اقارب طفلی را بدون حیله و اکراه با
خود ببرد این عمل وی اختطاف شمرده میشود یا خیر .

توضیح :

مطابق به حکم ماده ( )357قانون جزاء گرفتن والدین یا جدین صغیر را از نزد کسیکه به
حکم محکمه حفاظت طفل را به او مربوط گردیده اختطاف نبوده و هکذا ماده ()356
قانون جزاء دور نمودن یا پنهان ساختن طفلی را از نزد کسیکه باالی طفل سلطه قانونی
داشته اختطاف نشماریده ولی عمل شان را جرم وانمود و مستوجب جزای معین شناخته است
در قسمت سایر اقارب حکم ماده متذکره قابل تطبیق است .

پرسش شماره (: )111
بین احکام مواد ( )517-425قانون جزاء و ماده ( )71قانون مدنی تضاد است زیرا مطابق
روحیه ماده ( )425قانون جزاء و ماده ( )71مدنی زن با تکمیل سن شانزده دارای اهلیت
کامل و مطابق ماده ( )517ناقص اهلیت شمرده میشود .

توضیح :
اهلیت مدنی و مسولیت جزایی صراحتاً در قانون از هم تفکیک گردیده که با در نظر گرفتن
حاالت متذکره برای محکمه ابهامی باقی نمی ماند .
عالوتاً هدف مقنن از ماده ( )425قانون جزا جلوگیری از متهم ساختن شخصی است که
بدون رضای اولیا زنی را از محل اقامت شان برده و با وی ازدواج مینماید و ماده ()517
قانون جزاء نکاح اجباری و بد دادن زن را جلوگیری و مشروعیت اقامه دعوی جزایی را
تنظیم مینماید و بین حکم این مواد قانون جزاء و ماده ( )71قانون مدنی کدام تضادی و جود
ندارد.

پرسش شماره ()112

متعلق به ماده ( )425قانون جزاء دختری باالتر از سن ( )16همراه نا محرمی بدون رضای
اولیا برای مدتی مخفیانه میرود اولیاء دختر اطالع مفقودی یا اختطاف میدهند در اثر
تجسس هیئات ضبط قضایی دختر با شخصی پیدا شد که با وی زنا نشده باشد و نکاح هم
صورت نگرفته آیا مجازات میشود یا خیر.

توضیح :

در ماده ( )425قانون جزاء ( در صورتیکه منظور شخص ازدواج باشد ) قید شده طبیعی
است که با دختر برده شده نکاح صورت نگرفته عدم نکاح با منظور ازدواج تضاد ندارد –
هرگاه در تحقیق ثابت شود که منظور ازدواج بوده قابل مجازات دیده نمیشود زیرا ممکن
برای نکاح فرصت مساعد میسر نشده باشد .
و اگر منظور ازدواج نبوده باشد و عمل جرمی صورت گرفته باشد مطابق قانون مجازات
میگردد.

پرسش شماره (:)113

طبق ماده ( )431قانون جزاء اگر شخص مذکر مونثی را که سن ( )18سال را تکمیل
ننموده باشد به فجور تحریک نماید قانوناً مجازات میگردد ولی ازفحوای نص مذکور چنین
برمی آید که در صورتیکه مذکر ومونث سن( )18سالگی را تکمیل نموده باشد تحریک به
فعل جرمی مندرج ماده متذکره جرم تلقی نمی گردد.

توضیح :
هرگاه اشخاصیکه سنین ( )18سال را تکمیل نموده فسق و فجور تحریک گردد محرکین
طبق بند ( )1ماده ( )39قانون جزاء شریک جرم بوده مستوجب مجازات قانونی دانسته
میشوند.

پرسش شماره (:)114

در متن ماده ( )437عدد ( )384قانون جزاء غالباً غلط شده زیرا جرم قذف از نگاه ماهیت
بکلی با جرم مندرج ماده ( )384مغایرت دارد و جزای پیش بینی شده در ماده ()384
خیلی سنگین تر از آن است که برای قذف کننده تعین گردد.

توضیح:
سؤال وارد است حواله مجازات ماده ( )437به ماده ( )384سوء طباعتی بوده به مجازات
مقدره ماده ( )439تطابق دارد بعد از تصحیح به اطالع عامه رسانیده شود.

پرسش شماره (:)115
در قانون جزاء برای سارق که از دشت و صحرا گاو  ،گوسفند و شتر را سرقت میکند
مجازات تعین نشده.

توضیح:
بند دوم ماده ( )454قانون جزاء شامل تمام انواع سرقت های میباشد که در آن شرایط اقامه
حد موجود نبوده و یا تکمیل نگردیده باشد بشمول مورد سؤال فوق.

پرسش شماره (:)116

ماده ( )454قانون جزاء به صراحت هدایت میدهد شخصی که با اجتماع شرایط چهارگانه
آتی مرتکب سرقت گردد به حبس دوام محکوم میگردد:
.1سرقت بین غروب و طلوع آفتاب.
.2سرقت از جانب دو شخص یا بیشتر از آن.
 .3سرقت با حمل اسلحه ظاهری یا پنهان سارقین و یا یکی از آنها.
 .4سرقت با داخل شدن به محل مسکون یا .....
بدین گونه اجتماع هر چار حالت متذکره در ارتکاب یک جرم سرقت مستوجب حبس دوام
دانسته شده که ماده ( )455مذکور آنرا احتوا نموده و اجتماع سه شرط از شرایط چهارگانه

که عبارت از شرایط ( )3-2-1میباشد مستوجب حبس طویل تلقی گردیده که ماده ()457
آنرا احتواء نموده و در صورت موجود شدن هر واحد از شرایط چهارگانه متذکره در یک
جرم سرقت مستوجب حبس متوسط دانسته شده که ماده ( )459آنرا احتواء نموده است اما
طوریکه فصل شانزدهم تحت عنوان سرقت و غصب عمیقانه ارزیابی گردید کدام اصل
قانونیکه به اجتماع دو شرط از شرایط چهارگانه جزاء پیش بینی نموده باشد به نظر نرسید
موضوع قابل توضیح پنداشته میشود توضیح چون مجرد عمل سرقت در قانون جزاء جرم
مستلزم جزاء دانسته شده بناء بر آن در حالت اجتماع دو شرط از شرایط متذکره محکمه
میتواند از پرنسیب تشدید مجازات استفاده نموده متهم را محکوم به جزاء نماید.

پرسش شماره (:)117

در ماده ( )461قانون جزاء سرقت محصوالت زراعتی که از صد افغانی قیمت آن بیشتر
نباشد به دو چند قیمت مال تصریح گردیده قیودات قیمت به صد افغانی از کجا هدایت
گرفته شده و هم اگر قیمت از صد افغانی بیشتر باشد آیا رد قیمت الزم میشود یا خیر در
صورتیکه خود مال وجود داشته باشد رد مطلق مال و اگر مال موجود نباشد رد قیمت آن
هدایت داده شده است.
جوانب تطبیقی ماده مذکور قابل توضیح است.

توضیح:

سرقت غله و محصوالت زراعتی درو وچیده نشده در حکم سرقت محسوب میباشد ولی
اگر قیمت غله در محصوالت زراعتی تا صد افغانی باشد جزاء آن در حکم ماده ( )461به
دو چند قیمت تعیین گردیده تحدید این قیمت در حکم ماده ( )461با در نظر داشت جزاء
بدون کمیت مال مسروقه صورت گرفته مراد مقنن واضع است چون رد مال مسروقه در
حال بقا یا قیمت آن در حال عدم بقاء در حکم ماده ( )462قانون جزائ پیش بینی شده
مطابق آن اجراآت بعمل آید.

پرسش شماره (:)118

در فصل شانزده قانون جزاء در ماده ( )464سرقت و غصب مقارن همدیگر ذکر شده اند
در حالیکه نظر به اصطالح حقوق غصب موارد خاص داشته تلفیق آن در ردیف جرایم مشکل
است قبول گردد.

توضیح:
اصطالح غصب که در احکام قانون مدنی توضیح گردیده شامل حکم فصل شانزده احکام
مواد ( )465-464قانون جزاء نیست چی در حکم ماده ( )464کلمه غصب به معنی
اغتصاب و در ماده ( )465غصب پول به معنی اختصاب یاربودن است که مانند سایر
قضایای جزایی به آن رفتار میشود که مال اشخاص ذریعه خشونت و تحدید گرفته شود.

پرسش شماره(:)119
شماره ( )4ماده ( )466قانون جزاء جزء بند ( )2ماده متذکره نمیباشد تصحیح شود.

توضیح:

نظر محکمه وارد است شماره ( )4متذکره به بند ( )3ماده ( )466تصحیح گردد.

پرسش شماره (:)111

در احکام ماده ( )466الی ( )468قانون جزاء خیانت در امانت تصریح گردیده ولی در
مسائل فقهی در صورت هالک تنها قیمت مال امانت هدایت داده شده است.

توضیح:

خیانت در امانت امر منکر است که در مسائل فقهی موجب تعزیر میباشد و حکم ماده
مذکور با روش فقهی انطباق دارد .استهالک امانت موجب ضمان و اگر طبق تصریح متن
ماده مذکور متضمن سوء نیت باشد همان معنی خیانت را تثبیت و موجب جزاء میباشد.

پرسش شماره (:)111

متوقف گردانیدن حکم محکمه در مورد انصراف بایع از شکایت خود که بند ( )2ماده
( )468قانون جزاء توضیحات داده از صالحیت کدام محکمه است.

توضیح:

توقیف تنفیذ حکم در صورت انصراف بایع از صالحیت محکمه حاکمه است.

پرسشس شماره(:)112

استمرار وصایت و قیمومیت در حکم ماده ( )471قانون جزاء بعد از سن ( )18سالگی چه
موجب دارد در حالیکه بعد از صغارت اجراآت وصایت از بین میرود.

توضیح:
استمرار وصایت وقتی مورد دارد که صغیر بعد از تکمیل سن قابل وصایت دیوانه و یا معتوه
یا غیر رشید تشخیص گردد.

پرسش شماره (:)113

حکم اموالیکه از طریق جنایت و جنحه بدست می آید در ماده ( )474قانون جزاء توضیح
ولی اموالیکه از طریق قباحت به دست می آید چنان ه ماده ( )461بر آن داللت داشته است
مسکوت عنه می باشد.

توضیح :

در ماده ( )461فاعل جرم مورد بحث است ولی در ماده ( )474شخص مالخور مورد بحث
است و اشیاء غالباً در نتیجه ارتکاب جنایت و یا جنحه بدست می آید.

پرسش شماره (: )114

در مورد ربح مجاز مربوط ماده ( )478قانون جزاء توضیح خواسته میشود.

توضیح:

ربح مجاز آنست که در قانون تصریح شده باشد مثالً انواع ربح در اصولنامه تجارت مربوط
به احکام قروض و معامالت تجارتی و ربح معین در قانون پول و بانکداری.
و یا جبران خساره مربوط به دیون که در وقت معین تادیه نشود و درقانون مدنی آنرا پیش
بینی نموده است.

پرسش شماره (: )115

راجع به ماده ( )491قانون جزاء بداخل یک مثال توضیحات ارایه گردد.

توضیح:

حقوق معنوی عبارت از تخلص  ،حق نویسنده ،مولف ،مصنف ،آهنگ ساز ،مخترع و ناشر
به آثارشان است که هر گاه این حق مورد تجاوز قرار گیرد مطابق احکام ماده ()491
متجاوز آن مستوجب مجازات می باشد.
منظور از اشیای مندرج بند ( )2این ماده اموالی است که از طریق جرم بدست آمده باشد.

پرسش شماره (:)116
ماده ( )294قانون جزاء تخریب حدی از حدود ملکیت غیر ماده ( )493قانون جزاء اتالف
کشت غیر راو ماده ( )491قانون جزاء تخریب و انهدام مال منقول و غیر منقول را از
جمله قضایای جزایی پیشبینی نموده است.
اما در طرز العمل های قبلی محاکم تخریب و اتالف پلوان و کشت و غیره به شکل قضایای
حقوقی تحت دوران قرار می گیرد مشکل در اینجا است که آیا در حصه حق العبدی طبق
گذشته اجراآت صورت گیرد یا از ناحیه جزایی به قضایای متذکره رسیده گی شود.

توضیح:

برای مجازات متهمین متذکره مواد ( )491-493-494مانند سایر دعاوی جزایی وجود
اقامه دعوی طلب جزا و گردآوری دالیل الزام شرط است هر گاه در حین رسیده گی به
دعاوی متذکره شرایط فوق متحقق باشد دلیلی برای تأخیر یا توقف دعوی جزایی وجود
ندارد عرایض مبنی بر تلف نمودن و یا تخریب حدی از حدود ملکیت غیر را محکمه غرض
تحقیق به څارنوال ارجاع میکند چه اطالعیه و عرایضی متذکره متضمن دعوی جزایی است
که پس از اکمال تحقیق به محکمه اقامه می شود ،کذا مدعی حق العبدی میتوانند مانند سایر
دعاوی حق العبد ناشی از قضایای جزایی و طبق طرز العمل مربوط به این موضوعات در
محکمه ذیصالح اقامه دعوی نماید.

پرسش شماره (:)117
جزاء های پیش بینی شده ماده ( )514قانون جزاء سنگین به نظر میرسد و عالوه برآن حکم
مشتقات کیمیاوی آن مبهم بوده الزم است توضیح گردد.

توضیح:
حکم ماده ( )514قانون جزاء سنگین نیست زیرا کمیت مواد مخدره موضوع بحث نبوده
بلکه کیفیت آن مدار اعتبار است.
مشتقات کیمیاوی را اهل خبره تعیین مینماید.

پرسش شماره (:)118
در مورد شخصیکه عمالً حیوان سواری ملکیت غیر را قتل یاشدیداً مجروح نماید ماده
( )495قانون جزاء وضاحت دارد ولی جزای شخصیکه عمدا حیوان غیر سواری ملکیت

غیر را بکشد یا مجروح نماید در این باره ذکری نیست الزم است کلمه سواری از نص ماده
( )495حذف گردد.

توضیح:
نظر محکمه در مودر حذف کلمه سواری مندرج ماده ( )495قانون جزاء وارد است زیرا
در مواد ماقبل و ما بعد این ماده حکمی در مورد قتل عمدی حیوانات غیر سواری وجود
ندارد و با حذف کلمه سواری حکم ماده ( )495تعمیم می یابد و خالی قانونی باقی نمی
ماند به انستیتوت قانون گذاری و تحقیقات علمی اطالع داده شود.

پرسش شماره (:)119

در مدت تعلیق تنفیذ حکم مامور از حقوق ماموریت در مدت تعلیق استفاده کرده میتواند یا
خیر.

توضیح:

تعلیق در مرحله تحقیق تابع احکام مواد قانون مامورین دولت است تعلیق که به حکم محکمه
صورت می گیرد مانع استفاده از حقوق ماموریت نمی گردد.

پرسش شماره (:)121

اگر عمل دفاعی به اساس استفاده از حق دفاع در برابر غیر متجاوز روی عدم دقت و خطا
صورت بگیرد آیا وقوع چنین جرم تجاوز از حق دفاع شمرده میشود آیا فاعل به حیث مجرم
غیر عمدی مورد باز پرس قرار می گیرد و یا فاعل جرم عمدی شناخته میشود.

توضیح:

همانطوریکه در سؤال مطرح شده است هر گاه در اثنای استفاده از حق دفاع مشروع روی
عدم دقت و در اثر خطا جرم علیه غیر متجاوز صورت می گیرد متهم مرتکب جرم غیر
عمدی محسوب میگردد نه متجاوز از حد دفاع مشروع زیرا تجاوز از حدود دفاع صرف
در بین مدافع و متجاوز متحقق شده میتواند نه اشخاص ثالث و یا غیر متجاوز.

پرسش شماره (:)121
وجود کمبود اموال دولتی که از حیث وظیفه به مؤظف خدمات عامه سپرده شده اختالس
شمرده می شود یا نه .

توضیح:
هر گاه موجودی و تصفیه تحویلخانه ها گدام ها مخازن و دیگر مسایل جمعدهی با در نظر
داشت لوایح و مقررات و قوانین صورت گیرد و معهذا کمبود وجود داشته باشد با تحقق
عناصر جرمی اتهام اختالس به میان می آید.

پرسش شماره (:)122

مراهق به شخصی اطالق میگردد که سن سیزده سالگی را تکمیل و هجده سالگی را تکمیل
نکرده باشد اغلباً اینگونه اشخاص قادر به ارتکاب جرم شدید بوده از طرفی به ارتکاب جرم
استخدام میگردند ترحمی که در مورد چنین اشخاص از نگاه قانون جزاء پیش بینی گردیده
قابل غور است.

توضیح:

جزای که قانون به مراهقین در ارتکاب جرایم پیش بینی کرده با حالت رشد شان متناسب می
باشد و استخدام کننده و یا تحریک کننده به اعمال جرمی مطابق به احکام قانون
جزاءمجازات می گردند.

پرسش شماره (:)123

در جنگ مغلوبه تعداد اشخاص تعین نگردیده آیا منظور جمع کثرت بوده و یا جمع قلیل سه
نفر.

توضیح:

شاملین جنگ مغلوبه جمع کثیر می باشد.

پرسش شماره (:)124
راجع به جزای متمرد درقانون جزاء کدام پیش بینی به عمل نیامده است.

توضیح:

متن استهداء وارد دیده میشود در باره تمرد ایزاد ماده آتی صورت گیرد و بعد از طی مراحل
قانونی به منصه عمل قرار داده شود.
(( شخصیکه در مقابل احکام قطعی محاکم و یا اوامر قانونی مؤظفین خدمات عامه بدون عذر
قانونی تمرد نماید حسب احوال به حبس قصیر و یا جریمه ایکه از دوا زده هزار افغانی تجاوز
نکند محکوم می شود)).

پرسش شماره (:)125
بعضاً اطفال بعد از گذشتاندن مدت طوالنی در دار التادیب جهت حل و فصل موضوع نسبتی
شان به محکمه اعزام میگردند حال آنکه در دوسیه نسبتی شان دالیل الزام کافی موجود
نبوده از محکمه برائت اخذ میدارند.
در این صورت نگهداشتن یک طفل بیگناه دور از اجتماع در مدت پنج و یا ششماه دور از
عدالت و انصاف بوده و ضربه روحی جبران ناپذیر را برای طفل باز می آورد.
در این صورت محکمه چطور میتواند جلو این نوع قضایا را بگیرد تا طفل بی اره به زود
ترین فرصت تعین سرنوشت شده و از آزادی که خواست هر انسان است بر خوردار گردد.

توضیح:

این مشکل باید به لوی څارنوالی خبر داده شود تا در مورد چنان اطفال و چنان قضایا سرعت
عمل به خرچ داده و اجازه ندهند که مدت طوالنی در دارالتادیب بمانند.

پرسش شماره (:)126

ضمیمه شماره یک قانون قوای مسلح منتشره جریده رسمی شماره فوق العاده اول جدی
سال ( )1361راجع به اینکه هر گاه منسوبین قوای مسلح و څارندوی حین ارتکاب جرم
منسوب به آن دوایر باشند رسیده گی جرم شان از طرف محاکم قوای مسلح بعمل می آید.
چون ضمیمه قانون مذکور به صیغه ماضی بوده لذا قضایای راکه قبل از نفاذ فرمان مذکور به
وقوع پیوسته نیز در بر می گیرد و ما به قضایای برمی خوریم که قبل از نفاذ فرمان مذکور از
طرف محاکم ابتدایه فیصله گردیده ولی در مرحله استینافی به جهت اینکه فرمان مذکور نافذ
شده تحت رسیده گی محاکم استینافی قرار گرفته نتوانسته این نوع دوسیه ها نسبت عدم
صالحیت به محاکم قوای مسلح مسترد گردیده اما محاکم استیناف قوای مسلح نیز روی این
دلیل که یکی از محاکم ابتدایه عادی فیصله را در مرحله ابتدایه صادر نموده به فیصله آن
اقدام کرده نتوانسته چون فیصله محاکم ابتدایه قانونی بوده هیچ دلیلی مبنی بربطالن در آن
سراغ شده نمیتواند تا حکم آن لغو شود امید است راه حل مشکل مذکور سراغ گردد.

توضیح:
قبل از انفاذ تعدیل ماده ( )16قانون محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان که
به حیث ضمیمه شماره یک قانون محاکم قوای مسلح در شماره فوق العاده اول جدی

( )1361جریده رسمی نشر شده و از تاریخ تصویب نفاذ آن اعالم گردیده جرایم خارج
وظیفه صاحب منصبان قوای مسلح قوای څارنوالی و کارمندان خدمات اطالعات دولتی از
طریق محاکم عمومی تعقیب میشده است.
چنان ه ماده ( )6اصولنامه جزای عسکری نافذه قوس ( )1333اشعار میدارد که (در محاکم
عسکری دعاوی حقوق شخصیۀ و حوادث جزایی مستلزم قصاص و حدود شرعاً پذیرفته نه
میشود.
هر گاه محاکم عسکری به چنین دعاوی و یا وقایع مصادف شوند به غرض انفصال شرعی
قیام قصاص حدود و یا داد و ستد حقوقی هم و قضایا را راساً به محاکم عدلیه می سپارند).
هم نین درین مورد ماده ( )7اصولنامه قابل مالحظه است ولی بانفاذ تعدیل متذکره حسب
آتی حل و فصل میگردد:
-1جرایم شخصی خارج وظیفه منسوبین قوای مسلح و مجلو بین هنگام خدمت عسکری.
-2جرایم خارج وظیفه کارگران ،اجیران و مامورین ملکی قوای مسلح.
-3جرایم خارج وظیفه منسوبین ارگان های وزارت امور داخله .
-4جرایم خارج وظیفه توسط افسران پائین رتبه دگروال به صالحیت محاکم قوای مسلح
شناخته شده است.
هم نان وفق ضمیمه شماره( )1قانون محکمه اختصاصی انتقالبی که در شماره فوق الذکر
جریده رسمی نشر شده جرایم شخصی و خارج وظیفه منسوبین خدمات اطالعات دولتی از
صالحیت محکمه اختصاصی انقالبی شناخته شده است چنان ه بند( )4تعدیل ماده دهم قانون
محکمه اختصاصی انقالبی مشعر است:
( قضایای ناشی از جرایم که توسط منسوبین ریاست عمومی خدمات اطالعات دولتی ارتکاب
شده باشد).
این تعدیالت در ساحه عمل موجب بروز مشکالتی گردیده که عوامل و اسباب آنرا میتوان
حسب آتی خالصه کرد:
بعداز تصویب:در تعدیل فوق بالفاصله از طریق وسایل ارتباط جمعی تبیلغ صورت
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نگرفته بناً محاکم عمومی بعداز مطالبه جزأ توسط څارنوال در زمینه فیصله صادر کرده اند
که میتوان این نوع فیصله ها را به سه دسته تقسیم کرد:
الف:فیصله هائیکه قبل از نفاظ تعدیالت مزبور صادر شده صادر قطعی نگردیده بود.

ب:فیصله های که قبل از تعدیالت مزبور تحت دوران و جریان محاکمه بوده و بعداز نفاذ
تعدیالت مزبور حسب مطالبه څارنوال فیصله صادر گردیده است.
ج:فیصله های که بعداز نفاذ از تعدیالت متذکره تحت جریان و دوران محاکمه قرار گرفته
بود و براساس مطالبه مجازات توسط څارنوال از طرف محکمه فیصله صادر گردیده است.
تنازع صالحیت محاکم در قضایای مورد بحث.
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قواعد عمومی.
نظام قضایی و حقوقی در کشور.
قواعد عمومی:

قاعد تا وقتی حل و فصل یک تعداد قضایای مربوط اشخاص معین از صالحیت یک محکمه
خارج و به صالحیت محکمه دیگری تفویض میگردد درمورد قضایای قبل از انفاذاین
صالحیت مواردآتی رعایت میگردد:
الف :قضایای که قبل از سلب صالحیت محکمه فیصله و هنوز قطعی نشده است به
صالحیت محکمه بعدی منتقل نشده بلکه مرا حل درجات تقاضی حسب معمول از طریق
محاکم قبلی طی میکند و تابع نقض و ابرام همان محاکم میباشد.
ب :قضایای که تحت جریان ودوران محاکمه قرار داشته اما فیصله بعداز نفاذ تعدیالت
متذکره صورت گرفته این نوع قضایای تابع نظم مندرج ماده( )1این بخش میباشد.
ج :قضایای که به اساس مطالبه څارنوال بعداز انفاذ تعدیالت متذکره تحت دوران گرفته و
فیصله صادر شده است این نوع فیصله ها چون شامل وصف مندرج ماده( 1و  )2این بخش
نبوده خارج صالحیت تشخیص و باطل پنداشته میشود و باید هم و فیصله ها دوباره به
محاکم مربوط فرستاده شود.
البته محکمه باالتر حکم محکمه ابتدایه را باطل نموده آنرا به محکمه ذیصالح احاله و ارجاع
میدارد.
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در نظام قضائی و حقوقی کشور:

الف :در سال( )1351حل و فصل قضایای ترافیکی از محاکم عادی عمومی جدا و
صالحیت آن به دیوان های جزأ و جرایم مامورین تفویض گردیده و در ولسؤالی ها البته
محاکم شرعی رسیده گی میگردید و از آنجا راساً به دیوان استیناف ترافیکی محکمه عالی

استیناف مرکز راجع می شد و برای حل و فصل قضایای وارده قبل از سلب صالحیت
محاکم مربوط از طرف ستره محکمه وقت متحدالمال شماره( 248الی ()281
2346/11/8حسب آتی صادر گردید:
آن فیصله های قضایای ترافیکی که ابتدأ در محاکم ابتدایه تحت دوران است دوران آن قطع
نشده بعداز صدور حکم دردیوان مربوط محکمه استیناف مرکز استینافًا مورد رسیده گی قرار
داده شود و به ارتباط حل و فصل جنبه حق العبدی همین متحدالمال مشعر است:
هرگاه قضیه در محکمه ابتدایه ولسؤالی تحت دوران باشد دوران آن قطع نشود بلکه بعداز
صدور فیصله و استیناف طلبی به استیناف عالی مرکز فرستاده شود هرگاه قضیه قبل از
مواصلت این متحدالمال تحت دوران قرار داده شده باشد دوران آن قطع نشود و به بعداز
صدورفیصله در صورت تمیز طلبی به دیوان حقوق عامه مقام عالی تمیز فرستاده شود.
هرگاه قضیه در دیوان جزأ و معامالت تمیز تحت دوران باشد دوران قطع نگردیده در زمینه
فیصله صادرنماید از اینکه در نظام قضائی کشور در قضایای مشابه امثال و نظایری وجود
دارد و از طرفی در پرنسیب های حقوقی طوریکه تذکر یافت طرق حلی وجود دارد اما
تعدیل قوانین متذکره صالحیت رسید گی از یک محکمه به محکمه دیگر را منتقل ساخت که
رسید گی به قضایای که قبل از نفاذ تعدیل در یک مرحله یا دو مرحله قضائی حکم صادر
شده ویا مورد رسیده گی قضائی قرار داشت روشن نساخته که شامل صالحیت کدام یک از
محاکم است محاکم ذیصالح قبل از تعدیل یا بعداز تعدیل از آن جهت محاکم عمومی بعداز
صدور حکم در یک مرحله در وقتیکه ذیصالح بود چنان احکام را صادر وبرای طی مراحل
بعدی به محاکم قوای مسلح فرستاده میشود ومحاکم قوای مسلح آنرا مسترد میدارد ودر
صالحیت خود نمیداندواز این ناحیه مشکلی عرض اندام کرد که در پرسش خوبتر روشن
شده وایجاب مینماید راه حلی برای آن جستجوگردد تا مکلفیتمحاکم ومتهمین چنان حوادث
روشن شود.
باذکر مراتب فوق چون پرنسیب های عمومی از یکطرف وسابقه تاریخی موضوع از جانب
دیگر توضیح گردیده راه حل پرابلم متذکره به سیمینار قضائی که در آن نماینده باصالحیت
محکمه اختصاصی انقالبی لوی څارنوالی –څارنوالی ومحاکم قوای مسلح نیز اشتراک دارند
پیشنهاد گردید آن ه در مورد تصمیم اتخاذ شود همانطور اجراآت خواهند شد.

توضیح کمیسون اول به سیمنار عالی ستره محکمه:
مشکل عمالً موجود است واز این ناحیه څارنوالی ومحاکم قوای مسلح ومحاکممربوطه به
ستره محکمه ومحکمه اختصاصی انقالبی مشکالت دارند ودوسیه های این قبیل بدون طی
مراحل نهایی محاکموی با قیمانده ودر ارسال ومرسول است کمیسیون پیشنهاد مینماید تا
بادرنظرداشت پرنسیب های حقوقی وسوابق تاریخی موضوع پرتوکول بین نماینده گان با
صالحیت ارگان های مربوطه عقد ودر منصه تطبیق قرداده شود.
پرتوکول منعقد تاریخی  16جوازی سال  1362نماینده گان با صحالیت محاکم اختصاصی
انقالبی محاکم قوای مسلح لوی حارنوالی وستره محکمه جمهوری دموکراتیک افغانستان،
بعداز انفاذ تعدیل ماده ( )16قانون محاکم قوای مسلح وبند ()2ماده دهم قانون محکمه
اختصاصی انقالبی در مورد رسیده گی قضایایکه قبل از تعدیالت مواد متذکره از صالحیت
محاکم عمومی بود وبنًا به تعدیل از صالحیت محکمه اختصاصی انقالبی ومحاکم قوای
مسلح دانسته شد تنازع صالحیت به وجود آمد داراالنشاء سیمینار عالی ستره محکمه کمیته
ای را مؤظف نمود تا متکی براساسات حقوقی وسوابق قضائی در کشور در زمینه گذارشی را
تهیه وبه سیمنار عالی ستره محکمه تائید نمود وتوصیه به عمل آمد تا درزمینه پرتوکول به
اشتراک نماینده گان با صالحیت محکمه قوای مسلح محکمه اختصاصی انقالبی لوی
حارنوالی ستره محکمه منعقد گردد به تاسی از آن به تاریخ  1362/3/16نماینده گان
موصوف در مقر ستره محکمه جلسه نموده ومراتب آتی را تصویب نمودند.
الف:قضایای که قبل از نفاذ تعدیل ماده ( )16قانون محاکم قوای مسلح وبند ( )2ماده نهم
قانون محکمه اختصاصی انقالبی به محاکم عمومی احاله وحکم صادر گردیده باشد گرچه
قبل از نهایی شدن احکام مذکور تعدیالت فوق نافذ گردیده باشد درجات تقاضی را در
محاکم فوقانی مربوطه طی نماید وتابع نقض وابرام همان محاکم میباشد.
ب:قضایای که تحت تاثیر قانون سابق وقبل از نفاذ تعدیالت فوق الذکر به محکمه احاله
وداخل اندراج محکمه گردیده باشدولی تعدیل قبل ازصدور حکم صورت گرفته وحکم بعداز
نفاذ تعدیالت بعمل آمده باشد نیز تابع حکم فقره الف این پرتوکول میباشد.
ج:قضایای که بعداز نفاذ تعدالت فوق اعم از اینکه جرم قبل از تعدیالت واقع شده باشد یا
بعداز آن به محکمه احاله ودر مورد حکم صادر گردیده باشد به شرطیکه مطابق به قانون
نهایی نشده باشد احکام مذکور خارج صالحیت محاکم عمومی بوده مواجه به بطالن میباشد

محاکم فوقانی محاکم عمومی به اثر مطالبه څارنوال به بطالن این فیصله ها حکم صادر نمایند
تا قضیه به محکمه ذیصالح قوای مسلح ویا محکمه انقالبی احاله وفیصله گردد.
پرسش شماره ( )127ماده ( )18قانون انسداد قاچاق در مورد مصادره وسایط حامل اموال
قاچاق چنین حکم مینماید.
 - 1اگر حامل اموال قاچاق ومالک آن با وسایط یکجا گرفتار وثابت شود که مالک از
وجود اموال قاچاق مطلع میباشد دراین صورت مالک به جزای نقدی معادل قیمت اموال
مصادره شده محکوم میگردد.
.....2
- 3هرگاه مالک وسایط نقلیه به صورت مکرر مرتکب جرم فوق شود وسایط نقلیه مصادره
میگردد.
 - 4هرگاه شخصی با استعمال وسایط نقلیه خود به قاچاق مبادرت کند بر عالوه مجازات
معینه این قانون واسطه حامل قاچاق نیز مصادره میشود .هرگاه بنده ( )4-2-1ماده ()18
قانون مذکور تحت غور وتعمق بیشتر قرار داده شود چنین نتیجه از آن بدست می آید که در
مرحله اول مالک واسطه نقلیه بجزای نقدی معادل قیمت اموال مصادره شده ودر صورت از
عمل فوق مطابق بند (اول) ماده مذکور که بند سوم ماده ( )18قانون در برگیرنده است
واسطه نقلیه مصادره میگردد وتطبیق بند (چهارم) ماده قانون درحالیست که مالک واسطه
نقلیه با استعمال واسطه نقلیه خود بعمل قاچاق مبادرت کند در آن صورت برعالوه مجازات
معینه قانونی واسطه حامل قاچاق مصادره میگردد که در سه حالت متذکره قانون وقوف
مالک واسطه نقلیه از اموال قاچاقی به داخل موتراش شرط اساسی است اما روحیه پرتوکول
منعقده فی مابین اداره عالی قضاء وقت واداره عالی لوی څارنوالی که در سال 1358
صادرگردیده طوری است که اگر واسطه نقلیه اموال قاچاق دارای ساختمانی باشد که به
منظور حمل قاچاق خارج از ساختمانی کمپنی در واسطه نقلیه عالوه شده باشدواسطه نقلیه
مذکور قابل مصادره است که مفاد پرتوکول متذکره با روحیه ماده ( )18قانون انسداد
قاچاق مغایرت دارد چه از امکان بعید نیست که در بعضی از قضایای بدون اینکه مالک
واسطه نقلیه از ساختمان اضافی خارج از ساخت کمپنی در داخل موترش آگاهی داشته باشد
توسط دریورموترش این عمل صورت گرفته بدون وقوف نامبرده دریور به حمل اموال قاچاقی
مبادرت ورزیده که دراین صورت مصادره واسطه نقلیه بدون وقوف مالک آن از جای

مخصوص وحمل قاچاق توسط واسطه اش ومطابق روحیه پروتوکول متذکره عادالنه نخواهد
بود وبااینکه قیمت اموال بدست آمده به مراتب از قیمت موتر کمتر و ناچیر بوده ،چنانکه
دیده شد اکثر قیمت اموال قاچاقی در حدود مبلغ یکصد هزار و یا چیزی زیادتر و یا کمتر
بوده در حالیکه قیمت واسطه نقلیه در حدود یک ملیون افغانی و یا بیشتر از آن می باشد که
در این حالت نیز مصادره واسطه نقلیه قاچاق به تناسب قیمت مالی و جرم ارتکابیه قرین
عدالت دیده نمیشود بناء به خاطر تامین عدالت واقعی پیرامون هم و قضایا و رفع مشکالت
عایده از این ناحیه پیشنهاد عرض می گردد که باری روی مفاد پروتوکول منعقده مذکور و
روحیه حکم ماده ( )18قانون انسداد قاچاق تجدید نظر صورت گرفته و اگر قرار باشد که
واسطه حامل قاچاق که در آن ساختمان اضافی خارج از ساختمان اصلی کمپنی به منظور
حمل قاچاق نصب گردیده مصادره گردد ،بهتر خواهد بود مطلب متذکره تعدیالً و یا به قسم
ضمیمه قانون انسداد قاچاق گنجانیده شود.
دیوان امنیت عامه ریاست محکمه کابل ضمن ارایه یک سلسله مشکالت تطبیقی بعضی از
مواد قوانین جاری سؤاالت را به ارتباط بند های ( )4-2-1ماده ( )18قانون انسداد قاچاق
و فقره اول ماده ( )3پروتوکول منعقده بین اداره عالی څارنوالی و تمیز وقت مطرح نموده با
در نظر داشت اجراآت و رویه گذشته درین مورد موضوع قابل توضیح می باشد.
الف :در مورد بند های ( )3-1ماده ( )18قانون انسداد قاچاق در بند اول ماده مذکور
برای مالک واسطه نقلیه در صورتیکه خودش حین گرفتاری مالی و قاچاق حاضر واما مال
قاچاق از خودش نباشد جریمه معادل مالیرا تعیین نموده در بند سوم همان ماده (درحالت
تکرر جرم مذکور که حالت مشدده می باشد) مصادره واسطه مذکور را پیش بینی مینماید اما
در بسا از قضایای قاچاق (واسطه حامل آن هر چه باشد) دیده شده که قیمت مال قاچاقی از
واسطه حامل آن بیشتر می باشد که در این صورت تطبیق مجازات جریمه معادل قیمت مالی
قاچاقی برای مالک واسطه آنهم در مرتبه اول نه تنها عادالنه نیست بلکه با روحیه بند سوم
ماده متذکره مغایر می باشد چه بند سوم ماده مذکور در حالت تکرر و جرم قاچاق واسطه
حامل آنرا قابل مصادره میداند به غرض رفع این مغایرت و علی الخصوص بمنظور تامین
عدالت نسبی از مدت چندین سال به اینطرف بنابر رویه محاکم استیناف و تمیز وقت تعامل
جاری برین بوده است کهبه ارتباط بند( )1ماده ( )18قانون انسداد قاچاق اگر قیمت اموال
قاچاق دستگیر شده از قیمت واسطه حامل آن بیشتر باشد و مالک واسطه با مال یکجا

گرفتار گردد تنها به مصادره واسطه مذکور حکم میشود اینروحیه که بابر داشت از روحیه
بند سوم همان ماده بر قرار گردیده گر چه ظاهراً بانص فقره ( )1ماده ( )18قانون انسداد
قاچاق مغایر به نظر میرسداما در مجموع با در نظر داشت بند ( )3-1همان ماده مذکور
قانون نه تنها مقرون به عدالت است بلکه مطابق به قانون بوده هدف مقنن را برآورده می
سازد که البته با تعمیم رویه مذکور مشکل همه دیوان های امنیت عامه ریاست های محاکم
از این ناحیه مرفوع می گردد و با روحیه رویه محاکم که عدالت قضایی را تامین مینماید
تعدیل بند ( )1ماده ( )18قانون انسداد قاچاق به مراجع صالحیتدار پیش نهاد گردد.
ب:در مورد فقره ( )2ماده سوم پروتوکول منعقده بین اداره عالی څارنوالی و تمیز وقت:
در فقره مذکور دو فرشه بودن موتر حامل قاچاق در صورتیکه واسطه حامل موتر باشد طور
مثال به حیث دلیل وقوف مالک موتر از حمل مال قاچاقی در موترش دانسته شده دیوان
امنیت عامه ریاست محکمه کابل ضمن ارائیه مشکالت مطروحه خویش به این دلیل که
ممکن موتر توسط دریور دو فرشه ساخته شده و مالک از آن اصالً علم نداشته باشد پیروی
از پروتوکول را غیر عادالنه و خالف قانون میداند.
ج:در مورد بند ( )4ماده ( )18قانون انسداد قاچاق:
بند ( )4ماده مذکور چنین تصریح میدارد ( :هر گاه شخص به استعمال وسایط نقلیه خود به
قاچاق مبادرت کند بر عالوه مجازات معینه این قانون واسطه حامل قاچاق نیز مصادره میشود
دیوان امنیت عامه ریاست محکمه کابل در قضایای که مال قاچاقی ناچیز و قیمت آن به
مراتب ازقیمت واسطه حامل آن کمتر است درین صورت نیز مصادره واسطه نقلیه قاچاق را
به تناسب قیمت مال و جرم ارتکابیه قرین عدالت نمی داند.

توضیح:

الف:با در نظر داشت پرسش دیوان امنیت عامه ریاست محکمه کابل با مطالعه پروتوکول
چنین به نظر میرسد که منظور از آن مبارزه با جرایم قاچاق بوده و بنابر آن مصادره موتر ( در
صورتیکه واسطه حامل قاچاق موتر بوده باشد) به حیث وسیله ارتکاب جرم و نقش آن در
تکوین جرم به یک معنی وسیع به نظر گفته شده و ساختن دو فرشه یاجاهای مخصوص خارج
از ساختمان کمپنی را در موتر (در حاالت که مالک موتر بامال قاچاقی محمول آن یکجا
گرفتار نگردد) طور مثال دلیل علم مالک موتر در جرم قاچاق بری دانسته است که جای
قانون را نمی گیرد و بنا بر آن محکمه را در صدور حکم به مصادره حتمی موتر حامل قاچاق

مکلف نمی بیند بلکه محکمه با در نظر داشت کیفیت و نوع جاه سازی موتر میتواند آنرا به
حیث دلیل علم مالک در زمینه حمل مال قاچاق بر موترش قبول یا رد نماید.
ب :طوریکه بند ( )4( )1ماده ( )18قانون انسداد قاچاق مالحظه میگردد جرم و جزای
مالک و راننده واسطه نقلیه را که توسط آن قاچاق صورت می گیرد توصیف و تقدیر نموده
است و در این مورد مقتضیات ارزشمندی که ایجاب تعدیل را به حیث ضرورت ایجاد نموده
باشد دیده نمیشود.
بناً محاکم متکی به حکم ماده ( )56اصول اساسی و ماده ( )7قانون تشکیالت و صالحیت
محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان بعد از اینتاریخ از نص حکم فقرات مندرج ماده
( )18قانون انسداد قاچاق پیروی و احکام قضایی خویش را مستند به آن صادر نمایند.

پرسش شماره (:)128
محکمه مختص به رسیده گی به جرایم که توسط مؤظفین سازمان های اجتماعی ،اعضای
جبهه ملی پدر وطن اعضای سازمان های حزبی ،اتحادیه صنفی و کوپراتیف ها ارتکاب می
یابد توضیح گردد.

توضیح:
با مراجعه به فقره اول ماده ( )5قانون تشکیالت و صالحیت محاکم جمهوری دموکراتیک
افغانستان ماده ( )12قانون جزاء با در نظر داشت احکام سایر قوانین محکمه مختص به
رسیده گی جزاء اشخاص مذکور تابع نوع اتهامی است که به انسان آنان منسوب شده
است.

پرسشس شماره (:)129

محکمه ایکه صالحیت رسیده گی تزویر تذکره تابعیت و ترخیص و اسناد جعلی دیگر به
منظور فرار از خدمت در قوای مسلح را دارد توضیح گردد.

توضیح:

رسیده گی به جرم تزویر چنان اسناد مستند به بند ( )2ماده ( )2قانون څارنوالی قوای مسلح
و بند ( )2ماده ( )2قانون محاکم قوای مسلح و بند ( )1ماده ( )4قانون جزا جرایم علیه
احضارات محاربوی در ساحه صالحیت حارنوالی محاکم قوای مسلح قرار دارد.

تصویب شورایعالی ستره محکمه
شماره ( ) 23مورخ (1362/3/ )23
توضیحات مربوط به استهداآت بخش مدنی که از طرف کمیسیون تهیه و مورد تائید شامیلین
سیمینارعالی ستره محکمه قرار گرفته در جلسات متعدد شورایعالی ستره محکمه مطرح و
بعد از غور و ارزیابی چنین تصمیم اتخاذ گردید :
شورایعالی ستره محکمه ج.ا.ا  ،توضیحاتی را که در برابراستهداء محاکم در قسمت بعضی
مواد قانون مدنی و طرق بررسی یکعده قضایای مدنی بداخل ( ) 146شماره و یک ضمیمه
صورت گرفت تائید نموده طبع و تعمیم آنرا بمنظوراستفاده محاکم و بخاطر بلند بردن سطح
دانش حقوقی اتباع تصویب می نماید .

توضیح به استهداآت قانون مدنی وپاسخ های آنها
پرسش شماره (: )1

( عرف عمومی ) مندرج ماده ( )2قانون مدنی توضیح شود که عرف یک ولسؤالی یا یک
والیت.

توضیح :

منظور از (عرف عمومی ) مندرج ماده ( )2عرفی است که محدود به یک صنف و محل نمی
باشد و اکثریت مردم منطقه آنرا تائید می کنند اگر در پهلوی مطلب فوق مواد (-721
 ) 722قانون مدنی مطالعه گردد مفهوم عرف عمومی واضیح میشود.
عرف به معنی روش مستمر قوم یا مردم محیط است که در معامالت از آن پیروی مینمایند و
آنرا عادت هم می نامند در اصطالح فقها از عرف عام و عرف خاص تذکر داده شده
درتحقق مفهوم عرف دو روش موجود است یکی آنست که یک عمل در تعامل همه مردم
شایع و قبول شده باشد و دیگر انکه چنین تعریف گردیده که اکثر مردم آنرا قبول نموده
باشد اولی عرف شایع و دومی عرف عام نامیده میشود .
عرف خاص عبارت از عرف متداول درمحل معین و یامتداول بین صنف و دسته معین می
باشد .

پرسش شماره (: )2
بین ماده ( ) 8-5قانون مدنی تضاد وجود دارد چه در ماده ( )5ضمان پیش بینی شده و در
ماده ( )8جوازقانونی ضمان را نفی کرده است .

توضیح :

میان دو ماده متذکره تضاد دیده نمیشود – زیرا ماده ( )5قانون مدنی از حالت اضطرار
بحث میکند – مانند شخصی که در حالت مخمصه طعام دیگری را می خورد در چنین حالت
ضمان باالی آن الزم میشود و ماده ( )8قانون مدنی حالت عام را پیش بینی کرده مثالً قانون
تصرف مالکانه را به ملکیت شخصی تا جایکه به دیگران ضررتولید نکند اجازه داده – اگراز
این ناحیه بدون دخالت مالک به اتخاذ تدابیر ضروری به دیگران ضرر میرسد مالک به
پرداخت ضمان مکلف نمی باشد مانند کسی که در ملک خود چاه حفر نماید ضامن تادیه
قیمت مال هالک شده نمی باشد .

پرسش شماره (: )3

احکام ماده ( )35قانون مدنی با احکام ماده ( ) 14قانون جزاء مغایر به نظر میرسد زیرا ماده
( ) 35تطبیق احکام قانون خارجی را در حالتیکه نظام عامه یا اداب عمومی در افغانستان
نباشد هدایت داده .

توضیح :
در ماده ( ) 17قانون مدنی و مواد ما بعد آن از جواز تطبیق قانون دولت متبوعه اشخاص در
مورد تثبیت اهلیت مدنی خارجی ها و شرایط موضوعی صحت ازدواج  ،اشخاص حکمی
مقیم افغانستان بحث شده و ماده ( )35قانون مدنی تطبیق ان را به شرطی اجازه میدهد که
مخالف اداب عامه و نظام عمومی جمهوری دموکراتیک افغانستان نباشد .
ماده ( )14قانون جزا صرف موارد تطبیق ماده متذکره را از لحاظ ساحه دولت بیان میکند و
تصریح مینماید که کشتی ها و طیارات افغانی نیز با ین منظور ساحه دولت جمهوری
دموکراتیک افغانستان به شمار میروند بشرطیکه در قانون بین الدول عمومی حکمی مغایرآن
نباشد .

پرسش شماره (: )4
اهلیت حقوقی مطابق ماده ( )39قانون مدنی سن ( ) 18تعین گردیده لهذا با ارتباط با آن
شهادت دختر و پسرکه بین سن ( )18-17باشد شنیده میشود یا خیر.
توضیح  :شهادت دختر و پسر یکه بین سن ( ) 18-17سال می باشند در قضایای مدنی
قبول نمیشود چه اهلیت آنرا مطابق ماده ( ) 39قانون مذکورحایزنگردیده اند .

پرسش شماره ()5

 ( – 1مواد  ) 71-71-39قانون مدنی با همدیگر متناقض به نظر میرسد در روشنی احکام
شریعت فابل توضیح است .
 – 2درماده ( ) 39قانون مدنی سن قانونی ( )18سال تعین شده درحالیکه درسن
کمتراز18سال صاحب اوالد میشود اگر زن یا مرد کمتر از سن ( )18سال بااوالد خود
مراجعه کند آیا ناقص اهلیت شناخته میشوند یا نه .

توضیح :
 – 1بین مواد متذکره تناقض وجود ندارد چه ماده ( )39احکام مربوط به اهلیت در
معامالت را بصورت عمومی و ماده ( )71اهلیت را در موارد خاص آن که عبارت از عقد
ازدواج است تنظیم نموده است و ماده ( )71قانون مدنی بانفاذ فرمان شماره هفتم شورای
انقالبی دیموکراتیک افغانستان ملغی شناخته میشود .
-2مطابق ماده 39قانون مدنی اهلیت برای اجرای معامالت وقتی کامل میشود که زن و مرد
سن ( )18را تکمیل کرده باشند تفاوت دوسال در سن مرد وزن صرف در موضوع ازدواج
اعتبار دارد شخصی کمتر از ( )18سال کامل گر چه صاحب اوالد هم باشد واجد اهلیت
مدنی نمی باشد .

پرسش شماره (: )6

درماده ( ) 42قانون مدنی شخص ناقص اهلیت تابع و صایت می باشد و در ماده ( )39سن
رشد را اکمال هجده سالگی میداند پس دختریکه بین سن ( ) 18-17باشد میتواند دعوی
طالق نماید یا خیر.

توضیح :
مطابق به حکم ماده ( )39قانون مدنی سن رشد و اهلیت کامل حقوقی به صورت عام اکمال
سن هجده سالگی است تنها مستند به ماده ( )71قانون مدنی اهلیت زن برای ازدواج به
صورت اختصاصی اکمال سن ( )16سالگی قبول گردیده و دعوی طالق – نفقه و سایر
دعاوی ناشی از ازدواج در قسمت زنانی که سن هجده سالگی را اکمال نکرده باشد به
پیروی از صحت عقد ازدواج و متکی به متحد اکمال (-621الی 1359/12/14 ) 665
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قبال دیوان مدنی و حقوق عامه ریاست محکمه کابل در مورد احکام مواد ( ) 81-71قانون مدنی هم نان
( ) 41-39قانون مذکورمبنی بر اینکه دختر  16ساله طبق حکم ماده ( )71قانون مدنی و ماده ( )5فرمان
شماره هفتم شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان واجد اهلیت ازدواج بوده ولـی بـرعکس در
دعوی مطالبه طالق تفریق دعوی نفقه و غیره که فرع ازدواج است فاقد اهلیت دانسته شـده ادعـای وی
توسط ولی یا وصی علیه زوج در محکمه دنبال میگردد شرحی را استهداء و نظری ارائه داشته بودند :
حینیکه مراتب به مقام محترم شورایعالی ستره محکمه پیشنهاد شد طی تصویب  1339/1/ 28هدایت دیل
صادرگردید :
( استهدائیه مورخ  59/1/14دیوان مدنی و حقوق عامه والیت کابل در مورد اینکه دختر ( )16ساله طبق
حکم ماده ( )71قانون مدنی و ماده ( )5فرمان شماره هفتم شورای انقالبی واجد اهلیت ازدواج بوده ولـی
برعکس دعوی مطالبه طالق  ،تفریق مهر و نفقه و غیره که فرع ازدواج است توسط ولی یا وصی علیه زوج
در محکمه دنبال میگردد و نظر دیوان مذکوردایر بر اینکه احکام مواد ( )81-71قـانون مـدنی احکـام
39و 41قانون مذکور را اخالل نکرده تخصیص بعد از تعمیم خواهد بود درجلسه تاریخ 1359/11/18
شورای عالی مطرح بحث ومشوره قراریافت ومطالعه مواد مورد بحث استهدائیه وبا مراجعه با سایر احکـام
مواد قانون مدنی نظرذیل قایم گردید ماده ( )71قانون مدنی دختر  16ساله را واجد اهلیت کامـل ازدواج
دانسته از جانب دیگر مطابق حکم ماده ( )91قانون مدنی بر نکاح صحیح و نافذ تمام آثار آن از قبیل نفقـه
زوجه حقوق میراث  .ثبوت نسب و غیر مرتب میگردد هر گاه از اعطای ای حقوق امتناع بعمل آید و یا در
شناسایی بعضی آن اختالفی بین زوج و زوجه بروزنماید زوجه ( )16ساحه صالحیت مطالبه این حقوق را از
محکمه دارد و دالیل آن عبارت است از:
الف  :ماده ( ) 113قانون مدنی صراحتا صالحیت اسقاط کلی یا قسمی مهر را به زوجه بالغـه کـه سـن
ازدواج را تکمیل نموده باشد اعطا نموده درحالیکه اسقاط مهر به ضرر زوجه است و قانونـا زوجـه ایـن

پرسش شماره (: )7
درمصوبه ()45مورخ  61/1/21شورایعالی به اتکاء ماده ( ) 1131/1129قانون مدنی در
ان ه که اثبات آن به سندتحریری الزم باشد در اثبات تصرف قانونی غیر تجارتی حق اقامه
شهود و استماع آنرا به بیشی از یکهزار افغانی ویا غیر معین توضیح فرمود و ماده () 955
قانون مدنی هرگاه صاحب سند به تصدیق مهر خط و کتابت خود مطابق ماده ( )171و
( ) 171اصولنامه اداری مکلفیت دارد وفات نموده باشد ازمتوفی سند تحریری به خط و
کتابت آن موجود و ورثه از دین میت مورث خود منکر باشد در اینجا به اساس سند ارایه
شده داین استماع شهود و یا عدم آنرا به پیش از پنجهزار افغانی در اثبات تصرف قانون غیر
تجارتی به مالحظه ماده () 172اصولنامه اداری عدلی و فقره ( ) 2ماده ( ) 955قانون مدنی
ایجاب توضیح را مینماید .

توضیح :

چون در حکم ماده ( ) 1129قانون مدنی جمالت ( عام به شهادت شهود در ان ه اثبات به
سند تحریری الزم باشد جوازدارد ) تذکر رفته بنا هر گاه داین سند تحریری از مدیون متوفی
ارایه کند حسب احکام ( 1129و  ) 1131قانون مدنی شهود داین استماع گردد
صالحیت را دارد معقول نیست در قسمت مطالبه یا دعوی سایر فروع عقد ازدواج فاقد اهلیت پنداشته شود
.
ب  :طبق حکم ماده ( )18قانون مدنی شخص رشید در حال صحت عقل در اجرای معامالت حقوقی دارای
اهلیت کافی شناخته شده و ماده ( ) 41این قانون صغیر عیر ممیز را از انجام معامالت حقوقی  .منع قـرار
داده است چون دختر  16ساله از یکسو صغیر غیر ممیز نیست و از جانب دیگر در حین مطالبه مهر طالق
و غیره معامله ای را انجام نداده بلکه به حیث مدعیه اقامه دعوی مینماید و باالخره هر گاه حکم ماده () 39
قانون مدنی عام قبول شود چون ماده ( ) 71قانون مذکورتعبیریکه در ستهدائیه محکمه والیت کابل به کار
برده شده تخصیصی بعد از تعمیم است حکم ماده ( ) 36را به هیچ وجه اخالل نمی نماید بادر نظر داشـت
دالیل فوق باید گفت که چنان ه دختر  16ساله اهلیت ازدواج را دارد اهلیت شرعی مدعی علیه شـدن را
نیز منحصرآ در مطالبات مربوط با آثار مرتب برنکاح و فروعات مربوط باین عقد در پیشگاه محـاکم دارا
می باشد نظر توضیحی فوق که بجواب استهدائیه محکمه والیت کابل ابراز گردید غرض توحیـد مرافـق
قضایی به عموم محاکم متحدالمال شود .

پرسش شماره (: )8
( اسناد ) مندرجه ماده ( ) 48توضیح شود .

توضیح :

اسناد عبارت از نکاحنامه و قرارخط ثبوت نسب می باشد و دفاتر مندرج ماده ( )48عبارت
از دفاتر سجالت است.
پرسش شماره (:)9
اقامتگاه اختیاری بدون اسناد کتبی در بند ( )3ماده ( ) 54قانون مدنی توضیح شود .

توضیح :

در قسمت توضیح بند ( )3ماده ( ) 54قانون مدنی باید تذکرداد که اگر شخص برای اجرای
یک عمل قانونی مثال دایر نمودن یک موسسه انتقاعی از محل اقامت اختیار مینماید اقامت
اختیاری قبول میگردد ثبوت چنین اقامت اصلی به محل دیگری میرود و اقامت در بند ()3
موقوف سند تحریری شناخته شده است .
طبعا این سند از طرف مراجعی ترتیب و تصدیق میگردد که شخص در حوزه رسمی آن
سکونت و فعالیت اختیار نموده است .

پرسش شماره (: )11

در ماده ( )65قانون مدنی نامزد مطالبه مصارف دیگر را از پدر نامزد خود گرده میتواند
یاخیر .

توضیح :

بادر نظر داشت متن ماده ( ) 65قانون مدنی هدیه صرفا از نامزد قابل مطالبه بوده و قیودی
هم دارد و مطالبه مصارف از پدر و اقارب نامزد تحت حکم ماده مذکورقانون مدنی شامل
نمی باشد .

پرسش شماره (: )11
ماده ( )71قانون مدنی سن ذکوررا در اهلیت ازدواج هجده سال و اناث را شانزده سال
تعین نموده است
تعیین سن در اطراف و محالت مشکالت دارد در زمینه تجویزگر فته شود .

توضیح :
مطابق به احکام قانون در تعیین سن نخست تذکره تابعیت مدار اعتبار بوده و در صورت
اشتباه بین سن مندرج تذکره تابعیت با ظاهرالحال و یا نداشتن تذکره تابعیت سن اشخاص چه
زن چه مرد توسط اهل خبره تعیین می گردد.
در مورد مصوبه کمیته علمی وثایق که یعداز تائید شورای عالی ستره محکمه طی متحدالمال
شماره ( )۱۷۲مورخ ۷و  )۱۳۶۰( ۳ریاست داراالنشاء به مراجع ذیعالقه تعمیم گردیده
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قابل تعمیل است.

پرسش شماره (: )۱۲

بین ماده ( )۱۵۹ -۷۱قانون مدنی تفویق داده شود.

توضیح :

حکم ماده ( )۷۱قانون مدنی توسط فرمان شماره هفتم شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک
افغانستان ملغی گردیده است پس محلی برای تباین نیست.

 -144متن متحدالمال:
از آنجائیکه ماده ( )۳۹قانون مدنی سن رشد را هجده سال مکمل شمسی تصریح نموده است بنـابرآن بـا
ارتباط مندرجات استهدائیه مراتب ذیل قانون توضیح است.
متن ماده  ۳۹قانون مدنی صراحتا حکم می کند (سن رشد هجده سال مکمل شمسی می باشـد) بنـابر ان
منظور از سن مندرج ماده متذکره و هم نان سن مندرج ماده ( )۷۰قانون مذکور عبارت است از اینکه در
حاالت مربوطه ( )۱۸سال کامل و ( )۱۶سال کامل شمسی تکمل گردیده باشد.
چون تحویل سال شمسی از یک سال به سال دیگر با تکمیل برج حوت و آغاز برج حمل صورت میگیـرد
لهذا ( )۱۸ساله سال  ۱۳۵۹چنین مفهوم دارد که به اغاز سال  ۱۳۶۰سن هجده سالگی را تکمیل نموده
است.
با رعایت حکم ماده ( )۵۰قانون مدنی وحکم مندرج ماده ( )۹۰تعدیل قانون اجراات جزایی :
الف –درصورت اشتباه بین سن مندرج تذکره تابعیت باظاهرالحال در تعین سن تذکره تابعیت مدار اعتبـار
شناخته میشود.
ب – ویا نداشتن تذکره تابعیت سن اشخاص چه زن و چه مرد توسط اهل خبره ( طب عـدلی  -مراکـز
صحی وسایر مراجع و اشخاص خبیر و فقه تعیین می گردد.
جواب توضیحی فوق بعد از مالحظه وتایید شورایعالی ستره محکمه به مراجع مربوط تعمیم گردد.

پرسش شماره (: )۱۳
در فقره ( )۴ماده ( )۸۵بعد از اعتراف شوهر مبنی بر کذب خود این اعتبار افزوده شود ( یا
زن قول شوهرش را تصدیق کند)

توضیح :

متن دری کامال صحیح بوده ضرورت به افزود جمله یا زن قول شوهرش را تصدیق کند نمی
باشد زیرا موضوع منظور مقنن حرمت موقت است ودر صورتیکه او قول شوهرش را تصدیق
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کند توقیت حرمت از بین میرود.

پرسش شماره (: )۱۴

باتکاء ماده ( ) ۱۸۳ – ۸۹ – ۸۸قانون مدنی در صورت ادعای زوجه ثانی از کتمان زوجه
اول فیصله به تفریق صادر وقبل از سال  ۱۳۶۰این رویه در محاکم مورد تائید قرار می
گرفت ولی بعدا نسبت اینکه زوجه اول از طرف محاکم تحتانی جلب واحضار نگردیده
بداکتر راجع نشده است مورد نقض قرار می گرفت این اختالف نظر محاکم اجاب خوهد
نمود تا رویه واحدی را دستور دهند.

توضیح :

ماده ( )۸۹هدایت داده شده که هر گاه رضائیت صریح زوج دومی را حاصل نکرده باشد
زوجه ثانی میتواند که مطابق به احکام ماده ( )۱۸۳قانون مدنی مطالبه تفریق نماید.
چون زوجه اولی دراین صورت نه مدعیه بوده نه مدعی علیها بناء عدم جلب و احضار آن
موجب نقض حکم شده نمی تواند.

پرسش شماره (: )۱۵
ماده ( )۸۹قانون مدنی چنین حکم می کند شخصیکه در ازدواج به بیش از یکزن رضائیت
زنی را که جدیداً به نکاح گرفته صریحا حاصل نه کرده باشد زوجه جدید حق مطالبه تفریق
را دارد این رضایت عندالمخاصه زوجین چه نوع تشخیص خواهد شد زیرا زوج می گوید که
زوجه ثانی از زوجه اول به صورت قطع اطالع داشت و رضائیت صریح نموده بود ولی
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زوجه می گوید که ادعای شوهرم غلط است قطعا از زوجه اول واقف نبودم بعدا اطالع یافتم
این ادعای طرفین از نگاه زمان و مکان احتمال صدق و کذب را دارد طور مثال :
مسکن زوج در کابل است اما در والیت بدخشان مامور و یا غرض تجارت و امثال آن
میرود زنی را به عقد نکاح می آورد و بعد از مدتی زوج جدید از داشتن زوجه اولی شوهرش
اطالع حاصل می نماید درینجا اطالع زوجه جدید به حقیقت مقرون دیده می شود واین هم
دیده شده که زوجه اول و ثانی در یک قریه و با هم اقارب هستند عندالمخاصه زوج به
اظهار رضائیت زوجه جدید استدالل می کند اما زوجه جدید انکار می نماید بالعکس درینجا
استدالل زوج به واقعیت نزدیک است دستور درین مورد که هم و منازعات را قطع کند در
قانون صراحت ندارد ایجاب رهنونی را می کند .

توضیح :
در مواردیکه عقد نکاح به داخل نکاح توثیق گردیده باشد بادرنظر داشت تصویب ()۷۳
مورخ ۳۱ر۶ر ۱۳۶۰شورایعالی ستره محکمه محلی برای به میان آمدن نزاع متصور نیست
چه در روشنی تصویب ذکر شده تمام تحقیقات الزم بداخل نکاحنامه از طرف محکمه
ذیصالح و آمریت های ثبت اسناد صورت می گیرد که حصول علم به داشتن زن اول
ونداشتن آن یکی از مواردی است که محکمه پیرامون آن تحقیقات می نماید.
در حاالتیکه نکاح خط در میان نباشد محکمه مربوط دعوی مورد بحث را مطابق طرزالعمل
146
سایر دعاوی مدنی رسیده گی می نماید.
 -146متن تصویب (۱۳۶۰/۶/۳۱ )۷۳
تحقق حاالت مندرج ماده ()۸۶قانون مدنی ایجاب دقت وارزیابی قضایی را مینماید کسسیکه می خواهد با
بیش ازیک زن ازدواج نماید اوال به محکمه فامیلی مربوط ویا مراجع قضایی حایز صـالحیت مراجعـه و
محکمه با صالحیت به اثر درخواست شخص جهات مختلف تحقق حاالت سه گانه را با دقت کامل بررسی
مینماید در صورتیکه محکمه با صالحیت به تناسب سطح اقتصادی و هدالت و تامین وجایب ازدواج دومی
و مغاذیر واقعی شخص اطمینان کامل حاصل نماید در آن حالت تجویز شرعی مبنی بر جواز ازدواج صادر و
مستند با آن آمریت های ثبت اسناد به ترتیب نکاحنامه اقدام و تجویز قضایی محکمه با صالحیت را با تعهد
عدالت ناکح در نکاحنامه منعکس می نماید .
در مناطقیکه محکمه ذوالحکم هر دو وظیفه را اجرا میدارند تجویز قضایی را با تعهد عـدالت نـاکح در
نکاحنامه مستقیما درج مینماید.

پرسش شماره (:)۱۶
عبارت فقره اول مندرج ماده ( )۱۲۲قانون مدنی مخالف ماده ( )۱۱۷آن معلوم میشود باید
توضیح گردد.

توضیح :

بین دو ماده متذکره مخالفت موجود نیست زیرا وجوب نفقه بر شوهر در ماده ( )۱۱۷در
صورتی است که زن به اجازه شوهر در منزل اقارب خود باشد در فقره اخیر بند اول آ ن
موضوع تصریح گردیده و ماده( )۱۲۲از حالتی بحث می کند که بدون اجازه شوهر در
منزل اقاربش بماند.

پرسش شماره (: )۱۷
در بند ( )۳ماده ( )۱۲۲قانون مدنی مانع انتقال اگر متوجه زوجه باشد تقصیر زوج چه
خواهد بود.

توضیح :
اگر مانع انتقال فعل وارده زوج و یا حوادث طبیعی یا اراده شخص ثالث باشد زوجه مستحق
نفقه می گردد در صورتیکه مانع از عمل و اراده زن نشئات کرده باشد مستحق نفقه نمی
گردد مثال محبوسه بودن زن به علت ارتکاب جرم.

پرسش شماره (:)۱۸
آیا ابراء از نفقه ایام عدت بودن تعیین جواز دارد یا خیر اگر مجاز باشد اجراات آن در وثیقه
طالق خط صحت دارد ویا وثیقه علیحده ترتیب شود در حالیکه ماده ( )۱۲۹ابراء از نفقه
ایام عدت را قبل از تعیین اجازه نمی دهد.

توضیح :

ابراء از نفقه ایام عدت قبل از تعیین جواز ندارد و حکم ماده ( )۱۲۹با مسئله ذیل الذکر فقه
حنفی موافق است.
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(ولذا ،قالوا االبرا قبل الفرض باطل و بعده یصح مما مضی و من شهر مستقبل) .
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و اگر ابراء از نفقه ایام عدت حین اجرای وثیقه طالق صورت گیرد به وثیقه خط اجرا گردد
در غیر آن ایجاب وثیقه جداگانه را می نماید.

پرسش شماره (: )۱۹
طبق فقره ( )۲ماده ( )۱۳۵قاونون مدنی امریت هایثبت اسناد صالحیت ترتیب طالق خط
های رضایی را دارند یا خیر.

توضیح :
در فقره ( )۲ماده ( )۱۳۵قانون مدنی طالق از جانب زوج و از جانب محکمه هر دو تنظیم
گردیده طالقیکه از طرف محکمه صادر می شود طبعا مراد از ان محکمه با صالحیت قضایی
است.
و درین زمینه تصویب شماره ( )۲۳موزخ  ۱۳۶۱/۳/۶شورایعالی ستره محکمه صادر شده
و چنین حکم می کند:
( جهت تامین بهتر عدالت و امکان جلوگیری هر چه بیشتر از هم پاشیده شدن شیرازه
خاونده بنابر عوامل آنی و احساساتی صالحیت اجرای هر نوع طالق خط به محاکم ذوی
الحکم تفویض گردید)
متن تصویب طی متحدالمال (۲۱۷الی  )۲۶۱مورخ  ۱۳۶۱/۳/۹به محاکم و آمریت های
ثبت اسناد تعمیم و جوابگوی پرسش فوق است.

پرسش شماره (: )۲۰
طالق مکره و طالق مسکر مندرج مواد (۱۳۸و  )۱۴۱قانون مدنی مخالف فقه حنفی است.

توضیح :
مضمون ماده ( )۱۳۸و بند ( )۳ماده ( )۱۴۱قانون مدنی موافق مذهب امام شافعی است
امام کرخی و امام طحاوی که از جمله علمای احناف اند عین نظر را دارند و قاضی مطابق به
حکم ماده ( )۵۶اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان مکلف به تطبیق حکم ماده
148
فوق می باشد.
 -148هدایه جلد2صفحه ()338

پرسش شماره (: )۲۱
مفهوم ماده ( )۱۷۶قانون مدنی در ضمن مثال قابل توضیح است.

توضیح :
مرض صعب العالج یا غیر قابل عالج را اهل خبره تشخیص میدهند.

پرسش شماره (: )۲۲
طبق حکم ماده ( )۱۸۳قاون مدنی زوجه حق مطالبه تفریق به ضرر را داشته درصورت ثبوت
ما ادعا احکام ماده ( )۱۸۴قانون مذکور تطبیبق ودر صورت عدم ثبوت و اصرارزوجه
احکام ماده  185الی 191قانون مدنی بالترتیب رعایت واصدار حکم می گردد و این رویه
بعد از انفاذ قانون مدنی (۱۵دلو  )۱۳۶۰با این طرف در توحید رویه محاکم ثالثه سابقه
تائیدی دارد اما درین اواخر از طرف مقام بررسی فرجام خواهی نسبت ندادن حلف به زوج
منکر اکثر فیصله های صادره در هم و موضوعات به نقض و بطالن مواجه می گردد آیا خطا
در تطبیق قانون متوجه محاکم تحتانی بوده ویا به مقام فرجام رسی .

توضیح :

با مالحظه مواد ( ۱۸۵الی  )۱۹۰قانون مدنی در دعاوی تفریق به سبب ضرر که قانون مدنی
یه آن تصریح کرده منحصر به ادله و اثبات حکم مندرج در ماده ( )۱۲۲اصولنامه اداری و
مواد (  ۹۸۳الی  )۱۰۳۲قانون مدنی نیست بلکه قرائن مستنبط از دعوی متکی به حکم
ماده ( )۱۸۸و ماده  ۱۰۳۴قانون مدنی نیز سبب تفریق می گردد.
هم نان در متن مواد (  ۱۸۳ای  )۱۹۰قانون مدنی در دعوی تفریق به ضرر اصول محاکمه
نیز منعکس گردیده و شیوه آن طوری است که محکمه در حکم به تفریق اتکاء به قارین
مستنبط می نماید.

پرسش شماره (: )۲۳

در ماده ( ۱۸۵و  )۱۸۸قانون مدنی عدم اثبات ضرر مورد ادعا بعد از طی محاکم ثالثه قابل
توضیح است.

توضیح :
برای فهم مطلب باید مواد ( ۱۸۴و  ) ۱۸۵قانون مدنی یکجا مطالعه گردد از این مطالعه دو
مطلب ذیل درک می گردد:
 – ۱متکی به حکم ماده ( )۱۸۴قانون مدنی اگر چه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده معهذا
محکمه باید امکان اصالح بین زوجین را مطالعه کند و در صورتیکه اصالح ممکن نباشد
حکم به تفریق نماید.
 – ۲متکی به حکم ماده ( )۱۸۵قانون مدنی ضرر مورد ادعا ثابت نگردیده ولی زن به ادعا
خود اصرار دارد محکمه باید دوشخص را به حیث حکم تعیین نماید حکم تصمیم خود را به
محکمه تقدیم کند محکمه با در نظر داشت تصمیم حکم ودرک و استنباطیکه از قضیه منشا
اختالف نموده حکم صادر نماید که با رعایت طرزالعمل فوق چون ااجراات مذکور تماما به
حضور محکمه اول صورت می گیرد موجبه برای اصرار بعد از طی محاکم ثالثه وجود
نخواهد داشت.

پرسش شماره (: )۲۴

در صورت امتناع زوج از نفقه اگر طبق هدایت ماده ( )۱۹۱قانون مدنی حکم به تفریق شود
،اوضاع ،احوال اقتصادی مردم سازگاری ندارد

توضیح :

متکی به حکم ماده ( )۱۹۱قاون مدنی عدم قدرت به اتفاق از موجبات تفریق است امتناع در
وقت قدرت طبعاً موجب تفریق بوده می تواند.
در صورت عدم قدرت با نفاق االبته محکمه تدابیر الزم را در مدتی که قانون مهلت را قبول
کرده مدنظر گیرد.

پرسش شماره (: )۲۵

در ماده ( )۱۱۴قانون مدنی راجع به مطالبه تفریق زوجه به علت غیابت شوهر معلوم نیست
بعد ازتقدیم صورت دعوی واقامه شهود اثبات و تزکیه سری و علنی و اعالن محکمه طبق
ماده ( )۱۹۵حکم صادر نماید و یا یک سلسله تحقیقات مقدماتی از طرف محکمه ویا
شعبات صورت بگیرد .

توضیح :
اثبات و تقدیم وسایل تبرئه به محکمه از وظیفه مدعیه تفریق است و سایل ثبوتیه منحصر به
شاهد نبوده این موضوع بیشتر به اصول محاکمه ربط می گیرد چون در سیمینار سال
 ۱۳۵۰روسای محاکم راجع به صدور احکام غیایی قواعدی وضع شده که در این موضوع
قابلیت تطبیق دارد محکمه در حالتیکه شوهر غائب مسکن معلوم و ثابت داشته باشدبر طبق
حکم ماده  ۱۹۵قانون مدنی اجراآت و در صورت عدم حضور شوهر ویا عدم عودت آن
بدون عذر معقول به محل اقامتش حکم تفریق صادر خواهد کرد.
و اگر شوهر غائب مسکن ثابت ومعلوم نداشته باشد با استفاده از سیمینار روسای محاکم
سال  ۱۳۵۰با تعیین وکیل مسخر رسیده گی قانونی نموده حکم خود را صادر خواهد کرد.

پرسش شماره (: )۲۶
در قسمت اشخاص غائب بیش از سه سال رویه محاکم ثالثه در اصدار فیصله ها تطبیق
احکام ماده (  )۱۹۵ – ۱۹۴قانون مدنی بود ولی بعدا نسبت عدم رعایه مطالبه ادای
شهادت دو نفر شاهدان مبنی بر غیابت زوج فیصله های محاکم تحتانی به نقض مواجه
میگردد درین مورد طالب توضیح می باشیم.

توضیح :
روش محاکم در رسیده گی به دعوی تفریق به سبب غیابت در مواد ( ۱۹۴و ) ۱۹۵قانون
مدنی کامال تنظیم گردیده و اثبات غیابت زوج منحصر با اسباب حکم در ماده
()124اصولنامه اداری محاکم نمی باشد بلکه متکی به ماده( )۱۰۳۴قانون مدنی در این
نوع دعوی به قرائن که در قانون پیش بینی شده حکم نیز اتکاشده می تواند و هرگاه حکم
محاکم به چنان قرائن مستنبط مبتنی باشد به محض اینکه شاهدان بر غیابت زوج اقامه نشده
حکم قابل نقض شناخته نمیشود.

پرسش شماره (: )۲۷

در صورتیکه زوج غائب بوده وکیل مسخر از آن دفاع نماید متکی به احکام ماده (۱۹۴الی
 )۱۹۷قانون مدنی حاجت تعیین حکم نبوده چه در صورت نبودن زوج طریق حل دریافت
دوام ازدواج با زوج غائب میسر نبوده اما نسبت عدم تعیین حکمین در قسمت زوج نیز
فیصله به نقض مواجه میگردد این موضوع قابل توضیح است.

توضیح:
در مواد ( )۱۹۴الی ( )۱۹۷قانون مدنی احکام به سبب تفریق به سبب غیاب زوج تنظیم
گردیده هر گاه محاکم مبتنی برا احکام قانون مدنی حکم
صادر نماید صرف استناد به عدم تعیین حکمین موجب نقض حکم شده نمیتواند

پرسش شماره ()۲۸

طبق حکم ماده ( )۱۹۶قانون مدنی در مورد تفریق زوجه شخص محبوس قرار قضایی صادر
شود یا فیصله

توضیح

تفریق به سبب حبس زوج مندرج ماده ( )۱۹۶قانون مدنی ایجاب حکم را مینماید فیصله
صادر گردد

پرسش شماره ()۲۹

احکام مواد ( ۴۰۲و  )۲۰۵قانون مدنی با مذهب امام مالک (رح) موفق است نظر به حکم
ماده ( )۵۶اصول اساسی جمهوری دمو کراتیک افغانستان قابل تطبیق است

پرسش شماره ()۳۰

مطابق ماده ( )۲۱۵قانون مدنی در صورت وفات زوج – زوجه مستحق نفقه نمیشود ولو
حامله باشد این ماده عادالنه وضع نشده قابل تو ضیح است

توضیح

حکم ماده متذکره کامال موافق با مذهب حنفی و عادالنه میباشد چه با فوت مورث مترو که
خالی از دین و وصیت به ورثه انتقال مینماید و زوجه و حمل او از جمله کسانی است که دو
متروکه سهم ثابت دارند لهذا لزوم نفقه بر متروکه به ضرر وارثین میباشد و با این جهت
149
زوجه مستحق نفقه در متر وکه نمی گردد

پرسش شماره ()۳۱
در ماده ( )۲۱۶قانون مدنی در دعوی نفقه عدت بعد از ختم مدت عدت ساقط میشود در
حالیکه در ماده ( )۱۲۷دعوی مذکور را تا یک سال جواز داده هر دو ماده تضاد دارد
 -149صفحه  418جلد 2هدایه وصفحه 673جلد 2رد مختار

توضیح
مقصد از ماده ( )۲۱۶مطالبه نفقه عدت از زوج است که باختم عدت ساقط میشود و ماده
( )۱۲۷حالتی را پیش بینی کرده که معتده در خالل عدت از زوج مطالبه نفقه کرده اما زوج
امتناع ورزیده باشد درین صورت معتده تا یکسال حق اقامه دعوی را در محکمه دارد باین
ترتیب بین دو ماده فوق تضاد وجود ندارد

پرسش شماره ()۳۲
ماده ( )۲۱۹قانون مدنی به توضیح ضرورت دارد

توضیح

حکم ماده ( )۲۱۹با مطالعه احکام مواد (  )۲۱۸ -۲۱۷قانون مدنی افاده میکند که اقل
مدت حمل ششماه و اکثرآن یکسال می باشد اگر وضع حمل با گذشت ششماه از ازدواج
صورت گیرد طفل منسوب به زوج میباشد هر گاه زوجه در مدت کمتر از ششماه از عقد
ازدواج وضع حمل نماید در چنین حالت اگر زوج طفل را از خود بداند و اظهار نماید که
طفل از طریق زنا متولد نه شده در آن صورت مولود کمتر از شششماه نیز منسوب به زوج
میگردد و اگر زن چنین مولود را از خود نداند در آن حالت نسب طفل ثابت نمیگردد

پرسش شماره ()۳۳

در ماده ( )۲۲۰هر گاه معتده طالق و یا وفات در مدت بیشتر از یکسال از طالق و یا
وفات زوج وضع حمل نماید دعوی نسب چنین معتده قابل سمع نمی باشد مخالف صفحه
( )۲۵۲و صفحه ( )۳۳فتاوی کاملیه است

توضیح ماده ()۲۲۰
قانون مدنی موافق قول محمد بن حکم از علما مذهب مالکی است که می گوید اقصی مدت
حمل سنه قمریه است  151بدین شکل حکم مذکور موافق با احکام شریعت و ماده ()۲۱۷
قانون مدنی است

 )1( -151االحکام الشرعیه فی االحوال شخصیه صفحه ()525

پرسش شماره (: )۳۴
ماده ()238قانون مدنی حق حضانت برای زن امینه عاقله بالغه بعد از ازدواج ثانی باقی می
ماند یا خیر

توضیح :

ماده ( )۲۳۸قانون مدنی شرایط حضانت را پیش بینی کرده است و دوام حق حضانت طبق
حکم ماده ( )۲۵۱قانون مدنی به مصلحت طفل می باشد در صورتیکه ازدواج ثانی شرایط
151
متذکره را اخالل ننماید حق حضانت مادر باقی است

پرسش شماره ()۳۵

در ماده ( )۲۶۱قانون مدنی حواشی چه مفهوم دارد با مثال توضیح شود

توضیح

اصل عبارت از آباء و فرع عبارت از اوالد است پس حواشی غیر از اصول و فروع ویا به
عباره اقارب غیر از آباء و اوالد است مانند برادر -برادر زاده

پرسش شماره ()۳۶

طبق ماده ( )۲۶۶قانون مدنی نفقه اصول و فروع باختالف دین ساقط نمیگردد قابل توضیح
است

توضیح

ماده ( )۲۶۶قانون مدنی به لزوم نفقه اصول و فروع ولو که اختالف دین در میان باشد
152
موافق مذهب حنفی و مالک است

پرسش شماره ()۳۷

جز ( )۹ماده ( )۳۰۴قانون مدنی در مورد ایفا تعهدات در مترو که و یا بذمه شخص ناقص
اهلیت قابل توضیح میباشد

 -151هدایه جلد( )2صفحه ( )426باب والفقه علی المذاهب اربعه جلد 4صفحه 592
 -152حاشیه هدایه صفحه 11هدایه صفحه  212باب حضانت (وتزوجت باجنبی فانها کالمعدومیه )

توضیح
بند ( )۹ماده متذکره تعهدات ثابته بر متروکه شخص ناقص اهلیت را قبل از صدور حکم
قطعی محکمه قابل ایفای از جانب وصی ولی نمیداند هدف قانون گذار صیانت اموال صغار
و اشخاص فاقد یا ناقص اهلیت می باشد

پرسش شماره ()۳۸

حکم ماده ( )۳۳۶قانون مدنی در مورد متوفی شناخته شدن مفقود بیش از چهار سال با
شرایط افغانستان ساز گار نیست

توضیح

مستند به ماده ( )۳۳۶قانون مدنی محکمه با صالحیت در چنان مورد شخصی را حکمًا
متوفی قبول میکند و احکام متوفی در مورد آن تطبیق می گردد تحدید مدت به بیش از چهار
سال اساس شرعی داشته و نظر به سرعت وسایل ارتباط جمعی موافق شرایط روز می باشد
153

پرسش شماره ()۳۹

در ماده ( )۳۲۶قانون مدنی ذکر سایر موارد چه معنی دارد چند مثال توضیح شود و آیا
حکم محکمه به مرگ شخص در میراث و سقوط دعوی جزایی موثر است یا نه ؟

توضیح
در جمله سایر موارد – است که هالک مفقود غالباً متصور بوده ولی مدت کمتر چهارسال
باشد تشخیص این مدت به صالحیت محکمه می باشد صدور حکم محکمه با صالحیت در
قسمت مرگ حکمی شخص مستند به مواد ()۱۹۹۵و )۳۲۷قانون مدنی در میراث موثر
بوده و در قسمت سقوط دعوی جزایی احکام قانون اجرآت جزایی قابل تطبیق است چنان ه
تصویب نمبر ( )۳۲مورخ ۶ر۴ر  ۱۳۶۰شورایعالی ستره محکمه در زمینه صراحت دارد
154

 -153ردالمحتارجلد ( )3صفحه ()361
 - 154متن تصویب شورایعالی ستره محکمه
در حالیکه یک جمعیت از اهالی در اصل وثیقه شرعی تصدیق نماید که شخصی مفقود در دوره قدرت امین
سفاک به اتهام جرم سیاسی گرفتار گردیده است مراجع رسمی با صالحیت دولت نیز عدم موجودیت ویـرا

پرسش شماره ()۴۰
ماده ( )۳۶۶قانون مدنی تنها وقف کامل را به تمام ورثه اجازه داده و در صورت تقسیم علی
السویه به ورثه نقصان عاید می شود

توضیح

ماده ( )۳۶۶قانون مدنی تنها وقف تمام را به تمام ورثه اجازه داده و ماده ( )۳۶۷طریق
توزیع مناف ع اموال موقوفه را به ورثه بیان نموده که مطابق به احکام میراث صورت می گیرد
تقسیم علی السویه نمی باشد

پرسش شماره ()۴۱

در ماده ( )۴۸۰عبارت مغلق بوده اصالح شود

توضیح

هر نوع دعوی حقوق عینی مربوط به عقار مستند به ماده ( )۴۸۰قانون مدنی دعوای عقاری
شناخته میشود مثالً حق عقاریکه از ناحیه استفاده از نور آفتاب دارد ولی از طرف همسایه
دیواری اعمار میشود که نور را از عقار منع میکند درین حالت دعوای حق عینی عقار بروز
میکند هم نان دعاوی استغالل و ارتفاق و تصرف در عقار دعوای عینی عقاری است

پرسش شماره ()۴۲
فقره ( )۲ماده ( )۴۸۲مخالف پرنسیب و هم مناقض به حکم فقره ( )۲ماده ( )۳۳۸قانون
مدنی می باشد

توضیح

بین دو مواد مذکور مخالفت وجود ندارد منظور از بند ( )۲ماده ( )۴۸۲قانون مدنی اموال
شخصیت حکمی خاص فقره اخیر ماده ( )۳۳۸قانون مدنی می باشد و منظور از آن اتخاذ
بداخل محابس کشور مورد تایید قرار دهند یکی از اسباب حکم قراین قاطعه است در این صورت محکمـه
میتواند طبق روحیه ماده ( )۳۲۶قانون مدنی که چنین مشعر است (درسایر موارد تشخیص اینکه بعـد از آن
شخص مفقود متوفی شناخته میشود مفوض برای محکمه می باشد و محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات
شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید ) اجراآت و دعاوی اقامه شده را از هرنوعی که باشـد در
پرتو قانون مدنی حل و فصل نماید

تدابیر حمایوی است که دولت تا زمانیکه قانون چنان اموال شخصیت حکمی را عام قرار
نداده باشد انجام میدهد که فقره ( )۴ماده مذکور موضوع را روشن می سازد

پرسش شماره ()۴۳
ماده ( )۵۰۳قانون مدنی قابل غور است اگر معنی جمله (موجود نباشد ) عدم حضور در
محل عقد باشد منافی مواد ( )۶۴۹-۶۲۷قانون مدنی بالخاصه ماده ( )۱۳۹می باشد و اگر
معنی آن عدم تحقق یعنی نیستی کلی آن باشد بی لزوم است زیرا امثال برای صدق آن پیدا
شده نمیتواند

توضیح :

منظور از ماده فوق عدم موجودیت اجازه دهنده بصورت کلی است مثالً فروش اموال صغیر
محجور که ولی – وصی و قیم شان وجود نداشته و اجازه نداده باشد عقد باطل است و مواد
( ۶۲۷الی  ۶۴۹موارد عقد فاسد بوده که باین موضوع ارتباط دارد

پرسش شماره ()۴۴

ماده ( )۵۱۱قانون مدنی در مورد حصول علم طرف مقابل توضیح شود

توضیح :

در عقود شفوی حصول علم به اراده طرف واضیح است و در عقود به وسیله مخابره و
مکاتبه مجردوصل اظهار اراده قرینه به حصول علم است

پرسش شماره ()۴۵

در ماده ( )۵۲۹عقود اذعان توضیح شود

توضیح

قاعد تا عقد اذعان عقدی است که یکطرف تصمیم خود را در باره عوضین گرفته باشد و
طرف دیگر فقط تصمیم او را قبول و یا از عقد صرف نظر میکند مانند کرایه موتر ،کشتی و
طیاره محصول برق آب و غیره

پرسش شماره ()۴۶

آیا نیابت در عقد مندرجه ماده ( )۵۴۱-۵۳۴عبارت از وکیل است و آیا تثبیت آن به وثیقه
شرعی صورت بگیرد و یا چطور ؟

توضیح
نیابت منحصر به وکالت نبوده بلکه شامل وکالت – والیت ،قیمومیت  ،وصایت و وکالت
مسخر می باشد جز در قسمت والیت و وکالت مسخر در دیگر موارد ثبوت نیابت به واسطه
وثیقه شرعی مرتبه محکمه مربوط و یا اداره ثبت اسناد هر یک در حوزه صالحیتش صورت
میگیرد

پرسش شماره ()۴۷
مساعد قضایی مندرج ماده ( )۵۴۹قانون مدنی کدام شخص است توسط قرار و یا وثیقه
منصوب میگردد و یا از منسوبین محکمه انتخاب شده میتواند

توضیح
مساعد قضایی به هر کسی اطالق میگردد که باداشتن اهلیت حقوقی انتخاب گردد و انتخاب
آن توسط قرار قضایی صورت می گیرد  .در صورت ضرورت از منسوبین اداری قضا هم
انتخاب شده می تواند

پرسش شماره ()۴۸

ماده ( )۵۶۵توضیح شود

توضیح
غلطی  :عبارت از حالت ذهنی است که به سبب از اسباب آن شی غیر واقعی را قبول مینماید
اعم از اینکه حالت واقعی باشد یا حالت غیر واقعی بشکل یک واقعیت تصور گردد
غلط اساسی  :غلط اساسی را ماده ()۵۶۴ق – م تعریف و هم قابل تذکر است که گاهی
غلطی در ماهیت عقد یا موضوع عقد یا در سبب الزام عقد به وجود میاید مانند غلطی در
ماهیت عقد که موجر آن را اجاره دانسته و مستاجر آنرا عاریت عقیده کرده و یا اصالً
موضوع عقد قبل از عقد تلف شده باشد ویا غلطی در سبب الزام بوجود می آید مانند اینکه
ورثه به فکر اینکه مورث او برای شخصی وصیت نموده و مال موصی به را برایش تسلیم
میدارد بعدآ ثابت میگردد که اصالً وصایت مورث او باطل بوده و حایز اثر قانونی نبوده
است در هر سه حالت غلط متذکره موجب بطالن عقد میگردد و هم گاهی غلطی در
شخصیت عاقد و یا وصف آن به وجود می آید مانند اینکه شخص به فکر اینکه موصی له از
اقربای اوست وصیت مینماید بعدآ ثابت میگردد که رابطه قرابت بین شان وجود ندارد و یا

اینکه عاقد فکر مینماید طرف مقابل مهندس ماهر است با این اندیشه با او عقد استوار
میگردد بعداً ثابت میشود که طرف مقابل اصالً مهندس ماهر نه بوده است هرگاه غلطی
اساسی بوده و حسن نیت در میان نباشد البته شخص غلط شده میتواند دعوی نماید مثال آن
فروش خانه پخته که در واقع خام بوده و یا فروش دانه یا قوت که شیشه می براید

پرسش شماره ()۴۹

در ماده ( )۵۹۲قانون مدنی سبب وجیبه چگونه مخالف نظام عامه اداب عامه شده میتواند

توضیح

ماده ( ) ۵۹۲قانون مدنی با مطالعه ماده ( )۵۹۱قانون مذکور که سبب عبارت از مقصد
اصلی بوده و عقد وسیله مشروع رسیدن با آن می باشد افاده میکند که سبب وجیبه عقد باید
مشروع و مخالف نظام عامه نباشد هرگاه سبب وجیبه مخالف نظام عمومی و اداب عامه
باشد در آن حالت عقد باطل پنداشته میشود مانند خرید منزل به مقصد تاسیس قمار بازی
یااجرای فحشا یا قرار داد با عکاس به منظور عکاسی های عریان و برهنه که همه مخالف
نظام و اداب عامه می باشد

پرسش شماره ()۵۰

در ارتباط به حکم ماده ()۵۹۷قانون مدنی عقد معلق به شرط واقف و شرط فاسخ قابل
تعریف است بامثال توضیح شود

توضیح

مقصد از کلمه واقف شرطی است که از انعقاد عقد باآن موقوف است یعنی عقدی که از
طرف یک جانب عقد متوقف و معلق به شرط گردانیده شده در زمنیه با در نظرداشت ماده
( ) 617اجراآت شود مثآل اگر شخصی گفت من اگر از جالل آباد به کابل آمدم موتر ترا
خریدم طرف آنرا قبول کرد شر طدر این جا واقف است

تعریفات :
شرط واقف :

عبارت از آن شرطی است که تحقق عقد و التزام وجیبه طرفین عقد با آن موقوف باشد  .در
مثال متذکره عقد هنگامی تحقق می پذیرد که شخص مذکور از جالل آباد بیاید با تحقق
شرط مذکور بایع مکلف به تسلیمی مبیعه و مشتری به تسلیمی قیمت آن میگردد

شرط فاسخ :
آن است که زوال حق و فسخ عقد به تحقق شرط به میان می آید مثآل شخصی برای برادر
خود – منزل خویش را هبه نماید وواهب اوالد نداشته و شرط می گذارد که اگر صاحب
اوالد شدم حق استرداد مال موهو به را دارم در این حالت اگر واهب صاحب فرزند میشود
عقد فسخ میگردد – در اینجا شرط مذکور موجب فسخ بوده و به عنوان شرط فاسخ یاد
میشود

پرسش شماره (: )51

در ماده ( )611مثال چگونه میباشد .

توضیح :
شخصی یک قطعه زمین را به صورتمشروط به شرط قانونی خرید ولی زمین قبل از تحقق
شرط در اثر سیالب بکلی از بین رفت چون تنفیذ عقد ناممکن گردید تحقق شرط در زمینه
تاثیری ندارد

پرسش شماره (: )52

در ماده ( )615که میگوید یاتا مینات مدیون تنقیص و یا اصالً پرداخته نشده باشد حق تا
جیل ساقط میشود محل تطبیق این ماده فهمیده نشد

توضیخ :
در صورتیکه داین دین الزم االدای خود را نظربه خواهش مدیون تا مدتی موجل می گذارد و
بالمقابل مدیون برای داین به تضمینات قایل میشود پس اگر اموال مدیون به حکم محکمه با
صالحیت در اثر افالس او تحت حجز و مراقبت قرار میگیرد و یا قیمت تامینات تنقیص می
یابد و یا مدیون تامینات را طور یکه و عده داده نمی پردازد در این هر سه حالت تاجیل از
بین میرود.

پرسش شماره (: )53

در ماده ( )616که تاجیل دین به مرگ مدیون از بین میرود به حال ورثه گواراء نیست لهذا
قابل غورو تجدید نظر میباشد .

توضیح:
حکم ماده ( )616قانون مدنی صراحت کامل دارد چون دین بر متوفی از ترکه او پرداخته
میشود واز نظر شریعت اسالمی و قانون مدنی دین مقدم بر وصیت ومیراث است لهذا از بین
رفتن تاجیل دین در غیر از حاالت مندرج ماده مذکور غیر عادالنه تلقی نمی گردد .

پرسش شماره (: )54

ماده ( )618بامثال عملی و تطبیقی توضیح گردد

توضیح :

مثال تطبیقی ماده (.)618
شخصی ضمن عقدی که با شخص دیگر می بندد او را وارث خود قرار میدهد این عقد ذاتاً
باطل است ولی از نگاه تاویل آن به عقد و صیت در حالیکه طرفین اراده وصیت را از آن
نموده باشند صحیح شمرده میشود و کذا هر گاه شکلیات حواله صحیح نباشد حواله مزبور
دین عادی پنداشته میشود مثالً شخصی در کابل چکی را بصورت حواله به بانک به حسن
نیت به دیگری میدهد ولی شخص مذکور در بانک دارایی نه داشته باشد در این صورت
155
حواله مذکور باطل و عقد به صورت کلی دین تبارز میکند .

پرسش شماره (: )55

عقود اطالقات در ماده ( )625قانون مدنی چگونه میباشد

توضیح:

مقصد از عقود اطالقات عقودی است که هدف آن اطالق و اجازه تصرف مقابل در معقود
علیه باشد مانند وکالت – اجاره – مضاربت و غیره و مقصد از تقییدات عقودی است که
هدف آن منع و یا تحدید تصرف مقابل باشد مانند عزل وکیل وصی و حجر صبی ماذون
تعلیق عقود اطالقات حسب هدایت ماده فوق به شروط متناسب و غیر متناسب صحیح است
ولی شرط غیر مناسب ملغی قرار داده میشود .
جهت توضیح بیشتر مطلب باید خاطر نشان کرد که :
فقها عقود را به اعتبار آثار آن به هفت قسم تقسیم کرده اند :
 -155الوسیط فی نظریة العقد ج اول صفحه 418

 -1معاوضات عام است که معاوضه مال به مال یا مال به منفعت یامال به منفعت یامال به
غیر مال مثل یک حق از حقوق باشد مثال اول بیع – دوم اجاره – سوم نکاح و خلع-
 -2تبرعات – مثل هبه – وصیت وقف – ابراء و غیره .
 -3تبرع ابتدائ و معاوضه انتها مثل قرض – کفاله و حواله به امر اصیل و محیل .
 -4اسقاطات که آن دوقسم است اسقاط محض که هیچ شبه تملیک را نداشته باشد مثل
طالق و عتاق و تسلیم شفعه ویا و صف شبه تملیک را داشته باشد مثل وقف و ابراء از دین.
 -5اطالقات که در آن تصرف بعد از منع جواز داده میشود مثل وکالت اذن به تجارت برای
صبی ممیزقضا ء.
 -6تقییدات که در آن بعد از اطالق منع و تقیید به عمل آمده باشد مثل عزل وکیل –عزل
قاضی ،حجر صبی ماذون به تجارت .
 -7التزامات مثل و دیعت یا کفالت و حواله که بدون اجازه اصیل و محیل باشد .

پرسش شماره (: )56

حکم ماده ( )674قانون مدنی در روشنی حکم مندرج صفحه ( )18کتاب البیع هدایه
توضیح گردد.

توضیح :
متصرف کسی است که صالحیت انتقال ملکیت را حایز باشد .
حکم ماده ( )674قانون مدنی بامسایل فقهی موافق است زیرا و قتی خیار تعیین برای
متصرف یعنی بایع باشد و مشتری اشیای مورد خیار را قبض نموده باشد در صورتیکه یکی از
آن اشیا هالک می شود شیء هالک شده به صفت امانت در نزد مشتری به حساب متصرف
یعنی بایع میباشد عین مطلب از مالحظه مسایل مندرج صفحه ( )18جلد ( )3کتاب البیع
هدایه نیز استنباط می گردد

پرسش شماره (: )57

خلف عام و خلف خاص مربوط ماده ( )691قانون مدنی توضیح شود .

توضیح :
وارث برای مورث خلف عام و مشتری برای بایع خلف خاص میباشد .

پرسش شماره (: )58
مفاد ماده  719قانون مدنی قابل توضیح است .

توضیح :

این ماده از ماده ( )68مجلة اال حکام گرفته شده .
آگاهی از امور باطنی و قصد ذهنی مشکل بوده و در چنین موارد دالیل ظاهری وسیله معرفت
و شناخت امور باطنی میگردد مثالً:در جرم قتل عمد – استعمال سالح ناریه دلیل عمد
شناخته میشود .
یا اقدام به تداوی و ترمیم مال معیوب دلیل رضا به عقد آن تشخیص میگردد .
یا اعالم به مردم از دریافت مال لقطه دلیل گرفتن مال لقطه بمنظور رد به مالک دانسته
156
میشود

پرسش شماره (: )95

ماده ( )724قانون مدنی در ضمن ارایه مثال قابل توضیح پنداشته میشود .

توضیح :

ماده ( )724قانون مدنی از ماده ( )41مجلة اال حکام گرفته شده مثالً اگر مقر بگوید که
اگر اول ماه فرا رسید تو نزد من هزار افغانی داری در اینجا دیده میشود که حقیقت اقراربه
بدین است و به شرط ورود اول ماه این اقرار مشروط باطل بوده ترک میگردد  .ولی در
عرف از چنین اقرار به دین موجل تعبیر میگردد در اینجا به عرف عمل گردیده اقرار مقربه
دین موجل شناخته میشود .

پرسش شماره (: )61
در ماده ( )747ق  ،م برای اقاله مدت معین در قانون تصریح نشده قابل غور دیده میشود

توضیح :

چون ماده  747مالحظه گردید اقاله به رضای طرفین بوده بنا بر آن ایجاب تحدید میعاد را
نمی کند .

 -156مجله وشرح سلیم باز صفحه ()48

پرسش شماره (: )61
در ماده ( )756معلوم نیست که کدام نوع عقد ایجاب جایزه را می نماید .

توضیح :

مصداق ماده ( )756در یک یا چند نوع عقد و یا عمل منحصر نبوده در جمیع عقود و
اعمالی که مخالف آداب عامه و نظام عامه نباشد و قانون آنرا حمایت کند قابل اجرا است .

پرسش شماره (: )62

در ماده ( )762جبران خساره صغیر ممیز و یا غیر ممیز از خود او گرفته میشود ولی در
ماده ( )791از مال پدر و پدرکالن گرفته میشود ظاهراً تناقض دارد .

توضیح :
در ماده ( )762حالتی پیش بینی شده که قصور متوجه ولی طفل نبوده و پدر کالن رعایت
الزم را به خرچ داده و در ماده ( )791حالتی پیش بینی شده که پدر و پدر کالن در رعایت
مقصر باشند چنان ه از جمله اخیر ماده متذکره نیز عدم تضاد مبرهن میگردد .

پرسش شماره (: )63

ماده ( )765قانون مدنی با ماده ( )818آن توفیق داده شود.

توضیح :
بین ماده ( 765و )818هی گونه تضاد وجود ندارد زیرا ماده ( )765از رد مال مغصوبه و
جبران خساره که در اثر غصب با آن رسیده باشد بحث میکند و ماده ( )818از اتصال غیر
قابل انفکاک ملک یک شخص با ملک شخص دیگر بحث نموده است که هر دو موضوع
از یک دیگر کامالً متمایز میباشد و تضاد در آن به مالحظه نمیرسد .

پرسش شماره (: )64
 -1مواد ( )774و ( )778قانون مدنی مخالف اساسات شریعت است زیرا در اساس
شریعت در هم و مورد ارش یا حکومت عدل یا دیت تعیین شده و اگر منظور از جبران
خساره عالوه بر دیت و غیره باشد دور از عدالت به نظر میرسد .
 -2مطابق ماده ( )775قانون مدنی "الزم " گردانیدن ضمان نفقه باز ماندگان مقتول قابل
توضیح است .

توضیح :
در هر دو بند پرسش چنان فکر شده که لزوم جبران خساره وارده و یا تکلیف قاتل بضمان
نفقه اشخاصیکه مقتول در زمان حیات نفقه شان را به دوش داشت با اساسات شریعت توافق
ندارد در حالیکه چنین نیست بلکه استیفای قصاص و یا دیت حق ورثه مستحق االرث مقتول
است و خساره وارده میتواند غیر از حالت قتل در حالت ضرب و جرح تنها نیز متحقق
گردد از ناحیه دیگر در ماده ( )775قانون مدنی لزوم نفقه اشخاصی پیش بینی شده در زمان
حیات به دوش متوفی بوده این اشخاص میتواند از جمله ورثه مستحق االرث و غیرآن که
مقتول در زمان حیات تکفل اعاشه آنها را داشت بوده باشد .
قانون مدنی عالوه بر حق قصاص یا دیت مستفاد از ماده اول قانون جزاء قاتل را به جبران
خساره و مکلف به تادیه ضمان مدنی نیز شناخته است و کدام منافات با اساسات شریعت
ندارد .

پرسش شماره (: )65

در فقره اول ماده ( )778قانون مدنی ضرر معنوی چطور سنجش شده میتواند .

توضیح :

وکیل مدافع بسیار فهمیده و حقوق دان که از موکلین خود با نهایت درایت و امانت داری
دفاع مینماید ماهانه هزار افغانی در آمد دارد .
از مدتی غائب ووکیل دیگر به نام و عنوان او به مدافعه پرداخته که از نگاه سطح دانش و
معلومات به پایه او نبوده و این حرکت به شهرت و حیثیت معنوی او ضرر وارد مینماید
وکیل مدافع اولی حق دارد از نگاه ضرر معنوی جبران خساره را از محکمه مربوط تقاضا
نماید .
بابکار بردن عالیم تجارتی که ضرر معنوی را وارد می سازد باین معنی که یک عالمه تجارتی
ثبت شده شخص توسط شخص دیگری در یک مال التجاره بکار برده شود یا سرقت اثر
مولفی توسط شخص دیگر که در این موارد ضرر معنوی تولید مینماید در چنین احوال
سنجش ضرر مربوط به مطالبه مدعی متضرر و اطمینان محکمه از نگاه تامین عدالت است
ضرر معنوی شامل حاالت دیگری هم میباشد مثالً تجاوز به عقاید – افکار – عفت یا صدمه
به احساسات و عواطف در اثر مرگ و یا جرح شدید اقرباوهم معیوبیت که متوجه متضرر می

گردد به ذات خود در پهلوی ضرر مادی – ضرر معنوی هم نهفته دارد هم نان درد و تالم
فزیکی ناشی از زخم یا لطمه بر زیبایی و چهره شامل ضرر معنوی میباشد.

پرسش شماره (: )66
ماده ( )791و ( )787قانون مدنی باهم تناقض دارد .

توضیح :

در ماده ( )787قانون مدنی اصل مسوولیت شخص توضیح گردیده و اینکه هر شخصی
واجد اهلیت حقوقی شخصاً از عمل خود مسوولیت دارد واضح بوده قابل بحث نمیباشد و
لی در ماده ( )791قانون مدنی از مسوولیت شخص ناشی از اعمال غیر بحث و منظور
اشخاص فاقد و ناقص اهلیت میباشد و آن ه و موجب مسوولیت شخص گردیده تعهد او ویا
حکم قانون است .
پرسش شماره (: )67
مصلحت شخص ثالث در ماده ( )712قانون مدنی توضیح شود

توضیح:
شخص منزل خود را به فروش می رساند با تعهد اینکه خریدار کرایه نشین منزل را تا ختم
قرارداد کرایه خارج ننماید در این عقد تعهد عدم اخراج کرایه نشین عبارت از منفعت
شخص ثالث است.

پرسش شماره (: )68

در ماده ( )813قانون مدنی وجیبه طبیعی چه نوع و جیبه میباشد توضیح شود.

توضیح :
و جیبه طبیعی عبارت از مکلفیت اخالقی است که در آن احساس مدیونیت ذمه و جود
داشته و مدیون بدون داشتن مسوولیت مدنی به رضائیت خویش به تنفیذ آن مبادرت می
ورزد .
مثآل مدیون بعد از انجام سوگند قاطع به عدم لزوم تادیه دین دائن به ذمه اش از مسوولیت
مدنی مبری شناخته میشود به آنهم اگر مدیون دین ذمت خویش را به موجب احساس
مدیونیت می پردازد و جیبه طبیعی شمرده میشود .

پرسش شماره (: )69
صورت تطبیق ماده ( )815توضیح شود.

توضیح :

به مالحظه ماده متذکره متعهد مکلف است تامین شیء تعهد شده را برای داین تسلیم نماید و
اگر تسلیم عین مشکل و با نا ممکن باشد در این صورت متعهد به تعویض مالی مکلف
میگردد مشروط بر اینکه این امر به ضرر کلی جانب مقابل یعنی دائن مفضی نگرددالبته در
این مورد قاضی صالحیت دارد تاضرر جانبین را در نظر گرفته به اساس قاعده کلیه ماده
( )27مجلة االحکام (الضرر االشد یزال بالضرر االخف ) اجراآت نماید . 157

پرسش شماره (: )71
ماده ( )817با مثال توضیح گردد.

توضیح :

احمد باالی محمود یک پایه رادیوی فلپس را در مقابل قیمت معین به فروش رسانید برای
انتقال این حق الزم است تا احمد رادیوی مبیعه را با در نظر داشت مشخصات آن آماده
تسلیم بگرداند .
در غیر آن محمود میتواند به اجازه محکمه از رادیو های احمد یک پایه رادیوی نوع متذکره
را اخذ نماید .

پرسش شماره (: )71

ماده ( )832قانون مدنی قابل توضیح پنداشته میشود .

توضیح :
شخصی از یک بانک یک میلون افغانی مدیون است و در عین حال مدیون یک سرای
تجارتی دارد اما آنرا قفل نموده و از فعالیت مانده است .
داین (بانک ) حق دارد با رعایه احکام سایر قوانین سرای را به تصرف آورده و حقوق مدیون
را به حساب او استعمال نماید مشروط باینکه داین ثابت نماید که عدم استعمال آن از طرف
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مدیون سبب افالس مدیون و یا زیادت افالس او میگردد و در این حالت ابالغ به مدیون
ضرور نیست ولی در صورت بروز دعوی مدیون باید به حیث خصم پذیرفته شود .

پرسش شماره (: )72
جریده رسمی مندرج ماده ( )849کدام جریده است .

توضیح :

جریده رسمی در اصطالح حقوق (قانون جریده رسمی ) در جوکات و زارت عدلیه فعالیت
دارد – قوانین فرامین – مصوبات و اعالنات رسمی و غیره را نشر مینماید

پرسش شماره (: )73

متن پشتو و دری ماده ( )851قانون مدنی با یک دیگر متضاد به نظر میرسد .

توضیح :

متن پشتوی ماده متذکره صحت است در طبع بعدی متن دری مطابق با آن تصحیح شود .

پرسش شماره (: )74
بند اول ماده ( )888قانون مدنی با ماده  876و بند اول ماده ( )891آن شکالً تضاد دارد
 .در ضمن مثال توضیح شود .

توضیح :
بند اول ماده ( )888قانون مدنی با بند اول ماده  876قانون مدنی منافات ندارد چه ماده
( )876در مورد دائینین متضامن بحث میکند و ماده ( )888راجع به مدیونین متضامن که
درین دو ماده موضوع ابراء مطرح بحث میباشد و ماده ( )891از حکم بحث میکند که
حکم مزبور با ابراء فرق دارد بنابر آن کدام تضاد در میان مواد مزبور دیده نمیشود.

پرسش شماره (: )75

کلمه ( تجدید ) در ماده ( )897توجیه توضیح شود .

توضیح :

مقصد از تجدید درماده متذکره از عبارت از تجدید داین یا مدیون است .
مثال :
احمد از محمود مدیون است و محمود با حامد که شخص ثالث است موافقه مینماید که قایم
مقام احمد گردد.

در اینجا حامد مدیون جدید است و با تجدید مدیون ذمه مدیون اولی فارغ میگردد.

پرسش شماره (: )76
ماده ( )913قانون مدنی با ارایه مثال قابل توضیح است .

توضیح :

متکی به حکم ماده ( )913قانون مدنی هر شخصی که غیر از مدیون که به اداء دین بپردازد
بجای دائن قرار می گیرد مورد آن نظر به فقرات چهار گانه ماده مذکور متعدد است مثال
ذیل یک مورد را توضیح مینماید :
حامد و محمود باالی احمد دین دارد و در عین حال یک دین از طرف احمد نزد حامد به
تضمین داده شده بود و دین حامد نسبت به دین محمود مقدم تر است در این صورت
محمود که دائن ثانی احمد است و کدام تضمین از احمد نزد او نیست به موافقه احمد دین
او را اداء میکند البته مطلوب او این است که همان تضمین را بدست آرد و در مقابل
مجموع دین او بذمه احمد تضمین شمرده خواهد شد و همین محمود در قسمت اندازه دین
اداء شده برای حامد قایم مقام حامد گردید.

پرسش شماره (: )77

در بند  2ماده ( )921قانون مدنی دین معجل و یا موجل که موعد تادیه دین رسیده باشد
مدیون به تادیه فوری دین مکلف است با حکم ماده ( )853قانون مدنی منافات دارد تادیه
فوری دین چگونه محقق شده میتواند .

توضیح :

بین حکم مواد فوق منافات وجود ندارد چه در بند ( )2ماده ( )921قانون مدنی مکلفیت
مدیون در تادیه فوری دین معجل ودین موجل تنظیم شده که موعد پرداخت آن رسیده باشد .
در ماده ( )853و جایب امین به اداره اموال مدیون محجور و مفلس تنظیم شده که دو
موضوع از هم جدا میباشند.

پرسش شماره (: )78
حکم ماده ( )944قانون مدنی در ضمن مثال توضیح شود

توضیح :

حکم ماده ( )944قانون مدنی ذیالً توضیح میگردد:

مثال فقره دوم که در واقع مورد تطبیق فقره اول را توضیح نموده قرار ذیل است :
احمد باالی محمود دین دارد و محمود باالی حامد مبلغ یکهزار افغانی دین دارد که احمد
همان دین را که محمود باالی حامد دارد تحت حجز دین خود قرار میدهد بعداً حامد نیز
باالی محمود یکهزار افغانی دین پیدا میکند در این صورت حامد نمیتواند دین احمد را که
باالی محمود دارد مقاصه نماید زیرا این مقاصه ومجرایی به ضرر احمد که شخص ثالث و
عاجز است تمام میشود :

پرسش شماره (: )79
در ماده ( )947قانون مدنی صفات داین مدیون چگونه در یک شخص جمع میشود .

توضیح :

مورث در حال حیات باالی وارث دین دار دوغیر از مدیون وارث دیگر نیز دارد .
در صورت فوت مورث وارث مدیون در برابر سایر ورثه مدیون است و در قسمت سهم خود
که از مورث به ارث مانده بنابر استحقاق در ارث مجازاً داین است در چنیین حالت به اندازه
158
ذمه خودش دین ساقط میگردد.

پرسش شماره (: )81
در ماده ( )958ابراء از حقوق ثابت مجاز پنداشته شده پس معلوم میشود که ابراء از حقوق
غیر ثابت جواز ندارد اگر در این مورد ماده ( )1563مجله رعایت شود بهتر است .

توضیح :

ماده ( )958قانون مدنی ابراء از حقوق ثابت را بیان داشته و مثال آن ابراء زن مطلقه از
نفقه ایام عدت بعد از تعیین میباشد و موافق ماده ( )1563مجلة االحکام است .

پرسش شماره (: )81

بین جز اول ماده ( )965و جزء ( )2ماده ( )971توفیق داده شود بین جزء ( )2ماده
( )965و جزء  2ماده ( )971در حصه اعتبار وعدم اعتبار مرور زمان تناقص دیده میشود .
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توضیح :
جز( )1ماده ( )965قانون مدنی و جز ( )2ماده ( )971قانون مذکور در مورد اینکه حق
مرور زمان ساقط نه می گردد توافق دارد .
جز ( )2ماده ( )965قانون مدنی که مطالبه حق را به طور مطلق بعد از مرور پانزده سال
ساقط میداند با حکم فقره ( )2ماده  971قانون مذکور که عدم مطالبه حق مستند به سند
تحریری را نیز بعد از مرور پانزده سال ساقط میداند تناقض ندارد زیرا مرور زمان پانزده سال
یک بار دیگر موجب سقوط مطالبه حق دانسته شده ولی قبول عذر معقول در فقره ( )2ماده
( )971قانون مدنی به اعتبار آن است که حق مندرج فقره مذکور مستند به سند تحریری
میباشد .

پرسش شماره (: )82
قسم مندرج در ماده ( )969قانون مدنی از لحاظ اثرات آن قابل غور می باشد .

توضیح :

منظور از عدم سمع مندرج در ماده فوق به لحاظ نقصان دعوی نیست تاقسم توجیه شده
نتواند در مورد ماده ( )969قسم متوجه مدعی مرور زمان برای اثبات ادعایش بوده که بعد
از قسم مدعی مرور زمان که مدعی دفع است دعوی مدعی اصل را ردو بعدم سمع مواجه
میگردد.
و هم توجیه قسم متممه به نایب از قبیل وارث مدیون – ولی  ،وصی و قیم در مورد متذکره
159
ماده ( )969که دفاع مینماید صورت گرفته میتواند و نکول نیز بر آن مرتب میگردد .

پرسش شماره (: )83

مواد ( )971-968-967متناقض میباشند .

توضیح :

طوریکه مواد فوق الذکر مالحظه میشود ماده ( 967با مواد  968و  )971تناقص ندارد و
در بین مواد ( 968و  )971که اولی ادامه کار داین را منافی انقضای میعاد نمیداند و دومی
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آغاز مدت مرور زمان ماده ( )967را از ختم و ظیفه وانمود میکند بااینکه مخالفتی به نظر
نمیرسد اما با ارایه مثال آتی تشویش تناقض اندیشه رفع میگردد
مثال :
مالک فابریکه با شخصی به صفت کار گر از قرار فیماه یکهزار افغانی معاش قرار داد میکند
بعد از جریان کار معاش یکماه مذکور به ذمه مالک باقی میماند گرچه وظیفه کارگر در
فابریکه ادامه دارد مرور زمان مطالبه این حق از تاریخ ختم همان ماه آغاز می یابد.

پرسش شماره (: )84
فقره ( )2ماده  971قانون مدنی در مورد حجت شرعی مبنی بر اقرار به دین شامل مرور
زمان میگردد یا خیر .

توضیح :
اقرار به دین مندرج حجت شرعی طبق حکم فقره ( )1ماده ( )965قانون مدنی به مرور
زمان ساقط نمی گردد.

پرسش شماره (: )85
ماده ( )981قانون مدنی حکم میکند که محکمه نمیتواند مستقیماً نسبت مرور زمان از
استماع دعوی امتناع ورزد مگر به اساس مطالبه مدیون یا داین یا هر شخصی که مصلحت
وی در مطالبه متصور باشد.
در صورت که از دعوی مدعی مرور زمان واضح شود و یا در اثر تذکر محکمه واضح شود
عذر قانونی نه داشته باشد محکمه چه اجراآت کند.

توضیح :

اساساًحق به مرور زمان ساقط نمی گردد چنان ه ماده ( )965قانون مدنی با آن صراحت
دارد پس با وجود مرور زمان اگر مدعی علیه بحق اقرار کند محکوم علیه قرار میگردد.
لهذا در جاییکه سقوط حق موضوع بحث نبوده بلکه سقوط دعوی به مرور زمان مورد بحث
باشد و قانون استناد به مرور زمان را از جانب داین یا مدیون ویا شخصیکه مصلحت او در
مطالبه متصور باشد منوط گردانیده باشد محمکه مکلف به تعمیل حکم قانون بوده و در مورد
ماده ( )981محکمه طبعاً حکم ماده مذکور را تطبیق و خود محکمه نمی تواند به اتکاء

مرور زمان و بدون مطالبه و استناد داین مدیون و شخص سوم ذیصالح دعوی را بعدم سمع
فیصله کند.

پرسش شماره (: )86
بین بند ( )1ماده ( )1113و بند ( )2ماده ( )1211قانون مدنی توافق داده شود .

توضیح :

بین بند اول ماده ( )1113و بند ( )2ماده مذکور تضاد وجود ندارد و اشتباه محکمه از
اینجا منشاء گرفته که صغیر ممیز در عین حالت محجور هم میباشد در حالیکه حجر شرایط
جداگانه دارد .
چنان ه ماده ( )1311از صلح صغیر ماذون به تجارت صحبت میکند چه وقتی صغیر ممیز به
تجارت اجازه داشته مانعی ندارد که در صورت تحقق شرایط خاص که ماده ( )1311آن را
پیش بینی کرده با جانب مقابل مصالحه نماید و هکذا فقره ( )2ماده مذکور اقرار صغیر ممیز
را که ماذون باشد صحت دانسته است .

پرسش شماره (: )87
ماده ( )1112قانون مدنی قابل غور عمیق است زیرا توجیه قسم اگر دو جانبه باشد یعنی
مدعی بتوان به منکر قسم را متوجه و منکر نیز بتواند در زمینه به مدعی قسم راتوجیه نماید
مخالف حدیث شریف (البینة للمدعی و الیمین علی من انکر ) میباشد .

توضیح :

البینه للمدعی والیمین علی من انکر – توجیه قسم بیک دیگر که به موجب حکم ماده
( )1112قانون مدنی جایز شمرده شده مشروط به اذن محکمه میباشد ودر حالی صورت
میگیرد که مدعی از حق توجیه سوگند به مدعی علیه تنازل نموده و خود به اداء سوگند رضا
داده باشد .

پرسش شماره (: )88
توجیه قسم قاطع مندرج در ماده ( )1113در واقعه مخالف نظام یا اداب عامه یعنی چه .

توضیح :
هرگاه طرفین عقد بربح بیشتر از حد معین قانون توافق نمایند و نزاعی از این ناحیه نشئات
کند چون عقد مخالف نظام عامه است توجیه قسم قاطع بطرف مقابل جواز ندارد.
هم نان در نزاع ناشی از عقد یکه در مورد گرفتن عکسهای برهنه بین عکاس و طرف مقابل
او بوجود آمده توجیه قسم جایز نمی باشد زیرا عقد مخالف آداب عامه است .

پرسش شماره (: )89
ماده ( )1115با مثال توضیح گردد.

توضیح :

مثال ماده فوق :
رد قسم از جانبیکه قسم به او متوجه میشود در موضوعات صورت گرفته میتواند که به
اشتراک طرفین انجام شده باشد مانند بیع و اجاره و غیره و اگر از یک جانب باشد مانند
غصب در آن صورت رد قسم به مدعی شده نمیتواند.

پرسش شماره (: )91

به مقصد درک سالم ماده ( )1121قانون مدنی مثال عملی ارایه گردد.

توضیح :
سارق در برابر دعوی مسروق منه که دعوی مبلغ یکصد هزار افغانی مال مسروقه را نموده
بود سوگند نموده بعداً به جرم خود اعتراف کرده در چنین حالت مسروق منه بر عالوه
استحقاق رد مال مسروقه مستحق جبران خساره نیز بوده میتواند .

پرسش شماره (: )91

یمین متمم مندرج در ماده  1123قانون مدنی منحصر به دو مورد بوده در حالیکه شرعاً
موارد زیاد دارد.

توضیح :

حکم ماده ( )1123قانون مدنی در مورد توجیه یمین متمم منحصر به دو مورد نمیباشد و
مطابق به حکم ماده ( )56اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان در مورد یکه ایمان

متمم در قانون پیش بینی نکرده باشد وشریعت آنرا پیش بینی کرده باشد از طرف محکمه
قابل توجیه است .

پرسش شماره (: )92
طبق ماده ( )1125قانون مدنی شهادت شهود در حالیکه قیمت مدعی بها از هزار افغانی
متجاوز و یا غیر معین باشد جواز ندارد باید در این مورد تجدید نظر شود .

توضیح :
طوریکه ماده ( )1125قانون مدنی مالحظه میشود شهادت بحیث یک دلیل اثبات شناخته
شده و در ماده متذکره اثبات تصرف قانونی قید گردیده واین قید عقودی را در برمیگیرد که
با اراده طرفین قابل انعقاد است – قانون گذار در این موارد در اثبات دعوی سبق سند زا
پيش بيني كرده است تا متعا قدان هنگام تصرف قانوني سند تعاطي نمايند و موارديكه تعاطي
سند متعذر باشد و شهادت بايد سمع گردد در ماده ( )1131تنظيم گرديده است از جانبي
در حادثه حقوقي مثال غصب قبول شهادت بدون سبق سند هم در پيشگاه محاكم صورت
گرفته مي تواند –كه بنابر داليل فوق حكم ماده(  )1125قانون مدني با مورد ديده ميشود.

پرسش شماره (:)93

مواد(  1126الي  )1131قانون مدني تحت عنوان شهود قابل توضيح ديده ميشود .

توضيح:
 :1ماده(  )1126از قيمت تصرف بحث نموده و منظور از تصرف اراده ايست كه منتج به
يك نتيجه قانوني ميشود و ارزش آن از حين صدور اين اراده حساب ميشود و اگر شي مورد
تصرف و اراده ارزش بيشتر از هزار افغاني داشته باشد و از ملحقات مربوط به اصلنشئات
كرده باشد مثالً ميوه از درخت حمل از حيوان در اين صورت ها اثبات به شهادت كافي
شمرده ميشود.
 :2در ماده( )1127در صورتيكه دعوي مثالً شامل بيع و اجاره وغيره باشد در صورتي
اثبات به شهادت كافي شمرده ميشود كه قيمت هر جز متجاوز از هزار افغاني نباشد .
 :3ماده( )1128از مواردي بحث ميكند كه با اينكه قيمت مدعي بها از هزار كمتر باشد
نظر به تقيدات قانوني اثبات به شهادت در آن كافي شمرده ميشود .

 :4مواد ( )1129و( )1131از حالتي بحث ميكند كه شهادت متكي به سند تحريري باشد
و شرايط قبول چنين شهادت در دو ماده متذكره تنظيم گرديده است و مكلفيت به تحرير
161
سند نيز يك امر شرعي است كه از آيه مداينه واضح است .

پرسش شماره (:)94

در ماده ( )1131قرينه قانوني و در ماده ( )1134قرينه مستنبطه از دعوي توضيح شود .

توضيح:
هدف از قراين قانوني مواردي است كه در مواد ( 163و  )173اصولنامه اداري به ارتباط
مواد ( 1741و  )1659مجله االحكام پيش بيني گرديده و قرايني كه در جريان محاكمه و
دفع دعوي به ظهور مي پيوند قراين مستنبطه دانسته ميشود و يا به عباره ديگر به سويه قانوني
پيش بيني نشده ولي در جريان محاكمه به ميان مي آيد.

پرسش شماره(:)95

در ماده ( )1159لفظ ضرر بايع زايد است زيرا خودش قانع مي باشد.

توضيح:

قسميكه ماده ( )1159مالحظه مي شود در متن پشتو غلط طباعتي آمده متن دري آن درست
است زيرا به متن عريس موافق مي باشد و ماده متذكره به مثال ذيل توضيح شده ميتواند .
مثال:
شخصي يك حصه مشاع را از رقبه زمينيكه تعميري باالي آن وجود دارد به فروش ميرساند
در هنگام افراز تعمير در قسمت مبيعه واقع ميگردد چون بايع به تسليمي مبيعه مكلف مي
باشد بايد تعمير تخريب گردد اين عقد درست نيست زيرا تخريب به ضرر بايع است.

پرسش شماره (:)96

در ماده ( )1171قانون مدني دعوي شخص ثالث به اعتبار اسناد عرفي قابل سمع مي باشد
يا چطور ؟
 -161ياايها الذين امنو اذا تداينم بدين( .االيه)

توضيح:
اگر عقد بيع ثبت نشده باشد ولي مندرجات سند عرفي را بايع و مشتري تاييد نمايند دعوي
شخص ثالث سمع ميگردد .
ماده()995قانون مدني .

پرسش شماره (:)97

بين جز ( )2و ماده ( )1195و جز ( )1ماده ( )1196تبايني وجود دارد با مثال توضيح
شود.

توضيح:

جز ( )2ماده ( )1195از موضوع ارتفاق و جز ( )1ماده ( )1196از استحقاق عين مبيعه
بحث ميكند – اينك مثال ازهردو ارايه ميشود:
مثال جز ( )2ماده (:)1195
شخصي حويلي خود را باالي ديگري به فروش ميرساند ولي حق ارتفاق شخص ثالث در آن
نيز واضح مي باشد و يا بايع از حق ارتفاق شخص ثالث براي مشتري متذكر ميشود در هر
دو صورت موضوع ضمان خود به خود از بين ميرود.
مثال جز ( )1ماده (:)1196
شخصي باالي ديگري يك در بند حويلي خود را به فروش رسانيد بعدا حويلي فروش شده به
استحقاق برده شد اگراستحقاق ناشي از فعل خود بايع باشد مثالً بايع قبالً حويلي متذكره را
باالي كسي به فروش رسانده باشد در اين صورت بايع ضامن بوده اگر چه موافقه بعد م
ضمان گرفته باشد.

پرسش شماره (:)98
ماده ( )1151قانوني مدني قابل توضيح پنداشته ميشود.

توضيح:

در صورتيكه مشتري بيع وفا شرط گذارد كه بايع پولش را حين فسخ به مفاد مسترد كند و يا
مبيعه به هر صورتيكه باشد در حيازت او باقي بماند چون درهردو صورت عقد مذكور ظاهراً
بيع وفا و در واقع متضمن رهن حيازي است لذا در هر دو صورت بيع و رهن هر دو باطل

ميگردد .زيرا در هر دو صورت شرط مذكور مخالف مقتضي عقد بيع و رهن بوده و با
ماهيت عقود متذكره سازگاري ندارد.

پرسش شماره (:)99
مواد ( )1165و ( )1166قانون مدني با مثال توضيح گردد.

توضيح:

ماده ( )1165قانون مدني صراحت كامل دارد زيرا بحث متذكره بيع متروكه را بدون
تقصيل مشتمالت آن مجاز قبول كرده.
ماده ( )1165و ( )1166صورت حل محاسبات را كه بين بايع و مشتري از چنان عقدي
نشات كند پيش بيني كرده است.
مثال ماده (:)1165
وارث متروكه پدرش را باالي شخصي به فروش رسانيد بعدا وارث يك مقدار دين متعلق به
متروكه را به دست آورد به رد آن براي مشتري مكلف مي باشد مگر اينكه موافقه طور ديگر
باشد.
مثال ماده (:)1166
وارث متروكه پدرش را باالي شخصي به فروش رسانيد پس اگر وارث يك مقدار دين متعلق
متروكه پدرش رد ادا كرده باشد مشتري به رد آن براي وارث مكلف مي باشد .

پرسش شماره (:)111
بند ( )2ماده ( )1314قانون مدني در ضمن مثال قابل توضيح است .

توضيح:

مثال بند ( )2ماده( ) 1314قانون مدني .
احمد مدعي_محمود مدعي عليه و مدعي بها زمين – در نتيجه مصالحه به موتر كه قيمي
است صورت گرفته و موتر بدل صلح كال يا قسماً تلف و يا باستحقاق برده شد در اين
حالت اگر صلح از اقرار باشد مدعي به تمام يا قسمتي از مدعي بها كه زمين است رجوع
ميكند و اگر صلح از سكوت يا انكار صورت گرفته باشد به مخاصمه رجوع ميگردد.

پرسش شماره (:)111

ماده ( )1315قانون مدني قابل توضيح است .

توضيح:
ماده ( ) 1315قانون مدني قسمتي از نتايج حقوقي صلح را پيش بيني ميكند اگر صلح به يك
حصه از موضوع نزاع واقع شود .صلح نسبت به حقوق شمول بوده چون انتقال صورت
نگرفته صلح اثر كاشف دارد نه موجد يعني حق شفع در آن جاري شده نميتواند و هر گاه
صلح به غير از مدعي بها صورت گيرد مثالً دردعوی زمین مصالحه به حولی صورت گیرد
اين صلح اثر موجده دارد يعني حق شفع در حويلي مصالح عليها جاري شده ميتواند.

پرسش شماره (:)112

اجازه باطني در ماده ( )1379قانون مدني توضيح گردد.

توضيح:
در صورتيكه اجاره گيرنده مال اجاره شده را به شخصي ديگر اجاره دهد اين عقد اجاره
باطني است .

پرسش شماره (:)113
تنازل از اجاره باطني مندرج در موارد ( )1379الي ( )1384توضيح شود :

توضيح:

در موارد تنازل از اجاره باطني كه از ماده ( )1379آغاز و به ماده ( )1384خاتمه ميابد
بايد توضيح نمود كه در ماده ( )1379اجاره گيرنده حق دارد از اجاره براي شخص ديگر
بگذرد يا عين اجاره را براي شخص ديگري به اجاره بدهد كه از اولي به نام تنازل و از دومي
به نام اجار باطني ياد شده و اگر موافقه طور ديگري باشد و در قرار داد توضيح شده باشد
كه مستاجر حق تنازل و يا حد عین ماجوره را به دیگری اجاره ندهد دراین حالت
مستاجرحق تنازل ویااجاره باطني را از دست ميدهد .
مثال در مورد ماده ( )1381قانون مدني:
منع كردن اجاره گيرنده از اجاره باطني مستلزم منع از تنازل و عكس آن مي باشد .مثال
:هرگاه موجر مستاجر را از دادن اجاره به ديگري منع نمايد اجاره گيرنده نميتواند از اين
عقد به ديگري تنازل نمايد .هم نان به صورت معكوس اگر موجر مستاجر را از تنازل اجاره
منع نمود اين منع مستلزم منع اجاره باطني نيز شناخته ميشود يعني اجاره به ديگري  .اما اگر
اجاره مخصوص به اجاره عقاري باشد كه در آن دستگاه صناعتي يا تجارتي بنا گردد و لو كه

مستاجر از اجاره باطني و تنازل ممنوع گرديده باشد ميتواند دستگاه را به فروش برساند كه
در اين صورت با وجود شرط مانع به حكم ضرورت محكمه به بقاي اجاره به دست مشتري
با رعايت فقره اخير ماده( )1381قانون مدني حكم مينمايد.

پرسش شماره (:)114

بين مواد ( )1393و ( )1396قانون مدني تضاد وجود دارد توفيق داده شود.

توضيح:
ميان ماده ()1393و ( )1396قانون مدني تضاد وجود ندارد چه در ماده ( )1393قانون
مدني مطالبه فسخ اجاره از طرف اجاره دهنده منع قرار داده شده ولي در ماده
()1396مطالبه فسخ به علت حاالت مجبره و غير مترقبه جايز شمرده شده است .

پرسش شماره (:)115

در ماده ( )1531شكل خاص توضيح شود.

توضيح:
رعايت طرز العمل معيني در اجراي يك عقد شكل خاص عقد مي باشد كه در عقد كار نظر
به حكم ماده  1531قانون مدني اين طرز العمل مخصوص شرط دانسته شده .

پرسش شماره (:)116
در ماده ( )1539شكل رقابت و دوام اجباري وظيفه توضيح شود.

توضيح:

ماده فوق توسط مثال آتي توضيح شده ميتواند .مالك فابريكه قرار داد كار ميكند ولي شرط
مي گذارد كه در اثر اطالع از اسرار و خصوصيات كار به رقابت نپردازد و يا اين اسرار رابه
دسترس فابريكه ديگري قرار ندهد در صورت تخلف از اين تعهد مدت مثالً يك سال بيشتر
از ميعاد قرار داد به خدمت در موسسه او ادامه دهد اين شرط باطل و باالثر شرط امتناع از
رقابت نيز از ميان ميرود.در صورتيكه طبيعت كار سپرده شده به كارگر او را از اسرار عمده
كار واقف گردانددر آن حالت طرفين به منظور حفظ مصالح جائز كار فرما ميتوانند با در نظر
داشت فقرات چهار گانه ماده ( )1537قانون مدني موافقه نمايند كه كارگر بعد از انتهاي
مدت عقد با كار فرما رقابت ننمايد و يا نميتواند در پروژه اشتراك نمايد كه با كار فرما در
رقابت است شرايط چهار گانه مذكور سن رشد و جبران خساره كارگر و محدوديت عايده

را بر كارگر از ناحيه زمان و مكان و ضرورت حمايت مصالح جايز كار فرما تامين عدالت
اقتصادي كارگر را در كار پيش بيني نموده است در صورت تحقق شرايط مذكور به عدم
تعهد رقابت و يا عدم اشتراك به پروژه رقيب مجاز است اما شرط دوام اجباري وظيفه به
صورت شرط جزايي مطابق به مندرجات ماده ( )1539مجاز نمي باشد.

پرسش شماره (:)117

شماره و متن دري ماده ( )1598مثل شماره و متن پشتو آن تصحيح شود.

توضيح:

سؤال وارد است شماره و متن دري ماده ( )1598قانون مدني بايد بر وفق متن پشتو
تصحيح شود.
پرسش شماره (:)118
در ماده ( )1616قانون مدني انتهاي ميعاد وكالت توضيح نشده است آيا كما في سابق
ششماه است يا چطور و اگر طرفين در وكالت ميعاد را قيد نكرده باشند وكالت مذكور تا
چه وقت مدار اعتبار است .

توضيح:

اگر وكالت به قيد ميعاد نباشد تابع ميعاد انجام امري است كه موكل به وكيل انتقال
صالحيت نموده باشد و اگر مقيد به قيد ميعاد بود البته ميعاد آن اعتبار دارد و علي اي حال
مرجع ترتيب كننده وكالت چه رضا يي و چه قضايي مكلفند تا در انتقال صالحيت موكل به
وكيل موضوع صريح بودن انتقال صالحيت معيار عام بودن و خاص بودن آنرا در نظر داشته
وكالت را توثيق نمايد تا موجبات نزاع آينده از بين برود درين مورد از طرف شوراي عالي
161
ستره محكمه تصويب  1359/9/15صادر گرديده است .
 -161متن متحد المال نمبر  51الي  98تاريخ  1359 )3( 11شواري عالي ستره محكمه:
چون در ماده  1616قانون مدني راجع به انتهاي وكالت حكم صريح موجود است و قيد مدت شش ماه در
آن نيامده و مراد از مدت معينه مدتي است كه وكيل و موكل به رضايت خود به آن عقد نموده باشند بنـاء
هدايت ماده فوق در زمينه روشن بوده موقوف ساختن وكالت به مدت شش ماه خارج هدايت مـاده فـوق
قانون وكالي مدافع بوده اوامر ،هدايات و قوانين مغاير آن ملغي شمرده ميشود.

پرسش شماره (:)119
مفهوم ماده ( )1653فهميده نشد در ضمن مثال توضيح شود .

توضيح:

مفهوم ماده مذكور با مثال ذيل توضيح ميگردد
شركت بيمه راجع به حيا ت محمود با احمد عقد بيمه ميكند در صورتي كه احمد عمداً
سبب وفات محمود شود يا تحريك او مفضي به مرگ او گردد شركت بيمه بري الزمه
شناخته ميشود و اگر احمد تنها به مرگ محمود شروع كرد اما مرگ واقع نشد در آن
صورت بيمه كننده حق تبديل طرف عقد را دارد گرچه محمود به شخص اولي موافقه داشته
باشد.

پرسش شماره (:)111

در ماده ( )1662بيمه كننده مسئول آفت سماوي گفته شده و در ماده ( )1415اگر
زراعت به آفت سماوي از بين برود حصه اجاره بعد از آفت ساقط ميشود تضاد بين دو ماه
به مالحظه ميرسد.

توضيح:

ماده ( )1662مربوط به بيمه بوده و ماده ( )1415منوط به عقد اجاره بوده و هر یكي از
دو مواد متذكره از دو موضوع جداگانه بحث می نمایددر عقد اجاره بدل اجاره از حاصل
عین اجاره گرفته شده تاديه ميگردد در صورتيكه محصوالت عین ماجوره که ذریعه آفت
سماوی تقلیل یابد یا ازبین برود حصه مدت بعد از آفت ساقط ميگردد .ولي در عقد بيمه به
هر شرطيكه باشد حق بيمه قابل تاديه است.

پرسش شماره (:)111
انقضاي دين و ازاله سبب مندرج ماده ( )1812توضيح شود .

توضيح:

انقضاي دين عالوه بر اداي دين با ابراء حواله و تجديد نيز صورت گرفته ميتواند.
در ماده مورد بحث دين با حواله مديون منقضي اما باثر وفات محال عليه چون سبب زايل
شد رهن باز ميگردد.

پرسش شماره (:)112
حكم ماده ( )1817قانون مدني در مورد رهن حيا زي و طرز اجراات آن در معامالت جاريه
قابل توضيح است .

توضيح:

رهن حيازي در صورتيكه مال به تصرف رهن گيرنده قرار داده شود با بيع وفا شكالً فرق
ندارد .
در ارتباط به بخش دوم سؤال بايد خاطر نشان گردد كه طرز اجراآت رهن حيازي در غير
منقول در ادارات ثبت اسناد هم قابل اجراء و متداول است.

پرسش شماره (:)113
ماده ( )1828قانون مدني توضيح شود .

توضيح:

حكم ماده ( )1828در صورتيكه ادای دين به تناسب قيمت مرهونه تعبير گردد تطبيق ماده
متذكره مشكلي ندارد و مطلب در صفحه ( )361جلد پنجم رد المختار نيز موجود است .

پرسش شماره (:)114

از عبارت ماده ( )1756قانون مدني مفاد آن به صورت واضح مفهوم نمي گردد بايد طوري
توضيح گردد كه مدلول آن درست فهميده شود.

توضيح:
به مالحظه متن عربي قانون مدني در عبارت متن دري كلمه (با) در سطر دوم به كلمه
(يا)تصحيح و متن پشتو مطابق آن تنظيم گردد .
مثال توضيحي:
احمد بر محمود دين دارد محمود دين او را بر حامد كه او مديون محمود است حواله ميكند
و در عين حال محمود از شخص ديگري نيز مديون است كه دين او را نيز باالي حامد حواله
ميكند حواله اولي در باره حامد وقتي نافذ شمرده ميشود كه حامد آنرا قبول كند يا به وي
اعالن شود و در باره داين دومي محمود كه در ماده فوق از آن به كلمه غير تعبير شده وقتي
نافذ ميشود كه تاريخ حواله اولي يعني حواله دين احمد نسبت به حواله دين غير مقدم باشد.

پرسش شماره (:)115
قيد رهن مندرج ماده ( )1862قانون مدني به ارتباط ماده ( )1863قانون مدني افاده خاص
در اجراآت ثبت اسناد را ميرساند بايد واضح شود .

توضيح:

رهن در حق شخص ثالث وقتي اثر دارد كه عقد رهن با حكم ثبت رهن قبل از اكتساب
حقوق عيني بر عقار توسط شخص ثالث قيد و ثبت شده باشد .
مثال:
احمد راهن و محمود مرتهن است حامد كه شخصي ثالث است اگر در مرهونه حقوق عيني
قبل از قيد و ثبت رهن و مرتهن پيدا كرده باشد عقد رهن در حق عيني حامد موثر و نافذ
بوده نميتواند .و اگر حقوق عيني حامد در مرهونه بعد از قيد و ثبت رهن تعلق گرفته باشد
رهن در حصه حامد موثر و نافذ تلقي ميگردد البته اجراآت شكلي آن در قانون توثيق مد نظر
گرفته خواهد شد .

پرسش شماره (:)116
در ماده ( )1884تخليه عقار مرهونه به قرار قضايي صورت بگيرد يا به شكل ديگري .

توضيح:

چون موضوع به اجراآت قضايي ارتباط دارد لذا در زمينه قرار قضايي صادر شود .

پرسش شماره (:)117
بين مواد ( )1962و ( )1917قانون مدني تناقض به نظر ميرسد .

توضيح:

ماده ( )1917قانون مدني و ماده ( )1962با هم از لحاظ موضوع هيچ گونه رابطه ندارد
زيرا ماده ( )1917از آبياري زمين هاي همجوار ملكيت اشخاص بحث ميكند و ماده
( )1962در حصه ساختن عمارت باالي زمين مشترك و چگونگي تقسيم زمين بعد از
ساختن آن بحث دارد .

پرسش شماره (:)118

عبارت ماده ( )1972مغلق بوده مثال عملي و تطبيقي آن داده شود .

توضيح:

تقسيم كننده گان از تعرض و استحقاق به علت كه به قبل از تقسيم راجع اسـت ضـامن
پنداشته ميشود چنان ه ماده ( )1971آنرا تاييد مينمايد.
درقسمت بند هاي اول و دوم ماده ( )1972قانون مدني ميتوان مثال آورد كه :
الف – يكي از متقاسمان به ديگري تعهد و موافقه مينمايد كه همين قسـمت معـين ماـل
مشترك را به من بدهيد و اگر باالي آن كسي دعوي كند و استحقاق برد تضمين از شـما
عفو است .دراين صورت اگر سهم متعهد به استحقاق برده شود متقاسم ديگر ضامن نيست.
ب – متقاسم كه يك حصه از زمين مشترك را ميگيرد و باالي او كسي دعوي اسـتحقاق
نمايد و تنها شخصي متقاسم بدون مداخله متقاسمين ديگر به دفاع پرداخته و در تمسك خود
به دفع كه ادعاي مدعي را رد ميكند اهمال نموده باشد.

پرسش شماره (:)119

در ماده ( )1999قانون مدني قاتل و شريك هر دو محروم ميراث شده در حاليكه فقه تنها
قاتل را محروم ميراث ميداند.

توضيح:
ماده متذكره موافق مذهب مالكي و طبق حكم ماده ( )56اصول اساسي جمهوري
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دموكراتيك افغانستان قابل تطبيق است.

پرسش شماره (:)121
فرق زنده فعال و غير فعال مندرج ماده ( )2135قانون مدني قابل توضيح است:

توضيح:

با در نظر داشت ماده ( )2153قانون مدني به خصوص متن پشتوي آن منظور از زنده فعال
زنده متولد شدن حمل است و از آن مفهوم مخالف زنده غير فعال گرفته شده نميتواند.

پرسش شماره (:)121

در ماده ( )2167در كشور ما داكتري وجود ندارد كه حيات شخص را سنجش كند بايد
چنين وصيتي مجاز نباشد.

 -162فقه المعامالت علی مذهب االمام مالک (رح) تالیف حسن کامل الملطاوی صفحه ()228

توضيح:
مستند به فقره اخير ماده ( )56اصول اساسي جمهوري دموكراتيك افغانستان حكم ماده
( )2167راجع به جواز چنان وصيت مدار اعتبار بوده و سنجش حيات اهل خبره مندرج
ماده متذكره جنبه تخميني و تقريبي دارد و اهل فن مكلف است در چنان موارد به تقاضاي
محكمه با در نظر داشت اوسط عمر مردم محيط پاسخ دهد .
هر گاه شخصي كه به وي وصيت شده قبل از مدت كه از طرف اهل خبره تشخيص شده
وفات نمايد حكم ماده ( )2168قابل تطبيق است.

پرسش شماره (:)122

به اساس ماده ( )2182هر گاه قبالً يا يكجا با پدرش فوت ميكند براي فرع مذكور ثلث
تركه به وصيت الزم ميگردد دليل اين وصيت چه خواهد بود.

توضيح:

در صورتيكه شخص مكلف به وصيت واجبه فوت ميكند بحكم قانون چنان پنداشته ميشود
كه براي فرع ولدش كه با او يكجا و يا قبل از او وفات نموده وصيت كرده است مشروعيت
وصيت واجبه راعده از مجتهدين كرام چون امام احمد و ابن حزم به منظور تامين زنده گي و
تربيت سالم فرع ولد نظريه داده اند حكم ماده ( )2182ق،م واجب التعميل مي باشد 163.

پرسش شماره (:)123

در ماده ()2186قانون مدني در صورتيكه در جمله ور ثه صغار باشند كه اهليت تبرع و
اجازه را نداشته باشند چگونه اجراآت خواهد شد چه وصيت اضافه از ثلث بدون اجازه ورثه
قابل تنفيذ نمي باشد.

توضيح:

هر گاه وصيت بيشتر از ثلث و يا اضافه از سهم موصي له بعمل آيد صحت چنين وصيت
اختياري درحصه مازاد به اجازه ورثه كبار تعلق دارد در حصه سهام صغار نافذ شمرده
نميشود .
-163كتاب فقه المعامالت علي مذهب امام مالك (رح) صفحه  311و 311

پرسش شماره (:)124
به اساس ماده ( )2235قانون مدني كه حكم نهايي سند ملكيت شفع شناخته شده اين امر
قواعد مربوط به ثبت اسناد را اخالل نميكند توضيح گردد.

توضيح:

به موجب حكم ماده فوق با اينكه حكم نهايي كه براي ثبوت شفع صادر گرديده سند ملكيت
شفيع شناخته ميشود چون انتقال صورت گرفته بايد طبق قواعد ثبت اسناد به دفاتر مذكور
ثبت گردد.

پرسش شماره (:)125

طرز اجراآت ماده ( )2256قانون مدني واضح شود.

توضيح:

مثال سلطه شخص بر اشيء –ذواليد ي -و مثال شخص بر حقي از حقوق اجاره مي باشد –
اجراآت ناشي از این دعاوي بر اساس احكام اصولنامه اداري محاكم عدلي در محاكم
صورت مي گيرد.

پرسش شماره (:)126

ماده ( )2274با مثال توضيح دهيد.

توضيح:

چند نفر در حيازت يك شي دعوي دارند در اين دعوي حايز واقعي شخصي شناخته ميشود
كه شي عمال دريد او بوده و ذواليد ي او در شي محسوس باشد مگر اينكه اين حيازت به
طريق اكراه اخفاء و التباس مندرج ماده ( )2258معيوب شده باشد.
پرسش شماره (:)127
ماده ( )2285قانون مدنی مغلق میباشد توضیح شود.

توضیح:

در مواد قبلی بحث آثار و حمایت حیازت قانون مدنی از مرور زمانی که دعوی را ساقط
مینماید یا به صاحب حیازت حق ملکیت کسب میکند توضیحات ارایه گردیده ودر ماده
( )2285قانون مدنی از ناحیه اثر احکام یکی بر دیگری بحث مینماید وچنین توضیحات

میدهد احکام به مرورزمان که ادعا را ساقط مینماید از ناحیه معیار مدت و عوامل قطع مرور
زمان و اسباب توقف آن باالی مرور زمان کسب کننده حق موثر بوده و احکام مرور زمان
ساقط کننده دعوی بر مرور زمان کسب کننده حق تطبیق می گردد مثالً اگر مرور زمان
دعوی را ساقط نمود به طرف مقابل سبب اکتساب حق میگردد و اگر یکی از اسباب قطع
مرور زمان در جهت مرور زمان ساقط کننده دعوی به میان آمد – مرور زمان کاسب حق را
نیز از بین میبرد.
مثالً اجرت هوتل اگر در ظرف یکسال مطالبه نشود دعوی سقوط مینماید.
بر عکس اگر استفاده کننده از هوتل پولی بیشتر از آن ه که الزم بود به مالک هوتل داده
باشد پول اضافی بعد از مرور یکسال که مدت مرور زمان دعوی است حق مکتسبه مالک
هوتل شناخته می شود.

پرسش شماره ( :)128
در جزء ( )2ماده ( )2291قانون مدنی ثمر طبیعی صنعتی و مدنی قابل توضیح است.

توضیح:

ثمر طبیعی عبارت است از آن ه که بدون تداخل انسان تولید گردد مانند شیر -پشم و حمل
حیوانات.
ثمر صنعتی  :عبارت است از آن ه فعالیت انسان در آن دخالت دارد مانند حبوبات
وسبزیجات زراعتی.
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ثمر مدنی  :عبارت است از پول کرایه اماکن ،اجاره اراضی و ربح نقود.
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ماده ( )2323قانون مدنی از عقد حکر بحث کرده با مثال توضیح شود.

توضیح :

تعریف حکر در ماده ()2323قانون مدنی واضح است .
مثال آن :

164شرح قانون عراقی تالیف حیدر شاکر ناصر صفحه ( )1751ماده ()1562

کسیکه زمین شخص دیگری را به منظور ایجاد بناء و غرس اشجار یا یکی از آن در بدل
اجرت معین برای خود باما لک عقد نماید حکر نامیده میشود.

پرسش شماره (:)131
جزء ماده (  )2411قانون مدنی قابل توضیح دانسته میشود.

توضیح :

در بند (  )2ماده ( )2411قانون مدنی مقصد از حق تقدم تقدیم مبالغی است که مدیون در
شش ماه اخیر به مصرف مواد ارتزاقی و البسه ضروری خود و کسانیکه مکلف به تادیه نفقه
آنها بوده رسانیده است .این دین برسایردیون مقدم میباشد.
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نظر به ماده ( )2416قانون مدنی قانون ازدواج تاریخی ماده 1351/5/17ملغی شده ولی
راجع به ترتیب نکاح خط در خواست مدت قانونی ثبت آن اینکه دعوی ازدواج تحت کدام
شرایط سمع میشود احکام موجود نیست مطابق به اصولنامه ازدواج سال  1339و قانون
ازدواج سال  1351دعوی نکاحیکه تاریخ عقد بعد از قوس سال  1339بوده و نکاح خط
در بین نباشد ویا تاریخ عقد قبل از تاریخ  1339باشد ودر صورتی قابل سمع بوده که
شهرت نکاح موجود و مطابق متحد المال (-1991الی  )2138مورخ 21ر9ر 1351قرار
قضایی صادر میگردید پس در مورد عدم موجودیت نکاح خط چنین قراری صادر شود یا
چطور.

توضیح :

استهداآت مذکور از دو نگاه قابل بررسی است :
اول -اجراآت شکلی در ترتیب نکاح خط.
دوم -سماع دعاوی مربوط به نکاح.
در مورد مشکل اول باید توضیح کرد که ماده( )۷۷قانون مدنی با لخاصه فقره دوم و سوم
آن تا اندازه مشکل را حل نموده محکمه صالحیت دارد در زمینه تحقیقات بدارد.
در مورد مشکل دوم محاکم با در نظر داشت تصویب تاریخی  1356/3/22شورای عالی
قضات که طی متحد مال (196الی  )239مورخ 1356/3/31به محاکم ابالغ شد اگر
دعوی نکاح که عقد در قلمرو نفاذ قانون مدنی ادعا شود مبتی بر احکام وادله اثبات این

قانون و هر گاه در قانون حکمی موجود نباشد وفق حکم ماده  56اصول اساسی جمهوری
دموکراتیک افغانستان محکمه احکام شریعت را در نظر داشته حکمی صادر کند که عدالت
را به وجه احسن تا مین نماید.
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ماده ()39قانون اصول محاکمات تجارتی به شکل ذیل تصریح نموده است :
قبول فیصله که ازطرف وکالی اصالحی مذکور ماده ( )38به عمل می آید به موافقه طرفین
که در حضور محکمه اظهار نمایند مربوط است مگراینکه صالحیت وکال ازآغاز توکیل عام
وتام باشد .
دراین اواخر موضوعاتیکه از طریق اصالح عام وتام حل وفصل میگردد نظربه سوءنیت
واستفاده جوی وکال باموازین عدالت موافق نبوده ومحکمه هم با در نظرداشت ماده فوق در
هم و فیصله ها کدام تصمیم گرفته نمیتواند .
بناء به منظورتامین عدالت واقعی با ید درفیصله های اصالحی عام وتام علی الرغم صراحت
مندرج ماده ( )39به محکمه صالحیت داده شود تا قبولی موکلین بعد ازفیصله اصالحی عام
وتام گرفته شود .

توضیح :

متن ماده ( )39قانون اصول محاکمات مشعر است:قبول فیصله
که ازطرف وکال مذکورماده فوق بعمل می آید به موافقه طرفین که در حضورمحکمه
اظهارنمایندمربوط است مگراینکه صالحیت وکالازآغازتوکیل عام وتام باشدافاده ماده فوق
چنین است که اگروکالاصالحی دعوی رااصالح نموده ومصالحه خط رابه محکمه تقدیم
مینماید درصورتیکه صالحیت شان وعام وتام نبوده باشد موافقه موکلین (طرفین
دعوی)درقبول این اصالح خط شرط است واگرصالحیت وکالعام وتام باشدموافقه طرفین
دعوی شرط نمی باشدهرگاه ادعای بین موکل ووکیل ناشی از صالحیت تفویضی شده
بروزنماید جانب غیرقانع متکی بحکم ماده ()25قانون تنظیم امورمدافعین درمحکمه
باصالحیت اقامه دعوی نماید.
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دراصولنامه تجارت واصول محاکمات تجارتی مرورزمان باالی دعوی تجارتی به نظرنمی
رسد این خالی قانون موجب تراکم دوسیه های غیرقابل اجراء شده است باید
درموردمرورزمان دعاوی تجارتی تجویزی اتخاذ گردد.

توضیح:

راجع به مرورزمان درمبحث اسناد تجارتی (برات –حجت وچک)اصولنامه تجارت صراحت
داردودرباقی مواردیکه دعاوی تجارتی بروزمیکندسقوط ادعاواکتساب حق ازاثرمرور زمان
موافق هدایت ماده ()2اصولنامه تجارت طبق احکام مرورزمان قانون مدنی طرف ارزیابی
قرارمی گیرد.
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دعوی دفع تعرض درقضایای تجارتی وترتیب که یکطرف دعوی ازجانب مقابل مطالبات پولی
دارددراین اوآخر کثرت یافته ولی ماده مشخص قانون وجود ندارد که متکی بآن حکم
صادرگردیددرزمنه تصمیم اتخاذگردد.

توضیح:

دعوی دفع تعرض بخش عمده حقوق مدنی ومربوط به منازعات عقاری است اگر موضوع
دعوی منقول ومربوط به مطالبات تجارتی مندرج اصولنامه تجارت باشد این گونه دعوی
درجمله دعوی تصفیه حسا-بات قرارمی گیرد نه دعوی دفع تعرض.
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توسعه دعوی به موافقه مدعی علیه وفق ماده ()113قانون اصول محاکمات تجارتی که
مشعربرین است که مدعی بدون موافقت مدعی علیه نمیتواند دعوی رابعدازاقامه آن توسعه
دهد تحلیل این ماده وجنبه تطبیقی آن ازلحا ظقضایی مشکالت خاص رادربرداشته چه رویه
قضایی تا جاییکه مالحظه شده هی گاه مدعی علیه حاضرنبوده تابه توسعه دعوی موافقه کند
لذا تطبیق این ماده درساحه وقضایای تجارتی تا اندازه ناممکن به نظر میرسد تجدید نظربان
حتمی است .

توضیح :
ماده ()113قانون فوق حالت طرفین راهنگام بروزتوسعه دعویمراعات وحدود حق هریکی
راتعین نموده است به مدعی حق توسعه دعوی راتجویزودرپهلوی آن موافقت مدعی علیه
راشرط گذاشته است صراحت استهدائیه محکمه تجارتی نشان میدهد که حکم ماده
()113اصولنامه محاکمات تجارتی مشکلی ایجاد نکرده زیراعدم موافقه مدعی علیه به توسعه
دعوی که از جانب مدعی طرح شده استفاده از حق قانونی مدعی علیه بوده ومشکل قضا یی
نمی باشد زیرادعوی به حالتی که اقامه شده ادامه یافته وانفصال می یابدولی درصورتیکه ماده
متذکره لغوویا تعدیل گردد مشکل عرض وجود می نماید زیراطرفین بتوسعه دعوی موافقه
دارند ولی قانون اجازه نمیدهد ویاتنها مدعی حق توسعه دعوی رادارداماموافقت مدعی علیه
شرط نیست که مخالفت پرنسیب مساوات طرفین دعوی است.
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مشکل قانونی درزمنیه اخذ محصول فیصله ها وجود داردباین ترتیب که مطابق به
-1
فقره دوم ماده()286قانون اصول محاکمات تجارتی از فیصله خط های دیوان مرافعه تجارتی
بیست فیصد محکوم بها از محکوم علیه بنام محصول فیصله گرفته میشود درحالیکه متکی به
فقره دوم ماده مذکور از فیصله خط های محکمه تمیزتجارتی 25فیصده محکوم بها بنام
محصول فیصله اخذ میگردد وهم نان مطابق به حکم ماده ()291قانون اصول محاکمات
تجارتی محصول بدل المصالحه نیزباید همانند محصول فیصله خط های مندرج ماده
()286قانون مذکوربالترتیب بیست فیصد وبیست وپنج فیصد از مبلغی که درنتیجه اصالح
ویاحکمیت به تاییدآن موافقه به عمل آمده اخذ شود که دراین مورد دیوان قضایای تجارتی
ستره محکمه نیز به همین مشکل که درقسمت تعین میعاد فرجام خوا هی مواجه است بآن
دچاربوده وصراحت قانونی وجود ندارد که محصول فیصله از قراربیست فیصد اخذ شود ویا
از قراربیست وپنج فیصد واجراآت که تا کنون صورت گرفته از قراربیست وپنج فیصد
مطابق به اجراآت تمیز وقت محصول اخذ گردیده است باتذکر مراتب فوق اجراآت این
دیوان به تفصیلی که متذکر شدیم به منظورتحکیم عدالت دموکراتیک به همین منوال صورت
گرفته ودوام دارد

 -2ماده ()251قانون اصول محاکمات تجارتی میعاد استیناف خواهی را دوماه وماده
() 272قانون مذکور میعاد تمیز را یک ماه تعین کرده است ریاست دیوان قضا یای تجارتی
ستره محکمه صرفابه منظور حمایت حق وتامین قاتونیت انقالبی وعدالت انقالبی میعادفرجام
خواهی راتاحال برای فرجام خواه دو ماه قبول کرده وتقاضای فرجام خواهی شان رادر ظرف
مدت دو ماه پذیر فته است مگرمالحظه مواد فوق قانونی اگردیوان قضایای تجارتی ستره
محکمه قایم مقام تمیز وقت پنداشته شود اجراآت مذکورما بافصل تمیز خواهی قانون مذکور
توافق نداردو اگر فقط بااحساس اینکه چون رسید گی قضایای بروی قانون تشکیالت
وصالحیت محاکم دردو مرحله قبول وتعیین گریده وتامین عدالت وحمایه از حقوق متداعیین
رادرنظربگیریم اجراآت ما با فصل رسید گی استیناف قانون اصول محاکمات تجارتی موافق
دیده میشود برای اینکه دستورقانونی درمورد میعاد فرجام خواهی فرجام خواهان موجود
نیست بهتر است ماده ()272اصول محاکمات تجارتی باین شرح تعدیل گردد((میعاد فرجام
خواهی دردیوان قضایای تجارتی ستره محکمه از تاریخ ابالغ حکم ابتدایی الی مدت دو ماه
بوده فرجام خواهی مکلف است تادرظرف مدت مذکور پارچه ابالغ حکم واعتراضات
خویش راضم در خواست فرجام خواهی خویش به دیوان قضا یای تجارتی ستره محکمه تقدیم
کند))

توضیح:
دیوان قضایای تجارتی ستره محمکه مطابق به احکام موارد ()41-37-36قانون تشکیالت
وصالحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان در هنگام رسیده گی براحکام دیوان های
تجارتی محاکم والیات دو نوع صالحیت راحایزاست.
-1رسیده گی براحکام نهایی دیوان های تجارتی محاکم والیات.
 -2رسیده گی براحکام که ابتداً صادر شده ودیوان قضایای تجارتی ستره محکمه در مرحله
نهایی بران غورمینمایددرمورد فقره اول چون صالحیتی که دیوان محترم اعمال مینماید جنبه
تشخیص قانونیت حکم را دارد ودر ماهیت دعوی داخل نمیشود لذا قبول میعادفرجام خواهی
مطابق ماده ()272قانون اصول محاکمات تجارتی مدت یک ماه ودر صورتیکه ایجاب اخذ
محصول را بنماید واخدمحصول از محکوم بها مطابق بند()3ماده ()286قانون متذکره از
قرار35فیصد میباشد در قسمت فقره دوم چون دیوان محترم صالحیت غوربرماهیت موضوع

را داردلذا درقبول میعاد فرجام خواهی بارعایت ماده ()251قانون اصول محاکمات تجارتی
مدت دو ماه واخذ محصول ازمحکوم بها به رعایه بند()2ماده قانون اصول محاکمات
تجارتی از قرار(بیست )فیصد میباشد تصمیم مذکور موقتاً قابل تطییق بوده ستره محکمه
درحصه تعدیل وانتقال صالحیت های فصل تمیز استیناف به مقام ذیصالح پیشنهاد نماید.
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پس ازتاسیس ستره محکمه وتدوین قانون تشکیالت وصالحیت محاکم که ریاست های
استیناف وتمیزوقت ملغی شده است قضایای تجارتی نیز مانند سایرقضایا بعد از فیصله
محکمه اول در مرحله نهایی به دیوان قضایای تجارتی ستره محکمه مورد رسیده گی
قرارمیگیرد درضمن آن عده فقراتیکه قبالً درمرحله استیناف و قت تحت رسیده گی ودوران
قرارداشته بعد از الغای استیناف وقبل از آنکه موضوعات تحت دوران به فیصله برسد متکی
به مصوبه دو ازده  1359/7/12هیئات رئیسه شواری انقالبی جمهوری دموکراتیک
افغانستان حل وفصل آنها به دیوان قضایایتجارتی ستره محکمه هدایت داده شده است که هم
اکنون دوسیه های مربوط الینحل استیناف وقت در ریاست دیوان قضایای تجارتی ستره
محکمه طرف بررسی میباشدقراریکه این دعاوی و دوسیه ها مالحظه میشود اکثرا اعتراضات
و مدافعات ذریعه اصحاب دعوی در همان زمان خود تقدیم محکمه و ثبت ولی چنان به
نظرمیرسد که بعداً مستانفین قضایای مورد بحث به تعقیب دعوی شان حاضر نگردیده و
دوسیه الفیصله مانده و عین همان قضایا باالغای استیناف به ریاست دیوان تجارت ستره
محکمه انتقال نموده است البته تردیدی نیست که ریاست دیوان قضایای تجارتی برویهمان
مراتب تکمیل شده وثبت شده کتاب ضبط دعوی استیناف وقت دعوی را درمرحله نهایی
رسیده گی می نماید ولی از اینکه مستانف حاضر نمی گردد ومستانف عیله تقاضای صدور
فیصله را دارد مااز نظر قانونیت احساس مشکل مینماییم زیرابه اساس ماده ()277قانون
اصول محاکمات تجارتی برای تمیزوقت که مرجع نقض وابرام فیصله محسوب میشد این
صالحیت وجود داشت که بدون احضارطرفین درجلسه قضایی نیز به موضوع رسیده گی
کرده وفیصله خودرا صادر مینمود مگر طبق ماده ()37قانون جدید تشکیالت وصالحیت
محاکم در حال برای ریاست دیوان قضایای تجارتی ستره محکمه این صالحیت قبول شده
است که درمرحله نهایی عالوه برنقض وابرام محکمه تحتانی باصدورحکم جدیدهم اقدام کند
ازطرف دیگر درماده ()11این قانون هدایت داده شده که جلسات قضایی محاکم باید علنی

باشدکه خود صرا حت این ماده ایجاب میکند حداقل طرفین دعوی یاقایم مقام شان در جلسه
محکمه حاضر باشند بناً اگر ریاست دیوان قضایای تجارتی ستره محکمه از صالحیت مندرج
ماده ()277قانون اصول محاکمات تجارتی استفاده کرده وعنداال یجاب صرف نظر از
حضورطرفین یایک طرف به فیصله قضیه اقدام کند ممکن مخالف حکم ماده ()11قانون
تشکیالت وصالحیت محاکم باشد واگر حضورهردوطرف درجلسه شرط قانونی قبول گردد
درچنان موردی که فوقاً تذکردادیم یعنی مستانف یامستانفین یافرجام خواهان با وجود تقدیم
اعتراض وثبت آن درکتاب ضبط دعوی بعداً به تعقیب دعوی باوجودی جلب های
مکررحاضرنمی گردند وطرف مقابل که ممکن فیصله محکمه اول رابه مفاد خویش
بداندحاضراما صرفاً به حساب استیناف خواهی محکوم علیه ابتدایه بال تکلیف می
ماندویامراجعه پیوست از محکمه نهایی تقاضای صدورفیصله ویکطرفه شدن قضیه اش رادارد
ودیوان ستره محکمه از نگاه قانونیت نتواندبه فیصله قضیه اقدام کند باالخره قناعت شاکی
چگونه حاصل خواهدشد وسرنوشت قضایای الینحل بکجاخواهد کشیداز نظرما راه حل
موضوع آن خواهد بود که مزید برآن ه درقانون تشکیالت وصالحیت محاکم به دیوان
قضایای تجارتی ستره محکمه صالحیت رسیده گی قبول گردیده است به دیوان ستره محکمه
این فرصت نیز داده شود که ماده()268الی اخیرفصل رسیده گی تمیز مندرج قانون اصول
محاکمات تجارتی استفاده کرده خاصتاً درحال ایجاب مطابق به صالحیت مندرج ماده
()277قانون اصول محاکمات تجارتی فصل رسیده گی تمیز درموردیکه احساس کند قضیه
منجربه تایید فیصله محکمه اول یانقض آن میگردد بدون درنظرداشت احضاریکطرف
یاهردوطرف دعوی به موضوع رسیده گی کرده وفیصله خود را صادرنماید ودرحالی که
احساس شود قضیه ایجاب صدورحکم جدید رادارد دیوان مربوط ستره محکمه بااستفاده
ازصالحیت مندرج ماده ()246قانون اصول محاکمات تجارتی با اعالن اقدام نموده وبه
صدورفیصله غیابی مبادرت بدارد وبنابرموجودیت مشکالتقانونی که فوقاً از آن متذکر شدیم
تاکنون نتوانسته ایم تمامی دوسیه های الینحل دیوان تجارتی استیناف وقت راکه قبال به
دیوان تجارتی ستره محکمه تسلیم داده شده حل و فصل ویکطرفه نماییم وصرف از جمله
(هشتاد)دوسیه ( ،دوازده )فقره آن نظربه حضورطرفین آنها فیصله ویکطرفه شده است.

توضیح:
دیوان قضایای تجارتی ستره محکمه مطابق به حکم ماده (36و)37قانون تشکیالت
وصالحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان حین رسیده گی قضایابه مرحله نهایی
میتوانند احکام محکمه والیت راتایید یاآنرا نقص نمایند وجهت رسیده گی مجدد به محکمه
مربوط ارجاع نمایند ودرصورت عدم ضرورت به گرد آوری دالیل یاتحقیقات مزید راجع به
دالیل اقامه شده خودحکم صادرنمایندهکذامتکی به حکم ماده ()21قانون تشکیالت
وصالحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان دیوان قضایای تجارتی ستره محکمه
صالحیت دارد احکام نهایی محکمه والیات رابراساس شکایت طرف دعوی یااعتراض
څارنوال براحکام نهایی مطابق به تفصیل مطلب مندرج ماده مذکوررسیده گی نماید –هریکی
از مواد متذکره حاالت مشخص ومتفاوتراپیشبینی نموده زیراحکم ماده ()37قانون تشکیالت
وصالحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان به دیوان قضایای تجارتی صالحیت
صدورحکم نهاییی رابرماهیت دعوی تفویض نموده وماده ()21قانون مذکورصالحیت
رسیدکی رااز ناحیه مطالعه قانونیت احکام نهایی محکمه والیات به صورت استثنایی تفویض
نموده که این دو صالحیت از هم متفاوت وحاالت جداگانه داشته که دیوان موصوف نظر به
خصوصیت کمیت و کیفیت هر قضیه موضوع را مطابق به صالحیت مفوضه تحت رسیده
گی قرارمیدهد بناًبااستفاده از احکام موادمتذکره در زمینه ذیال ابراز نظر می گردد :
الف – درمواردیکه دیوان قضایای تجارتی موضوعات مطرح شده وفیصله نهایی محکمه
والیت یااستیناف راکه قبالً درمرحله دومی رسیده گی نموده طرف ارزیابی قرارمیدهد
طبعاًرسیده گی درچنین مرحله تابع ماده ()41قانون تشکیالت وصالحیت محاکم بوده
وازناحیه رسیده گی مانند رسیده گی محکمه تمیز وقت شناخته میشود در چنین حالت دیوان
قضایای تجارتی ستره محکمه میتواند از احکام مواد ()268الی اخیر فصل رسیده گی تمیز
مندرج قانون اصول محاکمات تجارتی استفاده نماید
ب-در موارد یکه دیوان قضایای تجارتی ستره محکمه قضیه رابه مرحله نهایی رسیده گی
مینمایددرجلب واحضار طرفین دعوی وسایر مسایل مربوط به رسیده گی قضیه از احکام
وقواعد اصول محاکمات تجارتی وسایر احکام قوانین پیروی مینماید .

پرسش شماره (:)138
بعضی قرار های از محاکم ابتدایه میرسد باین مضمون که مدعی علیه مکلف است به محکمه
وثایق رفته برای مدعی قبا له بدهد مدعی علیه که به محکمه ابتدایه اقرارنموده بود وقت
وصول قضیه به محکمه وثایق انکارمینماید تاثیراین قرارچه خواهد بود .

توضیح:

وقتیکه مدعی عیله درمحکمه ابتدایه به فروش مبیعه به مدعی اقرارکند محصول صورتحال
وفیصله اخذ وبه موجب اقرارمذکورحکم به نفع مدعی صادرمیگردد.

پرسش شماره(:)139

درمتحدالمال 54الی 171مورخ1355/3/22ومتحدالمال292الی 319مورخ
1355/7/19شورایعالی چنین تصریح است  :که دولت به همه حال مدعی علیه شناخته
شود گرچه درپیشنهاد یه ( 1361/2/21)1127رهنمونی صریح شده وصریحاًذکربه عمل
آمده امادرتصویب 53مورخ 1361/6/31آن مقام تنهادرقسمت امالکی تصریح شده
یادرحصه اموال منقولی دولت موقف مدعی عیله رادارد؟

توضیح:

دردعوی اموال غیرمنقول متکی به تصویب 1361/6/31/53دولت درهمه حال مدعی عیله
بوده وموقف دفاعی داردودردعوی اموال منقول هرطرف که مطالبه حقی رامینماید .چه فرد
ازدولت ویادولت از فرد مطالبه کننده حق مدعی وطرف مدعی عیله شناخته میشود.

پرسش شماره (:)141

ازآنجایکه به منظورمقررات شرعی وکالت بالشهود ممانعت ندارد اما نظر به تقییدات قضایی
و جلوگیری از جعل و تزویر و ترتیب وکالت بالشهود به موجب اوامر مقامات ذیصالح وقت
ممنوع قرار داده شده است ولی در شرایط فعلی به نسبت مشکالت راه و عدم وجود وسایل
حمل ونقل در مناطق کوهستانی صعب المرور کشور عزیز اشخاص ضعیف وناتوان
بالخصوص طبقه اناثیه نمیتوانند غرض ترتیب وثیقه و کالت باالقرار به محکمه و یا آمریت
ثبت اسناد حاضر شوند از این رو دیده میشود که یک عده ورثه به نسبت معضله فوق از
حقوق تقاعد مورث شان مستفید شده نمی توانند لهذا نظر به جریان فوق به ترتیب وثیقه
وکالت بالشهود اشد ضرورت احساس میگردد.

بنا اگر به غرض رفع مشکالت فوق به وکالت بالشهود مقید به شهادت اقارب نزدیک جواز
داده شود این نوع اجراآت از یک طرف موجب مساعدت و مساهله با مراجعین بوده و از
جانب دیگر باعث حمایه حقوق و منافع شان میگردد.

توضیح :

متکی به مصوبه ( )۶۰مورخ  ۱۳۶۰/۶/۳۱وکالت اساساً باید باالقرار اجرا شود و هدف
از ممنوعیت وکالت بالشهود جلوگیری از جعل وتزویر میباشد در حالیکه اشتباه جعل
وتزویر نرود و اوضاع و احوال محیط و موکلین نیز اجرای وکالت بالشهود رامبرم نماید
محکمه میتواند وکالت بالشهود را اجرا نماید.

پرسش شماره (: )۱۴۱

روش محاکم در رسیده گی بدعوی حضانت صدور قرار قضایی بوده اما اخیراً این رویه مورد
بطالن قرار گرفته و هدایت داده شده که دعاوی حضانت به داخل فیصله رسیده گی گردد نه
قرار در این مورد طالب توضیح میباشیم.

توضیح:
رسیده گی در ماهیت هر نوع دعوی و اصدار حکم ترک و الزام ایجاب صدور فیصله را
مینماید دعوی حضانت نیز ایجاب فیصله را مینماید.

پرسش شماره (: )۱۴۲
زن علیه شوهرش ادعای تفریق به سبب ضرررا می نماید دعوی داخل صورتحال گردیده
شوهر مکلف به آوردن جواب تحریر ی میگردد و بعداً غائب میشود بعد از جلب های متواتر
شوهر موضوع به رادیو اعالن و بعد از ختم اعالن وکیل مسخر تعیین و حکم صادر مینماید.
رویه محاکم در زمینه قابل غور و توضیح است

توضیح :

رویه محاکم در حالت ادعای تفریق به سبب ضرر مطابق به تفصیل استهدا تایید میگردد.
هر گاه زوجه ادعا تفریق را به سبب غیابت زوج مینماید احکام مندرج تفریق به سبب غیابت
زوج قابل تطبیق میباشد.

پرسش شماره (: )۱۴۳
ادعای جعل و مشبوهیت و ثایق هدایت متحد المال شماره ( )۴۸-۱مورخ  ۳حمل سال
 ۱۳۴۹و متحد االمل شماره  ۹۱۳الی  ۹۶۰مورخ  ۱۳۵۰/۳/۱۶و متحد المال های
بعدی آن از طرف مقام ریاست به اشتراک هیئات مکمل دیوان مدنی طی قرار قضایی ابراز
نظر میگردد مقام فرجام خواهی به اتکا ماده ( )۵و( )۱۱۹قانون تشکیالت و صالحیت
محاکم جمهور ی دموکراتیک افغانستان متحد المال صادره را ملغی و امیدارد و این اشتباه
به کدام طرف مواجه نخواهد بود.

توضیح :

متحدالمال های صادره مبنی بر ادعای جعلیت و مشبوهیت متکی با فقره ( )۲ماده  ۵۹قانون
تشکیالت و صالحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان به نقض و بطالن آن کدام
هدایت صادر نگردیده بناً متحد المال های صادره قبلی به حال وقدرت خود باقی میباشد و
طبق آن اجراآت به عمل آید.
از ناحیه طریق رسیده گی غیر قضایی تنظیم و مراجع رسیده گی عرایض جعل ومشبوهیت
تعیین نموده است بناً متحد المال های صادره قبلی به قدرت خود باقی بوده احکام مندرج
قانون تشکیالت و صالحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان محتوی آنها را نقض
ننموده است.

پرسش شماره (: )۱۴۴

رویه دیوان مدنی و حقوق عامه ریاست محکمه کابل در حصه فیصله های مربوط به سمع
دعوی یا عدم سمع در مرحله استینافی چنین است:
اگر فیصله عدم سمع محکمه شهری یا ولسؤالی ناشی از نقصان شرایط و شکلیات دعوی
بوده باشد دیوان مدنی و حقوق عامه ریاست محکمه مدعی مستانف را بدون خواستن
اعتراض به آوردن دعوی صحیحه تفهیم مینماید و اگر فیصله عدم سمع ناشی از احکام
قوانین بوده باشد در ان حالت از مدعی مستانف اعتراض میخواهد .در صورت ورود اعتراض
فیصله را نقض مینماید و اگر اعتراض وارد دیده نشود فیصله صادره محکمه ابتدایی را تایید
میکند.

اما مقام فرجام خواهی فیصله عدم سمع را که به اساس نص صریح قانون به عدم سمع مواجه
گردیده متکی به هدایت تصویب (۲۸و  )۵۴سيمينار سال  ۱۳۴۷مورد بطالن قرار میدهد
بناً برای جلو گیری از ضیاع حقوق مدعی و مدعی علیه به خاطر توحید رویه محاکم در
چنین قضایا موضوع ایجاب توضیح را مینماید.

توضیح :

قواعد مربوط به سمع و عدم سمع مندرج صفحه ( )۸الی صفحه ( )۱۰سيمينار سال ۱۳۵۰
و تصویب (۲۸و )۵۴سيمينار سال  ۱۳۴۷مالحظه شد طوریکه تجارب قضایی نشان میدهد
صدور حکم عدم سمع دعوی از دو ناحیه به مالحظه میرسد:
الف  :عدم سمع دعوی ناشی از نقصان شرایط و شکلیات دعوی
ب  :عدم سمع از ناحیه احکام و قوانین نافذه کشور که مطالبه مدعی را احکام قوانین نافذه
کشور اجازه نمیدهد.
در صورتیکه صدور حکم عدم سمع ناشی از نواقص شکلیات دعوی بوده باشد در ان حالت
بدون تقدیم اعتراض مستانف و خاص ذریعه ادعای صحیحه او تحت رسیده گی محکمه قرار
گرفته میتواند.
و هم باید متذکر شد که درسيمينار عالی ستره محکمه یک تعداد فورمه های مختلف دعاوی
ترتیب گردیده که بعد از نشر و تعمیم آن صدور حکم عدم سمع دعوی از ناحیه نقصان
شرایط دعوی کامال از بین رفته مشکل محاکم و مردم از این رهگذر مرفوع میگردد.
هرگاه احکام قوانین نافذه کشور مطالبه مدعی را اجازه ندهد مثال مطالبات مدعی شامل
حالت مندرج مواد ( )۹۷۱-۹۶۰قانون مدنی باشد در چنین حالت محکمه به خاطر حفظ
بیطرفی قضا تنها به اتکا محتوای دعوی مدعی به عدم سمع دعوی مدعی حکم صادر نه
ننماید محکمه اوال جواب تحریری یا شفاهی مدعی علیه را طبق احکام مندرج اصولنامه
اداری و حقوقی محاکم اخذ و ثبت نموده پس موضوع دعوی مدعی و جواب مدعی علیه را
در روشنی احکام قوانین مربوط به قضیه تحلیل و ارزیابی نماید و بعد از اثبات این مطلب که
سماع دعوی مدعی را احکام قوانین نافذه کشور اجازه نداده با ذکر مواد قانونی مورد استناد
در قسمت موضوع دعوی به قضا با ترک و قطع خصومت علیه مدعی حکم صادر نماید نه
به عدم سمع در صورتیکه چنین فیصله ها به اثر استیناف خواهی محکوم علیه به دیوان مدنی

و حقوق عامه ریاست محکمه والیت احاله گردد در ساحه مقررات تابع تقدیم اعتراض
مستانف میباشد.

پرسش شماره ( : )۱۴۵
هرگاه صغار مدعی علیهم واقع گردند در صورت عجز مدعی از احضار شهود چون در حلف
نیابت قانونا جواز ندارد فیصله موضوع الی ادراک صغاربه سن رشد معطل قرار داده میشود
چون در این مورد اصدار در حکم محکمه ابتداییه بعمل نیامده و مطابق به احکام اصولنامه
اجراآت حقوقی عدلی محاکم باال تر استیناف خواهی ولی و وصی را پذیرفته نمیتوانند این
تعطیل اگر به ضرر صغار منجر گردد محکمه در زمینه چه نوع تصمیم اتخاذ کند.

توضیح :

در مواردیکه قسم قاطع متوجه صغیر گردد محکمه حکم صادر مینماید که اجرای حلف الی
رشد شخص ناقص اهلیت معطل گردد این نوع حکم استیناف خواهی ندارد.

پرسش شماره (: )۱4۶

کلمه عقار درمتن دری و کلمه ( اقرار) در متن پشتوی ماده ( )۱۰۷۱قانون مدنی آن ه را
حکم ماده مذکور مقتضی است افاده کرده نمیتواند .زیرا موجودیت این دو کلمه مناسبت
ندارد و هر دو متن ( دری وپشتو) با هم متفاوت است شاید غلط طباعتی باشد .بهتر است
در پرتو اسناد و سوابق و یا مالحظه متن عربی توضیح گردد.

توضیح :

به مراجعه متن عربی آن معلوم میشود که در حین طباعت غلطی طباعتی بوقوع پیوسته است
با این معنی که اصل کلمه افراز بوده است که به عینه در ادبیات حقوقی کشور رایج است نه
عقار طوریکه در متن دری آن به مشاهده میرسد و نه اقرار طوریکه در متن پشتو آن دیده
میشود بنا به قرینه سابقه نص به کلمه (افراز) تصحیح شود.

ضمیمۀ مصوبات سیمینار عالی ستره محکمه
متکی با احکام اصولنامه اداری محاکم و سیمینار سال  ۱۳۵۰روسای محاکم و ماده واحده
در قسمت اقامه شهود قرار های صادره محاکم که آتیاً از آنها نام برده میشود قطعی بوده
استیناف و فرجام خواهی ندارد:
 -۱قرار صادره محاکم مستند به حکم ماده ( )۷۷اصولنامه اداری محاکم دایر بر تقدیم
صورت حساب و اتخاذ نظر اهل خبره در موضوع.
 -۲قرار صادره محاکم متکی به حکم ماده ( )۹۱اصولنامه اداری محاکم مبنی برویت
محاسبه و معاینه دفاتر و اوراق از طرف اهل خبره یا یکی از اعضای محکمه.
 -۳قرار صادره محکمه متکی به حکم ماده ( )۲۲۱اصولنامه اداری محاکم دایر به سقوط
حق استیناف خواهی مستند به سند رسمی انصراف کننده.
 -۴قرار صادره محکمه مستند به حکم ماده ( )۱۶۲اصولنامه اداری محاکم براساس اسناد
رسمی در حق مقر و ورثه و خلف آنها.
 -۵قرار یا حکم ایکه متکی به حکم ماده ( )۲۲۷اصولنامه اداری محاکم در دعاوی حادثه
درضمن دعوی اصلی از محکمه صادر میگردد.
 -۶قرار صادره محکمه در حالیکه واجد شرایط حکم ماده ( )۲۲۶۹قانون مدنی و احکام
مواد ( )۳-۲صفحه  ۳۲سیمینار سال ( )۱۳۵۰روسای محاکم باشد.
 -۷قرار صادره مستند به حکم مندرج صفحه ( )۳۱سیمینار سال  ۱۳۵۰مبنی بر اشکال در
تنفیذ.
 -۸قرارصادره متکی به حکم ماده واحده در قسمت اقامه شهود یا دادن سوگند با در نظر
داشت مندرجات صفحه (  ۳۲و ) ۲۴سیمینار سال  ۱۳۵۰به استثنا ماده ( )۱۰۲۵قانون
مدنی.
هرگاه حکم محاکم باساس اقرار اصالح ابراء و یا متکی به وثایق و اسناد رسمی دارای ثبت
محفوظ صادره شده باشد و اسناد متذکره طرف ادعای جعل و مشبوهیت قرار نگرفته باشد
در چنین حاالت احکام صادره محاکم در مرحله استیناف قابل دوران نبوده محاکم فوقانی
متکی به حکم ماده ( )۱۴اصولنامه اداری محاکم ذریعه صدور قرار قضایی استیناف آنرا رد
نمایند.

مطالبات حقوقی مستند به اسناد رسمی مانند حجت خط های قروض حسنه داین و اسناد بیع
جایزی دارای ثبت محفوظ که طرف اعتراض مشبوهیت و جعلیت واقع نگردیده باشند
ومبطل آن ارایه نگردد قابل احاله به محکمه نبوده ارگان های اجرا یی بعد از اطمینان و ثبت
محفوظ در تطبیق آن اقدام بدارند.

